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חיו  למד   קל צל  דמת א יאיר  נחס  ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָרי
רכא) פנחס (זוהר

בּ חצוֹ ת ר י בּ ּת וֹ רה  לעסק קמוּ  יוֹ סי ורבּ י אבּ א ִַ
בּת וֹ רה  ועסקוּ  ׁש יּ ׁש בוּ  עד  עד הלּ ילה . וכ וּ ', 

וּ בא, הוֹ ל עליהם, ׁש עוֹ מד צל ראוּ  ׁש יּ ׁש בוּ ,
א בּ א, רבּ י אמר  ּת מהוּ . ה בּ ית .  ֹבּ תו וּ בא  ה וֹ ל
עם  לי היה  מה ל אמר בּ ני , יוֹ סי
אחד  יוֹ ם הּק דוֹ ׁש ה. ה ּמ נ וֹ רה
א וֹ נ וֹ , בּ בקעת הוֹ לכים היינ וּ 
כּ ל  בּ ּת וֹ רה עוֹ סקים והיינוּ 
סלע  ליד  י ׁש בנוּ  המׁש  חזק  ֹוּ מּת ו יוֹ ם, א וֹ תוֹ 

אחד. נקב  ֹבּ ת ו אחד 

ׁש ּמ תר בּ ים אמרי ׁש עה ׁש בּ כל זּ ה מה ל וֹ , ְִַָ
בּ עוֹ לם, ׁש ר וּ י והדּ ין  בּ עוֹ לם הרׁש עים

עליהם  לוֹ קים  ׁש בּ הם  ׁש נינ וּ ,?צדּ יקים  ּׁש כ ! 
לּמ ה  יּת פסוּ . וצדּ יקים קדוֹ ׁש ים ה דּ וֹ ר , ?בּ חטא  

על  העוֹ לם את מוֹ כיחים לא ׁש הם מוּ ם  אם
מקבּ לים  ולא ׁש ּמ וֹ כיחים הם כּ ּמ ה  - מעשׂ יהם 
מוּ ם  ואם לפניהם. כּ פ וּ פים והצּ דּ יקים  מהם,
יּת פסוּ  ולא ימוּ תוּ  לא  - העוֹ לם על  ׁש יּ גן מי  ׁש אין
בּ אבּ וּ דם. לצּ דּ יקים היא  חדוה ׁש הרי  בחטאיהם,

הצּ דּ יקים,אמר  נתּפ סים הדּ וֹ ר בּ חטא  בּ ו דּ אי  לוֹ , ַָ
בּ ׁש עה  אבל אלּ וּ . דברים  בּ ארנוּ  והרי
זה  במכּ וֹ ת, אוֹ  בּ חלאים הצּ דּ יקים ׁש נּ תּפ סים
חטאי כּ ל יתכּ ּפ רוּ  ואז העוֹ לם, על  לכּפ ר בּ ׁש ביל

לנ וּ  מ נּ ין  ׁש כּ ל הדּ וֹ ר. בּ ׁש עה  הגּ וּ ף. איברי מכּ ל  ? 
עליהם, ׁש וֹ רה גדוֹ ל וחלי בּ מצוּ קה האיברים 
כלּ ם. ׁש יּ תר ּפ אוּ  כּ די  ללקוֹ ת  צרי אחד איבר 

מ ּמ נּ ה וּ מיהוּ  וּ מוֹ ציאים לוֹ קה הזּ רוֹ ע הזּ רוֹ ע. ? 
הגּ וּ ף. איברי  לכל  רפוּ אה הרי  ואז  דּ ם,

 בּ ׁש עה זה. עם  זה איברים הם העוֹ לם בּ ני  ּכ ַ
רפוּ אה  לתת הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ר וֹ צה
בּ מחלוֹ ת  בּ יניהם אחד צדּ יק מלקה לעוֹ לם ,

לנ וּ  מנּ ין  לכּ ל. רפוּ אה נוֹ תן וּ בגלל וֹ  ?וּ מ כּ וֹ ת , 
נג)ׁש כּ ת וּ ב מדכּ א (ישעיה מ ּפ ׁש עינוּ  מחלל  "וה וּ א 

לנ וּ ". נרּפ א וּ בחברתוֹ  וג וֹ ', מעוֹ נתינוּ 
זרוֹ ע, ׁש ּמ ּק יז  מי  כּ מ וֹ  דּ ם, הּק זת - "וּ בחברתוֹ "
לנ וּ  הוּ א  רפוּ אה לנוּ ", "נר ּפ א חבוּ רה וּ באוֹ ת ּה 

הגּ וּ ף. איברי  לכל 

ללע רפוּ אה לתת כּ די אלּ א  צדּ יק, מלקה  לא ְָ
עליהם, וּ לכּפ ר  ל וֹ )ל דּ וֹ ר  ורע צדּ יק זה (וס וֹ ד  

ׁש וֹ לט ׁש הדּ ין  האחר ל צּ ד נ וֹ ח  על (ל ׁש לט)ׁש זּ ה 
העוֹ לם  לכל אז חוֹ ׁש ׁש  ׁש לּ א מהכּ ל, יוֹ תר ה צּ דּ יק
עליו. ׁש וֹ לט ׁש הוּ א  מהמחה  בּ הם מ ׁש גּ יח  ולא
ה זּ ה  בּ עוֹ לם  עליוֹ ן לׁש לטוֹ ן  ז וֹ כה צדּ יק ואוֹ ת וֹ 
חוֹ ׁש ׁש  ׁש לּ א  לוֹ , וטוֹ ב  צדּ יק הבּ א. וּ בעוֹ לם 

העוֹ לם. על לכ ּפ ר ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
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אבל אמר י יפה. - אחד  בּ זמן  היוּ  לא אלּ וּ  לוֹ , ְִַָ
יׁש  לזה צדּ יק. יׁש  וכאן צדּ יק, יׁש  כּ אן 
לי, אמר העוֹ לם . טוֹ ב  כּ ל את יׁש  ולזה  מחלוֹ ת ,
 ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  מסּפ יק, בׁש נים אוֹ  מהם בּ אחד

הכּ ל, להלקוֹ ת רוֹ צה לא  עוֹ ד )הוּ א כּ ל כּ מוֹ (ס "א 
וּ להּק יז להלקוֹ ת אחת זרוֹ ע אלּ א  צרי ׁש לּ א
בּ צ דּ יק  כּ אן, גּ ם  האיברים. לכל  רפוּ אה  לתת

מסּפ יק. אחד 

כּ ל (מכ בּ ידה)מתחזּ קת וא על הּמ חלה ְִ
מ תי להּק יז  צרי אז  האיברים ,
על  וּ כבדים  החטאים התרבּ וּ  אם , ּכ גּ ם זרוֹ עוֹ ת.
על  רפוּ אה לתת לוֹ קים, הצּ דּ יקים  כּ ל אז העוֹ לם ,
רק  אז , ּכ כּ ל התר בּ וּ  ׁש לּ א בּ זמן אבל ה דּ וֹ ר. כּ ל
בּ ׁש לוֹ ם, הצּ דּ יקים וּ ׁש אר  לוֹ קה, אחד צדּ יק
העם  נרּפ א ילקוּ . ׁש כּ לּ ם העוֹ לם צרי לא  ׁש הרי 
ימיהם  ׁש כּ ל ולפעמים  ה צּ דּ יקים. נרּפ אוּ  -
הרי - מתוּ  אם ה דּ וֹ ר . על להגן  בּ מחל וֹ ת עוֹ מדים
הם  כּ ׁש החטאים לפעמים ונתכּ ּפ ר , הכּ ל נרּפ א

יוֹ תר. נכ בּ דים

מ ׁש קמנה וחזק והלכנוּ , ְַ
היתה   והדּ ר יוֹ תר, היה
אילנוֹ ת  ראינוּ  לנ וּ . דח וּ קה
ּת חּת יהם. וּ מים בּ ּמ ד בּ ר
אילן ׁש ל צל תחת יׁש בנ וּ 
ׁש אלנוּ הוּ , הּמ דבּ ר . ׁש ל אחד
רק  נענ וּ ע, עוֹ שׂ ים לא עוֹ לם עּמ י ׁש כּ ל זּ ה  מה

לבדּ ם  מתנענעים ישׂ ראל בּ ּת וֹ רה ׁש כּ ׁש עוֹ סקים ? 
ולא  בּ עוֹ לם, אדם  ׁש ל לּמ וּ ד בּ לי  וּ לכאן לכאן

בּ עצמם  לעמד ?יכוֹ לים  

לא אמר  אדם וּ בני  עליוֹ ן, דּ בר הז כּ רּת ני  לי, ַָ
וּ בכה. ׁש עה  י ׁש ב מ ׁש גּ יחים . ולא י וֹ דעים
כּ בהמוֹ ת  ׁש ה וֹ לכים  האדם לבני  א וֹ י אמר,
נ וֹ דעוֹ ת  לבדּ וֹ  הזּ ה בּ דּ בר שׂ כל. בּ לי ה דה
עּמ ים  נ ׁש מ וֹ ת בּ ין  ישׂ ראל  ׁש ל קדוֹ ׁש וֹ ת נׁש מוֹ ת
נגזרוּ  ישׂ ראל נׁש מוֹ ת  וּ מזּ ל וֹ ת. כוֹ כבים עוֹ בדי

ׁש כּ תוּ ב ׁש דּ וֹ לק, קד וֹ ׁש  נר  ֹכ )מ ּת ו ה'"נר (משלי 
ׁש נּ אחז  בּ ׁש עה זה, ונר  אדם ". (ׁש נּ דלק )נ ׁש מת  

עליו הא וֹ ר ׁש וֹ כ לא  העליוֹ נה , ּת וֹ רה  ֹמ ּת ו
- זה  וסוֹ ד רגע. פז)אפלּ וּ  (תהלים 

."ל דּ מי  אל  "אלהים 
- כּ תוּ ב זה  סב )כּ מוֹ  (ישעיה 

אל  ה' את  "הּמ זכּ ירים
 ּׁש כּ ו אין  לכם". דּ מי
כּ יון הנּ ר, אוֹ ר  לכם.
הּפ תילה,  ֹּת ו ׁש נּ אחז
מתנענע  אלּ א לעוֹ למים, ׁש וֹ כ לא  האוֹ ר א וֹ תוֹ 

לעוֹ למים.  ׁש וֹ כ ולא וּ לכאן לכאן האוֹ ר 

 מ אוֹ ר א וֹ תוֹ   ֹמ ּת ו ׁש נּ ׁש מוֹ תיהם  ישׂ ראל, זה  ְ
ה ּת וֹ רה, ׁש ל אחד דּ בר  ׁש אמר כּ יון  - הנּ ר
, ּלׁש כ הם יכוֹ לים ולא  דּ וֹ לק, האוֹ ר הרי 
כּ אוֹ ר  הצּ דדים וּ לכל  וּ לכאן לכאן  וּ מתנענעים

כּ תוּ ב ׁש הרי  כ )הנּ ר , אדם ".(משלי נׁש מת ה' "נר 

לד )וכת ב  קר וּ יים (יחזקאל א ּת ם אּת ם". "אדם  ְָ
וּ מזּ לוֹ ת. כוֹ כבים  עוֹ בדי אּמ וֹ ת ולא אדם 
מדּ עיכת  וּ מזּ ל וֹ ת כוֹ כבים עוֹ בדי עּמ ים נׁש מוֹ ת
ׁש וֹ ככים  ולכן  עליהם, ׁש וֹ רה אוֹ ר  בּ לא ה ּק ׁש ,
ולא  ּת וֹ רה להם אין ׁש הרי מתנענעים, ולא
עוֹ מדים  הם  בהם. ׁש וֹ רה אוֹ ר ואין בּ ּה , ד וֹ לקים
ׁש וֹ רה  אוֹ ר בּ לי  ׁש דּ וֹ לק א ׁש   ֹבּ תו עצים כּ מוֹ 
רבּ י אמר כּ לל. א וֹ ר בּ לי ׁש וֹ ככים זה ועל  עליהם,

הדּ בר  בּ רוּ ר זהוּ  לזה יוֹ סי, ׁש זּ כיתי  חלקי  אׁש רי ! 
וכוּ '. זה  את לׁש מע

כּ מוֹ חזר הבּ ית  ֹלת ו והל קדם ׁש ל צל אוֹ תוֹ  ַָ
אמר  אבּ א. ר בּ י  ּפ ניו על  נפל  אדם . דמ וּ ת
רבּ י את ראיתי זה  ׁש בּ מקוֹ ם נז כּ רּת י יוֹ סי, ר בּ י 
זה  בּ מקוֹ ם עוֹ מד היה אחד יוֹ ם  יאיר, בּ ן  ּפ נחס

ּפ ינ : ּכ אוֹ מר אהרןוהיה בּ ן אלעזר בּ ן  חס 
קטנּ ה. י' בּ א וֹ ת הכּ הן ,

ׁש ל מ בּ יתא  אלפא - רׁש וּ מים א "ב ׁש ני ִ
ׁש ל  בּ יתא ואלפא גּ ד וֹ לוֹ ת, אוֹ ת יּ וֹ ת
ה בּ א, בּ עוֹ לם  הן  גּ דוֹ לוֹ ת  אוֹ ת יּ וֹ ת קטנּ וֹ ת. א וֹ תיּ וֹ ת
קטנּ ה, י ' הּת חּת וֹ ן. בּ עוֹ לם הן  קטנּ וֹ ת ואוֹ ת יּ וֹ ת
בּ רית  על קנּ א  ׁש ּפ נחס כּ יון  הּק דוֹ ׁש . בּ רית  א וֹ ת

ז וֹ . בּ רית סוֹ ד  קטנּ ה , י ' ל וֹ  נּת וֹ ספה  זוֹ ,

תא מה הוּ א:  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  אמר  ׁש עה ְָ
מׁש ה  עם  מּמ ׁש ה אעשׂ ה ז וֹ  בּ רית ? 

לאחר  אוֹ ת ּה  לתת ה וּ א גּ נאי היתה, וכלּ תוֹ  היתה ,
התחיל  זה. נאה לא מׁש ה. וּ רצוֹ ן  דעת בּ לי 
בּ ן ּפ נחס מׁש ה, למׁש ה: ואמר הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש 
ׁש ל  רבּ וֹ נ וֹ  מׁש ה: ל וֹ  אמר  הכּ הן . אהרן בּ ן אלעזר 

מהוּ  נפׁש עוֹ לם , ׁש ּמ סרּת  הוּ א  אּת ה לוֹ , אמר  ? 
בּ כּמ ה  העוֹ לם  מן יאבד וּ  ׁש לּ א י שׂ ראל על 
ישׂ ראל  בּ ני  מעל חמתי את  הׁש יב  והוּ א פעמים ,

מּמ נּ י רוֹ צה אּת ה מה מׁש ה: אמר הריוג וֹ '. ? 
 ּׁש ל !הכּ ל  

ׁש ּת ׁש רה אמר  לוֹ  אמר היא,  ּׁש ל הכּ ל  הרי  לוֹ : ַָ
ּת היה  ׁש לם בּ לב הרי  מׁש ה: אמר בתוֹ כ וֹ .
, קוֹ ל והרם  בּ פי אּת ה  אמר ל וֹ : אמר אליו.
זהוּ  ׁש לם. וּ בלב בּ רצוֹ ן  אוֹ תּה  מסרּת  ׁש אּת ה
נתן "הנני  בּ רצוֹ ן: אמר א ּת ה אמר . לכן  ׁש כּ תוּ ב
הוּ א,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש א לּ וּ  ׁש לוֹ ם". בּ ריתי את  ל וֹ 
את  לוֹ  נתן  הנני  לוֹ  אמר לכן  ל וֹ מר : לוֹ  היה
אמר ". "לכן  אלּ א  כתוּ ב לא אבל ׁש לוֹ ם. בּ ריתי 
זה  כּ נר אלּ א לא . - מּמ ׁש ה  ׁש העברה ּת אמר ואם
לא  וזה וּ מהנּ ה, נ וֹ תן  זה  - מּמ נּ וּ  ׁש ּמ דליקים 

מּמ נּ וּ . נגרע

אחד א קוֹ ל ׁש מעוּ  וּ נׁש קוֹ . ויׁש ב, הצּ ל, אוֹ תוֹ  ָ
לרבּ י מקוֹ ם  ּפ נּ וּ  מקוֹ ם , ּפ נּ וּ  אוֹ מר: ׁש היה
ׁש כּ ל  ׁש נינ וּ , אּת כם. ׁש ה וּ א יאיר, בּ ן  ּפ נחס
כּ ׁש הוּ א  תוֹ רה, דּ ברי בּ וֹ  חדּ ׁש  ׁש צּ דּ יק מקוֹ ם
אליו, וּ בא מקוֹ ם  אוֹ תוֹ  את  ּפ וֹ קד  העוֹ לם בּ א וֹ תוֹ 
לחדּ ׁש  אחרים  צדּ יקים בּ וֹ  כּ ׁש ר וּ יים ׁש כּ ן  וכל

דּ  ׁש א וֹ מרים מקוֹ ם זה בּ א וֹ תוֹ  כּ מ וֹ  ת וֹ רה , ברי  
מק וֹ מוֹ  את  לפקד  יאיר בּ ן  ּפ נחס רבּ י בּ א ׁש היה
תוֹ רה, דּ ברי מחדּ ׁש ים א לּ וּ  צדּ יקים וּ מצא
בּ ן ּפ נחס רבּ י ׁש ל דּ בר  אוֹ תוֹ  כּ מ ּק דם והתחדּ ׁש 

לפניו. יאיר

בּ ןאמר  ּפ נחס רבּ י ׁש ל הדּ בר  נאה אבּ א , רבּ י ַָ
נוֹ תן", "הנני לכן  כת וּ ב לא ׁש הרי  יאיר,
היה  זה  דבר וכי ל וֹ ". נתן הנני אמר  "לכן  א לּ א

א וֹ מר  היית ולא  יד ּת חת  זה מחסיד !?גנ וּ ז 
הצּ ל  ׁש ל בּ ּס יּ וּ ע להיוֹ ת  ׁש זּ כינוּ  חלקנ וּ  א ׁש רי 

כּ אן. ה ּק דוֹ ׁש 

,ּפ נחס רבּ י ׁש ל ממוֹ  ואמר ּפ תח (קהלתה וּ א ַ
בּ כחט) לעשׂ וֹ ת  יד ּת מצא  אׁש ר "כּ ל 

ׁש הנּ ר  בּ עוֹ ד  לאדם ל וֹ  נאה כּ ּמ ה  - וג וֹ ' עשׂ ה "
רצוֹ ן ולעשׂ וֹ ת להׁש ּת דּ ל רא ׁש וֹ  על וׁש רוּ י דּ וֹ לק
ׁש רוּ י כּ "ח  ה וּ א הנּ ר ׁש אוֹ תוֹ  מוּ ם  ר בּ וֹ נ וֹ ,

כּ תוּ ב ולכן  יד )עליו, יי".(במדבר  כּ ח נא "יגדּ ל 
וכל  ה צּ דּ יקים ראׁש  על  ׁש וֹ רה כּ ח זהוּ  יי ", "כּ ח
ׁש נינ וּ , זה ועל רבּ וֹ נם. בּ רצוֹ ן  ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים א וֹ תם
כּ חוֹ . בּ כל מבר רבּ א ׁש מי ּה  יהא אמן  העוֹ נה כּ ל

כחוֹ ) .(זה וּ  

מוּ ם ואי  חזק, בּ כח  איבריו  כּ ל לעוֹ רר   צרי ַַ
התע וֹ רר  ׁש התחזּ ק, חזקה ׁש בּ התעוֹ רר וּ ת
ונ ׁש בּ ר  הּק דׁש ,  ֹלת ו ועלה עלי וֹ ן  קדוֹ ׁש  כּ ח  א וֹ תוֹ 
 ׁש צּ רי , בּ כח ולכן  האחר . ה צּ ד וחזק כּ ח

.ר בּ וֹ נ רצוֹ ן לעשׂ וֹ ת

ׁש בּ אוֹ תוֹ "י מוּ ם  וגוֹ ', וחׁש בּ וֹ ן " מעשׂ ה אין ִ
בּ עוֹ לם  להׁש ּת דּ ל הׁש ּת דּ לוּ ת מעשׂ ה י ׁש  כּ ח
להׁש לים  הּמ עשׂ ה, עוֹ לם מעשׂ ה, ׁש נּ קרא ה זּ ה

הּמ חׁש ב  ׁש ּת לוּ יסוֹ ף ע וֹ לם זה וּ  - "וחׁש בּ וֹ ן " ה. 
כּ ל  ולכן ּת ל וּ י. בּ דּ בּ וּ ר החׁש בּ וֹ ן ׁש הרי  בּ דּ בּ וּ ר,
הם  העוֹ לם  ׁש ל העבּ וּ רים וּ תקוּ פוֹ ת ה גּ ימטריּ אוֹ ת
צדדים  ׁש ה סוֹ ד  זה וּ  - "ודעת" בּ לּ בנה.
א וֹ תּה  ׁש ל עוֹ לם ונקראים בּ ּמ ח ׁש בה, ׁש ּת ל וּ יים 

מּמ נּ ה. ּת לוּ י ׁש הכּ ל - וחכמה מחׁש בה .

בּ צד וכל כּ ן  אין  מה כּ ח, בּ אוֹ תוֹ  כּ לוּ לים אלּ וּ  ְָ
אדם  כּ ל ׁש הרי הגּ יהנּ ם. דּ ר גּ ת האוֹ ל ,
בּ וֹ  להכּ נס הזּ ה בּ עוֹ לם זה בּ כ"ח  מׁש ּת דּ ל  ׁש לּ א
להכּ נס  סוֹ פוֹ  וחכמה , ודעת וחׁש בּ וֹ ן  בּ מעשׂ ה
ודעת  וחׁש בּ וֹ ן מעשׂ ה בּ וֹ  ׁש אין  בּ א וֹ ל,
ׁש אוֹ ל,  דּ ר הוּ א האחר ה צּ ד ׁש הרי  וחכמה .

ז)ׁש כּ ת וּ ב מי(משלי בּ יתּה ". ׁש א וֹ ל "דּ רכי 
צד  בּ וֹ  מתחזּ ק הזּ ה, הּק דוֹ ׁש  מכּ "ח ׁש יּ תרּפ ה 

בּ ית ּה . ׁש אוֹ ל  האחר,
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אבל אמר י יפה. - אחד  בּ זמן  היוּ  לא אלּ וּ  לוֹ , ְִַָ
יׁש  לזה צדּ יק. יׁש  וכאן צדּ יק, יׁש  כּ אן 
לי, אמר העוֹ לם . טוֹ ב  כּ ל את יׁש  ולזה  מחלוֹ ת ,
 ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  מסּפ יק, בׁש נים אוֹ  מהם בּ אחד

הכּ ל, להלקוֹ ת רוֹ צה לא  עוֹ ד )הוּ א כּ ל כּ מוֹ (ס "א 
וּ להּק יז להלקוֹ ת אחת זרוֹ ע אלּ א  צרי ׁש לּ א
בּ צ דּ יק  כּ אן, גּ ם  האיברים. לכל  רפוּ אה  לתת

מסּפ יק. אחד 

כּ ל (מכ בּ ידה)מתחזּ קת וא על הּמ חלה ְִ
מ תי להּק יז  צרי אז  האיברים ,
על  וּ כבדים  החטאים התרבּ וּ  אם , ּכ גּ ם זרוֹ עוֹ ת.
על  רפוּ אה לתת לוֹ קים, הצּ דּ יקים  כּ ל אז העוֹ לם ,
רק  אז , ּכ כּ ל התר בּ וּ  ׁש לּ א בּ זמן אבל ה דּ וֹ ר. כּ ל
בּ ׁש לוֹ ם, הצּ דּ יקים וּ ׁש אר  לוֹ קה, אחד צדּ יק
העם  נרּפ א ילקוּ . ׁש כּ לּ ם העוֹ לם צרי לא  ׁש הרי 
ימיהם  ׁש כּ ל ולפעמים  ה צּ דּ יקים. נרּפ אוּ  -
הרי - מתוּ  אם ה דּ וֹ ר . על להגן  בּ מחל וֹ ת עוֹ מדים
הם  כּ ׁש החטאים לפעמים ונתכּ ּפ ר , הכּ ל נרּפ א

יוֹ תר. נכ בּ דים

מ ׁש קמנה וחזק והלכנוּ , ְַ
היתה   והדּ ר יוֹ תר, היה
אילנוֹ ת  ראינוּ  לנ וּ . דח וּ קה
ּת חּת יהם. וּ מים בּ ּמ ד בּ ר
אילן ׁש ל צל תחת יׁש בנ וּ 
ׁש אלנוּ הוּ , הּמ דבּ ר . ׁש ל אחד
רק  נענ וּ ע, עוֹ שׂ ים לא עוֹ לם עּמ י ׁש כּ ל זּ ה  מה

לבדּ ם  מתנענעים ישׂ ראל בּ ּת וֹ רה ׁש כּ ׁש עוֹ סקים ? 
ולא  בּ עוֹ לם, אדם  ׁש ל לּמ וּ ד בּ לי  וּ לכאן לכאן

בּ עצמם  לעמד ?יכוֹ לים  

לא אמר  אדם וּ בני  עליוֹ ן, דּ בר הז כּ רּת ני  לי, ַָ
וּ בכה. ׁש עה  י ׁש ב מ ׁש גּ יחים . ולא י וֹ דעים
כּ בהמוֹ ת  ׁש ה וֹ לכים  האדם לבני  א וֹ י אמר,
נ וֹ דעוֹ ת  לבדּ וֹ  הזּ ה בּ דּ בר שׂ כל. בּ לי ה דה
עּמ ים  נ ׁש מ וֹ ת בּ ין  ישׂ ראל  ׁש ל קדוֹ ׁש וֹ ת נׁש מוֹ ת
נגזרוּ  ישׂ ראל נׁש מוֹ ת  וּ מזּ ל וֹ ת. כוֹ כבים עוֹ בדי

ׁש כּ תוּ ב ׁש דּ וֹ לק, קד וֹ ׁש  נר  ֹכ )מ ּת ו ה'"נר (משלי 
ׁש נּ אחז  בּ ׁש עה זה, ונר  אדם ". (ׁש נּ דלק )נ ׁש מת  

עליו הא וֹ ר ׁש וֹ כ לא  העליוֹ נה , ּת וֹ רה  ֹמ ּת ו
- זה  וסוֹ ד רגע. פז)אפלּ וּ  (תהלים 

."ל דּ מי  אל  "אלהים 
- כּ תוּ ב זה  סב )כּ מוֹ  (ישעיה 

אל  ה' את  "הּמ זכּ ירים
 ּׁש כּ ו אין  לכם". דּ מי
כּ יון הנּ ר, אוֹ ר  לכם.
הּפ תילה,  ֹּת ו ׁש נּ אחז
מתנענע  אלּ א לעוֹ למים, ׁש וֹ כ לא  האוֹ ר א וֹ תוֹ 

לעוֹ למים.  ׁש וֹ כ ולא וּ לכאן לכאן האוֹ ר 

 מ אוֹ ר א וֹ תוֹ   ֹמ ּת ו ׁש נּ ׁש מוֹ תיהם  ישׂ ראל, זה  ְ
ה ּת וֹ רה, ׁש ל אחד דּ בר  ׁש אמר כּ יון  - הנּ ר
, ּלׁש כ הם יכוֹ לים ולא  דּ וֹ לק, האוֹ ר הרי 
כּ אוֹ ר  הצּ דדים וּ לכל  וּ לכאן לכאן  וּ מתנענעים

כּ תוּ ב ׁש הרי  כ )הנּ ר , אדם ".(משלי נׁש מת ה' "נר 

לד )וכת ב  קר וּ יים (יחזקאל א ּת ם אּת ם". "אדם  ְָ
וּ מזּ לוֹ ת. כוֹ כבים  עוֹ בדי אּמ וֹ ת ולא אדם 
מדּ עיכת  וּ מזּ ל וֹ ת כוֹ כבים עוֹ בדי עּמ ים נׁש מוֹ ת
ׁש וֹ ככים  ולכן  עליהם, ׁש וֹ רה אוֹ ר  בּ לא ה ּק ׁש ,
ולא  ּת וֹ רה להם אין ׁש הרי מתנענעים, ולא
עוֹ מדים  הם  בהם. ׁש וֹ רה אוֹ ר ואין בּ ּה , ד וֹ לקים
ׁש וֹ רה  אוֹ ר בּ לי  ׁש דּ וֹ לק א ׁש   ֹבּ תו עצים כּ מוֹ 
רבּ י אמר כּ לל. א וֹ ר בּ לי ׁש וֹ ככים זה ועל  עליהם,

הדּ בר  בּ רוּ ר זהוּ  לזה יוֹ סי, ׁש זּ כיתי  חלקי  אׁש רי ! 
וכוּ '. זה  את לׁש מע

כּ מוֹ חזר הבּ ית  ֹלת ו והל קדם ׁש ל צל אוֹ תוֹ  ַָ
אמר  אבּ א. ר בּ י  ּפ ניו על  נפל  אדם . דמ וּ ת
רבּ י את ראיתי זה  ׁש בּ מקוֹ ם נז כּ רּת י יוֹ סי, ר בּ י 
זה  בּ מקוֹ ם עוֹ מד היה אחד יוֹ ם  יאיר, בּ ן  ּפ נחס

ּפ ינ : ּכ אוֹ מר אהרןוהיה בּ ן אלעזר בּ ן  חס 
קטנּ ה. י' בּ א וֹ ת הכּ הן ,

ׁש ל מ בּ יתא  אלפא - רׁש וּ מים א "ב ׁש ני ִ
ׁש ל  בּ יתא ואלפא גּ ד וֹ לוֹ ת, אוֹ ת יּ וֹ ת
ה בּ א, בּ עוֹ לם  הן  גּ דוֹ לוֹ ת  אוֹ ת יּ וֹ ת קטנּ וֹ ת. א וֹ תיּ וֹ ת
קטנּ ה, י ' הּת חּת וֹ ן. בּ עוֹ לם הן  קטנּ וֹ ת ואוֹ ת יּ וֹ ת
בּ רית  על קנּ א  ׁש ּפ נחס כּ יון  הּק דוֹ ׁש . בּ רית  א וֹ ת

ז וֹ . בּ רית סוֹ ד  קטנּ ה , י ' ל וֹ  נּת וֹ ספה  זוֹ ,

תא מה הוּ א:  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  אמר  ׁש עה ְָ
מׁש ה  עם  מּמ ׁש ה אעשׂ ה ז וֹ  בּ רית ? 

לאחר  אוֹ ת ּה  לתת ה וּ א גּ נאי היתה, וכלּ תוֹ  היתה ,
התחיל  זה. נאה לא מׁש ה. וּ רצוֹ ן  דעת בּ לי 
בּ ן ּפ נחס מׁש ה, למׁש ה: ואמר הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש 
ׁש ל  רבּ וֹ נ וֹ  מׁש ה: ל וֹ  אמר  הכּ הן . אהרן בּ ן אלעזר 

מהוּ  נפׁש עוֹ לם , ׁש ּמ סרּת  הוּ א  אּת ה לוֹ , אמר  ? 
בּ כּמ ה  העוֹ לם  מן יאבד וּ  ׁש לּ א י שׂ ראל על 
ישׂ ראל  בּ ני  מעל חמתי את  הׁש יב  והוּ א פעמים ,

מּמ נּ י רוֹ צה אּת ה מה מׁש ה: אמר הריוג וֹ '. ? 
 ּׁש ל !הכּ ל  

ׁש ּת ׁש רה אמר  לוֹ  אמר היא,  ּׁש ל הכּ ל  הרי  לוֹ : ַָ
ּת היה  ׁש לם בּ לב הרי  מׁש ה: אמר בתוֹ כ וֹ .
, קוֹ ל והרם  בּ פי אּת ה  אמר ל וֹ : אמר אליו.
זהוּ  ׁש לם. וּ בלב בּ רצוֹ ן  אוֹ תּה  מסרּת  ׁש אּת ה
נתן "הנני  בּ רצוֹ ן: אמר א ּת ה אמר . לכן  ׁש כּ תוּ ב
הוּ א,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש א לּ וּ  ׁש לוֹ ם". בּ ריתי את  ל וֹ 
את  לוֹ  נתן  הנני  לוֹ  אמר לכן  ל וֹ מר : לוֹ  היה
אמר ". "לכן  אלּ א  כתוּ ב לא אבל ׁש לוֹ ם. בּ ריתי 
זה  כּ נר אלּ א לא . - מּמ ׁש ה  ׁש העברה ּת אמר ואם
לא  וזה וּ מהנּ ה, נ וֹ תן  זה  - מּמ נּ וּ  ׁש ּמ דליקים 

מּמ נּ וּ . נגרע

אחד א קוֹ ל ׁש מעוּ  וּ נׁש קוֹ . ויׁש ב, הצּ ל, אוֹ תוֹ  ָ
לרבּ י מקוֹ ם  ּפ נּ וּ  מקוֹ ם , ּפ נּ וּ  אוֹ מר: ׁש היה
ׁש כּ ל  ׁש נינ וּ , אּת כם. ׁש ה וּ א יאיר, בּ ן  ּפ נחס
כּ ׁש הוּ א  תוֹ רה, דּ ברי בּ וֹ  חדּ ׁש  ׁש צּ דּ יק מקוֹ ם
אליו, וּ בא מקוֹ ם  אוֹ תוֹ  את  ּפ וֹ קד  העוֹ לם בּ א וֹ תוֹ 
לחדּ ׁש  אחרים  צדּ יקים בּ וֹ  כּ ׁש ר וּ יים ׁש כּ ן  וכל

דּ  ׁש א וֹ מרים מקוֹ ם זה בּ א וֹ תוֹ  כּ מ וֹ  ת וֹ רה , ברי  
מק וֹ מוֹ  את  לפקד  יאיר בּ ן  ּפ נחס רבּ י בּ א ׁש היה
תוֹ רה, דּ ברי מחדּ ׁש ים א לּ וּ  צדּ יקים וּ מצא
בּ ן ּפ נחס רבּ י ׁש ל דּ בר  אוֹ תוֹ  כּ מ ּק דם והתחדּ ׁש 

לפניו. יאיר

בּ ןאמר  ּפ נחס רבּ י ׁש ל הדּ בר  נאה אבּ א , רבּ י ַָ
נוֹ תן", "הנני לכן  כת וּ ב לא ׁש הרי  יאיר,
היה  זה  דבר וכי ל וֹ ". נתן הנני אמר  "לכן  א לּ א

א וֹ מר  היית ולא  יד ּת חת  זה מחסיד !?גנ וּ ז 
הצּ ל  ׁש ל בּ ּס יּ וּ ע להיוֹ ת  ׁש זּ כינוּ  חלקנ וּ  א ׁש רי 

כּ אן. ה ּק דוֹ ׁש 

,ּפ נחס רבּ י ׁש ל ממוֹ  ואמר ּפ תח (קהלתה וּ א ַ
בּ כחט) לעשׂ וֹ ת  יד ּת מצא  אׁש ר "כּ ל 

ׁש הנּ ר  בּ עוֹ ד  לאדם ל וֹ  נאה כּ ּמ ה  - וג וֹ ' עשׂ ה "
רצוֹ ן ולעשׂ וֹ ת להׁש ּת דּ ל רא ׁש וֹ  על וׁש רוּ י דּ וֹ לק
ׁש רוּ י כּ "ח  ה וּ א הנּ ר ׁש אוֹ תוֹ  מוּ ם  ר בּ וֹ נ וֹ ,

כּ תוּ ב ולכן  יד )עליו, יי".(במדבר  כּ ח נא "יגדּ ל 
וכל  ה צּ דּ יקים ראׁש  על  ׁש וֹ רה כּ ח זהוּ  יי ", "כּ ח
ׁש נינ וּ , זה ועל רבּ וֹ נם. בּ רצוֹ ן  ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים א וֹ תם
כּ חוֹ . בּ כל מבר רבּ א ׁש מי ּה  יהא אמן  העוֹ נה כּ ל

כחוֹ ) .(זה וּ  

מוּ ם ואי  חזק, בּ כח  איבריו  כּ ל לעוֹ רר   צרי ַַ
התע וֹ רר  ׁש התחזּ ק, חזקה ׁש בּ התעוֹ רר וּ ת
ונ ׁש בּ ר  הּק דׁש ,  ֹלת ו ועלה עלי וֹ ן  קדוֹ ׁש  כּ ח  א וֹ תוֹ 
 ׁש צּ רי , בּ כח ולכן  האחר . ה צּ ד וחזק כּ ח

.ר בּ וֹ נ רצוֹ ן לעשׂ וֹ ת

ׁש בּ אוֹ תוֹ "י מוּ ם  וגוֹ ', וחׁש בּ וֹ ן " מעשׂ ה אין ִ
בּ עוֹ לם  להׁש ּת דּ ל הׁש ּת דּ לוּ ת מעשׂ ה י ׁש  כּ ח
להׁש לים  הּמ עשׂ ה, עוֹ לם מעשׂ ה, ׁש נּ קרא ה זּ ה

הּמ חׁש ב  ׁש ּת לוּ יסוֹ ף ע וֹ לם זה וּ  - "וחׁש בּ וֹ ן " ה. 
כּ ל  ולכן ּת ל וּ י. בּ דּ בּ וּ ר החׁש בּ וֹ ן ׁש הרי  בּ דּ בּ וּ ר,
הם  העוֹ לם  ׁש ל העבּ וּ רים וּ תקוּ פוֹ ת ה גּ ימטריּ אוֹ ת
צדדים  ׁש ה סוֹ ד  זה וּ  - "ודעת" בּ לּ בנה.
א וֹ תּה  ׁש ל עוֹ לם ונקראים בּ ּמ ח ׁש בה, ׁש ּת ל וּ יים 

מּמ נּ ה. ּת לוּ י ׁש הכּ ל - וחכמה מחׁש בה .

בּ צד וכל כּ ן  אין  מה כּ ח, בּ אוֹ תוֹ  כּ לוּ לים אלּ וּ  ְָ
אדם  כּ ל ׁש הרי הגּ יהנּ ם. דּ ר גּ ת האוֹ ל ,
בּ וֹ  להכּ נס הזּ ה בּ עוֹ לם זה בּ כ"ח  מׁש ּת דּ ל  ׁש לּ א
להכּ נס  סוֹ פוֹ  וחכמה , ודעת וחׁש בּ וֹ ן  בּ מעשׂ ה
ודעת  וחׁש בּ וֹ ן מעשׂ ה בּ וֹ  ׁש אין  בּ א וֹ ל,
ׁש אוֹ ל,  דּ ר הוּ א האחר ה צּ ד ׁש הרי  וחכמה .

ז)ׁש כּ ת וּ ב מי(משלי בּ יתּה ". ׁש א וֹ ל "דּ רכי 
צד  בּ וֹ  מתחזּ ק הזּ ה, הּק דוֹ ׁש  מכּ "ח ׁש יּ תרּפ ה 

בּ ית ּה . ׁש אוֹ ל  האחר,
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בּ ני"אר  כל וכי ׁש ּמ ה".  הל אּת ה ֲֶ
ל אוֹ ל  הוֹ לכים אבל העוֹ לם כּ ן , ? 

ׁש כּ תוּ ב  מיּ ד, ב )עוֹ לים ׁש אוֹ ל (שמואל-א "מוֹ ריד  
תׁש וּ בה  הרהרוּ  ׁש לּ א ר ׁש עים  לא וֹ תם  ּפ רט ויּ על ".
צדּ יקים  ואפלּ וּ  עוֹ לים . ולא ׁש יּ וֹ רדים לעוֹ למים,

יוֹ רדים  ל ּמ ה לׁש ם . י וֹ רדים מוּ ם גּ מוּ רים ? 

א וֹ תם  וּ מעלים מ ם, רׁש עים כּ ּמ ה ׁש לּ וֹ קחים
בּ תׁש וּ בה)למעלה. להרהר  להם  גּ וֹ רמים הם (וׁש ם ?וּ מי 

יכלוּ , ולא ה זּ ה  בּ עוֹ לם תׁש וּ בה  ׁש הרהרוּ  א וֹ תם
בּ גלל  יוֹ רדים  וצדּ יקים מהעוֹ לם. והסּת לּ קוּ 
וּ מעלים  אוֹ תם, ולוֹ קחים האוֹ ל,  ֹלתו הרׁש עים 

מ ם. אוֹ תם 


