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יאיר  נחס  רי ל ר ְֲִִִֶֶַָָחמ
ע"א) ול"ז ע"א ל"ו שמיני (זוהר

רבּ יר י  את  מצא . בּ דּ ר הוֹ ל היה אלעזר ִַ
חמוֹ רוֹ . גּ עה בּ א. ׁש היה יאיר בּ ן  ּפ נחס 

בּ מ ׁש קל ודּ אי ּפ נחס, ר בּ י  שׂ מחת (בּ קוֹ ל )אמר  
פה. יּמ צאוּ  חד ׁש וֹ ת ׁש ּפ נים רוֹ אה אני החמוֹ ר 
רבּ י את  ראה ההר, ענפי  מאחר  ׁש יּ צא  כּ יון 

מ ׁש קל ודּ אי אמר, בּ א. ׁש היה (קוֹ ל )אלעזר 
לוֹ . ונ ׁש ק אליו אלעזר ר בּ י  ירד  נ ׁש לם. ה מחה
נל ,אלי האחת ה דּ ר צוּ רת  אם לוֹ , אמר
אמר  . ול  ּדּ רכ את  קח לא, ואם  כּ אחד. ונתח בּ ר
, אוֹ ת ׁש ּמ צאתי  כּ יון , הוֹ ל אני  ּׁש כּ נג ד ו דּ י  ל וֹ ,

כּ אחד. ונתחבּ ר אחרי אל

ואמר,תח ּפ נחס קכח)רבּ י ה'(תהלים יברכ" ַָ
ה' יברכ" וג וֹ '. בּ טוּ ב " וּ ראה מ צּ יּ וֹ ן 

"מצּ יּ וֹ ן "מ צּ יּ וֹ ן הּט עם  מה מם ", ׁש הרי מוּ ם ? 
להׁש ּת ּת ף בּ רכ וֹ ת ׁש כּ תוּ ב,(להּמ צא)יוֹ צאוֹ ת זהוּ  . 

העוֹ לם ". עד ח יּ ים ה בּ רכה  את ה' צוּ ה ׁש ם  "כּ י 
מם  ׁש הרי  מצּ יּ וֹ ן ", ה' יברכ" , ּכ וּ מוּ ם
יר וּ ׁש לם ", בּ טוּ ב "וּ ראה ל כּ ל. בּ רכוֹ ת יוֹ צא וֹ ת
ׁש צּ יּ וֹ ן ׁש כּ יון מתבּ רכת. ירוּ ׁש לים ציּ וֹ ן  ׁש בּ גלל
מתבּ רכת, ירוּ ׁש לים אז  בּ ברכ וֹ ת, התמלּ א 
מתבּ רכת, וּ כׁש יּ רוּ ׁש לים רחמים . בּ ּה  ונמצאים

. מתבּ ר העם כּ ל

כּ מוֹ "ל  בּ ימי קׁש ת  תראה ׁש לּ א ," חיּ י ימי ֹ
כּ ל  יר וּ ׁש לם  בּ טוּ ב "וּ ראה - זה  ועל  .לאבי
חטא, יראי  ,"לבני בנים  "וּ ראה ."ח יּ י ימי
מה  י שׂ ראל". על "ׁש לוֹ ם  - אז קדוֹ ׁש ים. חסידים,

י שׂ ראל" על "ׁש לוֹ ם  ׁש אוֹ מר:זּ ה  כּ מי  א לּ א ? 
"ׁש לוֹ ם   ּכ כּ ל. יחסר ׁש לּ א ,ה ּמ ל ראׁש  על  ׁש ל וֹ ם

בעוֹ לם. יּמ צאוּ  ׁש צּ דּ יקים  בּ זמן י שׂ ראל", על

ואמרתח אלעזר  יז)רבּ י זקנים (משלי "עטרת  ַָ
"בּ נים" אבוֹ תם". בּ נים ותפארת בנים בּ ני 
כּ תרי ׁש אר  אלּ וּ  - בנים " "בּ ני בּ ארנ וּ . הרי  -

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  , יד )הּמ ל לּמ וּ די(ישעיה בּ ני "וכל 
וכתוּ ב ד )ה'". כּ מוֹ (איכה היקרים", ציּ וֹ ן  "בּ ני  

מתעּט רים  אין  אבוֹ תם ". בּ נים "ותפארת  ׁש נּ אמר
לא  ׁש בּ נים  למדנוּ  מכּ אן  בּ אבוֹ ת. אלּ א ה בּ נים
אלּ א  ה נּ חל, מה ׁש קית  מ ׁש קים  ולא מתעּט רים
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  וּ מברכים. מתעּט רים ׁש האבוֹ ת בּ זמן 

אבוֹ תם ". בּ נים  "ותפארת 

זמן עד הגּ יע הוֹ לכים, ירדוּ ׁש הי וּ  ּת פ לּ ה. ַ
נכר מתּפ ללים , ׁש הי וּ  בּ עוֹ ד והתּפ לל וּ .
בּ עט  ּפ נחס. רבּ י ׁש ל חמ וֹ רוֹ  בּ רגלי  אחד  נחׁש 

הּת פלּ ה,(נבהל ) את ׁש ּס יּ מוּ  אחר  ּפ עמים . וגעה  
ׁש לּ י, לבּ המה הוּ א  צער  ודּ אי ּפ נחס: ר בּ י  אמר
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הקדּ מּת י, הזּ ה היּ וֹ ם ׁש הרי 
בּ ּת וֹ רה, מרחׁש  והייתי
ׁש וֹ רה  בּ מקוֹ ם א וֹ תי והעביר
מצערים  ועכׁש ו , ּלכלו
אחד  נחׁש  וראוּ  קמוּ  א וֹ תוֹ .
רבּ י אמר רגליו. על קׁש וּ ר
וסוֹ בב  ל נחׁש , נחׁש  ּפ נחס:

בּ מדר וֹ ן(וצ דּ ד ) קׁש ר את  
חתיכוֹ ת  ונפל ה נּ חׁש  נ ׁש ר בּ ינתים החוֹ ר.

חתיכוֹ ת.

הּק דוֹ ׁש אמר  מדקדּ ק  ּכ כּ ל  וּ מה  אלעזר, רבּ י ַָ
בּ צּ דּ יקים  הוּ א  ּו דּ איבּ ר ו לוֹ , אמר ? 

ה צּ דּ יקים  עם  מדקדּ ק הוּ א   ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש 
על  קד ה  להם להוֹ סיף ורוֹ צה  אוֹ תם, וׁש וֹ מר 
את  ׁש מר ׁש לּ א הזּ ה, החמוֹ ר ועכׁש ו קד תם,
היה  ה זּ ה  והנּ ח ׁש  הצטער. ה וּ א ׁש לּ י, ה ּק דה
הוּ א,  ּבּ ר ו לּק ד וֹ ׁש  י ׁש  ׁש ליחים וכּמ ה  ׁש ליח,
בּ חיּ וֹ ת  ואפלּ וּ  ׁש ליחוּ תוֹ , את עוֹ שׂ ה ה וּ א וּ בכלּ ם 

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  כו)הדה. את (ויקרא בכם "והׁש לחּת י  
זהוּ  גּ וֹ י , בּ יד ואפלּ וּ  אתכם ". ו ׁש כּ לה  הדה ח יּ ת

כח)ׁש כּ תוּ ב מרחק (דברים גּ וֹ י  עלי ה ' "י א 
הארץ ". מקצה

ׁש ליחוּ ת אמר עוֹ שׂ ה ישׂ ראל  וּ ביד  אלעזר, ?רבּ י ַָ
אבל  צדּ יק. בּ יד ר ׁש ע כּ מוֹ  כּ ן, לוֹ , אמר
בּ וֹ  עוֹ שׂ ה לא אחר, רׁש ע י שׂ ראל בּ יד  ר ׁש ע

זהוּ  בּ וֹ . מכוּ ן ׁש אינוֹ  בּ זמן  אלּ א ׁש ליחוּ ת,
כא)ׁש כּ תוּ ב אנּ ה (שמות והאלהים  צדה לא "ואׁש ר  

להרג ׁש לּ א  דּ וקא , צדה " לא "וא ׁש ר  לידוֹ ".
להעניׁש  כּ די ליד וֹ ", א נּ ה "והאלהים זה א וֹ תוֹ .

ׁש ניהם  .את 

התע וֹ רר מל .לּמ ל ׁש חטא וּ  אדם לבני ָָ
וּ להעניׁש  א וֹ תם  לתּפ שׂ  אליהם  הוֹ טר
אחד  חכם קם . לּמ ל ׁש חטא וּ  לאוֹ תם א וֹ תם,
את  ה וֹ טר הרים  הוֹ טר. בּ ני  עם  והתערב מהם

בּ ינינ וּ   אוֹ ת נתן  מי  לוֹ , אמר  אוֹ ת וֹ . וראה ?עיניו  
אּת ה  הרי . לּמ ל ׁש חטאוּ  מאוֹ תם   אינ והרי

בּ רא ׁש וֹ נה  אוֹ תוֹ .ּת ענ ׁש  והרגוּ  א וֹ תוֹ  לקחוּ  ! 

 ּנדבּ קו ולא היּ מין, מצּ ד  בּ אים ישׂ ראל  ָ
לעוֹ למים. עּמ וֹ  התערבוּ  ולא בּ מאל,
היּ מין, ׁש נּ כנע בּ עו וֹ נוֹ תיהם  גּ וֹ רמים  וּ כׁש הם
אם  - מצּ דּ וֹ  ׁש בּ אים א וֹ תם  וכל  מתעוֹ רר והמאל 
מכּ ירים  הם עּמ ם, להתערב עוֹ מד מיּ שׂ ראל  אחד
מצּ ד  ׁש בּ אים מאוֹ תם  אינ לוֹ : ואוֹ מרים א וֹ תוֹ 
מא וֹ תם   ואינ ׁש לּ הם, מהעו וֹ נ וֹ ת  ׁש נּ כנע ה יּ מין ,

אצלנ וּ  א וֹ ת נתן מי  ,לּמ ל נמצא ׁש חטאוּ  ? 
צ וֹ וח  הּמ ל וּ ׁש למה בּ ראׁש וֹ נה. נענ ׁש  ׁש ה וּ א

וא וֹ מר  ח)כּ נג דּ ם האדם (קהלת ׁש לט א ׁש ר "עת  
ׁש אינ וֹ  מכּ יון  ו דּ אי , לוֹ  לרע לוֹ ". לרע בּ אדם

ה צּ ד. מא וֹ תוֹ  בא ולא ,הּמ ל ׁש ליח 


