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יהּודים חושּו 
והינצלּו

מֹהּו י ָגדוֹל ַהּיוֹם ַההּוא ֵמַאִין ּכָ הוֹי ּכִ
ַע ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמּמֶ

 )ירמיה פרק ל”ז(

האם הנך חפץ להנצל מפצצת אטום?
מהקרינות?

האם הנך יודע מה יסוכך עליך?

האם שמעת היכן ניתן להּשיג בימינּו
תיבת נח כדי להינצל?

הּזמן אוזל אל 
תתמהמה!

אחד  ערבי גע  זירא ר י ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמע ה 
ב) יט, בראשית  א  חדש  (זוהר 

בּ ּמ דבּ ר,ר י הוֹ ל הייתי ּפ עם  אמר, זירא  ִַ
על  נ וֹ שׂ א ׁש היה אחד ערבי וּ מצאתי
ואמר ּת י זקן, והיה סאים, י ' ׁש ל מא  כּ תפוֹ 

בּ ּת וֹ רה  לעסק  צרי הזּ ה ה כּ ח אמר,לוֹ , ! 
אלּ א  זה , בּ ׁש ביל  וא ּמ י  אבי אוֹ תי  עשׂ וּ  לא

הזּ ה. ל ּמ עשׂ ה

א וֹ תי,אני ׁש עשׂ ה ׁש בּ ׁש עה אבי , את  ׁש מעּת י  ֲִֶ
כּ ח  ל וֹ  ׁש יּ היה היתה ל בּ ן  ׁש ּת ׁש וּ קתוֹ 
נמל הזּ וֹ  וּ בעצה הדה, מן תבוּ אה  להביא 

אעשׂ ה  וּ מה זקן , אני והרי ׁש עה, ?בּ אוֹ ת ּה  
הרהרוּ אמר ׁש אבוֹ תיו מי אׁש רי יה וּ דה, ר בּ י  ַָ

טוֹ ב. בּ דבר 

ַרְך יג  קֹוֵבץ ׁשֹוָפר ּכְ
ִחים )228 עמודים( ה ְסָפִרים ִנְפּתָ לֹשָׁ וּּבֹו ׁשְ

ֶרְסַלב זֹוַהר ּבְ  .1

"ד זֹוַהר ַחּבַ  .2

ִסְפָרא ִדְצִניעוָּתא  .3
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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
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