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הממ תא עמד ני מאת ארע  הילה ְְְִִֵֶַַַַָָָֻזכת
הא ר דה לפני ב ימעאל ני ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָל

ע"א) לב ח"ב וארא פרשת זוהר)

רבּירבּי אמר .רּדּב לכיםֹוה ּהיו חיּיא ורבּי יוֹסי ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
,יאּיח לרבּי הדּריוֹסי הרי ׁשוֹתק, הּתא הלּמ ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

תוֹרה בּדברי רק אלּא נתמתּק רבּיא נאנח ? ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌
.בכהּו וכוּ')חיּיא אוֹי ,ֹלו אמר מהי? ,ֹלו ואמר(אמר תחּפ ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
יא) זה!(בראשית על אוֹי .ולד ּהל אין עקרה שׂרי היַוּת◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

יׁשמעאל. את הגר ׁשהוֹלידה זמן ֹתוֹאו על ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַאוֹי

כּ,אמר אחר הוֹלידה והרי ?הלּמ יוֹסי, רבּי ֹול ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
רוֹאה אּתה ,ֹלו אמר ?ׁשֹקדו גּזע בּן לּה ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
,ברּד ׁשמעוֹן רבּי מּפי ׁשמעּתי וכ רוֹאה. ַואני◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
['ּוכו ווי ֹלו אמר היא מה ֹלו אמר [ס"א ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָוּבכיתי.
בּתוּכ ,בהּהתעכ רהׁש ׁשבּגלל הזּמן ֹתוֹאו על ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַאוֹי

טז) אל(בראשית נא בּא 'ֹוגו אברם אל שׂרי אמרַוּת◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌
את לרׁשת להגר עהה עמדה זה ועל .'ֹוגו ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִׁשפחתי

.מאברהם בּן ּהל והיה ,ּהברּתּג ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָשׂרה

עלואברהם ואף .לפני יחיה יׁשמעאל ּלו אמר, ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ֹלו מבר היה אּהו ּרוּב ׁשֹדוּקהׁש ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַגּב
ׁשֹדוּהקׁש עד בּיׁשמעאל, אברהם קּנדב יצחק, ַעל◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
אחר .'ֹוגו ימעּתׁש מעאלליׁשּו ,ֹול הׁשיב הוּא ּרוָּב◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
יצא רםּטׁש עד ,ׁשֹדוּהק לבּרית ונכנס נּמוֹל ָּכ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

.לםֹלעו ִיצחק◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ממנּהראה,וּבא ֹתוֹאו עמד ניםׁש מאוֹת עּארב ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌
ּב יׁשל וּבּקני הּקדוֹׁשמעאל לפני ׁשּרוּב ׁש ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

י ׁשנּּמוֹל מי ,ֹלו אמר .אּוהּב חלק ֹלו ׁש?מׁש ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌
[וא נּמוֹל, מעאליׁש והרי ,ֹול אמר כּן. ,ֹול ָאמר◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
לּמה אז ׁשנה] רהׂעש ׁשׁש בּן לֹוּמּנׁש אּלא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶעוֹד,

יּראוּכ לֹונּמ זה ,ֹול אמר ?יצחק ֹמוּכ ּב חלק ֹול ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵאין
נדבּקים הּלאׁש אלּא עוֹד, וא .ּכ א וזה ,ֹונּוּכתקְּו◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
עד מּמנּי קיםֹרחו הּלוא ,ימים נהֹמוׁשל כּראוּי ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִבּי
א ׁשנּּמוֹל, כּיון ,זה כּל ועם ,ֹול אמר .ימים הּמַּכ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

זה? בּׁשביל טוֹב שׂכר ֹלו ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
לונ לע ימעאל לד זמ תא על יְְְִִֵֶַַַָָָא

ונּמוֹל,אוֹי לםֹועּב מעאלׁשי ׁשנּוֹלד זמן ֹתוֹוא מהעל ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
ניּב את הרחיק ?אּהו ּרוּב ׁשֹדוּקה ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָעשׂה
חלק להם ונתן ,נהֹהעליו הדּבקוּת מן ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִיׁשמעאל
.הםּבׁש ילהּמה תּהֹוא בילׁשּב הׁשֹדוּהק בּארץ ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלמּטה

הקּדוֹׁשהועתידים ארץּב לׁשט יׁשמעאל ניּב ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ֹמוּכ רב, זמן מהכּל ריקה היאׁשְּכ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌
את ּובּיעכ והם ׁשלמוּת, בּלי ריקה ׁשלּהם ילההּמֶׁש◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
תּהֹוא םּלּתׁשּיׁש עד למקוֹמם, לׁשוּב ראלׂיש ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּני

יׁשמעאל. בּני לׁש ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְזכוּת
לע חזקי קרבת לערר מעאלי ני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵָָָָָעתידי
קרב, בה ררויע ,עליה אד ני ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָלהתסת
סמ ואחד הה, על ואחד ,ה על ְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָאחד

הא אה לטוי ,ליְְְְִִִֵֵֶֶַָליר

חזקיםועתידים קרבוֹת לעוֹרר מעאליׁש בּני ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
,עליהם אדוֹם בּני וּלהתכּנּסוּת ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָבּעוֹלם
על ואחד היּם, על אחד קרב, בהם ּררוִֹויעו◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
אלּה ּלטוׁשוי ,ליםׁשּלירו ּוסמ ואחד ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהיּבּׁשה,

הקּדוֹׁשה וארץ ,הּלאּב.םֹואד לבני סרתּמ א ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌
ֹתוֹאוּבמיֹרו על העוֹלם מּסוֹף אחד עם ררֹויתע זמן ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌

,יםחדׁש ׁשׁשה קרב ּהּב ויער ,עהָהרׁש◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
כּל ּוסּנּתכּיׁש עד בידיהם, ּלוויּפ ,יםעּמ םׁש ּוסּנְּויתכ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
יתעוֹרר ואז העוֹלם, לּכ מּסוֹפי עליה אדוֹם ניְּב◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ׁשכּתוּב ּזהו הוּא. ּרוּב ׁשֹודּקה לד)עליהם כּי(ישעיה ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
בּבצרה 'לה זבחלאחז כּתוּב? מה זה אחר .'ֹוגו ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֹ
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.'ֹוגו הארץ יבּכנפוֹת ניּב את הּה,ויכלּנּממ ׁשמעאל ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
יוי וא ׁשלּמעלה, תֹוחּת-כֹוהחיל לּכ רּבׁשאר ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

ראלׂיש כּח אלּא ,לםֹהעו ׁשל העם על למעלה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹכּח
ֹוּבלבדּתוּכׁש ּזהו קכא), ימינ.(תהלים יד על ּצל 'ה ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

זהוּםמ ועל בימין, ותוֹרה בּימין, ׁשֹודּקה ׁשהם ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
את לזקף ריּצׁש ּנינוׁשו ,לּכה יּלוּת ימיןְּב◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌
ֹומימינ ׁשכּתוּב ׁשּפרׁשוּה, ֹומּכ ,מאלה על ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהיּמין

,באּיׁש וּבזּמן .ֹולמ דּת ׁשס)א ימינ(תהלים יעהׁשֹהו ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌
עּמים אל אהּפ אז כּי כּתוּב, זמן ֹתוֹובאּו ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַוענני.
ׁשכם ֹלעבדו ה' םׁשּב כלּם לקרא רהּברו ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָשׂפה
אחד. ֹומׁשּו אחד 'ה יהיה אּוהה בּיּוֹם וכתוּב ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאחד.

למה נפרד א ,מע מרי פרד ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹמי

ע"א) פו יתרו פרשת ח"ב (זוהר

אתרבּי לראוֹת דֹללו מקּּפוּטקיּא לֹוה היה יהוּדה ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
לֹהו הּיחזק רבּי והיה ׁשם, היהׁש ׁשמעוֹן ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּי
לפני ּונינ זה ,הּחזקי לרבּי דהּיהו רבּי אמר .ֹוִעּמ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
.אּהו ּכ ודּאי - אדם ראּפ יהיה והוּא ׁשמעוֹן ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּי
כל ּפני ועל בּתוּכׁש ,קּוסהּפ סוֹף - הדּבר בּרוּר ּוְוזה◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

מ יׁשכּן. יׁשכּן?אחיו אחיו כל ּפני ועל זּה ה ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ

למדנוּ,אמר ׁשהרי ,אמר או ׁשמעּתי א ,ֹול ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌
ד)כּתוּב שׂם(דברים רׁשא רהֹוּתה וזאת ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌

אבל .מרֹול לֹויכ אּתה - המׁש שׂם ראׁש .הׁשֶֹמ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
לוֹמר. לֹיכו אינ - הׁשמ שׂם אֶׁש◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ואמר,ּפתח יהוּדה ואר(שם)רבּי יּיח הוּא כּי ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌
,הּנּממ נפרד או רהֹוּתּב ׁשזּוֹכה מי .ָימי◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
בּעוֹלם ואחד ,הּהז לםֹועּב אחד - יםּיח לׁשני ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶזוֹכה
,הּנּממ ׁשנּפרד מי וכל ׁשנים. ,יּיח ׁשכּתוּב ,אּבַה◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

,יםּהחי מן ׁשנּפרד ׁשמעוֹן,כּמי יּמרב פרדּנׁש מיּו ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
מהכּל. נפרד ּוּלאְּכ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֹ

.מ יסק חאיי  מע רי רל ְְִִִִֵֶֶֶַַַַאי
הב מעינת ,מע רי לפני מדיע אנְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ

המת והל עבר לכל חיתְְְְִִֵֶֶַַָֹ

יכלנוּוּמה א תחּפ ּפוֹתח אּהוׁש הּזה בּּפסוּק ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌
על ריםסּתּנה תוֹרה דּברי - אליו ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהכּנס

וכּמה. הּמּכ בּןאחת ןֹומעׁש ׁשרבּי רֹוּדל אוֹי ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ּכׁש .ּוּנּממ יסּתלּק חאיֹייוּרב לפני עוֹמדים ּאנוׁש ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

לּוהכ עבר לכל חיםּתוּפ הלּב מעינוֹת ֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִׁשמעוֹן,
כּו וכלמתגּלּה. ,ברּד יוֹדעים א ,ּוּנּממ ׁשנּפרדים ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מיםּתנס .הּמעינוֹת ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁשכּתוּבאמר ּהינו ,הּחזקי יא)רבּי במדבר)מן ויּאצל ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
איׁש בעיםׁש על ויּּתן עליו אׁשר חּוָהר◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
מנוֹרוֹת, כּּמה הּנמּמ איריםּמׁש ֹוּהז כּּמנוֹרה .קניםּזַה◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌
בּעל יוֹחאי בּר ׁשמעוֹן רבּי ּכ .ּהמּוּיבק יהּומצ ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוהיא
ונמצא ּוּנּממ זז א והאוֹר ,לּכל מאיר הוּא תֹרוֹנוּמַה◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אליו. ּיעוּגהׁש עד ּהלכו .ֹמוּוְּבקי◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

יהוּדהרבּי רבּי את וראה ,ֹוראׁש סוֹבב ׁשמעוֹן ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
,םּיּסׁש אחר אליו. ּיעוּהגׁש חזקיּה רבּי ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְואת
ואבד לכם היה אוֹצר להם, אמר .הםּב ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהסּתכּל
וא ,ּורנֹומ ּפתח עליוֹן תחּפׁש ודּאי ,ֹול ּאמרו .םּכִמ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌

.ֹוּב להכּנס ּוָיכלנ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

,אמר,ֹול ּואמר הוּא? טז)מה יהיה(בראשית אּוהו ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
לדעת, ציםֹרו ּאנו הּפסוּק וסוֹף .אדם ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶּפרא
כל ּפני על זּה מה יׁשכּן. אחיו כל ּפני ועל בּותּכֶׁש◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
זה ואת ,ּידענו הּפסוּק כּל ׁשל בּרוּר ׁשהרי ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶאחיו?

.ֹוכראׁש נראה א הכּתוּב ׁשּסוֹף ,ּידענו ֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָא

וּבדרגּהאמר ,אחד ברּד הוּא הכּל ,יכםּיח ,להם ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
יׁש לּפנים פנים הּמּכ ,ּונינׁש עוֹלה. ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַאחת
ׁשא ּפנים הּמאירים. ּפנים ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַלקּדוֹׁש-בּרוּ-הוּא:
ּפנים .קיםֹורח ניםּפ ּתחּתוֹנים. ּפנים .ְמאירים◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
ימין. לׁש ניםּפ ׁשלּחוּץ. ניםּפ .פניםּלׁש ניםּפ ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְקרוֹבים.

שׂמאל. לׁש ניםָּפ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֹ

ה לר אי !רנמ מ קס ללע ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָאי
את ירי הר ארי !מה תא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַיארע
לע אי !כת רי אה הר ארי !רנְְֵֵֵֶַַָָמ
דעיוי רה לי חברי תלא אְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָא

רהה ְְִַָנסרת

בּרוּבּא ׁשֹדוּהק לפני ישׂראל ריהםׁשא ,ראהּו ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
לּמה ׁשל העליוֹנים ניםּפּב ׁשאחוּזים ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶהוּא,
ֹמוׁשּו והם ,הםּב זיםּאחו ֹמוׁשּו אּוהׁש ניםּפ תםֹאוְּב◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
ּפנים תםֹאוּב אחוּזים יםהעּמ וּׁשאר ,אּהו ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאחד
רחוֹקים הם ולכן ,ניםֹוּתחּת ּפנים תםֹאוּב ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְרחוֹקים,
,מצרים ׁשל אוֹתם לּכ ּראינו ׁשהרי ,לּמה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִמגּוּף
וכלּם ,ֹלו ּהיו ביםֹוקרּו אחים ֹומּכ ,מעאליׁש ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְקרוֹבי

.קיםֹורח ניםּפ וּבאוֹתם ּתחּתוֹנים פניםּב ָּהיו◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

בגללּםוׁש זכה ,מעאליׁש כּׁשנּּמוֹל אברהם, ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
כּל על לטֹוׁש בּמקוֹם ֹוחלקו ֹרוְֹמדו◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
ּפנים אוֹתם לּכ על ותחּתוֹנים, רחוֹקים ּפנים ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאוֹתם
ּכ וּמוּם .לּבכ ֹידו בּתוּכׁש ּזהו העּמים. ארׁש ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁשל
ֹווחלק ֹורֹמדו יםׂיש כּלוֹמר, יׁשכּן. אחיו כל ּפני ַעל◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
כּל על לטֹוׁש בכּל, ֹידו ׁשכּתוּב ,םּלּכמ ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
אחיו כל ּפני על ּכ וּמוּם ,הּטמּלׁש ניםּפה ארְׁש◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

.ֹתוֹוכמ ּוזכ אׁש ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַודּאי,

ּאוּביּרב אמר .ֹידו ּקוׁשונ הּיחזק ורבּי דהּיהו רבּי ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
יין ,מריםֹוא יםאנׁש מה ּהינו ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְיהוּדה,
מתעּטר. קימא ׁשל בּקׁשר ,ארּהב וּנביעת מריוׁשִּב◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ּכ לםֹלעו יֹוארֹוּלד אוֹי !ּורנֹומ ּוּנּממ ׁשיּסּתלּק ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
ּאכ !מןּהז ֹתוֹאוּב יארע ׁשּמכּיריםׁשזּה רֹוּדה ׁשרי ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌

א !ּרנוֹומ בּתוֹכוֹ!את ׁשרוּי ׁשהוּא רֹוּהד ריׁש ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

ׁשּמׁשּתדּליםאין חברים לאוֹתם אלּא עוֹלם ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
.רהֹוּתה נסּתרוֹת דעיםֹויו רהֹוּתַּב◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌


