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ת ָמֵגן ֻסּכַ
"ד ס על מדי הע ְְִֵֶַַָ"ארי

ל ב ל ,ה מ אי  דה ההר ולד רסת ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָד ע
 מרעי וכל מת , מיתת אסנת, מחלת , ורעת , ק ת  ְְְְְֲֲִִֵַַָָָֻזר ת 
"בדא הא לה  קרב  מ"ג", "  נ נקרא   על .ייְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

רחמי". מ לתא ְְֲִִֵַָָיפק

,י הר לזי הצטר א א ויחיד, יחיד לכל נר ת : ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָקריאה
העלמי". ההר "מפעל לפעילת  סני עיר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָוהק

הא: לעת  עליכ י(1ל  דייה ה ולח ב לאר ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
וכ מה . עיר  י מדרת י ה  ,ריכמג לב(2עיר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

 " ל בה את לדפס ל לח הע למי  ההר  ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמפעל
לכמת. בסבסד מינימלית על ת  [וע ד] לח ק 3)מ"ג" ְְְְְֲִִִִֵַַַָֻ

ה נה. מ לקר בזאת יראל, ע ה לת  היה  כ ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
ְַָה אלה .

ה הר: וא ררת לפח ת, יאנ 3 לע ד מדיע  אחד ל  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
הלאה. וכ ספי נ י אנ 3 ל אחד לכל  דיעיאמירתמ על  ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ

 י יו מ"ג   . להע כל יהדי לכל  נ יע   ידי ועל , ְְְְְִִִֵַַַָָָָָֻ

יראל בטי יחד   לכ וא ידה  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהאספ
יראל" בטי יחד  ע ראי  התא מל רבי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ"ויהי

ה) לג פרק  דברי) חד הר ת ב מ נח), ה אלה(רת ל , ְְֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
 חדא, כניא הע ראי התאחד ת  לאבינלי אחד לב  ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ

אחד לב  אחד  אי  יאמר יחיו ראל ל   על ,מיְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לת בה יזה הא אר יה די ל  נח",  מ יח "א ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹדי
מיח את  נביא  וכ אהבה , מי מלכת על  לקל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹלמה 
ללא מכאב , צער ללא  ה למה  ה אלה  ותהיה  מהרה , ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹצדקנ
"דא הבטיח הר "י פי ,ל הע מאת  חד לי ,ריְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָֻי

רחמי". מ לתא ְְֲִִֵַָָיפק

מע ? ה יע , לא היח ועדי , ל אחה  י ְֲֲִִִִֶַַַַַַַַָָֹכל
,ל הא ואי ל ה אי – "י ס על יד  ְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָ"י
יחזר יראל ע ל ,להע ל למ ת  מחה  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהקב "ה 
נ ח" מ יח "לבל י ה למה , ה א לה  ב א למה , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָת בה

יד) יד, ב ' אחד(שמואל יהדי לא  אפיל להיח ר צה  הקב "ה  אי ,ְְֲִִִֵֶֶַַָֹ
יראל . ְְִִֵַָמכלל

 ר ית  ת מלכ וידע ירי   הרגע, ייע  ייע, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֻה יח
ה'" את  עה  האר מלאה  "י ,מ(ט יא, תגה(ישעיהו האמת , ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

היה " אר  ונג" , יעלמ  והח ההסרה ל , ד)לעי ג , ,(חבקוק ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
לבחר  נ יהיה לא  מר, החפית  החירה  אבל איר, ְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהאמת
צער יחה, אחד  יה די א ת בה. לחזר מאחר  מי  יהיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻב ,

תבה . לחזר  הסיק  א מני ,ער לאי יהיה  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹה כינה

אז  רק ת בה? חזר ר  תינואחי אחינ יע ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמה
,נפ בכל  ד מא כל  ירצ א  ה יח ימת ? ררְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָיתע
לחזר די חיה למסר רצה  מת נ ואי , לת נ יהיה  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹלא
צער , אי בר האמת  לע ,מה עבר אבל ְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָת בה,

נצחי. צער  זה  ה גה , ר  אינ ְְִִֵֶַַַַַָָָָהמה ,

אליו , יתקרב  אהביו, ניו  את  רצה  כלהקב "ה  לכ ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻ
יחדיו נת ל נ וכ ל אחה  לבי אחד  אי נ נפ מעמק  ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

ת בה לחזר  יז יראל ע ל אמית, אחדת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאחד ,
ל חנה ",   מח" יהדי א יאר  א ,מ  ר ית לפניו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלמה 

יחזקאל נבאת  נ י ויק נח", מ יח כה)"לבלי (לו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָ
יהי יראל  ע כ ל  ," טהר ריטה מי עליכ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ"וזרקי
"אחיה ", ,לכ נזה  ו אי ה למה להאלה לזת  אמ י רצְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

חד בתיקו "ז קכ"ז:)[באר ) כיז ה רה סד ת  ד  , ְְִִֶַַַָָָָֹ
.אמ  ימינ מהרה  ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָל "אחיה"]
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קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ה' 
ּוּבֹו ַאַחד ֲעַׂשר ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים
 )228 ַעּמּוִדים(:

ְיהּוֵדי ַהֹּזַהר\ֹזַהר 
ַהַּכְׁשרּות ְוַהַּׁשָּבת\ֻסַּכת 

ַהֹּזַהר\ְּגֻאַּלת ַהֹּזַהר\
ַהֹּזַהר ְוַהר ִסיַני\ְּדָרָׁשה 
ִלְסִליחֹות תשע"ג\ֹזַהר 
ַלָּבר ִמְצָוה\ֹזַהר ַּבר ֵּבי 
ַרב ְּדַחד יֹוָמא\ִסּיּום 

ַהֹּזַהר\10. ַים ַהֹּזַהר\11. 
ֹּכַח ַהֹּזַהר

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך א'
ּוּבֹו ְׁשֵני ְסָפִרים ִנְפָּתִחים 

)268 ַעּמּוִדים(:

קֹוֵבץ ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים\
ֹּכַח ַהֹּזַהר ֵחֶלק ג'

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך ב'
ּוּבֹו ֵסֶפר ֶאָחד
  )284 ַעּמּוִדים(:

ֵסֶפר ַהְּתׁשּוָבה

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ג' 
ּוּבֹו ִׁשָּׁשה ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים )252 ַעּמּוִדים(:
ָּפַתח ֵאִלָּיהּו ַהְּמֹבָאר\
ְסֻגַּלת ָּפַתח ֵאִלָּיהּו\

ִּגיָמְטִרּיֹות ַהֹּזַהר\קֹוֵבץ 
ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים\ֹּכַח 
ַהֹּזַהר ֵחֶלק ב' \ ַהַּבַעל 

ֵׁשם טֹוב ְוַהְּׁשִחיָטה

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ד' 
ּוּבֹו ִׁשָּׁשה ְסָפִרים 

 ִנְפָּתִחים
 )228 ַעּמּוִדים(:

ַהֹּזַהר ּוְסָפָריו\ַהֹּזַהר 
ָּבָעֵקב\ַהֹּזַהר ּוָמִׁשיַח\
ַהֹּזַהר ְוַהְּגאּוָלה\ֹזַהר 
ַהְּמזּוָזה\ֹזַהר ַהְּגאּוָלה

ִ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


