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קרד ְֵַָהרי 
א) וקנח, וב' א קנז, שלח (זוהר

ה וֹ לכים רי  היוּ  יצחק ורבּ י  יוֹ סי ורבּ י  אלעזר  ִַ
ׁש היוּ  עד  קרד וֹ . הרי  בּ א וֹ תם ּפ געוּ  .בּ דּ ר
רבּ י הרים הוֹ לכים,
וראה  עיניו, אלעזר
רמים, הרים אוֹ תם
וּ פחדוּ  ח ׁש וּ כים, והי וּ 
רבּ י אמר בפחד.
היינ וּ  לא כּ אן , אבּ א א לּ וּ  חברים, לאוֹ תם אלעזר 
ת וֹ רה  ודברי  ׁש לׁש ה  ׁש אנוּ  כּ יון  אבל פוֹ חדים.
אלעזר  ר בּ י  ּפ תח נמצא. לא כּ אן ה דּ ין בּ ינינ וּ ,

כּ תוּ ב ח)ואמר, בּ חד ׁש (בראשית הּת בה  "וּת נח  
וכוּ '. וג וֹ '" אררט הרי על וגוֹ ', הביעי 

י וֹ ם.הלכ אוֹ תוֹ  כּ ל ְָ
עלוּ  הלּ ילה כּ ׁש יּ רד
וּ מצאוּ  אחד, למקוֹ ם
רבּ י אמר  אחת. מערה 
 ֹלתו אחד יכּ נס אלעזר,

מתּק ן. י וֹ תר ׁש הוּ א  מקוֹ ם נמצא אם ה ּמ ערה,
אוֹ ר  בּ תוֹ כּה , אחרת  מערה וראה  יוֹ סי, רבּ י נכנס
בּ העלת" אוֹ מר : ׁש היה  אחד  קוֹ ל ׁש מע בּ ּה . ה נּ ר

וכוּ '. הנּ רת" את

אמר מע אלעזר. רבּ י אל בּ א  ו שׂ מח . יוֹ סי ר בּ י  ַָ
 ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  נ כּ נס, אלעזר , רבּ י ל וֹ 
בנ ּס ים. לנ וּ  להרחיׁש  הזּ ה ה יּ וֹ ם הקדּ ימנ וּ  ה וּ א

נכנסוּ .

יו עוֹ סקים ׁש היוּ  אדם בּ ני  ׁש ני  ראוּ  ׁש נּ כנסוּ , ֵָ
אלעזר, רבּ י אמר לו)בּ ּת וֹ רה. "מה (תהלים 

 כּ נפי בּ צל אדם  וּ בני אלהים   ּחסד יּ קר
כלּ ם. ו שׂ מח וּ  כ לּ ם, ויׁש בוּ  א לּ ה, קמוּ  יחסיוּ ן".
אלהים,  ּחסד יּ קר מה אלעזר , ר בּ י  אמר
 ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לנ וּ  עשׂ ה חסד  אתכם. ׁש ּמ צאנ וּ 
רבּ י ּפ תח נרוֹ ת. הדליקוּ  עכׁש ו זה. בּ מקוֹ ם ה וּ א

וכוּ '. הנּ רת" את בּ העלת" ואמר, י וֹ סי
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