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ה א  ללע לה נס  ייהרא ריציְְִִִִֵַָָָָָָ
ע"א) קטז וירא  (זוהר

א ּמ וֹ ת ימי ּפ ריצי  עם  בּ הרים ׁש וֹ דדים ׁש היוּ  ּפ ריצים אוֹ תם הי וּ  יוֹ סי רבּ י ִֵ
מה  לוֹ : אוֹ מרים הי וּ  להרג וֹ , אוֹ תוֹ  ותוֹ פסים  אדם בּ ן  וּ כ ׁש ּמ וֹ צאים העוֹ לם,

מ ואם ההרים, מן אוֹ תוֹ  וּ מוֹ ציאים  עּמ וֹ  הוֹ לכים  הי וּ  - יהוּ די היה אם ? 
בּ כל  אלּ וּ  רא וּ יים  יוֹ סי, ר בּ י  א וֹ מר  והיה  [והרי] אוֹ תוֹ . הוֹ רגים - אחר אי ׁש  היה

ה בּ א. לעוֹ לם  להכּ נס זה

 ר זאי    חני ר את לראת  הל אליעזר ְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָר י
ע"א) קכז שרה חיי  (זוהר 

היּ וֹ ם ר י ואוֹ ת וֹ  ר בּ וֹ , ז כּ אי  בּ ן  י וֹ חנן רבּ ן את לראוֹ ת הל אליעזר  [אלעזר ] ִַ
טנּ פת, מ כּ ל ׁש ּמ נ ּק ה ה בּ אר ל וֹ , אמר  אליו, כּ ׁש הגּ יע חד ׁש . רא ׁש  היה

כּ אן ר וֹ צה מה יוֹ תר, מלּ וֹ  ונ וֹ בע אוֹ ת וֹ  אדם וּ ממלּ אים ח יּ ב לוֹ , אמר ? 
חד ׁש  ׁש דּ בר בפני רוֹ אה אני  אלּ א אמר ּת י ,  ּכ לא ל וֹ , אמר רבּ וֹ . ּפ ני  להקבּ יל 

לׁש אל. עתיד ׁש אּת ה  העמּק ים מאוֹ תם  אצל י ׁש 


