
ְמֻלָּקט ִמָּכל ִסְפֵרי ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ְלַּתָּנא ַהֱאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי ְזָיָע"א

ְּבָלׁשֹון ַהֹקוֶדׁש

אֹור ַהּזֹוַהר - ִסּפּוֵרי ַהּזֹוַהר
76 גליון 

האדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

1

להפצה בחינם ולתרומות: 0527651911

העלי ל ע ראה  מה  מס ר  י סי ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָר י
ע"א) ור"ע רסח   ואתחנ (זוהר 

 רבּ יי אליו נכנסוּ  יוֹ סי, ר בּ י  חלּ ׁש  היה אחד
אוֹ תוֹ  ראוּ  יצחק, ור בּ י  יהוּ דה ורבּ י אבּ א 
כּ ׁש התעוֹ רר, יׁש בוּ . ויׁש ן . ּפ ניו על נ וֹ פל  ׁש היה
דּ בר  אבּ א, ר בּ י  לוֹ  אמר מחיּ כוֹ ת. ׁש ּפ ניו ראוּ 

ראית  עלתה חדׁש  ׁש עכ ׁש ו ודּ אי, לוֹ , אמר ? 
ׁש ּמ סרוּ  א וֹ תם ׁש ל ה כּ בוֹ ד  את וראיתי נפׁש י ,
בּ ׁש לׁש ה  נכנסים  ׁש היוּ  רבּ וֹ נם, קדת על  עצמם
הוּ א   ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  טהוֹ ר אפרסמוֹ ן  נהר וֹ ת עשׂ ר 

רׁש וּ ת  לי  נתנוּ  לּ א  מה  וראיתי עּמ ם , מ ׁש ּת עׁש ע
הכּ בוֹ ד  מי ׁש ל אמרּת י אוֹ תם, ו ׁש אלּת י  ל וֹ מר.

רבּ וֹ נם ה זּ ה  את ׁש אהבוּ  א וֹ תם  ׁש ל לי , אמרוּ  ? 
נפׁש י ה וּ ארוּ  ראיתי וּ מּמ ה הע וֹ לם. בּ א וֹ תוֹ 

מחיּ כוֹ ת. ּפ ני  כּ ן  ועל ולבּ י ,
הּת וֹ רה אמר אבל  ,חלק א ׁש רי אבּ א, ר בּ י  ל וֹ  ַָ

ׁש כּ תוּ ב עליהם , סד )מעידה לא (ישעיה  "עין 
לוֹ ". למח כּ ה יעשׂ ה ז וּ לת אלהים ראתה

 קֹוֵבץ ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר  ְּכַרְך יא
 ּוּבֹו ְׁשֹלָׁשה ְסָפִרים ִנְפָּתִחים )248 עמודים(

ֹזַהר ֲחצֹות )ובו שלשה ספרים: זוהר התעוררות, חצות   .1
הרשב"י א' וב'(

זֹוַהר ְּתִהִּלים  .2
ְּגדֹוֵלי ִּיְׂשָרֵאל ְוַהֹּזַהר  .3


