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ונתןאמראמראמראמר ׁשנינּו, יֹוסי, רּבי ¨©©¦¥¨¦§¨©
הּׂשעירם ׁשני על ¦¦§©¥§©Ÿ£©אהרן
הּוא ּכבֹוד ּכךְ , אם ¨¨¦Ÿּ̈גרלֹות,
עבד ראיתם העזאזל, ¤¤¤¦§¥¨£¨¤ׁשל
רּבֹונֹו?! עם ּגֹורלֹות ¦¦¨¥¤ׁשּזֹורק
נֹוטל אינֹו ׁשעבד העֹולם ¥¥¤¤¤¨¨¤¤ּדרךְ 
רּבֹונֹו. לֹו ּׁשּנֹותן מה ¦¥¤©¨¤אּלא
מזּמן ׁשּסמא"ל מּׁשּום ¨ª§¥¨¨¤¦¨£אבל
ּוכדי מלׁשינּות, על הּזה ¥§¦§©©¤©©ּבּיֹום
ּפה, ּפתחֹון לֹו יהיה ¤§¦¤§¦Ÿ¤ׁשּלא

ּבֹו) עֹולה הּוא הּזה לֹו(ּבּגֹורל נֹותנים ©¨©¤¤§¦
ּבזה. ¤¨¤¥חלק

הּואוהּגֹורלוהּגֹורלוהּגֹורלוהּגֹורל מעצמֹו הּזה §©¨©¤¥©§
רּבי ׁשאמר ּבֹו. ¦©©¨¤¤¤ׁשעֹולה
ּדבר יצחק, רּבי אמר ¨¨¨§¦¦©©¨¨§יהּודה
ּבּגֹורל בּגֹורל. מצאנּו ¨©¨©¨¨§¤עליֹון

ּבֹו, ּכתּוב יהֹוׁשע כז)ׁשל (במדבר ¤§ª©¨
הּגֹורל ּפי על הּגֹורל, ּפי ¨©¦©¨©¦©על
חלקֹו זה אמר: ׁשהּוא §¤¤©¨¤©©וּדאי,
ּבנימין ׁשל זה יהּודה, ¦¨§¦¤¤¨§¤ׁשל
ּכיון ּכאן, אף ּכּלם. וכן ¨¥¨©¨ª¥§§וכּו',
אֹותם ידיו, ׂשם ¨¨¨¨¥Ÿ©¤ׁשהּכהן
ועֹולים מדּלגים ¦§¦§©§¨©הּגֹורלֹות

הּכהן הּכהן,(וּביד ּביד הּגֹורלֹות עֹולים §©©Ÿ¥§¦©¨§©©Ÿ¥

מּידיו) מדּלגים וּדאי.הם עליו עלה הּגֹורל, עליו עלה אׁשר והּׂשעיר ׁשּכתּוב, זהּו ּבמקֹומם. וׁשֹורים ¥§©§¦¦¨¨§¦¦§¨¤¤¨§©¨¦£¤¨¨¨¨©¨¨¨¨¨©©
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ּבכלולאולאולאולא אּלא ּבלבּדֹו, זה §Ÿ¤¦§©¤¨§¨
ונּתנת הּמלׁשין ׁשּמזּמן ¤¤¦§¦§©©¨ª§¤©©ּפעם
לׂשים צריכים רׁשּות, ¦¨¦¦§§לֹו
ויעזב ּׁשּיתעּסק ּבמה Ÿ£©§¥©§¦¤©§§¤§ּכנגּדֹו
מזּמן הּזה ּבּיֹום יׂשראל. ¨ª§¤©©¥¨§¦¤את
הארץ. את לרּגל ¤¨¨¤¥©§¦§©©הּמלׁשין

ׁשּכתּוב א)זהּו ה'(איוב וּיאמר ¤¤¨©Ÿ¤
והרי ּתבא. מאין הּׂשטן ¥£©Ÿ¨¦©¥¨¨©¤אל
ּזה? מה ּבארץ, מּׁשּוט ¤©¤¨¨¦¦ׁ̈שנינּו,
הּגדֹול הּמלׁשין זהּו ¨©¦§©©¤¨¤אּלא

יׂשראל. ׁשל ¥¨§¦¤¨§§©§מקטרגם

החברים,והריוהריוהריוהרי התעֹוררּו ©£¥¦§§©£¥¦
ׁשהיּו(ׁשּוּדאי) ׁשעה ּבאֹותּה ¤©©§¨¨¨¤¨

ּבּים לעבר מזּמנים ¨©ª¨¦©£Ÿ§¥¨§¦יׂשראל
אמר: הּמצרים, מן ©¨¦§¦©¦©¨¦§ּולהּפרע
הקדֹוׁשה, ּבארץ עברּתי ¨§©¤¨¨¦§©¨¦£אני
ראּויים לא ׁשאּלה ¦§Ÿ¤¥¤¦¦¨§וראיתי
ּדן אּתה אם לתֹוכּה. ¨¨©¦¨§¥¨¦§להּכנס
ּכמֹו ּכאן ׁשּלהם הּדינים - §¨¤¨¤¦¦©¦ּדין
אּלּו ּׁשֹונים מה ¥¦©¦§¦©הּמצרים.
כּלם ׁשּימּותּו אֹו ¨ª¨¤¥¥מאּלּו?
כּלם ׁשּיחזרּו אֹו ¨ª§§©¤¨¤§ּכאחד,
הּוא אּתה ולא ¨©Ÿ§¦©§¦§למצרים.

טו)ׁשאמרּת, ועבדּום(בראשית ¤¨©§¨©£¨
ׁשנה? מאֹות ארּבע אתם ¨¨¥©§©¨Ÿ¦§ועּנּו
אּלא מחׁשּבֹונֹו עלּו לא ¨¤§¤¥¨Ÿ¥£©והרי

יֹותר. ולא ועׂשר, ¥Ÿ§¤¤§¦©̈מאתים

מהאמראמראמראמר הּוא: ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ¨©©¨¨¨
צריכה ּכאן ¨¦§¨¤¡¤אעׂשה?
קרב להביא ¨§¦¨§§©§¦הׁשּתּדלּות,
הׂשמּת לֹו: אמר מּיד ּׁשּיתעּסק. ּבמה נמצא והרי ּבני, את ויעזב ּׁשּיתעּסק, ּבמה לֹו אּתן ¨§¨£©¨¨¦¥©§¦¤©§¨§¦¥£©©¨¤Ÿ£©§¥©§¦¤©§¥¤§¤§ּכנגּדֹו.
ה' את הּׂשטן וּיען ּבדברים, הּמלׁשין לֹו חלק מּיד ּבארץ. ּכמהּו אין ּכי אּיֹוב עבּדי אל ¤¨¨©©©©¦¨§¦¦§©©©¨¨¦¤¨¨Ÿ¨¥¦¦¦§©¤§¦לּבךָ 

אלהים. אּיֹוב ירא החּנם ¦Ÿ©©¦¨¨¥¦¡Ÿ©וּיאמר
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