
 רבינו בעל הסולם
נשמת האריז"ל בדורינו

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

 אור הזוהר 59 * אב תשע"ב

מפעל הזוהר העולמי טל: 0527651911

כּ ּל כם היּ וֹ ם  נ צּ בים ט')"אּת ם  כ"ט 408(דברים  גימטריא  
אלוּ ל", מחדׁש  י וֹ ם "ארבּ עים בּ גימטריא  - 408 גימטריא יוֹ ם " כּ ל  ז וֹ הר ׁש לּ וֹ מד מי מתחילים"כּ ל  אלוּ ל מחד ׁש  כּ י 

ישׂ ראל. כּ לל כּ ל זוֹ הר ּת יקוּ ני ללמוֹ ד

ישׂ ראל"" איׁש  כּ ל  ׁש בטיכם  לערבים",ראׁש יכם "מוות בגימטריא: 
ידי הכּ ל,ׁש על עוֹ שׂ ה והרׁש בּ "י כּ לוּ ם , לעשׂ וֹ ת צרי א הזּ וֹ הר לימוּ ד 

דוד" "נׁש מת בּ גימטריא
בּ ימינוּ . בּ מהרה ויגאלנוּ  ׁש יּ בוֹ א הּמ ל דוד לנׁש מת כּ ח נוֹ תנים הלימ וּ ד ידי לזכּ וֹ תׁש על יכוֹ ל אחד  ׁש כּ ל א וֹ מרת זאת 

אפילּ וּ  א לּ א יׁש יבה, ראׁש  אוֹ  כּ וֹ לל רא ׁש  להיוֹ ת צרי א גּ בּה ! הכי הבּ חינה ׁש זּ ה  ה ' לפני עד לעמוֹ ד  עצי מחטב 
א  אּת ם אם כּ מוֹ כם. ועוֹ שׂ ים  בכם מסּת כּ לים העם  כּ ל ור בּ נים. יׁש יבוֹ ת בּ ראׁש י מתחיל זה  אבל .מימי ׁש וֹ אב

הרבּ ים" את  "מחטיא מ ּמ ׁש  וזה ילמדוּ , א העם ׁש גּ ם גּ וֹ רמים אּת ם  אז  ז וֹ הר, מ"ג)ּת למדוּ  ּת יק וּ ן  זוֹ הר ּת יקוּ ני  .(ועיין 

הבּ ריּ וֹ ת" עם "חסד בּ גימטריא - 508 בּ גימטריא  הכּ וֹ לל ועם
הכי  החסד  זה  צדקה  לקּפ ת נוֹ תנים ׁש אם  ׁש חוֹ ׁש בים כּ מוֹ  וא ה בּ ריּ וֹ ת, כּ ל עם  ׁש עוֹ שׂ ה הגּ דוֹ ל הכי החסד ׁש זּ ה
יּ היוּ  וא עניּ ים יּ היוּ  ׁש א עוֹ שׂ ה ה ּק דּ וּ ׁש  ׁש הזּ הר הגּ דוֹ ל, הכי החסד זה לענ יּ ים  לאכוֹ ל נוֹ תנים ואם הגּ דוֹ ל,

ה צּ דקוֹ ת. לקּפ וֹ ת כּ סף לאסוֹ ף יצטרכוּ  וא יתוֹ מים , וא חוֹ לים,
וּ מארים" טוֹ בים  חיּ ים לוֹ  "יהיוּ  וּ בגימטריא

כּ יּ דוּ ע. הלמוּ ת בּ בריא וּ ת  ט וֹ בים ו ׁש נים ימים  אריכ וּ ת לוֹ  יׁש  זוֹ הר  ׁש לּ וֹ מד ׁש ּמ י
הענוה, בּ זכוּ ת אלּ א ּת מיד. מחיּ בים אנחנוּ  זה  על כּ י הּמ צווֹ ת, בּ זכוּ ת ו א  הּת וֹ רה, בּ זכוּ ת אוֹ תנוּ  יגאל  א  הּק בּ "ה
היא  ׁש הּת וֹ רה מבינים הּס וֹ ד לימוּ ד ידי על רק הזּ וֹ הר. לימ וּ ד  כּ מ וֹ  אדם הבּ ן את ׁש ּמ קטין בּ עוֹ לם אחר  דבר ואין

סוֹ ף. להם  ׁש אין מים בּ בּ חינת  מּמ ׁש 
ממליכים אנחנוּ  כּ לוּ ם, יוֹ דעים  א ׁש אנחנוּ  הידיעה ידי עלינוּ !ועל ה וּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  וּ מברכת"את ט וֹ בה "ׁש נה  

דּ אבוֹ ׁש  רחל בּ ת  מזּ ל  מלאכית האה לרפוּ את  יהיה  הּק ריאה ׁש זּ כוּ ת רצ וֹ ן יהי לוֹ מר נא זוֹ הר, ׁש לּ וֹ מד  מי כּ ל

399 גימטריא הבּ רכה" וזאת האזינוּ , ,ויּ ל "נצּ בים ,
399 גימטריא צדקנוּ " מׁש יח ּפ ני לקבּ ל "נז כּ ה

399 גימטריא הזּ הר" ספר  "בּ זכוּ ת
399 = הכּ וֹ לל עם יוֹ ם " כּ ל הזּ וֹ הר בּ ספר  "קריאה

הגּ ׁש מי. עוֹ לם ׁש ל  ה ּס וֹ ף הּת וֹ רה , ׁש ל הּס וֹ ף הימים, אחרית הּס וֹ ף, לקראת נמצאים  מּמ ׁש  ׁש אנחנ וּ  אוֹ מרת , זאת
ובה וּ ". ּת ה וּ  היתה והעוֹ לם בּ רא , "בראׁש ית מתחילים אנחנ וּ   בּ ער חוֹ דׁש  עוֹ ד 

אמן מ קר ב צדקנ מיח ני לקל  זה  ים ל זהר  מד מי ל


