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הזדמנות מיוחדת!
מתנה לאפיקומן  לבר מצוה  לחתונה  לביטוח חיים

הזדמנות לרכישת סדרה חדשה של ספרי תורת הזוהר.
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"חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע

  מפעל עולמי להצלת הדת
צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה

  א"שליט מהאלמין ר"אדמו מרן ק"כ

MIFAL HAZOHAR HOILUMI 
C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross 
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin  

  ,וידידים החברים לכל ,ב˘מחו˙, מדר˘ו˙ בב˙י, כנסיו˙ בב˙י
א"בב ˘לימה הגאולה ל˜רב ,מי˘ראל ואחד אחד ולכל

  

הסכמה מכתבי
הספרים בשאר בדפוס באו כבר ישראל מגדולי

  .ולכאן לכאן עולה אחד וזכרון - לאור שהוצאנו

:מסובסד במחיר הספרים לקנות
ו"הי ראובן פנחס' ר של הספרים חנות אצל

ברק בני 74 השומר ברחוב

"העולמי הזוהר מפעל "אצל או
ישראל ארץ שמש בית רמת 24/8 לכיש נחל רחוב

02-995-1300: פקס / 054-843-6784: טל

Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel 
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300 

hazohar.com@gmail.com 

"מפעל הזוהר העולמי"
רחוב נחל לכיש 24/8

רמת בית שמש אר
 ישראל
טל: 054-843-6784 / פקס: 02-995-1300

hazohar.com@gmail.com

זט א ארא השערְִָָ 1|פתח

 השע פח
וזוטא  רבא  לאדרא 

'צדיקיםה'יעלזוו לומדיםה'שמחוי'
"ירוין הקדוש הרשב"י בתורת הדבקים
בהגלות תקם". עדני ונחל ית מן
הקדושים האדרות יקרות אור נגלות
יום, ל-30 מחולק ומיוחדת נפלאה בהוצאה
ולסיים שנה, במשך יומי עמוד ללימוד וכן

בעומר. ל"ג דהילולא ביומא

קדישא זוטאהאדרא רבאו אדרא אדרא
שמיא מן וקדיש עיר האלקי התנא חיבר

יוחאינחית בר שמעון כללרבי ובו זיע"א,
וסגולתם העליונים והפרצופים העולמות כל

תוכן הספר
 פתח השער לאדרא
 תפלות לפני הלימוד
 האדרא זוטא קדישא
 תפלות לאחר הלימוד
 קדישים
 פתח אליהו המבואר
 ויהי רעוא
 אמר רבי שמעון
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זט א ארא ְִָָ השער|2 פתח

העליון השפע להמשיך ערוך לאין גדולה
העליון. ממקור

ומושרש כלול חיים העץ כל ידוע,
האדם,מהאדרות את מביאה בו ההגיה ועצם

מהרח"ו שכתב כמו הקודש, ולרוח לשמחה
האריז"ל יא:)בשם הקודש רוח בשער וזה(עיין

יצ"ו, הלוי אברהם הרב לי אמר "גם לשונו:
והיא ההשגה לענין עצה ז"ל מורי לו שאמר
בחצי ושיקום בטלה, שיחה ישיח שלא זו:

הידיעה, חסרון על ויבכה ושילמודהלילה
בעיון שיעמיק בלי בלבד בקיאות דרך בזוהר
ושיקרא יום, בכל עלים חמשים או ארבעים

רבים פעמים הזוהר ז"ל.בספר עכ"ל ,"

מתהק תב זי"ע תי יהדה רי
מעלת את האדרת, על הרקח יין רלח
, לעסק  וההכרח הד, הלימד
את לזת רח נרצ היה י וכתב

זט א ארא השערְִָָ 3|פתח

לימוי הבנה אדרת עסק הרים,
ועד נסף, גלל מחזר צלי בזה נפם,
רא  לעסק רה לתעלת היה

הבה. בימי הנה

וחיבוריו ע"ה רשב"י מעלת וגודל
אין הקדושות והאדרות הזוהר הקדושים

ובזוה"ק כנודע, למעלתם ד"טקץ ח"ב (זו"ח

יקייםע"ב) דא דדרא "זכו דורו: על אמרו
וכידוע משיחא", מלכא דייתי עד עלמא

יפ והאדרות הזוה"ק לימוד מןשבזכות קון
ו' בתיקון ובתיקונים בזוה"ק כמ"ש גלותא
יתפרנסון לתתא נשא בני "וכמה איתא:
בדרא לתתא יתגלי כד דילך חיבורא מהאי
דרור וקראתם ובגיניה יומיא, בסוף בתראה

וגו'". בארץ

וכן זיע"א, רשב"י דיבר רבא באדרא והנה
באדרא אמנם ברשותו. דברו החברים שאר
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ו' בתיקון ובתיקונים בזוה"ק כמ"ש גלותא
יתפרנסון לתתא נשא בני "וכמה איתא:
בדרא לתתא יתגלי כד דילך חיבורא מהאי
דרור וקראתם ובגיניה יומיא, בסוף בתראה

וגו'". בארץ

וכן זיע"א, רשב"י דיבר רבא באדרא והנה
באדרא אמנם ברשותו. דברו החברים שאר
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הקב"ה נזדמן ושם לבד, רשב"י דיבר זוטא
עדן. שבגן הצדיקים עם

בניהו הרב המקובל הגה"צ מפי ושמעתי
בשם י-ם, המקובלים ר"י שליט"א שמואלי
כדורי יצחק כמוהר''ר האלקי המקובל רבו

רשב"יזצוק"ל, קבר על תלך כאשר כי
בראש תפילתך, שתקובל תרצה אם זיע"א,
ו"אדרא רבא" "אדרא תקרא ובראשונה
וכאשר זוטא". "אדרא זמן אין ואם זוטא",
גדולים געגועים גורם אתה האדרות, תקרא
ידי על גדול יחוד ויש העליונים, בעולמות
השמים. מן לך יענו שתבקש מה ואז זה,

עם גורס היה שב"ק כל כי לי, אמר ועוד
סלמאן כמוהר''ר האלקי המקובל מו''ר

את זצוק''ל קדישאאליהו רבא האדרא כל
גדולה מעלה יש בשבת כי הוא, והטעם

הסוד. תורת ללמוד מאד מאד
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על עובר כאשר חיים, בעץ שבקי ומי
חיים העץ כל כוללת שהיא יראה האדרא,
כוללת היא כי גדולים, סודות לו ויתגלו כולו,
מראש העולמות דרך על האמת" "חכמת כל
לפניו גורס הייתי שבת בכל ולכן סוף. ועד
ע"פ אותה יודע היה והוא האדרא, את

הע"ח כל כך רביומעביר שמו"ר ובטוח .
בזאת מעביר היה הוא גם בודאי זצ"ל יצחק

ידבר. בענוה ורק חיים העץ כל הגירסא

וסודות דברים שקורא בעת האדם וצריך
או"א שלומד בעת מאד נפשו שישמור אלו
צורת וכן מטרוניתא, א"א, ז"א וברתא ברא
שאל וכדומה, אודנין עינין, רישא, אברים:
נאמר: זה ועל ח"ו, למעלה צורה שום יצייר
ושם ומסכה פסל יעשה אשר האיש "ארור
יאמין אלא עולם, של בסתרו בסתר",
אלו למעלה שייך שאינו שלימה באמונה
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עליונים אורות הכל רק וכלל, כלל הענינים
וכל מגעת, שכלנו יד שאין סודות וצפוני
הוא הכל בזוה"ק שנזכרו המלות אלו
בתכלית זכים עליונים לאורות כינויים

אנוש. בשכל נתפשים שאינם הזיכוך

הרי הרׁש בּ "י, ּת וֹ רת ׁש ּל וֹ מד מקוֹ ם ּד בכל ּד ע
והעוֹ לים הּק דוֹ ׁש , ציּ וּ נוֹ  אצל נמצא ּכ אילוּ  הוּ א
מירוֹ ן, קּד יׁש א בּ אתרא להׁש ּת ּט ח הזּ וֹ כים
ּת וֹ רת את ללמוֹ ד קדוֹ ׁש ה ׁש חוֹ בה בּ ודאי

אחר,הרׁש בּ " ּל ּמ וּ ד מּכ ל יוֹ תר ציּ וּ נוֹ  אצל י 
ּכ ן ידי ועל הרׁש בּ "י, לנׁש מת מתקר וּ בזה
ּד וד ׁש אמר וּ כמוֹ  רוֹ ׁש ם, עוֹ שׂ ה ּת פּל תוֹ 
וּ בּ ודאי עוֹ למים...", באהל "אגוּ רה המע"ה

 ּכ על טוֹ בה הרׁש בּ "י ּל וֹ  מאוֹ רוֹ תיּכ יר (ועיּ ן 
פ"ו) ׁש הוּ אהזוֹ הר בּ עוֹ מר ל"ג בּ יוֹ ם וּ בפרט - . 

ּפ טירתוֹ  ׁש בּ יוֹ ם וכיּ דוּ ע ּד יליּה , הּל וּ לא יוֹ ם
טוֹ ב. מה בּ עּת וֹ  ודבר זוּ טא", ה"אּד רא גּ ילה
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זיע"א הּט וֹ ב הרי"ח ׁש ּת ּק ן מה ידוּ ע וכן
אׁש ר והגּ וּ ף, הנּ פׁש  לתּק וּ ני אוֹ  ליּ ארצייט
"אּד רא אוֹ  לאמר ּת ּק ן מקוֹ מוֹ ת בּ הרבּ ה
ּפ ׁש ע, ּכ ל להתם זוּ טא" "אּד רא אוֹ  רבּ א"
לזּכ וֹ ת וּ בפרט - העליוֹ ן. הפע וּ להמׁש י
מתנוֹ צץ ׁש אז הבוּ עוֹ ת בּ חג הּת וֹ רה לקבּ לת
על בּ ּת וֹ רה, הגּ נוּ ז טוֹ ב" ּכ י "האוֹ ר הארת
"בּ וֹ צינא ׁש נּ קרא הּק דוֹ ׁש  הרׁש בּ "י ידי
על יׁש ּפ יע רבּ א" "האּד רא וּ בלּמ וּ ד קּד יׁש א",

עיּל אה מזיהרא עליוֹ ן אוֹ ר (ניהּל וֹ מדים 
ב') את עמר ל"ג מערכת עתיכר וּ בכל . 

ּת איר הּק דוֹ ׁש ים וּ באדרוֹ ת בּ זּ הר ׁש יּ עסקוּ 
עליהם. הּת וֹ רה נׁש מת

הטוב,ומרנא חי"בספרוהרי"ח איש "בן
שניה) שנה שמות לשונו:(פרשת וזה כתב,

ז"ל, המקובלים הנעשהכתבו פועל דגדול
פעמים אלף שבת, ביום התורה מעסק
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"אּד רא אוֹ  לאמר ּת ּק ן מקוֹ מוֹ ת בּ הרבּ ה
ּפ ׁש ע, ּכ ל להתם זוּ טא" "אּד רא אוֹ  רבּ א"
לזּכ וֹ ת וּ בפרט - העליוֹ ן. הפע וּ להמׁש י
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ימי של התורה מעסק הנעשה מן יותר
עכל"ק.החול,

של דיומו חז"ל, מאמר פי על ובאורו
שנים אלף "כי שנאמר שנים, אלף הקב"ה

אתמול" כיום –בעיניך היאוגו' קודש ושבת
הבא עולם אומרת,מעין זאת של– כיומו

במדבר)הקב"ה. חן כן,.(מצא על כלאשר
אלף עולה קודש, בשבת קדושה פעולה

החול. ימי לערך ידות,

ע"ה המלך דוד בדברי ג')ונרמז ק"י (תהלים

מרחם" קודש בהדרי חילך ביום נדבות עמך
ילדותך טל לך עמךמשחר שכאשר – "

שזה - קודש שבת ביום ללמוד מתנדבים
כפול הוא קודש בשבת שלימוד חילך", "יום
הקדוש זוהר זה - קודש" "בהדרי – אלף.
פשט שנה כלימוד הוא בו שעה שלימוד

מלך) .(כסא
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זי"ע, הרשב"י הוא משחר", "מרחם
" מהריוןשנקרא תתקשרקדוש וכאשר "

טל "לך תורתו לימוד ידי על לנשמתו
לטל תזכה הספורנו, כביאור – ילדותך"

לעולם. תזקין ולא החיים

מלמד זצ"ל: מקאריץ פנחס רבי ואמר
" בחינת שהוא זוהר, שילמד חייםצריך ",עץ

בזה כי לתלמידים, נשמה להמשיך ויוכל
מניח בזה לתינוק, ישר שכל נותן שהרב

אמתית הרזים)א נשמה .(חכם 

הזוהר את לומדים הנולד לטהרת כן על
- נאכט" ה"וואכט בליל הקדושים והאדרות
להמשיך המילה, וביום יצחק ברית הנקרא

הארות
תורה ,א. ללמוד מלמד אצל  בנו  שולח כשאב ולכ

אז  לא,  א כי זוהר , לומד המלמד  הא לברר עליו
לבנו. ימשי המלמד נשמה  איזה יודע מי
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הרב המקובל הצדיק הגאון סידר זה לאור
נהר ישיבת [ראש שליט"א שמואלי בניהו
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יסי ב. לרי יהדה  תחת לרי ה הר  דברי  ע) ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָֹ
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יתלי ג לית דא  הא רי דקדא רעתא 
מ יחא, לימי  קריב יהא וכד לעלמא ,  ל

 דעלמד אפ לא חארביי  זמינין  טמירין ה א  
למנדע וח נין,זי ו חכמתא  ק ין 

לכא .ח בההא אתיא זמנא 

הארות
קטו:)   העני. ְִַָָ

האה .ג. זמ ת ה ר צה  אינ ה א ר ד ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻה
ימצאד. ,לע יקט  נערי אפ :רְְְְֲִִִִֵֶַָָָ

אז  י הרה, מ דת חכמה  ל  נס ר ת ,ְְְִִִִִֶַָָָָָטמירי
עה , האר אלה )יתמא  .(ארת ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ח בי ה. ספרי אצרת  ימצא .טמירי ְְְְְְְְֲִִִִִַָָלאחא
ה רה , ה ')מדת  את אמת ר). ֱִֶֶֶַָ

החכמה,ו. ת א ולידע ר י (ארת למנע ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

( האל. ִֵָ

גאה ז. קצי למנע ר . ני וח יק  יְְְְְְִִִִִִִֵֵַָֻ
 לנערי אפ תה  ה לת, ימי ל ניצי וחנ) ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

בוזגל"ו) הר "ש  ג' את .א רת ְֵ

קרב ח. למר, רצה  לכלא. את ליא זמנא ְְְְְִִַַַָָָָָָֹבההא
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רצונותרגום: אין שמעון: רבי להם אמר
כל לעולם שיתגלה בזה הוא ברוך הקדוש של
אפילו המשיח, לימות קרוב וכשיהיה כך.

הארות
קאי  זה  י ל ל, ה רה סדת  יתה ה יח  ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלימת
מיחא לימי קריב יהא וכד לעיל  תב מה  ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָעל
תזכ אז לאי אברה הרב רינמ תב מה  וע .'ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָוכ

החה  אר ל פר  מתהק  עלינ ריגט הרא ) ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

למעלה ג') גזר מה י תב מצאתי :נל ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָוזה 
קצ ב  לזמ היה  גל י , האמת  חכמת קיתע ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָֹא

ה ' נת  ל ירא(אלפי)עד  ואיל  מ ר"נ , ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ
להתעק נתנה והר ת ה זרה  וה רה תראה  ְְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֻרא

ה הר. ְֵֶַַֹספר
ה ' מנת : נ ל וזה   תב ליצירה (אלפי)עד ש' ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

. י קט לי ד יר קתע ה בחר מ ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֻמצוה 
: נ ל וזה   תב לבא עד עתיד זה זכת ואחר ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

אחר זכת ולא היח, ל ,מללהתר ראי מי אי , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
חלק לה יג וזכה  וה ל מצא ויגע האל חננְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ה ה  לע  לטע זכה ה ה , לע ה ג ְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻהחכמה

ה א.  להע מענג ְֲִַַָָָָקצת
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של נסתרות למצוא עתידים שבעולם נערים
וחשבונות, קיצים ידה על ולדעת החכמה

לכל. יתגלה הזמן ובאותו

הּת וֹ רה ּב זכוּ ת רק ּת היה הגּ אוּ לה
מהימנאמובא יח)ברעיא דף ּכ ל:(במדבר 

בּ שׂ ר לכל רחם באדםּפ טר לה' יקריבו [אשר 
וגו'] לך יהיה הבּ המהובבהמה בּ כוֹ ר ואת 
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אז] ובמצות, בעבודה שעסק עתידפי
ּכ דבּ קדמיתא עלמא להאי [הואלאחזרא 

כבתחילה, הזה לעולם בגלגול לחזור עתיד
רוחו נפשו לעולם לבוא שיחזור תיקונו וזהו
זה ועל בתורה, לעסוק כדי ביחד, ונשמתו

כה)]נאמר לג עלוּ מיו(איוב לימי יׁש וּ ב
כמקודם, נעורותו לימי שיחזור [פירוש,

כי] ונׁש מתאואמר ורוּ חא נפׁש א [כנגדולקבל 
ונשמה]. רוח כט)ּכ תיבנפש ל''ג ּכ ל(איוב הן 

גּ בר עם ׁש לׁש  ּפ עמים אל יפעל [דהיינואּל ה 
את לתקן כדי פעמים ג' להתגלגל שצריך
בעולם כי הרמ"ק, וכתב בתורה, שלו הנר"ן
אם כי זכות, שום לאדם יועיל לא הנשמות
שם עסקם כל כי הזה, בעולם שלמד התורה
שיעסוק הוא העיקר כן אם בתורה, הוא
ידה ועל הזה, בעולם בהיותו בתורה האדם

הנשמות]. בעולם בתורה לעסוק יזכה
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לא עדיין כי התורה, זכות בלי היה ממצרים
התורה] להם ּכ סףניתנה [שהיאּד איהוּ  

פדיון שהוא שקלים חמשת כסף במקום
כי] כסף התורה ונקראת ישראל, בכור

ּד אתי ּד עלמא והתענוגּכ ּס וּ פא החמדה [היא 
ולכן] הבא, זמניןלעולם ּת לת אהדרוּ  ולכן

בּ גלוּ תא כנגדאחרנין בגלות, פעמים ג' [חזרו 
הנ"ל] גלגולים בּ תרייתאג' וּ בפוּ רקנא

בימינו] במהרה שתהיה אחרונה [ובגאולה
בּ אוֹ רייתא יהא ּד להוֹ ן [שהגאולהּד פוּ רקנא 
התורה] בזכות תהיה יהדרוּ ןשלהם לא

בּ גלוּ תא בגלות].לעלם לעולם עוד יחזרו [לא 
ליּה את וּ בריכוּ  וברכורבּ נן הרבנים [באו 

בּ ריאותו] קוּ דׁש א מהימנא, רעיא ואמרוּ 
ל יפּד ה משההוּ א כי אותך, יפדה [הקב"ה 
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שיעסוק הוא העיקר כן אם בתורה, הוא
ידה ועל הזה, בעולם בהיותו בתורה האדם

הנשמות]. בעולם בתורה לעסוק יזכה
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עוד] ּד להוֹ ן:[ואמר ּד פדיוֹ ן בּ גין וישׂ ראל,
ּת וֹ רה בּ לא שלהםהוה שפדיון לפי [וישראל 

לא עדיין כי התורה, זכות בלי היה ממצרים
התורה] להם ּכ סףניתנה [שהיאּד איהוּ  

פדיון שהוא שקלים חמשת כסף במקום
כי] כסף התורה ונקראת ישראל, בכור

ּד אתי ּד עלמא והתענוגּכ ּס וּ פא החמדה [היא 
ולכן] הבא, זמניןלעולם ּת לת אהדרוּ  ולכן

בּ גלוּ תא כנגדאחרנין בגלות, פעמים ג' [חזרו 
הנ"ל] גלגולים בּ תרייתאג' וּ בפוּ רקנא

בימינו] במהרה שתהיה אחרונה [ובגאולה
בּ אוֹ רייתא יהא ּד להוֹ ן [שהגאולהּד פוּ רקנא 
התורה] בזכות תהיה יהדרוּ ןשלהם לא

בּ גלוּ תא בגלות].לעלם לעולם עוד יחזרו [לא 
ליּה את וּ בריכוּ  וברכורבּ נן הרבנים [באו 

בּ ריאותו] קוּ דׁש א מהימנא, רעיא ואמרוּ 
ל יפּד ה משההוּ א כי אותך, יפדה [הקב"ה 
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אז] ובמצות, בעבודה שעסק עתידפי
ּכ דבּ קדמיתא עלמא להאי [הואלאחזרא 

כבתחילה, הזה לעולם בגלגול לחזור עתיד
רוחו נפשו לעולם לבוא שיחזור תיקונו וזהו
זה ועל בתורה, לעסוק כדי ביחד, ונשמתו

כה)]נאמר לג עלוּ מיו(איוב לימי יׁש וּ ב
כמקודם, נעורותו לימי שיחזור [פירוש,

כי] ונׁש מתאואמר ורוּ חא נפׁש א [כנגדולקבל 
ונשמה]. רוח כט)ּכ תיבנפש ל''ג ּכ ל(איוב הן 

גּ בר עם ׁש לׁש  ּפ עמים אל יפעל [דהיינואּל ה 
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ישראל] עם בגלות הוא ישׂ ראלרבינו וכל
יד על עליּפ דוּ ן נפדים יהיו ישראל [וכל 

משיח] יהיה משה כי עּמ הוֹ ן,,ידך, ותתחּד ׁש 
 עּמ יתחדשוואינּ וּ ן והם עמהם [ותתחדש 

ומפרשים)עמך] רעיא.(רמ"ק קרח פרשת (זוהר

ע''ב) קע''ח דף - .מהימנא

ה חיוכתב איש בדרושים)בן מות אחרי ,(פרשת
מן נתנה התורה ידוע בס"ד יובן או וז"ל:
מתחלת לכך הבריאה, סוד שהוא הבינה
היא והסליחה התשובה ידוע גם בי"ת, באות
תשמו עונות "אם שכתוב כמו הבינה, רמן

שנקראת הבינה מ"י יעמוד". מי אדני י'ה
בו תתגלה הכפורים יום ולכן כנודע. מ"י
לכל כללית כפרה יהיה ובזה הבינה. הארת
הרע יצר והנה גדול. ועד מקטן ישראל
באומרו, תורה תלמוד מן האדם את מבטל
שהיא תורה שתלמוד נחשב אתה מה
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רק אלא תורה נתנה ולא ועליונה קדושה
וטהרה, בקדושה המתנהגים ישראל לגדולי

הבל, וזה הקטנים. העם להמון יוםולא דהא
מן כן גם והוא ישראל, לכל ניתן הכיפורים

כן טהבינה בו, שוה  ידם ישראל  שכל  וכמו ,

הארות
מ ט. מיח ואיהי  ע''א]: כב  ד  זוהר ְְִִִִַַ[תיקוני

לההיא ,נ ויח אל פני  נא  ח ה אמר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָהחלנת,
 יג )דא מר יב אסוותא(במדבר , ל נא רפא נא אל  ְְְְְִֵַַָָָָָָָ

,בי לקל טה יד  איה ,יב)בידי ב  (שמות  ְְְִִִֵֵַָָָ
ואיהי ,אי אי י כח)ורא ה  שופטי)  הח עד ְְְִִִִֵַַַַַ

 אמר יבבא, דאיהי  תרעה ו יב ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָנקפה ,
ו) ח ודא (בראשית ע ה, אר  הבה ח את נח ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹופ ח

 יל ח עאה, איא היא נח תיבת  ריה ְִִִִִִֵַַַַָָָָֹי
ואיה אר, ותרה אר, דבי דאמצעיתא, ע דא ְְְְְִִֵֶַָָָָהא
 ריה   כמ הר"י יאר וכא] הנ ז. ְְְִִִִִֵֶַַַָָָאר
הנז  אר  מ עיאה בה ינה חינת ְְְִִִֵַַָָָָָהא
חינת  הא – דה זהר – סדתיה בלימ ד ְְִִֶַַַַָָָרה
וז "ל: זי"ע , הרמח"ל  וונת וז הי – נח ותבת ְְְְִִֵַַַַַַָָָָֹינה
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 אמר יבבא, דאיהי  תרעה ו יב ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָנקפה ,
ו) ח ודא (בראשית ע ה, אר  הבה ח את נח ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹופ ח

 יל ח עאה, איא היא נח תיבת  ריה ְִִִִִִֵַַַַָָָָֹי
ואיה אר, ותרה אר, דבי דאמצעיתא, ע דא ְְְְְִִֵֶַָָָָהא
 ריה   כמ הר"י יאר וכא] הנ ז. ְְְִִִִִֵֶַַַָָָאר
הנז  אר  מ עיאה בה ינה חינת ְְְִִִֵַַָָָָָהא
חינת  הא – דה זהר – סדתיה בלימ ד ְְִִֶַַַַָָָרה
וז "ל: זי"ע , הרמח"ל  וונת וז הי – נח ותבת ְְְְִִֵַַַַַַָָָָֹינה

זט א ארא ְִָָ השער|16 פתח

ישראל] עם בגלות הוא ישׂ ראלרבינו וכל
יד על עליּפ דוּ ן נפדים יהיו ישראל [וכל 

משיח] יהיה משה כי עּמ הוֹ ן,,ידך, ותתחּד ׁש 
 עּמ יתחדשוואינּ וּ ן והם עמהם [ותתחדש 

ומפרשים)עמך] רעיא.(רמ"ק קרח פרשת (זוהר

ע''ב) קע''ח דף - .מהימנא

ה חיוכתב איש בדרושים)בן מות אחרי ,(פרשת
מן נתנה התורה ידוע בס"ד יובן או וז"ל:
מתחלת לכך הבריאה, סוד שהוא הבינה
היא והסליחה התשובה ידוע גם בי"ת, באות
תשמו עונות "אם שכתוב כמו הבינה, רמן

שנקראת הבינה מ"י יעמוד". מי אדני י'ה
בו תתגלה הכפורים יום ולכן כנודע. מ"י
לכל כללית כפרה יהיה ובזה הבינה. הארת
הרע יצר והנה גדול. ועד מקטן ישראל
באומרו, תורה תלמוד מן האדם את מבטל
שהיא תורה שתלמוד נחשב אתה מה
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רק אלא תורה נתנה ולא ועליונה קדושה
וטהרה, בקדושה המתנהגים ישראל לגדולי

הבל, וזה הקטנים. העם להמון יוםולא דהא
מן כן גם והוא ישראל, לכל ניתן הכיפורים

כן טהבינה בו, שוה  ידם ישראל  שכל  וכמו ,

הארות
מ ט. מיח ואיהי  ע''א]: כב  ד  זוהר ְְִִִִַַ[תיקוני

לההיא ,נ ויח אל פני  נא  ח ה אמר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָהחלנת,
 יג )דא מר יב אסוותא(במדבר , ל נא רפא נא אל  ְְְְְִֵַַָָָָָָָ

,בי לקל טה יד  איה ,יב)בידי ב  (שמות  ְְְִִִֵֵַָָָ
ואיהי ,אי אי י כח)ורא ה  שופטי)  הח עד ְְְִִִִֵַַַַַ

 אמר יבבא, דאיהי  תרעה ו יב ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָנקפה ,
ו) ח ודא (בראשית ע ה, אר  הבה ח את נח ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹופ ח

 יל ח עאה, איא היא נח תיבת  ריה ְִִִִִִֵַַַַָָָָֹי
ואיה אר, ותרה אר, דבי דאמצעיתא, ע דא ְְְְְִִֵֶַָָָָהא
 ריה   כמ הר"י יאר וכא] הנ ז. ְְְִִִִִֵֶַַַָָָאר
הנז  אר  מ עיאה בה ינה חינת ְְְִִִֵַַָָָָָהא
חינת  הא – דה זהר – סדתיה בלימ ד ְְִִֶַַַַָָָרה
וז "ל: זי"ע , הרמח"ל  וונת וז הי – נח ותבת ְְְְִִֵַַַַַַָָָָֹינה
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בה שוים ישראל  כל  ידי וזההתורה ,
זאת, שנקראת התורה זאת "והיתה שאמר
אחת בהשוואה לכם, עולם " לחוקת לכם 
ראוי  אין תאמר ואל גדול. ועד  מקטן
היא כי דוקא, הגדולים אלא בה לעסוק
"לכפר לזה הוכחה אמר לזה מאד , עליונה
יום  שהוא בשנה" אחת ישראל  בני על
שגם  שנה, בימי אדיר  יום הכיפורים
כל ויד  העליונה, הבינה מן הוא  כן 
כי  בשנה" "אחת ואמר בו . שוה ישראל 
ואחת אחת בסוד אחת נקראת הבינה
תוכחת וזוהי  עכל"ק . הכיפורים, יום  דהזאת
הזוהר מלמוד המשתמטים  לכל מגולה

הארות
הבה עני בר הה ההר, ספר נעה זאת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹבריחה 
ספר הדק :הינ אליו,  ז מי לכל וע מד ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָק
ואי אחרא, הטרא מ ויצא ל"אימא" מ יע בר ְְְְְֳִִִִֵַַַַַָָָָָָָֹההר

מ יח] חבלי ל ְִִֵֶַָָצרי
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הוא אחוז הזוהר  לימוד שכידוע  הקדוש
בינה .י בבחינת

הארות
הרמחי. ל י וזה :והעני ה דה: ארת "ל  ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

ה בר חט   מ אא , צריכי  הי לא  מיח  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹחבלי
הי  , דק ה המא האד מ להפריד  ריְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻה

 החבלי  יח)צריכימ מראל (חבלי להפריד די ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
 ואחר "ל , לברח   כל די  הל ת, זהמת ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָֹֻ[את]
 נזכר חכמינ [מאמר סד וזה לצאת. ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָיחזר
מל  עליה מעמיד ה א  ר ד ה" ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָלברכה ]

למטב" מחזיר המ קת צז:)זרתיו סנהדרי), ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

ה טרא ג רת  האד עד  דל : לל זה ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹי 
ה טרא וצרי . רי ה  ה לת יכל אינ ְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאחרא

"ל . יראל  חת קרה  פתה  אר ְְְֳִִֵֵַַַַָָָָָָאחרא
ה ל ת  מ לצאת ה עת: י  לה  צרי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻולכ
אפר אי יציאה  דר י ריחה, דר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהה
יד הל ת מ מ צא  ואחר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָרא נה .
 יו א .ח פת ת ארנה הלת ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָרמה,
 לה אפ ר היה לא ה המא, ה הרה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻדק

החבלי ידי על א א  מיח)לברח  הי(חבלי אז  , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

זט א ארא ְִָָ השער|18 פתח

בה שוים ישראל  כל  ידי וזההתורה ,
זאת, שנקראת התורה זאת "והיתה שאמר
אחת בהשוואה לכם, עולם " לחוקת לכם 
ראוי  אין תאמר ואל גדול. ועד  מקטן
היא כי דוקא, הגדולים אלא בה לעסוק
"לכפר לזה הוכחה אמר לזה מאד , עליונה
יום  שהוא בשנה" אחת ישראל  בני על
שגם  שנה, בימי אדיר  יום הכיפורים
כל ויד  העליונה, הבינה מן הוא  כן 
כי  בשנה" "אחת ואמר בו . שוה ישראל 
ואחת אחת בסוד אחת נקראת הבינה
תוכחת וזוהי  עכל"ק . הכיפורים, יום  דהזאת
הזוהר מלמוד המשתמטים  לכל מגולה

הארות
הבה עני בר הה ההר, ספר נעה זאת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹבריחה 
ספר הדק :הינ אליו,  ז מי לכל וע מד ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָק
ואי אחרא, הטרא מ ויצא ל"אימא" מ יע בר ְְְְְֳִִִִֵַַַַַָָָָָָָֹההר

מ יח] חבלי ל ְִִֵֶַָָצרי
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הוא אחוז הזוהר  לימוד שכידוע  הקדוש
בינה .י בבחינת

הארות
הרמחי. ל י וזה :והעני ה דה: ארת "ל  ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

ה בר חט   מ אא , צריכי  הי לא  מיח  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹחבלי
הי  , דק ה המא האד מ להפריד  ריְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻה

 החבלי  יח)צריכימ מראל (חבלי להפריד די ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
 ואחר "ל , לברח   כל די  הל ת, זהמת ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָֹֻ[את]
 נזכר חכמינ [מאמר סד וזה לצאת. ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָיחזר
מל  עליה מעמיד ה א  ר ד ה" ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָלברכה ]

למטב" מחזיר המ קת צז:)זרתיו סנהדרי), ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

ה טרא ג רת  האד עד  דל : לל זה ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹי 
ה טרא וצרי . רי ה  ה לת יכל אינ ְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאחרא

"ל . יראל  חת קרה  פתה  אר ְְְֳִִֵֵַַַַָָָָָָאחרא
ה ל ת  מ לצאת ה עת: י  לה  צרי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻולכ
אפר אי יציאה  דר י ריחה, דר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהה
יד הל ת מ מ צא  ואחר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָרא נה .
 יו א .ח פת ת ארנה הלת ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָרמה,
 לה אפ ר היה לא ה המא, ה הרה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻדק

החבלי ידי על א א  מיח)לברח  הי(חבלי אז  , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
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בה שוים ישראל  כל  ידי וזההתורה ,
זאת, שנקראת התורה זאת "והיתה שאמר
אחת בהשוואה לכם, עולם " לחוקת לכם 
ראוי  אין תאמר ואל גדול. ועד  מקטן
היא כי דוקא, הגדולים אלא בה לעסוק
"לכפר לזה הוכחה אמר לזה מאד , עליונה
יום  שהוא בשנה" אחת ישראל  בני על
שגם  שנה, בימי אדיר  יום הכיפורים
כל ויד  העליונה, הבינה מן הוא  כן 
כי  בשנה" "אחת ואמר בו . שוה ישראל 
ואחת אחת בסוד אחת נקראת הבינה
תוכחת וזוהי  עכל"ק . הכיפורים, יום  דהזאת
הזוהר מלמוד המשתמטים  לכל מגולה

הארות
הבה עני בר הה ההר, ספר נעה זאת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹבריחה 
ספר הדק :הינ אליו,  ז מי לכל וע מד ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָק
ואי אחרא, הטרא מ ויצא ל"אימא" מ יע בר ְְְְְֳִִִִֵַַַַַָָָָָָָֹההר

מ יח] חבלי ל ְִִֵֶַָָצרי
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הוא אחוז הזוהר  לימוד שכידוע  הקדוש
בינה .י בבחינת

הארות
הרמחי. ל י וזה :והעני ה דה: ארת "ל  ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

ה בר חט   מ אא , צריכי  הי לא  מיח  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹחבלי
הי  , דק ה המא האד מ להפריד  ריְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻה

 החבלי  יח)צריכימ מראל (חבלי להפריד די ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
 ואחר "ל , לברח   כל די  הל ת, זהמת ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָֹֻ[את]
 נזכר חכמינ [מאמר סד וזה לצאת. ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָיחזר
מל  עליה מעמיד ה א  ר ד ה" ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָלברכה ]

למטב" מחזיר המ קת צז:)זרתיו סנהדרי), ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

ה טרא ג רת  האד עד  דל : לל זה ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹי 
ה טרא וצרי . רי ה  ה לת יכל אינ ְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאחרא

"ל . יראל  חת קרה  פתה  אר ְְְֳִִֵֵַַַַָָָָָָאחרא
ה ל ת  מ לצאת ה עת: י  לה  צרי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻולכ
אפר אי יציאה  דר י ריחה, דר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהה
יד הל ת מ מ צא  ואחר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָרא נה .
 יו א .ח פת ת ארנה הלת ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָרמה,
 לה אפ ר היה לא ה המא, ה הרה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻדק

החבלי ידי על א א  מיח)לברח  הי(חבלי אז  , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
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בה שוים ישראל  כל  ידי וזההתורה ,
זאת, שנקראת התורה זאת "והיתה שאמר
אחת בהשוואה לכם, עולם " לחוקת לכם 
ראוי  אין תאמר ואל גדול. ועד  מקטן
היא כי דוקא, הגדולים אלא בה לעסוק
"לכפר לזה הוכחה אמר לזה מאד , עליונה
יום  שהוא בשנה" אחת ישראל  בני על
שגם  שנה, בימי אדיר  יום הכיפורים
כל ויד  העליונה, הבינה מן הוא  כן 
כי  בשנה" "אחת ואמר בו . שוה ישראל 
ואחת אחת בסוד אחת נקראת הבינה
תוכחת וזוהי  עכל"ק . הכיפורים, יום  דהזאת
הזוהר מלמוד המשתמטים  לכל מגולה

הארות
הבה עני בר הה ההר, ספר נעה זאת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹבריחה 
ספר הדק :הינ אליו,  ז מי לכל וע מד ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָק
ואי אחרא, הטרא מ ויצא ל"אימא" מ יע בר ְְְְְֳִִִִֵַַַַַָָָָָָָֹההר

מ יח] חבלי ל ְִִֵֶַָָצרי
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הוא אחוז הזוהר  לימוד שכידוע  הקדוש
בינה .י בבחינת

הארות
הרמחי. ל י וזה :והעני ה דה: ארת "ל  ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

ה בר חט   מ אא , צריכי  הי לא  מיח  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹחבלי
הי  , דק ה המא האד מ להפריד  ריְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻה

 החבלי  יח)צריכימ מראל (חבלי להפריד די ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
 ואחר "ל , לברח   כל די  הל ת, זהמת ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָֹֻ[את]
 נזכר חכמינ [מאמר סד וזה לצאת. ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָיחזר
מל  עליה מעמיד ה א  ר ד ה" ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָלברכה ]

למטב" מחזיר המ קת צז:)זרתיו סנהדרי), ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

ה טרא ג רת  האד עד  דל : לל זה ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹי 
ה טרא וצרי . רי ה  ה לת יכל אינ ְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאחרא

"ל . יראל  חת קרה  פתה  אר ְְְֳִִֵֵַַַַָָָָָָאחרא
ה ל ת  מ לצאת ה עת: י  לה  צרי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻולכ
אפר אי יציאה  דר י ריחה, דר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהה
יד הל ת מ מ צא  ואחר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָרא נה .
 יו א .ח פת ת ארנה הלת ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָרמה,
 לה אפ ר היה לא ה המא, ה הרה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻדק

החבלי ידי על א א  מיח)לברח  הי(חבלי אז  , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
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היא וזאת מקלט, עיר "אימא" היא תבה  זרי ְְְְִִִִִִִֶָָָֹח
ְִַָהריחה .

ל "ר ה תב : אמר מה  דל סד זה  דיעְְְֲִֶֶַַַַַָָָוא
"אלהי ה' עד בו ' וכ האה  בריה ל מצאְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

'ל )וכ ד, ברי)לגזר אחרא  הטרא התר ת י  ע , , ְְְְְְֳִִִִִַַַָָָָֹ
ת על לפי  נמ י ראל , על  זרת   ל ו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָחס
מת רת .  ת על פי י מדרגת, ולינק ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלהתאחז 
 נדחקי ואז  ," ז ספירת מתרת עלה היא ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָוה ה 
ל"אימא ", מעת היא עד חק. אחר חק ְְִִִֵֶַַַַַַַַָָֹֹיראל 
 יני "אימא  ס ד, ,     להתק חבת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָוהיא

"מינ סה .)מתערי ג' חלק  יכלה ,(זהר אינ אמת א , ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
 קימת יראל א רה , ואז חרת. היא  אימא ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָי 
ל ה צרי היה ולכ הבה . סד  רחיב ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ
לספירה  מפירה  מתר לה ק ת, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָזרתיו
ארה  י ,ח נר  ו לאימא יע ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹעד
בר "לפני ס ד וה א  לי ראל . הבה  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָמתעררת 

" א(יח טז, ור"י (מלי מה ריחת   ועל  , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ
וכיו ה זרה , ידי על  ספרהי נעה זאת בריחה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ז ,ההר מי לכל ועמד ק הבה עני בר הה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
ל "אימא",אליו מ יע בר ההר ספר הדק :הינ ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

מיח, חבלי  ל צרי ואי אחרא, הטרא מ ְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָָָויצא
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אבוחצירא יעקב רבינו הקדוש והצדיק
המלך גנזי בספרו כתב (דףזצוקללה"ה

הטהור:קפ"ה) לשונו וזה ,

אפשר וגו' הזאת" המצוה "כי יאמר או
עיקר שהוא הקבלה למוד על לרמז דבא

לעולם. האדם הרשב"יביאת שכתב כמו
דמי הקדוש, בזוהר פעמים כמה השלום עליו
התורה, סודות שהם אמת תורת למד שלא

נברא שלא לו יודע,טוב אדם אין זה דבלא
יתברך ועבודתו.אלהותו ואהבתו, ויראתו ,

הארות
הבאתי  עני נ א , רת מהימנא רעיא  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻז ר
ה הר נתה לא  זה, ל ע והה , תחה . ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹלמעלה
ה עה  הלא  י ,תהע אחרי הר ה זמ ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻא א 
:ר ,זמ אא להצא  צריכה  אינ ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהאת
א א   אינ ת ע י הה, ההר ס ד  יראל  ברחְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

מ יחא מלא  דרא ימא  ס, מי ה ס] ְְְְְְִִַַַָָָָָָ
היח]. מל ל  רדְִֶֶֶַַָ
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היא וזאת מקלט, עיר "אימא" היא תבה  זרי ְְְְִִִִִִִֶָָָֹח
ְִַָהריחה .

ל "ר ה תב : אמר מה  דל סד זה  דיעְְְֲִֶֶַַַַַָָָוא
"אלהי ה' עד בו ' וכ האה  בריה ל מצאְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

'ל )וכ ד, ברי)לגזר אחרא  הטרא התר ת י  ע , , ְְְְְְֳִִִִִַַַָָָָֹ
ת על לפי  נמ י ראל , על  זרת   ל ו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָחס
מת רת .  ת על פי י מדרגת, ולינק ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלהתאחז 
 נדחקי ואז  ," ז ספירת מתרת עלה היא ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָוה ה 
ל"אימא ", מעת היא עד חק. אחר חק ְְִִִֵֶַַַַַַַַָָֹֹיראל 
 יני "אימא  ס ד, ,     להתק חבת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָוהיא

"מינ סה .)מתערי ג' חלק  יכלה ,(זהר אינ אמת א , ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
 קימת יראל א רה , ואז חרת. היא  אימא ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָי 
ל ה צרי היה ולכ הבה . סד  רחיב ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ
לספירה  מפירה  מתר לה ק ת, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָזרתיו
ארה  י ,ח נר  ו לאימא יע ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹעד
בר "לפני ס ד וה א  לי ראל . הבה  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָמתעררת 

" א(יח טז, ור"י (מלי מה ריחת   ועל  , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ
וכיו ה זרה , ידי על  ספרהי נעה זאת בריחה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ז ,ההר מי לכל ועמד ק הבה עני בר הה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
ל "אימא",אליו מ יע בר ההר ספר הדק :הינ ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

מיח, חבלי  ל צרי ואי אחרא, הטרא מ ְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָָָויצא
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אבוחצירא יעקב רבינו הקדוש והצדיק
המלך גנזי בספרו כתב (דףזצוקללה"ה

הטהור:קפ"ה) לשונו וזה ,

אפשר וגו' הזאת" המצוה "כי יאמר או
עיקר שהוא הקבלה למוד על לרמז דבא

לעולם. האדם הרשב"יביאת שכתב כמו
דמי הקדוש, בזוהר פעמים כמה השלום עליו
התורה, סודות שהם אמת תורת למד שלא

נברא שלא לו יודע,טוב אדם אין זה דבלא
יתברך ועבודתו.אלהותו ואהבתו, ויראתו ,

הארות
הבאתי  עני נ א , רת מהימנא רעיא  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻז ר
ה הר נתה לא  זה, ל ע והה , תחה . ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹלמעלה
ה עה  הלא  י ,תהע אחרי הר ה זמ ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻא א 
:ר ,זמ אא להצא  צריכה  אינ ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהאת
א א   אינ ת ע י הה, ההר ס ד  יראל  ברחְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

מ יחא מלא  דרא ימא  ס, מי ה ס] ְְְְְְִִַַַָָָָָָ
היח]. מל ל  רדְִֶֶֶַַָ
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היא וזאת מקלט, עיר "אימא" היא תבה  זרי ְְְְִִִִִִִֶָָָֹח
ְִַָהריחה .

ל "ר ה תב : אמר מה  דל סד זה  דיעְְְֲִֶֶַַַַַָָָוא
"אלהי ה' עד בו ' וכ האה  בריה ל מצאְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

'ל )וכ ד, ברי)לגזר אחרא  הטרא התר ת י  ע , , ְְְְְְֳִִִִִַַַָָָָֹ
ת על לפי  נמ י ראל , על  זרת   ל ו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָחס
מת רת .  ת על פי י מדרגת, ולינק ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלהתאחז 
 נדחקי ואז  ," ז ספירת מתרת עלה היא ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָוה ה 
ל"אימא ", מעת היא עד חק. אחר חק ְְִִִֵֶַַַַַַַַָָֹֹיראל 
 יני "אימא  ס ד, ,     להתק חבת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָוהיא

"מינ סה .)מתערי ג' חלק  יכלה ,(זהר אינ אמת א , ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
 קימת יראל א רה , ואז חרת. היא  אימא ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָי 
ל ה צרי היה ולכ הבה . סד  רחיב ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ
לספירה  מפירה  מתר לה ק ת, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָזרתיו
ארה  י ,ח נר  ו לאימא יע ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹעד
בר "לפני ס ד וה א  לי ראל . הבה  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָמתעררת 

" א(יח טז, ור"י (מלי מה ריחת   ועל  , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ
וכיו ה זרה , ידי על  ספרהי נעה זאת בריחה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ז ,ההר מי לכל ועמד ק הבה עני בר הה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
ל "אימא",אליו מ יע בר ההר ספר הדק :הינ ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

מיח, חבלי  ל צרי ואי אחרא, הטרא מ ְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָָָויצא
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אבוחצירא יעקב רבינו הקדוש והצדיק
המלך גנזי בספרו כתב (דףזצוקללה"ה

הטהור:קפ"ה) לשונו וזה ,

אפשר וגו' הזאת" המצוה "כי יאמר או
עיקר שהוא הקבלה למוד על לרמז דבא

לעולם. האדם הרשב"יביאת שכתב כמו
דמי הקדוש, בזוהר פעמים כמה השלום עליו
התורה, סודות שהם אמת תורת למד שלא

נברא שלא לו יודע,טוב אדם אין זה דבלא
יתברך ועבודתו.אלהותו ואהבתו, ויראתו ,

הארות
הבאתי  עני נ א , רת מהימנא רעיא  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻז ר
ה הר נתה לא  זה, ל ע והה , תחה . ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹלמעלה
ה עה  הלא  י ,תהע אחרי הר ה זמ ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻא א 
:ר ,זמ אא להצא  צריכה  אינ ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהאת
א א   אינ ת ע י הה, ההר ס ד  יראל  ברחְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

מ יחא מלא  דרא ימא  ס, מי ה ס] ְְְְְְִִַַַָָָָָָ
היח]. מל ל  רדְִֶֶֶַַָ
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לשלמה השלום עליו המלך דוד שאמר וכמו
" השלום, עליו אביךהמלך אלהי את דע

הכתובועבדהו שאמר וזה שם: כתב ועוד ."
הזאת" המצוה למודכי היא .הקבלה"
"מצוה" גימטריה הכולל עם יא הקבלה"

השלום, עליו רבינו משה להזהירם בא "ועליה
"אשר  אמר ולזה לעולם, מהם תשכח שלא

הארות
מהאר"יראה יא. יעקב בסידור  קול  (מהמקובל ז "ל 

צ"א ) ד  זצללה "ה  קאפיל יעקב מוהר "ר ילמודהאלק "י  וז"ל: ,
והוא"קבלה"בספרי האצילות  עול כנגד והוא

ויקרא"יופיא"ל"בגימטריה  פרשת זוה"ק  עוד, [ראה 
ע"ב) ב' מנייהו(ד לגו משריי יופיא "ל : רב ממנא  רב

כל  מתתקנ הוו ועמיה דמיכאל שולטנותא תחות
 המלא וע : תרגו  ידיה  דתחות משריי אינו

תחת יופיא"ל שה המחנות  אות כל  ונסדרו  נתקנו
דאצילות, ת "ת מ המקבל מביידו ], אינו  א  וא

 מסוגלי  ה כי , ותיקוני הזוהר דברי יאמר בה
הנשמה. לטהר

זט א ארא השערְִָָ 23|פתח

היום מצוך ויום,אנכי יום בכל שיכא  דהינו "
ולהתאמץ  להתחזק  אתה צריך ולפיכך
אדם  בידי  תלוי הכל  עכשיו  גם בידיעתה...
ראוי  שיהיה עד  ולהטהר, להתקדש  שיוכל

" שמסיים וזהו  מרכבה, מעשה קרובלקבל כי
לעשותו  ובלבבך בפיך מאד הדבר  דהכלאליך "

יכול ובפיך, בלבבך דכשתתקדש בך, תלוי
כאן  עד קבלה. דברי ולידע הכל  לעשות אתה

קדשו. לשון

זיע מוואלאזין חיים רבי מוה"ר והגאון
החיים" "נפש בספרו ט"ז)הביא פרק ד' (שער

את הנביא- אליהו בתנאדברי לטוב זכור
אליהו ד')דבי פרק חכם(רבא כל וכן וז"ל:

לאמיתו, תורה דברי בו שיש מישראל וחכם
הוא, ברוך הקדוש של כבודו על ומתאנח
ומחמד ימיו, כל ישראל של כבודן ועל
בית ועל ירושלים, כבוד על ומצפה ומתאוה
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הנשמה. לטהר
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ועל בקרוב, שתצמיח הישועה ועל המקדש,
הקודש רוח שורה מיד – גלויות כינוס

שנאמר י"א)בקרבו ס"ג ימי(ישעיהו "וזר :
רעי את מם העלם אה ע מה עלם
,"קד רח את קר הם אה צאנ

אמרו בתורהמכאן שעוסק חכם תלמיד כל
שמים כבוד להרבות בשביל תמיד יום בכל
דבר כל ולא חנית ולא חרב לא צריך אינו
בעצמו משמרו הקב"ה אלא שומר לו שיהיה
ביד וחרב לו סביב עומדים השרת ומלאכי

אותו ומשמרין פרקשנאמרכולם (תהילים

ו') יפתקמט וחרב גרנם אל "רממת
החיים" ב"נפש הביא ועוד י"ז)ידם". (פרק 

הפסוק: על רבתא במשלי חז"ל דברי את
א') ב' פרק מצתי(משלי אמרי ח אם "ני

סיני, הר על לישראל הקב"ה אמר צן",
ולעשותה, תורתי ולקבל להצפין זכיתם אם
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ממלחמת פורעניות. משלש אתכם מציל אני
של מדינה משיח, של מחבלו ומגוג, גוג

זכיתםגיהנם אם אתך, תצפן ומצותי ,
מטוב אתכם משביע אני תורתי, להצפין

שנאמר לבא לעתיד כ)הצפון לא פרק (תהלים

על יראי צפנ אר בט רב "מה
 נגד  וישלחסים עכ"ל. אדם", ני 

המוצפנת תורה לומד דאם זה על להמליץ
היא וגם הסוד, תורת התורהשהיא נשמת

לשמה,ופנימיותה תורתו אם נבחן ובה ,
זי"ע וויטאל חיים רבי הקדוש כדברי

חיים לעץ הזוהר)בהקדמה אור ניצל(עיין אז ,
לכל זוכה ועוד פורעניות, משלש ומוגן

הטובות. ההבטחות

או טענה שום נשאר לא לעיל האמור מכל
הקדוש זוהר לומדים היהודים וכל תירוץ,

הגאולה.לׁש מּה בשמחה את ומחישים 

זט א ארא ְִָָ השער|24 פתח

ועל בקרוב, שתצמיח הישועה ועל המקדש,
הקודש רוח שורה מיד – גלויות כינוס

שנאמר י"א)בקרבו ס"ג ימי(ישעיהו "וזר :
רעי את מם העלם אה ע מה עלם
,"קד רח את קר הם אה צאנ

אמרו בתורהמכאן שעוסק חכם תלמיד כל
שמים כבוד להרבות בשביל תמיד יום בכל
דבר כל ולא חנית ולא חרב לא צריך אינו
בעצמו משמרו הקב"ה אלא שומר לו שיהיה
ביד וחרב לו סביב עומדים השרת ומלאכי

אותו ומשמרין פרקשנאמרכולם (תהילים

ו') יפתקמט וחרב גרנם אל "רממת
החיים" ב"נפש הביא ועוד י"ז)ידם". (פרק 

הפסוק: על רבתא במשלי חז"ל דברי את
א') ב' פרק מצתי(משלי אמרי ח אם "ני

סיני, הר על לישראל הקב"ה אמר צן",
ולעשותה, תורתי ולקבל להצפין זכיתם אם

זט א ארא השערְִָָ 25|פתח

ממלחמת פורעניות. משלש אתכם מציל אני
של מדינה משיח, של מחבלו ומגוג, גוג

זכיתםגיהנם אם אתך, תצפן ומצותי ,
מטוב אתכם משביע אני תורתי, להצפין

שנאמר לבא לעתיד כ)הצפון לא פרק (תהלים

על יראי צפנ אר בט רב "מה
 נגד  וישלחסים עכ"ל. אדם", ני 

המוצפנת תורה לומד דאם זה על להמליץ
היא וגם הסוד, תורת התורהשהיא נשמת

לשמה,ופנימיותה תורתו אם נבחן ובה ,
זי"ע וויטאל חיים רבי הקדוש כדברי

חיים לעץ הזוהר)בהקדמה אור ניצל(עיין אז ,
לכל זוכה ועוד פורעניות, משלש ומוגן

הטובות. ההבטחות

או טענה שום נשאר לא לעיל האמור מכל
הקדוש זוהר לומדים היהודים וכל תירוץ,

הגאולה.לׁש מּה בשמחה את ומחישים 



זט א ארא ְִָָ השער|24 פתח

ועל בקרוב, שתצמיח הישועה ועל המקדש,
הקודש רוח שורה מיד – גלויות כינוס

שנאמר י"א)בקרבו ס"ג ימי(ישעיהו "וזר :
רעי את מם העלם אה ע מה עלם
,"קד רח את קר הם אה צאנ

אמרו בתורהמכאן שעוסק חכם תלמיד כל
שמים כבוד להרבות בשביל תמיד יום בכל
דבר כל ולא חנית ולא חרב לא צריך אינו
בעצמו משמרו הקב"ה אלא שומר לו שיהיה
ביד וחרב לו סביב עומדים השרת ומלאכי

אותו ומשמרין פרקשנאמרכולם (תהילים

ו') יפתקמט וחרב גרנם אל "רממת
החיים" ב"נפש הביא ועוד י"ז)ידם". (פרק 

הפסוק: על רבתא במשלי חז"ל דברי את
א') ב' פרק מצתי(משלי אמרי ח אם "ני

סיני, הר על לישראל הקב"ה אמר צן",
ולעשותה, תורתי ולקבל להצפין זכיתם אם

זט א ארא השערְִָָ 25|פתח

ממלחמת פורעניות. משלש אתכם מציל אני
של מדינה משיח, של מחבלו ומגוג, גוג

זכיתםגיהנם אם אתך, תצפן ומצותי ,
מטוב אתכם משביע אני תורתי, להצפין

שנאמר לבא לעתיד כ)הצפון לא פרק (תהלים

על יראי צפנ אר בט רב "מה
 נגד  וישלחסים עכ"ל. אדם", ני 

המוצפנת תורה לומד דאם זה על להמליץ
היא וגם הסוד, תורת התורהשהיא נשמת

לשמה,ופנימיותה תורתו אם נבחן ובה ,
זי"ע וויטאל חיים רבי הקדוש כדברי

חיים לעץ הזוהר)בהקדמה אור ניצל(עיין אז ,
לכל זוכה ועוד פורעניות, משלש ומוגן

הטובות. ההבטחות

או טענה שום נשאר לא לעיל האמור מכל
הקדוש זוהר לומדים היהודים וכל תירוץ,

הגאולה.לׁש מּה בשמחה את ומחישים 

זט א ארא ְִָָ השער|24 פתח

ועל בקרוב, שתצמיח הישועה ועל המקדש,
הקודש רוח שורה מיד – גלויות כינוס

שנאמר י"א)בקרבו ס"ג ימי(ישעיהו "וזר :
רעי את מם העלם אה ע מה עלם
,"קד רח את קר הם אה צאנ

אמרו בתורהמכאן שעוסק חכם תלמיד כל
שמים כבוד להרבות בשביל תמיד יום בכל
דבר כל ולא חנית ולא חרב לא צריך אינו
בעצמו משמרו הקב"ה אלא שומר לו שיהיה
ביד וחרב לו סביב עומדים השרת ומלאכי

אותו ומשמרין פרקשנאמרכולם (תהילים

ו') יפתקמט וחרב גרנם אל "רממת
החיים" ב"נפש הביא ועוד י"ז)ידם". (פרק 

הפסוק: על רבתא במשלי חז"ל דברי את
א') ב' פרק מצתי(משלי אמרי ח אם "ני

סיני, הר על לישראל הקב"ה אמר צן",
ולעשותה, תורתי ולקבל להצפין זכיתם אם

זט א ארא השערְִָָ 25|פתח

ממלחמת פורעניות. משלש אתכם מציל אני
של מדינה משיח, של מחבלו ומגוג, גוג

זכיתםגיהנם אם אתך, תצפן ומצותי ,
מטוב אתכם משביע אני תורתי, להצפין

שנאמר לבא לעתיד כ)הצפון לא פרק (תהלים

על יראי צפנ אר בט רב "מה
 נגד  וישלחסים עכ"ל. אדם", ני 

המוצפנת תורה לומד דאם זה על להמליץ
היא וגם הסוד, תורת התורהשהיא נשמת

לשמה,ופנימיותה תורתו אם נבחן ובה ,
זי"ע וויטאל חיים רבי הקדוש כדברי

חיים לעץ הזוהר)בהקדמה אור ניצל(עיין אז ,
לכל זוכה ועוד פורעניות, משלש ומוגן

הטובות. ההבטחות

או טענה שום נשאר לא לעיל האמור מכל
הקדוש זוהר לומדים היהודים וכל תירוץ,

הגאולה.לׁש מּה בשמחה את ומחישים 



זט א ארא ְִָָ השער|26 פתח

את לאור להוציא זכינו דשמיא בסייעתא
דפים כמה חדשי ללד חק האידרות
לם] ת [י  המד ל די לם
לל הא מכון אחד, בע לסיימ זה
את למד ל נחב קצרה הד רת ל
ברי יקם אחד ל בזה .דוה הזוהר ל
רתי למד – מידתיי" נ" האלקי הא

א) סז, נזה(יטין זה דינל ידי ועל . 
ויב תעטר ע"ה הרש"י דוה "דנא

רא מל החה)גוון א(אר בספרא , 
בב"א. רחמי גלתא מן יפקן

אל ברכה הביאו - ישראל בית כל אחינו
לנשמת להתקשר תוכלו רגע ובכל ביתכם

לכם יב הרשב"י יכיר  זי "ע הרשב"י  ובוודאי  -
הארות

יועיב. פלא בספר פירשודובב)(ערכתב לשונו : וזה 
תורה  דבר  שאומרי חכ תלמיד שכל  ז "ל  רבותינו
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לו ויש בקבר דובבות  שפתותיו הזה   בעול משמו 
שכתוב  כמו ,קונדיטו יי כשותה  רוח ונחת הנאה 
 שפע  בספרי כתוב ..., שקלי מסכת בירושלמי

שמד היה בהקי,אחת  ז"ל אלשי מוהר"מ ונגלה
לומד  שהיה סיבה מפני ההפיכה,  מתו לאחד והציל

בתמידות  עכ"ל .ספרו ,
ביבמות  חז "ל ע"א )אמרו  צז  ע"ב אלעזר(צו ר' ...אזל :

דר' משמיה  אמרה ולא מדרשא, בי לשמעתא  אמר
יוחנ ורבי ... איקפד. יוחנ רבי שמע .מאייוחנ

האי? כולי קפיד מאי טעמא רב: אמר  יהודה רב דאמר
" עולמי דכתיב באהל לאד "?אגורה לו אפשר וכי

?עולמי בשני ברו לגור הקדוש לפני דוד אמר אלא
שמועה  דבר שיאמרו  רצו יהי ,עול של רבונו הוא:

בעוה "ז . במפי שמעו רבי משו יוחנ רבי דאמר
מפיו שמועה דבר   שאומרי  חכ תלמיד כל יוחי:

בקבר דובבות שפתותיו  הזה יצחקבעול ר' אמר .
" קראה ? מאי נזירא : שמעו ואיתימא  זעירא ב וחכ

 ישני שפתי דובב  למישרי לדודי הול הטוב כיי."
שמניח  כיו  ענבי של  כומר מה .ענבי של ככומר

דובב, מיד עליו  אצבעו   אדכיו חכמי תלמידי  א
 שפתותיה הזה בעול  מפיה שמועה דבר  שאומרי
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א) סז, נזה(יטין זה דינל ידי ועל . 
ויב תעטר ע"ה הרש"י דוה "דנא

רא מל החה)גוון א(אר בספרא , 
בב"א. רחמי גלתא מן יפקן

אל ברכה הביאו - ישראל בית כל אחינו
לנשמת להתקשר תוכלו רגע ובכל ביתכם

לכם יב הרשב"י יכיר  זי "ע הרשב"י  ובוודאי  -
הארות

יועיב. פלא בספר פירשודובב)(ערכתב לשונו : וזה 
תורה  דבר  שאומרי חכ תלמיד שכל  ז "ל  רבותינו
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לו ויש בקבר דובבות  שפתותיו הזה   בעול משמו 
שכתוב  כמו ,קונדיטו יי כשותה  רוח ונחת הנאה 
 שפע  בספרי כתוב ..., שקלי מסכת בירושלמי

שמד היה בהקי,אחת  ז"ל אלשי מוהר"מ ונגלה
לומד  שהיה סיבה מפני ההפיכה,  מתו לאחד והציל

בתמידות  עכ"ל .ספרו ,
ביבמות  חז "ל ע"א )אמרו  צז  ע"ב אלעזר(צו ר' ...אזל :

דר' משמיה  אמרה ולא מדרשא, בי לשמעתא  אמר
יוחנ ורבי ... איקפד. יוחנ רבי שמע .מאייוחנ

האי? כולי קפיד מאי טעמא רב: אמר  יהודה רב דאמר
" עולמי דכתיב באהל לאד "?אגורה לו אפשר וכי

?עולמי בשני ברו לגור הקדוש לפני דוד אמר אלא
שמועה  דבר שיאמרו  רצו יהי ,עול של רבונו הוא:

בעוה "ז . במפי שמעו רבי משו יוחנ רבי דאמר
מפיו שמועה דבר   שאומרי  חכ תלמיד כל יוחי:

בקבר דובבות שפתותיו  הזה יצחקבעול ר' אמר .
" קראה ? מאי נזירא : שמעו ואיתימא  זעירא ב וחכ

 ישני שפתי דובב  למישרי לדודי הול הטוב כיי."
שמניח  כיו  ענבי של  כומר מה .ענבי של ככומר

דובב, מיד עליו  אצבעו   אדכיו חכמי תלמידי  א
 שפתותיה הזה בעול  מפיה שמועה דבר  שאומרי
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 ישני שפתי דובב  למישרי לדודי הול הטוב כיי."
שמניח  כיו  ענבי של  כומר מה .ענבי של ככומר
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בקבר דבש,דובבות יערות בספר זה על  ופירוש (חלק .

ז) דרוש  בב'שני דר  אי מקו מכל ,להבי היינו ... :
אבל  נשמת עולמות, אז מפיו, שמועה דבר כשאומרי

 ש עומדת ,בלומדי ש מתלבשת שפירצדיק וכ ,
, העול ובזה הנצחי  בעול עולמות, בב' דר אמרינ

בקבר  בגו נתלבשת  דגרמיג אמרובהבלא  כ ,
עכ"ל , בקבר בגו שנתלבש בקבר, דובבות  שפתותיו

טז) דרוש   ראשו חלק דבש , ביערות עוד  ראה (ועיי] .
 חיי משה [רבי זצ"ל  הרמח"ל מכתבי  בליקוטי
נשאר באד לוז : סוד המערבי, כותל  בעני לוצאטו]
לתחית  הגו יבנה ועליו לוז, הנקרא בקבר  אחד  עצ
הבלא נק' והיא הנפש   מ חלק ג  ש ויש .המתי

המערבי,דגרמי . הכותל נשאר המקדש, בבית הוא  כ
הקדושה ואותה לע "ל ,  הבני יבנה שעליו  לוז  זה וה"ס

דגרמי]. הבלא נק' עליו השורה
זי"ע הטוב להרי"ח  וחיי תורה חת)ובספר ,(מערכת

שכבר  חכ תלמיד של  חידושי אומרי א כתב:
הוא  הרי ,העליו  לאותובעול העליו  מעול בא

 הקדושמקו בזוהר ר "ככמבואר  ד פנחס  פרשת ג' (חלק

וז"ל :ע"א ) ,פנו אתר פנו אמר, דהוה קלא חד שמעו
דכל  דתנינ גבייכו, דאיהו  יאיר, ב פנחס לרבי  אתר
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איהו כד  דאורייתא, מלי ביה אתחדש דצדיקא אתר
וכל  לגביה, ליה ואתי אתר לההוא פקיד עלמא , בההוא
בההוא  לחדתא ,אחרני צדיקייא בגוויה שרא כד  שכ
רבי אתי דהוה דא  כגוונא דאורייתא, מלי דאמרי אתר
צדיקייא  אלי ואשכח לאתריה, למפקד יאיר  ב פנחס
ההוא  כמלקדמי ואתחדש דאורייתא , מלי  מחדתי

קמיה. יאיר ב פנחס דרבי מלה
הזוהר  תרגו מקו פנו אומר שהיה  אחד קול שמעו :

דבכל  שלמדנו, אצלינו, בא שהוא  יאיר, ב פנחס לבי
 בעול כשהוא  תורה , דברי בו חידש  שהצדיק  מקו

[העליו] ובא ההוא הזה]  בעול]  מקו לאותו פוקד 
לקדשאליו אחרי  צדיקי בו ששורי שכ וכל ,

רבי  בא הנה זה  כעי תורה,  ש ולומדי , מקו אותו
 הצדיקי אלו  ומצא מקומו , לפקוד יאיר ב פנחס 
שאמר תורה דבר אותו  ונתחדש תורה  דברי מחדשי
. כא לפניו מתחדש עתה יאיר, ב פנחס רבי ,מלפני

בעול א) במחיצתו  לישב זוכה ספריו הפצת ידי על
תורה הבא: לאור להוציא מממונו  ספרי המדפיס

מחברי  חכמי התלמידי במחיצת ויושב זוכה
ותרבה  ,לעול החיבור יצא ידו  על  שהרי  ,הספרי
 המשכ למקצועות גנוז  היה ואילו עת, בכל  הדעת
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איהו כד  דאורייתא, מלי ביה אתחדש דצדיקא אתר
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שכידוע הברכות, ממקור  ותושפעו טובה 
הצרות מכל ומציל מגן הקדוש שהזוהר
בדור ובפרט - ואסונות פגועים  ומונע
עינים  בכליון כבר שמצפים הזה האחרון 

הארות
חז "ל  אמרו והנה ב .  בו . לומדי היו לא , בירכתיי

יבמות ע"ב)במסכת צ"ו וכו'(ד דובבות שפתותיו
אחרי  חי החכ שיהיה הגור זה ולפי  , ש כדאיתא
 גר הוא  שהרי במחיצתו , ויושב זוכה  הוא ג מותו ,
 החכ הבא , לעול בא כשהוא  ספק  ואי להחיותו,
לקבל  לקראתו יוצאי מרחמוהי סיעת  ע בעצמו

פרשת פניו. אברה ב בספרו  איסטרולסה מהרח"א  הגאו)

ע"ב) כ"ג ד .וישלח
הצדיק:ב) נשמת הוא הצדיק של וכו'הספר  בחלו

זוננפלד מהרי"ח הגה"צ בהסכמת לעיי ונא , ש עיי
אודות ז  ומשפט", "צדקה לספר  ,אמ עלינו  יג כותו

לאור . "תורההוצאה  בספרו  זצ"ל פלאגי מהר"ח עוד (ראה

ריז) אות ס ' מ "ע ,"זכותווחיי מסאדיגורא האדמו"ר ג .
בשביל  הוא  להצדיק שהציו מביא ,אמ עלינו יג
הצדיק. לנשמת הוא  הצדיק של והספר והנפש, הגו
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הרעיא הבטיח  וכבר - השלימה  לגאולה
גלותא מהימנא: מן  יפקון דא  "בספרא

חושו ברחמי" הטהורים אחינו כן  על אשר 
בלימוד להידבק  ישראל עם את והצילו
והרשב"י, המשיח  ובודאי הקדוש, הזוהר
הלומדים, כל על במרומים, טוב  ימליצו 
מצפים. לי-ה כולנו עולמים תשועת  ונושע

ההההתתתתווווררררהההה בבבבבבבבררררככככתתתת
ההההעעעעווווללללממממיייי ההההזזזזווווההההרררר ממממפפפפעעעעלללל וווווווועעעעדדדד חחחחבבבברררריייי
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הלימ ד  קד מרלא קצרה  פילה 

ׁש כינּת יּה לׁש ם וּ  הוּ א בּ רי קוּ דׁש א יחוּ ד 
ונעלם טמיר ההוּ א ידי על וכוּ '.
ׁש כינּת א לאקמא ישׂ ראל כּ ל ׁש ם בּ 
הבּ נים אם עוּ זּ נוּ  ׁש כינת וּ לעלּ וּ י מעפרא,
ׁש ם בּ  ונעלם טמיר ההוּ א ידי על שׂ מחה,

ישׂ ראל. כּ ל
הזּ ההריני ׁש  הקּ דוֹ  בּ לימוּ ד עצמי מקר 

והצּ דּ יקים הּת נאים כּ ל בּ נׁש מת
הּת נּ א וּ בראׁש ם ׁש  הקּ דוֹ  בּ זוֹ הר הכּ תוּ בים
ורבּ י יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י האלוֹ קי
ּת פילת ּת תקיים זה ידי ועל בּ נוֹ . אלעזר

ע"ה הּמ ל ה')דּ וד - ד' ס"א היית(תהלים כּ י 
אגוּ רה אוֹ יב. מּפ ני עז מגדּ ל לי מחסה
כּ נפי בסתר אחסה עוֹ למים באהל
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עבדי ניצוֹ צוֹ ת ׁש יּ ּת נוֹ צצוּ  ו בּ חינוֹ תינוּ .
דּ ברי גּ לּ ית ידם על אׁש ר ׁש ים הקּ דוֹ 
אבוֹ תם וּ זכוּ ת וּ זכוּ תם בּ עוֹ לם. אלּ ה
יעמד וּ קדתם וּ תמימוּ תם ּת וֹ רתם וּ זכוּ ת
וּ בזכוּ תם אלּ וּ . בּ דברים ׁש ל נכּ  לבל לנוּ 
לוֹ מדים. ׁש אנוּ  בּ מה עינינוּ  ּת איר
עיני גּ ל ישׂ ראל, זמירוֹ ת נעים כּ מאמר
לרצוֹ ן יהיוּ  .מּת וֹ רת נפלאוֹ ת ואבּ יטה

יהו ,לפני לבּ י והגיוֹ ן פי צוּ רי◇אמרי 
יהו כּ י דּ עת◇וגאלי. מּפ יו חכמה, יּת ן 

וּ תבוּ נה:
עּמ יקתארבּ וֹ ן מגלּ י הוּ א דּ אנּת  עלמין, 

רעוא יהא רזיּ א. וגלי וּ מסּת רתא
בּ פוּ ּמ נא, מלּ ין לאסבּ רא קדמך מן
אהיה ואנכי ׁש כּ תוּ ב, מקרא בּ נא לקיּ מא

זטא א רא ויעת ְִָָ לרפאת  |5פה  ְְְִִִָ

ולא ּת דבּ ר. אׁש ר והוֹ ריתי ּפ י עם
למׁש מע ונזכּ י .קדמ בּ כּס וּ פא ניעוֹ ל
דּ ריׁש א מּפ וּ ּמ א דּ אוֹ ריתא עלּ אין רזין
רצוֹ ן, יהי וכן אמן עלּ אה. דּ מתיבתא

סלה: אמן,

את־ הגּ ן,ונהר להׁש קוֹ ת מעדן יצא 
לארבּ עה והיה יּפ רד וּ מם
הרקיע, כּ זהר יזהרוּ  והּמ שׂ כּ לים ראׁש ים:
ועד: לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים הרבּ ים וּ מצדּ יקי

:מּת וֹ רת נפלאוֹ ת ואבּ יטה גּ ל־ עיני

ויעת לרפאת פה

ׁש להריני עשׂ ה מצות עלי, מקבּ ל 
והריני :" ֹכּ מו לרע "ואהבּת 
כּ נפׁש י ישׂ ראל מבּ ני אחד כּ ל אוֹ הב

זטא א רא ְִָָ זלה"ה|4 מהאר"י  קלה לימד ד ק ְֲִִִֵֶַָָָָתפילה 

עבדי ניצוֹ צוֹ ת ׁש יּ ּת נוֹ צצוּ  ו בּ חינוֹ תינוּ .
דּ ברי גּ לּ ית ידם על אׁש ר ׁש ים הקּ דוֹ 
אבוֹ תם וּ זכוּ ת וּ זכוּ תם בּ עוֹ לם. אלּ ה
יעמד וּ קדתם וּ תמימוּ תם ּת וֹ רתם וּ זכוּ ת
וּ בזכוּ תם אלּ וּ . בּ דברים ׁש ל נכּ  לבל לנוּ 
לוֹ מדים. ׁש אנוּ  בּ מה עינינוּ  ּת איר
עיני גּ ל ישׂ ראל, זמירוֹ ת נעים כּ מאמר
לרצוֹ ן יהיוּ  .מּת וֹ רת נפלאוֹ ת ואבּ יטה

יהו ,לפני לבּ י והגיוֹ ן פי צוּ רי◇אמרי 
יהו כּ י דּ עת◇וגאלי. מּפ יו חכמה, יּת ן 

וּ תבוּ נה:
עּמ יקתארבּ וֹ ן מגלּ י הוּ א דּ אנּת  עלמין, 

רעוא יהא רזיּ א. וגלי וּ מסּת רתא
בּ פוּ ּמ נא, מלּ ין לאסבּ רא קדמך מן
אהיה ואנכי ׁש כּ תוּ ב, מקרא בּ נא לקיּ מא
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לארבּ עה והיה יּפ רד וּ מם
הרקיע, כּ זהר יזהרוּ  והּמ שׂ כּ לים ראׁש ים:
ועד: לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים הרבּ ים וּ מצדּ יקי
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ׁש להריני עשׂ ה מצות עלי, מקבּ ל 
והריני :" ֹכּ מו לרע "ואהבּת 
כּ נפׁש י ישׂ ראל מבּ ני אחד כּ ל אוֹ הב
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בּ ספר ללמוֹ ד ּפ י את מזּמ ן והריני וּ מאדי,
ּפ לוֹ ני בּ ן ּפ לוֹ ני לזכוּ ת... ׁש  הקּ דוֹ  הזוֹ הר

בּ ּק ׁש תוֹ ),[פב"פ] יפרט ,[לרפּואֹות...]:(וכאן  ִ ְ

[לעּלּוי,[לזּוּוג...],[לּפרנסה...],[לּבנים...],[יׁשּועֹות...]  ְ ְ ָ ִ ְ ַ ְ ָ ָ ְ ִ ְ ִ

ּבית...],נׁשמת...] דּ ברוֹ [לׁשלֹום ׁש לח י הם ,  ִ ְ ַ ְ ָ ַ ִ
וּ רפוּ את הנּ פׁש  בּ רפוּ את וירפאהוּ  יחזקהוּ 
 ֹבּ תו גּ ידיו ׁש ס"ה וּ  אבריו בּ רמ"ח הגּ וּ ף
ׁש נוֹ תיו וּ  ימיו ויארי ישׂ ראל, חוֹ לי ׁש אר
בּ דבר בּ מהרה ׁש יעהוּ  [ויוֹ  בּ נּ עימים,

סלה. אמן ורחמים...] ׁש וּ עה י



זטא א רא ְִָָ א לחודש א יו

קיא זטא ְִִַָָָָהארא

 ּׁש חּת נו כּ  ׁש מעוֹ ןרבּ נן, רבּ י ה 
עא יוֹ חאי, רבּ יבּ ר קּמ יּה  וּ  

אמרוּ  אבּ א. ורבּ י חיּ יא ורבּ י ּפ נחס
מאןיּה  דעמאאדהוּ א, קימא 

דּ ינא בי א וֹ ן, אמר ׁש כיב.
אנא□דּ עי דּ הא בּ דינאי, מעיּ נין א 

דף
נ"ט
ע"ב

זוטא האדרא פירוש

וכו ': יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ּכׁשחלה רּבנן, נּתנּו ָ
לפניו  נכנס י חאי ,  מע ר י חלה  ,תינ ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָר

מי ,ל אמר א א . ורי חיא ור י  נחס (שהוא)רי ְְְְִִִִִִַַַַָָָָ
כב ,ל הע ל  דית(מת)ע לא  , לה אמר  !? ֵֵֶֶַַָָָָֹ

 אי ראה אני הרי דיני, נימע מעלה  ל  יְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ
כאר לא אני מעלה, ל  ול  לאל נ ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹאני 
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זטא א רא ְִָָ א לחודש א יו

קיא זטא ְִִַָָָָהארא

 ּׁש חּת נו כּ  ׁש מעוֹ ןרבּ נן, רבּ י ה 
עא יוֹ חאי, רבּ יבּ ר קּמ יּה  וּ  

אמרוּ  אבּ א. ורבּ י חיּ יא ורבּ י ּפ נחס
מאןיּה  דעמאאדהוּ א, קימא 

דּ ינא בי א וֹ ן, אמר ׁש כיב.
אנא□דּ עי דּ הא בּ דינאי, מעיּ נין א 

דף
נ"ט
ע"ב

זוטא האדרא פירוש

וכו ': יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ּכׁשחלה רּבנן, נּתנּו ָ
לפניו  נכנס י חאי ,  מע ר י חלה  ,תינ ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָר

מי ,ל אמר א א . ורי חיא ור י  נחס (שהוא)רי ְְְְִִִִִִַַַַָָָָ
כב ,ל הע ל  דית(מת)ע לא  , לה אמר  !? ֵֵֶֶַַָָָָֹ

 אי ראה אני הרי דיני, נימע מעלה  ל  יְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ
כאר לא אני מעלה, ל  ול  לאל נ ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹאני 

קיא זטא קיאְִָָהארא זטא קיאְִָָהארא זטא קיאָהארא זטא קיאָהארא זטא קיאהארא זטא קיאִַהארא זטא הארא
זוהר פרשת האזינו 



זטא א רא ְִָָלחודש א יו ב

מאכא מתיהיב אנא דּ ית חזי
דעי ׁש אר□וּ דיּ נא כּ  או דּ אנא א, 

א נׁש א. דּ יי,בּ ני דינא האי א 
בּ י ואו דיניּה , הוּ א בּ רי קוּ דׁש א
בּ בעוּ תיּה  דּ וד דּ אמר והינוּ  דּ יניּה .

א )קּמ יּה  מג, א(תהלים  ׁש פטני יםה, 
אמר ׁש מה וכן ריבי. וריבה

יט ) ח , א  עבדּ וֹ ,(מלכים  מׁש ּפ ט עשׂ וֹ ת ,
אחרא וא בּ חוֹ דוֹ י, .הוּ א 

זוטא האדרא פירוש

  הא ר ד ה י , י ה זה  אא .אד ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָני
לפניו,  ת ב וד  אמר  וזה  .ינ בית ולא ת ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹא

מג ) למה(תהלי וכ ריבי. וריבה אלהי ְְְְֱִִִִִֵֵָָֹֹֹפטני
ח)אמר, א  מלכי) לב הא ,עב מט לעת ְְְֲִַַַַַָ

אחר . ְֵַֹולא 

זטא א רא ְִָָ גלחודש א יו

בּ יתנןדּ הא ׁש כיב, ׁש האדם כּ  , 
דּ עי מסּת כּ ין□דינא א 

כף דּ נוֹ טין מנּ הוֹ ן אית בּ דינוֹ י,
נׁש , דּ בר זכוּ תיּה  דּ אחזין זכוּ ת,
חוֹ בה, כף דּ נוֹ טין מנּ הוֹ ן ואית
וא נׁש . דּ בר חוֹ ביּה  דּ אחזין
דהוה כּ מה דּ ינא, מן איניׁש  נפיק

בעי.

זוטא האדרא פירוש

תנן וכו':(תנינן)ּדהא ׁשכיב ּכׁשהאדם ,, למדנ הרי ְֲֵֶַָ
 לימס מעלה ל  י ית ח לה ,  אדְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
 ראי זכ ת, לכ טי מה י ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָדיניו ,
חבה, לכ טי מה וי ,האד ל תְְְִֵֵֶֶֶַָָָָזכ
 מ אי י צא ולא .האד ל בתח ראיְְִִִֵֶֶַָָָָֹ

ר צה . היה מ י ְִֶֶַָָה
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יט ) ח , א  עבדּ וֹ ,(מלכים  מׁש ּפ ט עשׂ וֹ ת ,
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אחר . ְֵַֹולא 

זטא א רא ְִָָ גלחודש א יו

בּ יתנןדּ הא ׁש כיב, ׁש האדם כּ  , 
דּ עי מסּת כּ ין□דינא א 

כף דּ נוֹ טין מנּ הוֹ ן אית בּ דינוֹ י,
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זטא א רא ְִָָלחודש א יו ד 

דּ דאיןלאב ממאן עּה  אה,כּ א 
ׁש  עדּ  טב,□כּ יט הוּ א א, 

יכיו דינאאיניׁש א בּ ההוּ א מהוי 
תנן, דּ הא טעמא, מאי טב. בּ ר

דּ ממכי עיוֹ י זכוּ תאנטוּ אה,כּ א 
כּ וּ  והוּ א דּ רחמנוּ תא,□תדיר, צד יּה  

וחוֹ בין,ׁש בקאוּ בידוֹ י חטאין 
זוטא האדרא פירוש

וכו ': עיּלאה מלּכא  ליּה ּדדאין מאן מי אבל אבל ֲִָ
ה א  ה ל על לט ,העלי לה ת א  ְֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
מ ב. ח ה ה י להית אד יכל ולא ְְִִִֶַַָָָֹטב ,
לה ל מ תיו ,נינ הרי ? עמ ֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָמה
ל צד   והא מיד, לזכת טינ   ְְְִִִֶֶַָָֻהעלי
זה וח בת. לחטאי לעב ביד ְְֱֲֲִֶַַָָָָֹהאמ נה,

קל)תב   רא.(תהלי  למע ה ליחה .  ע ְְְִִִֵֶַַַָָָ
אחר . ע ולא ְְִִֵַֹע

זטא א רא ְִָָ ה לחודש א יו

דכתיב הוּ א ד )הדא קל , כּ י(תהלים  , 
וא  עּמ ּת וּ רא, למען הּס יחה  עּמ

אחר. עם

דּ הוּ אוּ בגין קּמ יּה  בּ עינא , ּידיןכ 
ּת יסר  ּאיעו ואנא דּ ינאי,
דּ א ועוֹ ד, דאתי, עמא אבּ בי
יהא וא אבהתא, בּ ר וֹ ן אעבּ רוּ 
אתבּ ע דּ א בידי, דּ ימחי מאן

מנּ הוֹ ן. רׁש וּ תא
זוטא האדרא פירוש

וכו': ּדינאי ידין ּדהּוא ק ּמיּה ּבעינא ּכ מ  ּובגין ִ
אנס ואני יני,  יד הא מ פניו י ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָזה 
א ועד , הא, ללע תחי ער  ְְְִִֶַָָָָָָָֹֹלה 
מחה מי יהיה ולא  מהאב ת,  ח תא ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹעבר

.מה רת אתע  א ְְְִֵֶֶֶַָֹבידי,
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כּ וּ  והוּ א דּ רחמנוּ תא,□תדיר, צד יּה  

וחוֹ בין,ׁש בקאוּ בידוֹ י חטאין 
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וכו ': עיּלאה מלּכא  ליּה ּדדאין מאן מי אבל אבל ֲִָ
ה א  ה ל על לט ,העלי לה ת א  ְֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
מ ב. ח ה ה י להית אד יכל ולא ְְִִִֶַַָָָֹטב ,
לה ל מ תיו ,נינ הרי ? עמ ֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָמה
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דכתיב הוּ א ד )הדא קל , כּ י(תהלים  , 
וא  עּמ ּת וּ רא, למען הּס יחה  עּמ

אחר. עם

דּ הוּ אוּ בגין קּמ יּה  בּ עינא , ּידיןכ 
ּת יסר  ּאיעו ואנא דּ ינאי,
דּ א ועוֹ ד, דאתי, עמא אבּ בי
יהא וא אבהתא, בּ ר וֹ ן אעבּ רוּ 
אתבּ ע דּ א בידי, דּ ימחי מאן

מנּ הוֹ ן. רׁש וּ תא
זוטא האדרא פירוש

וכו': ּדינאי ידין ּדהּוא ק ּמיּה ּבעינא ּכ מ  ּובגין ִ
אנס ואני יני,  יד הא מ פניו י ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָזה 
א ועד , הא, ללע תחי ער  ְְְִִֶַָָָָָָָֹֹלה 
מחה מי יהיה ולא  מהאב ת,  ח תא ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹעבר

.מה רת אתע  א ְְְִֵֶֶֶַָֹבידי,
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ׁש  עדּ  טב,□כּ יט הוּ א א, 

יכיו דינאאיניׁש א בּ ההוּ א מהוי 
תנן, דּ הא טעמא, מאי טב. בּ ר

דּ ממכי עיוֹ י זכוּ תאנטוּ אה,כּ א 
כּ וּ  והוּ א דּ רחמנוּ תא,□תדיר, צד יּה  

וחוֹ בין,ׁש בקאוּ בידוֹ י חטאין 
זוטא האדרא פירוש
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זטא א רא ְִָָלחודש ביו ו

מאמר ׁש מעוֹ ן בירבּ י וחמוּ  ה, 
דּ  ּת והוּ ,מרעיּה  ּת ּמ ן. הוה א 

מאו מנּ הוֹ ן חד יכיא 
דּ הותבמּפ וּ מיּה , רבּ ה מדחיוּ  

וֹ ן סיק יתבין, דּ הווֹ  עד עיהוֹ ן.
וכ סגּ יאין, דּ בוּ סמין וחדריחין חד  

ׁש מעוֹ ן, רבּ י דּ חמוּ  עד אתיׁש ב,
זוטא האדרא פירוש

הוה  ּדלא מרעיּה, ּבי וחמ ּו מ ּלה, ׁשמע ֹון רּבי אמר
וכו': חליּתּמן בית ורא בר ,  מע רי אמר ְְְִִֵַַָָָָָ

לד ר מה אחד יכל ולא  , מה . היה ְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹא
הי עד  .עליה היתה גדלה  מאימה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָפיו
וכל יר  מי ל ריח ת לה עלה  ,ביְְְִִִֵֶֶַָָָָָי
מד ר והיה ,מע לר י  רא עד התיב. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד
לאחר .מ  ח אחרי אי ר  הי ולא ,בריְְְֲִִִִֵֶַַָָֹ
אמר ? ה מ ראית , מע רי לה אמר  ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָזמ

זטא א רא ְִָָ ז לחודש ביו

ממ מוהוה חמאן הווֹ  וא ין, 
אמר עידּ ן, בתר מינּ יּה . בּ ר אחרן
אמר מידי. חמיּת וּ ן ׁש מעוֹ ן, רבּ י וֹ ן

א א, ּפ נחס, רבּ י כוּ ּה  נאא 
מרע בּ בי  חמינא דּ א ע תוהין
ן סיק  חמינא וכד רב. זמן
דּ עדן, דּ גנּ תא דּ בוּ סמין ריחין

ק ממוׁש מענא ידענאא וא , 
ממ ואמאן הוּ , אמר . עּמ  

זוטא האדרא פירוש

א על תמהי נ אא  לא. נחס, רי ְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֻל
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מ מדּ ידי.ׁש מעּת וּ ן בּ ר אחרא ה 
חזוּ ן אּת וּ ן ית וֹ ן, אמר או. אמרוּ ,

יוֹ מין. דּ עּת יק אּפ ין סבר מחמי
אימאאמר מוֹ ן, ּת וּ הנאכוּ  ה, 

דּ ע ּפ נחס חמא,רבּ י א 
חמית בּ עדּ אנא כּ ען דאתי,ּה  מא 
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 יירא א  אי ,לה אמר לא. ,אמר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹמ י?
.מיה עיק  ל ניו  סבר ְִִִֵֶֶַַָָָלראת

ּדלא  ּפנחס , ר' על ּתווהנא  מּלה, לכּו אימא לֹון, אמר
וכו': עלחמא מה י בר, לכ אמר ,לה אמר  ְִֶֶַַַַָָָָָָֹ

עת ת א ראיתי אני ראה, א  נחס ְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹר י
וכעת ני. אלעזר  מרי  מ למה הא, לעְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ל  מק לי  והרא מלמעלה בילי  לחְְְְְְִִִִִֶֶַָָָ
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דּ צדּ  ועיקיּ אאתרא דּ אתי, אמא 
בּ  עםאתיר בּ ר דּ וּ כּת אי, בּ אי 
הי דּ וּ כּת איאחיּ ה וּ ברירנא וֹ ני. 

ּת  עּמ י ואתוּ  נׁש מיואתינא, מאה ת 
ועי דנׁש מידּ צדּ יקיּ א, מנּ הוֹ ן א 
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מקמי, לי התיב ולא הא, ללע יקי ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹה
באתי, מק מי  בררי ה ילני. אח ה  מע  ְְֲִִִִִִִֵַַָָָח
 מה  ועלי ,יקיצ ל נמת עי   באְְְִִִִֵֶֶֶַָָ
יב  היה , הרא אד   יקי ה ְִִִִִֵֶַַָָָָָמ מ ת
חטא ית ה א  ב עי , מד ר והיה  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאצלי
גלל ה רה אמרה  תמא  ח ,להע ְְְִֵֶַָָָָָָָלכל

ת א לונסר  אמרי ואני .עד  ל איל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
 החברי .(כבר )הרי ֲֲִִֵֵֶַ

זטא א רא ְִָָלחודש ביו ח

מ מדּ ידי.ׁש מעּת וּ ן בּ ר אחרא ה 
חזוּ ן אּת וּ ן ית וֹ ן, אמר או. אמרוּ ,

יוֹ מין. דּ עּת יק אּפ ין סבר מחמי
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אגּ דּ  חוֹ ביּה א בּ רעכי מא, 
בּ גיניּה , אוֹ ריתא דּ אמר ההוּ א

אי בּ ההוּ א דּ גנּ ּת אואתכּ ּס י נא 
אמינא ואנא חבריּ אדּ עדן. דּ הא ּה , 

וּ .גּ  

ביניהוּ אמר חבריּ א דגין ההוּ א י, 
אב ׁש ּפ יר, ו בּ ניטב ׁש אר 

דּ חסמאע טעמא, מאי א. 
ע הוּ א בּ רי וקוּ דׁש א איקרּה , 
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אבל  וׁשּפיר, טב ּבינייהּו חברייא ּדג ּלּו ההּוא אמר
וכו': לא  עלמא ּבני ל ׁשאר ת א אמר, ִֶַָ

 ל הע ני אר  אבל טב,  יניה ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָהחברי
על ה א  ר  דה חס ?עה מה ֶַַַַַָָָָֹלא .
 איל ת א אא ,חטא לפרס רצה  ולא דבְְְְְְִֵֶֶַָָָָֹ

זטא א רא ְִָָ יא לחודש גיו

אבעא חוֹ בּה , בּ ההוּ אפרסוּ מי א 
דאכאי בּ רינא וקוּ דׁש א מינּ יּה . 

גּ  קדיא,ייהוּ א בּ רזא 
וא בּ ינייהוּ , אינּ וּ ן וּ חבריּ א
דּ ייתוּ ן וּ אינּ וּ ן חבריּ א, דרדּ קי

געמא. 

דּ מוהוּ א כּ ה ידעי איניׁש א 
ו בּ יּה , מוּ םוטעין או 
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ד  ל ה  הא ר  דוה .מ ְִִֶֶַַַָָָָאכל
 ה ה ריד א חברי ,לחברינ ד ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹה
בא לא מהחברי קי לר ולא ,יניהְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

.לָָלע

וכו': ּביּה וטעי איניׁש, ּכל ּבעי ּדלא מ ּלה וה אוהּוא ְ
  מ לא ,ב וטעה , אד ל צרי א ְִִֶֶָָָָָָֹֹדבר

זטא א רא ְִָָלחודש ביו י
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אי בּ ההוּ א דּ גנּ ּת אואתכּ ּס י נא 
אמינא ואנא חבריּ אדּ עדן. דּ הא ּה , 

וּ .גּ  

ביניהוּ אמר חבריּ א דגין ההוּ א י, 
אב ׁש ּפ יר, ו בּ ניטב ׁש אר 

דּ חסמאע טעמא, מאי א. 
ע הוּ א בּ רי וקוּ דׁש א איקרּה , 

זוטא האדרא פירוש
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וכו': לא  עלמא ּבני ל ׁשאר ת א אמר, ִֶַָ

 ל הע ני אר  אבל טב,  יניה ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָהחברי
על ה א  ר  דה חס ?עה מה ֶַַַַַָָָָֹלא .
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גּ  קדיא,ייהוּ א בּ רזא 
וא בּ ינייהוּ , אינּ וּ ן וּ חבריּ א
דּ ייתוּ ן וּ אינּ וּ ן חבריּ א, דרדּ קי

געמא. 

דּ מוהוּ א כּ ה ידעי איניׁש א 
ו בּ יּה , מוּ םוטעין או 
זוטא האדרא פירוש

ד  ל ה  הא ר  דוה .מ ְִִֶֶַַַָָָָאכל
 ה ה ריד א חברי ,לחברינ ד ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹה
בא לא מהחברי קי לר ולא ,יניהְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

.לָָלע

וכו': ּביּה וטעי איניׁש, ּכל ּבעי ּדלא מ ּלה וה אוהּוא ְ
  מ לא ,ב וטעה , אד ל צרי א ְִִֶֶָָָָָָֹֹדבר



זטא א רא ְִָָלחודש ביו י

אגּ דּ  חוֹ ביּה א בּ רעכי מא, 
בּ גיניּה , אוֹ ריתא דּ אמר ההוּ א

אי בּ ההוּ א דּ גנּ ּת אואתכּ ּס י נא 
אמינא ואנא חבריּ אדּ עדן. דּ הא ּה , 

וּ .גּ  

ביניהוּ אמר חבריּ א דגין ההוּ א י, 
אב ׁש ּפ יר, ו בּ ניטב ׁש אר 

דּ חסמאע טעמא, מאי א. 
ע הוּ א בּ רי וקוּ דׁש א איקרּה , 

זוטא האדרא פירוש

אבל  וׁשּפיר, טב ּבינייהּו חברייא ּדג ּלּו ההּוא אמר
וכו': לא  עלמא ּבני ל ׁשאר ת א אמר, ִֶַָ

 ל הע ני אר  אבל טב,  יניה ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָהחברי
על ה א  ר  דה חס ?עה מה ֶַַַַַָָָָֹלא .
 איל ת א אא ,חטא לפרס רצה  ולא דבְְְְְְִֵֶֶַָָָָֹ

זטא א רא ְִָָ יא לחודש גיו

אבעא חוֹ בּה , בּ ההוּ אפרסוּ מי א 
דאכאי בּ רינא וקוּ דׁש א מינּ יּה . 

גּ  קדיא,ייהוּ א בּ רזא 
וא בּ ינייהוּ , אינּ וּ ן וּ חבריּ א
דּ ייתוּ ן וּ אינּ וּ ן חבריּ א, דרדּ קי

געמא. 

דּ מוהוּ א כּ ה ידעי איניׁש א 
ו בּ יּה , מוּ םוטעין או 
זוטא האדרא פירוש

ד  ל ה  הא ר  דוה .מ ְִִֶֶַַַָָָָאכל
 ה ה ריד א חברי ,לחברינ ד ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹה
בא לא מהחברי קי לר ולא ,יניהְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

.לָָלע

וכו': ּביּה וטעי איניׁש, ּכל ּבעי ּדלא מ ּלה וה אוהּוא ְ
  מ לא ,ב וטעה , אד ל צרי א ְִִֶֶָָָָָָֹֹדבר

זטא א רא ְִָָלחודש ביו י

אגּ דּ  חוֹ ביּה א בּ רעכי מא, 
בּ גיניּה , אוֹ ריתא דּ אמר ההוּ א

אי בּ ההוּ א דּ גנּ ּת אואתכּ ּס י נא 
אמינא ואנא חבריּ אדּ עדן. דּ הא ּה , 

וּ .גּ  

ביניהוּ אמר חבריּ א דגין ההוּ א י, 
אב ׁש ּפ יר, ו בּ ניטב ׁש אר 

דּ חסמאע טעמא, מאי א. 
ע הוּ א בּ רי וקוּ דׁש א איקרּה , 

זוטא האדרא פירוש

אבל  וׁשּפיר, טב ּבינייהּו חברייא ּדג ּלּו ההּוא אמר
וכו': לא  עלמא ּבני ל ׁשאר ת א אמר, ִֶַָ

 ל הע ני אר  אבל טב,  יניה ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָהחברי
על ה א  ר  דה חס ?עה מה ֶַַַַַָָָָֹלא .
 איל ת א אא ,חטא לפרס רצה  ולא דבְְְְְְִֵֶֶַָָָָֹ

זטא א רא ְִָָ יא לחודש גיו

אבעא חוֹ בּה , בּ ההוּ אפרסוּ מי א 
דאכאי בּ רינא וקוּ דׁש א מינּ יּה . 

גּ  קדיא,ייהוּ א בּ רזא 
וא בּ ינייהוּ , אינּ וּ ן וּ חבריּ א
דּ ייתוּ ן וּ אינּ וּ ן חבריּ א, דרדּ קי

געמא. 

דּ מוהוּ א כּ ה ידעי איניׁש א 
ו בּ יּה , מוּ םוטעין או 
זוטא האדרא פירוש

ד  ל ה  הא ר  דוה .מ ְִִֶֶַַַָָָָאכל
 ה ה ריד א חברי ,לחברינ ד ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹה
בא לא מהחברי קי לר ולא ,יניהְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

.לָָלע

וכו': ּביּה וטעי איניׁש, ּכל ּבעי ּדלא מ ּלה וה אוהּוא ְ
  מ לא ,ב וטעה , אד ל צרי א ְִִֶֶָָָָָָֹֹדבר



זטא א רא ְִָָלחודש גיו יב

א דחב, יקראחוֹ בתא מוּ ם א 
ע נׁש אדּ ׁש מא דּ בני זהיריןאה, א 

וּ כתיב טו )בּ יּה , ג , מי(שמות  זה 
דּ א מה מׁש א וייתוּ ן עוֹ ם.
דּ כתיב והינוּ  וֹ ן. צריכין

כא ) יט , א(שמות  יהרסוּ  ּפ ן יהו, 
רב, מּמ נּ וּ  ונפ ונפראוֹ ת מאי 

זוטא האדרא פירוש

  העלי  ה ב ד מ אא חטא , ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָהחטא
וכתב , זהירי לא אד ג )ני מי (שמות זה ְְְְִִִֵֶֶָָָֹ

וזה .לה צרי א  מה  לאל ויבא .ְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹֹֹלעל
יט)תב ונפל(שמות  לראת ה ' אל  יהרס   ְְְִֶֶֶֶֶַָָ

אני   .ע ת א ונתס נפל הרב  רב.  ְְְֲִִִֵֶַָָָָָמ
החברי א ה ד,(חבר )זר ,  ה דיל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָ

תב  ,מה י תר חטא ת א ונמצא נפל ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָה א 
.ע ת א ונתס נפל הרב רב . מ ְְְְִִֵֶַַָָָָָונפל

זטא א רא ְִָָ יגלחודש גיו

גּ זרנא, הכי רב. חבראמּמ נּ וּ  האי 
קדּ יׁש א ׁש מא ית הוּ אא□כדּ אוֹ רי , 

חוֹ באונתּפ סנפי בּ ההוּ א ואתי 
רב, מּמ נּ וּ  ונפ דּ כתיב מנּ יהוּ , יּת יר

עוֹ ן. בּ אוֹ תוֹ  ונתּפ ס נוֹ פ הרב

אקריב רבּ י בּ רּה ,גבּ יּה  עזר 
אנאאמר מה אבּ א, ּה , 

אמר בּ רייּה ,התם. חוּ לק ,זכּ אה 
ד יהא סגיא גבּ אי,זמן תתקבּ ר א 

זוטא האדרא פירוש

מה  אּבא, ליּה, אמר ּבריּה, אלעזר רּבי לגּביּה קריב 
וכו': התם אמראנא  .נ אלעזר רי אצל קרב  ְְְִֶֶַַַָָָָ

ל אמר ? אני מה  אא, ,ני,ל חלק א רי  , ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
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דּ זּמ ינין צדּ יקיּ א אינּ וּ ן עם אנן

ׁש בּ חאע כּ אינּ וּ ןמארי מא, 
הדאמ קּמ ּה , ׁש ין דמׁש ּמ  אכין 

דכתיב יג)הוּ א קמ , א(תהלים  , 
יוֹ דוּ  יׁש ריםצדּ יקים יׁש בוּ  ׁש מ 

.ּפ ני את

זוטא האדרא פירוש

אנחנ איז .מבררי ו י    מק , לְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹע
א ע  לאד לח ניז יקיה  ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻ

זה לפניו . י לאכי ה א ,לְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהע
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.ני את ריְִֶֶָָי

זטא א רא ְִָָ טולחודש גיו

מלת זו באדרא שנזכר מקו שבכל דע
קדישא רבא האדרא היינו "אדרא",
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מ והוה ביתא.חבריּ א. יא 
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בּ ןהו ּפ נחס רבּ י הוה מרעי, בּ בי ינא 

דּ וּ כּת אי, דּ ברירנא ועד קּמ אי. יאיר
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רפ"ז
ע"ב
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ּת בנאאוֹ ריכוּ  וכד הׁש ּת א, עד י 
וּ מע מקּ ּמ אי, אא אמיןאסחר 

ו עאאתּפ סק, הוה נׁש א בּ ר 
חמינאא והׁש ּת א ברׁש וּ תא, א 

אתמ והא ביתא.דּ אתּפ סק, י 

רבּ יעד עינוֹ י ּפ תח יתבי, דּ הווֹ  
דּ חמא, מה וחמא ׁש מעוֹ ן,

כ נפקוּ  בּ ביתא, אא הוּ ,ואסחר 
א רבּ י ורבּ יואׁש ּת ארוּ  בּ ריּה  עזר 

אבּ ראי. יתבוּ  חבריּ א ׁש אר וּ  דאבּ א, 

ׁש מעוֹ ןאמר ארבּ י עזררבּ י 
רבּ י הכא אי חזי ּפ וּ ק בּ ריּה ,

מערבנא דּ אנא אימאיצחק, יּה , 
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מ דּ יסדּ ר ויתיביּה  גבּ אי,וֹ י, 
חוּ  קיּה .זכּ אה 

וחדּ י,קם וחיּ י ויתיב ׁש מעוֹ ן, רבּ י 
רבּ י קם חבריּ א. אנּ וּ ן אן אמר

ואעיא זקיףעזר קמיּה . יתבוּ  וֹ ן, 
וּ מצ ׁש מעוֹ ן רבּ י צידוֹ י והוהי וֹ תא, 

דאׁש ּת כחוּ  חבריּ א אנּ וּ ן ואמר, חדּ י
הכא. יזדּ ּמ נוּ ן אדּ רא בבי

אכנפקוּ  רבּ י ואׁש ּת ארוּ  עזרהוּ , 
ורבּ י אבּ א, ורבּ י בּ ריּה ,
אדּ הכי חיּ יא. ורבּ י יוֹ סי, ורבּ י יהוּ דה,

אמרעא יצחק, רבּ ירבּ י יּה  
חוּ  יאוּ ת כּ ּמ ה כּ ּמ הׁש מעוֹ ן, ,ק 

בעי בּ האיאּת וֹ ספאחידוּ   
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כּ תפוֹ י, בּ תר אבּ א רבּ י יתיב יוֹ מא.
א קמיּה .ורבּ י עזר 

הׁש ּת אאמר הא ׁש מעוֹ ן, רבּ י 
ואנא הוּ א, דרעוּ תא ׁש עּת א

כּ ּס וּ פאבּ מיעבעינא מאעא 
מ והא דּ דּ אתי, ׁש ין קדּ י אין 

בּ עינאגּ  הׁש ּת א, עד אהגיאן 
דּ  ׁש כינּת א, דּ האקּמ י יימרוּ ן א 

אסּת  מעבּ גריעוּ תא ועדקנא מא, 
בּ  הווֹ  טמירן בּ הוּ מיעבּ אי,כּ ען 

ע.דּ אתי מא 
אסדּ רנאוכא רבּ י בּ אכוּ , 

א ורבּ י בּ רייכּת וֹ ב, עזר 
ירחׁש וּ ןי חבריּ יא ׁש אר וּ  עי, 

זטא א רא ְִָָ יט לחודש דיו

מבּ תרבּ  אבּ א רבּ י קם בּ ייהוּ . 
א רבּ י ויתיב בּ ריּה כּ תפוֹ י, עזר 

אמר דּ האקּמ יּה , בּ רי, קוּ ם יּה , 
רבּ י קם אתר, בּ ההוּ א יתיב אחרא

עזר.א 

ּפ תחאתעּט ף ויתיב. ׁש מעוֹ ן, רבּ י 
יז)ואמר, קטו , א(תהלים  

יה והּמ תים יּה  כּ וּ  יוֹ רדיא 
יהדוּ מה, הּמ תים הכיא יּה , וּ  

מתים, דּ אקרוּ ן אינּ וּ ן ודּ אי, הוּ א
אקרי, חי הוּ א בּ רי קוּ דׁש א דּ הא
חיּ ים, דּ אקרוּ ן אינּ וּ ן בּ ין ׁש ארי והוּ א

מתים.ו דּ אקרוּ ן אינּ וּ ן עם א 
ו כּ תיב, דּ קרא כּ וסוֹ פיּה  יוֹ רדיא 
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מ והא דּ דּ אתי, ׁש ין קדּ י אין 

בּ עינאגּ  הׁש ּת א, עד אהגיאן 
דּ  ׁש כינּת א, דּ האקּמ י יימרוּ ן א 

אסּת  מעבּ גריעוּ תא ועדקנא מא, 
בּ  הווֹ  טמירן בּ הוּ מיעבּ אי,כּ ען 

ע.דּ אתי מא 
אסדּ רנאוכא רבּ י בּ אכוּ , 

א ורבּ י בּ רייכּת וֹ ב, עזר 
ירחׁש וּ ןי חבריּ יא ׁש אר וּ  עי, 
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א רבּ י ויתיב בּ ריּה כּ תפוֹ י, עזר 
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וכ דּ נחתיןדוּ מה, דוּ מה,אינּ וּ ן 
אינּ וּ ן ׁש אני יׁש ּת ארוּ ן. בּ גיהנּ ם
בּ רי קוּ דׁש א דּ הא חיּ ים, דּ אקרוּ ן

בּ יקריהוֹ ן. בּ עי הוּ א

ׁש ניאאמר כּ מה ׁש מעוֹ ן, רבּ י 
מאדּ רא,ׁש עּת א דא 
אזדּ מ קוּ דׁש אדּ באדּ רא הוּ אן בּ רי 

בּ רי קוּ דׁש א הא והׁש ּת א וּ רתיכוֹ י,
צדּ יקיּ יאהכאהוּ א אינּ וּ ן עם ואתי , 

אערעוּ  דּ א מה דּ עדן, דּ בגּ נּת א
בּ עי הוּ א בּ רי וקוּ דׁש א בּ אדּ רא,
מיקרא יּת יר דּ צדּ יקיּ יא בּ יקריהוֹ ן
דּ הוה בּ ירבעם, דּ כּת יב כּ מה דּ ייּה ,
זרה, עבוֹ דה וּ מפח מקטר

דף
רפ''ח
ע''א

זטא א רא ְִָָ כא לחודש ה יו

וכיון יּה , אוֹ רי הוּ א בּ רי וקוּ דׁש א
נביאה, דּ עדּ וֹ  קבי ידיּה  ׁש יט דּ אוֹ 

דּ כּת יב ידיּה , ד )האתייבׁש  יג  א  (מלכים  
עבוֹ דה דּ פח וע וגוֹ '. ידוֹ  וּת יבׁש 

א כתיב, א ׁש יטזרה דּ אוֹ  ע א 
קוּ דׁש א והׁש ּת א נביאה. עדּ וֹ  ידיּה 

וכ דּ ין, בּ יקרא בּ עי הוּ א בּ רי ּהו 
עּמ יּה . אתאן

ראמר, הכא,הא סבא המנוּ נא ב 
גּ  צדּ יקי, ׁש בעין יפןוסחרניּה  

כּ  מנהרין מזּ יהראבּ עיטרין, וחד חד 
סתימא קדּ יׁש א, דּ עּת יקא דּ זיוא

אתידּ כ והוּ א מׁש מעסתימין, 
א מבּ חדוותא, אימא.ין דּ אנא ין 
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נהוֹ רין,כּ ד ּת ׁש ע אּפ יק אתּת קן, 
ואינּ וּ ןדּ  מּת קּ וּ נוֹ י, מנּ יּה  הטין 

וּ מת מתנהרין מנּ יּה  הטין,נהוֹ רין 
וּ מתּפ ׁש טיןואז עיבר,כין 

דּ מתּפ ׁש טין נהוֹ ריןכּ בוּ צינא מנּ יּה  
נהוֹ רין ואינּ וּ ן עיבר, כ
וֹ ן, מנדּ ע יקרבוּ ן כּ ד דּ מתּפ טין,

א ׁש כיח כּ א בּ חוֹ דוֹ י, בּ וּ צינא א 
קדּ יׁש א, עּת יקא בּ וּ צינא(הוא )הוּ א 

סתימין.ע דּ כ סתימא אה 

נהוֹ רוא אינּ וּ ן בּ ר יןׁש כיח 
דּ מתגּ  ייןדּ מתּפ טן 

קדּ יׁש א, ׁש מא אקרוּ ן ואינּ וּ ן וּ טמירן,
כּ   ּכ חד.וּ בגין א 
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בּ ספריוּ מה חברנא דּ אמרי 
דּ רגּ ין דּ אינּ וּ ן קדמאי,

אתגּ  קדּ יׁש א ועּת יקא ידּ אתבּ ריאוּ , 
בּ כ דּ אינּ וּ ןבּ הוּ  מוּ ם וחד, חד 

קדּ יׁש א. דּ עּת יקא הׁש ּת אּת קּ וּ נין או 
מעידנא אמינאהני דּ הא וֹ ןין, 

דּ  מה וחמינא קדּ יׁש א, אבּ אדּ רא 
אסּת ים הׁש ּת א ועד הכי, ידענא

מבּ  אנאבּ אי והּת א ה, 
מבּ  קּמ י אסהידנא כּ אחוֹ דאי 

וכ דּ אתוּ קדּ יׁש א, קׁש וֹ ט זכּ אי הני 
מ אמׁש מע ין.ין 

חוּ ורא,ּת אלגּ לגּ וּ  אודּ ריׁש א 
וסיּ וּ מא. ׁש ירוּ תא בּ יּה 

זטא א רא ְִָָלחודש ה יו כד 

נהוֹ רין,כּ ד ּת ׁש ע אּפ יק אתּת קן, 
ואינּ וּ ןדּ  מּת קּ וּ נוֹ י, מנּ יּה  הטין 

וּ מת מתנהרין מנּ יּה  הטין,נהוֹ רין 
וּ מתּפ ׁש טיןואז עיבר,כין 

דּ מתּפ ׁש טין נהוֹ ריןכּ בוּ צינא מנּ יּה  
נהוֹ רין ואינּ וּ ן עיבר, כ
וֹ ן, מנדּ ע יקרבוּ ן כּ ד דּ מתּפ טין,

א ׁש כיח כּ א בּ חוֹ דוֹ י, בּ וּ צינא א 
קדּ יׁש א, עּת יקא בּ וּ צינא(הוא )הוּ א 

סתימין.ע דּ כ סתימא אה 

נהוֹ רוא אינּ וּ ן בּ ר יןׁש כיח 
דּ מתגּ  ייןדּ מתּפ טן 

קדּ יׁש א, ׁש מא אקרוּ ן ואינּ וּ ן וּ טמירן,
כּ   ּכ חד.וּ בגין א 

זטא א רא ְִָָ כה לחודש ה יו

בּ ספריוּ מה חברנא דּ אמרי 
דּ רגּ ין דּ אינּ וּ ן קדמאי,

אתגּ  קדּ יׁש א ועּת יקא ידּ אתבּ ריאוּ , 
בּ כ דּ אינּ וּ ןבּ הוּ  מוּ ם וחד, חד 

קדּ יׁש א. דּ עּת יקא הׁש ּת אּת קּ וּ נין או 
מעידנא אמינאהני דּ הא וֹ ןין, 

דּ  מה וחמינא קדּ יׁש א, אבּ אדּ רא 
אסּת ים הׁש ּת א ועד הכי, ידענא

מבּ  אנאבּ אי והּת א ה, 
מבּ  קּמ י אסהידנא כּ אחוֹ דאי 

וכ דּ אתוּ קדּ יׁש א, קׁש וֹ ט זכּ אי הני 
מ אמׁש מע ין.ין 

חוּ ורא,ּת אלגּ לגּ וּ  אודּ ריׁש א 
וסיּ וּ מא. ׁש ירוּ תא בּ יּה 



זטא א רא ְִָָלחודש ה יו כד 

נהוֹ רין,כּ ד ּת ׁש ע אּפ יק אתּת קן, 
ואינּ וּ ןדּ  מּת קּ וּ נוֹ י, מנּ יּה  הטין 

וּ מת מתנהרין מנּ יּה  הטין,נהוֹ רין 
וּ מתּפ ׁש טיןואז עיבר,כין 

דּ מתּפ ׁש טין נהוֹ ריןכּ בוּ צינא מנּ יּה  
נהוֹ רין ואינּ וּ ן עיבר, כ
וֹ ן, מנדּ ע יקרבוּ ן כּ ד דּ מתּפ טין,

א ׁש כיח כּ א בּ חוֹ דוֹ י, בּ וּ צינא א 
קדּ יׁש א, עּת יקא בּ וּ צינא(הוא )הוּ א 

סתימין.ע דּ כ סתימא אה 

נהוֹ רוא אינּ וּ ן בּ ר יןׁש כיח 
דּ מתגּ  ייןדּ מתּפ טן 

קדּ יׁש א, ׁש מא אקרוּ ן ואינּ וּ ן וּ טמירן,
כּ   ּכ חד.וּ בגין א 

זטא א רא ְִָָ כה לחודש ה יו

בּ ספריוּ מה חברנא דּ אמרי 
דּ רגּ ין דּ אינּ וּ ן קדמאי,

אתגּ  קדּ יׁש א ועּת יקא ידּ אתבּ ריאוּ , 
בּ כ דּ אינּ וּ ןבּ הוּ  מוּ ם וחד, חד 

קדּ יׁש א. דּ עּת יקא הׁש ּת אּת קּ וּ נין או 
מעידנא אמינאהני דּ הא וֹ ןין, 

דּ  מה וחמינא קדּ יׁש א, אבּ אדּ רא 
אסּת ים הׁש ּת א ועד הכי, ידענא

מבּ  אנאבּ אי והּת א ה, 
מבּ  קּמ י אסהידנא כּ אחוֹ דאי 

וכ דּ אתוּ קדּ יׁש א, קׁש וֹ ט זכּ אי הני 
מ אמׁש מע ין.ין 

חוּ ורא,ּת אלגּ לגּ וּ  אודּ ריׁש א 
וסיּ וּ מא. ׁש ירוּ תא בּ יּה 

זטא א רא ְִָָלחודש ה יו כד 

נהוֹ רין,כּ ד ּת ׁש ע אּפ יק אתּת קן, 
ואינּ וּ ןדּ  מּת קּ וּ נוֹ י, מנּ יּה  הטין 

וּ מת מתנהרין מנּ יּה  הטין,נהוֹ רין 
וּ מתּפ ׁש טיןואז עיבר,כין 

דּ מתּפ ׁש טין נהוֹ ריןכּ בוּ צינא מנּ יּה  
נהוֹ רין ואינּ וּ ן עיבר, כ
וֹ ן, מנדּ ע יקרבוּ ן כּ ד דּ מתּפ טין,

א ׁש כיח כּ א בּ חוֹ דוֹ י, בּ וּ צינא א 
קדּ יׁש א, עּת יקא בּ וּ צינא(הוא )הוּ א 

סתימין.ע דּ כ סתימא אה 

נהוֹ רוא אינּ וּ ן בּ ר יןׁש כיח 
דּ מתגּ  ייןדּ מתּפ טן 

קדּ יׁש א, ׁש מא אקרוּ ן ואינּ וּ ן וּ טמירן,
כּ   ּכ חד.וּ בגין א 

זטא א רא ְִָָ כה לחודש ה יו

בּ ספריוּ מה חברנא דּ אמרי 
דּ רגּ ין דּ אינּ וּ ן קדמאי,

אתגּ  קדּ יׁש א ועּת יקא ידּ אתבּ ריאוּ , 
בּ כ דּ אינּ וּ ןבּ הוּ  מוּ ם וחד, חד 

קדּ יׁש א. דּ עּת יקא הׁש ּת אּת קּ וּ נין או 
מעידנא אמינאהני דּ הא וֹ ןין, 

דּ  מה וחמינא קדּ יׁש א, אבּ אדּ רא 
אסּת ים הׁש ּת א ועד הכי, ידענא

מבּ  אנאבּ אי והּת א ה, 
מבּ  קּמ י אסהידנא כּ אחוֹ דאי 

וכ דּ אתוּ קדּ יׁש א, קׁש וֹ ט זכּ אי הני 
מ אמׁש מע ין.ין 

חוּ ורא,ּת אלגּ לגּ וּ  אודּ ריׁש א 
וסיּ וּ מא. ׁש ירוּ תא בּ יּה 



זטא א רא ְִָָלחודש ה יו כו

ואתנהיר,קוּ  אתּפ ט דּ קטפוֹ י טרא 
מאה ארבּ ע צדּ יקיּ יא ירתוּ ן וּ מנּ יּה 

דּ כּס וּ פיןע דּ אתי.עמין מא 
קוּ  דּ היאמהאי דּ קטפא, טרא 

טגּ גּ וּ  נטיף חוּ ורא, כּ ּת א א 
אנּפ ין,יוֹ מא זעיר אתרההוּ א 

מיתיּ יא זמינין וּ ביּה  ׁש מים, דּ אתקרי
אחיּ יא,דּ כּת יב דּ אתי, זמנא 

כח ) כז, מּט (בראשית  האהים  ויּת ן
ואתמ וּ מההוּ אהמים, ריׁש יּה , ייא 

וכ ּת ּפ וּ חין, חק נטיף אּפ ין זעיר
ט מההוּ א נהירין ּת ּפ וּ חין, חק.א 

טמירהאי קדּ יׁש א וגניז,עּת יקא 
ע סתימאה,וחכמתא אה 

זטא א רא ְִָָ כז לחודש ו יו

גּ וּ  ודּ איגּ בּ ההוּ א מׁש ּת כח, ּת א 
עּת יקא אתגּ בּ האי אא אייא 

בּ  ריׁש אריׁש א דּ איהוּ  בּ גין חוֹ דוֹ י, 
כ,עוריׁש א דּ איהיחכמתא אה 

מוֹ חא ואקרי סתים, בּ יּה  ריׁש א
ׁש כיע דּ  מוֹ חא סתימא, מוֹ חא אה, 

ו דּ ידעוׁש קיט, איהוּ .ית בּ ר יּה  

אתגתלּת  דּ אריׁש ין מןפן, גוֹ  
ודא דּ א.עידּ א, מן א 

סתימאה, חכמתא חדא ריׁש א
ו מתּפ ּת חא,דּ אתכּ ּס ייא או 

ריׁש א סתימאה, דּ א כוחכמתא 
ע ריׁש א חכמוֹ ת. ׁש אר דּ  אה,ריׁש י 

דּ כ סתימא קדּ יׁש א, עּת יקא 

זטא א רא ְִָָלחודש ה יו כו

ואתנהיר,קוּ  אתּפ ט דּ קטפוֹ י טרא 
מאה ארבּ ע צדּ יקיּ יא ירתוּ ן וּ מנּ יּה 

דּ כּס וּ פיןע דּ אתי.עמין מא 
קוּ  דּ היאמהאי דּ קטפא, טרא 

טגּ גּ וּ  נטיף חוּ ורא, כּ ּת א א 
אנּפ ין,יוֹ מא זעיר אתרההוּ א 

מיתיּ יא זמינין וּ ביּה  ׁש מים, דּ אתקרי
אחיּ יא,דּ כּת יב דּ אתי, זמנא 

כח ) כז, מּט (בראשית  האהים  ויּת ן
ואתמ וּ מההוּ אהמים, ריׁש יּה , ייא 

וכ ּת ּפ וּ חין, חק נטיף אּפ ין זעיר
ט מההוּ א נהירין ּת ּפ וּ חין, חק.א 

טמירהאי קדּ יׁש א וגניז,עּת יקא 
ע סתימאה,וחכמתא אה 

זטא א רא ְִָָ כז לחודש ו יו

גּ וּ  ודּ איגּ בּ ההוּ א מׁש ּת כח, ּת א 
עּת יקא אתגּ בּ האי אא אייא 

בּ  ריׁש אריׁש א דּ איהוּ  בּ גין חוֹ דוֹ י, 
כ,עוריׁש א דּ איהיחכמתא אה 

מוֹ חא ואקרי סתים, בּ יּה  ריׁש א
ׁש כיע דּ  מוֹ חא סתימא, מוֹ חא אה, 

ו דּ ידעוׁש קיט, איהוּ .ית בּ ר יּה  

אתגתלּת  דּ אריׁש ין מןפן, גוֹ  
ודא דּ א.עידּ א, מן א 

סתימאה, חכמתא חדא ריׁש א
ו מתּפ ּת חא,דּ אתכּ ּס ייא או 

ריׁש א סתימאה, דּ א כוחכמתא 
ע ריׁש א חכמוֹ ת. ׁש אר דּ  אה,ריׁש י 

דּ כ סתימא קדּ יׁש א, עּת יקא 



זטא א רא ְִָָלחודש ה יו כו

ואתנהיר,קוּ  אתּפ ט דּ קטפוֹ י טרא 
מאה ארבּ ע צדּ יקיּ יא ירתוּ ן וּ מנּ יּה 

דּ כּס וּ פיןע דּ אתי.עמין מא 
קוּ  דּ היאמהאי דּ קטפא, טרא 

טגּ גּ וּ  נטיף חוּ ורא, כּ ּת א א 
אנּפ ין,יוֹ מא זעיר אתרההוּ א 

מיתיּ יא זמינין וּ ביּה  ׁש מים, דּ אתקרי
אחיּ יא,דּ כּת יב דּ אתי, זמנא 

כח ) כז, מּט (בראשית  האהים  ויּת ן
ואתמ וּ מההוּ אהמים, ריׁש יּה , ייא 

וכ ּת ּפ וּ חין, חק נטיף אּפ ין זעיר
ט מההוּ א נהירין ּת ּפ וּ חין, חק.א 

טמירהאי קדּ יׁש א וגניז,עּת יקא 
ע סתימאה,וחכמתא אה 

זטא א רא ְִָָ כז לחודש ו יו

גּ וּ  ודּ איגּ בּ ההוּ א מׁש ּת כח, ּת א 
עּת יקא אתגּ בּ האי אא אייא 

בּ  ריׁש אריׁש א דּ איהוּ  בּ גין חוֹ דוֹ י, 
כ,עוריׁש א דּ איהיחכמתא אה 

מוֹ חא ואקרי סתים, בּ יּה  ריׁש א
ׁש כיע דּ  מוֹ חא סתימא, מוֹ חא אה, 

ו דּ ידעוׁש קיט, איהוּ .ית בּ ר יּה  

אתגתלּת  דּ אריׁש ין מןפן, גוֹ  
ודא דּ א.עידּ א, מן א 

סתימאה, חכמתא חדא ריׁש א
ו מתּפ ּת חא,דּ אתכּ ּס ייא או 

ריׁש א סתימאה, דּ א כוחכמתא 
ע ריׁש א חכמוֹ ת. ׁש אר דּ  אה,ריׁש י 

דּ כ סתימא קדּ יׁש א, עּת יקא 

זטא א רא ְִָָלחודש ה יו כו

ואתנהיר,קוּ  אתּפ ט דּ קטפוֹ י טרא 
מאה ארבּ ע צדּ יקיּ יא ירתוּ ן וּ מנּ יּה 

דּ כּס וּ פיןע דּ אתי.עמין מא 
קוּ  דּ היאמהאי דּ קטפא, טרא 

טגּ גּ וּ  נטיף חוּ ורא, כּ ּת א א 
אנּפ ין,יוֹ מא זעיר אתרההוּ א 

מיתיּ יא זמינין וּ ביּה  ׁש מים, דּ אתקרי
אחיּ יא,דּ כּת יב דּ אתי, זמנא 

כח ) כז, מּט (בראשית  האהים  ויּת ן
ואתמ וּ מההוּ אהמים, ריׁש יּה , ייא 

וכ ּת ּפ וּ חין, חק נטיף אּפ ין זעיר
ט מההוּ א נהירין ּת ּפ וּ חין, חק.א 

טמירהאי קדּ יׁש א וגניז,עּת יקא 
ע סתימאה,וחכמתא אה 

זטא א רא ְִָָ כז לחודש ו יו

גּ וּ  ודּ איגּ בּ ההוּ א מׁש ּת כח, ּת א 
עּת יקא אתגּ בּ האי אא אייא 

בּ  ריׁש אריׁש א דּ איהוּ  בּ גין חוֹ דוֹ י, 
כ,עוריׁש א דּ איהיחכמתא אה 

מוֹ חא ואקרי סתים, בּ יּה  ריׁש א
ׁש כיע דּ  מוֹ חא סתימא, מוֹ חא אה, 

ו דּ ידעוׁש קיט, איהוּ .ית בּ ר יּה  

אתגתלּת  דּ אריׁש ין מןפן, גוֹ  
ודא דּ א.עידּ א, מן א 

סתימאה, חכמתא חדא ריׁש א
ו מתּפ ּת חא,דּ אתכּ ּס ייא או 

ריׁש א סתימאה, דּ א כוחכמתא 
ע ריׁש א חכמוֹ ת. ׁש אר דּ  אה,ריׁש י 

דּ כ סתימא קדּ יׁש א, עּת יקא 



זטא א רא ְִָָלחודש ו יו כח

דּ כ ריׁש א ריׁש אריׁש א,סתימין. 
ודּ  ריׁש א. ואו ידע, אא 

דּ  דּ א, בּ ריׁש א דּ הוי מה אאתידע, 
ו בּ חכמתא בּ סוּ כאתדּ בק תנוּ .א 

אקרי,וע יא )האי כד , בּ רח(במדבר  
א ,יד )מקוֹ מ א , (יחזקאל  

וׁש וֹ ב, רצוֹ א כּ והחיּ וֹ ת וּ בגין 
דּ ביּה ע אין, אקרי קדּ יׁש א ּת יקא 

אין.ּת  ייא 

וכוכ שׂ ערי, נימין,אינּ וּ ן אינּ וּ ן 
נפקין סתימאה ,(תליין)מּמ וֹ חא 

ׁש עיעיןוכ יתביהוּ  ׁש קּ וּ א,ן)(ס"א  בּ  
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אנּפ ין. בּ זעיר

כּ תראהאי דּ סבין, סבא עּת יקא 
דּ מתעּט ריןעיאהע א, 
כּ  מתנהרין,בּ יּה  וכתרין עטרין, 

וּ מתכּ  מנּ יּה  הטיןבּ וֹ צינין 
ע(ומתנהרן) בּ וּ צינא הוּ א והוּ א ,,אה 

אתידע, דּ א בוציניןטמירא שאר  (וכל  
ומתנהרין) מתלהטין .מניה 

בּ תהאי אׁש ּת כח ׁש ין,עּת יקא רי ת 
וההוּ איוּ כ ריׁש א, בּ חד (נ "א ן 

עוהוא ) עיריׁש א עיאה א.א 
אתרׁש ים קדּ יׁש א דּ עּת יקא וּ בגין
בּ וּ צינין ׁש אר  ּכ הכי אוּ ף בּ תת,

זטא א רא ְִָָ לא לחודש זיו

מנּ יּה  עוֹ ד,דּ נהרין בּ תת. כּ ין 
בּ תרין. אתרׁש ים כּ אזעּת יקא 

ע כּ תרא הוּ א בּ תרין. אהדּ עּת יקא 
ע דּ כ.ריׁש י דּ כ ריׁש א אין, 

עי דּ הוי דּ אוההוּ א דּ א, מן א 
בּ וּ צינין, ׁש אר  ּכ  ּכ אתידע.

בּ תרין. סתימין
אתרׁש יםעוֹ ד קדּ יׁש א עּת יקא

חד, והוּ א בּ חד, ואסּת ים
בּ וּ ציניןוכ ׁש אר  ּכ  ּכ חד, הוּ א א 

וּ מתהדּ רין מתקרין ׁש ין מתקדּ 
חד. ואינּ וּ ן בּ חד,

בּ עדּ אתגּ מצחא קדּ יׁש א,י ּת יקא 
ריׁש א דּ הא אקרי, רצוֹ ן

זטא א רא ְִָָלחודש ו יו ל 

דּ ּת ין ארחין ׁש אר  ּכ מתנהרין
אנּפ ין. בּ זעיר

כּ תראהאי דּ סבין, סבא עּת יקא 
דּ מתעּט ריןעיאהע א, 
כּ  מתנהרין,בּ יּה  וכתרין עטרין, 

וּ מתכּ  מנּ יּה  הטיןבּ וֹ צינין 
ע(ומתנהרן) בּ וּ צינא הוּ א והוּ א ,,אה 

אתידע, דּ א בוציניןטמירא שאר  (וכל  
ומתנהרין) מתלהטין .מניה 

בּ תהאי אׁש ּת כח ׁש ין,עּת יקא רי ת 
וההוּ איוּ כ ריׁש א, בּ חד (נ "א ן 

עוהוא ) עיריׁש א עיאה א.א 
אתרׁש ים קדּ יׁש א דּ עּת יקא וּ בגין
בּ וּ צינין ׁש אר  ּכ הכי אוּ ף בּ תת,

זטא א רא ְִָָ לא לחודש זיו

מנּ יּה  עוֹ ד,דּ נהרין בּ תת. כּ ין 
בּ תרין. אתרׁש ים כּ אזעּת יקא 

ע כּ תרא הוּ א בּ תרין. אהדּ עּת יקא 
ע דּ כ.ריׁש י דּ כ ריׁש א אין, 

עי דּ הוי דּ אוההוּ א דּ א, מן א 
בּ וּ צינין, ׁש אר  ּכ  ּכ אתידע.

בּ תרין. סתימין
אתרׁש יםעוֹ ד קדּ יׁש א עּת יקא

חד, והוּ א בּ חד, ואסּת ים
בּ וּ ציניןוכ ׁש אר  ּכ  ּכ חד, הוּ א א 

וּ מתהדּ רין מתקרין ׁש ין מתקדּ 
חד. ואינּ וּ ן בּ חד,

בּ עדּ אתגּ מצחא קדּ יׁש א,י ּת יקא 
ריׁש א דּ הא אקרי, רצוֹ ן



זטא א רא ְִָָלחודש ו יו ל 

דּ ּת ין ארחין ׁש אר  ּכ מתנהרין
אנּפ ין. בּ זעיר

כּ תראהאי דּ סבין, סבא עּת יקא 
דּ מתעּט ריןעיאהע א, 
כּ  מתנהרין,בּ יּה  וכתרין עטרין, 

וּ מתכּ  מנּ יּה  הטיןבּ וֹ צינין 
ע(ומתנהרן) בּ וּ צינא הוּ א והוּ א ,,אה 

אתידע, דּ א בוציניןטמירא שאר  (וכל  
ומתנהרין) מתלהטין .מניה 

בּ תהאי אׁש ּת כח ׁש ין,עּת יקא רי ת 
וההוּ איוּ כ ריׁש א, בּ חד (נ "א ן 

עוהוא ) עיריׁש א עיאה א.א 
אתרׁש ים קדּ יׁש א דּ עּת יקא וּ בגין
בּ וּ צינין ׁש אר  ּכ הכי אוּ ף בּ תת,

זטא א רא ְִָָ לא לחודש זיו

מנּ יּה  עוֹ ד,דּ נהרין בּ תת. כּ ין 
בּ תרין. אתרׁש ים כּ אזעּת יקא 

ע כּ תרא הוּ א בּ תרין. אהדּ עּת יקא 
ע דּ כ.ריׁש י דּ כ ריׁש א אין, 

עי דּ הוי דּ אוההוּ א דּ א, מן א 
בּ וּ צינין, ׁש אר  ּכ  ּכ אתידע.

בּ תרין. סתימין
אתרׁש יםעוֹ ד קדּ יׁש א עּת יקא

חד, והוּ א בּ חד, ואסּת ים
בּ וּ ציניןוכ ׁש אר  ּכ  ּכ חד, הוּ א א 

וּ מתהדּ רין מתקרין ׁש ין מתקדּ 
חד. ואינּ וּ ן בּ חד,

בּ עדּ אתגּ מצחא קדּ יׁש א,י ּת יקא 
ריׁש א דּ הא אקרי, רצוֹ ן

זטא א רא ְִָָלחודש ו יו ל 

דּ ּת ין ארחין ׁש אר  ּכ מתנהרין
אנּפ ין. בּ זעיר

כּ תראהאי דּ סבין, סבא עּת יקא 
דּ מתעּט ריןעיאהע א, 
כּ  מתנהרין,בּ יּה  וכתרין עטרין, 

וּ מתכּ  מנּ יּה  הטיןבּ וֹ צינין 
ע(ומתנהרן) בּ וּ צינא הוּ א והוּ א ,,אה 

אתידע, דּ א בוציניןטמירא שאר  (וכל  
ומתנהרין) מתלהטין .מניה 

בּ תהאי אׁש ּת כח ׁש ין,עּת יקא רי ת 
וההוּ איוּ כ ריׁש א, בּ חד (נ "א ן 

עוהוא ) עיריׁש א עיאה א.א 
אתרׁש ים קדּ יׁש א דּ עּת יקא וּ בגין
בּ וּ צינין ׁש אר  ּכ הכי אוּ ף בּ תת,

זטא א רא ְִָָ לא לחודש זיו

מנּ יּה  עוֹ ד,דּ נהרין בּ תת. כּ ין 
בּ תרין. אתרׁש ים כּ אזעּת יקא 

ע כּ תרא הוּ א בּ תרין. אהדּ עּת יקא 
ע דּ כ.ריׁש י דּ כ ריׁש א אין, 

עי דּ הוי דּ אוההוּ א דּ א, מן א 
בּ וּ צינין, ׁש אר  ּכ  ּכ אתידע.

בּ תרין. סתימין
אתרׁש יםעוֹ ד קדּ יׁש א עּת יקא

חד, והוּ א בּ חד, ואסּת ים
בּ וּ ציניןוכ ׁש אר  ּכ  ּכ חד, הוּ א א 

וּ מתהדּ רין מתקרין ׁש ין מתקדּ 
חד. ואינּ וּ ן בּ חד,

בּ עדּ אתגּ מצחא קדּ יׁש א,י ּת יקא 
ריׁש א דּ הא אקרי, רצוֹ ן



זטא א רא ְִָָלחודש זיו לב

סתיםע דּ א דּ עיאה אא 
בּ סימא טוּ רנא חד ּפ ׁש יט אתידע,

דּ אתכּ  וּ בגיןייאה, בּ מצחא. 
דההוא )דּ איהוּ  רעוין,(נ "א  דּ כ רעוא 

ואתגּ ייא בּ מצחא, אתּת קן
בפסיטא )בּ בוּ סיטא אתגליף  האי(ס"א  , 

ר אקרי רצמצחא וכד דּ אצוֹ ן, וֹ ן 
אׁש ּת כחאתגּ  דּ רעוין רעוא ייא, 
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בּ מוֹ חא דּ הא ,יבוֹ ר הוּ א עין טוֹ ב
כּ ד עינא האי דּ עינא. חוּ ורוּ  ּת יין

אנּפ ין בּ זעיר (ס "א (עלמין)אׁש גּ ח 
בחדו ) כלהו אנפין כּ אתנהרן הוּ אנהרן 

כּ  הוּ א דּ א עינא ימינא,בּ חדוּ . א 
דּ תּת א, עיינין שׂ מאא. בּ יּה  ית
גּ וונין. בּ תרי ּת רי וּ שׂ מאא, ימינא

אוֹ בּ צניעוּ תא דּ האדּ ספרא יפנא, 
ע ה'י' ּת ּת אה, י' אה 

עע ו' ּת ּת אה, ה' ּת ּת אה.אה ו' אה 
עאכּ  ּת ין בּ עּת יקא יין,אין, 

אינּ וּ ן, אנּפ ין בּ זעיר אוּת ּת אין 
אּת  וּ בעּת יקאיין, ׁש , מּמ  אינּ וּ ן א 

ּת  דּ עּת יקאקדּ יׁש א ׁש מא דּ הא יין, 

זטא א רא ְִָָ לט לחודש חיו

מכּ  ואתכּ סייא אׁש ּת כח.א, א 
דּ תאאב אתוון בּ עּת יקא,ין יין 

דּ  אינּ וּ ן דּ יתקיּ ימוּ ן דּ איבּ גין ּת ּת א, 
הכי יתקיּ ימוּ ן.או א 

סתיםוּ בגין קדּ יׁש א ׁש מא , ּכ 
דּ סתיםוג ההוּ א ייא. 

קבסתימא קדּ יׁש א דּ עּת יקא יּה  
וההוּ אדּ כ דתלייא )א, בגיניה (ס"א ,(אתגלייא 

(דאתגלייא ) דההוא  בגיניה בּ זעירדתלייא )דאתגלי
בּ עיין בּ רכאן  ּכ , ּכ וּ בגין אּפ ין.

א וגייא. סתימןסתים אתוון ין 
י'דּ תיין תליין, אמאי  תליין , קדישא, (בעתיקא 

דלתתא ) י' במצחא ,לקיימא בגולגלתא ודאי  (ס "א 

דלתתא ) לי' לקיימא תליא, אמאי י ' תליא .בעיינין
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וכ אנּפ יןמתּת קּ נן, דּ זעיר ּת קּ וּ נין 
דּ כּת יב מתּת קּ נן, ּת ּת אה בּ חכמה

כד ) קד , עשׂ ית,כּ (תהלים  בּ חכמה ם 
דּ כ כּ א ה'וה' בּ ין מה ודּ אי, א 

דּ הכא ה' מנּ ּה ,ה', אּת ער דּ ינא 
רחמי. גּ וֹ  רחמי וּ דהכא

ּת בּ דיקנא קדּ יׁש א, יאדּ עּת יקא 
דּ ככּ  מזּ יקירוּ  אא, 

מזּ דּ כ דּ יקנא מהאי אקרי, אא 
יקירא )יקּ ירוּ תא מזלא  מהאי דּ כ(נ "א  

מזּ  עיקּ ירין, כּ י ותּת אי, הוּ אי 
מזּ מׁש גּ יחין בּ האיההוּ א א. 

ּת מזּ  דּ כא חיּ י מזוֹ ניייא א, 
מזּ דּ כ בּ האי ּת א. ׁש מיאא יין 

זטא א רא ְִָָ מגלחודש ט יו

בּ האי דּ רעוא. ׁש מין גּ  וארעא.
דּ כמזּ  אׁש גּ חוּ תא בּ האיא, א. 
ּת מזּ  כּ א עחיּ ייין איןין 

ותּת אין.
 דּ מׁש חאתלּת נביעין עשׂ ר 

ּת  טבא, ייןדּ רבוּ תא 
דּ מזּ  וכבּ דיקנא דּ א, יקּ ירא הוּ א 

אנּפ ין,נפקין ּת ימאזעיר א 
אכּ  מנּ ייהוּ הוּ , ּת ׁש עה א 

אנּפ ין, בּ זעיר אכּפ ייאמׁש ּת כּ חן 
דּ ינין.

מזּ (וכד) ּת האי ׁש קּ וּ א, בּ  אייא 
כּ  טבּ וּ רא, ׁש יעד קדּ וּ  
ּת  בּ יּה  דּ קדוּ א, ׁש ין בּ האיקדּ וּ  יין, 

דף
רפ''ט
ע''ב
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ב )אּת מר, לט , אׁש מרה(תהלים  אמרּת י 

בׁש וֹ ני. מחטוֹ א דּ רכי
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דּ אתּפ ׁש ט דּ חכמתא, נהירוּ  הוּ א
תמההוּ א ונפקא עיבר, וּ תרין תין 
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חדיףלאתגּ  ואּפ יק חכמתא, האי 
ונפיק דּ נגיד נהרא

ועיּ י גּ נּת א, ועיילן)אׁש קאה (נ "א  
חד ואתעביד אנּפ ין, דּ זעיר בּ ריׁש א
בּ כ ונגיד אתמׁש י וּ מּת ּמ ן מוֹ חא,
הדא נטיעאן, אינּ וּ ן  ּכ ואׁש קי גּ וּ פא,

דכתיב, י )הוּ א ב , יוֹ צא(בראשית  ונהר 
וגוֹ '. הגּ ן את הׁש קוֹ ת מעדן

ואתמׁש אתגּ ּת וּ  חכמתא, האי יף 
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או(חדא )אכּ  וההוּ א אתּת קן, הכי 
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מעּת יקאאתר אׁש ּת כח ׁש ירוּ תא דּ  
מּמ זּ  דּ אתנהיר א,קדּ יׁש א, 
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וּ מה דּ ביּה . מנּ הירוּ  סתימאה, מוֹ חא
בּ קדמיתא נהיר קדּ יׁש א דּ עּת יקא

בחכמתא ) ׁש ירוּ תא(ס "א  היא דּ א ,

זטא א רא ְִָָ מט לחודש י יו

דּ אתגּ ייא ואתעביד(הוי )מּמ ה , 
וֹ ן, י ּכ חדא וריׁש א ׁש ין, רי תת

אנּפ ין,וא זעיר מתּפ טן ּת ת ין 
כּ וּ מא נהרין א.ין 
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חדיףלאתגּ  ואּפ יק חכמתא, האי 
ונפיק דּ נגיד נהרא
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אחרא. מוֹ חא אחרא )ואתעביד (ההוא  
דּ אתמכ נהירוּ  אההוּ א מנּ יּה , יןא 

מתחבּ רן אתגּ יפוּ , מׁש יכן ּת רין
דּ כּת יב דּ בירא, דּ עמיקא ריׁש א בּ חד

ב ) ג, נבקעוּ .(משלי ּת הוֹ מוֹ ת בּ דעּת וֹ 
אנּפ ין, דּ זעיר בּ ריׁש א ועיּ י
וּ מּת ּמ ן אחרא, מוֹ חא ואתעביד
וּ מייא גּ וּ פא, גוֹ  ועיּ י אתמׁש י
דּ גוּ פא. ואכסדרין אדּ רין אינּ וּ ן  ּכ

דכתיב הוּ א ד )הדא כד, וּ בדעת(שם  
יּמ אוּ . חדרים

מוֹ חאיןוא דּ ההוּ א מנּ הירוּ  נהרין, 
דּ נהירע סתימאה, אה 

קדישא )אבּ מזּ  וכ(עתיקא  ,דּ א א 
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ּת יין. ודאיאבּ דא בּ דא, דּ א ואתקׁש ר 
דּ כ דּ יׁש ּת מוֹ דע עד חד,בּ דא, א 

עּת יקאוכ הוּ א אתּפ רׁש א וא 
א כּ וּ ם. נהריןמנּ יּה  נהוֹ רין, ּת ת ין 

וא אבהן. דּ אקרוּ ן אחרנין יןתת 
וכ בנין, חד.נהרין מאתר נהיר א 

רעוא עּת יקא האי אתגּ ייא כּ ד
כּ  וכדּ רעון, נהיר, אׁש ּת כחא א 

ׁש ימתא. בּ חדוּ 

עדןהאי והאי עדן, אקרי חכמתא 
ע מעדן  אתמׁשאה 

דּ כ עדןסתימאה וּ מהאי סתימין, 
דּ בעּת יקא ׁש ירוּ תא, אקריאקרי א 

דּ ו וּ בגין וסיּ וּ מא, ׁש ירוּ תא הוי אא 
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דּ בעּת יקא ׁש ירוּ תא, אקריאקרי א 

דּ ו וּ בגין וסיּ וּ מא, ׁש ירוּ תא הוי אא 
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זטא א רא ְִָָלחודש י יו נ

אחרא. מוֹ חא אחרא )ואתעביד (ההוא  
דּ אתמכ נהירוּ  אההוּ א מנּ יּה , יןא 

מתחבּ רן אתגּ יפוּ , מׁש יכן ּת רין
דּ כּת יב דּ בירא, דּ עמיקא ריׁש א בּ חד

ב ) ג, נבקעוּ .(משלי ּת הוֹ מוֹ ת בּ דעּת וֹ 
אנּפ ין, דּ זעיר בּ ריׁש א ועיּ י
וּ מּת ּמ ן אחרא, מוֹ חא ואתעביד
וּ מייא גּ וּ פא, גוֹ  ועיּ י אתמׁש י
דּ גוּ פא. ואכסדרין אדּ רין אינּ וּ ן  ּכ

דכתיב הוּ א ד )הדא כד, וּ בדעת(שם  
יּמ אוּ . חדרים

מוֹ חאיןוא דּ ההוּ א מנּ הירוּ  נהרין, 
דּ נהירע סתימאה, אה 

קדישא )אבּ מזּ  וכ(עתיקא  ,דּ א א 

זטא א רא ְִָָ נא לחודש יא יו

ּת יין. ודאיאבּ דא בּ דא, דּ א ואתקׁש ר 
דּ כ דּ יׁש ּת מוֹ דע עד חד,בּ דא, א 

עּת יקאוכ הוּ א אתּפ רׁש א וא 
א כּ וּ ם. נהריןמנּ יּה  נהוֹ רין, ּת ת ין 

וא אבהן. דּ אקרוּ ן אחרנין יןתת 
וכ בנין, חד.נהרין מאתר נהיר א 

רעוא עּת יקא האי אתגּ ייא כּ ד
כּ  וכדּ רעון, נהיר, אׁש ּת כחא א 

ׁש ימתא. בּ חדוּ 

עדןהאי והאי עדן, אקרי חכמתא 
ע מעדן  אתמׁשאה 

דּ כ עדןסתימאה וּ מהאי סתימין, 
דּ בעּת יקא ׁש ירוּ תא, אקריאקרי א 

דּ ו וּ בגין וסיּ וּ מא, ׁש ירוּ תא הוי אא 
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אחרא. מוֹ חא אחרא )ואתעביד (ההוא  
דּ אתמכ נהירוּ  אההוּ א מנּ יּה , יןא 

מתחבּ רן אתגּ יפוּ , מׁש יכן ּת רין
דּ כּת יב דּ בירא, דּ עמיקא ריׁש א בּ חד

ב ) ג, נבקעוּ .(משלי ּת הוֹ מוֹ ת בּ דעּת וֹ 
אנּפ ין, דּ זעיר בּ ריׁש א ועיּ י
וּ מּת ּמ ן אחרא, מוֹ חא ואתעביד
וּ מייא גּ וּ פא, גוֹ  ועיּ י אתמׁש י
דּ גוּ פא. ואכסדרין אדּ רין אינּ וּ ן  ּכ

דכתיב הוּ א ד )הדא כד, וּ בדעת(שם  
יּמ אוּ . חדרים

מוֹ חאיןוא דּ ההוּ א מנּ הירוּ  נהרין, 
דּ נהירע סתימאה, אה 

קדישא )אבּ מזּ  וכ(עתיקא  ,דּ א א 

זטא א רא ְִָָ נא לחודש יא יו

ּת יין. ודאיאבּ דא בּ דא, דּ א ואתקׁש ר 
דּ כ דּ יׁש ּת מוֹ דע עד חד,בּ דא, א 

עּת יקאוכ הוּ א אתּפ רׁש א וא 
א כּ וּ ם. נהריןמנּ יּה  נהוֹ רין, ּת ת ין 

וא אבהן. דּ אקרוּ ן אחרנין יןתת 
וכ בנין, חד.נהרין מאתר נהיר א 

רעוא עּת יקא האי אתגּ ייא כּ ד
כּ  וכדּ רעון, נהיר, אׁש ּת כחא א 

ׁש ימתא. בּ חדוּ 

עדןהאי והאי עדן, אקרי חכמתא 
ע מעדן  אתמׁשאה 

דּ כ עדןסתימאה וּ מהאי סתימין, 
דּ בעּת יקא ׁש ירוּ תא, אקריאקרי א 

דּ ו וּ בגין וסיּ וּ מא, ׁש ירוּ תא הוי אא 
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זטא א רא ְִָָלחודש יא יו נב

וסיּ וּ מא, ׁש ירוּ תא בּ יּה  אקריהוי א 
ו דּ אתכּ סייא בּ גין אתגּ אּת ה. ייאא 

ׁש ירוּ תא דּ  וּ מאתר הוּ א, ואקרי
אב, ואקרי אּת ה, אקרי אׁש ּת כח,

טו )דּ כּת יב סג, אבינוּ .(ישעיה  אּת ה כּ י 

סבא,בּ אגּ דּת א ייבא רב דּ בי 
דּ ככּ  זעירא א, 

קדּ יׁש א עּת יקא אּת ה. אקרי אנּפ ין
וׁש ּפ יר. הוּ א. אקרי דּ אתכּ סייא,
ׁש ירוּ תא דּ  דּ א בּ אתר קרינן והׁש ּת א

ע אף אּת ה. גּ באׁש ּת כח 
ׁש ירוּ תא, הוי מנּ יּה  דּ אתכּ סייא,

אב והוּ א אב, והאיואקרי אבהן, 
דּ כּת יב קדּ יׁש א, מעּת יקא נפיק אב

זטא א רא ְִָָ נגלחודש יא יו

יב ) כח , ּת ּמ צא,(איוב  מאין והחכמה
אׁש ּת מוֹ דע. א  ּכ וּ בגין

כּ תיבּת א כג)חזי, הבין(שם  אהים 
והוּ א אב מּמ ׁש , דּ רכּ ּה  דּ רכּ ּה ,
 ּוכ מּמ ׁש , מקוֹ מּה  מקוֹ מּה , את ידע

דּ רכּ ּה  מׁש כּ ן מקומה  דרכה ,(ס "א  ולא  מש  
דרכה ) שכן וכל ממש  ׁש כּ ןמקומה  ּוכ ,

בּ יּה  דּ סּת ימא חכמה, ההיא
קדּ יׁש א. בּ עּת יקא

דּ כהאי ׁש ירוּ תא מנּ יּה חכמה א, 
ּת  וּ תריןמתּפ טן תין 

ארחין)יןׁש בי ולא  ואוֹ רייתא(שבילין . 
אתוון וּ תרין בּ עשׂ רין אתכּ ית בּ הוּ 

זטא א רא ְִָָלחודש יא יו נב

וסיּ וּ מא, ׁש ירוּ תא בּ יּה  אקריהוי א 
ו דּ אתכּ סייא בּ גין אתגּ אּת ה. ייאא 

ׁש ירוּ תא דּ  וּ מאתר הוּ א, ואקרי
אב, ואקרי אּת ה, אקרי אׁש ּת כח,

טו )דּ כּת יב סג, אבינוּ .(ישעיה  אּת ה כּ י 

סבא,בּ אגּ דּת א ייבא רב דּ בי 
דּ ככּ  זעירא א, 

קדּ יׁש א עּת יקא אּת ה. אקרי אנּפ ין
וׁש ּפ יר. הוּ א. אקרי דּ אתכּ סייא,
ׁש ירוּ תא דּ  דּ א בּ אתר קרינן והׁש ּת א

ע אף אּת ה. גּ באׁש ּת כח 
ׁש ירוּ תא, הוי מנּ יּה  דּ אתכּ סייא,

אב והוּ א אב, והאיואקרי אבהן, 
דּ כּת יב קדּ יׁש א, מעּת יקא נפיק אב

זטא א רא ְִָָ נגלחודש יא יו

יב ) כח , ּת ּמ צא,(איוב  מאין והחכמה
אׁש ּת מוֹ דע. א  ּכ וּ בגין

כּ תיבּת א כג)חזי, הבין(שם  אהים 
והוּ א אב מּמ ׁש , דּ רכּ ּה  דּ רכּ ּה ,
 ּוכ מּמ ׁש , מקוֹ מּה  מקוֹ מּה , את ידע

דּ רכּ ּה  מׁש כּ ן מקומה  דרכה ,(ס "א  ולא  מש  
דרכה ) שכן וכל ממש  ׁש כּ ןמקומה  ּוכ ,

בּ יּה  דּ סּת ימא חכמה, ההיא
קדּ יׁש א. בּ עּת יקא

דּ כהאי ׁש ירוּ תא מנּ יּה חכמה א, 
ּת  וּ תריןמתּפ טן תין 

ארחין)יןׁש בי ולא  ואוֹ רייתא(שבילין . 
אתוון וּ תרין בּ עשׂ רין אתכּ ית בּ הוּ 



זטא א רא ְִָָלחודש יא יו נב

וסיּ וּ מא, ׁש ירוּ תא בּ יּה  אקריהוי א 
ו דּ אתכּ סייא בּ גין אתגּ אּת ה. ייאא 

ׁש ירוּ תא דּ  וּ מאתר הוּ א, ואקרי
אב, ואקרי אּת ה, אקרי אׁש ּת כח,

טו )דּ כּת יב סג, אבינוּ .(ישעיה  אּת ה כּ י 

סבא,בּ אגּ דּת א ייבא רב דּ בי 
דּ ככּ  זעירא א, 

קדּ יׁש א עּת יקא אּת ה. אקרי אנּפ ין
וׁש ּפ יר. הוּ א. אקרי דּ אתכּ סייא,
ׁש ירוּ תא דּ  דּ א בּ אתר קרינן והׁש ּת א

ע אף אּת ה. גּ באׁש ּת כח 
ׁש ירוּ תא, הוי מנּ יּה  דּ אתכּ סייא,

אב והוּ א אב, והאיואקרי אבהן, 
דּ כּת יב קדּ יׁש א, מעּת יקא נפיק אב

זטא א רא ְִָָ נגלחודש יא יו

יב ) כח , ּת ּמ צא,(איוב  מאין והחכמה
אׁש ּת מוֹ דע. א  ּכ וּ בגין

כּ תיבּת א כג)חזי, הבין(שם  אהים 
והוּ א אב מּמ ׁש , דּ רכּ ּה  דּ רכּ ּה ,
 ּוכ מּמ ׁש , מקוֹ מּה  מקוֹ מּה , את ידע

דּ רכּ ּה  מׁש כּ ן מקומה  דרכה ,(ס "א  ולא  מש  
דרכה ) שכן וכל ממש  ׁש כּ ןמקומה  ּוכ ,

בּ יּה  דּ סּת ימא חכמה, ההיא
קדּ יׁש א. בּ עּת יקא

דּ כהאי ׁש ירוּ תא מנּ יּה חכמה א, 
ּת  וּ תריןמתּפ טן תין 

ארחין)יןׁש בי ולא  ואוֹ רייתא(שבילין . 
אתוון וּ תרין בּ עשׂ רין אתכּ ית בּ הוּ 

זטא א רא ְִָָלחודש יא יו נב

וסיּ וּ מא, ׁש ירוּ תא בּ יּה  אקריהוי א 
ו דּ אתכּ סייא בּ גין אתגּ אּת ה. ייאא 

ׁש ירוּ תא דּ  וּ מאתר הוּ א, ואקרי
אב, ואקרי אּת ה, אקרי אׁש ּת כח,

טו )דּ כּת יב סג, אבינוּ .(ישעיה  אּת ה כּ י 

סבא,בּ אגּ דּת א ייבא רב דּ בי 
דּ ככּ  זעירא א, 

קדּ יׁש א עּת יקא אּת ה. אקרי אנּפ ין
וׁש ּפ יר. הוּ א. אקרי דּ אתכּ סייא,
ׁש ירוּ תא דּ  דּ א בּ אתר קרינן והׁש ּת א

ע אף אּת ה. גּ באׁש ּת כח 
ׁש ירוּ תא, הוי מנּ יּה  דּ אתכּ סייא,

אב והוּ א אב, והאיואקרי אבהן, 
דּ כּת יב קדּ יׁש א, מעּת יקא נפיק אב

זטא א רא ְִָָ נגלחודש יא יו

יב ) כח , ּת ּמ צא,(איוב  מאין והחכמה
אׁש ּת מוֹ דע. א  ּכ וּ בגין

כּ תיבּת א כג)חזי, הבין(שם  אהים 
והוּ א אב מּמ ׁש , דּ רכּ ּה  דּ רכּ ּה ,
 ּוכ מּמ ׁש , מקוֹ מּה  מקוֹ מּה , את ידע

דּ רכּ ּה  מׁש כּ ן מקומה  דרכה ,(ס "א  ולא  מש  
דרכה ) שכן וכל ממש  ׁש כּ ןמקומה  ּוכ ,

בּ יּה  דּ סּת ימא חכמה, ההיא
קדּ יׁש א. בּ עּת יקא

דּ כהאי ׁש ירוּ תא מנּ יּה חכמה א, 
ּת  וּ תריןמתּפ טן תין 

ארחין)יןׁש בי ולא  ואוֹ רייתא(שבילין . 
אתוון וּ תרין בּ עשׂ רין אתכּ ית בּ הוּ 
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אב חכמה האי אמירן. ועשׂ ר
ׁש ירוּ תא חכמה וּ בהאי אבהן,
חכמה , ּכ וּ בגין אׁש ּת כח. וסיּ וּ מא

אתּפ ׁש טע כּ ד ּת ּת אה. חכמה אה 
כּ  אבהן, אב אקרי אחכמה א 

א י ּאתכ,בּ האי מתפשטןא כד  (ס"א  
אשתכלל לא  כלא  לאבהן, אב  אתקרי חכמות,

בהאי ) כד )דּ כּת יבאלא  קד , םכּ (תהלים  
עשׂ ית. בּ חכמה

אמרזקף וחדי, ידוֹ י ׁש מעוֹ ן רבּ י 
הוּ א עידּ ן וכגודּ אי אאה, 

דּ א. ׁש עתא בּ  אצטרי
ׁש עתאּת אנא, קדּ יׁש אבּ  דּ עּת יקא 

דּ כ סתימיןסתימאה 

זטא א רא ְִָָ נה לחודש יא יו

כּ בּ עא כּ עיןאתקנא, אתקין א 
דּ אתכּ  בּ אתר ונוּ קבּ א, וּ ידּ כר 

ונוּ קבּ א, אדּ כר אתקיימוּ  אא 
אחרא דכר )בּ קיּ וּ מא כעין (אלא (ס"א  

ונוּ קבּ א.בדכר ) דּ דכר
כּ והאי דּ כחכמה כּ דא א, 

מעּת יקא ואתנהיר נפקא
אקדּ יׁש א, אתנהיר בּ דכרא א 

אתּפ ׁש ט חכמה דּ האי ונוּ קבּ א,
דּ כר ואׁש ּת כח בּ ינה, מינּ יּה  ואּפ יק
אם. בּ ינה אב, חכמה הוּ א, ונוּ קבּ א

מתקחכמה בּ חד אוּ בינה, 
ונוּ קבּ א.אּת ק דּ כר וּ , 

כּ  בּ דכרוּ בגינייהוּ  אתקיּ ים א 

זטא א רא ְִָָלחודש יא יו נד 

אב חכמה האי אמירן. ועשׂ ר
ׁש ירוּ תא חכמה וּ בהאי אבהן,
חכמה , ּכ וּ בגין אׁש ּת כח. וסיּ וּ מא

אתּפ ׁש טע כּ ד ּת ּת אה. חכמה אה 
כּ  אבהן, אב אקרי אחכמה א 

א י ּאתכ,בּ האי מתפשטןא כד  (ס"א  
אשתכלל לא  כלא  לאבהן, אב  אתקרי חכמות,

בהאי ) כד )דּ כּת יבאלא  קד , םכּ (תהלים  
עשׂ ית. בּ חכמה

אמרזקף וחדי, ידוֹ י ׁש מעוֹ ן רבּ י 
הוּ א עידּ ן וכגודּ אי אאה, 

דּ א. ׁש עתא בּ  אצטרי
ׁש עתאּת אנא, קדּ יׁש אבּ  דּ עּת יקא 

דּ כ סתימיןסתימאה 

זטא א רא ְִָָ נה לחודש יא יו

כּ בּ עא כּ עיןאתקנא, אתקין א 
דּ אתכּ  בּ אתר ונוּ קבּ א, וּ ידּ כר 

ונוּ קבּ א, אדּ כר אתקיימוּ  אא 
אחרא דכר )בּ קיּ וּ מא כעין (אלא (ס"א  

ונוּ קבּ א.בדכר ) דּ דכר
כּ והאי דּ כחכמה כּ דא א, 

מעּת יקא ואתנהיר נפקא
אקדּ יׁש א, אתנהיר בּ דכרא א 

אתּפ ׁש ט חכמה דּ האי ונוּ קבּ א,
דּ כר ואׁש ּת כח בּ ינה, מינּ יּה  ואּפ יק
אם. בּ ינה אב, חכמה הוּ א, ונוּ קבּ א

מתקחכמה בּ חד אוּ בינה, 
ונוּ קבּ א.אּת ק דּ כר וּ , 

כּ  בּ דכרוּ בגינייהוּ  אתקיּ ים א 



זטא א רא ְִָָלחודש יא יו נד 

אב חכמה האי אמירן. ועשׂ ר
ׁש ירוּ תא חכמה וּ בהאי אבהן,
חכמה , ּכ וּ בגין אׁש ּת כח. וסיּ וּ מא

אתּפ ׁש טע כּ ד ּת ּת אה. חכמה אה 
כּ  אבהן, אב אקרי אחכמה א 

א י ּאתכ,בּ האי מתפשטןא כד  (ס"א  
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בהאי ) כד )דּ כּת יבאלא  קד , םכּ (תהלים  
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אמרזקף וחדי, ידוֹ י ׁש מעוֹ ן רבּ י 
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זטא א רא ְִָָלחודש יביו נו

דּ א האי,מונוּ קבּ א, אא 
יבמתקיּ ימין. 

אבׁש ירוּ תא אבכדּ א א, 
כ ּאתחבּ רו אבהן, הוּ  

בּ דא דּ א וּ נהירוּ  בּ דא, אב ,דּ א (חכמה  
י ) ב , (משלי דכתיב  אם , לבינהבינה אם  כי 

אוֹ ידוּ ,תקרא ) אתחבּ רוּ  כּ ד ,
מהימנוּ תא. ואתּפ ׁש טת

הכיבּ אגּ דּת א סבא ייבא רב דּ בי 
א בּ ינה, מהוּ  אּת אני, 

יוֹ " בּ דא, דּ א אתחבּ רוּ  בּ ה"א,כּ ד ד 
ואוֹ ידת. בּ ן ואּפ יקת אתעבּ רת,
י"ּה  בּ ן אקרי, בּ ינה , ּכ וּ בגין

זטא א רא ְִָָ נז לחודש יביו

דּ כ אׁש ּת כחוּ ׁש ימוּ תא א. 
בּ גוּ וייהוּ . וּ בן דּ מתחבּ רן, ּת רווייהוּ 

אׁש ּת כחדּ ככּ א בּ תקּ וּ נייהוּ  א, 
תרווייהוׁש ימוּ תא י "ה , בן (נ "א  

אשתכח בתקונייהו  בגווייהו , ובן דמתחברן ,

כללא ) דכלא , ואםדּ כשלימותא  אב א, 
וּ בת. בּ ן

אתייהבוּ יןאיןמ אה,גא 
עבּ ר דּ עאקדּ יׁש י וּ יוֹ נין 

בּ רי דקוּ דׁש א ארחוֹ י וידעין ונפקוּ ,
דּ  בּ הוּ הוּ א, סטאן ימינאא 

דּ כּת שׂ מאו י )יבא, יד , כּ י(הושע 
דּ רכי וצדּ יקיםיהויׁש רים 

דּ מאן חוּ קיּה  זכּ אה וגוֹ '. בם יכוּ 

זטא א רא ְִָָלחודש יביו נו

דּ א האי,מונוּ קבּ א, אא 
יבמתקיּ ימין. 

אבׁש ירוּ תא אבכדּ א א, 
כ ּאתחבּ רו אבהן, הוּ  

בּ דא דּ א וּ נהירוּ  בּ דא, אב ,דּ א (חכמה  
י ) ב , (משלי דכתיב  אם , לבינהבינה אם  כי 

אוֹ ידוּ ,תקרא ) אתחבּ רוּ  כּ ד ,
מהימנוּ תא. ואתּפ ׁש טת

הכיבּ אגּ דּת א סבא ייבא רב דּ בי 
א בּ ינה, מהוּ  אּת אני, 

יוֹ " בּ דא, דּ א אתחבּ רוּ  בּ ה"א,כּ ד ד 
ואוֹ ידת. בּ ן ואּפ יקת אתעבּ רת,
י"ּה  בּ ן אקרי, בּ ינה , ּכ וּ בגין

זטא א רא ְִָָ נז לחודש יביו
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אשתכח בתקונייהו  בגווייהו , ובן דמתחברן ,

כללא ) דכלא , ואםדּ כשלימותא  אב א, 
וּ בת. בּ ן
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עבּ ר דּ עאקדּ יׁש י וּ יוֹ נין 

בּ רי דקוּ דׁש א ארחוֹ י וידעין ונפקוּ ,
דּ  בּ הוּ הוּ א, סטאן ימינאא 

דּ כּת שׂ מאו י )יבא, יד , כּ י(הושע 
דּ רכי וצדּ יקיםיהויׁש רים 
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זטא א רא ְִָָלחודש יביו נח

וא סטי וא אוֹ רחוֹ י, מנדּ ע דּ זכי
דּ מ בּ הוּ . איטעי סתימיןין ין 

בּ הוּ , נהירין עיוֹ נין וקדּ יׁש י אינּ וּ ן,
א דּ בוּ צינא. מנּ הירוּ  דּ נהיר כּ מאן

מ אאתמסרוּ  אין מאןין א 
עא דּ א דּ מאן ונפיק, דּ עא

טב דּ האונפק אברי. דּ א יּה  
סתימא קדּ יׁש א עּת יקא קּמ י גּ יא

דּ מ סתימין, דּ כא נהריןין ין 
דּ רחימוּ תא בּ אׁש מוּ תא בּ בּ אי

וא הוּ א. בּ רי דקוּ דׁש א יןוּ דחיוּ  
דּ הא בּ הוּ  ידענא דּ הכא, בּ ני

בּ א ואתנהירן ונפקוּ , מעאוּ  ין,ין 
בּ כ אתנהירוּ וא והׁש ּת א הוּ . 

זטא א רא ְִָָ נט לחודש יביו

זכּ אה .דּ אצטרי כּ מה ׁש ימוּ תא בּ 
עמא. בּ ההוּ א עּמ הוֹ ן, חוּ קי

כּ אמר ׁש מעוֹ ן, דּ אמינארבּ י מה 
וכ קדּ יׁש א, מהדּ עּת יקא 

כּ  אנּפ ין, דּ זעיר חד,דּ אמינא א 
מכּ  חד הוּ א ייאּת אה,א 

ׁש מיּה  בּ רי הוּ א בּ רי ּפ ירוּ דא, בּ יּה 
ע ּו עעם מין.מי 

אב,ּת א דּ אקרי דּ א ׁש ירוּ תא חזי, 
דּ תיאתכּ  ייאבּ יוֹ "ד, 

כּ מּמ זּ  יוֹ "ד  ּכ וּ בגין קדּ יׁש א. יא 
דּ כ סתימא י' אחרנין, אתווןאתוון 
דּ כ וסיפא ריׁש א י' א.אחרן, 
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כּ  אנּפ ין, דּ זעיר חד,דּ אמינא א 
מכּ  חד הוּ א ייאּת אה,א 

ׁש מיּה  בּ רי הוּ א בּ רי ּפ ירוּ דא, בּ יּה 
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וא סטי וא אוֹ רחוֹ י, מנדּ ע דּ זכי
דּ מ בּ הוּ . איטעי סתימיןין ין 
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זטא א רא ְִָָלחודש יביו ס 

אקריוההוּ א ונפיק, דּ נגיד נהר 
ּת דירע דּ אתי דּ אתי, מא 

עדּ וּ נאו הוּ א והאי ּפ סיק. א 
עזכּ אהדּ צדּ יקיּ א דּ אתי,האי מא 

ּת דיר ודּ אׁש קי ּפ סיק,גנתא א 
כּ תיבע יא )יּה  נח , וּ כמוֹ צא(ישעיה  

וההוּ א מימיו, יכזּ בוּ  א אׁש ר מים
הד בּ יוֹ "ד, אברי דּ אתי הוּ אעמא א 

י )דכתיב ב , מעדן(בראשית יוֹ צא ונהר 
הגּ ן. את הׁש קוֹ ת

ו"ד.יוֹ "ד אתוון ּת רין י ּבּ אגּ דּת אכ 
ּת נינן, סבא ייבא רב דּ בי

כּ  ו"ד איאמאי בּ יוֹ "ד, נטיעהן א 
ודאי )דּ גּ נּת א ואית(ס "א  ו', אקרי דּ א, 

זטא א רא ְִָָ סא לחודש יגיו

ו' וּ מהאי ד', דּ איהי אחרא, גּ נּת א
ד' (ס "א אׁש ּת קייא ארבעה ) (דאיהי  

יוֹ צאראשים ) ונהר דּ כתיב רזא והיינוּ  ,
חכמה דּ א, עדן הוּ א מאן וגוֹ ', מעדן

הגּ ן,ע את הׁש קוֹ ת יוֹ "ד, ודא אה, 
והיה יּפ רד וּ מם ו', הוּ א דּ א

וכ ד', הוּ א דּ א ראׁש ים, אארבּ עה 
בּ יוֹ "ד.כּ י יג 

אבוּ בגין אקרי  ּככאב א, 
דּ כ ׁש ירוּ תא אאבהן, 

דּ כ(אקרי ) בּ יתא ,דּ כּת יב כד,א, (משלי  
בּ ית,ג) יבּ נה שירותא בּ חכמה י ' (מהאי  

דכלא ) וּ כתיבוסיומא  כד ), קד, (תהלים  
עשׂ ית.כּ  בּ חכמה ם 

זטא א רא ְִָָלחודש יביו ס 

אקריוההוּ א ונפיק, דּ נגיד נהר 
ּת דירע דּ אתי דּ אתי, מא 

עדּ וּ נאו הוּ א והאי ּפ סיק. א 
עזכּ אהדּ צדּ יקיּ א דּ אתי,האי מא 

ּת דיר ודּ אׁש קי ּפ סיק,גנתא א 
כּ תיבע יא )יּה  נח , וּ כמוֹ צא(ישעיה  

וההוּ א מימיו, יכזּ בוּ  א אׁש ר מים
הד בּ יוֹ "ד, אברי דּ אתי הוּ אעמא א 

י )דכתיב ב , מעדן(בראשית יוֹ צא ונהר 
הגּ ן. את הׁש קוֹ ת

ו"ד.יוֹ "ד אתוון ּת רין י ּבּ אגּ דּת אכ 
ּת נינן, סבא ייבא רב דּ בי

כּ  ו"ד איאמאי בּ יוֹ "ד, נטיעהן א 
ודאי )דּ גּ נּת א ואית(ס "א  ו', אקרי דּ א, 

זטא א רא ְִָָ סא לחודש יגיו

ו' וּ מהאי ד', דּ איהי אחרא, גּ נּת א
ד' (ס "א אׁש ּת קייא ארבעה ) (דאיהי  

יוֹ צאראשים ) ונהר דּ כתיב רזא והיינוּ  ,
חכמה דּ א, עדן הוּ א מאן וגוֹ ', מעדן

הגּ ן,ע את הׁש קוֹ ת יוֹ "ד, ודא אה, 
והיה יּפ רד וּ מם ו', הוּ א דּ א

וכ ד', הוּ א דּ א ראׁש ים, אארבּ עה 
בּ יוֹ "ד.כּ י יג 

אבוּ בגין אקרי  ּככאב א, 
דּ כ ׁש ירוּ תא אאבהן, 

דּ כ(אקרי ) בּ יתא ,דּ כּת יב כד,א, (משלי  
בּ ית,ג) יבּ נה שירותא בּ חכמה י ' (מהאי  

דכלא ) וּ כתיבוסיומא  כד ), קד, (תהלים  
עשׂ ית.כּ  בּ חכמה ם 
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זטא א רא ְִָָלחודש יגיו סב

ואבּ אתריּה , אתגּ ייא, א 
מדּ אתחבּ ר אתידע,
 ּכ וּ בגין בּ איּמ א, אתרמיז בּ איּמ א,

דּ כ כּ א וּ בּה איּמ א אתידע בּ ּה  א, 
דּ כ וסיּ וּ מא ׁש ירוּ תא אאתרמיז, 

אקרי ) כּ (חכמה  סתים דּ בּה  ,.אללכּ א 
קדּ יׁש א.אדּ כ ׁש מא , 

ודע רמיזנא כּ הׁש ּת א אמינא א 
מתגּ א והאידּ נא יוֹ מין, פיןין 

כּ  י' דּ איסטרין, ה' חכמה, בּ האי 
א ו"ה, בּ ינה, וקרינן ּת ריןאיּמ א, ין 

ּת נינן והא מאיּמ א, דּ מתעּט רן בּ נין,
אתכּ  יוֹ "דמכּ ידּ בינה א, 

בּ "ן, וּ מּפ קין בּ איּמ א, דּ מתחבּ רא

זטא א רא ְִָָ סגלחודש יגיו

י"ה, דּ אינּ וּ ן וא"ם א"ב בּ ינה, והיינוּ 
בּ גוּ וייהוּ . בּ ן

בּ ינהאסּת כּ איתהׁש ּת א א, 
אמאי ּת בוּ נה, ואקרי

ו ּת בוּ נה, אאקרי בּ ינה, אא 
דּ ינקא ׁש עתא בּ  אקרי, תריןּת בוּ נה 

וההיא ו"ה, דּ אינּ וּ ן וּ ב"ת, בּ "ן בּ נין,
דּ כ ּת בוּ נה, אקרי כּ ׁש עתא יא 

ו"ה,בּ א אינּ וּ ן וּ ב"ת בּ "ן אתוון, ין 
כּ וכ חד ּת בוּ נה.א והיינוּ  א, 

אמר,בּ ספרא סבא המנוּ נא דּ רב 
ׁש  מדּ  ּת קּ וּ נאמה כּ א 

דּ ג ואמר,קדמאה טז)י א , הנּ (שה"ש  
ותקּ וּ נא הוּ א, מהאי רעיתי, יפה
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כּ  י' דּ איסטרין, ה' חכמה, בּ האי 
א ו"ה, בּ ינה, וקרינן ּת ריןאיּמ א, ין 

ּת נינן והא מאיּמ א, דּ מתעּט רן בּ נין,
אתכּ  יוֹ "דמכּ ידּ בינה א, 

בּ "ן, וּ מּפ קין בּ איּמ א, דּ מתחבּ רא

זטא א רא ְִָָ סגלחודש יגיו

י"ה, דּ אינּ וּ ן וא"ם א"ב בּ ינה, והיינוּ 
בּ גוּ וייהוּ . בּ ן

בּ ינהאסּת כּ איתהׁש ּת א א, 
אמאי ּת בוּ נה, ואקרי

ו ּת בוּ נה, אאקרי בּ ינה, אא 
דּ ינקא ׁש עתא בּ  אקרי, תריןּת בוּ נה 

וההיא ו"ה, דּ אינּ וּ ן וּ ב"ת, בּ "ן בּ נין,
דּ כ ּת בוּ נה, אקרי כּ ׁש עתא יא 

ו"ה,בּ א אינּ וּ ן וּ ב"ת בּ "ן אתוון, ין 
כּ וכ חד ּת בוּ נה.א והיינוּ  א, 

אמר,בּ ספרא סבא המנוּ נא דּ רב 
ׁש  מדּ  ּת קּ וּ נאמה כּ א 

דּ ג ואמר,קדמאה טז)י א , הנּ (שה"ש  
ותקּ וּ נא הוּ א, מהאי רעיתי, יפה
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ואבּ אתריּה , אתגּ ייא, א 
מדּ אתחבּ ר אתידע,
 ּכ וּ בגין בּ איּמ א, אתרמיז בּ איּמ א,

דּ כ כּ א וּ בּה איּמ א אתידע בּ ּה  א, 
דּ כ וסיּ וּ מא ׁש ירוּ תא אאתרמיז, 
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זטא א רא ְִָָ סגלחודש יגיו

י"ה, דּ אינּ וּ ן וא"ם א"ב בּ ינה, והיינוּ 
בּ גוּ וייהוּ . בּ ן

בּ ינהאסּת כּ איתהׁש ּת א א, 
אמאי ּת בוּ נה, ואקרי

ו ּת בוּ נה, אאקרי בּ ינה, אא 
דּ ינקא ׁש עתא בּ  אקרי, תריןּת בוּ נה 

וההיא ו"ה, דּ אינּ וּ ן וּ ב"ת, בּ "ן בּ נין,
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ו"ה,בּ א אינּ וּ ן וּ ב"ת בּ "ן אתוון, ין 
כּ וכ חד ּת בוּ נה.א והיינוּ  א, 

אמר,בּ ספרא סבא המנוּ נא דּ רב 
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כּ  אקרי נוּ קבּ אּת ניינא, דּ איהי ה, 
תּת א.דּ  

דּ תרווייהוּ ואינּ וּ ן האידּ אמרי 
דּ  אינּ וּ ן,נוּ קבּ א אותּת א 

קדמאה דּ ה"א כּ הכי, אקרי ה,א 
כּ  אקרי בּ תראה זמניןה,וה"א 

סגיאין)ידיען סגּ יאין(לזמנין זמנין דּ הא 
דּ דכוּ רא עּמ ּה ,אינּ וּ ן, אתחבּ ר א 

כּ תיב,ואסּת  זמנא בּ ההוּ א מינּ ּה . ק 
יט ) יח , בּ נדּ תוא(ויקרא  אה 

ׁש עתאטוּ מאתּה  בּ  תקרב, א 
בּ עי וּ דכוּ רא נוּ קבּ א, דּ אתדכּ את

 ּכ אקרי כּ דין עּמ ּה , ה.אתחבּ רא 
אתייא.כּ כ מּמ ׁש  ה 

זטא א רא ְִָָ סה לחודש יגיו

(אב)איּמ א אפסיקהאי א 
דּ תרווייהוּ  מין,ערעוּ תא 

ׁש ריין, בּ חד נפקין, אפסבּ חד יקא 
ו דּ א, מן אסּת דּ א דּ א.א מן דּ א ק 

מעדן, יצא ונהר כּ תיב,  ּכ וּ בגין
ו ּת דיר הוּ איוֹ צא הדא אפסיק. א 

אׁש ר מים וּ כמוֹ צא אדכתיב, 
 ּכ וּ בגין מימיו. רעיתי,יכזּ בוּ  כּ תיב 

בּ אחדוּ תא ׁש ריין, דּ אחוה בּ רעוּ תא
אבׁש  כּ ימתא, אקרי ה,הכא 

דּ כוּ רא אתא עּמ ּה ,דּ כד אתחבּ רא 
כּ  כּ כהיא מּמ ׁש ,ה, אתייא איהי ה 

כּ  ּת ריוּ בגין , ּפ ריׁש דּ נוּ קבי ּת קּ וּ נין 
סתימא, דּ קדמיתא ּת קּ וּ נא ׁש מה,

זטא א רא ְִָָלחודש יגיו סד 

כּ  אקרי נוּ קבּ אּת ניינא, דּ איהי ה, 
תּת א.דּ  

דּ תרווייהוּ ואינּ וּ ן האידּ אמרי 
דּ  אינּ וּ ן,נוּ קבּ א אותּת א 

קדמאה דּ ה"א כּ הכי, אקרי ה,א 
כּ  אקרי בּ תראה זמניןה,וה"א 

סגיאין)ידיען סגּ יאין(לזמנין זמנין דּ הא 
דּ דכוּ רא עּמ ּה ,אינּ וּ ן, אתחבּ ר א 

כּ תיב,ואסּת  זמנא בּ ההוּ א מינּ ּה . ק 
יט ) יח , בּ נדּ תוא(ויקרא  אה 

ׁש עתאטוּ מאתּה  בּ  תקרב, א 
בּ עי וּ דכוּ רא נוּ קבּ א, דּ אתדכּ את

 ּכ אקרי כּ דין עּמ ּה , ה.אתחבּ רא 
אתייא.כּ כ מּמ ׁש  ה 

זטא א רא ְִָָ סה לחודש יגיו

(אב)איּמ א אפסיקהאי א 
דּ תרווייהוּ  מין,ערעוּ תא 

ׁש ריין, בּ חד נפקין, אפסבּ חד יקא 
ו דּ א, מן אסּת דּ א דּ א.א מן דּ א ק 

מעדן, יצא ונהר כּ תיב,  ּכ וּ בגין
ו ּת דיר הוּ איוֹ צא הדא אפסיק. א 

אׁש ר מים וּ כמוֹ צא אדכתיב, 
 ּכ וּ בגין מימיו. רעיתי,יכזּ בוּ  כּ תיב 

בּ אחדוּ תא ׁש ריין, דּ אחוה בּ רעוּ תא
אבׁש  כּ ימתא, אקרי ה,הכא 

דּ כוּ רא אתא עּמ ּה ,דּ כד אתחבּ רא 
כּ  כּ כהיא מּמ ׁש ,ה, אתייא איהי ה 

כּ  ּת ריוּ בגין , ּפ ריׁש דּ נוּ קבי ּת קּ וּ נין 
סתימא, דּ קדמיתא ּת קּ וּ נא ׁש מה,



זטא א רא ְִָָלחודש יגיו סד 
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ו דּ א, מן אסּת דּ א דּ א.א מן דּ א ק 

מעדן, יצא ונהר כּ תיב,  ּכ וּ בגין
ו ּת דיר הוּ איוֹ צא הדא אפסיק. א 

אׁש ר מים וּ כמוֹ צא אדכתיב, 
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דּ כוּ רא אתא עּמ ּה ,דּ כד אתחבּ רא 
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כּ  אקרי נוּ קבּ אּת ניינא, דּ איהי ה, 
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דּ תרווייהוּ ואינּ וּ ן האידּ אמרי 
דּ  אינּ וּ ן,נוּ קבּ א אותּת א 

קדמאה דּ ה"א כּ הכי, אקרי ה,א 
כּ  אקרי בּ תראה זמניןה,וה"א 

סגיאין)ידיען סגּ יאין(לזמנין זמנין דּ הא 
דּ דכוּ רא עּמ ּה ,אינּ וּ ן, אתחבּ ר א 

כּ תיב,ואסּת  זמנא בּ ההוּ א מינּ ּה . ק 
יט ) יח , בּ נדּ תוא(ויקרא  אה 

ׁש עתאטוּ מאתּה  בּ  תקרב, א 
בּ עי וּ דכוּ רא נוּ קבּ א, דּ אתדכּ את

 ּכ אקרי כּ דין עּמ ּה , ה.אתחבּ רא 
אתייא.כּ כ מּמ ׁש  ה 

זטא א רא ְִָָ סה לחודש יגיו

(אב)איּמ א אפסיקהאי א 
דּ תרווייהוּ  מין,ערעוּ תא 

ׁש ריין, בּ חד נפקין, אפסבּ חד יקא 
ו דּ א, מן אסּת דּ א דּ א.א מן דּ א ק 

מעדן, יצא ונהר כּ תיב,  ּכ וּ בגין
ו ּת דיר הוּ איוֹ צא הדא אפסיק. א 

אׁש ר מים וּ כמוֹ צא אדכתיב, 
 ּכ וּ בגין מימיו. רעיתי,יכזּ בוּ  כּ תיב 

בּ אחדוּ תא ׁש ריין, דּ אחוה בּ רעוּ תא
אבׁש  כּ ימתא, אקרי ה,הכא 

דּ כוּ רא אתא עּמ ּה ,דּ כד אתחבּ רא 
כּ  כּ כהיא מּמ ׁש ,ה, אתייא איהי ה 

כּ  ּת ריוּ בגין , ּפ ריׁש דּ נוּ קבי ּת קּ וּ נין 
סתימא, דּ קדמיתא ּת קּ וּ נא ׁש מה,
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ּת ניינא ותקּ וּ נא סתימא, דּ איהי בּ גין
כּ וּ  סתים וא יּת יר, האי.ּפ ריׁש  י 

בּ ההיאוּ בתר ׁש בחא  ּכ ּת י 
דּ כּת יבדּ עי ו,א, (שה "ש  

היאט ) בּ רה אּמ ּה  היא אחת
איּמ א דּ איהי וּ בגין יוֹ דּת ּה ,

דּ כ בּ עטרא וּ רעוּ תאמתעּט רא ה, 
עמין, מנּ ּה  אפסיק א דּ יוֹ "ד
דּ עבדין, חירוּ   ּכ בּ רׁש וּ תּה  אתיהיב

דּ כ חירוּ   ּכ,דּ חיּ יביּ א חירוּ   ּכ א, 
כ דּ כּת יבדכּ אה ל )א, טז , (ויקרא  

וּ כתיב עיכם, יכּפ ר הזּ ה ביוֹ ם כּ י
י ) כה , ׁש נת(ויקרא  את ׁש ּת ם וקדּ 

,יוֹ ב מאי היא, יוֹ ב ׁש נה החמים

זטא א רא ְִָָ סז לחודש ידיו

אמר דאּת  ח )כּ מה יז , יוּ ב(ירמיה וע 
נהריׁש  ההוּ א מוּ ם ׁש רׁש יו, ח 

וא ּת דיר, ואתי ונפיק, ונגיד דּ אתי
ידפסיק. 

ג)כּ תיב ב, בּ ינה(משלי אם כּ י 
, ֹקו ּת ּת ן ּת בוּ נה תקרא
ּת קרא, בּ ינה אם כּ י דּ אמר כּ יון

א ּת בוּ נה, כּ אּמ אי כּ מהא א 
ע מנּ ייהוּ  הי בּ ינהדּ אמינא, אה, 

וּ בן,ע ואם אב בּ ינה מּת בוּ נה, אה 
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אימא) ואודאי עייהוּ , רביעא
דּ תרין דּ כא אׁש ּת כח אתגּ ייא,
ואם דּ אב וּ כא ּת בוּ נה. אקרי בּ נין
אכא בּ עי וכד בּ ינה, אקרי וּ בן

אתכּ י.כּ  בּ האי א, 

חכמהוהאי אקרוּ ן וּ בן, ואם אב 
בּ ן דּ האי בּ גין ודעת, בּ ינה

אקרינטי ואּמ יּה  דּ אבוֹ י סימנין 
דּ תרווייהוּ . סהדוּ תא דּ הוּ א דּ עת,
דּ כּת יב בּ וּ כרא, אקרי בּ ן, והאי

כב ) ד , וּ בגין(שמות  ,ישׂ רא בכוֹ רי בּ ני
חוּ  ּת רין נטי בּ וּ כרא, קין,דּ אקרי 

ּת ת נטי בּ עטרוֹ י, אתרבּ י וכד
ּת רין , ּכ וּ בין  ּכ וּ בין חוּ קין,

זטא א רא ְִָָ סט לחודש ידיו

כּ  חוּ קין, וּ תת חדחוּ קין א 
הכימ והאי והאי חד )ה, הוי,(ס "א  

ירית. ואּמ יּה  דּ אבוֹ י ירוּ תא
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וכ גּ בוּ רה, דּ אקרי עטרא הוּ חד 
ואחיד ׁש יּה , בּ רי וֹ ן.מתעּט רין 

אוכד ענהרין ואם אב יּה ,ין 
ּת פיכּ  אקרוּ ן דּ ריׁש א,הוּ  ין 

נטיוכ כּ א וירית דּ א, א,בּ ן 
בּ כ יהיבואתּפ ט בּ ן והאי גּ וּ פא, 
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וע אּת זן, מנּ יּה  וּ ברּת א ברּת א, 
וכּ  ירית בּ רא מכּ אן אּפ נים 

ירית בּ רא וּ בּ רּת א, אּמ יּה אבוּ י 
בּ רּת א,ו אּת זן וּ מנּ יּה  בּ רּת א, א 
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א(מלכא ) דּ הא קדּ יׁש א, עּת יקא
וּ דבי דּ יי עבידנא,יקרא אבּ א ת 

קּמ יא בּ כּס וּ פא  ּאיעו דּ א בּ גין א 
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זכּ אי הני וכ הוּ א בּ רי דקוּ דׁש א
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דּ יי,דּ כ הוּ א בּ האי חדּ אן הוּ  
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בּ וּ צינא קדּ יׁש א בּ וּ צינא

בּ עאע ,וחיי וּ בכה ידוֹ י ארים אה, 
גמ בּ מאה אמר, חדא. דּ אה ה 

כּ  והׁש ּת אאצטערנא איוֹ מאי, 
ויתיב,יהבין אתּת קּ ף רׁש וּ תא. י 

ּת  וסגיד בּ שׂ פוותיּה , תורחיׁש  
ו יכיזמנין, הוה נׁש א בּ ר 

 ּאסּת כ ּכ בּ אתריּה , בּ יּה .א ׁש כּ ן 
דּ זכית ּפ וּ מא, ּפ וּ מא האי,כאמר, 

ו נפיק מבּ וּ ע .מבּ וּ ע אנגּ יבוּ  אא 
ע קרינןּפ סק. ( י ב , ונהר(בראשית  

וּ כתיב מעדן, יא )יוֹ צא נח , (ישעיה  
מימיו. יכזּ בוּ  א אׁש ר מים וּ כמוֹ צא
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עהאידּ נא דּ כאסהדנא יוֹ מיןי, 
ּת איבנא מחמידּ קאימנא, 

דּ א, דא )יוֹ מא רזא  לגלאה  רעותא  ,(נ "א  
בּ רעוּ תי סיק בידי )וא בּ ר(ס "א  

מתעּט ר דּ א בּ עטרא דּ הא האידּ נא,
ג בּ עינא והׁש ּת א יוֹ מא, אההאי 

הוּ א,מ בּ ריך דקוּ דׁש א קּמ יּה  ין 
כּ  ׁש יּה דּ הא בּ רי מתעּט רין והאיהוּ  . 

דוּ כּת יּה  מיע יתרחק א יוֹ מא
דּ א יוֹ מא  ּכ דּ הא אחרא, כּ יוֹ מא
ׁש רינא והׁש ּת א קיּ ימא, בּ רׁש וּ תי

מג איעוּ אה דּ א בּ גין ין, 
ׁש רינא והא דּ אתי, עמא בּ כּס וּ פא

טזאימא. 

זטא א רא ְִָָ עז לחודש טזיו

טו )כּ תיב פט, צדק(תהלים  , 
כּ סא מכוֹ ן וּ מׁש ּפ ט
מאן ,ּפ ני יקדּ מוּ  ואמת חסד
מחמי בּ האי,  ּיסּת כ חכּ ימא

דינוי )אוֹ רחוֹ י ע(ס"א  אה,דּ קדּ יׁש א 
דּ מתעּט רין דּ ינין דּ קׁש וֹ ט, דּ ינין

ע חמינאבּ כתרי דּ הא אין, 
מבּ וּ צינאדּ כ נהרין בּ וּ צינין הוּ  

טמירין,ע דּ כ טמירא אה, 
אתנהרא.כּ  דּ רגּ ין (נ "א הוּ  

לאתנהרא ) דרגין אינון וּ בההוּ אוכלהו
ודרגּ א, דּ רגּ א דּ בכ נהוֹ רא

וכ דּ אתגּ ייא, מה הוּ אתגייא 
בּ נהוֹ רא דּ א נהוֹ רא אחידן נהוֹ רין
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לאתנהרא ) דרגין אינון וּ בההוּ אוכלהו
ודרגּ א, דּ רגּ א דּ בכ נהוֹ רא

וכ דּ אתגּ ייא, מה הוּ אתגייא 
בּ נהוֹ רא דּ א נהוֹ רא אחידן נהוֹ רין

זטא א רא ְִָָלחודש טזיו עו

עהאידּ נא דּ כאסהדנא יוֹ מיןי, 
ּת איבנא מחמידּ קאימנא, 

דּ א, דא )יוֹ מא רזא  לגלאה  רעותא  ,(נ "א  
בּ רעוּ תי סיק בידי )וא בּ ר(ס "א  

מתעּט ר דּ א בּ עטרא דּ הא האידּ נא,
ג בּ עינא והׁש ּת א יוֹ מא, אההאי 

הוּ א,מ בּ ריך דקוּ דׁש א קּמ יּה  ין 
כּ  ׁש יּה דּ הא בּ רי מתעּט רין והאיהוּ  . 

דוּ כּת יּה  מיע יתרחק א יוֹ מא
דּ א יוֹ מא  ּכ דּ הא אחרא, כּ יוֹ מא
ׁש רינא והׁש ּת א קיּ ימא, בּ רׁש וּ תי

מג איעוּ אה דּ א בּ גין ין, 
ׁש רינא והא דּ אתי, עמא בּ כּס וּ פא

טזאימא. 

זטא א רא ְִָָ עז לחודש טזיו

טו )כּ תיב פט, צדק(תהלים  , 
כּ סא מכוֹ ן וּ מׁש ּפ ט
מאן ,ּפ ני יקדּ מוּ  ואמת חסד
מחמי בּ האי,  ּיסּת כ חכּ ימא

דינוי )אוֹ רחוֹ י ע(ס"א  אה,דּ קדּ יׁש א 
דּ מתעּט רין דּ ינין דּ קׁש וֹ ט, דּ ינין

ע חמינאבּ כתרי דּ הא אין, 
מבּ וּ צינאדּ כ נהרין בּ וּ צינין הוּ  

טמירין,ע דּ כ טמירא אה, 
אתנהרא.כּ  דּ רגּ ין (נ "א הוּ  

לאתנהרא ) דרגין אינון וּ בההוּ אוכלהו
ודרגּ א, דּ רגּ א דּ בכ נהוֹ רא

וכ דּ אתגּ ייא, מה הוּ אתגייא 
בּ נהוֹ רא דּ א נהוֹ רא אחידן נהוֹ רין
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ונהרין דּ א, בּ נהוֹ רא דּ א וּ נהוֹ רא דּ א,
דּ א. מן דּ א מתּפ רׁש ן וא בּ דא, דּ א

וּ בוּ צינא,דּ כנהוֹ רא בּ וּ צינא 
מ ּת קּ וּ ני כּ א,דּ אתקרוּ ן 

מ כּ כּ תרי נהיכּ א, וחד רחד 
דּ  נהוֹ רא בּ ההוּ א וגוואחיד אגו, 

כּ מתּפ רׁש   ּכ וּ בגין בּ חדבר, א 
אסּת  וכדּ רגּ א מק, בּ חד הא 

ו דּ א,אתעּט ר, מן דּ א מתּפ רׁש  א 
הוּ א. חד ׁש מיּה  וּ  איהוּ 

אקרידּ אתגּ נהוֹ רא ׁש אייא בוּ  
דּ דּ מ נהוֹ רא גו,גוכּ א, 

מה ) הוא  נהורא  סתים,(בההוא  נהוֹ רא ,
וא אתּפ רׁש  דּ א ההוּ א ׁש ריא וּ ביּה 

זטא א רא ְִָָ עט לחודש טזיו

וכהוּ וכאתגּ ייא. הוּ בּ וּ ציני, 
קדּ יׁש א מעּת יקא נהרין נהוֹ רין,

דּ כ בּ וּ צינאסתימא סתימין, 
מסּת כּ ע וכד כּ אה. נהוֹ ריןן, הוּ  

בּ וּ צינאדּ אתּפ טן, בּ ר אׁש ּת כח א 
וע דּ אטמר אתגּ אה, ייא.א 

דּ יקר,בּ אינּ וּ ן ׁש ין ׁש יבוּ  בוּ  
קׁש וֹ ט, ּת קּ וּ ני קׁש וֹ ט,
ּת רין אׁש ּת כחוּ  קׁש וֹ ט, בּ וּ ציני

דּ מ דּ כוּ רסייא ּת קּ וּ נא כּ א,בּ וּ צינין, 
ואינּ וּ ן וּ מׁש ּפ ט. צדק ואקרוּ ן

ׁש  וּ  דּ כׁש ירוּ תא, ימוּ תא 
כּ  מתעּט רין וּ בהני מהימנוּ תא. 

דּ  וכעידּ ינין ותּת א, סתיםא א 

זטא א רא ְִָָלחודש טזיו עח

ונהרין דּ א, בּ נהוֹ רא דּ א וּ נהוֹ רא דּ א,
דּ א. מן דּ א מתּפ רׁש ן וא בּ דא, דּ א

וּ בוּ צינא,דּ כנהוֹ רא בּ וּ צינא 
מ ּת קּ וּ ני כּ א,דּ אתקרוּ ן 

מ כּ כּ תרי נהיכּ א, וחד רחד 
דּ  נהוֹ רא בּ ההוּ א וגוואחיד אגו, 

כּ מתּפ רׁש   ּכ וּ בגין בּ חדבר, א 
אסּת  וכדּ רגּ א מק, בּ חד הא 

ו דּ א,אתעּט ר, מן דּ א מתּפ רׁש  א 
הוּ א. חד ׁש מיּה  וּ  איהוּ 

אקרידּ אתגּ נהוֹ רא ׁש אייא בוּ  
דּ דּ מ נהוֹ רא גו,גוכּ א, 

מה ) הוא  נהורא  סתים,(בההוא  נהוֹ רא ,
וא אתּפ רׁש  דּ א ההוּ א ׁש ריא וּ ביּה 

זטא א רא ְִָָ עט לחודש טזיו

וכהוּ וכאתגּ ייא. הוּ בּ וּ ציני, 
קדּ יׁש א מעּת יקא נהרין נהוֹ רין,

דּ כ בּ וּ צינאסתימא סתימין, 
מסּת כּ ע וכד כּ אה. נהוֹ ריןן, הוּ  

בּ וּ צינאדּ אתּפ טן, בּ ר אׁש ּת כח א 
וע דּ אטמר אתגּ אה, ייא.א 

דּ יקר,בּ אינּ וּ ן ׁש ין ׁש יבוּ  בוּ  
קׁש וֹ ט, ּת קּ וּ ני קׁש וֹ ט,
ּת רין אׁש ּת כחוּ  קׁש וֹ ט, בּ וּ ציני

דּ מ דּ כוּ רסייא ּת קּ וּ נא כּ א,בּ וּ צינין, 
ואינּ וּ ן וּ מׁש ּפ ט. צדק ואקרוּ ן

ׁש  וּ  דּ כׁש ירוּ תא, ימוּ תא 
כּ  מתעּט רין וּ בהני מהימנוּ תא. 

דּ  וכעידּ ינין ותּת א, סתיםא א 
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ונהרין דּ א, בּ נהוֹ רא דּ א וּ נהוֹ רא דּ א,
דּ א. מן דּ א מתּפ רׁש ן וא בּ דא, דּ א

וּ בוּ צינא,דּ כנהוֹ רא בּ וּ צינא 
מ ּת קּ וּ ני כּ א,דּ אתקרוּ ן 

מ כּ כּ תרי נהיכּ א, וחד רחד 
דּ  נהוֹ רא בּ ההוּ א וגוואחיד אגו, 

כּ מתּפ רׁש   ּכ וּ בגין בּ חדבר, א 
אסּת  וכדּ רגּ א מק, בּ חד הא 

ו דּ א,אתעּט ר, מן דּ א מתּפ רׁש  א 
הוּ א. חד ׁש מיּה  וּ  איהוּ 

אקרידּ אתגּ נהוֹ רא ׁש אייא בוּ  
דּ דּ מ נהוֹ רא גו,גוכּ א, 

מה ) הוא  נהורא  סתים,(בההוא  נהוֹ רא ,
וא אתּפ רׁש  דּ א ההוּ א ׁש ריא וּ ביּה 

זטא א רא ְִָָ עט לחודש טזיו

וכהוּ וכאתגּ ייא. הוּ בּ וּ ציני, 
קדּ יׁש א מעּת יקא נהרין נהוֹ רין,

דּ כ בּ וּ צינאסתימא סתימין, 
מסּת כּ ע וכד כּ אה. נהוֹ ריןן, הוּ  

בּ וּ צינאדּ אתּפ טן, בּ ר אׁש ּת כח א 
וע דּ אטמר אתגּ אה, ייא.א 

דּ יקר,בּ אינּ וּ ן ׁש ין ׁש יבוּ  בוּ  
קׁש וֹ ט, ּת קּ וּ ני קׁש וֹ ט,
ּת רין אׁש ּת כחוּ  קׁש וֹ ט, בּ וּ ציני

דּ מ דּ כוּ רסייא ּת קּ וּ נא כּ א,בּ וּ צינין, 
ואינּ וּ ן וּ מׁש ּפ ט. צדק ואקרוּ ן

ׁש  וּ  דּ כׁש ירוּ תא, ימוּ תא 
כּ  מתעּט רין וּ בהני מהימנוּ תא. 

דּ  וכעידּ ינין ותּת א, סתיםא א 

זטא א רא ְִָָלחודש טזיו עח

ונהרין דּ א, בּ נהוֹ רא דּ א וּ נהוֹ רא דּ א,
דּ א. מן דּ א מתּפ רׁש ן וא בּ דא, דּ א

וּ בוּ צינא,דּ כנהוֹ רא בּ וּ צינא 
מ ּת קּ וּ ני כּ א,דּ אתקרוּ ן 

מ כּ כּ תרי נהיכּ א, וחד רחד 
דּ  נהוֹ רא בּ ההוּ א וגוואחיד אגו, 

כּ מתּפ רׁש   ּכ וּ בגין בּ חדבר, א 
אסּת  וכדּ רגּ א מק, בּ חד הא 

ו דּ א,אתעּט ר, מן דּ א מתּפ רׁש  א 
הוּ א. חד ׁש מיּה  וּ  איהוּ 

אקרידּ אתגּ נהוֹ רא ׁש אייא בוּ  
דּ דּ מ נהוֹ רא גו,גוכּ א, 

מה ) הוא  נהורא  סתים,(בההוא  נהוֹ רא ,
וא אתּפ רׁש  דּ א ההוּ א ׁש ריא וּ ביּה 

זטא א רא ְִָָ עט לחודש טזיו

וכהוּ וכאתגּ ייא. הוּ בּ וּ ציני, 
קדּ יׁש א מעּת יקא נהרין נהוֹ רין,

דּ כ בּ וּ צינאסתימא סתימין, 
מסּת כּ ע וכד כּ אה. נהוֹ ריןן, הוּ  

בּ וּ צינאדּ אתּפ טן, בּ ר אׁש ּת כח א 
וע דּ אטמר אתגּ אה, ייא.א 

דּ יקר,בּ אינּ וּ ן ׁש ין ׁש יבוּ  בוּ  
קׁש וֹ ט, ּת קּ וּ ני קׁש וֹ ט,
ּת רין אׁש ּת כחוּ  קׁש וֹ ט, בּ וּ ציני

דּ מ דּ כוּ רסייא ּת קּ וּ נא כּ א,בּ וּ צינין, 
ואינּ וּ ן וּ מׁש ּפ ט. צדק ואקרוּ ן

ׁש  וּ  דּ כׁש ירוּ תא, ימוּ תא 
כּ  מתעּט רין וּ בהני מהימנוּ תא. 

דּ  וכעידּ ינין ותּת א, סתיםא א 



זטא א רא ְִָָלחודש טזיו פ

מׁש ּפ ט מהאי וצדק בּ ּמ ׁש ּפ ט.
אּת זן.

יח )ּה קרינןוּ זמנין יד , (בראשית  
מ צדק ׁש ם,וּ מכּ י  

כּ כּ ד מּמ ׁש ּפ ט, דּ ינין הוּ מתערין 
כּ  ׁש רחמי, בּ  מבּס םהוּ  דּ האי ימוּ , 

וכ מתּת קּ נין, ודינין צדק, הוּ האי 
ׁש ענחּת ין בּ  בּ רחמי,מא ימוּ  
דּ כר(אקרי )וּ כדין דּ מתחבּ רן ׁש עתא 

כּ  עמין וכ בּ רחמיונוּ קבּ א, הוּ  
וּ בחדוותא.

עוכד חוֹ בי מא,אסגּ יאוּ  
וּ דכוּ רא ׁש א, מקדּ  ואסּת אבת
ּת קּ יפא וחויא נוּ קבּ א, מן אתרחק

זטא א רא ְִָָ פא לחודש יזיו

וויׁש ריא דּ מּת זןעאתערא, מא 
כּ מה צדק, מהאי זמנא בּ ההוּ א

בּ עחבי מתערין טריקין מא,י 
מסּת  זכּ אין מעכּ מה מא,קין 

דּ אתרחקכּ וכ בּ גין ּמ ה, 
וּ מׁש ּפ ט נוּ קבּ א, מן אדּ כוּ רא 

וע דּ א. בּ צדק האיקרב 
כג)כּ תיב יג, נסּפ ה(משלי  ויׁש  

אתרחקבּ  דּ מׁש ּפ ט מׁש ּפ ט, א 
ו צדק, וצדקמהאי אתבּ סמא, א 

אחרא. מאתר יזינקא 

ׁש לוע אמר מדּ א כּ אמה 
טו ) ז, הכּ (קהלת  את ,

צדּ יק יׁש  הבי בּ ימי ראיתי

|מהבאר הק ה  האל תח ְְִֵַַַָָָָָֹ

 ימי ואריכת ביט  ילח זה בואי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָוא ת!
וכל והצלחה , ברכה  דק פע ה למת, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָבריא ת 

י עת. ְִֵמיני

יראל, ל  את מזה א ה  הה הפר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָבחלקת 
מלי הגר"א  י"ד)וכתב  פ '(י"ב, יראל אהב [ראה , ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָ

את מכיח  י הר למזה   ה כ ת דל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹקרח ]
עה מה ל על כר  מקל מע, א , ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָחבר
ה ב , חלק ל מקל  אז מע, לא  א וג ְְְְִֵֶַַַַָָָֹלד ר ת,
.  יהה חלק את  מ לקח  מע א ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹוזה 

ע "א)(בזהר קכ"ט רמה  למרפ' האד רי  אמר ְְְְְִִֶַָָָָָָָֹ
ע"ל. חיו , תר דרדי  מא לה למזה חייביא ְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָתר

בפרט זק ועד מער דיהיה ל א ספק   ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָבלי
פת יאמר ה הר  יה הבל ר ית ל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹינ קת
זכר ה ביא  הלאל הער את לפח  נזה  ,י ל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹא
,ויגאלנ צדקנ מיח  יבא  ותכ ,רנ ויב בא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָל ב 
הכינה  למע .רצ יהי  אמ ימינ מהרה רחמיְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ
הלאל הער  את לפח לסעד לת מכה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹה דה
"דא  מהימנא הרעיא  הבטחת הא לה לב ר  ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָה ביא

רחמי". מלתא  ְְֲִִֵַָָיפק

זטא א רא ְִָָלחודש טזיו פ
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מעד אחידן בּ דא,כּ אן דּ א י 
מ דּ סּת ימיןוּ מתּפ רׁש ן ין 

דּ כ סתימא קדּ יׁש א, בּ עּת יקא
א אחידן והי בּ אסתימין, ין.ין 

מ וּ האה אנּפ ין,מכּ אן דּ זעיר ין 
אתגּ  דּ א אינּ וּ ןאינּ וּ ן בּ אדּ רא, יין 

א ותּמ ן בּ בּ אי, סתימין דּ הווֹ 
מלין)אתּת קנוּ , סתימן כאן  הׁש ּת א(עד  

וכ ואתגּ יין, מאתּת קנוּ  יןהוּ  
כּ  וּ ברירין זכּ אהסתימין, הוּ , 
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ע מא,עמצטער 
ודּ  דּ צדק, בּ דינוֹ י יערע יוֹ קידא א 
ׁש ע בּ  דּ כּת יבמא כּ מה הוֹ בוֹ י, 

כ ) ל , פיה.(משלי  וּ מחתה אכה
חד,מכּ אן  ּכ כּ פוּ ם וּ האה, 
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טו )דּ כּת יב קמד , העם(תהלים  אׁש רי 
וגוֹ '.ׁש כּ כה וֹ  

בּ עּת יקאהאי ואם אב דּ אוֹ קימנא, 
הוּ א, הכי בּ תיקּ וּ נוֹ י, אחידן

דּ כ סתימאה מּמ וֹ חא סתימיןדּ הא 
נפקין)ייןּת  בּ יּה ,(נ "א  וּ מתאחדן (ואף , 

בלחודוי ) אתתקן קדישא  דעתיקא  גב  וכדעל ,
כּ מ(בכל )יסּת כּ וּ ן הוּ אי, א 

והוּ א הוי, הוּ א בּ חוֹ דוֹ י, עּת יקא
בּ יּה  ּת קּ וּ נין, הני וכ (אחידן,יהא, 

מוחא  מניה , מתפרשן לא  סתימן, ביה 

ביה ) תליא  ולא  אתגלייא  לא  .סתימאה 
נפקוּ , מוֹ חא מהאי ואם אב
וּ ביּה  ּת יין, וּ ביּה  בּ מזּ א, אתכּ יוּ 
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מ אוֹ קימנא והא ואחיד. יּת ייא 

בּ אדּ רא.
ונפיק,זכּ אה דּ עא דּ מאן חוּ קיּה  

יסטי דּ א אוֹ רחין, וינדּ ע
ושׂ מאא. עאיחימינא דּ א וּ מאן 

וּ כתיב אברי, דּ א יּה  טב ונפק,
י ) יד , דּ רכי(הושע  יׁש רים .יהוכּ י 

מסּת כּ אמר ׁש מעוֹ ן, הוינארבּ י 
דּ כתיבכּ  קרא, בּ האי יוֹ מא 

ג) לד , ּת תהיהובּ (תהלים  
וישׂ מחוּ , ענוים יׁש מעוּ  נפׁש י

כּ  קרא אתקיּ ים א,והאידּ נא 
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מהיטבא בּ תאׁש ּת וֹ  מטרד בּ ת 
כּ מה ודּ אי, זהב מי זהב, מי

בּ אדּ רא. דּ אוֹ קימנא

דּ רב(והא) דּ אגּ דּת א בּ ספרא 
אּת מר, סבא המנוּ נא

כּ מהויּ מ ודּ אי, הדר הדר, תחּת יו  ֹו 
אמר, מ )דאּת  כג, הדר,(ויקרא  עץ ּפ רי 

דאּת  כּ מה ,מהיטבא אׁש ּת וֹ  וׁש ם
וּ כתיב ּת מרים, כּ ּפ וֹ ת (תהליםאמר, 

יג) דּ איהיצב , יפרח, כּ ּת מר צדּ יק
בּ ת אתקריאת האי ונוּ קבּ א. דּ כר
דּ טרדין אתר מההוּ א בּ ת מטרד,

וּ כתיבכּ  אב, ואקרי אתדּ בּ קא, א 
יג) כח , וא(איוב  ערכּ ּה , ׁש  אנוֹ  ידע א

זטא א רא ְִָָ צא לחודש יחיו

בּ ת אחר, דּ בר החיּ ים. בּ ארץ ּת ּמ צא
דּ ינין, מתאחדין דּ מּס טרהא מאיּמ א,

זהב,כדּ טרדין מי בּ ת א. 
בּ תרין דּ נהירוּ  אנּפ ין, בּ תרין דּ ינקא

וּ בדינא. בּ חסד גּ וונין,

עעד אברי הווֹ אמאא 
וּ בגין בּ אנּפ ין, אנּפ ין מׁש גּ יחין

ע  ּכוע אתחרבוּ , קדמאי מיןמין 
בּ  אתעבידוּ .קדמאי ּת קּ וּ נא א 

דּ  אקריוההוּ א בּ תקּ וּ נא, הוה א 
מרצפא אוּ מנא כּ האי נצוֹ צין, זיקין

מרזפתא ) בּ מנא(ס "א  אכּת ׁש  כּ ד ,
עיבר, כ זיקין אּפ יק דּ פרזא,
היטין נפקין דּ נפקין, זיקין ואינּ וּ ן

דף
רצ ''ב
ע''ב
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ׁש ין, קדּ י דּ תּפ וּ חין חקא מּת זן וּ מנּ יּה 

ט דּ גוּ וּ מהאי טחניןא דּ א, גּ ּת א 
וּ ביּה  דּ אתי, עמא צדּ יקיּ יא מנּ א
אזדּ ּמ ן וא אחיּ יא. מתיּ יא זמינין

ט מהאי דּ נפ ההוּ אמנא בּ ר א, 
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וגוֹ '. המים  מּט האהים 
אחראהאי זמנא זמנא, בּ ההוּ א 
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אמ מתא, ּת ייא בּ מזּ א תא,א 
כּ מהוכ מזּ א, בּ האי ּת יין א 

דּ אוֹ קימנא.
עאּת ׁש עה רבּ וֹ א נטפין יןמין, 

ע גּ וּ וסמכין ּת א.גּ האי 
דּ כיא אוירא א,בּ כיאתכּ והאי 
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כּ   ּכבּ ת אזדּ מן כּ מהא ריׁש ין, ת 
דּ אמינא.

נטיףגּ גּ וּ בּ האי אנּפ ין דּ זעיר ּת א 
חוּ וראט מריׁש א (ואחידא 

טליה ) וההוּ א ,,גּ ווני בּ תרי אתחזי א 
ׁש ין, קדּ י דּ תּפ וּ חין חקא מּת זן וּ מנּ יּה 

ט דּ גוּ וּ מהאי טחניןא דּ א, גּ ּת א 
וּ ביּה  דּ אתי, עמא צדּ יקיּ יא מנּ א
אזדּ ּמ ן וא אחיּ יא. מתיּ יא זמינין

ט מהאי דּ נפ ההוּ אמנא בּ ר א, 
ישׂ רא דּ אזוּ  בּ זמנא זמנא

דּ כ עּת יקא הוּ  וזן א,בּ מדבּ רא, 
אׁש ּת כח דּ א מה אתר, מהאי

דכתיב הוּ א הדא ד )בתר, טז, (שמות 

זטא א רא ְִָָ צה לחודש יט יו

המים, מן חם כם ממטיר הנני
ד אמרכּ מה כח )אּת  כז, ויּת ן(בראשית  

וגוֹ '. המים  מּט האהים 
אחראהאי זמנא זמנא, בּ ההוּ א 

 ׁש מזוֹ נוֹ תיו קׁש ים ּת נינן,
והא הוּ א, בּ רי קוּ דׁש א קּמ י אדם
כּ ן וע ודּ אי, בּ מזּ א ּת ייא, בּ מזּ א
ּת ייא בּ זכוּ תא או וּ מזוֹ ני, חיּ י בּ ני

אמ מתא, ּת ייא בּ מזּ א תא,א 
כּ מהוכ מזּ א, בּ האי ּת יין א 

דּ אוֹ קימנא.
עאּת ׁש עה רבּ וֹ א נטפין יןמין, 

ע גּ וּ וסמכין ּת א.גּ האי 
דּ כיא אוירא א,בּ כיאתכּ והאי 
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כּ   ּכבּ ת אזדּ מן כּ מהא ריׁש ין, ת 
דּ אמינא.

נטיףגּ גּ וּ בּ האי אנּפ ין דּ זעיר ּת א 
חוּ וראט מריׁש א (ואחידא 

טליה ) וההוּ א ,,גּ ווני בּ תרי אתחזי א 
ׁש ין, קדּ י דּ תּפ וּ חין חקא מּת זן וּ מנּ יּה 

ט דּ גוּ וּ מהאי טחניןא דּ א, גּ ּת א 
וּ ביּה  דּ אתי, עמא צדּ יקיּ יא מנּ א
אזדּ ּמ ן וא אחיּ יא. מתיּ יא זמינין

ט מהאי דּ נפ ההוּ אמנא בּ ר א, 
ישׂ רא דּ אזוּ  בּ זמנא זמנא

דּ כ עּת יקא הוּ  וזן א,בּ מדבּ רא, 
אׁש ּת כח דּ א מה אתר, מהאי

דכתיב הוּ א הדא ד )בתר, טז, (שמות 

זטא א רא ְִָָ צה לחודש יט יו

המים, מן חם כם ממטיר הנני
ד אמרכּ מה כח )אּת  כז, ויּת ן(בראשית  

וגוֹ '. המים  מּט האהים 
אחראהאי זמנא זמנא, בּ ההוּ א 

 ׁש מזוֹ נוֹ תיו קׁש ים ּת נינן,
והא הוּ א, בּ רי קוּ דׁש א קּמ י אדם
כּ ן וע ודּ אי, בּ מזּ א ּת ייא, בּ מזּ א
ּת ייא בּ זכוּ תא או וּ מזוֹ ני, חיּ י בּ ני

אמ מתא, ּת ייא בּ מזּ א תא,א 
כּ מהוכ מזּ א, בּ האי ּת יין א 

דּ אוֹ קימנא.
עאּת ׁש עה רבּ וֹ א נטפין יןמין, 

ע גּ וּ וסמכין ּת א.גּ האי 
דּ כיא אוירא א,בּ כיאתכּ והאי 
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כּ  דּ הוּ א וכמכּ יכּ יון אא 
אנּפ וֹ ייאתכּ  אתּפ ׁש טוּ  בּ יּה , 

 ּכ נהוֹ רין בּ תרי סטרין, ןיתרין 
אסּת כּ מכּ  וכד בּ אנּפ יןא. אנּפ וֹ י וּ  

כּ  קדּ יׁש א, אּפ יםדּ עּת יקא אר א 
אּפ ים אר מאי מבעיאקרי, אפים  (אריך  

אליה ) ,דּ ארי בּ גין ּת נינן, הכי א 
אּפ ים, אר אב חיּ יביא. אּפ יּה 
אׁש ּת כח א דּ הא דּ אנּפ ין, אסוותא

בּ ע אאסוותא בּ זמנאמא, א 
בּ אנּפ ין. אנּפ ין כדּ אׁש גּ חין 

ּת גּ דּ גוּ אללבּ ח נהירין תּת א, 
ּת  ּת ימא ואי ת,נהוֹ רין, 

דּ אמינא, כּ מה אינּ וּ ן, ארבּ ע

זטא א רא ְִָָ צז לחודש כ יו

גּ ניזין וּ תרין ואּמ יּה , דּ אבוֹ י אחסנּת יּה 
כּ דּ  דּ מתעּט רן ׁש יּה ,הוֹ ן, בּ רי הוּ  

ּת פ דּ ריׁש אואינּ וּ ן בתר,ין 
ועא ונהרין, בּ סטרוֹ י יןמתחבּ רן 

חבּ ת דּ גוּ ת כּ גּ י נפקין ּת א, 
בּ כ וּ מתּפ טין בּ סטרוֹ י, גּ וּ פא.חד 

וּ מוֹ חאמתחבּ ריןיןוא מוֹ חי, בּ תרי 
כּ ּת  ואחידייתאה תפליןוֹ ן, (ואינון  

ומוחא  מוחי , בתרי מתחברין ואלין דרישא ,

חללי בתלת  ועאלין ונהרין לון, כליל  תליתאה 

בסטרוי, חד כל  נפקין לבתר  דגולגלתא ,

תליתאה מוחא  והאי גופא , בכל ומתפשטין

סטרא,אחיד ) וּ בהאי סטרא בּ האי
ואתעביד גּ וּ פא, בּ כ וּ מתּפ ט

זטא א רא ְִָָלחודש כ יו צו

כּ  דּ הוּ א וכמכּ יכּ יון אא 
אנּפ וֹ ייאתכּ  אתּפ ׁש טוּ  בּ יּה , 

 ּכ נהוֹ רין בּ תרי סטרין, ןיתרין 
אסּת כּ מכּ  וכד בּ אנּפ יןא. אנּפ וֹ י וּ  

כּ  קדּ יׁש א, אּפ יםדּ עּת יקא אר א 
אּפ ים אר מאי מבעיאקרי, אפים  (אריך  

אליה ) ,דּ ארי בּ גין ּת נינן, הכי א 
אּפ ים, אר אב חיּ יביא. אּפ יּה 
אׁש ּת כח א דּ הא דּ אנּפ ין, אסוותא

בּ ע אאסוותא בּ זמנאמא, א 
בּ אנּפ ין. אנּפ ין כדּ אׁש גּ חין 

ּת גּ דּ גוּ אללבּ ח נהירין תּת א, 
ּת  ּת ימא ואי ת,נהוֹ רין, 

דּ אמינא, כּ מה אינּ וּ ן, ארבּ ע

זטא א רא ְִָָ צז לחודש כ יו

גּ ניזין וּ תרין ואּמ יּה , דּ אבוֹ י אחסנּת יּה 
כּ דּ  דּ מתעּט רן ׁש יּה ,הוֹ ן, בּ רי הוּ  

ּת פ דּ ריׁש אואינּ וּ ן בתר,ין 
ועא ונהרין, בּ סטרוֹ י יןמתחבּ רן 

חבּ ת דּ גוּ ת כּ גּ י נפקין ּת א, 
בּ כ וּ מתּפ טין בּ סטרוֹ י, גּ וּ פא.חד 

וּ מוֹ חאמתחבּ ריןיןוא מוֹ חי, בּ תרי 
כּ ּת  ואחידייתאה תפליןוֹ ן, (ואינון  

ומוחא  מוחי , בתרי מתחברין ואלין דרישא ,

חללי בתלת  ועאלין ונהרין לון, כליל  תליתאה 

בסטרוי, חד כל  נפקין לבתר  דגולגלתא ,

תליתאה מוחא  והאי גופא , בכל ומתפשטין

סטרא,אחיד ) וּ בהאי סטרא בּ האי
ואתעביד גּ וּ פא, בּ כ וּ מתּפ ט
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כּ  דּ הוּ א וכמכּ יכּ יון אא 
אנּפ וֹ ייאתכּ  אתּפ ׁש טוּ  בּ יּה , 

 ּכ נהוֹ רין בּ תרי סטרין, ןיתרין 
אסּת כּ מכּ  וכד בּ אנּפ יןא. אנּפ וֹ י וּ  

כּ  קדּ יׁש א, אּפ יםדּ עּת יקא אר א 
אּפ ים אר מאי מבעיאקרי, אפים  (אריך  

אליה ) ,דּ ארי בּ גין ּת נינן, הכי א 
אּפ ים, אר אב חיּ יביא. אּפ יּה 
אׁש ּת כח א דּ הא דּ אנּפ ין, אסוותא

בּ ע אאסוותא בּ זמנאמא, א 
בּ אנּפ ין. אנּפ ין כדּ אׁש גּ חין 

ּת גּ דּ גוּ אללבּ ח נהירין תּת א, 
ּת  ּת ימא ואי ת,נהוֹ רין, 

דּ אמינא, כּ מה אינּ וּ ן, ארבּ ע

זטא א רא ְִָָ צז לחודש כ יו

גּ ניזין וּ תרין ואּמ יּה , דּ אבוֹ י אחסנּת יּה 
כּ דּ  דּ מתעּט רן ׁש יּה ,הוֹ ן, בּ רי הוּ  

ּת פ דּ ריׁש אואינּ וּ ן בתר,ין 
ועא ונהרין, בּ סטרוֹ י יןמתחבּ רן 

חבּ ת דּ גוּ ת כּ גּ י נפקין ּת א, 
בּ כ וּ מתּפ טין בּ סטרוֹ י, גּ וּ פא.חד 

וּ מוֹ חאמתחבּ ריןיןוא מוֹ חי, בּ תרי 
כּ ּת  ואחידייתאה תפליןוֹ ן, (ואינון  

ומוחא  מוחי , בתרי מתחברין ואלין דרישא ,

חללי בתלת  ועאלין ונהרין לון, כליל  תליתאה 

בסטרוי, חד כל  נפקין לבתר  דגולגלתא ,

תליתאה מוחא  והאי גופא , בכל ומתפשטין

סטרא,אחיד ) וּ בהאי סטרא בּ האי
ואתעביד גּ וּ פא, בּ כ וּ מתּפ ט

זטא א רא ְִָָלחודש כ יו צו

כּ  דּ הוּ א וכמכּ יכּ יון אא 
אנּפ וֹ ייאתכּ  אתּפ ׁש טוּ  בּ יּה , 

 ּכ נהוֹ רין בּ תרי סטרין, ןיתרין 
אסּת כּ מכּ  וכד בּ אנּפ יןא. אנּפ וֹ י וּ  

כּ  קדּ יׁש א, אּפ יםדּ עּת יקא אר א 
אּפ ים אר מאי מבעיאקרי, אפים  (אריך  

אליה ) ,דּ ארי בּ גין ּת נינן, הכי א 
אּפ ים, אר אב חיּ יביא. אּפ יּה 
אׁש ּת כח א דּ הא דּ אנּפ ין, אסוותא

בּ ע אאסוותא בּ זמנאמא, א 
בּ אנּפ ין. אנּפ ין כדּ אׁש גּ חין 

ּת גּ דּ גוּ אללבּ ח נהירין תּת א, 
ּת  ּת ימא ואי ת,נהוֹ רין, 

דּ אמינא, כּ מה אינּ וּ ן, ארבּ ע

זטא א רא ְִָָ צז לחודש כ יו

גּ ניזין וּ תרין ואּמ יּה , דּ אבוֹ י אחסנּת יּה 
כּ דּ  דּ מתעּט רן ׁש יּה ,הוֹ ן, בּ רי הוּ  

ּת פ דּ ריׁש אואינּ וּ ן בתר,ין 
ועא ונהרין, בּ סטרוֹ י יןמתחבּ רן 

חבּ ת דּ גוּ ת כּ גּ י נפקין ּת א, 
בּ כ וּ מתּפ טין בּ סטרוֹ י, גּ וּ פא.חד 

וּ מוֹ חאמתחבּ ריןיןוא מוֹ חי, בּ תרי 
כּ ּת  ואחידייתאה תפליןוֹ ן, (ואינון  

ומוחא  מוחי , בתרי מתחברין ואלין דרישא ,

חללי בתלת  ועאלין ונהרין לון, כליל  תליתאה 

בסטרוי, חד כל  נפקין לבתר  דגולגלתא ,

תליתאה מוחא  והאי גופא , בכל ומתפשטין

סטרא,אחיד ) וּ בהאי סטרא בּ האי
ואתעביד גּ וּ פא, בּ כ וּ מתּפ ט
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וּ מהאי כּ חדא, כּ ין גּ ווני ּת רי מנּ יּה 
ואיּמ א בּ אבּ א ואסהיד אנּפ וֹ י, נהיר
דּ עת. אקרי והוּ א דּ אנּפ וֹ י, גּ ווני

בדא )בּ דעת ג)כּ תיב,(ס "א  ב , א  (שמואל 
דּ עוֹ ת א בּ גיןיהוכּ י וגוֹ ', 

עיוֹ ת, נתכּ נוּ  וֹ  גּ ווני, בּ תרי דּ איהוּ 
א סתימאה, קדּ יׁש א עּת יקא אב
האי, נתכּ נוּ  טעמא מאי נתכּ נוּ ,
וּ כתיב חוּ קי, ּת רין דּ ירית בּ גין

כו ) כב , וגוֹ '.(ש "ב  ּת תחּס ד חסיד עם

חבריּ יא,והא אוֹ קימוּ  בּ קׁש וֹ ט 
יב )דּ כּת יב כט , ויּ גּ ד(בראשית  

הוּ א,יעקב אביה אחי כּ י רח 
דּ כ אוֹ קמוּ ּה  הא רזאויּ גּ ד, א 

דף
רצ ''ג
ע''א
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בּ ן הוּ א, רבקה בּ ן וכי דּ חכמתא.
רמז, יצחק, בּ ן כּ תיב וא רבקה,

האיוכ וע בּ חכמתא, רמיזא א 
בּ כ ׁש ים אתחזיאקרי וּ ביּה  א, 

ויּ גּ ד כּ תיב,  ּכ וּ בגין מהימנוּ תא,
ויּ אמר. כּ תיב וא יעקב,

בּ עטראהני דּ נהרין כּ מה גּ ווני, 
ועא בּ חדּ ריׁש א, יין 

בּ כגּ דּ גוּ  מתּפ טין הכי ּת א, 
בּ הוּ , אתאחיד וגוּ פא גּ וּ פא,
א סתימא, קדּ יׁש א עּת יקא
דּ הא יּה , ייאן וא נתכּ נוּ ,

ככּ  חידוּ  אׁש ּת כח, בּ חד א,א 
כ בּ יּה חיּ ים ּת ייא א א. 
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וּ מהאי כּ חדא, כּ ין גּ ווני ּת רי מנּ יּה 
ואיּמ א בּ אבּ א ואסהיד אנּפ וֹ י, נהיר
דּ עת. אקרי והוּ א דּ אנּפ וֹ י, גּ ווני

בדא )בּ דעת ג)כּ תיב,(ס "א  ב , א  (שמואל 
דּ עוֹ ת א בּ גיןיהוכּ י וגוֹ ', 
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סיס קביּה , אוּ דניּה  מכּ א
דּ מ ׁש יּה  מעבּ רי שׂ ערי ויפנה כּ א, 

מה בּ כ מכּ א יּה  ׁש מע ויּ  אוּ דנוֹ י,
כאדּ בעי. 

מתאחדאגוּ תאלבּ פ דּ שׂ ערי, 
בּ ארחא אוֹ רחא חד
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אוֹ רייתא,כּ  דּ פקּ וּ די אוֹ רחוֹ י 
עלייהו ) דּ יבבא(ואתמנן מאריהוֹ ן  ּכ .

וקוֹ צא, קוֹ צא בּ כ ּת יין ויה
חיּ יביא, רׁש ּת א מפרׁש ין ואינּ וּ ן
הדא ארחין, אינּ וּ ן ידעין דּ א

דכתיב יט )הוּ א ד , דּ ר(משלי  , 
א וכ כּ אפה. ּת ייןרׁש עים ין 

זטא א רא ְִָָ קגלחודש כא יו

כּ   ּכ וּ בגין ּת קּ יפין, הוּ בּ קוֹ צין 
ּת קּ יפין.

אתאחדןואוֹ קימנא ׁש עיען, בּ אינּ וּ ן 
דּ מתקא (ס "א מאריהוֹ ן 

י )דּ כתיב,דרחימותא ) כה , כּ (תהלים  
וכיהוארחוֹ ת ואמת, חסד 

סתימין מּמ וֹ חין דּ מׁש כין בּ גין , ּכ
מוֹ חא, מׁש ּת כחיוּ בגיןדּ רהיטי  ּכ 

מוֹ חאכּ  מחד אוֹ רחוֹ י. כּ פוּ ם חד 
אתמכן ׁש עיען, קוֹ צין בּ אינּ וּ ן

דּ מתק כּ א,מאריהוֹ ן דּ כּת יב 
ואמת,יהוארחוֹ ת חסד 
ּת קּ יפין,מּמ וֹ חא קוֹ צין בּ אינּ וּ ן ּת ניינא 

ותאת דּ יבבאמכן מאריהוֹ ן יין 

זטא א רא ְִָָלחודש כא יו קב

סיס קביּה , אוּ דניּה  מכּ א
דּ מ ׁש יּה  מעבּ רי שׂ ערי ויפנה כּ א, 

מה בּ כ מכּ א יּה  ׁש מע ויּ  אוּ דנוֹ י,
כאדּ בעי. 

מתאחדאגוּ תאלבּ פ דּ שׂ ערי, 
בּ ארחא אוֹ רחא חד
מנּ יּה  וּ מתּפ רׁש ן יוֹ מין, דּ עּת יק

אוֹ רייתא,כּ  דּ פקּ וּ די אוֹ רחוֹ י 
עלייהו ) דּ יבבא(ואתמנן מאריהוֹ ן  ּכ .

וקוֹ צא, קוֹ צא בּ כ ּת יין ויה
חיּ יביא, רׁש ּת א מפרׁש ין ואינּ וּ ן
הדא ארחין, אינּ וּ ן ידעין דּ א

דכתיב יט )הוּ א ד , דּ ר(משלי  , 
א וכ כּ אפה. ּת ייןרׁש עים ין 

זטא א רא ְִָָ קגלחודש כא יו

כּ   ּכ וּ בגין ּת קּ יפין, הוּ בּ קוֹ צין 
ּת קּ יפין.

אתאחדןואוֹ קימנא ׁש עיען, בּ אינּ וּ ן 
דּ מתקא (ס "א מאריהוֹ ן 

י )דּ כתיב,דרחימותא ) כה , כּ (תהלים  
וכיהוארחוֹ ת ואמת, חסד 

סתימין מּמ וֹ חין דּ מׁש כין בּ גין , ּכ
מוֹ חא, מׁש ּת כחיוּ בגיןדּ רהיטי  ּכ 

מוֹ חאכּ  מחד אוֹ רחוֹ י. כּ פוּ ם חד 
אתמכן ׁש עיען, קוֹ צין בּ אינּ וּ ן

דּ מתק כּ א,מאריהוֹ ן דּ כּת יב 
ואמת,יהוארחוֹ ת חסד 
ּת קּ יפין,מּמ וֹ חא קוֹ צין בּ אינּ וּ ן ּת ניינא 

ותאת דּ יבבאמכן מאריהוֹ ן יין 



זטא א רא ְִָָלחודש כא יו קב

סיס קביּה , אוּ דניּה  מכּ א
דּ מ ׁש יּה  מעבּ רי שׂ ערי ויפנה כּ א, 

מה בּ כ מכּ א יּה  ׁש מע ויּ  אוּ דנוֹ י,
כאדּ בעי. 

מתאחדאגוּ תאלבּ פ דּ שׂ ערי, 
בּ ארחא אוֹ רחא חד
מנּ יּה  וּ מתּפ רׁש ן יוֹ מין, דּ עּת יק

אוֹ רייתא,כּ  דּ פקּ וּ די אוֹ רחוֹ י 
עלייהו ) דּ יבבא(ואתמנן מאריהוֹ ן  ּכ .

וקוֹ צא, קוֹ צא בּ כ ּת יין ויה
חיּ יביא, רׁש ּת א מפרׁש ין ואינּ וּ ן
הדא ארחין, אינּ וּ ן ידעין דּ א

דכתיב יט )הוּ א ד , דּ ר(משלי  , 
א וכ כּ אפה. ּת ייןרׁש עים ין 

זטא א רא ְִָָ קגלחודש כא יו

כּ   ּכ וּ בגין ּת קּ יפין, הוּ בּ קוֹ צין 
ּת קּ יפין.

אתאחדןואוֹ קימנא ׁש עיען, בּ אינּ וּ ן 
דּ מתקא (ס "א מאריהוֹ ן 

י )דּ כתיב,דרחימותא ) כה , כּ (תהלים  
וכיהוארחוֹ ת ואמת, חסד 

סתימין מּמ וֹ חין דּ מׁש כין בּ גין , ּכ
מוֹ חא, מׁש ּת כחיוּ בגיןדּ רהיטי  ּכ 

מוֹ חאכּ  מחד אוֹ רחוֹ י. כּ פוּ ם חד 
אתמכן ׁש עיען, קוֹ צין בּ אינּ וּ ן

דּ מתק כּ א,מאריהוֹ ן דּ כּת יב 
ואמת,יהוארחוֹ ת חסד 
ּת קּ יפין,מּמ וֹ חא קוֹ צין בּ אינּ וּ ן ּת ניינא 

ותאת דּ יבבאמכן מאריהוֹ ן יין 

זטא א רא ְִָָלחודש כא יו קב

סיס קביּה , אוּ דניּה  מכּ א
דּ מ ׁש יּה  מעבּ רי שׂ ערי ויפנה כּ א, 

מה בּ כ מכּ א יּה  ׁש מע ויּ  אוּ דנוֹ י,
כאדּ בעי. 

מתאחדאגוּ תאלבּ פ דּ שׂ ערי, 
בּ ארחא אוֹ רחא חד
מנּ יּה  וּ מתּפ רׁש ן יוֹ מין, דּ עּת יק

אוֹ רייתא,כּ  דּ פקּ וּ די אוֹ רחוֹ י 
עלייהו ) דּ יבבא(ואתמנן מאריהוֹ ן  ּכ .

וקוֹ צא, קוֹ צא בּ כ ּת יין ויה
חיּ יביא, רׁש ּת א מפרׁש ין ואינּ וּ ן
הדא ארחין, אינּ וּ ן ידעין דּ א

דכתיב יט )הוּ א ד , דּ ר(משלי  , 
א וכ כּ אפה. ּת ייןרׁש עים ין 

זטא א רא ְִָָ קגלחודש כא יו

כּ   ּכ וּ בגין ּת קּ יפין, הוּ בּ קוֹ צין 
ּת קּ יפין.

אתאחדןואוֹ קימנא ׁש עיען, בּ אינּ וּ ן 
דּ מתקא (ס "א מאריהוֹ ן 

י )דּ כתיב,דרחימותא ) כה , כּ (תהלים  
וכיהוארחוֹ ת ואמת, חסד 

סתימין מּמ וֹ חין דּ מׁש כין בּ גין , ּכ
מוֹ חא, מׁש ּת כחיוּ בגיןדּ רהיטי  ּכ 

מוֹ חאכּ  מחד אוֹ רחוֹ י. כּ פוּ ם חד 
אתמכן ׁש עיען, קוֹ צין בּ אינּ וּ ן

דּ מתק כּ א,מאריהוֹ ן דּ כּת יב 
ואמת,יהוארחוֹ ת חסד 
ּת קּ יפין,מּמ וֹ חא קוֹ צין בּ אינּ וּ ן ּת ניינא 

ותאת דּ יבבאמכן מאריהוֹ ן יין 



זטא א רא ְִָָלחודש כא יו קד 

רׁש עיםוי דּ ר בּ הוּ  דּ כתיב ה, 
ׁש הכּ אפ יכּ  בּ ּמ ה ידעוּ  מאיא וּ , 

א מיירי, כּ אקא ידעוּ , אוֹ מרא 
ו בּ עאןידעין, בּ ּמ הא מנדּ ע. 

ׁש  איכּ  אוּ , בּ ּמ ה, אּת קרי 
ׁש  יכּ  דּ מתאחדיןבּ איּמ א בּ אינּ וּ ן וּ , 

דּ איּמ א, סטרא מאי דּ איּמ א, בּ סטר
מתאחדן מינּ יּה  ּת קּ יפא, גּ בוּ רה

וי דּ יבבא מּמ וֹ חאה.מאריהוֹ ן 
דּ אינּ וּ ןיתאּת  קוֹ צין בּ אינּ וּ ן ה, 

ות אתמכן ייןבּ אמצעיתא, 
דּ מידין ואקרוּ ן(דמארין)מאריהוֹ ן , 

וּ בהני נהירין, וא נהירין אנּפ ין
כו )כּ תיב ד , רגי,ּפ (משלי   ּמעג ס 

זטא א רא ְִָָ קה לחודש כא יו

ושׂ עריוכ קוֹ צין בּ אינּ וּ ן אׁש ּת כח א 
דּ ריׁש א.

מצחאגּ דּ גוּ מצחא ּת א 
ס "אאתּפ ּק דא) 

עלאתעקרא ) וכדחיּ יביּ א עוֹ בדיהוֹ ן, 
אתגּ  מצחא מתעריןהאי ייא, 

דּ דינין, דּ מאריהוֹ ן אאינּ וּ ן 
מצחא האי בּ עוֹ בדיהוֹ ן. מתכּ ּס פין
וּ בׁש עתא כּ וורדּ א, סוּ מקא

בּ האידּ אתגּ  דּ עּת יקא מצחא ייא 
כּ ת חוּ ורא אתהדּ רת גּ א,מצחא, 

אקרי רצוֹ ן עת ׁש עתא א.כוההיא 
ייבאבּ ספרא רב דּ בי דּ אגדּת א 

זכי מצח, אמר, סבא

זטא א רא ְִָָלחודש כא יו קד 

רׁש עיםוי דּ ר בּ הוּ  דּ כתיב ה, 
ׁש הכּ אפ יכּ  בּ ּמ ה ידעוּ  מאיא וּ , 

א מיירי, כּ אקא ידעוּ , אוֹ מרא 
ו בּ עאןידעין, בּ ּמ הא מנדּ ע. 

ׁש  איכּ  אוּ , בּ ּמ ה, אּת קרי 
ׁש  יכּ  דּ מתאחדיןבּ איּמ א בּ אינּ וּ ן וּ , 

דּ איּמ א, סטרא מאי דּ איּמ א, בּ סטר
מתאחדן מינּ יּה  ּת קּ יפא, גּ בוּ רה

וי דּ יבבא מּמ וֹ חאה.מאריהוֹ ן 
דּ אינּ וּ ןיתאּת  קוֹ צין בּ אינּ וּ ן ה, 

ות אתמכן ייןבּ אמצעיתא, 
דּ מידין ואקרוּ ן(דמארין)מאריהוֹ ן , 

וּ בהני נהירין, וא נהירין אנּפ ין
כו )כּ תיב ד , רגי,ּפ (משלי   ּמעג ס 

זטא א רא ְִָָ קה לחודש כא יו

ושׂ עריוכ קוֹ צין בּ אינּ וּ ן אׁש ּת כח א 
דּ ריׁש א.

מצחאגּ דּ גוּ מצחא ּת א 
ס "אאתּפ קּ דא) 

עלאתעקרא ) וכדחיּ יביּ א עוֹ בדיהוֹ ן, 
אתגּ  מצחא מתעריןהאי ייא, 

דּ דינין, דּ מאריהוֹ ן אאינּ וּ ן 
מצחא האי בּ עוֹ בדיהוֹ ן. מתכּ ּס פין
וּ בׁש עתא כּ וורדּ א, סוּ מקא

בּ האידּ אתגּ  דּ עּת יקא מצחא ייא 
כּ ת חוּ ורא אתהדּ רת גּ א,מצחא, 

אקרי רצוֹ ן עת ׁש עתא א.כוההיא 
ייבאבּ ספרא רב דּ בי דּ אגדּת א 

זכי מצח, אמר, סבא



זטא א רא ְִָָלחודש כא יו קד 

רׁש עיםוי דּ ר בּ הוּ  דּ כתיב ה, 
ׁש הכּ אפ יכּ  בּ ּמ ה ידעוּ  מאיא וּ , 

א מיירי, כּ אקא ידעוּ , אוֹ מרא 
ו בּ עאןידעין, בּ ּמ הא מנדּ ע. 

ׁש  איכּ  אוּ , בּ ּמ ה, אּת קרי 
ׁש  יכּ  דּ מתאחדיןבּ איּמ א בּ אינּ וּ ן וּ , 

דּ איּמ א, סטרא מאי דּ איּמ א, בּ סטר
מתאחדן מינּ יּה  ּת קּ יפא, גּ בוּ רה

וי דּ יבבא מּמ וֹ חאה.מאריהוֹ ן 
דּ אינּ וּ ןיתאּת  קוֹ צין בּ אינּ וּ ן ה, 

ות אתמכן ייןבּ אמצעיתא, 
דּ מידין ואקרוּ ן(דמארין)מאריהוֹ ן , 

וּ בהני נהירין, וא נהירין אנּפ ין
כו )כּ תיב ד , רגי,ּפ (משלי   ּמעג ס 

זטא א רא ְִָָ קה לחודש כא יו

ושׂ עריוכ קוֹ צין בּ אינּ וּ ן אׁש ּת כח א 
דּ ריׁש א.

מצחאגּ דּ גוּ מצחא ּת א 
ס "אאתּפ קּ דא) 

עלאתעקרא ) וכדחיּ יביּ א עוֹ בדיהוֹ ן, 
אתגּ  מצחא מתעריןהאי ייא, 

דּ דינין, דּ מאריהוֹ ן אאינּ וּ ן 
מצחא האי בּ עוֹ בדיהוֹ ן. מתכּ ּס פין
וּ בׁש עתא כּ וורדּ א, סוּ מקא

בּ האידּ אתגּ  דּ עּת יקא מצחא ייא 
כּ ת חוּ ורא אתהדּ רת גּ א,מצחא, 

אקרי רצוֹ ן עת ׁש עתא א.כוההיא 
ייבאבּ ספרא רב דּ בי דּ אגדּת א 

זכי מצח, אמר, סבא

זטא א רא ְִָָלחודש כא יו קד 

רׁש עיםוי דּ ר בּ הוּ  דּ כתיב ה, 
ׁש הכּ אפ יכּ  בּ ּמ ה ידעוּ  מאיא וּ , 

א מיירי, כּ אקא ידעוּ , אוֹ מרא 
ו בּ עאןידעין, בּ ּמ הא מנדּ ע. 

ׁש  איכּ  אוּ , בּ ּמ ה, אּת קרי 
ׁש  יכּ  דּ מתאחדיןבּ איּמ א בּ אינּ וּ ן וּ , 

דּ איּמ א, סטרא מאי דּ איּמ א, בּ סטר
מתאחדן מינּ יּה  ּת קּ יפא, גּ בוּ רה

וי דּ יבבא מּמ וֹ חאה.מאריהוֹ ן 
דּ אינּ וּ ןיתאּת  קוֹ צין בּ אינּ וּ ן ה, 

ות אתמכן ייןבּ אמצעיתא, 
דּ מידין ואקרוּ ן(דמארין)מאריהוֹ ן , 

וּ בהני נהירין, וא נהירין אנּפ ין
כו )כּ תיב ד , רגי,ּפ (משלי   ּמעג ס 

זטא א רא ְִָָ קה לחודש כא יו

ושׂ עריוכ קוֹ צין בּ אינּ וּ ן אׁש ּת כח א 
דּ ריׁש א.

מצחאגּ דּ גוּ מצחא ּת א 
ס "אאתּפ ּק דא) 

עלאתעקרא ) וכדחיּ יביּ א עוֹ בדיהוֹ ן, 
אתגּ  מצחא מתעריןהאי ייא, 

דּ דינין, דּ מאריהוֹ ן אאינּ וּ ן 
מצחא האי בּ עוֹ בדיהוֹ ן. מתכּ ּס פין
וּ בׁש עתא כּ וורדּ א, סוּ מקא

בּ האידּ אתגּ  דּ עּת יקא מצחא ייא 
כּ ת חוּ ורא אתהדּ רת גּ א,מצחא, 

אקרי רצוֹ ן עת ׁש עתא א.כוההיא 
ייבאבּ ספרא רב דּ בי דּ אגדּת א 

זכי מצח, אמר, סבא



זטא א רא ְִָָלחודש כא יו קו

ואי דּ עּת יקא, מצחא או,מצח, 
דאּת  כּ מה אתוון, ּת רין בּ ין ח' אׁש דּ י

יז)אמר כד , ּפ אתי(במדבר  וּ מחץ 
מוֹ אב.

בּ אתווןואוֹ קימנא, נצח דּ אקרי 
נצחים וכּמ ה רצוּ פין,

ע ואף אחרא,הווֹ , דּ נצח גּ ב 
אסּת (באתרא ) אחרא ואיתבּ נצח ק, 

בּ כ דּ מתּפ טין אחרנין, נצחים 
גּ וּ פא.

דּ צוּ בגין ׁש עּת א בּ  ׁש בּ תא וֹ תאדּ  
דּ  בּ גין יתערוּ ןדּ מנחה, א 

גּ  מצחאדּ ינין, קדיׁש א עּת יקא יא 

זטא א רא ְִָָ קז לחודש כביו

וכדּ י אתכּ פיין,יּה , דּ ינין 
ו אתעבידוּ .ואׁש ּת ככוּ  כבא 

ּת בּ האי דּ ינין,מצחא בּ ּת י כ"ד יין 
כדּ חצּ יפין אינּ וּ ן 

דּ כתיב כּ מה עג,בּ עוֹ בדיהוֹ ן, (תהלים  
דּ עהיא ) ויׁש  א ידע איכה ואמרוּ 

ארבּ ע אינּ וּ ן, עשׂ רים והא בעיוֹ ן.
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דּ אתכּ יןקביהוֹ  ספרים דּ כ"ד ן 
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ז)כּ תיב צד , יראה(תהלים  א ויּ אמרוּ  
וּ כתיב וגוֹ ', הא(שם )יּה  אזן הנוֹ טע 

וגוֹ '. יׁש מע
שׂ ערידּ עּת ּק וּ נא עינא, 

ׁש עוּ רא בּ  דּ מּת ׁש ערן
ּת ׁש  שׂ ערין מאינּ וּ ן אים, ףיין 
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דּ אׁש גחוּ תא, מארי מאה ׁש בע וּ 
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מע ּת ּת אי וּ בׁש עתאאינּ וּ ן אי. 

מע ּת ּת אי גּ ביני אי,דּ אתּפ רׁש ן 
מתּפ קּ חין אׁש גחא, אתר ויהבין
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וחמאן עיינין, אסּת חרוּ  מינּת יּה ,
בּ חוּ ורא ואסּת חן ּפ קיחא, עינא

אתכּ פייןדּ ייּה . אסּת חיין, וכד 
 ּכ וּ בגין ,ישׂ רא דּ דינין מאריהוֹ ן

כד )כּ תיב מד, תיׁש ן(תהלים  ּמ ה עוּ רה 
וגוֹ '.יהו הקיצה 

עיינין,ארבּ ע בּ אינּ וּ ן אתחזיין גּ וונין 
בּ ּת י ארבּ ע נהירין מאינּ וּ ן

מוֹ חא.דּ תפי בּ רהיטי דּ נהרין ין, 
עיני דּ אקרוּ ן ,יהוׁש בעה 

אוּ כּ מאואׁש גּ חוּ תא מגּ וון נפקי 
בּ אדּ רא, דּ אוֹ קימנא כּ מה דּ עינא,

ט )דּ כּת יב ג , אחת(זכריה  אבן ע 
מתהטין גּ וונין ואינּ וּ ן עינים, ׁש בעה
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אוֹ מּס וּ מקאבּ סטרייהוּ . חרנין,נפקין 
דּ אׁש גחוּ תא ואינּ וּ ןמארי דינא, 

ט )ןאקרוּ  טז, ב  דה "י יהועיני(עיין 
,הארץ בּ כ מׁש וֹ טטוֹ ת

בּ גין מׁש וֹ טטים, וא מׁש וֹ טטוֹ ת,
נפקיןדּ כ מירוֹ קא דּ ינא. הוּ  

ג דּ קיימין בּ יןאוֹ חרנין, עוֹ בדין אה 
דּ כתיב בּ יׁש , וּ בין כא )טב לד , כּ י(איוב 

וא איׁש , דּ רכי ע אקרוּ ן,עיניו ין 
ד ) מׁש וֹ טטים,יהועיני(זכריה  

בּ גין מׁש וֹ טטוֹ ת, וא מׁש וֹ טטים
וּ ביׁש . טב סטרין, תרין דּ אינּ וּ ן
 ּכ רחמי, אינּ וּ ן  ּכ נפקין מחוּ ורא,
בּ עמא, דּ מׁש ּת כּ חי טבאן אינּ וּ ן
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דּ כתיב בּ יׁש , וּ בין כא )טב לד , כּ י(איוב 
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אוֹ מּס וּ מקאבּ סטרייהוּ . חרנין,נפקין 
דּ אׁש גחוּ תא ואינּ וּ ןמארי דינא, 

ט )ןאקרוּ  טז, ב  דה "י יהועיני(עיין 
,הארץ בּ כ מׁש וֹ טטוֹ ת

בּ גין מׁש וֹ טטים, וא מׁש וֹ טטוֹ ת,
נפקיןדּ כ מירוֹ קא דּ ינא. הוּ  

ג דּ קיימין בּ יןאוֹ חרנין, עוֹ בדין אה 
דּ כתיב בּ יׁש , וּ בין כא )טב לד , כּ י(איוב 

וא איׁש , דּ רכי ע אקרוּ ן,עיניו ין 
ד ) מׁש וֹ טטים,יהועיני(זכריה  

בּ גין מׁש וֹ טטוֹ ת, וא מׁש וֹ טטים
וּ ביׁש . טב סטרין, תרין דּ אינּ וּ ן
 ּכ רחמי, אינּ וּ ן  ּכ נפקין מחוּ ורא,
בּ עמא, דּ מׁש ּת כּ חי טבאן אינּ וּ ן
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וּ כדין .ישׂ רא הוּ  אוֹ טבא
אסתחרן)אסּת חיין ּת ת(נ "א  אינּ וּ ן  ּכ 

עייהוּ . רחמא גּ ווני,
בּ דא,יןא דּ א מתערבין גּ וונין 

כּ  בּ דא, דּ א חדואתדּ בּ קן 
דּ יחבראוֹ זיף מגּ ווני בּ ריּה  יּה , 

דּ כ כּ מחוּ ורא, כּ דיהוּ  בּ יּה  ן 
ע חפי והוּ א ,אצטרי ּכ ּכ א, 

דּ  יכתּת אגּ וונין כּ א בּ ניין 
חוּ ורא,אסחראמאע וֹ ן 
אוּ כּ מאו והכאירוֹ קא,סוּ מקא 

כּ  חד, אתאחדןבּ אׁש גּ חוּ תא הוּ  
בּ חוּ ורא. ואסּת חיין

בּ עייןגּ בינוֹ י כּ ד בּ ר מׁש ּת כּ כין, א 

זטא א רא ְִָָ קיגלחודש כגיו

דּ חוּ ורא דּ גביניןגּ וונין בּ גין אׁש גּ חא, 
אתר גּ ווני,כאׁש גּ חאיהבין הוּ  

אינּ וּ ן אתר,ואי יהבין יכא יןא 
 ּו גּ ביניןאסּת כּ אׁש גחא אא, 

ו חדאקיימין, ׁש עּת א מׁש ּת כּ כין א 
אימתאׁש  ,,וסתמין ּפ קחין א 

ּפ קיחא עינא מוּ ם וּ פקחין, סתמין
ועעדּ קאי כּ תיבייהוּ , (יחזקאלדּ א 

יד ) ׁש וֹ ב.א , ו רצוֹ א כגוהחיּ וֹ ת 

כ )כּ תיבאוֹ קימנא,והא לג, (ישעיה  
נוהעיני ׁש ים ירוּ  ּת ראינה 

וּ כתיב יב )ׁש אנן, יא , עיני(דברים  ּת מיד 
מרׁש יתיהו בּ ּה  היא 

כּ ן, בּ עיא ׁש ים ירוּ  דּ הא וגוֹ ', הנה
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עייהוּ . רחמא גּ ווני,
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כּ  בּ דא, דּ א חדואתדּ בּ קן 
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דּ כ כּ מחוּ ורא, כּ דיהוּ  בּ יּה  ן 
ע חפי והוּ א ,אצטרי ּכ ּכ א, 

דּ  יכתּת אגּ וונין כּ א בּ ניין 
חוּ ורא,אסחראמאע וֹ ן 
אוּ כּ מאו והכאירוֹ קא,סוּ מקא 

כּ  חד, אתאחדןבּ אׁש גּ חוּ תא הוּ  
בּ חוּ ורא. ואסּת חיין
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כ )כּ תיבאוֹ קימנא,והא לג, (ישעיה  
נוהעיני ׁש ים ירוּ  ּת ראינה 
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,דּ עּת יקאעיני עינא כּ תיב, עינ 
דּ כ סתימא א,קדיׁש א 

עיני היאיהוהׁש ּת א, 
וּ בּ ּה , דּ אתחזיביׁש ,טב כּ מה 

חדא באשגחותא והכא ולירוקא, (לסומקא

גבינוי בחוורא, ואסתחיין  אסתחרן כלהו

לאשגחא) גוונין בעיין כד  משתכחי, ,לא
בּ קיּ וּ מא אתקיימוּ  א  ּכ בּ גין
ּת ראינה עינ והתם ּת דיר,
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י הׁש טעמא מאי ,ישׂ רא ּת פארת
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אוּ כּ מא בּ גוונא בּ קדרוּ תא ועיינין
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עיניא וּ פירׁש יהוין חזר , 
בּ  דּ ינא דּ הוּ א הנה, אמרׁש ית 

בּ סטרא אתאחד ודינא אףף, הא, 
דּ ע ועדגּ ב מּמ ׁש , דּ ינא הוּ א או 

ודּ אי, ׁש נה אחרית ׁש נה, אחרית
כּ תיב דּ הא אׁש ּת כח, דּ ינא

כא ) א , דּ היא(ישעיה  בּ ּה , יין צדק
הנה. אחרית

אּת א אקריבּ ףחזי, חוֹ דוֹ י 
בּ א דּ כר, סתיםראׁש וֹ ן, ף 

דּ  מה אתחבּ רוגניז כּ ד אתידע, א 
א אקריהאי אחרא, בּ אתר ף 

דּ אתחבּ רא, ּת ימא ואי א,ראׁש ית, 
אתגּ א ונהירא בּ יּה , וּ כדיןיא יּה , 

זטא א רא ְִָָ קיז לחודש כגיו

ואפי ראׁש ית, בּ האיאקרי וּ  
ׁש ראׁש ית, בּ ירוּ  אׁש גּ ח ם,יא 

אתקיּ ימתמדּ א בּ האי, הות א 
אב כּ תיב,ּת דירא, מרׁש ית 

כּ תיב,עוּ  דּ אתי כז)מא מא , (שם  
וגוֹ '. הנּ ם הנּ ה ציּ וֹ ן ראׁש וֹ ן

ּת קּ וּ נאחוֹ טמא אנפין, דּ זעיר 
כּ  ּפ רצוּ פאדּ פרצוּ פא, 

דּ א חוֹ טמא אׁש ּת מוֹ דע, בּ יּה 
קדּ יׁש א דּ עּת יקא כּ חוֹ טמא א 

דּ כ דּ חוֹ טמאסתימאה סתימין, 
דּ חיּ ים חיּ ים ,א)ל(לכ דּ עּת יקא, 

נפקין נוּ קבין מּת רין דּ הא
דּ חיּ ין זעירכרוּ חין בּ האי א, 
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כּ בּ האי גווני )גּ ווניּת ננא תרי (נ "א  
גּ וונא בּ כ בּ יּה , אחידן
דּ דינא מאריהוֹ ן כּ מה אחידן וּ גוונא

ּת ננא, בּ ההוּ א דּ אחידן (ובגיןקׁש יא, 
כּ כך ) מתבּ ּס מין אוא אהוּ  

דּ א וע דּ תּת א, דּ מדבּ חא בּ תננא
כא )כּ תיב, ח , יהוויּ רח(בראשית  

הנּ יחח, מהוּ  הנּ יחח, ריח את
רוּ ח. נחת דּ ינא דּ מארי אתבּ ּס מוּ תא
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הקּ רבּ ן אריח כּ תיב, ריחא את א 

דּ כ דּ אחידןהנּ יחח. גּ בוּ ראן הוּ  
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ימ גּ בוּ רוֹ תמי יהויׁש מיע 

ּת ה  ּכ. ֹתו 
מוהאי נוּ קבּ אחוֹ טמא, חד 

 ּכ דּ אכא אא נפק
ּת ננא, נוּ קבּ א מחד אין, ׁש אר
בּ אא מׁש ּת כּ כי והאי והאי
האי ואתגּ ייא דּ מדבּ חא, וּ תננא

כּ  ואׁש ּת כ קדיׁש א, א,עּת יקא 
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והאי אּפ ים, אר ואקרי וּ מתּפ ׁש ט,
נפיק ׁש רי, ּת ננא וכד זעיר, חוֹ טמא

וּ מאןבּ בהי דּ ינא, ואתעביד וּ , 
דּ עּת יקא,מעכּ ב חוֹ טמא האי, 

בּ אדּ רא,וכ דּ אמינא כּ מה א 
חברייא. ואתערוּ 

אוֹ קיםוּ בספרא סבא, המנוּ נא דּ רב 
מחד נוּ קבּ י, ּת רי הני
ורוּ חא נייחא וּ מחד ואא, ּת ננא

וּ שׂ מא ימינא בּ יּה  דּ אית א,טבא, 
דכתיב )וּ כתיב ז)(ס"א  יד , וֹ (הושע וריח 

כּ תיבכּ  וּ בנוּ קבּ א ט )בנוֹ ן, ז , (שה"ש  
בּ נוּ קבּ א וּ מה כּ ּת פוּ חים,  אּפ וריח

קאמר. וׁש ּפ יר בּ יּה , ׁש כּ ן  ּכ הכי

זטא א רא ְִָָ קכא לחודש כגיו

ויּ רחוּ מה ריחיהודּ אמר את 
סטרי, בּ תרי הנּ יחח הנּ יחח,

דּ אתגּ  נייחא קדּ יׁש אחד עּת יקא ייא 
דּ כ הוּ אסתימא דּ האי סתימין, 

ואתבּ ּס מוּ תא וחדכנייחא א, 
דּ  ּת ננאתאתבּ ּס מוּ תא בּ ההוּ א ּת א 

מּת רין דּ איהוּ  וּ בגין דּ מדבּ חא, ואא
וכ ניחח, כּ תיב בּ זעירסטרין, א 
אּת מר. אנּפ ין

וּ ביׁש ,אוּ דניןּת רי טב מׁש מע 
ס חד,קיןותרווייהוּ  

טז)דּ כתיב יט , ב  יהוהּט ה(מלכים  
אוּ דנא ׁש מע. וּ  אזנ ֹבּ גו גוֹ  

ּת דּ י עקימין,יּה , בּ רׁש ימין ייא 
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וכ ניחח, כּ תיב בּ זעירסטרין, א 
אּת מר. אנּפ ין

וּ ביׁש ,אוּ דניןּת רי טב מׁש מע 
ס חד,קיןותרווייהוּ  
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ק דּ יתעכּ ב בּ מוֹ חא,אעאבּ גין א 
ו מוֹ חא, בּ יּה  בּ בהיויבחין וּ ,א 

בּ בהימדּ כ דּ הוי הוהוּ ה א 
ׁש  כדימתא.בּ חכמתא 

ּת אמאוּ דנין כּ ין מאריהוֹ ןיין 
דּ נט קדּ גדפין, אין 

וכמע אקרוּ ןמא, הכי הוּ  
א ) יא , דּ כּת יביהואזני(במדבר  , 

כ )בּ הוּ  י , יוֹ י(קהלת  המים עוֹ ף כּ י 
י ֹיו המים עוֹ ף כּ י וגוֹ ',  ֹהקּ ו את
הׁש ּת א קׁש יא, קרא האי , ֹהקּ ו את
ריׁש א דּ הא הכא, איכּ א  ֹקו מאי

מ בּ מדּ ע גּ ם כּ תיב, אדּ קרא  
וּ בחדריּת ק כּ תיב, בּ מדּ ע , 

זטא א רא ְִָָ קכגלחודש כדיו

כּ י טעמא, מאי וגוֹ '. מׁש כּ ב
והא , ֹהקּ ו את י ֹיו המים עוֹ ף

קא. הכא כּ אאיכּ א ודּ אי 
דּ  וכמה נׁש , בּ ר מהחׁש יב 
מבּ וֹ י,בּ דּ יסּת כּ  עביד ה,א 

דּ אּפ יק בּ שׂ פוותיּה ,עד ואףיּה  
דּ איהוּ ע בּ יּה ,גּ ב אתכּ וּ ון א 

מ מתבּ קעאוההיא דּ אּפ יק, ה 
וסבּ אוירא, וטסאואזא קא 

קא, מנּ יּה  ואתעביד בּ עמא,
מארי יּה  נטין קא וההוּ א

וס מכּ א,דּ גדפין, יּה  קין 
דכתיב הוּ א הדא בּ אוּ דנוֹ י, ועיּ י

כה ) ה , ׁש מע(דברים  אתיהוויּ  

דף
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דּ בריכם,  ֹא )קו יא , ׁש מע(במדבר  ויּ  
אּפ וֹ .יהו ויּ חר 

כּ וּ בגין  ּכצדּ בעי וּ בעוּ תא וֹ תא 
בּ רי קוּ דׁש א מקּ ּמ י נׁש  בּ ר

בּ עי מהוּ א, בּ שׂ פוותיּה ,אּפ קא ין 
אּפ יקדּ אי צוֹ ן,א וֹ תיּה או 

וצ וכיוןוֹ תא, בּ עוּ תא, בּ עוּ תיּה  או 
בּ אוירא,דּ מ מתבּ קּ עין נפקין, ין 
קוס ואתעבידוּ  וטסין א,קין 

דּ נטיונטי מאן ואחידוֹ ן ,,וֹ ן 
לכתרא )אתרא בּ ריׁש א(נ "א  קדיׁש א, 

כּ א.דּ מ 
נטיפאחתלמּת  נטיף דּ מוֹ חי, י 

נח אקרי וההוּ א אוּ דנין, 

זטא א רא ְִָָ קכה לחודש כדיו

אמר דאּת  כּ מה ג)כּ רית, יז, נח(מ "א  
דּ אוּ דנין, כּ רוּ תא כּ וֹ מר כּ רית,
עקימא, בּ ההוּ א עיּ י וקא
דּ ההוּ א נהרא בּ ההוּ א ואׁש ּת אב
ּת ּמ ן, אתעכּ ב וּ כדין נטיפא,
הוּ א הדא ביׁש , טב בּ ין ואתבּ חין

ג)דכתיב לד , מ(איוב אזן ּת בחן,כּ י ין 
מ אזן טעמא מוּ םוּ מאי ּת בחן, ין 

נהרא בּ ההוּ א קא דּ אתעכּ ב
וא דּ אוּ דנין, בּ עקימוּ תא דּ נטיפא,
בּ ין אתבּ חין  ּכ וּ בגין בּ בהיוּ . עיּ י

ׁש . בי אכוֹ ,(שם )טב יטעם וחי 
בּ גין , ֹאכו יטעם חי טעמא מאי
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בּ ין ויתבּ חן, יטעם דּ א וע בּ גוּ פא,
מרירוּ . מתיקא

ּת בּ האי דּ אוּ דנין, נוּ קבּ יןנוּ קבּ א יין 
דּ עיינין, נוּ קבּ א אוֹ חרנין,
דּ חוֹ טמא, נוּ קבּ א דּ פוּ מא, נוּ קבּ א

ק דּ עיּ ימההוּ א בּ נוּ קבּ אא 
עיּ י אצטרי אי נוּ קבידּ אוּ דנין, 

ק מההוּ א דּ מעין ונבעין א,דּ עיינין, 
עיּ י אצטרי דּ חוֹ טמאאי נוּ קבּ א 

ואא ּת ננא וּ מּפ קי ׁש קא, דּ פרדּ 
ק דכתיב,מההוּ א הוּ א הדא א, 

א ) יא , ׁש מע(במדבר  ויּ חריהוויּ  
אׁש  בּ ם וּת בער ואייהואּפ וֹ  . 

נוּ קבּ א קא ההוּ א עיּ י אצטרי

זטא א רא ְִָָ קכז לחודש כדיו

וּ מ מדּ פוּ מא, וגזר יגזרין)ין (נ"א  
כּ  קא קאמההוּ א מההוּ א א, 

ואתרגּ יׁש  גּ וּ פא, בּ כ עיּ י דּ אוּ דנין.
כּ  תלייא )אמנּ יּה , כמה  ייאּת (ס"א  

דּ נטיר מאן זכּ אה אוּ דנא, בּ האי
כּ תיבמ דּ א ע יד )וֹ י, לד, נצוֹ ר(תהלים  

מרמה. מדּ בּ ר וּ שׂ פתי מרע ׁש וֹ נ

ׁש מיעה,האי בּ יּה  קרי אוּ דנא 
אתכּ  אינּ וּ ןיוּ בׁש מיעה ן 

אתכּ  חכמה דּ כתיבימוֹ חי, בּ יּה , 
ט ) ג, ׁש וֹ מע,(מ "א  ב  ּעבד ונתּת 

אמר דּ אּת  כּ מה י )בּ ינה, ג, דּ בּ ר(ש "א  
, ּעבד ׁש וֹ מע כו )כּ י יח , כּ י(מ "ב  

אנחנוּ , כלא )ׁש וֹ מעים תליין דּ עת(ובהני  , 
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בּ ין ויתבּ חן, יטעם דּ א וע בּ גוּ פא,
מרירוּ . מתיקא

ּת בּ האי דּ אוּ דנין, נוּ קבּ יןנוּ קבּ א יין 
דּ עיינין, נוּ קבּ א אוֹ חרנין,
דּ חוֹ טמא, נוּ קבּ א דּ פוּ מא, נוּ קבּ א

ק דּ עיּ ימההוּ א בּ נוּ קבּ אא 
עיּ י אצטרי אי נוּ קבידּ אוּ דנין, 

ק מההוּ א דּ מעין ונבעין א,דּ עיינין, 
עיּ י אצטרי דּ חוֹ טמאאי נוּ קבּ א 

ואא ּת ננא וּ מּפ קי ׁש קא, דּ פרדּ 
ק דכתיב,מההוּ א הוּ א הדא א, 

א ) יא , ׁש מע(במדבר  ויּ חריהוויּ  
אׁש  בּ ם וּת בער ואייהואּפ וֹ  . 

נוּ קבּ א קא ההוּ א עיּ י אצטרי

זטא א רא ְִָָ קכז לחודש כדיו

וּ מ מדּ פוּ מא, וגזר יגזרין)ין (נ"א  
כּ  קא קאמההוּ א מההוּ א א, 

ואתרגּ יׁש  גּ וּ פא, בּ כ עיּ י דּ אוּ דנין.
כּ  תלייא )אמנּ יּה , כמה  ייאּת (ס"א  

דּ נטיר מאן זכּ אה אוּ דנא, בּ האי
כּ תיבמ דּ א ע יד )וֹ י, לד, נצוֹ ר(תהלים  

מרמה. מדּ בּ ר וּ שׂ פתי מרע ׁש וֹ נ

ׁש מיעה,האי בּ יּה  קרי אוּ דנא 
אתכּ  אינּ וּ ןיוּ בׁש מיעה ן 

אתכּ  חכמה דּ כתיבימוֹ חי, בּ יּה , 
ט ) ג, ׁש וֹ מע,(מ "א  ב  ּעבד ונתּת 

אמר דּ אּת  כּ מה י )בּ ינה, ג, דּ בּ ר(ש "א  
, ּעבד ׁש וֹ מע כו )כּ י יח , כּ י(מ "ב  

אנחנוּ , כלא )ׁש וֹ מעים תליין דּ עת(ובהני  , 



זטא א רא ְִָָלחודש כדיו קכו

בּ ין ויתבּ חן, יטעם דּ א וע בּ גוּ פא,
מרירוּ . מתיקא

ּת בּ האי דּ אוּ דנין, נוּ קבּ יןנוּ קבּ א יין 
דּ עיינין, נוּ קבּ א אוֹ חרנין,
דּ חוֹ טמא, נוּ קבּ א דּ פוּ מא, נוּ קבּ א

ק דּ עיּ ימההוּ א בּ נוּ קבּ אא 
עיּ י אצטרי אי נוּ קבידּ אוּ דנין, 

ק מההוּ א דּ מעין ונבעין א,דּ עיינין, 
עיּ י אצטרי דּ חוֹ טמאאי נוּ קבּ א 

ואא ּת ננא וּ מּפ קי ׁש קא, דּ פרדּ 
ק דכתיב,מההוּ א הוּ א הדא א, 

א ) יא , ׁש מע(במדבר  ויּ חריהוויּ  
אׁש  בּ ם וּת בער ואייהואּפ וֹ  . 

נוּ קבּ א קא ההוּ א עיּ י אצטרי

זטא א רא ְִָָ קכז לחודש כדיו

וּ מ מדּ פוּ מא, וגזר יגזרין)ין (נ"א  
כּ  קא קאמההוּ א מההוּ א א, 

ואתרגּ יׁש  גּ וּ פא, בּ כ עיּ י דּ אוּ דנין.
כּ  תלייא )אמנּ יּה , כמה  ייאּת (ס"א  

דּ נטיר מאן זכּ אה אוּ דנא, בּ האי
כּ תיבמ דּ א ע יד )וֹ י, לד, נצוֹ ר(תהלים  

מרמה. מדּ בּ ר וּ שׂ פתי מרע ׁש וֹ נ

ׁש מיעה,האי בּ יּה  קרי אוּ דנא 
אתכּ  אינּ וּ ןיוּ בׁש מיעה ן 

אתכּ  חכמה דּ כתיבימוֹ חי, בּ יּה , 
ט ) ג, ׁש וֹ מע,(מ "א  ב  ּעבד ונתּת 

אמר דּ אּת  כּ מה י )בּ ינה, ג, דּ בּ ר(ש "א  
, ּעבד ׁש וֹ מע כו )כּ י יח , כּ י(מ "ב  

אנחנוּ , כלא )ׁש וֹ מעים תליין דּ עת(ובהני  , 

זטא א רא ְִָָלחודש כדיו קכו

בּ ין ויתבּ חן, יטעם דּ א וע בּ גוּ פא,
מרירוּ . מתיקא

ּת בּ האי דּ אוּ דנין, נוּ קבּ יןנוּ קבּ א יין 
דּ עיינין, נוּ קבּ א אוֹ חרנין,
דּ חוֹ טמא, נוּ קבּ א דּ פוּ מא, נוּ קבּ א

ק דּ עיּ ימההוּ א בּ נוּ קבּ אא 
עיּ י אצטרי אי נוּ קבידּ אוּ דנין, 

ק מההוּ א דּ מעין ונבעין א,דּ עיינין, 
עיּ י אצטרי דּ חוֹ טמאאי נוּ קבּ א 

ואא ּת ננא וּ מּפ קי ׁש קא, דּ פרדּ 
ק דכתיב,מההוּ א הוּ א הדא א, 

א ) יא , ׁש מע(במדבר  ויּ חריהוויּ  
אׁש  בּ ם וּת בער ואייהואּפ וֹ  . 

נוּ קבּ א קא ההוּ א עיּ י אצטרי

זטא א רא ְִָָ קכז לחודש כדיו

וּ מ מדּ פוּ מא, וגזר יגזרין)ין (נ"א  
כּ  קא קאמההוּ א מההוּ א א, 

ואתרגּ יׁש  גּ וּ פא, בּ כ עיּ י דּ אוּ דנין.
כּ  תלייא )אמנּ יּה , כמה  ייאּת (ס"א  

דּ נטיר מאן זכּ אה אוּ דנא, בּ האי
כּ תיבמ דּ א ע יד )וֹ י, לד, נצוֹ ר(תהלים  

מרמה. מדּ בּ ר וּ שׂ פתי מרע ׁש וֹ נ

ׁש מיעה,האי בּ יּה  קרי אוּ דנא 
אתכּ  אינּ וּ ןיוּ בׁש מיעה ן 

אתכּ  חכמה דּ כתיבימוֹ חי, בּ יּה , 
ט ) ג, ׁש וֹ מע,(מ "א  ב  ּעבד ונתּת 

אמר דּ אּת  כּ מה י )בּ ינה, ג, דּ בּ ר(ש "א  
, ּעבד ׁש וֹ מע כו )כּ י יח , כּ י(מ "ב  

אנחנוּ , כלא )ׁש וֹ מעים תליין דּ עת(ובהני  , 
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אמר דאּת  י )כּ מה ד , בּ ני(משלי ׁש מע 
אמרי. א )וקח ב , ּת צּפ וֹ ן(שם  וּ מצוֹ תי 

כּ  הא , אּת.בּ אוּ דנין ּת יין א 
צוֹ תיןבּ האי ּת יין אוּ דנא 

דּ עיינין, וּ פקיחא וּ בעוּ תין,
דּ כתיב הוּ א טז)הדא יט , הּט ה(מ"ב  

עינייהו ּפ קח ׁש מע וּ  אזנ 
כּ  הא ּת ייא.וּ ראה, בּ יּה  כהא 

ּת בּ האי עייןאוּ דנא, אין,רזין 
נפקיןדּ  כּ א בּ גין בר, 

עקימא סתימיןהיא דּ רזין ורזא גוֹ , 
ווי דמגבּ יּה , וּ בגיןההוּ א רזין, ה 

ועקימוּ תא רזין, כּ ניׁש  אוּ דנא דּ האי
נטידּ  גּ וֹ ן,גוֹ  רזיןא אינּ וּ ןי 

זטא א רא ְִָָ קכט לחודש כה יו

א בּ ארחייהוּ , אינּ וּ ןאדּ עקימין 
דכתיבדּ  הוּ א הדא עקימין, א 

יד ) כה , יראיויהוסוֹ ד(תהלים  
דּ נטוּ בריתוֹ  ארחוֹ י,הוֹ דיעם, י 

ין.מ(ונטרי )יונט 

נטואינּ וּ ן בּ ארחייהוּ , ידּ עקימין 
ועיימ בּ בהייןין וּ ,וֹ ן 

אתרו בּ הוּ  וכית אתעכּ בא, 
עד בּ יּה , מתּפ ּת חין אחרנין נוּ קבין

מ בּ נוּ קבּ אדּ נפקין ואין יןדּ פוּ מא, 
דקוּ דׁש א שׂ נוּ אי דּ רא, חיּ יבי אקרוּ ן

דּ י בּ מתניתא הוּ א, בּ רי,ּת נן ן 
קטיכּ אי וּ כאוּ  ּפ גּ וּ ברין, חוּ  

וכ זרה, קרא,עבוֹ דה בּ חד א 
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טז)דּ כתיב יט , רכי(ויקרא  ת א 
אני רע דּ ם ע תעמוֹ ד א  בּ עּמ

האייהו ע דּ עבר מאן , 
כּ אי דּ קרא, כּ ריׁש א ע עבר א.וּ  
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יג)כּ תיב יא , רוּ ח(משלי  ונאמן 

דּ הא ודּ אי, רוּ ח נאמן דּ בר, מכּס ה
ע מאתר דּ הוֹ ן קדיׁש ארוּ חא אה 

רוּ ח נאמן  ּכ וּ בגין אׁש ּת יף,
ההוּ א אוֹ קימנא, דּ א וסימן אקרוּ ן,

אודּ מג דּ נׁש מתיּה  בּ ידוּ ע רזין, ה 
וּ בגין קדיׁש א, דּ מכּ א מגּ וּ פא איהוּ 
דּ רזא מאתר וא רזא, בּ יּה  ית  ּכ
א נׁש מתיּה , ּת יּפ וּ ק וכד הוּ א,

זטא א רא ְִָָ קלא לחודש כה יו

א דּ הא דּ מכּ א, בּ גוּ פא אתדּ בּ קא
ווי נׁש , בּ ר ההוּ א ווי הוּ א. אתריּה 
חוּ קיהוֹ ן זכּ אה נׁש מתיּה , ווי יּה ,
ׁש כּ ן  ּכ רזין, דּ מכּס ין דּ צדּ יקיּ יא,

ע הוּ ארזין בּ רי דּ קוּ דׁש א (רזיןאין 
קדישא ) דמלכא  כּ תיבעלאין עייהוּ  ,

כא ) ס, צדּ יקים(ישעיה  כּ וּ ם  ועּמ
ארץ. יירׁש וּ  עוֹ ם

דּ בוּ סמא,אנּפ וֹ י ּת קרוֹ בין כּ תרין 
מה(כלהו ) ע סהדוּ תא

ּת יא, בּ הוּ  סהדוּ תא דּ הא דּ אמינא,
הניוּ בכ אב סהדוּ תא, ּת יא א 

וסוּ מקא, חוּ ורא דּ בוּ סמא ּת קרוֹ בי
סהדוּ תאסהדוּ תא ואיּמ א, אבּ א 
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והא וֹ ן. ואחיד דּ ירית אחסנא
כּ מה אוֹ קימנא, דּ ין בּ מתניתא
ואתכּ ין סוּ מקא, חוּ ורא בּ ין ּפ רסי

כּ חדא דּ חוּ ורא,בּ יּה  כּ דבּ סטרא 
דּ עּת יקא, דּ חוּ ורא מנהירוּ  אתנהיר

ע חוּ ורא ההוּ א סוּ מקא.חפיּ יא 
וּ כדיןוכ אׁש ּת כח. בּ נהירוּ  הוּ  

כה )כּ תיב, ו , יהויאר(במדבר  
ּת יין סגיאין, חיּ יבין וכד .יא ּפ ניו
סגירוּ תא ואׁש ּת כחת בּ עמא, דּ ינין

בעלמא )אבּ כ אתּפ ׁש ט(ס"א  וסוּ מקא , 
 ּכ וחפא על )בּ אנּפ ין, חוּ ורא,(נ "א  

כּ  וּ כדיןוּ כדין בּ דינא, אׁש ּת כח א 
יז)כּ תיב לד , יהוּפ ני(תהלים  

זטא א רא ְִָָ קלגלחודש כה יו

רע, נבּ עוֹ שׂ י (ישעיה  כתיב  קנאה  יז)(בגדי  ט , 
נקם ) ּת ייא.וכבגדי  בּ האי א 

בּ כוּ בגין הוּ א סהדוּ תא כּ ּמ הא,דּ א 
מארוכּמ  מחכּ אןה ּת ריסין, י 
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שׂ עריהאי ׁש ראן כּ ד (ס "א דּ יקנא 
,(לאתארכא )אתעראלאתערבא ) 

מארי כּ גיבּ ר ּת קּ יף, כּ גיבּ ר אתחזי
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אהרן. זקן הזּ קן ע יוֹ רד הראׁש  ע

עשׂ ערייןא חפיין שׂ פוון,א 
כּ  סוּ מקיןושׂ פוון הוּ  

דּ כתיב יד )כּ וורדא, ה , (שה "ש  
מרחׁש ן שׂ פוון ׁש נּ ים. ׁש וֹ  שׂ פתוֹ תיו
בּ אינּ וּ ן חכמתא. מרחׁש ן גּ בוּ רה,

ּת  וּ מוֹ תא.שׂ פוון חיּ י וּ ביׁש  טב יין 
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בּ כ דּ ינין,דּ ינא בהון,בּ ּת י (דמדוריהון  
כך) דּ כתיבובגין עירין, (דניאלדּ אקרוּ ן 

יד ) וּ במאמרד , ּפ תגּ מא עירין בּ גזרת
וגוֹ '.
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אמר ב )דאּת  קלג, הּט וֹ ב(תהלים  כּ מן 

אהרן. זקן הזּ קן ע יוֹ רד הראׁש  ע

עשׂ ערייןא חפיין שׂ פוון,א 
כּ  סוּ מקיןושׂ פוון הוּ  

דּ כתיב יד )כּ וורדא, ה , (שה "ש  
מרחׁש ן שׂ פוון ׁש נּ ים. ׁש וֹ  שׂ פתוֹ תיו
בּ אינּ וּ ן חכמתא. מרחׁש ן גּ בוּ רה,

ּת  וּ מוֹ תא.שׂ פוון חיּ י וּ ביׁש  טב יין 
ּת מא שׂ פוון מאריהוֹ ןין יין 
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א מרחׁש ין דּ כד יןדּ אתערוּ תא, 
כּ  מתערין (מארי )מגזראשׂ פוון, 

בּ כ דּ ינין,דּ ינא בהון,בּ ּת י (דמדוריהון  
כך) דּ כתיבובגין עירין, (דניאלדּ אקרוּ ן 

יד ) וּ במאמרד , ּפ תגּ מא עירין בּ גזרת
וגוֹ '.

כּ מהמאי דּ אגדּת א, בּ ספרא עיר, 
אמר טז)דאּת  כח , ויהי(ש "א  

דּ א אינּ וּ ן דּ ינין דּ מתערין ,ער
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אקרוּ ן דּ א וע ודינא, בּ רחמי
י ) ד , ורחמי.(דניאל  דּ ינא וקדּ יׁש , עיר
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כּ דיןוּ בא ּפ וּ מא אתחזי שׂ פוון 
מן דּ נפיק רוּ חא אתּפ תח,

מת בּ יּה  אּפ וּ מא, כּ מה ףבּ ין 
מת אתּפ ט, וכד בּ יןורבבן, 

וכ מהימני, נביאן ּפ הבּ יּה  הוּ  
מיהו כּ ד נפקאקרוּ ן. יןין 

בּ שׂ פוון, וּ מתרחׁש ין ּפ וּ מא, מן
אכמתנהרין סרי ּת מני פיןהוּ  

כּ ע דּ מתקּט רין עד הוּ מין, 
ׁש בי וּ  אוֹ רחין בּ תמניסר יןכּ חדא, 

דּ אׁש ּת מוֹ דען.
דּ א,מחכּ אןאוכ (בדא )פוּ מא 

ממבּ  רברבן,יׁש ן 
וע בּ עוּ טרא, דּ טיהרא, בּ קיטרא 

זטא א רא ְִָָ קמה לחודש כזיו

כּ תיב טז)דּ א ה , ממתקּ ים,(שה "ש  חכּ וֹ  
דאּת  כּ מה חכּ וֹ , מאי ודּ אי, ממּת קּ ים

ב )אמר לד , יטעם(איוב  וחי ֹאכו, 
אאוכ וּ מים, אׁש  מחמדּ ים, וֹ  

מתּת קנן ויאן)וּ מיּ יא מתדבקין ויאן(ס "א  
גּ ווני(בציורוי )בּ ציּ יוּ רוֹ י, דּ הא , 

כּ חדא. מתחבּ רן

דּ מתגּ חכּ וֹ , רׁש ימן פןבּ אתוון 
גּ  ,(גליפין)ידיןבּ עטרוֹ י, 

מכין דּ טריד א"ף בּ גּ רוֹ ן. אחה"ע
כא ) ב , וּ מהקם(דניאל  מכין וּ מהעדּ א

וסיק ונחית, דּ טריד חי"ת מכין.
בּ רוּ חא. גּ יד בּ אא, כּ ביׁש  ועטיר,
נוּ קבּ א, סטיר דּ אימא, ינוּ קא ה"א

זטא א רא ְִָָלחודש כזיו קמד 

כּ דיןוּ בא ּפ וּ מא אתחזי שׂ פוון 
מן דּ נפיק רוּ חא אתּפ תח,

מת בּ יּה  אּפ וּ מא, כּ מה ףבּ ין 
מת אתּפ ט, וכד בּ יןורבבן, 

וכ מהימני, נביאן ּפ הבּ יּה  הוּ  
מיהו כּ ד נפקאקרוּ ן. יןין 

בּ שׂ פוון, וּ מתרחׁש ין ּפ וּ מא, מן
אכמתנהרין סרי ּת מני פיןהוּ  

כּ ע דּ מתקּט רין עד הוּ מין, 
ׁש בי וּ  אוֹ רחין בּ תמניסר יןכּ חדא, 

דּ אׁש ּת מוֹ דען.
דּ א,מחכּ אןאוכ (בדא )פוּ מא 

ממבּ  רברבן,יׁש ן 
וע בּ עוּ טרא, דּ טיהרא, בּ קיטרא 

זטא א רא ְִָָ קמה לחודש כזיו

כּ תיב טז)דּ א ה , ממתקּ ים,(שה "ש  חכּ וֹ  
דאּת  כּ מה חכּ וֹ , מאי ודּ אי, ממּת קּ ים

ב )אמר לד , יטעם(איוב  וחי ֹאכו, 
אאוכ וּ מים, אׁש  מחמדּ ים, וֹ  

מתּת קנן ויאן)וּ מיּ יא מתדבקין ויאן(ס "א  
גּ ווני(בציורוי )בּ ציּ יוּ רוֹ י, דּ הא , 

כּ חדא. מתחבּ רן

דּ מתגּ חכּ וֹ , רׁש ימן פןבּ אתוון 
גּ  ,(גליפין)ידיןבּ עטרוֹ י, 

מכין דּ טריד א"ף בּ גּ רוֹ ן. אחה"ע
כא ) ב , וּ מהקם(דניאל  מכין וּ מהעדּ א

וסיק ונחית, דּ טריד חי"ת מכין.
בּ רוּ חא. גּ יד בּ אא, כּ ביׁש  ועטיר,
נוּ קבּ א, סטיר דּ אימא, ינוּ קא ה"א
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כּ דיןוּ בא ּפ וּ מא אתחזי שׂ פוון 
מן דּ נפיק רוּ חא אתּפ תח,

מת בּ יּה  אּפ וּ מא, כּ מה ףבּ ין 
מת אתּפ ט, וכד בּ יןורבבן, 

וכ מהימני, נביאן ּפ הבּ יּה  הוּ  
מיהו כּ ד נפקאקרוּ ן. יןין 

בּ שׂ פוון, וּ מתרחׁש ין ּפ וּ מא, מן
אכמתנהרין סרי ּת מני פיןהוּ  

כּ ע דּ מתקּט רין עד הוּ מין, 
ׁש בי וּ  אוֹ רחין בּ תמניסר יןכּ חדא, 

דּ אׁש ּת מוֹ דען.
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וע בּ עוּ טרא, דּ טיהרא, בּ קיטרא 
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ב )אמר לד , יטעם(איוב  וחי ֹאכו, 
אאוכ וּ מים, אׁש  מחמדּ ים, וֹ  

מתּת קנן ויאן)וּ מיּ יא מתדבקין ויאן(ס "א  
גּ ווני(בציורוי )בּ ציּ יוּ רוֹ י, דּ הא , 

כּ חדא. מתחבּ רן

דּ מתגּ חכּ וֹ , רׁש ימן פןבּ אתוון 
גּ  ,(גליפין)ידיןבּ עטרוֹ י, 

מכין דּ טריד א"ף בּ גּ רוֹ ן. אחה"ע
כא ) ב , וּ מהקם(דניאל  מכין וּ מהעדּ א

וסיק ונחית, דּ טריד חי"ת מכין.
בּ רוּ חא. גּ יד בּ אא, כּ ביׁש  ועטיר,
נוּ קבּ א, סטיר דּ אימא, ינוּ קא ה"א

זטא א רא ְִָָלחודש כזיו קמד 

כּ דיןוּ בא ּפ וּ מא אתחזי שׂ פוון 
מן דּ נפיק רוּ חא אתּפ תח,

מת בּ יּה  אּפ וּ מא, כּ מה ףבּ ין 
מת אתּפ ט, וכד בּ יןורבבן, 

וכ מהימני, נביאן ּפ הבּ יּה  הוּ  
מיהו כּ ד נפקאקרוּ ן. יןין 

בּ שׂ פוון, וּ מתרחׁש ין ּפ וּ מא, מן
אכמתנהרין סרי ּת מני פיןהוּ  

כּ ע דּ מתקּט רין עד הוּ מין, 
ׁש בי וּ  אוֹ רחין בּ תמניסר יןכּ חדא, 

דּ אׁש ּת מוֹ דען.
דּ א,מחכּ אןאוכ (בדא )פוּ מא 

ממבּ  רברבן,יׁש ן 
וע בּ עוּ טרא, דּ טיהרא, בּ קיטרא 

זטא א רא ְִָָ קמה לחודש כזיו

כּ תיב טז)דּ א ה , ממתקּ ים,(שה "ש  חכּ וֹ  
דאּת  כּ מה חכּ וֹ , מאי ודּ אי, ממּת קּ ים

ב )אמר לד , יטעם(איוב  וחי ֹאכו, 
אאוכ וּ מים, אׁש  מחמדּ ים, וֹ  

מתּת קנן ויאן)וּ מיּ יא מתדבקין ויאן(ס "א  
גּ ווני(בציורוי )בּ ציּ יוּ רוֹ י, דּ הא , 

כּ חדא. מתחבּ רן

דּ מתגּ חכּ וֹ , רׁש ימן פןבּ אתוון 
גּ  ,(גליפין)ידיןבּ עטרוֹ י, 

מכין דּ טריד א"ף בּ גּ רוֹ ן. אחה"ע
כא ) ב , וּ מהקם(דניאל  מכין וּ מהעדּ א

וסיק ונחית, דּ טריד חי"ת מכין.
בּ רוּ חא. גּ יד בּ אא, כּ ביׁש  ועטיר,
נוּ קבּ א, סטיר דּ אימא, ינוּ קא ה"א
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בּ תיאוּ בּת א רבּ א, נוּ קבּ א אתּפ ט
אתרין דמתקּט רי קדּ יׁש א דּ קרּת א
אמר, דאּת  כּ מה בּ דא, דּ א

ז) ד , ה(שה "ש  גּ בעת הּמ וֹ ר בוֹ נה.הר 
גּ יפא דּ טיפסא, טיהרא עי"ן
מתאחדן דּ ענפין, רהיטין ׁש יפסא, בּ 

גּ יפין. רוּ חין סטרוֹ י,

ׁש והא דּ  דּ אתוון מבּ רזי כּ א,מה 
א ארבּ ע,אתעּט רוּ  אתוון, ין 

דאּת  כּ מה ,בּ חי גיכ"ק בּ ארבּ ע.
ב )אמר לד , יטעם(איוב  וחי ֹאכו, 

ו ) ו , וגוֹ ',(שם  מח מבּ י ּת פ היאכ
יז)וּ כתיב לב , מעשׂ ה(ישעיה  והיה 

ׁש וֹ ם, יא )הצּ דקה יט , (תהלים  

זטא א רא ְִָָ קמז לחודש כזיו

וּ מתוּ קים רב וּ מּפ ז מזּ הב הנּ חמדים
ודּ אי, מתוּ קים אמר,מדּ ודוגוֹ '. כּ א 

וגוֹ '. בּ הם נזהר עבד גּ ם

דּ כעאסהדנא אזדּ הרנאי יוֹ מאי 
דּ  בּ הוּ ,אבּ הוּ , אטעאה 

מ עטרי דּ עטירנא חד יוֹ מא כּ אבּ ר 
בּ וּ צינא וחמינא דּ מרוֹ ניא, בּ מערּת א

מת דּ מרוֹ ניאדּ אא אּפ וּ תיא הטא 
דמערתא ) ואזדּ עז(נ "א  מההוּ א, ענא. 

ו בּ הוּ , בּ דעּת אי אזדּ הרנא איוֹ מא 
כּ ׁש ביקנא חוּ וֹ ן זכּ אה קיּה יוֹ מאי. 

דּ מ בּ מּת יקא דּ אזדּ הר כּ א,מאן 
ע כּ דקחזי. בּ הוּ  כּ תיבוטעים דּ א 

ט ) לד , טוֹ ב(שם  כּ י וּ ראוּ  יהוטעמוּ  
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בּ תיאוּ בּת א רבּ א, נוּ קבּ א אתּפ ט
אתרין דמתקּט רי קדּ יׁש א דּ קרּת א
אמר, דאּת  כּ מה בּ דא, דּ א

ז) ד , ה(שה "ש  גּ בעת הּמ וֹ ר בוֹ נה.הר 
גּ יפא דּ טיפסא, טיהרא עי"ן
מתאחדן דּ ענפין, רהיטין ׁש יפסא, בּ 

גּ יפין. רוּ חין סטרוֹ י,

ׁש והא דּ  דּ אתוון מבּ רזי כּ א,מה 
א ארבּ ע,אתעּט רוּ  אתוון, ין 

דאּת  כּ מה ,בּ חי גיכ"ק בּ ארבּ ע.
ב )אמר לד , יטעם(איוב  וחי ֹאכו, 

ו ) ו , וגוֹ ',(שם  מח מבּ י ּת פ היאכ
יז)וּ כתיב לב , מעשׂ ה(ישעיה  והיה 

ׁש וֹ ם, יא )הצּ דקה יט , (תהלים  
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וּ מתוּ קים רב וּ מּפ ז מזּ הב הנּ חמדים
ודּ אי, מתוּ קים אמר,מדּ ודוגוֹ '. כּ א 

וגוֹ '. בּ הם נזהר עבד גּ ם

דּ כעאסהדנא אזדּ הרנאי יוֹ מאי 
דּ  בּ הוּ ,אבּ הוּ , אטעאה 

מ עטרי דּ עטירנא חד יוֹ מא כּ אבּ ר 
בּ וּ צינא וחמינא דּ מרוֹ ניא, בּ מערּת א

מת דּ מרוֹ ניאדּ אא אּפ וּ תיא הטא 
דמערתא ) ואזדּ עז(נ "א  מההוּ א, ענא. 

ו בּ הוּ , בּ דעּת אי אזדּ הרנא איוֹ מא 
כּ ׁש ביקנא חוּ וֹ ן זכּ אה קיּה יוֹ מאי. 

דּ מ בּ מּת יקא דּ אזדּ הר כּ א,מאן 
ע כּ דקחזי. בּ הוּ  כּ תיבוטעים דּ א 

ט ) לד , טוֹ ב(שם  כּ י וּ ראוּ  יהוטעמוּ  
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ׁש והא דּ  דּ אתוון מבּ רזי כּ א,מה 
א ארבּ ע,אתעּט רוּ  אתוון, ין 

דאּת  כּ מה ,בּ חי גיכ"ק בּ ארבּ ע.
ב )אמר לד , יטעם(איוב  וחי ֹאכו, 

ו ) ו , וגוֹ ',(שם  מח מבּ י ּת פ היאכ
יז)וּ כתיב לב , מעשׂ ה(ישעיה  והיה 
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וּ מתוּ קים רב וּ מּפ ז מזּ הב הנּ חמדים
ודּ אי, מתוּ קים אמר,מדּ ודוגוֹ '. כּ א 

וגוֹ '. בּ הם נזהר עבד גּ ם
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כ אם דּ תּת א.האי אחרנין הוּ  

ד )כּ תיב, ז , חכמה(משלי אמוֹ ר 
חכמה אית אּת , אחוֹ תי



זטא א רא ְִָָלחודש כחיו קנ

כּ  בּ נוּ קבּ א, חדאתחבּ ר הוּ א א 
כּ  ועמין דּ האגּ וּ פא, בּ חידוּ , הוּ  

מתבּ רכן.כּ  ׁש ים מגּ וּ פא הוּ  
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הבּ תיהו יוֹ ם את 
כּ  אׁש ּת כח דּ הא ׁש הוּ , בּ חדויקדּ  א 

מטרוֹ ניתא דּ הא ׁש ים, גּ וּ פא
גּ וּ פא ואׁש ּת כח בּ מכּ א, אתדבּ קת
מׁש ּת כּ חין בּ רכאן כּ ן וע חד,

יוֹ מא. בּ האי
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זטא א רא ְִָָ קנא לחודש כחיו

מ בּ פגּ וּ ת וא וּ פגּ וּ תׁש ים, ה, 
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ע מין.אתבּ רכן 
כּ נוֹ י הוּ א.דּ נוּ קבּ א דּ דכוּ רא מנּ וֹ י א 

מ אוֹ קימנא ואׁש ּת מוֹ דעןוהא י, 
חברייא. בּ יני
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אתקרי נוּ קבּ א והאי חכמה, ואית
דּ א וע אחרא, גבּ י זעירא חכמה

ח )כּ תיב ח , קטנּ ה(שה "ש  נוּ  אחוֹ ת 
בּ גוּ תאוׁש  דּ א דּ הא וגוֹ ', ּה  אין דים 

. אתמׁש
קטנּ האחוֹ ת ודּ אי קטנּ ה, נוּ  

היא, רברבא אב אתחזי,
ׁש ימוּ  היא דּ הא היא, וסגּ יאה

מכּ  דּ נטידּ כּת יב כּ מה י )א, (שם  
וׁש די, כּ ּמ גדּ וֹ ת, וׁש די חוֹ מה אני

כ ינקא אינּ וּ ן מיין א,דּ הא 
רברבין נהרין דּ אינּ וּ ן כּ ּמ גדּ וֹ ת,

ע מאיּמ א אה.דּ נפקוּ  
בּ ימינאּת וּ  דּ כוּ רא אתּפ ׁש ט

זטא א רא ְִָָ קנגלחודש כחיו
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ט ) ד , חיות(דניאל ּת ט ּת חוֹ תוֹ הי
ׁש מיא, עוֹ פי ידוּ רוֹ ן וּ בענּפ וֹ הי בּ רא,

כ ימינאוּ מזוֹ ן דּ רוֹ עוֹ י בּ יּה . א 
וחסד, חיּ ים בּ ימינא וּ שׂ מאא,
מעוֹ י וּ גבוּ רה, מיתה בּ שׂ מאא
 ּכ ואתמיין בּ דעת, אתּת ּק ן
דּ אמינא, כּ מה ואדּ רין, אכסדּ רין
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זטא א רא ְִָָלחודש כחיו קנד 

כּ וּ  ּת רין בּ ינייהוּ  וּ תריןוּ מתאחדן יין, 
דּ כ דּ דכוּ רא, וּ רבוּ תבּ יעי מׁש חא 

בּ הוּ (דדכורא )אוחי גּ וּ פא, דּ כ 
מנּ הוֹ ן דּ נפקי, חיּ יין דּ כ אתכּ נׁש ,

כּ  וׁש ריין וּ בגיןנפקין, אּמ ה, בּ פוּ ם א 
צבאוֹ ת, אקרוּ ן  ּבהוכ גופא , (דכל 

אקרון כך  ובגין אמה , בפום  כלא  ושריין אתכנש ,

נפקי ) מנהון דנפקי , חיילין דכל ואינּ וּ ןצבאות , ,
והוֹ ד, נצח יהו"ה. ּת פארת, והוֹ ד, נצח

צ יהו"ה  ּכ וּ בגין באוֹ ת.צבאוֹ ת, 

סדּ דכוּ אּמ ה כסותא )יּ וּ מארא, (נ "א  
יסוֹ ד,דּ כ ואקרי גּ וּ פא, 

דּ מבּס ם דּ רגּ א הוּ א נוּ קבּ א,ודא 
דּ דכוּ ראוכ גבּ יּת יאוּ בּת א 

זטא א רא ְִָָ קנה לחודש כחיו

עיּ י יסוֹ ד, בּ האי נוּ קבּ אנוּ קבּ א 
הוּ א דּ התם ציּ וֹ ן, דּ אקרי אתר 

רחם כּ בית דּ נוּ קבּ א, כּ סוּ תא אתר
 ּכ וּ בגין יהואּת תא, 

יסוֹ ד. אקרי צבאוֹ ת

יג)כּ תיב קלב , בּ חר(תהלים  יהוכּ י 
, ֹו ׁש ב מוֹ  אוּה  בּ ציּ וֹ ן

מטרוֹ ניתא, אתּפ רׁש ת כּ ד
בּ אנּפ ין, אנּפ ין בּ מכּ א ואתחבּ רת

כּ  אתעביד ׁש בּ תא, חדבּ מעי א 
הוּ א בּ רי קוּ דׁש א יתיב וּ כדין גּ וּ פא,

כּ  ואקרי ׁש ים,בּ כוּ רסייּה , ׁש מא א 
עם ׁש מיּה  בּ רי קדּ יׁש א, ׁש מא

עמין. וּ עמי
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דּ כּת יב ׁש ים ירוּ  כא )ּת ּפ דה, צדק(שם  
דּ אוֹ קימנא. כּ מה בּ ּה , יין

דּ דכוּ ראלוכ גבּ יּת יאוּ בּת א 
וקרינן הוּ א. הכא הוּ נוּ קבּ א 

בּ רכן נפקי דּ מּת ּמ ן הוּ כבּ רכה, 
וכע אתרמין, האי מתבּ רכן. הוּ  

וכ קדׁש . דּ דכוּ ראאקרי קדׁש ים 
דּ אמינא.עיי דּ רגּ א בּ ההוּ א ּת ּמ ן, ין 

עהוּ לּ וכ מריׁש א אהאתיין 
דּ דכוּ רא,גּ דּ גוּ  ּת א 

עמּס טרא בּ יּה ,דּ מוֹ חי ׁש ריין דּ  אי, 
בּ כ בּ רכה ההיא גּ וּ פא,ונגיד ׁש ייפי 

וכ צבאוֹ ת. דּ אקרוּ ן אינּ וּ ן ההוּ אעד 
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כּ  בּ סוּ חרניּה . יוֹ מאהוה ההוּ א 
ענפי בּ תרנא וגעינא. ארעא 

חמינאדּ אזי בוּ צינאאא, 
דּ אסּת  הּק דׁש ים, קדׁש  מןקדּ יׁש א ק 

עע ׁש כיב אתעּט ף, ימיניּה ,מא, 
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יכיו חבריּ יאמוּ א ׁש ארוּ  א. 
א ורבּ י נפיבּ בכיה, בּ ריּה  עזר 
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יכילּולבכות:למב ּכי. :החברי חברּיא . ולא  
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זטא א רא ְִָָלחודש ליו קסד 

ּת  אתחזרוּ .אבּ א, חד הווֹ , ת 
טאסין, צּפ ראן חיותא, ּת נוּ ד הׁש ּת א
רבּ א, דּ יּמ א בּ נוּ קבּ אן מׁש ּת קּ ען

כּ  דּ מא.וחבריּ יא ׁש תיין הוּ  
עקם חיּ יא עדרגרבּ י ואמר, וֹ י 

מסּת כּ  קדּ יׁש א בּ וּ צינא הׁש ּת א 
זוטא האדרא פירוש

:יכיל.ופעמי יכל:לא ּפּומיּה.ולא  לפתוחלמפּתח 
פיו : פיו :ּפתח.לאחר :לבתר.את את ואמר,פתח 

אּבא. הו ֹו.:אּבא היו :ּתלת אתחזרּו.שלש  אחד חד  
עכשיו: ה א. חיותא.תזוז :תנּוד.נחשבו: ְַָ

מ ׁשּתּקען.טסות:טאסין.ציפורי:צּפראן.החיות: 
רּבא.שוקעות : דיּמא הי ּבנּוקבא של בנקב 

החברי :וחברּיא .הגדול:  ּכּלהּו.וג: ׁשתיןכול 
ד:דמא . ישתו  

חּייא . רּבי חייא:קם רבי רגלֹוי.עמד  רגליו :על על 
הׁשּתא. עד  עכשיו:ואמר, עד ּבֹוצינא ואמר, 

זטא א רא ְִָָ קסה לחודש ליו

משתדל ) הוּ א(ס "א  או הׁש ּת א ען.
א קםעדּ ן, בּ יקריּה . אׁש ּת דּ א א 

יּה  נטוּ  אבּ א, ורבּ י אעזר רבּ י
חמא מאן דּ סיקא. (ס "א בּ טיקרא 

וערבוביא ) דּ חבריּ יא,ערעורא  ערבּ וּ ביא
סיקוּ  ריחין, סיק הוה בּ יתא וכ
בּ יּה  אׁש ּת ּמ ׁש  וא בּ פוּ רייּה , בּ יּה 

אבּ א.א ורבּ י אעזר רבּ י א 
זוטא האדרא פירוש
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בּ כ חוּ בּ יּה  זכּ אה קיּה יוֹ מא. 

עיע גּ ניזין כּ מה ותּת א. איןא 
זוטא האדרא פירוש

 ע שעשה  כמעשה המלכות, גזירות את שביטל
ע "א: יז  ד מעילה במסכת הנזכר תמליו ּכמה ב

מקטרגי:ּפטרין. בשמי:ּברקיעא .הרבה  
דין.משתתקי:מ ׁשּתככין. הזה :ּביֹומא  ביו 

.ּבגינ:יֹוחאי.בזכות ּבן ׁשמעֹון רּבי הואּדנא זה  
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חלקו : ות ּתא.אשרי ולמטה :לעיּלא ּכמה למעלה 
עּלאין. עליוני:גניזין אוצרות  מסּתמרןהרבה  

לו :ליּה. אתמר.שמורי נאמר :עליּה "ואּתה עליו 
הּימין": לקץ לגֹורל ותעמֹוד  ותנ ּוח לּקץ ל

זטא א רא ְִָָ קסט לחודש ליו

עמסּת מרן אּת מריּה , יּה  
יג) יב , ותנוּ חואּת ה(דניאל קּ ץ 
היּ מין.גוֹ רותעמוֹ ד קץ 

זטא קיא האדרא א עד
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הב:ּת פלּה כנת ז פה יאמר הזהר קריאת לאחר 

מלּ פנייהי ואהי◇יהורצוֹ ן אהי 
מקרא עּת ה בּ נוּ  ׁש יּ תקיּ ם אבתי
ידי וּ בצל בּ פי דּ ברי "ואשׂ ים ׁש כּ תוּ ב
ארץ", וליסד ׁש מים לנטע כּ ּס יתי
וחרבּ וֹ ת הריסוֹ ת וּ לתקּ ן לרוֹ מם להעלוֹ ת
וּ ּפ וּ רפירא לקוּ ט ׁש ה הקּ דוֹ  הכינה
להחזיר ׁש ב י מכוֹ נוֹ  ׁש על וּ לארמוֹ ן עלּ אה
מקרא מהרה בּ נוּ  וקיּ ם ׁש נּה  ליוֹ  עטרה
החּמ ה כּ אוֹ ר הלּ בנה אוֹ ר "והיה ׁש כּ תוּ ב
ׁש בעת כּ אוֹ ר ׁש בעתים יהיה החּמ ה ואוֹ ר
רבּ י וּ בנוֹ  ׁש  הקּ דוֹ  הרׁש בּ "י וּ זכוּ ת היּ מים".
לתקּ ן לנוּ  יעמוֹ ד עזיּ הוּ , בּ ן ויוֹ תם אלעזר,
כּ רצוֹ נוֹ  סוֹ פוֹ  עד ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם העוֹ לם
עסוּ קים היוֹ תנוּ  וּ בזכוּ ת יראיו. וכרצוֹ ן

זטא א רא ְִָָ הזהר|170 קריאת לאחר ְְְִִַַַַַָפה

הגּ אוּ לה, ּת תקרב ידּה  על הזּ את, בּ חכמה
ׁש כינת לעלּ וּ י ּת צמיח, מהרה ויׁש וּ עתּה 
מקרא בּ נוּ  ויקוּ ים בּ ימינוּ . בּ מהרה עוּ זּ נוּ 
ויּ זרח אוֹ ר", יהי אהים "ויּ אמר ׁש כּ תוּ ב

אוֹ ר יהיה◇יהועלינוּ  ההוּ א בּ יּ וֹ ם ◇יהו, 
ועד. סלה נצח אמן אחד, ׁש מוֹ  וּ  אחד

זיע"א) ויטאל חיּ ים רבּ י ׁש ל לשוה"ק  ֹמּת ו הּת פלּ ה (נּס ח

לפנימוֹ דה ואהי◇יהואני אלוֹ הי 
ולהגוֹ ת ללמוֹ ד ׁש זּ כּ יתני אבוֹ תי
וּ זכוּ ת עילּ אה, זיהרה הזּ ה ׁש  הקּ דוֹ  בּ ספר
יעמוֹ ד ּת וֹ רתם ׁש לּ מדנוּ  ׁש ים הקּ דוֹ  הּת נאים

הנּ ביא להבטחת ונזכּ ה וּ לזרענוּ  ׁש עיהלנוּ  (י 

כ-כא) פׁש ענט, וּ לׁש בי גּ וֹ אל לציּ וֹ ן וּ בא
נאם בּ ריתי◇יהובּ יעקב זאת ואני . 

אמר וּ דברי◇יהואוֹ תם עלי אׁש ר רוּ חי 
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הב:ּת פלּה כנת ז פה יאמר הזהר קריאת לאחר 

מלּ פנייהי ואהי◇יהורצוֹ ן אהי 
מקרא עּת ה בּ נוּ  ׁש יּ תקיּ ם אבתי
ידי וּ בצל בּ פי דּ ברי "ואשׂ ים ׁש כּ תוּ ב
ארץ", וליסד ׁש מים לנטע כּ ּס יתי
וחרבּ וֹ ת הריסוֹ ת וּ לתקּ ן לרוֹ מם להעלוֹ ת
וּ ּפ וּ רפירא לקוּ ט ׁש ה הקּ דוֹ  הכינה
להחזיר ׁש ב י מכוֹ נוֹ  ׁש על וּ לארמוֹ ן עלּ אה
מקרא מהרה בּ נוּ  וקיּ ם ׁש נּה  ליוֹ  עטרה
החּמ ה כּ אוֹ ר הלּ בנה אוֹ ר "והיה ׁש כּ תוּ ב
ׁש בעת כּ אוֹ ר ׁש בעתים יהיה החּמ ה ואוֹ ר
רבּ י וּ בנוֹ  ׁש  הקּ דוֹ  הרׁש בּ "י וּ זכוּ ת היּ מים".
לתקּ ן לנוּ  יעמוֹ ד עזיּ הוּ , בּ ן ויוֹ תם אלעזר,
כּ רצוֹ נוֹ  סוֹ פוֹ  עד ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם העוֹ לם
עסוּ קים היוֹ תנוּ  וּ בזכוּ ת יראיו. וכרצוֹ ן
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הגּ אוּ לה, ּת תקרב ידּה  על הזּ את, בּ חכמה
ׁש כינת לעלּ וּ י ּת צמיח, מהרה ויׁש וּ עתּה 
מקרא בּ נוּ  ויקוּ ים בּ ימינוּ . בּ מהרה עוּ זּ נוּ 
ויּ זרח אוֹ ר", יהי אהים "ויּ אמר ׁש כּ תוּ ב

אוֹ ר יהיה◇יהועלינוּ  ההוּ א בּ יּ וֹ ם ◇יהו, 
ועד. סלה נצח אמן אחד, ׁש מוֹ  וּ  אחד

זיע"א) ויטאל חיּ ים רבּ י ׁש ל לשוה"ק  ֹמּת ו הּת פלּ ה (נּס ח

לפנימוֹ דה ואהי◇יהואני אלוֹ הי 
ולהגוֹ ת ללמוֹ ד ׁש זּ כּ יתני אבוֹ תי
וּ זכוּ ת עילּ אה, זיהרה הזּ ה ׁש  הקּ דוֹ  בּ ספר
יעמוֹ ד ּת וֹ רתם ׁש לּ מדנוּ  ׁש ים הקּ דוֹ  הּת נאים

הנּ ביא להבטחת ונזכּ ה וּ לזרענוּ  ׁש עיהלנוּ  (י 

כ-כא) פׁש ענט, וּ לׁש בי גּ וֹ אל לציּ וֹ ן וּ בא
נאם בּ ריתי◇יהובּ יעקב זאת ואני . 

אמר וּ דברי◇יהואוֹ תם עלי אׁש ר רוּ חי 
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מּפ י ׁש וּ  ימוּ  א בּ פי שׂ מּת י אׁש ר
אמר זרע זרע וּ מּפ י זרע ◇יהווּ מּפ י 

הנּ בוּ אה בּ נוּ  ויתקיים עוֹ לם. ועד מעּת ה
טז) נא, ׁש עיה וּ בצל(י בּ פי דּ ברי ואשׂ ים 

ארץ וליסד ׁש מים לנטע כּ ּס יתי ידי
מׁש ה וּ בּ רכּ ת אּת ה. עּמ י לציּ וֹ ן ולאמר
דּ ידן, בּ מהרה ּת תגלּ ה מהימנא רעיא

נכר,◇יהו אל עּמ וֹ  ואין ינחנּ וּ  בּ דד 
נפׁש נוּ  ותגל לבּ נוּ  וישׂ מח עינינוּ  יראוּ 
מל לציּ וֹ ן בּ אמר בּ אמת בּ יׁש וּ עת

 ּבּ רו ,היואמן.◇יהוא אמן לעוֹ לם 
ה') (סוֹ ד

רחםאהינוּ  רחמן מל אבוֹ תינוּ  ואהי 
לנוּ . הדּ רׁש  וּ מטיב טוֹ ב עלינוּ 
בּ גלל רחמי בּ המוֹ ן [עלינוּ ] אלינוּ  ׁש וּ בה
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כּ בּת חלּ ה בית בּ נה .רצוֹ נ ׁש עשׂ וּ  אבוֹ ת
בּ בנינוֹ  והראנוּ  מכוֹ נוֹ . על  ׁש מקדּ  וכוֹ נן
לתוֹ כוֹ , ׁש כינת והׁש ב בּ תקּ וּ נוֹ . ושׂ ּמ חנוּ 
לדוּ כנם וּ לויים לעבוֹ דתם כּ הנים והׁש ב
לנויהם. ישׂ ראל והׁש ב וּ לזמרם. לׁש ירם

את דּ עה הארץ ליראה◇יהווּ מלאה 
והנּ וֹ רא, הגבּ וֹ ר הגּ דוֹ ל ׁש מ את וּ לאהבה

רצוֹ ן. יהי כּ ן (סי"ת)אמן 

ספרי נח יראל על י(ע"מ)ק 

רבּ א.יתגּ דּ ל ׁש מּה  ׁש  (אמן)ויתקדּ  

כרעוּ תּה  ברא די בּ עלמא
ויקרב ּפ רקנּה  ויצמח מלכוּ תּה  וימלי

וּ בחיי(אמן)מׁש יחּה . וּ ביוֹ מיכוֹ ן בּ חייכוֹ ן 
קריב וּ בזמן בּ עגלא ישׂ ראל בּ ית דכל
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ספרי נח יראל על י(ע"מ)ק 

רבּ א.יתגּ דּ ל ׁש מּה  ׁש  (אמן)ויתקדּ  
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אמן: מבר(אמן)ואמרוּ  רבּ א ׁש מּה  יהא 
ויׁש ּת בּ ח יתבּ ר עלמיא וּ לעלמי לעלם
ויתהדּ ר ויתנא ויתרוֹ מם ויתּפ אר
בּ רי דקוּ דׁש א ׁש מּה  ויתהלּ ל ויתעלּ ה

ׁש ירתא(אמן)הוּ א. בּ רכתא כּ ל מן לעלא 
בּ עלמא דּ אמירן ונחמתא ּת ׁש בּ חתא

אמן: רבּ נן(אמן)ואמרוּ  ועל ישׂ ראל על 
ּת למידי כּ ל ועל ּת למידהוֹ ן ועל
די ׁש ּת א. קדּ  בּ אוֹ ריתא דעסקין תלמידיהוֹ ן
יהא ואתר, אתר בכל ודי הדין באתרא
מן ורחמי וחסדּ א חנּ א וּ לכוֹ ן וּ להוֹ ן לנא
אמן: ואמרוּ  וארעא ׁש מיּ א מארי קדם

חיּ ים(אמן) ׁש מיּ א, מן רבּ א ׁש למא יהא 
וּ רפוּ אה וׁש יזבא ונחמה ויׁש וּ עה ושׂ בע
לנוּ  והצּ לה ורוח וכּפ רה, וּ סליחה וּ גאלּ ה

זטא א רא ְִָָ ספרד|174 נח   נר  יְְִַַַַָָָֻק

אמן: ואמרוּ  ישׂ ראל עּמ וֹ  (אמן)וּ לכל 
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מלכוּ תּה . וימלי כרעוּ תּה  ברא
בּ חייכוֹ ן מׁש יחּה . ויקרב ּפ וּ רקנּה  ויצמח
בּ עגלא ישׂ ראל. בּ ית דכל וּ בחיי וּ ביוֹ מיכוֹ ן
רבּ א ׁש מּה  יהא אמן: ואמרוּ  קריב וּ בזמן
יתבּ ר עלמיא: וּ לעלמי לעלם מבר
ויתנא ויתרוֹ מם ויתּפ אר ויׁש ּת בּ ח

ויתהלּ  ויתעלּ ה דקוּ דׁש א.ויתהדּ ר ׁש מּה  ל. 
לעלא הוּ א מכּ ל)בּ רי וּ לעלא כּ ל(בעשי"ת מן 
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די ׁש ּת א. קדּ  בּ אוֹ ריתא דעסקין תלמידיהוֹ ן
יהא ואתר, אתר בכל ודי הדין באתרא
מן ורחמי וחסדּ א חנּ א וּ לכוֹ ן וּ להוֹ ן לנא
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רבּ א ׁש מּה  יהא אמן: ואמרוּ  קריב וּ בזמן
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ונחמתא, ּת ׁש בּ חתא וׁש ירתא, בּ רכתא
אמן: ואמרוּ  בּ עלמא. דאמירן

ועלעל ּת למידהוֹ ן ועל רבּ נן ועל ישׂ ראל 
מאן כּ ל ועל תלמידיהוֹ ן ּת למידי כּ ל
ודי הדין באתרא די בּ אוֹ ריתא דעסקין
ׁש למא וּ לכוֹ ן להוֹ ן יהא ואתר אתר בכל
וּ מזוֹ ני אריכי וחיי ורחמי וחסדּ א חנא רבּ א
בׁש מיא די אבוּ הוֹ ן קדם מן וּ פוּ רקנא רויחי
מן רבּ א ׁש למא יהא אמן: ואמרוּ  וארעא
ישׂ ראל כּ ל ועל עלינוּ  טוֹ בים וחיּ ים ׁש מיא
הוּ א בּ מרוֹ מיו ׁש לוֹ ם עוֹ שׂ ה אמן: ואמרוּ 
כּ ל ועל עלינוּ  ׁש לוֹ ם יעשׂ ה בּ רחמיו

אמן: ואמרוּ  ישׂ ראל
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ודי הדין באתרא די בּ אוֹ ריתא דעסקין
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אמן: ואמרוּ  ישׂ ראל
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ב…ָ‡ר ‰ּו ַ‰ּמ¿ ּיָ ƒל ח ‡≈ ַ̇ ּפָ
ב,  י‡ ָזכּור ַלּטו… ƒב ‰ּו ַ‰ּנָ ּיָ ƒל ח ‡≈ ַ̇ ‡ּור ַמֲ‡ָמר ּפָ ‡ ּב≈ ‰ ּבָ ר ַ‰ּז∆ פ∆ ס≈ ּב¿
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ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂  „ עו… ו¿ ב  ַ‰ּטו… י"ַח  ָ‰ר≈ ו¿ ע)  ּבַ ¿̂ ∆‡ ּב¿  ‰ ר∆ ּמו… רו…  פ¿ ƒס (ּב¿ יָ„"‡  ƒח‰ַ

‡ּו  ר¿ ƒּי ו¿  ˙ ּלו… ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ לּו  ּב¿ ַ̃ ¿̇ ƒי  ˜"‰ַ זו… ּמּו„  ƒל כּו˙  ז¿ ƒּוב ים.  ƒנ מו… ¿„ ַ̃

 ‡ ָ̇ כּו ‰ ז¿ י מ…˘§∆ ƒל ַרּב ּבָ ֻ̃ י ‰ˆ‰"˜ ַ‰ּמ¿ ר≈ ב¿ ƒ„ ˙, ּכ¿ ָל‡ו… פ¿ ƒנ ˙ ּועו… ׁ̆ י¿

רּו  ¿̃ ים, ּוַמ‰ ּיָ ƒּס ƒנ ˙ ַ‚ּלו… ַבע, ּול¿ ּמּו„ ַ‰ּז…ַ‰ר ַלֲ‰פ…ך¿ ַ‰ּט∆ ƒכ…ַח ל ב¿ ƒ„ּ ,ָי"ע ז¿

̃…ב  ַיֲע י  ƒַרּב לּוַב"ן  ַ‰מ¿ ל  ּבָ ֻ̃ ַ‰ּמ¿  ˜"‰ַ ַ̂ ‰ַ ל  ∆ ׁ̆ ו…  ׁ̆ ¿„ ָ̃ י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ

ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי  ׁ̆ י ƒ‡ ל  ּכָ ַעל  ָב‰  חו… ∆ ׁ̆ ָר„),  ¿ׂ ּ̆ ‰ַ י  ≈„ ¿‚ ƒּב) ָי"ע  ז¿ יָר‡  ƒ̂ יח¿ ƒּב‡ַ

 ˙ ַלֲעלו…  ˙ כ…ל∆ י¿ ין  ז…‡˙ ‡≈ י  ֲע„≈ ל¿ ƒּב י  ƒּכ  ,'‰ ˙ „ו… ָלַ„ַע˙ סו…  ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ל¿

 ˙‡ַ ָ̂ ‰ו… ּב¿ ∆ ׁ̆  ,‡ ָ̇ יעּו ƒנ ¿̂ „ּ ָר‡  פ¿ ƒַלּס ָמ‰  ָ„ּ ¿̃ ‰ַ ּבַ ָחָב‰  ַ‰ר¿ ּב¿ ָבָריו  ¿„ּ ‡ּו  (‰ּוב¿  ‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ

י  ר≈ פ¿ ƒס , ּוב¿ ׁ̆ ∆„… ּ̃ ן ַ‰ ו… ׁ̆ ם ל¿ ƒע ׁ̆ ָחָ„ י ז…ַ‰ר ‰∆ ּונ≈ ּ̃ ƒ̇ ס ּב¿ ּפַ ¿„ ƒן נ כ≈ י, ו¿ ƒָלמ ָעל ַ‰ּז…ַ‰ר ָ‰עו… פ¿ ƒמ

ר ַ‰ּז…ַ‰ר,  ר ‡ו… פ∆ ן ס≈ יָר‰ (ַעּי≈ ƒמ‡ֲ ילּו ּב¿ ƒפ‡ֲ ˜"‰ַ ל ּכ…ַח ַ‰זו… ָ‚„ו… ˙) ו¿ ּבָ ַ ׁ ּ̆ ז…ַ‰ר ַ‰

ַ‰ר  ַ‰ּזו… ּמּו„  ƒל י  ƒל ּוב¿ ב"כ).   ,˜ ֻחּלָ ַ‰מ¿  ׁ̆ ָחָ„ ∆‰ ז…ַ‰ר  י  ּונ≈ ּ̃ ƒּ̇ י  ר≈ פ¿ ƒס  „ עו…  ‰ ≈‡ ר¿

 ‰ ַכּמָ . - ּוב¿ ˙ו… ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ל  ּב≈ ַ̃ ¿̇ ƒ ּ̇ ∆ ׁ̆ ר  ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡ ‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ י ַ‰ נ≈ פ¿ ƒל ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

 ˙ יו… ¿‰ ƒל ו¿ ָב‰  טו… ל¿ ַ‰ּכ…ל  ַלֲ‰פ…ך¿  ל  ָיכו… ּלּו  ≈‡  ˙ ּלו… ƒפ ¿ּ̇ ר  מ≈ ‡ו… ∆ ׁ̆  ˙ ו… ּ̃ ַ„ּ

 ‰ ∆ׂ̆ ַיֲע ָך  ¿̇ זּוָל ים  ƒ̃ ל… ¡‡  ‰ ָ̇ ָרָ‡ ל…‡  ן  ƒַעי" ל¿  ˙ ּכו… ז¿ ƒל  ,‰ ּיָ ƒֲעל י  נ≈ ּב¿ ƒמ

." ‰ לו… ַחּכ≈ מ¿ ƒל

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

‡ייר ˙˘ע"ב לפ"˜



ְּבחֹול,  ַאַחת  ָׁשָעה  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר  ַהּלֹוֵמד 
ּתֹוָרה,  ָׁשָנה  ֶאֶלף  ֵמָאה  ְּכמֹו 
ּתֹוָרה  ָׁשָנה  ִמְליֹון  ֵמָאה  ְּכמֹו  ּוְבַׁשָּבת, 
ָנָתן),  ְדר'  ַצִּדיִקים, ָאבֹות  ָהֵרי"ַח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות  ֶמֶלְך,  (ִּכֵּסא 

ַּדּקֹות  ְּכֶעֶׂשר  ְוִלּמּוד  ְּלָגבֹוַּה,  ֲאִמיָרתֹו  ִּכי 
ָׁשָנה  ֶאֶלף  ֶעְׂשֵרה  ְּכֶׁשַבע  ַּבחֹול  לֹו:  ַיֲעֶלה 
ִמְליֹון ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ְּכֶׁשַבע  ּוְבַׁשָּבת:  ּתֹוָרה, 
ַיד  ֶׁשִּיְהֶיה  ֶּזה  קּוְנְטֶרס  ְיֵדי  ְוַעל   - ּתֹוָרה. 
ּוְלַלֵּמד  ִלְלמֹד  ִיְזּכּו  ּבֹו,  ְמַמְׁשְמִׁשין  ַהּכֹל 
ָּגדֹול  ְיסֹוד  ְוהּוא  ּוְלַקֵּים.  ְוַלֲעׂשֹות  ִלְׁשמֹור 
ִלְמנֹוַע ֲעִנּיּות ַוֲאסֹונֹות ְואֹוֶרְך ַהָּגלּות, (תיקו"ז 
תי' ל') ּובֹו ִיְמְצאּו ַאְדמֹוִרי"ם ַרָּבִנים, ַמִּגיֵדי 

ִׁשעּור ְוָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות, ְמַלְּמִדים ּוְמַחְּנִכים 
ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל ַהְּטהֹוִרים, ְוָכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל, 
ַהַּמֲעֶׂשה  ְוֶאת  ָּבּה,  ֵיְלכּו  ֲאֶׁשר  ַהֶּדֶרְך  ֶאת 

ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון.



ְּבחֹול,  ַאַחת  ָׁשָעה  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר  ַהּלֹוֵמד 
ּתֹוָרה,  ָׁשָנה  ֶאֶלף  ֵמָאה  ְּכמֹו 
ּתֹוָרה  ָׁשָנה  ִמְליֹון  ֵמָאה  ְּכמֹו  ּוְבַׁשָּבת, 
ָנָתן),  ְדר'  ַצִּדיִקים, ָאבֹות  ָהֵרי"ַח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות  ֶמֶלְך,  (ִּכֵּסא 

ַּדּקֹות  ְּכֶעֶׂשר  ְוִלּמּוד  ְּלָגבֹוַּה,  ֲאִמיָרתֹו  ִּכי 
ָׁשָנה  ֶאֶלף  ֶעְׂשֵרה  ְּכֶׁשַבע  ַּבחֹול  לֹו:  ַיֲעֶלה 
ִמְליֹון ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ְּכֶׁשַבע  ּוְבַׁשָּבת:  ּתֹוָרה, 
ַיד  ֶׁשִּיְהֶיה  ֶּזה  קּוְנְטֶרס  ְיֵדי  ְוַעל   - ּתֹוָרה. 
ּוְלַלֵּמד  ִלְלמֹד  ִיְזּכּו  ּבֹו,  ְמַמְׁשְמִׁשין  ַהּכֹל 
ָּגדֹול  ְיסֹוד  ְוהּוא  ּוְלַקֵּים.  ְוַלֲעׂשֹות  ִלְׁשמֹור 
ִלְמנֹוַע ֲעִנּיּות ַוֲאסֹונֹות ְואֹוֶרְך ַהָּגלּות, (תיקו"ז 
תי' ל') ּובֹו ִיְמְצאּו ַאְדמֹוִרי"ם ַרָּבִנים, ַמִּגיֵדי 

ִׁשעּור ְוָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות, ְמַלְּמִדים ּוְמַחְּנִכים 
ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל ַהְּטהֹוִרים, ְוָכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל, 
ַהַּמֲעֶׂשה  ְוֶאת  ָּבּה,  ֵיְלכּו  ֲאֶׁשר  ַהֶּדֶרְך  ֶאת 

ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון.

ה באר   האל 1|הקמהתח ְְִֵַַַָָָָָֹ

ְַָָהקמה
בהדיההיגילומדיהמחי  בח .לית ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ

הפר את לפניכ להביא מחי הננ רית  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלה
הבארהקר האל ה פילהתח את פרה , ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

,נפ לכל הווה  בהירה צחה  ל "האל ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ"תח
נצח ! לעלמת לזת לייכ אחת רגע  ,בכעי" ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָ

ראתה" ה ללא הכר  ל ,לחבר זה  ידי ועל , ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
.אלי ֵֶַ

יאמר י ראל ל אלה"וכאר בא "תח נזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
האל. יאת  את ויבר  הִִִֵֵֵֶַַַָאל

את למר  די יה ער ניתאר  ת זכ ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַוא
זהר בפרט תיזכ דל את לער  אי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻה פת ,

דקס"א .)ה וצא ממי (פ ' תני מה ל תב: ְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ריא , כינ א י ערה ל ד ע וע ד , אל ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָה א 
אחד  ל על אל מ דייה  מני ל  ל  בימח בכְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
למני ס"ה:  ל נגד  כר נטל  אחד וכל  ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָואחד ,
רה, נה טרילי "ק עה על מקל ,דיְְְְְִִֵַַַָָָָָָיה
מי  . ק  אי עד כר יכל  מדיל  יתווספ ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻככל
מ ל  ה צחי ה כר  דל  את  לח ב  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיכל



|מהבאר הק ה  האל תח ְְִֵַַַָָָָָֹ

 ימי ואריכת ביט  ילח זה בואי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָוא ת!
וכל והצלחה , ברכה  דק פע ה למת, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָבריא ת 

י עת. ְִֵמיני

יראל, ל  את מזה א ה  הה הפר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָבחלקת 
מלי הגר"א  י"ד)וכתב  פ '(י"ב, יראל אהב [ראה , ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָ

את מכיח  י הר למזה   ה כ ת דל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹקרח ]
עה מה ל על כר  מקל מע, א , ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָחבר
ה ב , חלק ל מקל  אז מע, לא  א וג ְְְְִֵֶַַַַָָָֹלד ר ת,
.  יהה חלק את  מ לקח  מע א ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹוזה 

ע "א)(בזהר קכ"ט רמה  למרפ' האד רי  אמר ְְְְְִִֶַָָָָָָָֹ
ע"ל. חיו , תר דרדי  מא לה למזה חייביא ְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָתר

בפרט זק ועד מער דיהיה ל א ספק   ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָבלי
פת יאמר ה הר  יה הבל ר ית ל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹינ קת
זכר ה ביא  הלאל הער את לפח  נזה  ,י ל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹא
,ויגאלנ צדקנ מיח  יבא  ותכ ,רנ ויב בא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָל ב 
הכינה  למע .רצ יהי  אמ ימינ מהרה רחמיְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ
הלאל הער  את לפח לסעד לת מכה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹה דה
"דא  מהימנא הרעיא  הבטחת הא לה לב ר  ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָה ביא

רחמי". מלתא  ְְֲִִֵַָָיפק

הבאר  האל הביא תח האל א |תיחת ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

ה ביא האל ְִִִֵַַָָתיחת

מראŁק õב)הרמ "ק éתב  ôàŁאי  רàי לõמר:(סäâר טõב ְְְִִַַַַַַַַָָ
Łריà ה ìזéרת לõæב  זכäר äהç אל ïתח  ספרôפ êת  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הז õהר החיד"א.ôיק äני מõרה ו éתב הקודש (עבõדת ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

י') סימן  סõף ק àלàäאצàע אŁר ק âי Łי, Łהיארàנן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ה õæב והרי"ח הôפêה. לקàלת àהרמסáלת פ' (בא"ח, ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָֻ

ההקâמה) ניצõציסõף לברõר מס áäל ã אמירתàŁ éתב, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ
הñדŁäה ְַָ

        
   )עמים)בï ' ְִָ

א  זכוּ ר לּפ תח הנּ ביא ּט וֹ ב ליּ הוּ  

ע :ואמר  דּ אנּת לרבּ וֹ ן חד מין ה וּ א 
◌ַלּט וֹ ב◌ָזכ וּ ר◌ִ◌ָ◌ַה נּ ביא◌ָ◌ִ◌ֵאליּ ה וּ ◌ַ◌ָּפ תח

לבד ,◌ָ◌ַ◌ֶׁש אּת ה◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ למים◌ִרבּ וֹ ן◌ַ◌ָ◌ְואמר. אחד  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶה וּ א 

הבאר  האל הביא תח האל א |תיחת ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

ה ביא האל ְִִִֵַַָָתיחת
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ע לו  ה וּ א אנּת  בחׁש בּ ן. ע לא לאה 

ע לע לכּ  סתימא סתימין,לכּ לאין 

כּ ל ב ּת פיסא מחׁש בא  .ללית 

ּת ּק וּ נין, עשׂ ר דּ א ּפ קּת  הוּ א אנּת 

ספירן ,לוקרינן עשׂ ר אנהגא להוֹ ן 

ע  דּ לבהוֹ ן סתימין אתגּ למין ין,לא 

דּ אתגּ לוע  את כּ סיאת למין  וּ בהוֹ ן ין. 

דקׁש יר הוּ א ואנּת  נׁש א , וֹ ן למבּ ני 

ה ּמ ס ּפ רים. בּ חׁש בּ וֹ ן  ◌ַ◌ֵמעל◌ְ◌ֶעליוֹ ןה וּ א◌ָ◌ַאּת ה◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ְולא

◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶנעלמים.◌ָכּ ל◌ַ◌ֵמעל◌ָ◌ְ◌ֶנעלם◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים ,◌ָכּ ל

ּת פיסה◌ָ◌ָ◌ְ◌ַמח ׁש בה◌ֵ◌ְואין כּ לל.◌ָ◌ִ◌ְא וֹ   לה שׂ יג  ְּב◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

וגּל ית◌ָ◌ַאּת ה ׁש ה וֹ צאת ◌ִ◌ִּת ּק וּ נים ,◌ֶ◌ֶע שׂ ר◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶה וּ א

◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהנהיג ◌ִ◌ְספיר וֹ ת ,◌ֶ◌ֶע שׂ ר◌ֶ◌ָלהם◌ִ◌ְ◌ְוקוֹ ראים

◌ִ◌ְ◌ִנגלים◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינם◌ִ◌ְסתוּ מים◌ָעוֹ למ וֹ ת◌ֶ◌ָבּ הם

מת כּ ּס ה◌ֶ◌ָוּ בהם◌ִ◌ְ◌ִ◌ַה נּ גלים.◌ָ◌ְועוֹ למ וֹ ת ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַא ּת ה 

◌ָאוֹ תם◌ֵ◌ֶׁש ּק וֹ ׁש רה וּ א◌ָ◌ַ◌ְואּת ה◌ָ◌ָאדם ,◌ֵ◌ְ◌ִמ בּ ני

הבאר  האל הביא תח האל ג |תיחת ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

דּ אנּת לוּ מיחד  וּ בגין -גאולמ וֹ ן . 

מחבריּה לכּ  חד דּ אפריׁש  מאן 

אתחבלמא  [ספירן], עשׂ ר ּה לין 

בּ לכּ א  אפרי ׁש  וא וּ  עשׂ ר ין ל. 

אז  אנּ וּ ן ארילספירן חד כּ סדרן, ין 

הוּ א  ואנּת  בּ ינוֹ ני . וחד קצר וחד

ו וֹ ן לדאנהיג דּ אנהיגל, מאן ,לית 

ו לע לאל ו לאלא  מכּ לתּת א  לא 

◌ִ◌ְ◌ִ◌ִמבּ פנים ,◌ָ◌ַ◌ֶׁש אּת ה◌ֵ◌ְ◌ִוּ מ ּפ ני◌ָאוֹ תם.◌ֵ◌ַ◌ְוּ מיחד

אחד◌ִמי◌ָכּ ל וּ מפריד  ◌ֵ◌ֲ◌ֵמחברוֹ ,◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ ב דּ יל

לוֹ ◌ָ◌ְ◌ֶנח ׁש ב◌ִ◌ְספיר וֹ ת ,◌ֶ◌ֶע שׂ ר◌ֵ◌ֵמאּל וּ 

הוּ א  ◌ֶ◌ֶע שׂ ר◌ֵ◌ְואּל וּ ◌ְבּ .◌ִ◌ְ◌ַמפריד◌ִ◌ְכּ אּל וּ 

◌ָאר וֹ ,◌ָ◌ֶאחד◌ָ◌ְ◌ִ◌ְכּ סדרם ,◌ִ◌ְה וֹ לכים◌ֵהם◌ִ◌ְספיר וֹ ת ,

ה וּ א◌ָ◌ַ◌ְואּת ה◌ִ◌ֵבּ ינוֹ ני.◌ָ◌ֶ◌ְואחד◌ָ◌ָקצר ,◌ָ◌ֶ◌ְואחד

◌ְלֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌,ּמ נהיג ◌ִמי◌ֵ◌ְואין◌ֶ◌ָלהם.◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶּמ נהיג 

◌ָ◌ִמ כּ לֹ◌ְולא◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמּל מּט הֹ◌ְולא◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמלמעלהֹלא
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לוֹ ◌ָ◌ְ◌ֶנח ׁש ב◌ִ◌ְספיר וֹ ת ,◌ֶ◌ֶע שׂ ר◌ֵ◌ֵמאּל וּ 

הוּ א  ◌ֶ◌ֶע שׂ ר◌ֵ◌ְואּל וּ ◌ְבּ .◌ִ◌ְ◌ַמפריד◌ִ◌ְכּ אּל וּ 

◌ָאר וֹ ,◌ָ◌ֶאחד◌ָ◌ְ◌ִ◌ְכּ סדרם ,◌ִ◌ְה וֹ לכים◌ֵהם◌ִ◌ְספיר וֹ ת ,

ה וּ א◌ָ◌ַ◌ְואּת ה◌ִ◌ֵבּ ינוֹ ני.◌ָ◌ֶ◌ְואחד◌ָ◌ָקצר ,◌ָ◌ֶ◌ְואחד

◌ְלֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌,ּמ נהיג ◌ִמי◌ֵ◌ְואין◌ֶ◌ָלהם.◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶּמ נהיג 

◌ָ◌ִמ כּ לֹ◌ְולא◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמּל מּט הֹ◌ְולא◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמלמעלהֹלא
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דּ מנּ יהוּ לּת ּק נּת בוּ ׁש ין לסטרא. וֹ ן 

נׁש מתין וכּמ ה לּפ רחין נׁש א. בני  

ּת ּק נ ּת  גוּ פין לגוּ פין דּ אתקריאוּ  וֹ ן , 

ע לגבּ י ל דּ מכסין יהוֹ ן .לבוּ ׁש ין 

חסד ואתקריאוּ  דא: -בּ תּק וּ נא 

גבוּ רא ימינא. דּ רוֹ עא דּ רוֹ עא  - 

ּת פארתלשׂ מא  נצח א. גּ וּ פא. - 

סיּ וּ מא והוֹ ד - יס וֹ ד ׁש וֹ קין. ּת רין - 

ׁש ה וּ א. ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש ּמ הם◌ֶ◌ָלהם ,◌ָ◌ְ◌ַ◌ִּת ּק נּת ◌ִ◌ְלבוּ ׁש ים◌ֶ◌ַצד

◌ָ◌ַ◌ְוכּמ ה◌ָ◌ָאדם ,◌ֵ◌ְ◌ִלבני◌ָ◌ְנ ׁש מ וֹ ת◌ִ◌ְּפ וֹ רחים

◌ִגּ וּ פים◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קראוּ ◌ֶ◌ָלהם ,◌ָ◌ְ◌ַ◌ִּת ּק נּת ◌ִגּ וּ פים

◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם ,◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ כּס ים◌ִ◌ְ◌ַה ּל בוּ ׁש ים◌ֵ◌ַ◌ְכּ ל ּפ י

◌ֶ◌ֶ◌ַהחסד◌ֶ◌ַה זּ ה .◌ִ◌ַבּ תקוּ ן◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונקראים

◌ַ◌ְזר וֹ ע◌ָ◌ְגּ בוּ רה◌ִ◌ָימין .◌ַ◌ְזר וֹ ע

ה גּ וּ ף .◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִּת פארתֹ◌ְשׂ מאל. ◌ַ◌ֶנּ צח◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד

רגלים.◌ְוה וֹ ד ׁש ני ◌ֵ◌ְׁש לימ וּ ת-◌ְיס וֹ ד◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד

הבאר  האל הביא תח האל ה |תיחת ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

מ  קדׁש . בּ רית  אוֹ ת -לדגוּ פא , כוּ ת  

ׁש בּ ע  ּת וֹ רה קרינןלּפ ה ּה .לּפ ה 

מוֹ חא,חכמה מ - חׁש בה איהי 

בּ ינהלמ  ה ל-גאו. וּ ב ּה  ב לבּ א, 

וע  כּ תיב:לא למבין. ּת רין  ין 

א ל"ה נּ סּת רוֹ ת כּ תר ליהוה הינוּ ". 

מ לע  כּ תר איהוּ  - וע ליוֹ ן ּה לכ וּ ת. 

אחרית . מראׁש ית מגּ יד אתמר :

בּ רית◌ַה גּ וּ ף , אוֹ ת נקראת◌ֶקוֹ דׁש .◌ִ◌ְ◌ְוה וּ א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמלכוּ ת

◌ָלּה .◌ִ◌ְקוֹ ראים◌ֶּפ ה◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ על◌ָּת וֹ רה◌ֶּפ ה ,

היא החכמה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ ח ׁש בה◌ִהיא◌ַֹ◌ַה ּמ ח ,◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִמ דּ ת

ה בּ ינה◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ פנים. ה ּל ב ,◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִמדּ ת ◌ֵ◌ַה ּל ב◌ָוּ ב ּה ◌ֵ◌ַ◌ִהיא

וה בּ ינה ]◌ִ◌ֵמבין , [החכמה  ׁש ניהם א ּל וּ  ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר ,◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְועל 

◌ֶ◌ֶכּ תר◌ֵֹ◌ֱאלקינ וּ .◌ַלה '◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה נּ ס ּת ר וֹ ת

◌ָ◌ָ◌ְועליו◌ְ◌ַמלכ וּ ת ,◌ֶ◌ֶכּ תרה וּ א◌ְ◌ֶעליוֹ ן ,

◌ִ◌ֲ◌ַאחרית ,◌ִ◌ֵ◌ֵמראׁש ית◌ִ◌ַמגּ יד◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר
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◌ֶ◌ֶ◌ַהחסד◌ֶ◌ַה זּ ה .◌ִ◌ַבּ תקוּ ן◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונקראים

◌ַ◌ְזר וֹ ע◌ָ◌ְגּ בוּ רה◌ִ◌ָימין .◌ַ◌ְזר וֹ ע

ה גּ וּ ף .◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִּת פארתֹ◌ְשׂ מאל. ◌ַ◌ֶנּ צח◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד

רגלים.◌ְוה וֹ ד ׁש ני ◌ֵ◌ְׁש לימ וּ ת-◌ְיס וֹ ד◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד

הבאר  האל הביא תח האל ה |תיחת ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

מ  קדׁש . בּ רית  אוֹ ת -לדגוּ פא , כוּ ת  

ׁש בּ ע  ּת וֹ רה קרינןלּפ ה ּה .לּפ ה 

מוֹ חא,חכמה מ - חׁש בה איהי 

בּ ינהלמ  ה ל-גאו. וּ ב ּה  ב לבּ א, 

וע  כּ תיב:לא למבין. ּת רין  ין 

א ל"ה נּ סּת רוֹ ת כּ תר ליהוה הינוּ ". 

מ לע  כּ תר איהוּ  - וע ליוֹ ן ּה לכ וּ ת. 

אחרית . מראׁש ית מגּ יד אתמר :

בּ רית◌ַה גּ וּ ף , אוֹ ת נקראת◌ֶקוֹ דׁש .◌ִ◌ְ◌ְוה וּ א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמלכוּ ת

◌ָלּה .◌ִ◌ְקוֹ ראים◌ֶּפ ה◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ על◌ָּת וֹ רה◌ֶּפ ה ,

היא החכמה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ ח ׁש בה◌ִהיא◌ַֹ◌ַה ּמ ח ,◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִמ דּ ת

ה בּ ינה◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ פנים. ה ּל ב ,◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִמדּ ת ◌ֵ◌ַה ּל ב◌ָוּ ב ּה ◌ֵ◌ַ◌ִהיא

וה בּ ינה ]◌ִ◌ֵמבין , [החכמה  ׁש ניהם א ּל וּ  ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר ,◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְועל 

◌ֶ◌ֶכּ תר◌ֵֹ◌ֱאלקינ וּ .◌ַלה '◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה נּ ס ּת ר וֹ ת

◌ָ◌ָ◌ְועליו◌ְ◌ַמלכ וּ ת ,◌ֶ◌ֶכּ תרה וּ א◌ְ◌ֶעליוֹ ן ,

◌ִ◌ֲ◌ַאחרית ,◌ִ◌ֵ◌ֵמראׁש ית◌ִ◌ַמגּ יד◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר

הביא |ד האל הבאר תיחת האל תח ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ
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הביא |ו האל הבאר תיחת האל תח ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

דתפי  קרקפּת א מ לואיהוּ  גאו לי. 

אוֹ ת ו איהוּ  ה "א ואוֹ ת אוֹ ת יוּ "ד 

ואוֹ ת וא"ו  ארח ה"א | דּ איהוּ  , 

דאי לאצי  ׁש קיוּ  ואיהוּ  נא לוּ ת. 

דאׁש קי  כּ מיּ א וענּפ וֹ י, בּ דרוֹ עוֹ י

ׁש קיוּ :לאי ל בּ ההוּ א  ואתר בּ י נא 

ע  ע לר בּ וֹ ן הוּ א אנּת  הע למין, וֹ ת לת 

דּ אׁש קי הּס בּ וֹ ת , נא לאי לוסבּ ת  

ה ּפ נימיתוה וּ א  וּ ב נּ ׁש מה  ּת פ ּל ין , עליו  ׁש ּמ נּ יחים  הראׁש  ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

א וֹ ת ׁש ם ◌ְוא וֹ ת◌ֵהא◌ְוא וֹ תיוּ ד◌ֵ◌ִ◌ֵמאיר 

◌ֶ◌ֶדר◌ֶׁש ה וּ א◌ֵהא ,◌ְוא וֹ ת◌ָואו

האילן◌ֶ◌ְ◌ַמׁש קה◌ְוה וּ א◌ִ◌ֲאציל וּ ת , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶאת

◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ ׁש קים◌ִ◌ַ◌ְכּ ּמ ים◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוענפיו ,◌ָ◌ְ◌ִבּ זרוֹ עוֹ תיו

האילן , וּ מת גּ דּ ל◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶאת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהה ׁש קאה .◌ָ◌ְבּ א וֹ ת ּה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתרבּ ה 

העליוֹ נים ,ה וּ א ◌ָ◌ַאּת ה◌ָ◌ָהע וֹ לם ,◌ִרבּ וֹ ן כּ ל על ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶעליוֹ ן 

אילן , ׁש נּ קראים הּס פירוֹ ת  את  מׁש קה  וא ּת ה  ה ּס בּ וֹ ת, כּ ל  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְוסבּ ת

הבאר  האל הביא תח האל ז |תיחת ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

איהוּ  נביעוּ  וההוּ א  נביעוּ . בּ ההוּ א 

חיּ ים לכּ נׁש מתא דּ איהוּ  גוּ פא, 

וּ בל ו לגוּ פא, דּ מיוֹ ן ית לית 

מכּ  דּ לדּ יוּ קנא בר .לוּ גאולמה 

וארעא,וּ בראת  ואּפ קּת ׁש מיּ א 

וכ וֹ כביּ א מנּ הוֹ ן  וסיהרא ׁש מ ׁש א  

אי לוּ מזּ  וּ בארעא  וּ דׁש אין,לי, נין 

ועוֹ פין  וחיון ועשׂ בּ ין , דּ עדן, וגנתא

ה ּמ עין , ה ּמ עין◌ְואוֹ תוֹ ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ נביעת ה וּ א◌ָ◌ְ◌ַ◌ַאוֹ ר

◌ִ◌ַחיּ ים◌ֶׁש ה וּ א◌ַלגּ וּ ף ,◌ָ◌ָ◌ְ◌ַכּ נּ ׁש מה

◌ֵ◌ְואין◌ְ◌ִדּ מיוֹ ן ,◌ֵאין◌ְוּ ב◌ַלגּ וּ ף .

ה ּפ נימיּ ים וה נּ בראים ה ּס פיר וֹ ת  מ כּ ל והחיצוֹ נ יּ ים.דּ מוּ ת ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌

◌ָ◌ֵ◌ְוה וֹ צאת◌ֶ◌ָ◌ָוארץ.◌ִ◌ַ◌ָׁש מים◌ָ◌ָ◌ָוּ בראת

◌ִ◌ָ◌ְוכוֹ כבים◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְוירח ,◌ֶ◌ֶׁש מ ׁש ,◌ֶ◌ֵמהם

בּ ראת◌ָ◌ַוּ מזּ לוֹ ת . ◌ִ◌ָ◌ְוּ דׁש אים ,◌ָ◌ִאילנ וֹ ת◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָוּ בארץ

◌ְועוֹ פ וֹ ת◌ַ◌ְוח יּ וֹ ת◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַועשׂ בים ,◌ֶ◌ֵעדן ,◌ַ◌ְוגן
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הביא |ו האל הבאר תיחת האל תח ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

דתפי  קרקפּת א מ לואיהוּ  גאו לי. 

אוֹ ת ו איהוּ  ה "א ואוֹ ת אוֹ ת יוּ "ד 

ואוֹ ת וא"ו  ארח ה"א | דּ איהוּ  , 

דאי לאצי  ׁש קיוּ  ואיהוּ  נא לוּ ת. 

דאׁש קי  כּ מיּ א וענּפ וֹ י, בּ דרוֹ עוֹ י

ׁש קיוּ :לאי ל בּ ההוּ א  ואתר בּ י נא 

ע  ע לר בּ וֹ ן הוּ א אנּת  הע למין, וֹ ת לת 

דּ אׁש קי הּס בּ וֹ ת , נא לאי לוסבּ ת  

ה ּפ נימיתוה וּ א  וּ ב נּ ׁש מה  ּת פ ּל ין , עליו  ׁש ּמ נּ יחים  הראׁש  ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

א וֹ ת ׁש ם ◌ְוא וֹ ת◌ֵהא◌ְוא וֹ תיוּ ד◌ֵ◌ִ◌ֵמאיר 

◌ֶ◌ֶדר◌ֶׁש ה וּ א◌ֵהא ,◌ְוא וֹ ת◌ָואו

האילן◌ֶ◌ְ◌ַמׁש קה◌ְוה וּ א◌ִ◌ֲאציל וּ ת , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶאת

◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ ׁש קים◌ִ◌ַ◌ְכּ ּמ ים◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוענפיו ,◌ָ◌ְ◌ִבּ זרוֹ עוֹ תיו

האילן , וּ מת גּ דּ ל◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶאת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהה ׁש קאה .◌ָ◌ְבּ א וֹ ת ּה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתרבּ ה 

העליוֹ נים ,ה וּ א ◌ָ◌ַאּת ה◌ָ◌ָהע וֹ לם ,◌ִרבּ וֹ ן כּ ל על ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶעליוֹ ן 

אילן , ׁש נּ קראים הּס פירוֹ ת  את  מׁש קה  וא ּת ה  ה ּס בּ וֹ ת, כּ ל  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְוסבּ ת

הבאר  האל הביא תח האל ז |תיחת ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

איהוּ  נביעוּ  וההוּ א  נביעוּ . בּ ההוּ א 

חיּ ים לכּ נׁש מתא דּ איהוּ  גוּ פא, 

וּ בל ו לגוּ פא, דּ מיוֹ ן ית לית 

מכּ  דּ לדּ יוּ קנא בר .לוּ גאולמה 

וארעא,וּ בראת  ואּפ קּת ׁש מיּ א 

וכ וֹ כביּ א מנּ הוֹ ן  וסיהרא ׁש מ ׁש א  

אי לוּ מזּ  וּ בארעא  וּ דׁש אין,לי, נין 

ועוֹ פין  וחיון ועשׂ בּ ין , דּ עדן, וגנתא

ה ּמ עין , ה ּמ עין◌ְואוֹ תוֹ ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ נביעת ה וּ א◌ָ◌ְ◌ַ◌ַאוֹ ר

◌ִ◌ַחיּ ים◌ֶׁש ה וּ א◌ַלגּ וּ ף ,◌ָ◌ָ◌ְ◌ַכּ נּ ׁש מה
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הביא |ח  האל הבאר תיחת האל תח ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

נׁש א . וּ בני וּ בעירין, ונוּ נין,

ע ל בּ הוֹ ן ואילא ׁש ּת מוֹ דעא  אין, 

ע  בּ הוֹ ן ואיליתנהגוּ ן ותּת אין, אין 

ע  ו לאׁש ּת מוֹ דעאן ותּת אי, ית לאי 

כּ   ּב מנּ ,ללדּ ידע  וּ בר  ית ל. 

בּ ע  ותּת אי ליחוּ דא  ואנּת אי . 

ע  אדוֹ ן  וכ לכּ לאׁש ּת מ וֹ דע לא . 

כּ  איתחדלספירן ׁש ם ל- יּה  

◌ָ◌ָאדם.◌ֵ◌ְוּ בני◌ֵ◌ְוּ בהמ וֹ ת◌ִ◌ָ◌ְודּ גים

וּ לה וֹ דיע ◌ֵ◌ְואי◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים ,◌ֶ◌ָבּ הם◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְלה כּ יר 

◌ֵ◌ְואי◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ נים ,◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים◌ֶ◌ָבּ הם◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִיתנהגוּ 

ונוֹ דעים ◌ֵ◌ְואין◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ נים ,◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִנ כּ רים 

,ית בּ ר אוֹ ר וֹ  וּ בלעדי כּ לל. ב"ה  סוֹ ף ּב אין  וּ מיג ׁש יּ וֹ דע  איןמי ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

◌ָ◌ַ◌ְואּת ה◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ נים ,◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָבּ עליוֹ נים◌ִיח וּ ד

ונוֹ דע ◌ָ◌ְוּ לכל◌ָ◌כּ ּל ם ,◌ַעל◌ֲאדוֹ ן◌ָ◌ְ◌ָ◌ִנכּ ר 

◌ֵׁש ם◌ֵיׁש ◌ָ◌ֶאחד◌ָ◌ְלכל◌ָ◌ִ◌ְספירה

הבאר  האל הביא תח האל ט|תיחת ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

מ  אתקריאוּ  וּ בהוֹ ן .אכיּ א לידיעא, 

דּ אנּת ליתלואנּת  ידיעא, ׁש ם  

ממ  כ להוּ א  הוּ א לא ואנּת  ׁש מהן, 

דכ לׁש  ּת סּת לימוּ  אנּת  וכד ק להוּ . 

כ  אׁש ּת ארוּ  ׁש מהן למנּ ה וֹ ן, הוּ  

בּ  הוּ א לכּ גוּ פא  אנּת  נׁש מתא. א 

ו  אנּת לחכּ ים  ידיעא. בּ חכמה א 

ו  מבין ידיעא.להוּ א בּ בינה ית לא  

נקראים◌ַ◌ָיד וּ ע , ה ּס פיר וֹ ת  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ לאכים.◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ ב ׁש מ וֹ ת

◌ָ◌ַ◌ֶׁש אּת ה◌ַ◌ָיד וּ ע ,◌ֵׁש ם◌ְל◌ֵאין◌ָ◌ַ◌ְואּת ה

כּ ל את וּ מחיּ ה  ממּל א הוּ א ה וּ א וא ּת ה  בּ ׁש מ וֹ ת. הנּ קראים ה ּס פירוֹ ת ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌

כּ וּ לם את וּ ממּל א  ה ׁש ּפ עת◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ ׁש לים את  מסיר אּת ה  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוכא ׁש ר 

◌ֵ◌ַה מ וֹ ת◌ָכּ ל◌ֲ◌ָ◌ִיארוּ ◌ֶ◌ֵמהם ,

ה וּ א◌ָ◌ַאּת ה◌ָ◌ָ◌ְנׁש מה .◌ִ◌ְבּ לי◌ְכּ גוּ ף

בּ ּס פיר וֹ ת ,◌ָ◌ָחכם הידוּ עה  החכמה  ידי על  ◌ָ◌ַאּת ה◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְולא

בּ ּס פירוֹ ת .◌ִ◌ֵמביןה וּ א היד וּ עה  ה בּ ינה  ידי על  ◌ֵאין◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְולא
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◌ָ◌ָאדם.◌ֵ◌ְוּ בני◌ֵ◌ְוּ בהמ וֹ ת◌ִ◌ָ◌ְודּ גים

וּ לה וֹ דיע ◌ֵ◌ְואי◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים ,◌ֶ◌ָבּ הם◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְלה כּ יר 

◌ֵ◌ְואי◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ נים ,◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים◌ֶ◌ָבּ הם◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִיתנהגוּ 

ונוֹ דעים ◌ֵ◌ְואין◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ נים ,◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִנ כּ רים 

,ית בּ ר אוֹ ר וֹ  וּ בלעדי כּ לל. ב"ה  סוֹ ף ּב אין  וּ מיג ׁש יּ וֹ דע  איןמי ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

◌ָ◌ַ◌ְואּת ה◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ נים ,◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָבּ עליוֹ נים◌ִיח וּ ד

ונוֹ דע ◌ָ◌ְוּ לכל◌ָ◌כּ ּל ם ,◌ַעל◌ֲאדוֹ ן◌ָ◌ְ◌ָ◌ִנכּ ר 

◌ֵׁש ם◌ֵיׁש ◌ָ◌ֶאחד◌ָ◌ְלכל◌ָ◌ִ◌ְספירה

הבאר  האל הביא תח האל ט|תיחת ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

מ  אתקריאוּ  וּ בהוֹ ן .אכיּ א לידיעא, 

דּ אנּת ליתלואנּת  ידיעא, ׁש ם  

ממ  כ להוּ א  הוּ א לא ואנּת  ׁש מהן, 

דכ לׁש  ּת סּת לימוּ  אנּת  וכד ק להוּ . 

כ  אׁש ּת ארוּ  ׁש מהן למנּ ה וֹ ן, הוּ  

בּ  הוּ א לכּ גוּ פא  אנּת  נׁש מתא. א 

ו  אנּת לחכּ ים  ידיעא. בּ חכמה א 

ו  מבין ידיעא.להוּ א בּ בינה ית לא  

נקראים◌ַ◌ָיד וּ ע , ה ּס פיר וֹ ת  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ לאכים.◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ ב ׁש מ וֹ ת

◌ָ◌ַ◌ֶׁש אּת ה◌ַ◌ָיד וּ ע ,◌ֵׁש ם◌ְל◌ֵאין◌ָ◌ַ◌ְואּת ה

כּ ל את וּ מחיּ ה  ממּל א הוּ א ה וּ א וא ּת ה  בּ ׁש מ וֹ ת. הנּ קראים ה ּס פירוֹ ת ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌

כּ וּ לם את וּ ממּל א  ה ׁש ּפ עת◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ ׁש לים את  מסיר אּת ה  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוכא ׁש ר 

◌ֵ◌ַה מ וֹ ת◌ָכּ ל◌ֲ◌ָ◌ִיארוּ ◌ֶ◌ֵמהם ,

ה וּ א◌ָ◌ַאּת ה◌ָ◌ָ◌ְנׁש מה .◌ִ◌ְבּ לי◌ְכּ גוּ ף

בּ ּס פיר וֹ ת ,◌ָ◌ָחכם הידוּ עה  החכמה  ידי על  ◌ָ◌ַאּת ה◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְולא

בּ ּס פירוֹ ת .◌ִ◌ֵמביןה וּ א היד וּ עה  ה בּ ינה  ידי על  ◌ֵאין◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְולא



הביא |ח  האל הבאר תיחת האל תח ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

נׁש א . וּ בני וּ בעירין, ונוּ נין,

ע ל בּ הוֹ ן ואילא ׁש ּת מוֹ דעא  אין, 

ע  בּ הוֹ ן ואיליתנהגוּ ן ותּת אין, אין 

ע  ו לאׁש ּת מוֹ דעאן ותּת אי, ית לאי 

כּ   ּב מנּ ,ללדּ ידע  וּ בר  ית ל. 

בּ ע  ותּת אי ליחוּ דא  ואנּת אי . 

ע  אדוֹ ן  וכ לכּ לאׁש ּת מ וֹ דע לא . 

כּ  איתחדלספירן ׁש ם ל- יּה  

◌ָ◌ָאדם.◌ֵ◌ְוּ בני◌ֵ◌ְוּ בהמ וֹ ת◌ִ◌ָ◌ְודּ גים

וּ לה וֹ דיע ◌ֵ◌ְואי◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים ,◌ֶ◌ָבּ הם◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְלה כּ יר 

◌ֵ◌ְואי◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ נים ,◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים◌ֶ◌ָבּ הם◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִיתנהגוּ 

ונוֹ דעים ◌ֵ◌ְואין◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ נים ,◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִנ כּ רים 

,ית בּ ר אוֹ ר וֹ  וּ בלעדי כּ לל. ב"ה  סוֹ ף בּ אין  וּ מיג ׁש יּ וֹ דע  איןמי ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

◌ָ◌ַ◌ְואּת ה◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ נים ,◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָבּ עליוֹ נים◌ִיח וּ ד

ונוֹ דע ◌ָ◌ְוּ לכל◌ָ◌כּ ּל ם ,◌ַעל◌ֲאדוֹ ן◌ָ◌ְ◌ָ◌ִנכּ ר 

◌ֵׁש ם◌ֵיׁש ◌ָ◌ֶאחד◌ָ◌ְלכל◌ָ◌ִ◌ְספירה

הבאר  האל הביא תח האל ט|תיחת ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

מ  אתקריאוּ  וּ בהוֹ ן .אכיּ א לידיעא, 

דּ אנּת ליתלואנּת  ידיעא, ׁש ם  

ממ  כ להוּ א  הוּ א לא ואנּת  ׁש מהן, 

דכ לׁש  ּת סּת לימוּ  אנּת  וכד ק להוּ . 

כ  אׁש ּת ארוּ  ׁש מהן למנּ ה וֹ ן, הוּ  

בּ  הוּ א לכּ גוּ פא  אנּת  נׁש מתא. א 

ו  אנּת לחכּ ים  ידיעא. בּ חכמה א 

ו  מבין ידיעא.להוּ א בּ בינה ית לא  

נקראים◌ַ◌ָיד וּ ע , ה ּס פיר וֹ ת  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ לאכים.◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ ב ׁש מ וֹ ת

◌ָ◌ַ◌ֶׁש אּת ה◌ַ◌ָיד וּ ע ,◌ֵׁש ם◌ְל◌ֵאין◌ָ◌ַ◌ְואּת ה

כּ ל את וּ מחיּ ה  ממּל א הוּ א ה וּ א וא ּת ה  בּ ׁש מ וֹ ת. הנּ קראים ה ּס פירוֹ ת ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌

כּ וּ לם את וּ ממּל א  ה ׁש ּפ עת◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ ׁש לים את  מסיר אּת ה  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוכא ׁש ר 

◌ֵ◌ַה מ וֹ ת◌ָכּ ל◌ֲ◌ָ◌ִיארוּ ◌ֶ◌ֵמהם ,

ה וּ א◌ָ◌ַאּת ה◌ָ◌ָ◌ְנׁש מה .◌ִ◌ְבּ לי◌ְכּ גוּ ף

בּ ּס פיר וֹ ת ,◌ָ◌ָחכם הידוּ עה  החכמה  ידי על  ◌ָ◌ַאּת ה◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְולא

בּ ּס פירוֹ ת .◌ִ◌ֵמביןה וּ א היד וּ עה  ה בּ ינה  ידי על  ◌ֵאין◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְולא

הביא |ח  האל הבאר תיחת האל תח ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

נׁש א . וּ בני וּ בעירין, ונוּ נין,

ע ל בּ הוֹ ן ואילא ׁש ּת מוֹ דעא  אין, 

ע  בּ הוֹ ן ואיליתנהגוּ ן ותּת אין, אין 

ע  ו לאׁש ּת מוֹ דעאן ותּת אי, ית לאי 

כּ   ּב מנּ ,ללדּ ידע  וּ בר  ית ל. 

בּ ע  ותּת אי ליחוּ דא  ואנּת אי . 

ע  אדוֹ ן  וכ לכּ לאׁש ּת מ וֹ דע לא . 

כּ  איתחדלספירן ׁש ם ל- יּה  

◌ָ◌ָאדם.◌ֵ◌ְוּ בני◌ֵ◌ְוּ בהמ וֹ ת◌ִ◌ָ◌ְודּ גים

וּ לה וֹ דיע ◌ֵ◌ְואי◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים ,◌ֶ◌ָבּ הם◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְלה כּ יר 

◌ֵ◌ְואי◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ נים ,◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים◌ֶ◌ָבּ הם◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִיתנהגוּ 

ונוֹ דעים ◌ֵ◌ְואין◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ נים ,◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִנ כּ רים 

,ית בּ ר אוֹ ר וֹ  וּ בלעדי כּ לל. ב"ה  סוֹ ף בּ אין  וּ מיג ׁש יּ וֹ דע  איןמי ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

◌ָ◌ַ◌ְואּת ה◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ נים ,◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָבּ עליוֹ נים◌ִיח וּ ד

ונוֹ דע ◌ָ◌ְוּ לכל◌ָ◌כּ ּל ם ,◌ַעל◌ֲאדוֹ ן◌ָ◌ְ◌ָ◌ִנכּ ר 

◌ֵׁש ם◌ֵיׁש ◌ָ◌ֶאחד◌ָ◌ְלכל◌ָ◌ִ◌ְספירה

הבאר  האל הביא תח האל ט|תיחת ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

מ  אתקריאוּ  וּ בהוֹ ן .אכיּ א לידיעא, 

דּ אנּת ליתלואנּת  ידיעא, ׁש ם  

ממ  כ להוּ א  הוּ א לא ואנּת  ׁש מהן, 

דכ לׁש  ּת סּת לימוּ  אנּת  וכד ק להוּ . 

כ  אׁש ּת ארוּ  ׁש מהן למנּ ה וֹ ן, הוּ  

בּ  הוּ א לכּ גוּ פא  אנּת  נׁש מתא. א 

ו  אנּת לחכּ ים  ידיעא. בּ חכמה א 

ו  מבין ידיעא.להוּ א בּ בינה ית לא  

נקראים◌ַ◌ָיד וּ ע , ה ּס פיר וֹ ת  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ לאכים.◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ ב ׁש מ וֹ ת

◌ָ◌ַ◌ֶׁש אּת ה◌ַ◌ָיד וּ ע ,◌ֵׁש ם◌ְל◌ֵאין◌ָ◌ַ◌ְואּת ה

כּ ל את וּ מחיּ ה  ממּל א הוּ א ה וּ א וא ּת ה  בּ ׁש מ וֹ ת. הנּ קראים ה ּס פירוֹ ת ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌

כּ וּ לם את וּ ממּל א  ה ׁש ּפ עת◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ ׁש לים את  מסיר אּת ה  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוכא ׁש ר 

◌ֵ◌ַה מ וֹ ת◌ָכּ ל◌ֲ◌ָ◌ִיארוּ ◌ֶ◌ֵמהם ,

ה וּ א◌ָ◌ַאּת ה◌ָ◌ָ◌ְנׁש מה .◌ִ◌ְבּ לי◌ְכּ גוּ ף

בּ ּס פיר וֹ ת ,◌ָ◌ָחכם הידוּ עה  החכמה  ידי על  ◌ָ◌ַאּת ה◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְולא

בּ ּס פירוֹ ת .◌ִ◌ֵמביןה וּ א היד וּ עה  ה בּ ינה  ידי על  ◌ֵאין◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְולא



הביא |י האל הבאר תיחת האל תח ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

ידיעא ל אתר  א א ל, 

וחי ל ּת וּ קפ בני ללא ׁש ּת מוֹ דעא  

וּ  אתנהג לאחזאהלנׁש א. אי וֹ ן 

צדק לע  דּ אינוּ ן וּ ברחמי, בּ דינא  מא 

דּ בני  ע וֹ בדיהוֹ ן כּ פוּ ם וּ מׁש ּפ ט,

- מׁש ּפ ט  גבוּ רה. איהוּ  דּ ין נׁש א.

- צדק דאמצעיתא. עּמ וּ דא 

צדק למ  מאזני קדּ יׁש א, כוּ תא 

ויד וּ ע ,◌ָמקוֹ ם◌ְל ◌ָ◌ֶאּל א◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָקבוּ ע 

לה וֹ דיענוּ  ַהנהגת◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ ָתקּפ◌ְ◌ְ◌ִלבני◌ְ◌ְ◌ָ◌ְוחזק◌ְ◌ֵ◌

◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתנהג ◌ֵאי◌ֶ◌ָלהם◌ְ◌ַ◌ְוּ להרא וֹ ת◌ָ◌ָאדם.

◌ֶ◌ֶצדק◌ֵ◌ֶׁש הם◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוּ ברחמים ,◌ִ◌ְבּ דין◌ָ◌ָהע וֹ לם

◌ֵ◌ְבּ ני◌ֵ◌ֲ◌ַמע שׂ י◌ִ◌ְכּ פי◌ָ◌ְ◌ִוּ מ ׁש ּפ ט

ה וּ א◌ָ◌ְ◌ִמ ׁש ּפ ט◌ָ◌ְ◌ַה גּ בוּ רה .ה וּ א◌ִדּ ין◌ָ◌ָאדם.

היא◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאמצעי.◌ַ◌ָהעּמ וּ ד ◌ִ◌ֶ◌ֶצדק

◌ֶ◌ֶצדק ,◌ֵ◌ְֹמאזני◌ָ◌ְ◌ַה ּק דוֹ ׁש ה .◌ְ◌ַ◌ַה ּמ לכ וּ ת

הבאר  האל הביא תח האל יא |תיחת ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

אוֹ ת  - צדק הין  קׁש וֹ ט . סמכי ּת רין

כּ  אתנהיג לא לבּ רית. אי אחזאה 

אב מא לע  דּ איתלל. צדק לאו  

דין, דאיהוּ  מׁש ּפ ט או לו ידיעא 

רחמי, דאיה וּ  למכּ או לו ידיעא 

כּ לא  מדּ וֹ ת  .ללין 

Łבחי הìה  את לõæב זכäר ה ìביא  äהçאל çíŁéם ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
לרàי  לזרז àמצוה  התחיל הäא üäרà סõף ְְְְְִִִִֵֵַַָָָהאין 
רäŁתא אתיהיב ãדלי Łõדñ ה יõחאי  àר Łְְְְִִִֵַַָָָָמעõן
הכינה לגאõל õלתä ז ואין עיêאה, ְְְְְְִִִֵַָָָָָוה õרמנäתא

à לכן מגלäתא, קäםויłראל ואמר ז "ל ä הç אל Łñ ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ
õôרה . רזי וגלה Łמעõן  מל üרàי  éב õד  üמל (הדרת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

א וֹ ת◌ִהיא◌ֶ◌ֶצדק ,◌ִהין◌ֶ◌ֱ◌ָהאמת .◌ֵ◌ַעּמ וּ די◌ֵ◌ְׁש ני

◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתנהג ◌ֵאי◌ְ◌ַ◌ְלהרא וֹ תֹ◌ַה כּ ל◌ִ◌ְבּ רית .

◌ֶ◌ֶצדק◌ְל◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש ֹלא◌ָ◌ֲאבל◌ָ◌ָהע וֹ לם

◌ָ◌ְ◌ִמ ׁש ּפ טֹ◌ְולא◌ִדּ ין◌ֶׁש ה וּ א◌ַ◌ָ◌ַה יּ ד וּ ע

◌ָ◌ִמ כּ לֹ◌ְולא◌ִ◌ֲ◌ַרחמים ,◌ֶׁש ה וּ א◌ַ◌ָ◌ַה יּ ד וּ ע

◌ָ◌ְכּ לל.◌ִ◌ַה ּמ דּ וֹ ת◌ֵאּל וּ 

הביא |י האל הבאר תיחת האל תח ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

ידיעא ל אתר  א א ל, 

וחי ל ּת וּ קפ בני ללא ׁש ּת מוֹ דעא  

וּ  אתנהג לאחזאהלנׁש א. אי וֹ ן 

צדק לע  דּ אינוּ ן וּ ברחמי, בּ דינא  מא 

דּ בני  ע וֹ בדיהוֹ ן כּ פוּ ם וּ מׁש ּפ ט,

- מׁש ּפ ט  גבוּ רה. איהוּ  דּ ין נׁש א.

- צדק דאמצעיתא. עּמ וּ דא 

צדק למ  מאזני קדּ יׁש א, כוּ תא 

ויד וּ ע ,◌ָמקוֹ ם◌ְל ◌ָ◌ֶאּל א◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָקבוּ ע 

לה וֹ דיענוּ  ַהנהגת◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ ָתקּפ◌ְ◌ְ◌ִלבני◌ְ◌ְ◌ָ◌ְוחזק◌ְ◌ֵ◌

◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתנהג ◌ֵאי◌ֶ◌ָלהם◌ְ◌ַ◌ְוּ להרא וֹ ת◌ָ◌ָאדם.

◌ֶ◌ֶצדק◌ֵ◌ֶׁש הם◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוּ ברחמים ,◌ִ◌ְבּ דין◌ָ◌ָהע וֹ לם

◌ֵ◌ְבּ ני◌ֵ◌ֲ◌ַמע שׂ י◌ִ◌ְכּ פי◌ָ◌ְ◌ִוּ מ ׁש ּפ ט

ה וּ א◌ָ◌ְ◌ִמ ׁש ּפ ט◌ָ◌ְ◌ַה גּ בוּ רה .ה וּ א◌ִדּ ין◌ָ◌ָאדם.

היא◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאמצעי.◌ַ◌ָהעּמ וּ ד ◌ִ◌ֶ◌ֶצדק

◌ֶ◌ֶצדק ,◌ֵ◌ְֹמאזני◌ָ◌ְ◌ַה ּק דוֹ ׁש ה .◌ְ◌ַ◌ַה ּמ לכ וּ ת

הבאר  האל הביא תח האל יא |תיחת ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

אוֹ ת  - צדק הין  קׁש וֹ ט . סמכי ּת רין

כּ  אתנהיג לא לבּ רית. אי אחזאה 

אב מא לע  דּ איתלל. צדק לאו  

דין, דאיהוּ  מׁש ּפ ט או לו ידיעא 

רחמי, דאיה וּ  למכּ או לו ידיעא 

כּ לא  מדּ וֹ ת  .ללין 

Łבחי הìה  את לõæב זכäר ה ìביא  äהçאל çíŁéם ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
לרàי  לזרז àמצוה  התחיל הäא üäרà סõף ְְְְְִִִִֵֵַַָָָהאין 
רäŁתא אתיהיב ãדלי Łõדñ ה יõחאי  àר Łְְְְִִִֵַַָָָָמעõן
הכינה לגאõל õלתä ז ואין עיêאה, ְְְְְְִִִֵַָָָָָוה õרמנäתא

à לכן מגלäתא, קäםויłראל ואמר ז "ל ä הç אל Łñ ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ
õôרה . רזי וגלה Łמעõן  מל üרàי  éב õד  üמל (הדרת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

א וֹ ת◌ִהיא◌ֶ◌ֶצדק ,◌ִהין◌ֶ◌ֱ◌ָהאמת .◌ֵ◌ַעּמ וּ די◌ֵ◌ְׁש ני

◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתנהג ◌ֵאי◌ְ◌ַ◌ְלהרא וֹ תֹ◌ַה כּ ל◌ִ◌ְבּ רית .

◌ֶ◌ֶצדק◌ְל◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש ֹלא◌ָ◌ֲאבל◌ָ◌ָהע וֹ לם

◌ָ◌ְ◌ִמ ׁש ּפ טֹ◌ְולא◌ִדּ ין◌ֶׁש ה וּ א◌ַ◌ָ◌ַה יּ ד וּ ע

◌ָ◌ִמ כּ לֹ◌ְולא◌ִ◌ֲ◌ַרחמים ,◌ֶׁש ה וּ א◌ַ◌ָ◌ַה יּ ד וּ ע

◌ָ◌ְכּ לל.◌ִ◌ַה ּמ דּ וֹ ת◌ֵאּל וּ 



הביא |י האל הבאר תיחת האל תח ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

ידיעא ל אתר  א א ל, 

וחי ל ּת וּ קפ בני ללא ׁש ּת מוֹ דעא  

וּ  אתנהג לאחזאהלנׁש א. אי וֹ ן 

צדק לע  דּ אינוּ ן וּ ברחמי, בּ דינא  מא 

דּ בני  ע וֹ בדיהוֹ ן כּ פוּ ם וּ מׁש ּפ ט,

- מׁש ּפ ט  גבוּ רה. איהוּ  דּ ין נׁש א.

- צדק דאמצעיתא. עּמ וּ דא 

צדק למ  מאזני קדּ יׁש א, כוּ תא 

ויד וּ ע ,◌ָמקוֹ ם◌ְל ◌ָ◌ֶאּל א◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָקבוּ ע 

לה וֹ דיענוּ  ַהנהגת◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ ָתקּפ◌ְ◌ְ◌ִלבני◌ְ◌ְ◌ָ◌ְוחזק◌ְ◌ֵ◌

◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתנהג ◌ֵאי◌ֶ◌ָלהם◌ְ◌ַ◌ְוּ להרא וֹ ת◌ָ◌ָאדם.

◌ֶ◌ֶצדק◌ֵ◌ֶׁש הם◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוּ ברחמים ,◌ִ◌ְבּ דין◌ָ◌ָהע וֹ לם

◌ֵ◌ְבּ ני◌ֵ◌ֲ◌ַמע שׂ י◌ִ◌ְכּ פי◌ָ◌ְ◌ִוּ מ ׁש ּפ ט

ה וּ א◌ָ◌ְ◌ִמ ׁש ּפ ט◌ָ◌ְ◌ַה גּ בוּ רה .ה וּ א◌ִדּ ין◌ָ◌ָאדם.

היא◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאמצעי.◌ַ◌ָהעּמ וּ ד ◌ִ◌ֶ◌ֶצדק

◌ֶ◌ֶצדק ,◌ֵ◌ְֹמאזני◌ָ◌ְ◌ַה ּק דוֹ ׁש ה .◌ְ◌ַ◌ַה ּמ לכ וּ ת

הבאר  האל הביא תח האל יא |תיחת ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

אוֹ ת  - צדק הין  קׁש וֹ ט . סמכי ּת רין

כּ  אתנהיג לא לבּ רית. אי אחזאה 

אב מא לע  דּ איתלל. צדק לאו  

דין, דאיהוּ  מׁש ּפ ט או לו ידיעא 

רחמי, דאיה וּ  למכּ או לו ידיעא 

כּ לא  מדּ וֹ ת  .ללין 

Łבחי הìה  את לõæב זכäר ה ìביא  äהçאל çíŁéם ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
לרàי  לזרז àמצוה  התחיל הäא üäרà סõף ְְְְְִִִִֵֵַַָָָהאין 
רäŁתא אתיהיב ãדלי Łõדñ ה יõחאי  àר Łְְְְִִִֵַַָָָָמעõן
הכינה לגאõל õלתä ז ואין עיêאה, ְְְְְְִִִֵַָָָָָוה õרמנäתא

à לכן מגלäתא, קäםויłראל ואמר ז "ל ä הç אל Łñ ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ
õôרה . רזי וגלה Łמעõן  מל üרàי  éב õד  üמל (הדרת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

א וֹ ת◌ִהיא◌ֶ◌ֶצדק ,◌ִהין◌ֶ◌ֱ◌ָהאמת .◌ֵ◌ַעּמ וּ די◌ֵ◌ְׁש ני

◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתנהג ◌ֵאי◌ְ◌ַ◌ְלהרא וֹ תֹ◌ַה כּ ל◌ִ◌ְבּ רית .

◌ֶ◌ֶצדק◌ְל◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש ֹלא◌ָ◌ֲאבל◌ָ◌ָהע וֹ לם

◌ָ◌ְ◌ִמ ׁש ּפ טֹ◌ְולא◌ִדּ ין◌ֶׁש ה וּ א◌ַ◌ָ◌ַה יּ ד וּ ע

◌ָ◌ִמ כּ לֹ◌ְולא◌ִ◌ֲ◌ַרחמים ,◌ֶׁש ה וּ א◌ַ◌ָ◌ַה יּ ד וּ ע

◌ָ◌ְכּ לל.◌ִ◌ַה ּמ דּ וֹ ת◌ֵאּל וּ 

הביא |י האל הבאר תיחת האל תח ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

ידיעא ל אתר  א א ל, 

וחי ל ּת וּ קפ בני ללא ׁש ּת מוֹ דעא  

וּ  אתנהג לאחזאהלנׁש א. אי וֹ ן 

צדק לע  דּ אינוּ ן וּ ברחמי, בּ דינא  מא 

דּ בני  ע וֹ בדיהוֹ ן כּ פוּ ם וּ מׁש ּפ ט,

- מׁש ּפ ט  גבוּ רה. איהוּ  דּ ין נׁש א.

- צדק דאמצעיתא. עּמ וּ דא 

צדק למ  מאזני קדּ יׁש א, כוּ תא 

ויד וּ ע ,◌ָמקוֹ ם◌ְל ◌ָ◌ֶאּל א◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָקבוּ ע 

לה וֹ דיענוּ  ַהנהגת◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ ָתקּפ◌ְ◌ְ◌ִלבני◌ְ◌ְ◌ָ◌ְוחזק◌ְ◌ֵ◌

◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתנהג ◌ֵאי◌ֶ◌ָלהם◌ְ◌ַ◌ְוּ להרא וֹ ת◌ָ◌ָאדם.

◌ֶ◌ֶצדק◌ֵ◌ֶׁש הם◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוּ ברחמים ,◌ִ◌ְבּ דין◌ָ◌ָהע וֹ לם

◌ֵ◌ְבּ ני◌ֵ◌ֲ◌ַמע שׂ י◌ִ◌ְכּ פי◌ָ◌ְ◌ִוּ מ ׁש ּפ ט

ה וּ א◌ָ◌ְ◌ִמ ׁש ּפ ט◌ָ◌ְ◌ַה גּ בוּ רה .ה וּ א◌ִדּ ין◌ָ◌ָאדם.

היא◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאמצעי.◌ַ◌ָהעּמ וּ ד ◌ִ◌ֶ◌ֶצדק

◌ֶ◌ֶצדק ,◌ֵ◌ְֹמאזני◌ָ◌ְ◌ַה ּק דוֹ ׁש ה .◌ְ◌ַ◌ַה ּמ לכ וּ ת

הבאר  האל הביא תח האל יא |תיחת ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

אוֹ ת  - צדק הין  קׁש וֹ ט . סמכי ּת רין

כּ  אתנהיג לא לבּ רית. אי אחזאה 

אב מא לע  דּ איתלל. צדק לאו  

דין, דאיהוּ  מׁש ּפ ט או לו ידיעא 

רחמי, דאיה וּ  למכּ או לו ידיעא 

כּ לא  מדּ וֹ ת  .ללין 

Łבחי הìה  את לõæב זכäר ה ìביא  äהçאל çíŁéם ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
לרàי  לזרז àמצוה  התחיל הäא üäרà סõף ְְְְְִִִִֵֵַַָָָהאין 
רäŁתא אתיהיב ãדלי Łõדñ ה יõחאי  àר Łְְְְִִִֵַַָָָָמעõן
הכינה לגאõל õלתä ז ואין עיêאה, ְְְְְְִִִֵַָָָָָוה õרמנäתא

à לכן מגלäתא, קäםויłראל ואמר ז "ל ä הç אל Łñ ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ
õôרה . רזי וגלה Łמעõן  מל üרàי  éב õד  üמל (הדרת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

א וֹ ת◌ִהיא◌ֶ◌ֶצדק ,◌ִהין◌ֶ◌ֱ◌ָהאמת .◌ֵ◌ַעּמ וּ די◌ֵ◌ְׁש ני

◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתנהג ◌ֵאי◌ְ◌ַ◌ְלהרא וֹ תֹ◌ַה כּ ל◌ִ◌ְבּ רית .

◌ֶ◌ֶצדק◌ְל◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש ֹלא◌ָ◌ֲאבל◌ָ◌ָהע וֹ לם

◌ָ◌ְ◌ִמ ׁש ּפ טֹ◌ְולא◌ִדּ ין◌ֶׁש ה וּ א◌ַ◌ָ◌ַה יּ ד וּ ע

◌ָ◌ִמ כּ לֹ◌ְולא◌ִ◌ֲ◌ַרחמים ,◌ֶׁש ה וּ א◌ַ◌ָ◌ַה יּ ד וּ ע

◌ָ◌ְכּ לל.◌ִ◌ַה ּמ דּ וֹ ת◌ֵאּל וּ 



מע|יב  רי  באר קה האל תח ְְִִִִֵַַָָָֹ

זי"ע) õזאגלä ב Ł"מהרä הçאל רצה  מעôה  ואמõר  . ְֱִֵֵֶַַַַַָָָָ
מêגõêת  עõד  Łäיח לא ŁהרàŁ"י לõæב זכäר ְְִִִֶַַַַָָָָֹה ìביא
õל ä נתנ õâלב õ ל éי יען הõôרה, סõדõת Łâלחäְְְִֵַַַַַָָ
לגאõל õâàר õלתäז ואין  àזה, äרäŁתא ְְְְְִֵֶַָָָָה õרמנא
רàי קäם õל אמר לכן מגלäתא, יłראל äבני  ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָה כינה
טמירים רזין  Łוחד ôאחר ואל וע łה ,'äוכ Łְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָמעõן
מëרõמים וה õרמנא  רäŁתא אתיהיב לבד  ýל éְְְְְְְְִִִִִַָָָי
הáאäלה יקרב  זה ידי  ועל הõíדõת, äלגõêת  Ł ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָלחד

הז õהר ) .(זיו ִַַ

מ קוּ ם  ויתחדּ ׁש וּ ן ׁש מעוֹ ן ין לר בּ י 
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– עפר" ׁש וֹ כני  ורנּ נוּ  "הקיצוּ 

מ ּס טרא לא  דּ אנּ וּ ן צדּ יקיּ א אנּ וּ ן ין 

יׁש נה  "אני בּ ּה : דּ אתמר דההוּ א 
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◌ֵ◌ְוּ לעוֹ רר◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלשׂ ּמ ח◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ ררוּ ◌ָ◌ָ◌ְוהאבוֹ ת .
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ויימא  רעיא למהימנא, ק וּ ם יּה : 

ע  דהא - "קוֹ למהימנא  אתמר : ל 

– ד וֹ פק" אתון לדּ וֹ די בּ ארבּ ע גבּ אי 

"ּפ תחי יּה לדּ י  בהוֹ ן  ויימא י ל, 

דהא  תּמ תי". יוֹ נתי רעיתי אחוֹ תי 

◌ִ◌ְרד וּ מים ,◌ָ◌כּ ּל ם◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים◌ָ◌ַעּת ה ,◌ַ◌ֶׁש עד

◌ָ◌ְ◌ָנתנה◌ַ◌ִמיּ ד◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ עיניהם.◌ָ◌ֵ◌ְו ׁש ינה
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בּ כחם ,◌ֶׁש ּל וֹ , בּ הם ◌ִלי◌ִ◌ְ◌ִּפ תחי◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְויאמר

כּ תוּ ב:◌ִ◌ָיוֹ נתי◌ִ◌ָ◌ְ◌ַרעיתי◌ִ◌ֲאח וֹ תי ׁש הרי ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַת ּמ תי".
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ה כינה ◌ָ◌ֶׁש ּל ּה ◌ֵ◌ְ◌ַה למ וּ ת◌ָ◌ַבּ גּ ל וּ ת ,◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִהיא

טל ,◌ָ◌ֶׁש ּל ּה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְוהחיּ ים בּ סוֹ ד  ה וּ א◌ֶ◌ְוזה◌ָ◌ְה וּ א

א וֹ ת ◌ָוא"וא וֹ ת◌ֵה "אא וֹ תיוּ "דס וֹ ד

◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינ ּה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה כינה◌ִהיא◌ֵה "א◌ְוא וֹ ת

א וֹ תיוּ דא וֹ ת◌ָ◌ֶאּל א◌ָט"ל ,◌ְ◌ֶ◌ְבּ חׁש בּ וֹ ן

◌ִ◌ָהא וֹ ת יּ וֹ ת◌ִֹעלים◌ָוא"ו◌ְוא וֹ ת◌ֵהא

ה זּ ה◌ָט"ל ,◌ְ◌ֶ◌ְלחׁש בּ וֹ ן ◌ֵ◌ַ◌ְממ ּל א◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש ה ם 



מע|יח  רי  באר קה האל תח ְְִִִִֵַַָָָֹ

דּ כ ל מנּ ביע וּ  מקוֹ רין לׁש כינּת א 

רעיא לע  קם מיּ ד  מהימנא אין. 

עּמ יּה  קדּ יׁש ין רזא ואבהן כּ אן עד  . 

יהוה  ּבּ ר ו" אמן לעוֹ לדיחוּ דא: ם  

ואמן":
לת "ז ) אחרת הק âמה א יז, זהר ְְִֵֶֶַַַָָֹ(äñôני 

ה כינה ה נּ וֹ בע◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶאת כּ ל◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמ ּמ עין ◌ְ◌ַהּמ קוֹ ר וֹ ת◌ָ◌ֶׁש ל 

◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַה נּ אמן◌ֶ◌ָהר וֹ עה◌ָקם◌ָ◌ִמיּ ד◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים ,

ס וֹ ד◌ָכּ אן◌ַעד◌ִעּמ וֹ .◌ִ◌ְ◌ַה ּק דוֹ ׁש ים◌ָ◌ָ◌ְוהאב וֹ ת

◌ִ◌ַה יּ חוּ ד.

ְוֶזה  ָאְמרּו,  ְולֹא  לּו  ְוִנְתַעּצְ דֹוׁש  ַהּקָ
ָהִעְנָין  ַעל  י  ְוָכַתְבּתִ ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת 
ֵלם "ִמְצַות ַהּתֹוָכָחה". וכן  ה ֵסֶפר ׁשָ ַהּזֶ
כתב הגוב"י הגאון רבי מנחם מענכין 
ְזַמן  ים ְוַהֲהרּוִגים ּבִ הלפרין זצ"ל, ָהֲעִנּיִ
ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ַבִית  ּבְ ּתֹוְבִעים  לּות  ַהּגָ
ָלְמדּו  ּלֹא  ׁשֶ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ַהּתַ ֶאת 
ְוֶזה  ְך,  ּכָ ַעל  אֹוָתם  ים  ּוַמֲעִניׁשִ ָלה,  ַקּבָ
ִמי  ים,  ַהַחּיִ הגוב"י ַעל ֵעץ  ַעל  ּבָ ָלׁשֹון 
ר ְוָחְכַמת ֵסֶפר ַהּזֹוַהר  ֵאינֹו לֹוֵמד ִנְסּתָ ׁשֶ
ה  ֵיָעׂשֶ רֹו  ּוְבׂשָ ֲערֹוָתיו  ׂשַ ָסַמְרָנה  ּתִ
י  ּכִ ִלּבֹו  ַעל  ֵהָעלֹותֹו  ּבְ ִחּדּוִדין  ִחּדּוִדין 
ְלָחמֹות  ְוַהּמִ ֵזרֹות  ָרֵאל, ַהּגְ ִיׂשְ ּדְ ַעְניּוָתא 
ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ְוַהַהרּוגֹות  המשסות 
ל ַמְעָלה ֶהָעִני  ַמְלָיא ׁשֶ ַהּגֹוֵרם ָלֶזה, ּוַבּפָ
ְוֶהָהרּוג  ְפלּותֹו,  ְוׁשִ ּלּותֹו  ּדַ ַעל  בּו  ְיַחּיְ
ֹחִטאים  ִנְקָרא  ֶזה  ְוָכל  ֲהִריָגתֹו,  ַעל 
ּפּוִרים  ַהּכִ ּיֹום  ׁשֶ ַעל  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ין  ּבֵ
ין  ר ֲעֵליֶהם, אֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהּדִ ֵאין ְמַכּפֵ
ל  ּכָ ֶאת  עּו  ִיְתּבְ ַהּיֹום  ן  ּכֵ )ּוְכמֹו  ְוַהּתֹוֵכָחה, עכ"ל. 
לּום  ּכְ ּלֹא ָעׂשּו  ׁשֶ יבֹות ַעל  ְיׁשִ י  ְוָראׁשֵ ִנים  ְוָהַרּבָ ָהַאְדמֹוִרי"ם 

ת  ּבָ ֶכת ׁשַ ַמּסֶ ּבְ תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ָצַצת ָאטּום, ּכְ ָרֵאל ִמּפְ ִיׂשְ ַלת  ְלַהּצָ

ב כ"ה(, וז"ל:  ִמְכּתָ ים )ּבְ ן ָחֵפץ ַחּיִ )נ"ה( ַיְלקּוט ׁשֹוְפִטים, ְוַעּיֵ

ַנְפׁשֹו הּוא ְוִיָתַבע ח"ו ַעל ֶזה(. י ּבְ ָעָליו ָלַדַעת ּכִ

ִנְלַמד  ֶׁשִאם  אֹוֵמר  ִמי  ְׁשֵאָלה:  יח. 
זֹוַהר ִנָּנֵצל?

"י  ּבִ ְוָהַרׁשְ נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ׁשּוָבה:  ּתְ
מֹו  ּכְ הּוא  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  י  ּכִ אֹוְמִרים: 
ְצלּו ֵמֶחְבֵלי  ְלְמדּו ִיּנָ ּיִ ֵאּלּו ׁשֶ ַבת ֹנַח ׁשֶ ּתֵ
ָלנּו:  אֹוֵמר  דֹוׁש  ַהּקָ ְוָהַרְמַח"ל  יַח,  ָמׁשִ
ָרֵאל  ַלת ַעם ִיׂשְ לּוי סֹוד ַהּצָ ֶזה ּתָ ַרק ּבָ ׁשֶ
ת  ּוְסֻגּלַ ֹכַח  ּבְ ּוְגאּוָלתֹו,  ָהַאֲחרֹון  ּדֹור  ּבַ
ְלׁשֹונֹו  ְוֶזה  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד 
ר יֹוַחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִריַחת ַרּבִ דֹוׁש: ּבְ ַהּקָ
ָבה  נּו ִנְבַרח ַלּתֵ ָבה, ְוֻכּלָ ָתה ִעְנַין ַהּתֵ ָעׂשְ

ֵצל.  ַהּזֹאת ְוִנּנָ

ּבֹואּו  ְיָקִרים,  ַאִחים  ְוַרּבֹוַתי  מֹוַרי 
ֲחבּוַרת 70,000 ְוִנְפָעל  נּו ּבַ ּלָ ְוִנְתַאֵחד ּכֻ
דֹוׁש  ל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ִיְלַמד זֹוַהר ַהּקָ ּכָ ׁשֶ
ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ ָכל  ּבְ ן  ּוְלַאְרּגֵ יֹום  ָכל  ּבְ
דֹוׁש, ְוָכל ֶאָחד  ְלְמדּו זֹוַהר ַהּקָ ּיִ ְוכֹוֵלל ׁשֶ
ִהְתעֹוְררּות  ִסְפֵרי  ָמקֹום  ְלָכל  ק  ְיַחּלֵ
ֲעֵרי  ׁשַ ה  ְוַעּתָ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ְלִלּמּוד 
ְמָחה  ׂשִ ִמים ּבְ ם ְמַקּיְ רּוִצים ִנְנֲעלּו, ְוֻכּלָ ּתֵ
ר  ֶאְפׁשָ  – ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְרצֹון  ֶאת 
ִסְפֵרי  ֵהן   – ָפִרים  ַהּסְ ֶאת  ם  ִחּנָ ּבְ ל  ְלַקּבֵ
ִאְרגּון  ּבְ זֹוַהר,  ּקּוֵני  ּתִ ְוֵהן  ִהְתעֹוְררּות 
ֶמׁש,   ׁשֶ ֵבית  ּבְ ָהעֹוָלִמי  ַהּזֹוַהר  ִמְפָעל 

.0548-436784

מחפשים תורם להדפיס אלף סטים של זוהר של שבעים כרכים, לחלק 
ל-70 אלף איש בחינם. התורם משלם ישר לדפוס!

האם יש מחשב שיוכל לחשבן את הזכות הגדולה שיכולים 
לזכות בכסף קטן?

לפרטים: 0548436784

הבאר  האל רעוא תח יט|ויהי  ְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

רעוא ֲִֵַָויהי 

ïתח ôפ êת  הëאמר לäëד  ידי  על ע ôה  éי רצ õן . יהי ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ
לקàלת  הëסáäל äזמן רצõן עת ה äא  ל õæב זכäר ä ְְְִֵֵַַַַַָָָָָאליה

ְִַהôפõêת.

קדּ יׁש א ויהי  עּת יקא קדם מן רעוא 

דכ ק דּ יׁש יןלדכ  טמירין לטמירא  

דכ  ט לסתימא  דּ יתמׁש א לא. 

מ נּ יּה לע  דּ זעיר למ לאה ריׁש יּה  יא 

וּ  ּת ּפ וּ חין לחק ל|להּט י לאנּפ ין, 

יוֹ מיןה '◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמּל פני◌ָרצוֹ ן◌ִ◌ִויהי ◌ָ◌ַה ּק ד וֹ ׁש ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָהעּת יק

◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה נּ סּת רים◌ָ◌ִמ כּ ל◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונס ּת ר◌ִ◌ְ◌ַה ּק דוֹ ׁש ים◌ָ◌ִמ כּ ל

◌ָטל◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יתמ ֹ◌ַ◌ֵמה כּ ל.◌ָ◌ְ◌ֶנעלם

הראׁש ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן וּ למלא וֹ ת  לה ׁש ּפ יע  זעירֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ  ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל

ׁש פע◌ִ◌ְ◌ַאנּפ ין ַּת ּפ וּ חין◌ֵ◌ְ◌ִל שׂ דה◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להמ ׁש י◌ִ◌

מע|יח  רי  באר קה האל תח ְְִִִִֵַַָָָֹ

דּ כ ל מנּ ביע וּ  מקוֹ רין לׁש כינּת א 

רעיא לע  קם מיּ ד  מהימנא אין. 

עּמ יּה  קדּ יׁש ין רזא ואבהן כּ אן עד  . 

יהוה  ּבּ ר ו" אמן לעוֹ לדיחוּ דא: ם  

ואמן":
לת "ז ) אחרת הק âמה א יז, זהר ְְִֵֶֶַַַָָֹ(äñôני 

ה כינה ה נּ וֹ בע◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶאת כּ ל◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמ ּמ עין ◌ְ◌ַהּמ קוֹ ר וֹ ת◌ָ◌ֶׁש ל 

◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַה נּ אמן◌ֶ◌ָהר וֹ עה◌ָקם◌ָ◌ִמיּ ד◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים ,

ס וֹ ד◌ָכּ אן◌ַעד◌ִעּמ וֹ .◌ִ◌ְ◌ַה ּק דוֹ ׁש ים◌ָ◌ָ◌ְוהאב וֹ ת

◌ִ◌ַה יּ חוּ ד.

הבאר  האל רעוא תח יט|ויהי  ְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

רעוא ֲִֵַָויהי 

ïתח ôפ êת  הëאמר לäëד  ידי  על ע ôה  éי רצ õן . יהי ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ
לקàלת  הëסáäל äזמן רצõן עת ה äא  ל õæב זכäר ä ְְְִֵֵַַַַַָָָָָאליה

ְִַהôפõêת.

קדּ יׁש א ויהי  עּת יקא קדם מן רעוא 

דכ ק דּ יׁש יןלדכ  טמירין לטמירא  

דכ  ט לסתימא  דּ יתמׁש א לא. 

מ נּ יּה לע  דּ זעיר למ לאה ריׁש יּה  יא 

וּ  ּת ּפ וּ חין לחק ל|להּט י לאנּפ ין, 

יוֹ מיןה '◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמּל פני◌ָרצוֹ ן◌ִ◌ִויהי ◌ָ◌ַה ּק ד וֹ ׁש ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָהעּת יק

◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה נּ סּת רים◌ָ◌ִמ כּ ל◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונס ּת ר◌ִ◌ְ◌ַה ּק דוֹ ׁש ים◌ָ◌ִמ כּ ל

◌ָטל◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יתמ ֹ◌ַ◌ֵמה כּ ל.◌ָ◌ְ◌ֶנעלם

הראׁש ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן וּ למלא וֹ ת  לה ׁש ּפ יע  זעירֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ  ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל

ׁש פע◌ִ◌ְ◌ַאנּפ ין ַּת ּפ וּ חין◌ֵ◌ְ◌ִל שׂ דה◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להמ ׁש י◌ִ◌



מע|יח  רי  באר קה האל תח ְְִִִִֵַַָָָֹ

דּ כ ל מנּ ביע וּ  מקוֹ רין לׁש כינּת א 

רעיא לע  קם מיּ ד  מהימנא אין. 

עּמ יּה  קדּ יׁש ין רזא ואבהן כּ אן עד  . 

יהוה  ּבּ ר ו" אמן לעוֹ לדיחוּ דא: ם  

ואמן":
לת "ז ) אחרת הק âמה א יז, זהר ְְִֵֶֶַַַָָֹ(äñôני 

ה כינה ה נּ וֹ בע◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶאת כּ ל◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמ ּמ עין ◌ְ◌ַהּמ קוֹ ר וֹ ת◌ָ◌ֶׁש ל 

◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַה נּ אמן◌ֶ◌ָהר וֹ עה◌ָקם◌ָ◌ִמיּ ד◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים ,

ס וֹ ד◌ָכּ אן◌ַעד◌ִעּמ וֹ .◌ִ◌ְ◌ַה ּק דוֹ ׁש ים◌ָ◌ָ◌ְוהאב וֹ ת

◌ִ◌ַה יּ חוּ ד.

ְוֶזה  ָאְמרּו,  ְולֹא  לּו  ְוִנְתַעּצְ דֹוׁש  ַהּקָ
ָהִעְנָין  ַעל  י  ְוָכַתְבּתִ ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת 
ֵלם "ִמְצַות ַהּתֹוָכָחה". וכן  ה ֵסֶפר ׁשָ ַהּזֶ
כתב הגוב"י הגאון רבי מנחם מענכין 
ְזַמן  ים ְוַהֲהרּוִגים ּבִ הלפרין זצ"ל, ָהֲעִנּיִ
ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ַבִית  ּבְ ּתֹוְבִעים  לּות  ַהּגָ
ָלְמדּו  ּלֹא  ׁשֶ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ַהּתַ ֶאת 
ְוֶזה  ְך,  ּכָ ַעל  אֹוָתם  ים  ּוַמֲעִניׁשִ ָלה,  ַקּבָ
ִמי  ים,  ַהַחּיִ הגוב"י ַעל ֵעץ  ַעל  ּבָ ָלׁשֹון 
ר ְוָחְכַמת ֵסֶפר ַהּזֹוַהר  ֵאינֹו לֹוֵמד ִנְסּתָ ׁשֶ
ה  ֵיָעׂשֶ רֹו  ּוְבׂשָ ֲערֹוָתיו  ׂשַ ָסַמְרָנה  ּתִ
י  ּכִ ִלּבֹו  ַעל  ֵהָעלֹותֹו  ּבְ ִחּדּוִדין  ִחּדּוִדין 
ְלָחמֹות  ְוַהּמִ ֵזרֹות  ָרֵאל, ַהּגְ ִיׂשְ ּדְ ַעְניּוָתא 
ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ְוַהַהרּוגֹות  המשסות 
ל ַמְעָלה ֶהָעִני  ַמְלָיא ׁשֶ ַהּגֹוֵרם ָלֶזה, ּוַבּפָ
ְוֶהָהרּוג  ְפלּותֹו,  ְוׁשִ ּלּותֹו  ּדַ ַעל  בּו  ְיַחּיְ
ֹחִטאים  ִנְקָרא  ֶזה  ְוָכל  ֲהִריָגתֹו,  ַעל 
ּפּוִרים  ַהּכִ ּיֹום  ׁשֶ ַעל  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ין  ּבֵ
ין  ר ֲעֵליֶהם, אֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהּדִ ֵאין ְמַכּפֵ
ל  ּכָ ֶאת  עּו  ִיְתּבְ ַהּיֹום  ן  ּכֵ )ּוְכמֹו  ְוַהּתֹוֵכָחה, עכ"ל. 
לּום  ּכְ ּלֹא ָעׂשּו  ׁשֶ יבֹות ַעל  ְיׁשִ י  ְוָראׁשֵ ִנים  ְוָהַרּבָ ָהַאְדמֹוִרי"ם 

ת  ּבָ ֶכת ׁשַ ַמּסֶ ּבְ תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ָצַצת ָאטּום, ּכְ ָרֵאל ִמּפְ ִיׂשְ ַלת  ְלַהּצָ

ב כ"ה(, וז"ל:  ִמְכּתָ ים )ּבְ ן ָחֵפץ ַחּיִ )נ"ה( ַיְלקּוט ׁשֹוְפִטים, ְוַעּיֵ

ַנְפׁשֹו הּוא ְוִיָתַבע ח"ו ַעל ֶזה(. י ּבְ ָעָליו ָלַדַעת ּכִ

ִנְלַמד  ֶׁשִאם  אֹוֵמר  ִמי  ְׁשֵאָלה:  יח. 
זֹוַהר ִנָּנֵצל?

"י  ּבִ ְוָהַרׁשְ נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ׁשּוָבה:  ּתְ
מֹו  ּכְ הּוא  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  י  ּכִ אֹוְמִרים: 
ְצלּו ֵמֶחְבֵלי  ְלְמדּו ִיּנָ ּיִ ֵאּלּו ׁשֶ ַבת ֹנַח ׁשֶ ּתֵ
ָלנּו:  אֹוֵמר  דֹוׁש  ַהּקָ ְוָהַרְמַח"ל  יַח,  ָמׁשִ
ָרֵאל  ַלת ַעם ִיׂשְ לּוי סֹוד ַהּצָ ֶזה ּתָ ַרק ּבָ ׁשֶ
ת  ּוְסֻגּלַ ֹכַח  ּבְ ּוְגאּוָלתֹו,  ָהַאֲחרֹון  ּדֹור  ּבַ
ְלׁשֹונֹו  ְוֶזה  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד 
ר יֹוַחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִריַחת ַרּבִ דֹוׁש: ּבְ ַהּקָ
ָבה  נּו ִנְבַרח ַלּתֵ ָבה, ְוֻכּלָ ָתה ִעְנַין ַהּתֵ ָעׂשְ

ֵצל.  ַהּזֹאת ְוִנּנָ

ּבֹואּו  ְיָקִרים,  ַאִחים  ְוַרּבֹוַתי  מֹוַרי 
ֲחבּוַרת 70,000 ְוִנְפָעל  נּו ּבַ ּלָ ְוִנְתַאֵחד ּכֻ
דֹוׁש  ל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ִיְלַמד זֹוַהר ַהּקָ ּכָ ׁשֶ
ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ ָכל  ּבְ ן  ּוְלַאְרּגֵ יֹום  ָכל  ּבְ
דֹוׁש, ְוָכל ֶאָחד  ְלְמדּו זֹוַהר ַהּקָ ּיִ ְוכֹוֵלל ׁשֶ
ִהְתעֹוְררּות  ִסְפֵרי  ָמקֹום  ְלָכל  ק  ְיַחּלֵ
ֲעֵרי  ׁשַ ה  ְוַעּתָ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ְלִלּמּוד 
ְמָחה  ׂשִ ִמים ּבְ ם ְמַקּיְ רּוִצים ִנְנֲעלּו, ְוֻכּלָ ּתֵ
ר  ֶאְפׁשָ  – ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְרצֹון  ֶאת 
ִסְפֵרי  ֵהן   – ָפִרים  ַהּסְ ֶאת  ם  ִחּנָ ּבְ ל  ְלַקּבֵ
ִאְרגּון  ּבְ זֹוַהר,  ּקּוֵני  ּתִ ְוֵהן  ִהְתעֹוְררּות 
ֶמׁש,   ׁשֶ ֵבית  ּבְ ָהעֹוָלִמי  ַהּזֹוַהר  ִמְפָעל 

.0548-436784

מחפשים תורם להדפיס אלף סטים של זוהר של שבעים כרכים, לחלק 
ל-70 אלף איש בחינם. התורם משלם ישר לדפוס!

האם יש מחשב שיוכל לחשבן את הזכות הגדולה שיכולים 
לזכות בכסף קטן?

לפרטים: 0548436784

הבאר  האל רעוא תח יט|ויהי  ְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

רעוא ֲִֵַָויהי 

ïתח ôפ êת  הëאמר לäëד  ידי  על ע ôה  éי רצ õן . יהי ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ
לקàלת  הëסáäל äזמן רצõן עת ה äא  ל õæב זכäר ä ְְְִֵֵַַַַַָָָָָאליה

ְִַהôפõêת.

קדּ יׁש א ויהי  עּת יקא קדם מן רעוא 

דכ ק דּ יׁש יןלדכ  טמירין לטמירא  

דכ  ט לסתימא  דּ יתמׁש א לא. 

מ נּ יּה לע  דּ זעיר למ לאה ריׁש יּה  יא 

וּ  ּת ּפ וּ חין לחק ל|להּט י לאנּפ ין, 

יוֹ מיןה '◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמּל פני◌ָרצוֹ ן◌ִ◌ִויהי ◌ָ◌ַה ּק ד וֹ ׁש ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָהעּת יק

◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה נּ סּת רים◌ָ◌ִמ כּ ל◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונס ּת ר◌ִ◌ְ◌ַה ּק דוֹ ׁש ים◌ָ◌ִמ כּ ל

◌ָטל◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יתמ ֹ◌ַ◌ֵמה כּ ל.◌ָ◌ְ◌ֶנעלם

הראׁש ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן וּ למלא וֹ ת  לה ׁש ּפ יע  זעירֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ  ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל

ׁש פע◌ִ◌ְ◌ַאנּפ ין ַּת ּפ וּ חין◌ֵ◌ְ◌ִל שׂ דה◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להמ ׁש י◌ִ◌

מע|יח  רי  באר קה האל תח ְְִִִִֵַַָָָֹ

דּ כ ל מנּ ביע וּ  מקוֹ רין לׁש כינּת א 

רעיא לע  קם מיּ ד  מהימנא אין. 

עּמ יּה  קדּ יׁש ין רזא ואבהן כּ אן עד  . 

יהוה  ּבּ ר ו" אמן לעוֹ לדיחוּ דא: ם  

ואמן":
לת "ז ) אחרת הק âמה א יז, זהר ְְִֵֶֶַַַָָֹ(äñôני 

ה כינה ה נּ וֹ בע◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶאת כּ ל◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמ ּמ עין ◌ְ◌ַהּמ קוֹ ר וֹ ת◌ָ◌ֶׁש ל 

◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַה נּ אמן◌ֶ◌ָהר וֹ עה◌ָקם◌ָ◌ִמיּ ד◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים ,

ס וֹ ד◌ָכּ אן◌ַעד◌ִעּמ וֹ .◌ִ◌ְ◌ַה ּק דוֹ ׁש ים◌ָ◌ָ◌ְוהאב וֹ ת

◌ִ◌ַה יּ חוּ ד.

הבאר  האל רעוא תח יט|ויהי  ְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

רעוא ֲִֵַָויהי 

ïתח ôפ êת  הëאמר לäëד  ידי  על ע ôה  éי רצ õן . יהי ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ
לקàלת  הëסáäל äזמן רצõן עת ה äא  ל õæב זכäר ä ְְְִֵֵַַַַַָָָָָאליה

ְִַהôפõêת.

קדּ יׁש א ויהי  עּת יקא קדם מן רעוא 

דכ ק דּ יׁש יןלדכ  טמירין לטמירא  

דכ  ט לסתימא  דּ יתמׁש א לא. 

מ נּ יּה לע  דּ זעיר למ לאה ריׁש יּה  יא 

וּ  ּת ּפ וּ חין לחק ל|להּט י לאנּפ ין, 

יוֹ מיןה '◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמּל פני◌ָרצוֹ ן◌ִ◌ִויהי ◌ָ◌ַה ּק ד וֹ ׁש ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָהעּת יק

◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה נּ סּת רים◌ָ◌ִמ כּ ל◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונס ּת ר◌ִ◌ְ◌ַה ּק דוֹ ׁש ים◌ָ◌ִמ כּ ל

◌ָטל◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יתמ ֹ◌ַ◌ֵמה כּ ל.◌ָ◌ְ◌ֶנעלם

הראׁש ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן וּ למלא וֹ ת  לה ׁש ּפ יע  זעירֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ  ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל

ׁש פע◌ִ◌ְ◌ַאנּפ ין ַּת ּפ וּ חין◌ֵ◌ְ◌ִל שׂ דה◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להמ ׁש י◌ִ◌



רעוא |כ הבאר ויהי  האל תח ְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

בּ רעוא  דאנּפ ין בּ נהיר וּ  קדּ יׁש ין

דכ  קדם לוּ בחדותא  מן  ויתמ א. 

דכ  קדּ י ׁש א  קדּ יׁש ין,לעּת יקא  

דכ  סתימא לטמירא טמירין 

וחסדּ א לדכ  חנּ א ורחמי רעוּ תא א. 

ע  ע לבּ נהירוּ  וחדוה בּ רעוּ תא י לאה 

וע לכּ לוע  ביתי , וים להנּ לכּ לבּ ני 

וע לא  עּמ יּה .לישׂ רא לכּ לי, 

◌ָ◌ְבּ רצוֹ ן◌ִ◌ָּפ נים◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְבּ הארת◌ָ◌ַה ּק ד וֹ ׁש 

◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמּל פני◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתמ ֹ◌ַה כּ ל.◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ ב שׂ מחת

ה ּק ד וֹ ׁש ה יוֹ מין "העּת יק ' ◌ִ◌ְ◌ַה ּק דוֹ ׁש ים ,◌ָ◌ִמ כּ ל◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ

◌ָ◌ְ◌ֶנעלם◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה נּ סּת רים◌ָ◌ִמ כּ ל◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונס ּת ר

◌ֶ◌ֶ◌ָוחסד ,◌ֵחן ,◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְורחמים◌ָרצוֹ ןֹ◌ַ◌ֵמה כּ ל.

◌ַ◌ָעלי◌ָ◌ְ◌ִ◌ְושׂ מחה ,◌ָ◌ְבּ רצוֹ ן ,◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה ,◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְבּ הארה

◌ִ◌ְ◌ַהקר וֹ בים◌ָכּ ל◌ַ◌ְועל◌ִ◌ֵבּ יתי ,◌ֵ◌ְבּ ני◌ָכּ ל◌ַ◌ְועל

◌ַעּמ וֹ .◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל◌ָכּ ל◌ַ◌ְועל◌ַ◌ֵאלי ,

הבאר  האל רעוא תח כא |ויהי  ְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

מכּ  בּ יׁש ין לויפרקיננא עקתין 

ויתיהב לע לדייתוּ ן  ויזמין נא למא, 

בּ  טבּת א, וּ ּפ רנסתא צרה למזוֹ נא י 

ממז  דכ לועקתא, בּ יּה לא מזוֹ ני 

בּ יׁש א לּת  מעינא ויׁש זבינן ין. 

דמ  וּ מדּ ינּה לוּ מחרבּ א  ה ּמ ות א 

ויתי לׁש  וּ לגּ יה נּ וֹ ם. לכ לנא 

אריכי  וחיי וחסדּ א חנּ א נפׁש תנא

אוֹ תנוּ  ◌ָ◌ָהרע וֹ ת◌ָ◌ַה צּ ר וֹ ת◌ָ◌ִמ כּ ל◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְויפדה 

◌ָלנוּ ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוינּ תן◌ִ◌ָ◌ְויכין◌ָ◌ְלע וֹ לם ,◌ָ◌ֶׁש בּ א וֹ ת

◌ָ◌ָצרה◌ִ◌ְבּ לי◌ָט וֹ בה◌ָ◌ָ◌ְ◌ַוּ פרנסה◌ָמזוֹ ן

העליוֹ ן ,◌ָ◌ְוּ מצוּ קה , מּמ נּ וּ ◌ָ◌ֶׁש כּ ל◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵמה ּמ זּ ל  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַה ּמ ז וֹ נוֹ ת

◌ָ◌ָהרע ,◌ִ◌ַ◌ֵמעין◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְויּ צּ ילנוּ ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת לׁש לים.

◌ִ◌ַ◌ֵוּ מהדּ ין◌ֶ◌ָ◌ַה ּמ ות ,◌ַ◌ְ◌ַמלא◌ֶ◌ֶ◌ְוּ מחרב

◌ָ◌ְוּ לכל◌ָלנוּ ,◌ֶ◌ִ◌ְויּת ן◌ִ◌ֵגּ יה נּ וֹ ם.◌ֶׁש ל

◌ִ◌◌ֲארכים ,◌ִ◌ַ◌ְוחיּ ים◌ֶ◌ֶ◌ָוחסד ,◌ֵחן◌ֵ◌ְ◌ַנפׁש וֹ תנוּ ,

רעוא |כ הבאר ויהי  האל תח ְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

בּ רעוא  דאנּפ ין בּ נהיר וּ  קדּ יׁש ין

דכ  קדם לוּ בחדותא  מן  ויתמ א. 

דכ  קדּ י ׁש א  קדּ יׁש ין,לעּת יקא  

דכ  סתימא לטמירא טמירין 

וחסדּ א לדכ  חנּ א ורחמי רעוּ תא א. 

ע  ע לבּ נהירוּ  וחדוה בּ רעוּ תא י לאה 

וע לכּ לוע  ביתי , וים להנּ לכּ לבּ ני 

וע לא  עּמ יּה .לישׂ רא לכּ לי, 

◌ָ◌ְבּ רצוֹ ן◌ִ◌ָּפ נים◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְבּ הארת◌ָ◌ַה ּק ד וֹ ׁש 

◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמּל פני◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתמ ֹ◌ַה כּ ל.◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ ב שׂ מחת

ה ּק ד וֹ ׁש ה יוֹ מין "העּת יק ' ◌ִ◌ְ◌ַה ּק דוֹ ׁש ים ,◌ָ◌ִמ כּ ל◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ

◌ָ◌ְ◌ֶנעלם◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה נּ סּת רים◌ָ◌ִמ כּ ל◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונס ּת ר

◌ֶ◌ֶ◌ָוחסד ,◌ֵחן ,◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְורחמים◌ָרצוֹ ןֹ◌ַ◌ֵמה כּ ל.

◌ַ◌ָעלי◌ָ◌ְ◌ִ◌ְושׂ מחה ,◌ָ◌ְבּ רצוֹ ן ,◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה ,◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְבּ הארה

◌ִ◌ְ◌ַהקר וֹ בים◌ָכּ ל◌ַ◌ְועל◌ִ◌ֵבּ יתי ,◌ֵ◌ְבּ ני◌ָכּ ל◌ַ◌ְועל

◌ַעּמ וֹ .◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל◌ָכּ ל◌ַ◌ְועל◌ַ◌ֵאלי ,

הבאר  האל רעוא תח כא |ויהי  ְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

מכּ  בּ יׁש ין לויפרקיננא עקתין 

ויתיהב לע לדייתוּ ן  ויזמין נא למא, 

בּ  טבּת א, וּ ּפ רנסתא צרה למזוֹ נא י 

ממז  דכ לועקתא, בּ יּה לא מזוֹ ני 

בּ יׁש א לּת  מעינא ויׁש זבינן ין. 

דמ  וּ מדּ ינּה לוּ מחרבּ א  ה ּמ ות א 

ויתי לׁש  וּ לגּ יה נּ וֹ ם. לכ לנא 

אריכי  וחיי וחסדּ א חנּ א נפׁש תנא

אוֹ תנוּ  ◌ָ◌ָהרע וֹ ת◌ָ◌ַה צּ ר וֹ ת◌ָ◌ִמ כּ ל◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְויפדה 

◌ָלנוּ ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוינּ תן◌ִ◌ָ◌ְויכין◌ָ◌ְלע וֹ לם ,◌ָ◌ֶׁש בּ א וֹ ת

◌ָ◌ָצרה◌ִ◌ְבּ לי◌ָט וֹ בה◌ָ◌ָ◌ְ◌ַוּ פרנסה◌ָמזוֹ ן

העליוֹ ן ,◌ָ◌ְוּ מצוּ קה , מּמ נּ וּ ◌ָ◌ֶׁש כּ ל◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵמה ּמ זּ ל  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַה ּמ ז וֹ נוֹ ת

◌ָ◌ָהרע ,◌ִ◌ַ◌ֵמעין◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְויּ צּ ילנוּ ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת לׁש לים.

◌ִ◌ַ◌ֵוּ מהדּ ין◌ֶ◌ָ◌ַה ּמ ות ,◌ַ◌ְ◌ַמלא◌ֶ◌ֶ◌ְוּ מחרב

◌ָ◌ְוּ לכל◌ָלנוּ ,◌ֶ◌ִ◌ְויּת ן◌ִ◌ֵגּ יה נּ וֹ ם.◌ֶׁש ל

◌ִ◌◌ֲארכים ,◌ִ◌ַ◌ְוחיּ ים◌ֶ◌ֶ◌ָוחסד ,◌ֵחן◌ֵ◌ְ◌ַנפׁש וֹ תנוּ ,



רעוא |כ הבאר ויהי  האל תח ְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

בּ רעוא  דאנּפ ין בּ נהיר וּ  קדּ יׁש ין

דכ  קדם לוּ בחדותא  מן  ויתמ א. 

דכ  קדּ י ׁש א  קדּ יׁש ין,לעּת יקא  

דכ  סתימא לטמירא טמירין 

וחסדּ א לדכ  חנּ א ורחמי רעוּ תא א. 

ע  ע לבּ נהירוּ  וחדוה בּ רעוּ תא י לאה 

וע לכּ לוע  ביתי , וים להנּ לכּ לבּ ני 

וע לא  עּמ יּה .לישׂ רא לכּ לי, 

◌ָ◌ְבּ רצוֹ ן◌ִ◌ָּפ נים◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְבּ הארת◌ָ◌ַה ּק ד וֹ ׁש 

◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמּל פני◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתמ ֹ◌ַה כּ ל.◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ ב שׂ מחת

ה ּק ד וֹ ׁש ה יוֹ מין "העּת יק ' ◌ִ◌ְ◌ַה ּק דוֹ ׁש ים ,◌ָ◌ִמ כּ ל◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ

◌ָ◌ְ◌ֶנעלם◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה נּ סּת רים◌ָ◌ִמ כּ ל◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונס ּת ר

◌ֶ◌ֶ◌ָוחסד ,◌ֵחן ,◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְורחמים◌ָרצוֹ ןֹ◌ַ◌ֵמה כּ ל.

◌ַ◌ָעלי◌ָ◌ְ◌ִ◌ְושׂ מחה ,◌ָ◌ְבּ רצוֹ ן ,◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה ,◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְבּ הארה

◌ִ◌ְ◌ַהקר וֹ בים◌ָכּ ל◌ַ◌ְועל◌ִ◌ֵבּ יתי ,◌ֵ◌ְבּ ני◌ָכּ ל◌ַ◌ְועל

◌ַעּמ וֹ .◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל◌ָכּ ל◌ַ◌ְועל◌ַ◌ֵאלי ,

הבאר  האל רעוא תח כא |ויהי  ְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

מכּ  בּ יׁש ין לויפרקיננא עקתין 

ויתיהב לע לדייתוּ ן  ויזמין נא למא, 

בּ  טבּת א, וּ ּפ רנסתא צרה למזוֹ נא י 

ממז  דכ לועקתא, בּ יּה לא מזוֹ ני 

בּ יׁש א לּת  מעינא ויׁש זבינן ין. 

דמ  וּ מדּ ינּה לוּ מחרבּ א  ה ּמ ות א 

ויתי לׁש  וּ לגּ יה נּ וֹ ם. לכ לנא 

אריכי  וחיי וחסדּ א חנּ א נפׁש תנא

אוֹ תנוּ  ◌ָ◌ָהרע וֹ ת◌ָ◌ַה צּ ר וֹ ת◌ָ◌ִמ כּ ל◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְויפדה 

◌ָלנוּ ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוינּ תן◌ִ◌ָ◌ְויכין◌ָ◌ְלע וֹ לם ,◌ָ◌ֶׁש בּ א וֹ ת

◌ָ◌ָצרה◌ִ◌ְבּ לי◌ָט וֹ בה◌ָ◌ָ◌ְ◌ַוּ פרנסה◌ָמזוֹ ן

העליוֹ ן ,◌ָ◌ְוּ מצוּ קה , מּמ נּ וּ ◌ָ◌ֶׁש כּ ל◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵמה ּמ זּ ל  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַה ּמ ז וֹ נוֹ ת

◌ָ◌ָהרע ,◌ִ◌ַ◌ֵמעין◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְויּ צּ ילנוּ ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת לׁש לים.

◌ִ◌ַ◌ֵוּ מהדּ ין◌ֶ◌ָ◌ַה ּמ ות ,◌ַ◌ְ◌ַמלא◌ֶ◌ֶ◌ְוּ מחרב

◌ָ◌ְוּ לכל◌ָלנוּ ,◌ֶ◌ִ◌ְויּת ן◌ִ◌ֵגּ יה נּ וֹ ם.◌ֶׁש ל

◌ִ◌◌ֲארכים ,◌ִ◌ַ◌ְוחיּ ים◌ֶ◌ֶ◌ָוחסד ,◌ֵחן◌ֵ◌ְ◌ַנפׁש וֹ תנוּ ,

רעוא |כ הבאר ויהי  האל תח ְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

בּ רעוא  דאנּפ ין בּ נהיר וּ  קדּ יׁש ין

דכ  קדם לוּ בחדותא  מן  ויתמ א. 

דכ  קדּ י ׁש א  קדּ יׁש ין,לעּת יקא  

דכ  סתימא לטמירא טמירין 

וחסדּ א לדכ  חנּ א ורחמי רעוּ תא א. 

ע  ע לבּ נהירוּ  וחדוה בּ רעוּ תא י לאה 

וע לכּ לוע  ביתי , וים להנּ לכּ לבּ ני 

וע לא  עּמ יּה .לישׂ רא לכּ לי, 

◌ָ◌ְבּ רצוֹ ן◌ִ◌ָּפ נים◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְבּ הארת◌ָ◌ַה ּק ד וֹ ׁש 

◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמּל פני◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתמ ֹ◌ַה כּ ל.◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ ב שׂ מחת

ה ּק ד וֹ ׁש ה יוֹ מין "העּת יק ' ◌ִ◌ְ◌ַה ּק דוֹ ׁש ים ,◌ָ◌ִמ כּ ל◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ

◌ָ◌ְ◌ֶנעלם◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה נּ סּת רים◌ָ◌ִמ כּ ל◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונס ּת ר

◌ֶ◌ֶ◌ָוחסד ,◌ֵחן ,◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְורחמים◌ָרצוֹ ןֹ◌ַ◌ֵמה כּ ל.

◌ַ◌ָעלי◌ָ◌ְ◌ִ◌ְושׂ מחה ,◌ָ◌ְבּ רצוֹ ן ,◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה ,◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְבּ הארה

◌ִ◌ְ◌ַהקר וֹ בים◌ָכּ ל◌ַ◌ְועל◌ִ◌ֵבּ יתי ,◌ֵ◌ְבּ ני◌ָכּ ל◌ַ◌ְועל

◌ַעּמ וֹ .◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל◌ָכּ ל◌ַ◌ְועל◌ַ◌ֵאלי ,

הבאר  האל רעוא תח כא |ויהי  ְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

מכּ  בּ יׁש ין לויפרקיננא עקתין 

ויתיהב לע לדייתוּ ן  ויזמין נא למא, 

בּ  טבּת א, וּ ּפ רנסתא צרה למזוֹ נא י 

ממז  דכ לועקתא, בּ יּה לא מזוֹ ני 

בּ יׁש א לּת  מעינא ויׁש זבינן ין. 

דמ  וּ מדּ ינּה לוּ מחרבּ א  ה ּמ ות א 

ויתי לׁש  וּ לגּ יה נּ וֹ ם. לכ לנא 

אריכי  וחיי וחסדּ א חנּ א נפׁש תנא

אוֹ תנוּ  ◌ָ◌ָהרע וֹ ת◌ָ◌ַה צּ ר וֹ ת◌ָ◌ִמ כּ ל◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְויפדה 

◌ָלנוּ ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוינּ תן◌ִ◌ָ◌ְויכין◌ָ◌ְלע וֹ לם ,◌ָ◌ֶׁש בּ א וֹ ת

◌ָ◌ָצרה◌ִ◌ְבּ לי◌ָט וֹ בה◌ָ◌ָ◌ְ◌ַוּ פרנסה◌ָמזוֹ ן

העליוֹ ן ,◌ָ◌ְוּ מצוּ קה , מּמ נּ וּ ◌ָ◌ֶׁש כּ ל◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵמה ּמ זּ ל  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַה ּמ ז וֹ נוֹ ת

◌ָ◌ָהרע ,◌ִ◌ַ◌ֵמעין◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְויּ צּ ילנוּ ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת לׁש לים.

◌ִ◌ַ◌ֵוּ מהדּ ין◌ֶ◌ָ◌ַה ּמ ות ,◌ַ◌ְ◌ַמלא◌ֶ◌ֶ◌ְוּ מחרב

◌ָ◌ְוּ לכל◌ָלנוּ ,◌ֶ◌ִ◌ְויּת ן◌ִ◌ֵגּ יה נּ וֹ ם.◌ֶׁש ל

◌ִ◌◌ֲארכים ,◌ִ◌ַ◌ְוחיּ ים◌ֶ◌ֶ◌ָוחסד ,◌ֵחן◌ֵ◌ְ◌ַנפׁש וֹ תנוּ ,



רעוא |כב  הבאר ויהי  האל תח ְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

ורחמי רויחי קדמיּה .וּ מזוֹ ני מן 

ואמן . אמן רצוֹ ן, יהי כּ ן אמן
◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמ ּל פניו ,◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְורחמים ,◌ַ◌ֶ◌ְבּ רווח ,◌ְוּ מזוֹ נ וֹ ת

◌ֵ◌ָ◌ְואמן .◌ֵ◌ָאמן◌ָרצ וֹ ן .◌ִ◌ְיהי◌ֵכּ ן◌ֵ◌ָאמן

מתנה לאפיקומן  לבר מצוה  לחתונה  לביטוח חיים

הזדמנות לרכישת סדרה חדשה של ספרי תורת הזוהר.
 כל הזוהר בלשון הקודש, בלשון צחה השווה לכל נפש

מחולק ל-18 כרכים ומסודר לפי פרשיות השבוע

מהדורה מהודרת באותיות גדולות מאירות עיניים

P הכמות מצומצמת
P .המחיר זול במיוחד אם מזמינים עכשיו
P .הוזלה משמעותית לכמויות
P 026500828 :להזמנות
P תורתו מגן לנו היא מאירת עינינו
P הביטוח היחיד להינצל מפצצת אטום - לימוד הזוהר הקדוש

הזדמנות מיוחדת!

הופיע חק לישראל - הזוהר הקדוש mp3 - השיעור היומי מפי הרב אריה ברדה בשפה 
העברית בלשון הקודש בשיתוף מפעל הזוהר העולמי - 70 שיעורים. וזה השיעור היומי 

הקדוש ביותר וזה מיועד מילד ועד זקן בא בימים - וגם לכל הנשים:
טל. 054-4577956. 

נוצצים לכל הזוהר הקדוש... כל עולם  ואורות  ורקיעים עליונים  עולם הזוהר הקדוש 
הזוהר הקדוש שהם: תורת הזוהר... תיקוני הזוהר... וזוהר חדש... ב-36 דיסקים, שכל 
גן עדן... והם 1062 שיעורים של רבי  10 שעות... שהם 360 שעות שמיעה של  דיסק 
שמעון בר יוחאי זכותו יגן עלינו אמן... מקול הרשב"י ובהגשתו מפי הרב אריה ברדה... 
ובנוסף יש 1000 צדיקים אומרים על הזוהר הקדוש והטהור של עם ישראל שמאירים 

את כל העולם... בשיתוף מפעל הזוהר העולמי
להזמנות דיסקים: אפשר להשיג אך ורק בטלפון: 054-4577956 

שעות   10 דיסק  כל  דיסקים,  ב-36  מילים  מיליון   2.5 ענק!!!  בעולם.  הגדול  אלבום 
עריכה  סאונד  נעימות קריינות רדיופונית  מארז הזוהר הקדוש מפי הרב 
גן עדן של  אריה ברדה, 1062 שיעורים כל שעור 20 דקות מרתקות ועוצרי נשימה... 
העולמי...  הזוהר  מפעל  בהשתתפות  חדש...  וזוהר  הזוהר...  תיקוני  הזוהר...   תורת 

.mp3-והכל ב

הבאר  האל מעתח רי כג |אמר  ְְִִִִֵַַַָָָָֹ

אחרמה יõם àכל האדם çאמר נעים  äמה טõב ְִֶַַַַַָָָָָֹ
àזõהר הäבא אŁר זה לõŁן חצõת  נחôיק äן [נב](ïרŁת  ְֲֲִֶֶַַַָָָָֹ

רס"ח  äבדף  ע"א, רכ "ו  דף  פקäדי  ïרŁת àזõהר וכן  ע"א, ס"ה  âְְְְֵֵַַַַַָָף

יאמרע"ב) לאה , ôיק äן  אחר õמרõא לא  ואם .ְְִִֵַַַָֹֹ
וימים ààת õת יעłה  וכן הôפêה, ק õדם Łàְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָחרית
והëבין מאד, מאד עמäקים  äêא âברים éי ְְְְֲִִִִִֵֵַָֹֹטõבים,
áדõלה õôעלת ëéה  יודע אêה  âברים  Łל ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹסõדם
ïàרצäף  àין ה õçם , õתõא לתäñן àאמירתם ְְֲֲִִֵַַַַַָָָנעłה 

הåמìים. ïàרצäף àין א הçמים äŁàä"ת(àן י"ב, מ ñץ  חי Łי ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָ

הëאמר את לבאר üהארי יŁרים) סõד (בחלק ïעלים ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָרב 

àיõתר הŁñים ה ëאמרים  אחד åŁה Łם וכתב הåה, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהõìרא

ותן  הëזלג, קצה על  הêëים àאäר äהבאנ וéאן עכת "ד , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָבזוה"ק ,

ע õד ויח éם )לחכם ְְְֶַָָ

ׁש מעוֹ ן אמר ידאי רבּ י ארימית  : 

רעוּ תא א לע לוֹ תיןלבּ צ  דּ כד , 
◌ַ◌ָידי◌ִ◌ִ◌ֲהרימ וֹ תי◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן ,◌ִ◌ַרבּ י◌ַ◌ָאמר

צוֹ ןהר◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש כּ א ׁש ר◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה◌ִ◌ְ◌ִבּ תפּל וֹ ת , ָ◌ָ◌

רעוא |כב  הבאר ויהי  האל תח ְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

ורחמי רויחי קדמיּה .וּ מזוֹ ני מן 

ואמן . אמן רצוֹ ן, יהי כּ ן אמן
◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמ ּל פניו ,◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְורחמים ,◌ַ◌ֶ◌ְבּ רווח ,◌ְוּ מזוֹ נ וֹ ת

◌ֵ◌ָ◌ְואמן .◌ֵ◌ָאמן◌ָרצ וֹ ן .◌ִ◌ְיהי◌ֵכּ ן◌ֵ◌ָאמן

הבאר  האל מעתח רי כג |אמר  ְְִִִִֵַַַָָָָֹ

אחרמה יõם àכל האדם çאמר נעים  äמה טõב ְִֶַַַַַָָָָָֹ
àזõהר הäבא אŁר זה לõŁן חצõת  נחôיק äן [נב](ïרŁת  ְֲֲִֶֶַַַָָָָֹ

רס"ח  äבדף  ע"א, רכ "ו  דף  פקäדי  ïרŁת àזõהר וכן  ע"א, ס"ה  âְְְְֵֵַַַַַָָף

יאמרע"ב) לאה , ôיק äן  אחר õמרõא לא  ואם .ְְִִֵַַַָֹֹ
וימים ààת õת יעłה  וכן הôפêה, ק õדם Łàְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָחרית
והëבין מאד, מאד עמäקים  äêא âברים éי ְְְְֲִִִִִֵֵַָֹֹטõבים,
áדõלה õôעלת ëéה  יודע אêה  âברים  Łל ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹסõדם
ïàרצäף  àין ה õçם , õתõא לתäñן àאמירתם ְְֲֲִִֵַַַַַָָָנעłה 

הåמìים. ïàרצäף àין א הçמים äŁàä"ת(àן י"ב, מ ñץ  חי Łי ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָ

הëאמר את לבאר üהארי יŁרים) סõד (בחלק ïעלים ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָרב 

àיõתר הŁñים ה ëאמרים  אחד åŁה Łם וכתב הåה, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהõìרא

ותן  הëזלג, קצה על  הêëים àאäר äהבאנ וéאן עכת "ד , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָבזוה"ק ,

ע õד ויח éם )לחכם ְְְֶַָָ

ׁש מעוֹ ן אמר ידאי רבּ י ארימית  : 

רעוּ תא א לע לוֹ תיןלבּ צ  דּ כד , 
◌ַ◌ָידי◌ִ◌ִ◌ֲהרימ וֹ תי◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן ,◌ִ◌ַרבּ י◌ַ◌ָאמר

צוֹ ןהר◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש כּ א ׁש ר◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה◌ִ◌ְ◌ִבּ תפּל וֹ ת , ָ◌ָ◌



רעוא |כב  הבאר ויהי  האל תח ְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

ורחמי רויחי קדמיּה .וּ מזוֹ ני מן 

ואמן . אמן רצוֹ ן, יהי כּ ן אמן
◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמ ּל פניו ,◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְורחמים ,◌ַ◌ֶ◌ְבּ רווח ,◌ְוּ מזוֹ נ וֹ ת

◌ֵ◌ָ◌ְואמן .◌ֵ◌ָאמן◌ָרצ וֹ ן .◌ִ◌ְיהי◌ֵכּ ן◌ֵ◌ָאמן

מתנה לאפיקומן  לבר מצוה  לחתונה  לביטוח חיים

הזדמנות לרכישת סדרה חדשה של ספרי תורת הזוהר.
 כל הזוהר בלשון הקודש, בלשון צחה השווה לכל נפש

מחולק ל-18 כרכים ומסודר לפי פרשיות השבוע

מהדורה מהודרת באותיות גדולות מאירות עיניים

P הכמות מצומצמת
P .המחיר זול במיוחד אם מזמינים עכשיו
P .הוזלה משמעותית לכמויות
P 026500828 :להזמנות
P תורתו מגן לנו היא מאירת עינינו
P הביטוח היחיד להינצל מפצצת אטום - לימוד הזוהר הקדוש

הזדמנות מיוחדת!

הופיע חק לישראל - הזוהר הקדוש mp3 - השיעור היומי מפי הרב אריה ברדה בשפה 
העברית בלשון הקודש בשיתוף מפעל הזוהר העולמי - 70 שיעורים. וזה השיעור היומי 

הקדוש ביותר וזה מיועד מילד ועד זקן בא בימים - וגם לכל הנשים:
טל. 054-4577956. 

נוצצים לכל הזוהר הקדוש... כל עולם  ואורות  ורקיעים עליונים  עולם הזוהר הקדוש 
הזוהר הקדוש שהם: תורת הזוהר... תיקוני הזוהר... וזוהר חדש... ב-36 דיסקים, שכל 
גן עדן... והם 1062 שיעורים של רבי  10 שעות... שהם 360 שעות שמיעה של  דיסק 
שמעון בר יוחאי זכותו יגן עלינו אמן... מקול הרשב"י ובהגשתו מפי הרב אריה ברדה... 
ובנוסף יש 1000 צדיקים אומרים על הזוהר הקדוש והטהור של עם ישראל שמאירים 

את כל העולם... בשיתוף מפעל הזוהר העולמי
להזמנות דיסקים: אפשר להשיג אך ורק בטלפון: 054-4577956 

שעות   10 דיסק  כל  דיסקים,  ב-36  מילים  מיליון   2.5 ענק!!!  בעולם.  הגדול  אלבום 
עריכה  סאונד  נעימות קריינות רדיופונית  מארז הזוהר הקדוש מפי הרב 
גן עדן של  אריה ברדה, 1062 שיעורים כל שעור 20 דקות מרתקות ועוצרי נשימה... 
העולמי...  הזוהר  מפעל  בהשתתפות  חדש...  וזוהר  הזוהר...  תיקוני  הזוהר...   תורת 

.mp3-והכל ב

הבאר  האל מעתח רי כג |אמר  ְְִִִִֵַַַָָָָֹ

אחרמה יõם àכל האדם çאמר נעים  äמה טõב ְִֶַַַַַָָָָָֹ
àזõהר הäבא אŁר זה לõŁן חצõת  נחôיק äן [נב](ïרŁת  ְֲֲִֶֶַַַָָָָֹ

רס"ח  äבדף  ע"א, רכ "ו  דף  פקäדי  ïרŁת àזõהר וכן  ע"א, ס"ה  âְְְְֵֵַַַַַָָף

יאמרע"ב) לאה , ôיק äן  אחר õמרõא לא  ואם .ְְִִֵַַַָֹֹ
וימים ààת õת יעłה  וכן הôפêה, ק õדם Łàְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָחרית
והëבין מאד, מאד עמäקים  äêא âברים éי ְְְְֲִִִִִֵֵַָֹֹטõבים,
áדõלה õôעלת ëéה  יודע אêה  âברים  Łל ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹסõדם
ïàרצäף  àין ה õçם , õתõא לתäñן àאמירתם ְְֲֲִִֵַַַַַָָָנעłה 

הåמìים. ïàרצäף àין א הçמים äŁàä"ת(àן י"ב, מ ñץ  חי Łי ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָ

הëאמר את לבאר üהארי יŁרים) סõד (בחלק ïעלים ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָרב 

àיõתר הŁñים ה ëאמרים  אחד åŁה Łם וכתב הåה, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהõìרא

ותן  הëזלג, קצה על  הêëים àאäר äהבאנ וéאן עכת "ד , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָבזוה"ק ,

ע õד ויח éם )לחכם ְְְֶַָָ

ׁש מעוֹ ן אמר ידאי רבּ י ארימית  : 

רעוּ תא א לע לוֹ תיןלבּ צ  דּ כד , 
◌ַ◌ָידי◌ִ◌ִ◌ֲהרימ וֹ תי◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן ,◌ִ◌ַרבּ י◌ַ◌ָאמר

צוֹ ןהר◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש כּ א ׁש ר◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה◌ִ◌ְ◌ִבּ תפּל וֹ ת , ָ◌ָ◌

רעוא |כב  הבאר ויהי  האל תח ְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

ורחמי רויחי קדמיּה .וּ מזוֹ ני מן 

ואמן . אמן רצוֹ ן, יהי כּ ן אמן
◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמ ּל פניו ,◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְורחמים ,◌ַ◌ֶ◌ְבּ רווח ,◌ְוּ מזוֹ נ וֹ ת

◌ֵ◌ָ◌ְואמן .◌ֵ◌ָאמן◌ָרצ וֹ ן .◌ִ◌ְיהי◌ֵכּ ן◌ֵ◌ָאמן

הבאר  האל מעתח רי כג |אמר  ְְִִִִֵַַַָָָָֹ

אחרמה יõם àכל האדם çאמר נעים  äמה טõב ְִֶַַַַַָָָָָֹ
àזõהר הäבא אŁר זה לõŁן חצõת  נחôיק äן [נב](ïרŁת  ְֲֲִֶֶַַַָָָָֹ

רס"ח  äבדף  ע"א, רכ "ו  דף  פקäדי  ïרŁת àזõהר וכן  ע"א, ס"ה  âְְְְֵֵַַַַַָָף

יאמרע"ב) לאה , ôיק äן  אחר õמרõא לא  ואם .ְְִִֵַַַָֹֹ
וימים ààת õת יעłה  וכן הôפêה, ק õדם Łàְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָחרית
והëבין מאד, מאד עמäקים  äêא âברים éי ְְְְֲִִִִִֵֵַָֹֹטõבים,
áדõלה õôעלת ëéה  יודע אêה  âברים  Łל ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹסõדם
ïàרצäף  àין ה õçם , õתõא לתäñן àאמירתם ְְֲֲִִֵַַַַַָָָנעłה 

הåמìים. ïàרצäף àין א הçמים äŁàä"ת(àן י"ב, מ ñץ  חי Łי ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָ

הëאמר את לבאר üהארי יŁרים) סõד (בחלק ïעלים ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָרב 

àיõתר הŁñים ה ëאמרים  אחד åŁה Łם וכתב הåה, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהõìרא

ותן  הëזלג, קצה על  הêëים àאäר äהבאנ וéאן עכת "ד , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָבזוה"ק ,

ע õד ויח éם )לחכם ְְְֶַָָ

ׁש מעוֹ ן אמר ידאי רבּ י ארימית  : 

רעוּ תא א לע לוֹ תיןלבּ צ  דּ כד , 
◌ַ◌ָידי◌ִ◌ִ◌ֲהרימ וֹ תי◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן ,◌ִ◌ַרבּ י◌ַ◌ָאמר

צוֹ ןהר◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש כּ א ׁש ר◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה◌ִ◌ְ◌ִבּ תפּל וֹ ת , ָ◌ָ◌



מע|כד רי הבאר אמר  האל תח ְְִִִִֵַַַָָָָֹ

ע לע לאלע לאהלע  קימא לא 

רעוּ תא  ו א לדּ ההוּ א  א לאתידע 

דסתים מין.לע לללכּ אּת פס ריׁש א 

יּת יר  אּפ יק לע ל- ריׁש א וההוּ א א, 

ו  דאּפ יק מאי למאי ונהיר ידיע, א 

בּ סת לכּ דנהיר  רעוּ א ימוּ , 

ע  א בּ תרּה ל-אהלדמח ׁש בה מר דּ ף 

ּפ ריסוּ לוּ  חד מנּ ּה . אתנהרא 

◌ַעל◌ֵעוֹ מד◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה ,◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן

ֹ◌ְולא◌ַנוֹ דעֹ◌ֶׁש ּל א◌ָ◌ָהרצוֹ ןאוֹ תוֹ 

◌ָ◌ַה ּס ת וּ םֹ◌ָהראׁש ◌ָ◌ְלעוֹ לם.◌ָ◌ְכּ לל◌ַ◌ְ◌ִנתּפ ס

◌ִהוֹ ציאֹ◌ָהראׁש ◌ְואוֹ תוֹ ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה◌ֵ◌ְבּ יוֹ תר
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ד  דמח ׁש בה נהירוּ  האי א לוּ כדין 
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ו אנּ וּ ן נׁש מתין, מאן ל| אית  א  
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מהוּ תם , ה גה◌ָ◌ַ◌ִ◌ָנוֹ דעים כּ אן רצוֹ ן◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵאין  ֹ◌ְולא◌ָ◌ֶׁש ל 

כּ אׁש ר מח ׁש בה ׁש ל  ֹ◌ְולא◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ ח ׁש בה◌ָ◌ִ◌ְמאירה◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַה גה

לוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתל בּ ׁש ◌ָאז◌ִ◌ֵמאיר◌ִמי◌ַנ וֹ דע 

 ֹבּ ת ו ◌ִ◌ְלמי◌ִ◌ִ◌ְוּ מאירים◌ָ◌ִבּ ינה◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְונעלם

הבאר  האל מעתח רי כט|אמר  ְְִִִִֵַַַָָָָֹ

ואעי  עדלדּ נהיר, בדא  |דּ א 

כּ לי לדּ אתכּ  כּ חדא לוּ  וּ בר הוּ  זא , 

ס  כּ ד כּ לדקרבּ נא אתקׁש ר ליק, א 

כּ דין  בדא , דּ א  ונהיר בדא, דּ א

כ  בּ ס לקימי וּ מחׁש בה להוּ  יקוּ , 

סוֹ ף  בּ אין נהירוּ אתעּט ר  הה וּ א . 

ע  מחׁש בה מנּ ּה  אה לדאתנהיר 

כּ א לדּ ( בּ ּה  אין )ללאתידע אּק רי 

להאירׁש ראוּ י  זה◌ֶזה◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתח בּ ר◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ ◌ַעד◌ֶ◌ִעם

ונחׁש בים ◌ְוּ בס וֹ ד◌ָ◌ֶ◌ְלאחד◌ָכּ וּ ּל ם◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כללים

ה ּק טרת ,◌ָ◌ְ◌ָ◌ַה ּק רבן ע ׁש ן  ע וֹ לה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקׁש רים◌ָכ וּ ּל ם◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר

◌ָאז◌ֶ◌ָבּ זה ,◌ֶזה◌ִ◌ִ◌ְוּ מאירים◌ֶ◌ָבּ זה◌ֶזה

על יּ ה◌ָכּ וּ ּל ם◌ִ◌ְעוֹ מדים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוה ּמ ח ׁש בה◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְבּ סוֹ ד 

וּ מתעּט רת ◌ָהאוֹ ר◌ֶזהסוֹ ף .◌ֵ◌ְבּ אין◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָעוֹ לה

◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמח ׁש בה◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּמ אירה

◌ֵאין◌ָ◌ְ◌ִנקרא◌ָ◌ְכּ לל)◌ָבּ ּה ◌ַנוֹ דעֹ◌ְ(ׁש לא
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ונהיר סוֹ ף  וקימא, אׁש ּת כח ומנּ ּה  ,

וע ל דּ נהיר, כּ למאן קאים לדּ א ,א  

חוּ  דּ צ דּ יקיּ א לזכּ אה בּ ע קיה וֹ ן מא ל, 

וּ בע  דאתי לדין .מא 

ונאצל◌ֶ◌ִוּ מּמ נּ וּ ס וֹ ף ◌ִ◌ֵוּ מאיר◌ֵ◌ַ◌ְוּ מקיּ ם◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנמצא

זה◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ּמ איר◌ִ◌ְלמי ס וֹ ד ◌ֵעוֹ מד ,ֹ◌ַה כּ ל◌ֶ◌ַ◌ְועל 

וז הצּ דּ יקים◌ָ◌ְ◌ֶחלקם◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַא ׁש רי ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל 

◌ָ◌ַה בּ א.◌ָ◌ָוּ בע וֹ לם◌ֶ◌ַה זּ ה

התפלות אחרי הלימוד נמצאות לעיל אחרי האדרא זוטא
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ונהיר סוֹ ף  וקימא, אׁש ּת כח ומנּ ּה  ,

וע ל דּ נהיר, כּ למאן קאים לדּ א ,א  

חוּ  דּ צ דּ יקיּ א לזכּ אה בּ ע קיה וֹ ן מא ל, 

וּ בע  דאתי לדין .מא 

ונאצל◌ֶ◌ִוּ מּמ נּ וּ ס וֹ ף ◌ִ◌ֵוּ מאיר◌ֵ◌ַ◌ְוּ מקיּ ם◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנמצא

זה◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ּמ איר◌ִ◌ְלמי ס וֹ ד ◌ֵעוֹ מד ,ֹ◌ַה כּ ל◌ֶ◌ַ◌ְועל 

וז הצּ דּ יקים◌ָ◌ְ◌ֶחלקם◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַא ׁש רי ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל 

◌ָ◌ַה בּ א.◌ָ◌ָוּ בע וֹ לם◌ֶ◌ַה זּ ה

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי" בעיה"ק ֵּבית ֶשֶׁמׁש תובב"א, 
אייר תשע"ב לפ"ק

ָמן" ַּ̇ י˙  ƒ ׁ̆ ‡ ר≈ "ּב¿
ַ‰ר י זו… י˜ּונ≈ ƒּ̇ י˜ּון מ"ח מ¿ ƒּ̇

ב…ָ‡ר ַ‰ּמ¿ ם ו¿ ל≈ ָ ׁ ּ̆ ‰ַ
מ"ח  י˜ּון  ƒּ̇ ַ‰ר  זו… ם  יו… ָכל  ּב¿ ר…‡  ¿̃ ƒל ָל‰  „ו… ¿‚ּ ‚ּוָל‰  ס¿

ים ƒי˜ּונ ƒּ̇ ים ַ‰ ƒע ב¿ ƒ ׁ ּ̆ ƒ(˙י˜"ז „ף פ"‰.), מ

ָלם ר עו… י ‡ו… ƒ̃ ל… ¡‡‰ָ ‡ ּנָ ַ ּ̇ ַל
ָיָע"‡. ָח‡י ז¿ ר יו… ן ּבַ עו… מ¿ ƒ ׁ̆ י  ƒַרּב

ָל‡ פ¿ ַ‰ּמֻ ר  ָ‰‡ו… מ≈ ים  ƒל ּבָ ֻ̃ ַ‰ּמ¿ י  ל≈ „ו… ¿‚ּ רּו  ָ‡מ¿ ו¿
ָ‡ַר˙  ∆‰ ל¿ ם  יו… ו¿ ם  יו… ָכל  ּב¿ רו…  ָ‡מ¿ ל¿ ז"ל,  "י  ƒר‡ֲ‰ָ נּו  ַרּב≈
ַטֲ‰ָרּ‰  ל¿  ˙ ּכו… ז¿ ƒל ו¿ י˙  ƒר ַ‰ּב¿ ּון  ּ̃ ƒ̇ ל¿ ל  ֻסּ‚ָ ּומ¿ ָמ‰,  ָ ׁ̆ ַ‰ּנ¿

ָנ‰. יו… ל¿ ע∆

ִהֵּנה ַהְּסֻגָּלה ַהּזֹו מּוַנַחת ִלְפֵניֶכם, ְלַמַען ֶּתְהּגּו ָּבּה ְּבָכל ֵעת
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ם  ƒע  ,‡ ָמל≈ יסּו˜  ƒּוּפ ּו„  ּ̃ ƒנ ּב¿  , ַרך¿ ע¡ נ∆ ר,  ַ„ּ ס¿ ƒנ
 ˙ ָערו… ∆‰ ˙ פ∆ ס∆ ˙ו… ָין, ּב¿ נ¿ ƒל ַלֲ‰ָבַנ˙ ָ‰ע ַ̃ י‡ּור  ƒּב
ע…ם  ט¿ ƒל ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ל  ּכָ ּכּו  ז¿ ƒי ַמַען  ל¿ ים,  ƒינ ַעי¿ ַלמ¿
 ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒּב  ׁ̆ ≈„ּ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ר ּול¿ ≈‰ ּטַ ƒ‰ ים, ּול¿ ƒַחּי‰ַ ı ע≈ מ≈
ַרב  ַפע  ∆ ׁ̆ ע  ּפַ ¿ ׁ̆ ֻי  ‰ ז∆ י  ≈„ י¿ ַעל  ו¿ ָל‰,  ַמע¿ ל  ∆ ׁ̆
ּכּו  ז¿ ƒּי ∆ ׁ̆ ן  ָ̇ ‡ו… ל  ּכָ  ‰ ּנ≈ ƒ‰ "ו¿  .˙ ָלמו… ָ‰עו… ָכל  ּב¿
 ˙ ט∆ ע∆ ַ‰ּמֻ זּו   ‰„ָ ֲעבו… י  ƒּכ ‡ּוָל‰,  ַל‚¿ ּכּו  ז¿ ƒי ָליו  ≈‡
ל  ּכָ ƒמ ּוָב‰  ׁ̆ ֲח ר  ≈̇ יו… י‡  ƒ‰ ַ‰‰ּו‡,  ַמן  ז¿ ּבַ
ם"  ּיָ ַ̃  ׁ̆ ָ„ּ ¿̃ ƒּמ‰ַ י˙  ּב≈ ָ‰ָי‰  ∆ ׁ̆ ּכ¿  ˙ ָביו… נ¿ י  יל≈ ≈‡

ָי"ָע). ָרָ‰ם ז¿ ַ‡ב¿ „ ל¿ ס∆ (ח∆

ְוֶזה  ָאְמרּו,  ְולֹא  לּו  ְוִנְתַעּצְ דֹוׁש  ַהּקָ
ָהִעְנָין  ַעל  י  ְוָכַתְבּתִ ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת 
ֵלם "ִמְצַות ַהּתֹוָכָחה". וכן  ה ֵסֶפר ׁשָ ַהּזֶ
כתב הגוב"י הגאון רבי מנחם מענכין 
ְזַמן  ים ְוַהֲהרּוִגים ּבִ הלפרין זצ"ל, ָהֲעִנּיִ
ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ַבִית  ּבְ ּתֹוְבִעים  לּות  ַהּגָ
ָלְמדּו  ּלֹא  ׁשֶ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ַהּתַ ֶאת 
ְוֶזה  ְך,  ּכָ ַעל  אֹוָתם  ים  ּוַמֲעִניׁשִ ָלה,  ַקּבָ
ִמי  ים,  ַהַחּיִ הגוב"י ַעל ֵעץ  ַעל  ּבָ ָלׁשֹון 
ר ְוָחְכַמת ֵסֶפר ַהּזֹוַהר  ֵאינֹו לֹוֵמד ִנְסּתָ ׁשֶ
ה  ֵיָעׂשֶ רֹו  ּוְבׂשָ ֲערֹוָתיו  ׂשַ ָסַמְרָנה  ּתִ
י  ּכִ ִלּבֹו  ַעל  ֵהָעלֹותֹו  ּבְ ִחּדּוִדין  ִחּדּוִדין 
ְלָחמֹות  ְוַהּמִ ֵזרֹות  ָרֵאל, ַהּגְ ִיׂשְ ּדְ ַעְניּוָתא 
ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ְוַהַהרּוגֹות  המשסות 
ל ַמְעָלה ֶהָעִני  ַמְלָיא ׁשֶ ַהּגֹוֵרם ָלֶזה, ּוַבּפָ
ְוֶהָהרּוג  ְפלּותֹו,  ְוׁשִ ּלּותֹו  ּדַ ַעל  בּו  ְיַחּיְ
ֹחִטאים  ִנְקָרא  ֶזה  ְוָכל  ֲהִריָגתֹו,  ַעל 
ּפּוִרים  ַהּכִ ּיֹום  ׁשֶ ַעל  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ין  ּבֵ
ין  ר ֲעֵליֶהם, אֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהּדִ ֵאין ְמַכּפֵ
ל  ּכָ ֶאת  עּו  ִיְתּבְ ַהּיֹום  ן  ּכֵ )ּוְכמֹו  ְוַהּתֹוֵכָחה, עכ"ל. 
לּום  ּכְ ּלֹא ָעׂשּו  ׁשֶ יבֹות ַעל  ְיׁשִ י  ְוָראׁשֵ ִנים  ְוָהַרּבָ ָהַאְדמֹוִרי"ם 

ת  ּבָ ֶכת ׁשַ ַמּסֶ ּבְ תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ָצַצת ָאטּום, ּכְ ָרֵאל ִמּפְ ִיׂשְ ַלת  ְלַהּצָ

ב כ"ה(, וז"ל:  ִמְכּתָ ים )ּבְ ן ָחֵפץ ַחּיִ )נ"ה( ַיְלקּוט ׁשֹוְפִטים, ְוַעּיֵ

ַנְפׁשֹו הּוא ְוִיָתַבע ח"ו ַעל ֶזה(. י ּבְ ָעָליו ָלַדַעת ּכִ

ִנְלַמד  ֶׁשִאם  אֹוֵמר  ִמי  ְׁשֵאָלה:  יח. 
זֹוַהר ִנָּנֵצל?

"י  ּבִ ְוָהַרׁשְ נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ׁשּוָבה:  ּתְ
מֹו  ּכְ הּוא  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  י  ּכִ אֹוְמִרים: 
ְצלּו ֵמֶחְבֵלי  ְלְמדּו ִיּנָ ּיִ ֵאּלּו ׁשֶ ַבת ֹנַח ׁשֶ ּתֵ
ָלנּו:  אֹוֵמר  דֹוׁש  ַהּקָ ְוָהַרְמַח"ל  יַח,  ָמׁשִ
ָרֵאל  ַלת ַעם ִיׂשְ לּוי סֹוד ַהּצָ ֶזה ּתָ ַרק ּבָ ׁשֶ
ת  ּוְסֻגּלַ ֹכַח  ּבְ ּוְגאּוָלתֹו,  ָהַאֲחרֹון  ּדֹור  ּבַ
ְלׁשֹונֹו  ְוֶזה  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד 
ר יֹוַחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִריַחת ַרּבִ דֹוׁש: ּבְ ַהּקָ
ָבה  נּו ִנְבַרח ַלּתֵ ָבה, ְוֻכּלָ ָתה ִעְנַין ַהּתֵ ָעׂשְ

ֵצל.  ַהּזֹאת ְוִנּנָ

ּבֹואּו  ְיָקִרים,  ַאִחים  ְוַרּבֹוַתי  מֹוַרי 
ֲחבּוַרת 70,000 ְוִנְפָעל  נּו ּבַ ּלָ ְוִנְתַאֵחד ּכֻ
דֹוׁש  ל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ִיְלַמד זֹוַהר ַהּקָ ּכָ ׁשֶ
ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ ָכל  ּבְ ן  ּוְלַאְרּגֵ יֹום  ָכל  ּבְ
דֹוׁש, ְוָכל ֶאָחד  ְלְמדּו זֹוַהר ַהּקָ ּיִ ְוכֹוֵלל ׁשֶ
ִהְתעֹוְררּות  ִסְפֵרי  ָמקֹום  ְלָכל  ק  ְיַחּלֵ
ֲעֵרי  ׁשַ ה  ְוַעּתָ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ְלִלּמּוד 
ְמָחה  ׂשִ ִמים ּבְ ם ְמַקּיְ רּוִצים ִנְנֲעלּו, ְוֻכּלָ ּתֵ
ר  ֶאְפׁשָ  – ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְרצֹון  ֶאת 
ִסְפֵרי  ֵהן   – ָפִרים  ַהּסְ ֶאת  ם  ִחּנָ ּבְ ל  ְלַקּבֵ
ִאְרגּון  ּבְ זֹוַהר,  ּקּוֵני  ּתִ ְוֵהן  ִהְתעֹוְררּות 
ֶמׁש,   ׁשֶ ֵבית  ּבְ ָהעֹוָלִמי  ַהּזֹוַהר  ִמְפָעל 

.0548-436784

מחפשים תורם להדפיס אלף סטים של זוהר של שבעים כרכים, לחלק 
ל-70 אלף איש בחינם. התורם משלם ישר לדפוס!
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ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח י

ם  ƒע  ,‡ ָמל≈ יסּו˜  ƒּוּפ ּו„  ּ̃ ƒנ ּב¿  , ַרך¿ ע¡ נ∆ ר,  ַ„ּ ס¿ ƒנ
 ˙ ָערו… ∆‰ ˙ פ∆ ס∆ ˙ו… ָין, ּב¿ נ¿ ƒל ַלֲ‰ָבַנ˙ ָ‰ע ַ̃ י‡ּור  ƒּב
ע…ם  ט¿ ƒל ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ל  ּכָ ּכּו  ז¿ ƒי ַמַען  ל¿ ים,  ƒינ ַעי¿ ַלמ¿
 ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ ƒּב  ׁ̆ ≈„ּ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ר ּול¿ ≈‰ ּטַ ƒ‰ ים, ּול¿ ƒַחּי‰ַ ı ע≈ מ≈
ַרב  ַפע  ∆ ׁ̆ ע  ּפַ ¿ ׁ̆ ֻי  ‰ ז∆ י  ≈„ י¿ ַעל  ו¿ ָל‰,  ַמע¿ ל  ∆ ׁ̆
ּכּו  ז¿ ƒּי ∆ ׁ̆ ן  ָ̇ ‡ו… ל  ּכָ  ‰ ּנ≈ ƒ‰ "ו¿  .˙ ָלמו… ָ‰עו… ָכל  ּב¿
 ˙ ט∆ ע∆ ַ‰ּמֻ זּו   ‰„ָ ֲעבו… י  ƒּכ ‡ּוָל‰,  ַל‚¿ ּכּו  ז¿ ƒי ָליו  ≈‡
ל  ּכָ ƒמ ּוָב‰  ׁ̆ ֲח ר  ≈̇ יו… י‡  ƒ‰ ַ‰‰ּו‡,  ַמן  ז¿ ּבַ
ם"  ּיָ ַ̃  ׁ̆ ָ„ּ ¿̃ ƒּמ‰ַ י˙  ּב≈ ָ‰ָי‰  ∆ ׁ̆ ּכ¿  ˙ ָביו… נ¿ י  יל≈ ≈‡

ָי"ָע). ָרָ‰ם ז¿ ַ‡ב¿ „ ל¿ ס∆ (ח∆

ְוֶזה  ָאְמרּו,  ְולֹא  לּו  ְוִנְתַעּצְ דֹוׁש  ַהּקָ
ָהִעְנָין  ַעל  י  ְוָכַתְבּתִ ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת 
ֵלם "ִמְצַות ַהּתֹוָכָחה". וכן  ה ֵסֶפר ׁשָ ַהּזֶ
כתב הגוב"י הגאון רבי מנחם מענכין 
ְזַמן  ים ְוַהֲהרּוִגים ּבִ הלפרין זצ"ל, ָהֲעִנּיִ
ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ַבִית  ּבְ ּתֹוְבִעים  לּות  ַהּגָ
ָלְמדּו  ּלֹא  ׁשֶ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ַהּתַ ֶאת 
ְוֶזה  ְך,  ּכָ ַעל  אֹוָתם  ים  ּוַמֲעִניׁשִ ָלה,  ַקּבָ
ִמי  ים,  ַהַחּיִ הגוב"י ַעל ֵעץ  ַעל  ּבָ ָלׁשֹון 
ר ְוָחְכַמת ֵסֶפר ַהּזֹוַהר  ֵאינֹו לֹוֵמד ִנְסּתָ ׁשֶ
ה  ֵיָעׂשֶ רֹו  ּוְבׂשָ ֲערֹוָתיו  ׂשַ ָסַמְרָנה  ּתִ
י  ּכִ ִלּבֹו  ַעל  ֵהָעלֹותֹו  ּבְ ִחּדּוִדין  ִחּדּוִדין 
ְלָחמֹות  ְוַהּמִ ֵזרֹות  ָרֵאל, ַהּגְ ִיׂשְ ּדְ ַעְניּוָתא 
ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ְוַהַהרּוגֹות  המשסות 
ל ַמְעָלה ֶהָעִני  ַמְלָיא ׁשֶ ַהּגֹוֵרם ָלֶזה, ּוַבּפָ
ְוֶהָהרּוג  ְפלּותֹו,  ְוׁשִ ּלּותֹו  ּדַ ַעל  בּו  ְיַחּיְ
ֹחִטאים  ִנְקָרא  ֶזה  ְוָכל  ֲהִריָגתֹו,  ַעל 
ּפּוִרים  ַהּכִ ּיֹום  ׁשֶ ַעל  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ין  ּבֵ
ין  ר ֲעֵליֶהם, אֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהּדִ ֵאין ְמַכּפֵ
ל  ּכָ ֶאת  עּו  ִיְתּבְ ַהּיֹום  ן  ּכֵ )ּוְכמֹו  ְוַהּתֹוֵכָחה, עכ"ל. 
לּום  ּכְ ּלֹא ָעׂשּו  ׁשֶ יבֹות ַעל  ְיׁשִ י  ְוָראׁשֵ ִנים  ְוָהַרּבָ ָהַאְדמֹוִרי"ם 

ת  ּבָ ֶכת ׁשַ ַמּסֶ ּבְ תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ָצַצת ָאטּום, ּכְ ָרֵאל ִמּפְ ִיׂשְ ַלת  ְלַהּצָ

ב כ"ה(, וז"ל:  ִמְכּתָ ים )ּבְ ן ָחֵפץ ַחּיִ )נ"ה( ַיְלקּוט ׁשֹוְפִטים, ְוַעּיֵ

ַנְפׁשֹו הּוא ְוִיָתַבע ח"ו ַעל ֶזה(. י ּבְ ָעָליו ָלַדַעת ּכִ

ִנְלַמד  ֶׁשִאם  אֹוֵמר  ִמי  ְׁשֵאָלה:  יח. 
זֹוַהר ִנָּנֵצל?

"י  ּבִ ְוָהַרׁשְ נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ׁשּוָבה:  ּתְ
מֹו  ּכְ הּוא  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  י  ּכִ אֹוְמִרים: 
ְצלּו ֵמֶחְבֵלי  ְלְמדּו ִיּנָ ּיִ ֵאּלּו ׁשֶ ַבת ֹנַח ׁשֶ ּתֵ
ָלנּו:  אֹוֵמר  דֹוׁש  ַהּקָ ְוָהַרְמַח"ל  יַח,  ָמׁשִ
ָרֵאל  ַלת ַעם ִיׂשְ לּוי סֹוד ַהּצָ ֶזה ּתָ ַרק ּבָ ׁשֶ
ת  ּוְסֻגּלַ ֹכַח  ּבְ ּוְגאּוָלתֹו,  ָהַאֲחרֹון  ּדֹור  ּבַ
ְלׁשֹונֹו  ְוֶזה  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד 
ר יֹוַחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִריַחת ַרּבִ דֹוׁש: ּבְ ַהּקָ
ָבה  נּו ִנְבַרח ַלּתֵ ָבה, ְוֻכּלָ ָתה ִעְנַין ַהּתֵ ָעׂשְ

ֵצל.  ַהּזֹאת ְוִנּנָ

ּבֹואּו  ְיָקִרים,  ַאִחים  ְוַרּבֹוַתי  מֹוַרי 
ֲחבּוַרת 70,000 ְוִנְפָעל  נּו ּבַ ּלָ ְוִנְתַאֵחד ּכֻ
דֹוׁש  ל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ִיְלַמד זֹוַהר ַהּקָ ּכָ ׁשֶ
ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ ָכל  ּבְ ן  ּוְלַאְרּגֵ יֹום  ָכל  ּבְ
דֹוׁש, ְוָכל ֶאָחד  ְלְמדּו זֹוַהר ַהּקָ ּיִ ְוכֹוֵלל ׁשֶ
ִהְתעֹוְררּות  ִסְפֵרי  ָמקֹום  ְלָכל  ק  ְיַחּלֵ
ֲעֵרי  ׁשַ ה  ְוַעּתָ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ְלִלּמּוד 
ְמָחה  ׂשִ ִמים ּבְ ם ְמַקּיְ רּוִצים ִנְנֲעלּו, ְוֻכּלָ ּתֵ
ר  ֶאְפׁשָ  – ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְרצֹון  ֶאת 
ִסְפֵרי  ֵהן   – ָפִרים  ַהּסְ ֶאת  ם  ִחּנָ ּבְ ל  ְלַקּבֵ
ִאְרגּון  ּבְ זֹוַהר,  ּקּוֵני  ּתִ ְוֵהן  ִהְתעֹוְררּות 
ֶמׁש,   ׁשֶ ֵבית  ּבְ ָהעֹוָלִמי  ַהּזֹוַהר  ִמְפָעל 
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יִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח יִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

ָירּום ַמָּזלֹו ְוֹלא ִיְתמֹוֵטט.א. 
ַיְצִליַח ְּבָכל ְּדָרָכיו.ב. 
ֹלא ָיבֹוא ִליֵדי ֶחְסרֹון ִּכיס ַוֲעִנּיּות.ג. 
ָּכל אֹוְיָביו ִיְּפלּו ַּתְחָּתיו.ד. 
ֹלא ִיְרֶאה ִמיַתת ָּבָניו.ה. 
זֹוֶכה ּוְמַתֵּקן ַנְפׁשֹו רּוחֹו ְוִנְׁשָמתֹו.ו. 
ֹּכחֹות ַהטּוְמָאה (ֲאֶׁשר ֵהם ַהְּמקֹור ְלָכל ָהַרע ּוְלָכל ַהָּצרֹות ְוַהְּבָעיֹות) ז. 

ִמְתַרֲחִקים ִמֶּמּנּו.
ִיָּנֵצל ִמִּמְקֶרה ֹלא ָטהֹור.ח. 
מֹוִעיל ְמֹאד ְלַתֵּקן ֶאת ֲעוֹון ְּפַגם ַהְּבִרית, ּוִבְפָרט ְּבאֹותֹו ַהּיֹום.ט. 
ֹלא ֶיֱחֶלה ְּבַמֲחַלת ַהְּנִפיָלה.י. 
ִיְזֶּכה ְלִיְרַאת ָׁשַמִים.יא. 
ִיְזֶּכה ַלֲאִריכּות ָיִמים ְוָׁשִנים.יב. 
ִיְזֶּכה ְלעֹוָלם ַהָּבא.יג. 

ְסגּוָלה ְּגדֹוָלה ִלְקֹרא ְּבָכל יֹום זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ֶׁשל 
ְבִעים  ִּתּקּון מ"ח ִמֵּסֶפר ִּתּקּוֵני ַהּזֹוַהר, ֶׁשהּוא ֶאָחד ִמּׁשִ

ַהִּתּקּוִנים ֶׁשָּכַתב אֹור ָהעֹוָלם ַהַּתָּנא ָהֱאֹלִקי 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ִזיָע"א ְּבִסְפרֹו.

ְוֵאּלּו ֵהן ַהַּמֲעלֹות ְלָכל ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְקָרא ִּתּקּון ֶזה 
ִמֵּדי יֹום ּוִבְפָרט ִאם ֹיאַמר אֹותֹו ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה:



מפעל הזוהר העולמי – נחל לכיש 24/8 בית שמש/ 0548-436784
כל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

"ְוַהַּמְׂשִּכִלים ַיְזִהרּו ְּכֹזַהר ָהָרִקיַע ּוַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים ַּכּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד... 
ַוֲחֹתם ַהֵּסֶפר ַעד ֵעת ֵקץ ְיֹׁשְטטּו ַרִּבים ְוִתְרֶּבה ַהָּדַעת" (דניאל פרק י"ב ג'-ד').

ניתן להזמין את התיקון מ"ח, ועוד, להפצה בחינם במוקדים הבאים:

0502-002040/0504-119585 אילת: 

0504-082616/0504-18388 אלעד: 

03-9339653/0573102912  

0547-112492/0506-415137 אשקלון: 

0548-456920 באר שבע: 

08-6108608 בדרום: 

0548-436784 בית שמש:  

09-8323442 במרכז:  

0548-496190/054-4523917 בני ברק: 

03-5746123  

0549788564 בצפון: 

0523254036 בת ים: 

0527-651911/0542214449  

0546-364443 הרצליה: 

05776-06120 זכרון יעקב: 

0544-518608 חדרה: 

0527150849 חולון: 

0527 134512/0526-961396  

052-6430804 יציץ: 

02-6255789/0504-114066 ירושלים: 

0527-15509  

03-5784413 מירון: 

0544-375705 נהריה: 

0505-880336 נתיבות: 

0544-270313 ערד:  

0543-113050 פרדס חנה: 

0506-742675 פתח תקוה: 

0504-101341/0543-272508 צפת: 

0777-551424  

0522-793954 קרית שמונה:  

0527-638767 ראשון לציון: 

0504-058359 רחובות: 

0527-175368 רמלה: 

ניתן להזמין את התיקון מ"ח, ועוד, להפצה בחינם במוקדים הבאים:ניתן להזמין את התיקון מ"ח, ועוד, להפצה בחינם במוקדים הבאים:

הִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

מ "ח  ּת יקוּ ן זוֹ הר ּת יקוּ ני
וארàעים  Łמõנה  äñôן  וארàעין ôמניא äñôְְְְְְְְִִִִַַַָָָָנא

זיע"א האר"י  ä נàמר נפלאה ְְֲִִִֵֵַָָָָָסג äלה 

ׁש בּ "ת  ּת ּמ ן ּת ר"י ּת ּמ ן ,[א ]בּ ראׁש ית, 

ׁש ּת "י  בּ "רא בּ ראׁש י"ת דא :[ב]כּ גוונא 

ׁש בּ תוֹ ת  ּת רי אּת מר [ג]ואינוּ ן  עלייה וּ  , 

הבּ ת  את  ישׂ ראל בני וׁש מר וּ 

אוֹ תיּ וֹ תבּ ראׁש י"תבּ מ לּ הא. אוֹ תיּ וֹ תתר "ייׁש  וי ׁש  , 
ה ּמ אמר ,שב"ת בּ זה ׁש ּמ דבּ ר  ׁש בּ תוֹ ת, ׁש ּת י על ורוֹ מז ,

בּ ני "וׁש מר וּ  וזה הּמ לכוּ ת היא ּת תאה ה כינה על
הבּ ינה היא העלי וֹ נה ה כינה ועל ה ׁש בּ ת" את ישׂ ראל

י"ט  ת ּק וּ ן לעיל ועיין הׁש בּ ת", את "לּ עשׂ וֹ ת מוזה (דּ ף  

הקטן ע"ב ) ׁש בּ ת בּ ינה, הגּ דוֹ ל ׁש בּ ת ׁש ם  דּ אמר 
מהימנא וּ בּ רעיא ע"א)מלכוּ ת. צ "ב  דּ ׁש בּ ּת א(יתרוֹ  

ׁש בּ ת הוּ א דלילא וׁש בּ תא עלאה ׁש בּ ת הוּ א דּ יוֹ מא
לחי ּת ּת אה מל,ב..)ר וֹ אי(אר הכּ ּס א  גּ ירסת הוּ א כּ ן ְֵַַ

רוֹ אי . לחי  הבּ אר  להלכה ׁש ּת יג.והביאוֹ  הן ואלּ וּ  
וּ מלכוּ תׁש בּ ת וֹ ת, בּ ינה ּת חּת וֹ נה, וׁש בּ ת עליוֹ נה ׁש בּ ת  

àŁַָ"ת,Łָם ôְֵר"י,Łָם àְִֵראŁית,

ֶזה,éְגõן  ôŁְֵ"י,àָָר "אàְִֵראŁי"ת

נאמרàŁַָתõת,ôŁְֵי ְֵוהן  לא)עליהם :(שמות ֱֲֵֶֶַ

ä מרŁראל ְֵבני ְְָ"וłתֶאתְִֵָיàַַָה

התפלות לפני הלימוד נמצאות לעיל לפני לימוד האדרא זוטא



מפעל הזוהר העולמי – נחל לכיש 24/8 בית שמש/ 0548-436784
כל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

"ְוַהַּמְׂשִּכִלים ַיְזִהרּו ְּכֹזַהר ָהָרִקיַע ּוַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים ַּכּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד... 
ַוֲחֹתם ַהֵּסֶפר ַעד ֵעת ֵקץ ְיֹׁשְטטּו ַרִּבים ְוִתְרֶּבה ַהָּדַעת" (דניאל פרק י"ב ג'-ד').

ניתן להזמין את התיקון מ"ח, ועוד, להפצה בחינם במוקדים הבאים:

0502-002040/0504-119585 אילת: 

0504-082616/0504-18388 אלעד: 

03-9339653/0573102912  

0547-112492/0506-415137 אשקלון: 

0548-456920 באר שבע: 

08-6108608 בדרום: 

0548-436784 בית שמש:  

09-8323442 במרכז:  

0548-496190/054-4523917 בני ברק: 

03-5746123  

0549788564 בצפון: 

0523254036 בת ים: 

0527-651911/0542214449  

0546-364443 הרצליה: 

05776-06120 זכרון יעקב: 

0544-518608 חדרה: 

0527150849 חולון: 

0527 134512/0526-961396  

052-6430804 יציץ: 

02-6255789/0504-114066 ירושלים: 

0527-15509  

03-5784413 מירון: 

0544-375705 נהריה: 

0505-880336 נתיבות: 

0544-270313 ערד:  

0543-113050 פרדס חנה: 

0506-742675 פתח תקוה: 

0504-101341/0543-272508 צפת: 

0777-551424  

0522-793954 קרית שמונה:  

0527-638767 ראשון לציון: 

0504-058359 רחובות: 

0527-175368 רמלה: 

ניתן להזמין את התיקון מ"ח, ועוד, להפצה בחינם במוקדים הבאים:ניתן להזמין את התיקון מ"ח, ועוד, להפצה בחינם במוקדים הבאים:

הִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

מ "ח  ּת יקוּ ן זוֹ הר ּת יקוּ ני
וארàעים  Łמõנה  äñôן  וארàעין ôמניא äñôְְְְְְְְִִִִַַַָָָָנא

זיע"א האר"י  ä נàמר נפלאה ְְֲִִִֵֵַָָָָָסג äלה 

ׁש בּ "ת  ּת ּמ ן ּת ר"י ּת ּמ ן ,[א ]בּ ראׁש ית, 

ׁש ּת "י  בּ "רא בּ ראׁש י"ת דא :[ב]כּ גוונא 

ׁש בּ תוֹ ת  ּת רי אּת מר [ג]ואינוּ ן  עלייה וּ  , 

הבּ ת  את  ישׂ ראל בני וׁש מר וּ 

אוֹ תיּ וֹ תבּ ראׁש י"תבּ מ לּ הא. אוֹ תיּ וֹ תתר "ייׁש  וי ׁש  , 
ה ּמ אמר ,שב"ת בּ זה ׁש ּמ דבּ ר  ׁש בּ תוֹ ת, ׁש ּת י על ורוֹ מז ,

בּ ני "וׁש מר וּ  וזה הּמ לכוּ ת היא ּת תאה ה כינה על
הבּ ינה היא העלי וֹ נה ה כינה ועל ה ׁש בּ ת" את ישׂ ראל

י"ט  ת ּק וּ ן לעיל ועיין הׁש בּ ת", את "לּ עשׂ וֹ ת מוזה (דּ ף  

הקטן ע"ב ) ׁש בּ ת בּ ינה, הגּ דוֹ ל ׁש בּ ת ׁש ם  דּ אמר 
מהימנא וּ בּ רעיא ע"א)מלכוּ ת. צ "ב  דּ ׁש בּ ּת א(יתרוֹ  

ׁש בּ ת הוּ א דלילא וׁש בּ תא עלאה ׁש בּ ת הוּ א דּ יוֹ מא
לחי ּת ּת אה מל,ב..)ר וֹ אי(אר הכּ ּס א  גּ ירסת הוּ א כּ ן ְֵַַ

רוֹ אי . לחי  הבּ אר  להלכה ׁש ּת יג.והביאוֹ  הן ואלּ וּ  
וּ מלכוּ תׁש בּ ת וֹ ת, בּ ינה ּת חּת וֹ נה, וׁש בּ ת עליוֹ נה ׁש בּ ת  

àŁַָ"ת,Łָם ôְֵר"י,Łָם àְִֵראŁית,

ֶזה,éְגõן  ôŁְֵ"י,àָָר "אàְִֵראŁי"ת

נאמרàŁַָתõת,ôŁְֵי ְֵוהן  לא)עליהם :(שמות ֱֲֵֶֶַ

ä מרŁראל ְֵבני ְְָ"וłתֶאתְִֵָיàַַָה



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח ו

ּת רין  וגוֹ מר, הבּ ת את לע שׂ וֹ ת

לקבל  ׁש בּ ת, הכא אדכּ יר  זמנין

ותּת אה  עלּ אה  לדרתם [ד]ׁש כינּת א  , 

לדרתם  מאן [ה ]מאי איהוּ  זכּ אה אלּ א , 

בּת י  בּ תרי בּ ׁש בּ ת דּ ירה לוֹ ן דּ עביד

הרע [ו]לבּ א  יצר מּת ּמ ן ואת ּפ ני , 

רוֹ אי) לחי בּ אר  ,מל ׁש היאד..(כּ ּס א  העליוֹ נה ׁש כינה 
ׁש היאהבּ ינה  הּת ח ּת וֹ נה ׁש כינה וּ כנגד (כּ ּס אה ּמ לכוּ ת,, 

רוֹ אי) לחי  בּ אר , ו'?ב כּ ת וּ לּמ הה..מל חסר  לדרתם  מ לּ ת 
ׁש ם . לגוּ ר ּת ם , לדוּ ר כּ אוֹ מר  - דּ ירה מלׁש וֹ ן לבינהו .– 

בּ ּת ים  ׁש ני  כּ נגדּ ם  - ּת תאה וה' ע לּ אה, וּ ה' וּ למלכוּ ת,
בּ תיק וּ "ז ׁש כּ תוּ ב  כמוֹ  בּ לּ ב , מל,י ׁש  כּ ּס א  - ע"ב ס"ג  (דּ ף 

רוֹ אי) לחי  .בּ אר 

ôŁְֵי ְֵוג õמר,ַַָהàת"ֶאתֲַלעõłת

éְֶֶנגד àŁַָת,éָאן ְִִהזéירïְִָעמים 

ְָֹֹ"לדרתם ",ְְַַָוהôחõôנה .ְֶָָהעליõנה ְִַָהכינה 

äאְָֹֹלדרתם ?ַמהêאי ֶָאéאַַזäִמי ה

ôàֵָי Łàְִֵני àŁàְַָתâִָירה ֶָלהם Łֶֶעłõה 

ָָהרעֵֶיצרִָמם äְִֶַמתìïה ֵַהêב,

זִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

ׁש בּ ת  חלּ וּ ל עוֹ לם [ז]דּ איהוּ  בּ רית , 

ּת רוייהוּ  דּ ׁש ריין צדּ יק , דּ א 

וחד  לי ּה  לאמלאה חד  עליּה ,

י שׂ ראל  בּ ני  מיניּה . לאתמליא 

והוֹ ד, נצח כּ ליין ּת רין אינ וּ ן

ע ּמ וּ דא  סבא דּ ישׂ ראל  בּ נוֹ י

ׁש ביעי  ׁש ביעי ּת לת דאמצעיתא,

דטח וֹ ל ז. ועצב וּ ת מהכּ עס  ׁש יּ תרחק ׁש צּ רי כּ דלק ּמ ן
ט ּפ ה, בּ וֹ  זוֹ רקת וּ מרה כּ וֹ עס, כּ בד ס "מ  וּ מרה, וכבד

ׁש בּ ת ח לּ וּ ל ואם ׁש ה וּ א בּ ג וּ פוֹ , ה כּ עס  א ׁש  מבעיר 
צ דּ יק על ׁש ניהם  ׁש וֹ רים  אז נאה, דּ ירה להם  מתּק ן

הע וֹ לם  וּ מפרׁש ים )יסוֹ ד יצחק  בּ אר ,מל .(כּ ּס א 

ָע õלם ',ְִ'àריתàŁַָת,ִחäêל Łֶהäא

Łְֵֶניהם õŁŁִֶרים ִַצâיק,ֶזה 

ְֶָואחד אõתõ,ְֵַלמêאֶָאחד ָָעליו,

ְִֵָיłראל àְֵני ִֶמäìë.ְְִֵַלהתמêא

éנגד  –ôŁְֵי ְֵֶֶהם והõד,éְָליõת  נצח ïְְִִֶַנימäçת

ְְִֵָליłראל àִָנים  ַעäëד ָָסבא

Łביעי  Łביעי ïעמים ŁלŁ תפארת,  ְְְְְִִִִִִִֶֶֶָָָָֹהאמצעי



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח ו

ּת רין  וגוֹ מר, הבּ ת את לע שׂ וֹ ת

לקבל  ׁש בּ ת, הכא אדכּ יר  זמנין

ותּת אה  עלּ אה  לדרתם [ד]ׁש כינּת א  , 

לדרתם  מאן [ה ]מאי איהוּ  זכּ אה אלּ א , 

בּת י  בּ תרי בּ ׁש בּ ת דּ ירה לוֹ ן דּ עביד

הרע [ו]לבּ א  יצר מּת ּמ ן ואת ּפ ני , 

רוֹ אי) לחי בּ אר  ,מל ׁש היאד..(כּ ּס א  העליוֹ נה ׁש כינה 
ׁש היאהבּ ינה  הּת ח ּת וֹ נה ׁש כינה וּ כנגד (כּ ּס אה ּמ לכוּ ת,, 

רוֹ אי) לחי  בּ אר , ו'?ב כּ ת וּ לּמ הה..מל חסר  לדרתם  מ לּ ת 
ׁש ם . לגוּ ר ּת ם , לדוּ ר כּ אוֹ מר  - דּ ירה מלׁש וֹ ן לבינהו .– 

בּ ּת ים  ׁש ני  כּ נגדּ ם  - ּת תאה וה' ע לּ אה, וּ ה' וּ למלכוּ ת,
בּ תיק וּ "ז ׁש כּ תוּ ב  כמוֹ  בּ לּ ב , מל,י ׁש  כּ ּס א  - ע"ב ס"ג  (דּ ף 

רוֹ אי) לחי  .בּ אר 

ôŁְֵי ְֵוג õמר,ַַָהàת"ֶאתֲַלעõłת

éְֶֶנגד àŁַָת,éָאן ְִִהזéירïְִָעמים 

ְָֹֹ"לדרתם ",ְְַַָוהôחõôנה .ְֶָָהעליõנה ְִַָהכינה 

äאְָֹֹלדרתם ?ַמהêאי ֶָאéאַַזäִמי ה

ôàֵָי Łàְִֵני àŁàְַָתâִָירה ֶָלהם Łֶֶעłõה 

ָָהרעֵֶיצרִָמם äְִֶַמתìïה ֵַהêב,

זִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

ׁש בּ ת  חלּ וּ ל עוֹ לם [ז]דּ איהוּ  בּ רית , 

ּת רוייהוּ  דּ ׁש ריין צדּ יק , דּ א 

וחד  לי ּה  לאמלאה חד  עליּה ,

י שׂ ראל  בּ ני  מיניּה . לאתמליא 

והוֹ ד, נצח כּ ליין ּת רין אינ וּ ן

ע ּמ וּ דא  סבא דּ ישׂ ראל  בּ נוֹ י

ׁש ביעי  ׁש ביעי ּת לת דאמצעיתא,

דטח וֹ ל ז. ועצב וּ ת מהכּ עס  ׁש יּ תרחק ׁש צּ רי כּ דלק ּמ ן
ט ּפ ה, בּ וֹ  זוֹ רקת וּ מרה כּ וֹ עס, כּ בד ס "מ  וּ מרה, וכבד

ׁש בּ ת ח לּ וּ ל ואם ׁש ה וּ א בּ ג וּ פוֹ , ה כּ עס  א ׁש  מבעיר 
צ דּ יק על ׁש ניהם  ׁש וֹ רים  אז נאה, דּ ירה להם  מתּק ן

הע וֹ לם  וּ מפרׁש ים )יסוֹ ד יצחק  בּ אר ,מל .(כּ ּס א 

ָע õלם ',ְִ'àריתàŁַָת,ִחäêל Łֶהäא

Łְֵֶניהם õŁŁִֶרים ִַצâיק,ֶזה 

ְֶָואחד אõתõ,ְֵַלמêאֶָאחד ָָעליו,

ְִֵָיłראל àְֵני ִֶמäìë.ְְִֵַלהתמêא

éנגד  –ôŁְֵי ְֵֶֶהם והõד,éְָליõת  נצח ïְְִִֶַנימäçת

ְְִֵָליłראל àִָנים  ַעäëד ָָסבא

Łביעי  Łביעי ïעמים ŁלŁ תפארת,  ְְְְְִִִִִִִֶֶֶָָָָֹהאמצעי



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח ח

אבהן  ּת לת אלּ ין ענג [ח]ׁש ביעי , 

להׁש קוֹ ת [ט]ׁש בּ ת  מעד "ן יוֹ צא ונ"הר 

הגּ "ן  ואית [י]את נהר אית ונהר, , 

נהר  דּ אתקרי נהר אית  נהר ,

נחל  דּ אתקרי נהר ואית ּפ לגיו,

ּת פארת.ח . – יעקב  גּ ב וּ רה , – יצחק  חסד, – אברהם 

ּת חלּ הט . וּ מפר ׁש  ׁש בּ ת, עניני  ׁש אר גּ ם  מפר ׁש  ע ּת ה
-ענגסוֹ ד ּת ב וֹ ת:ענ"גׁש בּ ת, נהר ,נ'עדן,ע'ראׁש י  ' 

כ "ו גּ ןג' בּ ראׁש ית בּ זוֹ הר כּ מבוֹ אר  רוֹ אי, לחי בּ אר , מל (כּ ּס א 

בּ זוֹ הרי..ע"א) ׁש כּ ת וּ ב כּ מ וֹ  ע"א)הינוּ  רע"ג למיכל ,(עקב 
ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ  ׁש בּ ת, דענג בּ רזא בּ ׁש בּ ת סע וּ דתין ּת לת
מעדן  י וֹ צא "ונהר נאמר : ׁש לּ זה ה'" על ּת תענּ ג "אז
ליּה  ואית  ל וֹ ן מקים  דּ לא וּ מאן ה גּ ן", את להׁש קוֹ ת

לי ּה  איתהפך אם "נג"ע "ל "ענ"ג"לקיימן, וּ בּ הפך , 
הבּ ת שׂ מחת עליו ׁש וֹ רה אזי כּ ראוּ י  וּ מע נּ ג מתּק ן

ֶֹענג ָָהאבõת,ŁְֶֹלŁתֵאŁְִִäêביעי 

ְְַלהŁקõתֵֵֶמעד"ן ֵיõצאְָָ"ונ"הרàŁַָת

הá"ן" י)את ב ונהר,(בראשית  . ְֶַָָָŁָָנהרֵיŁְֵוי

ָָנהרְִַָהìקראָָנהרֵיŁָָנהר,

ַַנחל ְִַָהìקראָָנהרְֵויïְָָŁלגיו,

טִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

עלּ אה [יא ]קדוּ מים  עדן עליּה [יב], 

ראתה לא עין אלהים אּת מר 

ו'[יג]זוּ לת איה וּ  נהר  האי ,[יד], 

א' דאיהוּ  עלּ אה מעדן ,[טו]דּ נפיק 

 לעוֹ נג וּ מהּפ רוֹ אי)מ נּ גע  לחי נקראיא..(בּ אר  ה יּ סוֹ ד 
הנּ קרא נהר  יׁש  נהר, וי ׁש  נהר י ׁש  :)מ "ו (ּת הלּ ים נהר, 

יסוֹ ד"נהר ה וּ א [ז"אּפ לגיו" ׁש ּמ ק בּ ל א'עירז'- נּפ ין], 
הנּ קראים  וה וֹ ד, נצח  ּת פארת וּ גבוּ רה, מחסד האר וֹ ת
יס וֹ ד  קדוּ מים , נחל הנּ קרא נהר ויׁש  מים ", "ּפ לגי
ּת וֹ רה הנּ קרא מאבּ א-חכמה מעדן ה יּ וֹ צא דבינה

יצחק )קדוּ מה, בּ אר , מל עדן יב..(כּ ּס א ׁש הוּ א  כּ תר הוּ א 
חכמה  מל )לגבּ י עילּ אהיג..(כּ ּס א עדן האי ועל 

הכא, ואמר ,"זוּ לת אלקים  ראתה לא "עין איּת מר 
עדן  ׁש ל נהר לתענוּ ג  זוֹ כה ׁש בּ ת, ענ"ג ׁש ּמ ק יּ ם  מי כּ י

וגוֹ ', ראתה " לא "עין נאמר ׁש עליו לחיעילּ אה (בּ אר 

דּ עתיד..רוֹ אי) – אמצעי קו הכּ וֹ לל ליּ סוֹ ד, ר וֹ מז ו' 
יסוֹ ד דת"י)ּת פארת - ּת בוֹ ת  לכתרטו..(ראׁש י ר וֹ מז א' 

ָָעליו ְֶעליõן ֵֶעדן ְִקדäמים ,

סד)נאמר אלהי"ם (ישעיה ראתה לא "עין ֱֱֲִִֶַַָָֹֹ

,"ýלתäהרֶזה ֶָזìאַָָהäו',ה אõת

א',Łֶהäאְֶָהעליõן ֵֵֶמעדן ֵַהõçצא א õת 



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח ח

אבהן  ּת לת אלּ ין ענג [ח]ׁש ביעי , 

להׁש קוֹ ת [ט]ׁש בּ ת  מעד "ן יוֹ צא ונ"הר 

הגּ "ן  ואית [י]את נהר אית ונהר, , 

נהר  דּ אתקרי נהר אית  נהר ,

נחל  דּ אתקרי נהר ואית ּפ לגיו,

ּת פארת.ח . – יעקב  גּ ב וּ רה , – יצחק  חסד, – אברהם 
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ַַנחל ְִַָהìקראָָנהרְֵויïְָָŁלגיו,

טִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח
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ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח י

ואיּמ א [טז]ואעבר  א בּ א ואזיל [יז]בּ ין , 

ּפ ירוּ ש  אנּפ ין. בּ אריך רוֹ אי)והוּ א לחי א'(בּ אר  ׁש בּ אוֹ ת : 
הי וּ ד  ו', אוֹ ת וּ באמצע  למּט ה וי ' למעלה י' יׁש 

ל  ר וֹ מזת  ר וֹ מזתהעליוֹ נה  למּט ה וי' עליוֹ נה, כינה 
הח יּ ים  עץ  ס וֹ ד ׁש ה וּ א בּ אמצע והו' ּת ּת אה, לכינה
עדן  לגן הּת ח ּת וֹ ן עדן מגּ ן לעלוֹ ת וּ מח בּ רם  מקׁש רם 
לי ּמ וּ ד  ידי על [א.ה. ׁש בּ ת. ענג  ידי על זה וכל העליוֹ ן
קוֹ דׁש , בּ ׁש בּ ת – הח יּ ים  עץ בּ ס וֹ ד ׁש הוּ א - הּס וֹ ד ּת וֹ רת 
אלוֹ קים  ראתה לא "עין העלי וֹ ן עדן לגן לעלוֹ ת זוֹ כה
הזּ וֹ הר דּ ברי את המהרח "וּ  ׁש הביא וּ כמ וֹ  ,"זוּ לת
בּ לּת י אפׁש ר אי  העליוֹ ן עדן לגן לזכּ וֹ ת ׁש כּ די  הּק דוֹ ׁש ,

הגה"צ מרן ׁש אמר וּ כמוֹ  הּס וֹ ד, ּת וֹ רת ח יּ יםליּמ וּ ד ר בּ י 
ׁש יּ למד קניבסקי נגלה , רק  הלּ וֹ מד לאבר ׁש ליט"א 

העלי וֹ ן]. עדן לגן לזכּ וֹ ת רוֹ צה אם  וע וֹ ברטז.זוֹ ה"ק  
נ"ה, לחג"ת וּ מ ם  וּ בינה לחכמה הפע  וּ ממׁש י

בּ יס וֹ ד, –ונכללים  הכינה למען ה פע וּ ממ ׁש י 
יתירהיז.הּמ לכוּ ת. הנּ ׁש מה בּ ׁש בּ תדסוֹ ד ׁש ּמ יגים  

הר ׁש בּ "י [ׁש חבּ ר חי" כּ ל ד"נׁש מת  בּ רזא הוּ א
אבּ א דּ אינוּ ן י"ה , ּת הלּ ל יתירה נׁש מה וּ בהאי הּק דוֹ ׁש ],
לא "עין אּת מר דעליהוּ  וּ בינה, חכמה ׁש הם  ואימא
ׁש הוּ א העלּ וֹ ת  לעילת מרכּ בה  דּ איהוּ  בּ גין ראתה".

àינה  – ואëא חכמה – אàא  àין ְֵוה õל üְְְִִֵֵַָָָָָוע õבר

ייִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

ׁש נה  מאוֹ ת עד [יח]חמ ׁש  וּ מטי , 

ׁש ביעי  לגנּ תא [יט]צדּ יק אׁש קי וּ מּת ּמ ן , 

זכּ אה  ּת ּת אה. ׁש כינּת א דאיהי

לׁש בּ ת  דּ ירה דּ נטיר  מאן איה וּ 

לבּ א  ּת ּמ ן [כ]דּ איהוּ  אתקריב דלא  , 

ׁש ּמ יגים  יתירה ור וּ חא  עינה, עליה ׁש לּ יט  ולא מכּס ה
צ דּ יק דּ איה וּ  וכוּ ', מעדן ׁש יּ וֹ צא  נהר  הוּ א  בּ ׁש בּ ת
ׁש הוּ א דּ ׁש בּ ת יתירה נפׁש  דּ איה וּ  הגּ ן את להׁש קוֹ ת

רוֹ אי)מלכוּ ת. לחי  ּת פארתיח..(בּ אר גּ ב וּ רה חסד הם  
 ס מעשׂ ר ועשׂ ר מעשׂ ר כּ לוּ ל אחד ׁש כּ ל הוֹ ד נצח 

מא וֹ ת. חמ ׁש  וּ ביחד מאה , מבּ ינהיט.הכּ ל סוֹ פרים  אם  
גּ ב וּ רה חסד בּ ינה - עליוֹ נה ׁש כינה  איּמ א ׁש היא
[כּ לוֹ מר ׁש ביעי הוּ א היּ סוֹ ד - יסוֹ ד הוֹ ד נצח  ּת פארת

לבּ ינה]. בּ אמצעכ.ביעי ׁש הוּ א  לב , נקרא הבּ ת  
ד' [י וֹ ם  נר"ן ממ ׁש יכים  ׁש הם  ד'ה'ו' בּ ין הח וֹ ל, ימי

Łתֲֵחמõ נה,ֵמאŁָָיעáמäִַַ ַעד

מלכäת,  לג ìה  מŁקה äמם Łביעי, Łהäא  יסõד  – ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָצ âיק 

ַַזéאי ְַַָהôחõôנה .ְִַָהכינה Łִֶהיא

ְַָל àŁת,âִָירה õŁֵֶמרִמי הäא

Łָם ְִֵָיתקרבêŁֶֹאֵַהêב,Łֶהäא
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ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח יי

דאיהוּ [כא ]עציבוּ  דּ מרה  וכעס  דטחוֹ ל , 

דגיהנּ ם  לא [כב]נוּ רא אּת מר דּ על ּה  , 

בּ יוֹ ם  מ וֹ ׁש בוֹ תיכם  בּ כל א ׁש  תבערוּ 

מאן  דּ כל ודּ אי הוּ א והכי הבּ ת ,

וּ ב הבּ אה לׁש בּ ת נׁש מה] ו' י וֹ ם  ר וּ ח , ה' יוֹ ם  א'נפׁש , ין 
ב ' יוֹ ם  נׁש מה, א' [יוֹ ם  לנר "ן הארה ׁש ּמ ק בּ לים  ג' ב'
עליהם , ׁש נּ ׁש ארת ׁש עברה  מ בּ ת נפ ׁש ] ג' יוֹ ם  רוּ ח ,
ׁש בּ וֹ  י "ה דר  אוֹ ת יּ וֹ ת ׁש הוּ א דּ ירה, בּ ׁש ם  לוֹ  וקוֹ רא

כּ אן עד י "ה, ס וֹ ד  ׁש הם  וּ בינה חכמה (בּ ניהוּ האר וֹ ת 

הּט וֹ ב ) לב .לרי"ח מׁש מע, ּת רּת י - ל בּ וֹ  את ׁש וֹ מר כּ ל וֹ מר  ה. (א. 

האר וֹ ת  לל בּ וֹ   וּ ממׁש י חוֹ ל מ דּ ברי - לב  ׁש נּ קראת בּ ׁש בּ ת  האדם 

ה ּת וֹ רה) ּפ רדּ "ס ליּמ וּ ד  ידי על  וּ בינה  מ ׁש כּ ן כא..חכמה הלּ ב  כּ י 
וּ רננה, שׂ מחה  צרי וּ מלכוּ ת , מל )בּ ינה  לר ּמ ז (כּ ּס א  , 

וּ רננה בּ שׂ מחה בּ ׁש בּ ת הּפ רד"ס  ללמ וֹ ד ס וֹ ד ׁש צּ רי) 
אׁש כב..ה') מרה ׁש לּ אטחוֹ ל טמ"א, ּת ב וֹ ת ראׁש י  

"רצח " גּ ימטר יּ ה מרה טחוֹ ל גּ ם  בּ ׁש בּ ת, טמא יתערב 
בּ ׁש בּ ת יתקרב ולא הרצח , בּ על ׁש הוּ א ּפ לוֹ ני  מ צּ ד

Łִֶהיאַָָהëרה ְַַוכעס ְַהæח õל ֶֶעצב

Łם ,ֵאìיהáעליה ִֵַֹהŁֶֶָָלה)נאמר :(שמות  ֹ"לאֱֶַ

ä ְֲַתבערŁכל ֵאàְֹ תיכםõבŁõם ְֵֶמõיàְ

ִמי éŁֶָל ַַוâאי,הäאְָוכüַַָה àת",

ייִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

דגיהנּ ם  נוּ רא אוֹ קיד  כּ אלּ וּ  ,[כג]דּ כעיס  

חד  חסר מלאכ וֹ ת אינוּ ן [כד]ארבּ עים 

"ח יּ ים ", הּט וֹ ב )דּ איהוּ  לרי"ח ׁש כּ וֹ עסכג..(בּ ניהוּ  מי  ׁש כּ ל 
בּ ׁש בּ ת, הגּ יהנּ ם  א ׁש  את  הדליק כּ אילוּ  לוֹ  נחׁש ב בּ ׁש בּ ת

כּ נגד כד..(ה גּ ר"א) הן אחת חסר מלאכוֹ ת  ארבּ עים  
אחת חסר  מלק וֹ ת ללקוֹ ת אר בּ עים  ,בּ ׁש בּ תׁש אסרוּ  

כּ נגד הן הּמ לקוֹ ת ׁש ע שׂ רואלּ וּ  וע שׂ רקללוֹ ת אדם  לּ קה 
חכמי אמרוּ  כּ ן ועל לאדמה, ותׁש ע לנחׁש  וע שׂ ר  לחוּ ה

הּמ לאכוֹ ת  ׁש אלּ וּ  בּ ׁש בּ ת " לוֹ קין "אין מאחרהּמ ׁש נה 
ׁש יּ ק בּ לוּ  לישׂ ראל גּ וֹ רמוֹ ת  חוֹ ל, בּ י וֹ ם  מ ּת רוֹ ת  והם 

ונאסר וּ מלק וֹ ת  מאחר הבּ ת , בּ יוֹ ם  א חוֹ ל, בּ יוֹ ם  
וא לּ וּ  ה ּמ לק וֹ ת. נאסרוּ  גּ ם  אזי  הּמ לאכוֹ ת, אוֹ תן
בּ ימי ׁש נּ ע שׂ וֹ ת מלאכוֹ ת אבוֹ ת ל"ט כּ נגד הם  הּמ לקוֹ ת

הראׁש  אדם  קללת מחמת ׁש בּ תהח וֹ ל וה ּמ ח לּ ל וֹ ן, 
ּת יק וּ "ז בּ הק דּ מת ׁש כּ תב וּ  כּ מוֹ  עניּ וּ ת לעצמ וֹ  (דּ ףגּ וֹ רם  

ע"א) וכל י"ב הפע , מק וֹ ר ׁש היא בּ ׁש בּ ת ונאסרוּ  ,
לוֹ  ויהיה בּ רכוֹ ת לט "ל לוֹ   ׁש יּ תהּפ זוֹ כה ׁש בּ ת הוֹ מר 
נצ וֹ ל  כּ י  טרחה בּ לי וּ בנקל בּ ׁש פע  טוֹ בה ּפ רנסה 

הרא ׁש וֹ ן. אדם  וּ מפרׁש ים )מקללת הלכ וֹ ת .(לּק וּ טי  

הáיה ìם .אתמדליקéְִאõéŁֵֶäêעס  Łל Łהא ְִִֵֵֶֶַַָֹ

ֵהן ַַאחת,ֵָחסרְָמלאכ õתְִַָאר àעים 



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח יי

דאיהוּ [כא ]עציבוּ  דּ מרה  וכעס  דטחוֹ ל , 

דגיהנּ ם  לא [כב]נוּ רא אּת מר דּ על ּה  , 

בּ יוֹ ם  מ וֹ ׁש בוֹ תיכם  בּ כל א ׁש  תבערוּ 

מאן  דּ כל ודּ אי הוּ א והכי הבּ ת ,

וּ ב הבּ אה לׁש בּ ת נׁש מה] ו' י וֹ ם  ר וּ ח , ה' יוֹ ם  א'נפׁש , ין 
ב ' יוֹ ם  נׁש מה, א' [יוֹ ם  לנר "ן הארה ׁש ּמ ק בּ לים  ג' ב'
עליהם , ׁש נּ ׁש ארת ׁש עברה  מ בּ ת נפ ׁש ] ג' יוֹ ם  רוּ ח ,
ׁש בּ וֹ  י "ה דר  אוֹ ת יּ וֹ ת ׁש הוּ א דּ ירה, בּ ׁש ם  לוֹ  וקוֹ רא

כּ אן עד י "ה, ס וֹ ד  ׁש הם  וּ בינה חכמה (בּ ניהוּ האר וֹ ת 

הּט וֹ ב ) לב .לרי"ח מׁש מע, ּת רּת י - ל בּ וֹ  את ׁש וֹ מר כּ ל וֹ מר  ה. (א. 

האר וֹ ת  לל בּ וֹ   וּ ממׁש י חוֹ ל מ דּ ברי - לב  ׁש נּ קראת בּ ׁש בּ ת  האדם 

ה ּת וֹ רה) ּפ רדּ "ס ליּמ וּ ד  ידי על  וּ בינה  מ ׁש כּ ן כא..חכמה הלּ ב  כּ י 
וּ רננה, שׂ מחה  צרי וּ מלכוּ ת , מל )בּ ינה  לר ּמ ז (כּ ּס א  , 

וּ רננה בּ שׂ מחה בּ ׁש בּ ת הּפ רד"ס  ללמ וֹ ד ס וֹ ד ׁש צּ רי) 
אׁש כב..ה') מרה ׁש לּ אטחוֹ ל טמ"א, ּת ב וֹ ת ראׁש י  
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ייִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

דגיהנּ ם  נוּ רא אוֹ קיד  כּ אלּ וּ  ,[כג]דּ כעיס  

חד  חסר מלאכ וֹ ת אינוּ ן [כד]ארבּ עים 

"ח יּ ים ", הּט וֹ ב )דּ איהוּ  לרי"ח ׁש כּ וֹ עסכג..(בּ ניהוּ  מי  ׁש כּ ל 
בּ ׁש בּ ת, הגּ יהנּ ם  א ׁש  את  הדליק כּ אילוּ  לוֹ  נחׁש ב בּ ׁש בּ ת

כּ נגד כד..(ה גּ ר"א) הן אחת חסר מלאכוֹ ת  ארבּ עים  
אחת חסר  מלק וֹ ת ללקוֹ ת אר בּ עים  ,בּ ׁש בּ תׁש אסרוּ  

כּ נגד הן הּמ לקוֹ ת ׁש ע שׂ רואלּ וּ  וע שׂ רקללוֹ ת אדם  לּ קה 
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ּת יק וּ "ז בּ הק דּ מת ׁש כּ תב וּ  כּ מוֹ  עניּ וּ ת לעצמ וֹ  (דּ ףגּ וֹ רם  

ע"א) וכל י"ב הפע , מק וֹ ר ׁש היא בּ ׁש בּ ת ונאסרוּ  ,
לוֹ  ויהיה בּ רכוֹ ת לט "ל לוֹ   ׁש יּ תהּפ זוֹ כה ׁש בּ ת הוֹ מר 
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הרא ׁש וֹ ן. אדם  וּ מפרׁש ים )מקללת הלכ וֹ ת .(לּק וּ טי  
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ֵהן ַַאחת,ֵָחסרְָמלאכ õתְִַָאר àעים 



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח יי

חד  חסר מלקיּ וֹ ת אר בּ עים לקבל

אדם  דלקה עשׂ רה  ואינוּ ן בּ ׁש בּ ת ,

ותׁש עה  לנחׁש  וע שׂ רה לחוּ ה ועשׂ רה

מארי  אמר וּ  דּ א וּ בגין לארעא,

דּ אלּ ין  בּ ׁש בּ ת, לוֹ קין אין מתניתין

לי שׂ ראל  חׁש יבין אינוּ ן מלאכוֹ ת

הבּ ת  יציאוֹ ת מלקיּ וֹ ת . לקבל

דעביד  והנּ חה , עקירה אינוּ ן  ׁש ּת ים.

חפץ  דּ אעקר  מאן אחת, בּ בת  לוֹ ן

מאתריּה  לבר ליּה  וא נּ ח מאתריּה 

ַַאחתֵָחסרְַֻמלקõçתְִַָאר àעים éְֶֶנגד 

ָָאדם ,êŁֶָָקה ֲָָעłרה ְֵוהם àŁàְַָת,

ְְִָותŁעה ַָָלìח Ł,ֲַָָועłרה ְַָלח äה,ֲַָָועłרה 

àֲֵַעלי ְָאמר äֶזה äְִַבגלל ֲָָָלאדמה,

ŁֵֶאàŁàְַָäêת,ִלõקין ֵאין ְִַָהŁëנה 

ְְִֵָליłראל ְֶָנחŁב õתֵהן ְַָהëלאכ õת

ַַָהàתְִיציא õתְִַמלקõçת.éְֶֶנגד 

Łֶֶעłõה ְַָָוהìחה,ֲִָעקירה ֵהם ôŁְִַים ,

אחת, àבת ֵֶחפץŁֵֶעõקרִמי ְַַַָאõתם 

õמõקëיח ְִמìמäִַַõתõץאäִמחõמõְִלמק

טוִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

אילנא [כה ]וּ מרׁש וּ תיּה  אעקר כּ אלּ וּ  , 

ואנּ ח  בּ רית , אוֹ ת  דּ איהוּ  דח יּ י

דּ עביד  מאן נוּ כראה, בּ רׁש וּ  לי ּה 

הן:כה. אלּ וּ  ׁש ּת ים , הבּ ת  מר ׁש וּ תיציאוֹ ת  עקירה 
אחת בּ בת  אוֹ תן ׁש עוֹ שׂ ה הרבּ ים  בּ רׁש וּ ת והנחה היּ חיד
הפסק בּ לי הרבּ ים  בּ רׁש וּ ת אּמ וֹ ת ד' המעביר  [כּ מ וֹ 
היּ חיד  מר ׁש וּ ת מ ּמ קוֹ מ וֹ  חפץ  ׁש עוֹ קר מי  וּ מנוּ חה].
הר בּ ים , לר ׁש וּ ת וּ מרׁש וּ תוֹ , למק וֹ מוֹ  מח וּ ץ  וּ מ נּ יח וֹ 
יס וֹ ד  בּ רית אוֹ ת ׁש הוּ א הח יּ ים  עץ את עקר כּ אילוּ 
מי אחרא, ה ּס טרא מק וֹ ם  נוֹ כריה בּ רׁש וּ ת והנּ יח וֹ  דּ ז"א
ותוּ נח מרׁש וּ תוֹ  ׁש ּת עקר  לנׁש מתוֹ  גּ וֹ רם  כּ ן ׁש ע וֹ שׂ ה
וזה וּ  - ועצב. כּ עס  וּ טח וֹ ל מרה ׁש היא האחרת בּ ר ׁש וּ ת 
ישׂ ראל  מארץ ׁש נּ עקרוּ  לישׂ ראל ׁש גּ רם  ׁש בּ ת ח לּ וּ ל
הרבּ ים  רׁש וּ ת  ׁש היא נוֹ כריה לארץ  והגלוּ  היּ חיד רׁש וּ ת

אחרא, הּס טרא  פ"ב):רׁש וּ ת ט ' (ׁש ער חיּ ים  בּ עץ  ׁש כּ תוּ ב (כּ מ וֹ  

ה נּ קראת  קליּפ ה ׁש ה וּ א י"ו מ שׂ נא  משׂ נאיו  הנּ קראת  קליפה  ׁש יּ ׁש 

הח יּ ים  בּ ספר וע יּ ן א ּמ ה , י"ו רח בּ וֹ  הרבּ ים  ר ׁש וּ ת  בּ סוֹ ד הר בּ ים  רׁש וּ ת 

,õתäŁמרäְֵäêאéְִאילן ַָעקר ִֶָאת 

ְִִַוהìיח àְִרית,א õתŁֶהäאִַַהחçים ,

õתõתאäŁרàְִ. הçה ִמי ְִָָנכרłõעŁֶֶ

אילנא [כה ]וּ מרׁש וּ תיּה  אעקר כּ אלּ וּ  , 

ואנּ ח  בּ רית , אוֹ ת  דּ איהוּ  דח יּ י

דּ עביד  מאן נוּ כראה, בּ רׁש וּ  לי ּה 

הן:כה. אלּ וּ  ׁש ּת ים , הבּ ת  מר ׁש וּ תיציאוֹ ת  עקירה 
אחת בּ בת  אוֹ תן ׁש עוֹ שׂ ה הרבּ ים  בּ רׁש וּ ת והנחה היּ חיד
הפסק בּ לי הרבּ ים  בּ רׁש וּ ת אּמ וֹ ת ד' המעביר  [כּ מ וֹ 
היּ חיד  מר ׁש וּ ת מ ּמ קוֹ מ וֹ  חפץ  ׁש עוֹ קר מי  וּ מנוּ חה].
הר בּ ים , לר ׁש וּ ת וּ מרׁש וּ תוֹ , למק וֹ מוֹ  מח וּ ץ  וּ מ נּ יח וֹ 
יס וֹ ד  בּ רית אוֹ ת ׁש הוּ א הח יּ ים  עץ את עקר כּ אילוּ 
מי אחרא, ה ּס טרא מק וֹ ם  נוֹ כריה בּ רׁש וּ ת והנּ יח וֹ  דּ ז"א
ותוּ נח מרׁש וּ תוֹ  ׁש ּת עקר  לנׁש מתוֹ  גּ וֹ רם  כּ ן ׁש ע וֹ שׂ ה
וזה וּ  - ועצב. כּ עס  וּ טח וֹ ל מרה ׁש היא האחרת בּ ר ׁש וּ ת 
ישׂ ראל  מארץ ׁש נּ עקרוּ  לישׂ ראל ׁש גּ רם  ׁש בּ ת ח לּ וּ ל
הרבּ ים  רׁש וּ ת  ׁש היא נוֹ כריה לארץ  והגלוּ  היּ חיד רׁש וּ ת

אחרא, הּס טרא  פ"ב):רׁש וּ ת ט ' (ׁש ער חיּ ים  בּ עץ  ׁש כּ תוּ ב (כּ מ וֹ  

ה נּ קראת  קליּפ ה ׁש ה וּ א י"ו מ שׂ נא  משׂ נאיו  הנּ קראת  קליפה  ׁש יּ ׁש 

הח יּ ים  בּ ספר וע יּ ן א ּמ ה , י"ו רח בּ וֹ  הרבּ ים  ר ׁש וּ ת  בּ סוֹ ד הר בּ ים  רׁש וּ ת 

,õתäŁמרäְֵäêאéְִאילן ַָעקר ִֶָאת 

ְִִַוהìיח àְִרית,א õתŁֶהäאִַַהחçים ,

õתõתאäŁרàְִ. הçה ִמי ְִָָנכרłõעŁֶֶ



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח יי

חד  חסר מלקיּ וֹ ת אר בּ עים לקבל

אדם  דלקה עשׂ רה  ואינוּ ן בּ ׁש בּ ת ,

ותׁש עה  לנחׁש  וע שׂ רה לחוּ ה ועשׂ רה

מארי  אמר וּ  דּ א וּ בגין לארעא,

דּ אלּ ין  בּ ׁש בּ ת, לוֹ קין אין מתניתין

לי שׂ ראל  חׁש יבין אינוּ ן מלאכוֹ ת

הבּ ת  יציאוֹ ת מלקיּ וֹ ת . לקבל

דעביד  והנּ חה , עקירה אינוּ ן  ׁש ּת ים.

חפץ  דּ אעקר  מאן אחת, בּ בת  לוֹ ן

מאתריּה  לבר ליּה  וא נּ ח מאתריּה 

ַַאחתֵָחסרְַֻמלקõçתְִַָאר àעים éְֶֶנגד 

ָָאדם ,êŁֶָָקה ֲָָעłרה ְֵוהם àŁàְַָת,

ְְִָותŁעה ַָָלìח Ł,ֲַָָועłרה ְַָלח äה,ֲַָָועłרה 

àֲֵַעלי ְָאמר äֶזה äְִַבגלל ֲָָָלאדמה,

ŁֵֶאàŁàְַָäêת,ִלõקין ֵאין ְִַָהŁëנה 

ְְִֵָליłראל ְֶָנחŁב õתֵהן ְַָהëלאכ õת

ַַָהàתְִיציא õתְִַמלקõçת.éְֶֶנגד 

Łֶֶעłõה ְַָָוהìחה,ֲִָעקירה ֵהם ôŁְִַים ,

אחת, àבת ֵֶחפץŁֵֶעõקרִמי ְַַַָאõתם 

õמõקëיח ְִמìמäִַַõתõץאäִמחõמõְִלמק

טוִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

אילנא [כה ]וּ מרׁש וּ תיּה  אעקר כּ אלּ וּ  , 

ואנּ ח  בּ רית , אוֹ ת  דּ איהוּ  דח יּ י

דּ עביד  מאן נוּ כראה, בּ רׁש וּ  לי ּה 

הן:כה. אלּ וּ  ׁש ּת ים , הבּ ת  מר ׁש וּ תיציאוֹ ת  עקירה 
אחת בּ בת  אוֹ תן ׁש עוֹ שׂ ה הרבּ ים  בּ רׁש וּ ת והנחה היּ חיד
הפסק בּ לי הרבּ ים  בּ רׁש וּ ת אּמ וֹ ת ד' המעביר  [כּ מ וֹ 
היּ חיד  מר ׁש וּ ת מ ּמ קוֹ מ וֹ  חפץ  ׁש עוֹ קר מי  וּ מנוּ חה].
הר בּ ים , לר ׁש וּ ת וּ מרׁש וּ תוֹ , למק וֹ מוֹ  מח וּ ץ  וּ מ נּ יח וֹ 
יס וֹ ד  בּ רית אוֹ ת ׁש הוּ א הח יּ ים  עץ את עקר כּ אילוּ 
מי אחרא, ה ּס טרא מק וֹ ם  נוֹ כריה בּ רׁש וּ ת והנּ יח וֹ  דּ ז"א
ותוּ נח מרׁש וּ תוֹ  ׁש ּת עקר  לנׁש מתוֹ  גּ וֹ רם  כּ ן ׁש ע וֹ שׂ ה
וזה וּ  - ועצב. כּ עס  וּ טח וֹ ל מרה ׁש היא האחרת בּ ר ׁש וּ ת 
ישׂ ראל  מארץ ׁש נּ עקרוּ  לישׂ ראל ׁש גּ רם  ׁש בּ ת ח לּ וּ ל
הרבּ ים  רׁש וּ ת  ׁש היא נוֹ כריה לארץ  והגלוּ  היּ חיד רׁש וּ ת

אחרא, הּס טרא  פ"ב):רׁש וּ ת ט ' (ׁש ער חיּ ים  בּ עץ  ׁש כּ תוּ ב (כּ מ וֹ  

ה נּ קראת  קליּפ ה ׁש ה וּ א י"ו מ שׂ נא  משׂ נאיו  הנּ קראת  קליפה  ׁש יּ ׁש 

הח יּ ים  בּ ספר וע יּ ן א ּמ ה , י"ו רח בּ וֹ  הרבּ ים  ר ׁש וּ ת  בּ סוֹ ד הר בּ ים  רׁש וּ ת 

,õתäŁמרäְֵäêאéְִאילן ַָעקר ִֶָאת 

ְִִַוהìיח àְִרית,א õתŁֶהäאִַַהחçים ,

õתõתאäŁרàְִ. הçה ִמי ְִָָנכרłõעŁֶֶ

אילנא [כה ]וּ מרׁש וּ תיּה  אעקר כּ אלּ וּ  , 

ואנּ ח  בּ רית , אוֹ ת  דּ איהוּ  דח יּ י

דּ עביד  מאן נוּ כראה, בּ רׁש וּ  לי ּה 

הן:כה. אלּ וּ  ׁש ּת ים , הבּ ת  מר ׁש וּ תיציאוֹ ת  עקירה 
אחת בּ בת  אוֹ תן ׁש עוֹ שׂ ה הרבּ ים  בּ רׁש וּ ת והנחה היּ חיד
הפסק בּ לי הרבּ ים  בּ רׁש וּ ת אּמ וֹ ת ד' המעביר  [כּ מ וֹ 
היּ חיד  מר ׁש וּ ת מ ּמ קוֹ מ וֹ  חפץ  ׁש עוֹ קר מי  וּ מנוּ חה].
הר בּ ים , לר ׁש וּ ת וּ מרׁש וּ תוֹ , למק וֹ מוֹ  מח וּ ץ  וּ מ נּ יח וֹ 
יס וֹ ד  בּ רית אוֹ ת ׁש הוּ א הח יּ ים  עץ את עקר כּ אילוּ 
מי אחרא, ה ּס טרא מק וֹ ם  נוֹ כריה בּ רׁש וּ ת והנּ יח וֹ  דּ ז"א
ותוּ נח מרׁש וּ תוֹ  ׁש ּת עקר  לנׁש מתוֹ  גּ וֹ רם  כּ ן ׁש ע וֹ שׂ ה
וזה וּ  - ועצב. כּ עס  וּ טח וֹ ל מרה ׁש היא האחרת בּ ר ׁש וּ ת 
ישׂ ראל  מארץ ׁש נּ עקרוּ  לישׂ ראל ׁש גּ רם  ׁש בּ ת ח לּ וּ ל
הרבּ ים  רׁש וּ ת  ׁש היא נוֹ כריה לארץ  והגלוּ  היּ חיד רׁש וּ ת

אחרא, הּס טרא  פ"ב):רׁש וּ ת ט ' (ׁש ער חיּ ים  בּ עץ  ׁש כּ תוּ ב (כּ מ וֹ  

ה נּ קראת  קליּפ ה ׁש ה וּ א י"ו מ שׂ נא  משׂ נאיו  הנּ קראת  קליפה  ׁש יּ ׁש 

הח יּ ים  בּ ספר וע יּ ן א ּמ ה , י"ו רח בּ וֹ  הרבּ ים  ר ׁש וּ ת  בּ סוֹ ד הר בּ ים  רׁש וּ ת 

,õתäŁמרäְֵäêאéְִאילן ַָעקר ִֶָאת 

ְִִַוהìיח àְִרית,א õתŁֶהäאִַַהחçים ,

õתõתאäŁרàְִ. הçה ִמי ְִָָנכרłõעŁֶֶ



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח טז

מרׁש וּ ת  נׁש מתי ּה  דּ אעקר גרים  דּ א 

אחר  בּ רׁש וּ  ל ּה  ואנּ ח דאיהי דּ יל ּה , א 

לי שׂ ראל  גרם ודא  וּ טחוֹ ל, מרה

די שׂ ראל  מארעא ,[כו]דּ אתעקרוּ  

ב ') ס"ח  ּת הלּ ים  על הּט וֹ ב  לרי"ח  ׁש כּ תוּ בכו..והלוֹ ם  כּ מ וֹ  
את מעביר לארץ בּ חוּ ץ  לד וּ ר  ישׂ ראל מארץ  ׁש ה יּ וֹ צא

ה ּפ ס וּ ק: נאמר זה ועל לע שׂ ו, יעקב  ׁש ל (ׁש ירהפע 

ח') ח' ׁש פעהירים  להם  ׁש אין וגוֹ ', קט נּ ה" לנוּ  "אח וֹ ת 
מ ּמ קוֹ ם  ונפרדים  הח יּ ים  מארץ  י וֹ צאים  ׁש הן לפי 

ּת וֹ רה" תצא מ צּ יּ וֹ ן "כּ י  כּ דכתיב: וּ כמ וֹ (רמבּ "ן)הּת וֹ רה , 
בּ זוֹ ה"ק  רכ"ה)ׁש כּ תוּ ב דּ ף אויר(ויחי דּ הא קדּ י ׁש א, א 

ור וּ חא מאוירא וי וֹ נקי  מינּ ייהוּ . אתעדוּ  קדּ יׁש א ורוּ חא
ע כּ "ל, אחרא, ע "ב דרׁש וּ תא דף  אחרי ּפ רׁש ת  זוֹ ה"ק עוֹ ד  (ועין 

ע"ב ) ע' דף  נח  וּ בפרׁש ת הע כּ וּ "ם ע "ב , ארץ  והע וֹ זבים  , 
ונׁש אר מע שׂ ו הו' לוֹ קחים  ישׂ ראל בּ ארץ  לדוּ ר  וּ באים 
יעק וֹ ב ונהיה ליעקב הפע הוּ א הו' ונוֹ תנים  עׁש ,

הגּ אוּ לה. ּת ב וֹ א וּ בזכוּ תם  בו', ל ּמ קבּ למלא ל  ל (ספר  

õáרם  זה, ְֵמרäŁתְִָנŁמתõֲַלעקõרֵֶֶאת

ãêŁֶָãיחìמäִַָתäŁרàְִ,היאֶֶַאחרתŁִֶ

ְְִֵָליłראל ַָגרם ְֶוזה äְטחõל,ָָמרה 

ä עקרìŁְֶֶֶראל ֵֶֶמארץłְִֵָי

יזִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

דאיהי  נוּ כראה  בּ ארעא  ואת גּ לּ יאוּ 

איהוּ  והכי הרבּ ים, מאן [כז]ר ׁש וּ ת  

דּ יליּה  קדׁש  בּ רית אוֹ ת דּ אעיל

ׁש בּ תא"י  נוּ כראה, איהוּ [כח]בּ רׁש וּ  

יׁש עיה ח יּ ים  ר בּ י לּמ ק בּ ל חיּ ים  דּ ר וּ מ ּס פר  זי"ע , עט יּ ה מר דּ כי רבּ י

זי"ע) קוֹ דׁש כז..ה כּ הן בּ רית אוֹ ת את ׁש ּפ וֹ גם  מי  וכ 
נכר יּ ה בּ ר ׁש וּ ת  כּ ח  ונוֹ תן מר ׁש וּ תׁש לּ וֹ , מ וֹ ציא ׁש נּ קרא 

ה יּ חיד )י שׂ ראל אחרא(רׁש וּ ת הּס טרא לר ׁש וּ ת וּ מעבירוֹ  
הרבּ ים ) ויקבּ ץ(רׁש וּ ת  בּ עדינוּ , יכּפ ר הּט וֹ ב וה' רח "ל, 

הארץ כּ נפוֹ ת  מארבּ ע  .אכי "רלארצינוּ ,נדּ חינוּ  
בּ ליל ׁש בּ תאי כח. הוֹ לט  הלּ כת כּ וֹ כבי מבעה אחד 

ׁש הוּ א ממ ׁש לּת וֹ  ּת חת נכנס  ׁש בּ ת ׁש ּמ ח לּ ל וּ מי  ׁש בּ ת,
ק וֹ דׁש  ׁש בּ ת הוֹ מרים  ישׂ ראל ועם  ואב דּ וֹ ן, עניּ וּ ת
וּ מקבּ לים  הּט בע, מעל וע וֹ לים  הּמ זּ ל , על ׁש וֹ לטים 
בּ כל  נזּ וֹ נים  קוֹ דׁש  וּ מ בּ ת העלי וֹ נוֹ ת, מהּס פירוֹ ת ׁש פע 

וכיּ דוּ ע  החוֹ ל. מנדל מהצה "קימי  מנחם  ר בּ י  
ׁש דּ ר כּ וֹ  זיע"א אכילת וֹ בּ ק וֹ דׁש מרימנוֹ ב על לוֹ מר 

äה,ְֶֶלארץְָוגלçהיאְִָָנכרŁִֶ

ִמי הäאְָוכüִַָהרàים ,ְרäŁת

õêŁֶֶֹקדàְִŁריתàְא õתõëŁֵֶעל 

נכרçה . לרäŁת  éח הäאàŁְַַתא"י äְְֲִִִַַָָֹמעביר



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח טז

מרׁש וּ ת  נׁש מתי ּה  דּ אעקר גרים  דּ א 

אחר  בּ רׁש וּ  ל ּה  ואנּ ח דאיהי דּ יל ּה , א 

לי שׂ ראל  גרם ודא  וּ טחוֹ ל, מרה

די שׂ ראל  מארעא ,[כו]דּ אתעקרוּ  

ב ') ס"ח  ּת הלּ ים  על הּט וֹ ב  לרי"ח  ׁש כּ תוּ בכו..והלוֹ ם  כּ מ וֹ  
את מעביר לארץ בּ חוּ ץ  לד וּ ר  ישׂ ראל מארץ  ׁש ה יּ וֹ צא

ה ּפ ס וּ ק: נאמר זה ועל לע שׂ ו, יעקב  ׁש ל (ׁש ירהפע 

ח') ח' ׁש פעהירים  להם  ׁש אין וגוֹ ', קט נּ ה" לנוּ  "אח וֹ ת 
מ ּמ קוֹ ם  ונפרדים  הח יּ ים  מארץ  י וֹ צאים  ׁש הן לפי 

ּת וֹ רה" תצא מ צּ יּ וֹ ן "כּ י  כּ דכתיב: וּ כמ וֹ (רמבּ "ן)הּת וֹ רה , 
בּ זוֹ ה"ק  רכ"ה)ׁש כּ תוּ ב דּ ף אויר(ויחי דּ הא קדּ י ׁש א, א 

ור וּ חא מאוירא וי וֹ נקי  מינּ ייהוּ . אתעדוּ  קדּ יׁש א ורוּ חא
ע כּ "ל, אחרא, ע "ב דרׁש וּ תא דף  אחרי ּפ רׁש ת  זוֹ ה"ק עוֹ ד  (ועין 

ע"ב ) ע' דף  נח  וּ בפרׁש ת הע כּ וּ "ם ע "ב , ארץ  והע וֹ זבים  , 
ונׁש אר מע שׂ ו הו' לוֹ קחים  ישׂ ראל בּ ארץ  לדוּ ר  וּ באים 
יעק וֹ ב ונהיה ליעקב הפע הוּ א הו' ונוֹ תנים  עׁש ,

הגּ אוּ לה. ּת ב וֹ א וּ בזכוּ תם  בו', ל ּמ קבּ למלא ל  ל (ספר  

õáרם  זה, ְֵמרäŁתְִָנŁמתõֲַלעקõרֵֶֶאת

ãêŁֶָãיחìמäִַָתäŁרàְִ,היאֶֶַאחרתŁִֶ

ְְִֵָליłראל ַָגרם ְֶוזה äְטחõל,ָָמרה 

ä עקרìŁְֶֶֶראל ֵֶֶמארץłְִֵָי

יזִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

דאיהי  נוּ כראה  בּ ארעא  ואת גּ לּ יאוּ 

איהוּ  והכי הרבּ ים, מאן [כז]ר ׁש וּ ת  

דּ יליּה  קדׁש  בּ רית אוֹ ת דּ אעיל

ׁש בּ תא"י  נוּ כראה, איהוּ [כח]בּ רׁש וּ  

יׁש עיה ח יּ ים  ר בּ י לּמ ק בּ ל חיּ ים  דּ ר וּ מ ּס פר  זי"ע , עט יּ ה מר דּ כי רבּ י

זי"ע) קוֹ דׁש כז..ה כּ הן בּ רית אוֹ ת את ׁש ּפ וֹ גם  מי  וכ 
נכר יּ ה בּ ר ׁש וּ ת  כּ ח  ונוֹ תן מר ׁש וּ תׁש לּ וֹ , מ וֹ ציא ׁש נּ קרא 

ה יּ חיד )י שׂ ראל אחרא(רׁש וּ ת הּס טרא לר ׁש וּ ת וּ מעבירוֹ  
הרבּ ים ) ויקבּ ץ(רׁש וּ ת  בּ עדינוּ , יכּפ ר הּט וֹ ב וה' רח "ל, 

הארץ כּ נפוֹ ת  מארבּ ע  .אכי "רלארצינוּ ,נדּ חינוּ  
בּ ליל ׁש בּ תאי כח. הוֹ לט  הלּ כת כּ וֹ כבי מבעה אחד 

ׁש הוּ א ממ ׁש לּת וֹ  ּת חת נכנס  ׁש בּ ת ׁש ּמ ח לּ ל וּ מי  ׁש בּ ת,
ק וֹ דׁש  ׁש בּ ת הוֹ מרים  ישׂ ראל ועם  ואב דּ וֹ ן, עניּ וּ ת
וּ מקבּ לים  הּט בע, מעל וע וֹ לים  הּמ זּ ל , על ׁש וֹ לטים 
בּ כל  נזּ וֹ נים  קוֹ דׁש  וּ מ בּ ת העלי וֹ נוֹ ת, מהּס פירוֹ ת ׁש פע 

וכיּ דוּ ע  החוֹ ל. מנדל מהצה "קימי  מנחם  ר בּ י  
ׁש דּ ר כּ וֹ  זיע"א אכילת וֹ בּ ק וֹ דׁש מרימנוֹ ב על לוֹ מר 

äה,ְֶֶלארץְָוגלçהיאְִָָנכרŁִֶ

ִמי הäאְָוכüִַָהרàים ,ְרäŁת

õêŁֶֶֹקדàְִŁריתàְא õתõëŁֵֶעל 

נכרçה . לרäŁת  éח הäאàŁְַַתא"י äְְֲִִִַַָָֹמעביר



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח יח

מרה  בּ יׁש א אּת תא  חּמ "ה ,[כט]טח וֹ ל, 

אּת מר  עליּה  רק [ל ]ׁש בּ תא"י והבּ וֹ ר 

אבל  בּ וֹ  אין מים  מים, בּ וֹ  אין 

רעב  ואיהוּ  בּ וֹ , יׁש  ועקרבּ ים  נחׁש ים 

ׁש ּמ ּמ נּ ה ק וֹ דׁש  הבוּ ע .בּ ׁש בּ ת לימי  ׁש פע  יוּ תן 
כּ מ וֹ כט. מרה, נקראת רעה אה בּ חינת היא חמה

מ ּמ ות"(קהלת )ׁש כּ תוּ ב: מר  האה  את אני  "וּ מוֹ צא 
ּת יקוּ " רוֹ אי)ז(ועיּ ן לחי בּ אר – ע"א  כ"ד דּ ף  ח ' .ּת יק וּ ן  

נאמרׁש בתא"יל. כד )עליו לז אין (בּ ראׁש ית  רק  "והבּ וֹ ר : 
בּ וֹ , יׁש  ועקרבּ ים  נח ׁש ים  אבל בּ וֹ , אין מים  מים " בּ וֹ 
והס ּפ ד  וקינה וצ ּמ אוֹ ן לרעב בּ עוֹ לם  גּ וֹ רם  והוּ א

וה וּ  ׁש בּ ת ענג הפ ואפלה , לגלוּ תוח ׁש וֹ כה  גּ וֹ רם  א 
ׁש נּ וּ י לׁש בּ ת לּה  לע שׂ וֹ ת ישׂ ראל וּ צריכים  לישׂ ראל,
ח וֹ ל  דּ בּ וּ ר לגבּ י הדּ ין והוּ א ׁש לּ מדנוּ , כּ מ וֹ  אלּ ה בּ כל
אחרא לסטרא  יהיה לא  וכ בּ ׁש בּ ת, אס וּ ר ׁש ה וּ א
ׁש פחת וֹ  כּ דגמת יברח  ואז בּ וֹ , לׁש ר וֹ ת בּ ׁש בּ ת מקוֹ ם 
אנכי גּ בר ּת י שׂ רה "מ ּפ ני  בּ ּה : ׁש נּ אמר אברהם  ׁש ל

ְטחõל, ָָומרה,ָָרעה ִָאה ַָחë"ה,

ֵרקְַ"והõàרֱֶַנאמר :ָָעליו àŁְַַתא"י 

ֲָאבל õàֵאין ִַמים ִָמים ",õàֵאין 

ָָרעבְוהäאõà,ֶיŁְְִַַועקרàים ְִָנחŁים 

יטִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

והסּפ ד  וקינה וחׁש וֹ כא [לא ]וצ ּמ אוֹ ן 

לישׂ ראל .[לב]וקבלא  גלוּ תא ואיהי  , 

ׁש נּ וּ י  ל ּה  למעבד  ישׂ ראל וּ צריכין

דבּ וּ ר [לג]בּ כלּ א  ואיהוּ  אוּ קמוּ ה, והא 

בּ ׁש בּ ת  אסוּ ר  דּ איהוּ  וכד [לד]דּ חוֹ ל , 

ע"ב )לא.בּ רחת". פ"ה דּ ף ּפ '(זוֹ הר חדׁש  זוֹ הר  ועיין . 
ע "ב)יתר וֹ  כ"ז  )ה ּדּ קדו מיס וֹ ד ׁש בּ תאי  ונקראדּ אית ַ
רוֹ אי).ׁש בּ ת לחי כּ נגד לב.(בּ אר מינים  ׁש ה מנה 

הח וֹ ל, ימי  בּ ׁש ׁש ת כּ וֹ חלג..(בּ ניה וּ )ׁש ליטתוֹ  כּ י  
הוּ א הבּ ת יוֹ ם  בּ תח לּ ת ׁש וֹ לט ׁש הוּ א ׁש בּ תא"י
ויין, בּ שׂ ר  לאכוֹ ל ולא  ׁש חוֹ רין וּ לביׁש ת וע נּ וּ י עצב וּ ת
 בּ הפ הכּ ל צרי ׁש בּ ת מצווֹ ת כּ ן ועל , בּ ח ׁש וליׁש ב
ואזי לט וֹ בה, הכּ ל מ ּמ נּ ה הׁש ינוּ יים  ׁש אר  וכן וׁש נּ וּ י ,
היא אזי ׁש בּ ת כּ ניסת בּ תח לּ ת לט וֹ בה  ׁש נּ וּ י  כּ ׁש יּ מצא

מ ם , יצחק )בּ וֹ רחת בּ גמראלד..(בּ אר  ואמרוּ  

ֲֵַָוחŁכה ְְֵֶוהסïד ְִָוקינה ְִָוצëאõן 

והיא אפלה,  ְְִֵָליłראל,ָגלäתְֲֲִֵֶַָָוערפל

äìŁִי ָלãֲַלעõłתְִֵָיłראל äְִִצריכים 

ִד äàרְוהäאïְֵָרäŁה,ֲֵַוהרי éàַֹל,

חל  ְֲֶַוכאŁרàŁàְַָת,ָאס äרŁֶהäאŁֶֹל



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח יח

מרה  בּ יׁש א אּת תא  חּמ "ה ,[כט]טח וֹ ל, 

אּת מר  עליּה  רק [ל ]ׁש בּ תא"י והבּ וֹ ר 

אבל  בּ וֹ  אין מים  מים, בּ וֹ  אין 

רעב  ואיהוּ  בּ וֹ , יׁש  ועקרבּ ים  נחׁש ים 

ׁש ּמ ּמ נּ ה ק וֹ דׁש  הבוּ ע .בּ ׁש בּ ת לימי  ׁש פע  יוּ תן 
כּ מ וֹ כט. מרה, נקראת רעה אה בּ חינת היא חמה

מ ּמ ות"(קהלת )ׁש כּ תוּ ב: מר  האה  את אני  "וּ מוֹ צא 
ּת יקוּ " רוֹ אי)ז(ועיּ ן לחי בּ אר – ע"א  כ"ד דּ ף  ח ' .ּת יק וּ ן  

נאמרׁש בתא"יל. כד )עליו לז אין (בּ ראׁש ית  רק  "והבּ וֹ ר : 
בּ וֹ , יׁש  ועקרבּ ים  נח ׁש ים  אבל בּ וֹ , אין מים  מים " בּ וֹ 
והס ּפ ד  וקינה וצ ּמ אוֹ ן לרעב בּ עוֹ לם  גּ וֹ רם  והוּ א

וה וּ  ׁש בּ ת ענג הפ ואפלה , לגלוּ תוח ׁש וֹ כה  גּ וֹ רם  א 
ׁש נּ וּ י לׁש בּ ת לּה  לע שׂ וֹ ת ישׂ ראל וּ צריכים  לישׂ ראל,
ח וֹ ל  דּ בּ וּ ר לגבּ י הדּ ין והוּ א ׁש לּ מדנוּ , כּ מ וֹ  אלּ ה בּ כל
אחרא לסטרא  יהיה לא  וכ בּ ׁש בּ ת, אס וּ ר ׁש ה וּ א
ׁש פחת וֹ  כּ דגמת יברח  ואז בּ וֹ , לׁש ר וֹ ת בּ ׁש בּ ת מקוֹ ם 
אנכי גּ בר ּת י שׂ רה "מ ּפ ני  בּ ּה : ׁש נּ אמר אברהם  ׁש ל

ְטחõל, ָָומרה,ָָרעה ִָאה ַָחë"ה,

ֵרקְַ"והõàרֱֶַנאמר :ָָעליו àŁְַַתא"י 

ֲָאבל õàֵאין ִַמים ִָמים ",õàֵאין 

ָָרעבְוהäאõà,ֶיŁְְִַַועקרàים ְִָנחŁים 

יטִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

והסּפ ד  וקינה וחׁש וֹ כא [לא ]וצ ּמ אוֹ ן 

לישׂ ראל .[לב]וקבלא  גלוּ תא ואיהי  , 

ׁש נּ וּ י  ל ּה  למעבד  ישׂ ראל וּ צריכין

דבּ וּ ר [לג]בּ כלּ א  ואיהוּ  אוּ קמוּ ה, והא 

בּ ׁש בּ ת  אסוּ ר  דּ איהוּ  וכד [לד]דּ חוֹ ל , 

ע"ב )לא.בּ רחת". פ"ה דּ ף ּפ '(זוֹ הר חדׁש  זוֹ הר  ועיין . 
ע "ב)יתר וֹ  כ"ז  )ה ּדּ קדו מיס וֹ ד ׁש בּ תאי  ונקראדּ אית ַ
רוֹ אי).ׁש בּ ת לחי כּ נגד לב.(בּ אר מינים  ׁש ה מנה 

הח וֹ ל, ימי  בּ ׁש ׁש ת כּ וֹ חלג..(בּ ניה וּ )ׁש ליטתוֹ  כּ י  
הוּ א הבּ ת יוֹ ם  בּ תח לּ ת ׁש וֹ לט ׁש הוּ א ׁש בּ תא"י
ויין, בּ שׂ ר  לאכוֹ ל ולא  ׁש חוֹ רין וּ לביׁש ת וע נּ וּ י עצב וּ ת
 בּ הפ הכּ ל צרי ׁש בּ ת מצווֹ ת כּ ן ועל , בּ ח ׁש וליׁש ב
ואזי לט וֹ בה, הכּ ל מ ּמ נּ ה הׁש ינוּ יים  ׁש אר  וכן וׁש נּ וּ י ,
היא אזי ׁש בּ ת כּ ניסת בּ תח לּ ת לט וֹ בה  ׁש נּ וּ י  כּ ׁש יּ מצא

מ ם , יצחק )בּ וֹ רחת בּ גמראלד..(בּ אר  ואמרוּ  

ֲֵַָוחŁכה ְְֵֶוהסïד ְִָוקינה ְִָוצëאõן 

והיא אפלה,  ְְִֵָליłראל,ָגלäתְֲֲִֵֶַָָוערפל

äìŁִי ָלãֲַלעõłתְִֵָיłראל äְִִצריכים 

ִד äàרְוהäאïְֵָרäŁה,ֲֵַוהרי éàַֹל,

חל  ְֲֶַוכאŁרàŁàְַָת,ָאס äרŁֶהäאŁֶֹל



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח כ

איהי  ּת ּמ ן, לׁש ריא אתר א ׁש כּ חת לא 

דאברהם  ד ׁש פחה כּ גוונא [לה ]ברחת, 

אנכי  גּ בר ּת י שׂ רי מּפ ני בּ ּה  דּ א ּת מר

אּת מר [לו]בּ רחת  עלּה  טח וֹ ל ׁש ל [לז]. 

מטוּ נף  נעל  ,רגלי מעל נעלי

אׁש ר  הּמ קוֹ ם  כּ י סרוּ חה, דּ ט ּפ ה

ע"ב ) קכ "ג ׁש ל (ׁש בּ ת   כּ דבּ וּ ר ׁש בּ ת  ׁש ל דּ בּ וּ ר יהא ׁש לּ א 
כּ אן, האמוּ ר  ׁש בּ ת ׁש ל הנּ וּ י היינוּ  רוֹ אי)חוֹ ל, לחי .(בּ אר 

ח)לה. ט "ז ׁש כּ תוּ ב(בּ רא ׁש ית  וּ כמ וֹ  כ "ד , דּ ף  ט ' ּת יק וּ ן  (לעיל  

"מ ּפ ניע"ב ) הה"ד דילּה , לׁש פחה שׂ רה דעבדת כּ גוונא  ,
עיי"ש בּ וֹ רחת", אנכי גּ בר ּת י רוֹ אי)שׂ רה לחי כּ ן לו..(בּ אר 

ׁש בּ ת בּ קדת עצמ וֹ  את ׁש ּמ קדּ ׁש  מ ּמ י הּק ל ּפ ה בּ וֹ רחת
הּק דוֹ ׁש ה, הכינה את עליו לחיוּ מ ׁש רה וּ בּ אר (ה גּ ר "א 

ה')(ׁש מ וֹ תלז..רוֹ אי) .ג' 

ִהיאŁָם ,ְִלŁר õתָמקõם ֵמõצאתֹלא

אברהם ְִַָהפחה éְמõàַַõרחת, Łְֶַָָל 

ִָֹאנכי áְְִִברôי łַָרי ְִֵ"מ ïני ìŁֱֶֶַ:ãàָאמר

ַ"Łל ֱֶַנאמר :ָָעליו ְטח õל àַַֹרחת".

ý ֵַמעל ְֶָנעלי,"ýף ַַנעל ְֶַרגליìְָֻמט

ט ïה  ֲֶאŁרַָה ëקõם éִי ְָסר äחה,Łִֶָל 

כיִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

קד ׁש  אדמת עליו עוֹ מד אּת ה

ׁש בּ ת  דא  ועליּה [לח]הוּ א, , 

ׁש כינּת א  את [לט]אמרת ּפ ׁש טּת י 

רחצּת י  אלבּ ׁש נּ ה, איככה כּ ּת נּת י

אטנּ פם  איככה רגלי  ,[מ]את 

נׁש  בּ ר  צרי דּ א וּ בגין

בּ ׁש רגּ א  בּ לבוּ ׁש ין ל ׁש נּ וּ יי בּ ׁש בּ ת 

הכינהלח. להׁש ראת זוֹ כים  ׁש בּ ת ׁש מירת ידי  על כּ י
ׁש בּ ת בּ חינת  והיא קוֹ דׁש , אדמת .(מפרׁש ים )הנּ קראת 

להאריז"ללט . הּפ סוּ קים  בּ ׁש ער  ר וּ ת ועין הליק וּ טים  (בּ ספר 

בּ ישׂ ראל) לפנים  וזאת הפ ׁש טתד "ה על נאמר  זה  ׁש ּפ ס וּ ק , 
ׁש ל  ע וֹ נוֹ תיהם  מחמת הכינה ׁש סוֹ בלת הּק לּפ ה לבוּ ׁש י

רח "ל רוֹ אי)ישׂ ראל לחי ג')מ ..(בּ אר  ה ' הירים  .(ׁש יר 

ֶֹקדŁְַַאדמתָָעליו ֵעõמד ַָא ôה 

ְָָועליו àŁַָת,ֶזה הäא,

ֶאתְִַָ"Łïט ôי ְִַָה כינה:ֶֶאõמרת

ְִַָרחצôי ְֶֶָָאלìŁàה,ֵָָאיככה ôéְִָֻנ ôי 

ְֲֵַאטìפם ",ֵָָאיככה ְַַרגלי ֶאת

ָָאדם àֶן ִָצרי üֶזה äְִֵמ ïני 

ìàְֵרêàְִִבŁäים ,ְַל õìŁתàŁàְַָת



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח כ

איהי  ּת ּמ ן, לׁש ריא אתר א ׁש כּ חת לא 

דאברהם  ד ׁש פחה כּ גוונא [לה ]ברחת, 

אנכי  גּ בר ּת י שׂ רי מּפ ני בּ ּה  דּ א ּת מר

אּת מר [לו]בּ רחת  עלּה  טח וֹ ל ׁש ל [לז]. 

מטוּ נף  נעל  ,רגלי מעל נעלי

אׁש ר  הּמ קוֹ ם  כּ י סרוּ חה, דּ ט ּפ ה

ע"ב ) קכ "ג ׁש ל (ׁש בּ ת   כּ דבּ וּ ר ׁש בּ ת  ׁש ל דּ בּ וּ ר יהא ׁש לּ א 
כּ אן, האמוּ ר  ׁש בּ ת ׁש ל הנּ וּ י היינוּ  רוֹ אי)חוֹ ל, לחי .(בּ אר 

ח)לה. ט "ז ׁש כּ תוּ ב(בּ רא ׁש ית  וּ כמ וֹ  כ "ד , דּ ף  ט ' ּת יק וּ ן  (לעיל  

"מ ּפ ניע"ב ) הה"ד דילּה , לׁש פחה שׂ רה דעבדת כּ גוונא  ,
עיי"ש בּ וֹ רחת", אנכי גּ בר ּת י רוֹ אי)שׂ רה לחי כּ ן לו..(בּ אר 

ׁש בּ ת בּ קדת עצמ וֹ  את ׁש ּמ קדּ ׁש  מ ּמ י הּק ל ּפ ה בּ וֹ רחת
הּק דוֹ ׁש ה, הכינה את עליו לחיוּ מ ׁש רה וּ בּ אר (ה גּ ר "א 

ה')(ׁש מ וֹ תלז..רוֹ אי) .ג' 

ִהיאŁָם ,ְִלŁר õתָמקõם ֵמõצאתֹלא

אברהם ְִַָהפחה éְמõàַַõרחת, Łְֶַָָל 

ִָֹאנכי áְְִִברôי łַָרי ְִֵ"מ ïני ìŁֱֶֶַ:ãàָאמר

ַ"Łל ֱֶַנאמר :ָָעליו ְטח õל àַַֹרחת".

ý ֵַמעל ְֶָנעלי,"ýף ַַנעל ְֶַרגליìְָֻמט

ט ïה  ֲֶאŁרַָה ëקõם éִי ְָסר äחה,Łִֶָל 

כיִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

קד ׁש  אדמת עליו עוֹ מד אּת ה

ׁש בּ ת  דא  ועליּה [לח]הוּ א, , 

ׁש כינּת א  את [לט]אמרת ּפ ׁש טּת י 

רחצּת י  אלבּ ׁש נּ ה, איככה כּ ּת נּת י

אטנּ פם  איככה רגלי  ,[מ]את 

נׁש  בּ ר  צרי דּ א וּ בגין

בּ ׁש רגּ א  בּ לבוּ ׁש ין ל ׁש נּ וּ יי בּ ׁש בּ ת 

הכינהלח. להׁש ראת זוֹ כים  ׁש בּ ת ׁש מירת ידי  על כּ י
ׁש בּ ת בּ חינת  והיא קוֹ דׁש , אדמת .(מפרׁש ים )הנּ קראת 

להאריז"ללט . הּפ סוּ קים  בּ ׁש ער  ר וּ ת ועין הליק וּ טים  (בּ ספר 

בּ ישׂ ראל) לפנים  וזאת הפ ׁש טתד "ה על נאמר  זה  ׁש ּפ ס וּ ק , 
ׁש ל  ע וֹ נוֹ תיהם  מחמת הכינה ׁש סוֹ בלת הּק לּפ ה לבוּ ׁש י

רח "ל רוֹ אי)ישׂ ראל לחי ג')מ ..(בּ אר  ה ' הירים  .(ׁש יר 

ֶֹקדŁְַַאדמתָָעליו ֵעõמד ַָא ôה 

ְָָועליו àŁַָת,ֶזה הäא,

ֶאתְִַָ"Łïט ôי ְִַָה כינה:ֶֶאõמרת

ְִַָרחצôי ְֶֶָָאלìŁàה,ֵָָאיככה ôéְִָֻנ ôי 

ְֲֵַאטìפם ",ֵָָאיככה ְַַרגלי ֶאת

ָָאדם àֶן ִָצרי üֶזה äְִֵמ ïני 

ìàְֵרêàְִִבŁäים ,ְַל õìŁתàŁàְַָת



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח כי

מוֹ סיף [מא ]בּ מאכלין  למהוי וצרי , 

ה ּמ וֹ סיף  וכל  הּק ד ׁש , על מח וֹ ל

בּ ׁש בּ ת  יתירה נפׁש  לי ּה  .[מב]מ וֹ סיפין  

ּת ב וֹ תמא. -מ'ב וּ ׁש יןל 'רגאׁש רא ׁש י  כּ י,ׁש לם'אכלין 
אלּ ה  בּ ׁש לׁש ה ׁש לם  יהיה וצרי הבּ ת  עוֹ ד אמר  גּ ם  . 

נרמז  זה דּ בר הנּ ה הקודש, על מח וֹ ל מוֹ סיף  למהוי
כּ נגד  כּ ן ואם  לר בּ וֹ ת, ו' לן קיימא לע וֹ לם  כּ י ו', בּ א וֹ ת

בּ אוֹ תיּ וֹ ת ו' ּת וֹ סיף  [ׁש לּ מעלה], ההוֹ ספה ׁש ל"םזוּ  
ויהיה אוֹ מרים ׁש לוֹ ם ,הנּ זכּ רים , ׁש לוֹ ם .לכ ׁש בּ ת 

אתמב..(בּ ניה וּ ) עליו  ממ ׁש י ׁש בּ ת , ׁש מירת  ידי על 
[רצוֹ "ן  לצ נּ וֹ ר, מתהווה הוּ א  ורצ וֹ ן העליוֹ ן, רצ וֹ ן
א ׁש ר צ נּ וֹ ר, היא וּ מצוה מצוה  כּ ל כּ י  צנ וֹ "ר], אוֹ תיּ וֹ ת
מיני כּ ל אוֹ רה, מיני כּ ל אליו האדם   ממ ׁש י ׁש ם  דּ ר
העלי וֹ ן, הּמ ק וֹ ר מן ואהבה ושׂ מחה בּ רכה ט וֹ בה

י "ג)כּ דכתיב : י "ב  בּ שׂ שׂ וֹ ן (יׁש עיה מים  "וּ ׁש אב ּת ם  : 
כּ י  היׁש וּ עה", נקראמקר מ ּמ עיני  ד 'הוּ א ה ירים  (ׁש יר  ַָ

לבנוֹ ן",ט "ו ) מן ונוֹ זלים  ח יּ ים  מים  בּ אר גּ נּ ים  "מעין ,
הּמ צוה ׁש עוֹ שׂ ה כּ לוֹ מר  ׁש לם , הוּ א הצּ נּ וֹ ר ואם 

ִמõסיף ְִלהיõתְִָוצרי äְֲִַָüב ëאכלים ,

ִַה õëסיף,ְָוכל ֶַֹהñד Ł,ַעל ֵֹמחל 

àŁàְַָת,ְֵָיתרה ֶֶנפŁלõִִמõסיפים 

כיִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

נפ ׁש  אוֹ ת ּה  ל וֹ  גּ וֹ רעים  הג וֹ רע וכל 

ה ּמ וֹ סיף  וכל  וׁש לוֹ ם, חס יתירה

בּ ׁש בּ ת  יתירה נפׁש  לוֹ  .[מג]מוֹ סיפים 

קוֹ דׁש ,בּ ׁש  ׁש פע  אליו י וֹ רד אז הנּ ה  כּ ראוּ י , למ וּ תּה  
היא הּמ צוה וכא ׁש ר , יתבּ ר ּפ ניו מאוֹ ר  ושׂ מחה  אוֹ רה 
לאדם  מאירה והיא קדוֹ ׁש ה, נׁש מה  מביאה לׁש מ ּה ,
מ כּ ל  עליו וּ מגינה וּ מצילת וֹ  וחדוה, ושׂ מחה  בּ א וֹ רה

חז"ל כּ מאמר וּ פגעים  ע"א)מכׁש וֹ לים  כ"א מצוה(סוֹ טה 
בּ תׁש וּ בה לׁש וּ ב  האדם  צרי כּ ן ועל וּ מצלא, מגנא
ואז  הּת וֹ רה  ולּמ וּ ד ּת פלּ ה כּ ל וק וֹ דם  מצוה , כּ ל קדם 
והּט הרה, הּק דוּ ׁש ה  אוֹ ר   וּ ממ ׁש י מ וֹ ריד הוּ א וּ ודּ אי

חז"ל אמר וּ  זה  ל"ט.)ועל עצמ וֹ (יומא מקדּ ׁש  אדם  , 
כּ י מלמעלה, הר בּ ה א וֹ תוֹ  מקדּ ׁש ין מ לּ מ ּט ה, מעט 
אוֹ ר ּת וֹ רה, ודבּ וּ ר  וּ מצוה מצוה בּ כל לעצמוֹ   מ וֹ ׁש
ותכלית הּק דוּ ׁש ה כּ ל מקוֹ ר  ׁש הוּ א  יתבּ ר אלק וּ תוֹ 
ויוֹ תר , בּ יוֹ תר  ויוֹ ם  י וֹ ם  בּ כל לאדם  ה ּמ ּט הר  הּט הרה

ואתח נּ ן) פר ׁש ת חיּ ים  מים  בּ אר דברי ׁש צּ רי מג ..(תוֹ כן  
ועל  וּ ביציאת ּה , בּ כניסתּה  הקודש  על מחוֹ ל להוֹ סיף

ֶֶנפŁָאõתãלõְִִַמפסידים ֵַַהõáרעְָוכל 

ִַה õëסיף,ְָוכל ְָו Łל õם ַחס ְֵָיתרה 

àŁàְַָת.ְֵָיתרה ֶֶנפŁלõִִמõסיפים 
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מוֹ סיף [מא ]בּ מאכלין  למהוי וצרי , 

ה ּמ וֹ סיף  וכל  הּק ד ׁש , על מח וֹ ל

בּ ׁש בּ ת  יתירה נפׁש  לי ּה  .[מב]מ וֹ סיפין  

ּת ב וֹ תמא. -מ'ב וּ ׁש יןל 'רגאׁש רא ׁש י  כּ י,ׁש לם'אכלין 
אלּ ה  בּ ׁש לׁש ה ׁש לם  יהיה וצרי הבּ ת  עוֹ ד אמר  גּ ם  . 

נרמז  זה דּ בר הנּ ה הקודש, על מח וֹ ל מוֹ סיף  למהוי
כּ נגד  כּ ן ואם  לר בּ וֹ ת, ו' לן קיימא לע וֹ לם  כּ י ו', בּ א וֹ ת

בּ אוֹ תיּ וֹ ת ו' ּת וֹ סיף  [ׁש לּ מעלה], ההוֹ ספה ׁש ל"םזוּ  
ויהיה אוֹ מרים ׁש לוֹ ם ,הנּ זכּ רים , ׁש לוֹ ם .לכ ׁש בּ ת 

אתמב..(בּ ניה וּ ) עליו  ממ ׁש י ׁש בּ ת , ׁש מירת  ידי על 
[רצוֹ "ן  לצ נּ וֹ ר, מתהווה הוּ א  ורצ וֹ ן העליוֹ ן, רצ וֹ ן
א ׁש ר צ נּ וֹ ר, היא וּ מצוה מצוה  כּ ל כּ י  צנ וֹ "ר], אוֹ תיּ וֹ ת
מיני כּ ל אוֹ רה, מיני כּ ל אליו האדם   ממ ׁש י ׁש ם  דּ ר
העלי וֹ ן, הּמ ק וֹ ר מן ואהבה ושׂ מחה בּ רכה ט וֹ בה

י "ג)כּ דכתיב : י "ב  בּ שׂ שׂ וֹ ן (יׁש עיה מים  "וּ ׁש אב ּת ם  : 
כּ י  היׁש וּ עה", נקראמקר מ ּמ עיני  ד 'הוּ א ה ירים  (ׁש יר  ַָ

לבנוֹ ן",ט "ו ) מן ונוֹ זלים  ח יּ ים  מים  בּ אר גּ נּ ים  "מעין ,
הּמ צוה ׁש עוֹ שׂ ה כּ לוֹ מר  ׁש לם , הוּ א הצּ נּ וֹ ר ואם 

ִמõסיף ְִלהיõתְִָוצרי äְֲִַָüב ëאכלים ,

ִַה õëסיף,ְָוכל ֶַֹהñד Ł,ַעל ֵֹמחל 

àŁàְַָת,ְֵָיתרה ֶֶנפŁלõִִמõסיפים 

כיִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

נפ ׁש  אוֹ ת ּה  ל וֹ  גּ וֹ רעים  הג וֹ רע וכל 

ה ּמ וֹ סיף  וכל  וׁש לוֹ ם, חס יתירה

בּ ׁש בּ ת  יתירה נפׁש  לוֹ  .[מג]מוֹ סיפים 

קוֹ דׁש ,בּ ׁש  ׁש פע  אליו י וֹ רד אז הנּ ה  כּ ראוּ י , למ וּ תּה  
היא הּמ צוה וכא ׁש ר , יתבּ ר ּפ ניו מאוֹ ר  ושׂ מחה  אוֹ רה 
לאדם  מאירה והיא קדוֹ ׁש ה, נׁש מה  מביאה לׁש מ ּה ,
מ כּ ל  עליו וּ מגינה וּ מצילת וֹ  וחדוה, ושׂ מחה  בּ א וֹ רה

חז"ל כּ מאמר וּ פגעים  ע"א)מכׁש וֹ לים  כ"א מצוה(סוֹ טה 
בּ תׁש וּ בה לׁש וּ ב  האדם  צרי כּ ן ועל וּ מצלא, מגנא
ואז  הּת וֹ רה  ולּמ וּ ד ּת פלּ ה כּ ל וק וֹ דם  מצוה , כּ ל קדם 
והּט הרה, הּק דוּ ׁש ה  אוֹ ר   וּ ממ ׁש י מ וֹ ריד הוּ א וּ ודּ אי

חז"ל אמר וּ  זה  ל"ט.)ועל עצמ וֹ (יומא מקדּ ׁש  אדם  , 
כּ י מלמעלה, הר בּ ה א וֹ תוֹ  מקדּ ׁש ין מ לּ מ ּט ה, מעט 
אוֹ ר ּת וֹ רה, ודבּ וּ ר  וּ מצוה מצוה בּ כל לעצמוֹ   מ וֹ ׁש
ותכלית הּק דוּ ׁש ה כּ ל מקוֹ ר  ׁש הוּ א  יתבּ ר אלק וּ תוֹ 
ויוֹ תר , בּ יוֹ תר  ויוֹ ם  י וֹ ם  בּ כל לאדם  ה ּמ ּט הר  הּט הרה

ואתח נּ ן) פר ׁש ת חיּ ים  מים  בּ אר דברי ׁש צּ רי מג ..(תוֹ כן  
ועל  וּ ביציאת ּה , בּ כניסתּה  הקודש  על מחוֹ ל להוֹ סיף

ֶֶנפŁָאõתãלõְִִַמפסידים ֵַַהõáרעְָוכל 

ִַה õëסיף,ְָוכל ְָו Łל õם ַחס ְֵָיתרה 

àŁàְַָת.ְֵָיתרה ֶֶנפŁלõִִמõסיפים 



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח כי

ïס äק: éל  ïעמים Łõ לŁ ,äê א ïסäקים יקרא  üé ְְְִִִֵַַָָָָָָאחר

כז) מו , äּת חת(ירמיה ואל יעקב עבדּ י  ּת ירא אל  ואּת ה ְְִָ
מארץ  זרע ואת מרחוֹ ק מ וֹ ׁש ע הנני כּ י ישׂ ראל

הŁבäייםׁש בים  ה Łìמõת  éŁל לקדŁäה )(יכäן  ä יחזר וׁש ב,àטäמאה, ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָ
מחריד: ואין  וׁש אנן ו ׁש קט  לא )יעקוֹ ב  יח , האל(ôה êים ְִִ

אמרת  דּ רכּ וֹ  àעוõנõתיו,ּת מים  ìŁגרמה ה מארת  Łה ñללה  (יכ äן ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

לאמרת ) ü הפô: ֹבּ ו החסים  לכל הוּ א מגן צר וּ פה  ה' ְְִֵֵַָ



הּק לּפ ה את מפרידים  בּ כניסתּה  ׁש בּ ת  קדת  הוֹ ספת ידי 
וּ מאחר ׁש בּ ת , קדת ּת וֹ ספת ידי ועל מהּק דוּ ׁש ה,
בּ קדׁש  נוֹ גה קלּפ ת דּ בוּ קה נׁש ארת  ׁש בּ ת, בּ יציאת
ּת ׁש וּ בה הרהוּ רי ידי  על וכן גּ מ וּ ר, ט וֹ ב להי וֹ ת וח וֹ זרת
ּת וֹ ספת סוֹ ד וזהוּ  הּק וֹ דׁש , על מחוֹ ל מ וֹ סיף נּ קרא ׁש לוֹ 

רוֹ אי).ׁש בּ ת, לחי אחרי(בּ אר  קדוֹ ׁש ים  ישׂ ראל וּ מנהג 
ללמ וֹ ד  נׁש ארים  ק וֹ דׁש  ׁש בּ ת  בּ מ וֹ צאי  ערבית ּת פילת
הבּ ת קדת את   להמ ׁש י כּ די בּ חב וּ רה הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר
הבוּ ע , ימי לכל ה ּק דוֹ ׁש  בּ זּ וֹ הר  הּט מ וּ ן הגּ נוּ ז האוֹ ר עם 
וּ במנין  ּת וֹ רה, ׁש נה מליוֹ ן מאה ׁש עה בּ כל וּ מרויחים 

ּת וֹ רה , ׁש נה  לטרילי וֹ ן בּ אריכוּ ת )ע וֹ לה ׁש עה ׁש ל ערכּ ה .(וע יּ ן 

התפלות אחרי הלימוד נמצאות לעיל אחרי האדרא זוטא



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח כי

ïס äק: éל  ïעמים Łõ לŁ ,äê א ïסäקים יקרא  üé ְְְִִִֵַַָָָָָָאחר

כז) מו , äּת חת(ירמיה ואל יעקב עבדּ י  ּת ירא אל  ואּת ה ְְִָ
מארץ  זרע ואת מרחוֹ ק מ וֹ ׁש ע הנני כּ י ישׂ ראל

הŁבäייםׁש בים  ה Łìמõת  éŁל לקדŁäה )(יכäן  ä יחזר וׁש ב,àטäמאה, ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָ
מחריד: ואין  וׁש אנן ו ׁש קט  לא )יעקוֹ ב  יח , האל(ôה êים ְִִ

אמרת  דּ רכּ וֹ  àעוõנõתיו,ּת מים  ìŁגרמה ה מארת  Łה ñללה  (יכ äן ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

לאמרת ) ü הפô: ֹבּ ו החסים  לכל הוּ א מגן צר וּ פה  ה' ְְִֵֵַָ



הּק לּפ ה את מפרידים  בּ כניסתּה  ׁש בּ ת  קדת  הוֹ ספת ידי 
וּ מאחר ׁש בּ ת , קדת ּת וֹ ספת ידי ועל מהּק דוּ ׁש ה,
בּ קדׁש  נוֹ גה קלּפ ת דּ בוּ קה נׁש ארת  ׁש בּ ת, בּ יציאת
ּת ׁש וּ בה הרהוּ רי ידי  על וכן גּ מ וּ ר, ט וֹ ב להי וֹ ת וח וֹ זרת
ּת וֹ ספת סוֹ ד וזהוּ  הּק וֹ דׁש , על מחוֹ ל מ וֹ סיף נּ קרא ׁש לוֹ 

רוֹ אי).ׁש בּ ת, לחי אחרי(בּ אר  קדוֹ ׁש ים  ישׂ ראל וּ מנהג 
ללמ וֹ ד  נׁש ארים  ק וֹ דׁש  ׁש בּ ת  בּ מ וֹ צאי  ערבית ּת פילת
הבּ ת קדת את   להמ ׁש י כּ די בּ חב וּ רה הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר
הבוּ ע , ימי לכל ה ּק דוֹ ׁש  בּ זּ וֹ הר  הּט מ וּ ן הגּ נוּ ז האוֹ ר עם 
וּ במנין  ּת וֹ רה, ׁש נה מליוֹ ן מאה ׁש עה בּ כל וּ מרויחים 

ּת וֹ רה , ׁש נה  לטרילי וֹ ן בּ אריכוּ ת )ע וֹ לה ׁש עה ׁש ל ערכּ ה .(וע יּ ן 
כהִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

ִׂשְמַחת ָהַרְׁשִּב"י ִעם לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש:
ְיָקִרים: ּבֹואּו ְלֶעְזַרת ה' ַּבִּגּבֹוִרים, ְלַמַען ַהִקים  ְיהּוִדים 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָהַרְׁשִּב"י  ְוִלְזּכֹות  ֵמַעְפָרא,  ַהְּקדֹוָׁשה  ִכיָנה  ַהּׁשְ

ָידּור ֵּביֵנינּו.

ֶׁשל  ֳעָתִקים  ִמיְליֹוֵני  ְלַהְדִּפיס  ִּבְדִחיפּות  רֹוִצים  ָאנּו 
ְוִלְזּכֹות  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ַהְמעּוְנָין  ָּבעֹוֶמר,  ְלַל"ג  מ"ח  ִּתּקּון 
זּוָלֵתְך.  ֱאֹלִקים  ָרֲאָתה  ֹלא  "ַעִין  ֲעצּומֹות  ִלְזֻכּיֹות 

ֶטל:0527-651911. ְלִזיּכּוי ָהַרִּבים ְוַלֲחלּוָקּה ְּבִחָּנם.

ַאַחת  ַּפַעם  ַהָּפחֹות  ְלָכל  ֶׁשִּיְלְמדּו  ַהּתֹוֵרם:  ַּבָּקַׁשת 
ּוִמְתַּבֵּקׁש   - ְזָיָע"א.  יֹוָחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְּבִצּיֹון  ְּבִמירֹון 
ָּכל  ִּבְמקֹומֹו[.  ֶאָחד  ]ָּכל  ָּבעֹוֶמר  ְּבַל"ג  ַהִּתּקּון  ֶאת  ִלְלֹמד 
ָכר ְוַהְּזֻכּיֹות ֶׁשל ָּכל  ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהּלֹוְמִדים ְמַקֵּבל ֶאת ַהּׂשָ
ַהֲחִצי ִמְליֹון לֹוְמֵדי ַהִּתּקּון ְּבַל"ג ָּבעֹוֶמר )שד"ח, ְועֹוד(. ְזַמן 

ִלּמּוד ַהִּתּקּון ִעם ַהֵּבאּור הּוא 5 ַּדּקֹות.

ָׁשָנה  ִמְליֹון  ֵמָאה   = ְּבַׁשָּבת  זֹוַהר  ָׁשָעה  ִליּמּוד  ְזכֹור! 
 = ְּבַׁשָּבת  זֹוַהר  ַּדּקֹות   5 ִליּמּוד  ֵּכן  ִאם  ַהִּנְגֶלה,  ּתֹוַרת 
ָהֵרי"ַח  ֶמֶלְך,  )ִּכֵּסא  ַהִּנְגֶלה  ּתֹוַרת  ֳחָדִׁשים  ִמְליֹון  ֵמָאה 

אור הזוהר גליון 48 ניסן תשע"ב
האדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה 



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח וכ

 1000 ָּכפּול  ְועֹוד  ָנָתן(,  ְדר'  ָאבֹות  ַצִּדיִקים,  אֹוְרחֹות  ַהּטֹוב, 
ָׂשֵרי  ְוִנְקָרִאים  ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶאת  ַהּסֹוֲעִדים  ָהַרִּבים  ְמַזֵּכי  ֵהם 
דף  ח"ב  זוהר  טז,  פסקה  ח'  פרשה  שיה"ש  )מד"ר  ַנְפָּתִלי 
עֹוד  ּוְבִמירֹון  ַוֵּיֵצא(,  )זֹוַה"ק  ֶאֶלף  ָּכפּול  עֹוד  ּוְבִמְנַין  קכ.(, 
ָּכפּול ֶאֶלף )תיקו"ז, הה"ש(, ְוַהֹּכל ָּכפּול ֲחִצי ִמְליֹון לֹוְמֵדי 
ֶׁשהּוא   ,50,000,000,000,000,000,000  - יֹוֵצא  ַהִּתּקּון, 
ְּפַׁשט,  ִלּמּוד  ּתֹוָרה  ֳחָדִׁשים  ְקַווְדִריְליֹון   50 ]ְּבִמִּלים[ 
ְקַווְדִריְליֹון   50 ִּכי  יֹוֵצא  כ"י(  ְּתרּוָמה  )פ'  ַהְּבאַמ"ַח  ּוְלִפי 
ְלָכל  ַעְצמֹו  ֶאת  ַמְכִּפיל   50,000,000,000,000,000,000
ְקַווְדִריְליֹון   50 ָּכפּול  ְּכלֹוַמר,  ֵמַהּלֹוְמִדים,  ְוֶאָחד  ֶאָחד 
הס"ח  ּוְלִפי   ,39+E 2.5  =  .50,000,000,000,000,000,000
עֹוד ָּכפּול 15 ִמְליֹון, ְּכֶנֶגד 15 ִמְליֹון ְיהּוִדים ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם = 
3.75E+46, שהוא )במילים( 37 ספטיליארד 500 ספטיליון 
ַהזֹוַהר  ְּבֹכַח  ְרֵאה  ַהַּנ"ל  ַהֶחְׁשּבֹון  ַעל  ]ַהֶהְסֵּבר  ֶּבֳחָדִׁשים. 

ח"ג[.

ְזכֹור! ָהַרְׁשִּב"י ִנְקָרא ַׁשָּבת, )ִאְּדָרא( ּוְביֹום ַהִהּלּוָלא ֶׁשּלֹו 
ְוַנֲעֶׂשה  ֻּכָּלנּו  ּבֹואּו  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ָּכל  ִעם  ִנְׁשָמתֹו  ִנְמֵצאת 
ַיְמִליץ  ע"ה  ְוָהַרְׁשִּב"י  סז(.  )ִּגיִטין  ּתֹוָרתֹו,  ְוִנְלַמד  ְרצֹונֹו, 
ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ְלָרצֹון  ְּתִפָּלֵתינּו  ַּתֲעֶלה  ְוָּכְך  ְזכּות,  ָעֵלינּו 

ָּברּוְך הּוא. 



כזִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

ְקִריָאה ְקדֹוָׁשה ְלַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ַּבָּגלּות,  ַהִּנְמֵצאת  ַהְּקדֹוָׁשה  ִכיָנה  ַהּׁשְ ַעל  חּוסּו  ָאָּנא 
ְוַהְקִדיׁשּו ַּדָּקה ַאַחת ַאֲחֵרי ָּכל ְּתִפָּלה, ְוִלְּמדּו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש 
ַּבֲחֵמׁש  ֶאְצֵלנּו  ְלַקֵּבל  )ֶאְפָׁשר  ַהּיֹוִמי  ְלִיְׂשָרֵאל  ָחק  ]זֹוַהר 
ְּכָרִכים ִעם ָלׁשֹון ַהֹקוֶדש([, ְּבִצּבּור, ְוַאַחר ָּכְך ֹּתאְמרּו ַקִּדיׁש 
ַעל ִיְׂשָרֵאל, ְלִזיּכּוי ָּכל ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ַהִּלּמּוד ַהּמּוָעט 
ַמִים יֹוֵתר ֵמַהְקָרַבת ָּכל ֵאיֵלי ְנָביֹות  ַהֶּזה ַעָּתה, ָחׁשּוב ַּבּׁשָ

ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים )ַּתְלִמיֵדי ָהֲאִריַז"ל(.

ַעל ֵּכן ָּכל ַאְדמֹו"ר, ֹראׁש ְיִׁשיָבה, ַרב ִעיר, ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב 
ֵּביַהֶמ"ד, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד ִּתינֹוקֹות ֶׁשל 
ֵּבית ַרָּבן ְטהֹוִרים, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת רּוַח הּוא ָיכֹול 
ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות 
ְּבָלְּמדֹו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור, ְוָכְך, ָּכל ַעם 
ִיְׂשָרֵאל ִיָּכְנסּו ְּבֵתַבת ֹנַח, ְוִיָּנְצלּו ִמִּמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ְּכמֹו 
ֶׁשָּכַתב ַהזֹוַה"ק, ַרִּבי ַחִּיים ִוויָטאל, ְוָהַרְמַח"ל ְזָי"ע, ועי"ע 

אֹור ַהּזֹוַהר.

ְזכֹור! ַּדָּקה ַאַחת ִלּמּוד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש )ְּבחֹול( ְּבִצּבּור הּוא 
ַוֵּיֵצא( = 6000  )זֹוַה"ק  ּוְבִמְנַין ָּכפּול ֶאֶלף  ה ָיִמים,  ְּכמֹו ִׁשּׁשָ
 600,000 = ֵמָאה  ָּכפּול  ּוְבַצַער  ַהְּפַׁשט,  ִלּמּוד ּתֹוַרת  ָיִמים 
ָיִמים, ּוְבִׂשְמָחה ָּכפּול 1000 = 600 ִמְליֹון ָיִמים ֶׁשל ּתֹוַרת 
ָיִמים  ִמיְלַיאְרד   600  = ֶאֶלף,  ָּכפּול  עֹוד  ּוְבַׁשָּבת  ַהְּפַׁשט. 



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח כח

ַצִּדיִקים,  אֹוְרחֹות  ַהּטֹוב,  ָהֵרי"ַח  ֶמֶלְך,  )ִּכֵּסא  ַהְּפַׁשט.  ּתֹוַרת 
)ָּבָּבא   10 ָּכפּול  עֹוד  ִּבירּוָׁשַלִים  ֶזה  ְוִאם  ָנָתן(.  ְדר'  ָאבֹות 
ָיִמים  ְטִריְלַיאְרד  ֵׁשׁש   =  6,000,000,000,000 יֹוֵצא  ָסאִלי( 
 1000 ָּכפּול  עֹוד  ַהַּמֲעָרִבי  ַּבֹּכֶתל  ֶזה  ְוִאם  ַהְּפַׁשט.  ּתֹוַרת 

)זֹוַהר ַוֵּיֵצא, תיקו"ז(. 

ְּכֶנֶגד  ָׂשָכר  ְמַקֵּבל  ַאַחת  ַּדָּקה  ֶׁשִּיְלְמדּו  ַהְמַאְרֵּגן  ְזכֹור! 
ְּבָקְדָקדֹו  ֹמַח  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ָּכל  ַהְיהּוִדים.  ָּכל  ּוְכֶנֶגד  ֻּכָּלם 
ְּכֶנֶגד  ָׂשָכר  ִויַקֵּבל  ַהִּמְנָין  ְלַאְרֵּגן  ָהִראׁשֹון  ִלְהיֹות  ִיְתֹּפס 
ֻּכָּלם. ֶּתן ַּדְעְּתָך, ִּכי ְּבַדָּקה ַאַחת ֶׁשל ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש 
ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה, ַאָּתה זֹוֶכה ְלעֹוָלמֹות ֶנַצח, "ַעִין ֹלא ָרָאָתה 

ֱאֹלִקים זּוָלְתָך ַיֲעֶׂשה ִלְמַחֵּכה לֹו".
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אור הזוהר גליון 49 אייר תשע"ב
האדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה 



ֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלֶכם
ל ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י ט≈ ב¿ ƒׁ̆ ַיַח„ 

ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ְרצּוִפים ֵמֶעֶרב ל"ג ָּבעֹוֶמר [י"ח ִאָּיר - כ' ִאָּיר]
ל ‰ר˘ב"י,  ∆ ׁ̆ ּון מ"ח  ּ̃ ƒּ̇ יַר˙  ƒן ַלֲ‡מ ירו… ƒמ "י ּב¿ ƒּב ¿ ׁ̆ ן ָ‰ַר ּיו… ƒ̂ ים ל¿ ƒל ׁ̆ עו… י ƒ‡ 500.000-כ

 ׁ̆ י ƒ‡ רּו ּכ¿ י…‡מ¿ ָלם], ו¿ י ָ‰עו… ַרֲחב≈ ים ּב¿ ƒזּור ים ַ‰ּפ¿ ƒ„ּו‰ ן י¿ יו… ל¿ ƒָכל 15 מ ים [ל¿ ƒָעמ ָרם 15 ּפ¿ ָ‡מ¿ ל¿

ּוָב‰  ׁ̆ ¿̇ ƒל ‰ ּכ∆ ז¿ ƒר ‰ּו‡ י ∆ ׁ̆ ‡ֲ י ּבַ ƒ„ּו‰ ל י¿ ּכָ ∆ ׁ̆ ח",  ָ„ּ ƒּנּו נ ּמ∆ ƒח מ ַ„ּ ƒּל…‡ י ∆ ׁ̆ י " ≈„ ָח„ ּכ¿ ב ‡∆ ל≈ ָח„ ּב¿ ∆‡

 ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ָר‰, ו¿ ≈‰ מ¿ ƒנּו ּב ≈̃ ¿„ ƒ̂ יַח  ƒ ׁ̆ ˙ מ¿ י‡ ‡∆ ƒָכך¿ ָנב ַ‡ֲ‰ָב‰, ו¿ ם ּב¿ ƒַמי ָ ׁ̆ כּו˙  ל ע…ל ַמל¿ ּב≈ ַ̃ ָמ‰ ּול¿ ל≈ ¿ ׁ̆

י  ƒפ ּכ¿ ָלם,  ָ‰עו…  ˙ ֻ‡ּמו… מ≈ ַח„  ּפַ י  ƒל ּב¿ ים,  ƒּסּור ƒי ל…‡  ל¿ ב,  ‡ו… ּוַמכ¿ ַער  ַ̂ ל…‡  ל¿ ָמ‰  ל≈ ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ ‡ּוָל‰  ¿‚ּ‰ַ

י". ַרֲחמ≈ ‡ ּב¿ ָ̇ לּו ָ‚ּ ƒּון מ˜ פ¿ ƒי ‡„ָ יַח "ּב¿ ƒט ב¿ ƒ‰ י" ƒּב ׁ¿̆ ָ‰ַר ¿ ׁ̆

ְּבָכל יֹום ֲאַחֶּכה לֹו, ַוֲעַדִין ַהָּמִׁשיַח ֹלא ִהִּגיַע, ַמּדּוַע?
מּו˙  ל≈ ¿ ׁ̆ ƒל ‰ ַחּכ∆ ם, ‰˜ב"‰ מ¿ ל≈ ָ ׁ̆  ‡ ּס≈ ƒין ַ‰ּכ ≈‡ ם ו¿ ל≈ ָ ׁ̆ ם  ≈ ׁ ּ̆ ין ַ‰ ס ָי-ּ‰"" – ‡≈ י ָי„ ַעל ּכ≈ ƒּכ"

י  ƒּ̇ ל¿ ƒב ָמ‰, "ל¿ ל≈ ¿ ׁ ּ̆ ‡ּוָל‰ ַ‰ ¿‚ּ‰ַ ‡ בו… ָּ̇ ָמ‰,  ל≈ ¿ ׁ̆ ּוָב‰  ׁ̆ ¿̇ ƒרּו ּב ז¿ ל ַיח¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒל ַעם י ּכָ ∆ ׁ̆ ָלם, ּכ¿ ָ‰עו…

ַלל  כ¿ ƒָח„ מ י ‡∆ ƒ„ּו‰ ילּו ל…‡ י¿ ƒיַח ֲ‡פ ƒ„ּ‰ַ ‰ ל¿ ∆̂ ין ‰˜ב"‰ רו… ח" (˘מו‡ל ב' י„, י„), ‡≈ ָ„ּ ƒּנּו נ ּמ∆ ƒח מ ַ„ּ ƒי

ל. ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי

 ‰‡ָ י ָמל¿ ƒּכ" , מו… ¿ ׁ̆ ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒכּו˙ו… י עּו ַמל¿ ¿„ י≈ ירּו ו¿ ƒם ַיּכ ּלָ ַ‚ע, ּבו… ּכֻ יַע ָ‰ר∆ ƒ‚ּיַע, ַי ƒ‚ּיַח ַי ƒ ׁ̆ ַ‰ּמָ ∆ ׁ̆ ּכ¿

מּו,  ָעל¿ י≈ ך¿  ַ‰ח…˘§∆ ו¿ ָר‰  ָּ̇ ַ‰ַ‰ס¿ ל,  ּכָ ין  ע≈ ‰ ל¿ ַ‚ּל∆ ¿̇ ƒּ̇  ˙ מ∆ (י˘עי‰ו י‡, ט) ָ‰‡¡  ,"'‰ ˙ ָע‰ ‡∆ ≈„ּ  ı ָ‰ָ‡ר∆

ל…‡  ר,  מ≈ ָ‚ּ ƒּ̇ י˙  ƒ ׁ̆ ַ‰ָחפ¿ יָר‰  ƒח ַ‰ּב¿ ֲ‡ָבל  יר,  ƒ‡ ָּ̇  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ  („  ,‚ (חב˜ו˜   ,"‰ י∆ ¿‰ ƒּ̇ ר  ‡ו… ּכָ נ…ַ‚ּ‰  "ו¿
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ל  ∆ ׁ̆ ּלּוָל‡  ƒ‰‰ַ ם  יו… ּב¿ ן  ָלכ≈ ָליו,  ≈‡ בּו  ר¿ ָ̃ ¿̇ ƒי ם  ּלָ ּכֻ ∆ ׁ̆ ֲ‡‰ּוָביו,  ָניו  ּבָ  ˙ ∆‡  ‰ ∆̂ רו… ‰˜ב"‰ 

ל  ּכָ ∆ ׁ̆ י˙,  ƒּ̇ ƒּו˙ ֲ‡מ„ ַ‡ח¿ ָח„, ּב¿ ב ‡∆ ל≈ ָח„ ּב¿ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡ נּו ּכ¿ ≈ ׁ̆ ˜ ַנפ¿ מ∆ עו… נּו מ≈ ּלָ ל ּכֻ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒי, נ" ƒּב ¿ ׁ̆ ָ‰ַר

י  ƒ„ּו‰ י¿ ַ‡ף  ר  ≈‡ ָ ׁ ּ̆ ƒי ּל…‡  ∆ ׁ̆  , מו… ¿ ׁ̆ ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי ָפָניו  ל¿ ָמ‰  ל≈ ¿ ׁ̆ ּוָב‰  ׁ̆ ¿̇ ƒּב ז…ר  ַלח¿ ּכּו  ז¿ ƒי ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ַעם 

י  ƒּ̇ ƒמ‡ֲ ן  ָרˆו… ּב¿ יּו  ¿‰ ƒי ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ַעם  ל  ּכָ ∆ ׁ̆ ּכ¿ ח",  ָ„ּ ƒנ ּנּו  ּמ∆ ƒמ ח  ַ„ּ ƒי י  ƒּ̇ ל¿ ƒב "ל¿  ,"‰ ֲחנ∆ ַלּמַ  ıחּו ƒמ"

ן. ינּו ָ‡מ≈ ָימ≈ ָר‰ ּב¿ ≈‰ מ¿ ƒּב ,"‰ ּנָ ∆ ׁ̆ י ƒח‡ֲ" , ָכך¿ ‰ ל¿ ּכ∆ ז¿ ƒי נ‡ ָמ‰ ַוּ„ַ ל≈ ¿ ׁ ּ̆ ‡ּוָל‰ ַ‰ ¿‚ּ‰ַ ˙ ל¿ ּכו… ז¿ ƒל



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

  :תהוצא
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דמ נא  1|הק מהְְְְִַָָא רא ְַָָ

הקּד מה 
דמׁש ּכ נא  אּד רא לספר

קדמןהנּ ה חר היא ז ארא ל 
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נא פרת אדרת י אריכת
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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 
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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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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 
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ועד) ע"א כז ף הרסנהדרין בדר , 
והסר, הרת ספרי ל מ ט
מרבה מעה ט הד בדר
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ר הא ההר מן דל ,הּפ ׁש טחלק 
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ידע לכל מבן ,דה לן לל ר
ברים דה הר עד מבאים ספר,
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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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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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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
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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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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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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
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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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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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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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ׁ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
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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 .
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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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דמ נא  ְְְְִַָָא רא 14|ניהחיצ את להכניע  ְְְִִִֵֶַַַדי

ּ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 , 
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 ֹבּ תו המרים ּכ מוֹ  העליוֹ ן, מרׁש  רחוֹ קים
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האדם ׁש ּמ תבּ יּ ׁש  בּ אפן הּק לּפ וֹ ת ונתּפ טוּ 
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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:
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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  



דמ נא  ְְְְִַָָא רא לי |ב  א ל ד ִ

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 קּ 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 

דמ נא  ְְְְִַָָא רא לי |ב  א ל ד ִ
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בּ סטרוֹ י, ואתּפ ט בּ דינוֹ י, אתּת קּ 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 ִ
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,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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דמ נא  ְְְְִַָָא רא לי |ד בל ד ִ

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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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,

דמ נא  ְְְְִַָָא רא לי |ד בל ד ִ

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, 

דמ נא  ְְְְִַָָא רא לי |ו בל ד ִ

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, 

דמ נא  ְְְְִַָָא רא לי |ו בל ד ִ

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.

דמ נא  ְְְְִַָָא רא לי |ח  גל ד ִ

  ֹיהו יצא כּ גבּ וֹ ר 
מ וגוֹ '.כאיׁש  קנאה יעיר חמוֹ ת 

כּ דדּ מׁש פוון תאנא, הכי כּ א, 
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ע אתנהירחסד נהוֹ רא, מחד אה. 
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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 
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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  
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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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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.

דמ נא  ְְְְִַָָא רא לי |ח  גל ד ִ
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אתגּ  ּת רעין,נהוֹ רין, חמׁש ין יפוּ  

אינּ וּ ן, חמׁש ין סגּ יאין. דּ נהוֹ רין
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דמ נא  ְְְְִַָָא רא לי |י דל ד ִ

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 

דמ נא  ְְְְִַָָא רא לי |י דל ד ִ
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בּ חכמהוּ מ בקׁש וֹ ט, אתגּ זרוּ  ין 
כּ  וּ כדין, וּ בדעת. בתבוּ נה 

דמ נא  לי ְְְְִַָָא רא יא |דל ד ִ
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ּ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, 
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  אקרוּ ן   
דּ מ חי ואינּ וּ ן ממּת קּ ים. כּ א,חכּ וֹ  

דמ מתיקא ועואקרוּ ן, האיכּ א. 
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דמ נא  ְְְְִַָָא רא לי |יב  דל ד ִ

ׁ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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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 . 

דמ נא  ְְְְִַָָא רא לי |יב  דל ד ִ

ׁ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 . 



דמ נא  ְְְְִַָָא רא לי |יד ה ל ד ִ

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, 

דמ נא  ְְְְִַָָא רא לי |יד ה ל ד ִ

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, 

דמ נא  ְְְְִַָָא רא לי |יד ה ל ד ִ

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  תקּ 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 . 

דמ נא  ְְְְִַָָא רא לי |טז  ו ל ד ִ

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  תקּ 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 
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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. 
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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
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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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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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 ּכ ועם אחרא. זמנא בּ יּה יּה  דּ א, 

נהירא כד דּ הא ּת דירא. אתקׁש רנא
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ר ַ‰ּז…ַ‰ר פ∆ ס≈
‡ ָ̇ יעּו ƒנ ¿̂ ƒ„ּ ‡ָר פ¿ ƒס

י ƒ̃ ל… ¡‡‰ָ ‡ ּנָ ַּ̇ רו… ַ‰ ּב¿ ƒר ח ∆ ׁ̆ ‡ֲ
ָיָע"ָ‡ ָח‡י ז¿ ר יו… ן ּבַ עו… מ¿ ƒׁ̆ י  ƒַרּב 

"י  ƒּב ¿̆ ַ‰ַר ¿ ׁ̆ „ּוַע  ּיָ ַכּ ר, ו¿ ָּ̇ ס¿ ƒַר˙ ַ‰ּנ ו… ּ̇ ל  ˙ ּכָ ַלל ‡∆  ּובו… ּכָ
 ‰ ָ ׁ ּ̆ ƒֲחמ ˜ו… ל¿ יל¿ ƒן ח ינּו ע"‰, ַעל ּכ≈ ‰ ַרּב≈ ∆§ ַמ˙ מ̆… ¿ ׁ̆ ƒנ ı יˆו… ƒנ

ָר‰. ו… ּ̇ י  ≈ ׁ̆ ‰ חּומ¿ ָ ׁ ּ̆ ƒַמ˙ ֲחמ ¿‚„ֻ ים ּכ¿ ƒ̃ ֲחָל
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סיון ˙˘ע"ב לפ"˜
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ורי איתא הית האריז"ל, תבי ְְְֱֲִִִֵַָ

ניצץ הא  יחאי  ר ְִִַָמען

ע ה  ן  על הל ם , עליו  ינר ֵֵֶַַַָָָָָֹמ ה

רקים חמה  צניעתא " ְְְֲִִִִִֶָָָָ"ספרא 

רה ח מי חמה  והיתנגד  , ְְֱֲִֵֶֶֶָָ

ונסר, נגלה   י ה ד ה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָהרה
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לנסר  נחב  הא דצניעתא ְְְְְְְִִִֶֶָָָָל פרא 

ם דה ההר והגם ְֲִֶַַַַַַַָָֹהס רת ,

זה ל עם נס ר, הא  נסר הגלה י ְְְִִִִֵֶֶַָָָ
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צניעתא  ְְִִִָָספרא צניע תא |2 לספרא ְְְִִִָָָמבא 

מעטחמ הודע ללים א רקים ְְְְֲִִִִֵַָָ

קרי וכל  הזהר ותני  הזהר ְְְִִֵֵַַַַָָֹֹל

ללמד הא ד ל ויק ן האציל ת, ְְְֲִִִִֵָָדרי 

דצניעתא מפרא אחד  רק ים ,כל ְְְְִִִֶֶֶָָָָ

ברא ם היקים  ל  לנ יל ְְִִִַַָָָָֹכבר

מס ל הא  הזהר ן  החי האר"י  ְֲִֶַַַָָָָָָֹֻמרן 

המה, לטהרת  ידע אד ה"ה  "ורק  ְְְְֳֵַַַַַָָָָָֹ

לכל רא ה א הה  הלימ ד ְִֵֶֶֶַַָֹעסק 

החים )היקנים " עץ  ר – הרמח"ל ,(לן ְִִִֵֶֶַַַַַָָ

,א רקים חמה וכה ה  אחת ְְְֲִִֵַַַַַָָָָועל

זהב יערכה לא בה  ל מ ְֲֵֶֶַַַָָָָָָֹא ר

ז. הפר כלי  האריז"ל למיד את (לן  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

דצניעתא  .)הפרא  ְְְִִַָָ

מצותיוכתב  נתיב  החד ספר (נתיב ְְְְִִִִֵֶֶַ
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 ינר זכתע"המ ה מהימנא רעיא ְְְֲֵֵֶַַָָֹ
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פס ק ט')ב ת  ב ' רק  א  גלי ר'"(מאל ְְְֵֵֵֶֶַָ

י"מר י 'סידיוח ' "זהר" ימטרה  ְְֲִִִִִַַָָֹ

 הארות

ידמ"א. ח עיר" אמר: הסק ְְְִִֵֵֶֶַַָָָוהמ
אי דה זהר ללמד רצה א מי ְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹלרז
תא קרא והסק הזהר ל האר את ְֵֶֶַַַָָל
עכ"ל למד, ואינ מוד ,ח הב ְְֵֵֵֵֶַַָָֹרע

ערבת. בי ֲֵֵֶַָספר
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נ מתם  לזנע עמד דע  ת זכ ְְְִִֵֵֶַָָָ

עכ "ל. עלם, יס ד ציק בחינת ְְִִִִַַָָמיד 

יכרוּ בספר מעןני רי תב , ְְִִִֵַַָָָ

 הקרא יחאי  ינא"צ ן ְִֶַָָ

אתליאקיא ",  נת יד על י ְְְְִִִִַַַַָָָ

האר  י הא ר סד  ה א ה רה, ִַָָָס דת 

ספר נקרא ן  על  רה, ְְִִֵַַַָָָהנ ז

העלם מ ף  הבהיק א ר זהר, דְִִַַַַָָָֹה

עד רה, ה נז הב  א ר פ ס ְַַַַַָָועד

.נ ל ְָאן

זי"עועוֹ ד הפרים  תב,שעה (יפה ְְְִַָָ

חי) זהר  מלך, זה הדרת  ספר הה :ְִֵֵֶֶ

חמ ה  יחאי ר מען רי רְְְֲִִִִַַַָח

נגד הן, עלם  סד ְְְִִֶֶַָָרקים 

וסדרם האציל ת, רצפי ְְְֲֲִִִֵַַָָָהחמ ה
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אן עד מע יו , צנע הא  ְְֲִֶַַַָָָלמי

.נ ְל
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.דה ה הר ל ד ְְִֶֶֶַַַָֹהה 
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ריּכ תב דה אברהםהקל  ְְִַַַַָָָָֻ

ל אזלאי זקנ החיד"אזיע"א  ְְֲִֵֶַַָָָ

הרב  המקל גלאנטים  אברהם ְְְְִֵַַַַַָָָָ

ספר ה"הח ה ""אר זי"ע, א ראעל ְְְְִִַַָָָָָ
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עטרתיו מל מער מען ְְְְְִִֶֶַַָָֻרי 

גוון , וי ב ,רא.עכל"ק ְְְֵַָֹֹ
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י ב זי "ע הר"י    דה זהר  ְְְִִֵַַַַָָָֹילמד 

רת מדינל  נְְִֵָָא
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הק ּד מה

הר ה 'לד ו'תקצה 'הדיםי' ְְְְִִַַַֹ

מרא לכל  הסל  דְְְֵַַַָָָֻה

הפת , לקלת  יעת ְְְְְִִַַַָֹולפעל 

רי  המל "ן היק  ד ה ְְִִִֵֶַַַַַַָכדברי

אחצירא אמןיעקב עלינ יגן  ת זכ ְֲֲִֵֵֵַַָָָָֹ

סח  ל  הדה על  הרד " "גדי ספרְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

דתי  ה' תאים  "מר  הסק על קי "ב ְִִֵַַַָָ(עמוד

יהיע") לעניןולי  נחזר :נ ל וזה . ְְְְְְְִִִֶַַָֹ

על הזמ ר להלים  ר ְְְִִִֵֵֶַַַרא ן

תאים "מר רי  הראן  רְְִִִֵֵֶֶֶַַָָה

תבנ הה יהיע", ולי דתי ְְְִִִִֵַַַָה'

ין הכינה מיד האדם  ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָד חב 

צניעתא  9|הק מהְְִִִָָספרא ְַָָ

לנגי  ה' "יתי אמר  מ ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָעיניו

ל מעליו מדיח ה"ה ִִֵֵַַָָָָָָמיד ",

,תפ מקל  והטינים  ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָהקטרגים 

.נהע הא   ל קרא  הא עת  ְֵֵֵֶָבכל 

ה בר   לא י  להקת י זה ְְְִֵֶַַַַָָָֹועל

לעת ה' סדת ידעי  אם  י ְְֲִִֵֶַַהה

וד נמי אמר   כמ למעלה ְְְִִִִֶַַַָָָיחדים 

לכל ה' "קרב  הל ם  עליו  לְֶֶַַָָָָָה

באמת ",  יקראה אר לכל  ְְְֱֲִֶֶֶָָֹֹֻקראיו

לעת ה ' סדת דע ה א, ְֱֲֵֶֶַַָוהאמת 

העלינה רבה  איניח דים ואם  , ְְְִִִֵֶֶַָָָָ

חים דהחיצנים  הא  ט  בר ְִִִֵַַָָָידע,

אמרינן היכי  ן , ואם  לחץ ,  תפְְְִִִִֵֵַַָָ

נגד ה' מוה  האדם  ד היה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָעכ ו

,ראק ה א עת כל  ה'  ענה ְְֵֵֶָָָָעיניו

א ולזה הטינים, ל  מעליו  ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמדחה
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ז כהנפית , מצוה מת האכל וכל ְְְִִֵֶַַַָָָ

להבין ולדעת העלינה החכמה  ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָלהארת

לדעת הע ר ה  ה רה  סדת  ִֶֶֶַַַָָָָאת

ה ד ה ה רה נימת את .להבין  ְְְִִִֶַַָָָ

דרעא דסחא חא  : דה נ ל ְְְְְִֶַַָָָָוזה

האי  וייר... אנ חביב  ה ְְְְִִִַַַַָָָימינא

מ דד קא  גין  מ ה אירי ְְְְְִִֵֵַַַָָָלחמא

ה עבידא יין סטרין  לכל  ְְְְֲִִִִִַַַַָָמברחת

מכלא יראל אכלין   ְְְֳִִֵֵָָָָָָקטטה...

אסותאדאסוותא, איהי מה  אכלין   ְְְְֳִִִַַַָָָָָָָ

מה רזא  ולמנדע אמנ תאלמיעל , ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָ

י ראל   ימדאח נהמא   ְְְֲִִִֵַַָָָאיה

ועל ארייתא  עיאה ְְְְֲִַָָָָָָחכמתא 

אר(ארחהא. ם הר (ען ה א וכן  . ְְְְֵֵֶַַַָָָֹֹֹ

צה רת   ד ע"ב)ה קפג תב(ף , ְֶֶַַַַַָָָָ

צא יראל   אכל לחמים ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָני
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מ ה,אמ צרים , מןב, ,ניהם ב , ְְִִִִֵֶַַָָ

ואמר  הרה, ס דת  לדעת  ְְַַַַָָָָסגלה

 הארות

ב"ב. עמוקותכתב הלוחותמגלה כנגד הוא שהמ ,"
כ"ח נזכר ולכ ,המ לאוכלי אלא תורה ניתנה לא כי
בתורה, שנזכרו לוחות כ"ח כנגד בתורה מ פעמי
בפרשת פעמי וי"ד תשא כי בפרשת פעמי יד

עכ"ל ק"ע)"עקב", אופ בזה,(עיי"ש לרמז ואפשר – .
הלומד וכ התורה סודות את לקבל כוח נות דהמ
של לפמליא ועילוי כוח נות בוודאי התורה, סודות

" הפסוק בזה ומקיי המעלה, כח נא יגדל '",ועתה
שמה הפסוקי המש כל טע בנות ויש

הזוה"ק: לומדי ידי על ידהמתקיי פרק (במדבר

יזכא) נאפסוקי יגל רחועה אר אדנ"י ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָֹֹ
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אא רה ננה "לא מכיל א ְְְְִִִִֶַָָָָָֹהר"י

המן " לא ,לא כלי ב , המים  ברי ר "י (הבא ְְְְִִִֵֵַַַָָָ

חד) רת  ד ה ב הר סב , (ף  ְַַַַַַַָָָֹ

טלאע"ב) נטף  עא  ההיא  ְְִֵַַַַָָָָתב :

עיאה  נהרא טלא מההא ְִִִֵַַַָָָָָקיא ...

לת א ... מנא  נחית נגיד הוה ְֱִִֵֵַַָָָָָָקיא 

כל ריחין סליק הוה מנא  ְְֲִֵֵַָָָָָוההא 

 הארות

ע כל את ומעוררי הרחמי מדות מי"ג והחסדי
סלחי ה' ל"ואמר זוכי ואז לתשובה ְִֶַַָֹישראל
כמי ה' את דעה האר תמלא זה ידי ועל ,"דברְִֶָ
"האר ל את ה' כבד "וילא מכסי ְְִֵֶֶָָָָלי
מ דליה כת רב וערב הרשעה מלכות ותתבטל
ואז ,[חיי ע הקדמת במהרח"ו [כמבואר ,האר
חז"ל, שאמרו כמו ,וחסדי ברחמי משיח יבוא

א') צ"ח ד יהושע(סנהדרי רבי אלכסנדרי רבי אמר
אנש כבר שמיא ענני ע וארו כתיב לוי... ב

שמיא. ענני ע זכו אתה...
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למלא מבר עדן ... דגינא ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָב סמין 

עי אה , מעי,קיא רמת כדין  ְְְִִִֵֵֵַָָָָ

ואסתכי לעילא  וידע מסל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָוהוה 

איקרן א  ועל  עיאה , ְְְְִִַָָָָָחכמה 

מהמנ תא ני הו ואין עה, ְְְְִֵֵֵֵָָָד ר

 לאסלא א רייתא אתיהבת ְְְְְְִִַַַָָָָָלהן 

ארחהא. הקד,ולמנדע נ ל אן עד ְְְְְִַַַָָָָֹ

(אר ם אכל.(ע ן  א ר מבאר ְְְֲֵֶֶֶַַָָָֹֹ

לוק עים רמת היה  המן ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָאת

וזכ מעלה מה  ורא רחני  ְְְְִֶַַָָָָא ר

ר   נקרא זה  ועל  העלינה ְְְְִֶֶַַָָָָָלחכמה 

נ נה ולהם האמנה, ני הי והם ְְְְֱִֵֵֵֶָָָָָָעה,

ולדעת תפנימ  להסל ְְְְִִִִֵַַַָָָָרה

ער  הזוה"ק  מברי מ כח ְְִִִֵֶֶַָָָרכיה .

מדים  לא ננה  הרה ְְְְִִִֵֶַַָָנתינת

ֶָסד תיה .
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עיאה  נהרא טלא מההא ְִִִֵַַַָָָָָקיא ...
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כל ריחין סליק הוה מנא  ְְֲִֵֵַָָָָָוההא 

 הארות

ע כל את ומעוררי הרחמי מדות מי"ג והחסדי
סלחי ה' ל"ואמר זוכי ואז לתשובה ְִֶַַָֹישראל
כמי ה' את דעה האר תמלא זה ידי ועל ,"דברְִֶָ
"האר ל את ה' כבד "וילא מכסי ְְִֵֶֶָָָָלי
מ דליה כת רב וערב הרשעה מלכות ותתבטל
ואז ,[חיי ע הקדמת במהרח"ו [כמבואר ,האר
חז"ל, שאמרו כמו ,וחסדי ברחמי משיח יבוא

א') צ"ח ד יהושע(סנהדרי רבי אלכסנדרי רבי אמר
אנש כבר שמיא ענני ע וארו כתיב לוי... ב

שמיא. ענני ע זכו אתה...
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למלא מבר עדן ... דגינא ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָב סמין 

עי אה , מעי,קיא רמת כדין  ְְְִִִֵֵֵַָָָָ

ואסתכי לעילא  וידע מסל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָוהוה 

איקרן א  ועל  עיאה , ְְְְִִַָָָָָחכמה 

מהמנ תא ני הו ואין עה, ְְְְִֵֵֵֵָָָד ר

 לאסלא א רייתא אתיהבת ְְְְְְִִַַַָָָָָלהן 

ארחהא. הקד,ולמנדע נ ל אן עד ְְְְְִַַַָָָָֹ

(אר ם אכל.(ע ן  א ר מבאר ְְְֲֵֶֶֶַַָָָֹֹ

לוק עים רמת היה  המן ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָאת

וזכ מעלה מה  ורא רחני  ְְְְִֶַַָָָָא ר

ר   נקרא זה  ועל  העלינה ְְְְִֶֶַַָָָָָלחכמה 

נ נה ולהם האמנה, ני הי והם ְְְְֱִֵֵֵֶָָָָָָעה,

ולדעת תפנימ  להסל ְְְְִִִִֵַַַָָָָרה

ער  הזוה"ק  מברי מ כח ְְִִִֵֶֶַָָָרכיה .

מדים  לא ננה  הרה ְְְְִִִֵֶַַָָנתינת

ֶָסד תיה .
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צניעתא  ְְִִִָָספרא ְַָָהק מה|18

ויחיהא וֹ ר רת  דה (מט,החים  ְִִַַַַַָָָ

העצםיא) ה אל ל  ח ֵֶֶֶַַָָֹתב

קתע רי ה א, היח  ְְִִִֶֶֶֶַַַָָמל

הברים בא ר רה , ל  יינ ְְְִִֵֵֵֶַָָָָי ראל

ה קראת ה רה  נימת את   למדְְְְִִִִֵֶֶַַָ

רה ל ד)""יינס ימטרא יין .(ם  ְִִִֵֶַַַָָ

לוידוּ ע אי החכם  עם העה ֲִִֶֶֶַַַָָ

זיע"א  הל " "הרב  (הא בל ְִֵֶַַַָָָָָָ

ר י היק האן  הל ל ראיעקב יט"א  ְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹ

יר לים ) לם " אהבת "חברת  היה ייבת ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָ

ד ל , וגאן  ציק חב  חכם  ְְִִַַָָָָָלמיד

גיל ער כ היה ק לה, למד לא  ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹא

היק  ל אמר סלמןבעים , חכם ְֲִִִַַַַַַַָ

העל אלים ח העץ על למה" "רם ְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

הרב  הגה"צ הקל לצן  הרא ן ל ְְִִִֶַַָָָָֻ(אביו 

האל למדזצ"ל)מר כי לא אם  ל ע ְְְְִִִֵַַַַַָָֹ

צניעתא  19|הק מהְְִִִָָספרא ְַָָ

גל ל, לחזר צטר ה לה ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹחכמת

אי חכם היה ה אה  פעם אם ְְְֲִִִֶַַַַַַָָוגם

לא ק לה , למד  לא  אז וגם ד ל, ְְְִַַַָָָָָֹֹוגאן 

לחזר  ותצטר , רתת ל ל ְְְְֲִֵֶַַָָָֹֹיעזר

למד עד עמים ג'  אפיל ְְְְֲִִִִֶַַָגלל 

ה לה . והאריחכמת ל מע מד  ְְֱִִֶַַַַַָָָָ

נים מאה למעלה  חכםימים ונעה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ

 הארות

בסוד:ג. שכתב מה מגלה – זי"ע פתייה יהודה חכ
קבלה: ללמוד יתחיל בחיי זצ"להחפ מרבינו

גדולי חכמי לתלמידי יע פע שלא שמענו
"הח בתורת לעסוק עצמ על שיקבלו חולי שהיו
בקטנותו שזוכר זה בנושא וסיפר קבלה. וללמוד

ע ביחד פתייההל יהודה זצ"לחכ ואביו זצ"ל
שהיה זצ"ל י. שלמה רבי בבל מחו"ר אחד את לבקר
חליו, מיטת על כששכב בבגדד הוראה ומורה פוסק
שלמה לרבי פתיה יהודה ח' הגיש לצאת כשעמדו
שיצאו לאחר ויצא, מעט עמו והתעכב קט פתק י.
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ויחיהא וֹ ר רת  דה (מט,החים  ְִִַַַַַָָָ

העצםיא) ה אל ל  ח ֵֶֶֶַַָָֹתב

קתע רי ה א, היח  ְְִִִֶֶֶֶַַַָָמל

הברים בא ר רה , ל  יינ ְְְִִֵֵֵֶַָָָָי ראל

ה קראת ה רה  נימת את   למדְְְְִִִִֵֶֶַַָ

רה ל ד)""יינס ימטרא יין .(ם  ְִִִֵֶַַַָָ

לוידוּ ע אי החכם  עם העה ֲִִֶֶֶַַַָָ

זיע"א  הל " "הרב  (הא בל ְִֵֶַַַָָָָָָ

ר י היק האן  הל ל ראיעקב יט"א  ְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹ

יר לים ) לם " אהבת "חברת  היה ייבת ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָ

ד ל , וגאן  ציק חב  חכם  ְְִִַַָָָָָלמיד

גיל ער כ היה ק לה, למד לא  ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹא

היק  ל אמר סלמןבעים , חכם ְֲִִִַַַַַַַָ

העל אלים ח העץ על למה" "רם ְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

הרב  הגה"צ הקל לצן  הרא ן ל ְְִִִֶַַָָָָֻ(אביו 

האל למדזצ"ל)מר כי לא אם  ל ע ְְְְִִִֵַַַַַָָֹ

צניעתא  19|הק מהְְִִִָָספרא ְַָָ
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לא ק לה , למד  לא  אז וגם ד ל, ְְְִַַַָָָָָֹֹוגאן 

לחזר  ותצטר , רתת ל ל ְְְְֲִֵֶַַָָָֹֹיעזר

למד עד עמים ג'  אפיל ְְְְֲִִִִֶַַָגלל 

ה לה . והאריחכמת ל מע מד  ְְֱִִֶַַַַַָָָָ

נים מאה למעלה  חכםימים ונעה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ

 הארות

בסוד:ג. שכתב מה מגלה – זי"ע פתייה יהודה חכ
קבלה: ללמוד יתחיל בחיי זצ"להחפ מרבינו
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חליו, מיטת על כששכב בבגדד הוראה ומורה פוסק
שלמה לרבי פתיה יהודה ח' הגיש לצאת כשעמדו
שיצאו לאחר ויצא, מעט עמו והתעכב קט פתק י.

צניעתא  ְְִִִָָספרא ְַָָהק מה|18

ויחיהא וֹ ר רת  דה (מט,החים  ְִִַַַַַָָָ

העצםיא) ה אל ל  ח ֵֶֶֶַַָָֹתב

קתע רי ה א, היח  ְְִִִֶֶֶֶַַַָָמל

הברים בא ר רה , ל  יינ ְְְִִֵֵֵֶַָָָָי ראל

ה קראת ה רה  נימת את   למדְְְְִִִִֵֶֶַַָ

רה ל ד)""יינס ימטרא יין .(ם  ְִִִֵֶַַַָָ

לוידוּ ע אי החכם  עם העה ֲִִֶֶֶַַַָָ

זיע"א  הל " "הרב  (הא בל ְִֵֶַַַָָָָָָ

ר י היק האן  הל ל ראיעקב יט"א  ְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹ

יר לים ) לם " אהבת "חברת  היה ייבת ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָ

ד ל , וגאן  ציק חב  חכם  ְְִִַַָָָָָלמיד

גיל ער כ היה ק לה, למד לא  ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹא

היק  ל אמר סלמןבעים , חכם ְֲִִִַַַַַַַָ

העל אלים ח העץ על למה" "רם ְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

הרב  הגה"צ הקל לצן  הרא ן ל ְְִִִֶַַָָָָֻ(אביו 

האל למדזצ"ל)מר כי לא אם  ל ע ְְְְִִִֵַַַַַָָֹ

צניעתא  19|הק מהְְִִִָָספרא ְַָָ

גל ל, לחזר צטר ה לה ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹחכמת

אי חכם היה ה אה  פעם אם ְְְֲִִִֶַַַַַַָָוגם

לא ק לה , למד  לא  אז וגם ד ל, ְְְִַַַָָָָָֹֹוגאן 

לחזר  ותצטר , רתת ל ל ְְְְֲִֵֶַַָָָֹֹיעזר

למד עד עמים ג'  אפיל ְְְְֲִִִִֶַַָגלל 

ה לה . והאריחכמת ל מע מד  ְְֱִִֶַַַַַָָָָ

נים מאה למעלה  חכםימים ונעה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ

 הארות

בסוד:ג. שכתב מה מגלה – זי"ע פתייה יהודה חכ
קבלה: ללמוד יתחיל בחיי זצ"להחפ מרבינו

גדולי חכמי לתלמידי יע פע שלא שמענו
"הח בתורת לעסוק עצמ על שיקבלו חולי שהיו
בקטנותו שזוכר זה בנושא וסיפר קבלה. וללמוד

ע ביחד פתייההל יהודה זצ"לחכ ואביו זצ"ל
שהיה זצ"ל י. שלמה רבי בבל מחו"ר אחד את לבקר
חליו, מיטת על כששכב בבגדד הוראה ומורה פוסק
שלמה לרבי פתיה יהודה ח' הגיש לצאת כשעמדו
שיצאו לאחר ויצא, מעט עמו והתעכב קט פתק י.
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לה  זאתד ל תב בר באמת  . ְֱֶֶַַַָָָָָֹ

דה הקל היק ריהחכם  ְִִֶַַַַַָָָָֻ

תה אמןיהדה עלינ יגן  תזכ ְְְֵֵֵַָָָָָ

 הארות

לו כתבת מה יהודה ח' את יצחק ח' אביו שאל
לימוד שמצד לו כתבתי יהודה, ח' לו ענה בפתק?

נגמר, שלו התיקו הריהפשט בחיי חפ וא
קבלה ללמוד רצה,שיתחיל לא שלמה רבי א ,

עצה רבינו לה מייע היה ולכ ,יומי לאחר ונפטר
ומי גדולי לכמה זו הצעה שהציע רבינו ואמר זו,

הבריא שלששמע לדמותו קוי שמואל" "זכר (קונטרס

זצוק"ל) דרזי שמואל חכ המקובל .הגה"צ
:ימי לאריכות זוכה הזוהר לימוד ידי מרבהעל

חיי מרבה ז')תורה ב' בס"ד,(אבות לפרש נראה .
חיי נקראי המוחי דאורות כ"טדידוע שער חיי ע)

ט') ממשיפרק שבה, הסוד בחלק תורה והלומד ,
מרבה שאמרו וזה .חיי שנקראי המוחי אורות
שבה, הסוד בחלק ג שלומד דייקא, מרבה תורה,

חיי שנקראי המוחי אורות מרבה חיאז איש ב)

אחרי) הקדמת ב' שנה מובהלכות זה ולפי המחבר: (הערת

צניעתא  21|הק מהְְִִִָָספרא ְַָָ

הסק על  רבא(כ "ט ל"ג, פרק (א ב  ְִֵַַָ

עם ל עמים אל  יפעל אה  ל ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ"הן 

הדבר  רת  את ל מד א מי ," ִֵֶֶֶֶַַָֹ

וכ ה  ה אפיל גל ל לחזר ְְְְְֲִִַַַָָָֹֻמכרח

הסק את הביא ועד  (ירמיה עמים ְְְְִִִֵֶַָָָ

י') כ"ב , לפרק נד ואל למת   ב ְְְִֵַַָֻאל 

י  לא  י  להל בכ  כ וראה עד ב  ְְִֵַָָָָֹֹ

כבר  ת מי י ," לד מ ארץ  ְְִִֵֶֶֶֶַָאת

הלויה  אמצע עד גל ל  ְְְְְִֵֶַַָָחזר

 ב אל  אמר ולכן עליו, ְְִִֵֵֶַָָָכים 

 הארות

תורת ללמוד אחד ולכל לחולי זי"ע פתייה יהודה רבי הוראת

(ימי יאריכו שבזכותה .הסוד
שאחריוד. מי(ל)ובפסוק נפ להיב ְְִִִַָכתוב:

ירצה שא ל לומר ,יהח אר לאר ְִֵַַַָחת
צרי שחת מרדת ולהצילה נפשו את להשיב
תורת וללמוד הגנוז אור התורה אור את לקבל

הקדוש. הזוהר
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כבר  ת מי י ," לד מ ארץ  ְְִִֵֶֶֶֶַָאת

הלויה  אמצע עד גל ל  ְְְְְִֵֶַַָָחזר

 ב אל  אמר ולכן עליו, ְְִִֵֵֶַָָָכים 

 הארות

תורת ללמוד אחד ולכל לחולי זי"ע פתייה יהודה רבי הוראת

(ימי יאריכו שבזכותה .הסוד
שאחריוד. מי(ל)ובפסוק נפ להיב ְְִִִַָכתוב:

ירצה שא ל לומר ,יהח אר לאר ְִֵַַַָחת
צרי שחת מרדת ולהצילה נפשו את להשיב
תורת וללמוד הגנוז אור התורה אור את לקבל

הקדוש. הזוהר
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אא הה, לעלם חזר בר הא י ְִֵֶֶַַַָָָָָלמת

י  הד רת  מד  זה ל לה  כְִֵֶֶַַַַָ

אן עד העלין , עדן  לגן  זכה הא ְְֵֶֶֶַַַָָרק

בריו. ְֶָָֹכן

קד הוּ מ ּכ ל חבה ה  ראים  זה ְִֶַָָָ

ה ד רת וכא ר ללמד , ְְֲִֶַַַֹ

את מטהר הדת , א גירסא ְְְִֵֵֵֶַַָל מד

חלקי  כל  הבנה  ל יבא  מ ה ,ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹנפ

ללמד זה  ם עד הדה, ְְְִִֶֶַַַַָָֹהרה

מקם מ ל הד. רת  את ְֲִֶַַָָָֹהבנה

הא בעלם  הא,  מז הד  ְִֵֶֶַַַָָָעצם 

העמ ים. ה רים  את  ה דיל ְְְֲִִֵֶַַַַָֻואי

הנטרסעל את  אן  לכם  נה ן  ְְְִֵֶֶֶַַָָ

אחד , ל  אצל  מצי הא ְֵֵֶֶֶֶַָָָהה,

חלק   ל יהא  בכ עת, כל  למדְְְְְְִֵֵֵֶָָו

הר"י  דנ ה ס רת  ְְְְְִִִִֶַַָָָָנסר

צניעתא  23|הק מהְְִִִָָספרא ְַָָ

זה, ל ד נחא ע ה עד ועד  ְְְְִֶֶַַָָָָזיע"א .

זכי  קא מ מ א  ל , פי גר היה ְְְִִֵַַָָָָָָֹולא 

מ ממ יראל  ל  יד יהא  למען ,ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָלנ

ולעת צרנ לי רח נחת לעת  ,ְְְֲֲֵַַַַַ

הדה  הכינה לפת  ,ראנ ְְְְְִִֵַַָָרצן 

נדחינ יקץ  זה בזכת  , תל ְְִִִֵֵֶַָָָמ

ידן , מהרה הארץ נפת  ְְְִִֵֵֶַַַָָָָמארע 

רחמים. צדקנ מ יח ְְְְֲִִִִֵַַַביאת 

ד לה על מצוה בכ ן   לפרסמ ְְְְְְִֵַָָָ

דאיתא כם , נגד  כר ְְְִִֵֶֶַָָנטל 

 הארות

ובלילהא)ה. ביו לעיניו שינה נות אינו הצדיק
בתשובה שישובו ומביא הרשעי שמוכיח עד

כ:) א, חלק הקדוש, העולב)(זוהר בני יודעי היו אילו
רודפי היו למוטב חבירו להחזיר השכר גודל

וזהב כס אחרי שרוד כמו תמיד (זוהראחריו

א) קכט,  ב קכח, תרומה פרשת שאתהג).הקדוש מצוה
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ד לה על מצוה בכ ן   לפרסמ ְְְְְְִֵַָָָ

דאיתא כם , נגד  כר ְְְִִֵֶֶַָָנטל 

 הארות

ובלילהא)ה. ביו לעיניו שינה נות אינו הצדיק
בתשובה שישובו ומביא הרשעי שמוכיח עד

כ:) א, חלק הקדוש, העולב)(זוהר בני יודעי היו אילו
רודפי היו למוטב חבירו להחזיר השכר גודל

וזהב כס אחרי שרוד כמו תמיד (זוהראחריו

א) קכט,  ב קכח, תרומה פרשת שאתהג).הקדוש מצוה
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כל הר קב  בספר חסידים, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָספר 

התעק  ל רים  ל אין  ְְְִִִֵֵֶַַָָָמצוה

[וען כ ם. נגד כר נטל ְְְֵֵֶֶַַָָ

כ , יט , רקים תתק"ס  ד לת ספרנְְְְִִֵַָ

.[כר הרים זי מצות ענין  ְְְְִִִִַַַָָָכא

ני"וכן לתלמידיו מען  רי  אמר ְְְִִִַַַַָָָ

מתי " נלמד ר"י, פר , ְְִִִֵֵַַ

 הארות

המה ומעט ראש קלות בה נוהגי אד שבני רואה
ממתנת בודאי זו מצוה הנה אותה, שמקיימי
בה, להזהר וישר כשר איש בה יבחר כי עד ומצפה
לכבוד באהבה לקיימה זו מצוה על רבי ולעורר

וכו' ס"ד)קוב"ה פרק הישר קב תרומה, פרשת הקדוש .(זוהר
אותהד) שיבקש מי ואי דורש לה שאי מצוה כל

לה שאי ומצוה  מצוה, כמת שהיא לפי תדרשנה
מקטרגת שהמצוה לעשותה, אחריה רדו רודפי

וכו' מכל שנתעלמתי אנכי גרועה כמה (ספרואומרת

ק"ה) אות חסידי.

צניעתא  25|הק מהְְִִִָָספרא ְַָָ

א)רתי סז, עלינ)יטין קדה ח בה , ְִִִֵָָָָ

הר"י  האלקי הא רצן ְְְֱִִֵַַַַָָָֹלקם

דה הר אמר עליו א ר ְְֲֶַַַָָָָָָֹזיע"א ,

א) קנו, עלמא(וצא ל דנהיר מען  רי ְְְִִִֵֵַַָָָָ

גיניה נהרין בצינין וכה  ְְְְִִִִֵַַָָָָא רייתא

.(עכ "ל)

זהוכּמ ה  רנלד תראהנצר רא  ְְְִֵֶָָָָָָ

עליו יחאי ר מען  ְְִִַַַָָלרי 

טב וימליץ ,ינינ ב  ְְִֵֵֵֵֶַַָהל ם 

מהרה  נאל  זה  בזכ ת עדינְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

זיע"א חים יסף נר וכתב  ְְְֲִִֵֵַַַַָָָרחמים.

ההים על  והלם  חים ספר,ע"ד) ְְְְִִִִַַַַָ

עלי"ג) ת ינים  רא י ר" :נ ל ְְִִִֵֶַַַָָזה 

מה  י על  ס"ד  לי נראה ְְִִִִִַַַָָהים",

הפר ים   תב אות מ ' מערכת לפי  (דבש ְְִֶֶַָָ

ודטןג)  נח נו"ן יבר לעתיד :ְְִִִֵֶָָָָָָ
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כל הר קב  בספר חסידים, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָספר 

התעק  ל רים  ל אין  ְְְִִִֵֵֶַַָָָמצוה

[וען כ ם. נגד כר נטל ְְְֵֵֶֶַַָָ

כ , יט , רקים תתק"ס  ד לת ספרנְְְְִִֵַָ

.[כר הרים זי מצות ענין  ְְְְִִִִַַַָָָכא

ני"וכן לתלמידיו מען  רי  אמר ְְְִִִַַַַָָָ

מתי " נלמד ר"י, פר , ְְִִִֵֵַַ

 הארות

המה ומעט ראש קלות בה נוהגי אד שבני רואה
ממתנת בודאי זו מצוה הנה אותה, שמקיימי
בה, להזהר וישר כשר איש בה יבחר כי עד ומצפה
לכבוד באהבה לקיימה זו מצוה על רבי ולעורר

וכו' ס"ד)קוב"ה פרק הישר קב תרומה, פרשת הקדוש .(זוהר
אותהד) שיבקש מי ואי דורש לה שאי מצוה כל

לה שאי ומצוה  מצוה, כמת שהיא לפי תדרשנה
מקטרגת שהמצוה לעשותה, אחריה רדו רודפי

וכו' מכל שנתעלמתי אנכי גרועה כמה (ספרואומרת

ק"ה) אות חסידי.

צניעתא  25|הק מהְְִִִָָספרא ְַָָ

א)רתי סז, עלינ)יטין קדה ח בה , ְִִִֵָָָָ

הר"י  האלקי הא רצן ְְְֱִִֵַַַַָָָֹלקם

דה הר אמר עליו א ר ְְֲֶַַַָָָָָָֹזיע"א ,

א) קנו, עלמא(וצא ל דנהיר מען  רי ְְְִִִֵֵַַָָָָ

גיניה נהרין בצינין וכה  ְְְְִִִִֵַַָָָָא רייתא

.(עכ "ל)

זהוכּמ ה  רנלד תראהנצר רא  ְְְִֵֶָָָָָָ

עליו יחאי ר מען  ְְִִַַַָָלרי 

טב וימליץ ,ינינ ב  ְְִֵֵֵֵֶַַָהל ם 

מהרה  נאל  זה  בזכ ת עדינְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

זיע"א חים יסף נר וכתב  ְְְֲִִֵֵַַַַָָָרחמים.

ההים על  והלם  חים ספר,ע"ד) ְְְְִִִִַַַַָ

עלי"ג) ת ינים  רא י ר" :נ ל ְְִִִֵֶַַַָָזה 

מה  י על  ס"ד  לי נראה ְְִִִִִַַַָָהים",

הפר ים   תב אות מ ' מערכת לפי  (דבש ְְִֶֶַָָ

ודטןג)  נח נו"ן יבר לעתיד :ְְִִִֵֶָָָָָָ
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כל הר קב  בספר חסידים, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָספר 

התעק  ל רים  ל אין  ְְְִִִֵֵֶַַָָָמצוה

[וען כ ם. נגד כר נטל ְְְֵֵֶֶַַָָ

כ , יט , רקים תתק"ס  ד לת ספרנְְְְִִֵַָ

.[כר הרים זי מצות ענין  ְְְְִִִִַַַָָָכא

ני"וכן לתלמידיו מען  רי  אמר ְְְִִִַַַַָָָ

מתי " נלמד ר"י, פר , ְְִִִֵֵַַ

 הארות

המה ומעט ראש קלות בה נוהגי אד שבני רואה
ממתנת בודאי זו מצוה הנה אותה, שמקיימי
בה, להזהר וישר כשר איש בה יבחר כי עד ומצפה
לכבוד באהבה לקיימה זו מצוה על רבי ולעורר

וכו' ס"ד)קוב"ה פרק הישר קב תרומה, פרשת הקדוש .(זוהר
אותהד) שיבקש מי ואי דורש לה שאי מצוה כל

לה שאי ומצוה  מצוה, כמת שהיא לפי תדרשנה
מקטרגת שהמצוה לעשותה, אחריה רדו רודפי

וכו' מכל שנתעלמתי אנכי גרועה כמה (ספרואומרת

ק"ה) אות חסידי.

צניעתא  25|הק מהְְִִִָָספרא ְַָָ

א)רתי סז, עלינ)יטין קדה ח בה , ְִִִֵָָָָ

הר"י  האלקי הא רצן ְְְֱִִֵַַַַָָָֹלקם

דה הר אמר עליו א ר ְְֲֶַַַָָָָָָֹזיע"א ,

א) קנו, עלמא(וצא ל דנהיר מען  רי ְְְִִִֵֵַַָָָָ

גיניה נהרין בצינין וכה  ְְְְִִִִֵַַָָָָא רייתא

.(עכ "ל)

זהוכּמ ה  רנלד תראהנצר רא  ְְְִֵֶָָָָָָ

עליו יחאי ר מען  ְְִִַַַָָלרי 

טב וימליץ ,ינינ ב  ְְִֵֵֵֵֶַַָהל ם 

מהרה  נאל  זה  בזכ ת עדינְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

זיע"א חים יסף נר וכתב  ְְְֲִִֵֵַַַַָָָרחמים.

ההים על  והלם  חים ספר,ע"ד) ְְְְִִִִַַַַָ

עלי"ג) ת ינים  רא י ר" :נ ל ְְִִִֵֶַַַָָזה 

מה  י על  ס"ד  לי נראה ְְִִִִִַַַָָהים",

הפר ים   תב אות מ ' מערכת לפי  (דבש ְְִֶֶַָָ

ודטןג)  נח נו"ן יבר לעתיד :ְְִִִֵֶָָָָָָ
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כל הר קב  בספר חסידים, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָספר 

התעק  ל רים  ל אין  ְְְִִִֵֵֶַַָָָמצוה

[וען כ ם. נגד כר נטל ְְְֵֵֶֶַַָָ

כ , יט , רקים תתק"ס  ד לת ספרנְְְְִִֵַָ

.[כר הרים זי מצות ענין  ְְְְִִִִַַַָָָכא

ני"וכן לתלמידיו מען  רי  אמר ְְְִִִַַַַָָָ

מתי " נלמד ר"י, פר , ְְִִִֵֵַַ

 הארות

המה ומעט ראש קלות בה נוהגי אד שבני רואה
ממתנת בודאי זו מצוה הנה אותה, שמקיימי
בה, להזהר וישר כשר איש בה יבחר כי עד ומצפה
לכבוד באהבה לקיימה זו מצוה על רבי ולעורר

וכו' ס"ד)קוב"ה פרק הישר קב תרומה, פרשת הקדוש .(זוהר
אותהד) שיבקש מי ואי דורש לה שאי מצוה כל

לה שאי ומצוה  מצוה, כמת שהיא לפי תדרשנה
מקטרגת שהמצוה לעשותה, אחריה רדו רודפי

וכו' מכל שנתעלמתי אנכי גרועה כמה (ספרואומרת

ק"ה) אות חסידי.

צניעתא  25|הק מהְְִִִָָספרא ְַָָ

א)רתי סז, עלינ)יטין קדה ח בה , ְִִִֵָָָָ

הר"י  האלקי הא רצן ְְְֱִִֵַַַַָָָֹלקם

דה הר אמר עליו א ר ְְֲֶַַַָָָָָָֹזיע"א ,

א) קנו, עלמא(וצא ל דנהיר מען  רי ְְְִִִֵֵַַָָָָ

גיניה נהרין בצינין וכה  ְְְְִִִִֵַַָָָָא רייתא

.(עכ "ל)

זהוכּמ ה  רנלד תראהנצר רא  ְְְִֵֶָָָָָָ

עליו יחאי ר מען  ְְִִַַַָָלרי 

טב וימליץ ,ינינ ב  ְְִֵֵֵֵֶַַָהל ם 

מהרה  נאל  זה  בזכ ת עדינְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

זיע"א חים יסף נר וכתב  ְְְֲִִֵֵַַַַָָָרחמים.

ההים על  והלם  חים ספר,ע"ד) ְְְְִִִִַַַַָ

עלי"ג) ת ינים  רא י ר" :נ ל ְְִִִֵֶַַַָָזה 

מה  י על  ס"ד  לי נראה ְְִִִִִַַַָָהים",

הפר ים   תב אות מ ' מערכת לפי  (דבש ְְִֶֶַָָ

ודטןג)  נח נו"ן יבר לעתיד :ְְִִִֵֶָָָָָָ
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אתתמ"יויהיה  ה א ואז  ,משי"ח, ְְְִִֶָ

– ת ינים " ראי ר" לוזה ל "ן  ְְְִִִֵֶֶַַָָ

וטן נח ה הרה ים"על  זכ ת  " ְְִִַַַַָָָָָ

רת בזכת  עכ "ל. ים , מי  ְִֵֶַָ

הקראת מהינה  רה מ"יההר  ְְִִֵֵֶַַַַָָֹ

מ יח  ביאת הלמה  לגאה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֻנז ה

מןצד יפקן א "בספרא רחמים , קנ ְְְְְֲִִִִִֵַָָ

ן אמן  בימינ מהרה רחמי", ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָגלתא

רצן. ְִֶָיהיה



 הארות

דו. גימטריהמשיחכוונתו הכולל עושברתשט" ,
ושט נחש על המרמז רבי לשו "תניני ראשי
ראש את ישבר "מי" הנקראת התורה ידי שעל

בב"א. דוד ב משיח יצמח ומזה
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אתתמ"יויהיה  ה א ואז  ,משי"ח, ְְְִִֶָ

– ת ינים " ראי ר" לוזה ל "ן  ְְְִִִֵֶֶַַָָ

וטן נח ה הרה ים"על  זכ ת  " ְְִִַַַַָָָָָ

רת בזכת  עכ "ל. ים , מי  ְִֵֶַָ

הקראת מהינה  רה מ"יההר  ְְִִֵֵֶַַַַָָֹ

מ יח  ביאת הלמה  לגאה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֻנז ה

מןצד יפקן א "בספרא רחמים , קנ ְְְְְֲִִִִִֵַָָ

ן אמן  בימינ מהרה רחמי", ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָגלתא

רצן. ְִֶָיהיה



 הארות

דו. גימטריהמשיחכוונתו הכולל עושברתשט" ,
ושט נחש על המרמז רבי לשו "תניני ראשי
ראש את ישבר "מי" הנקראת התורה ידי שעל
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רבּ ימאן אמר דספרא. צניעוּ תא 
אינּ וּ ן ּפ רקין חמׁש ה ׁש מעוֹ ן,

ארעא. כּ ל וּ מליין רב, בּ היכל דּ כלילן

מכּ לּ הוּ אמר הני, כּ לילן אי יהוּ דה, רבּ י 
עדיפי.

דּ עאלאמר למאן הוּ א, הכי ׁש מעוֹ ן, רבּ י 
לאו ונפק עאל דּ לא וּ למאן ונפק,

הכי.

בּ ינימתלא דיוּ ריּה  דּ הוה נׁש  לבר 
מתא. בּ דּ יוּ רי ידע ולא טוּ רין,
חד יוֹ מא בּ גוּ פייהוּ . חּט י ואכיל חּט ין זרע
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אמרוּ  לּמ ה. דּ נא נׁש , בּ ר ההוּ א אמר טבא.
לחדא וטעם אכל למיכל. הוּ א נהמא
אמרוּ  דּ א. אתעביד וּ מּמ ה אמר לחכּ יּה .

גּ ריצי ליּה  אקריבוּ  לבתר דּ ליׁש יןןמחטין. 
מּמ ה ואלּ ין אמר מנּ ייהוּ , טעם בּ מׁש חא.
אקריבוּ  לבתר מחטין. אמרוּ  אתעבידוּ .
בּ דּ וּ בׁש א דּ ליׁש ין מלכין, טריקי ליּה 
אתעבידוּ . מּמ ה ואלּ ין אמר וּ מׁש חא.
דכל מארי אנא ודּ אי אמר מחטין. אמרוּ 
דּ איהוּ  אלּ ין דכל עּק רא אכיל דּ אנא אלּ ין,

בּ גין חּט ה.  מעדוּ ני דעּת א ההוּ א 
ידע לא מאןעלמא , ּכ מנּ יּה . ואתאבידוּ  

עדוּ נין בּ כלּ הוּ  ידע ולא כּ ללא, דּ נקיט
כללא. מההוּ א דּ נפקין דּ מהניין,



צניעתא  ג |הקדמהְְִִִָָספרא

דצניעות ספרא א הקדמת

     ? 
,       ,  
      
        , 
    ,      
      
   ,      ? 
      
     
       

         )(,
.      

      
:   

צניעתא הקדמה|ב  ְְִִִָָספרא

אמרוּ  לּמ ה. דּ נא נׁש , בּ ר ההוּ א אמר טבא.
לחדא וטעם אכל למיכל. הוּ א נהמא
אמרוּ  דּ א. אתעביד וּ מּמ ה אמר לחכּ יּה .

גּ ריצי ליּה  אקריבוּ  לבתר דּ ליׁש יןןמחטין. 
מּמ ה ואלּ ין אמר מנּ ייהוּ , טעם בּ מׁש חא.
אקריבוּ  לבתר מחטין. אמרוּ  אתעבידוּ .
בּ דּ וּ בׁש א דּ ליׁש ין מלכין, טריקי ליּה 
אתעבידוּ . מּמ ה ואלּ ין אמר וּ מׁש חא.
דכל מארי אנא ודּ אי אמר מחטין. אמרוּ 
דּ איהוּ  אלּ ין דכל עּק רא אכיל דּ אנא אלּ ין,

בּ גין חּט ה.  מעדוּ ני דעּת א ההוּ א 
ידע לא מאןעלמא , ּכ מנּ יּה . ואתאבידוּ  

עדוּ נין בּ כלּ הוּ  ידע ולא כּ ללא, דּ נקיט
כללא. מההוּ א דּ נפקין דּ מהניין,





צניעתא  ג |הקדמהְְִִִָָספרא

דצניעות ספרא א הקדמת

     ? 
,       ,  
      
        , 
    ,      
      
   ,      ? 
      
     
       

         )(,
.      

      
:   

צניעתא הקדמה|ב  ְְִִִָָספרא

אמרוּ  לּמ ה. דּ נא נׁש , בּ ר ההוּ א אמר טבא.
לחדא וטעם אכל למיכל. הוּ א נהמא
אמרוּ  דּ א. אתעביד וּ מּמ ה אמר לחכּ יּה .

גּ ריצי ליּה  אקריבוּ  לבתר דּ ליׁש יןןמחטין. 
מּמ ה ואלּ ין אמר מנּ ייהוּ , טעם בּ מׁש חא.
אקריבוּ  לבתר מחטין. אמרוּ  אתעבידוּ .
בּ דּ וּ בׁש א דּ ליׁש ין מלכין, טריקי ליּה 
אתעבידוּ . מּמ ה ואלּ ין אמר וּ מׁש חא.
דכל מארי אנא ודּ אי אמר מחטין. אמרוּ 
דּ איהוּ  אלּ ין דכל עּק רא אכיל דּ אנא אלּ ין,

בּ גין חּט ה.  מעדוּ ני דעּת א ההוּ א 
ידע לא מאןעלמא , ּכ מנּ יּה . ואתאבידוּ  

עדוּ נין בּ כלּ הוּ  ידע ולא כּ ללא, דּ נקיט
כללא. מההוּ א דּ נפקין דּ מהניין,



צניעתא  ג |הקדמהְְִִִָָספרא

דצניעות ספרא א הקדמת

     ? 
,       ,  
      
        , 
    ,      
      
   ,      ? 
      
     
       

         )(,
.      

      
:   

צניעתא הקדמה|ב  ְְִִִָָספרא

אמרוּ  לּמ ה. דּ נא נׁש , בּ ר ההוּ א אמר טבא.
לחדא וטעם אכל למיכל. הוּ א נהמא
אמרוּ  דּ א. אתעביד וּ מּמ ה אמר לחכּ יּה .

גּ ריצי ליּה  אקריבוּ  לבתר דּ ליׁש יןןמחטין. 
מּמ ה ואלּ ין אמר מנּ ייהוּ , טעם בּ מׁש חא.
אקריבוּ  לבתר מחטין. אמרוּ  אתעבידוּ .
בּ דּ וּ בׁש א דּ ליׁש ין מלכין, טריקי ליּה 
אתעבידוּ . מּמ ה ואלּ ין אמר וּ מׁש חא.
דכל מארי אנא ודּ אי אמר מחטין. אמרוּ 
דּ איהוּ  אלּ ין דכל עּק רא אכיל דּ אנא אלּ ין,

בּ גין חּט ה.  מעדוּ ני דעּת א ההוּ א 
ידע לא מאןעלמא , ּכ מנּ יּה . ואתאבידוּ  

עדוּ נין בּ כלּ הוּ  ידע ולא כּ ללא, דּ נקיט
כללא. מההוּ א דּ נפקין דּ מהניין,





צניעתא הקדמה|ד ְְִִִָָספרא

   ,  
    ,   
,        
,    
  ,     

.   

,       
,       
  ,    
  ?        
,   ,   
  ,       
  ?      , 
     .  ,
  , ,    ,   
  . ,   ? 
,        

צניעתא  ה |הקדמהְְִִִָָספרא

,  ,     
 ,  ?     

.  

   ,  ,    
     
      ,  
    .    
      

.  

    "    
      
   ,      
      

.  

       
,"     
         

צניעתא הקדמה|ד ְְִִִָָספרא

   ,  
    ,   
,        
,    
  ,     

.   

,       
,       
  ,    
  ?        
,   ,   
  ,       
  ?      , 
     .  ,
  , ,    ,   
  . ,   ? 
,        

צניעתא  ה |הקדמהְְִִִָָספרא

,  ,     
 ,  ?     

.  

   ,  ,    
     
      ,  
    .    
      

.  

    "    
      
   ,      
      

.  

       
,"     
         



צניעתא הקדמה|ד ְְִִִָָספרא

   ,  
    ,   
,        
,    
  ,     

.   

,       
,       
  ,    
  ?        
,   ,   
  ,       
  ?      , 
     .  ,
  , ,    ,   
  . ,   ? 
,        

צניעתא  ה |הקדמהְְִִִָָספרא

,  ,     
 ,  ?     

.  

   ,  ,    
     
      ,  
    .    
      

.  

    "    
      
   ,      
      

.  

       
,"     
         

צניעתא הקדמה|ד ְְִִִָָספרא

   ,  
    ,   
,        
,    
  ,     

.   

,       
,       
  ,    
  ?        
,   ,   
  ,       
  ?      , 
     .  ,
  , ,    ,   
  . ,   ? 
,        

צניעתא  ה |הקדמהְְִִִָָספרא

,  ,     
 ,  ?     

.  

   ,  ,    
     
      ,  
    .    
      

.  

    "    
      
   ,      
      

.  

       
,"     
         



צניעתא הקדמה|ו ְְִִִָָספרא

    " "
      
        
       

.  , 

 ," "    
"       

       "
        
       
    ,  
          
." "     

     
          ,
      , 
      

צניעתא  ז |הקדמהְְִִִָָספרא

   
. 

    
     ,    
        
         
.'       

    
   ,  
     
    ,  
 ,    
       
      
    
   
        

צניעתא הקדמה|ו ְְִִִָָספרא

    " "
      
        
       

.  , 

 ," "    
"       

       "
        
       
    ,  
          
." "     

     
          ,
      , 
      

צניעתא  ז |הקדמהְְִִִָָספרא

   
. 

    
     ,    
        
         
.'       

    
   ,  
     
    ,  
 ,    
       
      
    
   
        



צניעתא הקדמה|ו ְְִִִָָספרא

    " "
      
        
       

.  , 

 ," "    
"       

       "
        
       
    ,  
          
." "     

     
          ,
      , 
      

צניעתא  ז |הקדמהְְִִִָָספרא

   
. 

    
     ,    
        
         
.'       

    
   ,  
     
    ,  
 ,    
       
      
    
   
        

צניעתא הקדמה|ו ְְִִִָָספרא

    " "
      
        
       

.  , 

 ," "    
"       

       "
        
       
    ,  
          
." "     

     
          ,
      , 
      

צניעתא  ז |הקדמהְְִִִָָספרא

   
. 

    
     ,    
        
         
.'       

    
   ,  
     
    ,  
 ,    
       
      
    
   
        



צניעתא הקדמה|ח  ְְִִִָָספרא

      ,
. 

      
 "    " 
      
        
     
  ,     
         
  ,  
  '   , 
    
    ,  
        
      

.    



צניעתא  לי ְְִִִָָספרא ט|א ל ד ִ

הזּ וֹ הר ספר
דּ צניעוּ תא ספרא

ע"א קעט עד ע"א קעו תרומה פרשת זוהר

קדמאה ïְְִַָָָרקא

ספרא,ּת אנא דּ צניעוּ תא, ספרא . 
ׁש קי א א.בּ מתקדּ  

מתקדּ עד הוה הווֹ א,א א 
וּ מ בּ אּפ ין, אּפ ין כיןמׁש גּ יחין 

וזיּ וּ ניהוֹ ן מיתוּ , אקדמאין 

דצניעתא  ספרא הצניעות אנא, שספר למדנו , ְְְִִָָָָ

הוא מתקלא הזה , קיל השקול ספרא, ספר , ְְְְְִִַָָָ

דבור בו ואין  יתר, דבר בו ואין הקודש , במאזני
החכמה לים ויורד נוקב ומפרשים)שאינו הסולם זוהר  .(תכ"ד 
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ע"א קעט עד ע"א קעו תרומה פרשת זוהר

קדמאה ïְְִַָָָרקא

ספרא,ּת אנא דּ צניעוּ תא, ספרא . 
ׁש קי א א.בּ מתקדּ  

מתקדּ עד הוה הווֹ א,א א 
וּ מ בּ אּפ ין, אּפ ין כיןמׁש גּ יחין 

וזיּ וּ ניהוֹ ן מיתוּ , אקדמאין 
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דבור בו ואין  יתר, דבר בו ואין הקודש , במאזני
החכמה לים ויורד נוקב ומפרשים)שאינו הסולם זוהר  .(תכ"ד 
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לי |י א ל ד צניעתא ִ ְְִִִָָספרא

אתבּ ּט  וארעא עדאׁש ּת כּ חוּ , ת. 
דּ כ דּ כּס וּ פא כּ סוּ פין,דּ ריׁש א 

.ואחסין אתקין, דּ יקר ׁש י בוּ  
ּת מתקהאי דּ א בּ אתר אי 

אתק אינּ וּ ןהוה, בּ יּה  וּ  
מתקדּ  אׁש ּת כּ חוּ . קאיםא א 

ובּ גוּ פיּה . אתאחד, אתחזי.א א 
ס סבּ יּה  וּ ביּה  דּ יקוּ , הווֹ ,קין א 

ויהוין. והווֹ ,
ואזדּ ּמ ן,סתרא אתּת קּ ן סתרא, גּ וֹ  

גּ וּ  מגּ בּ חד ייאּת א, 
דּ בדוֹ ט דּ אויראא קרוּ מא חא. 

ּת  נקי עמר אינּ וּ ן וסתים,  ּאזדּ כיין 
ׁש קוּ  אתגּ בּ  דּ רעוין רעוא יאא, 

צניעתא  לי ְְִִִָָספרא יא |א ל ד ִ

ּפ קיחאבּ צ אׁש גּ חא דּ תּת אי, וֹ תא 
אׁש גּ חוּ תאדּ  ּת דירא, ונטיר נאים א 

דּ ע דּ נהירוּ  בּ אׁש גּ חוּ תא אהדתּת א, 
,ׁש קא דּ פרדּ  נוּ קבין ּת רין , 

רוּ חא א.כואתער 

אבּ ראׁש ית את■בּ רא הים 
הארץ ואת המים

ע ׁש ית בּ רא בּ ראׁש ית ייהוּ ,ׁש יּת א, 
ותהוּ כּ וּ  מבעהתּת א, יין 

דּ יקּ ירוּ תא,גדּ גּ וּ  יקירוּ  עד תא 
ּת ניינא והאוהארץ ׁש בּ ן, בּ חוּ  או 
וּ מהה דּ אתאּת מר, נפקא,יא ּט ייא 

דּ כתיב אׁש ר האדמה מן 
ובהוּ יהואררה תהוּ  היתה . 
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מתקדּ  אׁש ּת כּ חוּ . קאיםא א 

ובּ גוּ פיּה . אתאחד, אתחזי.א א 
ס סבּ יּה  וּ ביּה  דּ יקוּ , הווֹ ,קין א 

ויהוין. והווֹ ,
ואזדּ ּמ ן,סתרא אתּת קּ ן סתרא, גּ וֹ  

גּ וּ  מגּ בּ חד ייאּת א, 
דּ בדוֹ ט דּ אויראא קרוּ מא חא. 
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דּ יקּ ירוּ תא,גדּ גּ וּ  יקירוּ  עד תא 
ּת ניינא והאוהארץ ׁש בּ ן, בּ חוּ  או 
וּ מהה דּ אתאּת מר, נפקא,יא ּט ייא 

דּ כתיב אׁש ר האדמה מן 
ובהוּ יהואררה תהוּ  היתה . 
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ע  וחׁשא ורוּ ח תהוֹ ם הים■ּפ ני 
ע ּת מרחפת הּמ ים. יסר,ּפ ני 

בּ תּת  דּ יקירוּ תא.יין יקירוּ  יסר 

ּת אׁש יּת א ׁש נין, ׁש יּת אפי בּ  יין 
ע ׁש ביעאה ייהוּ ,קדמאי, 

בּ  כּ דּ אתּת קּ ף ויתחריב אחוֹ דוֹ י. 
תהוּ  היתה דּ כתיב ׁש עּת י, בּ תריסר

ּת  וגוֹ ', יקיםובהוּ  בּ רחמי,יסר וֹ ן 
וקמוּ  בּ קדמיתא, ׁש ן וּ מתחדּ   

בּ רא,כּ  דּ כתיב בּ גין ׁש יּת א. אינּ וּ ן 
הותוּ  דּ הא היתה, כּ תיב בתר 

וּ  וחׁש ,ודּ אי, ובהוּ  תהוּ  בּס וֹ ף 
 יהוונשׂ גּ ב  ֹבדּ ו 

ההוּ א. בּ יוֹ ם

צניעתא  לי ְְִִִָָספרא יג |א ל ד ִ

ארי,דּ גוּ פיגּ  דחויא כּ חיזוּ  יפין 
וּ וּ מתּפ ט כאן,כאן 

ריׁש א בּ ריׁש א, אחידזנבּ א 
וגניז. נטר וזעים, אעבר אכּ תפין,

אתגּ אחד זעירין, יוֹ מין ייאף 
 ּקוסנּפ ירא בּ קטרוֹ י, טרא 

דיּמ א בּ מיין ׁש יּה  רי אּת בר בּ עדבּ וֹ י,
דּ כתיב רבּ א, ראׁש י ׁש בּ רּת  

ע חדתנּ ינים הווֹ , ּת רין הּמ ים, 
ראׁש י, חסר. כּ תיב ּת נּ ינם אתחזרוּ ,

אמר דאּת  כּ מה ע וּ דמוּ ת 
רקיע. החיּ ה ראׁש י

אוֹ ר,■אויּ אמר ויהי אוֹ ר יהי הים 
דּ כתיבהיינוּ  כּ י 
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  ֹעו יסוֹ ד נהירוצדּ יק ם, 
וּ מעבּ ר ונהיר בּ תרין, נוּ קבּ א.יו"ד 

בּ  יו"ד חוֹ דוֹ י,אתייחד  

בּ דרגּ וֹ יס א,עיאעייק 
איּמ א ואתנהירת נוּ קבּ א, אתחׁש כא

וּ מתּפ ּת חא  ,בּ תרעוֹ י 
דּ כ מפּת חא ׁש ית,יאתא בּ  

ואחיד ּפ תחהא, תּת אוּ מכסיא 
 ּו וויהאי דּ גהאי, ימאן 

בּפ תחהא. 
ôניינא ïְְִִָָָרקא

אמהימנוּ תא.דּ יקנא 
דּ היא בּ גין אדכּ ר,

דכ נפקת,יקירוּ תא מאוּ דנין א. 
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ס דבסיטא, ונחיתבּ סחרנהא יק 
חו בּ וחוּ טא מתרא, ּפ רׁש ,תיסר 

כּ תיבדּ ביקּ ירוּ תאבּ יקּ ירא ההיא 
 ■ו ׁש  אי בּ ּה  עבר יׁש ב■א א 

אדם ׁש ם, אדםאדם הוּ א, אבר 
כּ יכּ  בּ תהכא, איׁש . יסרׁש כּ ן 

ארבּ ע מתּפ רׁש ן, מבּ וּ עין נביעין
אׁש קיוּ ןבּ  ּת ׁש עה אסּת מרוּ , חוֹ דוֹ י 

גוּ פא . 

ּפ תחא(ּת יקוּ נא מקּ ּמ י קדמאה) 
יקירוּ  ׁש ארי דאדנין,

.אתּת קן ּׁש ּפ ירו בּ  נחית 
ריׁש א מהאי דשׂ פוון. האיבריׁש א 

קאים. דנפיקריׁש א ארחא 
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דּ פרדּ שׂ קא, נוּ קבין ּת רין ּת חוֹ ת
,חוֹ בה דּ כתיבאעבּ רא  

ע עבוֹ ר ּפ ׁש ע.ותפארּת וֹ  

שׂ ערא אסחר שׂ פוון ריׁש אּת חוֹ ת 
נפיקאחרא. אחרא ארחא 

ּת קרוּ בּת אּת חוֹ תוֹ י. חפי 
דדבוּ סמא, א.עיריׁש א 

אתחזוּ ן ּת ּפ וּ חין אנהראּת רין 
דּ כמזּ בּ וּ צינין. ּת א ייאא, 

ּת עד בּ יּה  עבּ א, ותּת אין.יין אין 
דּ ת דּ אייןאינּ וּ ן נפקין א 

דּ א. עמן זעירין חפיין 
גּ רוֹ נא ,רברבין דּ יקירוּ , 

ׁש  בׁש יעוּ רא ים.מתׁש ערין 

צניעתא  לי ְְִִִָָספרא יט|בל ד ִ
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לי |כ בל ד צניעתא ִ ְְִִִָָספרא

בּ תׁש עה נפׁש וֹ תיכם את וענּ יתם
.בּ ערב חדׁש    

הח אּת ה יהוה הראוֹ תוֹ תאדני 
גּ ד את עבד ׁש את יהו"ה .ים 

דא ברחיׁש וּ תא והכא בּ סטרוֹ י.
ׁש דארעא, יהיא כתיב,ים. א 

ע יו"ד ויּ יצרקרינן. תּת אה, יו"ד אה 
ע ּת ּת אה,י' י' עאה י'י' אה, 

כּ  בגווייהוּ . ה' דׁש ּת ּת אה. ימוּ .א 
וׁש  אתעקרכאים, סטר. 

ואׁש ּת י דא, ׁש מא אתר מהאי 
ויּ ּט ע כּ תיב יהובּ אחרא,  

יו"ד■א בּ ין ה' – דּ יה"י,הים. יו"ד 
דעּת יקא, ׁש קא דפרדּ  נׁש בא

צניעתא  לי ְְִִִָָספרא כא |בל ד ִ

 ּב דאנּפ ין רוּ חאזעירא אא 
אׁש ּת כ בּ ה"א, ה"אאתקיּ ים. 

דּ כתיבע ּת ּת אה, ה"א אה  
א אדני הים.■אהּה  

בּ רוּ חאדּ קטפין,בּ קיטפוֹ י 
עדמתק י' יה"ו. אהין, 

בּ קטרא דאתעּט ר  

ע קרוּ מא היא אהדעּת יקא, 
ע ה"א וסתים.  ּדאזדּ כ,אה 

דנוּ קבין בּ רוּ חא דּ אתעּט ר
דּ נפיק ׁש קא, ו'דּ פרדּ  אחייא. 

דקרדּ ינוּ תאע בּ וּ צינא אה, 
בּ סטרוֹ י, דאתעּט ר  

אתוון ואתכּ מתּפ טן וּ בתר, 
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בּ עטרוֹ י,יו"ד סתים דּ עּת יקא
ׁש מא אׁש ּת כח■בּ גין א 

ואינקיב בּ אחרא אתּפ תח ה"א
בּ תקוּ נין. ואׁש ּת כח נוּ קבין, בּ תרין
דּ כתיב, בּ אחרא, אתּפ תח ו"ו

   ֹהודוֹ די.מיׁש רים 
דקרדּ ינוּ תא מכסיאבּ בוּ צינא 

פתחא.
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שׂ ים כּ וֹ כבים בּ ין ואם ׁש ר כּ נּ  ּת גבּ יה
.אוֹ ריד מם  ּקנ
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הארץוּת וֹ צא  .ׁש א דּ  
אתנטע. ׁש מא כּ ד אימתי,
אזדּ מן. ונצוֹ צא נפיק, אוירא וּ כדין

   ּגּ ו ּת אגחד 
ט בּ סטרוֹ י, מאתּפ ט עא ּה ,י 

גווני. דּ תרי

רׁש ימין,חתּת  דּ אתוון ין 
בּ יּה .אתגּ  יין 

אוּ כּ מין  ּת ייןכּ ערבאה 
דּ ע עמיקין, יכינוּ קבין א 
וּ שׂ מא ימינא חדמׁש מע הכא א. 

דקיק.עיארחא מצחאא 
דעד קטטוּ תא נהיר, בּ רא מא. 

בּ יּה . אׁש גּ ח רעוא עייניןכּ ד 

צניעתא  לי ְְִִִָָספרא כה |גל ד ִ

גווני,דּ ת קמייהוּ ת מרּת ת 
בּ ח כּ תיבאתסחן דנהיר. בא 

 ׁש ירוּ  תראינה עינינוה ים 
וּ כתיב ׁש אנן, י בּ ה.צדק ין 

עינ דסתים, עּת יקא ׁש אנן, נוה
פרצוּ פאכּ תיב. חוֹ טמא 

ּת דזעירא, תאׁש ּת מוֹ דעא. 
בּ נוּ קבוֹ י.ׁש  מּת וֹ קדין הוֹ בין 

עקימא, וּ ביׁש .דּ רגּ א טב מׁש מע 
כּ תיב יהואני  

וּ כתיב ׁש מי. הוּ א אני 
וּ כתיב ואחיּ ה. אמית ואני 

אסבּ וֹ  ואני .אא הוּ א 
ו אנחנוּ .עשׂ נוּ  וֹ  באחד והוּ א 
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וּ כתיב ׁש אנן, י בּ ה.צדק ין 
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לי |כו גל ד צניעתא ִ ְְִִִָָספרא

דּ סתים מאן אקרי הוּ א יׁש יבנּ וּ . וּ מי
דּ ו מאן הוּ א ׁש כיח, אזדּ מןא א 
 ּד מאן הוּ א בׁש מאעינא. אקרי א 

 .
כּ יכּ א' ו' ויו' אא' 

ה"ו.יכ אזי א' 
אא אזיף. אזי"ף יו"ד יו"ד, 
 ּמכ דּ סתים דּ יו"ד, אסתימין, 

כּ ד ווי ו"ד. בּ יּה  נהירמּת חבּ רן א 
בו"ד. י'

עאסּת כּ ד בּ חוֹ בי ו"ד מן י' מא,ק 
דכ עערייתא אׁש ּת כח, דּ אא 

כתיב אבי א■ערות 
אסּת תג וכד ה"א,ה. מן יו"ד יק 

צניעתא  לי ְְִִִָָספרא כז |גל ד ִ

אּמ ע וערות כּ תיב תג■דּ א הא 
היא  תג■אּמ אּמ א ערותּה . ה 

ודּ אי, היא אם בּ ינהכּ י 
וגוֹ '. תקרא

ôליתאה ïְְִִָָָרקא

אתמסרוּ ּת ׁש עה יקּ ירין ּת קּ וּ נין 
 ּכ מהדיקנא 

ו אתגּ דאתטּמ ר עא אהייא 
אׁש ּת כח. והאויקּ ירא  

גּ נזיּה  .קרא 

עּת יקוּ נא נימין דדיקנא, קדמאה 
דּ אדנין ּפ תחא מּק מי נימין

דפוּ מ ריׁש א מריׁש אא.עד 
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לי |כח  גל ד צניעתא ִ ְְִִִָָספרא

אׁש ּת כח. אחרא ריׁש א עד האי,
נוּ קבין ּת רין מּת חוֹ ת 

מ דארחא אתחזייא.ייא א 
עמהאי אתחפיּ ין עין 

גיסא. וּ מהאי בּ הוּ גיסא 
כּ וורדא. סוּ מקין ּת ּפ וּ חין אתחזּ יין

 ּת חוּ טא אוּ כּ מיןבּ חד יין 
חדּ וֹ י. עד שׂ פווןּת קּ יפין 

אתּפ נוּ ן. כּ וורדא סוּ מקין 

וּ מחפיין בּ גרוֹ נא, נחתין זעירין
וּ זעיריןא.קד רברבין 

כּ גידין   ּׁש קּ ו א.בּ  
מאןבּ א ותּק יף גּ יבּ ר אׁש ּת כּ ח ין 

כח.דּ אׁש ּת  

צניעתא  לי ְְִִִָָספרא כט|גל ד ִ
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סבבוּ ני,כּ  וּ גּ וֹ ים אגּ נאאסחרא 
עשׂ ב,ע ׁש א, דּ  הארץ, וּת וֹ צא וֹ י. 

זרע, עוֹ שׂ המזריע, ועץ מינהוּ , 
בוֹ , זרעוֹ  אׁש ר מינהוּ פרי, 

  א ּת ׁש עה , ּאתעקרו ין 
ׁש  ואׁש ּת יממא בתרוּ ים, 

ׁש  ׁש מא דּ כתיבים,בּ   ויּ ּט ע 
יהו ּת קּ וּ נין■א הים. 

בּ ת איהידּ דיקנא אׁש ּת כּ חן, יסר 
ע בּ תׁש עהדּ היא ּת ּת אה אה, 

אתגּ  אתוון כ"ב יפוּ אתחזוּ ן, 
בּ גוֹ וניהוֹ ן . 
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לי |ל  דל ד צניעתא ִ ְְִִִָָספרא

האיע      

חדּ יקנא דּ אחיד מא 
ע נׁש  בּ ידיּה ,דּ בר אה   

     ׁש ,ים 
כּ  יכּ נעוּ ן, ּת חוֹ תוֹ י שׂ נאין בּ מאריּה , 

ע דּ יקנא בּ תּת אהׁש כּ ן דּ נהירא אה 
 דּ ע ,,אקרי חסד רב אה 

אצטרי כּ ד סתם, חס"ד בּ זעירא
חסד. רב ואקרי אנהר דנהירוּ  

       

       

        

       

 . 

צניעתא  לי ְְִִִָָספרא לא |דל ד ִ

אכּ תיב הּמ ים■ויּ אמר יׁש רצוּ  הים 
חיּ ה נפׁש  ׁש רץ  , 

וֹ מרכּ   ט אתּפ י"ה, 
כּ  בּ דא, דּ דא אתרחׁש וּ ןנהירוּ  א 

בּ יׁש ן, מים טבאן מים חדא, בּ זמנא
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  .ביׁש א חיּ ה טבא,
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ׁש  ׁש מא בּ  כּ דדּ אתעביד ים, 
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אכּ  דּ דכר, סטרא יהו"ה םהי■א, 
דּ כוּ רא, אתּפ ׁש ט דּ נוּ קבּ א. סטרא
בּ פוּ מיּה  כּ אּמ א, בּ תקּ וּ נוֹ י, ואתּת קּ ן

מ דּ אתבּ טדּ אמה, הכאכין וּ  
אתקיּ ימוּ .

בּ ריׁש א,דּ ינין ּת קּ יפין דּ דכוּ רא 
דּ נוּ קבּ א נייחין, בּ סוֹ פא
דּ קיּט וּ רא, קוּ נטירין וי"ה בּ איפכא.
זעירא י' ׁש קיעין, בּ עטפוֹ י
אתבּ סמוּ  אי אׁש ּת כח. בּ גווהא
חויא אתא עּת יקא. בּ עא דינין

דזוּ המאע וקינּ א נוּ קבּ א, 
בּ גווּה , מדוֹ ראאתּת קּ ן מעבּ ד 
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וע ׁש ין, בּ י וקעוּ דרוּ חין פוּ ריןטין 
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בּ כבּ האי בּ תרין וּ פרטאדם 
וּ כאתכּ  בּ פרט ,וּ , 

וּ שׂ מא ימינא וּ דרוֹ עין, דּ אׁש וֹ קין א, 
דּ כראתּפ  אתּת קּ ן בּ סטרוֹ י. ג 

ו', נוּ קבּ א, ה' דּ כר, י' יה"ו, ונוּ קבּ א
כּ תיב  ,בּ ראם וּ נקבה זכר 

אדם. ׁש מם את ויּ קרא אוֹ תם, ויבר
ע יתיב דאדם, וּ פרצוּ פא דּ יּ וֹ קנא 

וּ כתיב כּ רסיא,  וע 
אדם כּ מראה דּ מוּ ת הכּ ּס א דּ מוּ ת

מע ה.מעיו 
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אחר,דּ בר   ּיׁש רצו 
ירחׁש וּ ן, ּת רגּ וּ ם הּמ ים,

בּ שׂ פוותיּה כּ  מרחׁש ין כּ ד וֹ מר 
צ וּ בנקיוּ תּפ תגּ מי בּ זכוּ תא, וֹ תא, 

נפׁש א רחיׁש  הוה וּ במיא דּ עּת א,
חיּ תא.

נׁש וכד בּ ר צבּ עי וֹ תיּה סדּ רא 
, מרחׁש ןמאריּה ושׂ פוותיּה  

מּת ּת א גּ וונא קאסא,עיבּ האי 
דּ מאריּה , ׁש קיוּ יקרא דּ  אתר 

ונפיק, נגיד דּ בירא, בתרדּ עמיקוּ  
מינגּ יד תּת א,אעיאמׁש כא 

דּ נח ׁש קיא דּ רגּ אכא,מההוּ א 
בּ תראה דּ רגּ א עד ודרגּ א,

צניעתא  לי ְְִִִָָספרא לה |דל ד ִ

נדבה מעיכאמׁש כא אא 
,תּת אבּ עי קׁש ראבתר קרא 

דּ מהימנוּ תא,בּ כ דכוּ נה קׁש רא א, 
כּ  ׁש אמׁש אויעבּ דוּ ן בּ ין ּת אוֹ הי, 

בּ  ׁש אדּ צּ בּ וּ רא דּ יחידא.ין ּת א 

ׁש א נׁש דּ איתּת אוּ  אׁש אבר 
מסוּ דרוֹ ת הן מּמ אריּה ,

בּ א אית גווני: בּ יתא.בט' פא 
מכי בּ אדכּ ר דקוּ דׁש אואית וֹ הי 

הוּ א, בּ רי  וחנּ וּ ן רחוּ ם 
דּ קוּ דׁש א יקּ ירן ׁש מהן בּ  אית וגוֹ '.
יהו, יּה , אהיה, כּ גוֹ ן הוּ א, בּ רי

אא יהוהים,■, ,צבאוֹ ת 
אדני. ׁש דּ י,

לי |לד דל ד צניעתא ִ ְְִִִָָספרא

אחר,דּ בר   ּיׁש רצו 
ירחׁש וּ ן, ּת רגּ וּ ם הּמ ים,

בּ שׂ פוותיּה כּ  מרחׁש ין כּ ד וֹ מר 
צ וּ בנקיוּ תּפ תגּ מי בּ זכוּ תא, וֹ תא, 

נפׁש א רחיׁש  הוה וּ במיא דּ עּת א,
חיּ תא.

נׁש וכד בּ ר צבּ עי וֹ תיּה סדּ רא 
, מרחׁש ןמאריּה ושׂ פוותיּה  

מּת ּת א גּ וונא קאסא,עיבּ האי 
דּ מאריּה , ׁש קיוּ יקרא דּ  אתר 
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בּ  ׁש אדּ צּ בּ וּ רא דּ יחידא.ין ּת א 

ׁש א נׁש דּ איתּת אוּ  אׁש אבר 
מסוּ דרוֹ ת הן מּמ אריּה ,

בּ א אית גווני: בּ יתא.בט' פא 
מכי בּ אדכּ ר דקוּ דׁש אואית וֹ הי 

הוּ א, בּ רי  וחנּ וּ ן רחוּ ם 
דּ קוּ דׁש א יקּ ירן ׁש מהן בּ  אית וגוֹ '.
יהו, יּה , אהיה, כּ גוֹ ן הוּ א, בּ רי

אא יהוהים,■, ,צבאוֹ ת 
אדני. ׁש דּ י,
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גּ בוּ רה ּת פארת נצח הוֹ ד יסוֹ ד
אית כּ תר. חכמה בּ ינה חסד
האבוֹ ת כּ גוֹ ן צדּ יקיּ יא, בּ אדכּ ר

והּמ  ׁש יריוהנּ ביאים בּ  אית כים. 
קבּ  בּ הוֹ ן דּ אית ׁש בּ חּת י, הוּ בתוּ  

ועיאמי דּ ידעּת ית. מאן מנּ הוֹ ן א 
ּת קּ וּ נין יאוּ ת.תקּ ן כּ דקא מאריּה  

ס בּ ידיעה מּת ּת אואית א.עיקא 
דּ ידע מאן ׁש פעאואית המׁש י 

וּ בכאמעי גווניתּת א. ט' 
גּ דוֹ א כּ ונה צריכא ואיין א,ה, 
דּ כתיבע קרא יּה    וּ בזי 

וּ .יק 

צניעתא  לי ְְִִִָָספרא לז |ה ל ד ִ

כּ וּ בכוּ נת דּ הוּ א ּת ריןיאמן, 
אדנ"י, יהו"ה ׁש מהן
בּ אוֹ צר וּ ברכוֹ הי, טוּ ביּה  גּ ניז והאחד

היכ בּ ּפ סוּ קהנּ קרא רמוּ ז והוּ א , 
  ויהוה בּ היכ ֹקדׁש ו 

וּ  מּפ ניו, רבּ וֹ תינוּ הס רמזוּ  דּ א 

אדנ"י יה "ה  מהן רין  כליל הא אמן, ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָֹבכוונת

גימטריה אמן כי  אדני , הויה שמות  ב' כולל שהוא
צ"א, בגימטריא הם שמות  הב' אלו וכן (כלומרצ "א

זו "ן) יחוד סוד שהם  שמות הב' אלו  ליחד  ְֶָָוהאחד,שיכון

היכל, הקרא  אצר ברכהי, ביט והשם ניז ְְְִִִִֵֵַָָָָ

וברכותיו החסד, שהוא טובו גונז ז"א, שהוא הויה,
שם  שהוא היכל, הנקרא באוצר הגבורה שהיא

מלכות , שהיא היכל  שבגימטריא רמוזאדנ"י והוא 
מניו " הס קד היכל  "וה' שם בפסוק, פרוש  , ְְְִֵַַָָָ

כמנין היכל  שבגימטריא אדנ"י  בשם מלובש הוי"ה 
היחוד, בסוד לברכההס זכרנם תינר  רמ ְְְְִִֵַָָָָָל א
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דּ זכה כּ יון ידיעתצוֹ רכּ יּה , אׁש גּ חא 
יאוּ ת. כּ דקא בּ יּה  ואיכוּ ון מאריּה ,

יקמאי דּ וּ בזי מאן הוּ א דּ א אוּ , 
קדּ יׁש א,ידע ׁש מא יחדא 

דּ מהימנוּ תא,וּ  קׁש רא קרא 
דּ אצטרי,אמׁש כאוּ  אתר 

צרכו, מארי,כל  ידיעת לאחא  זכה ְְְְְִֵֵַַַָָָָיון 

יאת, דקא  י להתבונןואיכוון דזכה כיון ְְְִֵֵַָָ

וכיוון שמתפלל בשעה אדונו בידיעת ולדעת
כראוי . בו

יק בזי זה ?מאי פסוק נאמר מי  מאן על הא א ֵַַָָָֹ

ק יא, מא לאחדא ידע  שאינולא מי הוא זה ְְְֲִַַַָָָָָ

הקדושים, השמות  את ליחד שלא יודע (כלומר

הקדושים) השמות את ליחד איך ללמוד  ְְַָלק רא ,רצה

דמהימנתא, הספירות קרא קשר את  ולקשר ְְְִִֵָָ

אמונה , הנקרא האצילות עולם  ְְַָָלאמכא של

צניעתא  לי ְְִִִָָספרא מא |ה ל ד ִ

טבוּ  דּ מאריּה , ׁש מא יּה אוֹ קיר 
וכדּ  אתבּ רי, דּ א מאן אׁש כּ ן 

בּ אמן. אתכּ וּ ון

ע"ב) קע "ח  אצטרי ,(דף את לאתר ולהמשיך ְְְְֲִִָ

שצריך, למקום  מאריהשפע  מא ְְְִֵָָלאקיר

אתרי לא לי נברא,טב היה שלא לו טוב ְְְִֵֵָָ

אמן  אתון לא מאן ן  שכןול כל ְְְְִֵֵֶַָָָָָ

באמן נתכוין שלא  שאמןמי לעיל שהביא (וכמו

ואדנ"י) הוי"ה שמות  ב' זוהר(גימטריה דברי  תוכן

ומפרשים ) .הסולם
ד ה זהר עד  ס"ב:)[ראה  תספ א נח  ,(רת ְְְֵֶַַַַַָָָָֹ

וז"ל: מ, יט, זהר ח ,יקני כל אמ הענה איה ודא ְְִִֵֵֶַָָָָֹ
הע נה ,מתניתי מארי אקמה א  בגי כ''ח, ְְְְִִִֵֶַַָָָָבההא 
נה, בעי ל  ינ גזר  ל רעיק ח כל ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹאמ

אמר בגיני(ב צג  תהלי) למע מאז סא   נכ ְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
 בי יט)א ה, ה  אה,(איכה  ב , ללע יהו''ה אה  ְֵֵֵַַָָָָָ

ניה מאי  אה,  אבינ  נ מל  אבינ י דא מר ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָההא
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לי |מב  ה ל ד צניעתא ִ ְְִִִָָספרא

כּ וע דּ מרחיׁש דּ א מאן 
ד בּ נּ קיוּ תא בּ א,בּ שׂ פוותיּה  

בּ הדיּה , כּ תיב מאי דּ מנקּ י, בּ מיּ א
  א נעשׂ ה■ויּ אמר הים 

כּ  ׁש ביאדם, בּ  דּ ידעוֹ מר אדם 
צ יאוּ ת,יחדא כּ דקא וּ דמוּ ת ם 

היּ ם. בדגת וירדּ וּ   . 
דל א , נקיתא פוותי מרחי מאן  ל א, ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָועל 

בנקיון בשפתיו ומתפלל  שמרחיש מי  כל כן ועל 
לכונתהלב, המפריעים אחרים, דברים  (מלהרהר

מני,,התפילה) עצמומא שטיהר אחר היינו ְְִֵַַָ

המטהרים טהרה)במים הדי,,(במקוה כתיב ְֲִֵַָמאי

עליו כתוב אדם,מה נע ה אלהים שבראואמר ֱֲִֶֶַַָָֹֹ

האדם בני את  הוא ברוך  בילהקדוש ְְִִַלמר,

יא ת, דקא דמת צלם לאחדא ידע כלומר:אדם  ְְְְְֲֵֶֶַַָָָָָ

ידי על דמות, המכונה והמלכות צלם המכונה ז"א
הם זה בדת רב וירד שפע ויושפע בכל, וישלטו  ְְְִִַַָ

צניעתא  לי ְְִִִָָספרא מג |ה ל ד ִ

רביעאה ïְְִִָָָרקא

זעיראעּת יקא וסתים, טמיר 
אתגּ  ודּ אנּפ ין אייא 

דּ אתגּ אתגּ  כּ תיב,ייא, בּ אתוון ייא 
דּ  בּ אתוון, סתים אדּ אתכּ סייא 
דּ איהוּ  בּ גין בּ אתרוֹ י, אמתייבן 

ע בּ יּה  ותּת אין.אתייׁש בוּ  אין 

ידיהם. על העולמות בובכל שפתח אחר  הדבר  כאן [עד 

ע"ב)לעיל קעז  ((דף שם  לשונו הקודשוזה  ללשון  תרגום  ָָבר):עם 

ירחןאחר רם הים, רצי ב פוותיה,, מרחין ד  ל מר ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָ

צל תא  פ הת מי ברי פתיו כמתנעעת  תאהיינזכ ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָ

הב דעתאזכת  מחבתבנקית  מל העת בנקית  ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָ

יםבמיאאחרת הר רים לברר  זה הים, בטהרת  ְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

,ת הלכים הם חיתאהא ירים נפא  רחיש ה א הוה ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

נפ מהם ונעה מהם, ה דים הצ ת  את  מברר ח ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָר
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ירחןאחר רם הים, רצי ב פוותיה,, מרחין ד  ל מר ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָ

צל תא  פ הת מי ברי פתיו כמתנעעת  תאהיינזכ ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָ

הב דעתאזכת  מחבתבנקית  מל העת בנקית  ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָ

יםבמיאאחרת הר רים לברר  זה הים, בטהרת  ְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

,ת הלכים הם חיתאהא ירים נפא  רחיש ה א הוה ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

נפ מהם ונעה מהם, ה דים הצ ת  את  מברר ח ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָר

התים] חת ס ד ומפרשים)חה הסולם  זוהר דברי  .(תוכן ְְִִֵַַַָ



לי |מב  ה ל ד צניעתא ִ ְְִִִָָספרא

כּ וע דּ מרחיׁש דּ א מאן 
ד בּ נּ קיוּ תא בּ א,בּ שׂ פוותיּה  

בּ הדיּה , כּ תיב מאי דּ מנקּ י, בּ מיּ א
  א נעשׂ ה■ויּ אמר הים 

כּ  ׁש ביאדם, בּ  דּ ידעוֹ מר אדם 
צ יאוּ ת,יחדא כּ דקא וּ דמוּ ת ם 

היּ ם. בדגת וירדּ וּ   . 
דל א , נקיתא פוותי מרחי מאן  ל א, ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָועל 

בנקיון בשפתיו ומתפלל  שמרחיש מי  כל כן ועל 
לכונתהלב, המפריעים אחרים, דברים  (מלהרהר

מני,,התפילה) עצמומא שטיהר אחר היינו ְְִֵַַָ

המטהרים טהרה)במים הדי,,(במקוה כתיב ְֲִֵַָמאי

עליו כתוב אדם,מה נע ה אלהים שבראואמר ֱֲִֶֶַַָָֹֹ

האדם בני את  הוא ברוך  בילהקדוש ְְִִַלמר,

יא ת, דקא דמת צלם לאחדא ידע כלומר:אדם  ְְְְְֲֵֶֶַַָָָָָ

ידי על דמות, המכונה והמלכות צלם המכונה ז"א
הם זה בדת רב וירד שפע ויושפע בכל, וישלטו  ְְְִִַַָ

צניעתא  לי ְְִִִָָספרא מג |ה ל ד ִ

רביעאה ïְְִִָָָרקא

זעיראעּת יקא וסתים, טמיר 
אתגּ  ודּ אנּפ ין אייא 

דּ אתגּ אתגּ  כּ תיב,ייא, בּ אתוון ייא 
דּ  בּ אתוון, סתים אדּ אתכּ סייא 
דּ איהוּ  בּ גין בּ אתרוֹ י, אמתייבן 

ע בּ יּה  ותּת אין.אתייׁש בוּ  אין 
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לי |מד ה ל ד צניעתא ִ ְְִִִָָספרא

נפׁש ■אויּ אמר הארץ ּת וֹ צא הים 
ורמשׂ חיּ ה בּ המה מינּה  

וגוֹ '  ּהיינו דּ כתיב,  
ׁש יע ּת וֹ  וּ בהמה יהואדם 

,בּ כ דּ אחראחד א 
בּ  בּ כמׁש ּת כּ חא. דּ אדם,המה א 

  מכּ ם יקריב כּ י אדם
יהוקרבּ ן ,,הבּ המה מן 

דּ אתכּ  דאדם.בּ כמוּ ם א 

דּ כּ ד אדם תּת אנחת   
ע ּת ריןבּ דיּ וֹ קנא אׁש ּת כחוּ  אה, 

דּ ימינא סטרין מּת רין רוּ חין
כּ וּ שׂ מא דּ ימינאיא אדם, 

דּ שׂ מא קדּ יׁש א, נפׁש נׁש מתא א 

צניעתא  לי ְְִִִָָספרא מה |ו ל ד ִ

ח שׂ מאחיּ ה. אתּפ ׁש ט אדם א,ב 
בּ  אינּ וּ ן גוּ פא.ואתּפ ׁש טוּ  וא 

אתייכּ ד בּ דא, דּ א דןמתדּ בּ קין 
דאוֹ  חיּ ה ידתכּ האי 

אתוון כ"ב חדא. בּ קטרא סגּ יאין
אתגּ  אתוון כ"ב י'סתימין, יין, 

גּ  י' וגסתים סתים ייא,ייא, 
אתקבּ מתק דּ טפסין, וּ .א 

ו"ד,י' ונוּ קבּ א דּ כר מנּ יּה  נפקין
נוּ קבּ א, ד' דּ כר ו' אתר בּ האי
ונוּ קבּ א, דכר ד"וּ  ּת רין, ד"וּ  דּ א, בּ גין

קפ ּת רין, בּ ד"וּ  י' ּת רין. חוֹ דוֹ יין 
הות ד' ה' נוּ קבּ א, ה' דכר,
בּ גוּ ּה , בּ י' וּ מדּ אתעבּ רת בּ קדמיתא,
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א חכמת אז■כּ י וגוֹ '. בּ קרבּ וֹ  הים 

ו בּ קיסטראּת באנה, בקדמיתא, א 

צניעתא  לי ְְִִִָָספרא מז |ו ל ד ִ
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חוּ  בּ הוּ ,אבּ דוּ  דּ הוה טבא קא 
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לי |מח  ו ל ד צניעתא ִ ְְִִִָָספרא

חמיŁאה ïְֲִִָָָרקא

זרעהוֹ י עוֹ ן, כּ בד עם חוֹ טא גוֹ י
וגוֹ ' בּ נים מרעים  , 

ו"ו ה"י, ו"ה ה"ה יו"ד דּ רגּ ין, ׁש בעה
ו"ו, אּפ יק ה"ה הו"י, ה"ה ד', אּפ יק

ונוּ קבּ א,ד"ו דּ כר אדם אסּת יר בר, 
ד"ו, מׁש חיתים.דּ כתיבדּ אינּ וּ ן בּ נים 
בּ ראׁש יתבּ ראׁש ית בּ רא, 

חצי בּ רא מאמר,
וג סתים וּ בן, אב יא,מאמר, 

ע עדןעדן וגניז, דּ סתים אה 
נפיק יטמטּת ּת אה 

 ּואתג. יּה יהוה, יא, 
ימינא■א אהיה, אדני את, הים, 

צניעתא  לי ְְִִִָָספרא מט|ו ל ד ִ

המיםוּ שׂ מא אׁש ּת ּת פוּ . כּ חדא א 
דּ כתיבואת,     

כּ חדא אינּ וּ ן והנּ צח, והּת פארת
הארץ דּ כתיבאׁש ּת ּת פוּ ,   

בּ כ ׁש מ אדּ יר הארץ,מה  
כ■מ כּ בוֹ דוֹ .א הארץ 

הּמ יםיהי  ֹבּ תו רקיע   
הבדּ י קדׁש וּ בין הקּ דׁש  בּ ין 

עּת יקא אתּפ רׁש הּק דׁש ים, זעירא, 
ּפ וּ מאואתדּ בק, מּמ ׁש . אתּפ רׁש  א 

ואתעּט רממ אנּת יק רברבן, 
מים, זינין בּ חמה זעירין, בּ כתרין

וּ כתיב  ע מיםונתן יו 
חיּ ים,  א חיּ ים■הוּ א הים 
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עוֹ וּ מ ,ם  אתה 
יהופני ,החיּ ים בּ ארצוֹ ת 

   אדני נפׁש  והיתה
וגוֹ ', צרוּ רה  החיּ ים ועץ 

אהי"י, ה"א, יו"ד י"ה, הגּ ן.  ֹבּ תו
מים ׁש בּ ין מים וּ מיםמים, ימין 

ׁש דּ  ׁש א רחמין רחמיןימין, ימין 
ׁש דּ  ימין.א 

יהוויּ אמר רוּ חי ידוֹ ן א 
הוּ אעוֹ באדם ׁש גּ ם בּ  ם 

בשׂ ר  ויּ אמר יהו, , 
מכּ אן בּ זעירא, אתייבא כּ ד 

ׁש םדּ בר אוֹ מרוֹ בּ     , 

קאמר, סתים רוּ חידּ עּת יקא ידוֹ ן א 
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בארץיםהנּ פי היוּ   , 
דּ כתיבהיינוּ    

והיה יּפ רד ראׁש ים,וּ מם ארבּ עה 
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אקרוּ  גּ נתא, דּ אתּפ רׁש  מאתר
יּפ רד.דּ כתיבים,הנּ פי וּ מם 

ו ההם, בּ יּ מים בארץ אהיוּ  
,יהוׁש ע דּ אתא עד זמנא, בתר 

הא אתט■וּ בני דּ אתאעדּמ רוּ הים 
אתכּ ■ׁש  האדם וּ בנוֹ ת וּ ,מה, 

דּ כתיב הוּ א הדא   
קארי ּת ענוּ גוֹ ת ּת ענוּ גיםותענוּ גוֹ ת, 

קארי■ האדםא בּ ני ז דּ אתרמיוּ . 
 ּד אחרנין רוּ חין אמהאי, 

עאתכּ  בחכמה דּ כתיבאה,וּ  
   ויהו  

חכמה וּ כתיב■ׁש נתן מה, 
 ּמכ מוּ םויּ חכּ ם האדם, 
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מכּ  סתם, הם אנׁש י אגּ ריעוּ תא, 
כּ תיב נפקוּ , דּ אדם  ואדם 

בּ  בּ יקירוּ יבּ יקר בּ יקר, אדם ין, 
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ׁש בעה,מיסרּת  בּ  קרבא, כי 
מׁש ב בּ ארעאעה כין 

ּת ׁש עה קרבא, נצחי אתחזיאוּ ,
בּ רעוּ תהוֹ ן,דּ ס דּ רהטין בּ דרגּ ין, קין 

חמהו בּ ידיהוֹ ן. דּ ימחי ית 
בּ בהימ קיימין קּמ יוּ ,כין 

יכארבּ ע ארבּ עהיןא מיקם, 
נפקיןמ ארבּ ע,כין קדמוּ ת 

ּת  בּ אתכּ בּ הוֹ ן כּ ענבין א,יין 
ׁש  בּ הוּ , רהיטיןצרירן בעה 

ו סהדוּ תא, קיימיןסהדין א 
אי יתיבבּ דוּ כּת ייהוּ . דּ מבסם נא 

וּ מקנּ נן אחידן בּ ענפוֹ י בּ גוֹ ,
ּת ט ּת חוֹ תוֹ י חיותאצּפ רין. 

צניעתא  לי ְְִִִָָספרא נה |זל ד ִ

ׁש  אידּ  בּ ההוּ א בתרייטא נא 
סמכיןכּ ביׁש ין, ׁש בעה בּ  מיה 

מתגּ  חיוון, בּ ארבּ ע יןגּ סחרניּה , 
סטרין. בּ ארבּ ע

דּ חויא בש"ע דּ דּ רהיט יגוּ גין, 
עע מקּפ ץ טוּ רין, 
דּ כתיבגּ בעתא,  מדג 

עע מקּפ ץ הגּ בעוֹ ת.ההרים 
בּ תרין נקיב ׁש נוֹ י, בּ  בּ פוּ מיּה , זנביּה 
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ו■הא אתהים, יהוא . 
כּ י זה, ׁש ם בּ  אוֹ תוֹ ואיננּ וּ , קח 

ּת הים■א בׁש מוֹ . בּ ּת יהקרא ת 
דּ ינין בּ ּת י ארבּ ע אינּ וּ ן. ארבּ ע דינין,

ארבּ עעידּ  ,דּ כתיבתּת א.א. 
 ■עו תעשׂ וּ  בּ ּמ ׁש ּפ טא 

בּמ ׁש ק דּ ינאבּ ּמ דּ ה וּ בּמ שׂ וּ רה. 
ד דּ ינא דּ ינאקׁש יא. קׁש יא, א 

ׁש קּ וּ  דבּ  דּ ינא ׁש קּ וּ א, בּ  א.א 
רפיא. האיוּ דּ אפידּ ינא א 

האי.ו א 

החויהי עהאדםכּ י ּפ נירב 
הח רב.האדםהאדמה. 
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היינוּ  ,דּ כתיבּפ ניו, כּ תנוֹ ת 
קרן, דּ כתיבעוֹ ר.  ויּ קּ ח 

המן.ׁש מוּ א קרן את 
א מׁש יחא בקרן,ית א  

קרננוּ . ּת רוּ ם וּ בׁש מ ׁש ם 
קרן היינוּ אצמיח דוד. 

דמ יוֹ בעשׂ יראה מן ואתיא אכּ א. 
אימא, דּ כתיבדהיא והיה 

היּ וֹ ב בּ קרן  ֹבּ מׁש ובּ יוֹ ב קרן .א 
קרן, בּ איּמ א. עשׂ יראה אתעּט ר

וריוחדּ נטי רוּ חיּה קרן אתבא 
. יּה 

לי |נו זל ד צניעתא ִ ְְִִִָָספרא

ו■הא אתהים, יהוא . 
כּ י זה, ׁש ם בּ  אוֹ תוֹ ואיננּ וּ , קח 

ּת הים■א בׁש מוֹ . בּ ּת יהקרא ת 
דּ ינין בּ ּת י ארבּ ע אינּ וּ ן. ארבּ ע דינין,

ארבּ עעידּ  ,דּ כתיבתּת א.א. 
 ■עו תעשׂ וּ  בּ ּמ ׁש ּפ טא 

בּמ ׁש ק דּ ינאבּ ּמ דּ ה וּ בּמ שׂ וּ רה. 
ד דּ ינא דּ ינאקׁש יא. קׁש יא, א 

ׁש קּ וּ  דבּ  דּ ינא ׁש קּ וּ א, בּ  א.א 
רפיא. האיוּ דּ אפידּ ינא א 

האי.ו א 

החויהי עהאדםכּ י ּפ נירב 
הח רב.האדםהאדמה. 

האדם וגוֹ ', ׁש גּ ם בּ  דּ כתיב היינוּ 

צניעתא  לי ְְִִִָָספרא נז |זל ד ִ

עעידּ  וּ כתיב האדמה.א. ּפ ני 
 וּ מׁש העוֹ ר קרן כּ י ידע א 

היינוּ  ,דּ כתיבּפ ניו, כּ תנוֹ ת 
קרן, דּ כתיבעוֹ ר.  ויּ קּ ח 

המן.ׁש מוּ א קרן את 
א מׁש יחא בקרן,ית א  

קרננוּ . ּת רוּ ם וּ בׁש מ ׁש ם 
קרן היינוּ אצמיח דוד. 

דמ יוֹ בעשׂ יראה מן ואתיא אכּ א. 
אימא, דּ כתיבדהיא והיה 

היּ וֹ ב בּ קרן  ֹבּ מׁש ובּ יוֹ ב קרן .א 
קרן, בּ איּמ א. עשׂ יראה אתעּט ר

וריוחדּ נטי רוּ חיּה קרן אתבא 
. יּה 



לי |נו זל ד צניעתא ִ ְְִִִָָספרא

ו■הא אתהים, יהוא . 
כּ י זה, ׁש ם בּ  אוֹ תוֹ ואיננּ וּ , קח 

ּת הים■א בׁש מוֹ . בּ ּת יהקרא ת 
דּ ינין בּ ּת י ארבּ ע אינּ וּ ן. ארבּ ע דינין,

ארבּ עעידּ  ,דּ כתיבתּת א.א. 
 ■עו תעשׂ וּ  בּ ּמ ׁש ּפ טא 

בּמ ׁש ק דּ ינאבּ ּמ דּ ה וּ בּמ שׂ וּ רה. 
ד דּ ינא דּ ינאקׁש יא. קׁש יא, א 

ׁש קּ וּ  דבּ  דּ ינא ׁש קּ וּ א, בּ  א.א 
רפיא. האיוּ דּ אפידּ ינא א 

האי.ו א 

החויהי עהאדםכּ י ּפ נירב 
הח רב.האדםהאדמה. 

האדם וגוֹ ', ׁש גּ ם בּ  דּ כתיב היינוּ 

צניעתא  לי ְְִִִָָספרא נז |זל ד ִ

עעידּ  וּ כתיב האדמה.א. ּפ ני 
 וּ מׁש העוֹ ר קרן כּ י ידע א 

היינוּ  ,דּ כתיבּפ ניו, כּ תנוֹ ת 
קרן, דּ כתיבעוֹ ר.  ויּ קּ ח 

המן.ׁש מוּ א קרן את 
א מׁש יחא בקרן,ית א  

קרננוּ . ּת רוּ ם וּ בׁש מ ׁש ם 
קרן היינוּ אצמיח דוד. 

דמ יוֹ בעשׂ יראה מן ואתיא אכּ א. 
אימא, דּ כתיבדהיא והיה 

היּ וֹ ב בּ קרן  ֹבּ מׁש ובּ יוֹ ב קרן .א 
קרן, בּ איּמ א. עשׂ יראה אתעּט ר

וריוחדּ נטי רוּ חיּה קרן אתבא 
. יּה 

לי |נו זל ד צניעתא ִ ְְִִִָָספרא

ו■הא אתהים, יהוא . 
כּ י זה, ׁש ם בּ  אוֹ תוֹ ואיננּ וּ , קח 

ּת הים■א בׁש מוֹ . בּ ּת יהקרא ת 
דּ ינין בּ ּת י ארבּ ע אינּ וּ ן. ארבּ ע דינין,

ארבּ עעידּ  ,דּ כתיבתּת א.א. 
 ■עו תעשׂ וּ  בּ ּמ ׁש ּפ טא 

בּמ ׁש ק דּ ינאבּ ּמ דּ ה וּ בּמ שׂ וּ רה. 
ד דּ ינא דּ ינאקׁש יא. קׁש יא, א 

ׁש קּ וּ  דבּ  דּ ינא ׁש קּ וּ א, בּ  א.א 
רפיא. האיוּ דּ אפידּ ינא א 

האי.ו א 

החויהי עהאדםכּ י ּפ נירב 
הח רב.האדםהאדמה. 

האדם וגוֹ ', ׁש גּ ם בּ  דּ כתיב היינוּ 

צניעתא  לי ְְִִִָָספרא נז |זל ד ִ

עעידּ  וּ כתיב האדמה.א. ּפ ני 
 וּ מׁש העוֹ ר קרן כּ י ידע א 

היינוּ  ,דּ כתיבּפ ניו, כּ תנוֹ ת 
קרן, דּ כתיבעוֹ ר.  ויּ קּ ח 

המן.ׁש מוּ א קרן את 
א מׁש יחא בקרן,ית א  

קרננוּ . ּת רוּ ם וּ בׁש מ ׁש ם 
קרן היינוּ אצמיח דוד. 

דמ יוֹ בעשׂ יראה מן ואתיא אכּ א. 
אימא, דּ כתיבדהיא והיה 

היּ וֹ ב בּ קרן  ֹבּ מׁש ובּ יוֹ ב קרן .א 
קרן, בּ איּמ א. עשׂ יראה אתעּט ר

וריוחדּ נטי רוּ חיּה קרן אתבא 
. יּה 



לי |נח  זל ד צניעתא ִ ְְִִִָָספרא

דּ יוֹ בוהאי ויוֹ בקרן הוּ א. ה'.א 
דרוּ חא נׁש יבא א.כוה' 

ּת ייביןוכ דּ כתיבא אתרייהוּ , 
  יהואהּה הים,■א 

ה' אתחזי יהוה',כּ ד  
מ■א ׁש ם אתקרי וּ כתיבהים א 

 יהוונשׂ גּ ב  ֹבדּ ו 
ההוּ א. בּ יּ וֹ ם      

        

        

צניעוּ תא ואתעּט ר סתים כּ אן עד 
דמל א  צניע תא  ואתע ר  סתים אן כאןעד  עד ְְְְְִִִַַַַָָָָ

הוא, ברוך המלך של צניעותו ונתעטר (כינסתם

חתומים הם  דצניעותא  ספרא של פרקים  חמשה

להבין יכולים שאנו  מה לימודנו ידי ועל וסתומים,

צניעתא  נט|השמטהְְִִִָָספרא

דצניעוּ תא.דמ ספרא דּ היינוּ  כּ א, 
זכּ אה   דּ עא מאן 

ׁש בי וידע וארחוֹ י.ונפק בּ רוּ ךוֹ י 
יהו ואמן אמן .עוֹ ם 


ולמטה) למעלה הוא ברוך הקדוש מתעטר בסתומם

דצניעתא  ספרא היינ של הסודות מוצנעים שבו ְְְְְִִַָָ

הוא, ברוך עולם  של נפקזאהמלכו  למאן (נ"א  ְְַַָָָָ

ונפקוידע) עאל  בשלום למאן שנכנס מי אשרי ְְְְַַַָָָ

בשלום, בדבריםויצא ספקות כמה לו יהיו שאם (דהיינו 

הספקות שכל בלבו  שיחשוב צריך זה בספר האמורים

סודות משיג  שאינו  גשמי אדם  של שכל מיעוט מחמת הם 

רוחניים) ונעלמים נסתרים ביל יודברים  ְְִַָוידע

פנימיות וארחי שהם שביליו והשיג כלומר: ְְָ

עמוקים  הם כי הסודות, גלויי  שהם ודרכיו הסודות,
שכל  זה בספר רמוזים התורה סודות וכל מאד,

אמתיים פירושים כמה סובל  הספר בזה (תוכןמאמר
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דּ יוֹ בוהאי ויוֹ בקרן הוּ א. ה'.א 
דרוּ חא נׁש יבא א.כוה' 

ּת ייביןוכ דּ כתיבא אתרייהוּ , 
  יהואהּה הים,■א 

ה' אתחזי יהוה',כּ ד  
מ■א ׁש ם אתקרי וּ כתיבהים א 

 יהוונשׂ גּ ב  ֹבדּ ו 
ההוּ א. בּ יּ וֹ ם      

        

        

צניעוּ תא ואתעּט ר סתים כּ אן עד 
דמל א  צניע תא  ואתע ר  סתים אן כאןעד  עד ְְְְְִִִַַַַָָָָ

הוא, ברוך המלך של צניעותו ונתעטר (כינסתם

חתומים הם  דצניעותא  ספרא של פרקים  חמשה

להבין יכולים שאנו  מה לימודנו ידי ועל וסתומים,
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ׁש בי וידע וארחוֹ י.ונפק בּ רוּ ךוֹ י 
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ומפרשים ) הסולם  זוהר  ה '.דברי וסוד אור יהי ובספר
לשונם: וזה הצניעות ,כתבו, ספר הוא כאן עד

אשר צדיקים שיש כלומר ויצא, שנכנס  מי אשרי
התורה, סודות  לשמוע העליון לעולם עולים היו
אמר שהבעש "ט כמו שם, נשארים  היו אבל
להשאר חשקו היה  העליון, לעולם עלה שכשהוא
גם  לחזור בנשמתו ששולט מי  אשרי אבל  שם,

ה '. דרכי את  ויודע הזה, לעולם

 מעמוד לטהשמטה

המדרש  בית  קדושת בעני
הזוה"ק  ספרי מכל ליקוט 

 , ח כל אמ הענה וזה מ יאר: ''ח, תא ְְְְִִֵֶַָָָֹֹ
רעיק  ח כל אמ הע נה הנה , עלי ר ה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹזה 
סא   נכ נאמר בגלל נה ,  בעי ל   ינ זר  ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָל
אה, ב. ללע יהו ''ה א ה  ב א ה , למע ְֵֵֵֵַַַָָָָָָמאז
ה א  מי א ה, אבינ  נמל  אבינ  אמר תְֱִִִֵֶֶַַָָָָא

.הרחמ אב ?ֲִַָָָָאבינ
וז"ל: לג. מבר,ז הר  לה יאל  ל יהיב   י נינ ְְְְְִִִִִִֵֵַָ

ל יהיב  ולא  ,מ חייא ר יעיא  לגאו, עאלי ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָָולא 
א מר   עלייה אא ,לה יאל(יב א מי (ישעיה  ְְְְְֲִִִִֵֶַַָ

צניעתא  סא |השמטהְְִִִָָספרא

דהו ר יעיא , אינ יוא חצרי, רמס דכמ זאת  ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹב
פסקי צלתא, לממע מנח , תהצל למל א יְְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָמב
את לה ת נ  י נינל יאר: טלה. יחה על  ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָל
 נדחי עי הר נימה . נכנסי ולא , חמ תיהְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
 עליה אא ,תיה את לה תנ ולא , ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמ
 ה  וא חצרי, רמס דכמ את ב מי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹנאמר ,
 יחי ,ת תפ  לה את  י מב הי עיְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהר
טלה. יחה על  ת א מפסיקי הפה את ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹלמע
לעיניו נה ת נ  אינ היק  [וז"ל: כ: ח"א ְְִֵֵֵַַַָָָזהר
 ב מביא עיהר כיח עד בילה יְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ
 מי לכב ד חה  מי וז"ל: כט: ח "א  – ְְְִִִֶֶַָָָתבה
ס"ב :. לח: ,[אד ני אר  לט הות   מלא ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָאי

וז"ל: קלא : ח"ב ניא זהר בי מעי  מא ְְְְְְִִֵֵַַָָ
גרע לית  ווי רדא, אחזי ,לי ווי ח ל, ימְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ
אלהא  חלקא  לי לית לי ווי ְְְֱֵֵֵֵֶַָָָָָמהימנתא.

לית הא  אחזי ולא (ליה)י ראל. אלהא, ְְְְְֱִֵֵֵַָָָָָָ
, ביה)אכח  חולקיה ליה  חיל(ולית ולא ְְְִִַַָָָ

תנא  קלנא ואנהיג , יבתקיפא)מ עאה(ס''א ְְְְִִִִֵַָָָָָ
לעיא . הנסת בית  דר  מי דברי יאר : ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

רע !ל אי פרד. ראה !ל אי  ְֵֵֶֶֶַַֹחל
יראל. אלהי חלק אי !ל אי האמנה. ְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאת
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אלהא  חלקא  לי לית לי ווי ְְְֱֵֵֵֵֶַָָָָָמהימנתא.

לית הא  אחזי ולא (ליה)י ראל. אלהא, ְְְְְֱִֵֵֵַָָָָָָ
, ביה)אכח  חולקיה ליה  חיל(ולית ולא ְְְִִַַָָָ

תנא  קלנא ואנהיג , יבתקיפא)מ עאה(ס''א ְְְְִִִִֵַָָָָָ
לעיא . הנסת בית  דר  מי דברי יאר : ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

רע !ל אי פרד. ראה !ל אי  ְֵֵֶֶֶַַֹחל
יראל. אלהי חלק אי !ל אי האמנה. ְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאת
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ומפרשים ) הסולם  זוהר  ה '.דברי וסוד אור יהי ובספר
לשונם: וזה הצניעות ,כתבו, ספר הוא כאן עד

אשר צדיקים שיש כלומר ויצא, שנכנס  מי אשרי
התורה, סודות  לשמוע העליון לעולם עולים היו
אמר שהבעש "ט כמו שם, נשארים  היו אבל
להשאר חשקו היה  העליון, לעולם עלה שכשהוא
גם  לחזור בנשמתו ששולט מי  אשרי אבל  שם,

ה '. דרכי את  ויודע הזה, לעולם

 מעמוד לטהשמטה

המדרש  בית  קדושת בעני
הזוה"ק  ספרי מכל ליקוט 

 , ח כל אמ הענה וזה מ יאר: ''ח, תא ְְְְִִֵֶַָָָֹֹ
רעיק  ח כל אמ הע נה הנה , עלי ר ה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹזה 
סא   נכ נאמר בגלל נה ,  בעי ל   ינ זר  ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָל
אה, ב. ללע יהו ''ה א ה  ב א ה , למע ְֵֵֵֵַַַָָָָָָמאז
ה א  מי א ה, אבינ  נמל  אבינ  אמר תְֱִִִֵֶֶַַָָָָא

.הרחמ אב ?ֲִַָָָָאבינ
וז"ל: לג. מבר,ז הר  לה יאל  ל יהיב   י נינ ְְְְְִִִִִִֵֵַָ

ל יהיב  ולא  ,מ חייא ר יעיא  לגאו, עאלי ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָָולא 
א מר   עלייה אא ,לה יאל(יב א מי (ישעיה  ְְְְְֲִִִִֵֶַַָ
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דהו ר יעיא , אינ יוא חצרי, רמס דכמ זאת  ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹב
פסקי צלתא, לממע מנח , תהצל למל א יְְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָמב
את לה ת נ  י נינל יאר: טלה. יחה על  ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָל
 נדחי עי הר נימה . נכנסי ולא , חמ תיהְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
 עליה אא ,תיה את לה תנ ולא , ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמ
 ה  וא חצרי, רמס דכמ את ב מי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹנאמר ,
 יחי ,ת תפ  לה את  י מב הי עיְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהר
טלה. יחה על  ת א מפסיקי הפה את ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹלמע
לעיניו נה ת נ  אינ היק  [וז"ל: כ: ח"א ְְִֵֵֵַַַָָָזהר
 ב מביא עיהר כיח עד בילה יְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ
 מי לכב ד חה  מי וז"ל: כט: ח "א  – ְְְִִִֶֶַָָָתבה
ס"ב :. לח: ,[אד ני אר  לט הות   מלא ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָאי

וז"ל: קלא : ח"ב ניא זהר בי מעי  מא ְְְְְְִִֵֵַַָָ
גרע לית  ווי רדא, אחזי ,לי ווי ח ל, ימְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ
אלהא  חלקא  לי לית לי ווי ְְְֱֵֵֵֵֶַָָָָָמהימנתא.

לית הא  אחזי ולא (ליה)י ראל. אלהא, ְְְְְֱִֵֵֵַָָָָָָ
, ביה)אכח  חולקיה ליה  חיל(ולית ולא ְְְִִַַָָָ

תנא  קלנא ואנהיג , יבתקיפא)מ עאה(ס''א ְְְְִִִִֵַָָָָָ
לעיא . הנסת בית  דר  מי דברי יאר : ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

רע !ל אי פרד. ראה !ל אי  ְֵֵֶֶֶַַֹחל
יראל. אלהי חלק אי !ל אי האמנה. ְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאת
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ומפרשים ) הסולם  זוהר  ה '.דברי וסוד אור יהי ובספר
לשונם: וזה הצניעות ,כתבו, ספר הוא כאן עד

אשר צדיקים שיש כלומר ויצא, שנכנס  מי אשרי
התורה, סודות  לשמוע העליון לעולם עולים היו
אמר שהבעש "ט כמו שם, נשארים  היו אבל
להשאר חשקו היה  העליון, לעולם עלה שכשהוא
גם  לחזור בנשמתו ששולט מי  אשרי אבל  שם,

ה '. דרכי את  ויודע הזה, לעולם

 מעמוד לטהשמטה

המדרש  בית  קדושת בעני
הזוה"ק  ספרי מכל ליקוט 

 , ח כל אמ הענה וזה מ יאר: ''ח, תא ְְְְִִֵֶַָָָֹֹ
רעיק  ח כל אמ הע נה הנה , עלי ר ה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹזה 
סא   נכ נאמר בגלל נה ,  בעי ל   ינ זר  ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָל
אה, ב. ללע יהו ''ה א ה  ב א ה , למע ְֵֵֵֵַַַָָָָָָמאז
ה א  מי א ה, אבינ  נמל  אבינ  אמר תְֱִִִֵֶֶַַָָָָא

.הרחמ אב ?ֲִַָָָָאבינ
וז"ל: לג. מבר,ז הר  לה יאל  ל יהיב   י נינ ְְְְְִִִִִִֵֵַָ

ל יהיב  ולא  ,מ חייא ר יעיא  לגאו, עאלי ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָָולא 
א מר   עלייה אא ,לה יאל(יב א מי (ישעיה  ְְְְְֲִִִִֵֶַַָ
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דהו ר יעיא , אינ יוא חצרי, רמס דכמ זאת  ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹב
פסקי צלתא, לממע מנח , תהצל למל א יְְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָמב
את לה ת נ  י נינל יאר: טלה. יחה על  ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָל
 נדחי עי הר נימה . נכנסי ולא , חמ תיהְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
 עליה אא ,תיה את לה תנ ולא , ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמ
 ה  וא חצרי, רמס דכמ את ב מי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹנאמר ,
 יחי ,ת תפ  לה את  י מב הי עיְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהר
טלה. יחה על  ת א מפסיקי הפה את ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹלמע
לעיניו נה ת נ  אינ היק  [וז"ל: כ: ח"א ְְִֵֵֵַַַָָָזהר
 ב מביא עיהר כיח עד בילה יְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ
 מי לכב ד חה  מי וז"ל: כט: ח "א  – ְְְִִִֶֶַָָָתבה
ס"ב :. לח: ,[אד ני אר  לט הות   מלא ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָאי

וז"ל: קלא : ח"ב ניא זהר בי מעי  מא ְְְְְְִִֵֵַַָָ
גרע לית  ווי רדא, אחזי ,לי ווי ח ל, ימְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ
אלהא  חלקא  לי לית לי ווי ְְְֱֵֵֵֵֶַָָָָָמהימנתא.

לית הא  אחזי ולא (ליה)י ראל. אלהא, ְְְְְֱִֵֵֵַָָָָָָ
, ביה)אכח  חולקיה ליה  חיל(ולית ולא ְְְִִַַָָָ

תנא  קלנא ואנהיג , יבתקיפא)מ עאה(ס''א ְְְְִִִִֵַָָָָָ
לעיא . הנסת בית  דר  מי דברי יאר : ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

רע !ל אי פרד. ראה !ל אי  ְֵֵֶֶֶַַֹחל
יראל. אלהי חלק אי !ל אי האמנה. ְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאת
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אי הרי  (לו)ראה נמצא   ואינ אל ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ
בו) חלק  לו   ואי)קל מנהיג ,מ פ חד ְְִִֵֶַָֹולא 

 (בחזק) פע "ח [ועיי"ע מעלה .  העלי ְְְִֶֶַַָָ
רת "י "מהר פ "ב, אמ הנת ִֵַַַַַַַַָָָָער

.[ ְֶַָָואתח
וז"ל: רפה .  לו רת  כ ד זהר האד וזה ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

תב  זה  ועל ,דה  ה את ליחד נר ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ב) א  לעל (שמואל  מכדי י אכ ד . מכ די ְְְְֲִִֵַַַַַָָי

ב זי  מאי , יק בזי הא.  ללע  אכד ֲֵֵֶַַַַַַָָָָה ה.
קיא , מא ליחדא  ידע לא  מא הא א .ְְְֲִֵַַַַָָָָָָָיק
לאתר רכא לאמכא מהימנ תא, קרא ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָלק רא
לא  מא וכל .מארי מא לאקיר ,אצטריְְְְְְְְִִִֵַָָָָ
אברי. לא  לי טב  ,מארי מא לא קיר  ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָידע
א  מי  זה ?יק בזי זה מה . יק בזי ִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹיא ר:
האמנה, קר  ולקר  ,דה ה את ליחד  ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹידע
.נר  לכ ד רי   למק רכת ילהמְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
ל טב ,נ ר  את לכ ד ידע א  מי ְְִִֵֵֵֶֶַַָֹוכל

נברא . ְִֶָֹא
קע "ח:  רמה מאזהר  הא א  .יק בזי מאי  ְֵַַַַַָָָ

מהימנתא , לקרא  קיא, מא לאחדא  ידע ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָלא
מא  לאקיר ,טריא לאמכא לאתר ְְְְְְְְְֲִִִִַָָָָָקרא 
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ואת לא מא  ו ל את רי. לא לי טב מאריְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
.אמְֵָ

רו. ד ויקהל פרשת  קכט, מו:, ח "ב  ספרזוהר  סליק ִֵֶַָד 
לת א , רמייה לסרא עא ל  עא די , לת ְְְְְְְֵַַַַַַָָָָָָָָרה
ה ,ייהל לכוונא זיע, רתת  דחיל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאימתא 
ויה ארייתא, לקלא סיני ט רא על  ימיק ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָהא 
,מיה למפח לעא  ר ולית  .דנייהא   וירכ  ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָצייתי
אא  אחרא, מ ה  וכל א רייתא, מי י ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאפי

לי לית מא אימתא, ה,הקמא והא מא ְְְְְְֵֵֵַָָָָָֻ
ח)כיב , הע.(נחמיה כל עמד  כפתח(ח (נחמיה ְְְְִִִָָָָ

הרה. ספר אל  הע כל ל ואזני ע לה יאר: ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
למה  עצמ לסר  הע ל צריכי אז רה , ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָספר
עת  א ,ל לכ בזיע רתת ופחד, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאימה 
 ימ  יבימק ויהי רה , לקל  סיני הר  על מדי ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָע
ת רה, דברי  אפ יה לפח  לע ר ת ואי . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאזניה
ה, ל  אי מי אימה,  א א  אחר, דבר   ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻל

תב רה, ח)והרי הע .(נחמיה כל עמד  כפתח ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָ
(ש).רהה ספר אל הע כל מע,ואזני ר י אמר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

חמת ,י למקרא צרא, רה ספר מפקי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָד
לעיא . האהבה את ררימע , רחמי מייא ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָרעי
צר רה ספר ציאי , מע רי אמר  ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָיא ר:
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אי הרי  (לו)ראה נמצא   ואינ אל ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ
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ואת לא מא  ו ל את רי. לא לי טב מאריְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
.אמְֵָ

רו. ד ויקהל פרשת  קכט, מו:, ח "ב  ספרזוהר  סליק ִֵֶַָד 
לת א , רמייה לסרא עא ל  עא די , לת ְְְְְְְֵַַַַַַָָָָָָָָרה
ה ,ייהל לכוונא זיע, רתת  דחיל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאימתא 
ויה ארייתא, לקלא סיני ט רא על  ימיק ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָהא 
,מיה למפח לעא  ר ולית  .דנייהא   וירכ  ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָצייתי
אא  אחרא, מ ה  וכל א רייתא, מי י ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאפי

לי לית מא אימתא, ה,הקמא והא מא ְְְְְְֵֵֵַָָָָָֻ
ח)כיב , הע.(נחמיה כל עמד  כפתח(ח (נחמיה ְְְְִִִָָָָ

הרה. ספר אל  הע כל ל ואזני ע לה יאר: ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
למה  עצמ לסר  הע ל צריכי אז רה , ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָספר
עת  א ,ל לכ בזיע רתת ופחד, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאימה 
 ימ  יבימק ויהי רה , לקל  סיני הר  על מדי ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָע
ת רה, דברי  אפ יה לפח  לע ר ת ואי . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאזניה
ה, ל  אי מי אימה,  א א  אחר, דבר   ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻל

תב רה, ח)והרי הע .(נחמיה כל עמד  כפתח ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָ
(ש).רהה ספר אל הע כל מע,ואזני ר י אמר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

חמת ,י למקרא צרא, רה ספר מפקי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָד
לעיא . האהבה את ררימע , רחמי מייא ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָרעי
צר רה ספר ציאי , מע רי אמר  ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָיא ר:
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צר רה ספר ציאי , מע רי אמר  ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָיא ר:



מזמן  היה  לא  שעדיין  נאמנה,  "ותדע 
האר"י ז"ל עד היום הזה, מי שיבין את 
שיטת האר"י  ז"ל, על שורשו וכו' והנה 
נשמת  לעיבור  זכיתי  ית',  ברצון העליון 
הטובים,  מעשי  מפני  לא  ז"ל,  האר"י 
ממני  גם  שנשגב  עליון,  ברצון  אלא 
עצמי, למה נבחרתי אנכי לנשמה נפלאה 
פטירתו  מעת  אדם  בה  זכה  שלא  זו, 
עד  היום, ולא אוכל להאריך בענין זה 
מפני שאין דרכי בזה לדבר בנפלאות".

מזמן  היה  לא  שעדיין  נאמנה,  מזמן ותדע  היה  לא  שעדיין  נאמנה,  ותדע 
האר"י ז"ל עד היום הזה, מי שיבין את האר"י ז"ל עד היום הזה, מי שיבין את 
מזמן  היה  לא  שעדיין  נאמנה,  ותדע 
האר"י ז"ל עד היום הזה, מי שיבין את 
מזמן  היה  לא  שעדיין  נאמנה,  מזמן ותדע  היה  לא  שעדיין  נאמנה,  ותדע 
האר"י ז"ל עד היום הזה, מי שיבין את 
מזמן  היה  לא  שעדיין  נאמנה,  ותדע 

שיטת האר"י  ז"ל, על שורשו וכו' והנה שיטת האר"י  ז"ל, על שורשו וכו' והנה 
האר"י ז"ל עד היום הזה, מי שיבין את 
שיטת האר"י  ז"ל, על שורשו וכו' והנה 
האר"י ז"ל עד היום הזה, מי שיבין את 

נשמת  לעיבור  זכיתי  ית',  נשמת ברצון העליון  לעיבור  זכיתי  ית',  נשמת ברצון העליון  לעיבור  זכיתי  ית',  ברצון העליון 
שיטת האר"י  ז"ל, על שורשו וכו' והנה 
נשמת  לעיבור  זכיתי  ית',  ברצון העליון 
שיטת האר"י  ז"ל, על שורשו וכו' והנה 

הטובים,  מעשי  מפני  לא  ז"ל,  הטובים, האר"י  מעשי  מפני  לא  ז"ל,  האר"י 
נשמת  לעיבור  זכיתי  ית',  ברצון העליון 
הטובים,  מעשי  מפני  לא  ז"ל,  האר"י 
נשמת  לעיבור  זכיתי  ית',  נשמת ברצון העליון  לעיבור  זכיתי  ית',  ברצון העליון 
הטובים,  מעשי  מפני  לא  ז"ל,  האר"י 
נשמת  לעיבור  זכיתי  ית',  ברצון העליון 

ממני  גם  שנשגב  עליון,  ברצון  ממני אלא  גם  שנשגב  עליון,  ברצון  אלא 
הטובים,  מעשי  מפני  לא  ז"ל,  האר"י 
ממני  גם  שנשגב  עליון,  ברצון  אלא 
הטובים,  מעשי  מפני  לא  ז"ל,  האר"י 

מכתב שכתב בעל ה�ול�

(מר� בעל "ה�ול�" זי"ע במכתב משנת תרפ"ו)

צניעתא השמטה|סד ְְִִִָָספרא

את ררימע ,מי רחמי ערי  חינפ ,ב ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹלקרא 
אחרי  רת מו:, כט:, כ., ח "ג זוהר  למעלה. ְְֲֲֵַַַַָָָָָהאהבה
ואינ עברה עברי ראה מי [רלט: רכ, קכט:, ְְֲִֵֵֵֶֶָעה:,
זהר  קכט, רפו רפה:, ,[לאוי לה עבר ְִִֵֶַָָֹמחה,

.[לו זהר כ '. מהימנא רעיא  מט, וקרא ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָחד

התפלות אחרי הלימוד נמצאות לעיל אחרי האדרא זוטא



ב"הב"הב"הב"ה

?  ִהינְָך ְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁש

ִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש

ִהינְָך ְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁשִהינְָך ְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁשִהינְָך ְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁשִהינְָך ְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁשִהינְָך ְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁשִהינְָך ְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁשִהינְָך ְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁשִהינְָך ְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁש

ִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁשִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁשִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁשִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁשִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁשִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁשִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁשִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁשִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁשִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁשִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁשִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁשִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁשִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁשִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁשִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁשִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁשִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁשִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁשִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁשִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁשִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ַּדָּקה ְּביֹום
יג ְּבִחינָם ִסְפֵרי זֹוַהר ְלָכל  ָּכאן נִיַּתן ְלַהּׂשִ

ַהְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁש ַּדָּקה ְּביֹום ִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש,
 ָּכל יֹום ַאָּתה לֹוֵמד ַּדָּקה זֹוַהר ּוְמָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה ְּבַרֲחִמים )זֹוַהר ַּדף קכ”ד(.

ַההֹוָדָעה ַהּזֹאת ּנְִכְּתָבה ִּבְׁשִביְלָך!!!

יַח יֹאַמר ָעֶליָך: ּיָבֹוא ַָּמשִׁ  ְּכשֶׁ
 “ִּבזְכּוְתָך ִהַּגְעִּתי!

-0548, ירושלים: 02-6255789 
בת ים: 03-6304523,  052-9077914, 054-2214449

: 09-8323442, בצפון: 054-9788564, בדרום: 08-6108608

ָּכל יֹום ַאָּתה לֹוֵמד ַּדָּקה זֹוַהר ּוְמָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה ְּבַרֲחִמים ָּכל יֹום ַאָּתה לֹוֵמד ַּדָּקה זֹוַהר ּוְמָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה ְּבַרֲחִמים ָּכל יֹום ַאָּתה לֹוֵמד ַּדָּקה זֹוַהר ּוְמָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה ְּבַרֲחִמים ָּכל יֹום ַאָּתה לֹוֵמד ַּדָּקה זֹוַהר ּוְמָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה ְּבַרֲחִמים ָּכל יֹום ַאָּתה לֹוֵמד ַּדָּקה זֹוַהר ּוְמָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה ְּבַרֲחִמים ָּכל יֹום ַאָּתה לֹוֵמד ַּדָּקה זֹוַהר ּוְמָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה ְּבַרֲחִמים ָּכל יֹום ַאָּתה לֹוֵמד ַּדָּקה זֹוַהר ּוְמָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה ְּבַרֲחִמים ָּכל יֹום ַאָּתה לֹוֵמד ַּדָּקה זֹוַהר ּוְמָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה ְּבַרֲחִמים ָּכל יֹום ַאָּתה לֹוֵמד ַּדָּקה זֹוַהר ּוְמָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה ְּבַרֲחִמים ָּכל יֹום ַאָּתה לֹוֵמד ַּדָּקה זֹוַהר ּוְמָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה ְּבַרֲחִמים ָּכל יֹום ַאָּתה לֹוֵמד ַּדָּקה זֹוַהר ּוְמָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה ְּבַרֲחִמים 

יַח יֹאַמר ָעֶליָך: ּיָבֹוא ַָּמשִׁ יַח יֹאַמר ָעֶליָך:ְּכשֶׁ ּיָבֹוא ַָּמשִׁ ְּכשֶׁ

 נחל לכיש 24/8
רמת בית שמש

טל: 054-8436784
פקס: 02-9951300



 שטר שותפות 
ְיהּוִדי ָיָקר!!!

אּוָלה ַמֲאָמֵצי ַהּגְ ף ּבְ ּתָ בס”ד ָזִכית ִלְהיֹות ׁשֻ
ָרֵאל”,  ְבֵטי ִיׂשְ דֹוׁש “ָיַחד ׁשִ ְוִלְלמֹוד זֹוַהר ַהּקָ

 

יּמּוד זֹוַהר ַלּיֹום, ּקֹות ִלּ י ּדַ ּתֵ ׁשְ ּבִ ְלֶהֵווי ָידּוַע ְלָך, ׁשֶ
ֶלְך! ֵני ַהּמֶ א, ְוזֹוֶכה ִלְהיֹות ֵמרֹוֵאי ּפְ ן עֹוָלם ַהּבָ ה ּבֶ ַאּתָ
ם! ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ יַע ְלָכל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ּבַ ְרצֹוֵננּו ְלַהּגִ ּבִ

ָכל יֹום! ”ה ּבְ ּבָ ַח ַהּקָ ּבֵ ּתַ ׁש! ּוְבָך ִמׁשְ ַלת ְנָפׁשֹות ַמּמָ ֶגֶדר ַהּצָ ְוֶזהּו ּבְ
דֹוׁש, ”י ַהּקָ ּבִ ף ְלַרׁשְ ּתָ ה ׁשֻ ה ַנֲעׂשֶ ָקִלים ַלּיֹום ַאּתָ ה ׁשְ ַכּמָ ּבְ
ַלח ָיֶדיָך. ָך ּוְבָכל ִמׁשְ ְחּתְ ּפַ ִמיָרה ַוֲהָגָנה ְלָך ּוְלִמׁשְ ְזֹוֶכה ִלׁשְ

דֹוׁש  ְפָעל ַהּקָ ֶכם, ַלּמִ ּבֹא ְוַהֵטה ׁשְ
ַרֲחִמים. אּוָלה ּבְ ַמִים, ְלִקירּוב ַהּגְ ם ׁשָ ּלֹו ְלׁשֵ ּכֻ ׁשֶ

ַתח! ּפֶ יַח ּבַ ׁשִ ְזכֹור ַהּמָ
ת ָמֵגן! ה ְלֻסּכַ ְזּכֶ ”י, ּיִ ּבִ ל ָהַרׁשְ ָלה ׁשֶ יַבת ַהַהּצָ תֹוְך ּתֵ ֵנס ּבְ ּכָ ּיִ ְוָכל ִמי ׁשֶ

ָגִעים. ְולֹא ַיחּוׁש ְולֹא ִיְפָחד ֵמָהאֹוְיִבים, ְמַהִטיִלים,  ּוִמּכֹל ִמיֵני ּפְ
ָך, ּלְ ָהֶרַוח ּכּולֹו ׁשֶ

י ֶאֶלף, ל ּפִ ”י ּוְתַקּבֵ ּבִ ן ְלַרׁשְ ּתֶ
ֵגן, ת ֶאֶלף ַהּמָ ִבְרּכַ ּבְ

ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי 

צָֹרף, יטּו ְיֵדיֶכם ּוִמְלאּו ֶאת ַהטֹוֶפס ַהּמְ א הֹוׁשִ ָאּנָ

 

ַפְקס: 02-9951300 ְלחּו ּבְ ְוׁשִ
ַראי: 054-8433385 ְרִטיס ַאׁשְ ּכַ ִלְתרּומֹות ּבְ

ה ִויׁשּוָעה: ִפּלָ מֹות ִלּתְ ”ל, ׁשְ ַפְקס ַהּנַ ּלֹוַח ּבְ ן ִלׁשְ ִניּתַ
ַמת דֹוׁש ְלִעּלּוי ִנׁשְ ל ְוִלְלמֹוד זֹוַהר ַהּקָ ּלֵ ר ְלִהְתּפַ ְוֵכן ֶאְפׁשָ
ים טֹוִבים!  ְזּכּו ְלִמְצוֹות וְלַחּיִ ּתִ

בס”ד


