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הערה  מ  צאת יחאי ר  מע רי ני את לקל לה יאיר   ינחס ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָר י

ע"א) יא ח"א (זוהר

בּ חוֹ ף רי רחוּ מאי  רבּ י לפני מצוּ י היה ּפ ינחס ִַ
היה, ימים  וּ קׁש יׁש  גּ דוֹ ל ואדם  כּ נּ רת, ים 
ו דּ אי ּפ ינחס, לר בּ י  אמר מלּ ראוֹ ת . ּפ סקוּ  ועיניו
יׁש  חברנ וּ  ׁש לּ יוֹ חאי  ׁש מעּת י
טוֹ בה, אבן מרגּ לית
הּמ רגּ לית  בּ אוֹ ר והסּת כּ לּת י
המ ׁש  כּ אוֹ ר ׁש יּ וֹ צא ההיא
כּ ל  את  והאירה מ נּ רּת יקּה 
לארץ  המים מן  עמד הא וֹ ר ואוֹ ת וֹ  העוֹ לם ,
ה יּ מים  עּת יק ׁש יּ ׁש ב עד העוֹ לם כּ ל  את והאיר
הכּ ל  כּ לל הה וּ א והאוֹ ר  כּ ראוּ י . הכּ ּס א על וי ׁש ב
דּ ק  א וֹ ר יצא בּ בית ׁש נּ כלל וּ מהאוֹ ר ,בּ בית
א ׁש רי העוֹ לם. כּ ל  את  והאיר  הח וּ צה ויצא  וקטן ,
ההיא  ה ּמ רגּ לית  אחר  ול צא, בּ ני, צא, .חלק
עוֹ מדת  העה ׁש הרי העוֹ לם, כּ ל את ׁש ּמ אירה

. ל

ההיא,יצא לאניּ ה  להכּ נס ועמד מלּ פניו  ָָ

ׁש היוּ  צּפ רים  ׁש ּת י ראה עּמ וֹ . גברים וּ ׁש ני
קוֹ ל  להם הרים  היּ ם. על וטס וֹ ת בּ א וֹ ת
צּפ רים, צּפ רים ואמר :
היּ ם, על טסוֹ ת  ׁש אּת ן 
ה ּמ קוֹ ם  את הראיתם 

יוֹ חאי בּ ר ה ׁש ּת הה ׁש ם  ? 
והׁש יבוּ  לכוּ  צּפ רים, צּפ רים אמר: מעט,
להן. והלכוּ  ליּ ם נכנסוּ  והלכ וּ . ּפ רח וּ  א וֹ תי.
וּ בפי בּ אוֹ ת , צּפ רים אוֹ תן  ה נּ ה ׁש יּ צא, עד 
אחת, ּפ תקה מהן  אחת
בּ ר  ׁש הנּ ה בּ תוֹ כ ּה  וכת וּ ב
ה ּמ ערה  מן  יצא י וֹ חאי
הל בּ נ וֹ . אלעזר ורבּ י
חל דּ ים. מלא וג וּ פוֹ  מׁש נּ ה, אוֹ תוֹ  וּ מצא  אליו,
אמר: .בּ כ ׁש ראיתי וי ואמר : עּמ וֹ  בּ כה
לא  ׁש אלמלא .בּ כ א וֹ תי ׁש ראית  חלקי  א ׁש רי 

. בּ כ הייתי לא ,בּ כ אוֹ תי  ראיתי 


