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ליראל ה' ְְֲִֵַַָאהבת
ע"א) קטו בחוקותי (זוהר

בּ רוּ א הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל  העליוֹ נה האהבה את  ראה ֹ
יחידי, בּ ן לוֹ  ׁש היה למל לי שׂ ראל. הוּ א
לפני סרח אחד  י וֹ ם .הּמ ל לפני חוֹ טא והיה
הלקיתי ה לּ לוּ  היּ מים  כּ ל :ה ּמ ל אמר  ,ה ּמ ל
אעשׂ ה  מה  ראה  ואיל מ כּ אן קבּ לּת . ולא  א וֹ ת
מן אוֹ ת ואוֹ ציא  הארץ מן א וֹ ת אגר ׁש  אם ; ל
זאבי אוֹ  ה דה, דּ בּ י  עלי יקוּ מוּ  אוּ לי ה ּמ לכוּ ת,
העוֹ לם. מן  אוֹ ת ויעבירוּ  לסטים, אוֹ  ה דה,

אעשׂ ה  הארץ.מה מן  נצא ואּת ה  אני אלּ א ? 

אני [אף הארץ מן נצא וא ּת ה אני  אני, אף ָ
אמר   ּכ יחד]. ונצא בּ גּ לוּ ת   נל ואּת ה 

לכם  אעשׂ ה  מה ישׂ ראל , הוּ א:  ּבּ רו ?הּק ד וֹ ׁש  
הרי אזניכם. הרכּ נּת ם ולא אתכם הלקיתי הרי 
חבּ לה, בּ עלי  מג נּ ים , בּ עלי עליהם הבאתי
אתכם  אוֹ ציא אם  ׁש מעּת ם. ולא  אתכם, להלקוֹ ת
מ כּ ּמ ה  עליכם ּפ וֹ חד אני לבדּ כם , הארץ מן 
ויעבירוּ  עליכם ׁש יּ קוּ מ וּ  זאבים מכּ ּמ ה ד בּ ים ,

לכם  אעשׂ ה  מה אבל  העוֹ לם . מן  אלּ א אתכם ? 
ל גּ לוּ ת. ונל הארץ מן  נצא ואּת ם  אני

 בּ גּ לוּ ת.זה ללכת אתכם", "וי ּס ר ּת י  ׁש כּ תוּ ב  ֶ
אני אף - אתכם ׁש אעזב ּת אמרוּ  ואם

ׁש ּת תגּ ר ׁש  ׁש בע ז וֹ  - חּט אתיכם על ׁש בע עּמ כם.
ולּמ ה  ׁש כּ תוּ בעּמ כם. זה וּ  חּט אתיכם. על  (ישעיה? 

הּק דוֹ ׁש נ) אמר אּמ כם ". ׁש לּ חה  "וּ בפׁש עיכם 
נדוּ ר  לא וא ּת ם ׁש אני גּ רמּת ם אּת ם  ה וּ א:  ּבּ ר ו

-בּ עוֹ לם(בּ ארץ ) מהארץ (נגרׁש  

יצאה מהעוֹ לם) ה גּ בירה הרי  , 
הכּ ל  הרי עּמ כם. מהיכל ּה 
וׁש לּ כם  ׁש לּ י ההיכל  נחרב,
ראוּ י לא  למל ׁש הרי נחרב.
עם  נכנס כּ ׁש הוּ א  אלּ א היכל

נמצאת. אינּה   הּמ ל ו שׂ מחת הגּ בירה .

ונמצא אא ה גּ בירה, להיכל ׁש נּ כנס בּ ׁש עה ֶָ
כּ אחד. שׂ מחים כּ לּ ם בּ היכל, עּמ ּה  בנ ּה 
הרי הגּ בירה, עם ה בּ ן  נמצאים  ׁש אין  עכ ׁש ו 

אעשׂ ה  מה אני אלּ א מהכּ ל. חרב אף ההיכל  ? 
הם  ׁש יּ שׂ ראל  גּ ב על אף ועכׁש ו, עּמ כם . אני
ולא  עּמ הם  נמצא הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  בּ גּ לוּ ת ,
ה גּ לוּ ת, מן  ישׂ ראל יצא וּ  ׁש כּ אׁש ר א וֹ תם . עוֹ זב

ׁש כּ ת וּ ב עּמ ם, יׁש וּ ב הוּ א  ּבּ רו ל )הּק דוֹ ׁש  (דברים 
." אלהי ה ' "וׁש ב
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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


