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 נ אלעזר לרי דלה  נמה  רדה  י הר "י  ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָסעדת
ב) יח, בראשית א חדש (זוהר

בּ עלירי  את הזמין יוֹ חאי  בּ ן  ׁש מעוֹ ן ִַ
ׁש עשׂ ה  גדוֹ לה בּ סעוּ דה לאכל  הּמ ׁש נה 
יקרים, בּ כלים הבּ ית כּ ל את וכּס ה להם,
הזּ ה, בּ צּ ד והוּ א  זה, בּ צד החכמים את והוֹ ׁש יב

הר בּ ה. שׂ מח והיה

 אר אמרמ הזּ ה בּ יּ וֹ ם מר  ׁש ל מחתוֹ  מה לוֹ , ְָ
ירדה ה יּ מים  הזּ ה ׁש היּ וֹ ם להם, אמר ? 

לרבּ י החיּ ה כּ נפי  בּ אר בּ ע עליוֹ נה  קד וֹ ׁש ה נׁש מה
שׂ מחה  לי ּת היה הזּ וֹ  וּ בהלּ וּ לה בּ ני, אלעזר 

ׁש למה.

אמר,ה יב אצל וֹ . בּ נ וֹ  אלעזר רבּ י את ִ
קד וֹ ׁש , אּת ה  הזּ ה ׁש יּ וֹ ם  ׁש ב, בּ ני, ׁש ב
קד וֹ ׁש ים. ׁש ל וּ בג וֹ רלם 
דּ בר  ׁש מעוֹ ן  רבּ י אמר 
את  אׁש  והּק יפה אחד ,
החכמים, יצאוּ  הבּ ית.
היּ וֹ ם  כּ ל הבּ ית מן  עוֹ לה ׁש היה קיטוֹ ר ראוּ 

ההוּ א.

מצא א לקוֹ ניא, בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י בּ ן  יוֹ סי ר בּ י  ָ
בּ וּ ק. וע וֹ מדים ּת מהים ׁש היוּ  החכמים את

זּ ה  מה להם , ה זּ ה אמר הּק יטוֹ ר ראה  לוֹ , אמרוּ  ? 
ה זּ ה  בּ יּ וֹ ם ׁש ּמ כּת ירים זהוּ  ׁש לּ מעלה , מהאׁש 
ארבּ ע  חכמים  ורא וּ  אלעזר. רבּ י את  קד וֹ ׁש  בּ כתר
רבּ י ואת  אוֹ תוֹ  ׁש ה ּק יפה  בּ א ׁש  ׁש יּ רדוּ  נ ׁש ר, כּ נפי
ׁש הלכה  עד יוֹ סי רבּ י ׁש ם  י ׁש ב אביו. ׁש מע וֹ ן 

האׁש .

וההסּת ר,נכנס ההכּת רה על ל וֹ , אמר לפניו . ְִַ
ה זּ וֹ  הה לּ וּ לה ׁש ּת היה הכּ ל , על גּ דלּ ה

 דּ עּת מה ׁש מעוֹ ן , רבּ י אמר  רבּ יׁש למה. אמר ? 
ו דּ אי אמר , . בּ נ אלעזר לרבּ י בּ ּת י הרי  יוֹ סי,

 ּכ בּ ּת וֹ .יהיה את  לוֹ  ונתן  לחכמים קראוּ  ! 

ב לפניו,י בּ ּת וֹ רה ועסקוּ  ימים ׁש לׁש ה  ׁש ם ְָ
לּמ ד  ׁש לּ א הּמ ׁש נה ׁש ל ס וֹ ד ה ׁש איר וּ  ולא
ׁש מעוֹ ן, רבּ י על עליו  אמרוּ  ׁש מעוֹ ן . ר בּ י  א וֹ תם
היה  ה וּ א ׁש הרי  בּ ימיו, ה ּק ׁש ת נראתה ׁש לּ א

בּ עוֹ לם. הּס ימן 

ָנה ל ַהּשָׁ ל ּכָ ִמים ׁשֶ ִפי ַהּיָ ים ּכְ ּפִ ִקים ַהּדַ ָנה - ְמַחּלְ ָכל ַהּשָׁ ּלֹו ּבְ דֹוׁש ּכֻ ִלְלֹמד ֹזַהר ַהּקָ

ֵריֶהם  ָנה, ְוַאׁשְ ל ַהּשָׁ ל ּכָ ִמים ׁשֶ ִפי ַהּיָ ים ּכְ ּפִ ִקים ַהּדַ ַחּלְ ּמְ ָנה, ׁשֶ ָכל ַהּשָׁ ּלֹו ּבְ דֹוׁש ּכֻ י ֵיׁש נֹוֲהִגים ִלְלֹמד ֹזַהר ַהּקָ ע ּכִ ם ּדַ "ּגַ
ַער ד'( הּו ׁשַ א ֵאִלּיָ ּסֵ )ּכִ ֵרי ֶחְלָקם".  ְוַאׁשְ


