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מג .גודל נחיצות לימוד זוהר הקדוש.
מד .לימוד האידרות עיקר חכמת האמת ועל ידם נינצל
ממלחמת גוג ומגוג.
מה .איך שאין לנו הצלה אלא לברוח לזוה"ק כתיבת נח.
מו .סיבת אריכות הגלות ,ומה יעשו ישראל להינצל
מהערב רב.
מז .כל אחד מישראל חייב לחדש בתורה ,וביותר בשבת.
מח .בלימוד הזוה"ק משמח פמליא של מעלה ,ונשמתו
לא מתביישת.
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המשך אות ת'
" .67בלומדי זוהר הקדוש" בגימטריא  725כמנין "אנחנו דור
שכולו זכאי"
]בלימוד זוהר הקדוש אנחנו דור שכולו זכאי ומיד מגיע המשיח לגאולנו.

ובגימטריא "לארץ בוא יבוא שלום"
]ויבא שלום אמיתי על ארץ ישראל בב"א[.

ובגימטריא "ארבע אמהות"
]בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו וזכות האימאות הקדושות יעמוד לנו
ולכל זה נזכה על ידי לומדי זוהר הקדוש[.

" .68בלומדי הזוהר הקדוש" בגימטריא  730כמנין "שיהיה שמחה
אהבה בלב"
]כך מתרבה הקדושה והשמחה וכולם אוהבים זה את זה ,ויש אחדות
בלבבות ,ומיד יבוא אליהו זכור לטוב לבשרינו בשורות טובות בגאולה
השלימה בב"א[.

" .69לומדי הזוהר הקדוש" בגימטריא  728כמנין "גמר חתימה
טובה"
]כל לומדי הזוהר הקדוש יזכו לגמר חתימה טובה ולשנה נפלאה ובשורות
טובות לכן רוץ ורשם בספר החיים של לומדי תורת חיים[.

" .70ללמוד זוהר במירון" בגימטריא ) (636כמנין "סיום מסכת"
]הלומד זוהר במירון מתקשר לנשמת הרשב"י ונחשב ליומא טבא לרבנן
ושמחתו גדולה כסיום מסכת[.

ובגימטריא "ראש העין"
]רפואה לראש ולעין ועוד הוא נחשב לראש ועיני העדה שמציל את
כלל ישראל[.

ובגימטריא ראש פנה
]ממנו יתד ממנו פינה לכל דבר שבקדושה.
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ובגימטריא "שיעורים"
הרבו שיעורים בזוהר הקדוש ונחשב לכם שאתם דבוקים ונמצאים כל הזמן
אצל הרשב"י במירון.

ובגימטריא "שמחו צדיקים בהויה"
]אמרו חז"ל הקדושים ,קבלת פני רבו כקבלת פני השכינה ,ובלומדכם זוהר
הקדוש במירון אתם צדיקים ושמחים ומשמחים וגורמים ליחוד העליון,
ונחת רוח לפניו יתברך[.

" .71לימוד האידרות במירון" בגימטריא  1024כמנין בעזרת השם
]אתה רוצה לעזרת השם בכל עניניך ברוחניות ובגשמיות תלמד את
האידרות הקדושות[.

ובגימטריא "זאת התורה"
]זאת חוקת התורה ,לכל אחד ואחד ללמוד את האדרות הקדושות ועוד
דכל תורת הסוד כלולה באדרות ,כידוע מגדולי המקובלים[.

ובגימטריא חתונת כסף
]מי שנכספה נפשו ונשמתו להיות חתן תורה אמיתי ,ילמד את האדרות
הקדושות ויזכה שנשמת הרשב"י תמליץ טוב בעדו בזה ובבא[.

ובגימטריא "לולב אתרוג ערבה הדס"
]בעם ישראל יש ארבעה מינים של יהודים ומצוה לאגד ולאחד את
כולם ורק כך יבוא משיח ,ולימוד הזוהר הקדוש מאחד את כל עם
ישראל באמת[.

ובגימטריא "נישואין מאושרים"
]הרוצה לזכות לנישואין מאושרים ,צריך לשמח את השכינה הקדושה ,ואין
לך תיקון וקישוט להשכינה הקדושה יותר מלימוד הזוהר הקדוש והאידרות,
ועל כן זוהי חובה קדושה על כל יהודי[.

ובגימטריא "רשע אבד מן העולם טובה באה לעולם"
]בלימוד הזוהר הקדוש והאידרות יאבדו כל הרשעים וכל ההמנים מן
העולם וטובה וברכה יבוא על ישראל[.
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ובגימטריא "תוספי תזונה"
]אי אפשר לחיות בלי מזון לנשמה ,והמזון הכי משובח והכי מעולה הוא
לימוד הזוהר הקדוש[.

" .72לימוד האידרות בציון הרשב"י" בגימטריא  1391כמנין "מזל
טוב ליום הולדתך עד מאה ועשרים"
]אם תלמד את הזוהר הקדוש תזכה לתקן את כל ימיך  ,ואז באמת תחיה
עד מאה ועשרים שנה שכל החיים שלך יהיו מלאים בתורה" .כי הם חייך
ואורך ימיך"

ובגימטריא "עזרה לאישה חולת סרטן".
]השכינה הקדושה בצער ואין שם על לב ,ובתיקון השכינה הקדושה ,שזה
"וçאמר
נעשה על ידי לימוד תורת הרשב"י זוכים לכל הרפואות שבעולם ַ ֹ ֶ
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ְו ָ ַ ְ ָ
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" .73לימוד הזוהר הקדוש בשבת" בגימטריא  1432כמנין "רק
בריאות ואושר"
וחסד
"א üטõב ָ ֶ ֶ
]הלומד זוהר הקדוש בשבת יזכה לרק בריאות ואושרַ ,
ימים" )תהילים כ"ג ו'( ,שבזכות
לארִ ָ ü
àבית ה' ְ ֶֹ
וŁבôי ְ ֵ
חçי ְ ַ ְ ִ
ימי ַ ָ
âפäני ָéל ְ ֵ
ִ ְיר ְ ִ
שנשב בבית ה' לאורך ימים שהוא שבת קודש מעין עולם הבא ,נזכה ל -
ימי ַחָçי"[.
וחסד ִ ְיר ְâפ ִäני ָéל ְ ֵ
"א üטõב ָ ֶ ֶ
ַ

" .74כמו אלף שנה תורה" בגימטריא  1143כמנין "אריכות
ימים ושנים"
]כל הלומד זוהר הקדוש בשבת קודש זוכה לאריכות ימים ושנים בעולם
הזה ובעולם הבא[.

ובגימטריא "חג שבועות שמח"
]כידוע דברי הבן איש חי והכסא מלך שהלומד שעה זוהר הקדוש בשבת
נחשב כאלף שנה תורה ,וממילא הוא לו כיום קבלת התורה ומגיע לו על
זה חג שבועות שמח[.
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ובגימטריא "לידתו של המשיח"
]תלמד שעה זוהר הקדוש בשבת ויתנוצץ ותאיר ותתגלה נשמתו של משיח
צדקינו בב"א.

" .75לימוד הזהר הקדוש בשבת בלבד" בגימטריא  1464כמנין
"שהשם ישמח אתכם"
]הלומד זוהר הקדוש בשבת ושומר על קדושת השבת גם בדיבור יזכה
לשמחה אמיתית מהשם יתברך.

ובגימטריא "מרפא כמו אלף שנה תורה"
]הביאו רבותינו בעלי התוספות בגמרא שבת ,את דברי רבי שמעון בר
יוחאי ע"ה שאסור לדבר דיבורי חול בשבת קודש ולכן תנצל כל רגע בשבת
ללימוד זוהר הקדוש ותזכה לרפואת הנפש ורפואת הגוף ויחשב לך בשמים
כל שעה כמו שלמדת תורת הנגלה אלף שנה.

" .76בזוהר קדוש שעה בשבת" בגימטריא  1709כמנין "לכל בשרו
מרפא ותיקון מיוחד לכל היהודים"
]לימוד זוהר הקדוש בשבת מתקן את כל נשמות היהודים מכל הגלגולים,
החיים ,ולהבדיל גם הנפטרים ,ומיד יבוא משיח[.

" .77וכולם מקבלים עליהם ללמוד זוהר הקדוש" בגימטריא 2221
כמנין "מאחל חג שבועות שמח"
]כשכל היהודים יקבלו בקבלה אמיתית ללמוד זוהר הקדוש באחדות גמורה
הוא כמו קבלת התורה בהר סיני[.
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"ובגימטריא "רפואת הגוף והנפש

.[]בקבלת לימוד הזוהר הקדוש הוא קבלת התורה ורפואה לנפש ולגוף

"ובגימטריא "מזל אושר בריאות ואהבה
.[ אהוב למטה ונחמד למעלה,]וזוכים למזל אושר בריאות ואהבה
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כל מי שלומד זוהר כל יום יזכה לקבל פני משיח צדקנו
בקרוב ממש אמן
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