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ובאו  בי"ת האל"ף סדר פי על הגימטריאות סידרנו
בו  הקורא ירוץ למען בקצרה זה על הביאורים 

א ' אות 
"תיקון כמנין 717 בגימטריא זוהר" לומדים כוללים "אברכי .1

העולם"

העולם ] תיקון  זהו [ביאור:

בגימטריא2 קדישא" "אדרא יקר"621. "איש  כמנין

יקר ] איש הוא קדישא אידרא [הלומד

"ו ימותו "בגימטריא היהודים אויבי כל

נינצל] האדרא לימוד [בזכות

בגימטריא קדישא וזוטא רבא אדרא גמר 3853. יפת בני כמנין
ב)ומגוג  י, (בראשית

ומגוג ] גוג ממלחמת נינצל האידרות [בלימוד

בגימטריא הזוהר" "אור  "צדי 4430. עולם"כמנין יסוד ק 

העולם ] את מעמיד הוא זי"ע הרשב "י בתורת הדבק [שכל

"ו פשוט"בגימטריא יהודי 

הפשוט שאפילו ועוד עולם , יסוד לצדיק נחשב זוהר  הלומד פשוט יהודי  [כל
הקדוש] זוהר ללמוד חייב ביותר 

"ו הגאולה "בגימטריא עיקר

הזוהר ] באור [תלוי

"ו בארה "ב"בגימטריא קעידה אל 

מהם ] מציל [הזוהר 

"נפש "בגימטריאו

הזוהר ] אור - הנפש  [יסוד
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"ו חדשים"בגימטריא חיים

חדשים ] לחיים זוכה  זוהר [שהלומד

אמונה "בגימטריאו "חידוש

חסר  לומד שלא ומי האמונה, עיקר שזהו ועוד האמונה, לחידוש  [זוכה
אמונה ] לו

"היהדות"בגימטריאו

היהדות] עיקר [זהו

ברגליים"בגימטריאו "טיפול

עיקבתא  – הרגליים לדור  תרופה  הוא ועוד לרגליים, רפואה  [והוא 
דמשיחא]

בגימטריא זוהר" לומדים ישראל  בני "אחינו כמנין51026.
קדושה " "תורה 

הקדוש] זוהר ללמוד מהתורה [חיוב

"ו הסופי"בגימטריא תיקונו בפני העולם

בשלימות] העולם  יתוקן הקדוש הזוהר  ולימוד [באחדות

בגימטריא זוהר" סיומי "אלף ירדפוני"6455. וחסד  "טוב  כמנין

ישראל  ובאחדות הקדוש, הזוהר של סיומים אלף ולסיים  לארגן  הזוכה [שכל 
חיי"]. ימי  כל ירדפוני וחסד טוב  ש"אך לו מובטח לכך, לזכות בקל אפשר

ב' אות 
בגימטריא הזוהר" בזכות המשיח "ביאת "לקראת 71434. כמנין

משיח " של בואו

הזוהר]. לימוד – המשיח  של לבואו ביותר הטובה  ההכנה  [שזוהי 

האבת"בגימטריאו בזכות  יגאלו "ישראל 

שלימה ] ולגאולה אבות זכות לעורר ישראל כל יזכו [ואז 
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בגימטריא זוהר" לומדים הישיבות "בחורי  כמנין81307.
השבים" "תקנת

נעורים ] חטאת ותיקון השבים  תקנת [זוהי

ישראל "בגימטריאו לביטחון "תרומה

האמתיים  התורמים הם הקדוש , זוהר  הלומדים ישראל בחורי  [ואכן
בו , וללמוד הקדוש, זוהר בכיסו לשאת חייל על וחובה ישראל, לבטחון
חבריו , על גם תגן הזוהר  לימוד וזכות לביתו, לשלום שישוב לו ומובטח

ישראל]. עם  ועל

בגימטריא רב" הערב את ננצח  הזהר "בלימוד פצצת 91387. כמנין
אירנית  אטום

ומגן]. מציל והזוהר רב , הערב בגלל אטום  [הפצצת

ד ' אות
בגימטריא והזוהר" המשיח "דור מצוה "10802. מצוה  "שכר כמנין

זכאי]. שכולו לדור  נזכה  הזוהר ובלימוד מצוות, לקיים ורק לעלות זוכה [בכך

לה '"בגימטריאו להתקרב "חייב

לה ']. להתקרב  חייב אוטומטית, זוהר , [הלומד

ועזריה ""חננ בגימטריאו מישאל יא

בעולם  מאש ינצלו זוהר הלומדים כל כך האש, מכבשן  ניצלו שהם  [כמו
גיהנום]. של ומאש הזה,

הסרטן"בגימטריאו "מחלת

החולים]. ויתרפאו [ינצלו

מות" "מקרי  ובגימטריא

ח "ו]. מות מקרה יהא שלא [מגן 
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ה ' אות 
בגימטריא והאדרות" הזוהר האחרון "הדור "נצח111330. כמנין

ישקר" לא ישראל 

הקדוש ]. זוהר  שלומדים  ישראל עם  נצחיות [זה

"ו ורעות"אלובגימטריא שלום ואחוה  באהבה  ויחיו יצליחו 

וריעות]. ושלום  ואחוה באהבה ויחיו  יצליחו הם  הקדוש  זוהר [הלומדים 

בגימטריא הסוד" תורת "הזוהר משכן121304. "המשכן כמנין
העדת"

הקדושה]. לשכינה  משכן בונים והסוד הזוהר [בלימוד

בגימטריא הקדוש " בזוהר מתאחדים "היהודים כמנין131218.
שלנו " ישראל  "ארץ 

ובנחת]. בשמחה המובטחת לארץ  נזכה כך [רק

בגימטריא הזוהר" בהפצת "הזכות מברכיך141238. "ואברך כמנין
ונברכו " אאר ומקללך 

אחד  – השלום עליו אבינו כאברהם  המתנהגים  הרבים  ומזכי  הזוהר  [מפיצי
אברהם]. לברכת יזכו – אברהם היה

בגימטריא זוהר" לומדים "הליטאים קול15453. "הקל  כמנין
יעקב"

יעקב  קול הקול של שהבטחה אומרת [זאת עשו] ידי הידיים  יהיו לא  [ואז
חייבים  הזוהר לימוד את שמחביאים  הליטאים  גם ולכן הזוהר, בלימוד היא
סלנטר, ישראל רבי  הגר "א, ובראשם ישראל גדולי כמו ברבים, זוהר ללמוד

ישראל"]. "וגבר  יהיה  ובכך צדיקים , ועוד  איש  החזון  חיים, החפץ

בגימטריא והזוהר" שמואלי בניהו המקובל "הצדיק  כמנין161081.
בתשובה " שבו "אנא

ובכך הקדוש , זוהר ללמוד כולם  את שמעורר הגדול הרבים המזכה [הוא 
בתשובה]. ישראל עם חוזרים
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בגימטריא קדישא" והאדרא שמואלי  בניהו המקובל "הצדיק  .17
ישראל "1484 עם התורה  "רזי כמנין

ישראל]. לעם הסוד תורת את ומפיץ [שמלמד

בקרוב צדקנו משיח פני לקבל  יזכה  יום כל זוהר שלומד מי כל
אמן". ‰ממש




