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אלעזר רי  ל ְְִִֶֶַָָָכתיו
א) מז, ויצא א  חדש  (זוהר

מצא ר י .ער בּ ן אלעזר  רבּ י לפני  נכנס זירא ִַ
מים, נ וֹ בעים ועיניו  יוֹ ׁש ב, ׁש היה אוֹ תוֹ 
לאחוֹ ריו חזר וּ בוֹ כה. בּ שׂ פתוֹ תיו מרח ׁש  והיה
מר  ׁש יּ וֹ ׁש ב זּ ה מה לׁש ּמ ׁש וֹ : אמר זירא. ר בּ י 

ולא וּ בוֹ כה  אליו , לקרב נכנסּת י ּפ עמים אמר : ? 
ׁש נּ כנס  אוֹ תוֹ  רא וּ  יוֹ ׁש בים, בּ עוֹ דם יכלּת י .
וּ בוֹ כה. בּ בּ ית הוֹ ל קוֹ לוֹ  היה ׁש יּ רד, עד לחדרוֹ .

קדוֹ ׁש ה מע אבן  אבן , אבן  אוֹ מר: ׁש היה  ַָ
,ר בּ וֹ נ בּ קדת העוֹ לם , כּ ל על עלי וֹ נה
וּ להוֹ ׁש יב   ּב להז דּ לזל  העּמ ים  בּ ני  עתידים
מקוֹ מ את  לטּמ א  עלי טמאים גּ למים
לעוֹ לם  אוֹ י  . ּב יקריבוּ  ה ּט מאוֹ ת וכל  ה ּק דוֹ ׁש ,

ה זּ מן. בּ אוֹ תוֹ 

לירד  לׁש ּמ ׁש וֹ : זירא  רבּ י אמר בּ כסא וֹ . וי ׁש ב ַָ
לפניו אכּ נס אם  למר , לוֹ  נכנס ואמר ? 

בּ וֹ , ה ׁש גּ יח לא כּ אן . זירא ר בּ י  הנּ ה  אמר: ׁש ּמ ׁש וֹ ,
עיניו. הרים ולא

ׁש ב אחר  ואּת ה ׁש יּ כּ נס, זירא  רבּ י אמר :  ּכ ַַ
בּ ר כּ יו, והרכּ ין זירא רבּ י נכנס בּ חוּ ץ .
בּ רגלוֹ , בּ עט אלעזר, ר בּ י  ראה  לפניו. וי ׁש ב
כּ דרכּ וֹ . ויׁש ב קם . ּכּ דרכ ו ׁש ב מ ם, קוּ ם אמר:

ראה אמר מה בוֹ כה, היה  ׁש ּמ ר זה  זירא: ?רבּ י ַָ
כּ ל  ׁש ל גּ דוֹ ל בּ ׁש בר  מרכּ בה אמר:

ה ּק דוֹ ׁש ה  היקרה  אבן א וֹ תּה  ראיתי העוֹ לם ,
היתה  האבן  ואוֹ תּה  העוֹ לם, נ ׁש ּת ל ׁש ּמ ּמ נּ ה

עליה. רא ׁש וֹ  את שׂ ם ׁש יּ עקב

וראׁש ּה וכי העוֹ לם , כּ ל  נ ׁש ּת ל ׁש ּמ ּמ נּ ה האבן  ְִ
יעקב  יכל אי הגּ דוֹ ל, בּ ּת הוֹ ם  ׁש קוּ ע היה

א וֹ תּה  היוּ לנענע זו יּ וֹ תיה האבן, א וֹ תּה  א לּ א ? 
בּ בית  נת גּ לּ ה  ורא ׁש ּה  הגּ דוֹ ל, בּ ּת הוֹ ם  ׁש קוּ עוֹ ת
הכּ בוֹ ד  והכינה ה ּק דׁש ים , קדׁש  ועליה ה ּמ קדּ ׁש ,

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  עליה. מט)העליוֹ ן "מם (בראשית 
ה  ׁש ל ה ּק דוֹ ׁש  והם ישׂ ראל ". אבן  ּמ לרעה  

עליה. חקוּ ק היה  העליוֹ ן

הּק ד וֹ ׁש ,א  הם אוֹ תוֹ  קרא יעקב, ְֶָ
מקוֹ ם  בּ אוֹ ת וֹ  ושׂ ם מכּ אן , וּ נטלּה 
אני זירא, רבּ י אמר  ׁש ם. היה  הּק דׁש ים ׁש ּק ד ׁש 
הדּ בר  סוֹ ד את ׁש אמר בּ וֹ  ר בּ י  בּ ׁש ם ׁש מע ּת י 

נז כּ רּת י. ולא בּ זה,

חסה אמר  דּ עּת י  זירא, רבּ י אי אלעזר , רבּ י ַָ
ׁש מעּת , ה וּ א הזּ ה הדּ בר ואוּ לי .עלי

ׁש כּ תוּ ב הדּ בר , בּ רוּ ר  הוּ א כח)וכ "ויּ ּק ח (שם  
הּמ ק וֹ ם הּמ קוֹ ם.מאבני מאבני אחת אבן ." 

מקוֹ ם  מקוֹ ם מאיזה ׁש הוּ א היּ דוּ ע, מּמ קוֹ ם ? 
לכל  מים ׁש וֹ חקים אבנים  ׁש ם ה ּת הוֹ ם ,
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ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  יד )העוֹ לם. ׁש חקוּ (איוב "אבנים 
מים ".

עד האב עוֹ לה  והיתה לכ לּ ם, עּק ר היתה הזּ את ֶֶָ
לא  ויעקב ה ּמ קדּ ׁש . בּ ית ׁש ם ׁש היה מקוֹ ם
עליה, אלּ א מהן, אחת  ׁש וּ ם על כּ וּ נתוֹ  היתה 
נ ׁש ּת ל  ׁש הכּ ל  היא מה רמז. לוֹ  ׁש רמזה מ וּ ם

מּמ נּ וּ . נ ׁש ּת ל העוֹ לם כּ ל  יעקב  ּכ מּמ נּ ה,

תא ׁש היא ה ּמ קוֹ ם ", מאבני "ו יּ ּק ח העה, ְָ
- מראׁש תיו " "ויּ שׂ ם  העוֹ לם. כּ ל עּק ר
מ יּ ד  כּ זוֹ . זה  דּ גמת - מרא ׁש תיו ׁש היא בּ לבּ וֹ , שׂ ם 
דעּת וֹ  נתי בה  כּ לוֹ מר, ההוּ א". בּ ּמ קוֹ ם "ו יּ ׁש כּ ב

מקוֹ ם. בּ אוֹ תוֹ 

ואם וסימ ׁש לּ י, דגמא היא ז וֹ  אמר: לקח, ידוּ ע ְִָ
לי ׁש יּ היה בּ ידוּ ע  מעלה, ׁש וּ ם ּת היה לזוֹ 
ׁש כּ תוּ ב  נדר , ונדר  עליה, לבּ וֹ  שׂ ם  ּכ ועל  מעלה.

כח) מצּ בה ".(בראשית שׂ מּת י  אׁש ר  הזּ את "והאבן 
יהיה  מצּ בה  שׂ מּת י אׁש ר  ה זּ את האבן  אם כּ לוֹ מר ,
ער  לי ּת ּת ן  אׁש ר "וכל - מיּ ד אלהים , בּ ית

זה  זירא, רבּ י אמר  הּמ עשׂ ר. נדר  ."ל אערנּ וּ 
ׁש מעּת י. ודּ אי

י שׂ ראל"אמר  "אבן  נקראת זה על מט)לוֹ , ,(שם  ַָ
ׁש נּ תן על  ׁש מ וֹ , על  ּכ נקראה כּ לוֹ מר,
א וֹ תּה  עשׂ ה הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  עליה. ועיניו  ל בּ וֹ 

ׁש כינתוֹ . היתה ו ׁש ם עוֹ למים, בּ ית

ׁש ראיתיועל בּ כיתי, זה ְַ
עתידים  הזּ וֹ  האבן  ׁש על
העּמ ים  טמאת את לשׂ ים
לא  מי מתים . וּ פגרי

לעוֹ לם יבכּ ה  אוֹ י  אוֹ י? ! 
הזּ מן ה דּ וֹ ר לאוֹ תוֹ  לא וֹ תוֹ  אוֹ י  בּ כה ! ! 

ואמר: חזר   ּכ אחר ו ׁש תק. נאנח כּ בראׁש וֹ נה,
כּ ׁש יּ תע וֹ רר  בּ עוֹ לם, נמצאים ׁש יּ היוּ  לאוֹ תם א וֹ י

העוֹ לם. ׁש ל העלי וֹ ן  ה ּמ ל

יוֹ דע כה  הּק ד וֹ ׁש  מלא אמר , זירא. רבּ י ָָ
עליה. לבכּ וֹ ת הוּ א ראוּ י זה, את 
בּ עוֹ לם  קדוֹ ׁש ים  ׁש א ּת ם הצּ דּ יקים, א ׁש ריכם

ה בּ א. וּ בעוֹ לם הזּ ה

ַרְך טו  קֹוֵבץ ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר ּכְ
ִחים )252 עמודים( ה ְסָפִרים ִנְפּתָ לֹשָׁ וּּבֹו ׁשְ

ק ת ַהְמֻחּלָ ּבָ ַ ֹזַהר ַהּשׁ

ּקוּן מח ּתִ

ּקוּן מג ּתִ

חסר  במבצע  יוצא  העולמי  הזוהר  מפעל 
מסובסד,  במחיר  הספרים  רכישת  תקדים, 
הידברות,  כגון  רחוקים,  לקרב  לארגונים 
ערכים, יד לאחים, שובו בנים ועוד, וכן למזכי 

הרבים המתנדבים לקרב ולרבות הלומדים.
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