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בּ דּ ר .רי הוֹ לכים הי וּ  יוֹ סי ורבּ י חיּ יא  ִַ
הׁש ּת ּט ח  וכוּ '. אחד  ל שׂ דה כּ ׁש הגּ יעוּ 
ואמר: וּ בכה  העפר , את  ונק בּ ארץ חיּ יא ר בּ י 
אּת ה  כּ ּמ ה  ערף, קׁש ה  א ּת ה כּ ּמ ה עפר , עפר ,
עּמ וּ די כּ ל ,ב ירקבוּ  העין מחמדּ י ׁש כּ ל  בּ חצּפ ה,
חצוּ ף, אּת ה כּ ּמ ה ותׁש חק . ּת אכל העוֹ לם א וֹ רוֹ ת

הּק ד וֹ ׁש  (ר ׁש בּ "י)הּמ אוֹ ר  

העוֹ לם, את מאיר ׁש היה 
ׁש ּמ מנּ ה, הגּ דוֹ ל ה לּ יט
את  מעמידה ׁש זּ כוּ תוֹ 
רבּ י . ּב ירקב העוֹ לם ,
נרקב  אּת ה העוֹ למוֹ ת, אוֹ ר  הּמ אוֹ ר, אוֹ ר  ׁש מע וֹ ן ,
הׁש ּת וֹ מם  העוֹ לם . את וּ מנהיג  מקיּ ם ואּת ה בּ עפר 
ׁש לּ א  ּת ת גּ אה , אל עפר, עפר , ואמר: אחד , רגע
לא  ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש הרי  העוֹ לם , עּמ וּ די ב יּמ סרוּ 

. ּב ירקב

 עּמ וֹ .ק י וֹ סי  ורבּ י  הל בוֹ כה . והיה חיּ יא  רבּ י ָ
לראוֹ ת  ימים  ארבּ עים התענּ ה היּ וֹ ם  מא וֹ תוֹ 
לראוֹ ת  ראי   אינ לוֹ , אמר וּ  ׁש מעוֹ ן . רבּ י את
הראוּ  אחרים, ימים אר בּ עים  והתענּ ה בּ כה א וֹ תוֹ .
ׁש היוּ  בּ נוֹ  אלעזר ור בּ י  ׁש מעוֹ ן ר בּ י  את בּ ּמ חזה ל וֹ 
כּ ּמ ה  והי וּ  יוֹ סי, רבּ י ׁש אמר הזּ ה בּ דּ בר עוֹ סקים 
כּ ּמ ה  ראה בּ ינתים לדבּ וּ רוֹ . ׁש וֹ מעים אלפים

רבּ י את  עליהם וּ מעלים  עליוֹ נ וֹ ת, גּ דוֹ לוֹ ת כנפים
ליׁש יבת  ועוֹ לים בּ נוֹ , אלעזר רבּ י ואת  ׁש מע וֹ ן 
ראה  להם. מחכּ וֹ ת  היוּ  הכּ נפים  אלּ וּ  וכל הרקיע,
ׁש ל  מהאוֹ ר יוֹ תר וּ מאירים וּ מתחדּ ׁש ים ׁש חוֹ זרים

ה מׁש . זיו

חיּ יא תח רבּ י יכּ נס ואמר, ׁש מעוֹ ן רבּ י  ַָ
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עתיד בּ מה ויראה
הוּ א  א ׁש רי  לבא . לעתיד הצּ דּ יקים ּפ ני את  לחדּ ׁש 
ׁש עוֹ מד  מי  ואׁש רי בוּ ׁש ה, בּ לי  לכאן  ׁש נּ כנס מי 
ׁש היה  וראה בּ כּ ל. חזק כּ עּמ וּ ד העוֹ לם בּ א וֹ תוֹ 
העּמ וּ דים  וּ ׁש אר אלעזר, ר בּ י  ועוֹ מד נכנס
את  וה ׁש מיט  מתבּ יּ ׁש , היה והוּ א ׁש ם . ׁש יּ וֹ ׁש בים

ׁש מעוֹ ן. ר בּ י  לרגלי ויׁש ב ונכנס עצמוֹ ,

ראׁש יצא ּת רים ואל   עיני הנמ ואמר : ק וֹ ל ָָ
אוֹ ר  וראה עיניו  הנמי ּת סּת כּ ל. ואל
ואמר: כּ מּק דם הּק וֹ ל  חזר  למרחוֹ ק. ׁש ּמ איר 
א וֹ תם  העין , ּפ קוּ חי  נסּת רים, טמוּ נים  עלי וֹ נים
וּ ראוּ  הסּת כּ לוּ  העוֹ לם , בּ כל !ׁש ּמ ׁש וֹ טטים  

בּ ח וֹ ריכם  נסּת רים יׁש נים ּת נּ אים] [נ"א ּת חּת וֹ נים 
!התעוֹ ררוּ  

מר מי וטוֹ עמים לאוֹ ר   חׁש ׁש הוֹ פכים  מכּ ם  ִ
לכאן בּ וֹ אם טרם  מכּ ם למת וֹ ק מי ? 
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ׁש ה ּמ ל בּ ׁש עה ׁש ּמ איר לא וֹ ר יוֹ ם  בּ כל ׁש ּמ ח כּ ים
מכּ ל  מל ונקרא וּ מתכּ בּ ד האיּ לה, את ּפ וֹ קד

העוֹ לם  יוֹ ם מלכי בּ כל לזה מצּפ ה ׁש לּ א מי ? 
חלק  כּ אן  לוֹ  אין  - הע וֹ לם !בּ א וֹ תוֹ  

ינתי כּ ל סביבוֹ , החברים מן  כּ ּמ ה ראה ְִֵַ
וראה  ׁש ּק יּ מים, העּמ וּ דים  אוֹ תם
עוֹ לים  א לּ וּ  הרקיע. ליׁש יבת  אוֹ תם ׁש ּמ עלים 
הכּ נפים  בּ על ראה כּ לּ ם וּ מעל  יוֹ רדים . ואלּ וּ 
מאחוֹ רי ׁש מע  ׁש בוּ עה נׁש בּ ע והוּ א בּ א , ׁש היה
את  וז וֹ כר יוֹ ם בּ כל ּפ וֹ קד ׁש הּמ ל ה ּפ רגּ וֹ ד,
בּ א וֹ תּה  בּ עיטוֹ ת וּ בוֹ עט לעפר, ׁש וֹ כבת האיּ לה
וכלּ ם  רקיעים , ות ׁש עים  מאוֹ ת בּ ׁש לׁש  ׁש עה 
דּ מעוֹ ת, זה  על וּ מוֹ ריד  לפניו . ור וֹ עדים מפחדים
 ֹלתו כּ א ׁש  הרוֹ תח וֹ ת הדּ מעוֹ ת  אוֹ תן  ונ וֹ פל וֹ ת
אוֹ תוֹ  עוֹ מד ה דּ מעוֹ ת וּ מאוֹ תן  הגּ ד וֹ ל, ה יּ ם
ׁש ל  ׁש מ וֹ  את וּ מקדּ ׁש  וּ מתקיּ ם ה יּ ם , ׁש ל הממנּ ה 
מימי כּ ל את לבלע עליו  וּ מקבּ ל הּק ד וֹ ׁש , ה ּמ ל
ׁש יּ תקבּ צוּ  בּ ׁש עה לתוֹ כ וֹ  אוֹ תם וכוֹ נס בראׁש ית 
ה ּמ ים, ויתי בּ ׁש וּ  הּק דוֹ ׁש , העם על העּמ ים כּ ל

ביבׁש . ויעבר וּ 

י,מקוֹ ם ּפ נּ וּ  ׁש אוֹ מר: קוֹ ל ׁש מע  ּכ ֵ
בּ א  הּמ ׁש יח  ה ּמ ל ׁש הנּ ה  מקוֹ ם, ּפ נּ וּ 
ה צּ דּ יקים  ׁש כּ ל הי וֹ ת ׁש מעוֹ ן , רבּ י לי ׁש יבת
ׁש ם  י ׁש יבוֹ ת  ואוֹ תן  הי ׁש יבה, וראׁש י ׁש ם
יׁש יבה  ׁש בּ כל חברים אוֹ תם וכל רׁש וּ מ וֹ ת, הן 
הרקיע, ליׁש יבת כּ אן  ׁש ל מהי ׁש יבה עוֹ לים
וח וֹ תם  הי ׁש יבוֹ ת  אוֹ תן  בּ כל  בּ א  והּמ ׁש יח
בּ א  העה וּ באוֹ ת ּה  החכמים. מ ּפ י  ּת וֹ רה

הי ׁש יבוֹ ת  מריח וֹ ת מראׁש ] [נ"א מתעּט ר  ה ּמ ׁש יח 
עלי וֹ נ וֹ ת. בּ עטרוֹ ת

ת א וקם החברים, אוֹ תם  כּ ל  קמוּ  ׁש עה ְָ
רוּ ם  עד אוֹ רוֹ  עוֹ לה והיה ׁש מעוֹ ן , רבּ י
עוֹ לה  ׁש ּת וֹ רת  א ׁש רי רבּ י, לוֹ , אמר [הרקיע].
נפרד  וא וֹ ר אוֹ ר וכל  א וֹ רוֹ ת, ו ׁש בעים מאוֹ ת בּ ׁש ל ׁש 

וּ ׁש  מא וֹ ת ׁש עוֹ לים לׁש ׁש  טעמים עשׂ ר  לׁש ה 
 ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  טהוֹ ר . אפרסמוֹ ן בּ נהרוֹ ת ורוֹ חצים 
ׁש ל  וּ מי ׁש יבתוֹ  ,מי ׁש יבת ּת וֹ רה  מאר  ה וּ א
אח יּ ה  ׁש ל  יׁש יבתוֹ   ֹוּ מּת ו יה וּ דה, מל חזקיּ הוּ 
אלּ א  ,מי ׁש יבת לאר  באתי  לא ואני  ה ילני .
יכּ נס  ׁש לּ א ידעּת י ׁש הרי  לכאן, בּ א  הכּ נפים בּ על 

. ליׁש יבת אלּ א האחר וֹ ת היׁש יבוֹ ת  ֹלתו

 תא א וֹ תּה ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  לוֹ  סּפ ר  ׁש עה ְָ
אז ה כּ נפים. בּ על  ׁש נּ ׁש בּ ע הבוּ עה
והז דּ עזעוּ  קוֹ ל וֹ , והרים ה ּמ ׁש יח  הז דּ עזע
והזדּ עזע  הגּ ד וֹ ל, היּ ם והז דּ עזע הרקיעים,
ראה   ּכ בּ ין  . להתהּפ העוֹ לם  וחׁש ב ה לּ ויתן ,
נתן מי אמר, ׁש מעוֹ ן. רבּ י לרגלי חיּ יא רבּ י את

העוֹ לם  אוֹ תוֹ  מדּ י  ׁש לּ בוּ ׁש  אדם לוֹ כּ אן  אמר ? 
מאוֹ ר  ׁש ל האוֹ ר ח יּ יא, ר בּ י  הוּ א זה  ׁש מע וֹ ן , ר בּ י 
ויהיוּ  וּ בניו  הוּ א יתכּ נּ ס לוֹ , אמר ה ּת וֹ רה .
לוֹ . י נּ תן  זמן ׁש מעוֹ ן , רבּ י  אמר . ּׁש ל מהי ׁש יבה
זוֹ לג וֹ ת  ועיניו  מזעזע מם ויצא זמן, ל וֹ  נתנ וּ 
א ׁש רי ואמר , וּ בכה , חיּ יא  רבּ י הז דּ עזע דּ מעוֹ ת.
וא ׁש רי העוֹ לם, בּ אוֹ ת וֹ  ה צּ דּ יקים  ׁש ל חלקם

כּ תוּ ב עליו  .לכ ׁש זּ כה יוֹ חאי בּ ר ׁש ל (משלי חלקוֹ  
אמלּ א".ח) ואצרתיהם יׁש  אהבי  "להנחיל


