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יינ ט ב  בלב תה  לחמ מחה  אכל ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָל
וע"ב) ע"א כח ח "ב (זוהר 

אחד רי  לילה  קם חיּ יא ִַ
עּמ וֹ  והיה  בּ ּת וֹ רה, לעסק
ׁש היה  הּק טן, יוֹ סי ר בּ י 
חיּ יא  רבּ י ּפ תח ּת ינוֹ ק.

ט)ואמר, אכל (קהלת  ל" 
וּ ׁש תה  לחמ בּ שׂ מחה
כבר  כּ י   יינ ט וֹ ב בלב
את  האלהים רצה
ׁש למה  ראה מה ." מעשׂ י

זה  ּפ סוּ ק ׁש אמר הּמ ל? 

ׁש אמר אא וזה בּ חכמה, היוּ  דּ בריו כּ ל  ׁש למה, ֶָ
ׁש אדם  בּ ׁש עה  ."לחמ בּ שׂ מחה אכל  ל"
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ה וּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ דרכי ה וֹ ל

וּ מנ וּ חה, ׁש לוה לוֹ  ונ וֹ תן  אליו  אוֹ תוֹ  מקרב ה וּ א
ה לּ ב, בּ שׂ מחת  ו ׁש וֹ תה ׁש אוֹ כל והיּ ין  הלּ חם ואז 

בּ מעשׂ יו. מר צּ ה ה וּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  בּ גלל 

ׁש כּ ל אמר  אמרּת  הרי  , ּכ אם ּת ינוֹ ק, א וֹ תוֹ  לוֹ  ַָ
כּ אן איפה  בּ חכמה, היוּ  ׁש למה  דּ ברי

ותראה החכמה   וּ ל ּב את  בּ ל בּ ני, ל וֹ , אמר ? 
ידעּת י. בּ לּת י בּ טרם לוֹ , אמר ה זּ ה . הּפ סוּ ק  את

ל מנּ ין  לוֹ , ?אמר 

א וֹ מר אמר  ׁש היה  מאבי ׁש מעּת י אחד קוֹ ל לוֹ , ַָ
וּ נ ׁש קוֹ . חיּ יא ר בּ י  בּ א וכוּ ' הזּ ה, בּ ּפ סוּ ק
, בּ ׁש ביל הׁש ארּת י זה דּ בר בּ ני, ח יּ י אמר,
לעּט ר  ה וּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש רוֹ צה  ידעּת י  ועכׁש ו 

בּ ּת וֹ רה.  אוֹ ת
ַרְך ב' קֹוֵבץ ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר ּכְ
ִחים ה ְסָפִרים ִנְפּתָ לֹשָׁ וּּבֹו ׁשְ
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