


אנו צריכים לסנגור גדול ומליץ יושר אמיתי, ואין לנו עצה 
כל  את  לפטור  אני  יכול  שהבטיח  ברשב"י  להידבק  אלא 
של  בלימוד  להשתתף  שזוכה  ומי  הדין,  מן  כולו  העולם 
ידע  במקומו,  אחד  כל  ישראל  שבטי  יחד  הקדוש  הזוהר 
ַתב  ּכָ ְשּ כמו  ּתֹוָרתֹו  לֹוְמֵדינּו  ּבְ נּו  ִאּתָ ב  יֹוׁשֵ זי"ע  שהרשב"י 
ל  ׁשֶ זיע"א זקנו  ֲאזּוַלאי  ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ֻקּבָ ַהּמְ
ִסְפרֹו  ם ַהְמקּוָבל ָהַרב ַאְבָרָהם ְגלַאְנִטי זי"ע, ּבְ ׁשֵ החיד"א, ּבְ
ְלׁשֹון  ְוֶזה  ף קכ"ג ע"ב(,  )ּדַ ְכָנא"  ְדַמׁשְ ָרא  ַעל ה"ִאּדְ ה"  ַהַחּמָ "אֹור 
ל  ּכָ יֵנינּו,  ִמּבֵ ְפַטר רשב"י  ּנִ ׁשֶ ַאַחר  ַהּיֹום,  ֲאִפילּו עֹוד  ָקְדׁשֹו: 
י  ַרּבִ א  ּבָ "ִאְתַעַטר" -  ָרא,  ָהִאּדְ ִדְבֵרי  ּבְ עֹוְסִקים  ָאנּו  ׁשֶ ְזַמן 
ַגָוון, עכל"ק.  ב ּבְ רֹאׁש, ְויֹׁשֵ ַעְטרֹוָתיו ּבְ ֶמֶלְך ּבַ ר ּכְ ְמעֹון ְמֻעּטָ ׁשִ
ל  ְתַקּבֵ ּתִ הרשב"י  ְזכּות  ּבִ ל  ּלֵ ְוִיְתּפַ ׁש  ְיַבּקֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ אי  ּוְבַוּדַ
ן עּורּו ְוִהְתעֹוְררּו ְלָהִעיר ֶאת  תֹו.  ַעל ּכֵ ׁשָ ּקָ ה ּבַ תֹו ְוֵתָעׂשֶ ִפּלָ ּתְ
אֹוְרָך ִנְרֶאה אֹור ִלְמׁשְֹך ֶחֶסד ַעל  י ּבְ אֹור ָהֶעְליֹון, ּכִ ָהעֹוָלם ּבְ
ְמֵהָרה  ה ּבִ ִאיר ְוִנְזּכֶ ָרט, "אֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון ּתָ ָלל ְוַעל ַהּפְ ַהּכְ

ַבר יֹוַחאי ֲעֵננּו! ְזכּוֵתיּה ּדְ ְלאֹורֹו" ָאֵמן. עננו ּבִ

א,  יׁשָ ַקּדִ ּבֹוִציָנא  ֵליּה,  ָאַמר  רל''ב.(:  )דף  פנחס  פרשת  זוהר 
ָהא  ּדְ לֹון,  א  ְלָפְרׁשָ ַקְדָמָאה,  ִחּבּוָרא  ּדְ ָרִזין  ּדְ ִמּלּוֵלי  ִלים  ַאׁשְ
א,  ּתָ ְלּתַ ּדִ אן  ְמִתיְבּתָ ּוָמאֵרי  א,  ְלֵעיּלָ ּדִ אן  ְמִתיְבּתָ ָמאֵרי  ל  ּכָ
יָלְך.  ּדִ ין  ּוִפירּוׁשִ ִמּפּוָמְך,  ין  ִאּלֵ ין  ִמּלִ ַמע  ְלִמׁשְ ְמזּוָמִנין  הּו  ּלְ ּכֻ
נּו  ּתְ ּתִ ַאל  א.  ְוַתּתָ א  ְלֵעיּלָ הֹון  ּבְ ַער  ִיּתְ ּופּוְרָקָנא,  ֶחְדָוה  ָהא  ּדְ
ּוְמָבֵאר   - מהימנא(.  רעיא  )ע''כ  יָלְך.  ּדִ ִסיָעָתא  ְוָכל   , ַאְנּתְ לֹא  ִמי,  ּדֳ
יֹוַחאי[  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ְלַרּבִ ְמֵהיְמָנא  רעיא  נּו  ַרּבֵ ה  ]מֹׁשֶ לֹו,  ָאַמר  זיע"א:  ם  ּלָ ַהּסֻ
ָהִראׁשֹון  ִחּבּור  ל  ׁשֶ ַהּסֹודֹות  ְבֵרי  ּדִ ֵלם  ַהׁשְ דֹוׁש,  ַהּקָ ָמאֹור 
י  ְוָראׁשֵ ְלַמְעָלה,  ׁשֶ יבֹות  ְיׁשִ י  ָראׁשֵ ל  ּכָ י  ּכִ אֹוָתם,  ְלָפֵרׁש 

יְך  ִמּפִ ֵאּלּו  ָבִרים  ּדְ מַֹע  ִלׁשְ ם מּוָכִנים  ּלָ ּכֻ ה,  ְלַמּטָ ׁשֶ יבֹות  ׁשִ ַהּיְ
ַעל  עֹוַרְרָנה  ּתְ ּתִ ה  ּוְגֻאּלָ ְמָחה  ׂשִ י  ּכִ ְך,  ּלְ ׁשֶ אּוִרים  ַהּבֵ ְוֶאת 
ְולֹא  ה  ַאּתָ לֹא  ֳדִמי  נּו  ּתְ ּתִ ַאל  ה.  ּוְלַמּטָ ְלַמְעָלה  ֶהם  ּבָ ְיֵדיֶהם 
ָנן  ְך. זוהר פרשת פנחס )דף רי''ט(: ָאַמר לֹון, ַרּבָ ּלְ ל ַהֲחֵבִרים ׁשֶ ּכָ
ָנִהיר  ּדְ א,  יׁשָ ַקּדִ יָנא  ּבּוּצִ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ יהֹון,  ְזַמּנֵ ּבִ ֲהִויתּו  ָרא  ּדָ ָכל  ּדְ
א  קּוְדׁשָ ִמי ּלְ נּו ּדֳ ּתְ ְתֵריּה, ַאל ּתִ ֲהוֹו ֲאּבַ ִרין ּדַ ָכל ּדָ ָחְכָמֵתיּה ּבְ
א )לגבי שכינתיה(  אֹוַרְייָתא, ַעד ֵיָעֶרה ָעֵלינּו רּוַח ֻקְדׁשָ ִריְך הּוא ּבְ ּבְ
א  ִנים ֶאּלָ ר ַהּפָ ְמַטְטרֹו''ן ׂשַ א ּבִ ׁשָ ּמְ ּתַ ָהא ָלא ִאית ְרׁשּו ְלִאׁשְ ּדְ
ִזיַע"א:  ם  ּלָ ַהּסֻ ּוְמָבֵאר   - ָמְך.  ׁשְ ּבִ ְרִמיִזין  יֵליּה  ּדִ ַאְתָוון  ּדְ ָלְך, 
ם,  ְזַמּנָ ּבִ ְהיּו  ְוּתִ ֶשֱהִייֶתם  ַהּדֹורֹות  ָכל  ּבְ ׁשֶ ִנן  ַרּבָ ָלֶהם,  ָאַמר 
ִאיר  ּתָ ָחְכָמתֹו  ְמעֹון ׁשֶ י ׁשִ ַרּבִ הּוא  דֹוׁש, ׁשֶ אֹור ַהּקָ ן ַהּמָ ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ
רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ נּו ֳדִמי ַלּקָ ּתְ ְהיּו ַאֲחָריו, ַאל ּתִ ּיִ ָכל ַהּדֹורֹות ׁשֶ ּבְ
מכאן   - ע"כ.  ִכיָנתֹו(,  ׁשְ )ֶאל  ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  עלינו  ַיֲעֶרה  ַעד  ּתֹוָרה  ּבַ
שמשה  עד  הקדוש  הזוהר  לימוד  כוח  גודל  את  רואים 
רבנו ע"ה מצוה אותנו ללמוד זוהר הקדוש בלי הפסק עד 
פרטית  גאולה  יהיה  אחד  ולכל  הגדולה,  הגאולה  שתבוא 
כמו שהיו מקובלים קדמונים היודעים קבלה מעשית ועשו 
ניסים. וידוע שבדורינו האר"י הקדוש אסר זאת בתכלית 
האיסור להשתמש בקבלה מעשית וגם שמזיק, אבל הש"י 
גילה לנו ע"י משה רבינו שלא צריך ללכת לבעלי מופתים, 
זוהר  וילמד  ע"ה  והרשב"י  רבנו  משה  דברי  יקיים  אלא 
הקדוש למען הגאולה ויזכה לראות ניסים כהבטחת הרמ"ז  
דֹוׁש ֲאִפילּו  ֵדל ִלְקרֹא זֹוַהר ַהּקָ ַתּ ]דף קע"ח:[, וזל"ק: ְוָכל ִמי ְשִיׁשְ

ׁש ּכֹוַח  ּיֵ ם, ׁשֶ ֵ הֹוֶגה ּוְמָפֵרׁש ֶאת ַהּשׁ ְקִריָאה ְלַבד... הֲֵרי הּוא ּכְ ּבִ
ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ָעָליו  ְוָיֵגן  ְיִדיָעה,  לֹא  ּבְ ֲאִפילּו  ים  ִנּסִ ַלֲעׂשֹות  ּבֹו 

א, עכ"ל.  ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

ל ָהעֹוָלם ֲעִתיִדים  יַח, ֲאִפּלּו ִתינֹוקֹות ׁשֶ ׁשִ ְהֶיה ָקרֹוב ִלימֹות ַהּמָ ּיִ ְמעֹון... ּוְכׁשֶ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ּבֹונֹות ים ְוֶחׁשְ ל ָחְכָמה ְוָלַדַעת ּבֹו ִקּצִ רֹות ׁשֶ ִלְמצֹא ִנְסּתָ

ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא )קכד:( ְוֶז"ְל: ּוְבִגין  ת ָנׂשא ּבְ ָפָרׁשַ תּוב ּבְ ּכָ
ִאיהּו ַהאי  י ּדְ ַחּיֵ ּדְ ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא  ֲעִתיִדין ִיׂשְ ּדַ
ֵסֶפר  לּוָתא... עֹוד ָאְמרּו ּבְ יּה ִמן ּגָ קּון ּבֵ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיּפְ
א  ְלַתּתָ ְרְנסּון  ִיְתּפַ א  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ה  ְוַכּמָ ְוֶז"ְל:  ו'(  ּקּון  )ּתִ ַהּזַֹהר 
א  יֹוַמּיָ סֹוף  ּבְ ְתָרָאה  ּבַ ָדָרא  ּבְ יָלְך  ּדִ ִחּבּוָרא  ֵמַהאי 
י  ַרּבִ לֹון  ָאַמר  )מהרח"ו(.  ָאֶרץ.  ּבָ רֹור  ּדְ ּוְקָראֶתם  ּוְבִגיֵניּה 
יָחא ֲאִפיּלּו ַרְבֵיי  ְמעֹון... ְוַכד ְיֵהא ָקִריב ְליֹוֵמי ְמׁשִ ׁשִ
ָחְכְמָתא ּוְלִמְנַדע  ָחא ְטִמיִרין ּדְ ּכָ ְדַעְלָמא ְזִמיִנין ְלַאׁשְ
א...  ָיא ְלכֹּלָ ּלְ ִנין, ּוְבַההּוא ִזְמָנא ִאְתּגַ ּבְ ין ְוחּוׁשְ יּה ִקּצִ ּבֵ
ִלימֹות  ָקרֹוב  ְהֶיה  ּיִ ּוְכׁשֶ ְמעֹון...  ׁשִ י  ַרּבִ ָלֶהם  ָאַמר 
ִלְמצֹא  ֲעִתיִדים  ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ִתינֹוקֹות  ֲאִפּלּו  יַח,  ׁשִ ַהּמָ
ּבֹונֹות,  ְוֶחׁשְ ים  ִקּצִ ּבֹו  ְוָלַדַעת  ָחְכָמה  ל  ׁשֶ רֹות  ִנְסּתָ
ר  ֲאׁשֶ ַמן  ִמּזְ  - קיח.(.  וירא  )זוהר  ַלּכֹל...  ה  ּלֶ ִיְתּגַ ְזַמן  ּוְבאֹותֹו 

דֹוִלים  ַהּגְ ְמאֹורֹות  ֵני  ׁשְ ל  ׁשֶ ְיָקרֹות  אֹור  ְוָזַרח  ֵהִציץ 
הּוִדים  ַהּיְ לּו  ְוִקּבְ מּו  ִקּיְ ַהּזַֹהר  ְוֵסֶפר  ּקּוִנים  ַהּתִ ֵסֶפר 
ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ּמּוד  ּלִ ּבַ ְלַהֲחִזיק  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲעַדת  ְקַהל 
ם  ְוַהּגַ ָזֵקן,   ְוַעד  ַער  ִמּנַ ים  ְוַרּבִ ָיִחיד  ְוַהּזַֹהר  ּקּוִנים  ַהּתִ
יג ּוְלָהִבין סֹוד ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות  ֵאין ְלֵאל ָיָדם ְלַהּשִׂ ּדְ
ׁשֹוִתים  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ה  ָהֵאּלֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ׁשֶ
ְקִריָאָתן ְמאֹד ְמאֹד.  ְבֵריֶהם ּוִמְתַלֲהִבין ּבִ ָמא ֶאת ּדִ ּצָ ּבַ
יש  עתה  נמי,  אי  צז.(:  סנהדרין  בניהו  וראה  ָנָיהּו,  ּבְ ַחי,  ִאיׁש  ן  ַהּבֶ הטוב,  )הרי"ח 

אנשים פרטיים לומדים קבלה, כל אחד בקרן זוית 
בסתר, אבל לעתיד, הכל ילמדו בה כמו שלומדים 
המדרש.  בבית  עדרים  עדרים  ותמצאם  תהלים, 
עכל"ק. וב"ה זכינו שרואים שנתקיימה נבואתו 

בדורנו ממש.

ידוע שבעל הסולם זיע"א שזכה לעיבור נשמת למדתי זוהר ונושעתי!
האריז"ל, אמר שהזוהר הוא מכרית ומשבר את 
כל הקליפות, ושורף את כל הקוצים והברקנים, 
והוא תיקון גדול מאוד לעשות את כל יהודי לבעל 
זוהר  והמעכב את הבחורים מללמוד  ]אמר המו"ל:  תשובה אמיתי, 
מזל  להרים  ובפרט  תשובה[  מלעשות  אותם  מעכב   - הקדוש 

רב  והערב  הגויים  יוכלו  שלא  למעלה  ישראל 
לשלוט עליהם.

שאלה: מהו הגורם למלחמת העולם הראשונה, 
השניה, שואת אירופה, ומלחמת עולם השלישית 

שהצדיקים מזהירים מפניה? 
- את התשובות לשאלות הללו מצא הגאון בעל 
הסולם זיע"א בספר הזוה"ק שאמר שבמניעת 
)תיקו"ז  לעולם  באים  וחורבן  מוות  הזוהר,  לימוד 
גזירת  על  לכולם  וזעק  קסא:(.  תרומה  זוהר  וראה  מ"ג  ל'  תי' 

השואה, ודבריו נפלו על אוזניים אטומות... וכך 
עולם השניה  פרוץ מלחמת  לפני  היה המעשה, 
רבני  את  זיע"א  אשל"ג  מוהרי"ל  הגאון  הזהיר 
קהילות אירופה שילמדו את הזוהר הקדוש, ולא 

שמעו בקולו ונחרבה אירופה.
אזהרת בעל הסולם 20 שנה לפני השואה ללמוד 
זוהר וכך נבטל את הגזירה הנוראה המרחפת על 

אחבנ"י:
העולם  מלחמת  לאחר  תרע"ז-תרע"ט,  בשנים 
לייב  יהודה  רבינו  הגה"ק  כ"ק  רץ  הראשונה, 
ופנה  זי"ע,  "הסולם"  בעל  זצוקלה"ה  אשלג 
לגדולי ישראל באירופה, והתחנן בפניהם שיורו 
לתלמידיהם וחסידיהם ללמוד הזוה"ק, והוכיח 
הנכתב בספה"ק על החיוב בלימוד הזוה"ק, אך 
לצערנו דחו תחנוניו בתירוצים למיניהן.. בשנת 
הגזירה  שנגזרה  הנ"ל  הק'  הגאון  צעק  תרע"ט 
השחורים"  מ"העננים  רבינו  והזהיר  בשמים!!! 
שעולים על אירופה, ואמר שנותנים לנו 20 שנה 
חורבן!!!  יהיה  לא  ששם  ישראל  לארץ  לברוח 
לארץ  לעלות  והחליט  לדבריו...  התייחסו  ולא 
ובאותו   - תרפ"א!!!  בשנת  זאת  ועשה  ישראל, 
הזמן יצאו גדולי ישראל שבא"י בקריאה קדושה 
)בשנת תרפ"א( לכל אחד ואחד שיקבע שיעור ללמוד 
)ואף בגירסא בעלמא( בזוהר הקדוש בכל יום, והמטרה 

)בין  הזוהר.  על  סיומים  ל-1000  להגיע  היתה 
החתומים היה מרן ר' יוסף חיים זוננפלד זצ"ל ובית דינו( ולא הגיעו רק 

לערך ל-600 סיומים. וכבר הסכימו וחזרו רבני 
הבד"ץ שליט"א )בשנת תשס"ב, תשס"ד( לקריאתם וחזרו 
וקראו שכל אחד ילמד דף זוהר הקדוש בכל יום.

מי אשם על הריגתם של ששה מיליון יהודים? 
-בהסכמת רבי מנחם מענכין על איפה שלימה: 

וזל"ק: ומה ישיבו בני נשא על המאמר המבהיל 
ליה  דיזיל  דגרמין  לון  "וי  ל´(:  )תקון  זוהר  בתיקוני 
רוחו של משיח מן העולם ולא ישוב לעולם שהם 
להשתדל  רוצים  ולא  יבשה  התורה  את  עושים 
של  חילם  נפישא  כמה  וכו'",  הקבלה  בחכמת 
ויורדים לפני לפנים  המאמרים הללו שנוקבים 
תסמרנה  חדרי לבו של אדם המאמין האמיתי, 
שערותיו ובשרו נעשה חידודין, בהעלותו על ליבו 
כי עניות דישראל והגזרות והמלחמות המשסות 
וההריגות הוא בעצמו גורם לזה מפני שלא עוסק 
בחכמת הקבלה, ובפמליא של מעלה העני חייבו 
זה  כל  הריגתו,  על  ההרוג  ושפלותו,  דלותו  על 
יום  גם  אשר  לחבירו,  אדם  שבין  חטאים  נקרא 
הדין  מיום  לנו  אוי  עליהם,  מכפר  אין  הכיפורים 

והתוכחה!
ב"ה שגדולי ישראל האמיתיים בדור הזה צעקו 
ביום,  זוהר  דף  ילמד  אחד  שכל  ובקשו  וכתבו 
העדה  של  הביד"צ  של  גדולי  כל  ולדוגמא: 
מרן  כ"ק  ועוד,  תשס"ב-ז,  תרפ"א-ז,  החרדית, 
רבי עובדיה יוסף, הגר"ש ואזנר זי"ע, ולהבחל"ח 
שטיינמן,  הגראי"ל  מרן  קניבסקי,  הגר"ח  מרן 
מרן הגר"ש אוירבך שליט"א, כ"ק מרן אדמו"ר 
מבעלזא, כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, 
ועוד,  בעלזא,  ממחנובקא  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
שליט"א. ועוד יותר מאלף גדולי ישראל מדורות 
שלא  רבנים  עוד  ישנם  ]ולדאבונינו  ב"ח{   הזוהר  אור  }ראה  הקודמים 

שומעים בקולם של כל גדולי ישראל[. 

קול דמי אחיך צועקים- מי לא שומע את הקול, 
שצועקים  יהודים  מיליון  ששה  הקורא,  קול 
ללמוד  רצו  שלא  הרבנים  על  בשמים  למעלה 
זוהר הקדוש, ולכן הרגו אותם!!!! וכך צווח במר 
הקדמתו  בסוף  זצ"ל  הסולם  בעל  הגה"ק  קולו 
צועקים  כן אנחנו  - כמו  עיי"ש.  להסולם שלו, 
את זעקת כל גדולי ישראל על חלק מהרבנים, 
צועקים  שלא  דרשנים,  בעלי  שיעורים,  מגידי 
ביום,  זוהר  דקה  או  דף  ילמד  אחד  שכל  נורא 
לפני שיהרגו ח"ו את הבחורים ואברכים, ולפני 
שלא  הרבנים  "אתם  הישיבות!!!:  את  שיסגרו 
צועקים ללמוד זוהר הקדוש!!! אתם אשמים על 
הכל, ולא הכנסת ושריה ויועציה!!!" כמו שכתוב 

בעל הנפש חיים מוולאזין זי"ע. 
גם  אני  נכון,  אחינו!-  על  אנחנו  אשמים  אבל 
אני  ולכן  הוכחתי מספיק!!!  זה שלא  בכל  אשם 
יוצא בקול חזק וכותב את האמת כמו שכתבתי 
)310 מראה מקומות 172 מזוהר  ב-43 ספרים על הערב רב 
הקדוש(, תלמדו את הספרים ותבינו מי הם האשמים 

האמיתיים!!!



אנו צריכים לסנגור גדול ומליץ יושר אמיתי, ואין לנו עצה 
כל  את  לפטור  אני  יכול  שהבטיח  ברשב"י  להידבק  אלא 
של  בלימוד  להשתתף  שזוכה  ומי  הדין,  מן  כולו  העולם 
ידע  במקומו,  אחד  כל  ישראל  שבטי  יחד  הקדוש  הזוהר 
ַתב  ּכָ ְשּ כמו  ּתֹוָרתֹו  לֹוְמֵדינּו  ּבְ נּו  ִאּתָ ב  יֹוׁשֵ זי"ע  שהרשב"י 
ל  ׁשֶ זיע"א זקנו  ֲאזּוַלאי  ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ֻקּבָ ַהּמְ
ִסְפרֹו  ם ַהְמקּוָבל ָהַרב ַאְבָרָהם ְגלַאְנִטי זי"ע, ּבְ ׁשֵ החיד"א, ּבְ
ְלׁשֹון  ְוֶזה  ף קכ"ג ע"ב(,  )ּדַ ְכָנא"  ְדַמׁשְ ָרא  ַעל ה"ִאּדְ ה"  ַהַחּמָ "אֹור 
ל  ּכָ יֵנינּו,  ִמּבֵ ְפַטר רשב"י  ּנִ ׁשֶ ַאַחר  ַהּיֹום,  ֲאִפילּו עֹוד  ָקְדׁשֹו: 
י  ַרּבִ א  ּבָ "ִאְתַעַטר" -  ָרא,  ָהִאּדְ ִדְבֵרי  ּבְ עֹוְסִקים  ָאנּו  ׁשֶ ְזַמן 
ַגָוון, עכל"ק.  ב ּבְ רֹאׁש, ְויֹׁשֵ ַעְטרֹוָתיו ּבְ ֶמֶלְך ּבַ ר ּכְ ְמעֹון ְמֻעּטָ ׁשִ
ל  ְתַקּבֵ ּתִ הרשב"י  ְזכּות  ּבִ ל  ּלֵ ְוִיְתּפַ ׁש  ְיַבּקֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ אי  ּוְבַוּדַ
ן עּורּו ְוִהְתעֹוְררּו ְלָהִעיר ֶאת  תֹו.  ַעל ּכֵ ׁשָ ּקָ ה ּבַ תֹו ְוֵתָעׂשֶ ִפּלָ ּתְ
אֹוְרָך ִנְרֶאה אֹור ִלְמׁשְֹך ֶחֶסד ַעל  י ּבְ אֹור ָהֶעְליֹון, ּכִ ָהעֹוָלם ּבְ
ְמֵהָרה  ה ּבִ ִאיר ְוִנְזּכֶ ָרט, "אֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון ּתָ ָלל ְוַעל ַהּפְ ַהּכְ

ַבר יֹוַחאי ֲעֵננּו! ְזכּוֵתיּה ּדְ ְלאֹורֹו" ָאֵמן. עננו ּבִ

א,  יׁשָ ַקּדִ ּבֹוִציָנא  ֵליּה,  ָאַמר  רל''ב.(:  )דף  פנחס  פרשת  זוהר 
ָהא  ּדְ לֹון,  א  ְלָפְרׁשָ ַקְדָמָאה,  ִחּבּוָרא  ּדְ ָרִזין  ּדְ ִמּלּוֵלי  ִלים  ַאׁשְ
א,  ּתָ ְלּתַ ּדִ אן  ְמִתיְבּתָ ּוָמאֵרי  א,  ְלֵעיּלָ ּדִ אן  ְמִתיְבּתָ ָמאֵרי  ל  ּכָ
יָלְך.  ּדִ ין  ּוִפירּוׁשִ ִמּפּוָמְך,  ין  ִאּלֵ ין  ִמּלִ ַמע  ְלִמׁשְ ְמזּוָמִנין  הּו  ּלְ ּכֻ
נּו  ּתְ ּתִ ַאל  א.  ְוַתּתָ א  ְלֵעיּלָ הֹון  ּבְ ַער  ִיּתְ ּופּוְרָקָנא,  ֶחְדָוה  ָהא  ּדְ
ּוְמָבֵאר   - מהימנא(.  רעיא  )ע''כ  יָלְך.  ּדִ ִסיָעָתא  ְוָכל   , ַאְנּתְ לֹא  ִמי,  ּדֳ
יֹוַחאי[  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ְלַרּבִ ְמֵהיְמָנא  רעיא  נּו  ַרּבֵ ה  ]מֹׁשֶ לֹו,  ָאַמר  זיע"א:  ם  ּלָ ַהּסֻ
ָהִראׁשֹון  ִחּבּור  ל  ׁשֶ ַהּסֹודֹות  ְבֵרי  ּדִ ֵלם  ַהׁשְ דֹוׁש,  ַהּקָ ָמאֹור 
י  ְוָראׁשֵ ְלַמְעָלה,  ׁשֶ יבֹות  ְיׁשִ י  ָראׁשֵ ל  ּכָ י  ּכִ אֹוָתם,  ְלָפֵרׁש 

יְך  ִמּפִ ֵאּלּו  ָבִרים  ּדְ מַֹע  ִלׁשְ ם מּוָכִנים  ּלָ ּכֻ ה,  ְלַמּטָ ׁשֶ יבֹות  ׁשִ ַהּיְ
ַעל  עֹוַרְרָנה  ּתְ ּתִ ה  ּוְגֻאּלָ ְמָחה  ׂשִ י  ּכִ ְך,  ּלְ ׁשֶ אּוִרים  ַהּבֵ ְוֶאת 
ְולֹא  ה  ַאּתָ לֹא  ֳדִמי  נּו  ּתְ ּתִ ַאל  ה.  ּוְלַמּטָ ְלַמְעָלה  ֶהם  ּבָ ְיֵדיֶהם 
ָנן  ְך. זוהר פרשת פנחס )דף רי''ט(: ָאַמר לֹון, ַרּבָ ּלְ ל ַהֲחֵבִרים ׁשֶ ּכָ
ָנִהיר  ּדְ א,  יׁשָ ַקּדִ יָנא  ּבּוּצִ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ יהֹון,  ְזַמּנֵ ּבִ ֲהִויתּו  ָרא  ּדָ ָכל  ּדְ
א  קּוְדׁשָ ִמי ּלְ נּו ּדֳ ּתְ ְתֵריּה, ַאל ּתִ ֲהוֹו ֲאּבַ ִרין ּדַ ָכל ּדָ ָחְכָמֵתיּה ּבְ
א )לגבי שכינתיה(  אֹוַרְייָתא, ַעד ֵיָעֶרה ָעֵלינּו רּוַח ֻקְדׁשָ ִריְך הּוא ּבְ ּבְ
א  ִנים ֶאּלָ ר ַהּפָ ְמַטְטרֹו''ן ׂשַ א ּבִ ׁשָ ּמְ ּתַ ָהא ָלא ִאית ְרׁשּו ְלִאׁשְ ּדְ
ִזיַע"א:  ם  ּלָ ַהּסֻ ּוְמָבֵאר   - ָמְך.  ׁשְ ּבִ ְרִמיִזין  יֵליּה  ּדִ ַאְתָוון  ּדְ ָלְך, 
ם,  ְזַמּנָ ּבִ ְהיּו  ְוּתִ ֶשֱהִייֶתם  ַהּדֹורֹות  ָכל  ּבְ ׁשֶ ִנן  ַרּבָ ָלֶהם,  ָאַמר 
ִאיר  ּתָ ָחְכָמתֹו  ְמעֹון ׁשֶ י ׁשִ ַרּבִ הּוא  דֹוׁש, ׁשֶ אֹור ַהּקָ ן ַהּמָ ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ
רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ נּו ֳדִמי ַלּקָ ּתְ ְהיּו ַאֲחָריו, ַאל ּתִ ּיִ ָכל ַהּדֹורֹות ׁשֶ ּבְ
מכאן   - ע"כ.  ִכיָנתֹו(,  ׁשְ )ֶאל  ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  עלינו  ַיֲעֶרה  ַעד  ּתֹוָרה  ּבַ
שמשה  עד  הקדוש  הזוהר  לימוד  כוח  גודל  את  רואים 
רבנו ע"ה מצוה אותנו ללמוד זוהר הקדוש בלי הפסק עד 
פרטית  גאולה  יהיה  אחד  ולכל  הגדולה,  הגאולה  שתבוא 
כמו שהיו מקובלים קדמונים היודעים קבלה מעשית ועשו 
ניסים. וידוע שבדורינו האר"י הקדוש אסר זאת בתכלית 
האיסור להשתמש בקבלה מעשית וגם שמזיק, אבל הש"י 
גילה לנו ע"י משה רבינו שלא צריך ללכת לבעלי מופתים, 
זוהר  וילמד  ע"ה  והרשב"י  רבנו  משה  דברי  יקיים  אלא 
הקדוש למען הגאולה ויזכה לראות ניסים כהבטחת הרמ"ז  
דֹוׁש ֲאִפילּו  ֵדל ִלְקרֹא זֹוַהר ַהּקָ ַתּ ]דף קע"ח:[, וזל"ק: ְוָכל ִמי ְשִיׁשְ

ׁש ּכֹוַח  ּיֵ ם, ׁשֶ ֵ הֹוֶגה ּוְמָפֵרׁש ֶאת ַהּשׁ ְקִריָאה ְלַבד... הֲֵרי הּוא ּכְ ּבִ
ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ָעָליו  ְוָיֵגן  ְיִדיָעה,  לֹא  ּבְ ֲאִפילּו  ים  ִנּסִ ַלֲעׂשֹות  ּבֹו 

א, עכ"ל.  ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

ל ָהעֹוָלם ֲעִתיִדים  יַח, ֲאִפּלּו ִתינֹוקֹות ׁשֶ ׁשִ ְהֶיה ָקרֹוב ִלימֹות ַהּמָ ּיִ ְמעֹון... ּוְכׁשֶ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ּבֹונֹות ים ְוֶחׁשְ ל ָחְכָמה ְוָלַדַעת ּבֹו ִקּצִ רֹות ׁשֶ ִלְמצֹא ִנְסּתָ

ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא )קכד:( ְוֶז"ְל: ּוְבִגין  ת ָנׂשא ּבְ ָפָרׁשַ תּוב ּבְ ּכָ
ִאיהּו ַהאי  י ּדְ ַחּיֵ ּדְ ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא  ֲעִתיִדין ִיׂשְ ּדַ
ֵסֶפר  לּוָתא... עֹוד ָאְמרּו ּבְ יּה ִמן ּגָ קּון ּבֵ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיּפְ
א  ְלַתּתָ ְרְנסּון  ִיְתּפַ א  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ה  ְוַכּמָ ְוֶז"ְל:  ו'(  ּקּון  )ּתִ ַהּזַֹהר 
א  יֹוַמּיָ סֹוף  ּבְ ְתָרָאה  ּבַ ָדָרא  ּבְ יָלְך  ּדִ ִחּבּוָרא  ֵמַהאי 
י  ַרּבִ לֹון  ָאַמר  )מהרח"ו(.  ָאֶרץ.  ּבָ רֹור  ּדְ ּוְקָראֶתם  ּוְבִגיֵניּה 
יָחא ֲאִפיּלּו ַרְבֵיי  ְמעֹון... ְוַכד ְיֵהא ָקִריב ְליֹוֵמי ְמׁשִ ׁשִ
ָחְכְמָתא ּוְלִמְנַדע  ָחא ְטִמיִרין ּדְ ּכָ ְדַעְלָמא ְזִמיִנין ְלַאׁשְ
א...  ָיא ְלכֹּלָ ּלְ ִנין, ּוְבַההּוא ִזְמָנא ִאְתּגַ ּבְ ין ְוחּוׁשְ יּה ִקּצִ ּבֵ
ִלימֹות  ָקרֹוב  ְהֶיה  ּיִ ּוְכׁשֶ ְמעֹון...  ׁשִ י  ַרּבִ ָלֶהם  ָאַמר 
ִלְמצֹא  ֲעִתיִדים  ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ִתינֹוקֹות  ֲאִפּלּו  יַח,  ׁשִ ַהּמָ
ּבֹונֹות,  ְוֶחׁשְ ים  ִקּצִ ּבֹו  ְוָלַדַעת  ָחְכָמה  ל  ׁשֶ רֹות  ִנְסּתָ
ר  ֲאׁשֶ ַמן  ִמּזְ  - קיח.(.  וירא  )זוהר  ַלּכֹל...  ה  ּלֶ ִיְתּגַ ְזַמן  ּוְבאֹותֹו 

דֹוִלים  ַהּגְ ְמאֹורֹות  ֵני  ׁשְ ל  ׁשֶ ְיָקרֹות  אֹור  ְוָזַרח  ֵהִציץ 
הּוִדים  ַהּיְ לּו  ְוִקּבְ מּו  ִקּיְ ַהּזַֹהר  ְוֵסֶפר  ּקּוִנים  ַהּתִ ֵסֶפר 
ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ּמּוד  ּלִ ּבַ ְלַהֲחִזיק  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲעַדת  ְקַהל 
ם  ְוַהּגַ ָזֵקן,   ְוַעד  ַער  ִמּנַ ים  ְוַרּבִ ָיִחיד  ְוַהּזַֹהר  ּקּוִנים  ַהּתִ
יג ּוְלָהִבין סֹוד ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות  ֵאין ְלֵאל ָיָדם ְלַהּשִׂ ּדְ
ׁשֹוִתים  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ה  ָהֵאּלֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ׁשֶ
ְקִריָאָתן ְמאֹד ְמאֹד.  ְבֵריֶהם ּוִמְתַלֲהִבין ּבִ ָמא ֶאת ּדִ ּצָ ּבַ
יש  עתה  נמי,  אי  צז.(:  סנהדרין  בניהו  וראה  ָנָיהּו,  ּבְ ַחי,  ִאיׁש  ן  ַהּבֶ הטוב,  )הרי"ח 

אנשים פרטיים לומדים קבלה, כל אחד בקרן זוית 
בסתר, אבל לעתיד, הכל ילמדו בה כמו שלומדים 
המדרש.  בבית  עדרים  עדרים  ותמצאם  תהלים, 
עכל"ק. וב"ה זכינו שרואים שנתקיימה נבואתו 

בדורנו ממש.

ידוע שבעל הסולם זיע"א שזכה לעיבור נשמת למדתי זוהר ונושעתי!
האריז"ל, אמר שהזוהר הוא מכרית ומשבר את 
כל הקליפות, ושורף את כל הקוצים והברקנים, 
והוא תיקון גדול מאוד לעשות את כל יהודי לבעל 
זוהר  והמעכב את הבחורים מללמוד  ]אמר המו"ל:  תשובה אמיתי, 
מזל  להרים  ובפרט  תשובה[  מלעשות  אותם  מעכב   - הקדוש 

רב  והערב  הגויים  יוכלו  שלא  למעלה  ישראל 
לשלוט עליהם.

שאלה: מהו הגורם למלחמת העולם הראשונה, 
השניה, שואת אירופה, ומלחמת עולם השלישית 

שהצדיקים מזהירים מפניה? 
- את התשובות לשאלות הללו מצא הגאון בעל 
הסולם זיע"א בספר הזוה"ק שאמר שבמניעת 
)תיקו"ז  לעולם  באים  וחורבן  מוות  הזוהר,  לימוד 
גזירת  על  לכולם  וזעק  קסא:(.  תרומה  זוהר  וראה  מ"ג  ל'  תי' 

השואה, ודבריו נפלו על אוזניים אטומות... וכך 
עולם השניה  פרוץ מלחמת  לפני  היה המעשה, 
רבני  את  זיע"א  אשל"ג  מוהרי"ל  הגאון  הזהיר 
קהילות אירופה שילמדו את הזוהר הקדוש, ולא 

שמעו בקולו ונחרבה אירופה.
אזהרת בעל הסולם 20 שנה לפני השואה ללמוד 
זוהר וכך נבטל את הגזירה הנוראה המרחפת על 

אחבנ"י:
העולם  מלחמת  לאחר  תרע"ז-תרע"ט,  בשנים 
לייב  יהודה  רבינו  הגה"ק  כ"ק  רץ  הראשונה, 
ופנה  זי"ע,  "הסולם"  בעל  זצוקלה"ה  אשלג 
לגדולי ישראל באירופה, והתחנן בפניהם שיורו 
לתלמידיהם וחסידיהם ללמוד הזוה"ק, והוכיח 
הנכתב בספה"ק על החיוב בלימוד הזוה"ק, אך 
לצערנו דחו תחנוניו בתירוצים למיניהן.. בשנת 
הגזירה  שנגזרה  הנ"ל  הק'  הגאון  צעק  תרע"ט 
השחורים"  מ"העננים  רבינו  והזהיר  בשמים!!! 
שעולים על אירופה, ואמר שנותנים לנו 20 שנה 
חורבן!!!  יהיה  לא  ששם  ישראל  לארץ  לברוח 
לארץ  לעלות  והחליט  לדבריו...  התייחסו  ולא 
ובאותו   - תרפ"א!!!  בשנת  זאת  ועשה  ישראל, 
הזמן יצאו גדולי ישראל שבא"י בקריאה קדושה 
)בשנת תרפ"א( לכל אחד ואחד שיקבע שיעור ללמוד 
)ואף בגירסא בעלמא( בזוהר הקדוש בכל יום, והמטרה 

)בין  הזוהר.  על  סיומים  ל-1000  להגיע  היתה 
החתומים היה מרן ר' יוסף חיים זוננפלד זצ"ל ובית דינו( ולא הגיעו רק 

לערך ל-600 סיומים. וכבר הסכימו וחזרו רבני 
הבד"ץ שליט"א )בשנת תשס"ב, תשס"ד( לקריאתם וחזרו 
וקראו שכל אחד ילמד דף זוהר הקדוש בכל יום.

מי אשם על הריגתם של ששה מיליון יהודים? 
-בהסכמת רבי מנחם מענכין על איפה שלימה: 

וזל"ק: ומה ישיבו בני נשא על המאמר המבהיל 
ליה  דיזיל  דגרמין  לון  "וי  ל´(:  )תקון  זוהר  בתיקוני 
רוחו של משיח מן העולם ולא ישוב לעולם שהם 
להשתדל  רוצים  ולא  יבשה  התורה  את  עושים 
של  חילם  נפישא  כמה  וכו'",  הקבלה  בחכמת 
ויורדים לפני לפנים  המאמרים הללו שנוקבים 
תסמרנה  חדרי לבו של אדם המאמין האמיתי, 
שערותיו ובשרו נעשה חידודין, בהעלותו על ליבו 
כי עניות דישראל והגזרות והמלחמות המשסות 
וההריגות הוא בעצמו גורם לזה מפני שלא עוסק 
בחכמת הקבלה, ובפמליא של מעלה העני חייבו 
זה  כל  הריגתו,  על  ההרוג  ושפלותו,  דלותו  על 
יום  גם  אשר  לחבירו,  אדם  שבין  חטאים  נקרא 
הדין  מיום  לנו  אוי  עליהם,  מכפר  אין  הכיפורים 

והתוכחה!
ב"ה שגדולי ישראל האמיתיים בדור הזה צעקו 
ביום,  זוהר  דף  ילמד  אחד  שכל  ובקשו  וכתבו 
העדה  של  הביד"צ  של  גדולי  כל  ולדוגמא: 
מרן  כ"ק  ועוד,  תשס"ב-ז,  תרפ"א-ז,  החרדית, 
רבי עובדיה יוסף, הגר"ש ואזנר זי"ע, ולהבחל"ח 
שטיינמן,  הגראי"ל  מרן  קניבסקי,  הגר"ח  מרן 
מרן הגר"ש אוירבך שליט"א, כ"ק מרן אדמו"ר 
מבעלזא, כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, 
ועוד,  בעלזא,  ממחנובקא  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
שליט"א. ועוד יותר מאלף גדולי ישראל מדורות 
שלא  רבנים  עוד  ישנם  ]ולדאבונינו  ב"ח{   הזוהר  אור  }ראה  הקודמים 

שומעים בקולם של כל גדולי ישראל[. 

קול דמי אחיך צועקים- מי לא שומע את הקול, 
שצועקים  יהודים  מיליון  ששה  הקורא,  קול 
ללמוד  רצו  שלא  הרבנים  על  בשמים  למעלה 
זוהר הקדוש, ולכן הרגו אותם!!!! וכך צווח במר 
הקדמתו  בסוף  זצ"ל  הסולם  בעל  הגה"ק  קולו 
צועקים  כן אנחנו  - כמו  עיי"ש.  להסולם שלו, 
את זעקת כל גדולי ישראל על חלק מהרבנים, 
צועקים  שלא  דרשנים,  בעלי  שיעורים,  מגידי 
ביום,  זוהר  דקה  או  דף  ילמד  אחד  שכל  נורא 
לפני שיהרגו ח"ו את הבחורים ואברכים, ולפני 
שלא  הרבנים  "אתם  הישיבות!!!:  את  שיסגרו 
צועקים ללמוד זוהר הקדוש!!! אתם אשמים על 
הכל, ולא הכנסת ושריה ויועציה!!!" כמו שכתוב 

בעל הנפש חיים מוולאזין זי"ע. 
גם  אני  נכון,  אחינו!-  על  אנחנו  אשמים  אבל 
אני  ולכן  הוכחתי מספיק!!!  זה שלא  בכל  אשם 
יוצא בקול חזק וכותב את האמת כמו שכתבתי 
)310 מראה מקומות 172 מזוהר  ב-43 ספרים על הערב רב 
הקדוש(, תלמדו את הספרים ותבינו מי הם האשמים 

האמיתיים!!!
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רוצים  שלא  ]ואלו  הגר"א(:  חיים,  עץ  הקד'  מג,  ל',  יּק'  )ִתּ יקּו"ז  ִתּ ְבּ "י  ִבּ ָהַרְשׁ ְבֵרי  ִדּ הידעת 
ללמוד זוהר, ומפריעים ליהודים הצדיקים האמיתיים ללמוד זוהר, ומלעיגים עליהם, - הם 
משורש הערב רב וימחקון מהעולם הזה ומהעולם הבא, )ראה תיק"ז תי' מג, זוהר פ' בראשית דף כ"ה:, 
עֹוָלם...  א ִנְבָרא ָבּ לֹּ כ"ו. ובזה תלוי כל הגאולה שנתעכב עד שיתמחו הערב רב, הגר"א, באל"ר([ אֹוי לֹו, טֹוב לֹו ֶשׁ

עֹוָלם ְוֹאֶרְך  ִאּלּו ַמֲחִזיר ָהעֹוָלם ְלֹתהּו ָו ֹבהּו, ְוגֹוֵרם ֲעִנּיּות ֶחֶרב ּוִבָזּה ְוֶהֶרג ְוַאְבָדן ָבּ ב לֹו ְכּ ְחָשׁ ֶנּ
ִעְסָקם  ַמִים...  ׁ ָשּ ַבּ ְורֹאׁשֹו  ל  ִמְגָדּ ַהּבֹוִנים  ַהְפָלָגה  ּדֹור  י  ְלַאְנֵשׁ יֶהם  ַמֲעֵשׂ ְבּ דֹוִמים  לּות...  ַהָגּ
ְוַדָיֵני  יבֹות,  ְיִשׁ י  ָראֵשׁ ַלל  ִמְכּ ִלְהיֹוָתם  ְוַגם  ְיֵתרֹות,  קֹות  ְוַהְסָפּ ָרס  ְפּ ל  ְלַקֵבּ ְמַנת  ַעל  ּתֹוָרה  ַבּ
י ּדֹור ַהְפָלָגה  יֶהם ְלַאְנֵשׁ ַמֲעֵשׂ ָכל ָהָאֶרץ. ְודֹוִמים ְבּ ָמם ְוֵריָחם נֹוֵדף ְבּ ַסְנֶהְדָראֹות - ִלְהיֹות ְשׁ
ם'! עכ"ל. - ראה  ה ָלנּו ֵשׁ יֶהם ִהיא... 'ְוַנֲעֶשׂ ת ַמֲעֵשׂ ר ִסַבּ ַמִים, ְוִעַקּ ׁ ָשּ ל ְורֹאׁשֹו ַבּ ַהּבֹוִנים ִמְגָדּ
בתיק"ז )תי' 20,21 ד' מט.(, - הערב רב ימחקון מהעולם הזה ומהעולם הבא, ]ראה תיק"ז תי' 
כא, מג, זוהר פ' בראשית כ"ה:, כ"ו. ובזה תלוי כל הגאולה שנתעכב עד שיתמחו הערב 
ם  ים, מֹוִציִאים ֵשׁ ַרִבּ ם, ְמַבִזּים ְבּ ים ֵשׁ ִרים לשה"ר, ְמַכִנּ רב, גר"א[, סימני הערב רב: ְמַדְבּ
ֲעָריֹות. כמו שכתב הגאון הקדוש מווילנא זיע"א, את  ים ַבּ יִלים ֶאת ָהַרִבּ ֲאָוה, ַמְכִשׁ ַרע, ַגּ
מחלוקת  בעלי  א(  והם:  רב,  ערב  מיני  חמשה  שישנם  כ"ה(  )בראשית  הקדוש  הזוהר  דברי 
שמראים  הרמאים  ג(  וכדומה,  זנות  כמו  התאוה  אחר  הרודפים  ב(  הרע,  לשון  ובעלי 
ובונים חרבות לעשות להם  ואין לבם שלם, ד( הרודפים אחר הכבוד  עצמם כצדיקים 
שם, ה( הרודפים אחר הממון. והמחלוקת תחילה, כי המחלוקת כנגד כולם, והם נקראים 
)דברים כה, יט(: "תמחה  "עמלקים", ואין בן דוד בא עד שיעברו מן העולם, ועליהם נאמר 
את זכר עמלק" כמבואר בזוהר. )אדרת אליהו פרשת דברים(. ראה ביצה )לב:(: "הני מערב רב קא 

אתו", )אלה מערב רב הגיעו, וכו' יעיי"ש(.

הידעת מי היה בעל הסולם?

הידעת? שבעל הסולם בא בשליחות   
הקב"ה להציל שישה מליון יהודים?

הידעת? למה משיח לא בא בשנת ת"ש?  
הידעת? שאם הרבנים היו אומרים ללמוד זוהר הקדוש,   

לא היו נרצחים שישה מליון יהודים? ומשיח היה מגיע תיכף!!!

הידעת? מה שאמר בעל הסולם שכשיצא לאור הכרך   
הראשון של זוהר הסולם מתורגם יהיה לרשע מפלה?

ישראל  ארץ  את  הציל  הסולם  שבעל  איך  הידעת?   
מהרשע הנאצי ימ"ש שלא יכנס לארץ ויהיה לו מפלה?

 3 עצרנו  הקדוש,  הזוהר  הדפסת  שבזכות  הידעת?   
פעמים את המלחמות בארץ?

הידעת? שמשה רבנו ע"ה אומר שבזכות הזוהר הקדוש   
נצא מהגלות ברחמים?

הידעת? שמשה רבנו אומר ללמוד הרבה זוהר ולא לתת   
מנוחה להקב"ה עד שיגאלנו?

טעון גניזה בס"ד


