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חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

ספר
גימטריאות 

חלק י"ז

ּבֹו ְיבָֹאר:
גודל נחיצות לימוד זוהר הקדוש. א. 

בלימוד חכמת האמת  - על ידם נינצל ממלחמת גוג ומגוג. ב. 
איך שאין לנו הצלה אלא לברוח לזוה"ק כתיבת נח. ג. 

ד.  איך להינצל מאריכות הגלות, ומה יעשו ישראל להינצל מהערב רב.
בלימוד הזוה"ק משמח פמליא של מעלה, ונשמתו לא מתביישת. ה. 

גדולת מעלת הרשב"י ורבי אלעזר בנו בשמים. ו. 
גדולת מעלת יותם בן עוזיהו המלך שותפו של הרשב"י להגן על העולם. ז. 

מה יעשה אדם וינצל ממלחמת גוג ומגוג ומהתגעשות האומות בדורנו. ח. 
אין לך שמח ומאושר יותר מהלומד זוהר הקדוש. ט. 

בלימוד הזוהר הקדוש זוכים למחילת עונות כמו שמירת שבת קודש. י. 

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי" בעיה"ק ֵבּית ֶשֶׁמׁש תובב"א ד' תשרי ה'תשע"ד 
השני] בעמוד יובא הגאולה רמז]

המכות עשרת על פסח של בהגדה כמובא ,עד"ש - שע"ד ,אות מלשון תי"ו לרמז בא ◌ִ◌ַ"רבּיתשע"ד
העתקה - פסח: בערב אותה לקרות נפלאה ובסגולה בּאח"ב, ׁש"עד "צּד סּמנים, בּהם נוֹתן היה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְיהוּדה
גדול סוד - דמו): ינקום (השם הי"ד ז"ל מאוסטרופוליא מגיד שמשון רבינו המקובל של הקודש מכתבי
ובפרט בשנה, אחת פעם אפילו מכונו, על הזה והנורא הנפלא הסוד שמעיין מי שכל שם וכתוב ,ונורא
וכל בו, ימשול לא אדם ושום ,משונה וממיתה מכשול מכל שנה באותה שינצל לו מובטח פסח, בערב
הגואל ביאת עד ירויח, עסקיו ובכל יצליח יפנה אשר ובכל ידרוך, במותימו על והוא תחתיו, יפלו אויביו
...תּולּהג מרּפא ֹוּב מּכה, הוּא ּורּב ׁשֹדוהּק "בּמה ז"ל: האר"י ּנוּרב ּכתב וּמה אמר: ושם סלה, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַאמן
ּתינוֹאבו ירידת וטעם סוֹד אוֹתיּוֹת ּוּאלּב נרמזים ,באחב עדש דצך ׁשהם מּכוֹת רׂעש ּוּאלּב :ֹנתוּוַּכ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ּרוּב ׁשֹודהּק ּתנוֹאו וירּפא אוֹתם, הּכה הּמּכוֹת ּוּאלּב והנּה .ֹורתֹוּת ּכבוֹד למעלת ׁשּכתבּתי ֹמוּכ ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמצרים,
תןֹאוּב הרי ...יּתתבּכׁש ֹכמוּו הוּא, ּרוּב ׁשֹדוהּק ׁשגּאלם ,ראלׂליש רפוּאה בּאה עצמּה הּמּכה וּמן ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִהוּא...
אּהו ּרוּב ׁשֹדוהּק לפני רעוא ויהא לישׂראל. והרפוּאה הגּאלּה נרמזים הּמצריּים, בּהם ּוהּכׁש ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ַהּמּכוֹת
ימיּכ ׁשּכתוּב: מקרא ּנוּב ויקיּם לגּאלּה, היּכים הּמלאכים עם ,ּבימינו בּמהרה ּיחנומׁש בּיאת ּראנוּיֶׁש◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
היכה שבה עד"ש לאו"ת מרמזת השנה כן אם ע"כ. סלה: נצח אמן נפלאוֹת, ּוּאראנ מצרים מארץ ֵצאת◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

בב"א. ברחמים ה' בעזרת נגאל ובא המצריים את הקב"ה

הקדמה

א
ספר הגמר, על לבר הה, לזמ ,יענוה ,מנוק ,החינ רְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

מלאכ י"ז, חלק הזוהר" לא"גימטריאות אר ,זה דה ת ְֲֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ

,ער ואי מרה, אי י ,למע הה כ נמע ולא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹנראה
ג לקט והרא, הפלא ספר קדת דת פארת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻליקר
הי ה ,ידה יקימצ ה מספרי ,דה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמהר
יראל ל ועל עלינ ג הדל תזכ ,ידה קדי ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָבחינת

.ֵָאמ
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,למיהע לחי והבח לרהיר ילה האת, לעת יענה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
חכמינ מאמרי מאת טב, ל מלא ,ל אצר ,רה ואהבי ְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָחרי
רי לטי, תר לטי לקט ,דק וספרי ,לברכה נְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָזכר
למע ספר, על הא אמריה את והעלינ ,ונפלאי יְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָקד

.תיהרחא את איה לדרת יאיר למע ,יר ימי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָיעמד
נראה, לא עדי הה וכב לראנה, לאר יצא הה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהנטרס
,אר יכה אר ,הח מ הרה ידחה האר מ מעט ,עיני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹמאיר
ויביא ,מתרמ יראל ני לת את יערר ,רית ה' ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָבעזרת

יראל. לע רה ְְִֵֶֶַַָָעלת
יתר להתא להתחק יתערר, ל קנטרס, המעיי ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֻבואי,
הקדוש זוהר ללמד הלת, ואת ,עצמ את לערר עז, ביתר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָאת

,יהר את לזת נוא ח כל ויפעל ,י ליכל ה רע י ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹ
יחנמ יאת   לי ב ועבתבה, ,יה אל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

סבא זהר תב מ .להאתהר חי הרז ,יקיצ רא א', עד (י"ח ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָ

ויחי) תפר ל,נחד אר יהיה יסד, הא הי, אל הא "ערב , ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הקר התב, אמר וזה ,ת הסד סד הא הנז, אר ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻתה
סי מית והא מהלת, לח יוהאנ יסד,  הא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָאר,

,עב וד  מיח וזכר "..ז מה   י"ו(הא חודש ראש (נת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

למיני נה הילה היא ח' (לברכה נזכר האר"י נקראת(תבי והיא , ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
" בת ראי 'ע 'לבי 'אל לצ בא  ציק (ספריסד ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

א') עד ל"ז  תנה. ַַַַָ

ב
פ לד ידי רהועל למע ,העלי עד ג להנס זה הה, ר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

פ"ו ] יריה יר חד זהר באר הא, ר דה ְְִִִִִַַַַַָָָָָֹמי
אחר למעלה, עלה מתנ אר הרה, סדת סקיהע ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָע"ב]:
וכחת הרה, סדת ל אר מתעפת היא נה, ריוע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמאה
ולא המת, תא להתאחז לגת לייכ לא ניוהחיצ ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹהקלת
יח עד המה, תא את חקק הא, ר דה אא ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָעד,
עד, ולא , מעע וג הדה, הכינה ל לב ,תְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹח
למד א מי הא, לוע הה לע עלמת ב' ירת ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאא
,ביט ימע ל י אפיל הא, ללע יעלה אר הרה, ֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָסדת
עד מ תא חי הד, רת למד ולא ,'וכ סקיפ ש"ס ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹולמד
עלמת תא דימל ,הבי א אפיל למד הא וא ,ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹהעלי
ולעסק בהת, ייבת ליב ויכל הד, רת את ניְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹהעלי

הרה. ְַָסדת

ג
אפר ההר ספר אמצעת ,דה זהר כב מה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָידע
נור מיח. חבלי ירי ללא הינ ,רחמי מהלת לצאת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹלזת
,"ר "איר ספר מסיר זיע"א, דה צאטל יח ְְְִִִִֶַַַַַַָָֹמה
עכו, וקא מאד, דאי י וכ ההר, ל לה בריה נת ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹמה

גירסא,  דה ההר ספר קריאת דלילבק מברי ,עד) ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

את מביני לא א  תמעצ תחנר תע על הרה ספר ריאת ליקְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻֻה

(ראי יה. ְִִִֶַ

נתיב אימת עד לחבריא, מע ר' אמר "ניא, ההר, נל ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָוזה

היה ,לע תקנ לידה ניה מ סמכא"... חד ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָקיימא
הא י ,עצמ מ מקמת כה בחיו נאמר אר ההר, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָספר
זה בר  ויתאר יראל. לבית יעה קר להצמיח ,כה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻלאה

 ניב מהימנא, רעיא מקמת וגכה .עמי וכה ה ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָ
נא פרת ב)ה מאילנא(קכ"ד למטע יראל דעתידי בגי" : ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָָֹֹ

בתר רחמי" גלתא מ י יפק ההר, ספר האי איה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָחי
הא ,יהח מע לטע יראל עתידי בגלל :דה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹלל
.רצ יהי  אמ ,רחמי מהלת תזכ יצא הה, ההר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָספר

ד
ּבתׁשוּבה ּתלוּי הּכל אלּא וּזמן, קץ ֹלו אין האחרוֹן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָגלוּת

חדש בזוהר ל.)איתא ד נח ת(פרשתלה ל אמר, אליעזר רי :ֱִִֵֶֶַַָָֻ
ונתעררה ,וק זמ הא ר דה ל נת יראל, נסת ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלתה
לי הל אא ,זמ ק ל אי האחר וגלת תבה, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹמיד

אמר, ל)תבה. דברי).לבק מעו אלהי ה' עד בו ְְְְְְֱֱִֶֶֶַַַַָָָָֹ
אלהי(ש)כתיב, ה' ציק מ מיה קצה נדח יהיה א ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

.חי מִִֶָָ
הקודש: לשו,ראלי נסת לתה תלה ל אמר, אליעזר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻרי

תוגל ,בהת תמיד ררהונתע וק זמ הא ר דה ל ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָנת
אמר ,בהת לי הל אא ,זמ ק ל אי האחרדברי) ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

וכתבל) .בקל מעו אלהי ה' עד בו(ש)חנ יהיה א ְְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ
.חי מ אלהי ה' ציק מ מיה ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹקצה

חדא לה להתעררא דא יהא היא , א עקיבא, רי לי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָאמר
הי ארעא, סייפי הא מא מיא, סייפי הוי מא ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָתבה,

בה. למעד חדא רְְְְְֲִֶַַַָָיתח
הקודש: לשואת לערר זה יהיה אי , א עקיבא, רי ל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאמר

פיס אה מי מיה ספי הא מי תבה? אחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
?בה לעת אחד ריתח אי ,ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָהאר

אחד, ּכנסת ּבית ֹאו הּכנסת, ּבית ראׁשי ּבתׁשוּבה ּיחזרו ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִאם
הגּלוּת ּכל ּתתּכנּס ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִּבזכוּתם

א ניא, ריי תבה יחזר אי ,יח אליעזר, רי ל ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאמר
לתא, ל נית תזכ ניא, איסכיחדא הא רי קדא ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָָ

כתיב טבא, לה ויעבד ,יחזר אימתי ל)דירא, יחה(ישעיה ולכ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
בה. יע אימתי מיד מחה .לחננכ ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָה'

הקודש: לשובהת יחזר א ,יח אליעזר: רי ל ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָאמר
ל תס תזכ ,אחד נסת ית א הנסת, ית ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָראי
לה ויעה יחזר מתי מיד למס הא ר דה ,תלְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָה

תב ,בל)ט אימתי(ישעיה תמיד מחה ,לחננכ ה' יחה ולכ ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
תבה. ְְְִַָיחזר

יספה ולא כתיב נחס, רי דאמר הא הא, איתא יסי, רי ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָָָֹאמר
יספה לא היא אא אליה, ב יס ולא נאמר לא עד. אליו ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹב

ב. אימתי מחה ממז הא מלל אליו, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָב
הקודש: בלשות ,נחס רי אמר זה זה יבא יסי, רי ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאמר

היא אא אליה, ב יס ולא נאמר לא .דע אליו ב יספה ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹולא
ב. אימתי המח מז הא ללמ אליו. ב יספה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻלא

ללקט תשע"ד 'ה שתא דהאי תשובה ימי לעשרת התעוררנו כ על
הקדוש זוהר בלימוד ישראל ע חובת בעני גימטריאות על פניני

.בזה תלויה הגאולה שכל

ספר
גימטריאות זוהר

י"ז חלק
א' ענף
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כמני(2054)בגימטריא
עשה"  אלהי את צה רא כל נח עו" פרק= (בראשית ְֱֲִִֵֶַַַַָָֹֹֹֹ

כב) ו

להינצל נח תיבת אחרו לדור לנו הכי הקדוש הרשב"י
לימוד ידי על ,האסונות של ומהמבול הכפירות של מהמבול

הקדוש. הזוהר

להינצלביאור: נח תיבת אחרו לדור לנו הכי הקדוש שהרשב"י
לימוד ידי על האסונות, של ומהמבול הכפירות של מהמבול

הקדוש. הזוהר

ׁשכינה ֹזו ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱאקים
והא גופא: איהו תיבא מאמר נח פרשת חדש ו)בזוהר בראשית)אמרו ְֶַָֹ

לנח. אלהי.'וגו ר ל ק ,אכינ א ,אלהי(ש)צהר ְְְְֱֱִִִֵַַָָָָָֹֹֹֹ
,דלח ברי ,'וגו בני אה .פאדג רזא איה א ליבה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָעה

.דלח יונ(ש)את צה אר כל קיא. רית א ,נח עו ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹ
כינא. א ,ז)אלהי ש).רחמי מת הכא לנח, 'ה ואמר ְְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָֹֹֹ

הקודש: וזהלשו(ש)ק ,כינה ז אלהי ,לנח אלהי ואמר ְְְֱֱִִִֵֶֶַַָֹֹֹֹ
.'וג ר ל(ש)הא .ה ל הד זה  בהל הע צהר ְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

לחד. יונ לחד ברי  'וג בני(ש)רית ז  נח עו ְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹ
כינה. ז  אלהי את צה רא כל .ב)קד ז, ש)'ה ואמר ְְֱֲִִִֶֶֶַָָֹֹֹֹֹ
.הרחמי תמ א  ְֲִִַַַָָֹלנח

ב' ענף
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"לימג תירנ נה יבחר דהיה הר נה וערי" =ְְְְֳִִִִִִֶַָָָָָָָָָ

ד') כז פרק ב הימי (דברי

בביאור: הימי דברי ד)בספרא כז (א):(פרקוחמ ריע ְְִֵֶֶָ
א ו ליר מל נה רהע ו מלכ תי נהְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָ

צדק. ת ה(ב)ירהע עה רא כל ה' עיני רה עו ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
.חיתימ הע ועד 'ה היכל אל בא לא רק נה(ג)אביו הא ְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

לרב. נה העפל בחמת העלי ה' ית ער נה(ד)את וערי ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
.לימג תירנ נה יבחר דהיה הר(ה)ע נלח והא ְְְְְֳִִִִִִִֶַַָָָָָָ

מאה ההיא נה ע בני ל נו עליה וחזק ע ני ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָמל
אלפי ערת ריע יח רי אלפי וערת ס רְֲֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

והלית. הנית נהב ע ני ל יבה ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָֹזאת

חז"ל דברי ומקיי הרשב"י תורת הלומד שכל לנו לרמז בא
ע"א)ביבמות צז  ע"ב צו):ב שמעו רבי משו יוחנ רבי אמר ...

הזה בעול מפיו שמועה דבר שאומרי חכ תלמיד כל יוחאי:
שאומרי כיו חכמי תלמידי א בקבר... דובבות שפתותיו 
בקבר. דובבות שפתותיה הזה בעול מפיה שמועה דבר
יוחאי ב שמעו רבי הזה? המאמר בעל הוא מי לכ תתארו
מידותי שנו בני תב רת מדיל אנ ידי ועל ְְְְִֵֶַַָָָָע"ה,

רתי" ס"ז)"למד י)אה זה ידי ועל רח, נחת ל יוע ְְְְִִִִִֵֶַַַַָ
על אמר מ דל, וכח ,עדנ למת רח נחת לנ ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹמחזיר

הרעצ וכמבאר .יה מ להע ל את לפטר יכלני :מ ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
דה(.קל"ח  ג' חלק):הקודש בלשואא מתק להע ואי ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

לא לאר ,יבק אמר לא מיל ,מע רי אמר ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹסד...
העלמת. מיק אנ הרי ,מע ְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאמר

ידי שעל הקדוש זהר הלומד כח גדול כמה לתאר אפשר ואי
עליו י"הרשב נשמת את עלינו וממשי ומפעיל מעורר זה

בגמרא שאמרו כמו עלינו, לרח כפשוטו, ממש ,סוכההשלו)

ע"ב) מה ד:ב שמעו רבי משו ירמיה רבי אמר חזקיה ואמר
מיו הדי מ כולו העול כל את לפטור אני יכול יוחאי
שנברא מיו עמי בני אליעזר ואילמלי עתה עד שנבראתי
שנברא מיו עמנו עוזיהו ב יות ואילמלי עכשיו ועד העול
רבי משו ירמיה רבי אמר חזקיה ואמר סופו עד העול
אני ה אל א מועטי וה עלייה בני ראיתי יוחאי ב שמעו
.ה ובני אני ה שני א מה ובני אני ה מאה א מה ובני
להתקשר תוכלו מקו ובכל רגע בכל הפשוט בדורנו ואפילו
י"הרשב ובוודאי נפלאות, לישועות ולזכות  הרשב"י לנשמת
שהזוהר שכידוע הברכות, ממקור ותושפעו טובה לכ יכיר זי"ע
וכ .ואסונות פגועי ומונע הצרות מכל ומציל מג הקדוש
בשבת ובפרט הקדוש, הזוהר סיומי וכמה כמה יו בכל נעשה
תורה שנה טריליוני של אוצרות בזה ונרויח ,פעמי הרבה ילמדו

.בשמי החשוב הכי שהוא ,הסוד תורת ,לשמהעיניו מי ְִֵֶָָוכל
יהח איל ויאחז ויחט יר ,עה ר ועדי ראְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָֹֹֹ
ב יות מהמ המדברי בפסוקי כא נרמז וזה .יֲִִִָהאמ
לשות הרשב"י רוצה אותו ודוקא גדול צדיק שהיה עוזיהו
ועד מתחילתו כולו העול כל על להג בנו אלעזר רבי ע

ידודסופו. ית ער את נה הא הצדיק עוזיהו ב ְֵֶַַָָָֹויות
לרב. נה העפל בחמת דה(ד)העלייה הר נה וערי ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

.לימג ירנת נה יבחר(ה)ע ני מל ע נלח והא ְְְְֳִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ס ר מאה ההיא נה ע בני ל נו עליה ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָוחזק
יבה זאת אלפי ערת ריע יח רי אלפי ְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹוערת

והלית. ניתה בנה ע ני הצל עניניוכל בכל לחתו ְְְִִִֵֵַַַַָָ
על רק היה גדול בשפע ממונ וירושת שונאיו והפלת הנ"ל
אלעזר ורבי לרשב"י שות שהיה התורה, סודות לימוד ידי

בנוזיעו כי"א.,

זה! וקד לד דבר נתאחד א ורעי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָאחי
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,למיהע לחי והבח לרהיר ילה האת, לעת יענה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
חכמינ מאמרי מאת טב, ל מלא ,ל אצר ,רה ואהבי ְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָחרי
רי לטי, תר לטי לקט ,דק וספרי ,לברכה נְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָזכר
למע ספר, על הא אמריה את והעלינ ,ונפלאי יְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָקד

.תיהרחא את איה לדרת יאיר למע ,יר ימי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָיעמד
נראה, לא עדי הה וכב לראנה, לאר יצא הה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהנטרס
,אר יכה אר ,הח מ הרה ידחה האר מ מעט ,עיני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹמאיר
ויביא ,מתרמ יראל ני לת את יערר ,רית ה' ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָבעזרת

יראל. לע רה ְְִֵֶֶַַָָעלת
יתר להתא להתחק יתערר, ל קנטרס, המעיי ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֻבואי,
הקדוש זוהר ללמד הלת, ואת ,עצמ את לערר עז, ביתר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָאת

,יהר את לזת נוא ח כל ויפעל ,י ליכל ה רע י ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹ
יחנמ יאת   לי ב ועבתבה, ,יה אל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

סבא זהר תב מ .להאתהר חי הרז ,יקיצ רא א', עד (י"ח ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָ

ויחי) תפר ל,נחד אר יהיה יסד, הא הי, אל הא "ערב , ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הקר התב, אמר וזה ,ת הסד סד הא הנז, אר ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻתה
סי מית והא מהלת, לח יוהאנ יסד,  הא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָאר,

,עב וד  מיח וזכר "..ז מה   י"ו(הא חודש ראש (נת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

למיני נה הילה היא ח' (לברכה נזכר האר"י נקראת(תבי והיא , ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
" בת ראי 'ע 'לבי 'אל לצ בא  ציק (ספריסד ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

א') עד ל"ז  תנה. ַַַַָ

ב
פ לד ידי רהועל למע ,העלי עד ג להנס זה הה, ר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

פ"ו ] יריה יר חד זהר באר הא, ר דה ְְִִִִִַַַַַָָָָָֹמי
אחר למעלה, עלה מתנ אר הרה, סדת סקיהע ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָע"ב]:
וכחת הרה, סדת ל אר מתעפת היא נה, ריוע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמאה
ולא המת, תא להתאחז לגת לייכ לא ניוהחיצ ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹהקלת
יח עד המה, תא את חקק הא, ר דה אא ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָעד,
עד, ולא , מעע וג הדה, הכינה ל לב ,תְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹח
למד א מי הא, לוע הה לע עלמת ב' ירת ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאא
,ביט ימע ל י אפיל הא, ללע יעלה אר הרה, ֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָסדת
עד מ תא חי הד, רת למד ולא ,'וכ סקיפ ש"ס ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹולמד
עלמת תא דימל ,הבי א אפיל למד הא וא ,ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹהעלי
ולעסק בהת, ייבת ליב ויכל הד, רת את ניְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹהעלי

הרה. ְַָסדת

ג
אפר ההר ספר אמצעת ,דה זהר כב מה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָידע
נור מיח. חבלי ירי ללא הינ ,רחמי מהלת לצאת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹלזת
,"ר "איר ספר מסיר זיע"א, דה צאטל יח ְְְִִִִֶַַַַַַָָֹמה
עכו, וקא מאד, דאי י וכ ההר, ל לה בריה נת ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹמה

גירסא,  דה ההר ספר קריאת דלילבק מברי ,עד) ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

את מביני לא א  תמעצ תחנר תע על הרה ספר ריאת ליקְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻֻה

(ראי יה. ְִִִֶַ

נתיב אימת עד לחבריא, מע ר' אמר "ניא, ההר, נל ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָוזה

היה ,לע תקנ לידה ניה מ סמכא"... חד ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָקיימא
הא י ,עצמ מ מקמת כה בחיו נאמר אר ההר, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָספר
זה בר  ויתאר יראל. לבית יעה קר להצמיח ,כה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻלאה

 ניב מהימנא, רעיא מקמת וגכה .עמי וכה ה ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָ
נא פרת ב)ה מאילנא(קכ"ד למטע יראל דעתידי בגי" : ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָָֹֹ

בתר רחמי" גלתא מ י יפק ההר, ספר האי איה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָחי
הא ,יהח מע לטע יראל עתידי בגלל :דה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹלל
.רצ יהי  אמ ,רחמי מהלת תזכ יצא הה, ההר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָספר

ד
ּבתׁשוּבה ּתלוּי הּכל אלּא וּזמן, קץ ֹלו אין האחרוֹן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָגלוּת

חדש בזוהר ל.)איתא ד נח ת(פרשתלה ל אמר, אליעזר רי :ֱִִֵֶֶַַָָֻ
ונתעררה ,וק זמ הא ר דה ל נת יראל, נסת ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלתה
לי הל אא ,זמ ק ל אי האחר וגלת תבה, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹמיד

אמר, ל)תבה. דברי).לבק מעו אלהי ה' עד בו ְְְְְְֱֱִֶֶֶַַַַָָָָֹ
אלהי(ש)כתיב, ה' ציק מ מיה קצה נדח יהיה א ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

.חי מִִֶָָ
הקודש: לשו,ראלי נסת לתה תלה ל אמר, אליעזר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻרי

תוגל ,בהת תמיד ררהונתע וק זמ הא ר דה ל ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָנת
אמר ,בהת לי הל אא ,זמ ק ל אי האחרדברי) ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

וכתבל) .בקל מעו אלהי ה' עד בו(ש)חנ יהיה א ְְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ
.חי מ אלהי ה' ציק מ מיה ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹקצה

חדא לה להתעררא דא יהא היא , א עקיבא, רי לי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָאמר
הי ארעא, סייפי הא מא מיא, סייפי הוי מא ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָתבה,

בה. למעד חדא רְְְְְֲִֶַַַָָיתח
הקודש: לשואת לערר זה יהיה אי , א עקיבא, רי ל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאמר

פיס אה מי מיה ספי הא מי תבה? אחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
?בה לעת אחד ריתח אי ,ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָהאר

אחד, ּכנסת ּבית ֹאו הּכנסת, ּבית ראׁשי ּבתׁשוּבה ּיחזרו ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִאם
הגּלוּת ּכל ּתתּכנּס ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִּבזכוּתם

א ניא, ריי תבה יחזר אי ,יח אליעזר, רי ל ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאמר
לתא, ל נית תזכ ניא, איסכיחדא הא רי קדא ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָָ

כתיב טבא, לה ויעבד ,יחזר אימתי ל)דירא, יחה(ישעיה ולכ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
בה. יע אימתי מיד מחה .לחננכ ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָה'

הקודש: לשובהת יחזר א ,יח אליעזר: רי ל ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָאמר
ל תס תזכ ,אחד נסת ית א הנסת, ית ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָראי
לה ויעה יחזר מתי מיד למס הא ר דה ,תלְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָה

תב ,בל)ט אימתי(ישעיה תמיד מחה ,לחננכ ה' יחה ולכ ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
תבה. ְְְִַָיחזר

יספה ולא כתיב נחס, רי דאמר הא הא, איתא יסי, רי ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָָָֹאמר
יספה לא היא אא אליה, ב יס ולא נאמר לא עד. אליו ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹב

ב. אימתי מחה ממז הא מלל אליו, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָב
הקודש: בלשות ,נחס רי אמר זה זה יבא יסי, רי ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאמר

היא אא אליה, ב יס ולא נאמר לא .דע אליו ב יספה ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹולא
ב. אימתי המח מז הא ללמ אליו. ב יספה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻלא

ללקט תשע"ד 'ה שתא דהאי תשובה ימי לעשרת התעוררנו כ על
הקדוש זוהר בלימוד ישראל ע חובת בעני גימטריאות על פניני

.בזה תלויה הגאולה שכל

ספר
גימטריאות זוהר

י"ז חלק
א' ענף
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כמני(2054)בגימטריא
עשה"  אלהי את צה רא כל נח עו" פרק= (בראשית ְֱֲִִֵֶַַַַָָֹֹֹֹ

כב) ו

להינצל נח תיבת אחרו לדור לנו הכי הקדוש הרשב"י
לימוד ידי על ,האסונות של ומהמבול הכפירות של מהמבול

הקדוש. הזוהר

להינצלביאור: נח תיבת אחרו לדור לנו הכי הקדוש שהרשב"י
לימוד ידי על האסונות, של ומהמבול הכפירות של מהמבול

הקדוש. הזוהר

ׁשכינה ֹזו ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱאקים
והא גופא: איהו תיבא מאמר נח פרשת חדש ו)בזוהר בראשית)אמרו ְֶַָֹ

לנח. אלהי.'וגו ר ל ק ,אכינ א ,אלהי(ש)צהר ְְְְֱֱִִִֵַַָָָָָֹֹֹֹ
,דלח ברי ,'וגו בני אה .פאדג רזא איה א ליבה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָעה

.דלח יונ(ש)את צה אר כל קיא. רית א ,נח עו ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹ
כינא. א ,ז)אלהי ש).רחמי מת הכא לנח, 'ה ואמר ְְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָֹֹֹ

הקודש: וזהלשו(ש)ק ,כינה ז אלהי ,לנח אלהי ואמר ְְְֱֱִִִֵֶֶַַָֹֹֹֹ
.'וג ר ל(ש)הא .ה ל הד זה  בהל הע צהר ְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

לחד. יונ לחד ברי  'וג בני(ש)רית ז  נח עו ְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹ
כינה. ז  אלהי את צה רא כל .ב)קד ז, ש)'ה ואמר ְְֱֲִִִֶֶֶַָָֹֹֹֹֹ
.הרחמי תמ א  ְֲִִַַַָָֹלנח

ב' ענף
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"לימג תירנ נה יבחר דהיה הר נה וערי" =ְְְְֳִִִִִִֶַָָָָָָָָָ

ד') כז פרק ב הימי (דברי

בביאור: הימי דברי ד)בספרא כז (א):(פרקוחמ ריע ְְִֵֶֶָ
א ו ליר מל נה רהע ו מלכ תי נהְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָ

צדק. ת ה(ב)ירהע עה רא כל ה' עיני רה עו ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
.חיתימ הע ועד 'ה היכל אל בא לא רק נה(ג)אביו הא ְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

לרב. נה העפל בחמת העלי ה' ית ער נה(ד)את וערי ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
.לימג תירנ נה יבחר דהיה הר(ה)ע נלח והא ְְְְְֳִִִִִִִֶַַָָָָָָ

מאה ההיא נה ע בני ל נו עליה וחזק ע ני ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָמל
אלפי ערת ריע יח רי אלפי וערת ס רְֲֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

והלית. הנית נהב ע ני ל יבה ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָֹזאת

חז"ל דברי ומקיי הרשב"י תורת הלומד שכל לנו לרמז בא
ע"א)ביבמות צז  ע"ב צו):ב שמעו רבי משו יוחנ רבי אמר ...

הזה בעול מפיו שמועה דבר שאומרי חכ תלמיד כל יוחאי:
שאומרי כיו חכמי תלמידי א בקבר... דובבות שפתותיו 
בקבר. דובבות שפתותיה הזה בעול מפיה שמועה דבר
יוחאי ב שמעו רבי הזה? המאמר בעל הוא מי לכ תתארו
מידותי שנו בני תב רת מדיל אנ ידי ועל ְְְְִֵֶַַָָָָע"ה,

רתי" ס"ז)"למד י)אה זה ידי ועל רח, נחת ל יוע ְְְְִִִִִֵֶַַַַָ
על אמר מ דל, וכח ,עדנ למת רח נחת לנ ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹמחזיר

הרעצ וכמבאר .יה מ להע ל את לפטר יכלני :מ ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
דה(.קל"ח  ג' חלק):הקודש בלשואא מתק להע ואי ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

לא לאר ,יבק אמר לא מיל ,מע רי אמר ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹסד...
העלמת. מיק אנ הרי ,מע ְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאמר

ידי שעל הקדוש זהר הלומד כח גדול כמה לתאר אפשר ואי
עליו י"הרשב נשמת את עלינו וממשי ומפעיל מעורר זה

בגמרא שאמרו כמו עלינו, לרח כפשוטו, ממש ,סוכההשלו)

ע"ב) מה ד:ב שמעו רבי משו ירמיה רבי אמר חזקיה ואמר
מיו הדי מ כולו העול כל את לפטור אני יכול יוחאי
שנברא מיו עמי בני אליעזר ואילמלי עתה עד שנבראתי
שנברא מיו עמנו עוזיהו ב יות ואילמלי עכשיו ועד העול
רבי משו ירמיה רבי אמר חזקיה ואמר סופו עד העול
אני ה אל א מועטי וה עלייה בני ראיתי יוחאי ב שמעו
.ה ובני אני ה שני א מה ובני אני ה מאה א מה ובני
להתקשר תוכלו מקו ובכל רגע בכל הפשוט בדורנו ואפילו
י"הרשב ובוודאי נפלאות, לישועות ולזכות  הרשב"י לנשמת
שהזוהר שכידוע הברכות, ממקור ותושפעו טובה לכ יכיר זי"ע
וכ .ואסונות פגועי ומונע הצרות מכל ומציל מג הקדוש
בשבת ובפרט הקדוש, הזוהר סיומי וכמה כמה יו בכל נעשה
תורה שנה טריליוני של אוצרות בזה ונרויח ,פעמי הרבה ילמדו

.בשמי החשוב הכי שהוא ,הסוד תורת ,לשמהעיניו מי ְִֵֶָָוכל
יהח איל ויאחז ויחט יר ,עה ר ועדי ראְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָֹֹֹ
ב יות מהמ המדברי בפסוקי כא נרמז וזה .יֲִִִָהאמ
לשות הרשב"י רוצה אותו ודוקא גדול צדיק שהיה עוזיהו
ועד מתחילתו כולו העול כל על להג בנו אלעזר רבי ע

ידודסופו. ית ער את נה הא הצדיק עוזיהו ב ְֵֶַַָָָֹויות
לרב. נה העפל בחמת דה(ד)העלייה הר נה וערי ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

.לימג ירנת נה יבחר(ה)ע ני מל ע נלח והא ְְְְֳִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ס ר מאה ההיא נה ע בני ל נו עליה ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָוחזק
יבה זאת אלפי ערת ריע יח רי אלפי ְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹוערת

והלית. ניתה בנה ע ני הצל עניניוכל בכל לחתו ְְְִִִֵֵַַַַָָ
על רק היה גדול בשפע ממונ וירושת שונאיו והפלת הנ"ל
אלעזר ורבי לרשב"י שות שהיה התורה, סודות לימוד ידי

בנוזיעו כי"א.,

זה! וקד לד דבר נתאחד א ורעי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָאחי
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ואל הר הר אל לי א לליה ונס ה חפ "עד =ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

הבנה" בעת('ו ד פרק השירי (שיר ְְִַַָ

הקדושה שהשכינה ונזכה נגאל הקדוש, הזוהר לימוד בזכות
הלּבוֹנה" גּבעת ואל הּמוֹר הר אל לי ּאל" ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵתאמר

:'א הללי",ביאור ונס ה חפ "עד אומר שהפסוק ְְִֶַַַַָָָמה
הזוהר בלימוד להחזיק צריכי שאנו הגלות סו עד מרמז זה
א" תאמר הקדושה שהשכינה ונזכה נגאל זה ובזכות ֵֶהקדוש,
והגאולה המקדש בית בבני הבנה", בעת ואל רה הר אל ְְְִִֶֶַַַַָלי
עינינו". מאירת היא לנו מג תורתו" בזכות זה וכל ,השלימה

ּבטוּח והצּדּיק שׂמחה לצּאת רוֹצּה הצּדּיק ׁשנּׁשמת ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְּבׁשעה
ֹכרוׂש לקּבל ּכדי ֹמיתתוְּב◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ב': אתביאור וללמד ללמוד צרי הזה בעול שאד זמ שכל
שמחה תהיה נשמתו שתצא שבשעה כדי הקדוש הזוהר

בזוהר כדאיתא ,הקדושה השכינה בקבלת ובטוחהפרשת א חלק)

צט:) ד נחהנעל במדרש ע"ב), צט ד):

והיק מחה לאת רה היק מת עה יהדה, רי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָאמר
רו ורא דכתיב, הא הדא ,כר לקל די מיתת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָטח
דקא האהל מתח ,מק זה מאי .ניה לקל מחה, .ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלקראת

כינה. לגי ארה חו .ְְְְֲִִֵַַַָָָָָאמר
הקודש: לשולצאת רצה יקה מת עה ,דהיה רי ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָאמר

ראו בת זה .כר ללק די מיתת טח והיק ,מחה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
תחמ ?מק מאיזה .ניה ללק מחה ,לקראת רְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָו

.כינהה אל  ארצה חו .אמרנ מ ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהאהל,
ואמר, תח חני ב)רי השירי שיר)לליה ונס ה פח עד ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָ

ה פח עד .ליהא לעפר א לבי די ל מה וגו'.סב  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מה ,חזי א .עי הר אה הה לע דע לאד אזהרה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָז

ו(תיב, קהלת)ל יתהה י .'וגו עמי ני אל חיה וא ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָ
.לא אחד י נחב היה ְְְְֶֶֶַַָָָמה

הקודש: ואמר,לשו תח חני ב)רי ונס(שיר ה פח עד ְְִֶַַַַַַָָָָָָ
ה פח עד .ליהא לעפר א לצבי דדי ל מה סב לליְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹה
א .עי הר אה הה לע דע לאד אזהרה ז  'ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָוג

תב, מה ו)ראה י(קהלת .'וג עמי ני אל חיה וא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ
.אצל אחד י נחב חיה, מה ל ,יתהְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָה

ה פח עד ואמרת  מתרה אד ל מתנ ,מע רי ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאמר
(הצללי ונס(ונסו .הה לע דע עי הר עיני ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָוידמה

דכתיב, הא הדא לליה(ח בה(איוב .אר עלי ימינ ל י ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
וגו'. לבי די ל מה סב ְְְְְִִִִֵמ

הקודש: לשומרתוא  מתרה אד ל מתנ ,מע יר ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָאמר
דע עי הר בעיני וידמה ,[הצללי ונסו] ה פח ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָעד

תב זה ,לליה ונס .הה לע(ח עלי(איוב ימינ צל י ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
.'וג לצבי דדי ל מה סב ,מ בה .ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹאר

אזהרה ז זי,  מע רי אמר וגו'. ה פח עד אחר, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָבר
א רגליו קל הבי מה .עי הר הא הה לע דע ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלא

די רא ר לעת ליהא עפר א בי קל היה ְְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַָָָאה
הענג הר יי, הר הקרא מי הרי הא הא להע ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָנחל

הטב הנעל)ההר המדרש כא .(עד ַָָ
הקודש: לשומע יר אמר  'וג ה פח עד אחר, ְְִִֵֶַַַַַַָָָָבר

מה :עי הר אה הה לע דע לאד אזהרה ז י, ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ליהא עפר א בי קל היה אה א  רגליו קל ביְְְְְֱִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹה

רא רצ במי,לעת הרי הא הא, להע נחל די ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
.הנעל מדרש כ"ע הב. ההר ,גענה הר ה', הר ְֲִַַַַַַָָָהקרא
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"חזה תקרנ עד עבתי חג אסר לנ ואר ה' "אל =ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ

כ"ז) קיח פרק תהילי)

עליו בחסד נידו העול כל ,'הוי"ה 'אל מזכיר כשהוא
משטי ולא מערער ולא ,כלל די ש ואי גדולי וברחמי

וברחמי בחסד הכול אלא קטיגוריא, מורא ולא

הקדושביאור: בזוהר ועוסקי לומדי שישראל ידי שעל
כולו, העול כל על ומגיני ,בעול והרחמי השפע מתרבה
אורה שערי בספר כדאיתא הנ"ל, הפסוק של המשמעות שזה
תמצא ולפעמי וזל"ק: השישית, הספירה  החמישי השער 

לנו ויאר יהו"ה אל :כאמרו אל, ע מתאחד יהו"ה שתהלי)

בחסדקיח) נידו העול כל יהו"ה', אל' מזכיר כשהוא בו והכוונה .
משטי ולא מערער ולא כלל, די ש ואי גדולי וברחמי עליו
מאורי כל ואז .וברחמי בחסד הכול אלא קטיגוריא, מורא ולא
בשממת והאר בטהרה ושמי גדולה, בשלימות כול הספירות
,לאברה החסד נשפע וממנו ,עליו חסד סוד הוא אל כי .אורה
עול אל יהו"ה בש ש ויקרא :באברה שאמר הוא והסוד

(לג כב, ולפיכ(בראשית .בה והחזיק החסד מידת לחלקו קנה אז כי ,
,'טובי חסדי גומל עליו 'אל אברה מג בברכת אומרי אנו

עליו לא"ל אבר ברו כ)ואומר: ,יד ש)מתאחד יהו"ה וכשש .
בחסד מתערבת יהו"ה ש נמצא ,'יהו"ה 'אל ואומר אל ע

כלל. די ש ואי וברחמי

'ה ענף
586 = יוחאי ב דשמעו כחא א.

586 = שופר =
586 = רחמי גבורה חסד =

[יעקב  רחמי יצחק,  גבורה ,אברה  [חסד

כוחביאור: בו שיש השופר, כח כמו הוא הרשב"י של כוחו
,זה על מרמזות השופר שתקיעות ,הקדושי האבות שלש
אבינו, יעקב אחרונה ותקיעה אבינו, אברה ראשונה תקיעה
ממתקי ויעקב אברה ואז ,אבינו יצחק תרועה שברי ובתוו

.ה"ע אבינו יצחק של הגבורות את

בזוהר שאמרו מה וראה הרשב"י של גדול כוחו כמה רואי וכא
ע"א)חדש כ"ו נח פרשת):

המקטרגים מּכל להנּצל עצה נתן הוּא, ּרוּב ׁשֹדוַהּק◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌
רחמים, עליהם לעוֹרר ישׂראל מזדּּמנים הזּה ּביּוֹם ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁשלּמעלה,

ּבוֹפר. ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַוּבּמה?
על דינא יתיב הא רי קדא הנה, רא ימא חזי, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹא
עאל לא מא אית ולא לחנא, עאלי עלמא ני וכל ְְְְְְְְְִִֵָָָָָָָָָָָעלמא,

ימא.חנ ההא תיח מתי יח וספרי א. ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָ
הקודש: אלשוה ר דה הנה רא ל  ראה, ְֵֶַַַָָָָֹֹא

א מי ואי ,ח נכנסי להע ני וכל ,להע על די ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹיב
ההא.  חינפ מתי יח וספרי ,ח ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָנכנס

מל לאזבא עיטא ל יהב ,ה אתרעי גי הא רי ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָוקדא
עלמא. על ריא דינא זמנא כל אתמ אינ לעילא, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָמקטרגי
פר. בה. .עלייה רחמי לאתערא יראל נאז ימא ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהאי

הקודש: לשולה נת ,בה רצה מ הא, ר דְִֶֶֶַַָָָָָָָוה
יה זמ כל יתמ מעלה המקטרגי מל להצל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעצה
,רחמי עליה לערר יראל נימז הה  .לבע ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָרה

פר. ֶַַָבה?
אתער די לעילא. פר ואתער לעילא, סליק נפיק, קלא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָָהא
ויתיב דינא מרסיא ק הא רי וקדא .מאתרייה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָרחמי
ר אתייהיב ולא דיראל, עלייה וחייס רחמי, ְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָכרסיא

.עליה ְְְֲִֵַָלמקטרגא
הקודש: פרלשוה את מערר למעלה עלה צא הה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהל

ק הא ר דוה ,מקמ רחמי ררימתע אז ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָמעלה.
רת ננת ולא יראל, על וחס ,רחמי כא ויב יה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמא

.עליה ְְֲֵֵֶַַלמקטרג
פר, ותקעי הא, רי קדא קי תיבא ייבי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָויראל
,כדי .איה רחמי אתערתא נפק, קלא ההא הא רחמי. ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָואתער
מההא אתי לא הא דרחמי. רסייא קי לקיימא יכיל לא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָלטרא

קטיגרא. אכח ולא ְְְְִִֵַַָָָסטרא,
הקודש: א,לשוה ר דה לפני תבה בי ְְְְִִִִֵֵַָָָָָויראל

הא צא ההא הל הרי ,רחמי ררימע פר קעיְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָות
א לפני לעמד יכל לא ילה ואז ,רחמי ל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹהתעררת

קטגר. נמצא ולא הד, תא מ בא לא הרי ,ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהרחמי
תאקד יראל וקיימי דדינא, חתימא איה כרי, ימא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵָָָָָָָ

לי יהבי למקא, לטרא יקרב לא גי ימא, ההא .מאריהְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ
מסאבא ורחא מסאבא, והא מסאבא, דרחא מטרא אתי ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵָָָָָָָָָָָעיר,
כדי לסאבא. למקא קריב ולא ,י אתעק והא ,מיני ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָאתהי

.ימ זיבא ויראל ,נהירי יְְְְְְִִִִִִִֵֵַָאנ
הקודש: ראללשוי מדיוע ,יה חתימת הא ,ריה יְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָ

תנינ ,קל ילה יקרב א די ההא  נר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹֻקדת
נהנית המאה ורח טמא, והא המאה, רח ל מד א עיר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻל
מאירת, ניה ואז לטא. קל קרב ולא , מתעק והא ,ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמ

.מ לינ ְִִִִִֵֶָויראל
בזוהר ע"ה, אלעזר רבי בנו ע הרשב"י של בכוחו הפליגו וכמה

ע"ב)חדש כו נח פרשת):

עליוֹן מלאכי ואּתה אני אלעזר לרבי שמעון רבי ֹלו ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָאמר
דּוד ׁשל הּמׁשיח להּמ עם ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהׁשּתעׁשע

אמר . אנ מה [שמעו רבי מאביו אלעזר רבי [שאל לי ֲֵַַַַָָָָאמר

דוד. מלא מיחא לאעעא עיאה, מלאכי וא אנא ,ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָלי
מא. נהירי אני חמהי חמא ,ק הוה עד ,ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָק

הקודש: לשובעול חשובי אנו [מה ? אנ מה :ל ַָָָָאמר
לה ע להעע עלי מלאכי ואה אני :ל אמר [ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהעליו
מאירי ניו חמיו ראה , עד .ק וד. ל ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָהיח

.מה מְֶֶַ
דמה זיוא יקרא נהיר א ,מע חדא מה חמי, לי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָאמר
לה נטרי ציקיא, אינ איז אא לא. לי אמר .לְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָאס

אמר עיאי, קיי צא)מרייתי תהלי)"ל ה"יצ ו"מלאכי "י ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
.רכי כל מרְְְְִֶָָָל

הקודש: יולשוה בד אר א ,מע חד בר חמיו: ל ְְְִִֶַַַָָָָָָָָאמר
יקיה ה ארי אא לא, :ל אמר ?להס מה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹל

אמר ,ניעלי יקד מחנת תא מרי(צא תהלי)י" ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָ
.רכי כל מרל " יצ"ה ו"ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָמלאכי

'ו ענף
ה "של הגימטריה ער= 836 = הקדוש" זוהר

יעקב יצחק אברה =
שלשת של כח כמו הוא הקדוש הזוהר של כוחו ביאור:

ע"ה. הקדושי האבות
בחיי חשוב הכי הדבר =

הזוהרביאור: לימוד הוא בחיי ליהודי החשוב הכי שהדבר
הקדוש.

ז' ענף
236 =" ישראל "סוכה של הגימטריה ער

236 = הקדוש הזהר
צלאביאור: סוכה מה לישראל, סוכה הוא הקדוש שהזוהר

הסוכה ומה הקדוש, הזוהר כ השכינה, השראת דמהימנותא
וד למאמר ענה בר הכמד ומגוג, גוג ממלחמת ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֻמגינה
מצחצחת והאת וגו', "יג רג "לה לה עליו לְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻה
,מי אבינ על אא ,עלה מי על לנ ואי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהחרבת,

נק" י לראי ל"סתה ק"מ(לקת רק יה)כמ , ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָֹֹ
רלמי אמר('א עד ח"ע זה(יבמת נק, י 'אחר בר ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ג. ל קְִֶנ

ח' ענף
7201 = ישראל סוכת" של הגימטריה ער

פרנסה אהבה בריאות =
ז',ביאור: בענ שנתבאר כמו ישראל סוכת הוא הקדוש הזוהר

.טובה ופרנסה ואהבה לבריאות זוכי זה ידי ועל
לזנב ולא לראש שנהיה =

הראשביאור: אחרי שנל כלומר ,לזנב ולא לראש שנהיה וכ
רח"ל. רב הערב הזנב אחרי ולא ,הרשב"י הוא

שנה ועשרי מאה =
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ג' ענף
= עינינו" מאירת היא לנו מג "תורתו של הגימטריה ער

2054
ואל הר הר אל לי א לליה ונס ה חפ "עד =ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

הבנה" בעת('ו ד פרק השירי (שיר ְְִַַָ

הקדושה שהשכינה ונזכה נגאל הקדוש, הזוהר לימוד בזכות
הלּבוֹנה" גּבעת ואל הּמוֹר הר אל לי ּאל" ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵתאמר

:'א הללי",ביאור ונס ה חפ "עד אומר שהפסוק ְְִֶַַַַָָָמה
הזוהר בלימוד להחזיק צריכי שאנו הגלות סו עד מרמז זה
א" תאמר הקדושה שהשכינה ונזכה נגאל זה ובזכות ֵֶהקדוש,
והגאולה המקדש בית בבני הבנה", בעת ואל רה הר אל ְְְִִֶֶַַַַָלי
עינינו". מאירת היא לנו מג תורתו" בזכות זה וכל ,השלימה

ּבטוּח והצּדּיק שׂמחה לצּאת רוֹצּה הצּדּיק ׁשנּׁשמת ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְּבׁשעה
ֹכרוׂש לקּבל ּכדי ֹמיתתוְּב◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ב': אתביאור וללמד ללמוד צרי הזה בעול שאד זמ שכל
שמחה תהיה נשמתו שתצא שבשעה כדי הקדוש הזוהר

בזוהר כדאיתא ,הקדושה השכינה בקבלת ובטוחהפרשת א חלק)

צט:) ד נחהנעל במדרש ע"ב), צט ד):

והיק מחה לאת רה היק מת עה יהדה, רי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָאמר
רו ורא דכתיב, הא הדא ,כר לקל די מיתת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָטח
דקא האהל מתח ,מק זה מאי .ניה לקל מחה, .ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלקראת

כינה. לגי ארה חו .ְְְְֲִִֵַַַָָָָָאמר
הקודש: לשולצאת רצה יקה מת עה ,דהיה רי ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָאמר

ראו בת זה .כר ללק די מיתת טח והיק ,מחה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
תחמ ?מק מאיזה .ניה ללק מחה ,לקראת רְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָו

.כינהה אל  ארצה חו .אמרנ מ ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהאהל,
ואמר, תח חני ב)רי השירי שיר)לליה ונס ה פח עד ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָ

ה פח עד .ליהא לעפר א לבי די ל מה וגו'.סב  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מה ,חזי א .עי הר אה הה לע דע לאד אזהרה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָז

ו(תיב, קהלת)ל יתהה י .'וגו עמי ני אל חיה וא ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָ
.לא אחד י נחב היה ְְְְֶֶֶַַָָָמה

הקודש: ואמר,לשו תח חני ב)רי ונס(שיר ה פח עד ְְִֶַַַַַַָָָָָָ
ה פח עד .ליהא לעפר א לצבי דדי ל מה סב לליְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹה
א .עי הר אה הה לע דע לאד אזהרה ז  'ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָוג

תב, מה ו)ראה י(קהלת .'וג עמי ני אל חיה וא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ
.אצל אחד י נחב חיה, מה ל ,יתהְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָה

ה פח עד ואמרת  מתרה אד ל מתנ ,מע רי ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאמר
(הצללי ונס(ונסו .הה לע דע עי הר עיני ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָוידמה

דכתיב, הא הדא לליה(ח בה(איוב .אר עלי ימינ ל י ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
וגו'. לבי די ל מה סב ְְְְְִִִִֵמ

הקודש: לשומרתוא  מתרה אד ל מתנ ,מע יר ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָאמר
דע עי הר בעיני וידמה ,[הצללי ונסו] ה פח ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָעד

תב זה ,לליה ונס .הה לע(ח עלי(איוב ימינ צל י ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
.'וג לצבי דדי ל מה סב ,מ בה .ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹאר

אזהרה ז זי,  מע רי אמר וגו'. ה פח עד אחר, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָבר
א רגליו קל הבי מה .עי הר הא הה לע דע ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלא

די רא ר לעת ליהא עפר א בי קל היה ְְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַָָָאה
הענג הר יי, הר הקרא מי הרי הא הא להע ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָנחל

הטב הנעל)ההר המדרש כא .(עד ַָָ
הקודש: לשומע יר אמר  'וג ה פח עד אחר, ְְִִֵֶַַַַַַָָָָבר

מה :עי הר אה הה לע דע לאד אזהרה ז י, ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ליהא עפר א בי קל היה אה א  רגליו קל ביְְְְְֱִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹה

רא רצ במי,לעת הרי הא הא, להע נחל די ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
.הנעל מדרש כ"ע הב. ההר ,גענה הר ה', הר ְֲִַַַַַַָָָהקרא

ד' ענף
= עינינו" מאירת היא לנו מג "תורתו של הגימטריה ער

2054
"חזה תקרנ עד עבתי חג אסר לנ ואר ה' "אל =ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ

כ"ז) קיח פרק תהילי)

עליו בחסד נידו העול כל ,'הוי"ה 'אל מזכיר כשהוא
משטי ולא מערער ולא ,כלל די ש ואי גדולי וברחמי

וברחמי בחסד הכול אלא קטיגוריא, מורא ולא

הקדושביאור: בזוהר ועוסקי לומדי שישראל ידי שעל
כולו, העול כל על ומגיני ,בעול והרחמי השפע מתרבה
אורה שערי בספר כדאיתא הנ"ל, הפסוק של המשמעות שזה
תמצא ולפעמי וזל"ק: השישית, הספירה  החמישי השער 

לנו ויאר יהו"ה אל :כאמרו אל, ע מתאחד יהו"ה שתהלי)

בחסדקיח) נידו העול כל יהו"ה', אל' מזכיר כשהוא בו והכוונה .
משטי ולא מערער ולא כלל, די ש ואי גדולי וברחמי עליו
מאורי כל ואז .וברחמי בחסד הכול אלא קטיגוריא, מורא ולא
בשממת והאר בטהרה ושמי גדולה, בשלימות כול הספירות
,לאברה החסד נשפע וממנו ,עליו חסד סוד הוא אל כי .אורה
עול אל יהו"ה בש ש ויקרא :באברה שאמר הוא והסוד

(לג כב, ולפיכ(בראשית .בה והחזיק החסד מידת לחלקו קנה אז כי ,
,'טובי חסדי גומל עליו 'אל אברה מג בברכת אומרי אנו

עליו לא"ל אבר ברו כ)ואומר: ,יד ש)מתאחד יהו"ה וכשש .
בחסד מתערבת יהו"ה ש נמצא ,'יהו"ה 'אל ואומר אל ע

כלל. די ש ואי וברחמי

'ה ענף
586 = יוחאי ב דשמעו כחא א.

586 = שופר =
586 = רחמי גבורה חסד =

[יעקב  רחמי יצחק,  גבורה ,אברה  [חסד

כוחביאור: בו שיש השופר, כח כמו הוא הרשב"י של כוחו
,זה על מרמזות השופר שתקיעות ,הקדושי האבות שלש
אבינו, יעקב אחרונה ותקיעה אבינו, אברה ראשונה תקיעה
ממתקי ויעקב אברה ואז ,אבינו יצחק תרועה שברי ובתוו

.ה"ע אבינו יצחק של הגבורות את

בזוהר שאמרו מה וראה הרשב"י של גדול כוחו כמה רואי וכא
ע"א)חדש כ"ו נח פרשת):

המקטרגים מּכל להנּצל עצה נתן הוּא, ּרוּב ׁשֹדוַהּק◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌
רחמים, עליהם לעוֹרר ישׂראל מזדּּמנים הזּה ּביּוֹם ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁשלּמעלה,

ּבוֹפר. ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַוּבּמה?
על דינא יתיב הא רי קדא הנה, רא ימא חזי, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹא
עאל לא מא אית ולא לחנא, עאלי עלמא ני וכל ְְְְְְְְְִִֵָָָָָָָָָָָעלמא,

ימא.חנ ההא תיח מתי יח וספרי א. ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָ
הקודש: אלשוה ר דה הנה רא ל  ראה, ְֵֶַַַָָָָֹֹא

א מי ואי ,ח נכנסי להע ני וכל ,להע על די ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹיב
ההא.  חינפ מתי יח וספרי ,ח ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָנכנס

מל לאזבא עיטא ל יהב ,ה אתרעי גי הא רי ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָוקדא
עלמא. על ריא דינא זמנא כל אתמ אינ לעילא, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָמקטרגי
פר. בה. .עלייה רחמי לאתערא יראל נאז ימא ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהאי

הקודש: לשולה נת ,בה רצה מ הא, ר דְִֶֶֶַַָָָָָָָוה
יה זמ כל יתמ מעלה המקטרגי מל להצל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעצה
,רחמי עליה לערר יראל נימז הה  .לבע ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָרה

פר. ֶַַָבה?
אתער די לעילא. פר ואתער לעילא, סליק נפיק, קלא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָָהא
ויתיב דינא מרסיא ק הא רי וקדא .מאתרייה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָרחמי
ר אתייהיב ולא דיראל, עלייה וחייס רחמי, ְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָכרסיא

.עליה ְְְֲִֵַָלמקטרגא
הקודש: פרלשוה את מערר למעלה עלה צא הה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהל

ק הא ר דוה ,מקמ רחמי ררימתע אז ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָמעלה.
רת ננת ולא יראל, על וחס ,רחמי כא ויב יה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמא

.עליה ְְֲֵֵֶַַלמקטרג
פר, ותקעי הא, רי קדא קי תיבא ייבי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָויראל
,כדי .איה רחמי אתערתא נפק, קלא ההא הא רחמי. ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָואתער
מההא אתי לא הא דרחמי. רסייא קי לקיימא יכיל לא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָלטרא

קטיגרא. אכח ולא ְְְְִִֵַַָָָסטרא,
הקודש: א,לשוה ר דה לפני תבה בי ְְְְִִִִֵֵַָָָָָויראל

הא צא ההא הל הרי ,רחמי ררימע פר קעיְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָות
א לפני לעמד יכל לא ילה ואז ,רחמי ל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹהתעררת

קטגר. נמצא ולא הד, תא מ בא לא הרי ,ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהרחמי
תאקד יראל וקיימי דדינא, חתימא איה כרי, ימא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵָָָָָָָ

לי יהבי למקא, לטרא יקרב לא גי ימא, ההא .מאריהְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ
מסאבא ורחא מסאבא, והא מסאבא, דרחא מטרא אתי ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵָָָָָָָָָָָעיר,
כדי לסאבא. למקא קריב ולא ,י אתעק והא ,מיני ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָאתהי

.ימ זיבא ויראל ,נהירי יְְְְְְִִִִִִִֵֵַָאנ
הקודש: ראללשוי מדיוע ,יה חתימת הא ,ריה יְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָ

תנינ ,קל ילה יקרב א די ההא  נר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹֻקדת
נהנית המאה ורח טמא, והא המאה, רח ל מד א עיר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻל
מאירת, ניה ואז לטא. קל קרב ולא , מתעק והא ,ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמ

.מ לינ ְִִִִִֵֶָויראל
בזוהר ע"ה, אלעזר רבי בנו ע הרשב"י של בכוחו הפליגו וכמה

ע"ב)חדש כו נח פרשת):

עליוֹן מלאכי ואּתה אני אלעזר לרבי שמעון רבי ֹלו ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָאמר
דּוד ׁשל הּמׁשיח להּמ עם ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהׁשּתעׁשע

אמר . אנ מה [שמעו רבי מאביו אלעזר רבי [שאל לי ֲֵַַַַָָָָאמר

דוד. מלא מיחא לאעעא עיאה, מלאכי וא אנא ,ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָלי
מא. נהירי אני חמהי חמא ,ק הוה עד ,ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָק

הקודש: לשובעול חשובי אנו [מה ? אנ מה :ל ַָָָָאמר
לה ע להעע עלי מלאכי ואה אני :ל אמר [ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהעליו
מאירי ניו חמיו ראה , עד .ק וד. ל ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָהיח

.מה מְֶֶַ
דמה זיוא יקרא נהיר א ,מע חדא מה חמי, לי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָאמר
לה נטרי ציקיא, אינ איז אא לא. לי אמר .לְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָאס

אמר עיאי, קיי צא)מרייתי תהלי)"ל ה"יצ ו"מלאכי "י ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
.רכי כל מרְְְְִֶָָָל

הקודש: יולשוה בד אר א ,מע חד בר חמיו: ל ְְְִִֶַַַָָָָָָָָאמר
יקיה ה ארי אא לא, :ל אמר ?להס מה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹל

אמר ,ניעלי יקד מחנת תא מרי(צא תהלי)י" ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָ
.רכי כל מרל " יצ"ה ו"ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָמלאכי

'ו ענף
ה "של הגימטריה ער= 836 = הקדוש" זוהר

יעקב יצחק אברה =
שלשת של כח כמו הוא הקדוש הזוהר של כוחו ביאור:

ע"ה. הקדושי האבות
בחיי חשוב הכי הדבר =

הזוהרביאור: לימוד הוא בחיי ליהודי החשוב הכי שהדבר
הקדוש.

ז' ענף
236 =" ישראל "סוכה של הגימטריה ער

236 = הקדוש הזהר
צלאביאור: סוכה מה לישראל, סוכה הוא הקדוש שהזוהר

הסוכה ומה הקדוש, הזוהר כ השכינה, השראת דמהימנותא
וד למאמר ענה בר הכמד ומגוג, גוג ממלחמת ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֻמגינה
מצחצחת והאת וגו', "יג רג "לה לה עליו לְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻה
,מי אבינ על אא ,עלה מי על לנ ואי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהחרבת,

נק" י לראי ל"סתה ק"מ(לקת רק יה)כמ , ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָֹֹ
רלמי אמר('א עד ח"ע זה(יבמת נק, י 'אחר בר ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ג. ל קְִֶנ

ח' ענף
7201 = ישראל סוכת" של הגימטריה ער

פרנסה אהבה בריאות =
ז',ביאור: בענ שנתבאר כמו ישראל סוכת הוא הקדוש הזוהר

.טובה ופרנסה ואהבה לבריאות זוכי זה ידי ועל
לזנב ולא לראש שנהיה =

הראשביאור: אחרי שנל כלומר ,לזנב ולא לראש שנהיה וכ
רח"ל. רב הערב הזנב אחרי ולא ,הרשב"י הוא

שנה ועשרי מאה =



תשרי  תשע"ד גימטריאות הזוהר6 ◇ אור הזוהר 378

:חי,ביאור שאד שנה ועשרי המאה כל להחזיק צרי ובזה
זוהי ועוד ,שנה 120 במש שנבנתה נח תיבת על רומז וכ

.אכי"ר שנה, 120 לחיות וברכה סגולה
"רית ללע זכר" טו)= טז פרק א הימי (דברי ְְְִִָ

שבריתביאור: התורה כל את זוכרי הקדוש הזוהר שבלימוד
קודש. הברית לשמירת שזוכי וכ תרי"ג, גימטריה הכולל ע

אל" יר טנמ ויקא לע חיל" ט"ו)= 'כ פרק איוב) ְְִִִִִֵֶֶַַַָֹ
אשרביאור: הברית לתיקו זוכי הקדוש הזוהר שבלימוד

זה פסוק תחילת של תיבות בראשי קדוש ש נרמז כידוע
."וו"ל" זה פסוק סו של תיבות ובסופי "חב"ו"

"חקר וג הכינ רויס רא "אז כ"ז)= כ"ח פרק (איוב ְְְֱֲִַַַָָָָָָָ
לחזורביאור: שצריכי הקדושה התורה על נאמר זה פסוק

מתחיל מדבר שזה וכ ,פעמי ד' ורומזעליה ,הבריאה ת
חטא את לתק ובזה להתעסק, צרי שבזה ,החיי ע לתורת

הראשו אד(חיי ע הקדמה חלקי(מהרח"ו ד' על רומז וכ .
פרד"ס. התורה
" תעה לא כהמ "אלהי י"ז)= ל"ד פרק (שמות ֱֲֵֵֶַַָָֹֹ

זרהביאור: עבודה עובד כאילו זוהר לומד שלא זוהרשמי (תיקוני

(מג ל, תיקוהנקרא הרשב"י לנשמת מתחבר הורא הרי הלומד וכל ,
הזוהר הקדוש בזוהר נאמר שבת ועל באידרא, כדאיתא שבת

יתרו ע"א)פרשת פ"ט ד):
נטיר אי תא, נטיר וכל ארייתא, לקבל תא קיל , ְְְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָגיני

כתיב א. נו)ארייתא אד(ישעיה ב זאת היע אנ ארי ְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָֹֻ
,מעא רע. ל תמע יד מרוש למח ת מר  ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָיחזיק

.א רייתאא נטיר מא ,ת נטיר מאְְְְְִִַַַַָָָָָֻ
הקודש: לשומר מי וכל ,רהה נגד ת קלה  ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָמ

וכתב .רהה ל את מר א נו(ת אנ(ישעיה ארי ְְְֱִֵֵֶַַַָָָָ
תמע יד ומר למח ת שמר  יחזיק אד ב את ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיעה
.רהה ל מר מי הת את מר י נמע, רע. לְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

שבת חז"ל מד/א)ודרשו ד)יוחנ 'ר אמר אבא בר חייא 'ר אמר :
מוחלי כאנוש ע"ז עובד אפי' כהלכתו השבת את המשמר כל
שומר בה יחזיק אד וב זאת יעשה אנוש אשרי שנא' לו,

לו. מחול אלא מחללו תיקרי אל מחללו, שבת

ט' ענף
5421 = ישראל סוכת "זוהר של הגימטריה ער

נפלאתיו" יהע כל דב יב רס" פרק= תהילי (ספר ְְְְְִִִַַַָָָ
ג') צו

נכנסיביאור: כאילו הקדוש זוהר לומדי ישראל שע שברגע
ועליה ,בעול יתבר הש ש ומתקדש ,הרשב"י לסוכת

הכתוב י)אומר כח פרק דברי)ידוד  י האר עי ל ורא"ְְִֵֵֶַָָָָָֹ
."מ וירא עלי ְְְִִֶֶָָָָנקרא

'י ענף
= " ישראל סוכת הוא הזוהר "לימוד של הגימטריה ער

2531
עטר ב חיי רבנו הקדוש החיי אור =

ומבור שלו שבת =
עביאור: וע משיח, נשמת לו היה הקדוש החיי האור

יזכו מג סוכת שהוא שהוא הקדוש הזוהר את ילמדו ישראל
שבת הבא, עול שהוא טוב שכולו וליו ,ברחמי משיח שיבא

.ומבור שלו

יא ענף
6531 = "ישראל סוכת היא הזוהר "לימוד של הגימטריה ער

רננה" לפניו א מחה ידוד את עבד" ב')= 'ק פרק תהילי) ְְְְְְִִִֶָָָָָָֹֹ
ה'ביאור: את לעבוד זוכי הקדוש הזוהר לימוד ידי שעל

השכינה להשראת זוכי זה ידי ועל פנימית, בשמחה
השלימה והגאולה

יב ענף
809 = "מג סוכת היא הזוהר "לימוד של הגימטריה ער

"ריעה ני  ר יד יח" ד')= קכז פרק תהילי) ְְְְִִִִֵֵַַ
ובליסטראותביאור: חיצי זורקי הקדוש הזוהר שבלימוד א.

.והאויבי השונאי כל נגד
וה הקדוש, זוהר ללמוד ישראל ונערי ילדי כל על שמצוה ב.

.המשיח מל של הצבא
הפסוק בנו יתקיי כ ה')ואחר קכז פרק ר(תהיליא ברה ריא"ְֲֵֶֶֶַַ

."ער יביא את ריד י יב לא מה תא את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמא
בעולביאור: כא הקדוש הזוהר בלימוד שימלא מי שאשרי

יפלו ומקטרגי והאויבי יתבייש, לא לשמי כשיעלה אז ,הזה
העליו עד ג לשערי להיכנס ויזכה מפניו, השירי)וידחו שיר (זוהר

החדש. האנקור טיל  האמיתית ברזל כיפת זה ג.

יג ענף
8731 = "הנפש טהרת היא הזוהר "לימוד של הגימטריה ער

יחידתי" לב מד נפי מחרב ילהה" כא)= כב פרק תהילי) ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
מיצרביאור: וניצלי הנפש לטהרת זוכי הקדוש זוהר שלומדי

רח"ל. בכלב מגלגול וניצלי ,ל"רח המוות וממלא הרע
"ועת אל ואזניו יקיצ אל 'ה "עיני טז)= לד פרק תהילי) ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

שהשביאור: פרטית להשגחה זוכי הקדוש זוהר לומדי
יקבלו ,לה המצטר וכל תפילת אל ויקשיב עליה משגיח

ובהרוחה, בשמחה(ג"מ ותיקו ,א"כ תיקו זוהר .(תיקוני

יד ענף
973 = הגאולה" היא הזוהר לימוד" של הגימטריה ער

יו ארבעי =

מתקבלתביאור: רצו יו 40 של שתפלה ,כתוב הקדוש בזוהר
כל יתקבלו יו 40 הזוהר שבלימוד לרמז בא וזה ,בשמי

.הגאולה ותבוא התפילות

מאוד טובה אשה =

ביאורהגו לזיווג זוכי הקדוש הזוהר לימוד שבזכות :
נשמתו. משורש

זכרי בני =

זכריביאור: לבני זוכי הקדוש הזוהר לימוד שבזכות
באמת. 'ה עובדי צדיקי

הסורי הצבא =

הצבאביאור: את ינצח ישראל ע הקדוש הזוהר שבלימוד
.השונאי כל נגד ובליסטראות חיצי זורקי ויתקיי הסורי

אחר בדאגה עוקבי ,בפרט ישראל מדינת ותושבי בכלל, העול
מתחמ שהשטח נראה .ואירא סוריה במדינות המתרחש

באמצעותומ בסוריה המרד דיכוי הרתיחה. נקודת לקראת תקרב
מותיר אינו ,כימי נשק באמצעות אפילו ואולי ,המוני ורצח טבח
להתערבות יביא ואולי ,ידיי בחיבוק העול מדינות את
אירא של הגרעי תוכנית האיראנית, ובגזרה בסוריה. צבאית
האיראנית שההתחמשות הוא, הגדול והחשש ,תאוצה צוברת
את מביא המצב .חזורהאל לנקודת תגיע גרעיני בנשק
האחרוני ואלו ,אירא נגד לאיי ישראל ומדינת ארצותהברית

.משלה באיומי משיבי

בשאר של שסופו בדעה הפרשני מאוחדי הסורית בגזרה א
שלגבי הרי בלבד. זמ של שאלה היא ושנפילתו קרוב, אסאד
נוספות, שעות עובדי העול בכל הפרשני האיראני, האיו
יפתיע מי :עתידיי תרחישי בפריסת עסוקי לווכ
בכלל ואולי ?אירופה או ארה"ב ישראל, – אירא את ויתקו
לאחר יתרחש ומה ישראל? את לתקו תקדי אירא
כאירוע תסתיי ההתקפה והא מי? נגד יהיה מי :ההתקפה

עולמית? למלחמה אותנו תגרור או מקומי

שהתגש והשלג הקור חזו

בקשר ורבותינו ל"חז ניבאו מה לשמוע אנחנו מבקשי בוודאי
כמו .בחזונ צודקי ה שתמיד ,ביודע אלו. למאורעות
בספר כתוב הנוכחית: לשנה האוויר מזג תחזית לגבי שראינו

"רבה ד)"אליה ,תרפה),כתוב "מצאתי :שנה 300כ לפני שחי
השנה כמו ,רביעי] ד' ביו שבט חודש ראש כשחל לעול
היו ."חור באותו גדול ושלג קור הוא אז תשע"ג],  שעברה
א !?בצורת שנת חוזי החזאי הרי ,וטענו לדברי שלעגו
דווקא. "רבה אליה"ה של התחזית בהתגשמות חזינו בסו

:חכמי תלמידי מספר שהעירונו חשובה הבהרה נקדי ותחילה
שיש אלא ,באירופה מגוריו מקו על בעיקר נאמרו הרב דברי
.כידוע ,בישראל האוויר מזג על השפעה באירופה האוויר למזג
הקור מצב היה כיצד מחשב ,ש רבה" אליה" בספר המגיה הרב שהרי ,לכ והראיה)

רביעי) ביו חל שבט שר"ח השני באות מגוריו, במקו הנהר הקפאת ואכ,ותקופת .
הנוכחי, בחור אירופה את פקדו כבד קור וגל שלגי סופות
עד ירדו הטמפרטורות רבות: שני כמותו היה לא אשר
,מטרי לכמה הגיע השלג גובה לאפס, מתחת מעלות לעשרות
,סוער היה החור הקדושה, ובארצנו מקור, מתו הרוגי ומאות
החזאי שג עד ,האחרונות לשני בניגוד ומושלג, קר ,גשו

...בטעות הודו

והמשיח סוריה נפילת

.אליה בקשר ל"חז דברי את ונביא הסורי, לשטח ניגש תחילה
במדרש 556)כתוב עמוד רשב"י מדרש אייזנשטיי מדרשי "ויצמח(אוצר :ְְִַ
 אחד ואזכב יראל, ל כב אוה בט, ברא זרח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ניר פל ראה הא האת, ל וזה וד.  יחמ ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיצמח
היעה צמח ואז ,מזרח ני מלכת נפלה דק, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמזרחי

."ראלְְִֵָלי

 ,שליט"א מפל אברה'ר הרה"ג סימזרחי"וה נר" ְְְְְִִִִֶֶַַָָָ
ְְִִַָגימטרא

אסאד" הי".אר ע ִִִַַַַַ

ששניה  ה"מקדש" יבנה "דמשק" שבנפילת לכ והרמז
.שונה בסדר רק אותיות להרבאות ,"החשמל "סוד בקונטרס באריכות (וראה

לישראל") הגאולה תצמח דמשק "כשתיפול מאמר ,שליט"א פיש .יקותיאל

ארה"ב ו/או לאירופה איראן בין מלחמה

בקשר חז"ל אומרי מה ונראה האיראני, לשטח נעבור ועתה
בגמרא כתוב א)לזה. י, רבי:(יומא אמר לוי ב יהושע רבי "אמר :

שתיפול פרס עתידה :רב אמר פרס. ביד שתיפול רומי עתידה
בית שבוני ,היתכ לרב: אסי ורב כהנא רב לו אמרו .רומי ביד

פרס)המקדש  המקדש(השני בית מחריבי ביד אמר(רומי)יפלו ?
גזירת את מביני אנו והיו ,יתכ] היא מל גזירת ,כ :לה
ישראל לצד עומדות ואירופה ב"וארה מאחר .עול של מלכו
אומרי ויש ישראל]. להשמדת הקוראת אירא מאשר יותר
הגמרא הכנסת. בתי את מחריבי הפרסי ג :רב לה שהשיב
ג שכ מאחר ,רומי ביד תיפול שפרס ,רב כדעת מסיקה

בברייתא חיצונית)מבואר רב(משנה שאמר" הגמרא: ומסיימת .
רומי מלכות שתפשוט עד בא דוד ב אי :רב אמר יהודה

."חדשי תשעה כולו העול בכל הרשעה

"המלבי כתב בזה ו)כיוצא ו, ,זכריה)אר אל תצא רומי מלכות" :
הרעה תיפתח ומש ,[מה] צפונית תהיה היא וג ,צפו
תהיה הימי שבאחרית ,מכא מבואר ."ירושלי את להחריב

פרס בי בלשוננו)מלחמה אירא)רומי  הגמרא ולמסקנת רומי. לבי
הגור תהא זו שמלחמה ,מבואר "המלבי ובדברי .תנצח

ירושלי על למלחמה(ומגוג גוג אירופה(מלחמת מדינות ,לידיעתכ .
הנוצרי הדת בני וארה"בשהרי ,'רומי' ל"חז בדברי מכונות ת

ברומי. שוכ הוותיק
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:חי,ביאור שאד שנה ועשרי המאה כל להחזיק צרי ובזה
זוהי ועוד ,שנה 120 במש שנבנתה נח תיבת על רומז וכ

.אכי"ר שנה, 120 לחיות וברכה סגולה
"רית ללע זכר" טו)= טז פרק א הימי (דברי ְְְִִָ

שבריתביאור: התורה כל את זוכרי הקדוש הזוהר שבלימוד
קודש. הברית לשמירת שזוכי וכ תרי"ג, גימטריה הכולל ע

אל" יר טנמ ויקא לע חיל" ט"ו)= 'כ פרק איוב) ְְִִִִִֵֶֶַַַָֹ
אשרביאור: הברית לתיקו זוכי הקדוש הזוהר שבלימוד

זה פסוק תחילת של תיבות בראשי קדוש ש נרמז כידוע
."וו"ל" זה פסוק סו של תיבות ובסופי "חב"ו"

"חקר וג הכינ רויס רא "אז כ"ז)= כ"ח פרק (איוב ְְְֱֲִַַַָָָָָָָ
לחזורביאור: שצריכי הקדושה התורה על נאמר זה פסוק

מתחיל מדבר שזה וכ ,פעמי ד' ורומזעליה ,הבריאה ת
חטא את לתק ובזה להתעסק, צרי שבזה ,החיי ע לתורת

הראשו אד(חיי ע הקדמה חלקי(מהרח"ו ד' על רומז וכ .
פרד"ס. התורה
" תעה לא כהמ "אלהי י"ז)= ל"ד פרק (שמות ֱֲֵֵֶַַָָֹֹ

זרהביאור: עבודה עובד כאילו זוהר לומד שלא זוהרשמי (תיקוני

(מג ל, תיקוהנקרא הרשב"י לנשמת מתחבר הורא הרי הלומד וכל ,
הזוהר הקדוש בזוהר נאמר שבת ועל באידרא, כדאיתא שבת

יתרו ע"א)פרשת פ"ט ד):
נטיר אי תא, נטיר וכל ארייתא, לקבל תא קיל , ְְְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָגיני

כתיב א. נו)ארייתא אד(ישעיה ב זאת היע אנ ארי ְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָֹֻ
,מעא רע. ל תמע יד מרוש למח ת מר  ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָיחזיק

.א רייתאא נטיר מא ,ת נטיר מאְְְְְִִַַַַָָָָָֻ
הקודש: לשומר מי וכל ,רהה נגד ת קלה  ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָמ

וכתב .רהה ל את מר א נו(ת אנ(ישעיה ארי ְְְֱִֵֵֶַַַָָָָ
תמע יד ומר למח ת שמר  יחזיק אד ב את ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיעה
.רהה ל מר מי הת את מר י נמע, רע. לְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

שבת חז"ל מד/א)ודרשו ד)יוחנ 'ר אמר אבא בר חייא 'ר אמר :
מוחלי כאנוש ע"ז עובד אפי' כהלכתו השבת את המשמר כל
שומר בה יחזיק אד וב זאת יעשה אנוש אשרי שנא' לו,

לו. מחול אלא מחללו תיקרי אל מחללו, שבת

ט' ענף
5421 = ישראל סוכת "זוהר של הגימטריה ער

נפלאתיו" יהע כל דב יב רס" פרק= תהילי (ספר ְְְְְִִִַַַָָָ
ג') צו

נכנסיביאור: כאילו הקדוש זוהר לומדי ישראל שע שברגע
ועליה ,בעול יתבר הש ש ומתקדש ,הרשב"י לסוכת

הכתוב י)אומר כח פרק דברי)ידוד  י האר עי ל ורא"ְְִֵֵֶַָָָָָֹ
."מ וירא עלי ְְְִִֶֶָָָָנקרא

'י ענף
= " ישראל סוכת הוא הזוהר "לימוד של הגימטריה ער

2531
עטר ב חיי רבנו הקדוש החיי אור =

ומבור שלו שבת =
עביאור: וע משיח, נשמת לו היה הקדוש החיי האור

יזכו מג סוכת שהוא שהוא הקדוש הזוהר את ילמדו ישראל
שבת הבא, עול שהוא טוב שכולו וליו ,ברחמי משיח שיבא

.ומבור שלו

יא ענף
6531 = "ישראל סוכת היא הזוהר "לימוד של הגימטריה ער

רננה" לפניו א מחה ידוד את עבד" ב')= 'ק פרק תהילי) ְְְְְְִִִֶָָָָָָֹֹ
ה'ביאור: את לעבוד זוכי הקדוש הזוהר לימוד ידי שעל

השכינה להשראת זוכי זה ידי ועל פנימית, בשמחה
השלימה והגאולה

יב ענף
809 = "מג סוכת היא הזוהר "לימוד של הגימטריה ער

"ריעה ני  ר יד יח" ד')= קכז פרק תהילי) ְְְְִִִִֵֵַַ
ובליסטראותביאור: חיצי זורקי הקדוש הזוהר שבלימוד א.

.והאויבי השונאי כל נגד
וה הקדוש, זוהר ללמוד ישראל ונערי ילדי כל על שמצוה ב.

.המשיח מל של הצבא
הפסוק בנו יתקיי כ ה')ואחר קכז פרק ר(תהיליא ברה ריא"ְֲֵֶֶֶַַ

."ער יביא את ריד י יב לא מה תא את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמא
בעולביאור: כא הקדוש הזוהר בלימוד שימלא מי שאשרי

יפלו ומקטרגי והאויבי יתבייש, לא לשמי כשיעלה אז ,הזה
העליו עד ג לשערי להיכנס ויזכה מפניו, השירי)וידחו שיר (זוהר

החדש. האנקור טיל  האמיתית ברזל כיפת זה ג.

יג ענף
8731 = "הנפש טהרת היא הזוהר "לימוד של הגימטריה ער

יחידתי" לב מד נפי מחרב ילהה" כא)= כב פרק תהילי) ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
מיצרביאור: וניצלי הנפש לטהרת זוכי הקדוש זוהר שלומדי

רח"ל. בכלב מגלגול וניצלי ,ל"רח המוות וממלא הרע
"ועת אל ואזניו יקיצ אל 'ה "עיני טז)= לד פרק תהילי) ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

שהשביאור: פרטית להשגחה זוכי הקדוש זוהר לומדי
יקבלו ,לה המצטר וכל תפילת אל ויקשיב עליה משגיח

ובהרוחה, בשמחה(ג"מ ותיקו ,א"כ תיקו זוהר .(תיקוני

יד ענף
973 = הגאולה" היא הזוהר לימוד" של הגימטריה ער

יו ארבעי =

מתקבלתביאור: רצו יו 40 של שתפלה ,כתוב הקדוש בזוהר
כל יתקבלו יו 40 הזוהר שבלימוד לרמז בא וזה ,בשמי

.הגאולה ותבוא התפילות

מאוד טובה אשה =

ביאורהגו לזיווג זוכי הקדוש הזוהר לימוד שבזכות :
נשמתו. משורש

זכרי בני =

זכריביאור: לבני זוכי הקדוש הזוהר לימוד שבזכות
באמת. 'ה עובדי צדיקי

הסורי הצבא =

הצבאביאור: את ינצח ישראל ע הקדוש הזוהר שבלימוד
.השונאי כל נגד ובליסטראות חיצי זורקי ויתקיי הסורי

אחר בדאגה עוקבי ,בפרט ישראל מדינת ותושבי בכלל, העול
מתחמ שהשטח נראה .ואירא סוריה במדינות המתרחש

באמצעותומ בסוריה המרד דיכוי הרתיחה. נקודת לקראת תקרב
מותיר אינו ,כימי נשק באמצעות אפילו ואולי ,המוני ורצח טבח
להתערבות יביא ואולי ,ידיי בחיבוק העול מדינות את
אירא של הגרעי תוכנית האיראנית, ובגזרה בסוריה. צבאית
האיראנית שההתחמשות הוא, הגדול והחשש ,תאוצה צוברת
את מביא המצב .חזורהאל לנקודת תגיע גרעיני בנשק
האחרוני ואלו ,אירא נגד לאיי ישראל ומדינת ארצותהברית

.משלה באיומי משיבי

בשאר של שסופו בדעה הפרשני מאוחדי הסורית בגזרה א
שלגבי הרי בלבד. זמ של שאלה היא ושנפילתו קרוב, אסאד
נוספות, שעות עובדי העול בכל הפרשני האיראני, האיו
יפתיע מי :עתידיי תרחישי בפריסת עסוקי לווכ
בכלל ואולי ?אירופה או ארה"ב ישראל, – אירא את ויתקו
לאחר יתרחש ומה ישראל? את לתקו תקדי אירא
כאירוע תסתיי ההתקפה והא מי? נגד יהיה מי :ההתקפה

עולמית? למלחמה אותנו תגרור או מקומי

שהתגש והשלג הקור חזו

בקשר ורבותינו ל"חז ניבאו מה לשמוע אנחנו מבקשי בוודאי
כמו .בחזונ צודקי ה שתמיד ,ביודע אלו. למאורעות
בספר כתוב הנוכחית: לשנה האוויר מזג תחזית לגבי שראינו

"רבה ד)"אליה ,תרפה),כתוב "מצאתי :שנה 300כ לפני שחי
השנה כמו ,רביעי] ד' ביו שבט חודש ראש כשחל לעול
היו ."חור באותו גדול ושלג קור הוא אז תשע"ג],  שעברה
א !?בצורת שנת חוזי החזאי הרי ,וטענו לדברי שלעגו
דווקא. "רבה אליה"ה של התחזית בהתגשמות חזינו בסו

:חכמי תלמידי מספר שהעירונו חשובה הבהרה נקדי ותחילה
שיש אלא ,באירופה מגוריו מקו על בעיקר נאמרו הרב דברי
.כידוע ,בישראל האוויר מזג על השפעה באירופה האוויר למזג
הקור מצב היה כיצד מחשב ,ש רבה" אליה" בספר המגיה הרב שהרי ,לכ והראיה)

רביעי) ביו חל שבט שר"ח השני באות מגוריו, במקו הנהר הקפאת ואכ,ותקופת .
הנוכחי, בחור אירופה את פקדו כבד קור וגל שלגי סופות
עד ירדו הטמפרטורות רבות: שני כמותו היה לא אשר
,מטרי לכמה הגיע השלג גובה לאפס, מתחת מעלות לעשרות
,סוער היה החור הקדושה, ובארצנו מקור, מתו הרוגי ומאות
החזאי שג עד ,האחרונות לשני בניגוד ומושלג, קר ,גשו

...בטעות הודו

והמשיח סוריה נפילת

.אליה בקשר ל"חז דברי את ונביא הסורי, לשטח ניגש תחילה
במדרש 556)כתוב עמוד רשב"י מדרש אייזנשטיי מדרשי "ויצמח(אוצר :ְְִַ
 אחד ואזכב יראל, ל כב אוה בט, ברא זרח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ניר פל ראה הא האת, ל וזה וד.  יחמ ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיצמח
היעה צמח ואז ,מזרח ני מלכת נפלה דק, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמזרחי

."ראלְְִֵָלי

 ,שליט"א מפל אברה'ר הרה"ג סימזרחי"וה נר" ְְְְְִִִִֶֶַַָָָ
ְְִִַָגימטרא

אסאד" הי".אר ע ִִִַַַַַ

ששניה  ה"מקדש" יבנה "דמשק" שבנפילת לכ והרמז
.שונה בסדר רק אותיות להרבאות ,"החשמל "סוד בקונטרס באריכות (וראה

לישראל") הגאולה תצמח דמשק "כשתיפול מאמר ,שליט"א פיש .יקותיאל

ארה"ב ו/או לאירופה איראן בין מלחמה

בקשר חז"ל אומרי מה ונראה האיראני, לשטח נעבור ועתה
בגמרא כתוב א)לזה. י, רבי:(יומא אמר לוי ב יהושע רבי "אמר :

שתיפול פרס עתידה :רב אמר פרס. ביד שתיפול רומי עתידה
בית שבוני ,היתכ לרב: אסי ורב כהנא רב לו אמרו .רומי ביד

פרס)המקדש  המקדש(השני בית מחריבי ביד אמר(רומי)יפלו ?
גזירת את מביני אנו והיו ,יתכ] היא מל גזירת ,כ :לה
ישראל לצד עומדות ואירופה ב"וארה מאחר .עול של מלכו
אומרי ויש ישראל]. להשמדת הקוראת אירא מאשר יותר
הגמרא הכנסת. בתי את מחריבי הפרסי ג :רב לה שהשיב
ג שכ מאחר ,רומי ביד תיפול שפרס ,רב כדעת מסיקה

בברייתא חיצונית)מבואר רב(משנה שאמר" הגמרא: ומסיימת .
רומי מלכות שתפשוט עד בא דוד ב אי :רב אמר יהודה

."חדשי תשעה כולו העול בכל הרשעה

"המלבי כתב בזה ו)כיוצא ו, ,זכריה)אר אל תצא רומי מלכות" :
הרעה תיפתח ומש ,[מה] צפונית תהיה היא וג ,צפו
תהיה הימי שבאחרית ,מכא מבואר ."ירושלי את להחריב

פרס בי בלשוננו)מלחמה אירא)רומי  הגמרא ולמסקנת רומי. לבי
הגור תהא זו שמלחמה ,מבואר "המלבי ובדברי .תנצח

ירושלי על למלחמה(ומגוג גוג אירופה(מלחמת מדינות ,לידיעתכ .
הנוצרי הדת בני וארה"בשהרי ,'רומי' ל"חז בדברי מכונות ת

ברומי. שוכ הוותיק
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הימי באחרית שיקרה את לדעת שאי פ"שאע ,למדי נמצינו
דבר ,מקו מכל ,"הרמב וכדברי ,הדברי שיתרחשו עד בדיוק,
ע אירופה ו/או הברית ארצות בי מלחמה שתהיה בטוח אחד
המצב פי על .ירושלי על המלחמה תתפשט ומכא ,אירא

זו. למלחמה קרובי ממש אנו בשטח,

?היו דומה מצבנו והנהלמה ,באנשי מלא ענק אול
החדר את יפריד אשר מס מהתקרה החדר באמצע משתלשל
וישמחו, ייהנו טוב", ל"כל יזכו ימי בצד הנמצאי ,לשניי
ממשי המס קשות. יסבלו אשר שמאל בצד הנשארי לעומת
.לרצפה יגיע המס אשר עד סנטימטרי מספר ונשארו לרדת
וכל ,ימי לצד ועוברי המס תחת משתחלי כול הזה במצב

.ימי לצד לעבור שיספיקו חבריו את בחוזקה מוש אחד

,יזכההנמשל הסוד תורת הלומד רק כי אומר הקדוש הזוהר
לנו נשאר האפס" ב"שעת נמצאי אנו השלימה. לגאולה
של עולמה אל פתוח שנותר הצר לפתח מבעד להשתחל
מוסר וזה] הקדוש הזוהר לימוד ידי על וזה ,והתשובה היהדות
זוהר שילמדו ישראל את לזכות שצריכי הרבי המזכי לכל
נקראי ה אז ליו זוהר דקה אית לומדי לא וא הקדוש

ולולי רוחי שדי הערב מגדולי וה הרבי וכתבימזיקי הקדוש (זוהר

(חלקי י"ז רב הערב זוהר ראה ,הקדושהאריז"ל הזוהר לימוד ידי על [
ה שג היהדות, אל טובות נשמות שיותר כמה לזכות יכולי

.אמ ,בקרוב לגאולה יזכו

רחמי כסא =

הואביאור: ברו שהקדוש זוכי הקדוש הזוהר שבלימוד א.
.רחמי כסא על ישב

נבוכי מורה =

ורק ,הדור של נבוכי המורה זה הקדוש הזוהר לימוד ביאור:
הערב שרבניי כמו ולא בתשובה חוזרי ישראל בזכותו
ה שכאילו שלה השטויות ע הראש את לנו מבלבלי
לחזור צריכי בעצמ שה בזמ בתשובה יהודי מחזירי

הקדוש. זוהר וללמד וללמוד בתשובה

סנהדרי =

הסנהדריביאור: להתחדשות נזכה הקדוש הזוהר שבלימוד א.
בב"א. המקדש בית בבני הגדולה




