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ַרְך יד  קֹוֵבץ ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר ּכְ
ִחים )276 עמודים( ה ְסָפִרים ִנְפּתָ ָ וּּבֹו ֲחִמּשׁ

ית ֵראׁשִ ִוד - ּבְ ִהּלֹות ּדָ ִלּקוֵּטי ֹזַהר ּתְ  .1

ָרכֹות יֹוָמא "י - ּבְ ּבִ ַמֲאָמֵרי ָהַרׁשְ  .2

ה ֲחִגיָגה "י - ֻסּכָ ּבִ ַמֲאָמֵרי ָהַרׁשְ  .3

ין "י - ְיָבמֹות ִקּדוּׁשִ ּבִ ַמֲאָמֵרי ָהַרׁשְ  .4

ָרכֹות ָניֹות ַהּזַֹהר – ּבְ ִמׁשְ  .5

יקי ה  מ ל  לוי  יה ע רי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֻמעה
ב) לו, נח  א  חדש  (זוהר 

נקלעּת יאמר  אחת ּפ עם לוי, בּ ן יה וֹ ׁש ע רבּ י ַָ
בּ ׁש ני וּ מצאתי עיטם, ׁש ל הּס לע  ׁש ל להר 
זה  פיּ וֹ ת בּ ׁש ּת י וד וֹ מים גברים, ׁש ני הּס לע צדּ י 
בּ א  זה: עם  זה מד בּ רים והיוּ  מזּ ה, למעלה
איׁש  אוֹ תוֹ  להם הז דּ ּמ ן  העוֹ לם . מן אוֹ תוֹ  ונעביר
ה ד. יוֹ סף וּ ׁש מוֹ  מחלת, בּ ת אגּ רת ׁש ל  גּ דוֹ ל 
הדּ וֹ ר, ׁש ל העליוֹ ן  הגּ ד וֹ ל, הרב זהוּ  להם: אמר
וזהוּ  הארץ, ׁש ל מהיּ וּ ב העבירני  ּפ יו  ׁש בּ גזרת 

בּ רקיע. עליו  ׁש ּמ כריזים

אּמ ם עד את  מצאתי ,ה וֹ ל ׁש הייתי ְ
לבּת ּה  אמרה הלּ ל וּ . ה גּ ברים ׁש ל
בּ פיהם, ׁש כּ חם קט נּ ים חגבים הם אלּ וּ  ה ּק טנּ ה:
ּת בׁש יל  מהם ואעשׂ ה אלי א וֹ תם ּת ביאי
התרח ׁש  ׁש בּ אה , עד . ּׁש ל לאחים טעים
מים  ׁש ל נהר מ לּ פניה ונעשׂ ה נס, לנ וּ 
אּמ א  א ּמ א אוֹ מרת: ׁש היתה ׁש מעּת י  !גּ דוֹ ל. 

מהן וּ ברח ּת י  עברה . ׁש ּס ברנ וּ  הגּ ד וֹ לה  ה ּפ רּפ רת 
ונצּ לּת י.


