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יט .גודל נחיצות לימוד זוהר הקדוש.
כ .לימוד האידרות עיקר חכמת האמת ועל ידם נינצל
ממלחמת גוג ומגוג.
כא .איך שאין לנו הצלה אלא לברוח לזוה"ק כתיבת נח.
כב .סיבת אריכות הגלות ,ומה יעשו ישראל להינצל
מהערב רב.
כג .כל אחד מישראל חייב לחדש בתורה ,וביותר בשבת.
כד .בלימוד הזוה"ק משמח פמליא של מעלה ,ונשמתו
לא מתביישת.
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אות ל'
" .31לימדו זוהר ברציפות" בגימטריא  1096כמנין "ליהודים היתה
אורה ושמחה"
]לימודו זוהר ברציפות ובזכותכם "ליהודים היתה אורה ושמחה"[.

" .32לימוד זוהר בשבת" בגימטריא ) (1012כמנין "אנרגיה גרעינית"
]זהו האנרגיה הגרעינית האמיתית ,ומציל מפצצת אטום .כולם יודעים שיש
מרכז לאטום בסביבות בית שמש ,והאמת ש"מפעל הזוהר העולמי"
שנמצא בבית שמש הוא מרכז האטום האמיתי ,שמגן על עם ישראל  -זה
כנגד זה[.

" .33לימוד הזוהר במירון" בגימטריא  621כמנין "כל אויבי
היהודים ימותו"
]תלמדו זוהר במירון ואז כל האויבים ימותו[.

" .34לימוד אדרא רבא וזוטא במירון" בגימטריא  836כמנין "יום
כיפורים הקדוש" )עם הכולל(
]הרוצה לקבל קדושת יום הכיפורים ולכפר כל העונות אפילו באמצע
השנה ,ילמד האידרות הקדושות במירון בשמחה ,כמו שכתב הרשב"ם
בפירושו במסכת ב"ב דף קכ"א ע"א ,ד"ה יום שנתנו בו לוחות האחרונות:
י' בתשרי הוא יום הכיפורים נתרצה המקום בשמחה לישראל ואותו היום
ירד משה והלוחות בידו ,עכ"ל .ועל ידי שילמוד האדרא בשמחה יזכה
שהקדוש ברוך יכפר עונותיו בשמחה[.
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מכאן רואים שכח הרשב"י לתשובה גדול כמו יום הכיפורים.

" .35לימוד האדרא במירון" בגימטריא  609כמנין "שלום וברכה"
]לימוד האדרא במירון יביא עלינו ברכה ושלום[.

" .36לימוד האדרא בציון הרשב"י" בגימטריא  976כמנין "אלעזר
בר שמעון"
]לימוד האדרא אצל הרשב"י עליו השלום ,מעורר גם את זכות בנו התנא
האלוקי רבי אלעזר זי"ע[.

ובגימטריא "נטורי קרתא"
]לומדי הזוהר הם שומרי העיר האמתיים[.

ובגימטריא "קריעת ים סוף"
]זיווגים ופרנסה[
]בלימוד הזוהר והתקשרות לנשמת הרשב"י ,ה' יקרע להם את הים ,וזוכים
לזיווגים אמתיים משורש נשמתם ,כי הרשב"י הוא השדכן ,ולפרנסה ברויח
ובשפע ,כי הם סמוכים על שולחן הרשב"י[.

" .37לימוד הזוהר תיבת נח" בגימטריא  1183כמנין "שתהיה לנו
שנה טובה"
]בזכות לימוד הזוהר נזכה לשנה טובה ומבורכת ,וכדאי מאוד שכולם ילמדו
זוהר הקדוש על השולחן בראש השנה ,לסימן טוב והצלחה לכל השנה[

ובגימטריא "ודויד בן ישי מלך על כל ישראל"
]באמת לימוד הזוהר הקדוש הוא תיבת נח ,כמו שכתוב בזוהר הקדוש,
וכמו שרבנו הרמח"ל זי"ע ,מחייב אותנו להתמיד בלימוד הזוהר שהוא
כתיבת נח ,להצלת עם ישראל ,ובזכות זה נזכה למלכות דויד בן ישי ,בב"א[.
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" .38ללמוד אידרות בשבת" בגימטריא  435כמנין "ישראל יגאלו
בזכות אבות"
]לימוד האדרא בשבת מעורר זכות אבות ומחיש הגאולה[

" .39ללמוד האידרות בשבת" בגימטריא  1440כמנין "שלום שלום
לרחוק ולקרוב"
]לימוד האדרות בשבת מחזיר את ישראל בתשובה ומרבה שלום[ ]וידוע
דברי רבי ישראל מסלנט שכשיהודי מתחזק כאן ,גם יהודי בקצה העולם
חוזר בתשובה[.

ובגימטריא "תגידו שלום על ישראל"
]תלמדו את האדרות בשבת ,כמו שסיפר הרב הצדיק המקובל הר"ר בניהו
שמואלי שליט"א )ראש ישיבת נהר שלום( מפי מו"ר ועט"ר זקן המקבלים
המקובל האלקי כמהר"ר יצחק כדורי זללה"ה ששמע מפי המקובל האלקי
ח"ר סלמאן אליהו זצ"ל שהיה קורא כל ה"אדרא רבא" בכל שבת קודש,
ושאל אותו מפני מה עושה כן והשיב לו שכל "עץ חיים" לרבנו האריז"ל
מקורו ב"אדרא רבא" וברגע שאני קורא ה"אדרא רבא" הוא כמו שאני חוזר
על כל הספר הנורא "עץ חיים" לרבנו האריז"ל ,זיע"א ,ובכל תביאו ברכה
ושלום על ישראל[.

אות מ'
" .40מאורות הזוהר" בגימטריא  876כמנין "תיבת נוח"
]זהו התיבת נח של עם ישראל[

ובגימטריא "מרן עובדיה יוסף שיחיה"
]זכות מרן שליט"א שבזכות עמלו בתורה בלי הפסק ,וכל תורת הסוד שגור
על לשונו ]ונודע מבזמן רבנותו בקהיר על ידי הבנים והנכדים של אחד
הרבנים החשובים מקהילת "אהבה ואחוה" )בשנים תש"ז – תש"י( שהיה
שוקד ומתמיד בלימוד הזוהר הקדוש ותורת הסוד ,לבד משקידתו על כל
חלקי פרד"ס התורה – ופעם אמר דרשה בישיבת המקובלים וכולם
התפעלו לראות איך שכל העץ חיים שגור על לשונו בעל פה[ ,מגן על הדור
כולו ,ולאורו נלך לקבל פני משיח צדקינו בב"א[.
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" .41מלמדים עם נערים לומדים זוהר" בגימטריא  992כמנין "עול
מלכות שמים"
]בלימוד הזוהר נקבל עול מלכות שמים וזוכים ליראת שמים אמיתית[.

ובגימטריא "רפא חולי עמו ישראל"
]בלימוד הזוהר ממשיך רפואות לכל עם ישראל[.

" .42מעשים טובים זה רק הזוהר" בגימטריא  1062כמנין "אוהב
שלום ורודף שלום"
]להרבות זכיות ולהרבות שלום ,למד זוהר!!![.

" .43מפעל הזוהר העולמי" בגימטריא  604כמנין "ישראל סבא"
]לך בדרך ישראל סבא ,ולמד זוהר ,וזכה לאחרים שילמדו[.

ובגימטריא "אור וישועה"
]כל השותפים ב"מפעל הזוהר העולמי" מביאים לעולם אור וישועה[.

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