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אלעזר רי  ל נתחת החכמי י רה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָברי 
ב) טז, בראשית  א חדש  (זוהר

יצחק ר י ור בּ י ּפ זּ י בּ ן יהוּ דה  ורבּ י חלפּת א בּ ר  יוֹ סי ִַ
אלעזר ר בּ י ׁש ל הה לּ וּ לה  בּ סעוּ דת  אוֹ כלים  היוּ 
יוֹ ׁש ב  והיה  תינ וֹ ק, היה  רבּ ה  ח יּ יא  ר בּ י  ׁש מעוֹ ן. בּ רבּ י
"כּ י  נאמר לא לּמ ה  ׁש מעוֹ ן : לר בּ י יוֹ סי  ר בּ י אמר  ׁש ם.

בּ ני  מלאכתט וֹ ב" נגמרה ׁש לּ א מ ּפ ני לוֹ : אמר ? 
טוֹ ב" "כּ י  אמר  בּ ליׁש י , וּ כׁש נּ גמרה  בּ ני, ה ּמ ים 

ּפ עמים .

:בּ יתאמר ׁש ּמ חרב ה זּ ה , ה ּת ינ וֹ ק את  נׁש אל ְָ
ה ּת ינ וֹ קוֹ ת , בּ פי ה נּ בוּ אה  נמצאת  ה ּמ קדּ ׁש 
לנ וּ  אמר  בּ ני, ח יּ יא  לוֹ : אמר  בּ פיו . דבר נמצא  אוּ לי

בּ ני  טוֹ ב" "כּ י נאמר  לא מּפ ני לּמ ה  להם : אמר ? 
קרא וּ נׁש קוֹ . ׁש מעוֹ ן  ר בּ י בּ א  באחד. אלּ א ט וֹ ב ׁש אין 

א)עליו  בּ פי".(ירמיה  דּ ברי נתּת י "ה נּ ה 

: לוֹ :אמר אמר וּ  אוֹ ת וֹ . נ ׁש אל  ל וֹ , עוֹ מדת  ה עה  ְָ
זּ ה  ה)מה  ה מ ׁש (שופטים כּ צאת "ואהביו  

לצּ דּ יקים זה  ה וּ א בח  מה  להם:בּ גבוּ רתוֹ ", אמר  ? 
ויׁש  בּ וֹ  ׁש מחים  יׁש  בּ גבוּ רתוֹ , כּ ׁש יּ וֹ צא  ה מׁש  מה 
י שׂ ישׂ וּ , כּ מ וֹ תם  - ה צּ דּ יקים  ּכ בּ וֹ , שׂ מחים  ׁש לּ א 

ל ׁש עוֹ שׂ הוהרׁש עים  למי יׁש  ה מׁש  מה י שׂ ישׂ וּ . א  
יהיוּ  ה צּ דּ יקים   ּכ - עוֹ שׂ ה  ׁש אינוֹ  למי  ויׁש  רפוּ אה ,

לר ׁש עים . וּ מ כּ ה  לּט וֹ בים , רפוּ אה

המיחדאמר ׁש ם  נז כּ ר  לא ל ּמ ה  בּ ני, ח יּ יא  לוֹ : ְָ
ברא ׁש ית נאהבּ מעשׂ ה  אין  להם : אמר  ? 

דּ בר ועל ה ּמ תים , על  ׁש מ וֹ  להז כּ יר  ה כּ בוֹ ד  למל

ה בּ ריּ וֹ ת ׁש כּ ל  כּ ׁש ם  יאמר וּ , ׁש לּ א  כּ די ה נּ אבד,
וחלילה . חס ׁש מוֹ ,  ּכ ונאבדים , כּ לים הם ׁש בּ ראם 
ה בּ ריּ וֹ ת כּ ל  ׁש נּ ברא וּ  עד המיחד ׁש מוֹ  הז כּ יר  ולא 
דּ בר על ׁש מוֹ  הז כּ יר  כּ ן וּ לאחר ונאבדים, כּ לים ׁש הם 

ׁש נּ אמר  עוֹ למים, וּ לעוֹ למי לעוֹ לם  קיּ ם (בראשיתׁש ה וּ א  
כּ לב) וּ מ אר וׁש מים". ארץ אלהים  ה ' עשׂ וֹ ת  "בּ יוֹ ם 

ה ּק יּ ם . דבר  א לּ א  בּ כאן הזכּ יר  לא  ׁש בּ רא , ה בּ ריּ וֹ ת
ו ׁש מים " ארץ אלהים ה ' עשׂ וֹ ת  "בּ יוֹ ם  נאמר  ולא
כּ לים , דּ ברים  ׁש הם ועוֹ פוֹ ת, וּ בהמוֹ ת  וח יּ וֹ ת  אדם

ו ׁש מים . ארץ והם לעוֹ לם , העוֹ מד דבר א לּ א 

כּ תוּ באמר מה  א)ל וֹ : את(שם  אלהים "ו יּ עשׂ  ְָ
היה  צּ ר מה  וגוֹ ', ה ּמ ים " בּ ין  ו יּ בדּ ל הרקיע
בּ ין להבדּ יל רקיע  לעשׂ וֹ ת ה וּ א   ּבּ ר ו לּק ד וֹ ׁש  לוֹ 

כּ ת וּ בהּמ ים כּ בר להם : אמר ד)? טז, ּפ על(משלי  "כּ ל 
ׁש לּ א דּ בר  ה וּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ברא  לא ל ּמ ענהוּ ". ה '
א לּ א חוֹ זר אינ וֹ  חוֹ זר, וּ כׁש ה וּ א הרקיע, וּ ברא . לצר
יוֹ צא מים ׁש ל אחד וסילוֹ ן  ידוּ עים. לעּת ים 
ויוֹ רד מ גּ יה נּ ם , יוֹ צא  מים  ׁש ל  וסיל וֹ ן  מּת ה וֹ מ וֹ ת,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ה ּת ה וֹ ם. סילוֹ ן מב)בּ צנּ וֹ ר "ּת ה וֹ ם(תהלים  
בּ אמצע  נכנס והרקיע ."צנּ וֹ רי לקוֹ ל  קוֹ רא  ּת ה וֹ ם  אל 
ה וֹ רגים היוּ  בּ ינתים, ׁש נּ כנס ואלמלא  ׁש ניהם,

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  א)ל ׁש וֹ תיהם . הּמ ים(בראשית  בּ ין  "ו יּ בדּ ל 
לרקיע". מעל  א ׁש ר ה ּמ ים  וּ בין לרקיע מ ּת חת  א ׁש ר 

אמר וֹ .אמר ה ּק דׁש  בּ ר וּ ח  הזּ ה הּת ינוֹ ק יוֹ סי, רבּ י ַָ
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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


