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 ניהעלי לאכי ה ְְְִִִֶַַַָָמחת 
ב) קלו, תרומה  (זוהר 

וּ מרים רב אחד רגע יוֹ ׁש ב היה ׁש בּ ת , בּ ערב מה נּ הר  עוֹ לה  כּ ׁש היה סבא, המנוּ נא  ַ
ה ּמ לאכים  שׂ מחת את לראוֹ ת יוֹ ׁש ב ׁש היה אוֹ מר והיה שׂ מח והיה עיניו,
בּ עוֹ לם  אדם יוֹ ׁש ב ׁש בּ ת ערב וּ בכל  יוֹ רדים . ואלּ ה עוֹ לים אלּ ה העליוֹ נים ,

ר בּ וֹ נ וֹ . בּ סוֹ ד  ׁש יּ וֹ דע מי  אׁש רי הנּ ׁש מוֹ ת.

לה דוד  ינת  ִֵֶֶַַָסד
ע"ב) רז ע"ב; רו ויגש  (זוהר

בּ עוֹ דם ר י  חנן . לכפר נפגּ ׁש וּ  יוֹ סי ורבּ י יה וּ דה  ִַ
וּ מא  אחד, אי ׁש  בּ א  מלוֹ נם, בּ בית י וֹ ׁש בים 

חמוֹ  רבּ יׁש ל אמר  ּכ בּ ין  לבּ ית. ונכנס לפניו, ר 
היה  ה ּמ ל ׁש דּ וד  ׁש נינ וּ  ה נּ ה יוֹ סי, לר בּ י  יהוּ דה
קם  היה אי מ וּ עטת , וּ ׁש נתוֹ  סוּ ס כּ מוֹ  מתנמנם
היה  ולא קטן, הוּ א  הזּ ה העוּ ר  הלּ ילה , בּ חצוֹ ת

הלּ ילה  בּ ׁש לי ׁש  אפלּ וּ  ?מתעוֹ רר 
עם אמר  יוֹ ׁש ב היה הלּ ילה, ׁש נּ כנס בּ ׁש עה לוֹ , ַָ

ועוֹ סק  הדּ ין  את ודן  ביתוֹ  גּ ד וֹ לי כּ ל
חצוֹ ת  עד ׁש נת וֹ  יׁש ן  היה  ּכ ואחר תוֹ רה, בּ דברי
וּ מ ׁש ּת דּ ל  וּ מתעוֹ רר, הלּ ילה בּ חצוֹ ת וקם ה לּ ילה,

ותׁש בּ חוֹ ת. בּ ׁש ירים  רבּ וֹ נוֹ  בּ עבוֹ דת
ינתי ה זּ ה ה דּ בר וכי ההוּ א, האיׁש  אמר ְִֵַ

 ּכ הוּ א אוֹ מרים הדּ בר ׁש אּת ם  סוֹ ד ? 
לעוֹ לם  וק יּ ם חי  הּמ ל דּ וד  ׁש הנּ ה כּ אן, יׁש 
כּ ל  ׁש וֹ מר היה הּמ ל ודוד עוֹ למים, וּ לעוֹ למי
ׁש הנה  מ וּ ם מיתה, טעם  יטעם  ׁש לּ א ימיו 

מק וֹ מוֹ  מ וּ ם ודוד , היא , בּ מיתה  מים אחד
נ ׁש ימוֹ ת, ׁש ים א לּ א יׁש ן  היה לא חי, ׁש הוּ א
מם  חי, הוּ א אחת חסר נ ׁש ימוֹ ת  ׁש ים ׁש עד 
הצּ ד  בּ וֹ  ו ׁש וֹ לט מיתה טעם אדם טוֹ עם והלאה 
, המל דּ וד ׁש וֹ מר היה וזה הּט מאה. רוּ ח ׁש ל 

וׁש וֹ לט מיתה , ׁש ל טעם יטעם יׁש לט)ׁש לּ א בּ וֹ (ׁש לּ א 

וכוּ '. אחרת  רוּ ח ׁש ל צד

א, ֹלו אמרוּ  וּ נ ׁש קוּ הוּ . י וֹ סי  ורבּ י יהוּ דה רבּ י ָ
מ לוֹ ,מה אמרוּ  חזקיּ ה . להם , אמר ? 

רבּ י אמר יׁש ב וּ . .ּת וֹ רת ותתחזּ ק כּ ח ייׁש ר 
סוֹ דוֹ ת  מע ּת ה לנוּ  אמר והתחלּת , הוֹ איל  יהוּ דה,

וכוּ '. ׁש אמרּת  עלי וֹ נים

ינתי,אוֹ תם ׁש ראה  כּ יון אלעזר. רבּ י בּ א  ְִֵַ
אמר  כּ אן. ׁש ה כינה ודּ אי אמר,

עסקּת ם  בּ ּמ ה הּמ עשׂ ה.להם, כּ ל את ל וֹ  אמרוּ  ? 
אמר. ׁש יּ פה ודּ אי אמר,


