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ה רה ל ד ֲִַַַָמעלת
ע"ב) סז מות אחרי (זוהר

לעסק ר י  ה לּ ילה בּ חצוֹ ת ׁש מעוֹ ן  רבּ י קם  ׁש מעוֹ ן. רבּ י לפני יוֹ ׁש ב היה אבּ א ִַ
ואמר, ׁש מעוֹ ן רבּ י  ּפ תח  עּמ וֹ . אבּ א ורבּ י אלעזר רבּ י קמוּ  מב )בּ ּת וֹ רה . (תהלים 

ה זּ ה  ה ּפ סוּ ק אלהים". אלי תערג  נפׁש י  כּ ן  מים אפיקי על ּת ערג  "כּ איּ ל
נתן הוּ א   ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  העּמ ים, מכּ ל י שׂ ראל אׁש ריהם  החברים, ּפ ר ׁש וּ הוּ 
וּ להׁש ּת עׁש ע  מצו וֹ תיו לעשׂ וֹ ת  כּ די קדוֹ ׁש  מּמ קוֹ ם קדוֹ ׁש וֹ ת נ ׁש מוֹ ת להם והוֹ ריׁש  קדוֹ ׁש ה ּת וֹ רה להם 

ׁש כּ ת וּ ב מ כּ ל, פוֹ חד לא  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת עׁש ע מי ׁש כּ ל  קיט)בּ ּת וֹ רה. אז(תהלים ׁש עׁש עי תוֹ רת "לוּ לי 
בעניי". אבדּת י 

ׁש עׁש עימי  ׁש כּ תוּ בהם ׁש עׁש וּ עים, נקראת ׁש הּת וֹ רה ּת וֹ רה. ח)? "ואהיה (משלי ִ
עם  לה ׁש ּת עׁש ע בּ א הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק ד וֹ ׁש  ׁש נינוּ  וזהוּ  יוֹ ם ". יוֹ ם ׁש עׁש וּ עים 

להׁש ּת עׁש ע  זּ ה מה עדן. בּ גן  א ׁש ריה צּ דּ יקים  ׁש נינוּ , עּמ הם, לשׂ מח כּ די ? 
בּ הם ׁש כּ תוּ ב נח)הצּ דּ יקים, מא וֹ תּה (ישעיה להתענּ ג כּ די ה '", על ּת תענּ ג  "אז 

מׁש ּת עׁש ע  כּ ביכוֹ ל ." נפׁש בּ צחצח וֹ ת "והשׂ בּ יע ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הנּ חל , ׁש ל ה ׁש קאה
כּ ן ועל  הצּ דּ יקים, מתענּ גים  ׁש בּ ּה  ה נּ חל  ה ׁש קאת מאוֹ תּה  בּ הם  הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש 
עם  לה ׁש ּת עׁש ע ז וֹ כה בּ ּת וֹ רה , ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי וכל  הצּ דּ יקים. עם לה ׁש ּת עׁש ע בּ א 

הנּ חל. הׁש קית מאוֹ תּה  הצּ דּ יקים


