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כה .גודל נחיצות לימוד זוהר הקדוש.
כו .לימוד האידרות עיקר חכמת האמת ועל ידם נינצל
ממלחמת גוג ומגוג.
כז .איך שאין לנו הצלה אלא לברוח לזוה"ק כתיבת נח.
כח .סיבת אריכות הגלות ,ומה יעשו ישראל להינצל
מהערב רב.
כט .כל אחד מישראל חייב לחדש בתורה ,וביותר בשבת.
ל .בלימוד הזוה"ק משמח פמליא של מעלה ,ונשמתו
לא מתביישת.
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אות ס'
 .44סיום האידרות בגימטריא  742כמנין "קץ כל בשר"
]למד וסיים האידרות ובכך תינצל מ"קץ כל בשר" ,ועוד שעל ידי כן תזכה
לתיקון השלם[.

ובגימטריא "אדום ישמעאל עמלק"
]מגן מאדום ישמעאל וקליפת עמלק ,כמו שכתוב שבסוף הגלות יתחברו
אדום וישמעאל ועל ידי לימוד האידרות נינצל[

ובגימטריא "השפעה האירני"
]מבטל כל השפעת האירנים שיתבטלו כעפרא דארעא[.

 .45סיום ספר הזוהר "בגימטריא  679כמנין יחי עם ישראל
]מזל ישראל יעלה מעלה מעלה בזכות סיומי ספר הזוהר הקדוש[.

 .46ספר אדרא רבא וזוטא קדישא בגימטריא  1193כמנין "מקרבת
את הגאולה"
]למד האדרות הקדושות ותקרב את הגאולה[.

גוג ומגוג ומשיח צמח בן דויד המלך ומקדש
]בלימוד האדרות הקדושות נזכה להינצל ממלחת גוג ומגוג ,ולהתגלות
ולניצחון המשיח ובנין בית המקדש בב"א[.

 .47ספר זוהר אדרא רבא וזוטא קדישא בגימטריא  1411כמנין
"ואתם תחרישון"
]התורה אומרת "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון"" ,תחרישון" מלשון רחושי
מרחשי שפתותיינו ,שכל ישראל ילמדו זוהר הקדוש והאדרות ,ובזכות זה
"ה' ילחם לכם"[.

אות ע'
 .48עם ישראל לומדים זוהר ביחד בגימטריא  1023כמנין "שלום
על ישראל"
]כשעם ישראל באחדות לומדים זוהר הקדוש מביאים שלום[.
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אות ק'
 .49קול הזהר בגימטריא  353כמנין "מרפא לב"
]הלומד עם "קול הזוהר" וכן הלומד זוהר בקול ,הוא מרפא את הלב לכל
הצרות והדאגות[

ובגימטריא "רפא ללבי"
]לימוד הזוהר בקול רפואה ללב שלא יחלה ויהיה תמיד בריא אולם[.

ובגימטריא אור עולם
]קול הזוהר הוא אור העולם שמאיר לעולם כולו וכמו שאמרו חז"ל על בית
המקדש )בבא בתרא דף ד' ע"א(" :ילך ויעסוק באורו של עולם דכתיב:
"ונהרו אליו כל הגוים"" ,שנקרא אורו של עולם[

ובגימטריא "סגלה מכל העמים"
Łôמעä
Łמõע ִ ְ ְ
"ועôה ִאם ָ ַ
]בלימוד הזוהר יתקיים בנו הפסוק )שמות יט ה'( ְ ַ ָ
הארץ"[.
הע ִëים ִéי ִלי ָéל ָ ָ ֶ
מéל ָ ַ
סגêה ִ ָ
והייתם ִלי ְ ֻ ָ
àריתי ִ ְ ִ ֶ
Łäמרôם ֶאת ְ ִ ִ
ְàקֹ ִלי ְ ַ ְ ֶ

ובגימטריא סוד הוי"ה ליראיו
]הוא סוד ה' ליראיו והלומדים יזכו לגלויים רוחניים[

ובגימטריא שמחה
]בלימוד הזוהר זוכים לשמחה ,ושמחה מביאה לרוח הקודש[.

ובגימטריא הגיע הזמן להחליף
]להחליף את הדמיונות באמונה בדברי חז"ל ,ולהתחיל ללמוד זוהר[.

ובגימטריא הקב"ה מלך העולם
]בלימוד הזוהר תדע ותחוש שהקב"ה מלך העולם ,ועוד אם מאמין אתה
שה' יתברך מלך העולם ,רוץ ללמוד זוהר כי זה רצונו יתברך ויתעלה[.

 .50קול הזוהר בגימטריא  359כמנין "עם פלסטיני".
]בלימוד הזוהר ננצח את ישמעאל הפלסטיני[

ובגימטריא "חג שמח"
]כתוב בזוהר הקדוש )חלק א דף ע' ע"ב( ,וזמין קב"ה לאנהרא לסיהרא,
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( כמה דכתיב )ישעיה ל כו,ולאפקא לה מחשוכא בגין ההוא חויא בישא
בעתŁ
ַ ְ ִ רõאéְ בעתיםŁ
ִ ַ ָ ְ ִ יהיה
ֶ ְ ִ הëהח
ָ ַ ַ רõה ְואëהח
ָ ַ ַ רõאéְ בנהê
ָ ָ ְ ר ַהõ"והיה א
ָָ ְ
 ההוא אור, מאי אור,"אïָ  ִ ְירõתéמ
ָ ַ מחץä
ַ ַ õëבר ַעŁ
ֶ ֶ  ה' ֶאתŁחב
ֹ ֲ םõיàְ מיםçה
ִ ַָ
 וכל הימים יהפכו לימים טובים. עכ"ל,דגניז ליה קב"ה בעובדא דבראשית
.[ בב"א,ונזכה לחג שמח בביאת המשיח
xe` dide ,xn`p f"re :l"fe ,(l

gzt - `"` sevxt aizp)

mixry igzta x`eane

,'eb minid zray xe`k mizray didi dngd xe`e dngd xe`k dpald
xy`k `id dzenilye ,dngd i"r wx dnvrn xe` dl oi` dpald eiykry
on zwgxzn `idy i"r dpexqge ,dpald ielina dngd cbp dipta d`a `id
dna wx dnvr `awepa miycg zexe` oi`y oipy itl` ziy lka oke .dngd
la` ,micqgd xe`

(`"fd `idy dngd on)

dpnn zlawne `"f mr dbeeifa d`ay

dngd xe`y dna ,dnvrn xe` dl didi dpald ceq `awepd f` 'fd sl`a
,dng zpiga `xekcd zhily `idy ,oipy itl` ziya eyrpy mipewizd ceq
`idy ,dpia zx`d ceqa ,xe` dnvr `awepa etiqei mde ,dpia zbxcnl elri
.minid zray xe` `ede ,ediilr d`riay

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