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ׁש לּ נוּ  בּ ּמ לחמה ישׂ ראל עם  בּ ה צּ לת ונצליח, נעשׂ ה  ה ם  בּ ׁש ם 
למלך  עוזר  הקדוש, זוהר שלומד  יהודי  וכל רב, הערב נגד 

אמן. בימינו  במהרה  שיתגלה המשיח ,

הזוהר על הדיסקים
ברדה  אריה רבי הצדיק הרב ב "ה  גדולות, חדשות  לכם נספר 
בלשון זוטא  האדרא על דיסק להוציא  בקרוב  הולך שליט "א ,
אחד  וכל  זוטא, האדרא  זה  מה קצת  להבין  יתחילו  וכך  הקודש,
על  שלו הקודמים הדיסקים  את כבר ושומעים לשמוע, יוכל
שנוסעים  ונהגים  משאיות  נהגי  שהרבה שמעתי הדרכים,
אי שליט"א, הרב  של  הדיסקים  את היום כל  שומעים  בדרכים,
שליט "א  שהרב  ב "ה  עשה. זה גדולה  מהפכה  איזו  לתאר  אפשר
כל  וכך  בדיסקים . זוהר  שיעורי  אלפים משלשת יותר  כבר  גמר

האלו. מהדיסקים  ללמוד  יכול כבר  ילד 

הרשב"י תורת להפיץ מבקשים רכים ילדים 
הגאולה  סוד  ספר  את שראה מירושלים, 9 בן ילד רבותי ,
שהוא  בבקשה  ים, מבת גבריאל  להרב טילפן  מזה, והתעורר
מלך  את יביא שזה  הזה , הספר  את  אנשים ל-200 לחלק  רוצה
רוצה  שהוא ממני , ביקש  שמש, מבית  10 בן וילד  המשיח,
שמש, בבית דואר  בתיבות הגאולה, סוד מג , תיקון  את  לחלק
לומדים  אנחנו אלו קדשים מצאן  ב "ה , חילקו  שכבר לו  ואמרתי 
כח  ידוע וכבר  מיד. מתעורר הטהור שליבם  איך השכל , מוסר 

אצלם . כיום  והנבואה  רבן , בית  של  תינוקות

ימחקו רב הערב
היום  הם  וכן  המשיח, מלך נגד ילחמו  שהערב ידוע 
אלה  הם זוהר, ללמוד אומרים שלא ישיבות , וראשי  הרע -בנים
ומלך  הנביא, אליהו  רבנו , משה  הרשב"י, נגד  שלוחמים
בזוהר וכמבואר  פעמים , הרבה הקדוש בזוהר כמבואר המשיח,
ורק  הבא, העולם ומן הזה העולם  מן  ימחקו  אלה  שכל הקדוש

הזוהר שהוא נח  בתיבת  יכנסו הקדוש זוהר שלומדים  אלו
הקדוש.

רב  מהערב הוא מי מדידה
רב , הערב  על  ספרים  17 והדפסנו היות מאוד, שנפלא מה 
שלא  כדי רב , הערב  על  לדבר  מתחילים ורבנים  רבי 'ס והרבה 
תדעו ורבותי מורי  רב , מהערב שהם ח"ו  הציבור יחשבו 
כזה  חום  מדידת לנו נתנו  והגר "א והמהרח"ו  הרשב"י  נאמנה ,
הוא  אם  שייך, הוא איפה אחד ברגע  אחד  כל על שיודעים

המדידה  וזהו  לא, או  רב !!!מהערב

בדורנו רב הערב ראשי
זוהר ללמוד  ולתלמידיו שלו  האנשים לכל  אומר שלא  מי
מובא  זה וכל  רב, הערב מראשי  אלא  רב, מהערב  רק לא הוא 
עלונים  יצא השבוע ורק  שהדפסנו, מקומות  מראה  במאות 
מגדולי רבנים  42 לערך הבאנו  גם בזה , הארכנו ושם 73-74
יומי דף  הפחות לכל ילמדו  שכולם וכותבים , שאומרים דורנו,
הרבנים  שכל תבינו ועכשיו ביום , דקה לוקח  שזה  ליום, בזוהר
גדולי שכל מה  ביום, דקה  ביום  דף זוהר ללמוד אומרים שלא
להם  וטוב  ישראל , באלוקי  חלק להם  אין מבקשים, ישראל
כמבואר הנגלה  תורת  למדו שלא  להם וטוב  נבראו, שלא
כמבואר נשמעים, לא שלהם  והתפילות ל ', תיקון זוהר  בתיקוני
השם  בעזרת נביא ובקרוב ועוד, מ "ג, תיקון  זוהר בתיקוני
ט וֹ ב  ׁש ם בּ על  וספרי קבּ לה, ספרי האריז"ל, ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  מ ּס פרי 
ׁש יּ ע שׂ וּ  מה לנ וּ  וּ מסּפ רים קדׁש ם , בּ רוּ ח  לנ וּ  ׁש ּמ ג לּ ים  מה  זיע "א ,
הרחוּ ק . בּ תכלית  מהם להתרחק ואי הּמ ׁש יח , בּ ימ וֹ ת  רב  הערב

מתקרב  הימים אחרית 
המדינה  זה כידוע שכיום פרס  שהמדינה מה יודעים כולנו 
בקרוב  לעולל מתכוונת במהרה , יחריבה  ה ' אירן, הארורה
לפגוע  אירן  צפויה הקדוש, בזוהר  שמובא  מה  לפי לישראל .
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בלתי אינו הדבר  אולם ויציל , ישמור  ה ' בדימונה , האטומי  בכור 
תלוי וגם  לאלוהיו. עם -ישראל  בתשובת תלוי  מאוד  וזה הפיך,
שמעון רבי תורת שהיא  הזוהר  בתורת  ויעסקו שילמדו  ביהודים 
אלפי לפוצץ יכולים  ילמדו  כולם  ואם השלום . עליו  יוחאי , בר 
היא  הזוהר  שהרי  זוהר , שלומד  יהודי  באף יפגע  לא וזה  כורים 
יפגעו כולם  אם  אפילו כן ואם  הקדוש, בזוהר  כמובא  נח, תיבת
דת  אנשי כידוע . יפגעו, לא  הקדוש הזוהר  לומדי וחלילה  חס

את  עיניהם  לנגד  הרואים  ובחו "ל, בארץ אחרית רבים חזון 
ומפרסמים  זה, בנושא בדרשות  מרבים ומתממש. הולך  הימים 

והולך . המתקרב הימים אחרית את 

גזירות  לעורר  שמתחילים  כאלה  יש שעכשיו  יודעים  כולם 
הם  הארורים. האירנים  שהם הפרסים כמו ישראל , עם  על

ח "ו. מתי ... מחכים

ליעקב  שונא  עשיו
הלכה : זו  כלל . זה  ליעקב ", שונא  ש"עשיו  בידוע, היא הלכה 
יכולים  לא  ומתמיד  מאז  העולם אומות ליעקב . שונא עשיו
איך  דרך בכל  מחפשים  הם  תמיד ישראל. עם את לסבול
וקל  ביהודים , תולים דבר כל  ח"ו . מהעולם, אותנו להאביד
אמת , גם וזה בהם , תלוי  הכל ה ', לדבר החרדים ביהודים וחומר
את  שיקיימו  היהודים בשביל  אלא  נברא לא העולם שהרי
לדוגמא  ובזוהר, בגמרא כמובא לעולם  שקדמה ה ', של  תורתו
בחירות  כשמגיע  גויים , של מיליארדים  כארבע שיש באמריקה
כאן וכן  היהודים , של הקול ילך  למי עסוקים התקשורת אתרי 
של  התשובה  הכסף איפה השאלה כשנשאלת ישראל בארץ
היהודי אשם הכל ה', לדבר החרדים היהודים אצל התקשורת,
להוציא  בידם , ייתן  לא  הוא ברוך  שהקדוש וודאי אבל הירא,
אל  זממו תהילים  בספר שכתוב כמו  הפועל , אל מחשבתם  את

רשע . זרוע  שבור  הכתוב  גם ויקויים  תפק.

בדימונה  הכור את  להפציץ איראן  עתידים
שתעלה  פרס  עתידה  איתא , לך" "שלח  פרשת הקדוש בזוהר 

בערך  קילומטר 45 ישראל לארץ    
הכור באיזור דימונה, באיזור  בדיוק  יוצא  זה  מירושלים.

בני מאמינים ואנחנו  ככה , זה אז  בזוהר כך  כתוב ואם האטומי .
חדשים  12 תעשה, ואיראן, יהיה . כן  כתוב שכאשר מאמינים 
וזה  יהרג , יוסף בן  משיח  שאפילו כך כדי עד גדולה , מלחמה

אחד יקום שאם יצטרפובטוח  זה , את  לעשות ויתחיל 
הלכה  למעלה שהבאנו כמו  העולם , מאומות חברים  הרבה  אליו 
נתון, רגע  בכל רוצה אחד וכל  ליעקב, שונא  שעשיו  בידוע היא 
ידידתינו כולל  היהודי, עם את  כליל ולחסל  זה, את  לעשות
כמו אותנו , שונאים כן  גם והם  גויים , כן גם הם כן אמריקה,
זאת  לומר  רוצים  אנו  שאין אפילו  אותנו , שונאים  שהערבים
ככה , שזה  בטוח אז זאת, אומרים ז"ל  חכמינו  אם  אבל בגלוי,
לסמוך  אפשר  אי  שלנו , כידידים  עצמם  מראים הם ואפילו 
שבנחשים  טוב בשלח, בפרשת ברש"י  שכתוב  וכמו  עליהם ,
כלום  עושים  לא שהם הסיבה  גם וזה ופשוט . מוחו , את רצוץ

כל  את  לחסל  הגרעין עם  שרוצים  האיראני  הגרעין בנושא
לא  והאמריקאים בגלוי, כך על  מצהירים והם ישראל מדינת 
לא  הם כי הסיבה  זה יודע, אחד שכל וכמו  כלום, לעשות רוצים 
את  אומרים לא  רק  אותנו, שונאים  להיפך  ועוד אותנו . אוהבים
סופו האמת כי  בגלוי, זה  את  שיגידו  הזמן  יגיע  ועוד  בגלוי, זה

לכל . להיחשף

שירחם  שבשמים מאבינו מבקשים
ח"ו יהיו  שלא אבותי, ואלוקי אלוקי ה' מלפניך רצון ויהי
לא  יהודי שאף לבניך  עזור שבשמים אבא  ישראל, לעם אסונות
לעם  גדול אסון  זה  - שנפגעת יהודית  אחת  נפש כל ייפגע .
אחד  ליהודי אפילו לתת אסור  עולם של ריבונו  ישראל.

!"שייפגע 

רוח  עלינו  שתערה  מלפניך , מבקשים אנו שבשמים, אבא
ובכל  ישראל  ארץ  שבכל היהודים  כל על ממרומים , טהרה
באמת  אליך לחזור  וירצו  שלם , בלבב  לעבדך  שירצו  העולם ,
ידי על מצוותיך , את  ולקיים תורתך  לקיים ירצו  וכולם  ובתמים,
מכל  ליבנו  את  ותרחץ ממרום, טהרה  רוח עלינו שתערה
מים  עלינו  וזרוק  וקדשנו ליבנו וטהר בו, שדבקו  הלכלוכים
אהבתך  ותטע ובחמלתך  באהבתך וקדשנו וטהרנו טהורים

הפסק . בלי תמיד בלבנו  ויראתך 

שמקטנותם  ילדים לראות אפשר  איך שבשמים אבא
איך  אבא שבקדושה, דבר כל  ולמיאוס  עול  לפריקת מחונכים 
ללא  והבלים  לשטויות  ילדים מחנכים זה, את  לראות  אפשר
תועים , ילדים  קדושות , יהודיות נשמות  הרי והם  תכלית , שום 
ולתפילה  שמע לקריאת  אותם  מחנכים אין  שהוריהם  ילדים 
היותם  מתבטא  במה  יודעים  אינם  הארץ, ועמי  בורים כלום

יהודים .

ה', יראי את  השונאים  היהודים  אלה  כל  עולם  של ריבונו
כך  כלום יודעים אינם חרדי, יהודי זה  מה  בכלל יודעים  אינם
הם  אותך להכעיס רוצים  אינם הם שנשבו , תינוקות אותם  חינכו
להיפך  עליך, להם  סיפר לא אחד אף אותך, מכירים  לא  כלל 

יהו נשמות  עול , ולפריקת  לכפירה אותם אבא מחנכים דיות,
מים  ועלינו  עליהם זרוק מבקשים אנו לכן  עליהם, תרחם

בימינו. במהרה  הגאולה תהיה  וכך וטהרנו , טהורים 

הרשב"י שהכין נח  לתיבת והיכנסו  חוסו
נח  לתיבת  היכנסו ביתכם , ועל  עליכם  חוסו  יקרים, יהודים 
אנשים , ועוד עוד  איתכם ותכניסו יוחאי, בר  שמעון  רבי  של 
הייתם  לא האם  לעולם , מבול לרדת  שמתחיל לעצמכם  תתארו
הייתם  ואם נכנסים, שהייתם  וודאי נח, תיבת לתוך  נכנסים
וסתם  קרוביכם  תלמידיכם בניכם חבריכם הוריכם  בחוץ רואים 

להיכנס  להם  קוראים הייתם לא  האם  שהייתם ?יהודים וודאי !
מבול  לרדת  מתחיל עכשיו כאן  כן גם  היכנסו , להם  קוראים
היכנסו בישין מרעין וכל  וגרעין טילים  לעולם  ואיום  נורא
של  רבות רבבות איתכם ותכניסו  הרשב"י , של  נח לתיבת 

ינצלו. התיבה בתוך שיהיו  וכולם  יהודים,
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בלתי אינו הדבר  אולם ויציל , ישמור  ה ' בדימונה , האטומי  בכור 
תלוי וגם  לאלוהיו. עם -ישראל  בתשובת תלוי  מאוד  וזה הפיך,
שמעון רבי תורת שהיא  הזוהר  בתורת  ויעסקו שילמדו  ביהודים 
אלפי לפוצץ יכולים  ילמדו  כולם  ואם השלום . עליו  יוחאי , בר 
היא  הזוהר  שהרי  זוהר , שלומד  יהודי  באף יפגע  לא וזה  כורים 
יפגעו כולם  אם  אפילו כן ואם  הקדוש, בזוהר  כמובא  נח, תיבת
דת  אנשי כידוע . יפגעו, לא  הקדוש הזוהר  לומדי וחלילה  חס

את  עיניהם  לנגד  הרואים  ובחו "ל, בארץ אחרית רבים חזון 
ומפרסמים  זה, בנושא בדרשות  מרבים ומתממש. הולך  הימים 

והולך . המתקרב הימים אחרית את 

גזירות  לעורר  שמתחילים  כאלה  יש שעכשיו  יודעים  כולם 
הם  הארורים. האירנים  שהם הפרסים כמו ישראל , עם  על

ח "ו. מתי ... מחכים

ליעקב  שונא  עשיו
הלכה : זו  כלל . זה  ליעקב ", שונא  ש"עשיו  בידוע, היא הלכה 
יכולים  לא  ומתמיד  מאז  העולם אומות ליעקב . שונא עשיו
איך  דרך בכל  מחפשים  הם  תמיד ישראל. עם את לסבול
וקל  ביהודים , תולים דבר כל  ח"ו . מהעולם, אותנו להאביד
אמת , גם וזה בהם , תלוי  הכל ה ', לדבר החרדים ביהודים וחומר
את  שיקיימו  היהודים בשביל  אלא  נברא לא העולם שהרי
לדוגמא  ובזוהר, בגמרא כמובא לעולם  שקדמה ה ', של  תורתו
בחירות  כשמגיע  גויים , של מיליארדים  כארבע שיש באמריקה
כאן וכן  היהודים , של הקול ילך  למי עסוקים התקשורת אתרי 
של  התשובה  הכסף איפה השאלה כשנשאלת ישראל בארץ
היהודי אשם הכל ה', לדבר החרדים היהודים אצל התקשורת,
להוציא  בידם , ייתן  לא  הוא ברוך  שהקדוש וודאי אבל הירא,
אל  זממו תהילים  בספר שכתוב כמו  הפועל , אל מחשבתם  את

רשע . זרוע  שבור  הכתוב  גם ויקויים  תפק.

בדימונה  הכור את  להפציץ איראן  עתידים
שתעלה  פרס  עתידה  איתא , לך" "שלח  פרשת הקדוש בזוהר 
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הכור באיזור דימונה, באיזור  בדיוק  יוצא  זה  מירושלים.

בני מאמינים ואנחנו  ככה , זה אז  בזוהר כך  כתוב ואם האטומי .
חדשים  12 תעשה, ואיראן, יהיה . כן  כתוב שכאשר מאמינים 
וזה  יהרג , יוסף בן  משיח  שאפילו כך כדי עד גדולה , מלחמה

אחד יקום שאם יצטרפובטוח  זה , את  לעשות ויתחיל 
הלכה  למעלה שהבאנו כמו  העולם , מאומות חברים  הרבה  אליו 
נתון, רגע  בכל רוצה אחד וכל  ליעקב, שונא  שעשיו  בידוע היא 
ידידתינו כולל  היהודי, עם את  כליל ולחסל  זה, את  לעשות
כמו אותנו , שונאים כן  גם והם  גויים , כן גם הם כן אמריקה,
זאת  לומר  רוצים  אנו  שאין אפילו  אותנו , שונאים  שהערבים
ככה , שזה  בטוח אז זאת, אומרים ז"ל  חכמינו  אם  אבל בגלוי,
לסמוך  אפשר  אי  שלנו , כידידים  עצמם  מראים הם ואפילו 
שבנחשים  טוב בשלח, בפרשת ברש"י  שכתוב  וכמו  עליהם ,
כלום  עושים  לא שהם הסיבה  גם וזה ופשוט . מוחו , את רצוץ

כל  את  לחסל  הגרעין עם  שרוצים  האיראני  הגרעין בנושא
לא  והאמריקאים בגלוי, כך על  מצהירים והם ישראל מדינת 
לא  הם כי הסיבה  זה יודע, אחד שכל וכמו  כלום, לעשות רוצים 
את  אומרים לא  רק  אותנו, שונאים  להיפך  ועוד אותנו . אוהבים
סופו האמת כי  בגלוי, זה  את  שיגידו  הזמן  יגיע  ועוד  בגלוי, זה

לכל . להיחשף

שירחם  שבשמים מאבינו מבקשים
ח"ו יהיו  שלא אבותי, ואלוקי אלוקי ה' מלפניך רצון ויהי
לא  יהודי שאף לבניך  עזור שבשמים אבא  ישראל, לעם אסונות
לעם  גדול אסון  זה  - שנפגעת יהודית  אחת  נפש כל ייפגע .
אחד  ליהודי אפילו לתת אסור  עולם של ריבונו  ישראל.

!"שייפגע 

רוח  עלינו  שתערה  מלפניך , מבקשים אנו שבשמים, אבא
ובכל  ישראל  ארץ  שבכל היהודים  כל על ממרומים , טהרה
באמת  אליך לחזור  וירצו  שלם , בלבב  לעבדך  שירצו  העולם ,
ידי על מצוותיך , את  ולקיים תורתך  לקיים ירצו  וכולם  ובתמים,
מכל  ליבנו  את  ותרחץ ממרום, טהרה  רוח עלינו שתערה
מים  עלינו  וזרוק  וקדשנו ליבנו וטהר בו, שדבקו  הלכלוכים
אהבתך  ותטע ובחמלתך  באהבתך וקדשנו וטהרנו טהורים

הפסק . בלי תמיד בלבנו  ויראתך 

שמקטנותם  ילדים לראות אפשר  איך שבשמים אבא
איך  אבא שבקדושה, דבר כל  ולמיאוס  עול  לפריקת מחונכים 
ללא  והבלים  לשטויות  ילדים מחנכים זה, את  לראות  אפשר
תועים , ילדים  קדושות , יהודיות נשמות  הרי והם  תכלית , שום 
ולתפילה  שמע לקריאת  אותם  מחנכים אין  שהוריהם  ילדים 
היותם  מתבטא  במה  יודעים  אינם  הארץ, ועמי  בורים כלום

יהודים .

ה', יראי את  השונאים  היהודים  אלה  כל  עולם  של ריבונו
כך  כלום יודעים אינם חרדי, יהודי זה  מה  בכלל יודעים  אינם
הם  אותך להכעיס רוצים  אינם הם שנשבו , תינוקות אותם  חינכו
להיפך  עליך, להם  סיפר לא אחד אף אותך, מכירים  לא  כלל 

יהו נשמות  עול , ולפריקת  לכפירה אותם אבא מחנכים דיות,
מים  ועלינו  עליהם זרוק מבקשים אנו לכן  עליהם, תרחם

בימינו. במהרה  הגאולה תהיה  וכך וטהרנו , טהורים 

הרשב"י שהכין נח  לתיבת והיכנסו  חוסו
נח  לתיבת  היכנסו ביתכם , ועל  עליכם  חוסו  יקרים, יהודים 
אנשים , ועוד עוד  איתכם ותכניסו יוחאי, בר  שמעון  רבי  של 
הייתם  לא האם  לעולם , מבול לרדת  שמתחיל לעצמכם  תתארו
הייתם  ואם נכנסים, שהייתם  וודאי נח, תיבת לתוך  נכנסים
וסתם  קרוביכם  תלמידיכם בניכם חבריכם הוריכם  בחוץ רואים 

להיכנס  להם  קוראים הייתם לא  האם  שהייתם ?יהודים וודאי !
מבול  לרדת  מתחיל עכשיו כאן  כן גם  היכנסו , להם  קוראים
היכנסו בישין מרעין וכל  וגרעין טילים  לעולם  ואיום  נורא
של  רבות רבבות איתכם ותכניסו  הרשב"י , של  נח לתיבת 

ינצלו. התיבה בתוך שיהיו  וכולם  יהודים,



שלום וברכה לכל מפעל הזוהר הקדוש ה' עליכם יחיו,
בפרוס עלינו חג הפורים, הבא עלינו לטובה, הננו רוצה לכתוב לכם קצת על מבצע שעשיתי בפורים. 

בשנה שעברה עלינו לטובה, עשיתי מבצע עם תלמידי, בתלמוד תורה שלנו, שכל אחד ילמד זוהר במשך כמה דקות ביום 
הפורים, שזה יום המסוגל על פי המקובלים לישועות גדולות, ברוחניות ובגשמיות, וכמו שאמר ר' הערשעלע זידיטשובער שמי 

שיקיים בפורים עד דלא ידע, יוושע. 
ואכן המבצע הצליח מעל ומעבר, 

ולכן הננו רוצה להציע לכם, שתעשו אתם את המבצע הזה עם כל הילדים שלכם שלומדים בכל שבת זוהר ופתח אליהו, גם 
ילמדו בפורים, ותבטיחו להם פרסים, ואני חושב שזה יצליח.

שלום וכל טוב 

מה' מצעדי גבר כוננו, בנסיעה מיוחדת שנסעתי עם כמה 
שמואלי  בניהו  הרב  המקובל  להגה"צ  לאסיפה,  רבנים 
עובד  שהיה  אותנו,  שהסיע  הנהג  רבנים.  ועוד  שליט"א, 
פעם בשב"כ, סיפר לנו סיפור מופלא, שהיה הולך הרבה 
לבקר אצל חבירו באשקלון, שיש לו בנין גדול, והיה מארח 

אותו בקומת קרקע.
וכל  הבית,  על  טיל  ונפל  שם,  ישנתי  אחד,  לילה  ומספר, 
וברוך ה' לא  ורק קומת הקרקע נשאר שלם,  הבית נהרס, 
ספרים,  חבילת  וראיתי  בארון,  הסתכלתי  כלום,  לי  קרה 
ובאותה חבילת ספרים נמצא סט הזוהר הקדוש של שש 

כרכים, מיד הבנתי למה לא קרה כלום בקומת קרקע.
מה  לו  וסיפרתי  המלח,  בים  אז  ששהה  לחברי  טילפנתי 

קרה, ושאלתי אותו, איך הגיע אליך ספר הזוהר הקדוש? 
וביקשתי  הספרים,  את  לי  הביא  שמישהו  חברי,  לי  ענה 
האלו,  הספרים  את  צריך  לא  אני  טובה,  לי  תעשה  ממנו 
סגולה  זה  בבית,  זה  את  תחזיק  טובה  לי  תעשה  לי,  אמר 
לה'  והתקרבתי  מכך,  התעוררתי  ומאוד  לשמירה,  גדולה 

בלימוד זוהר הקדוש, עד כאן דבריו.
ספרי  את  מניחים  רק  אם  לעצמו,  אחד  כל  ילמד  מכאן 
לומדים  אם  טילים,  מהתקפת  ניצלים  כבר  בארון,  הזוהר 
ועוסקים בקביעות בזוהר הקדוש, בוודאי מצילים את כל 
משפחתו ואת כל העיר ואת כל היהודים, לכן אחי קום, מה 
לך נרדם, ותזכה ותזכה גם לאחרים ללמוד ולדבוק בזוהר 

הקדוש.
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קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך י' 
ּוּבֹו ְׁשמֹוָנה ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים
 )232 ַעּמּוִדים(:

ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה\ִׂשְמַחת 
ַאְבָרָהם\ַהָּׂשָכר ְוָהֹעֶנׁש 
ִּבְׁשִמיַרת ֵעיַנִים\ָזָקן 
ִּיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכתֹו\ֹזַהר 

ַהַּׁשָּבת ְוַהְּבִרית ַהְקָּדָמה 
ְלַתְלמּוד ֶעֶׂשר ְסִפירֹות\
ַמֲאָמר "ְוַאָּתה ֶּתֱחֶזה" 

ִאְּדָרא ְדַמְׁשְּכָנא

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך ו'
ּוּבֹו ְׁשֵנים ֲעַׂשר ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחיםִ )228 ַעּמּוִדים(:
ֹזַהר ָמְגֵני ּוַמְצֵלי\ֹזַהר 

ַהֶחֶסד\ֹזַהר ַהְּתׁשּוָבה\ֹזַהר 
ְלַאְבָרָהם\ֹזַהר ַהֶּׁשֶמׁש\
ְיִׁשיַבת ַהֹּזַהר\ֹאֶהל 

ִמְרָים\זֹוַהר ַהַמָּזל ַחִּיים 
ַּבֹּזַהר\10. קֹול ַהֹּזַהר\11. 
ַרֲחֵמי ָהַרְׁשִּב"י\12. אֹור 

ַהֹּזַהר 65

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך ז'
ּוּבֹו ֲעָׂשָרה ְסָפִרים ִנְפָּתִחים 

)228 ַעּמּוִדים(:

ַמֲעלֹות ַהֹּזַהר\ִׂשְמַחת 
ַהֹּזַהר ֶהָחָדׁש\ֶחְׁשּבֹונֹות 

ַהֹּזַהר\ְּתׁשּוַבת ַהֹּזַהר\
ִאְּגרֹות ַהֹּזַהר\ּתֹוָרתֹו ָמֵגן 
ָלנּו\ְּבַדְרֵכי ַהֹּזַהר )הכולל: 
ְמַלְּמִדים ְוַהֹּזַהר; סֹוד ַהֹּזַהר; 

ַהְּׁשִכיָנה ְוַהֹּזַהר; ְמִתיקּות ַהֹּזַהר; 

ַּדְרֵּכי ָהַרְׁשִּב"י(\ַהְׁשָּפַעת 

ָהַרְׁשִּב"י\אֹור ַהֹּזַהר 36\10. 
אֹור ַהֹּזַהר 37

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ח' 
ּוּבֹו ַאְרָּבָעה ְסָפִרים 
ִנְפָּתִחים )264 ַעּמּוִדים(:
ְזכּוָתא ְדַבר יֹוָחאי\

ִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י\ֹזַהר ֶאֶרץ 
ִּיְׂשָרֵאל א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, 

ח\אֹור ַהֹּזַהר 38

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ט' 
 ּוּבֹו ִׁשָּׁשה ְסָפִרים ִנְפָּתִחים

 )228 ַעּמּוִדים(:
ַנֲחֵלי ַהֹּזַהר\ַחִּיים ֶׁשל 

זֹוַהר\ָטֳהַרת ַהֹּזַהר\ִהּלּוָלא 
ְדַרְׁשִּב"י\ִמְכַּתב ַלֲעִׁשיִרים\

ְמַזֶּכה ַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה

ִ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
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