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הא  ר דה ל ינִֶַָָ

ע"א) ס"ב נח  ח "א (זוהר

גּ דוֹ לים,רי  להרים  והגּ יעוּ  ,בּ דּ ר הוֹ לכים  היוּ  יהוּ דה ורבּ י חיּ יא ִַ
וּ פסעוּ  הּמ בּ וּ ל, בּ ני  מא וֹ תם  ׁש הי וּ  אדם  בּ ני  עצמוֹ ת  ההרים בּ ין וּ מצא וּ 
חברינ וּ  אמרוּ  מה הינ וּ  אמרוּ , ּת מה וּ . אחת . בּ עצם ּפ סיעוֹ ת מאוֹ ת  ׁש לׁש 

ׁש כּ ת וּ ב כּ מוֹ  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מ דּ ין ּפ וֹ חדים הי וּ  לא כא)ׁש הם (איוב  
עשׂ וּ  מה  חפצנ וּ ". לא דּ רכי ודעת מ ּמ נּ וּ  סוּ ר לאל  היוּ "ויּ אמרוּ  ? 

יכלוּ  ולא  יוֹ צאים רתוּ חים  וּ מים ה ּת הוֹ ם, מעינ וֹ ת את בּ רגליהם סוֹ תמים
וּ מתים. בּ ארץ ונוֹ פלים נׁש מטים ׁש הי וּ  עד בּ הם, לעמד

ְתֵריַסר ֶאֶלף.  ָעה, ּכִ ׁשָ ים! ּבְ ָמאַתִים ִמּלִ ה ַאַחת ֶנֱאָמרֹות ּכְ ַדּקָ ים: "ּבְ ָאַמר ֶהָחֵפץ ַחּיִ

ָוה  ָעה ׁשָ ל ׁשָ ה ּכָ ל ב 613, ַעּתָ ּבּור ּתֹוָרה ִנְכּפַ ל ּדִ ּכָ ֶנֶגד ּכּוָלם יֹוֵצא ׁשֶ ְוִלּמּוד ּתֹוָרה ּכְ

'ׁשֹוֵמַע  ּבֹו  ׁשֶ ֶאָחד  ּתֹוָרה  עּור  ׁשִ ּבְ  ]7,356,000[ ִמְצוֹות,  ִמְליֹון  ַבע  ֶ ִמּשׁ ְליֹוֵתר  ֶעֶרְך 

ע  ֵרה ִמְליֹון. ַאְרּבַ ע ֶעׂשְ ּבֹון עֹוֶלה ִלְכֵדי ַאְרּבַ ָעַתִים, ֲהֵרי ַהֶחׁשְ ׁשְ עֹוֶנה'...". ְוִאם ּבִ ּכְ

מֹוָנה ִמְליֹון. ִרים ּוׁשְ עֹות, ֶעׂשְ ׁשָ

ֶאֶלף  י  ּפִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ַכר  ּשְׂ ׁשֶ ִלים,  ֻקּבָ ַהּמְ ם  ׁשֵ ּבְ ַתב  ּכָ ַחי"  ִאיׁש  ן  ְוַה"ּבֵ

בּוַע  ָ ַהּשׁ ת  ָרׁשַ ּפָ ַעל  ִאְמָרה  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ִלּמּוד  ל  ׁשֶ ַאַחת  ה  ּקָ ּדַ ׁשֶ ֹאֵמר,  ֱהֵוי  חֹול.  ִמּיֹום 

וֹות  יֹום חֹול, ְוׁשָ עֹות ּבְ ֵרה ַוֲחִצי ׁשָ ׁש ֶעׂשְ ל ׁשֵ ִלּמּוד ָרצּוף ׁשֶ ָכָרּה ּכְ ת, ׂשְ ּבָ ַ ְלָחן ַהּשׁ ׁשֻ ּבְ

ִלּמּוד ַהּתֹוָרה  ּבְ ְוָצִריְך ְלהֹוִסיף  ַוֲחִצי ִמְליֹון ִמְצוֹות! -  ִים  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֵעֶרְך ְלֵמָאה ֶעׂשְ

ְלַבד זֹוִכים  ה ַאַחת ּבִ ִנּיָ ׁשְ ּבְ דֹוׁש, ׁשֶ ִלימּוד זֹוַהר ַהּקָ "י ּבְ ּבִ ה ּוִבְפָרט ּתֹוַרת ָהַרׁשְ דֹוׁשָ ַהּקְ

וֶוה  ׁשָ ים,  ִ ּשׁ ְלׁשִ ק  ְלַחּלֵ ּתֹוָרה  ָנה  ׁשָ ִמְליֹון  ֵמָאה  יאּור:  ]ַהּבִ ּתֹוָרה  ָנה  ׁשָ  28.000- ְלּכְ

ה ַאַחת  ִנּיָ ׁשְ וֶוה ּבִ ִנּיֹות, ׁשָ ים ׁשְ ִ ּשׁ ק ְלׁשִ ִליׁש, ְלַחּלֵ ֵני ׁשְ לֹוַמר ִמְליֹון ּוׁשְ 1,666,666, ּכְ

ל ִמיָלה ּתֹוָרה  ּכָ נֹוָסף  ּבְ ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ מֹוֶנה ֶאֶלף  ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ ּכְ לֹוַמר  ּכְ  ,27,777.777

ּתֹוָרה,  ים  ִמּלִ לֹשׁ  ׁשָ ר לֹוַמר  ֶאְפׁשָ ַאַחת  ִנָיה  ּוִבׁשְ ֵרה,  ֶעׂשְ לֹשׁ  ׁשְ ׁש ֵמאֹות  ׁשֵ ּבְ ל  ִנְכּפַ

ה ֶאָחת[. ִנּיָ ׁשְ ים ִמְליֹון ִמְצוֹות ּבִ ִ ֲחִמּשׁ ְלִפיָכְך יֹוֵצא ּכַ

י ֶאֶלף,  ִלים ּפִ ְמָחה ְמַקּבְ ׂשִ ַעל ִמְצָוה ּבְ ֶ יִקים, ּשׁ ָאַמר ַהאֹוְרחֹות ַצּדִ ֵצא ַוֲחׁשֹב ַמה ׁשֶ

ָנה,  ׁשָ דֹוׁש הּוא ּכְ יּמּוד זֹוַהר ַהּקָ ָעה ּלִ ָ ּשׁ א ֶמֶלְך ׁשֶ ּסֵ ְבֵרי ַהּכִ ְך, ְועֹוד ּדִ ַמח ַרק ִמּכָ ְוִתׂשְ

ָעה  ל ׁשָ ּכָ ף ְלטֹוָבה, ׁשֶ ֵדי ְלַהְכִריַע ֶאת ַהּכַ דֹוׁש ּכְ ְלַמד זֹוַהר ַהּקָ ת ּתִ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ַווְדַאי ּכָ ּבְ

ָעָליו,  ר  ּבֵ ְתּגַ ּתִ ְוָאז  ְמנּוָחה,  ְלָך  ן  ִיּתֵ לֹא  ֶצר  ַהּיֵ ַווְדַאי  ּוּבְ ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ ְלִמְליֹון  ַיֲעֶלה 

ָנה  י ָנָתן, ְוִיְהֶיה ְלָך ִמְליֹון ׁשָ ַרּבִ ָאבֹות ּדְ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ פּול ֵמָאה, ּכְ ֶזה עֹוד ּכָ ְותֹוִסיף ּבָ

ּקֹות, ֶזה  ּדַ פּול 60  ים ּתֹוָרה, ּכָ ה אֹוְמִרים ָמאַתִים ִמּלִ ּקָ ּדַ ָכל  ּבְ ּתֹוָרה, ַרק ֶרַגע, ֲהֵרי 

ֵמָאה,  ַעם ּבְ ֶאֶלף, ְועֹוד ּפַ ַעם ּבְ ֶאֶלף, ְועֹוד ּפַ לֹות ּבְ מּוְכּפָ ָעה, ׁשֶ ׁשָ ים ּתֹוָרה ּבְ 12,000 ִמּלִ

עֹות  יל 24 ׁשָ ָנה? ַנְכּפִ ׁשָ עֹות ֵיׁש ּבְ ה ׁשָ ּמָ ּבֹון: ּכַ ָנה, ֶרַגע, ּבֹואּו ֶחׁשְ ל ׁשָ ֵעֶרְך ׁשֶ ְוַהּכֹל ּבְ

ׁש  ּיֵ ים ּתֹוָרה ׁשֶ פּול 12,000 ִמּלִ עֹות ּכָ וֶוה 8,760 ׁשָ ָנה, ׁשָ ׁשָ פּול 365 יֹום ּבְ יֹום ּכָ ּבְ

ים ּתֹוָרה )105,120,000(,  ִרים ֶאֶלף ִמּלִ וֶוה ֵמָאה ְוָחֵמׁש ִמְליֹון ֵמָאה ֶעׂשְ ָעה, ׁשָ ָכל ׁשָ ּבְ

הּוא:  ּבֹון  ְוַהֶחׁשְ ּכּוָלם,  ֶנֶגד  ּכְ ּתֹוָרה  ְלמּוד  ּתַ י  ּכִ  613  - ּבְ  ֶלת  ֻמְכּפֶ ּתֹוָרה  ִמיָלה  ְוָכל 

ע ַוֲחִצי ִמְלָיאְרד  ים ְוַאְרּבַ יׁשִ ׁשִ וֶוה 64,438,560,000 ]ּכְ פּול 613 ׁשָ 105,120,000 ּכָ

יֹום חֹול. דֹוׁש ּבְ יּמּוד זֹוַהר ַהּקָ ָעה ּלִ ׁשָ ִמְצוֹות[, ְוֶזה ַרק ּבְ

פּול  ּכָ ְועֹוד  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֶאֶלף  פּול  ּכָ לֹוַמר,  ּכְ ְלנּו,  ִהְכּפַ ׁשֶ ִמְליֹון  ָאה  ַהּמֵ ִלְפֵני  עֹוד  ְוֶזה 

ַמְרנּו!!! ֲחׁשֹב עֹוד  פּול ֵמָאה, עֹוד לֹא ּגָ ַער עֹוד ּכָ רּות ַעל ַהּצַ ּבְ ְמָחה, ּוְבִהְתּגַ ׂשִ ֶאֶלף ּבְ

ּנֹוְתִנים  ל ַמה ׁשֶ י ּכָ ֶאֶלף, ּכִ ל ּבְ ִמְנָיין, ׁשּוב ֻיְכּפַ ְלַמד ּבְ ָך ּתִ ּלְ ֶנֶסת ׁשֶ ֵבית ַהּכְ ֶרַגע! ִאם ּבְ

ה  ַאּתָ ְוִאם  ִמְנָיין,  ּבְ ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ַוֲהֵרי  ֵצא(,  ַוּיֵ ת  ָרׁשַ ּפָ )זֹוַהר  ֶאֶלף  ּבְ נֹוְתִנים  ַמִים  ָ ִמּשׁ

ָכר!!! ל ֶאת ַהּשָׂ ַקּבֵ ל ֶאָחד ּתְ ֶנֶגד ּכָ יעּור, ֲהֵרי ּכְ ִ ן ֶאת ַהּשׁ ַאְרּגֵ ּתְ

ם  ְנָין, ּגַ ץ ֶאת ַהּמִ ְלּתָ ְלַקּבֵ ּדַ ּתַ ה ִהׁשְ ְמעּו ְלָך, ֲאָבל ַאּתָ ם ִאם לֹא ׁשָ ה יֹוֵדַע ַמה? ּגַ ַאּתָ

ִדְבֵרי ַהַמַהְרח"ּו  ֲחקּו ]ּכְ ָך ִיּמָ ּלְ ל ָהֲעוֹונֹות ׁשֶ ּכָ א ׁשֶ ָכר, ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ל ֶאת אֹותֹו ׂשָ ַקּבֵ ּתְ

ַמה  עֹוד  ֵיׁש  נּו!  ֹקַרח[,  ת  ָרׁשַ ּפָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְואֹוֵהב  ֵלי,  ִמׁשְ ָר"א  ַהּגְ ְלּגּוִלים,  ַהּגִ ַער  ׁשַ

ִמְצוֹות,  עֹוָלם ּבְ דֹול ּבָ יר ֲהִכי ַהּגָ ִחּבּוק ָיַדִים? ֲהֵרי ִנְהֵייָת ֶהָעׁשִ ב ּבְ ַלְחשֹוב? ַהִאם ֵתׁשֵ

ְמַחת  ׂשִ מֹו ּבְ ְיָלה ּכְ ל ַהּיֹום ְוָכל ַהּלַ יר ְוִלְרֹקד ּכָ ה ָצִריְך ָלׁשִ מֹוְלִטי ִזיְליֹוֶנר!!! ֲהֵרי ַאּתָ

ּלֹא  ָנן, ִמי ׁשֶ נּו ַרּבָ ף נא ע"ב(: ּתָ ה ּדַ ְמָחה )ֻסּכָ בּוַע ֵמרֹב ׂשִ ָ ל ַהּשׁ נּו ּכָ ּלֹא ָיׁשְ ֹוֵאָבה ׁשֶ ית ַהּשׁ ּבֵ

מתוך קונטרס "שמחת הזוהר" ָמיו.  ְמָחה ִמּיָ ֹוֵאָבה לֹא ָרָאה ׂשִ ית ַהּשׁ ְמַחת ּבֵ ָרָאה ׂשִ


