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יג .גודל נחיצות לימוד זוהר הקדוש.
יד .לימוד האידרות עיקר חכמת האמת ועל ידם נינצל
ממלחמת גוג ומגוג.
טו .איך שאין לנו הצלה אלא לברוח לזוה"ק כתיבת נח.
טז .סיבת אריכות הגלות ,ומה יעשו ישראל להינצל
מהערב רב.
יז .כל אחד מישראל חייב לחדש בתורה ,וביותר בשבת.
יח .בלימוד הזוה"ק משמח פמליא של מעלה ,ונשמתו
לא מתביישת.
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" .18זוהר הקדוש" בגימטריא  633כמנין "תהיה בריא"
]על ידי הזוהר תהיה בריא[

ובגימטריא "יותר טוב"
]תלמד זוהר ויהיה לך יותר טוב[

ובגימטריא "גוב האריות"
]וכך ינצלו מגוב האריות כדניאל בשעתו ,הן ברוחניות והן בגשמיות[.

בגימטריא "ראוי לפרסום"
]שכל אחד צריך לפרסם בגדול את הזוהר הקדוש[.

" .19זוהר בשבת בשמחה" בגימטריא ) (1277כמנין רעידת
אדמה בישראל
]הלומד זוהר בשבת בשמחה ,ששעה נחשב למליון שנה תורה בחול ) -עיין
מאורות הזוהר ח"א( זה א .מציל מרעידת אדמה בישראל) .וכולם זוכרים
מה שקרה בצ'ילה ,בהודו ,ובאירן ,ובעולם ,רח"ל( .ב .כשכך יעשו כל
היהודים ,וילמדו זוהר בשבת בשמחה ,נחשב כרעידת אדמה רוחנית
ובוודאי מיד יבוא משיח צדקינו[.

" .20זוהר בשבת בשמחה במנין" בגימטריא  1429כמנין "ישראל
יגאל בזכות אבות"
]אבות הקדושים יבקשו את הגאולה ,ועם ישראל יגאל במהרה בזכות
הזוהר[

" .21זקנים עם נערים לומדים זוהר" בגימטריא  1035כמנין "ויפה
שעה אחת קודם"
]שצריך להזדרז להירשם בספר החיים[.

ובגימטריא "כובש את יצרו"
]"איזהו גיבור הכובש את יצרו" – ולכן גם הזקנים שכביכול יש להם דעה,
וגם הנערים שיש להם תסיסת היצר ,כולם בלימוד הזוהר ינצחו את היצר
הרע ,ויתעלו בקדושה[.
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" .22ילדי ישראל לומדים זוהר" בגימטריא  943כמנין "שולח לכם
את אליה הנביא"
]כשילדי ישראל הטהורים "הבל פה שאין בו חטא" ילמדו זוהר הקדוש ,מיד
השם יתברך שולח לנו את אליהו הנביא לגאולנו ,ועוד הרוצה לזכות לגילוי
אליהו הנביא זכור לטוב ,ילמד עם ילדיו הטהורים זוהר הקדוש[.

" .23ילדי צאן קדשים לומדים זוהר" בגימטריא  997כמנין
"ואני תפילתי"
]אם רוצה אתה שתתקבל תפילתך ,למד עם ילדי ישראל זוהר הקדוש ,וזוהי
סגולה לקבלת התפילה[.

" .24ישיבה חדא בלימוד הזוהר" בגימטריא  655כמנין "אנא בכח
גדולת ימינך"
]ישיבת לימוד זוהר הקדוש באחדות ואהבה ,מגביר את החסדים העליונים,
ואז "ימין ה' רוממה ,ימין ה' עושה חיל"[.

" .25ישועות הרשב"י" בגימטריא  1309כמנין "שאלי שלום
ירושלים"
]ישועות הרשב"י עליו השלום שזוכים על ידי לימוד תורתו ,להרבות שלום
ושלימות ירושלים[.

" .26ישראל מתאחדים בזוהר הקדוש" בגימטריא  1679כמנין
"בסוכות תשבו שבעה ימים"
]"וענן ה' עליהם יומם" ,שהשכינה הקדושה חופפת על ישראל ,וזוכים
ל"סכותה לראשי ביום נשק"] ,עיין ירושלמי יבמות ע"ח ,וכמו שתמיד היה
דורש בפתיחה לירחי כלה מרן בעל "אבי עזרי" את הפסוק הזה ,על סכנת
האטום[ ,ובזכות התאחדות עם ישראל בלימוד הזוהר הקדוש ,נינצל
ממלחמת גוג ומגוג ,ועוד ,כמו שהתורה צוותה עלינו בסוכות תשבו שבעת
ימים ,כך חייבים ללמוד את הזוהר הקדוש כל השבוע בלי הפסק[.
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" .27כוח לומדי הזוהר" בגימטריא ) (347כמנין "מלך עז פנים"
]כוח לומדי הזוהר מנצח את מלך עז פנים[.

ובגימטריא "ארמילוס"
]ואת ארמילוס הרשע[.

ובגימטריא "נאסראלה"
]ואת נסראלא[.

ובגימטריא "אירופים"
]ואת שונאי ישראל בני עשו וישמעאל[.

ובגימטריא "חג פורים"
]ואז יחגוג עם ישראל את הניסים והנפלאות ,וכמו בחג הפורים נזכה ונראה
את כל האותות והמופתים הנפלאים[.

" .28כולנו מתנדבים להפצת הזוהר" בגימטריא  1486כמנין "ימית
את הרשעים"
]ובזה ימותו כל הרשעים וינצלו הצדיקים[.

" .29כל יהודי לומד זוהר" בגימטריא  383כמנין "א-ל ארך אפים"
]בזה שכל יהודי לומד זוהר הקדוש ,זוכים למידת " א-ל ארך אפים"[.

" .30כל יהודי ויהודי לומד זוהר" בגימטריא  424כמנין "האידרא
רבא צדיק טהור"
]הלומד האדרא והזוהר נחשב צדיק טהור[

ובגימטריא "משיח בן דוד"
]בזכות שכל יהודי ויהודי לומד זוהר הקדוש ובזכות לימוד האידרא יבוא
משיח בן דוד[.

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

