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ה עדה לפני  ה זנ ת  על  ְְְְִִֵַַַָָפ ה 
ע"ב) סב ח "ב (זוהר

עד ר י יוֹ ם  בּ כל  סעוּ דה  התקין  לא סבא  ייסא  ִַ
על  הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  לפני בּ ּק ׁש תוֹ  ׁש בּ ּק ׁש 
מ בּ ית  ׁש ּת נּ תן עד סעוּ דה נתקין  לא אמר, מז וֹ נוֹ ת.
 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  לפני בּ ּק ׁש תוֹ  ׁש בּ ּק ׁש  אחר .ה ּמ ל
זמן הרי ואמר : אחת, ׁש עה מח כּ ה היה  ה וּ א,
התקינ וּ  והלאה מכּ אן  ,הּמ ל מבּ ית ׁש נּ ּת ן 

הּק דוֹ ׁש הּס עוּ דה  יראי אוֹ תם  ׁש ל הדּ ר וזוֹ הי ! 
חטא. יראי  ה וּ א,  ּבּ רו

תבּ דרכיא עקּמ ים  ׁש הוֹ לכים הרׁש עים ָ
בּ הם  כּ תוּ ב מה ה)?הּת וֹ רה , "הוֹ י(ישעיה 

ה' "רוֹ צה  זה  ועל ירדּ פוּ ". ׁש כר בבּ קר  מ ׁש כּ ימי 
לחסדּ וֹ . דּ וקא  לחסדּ וֹ ". המיחלים את  יראיו  את

זהוּ (וּ בזה) וי וֹ ם. יוֹ ם  בּ כל האמוּ נה בּ ני  נוֹ דעים 

בּ יוֹ מוֹ ". י וֹ ם דּ בר  ולקטוּ  העם "ויצא ׁש כּ תוּ ב
אחר. ליוֹ ם יוֹ ם דּ בר ולא אמר , בּ יוֹ מ וֹ " "יוֹ ם 

לּמ ה וכל  ּאם כ בּ תוֹ רתי היל אנ ּס נּ וּ  "למען  ? ְָ
האמוּ נה, בּ ני אוֹ תם  נוֹ דעים בּ כאן  לא".

בּ ּת וֹ רה. י ׁש רה בּ דר ה וֹ לכים  וי וֹ ם יוֹ ם  ׁש כּ ל 

מי: ֹלחבר ו אוֹ מר אדם  היה הראׁש וֹ נים  ִַָ
מנה  וטל מהּת וֹ רה  אחד דּ בר  לי אמר
כּ סף  מנה טל לחברוֹ : אדם אוֹ מר עכ ׁש ו  כּ סף.
ׁש יּ רכּ ין מי ואין  ׁש יּ ׁש גּ יח, מי ואין בּ ּת וֹ רה . ועסק

מעּט ים  לאוֹ תם ּפ רט קדוֹ ׁש ים (זרעים)אזנ וֹ , 
בּ הם, מׁש ּת בּ ח  ה וּ א  ּבּ רו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  עלי וֹ נים

ס )ׁש כּ תוּ ב יירׁש וּ (שם לעוֹ לם צדּ יקים כּ לּ ם  ועּמ" 
להתּפ אר ". ידי  מעשׂ ה מּט עי נצר ארץ
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