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לז .גודל נחיצות לימוד זוהר הקדוש.
לח .לימוד האידרות עיקר חכמת האמת ועל ידם נינצל
ממלחמת גוג ומגוג.
לט .איך שאין לנו הצלה אלא לברוח לזוה"ק כתיבת נח.
מ .סיבת אריכות הגלות ,ומה יעשו ישראל להינצל
מהערב רב.
מא .כל אחד מישראל חייב לחדש בתורה ,וביותר בשבת.
מב .בלימוד הזוה"ק משמח פמליא של מעלה ,ונשמתו
לא מתביישת.
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המשך אות ת'
" .60אני לומד הזוהר ביחד" בגימטריא  388כמנין "הוי"ה ימלוך
לעולם ועד"
]בלימוד הזוהר ביחד תתגלה מלכות הויה ,ביום ההוא יהיה ה' אחד
ושמו אחד[.

ובגימטריא "אנחנו מאחלים לך מזל טוב"
]כל המלאכים בשמים ובראשם משה רבינו אליהו הנביא והרשב"י זי"ע
מאחלים לך מזל טוב וברכה והצלחה בכל העניינים[.

ובגימטריא "שיח סוד"
]הזוהר הקדוש הוא שיח סוד שרפי קודש מלאכי מעלה ,ובזה יהיה לך
כרטיס כניסה לגן העליון ,ורק לומדי תורת הסוד זוכים לגן עדן העליון[.

" .61אנו לומדי הזוהר ביחד" בגימטריא  394כמנין "דע מה
למעלה ממך"
]אם אתה זוכר מה למעלה ממך בוודאי תלמד זוהר הקדוש ,ועוד שעל ידי
לימוד הזוהר זוכים ליראת שמים בחוש[.

ובגימטריא "דרכי נעם"
]כל הלומד הזוהר הקדוש מקבל נעימות נפלאה ומתיקות עצומה בכל
החיים שלו[.

ובגימטריא "הארגון היהודי הלוחם"
]ארגון לומדי הזוהר הם הלוחמים האמתיים נגד קליפת הערב רב וכת
דליה ,ובלימוד זוהר הקדוש כוח הקדושה ינצח ויבוא משיח[.

" .62אנו לומדי זוהר ביחד" בגימטריא  389כמנין "האיש החכם"
]רק הלומד זוהר בתואר חכם )חסד לאברהם ,עין הקורא נהר י"ג( .וכתב
החיד"א זי"ע" :אל תהיו כסוס כפרד" ,ותדעו כי כל התורה שמותיו של
הקדוש ברוך הוא ,ונדרשת פ'ר'ד'ס ,ומי שאינו מאמין בסוד נשאר פ'ר'ד'.
)יוסף תהלות להחיד"א ,תהלים לב ,ט([
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ובגימטריא "סלמנדרה"
]במסכת חגיגה )דף כ"ז ע"א( :אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר תלמידי
חכמים אין אור של גיהנם שולטת בהן ,קל וחומר מסלמנדרא ,ומה
סלמנדרא שתולדת אש היא הסך מדמה אין אור שולטת בו תלמידי
חכמים שכל גופן אש דכתיב הלוא כה דברי כאש נאם ה' על אחת
כמה וכמה.
וברש"י סנהדרין )ס"ג ע"ב( ,ד"ה סלמנדרא  -חיה קטנה שיוצאה מתנור
שהאש בוערת בו שבע שנים ,והסך מדמה אין האור שולט בו ,ובאחז מצינו
כתוב )מלכים ב' טז( גם את בנו העביר באש ולא מצינו לו בן אלא חזקיהו.
וכל לומדי הזוהר הקדוש מוגנים ושמורים מפני האש הנורא בגיהינם ,מפני
נאם
éאֻ ְ Ł
דברי ָ ֵ
שעוסקים בתורת ה' כדכתיב ירמיה )פרק כג כט( ֲהלõא ֹכה ְ ָ ִ
סלע.
יפצץ ָ ַ
äכפæיֵ ֹ ְ Ł
ה' ְ ַ ִ

" .63אני לומד הזוהר יחד" בגימטריא  386כמנין "דוד בן ישי"
]דוד המלך מחכה לכל יהודי שילמד זוהר הקדוש כדי שתשוב מלכות בית
דויד למקומה בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו[.

ובגימטריא "הבעש"ט"
]מחכה לך שתלמד זוהר הקדוש כמו ששאל את המשיח אמתי קאתי מר,
וענה לכשיפצו מעיינותיך חוצה ,וכתוב באגרות קודש )חלק ט"ז ה'תתקע"ו(
של כ"ק האדמו"ר האחרון מילובביץ ,וזה לשונו :כיון שזהו הכרך השעה
להפיץ המעיינות חוצה וביחוד בין אחינו הספרדים שיחיו ...ובפרט במאור
ואור פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות שלפני כמה דורות
היה זה נחלת הספרדים לימוד הזוהר ועניני קבלה ,עכ"ל .ועיקר ביאת
המשיח תלוי בלימוד הזוהר ועניני קבלה[.

ובגימטריא "חסידי ברסלב"
]כל חסידי ברסלב לומדים זוהר בחבורה קדושה[.

ובגימטריא "לגמול חסד עם כל אדם"
]הרוצה לקיים דברי חז"ל על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל
העבודה ועל גמילות חסדים ,בלימוד הזוהר מקיים שלשתם כאחד[.

ובגימטריא "מיליון דולר"
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]לימוד שעה זוהר בשבת בשמחה שווה מליון שנה תורה פשט בחול[

ובגימטריא "סוף עמלק"
]בלימוד הזוהר הקדוש נקיים מצוות מחיית עמלק ככתוב בזוה"ק[.

ובגימטריא "ענני הוי"ה ענני"
]כל תפילותיך יתקבלו ברצון אם תלמד זוהר הקדוש[

ובגימטריא "רופא מומחה"
]הרשב"י זי"ע הוא הרופא המומחה הגדול שמרפא גוף ונפש ,ומתקן כל
הגלגולים שעברו ושלא יהיו יותר ,לכך זוכים לומדי זוהר הקדוש[.

" .64אני לומד הזוהר יחד" בגימטריא  386כמנין "סלמנדרא"
ובגימטריא  386עם הכולל כמנין "חודש אלול"
]כבר אמרנו למעלה שהזוהר הקדוש הוא הסלמנדרא שמגן ולכן מאוד
נחוץ בחודש אלול להתחזק בלימוד זוהר הקדוש להתכונן לראש השנה[.

ובגימטריא "משיח וודאי"
]כבר אמרו בזוהר הקדוש "בדא יפקון מן גלותא ברחמי"[.

ובגימטריא "שכינה"
]הלומד זוהר הקדוש מקים שכינתא מעפרא[

ובגימטריא "רופא לכל חי"
"וçאמר ִאם
]ורופא כל חי זה הקב"ה ,ישמרהו ככתוב )שמות פרק ט"ו כ"ו( ַ ֹ ֶ
למצõתיו
והאזנָ ְ ִ ְ ô
ôע ֶłה ְ ַ ֲ ַ ְ ָ
àעיניו ַ ֲ
והŁçר ְ ֵ ָ
אלהיָ ָ ַ ְ ý
יהוה ֱ ֹ ֶ
Łôמע ְלקõל ְ ָֹ
Łמõע ִ ְ ַ
ָ ַ
אני
עליéִ ýי ֲ ִ
לא ָא ִłים ָ ֶ
במצרים ֹ
łמôי ְ ִ ְ ַ ִ
אŁר ַ ְ ִ
הëחלה ֲ ֶ
חñיו ָéל ַ ַ ֲ ָ
ְוŁמרéָ ôל ֻ ָ
ָ ְַ ָ
רפא ."ýוכבר אמרו רבותינו שבלימוד זוהר הקדוש חוזרים בתשובה
יהוה ֹ ְ ֶ
ְ ָֹ
ומקיימים כל המצוות ביראה ואהבה) ,ועיין אור הזוהר באריכות([.

" .65חכמת הקבלה" בגימטריא  610כמנין "דור שכולו זכאי"
]הקדמה :ידוע מה שפסק הכף החיים )סופר( ,דהלומד זוהר הקדוש גם בלי
הבנה נחשב לו כלימוד הקבלה ,וכבר הבטיחו משה רבינו ואליהו הנביא
לרבי שמעון בר יוחאי זי"ע דבספר הזוהר הקדוש יצאו מן הגלות ברחמים
ובלי נסיונות ,השם יזכינו יראו עינינו וישמח לבנו ,בב"א.
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אמרו חז"ל בגמרא סנהדרין) ,וראה בספר שירה וזמרה( ביקש הקב"ה
לעשות את חזקיהו המלך למשיח ,ומפני שלא אמר שירה נפסד ,וכל
העולמות התחננו לפני השם יתברך על זה ,ומבאר המהרש"א שם דמפני
שלא היה כדורו של חזקיהו מדן ועד באר שבע אפילו תינוקות קטנים כולם
ידעו את הלכות החמורות של טומאה וטהרה ,ולכן היה דור שכולו זכאי,
ומי יודע מתי יהיה שוב.
ואמרו כל הקדושים ובראשם המהרח"ו הרש"ש הרמח"ל והגר"א זי"ע דרק
כאשר כולם ילמדו זוהר הקדוש תורת הסוד וחכמת הקבלה ,אז תבוא
הגאולה ,ומובן מפני שבזה יהיו דור שכולו זכאי ,ולימוד חכמת הקבלה
מביא לדור שכולו זכאי[

ובגימטריא "אתרוג"
]בארבעת המינים האתרוג הוא הכי מושלם ,שיש לו גם ריח וגם טעם ,ועוד
דוד המלך נמשל לאתרוג שדומה ללב ,וכל זה מרמז שבלימוד חכמת
הקבלה יזכו לשלימות כאתרוג ויזכו למלכות דוד בב"א[.

ובגימטריא "בלי עצבות"
]בלימוד חכמת הקבלה תגורש הסטרא אחרא שממנה העצבות כמו
שביאר האר"י על התפילה" ,והסר ממנו יגון ואנחה" ,ובשלימות הלימוד
יזכה לששון ושמחה.

ובגימטריא "דרכי שלום".
ובגימטריא "זהו דרך התורה של דרכי שלום".
ובגימטריא "האור שבכולם"
]זהו האור הגנוז שבתורה שגנוז לצדיקים שבכל דור ,ועתה על ידי לימוד
הזוהר הקדוש יכול כל אחד לזכות לכך[.

ובגימטריא "הבאנו שלום עליכם"
]בלימוד חכמת הקבלה יבוא שלום האמיתי[.

ובגימטריא "הלהבה הנצחית"
]היא הבוערת בכל אחד ואחד ללא הפסק ללמוד את הזוהר הקדוש המאיר
את הנשמה ,ולימוד תורת הקבלה הוא עיקר חיותה ,כמו שכתוב בזוהר
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הקדוש דעל ידי לימוד הסוד זוכה לכל חלקי הנשמה שלו[.

ובגימטריא "לחיות בעולם הבא"
]רק בלימוד חכמת הקבלה זוכה ליכנס לגן עדן העליון ,ולחיות לעולם הבא,
ולהרגיש עוד בחיותו בעולם הזה טעם גן עדן ומעין עולם הבא[.

ובגימטריא "מעשר"
]כל אחד חייב להקדיש מעשר מזמונו ללימוד תורת הסוד ,ועוד לעשר
מזמנו לזכות אחרים ולהפיץ את הזוהר הקדוש ,וכמו שאמר הגאון הקדוש
רבי שמעון יהודה הכהן שקאפ זצ"ל ,דכל מה שזכה לחלקי התורה
וחידושיה הוא מחמת שעישר משמנו לזיכוי הרבים[.
]ועוד מעשר מלשון עשירות ,שלימוד חכמת הקבלה ותורת הסוד סגולה
לעשירות ברוחניות וגשמיות ולאריכות ימים .ודרשו בספרים הקדושים
"מ'א'ש'ר שמנה לחמו ,מ'לימוד א'מר ר'בי ש'מעון שמנה לחמו[.

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

‰

