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וּיפּגעּוויעקבויעקבויעקבויעקב לדרּכֹו הלךְ  §©£Ÿ¨©§©§©¦§§
אּבא רּבי אלהים. מלאכי ¨©¦©¦Ÿ¡¥£§©בֹו

ואמר, ה)ּפתח זכר(בראשית ¨©§¨©¨¨
יׁש ּכּמה וגֹו'. ּבראם ¥¨©§¨¨§¨¥§ּונקבה
הּתֹורה. ּבדברי להסּתּכל ¨©¥§¦§¥©§¦§̈לנּו
הּלב אטּומי לאֹותם להם ¥©¥£¨§¤¨אֹוי
הּתֹורה הּנה העינים. ¨©¥¦¦©¥¨¥§ּוסתּומי

לפניהם, ט)קֹוראת לכּו(משלי ¥¦§¥¤§
ּביין ּוׁשתּו בלחמי ¦©§§¦§©§£©לחמּו
הּנה. יסר פתי מי ¨¥ª¨¦¤¦¦§¨̈מסכּתי.
מי ואין לֹו, אמרה לב ¦¥§¨§¨¥©£חסר

©¦§©¤ׁשּיׁשּגיח.

יׁשּבאּבאּבאּבא הּזה ּבּפסּוק ראה, Ÿ§¥©¨©¤¥
ּבפנים הּוא עליֹונים, ¦§¦¦§¤סֹודֹות
ּונקבה זכר ּבחּוץ. ¨¥§¨¨©§והּוא
הּזֹו לּצּורה נׁשמע ©¨©¨§¦¨¨§ּבראם,
ונׁשמע הּזֹו, לּצּורה ¨§¦§©¨©¨§¦§ונׁשמע
ּבחּבּור הם והּלבנה ¦§¥¨¨§©§¤¤©¤ׁשהּׁשמׁש
ּכמֹו ּבראם, ׁשּכתּוב §¨¨§¨¤¨¤אחד,

ג)ׁשּנאמר ירח(חבקוק ׁשמׁש ¤¤¡©¤¤¨¥©
ׁשאדם ונׁשמע זבלה. ¨¨¤¨§¦§¨ª§©̈עמד
ׁשֹורה הּברכה ׁשאין אתם, ויברךְ  מּיד אחד, ּבזּוּוג ׁשּנמצאּו וכיון אחד, ּבזּוּוג יחד נבראּו ¨¨¨§©¥¤¨Ÿ¤¨§©¨¦¨¤¦§§§¦¤¨¥§¨¤¦§©©§§¦¨©§וחּוה

ּונקבה. זכר ׁשּנמצאים ּבמקֹום ¨¥§¨¨¦¨§¦¤¨§¨¤אּלא

awrieawrieawrieawrie.midl` ik`ln Fa ErBtIe FMxcl Kldziy`xa) §©£Ÿ¨©§©§©¦§§©§£¥¡Ÿ¦
(al,xn`e gzt `A` iAx(d ziy`xa)dawpE xkf ¦¦©¨¨©§¨©¨¨§¥¨

.`ziixF`c iNna `lMYq`l ol zi` dOM ,'ebe m`xA§¨¨§©¨¦¨§¦§©¨¨§¦¥§©§¨
`d ,oipiir oinizqE `Al inih` oEpi`l oFl iee©§¦£¦¥¦¨§¦¦©§¦¨

,EdiiOw ix`w `ziixF`(h ilyn)EzWE ingla Engl Ekl ©§¨¨¥©©§§©£§©§¦§
.iYkqn oiiA(my)dxn` al xqg dPd xEqi izt in §©¦¨¨§¦¦¤¦¨¥¨£©¥¨§¨

.gBWiC o`n zile ,Fl§¥¨§©§©

`Y`Y`Y`Y,Fbl Edi` ,oi`lr oifx DiA zi` ,`xw i`d ,ifg ¨¨¥©§¨¦¥¨¦¦¨¦¦§
i`dl rnYW` ,m`xA dawpE xkf .xal Edi`e§¦§©¨¨§¥¨§¨¨¦§§©§©
`WnWC rnYW`e .`peeB i`dl rnYW`e ,`peeB©§¨§¦§§©§©©§¨§¦§§©§¦§¨
dnM .m`xA aiYkC ,oEPi` `cg `xEAga `xdiqe§¦£¨§¦¨¨¨¦¦§¦§¨¨§¨

,xn` Y`c(b wewag),rnYW`e .dlEaf cnr gxi WnW §©§¨¥¤¤¥̈©¨©§¨§¦§§©
oeike .cg `bEEfA ,E`ixAz` `cgk dEge mc`C§¨¨§©¨§£¨¦§§¦§¦¨©§¥¨
zilC .mz` Kxaie cIn ,cg `bEEfA EgMYW`C§¦§©¨§¦¨©¦¨©§¨¤Ÿ¨§¥
.`awEpe xkc EgMYW`C xz`a `N` ,`ixW `zkxA¦§¨¨©§¨¤¨§£©§¦§©¨§©§§¨



xdGŸ©l`xUil wgŸ§¦§¨¥ ci

" דפי - ברחמים. הגאולה לקירוב העולמי" הזוהר "מפעל ידי על ונסדר היומיהיומיהיומיהיומינערך לישראללישראללישראללישראל "חקחקחקחק
טל': בלבד. הרבים לזיכוי בחינם לקבל ב"ב8436784–8436784054–8436784054–8436784054–054ניתן 74 השומר רחוב דוד מלכות אצל או

iying mei `vie

יעקבּבאּבאּבאּבא ּכׁשּיצא ראה, Ÿ§¥§¤¨¨©£Ÿ
לבּדֹו, היה לחרן, ©§¨¨¨¨§¤¤̈ללכת
וּיפּגע ּכתּוב? מה נּׂשא, ©§¦©¨©¨¦Ÿ¤ׁשּלא
לֹו הׁשיבּו ולא וגֹו', ¦¥Ÿ§§¨©ּבּמקֹום
ׁשּנּׂשא, ּכעת בחלֹום. ¨¦¤¥¨£©¨¤אּלא
הּׁשבטים, ּכל עם ּבא ¦¨§©¨¦¨¨¨§והיה
העליֹונים הּמחנֹות ¦§¤¨£©©¨§¦ּכביכֹול
ׁשּכתּוב לֹו, והתחּננּו בֹו ¨¤§©§¦§§ּ̈פגׁשּו
להּפגׁש חזרּו הם בֹו. ¥¨¦§§¨¥§§¦©וּיפּגעּו
הּוא וּיפּגע - ּבראׁשֹונה ©§¦©¨¦¨ּבֹו.
וּיפּגעּו - הם וכעת §§¦©¥¥¨§¨©ּבּמקֹום,

בֹו.

יעקבמּׁשּוםמּׁשּוםמּׁשּוםמּׁשּום ׁשּבׁשביל ¦¤¦§¦©£Ÿ
הם הּׁשבטים ¥¦¨§©¨§ּובאֹותם
הּים ׁשל הּמים מן ¨©¤¦©©¦¦§ªמׁשקים,
אּלא עֹוד, ולא ¨¤Ÿ§¨©הּגדֹול.
ּבחלֹום, ּבּלילה £©¨§©©¨¦ּ̈בראׁשֹונה
ּובּיֹום. העין ּבמראה ©¦©¨¥§©§¥¨§וכעת
יעקב וּיאמר ׁשּכתּוב Ÿ¤©£Ÿ©¨¤¤זהּו

אלהי מחנה ראם זהּכאׁשר ם ©£¤¨¨©£¥¡Ÿ¦¤
§וגֹו'.

ראהּבּמהּבּמהּבּמהּבּמה אּלא אֹותם? הּכיר ©¨¦¦¨¤¨¨¨
ׁשראה אֹותם היּו ¨¨¤¨¨¥¤ׁשהם
להם קרא ּכךְ  מּׁשּום ¤¨¨¨¨¦£©ּבחלֹום,
ׁשּנראּו מחנֹות §¦¤£©¦¨£©מחנים,
ׁשּנראּו ּומחנֹות §¦¤£©¨§©§למעלה
לפּגׁש נתּגּלּו לּמה Ÿ§¦©§¦¨¨¨©§למּטה.
הלכה הּׁשכינה אּלא ¨§¨¨¦§©¨¤אֹותֹו?

יעקב וׁשב ּכתּוב ואז ּכראּוי, יעקב עם הּבית את לּטל לבנימין ּומצּפה ּביתֹו, את לּטל Ÿ¤¥§©¨§¦§¨¦¦Ÿ¤©©¦¦©£Ÿ¨¨§¨¨§¨©£Ÿ¦¨¥אליו
ואמן. אמן לעֹולם ה' ּברּוךְ  מחריד. ואין וׁשאנן ¥¨§¥¨¨§¨¦£©¥§©£©§©¨§וׁשקט
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