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הטרת אמירת ידי  על  ה פה  ְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹל 

ע"א) ק "א ע "ב; ק וירא  (זוהר 

המארח רי אצל  בּ א טר ׁש א, לכפר  הל אחא  ִַ
אמרוּ , העיר. בּ ני כּ ל עליו לחׁש וּ  ׁש לּ וֹ .
אמרוּ  אצלוֹ . בּ אוּ  אליו . נל לכאן , בּ א גּ דוֹ ל  אדם

אבדתינ וּ  על  ח וֹ ׁש ׁש  לא מהוּ ל וֹ , להם, אמר ?? 
וכל  בּ עיר, מות  ׁש יּ ׁש  ימים ׁש בעה  ׁש יּ ׁש  לוֹ  אמרוּ 

מתבּ ּט ל. ולא מתחזּ ק  יוֹ ם

רחמים אמר וּ נבּק ׁש  הכּ נסת לבית  נל להם, ַָ
ׁש היוּ  עד ה וּ א.  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  מלּ פני
וּ פלוֹ ני מתוּ , וּ פלוֹ ני ּפ לוֹ ני ואמרוּ , בּ אוּ  ה וֹ לכים,
עת  אין  אחא, ר בּ י  להם אמר למוּ ת . נוֹ טים וּ פלוֹ ני 

דחוּ קה. ׁש ה עה , ּכ לעמד

מאלּ וּ אבל אדם  בּ ני  אר בּ עים  מכּ ם  ּת פריׁש וּ  ֲָ
לארבּ עה  עשׂ רה עשׂ רה זכּ אים. היּ וֹ תר 
עּמ כם, ואני  חלקים,
העיר  לקצה  עשׂ רה 
העיר, לקצה  ועשׂ רה
קצווֹ ת  לאר בּ ע וכן 
בּ נפ ׁש  ואמרוּ  העיר,
 ּבּ רו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  הּס ּמ ים קטרת ׁש ל  ענין  חפצה

אּת וֹ . הּק רבּ נוֹ ת ׁש ל וענין  למׁש ה, נתן הוּ א

 העיר ע בּ כל ועבר וּ  ּפ עמים  ׁש לׁש   ּכ ָ
לבּס וֹ ף  כּ ן. אוֹ מרים  והיוּ  קצווֹ ת לארבּ ע

ותפרי ׁש וּ  למוּ ת , ׁש נּ וֹ טים לאלּ וּ  נל להם, אמר
ּת סיּ מוּ , וכאׁש ר , ּכ ותאמרוּ  לבּת יהם  מ כּ ם
אהרן אל  מׁש ה "ויּ אמר הּפ סוּ קים , א לּ וּ  ּת אמרוּ 
"ויּ ּק ח  וג וֹ ', אׁש " עליה ותן  הּמ ח ּת ה את קח 
עשׂ וּ  וכן  וגוֹ '. הּמ תים " בּ ין  "ויּ עמד וג וֹ ', אהרן "

מהם .(הּמ ות)והתבּ ּט ל 

מע,ה ּס וֹ דוֹ ת ס וֹ די ׁש א וֹ מר : קוֹ ל אוֹ ת וֹ  ְָ
ׁש הרי לנצח , הנחילוּ ה  הראׁש וֹ נים
יוֹ דעים  ׁש הרי כּ אן , ׁש וֹ רה לא  המים דּ ין

לבּט לוֹ .

ׁש מע חל ויׁש ן . אחא רבּ י ׁש ל  לבּ וֹ  ַָ
- זה את ׁש עשׂ ית כּ מ וֹ  לוֹ : ׁש א וֹ מרים 
בּ תׁש וּ בה, ׁש יּ חזרוּ  להם אמר ל זה. את ּת עשׂ ה
בּ תׁש וּ בה  והחזירם  קם לפני . הם ׁש ר ׁש עים
מהּת וֹ רה  יתבּ ּט לוּ  ׁש לּ א עליהם וקבּ לוּ  ׁש למה,
מתא  לּה  וקרא וּ  העיר, ׁש ם את והחליפוּ  לעוֹ לם ,

מחסיא.

ל צּ דּ יקים אמר להם  די לא יהוּ דה, רבּ י ַָ
כּ ן לאחר א לּ א ה גּ זרה, את  ׁש ּמ בּט לים

להם. ׁש ּמ ברכים


