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תשע"ג כסליו חודש

Gd zF`ixhnibxd ¦©§¦¨©Ÿ©
ו' חלק

א 

אקּבצם " עּתה  בּגֹוים  יתנּו ּכי י)"ּגם ח פרק  הגמרא(הושע כמאמר , ©¦¦§©¦©¨£©§¥
בתרא ח .)בבא  אי(דף נאמר ארמית בלשון זה פסוק עולא "אמר  :

אקבצם. עתה  כולהו תנו

1308 = אקבצם" עתה בגוים יתנו  כי "גם  של  הגימטריה ערך

כלומר: הקדוש", זוהר בלימוד מתאחדים  "היהודים  - בגימטריה 

בלימוד מתאחדים היהודים  כל  יתקבצואם  במהרה  הקדוש , זוהר

משיח. ויבוא  הגליות כל

ב

= משיח" בחבורת הקדוש הזוהר "לימוד של  הגימטריה ערך

אד נאם יד1704. עליוני אקּבץ  עֹוד יׂשראל נדחי מקּבץ  וד §ª£Ÿ¨¡Ÿ¦§©¥¦§¥¦§¨¥£©¥¨¨
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ח)לנקּבציו  נו פרק  לחבורה(ישעיה  שבהתחברינו אומרת זאת , §¦§¨¨
כל מתקבצים מיד משיח כמנין זוהר סיומי 358 של  הקדושה 

משיח. ובא  הגליות

ג 

מּדֹותי, ׁשנּו ּבני, לתלמידיו , ׁשמעֹון  רּבי אמר ס"ז .)וכן פירוש(גיטין , §¥¨©©¦¦§§©§¦¨¨©§¦©
את  שנלמד הקדוש , הרשב"י של  בקשתו שזוהי תורתי, למדו

הקדוש. זוהר  878תורתו = מדותי" שנו "בני  של  הגימטריה  ערך 

"שכינה - שמחה " היתה  "ליהודים  - ישועות" "כוס  בגימטריה :

נד ּכמֹו מים ו ּיּצב  וּיעבירם ים  ּבקע  הפסוק: בגימטריה  ¥§¦©¤©©¥¦£©©¨©¨נגלית"
יג) עח  פרק (תהילים

ד 

מּדֹותי, ׁשנּו ּבני, לתלמידיו , ׁשמע ֹון רּבי אמר ס"ז .)וכן ערך(גיטין , §¥¨©©¦¦§§©§¦¨¨©§¦©
מדותי" שנו  בני לתלמידיו  שמעון רבי אמר "וכן של  הגימטריה 

ה ' אני ּכי קדׁשים  והייתם  "והתקּדׁשּתם  2403 גימטריה  2403 =§¦§©¦§¤¦§¦¤§¦¦£¦
ז)היכם "אל כ פרק כל(ויקרא הקדוש הזוהר לימוד ידי על  כי , ¡Ÿ¥¤

השכינה. להשראת וזוכים עליונה  בקדושה מתקדשים  ישראל

ל"ע א ׁש מ ׁשרתיו רּוחֹות מלאכיו  ד)הט"ׂשה  קד פרק  על(תהילים , Ÿ¤©§¨¨§¨§¨¥Ÿ¥
עושים ה ' משרתי הקדושים  המלאכים הקדוש, הזוהר לימוד  ידי

ונפלאות. ניסים לישראל 

ה 

1354 = הקדוש" זוהר לומדים ישראל "כל  של הגימטריה  ערך

לרׁשעים " ה' אמר ׁשל ֹום  "אין  כב )בגימטריה: מח פרק  על(ישעיה  , ¥¨¨©¨§¨¦
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ונפרדים ישראל , ומתלבנים  מתבררים הקדוש הזוהר לימוד ידי

רב. מהערב

ח ואׁשיבה ל ּבי וׂשּמח ּבני דבר""חכם יא)רפי כז פרק  על(משלי , £©§¦§©©¦¦§¨¦¨Ÿ§¦¨¨
עליונה חכמה  מקבלים  ישראל  כל הקדוש הזוהר לימוד ידי

מהרשעים. ומתבדלים 

ּתחנּוני" קֹול  ׁשמע ּכי ה' ו)"ּברּוְך כח פרק  לימוד(תהילים  ידי על , ¨¦¨©©£¨
שכתוב כמו  ישראל  כל של  התפילות מתקבלים  הקדוש  הזוהר

מ "ג. תיקון זוהר בתיקוני

הקדוש הזוהר לימוד ידי  על הברוכה". הקדושה יורדת היא "הנה

השכינה. להשראת וזוכים עליונה בקדושה מתקדשים  ישראל  כל

ו 

= בשמחה " הקדוש זוהר לומדים ישראל  "כל  של  הגימטריה ערך

ּטֹוב" מה ּבעּתֹו ודבר פיו ּבמענה לאיׁש -"ׂשמחה פרק1709 (משלי  ¦§¨¨¦§©£¥¦§¨¨§¦©
כג) פיו ,טו  במענה  לשמחה זוכים הקדוש  הזוהר לימוד ידי על ,

מה ּבעּתֹו "דבר וזהו  הקדוש , בזוהר פיו לימוד ידי על ©¦§¨¨כלומר
לזכות  כדי עתה  הזה הקדוש הלימוד ביותר שנצרך  ּטֹוב",

השלימה. לגאולה 

רע" יּפקד ּבל  ילין  ו ׂשבע לחּיים ה' כג)"יראת יט פרק על(משלי , ¦§©§©¦§¨¥©¨¦©¦¨¤¨
וארוכים , טובים  לחיים ה ' ליראת זוכים  הקדוש הזוהר לימוד ידי

רעות. שמועות מכל  ולהינצל  שמחות, לשובע

הזוהר לימוד היהודים ", לכל  מיוחד ותיקון  מרפא  בשרו "לכל 

היהודים. לכל השפע והבאת הברית תיקון הוא בשמחה  הקדוש 
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ז 

בשבת  הקדוש זוהר לומדים ישראל  "כל  של  הגימטריה  ערך

"ל בגימטריה: 2413 = ּבכתםבשמחה " ּכּוׁש ּפטדת יערכּנה  ¤¤§©§¦¨¤§©©Ÿא
ל תסּלה "טה ֹור יט)א  כח פרק  ללימוד(איוב בעולם ערך  דאין  , ¨Ÿ§ª¤

הזה. הקדוש

ּבענן" ה ּקׁשת ונראתה  הארץ  על ענן  ּבענני ט"והיה פרק  (בראשית  §¨¨§©£¦¨¨©¨¨¤§¦§£¨©¤¤¤¨¨
שלאיד) ומגן  שומר בשמחה , בשבת הקדוש הזוהר לימוד שזכות ,

ולא ומציל  מגן בחייו  הקדוש הרשב"י שהיה  כמו  לקשת נצטרך

הקשת. ראו

ּבנ  ה ּיֹום  לעמ"עֹוד ינ ב ּביתד הר ידֹו צּיֹון)פף יר ּוׁשלם"(ּבת ּגבעת ©§Ÿ©£Ÿ§Ÿ¥¨©©©¦¦§©§¨¨¦
י  פרק  בשמחהלב )(ישעיה בשבת הקדוש הזוהר לימוד ידי שעל  ,

הבחירה. בית ולבנין  לגאולה  זוכים 

ורב"וּיעב אּפים ארְך וחּנּון רחּום  אל ה ' ה' וּיקרא ּפניו על ה ' ר ©©£Ÿ©¨¨©¦§¨¥©§©¤¤©©¦§©
ואמת" ו)חסד לד  פרק  בשבת (שמות הקדוש  הזוהר  בלימוד , ¤¤¤¡¤

קדוש. ושפע רחמים, של  מדות י"ג להתגלות זוכים בשמחה

ח

חדש , בזוהר שכתוב כמו  ש"י גימטריה  ,310 = זוהר בלימוד

עולמות. לש"י זוכים  הסוד בתורת שהעוסקים 

ט 

שפירשו כמו - "רחץ" = 298 בגימטריה היהודים" "זוהר

"קודשא רחיץ, אנא  הוא  ברוך בקדוש רחיץ " אנא "ביה הצדיקים

מקאריץ פנחס  רבי ואמר הוא ", חד וישראל ואורייתא  היא בריך 
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וזה מקוה , כמו הנשמה  את מטהר הקדוש  הזוהר שלימוד זי"ע

נשמתך. את ורחץ הזוהר, בלימוד עצמך קדש ורחץ", "קדש נרמז

י

רצון שזה  משה , גימטריה  345 הכולל  עם  344 = לכולם " "זוהר

כמו הקדוש בזוהר יעסקו ישראל שכל  מהימנא  רעיא  משה 

בזוהר כח)שכתוב  דף הם(בראשית הקדוש זוהר בלימוד שרק ,

ולסעדה. הקדושה  השכינה  את  לגאול רבנו למשה  עוזרים

יא 

"שכינה", גימטריה 385 = זוהר" לומדים באהבה  "יחד

זוכים אז הקדוש  זוהר  באהבה  יחד לומדים כאשר כלומר

סוכה לצל היא והשכינה  בישראל הקדושה  השכינה  להשראת

קדושים. לישראל 

‰




