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ז' חלק

: ְָֹיבאר

הקדוש.לא . זוהר לימוד נחיצות גודל 

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

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

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

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

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

ר ' אות 

בגימטריא אלעזר" רבי  יוחאי בר שמעון "רבי אבות"511435. בזכות יגאלו  "ישראל כמנין
סוכה בגמרא שכתוב ע "ב)[כמו מ "ה הדין (דף מן כולו העולם כל את לפטור  אני  יכול יוחאי בן שמעון רבי משום  ירמיה רבי אמר  חזקיה  ואמר  :

סופו עד העולם שנברא מיום  עמנו עוזיהו בן יותם ואילמלי  עכשיו ועד העולם שנברא מיום  עמי בני  אליעזר ואילמלי עתה עד שנבראתי מיום
אם  מהן ובני  אני הם מאה  אם מהן ובני  אני הן אלף אם מועטין  והן עלייה  בני  ראיתי יוחאי בן  שמעון רבי משום ירמיה רבי אמר  חזקיה  ואמר

ברחמים]. במהרה  נגאל זי"ע  הרשב"י בתורת הנדבקים ובזכות עכ "ל. הן, ובני  אני הן שנים

ש ' אות 

בגימטריא זוהר" לומדים ישראל "שבטי סוד"521210. דרש רמז "פשט כמנין
הפרד"ס ]. חלקי בכל בתורה נשמתו חלק את לקבל זוכים הקדוש , הזוהר  בלימוד ישראל שבטי כל ובהתאחדות פרד"ס חלקי ארבעה  בתורה  [יש

ת ' אות 

בגימטריא הזוהר ספר עם תשובה  "הק531386. אותי".כמנין רק  אוהב הוא ב"ה 
מי  שרק  הקדוש  בזוהר  שכתוב  וכמו יתברך , ה' אצל  יחיד בן נקרא  זוהר הלומד שכל ודע יתברך, ה ' לאהבת תזכה ובכך  זוה"ק ותלמד בתשובה [תחזור

בן]. בבחינת נקרא הסוד תורת שלומד 

ä אמרŁ õמé àרקיע, õà מת ïאר  הäא üריà וקäדŁא הäא, üäרà Łõדñלה àן נקרא סõד, ïי על ה ëצוõת  וטעמי  הõôרה רזי לדעת הàñלה  àחכמת ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָוהעõסק
והäרמנא  רäŁת ãלי ואית àר, àלא וע çיל äלמטרõניתא, למלéא àן איקרי  âאõריתא, רזין  âאõליף מאן  éעבדים, אם  éבנים אם  מהימנא): äברעיא זהר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ(àתäñני 

.õנõŁל éאן עד ,ãיליâ àפמליא ãלי א àôŁח ה äא üריà וקäדŁא  äלקט , לאôŁע Łעא  דמלéא àגנזי łïה')לח ïרק  יב מאמר  ב' חלק ה àרית (ספר  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

בגימטריא הזוהר" ספר  עם רק  "תשובה  "כל541686. לתקן"כמנין אפשר דולק הנר עוד
ישראל]. עיני ותאיר  נשמתך את  תתקן  ובכך הקדוש זוהר ולמד רגע  כל [נצל

בגימטריא זוהר" "לימוד "ביליונר"55308. כמנין
הקדוש ]. זוהר  הלומד הוא בעולם  היותר  הגדול [העשיר
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"ו פייגה "בגימטריא בן נחמן
שנה]. בכל הקדוש הזוהר  את ולסיים ללמוד לכולם  צוה  זצ"ל הקדוש [רבינו

"ו מסחר"בגימטריא
במשלי המלך שלמה דברי ויזכור ללמוד, אחרים  ויזכה  הקדוש בזוהר וילמד זמנו, את יבזבז לא  האמיתי  יגיח)[הסוחר ג חכמה (פרק מצא אדם  ְְֵַָָָָָָאŁרי

וכב õד: ע Łר ãמאולłà ãימינà ימים ü אר :ãב äוŁי לא  ýחפצי וכל מïנינים היא יקרה :ãאתäבô äמחרäץ éסף  מíחר ãסחר ט õב  éי ôב äנה: יפיק ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹואדם
מאר]. ותמכיה  ãà לëחזיקים  היא חçים עץ Łלõם: נתיבõתיה וכל נעם דרכי âְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻרכיה

"ו הגנטי"בגימטריא הצופן
הזוהר]. לימוד הגנטי בצופן עמוק טמון יהודי [לכל

בגימטריא זוהר" לומד "אני "חג (359)56. שמח "כמנין
בתורה]. שיעסקו כדי אלא לישראל טובים  ימים  ניתנו ולא זוהר , תלמד שמח, לחג לזכות רוצה  [אתה

לב"ו ורחב נדיב  "אדם בגימטריא
ל  הוא לב  ורחב  נדיב שהוא בב "א].[מי צדקינו  משיח  יבוא ובזכותו ישראל, לעם קץ לאין זכויות שמנדב הקדוש, זוהר  ומד

הארץ "ו "במיטב בגימטריא
ה' "רוצה יא) שביעי פרק  הקדושה (שער – חכמה ראשית בספר [כתב
עד  וממתינים לילה  בחצות הקמים על לחסדו", המיחלים  את יראיו את
המוטל  החיוב  האלו מהמאמרים  מבואר  הרי  חסד. של חוט  לקבל  היום
מבואר  וכן ביום, לילה לקשר  ואילך לילה מחצות בתורה העוסק על הרי
איילתא  אתער  וכד לשונו, זה ע"א) סוף  כה דף ויקרא פרשת (זוהר שם עוד
תקיפא  כאריא ואתגבר לה דקני  זכאה  ההוא וקם נחתא צפון ברוח קדישא
קמי  לאתחזאה קדישא  איילתא בההיא ואזיל צפרא דאתי  עד באורייתא 

לשונו. כאן  עד דחסד, חוטא חד לקבלא מלכא
ע"ה  מורי ביאר  ליה  דקני זכאה ההוא וקם ואמרו בבירור יותר  מבואר הרי
כאדם  בשכינה להתקשר  חצות קימת שתהיה שצריך אלו, בדבריו גדול דבר
מצד  אלא הנאה ואין ממנו אהבתה שתפרד רוצה שאינו לאשתו המקנא
אותו ותעזוב ממנו השכינה שתפרד רוצה שאינו מקנא הצדיק כן האהבה ,
רצונה  לעשות  קם בה לו שיש  האהבה מרוב ולכן ממנו, אהבתה  ותפרד
שיקום  שמי ספק  ובלי זווגה הוא התורה  עסק ידי שעל בתורה לעסוק 

שינה. לו יבא לא  הנזכרת זו אהבה בחשק בתורה לעסוק
צפרא, דאתי עד תקיפא כאריא ואתגבר  בדבריו ע "ה הרשב "י אמר ולזה 

הזווג. לסוד העליון צדיק  דוגמת הוא בחצות והקם
טרף ה) קיא, (תהלים פסוק על ע "א) צ דף  אמור (פרשת בזוהר פירשו וכן
יב) לא, (משלי כתיב כי אלא ליראיו נתן  טרף  מהו לשונו, זה ליראיו, נתן 
דלעי  נש בר דכל אוליפנא מהכא לביתה, טרף ותתן לילה  בעוד ותקם 
אתערת  ישראל דכנסת בשעתא ליליא בפלגות וקם בליליא באורייתא 

ויהבין  מלכא מרי  אקרי והאי בהדה אשתתף והאי למלכא ביתא לאתקנא
וחק לביתה  טרף  ותתן דכתיב הוא הדא  ביתא , תקוני מאינון  יומא כל ליה
בני  ביתה אקרון  בליליא בהדה  דמשתתפי  אינון דכל ביתא מאן לנערותיה ,
מאתר  נטלא דאיהו ממש טרף טרף , מהו ליראיו, נתן טרף כך ובגין ביתה
להאי  זכי ומאן לחמה, תביא ממרחק יא) לא , (שם  דכתיב  עילאה, רחיקא
דאשתדל  מאן בריתו, לעולם יזכור דכתיב אוכח דקרא סופיה טרף
אית  עילאה חד דצדיק אלא עוד ולא בליליא, בהדה לאשתתפא באורייתא 
לכנישתא  תרווייהו וירתין בהדיה אשתתף והוא  הוא, בריך לקודשא ליה
שיזכו והטעם  לשונו. כאן  עד ארץ, ירשו וצדיקים  כט ) לז, (תהלים  דישראל
מדה, כנגד מדה שהיא מפני בחצות הקמים במאמר  הנזכר  הטרף לסוד
ידיכם  שאו כדכתיב  הקדוש ממקום הברכות להמשכת גורמים שהם כמו

ד  ויקרא (פרשת  בזוהר כמבואר  מזונם קודש , להם שינתן ראוי  כן  ע "א) יג , ף
לעוסק שיש  הגדולה  המעלה  מבואר הרי לאו . שומע  אתה הן  ומכלל משם
(פרשת  בזוהר  עוד ביארו וכן  ביום . לילה ומקשר ואילך מחצות בתורה
עמה  מחבר האדם  כאשר שחרית לתפלת שבח שיש ע"א) קלא דף תרומה
קדים  כרוזא כדין  הבוקר  עת מגיע שכאשר שם אמר הלילה, עסק תורת
בשבחי  אתתקנו למאריהון  דמבחן  אינון עליונים קדישי אתעתדו וקרי 
מגו דקם מאן  חולקיה זכאה ליליא, מן יממא אתפרשו כדין  דיממא,
כאן  עד דצפרא, צלותא זמנא בההוא בליליא דלעי דאורייתא תושבחתא
 עכ "ל. שם, עיין ואתחנן , פרשת בריש במעלתו כן גם מבואר וכן לשונו.

הארץ]. במיטב  לירש יזכו הזוהר  ולומדי

וממון" בריאות "אהבה  כמנין 774 בגימטריא הקדוש" זוהר לומד "אני .57
עניניו]. בכל ובריאות בשפע ויבורך למטה  ונחמד למעלה אהוב להיות זוכה הקדוש זוהר  [הלומד

האדם" "שינוי כמנין 426 בגימטריא ביחד" זוהר לומד אני "גם .58
חדשה]. בריאה ממש  ונהיה לטובה האדם את משנה חברים  באחדות הקדוש הזוהר [לימוד

חמץ "ו "ביעור בגימטריא
הרוחני]. החמץ את מבער בחבורה  הקדוש  הזוהר  [בלימוד

משובח "ו "יין בגימטריא
הקדוש ]. הזוהר  כלימוד "סוד") גימטריה (יין  ומשובח עתיק יין לך [אין

חסד" "איש כמנין 383 בגימטריא ביחד" זוהר לומד "אני .59
עניים  לא ובזכותך  ע "ב] קכ"ד דף  תרומה  פרשת זוה "ק ועיין  הרשב"י, להבטחת זוכה הרבים את המזכה וכל היהודים, כל עם  האמיתי חסד הגומל  [אתה
ישועות  וממשיך העולם לכל וחסדים רחמים מרבה ברבים ובפרט הקדוש, זוהר הלומד שכל ואכזריות, קשות גזירות מכל ונפדה  ואלמנות יתומים  וצרות

נחת)]. ותרווה  הזוהר אור (ראה ישראל גדולי כל  שנים מאות צועקים  שכבר כמו ופלאות

מצויה "ו "הברכה  בגימטריא
מעשה  ובכל בביתכם מצויה הברכה תהיה ותמיד הקדוש , הזוהר בלימוד והנפלאה העצומה הזכות את ישראל לכל ותגלו הקדוש זוהר  [תלמדו

ידיכם].

ברמה "ו "קול  בגימטריא
ה' אמר éה .äìאינ éי àניה  על לה ìחם  מאנה àניה על מבéה רחל תמרäרים àכי נהי נŁמע àרמה  קõל ה' אמר  "éה  ידטז) לא (פרק  ירמיה  הנביא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ[אמר
הקדוש הזוהר בלימוד  לגבäלם ". בנים  äבŁו ה' נאם üלאחרית ôקוה Łוי אõיב . מארץ äבŁו ה' נאם üתêלפע łכר Łי éי מâמעה  üועיני מàכי üלõק ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻֻמנעי

בב "א]. לגבäלם, בנים  äבŁו אמנו לרחל יתברך  ה' של  ההבטחה יקויים ברמה בקול ְְִִָָָבאחדות

             


