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ו' חלק 

א
אקצם " עה בים  יתנ י  י)"ם  ח פרק בתרא(הושע  בבא הגמרא כמאמר ח.), אי(דף נאמר ארמית בלשון זה פסוק עולא  "אמר : ְְֲִִִֵַַַַָ

אקבצם . עתה כולהו תנו

אם כלומר : הקדוש", זוהר בלימוד  מתאחדים "היהודים  בגימטריה 1308 = אקבצם" עתה  בגוים  יתנו  כי  "גם  של הגימטריה ערך
משיח . ויבוא הגליות כל יתקבצו במהרה הקדוש, זוהר  בלימוד  מתאחדים  היהודים כל

ב 
אד "נאם  .1704 = משיח " בחבורת הקדוש הזוהר  "לימוד של הגימטריה ידערך לנקציו"ני  עליו אקץ ע ד  י ראל נדחי  מקץ וד  ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹֹֻ

ח) נו פרק משיח .(ישעיה ובא הגליות כל מתקבצים  מיד משיח  כמנין זוהר סיומי 358 של הקדושה לחבורה שבהתחברינו  אומרת  זאת ,

ג 
מתי , נ ני , לתלמידיו, מען רי  אמר ס "ז.)וכן את(גיטין שנלמד  הקדוש, הרשב "י  של בקשתו שזוהי  תורתי, למדו פירוש , ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ

הקדוש. זוהר "שכינה תורתו  שמחה" היתה "ליהודים  ישועות" "כוס  בגימטריה: 878 = מדותי " שנו "בני  של הגימטריה ערך
נד  מ מים  וב ועבירם  ים  קע הפסוק: בגימטריה יג )נגלית" עח פרק (תהילים ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָ

ד
מתי,  נ ני , לתלמידיו, מען ר י  אמר ס "ז.)וכן  =(גיטין  מדותי " שנו בני  לתלמידיו  שמעון  רבי  אמר  "וכן של  הגימטריה ערך , ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ

אל ה' אני  י  קד ים והייתם "והתקם 2403 גימטריה ז)היכם "2403 כ פרק  ישראל(ויקרא כל הקדוש  הזוהר לימוד ידי  על כי , ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַֹ

השכינה. להשראת וזוכים  עליונה בקדושה מתקדשים

ל"ע א מרתיו רח ת מלאכיו ד)הט"ה קד פרק על(תהילים עושים, ה' משרתי  הקדושים  המלאכים  הקדוש, הזוהר לימוד ידי  ְְְֵֵֶַָָָָֹֹ

ונפלאות. ניסים לישראל

ה
לרעים " ה' אמר לם  "אין בגימטריה: 1354 = הקדוש" זוהר  לומדים  ישראל "כל של הגימטריה כב)ערך מח פרק ידי(ישעיה על , ְִֵַָָָָ

רב. מהערב ונפרדים ישראל, ומתלבנים  מתבררים  הקדוש הזוהר לימוד 

ח וא יבה לי וח  ני  דבר ""חכם יא)רפי כז  פרק ומתבדלים(משלי עליונה חכמה  מקבלים  ישראל כל הקדוש הזוהר לימוד  ידי  על  , ְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹ

מהרשעים .
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חנ ני " קל מע י ה'  ר"(ו כח פרק שכתוב (תהילים  כמו ישראל כל של התפילות מתקבלים הקדוש הזוהר  לימוד ידי על , ֲִַַָָָ

מ"ג. תיקון זוהר בתיקוני 

השכינה. להשראת  וזוכים  עליונה  בקדושה מתקדשים  ישראל כל הקדוש הזוהר לימוד  ידי על הברוכה". הקדושה  יורדת היא "הנה

ו

ב " מה  ע ודבר  פיו מענה  לאי "מחה 1709 = בשמחה" הקדוש זוהר לומדים ישראל "כל של הגימטריה פרקערך (משלי ְְְְֲִִִִֵַַָָָָ

כג ) ב",טו מה ע "דבר וזהו הקדוש, בזוהר  פיו  לימוד ידי על כלומר פיו, במענה לשמחה זוכים  הקדוש הזוהר  לימוד  ידי  על ,ְִַָָ

השלימה. לגאולה לזכות  כדי  עתה הזה הקדוש הלימוד  ביותר שנצרך

רע" י קד ל ילין  ובע  לחים ה' כג )"יראת יט פרק  וארוכים ,(משלי טובים  לחיים  ה' ליראת  זוכים  הקדוש הזוהר לימוד ידי על , ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

רעות. שמועות  מכל ולהינצל שמחות, לשובע

היהודים . לכל השפע והבאת הברית תיקון הוא  בשמחה הקדוש הזוהר לימוד  היהודים ", לכל מיוחד ותיקון מרפא בשרו  "לכל

ז 

"ל בגימטריה: 2413 = בשמחה" בשבת  הקדוש זוהר  לומדים  ישראל "כל  של הגימטריה לערך  טהר  כתם  טדת יערכה אא  ְְְִֶֶֶַַַָָֹֹ

יט)תסה" כח פרק הזה.(איוב הקדוש ללימוד  בעולם ערך דאין , ְֶֻ

ענן" הת ונראתה  הארץ על ענן ענני  יד)"והיה ט פרק שלא(בראשית ומגן שומר  בשמחה, בשבת הקדוש הזוהר לימוד  שזכות  , ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

הקשת. ראו ולא  ומציל מגן בחייו הקדוש הרשב"י שהיה כמו לקשת נצטרך

נ הם  לעמ"עד  ינב יתד הר  יד צן )פף ירלם "(ת  יבעת פרק זוכיםלב)(ישעיה בשמחה  בשבת הקדוש הזוהר  לימוד  ידי  שעל , ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹֹֹ

הבחירה. בית ולבנין לגאולה

ואמת""ועב  חסד  ורב א ים  אר וח ן רחם  אל ה' ה' וקרא ניו על ה' ו)ר לד פרק  בשמחה (שמות בשבת הקדוש הזוהר בלימוד , ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

קדוש. ושפע רחמים, של מדות י "ג  להתגלות זוכים

ח

עולמות. לש"י  זוכים  הסוד  בתורת  שהעוסקים חדש, בזוהר  שכתוב כמו ש "י  גימטריה ,310 = זוהר בלימוד

ט

בריך "קודשא  רחיץ, אנא  הוא  ברוך  בקדוש רחיץ" אנא "ביה הצדיקים שפירשו כמו  "רחץ" = 298 בגימטריה היהודים " "זוהר 
נרמז  וזה מקוה, כמו  הנשמה את מטהר  הקדוש הזוהר שלימוד זי"ע מקאריץ פנחס רבי  ואמר הוא ", חד  וישראל ואורייתא היא

נשמתך. את ורחץ הזוהר , בלימוד עצמך קדש ורחץ", "קדש

י

שכתוב  כמו הקדוש בזוהר  יעסקו ישראל שכל מהימנא רעיא משה רצון  שזה  משה, גימטריה 345 הכולל עם 344 = לכולם " "זוהר 
כח)בזוהר  דף  ולסעדה.(בראשית הקדושה  השכינה את לגאול  רבנו למשה  עוזרים הם  הקדוש זוהר  בלימוד  שרק ,

יא

זוכים אז הקדוש זוהר באהבה  יחד  לומדים  כאשר  כלומר  "שכינה", גימטריה 385 = זוהר" לומדים  באהבה  "יחד 
קדושים . לישראל סוכה לצל  היא  והשכינה בישראל  הקדושה  השכינה להשראת




