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החד הז הר מחת  ְִֶַַַָָ ההר מו מו מו מו  ח נת  מז ְֶַַֹ

הּזהר   ַֹ ַ ְ ֶחׁשּבֹונֹות 

ּבימֹות  הּזהר  לּמּוד ידי  על  לזּכֹות יכֹול  אחד ׁשּיהּודי  מה מחׁשבת, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹלחׁשב
קדׁש ּבׁשּבת וכ ּמה ּכּמה אחת ועל  ְְְֶַַַַַַַָָָֹהח ֹול ,

ׁש עה ׁש ל ערּכ ּה 
 תינלמדתרה  ז ני  על ת ת  הלמדת רה  ל וער בח הפליג ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ח לקיה ן ז אה – "ל לח" רת סף דה ההר לן החל , ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹימת

י מין ". מאר א י מא א ריתא, מ לין אינ ן ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָכל

חי"מרנא אי "ן  ספר הב , לנ:הרי"ח וזה תב  נה, נה מ ת  רת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

תבתר י עמים  אלף ת, י ם הרה מעסק  הנעה על  גד ל ז"ל: הק לים  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

עכל"ק. החל. ימי  ל הרה מעסק הנעה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָמן 

: רבאנים אלף י  אמר נים , אלף ה"ה ל מ די חז "ל, מאמר י  על ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

א מרת , זאת  – הא  עלם  מעין היא דק ו ת – 'וג אתמל י ם עיניְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ה"ה ל מ י(רד חן  .(מצא ְְִֵֶַַָָָָָ

ימי א ר  לער ידת, אלף עלה ,דק ת קד ה עה  ל ן, הח ל.על ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

ד לדבנסף  קנ"ה, סימן  הח ים כף סק והבא ,מל הא  ברי נ דע לזה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הט. לד  מימה נה לד  לער עלה  , ד ה הר  אחת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹעה

אלףהצא למד  , ד ק ת דה הר  עה דהל מד אה, תינר מברי  ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ח ל. י ם ט  ְְָָָנה

ללפי לתן כה הרי  ,דק ת דה הר ע ת   ללמד זה  אם  זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

הריאה. ימי אלפין  ְְְִִִֵַַַָה ית

עלזאת  עינינ האיר מה לפי  עהועד עלה   ד ה ה הר לד " מל "ה א ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

הט, ל ד  ל נה   לער הבמרנאאחת ספר הרי"ח חי"זי "ע  אי "ן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

על ל   ח  על  בנסף החל, מ מ ת עמים אלף ע לה דק ת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלד

לד  הבאר: צ יקים  מצוה )ארח ת עלה (וכל  – אלף פל ער מחה הנע ה  ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

זי"ע: תינר ְִִִֵֵַמ ברי 

עלהא ר " ד ה "ההר – הר"י  רת במחה  דק ת למד יהדי  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

נה , מלין  ל לער אחת החל)עה  ימי  ט  .(לד  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

מכתב ג':

בס"ד, כסליו תשע"א פה אלעד ת"ו

לכבוד כ"ק האדמו"ר הצדיק הגדול מהאלמין שליט"א

באתי להעיד לכב' על גודל המעלה הגדולה שנעשה פה עירנו אלעד אשר לא יאומן כי יסופר 
בתים  בעלי  מ40  למעלה  בו  ומשתתפים  הזוה"ק  ספר  בלימוד  חמישי  יום  כל  שיעור  שייסדנו 
יר"ש ואברכים ת"ח. והכל בזכות הספרים שכבודו שלח והפיץ, וזה עשה התעוררות גדולה בקרב 
האנשים וממש התקיימה נבואת התנא הקדוש רשב"י זיע"א שאפילו ילדים משתתפים בשיעור 
ומבינים את דברי המוסר הנלהבים, וודאי שמפעל אדיר זה עולה הון תועפות ואשרי מי שמסייע 
לכבודו, שזכות התנא רבי שמעון בר יוחאי זיע"א יגן עליו באלף המגן בני חיי ומזוני רויחי וכל 
ונהורא  איתנא  בבריאות  בשנים  רבות  עוד  להפיץ  כבודו  שיזכה  ויה"ר  לטובה.  ליבו  משאלות 

מעליא, אכי"ר.

 כ"ד הצעיר אי"ש בן ציון בוגנים
רב קהילת "זכור לאברהם", ראש כולל "אהבת ציון", מו"ץ פה באלעד ת"ו

ב"ה

?  ִהינְָך ְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁש

ִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ַּדָּקה ְּביֹום
יג ְּבִחינָם ִסְפֵרי זֹוַהר ְלָכל  ָּכאן נִיַּתן ְלַהּׂשִ

ַהְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁש ַּדָּקה ְּביֹום ִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש,
 ָּכל יֹום ַאָּתה לֹוֵמד ַּדָּקה זֹוַהר ּוְמָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה ְּבַרֲחִמים )זֹוַהר ַּדף קכ”ד(.

ַההֹוָדָעה ַהּזֹאת ּנְִכְּתָבה ִּבְׁשִביְלָך!!!

יַח יֹאַמר ָעֶליָך: ּיָבֹוא ַָּמשִׁ  ְּכשֶׁ
 “ִּבזְכּוְתָך ִהַּגְעִּתי!

ְלָך יֶׁש ֵחֶלק ִּבְגֻאַּלת ָהָעם!”.

 בית שמש: 0548-436784, ירושלים: 02-6255789 
בת ים: 03-6304523,  052-9077914, 054-2214449

במרכז: 09-8323442, בצפון: 054-9788564, בדרום: 08-6108608

 נחל לכיש 24/8
רמת בית שמש
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החד הז הר מחת  ְִֶַַַָָ ההר מו מו מו מו  ח נת  מז ְֶַַֹ

הּזהר   ַֹ ַ ְ ֶחׁשּבֹונֹות 

ּבימֹות  הּזהר  לּמּוד ידי  על  לזּכֹות יכֹול  אחד ׁשּיהּודי  מה מחׁשבת, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹלחׁשב
קדׁש ּבׁשּבת וכ ּמה ּכּמה אחת ועל  ְְְֶַַַַַַַָָָֹהח ֹול ,

ׁש עה ׁש ל ערּכ ּה 
 תינלמדתרה  ז ני  על ת ת  הלמדת רה  ל וער בח הפליג ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ח לקיה ן ז אה – "ל לח" רת סף דה ההר לן החל , ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹימת

י מין ". מאר א י מא א ריתא, מ לין אינ ן ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָכל

חי"מרנא אי "ן  ספר הב , לנ:הרי"ח וזה תב  נה, נה מ ת  רת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

תבתר י עמים  אלף ת, י ם הרה מעסק  הנעה על  גד ל ז"ל: הק לים  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

עכל"ק. החל. ימי  ל הרה מעסק הנעה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָמן 

: רבאנים אלף י  אמר נים , אלף ה"ה ל מ די חז "ל, מאמר י  על ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

א מרת , זאת  – הא  עלם  מעין היא דק ו ת – 'וג אתמל י ם עיניְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ה"ה ל מ י(רד חן  .(מצא ְְִֵֶַַָָָָָ

ימי א ר  לער ידת, אלף עלה ,דק ת קד ה עה  ל ן, הח ל.על ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

ד לדבנסף  קנ"ה, סימן  הח ים כף סק והבא ,מל הא  ברי נ דע לזה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הט. לד  מימה נה לד  לער עלה  , ד ה הר  אחת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹעה

אלףהצא למד  , ד ק ת דה הר  עה דהל מד אה, תינר מברי  ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ח ל. י ם ט  ְְָָָנה

ללפי לתן כה הרי  ,דק ת דה הר ע ת   ללמד זה  אם  זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

הריאה. ימי אלפין  ְְְִִִֵַַַָה ית

עלזאת  עינינ האיר מה לפי  עהועד עלה   ד ה ה הר לד " מל "ה א ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

הט, ל ד  ל נה   לער הבמרנאאחת ספר הרי"ח חי"זי "ע  אי "ן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

על ל   ח  על  בנסף החל, מ מ ת עמים אלף ע לה דק ת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלד

לד  הבאר: צ יקים  מצוה )ארח ת עלה (וכל  – אלף פל ער מחה הנע ה  ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

זי"ע: תינר ְִִִֵֵַמ ברי 

עלהא ר " ד ה "ההר – הר"י  רת במחה  דק ת למד יהדי  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

נה , מלין  ל לער אחת החל)עה  ימי  ט  .(לד  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ



 הרה ח נת  ְֶַַֹ מח מח מח מח 

 נרר על רה  לד ל  "עה ואמר: מקרביו אזני עם  התא רעי מרכי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

זהר ל ד  ל  אחת ועה  חל . ים למה  נה לל ד  וה  ה ת, ים  ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹה ט

ת  י ם וזהר ק לה  לד חל. י ם ט לד ל  נה מ היא  חל , ים ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹוקלה 

החל" ימת נה   וחמ בעים לל ד  וה  עה  מ]ח כ[. ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ



זּ הר ללמד עצמוֹ  על ׁש ּק בּ ל  אחד ליהוּ די הּק דוֹ ׁש , הזּ הר  זכ וּ ת ׁש ל  אמּת י  ח ׁש בּ וֹ ן
בּ יּ וֹ ם אחת ׁש עה

!!!הידעמל הא  לן (מ"ג הר לד(ני  מעלת ד לה ה  דע וכיון : ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

הלה  מד למי  הכר  וגדל הח ב דל י דע ...'כ האמת ,]ט כ[חכמת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

 ר להבין ללמד יזה אם  ן וכל עלמין, נה עלמא גירסא ההר  לד  ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹי 

אחד , מאמר הטיעה לד  יעה א  מה אחת עה  למעלה ן  ְְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

מימה. ְִָָָנה

נהוהחן  עת 3540ל וה הא  י ם , הר לד אחת עה  עתל 10) ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

נה ) ימים 354 י ם, "ס  אבר ל  .ל ד ְְְִִֵֶַַַָָָ

מ.רה עת 172,500 האזן : יעלה דד ליהדי  נה 50 ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ילדיםצט ר 5 ת מחה התחב  רת 11]ים :]ל אנ ל עצם  למסר  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

האחרן. הר  ל 48,828,125ֲֶַַָ

 ת.סע 84,228,515,625,000 ה רה: ע ת  הל  ַַַָָָֹ

רהלמר עת [לי ן ] מליארדי 84,000(172,500  ב מכ ל 48,828,125). ְְְְְְִִֵַָָָָֻ

וצאצאיו וכל  ה הר  את  ללמד עצמ על ל אחד  יהדי  ל ח מ העצם הכת ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

עבתיו. ְְְִָָהלכ

רש"ר:כח. מאת ר ùנýהערה לדברי ְְֲִֵֵַַָָוהבנה
את  המדflה הþהר  מòfi₣ן ה č₣רא  ְְְִִֵֶֶַַַַַָֹימצא 
ס ₣ד₣ת  אצל ýכתבן חציר הòflנה ְְְִִִֵֶֶֶַָָלýflד 
מהימנא  ùרעיא "ו Łצא " ùפר òת וכŽז ר ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָה₣רה,

עה :) ùא₣ריתא (ûף בן ûאכלין לאינýן "ווי ְְְְְִִֶֶַַַָָ
הביא  וע ₣ד ûא ₣ריתא". ùסתרי ידעין ְְְְְְְִִִֵֵַָָָולא
ל"òער  ùהק ûמת₣ ויטאל חŁים  הרב  ýְְְִִֵַַַַַָָָָמ₣רנ

לò₣נ₣ čò₣ראיםההקûמ₣ת", ò₣נים  ýמק ₣ר₣ת ת  ְְְְִִֶַַָ
₣רת  לעflת  ýקליćין òפחה הŽגלה ְְְְְִִִִִֶַַַָֻללýflד 

ַַָָהùčלה.
–כט . ò₣ דčה þהר  ול₣מד ק ùלה, י₣דע òאינ₣ ýְִֵֵֵֶַַַַָָָֹמי

ק ùלה לýflד ל₣ נחòב ùעלמא, ùגירסא ýףאפיל) ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ

קנ "ה ) סימן ס ₣פר ִִֵַַָהחŁים 

האחר ₣ן:הערה:ל. ûù₣ר הČאצאים מס ćר חýôב ְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָ

 הרה ח נת  מטְֶַַֹ

קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד הזּ כוּ ת גּ דל ׁש ל אמּת י  חׁש בּ וֹ ן
נה יה די 75 ל רה ללד  קל דק ת י ם  אחת עה הר ה מד ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ח ל. ִימת

רה למר, מד הנעה לעל קל  דק ת הר אחת עה  למדנ אם  ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

נה. 75  מְֶֶָָ

זי"ע:לן  לברכה, יק זכר רע י  מרכי  ר י  דה מהיק יקים ר ספר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

החל.לד  ימ ת נה 75 לד וה  עה  מ ת ים והר  ק לה ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

יהיה:החן  עת ְְִֶֶַַָ

637,200 = גלה.24×354×75 רה עת 637,200 ְִֶֶַָָָוה:

י ם .זה  רה לד עת 24 על מב ס ְְִֶַָָָֻ

אדםי צא ל ח ים  נ ת בעים דק ת הר  לד  אחת עה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

הח ן: ְֲֶֶַַיעלה

2,319,408,000 = אלף.70×52×637,200 408 מלי ן 319 מליארד  2 ְְְִִֶֶָדהיינו

עלה זאת  נה, 70  מ  דק ת י ם קלה אחת עה  למדים  אם  אמרת ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ועכו  יהדי , ל ל יד הג זה והרי עת, מליארד  מני יתר  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהח ן 

נ אל  דה ההר זכת ואמר דדע הפרים  דלי  ל לה להבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאפר

אדם  ל ח יו נת 70 על מבס  צ ')מהרה. ה ים נה.(לפי  תת 52 ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻ

לקלעכו זכית ת הר עה למד אחד  ליהדי  רק מזה אה אם  בינ ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

רת 11 צט ר רה  עת 10]אל[מליארד ת מ חה התחב  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

א מרת]ב ל[ילדים זאת האחרן הר ל  100,000,000,000 אנים : ל  עצם  למסר ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ו  הר  אחת מ עה רה  ל עת וער אחד, אדם  ן ל ה אצאים ה:מסר  ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ס מליארד  100,000,000,000 מכל 2,319,408,000 הרה: עת הל ְְְְִַַַָָָָֹֻ

6000לא. עד òנה 230כ הŁ₣תר לכל ý תר₣Žò ְְֵֵֶַַָָָָיון
הע₣לם לק ýŁם  ùגמרא flòזר  הþמן þòה òְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֻנה

אלפי הþה, òית קטינא , רב אמר א : צז , ûף  סנהדרין (מžכת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

Łù₣ם  ₣ûלב ה ôם "ונúóב  Žòאמר חרýב וחד עלמא ý הו ôְְְְְְֱֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָני 

ùזמן הה ýא") הרי òנה, 20כ ýהינ ýימינù û₣ר  òמý . ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ
û₣ר₣ת . 11ל מק ₣ם  òי Žòֵֶָָ₣תר 

האחר ₣ן:הערה:לב. ûù₣ר  הČאצאים מס ćר ח ýôב  ְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָ

צאצאים. מליארד  100 א₣מרת  ְְֱִִֶֶֶָָֹזאת



 הרה ח נת  ְֶַַֹ מח מח מח מח 

 נרר על רה  לד ל  "עה ואמר: מקרביו אזני עם  התא רעי מרכי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

זהר ל ד  ל  אחת ועה  חל . ים למה  נה לל ד  וה  ה ת, ים  ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹה ט

ת  י ם וזהר ק לה  לד חל. י ם ט לד ל  נה מ היא  חל , ים ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹוקלה 

החל" ימת נה   וחמ בעים לל ד  וה  עה  מ]ח כ[. ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ



זּ הר ללמד עצמוֹ  על ׁש ּק בּ ל  אחד ליהוּ די הּק דוֹ ׁש , הזּ הר  זכ וּ ת ׁש ל  אמּת י  ח ׁש בּ וֹ ן
בּ יּ וֹ ם אחת ׁש עה

!!!הידעמל הא  לן (מ"ג הר לד(ני  מעלת ד לה ה  דע וכיון : ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

הלה  מד למי  הכר  וגדל הח ב דל י דע ...'כ האמת ,]ט כ[חכמת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

 ר להבין ללמד יזה אם  ן וכל עלמין, נה עלמא גירסא ההר  לד  ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹי 

אחד , מאמר הטיעה לד  יעה א  מה אחת עה  למעלה ן  ְְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

מימה. ְִָָָנה

נהוהחן  עת 3540ל וה הא  י ם , הר לד אחת עה  עתל 10) ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

נה ) ימים 354 י ם, "ס  אבר ל  .ל ד ְְְִִֵֶַַַָָָ

מ.רה עת 172,500 האזן : יעלה דד ליהדי  נה 50 ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ילדיםצט ר 5 ת מחה התחב  רת 11]ים :]ל אנ ל עצם  למסר  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

האחרן. הר  ל 48,828,125ֲֶַַָ

 ת.סע 84,228,515,625,000 ה רה: ע ת  הל  ַַַָָָֹ

רהלמר עת [לי ן ] מליארדי 84,000(172,500  ב מכ ל 48,828,125). ְְְְְְִִֵַָָָָֻ

וצאצאיו וכל  ה הר  את  ללמד עצמ על ל אחד  יהדי  ל ח מ העצם הכת ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

עבתיו. ְְְִָָהלכ

רש"ר:כח. מאת ר ùנýהערה לדברי ְְֲִֵֵַַָָוהבנה
את  המדflה הþהר  מòfi₣ן ה č₣רא  ְְְִִֵֶֶַַַַַָֹימצא 
ס ₣ד₣ת  אצל ýכתבן חציר הòflנה ְְְִִִֵֶֶֶַָָלýflד 
מהימנא  ùרעיא "ו Łצא " ùפר òת וכŽז ר ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָה₣רה,

עה :) ùא₣ריתא (ûף בן ûאכלין לאינýן "ווי ְְְְְִִֶֶַַַָָ
הביא  וע ₣ד ûא ₣ריתא". ùסתרי ידעין ְְְְְְְִִִֵֵַָָָולא
ל"òער  ùהק ûמת₣ ויטאל חŁים  הרב  ýְְְִִֵַַַַַָָָָמ₣רנ

לò₣נ₣ čò₣ראיםההקûמ₣ת", ò₣נים  ýמק ₣ר₣ת ת  ְְְְִִֶַַָ
₣רת  לעflת  ýקליćין òפחה הŽגלה ְְְְְִִִִִֶַַַָֻללýflד 

ַַָָהùčלה.
–כט . ò₣ דčה þהר  ול₣מד ק ùלה, י₣דע òאינ₣ ýְִֵֵֵֶַַַַָָָֹמי

ק ùלה לýflד ל₣ נחòב ùעלמא, ùגירסא ýףאפיל) ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ

קנ "ה ) סימן ס ₣פר ִִֵַַָהחŁים 

האחר ₣ן:הערה:ל. ûù₣ר הČאצאים מס ćר חýôב ְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָ

 הרה ח נת  מטְֶַַֹ

קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד הזּ כוּ ת גּ דל ׁש ל אמּת י  חׁש בּ וֹ ן
נה יה די 75 ל רה ללד  קל דק ת י ם  אחת עה הר ה מד ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ח ל. ִימת

רה למר, מד הנעה לעל קל  דק ת הר אחת עה  למדנ אם  ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

נה. 75  מְֶֶָָ

זי"ע:לן  לברכה, יק זכר רע י  מרכי  ר י  דה מהיק יקים ר ספר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

החל.לד  ימ ת נה 75 לד וה  עה  מ ת ים והר  ק לה ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

יהיה:החן  עת ְְִֶֶַַָ

637,200 = גלה.24×354×75 רה עת 637,200 ְִֶֶַָָָוה:

י ם .זה  רה לד עת 24 על מב ס ְְִֶַָָָֻ

אדםי צא ל ח ים  נ ת בעים דק ת הר  לד  אחת עה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

הח ן: ְֲֶֶַַיעלה

2,319,408,000 = אלף.70×52×637,200 408 מלי ן 319 מליארד  2 ְְְִִֶֶָדהיינו

עלה זאת  נה, 70  מ  דק ת י ם קלה אחת עה  למדים  אם  אמרת ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ועכו  יהדי , ל ל יד הג זה והרי עת, מליארד  מני יתר  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהח ן 

נ אל  דה ההר זכת ואמר דדע הפרים  דלי  ל לה להבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאפר

אדם  ל ח יו נת 70 על מבס  צ ')מהרה. ה ים נה.(לפי  תת 52 ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻ

לקלעכו זכית ת הר עה למד אחד  ליהדי  רק מזה אה אם  בינ ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

רת 11 צט ר רה  עת 10]אל[מליארד ת מ חה התחב  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

א מרת]ב ל[ילדים זאת האחרן הר ל  100,000,000,000 אנים : ל  עצם  למסר ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ו  הר  אחת מ עה רה  ל עת וער אחד, אדם  ן ל ה אצאים ה:מסר  ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ס מליארד  100,000,000,000 מכל 2,319,408,000 הרה: עת הל ְְְְִַַַָָָָֹֻ

6000לא. עד òנה 230כ הŁ₣תר לכל ý תר₣Žò ְְֵֵֶַַָָָָיון
הע₣לם לק ýŁם  ùגמרא flòזר  הþמן þòה òְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֻנה

אלפי הþה, òית קטינא , רב אמר א : צז , ûף  סנהדרין (מžכת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

Łù₣ם  ₣ûלב ה ôם "ונúóב  Žòאמר חרýב וחד עלמא ý הו ôְְְְְְֱֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָני 

ùזמן הה ýא") הרי òנה, 20כ ýהינ ýימינù û₣ר  òמý . ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ
û₣ר₣ת . 11ל מק ₣ם  òי Žòֵֶָָ₣תר 

האחר ₣ן:הערה:לב. ûù₣ר  הČאצאים מס ćר ח ýôב  ְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָ

צאצאים. מליארד  100 א₣מרת  ְְֱִִֶֶֶָָֹזאת



 הרה ח נת  ְֶַַֹ נ נ נ נ 

קודרילין 20 קונטילי ן 223 למר עת , 223,020,000,000,000,000,000ְְְְְְְְִִֶַַָ

רה. ָָעת

וצאצאיו וכל  ה הר  את  ללמד עצמ על ל אחד  יהדי  ל ח מ העצם הכת ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

עבתיו. ְְְִָָהלכ



ּת בוֹ ת וראׁש י נפלאה גּ ימטריּ א 
תהים וד  א מר לט')ה סק נ "א מלג:(רק כסני  ואטהר  באזב "ח אני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

וריאלין"  דה מההר מד ר  ה ל זה סק  ת נפלאים רמזים  , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

: הלם . עליו י חאי  ר ְִַַַָָָָמען

"'ח אני ", – =חטאנ"ין ,ת' 78 א מרת לח"ם.ימטר א  לרנסה .זאת  ן  ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

בת:"אז "ב", א:'תניםו 'הר'מירתא'רא י  תניםו 'הר'מירתא'ת ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹֹ

' ת'.נין ְְְִַָָ

יתר."ואטה "ר", הם  לעבדת  אהר זה ידי ועל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

עדינ.'גן מ 'מע ן 'י ר'=רשמ"בימטר א "כסנ"י ", ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָ

בת:"מל"ג ", אלה.'ענ ל'יח מ 'יב א ו 'ראי  ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

בת:"אל י"ן ", מן.א'פלא ת נ'אראל'מהרה'זי'ראי  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

א') חלק מה " ְִֵֶֶַֹ("רת 



"רמז  ב תןליאגמליכסנראטה ו באזיח אננסף: וס פי ב ת ראי  – " ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

.1090 עים  אלף ְְִִִִֶֶַָימטר א 

טב""רי גאה   ה אל מביא י חאי ר  .1090מען ימטר א  ד ק ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָֻ

ה הררמז ד  דנלל אן  נרמז וזה ,דה הר "י  ל  ח על עצם וגי  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

הא לה  את מביא וכן וטהרה, לתבה  יד עה  סג לה לנפ מר א  דְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָה

רצן  יהי ן אמן  נל וי מח עינינ לירא נזה  ה רה )רחמים. .(מחת  ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ






