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"י ּבִ ְמַחת ָהַרׁשְ  ׂשִ
דֹוׁש ִעם לֹוְמֵדי ַהּזַֹהר ַהּקָ

הôכינה הקים למען ùúù₣רים , ה ' לעזרת ýא₣ù יקרים : ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָיהýדים 
.ýינינù יד ýר ò₣דčה òהר ùò"י  ולז ₣ת מעפרא , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהčד₣òה

לל"ג א מ"ח ýčן  òל עתקים מילי ₣ני להד ćיס ùדחיפ ýת  ר₣צים ý נ ְְְְְֳִִִִִִִֵֶַַָָ
ראתה לא "עין עצ ýמ₣ת  לזכ Ł₣ת  ולז ₣ת להòף המעýנין ùְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻע ₣מר,

ג )"זýלת �אלקים סד הרùים(ישעיה לזיýי  .0527651911 טל: . ְְֱִִִֶַָָֹ
ùח Žם. üקýְְֲִַָָולחל

ה₣רם: רùיòčùת  ùצŁ₣ן ùמיר₣ן אחת  ćעם הćח ₣ת לכל ýלמדŁò ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָ
ùע₣מר  ùל"ג  הýčן את  ללמד òčù מתý  זיע"א. י ₣חאי ùר òְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמע₣ן

ùמק₣מ ₣]. אחד הõכר [ל את מקùל מה fi₣מדים ואחד  אחד  ל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ùע₣מר  ùל "ג הýčן  ל₣מדי מלי₣ן החצי ל òל וע ₣ד)והþכ Ł₣ת .(שד"ח, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֻ

čû₣ת. 5 הýא הùא ýר עם הýčן  לýflד ְִִִֵַַַַזמן 

הŽגלה, ₣רת  òנה מלי₣ן  מאה = ùòùת  ז ₣הר òעה ליýflד ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָזכ ₣ר!
ן  ùòùתאם  ז₣הר čû₣ת  5 ₣רתליýflד  חד òים מלי₣ן מאה = ְְֳִִִִֵֵַַַַָָָ
נתן)הŽגלה דר' אב ₣ת צ ûיקים, א₣רח₣ת  ה ÿ₣ב , הרי "ח  ,מל פ ýל,(žא וע₣ד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

נפ לי óרי ונקראים הôכינה  את  הž₣עדים  הרùים מזי הם 1000ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
קכ.) דף ח"ב זוהר טז , פסקה ח' פרשה שיה"ש אלף ,(מד "ר פ ýל ע ₣ד  ýְְִֶֶַָבמנין

וŁצא) אלף (ז ₣ה"ק פýל ע₣ד ýבמיר₣ן  הה"ש), חצי,(תיקו"ז, פ ýל  והל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ
òהýא 50,000,000,000,000,000,000  י ₣צא הýčן, ל₣מדי ְְִִֵֵֶַמלי₣ן

òćט[ùמfiים] לýflד  ₣רה חד òים קוודרילי₣ן הùאמ "ח50 ýלפי (פ ', ְְְְְְְֳִִִִִִַַַַַָָ
כ "י ) מכ ćילרýמה 50,000,000,000,000,000,000 קוודרילי₣ן  50 י י ₣צא ְְְְְִִִֵַַָ

קוודרילי₣ן  50 פýל ל₣מר, מהfi₣מדים, ואחד אחד לכל עצמ₣ ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָאת
 ע₣ד הס"ח ýלפי  5.2 +39 = 50,000,000,000,000,000,00015 פýל ְִָ

ùחדòים. ,64+3.75 = ùע₣לם òŁò יהýדים מלי ₣ן 15 נגד ְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶָָָמלי₣ן,

י₣דע? מי הôםחמôה את  ýלנ ýאמרŁò הרא ò₣נים  חמôה  ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ש "ח. 360 òù₣וי  הþ₣הר על ספרים  מנ ₣ת  ýלùיק הþה, ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָלflסćר

ח"ג ]. הז₣הר ùכח ראה הŽ"ל הח ùò₣ן  על ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַֹ[ההסùר

"ùòת ", נקרא הרùò"י נמצאת(אûרא)זכ₣ר! ₣fiò ההýfiלא ýבי₣ם ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ
₣רת ₣, ונלמד רצ₣נ ₣, ונעóה ýנfi ýא₣ù ואחד, אחד ל עם ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻנòמת₣

סז) לרצ₣ן (úיטין ýתינfi פ עלה  ו זכýת , ý עלינ ימליץ ע"ה והרùò"י  . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
הýא. ýרù ò₣דčה ְִֵַָָלפני

י שׂ ראל  בּ ני  לאחינוּ  קד וֹ ׁש ה קריאה
čûה ýòוהקדי úùלýת , הŽמצאת  הčד₣òה הôכינה על ýסýח ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָא Žא 

ò₣דčה ז₣הר ýדfl ול פ fiה, ל אחרי הŁ₣מיאחת  ליóראל חק [ז₣הר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָ
הקודש) לò₣ן  עם  רכים  òחמù ý אצלנ לקùל ùצ ýùר ](אפ òר , ואחר , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ה ýflfiד  י י óראל , נòמ ₣ת  ל לזי ýי י óראל, על ò יû ק ýאמרְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָֹ
ùזמן  נבי ₣ת  אילי ל מהקרבת י ₣תר ôùמים  חýòב  עה, הþה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָהýflעט 

ק Łם היה òûקflה האריז"ל)ùòית .(למידי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ



רב òכ ýנה, רב עיר, רב  יòיבה, ò רא אדמ₣"ר, ל ן ְְְִִֵַַַַַָָָֹעל
רùן  ùית  òל ינ₣ק₣ת  מל flד הŁ₣מי, ûף òל òעýר מúיד ùְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָיהמ"ד,
להùč"ה, לעó₣ת  יכ ₣ל הýא רýח  נחת  איזה ùח ùò₣ן  יčח ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָטה₣רים,

Čלהýאחת čûה ò₣ דčה ז₣הר ùלflד ₣ ה Čר₣ת מל  יóראל עם את  יל ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
הýùČר, מ flלחמתעם ýצלŽוי נח, ùתבת ýנס י יóראל עם  ל וכ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

זי"ע, והרמח "ל וויטאל, ח Łים רùי הז₣ה"ק, òתב מ₣ ýמג₣ג, úְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָ₣ג
הþ₣הר. א₣ר ַַועי"ע

ò₣ דčה ז₣הר לýflד  אחת  čûה ôòה(ùח ₣ל)זכ ₣ר ! מ₣ ה ýא ùצ ýùר  ְְְְִִִַַַַַָָָ
אלף ימים פýל  ýבמנין  וŁצא), הòćט ,(ז₣ה"ק ₣רת לýflד ימים 6000 = ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

מלי₣ן  600 = 1000 פýל ýבóמחה ימים, 600,000 = מאה פýל ýְְְְִִִֵַַָָָָָבצער

ימים מיליארד 600 = אלף, פýל ע₣ד ýבùòת  הòćט. ₣רת  òל ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָימים
הòćט . נתן)₣רת  דר' אב₣ת  צûיקים , א₣רח₣ת  הÿ₣ב , הרי "ח ,מל ואם.(žא  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

10 פ ýל ע ₣ד  ùירòýלים סאלי )זה ùù)òòא = 6,000,000,000,000 י ₣צא ִִִֵֵֶַָָָָָ
הòćט. ₣רת  ימים פ ýלטריליארד ע₣ד הflערבי ùתל זה ואם ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹ

תיקו"ז)1000 ו Łצא, .(ז₣הר ֵֵַַ

ל  ýכנגד fiם  נגד  óכר מקùל אחת čûה ý למדŁò המארúן ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻזכ ₣ר !
לאר úן  הרא ò₣ן להי₣ת יתćס ùקדקד ₣ מח ל₣ òŁò מי ל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהיהýדים.
לýflד òל אחת ùדčה י ,� עû ן fiם. נגד óכר  ויקùל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻהflנין
ראתה לא "עין נצח, לע ₣למ₣ת ז₣כה  א ה הפfiה, אחרי ò₣ דč ה ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהþ₣הר

ל₣". למחה יעóה זýלת� ְְֱֲִִֵֶַַָֹאלקים

למערכת מכתבים

הזוהר ספר קדושת

בס"ד

רב, הערב הלוט, פני  את  שמגלה  הגדול, למפעל  שזכינו  ב "ה
וכפי הסוד, בתורת  יעסקו שלא  ישראל  בני  אחינו  את   שמבלבלי
, ש אמר  שאחד , בירושלי בעלזא  חסידי המדרש  בבית  ששמעתי 
אבל עופות , של כשירה  שחיטה עשתה  בעלזא  שקהילת  חשבנו  אנחנו
וכל מאוד גדול כח  זה  רב הערב רבני  כל  את  לשחוט  כזאת  שחיטה

הזוהר . בכח  זה 

המדרש  בבית   בירושלי בעלזא שבקהילת   לכ להעיר רציתי  עוד 
קבלה ספרי  זוהר  לומדי הנסתר , תורת  ללימוד מיוחד  המדרש  בית  יש 

לא . ומה 

מהר"א והטהור הקדוש  מורנו כ "ק  הקדוש  שרבינו  לפרס  צריכי
כשעלה המלחמה ואחר  הזוהר, ספר  בו  שאי לבית  נכנס לא זי"ע 
רבי הקדוש   ירושלי מספינקא  האדמו "ר  אצל הל הקדושה , לארצינו
להיכנס רצה לא  כי  הזוהר, ספר לו  שישאיל לבקש  זי "ע מאיר  יוס

בבית . הזוהר  ספר  בלי שלו לבית 
ישראל בני אחינו כל שידעו הזה הסיפור   לפרס מאוד   נחו וכ
שמירה וזה בבית , הקדוש  זוהר מישראל  אחד לכל  להיות  רבה שמצוה 
פני לקבל בודאי  יזכה   ויו יו כל בזה שילמד  ובפרט  הגדולה, הכי 

בב"א . צדקינו  משיח 
בלו שמואל 
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