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 קטרגי ה ְְְִִַַַמיתת
ב) רמד, ויחי (זוהר

לוֹ ד,רי בּ מערת נ ׁש מט וּ  אבּ א ורבּ י אלעזר ִַ
ה וֹ לכים  ׁש היוּ  המ ׁש , תקף מּפ ני ׁש נּ כנסוּ 
ה זּ וֹ  הּמ ערה  את נסוֹ בב א בּ א, רבּ י אמר .בּ דּ ר

וכוּ '. ואמר אלעזר רבּ י ּפ תח  תוֹ רה. בּ דברי

רבּ יעד ׁש ל  קוֹ לוֹ  את  ׁש מעוּ  יוֹ ׁש בים, ׁש היוּ  ַ
יה וּ דה  ורבּ י ה וּ א , בּ דּ ר בּ א ׁש היה  ׁש מעוֹ ן 
אלעזר  רבּ י יצאוּ  לּמ ערה, התקרב יצחק. ורבּ י
ה ּמ ערה  מכּ תלי ׁש מעוֹ ן , ר בּ י  אמר  אבּ א . ורבּ י
ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר יׁש בוּ . כּ אן . ׁש כינה ראיתי 

עסקּת ם  כּ נסת בּ ּמ ה בּ אהבת אבּ א, ר בּ י  אמר ? 
ּפ ר ׁש  אלעזר  ורבּ י  הוּ א ,  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  ישׂ ראל 

" ּלב על  כחוֹ תם "שׂ ימני ישׂ ראל, בּ כנסת זה ּפ סוּ ק
וקׁש ר  עליוֹ נה בּ אהבה אלעזר, לוֹ , אמר וג וֹ '.

הסּת כּ ל ּת . החביבוּ ת

מקוֹ ם תק בּ כל  אמר , ׁש עה. ׁש מעוֹ ן  רבּ י  ַָ
ׁש ל  מתיקה חוּ ץ ׁש תיקה , צרי
רוֹ צה  ואיני גּ נ וּ זה, לי יׁש  אחת  גּ ניזה ה ּת וֹ רה .
אוֹ תוֹ  וּ מצאתי  עליוֹ ן, דּ בר והיא מכּ ם, ׁש ּת אבד

וכוּ '. ה זּ קן המנוּ נא  רב ׁש ל בּ ספר וֹ 

 זה יצא ׁש יּ וֹ ם  ראיתי אמר, הּמ ערה.  ֹמ ּת ו ְָ
[בּ ני] ׁש ני ויעדרוּ  בּ עיר , בּ ית  י ּפ ל 
הבּ ית. יּפ ל לא  בּ עיר, אני  אם  מקטרגים. ר וֹ מאים

וכוּ '. וי ׁש בוּ  ה ּמ ערה   ֹלתו חזרוּ 

 הרחמןקמ  ּבּ ר ו אמר וּ , ידוֹ . ונ ׁש קוּ  כלּ ם ָ
אלּ וּ . דברים וׁש מענ וּ  לכאן  ׁש נּ כנסנ וּ 
ראוּ  לעיר, כּ ׁש נּ כנסוּ  והלכ וּ . הּמ ערה מן  יצאוּ 
י ׁש בוּ , בּ ית. עליהם ׁש נּ פל  ׁש ּמ תוּ , אנׁש ים  קבוּ צת
א וֹ תם  עם ׁש ּמ ת וּ  לאוֹ תם  ׁש ּס וֹ פדים  וראוּ 

הרוֹ מאים.

ׁש ל תח לא כּ אן  אף וכ וּ ' ואמר ׁש מעוֹ ן ר בּ י  ַָ
גּ ב  על אף  בּ וֹ כים, אלּ ה  הם יה וּ דים
היוּ  ׁש אלמלא יה וּ דים, ואלּ ה יהוּ דים, בוֹ  ׁש ּמ ת וּ 
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ּמ תוּ , וכיון  מתוּ , לא יהוּ דים 

עו וֹ נ וֹ תיהם. על מכּפ ר


