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ה ל מתנת ְְֶֶַַַָֹהתבה 
א) קכב, נשא (זוהר

מאוּ ׁש א רי  הוֹ לכים היוּ  יהוּ דה ורבּ י יצחק ִַ
יה וּ דה  רבּ י אמר דּ ברי(יצחק )ללוֹ ד . נאמר , 
יהוּ דה רבּ י ּפ תח .ונל (שמותואמר,(יצחק )ת וֹ רה  

בּ ר"כא) איׁש  יכרה  כּ י א וֹ  בּ וֹ ר איׁש  יפּת ח  "כּ י 
אחריו כּ תוּ ב מה  וגוֹ '.וג וֹ '. י ׁש לּ ם" הבּ וֹ ר  "בּ על  ? 

העוֹ לם  להסריח ׁש גּ וֹ רם מי -  ּכ זה  על וּ מה
ׁש אף  ּת מהנ וּ , אלּ א  וכּמ ה. כּ ּמ ה  אחת  על  בּ חטאיו 
ּת ׁש וּ בה, לוֹ  יׁש  ל ּמ ה העוֹ לם, ׁש ּמ סריח גּ ב על 

והתודּ וּ  וג וֹ ' יעשׂ וּ  כּ י  אה אוֹ  "איׁש  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ 
וה ׁש יב" חּט אתם ?את 

תׁש וּ בה,אא ׁש עשׂ ה מוּ ם להם מוֹ עיל זה ודּ אי ֶָ
מה  ׁש הרי  מּמ ׁש . אוֹ ת וֹ  ע וֹ שׂ ה הוּ א כּ ביכ וֹ ל

וּ בּמ ה  ּת ּק ן , - למעלה  ׁש כּ תוּ ב ּפ גם  בּ ת ׁש וּ בה, ? 
חּט אתם  את  והתודּ וּ  וג וֹ ', יעשׂ וּ  כּ י  א ה אוֹ  "אי ׁש 
- למעלה מתּק נת הכּ ל, מתּק נת וּ תׁש וּ בה והׁש יב ",
-מת ּק נתלכלהעוֹ לם. מתּק נתלמּט ה ,מתּק נת עצמוֹ 

יבר ה א עי ְִַָֹטב
א) קמח, נשא (זוהר

,העם,למדנ אוֹ תוֹ  א וֹ הבים ׁש לּ א כּ הן כּ ל ְַָ
בּ כהן היה  וּ מעשׂ ה  ידיו . יפרשׂ  לא
הׁש לים  ׁש לּ א ועד ידיו, וּ פרשׂ  ׁש ּק ם  אחד

הּט עם  מה עצמוֹ ת . גּ ל ׁש לּ א נעשׂ ה מוּ ם ? 
, וּ בר ידיו וּ פרשׂ  אחר וקם בּ חביבוּ ת.  בר

את  אוֹ הב ׁש אינוֹ  כּ הן כּ ל  היּ וֹ ם . אוֹ ת וֹ  והתּת ּק ן
יפר שׂ  לא אוֹ תוֹ , אוֹ הבים לא העם אוֹ  העם

ׁש כּ תוּ ב העם, את  לבר כב )ידיו  "טוֹ ב (משלי 
הוּ א אלּ א יברעין  ," יבר" ּת קרי אל ," 
."יבר"

ה ' את לדעת נר פה  ְְְְִֵֶַַָָָונדעה 
א) וק"נ, וב' א קמט, בהעלות (זוהר 

זירא ר י רבּ י בּ וֹ  ּפ גע  לל וֹ ד, הוֹ ל היה א בּ א ִַ
ּפ ני ראיתי הרי לוֹ , אמר רב. בּ ר 
 צרי הכינה , ּפ ני ׁש רוֹ אה וּ מי ה כינה,

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  אחריה. ולר וּ ץ ו)ללכת (הושע 
וכתוּ ב ה'". את  לדעת  נרדּ פה  (ישעיה"ונדעה 

אל ב ) ונעלה לכוּ  ואמרוּ  רבּ ים עּמ ים "והלכ וּ 
ואני וג וֹ '. ת וֹ רה " ּת צא מ צּ יּ וֹ ן  כּ י וג וֹ '. ה' הר
דּ ברים  מאוֹ תם וללמד  אחרי ללכת ר וֹ צה

מהחדר  יוֹ ם כּ ל ט וֹ עמים ׁש אּת ם מעלּ ים 
הּק ד וֹ ׁש .


