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.632א = הקדוש" "הזוהר
632 = "דאורייתא" גימטריה

מדאורייתא. הוא הזוהר לימוד שחיוב :ביאור
השלישי? עול ממלחמת ישראל ע את להציל יכול היה מי

הסול!תשובה: בעל
שמו? של הגימטריה מה 

ויחנ.ב. אלי פניו הוי"ה יאר 538 = הלוי" שמחה ב לייב "יהודה של הגימטריה ער
.ניצלי היו הקדוש זוהר ולומדי בקולו שומעי היו ואלו האריז"ל, נשמת לקבל שזכה ביאור:

18ג. שה האותיות מני ע 51 = "הלוי" 353 = "שמחה" 52  "ב" 52 = "לייב" 30 = "יהודה"
הכולל ע א"ס שר = גרמניה = היטלר = 562 בגימטריה הכל ס = 1 והכולל 5 שה המילי מני ועוד

.562
,העול מלחמת לפני שנה 20 אות כשהזהיר בקולו, שומעי היו ישראל וגדולי הרבני שאלו ביאור:
ולבטל זוה"ק ללמוד העול בכל ישראל לכל וצוו הזהירו תרפ"א בשנת עיה"ק ירושלי של הבי"ד וכ
ולומדי שומעי היו א כי ,הקדוש זוהר ללמוד תלמידיה לכל אמרו ולא שמעו ולא הגזירות,
ובוודאי ס"א, שר ,גרמניה היטלר, שזה עמלק קליפת את מכניעי היו ,לאלפי הקדוש זוהר ומסיימי

.ניצלי היו
562ד. שוה = ..... הגמטריה]הרב/ני חשבו בלי ואפילו  ישיבות וראשי רבני "האדמורי כל וכ].

שלו:]ביאור: ההופעה כוח לפי אחד כל מודדי בשמי]לה אשרי הקדוש, זוהר ללמוד אומרי ה א
משואה, ישראל ע את ולהציל ,הרבי את לזכות ובכוח ישראל ע את מצילי וה ,חלק ואשרי

וגשמי הגזירות,רוחני לבטל זמ השמי מ שנתנו תרפ"א בשנת החרדית עדה "ובד הסול בעל אצל שרואי [כמו
ותיקו 'ל תיקו זוהר תיקוני  רח"ל קרבנות מיליו שש לנו ועלה ,בקול שמעו ולא  זה כנגד זה הכל עשה והש

ועוד]מ"ג ,.
הקדוש זוהר ללמוד שלא אומרי ה א שכ וכל הקדוש, זוהר ללמוד אומרי לא ה כמווא אז]

המקובלי)]נחשבגימטריהמשיחש (כתבי לכת, ושייכי  גרמני היטלר, של גימטריה אותו ה אז
.שנה 100 לפני אות החרימו ישראל גדולי 153ש רח"ל, הדרדעיויכולי גדול כוח לה שיש וכיו

הקדוש בזוהר שיהגו ישראל לכל ללמד מחוייבי ,ישראל למליוני יתנולהגיע ,כ עושי שלא זמ וכל ,
מיליו כל על וחשבו די[השפעת כוח ביד[לפי התלוי ישראל איש וכל תשובה מיליובעלי [זכור!

בגרמניה] שנהרגו מיליו 6 נגד  יהודי מליו 6 = ואמא ואבא ילדי 4 הפחות לכל יש משפחה ולכל ,משפחות,
.שלימה תשובת ואי כראוי, מתקני לא הקדוש זוהר לומדי שלא זמ שכל

צדקי. משיח = ומושיע גואל מל = ביד ומוות חיי בגימטריה:
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צדקי! ומשיח ומושיע גואל למל נזכה ובלימוד ,לא או תלמד א ביד והמוות החיי ביאור:
562 = מתיווני = שיי הוא לומד שלא ומי

652:(המילי כל כולל ע בגימטריה)
ל"ה. מחול הכיפורי יו" =

ומביא = הכיפורי יו כמו מכפר שהזוהר :ביאור= אהבה כמות עזה = והצלחה טובה פרנסה ביאור:=
.יתבר הש את באמת אוהבי ה הזוהר שלומדי

בס"ד"ו. מעולה והמזל לכ יהיו טובי חיי" =.(הכולל ע)
מזל ויעלה בס"ד, מעולה והמזל לכ יהיו טובי חיי = לה יהיה הקדוש הזוהר שלומדי ביאור:

.מעלה מעלה
חסד".ז. "גמילות =

ישראל. לע הגדול הכי החסד זה הקדוש זוהר שכשלומדי ביאור:
פייגה"ח. ב נחמ" = 308 = זוהר" "לימוד של הגימטריה ער

לרבנו. וג לרשב"י ג מתקשר הזוהר שבלימוד ביאור:
"גרמניה".ט. =

.יהודי מיליו 6 הורגי היו לא הסול בעל של בקולו שומעי היו שא ביאור:
פנחסי. = מליז'נסק ליפמ אלימל = יעקב יצחק אברה = 638 = "הקדוש "הזוהר של הגימטריה ער

.הכה אלעזר ב
ובזה ישראל, ע את שהצילו הקדושי להצדיקי ומתקשר הקדושי לאבות שמתקשר ביאור:

ישראל. ע את מצילי
.יוחאי".יא בר שמעו" = 703 = הזוהר" בזכות "גאולה של הגימטריה ער

תורתו. שנלמד ידי על מהגלות אותנו להציל יכול הרשב"י שרק :ביאור
מאומ".יב. נחמ נחמ נח נ "רבי =

זוה"ק. ללמוד צריכי ,זי"ע אודסר ישראל רבי צ"הגה הסבא תלמידי שכל :ביאור
.שלמה".יג "תשובה = מצוות" "שומר = 1088 = הזוהר" בזכות שלימה "גאולה של הגימטריה ער

הזוהר לימוד ידי על ורק א נעשה זה ,בתשובה אלא נגאלי ישראל שאי חז"ל שאמרו שמה ביאור:
הקדוש.

ונחש".יד. חוה הראשו אד" = 990 = "הזוהר בלימוד נגאלי "ישראל של הגימטריה ער
הראשו אד של במדרגה להיות זוכי וישראל הדעת ע חטא את מתק הזוה"ק שבלימוד ביאור:

ראשונות. לוחות בקבלת להיות שזכו כמו החטא, לפני
הוא".טו. ברו הקדוש המלכי מלכי מל" =

אותנו. גואל ומיד ברו הקדוש את משמחי הקדוש זוהר לומדי ישראל שכאשר ביאור:
החוש".טז. מ הרבה דוחה אור מעט" =

זוכי הקדוש הזוהר שבלימוד הכוונה שמרו, תורתי ואת עזבו אותי ולוואי חז"ל שאמרו שמה ביאור:
.הגאולה אור ויאיר הגלות של החוש את ידחה בראשית ימי מששת הגנוז שהאור

דוד".יז. ב משיח יוס ב "משיח =
ימות ולא ובשלוה בשלו המשיחי שני לביאת זוכי הקדוש זוהר לומדי ישראל שכאשר ביאור:
להתפלל יכוו תצמיח", מהרה עבד דוד "וכסא עשרה בשמונה שמתפללי כמו ח"ו יוס ב משיח

האריז"ל. שיחיה, יוס ב משיח על
נפש".יח. "עצת =

הקדוש. זוהר ללמוד היא כללית ולגאולה פרטית לגאולה שנזכה ביותר הטובה העצה כי ביאור:




