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 אד לבני  ה יקה אה   מעני ה נא ְֲִִִִִֵֶַַָָָָָרב
ב) לו, רות  ב חדש (זוהר

והיה רב י שׂ ראל, לארץ מבּ בל  עוֹ לה היה ה וּ נא  ַ
א וֹ תּה  ראה אחד, לכפר נקלע לׁש ם. עוֹ לה
על  מים  זרקה  אחריו . ה וֹ לכת ׁש היתה א ה 
ואמר  רא ׁש וֹ  החזיר מרגליו . עפר ונטלה כּ תפיו ,
אצלי, כּ לוּ ם אין ׁש הרי אחרי, וּ קחי עשׂ י ל ּה :

. בּ דעּת בּ ל בּ וּ ל  עלי גוֹ זר  אני אבל 

ׁש לּ א אחר בּ ׁש ביל  א לּ א בּ ׁש בילי , לא  אמר:  ּכ ַַ
אחרים. אדם בּ ני תהרגי 

דבר,וכ ידעה ולא  דעּת ּה , הת בּ לבּ לה  היה. ְֵ
כּ תוּ ב זה ועל צא)וּ מתה. תאנּ ה (תהלים "לא  

."בּ אהל יקרב לא ונגע רעה אלי

רימ מצת  רה  מלאי י ראל  הריקני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָאפי
א) מ, רות  ב חדש (זוהר

היה ר י לרגל. עוֹ לים היוּ  חזקיּ ה  ור בּ י  עזריה  ִַ
מחּמ ר  ׁש היה  הּס וֹ חר, אוֹ ת וֹ  עּמ הם 
האם  חזקיּ ה , לרבּ י עזריה רבּ י אמר אחריהם.
גּ נּ ת  "אל ׁש כּ ת וּ ב הּפ סוּ ק בּ אוֹ תוֹ  דּ בר  ׁש מע ּת 

הנּ חל" בּ אבּ י  לראוֹ ת ירדּת י הּת וֹ רה אג וֹ ז  דּ ברי  ? 
היא לאג וֹ ז, ?נמׁש לים 

קלּפ ה אמר  לוֹ  יׁש  האג וֹ ז  מה ל וֹ , ַָ
ת וֹ רה  דּ ברי אף  בּ פנים, וּ מח  בּ חוּ ץ
והגּ דה, מדרׁש , מע שׂ ה , בּ ּה  יׁש 

וכוּ '. מ זּ ה  לפנים זה  ה כּ ל וסוֹ ד,

את אמר  וּ תבארוּ  אמר ּת ם בּ ּמ ה  הּס וֹ חר, אוֹ ת וֹ  ַָ
ׁש כּ תוּ ב הזּ ה א)הּפ סוּ ק "ו ּת לכנה (רות 

בּ ית  כּ בוֹ אנה ויהי  לחם בּ ית בּ וֹ אנה עד ׁש ּת יהם 

ׁש ּת ים. כּ אן  עד  עליה"ן". העיר כּ ל ו ּת הם לחם
אמר  יוֹ תר . ולא אחת נעמי, הזא "ת וּת אמרנה
הריקנים  ׁש אפלּ וּ  ישׂ ראל, אׁש ריהם  עזריה , ר בּ י 

וכוּ '. טוֹ בים  וּ מעשׂ ים ּת וֹ רה מלאים ׁש בּ כם

בּ ּפ סוּ ק ירד דבר ל הנ ׁש מע ל וֹ , אמרוּ  ׁש ניהם , ְָ
ׁש רצה ה זּ ה  בּ זמן - ׁש מעּת י   ּכ אמר, ? 

הלּ וּ חוֹ ת  לישׂ ראל , ּת וֹ רה לתת  ה וּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש 
ׁש נּ אמר ואחוֹ ר, ּפ נים כתוּ בים  לב )הי וּ  מ זּ ה "(שמות 

וכוּ '. כּ תוּ בים" הם  וּ מ זּ ה 

יב עּמ הם והר עוֹ סק וה וּ א ּפ רסוֹ ת, ׁש לׁש  ְְִִ
"כּ פלח  עליו , קרא וּ  ה לּ לוּ . בּ ּס וֹ דוֹ ת 
ׁש בּ ישׂ ראל  הריקנים אפלּ וּ  ."רּק ת הרּמ וֹ ן

כּ רּמ וֹ ן. וּ מצו וֹ ת  ּת וֹ רה מלאים
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קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך כ
ּוּבֹו ַאְרָּבָעה ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים
 )328 ַעּמּוִדים(:

זֹוַהר ְלפּוִרים ַהָּׁשֵלם

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך טז
 ּוּבֹו ֵסֶפר ֶאָחד
ִ)288 ַעּמּוִדים(:
ִסּפּוֵרי ַהֹּזַהר

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך יז
ּוּבֹו ֲחִמָּׁשה ְסָפִרים  ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים )272 ַעּמּוִדים(:
ֹזַהר ַהַּכְׁשרּות – ִמי ַיֲאִכיֶלּנּו 
ָּבָׂשר – ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי 
– קרקא – ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות 

ַחָּייו ּוְפָעָליו

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך יח 
 ּוּבֹו ֵסֶפר ֶאָחד
)256 ַעּמּוִדים(:

ֹזַהר ְקִריַאת ְׁשַמע 
ְּכִהְלָכתֹו ִּדיָניו ּוִמְנָהָגיו

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך יט 
 ּוּבֹו ֵסֶפר ֶאָחד
 )422 ַעּמּוִדים(:

ֹזַהר ַהִּתּקּוִנים ִּתּקּון מ"ג

ִ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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