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מאב" את צר  ֶַַָָ"אל
רב) בלק (זוהר

אלּ ה י וּ מתנגּ חים יוֹ ׁש בים החברים היוּ  אחד
ורבּ י אבּ א  ור בּ י  אלעזר רבּ י ׁש ם והיוּ  בא לּ ה,
כּ תוּ ב  הרי  אמר וּ , החברים. וּ ׁש אר יוֹ סי ורבּ י ח יּ יא

ב ) בּ ם (דברים ּת ת גּ ר ואל מוֹ אב את ּת צר "אל
עתידים  ׁש הי וּ  ונעמה  רוּ ת  בּ גלל  וג וֹ '. מלחמה "
מּמ דין, ׁש היתה  מ ׁש ה אׁש ת צּפ וֹ רה מהם. לצאת
צדּ יקי כלּ ם  ׁש היוּ  מ ּמ דין , ׁש יּ צא וּ  וּ בניו  ויתרוֹ 
ׁש גּ דּ לוּ הוּ  מׁש ה  ועוֹ ד וכּמ ה . כּ ּמ ה אחת  על אמת,

ה וּ א,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ל וֹ  ואמר  לא)במדין , (במדבר  
, ּכ אם הּמ דינים ". מאת י שׂ ראל בּ ני  נקמת "נקם
מדין בּ ני רא וּ ים ׁש יּ וֹ תר בּ דּ בר , יׁש  פנים מ וֹ א

מּמ וֹ אב. להנּ צל

ללקט אמר  ׁש עתיד  מי  דוֹ מה לא ׁש מעוֹ ן, ר בּ י  ַָ
לוֹ  אמר אוֹ תן . לּק ט ׁש כּ בר למי ּת אנים
ׁש בח  להם , לּק ט  ׁש כּ בר גּ ב על אף אלעזר , ר בּ י 

לּק ט  ׁש לּ א  מי לוֹ , אמר  הוּ א.
ּת מיד  הּת אנה את ׁש וֹ מר ּת אנים,
בּ ׁש ביל  ּפ גם בּ ּה  יהיה ׁש לּ א 
ּת אנים, ׁש לּ ּק ט כּ יון להביא. ׁש עתידה ה ּת אנים

אוֹ ת ּה . ׁש וֹ מר לא  וי וֹ תר הּת אנה, את עוֹ זב

,ּת אנים א וֹ תן להביא ׁש עתידה מוֹ אב, ָ
ׁש כּ תוּ ב  ה וּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אוֹ תוֹ  ׁש מר
כּ בר  ׁש נּ תן מדין מ וֹ אב". את ּת צר  "אל

כּ תוּ ב א וֹ תן, ול ּק טוּ  כה)ּת אנים "צרוֹ ר (במדבר  
ז וֹ  ּת אנה  והלאה מכּ אן  ׁש הרי הּמ דינים ". את
ראוּ יה  זה וּ מוּ ם  פרוֹ ת, להביא עתידה לא
אל  מוֹ אב  "ויּ אמר ואמר, ּפ תח אׁש . ל שׂ רפת
וּ מוּ ם  מ ּת רים, הם מוֹ אב וג וֹ '. מדין" זקני
לעוֹ לם  להוֹ ציא מ וֹ אב ׁש עתיד ּת אנים א וֹ תן

מענ ׁש . נצּ לוּ 
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