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ִגיַמְטִרָיאֹות ַהֹּזַהר
ְּבֶהְמֵׁשִכים

ז' חלק

יבאר : ְָֹ

הקדוש.כה . זוהר לימוד נחיצות גודל 

ומגוג.כו. גוג  ממלחמת נינצל  ידם ועל  האמת חכמת עיקר האידרות לימוד

נח.כז. כתיבת לזוה "ק  לברוח אלא  הצלה  לנו  שאין  איך

רב.כח. מהערב  להינצל ישראל יעשו ומה  הגלות, אריכות  סיבת

בשבת.כט. וביותר בתורה, לחדש חייב  מישראל  אחד כל

מתביישתל. לא  ונשמתו  מעלה , של פמליא  משמח הזוה "ק  .בלימוד 

ס ' אות 

בגימטריא האידרות סיום "קץ44742. בשר"כמנין כל
השלם]. לתיקון תזכה כן  ידי שעל ועוד בשר ", כל  מ"קץ תינצל ובכך האידרות וסיים [למד

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

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

"בגימטריא הזוהר ספר  סיום ישראל45679. עם יחי כמנין
הקדוש ]. הזוהר  ספר סיומי בזכות מעלה מעלה  יעלה ישראל [מזל

בגימטריא קדישא וזוטא רבא אדרא ספר הגאולה "461193. את "מקרבת כמנין
הגאולה]. את ותקרב  הקדושות  האדרות [למד

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

בגימטריא קדישא וזוטא רבא אדרא זוהר ספר תחרישון"471411. "ואתם כמנין
"ה' זה  ובזכות והאדרות, הקדוש זוהר  ילמדו ישראל שכל שפתותיינו, מרחשי רחושי מלשון "תחרישון" תחרישון ", ואתם לכם  ילחם "ה' אומרת  [התורה 

לכם "]. ילחם

ע ' אות 

בגימטריא ביחד זוהר לומדים  ישראל עם ישראל "481023. על  "שלום כמנין
שלום]. מביאים  הקדוש זוהר לומדים באחדות ישראל [כשעם 
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ק ' אות

בגימטריא הזהר קול  לב"49353. "מרפא כמנין
והדאגות] הצרות לכל הלב את מרפא הוא  בקול , זוהר  הלומד וכן  הזוהר " "קול עם [הלומד

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

עולםובגימטריא אור
המקדש בית על חז"ל שאמרו וכמו כולו לעולם שמאיר העולם אור הוא הזוהר  ע "א)[קול ד' דף בתרא "ונהרו(בבא דכתיב : עולם  של באורו ויעסוק "ילך :

עולם ] של אורו שנקרא  הגוים"", כל אליו

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

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

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

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

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

בגימטריא הזוהר קול "עם50359. פלסטיני".כמנין
הפלסטיני ] ישמעאל את ננצח  הזוהר  [בלימוד

"חג  שמח "ובגימטריא
הקדוש בזוהר  ע "ב)[כתוב  ע' דף א דכתיב(חלק כמה בישא, חויא  ההוא  בגין מחשוכא לה  ולאפקא לסיהרא , לאנהרא קב"ה וזמין  כו), ל ְָָ"והיה (ישעיה

ï יר õתéמ äמחץ õë ע Łבר את ה ' Łחב àיõם הçמים Łבעת éא õר Łבעתים יהיה הח ëה  ואõר החëה  éאõר הêבנה ליה אõר  דגניז אור  ההוא אור , מאי א", ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
בב "א]. המשיח, בביאת שמח  לחג ונזכה טובים לימים יהפכו הימים  וכל עכ"ל. דבראשית, בעובדא קב"ה

                        
                         

                        
                       

             

אמכל  ממש בקרוב צדקנו משיח פני לקבל  יזכה  יו כל  זוהר שלומד מי 
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נתיסדה  התחתון"  עדן  "גן  עמותת 
למען פדות השכינה הקדושה, ופועלת 
)מלכ"ר(,  ועיקר  כלל  רווח  מטרת  ללא 
את  להפיץ  מטרה  לעצמה  שמה  אשר 
והחדרת  הקדוש  הזוהר  ספר  לימוד 
חשיבותו בכל העולם, לקירוב הגאולה 
ישראל.  מעם  קשות  גזירות  ולביטול 
הנביא  אליהו  רבנו  משה  כהבטחת 

והרשב"י זיע"א.
לתרום  השתדלו  אנא  יקרים!  אחינו 

ולסייע ככל יכולתכם.
ביותר,  הקטנה  ואפילו  תרומה,  כל 
מכל  להינצל  ישראל  עם  לכל  מסייעת 
להגאולה  ולזכות  והבעיות  היסורים 

השלימה בקרוב ברחמים!

3 דרכים לתרומה:
כרטיסי      סוגי  כל  -באמצעות 

האשראי בטלפון 0548-433385. 
-בהפקדה לבנק פאג"י:  סניף 179 

מספר חשבון 409-545643 
קוד מוסד 47695. 

"גן  לפקודת  המחאה  -בשליחת 
עדן התחתון" )למוטב בלבד( רחוב 

נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש. 

מפעל הזוהר העולמי
שע"י עמותת "גן עדן תחתון"

רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש 
טלפון 054-8436784

פקס: 02-995-1300

ובו: 12.000
ספרים, דרשות לשמיעה,

קבצים ותמונות
ועוד...

תקליטור
אוצרות הזוהר

הרשב"י קובע:
בספר הזוהר יצאו בני ישראל מהגלות

המאגר הגדול בעולם
בעניני הזוהר הק'!
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