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חלה ר ס דאי רי  ְְְְֲִֵֶַַָָָמעה 
ב) לד, רות  ב חדש  (זוהר

אליורי  נכנסוּ  חלה . כּ רוּ סּפ דאי ִַ
אוֹ תוֹ  וחכמים. קסמא בּ ן יוֹ סי רבּ י 
אוֹ תוֹ  ראוּ  היה . הבּ ת יוֹ ם  היּ וֹ ם ,
צחק.  ּכ ואחר בוֹ כה , ׁש היה
הבּ ת  י וֹ ם אמרוּ , נרדּ ם . בּ ינתים
וטרחה  לטלטלוֹ , ואסוּ ר הוּ א,

ה ׁש אירוּ הוּ . .צרי לא אחרת

ודרׁש ,ק י וֹ חנן א)ר בּ י  איׁש (רות   אלימל "ו יּ מת  ָ
אלימל מת בניה". וּ ׁש ני היא ו ּת אר נעמי 
בניו ׁש ני  ׁש נּ ׁש ארוּ  בּ הם, להתנחם בניה נׁש ארוּ  -
נ ׁש מה  ׁש היה , אלימל מקוֹ ם את להׁש לים

לנ ׁש מה.

כּ תוּ ב אחר  מה  ּמחל וֹ ןכ ׁש ניהם גּ ם "ו יּ מוּ ת וּ  ? ַַ
עכׁש ו הּט מאה. ור וּ ח הּק ד ׁש  רוּ ח  וכליוֹ ן ",
הּק ד ׁש  ׁש ל לנ ׁש מה הנּ ׁש מה  ׁש בר. על  ׁש בר ה וּ א
לא  וא "ו , ׁש היא ה כלית והרוּ ח י', ׁש הוּ א

מת. נקרא  מגּ דלּ ת וֹ  יוֹ רד  אדם אלּ א ימוּ תוּ ,

 בּ חכמים א הנּ חמה אליעזר, רבּ י כּ ׁש ּמ ת כּ אן , ַ
וחבריו. נ וּ רי בּ ן יוֹ חנן  רבּ י והם ׁש נּ ׁש ארוּ ,
רבּ י נ ׁש אר  - וחבריו נ וּ רי בּ ן  יוֹ חנן  רבּ י מתוּ 
ׁש ּמ ת  כּ ר וּ סּפ דאי  רבּ י חברנוּ  וכעת כּ רוּ סּפ דאי.

ׁש בר. על ׁש בר הוּ א עכׁש ו,

דע ראה אצלוֹ , ׁש היה חלקיּ ה ר בּ י  יוֹ ׁש בים, ְָ
ּפ ניו, על הדּ מעוֹ ת  ׁש חוֹ זרוֹ ת א וֹ תוֹ 
וראוּ  ולחברים, יוֹ חנן  לרבּ י קרא בּ פיו. וּ צחוֹ ק
אמרוּ  בּ פיו. וּ צחוֹ ק ּפ ניו , על דּ מעוֹ ת עם א וֹ תוֹ 

מת. לא  ׁש וּ דּ אי 

,בּפ תח י בּ ערב אליו. לקרב אדם עזבוּ  ולא  ְָ
רבּ י אליו קרבוּ  ל ׁש ּת וֹ ת . מים  בּ ּק ׁש  עיניו,
לׁש לוֹ ם. לכוּ  רבּ וֹ תי , להם: אמר  וחכמים . יוֹ חנן 
וצוּ וּ  ראיתי, מה לכם ואמר  אלי ׁש וּ בוּ  למחר

לחברים. להוֹ דיע א וֹ תי

ׁש ראיתי,עכו ה דּ ברים כּ ל  לתּק ן  הצטרכּת י ְֶַָ
אחר  עוֹ לם  ׁש ם, ׁש הייתי הזּ ה  וּ בלּ ילה 

ו ביתיראיתי, לבני אמרוּ  הוּ א . מה ידעּת י לא 
כּ לּ ם  כּ אן . אדם יהיה ולא אלי, יקרבוּ  ׁש לּ א
כּ ל  אליו קרב ולא  ׁש ם, נ ׁש אר  י וֹ חנן ורבּ י הלכוּ .

לילה. א וֹ תוֹ 

מדבּ ר היה  ׁש היה אוֹ ת וֹ  רא וּ  היּ וֹ ם , מאיר ְֶָָ
ויׁש ב, קם דבר. ידעוּ  ולא וּ בוֹ כה.

ראית  מה ל וֹ : אמר י וֹ חנן. לרבּ י אמר:וקרא ? 
לי נתנוּ  ולא לׁש ם , ונכנסּת י בּ אתי , אחר  מעוֹ לם
להם  ואמר . ולחבר  ל א לּ א דּ בר, לג לּ וֹ ת ר ׁש וּ ת

ראה. מה
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לכסאאמר ול ,דּ ברי התקן  יוֹ חנן : לר בּ י  ל וֹ  ַָ
מהחברים  עשׂ ר ׁש נים ׁש הרי ,ל ׁש ּת ּק נ וּ 
לי נתנ וּ  לּ א מה  ראיתי  ואני , בּ ׁש ביל יבאוּ 

לג לּ וֹ ת. רׁש וּ ת 

ּת למ וּ דם וראיתי  ׁש התקיּ ם החברים מאוֹ תם ְִִָ
ׁש ל  הּמ קוֹ ם אוֹ ת וֹ  את  וראיתי  בּ ידם.
בּ כל  מכריז כּ רוֹ ז ו ׁש מעּת י  ׁש ם. ה ּמ ׁש יח  מל
בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים  החברים אׁש ריהם יוֹ ם :
וא וֹ תם  האחרים , את בּ ּה  ׁש ּמ ז כּ ים ואוֹ תם

מדּ וֹ תיהם. על ה ּמ עבירים

,נּת נה ראית הר ׁש וּ ת וצוֹ חק, בּ וֹ כה  כּ ׁש הייתי ְִֶ
וראיתי א וֹ תי, להביא הּמ ות למלא
בּ כיתי כּ ן  ועל לוֹ . נתנ וּ  ולא  אצלי, ה כינה
ׁש לּ א  ה כינה כּ ׁש ראיתי וצחקּת י ה ּמ ות , מ ּמ לא

לוֹ . נ וֹ תנת 

ׁש ם,וראיתי  הדּ ין  לבית אוֹ תי ׁש נּ וֹ טלים  עד ְִִָ
כּ לּ ם  ׁש ם וּ מחנוֹ ת, צבאוֹ ת  כּ ּמ ה וראיתי 
סנדלפו"ן וּ ברא ׁש יהם  העוֹ לם, בּ דיני  מתעּס קים
וּ פרכת  לאדוֹ נוֹ , קׁש רים ׁש ּק וֹ ׁש ר הּפ נים , בּ על 
ׁש ּת חת  ה מים  צבא וֹ ת וכל עליו, ּפ רוּ סה אחת

לראוֹ תוֹ . לקרב רׁש וּ ת נּת נה ולא  ידוֹ ,

לפניהם,וראיתי ממנּ ים שׂ רים וכּמ ה דּ ין , בּ ית ְִִָ
וּ מהם  העוֹ לם , בּ ני  על סנג וֹ רים  מהם

ו נטלוּ  ׁש ם קטגוֹ רים. וראיתי  אליהם. א וֹ תי קרבוּ  
החברים. מן  רבּ ים

 העוֹ לם אמר מבּ ני זּ ה מה הּמ ות:  למלא לוֹ  ְָ
ליאצל נ וֹ תנים ׁש לּ א  להם: אמר ? 

לדּ ין. וקרבּת יו  אוֹ ת וֹ , דּ ינוֹ להמית  דּ וּ נ וּ  להם, !(אמר  

ׁש יּ דוּ נוּ  סנהדרין ׁש ל ׁש ה  לפני לדּ ין  א וֹ תי וקרבוּ  לׁש בת א וֹ תי והניחוּ 

וׁש מע ּת י) .דּ יני, 

מ ּפ עמים ׁש ל ׁש  ואמרוּ  עדים, ׁש לׁש ה ֶָ
עלי והעידוּ  כפר, מצאנוּ  כפר, מצאנוּ 
כּ ל  בּ דיני התעּס קוּ  מדּ וֹ תי. על תמיד ׁש העברּת י

ׁש ל  ח ׁש בּ וֹ ן  ועשׂ וּ  ׁש יּ ׁש נ ּת י, ׁש ראיתם ה יּ וֹ ם, א וֹ תוֹ 
ׁש למים. תמיד ונמצאוּ  ׁש לּ י, ו ׁש נים ימים

ה דּ ין,ועל את עזבוּ  מדּ וֹ תי, על  תמיד ׁש העבר ּת י ְַ
דּ יני את ׁש העלוּ  עד  בּ זה, לד וּ ן יכלוּ  ולא

מקוֹ ם. לאיזה ידעּת י ולא אחר, למקוֹ ם 

להׁש לים בא זמן לי ולתת אוֹ תי , לעזר  הדּ ין מן  ָ
גמר ּת י לא ׁש עדין  הזּ ה, בּ עוֹ לם ּת למוּ די
לוֹ  ׁש נּ תנ וּ  עד הּמ ות, מלא אוֹ תי עזב ולא א וֹ תוֹ ,
ואז מּק דם, ׁש ל הזּ קן כּ רוּ סּפ דאי ר בּ י  את בּ מקוֹ מי

א וֹ תי. עזב

ראית א וֹ תם בּ ּפ ה , וּ צח וֹ ק בּ פני הדּ מעוֹ ת ְְִֶֶ
ׁש ל  מ ּפ חדּ וֹ  ׁש בּ כיתי - הדּ מעוֹ ת
ועל  הכינה, ממחת - וצחקּת י  הּמ ות, מלא
מה  לי  לה וֹ דיע כּ די  אחר  זמן  עד  לי ׁש חכּ וּ 
הּמ ות, מלא יד על  יׁש נ ּת י ולא  לכם . גּ לּ יתי 
ה וֹ ל ועּמ וֹ  אוֹ ׁש עיא , ר בּ י  את עּמ י הׁש אירוּ  א לּ א

ל ׁש ם. אני

 מה, עליו וקראוּ  פד )החברים, "עברי(תהלים ְָ
בּ רכוֹ ת  גּ ם יׁש יתוּ הוּ  מעין  ה בּ כא בּ עמק
רבּ י זה - הבּ כא" בּ עמק "עברי  מוֹ רה". יעטה
הּמ ות, מלא ׁש ל  זה על ׁש עבר כּ רוּ סּפ דאי,
לכל  בּ כיּ ה גרם ׁש הוּ א  הבּ כא, עמק ׁש הוּ א
את  לגמר  ׁש הנּ יחוּ הוּ  - יׁש ית וּ הוּ " "מעין  העוֹ לם .
גּ ם  ,לפיכ בּ ּת וֹ רה. מעיּ ין  ולהיוֹ ת  ּת למוּ ד וֹ ,
לוֹ  גּ וֹ רמת  ה ּת וֹ רה אם מ וֹ רה ". יעטה "בּ רכוֹ ת
ול וֹ מד  גּ רסה אוֹ תּה  ׁש גּ וֹ רס מי  ׁש כּ ן  כּ ל ח יּ ים,

אוֹ ת ּה .

י וֹ חנן,קרא רבּ י קיב )עליו בּ חׁש (תהלים "זרח ָָ
"זרח  וצדּ יק". ורחוּ ם חנּ וּ ן ליׁש רים אוֹ ר

" חׁש" מהוּ  ," הּמ ות,בּ חׁש מלא זהוּ  ? 
 וחׁש" ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  העוֹ לם , ּפ ני את  ׁש ּמ ח ׁש י
הּק דוֹ ׁש  ׁש ּמ איר  ליׁש רים" "א וֹ ר תה וֹ ם". ּפ ני  על 
אוֹ ר  את כּ רוּ סּפ דאי, רבּ י הזּ ה , לצּ דּ יק הוּ א  ּבּ ר ו

זה  את עוֹ שׂ ה  וּ מי  הוּ א,הּת וֹ רה.  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ? 
וצדּ יק ". ורחוּ ם  "חנּ וּ ן  ׁש נּ קרא


