   

    


"אתם נצבים היום כלכם" גימטריה 408
"כל מי שלומד זוהר כל יום" גימטריה 408
בגימטריה "ארבעים יום מחודש אלול"
כי מחודש אלול מתחילים ללמוד תיקוני זוהר כל הכלל ישראל
ראשיכם ,שבטיכם ,כל איש ישראל ...בגימטריה " מוות לערבים"
שעל ידי לימוד הזוהר לא צריך לעשות כלום ,והרשב"י עושה הכל
בגימטריה "נשמת דוד"
שעל ידי הלימוד נותנים כוח לנשמת דוד המלך שיבוא ויגאלינו
במהרה בימינו.
זאת אומרת שכל אחד יכול לזכות לעמוד לפני ה' שזה הבחינה הכי
גבוה!
לא צריך להיות ראש כולל או ראש ישיבה ,אלא אפילו מחוטב עציך
עד שואב מימיך.
אבל זה מתחיל בראשי ישיבות ורבנים.
כל העם מסתכלים בכם ועושים כמוכם .אם אתם לא תלמדו זוהר ,אז
אתם גורמים שגם העם לא ילמדו ,וזה ממש "מחטיא את הרבים" )ועיין
תיקוני זוהר תיקון מ"ג(.
ועם הכולל בגימטריה  508בגימטריה "חסד עם הבריות"
שזה החסד הכי הגדול שעושה עם כל הבריות ,ולא כמו שחושבים
שאם נותנים לקופת צדקה זה החסד הכי הגדול ,ואם נותנים לאכול

   

    

לעניים זה החסד הכי הגדול ,שהזוהר הקדוש עושה שלא יהיו
עניים ולא יהיו חולים ,ולא יתומים ,ולא יצטרכו לאסוף כסף
לקופות הצדקות.
ובגימטריה "יהיו לו חיים טובים ומאושרים"
שמי שלומד זוהר יש לו אריכות ימים ושנים טובים בבריאות
השלמות כידוע.
הקב"ה לא יגאל אותנו בזכות התורה ,ולא בזכות המצוות ,כי על זה
אנחנו מחויבים תמיד .אלא בזכות הענווה ,ואין דבר אחר שבעולם
שמקטין את הבן אדם כמו לימוד הזוהר .רק על ידי לימוד הסוד
מבינים שהתורה היא ממש בבחינת מים שאין להם סוף.
ועל ידי הידיעה שאנחנו לא יודעים כלום ,אנחנו ממליכים את
"שנה טובה ומבורכת"
הקב"ה עלינו!
כל מי שלומד זוהר ,נא לומר יהי רצון שזכות הקריאה יהיה לרפואת האשה
מלאכית מזל בת רחל דאבוש

"נצבים ,וילך ,האזינו ,וזאת הברכה" גימטריה 399
"נזכה לקבל פני משיח צדקנו" גימטריה 399
"בזכות ספר הזהר" גימטריה 399
"קריאה בספר הזוהר כל יום" עם הכולל = 399
זאת אומרת ,שאנחנו ממש נמצאים לקראת הסוף ,אחרית הימים,
הסוף של התורה ,הסוף של עולם הגשמי.
עוד חודש בערך אנחנו מתחילים "בראשית ברא ,והעולם היתה
תוהו ובוהו".
כל מי שלומד זוהר כל יו יזכה לקבל פני משיח צדקנו
בקרוב ממש אמ



