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ה ילה ְִַָזכת 
ע"א) לב ח"ב (זוהר

היוּ ר י חיּ יא ורבּ י י וֹ סי  ִַ
רבּ י אמר  .בּ דּ ר הוֹ לכים
לּמ ה  חיּ יא, לרבּ י י וֹ סי 
ה דּ ר הרי ׁש וֹ תק, אּת ה
רק  אלּ א מתּק נת  לא

ת וֹ רה  וּ בכה.בּ דברי חיּ יא רבּ י נאנח מהי ? ל וֹ , ?(אמר  

וכ וּ ') אוֹ י לוֹ , ואמראמר  יא)ּפ תח שׂ רי(בראשית "וּת הי 
זה  על אוֹ י ולד". לּה  אין אוֹ תוֹ עקרה  על אוֹ י  ! 
יׁש מעאל. את הגר  ׁש הוֹ לידה זמן 

לּמ ה אמר  י וֹ סי , רבּ י כּ ,ל וֹ  אחר  הוֹ לידה והרי ? ַָ
קדוֹ ׁש  גּ זע בּ ן  ל ּה  אּת ה והיה לוֹ , אמר ? 

ׁש מעוֹ ן רבּ י מּפ י ׁש מעּת י וכ רוֹ אה. ואני ר וֹ אה
ווי לוֹ  אמר היא מה ל וֹ  אמר  [ס"א וּ בכיתי. דּ בר,
ׁש רה  ׁש בּ גלל ה זּ מן  אוֹ ת וֹ  על אוֹ י  וכוּ ']

כּ ת וּ ב טז)התעכּ בה, אל (בראשית שׂ רי  "וּת אמר 
זה  ועל וגוֹ '. ׁש פחתי " אל נא בּ א וג וֹ ' אברם
גּ ברּת ּה , שׂ רה את לרׁש ת להגר ה עה עמדה

מאברהם. בּ ן לּה  והיה 

י ׁש מע ואברה "ל וּ  לפני ".אמר, יחיה אל ְְַָָ
היה  הוּ א   ּבּ רו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  גּ ב על  ואף
בּ יׁש מעאל, אברהם נדבּ ק יצחק, על ל וֹ  מבר
"וּ ליׁש מעאל  לוֹ , הׁש יב ה וּ א  ּבּ ר ו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  עד 

לבּ רית  ונכנס נ ּמ וֹ ל  ּכ אחר וגוֹ '. :" ׁש מע ּת י
לעוֹ לם. יצחק יצא ׁש ּט רם  עד הּק דוֹ ׁש ,

ממנּ ה בא א וֹ תוֹ  עמד ׁש נים  מאוֹ ת  ארבּ ע ראה, ֹ
הּק דוֹ ׁש  לפני וּ בּק ׁש  יׁש מעאל בּ ני  ׁש ל
חלק  לוֹ  יׁש  ׁש נּ ּמ וֹ ל  מי לוֹ , אמר הוּ א.  ּבּ ר ו

יׁש מעאל בּ ׁש מ והרי  ל וֹ , אמר כּ ן . לוֹ , אמר ? 
עשׂ רה  ׁש לׁש  בּ ן  ׁש נּ ּמ וֹ ל אלּ א  עוֹ ד, [ולא נּמ וֹ ל ,

יצחק  כּ מוֹ   ּב חלק לוֹ  אין  לּמ ה אז אמר ׁש נה] ? 
ולא  . ּכ לא וזה וּ כתּק וּ נ וֹ , כּ רא וּ י נ ּמ וֹ ל זה  ל וֹ ,
לׁש מוֹ נה  כּ רא וּ י בּ י נד בּ קים  ׁש אלּ ה  אלּ א  עוֹ ד,
אמר  ימים . כּ ּמ ה עד מּמ נּ י  רחוֹ קים  וא לּ ה ימים,
שׂ כר  לוֹ  יהיה לא ׁש נּ ּמ וֹ ל, כּ יון זה, כּ ל  ועם  ל וֹ ,

זה  בּ ׁש ביל ?טוֹ ב 

בּ עוֹ לם אי יׁש מעאל  ׁש נּ וֹ לד זמן  אוֹ ת וֹ  על
הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  עשׂ ה מה ?ונ ּמ וֹ ל, 

העליוֹ נה, הדּ בקוּ ת מן  י ׁש מעאל בּ ני את הרחיק
בּ ׁש ביל  הּק דוֹ ׁש ה בּ ארץ למּט ה חלק להם ונתן

ׁש בּ הם. הּמ ילה  אוֹ תּה 

ה ּק דוֹ ׁש ה ועתידי בּ ארץ לׁש לט יׁש מעאל  בּ ני ֲִִַ
כּ מוֹ  רב, זמן מהכּ ל  ריקה  כּ ׁש היא
יעכּ בוּ  והם  ׁש למוּ ת , בּ לי  ריקה ׁש לּ הם ׁש הּמ ילה
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ׁש יּ ׁש ּת לּ ם  עד  למקוֹ מם, לׁש וּ ב ישׂ ראל  בּ ני  את
יׁש מעאל. בּ ני ׁש ל זכ וּ ת אוֹ תּה 

חזקים ועתידי קרבוֹ ת לעוֹ רר  יׁש מעאל בּ ני ֲִִַ
אדוֹ ם  בּ ני  וּ להתכּ נּ סוּ ת בּ עוֹ לם
היּ ם, על אחד  קרב, בהם ויעוֹ רר וּ  עליהם,
לירוּ ׁש לים,  ּסמו ואחד היּ בּ ׁש ה, על ואחד
תּמ סר  לא ה ּק דוֹ ׁש ה  וארץ בּ א לּ ה, אלּ ה  וי ׁש לטוּ 

אדוֹ ם. לבני

 תא על העוֹ לם מּס וֹ ף אחד עם יתעוֹ רר זמן  ְ
ׁש לׁש ה  קרב בּ ּה  ויער הרׁש עה, ר וֹ מי

וי עד חדׁש ים , בידיהם, וי ּפ ל וּ  עּמ ים , ׁש ם ת כּ נּ סוּ  
העוֹ לם, כּ ל  מּס וֹ פי עליה  אד וֹ ם בּ ני כּ ל ׁש יּ תכּ נּ סוּ 
זהוּ  הוּ א .  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  עליהם יתעוֹ רר ואז 

לד )ׁש כּ תוּ ב וגוֹ '.(ישעיה  בּ בצרה " לה' זבח "כּ י 
כּ תוּ ב  מה זה  וגוֹ '.אחר הארץ" בּ כנפוֹ ת  "לאחז  ? 

כּ ל  ויׁש בּ ר מּמ נּ ה, י ׁש מעאל בּ ני את  ויכ לּ ה
למעלה  כּ ח  יאר ולא ׁש לּ מעלה, כּ ח וֹ ת החיל וֹ ת
זהוּ  לבדּ וֹ , ישׂ ראל  כּ ח  אלּ א  הע וֹ לם, ׁש ל  העם על 

קכא)ׁש כּ תוּ ב ימינ ".(תהלים יד  על  ּצל "ה' 

בימין,מ ותוֹ רה בּ ימין, ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ה ם ִ
וׁש נינ וּ  ה כּ ל, ּת לוּ י בּ ימין זה ועל
כּ מוֹ  המאל, על היּ מין את  לזקף  ׁש צּ רי
וּ בזּ מן למוֹ ". דּ ת א ׁש  "מימינ וֹ  ׁש כּ תוּ ב ׁש ּפ ר ׁש וּ ה,

ס )ׁש יּ בא, וּ באוֹ תוֹ (תהלים וענני ".  ימינ "הוֹ ׁש יעה  
בר וּ רה  שׂ פה  עּמ ים אל  אה ּפ אז  "כּ י  כּ תוּ ב, זמן 
וכתוּ ב  אחד". ׁש כם  לעבדוֹ  ה ' בּ ׁש ם כלּ ם לקרא

אחד ". וּ ׁש מ וֹ  אחד ה' יהיה ההוּ א "בּ יּ וֹ ם

ָכל ָהעֹוָלם י ַהּזַֹהר ּבְ ּפֵ ים ְמִפיִצים ְלִמְליֹוֵני ּדַ ׂשִ ְמַחּפְ
ִמים  ּלְ ם. ַהּתֹוְרִמים ְמׁשַ ִחּנָ ָקם ְל-15 ִמְליֹון ְיהוִּדים ּבְ י ֹזַהר ַהיֹּוִמי ְלַחּלְ ּפֵ יס ִמיְליֹוֵני ּדַ ים ּתֹוְרִמים ְלַהְדּפִ ׂשִ ְמַחּפְ

ֶכֶסף ָקָטן.  כֹוִלים ִלְזּכֹות ּבְ יְּ דֹוָלה ׁשֶ כוּת ַהּגְ ן ֶאת ַהּזְ ּבֵ יּוַּכל ְלַחׁשְ ב ׁשֶ ר ִלְדפוּס! ַהִאם ֵיׁש ַמְחׁשֵ ָיׁשָ
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