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ִמי ַלה' ֵאַלי!!!

ּברכה הּיֹום עליכם ולתת מׁשה ּכדבר ע ׂשּו י ׂשראל  ָ ָ ְ ַ ֶ ֵ ֲ ֵ ָ ְ ֶ ַ ְ ִ ָ ֵ ָ ְ ִ ֵ ְּובני

רֹופא  צרי הּגל ּות   ּבאר ע ּתה  ּומכריז ; צֹועק רּבינ ּו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמׁשה 

אֹותנּו ּומצּוה זי"ע ", "הרׁשּב"י  החכם? הרֹופא ּומיהּו ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָחכם ,

הר ׁשּב"י ׁשּתֹורת דוקא, הּקדֹוׁש זֹוהר ללמֹוד  מהימנא  ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָהרעיא 

ל ּקד ֹוׁש מנ ּוחה לתת  ולא  ללמֹוד  וצרי ה ּדֹורֹות , סֹוף עד  ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹמאיר

ׁשּיגאלנּו עד  ה ּוא ריט .)ּברּו ּפנחס (זֹוהר ְְִִֵֶַַָָָ

זהר... ׁשּלֹומדים  ּכמֹואּלּו ּומג ֹוג  ּגֹוג  ּוממלחמת  מהּמּבּול  י ּנצל ּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

נח  נ ׂשא)ּבתבת  ּזהר ע "ד, ע "ב רעים (תיקז "ח ּפגעים מּכל נּצֹולים (תקי"ז,. ְְִִִִִֵַַַָָָָֹֹ

הּירק) ה ּקלּפֹותּכגן את מבּטלים  ה ּקטרּוגים , לה ׁשּבתת זֹוכים  . ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָ

הּמׁשיח את  ׁשמיני)ּומביאים דגמ "א לאברהם, חסד ׁשלמה, מטהר(הגר"א-אבן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּנפׁש יֹועץ )ּומקּדׁש רּוח(ּפלא נחת ועֹוׂשים  ה ּגאּלה  את מקרבים . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻ

ליֹוצרם לתיקו"ז)ּגד ֹול  ׁשלימה .ּבחֹול:.(מק"מ ׁשנה  ּכמֹו אחת  ׁשעה  ְְְְְֵַַָָָָָָָ

ׁשנה,ּבׂשמחה: ׁשנה .ּבצער:אלף אלף  מקּבליםּבׁשּבת:מאה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּתֹורה. ׁשנה  אלף  אחת : ׁשעה על ׁשנה .ּבׂשמחהׂשכר מליֹון  : ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָָ

ּתֹורה.ּבצער ׁשנה מלי ֹון מאה אבדר"נ ): אורח"צ, ה ּטֹוב , ּבלבד(הרי"ח  הם  . ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָ

ּומתקּבלֹות נׁשמע ֹות  ׁשּתפּלֹותיהם  הּׂשרד")זֹוכים "ּבגדי  אּבּוחצירא, .(ר"י ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּפרס . לקּבל מנת על  ׁשּלא ׁשמים, לׁשם  ה' ע ֹובדי  נקראים הם  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹרק

הּמל ּפני  ּומרֹואי  ׁשכינה, ּפני  לק ּבל פר "א)וז ֹוכים  אזּולאי, ּדע(ר"א . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ

ה ּזה ה ּקד ֹוׁש לּלּמּוד מׁשּתֹוקק  וז ּכה , טה ֹורה  ׁשּנׁשמתֹו (רּבי ׁשמי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּפתייא) את.יהּודה קדֹוׁשים הּצאן עם ללמד  ׁשּיתחיל ּו והיה  יּתן מי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

מׁשיח חבלי  ּבלי ּבקרֹוב ל ּגאּלה זֹוכים ּוּבוּדאי  הּקדֹוׁש... (סגּלת הּזהר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹֻֻ

ז ') מ' זֹוהריׂשראל ללמֹוד  הּזֹוכים ּכל  על  יאמר ּכׁשּיב ֹוא הּמׁשיח . ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

" הּגעּתי!הּקד ֹוׁש:  העם!".ּבזכ ּות ּבגאּלת  חלק י ׁש  ל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻ

יׂשראל אלקי ה' מעם ׁשלמה מׂשּכרּת ּותהי ּפעל ה' ְְְְְְֱֳִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָֹֻ"יׁשּלם

ּכנפיו" ּתחת לחסֹות  ּבאת  י"ב )אׁשר ב' .(רּות ְֲֲֶַַַָָָ

של : הגימטריה 

814 = באה " גאולי "ושנת 

= שלי  החתונה  = התיקון גמר = משיח " "ימות  = בא" גואל "תשע "א  = בגימטריה 

מברדיצ'ב יצחק  לוי  רבי 
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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

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


