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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?

לזכות ֶאִמיִלי ַיְמַנה בת אסתר
שהקב"ה יוסיף אריכות ימים ושנים טובים בזכות דוד המלך ע"ה והתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי 
ובנו רבי אלעזר, רבי יצחק לוריא אשכנזי, הרמח"ל, הגר"א, ובעל הסולם נשמת האר"י הקדוש זיע"א.

טעון גניזה בס"ד

ה' תשרי ה'תרמ"ה -
י' תשרי ה' תשט"ו

בעל הסולם
חיבר פירוש הסולם  לספרי זוהר 
הקדוש 18 כרכים - תלמוד עשר 
הספירות - פירוש על קטעים 

נבחרים בכתבי האר"י 6 כרכים, 
יצאו לאור החל משנת תרצ"ז, 

ועוד הרבה ספרים.



דֹוׁש "י ִעם לֹוְמֵדי ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבִ ְמַחת ָהַרׁשְ ׂשִ
 ְיהּוִדים ְיָקִרים: ּבֹואּו ְלֶעְזַרת ה' ַּבִּגּבֹוִרים, ְלַמַען ַהִקים ַהְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ֵמַעְפָרא, להצלת עם ישראל 
ותיקון מ"ג, מ"ח, פתח  זוהר  ֵּביֵנינּו. אנחנו מחלקים חצי מילון דפי  ָידּור  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָהַרְׁשִּב"י  ְוִלְזּכֹות 
ְוִלְזּכֹות  ף  ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ למעוניין  לזכות הצלת החטופים.  וישיבות,  זוהר לבתי מדרשים  וספרי  אליהו, 
ים ְוַלֲחלּוָקּה  בזכויות ֲעצּומֹות ”ַעִין לֹא ָרֲאָתה ֱאלִֹקים זּוָלֶתָך” - ֶטל:0527-651911. ְלִזיּכּוי ָהַרּבִ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד  ם. - כל אחד מישראל שילמד/יקרא , ְלָכל ַהָּפחֹות ַּפַעם ַאַחת, דף זוהר ביום, ּכָ ִחּנָ ּבְ
ל מיליוני יהודים לֹוְמֵדי דפי הזוהר )שד"ח, ְועֹוד(. ְזַמן ִלּמּוד  ֻכּיֹות ׁשֶ ָכר ְוַהּזְ ל ֶאת ַהּשָׂ ֵמַהּלֹוְמִדים ְמַקּבֵ

ַהַדף הּוא ַּדַּקה.

ָנה ּתֹוַרת  ת = שווה ֵמָאה ִמְליֹון ׁשָ ּבָ ׁשַ ָעה זֹוַהר ּבְ ָעִמים:  יש לְזכֹור: ִליּמּוד ׁשָ ת קֹוֶדׁש ִלְלֹמד 5 ּפְ ּבָ ׁשַ ּבְ
א ֶמֶלְך, ָהֵרי"ַח ַהּטֹוב,  ּסֵ ְגֶלה )ּכִ ים ּתֹוַרת ַהּנִ ת = ֵמָאה ִמְליֹון ֳחָדׁשִ ּבָ ׁשַ ּקֹות זֹוַהר ּבְ ְגֶלה!! ִאם ֵּכן ִליּמּוד 5 ּדַ ַהּנִ
ֵרי  ִכיָנה ְוִנְקָרִאים ׂשָ ְ ים ַהּסֹוֲעִדים ֶאת ַהּשׁ י ָהַרּבִ פּול 1000 ֵהם ְמַזּכֵ יִקים, ָאבֹות ְדר' ָנָתן(, ְועֹוד ּכָ אֹוְרחֹות ַצּדִ

פּול  ֵצא(, ּוְבִמירֹון עֹוד ּכָ פּול ֶאֶלף )זֹוַה"ק ַוּיֵ ְסָקה טז, זַֹהר ח"ב דף קכ.(, ּוְבִמְנַין עֹוד ּכָ ה ח' ּפִ ָרׁשָ ִלי )מד"ר שיה"ש ּפָ ַנְפּתָ
ּקּון, יֹוֵצא - 50,000,000,000,000,000,000,  פּול ֲחִצי ִמְליֹון לֹוְמֵדי ַהּתִ ֶאֶלף )תיקו"ז, הה"ש(, ְוַהּכֹל ּכָ
רּוָמה כ"י( יֹוֵצא ִּכי 50  ט, ּוְלִפי ַהְּבאַמ"ַח )פ' ּתְ ׁשַ ּפְ ים ּתֹוָרה ִלּמּוד  הּוא ]ְּבִמִּלים[ 50 ְקַווְדִריְליֹון ֳחָדׁשִ ׁשֶ
ְוֶאָחד ֵמַהּלֹוְמִדים, ְּכלֹוַמר, ָּכפּול  ְלָכל ֶאָחד  ַמְכִּפיל ֶאת ַעְצמֹו  ְקַווְדִריְליֹון 50,000,000,000,000,000,000 
50 ְקַווְדִריְליֹון E 2.5+39 = .50,000,000,000,000,000,000, ּוְלִפי הס"ח עֹוד ָּכפּול 15 ִמְליֹון, ְּכֶנֶגד 15 ִמְליֹון 
500 ספטיליון ֶּבֳחָדִׁשים. ]ַהֶהְסֵּבר ַעל  ים( 37 ספטיליארד  ִמּלִ )ּבְ 3.75E+46, ֶׁשהּוא  ְיהּוִדים ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם = 
ָרא( ּוְביֹום ַהִהּלּוָלא ֶׁשּלֹו ִנְמֵצאת  ת, )ִאּדְ ּבָ ”י ִנְקָרא ׁשַ ּבִ ַהֶחְׁשּבֹון ַהַּנ"ל ְרֵאה ְּבֹכַח ַהזֹוַהר ח"ג[. ְזכֹור! ָהַרׁשְ
יִטין סז(. ְוָהַרְׁשִּב"י ע"ה ַיְמִליץ ָעֵלינּו  ִנְׁשָמתֹו ִעם ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּבֹואּו ֻּכָּלנּו ְוַנֲעֶׂשה ְרצֹונֹו, ְוִנְלַמד ּתֹוָרתֹו, )ּגִ

ְזכּות, ְוָּכְך ַּתֲעֶלה ְּתִפָּלֵתינּו ְלָרצֹון ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ה ְלַאֵחינּו ּבְ ְקִריָאה ְקדֹוׁשָ

ְוָהַאְלָמנֹות,  ַהְיתֹוִמים  ַצַער  ּבְ ְצַטֶעֶרת  ַהּמִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ְוַצַער  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ַעל  חּוסּו  א  ָאּנָ
ִצּבּור, ְוַאַחר ָּכְך  דֹוׁש ּבְ ל ַהּזַֹהר ַהּקָ ף ַהּיֹוִמי ׁשֶ ה ּדַ ּקָ דּו ּדַ ה, ְוִלּמְ ִפּלָ ל ּתְ ה ַאַחת ַאֲחֵרי ּכָ ּקָ ְוַהְקִדיׁשּו ּדַ
בֹוּהַ  ֹּתאְמרּו ַקִּדיׁש ַעל ִיְׂשָרֵאל, ַוַּתֲענּו ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבה ְּבַכָּוָנה ִלְזכּות ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּזה ַהִּתּקּון ַהּגָ
יֹוֵתר ]ִמְנַחת ְיהּוָדה[ ִּכי ַהִּלּמּוד ַהּמּוָעט ַהֶּזה ַעָּתה, ָחׁשּוב ַּבָּׁשַמִים יֹוֵתר ֵמַהְקָרַבת ָּכל ֵאיֵלי ְנָביֹות ִּבְזַמן  ּבְ
ית  כּוָנה, ַרב ּבֵ יָבה, ַרב ִעיר, ַרב ׁשְ ל ַאְדמֹו”ר, רֹאׁש ְיׁשִ ן ּכָ ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים )ָהֲאִריַז"ל(. ַעל ּכֵ
ּבֹון ֵאיֶזה  ֶחׁשְ ּבְ ח  ן ְטהֹוִרים, ִיּקַ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ד ּתִ ף ַהּיֹוִמי, ְמַלּמֵ ל ּדַ עּור ׁשֶ יד ׁשִ ִמְדַרׁש, ַמּגִ
דֹוׁש  דֹו זֹוַהר ַהּקָ ָלּמְ רֹות ּבְ ל ַהּצָ ָרֵאל ִמּכָ יל ֶאת ַעם ִיׂשְ ”ה, ּוְלַהּצִ ּבָ ַנַחת רּוַח הּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַלַהּקָ
ּבּור, ְוָכְך, ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ִיָּכְנסּו ְּבֵתַבת ֹנַח, ְוִיָּנְצלּו ִמִּמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג,  ה ַאַחת ִעם ַהּצִ ּקָ דף היומי ּדַ
דֹוׁש  ה ַאַחת ִלּמּוד זֹוַהר ַהּקָ ּקָ ּדַ ְזָי"ע, אֹור ַהּזֹוַהר. - ְזכֹור!  ְוָהַרְמַח"ל  ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַהזֹוַה"ק, המהרח"ו, 
ֵצא( = 6000 ָיִמים ִלּמּוד ּתֹוַרת ַהְּפַׁשט,  ה ָיִמים, ּוְבִמְנַין ָּכפּול ֶאֶלף )זֹוַה"ק ַוּיֵ ָ ּשׁ מֹו ׁשִ ִצּבּור הּוא ּכְ חֹול( ּבְ )ּבְ
ּוְבַצַער ָּכפּול ֵמָאה = 600,000 ָיִמים, ּוְבִׂשְמָחה ָּכפּול 1000 = 600 ִמְליֹון ָיִמים ֶׁשל ּתֹוַרת ַהְּפַׁשט. ּוְבַׁשָּבת 
יִקים, ָאבֹות ְדר' ָנָתן(. ְוִאם ֶזה  א ֶמֶלְך, ָהֵרי"ַח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות ַצּדִ ּסֵ עֹוד ָּכפּול ֶאֶלף = 600 ִמיְלַיאְרד ָיִמים ּתֹוַרת ַהְּפַׁשט. )ּכִ
א ָסאִלי( יֹוֵצא 6,000,000,000,000 = ֵׁשׁש ְטִריְלַיאְרד ָיִמים ּתֹוַרת ַהְּפַׁשט. ְוִאם  ּבָ פּול 10 )ּבָ ַלִים עֹוד ּכָ ירּוׁשָ ּבִ
ֵצא, תיקו"ז(. ְזכֹור: למארגן ֶׁשִּיְלְמדּו ַּדָּקה ַאַחת ַּדף ֹזַהר ַּבּיֹום,  פּול 1000 )זֹוַהר ַוּיֵ ֲעָרִבי עֹוד ּכָ ּכֶֹתל ַהּמַ ֶזה ּבַ
ן  ָקְדָקדֹו ִיְתּפֹס ִלְהיֹות ָהִראׁשֹון ְלַאְרּגֵ ׁש לֹו מַֹח ּבְ ּיֵ ל ִמי ׁשֶ ְמַקֵּבל ָׂשָכר ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם ּוְכֶנֶגד ָּכל ַהְיהּוִדים! ּכָ
ם. ֶּתן ַּדְעְּתָך, ִּכי ְּבַדָּקה ַאַחת ֶׁשל ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה, ְוִלְפֵני  ּלָ ֶנֶגד ּכֻ ָכר ּכְ ל ׂשָ ְנָין ִויַקּבֵ ַהּמִ
ִׁשעּור ַּדף ַהּיֹוִמי, ְוִלְפֵני ָּכל ִׁשעּור ְוִׁשעּור, ַאָּתה זֹוֶכה ְלעֹוָלמֹות ֶנַצח, "ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִקים זּוָלְתָך ַיֲעֶׂשה 

ִלְמַחֵּכה לֹו".


