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 אור הזוהר 460 * חשוון תשע"ד

גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש

גילוי סוד חדש

מלך המשיח

ִּדַּבְרָּת ראשי  ַּכֲאֶׁשר  ַּתֲעֶׂשה  ֵּכן  י"ג חשון תשע"ד  ִּדַּבְרָּת",  ַּכֲאֶׁשר  ַּתֲעֶׂשה  "ֵּכן  עש"ק לסדר  בס"ד, 
תיבות גימטריה עם ארבע מילים 448 = מלך משיח = 448

איתא בגמרא )סנהדרין דף צ"ח ע"א(: רבי יהושע בן לוי אשכח לאליהו דהוי קיימי 
אפיתחא דמערתא דרבי שמעון בן יוחאי, אמר ליה אתינא לעלמא דאתי 
אמר ליה אם ירצה אדון הזה, אמר רבי יהושע בן לוי שנים ראיתי וקול שלשה 
שמעתי, אמר ליה אימת אתי משיח, אמר ליה זיל שייליה לדידיה, והיכא יתיב, 
אפיתחא דקרתא, ומאי סימניה, יתיב ביני עניי סובלי חלאים, וכולן שרו ואסירי 
אזל  איעכב,  דלא  מבעינא  דילמא  אמר  חד,  ואסיר  חד  שרי  איהו  זימנא,  בחד 
לגביה אמר ליה שלום עליך רבי ומורי, אמר ליה שלום עליך בר ליואי, אמר ליה 
לאימת אתי מר, אמר ליה היום, אתא לגבי אליהו אמר ליה מאי אמר לך, אמר 
ליה שלום עליך בר ליואי, אמר ליה אבטחך לך ולאבוך לעלמא דאתי, אמר ליה 
שקורי קא שקר בי דאמר לי היום אתינא ולא אתא, אמר ליה הכי אמר לך היום 

אם בקולו תשמעו, עכ"ל.

זאת אומרת שהזמן המדוייק של ביאת המשיח הוא 
נסתר במילים הקדושים של משיח צדקינו.

המילים:

היום אם בקולו תשמעו בגימטריה 1062
= לימוד ספר הזהר הקדוש 1062

זאת אומרת שרק ביום שכל עם ישראל ילמדו 
זוהר הקדוש יבוא מלך המשיח ויגאלנו בב"א.
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קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך כ
ּוּבֹו ַאְרָּבָעה ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים
 )328 ַעּמּוִדים(:

זֹוַהר ְלפּוִרים ַהָּׁשֵלם

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך טז
 ּוּבֹו ֵסֶפר ֶאָחד
ִ)288 ַעּמּוִדים(:
ִסּפּוֵרי ַהֹּזַהר

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך יז
ּוּבֹו ֲחִמָּׁשה ְסָפִרים  ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים )272 ַעּמּוִדים(:
ֹזַהר ַהַּכְׁשרּות – ִמי ַיֲאִכיֶלּנּו 
ָּבָׂשר – ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי 
– קרקא – ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות 

ַחָּייו ּוְפָעָליו

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך יח 
 ּוּבֹו ֵסֶפר ֶאָחד
)256 ַעּמּוִדים(:

ֹזַהר ְקִריַאת ְׁשַמע 
ְּכִהְלָכתֹו ִּדיָניו ּוִמְנָהָגיו

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך יט 
 ּוּבֹו ֵסֶפר ֶאָחד
 )422 ַעּמּוִדים(:

ֹזַהר ַהִּתּקּוִנים ִּתּקּון מ"ג

ִאיהּו  ּדְ יָלְך  ּדִ ִחּבּוָרא  ַהאי  ּבְ
ִאיָמא  ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִמן זֹוֲהָרא ּדְ
ָלא  ין  ִאּלֵ ּבְ ׁשּוָבה.  ּתְ ָאה  ִעּלָ
ֲעִתיִדין  ּדַ ּוְבִגין  יֹון,  ִנּסָ ָצִריְך 
י,  ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ ִיׂשְ
ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִיְפקּון  ּדְ

ַרֲחֵמי. לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ ּבֵ

  )20 כרכים( - לתרומות עבור הדפסה והפצת  הספרים - טל:  0527651911


