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 לת לה לפניה יקיצ ל  נמת  יג יקי ה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָל
וע"ב) ע"א ט ויקרא  (זוהר

ורבּ ירי  מאוּ ׁש א אלעזר ה וֹ לכים היוּ  חמיו  יוֹ סי ִַ
אפׁש ר  אלעזר, לרבּ י י וֹ סי  רבּ י אמר ללוֹ ד.
הל "ויעקב כּ תוּ ב מה  מאבי ׁש מעּת 

וג וֹ ' ידעּת י.לדרכּ וֹ " לא לוֹ , אמר ? 

לוֹ ד.עד ׁש ל לּמ ערה הגּ יעוּ  ה וֹ לכים, ׁש היוּ  ַ
ׁש ל  עפרים ׁש ני  ׁש א וֹ מר : קוֹ ל אוֹ ת וֹ  ׁש מעוּ 
היוּ  והם לי, נחת  ׁש ל רצוֹ ן לפני  עשׂ וּ  האיּ לת

לפניו. יעקב ׁש ּפ ג ׁש  הּק ד וֹ ׁש  הּמ חנה 

 ואמר:התר בּ נפׁש וֹ , והסּת ער אלעזר רבּ י ְִֵַ

נׁש מע, ׁש לּ א  לנ וּ  ט וֹ ב דּ רכּ וֹ ,  ּכ העוֹ לם ר בּ וֹ ן 
ידעּת י. ולא ׁש מעּת י

ׁש אוֹ מר:התרח קוֹ ל אוֹ תוֹ  וׁש מע נס, לוֹ  ְִֵַ
ּפ ניו על נפל  היוּ . ויצחק אברהם 
ׁש אל ּת י א בּ א, ל וֹ , אמר אביו. דּ יוֹ קן  את  וראה
את  ׁש ּפ ג ׁש וּ  הם  ויצחק ׁש אברהם והׁש יב וּ ני,
את  הוֹ צא  בּ ני, לוֹ , אמר  מלּ בן. כּ ׁש נּ צּ ל יעקב

(ּפ סק) ּפ ה הזּ קן , אבי דּ ברי  את וקח ,ּפ תק 
את  אלּ א בּ לבד , זה רק ולא היה. גּ דוֹ לוֹ ת  מדבּ ר

הצּ דּ יקים צדּ יקים ּפ וֹ גׁש ים כּ ל  ׁש ל נ ׁש מוֹ ת  
קדוֹ ׁש ים  מלאכים והם להצּ לתם, לפניהם

עלי וֹ נים.

אבל בא ׁש עה , בּ אוֹ ת ּה  קיּ ם היה  יצחק ראה , ֹ
ׁש ל  הכּ בוֹ ד לכּס א נלקחה הּק ד וֹ ׁש ה נ ׁש מת וֹ 
נסּת מוּ  ואז הּמ ז בּ ח , גּ בּ י  על  כּ ׁש נּ עקד אדוֹ נוֹ ,
וּ פחד  וג וֹ ' "ל וּ לא  ׁש כּ ת וּ ב הינוּ  מראוֹ ת. עיניו 

לי" היה התוספתא)יצחק כאן  .(עד  

ָכל ָהעֹוָלם י ַהּזַֹהר ּבְ ּפֵ ים ְמִפיִצים ְלִמְליֹוֵני ּדַ ׂשִ ְמַחּפְ

ַהּתֹוְרִמים  ם.  ִחּנָ ּבְ ְיהּוִדים  ִמְליֹון  ְל-15  ָקם  ְלַחּלְ ַהּיֹוִמי  ֹזַהר  י  ּפֵ ּדַ ִמיְליֹוֵני  יס  ְלַהְדּפִ ּתֹוְרִמים  ים  ׂשִ ְמַחּפְ
ָקָטן.  ֶכֶסף  ּבְ ִלְזּכֹות  כֹוִלים  ּיְ ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ כּות  ַהּזְ ֶאת  ן  ּבֵ ְלַחׁשְ ּיּוַכל  ׁשֶ ב  ַמְחׁשֵ ֵיׁש  ַהִאם  ִלְדפּוס!  ר  ָיׁשָ ִמים  ּלְ  ְמׁשַ

ִלְפָרִטים, ֶטל: 052-7651911 
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