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ה ות לאמ יצחק רי את ה יל   מע ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָר י 
ב) ריח, ע "ב; ריז ע"ב ריז ויחי (זוהר

ׁש ל רי ּפ תחוֹ  על  אחד יוֹ ם  יוֹ ׁש ב היה  יצחק  ִַ
יה וּ דה  רבּ י יצא עצוּ ב. והיה יהוּ דה רבּ י
אמר  ועצ וּ ב. יוֹ ׁש ב ׁש היה ׁש לּ וֹ  בּ ער א וֹ תוֹ  וּ מצא

ימים  מ אר זה  יּ וֹ ם מה ?לוֹ , 

ׁש לׁש ה אמר  מּמ לבּק ׁש  אלי בּ אתי לוֹ , ַָ
דּ ברי ּת אמר  ׁש כּ אׁש ר - אחד דברים.
אמרּת י, ׁש אני דּ ברים מא וֹ תם  ותזכּ יר ת וֹ רה
ׁש מי. את להז כּ יר כּ די  בּ ׁש מי , א וֹ תם  ׁש ּת אמר
- ואחד בּ ּת וֹ רה. בּ ני  יוֹ סף את ׁש ּת ז כּ ה - ואחד
וּ תבּק ׁש  היּ מים  ׁש בעת  כּ ל לקברי  ׁש ּת ל

עלי. בּ ּק ׁש ת

לאמר מ נּ ין  נ ׁש מתילוֹ , הרי לוֹ , אמר ? ַָ
מאירה  ולא לילה, בּ כל  מּמ נּ י  מסּת לּ קת
ׁש כּ אׁש ר  ועוֹ ד , בּ ּת חלּ ה . ׁש היתה כּ מוֹ  בּ חלוֹ ם לי 
מׁש גּ יח  אני  ּת פלּ ה, ל ׁש וֹ מע וּ מ גּ יע מת ּפ לּ ל אני
הוֹ איל  ואמרּת י, אוֹ תוֹ , רוֹ אה ולא ׁש בּ כּ תל  בּ צלמי
יוֹ צא  הכּ רוֹ ז ׁש הרי  נראה, ולא העבר  והצּ לם 

ׁש כּ תוּ ב לט)וּ מכריז , יתהלּ (תהלים בּ צלם א" 
האד  ׁש צּ לם זמן  כּ ל - מּמ נּ וּ ,איׁש " יעבר לא ם 

צלם  כּ ׁש העבר  בּ ת וֹ כוֹ . עוֹ מדת ורוּ חוֹ  אי ׁש   ּיתהל
הזּ ה. מהעוֹ לם מעבר הוּ א  אז  נראה, ולא האדם 

ׁש כּ תוּ באמר וּ מ כּ אן , ח)לוֹ , ימינ וּ (איוב  צל  "כּ י  ַָ
ה לּ לוּ  הדּ ברים כּ ל  לוֹ , אמר ארץ". עלי

, מּמ אבּק ׁש  אבל אעשׂ ה , ׁש אני  רוֹ צה ׁש אּת ה
כּ מוֹ  אצל מקוֹ מי את  ּת ברר עוֹ לם ׁש בּ א וֹ תוֹ 
ואמר, יצחק רבּ י בּ כה הזּ ה . בּ עוֹ לם ׁש הייתי
הלּ לוּ . ה יּ מים כּ ל מּמ נּ י  תּפ רד  ׁש לּ א  מּמ בּ בּק ׁש ה 

יוֹ ׁש ב הלכ ׁש היה  מצאוּ הוּ  ׁש מעוֹ ן , לר בּ י  ְָ
ׁש מעוֹ ן רבּ י עיניו  זקף בּ ּת וֹ רה . ועוֹ סק
ה ּמ ות   מלא את וראה יצחק, רבּ י את וראה
ואחז ׁש מעוֹ ן , ר בּ י  קם לפניו . ורוֹ קד לפניו  ׁש רץ
להכּ נס  ׁש רגיל  ׁש ּמ י גּ וֹ זרני אמר, יצחק. רבּ י בּ יד
י כּ נס. לא - להכּ נס רגיל  ׁש לּ א וּ מי  י כּ נס, -
מלא את קׁש ר יה וּ דה , ור בּ י  יצחק רבּ י  נכנסוּ 

בּ חוּ ץ. הּמ ות

נטרם הת עכ ׁש ו  ׁש עד וראה ׁש מעוֹ ן, רבּ י ְִֵ
ׁש עוֹ ת  ׁש מנה עד ׁש הרי זמן, הגּ יע
ׁש מעוֹ ן ר בּ י  לפני הוֹ ׁש יבוֹ  זמן . היה  היּ וֹ ם ׁש ל 
לרבּ י ׁש מעוֹ ן רבּ י  אמר  בּ ּת וֹ רה . מלּמ דוֹ  והיה
ּת ראה  [וּ מי] וּ מה ה ּפ תח, על ׁש ב בּ נוֹ , אלעזר 
ּת ׁש בּ יע  לכאן, להכּ נס ירצה אם  ע ּמ וֹ . ּת ד בּ ר אל

י כּ נס. ׁש לּ א ׁש בוּ עה  אוֹ תוֹ 

דּ מוּ ת אמר את ראית יצחק, לרבּ י ׁש מעוֹ ן  רבּ י ַָ
לא  אוֹ  היּ וֹ ם   בּ ׁש עה אבי ׁש נינוּ , ׁש הרי ? 

וּ קרוֹ ביו אביו  העוֹ לם , מן  מסּת לּ ק ׁש אדם
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וכל  להם , ונ וֹ דע אוֹ תם ורוֹ אה ׁש ם, נמצאים
בּ דרגּ ה  עוֹ לם ׁש בּ א וֹ תוֹ  עּמ ם מדוֹ רוֹ  ׁש יּ היה א וֹ תם

וה  עּמ וֹ , ונמצאים  מתכּ נּ סים כּ לּ ם וֹ לכים אחת, 
אמר, במקוֹ מ ּה . ׁש ּת ׁש רה הּמ קוֹ ם עד נ ׁש מתוֹ  עם 

ראיתי. לא עכ ׁש ו  עד 

י,העוֹ לם רבּ וֹ ן  ואמר , ׁש מעוֹ ן רבּ י קם   ּכ ֵ
ׁש בע  מאוֹ תן והוּ א אצלנוּ , יצחק רבּ י נ וֹ דע
יצא  לי. ותן  אוֹ ת וֹ  אחז ּת י  הרי  כּ אן . ׁש ל עינים
רבּ י בּ כנפי קרבה אדוֹ ננ וּ  כּ ּס א ואמר: קוֹ ל
ׁש ּת כּ נס  בּ זמן יבא  ועּמ  ּׁש ל הוּ א  הרי ׁש מע וֹ ן ,

ודּ אי. ׁש מעוֹ ן , ר בּ י  אמר  .בּ כסא לׁש רוֹ ת

ימלא מסּת לּ ק ׁש היה אלעזר רבּ י ראה  ּכ ֵ
ׁש ּמ צוּ י בּ מקוֹ ם דּ ין  גּ זר אין  ואמר, הּמ ות,
לרבּ י ׁש מעוֹ ן  רבּ י אמר יוֹ חאי. בּ ר ׁש מעוֹ ן ר בּ י 
ׁש הרי יצחק, בּ ר בּ י  ואחז  לכאן  ּת כּ נס בּ נוֹ , אלעזר 
ואחז אלעזר  רבּ י נכנס ּפ וֹ חד. ׁש הוּ א  בוֹ  ראיתי 

ּת וֹ רה. ולמד ּפ ניו  החזיר ׁש מעוֹ ן ורבּ י בּ וֹ ,

בּ ני,נר לוֹ , אמר  אביו . את וראה יצחק ר בּ י  ְִַ
ה בּ א, וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם חלק א ׁש רי
נת וּ ן עדן  ׁש בּ גן  החיּ ים  עץ ׁש ל העלים בּ ין  ׁש הרי 
והוּ א  עוֹ למוֹ ת, בּ ׁש ני  וחזק  גּ דוֹ ל  עץ יוֹ ׁש ב] [אּת ה
א וֹ ת אוֹ חז  ה וּ א ׁש הרי י וֹ חאי, בּ ר ׁש מעוֹ ן ר בּ י 

בּ ני. חלק א ׁש רי בּ ענפיו .

ׁש ם אמר אני וּ מה א בּ א, ׁש לׁש ה ל וֹ , לוֹ , אמר  ? ַָ
ות ּק נ וּ  ,מ ׁש כּ ב חדר את ׁש כּ ּס וּ  הי וּ  ימים
צדדי מארבּ עת  ל להאיר ּפ תוּ חים חלּ וֹ נוֹ ת  ל
ׁש אמר ּת י ו שׂ מחּת י, מקוֹ מ ראיתי ואני  העוֹ לם ,
זכה  לא עכׁש ו ׁש עד לזה מחוּ ץ בּ ני, חלק א ׁש רי 

בּ ּת וֹ רה. בּ נ

עשׂ ר והרי ׁש נים  אלי לבא עתידים הי וּ  עכׁש ו  ֲֵַ
יוֹ צאים  ׁש הי וּ  ועד מהחברים, צדּ יקים
החברים  הם  מי  העוֹ למוֹ ת: בּ כל קוֹ ל  התעוֹ רר

כּ אן ׁש עוֹ מדים בּ ׁש ביל [הבילים ] התעּט ר וּ  ? 
לוֹ . ונּת נה  בּ ּק ׁש  בּ ּק ׁש ה  ׁש מעוֹ ן , ר בּ י 

מקוֹ מוֹ ת ולא ׁש בעים  ׁש הרי  לבדּ וֹ , זה ְֹ
מקוֹ ם  וּ בכל  בּ ׁש בילוֹ , כּ אן  מתעּט רים
וכל  ע וֹ למוֹ ת, ל ׁש בעים  ּפ תחים  ּפ ת וּ חים וּ מקוֹ ם 
ורץ  רץ וכל רצים , לׁש בעים נפּת ח ועוֹ לם עוֹ לם
נפּת חוּ  וּ מם עליוֹ נים, כּ תרים לׁש בעים נפּת ח
בּ א וֹ תּה  לראוֹ ת הכּ ל , נסּת ר  לעּת יק, דרכים
כּ מוֹ  ל כּ ל, וּ מהנּ ה  ׁש ּמ אירה עליוֹ נה נעימ וּ ת

פז)ׁש נּ אמר וּ לבּק ר (תהלים ה' בּ נעם "לחז וֹ ת 
בּ היכלוֹ  וּ לבּק ר זּ ה מה ׁש כּ תוּ ב בּ היכל וֹ ". הינ וּ  ? 

יב ) הוּ א ".(במדבר  נאמן  בּ יתי "בּ כל

ה זּ ה אמר בּ עוֹ לם לי  נתנ וּ  זמן  כּ ּמ ה אבּ א, ?לוֹ , ַָ
לאדם, מוֹ דיעים ולא רׁש וּ ת אין  לוֹ , אמר
ּת היה  ׁש מעוֹ ן  רבּ י ׁש ל הגּ ד וֹ לה בּ הלּ וּ לא אבל
בּ נוֹ ת  וּ ראינה "צאינה ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ׁש לחנ וֹ , עוֹ ר
בּ יוֹ ם  אּמ וֹ  ל וֹ  ׁש עּט רה  בּ עטרה ׁש למה  בּ ּמ ל ציּ וֹ ן

לבּ וֹ ". שׂ מחת וּ בי וֹ ם חתנּ תוֹ 

דרשב"י הלולא

יוּ ּפ ניו צוֹ חק והיה יצחק, רבּ י התעוֹ רר   ּכ ֵ
והסּת כּ ל  ׁש מעוֹ ן , רבּ י  ראה מאירים .

ׁש מעּת  חדׁש  דּ בר לוֹ , אמר לוֹ ,בּ פניו . אמר ? 
ׁש מעוֹ ן. ר בּ י  לפני הׁש ּת ּט ח  לוֹ . אמר ודּ אי.

, את למדנ אוֹ חז  יצחק רבּ י היה יוֹ ם מאוֹ תוֹ  ְַָ
ולא  ּת וֹ רה, אוֹ תוֹ  וּ מלּמ ד  בּ ידוֹ  בּ נ וֹ 
ׁש מעוֹ ן, רבּ י לפני נכנס כּ ׁש היה  אוֹ תוֹ . עוֹ זב היה
ׁש מעוֹ ן, ר בּ י  לפני ויׁש ב בּ ח וּ ץ, בּ נ וֹ  את  ה וֹ ׁש יב 

לפניו, קוֹ רא  לח)והיה ערבני".(ישעיה לי עׁש קה  "ה' 


