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ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר   !ִּלְנִדיֵבי ַעם ַמֲחִזיֵקי מֹוְסדֹות ַהתֹוָרה ִדי ּבְ
ְרכו " ִהְתַנֵדב ָעם ּבָ ּּבְ   .ֲעֵליֶכם' הֹנַעם  –" 'הּ

ף ָלֵעֶסק ּתָ ֵדי ִלְהיֹות ׁשֻ ּכְ יר יֹוֵדַע ׁשֶ ל סֹוֵחר ְוָכל ָעׁשִ ל ּ ָעָליו ִלְבדֹו,ּכָ ָדִאיותֹו ׁשֶ ּק ֶאת ּכְ ּ

ָדִאיֹו, ָהֵעֶסק ׁשואֹות ּכְ ַּהִאם ָהֵעֶסק ָיִניב ּתְ ִיְתָרה? ַהִאם ַיְרִויַח ֵמָהִעְנָין? תּ ֵדי ? ַהִאם ֵיֵצא ּבְ ּכְ

ח ּפַ ֵעֶסק ְולֹא ִיּפֹול ּבַ לֹום לֹא ַיְפִסיד ּבָ ַחס ְוׁשָ   .ׁשֶ

ָהָאָדם נֹוֵהג ּבְ:ּאֹוֵמר ֶהָחֵפץ ַחִיים ם ׁשֶ ׁשֵ רוָחִניות ּכְ ן ָעָליו ִלְנהֹג ּבְ ִמיות ּכֵ ַּגׁשְ ּ ּּ ְוָעָליו , ּ

ִקיַע ֶאת ְמָניֹוָתיו ְסּפֹו ַעל ֶקֶרן ַהְצִבי, ִּלְבדֹוק ֵהיֵטב ֵהיָכן ַמׁשְ לֹא ָיִניַח ּכַ ּׁשֶ ך , ּ ָָאְמָנם ִהּנְ

ּבֹוְנך, ַמֲחִזיק מֹוְסדֹות ַהּתֹוָרה ָוְזֻכיֹות ַהלֹוְמִדים ִנְזָקִפים ְלֶחׁשְ ּ ּ ך ָיכֹול ְלַהְרִויַח , ּ ֲָאָבל ִהּנְ

ה יֹוֵתר ַאְלֵפי ֲאָלִפים ֶאת ְזֻכיֹוֶתיך, ַהְרּבֵ יל ּבְ ך ָיכֹול ְלַהְכּפִ ִָהּנְ אֹותֹו ַהְזַמן , ָּ ך ָיכֹול ּבְ ִּהּנְ ָ

ֶסף ִלְצּבֹר עֹוד יֹוֵתר   .ְּזֻכיֹות ּוְבאֹותֹו ַהּכֶ

ה ְדָבִרים ֲאמוִרים ּוַבּמֶ ִּיָוַדע ֹגֶדל ַהִח - ?ּּ ָלהּ לֹוֵמד ַהַקּבָ ָכר ְלִמי ׁשֶ ּיוב ְוֹגֶדל ַהׂשָ ּ ּ ּ י ִלּמוד , ּ ּּכִ

ָעְלָמא ּבֹוֶנה ָעְלִמין ִגיְרָסא ּבְ רוׁש ַמֲאָמר , ַּהזַֹהר ּבְ ה ִלְלמֹד וְלָהִבין ּפֵ ן ִאם ִיְזֶכּ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ּ

לֹא ַיֲעׂשֶ, ֶאָחד ָעה ַאַחת ַמה ׁשֶ ׁשָ קון ְלַמְעָלה ּבְ ה ּבֹו ּתִ ַּיֲעׂשֶ ּ ּ ִמיָמה ּ ָנה ּתְ ט ׁשָ ׁשָ ִלּמוד ַהּפְ ּה ּבְ

ֵסא ֶמֶלך( ְְלׁשֹון ַהּכִ קוֵני זַֹהר מ, ּ ּּתִ ָלה .)ג"ּ ַקּבָ לֹא יֹוֵדַע וֵמִבין ּבְ ּוְלִמי ׁשֶ ִּלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש עֹוֶלה , ּּ ּ ּ

ִגיְרָסא ֲּאִפלו ּבְ ָלה , ּ ְּלֵעֶרך ִלּמוד ַהַקּבָ ּ ף ַהַחִיים ִסיָמן (ְ ר .)ה"קנּּכַ ל ָדָברּפֵ ּוׁשֹו ׁשֶ ַהלֹוֵמד זַֹהר , ּ ּׁשֶ ּ

ָעה ַאַחת ַּוֲאִפלו ׁשָ ְגֶלה,ּ תֹוַרת ַהּנִ ִמיָמה ּבְ ָנה ּתְ ִאלו ָלַמד ׁשָ ְלַבד זֹוֶכה ּכְ ֲאִמיָרתֹו ּבִ ּ ּבַ ּ ,

פול ֶאֶלף יל ְזֻכיֹוָתיו ּכָ ְמָחה ִהְכּפִ ׂשִ ר לֹוֵמד ּבְ ְּוַכֲאׁשֶ ִדְבֵרי ָהאֹוְרחֹות ַצִדיִקים, ּ ַּהלֹוֵמד  ׁשֶ:ּּכְ

ְמָחה ֵאינֹו לֹוֵמד ִמּתֹוך ׂשִ י ׁשֶ ַעם ִמּמִ ֶאֶלף ּפַ ֶוה ּכְ ְמָחה ׁשָ ְִמּתֹוך ׂשִ ַער ( .ְ ּאֹוְרחֹות ַצִדיִקים ׁשַ

ְמָחה נו יֹוֵסף ַחִיים זיע. )ַּהׂשִ ְּוָאַמר ַרּבֵ ת קֹוֶדׁש: א"ּ ּבָ ׁשַ ָעה ּבְ ָעִמים , ְדַהלֹוֵמד ׁשָ ֶוה ֶאֶלף ּפְ ׁשָ

ימֹות ַה ִנָיה( .חֹולִּלּמוד ּבִ ָנה ׁשְ מֹות ׁשָ ת ׁשְ ָרׁשַ ן ִאיׁש ַחי ּפָ   )ּּבֶ

ּבֹון" ִלים ּבֹאו ֶחׁשְ ן יֹאְמרו ַהּמֹוׁשְ ַּעל ּכֵ ִיְצָרם –" ּ ִלים ּבְ ֵּאלו ַהּמֹוׁשְ ּבֹונֹו , ּ ב ֶחׁשְ ּּבֹאו וְנַחׁשֵ ּ ּ

ל עֹוָלם ׁשַ: :)ב עח"ב( ׁשֶ ל ִלּמוד זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ָעה ַאַחת ׁשֶ יַצד ׁשָ ּּכֵ ּ ת קֹוֶדׁשּ ְעֹוָלה ְלֵעֶרך , ּבָ

יֵמי ַהחֹול ט ּבִ ׁשַ ָנה ִלּמוד ּפְ ּבֹון - .ִּמְליֹון ׁשָ ֵעת ּבֹאו ֶחׁשְ ָעה ַאַחת זַֹהר ַהָקדֹוׁש : ּּכָ ְּדִלּמוד ׁשָ ּּ ּ

ט ׁשָ ָנה ִלּמוד ּפְ ֶוה ְלֵעֶרך ׁשָ ּׁשָ ֶאֶלף, ְ ל ּבְ ת ֻמְכּפָ ּבָ ֶאֶל, ּוְבׁשַ ל ּבְ ְמָחה ׁשוב ֻמְכּפָ ּוְבׂשִ ְַסך , ףּ

ָנה, ַהּכֹל ְעֹוָלה ִלּמודֹו ְלֵעֶרך ִמְליֹון ׁשָ ּ.  

טוָחה ָקָעה ּבְ ָדִאיֹות ַלַהׁשְ ַּהִאם ֵיׁש ְלך ְמָניֹות יֹוֵתר ּכְ ּ מוָרה ְלֵנַצח ְנָצִחים, ָ ַהִאם ? ּׁשְ

ָצאָת ֵעֶסק ֻמְצָלח יֹוֵתר רוָכה יֹוֵתר? ּמָ פות ּבְ ּתָ ַּהִאם ַקֶיֶמת ׁשֻ ּ ך רֹו? ּ ַָוַדאי ִהּנְ ֶצה ָלַדַעת ּ

ָכך יַצד ּתוָכל ִלְזּכֹות ּבְ ְּכֵ ּ?  

יָבה ל ְיׁשִ ִהְנֶכם ּתֹוְמִכים ּבֹו, ּכָ ל מֹוָסד ּתֹוָרִני ׁשֶ   ,ּכֹוֵלל אֹו ּכָ

ל זַֹהר בוִעית ׁשֶ ָעה ׁשְ ְלְמדו ְלָפחֹות ׁשָ ּיִ ְקׁשו ׁשֶ ּּבַ ּ ּ ּ ּ.  
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חור ל ּבָ ין , ְאֹו ַאְבֵרך ּּכָ ָּיכֹול ִלְלמֹד זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבֵ ת קֹוֶדׁש, ַּהְסָדִריםּ ּבָ ׁשַ  ּוִבְפָרט ּבְ

ֲעָלתֹו ְגדֹוָלה ּמַ י ֵסֶדר ַהזַֹהר ַהיֹוִמי ַהְמֻחָלק  – ּׁשֶ ר ִלְלמֹד ַעל ּפִ ְּוֶאְפׁשָ ּ ָנה 354-ְלּ ׁשָ  .ָיִמים ּבְ

ל : ּוְלֻדְגָמא - יָבה ׁשֶ יׁשִ חוִרים500ּבִ ָכל יֹום12ִּיְלְמדו  - ּ ּבַ ְלַבד ּבְ ּ ַדקֹות ּבִ ּ יוְכלו ְְוָכך – ּ ּ

ָנה ׁשָ ָעִמים ּבְ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ֲחֵמׁש ֵמאֹות ּפְ ְּלַסֵים ֶאת ּכָ יֹום ִיְזּכו ְלֶאֶלף  24-ּוְב, ּ ַּדקֹות ּבְ ּ ּ

ִּסיוִמים ְּוַכָידוַע ְד, ּ ּ ֶאָחדּ ֶאֶלף ִסיוִמים ּכְ ּּבְ ף ֵמִביא ַהְגֻאָלה,ּ ּכֶ ּ ּתֵ   ").ּּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנו. ("ּ

ָכך ִתְצּבֹר ִמְל ּּבְ ֶסף וְבאֹותֹו ַהְזַמןְ אֹותֹו ַהּכֶ ּיֹוֵני ְזֻכּיֹות ּבְ ׁשואֹות , ּ ְרִויַח ּתְ ּּתַ

ַצח עֹוָלם ַהּנֶ ַקָיִמים ּבָ ֲאחוִזים ֲהִכי ְגבֹוִהים ׁשֶ ּּבַ ּ ּ ל ַהזַֹהר  - .ּ ְרגומֹו ׁשֶ ְּוֶזהו ּתַ ּ ַהֲעלֹוְתך קנ(ּּ ּבֹא " :).ָּבְ

תוב ּוְרֵאה ַמח ְז': ַּהּכָ ֹאָהֶליךְּוִלְזבוֻלן ָאַמר ׂשְ ׂשָכר ּבְ ֵצאֶתך ְוִיׂשָ ָבוֻלן ּבְ ָּ פו ', ּ ּתְ ּתַ ׁשְ ּנִ ד ׁשֶ ְּמַלּמֵ

ה ִמְלָחָמה, ַיַחד ּתֹוָרה, ֶזה יֹוֵצא ְועֹוׂשֶ ב ְועֹוֵסק ּבַ ׂשָכר ... ְוֶזה נֹוֵתן ֵחֶלק ָלֶזה, ְוֶזה יֹוׁשֵ ְּוִיׂשָ

ּתֹוָרה ּתֹוָרה ַוַד, ֶחְלקֹו ּבַ ְּונֹוֵתן ִלְזבולון ֶחְלקֹו ּבַ ּ פו ַיְחָדיו, איּ ּתְ ּתַ ן ִנׁשְ ְּוַעל ּכֵ ֵרך ְזֻבלון , ּ ִיְתּבָ ּׁשֶ ְ ּ

שָכר ת ַהּכֹל, ִּמִיׂשָ ְרּכַ ל ַהּתֹוָרה ִהיא ּבִ ָרָכה ׁשֶ י ַהּבְ   ."ּכִ

ים ֵהם י ַרּבִ ָרכֹות ָהֲאמורֹות ְללֹוְמֵדי ַהזַֹהר ּכִ ל ַהְיׁשועֹות ְוַהּבְ ֵּאין ֹצֶרך ְלָפֵרט ֶאת ּכָ ּ ּ ְ ,

ֶעְזַרת ַהׁשֵ ִיְתַגְלֵגל ְלָיְדךּּבְ א ׁשֶ ֵעֶסק ַהּבָ ְרֶאה זֹאת ּבְ ָם ּתִ ּ ּ ְּיׁשועֹות ְגלויֹות ָלַעִין, ּ ָרכֹות , ּּ ּבְ

ַבע ַעל, ֵמַעל ַהּטֶ ל ַצַעד ְוׁשַ ַמָיא ַעל ּכָ א ִדׁשְ ִּסַיְעּתָ ַּוֲחָסִדים ְגלוִיים, ּּ ָקַנת  - .ּ ְּועֹוד ָידוַע ּתַ ּ

ּּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁשְּדַרק ַעל ְיֵדי ִלא "זיעל "ָהַרְמַח ּ ַרֲחִמים, ּ ֶדה ִמן ַהָצרֹות ְוִנָגֵאל ּבְ ִּנּפָ ּ ,

זַֹהר ַהָקדֹוׁש  ּוְמֹפָרׁש ּבַ ּ ת ָנׂשֹא (ּ ָרׁשַ ַרֲחֵמי: ")קכדּפָ ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ּּבְ ּ ה , "ּ ְוִנְזּכֶ

יַח ִצְדֵקנו ִביַאת ָמׁשִ ְתׁשוַעת עֹוָלִמים ּבְ ע ּבִ ְּלִהָוׁשַ ּ ָיֵמינו ָאֵמןּ ְמֵהָרה ּבְ   !ּ ּבִ
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