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נ,ה גּ דוֹ ל אליעזר רבּ י כּ ׁש חלה רבּ וֹ תינוּ , ָ
והוֹ ׁש יב  היה, ׁש בּ ת  ערב יוֹ ם אוֹ ת וֹ 
עמּק וֹ ת  לוֹ  מג לּ ה והיה בּ נ וֹ , ה וֹ רקנוּ ס את לימינ וֹ 
בּ דעּת וֹ  דּ בר  מקבּ ל היה  לא  והוּ א ונסּת ר וֹ ת,
ׁש דּ עת  ׁש ראה כּ יון  היה. בּ דעּת וֹ  ׁש ּמ טרף ׁש חׁש ב
ׁש מוֹ נים  מאה  מּמ נּ וּ  קבּ ל עליו , מתיבת אביו

עלי וֹ נים. סוֹ דוֹ ת  ות ׁש ע

בּ ּמ ים ה יע ׁש ּמ תערבים ׁש יׁש  לאבני  ְִִֶַ
אליעזר  רבּ י בּ כה העליוֹ נים ,
א בּ א, לוֹ , אמר בּ ני . ׁש ם עמד אמר , לוֹ מר. וּ פסק

מןלּמ ה  לחלף ממהר ׁש אני  ר וֹ אה  אני לוֹ , אמר ? 
את  ׁש ּת עלה  לאּמ ואמר  ל ל וֹ , אמר העוֹ לם .
למקוֹ ם  ׁש לּ י ה ּת פלּ ין 
ׁש אסּת לּ ק  ואחר עלי וֹ ן ,
לכאן ואבא העוֹ לם, מן 
לא  א וֹ תם . לראוֹ ת  כּ די
קרוֹ בים  ׁש הם תבכּ וּ ,
לא  אדם בּ ני ודעת תחּת וֹ נים, ולא עלי וֹ נים

אוֹ תם. מיגה

לבּק ר עד הדּ וֹ ר חכמי  נכנסוּ  יוֹ ׁש בים, ׁש הי וּ  ַ
לׁש ּמ ׁש  באוּ  ׁש לּ א על אוֹ תם וקלּ ל א וֹ תם ,
מלּ ּמ וּ ד ּה . י וֹ תר ׁש ּמ וּ ׁש ּה  גּ ד וֹ לה  ׁש נינ וּ , א וֹ תוֹ ,

עקיבא, עקיבא, לוֹ , אמר עקיבא , רבּ י ׁש בּ א עד 
העת  בּ אה [ׁש הרי  אוֹ תי  לׁש ּמ ׁש  באת לא ל ּמ ה

רתח לה צּ רף] ּפ נאי. לי היה לא  ר בּ י , לוֹ , אמר ? 
. עצמ מיתת  ּת מוּ ת  אם  עלי אתמ ּה  ואמר,

מכּ לּ ם. קׁש ה ּת היה ׁש ּמ יתת וֹ  קלּ לוֹ 

אוֹ תיכה  ּת לּמ ד ר בּ י , ל וֹ , ואמר עקיבא רבּ י ָָ
בּ מעשׂ ה  אליעזר רבּ י ּפ יו  ּפ תח ּת וֹ רה.
אמרוּ  ׁש ניהם. את והּק יפה א ׁש  בּ אה  מרכּ בה.
וּ כדאים  ראוּ יים אנ וּ  ׁש אין  מ זּ ה נׁש מע חכמים,
מה  היה  ׁש ם. וי ׁש בוּ  החיצוֹ ן  לּפ תח  יצאוּ  .לכ

הלכה. והאׁש  היה,

הלכוֹ ת ולד מאוֹ ת  ׁש לׁש  עזּ ה בּ בהרת ְִֵ
ו ׁש ה  מאתים אוֹ תוֹ  ול ּמ ד ּפ סוּ קוֹ ת,
עיני והי וּ  ה ירים , ׁש יר ּפ סוּ קי  ׁש ל טעמים ער 
הא ׁש  וחזרה דּ מעוֹ ת, ז וֹ לג וֹ ת עקיבא ר בּ י 

לפסוּ ק כּ ׁש הגּ יע ב )כּ בּת חלּ ה . "סּמ כוּ ני(שיר 
אהבה  חוֹ לת כּ י בּ ּת ּפ וּ חים רּפ דוּ ני  בּ א ׁש י ׁש וֹ ת
קוֹ לוֹ  והרים לסבּ ל , עקיבא רבּ י יכל  לא אני",
מיּ ראת  מדבּ ר היה ולא קוֹ ל וֹ  והרים בּ בכ יּ ה .

ׁש ם. ׁש היתה הכינה

ׁש היוּ הרה עלי וֹ נים וסוֹ דוֹ ת עמּק וֹ ת כּ ל  לוֹ  ָ
ׁש לּ א  ׁש בוּ עה והׁש בּ יעוֹ  הירים, בּ ׁש יר
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לא  ׁש הּק בּ "ה  כּ די  מּמ נּ וּ , ּפ סוּ ק בּ ׁש וּ ם יׁש ּת ּמ ׁש 
לפניו ר וֹ צה ולא בּ גללוֹ , העוֹ לם את יחריב
בּ וֹ . ׁש יּ ׁש  הּק ד ה  מרב בוֹ  יׁש ּת ּמ ׁש וּ  ׁש הבּ ריּ וֹ ת
מים, עיניו  ונבעוּ  וּ בכה, עקיבא  רבּ י יצא אחר

רבּ י וי  א וֹ מר , רבּ יוהיה וי  נ ׁש אר ! ׁש הע וֹ לם ! 
החכמים, ׁש אר כּ ל  אליו  נכנסוּ  . מּמ יתוֹ ם

להם. וה ׁש יב אוֹ תוֹ , ו ׁש אל וּ 

אליעזר.היתה לרבּ י [ה עה] לוֹ  דחוּ קה ְָָ
על  אוֹ תם ו שׂ ם זרוֹ עוֹ תיו  ׁש ּת י  הוֹ ציא
העליוֹ ן העוֹ לם העוֹ לם, אוֹ י  ואמר, ּפ תח  ל בּ וֹ .
אוֹ ר  כּ ל ה ּת חּת וֹ ן  מן  וּ להגּ נז  להתכּ נּ ס  ח וֹ זר 
ׁש ּת י לכם אוֹ י זר וֹ עוֹ ת , ׁש ּת י לכם אוֹ י וּ מאוֹ ר.
העוֹ לם. מן ה זּ ה היּ וֹ ם נׁש כּ חים ׁש יּ הי וּ  ת וֹ רוֹ ת
היתה  אליעזר  ר בּ י  ימי  כּ ל יצחק, ר בּ י  ׁש אמר

סיני. בּ הר  ׁש נּ ּת נה כּ יּ וֹ ם מּפ יו  מאירה המוּ עה

וחכמה אמר, הבנ ּת י וּ גמרא ] [למדּת י ּת וֹ רה ַָ
כּ ל  יהי וּ  ׁש אלּ וּ  עשׂ יתי, ו ׁש ּמ וּ ׁש  למדּת י
לכ ּת ב, י וּ כלוּ  לא  סוֹ פרים, העוֹ לם ׁש ל אנ וֹ ׁש  בּ ני 
בּ עין, כּ מכח וֹ ל א לּ א מחכמתי תלמידי  חסרוּ  ולא
היה  ולא בּ יּ ם. ׁש וֹ תה כּ מי  אלּ א מרבּ וֹ תי ואני

מּמ נּ וּ . יוֹ תר לרבּ וֹ תיו טוֹ בה להחזיק אלּ א 

בּ אוֹ והי מ ּמ נּ וּ  עד ׁש וֹ אלים יבּ וּ ם, ׁש ל  סנדּ ל ת וֹ  ְָ
היה  ולא טהוֹ ר. ואמר נ ׁש מת וֹ  ׁש יּ צאה
אוֹ תוֹ  מצא הבּ ת, כּ ׁש יּ צאה  עקיבא. רבּ י ׁש ם
בּ שׂ רוֹ , כּ ל ו שׂ רט בּ גדּ וֹ  קרע ׁש ּמ ת. עקיבא ר בּ י 
יצא  וּ בוֹ כה . צוֹ וח היה זקנוֹ . על   ונמׁש ירד  ודם
למ ׁש  אמרוּ  ׁש מים, ׁש מים ואמר: החוּ צה

הרי מהם יוֹ תר  מאיר  ׁש היה  ׁש האוֹ ר וללּ בנה,
. נח ׁש

הצּ דּ יק אמר ׁש נּ ׁש מת בּ ׁש עה יהוּ דה, ר בּ י  ַָ
בּ טוּ ח  והצּ דּ יק שׂ מחה , - לצאת  ר וֹ צה
"ו יּ רא  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  שׂ כר וֹ . לקבּ ל כּ די  בּ מיתת וֹ 

לקראתם" י"ח)ויּ רץ לקבּ ל (בראשית בּ שׂ מחה , 
מקוֹ ם  מאיזה כּ מוֹ ּפ ניהם. האהל", "מּפ תח  ? 

הכינה. אל - ארצה" "ו יּ ׁש ּת חוּ  ׁש אמרנוּ .

ואמר,רי ּפ תח ב )יוֹ חנן  היּ וֹ ם (שיר  ׁש יּ פוּ ח  "עד ִַ
אוֹ  לצבי דוֹ די  ל דּ מה סב הצּ ללים  ונסוּ 
ז וֹ  - וג וֹ ' היּ וֹ ם" ׁש יּ פוּ ח "עד הא יּ לים". לעפר
כּ הרף  ׁש הוּ א הזּ ה בּ עוֹ לם בּ עוֹ דוֹ  לאדם  אזהרה 

כּ תוּ ב, מה ראה בּ א  ו)עין . אלף (קהלת חיה "ואלּ וּ  
חיה, מה כּ ל ה ּמ יתה, בּ יוֹ ם  וג וֹ '. ּפ עמים" ׁש נים 

אצלוֹ . אחד כּ י וֹ ם נח ׁש ב

בּ וֹ אמר מתרה אדם  ׁש ל נ ׁש מת וֹ  ׁש מעוֹ ן , רבּ י ַָ
[ונסוּ  ה יּ וֹ ם" ׁש יּ פוּ ח "עד ואוֹ מרת 
בּ ע וֹ ד עין  כּ הרף בעיני וידמה ה צּ ללים],

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הצּ ללים", "ונסוּ  ה זּ ה. (איובבּ עוֹ לם 
"סב ח) , מּמ בּ בּק ׁש ה  ארץ". עלי ימינוּ  צל "כּ י 

וגוֹ '. לצבי " דוֹ די ל דּ מה

רבּ יבר אמר - וג וֹ ' היּ וֹ ם" ׁש יּ פוּ ח "עד אחר, ָָ
בּ עוֹ דוֹ  לאדם אזהרה ז וֹ  ּפ זּ י, בּ ן  ׁש מעוֹ ן 
קל  הצּ בי מה עין: כּ הרף ׁש הוּ א הזּ ה בּ עוֹ לם
כּ עפר  א וֹ  כּ צּ בי קל היה אּת ה אף - בּ רגליו 
העוֹ לם  ׁש ּת נחל  כּ די  בּ וֹ רא רצוֹ ן  לעשׂ וֹ ת האיּ לים 
הר  ה', הר ה נּ קרא  בשׂ מים, הרי ׁש הוּ א ה בּ א,

הּט וֹ ב ההר הנעלם)ה ּת ענ וּ ג , מדרש  .(ע "כ  

ף ַהּיֹוִמי ָרֵאל ּדַ דֹוׁש ָחק ְלִיׂשְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ


