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א) טו, ח "ב  (זוהר

נ צרי העוֹ לם היה אחת ּפ עם רבּ וֹ תינ וּ , ָ
אר בּ עים  וגזר אליעזר  רבּ י בּ א מטר.
התּפ לּ ל  מטר . בא  ולא ּת ענ יּ וֹ ת
בּ א  מטר . בא  ולא ּת פלּ ה
והתּפ לּ ל. ועמד עקיבא רבּ י
ונ ׁש בה  הר וּ ח, מיב אמר
הגּ ׁש ם, וּ מוֹ ריד אמר רוּ ח .
ׁש ל  דעּת וֹ  חלׁש ה מטר . וּ בא

בּ פניו. עקיבא  רבּ י הסּת כּ ל אליעזר. ר בּ י 

לכם ק אמׁש ל ואמר , העם לפני  עקיבא רבּ י ָ
אליעזר  רבּ י  דּ וֹ מה. הדּ בר  למה  מׁש ל 

יוֹ תר, אוֹ תוֹ  ׁש אוֹ הב  הּמ ל לאהוּ ב דּ וֹ מה
לוֹ  לתת  רוֹ צה  ולא לוֹ , נ וֹ ח  , הּמ ל לפני וּ כׁש נּ כנס
לוֹ  ׁש נּ וֹ ח מּמ נּ וּ , י ּפ רד ׁש לּ א כּ די בּ חּפ ז וֹ ן , בּ ּק ׁש ת וֹ 
ׁש בּ ּק ׁש   הּמ ל לעבד דּ וֹ מה ואני  עּמ וֹ . לדבּ ר
ל ׁש ערי ׁש יּ כּ נס  הּמ ל רוֹ צה ולא לפניו, בּ ּק ׁש ת וֹ 
ּת נ וּ  ,הּמ ל אמר עּמ וֹ . לד בּ ר ׁש כּ ן וכל ארמוֹ נוֹ ,
רבּ י  ּכ לכאן. י כּ נס ולא  בּ מהיר וּ ת בּ ּק ׁש ת וֹ  ל וֹ 
וה ּמ ל העבד, ואני ,הּמ ל אה וּ ב הוּ א אליעזר
ואני מּמ נּ וּ , י ּפ רד  ולא היּ וֹ ם כּ ל  עּמ וֹ  לדבּ ר ר וֹ צה
ונחה  ארמוֹ נוֹ . לׁש ערי ׁש אכּ נס רוֹ צה  לא הּמ ל -

אליעזר. ר בּ י  ׁש ל  דעּת וֹ 

יֹוְרִדים  ַמִים  ּוַפְלֵגי  ַהּזַֹהר  ְּבֵסֶפר  ְּבִעּיּון ָּגדֹול  ּוְמַעֵּין  ְּבַנֲערּותֹו ָמְצאּו אֹותֹו יֹוֵׁשב  ַהֹּבֶׁשם  ַזַצ"ל ַּבַעל ֲערּוַגת  ְּגִריְנַוְלד  ַרִּבי מֶׁשה 
ֵמֵעינֹו, ְוַרּבֹו ַהְּכַתב סֹוֵפר הֹוִסיף ְלַחְּבבֹו ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ַעל ִיְרָאתֹו ַהּקֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו

ַרִּבי ְיהּוָדה ְּגִריְנַוְלד, ֶׁשָהָיה ָאז ָּבחּור ָצִעיר ְלָיִמים, ִנְמֶנה ַעל ְּבִכיֵרי ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשָהְלכּו ְלַבֵּקר ָּבַאְכַסְניֹות ֶׁשל ַהַּבחּוִרים. ַּכֲאֶׁשר 
ִהִּגיעּו ְלָהַאְכַסְנָיא ֶׁשל ַרֵּבינּו ִלְראֹות ַמה ִּטיבֹו, ָמְצאּו אֹותֹו יֹוֵׁשב ּוְמַעֵּין ְּבִעּיּון ָּגדֹול ְּבֵאיֶזה ֵסֶפר, ַעד ֶׁשֹּלא ִהְרִּגיׁש ִּכי ָּבאּו ֲאָנִׁשים 
ְלַחְדרֹו. ֵהם ָהְלכּו ֵמֲאחֹוָריו ְוִהֵּנה ָראּו ֵּכן ָּתָמהּו, ִּכי ְּבָידֹו ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ְוהּוא ְמַעֵּין ּבֹו ּוַפְלֵגי ַמִים יֹוְרִדים ֵמֵעינֹו. ַּכֲאֶׁשר ָּבאּו ֵּכן ָהְלכּו, 
ְוהּוא ֹלא ָיַדע ְּבבֹוָאם ּוְבֵצאָתם. ַרִּבי ְיהּוָדא ְּגִריְנַוְלד ִנְתַרֵּגׁש ְמֹאד ִמֹּגֶדל ִיְרָאתֹו ְוָטֳהָרתֹו, ֶׁשַּגם ְּבֵסֶפר ָּכֶזה ָׂשם ּבֹו ִעּיּונֹו, ּוָפָנה ֵאפֹוא 
ְלַרּבֹו ְּבַבָּקָׁשה ֶׁשהּוא רֹוֶצה ִלְלמֹד ְּבַצְוָּתא ִעם ַרֵּבינּו. ִלְׁשֵאַלת ַרּבֹו, ַמה ֶּזה ְוַעל ַמה ֶּזה ִהּנֹו ִמְׁשּתֹוֵקק ְלָכְך, ִסֵּפר ֶאת ֲאֶׁשר ֵעיָניו ָראּו 
)ּתֹוְלדֹות ֲערּוַגת ַהֹּבֶׁשם ַּדף עט( ְוֹלא ָזר. ַרּבֹו ִהְסִּכים ַעל ָידֹו, ְוהֹוִסיף ְלַחְּבבֹו ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ַעל ִיְרָאתֹו ַהּקֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו.  
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