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אהביה ל ב  וגיל ל יר את מחְְְֲִִִֶֶַָָָָֹ
וע"ב) ע"א קיח במדבר (זוהר

ּפ תח,רי  סו)אלעזר יר וּ ׁש לם (ישעיה את "שׂ מחוּ  ִַ
חביבה  כּ ּמ ה וג וֹ '. אהביה" כּ ל בּה  וגילוּ 
הוּ א,  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  לפני הּת וֹ רה 
ת וֹ רה  ׁש דּ ברי מקוֹ ם בּ כל ׁש הרי 
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נ ׁש מעים ,
מקׁש יבים  כּ לּ ם חיל וֹ תיו , וכל
בּ א  ה וּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  לדבריו ,

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  עּמ וֹ . כ )לד וּ ר (שמות 
ולא  וגוֹ '. ׁש מי" את אזכּ יר אׁש ר  הּמ קוֹ ם "בּ כל
ּפ רׁש וּ ה. והרי  לפניו , נ וֹ פלים  ׁש וֹ נאיו  א לּ א עוֹ ד,

למעלה.א עליוֹ נוֹ ת הן  הּת וֹ רה מצו וֹ ת ראה , ֹ
ה ּמ צוה  אוֹ ת ּה  - אחת  מצוה  ועשׂ ה אדם בּ א
לפניו וּ מתעּט רת  ה וּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לפני עוֹ מדת 
מוּ ם  אני . וּ מּפ לוֹ ני  א וֹ תי, עשׂ ה  ּפ לוֹ ני ואוֹ מרת:
ע וֹ רר  ׁש הוּ א כּ מוֹ  למעלה. א וֹ תּה  עוֹ רר  ׁש ה וּ א
ועשׂ ה  למעלה , אוֹ ת ּה  עוֹ רר גּ ם  ּכ למ ּט ה, א וֹ תּה 

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  וּ למ ּט ה, למעלה  כז)ׁש ל וֹ ם (ישעיה  
יעשׂ ה  ׁש לוֹ ם  לי ׁש ל וֹ ם יעשׂ ה  בּ מע זּ י יחזק "אוֹ 
יעשׂ ה  "ׁש לוֹ ם למעלה . - לי" ׁש לוֹ ם "יעשׂ ה לּ י ".
ׁש עוֹ שׂ ה  אדם אוֹ תוֹ  ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי למ ּט ה. - לּ י "

ה ּת וֹ רה. מצו וֹ ת 

מח" לא ׁש חדוה מוּ ם  וגוֹ ', ירוּ ׁש לם" את  ְִ
עוֹ מדים  ׁש יּ שׂ ראל בּ זמן אלּ א נמצאת

בּ בעל ּה , אה מתח בּ רת ׁש ם הּק דוֹ ׁש ה, בּ ארץ
המחה  הכּ ל, שׂ מחת ז וֹ הי  ואז
בּ זמן ו ׁש לּ מּט ה. ׁש לּ מעלה 
בּ ארץ  נמצאים  לא  ׁש יּ שׂ ראל
לשׂ מח  לאדם אסוּ ר הּק דוֹ ׁש ה,
ׁש כּ תוּ ב  שׂ מחה , וּ להראוֹ ת 

וגילוּ  יר וּ ׁש לם את  "בּה "שׂ מח וּ  
דּ וקא. בּה " "וגיל וּ  וג וֹ ',

טרוֹ ניא רי  בּ בית שׂ מח ׁש היה אי ׁש  ראה אבּ א ִַ
את  "שׂ מח וּ  ואמר, בּ וֹ  הכּ ה ׁש בּ בבל.

כּ תוּ ב אבּ א)ירוּ ׁש לם" ר בּ י ׁש יּ רוּ ׁש לים (אמר  בּ זמן  , 
לטעמוֹ , אלעזר  רבּ י לשׂ מח. אדם  צרי בּ שׂ מחה

ׁש כּ תוּ ב הינוּ  ירוּ ׁש לם", את "שׂ מחוּ  (תהליםׁש אמר 
בּ שׂ מחה ".ק ) ה' את  "עבדוּ 

בּ שׂ מחה ".תב ה' את  "עבד וּ  אוֹ מר, אחד ָ
אוֹ מר, אחד  ב )וכתוּ ב ה'(שם את  "עבד וּ  

לזה  זה  בּ ין  מה בּ רעדה ". וגילוּ  אלּ א,בּ יראה ? 
- הּק דוֹ ׁש ה בּ ארץ ׁש רוּ יים ׁש יּ שׂ ראל בּ זמן  כּ אן 

אחרת . בּ ארץ ׁש ר וּ יים  ׁש יּ שׂ ראל בּ זמן (ד"א)כּ אן 
בּ זמן ישׂ ראל כּ נסת ז וֹ  - בּ יראה" ה' את "עבדוּ 

העּמ ים. בּ ין בּ גּ לוּ ת ׁש היא
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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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