
ר ַ‰ּז…ַ‰ר פ∆ ס≈

ָנ‡ ּכ¿ ¿ ׁ̆ ַמ ָר‡ „¿ ¿„ּ ƒ‡
י ƒ̃ ל… ¡‡‰ָ ‡ ּנָ ַּ̇ „ו… ַ‰ ּמ¿ ƒר ל ∆ ׁ̆ ‡ֲ

ָיָע"ָ‡  ָח‡י ז¿ ר יו… ן ּבַ עו… מ¿ ƒׁ̆ י  ƒַרּב
„ּוַע  ּיָ ַכּ ר, ו¿ ָּ̇ ס¿ ƒַר˙ ַ‰ּנ ו… ּ̇  ‰ ָ̇ ּל¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒַעל ָי„ו… נ ו¿
ינּו ע"‰ ‰ ַרּב≈ ∆§ ַמ˙ מ̆… ¿ ׁ̆ ƒנ ı יˆו… ƒי נ" ƒּב ¿̆ ַ‰ַר ¿ ׁ̆

ם ף ַלּיו… י - ּ„ַ ƒבּוע ¿ ׁ̆ ּמּו„  ƒל ˜ ל¿ ֻחּלָ ּמ¿
ימו…  ַסי¿ ‰ ל¿ ּכ∆ ז¿ ƒם] ּי ּיו… ‰ ל¿ ָּ̃ ַד „ ּבו… [ּכ¿ מ≈ ל ַ‰ּלו… ּכָ ∆ ׁ̆ י  ≈„ ּכ¿

 ‡ ּנָ י ַהּתַ ר≈ ב¿ ƒ„ּ ם ּי≈ ַ̃ ָח„ י¿ ל ‡∆ ‰ ּכָ ז∆ ָח„.ּוּא¿ אּוַע ‡∆ ָ ׁ̆ ּב¿

ין סז,  ƒיט ƒ‚ּ) "י ƒָרת ו… ּ̇ דּו  מ¿ ƒַתיי – ל ידו… ƒנּו מ ¿ ׁ̆ י " ƒ̃ ל… ¡‡‰ָ

ׁ̆ דו… ָּ̃ ‡ ַה ּנָ ַּ̇ ‰ַ ¿„ּ" ‰ ּכ∆ ז¿ ƒנ ‰ ינוּ ז∆ ּמּוד≈ ƒי ל ≈„ ַעל י¿ ‡). ו¿

" ׁ̆ ר…‡ ך¿ ּב¿ ל∆ מ∆ ַ‚ָוון ּכ¿ א ּב¿ ≈ׁ̆ י≈ ר ו¿ ַעט≈ ¿̇ ƒי ע"ה י" ƒּב ¿̆ ַ‰ַר

.(‰ ר ַ‰ַחּמָ  (‡ו…

י" ƒָלמ ַעל ַ‰ז…ַּ‰ר ָ‰עו… פ¿ ƒי "מ ≈„ ר ַעל י¿ ‡ ָל‡ו… ≈̂ יו…
ׁ̆ ˙ובב"‡ מ∆ ׁ∆̆ י˙  ּ בעי‰"˜ ב≈

סיון ˙˘ע"ב לפ"˜



דמ נא  1|הק מהְְְְִַָָא רא ְַָָ

הקּד מה 
דמׁש ּכ נא  אּד רא לספר

קדמןהנּ ה חר היא ז ארא ל 
מען רי לפני הי מהראנים
ל היא מ קצר לן ר יחאי ר

,ז ולּמ דארא גּל ה ׁש מעוֹ ן ׁש רבּ י ונראה 
אדרוֹ ת ב' להם ׁש גּ ּל ה ּכ מוֹ  לתלמידיו זוֹ  אּד רא
רבּ א אּד רא בּ ריׁש  נזּכ רת זוֹ  ואּד רא האחרוֹ ת,

נא ע"ב)פרת קכז הן(ף זה "וּ כבר, 
מׁש ּכ נא" דבּ י בּ אּד רא אחרעאלוּ  ועכו , 

ז ארא יסי רי חזר מען רי טירת
החברים. לפני

הודע ברי דמׁש ּכ נארב מבאריםאּד רא 
נא פרת אדרת י אריכת
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ז ארא יסי רי חזר מען רי טירת
החברים. לפני

הודע ברי דמׁש ּכ נארב מבאריםאּד רא 
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דמ נא  ְְְְִַָָא רא הדה|2 הרה  ר"ס ללד  ְְְִֵַַַָָָמבא

להבין לב ונתן לען ,האזינ דפרת
ועט"צ) ספר(רמ"ק רה ז וארא .

למה" "עטרת קנטרס רצן", "עת
ז"ל. להרנ"ש נתן" "רת ספר סף הדס
יצחק" "רית ספר ז ארא מבארת וגם

חבר. אייזיק יצחק רי האן מהרב

הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה ּפ רּד "ס ללּמ וּ ד מבוֹ א
וכ'מׁש ה מסר מיני רה (ריקל 

אבת) מבאמכת ער, ספר רי) 
להאריז"ל) ד'הצת הדה רה י י 

בתדס'רּד 'מזר'טּפ 'חלקים, (ראי 
בכלר"ס) מיני, מה קל לם ואת , 

גן ר"ס. ן ם  י מהר"ס חלק
הט ר ללמד אפר המרא
הרמז בדר ר"י, באר ט

,דלמ המצאים הרן סני ט 
קג"ם, יע"ל הימן מכתמ (הזר 

דמ נא  ה דְְְְִַָָא רא ההר ספר  מה 3|ה ר"ס ְְֵֵֶַַַַַַָָֹ

ועד) ע"א כז ף הרסנהדרין בדר , 
והסר, הרת ספרי ל מ ט
מרבה מעה ט הד בדר

רין) אין פרק חגיגה .(מכת 

הּק דוֹ ׁש  הזּ הר ּב ספר הּט מוּ ן הּפ רּד "ס
ר"ס,גּ ם חינת י עצמ ההר ספר 

ר הא ההר מן דל ,הּפ ׁש טחלק 
הא העלם" מדר" הקרא חלק מ
ידע לכל מבן ,דה לן לל ר
ברים דה הר עד מבאים ספר,
למד חז"ל מאמרי הרה להבין נפלאים
מען מרי סרים וכה בדרים,
וכן אים. מאר , קיא והחבריא

חלקי דה הר וּ דרוּ ׁש י המבאיםרמז 
מסר ספרי הרה רת ספרעמים מ) 

רו יסד חכמה, ראית מסר, בט הר, קב
מא חים החפץ בספרי יעץ, פלא העבדה,
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דמ נא  ְְְְִַָָא רא 4|תיהנתיב  דה ההר  ְְְִֵֵֶַַַָָֹמפרי

ועד) חסידת ספרי בהרה ההר, וכןמסרי . 
ספרים,הּס וֹ דחלק הרה מבא מצי 

חכמה, ראית הדל הסר ספר בפרט
וה הא לל ר פר מתר אר
על מבסים חסידים ספרי והרה .נפ לכל
יראל אהב מ האר"י וכתבי ההר ברי

ועד. מהר"ן, לטי

וּ נתיבוֹ תיהם הּק דוֹ ׁש  הזּ הר מפרׁש י
יתרמעת לפני דה ההר הדסת 

דלי  עסק נה מאת מארע
תא אר מהם התמדה, יראל
וכמעט הדר, על פרטת ספריהם

דה ההר ל את בארם יפהמ) 
,מל קה בעל יקר, אר ספר ז"ל הרמ"ק

ועד) "עץוהגר"א, ספר האריז"ל נור , 
בנהחים" העמיד עריו, במנה 

הנהגה למים רים יסדתיו

דמ נא  יחאי ְְְְִַָָא רא  מע רי ל ח 5|גדל ְִִֶֶֶַַֹ

הביא המאל ל פי האלהי"ת,
ההר מן ריהם ריו ורב ז"ל,
הפרים יראל דלי ל וכן .דה
על כם וליטאים, חסידים והאנים
האריז"ל, דרי דה ההר יסדת
העבדה רי את רים והנהיג רה
וכם הדים, יראל לכלל האלהי"ת
חלק עצמם להלים רנתח אחד
ספר מצי רע רה, הסר

.דה ההר

יוֹ חאי ּב ן ׁש מעוֹ ן רּב י ׁש ל ּכ חוֹ  גוֹ דל
"ססתם מקם כל מען רי 

היה יחאי. ר מען רי הא
נים. מלד עקיבא. לרי מבהק למיד
המר מחלק הה עלם נהנה ולא

ן ועל הא, גּ דוֹ להלעלם היתה זכוּ תוֹ  
ּד וֹ רוֹ  על להגן הצּ ּד יקים והיהמאר . 
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דמ נא  ְְְְִַָָא רא יחאי |6  מע רי ל ח ְִִֶֶֶַַֹגדל

ל על לכר נים, י"ג מערה צער
יראל.

יחאי) ר מען רי ער הרת (סדר

קרברּב י ני ית חרן אחר חי מען 
נה. לבעים א לים

ט"א) קל"ה עד א' ר ההר ני יקר (אר

העלםׁש מוֹ  מף חיו בר לפניו הל 
ראי כלל נחב היה י ,פס ועד

ט"ב)הר. קע"ו עד י' ר יקר (אר 

הּמ לאמעןרּב י את ּד חה הגּ דוֹ ל בּ כחוֹ  
ריהּמ ות למיד את דמ והיל 
ב')יצחק. עד רי"ז ף (ויחי 

הפהרּב י את ל בכח גזר מען 
.רא')מ עד ק"ד ף רת חד (זהר 

דמ נא  ונסר ְְְְִַָָא רא נגלה ללמד היא הירה  ר7|ה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ

ציקרּב י הא י עצמ על העיד מען 
עלם.יס ד 

א') עד ל"ג ף ורא רת חד (זהר

עדועוֹ ד יקם לא י מען רי העיד 
היח. יאת עד רד

א') עד רכ"ה ף ויחי רת (זהר

בגןרּב י ליקים רא להית עתיד מען 
עדן.

ב') עד ע"ג ף הליקטים חלק חד (זהר

ונסּת ר נגלה ללמד היא היׁש רה הּד ר
הרמ"קא. רקתב א' חלק נערב אר (ספר 

דג) אן מעק התו', הן: זה 
להם אין ,רנ מני קצת היא העה,
גמרא, ולא נה ולא מקרא לא מבא
הם ספק ואין ז חכמה עסקים והם
והת טעמי. מה מרה, טעת טעים
ר להם האחזים אתם הם הרציה,



דמ נא  ְְְְִַָָא רא יחאי |6  מע רי ל ח ְִִֶֶֶַַֹגדל

ל על לכר נים, י"ג מערה צער
יראל.

יחאי) ר מען רי ער הרת (סדר

קרברּב י ני ית חרן אחר חי מען 
נה. לבעים א לים

ט"א) קל"ה עד א' ר ההר ני יקר (אר

העלםׁש מוֹ  מף חיו בר לפניו הל 
ראי כלל נחב היה י ,פס ועד

ט"ב)הר. קע"ו עד י' ר יקר (אר 

הּמ לאמעןרּב י את ּד חה הגּ דוֹ ל בּ כחוֹ  
ריהּמ ות למיד את דמ והיל 
ב')יצחק. עד רי"ז ף (ויחי 

הפהרּב י את ל בכח גזר מען 
.רא')מ עד ק"ד ף רת חד (זהר 
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ציקרּב י הא י עצמ על העיד מען 
עלם.יס ד 

א') עד ל"ג ף ורא רת חד (זהר

עדועוֹ ד יקם לא י מען רי העיד 
היח. יאת עד רד

א') עד רכ"ה ף ויחי רת (זהר

בגןרּב י ליקים רא להית עתיד מען 
עדן.

ב') עד ע"ג ף הליקטים חלק חד (זהר

ונסּת ר נגלה ללמד היא היׁש רה הּד ר
הרמ"קא. רקתב א' חלק נערב אר (ספר 

דג) אן מעק התו', הן: זה 
להם אין ,רנ מני קצת היא העה,
גמרא, ולא נה ולא מקרא לא מבא
הם ספק ואין ז חכמה עסקים והם
והת טעמי. מה מרה, טעת טעים
ר להם האחזים אתם הם הרציה,
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וחלק קרא, חלק להם  הר,
מנה, אצלנ הם והראתיה מרא
:מל תא ולמדים .ז חכמה וחלק
להיג קוֹ נם, את "לדעת" בּ סוֹ דוֹ תיה לּכ נס
בּ ידיעת האמּת ית בּ הגה הנּ פלאה הּמ עלה
בּ מצוֹ תיו ליחד קוֹ נם, לפני וּ להתּפ ּל ל הּת וֹ רה,
העבוֹ דה והיא וּ ׁש כינּת יּה . הוּ א בּ ריך קוּ דׁש א

ּכ ל בּ וֹ רא לפני .הרצוּ יה 

חיב. נר כ"ח)תב כ"ט זה(ברים 
ז"ל הרמ"ם ם ומעי הן:

זה, סק פר" ּאלקינו לה' "הנּ סּת רוֹ ת 
וטעם הנּ סּת רים הּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת יאמר,
אדם יּ זּכ ה ואם הם. יתעּל ה לה' הּמ צוֹ ת,
הּמ צוה ׁש רׁש  בּ ידיעת מהם ׁש מץ אזנוֹ  ׁש יּ ּק ח
ׁש הרי מזּ ה להּמ נע לוֹ  אין גּ וּ פני, בּ ענין

לעשׂ וֹ ת". וּ לבנינוּ  לנוּ  הה"הנּ גלוֹ ת רוה 
וסיר. יקר הא עצמ

דמ נא  ונסר ְְְְִַָָא רא נגלה ללמד היא הירה  ר9|ה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ

תבג. מבאוהגר"א י"ז כ"א למלי רבא) 
דג) הן:אן להלזה והרוֹ צה 

ואינ ונפלאוֹ ת, הּד יניםבּ גדוֹ לוֹ ת לקיּ ם רוֹ אה וֹ  
לבוֹ א אפׁש ר אי ּכ י יעׁש יר. לא אוֹ תם, וּ ללמוֹ ד
לא זה ולכן הנּ גלוֹ ת, ידי על אם ּכ י להּס וֹ דוֹ ת

ּכ לוּ ם. לוֹ  יהיה ׁש ּל א הארץיעׁש יר מלאה י 
מכים. לם ים – ה' את עה

ט') י"א עיהי)

הניאּכ תב על נתרר רה (לטי 
ט"א) י"ז ף ילּמ ד:צו הּמ ׁש יח הנּ ה 

הּת וֹ רה ּפ נימיּ וּ ת בּ הגת העם לכל ,ּד עת 
היח מל לד ט לפי אם י
מבן, אינ ,לבנינ לנ הגלה רת את
מה מיק התים תחת אז הלא
את ידעים בר הדלים וכל נר

הענין אא הרה, יהיהל אז ּכ י 
מארץ ׁש ארּכ ּה  הּת וֹ רה, בּ פנימיּ וּ ת הּל ּמ וּ ד
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וחלק קרא, חלק להם  הר,
מנה, אצלנ הם והראתיה מרא
:מל תא ולמדים .ז חכמה וחלק
להיג קוֹ נם, את "לדעת" בּ סוֹ דוֹ תיה לּכ נס
בּ ידיעת האמּת ית בּ הגה הנּ פלאה הּמ עלה
בּ מצוֹ תיו ליחד קוֹ נם, לפני וּ להתּפ ּל ל הּת וֹ רה,
העבוֹ דה והיא וּ ׁש כינּת יּה . הוּ א בּ ריך קוּ דׁש א

ּכ ל בּ וֹ רא לפני .הרצוּ יה 

חיב. נר כ"ח)תב כ"ט זה(ברים 
ז"ל הרמ"ם ם ומעי הן:

זה, סק פר" ּאלקינו לה' "הנּ סּת רוֹ ת 
וטעם הנּ סּת רים הּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת יאמר,
אדם יּ זּכ ה ואם הם. יתעּל ה לה' הּמ צוֹ ת,
הּמ צוה ׁש רׁש  בּ ידיעת מהם ׁש מץ אזנוֹ  ׁש יּ ּק ח
ׁש הרי מזּ ה להּמ נע לוֹ  אין גּ וּ פני, בּ ענין

לעשׂ וֹ ת". וּ לבנינוּ  לנוּ  הה"הנּ גלוֹ ת רוה 
וסיר. יקר הא עצמ
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תבג. מבאוהגר"א י"ז כ"א למלי רבא) 
דג) הן:אן להלזה והרוֹ צה 

ואינ ונפלאוֹ ת, הּד יניםבּ גדוֹ לוֹ ת לקיּ ם רוֹ אה וֹ  
לבוֹ א אפׁש ר אי ּכ י יעׁש יר. לא אוֹ תם, וּ ללמוֹ ד
לא זה ולכן הנּ גלוֹ ת, ידי על אם ּכ י להּס וֹ דוֹ ת

ּכ לוּ ם. לוֹ  יהיה ׁש ּל א הארץיעׁש יר מלאה י 
מכים. לם ים – ה' את עה

ט') י"א עיהי)

הניאּכ תב על נתרר רה (לטי 
ט"א) י"ז ף ילּמ ד:צו הּמ ׁש יח הנּ ה 

הּת וֹ רה ּפ נימיּ וּ ת בּ הגת העם לכל ,ּד עת 
היח מל לד ט לפי אם י
מבן, אינ ,לבנינ לנ הגלה רת את
מה מיק התים תחת אז הלא
את ידעים בר הדלים וכל נר

הענין אא הרה, יהיהל אז ּכ י 
מארץ ׁש ארּכ ּה  הּת וֹ רה, בּ פנימיּ וּ ת הּל ּמ וּ ד
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קץ לאין רבּ וֹ ת עּל יּ וֹ ת בּ ּה  ויׁש  מּד ה,
.ותכלית 

ב'המהרח"וּכ תב ף ההקמת לער מתהק) 
איננּ ה:סע"ב) הבּ א עוֹ לם ּת וֹ רת ּכ י

הּת וֹ רה בּ רזי עוֹ סקים ׁש ם רק ּכ פׁש וּ טּה ,
בּ ּה  טרח ולא בּ ּה  בּ חר ׁש ּל א וזה וסוֹ דוֹ תיה,
בּ ׁש בּ ת, יאכל לא ׁש בּ ת, מערב הזּ ה בּ עוֹ לם

נאמר י"ג-י"ד)ועליהם ס"ה עיהה(י "לכן : 
רעב ואם יאכל עבדי הה אלקים ה' אמר
עבדי הה צמא ואם י עבדי הה
לב מב יר עבדי הה ,ב ואם מחי
."יליל רח מבר לב מאב צעק ואם

הּק דוֹ ׁש  ּב זּ הר ילמדוּ  כוּ ּל ם ּב תראה ּב דרא
חדּכ ּמ באר זהר א')תני עד קי"ד (ף 

חבּ וּ רא האי אתגליא ּכ ד לׁש וֹ נוֹ : וזה
הזּ הר ספר ׁש ל זה חבּ וּ ר וּ כׁש יּ תגּ ּל ה – בּ עלמא

– הזּ ה עדבּ עוֹ לם תחר, מעת ונעלם נז (היה 
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מרה וזה ,תהת זמן היע אז הי אלף חת
לסף צרו ער אלהיה הכינה ירידת הלת 

ז תינל סף סמ ל היה די הפילה, כלית
וכל) מל האר מארי כח,סגּ יאין – ואז 

אליו יתאּס פוּ  אדם בּ ני הרבּ ה - לגבּ ּה  מתּכ נּ ׁש ין
בּ וֹ  אתלעסק י – הם אמר – הן אמר , 

לאמר רצה – וגמר ה ני אוֹ תםאר 
הזּ הר ספר חבּ וּ ר בּ עת ׁש ם להיוֹ ת ׁש זּ כוּ  הנׁש מוֹ ת

היּ וֹ ם עּמ נוּ  חבּ וּ רא בּ האי ּפ ה איננּ וּ  אׁש ר ואת -– 
לעלם לרדת העמדת הנמת אתם וגם
וילמד פיתא כם גף, להתל הה
ד', את ולדעת לעבד  ילוי ההר ספר

חיצנים. חת מני למחסה להם ויהיה

חוֹ בה הּת וֹ רה וסתרי הּק דוֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד
האחרוֹ נים ּב ּד וֹ רוֹ ת ּב יוֹ תר ונצר גּ דוֹ לה

צמחּכ תב יעקב האריז"ל,הרב מגרי (היה 
החים) עץ וז"ל:הקמת גּ ּל וּ י, "ּכ ל 
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קץ לאין רבּ וֹ ת עּל יּ וֹ ת בּ ּה  ויׁש  מּד ה,
.ותכלית 

ב'המהרח"וּכ תב ף ההקמת לער מתהק) 
איננּ ה:סע"ב) הבּ א עוֹ לם ּת וֹ רת ּכ י

הּת וֹ רה בּ רזי עוֹ סקים ׁש ם רק ּכ פׁש וּ טּה ,
בּ ּה  טרח ולא בּ ּה  בּ חר ׁש ּל א וזה וסוֹ דוֹ תיה,
בּ ׁש בּ ת, יאכל לא ׁש בּ ת, מערב הזּ ה בּ עוֹ לם

נאמר י"ג-י"ד)ועליהם ס"ה עיהה(י "לכן : 
רעב ואם יאכל עבדי הה אלקים ה' אמר
עבדי הה צמא ואם י עבדי הה
לב מב יר עבדי הה ,ב ואם מחי
."יליל רח מבר לב מאב צעק ואם

הּק דוֹ ׁש  ּב זּ הר ילמדוּ  כוּ ּל ם ּב תראה ּב דרא
חדּכ ּמ באר זהר א')תני עד קי"ד (ף 

חבּ וּ רא האי אתגליא ּכ ד לׁש וֹ נוֹ : וזה
הזּ הר ספר ׁש ל זה חבּ וּ ר וּ כׁש יּ תגּ ּל ה – בּ עלמא

– הזּ ה עדבּ עוֹ לם תחר, מעת ונעלם נז (היה 

דמ נא  דלהְְְְִַָָא רא חבה הרה  וסתרי דה ה הר 11|לד ְְְִִֵַַַַָָָָֹ

מרה וזה ,תהת זמן היע אז הי אלף חת
לסף צרו ער אלהיה הכינה ירידת הלת 

ז תינל סף סמ ל היה די הפילה, כלית
וכל) מל האר מארי כח,סגּ יאין – ואז 

אליו יתאּס פוּ  אדם בּ ני הרבּ ה - לגבּ ּה  מתּכ נּ ׁש ין
בּ וֹ  אתלעסק י – הם אמר – הן אמר , 

לאמר רצה – וגמר ה ני אוֹ תםאר 
הזּ הר ספר חבּ וּ ר בּ עת ׁש ם להיוֹ ת ׁש זּ כוּ  הנׁש מוֹ ת

היּ וֹ ם עּמ נוּ  חבּ וּ רא בּ האי ּפ ה איננּ וּ  אׁש ר ואת -– 
לעלם לרדת העמדת הנמת אתם וגם
וילמד פיתא כם גף, להתל הה
ד', את ולדעת לעבד  ילוי ההר ספר

חיצנים. חת מני למחסה להם ויהיה

חוֹ בה הּת וֹ רה וסתרי הּק דוֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד
האחרוֹ נים ּב ּד וֹ רוֹ ת ּב יוֹ תר ונצר גּ דוֹ לה

צמחּכ תב יעקב האריז"ל,הרב מגרי (היה 
החים) עץ וז"ל:הקמת גּ ּל וּ י, "ּכ ל 



דמ נא  ְְְְִַָָא רא לבני |12  מיעדי הר ה דת ְְִִִֵֶַַַָֹֻי

ׁש עוֹ מדת להיוֹ ת הוּ א עּת ה, ּד וקא זוֹ  חכמה
בּ יוֹ תר היא נלחמת זה וּ מצּ ד לכלוֹ ת, הרׁש עה
ונתרחקנוּ  בּ מאד, הּת אווֹ ת ׁש גּ ברוּ  עד
בּ חכמה ׁש נעסוֹ ק ידי ועל העליוֹ ן, מׁש וֹ רׁש נוּ 
לאחז וצנּ ה מגן ניג אּל וּ , גּ רוּ עוֹ ת בּ ּד וֹ רוֹ ת זוֹ 

ׁש בּ מים", עכ"ל.בּ אבינוּ  

לבני מיעדים ׁש ּב זּ הר הּס וֹ דוֹ ת גּ ּל וּ י
האחרוֹ ן הּד וֹ ר

ההרּכ ּמ באר ני רי('א עד א' (ף 
ועילת – א על ועלת הן: זה
יהיב - 'וכ ב"ה סף האין אר הא הל על
– טמירין רזין לן לגלאה ספירן לער ר
סדת להם לגת ספירת לער רת נתן
– לן לגלאה ר אתיהיב לא נסרים,
להחברים מען לרי רת נתנה א
רא דייתי עד - לאחרים הדת את לגת
מל ל הר בא עד – מיחא דמלא

דמ נא  לבני ְְְְִַָָא רא  מיעדי הר ה דת |13י ְְִִִֵֶַַַָֹֻ

לביאת סמ האחרנים רת י היח
שׂ היח בּ רוּ הוּ א הּק דוֹ ׁש  לפני גּ דוֹ לה מחה 

הּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת ּכ ׁש ּמ תגּ ּל ים זכתםהוּ א , 
אמן. בימינ מהרה צדקנ מיח יבא

לן",וּ מה לגלאה ר אתיהיב "לא אמר 
הם אלמלא ר הכי אפר
רת נן לא ידם, על תה כ זכתם
"עד פמי ולא עה לפי אא להלת
רי מימי ינז הה החר היינ דייתי"
מיחא, מלא תראה רא ועד מען
לעסק הל ידי ויצא החר תה אז
תמציא נתה לא זה ספר י היה וכן .

אה, רנ הגּ אוּ לה.עד מּס ימני סימן והוּ א 
מׁש יחא" מלּכ א דייתי "עד אמר לא ולזה
ּד מלּכ א "ּד רא אמר אּל א הגּ אוּ לה, מּמ ׁש  ּד היינוּ 

הגּ אוּ לה. קוֹ דם הּמ ׁש יח ּד וֹ ר ּד היינוּ  מׁש יחא"
ט"ב) ק"ד עד ב' ר ההר ני יקר (אר
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ׁש עוֹ מדת להיוֹ ת הוּ א עּת ה, ּד וקא זוֹ  חכמה
בּ יוֹ תר היא נלחמת זה וּ מצּ ד לכלוֹ ת, הרׁש עה
ונתרחקנוּ  בּ מאד, הּת אווֹ ת ׁש גּ ברוּ  עד
בּ חכמה ׁש נעסוֹ ק ידי ועל העליוֹ ן, מׁש וֹ רׁש נוּ 
לאחז וצנּ ה מגן ניג אּל וּ , גּ רוּ עוֹ ת בּ ּד וֹ רוֹ ת זוֹ 

ׁש בּ מים", עכ"ל.בּ אבינוּ  

לבני מיעדים ׁש ּב זּ הר הּס וֹ דוֹ ת גּ ּל וּ י
האחרוֹ ן הּד וֹ ר

ההרּכ ּמ באר ני רי('א עד א' (ף 
ועילת – א על ועלת הן: זה
יהיב - 'וכ ב"ה סף האין אר הא הל על
– טמירין רזין לן לגלאה ספירן לער ר
סדת להם לגת ספירת לער רת נתן
– לן לגלאה ר אתיהיב לא נסרים,
להחברים מען לרי רת נתנה א
רא דייתי עד - לאחרים הדת את לגת
מל ל הר בא עד – מיחא דמלא

דמ נא  לבני ְְְְִַָָא רא  מיעדי הר ה דת |13י ְְִִִֵֶַַַָֹֻ

לביאת סמ האחרנים רת י היח
שׂ היח בּ רוּ הוּ א הּק דוֹ ׁש  לפני גּ דוֹ לה מחה 

הּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת ּכ ׁש ּמ תגּ ּל ים זכתםהוּ א , 
אמן. בימינ מהרה צדקנ מיח יבא

לן",וּ מה לגלאה ר אתיהיב "לא אמר 
הם אלמלא ר הכי אפר
רת נן לא ידם, על תה כ זכתם
"עד פמי ולא עה לפי אא להלת
רי מימי ינז הה החר היינ דייתי"
מיחא, מלא תראה רא ועד מען
לעסק הל ידי ויצא החר תה אז
תמציא נתה לא זה ספר י היה וכן .

אה, רנ הגּ אוּ לה.עד מּס ימני סימן והוּ א 
מׁש יחא" מלּכ א דייתי "עד אמר לא ולזה
ּד מלּכ א "ּד רא אמר אּל א הגּ אוּ לה, מּמ ׁש  ּד היינוּ 

הגּ אוּ לה. קוֹ דם הּמ ׁש יח ּד וֹ ר ּד היינוּ  מׁש יחא"
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ּכ די האחרוֹ נים ּב ּד וֹ רוֹ ת ּד וקא הזּ הר ליּמ וּ ד
ּב יוֹ תר ׁש ּמ תגּ ּב רים החיצוֹ נים את להכניע

צמחּכ תב יעקב "ר)הקמתרי לספר 
המהרח"ו הקמת אחר ם ונדס ליעקב",

חים עץ לי,)לספר נראה עד :נל וזה ּכ י, 
הוּ א גּ רוּ עוֹ ת, בּ ּד וֹ רוֹ ת עּת ה זאת חכמה גּ ּל וּ י
ׁש לם בּ לבב לאחוֹ ז עּת ה, מגן לנוּ  ׁש יּ היה ּכ די
היוּ  הרוֹ ב הּד וֹ רוֹ ת בּ אוֹ תן ּכ י ׁש בּ מים, בּ אבינוּ 
היוּ  טוֹ בים והּמ עשׂ ים וחסידים, מעשׂ ה אנׁש י
אנוּ  ועּת ה הּמ קטרגים, מּפ ני אוֹ תן מצּ ילין
 ֹבּ תו המרים ּכ מוֹ  העליוֹ ן, מרׁש  רחוֹ קים
קריאתנוּ  לא אם עלינוּ  יגן מי החביּ וֹ ת,
על וּ בפרט והעמּק ה, הנּ פלאה זאת בּ חכמה
עּת ה נעשׂ וּ  ׁש הנּ סּת רוֹ ת האריז"ל, ׁש ּכ תב ּד ר
הזּ נוּ ת מוֹ ׁש ל הזּ ה בּ ּד וֹ ר ּכ י נגלוֹ ת, ּכ מוֹ 
ׁש בּ ּל ב, ושׂ נאה הרע לׁש וֹ ן וּ מלׁש ינוּ ת,
האדם ׁש ּמ תבּ יּ ׁש  בּ אפן הּק לּפ וֹ ת ונתּפ טוּ 

דמ נא  הגלתְְְְִַָָא רא  מ נצא ההר  ספר |15זכ ת ְִִֵֵֵֶַַַָֹ

ימחל עלינוּ  יגן וד' חסידוּ ת, ּד ברי לנהג
רצן.לעוֹ נינוּ  יהי ן אמן , 

הגלוּ ת מן נצא הזּ הר ספר ּב זכוּ ת
ּב רחמים ונגאל

דלטאּכ תב יצחק לספררי מתהס (פסק 
ראן) פס ההרההר ספר :נל וזה 

ר מען רי ל רד ונכב נתחר
ראי היה י המים, מן  ימהס יחאי,
חבריו ידי ועל יד על זכת לוגל ,לכ
ל רד המים סף די האים,

היעה, קרבת יגּ אלוּ מיח, זה בּ זכוּ ת 
אתישׂ ראל לזת צרי היה מצרים כמ . 

להציאם די מילה, בדם סח דם יראל
לא י ,א מצות י והיה הגלת, תמא

למר רה, זמן רק המן לא)היה (עדין 
,לפרסמ העת ישׂ ראלהיע להוֹ ציא ּכ די ּכ ן 

ּכ י הנּ סּת ר, בּ ידיעת ׁש יּ זּכ וּ  צרי הזּ ה מהגּ לוּ ת
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המהרח"ו הקמת אחר ם ונדס ליעקב",
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ׁש לם בּ לבב לאחוֹ ז עּת ה, מגן לנוּ  ׁש יּ היה ּכ די
היוּ  הרוֹ ב הּד וֹ רוֹ ת בּ אוֹ תן ּכ י ׁש בּ מים, בּ אבינוּ 
היוּ  טוֹ בים והּמ עשׂ ים וחסידים, מעשׂ ה אנׁש י
אנוּ  ועּת ה הּמ קטרגים, מּפ ני אוֹ תן מצּ ילין
 ֹבּ תו המרים ּכ מוֹ  העליוֹ ן, מרׁש  רחוֹ קים
קריאתנוּ  לא אם עלינוּ  יגן מי החביּ וֹ ת,
על וּ בפרט והעמּק ה, הנּ פלאה זאת בּ חכמה
עּת ה נעשׂ וּ  ׁש הנּ סּת רוֹ ת האריז"ל, ׁש ּכ תב ּד ר
הזּ נוּ ת מוֹ ׁש ל הזּ ה בּ ּד וֹ ר ּכ י נגלוֹ ת, ּכ מוֹ 
ׁש בּ ּל ב, ושׂ נאה הרע לׁש וֹ ן וּ מלׁש ינוּ ת,
האדם ׁש ּמ תבּ יּ ׁש  בּ אפן הּק לּפ וֹ ת ונתּפ טוּ 
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ימחל עלינוּ  יגן וד' חסידוּ ת, ּד ברי לנהג
רצן.לעוֹ נינוּ  יהי ן אמן , 

הגלוּ ת מן נצא הזּ הר ספר ּב זכוּ ת
ּב רחמים ונגאל

דלטאּכ תב יצחק לספררי מתהס (פסק 
ראן) פס ההרההר ספר :נל וזה 

ר מען רי ל רד ונכב נתחר
ראי היה י המים, מן  ימהס יחאי,
חבריו ידי ועל יד על זכת לוגל ,לכ
ל רד המים סף די האים,

היעה, קרבת יגּ אלוּ מיח, זה בּ זכוּ ת 
אתישׂ ראל לזת צרי היה מצרים כמ . 

להציאם די מילה, בדם סח דם יראל
לא י ,א מצות י והיה הגלת, תמא

למר רה, זמן רק המן לא)היה (עדין 
,לפרסמ העת ישׂ ראלהיע להוֹ ציא ּכ די ּכ ן 

ּכ י הנּ סּת ר, בּ ידיעת ׁש יּ זּכ וּ  צרי הזּ ה מהגּ לוּ ת
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על אּל א הּמ ׁש יח לימוֹ ת נבּ אוּ  לא הנּ ביאים ּכ ל
אמן.זה. בימינ מהרה זה רצן ויהי 



דמ נא  לי ְְְְִַָָא רא א |א ל ד ִ

דמׁש כּ נא אדּ רא
ע"ב קכ"ב דף משפטים זוהר

דמּת ניא ריׁש א דּ רזין, כּ א,בּ רזא 
וּ בגבוּ רה. בּ חסד אכּ אתּת קּ ן 

ּת  ריׁש א, עבּ האי נימין שׂ ערי, יין 
כּ  דּ אינּ וּ ן מׁש יכוּ תאנימין, 

ע בּ הוּ  מארידמתאחדן ותּת אי. אי 
מארי דקׁש וֹ ט, מארי דמארין,

מארידמתק דּ יבבא, מארי א, 
דרחמי,די מארי דדינא, מארי ה, 

ו אוֹ רייתא, אוֹ רייתאוטעמי רזי 
כּ  מסאבן, שׂ ערידכיין, אקרוּ ן הוּ  

שכר ועונש ה' חלקים
תקדים,  חסר  במבצע  יוצא  העולמי  הזוהר  מפעל 
רכישת הספרים במחיר מסובסד, לארגונים לקרב 
שובו  לאחים,  יד  ערכים,  הידברות,  כגון  רחוקים, 
לקרב  המתנדבים  הרבים  למזכי  וכן  ועוד,  בנים 

ולרבות הלומדים.

המעוניין יתקשר לטלפון:

0527-651911
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על אּל א הּמ ׁש יח לימוֹ ת נבּ אוּ  לא הנּ ביאים ּכ ל
אמן.זה. בימינ מהרה זה רצן ויהי 
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דמׁש כּ נא אדּ רא
ע"ב קכ"ב דף משפטים זוהר

דמּת ניא ריׁש א דּ רזין, כּ א,בּ רזא 
וּ בגבוּ רה. בּ חסד אכּ אתּת קּ ן 

ּת  ריׁש א, עבּ האי נימין שׂ ערי, יין 
כּ  דּ אינּ וּ ן מׁש יכוּ תאנימין, 

ע בּ הוּ  מארידמתאחדן ותּת אי. אי 
מארי דקׁש וֹ ט, מארי דמארין,

מארידמתק דּ יבבא, מארי א, 
דרחמי,די מארי דדינא, מארי ה, 

ו אוֹ רייתא, אוֹ רייתאוטעמי רזי 
כּ  מסאבן, שׂ ערידכיין, אקרוּ ן הוּ  
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כּ דמ מׁש יכוּ תאכּ א, וֹ מר 
מּמ   דאתמׁשוכ קדּ יׁש א, אכּ א 

סתימאה מעּת יקא .נחית 

דחיּ ביּ א,דּ ממצחא ּפ קידוּ תא כּ א, 
בּ עוֹ בדייהוּ , אתּפ קּ דן כּ ד

אתגּ  אקריוכד כּ דין חוֹ בייהוּ , יין 
דמ כּ מצחא גּ בוּ רהכּ א. וֹ מר, 

בּ סטרוֹ י, ואתּפ ט בּ דינוֹ י, אתּת ּק ף
דעּת יקא מּמ צחא אׁש ּת ני ודא

רצוֹ ן. דּ אקרי קדּ יׁש א,
דכדּ מעיינין אׁש גּ חוּ תא א,כּ א, 

דע ותּת אין,אׁש גּ חוּ תא אין 
הכיוכ אׁש גּ חוּ תא מארי אינּ וּ ן 

אתאחדן, גּ וונין בּ עיינין, אקרוּ ן.

דמ נא  לי ְְְְִַָָא רא ג |א ל ד ִ

כּ  אקרוּ ן, גּ וונין מאריואינּ וּ ן אינּ וּ ן 
דמ כּ אׁש גּ חוּ תא כּ פוּ םכּ א, חד 

וכ אקרוּ ן.ארחיּה , דּ עינא גּ וונין הוּ  
דמ אׁש גּ חוּ תא דאתחזי כּ א,כּ מה 

מתערין. גוונין הכי

אגּ ביני אקרוּ ן, דּ יהביןדּ עיינין, תר 
גּ ווניןכאׁש גּ חוּ תא, הוּ  

גבינין הני אׁש גּ חוּ תא. גבּ ימארי 
גּ ביניןדּ  מההוּ אתּת א, אׁש גּ חוּ תא 

אתר ונפיק, דנגיד נהרא
,נהרא מההוּ א אתמכא 
,דּ עּת יקא בחוּ ורא אסּת חאה 

גּ בוּ רהמח דּ כד מאמא. דנגיד בא 
מ ועיינין בּ גווןמתּפ טא, הטן 
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מּמ   דאתמׁשוכ קדּ יׁש א, אכּ א 
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דמ כּ מצחא גּ בוּ רהכּ א. וֹ מר, 

בּ סטרוֹ י, ואתּפ ט בּ דינוֹ י, אתּת ּק ף
דעּת יקא מּמ צחא אׁש ּת ני ודא

רצוֹ ן. דּ אקרי קדּ יׁש א,
דכדּ מעיינין אׁש גּ חוּ תא א,כּ א, 

דע ותּת אין,אׁש גּ חוּ תא אין 
הכיוכ אׁש גּ חוּ תא מארי אינּ וּ ן 

אתאחדן, גּ וונין בּ עיינין, אקרוּ ן.

דמ נא  לי ְְְְִַָָא רא ג |א ל ד ִ

כּ  אקרוּ ן, גּ וונין מאריואינּ וּ ן אינּ וּ ן 
דמ כּ אׁש גּ חוּ תא כּ פוּ םכּ א, חד 

וכ אקרוּ ן.ארחיּה , דּ עינא גּ וונין הוּ  
דמ אׁש גּ חוּ תא דאתחזי כּ א,כּ מה 

מתערין. גוונין הכי

אגּ ביני אקרוּ ן, דּ יהביןדּ עיינין, תר 
גּ ווניןכאׁש גּ חוּ תא, הוּ  

גבינין הני אׁש גּ חוּ תא. גבּ ימארי 
גּ ביניןדּ  מההוּ אתּת א, אׁש גּ חוּ תא 

אתר ונפיק, דנגיד נהרא
,נהרא מההוּ א אתמכא 
,דּ עּת יקא בחוּ ורא אסּת חאה 

גּ בוּ רהמח דּ כד מאמא. דנגיד בא 
מ ועיינין בּ גווןמתּפ טא, הטן 
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חיוּ רא קדּ יׁש א עּת יקא נהיר סוּ מקא,
ודי ואתמיּה , באּמ א, ייאהטא 

וינקאמח ואסּת חןהני,בא, 
חכּ  בּ ההוּ א עיינין, דאּמ א,הוּ  בא 

הוּ א הדא ּת דיר. ונפיק דּ אתנגיד
דכתיב,  רוֹ חצוֹ ת 

בּ חבּ ח ּת דיראב. דּ נגיד דּ אמא, ב 
פסיק.ו בא 

ּת קּ וּ נאדּ מחוֹ טמא קדּ יׁש א, כּ א 
מתּפ טן כּ ד דפרצוּ פא,
אינּ וּ ן כּ חדא, וּ מתאחדן גּ בוּ רן,

דמ ואינּ וּ ןחוֹ טמא קדּ יׁש א. כּ א 
ונפקין. אחידן גּ בוּ רה מחד גּ בוּ רן
ונפקין מתערין, דּ ינין וכד

דמ נא  לי ְְְְִַָָא רא ה |בל ד ִ

אמּס טרייהוּ , מתבּ ּס מן, אא 
כּ תיב, וּ כדין דמדבּ חא. בתננא

 יהוֹ ויּ רח את 
חוֹ טמא ׁש אני הנּ יחוֹ ח. ריח

דּ  דּ חוֹ טמאדעּת יקא, ,אצטרי א 
בּ כ אּפ ים אר אקרי,דעּת יקא, א 

סתימאה, דחכמתא נהירוּ  וההוּ א
די חוֹ טמא תהאקרי והיינוּ  ה,יּה . 

דּ כּת יב,     

אחטםבּ וּ תה ועתי .דּ א 
מ דּ וד כּ א,אּת ער  

וגוֹ '.הּת ה דוד 

רעואדּ מאוּ דנין כּ ד כּ א, 
ינקא, ואמא אׁש ּת כח,
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חיוּ רא קדּ יׁש א עּת יקא נהיר סוּ מקא,
ודי ואתמיּה , באּמ א, ייאהטא 

וינקאמח ואסּת חןהני,בא, 
חכּ  בּ ההוּ א עיינין, דאּמ א,הוּ  בא 

הוּ א הדא ּת דיר. ונפיק דּ אתנגיד
דכתיב,  רוֹ חצוֹ ת 

בּ חבּ ח ּת דיראב. דּ נגיד דּ אמא, ב 
פסיק.ו בא 

ּת קּ וּ נאדּ מחוֹ טמא קדּ יׁש א, כּ א 
מתּפ טן כּ ד דפרצוּ פא,
אינּ וּ ן כּ חדא, וּ מתאחדן גּ בוּ רן,

דמ ואינּ וּ ןחוֹ טמא קדּ יׁש א. כּ א 
ונפקין. אחידן גּ בוּ רה מחד גּ בוּ רן
ונפקין מתערין, דּ ינין וכד

דמ נא  לי ְְְְִַָָא רא ה |בל ד ִ

אמּס טרייהוּ , מתבּ ּס מן, אא 
כּ תיב, וּ כדין דמדבּ חא. בתננא

 יהוֹ ויּ רח את 
חוֹ טמא ׁש אני הנּ יחוֹ ח. ריח

דּ  דּ חוֹ טמאדעּת יקא, ,אצטרי א 
בּ כ אּפ ים אר אקרי,דעּת יקא, א 

סתימאה, דחכמתא נהירוּ  וההוּ א
די חוֹ טמא תהאקרי והיינוּ  ה,יּה . 

דּ כּת יב,     

אחטםבּ וּ תה ועתי .דּ א 
מ דּ וד כּ א,אּת ער  

וגוֹ '.הּת ה דוד 

רעואדּ מאוּ דנין כּ ד כּ א, 
ינקא, ואמא אׁש ּת כח,
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אתנהיר, קדּ יׁש א דּ עּת יקא וּ נהירוּ 
וּ נהירוּ  מוֹ חי, דתרין נהירוּ  מתערין

כּ  ואמא, מוֹ חידאבּ א דּ אקרוּ ן אינּ וּ ן 
וּ מתדּ מ וכדכּ א, כּ חדא. הטין 
אזנימת אקרוּ ן כּ חדא, יהוֹ הטן 

אתקבּ י דּ הא .צ וֹ תהוֹ ןת 
אתערוּ תאדּ ישׂ רא וּ כדין .טב 

מתעריןוּ  דא, וּ באתערוּ תא ׁש , בי 
דּ נט דּ גדּפ ין, קמארי דּ עין מא,ין 

אזניוכ אקרוּ ן יהוֹ הוּ  . 

דאבּ אדּ מאנּפ וֹ י נהירוּ  כּ א, 
ואתּפ טוּ תא ואּמ א,

ודּ  וסחרין, דּ נהרין בּ האיהוֹ ן, הטין 
דּ מ סהדוּ תאריׁש א וּ כדין כּ א. 

דמ נא  לי ְְְְִַָָא רא ז |גל ד ִ

בּ מ כּ אאסּת הד   

דמ דּ יּ וּ קנא יקּ ירוּ תאמנּ ייהוּ . כּ א, 
חמכּ  ׁש ארי מריׁש א סדא. 

דאבּ אע וּ נהירוּ  וּ גבוּ רה. אה, 
אתּפ  דּ אבּ אואּמ א נהירוּ  ג, 

בתרין,בת ואמא נהוֹ רין, ת 
בּ חד וּ גבוּ רה חסד חמה. הא

ׁש יתא. הא אתעּט רנהוֹ רא, בתר, 
ואת בּ תריןהיטחס"ד, 

ּת מנייא. ואינּ וּ ן דּ אתנהיר נהוֹ רין
  אתנהירג וּ גבוּ רה, 

מתחבּ רן וכד תׁש עה. הא בּ חד,
אקרוּ ןכּ  כּ חדא, נהוֹ רין הוּ  

דמ כּ תיב,דּ יּ וּ קנא וּ כדין כּ א, 
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אתנהיר, קדּ יׁש א דּ עּת יקא וּ נהירוּ 
וּ נהירוּ  מוֹ חי, דתרין נהירוּ  מתערין

כּ  ואמא, מוֹ חידאבּ א דּ אקרוּ ן אינּ וּ ן 
וּ מתדּ מ וכדכּ א, כּ חדא. הטין 
אזנימת אקרוּ ן כּ חדא, יהוֹ הטן 

אתקבּ י דּ הא .צ וֹ תהוֹ ןת 
אתערוּ תאדּ ישׂ רא וּ כדין .טב 

מתעריןוּ  דא, וּ באתערוּ תא ׁש , בי 
דּ נט דּ גדּפ ין, קמארי דּ עין מא,ין 

אזניוכ אקרוּ ן יהוֹ הוּ  . 

דאבּ אדּ מאנּפ וֹ י נהירוּ  כּ א, 
ואתּפ טוּ תא ואּמ א,

ודּ  וסחרין, דּ נהרין בּ האיהוֹ ן, הטין 
דּ מ סהדוּ תאריׁש א וּ כדין כּ א. 

דמ נא  לי ְְְְִַָָא רא ז |גל ד ִ

בּ מ כּ אאסּת הד   

דמ דּ יּ וּ קנא יקּ ירוּ תאמנּ ייהוּ . כּ א, 
חמכּ  ׁש ארי מריׁש א סדא. 

דאבּ אע וּ נהירוּ  וּ גבוּ רה. אה, 
אתּפ  דּ אבּ אואּמ א נהירוּ  ג, 

בתרין,בת ואמא נהוֹ רין, ת 
בּ חד וּ גבוּ רה חסד חמה. הא

ׁש יתא. הא אתעּט רנהוֹ רא, בתר, 
ואת בּ תריןהיטחס"ד, 

ּת מנייא. ואינּ וּ ן דּ אתנהיר נהוֹ רין
  אתנהירג וּ גבוּ רה, 

מתחבּ רן וכד תׁש עה. הא בּ חד,
אקרוּ ןכּ  כּ חדא, נהוֹ רין הוּ  

דמ כּ תיב,דּ יּ וּ קנא וּ כדין כּ א, 
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  ֹיהו יצא כּ גבּ וֹ ר 
מ וגוֹ '.כאיׁש  קנאה יעיר חמוֹ ת 

כּ דדּ מׁש פוון תאנא, הכי כּ א, 
נהיר דאבּ א, נהירוּ  אתנהיר

נהירבּ ת נהוֹ רא, מחד נהוֹ רין. ת 
ע אתנהירחסד נהוֹ רא, מחד אה. 

דּ מ מוֹ חא דאקרי וחדנהירוּ  כּ א. 
ת הוה דּ אתנהירנהוֹ רא, עד י, 

אתנהיר אתנהיר וכד דּ אמא. נהירוּ 
נהוֹ רין. בּ חמׁש 

ׁש ביבּ מאי מחד אאתנהיר, 
וגניז,דטמיר   

דּ כּת יב, אבּ א, בּ יּה  דּ אתדּ בּ ק
 נתיבכּ מה וגוֹ '. עיט ידעוֹ  א 

דמ נא  לי ְְְְִַָָא רא ט|גל ד ִ

בנוּ קבא, דּ כוּ רא דאתדּ בּ ק
ואוֹ  חמׁש ואתעבּ רת, ואּפ יקת ידת, 

נהוֹ רין.   חמׁש וּ מאינּ וּ ן 
אתגּ  ּת רעין,נהוֹ רין, חמׁש ין יפוּ  

אינּ וּ ן, חמׁש ין סגּ יאין. דּ נהוֹ רין
קבּפ נים וארבּ עין ּת ׁש ע יהוֹ ן, 

טמא, ּפ נים וארבּ עין ּת ׁש ע טהוֹ ר,
חד והאי חד, אׁש ּת אר בּ אוֹ רייתא,

בּ כ הוהאתנהיר דאבּ א, וההוּ א א, 
וּ מתייבןת כּ חדא, מתחבּ רן כּ ד י. 

דּ מבּ מ ׁש פוון אקרוּ ן כּ א.כּ א, 
מ גּ זר ,כ דּ קׁש וֹ ט.וּ בגיני ין 

תוּ פוּ מא, ּפ תיחוּ תאבּ הוּ  ייא, 
פוּ מא. מאי דפוּ מא.
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  ֹיהו יצא כּ גבּ וֹ ר 
מ וגוֹ '.כאיׁש  קנאה יעיר חמוֹ ת 

כּ דדּ מׁש פוון תאנא, הכי כּ א, 
נהיר דאבּ א, נהירוּ  אתנהיר

נהירבּ ת נהוֹ רא, מחד נהוֹ רין. ת 
ע אתנהירחסד נהוֹ רא, מחד אה. 

דּ מ מוֹ חא דאקרי וחדנהירוּ  כּ א. 
ת הוה דּ אתנהירנהוֹ רא, עד י, 

אתנהיר אתנהיר וכד דּ אמא. נהירוּ 
נהוֹ רין. בּ חמׁש 

ׁש ביבּ מאי מחד אאתנהיר, 
וגניז,דטמיר   

דּ כּת יב, אבּ א, בּ יּה  דּ אתדּ בּ ק
 נתיבכּ מה וגוֹ '. עיט ידעוֹ  א 

דמ נא  לי ְְְְִַָָא רא ט|גל ד ִ

בנוּ קבא, דּ כוּ רא דאתדּ בּ ק
ואוֹ  חמׁש ואתעבּ רת, ואּפ יקת ידת, 

נהוֹ רין.   חמׁש וּ מאינּ וּ ן 
אתגּ  ּת רעין,נהוֹ רין, חמׁש ין יפוּ  

אינּ וּ ן, חמׁש ין סגּ יאין. דּ נהוֹ רין
קבּפ נים וארבּ עין ּת ׁש ע יהוֹ ן, 

טמא, ּפ נים וארבּ עין ּת ׁש ע טהוֹ ר,
חד והאי חד, אׁש ּת אר בּ אוֹ רייתא,

בּ כ הוהאתנהיר דאבּ א, וההוּ א א, 
וּ מתייבןת כּ חדא, מתחבּ רן כּ ד י. 

דּ מבּ מ ׁש פוון אקרוּ ן כּ א.כּ א, 
מ גּ זר ,כ דּ קׁש וֹ ט.וּ בגיני ין 

תוּ פוּ מא, ּפ תיחוּ תאבּ הוּ  ייא, 
פוּ מא. מאי דפוּ מא.
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דמא בּ פוּ מא גּ ניז דּ עת כּ א,א 
ּפ ׁש יטוּ תא תפארת. דּ אקרי

דּ כ וכדתפארת, גּ ווניןאוֹ צרין 
דּ כּת יב, בּ יּה . ד אתאחדן  

יּמ  חדרים וההוּ אוּ בדעת אוּ . 
וּ מ בּ איּמ א גניז, הוּ א כּ א.דעת, 

כוּ מ ואכסדראין.ייא אדּ רין 
ונפיק, דביּה  נהירוּ  אּת ער וכד

ּפ ה אקרי יהוֹ כּ דין . 
מאבּ א נהוֹ רין ּת רין דּ אינּ וּ ן וׁש פוון
בּ ההיא דאתערען ׁש עתא בּ  וּ מאיּמ א,
כּ חדא, מתחבּ רן דדעת, נהירוּ 

בּ חכמהוּ מ בקׁש וֹ ט, אתגּ זרוּ  ין 
כּ  וּ כדין, וּ בדעת. בתבוּ נה 

דמ נא  לי ְְְְִַָָא רא יא |דל ד ִ

בּ אמ הוּ א, ברי דּ קוּ דׁש א יןין 
אתגּ זרוּ .

אּת נהרין ועיית בּ גוֹ ין, גוֹ ,ין 
וכד בּ חד. ואתעּט רוּ 

כּ דין חד, בּ עּט וּ רא מתחבּ רן  

       

  אקרוּ ן   
דּ מ חי ואינּ וּ ן ממּת ּק ים. כּ א,חכּ וֹ  

דמ מתיקא ועואקרוּ ן, האיכּ א. 
כתיב, כי וּ ראוּ  טעמוּ  

יהוֹ טוֹ ב ,חי וּ בהאי . 
כּ ּת  ׁש יין והוּ רמניןאינּ וּ ן יטין 

דּ כּת יב,דּ מ כּ א, וּ ברוּ ח 
כ צבאם.ּפ יו 
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דמא בּ פוּ מא גּ ניז דּ עת כּ א,א 
ּפ ׁש יטוּ תא תפארת. דּ אקרי

דּ כ וכדתפארת, גּ ווניןאוֹ צרין 
דּ כּת יב, בּ יּה . ד אתאחדן  

יּמ  חדרים וההוּ אוּ בדעת אוּ . 
וּ מ בּ איּמ א גניז, הוּ א כּ א.דעת, 

כוּ מ ואכסדראין.ייא אדּ רין 
ונפיק, דביּה  נהירוּ  אּת ער וכד

ּפ ה אקרי יהוֹ כּ דין . 
מאבּ א נהוֹ רין ּת רין דּ אינּ וּ ן וׁש פוון
בּ ההיא דאתערען ׁש עתא בּ  וּ מאיּמ א,
כּ חדא, מתחבּ רן דדעת, נהירוּ 

בּ חכמהוּ מ בקׁש וֹ ט, אתגּ זרוּ  ין 
כּ  וּ כדין, וּ בדעת. בתבוּ נה 

דמ נא  לי ְְְְִַָָא רא יא |דל ד ִ

בּ אמ הוּ א, ברי דּ קוּ דׁש א יןין 
אתגּ זרוּ .

אּת נהרין ועיית בּ גוֹ ין, גוֹ ,ין 
וכד בּ חד. ואתעּט רוּ 

כּ דין חד, בּ עּט וּ רא מתחבּ רן  

       

  אקרוּ ן   
דּ מ חי ואינּ וּ ן ממּת ּק ים. כּ א,חכּ וֹ  

דמ מתיקא ועואקרוּ ן, האיכּ א. 
כתיב, כי וּ ראוּ  טעמוּ  

יהוֹ טוֹ ב ,חי וּ בהאי . 
כּ ּת  ׁש יין והוּ רמניןאינּ וּ ן יטין 

דּ כּת יב,דּ מ כּ א, וּ ברוּ ח 
כ צבאם.ּפ יו 
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ׁש בּ האי חידכ אימוּ תא 
כּ  ,כ וּ בגיני אׁש ּת כח. 

ׁש  אתר בּ האי דּ אינּ וּ ן ימוּ תאאתוון 
א', אחה"ע, בּ הוּ . אתחזייא 

סתימאה קדּ יׁש א דעּת יקא נהירוּ 
דחכמתא,דכ נהירוּ  ח', סתימין. 

ודּ  אׁש ּת כח דּ כּת יב,א אתדּ בק א 
 ,'ה ערכּ ּה . ׁש  אנוֹ  ידע א

ונפיק, ונגיד דּ נהיר דאיּמ א, נהירוּ 
וינקאכוּ מׁש קי עדא, בנין, 

וּ מ רבוּ ת, ההוּ א צּ דּ יק,ידּ מטי 
תּת אה, בּ נוּ קבּ א אתקטר ואיהוּ 

ו מניּה , דּ אואתבּ רכא מתּפ רׁש ין א 
דּ כּת יב, סוּ מק, מגּ וֹ  חוּ ור דּ א. מן

דמ נא  לי ְְְְִַָָא רא יג |ה ל ד ִ

  גּ בעת הּמ וֹ ר הר
אנּפ ין,ה דׁש בעין נהירוּ  ע', בוֹ נה. 

מן דּ נפיק רוּ חא, מהאי דּ אתזנוּ 
דּ קוּ דׁש א ׁש מהן ׁש בעין כּ דין ּפ וּ מא,

הוּ א. בּ ריקב,בּ ארעא הוֹ ן 
  ּכ הנּ פׁשיעקב בית 

יעקב דּ הא ׁש בעים. מצרימה הבּ אה
נפׁש ,אי ׁש בעין ואינּ וּ ן בּ ארעא, נא 

ענּפ ין. הׁש בעין 

ארבּ עמאלּ ין נהירין אתוון, 
נהיר מא' אחרנין.

טבגּ ימ" אגר דּ איהי ,,צדּ יקיּ יא 
גמוּ  ועדּ אקרי ,כתיב דּ א  

ע ּת תענּ ג יהוֹ אז 'מח . 
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ׁש בּ האי חידכ אימוּ תא 
כּ  ,כ וּ בגיני אׁש ּת כח. 

ׁש  אתר בּ האי דּ אינּ וּ ן ימוּ תאאתוון 
א', אחה"ע, בּ הוּ . אתחזייא 

סתימאה קדּ יׁש א דעּת יקא נהירוּ 
דחכמתא,דכ נהירוּ  ח', סתימין. 

ודּ  אׁש ּת כח דּ כּת יב,א אתדּ בק א 
 ,'ה ערכּ ּה . ׁש  אנוֹ  ידע א

ונפיק, ונגיד דּ נהיר דאיּמ א, נהירוּ 
וינקאכוּ מׁש קי עדא, בנין, 

וּ מ רבוּ ת, ההוּ א צּ דּ יק,ידּ מטי 
תּת אה, בּ נוּ קבּ א אתקטר ואיהוּ 

ו מניּה , דּ אואתבּ רכא מתּפ רׁש ין א 
דּ כּת יב, סוּ מק, מגּ וֹ  חוּ ור דּ א. מן

דמ נא  לי ְְְְִַָָא רא יג |ה ל ד ִ

  גּ בעת הּמ וֹ ר הר
אנּפ ין,ה דׁש בעין נהירוּ  ע', בוֹ נה. 

מן דּ נפיק רוּ חא, מהאי דּ אתזנוּ 
דּ קוּ דׁש א ׁש מהן ׁש בעין כּ דין ּפ וּ מא,

הוּ א. בּ ריקב,בּ ארעא הוֹ ן 
  ּכ הנּ פׁשיעקב בית 

יעקב דּ הא ׁש בעים. מצרימה הבּ אה
נפׁש ,אי ׁש בעין ואינּ וּ ן בּ ארעא, נא 

ענּפ ין. הׁש בעין 

ארבּ עמאלּ ין נהירין אתוון, 
נהיר מא' אחרנין.

טבגּ ימ" אגר דּ איהי ,,צדּ יקיּ יא 
גמוּ  ועדּ אקרי ,כתיב דּ א  

ע ּת תענּ ג יהוֹ אז 'מח . 
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כּ  חכמה, דּ היא יוּ "ד, אנהיר 
מכּ  סתימא דּ איהי בּ יוּ "ד, אסּת ים 

, ּכ וּ בגין אׁש ּת כח,סטרוֹ י, א 
דּ כּת יב, ובארץ תּמ צא א 

דּ איהוּ  כּ "ף. נהיר מה', החיּ ים.
מאיּמ א, דּ אּת רק רבוּ ת, וּ מׁש ח נהירוּ 

ואקרי קרן, דּ אתקרי אתר ההוּ א 
היּ וֹ ב מקרן ודא .וּ בגין דּ וד. כוּ ת 

, ּכא מׁש יחא, ברזאית א 
דכ"ף.

ׁש בעין,ק' דע' כּ מה ק', נהיר מע'
ׁש  דּ אינּ וּ ן מאה, ק'  ּכ, ּימו 

חי בּ האי , ּכ וּ בגין הוּ א, והכי
דּ כׁש  א.ימוּ   וכ 

דמ נא  לי ְְְְִַָָא רא טו|ה ל ד ִ

בּ יּה , ואזדּ הר דא, רזא דּ ידע מאן
חוּ  קיּה .זכּ אה 

אתּפ טוּ תאדּ מגּ וּ פא כּ א, 
בּ יּה  דּ גוונין דתפארת,

דּ מ דּ רוֹ עין נהירוּ מתחבּ רן. כּ א, 
ימין  ּכ וּ בגין וּ גבוּ רה. דחסד

עייוּ שׂ מא אתּת קנן, בדעת מעוֹ י . 
ואתּפ ט אתּת קּ ן גוֹ ,בּ ריׁש א, 

גּ וּ פא. וּ בגוֹ 
נהוֹ רין,ׁש וֹ קין בּ תרין אתאחדן 

מּמ ׁש . נהוֹ רין ּת רין ואינּ וּ ן
כּ  וּ תרין כּ ׁש וֹ קין הוּ יין. 

  ,חד בּ אתר מתחבּ רן 
כּ  אתכּ נׁש  וכדּ ּת ּמ ן רבוּ ת, 
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כּ  חכמה, דּ היא יוּ "ד, אנהיר 
מכּ  סתימא דּ איהי בּ יוּ "ד, אסּת ים 

, ּכ וּ בגין אׁש ּת כח,סטרוֹ י, א 
דּ כּת יב, ובארץ תּמ צא א 

דּ איהוּ  כּ "ף. נהיר מה', החיּ ים.
מאיּמ א, דּ אּת רק רבוּ ת, וּ מׁש ח נהירוּ 

ואקרי קרן, דּ אתקרי אתר ההוּ א 
היּ וֹ ב מקרן ודא .וּ בגין דּ וד. כוּ ת 

, ּכא מׁש יחא, ברזאית א 
דכ"ף.

ׁש בעין,ק' דע' כּ מה ק', נהיר מע'
ׁש  דּ אינּ וּ ן מאה, ק'  ּכ, ּימו 

חי בּ האי , ּכ וּ בגין הוּ א, והכי
דּ כׁש  א.ימוּ   וכ 

דמ נא  לי ְְְְִַָָא רא טו|ה ל ד ִ

בּ יּה , ואזדּ הר דא, רזא דּ ידע מאן
חוּ  קיּה .זכּ אה 

אתּפ טוּ תאדּ מגּ וּ פא כּ א, 
בּ יּה  דּ גוונין דתפארת,

דּ מ דּ רוֹ עין נהירוּ מתחבּ רן. כּ א, 
ימין  ּכ וּ בגין וּ גבוּ רה. דחסד

עייוּ שׂ מא אתּת קנן, בדעת מעוֹ י . 
ואתּפ ט אתּת קּ ן גוֹ ,בּ ריׁש א, 

גּ וּ פא. וּ בגוֹ 
נהוֹ רין,ׁש וֹ קין בּ תרין אתאחדן 

מּמ ׁש . נהוֹ רין ּת רין ואינּ וּ ן
כּ  וּ תרין כּ ׁש וֹ קין הוּ יין. 

  ,חד בּ אתר מתחבּ רן 
כּ  אתכּ נׁש  וכדּ ּת ּמ ן רבוּ ת, 
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כּ  ׁש ריין וּ מּת ּמ ן, דגוּ פא. מׁש חא 
רבוּ ת, יסוֹ דההוּ א דּ אתקרי אתר 

דּ אקריעוֹ  אתר מההוּ א יסוֹ ד, ם. 
ועעוֹ  והוֹ ד, נצח איהוּ . וּ מאן כּ ן,ם. 

הוּ איהוֹ  בּ רי ׁש מוֹ  צבאוֹ ת 
ׁש מיּה  בריע ּו עעם ומין.מי 

אתייןכּ ל תקּ וּ נין, אתחבּ ראהני 
דּ כ עד קדׁש א,בּ חד, רבוּ ת 

ואׁש דּ יכּ נטי יסוֹ ד, האי א 
אימתי מניּה . וּ מתבּ רכא נוּ קבּ א, 

מתבּ רכא  ׁש עתא בּ  מניּה . 
דּ  דינין דּ יניןדּ אתּת קּ נוּ  וכד תּת א. 

מתּת קניןמתּת קנין א,עיתּת א, 
דּ מוכ בּ חדוותא,ּת קּ וּ נין כּ א, 

דמ נא  לי ְְְְִַָָא רא יז |ו ל ד ִ

ׁש  והוהבּ  קדּ יׁש א, ׁש מא דּ אינּ וּ ן ימוּ , 
בגוּ וייהוּ ,כ ׁש ארי הוּ א וּ כדין חד. א 

דּ כּת יב, אבּ עדת נצּ ב הים 
אא יׁש פוֹ ט.בּ קרב הים 

מתּת קנןדּ יניןוכד תּת א,א 
דּ כעיהכיכּ ביכוֹ  א. 

דּ האּת קּ וּ נין הכי, מתירן א 
אסּת  מעאימא בּ נין,קת 

יסוֹ דוּ בנין דּ הא ינקי, א 
וכ בנוּ קבּ א, אׁש די דּ יניןא 

ׁש  תּק יפא וחויא טא.מתערין, 
מכּ ביכוֹ  ּת קּ וּ ני ,ע דּ ינאכּ א 
נוּ קבּ אאסּת  דּ האי דּ כיון אקוּ , 

וצדיק נטימתבּ רכא, וחויאא . 
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כּ  ׁש ריין וּ מּת ּמ ן, דגוּ פא. מׁש חא 
רבוּ ת, יסוֹ דההוּ א דּ אתקרי אתר 

דּ אקריעוֹ  אתר מההוּ א יסוֹ ד, ם. 
ועעוֹ  והוֹ ד, נצח איהוּ . וּ מאן כּ ן,ם. 

הוּ איהוֹ  בּ רי ׁש מוֹ  צבאוֹ ת 
ׁש מיּה  בריע ּו עעם ומין.מי 

אתייןכּ ל תקּ וּ נין, אתחבּ ראהני 
דּ כ עד קדׁש א,בּ חד, רבוּ ת 

ואׁש דּ יכּ נטי יסוֹ ד, האי א 
אימתי מניּה . וּ מתבּ רכא נוּ קבּ א, 

מתבּ רכא  ׁש עתא בּ  מניּה . 
דּ  דינין דּ יניןדּ אתּת ּק נוּ  וכד תּת א. 

מתּת קניןמתּת קנין א,עיתּת א, 
דּ מוכ בּ חדוותא,ּת קּ וּ נין כּ א, 

דמ נא  לי ְְְְִַָָא רא יז |ו ל ד ִ

ׁש  והוהבּ  קדּ יׁש א, ׁש מא דּ אינּ וּ ן ימוּ , 
בגוּ וייהוּ ,כ ׁש ארי הוּ א וּ כדין חד. א 

דּ כּת יב, אבּ עדת נצּ ב הים 
אא יׁש פוֹ ט.בּ קרב הים 

מתּת קנןדּ יניןוכד תּת א,א 
דּ כעיהכיכּ ביכוֹ  א. 

דּ האּת קּ וּ נין הכי, מתירן א 
אסּת  מעאימא בּ נין,קת 

יסוֹ דוּ בנין דּ הא ינקי, א 
וכ בנוּ קבּ א, אׁש די דּ יניןא 

ׁש  תּק יפא וחויא טא.מתערין, 
מכּ ביכוֹ  ּת קּ וּ ני ,ע דּ ינאכּ א 
נוּ קבּ אאסּת  דּ האי דּ כיון אקוּ , 

וצדיק נטימתבּ רכא, וחויאא . 
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ׁש  וויתּק יפא דינקאעטא. מא 
מנּ ייהוּ .

אאמר כּ רבּ י תקּ וּ נין,עזר, הני 
ג דּ יאבּ א בּ גין אוֹ ן, 

דאתי.עבּ כסוּ פאייעוּ  מא 
אצטריכוּ  אמאי אה.אתגּ הׁש ּת א 

דאנאאמר ההוּ א אבּ א, רבּ י יּה  
אמינא קדּ יׁש א, מבּ וּ צינא כּ תבנא

אינּ וּ ן דּ הא חבריּ א, גבּ י 
מ אצטריידעין והא מנדּ ע,ין, 
דּ כּת יב, אני כּ י וידעּת ם 

יהוֹ  וּ כתיב .  ּוידעו 
אני דּ אתייבןיהוֹ כי בּ גין . 

בּ מ וּ ין. וּ מכּ אן אה,הבּ נא. 

דמ נא  לי ְְְְִַָָא רא יט|זל ד ִ

מ חוּ סתימין זכּ אה בּ גוּ ון. קנאין 
ע וּ בעבהאי דּ האמא, דאתי, מא 

אתעּט ר, קדּ יׁש א בּ וּ צינא כּ ען עד
דּ בגוּ ון.בּ מ זין 

חזינאּת א אנא בּ חחזי, מא,יּה  
ׁש מעוֹ ן,וׁש אי דּ רבּ י קמיּה  נא 

אוֹ  דּ איהיהא י' דּ מר, קמיּה  יפנא 
אמאי ה' ודּ אי. הוּ א והכי חכמה,

אמר בינה. האאיהוּ  חזי, ּת א י, 
כתיב מעדן יוֹ צא ונהר 

נהר הוּ א מאן הגּ ן. את הׁש קוֹ ת 
 ּכ וּ בגין בינה. דּ א מעדן דּ יוֹ צא
ויוּ "ד בּ גוּ יּה . סתים י' נהר, ההוּ א

מכּ  דא נהרא ודאּפ ׁש יט סטרוֹ י. 
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מנּ ייהוּ .
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ג דּ יאבּ א בּ גין אוֹ ן, 
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י"ה. הוּ א  ּכ בּ גין ה', בתרהיא 
כּ גוונא ו', דּ איהוּ  ּת חוֹ תּה  בּ ן אּפ יקת

ה'. אוֹ דא האיבתר ואּפ יקת ידת 
וׁש ויּה  יה"ו,בן,  ּכ וּ בגין קּמ ּה , 

ו' יתיב,דּ הא ועינקאקּמ ּה  יּה . 
די בּ מתניתא ּת נינן  ּכ,הות ד' ה' ן, 

אתעבּ רת עּמ ּה  דּ כוּ רא מדּ אתחבּ ר
ה'. ואקרי בּ ן, אוֹ מחד ידתבתר 

וקאים בן, ההוּ א ו' קּמ ּה .ואּפ יקת 
מעדן,וע יוֹ צא ונהר כתיב, האי 

ודּ אי, נפיק הגּ ן,מנּ יּה  את הׁש קוֹ ת 
ינקא. יּה 

בּ ידיּה ,הוינא אחיד ונׁש יק 
עדּ וּ נא בהאי אנא בּ ידוֹ י.

דמ נא  לי ְְְְִַָָא רא כא |זל ד ִ

ת והווּ  ,וחיי בּ כי תאאּת ערנא, 
דּ  אכייוֹ מין חדא מידי. נא 

דּ  וחד זכינאמחדוותא, מחמיא 
 ּכ ועם אחרא. זמנא בּ יּה יּה  דּ א, 

נהירא כד דּ הא ּת דירא. אתקׁש רנא
, דיּ וּ קניּה חמינא ׁש מעּת תא, י 

צדּ יקיּ יא, אינּ וּ ן זכּ אין קּמ אי, דּ אּת ער
וּ בעבּ ע דין, עמא דאתי, ייהוּ מא 

כתיב,  ּיוֹ דו צדּ יקים א 
.ּפ ני את יׁש רים יׁש בוּ  ׁש מ 

האדרא כא עד
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