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ׁש מעוֹ ןאמר רבּ י ׁש התעלּ ה ה יּ וֹ ם מן י וֹ סי , רבּ י ַָ
מן נתכּ ּס וּ  לא הלּ לוּ  הדּ ברים מהּמ ערה,
מסּת כּ לים  הי וּ  עלי וֹ נים וּ בסוֹ דוֹ ת החברים
ׁש עה  בּ א וֹ תּה  ׁש נּ ּת נ וּ  כּ אלּ וּ  מ בּ יניהם, וּ מתגּ לּ ים 

כּ תוּ ב ׁש ּמ ת אחר סיני, ה)בּ הר  "ויּ ּס כרוּ (בראשית 
החברים  והי וּ  ה מים", ואר בּ וֹ ת ּת הוֹ ם  מעינוֹ ת

בּ הם. מתקיּ מים  ולא  דּ ברים, מרחׁש ים

  ּפ תחּה על יהוּ דה ר בּ י  י וֹ ׁש ב היה אחד ֶ
ׁש ּמ עלים  גמ לּ ים ׁש ני וראה  טבריה ׁש ל 
בּ גדי ׁש ל  הּמ א  נפל הכּ תפים. מעל צמר  בּ גדי
עליהם, הגּ יעוּ  ׁש לּ א ועד צּפ רים , וּ באוּ  ה צּ מר,

התבּ ּק עוּ .

ה וֹ לכים אחר והי וּ  צּפ רים, כּ ּמ ה בּ אוּ   ּכ ַַ
בּ סלע, אוֹ תם [וזרקוּ ] ו ׁש הוּ  אחריהם,

היוּ  ולא להם  צוֹ וחים והיוּ  התבּ ּק עוּ , ולא
ׁש וֹ רה  העטרוֹ ת  עטרת אחד  קוֹ ל ׁש מעוּ  נפרדים.

בּ חוּ ץ. והבּ עלים בּ חׁש כה

בּ הם עד  ה ׁש גּ יח אחד, איׁש  עבר יוֹ ׁש ב, ׁש היה ַ
כּ תוּ ב מה זה קיּ ם לא טו)ואמר, (בראשית 

אברם ". אתם ו יּ ב ה ּפ גרים על העיט "ו יּ רד

התּפ רדוּ . ולא עשׂ ינ וּ  והרי יהוּ דה, רבּ י אמר
מרט  לא עדין ואמר , האיׁש  אוֹ תוֹ  ראׁש וֹ  החזיר
את  הקריח  לא  ועדין אדוֹ ניו ׁש ל ראׁש וֹ  זה
לוֹ . אמר  ולא מילין ׁש לׁש ה אחריו  רץ ה גּ בירה.

יהוּ דה. ר בּ י  ׁש ל  דעּת וֹ  חלׁש ה

ארבּ ע י בּ חלוֹ מ וֹ  וראה  עץ ּת חת  נרדּ ם אחד 
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ף ַהּיֹוִמי ָרֵאל ּדַ דֹוׁש ָחק ְלִיׂשְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ

וספר  ׁש מעוֹ ן  רבּ י עליהן ועוֹ לה  מתּק נ וֹ ת כּ נפים
הּס וֹ דוֹ ת  ספרי  כּ ל הׁש איר ולא עּמ וֹ , ּת וֹ רה
והעלה  עּמ וֹ , אוֹ תם  העלה ׁש לּ א ואגּ דה העליוֹ נים
ׁש הוּ א  וראה  לרקיע , א וֹ תוֹ ] [והעלוּ  א וֹ תם

התגּ לּ ה. ולא מהעינים מתכּ ּס ה

רבּ יהתערר, מּמ ת  ודּ אי אמר, ְְִֵֶ
הסּת לּ קה  החכמה ׁש מעוֹ ן ,
ׁש היוּ  הזּ וֹ , הּט וֹ בה ׁש האבן  לד וֹ ר אוֹ י  הארץ . מן 

עליה  וסוֹ מכים מּמ נּ ה [מתאחדים] נראים
מהם. נאבדה ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים

את א א בּ א ר בּ י  הרים לוֹ . סּפ ר  אבּ א , רבּ י אל ָ
ׁש מעוֹ ן רבּ י ואמר , וּ בכה  רא ׁש וֹ  על ידיו 
ולוֹ קטים  י וֹ ם כּ ל  טוֹ ב מן  מּמ נּ וּ  ׁש ּט וֹ חנ וֹ ת  רחים 

כּ כּ תוּ ב יא)אוֹ תוֹ , עשׂ רה (במדבר  אסף "ה ּמ מעיט 
ולא  הסּת לּ קוּ  וה ּמ ן  הרחים  ועכׁש ו  חמרים",

כּ תוּ ב למה ּפ רט בּ עוֹ לם, מּמ נּ וּ  טז)נ ׁש אר (שמות 
והנּ ח  מן  העמר מלא ׁש ּמ ה  ותן  אחת צנצנת "קח
לא  בּ הת גּ לּ וּ ת וא לּ וּ  למׁש מרת". ה' לפני א וֹ תוֹ 
יכוֹ ל  מי  עכׁש ו להצנעה . למׁש מרת, אלּ א כתוּ ב

אוֹ תם. ידע וּ מי  סוֹ דוֹ ת  לגלּ וֹ ת 

רבּ ילח לוֹ  [אמר בּ לח ׁש , יהוּ דה לרבּ י לוֹ  ַָ
היה  ׁש ראית אי ׁש  אוֹ תוֹ  ו דּ אי  אבּ א]
את  ׁש ּת דע כּ די סוֹ דוֹ ת  לג לּ וֹ ת רצה  ולא אליּ ה וּ ,
ה דּ וֹ ר  ויבכּ וּ  בּ ימיו  ׁש היה ׁש מעוֹ ן  רבּ י ׁש ל ׁש בח וֹ 

עליו. בּ כיּ ה לבכּ וֹ ת מסּפ יק לוֹ , אמר עליו .

ׁש הרירי עליו , יוֹ ם  כּ ל בּ וֹ כה היה יהוּ דה ִַ
רבּ י ׁש ל הּק דוֹ ׁש ה בּ אדרא עּמ וֹ  נפגּ ׁש 
ׁש לּ א  א וֹ י לוֹ , אמר החברים . וּ ׁש אר  ׁש מע וֹ ן 
ׁש לׁש ה  א וֹ תם  עם יוֹ ם א וֹ תוֹ  הסּת לּ קּת י
. מתה ּפ ׁש הרי זה, דּ וֹ ר לראוֹ ת  ולא ׁש הסּת לּ קוּ ,

ָכל ָהעֹוָלם י ַהּזַֹהר ּבְ ּפֵ ים ְמִפיִצים ְלִמְליֹוֵני ּדַ ׂשִ ְמַחּפְ
ב  ר ִלְדפוּס! ַהִאם ֵיׁש ַמְחׁשֵ ִמים ָיׁשָ ּלְ ם. ַהּתֹוְרִמים ְמׁשַ ִחּנָ ָקם ְל-15 ִמְליֹון ְיהוִּדים ּבְ י ֹזַהר ַהיֹּוִמי ְלַחּלְ ּפֵ יס ִמיְליֹוֵני ּדַ ים ּתֹוְרִמים ְלַהְדּפִ ׂשִ ְמַחּפְ
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