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להית העתידי ברי  ל מראי לילה , י הא ,מל רה  ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָה תעק
ב) מז, ויצא א חדש  (זוהר

לׁש מ ּה ,אמר  בּ ּת וֹ רה הּמ תעּס ק כּ ל יצחק, רבּ י ַָ
עוֹ לה  נ ׁש מתוֹ  בּ לּ ילה, י ׁש ן כּ ׁש הוּ א
העתידים  הדּ ברים אוֹ תם ל ּה  וּ מראים למעלה,

בּ עוֹ לם. להיוֹ ת

ועוֹ סק רי  יוֹ ׁש ב היה  יוֹ סי ִַ
א בּ א. רבּ י אליו  בּ א  בּ ּת וֹ רה.
ההלכה  בּ על  י וֹ סי , רבּ י  אמר 
יׁש בוּ  לפניו. קם בּ א.
הלּ ילה. ירד יוֹ ׁש בים, בּ עוֹ דם בּ ּת וֹ רה. והתעּס קוּ 

הלּ ילה. חצוֹ ת עד  בּה  והתעּס קוּ  יׁש בוּ 

י וֹ סינר ורבּ י אבּ א, רבּ י ְִַ
רבּ י את ראה י וֹ ׁש ב. היה
סמוּ קוֹ ת, מעט ׁש ּפ ניו אבּ א 
גּ דוֹ ל  אוֹ ר וראה  צוֹ חק. והוּ א
כּ אן. ׁש כינה  נ ׁש מע מזּ ה  י וֹ סי, ר בּ י  אמר בּ בּ ית.
ׁש חרוּ ת  עוֹ לה  ׁש היתה עד ׁש ם . יׁש ב עיניו. הרכּ ין 

עיניו ׁש הרים עד בּ בּ ית, מאיר היה  והאוֹ ר  ה בּ קר
הבּ ית.  ונחׁש הבּ קר, ראה

ועיניוהתערר מאירים הי וּ  וּ פניו  א בּ א, ר בּ י  ְִֵ
רבּ י אמר  יוֹ סי . רבּ י בּ וֹ  אחז  צוֹ חקוֹ ת .
סוֹ דוֹ ת  ,חיּ י רוֹ צה, אּת ה מה י וֹ דע אני  א בּ א,
בּ על  בּ נׁש מתי, ׁש אחז וּ בׁש עה ראית, עלי וֹ נים
ועלי וֹ נים. גּ ד וֹ לים לחדרים אוֹ ת העלה הּפ נים

ׁש עוֹ לוֹ ת וראיתי הצּ דּ יקים ׁש אר נ ׁש מ וֹ ת את  ְִִָ
ה צּ דּ יקים  אׁש ריכם להם, ואמר לׁש ם ,
נבנה  אני ׁש בּ ׁש בילכם
הם  ׁש ל קדוֹ ׁש  בּ בנין 
לצבאוֹ ת  לענ וֹ ת  הנּ כ בּ ד,
וראיתי העליוֹ ן.  הּמ ל
מ נּ חת  ׁש היתה ּת וֹ רתי את
כּ מג דּ ל  תלּ ים  ּת לּ י ׁש ם

עיני. וצחקוּ  בּ חלקי , שׂ מחּת י   ּכ וּ מוּ ם גּ דוֹ ל ,

ָמה ׁשָ ל ַלּנְ ם טֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה: ֲאִמיַרת ַהזַֹּהר ְמֻסּגָ ַעל ׁשֵ ָאַמר ַהּבַ

א  ן, ֶאּלָ ַכּוֵ ּיְ ה ְוֶאָחד כּו' ּוִבְלַבד ׁשֶ ְרּבֶ ָאְמרּו ֶאָחד ַהּמַ ה ׁשֶּ ָלל ֵהֶפְך ִמּמַ ָבִרים ַהּכְ ג' ּדְ ם טֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה: ּבְ ַעל ׁשֵ ָאַמר ַהּבַ
אִריְטׁש( ל ִמּפָ י ִהּלֵ יק ַרּבִ ּדִ ם מֹוִרי, ֲהלֹא הּוא ָהַרב ַהּצַ ׁשֵ י, ּבְ )ֵסֶפר ְנִתיב ַרׁשִ ָמה.  ׁשָ ל ַלּנְ ה, ֲאִמיַרת ַהזַֹּהר ְמֻסּגָ ְרּבֶ ּיַ ן כּו' ּוִבְלַבד ׁשֶ ֶאָחד ַהְמַכּוֵ


