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ה רה לל ד חני רי  ל   נפ ְְְִִִֶַַַָָָמסירת 
א) י , בראשית  א  חדש  (זוהר 

ה וֹ לרי  היה י וֹ חנן ִַ
והיה  ללוֹ ד, מּק יסרי
בּ ר  חיּ יא  ר בּ י  עּמ וֹ  מט יּ ל 
לשׂ דה  כּ ׁש הגּ יעוּ  אבּ א.
יוֹ חנן : רבּ י אמר  אחת,
בּ ּת וֹ רה. לז כּ וֹ ת כּ די  אוֹ תוֹ  וּ מכר ּת י  ׁש לּ י היה זה
אּת ה  ולּמ ה לוֹ : אמר  אבּ א. בּ ר ח יּ יא רבּ י  בּ כה

כּ לוּ ם.בּ וֹ כה   לזקנת הׁש ארּת  ׁש לּ א לוֹ : אמר ? 

מה אמר  בּ עיני הוּ א קלּ ה  בּ ני, חיּ יא לוֹ : ַָ
ׁש נּ ברא  דבר ׁש הׁש אר ּת י עשׂ יתי,
בּ ארבּ עים, ׁש נּ ברא דּ בר בּ עבוּ ר ימים בּ ׁש ה 

לד )ׁש נּ אמר  יוֹ ם (שמות ארבּ עים ה' עם ׁש ם "ויהי  

וטוֹ בים  גּ דוֹ לים דברים וקניתי  לילה", וארבּ עים
וחכמה  ותוּ ׁש יּ ה עצה והם  בּ עוֹ לם, ׁש אינם 

ׁש נּ אמר יד )וּ גבוּ רה , ח, אני(משלי ות וּ ׁש יּ ה  עצה "לי 
גבוּ רה ". לי בינה

עוֹ סק היה  יוֹ חנן  ר בּ י  ְֶָָ
מאירים  פניו  הי וּ  בּ ּת וֹ רה ,
אחד  י וֹ ם המׁש . כּ זהר 
אמר  יוֹ סי. ר בּ י  בּ וֹ  ּפ גׁש 
זוֹ הרים  פני ראה ל וֹ :
ל וֹ : אמר  המׁש . כּ זהר 

עליו  קרא לי. מאיר ׁש העוּ ר  אלּ א (שופטיםאינוֹ  
לא) בּ גבוּ רתוֹ ".ה , המ ׁש  כּ צאת "ואהביו 


