
ֵסֶפר

ִניֵני ַהּזַֹהר ּפְ
ה ַהּיֹוִמית ּקָ  ַהּדַ

ף ַהּיֹוִמי   ְלזַֹהר ּדַ
ד ֻנּקָ ֵלם ְוַהּמְ ָ ֶהָחָדׁש ַהּשׁ

ֶכת ֵערּוִבין ַמּסֶ
ֶפר "אֹור ַהּזַֹהר" ִעם הֹוָספֹות ֲחָדׁשֹות ט ִמּסֵ ְמֻלּקָ

ְלִלּמּוד  ר  ּוְמֻסּדָ ִנים,  ׁשָ ַבע  ְלׁשֶ ַהּיֹוִמי,  ף  ּדַ "ס  ׁשַ ִלּמּוד  ֵסֶדר  י  ּפִ ַעל  ָנה  ָ ַהּשׁ ָימּות  ְלָכל  ק  ַהְמֻחּלָ

ר יֹוַחאי זיע"א ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּנָ ה ַאַחת ַלּתַ ַדּקָ ר ּבְ ים ְלִהְתַחּבֵ ְבַרּבִ

א  ּנָ ַהּתַ ר  ִחּבֵ ׁשֶ ָהֱאֶמת  ְוָחְכַמת  ּקּוִנים  ְוַהּתִ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ד  ּוְלַלּמֵ ִלְלֹמד  ַהִחּיּוב  ּגֶֹדל  ְיבָֹאר  ּבֹו 

ם,  ֶהם ָהעֹוָלם ַקּיָ ּבָ ּתֹוָרה, ׁשֶ יָלה סֹודֹות ִנְפָלִאים ּבַ ר ּגִ ר יֹוַחאי זיע"א - ֲאׁשֶ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ָהֱאלִֹקי ַרּבִ

ה, ְוַעל ְיֵדי  לּות ָהֵחל ַהּזֶ יֵלנּו ִמּגָ יָחא ְלַהּצִ ְמׁשִ ָרָכה ָלדֹור ַאֲחרֹון ִעְקְבָתא ּדִ ן ּבְ ִאיר ִצְנֶצֶנת ַהּמָ ְוִהׁשְ

ַרֲחִמים. ְמֵהָרה ּבְ ֵליָמה ּבִ ה ַהׁשְ ֻאּלָ ּגְ ים, ּבַ ם ְמַכּסִ ִים ַלּיָ ּמַ ָעה ּכַ ֵלא ָהָאֶרץ ּדֵ ּמָ ֶזה ּתִ

ָתּה ָתּה - ְסֻגּלָ ָ ַמֲעָלָתּה - ָטֳהָרָתּה - ְקֻדּשׁ
ִסְפֵרי  ְוַאֲחרֹוִנים,  ִראׁשֹוִנים  ּקּוִנים,  ּתִ זוה"ק,  ים,  ָרׁשִ ִמּדְ ְלִמי,  ְירּוׁשַ ְבִלי  ּבַ ְלמּוד  ִמּתַ דֹול  ּגָ קֹוֵבץ 

ִכְתֵבי  ּבְ בּוִקים  ַהּדְ ים  ָפַרּדִ ַהּסְ דֹוֵלי  ּגְ ְוַתְלִמיָדיו,  ַהְגָר"א  ְוַתְלִמיָדיו,  בעשטה"ק  ִסְפֵרי  ׁשּו"ת, 

ִעְנַין  ים ְוִעיְקִריים ּבְ ָלִלים ְיסֹוִדּיִ יִקים ּוַמְרֵאה ְמקֹומֹות, ּכְ ָהֲאִר"י, ִסְפֵרי מּוָסר, ָקרֹוב ְלֶאֶלף ַצּדִ

ּקּוִנים.  ִלּמּוד ַהּזַֹהר ְוַהּתִ

ֶרְך, ְלַהְתִמיד  ים חֹוְצִבים ֶלָהבֹות ֵאׁש, ַמְלִהיִבים ֶנֶפׁש ָהָאָדם, ַמְדִריְך ּומֹוֶרה ּדֶ דֹוׁשִ ְבֵריֶהם ַהּקְ ּדִ

ת ַהּזַֹהר. ָרׁשַ ל ּפָ בּוַע ּכָ ׁשָ בּוַע ּבְ ם ִמיֵדי ׁשָ ִלּמּוד ַהּזַֹהר, ּוְלַסּיֵ ּבְ

פּוס ַעד ַהּיֹום ִמְקצֹוַע ֶזה ֲעַדִין לֹא ָרָאה אֹור ַהּדְ אֹוֵסף ֲעָנִקי ּבְ

ִרי ֲעָמִלי ְלָהִביא  ּפְ ִיְהֶיה  ָרֵאל, ְוֶזה  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִלּבֹות  ּבְ ם  ים ַיֲעׂשּו רֹוׁשֵ דֹוׁשִ ְבֵריֶהם ַהּקְ ּדִ י  ּכִ ִתְקָוֵתנּו 

ֵהם.  ָכל ָמקֹום ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ית ִיׂשְ ָרָכה ְלָכל ּבֵ ַהּבְ

ַרֲחֵמי לּוָתא ּבְ קּון ִמן ּגָ א ִיּפְ זַֹהר ּדָ ּבְ
'י ַזְרע'ֹו ַכ'ח ִמּפִ ָ ּשׁ 'י לֹ'א ּתִ א ָנ'ִחת - ּכִ 'ַמּיָ י'ׁש ִמ'ן ׁשְ ִע'יר ְו'ַקּדִ

3
א[ תשע"ג לפ"ק חודש שבט תשע"ג ִגיַמְטִרּיָ ַנת 'ֵסֶפ"ר אֹו"ר ַהּזַֹה"ר' עם כולל שלשה תיבות - ]ּבְ ׁשְ

הוצאה שביעית עם הוספות חדשות ותיקונים
חודש שבט תשע"ג לפ"ק - עיה"ק בית שמש תובב"א



בלימוד  היטב  מתחזקים  ישראל  "כל 
 = בגימטריה  באהבה"  וש"ס  זוהר 
ְטהֹוִרים  ַמִים  ֲעֵליֶכם  י  "ְוָזַרְקּתִ  1913
כה(  לו  פרק  )יחזקאל   1913  = ם"  ּוְטַהְרּתֶ
לֹות  ְחּבֻ ַמע ָחָכם ְויֹוֶסף ֶלַקח ְוָנבֹון ּתַ "ִיׁשְ

יקנה" = 1913 )משלי פרק א' ה'(. 

רשב"י",  "תא  אותיות  "בראשית" 
כל  בראשית  רשב"י",  "בא  כלומר: 
העולם נברא בשביל התורה שנקראת 
שנקראו  ישראל  ובשביל  ראשית, 
ויגלה  ראשית, ולמען שיבוא הרשב"י 
נגאל,  ובזכותו  אחרון  לדור  תורתו 
ה ֵנֵצא  דֹוׁש ַהזֶּ ּמּוד ַהּקָ ּוִבְזכּות ּוְבֹכַח ַהּלִ
ר  ֲאׁשֶ ּמּוד, ּכַ זּוַלת ֶזה ַהּלִ לּות, לֹא ּבְ ִמן ַהּגָ
ֶזה  ָנׂשא(  ת  ָרׁשַ )ּפָ ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  ּבְ ָאְמרּו 
ִאיהּו ֵסֶפר  יָלְך ּדְ ַהאי ִחּבּוָרא ּדִ ְלׁשֹונֹו: ּבְ
ׁשּוָבה.  ָאה ּתְ ִאיָמא ִעּלָ ַהזַֹּהר, ִמן זֹוֲהָרא ּדְ
ֲעִתיִדין  ּדַ ּוְבִגין  יֹון,  ִנּסָ ָצִריְך  ָלא  ין  ִאּלֵ ּבְ
ִאיהּו  ּדְ י,  ְדַחּיֵ ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטַעם  ָרֵאל  ִיׂשְ
לּוָתא  ּגָ יּה ִמן  ּבֵ ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִיְפקּון 
"ה'  לב(  ָבִרים  )ּדְ הֹון,  ּבְ ים  ְוִיְתַקּיֵ ַרֲחֵמי.  ּבְ

אן ְלׁשֹונֹו. ָדד ַיְנֶחּנּו", ַעד ּכָ ּבָ



ספר
פניני הזוהר

הדקה היומית
לזוהר דף היומי

המחולק ל-7 שנים

מסכת עירובין
ספר פניני הזוהר לזוהר דף היומי: הוא ספר לימוד יומי, המבוסס על ספר הזוהר הקדוש שכתב התנא 

האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א.
פניני הזוהר: הם משפטים קצרים שנבחרו בהקפדה מתוך ספר אור הזוהר השלם, בהוצאת מפעל 
הזוהר העולמי, מטרתם להאיר בכל יום, אור מגנזי מרומים, הנקרא זוהר הרקיע, אל נשמתו של כל 

יהודי, בלימוד דקה אחת מתחברים לתנא האלקי הרשב"י הקדוש.
יהודי תרגיש ששולחים לה צלילים  בזכות השמיעה או הקריאה של מאמרי הזוהר נשמתו של כל 
מאינסוף ב"ה, שמדברים בשפתה, הנשמה תרגיש כיסופים וגעגועים למקור מחצבתה, אור הקדושה 

והטרה תעטוף בחמימות ואהבה האינסופיים המזומנים לכל יהודי.
שתגרום  בתשוקה  יתברך,  להשם  גדולה  ואהבה  יראה  יהודי  כל  בלב  יוליד  הזאת  הדקה  בלימוד 

להתחזקות בקיום תורה ומצוות לשמה, ויוסיף וילך מחיל אל חיל. 
עצם הלימוד הזוהר מזכך את הנשמה ומאיר אותה, ובזכות דקה של לימוד בכל יום, הלומד מסיר 
מעליו גזרות קשות חולאים, מחלות ויסורים רבים רח"ל, ומזכה את עצמו, ואת כל משפחתו, ואת 
כל עם ישראל, לשפע של רחמים, שמחה ואהבה, ומזרז את בואו של משיח צדקנו בגאולה השלמה 

בב"א.
העולמי,  הזוהר  מפעל  בהוצאת  שיצאו  הש"ס  כל  על  היומי  דף  זוהר  עם  יחד  שולבו  הזוהר:  פניני 

בראשותו של הגה"צ האדמו"ר מהאלמין - הרב שלום יהודה גרוס שליט"א.
ספר  פי  על  השם  ולעבודת  יום,  היום  לחיי  והדרכות  הזוהר  של  קצרים  קטעים  כוללים  הפתגמים 
יום, במקביל ללימוד דף זוהר  הזוהר, בעקבות הצעה של גדולי המקובלים, הוצע ללמוד ממנו מדי 

היומי והש"ס. 
על ידי שנתדבק בעץ החיים, תרום קרני כנסת ישראל שבעתיים, ונזכה לראות בנחמת ציון וירושלים, 

במהרה בימינו אמן.
על ידי לימוד הדקה הזאת תראו ישועות בכל הענינים



ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה א ְִִִֵַַַַַַָֹ

ֵֶספר

רההניני ְִֵַָֹ
ה מיתהה ִַַַָ

ה מילזהר ְִַַַֹ
והמנד¬ לה החד− ְְֵֶַַָָָָֻ

ערבימכת ק"הב  ִֵֶֶַַַ

ה כללת הלית :עינינ א ר ינה  ינלר מצות ני  ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָא )
 וידע אמר  רית ה גדלת  נלהת עה מצות ,ד ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָה

האלקי הא  הויה י  לבב אל וה בת   ְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹה

לרבּ ינ וּ ויׁש  מצו וֹ ת  ׁש ני עוֹ ד ְ◌ֵ◌
הּת לוּ יוֹ ת  עינינוּ , אוֹ ר יוֹ נה
מצות  הּק דוֹ ׁש , הם בּ כלל וּ ת
הם  בּ גדל וּ ת להת בּ וֹ נן עשׂ ה
היּ וֹ ם  "וידעּת  ׁש נּ אמר: ,ית בּ ר
הוּ א  הויה כּ י לבב אל והׁש בת 
ועל  מ ּמ על בּ מים האלקים
ונאמר: עוֹ ד", אין  מּת חת הארץ
מי וּ ראוּ  עיניכם מרוֹ ם "שׂ אוּ 
להתבּ וֹ נן דּ הינוּ  אלּ ה ", בּ רא
 האי בּ רא ׁש ית יוֹ צר בּ גדל וּ ת
מרא ׁש  ועשׂ ה ויצר בּ רא האציל
עד  הּק דוּ מים לכל קדמוֹ ן  אדם 
אלפים  יׁש  האי עשׂ יּ ה הּס וֹ ף
וכל  עוֹ למוֹ ת  רבבוֹ ת ורבּ וֹ א

חירגּ א  כּ האי קּמ יּה  עלמין 
חׁש יבין ׁש מיּה  דּ לא דּ יוֹ מא
ּת לוּ ין העוֹ למ וֹ ת כּ ל  והאי
ה נּ קרא  כּ ל הויה הגּ ד וֹ ל בּ ׁש מוֹ 
יצרּת יו בּ ראתיו  ולכבוֹ די בׁש מי
 האי כּ בוֹ דוֹ  כּ ּס א עשׂ יתיו  אף
ׁש ני ראׁש וֹ ן רגל עוֹ מד הוּ א 
הוּ א  בּ ּמ ה רביעי  ׁש ליׁש י 
הוּ א   האי ח ׁש מ'ל מׁש ּת ּמ ׁש 
 מתהּפ הוּ א ּפ נים וּ בכּמ ה עוֹ מד 
הוּ א  האי ה בּ ז 'ק אחת בּ ׁש עה
עוֹ מד  הוּ א האי כּ רוּ ב עוֹ מד 
אני האי קדקדי ועד מצּ ּפ רני 
וכּמ ה  ידי בּ פת ׁש עוּ ר  כּ ּמ ה  עוֹ מד 

רגלי  אצבּ עוֹ ת  זהׁש עוּ ר  לא  וכי 

מסכת
עירובי
ב ' ד

ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנּו, ִהיא ְמִאיַרת ֵעיֵנינּו, הּוא ַיְמִליץ טֹוב ַּבֲעֵדנּו, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי.

על הטוב יזכר ידיד נפשי, וידיד כל בית ישראל, גדול בתורה ובמעשים 
 טובים, יקר הערכין, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה,

מופלא ומופלג בכל מדה ומעלה ישרה, ירא וחרד לדבר ה, אהוב לשמים 
ונוח לבריות, מוקיר רבנן, רודף צדקה וחסד, היקר והנעלה המפורסם 

לתהלה

 מוהר"ר אברהם קובן שליט"א, וזוגתו מרת מיכל שיחיו עמו"ש
שתרמו להדפסת:

 ספר
הזוהר הקדוש עם לשון הקודש

 לש"ס דף היומי
מסכת עירובין

להאיר את הש"ס באור הזוהר

וכן הספר המצורף

פניני הזוהר
להודות על הנס שנצלה ביתו בת שבע שירה בת מיכל שתחי',

זכות התנא האלוקי רבי שמעון בן יוחאי זיע"א תעמוד לו להתברך 
בברכה המשושלת בתורה,

ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח, 

מתוך אושר ועושר והרחבת הדעת,

בריות גופא ונהורא מעליא ובכל מילי דמיטב,

באריכת ימים ושנים טובים ורוב נחת מכל הילדים,

ולזכות לראות בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן. 



ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה א ְִִִֵַַַַַַָֹ

ֵֶספר

רההניני ְִֵַָֹ
ה מיתהה ִַַַָ

ה מילזהר ְִַַַֹ
והמנד¬ לה החד− ְְֵֶַַָָָָֻ

ערבימכת ק"הב  ִֵֶֶַַַ

ה כללת הלית :עינינ א ר ינה  ינלר מצות ני  ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָא )
 וידע אמר  רית ה גדלת  נלהת עה מצות ,ד ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָה

האלקי הא  הויה י  לבב אל וה בת   ְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹה

לרבּ ינ וּ ויׁש  מצו וֹ ת  ׁש ני עוֹ ד ְ◌ֵ◌
הּת לוּ יוֹ ת  עינינוּ , אוֹ ר יוֹ נה
מצות  הּק דוֹ ׁש , הם בּ כלל וּ ת
הם  בּ גדל וּ ת להת בּ וֹ נן עשׂ ה
היּ וֹ ם  "וידעּת  ׁש נּ אמר: ,ית בּ ר
הוּ א  הויה כּ י לבב אל והׁש בת 
ועל  מ ּמ על בּ מים האלקים
ונאמר: עוֹ ד", אין  מּת חת הארץ
מי וּ ראוּ  עיניכם מרוֹ ם "שׂ אוּ 
להתבּ וֹ נן דּ הינוּ  אלּ ה ", בּ רא
 האי בּ רא ׁש ית יוֹ צר בּ גדל וּ ת
מרא ׁש  ועשׂ ה ויצר בּ רא האציל
עד  הּק דוּ מים לכל קדמוֹ ן  אדם 
אלפים  יׁש  האי עשׂ יּ ה הּס וֹ ף
וכל  עוֹ למוֹ ת  רבבוֹ ת ורבּ וֹ א

חירגּ א  כּ האי קּמ יּה  עלמין 
חׁש יבין ׁש מיּה  דּ לא דּ יוֹ מא
ּת לוּ ין העוֹ למ וֹ ת כּ ל  והאי
ה נּ קרא  כּ ל הויה הגּ ד וֹ ל בּ ׁש מוֹ 
יצרּת יו בּ ראתיו  ולכבוֹ די בׁש מי
 האי כּ בוֹ דוֹ  כּ ּס א עשׂ יתיו  אף
ׁש ני ראׁש וֹ ן רגל עוֹ מד הוּ א 
הוּ א  בּ ּמ ה רביעי  ׁש ליׁש י 
הוּ א   האי ח ׁש מ'ל מׁש ּת ּמ ׁש 
 מתהּפ הוּ א ּפ נים וּ בכּמ ה עוֹ מד 
הוּ א  האי ה בּ ז 'ק אחת בּ ׁש עה
עוֹ מד  הוּ א האי כּ רוּ ב עוֹ מד 
אני האי קדקדי ועד מצּ ּפ רני 
וכּמ ה  ידי בּ פת ׁש עוּ ר  כּ ּמ ה  עוֹ מד 

רגלי  אצבּ עוֹ ת  זהׁש עוּ ר  לא  וכי 
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ההרניני ְִֵַָֹ ב  בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

יפיי הדר זה גּ דלּ תי  זה וּ  הדרי
מה כּ בוֹ די מ כּ ירים אדם  ׁש בּ ני
מצוה ועּק ר  הויה   מע שׂ י ר בּ וֹ 
מרן בּ דברי וללמד לחקר זאת 
מעמד ויבין הזּ הר  וּ בדברי  אלקי

ה כּ ל  עוֹ למ וֹ ת .וּ מ צּ ב 
ג') עּמ וּ ד נז  דּ ף שׁ מ וֹ ת קאמארנא החיּ ים ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ(אוֹ צר 

קרא אקדּ ים לּמ ה לׁש בח טעם ַ◌ְ◌ִ◌
לחיּ י זכרוֹ נוֹ  הרׁש בּ "י 
ּת ּק וּ נים. זה לחבּ וּ ר הבּ א העוֹ לם
מצינ וּ  ה זּ הר  לספר בּ ׁש למא
מהימנא  בּ רעיא מפרׁש  טעמוֹ 
רעיא  ׁש אמר נשׂ א ּפ רׁש ת

להרׁש בּ "י: "האימהימנא  
הזּ הר ספר  דּ איה וּ   דּ יל ח בּ וּ רא 
ּת ׁש וּ בה ע לּ אה דּ אימא זוֹ הרא מן
למטעם ישׂ ראל  דּ עתידין וּ בגין
איהי דּ בינה דח יּ י , מאילנא
ה זּ הר, ספר  דּ איה וּ  דחיּ י, אילנא 
בּ רחמי". מ גּ ל וּ תא בּ יּה  יפק וּ ן
וּ בּה  חר וּ ת היא  בּ ינה כּ י  ּפ רוּ ׁש ,
ונקראת  מּמ צרים י שׂ ראל נפקוּ 

דח יּ י בּ זּ הראילנא  וּ בעסקם 
ׁש על דחיּ י, אילנא  כּ ן  גּ ם  ׁש ה וּ א 
זהר ׁש ם על הח בּ וּ ר נקרא כּ ן
לחירוּ  עבדין  נּפ קין  דּ בּה  דּ בינה 
מ גּ ל וּ תא. לחירוּ  יפק וּ ן  הם  גּ ם

 מדיה ל מזהירי י  ה הר ספר נקרא ְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹב)

בּ העלוֹ ת:וּ בפרׁש ת ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הרקיעוה ּמ שׂ כּ ילים כּ זהר  יזהירוּ  

בּ זהר מ ׁש ּת דּ לין דּ קא  אינּ וּ ן  א לּ ין
ה זּ הר. ספר  דּ אקרי  מפר ׁש דּ א, 

כּ י הזּ הר" "ספר ׁש נּ קרא 
אבל  בּ וֹ  הלּ וֹ מדים כּ ל מזהירים
נאמר  אם טעמ ּה  מאי "ּת ּק וּ נים"
דּ עלּ אין ּת ּק וּ נא ּת ליא דּ ביּה  לפי
ודנ ׁש מתין דּ מלאכין ותּת אין
בּ ריׁש  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ודׁש כינּת א

הּת ּק וּ נים עּמ וּ ד הקדּ מת  רי ׁש  א' (דּ ף 

אתיהיב ב ') וּ רׁש וּ תא לׁש וֹ נ וֹ  וזה

דּ אתּת רכוּ  נ ׁש מתין  לאלּ ין
 בּ רי קוּ ד ׁש א בּ תר  מאתרייהוּ 
בהאי לקנּ נא וּ ׁש כינ ּת יּה , הוּ א 

בּ ּה  דא ּת מר י)ח בּ וּ רא , כז  (מׁש לי  

ּפ רׁש ת  וּ בזּ הר וכ וּ ' נ וֹ דדת כּ צּפ וֹ ר 
דּ ישׂ ראל  בּ זמנּ א  ּת רוּ מה

ה  בּ א וֹ ריתא  עת מׁש ּת דּ לין אי  
בּ תּק וּ נאה  מת ּת ּק ן  מהימנ וּ תא
כּ י יסּפ יק לא זה וכ וּ ' וּ מתקטת
בּ איזה  בּ א וֹ ריתא  מׁש ּת דּ לין  אּמ ה
א' בּ דף אמר  וכן  ׁש יּ היה ספר
מארי איהוּ  ז כּ אה לעיל  כּ נּ זכּ ר
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ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה גְִִִֵַַַַַַָֹ

מארי מדר ׁש  מארי  מתיבּת א
בית  מצאה צּפ וֹ ר דּ גם  תוֹ רה,

ד) פד  בּ וֹ (ּת הלּ ים דּ נׁש מעין בּ ית  , 
מפר ׁש  הרי וכ וּ ' ּת וֹ רה דּ ברי
סג לּ ה  בּ הם  י ׁש  ּת וֹ רה  דּ ברי  ׁש כּ ל
וּ לתּק נא  בּ ית לּה  לת ּק ן  ז וֹ 

בּ קיׁש וּ טהא.

ה ּת ּק וּ נים וּ מה ספר נׁש ּת נּ ה  ַ◌
הגּ דוֹ ל  ורבּ ינ וּ  מהאחרים 
הבּ א  העוֹ לם לחיּ י זכרוֹ נוֹ  האר "י 
ּת וּ תּה  וּ מיּ ד  חספא לן  דּ לי
אמר  ההוּ א  מר גּ ניתא  אׁש כּ חנא
לחיּ י זכרוֹ נ וֹ  הרׁש בּ "י ּט עם מה
בּ ספר  מפר ׁש  ה בּ א העוֹ לם
וה ּת בוֹ ת  הּפ סוּ קים כּ ל הּת ּק וּ נים
מה  קטן  בּ מסּפ ר ה כּ ל וחדּ וּ ׁש ים
נוֹ דע  כּ י  הזּ הר בּ ספר עשׂ ה  לּ א
מּס וֹ ד  היא  קטן ח ׁש בּ וֹ ן  כּ י
לבנוֹ ת  ידוֹ  קצרה וכי הּק טנּ וֹ ת
גּ דוֹ ל  מס ּפ ר יסוֹ ד על חדּ וּ ׁש יו
העוֹ לם  לח יּ י זכרוֹ נ וֹ  הוּ א ותרץ

בּ ספרהבּ א  הר ׁש בּ "י ׁש כּ וּ נת  
ע וֹ לם לתּק ן הע ּק ר ה ּת ּק וּ נים 
ה וּ א קטן מס ּפ ר  ׁש כּ ל  הע שׂ יּ ה
ּת ּק יפין קל ּפ וֹ ת  ׁש ם כּ י בּ ע שׂ יּ ה
מקרא אם  כּ י בּ ּה  אין  ועשׂ יּ ה
בּ מסּפ ר כּ לּ ם  ׁש בּ ּה  ּת וֹ רה  וחדּ וּ ׁש י
ע וֹ לם לתּק ן כּ די לכן  קטן

מסּפ ר על  יסוֹ דוֹ תיו בּ נה  הע שׂ יּ ה
לזה מכ וּ נת  בּ כ וּ נה כּ אןקטן עד  

לחיּ י זכרוֹ נוֹ  האר"י  לׁש וֹ נוֹ 
ה בּ א. העוֹ לם 

בּ תרי ּה אם ענינן  אנן  גּ ם כּ ן  ִ◌
ׁש מ וֹ  ׁש ּק רא טעמא  דּ הינוּ 
ּת וֹ רה דּ ברי  ׁש כּ ל ה גּ ם  ּת ּק וּ נין
עּק ר ה נּ ה  הכינה  מת ּק נים 

הע שׂ יּ ה בּ ע וֹ לם ה וּ א  ׁש בּ ּה ה ּת ּק וּ ן 
צריכה  וה כינה הּק לּפ וֹ ת מדוֹ ר
להעלוֹ ת  לעמקם לירד
אליה  נ דּ חיה ולאסף הנּ יצוֹ צוֹ ת
כּ די גּ דוֹ ל  כּ ח  צרי כּ ן ואם 
מהעשׂ יּ ה  וּ להעל וֹ תּה  לתּק נּה 
ואם  ּת ּק יפין  ה ּק לּפ וֹ ת  ׁש ם
מן ּת ּק וּ נּה  מהעשׂ יּ ה עלתה 
וּ מכּ ל  מעשׂ יּ ה הרבּ ה נקל  יצירה 
ׁש ם  בּ בּ ריאה לתּק נּה  אם ׁש כּ ן 
בּ יצירה  כּ מוֹ  ואינוֹ  מוּ עט  הרע
בּ סדר  הרב ׁש כּ תב וּ כמוֹ  ועשׂ יּ ה
יׁש ּת בּ ח  כּ ן  ואם הּט מא וֹ ת חמר
א וֹ תּה  ׁש ּמ עלה  מי  ויתּפ אר 
א וֹ תּה  מה ּמ עלה  י וֹ תר מהעשׂ יּ ה
וּ מּט עם  וכוּ ' וּ בריאה מהיצירה
זה  ספר ל ׁש בח יׁש ּת נּ ה  זה
ּת ּק וּ ני כּ י ּת ּק וּ נים  ספר לוֹ  לקרוֹ ת
לא  ואם ּת ּק וּ ניה כּ ל  עּק ר  העשׂ יּ ה
 אי מהעשׂ יּ ה ותעלה ּת תּק ן
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ההרניני ְִֵַָֹ ב  בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

יפיי הדר זה גּ דלּ תי  זה וּ  הדרי
מה כּ בוֹ די מ כּ ירים אדם  ׁש בּ ני
מצוה ועּק ר  הויה   מע שׂ י ר בּ וֹ 
מרן בּ דברי וללמד לחקר זאת 
מעמד ויבין הזּ הר  וּ בדברי  אלקי

ה כּ ל  עוֹ למ וֹ ת .וּ מ צּ ב 
ג') עּמ וּ ד נז  דּ ף שׁ מ וֹ ת קאמארנא החיּ ים ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ(אוֹ צר 

קרא אקדּ ים לּמ ה לׁש בח טעם ַ◌ְ◌ִ◌
לחיּ י זכרוֹ נוֹ  הרׁש בּ "י 
ּת ּק וּ נים. זה לחבּ וּ ר הבּ א העוֹ לם
מצינ וּ  ה זּ הר  לספר בּ ׁש למא
מהימנא  בּ רעיא מפרׁש  טעמוֹ 
רעיא  ׁש אמר נשׂ א ּפ רׁש ת

להרׁש בּ "י: "האימהימנא  
הזּ הר ספר  דּ איה וּ   דּ יל ח בּ וּ רא 
ּת ׁש וּ בה ע לּ אה דּ אימא זוֹ הרא מן
למטעם ישׂ ראל  דּ עתידין וּ בגין
איהי דּ בינה דח יּ י , מאילנא
ה זּ הר, ספר  דּ איה וּ  דחיּ י, אילנא 
בּ רחמי". מ גּ ל וּ תא בּ יּה  יפק וּ ן
וּ בּה  חר וּ ת היא  בּ ינה כּ י  ּפ רוּ ׁש ,
ונקראת  מּמ צרים י שׂ ראל נפקוּ 

דח יּ י בּ זּ הראילנא  וּ בעסקם 
ׁש על דחיּ י, אילנא  כּ ן  גּ ם  ׁש ה וּ א 
זהר ׁש ם על הח בּ וּ ר נקרא כּ ן
לחירוּ  עבדין  נּפ קין  דּ בּה  דּ בינה 
מ גּ ל וּ תא. לחירוּ  יפק וּ ן  הם  גּ ם

 מדיה ל מזהירי י  ה הר ספר נקרא ְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹב)

בּ העלוֹ ת:וּ בפרׁש ת ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הרקיעוה ּמ שׂ כּ ילים כּ זהר  יזהירוּ  

בּ זהר מ ׁש ּת דּ לין דּ קא  אינּ וּ ן  א לּ ין
ה זּ הר. ספר  דּ אקרי  מפר ׁש דּ א, 

כּ י הזּ הר" "ספר ׁש נּ קרא 
אבל  בּ וֹ  הלּ וֹ מדים כּ ל מזהירים
נאמר  אם טעמ ּה  מאי "ּת ּק וּ נים"
דּ עלּ אין ּת ּק וּ נא ּת ליא דּ ביּה  לפי
ודנ ׁש מתין דּ מלאכין ותּת אין
בּ ריׁש  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ודׁש כינּת א

הּת ּק וּ נים עּמ וּ ד הקדּ מת  רי ׁש  א' (דּ ף 

אתיהיב ב ') וּ רׁש וּ תא לׁש וֹ נ וֹ  וזה

דּ אתּת רכוּ  נ ׁש מתין  לאלּ ין
 בּ רי קוּ ד ׁש א בּ תר  מאתרייהוּ 
בהאי לקנּ נא וּ ׁש כינ ּת יּה , הוּ א 

בּ ּה  דא ּת מר י)ח בּ וּ רא , כז  (מׁש לי  

ּפ רׁש ת  וּ בזּ הר וכ וּ ' נ וֹ דדת כּ צּפ וֹ ר 
דּ ישׂ ראל  בּ זמנּ א  ּת רוּ מה

ה  בּ א וֹ ריתא  עת מׁש ּת דּ לין אי  
בּ תּק וּ נאה  מת ּת ּק ן  מהימנ וּ תא
כּ י יסּפ יק לא זה וכ וּ ' וּ מתקטת
בּ איזה  בּ א וֹ ריתא  מׁש ּת דּ לין  אּמ ה
א' בּ דף אמר  וכן  ׁש יּ היה ספר
מארי איהוּ  ז כּ אה לעיל  כּ נּ זכּ ר

מסכת
עירובי
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ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה גְִִִֵַַַַַַָֹ

מארי מדר ׁש  מארי  מתיבּת א
בית  מצאה צּפ וֹ ר דּ גם  תוֹ רה,

ד) פד  בּ וֹ (ּת הלּ ים דּ נׁש מעין בּ ית  , 
מפר ׁש  הרי וכ וּ ' ּת וֹ רה דּ ברי
סג לּ ה  בּ הם  י ׁש  ּת וֹ רה  דּ ברי  ׁש כּ ל
וּ לתּק נא  בּ ית לּה  לת ּק ן  ז וֹ 

בּ קיׁש וּ טהא.

ה ּת ּק וּ נים וּ מה ספר נׁש ּת נּ ה  ַ◌
הגּ דוֹ ל  ורבּ ינ וּ  מהאחרים 
הבּ א  העוֹ לם לחיּ י זכרוֹ נוֹ  האר "י 
ּת וּ תּה  וּ מיּ ד  חספא לן  דּ לי
אמר  ההוּ א  מר גּ ניתא  אׁש כּ חנא
לחיּ י זכרוֹ נ וֹ  הרׁש בּ "י ּט עם מה
בּ ספר  מפר ׁש  ה בּ א העוֹ לם
וה ּת בוֹ ת  הּפ סוּ קים כּ ל הּת ּק וּ נים
מה  קטן  בּ מסּפ ר ה כּ ל וחדּ וּ ׁש ים
נוֹ דע  כּ י  הזּ הר בּ ספר עשׂ ה  לּ א
מּס וֹ ד  היא  קטן ח ׁש בּ וֹ ן  כּ י
לבנוֹ ת  ידוֹ  קצרה וכי הּק טנּ וֹ ת
גּ דוֹ ל  מס ּפ ר יסוֹ ד על חדּ וּ ׁש יו
העוֹ לם  לח יּ י זכרוֹ נ וֹ  הוּ א ותרץ

בּ ספרהבּ א  הר ׁש בּ "י ׁש כּ וּ נת  
ע וֹ לם לתּק ן הע ּק ר ה ּת ּק וּ נים 
ה וּ א קטן מס ּפ ר  ׁש כּ ל  הע שׂ יּ ה
ּת ּק יפין קל ּפ וֹ ת  ׁש ם כּ י בּ ע שׂ יּ ה
מקרא אם  כּ י בּ ּה  אין  ועשׂ יּ ה
בּ מסּפ ר כּ לּ ם  ׁש בּ ּה  ּת וֹ רה  וחדּ וּ ׁש י
ע וֹ לם לתּק ן כּ די לכן  קטן

מסּפ ר על  יסוֹ דוֹ תיו בּ נה  הע שׂ יּ ה
לזה מכ וּ נת  בּ כ וּ נה כּ אןקטן עד  

לחיּ י זכרוֹ נוֹ  האר"י  לׁש וֹ נוֹ 
ה בּ א. העוֹ לם 

בּ תרי ּה אם ענינן  אנן  גּ ם כּ ן  ִ◌
ׁש מ וֹ  ׁש ּק רא טעמא  דּ הינוּ 
ּת וֹ רה דּ ברי  ׁש כּ ל ה גּ ם  ּת ּק וּ נין
עּק ר ה נּ ה  הכינה  מת ּק נים 

הע שׂ יּ ה בּ ע וֹ לם ה וּ א  ׁש בּ ּה ה ּת ּק וּ ן 
צריכה  וה כינה הּק לּפ וֹ ת מדוֹ ר
להעלוֹ ת  לעמקם לירד
אליה  נ דּ חיה ולאסף הנּ יצוֹ צוֹ ת
כּ די גּ דוֹ ל  כּ ח  צרי כּ ן ואם 
מהעשׂ יּ ה  וּ להעל וֹ תּה  לתּק נּה 
ואם  ּת ּק יפין  ה ּק לּפ וֹ ת  ׁש ם
מן ּת ּק וּ נּה  מהעשׂ יּ ה עלתה 
וּ מכּ ל  מעשׂ יּ ה הרבּ ה נקל  יצירה 
ׁש ם  בּ בּ ריאה לתּק נּה  אם ׁש כּ ן 
בּ יצירה  כּ מוֹ  ואינוֹ  מוּ עט  הרע
בּ סדר  הרב ׁש כּ תב וּ כמוֹ  ועשׂ יּ ה
יׁש ּת בּ ח  כּ ן  ואם הּט מא וֹ ת חמר
א וֹ תּה  ׁש ּמ עלה  מי  ויתּפ אר 
א וֹ תּה  מה ּמ עלה  י וֹ תר מהעשׂ יּ ה
וּ מּט עם  וכוּ ' וּ בריאה מהיצירה
זה  ספר ל ׁש בח יׁש ּת נּ ה  זה
ּת ּק וּ ני כּ י ּת ּק וּ נים  ספר לוֹ  לקרוֹ ת
לא  ואם ּת ּק וּ ניה כּ ל  עּק ר  העשׂ יּ ה
 אי מהעשׂ יּ ה ותעלה ּת תּק ן
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ההרניני ְִֵַָֹ ד בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

כּ י וּ בריאה  יצירה  ּת ּק וּ ן יהיה
עשׂ יּ ה  ּת ּק וּ ן הוּ א  הכּ ל  ּת חלּ ת 

בּ ידינוּ וכוּ ' ועלה מצינוּ  ה נּ ה  
הּת ּק וּ נים ספר ל ם  הג וּ ן  טעם
לתּק ן הרׁש בּ "י  כּ וּ נת  ׁש כּ ל
כּ י העשׂ יּ ה בּ ע וֹ לם  ה כינה
ׁש היא בּ אפן מק נּ נא  מלכוּ ת 

בּ הקדּ מה)עשׂ יּ ה. מל (כּ ּס א ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

לאגּ ם לּמ ה ל ׁש בח  טעם א ּת ן ַ◌
בּ פר וּ ׁש י האלקים  לנ וּ  נגל וּ 
ספר על  לברכה זכר וֹ נ וֹ  האר "י 
ההם בּ יּ מים אם  כּ י  ה ּת ּק וּ נים 

ה זּ ה דּ ריוּ ב זּ מן אכ ׁש ר וכי 
ולא  היג וּ  לּ א מה  להיג 
מצאתי ה נּ ה ראׁש וֹ נים  גּ בלוּ 
ל ׁש אלה  וּ מסּפ קת נצּ חת ּת ׁש וּ בה 

לקּמ ן  קי .)ז וֹ  לׁש וֹ נ וֹ (בּ דף וזה  
בּ ו דּ אי חבר יּ א ׁש מעוֹ ן  רבּ י אמר 
אסּת כּ ם  ה וּ א בּ רי קוּ דׁש א 
למהוי ותּת אין  ע לּ אין  עּמ נא ,
דהאי דרא  זכּ אה  חבּ וּ רא, בּ האי

האי כּ וּ לי דּ עתיד בי ּה , אתגּ לייא
בּ סוֹ ף  דמׁש ה ידא על לאתחדּ ׁש א
לקיימא  בתראה, בדרא י וֹ מיּ א

ט )קרא א "היה "המ(קהלת 
עד ה וכוּ ' ׁש יּ היה "וּ א

דּ רא  בכל הוּ א  ואת ּפ ׁש טוּ תיּה 
וחכם ודרא, צדּ יק בכל 

ׁש ּת ין עד  בּ א וֹ רייתא, דּ מתע ּס ק
מּפ גימוּ  לכלּ ה וּ  לאׁש למא רבּ וֹ א ,
בּ אמרי ד וּ ק ׁש ם עיּ ן  וכוּ ' דלה וֹ ן 
יוֹ חאי בּ ן  ׁש מע וֹ ן  הרבּ י קדוֹ ׁש 
הבּ א  העוֹ לם  לח יּ י זכר וֹ נ וֹ 
כּ י בּ אצבּ ע מוֹ רים אלּ ה  ׁש דּ בריו 
יוֹ מ יּ א בּ סוֹ ף ׁש דּ וקא אמר גּ זר 
לאתח דּ ׁש א עתיד  בּ תראה  בּ דרא

דּ א אעיּק רא ח בּ וּ רא ּת אמר ואם 
ּפ ירכא זאתדּ דינא  ּת צא  לּמ ה 

זאת ּת וֹ רת וֹ  להיוֹ ת מ לּ פניו
בּ תראה דּ רא  עד  וּ סת וּ מה חת וּ מה
הע וֹ לם לח יּ י זכר וֹ נוֹ  אליּ הוּ  ה נּ ה 
זוֹ  ק וּ ׁש יא לה ּת רת  טעם נתן  ה בּ א 

יט :)לק ּמ ן לׁש וֹ נוֹ :(דּ ף וזה 

י מא ס אא  א  חרא  אתליא  לא  אמר זר לכ ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹג)
רר קראת החר סגת ואז  ע זמ הא תראה ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻדרא

נחית"אדהכי קא אליּ הוּ  הא ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
חיילין בכ ּמ ה מעילא ,
מלאכ יּ א וכּמ ה  דּ נׁש מתין,

ע לּ אה וּ ׁש כינּת א  ס וּ חרניּה ,
וכּמ ה עד וכ וּ ' כּ לּ הוּ  על  עטרה 
מהאי ית ּפ רנס וּ ן לת ּת א נׁש א  בּ ני 
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ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה הְִִִֵַַַַַַָֹ

לתּת א ית גּ לי כּ ד , דיל ח בּ וּ רא 
יוֹ מיּ א, בּ ס וֹ ף  בּ תראה בּ דרא

י )וּ בגיני ּה  כה וּ קראתם(ו יּ קרא 
בּ ארץ ". ל ׁש וֹ נ וֹ .דּ ר וֹ ר  כּ אן עד 

ג ' סעי  דראהמש ימא   ס אא א  חרא אתליא  לא  אמר  זר לכְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
רר קראת החר סג ת  ואז ע זמ הא ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻתראה

ּת עּכ י האהבהסגלּ ת  את  וֹ רר וּ  ִ◌
בּ זמן הכינה  ׁש ּת ח ּפ ץ  עד 

האהבה בּ עּת ּה  ּת עוֹ ררוּ  אם  כּ י  
העו וֹ נוֹ ת  למרק צרי בּ עּת ּה  קדם
כּ ּמ ה  ויהרג וּ  רבּ וֹ ת  בּ צרוֹ ת 
בּ ן מׁש יח  ויתקטיל מיּ שׂ ראל

אחדיוֹ סף ׁש וּ ם יהרג  ׁש לּ א וּ כדי  
בּ ן מ ׁש יח  יהרג ולא  מ יּ שׂ ראל 
אר צער  ה כינה ס וֹ בלת  י וֹ סף 

בּ ניה  לט וֹ בת  מׁש ה הגּ לוּ ת גּ ם  
כּ ּמ ה  סבל ה לוֹ ם  עליו  רבּ ינ וּ 
ימוּ ת  ׁש לּ א כּ די  עצמוֹ  על י ּס וּ רין 
ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  יוֹ סף בּ ן  מׁש יח
בּ הרבּ ה  וּ בּת ּק וּ נים בּ זּ הר

דּ לאמקוֹ מוֹ ת אמר  גּ זר וּ   וּ לכ 
בּ סוֹ ף א לּ א דּ א ח בּ וּ רא  את גּ ליא
זמן ׁש הוּ א בּ תראה  בּ דרא י וֹ מ יּ א 

הח בּ וּ ר בּ סגלּ ת  ואז בּ ע ּת ּה 
בּ עּת וֹ  דּ בר  ויהיה  דּ רוֹ ר  וּ קראתם 

ּט וֹ ב דּ אכׁש ר מה  מוּ ם  ולאו 
רבּ ינ וּ  דּ משה  מוּ ם אלּ א דּ רי
בּ רבּ וֹ תינ וּ  מתנ וֹ צץ הלוֹ ם  עליו 
הבּ א  העוֹ לם לחיּ י זכרוֹ נוֹ  האר "י 
ח בּ וּ רא  מאמרי לפרׁש  ותלמידיו
דּ עתיד  לעיל  ׁש כּ תבּת י וּ כמ וֹ  דּ א
דּ משה  ידא על לאתחדּ ׁש א
ּפ גימוּ  לאׁש למא ׁש יּ ׁש ּת דּ ל
ידיעתם  חסרוֹ ן  מצּ ד  דּ ילהוֹ ן 
ויסיּ עם  ויעזרם  ילּמ דם  והוּ א
בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  לסיּ וּ ע האמת אל לכוּ ן 

לזהמּמ ׁש  ׁש יּ ז כּ ה  הדּ וֹ ר ואׁש רי 
ׁש מעוֹ ן הרבּ י לעיל ׁש כּ תב כּ מוֹ 

יוֹ חאי  רזאבּ ן  דהאי דרא  ז כּ אה 
בּ י ּה . אתגּ לייא

ג ' סעי  דראהמש ימא   ס אא א  חרא אתליא  לא  אמר  זר לכְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
רר קראת החר סג ת  ואז ע זמ הא ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻתראה

ׁש יּ ּט ע וּ בכן  מלּ פני רצוֹ ן יהי  ְ◌ֵ◌
בּ ל בּ נ וּ  ותוֹ רתוֹ  אהבת וֹ 

ׁש לם  בּ לב זה  בּ חבּ וּ ר ללמד
רב ה גּ וּ ףוּ בחׁש ק מטהר ה וּ א  כּ י 
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עירובי
ח '  ד

מסכת
עירובי
ט '  ד



ההרניני ְִֵַָֹ ד בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

כּ י וּ בריאה  יצירה  ּת ּק וּ ן יהיה
עשׂ יּ ה  ּת ּק וּ ן הוּ א  הכּ ל  ּת חלּ ת 

בּ ידינוּ וכוּ ' ועלה מצינוּ  ה נּ ה  
הּת ּק וּ נים ספר ל ם  הג וּ ן  טעם
לתּק ן הרׁש בּ "י  כּ וּ נת  ׁש כּ ל
כּ י העשׂ יּ ה בּ ע וֹ לם  ה כינה
ׁש היא בּ אפן מק נּ נא  מלכוּ ת 

בּ הקדּ מה)עשׂ יּ ה. מל (כּ ּס א ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

לאגּ ם לּמ ה ל ׁש בח  טעם א ּת ן ַ◌
בּ פר וּ ׁש י האלקים  לנ וּ  נגל וּ 
ספר על  לברכה זכר וֹ נ וֹ  האר "י 
ההם בּ יּ מים אם  כּ י  ה ּת ּק וּ נים 

ה זּ ה דּ ריוּ ב זּ מן אכ ׁש ר וכי 
ולא  היג וּ  לּ א מה  להיג 
מצאתי ה נּ ה ראׁש וֹ נים  גּ בלוּ 
ל ׁש אלה  וּ מסּפ קת נצּ חת ּת ׁש וּ בה 

לקּמ ן  קי .)ז וֹ  לׁש וֹ נ וֹ (בּ דף וזה  
בּ ו דּ אי חבר יּ א ׁש מעוֹ ן  רבּ י אמר 
אסּת כּ ם  ה וּ א בּ רי קוּ דׁש א 
למהוי ותּת אין  ע לּ אין  עּמ נא ,
דהאי דרא  זכּ אה  חבּ וּ רא, בּ האי

האי כּ וּ לי דּ עתיד בי ּה , אתגּ לייא
בּ סוֹ ף  דמׁש ה ידא על לאתחדּ ׁש א
לקיימא  בתראה, בדרא י וֹ מיּ א

ט )קרא א "היה "המ(קהלת 
עד ה וכוּ ' ׁש יּ היה "וּ א

דּ רא  בכל הוּ א  ואת ּפ ׁש טוּ תיּה 
וחכם ודרא, צדּ יק בכל 

ׁש ּת ין עד  בּ א וֹ רייתא, דּ מתע ּס ק
מּפ גימוּ  לכלּ ה וּ  לאׁש למא רבּ וֹ א ,
בּ אמרי ד וּ ק ׁש ם עיּ ן  וכוּ ' דלה וֹ ן 
יוֹ חאי בּ ן  ׁש מע וֹ ן  הרבּ י קדוֹ ׁש 
הבּ א  העוֹ לם  לח יּ י זכר וֹ נ וֹ 
כּ י בּ אצבּ ע מוֹ רים אלּ ה  ׁש דּ בריו 
יוֹ מ יּ א בּ סוֹ ף ׁש דּ וקא אמר גּ זר 
לאתח דּ ׁש א עתיד  בּ תראה  בּ דרא

דּ א אעיּק רא ח בּ וּ רא ּת אמר ואם 
ּפ ירכא זאתדּ דינא  ּת צא  לּמ ה 

זאת ּת וֹ רת וֹ  להיוֹ ת מ לּ פניו
בּ תראה דּ רא  עד  וּ סת וּ מה חת וּ מה
הע וֹ לם לח יּ י זכר וֹ נוֹ  אליּ הוּ  ה נּ ה 
זוֹ  ק וּ ׁש יא לה ּת רת  טעם נתן  ה בּ א 

יט :)לק ּמ ן לׁש וֹ נוֹ :(דּ ף וזה 

י מא ס אא  א  חרא  אתליא  לא  אמר זר לכ ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹג)
רר קראת החר סגת ואז  ע זמ הא תראה ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻדרא

נחית"אדהכי קא אליּ הוּ  הא ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
חיילין בכ ּמ ה מעילא ,
מלאכ יּ א וכּמ ה  דּ נׁש מתין,

ע לּ אה וּ ׁש כינּת א  ס וּ חרניּה ,
וכּמ ה עד וכ וּ ' כּ לּ הוּ  על  עטרה 
מהאי ית ּפ רנס וּ ן לת ּת א נׁש א  בּ ני 

מסכת
עירובי
ו ' ד

מסכת
עירובי
ז' ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה הְִִִֵַַַַַַָֹ

לתּת א ית גּ לי כּ ד , דיל ח בּ וּ רא 
יוֹ מיּ א, בּ ס וֹ ף  בּ תראה בּ דרא

י )וּ בגיני ּה  כה וּ קראתם(ו יּ קרא 
בּ ארץ ". ל ׁש וֹ נ וֹ .דּ ר וֹ ר  כּ אן עד 

ג ' סעי  דראהמש ימא   ס אא א  חרא אתליא  לא  אמר  זר לכְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
רר קראת החר סג ת  ואז ע זמ הא ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻתראה

ּת עּכ י האהבהסגלּ ת  את  וֹ רר וּ  ִ◌
בּ זמן הכינה  ׁש ּת ח ּפ ץ  עד 

האהבה בּ עּת ּה  ּת עוֹ ררוּ  אם  כּ י  
העו וֹ נוֹ ת  למרק צרי בּ עּת ּה  קדם
כּ ּמ ה  ויהרג וּ  רבּ וֹ ת  בּ צרוֹ ת 
בּ ן מׁש יח  ויתקטיל מיּ שׂ ראל

אחדיוֹ סף ׁש וּ ם יהרג  ׁש לּ א וּ כדי  
בּ ן מ ׁש יח  יהרג ולא  מ יּ שׂ ראל 
אר צער  ה כינה ס וֹ בלת  י וֹ סף 

בּ ניה  לט וֹ בת  מׁש ה הגּ לוּ ת גּ ם  
כּ ּמ ה  סבל ה לוֹ ם  עליו  רבּ ינ וּ 
ימוּ ת  ׁש לּ א כּ די  עצמוֹ  על י ּס וּ רין 
ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  יוֹ סף בּ ן  מׁש יח
בּ הרבּ ה  וּ בּת ּק וּ נים בּ זּ הר

דּ לאמקוֹ מוֹ ת אמר  גּ זר וּ   וּ לכ 
בּ סוֹ ף א לּ א דּ א ח בּ וּ רא  את גּ ליא
זמן ׁש הוּ א בּ תראה  בּ דרא י וֹ מ יּ א 

הח בּ וּ ר בּ סגלּ ת  ואז בּ ע ּת ּה 
בּ עּת וֹ  דּ בר  ויהיה  דּ רוֹ ר  וּ קראתם 

ּט וֹ ב דּ אכׁש ר מה  מוּ ם  ולאו 
רבּ ינ וּ  דּ משה  מוּ ם אלּ א דּ רי
בּ רבּ וֹ תינ וּ  מתנ וֹ צץ הלוֹ ם  עליו 
הבּ א  העוֹ לם לחיּ י זכרוֹ נוֹ  האר "י 
ח בּ וּ רא  מאמרי לפרׁש  ותלמידיו
דּ עתיד  לעיל  ׁש כּ תבּת י וּ כמ וֹ  דּ א
דּ משה  ידא על לאתחדּ ׁש א
ּפ גימוּ  לאׁש למא ׁש יּ ׁש ּת דּ ל
ידיעתם  חסרוֹ ן  מצּ ד  דּ ילהוֹ ן 
ויסיּ עם  ויעזרם  ילּמ דם  והוּ א
בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  לסיּ וּ ע האמת אל לכוּ ן 

לזהמּמ ׁש  ׁש יּ ז כּ ה  הדּ וֹ ר ואׁש רי 
ׁש מעוֹ ן הרבּ י לעיל ׁש כּ תב כּ מוֹ 

יוֹ חאי  רזאבּ ן  דהאי דרא  ז כּ אה 
בּ י ּה . אתגּ לייא

ג ' סעי  דראהמש ימא   ס אא א  חרא אתליא  לא  אמר  זר לכְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
רר קראת החר סג ת  ואז ע זמ הא ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻתראה

ׁש יּ ּט ע וּ בכן  מלּ פני רצוֹ ן יהי  ְ◌ֵ◌
בּ ל בּ נ וּ  ותוֹ רתוֹ  אהבת וֹ 

ׁש לם  בּ לב זה  בּ חבּ וּ ר ללמד
רב ה גּ וּ ףוּ בחׁש ק מטהר ה וּ א  כּ י 

מסכת
עירובי
ח '  ד

מסכת
עירובי
ט '  ד



ההרניני ְִֵַָֹ ו  בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

הלּ וֹ מדוֹ  לכל הנּ ׁש מה  וּ מק דּ ׁש 
בּ גירסא אפלּ וּ  אלוּ ל  בּ חדׁש 
אמריו ּפ רוּ ׁש  מבין  בּ אין בּ עלמא
ׁש רוּ ח  עד יז כּ ה אם ׁש כּ ן  וכל 

ל  בּ וֹ  יד בּ ר כּ וּ נת הם  הבין  
קדוֹ ׁש  בּ אמרי וּ מ וּ עטהרׁש בּ "י  

המרבּ ה, את  מחזיק  זה מ ּס פר

עליּ ה, מ בּ ני להיוֹ ת יזכּ ה וּ בוֹ 
בּ נוּ  ׁש יּ ק יּ ם נזכּ ה  כּ אחד וכלּ נוּ 
דרא ז כּ אה הר ׁש בּ "י נבוּ את 
אתגּ לייא רזא  דהאי
דּ וֹ ר וּ קראתם  בּ יּה .וּ בסגלּ תוֹ 
מ ׁש יחנוּ  דּ וד  בּ ן עינינוּ  ותחזינה 

בּ הקדּ מה) מל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ(כּ ּס א

ג ' סעי  דראהמש ימא   ס אא א  חרא אתליא  לא  אמר  זר לכְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
רר קראת החר סג ת  ואז ע זמ הא ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻתראה

בּ ת וֹ רת נכספה נפׁש י  כּ לתה וגם ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ּת וֹ רת  ּת מימה הם 
האר "י רבּ ינ וּ  ׁש ל  בּ פיה וּ  אמת
הבּ א  העוֹ לם  לח יּ י זכר וֹ נ וֹ 
בּ זּ הר  כּ תב מה בּ ראוֹ תי

ּת ר וּ מה  קסא :)בּ פרׁש ת (בּ דף 

ל ּה , אמר ה וּ א  בּ רי ק וּ ד ׁש א
להאי ּת יח וֹ ת  דּ כד לּה , ואוֹ מי 
בּ א וֹ רייתא דּ ת ׁש ּת דל עלמא ,
בּ רזא וּ למנדּ ע ליּה , למנדּ ע 

וכוּ '.דּ מהימנוּ תא . 
ג')וּ בּת ּק וּ נים אית (דּ ף כּ ד  דהא  ַ◌ִ◌ִ◌

מ שׂ כּ ילים  ,בּ י שׂ ראל  
בּ הוֹ ן דּ אּת מר ג)מאלּ ין  יד (דּ ניּ אל 

כּ זהר  יזהירוּ  והּמ שׂ כּ ילים 
ה זּ הר, ספר דּ אתקרי דּ א  הרקיע,
וכוּ ', למאריהוֹ ן למפלח  דּ ידעין 
לׁש וֹ נוֹ : וזה  חי  בּ ספר ואיתא
בּ ת וֹ רת וֹ  קביע וּ תם ע ּק ר לע שׂ וֹ ת
נגלוּ  בּ וֹ  כּ י בּ זּ הר  הרׁש בּ "י ׁש ל 
נגלוּ  אׁש ר חכמה  ּת על וּ מ וֹ ת  כּ ל
לקץ לה גּ לוֹ ת  עתידים  ואׁש ר
עצמה היּ מים בּ יתר ואם  ה יּ מין ,
זוֹ  נאמנה קריה  בּ מהלליה מאד
מאד יתר ותת גּ דּ ל ּת תעצּ ם  ע וֹ ד 
ה בּ ת יוֹ ם בּ עצם  הדרּה  ה וֹ ד 

בּ ּק דׁש  האצילוּ תנא דּ ר  ס וֹ ד  
וכוּ ',

ג ' סעי  דראהמש ימא   ס אא א  חרא אתליא  לא  אמר  זר לכְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
רר קראת החר סג ת  ואז ע זמ הא ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻתראה

לברכה והיה זכרוֹ נ וֹ  מוֹ רי  אוֹ מר  ְ◌ָ◌ָ◌
ל ּמ וּ די  בּ ספרׁש ּס ג לּ ה  הם  

אף בּ ׁש בּ ת  עצ וּ ם  ּת וֹ עלת  ה זּ הר
דּ בר בּ וֹ  לח דּ ׁש  שׂ כלוֹ  ידע  לא אם

מסכת
עירובי
י ' ד

מסכת
עירובי
י"א ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה ז ְִִִֵַַַַַַָֹ

הםוכוּ ', בּ סוֹ ד ל לּ וֹ מדים  אבל  
מה לּ ל א ׁש ר וּ בּת ּק וּ נים בּ זּ הר
קדּ ׁש  טה וֹ ר  ממ לּ ח  בּ ּת ׁש בּ ח וֹ ת 
היא זוֹ  קריאת וֹ  האצילוּ ת  בּ ס וֹ ד
הנּ ׁש מה וּ להעריץ  להקדּ יׁש  ה לּ ל וּ 
בּ פמליא ועז  חיל ולתת  ה ּט הוֹ רה
בּ אלף יע שׂ ה  לּ א מה מעלה ׁש ל 

ּפ ׁש טים בּ רבב וֹ ת  דּ רוּ ׁש ים אלפי
לה ׁש קיף ייג  הג  אם  ׁש כּ ן וכל 
בּ מכּת ב ה ם  בּ נעם ולחזוֹ ת
לברכה זכר וֹ נוֹ  האר "י  ה ּק דׁש 
הזּ הר מאמרי בּ הם  להשׂ כּ יל
ט וֹ בה מ דּ ה  ל אין  א ׁש ר

מל)הימ נּ ה. מקדּ שׁ  (הקדּ מת ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

נ זכר האר"י  ינר קלת  תה  ה וחב ד ל ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָד)
ליראל מה רת   י ְְְְִִִֵֶֶַָָָָלברכה

לבניווכן אמר  הּק דוֹ ׁש  הל"ה ְ◌ֵ◌
חכמת  טעם ׁש לּ א מי  ׁש כּ ל
יראת  טעם טעם  לא הּק בּ לה 

ואמר מיּ מיו  ׁש גּ ד וֹ לחטא 

ק בּ לת בּ וֹ  ׁש נּ ת גּ לּ ה היּ וֹ ם וחׁש וּ ב
לברכה זכר וֹ נ וֹ  האר"י ר בּ ינוּ 
מ ׁש ה ּת וֹ רת  ׁש נּ ּת ן  כּ יוֹ ם

ציּ וֹ ן)לישׂ ראל. מנחם כּ ללית (הקדּ מה  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

י ח   מע רי  בדברי הרה ס דת העסק א רי איה) ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ
מני היעי  הא לע  מעי ה ה לע  ע מְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

 רתות ְֲַָָמעיו

הע וֹ לםאם בּ זה  טוֹ רח  אדם ִ◌
לוֹ  ׁש אין  ּפ י  על  אף לדעת 
בּ מתיבּת א לב  ל וֹ  יהיה ע ּת ה  לב

ויּ ׁש ב דּ רקיעא . בּ פרׁש ת  וכתוּ ב 
קפה.) יתנ ׁש י(דּ ף  לא אוֹ ריתא , 

כּ דין דּ הא עפרא מדּ מיכי

אוֹ רייתא  ההיא כּ ל ינדּ עוּ ן
מהאי אס ּת לקוּ  כּ ד  דּ ׁש בקוּ 
נטירא  א וֹ רייתא ההיא עלמא ,
בּ מעייהוּ  ותיעוּ ל  זמנא מההוּ א
ּת מלּ ל  ואיהי  כּ מלּ קדּ מין 

בּ מעייהוּ .

ה' אות   המש מ יחאי   מע רי בדברי ה רה ס דת  העסק  ארי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
רתות מע יו מני ה יעי  הא  ל ע מעי הה ל ע  עְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

מ כּ מהוכל יּת יר  מת ּת ּק נן מ לּ ין ְ◌ָ◌
כּ ל דּ הא בּ קדמיתא, דּ הווּ 

יכיל לא  דּ איהוּ  מ לּ ין אינ וּ ן
ואיהוּ  יא וֹ ת  כּ דקא  ל וֹ  לאד בּ קא

מסכת
עירובי
י "ב  ד

מסכת
עירובי
י"ג ד

מסכת
עירובי
י "ד ד



ההרניני ְִֵַָֹ ו  בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

הלּ וֹ מדוֹ  לכל הנּ ׁש מה  וּ מק דּ ׁש 
בּ גירסא אפלּ וּ  אלוּ ל  בּ חדׁש 
אמריו ּפ רוּ ׁש  מבין  בּ אין בּ עלמא
ׁש רוּ ח  עד יז כּ ה אם ׁש כּ ן  וכל 

ל  בּ וֹ  יד בּ ר כּ וּ נת הם  הבין  
קדוֹ ׁש  בּ אמרי וּ מ וּ עטהרׁש בּ "י  

המרבּ ה, את  מחזיק  זה מ ּס פר

עליּ ה, מ בּ ני להיוֹ ת יזכּ ה וּ בוֹ 
בּ נוּ  ׁש יּ ק יּ ם נזכּ ה  כּ אחד וכלּ נוּ 
דרא ז כּ אה הר ׁש בּ "י נבוּ את 
אתגּ לייא רזא  דהאי
דּ וֹ ר וּ קראתם  בּ יּה .וּ בסגלּ תוֹ 
מ ׁש יחנוּ  דּ וד  בּ ן עינינוּ  ותחזינה 

בּ הקדּ מה) מל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ(כּ ּס א

ג ' סעי  דראהמש ימא   ס אא א  חרא אתליא  לא  אמר  זר לכְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
רר קראת החר סג ת  ואז ע זמ הא ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻתראה

בּ ת וֹ רת נכספה נפׁש י  כּ לתה וגם ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ּת וֹ רת  ּת מימה הם 
האר "י רבּ ינ וּ  ׁש ל  בּ פיה וּ  אמת
הבּ א  העוֹ לם  לח יּ י זכר וֹ נ וֹ 
בּ זּ הר  כּ תב מה בּ ראוֹ תי

ּת ר וּ מה  קסא :)בּ פרׁש ת (בּ דף 

ל ּה , אמר ה וּ א  בּ רי ק וּ ד ׁש א
להאי ּת יח וֹ ת  דּ כד לּה , ואוֹ מי 
בּ א וֹ רייתא דּ ת ׁש ּת דל עלמא ,
בּ רזא וּ למנדּ ע ליּה , למנדּ ע 

וכוּ '.דּ מהימנוּ תא . 
ג')וּ בּת ּק וּ נים אית (דּ ף כּ ד  דהא  ַ◌ִ◌ִ◌

מ שׂ כּ ילים  ,בּ י שׂ ראל  
בּ הוֹ ן דּ אּת מר ג)מאלּ ין  יד (דּ ניּ אל 

כּ זהר  יזהירוּ  והּמ שׂ כּ ילים 
ה זּ הר, ספר דּ אתקרי דּ א  הרקיע,
וכוּ ', למאריהוֹ ן למפלח  דּ ידעין 
לׁש וֹ נוֹ : וזה  חי  בּ ספר ואיתא
בּ ת וֹ רת וֹ  קביע וּ תם ע ּק ר לע שׂ וֹ ת
נגלוּ  בּ וֹ  כּ י בּ זּ הר  הרׁש בּ "י ׁש ל 
נגלוּ  אׁש ר חכמה  ּת על וּ מ וֹ ת  כּ ל
לקץ לה גּ לוֹ ת  עתידים  ואׁש ר
עצמה היּ מים בּ יתר ואם  ה יּ מין ,
זוֹ  נאמנה קריה  בּ מהלליה מאד
מאד יתר ותת גּ דּ ל ּת תעצּ ם  ע וֹ ד 
ה בּ ת יוֹ ם בּ עצם  הדרּה  ה וֹ ד 

בּ ּק דׁש  האצילוּ תנא דּ ר  ס וֹ ד  
וכוּ ',

ג ' סעי  דראהמש ימא   ס אא א  חרא אתליא  לא  אמר  זר לכְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
רר קראת החר סג ת  ואז ע זמ הא ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻתראה

לברכה והיה זכרוֹ נ וֹ  מוֹ רי  אוֹ מר  ְ◌ָ◌ָ◌
ל ּמ וּ די  בּ ספרׁש ּס ג לּ ה  הם  

אף בּ ׁש בּ ת  עצ וּ ם  ּת וֹ עלת  ה זּ הר
דּ בר בּ וֹ  לח דּ ׁש  שׂ כלוֹ  ידע  לא אם
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עירובי
י ' ד

מסכת
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ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה ז ְִִִֵַַַַַַָֹ

הםוכוּ ', בּ סוֹ ד ל לּ וֹ מדים  אבל  
מה לּ ל א ׁש ר וּ בּת ּק וּ נים בּ זּ הר
קדּ ׁש  טה וֹ ר  ממ לּ ח  בּ ּת ׁש בּ ח וֹ ת 
היא זוֹ  קריאת וֹ  האצילוּ ת  בּ ס וֹ ד
הנּ ׁש מה וּ להעריץ  להקדּ יׁש  ה לּ ל וּ 
בּ פמליא ועז  חיל ולתת  ה ּט הוֹ רה
בּ אלף יע שׂ ה  לּ א מה מעלה ׁש ל 

ּפ ׁש טים בּ רבב וֹ ת  דּ רוּ ׁש ים אלפי
לה ׁש קיף ייג  הג  אם  ׁש כּ ן וכל 
בּ מכּת ב ה ם  בּ נעם ולחזוֹ ת
לברכה זכר וֹ נוֹ  האר "י  ה ּק דׁש 
הזּ הר מאמרי בּ הם  להשׂ כּ יל
ט וֹ בה מ דּ ה  ל אין  א ׁש ר

מל)הימ נּ ה. מקדּ שׁ  (הקדּ מת ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

נ זכר האר"י  ינר קלת  תה  ה וחב ד ל ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָד)
ליראל מה רת   י ְְְְִִִֵֶֶַָָָָלברכה

לבניווכן אמר  הּק דוֹ ׁש  הל"ה ְ◌ֵ◌
חכמת  טעם ׁש לּ א מי  ׁש כּ ל
יראת  טעם טעם  לא הּק בּ לה 

ואמר מיּ מיו  ׁש גּ ד וֹ לחטא 

ק בּ לת בּ וֹ  ׁש נּ ת גּ לּ ה היּ וֹ ם וחׁש וּ ב
לברכה זכר וֹ נ וֹ  האר"י ר בּ ינוּ 
מ ׁש ה ּת וֹ רת  ׁש נּ ּת ן  כּ יוֹ ם

ציּ וֹ ן)לישׂ ראל. מנחם כּ ללית (הקדּ מה  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

י ח   מע רי  בדברי הרה ס דת העסק א רי איה) ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ
מני היעי  הא לע  מעי ה ה לע  ע מְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

 רתות ְֲַָָמעיו

הע וֹ לםאם בּ זה  טוֹ רח  אדם ִ◌
לוֹ  ׁש אין  ּפ י  על  אף לדעת 
בּ מתיבּת א לב  ל וֹ  יהיה ע ּת ה  לב

ויּ ׁש ב דּ רקיעא . בּ פרׁש ת  וכתוּ ב 
קפה.) יתנ ׁש י(דּ ף  לא אוֹ ריתא , 

כּ דין דּ הא עפרא מדּ מיכי

אוֹ רייתא  ההיא כּ ל ינדּ עוּ ן
מהאי אס ּת לקוּ  כּ ד  דּ ׁש בקוּ 
נטירא  א וֹ רייתא ההיא עלמא ,
בּ מעייהוּ  ותיעוּ ל  זמנא מההוּ א
ּת מלּ ל  ואיהי  כּ מלּ קדּ מין 

בּ מעייהוּ .

ה' אות   המש מ יחאי   מע רי בדברי ה רה ס דת  העסק  ארי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
רתות מע יו מני ה יעי  הא  ל ע מעי הה ל ע  עְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

מ כּ מהוכל יּת יר  מת ּת ּק נן מ לּ ין ְ◌ָ◌
כּ ל דּ הא בּ קדמיתא, דּ הווּ 

יכיל לא  דּ איהוּ  מ לּ ין אינ וּ ן
ואיהוּ  יא וֹ ת  כּ דקא  ל וֹ  לאד בּ קא
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ההרניני ְִֵַָֹ ח בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

בּ ה וּ . אתדּ בּ ק  ולא בּ ה וּ  א ׁש ּת דּ ל
מת ּת קנן, בּ מע וֹ י עאלין  כּ לּ ה וּ 
והינוּ  בּ יּה . ּת מ לּ ל  ואוֹ רייתא
היא "והקיצ וֹ ת  דּ כתיב :

," רת ת שׂ יחה מלאכי וּ ׁש ני 
אדם  ׁש ל ּת למוּ ד וֹ  מסדּ רין
ׁש לּ א  העוֹ לם מן בּ צאתוֹ  בּ פניו 
לפני ּפ נים  בּ ׁש ת  לוֹ  יהיה

ׁש דּ רׁש וּ  כּ מ וֹ  הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
נפ ׁש  הויה  ירעיב לא ּפ סוּ ק על

כּ ן  ואם  הע וֹ סקצדּ יק אׁש רי 
ר בּ י וּ בדברי  הּת וֹ רה  בּ ס וֹ דוֹ ת
ׁש ּט עם ׁש כּ מ וֹ  יוֹ חאי בּ ן  ׁש מע וֹ ן
ה בּ א ע וֹ לם מעין הזּ ה בּ ע וֹ לם 
מע שׂ יו מּפ ני  ישׂ בּ יע וּ הוּ  כּ ן

ות וֹ רת וֹ .

 ה' אות   המש מ יחאי   מע רי בדברי ה רה ס דת  העסק  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָארי
רתות מע יו מני ה יעי  הא  ל ע מעי הה ל ע  עְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

זכר ואמר מ ּפ אנ וֹ  הגּ אוֹ ן מוֹ רי  ְ◌ָ◌ַ◌
ׁש ני כּ י  לברכה צדּ יק
ויצר  טוֹ ב יצר הם א לּ וּ  מלאכים 
מּפ יו ׁש מעוּ  הם כּ י  להיוֹ ת הרע
ונתקדּ ׁש וּ  חיּ יו ימי כּ ל ּת וֹ רה
א וֹ תם   ׁש ּמ ׁש ידוֹ  על  ׁש ניהם
ּת וֹ רה  בּ מּת ן  ואם  ה ּמ דרׁש  לבית
אחד  ׁש כּ ל  כ"ב בּ תּק וּ ן אמר 
עצמוֹ  עוֹ שׂ ה היה מהּמ לאכים
אחד  וכל  בּ אויר  וּ פוֹ רח קוֹ ל
נעשׂ ה  אוֹ מר ׁש היה מיּ שׂ ראל
בּ פיו ׁש וֹ רה היה ונ ׁש מע
ׁש כּ ן כּ ל  כּ לּ ּה  הּת וֹ רה וּ מל ּמ דוֹ 
ׁש ל  כּ חוֹ  גּ בּ וֹ רי  ׁש הּמ לאכים
מּת וֹ רתוֹ  הּמ תהוּ ים האדם

ׁש לּ וֹ מדים  בּ חיּ יו וּ מעשׂ יו 
מה  בּ עצם אוֹ תוֹ  וּ מבינים

ה זּ ה בּ עוֹ לם והגה וזהוּ לּ מד 
והדר הזּ ה  בּ עוֹ לם  איני ׁש  לגרס
איני ׁש  לגרס ה בּ א  בּ עוֹ לם  לסבר
מאי ידע  דּ לא  גּ ב על ואף 
ואמרוּ  להבין, עתיד כּ י קאמר 
על אף  למנ דּ ע  דּ בעי  מאן האי 
לי ּה , איה וּ  ׁש בחא ידע , דּ לא גּ ב
יז כּ ה ה יג  ולא ׁש ּט רח  מי  כּ י
לגרס ט וֹ ב  ולכן  עדן בּ גן ויבין
ורעיא ות ּק וּ נים  ה זּ הר ספר
יבין ׁש לּ א גּ ם  וכיּ וֹ צא מהימנא 

א וֹ תם.
כו ) פּ רק רננוֹ ת שׂ פתי  מאמר יבּ ק ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ(מעבר 
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עירובי
ט"ו ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה טְִִִֵַַַַַַָֹ

 תא  מצא תנער ה ערגת  על זצ"ל רינולד מה רי ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַַָֹו)
 ור ,מעינ  רדיי  מי פלגי  ההר ספר דל  ע  מע ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹי ב
הדמת  יראת על את  יתר בלח  סיה ס פר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָה תב

 ְְָָלחכמת

רבּ ינ וּ א שׂ ם בּ נּ גלה  בּ ל ּמ וּ ד רק
אלּ א  הלּ לוּ , בּ יּ מים אז , עיּ וּ נ וֹ 
העוֹ מדת  ה נּ סּת ר  בּ חכמת גּ ם
לּמ וּ דוֹ  בּ ימי עוֹ לם. ׁש ל  בּ רוּ מ וֹ 

הכּ תב בּ פרע ׁש  רבּ וֹ  בּ יׁש יבת בּ וּ רג  
ּת למידים  איזה הח לּ וּ  סוֹ פר
בּ ח ׁש אי ועסקוּ  גּ דר לפרץ

בּ הוּ דע  חיצוֹ נ יּ וֹ ת. בּ חכמ וֹ ת
על  ולדר ׁש  לחקר  התחילוּ  הדּ בר 
על  ח זּ ר וּ  מיחדים וּ נציגים זה,
לראוֹ ת  הבּ ח וּ רים ׁש ל האכסניוֹ ת
הם  בּ תוֹ רת אם וּ להסּת כּ ל 
נכרים  בּ ילדי א וֹ  חתוּ לתם

ישׂ ּפ יקוּ .

ו : אות  ב המש י ת א  מצא  תנער ה ערגת  על זצ"ל  רינולד מה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹרי
 סי ה ספר התב ור ,מעינ רדיי מי פלגי  ההר ספר דל  ע   מעְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֹ

לחכמת הדמת   יראת על את  יתר  בְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָלח

אזרבּ י ׁש היה גּ רינולד, יהוּ דה ַ◌ִ◌
נמנה  לימים, צעיר בּ ח וּ ר
ׁש הלכוּ  הּת למידים בּ כירי  על
הבּ חוּ רים. ׁש ל בּ אכסני וֹ ת לבּק ר
ׁש ל להאכסניא ה גּ יעוּ  כּ אׁש ר 
מצאוּ  ּט יב וֹ , מה לראוֹ ת  ר בּ ינוּ 
גּ ד וֹ ל בּ ע יּ וּ ן וּ מעיּ ן יוֹ ׁש ב  א וֹ ת וֹ 
כּ י הרגּ י ׁש  ׁש לּ א  עד ספר , בּ איזה 
הלכוּ  הם  לחדרוֹ . אנׁש ים בּ אוּ 
ּת מה וּ , כּ ן ראוּ  וה נּ ה מאחוֹ ריו
מע יּ ן והוּ א ה זּ הר, ספר  בּ ידוֹ  כּ י
מעינ וֹ . י וֹ רדים  מים  וּ פלגי בּ וֹ 
לא  והוּ א  הלכוּ , כּ ן  בּ אוּ  כּ אׁש ר 

רבּ י וּ בצאתם . בּ בוֹ אם ידע
מאד  נתרגּ ׁש  גּ רינולד  יה וּ דא 
ׁש גּ ם  וטהרת וֹ , יראת וֹ  מגּ דל
וּ פנה  עיּ וּ נוֹ , בּ וֹ  שׂ ם כּ זה בּ ספר
ׁש הוּ א  בּ בּק ׁש ה  לרבּ וֹ  אפוֹ א 
רבּ ינ וּ . עם  בּ צו ּת א ללמד רוֹ צה 
מה  ועל זּ ה מה רבּ וֹ , לׁש אלת 
את  סּפ ר  ,לכ מׁש ּת וֹ קק הנּ וֹ  זּ ה 

זר . ולא רא וּ  עיניו  ר בּ וֹ א ׁש ר 
לח בּ בוֹ  והוֹ סיף ידוֹ , על  הס כּ ים 
הּק וֹ דמת יראת וֹ  על  שׂ את  בּ יתר

לחכמת וֹ .
עט) דּ ף הבּ שׁ ם  ער וּ גת ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ(תּ וֹ לד וֹ ת
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ההרניני ְִֵַָֹ ח בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

בּ ה וּ . אתדּ בּ ק  ולא בּ ה וּ  א ׁש ּת דּ ל
מת ּת קנן, בּ מע וֹ י עאלין  כּ לּ ה וּ 
והינוּ  בּ יּה . ּת מ לּ ל  ואוֹ רייתא
היא "והקיצ וֹ ת  דּ כתיב :

," רת ת שׂ יחה מלאכי וּ ׁש ני 
אדם  ׁש ל ּת למוּ ד וֹ  מסדּ רין
ׁש לּ א  העוֹ לם מן בּ צאתוֹ  בּ פניו 
לפני ּפ נים  בּ ׁש ת  לוֹ  יהיה

ׁש דּ רׁש וּ  כּ מ וֹ  הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
נפ ׁש  הויה  ירעיב לא ּפ סוּ ק על

כּ ן  ואם  הע וֹ סקצדּ יק אׁש רי 
ר בּ י וּ בדברי  הּת וֹ רה  בּ ס וֹ דוֹ ת
ׁש ּט עם ׁש כּ מ וֹ  יוֹ חאי בּ ן  ׁש מע וֹ ן
ה בּ א ע וֹ לם מעין הזּ ה בּ ע וֹ לם 
מע שׂ יו מּפ ני  ישׂ בּ יע וּ הוּ  כּ ן

ות וֹ רת וֹ .

 ה' אות   המש מ יחאי   מע רי בדברי ה רה ס דת  העסק  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָארי
רתות מע יו מני ה יעי  הא  ל ע מעי הה ל ע  עְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

זכר ואמר מ ּפ אנ וֹ  הגּ אוֹ ן מוֹ רי  ְ◌ָ◌ַ◌
ׁש ני כּ י  לברכה צדּ יק
ויצר  טוֹ ב יצר הם א לּ וּ  מלאכים 
מּפ יו ׁש מעוּ  הם כּ י  להיוֹ ת הרע
ונתקדּ ׁש וּ  חיּ יו ימי כּ ל ּת וֹ רה
א וֹ תם   ׁש ּמ ׁש ידוֹ  על  ׁש ניהם
ּת וֹ רה  בּ מּת ן  ואם  ה ּמ דרׁש  לבית
אחד  ׁש כּ ל  כ"ב בּ תּק וּ ן אמר 
עצמוֹ  עוֹ שׂ ה היה מהּמ לאכים
אחד  וכל  בּ אויר  וּ פוֹ רח קוֹ ל
נעשׂ ה  אוֹ מר ׁש היה מיּ שׂ ראל
בּ פיו ׁש וֹ רה היה ונ ׁש מע
ׁש כּ ן כּ ל  כּ לּ ּה  הּת וֹ רה וּ מל ּמ דוֹ 
ׁש ל  כּ חוֹ  גּ בּ וֹ רי  ׁש הּמ לאכים
מּת וֹ רתוֹ  הּמ תהוּ ים האדם

ׁש לּ וֹ מדים  בּ חיּ יו וּ מעשׂ יו 
מה  בּ עצם אוֹ תוֹ  וּ מבינים

ה זּ ה בּ עוֹ לם והגה וזהוּ לּ מד 
והדר הזּ ה  בּ עוֹ לם  איני ׁש  לגרס
איני ׁש  לגרס ה בּ א  בּ עוֹ לם  לסבר
מאי ידע  דּ לא  גּ ב על ואף 
ואמרוּ  להבין, עתיד כּ י קאמר 
על אף  למנ דּ ע  דּ בעי  מאן האי 
לי ּה , איה וּ  ׁש בחא ידע , דּ לא גּ ב
יז כּ ה ה יג  ולא ׁש ּט רח  מי  כּ י
לגרס ט וֹ ב  ולכן  עדן בּ גן ויבין
ורעיא ות ּק וּ נים  ה זּ הר ספר
יבין ׁש לּ א גּ ם  וכיּ וֹ צא מהימנא 

א וֹ תם.
כו ) פּ רק רננוֹ ת שׂ פתי  מאמר יבּ ק ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ(מעבר 

מסכת
עירובי
ט"ו ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה טְִִִֵַַַַַַָֹ

 תא  מצא תנער ה ערגת  על זצ"ל רינולד מה רי ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַַָֹו)
 ור ,מעינ  רדיי  מי פלגי  ההר ספר דל  ע  מע ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹי ב
הדמת  יראת על את  יתר בלח  סיה ס פר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָה תב

 ְְָָלחכמת

רבּ ינ וּ א שׂ ם בּ נּ גלה  בּ ל ּמ וּ ד רק
אלּ א  הלּ לוּ , בּ יּ מים אז , עיּ וּ נ וֹ 
העוֹ מדת  ה נּ סּת ר  בּ חכמת גּ ם
לּמ וּ דוֹ  בּ ימי עוֹ לם. ׁש ל  בּ רוּ מ וֹ 

הכּ תב בּ פרע ׁש  רבּ וֹ  בּ יׁש יבת בּ וּ רג  
ּת למידים  איזה הח לּ וּ  סוֹ פר
בּ ח ׁש אי ועסקוּ  גּ דר לפרץ

בּ הוּ דע  חיצוֹ נ יּ וֹ ת. בּ חכמ וֹ ת
על  ולדר ׁש  לחקר  התחילוּ  הדּ בר 
על  ח זּ ר וּ  מיחדים וּ נציגים זה,
לראוֹ ת  הבּ ח וּ רים ׁש ל האכסניוֹ ת
הם  בּ תוֹ רת אם וּ להסּת כּ ל 
נכרים  בּ ילדי א וֹ  חתוּ לתם

ישׂ ּפ יקוּ .

ו : אות  ב המש י ת א  מצא  תנער ה ערגת  על זצ"ל  רינולד מה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹרי
 סי ה ספר התב ור ,מעינ רדיי מי פלגי  ההר ספר דל  ע   מעְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֹ

לחכמת הדמת   יראת על את  יתר  בְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָלח

אזרבּ י ׁש היה גּ רינולד, יהוּ דה ַ◌ִ◌
נמנה  לימים, צעיר בּ ח וּ ר
ׁש הלכוּ  הּת למידים בּ כירי  על
הבּ חוּ רים. ׁש ל בּ אכסני וֹ ת לבּק ר
ׁש ל להאכסניא ה גּ יעוּ  כּ אׁש ר 
מצאוּ  ּט יב וֹ , מה לראוֹ ת  ר בּ ינוּ 
גּ ד וֹ ל בּ ע יּ וּ ן וּ מעיּ ן יוֹ ׁש ב  א וֹ ת וֹ 
כּ י הרגּ י ׁש  ׁש לּ א  עד ספר , בּ איזה 
הלכוּ  הם  לחדרוֹ . אנׁש ים בּ אוּ 
ּת מה וּ , כּ ן ראוּ  וה נּ ה מאחוֹ ריו
מע יּ ן והוּ א ה זּ הר, ספר  בּ ידוֹ  כּ י
מעינ וֹ . י וֹ רדים  מים  וּ פלגי בּ וֹ 
לא  והוּ א  הלכוּ , כּ ן  בּ אוּ  כּ אׁש ר 

רבּ י וּ בצאתם . בּ בוֹ אם ידע
מאד  נתרגּ ׁש  גּ רינולד  יה וּ דא 
ׁש גּ ם  וטהרת וֹ , יראת וֹ  מגּ דל
וּ פנה  עיּ וּ נוֹ , בּ וֹ  שׂ ם כּ זה בּ ספר
ׁש הוּ א  בּ בּק ׁש ה  לרבּ וֹ  אפוֹ א 
רבּ ינ וּ . עם  בּ צו ּת א ללמד רוֹ צה 
מה  ועל זּ ה מה רבּ וֹ , לׁש אלת 
את  סּפ ר  ,לכ מׁש ּת וֹ קק הנּ וֹ  זּ ה 

זר . ולא רא וּ  עיניו  ר בּ וֹ א ׁש ר 
לח בּ בוֹ  והוֹ סיף ידוֹ , על  הס כּ ים 
הּק וֹ דמת יראת וֹ  על  שׂ את  בּ יתר

לחכמת וֹ .
עט) דּ ף הבּ שׁ ם  ער וּ גת ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ(תּ וֹ לד וֹ ת
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עירובי
ט"ז  ד
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ההרניני ְִֵַָֹ י בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

ל ז חכמה לד על  זהירי לי מק ספרי הרה מצינ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻז)
תא ללמד חב ְִַָָָָֹאד

מיוּ ביוֹ תר אין זה  בּ דוֹ רנ וּ  ְ◌ֵ◌
כּ ראוּ י, בּ וֹ  ׁש יּ עסק
כּ די  ּכ כּ ל לה יג בּ יד וֹ  ׁש יּ היה
היטב, דּ בר  כּ ל  לפרׁש  ׁש יּ וּ כל
הם  בּ ּה  ׁש עוֹ סקים לאלּ וּ  ואף
כּ י נמצאין  ואינן  מ זּ עיר, מעט
וּ ׁש נים  מעיר  אחד אם
יוֹ דעים  א לּ וּ  וגם מּמ ׁש ּפ חה ,
זה  ׁש גּ ם בּ עצמם וּ מכּ ירים
קצת  וּ מבינים  ׁש יּ וֹ דעים הדּ בר 

יוֹ דע, ׁש אינוֹ  יוֹ דע רק ואלה וּ א 
עם כּ לל  מלּ למד עצמוֹ  ימנע 

אדם מחמת ׁש וּ ם בּ עוֹ לם 
לעיל, ה נּ ז כּ רים האזהרוֹ ת
ז וֹ  וּ לצרה לּ י  מה  בּ אמר וֹ ,
חנּ ם. חטאי על  חטא להוֹ סיף
הּת וֹ רה  כּ י רבּ ה  רעה זה גּ ם
ׁש כּ לּ ם  בּ כדי  וּ ללּמ ד  ללמד  נ ּת נה
גּ דוֹ לים  עד מּק ט נּ ים י וֹ דעים

הם, בּ הר בּ הדּ עת מצינוּ  וגם  
על ׁש ּמ זהירים  מק בּ לים  ספרי 
ח יּ ב אדם כּ ל ז וֹ . חכמה  ל ּמ וּ ד

א וֹ ת ּה . ללמד
קמז) עּמ וּ ד  הקּ דמוֹ ן הקּ ד שׁ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֳ◌ָ(טהרת

ד הה ,לע  תלה  רי על  מבי אינ האד ל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָח)
ר וע ר על תא יבי לתחה  ְְְִִִִַָָָָָָָָיק

בּ סוֹ ף וּ בזהר הירים ׁש יר ְ◌ַֹ◌
וזהוּ  כּ תב הּמ אמר

כּ תיב,לׁש וֹ נוֹ  מאי  חזי, "ּת א 
א) הירים ל(ׁש יר  תדעי לא אם 

בּ לא אתיא  אנ ּת  אם  וכוּ ',
בּ חכמתא, אסּת כּ לת  ולא ידיעה ,
ידע ּת  ולא  הכא , תיעוֹ ל דּ לא עד
, ל צאי  עי לּ אה, דעלמא  בּ רזין
בּ לא הכא למיעל  כּ דאי אנ ּת  לית 

זוֹ " וכוּ '.ידיעה  לׁש וֹ נ וֹ  כּ אן  עד 

רבּ וכן הרב מוֹ רנ וּ  הרב יכּ תב  ְ◌ֵ◌
ספר  בּ על גּ בּ אי  ן' מאיר 
ה לוֹ ם  עליו ה ּק וֹ דׁש  עבוֹ דת 
ׁש כּ ל  מוּ סר  ּת וֹ כחת  חיּ ים  ודר
החיּ ים, בּ דר ליל ׁש רוֹ צה  מי
סוֹ דוֹ ת  ללמד ׁש רוֹ צה  דּ הינ וּ 
דּ רכי ׁש הם והּת פלּ ה הּת וֹ רה
רוֹ צה  מוּ סר ותוֹ כחת החיּ ים 
מוּ סר  ּת וֹ כחת ׁש יּ קבּ ל  צרי לוֹ מר
איזה  על  יענ ׁש  ענש אם אף

מסכת
עירובי
י"ח ד

מסכת
עירובי
י"ט ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה יאְִִִֵַַַַַַָֹ

זה  לּמ וּ ד דּ ר ל וֹ  ה ּמ גּ יע בּ ּה .מכׁש וֹ ל מלּ למד  בּ עבוּ רוֹ  ימנע אל 

ח': סעי המש יק ד ה ה ,ל ע  תל ה רי על  מבי אינ האד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָל
 ר וע ר על ת א  יבי ְְְִִִִַָָָָָָָלתחה

דּ בריּכ י על עוֹ מד  אדם אין  ִ◌
בּ ּה  נכׁש ל  כּ ן  אם א לּ א ּת וֹ רה
ענ יּ וּ ת  לפי ל וֹ מר צריכים וכן
הגּ בר  אׁש רי בּ ּפ סוּ ק לרּמ ז דּ עּת י
וּ מּת וֹ רת יּ ּה  ּת יּס רנּ וּ  אׁש ר
הנּ ז כּ ר  דּ ר על כּ ן גּ ם תלּמ ד נּ וּ 
א ׁש רי לוֹ מר רצוֹ ננ וּ  הינוּ  לעיל
ׁש יּ היה  יּ ּה  ּת יּס רנּ וּ  אׁש ר  הדּ וֹ ר
ּת וֹ כחת  ויקבּ ל  בּ לּמ וּ דוֹ  נכׁש ל 

אף לוֹ בּ עדוֹ  ט וֹ ב  כן  ּפ י  על  
ודיּ ק וא ׁש רי תלּמ דנּ וּ  ׁש ּמ ּת וֹ רת 

אדם  כּ ל לא  ה ּת וֹ רה ׁש זּ וֹ  ּת וֹ רת
עמקא  עד  אוֹ ת ּה  להבינ ּה  יכ וֹ ל

יכ וֹ ל האדם  ׁש אין  זמן וכל 
ה ם  ּת וֹ רת  נקראת  ודי,להבין  

זכרוֹ נם  חכמינוּ  מדּ ברי  כּ נּ וֹ דע
בּ כּמ ה  מצינ וּ  מזּ ה ויתר לברכה
גּ וּ ונא  כּ האי  כּ ל  ׁש על מקוֹ מ וֹ ת
אל  אהבה עלי  ודגלוֹ  נאמר
עלי ודלּ וּ ג וֹ  אלּ א ודגלוֹ  ּת קרי

א לּ א עוֹ ד ולא כּ לאהבה  
בּ וּ ריוֹ  על  מבין אינוֹ  ׁש האדם
כּ ד ה זּ ה בּ ע וֹ לם  בּ הׁש ּת דּ ל וּ ת וֹ 
על א וֹ תם יבין לתח יּ ה  יקוּ ם

ועּק רם. ׁש ר ׁש ם 
קנב ) עּמ וּ ד  הקּ דמוֹ ן  הקּ ד שׁ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֳ◌ָ(טהרת

מע מר י ר מת  מא מאט)  רמת א ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָֻ

כּ לּ ּה דּ עוגם על  ה זּ הר  ה לּ ּמ וּ ד  ְ◌ַ◌
דּ בריו כּ י לה גה  מ וֹ עיל 
האדם ּפ ני  מאירים  לבד הרמים 
האדם לנ ׁש מת  וחיל  כּ ח  ונוֹ תנים
מאן מן חלילה   ּוּ בהּפ ו הע וֹ סק
ּפ וֹ ר ׁש  כּ אלּ וּ  מיניּה  דּ מתּפ רׁש 

בּ ימיומ כּ לּ א  עליו דּ רׁש וּ  כן  כּ י  
ׁש מע וֹ ן מר בּ י  דּ מת ּפ ר ׁש  מאן
והׁש ּת א מ כּ לּ א  מת ּפ ר ׁש  כּ אלּ וּ 

כּ אן אינ וֹ  ׁש הוּ א ּפ י על  אף 
הּק דוֹ ׁש ים וּ דבריו כּ אן יׁש  כּ בוֹ דוֹ 

ללמד אנוּ  ידם צריכים  ועל 
כּ י מה דּ בר  להיג יז כּ ה אוּ לי 
מּק צתוֹ  יוֹ עיל כּ לּ וֹ  י וֹ עיל לא אם
להסיר  אפׁש ר אי  הּק לּפ ה  כּ י
מעט  מעט כּ י אחת  בּ פעם

אגרׁש נּ וּ .
קנו ) עּמ וּ ד הקּ דמוֹ ן הקּ ד שׁ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֳ◌ָ(טהרת

מסכת
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ההרניני ְִֵַָֹ י בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

ל ז חכמה לד על  זהירי לי מק ספרי הרה מצינ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻז)
תא ללמד חב ְִַָָָָֹאד

מיוּ ביוֹ תר אין זה  בּ דוֹ רנ וּ  ְ◌ֵ◌
כּ ראוּ י, בּ וֹ  ׁש יּ עסק
כּ די  ּכ כּ ל לה יג בּ יד וֹ  ׁש יּ היה
היטב, דּ בר  כּ ל  לפרׁש  ׁש יּ וּ כל
הם  בּ ּה  ׁש עוֹ סקים לאלּ וּ  ואף
כּ י נמצאין  ואינן  מ זּ עיר, מעט
וּ ׁש נים  מעיר  אחד אם
יוֹ דעים  א לּ וּ  וגם מּמ ׁש ּפ חה ,
זה  ׁש גּ ם בּ עצמם וּ מכּ ירים
קצת  וּ מבינים  ׁש יּ וֹ דעים הדּ בר 

יוֹ דע, ׁש אינוֹ  יוֹ דע רק ואלה וּ א 
עם כּ לל  מלּ למד עצמוֹ  ימנע 

אדם מחמת ׁש וּ ם בּ עוֹ לם 
לעיל, ה נּ ז כּ רים האזהרוֹ ת
ז וֹ  וּ לצרה לּ י  מה  בּ אמר וֹ ,
חנּ ם. חטאי על  חטא להוֹ סיף
הּת וֹ רה  כּ י רבּ ה  רעה זה גּ ם
ׁש כּ לּ ם  בּ כדי  וּ ללּמ ד  ללמד  נ ּת נה
גּ דוֹ לים  עד מּק ט נּ ים י וֹ דעים

הם, בּ הר בּ הדּ עת מצינוּ  וגם  
על ׁש ּמ זהירים  מק בּ לים  ספרי 
ח יּ ב אדם כּ ל ז וֹ . חכמה  ל ּמ וּ ד

א וֹ ת ּה . ללמד
קמז) עּמ וּ ד  הקּ דמוֹ ן הקּ ד שׁ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֳ◌ָ(טהרת

ד הה ,לע  תלה  רי על  מבי אינ האד ל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָח)
ר וע ר על תא יבי לתחה  ְְְִִִִַָָָָָָָָיק

בּ סוֹ ף וּ בזהר הירים ׁש יר ְ◌ַֹ◌
וזהוּ  כּ תב הּמ אמר

כּ תיב,לׁש וֹ נוֹ  מאי  חזי, "ּת א 
א) הירים ל(ׁש יר  תדעי לא אם 

בּ לא אתיא  אנ ּת  אם  וכוּ ',
בּ חכמתא, אסּת כּ לת  ולא ידיעה ,
ידע ּת  ולא  הכא , תיעוֹ ל דּ לא עד
, ל צאי  עי לּ אה, דעלמא  בּ רזין
בּ לא הכא למיעל  כּ דאי אנ ּת  לית 

זוֹ " וכוּ '.ידיעה  לׁש וֹ נ וֹ  כּ אן  עד 

רבּ וכן הרב מוֹ רנ וּ  הרב יכּ תב  ְ◌ֵ◌
ספר  בּ על גּ בּ אי  ן' מאיר 
ה לוֹ ם  עליו ה ּק וֹ דׁש  עבוֹ דת 
ׁש כּ ל  מוּ סר  ּת וֹ כחת  חיּ ים  ודר
החיּ ים, בּ דר ליל ׁש רוֹ צה  מי
סוֹ דוֹ ת  ללמד ׁש רוֹ צה  דּ הינ וּ 
דּ רכי ׁש הם והּת פלּ ה הּת וֹ רה
רוֹ צה  מוּ סר ותוֹ כחת החיּ ים 
מוּ סר  ּת וֹ כחת ׁש יּ קבּ ל  צרי לוֹ מר
איזה  על  יענ ׁש  ענש אם אף

מסכת
עירובי
י"ח ד

מסכת
עירובי
י"ט ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה יאְִִִֵַַַַַַָֹ

זה  לּמ וּ ד דּ ר ל וֹ  ה ּמ גּ יע בּ ּה .מכׁש וֹ ל מלּ למד  בּ עבוּ רוֹ  ימנע אל 

ח': סעי המש יק ד ה ה ,ל ע  תל ה רי על  מבי אינ האד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָל
 ר וע ר על ת א  יבי ְְְִִִִַָָָָָָָלתחה

דּ בריּכ י על עוֹ מד  אדם אין  ִ◌
בּ ּה  נכׁש ל  כּ ן  אם א לּ א ּת וֹ רה
ענ יּ וּ ת  לפי ל וֹ מר צריכים וכן
הגּ בר  אׁש רי בּ ּפ סוּ ק לרּמ ז דּ עּת י
וּ מּת וֹ רת יּ ּה  ּת יּס רנּ וּ  אׁש ר
הנּ ז כּ ר  דּ ר על כּ ן גּ ם תלּמ ד נּ וּ 
א ׁש רי לוֹ מר רצוֹ ננ וּ  הינוּ  לעיל
ׁש יּ היה  יּ ּה  ּת יּס רנּ וּ  אׁש ר  הדּ וֹ ר
ּת וֹ כחת  ויקבּ ל  בּ לּמ וּ דוֹ  נכׁש ל 

אף לוֹ בּ עדוֹ  ט וֹ ב  כן  ּפ י  על  
ודיּ ק וא ׁש רי תלּמ דנּ וּ  ׁש ּמ ּת וֹ רת 

אדם  כּ ל לא  ה ּת וֹ רה ׁש זּ וֹ  ּת וֹ רת
עמקא  עד  אוֹ ת ּה  להבינ ּה  יכ וֹ ל

יכ וֹ ל האדם  ׁש אין  זמן וכל 
ה ם  ּת וֹ רת  נקראת  ודי,להבין  

זכרוֹ נם  חכמינוּ  מדּ ברי  כּ נּ וֹ דע
בּ כּמ ה  מצינ וּ  מזּ ה ויתר לברכה
גּ וּ ונא  כּ האי  כּ ל  ׁש על מקוֹ מ וֹ ת
אל  אהבה עלי  ודגלוֹ  נאמר
עלי ודלּ וּ ג וֹ  אלּ א ודגלוֹ  ּת קרי

א לּ א עוֹ ד ולא כּ לאהבה  
בּ וּ ריוֹ  על  מבין אינוֹ  ׁש האדם
כּ ד ה זּ ה בּ ע וֹ לם  בּ הׁש ּת דּ ל וּ ת וֹ 
על א וֹ תם יבין לתח יּ ה  יקוּ ם

ועּק רם. ׁש ר ׁש ם 
קנב ) עּמ וּ ד  הקּ דמוֹ ן  הקּ ד שׁ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֳ◌ָ(טהרת

מע מר י ר מת  מא מאט)  רמת א ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָֻ

כּ לּ ּה דּ עוגם על  ה זּ הר  ה לּ ּמ וּ ד  ְ◌ַ◌
דּ בריו כּ י לה גה  מ וֹ עיל 
האדם ּפ ני  מאירים  לבד הרמים 
האדם לנ ׁש מת  וחיל  כּ ח  ונוֹ תנים
מאן מן חלילה   ּוּ בהּפ ו הע וֹ סק
ּפ וֹ ר ׁש  כּ אלּ וּ  מיניּה  דּ מתּפ רׁש 

בּ ימיומ כּ לּ א  עליו דּ רׁש וּ  כן  כּ י  
ׁש מע וֹ ן מר בּ י  דּ מת ּפ ר ׁש  מאן
והׁש ּת א מ כּ לּ א  מת ּפ ר ׁש  כּ אלּ וּ 

כּ אן אינ וֹ  ׁש הוּ א ּפ י על  אף 
הּק דוֹ ׁש ים וּ דבריו כּ אן יׁש  כּ בוֹ דוֹ 

ללמד אנוּ  ידם צריכים  ועל 
כּ י מה דּ בר  להיג יז כּ ה אוּ לי 
מּק צתוֹ  יוֹ עיל כּ לּ וֹ  י וֹ עיל לא אם
להסיר  אפׁש ר אי  הּק לּפ ה  כּ י
מעט  מעט כּ י אחת  בּ פעם

אגרׁש נּ וּ .
קנו ) עּמ וּ ד הקּ דמוֹ ן הקּ ד שׁ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֳ◌ָ(טהרת

מסכת
עירובי
כ' ד

מסכת
עירובי
כ "א  ד



ההרניני ְִֵַָֹ יב בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

הם אינן הארץ, עּמ י  ֵ◌ָ◌
חכמים  ה ּת למידי
וּ מנּ יחים  הּפ ׁש ט הלּ וֹ מדים
הּת רעמת  היא עליהם הּס וֹ ד .
בּ ה וֹ ן עזר אׁש ּת כח  דּ לא  לפי

לפי(בּ גלוּ תא) ׁש עללׁש כינ ּת א 
ׁש ּק וֹ רא הּת וֹ רה ס וֹ דוֹ ת  ידי 
גּ ד וֹ ל ּת ּק וּ ן ע וֹ שׂ ה האדם

בּ גל וּ תא. לׁש כינּת א
עא) כח דּ ף  א' חלק מל ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ(מקדּ שׁ 

ממיו  א רת ראה  לא  ז חכמה ראה א  מי  ְִִֶָָָָָָָָֹֹי )

לידע ּכ לל אדם  ׁש חיּ ב  הע וֹ לה  ְ◌ָ◌
ראה ׁש לּ א  וּ מי ית בּ ר ׁש מ וֹ 
מ יּ מיו א וֹ רוֹ ת ראה לא זוֹ  חכמה 
ׁש לּ א וּ מי כוּ ' הוֹ ל  בּ ח ׁש והכּ סיל 
בּ לא כּ גוּ ף  ה וּ א  זאת בּ חכמה רוֹ צה

מצוה נ ׁש מה אלּ וּ  וּ בדוֹ רוֹ ת 
הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  לפני ושׂ מחה 
דּ בזכוּ תא  זאת חכמה  ׁש ּת תגּ לּ ה 
בּ ימינוּ  בּ מהרה  צדקנ וּ  מ ׁש יח  יב וֹ א

יח:)אמן. דּ ף חיּ ים (אוֹ צר וֹ ת ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌

חרי  ה  ה להיח  האד ה ד ק  פריה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָיא)
ויר מהימנא ורעיא ניוה ה הר מ  ל ה עליו ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹהר"י 

וסא יריְִִַַָה

בּ הםאמנם ׁש יּ ד בּ ק  ה ּס פרים ָ◌ְ◌ָ◌
בּ הם להׁש בּ יח  האדם
עליו הרׁש בּ "י  ח בּ וּ רי  הם
והּת ּק וּ נים הזּ הר  כּ מ וֹ  ה לוֹ ם 
הירים ו ׁש יר מהימנא ורעיא 

וכוּ ' המעיּ ןוס בּ א  אל וה נּ ה 
דּ רכים  ׁש ני  צרי א לּ ה בּ ספרים
ּפ עמים  לׁש וֹ נוֹ  לׁש נּ ן  האחד 
כּ די ציּ וּ נים ל וֹ  וּ לציּ ן  הרבּ ה 
יעמיק  ואל הבּ קיאוּ ת ׁש יּ זכּ ר
ילמד  והב' הרבּ ה , ראׁש וֹ נה
כּ חוֹ . כּ פי רב בּ ע יּ וּ ן  ׁש ני בּ מקוֹ ם 

הלכוֹ ת  ׁש ּת י המעיּ ן  אל נמצא 
בּ עוֹ ת  בּ עיּ וּ ן הא ' בּ בקיא וּ ת,
הב' א', בּ פרק הנּ זכּ רים
ּפ עמים  כּ חוֹ , כּ פי בּ בקיא וּ ת
בּ זה, ימעט ּפ עמים בּ זה, יר בּ ה
והׁש קט  העה ה צּ ר לפי הכּ ל 
הוּ א  כּ י לוֹ , בּ ריאה  וּ בזה הכל ,
ה דּ ר וי יג  דּ ר כּ וֹ , לבטח  יל
אל  יראה אם ואף היׁש רה,
זה  כּ ל עם  מבין, ׁש אינ וֹ  המעיּ ן 
כּ י מּפ וּ מי ּה , גּ רסתם יפסיק לא
להמציאוֹ  מלאכ ּת וֹ  בּ על נאמן 

מסכת
עירובי
כ"ב ד

מסכת
עירובי
כ"ג  ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה יגְִִִֵַַַַַַָֹ

החּמ ה, ירגּ ילנסּת ר  כּ א ׁש ר כּ י 
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  כּ ן  בּ נוֹ  את איׁש 
זוֹ  בּ חכמה  לעוֹ סק מז כּ ה  ה וּ א 

נּס יתיו זה  ודבר  מעט  ויׁש מעט  

מּמ ה  הזּ וֹ  העצה אל ראיה
מהזּ הר קדוֹ ׁש יםהעּת קנ וּ  (ּפ רׁש ת 

פה) א'.דּ ף בּ חלק 
ג') פּ רק ג' חלק נערב ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ(אוֹ ר

יראת פ מחה  האד אל  יראה  ה הר  ל רסה  אפ ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹיב)
עד  ג  יקי ה  ע עסק   א   ְְִִִִֵֵֵֶַַַַה

העוֹ סק הּס גלּ ה כּ י  הביעית ַ◌ְ◌◌ָ◌
הזּ את  בּ חכמה
ממלּ א  בּ וֹ  שׂ חוֹ ק ּפ יו  וּ ממ לּ א
חטא  ויראת  ׁש מים יראת לבּ וֹ 
וזה  בּ עבוֹ דה אמץ ויוֹ סיף

ל ׁש וֹ ןבּ דוּ ק, גּ רסה  אפלּ וּ  כּ י 
שׂ מחה האדם  אל יראה ה זּ וֹ הר 

ע וֹ סק כּ א לּ וּ  ה ם בּ יראת  בּ נּ פ ׁש 
עדן  בּ גן ה צּ דּ יקים ואם עם  

חזי, מזּ ליּה  חז וּ  לא  כּ ןגּ ברא 
עסק ע ּק ר ׁש זּ ה ספק  אין 
בּ ין עדן בּ גן ה ּת וֹ רה 

ה צּ דּ יקים.
ב') פּ רק חמי שׁ י חלק נערב ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ(אוֹ ר 

הא... להע לחי  נ זכר להר "י  ניה ספר יעסק  ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹיג)
חד וחד  ת ת מי   יעסק עצמ ה הר ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹוספר

ה ּת ּק וּ ניןיעסק בּ ספר  ַ◌ֲ◌ֹ
זכרוֹ נוֹ  להרׁש בּ "י
ּפ נּ ת ׁש ה וּ א  ה בּ א  העוֹ לם  לח יּ י
הזּ הר בּ ספר  יד וֹ  על  להבין 
מ דּ י בּ וֹ  יעסק  עצמ וֹ  ה זּ הר וספר 

בּ חדׁש וֹ  וחדׁש  בּ ׁש בּ ת וֹ  ׁש בּ ת
אלּ ה  אדם היא מה לפי  והכּ ל
לפניו ה דּ ברים ׁש הצּ עּת י

ויבחר. יבין וה ּמ שׂ כּ יל
ה ם) בּ מוֹ עדי הלּ ּמ וּ דים סדר  היּ וֹ ם, ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ(סדר

נאמר ועליה אמת חכמה הקרא היא ה נימית החכמה  ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָיד)
ה מאת  החכמה  וזאת העה, אא  הער  הא  דרה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹלא 

יתעה לפניו לטב מיה ְְְִִִֶַַַָָָמ

היאּכ י ה ּפ נימית  החכמה  ִ◌
בּ אמ ּת וּ ת חכמה  הנּ קרא 

יוֹ סף  הרבּ י החסיד ׁש כּ תב  כּ מוֹ 
"כּ ל  בּ מׁש נת הל וֹ ם עליו  יעבץ

מסכת
עירובי
כ"ד ד

מסכת
עירובי
כ"ה  ד

מסכת
עירובי
כ"ו  ד



ההרניני ְִֵַָֹ יב בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

הם אינן הארץ, עּמ י  ֵ◌ָ◌
חכמים  ה ּת למידי
וּ מנּ יחים  הּפ ׁש ט הלּ וֹ מדים
הּת רעמת  היא עליהם הּס וֹ ד .
בּ ה וֹ ן עזר אׁש ּת כח  דּ לא  לפי

לפי(בּ גלוּ תא) ׁש עללׁש כינ ּת א 
ׁש ּק וֹ רא הּת וֹ רה ס וֹ דוֹ ת  ידי 
גּ ד וֹ ל ּת ּק וּ ן ע וֹ שׂ ה האדם

בּ גל וּ תא. לׁש כינּת א
עא) כח דּ ף  א' חלק מל ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ(מקדּ שׁ 

ממיו  א רת ראה  לא  ז חכמה ראה א  מי  ְִִֶָָָָָָָָֹֹי )

לידע ּכ לל אדם  ׁש חיּ ב  הע וֹ לה  ְ◌ָ◌
ראה ׁש לּ א  וּ מי ית בּ ר ׁש מ וֹ 
מ יּ מיו א וֹ רוֹ ת ראה לא זוֹ  חכמה 
ׁש לּ א וּ מי כוּ ' הוֹ ל  בּ ח ׁש והכּ סיל 
בּ לא כּ גוּ ף  ה וּ א  זאת בּ חכמה רוֹ צה

מצוה נ ׁש מה אלּ וּ  וּ בדוֹ רוֹ ת 
הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  לפני ושׂ מחה 
דּ בזכוּ תא  זאת חכמה  ׁש ּת תגּ לּ ה 
בּ ימינוּ  בּ מהרה  צדקנ וּ  מ ׁש יח  יב וֹ א

יח:)אמן. דּ ף חיּ ים (אוֹ צר וֹ ת ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌

חרי  ה  ה להיח  האד ה ד ק  פריה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָיא)
ויר מהימנא ורעיא ניוה ה הר מ  ל ה עליו ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹהר"י 

וסא יריְִִַַָה

בּ הםאמנם ׁש יּ ד בּ ק  ה ּס פרים ָ◌ְ◌ָ◌
בּ הם להׁש בּ יח  האדם
עליו הרׁש בּ "י  ח בּ וּ רי  הם
והּת ּק וּ נים הזּ הר  כּ מ וֹ  ה לוֹ ם 
הירים ו ׁש יר מהימנא ורעיא 

וכוּ ' המעיּ ןוס בּ א  אל וה נּ ה 
דּ רכים  ׁש ני  צרי א לּ ה בּ ספרים
ּפ עמים  לׁש וֹ נוֹ  לׁש נּ ן  האחד 
כּ די ציּ וּ נים ל וֹ  וּ לציּ ן  הרבּ ה 
יעמיק  ואל הבּ קיאוּ ת ׁש יּ זכּ ר
ילמד  והב' הרבּ ה , ראׁש וֹ נה
כּ חוֹ . כּ פי רב בּ ע יּ וּ ן  ׁש ני בּ מקוֹ ם 

הלכוֹ ת  ׁש ּת י המעיּ ן  אל נמצא 
בּ עוֹ ת  בּ עיּ וּ ן הא ' בּ בקיא וּ ת,
הב' א', בּ פרק הנּ זכּ רים
ּפ עמים  כּ חוֹ , כּ פי בּ בקיא וּ ת
בּ זה, ימעט ּפ עמים בּ זה, יר בּ ה
והׁש קט  העה ה צּ ר לפי הכּ ל 
הוּ א  כּ י לוֹ , בּ ריאה  וּ בזה הכל ,
ה דּ ר וי יג  דּ ר כּ וֹ , לבטח  יל
אל  יראה אם ואף היׁש רה,
זה  כּ ל עם  מבין, ׁש אינ וֹ  המעיּ ן 
כּ י מּפ וּ מי ּה , גּ רסתם יפסיק לא
להמציאוֹ  מלאכ ּת וֹ  בּ על נאמן 

מסכת
עירובי
כ"ב ד

מסכת
עירובי
כ"ג  ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה יגְִִִֵַַַַַַָֹ

החּמ ה, ירגּ ילנסּת ר  כּ א ׁש ר כּ י 
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  כּ ן  בּ נוֹ  את איׁש 
זוֹ  בּ חכמה  לעוֹ סק מז כּ ה  ה וּ א 

נּס יתיו זה  ודבר  מעט  ויׁש מעט  

מּמ ה  הזּ וֹ  העצה אל ראיה
מהזּ הר קדוֹ ׁש יםהעּת קנ וּ  (ּפ רׁש ת 

פה) א'.דּ ף בּ חלק 
ג') פּ רק ג' חלק נערב ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ(אוֹ ר

יראת פ מחה  האד אל  יראה  ה הר  ל רסה  אפ ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹיב)
עד  ג  יקי ה  ע עסק   א   ְְִִִִֵֵֵֶַַַַה

העוֹ סק הּס גלּ ה כּ י  הביעית ַ◌ְ◌◌ָ◌
הזּ את  בּ חכמה
ממלּ א  בּ וֹ  שׂ חוֹ ק ּפ יו  וּ ממ לּ א
חטא  ויראת  ׁש מים יראת לבּ וֹ 
וזה  בּ עבוֹ דה אמץ ויוֹ סיף

ל ׁש וֹ ןבּ דוּ ק, גּ רסה  אפלּ וּ  כּ י 
שׂ מחה האדם  אל יראה ה זּ וֹ הר 

ע וֹ סק כּ א לּ וּ  ה ם בּ יראת  בּ נּ פ ׁש 
עדן  בּ גן ה צּ דּ יקים ואם עם  

חזי, מזּ ליּה  חז וּ  לא  כּ ןגּ ברא 
עסק ע ּק ר ׁש זּ ה ספק  אין 
בּ ין עדן בּ גן ה ּת וֹ רה 

ה צּ דּ יקים.
ב') פּ רק חמי שׁ י חלק נערב ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ(אוֹ ר 

הא... להע לחי  נ זכר להר "י  ניה ספר יעסק  ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹיג)
חד וחד  ת ת מי   יעסק עצמ ה הר ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹוספר

ה ּת ּק וּ ניןיעסק בּ ספר  ַ◌ֲ◌ֹ
זכרוֹ נוֹ  להרׁש בּ "י
ּפ נּ ת ׁש ה וּ א  ה בּ א  העוֹ לם  לח יּ י
הזּ הר בּ ספר  יד וֹ  על  להבין 
מ דּ י בּ וֹ  יעסק  עצמ וֹ  ה זּ הר וספר 

בּ חדׁש וֹ  וחדׁש  בּ ׁש בּ ת וֹ  ׁש בּ ת
אלּ ה  אדם היא מה לפי  והכּ ל
לפניו ה דּ ברים ׁש הצּ עּת י

ויבחר. יבין וה ּמ שׂ כּ יל
ה ם) בּ מוֹ עדי הלּ ּמ וּ דים סדר  היּ וֹ ם, ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ(סדר

נאמר ועליה אמת חכמה הקרא היא ה נימית החכמה  ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָיד)
ה מאת  החכמה  וזאת העה, אא  הער  הא  דרה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹלא 

יתעה לפניו לטב מיה ְְְִִִֶַַַָָָמ

היאּכ י ה ּפ נימית  החכמה  ִ◌
בּ אמ ּת וּ ת חכמה  הנּ קרא 

יוֹ סף  הרבּ י החסיד ׁש כּ תב  כּ מוֹ 
"כּ ל  בּ מׁש נת הל וֹ ם עליו  יעבץ

מסכת
עירובי
כ"ד ד

מסכת
עירובי
כ"ה  ד

מסכת
עירובי
כ"ו  ד



ההרניני ְִֵַָֹ יד בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

לחכמתוֹ " קוֹ דמת חטא וֹ  ׁש יּ ראת
לפרׁש  י ּת כן  גּ ם לׁש וֹ נ וֹ  זה  כּ יוכ וּ ' 

הּמ ׁש נה בּ זוֹ  ה נּ ז כּ רת החכמה
כּ י הּמ צווֹ ת  עשׂ יּ ת חכמת אינ ּה 

חכמתא העלי וֹ נה החכמה ם 
טעמי ידיעת  והיא  ה ּק בּ לה 

מתּפ לּ לים הּמ צווֹ ת  אנוּ  ועליה 
בּ תוֹ רת עינינ וּ  והאר  י וֹ ם בּ כל
ותן בּ אמרנ וּ  חסרנוּ  מה כּ י
וּ להשׂ כּ יל  להבין בּ ינה  בּ לבּ נ וּ 
ׁש נּ אמר  וּ ללּמ ד ללמד לׁש מע
. בּ ת וֹ רת עינינ וּ  והאר   ּכ אחר 

י"ד : אות  לאהמש נאמר  ועליה אמ ת  חכמה ה קרא  היא הנימית  ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחכמה 
לפניו לט ב מיה  מ ה מאת  החכמה וזאת  הע ה , אא הער הא  דרְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹה

ְִֶַיתע ה

לחכמהאלּ א מכוּ נים  אנ וּ  ו דּ אי ֶ◌ָ◌
ׁש עליה ה זּ את המפארה 
גּ ל ה לוֹ ם עליו ה ּמ ל דּ וד  אמר
 מ ּת וֹ רת נפלאוֹ ת וא בּ יטה  עיני
ׁש וֹ ר  דּ יני  על כּ ן  דּ וד אמר ולא 
דּ יני על לא  ואף ּת ם ו ׁש וֹ ר מוּ עד 
ישׂ ראל  נ ׁש י ׁש הי וּ  וה ּת ר אּס וּ ר 

בּ הם , זוֹ בּ קיאוֹ ת  על אלּ א 
כּ ל כּ י ס וֹ ף  ל ּה  ׁש אין  החכמה

ה זּ את ההצלחה  מ וּ ל אל ּת קותנוּ 
בּ ׁש מ וֹ  דּ בקים נהיה מ ּת וֹ כּה  כּ י

הּמ צווֹ ת ה גּ ד וֹ ל עשׂ יּ ת  וחכמת 
לידי ּת בוֹ א לא אם כּ לוּ ם אינ ּה 
ה ּמ דר ׁש  לא נאמר ועליה מעשׂ ה

הּמ עשׂ ה אלּ א העּק ר וזאתהוּ א  
המים מן ה ם מאת  החכמה

יתע לּ ה. לפניו לטוֹ ב
בּ הקדּ מה) חכמה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ(ראשׁ ית

י"ד : אות  לאהמש נאמר  ועליה אמ ת  חכמה ה קרא  היא הנימית  ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחכמה 
לפניו לט ב מיה  מ ה מאת  החכמה וזאת  הע ה , אא הער הא  דרְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹה

ְִֶַיתע ה

מןיׁש  ׁש יּ תרחק וּ  אחת  כּ ת ֵ◌
ה זּ את ויׁש ּת ּת פוּ החכמה  

וכלּ ם  ר בּ וֹ ת, טענ וֹ ת להם 
החכמה, מעלת  בּ גדל מסכּ ימים
נ שׂ גּ בה  חכמה ׁש היא  ׁש יּ אמר י ׁש 
אליה  להכּ נס ראוּ יים הכּ ל ואין 
להעניׁש  בּ דעּת וֹ  ׁש יּ דמה  עד

בּ אמרוֹ  בּ ּה  ונוֹ תנים  לנּ וֹ שׂ אים
צבקוֹ ת  הם קנאת מק נּ א ׁש הוּ א 
ׁש לחוּ  כּ י בּ ראוֹ תוֹ  ּת וֹ רתוֹ  וקנאת
לעסק  גּ בוֹ ּה  בּ מקוֹ ם ידם
כּ ּמ ה  עוֹ ד  ויׁש  וכוּ ', בּ אלקוּ ת
סברוֹ ת  ס וּ גי ּת חת יּפ לוּ  בּ חינ וֹ ת 

ׁש בּ ארנ וּ . אלּ וּ 

מסכת
עירובי
כ"ז  ד

מסכת
עירובי
כ"ח  ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה טוְִִִֵַַַַַַָֹ

י"ד : אות  לאהמש נאמר  ועליה אמ ת  חכמה ה קרא  היא הנימית  ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחכמה 
לפניו לט ב מיה  מ ה מאת  החכמה וזאת  הע ה , אא הער הא  דרְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹה

ְִֶַיתע ה

כּ יוהנּ ה נאמר : אלּ וּ  ׁש ל ׁש ה  אל ְ◌ִ◌ֵ◌
לר וֹ מם  מג ּמ תם  כּ ל
הם  וּ באמת הזּ את, החכמה
מי וכי זה , על להעיד ּפ סוּ לים
כּ מוֹ  ויעיד  יבוֹ א  היּ רח ראה ׁש לּ א
החכמה  אמת והן  ׁש ראהוּ , מי
ועל  עליהם אמנם ונ שׂ גּ בה , רמה 
יאמר "אׁש ר  נאמר: רוֹ ממוּ תם 
," ערי לוא נשׂ א למזּמ ה
לאויל  "ראמ וֹ ת נאמר: ועליהם 
ּפ יהוּ ", יפּת ח  לא בּ ער חכמוֹ ת

ואין חכמה לץ "בּ ּק ׁש  וּ כתיב:
אהב  אהבי  אני  נקל לנבוֹ ן ודעת 
כּ יּ וֹ צא  ויׁש  ימצאנני ", וּ מׁש חרי 
ׁש למה  בּ מוּ סרי  מסּפ ר רבּ וּ  בּ זה
כּ זה  ועל הלוֹ ם , עליו  הּמ ל
הל וֹ ם: עליו הּמ ל דּ וד  אמר 
," דּ ברי לׁש מר אמרּת י ה' "חלקי 
אני הם דּ ברי  ל ׁש מר כּ י ירצה

עצמי, נאמר:נ ׁש ּפ יל כּ זה  על כּ י  
ּת רׁש ע ואל הרבּ ה  צ דּ יק ּת הי "אל

שׁ ביעי )הרבּ ה". פּ רק בּ הקדּ מה הּמ ל (עמק ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌

המפה ל מע הטו) מל מתע ק  להע מעסקי  ל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
  ה ל מת ל  א הא   ר דה לפני מקל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻֻמרבה 

מןויׁש  ׁש יּ תרחקוּ  ׁש ליׁש ית  כּ ת  ְ◌ֵ◌
כּ י לאמרם ה זּ את החכמה
בּ דּ ברים  לטעוֹ ת אדם  קרוֹ ב
לידי לבוֹ א  לוֹ  ואפ ׁש ר  האלּ ה
הּט עיּ וֹ ת  מן  בּ אחד  ולּפ ל  חטא
והנּ ה  גּ בוֹ ּה  בּ מקוֹ ם  הנּ וֹ געים
אינם  וּ מעשׂ יהם רצוּ יה כּ וּ נתם
בּ אמרם  צדקוּ  אמת הן  רצוּ יים
ה ּט עוּ ת  אל האדם קר וֹ ב כּ י
כּ ל  עם  אבל הנּ עלמים בּ דּ ברים
בּ ּס פר  הוּ א  וכן  יא ׁש ם לא זה

ׁש אלוּ  לׁש וֹ נ וֹ  וזה  הבּ היר
מאי רחוּ מאי  רבּ י את ּת למידיו 
הנּ ביא  לחבּק וּ ק ּת פלּ ה  דּ כתיב
לי ּה  מבּ עי  ּת הלּ ה ׁש גינ וֹ ת, על

מעסקיא לּ א ל בּ וֹ  המפ נּ ה  כּ ל 
וּ מ ׁש ּת דּ ל וּ מתע ּס ק הע וֹ לם 
לפני מק בּ ל  מרכּ בה  בּ מעשׂ ה 
מת ּפ לּ ל כּ א לּ וּ  ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש 

כּ לּ וֹ  היּ וֹ ם ּת פלּ ה,כּ ל ׁש נּ אמר 
אמר  דּ א ּת  כּ מה ׁש גינ וֹ ת , מאי

וּ מאי" ּת מיד " ּת ׁש גּ ה  בּ אהבת ּה 

מסכת
עירובי
כ"ט  ד

מסכת
עירובי
ל ' ד



ההרניני ְִֵַָֹ יד בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

לחכמתוֹ " קוֹ דמת חטא וֹ  ׁש יּ ראת
לפרׁש  י ּת כן  גּ ם לׁש וֹ נ וֹ  זה  כּ יוכ וּ ' 

הּמ ׁש נה בּ זוֹ  ה נּ ז כּ רת החכמה
כּ י הּמ צווֹ ת  עשׂ יּ ת חכמת אינ ּה 

חכמתא העלי וֹ נה החכמה ם 
טעמי ידיעת  והיא  ה ּק בּ לה 

מתּפ לּ לים הּמ צווֹ ת  אנוּ  ועליה 
בּ תוֹ רת עינינ וּ  והאר  י וֹ ם בּ כל
ותן בּ אמרנ וּ  חסרנוּ  מה כּ י
וּ להשׂ כּ יל  להבין בּ ינה  בּ לבּ נ וּ 
ׁש נּ אמר  וּ ללּמ ד ללמד לׁש מע
. בּ ת וֹ רת עינינ וּ  והאר   ּכ אחר 

י"ד : אות  לאהמש נאמר  ועליה אמ ת  חכמה ה קרא  היא הנימית  ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחכמה 
לפניו לט ב מיה  מ ה מאת  החכמה וזאת  הע ה , אא הער הא  דרְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹה

ְִֶַיתע ה

לחכמהאלּ א מכוּ נים  אנ וּ  ו דּ אי ֶ◌ָ◌
ׁש עליה ה זּ את המפארה 
גּ ל ה לוֹ ם עליו ה ּמ ל דּ וד  אמר
 מ ּת וֹ רת נפלאוֹ ת וא בּ יטה  עיני
ׁש וֹ ר  דּ יני  על כּ ן  דּ וד אמר ולא 
דּ יני על לא  ואף ּת ם ו ׁש וֹ ר מוּ עד 
ישׂ ראל  נ ׁש י ׁש הי וּ  וה ּת ר אּס וּ ר 

בּ הם , זוֹ בּ קיאוֹ ת  על אלּ א 
כּ ל כּ י ס וֹ ף  ל ּה  ׁש אין  החכמה

ה זּ את ההצלחה  מ וּ ל אל ּת קותנוּ 
בּ ׁש מ וֹ  דּ בקים נהיה מ ּת וֹ כּה  כּ י

הּמ צווֹ ת ה גּ ד וֹ ל עשׂ יּ ת  וחכמת 
לידי ּת בוֹ א לא אם כּ לוּ ם אינ ּה 
ה ּמ דר ׁש  לא נאמר ועליה מעשׂ ה

הּמ עשׂ ה אלּ א העּק ר וזאתהוּ א  
המים מן ה ם מאת  החכמה

יתע לּ ה. לפניו לטוֹ ב
בּ הקדּ מה) חכמה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ(ראשׁ ית

י"ד : אות  לאהמש נאמר  ועליה אמ ת  חכמה ה קרא  היא הנימית  ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחכמה 
לפניו לט ב מיה  מ ה מאת  החכמה וזאת  הע ה , אא הער הא  דרְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹה

ְִֶַיתע ה

מןיׁש  ׁש יּ תרחק וּ  אחת  כּ ת ֵ◌
ה זּ את ויׁש ּת ּת פוּ החכמה  

וכלּ ם  ר בּ וֹ ת, טענ וֹ ת להם 
החכמה, מעלת  בּ גדל מסכּ ימים
נ שׂ גּ בה  חכמה ׁש היא  ׁש יּ אמר י ׁש 
אליה  להכּ נס ראוּ יים הכּ ל ואין 
להעניׁש  בּ דעּת וֹ  ׁש יּ דמה  עד

בּ אמרוֹ  בּ ּה  ונוֹ תנים  לנּ וֹ שׂ אים
צבקוֹ ת  הם קנאת מק נּ א ׁש הוּ א 
ׁש לחוּ  כּ י בּ ראוֹ תוֹ  ּת וֹ רתוֹ  וקנאת
לעסק  גּ בוֹ ּה  בּ מקוֹ ם ידם
כּ ּמ ה  עוֹ ד  ויׁש  וכוּ ', בּ אלקוּ ת
סברוֹ ת  ס וּ גי ּת חת יּפ לוּ  בּ חינ וֹ ת 

ׁש בּ ארנ וּ . אלּ וּ 

מסכת
עירובי
כ"ז  ד

מסכת
עירובי
כ"ח  ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה טוְִִִֵַַַַַַָֹ

י"ד : אות  לאהמש נאמר  ועליה אמ ת  חכמה ה קרא  היא הנימית  ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחכמה 
לפניו לט ב מיה  מ ה מאת  החכמה וזאת  הע ה , אא הער הא  דרְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹה

ְִֶַיתע ה

כּ יוהנּ ה נאמר : אלּ וּ  ׁש ל ׁש ה  אל ְ◌ִ◌ֵ◌
לר וֹ מם  מג ּמ תם  כּ ל
הם  וּ באמת הזּ את, החכמה
מי וכי זה , על להעיד ּפ סוּ לים
כּ מוֹ  ויעיד  יבוֹ א  היּ רח ראה ׁש לּ א
החכמה  אמת והן  ׁש ראהוּ , מי
ועל  עליהם אמנם ונ שׂ גּ בה , רמה 
יאמר "אׁש ר  נאמר: רוֹ ממוּ תם 
," ערי לוא נשׂ א למזּמ ה
לאויל  "ראמ וֹ ת נאמר: ועליהם 
ּפ יהוּ ", יפּת ח  לא בּ ער חכמוֹ ת

ואין חכמה לץ "בּ ּק ׁש  וּ כתיב:
אהב  אהבי  אני  נקל לנבוֹ ן ודעת 
כּ יּ וֹ צא  ויׁש  ימצאנני ", וּ מׁש חרי 
ׁש למה  בּ מוּ סרי  מסּפ ר רבּ וּ  בּ זה
כּ זה  ועל הלוֹ ם , עליו  הּמ ל
הל וֹ ם: עליו הּמ ל דּ וד  אמר 
," דּ ברי לׁש מר אמרּת י ה' "חלקי 
אני הם דּ ברי  ל ׁש מר כּ י ירצה

עצמי, נאמר:נ ׁש ּפ יל כּ זה  על כּ י  
ּת רׁש ע ואל הרבּ ה  צ דּ יק ּת הי "אל

שׁ ביעי )הרבּ ה". פּ רק בּ הקדּ מה הּמ ל (עמק ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌

המפה ל מע הטו) מל מתע ק  להע מעסקי  ל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
  ה ל מת ל  א הא   ר דה לפני מקל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻֻמרבה 

מןויׁש  ׁש יּ תרחקוּ  ׁש ליׁש ית  כּ ת  ְ◌ֵ◌
כּ י לאמרם ה זּ את החכמה
בּ דּ ברים  לטעוֹ ת אדם  קרוֹ ב
לידי לבוֹ א  לוֹ  ואפ ׁש ר  האלּ ה
הּט עיּ וֹ ת  מן  בּ אחד  ולּפ ל  חטא
והנּ ה  גּ בוֹ ּה  בּ מקוֹ ם  הנּ וֹ געים
אינם  וּ מעשׂ יהם רצוּ יה כּ וּ נתם
בּ אמרם  צדקוּ  אמת הן  רצוּ יים
ה ּט עוּ ת  אל האדם קר וֹ ב כּ י
כּ ל  עם  אבל הנּ עלמים בּ דּ ברים
בּ ּס פר  הוּ א  וכן  יא ׁש ם לא זה

ׁש אלוּ  לׁש וֹ נ וֹ  וזה  הבּ היר
מאי רחוּ מאי  רבּ י את ּת למידיו 
הנּ ביא  לחבּק וּ ק ּת פלּ ה  דּ כתיב
לי ּה  מבּ עי  ּת הלּ ה ׁש גינ וֹ ת, על

מעסקיא לּ א ל בּ וֹ  המפ נּ ה  כּ ל 
וּ מ ׁש ּת דּ ל וּ מתע ּס ק הע וֹ לם 
לפני מק בּ ל  מרכּ בה  בּ מעשׂ ה 
מת ּפ לּ ל כּ א לּ וּ  ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש 

כּ לּ וֹ  היּ וֹ ם ּת פלּ ה,כּ ל ׁש נּ אמר 
אמר  דּ א ּת  כּ מה ׁש גינ וֹ ת , מאי

וּ מאי" ּת מיד " ּת ׁש גּ ה  בּ אהבת ּה 

מסכת
עירובי
כ"ט  ד

מסכת
עירובי
ל ' ד



ההרניני ְִֵַָֹ טז בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

מרכּ בה מעשׂ ה  א וֹ מר ניהוּ  ועוֹ ד 
מאי רחוּ מאי רבּ י אמר ׁש ם
מוּ סר  ּת וֹ כחת ח יּ ים  ודר דּ כתיב
בּ מעשׂ ה  הרגיל ׁש כּ ל מלּמ ד 
אי בּ ראׁש ית וּ במעשׂ ה  מרכּ בה
ׁש נּ אמר  יכּ ׁש ל  ׁש לּ א  אפׁש ר
יד ּת חת הזּ את והּמ כׁש לה
לעמד  יכ וֹ ל אדם  ׁש אין דּ ברים

בּ הם  יכּ ׁש ל כּ ן אם  אלּ א  בּ הם
מוּ סר  ּת וֹ כחת אוֹ מרת והּת וֹ רה 
חיּ ים לדר זוֹ כה  בּ אמת  א לּ א 
הזּ הר  וּ בספר ל ׁש וֹ נ וֹ  כּ אן  עד

ׁש ם עיּ ן  קד וֹ ׁש ים בּ זהרּפ ר ׁש ת (גּ ם 

דּ ידע  בּ זמנא הּמ תחיל בּ דבּ וּ ר  נד דּ ף בּ הר 

ׁש ם). ע יּ ן נׁש , בּ ר

שׁ מיני ) פּ רק בּ הקדּ מה ה ּמ ל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ(עמק

להר מיה עצ ההר ת ני  הילה  את ויאר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹטז)

נכנס ועם כּ ארזים בּ חוּ ר היוֹ ת וֹ  ְ◌ִ◌
הרזים  ּת א אל  ט וֹ ב בּ כי 
מּפ ני ימינוֹ  אחוֹ ר הׁש יב ולא 

אמר כּ י  זמנּ וֹ  מח ׁש בתחסר  
ה זּ מן למח ׁש בת  קדמה  ה ּמ קוֹ ם

ק דּ מ וּ  ה ּמ ׁש מ וֹ ר וֹ ת  ּפ קדּ ת  וּ בעת 
מא וֹ רוֹ ת והתקין  א ׁש מ וֹ רוֹ ת  עיניו 
הזּ הר בּ ת ּק וּ ני הלּ ילה את  ויאר

לּט הר. המים  כּ עצם
מלאכי )( יד בּ על מ תּ למיד וֹ  בּ הקדּ מה, י וֹ סף דּ ביר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְשו"ת

הרבה  ה  ה עצמ וה בת האת ת מל  יבי א  א ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹיז )
תחנור הד ת  צ ר ת ְְְִַַַָָָהרבת

אליּ הוּ וּ כבר דּ בי בּ תנּ א אמר וּ  ְ◌ָ◌
היּ וֹ ם  כּ ל קרא ׁש אפלּ וּ 
הוּ א  ּת מנע לוֹ טן ואחוֹ ת ּפ סוּ ק

וה ּט עם: הבּ א , עוֹ לם כּ יבּ ן  
יע וֹ ררוּ  ההם ותבוֹ ת א וֹ ת יּ וֹ ת
ּת וֹ עלת יהיה  וגם ר וּ חניּ וּ תם
ּפ עם וכל  בּ הר כּ בתם  עצ וּ ם 
מצּ ב לפי חדׁש  א וֹ ר  י וֹ ליד

המיחד ה ם וצרוּ ף  הע וֹ למ וֹ ת
ההוּ א, בּ רגע  ׁש וֹ לט  א ׁש ר
בּ כל בּ ּת וֹ רה ה ּק וֹ רא  כּ י בּ אפן
מ כּ ל יבין  ׁש לּ א  אף  מק וֹ ם 
הן הן עצמן  והּת בוֹ ת  האוֹ תיּ וֹ ת 
צ וּ רוֹ ת הר כּ בת ה ּמ רכּ בה

ור וּ חניּ וּ תם. ה ּק ד וֹ ׁש וֹ ת 
שנג ) י ' גּ ד וֹ לים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ(מערכת

מסכת
עירובי
ל"א ד

מסכת
עירובי
ל "ב  ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה יזְִִִֵַַַַַַָֹ

המקטרגי מל הלת מל ה ה  ה ר לת עדנ להג ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָיח)
האת הפלאה חכמה לעסק  ְְֲִֵַַַַָָָָָֹֹעלינ

ה זּ ה וּ להגן הּמ ר  בּ גּ לוּ ת בּ עדנ וּ  ְ◌ָ◌ֵ◌
וּ מכּ ל  הּק לּפ וֹ ת מכּ ל
בּ חכמה  לעסק עלינוּ  המקטרגים
הרב  לׁש וֹ נ וֹ  זה הזּ את הנּ פלאה
גּ ר  יעקב ר בּ י  הרב מוֹ רנ וּ  הגּ א וֹ ן 
חיּ ים  אוֹ צרוֹ ת  הגה  בּ על  צדק
אׁש ר  ספרוֹ  בּ הקדּ מת חיּ ים ועץ

וּ ק  ליעקבח בּ ר רנּ וּ  לוּ לירא וֹ  
הדּ וֹ רוֹ ת בּ ד וֹ רנ וּ  ע ּת ה זאת  חכמה 
לעמד יכ וֹ לין אנ וּ  אין גּ רוּ עים
אבל הזּ ה ה ּמ ר  בּ גּ לוּ ת  וּ לק יּ ם 
עזר לנ וּ  היא  ה זּ את החכמה

ׁש לם בּ לבב  לאחז וּ מגן וסעד 
ׁש בּ מים ועּת ה בּ אבינ וּ  וכוּ ', 

כּ מוֹ  עלי וֹ ן  מ רׁש  רח וֹ קים אנ וּ 
החביּ וֹ ת   ֹבּ תו יגןׁש מרים מי 

ול ּמ וּ ד קריאה לא  אם  עלינוּ 
וה נּ פלאה העמ ּק ה מחכמה 
הּק בּ לה לּמ וּ ד לכן וכוּ ' ה זּ את
מ כּ ל מעלּ ה ׁש מירה ה וּ א 
אפ לּ וּ  המקטרגים וּ מכּ ל ה ּק לּפ וֹ ת 
מי לּ תא לנהג  י וּ כל  לא

ג.)דּ חסידוּ ת . דּ ף משׁ ה (ויּ קהל ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌

 רי לקדא נחת אי ,ל לב ועבדה אבי אלקי ע  ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹיט)
חכ למיד התעקת  א י לע יתר   יכינ ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָה א

האת ְַַָָֹחכמה

גּ דוֹ ל דּ ע טעוּ ת  כּ י  ורעי אהוּ בי ַ◌
מבינים  ׁש אינן בּ ידם עלה
ׁש נּ כנסוּ  ארבּ עה ענין מה הּפ ׁש ט
היכלוֹ ת  בּ פרקי כּ דאיתא לּפ רדּ ס
בּ הׁש בּ עוֹ ת  מׁש ּמ ׁש ים הי וּ  ׁש הם
וּ בריאה  יצירה דּ עוֹ לם  מלאכים 
ׁש הזהירוּ  מה מעשׂ יּ וֹ ת בּ קבּ לה
לברכה  זכר וֹ נם  ר בּ וֹ תינ וּ  לנ וּ 
היוּ  והם חלף בּ תגא דּ אׁש ּת מ ׁש 
מה  קד וֹ ׁש ים בּ ׁש מ וֹ ת מׁש ּמ ׁש ין 

בּ חיּ יו להיג  יכוֹ ל  אדם אין 
וכוּ ' עב בּ חמר דּ ר  נ ׁש מתוֹ  בּ עוֹ ד
מה  אלקוּ ת בּ ידיעת  אבל

בּ נ וֹ  ל ׁש למה  דּ וד דּ עׁש הזהיר 
ׁש לם בּ לב  ועבדהוּ   אבי אלקי
ה וּ א  בּ רי לקוּ דׁש א  נחת אין 
אם כּ י  בּ ע וֹ לם יוֹ תר וּ ׁש כינ ּת י ּה 
בּ חכמה חכם  ּת למיד בּ התע ּס ק וּ ת

הר ׁש בּ "יהזּ את  לנ וּ  הזהיר כּ א ׁש ר 
מהימנא  ורעיא  לברכה זכר וֹ נ וֹ 

מסכת
עירובי
ל"ג ד

מסכת
עירובי
ל "ד ד



ההרניני ְִֵַָֹ טז בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

מרכּ בה מעשׂ ה  א וֹ מר ניהוּ  ועוֹ ד 
מאי רחוּ מאי רבּ י אמר ׁש ם
מוּ סר  ּת וֹ כחת ח יּ ים  ודר דּ כתיב
בּ מעשׂ ה  הרגיל ׁש כּ ל מלּמ ד 
אי בּ ראׁש ית וּ במעשׂ ה  מרכּ בה
ׁש נּ אמר  יכּ ׁש ל  ׁש לּ א  אפׁש ר
יד ּת חת הזּ את והּמ כׁש לה
לעמד  יכ וֹ ל אדם  ׁש אין דּ ברים

בּ הם  יכּ ׁש ל כּ ן אם  אלּ א  בּ הם
מוּ סר  ּת וֹ כחת אוֹ מרת והּת וֹ רה 
חיּ ים לדר זוֹ כה  בּ אמת  א לּ א 
הזּ הר  וּ בספר ל ׁש וֹ נ וֹ  כּ אן  עד

ׁש ם עיּ ן  קד וֹ ׁש ים בּ זהרּפ ר ׁש ת (גּ ם 

דּ ידע  בּ זמנא הּמ תחיל בּ דבּ וּ ר  נד דּ ף בּ הר 

ׁש ם). ע יּ ן נׁש , בּ ר

שׁ מיני ) פּ רק בּ הקדּ מה ה ּמ ל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ(עמק

להר מיה עצ ההר ת ני  הילה  את ויאר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹטז)

נכנס ועם כּ ארזים בּ חוּ ר היוֹ ת וֹ  ְ◌ִ◌
הרזים  ּת א אל  ט וֹ ב בּ כי 
מּפ ני ימינוֹ  אחוֹ ר הׁש יב ולא 

אמר כּ י  זמנּ וֹ  מח ׁש בתחסר  
ה זּ מן למח ׁש בת  קדמה  ה ּמ קוֹ ם

ק דּ מ וּ  ה ּמ ׁש מ וֹ ר וֹ ת  ּפ קדּ ת  וּ בעת 
מא וֹ רוֹ ת והתקין  א ׁש מ וֹ רוֹ ת  עיניו 
הזּ הר בּ ת ּק וּ ני הלּ ילה את  ויאר

לּט הר. המים  כּ עצם
מלאכי )( יד בּ על מ תּ למיד וֹ  בּ הקדּ מה, י וֹ סף דּ ביר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְשו"ת

הרבה  ה  ה עצמ וה בת האת ת מל  יבי א  א ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹיז )
תחנור הד ת  צ ר ת ְְְִַַַָָָהרבת

אליּ הוּ וּ כבר דּ בי בּ תנּ א אמר וּ  ְ◌ָ◌
היּ וֹ ם  כּ ל קרא ׁש אפלּ וּ 
הוּ א  ּת מנע לוֹ טן ואחוֹ ת ּפ סוּ ק

וה ּט עם: הבּ א , עוֹ לם כּ יבּ ן  
יע וֹ ררוּ  ההם ותבוֹ ת א וֹ ת יּ וֹ ת
ּת וֹ עלת יהיה  וגם ר וּ חניּ וּ תם
ּפ עם וכל  בּ הר כּ בתם  עצ וּ ם 
מצּ ב לפי חדׁש  א וֹ ר  י וֹ ליד

המיחד ה ם וצרוּ ף  הע וֹ למ וֹ ת
ההוּ א, בּ רגע  ׁש וֹ לט  א ׁש ר
בּ כל בּ ּת וֹ רה ה ּק וֹ רא  כּ י בּ אפן
מ כּ ל יבין  ׁש לּ א  אף  מק וֹ ם 
הן הן עצמן  והּת בוֹ ת  האוֹ תיּ וֹ ת 
צ וּ רוֹ ת הר כּ בת ה ּמ רכּ בה

ור וּ חניּ וּ תם. ה ּק ד וֹ ׁש וֹ ת 
שנג ) י ' גּ ד וֹ לים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ(מערכת

מסכת
עירובי
ל"א ד

מסכת
עירובי
ל "ב  ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה יזְִִִֵַַַַַַָֹ

המקטרגי מל הלת מל ה ה  ה ר לת עדנ להג ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָיח)
האת הפלאה חכמה לעסק  ְְֲִֵַַַַָָָָָֹֹעלינ

ה זּ ה וּ להגן הּמ ר  בּ גּ לוּ ת בּ עדנ וּ  ְ◌ָ◌ֵ◌
וּ מכּ ל  הּק לּפ וֹ ת מכּ ל
בּ חכמה  לעסק עלינוּ  המקטרגים
הרב  לׁש וֹ נ וֹ  זה הזּ את הנּ פלאה
גּ ר  יעקב ר בּ י  הרב מוֹ רנ וּ  הגּ א וֹ ן 
חיּ ים  אוֹ צרוֹ ת  הגה  בּ על  צדק
אׁש ר  ספרוֹ  בּ הקדּ מת חיּ ים ועץ

וּ ק  ליעקבח בּ ר רנּ וּ  לוּ לירא וֹ  
הדּ וֹ רוֹ ת בּ ד וֹ רנ וּ  ע ּת ה זאת  חכמה 
לעמד יכ וֹ לין אנ וּ  אין גּ רוּ עים
אבל הזּ ה ה ּמ ר  בּ גּ לוּ ת  וּ לק יּ ם 
עזר לנ וּ  היא  ה זּ את החכמה

ׁש לם בּ לבב  לאחז וּ מגן וסעד 
ׁש בּ מים ועּת ה בּ אבינ וּ  וכוּ ', 

כּ מוֹ  עלי וֹ ן  מ רׁש  רח וֹ קים אנ וּ 
החביּ וֹ ת   ֹבּ תו יגןׁש מרים מי 

ול ּמ וּ ד קריאה לא  אם  עלינוּ 
וה נּ פלאה העמ ּק ה מחכמה 
הּק בּ לה לּמ וּ ד לכן וכוּ ' ה זּ את
מ כּ ל מעלּ ה ׁש מירה ה וּ א 
אפ לּ וּ  המקטרגים וּ מכּ ל ה ּק לּפ וֹ ת 
מי לּ תא לנהג  י וּ כל  לא

ג.)דּ חסידוּ ת . דּ ף משׁ ה (ויּ קהל ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌

 רי לקדא נחת אי ,ל לב ועבדה אבי אלקי ע  ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹיט)
חכ למיד התעקת  א י לע יתר   יכינ ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָה א

האת ְַַָָֹחכמה

גּ דוֹ ל דּ ע טעוּ ת  כּ י  ורעי אהוּ בי ַ◌
מבינים  ׁש אינן בּ ידם עלה
ׁש נּ כנסוּ  ארבּ עה ענין מה הּפ ׁש ט
היכלוֹ ת  בּ פרקי כּ דאיתא לּפ רדּ ס
בּ הׁש בּ עוֹ ת  מׁש ּמ ׁש ים הי וּ  ׁש הם
וּ בריאה  יצירה דּ עוֹ לם  מלאכים 
ׁש הזהירוּ  מה מעשׂ יּ וֹ ת בּ קבּ לה
לברכה  זכר וֹ נם  ר בּ וֹ תינ וּ  לנ וּ 
היוּ  והם חלף בּ תגא דּ אׁש ּת מ ׁש 
מה  קד וֹ ׁש ים בּ ׁש מ וֹ ת מׁש ּמ ׁש ין 

בּ חיּ יו להיג  יכוֹ ל  אדם אין 
וכוּ ' עב בּ חמר דּ ר  נ ׁש מתוֹ  בּ עוֹ ד
מה  אלקוּ ת בּ ידיעת  אבל

בּ נ וֹ  ל ׁש למה  דּ וד דּ עׁש הזהיר 
ׁש לם בּ לב  ועבדהוּ   אבי אלקי
ה וּ א  בּ רי לקוּ דׁש א  נחת אין 
אם כּ י  בּ ע וֹ לם יוֹ תר וּ ׁש כינ ּת י ּה 
בּ חכמה חכם  ּת למיד בּ התע ּס ק וּ ת

הר ׁש בּ "יהזּ את  לנ וּ  הזהיר כּ א ׁש ר 
מהימנא  ורעיא  לברכה זכר וֹ נ וֹ 

מסכת
עירובי
ל"ג ד

מסכת
עירובי
ל "ד ד



ההרניני ְִֵַָֹ יח בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

נגלה א ׁש ר ה גּ ד וֹ ל  הא וֹ ר  וּ בפרט 
כּ די ה יּ מים  ׁש בעת אוֹ ר בּ ימינ וּ 

אחר לנוּ  ולתת  א וֹ תנוּ  יתלזכּ וֹ ת  

לנוּ  להיוֹ ת וכוּ ' ותקוה  ט וֹ ב 
מ ׁש יח בּ יאת עד  גּ ד וֹ לה לפלטה

ו')צדקנ וּ . דּ ף משׁ ה (ויּ קהל ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌

הק לה לד א י  לע י תר ר ח  נחת לכינה  אי ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָכ)
נחס זהר ְְְִִִַָָֹדאיתא 

יוֹ תראין ר וּ ח  נחת  ל ׁש כינה ֵ◌
בּ ל ּמ וּ ד אם  כּ י  בּ עוֹ לם 

ּפ נחס בּ זהר  כּ דאיתא  (דף הק בּ לה 
בּ דּ בּ וּ ר רטו.) מהימנא בּ רעיא 

"וּ בגין מטרוֹ ניתא: בּ ני הּמ תחיל 
כּ עבדים. אם כּ בנים אם דּ א,
מקד ׁש א, בּ י  דּ אתחרב וּ בזמנא
רא ׁש ם, חפוּ  דּ עבדים אוּ קמ וּ ה
ו דּ אי מעשׂ ה . אנׁש י  ונתדלדלוּ 
ׁש ם  על אתקריאוּ , מעשׂ ה אנ ׁש י

עלּה  דּ א ּת מר (מׁש לי מטרוֹ ניתא, 

ואּת לא) חיל עשׂ וּ  בּ נוֹ ת ר בּ וֹ ת
כּ לּ נה . על איתעלית  אי אבל  

ועוֹ בד וֹ י דּ זכווֹ י  צּ דיק, ליּה 
מטר וֹ ניתא, בּ הוֹ ן לאנהרא,
קדר וּ תא לבוּ ׁש י מ נּ ּה  וּ למפ ׁש ט 
בּ לב וּ ׁש ין ל ּה  וּ לק ׁש טא  דּ פ ׁש טין ,

דּ אוֹ רייתא, דּ רזין נהירין  דּ גוונין
לזכּ וֹ ר וּ ראיתיה  בּ י ּה , כּ תיב מה 
בּ רזין וּ ראיתיה, ע וֹ לם. בּ רית
ר"ז דּ א וֹ ר  דּ אוֹ רייתא , נהירין 

דכתיב, ה וּ א  הדא (מׁש לי אתקרי, 

וּ באלּ יןו) א וֹ ר. ת וֹ רה  מ צּ וה  נר כּ י
וּ בהה וּ א וּ ראיתיה . א ּת מר  רזין
דּ ברי ּה , ר וּ גזא מנּ יּה  סליק  זמנא

ז) ׁש ככה,(אסתר   הּמ ל וחמת 
בּ צּ ל וֹ תאויי ּמ א מל כּ א  ל ּה  

ק ּמ י ּה , ה)דּ עמידה מה(אסתר  
. בּ ּק ׁש ת וּ מה  ל ויּ נתן  אלת
על ׁש אלּת א  זמנא, בּ הה וּ א 
ע ּמ י ּה , וּ בנהא דּ ילּה , ּפ וּ רקנא

דכתיב, ה וּ א  ז)הדא  ּת נּ תן(אסתר  
ועּמ י בּ ׁש אלתי נפׁש י  לי

בּ ב ּק ׁש תי".

יכינ הא   ר דלה יתר רח נחת יע אנ  אי ְְְִִֵֵֵַַַַָָָכא )
האת החכמה ל ד לא ְְִִַַָָֹֹא

בּ רעיא גּ ם נשׂ א בּ פר ׁש ת איתא  ַ◌
וכוּ ', קכד דּ ף מהימנא

הּמ אמרים מ ני הע וֹ לה  ה כּ לל
אנוּ  ׁש אין  כּ אחד ויעיד וּ ן י גּ יד וּ ן 

מסכת
עירובי
ל"ה ד

מסכת
עירובי
ל"ו ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה יטְִִִֵַַַַַַָֹ

להּק דוֹ ׁש  יוֹ תר  רוּ ח נחת ע וֹ שׂ ים
לא אם  וּ ׁש כינּת יּה  ה וּ א   ּבּ רו
ז וֹ הרא ה זּ את החכמה  בּ לּמ וּ ד 
מ ּפ רי ט וֹ עמיה  ע לּ אה  דּ אימא 
יכ וֹ לים אנ וּ  ואין  הח יּ ים עץ 
בּ לּ ּמ וּ ד א לּ א  מגּ לוּ תא  למיּפ ק

ינחנּ וּ הזּ ה בּ דד הם  בּ נ וּ  ויקיּ ם 
וּ בׁש לוֹ ם  תצאוּ  בשׂ מחה כּ י
עץ  ׁש וּ ב בּ נ וּ  י ׁש לט ואל ּת וּ בל וּ ן 
טמא  אסוּ ר  ורע ט וֹ ב הדּ עת 
מן אעביר הּט מאה ור וּ ח ּפ סוּ ל

הארץ.

החכמה לד חקלא" "מחצדא  נקראי ליהמק עלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻכב)
א ר הדע הדה מ ליוהחר ניה רי מק אנ ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹה את
לייכ ואי רא תה מא לנקבא הלת  ערימת ,  ה רכְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָ

 רא את  ְִֶָֹלהרי

המקבּ לים לכן בּ עלי  נקראים ָ◌ֵ◌
"מחצדא  נ שׂ א , בּ אידרא
בּ ל ּמ וּ ד  כּ לוֹ מר חקלא ",
מקצּ רים  אנ וּ  הזּ את  החכמה
מן והחר וּ לים הּק ּמ ׁש וֹ נים
הם  בּ רכוֹ  אׁש ר היּ דוּ ע הדה
לנוּ קבא  הּק לּפ וֹ ת וּ מת בּ ערין 

יכוֹ לים  ואין  רבּ א דּ תה וֹ מא
ראׁש , את מןלהרים ונעשׂ ים 

"ארת "בּ ראׁש ית ", מ לּ ת
ה יּ דוּ ע האלף  מן ׁש בי",
הם וׁש בי  א וֹ ר וֹ ת , ת"ר  י וֹ צאין
הויוֹ ת צר וּ פי ע שׂ ר ׁש נים

לנ וּ . כּ יּ דוּ ע

חקלא " "מחצדא נקראי  ליהמק עלי  כ"ב: אות  המש ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻכג)
מ  לי והחר  ניה  רימק אנ האת החכמה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹלד
לנקבא ה לת  ערימת ,ה רכ אר הד ע  ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָה דה

 רא את  להרי לייכ ואי רא ְְְְִִִֵֶַָָָֹתהמא

אנ וּ אבל אין ו ׁש לוֹ ם חס אם ֲ◌ָ◌
בּ ל ּמ וּ ד  מתעוֹ ררים
למעלה  מלּ מּט ה הזּ את החכמה

ארת  בּ ראׁש ית מּמ לּ ת נתה וּ ה
האוֹ רוֹ ת  לוֹ מר רוֹ צה  יבׁש 
ואּמ א  דּ אבּ א יסוֹ דוֹ ת  העליוֹ נים 

מסכת
עירובי
ל "ז   ד

מסכת
עירובי
ל"ח ד



ההרניני ְִֵַָֹ יח בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

נגלה א ׁש ר ה גּ ד וֹ ל  הא וֹ ר  וּ בפרט 
כּ די ה יּ מים  ׁש בעת אוֹ ר בּ ימינ וּ 

אחר לנוּ  ולתת  א וֹ תנוּ  יתלזכּ וֹ ת  

לנוּ  להיוֹ ת וכוּ ' ותקוה  ט וֹ ב 
מ ׁש יח בּ יאת עד  גּ ד וֹ לה לפלטה

ו')צדקנ וּ . דּ ף משׁ ה (ויּ קהל ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌

הק לה לד א י  לע י תר ר ח  נחת לכינה  אי ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָכ)
נחס זהר ְְְִִִַָָֹדאיתא 

יוֹ תראין ר וּ ח  נחת  ל ׁש כינה ֵ◌
בּ ל ּמ וּ ד אם  כּ י  בּ עוֹ לם 

ּפ נחס בּ זהר  כּ דאיתא  (דף הק בּ לה 
בּ דּ בּ וּ ר רטו.) מהימנא בּ רעיא 

"וּ בגין מטרוֹ ניתא: בּ ני הּמ תחיל 
כּ עבדים. אם כּ בנים אם דּ א,
מקד ׁש א, בּ י  דּ אתחרב וּ בזמנא
רא ׁש ם, חפוּ  דּ עבדים אוּ קמ וּ ה
ו דּ אי מעשׂ ה . אנׁש י  ונתדלדלוּ 
ׁש ם  על אתקריאוּ , מעשׂ ה אנ ׁש י

עלּה  דּ א ּת מר (מׁש לי מטרוֹ ניתא, 

ואּת לא) חיל עשׂ וּ  בּ נוֹ ת ר בּ וֹ ת
כּ לּ נה . על איתעלית  אי אבל  

ועוֹ בד וֹ י דּ זכווֹ י  צּ דיק, ליּה 
מטר וֹ ניתא, בּ הוֹ ן לאנהרא,
קדר וּ תא לבוּ ׁש י מ נּ ּה  וּ למפ ׁש ט 
בּ לב וּ ׁש ין ל ּה  וּ לק ׁש טא  דּ פ ׁש טין ,

דּ אוֹ רייתא, דּ רזין נהירין  דּ גוונין
לזכּ וֹ ר וּ ראיתיה  בּ י ּה , כּ תיב מה 
בּ רזין וּ ראיתיה, ע וֹ לם. בּ רית
ר"ז דּ א וֹ ר  דּ אוֹ רייתא , נהירין 

דכתיב, ה וּ א  הדא (מׁש לי אתקרי, 

וּ באלּ יןו) א וֹ ר. ת וֹ רה  מ צּ וה  נר כּ י
וּ בהה וּ א וּ ראיתיה . א ּת מר  רזין
דּ ברי ּה , ר וּ גזא מנּ יּה  סליק  זמנא

ז) ׁש ככה,(אסתר   הּמ ל וחמת 
בּ צּ ל וֹ תאויי ּמ א מל כּ א  ל ּה  

ק ּמ י ּה , ה)דּ עמידה מה(אסתר  
. בּ ּק ׁש ת וּ מה  ל ויּ נתן  אלת
על ׁש אלּת א  זמנא, בּ הה וּ א 
ע ּמ י ּה , וּ בנהא דּ ילּה , ּפ וּ רקנא

דכתיב, ה וּ א  ז)הדא  ּת נּ תן(אסתר  
ועּמ י בּ ׁש אלתי נפׁש י  לי

בּ ב ּק ׁש תי".

יכינ הא   ר דלה יתר רח נחת יע אנ  אי ְְְִִֵֵֵַַַַָָָכא )
האת החכמה ל ד לא ְְִִַַָָֹֹא

בּ רעיא גּ ם נשׂ א בּ פר ׁש ת איתא  ַ◌
וכוּ ', קכד דּ ף מהימנא

הּמ אמרים מ ני הע וֹ לה  ה כּ לל
אנוּ  ׁש אין  כּ אחד ויעיד וּ ן י גּ יד וּ ן 

מסכת
עירובי
ל"ה ד

מסכת
עירובי
ל"ו ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה יטְִִִֵַַַַַַָֹ

להּק דוֹ ׁש  יוֹ תר  רוּ ח נחת ע וֹ שׂ ים
לא אם  וּ ׁש כינּת יּה  ה וּ א   ּבּ רו
ז וֹ הרא ה זּ את החכמה  בּ לּמ וּ ד 
מ ּפ רי ט וֹ עמיה  ע לּ אה  דּ אימא 
יכ וֹ לים אנ וּ  ואין  הח יּ ים עץ 
בּ לּ ּמ וּ ד א לּ א  מגּ לוּ תא  למיּפ ק

ינחנּ וּ הזּ ה בּ דד הם  בּ נ וּ  ויקיּ ם 
וּ בׁש לוֹ ם  תצאוּ  בשׂ מחה כּ י
עץ  ׁש וּ ב בּ נ וּ  י ׁש לט ואל ּת וּ בל וּ ן 
טמא  אסוּ ר  ורע ט וֹ ב הדּ עת 
מן אעביר הּט מאה ור וּ ח ּפ סוּ ל

הארץ.

החכמה לד חקלא" "מחצדא  נקראי ליהמק עלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻכב)
א ר הדע הדה מ ליוהחר ניה רי מק אנ ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹה את
לייכ ואי רא תה מא לנקבא הלת  ערימת ,  ה רכְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָ

 רא את  ְִֶָֹלהרי

המקבּ לים לכן בּ עלי  נקראים ָ◌ֵ◌
"מחצדא  נ שׂ א , בּ אידרא
בּ ל ּמ וּ ד  כּ לוֹ מר חקלא ",
מקצּ רים  אנ וּ  הזּ את  החכמה
מן והחר וּ לים הּק ּמ ׁש וֹ נים
הם  בּ רכוֹ  אׁש ר היּ דוּ ע הדה
לנוּ קבא  הּק לּפ וֹ ת וּ מת בּ ערין 

יכוֹ לים  ואין  רבּ א דּ תה וֹ מא
ראׁש , את מןלהרים ונעשׂ ים 

"ארת "בּ ראׁש ית ", מ לּ ת
ה יּ דוּ ע האלף  מן ׁש בי",
הם וׁש בי  א וֹ ר וֹ ת , ת"ר  י וֹ צאין
הויוֹ ת צר וּ פי ע שׂ ר ׁש נים

לנ וּ . כּ יּ דוּ ע

חקלא " "מחצדא נקראי  ליהמק עלי  כ"ב: אות  המש ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻכג)
מ  לי והחר  ניה  רימק אנ האת החכמה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹלד
לנקבא ה לת  ערימת ,ה רכ אר הד ע  ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָה דה

 רא את  להרי לייכ ואי רא ְְְְִִִֵֶַָָָֹתהמא

אנ וּ אבל אין ו ׁש לוֹ ם חס אם ֲ◌ָ◌
בּ ל ּמ וּ ד  מתעוֹ ררים
למעלה  מלּ מּט ה הזּ את החכמה

ארת  בּ ראׁש ית מּמ לּ ת נתה וּ ה
האוֹ רוֹ ת  לוֹ מר רוֹ צה  יבׁש 
ואּמ א  דּ אבּ א יסוֹ דוֹ ת  העליוֹ נים 

מסכת
עירובי
ל "ז   ד

מסכת
עירובי
ל"ח ד



ההרניני ְִֵַָֹ כ  בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

דּ א וֹ ריתא  רזי כּ ל יוֹ צאין מם
לכל  אוֹ רוֹ ת  י וֹ צאין  וּ מם 
למּט ה  לּפ רצוּ פים העוֹ למוֹ ת 
ו ׁש פע  וׁש ני ראׁש וֹ ן  גּ דוֹ לוֹ ת 
וחיּ ים  וחר וּ ת וּ גאלּ ה  הבּ רכה
ואוֹ תוֹ  ו ׁש לוֹ ם ו שׂ מחה  ועׁש ירוּ ת 
מקוֹ ר  נסּת ם וׁש לוֹ ם  חס הּמ קוֹ ם
וּ מי והנּ אלח  והעכוּ ר העב נ ׁש חת 
ונפּת ח  המאררים הּמ רים
רבּ א  דּ תהוֹ מא בּ נ וּ קבא  הּס תוּ ם
וׁש וֹ לטים  הּק לּפ וֹ ת ויוֹ צאים
את  להרים  ויכוֹ לים בּ עוֹ לם 

טוֹ ב  הדּ עת  עץ ו ׁש וֹ לט ראׁש ם
בּ סוֹ ד  ודר דּ ר "ורע, "ק וֹ ץ 

הכּ וֹ לל  עם  גּ ימטריּ א ,ל ּת צמיח
ּת וֹ רה "ּת וֹ רה " ׁש ל הּפ ׁש וּ ט וֹ ת 

והּמ חלקת  הגאל' יוֹ נק ו ׁש ם
וכוּ ', ּפ לוּ גּת א בּ סוֹ ד והחנ ּפ ה
ואוֹ רכת   וחׁש הכחה  ו ׁש וֹ לט
ׁש ליטה  להם  י ׁש  והא ּמ וֹ ת הגּ ל וּ ת
עלינ וּ  גּ וֹ ברין  מלכ יּ וֹ ת והעבּ וּ ד
ויוֹ ם  י וֹ ם ל ואין  יוֹ ם  בּ כל
מכּ ח  מחברּת ּה  מרבּ ה  ׁש ּק ללה 
וכוּ '. נעדּ רת  ּת וֹ רה  ׁש ל  ׁש האמת

החכמה לד לא   א  העלי אר לה יג יכל אד אי ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹכד )
ַֹהאת

ורעילכן אחי  אהוּ בי ׁש מע וּ ני ָ◌ֵ◌
והחר וּ ד ה יּ רא  האי ׁש  מי 
וּ רצוֹ נוֹ  ח יּ ים אלקים דּ ברי על 
בּ רי ק וּ ד ׁש א יח וּ ד  ל ׁש ם  ללמד
כּ ל וּ לׁש ם וּ ׁש כינּת יּה  ה וּ א 
למעלה אוֹ צר וֹ ת  ולאצר י שׂ ראל 
בּ וֹ  ׁש וֹ לטת  יד  ׁש אין  מק וֹ ם 
והגּ ס העב ה ּמ ס וּ להסיר
ה בּ רזל וּ מחצּ ת  והעכוּ ר
אבינוּ  וּ בין בּ ינינ וּ  ה ּמ פסיק 

חּט אותיכם ׁש בּ מים  כּ י  

וּ מנעוּ  אלקיכם לבין  הּמ בדּ ילים
מ כּ ם אחיהּט וֹ ב אה וּ בי לכן 

בּ א אני לזכוּ תכם כּ י  דּ ע וּ  ורעי
אל ה גּ ל גּ ל  מן  אתכם  להעלוֹ ת 
גּ רם אל להעל וֹ ת  הרמה 
ואבאר א וֹ כיח  כּ אׁש ר  ה ּמ על וֹ ת 
להם ׁש אין זהר מאמרי מ כּ ּמ ה 
יכ וֹ ל אדם  ׁש אין  וׁש ע וּ ר  ס וֹ ף 
לא אם העלי וֹ ן א וֹ ר להיג 

ה זּ את . החכמה  בּ ל ּמ וּ ד
ז.) משׁ ה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ(ויּ קהל

מסכת
עירובי
ל"ט ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה כאְִִִֵַַַַַַָֹ

– ב רק –ֶֶ
"הח רת אד ת נפלא ְִִֵַַָלט

 הלל וחב הלה חכמת לד כר  ְְְְִִִַַַַַָָָָא)

אינ וּ ןולית בּ כל  ּפ נימאה אתר ְ◌ֵ◌
רזא דּ ידעי  כּ אינוּ ן 
בּ הוּ  לאת דּ בּ קא  וידעי  דמאריהוֹ ן

יוֹ מא , כּ תיב,בּ כל אלּ ין  על 
סד) אלהים (יׁש עיה ראתה לא עין  

לוֹ . למחכּ ה  יעשׂ ה  ,ז וּ לת

דאּת מאי כּ מא לוֹ , למח כּ ה ַ◌
לב)אמר את (איּ וֹ ב  חכּ ה  

בּ דברים. אינ וּ ןאיּ וֹ ב וא לּ ין 
דחכמתא, למ לּ ה  דּ דחקין
למנדע ל ּה  וּ מח כּ אן  לּה , ודייקין
ואׁש ּת מוֹ דעא דמלּ ה, בּ רירא 
אינ וּ ן א לּ ין  למאריהוֹ ן,
בּ כל בּ ה וֹ ן  מׁש ּת בּ ח  דּ מאריהוֹ ן
בּ ין דּ עאלין  אינוּ ן א לּ ין י וֹ מא,
כּ ל עאלין ואלּ ין ק דּ י ׁש ין, ע לּ אין 
דּ ימחי מאן ולית דלעילא  ּת רעי 
חוּ לקיה וֹ ן ז כּ אה בּ ידהוֹ ן,

דאתי. וּ בעלמא  דין בּ עלמא
ק"ל:) דּ ף א' חלק ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ(זהר

בּ פ ׁש וּ טיואף יתע ּס ק אם  ְ◌ַ◌
ה זּ את , בּ חכמה  הדּ ברים
א לּ א הזּ את , הּמ דרגה  ייג לא

עיּ וּ נ וֹ , וייטיב יפלּפ ל  ואם כּ אׁש ר  
חכּ ה, וּ ב' אחת בּ פעם ייג לא
אז י יג , העיּ וּ ן בּ התמדת כּ י
הּמ דרגה  וייג מחכּ ה נקרא 
בּ חכמה  מׁש ּת ּמ ׁש  ׁש אז  הזּ את,
ראׁש י הם החכמה כּ י וּ בינה,
ונמצאוּ  לנוּ  ׁש נּ מסר וּ  ּפ רקים
יוֹ חאי בּ ן  ׁש מעוֹ ן  הרבּ י  בּ ספרי
להבין ה וּ א וּ בינה  הלוֹ ם, עליו 
וּ להתּפ לּפ ל  דּ בר  ֹמּת ו דּ בר
יצא  ואז  בּ חכמה הרבּ ה  וּ לדקדּ ק
חדּ וּ ׁש  מח דּ ׁש  ה וּ א והרי סוֹ ד, לוֹ 

גּ דוֹ לה. ׁש ּמ עלתוֹ  בּ ּת וֹ רה
מ לּ בבּ זה והארכּת י לה וֹ ציא  ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌

האוֹ מרים ה ּט וֹ עים 
ולא הזּ את  בּ חכמה לפלּפ ל  ׁש אין

דּ בר , בּ ּה  בּ מה לח דּ ׁש  ונתלוּ  
בּ רא ׁש ית  ּפ ר ׁש ת בּ זּ הר ׁש ּמ צאוּ 
מה  ה זּ את  בּ חכמה המחדּ ׁש  ענ ׁש 
הדּ בר, בּ הבנת וטעוּ  קבּ ל. לּ א
וׁש לוֹ ם  חס המח דּ ׁש  דּ וקא דּ הינ וּ 
ׁש לּ א  העליוֹ נים בּ ענינים הקדּ מה

בּ ראׁש יקבּ ל , לפל ּפ ל אמנם 
הק דּ מה מ ּת וֹ כם וּ לח דּ ׁש  ּפ רקים

מסכת
עירובי
מ '  ד
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עירובי
מ"א  ד
המש)
א') אות



ההרניני ְִֵַָֹ כ  בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

דּ א וֹ ריתא  רזי כּ ל יוֹ צאין מם
לכל  אוֹ רוֹ ת  י וֹ צאין  וּ מם 
למּט ה  לּפ רצוּ פים העוֹ למוֹ ת 
ו ׁש פע  וׁש ני ראׁש וֹ ן  גּ דוֹ לוֹ ת 
וחיּ ים  וחר וּ ת וּ גאלּ ה  הבּ רכה
ואוֹ תוֹ  ו ׁש לוֹ ם ו שׂ מחה  ועׁש ירוּ ת 
מקוֹ ר  נסּת ם וׁש לוֹ ם  חס הּמ קוֹ ם
וּ מי והנּ אלח  והעכוּ ר העב נ ׁש חת 
ונפּת ח  המאררים הּמ רים
רבּ א  דּ תהוֹ מא בּ נ וּ קבא  הּס תוּ ם
וׁש וֹ לטים  הּק לּפ וֹ ת ויוֹ צאים
את  להרים  ויכוֹ לים בּ עוֹ לם 

טוֹ ב  הדּ עת  עץ ו ׁש וֹ לט ראׁש ם
בּ סוֹ ד  ודר דּ ר "ורע, "ק וֹ ץ 

הכּ וֹ לל  עם  גּ ימטריּ א ,ל ּת צמיח
ּת וֹ רה "ּת וֹ רה " ׁש ל הּפ ׁש וּ ט וֹ ת 

והּמ חלקת  הגאל' יוֹ נק ו ׁש ם
וכוּ ', ּפ לוּ גּת א בּ סוֹ ד והחנ ּפ ה
ואוֹ רכת   וחׁש הכחה  ו ׁש וֹ לט
ׁש ליטה  להם  י ׁש  והא ּמ וֹ ת הגּ ל וּ ת
עלינ וּ  גּ וֹ ברין  מלכ יּ וֹ ת והעבּ וּ ד
ויוֹ ם  י וֹ ם ל ואין  יוֹ ם  בּ כל
מכּ ח  מחברּת ּה  מרבּ ה  ׁש ּק ללה 
וכוּ '. נעדּ רת  ּת וֹ רה  ׁש ל  ׁש האמת

החכמה לד לא   א  העלי אר לה יג יכל אד אי ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹכד )
ַֹהאת

ורעילכן אחי  אהוּ בי ׁש מע וּ ני ָ◌ֵ◌
והחר וּ ד ה יּ רא  האי ׁש  מי 
וּ רצוֹ נוֹ  ח יּ ים אלקים דּ ברי על 
בּ רי ק וּ ד ׁש א יח וּ ד  ל ׁש ם  ללמד
כּ ל וּ לׁש ם וּ ׁש כינּת יּה  ה וּ א 
למעלה אוֹ צר וֹ ת  ולאצר י שׂ ראל 
בּ וֹ  ׁש וֹ לטת  יד  ׁש אין  מק וֹ ם 
והגּ ס העב ה ּמ ס וּ להסיר
ה בּ רזל וּ מחצּ ת  והעכוּ ר
אבינוּ  וּ בין בּ ינינ וּ  ה ּמ פסיק 

חּט אותיכם ׁש בּ מים  כּ י  

וּ מנעוּ  אלקיכם לבין  הּמ בדּ ילים
מ כּ ם אחיהּט וֹ ב אה וּ בי לכן 

בּ א אני לזכוּ תכם כּ י  דּ ע וּ  ורעי
אל ה גּ ל גּ ל  מן  אתכם  להעלוֹ ת 
גּ רם אל להעל וֹ ת  הרמה 
ואבאר א וֹ כיח  כּ אׁש ר  ה ּמ על וֹ ת 
להם ׁש אין זהר מאמרי מ כּ ּמ ה 
יכ וֹ ל אדם  ׁש אין  וׁש ע וּ ר  ס וֹ ף 
לא אם העלי וֹ ן א וֹ ר להיג 

ה זּ את . החכמה  בּ ל ּמ וּ ד
ז.) משׁ ה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ(ויּ קהל
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– ב רק –ֶֶ
"הח רת אד ת נפלא ְִִֵַַָלט

 הלל וחב הלה חכמת לד כר  ְְְְִִִַַַַַָָָָא)

אינ וּ ןולית בּ כל  ּפ נימאה אתר ְ◌ֵ◌
רזא דּ ידעי  כּ אינוּ ן 
בּ הוּ  לאת דּ בּ קא  וידעי  דמאריהוֹ ן

יוֹ מא , כּ תיב,בּ כל אלּ ין  על 
סד) אלהים (יׁש עיה ראתה לא עין  

לוֹ . למחכּ ה  יעשׂ ה  ,ז וּ לת

דאּת מאי כּ מא לוֹ , למח כּ ה ַ◌
לב)אמר את (איּ וֹ ב  חכּ ה  

בּ דברים. אינ וּ ןאיּ וֹ ב וא לּ ין 
דחכמתא, למ לּ ה  דּ דחקין
למנדע ל ּה  וּ מח כּ אן  לּה , ודייקין
ואׁש ּת מוֹ דעא דמלּ ה, בּ רירא 
אינ וּ ן א לּ ין  למאריהוֹ ן,
בּ כל בּ ה וֹ ן  מׁש ּת בּ ח  דּ מאריהוֹ ן
בּ ין דּ עאלין  אינוּ ן א לּ ין י וֹ מא,
כּ ל עאלין ואלּ ין ק דּ י ׁש ין, ע לּ אין 
דּ ימחי מאן ולית דלעילא  ּת רעי 
חוּ לקיה וֹ ן ז כּ אה בּ ידהוֹ ן,

דאתי. וּ בעלמא  דין בּ עלמא
ק"ל:) דּ ף א' חלק ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ(זהר

בּ פ ׁש וּ טיואף יתע ּס ק אם  ְ◌ַ◌
ה זּ את , בּ חכמה  הדּ ברים
א לּ א הזּ את , הּמ דרגה  ייג לא

עיּ וּ נ וֹ , וייטיב יפלּפ ל  ואם כּ אׁש ר  
חכּ ה, וּ ב' אחת בּ פעם ייג לא
אז י יג , העיּ וּ ן בּ התמדת כּ י
הּמ דרגה  וייג מחכּ ה נקרא 
בּ חכמה  מׁש ּת ּמ ׁש  ׁש אז  הזּ את,
ראׁש י הם החכמה כּ י וּ בינה,
ונמצאוּ  לנוּ  ׁש נּ מסר וּ  ּפ רקים
יוֹ חאי בּ ן  ׁש מעוֹ ן  הרבּ י  בּ ספרי
להבין ה וּ א וּ בינה  הלוֹ ם, עליו 
וּ להתּפ לּפ ל  דּ בר  ֹמּת ו דּ בר
יצא  ואז  בּ חכמה הרבּ ה  וּ לדקדּ ק
חדּ וּ ׁש  מח דּ ׁש  ה וּ א והרי סוֹ ד, לוֹ 

גּ דוֹ לה. ׁש ּמ עלתוֹ  בּ ּת וֹ רה
מ לּ בבּ זה והארכּת י לה וֹ ציא  ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌

האוֹ מרים ה ּט וֹ עים 
ולא הזּ את  בּ חכמה לפלּפ ל  ׁש אין

דּ בר , בּ ּה  בּ מה לח דּ ׁש  ונתלוּ  
בּ רא ׁש ית  ּפ ר ׁש ת בּ זּ הר ׁש ּמ צאוּ 
מה  ה זּ את  בּ חכמה המחדּ ׁש  ענ ׁש 
הדּ בר, בּ הבנת וטעוּ  קבּ ל. לּ א
וׁש לוֹ ם  חס המח דּ ׁש  דּ וקא דּ הינ וּ 
ׁש לּ א  העליוֹ נים בּ ענינים הקדּ מה

בּ ראׁש יקבּ ל , לפל ּפ ל אמנם 
הק דּ מה מ ּת וֹ כם וּ לח דּ ׁש  ּפ רקים
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ההרניני ְִֵַָֹ כב בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

ּפ רקים רא ׁש י על מר כּ בת 
הדּ ברים הן הן  היד וּ עים ,

הבּ וֹ רא. לפני ׁש אם הח ׁש וּ בים 
שׂ כר  מה  כּ ן  אם כּ ן, ּת אמר  לא
ה ּת וֹ רה, בּ ׁש אר א וֹ  בּ ּה  העוֹ סק

מה  אפלּ וּ  אמרם  ענין וּ מה 
בּ ּה , לחדּ ׁש  עתיד ותיק ּת למיד
אלּ א  להתעּס ק רׁש וּ ת נתן לא אם

ׁש לּ מד. בּ ּמ ה
ז"ל ) הרמ"ק בּ שׁ ם שׁ ם, לזּ הר החּמ ה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ(אוֹ ר 

באהבה  נת ה צות עת  על האמת חכמת לד ְְְְֱֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָב)
הפה  לעני עלת מה  מיע ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָרה ,

לח יּ ימצּ דּ ּה  בּ ּה  העוֹ סק  יז כּ ה ִ◌ִ◌ָ◌
אפ לּ וּ  הבּ א הע וֹ לם

בּ ּה , יתרל וראוּ יׁש יּ ׁש גּ ה ׁש לּ א 
ּת וֹ כחתמּמ נּ ה עליו ׁש יּ ב וֹ אוּ  ּפ י על (אף  

אלּ א הזּ ה בּ ע וֹ לם תוֹ חלּת נוּ  מה  כּ י מוּ סר 

הבּ א) הע וֹ לם חיּ י ותוֹ עלוֹ תיה לקנוֹ ת . 
כּ י האדםידוּ עה, הי וֹ ת  מ לּ בד 

סתרי וי וֹ דע  ק וֹ נוֹ  את  יוֹ דע  מ צּ דּ ּה 
הּמ ת וּ קים הּמ צווֹ ת וטעמי  ּת וֹ רה
מ צּ דּ ם א ׁש ר  צוּ פים, ונפת מ דּ בׁש 

ה נּ פ ׁש  כּ י נפׁש , מ ׁש יבת  היא 
עם וּ מת בּ וֹ דדת  בּ הם  מזדּ כּ כת 
ע שׂ יּ ת מ ּמ נּ ה  יּמ ׁש כּ ן גּ ם ק וֹ נ וֹ ,
רבּ ה, וּ באהבה כּ תּק וּ נן ה ּמ צו וֹ ת 
לע שׂ וֹ ת א וֹ ת וֹ  ה ּמ להבת והיא

החכם:בּ ׁש למ וּ ת , אמר זה ועל 
את  לכבּ וֹ ת יוּ כל וּ  לא רבּ ים מים

וכוּ '. לנוּ האהבה יגּ יע  וע וֹ ד  
בּ ענין נמרץ  ּת וֹ עלת  מ ּמ נּ ה 

ראשׁ וֹ ן)ה ּת פ לּ ה. מאמר הקּ ד וֹ שׁ  (שׁ ל"ה  ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

נח  תבת לי ראל מג הא ה הר ספר ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹֹג)

דּ תבתהאי כּ גוּ ונא איהוּ  ח בּ וּ רא  ַ◌
ע "ב נח  דּ ף  חדׁש  זהר  (ּת ּק וּ ני 

ד ') זה עּמ וּ ד ח בּ וּ ר כּ י ּפ ר וּ ׁש , , 
כּ מוֹ  הוּ א  הזּ הר  ספר ׁש נּ קרא 
הרבּ ה  מינים  הי וּ  ׁש בּ ּה  נח, ּת בת
הּמ ינים  לאוֹ תם קיּ וּ ם היה ולא 
ידי על אלּ א כּ לּ ם והּמ ׁש ּפ חוֹ ת
מ ּמ ׁש , הוּ א כּ ן להּת בה, כּ ניסתם 

וכוּ ' הגּ ל וּ ת סוֹ ד ידי  על כּ י
כּ לּ ם  לצּ דּ יקים ּפ גם וּ מגּ יע
כּ מעט  א וֹ רם מאוֹ רי והח ׁש כת

ולזה מּמ ות, מר  לקיּ וּ מםט וֹ עמת  
היה בּ הם ה גּ ל וּ ת  יׁש לט ׁש לּ א
ּת בת כּ ענין ה זּ ה  הח בּ וּ ר ס וֹ ד  להם 

מ ּמ ׁש , מכּ ת נח  מחץ לת ּק ן  
החיצוֹ נים  מבּ וּ ל  וּ מי הגּ ל וּ ת
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ּת היה  אלּ א  וכוּ ', הּמ חׁש יכים
קצת  מאירה  ׁש כינה  אוֹ ר 

ה צּ דּ יקים , י כּ נס וּ וּ מל בּ ׁש ת כּ ן 
ה זּ ה ח בּ וּ ר אוֹ ר ס וֹ ד  אל ה צּ דּ יקים 

להתקיּ ם.
החבּ וּ ר וכ ׁש ּמ יּ דסג לּ ת ְ◌ָ◌

אהבת בּ ח ׁש ק וֹ  ׁש ע וֹ סק
האבן כּ ׁש איבת  יׁש אבנּ וּ  ה ם

הבּ רזל, את  אליוה וֹ אבה וי כּ נס 
ונׁש מתוֹ  ורוּ חוֹ  נפׁש וֹ  להצּ לת

ר ׁש ע ,ותּק וּ נוֹ . יהיה  אם  ואפ לּ וּ  
י כּ נס, אם  חׁש ׁש  ׁש איןאין  מּפ ני 

לוֹ  יהיה  אלּ א כּ ניסה, כּ ניסתוֹ 
אוֹ  מהּת ים, יחזיר נּ וּ אחת 

בּ וֹ , ויכּ נס  צדּ יק  ויהיה בּ ת ׁש וּ בה 
ויפר ׁש  גּ מוּ רה דּ חיה י דּ ח נּ וּ  אוֹ 
ׁש היה  נח ּת בת  כּ ענין עצמוֹ ,
ׁש חטאוּ  ואוֹ תם הרׁש עים דּ וֹ חה

והבּ המה. החיּ ה  מן
ה') סימן א' שׁ ער יקר , ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ(אוֹ ר

מת  ניה לד   ני העלי עלמת מת ההר  לד ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹד)
העה לֲִַָָע

לׁש וֹ נוֹ :ּכ תבוּ  וזה המפר ׁש ים  ָ◌ְ◌
הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר דּ הלּ וֹ מד
העליוֹ נים, ע וֹ למ וֹ ת  מת ּק ן
מבריח בּ ּת ּק וּ נים  והלּ וֹ מד
העשׂ יּ ה. ע וֹ לם וּ מת ּק ן ה ּק לּפ וֹ ת 
בּ ן ׁש מע וֹ ן  ר בּ י  יסד  הּט עם וּ מזּ ה
בּ ח ׁש בּ וֹ ן הּק דוֹ ׁש  הזּ הר י וֹ חאי
בּ ח ׁש בּ וֹ ן הּת ּק וּ נים וספר גּ דוֹ ל
אלקים  ויּ עשׂ  ׁש כּ תוּ ב: וזה  קטן .
רמז הגּ דלים, ה ּמ ארת  ׁש ני  את
וספר  הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  לספר
וכוּ ', ה נים טוֹ בים הּת ּק וּ נים,
זה  לזה , זה בּ ין החלּ וּ ק א
בּ ח ׁש בּ וֹ ן וזה  גּ דוֹ ל בּ חׁש בּ וֹ ן
ה גּ דוֹ ל, הּמ אוֹ ר אמר לכן  קטן .

לממׁש לת  ה ּק דוֹ ׁש , הזּ הר הוּ א 
הּק טן, הּמ אוֹ ר  ואת וכוּ ', היּ וֹ ם
ׁש בּ א  הּת ּק וּ נים לספר  רמז
הלּ ילה, לממׁש לת קטן, בּ חׁש בּ וֹ ן
הרי העשׂ יּ ה. לעוֹ לם רמז
גּ דוֹ ל  דּ בר הוּ א בּ הם ׁש לּ ּמ וּ ד
וּ בארץ. בּ מים עוֹ למ וֹ ת לת ּק ן 

הּק דוֹ ׁש על בּ זּ הר  ללמד  ראוּ י  כּ ן ַ◌
הם אׁש ר ּת ּק וּ נים, וּ בספר
בּ סתרי נג ּה  וּ מפיקים  זיו מלאים 
ּק אמר. מה ידע דּ לא גּ ם ּת וֹ רה,
בּ וֹ רא הנּ ס ּת ר  לּמ וּ ד ידי ועל 
ל ּמ וּ ד ידי  ועל  חד ׁש ים, ׁש מים 
חדׁש וֹ ת , ארצ וֹ ת  בּ וֹ רא ה ּפ ׁש ט 
המים  כא ׁש ר כּ י ׁש נּ אמר כּ מוֹ 
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ההרניני ְִֵַָֹ כב בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

ּפ רקים רא ׁש י על מר כּ בת 
הדּ ברים הן הן  היד וּ עים ,

הבּ וֹ רא. לפני ׁש אם הח ׁש וּ בים 
שׂ כר  מה  כּ ן  אם כּ ן, ּת אמר  לא
ה ּת וֹ רה, בּ ׁש אר א וֹ  בּ ּה  העוֹ סק

מה  אפלּ וּ  אמרם  ענין וּ מה 
בּ ּה , לחדּ ׁש  עתיד ותיק ּת למיד
אלּ א  להתעּס ק רׁש וּ ת נתן לא אם

ׁש לּ מד. בּ ּמ ה
ז"ל ) הרמ"ק בּ שׁ ם שׁ ם, לזּ הר החּמ ה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ(אוֹ ר 

באהבה  נת ה צות עת  על האמת חכמת לד ְְְְֱֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָב)
הפה  לעני עלת מה  מיע ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָרה ,

לח יּ ימצּ דּ ּה  בּ ּה  העוֹ סק  יז כּ ה ִ◌ִ◌ָ◌
אפ לּ וּ  הבּ א הע וֹ לם

בּ ּה , יתרל וראוּ יׁש יּ ׁש גּ ה ׁש לּ א 
ּת וֹ כחתמּמ נּ ה עליו ׁש יּ ב וֹ אוּ  ּפ י על (אף  

אלּ א הזּ ה בּ ע וֹ לם תוֹ חלּת נוּ  מה  כּ י מוּ סר 

הבּ א) הע וֹ לם חיּ י ותוֹ עלוֹ תיה לקנוֹ ת . 
כּ י האדםידוּ עה, הי וֹ ת  מ לּ בד 

סתרי וי וֹ דע  ק וֹ נוֹ  את  יוֹ דע  מ צּ דּ ּה 
הּמ ת וּ קים הּמ צווֹ ת וטעמי  ּת וֹ רה
מ צּ דּ ם א ׁש ר  צוּ פים, ונפת מ דּ בׁש 

ה נּ פ ׁש  כּ י נפׁש , מ ׁש יבת  היא 
עם וּ מת בּ וֹ דדת  בּ הם  מזדּ כּ כת 
ע שׂ יּ ת מ ּמ נּ ה  יּמ ׁש כּ ן גּ ם ק וֹ נ וֹ ,
רבּ ה, וּ באהבה כּ תּק וּ נן ה ּמ צו וֹ ת 
לע שׂ וֹ ת א וֹ ת וֹ  ה ּמ להבת והיא

החכם:בּ ׁש למ וּ ת , אמר זה ועל 
את  לכבּ וֹ ת יוּ כל וּ  לא רבּ ים מים

וכוּ '. לנוּ האהבה יגּ יע  וע וֹ ד  
בּ ענין נמרץ  ּת וֹ עלת  מ ּמ נּ ה 

ראשׁ וֹ ן)ה ּת פ לּ ה. מאמר הקּ ד וֹ שׁ  (שׁ ל"ה  ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

נח  תבת לי ראל מג הא ה הר ספר ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹֹג)

דּ תבתהאי כּ גוּ ונא איהוּ  ח בּ וּ רא  ַ◌
ע "ב נח  דּ ף  חדׁש  זהר  (ּת ּק וּ ני 

ד ') זה עּמ וּ ד ח בּ וּ ר כּ י ּפ ר וּ ׁש , , 
כּ מוֹ  הוּ א  הזּ הר  ספר ׁש נּ קרא 
הרבּ ה  מינים  הי וּ  ׁש בּ ּה  נח, ּת בת
הּמ ינים  לאוֹ תם קיּ וּ ם היה ולא 
ידי על אלּ א כּ לּ ם והּמ ׁש ּפ חוֹ ת
מ ּמ ׁש , הוּ א כּ ן להּת בה, כּ ניסתם 

וכוּ ' הגּ ל וּ ת סוֹ ד ידי  על כּ י
כּ לּ ם  לצּ דּ יקים ּפ גם וּ מגּ יע
כּ מעט  א וֹ רם מאוֹ רי והח ׁש כת

ולזה מּמ ות, מר  לקיּ וּ מםט וֹ עמת  
היה בּ הם ה גּ ל וּ ת  יׁש לט ׁש לּ א
ּת בת כּ ענין ה זּ ה  הח בּ וּ ר ס וֹ ד  להם 

מ ּמ ׁש , מכּ ת נח  מחץ לת ּק ן  
החיצוֹ נים  מבּ וּ ל  וּ מי הגּ ל וּ ת

מסכת
עירובי
מ"ג ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה כגְִִִֵַַַַַַָֹ

ּת היה  אלּ א  וכוּ ', הּמ חׁש יכים
קצת  מאירה  ׁש כינה  אוֹ ר 

ה צּ דּ יקים , י כּ נס וּ וּ מל בּ ׁש ת כּ ן 
ה זּ ה ח בּ וּ ר אוֹ ר ס וֹ ד  אל ה צּ דּ יקים 

להתקיּ ם.
החבּ וּ ר וכ ׁש ּמ יּ דסג לּ ת ְ◌ָ◌

אהבת בּ ח ׁש ק וֹ  ׁש ע וֹ סק
האבן כּ ׁש איבת  יׁש אבנּ וּ  ה ם

הבּ רזל, את  אליוה וֹ אבה וי כּ נס 
ונׁש מתוֹ  ורוּ חוֹ  נפׁש וֹ  להצּ לת

ר ׁש ע ,ותּק וּ נוֹ . יהיה  אם  ואפ לּ וּ  
י כּ נס, אם  חׁש ׁש  ׁש איןאין  מּפ ני 

לוֹ  יהיה  אלּ א כּ ניסה, כּ ניסתוֹ 
אוֹ  מהּת ים, יחזיר נּ וּ אחת 

בּ וֹ , ויכּ נס  צדּ יק  ויהיה בּ ת ׁש וּ בה 
ויפר ׁש  גּ מוּ רה דּ חיה י דּ ח נּ וּ  אוֹ 
ׁש היה  נח ּת בת  כּ ענין עצמוֹ ,
ׁש חטאוּ  ואוֹ תם הרׁש עים דּ וֹ חה

והבּ המה. החיּ ה  מן
ה') סימן א' שׁ ער יקר , ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ(אוֹ ר

מת  ניה לד   ני העלי עלמת מת ההר  לד ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹד)
העה לֲִַָָע

לׁש וֹ נוֹ :ּכ תבוּ  וזה המפר ׁש ים  ָ◌ְ◌
הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר דּ הלּ וֹ מד
העליוֹ נים, ע וֹ למ וֹ ת  מת ּק ן
מבריח בּ ּת ּק וּ נים  והלּ וֹ מד
העשׂ יּ ה. ע וֹ לם וּ מת ּק ן ה ּק לּפ וֹ ת 
בּ ן ׁש מע וֹ ן  ר בּ י  יסד  הּט עם וּ מזּ ה
בּ ח ׁש בּ וֹ ן הּק דוֹ ׁש  הזּ הר י וֹ חאי
בּ ח ׁש בּ וֹ ן הּת ּק וּ נים וספר גּ דוֹ ל
אלקים  ויּ עשׂ  ׁש כּ תוּ ב: וזה  קטן .
רמז הגּ דלים, ה ּמ ארת  ׁש ני  את
וספר  הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  לספר
וכוּ ', ה נים טוֹ בים הּת ּק וּ נים,
זה  לזה , זה בּ ין החלּ וּ ק א
בּ ח ׁש בּ וֹ ן וזה  גּ דוֹ ל בּ חׁש בּ וֹ ן
ה גּ דוֹ ל, הּמ אוֹ ר אמר לכן  קטן .

לממׁש לת  ה ּק דוֹ ׁש , הזּ הר הוּ א 
הּק טן, הּמ אוֹ ר  ואת וכוּ ', היּ וֹ ם
ׁש בּ א  הּת ּק וּ נים לספר  רמז
הלּ ילה, לממׁש לת קטן, בּ חׁש בּ וֹ ן
הרי העשׂ יּ ה. לעוֹ לם רמז
גּ דוֹ ל  דּ בר הוּ א בּ הם ׁש לּ ּמ וּ ד
וּ בארץ. בּ מים עוֹ למ וֹ ת לת ּק ן 

הּק דוֹ ׁש על בּ זּ הר  ללמד  ראוּ י  כּ ן ַ◌
הם אׁש ר ּת ּק וּ נים, וּ בספר
בּ סתרי נג ּה  וּ מפיקים  זיו מלאים 
ּק אמר. מה ידע דּ לא גּ ם ּת וֹ רה,
בּ וֹ רא הנּ ס ּת ר  לּמ וּ ד ידי ועל 
ל ּמ וּ ד ידי  ועל  חד ׁש ים, ׁש מים 
חדׁש וֹ ת , ארצ וֹ ת  בּ וֹ רא ה ּפ ׁש ט 
המים  כא ׁש ר כּ י ׁש נּ אמר כּ מוֹ 

מסכת
עירובי
 מ"ד ד
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ההרניני ְִֵַָֹ כד בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

רמז וּ  וּ בזה וכוּ '. החדׁש ים
ו ׁש מים  לברכה זכר וֹ נם  רבּ וֹ תינוּ 

נ וֹ טריקוֹ ן בּ זּ ר"ת  הר ז'ּת כּ ן, 

מהימנאר' ּק וּ נים.ּת 'עיא 

בּ פנים עוֹ ד וע יּ ן  - ז"ל חוֹ רי  לח יּ ים ואמת חסד ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ(ספר
בּ ניהוּ ) לספרוֹ  בּ הקדּ מתוֹ  חי אישׁ  בּ ן מּס פר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַהּס פר,

לבד קיא ת ר הר ללמד הגה,  לעני ט בה  עצה  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹה)

זכרוֹ נ וֹ אמר [האר "י] מ וֹ רי ָ◌ַ◌
אברהם  להרב לברכה
הגה, לענין ט וֹ בה עצה הלּ וי 
בּ לבד בּ קיא וּ ת   דּ ר בּ זּ הר  ׁש יּ למד

אוֹ  ארבּ עים בּ ע יּ וּ ן  ׁש יּ עמיק  בּ לי 
ו ׁש יּ קרא י וֹ ם  בּ כל  עלין חמ ים

ר בּ וֹ ת . ּפ עמים  ה זּ הר בּ ספר
ד ') עּמ וּ ד  ט ' דּ ף הקּ דשׁ  רוּ ח ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ(שׁ ער 

ל לימ אפ  ניוה ההר לד רע לקע ראי  ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹו)
ָָנה

ׁש יּ ראה ויתנהג ז וֹ  בּ דר ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
וזהר  יׁש ן  זהר  לסיּ ם
א ׁש נה. בּ כל והּת ּק וּ נים חדׁש 
ׁש ל  ה ּפ רׁש יּ וֹ ת סדר ילמד  אם
סדר  על הּק דוֹ ׁש  הזּ הר
לפעמים  יסּפ יק לא הבוּ עוֹ ת,
בּ פרׁש ה  ׁש בוּ עוֹ ת וּ ׁש ל ׁש ה ׁש נים

דּ ה  גּ ד וֹ לוֹ ת.אחת, בּ פרׁש וֹ ת  ינ וּ  
הלּ ּמ וּ דלכן ׁש ע וּ ר  ׁש יּ ק בּ ע  רא וּ י 

דּ ּפ ין ג ' ותּק וּ נים  הּק ד וֹ ׁש  מ זּ הר
כּ ל לה ׁש לים  ׁש יּ וּ כל  יוֹ ם , בּ כל 

בּ כל ות ּק וּ נים וחד ׁש  יׁש ן ה זּ הר
דּ ּפ יןׁש נה , ג ' לּמ וּ ד ואחר 

ספרי בּ ׁש אר לּמ וּ דוֹ  יקבּ ע
ספרי וילמד המקבּ לים,
עד  ׁש יּ כוֹ ל סדר על המקבּ לים
המקבּ לים  ספרי  כּ ל ׁש יּ סיּ ם

וכוּ ', הזּ הרהנּ מצאים   א 
לס יּ מם י זּ הר וה ּת ּק וּ נים  ה ּק דוֹ ׁש 
וכזה לעיל, כּ נּ ז כּ ר ׁש נה בּ כל 

ח יּ יו. ימי  כּ ל  יתנהג
הנּ יצוֹ ץ ) שׁ ער הי, שׁ ער העבוֹ דה, ושׁ ר שׁ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ְ(יסוֹ ד

 פלה דל עלת  הא  י כל זהר  י חמ לד ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹז )

כּ יהמקבּ לים חמ ׁש כּ תבוּ , ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌
מ זּ הר דּ ּפ ין 
ּת וֹ עלת ה וּ א  י וֹ ם בּ כל ה ּק דוֹ ׁש 
להאירּה  לנּ פׁש  גּ ד וֹ ל ות ּק וּ ן גּ דוֹ ל

וּ לת ּק נּה , מרּפ א וּ לז כּ כ ּה  והוּ א 
ׁש ל  ול ּפ ׁש עים  לחטאים  ותּק וּ ן 

הנּ פׁש .
ז ') קטן  סעיף תקט"ו  סימן אפרים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ(מּט ה
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ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה כהְִִִֵַַַַַַָֹ

ה קר א מרת דה ההר לד ְְִֶֶַַַַַָֹֹֹח)

בּ זּ הר זכהאם בּ אׁש מרת ילמד ִ◌
יצאוּ  בּ זכוּ תוֹ  כּ י הּק דוֹ ׁש ,
ואף  ללילה. ׁש דּ וֹ מה מ גּ לוּ ת  י שׂ ראל

כן  ּפ י  על אף להבינוֹ , זכה ׁש לּ א
הנּ ׁש מה.  ּמזכ הוּ א כּ י הלּ ׁש וֹ ן ילמד
ז"ל ) טכאריק אברהם לר בּ י  אברהם בּ ית ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ(ס דּ וּ ר 

 פלה  הא  ה הר לד וקא  טע ְְִִֶֶֶַַַַַַָֹט)

אחד ּת ׁש וּ בה למשׂ כּ יל  הׁש בּת י ְ◌ָ◌
כּ תבוּ  אׁש ר על  ׁש אל

זכרוֹ נ וֹ  האר"י  לברכה,גּ וּ רי  
גּ ד וֹ ל ּת ּק וּ ן הוּ א  הזּ הר  ׁש לּ ּמ וּ ד

וּ לקדּ ׁש ּה , הנּ פ ׁש  והרב להאיר  
נתן  לברכה לבעלזכר וֹ נ וֹ  ּת ּק וּ ן  

זהר דּ ּפ ים  חמ ה ללמד  ּת ׁש וּ בה
ידע דּ לא  גּ ב על  אף יוֹ ם בּ כל 
היא זוֹ  דּ קריאתּה  קאמר, מאי
וּ לת ּק נ ּה , הנּ פׁש  להאיר  ה לּ וּ לּה 

כּ י י ׁש ונראה ה זּ הר לּמ וּ ד  דּ וקא 
ל ּמ וּ ד על יוֹ תר  זוֹ  סג לּ ה  בּ וֹ 

וּ מקרא , ותלמוּ ד והוּ א מ ׁש נה 
מכּ ל  גּ דוֹ ל כּ ח וֹ  בּ ּמ ה ּפ לא
למׁש נה  ואם למקרא  אם הּת וֹ רה

דּ בריו. אלּ וּ  וכוּ ',

ספק ואני אין  כּ י דּ ע לוֹ , אמרּת י  ַ◌ֲ◌ִ◌
בּ ּת וֹ רה  לּמ וּ ד כּ ל כּ י
והוּ א  ורם נא  הּק דוֹ ׁש ה
לׁש מּה  יהיה אם וּ בפרט מרוֹ מם,

בּ מים  בּ וֹ נה  ודּ אי בּ אמּת יּ וּ ת
העוֹ למוֹ ת  וּ מתּק ן  מעליוֹ תיו
אׁש ר  אמנם הדּ וֹ דים, וּ מיחד
הינ וּ  ה זּ הר , לּמ וּ ד  גּ דוֹ ל
הם  והּת למ וּ ד וּ מׁש נה  ׁש הּמ קרא
בּ הם  נ כּ ר  ואינ וֹ  מאד מלבּ ׁש ים
ׁש ּמ דבּ ר  הזּ הר כן  לא כּ לל, הּס וֹ ד 
ּפ תי ואי בּ פרוּ ׁש  הּת וֹ רה בּ סוֹ די
דּ בריו כּ י יבין  ׁש לּ א הּק וֹ רא

ה ּת וֹ רה . רזי להיוֹ תבּ עמקי ולכן 
הן לבוּ ׁש  בּ לי  גּ לוּ יים  ּת וֹ רה סתרי 

הנּ פׁש . וּ מאירי"ם מזהירי "ן

דּ בריוואף מה דּ בצד  גּ ב על ְ◌ַ◌
מאד, וחתוּ מים  סתוּ מים 
עליוֹ ן סתר  להבין  דּ הינ וּ 
על  הדּ ברים  ּת כן ולידע בּ עצם
דּ ו דּ אי מתכּ נּת ן  ועל בּ וּ רין 
הדּ ברים  יבינ וּ  ולא רב, צריכא
לאזן גּ ד וֹ ל חכם מּפ י אם כּ י
נ כּ ר  בּ כלל וּ ת בּ רם  מקבּ ל,

מסכת
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ההרניני ְִֵַָֹ כד בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

רמז וּ  וּ בזה וכוּ '. החדׁש ים
ו ׁש מים  לברכה זכר וֹ נם  רבּ וֹ תינוּ 

נ וֹ טריקוֹ ן בּ זּ ר"ת  הר ז'ּת כּ ן, 

מהימנאר' ּק וּ נים.ּת 'עיא 

בּ פנים עוֹ ד וע יּ ן  - ז"ל חוֹ רי  לח יּ ים ואמת חסד ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ(ספר
בּ ניהוּ ) לספרוֹ  בּ הקדּ מתוֹ  חי אישׁ  בּ ן מּס פר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַהּס פר,

לבד קיא ת ר הר ללמד הגה,  לעני ט בה  עצה  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹה)

זכרוֹ נ וֹ אמר [האר "י] מ וֹ רי ָ◌ַ◌
אברהם  להרב לברכה
הגה, לענין ט וֹ בה עצה הלּ וי 
בּ לבד בּ קיא וּ ת   דּ ר בּ זּ הר  ׁש יּ למד

אוֹ  ארבּ עים בּ ע יּ וּ ן  ׁש יּ עמיק  בּ לי 
ו ׁש יּ קרא י וֹ ם  בּ כל  עלין חמ ים

ר בּ וֹ ת . ּפ עמים  ה זּ הר בּ ספר
ד ') עּמ וּ ד  ט ' דּ ף הקּ דשׁ  רוּ ח ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ(שׁ ער 

ל לימ אפ  ניוה ההר לד רע לקע ראי  ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹו)
ָָנה

ׁש יּ ראה ויתנהג ז וֹ  בּ דר ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
וזהר  יׁש ן  זהר  לסיּ ם
א ׁש נה. בּ כל והּת ּק וּ נים חדׁש 
ׁש ל  ה ּפ רׁש יּ וֹ ת סדר ילמד  אם
סדר  על הּק דוֹ ׁש  הזּ הר
לפעמים  יסּפ יק לא הבוּ עוֹ ת,
בּ פרׁש ה  ׁש בוּ עוֹ ת וּ ׁש ל ׁש ה ׁש נים

דּ ה  גּ ד וֹ לוֹ ת.אחת, בּ פרׁש וֹ ת  ינ וּ  
הלּ ּמ וּ דלכן ׁש ע וּ ר  ׁש יּ ק בּ ע  רא וּ י 

דּ ּפ ין ג ' ותּק וּ נים  הּק ד וֹ ׁש  מ זּ הר
כּ ל לה ׁש לים  ׁש יּ וּ כל  יוֹ ם , בּ כל 

בּ כל ות ּק וּ נים וחד ׁש  יׁש ן ה זּ הר
דּ ּפ יןׁש נה , ג ' לּמ וּ ד ואחר 

ספרי בּ ׁש אר לּמ וּ דוֹ  יקבּ ע
ספרי וילמד המקבּ לים,
עד  ׁש יּ כוֹ ל סדר על המקבּ לים
המקבּ לים  ספרי  כּ ל ׁש יּ סיּ ם

וכוּ ', הזּ הרהנּ מצאים   א 
לס יּ מם י זּ הר וה ּת ּק וּ נים  ה ּק דוֹ ׁש 
וכזה לעיל, כּ נּ ז כּ ר ׁש נה בּ כל 

ח יּ יו. ימי  כּ ל  יתנהג
הנּ יצוֹ ץ ) שׁ ער הי, שׁ ער העבוֹ דה, ושׁ ר שׁ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ְ(יסוֹ ד

 פלה דל עלת  הא  י כל זהר  י חמ לד ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹז )

כּ יהמקבּ לים חמ ׁש כּ תבוּ , ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌
מ זּ הר דּ ּפ ין 
ּת וֹ עלת ה וּ א  י וֹ ם בּ כל ה ּק דוֹ ׁש 
להאירּה  לנּ פׁש  גּ ד וֹ ל ות ּק וּ ן גּ דוֹ ל

וּ לת ּק נּה , מרּפ א וּ לז כּ כ ּה  והוּ א 
ׁש ל  ול ּפ ׁש עים  לחטאים  ותּק וּ ן 

הנּ פׁש .
ז ') קטן  סעיף תקט"ו  סימן אפרים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ(מּט ה
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ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה כהְִִִֵַַַַַַָֹ

ה קר א מרת דה ההר לד ְְִֶֶַַַַַָֹֹֹח)

בּ זּ הר זכהאם בּ אׁש מרת ילמד ִ◌
יצאוּ  בּ זכוּ תוֹ  כּ י הּק דוֹ ׁש ,
ואף  ללילה. ׁש דּ וֹ מה מ גּ לוּ ת  י שׂ ראל

כן  ּפ י  על אף להבינוֹ , זכה ׁש לּ א
הנּ ׁש מה.  ּמזכ הוּ א כּ י הלּ ׁש וֹ ן ילמד
ז"ל ) טכאריק אברהם לר בּ י  אברהם בּ ית ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ(ס דּ וּ ר 

 פלה  הא  ה הר לד וקא  טע ְְִִֶֶֶַַַַַַָֹט)

אחד ּת ׁש וּ בה למשׂ כּ יל  הׁש בּת י ְ◌ָ◌
כּ תבוּ  אׁש ר על  ׁש אל

זכרוֹ נ וֹ  האר"י  לברכה,גּ וּ רי  
גּ ד וֹ ל ּת ּק וּ ן הוּ א  הזּ הר  ׁש לּ ּמ וּ ד

וּ לקדּ ׁש ּה , הנּ פ ׁש  והרב להאיר  
נתן  לברכה לבעלזכר וֹ נ וֹ  ּת ּק וּ ן  

זהר דּ ּפ ים  חמ ה ללמד  ּת ׁש וּ בה
ידע דּ לא  גּ ב על  אף יוֹ ם בּ כל 
היא זוֹ  דּ קריאתּה  קאמר, מאי
וּ לת ּק נ ּה , הנּ פׁש  להאיר  ה לּ וּ לּה 

כּ י י ׁש ונראה ה זּ הר לּמ וּ ד  דּ וקא 
ל ּמ וּ ד על יוֹ תר  זוֹ  סג לּ ה  בּ וֹ 

וּ מקרא , ותלמוּ ד והוּ א מ ׁש נה 
מכּ ל  גּ דוֹ ל כּ ח וֹ  בּ ּמ ה ּפ לא
למׁש נה  ואם למקרא  אם הּת וֹ רה

דּ בריו. אלּ וּ  וכוּ ',

ספק ואני אין  כּ י דּ ע לוֹ , אמרּת י  ַ◌ֲ◌ִ◌
בּ ּת וֹ רה  לּמ וּ ד כּ ל כּ י
והוּ א  ורם נא  הּק דוֹ ׁש ה
לׁש מּה  יהיה אם וּ בפרט מרוֹ מם,

בּ מים  בּ וֹ נה  ודּ אי בּ אמּת יּ וּ ת
העוֹ למוֹ ת  וּ מתּק ן  מעליוֹ תיו
אׁש ר  אמנם הדּ וֹ דים, וּ מיחד
הינ וּ  ה זּ הר , לּמ וּ ד  גּ דוֹ ל
הם  והּת למ וּ ד וּ מׁש נה  ׁש הּמ קרא
בּ הם  נ כּ ר  ואינ וֹ  מאד מלבּ ׁש ים
ׁש ּמ דבּ ר  הזּ הר כן  לא כּ לל, הּס וֹ ד 
ּפ תי ואי בּ פרוּ ׁש  הּת וֹ רה בּ סוֹ די
דּ בריו כּ י יבין  ׁש לּ א הּק וֹ רא

ה ּת וֹ רה . רזי להיוֹ תבּ עמקי ולכן 
הן לבוּ ׁש  בּ לי  גּ לוּ יים  ּת וֹ רה סתרי 

הנּ פׁש . וּ מאירי"ם מזהירי "ן

דּ בריוואף מה דּ בצד  גּ ב על ְ◌ַ◌
מאד, וחתוּ מים  סתוּ מים 
עליוֹ ן סתר  להבין  דּ הינ וּ 
על  הדּ ברים  ּת כן ולידע בּ עצם
דּ ו דּ אי מתכּ נּת ן  ועל בּ וּ רין 
הדּ ברים  יבינ וּ  ולא רב, צריכא
לאזן גּ ד וֹ ל חכם מּפ י אם כּ י
נ כּ ר  בּ כלל וּ ת בּ רם  מקבּ ל,
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ההרניני ְִֵַָֹ כו בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

והדּ ברים עילאין רזין  היוֹ תן 
בּ ׁש רׁש יהם ר ׁש ם ע וֹ שׂ ים

למעלה. עליוֹ נים 
ב') אוֹ ת ספרים מערכת להחיד"א הגּ ד וֹ לים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ(שׁ ם

ה רה נימת  ל ד      הא  מקרא כלל ְְְִִִִִֵַַַָָי)

ל ּמ וּ דבּ כלל כּ ן  גּ ם הוּ א  מקרא  ִ◌ְ◌ַ◌
ה ּת וֹ רה , ׁש הריּפ נימ יּ וּ ת  

ּפ סוּ קי על הוּ א הזּ הר מדר ׁש 
ועוֹ ד  רזיןהּת וֹ רה, בּ לּמ וּ ד  ׁש גּ ם 

רק מ יג  אינ וֹ  דּ אוֹ ריתא 
ולא מהה ׁש ּת ל ׁש לוּ ת ה ּמ ציאוּ ת

דּ וֹ מה הּמ ה וּ ת , אינ וֹ  כּ ן אם 
מהוּ ת  ׁש ּמ יג ותלמ וּ ד למׁש נה
וּ בל ּמ וּ ד  יתבּ ר חכמת וֹ 
כּ לל  מיג  אינוֹ  ההׁש ּת ל ׁש לוּ ת 
ידיעת  רק אלּ א  ז וֹ , חכמה  מהוּ ת
דּ בר  כן ּפ י על ואף הּמ ציאוּ ת .
אפׁש ר  דּ אי  כּ יון  מאד הוּ א  גּ דוֹ ל
והרי ה ּמ הוּ ת, הגת בּ זה  להיוֹ ת 
ּפ י על אף  ׁש בּ ּמ קרא, כּ מוֹ  זה
ההגה  להיוֹ ת  אפׁש ר ׁש אי
ׁש רׁש ּה  כּ יון  חכמה בּ בחינת

מה  גּ ם לכן  מהחכמה, למעלה
גּ דוֹ ל  דּ בר  האוֹ תיּ וֹ ת  אוֹ מר

ה וּ א. ידיעתועצוּ ם כן כּ מ וֹ  
ּפ י על אף  מה ּפ נימ יּ וּ ת ה ּמ ציאוּ ת
דּ בר ה ּמ הוּ ת , כּ לל  מ יג  ׁש אינוֹ 

להפליא... עד ה וּ א גּ ד וֹ ל 

היא והנּ ה ׁש ה ּת וֹ רה כּ יון  ְ◌ִ◌ֵ◌
המקר  הממצּ ע
להּק דוֹ ׁש  ישׂ ראל  נ ׁש מת וּ מח בּ ר
ׁש ני בּ וֹ  י ׁש  והממצּ ע הוּ א ,  ּבּ רו
כּ ן אם  וג לּ יא , סתים  בּ חינ וֹ ת ,
סתים ה נּ קרא  הּפ נימיּ וּ ת  בּ חינוֹ ת
בּ חינוֹ ת וּ מח בּ ר  המקר ה וּ א 
לבחינוֹ ת ה נּ ׁש מה ׁש ל  ּפ נימ יּ וֹ ת 

. ית בּ ר אלה וּ ת וֹ  ּפ נימיּ וּ ת 
(ואיל ב' טוּ ר  ה' דּ ף ויּ קרא  פ ' התּ ניא, לבעל תּ וֹ רה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ(לקּ וּ טי

מקרא " לי" כלל ה א הרה נימת לד ְְְְְִִִִִִַַָָיא)

נּ דחקוּ ועל מה  יתרץ זה ּפ י ְ◌ַ◌
בּ פירוּ ׁש  המפרׁש ים גּ דוֹ לי 
ב] יט, זרה  [עבוֹ דה  זוֹ  מימרא

ׁש נוֹ ת  אדם י ׁש לּ ׁש  יודּ לעוֹ לם 
בּ מׁש נה  ׁש ליׁש  בּ מקרא ׁש ליׁש 

לפי אמנם ... בּ תלמוּ ד ׁש ליׁש 
דּ בּת חלּ ת  ׁש ּפ יר, אתי כּ תב מה
ה ליׁש  יׁש לּ ׁש  אדם ׁש ל לּמ וּ דוֹ 
גּ ב  על דּ אף לבדּ וֹ , מ ּמ ׁש  בּ ּמ קרא 
מכּ ל  יוֹ תר , זמן צרי ׁש לּ תלמ וּ ד
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ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה כזְִִִֵַַַַַַָֹ

ללמד  למהר  ל וֹ  יׁש  מקוֹ ם 
בּ תחלּ ה, ׁש הגדּ ילהּמ קרא  ואחר 

הלי ׁש  לק יּ ם  ל וֹ  יׁש  בּ חכמה
מה עם  ׁש בּ כתב  בּ ּת וֹ רה בּ ּמ קרא
מ ּפ נימ יּ וּ ת  ּכ אחר יּ למד

והאגּ דוֹ ת , נכלל ה ּת וֹ רה  ׁש זּ ה 
כּ נּ ז כּ ר  בּ ּמ קרא בּ ׁש ליׁש  הכּ ל 

ואפׁש ר מדר ׁש דּ גם לעיל. לּמ וּ ד 
הוּ א  הּמ דרׁש ים וּ ׁש אר רבּ ה
ואף  ... בּ מקרא הליׁש  בּ כלל 

מבאר  ּת וֹ רה ּת למ וּ ד ׁש בּ הלכ וֹ ת
ספרא  ׁש ה וּ א ּת וֹ רה  דּ מדרׁש 
בּ כלל  הן  גּ וּ ונא וּ כהאי  וספרי
ׁש הן מּפ ני  הינ וּ  בּ מׁש נה, ׁש ליׁש 
כּ מוֹ  ה ּת וֹ רה וגוּ פי הלכ וֹ ת

כּ ן אין  מה  ל ּמ וּ דהּמ ׁש נה , 
ׁש על א גּ ד וֹ ת  ׁש הן הרבּ וֹ ת 
ׁש זּ ה אפ ׁש ר הם  וּ מ וּ סר ה ּמ קרא

בּ מקרא. בּ ׁש ליׁש  נכלל 
(ואיל ג' טוּ ר  שׁ ם התּ ניא לבעל תּ וֹ רה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ(לקּ וּ טי 

 לי כלל ה א לברכה נזכר האר"י ותבי  ה הר לד הה  ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָֹיב)
ְְִָמקרא

האר"יהנּ ה וכּ תבי ה זּ הר ל ּמ וּ ד ִ◌ֵ◌
בּ כלל הוּ א  לברכה  זכר וֹ נוֹ 

בּ מקרא אבלׁש ליׁש  בּ ל ּמ וּ ד... 
אפ לּ וּ  ה גה  אין  הזּ הר  ס וֹ ד וֹ ת 
ידיעת רק  החכמים לגד וֹ לי

מהה ׁש ּת ל ׁש ל וּ ת  ולא ה ּמ ציאוּ ת 
כּ לל, הּמ הוּ ת  זההגת  והרי 

ק וֹ רא ׁש הוּ א  ה ּמ קרא לּמ וּ ד  כּ עין
ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ל  בּ ׁש מוֹ תיו
כּ לל מ יג ׁש אינוֹ  ּפ י על אף 

בּ הן  ה גּ נ וּ ז לעיל.עצמ יּ וּ ת כּ נּ ז כּ ר 
ועץ הזּ הר  בּ לּמ וּ ד  הוּ א זה  וּ כעין 

ׁש ליׁש ח יּ ים. בּ כלל  הוּ א  ולכן 
נקר  זה  גּ ם ולכן  א בּ מקרא... 

, ׁש מני ה ּמ ציאוּ ת לריח ׁש יּ דיעת 
לגבּ י בּ עלמא ריח  כּ מוֹ  היא
יתבּ ר חכמתוֹ  מה וּ ת הגת 

ותלמוּ ד. ׁש בּ מׁש נה

הּק ד ׁש ועל בּ א גּ רת  ׁש נּ תבּ אר דּ ר ְ◌ַ◌
סדר  ׁש בּ ל ּמ וּ ד  לסוֹ פוֹ , קרוֹ ב
ה יג אם אף ההׁש ּת ל ׁש לוּ ת 
עצמוֹ  מצּ ד עדיף לא  הּמ ציאוּ ת,
ותוֹ פס  ׁש ּמ יג  הּמ צווֹ ת כּ לּמ וּ ד

מצּ ד אלּ א  כוּ ', ׁש יּ דיעתהּמ הוּ ת  
ר בּ ה מצוה כּ ן גּ ם ה וּ א  ה ּמ ציאוּ ת
כּ לּ נה על ע וֹ לה וא דּ ר בּ ה  ונאה ,
דּ ע  היּ וֹ ם, וידעּת  ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ 
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ההרניני ְִֵַָֹ כו בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

והדּ ברים עילאין רזין  היוֹ תן 
בּ ׁש רׁש יהם ר ׁש ם ע וֹ שׂ ים

למעלה. עליוֹ נים 
ב') אוֹ ת ספרים מערכת להחיד"א הגּ ד וֹ לים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ(שׁ ם

ה רה נימת  ל ד      הא  מקרא כלל ְְְִִִִִֵַַַָָי)

ל ּמ וּ דבּ כלל כּ ן  גּ ם הוּ א  מקרא  ִ◌ְ◌ַ◌
ה ּת וֹ רה , ׁש הריּפ נימ יּ וּ ת  

ּפ סוּ קי על הוּ א הזּ הר מדר ׁש 
ועוֹ ד  רזיןהּת וֹ רה, בּ לּמ וּ ד  ׁש גּ ם 

רק מ יג  אינ וֹ  דּ אוֹ ריתא 
ולא מהה ׁש ּת ל ׁש לוּ ת ה ּמ ציאוּ ת

דּ וֹ מה הּמ ה וּ ת , אינ וֹ  כּ ן אם 
מהוּ ת  ׁש ּמ יג ותלמ וּ ד למׁש נה
וּ בל ּמ וּ ד  יתבּ ר חכמת וֹ 
כּ לל  מיג  אינוֹ  ההׁש ּת ל ׁש לוּ ת 
ידיעת  רק אלּ א  ז וֹ , חכמה  מהוּ ת
דּ בר  כן ּפ י על ואף הּמ ציאוּ ת .
אפׁש ר  דּ אי  כּ יון  מאד הוּ א  גּ דוֹ ל
והרי ה ּמ הוּ ת, הגת בּ זה  להיוֹ ת 
ּפ י על אף  ׁש בּ ּמ קרא, כּ מוֹ  זה
ההגה  להיוֹ ת  אפׁש ר ׁש אי
ׁש רׁש ּה  כּ יון  חכמה בּ בחינת

מה  גּ ם לכן  מהחכמה, למעלה
גּ דוֹ ל  דּ בר  האוֹ תיּ וֹ ת  אוֹ מר

ה וּ א. ידיעתועצוּ ם כן כּ מ וֹ  
ּפ י על אף  מה ּפ נימ יּ וּ ת ה ּמ ציאוּ ת
דּ בר ה ּמ הוּ ת , כּ לל  מ יג  ׁש אינוֹ 

להפליא... עד ה וּ א גּ ד וֹ ל 

היא והנּ ה ׁש ה ּת וֹ רה כּ יון  ְ◌ִ◌ֵ◌
המקר  הממצּ ע
להּק דוֹ ׁש  ישׂ ראל  נ ׁש מת וּ מח בּ ר
ׁש ני בּ וֹ  י ׁש  והממצּ ע הוּ א ,  ּבּ רו
כּ ן אם  וג לּ יא , סתים  בּ חינ וֹ ת ,
סתים ה נּ קרא  הּפ נימיּ וּ ת  בּ חינוֹ ת
בּ חינוֹ ת וּ מח בּ ר  המקר ה וּ א 
לבחינוֹ ת ה נּ ׁש מה ׁש ל  ּפ נימ יּ וֹ ת 

. ית בּ ר אלה וּ ת וֹ  ּפ נימיּ וּ ת 
(ואיל ב' טוּ ר  ה' דּ ף ויּ קרא  פ ' התּ ניא, לבעל תּ וֹ רה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ(לקּ וּ טי

מקרא " לי" כלל ה א הרה נימת לד ְְְְְִִִִִִַַָָיא)

נּ דחקוּ ועל מה  יתרץ זה ּפ י ְ◌ַ◌
בּ פירוּ ׁש  המפרׁש ים גּ דוֹ לי 
ב] יט, זרה  [עבוֹ דה  זוֹ  מימרא

ׁש נוֹ ת  אדם י ׁש לּ ׁש  יודּ לעוֹ לם 
בּ מׁש נה  ׁש ליׁש  בּ מקרא ׁש ליׁש 

לפי אמנם ... בּ תלמוּ ד ׁש ליׁש 
דּ בּת חלּ ת  ׁש ּפ יר, אתי כּ תב מה
ה ליׁש  יׁש לּ ׁש  אדם ׁש ל לּמ וּ דוֹ 
גּ ב  על דּ אף לבדּ וֹ , מ ּמ ׁש  בּ ּמ קרא 
מכּ ל  יוֹ תר , זמן צרי ׁש לּ תלמ וּ ד
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ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה כזְִִִֵַַַַַַָֹ

ללמד  למהר  ל וֹ  יׁש  מקוֹ ם 
בּ תחלּ ה, ׁש הגדּ ילהּמ קרא  ואחר 

הלי ׁש  לק יּ ם  ל וֹ  יׁש  בּ חכמה
מה עם  ׁש בּ כתב  בּ ּת וֹ רה בּ ּמ קרא
מ ּפ נימ יּ וּ ת  ּכ אחר יּ למד

והאגּ דוֹ ת , נכלל ה ּת וֹ רה  ׁש זּ ה 
כּ נּ ז כּ ר  בּ ּמ קרא בּ ׁש ליׁש  הכּ ל 

ואפׁש ר מדר ׁש דּ גם לעיל. לּמ וּ ד 
הוּ א  הּמ דרׁש ים וּ ׁש אר רבּ ה
ואף  ... בּ מקרא הליׁש  בּ כלל 

מבאר  ּת וֹ רה ּת למ וּ ד ׁש בּ הלכ וֹ ת
ספרא  ׁש ה וּ א ּת וֹ רה  דּ מדרׁש 
בּ כלל  הן  גּ וּ ונא וּ כהאי  וספרי
ׁש הן מּפ ני  הינ וּ  בּ מׁש נה, ׁש ליׁש 
כּ מוֹ  ה ּת וֹ רה וגוּ פי הלכ וֹ ת

כּ ן אין  מה  ל ּמ וּ דהּמ ׁש נה , 
ׁש על א גּ ד וֹ ת  ׁש הן הרבּ וֹ ת 
ׁש זּ ה אפ ׁש ר הם  וּ מ וּ סר ה ּמ קרא

בּ מקרא. בּ ׁש ליׁש  נכלל 
(ואיל ג' טוּ ר  שׁ ם התּ ניא לבעל תּ וֹ רה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ(לקּ וּ טי 

 לי כלל ה א לברכה נזכר האר"י ותבי  ה הר לד הה  ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָֹיב)
ְְִָמקרא

האר"יהנּ ה וכּ תבי ה זּ הר ל ּמ וּ ד ִ◌ֵ◌
בּ כלל הוּ א  לברכה  זכר וֹ נוֹ 

בּ מקרא אבלׁש ליׁש  בּ ל ּמ וּ ד... 
אפ לּ וּ  ה גה  אין  הזּ הר  ס וֹ ד וֹ ת 
ידיעת רק  החכמים לגד וֹ לי

מהה ׁש ּת ל ׁש ל וּ ת  ולא ה ּמ ציאוּ ת 
כּ לל, הּמ הוּ ת  זההגת  והרי 

ק וֹ רא ׁש הוּ א  ה ּמ קרא לּמ וּ ד  כּ עין
ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ל  בּ ׁש מוֹ תיו
כּ לל מ יג ׁש אינוֹ  ּפ י על אף 

בּ הן  ה גּ נ וּ ז לעיל.עצמ יּ וּ ת כּ נּ ז כּ ר 
ועץ הזּ הר  בּ לּמ וּ ד  הוּ א זה  וּ כעין 

ׁש ליׁש ח יּ ים. בּ כלל  הוּ א  ולכן 
נקר  זה  גּ ם ולכן  א בּ מקרא... 

, ׁש מני ה ּמ ציאוּ ת לריח ׁש יּ דיעת 
לגבּ י בּ עלמא ריח  כּ מוֹ  היא
יתבּ ר חכמתוֹ  מה וּ ת הגת 

ותלמוּ ד. ׁש בּ מׁש נה

הּק ד ׁש ועל בּ א גּ רת  ׁש נּ תבּ אר דּ ר ְ◌ַ◌
סדר  ׁש בּ ל ּמ וּ ד  לסוֹ פוֹ , קרוֹ ב
ה יג אם אף ההׁש ּת ל ׁש לוּ ת 
עצמוֹ  מצּ ד עדיף לא  הּמ ציאוּ ת,
ותוֹ פס  ׁש ּמ יג  הּמ צווֹ ת כּ לּמ וּ ד

מצּ ד אלּ א  כוּ ', ׁש יּ דיעתהּמ הוּ ת  
ר בּ ה מצוה כּ ן גּ ם ה וּ א  ה ּמ ציאוּ ת
כּ לּ נה על ע וֹ לה וא דּ ר בּ ה  ונאה ,
דּ ע  היּ וֹ ם, וידעּת  ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ 
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ההרניני ְִֵַָֹ כח בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

ללב  וּ מביאה כוּ ' אבי אלקי  את
ועוֹ ד, וידיעתׁש לם. הריח ׁש גּ ם 

מבּ חינוֹ ת הארה  ה וּ א  ה ּמ ציאוּ ת
כ וּ '... ה ּת וֹ רה  צרי ּפ נימ יּ וּ ת  ולכן  

 ׁש מני לריח  ה בּ חינ וֹ ת  ב' לוֹ מר
כוּ '. ּת וּ רק ו ׁש מן  כ וּ '

ג' דּ ף הירים שׁ יר התּ ניא, לבעל תּ וֹ רה ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ(לקּ וּ טי
(ואיל ג' טוּ ר  ◌ָ◌ֵ◌ָסוֹ ף 

תנ הרה  נימת  לד   ר טע  תנ הלח מ ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָיג)
בר) לח (הנק' תרה נגלה  ְְְִֶֶֶַַָָָטע

בּ תוֹ ספת והנּ ה יוּ בן זה  מ כּ ל ְ◌ִ◌ֵ◌
ת ׁש בּ ית  ולא ענין בּ א וּ ר

כוּ ', ה ּפ נימ יּ וּ תמלח ׁש לּ ּמ וּ ד  
מלח, בּ ׁש ם  ׁש ה ּמ לח נקרא 

בּ וֹ  ׁש אין  אף הבּ שׂ ר ממּת קת 
וכ הבּ שׂ ר , כּ מוֹ  בּ עצמוֹ  טעם
לחם, נמ ׁש ל ׁש בּ ּת וֹ רה  הנּ גלה

ׁש כּ תוּ ב ה]כּ מוֹ  ט, לכוּ [מׁש לי  
כּ מוֹ  לבשׂ ר , וגם  בלחמי, לחמוּ 
ּפ סוּ ק  על אחר בּ מקוֹ ם ׁש כּ תבּת י 
וּ בשׂ ר מעצמי עצם  הּפ עם "זאת 

ּת וֹ רה מבּ שׂ רי", על דּ קאי 
בּ בא  בּ גּ מרא וכן  ּפ ה , ׁש בּ על

כ "ב)בּ תרא  אכלוּ (דּ ף אמרוּ  
והינ וּ  רבּ א . בּ י ׁש ּמ ינא  בּ י שׂ רא

והבּ שׂ ר  הלּ חם  בּ הןכּ מוֹ  יׁש  
הנּ גלה  בּ ל ּמ וּ ד   ּכ וּ מּמ ׁש  טעם,
הּמ הוּ ת  הגת  בּ ּה  יׁש  ׁש בּ ּת וֹ רה
בּ ל ּמ וּ ד  כּ ן  אין  מה מּמ ׁש ,
ידיעת  רק בּ זה ׁש אין  הּפ נימיּ וּ ת 
ה ּמ הוּ ת, ה גת ולא הּמ ציאוּ ת
ואינ וֹ  ונעלם נסּת ר  והּמ הוּ ת
טעם  בּ בחינת  להיוֹ ת  כּ לל מג 
לעתיד  עד ה נּ גלה, כּ מוֹ  מּמ ׁש 
ה ּת וֹ רה. ּפ נימיּ וּ ת  ׁש יּ תגּ לּ ה לבוֹ א 
ׁש עם לוֹ מר  למלח , נמ ׁש ל ולכן
זה כּ ל עם טעם , בּ וֹ  ׁש אין היוֹ ת
טעם ה נּ וֹ תן דּ יקא  ה וּ א 

בּ הבּ שׂ ר.
ד ') טוּ ר  שׁ ם התּ ניא לבעל תּ וֹ רה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ(לקּ וּ טי 

לא הרה), (סד ת מדר יד ואי הלכת יד  מי  ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹיד)
חטא יראת ל טע ְְִֵֶַַַַָטע

זכרוֹ נם וזה רבּ וֹ תינ וּ  ׁש אמר וּ  ְ◌ֶ◌
נתן דּ ר בּ י  בּ אבוֹ ת לברכה

כ"ט ) ּפ רק כּ ן(סוֹ ף גּ ם הוּ א  וכן  

מדר ׁש  בּ ידוֹ  ׁש יּ ׁש  מי  כּ ל בּ ברכוֹ ת
טעם  טעם לא הלכוֹ ת  בּ ידוֹ  ואין 

חכמה, בּ ידוֹ ׁש ל ׁש יּ ׁש  מי  כּ ל 
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ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה כטְִִִֵַַַַַַָֹ

לא מדר ׁש  בּ יד וֹ  ואין הלכ וֹ ת 
חטא, יראת ׁש ל טעם טעם
ׁש ל  טעם  נקרא ׁש הלכוֹ ת  ּפ יר וּ ׁש :
מג ידן  ועל ׁש בּ הן  לפי חכמה 
יתבּ ר חכמתוֹ  הּמ הוּ ת
אין מה  זוֹ , בּ הלכה  ׁש נּ תל בּ ׁש ה
ה נּ קרא  הּפ נימ יּ וּ ת בּ לּמ וּ ד כּ ן 
מ ּמ ׁש , הּמ ה וּ ת מג אין  מדר ׁש 
ׁש ל  טעם טעם ׁש לּ א נקרא ולכן 
מ ּמ ׁש . הּמ הוּ ת ּפ ירוּ ׁש : חכמה ,

הלכוֹ ת  בּ ידוֹ  ׁש יּ ׁש  מי  זה כּ ל  ועם
טעם  טעם לא  מדרׁש  בּ ידוֹ  ואין 

כּ י  חטא, יראת ׁש בּ ל ּמ וּ דׁש ל אף  
הארה, רק מ ג אין ה ּמ דרׁש 
מביאה ההארה זוֹ  מקוֹ ם מ כּ ל

חטא ... יראת  אף לידי  כּ י ועוֹ ד, 
הארה  היא  הנּ ה הארה , רק ׁש זּ ה וּ 
א וֹ ריתא  כּ י ה ּפ נימיּ וּ ת, מבּ חינ וֹ ת

וגלּ יא. סתים
ד ') טוּ ר שׁ ם התּ ניא לבעל  תּ וֹ רה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ(ל קּ וּ טי

 ה רת נקרא הרה זה ידי על ,צר א היא   ה ראת ידי על  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָטו)

רבּ וֹ תינוּ וזהוּ  מאמר ענין כּ ן  גּ ם ְ◌ֶ◌
ב' ּפ רק  לברכה  זכרוֹ נם

א')דּ ׁש בּ ת עּמ וּ ד סוֹ ף ל"א קבע ּת (דּ ף , 
בּ חכמה ּפ לּפ ל ּת  כ וּ ' ל ּת וֹ רה ע ּת ים 

הכי ואפלּ וּ  היא כוּ ', הם  יראת אי 
לא , לא  אי אין, לאדםאוֹ צר וֹ  מ ׁש ל  

כּ וּ ר  לי העלה ל ׁש ל וּ ח וֹ : ׁש אמר
לוֹ , והעלה הל לעליּ ה, ח ּט ין

ליּה , קב אמר בּ הן לי  ערבּת  
ליּה  אמר  לאו, ליּה  אמר חמטין,

העלית ּה . ׁש לּ א  כּ ימוּ טב  והענין, 

דּ א וֹ ריתא . אתוון כ "ב  ה וּ א ח ּט ה 
חטמין ארץוקב  רׁש "י ּפ רׁש  

ּת ׁש בּ ית מלחה, ולא  ענין וה וּ א  
כוּ '. לימלח ערב ּת  ׁש נּ זכּ ר וזה וּ  

מיּת ר , לי דּ תבת חמטין, קב בּ הן 
ל וֹ מר דּ רצה ׁש יּ ראת א לּ א  ידי  ׁש על  

ה ּת וֹ רה  אזי א וֹ צרוֹ  היא  ה ם 
ּת וֹ רת  ונקרא לי, הם  והח ּט ים 

בּ לאה ם ... ּת וֹ רה  כּ ן  אין  מה  
כוּ '. יראה 

א ') ט וּ ר ו' דּ ף שׁ ם התּ ניא לבעל תּ וֹ רה  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ(לקּ וּ טי

 ל מבטח המד  ה ד; לד הער מחמת ה לת אר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻטז )
הא לע   ֶֶַָָהא 

כּ לדּ חיּ יא ,סּמ א על  גּ ד וֹ ל  ח יּ וּ ב ַ◌ָ◌
הּק דוֹ ׁש  זהר ללמד  ישׂ ראל 

בּ עלמא, גּ ירסא  אפ לּ וּ  י וֹ ם  בּ כל 
וּ מטהר ע וֹ למ וֹ ת  בּ וֹ נה  בּ זה כּ י

מסכת
עירובי
נ"ח ד

מסכת
עירובי
נ"ט ד



ההרניני ְִֵַָֹ כח בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

ללב  וּ מביאה כוּ ' אבי אלקי  את
ועוֹ ד, וידיעתׁש לם. הריח ׁש גּ ם 

מבּ חינוֹ ת הארה  ה וּ א  ה ּמ ציאוּ ת
כ וּ '... ה ּת וֹ רה  צרי ּפ נימ יּ וּ ת  ולכן  

 ׁש מני לריח  ה בּ חינ וֹ ת  ב' לוֹ מר
כוּ '. ּת וּ רק ו ׁש מן  כ וּ '

ג' דּ ף הירים שׁ יר התּ ניא, לבעל תּ וֹ רה ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ(לקּ וּ טי
(ואיל ג' טוּ ר  ◌ָ◌ֵ◌ָסוֹ ף 

תנ הרה  נימת  לד   ר טע  תנ הלח מ ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָיג)
בר) לח (הנק' תרה נגלה  ְְְִֶֶֶַַָָָטע

בּ תוֹ ספת והנּ ה יוּ בן זה  מ כּ ל ְ◌ִ◌ֵ◌
ת ׁש בּ ית  ולא ענין בּ א וּ ר

כוּ ', ה ּפ נימ יּ וּ תמלח ׁש לּ ּמ וּ ד  
מלח, בּ ׁש ם  ׁש ה ּמ לח נקרא 

בּ וֹ  ׁש אין  אף הבּ שׂ ר ממּת קת 
וכ הבּ שׂ ר , כּ מוֹ  בּ עצמוֹ  טעם
לחם, נמ ׁש ל ׁש בּ ּת וֹ רה  הנּ גלה

ׁש כּ תוּ ב ה]כּ מוֹ  ט, לכוּ [מׁש לי  
כּ מוֹ  לבשׂ ר , וגם  בלחמי, לחמוּ 
ּפ סוּ ק  על אחר בּ מקוֹ ם ׁש כּ תבּת י 
וּ בשׂ ר מעצמי עצם  הּפ עם "זאת 

ּת וֹ רה מבּ שׂ רי", על דּ קאי 
בּ בא  בּ גּ מרא וכן  ּפ ה , ׁש בּ על

כ "ב)בּ תרא  אכלוּ (דּ ף אמרוּ  
והינ וּ  רבּ א . בּ י ׁש ּמ ינא  בּ י שׂ רא

והבּ שׂ ר  הלּ חם  בּ הןכּ מוֹ  יׁש  
הנּ גלה  בּ ל ּמ וּ ד   ּכ וּ מּמ ׁש  טעם,
הּמ הוּ ת  הגת  בּ ּה  יׁש  ׁש בּ ּת וֹ רה
בּ ל ּמ וּ ד  כּ ן  אין  מה מּמ ׁש ,
ידיעת  רק בּ זה ׁש אין  הּפ נימיּ וּ ת 
ה ּמ הוּ ת, ה גת ולא הּמ ציאוּ ת
ואינ וֹ  ונעלם נסּת ר  והּמ הוּ ת
טעם  בּ בחינת  להיוֹ ת  כּ לל מג 
לעתיד  עד ה נּ גלה, כּ מוֹ  מּמ ׁש 
ה ּת וֹ רה. ּפ נימיּ וּ ת  ׁש יּ תגּ לּ ה לבוֹ א 
ׁש עם לוֹ מר  למלח , נמ ׁש ל ולכן
זה כּ ל עם טעם , בּ וֹ  ׁש אין היוֹ ת
טעם ה נּ וֹ תן דּ יקא  ה וּ א 

בּ הבּ שׂ ר.
ד ') טוּ ר  שׁ ם התּ ניא לבעל תּ וֹ רה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ(לקּ וּ טי 

לא הרה), (סד ת מדר יד ואי הלכת יד  מי  ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹיד)
חטא יראת ל טע ְְִֵֶַַַַָטע

זכרוֹ נם וזה רבּ וֹ תינ וּ  ׁש אמר וּ  ְ◌ֶ◌
נתן דּ ר בּ י  בּ אבוֹ ת לברכה

כ"ט ) ּפ רק כּ ן(סוֹ ף גּ ם הוּ א  וכן  

מדר ׁש  בּ ידוֹ  ׁש יּ ׁש  מי  כּ ל בּ ברכוֹ ת
טעם  טעם לא הלכוֹ ת  בּ ידוֹ  ואין 

חכמה, בּ ידוֹ ׁש ל ׁש יּ ׁש  מי  כּ ל 

מסכת
עירובי
נ"ו ד

מסכת
עירובי
נ "ז   ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה כטְִִִֵַַַַַַָֹ

לא מדר ׁש  בּ יד וֹ  ואין הלכ וֹ ת 
חטא, יראת ׁש ל טעם טעם
ׁש ל  טעם  נקרא ׁש הלכוֹ ת  ּפ יר וּ ׁש :
מג ידן  ועל ׁש בּ הן  לפי חכמה 
יתבּ ר חכמתוֹ  הּמ הוּ ת
אין מה  זוֹ , בּ הלכה  ׁש נּ תל בּ ׁש ה
ה נּ קרא  הּפ נימ יּ וּ ת בּ לּמ וּ ד כּ ן 
מ ּמ ׁש , הּמ ה וּ ת מג אין  מדר ׁש 
ׁש ל  טעם טעם ׁש לּ א נקרא ולכן 
מ ּמ ׁש . הּמ הוּ ת ּפ ירוּ ׁש : חכמה ,

הלכוֹ ת  בּ ידוֹ  ׁש יּ ׁש  מי  זה כּ ל  ועם
טעם  טעם לא  מדרׁש  בּ ידוֹ  ואין 

כּ י  חטא, יראת ׁש בּ ל ּמ וּ דׁש ל אף  
הארה, רק מ ג אין ה ּמ דרׁש 
מביאה ההארה זוֹ  מקוֹ ם מ כּ ל

חטא ... יראת  אף לידי  כּ י ועוֹ ד, 
הארה  היא  הנּ ה הארה , רק ׁש זּ ה וּ 
א וֹ ריתא  כּ י ה ּפ נימיּ וּ ת, מבּ חינ וֹ ת

וגלּ יא. סתים
ד ') טוּ ר שׁ ם התּ ניא לבעל  תּ וֹ רה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ(ל קּ וּ טי

 ה רת נקרא הרה זה ידי על ,צר א היא   ה ראת ידי על  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָטו)

רבּ וֹ תינוּ וזהוּ  מאמר ענין כּ ן  גּ ם ְ◌ֶ◌
ב' ּפ רק  לברכה  זכרוֹ נם

א')דּ ׁש בּ ת עּמ וּ ד סוֹ ף ל"א קבע ּת (דּ ף , 
בּ חכמה ּפ לּפ ל ּת  כ וּ ' ל ּת וֹ רה ע ּת ים 

הכי ואפלּ וּ  היא כוּ ', הם  יראת אי 
לא , לא  אי אין, לאדםאוֹ צר וֹ  מ ׁש ל  

כּ וּ ר  לי העלה ל ׁש ל וּ ח וֹ : ׁש אמר
לוֹ , והעלה הל לעליּ ה, ח ּט ין

ליּה , קב אמר בּ הן לי  ערבּת  
ליּה  אמר  לאו, ליּה  אמר חמטין,

העלית ּה . ׁש לּ א  כּ ימוּ טב  והענין, 

דּ א וֹ ריתא . אתוון כ "ב  ה וּ א ח ּט ה 
חטמין ארץוקב  רׁש "י ּפ רׁש  

ּת ׁש בּ ית מלחה, ולא  ענין וה וּ א  
כוּ '. לימלח ערב ּת  ׁש נּ זכּ ר וזה וּ  

מיּת ר , לי דּ תבת חמטין, קב בּ הן 
ל וֹ מר דּ רצה ׁש יּ ראת א לּ א  ידי  ׁש על  

ה ּת וֹ רה  אזי א וֹ צרוֹ  היא  ה ם 
ּת וֹ רת  ונקרא לי, הם  והח ּט ים 

בּ לאה ם ... ּת וֹ רה  כּ ן  אין  מה  
כוּ '. יראה 

א ') ט וּ ר ו' דּ ף שׁ ם התּ ניא לבעל תּ וֹ רה  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ(לקּ וּ טי

 ל מבטח המד  ה ד; לד הער מחמת ה לת אר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻטז )
הא לע   ֶֶַָָהא 

כּ לדּ חיּ יא ,סּמ א על  גּ ד וֹ ל  ח יּ וּ ב ַ◌ָ◌
הּק דוֹ ׁש  זהר ללמד  ישׂ ראל 

בּ עלמא, גּ ירסא  אפ לּ וּ  י וֹ ם  בּ כל 
וּ מטהר ע וֹ למ וֹ ת  בּ וֹ נה  בּ זה כּ י

מסכת
עירובי
נ"ח ד

מסכת
עירובי
נ"ט ד



ההרניני ְִֵַָֹ ל בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

לגדל קץ ואין נׁש מת וֹ , וּ מק דּ ׁש 
ה גּ א לּ ה מקרב בּ זה  כּ י שׂ כרוֹ 
ליוֹ צר וֹ , גּ דוֹ ל  רוּ ח  נחת ועוֹ שׂ ה
ּפ רׁש ת  הּק ד וֹ ׁש  בּ זּ הר כּ ּמ וּ בא

קכ "ד:)נ שׂ א ח בּ וּ רא (דּ ף 'בּ האי  
בּ ּה  יפקוּ ן  הזּ הר ספר מןדּ איה וּ  

גּ לוּ תא'.

מהאיוּ בּת ּק וּ נים ו', ּת ּק וּ ן  סוֹ ף ַ◌ִ◌ִ◌
כּ ד  ,דיל חבּ וּ רא
בתראה  בּ דרא לת ּת א ית גּ לי

וּ בגיניּה  י וֹ מיּ א , י)בּ סוֹ ף כה  (ויּ קרא 

וג וֹ מר. בּ ארץ דּ ר וֹ ר וּ קראתם

מל ,וּ בתּק וּ ן כּ ּס א בּ ספר  ל ' ְ◌ִ◌
לׁש וֹ נוֹ : גּ ד וֹ לוזה כּ ּמ ה 

ללמד חכמים  ּת למידי  על  ח יּ וּ ב
אם גּ ד וֹ ל  כּ ּמ ה וענׁש ם ק בּ לה,
אר וגוֹ רם ק בּ לה, לוֹ מדים  אינם

הגּ אלּ ה גּ ל וּ תא, מעכּ בים הם כּ י 
בּ ׁש עה  יעשׂ ה  כּ י  ליצלן , רחמנא
לּ א  מה הּק בּ לה בּ לּמ וּ ד אחת
ימים  חד ׁש  בּ לּמ וּ ד נעשׂ ה
כּ חּה  גּ דוֹ ל  כּ י הּת וֹ רה, בּ פׁש טי

ה גּ אלּ ה. לקרב

מל ,וּ בתּק וּ ן בּ כ ּס א ׁש ם מ"ב ְ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  לּמ וּ ד כּ י
עוֹ למוֹ ת, בּ וֹ נה בּ עלמא  בּ גירסא
וּ להבין ללמד  יזכּ ה אם  ׁש כּ ן  וכל 

יע שׂ ה אחד, מאמר ּפ רוּ ׁש  אפ לּ וּ 
מה אחת  בּ ׁש עה  למעלה  ּת ּק וּ ן בּ וֹ 
ׁש נה הּפ ׁש ט בּ לּמ וּ ד יע שׂ ה  לּ א
בּ ן ׁש הוּ א  ל וֹ  וּ מבטח  ּת מימה,

ה בּ א  דּ מלכּ א,ע וֹ לם היכלא מ בּ ני 
ה ּמ ל ּפ ני מרוֹ אי ויהיה
בּ מלכ וּ תא  ראׁש וֹ נה היּ וֹ ׁש בים

דּ רקיעא.

דּ רא,וּ מה אכׁש ר וכי א וֹ מרים  ַ◌
ׁש בּ דּ וֹ רוֹ ת  א דּ רבּ ה ,
נׁש מוֹ ת  להם ׁש הי וּ  הרא ׁש וֹ נים
גּ בוֹ הים, מּמ קוֹ מוֹ ת קדוֹ ׁש ים
בּ פׁש טי נׁש מתם  לטהר יכלוּ 

בּ עקבתאהּת וֹ רה, ועכׁש ו 
וגם נמ וּ כים נׁש מ וֹ ת  דּ מ ׁש יחא 
רחמנא החיצ וֹ נים הת גּ בּ ר וּ ת 
לטהר אפ ׁש ר אי ליצלן ,

הינוּ נׁש מת יקרים, בּ ס ּמ ים רק ם, 
הזּ הר לׁש וֹ ן  כּ י הּק ד וֹ ׁש , בּ זּ הר

לזה בּ פטּפ וּ ט מס גּ ל  אפי לּ וּ  
וּ בזה  בּ לגל וּ ג , ואפילּ וּ  לחוּ ד
הרע  מיּ צר רע מ כּ ל נׁש מר יהיה
ה זּ ה  בּ עוֹ לם רעים וּ מּמ קרים
הבּ א  בּ עוֹ לם וגם החמרי ,
הּק דוֹ ׁש  מזּ הר כּ נּ וֹ דע הרוּ חני,
בּ וּ צינא  רי"ט , דּ ף ּפ נחס ּפ רׁש ת
בּ כל  חכמתי ּה  דּ נהיר קדּ יׁש א

אבּ תריּה , דּ הווּ  בּ יאתדּ רין  עד 

מסכת
עירובי
– ס' ד
המש
ט"ז  אות

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה לאְִִִֵַַַַַַָֹ

ר בּ י ׁש ל ּת וֹ רה אוֹ ר ה גּ וֹ אל 
רב בּ אוֹ ר מאיר  יוֹ חאי בּ ן  ׁש מע וֹ ן

ישׂ ראל. נפׁש וֹ ת  להחי וֹ ת 

מאדכּ ןעל אדם  כּ ל יתח זּ ק ַ◌
לכל הּק ד וֹ ׁש  זהר  ללמד

כּ די י וֹ ם  בּ כל דּ ּפ ים ה' ה ּפ חוֹ ת
בּ ה וֹ ן וּ פ וּ רקנא חדוא ׁש יּ גרם 

ות ּת א, רצוֹ ן.לעילא יהי כּ ן  אמן 

זי"ע שׁ ורץ אהרן  רבּ י  בּ ן מאיר הר"ד ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ(צוּ את
◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמפידהייץ )

עסק  ל האר"י וכתבי ניות זהר עסק  אינ מי  רנד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹיז )
 ולח ה פה  מ הא  רתְִַַָָָ

האחר וֹ ן,בּ דּ וֹ ר ׁש אינוֹ ה זּ ה מי ַ◌
הזּ הר בּ ספר ע וֹ סק 
האר"י מרן וכתבי ותּק וּ נים 

לנּ פׁש , מ ּמ ׁש  ח יּ ים בּ ל וּ לה ׁש הם 
וּ בתלמוּ ד  וּ במ ׁש נה בּ מקרא 

ׁש כּ לוּ פוֹ סקים, נאמנה  ידע  
מפה ה וּ א  ׁש ע וֹ סק ּת וֹ רת וֹ 

עסק ולח וּ ץ , לוֹ  ואין כּ דוֹ אג , 
לנּ פׁש , והארה כּ לּ וֹ בּ חיּ ים והוּ א 

ור ּמ אוּ ת, עוֹ סק טע וּ ת ואינ וֹ  
ׁש ם, מאנׁש י  להיוֹ ת א לּ א בּ ּת וֹ רה
ה דּ וֹ ר  גּ ד וֹ ל וראׁש  רב להיוֹ ת 

הבּ ריּ וֹ ת , על  לוֹ וּ להשׂ ּת רר ואין  
בּ ח יּ ים... חלק  ולא חיּ ים 

אפׁש רוּ בדּ וֹ ר אי האחרוֹ ן הזּ ה ַ◌
ׁש כינּת א  להמ ׁש י
וכתבי ה זּ הר ידי  על אלּ א עליוֹ נה

הר בּ לבדמרן  ויטאל  ח יּ ים ב 
הּק ד ׁש , בּ ר וּ ח  וּ ב דּ וֹ ר ׁש נּ אמר וּ  

חיּ ים  החפץ האיׁש  מי  הזּ ה

יוֹ ם  לבלּ וֹ ת מבּ לי ימים אוֹ הב
עוֹ לם  ט וֹ ב לראוֹ ת קד ה בּ לּת י

הזּ ה, בּ עוֹ לם בּ ספרה בּ א יד בּ ק  
חיּ ים הרב  מרן וּ בכתבי ה זּ הר

בּ לבד בּ רוּ ח ויטאל ׁש נּ אמרוּ  
י"ט)ה ּק דׁש . ז ', עקב פּ רשׁ ת הבּ רכה (היכל ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

הר ׁש ענין הוּ א הכּ לים ׁש בירת  ִ◌ְ◌ַ◌
ׁש ל  הבּ ריאה סדרי לכל
כּ ל  נ ׁש ר ׁש  וּ בּה  ׁש נין, אלפי  ׁש ית 
מ ּט רת  האדם. עבוֹ דת  ענין 
הכּ לים  ׁש בירת בּ נ וֹ שׂ א העיּ וּ ן 
האמת  חכמת ל ּמ וּ ד  וּ מּט רת
להכניס  מנת  על הם  בּ כלל ,
חמרת  גּ דל את  האדם בּ מוּ דעוּ ת
ידי על ׁש עוֹ שׂ ה  הּק לקוּ לים

הּת ּק וּ ןעווֹ נוֹ תיו , גּ דל וּ לע ּמ תוֹ  
הּת וֹ רה ל ּמ וּ ד ידי על ה נּ ע שׂ ה
בּ ריאת ּת כלית ה ּמ צו וֹ ת . וקיּ וּ ם 
עם עב וּ ר היה העוֹ למ וֹ ת  כּ ל

הבּ ריאה ישׂ ראל. כּ חוֹ ת כּ ל 

מסכת
עירובי
ס"ב ד



ההרניני ְִֵַָֹ ל בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

לגדל קץ ואין נׁש מת וֹ , וּ מק דּ ׁש 
ה גּ א לּ ה מקרב בּ זה  כּ י שׂ כרוֹ 
ליוֹ צר וֹ , גּ דוֹ ל  רוּ ח  נחת ועוֹ שׂ ה
ּפ רׁש ת  הּק ד וֹ ׁש  בּ זּ הר כּ ּמ וּ בא

קכ "ד:)נ שׂ א ח בּ וּ רא (דּ ף 'בּ האי  
בּ ּה  יפקוּ ן  הזּ הר ספר מןדּ איה וּ  

גּ לוּ תא'.

מהאיוּ בּת ּק וּ נים ו', ּת ּק וּ ן  סוֹ ף ַ◌ִ◌ִ◌
כּ ד  ,דיל חבּ וּ רא
בתראה  בּ דרא לת ּת א ית גּ לי

וּ בגיניּה  י וֹ מיּ א , י)בּ סוֹ ף כה  (ויּ קרא 

וג וֹ מר. בּ ארץ דּ ר וֹ ר וּ קראתם

מל ,וּ בתּק וּ ן כּ ּס א בּ ספר  ל ' ְ◌ִ◌
לׁש וֹ נוֹ : גּ ד וֹ לוזה כּ ּמ ה 

ללמד חכמים  ּת למידי  על  ח יּ וּ ב
אם גּ ד וֹ ל  כּ ּמ ה וענׁש ם ק בּ לה,
אר וגוֹ רם ק בּ לה, לוֹ מדים  אינם

הגּ אלּ ה גּ ל וּ תא, מעכּ בים הם כּ י 
בּ ׁש עה  יעשׂ ה  כּ י  ליצלן , רחמנא
לּ א  מה הּק בּ לה בּ לּמ וּ ד אחת
ימים  חד ׁש  בּ לּמ וּ ד נעשׂ ה
כּ חּה  גּ דוֹ ל  כּ י הּת וֹ רה, בּ פׁש טי

ה גּ אלּ ה. לקרב

מל ,וּ בתּק וּ ן בּ כ ּס א ׁש ם מ"ב ְ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  לּמ וּ ד כּ י
עוֹ למוֹ ת, בּ וֹ נה בּ עלמא  בּ גירסא
וּ להבין ללמד  יזכּ ה אם  ׁש כּ ן  וכל 

יע שׂ ה אחד, מאמר ּפ רוּ ׁש  אפ לּ וּ 
מה אחת  בּ ׁש עה  למעלה  ּת ּק וּ ן בּ וֹ 
ׁש נה הּפ ׁש ט בּ לּמ וּ ד יע שׂ ה  לּ א
בּ ן ׁש הוּ א  ל וֹ  וּ מבטח  ּת מימה,

ה בּ א  דּ מלכּ א,ע וֹ לם היכלא מ בּ ני 
ה ּמ ל ּפ ני מרוֹ אי ויהיה
בּ מלכ וּ תא  ראׁש וֹ נה היּ וֹ ׁש בים

דּ רקיעא.

דּ רא,וּ מה אכׁש ר וכי א וֹ מרים  ַ◌
ׁש בּ דּ וֹ רוֹ ת  א דּ רבּ ה ,
נׁש מוֹ ת  להם ׁש הי וּ  הרא ׁש וֹ נים
גּ בוֹ הים, מּמ קוֹ מוֹ ת קדוֹ ׁש ים
בּ פׁש טי נׁש מתם  לטהר יכלוּ 

בּ עקבתאהּת וֹ רה, ועכׁש ו 
וגם נמ וּ כים נׁש מ וֹ ת  דּ מ ׁש יחא 
רחמנא החיצ וֹ נים הת גּ בּ ר וּ ת 
לטהר אפ ׁש ר אי ליצלן ,

הינוּ נׁש מת יקרים, בּ ס ּמ ים רק ם, 
הזּ הר לׁש וֹ ן  כּ י הּק ד וֹ ׁש , בּ זּ הר

לזה בּ פטּפ וּ ט מס גּ ל  אפי לּ וּ  
וּ בזה  בּ לגל וּ ג , ואפילּ וּ  לחוּ ד
הרע  מיּ צר רע מ כּ ל נׁש מר יהיה
ה זּ ה  בּ עוֹ לם רעים וּ מּמ קרים
הבּ א  בּ עוֹ לם וגם החמרי ,
הּק דוֹ ׁש  מזּ הר כּ נּ וֹ דע הרוּ חני,
בּ וּ צינא  רי"ט , דּ ף ּפ נחס ּפ רׁש ת
בּ כל  חכמתי ּה  דּ נהיר קדּ יׁש א

אבּ תריּה , דּ הווּ  בּ יאתדּ רין  עד 

מסכת
עירובי
– ס' ד
המש
ט"ז  אות

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה לאְִִִֵַַַַַַָֹ

ר בּ י ׁש ל ּת וֹ רה אוֹ ר ה גּ וֹ אל 
רב בּ אוֹ ר מאיר  יוֹ חאי בּ ן  ׁש מע וֹ ן

ישׂ ראל. נפׁש וֹ ת  להחי וֹ ת 

מאדכּ ןעל אדם  כּ ל יתח זּ ק ַ◌
לכל הּק ד וֹ ׁש  זהר  ללמד

כּ די י וֹ ם  בּ כל דּ ּפ ים ה' ה ּפ חוֹ ת
בּ ה וֹ ן וּ פ וּ רקנא חדוא ׁש יּ גרם 

ות ּת א, רצוֹ ן.לעילא יהי כּ ן  אמן 

זי"ע שׁ ורץ אהרן  רבּ י  בּ ן מאיר הר"ד ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ(צוּ את
◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמפידהייץ )

עסק  ל האר"י וכתבי ניות זהר עסק  אינ מי  רנד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹיז )
 ולח ה פה  מ הא  רתְִַַָָָ

האחר וֹ ן,בּ דּ וֹ ר ׁש אינוֹ ה זּ ה מי ַ◌
הזּ הר בּ ספר ע וֹ סק 
האר"י מרן וכתבי ותּק וּ נים 

לנּ פׁש , מ ּמ ׁש  ח יּ ים בּ ל וּ לה ׁש הם 
וּ בתלמוּ ד  וּ במ ׁש נה בּ מקרא 

ׁש כּ לוּ פוֹ סקים, נאמנה  ידע  
מפה ה וּ א  ׁש ע וֹ סק ּת וֹ רת וֹ 

עסק ולח וּ ץ , לוֹ  ואין כּ דוֹ אג , 
לנּ פׁש , והארה כּ לּ וֹ בּ חיּ ים והוּ א 

ור ּמ אוּ ת, עוֹ סק טע וּ ת ואינ וֹ  
ׁש ם, מאנׁש י  להיוֹ ת א לּ א בּ ּת וֹ רה
ה דּ וֹ ר  גּ ד וֹ ל וראׁש  רב להיוֹ ת 

הבּ ריּ וֹ ת , על  לוֹ וּ להשׂ ּת רר ואין  
בּ ח יּ ים... חלק  ולא חיּ ים 

אפׁש רוּ בדּ וֹ ר אי האחרוֹ ן הזּ ה ַ◌
ׁש כינּת א  להמ ׁש י
וכתבי ה זּ הר ידי  על אלּ א עליוֹ נה

הר בּ לבדמרן  ויטאל  ח יּ ים ב 
הּק ד ׁש , בּ ר וּ ח  וּ ב דּ וֹ ר ׁש נּ אמר וּ  

חיּ ים  החפץ האיׁש  מי  הזּ ה

יוֹ ם  לבלּ וֹ ת מבּ לי ימים אוֹ הב
עוֹ לם  ט וֹ ב לראוֹ ת קד ה בּ לּת י

הזּ ה, בּ עוֹ לם בּ ספרה בּ א יד בּ ק  
חיּ ים הרב  מרן וּ בכתבי ה זּ הר

בּ לבד בּ רוּ ח ויטאל ׁש נּ אמרוּ  
י"ט)ה ּק דׁש . ז ', עקב פּ רשׁ ת הבּ רכה (היכל ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

הר ׁש ענין הוּ א הכּ לים ׁש בירת  ִ◌ְ◌ַ◌
ׁש ל  הבּ ריאה סדרי לכל
כּ ל  נ ׁש ר ׁש  וּ בּה  ׁש נין, אלפי  ׁש ית 
מ ּט רת  האדם. עבוֹ דת  ענין 
הכּ לים  ׁש בירת בּ נ וֹ שׂ א העיּ וּ ן 
האמת  חכמת ל ּמ וּ ד  וּ מּט רת
להכניס  מנת  על הם  בּ כלל ,
חמרת  גּ דל את  האדם בּ מוּ דעוּ ת
ידי על ׁש עוֹ שׂ ה  הּק לקוּ לים

הּת ּק וּ ןעווֹ נוֹ תיו , גּ דל וּ לע ּמ תוֹ  
הּת וֹ רה ל ּמ וּ ד ידי על ה נּ ע שׂ ה
בּ ריאת ּת כלית ה ּמ צו וֹ ת . וקיּ וּ ם 
עם עב וּ ר היה העוֹ למ וֹ ת  כּ ל

הבּ ריאה ישׂ ראל. כּ חוֹ ת כּ ל 

מסכת
עירובי
ס"ב ד



ההרניני ְִֵַָֹ לב בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

ה ּת חּת וֹ ן , בּ אדם  ולכןכּ ל וּ לים 
וּ מע שׂ ה דּ בּ וּ ר מח ׁש בה  כּ ל
מ יּ שׂ ראל, נפ ׁש  ידי על ׁש נּ עשׂ ים 
הבּ ריאה כּ לל וּ ת  על  מ ׁש ּפ יעים 

בּ רכה, ׁש פע  אליה  אוֹ לה וֹ ריד 
ׁש ר ׁש  ו ׁש לוֹ ם. חס להפ
ׁש יּ ׁש  בּ זה  הוּ א  בּ אדם  הבּ חירה
כּ ח  הפכּ יּ ים , כּ חוֹ ת  ׁש ני בּ וֹ 
אחרא  הּס טרא וכח  הּק דה 
ׁש הם  לזה, זה מתנ גּ דים  ׁש הם
האדם  הרע. והיּ צר ה ּט וֹ ב היּ צר

וּ בוֹ  אלּ וּ , כּ חוֹ ת ב' בּ ין נמצא 
יג בּ ר. צד איזה להכריע היכלת
וכל  כּ לּ ּה  הבּ ריאה סדרי  כּ ל
ז וֹ  בּ בחירה ּת ל וּ יים העוֹ למוֹ ת ,
ולכן מיּ שׂ ראל , נפׁש  כּ ל  ׁש ל
הוּ א  י שׂ ראל נ ׁש מוֹ ת מסּפ ר

מיחדת, י ׁש בּ כוּ נה נפׁש  ׁש לּ כל 
העוֹ למ וֹ ת , בּ כל ּפ רט יּ ים ּת ּק וּ נים

נׁש מת ּה . ׁש ר ׁש  לפי

- א פּ תח - הכּ לים שׁ בירת נתיב שׁ ערים ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ(פּ תחי
אחרא)שׁ בירת לסטרא שׁ רשׁ  - הכּ לים ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌

האמת חכמת לד כלית ְְֱִִֶַַָָיח )

נלמדבּ פתח היאזה מה  ְ◌ֶ◌ַ◌
חכמת ל ּמ וּ ד ּת כלית 
בּ אה זוֹ  ׁש חכמה  ואמר  האמת ,
הׁש גּ חת וֹ   דּ ר להבין לנוּ  לעזר
את מנהיג ה וּ א  ואי יתבּ ר
ּפ י על  ּפ רטית בּ הׁש גּ חה  נבראיו
הבּ ריאה בּ מח ׁש בת  ׁש ּק בע  סדר
ה ּק ד וֹ ׁש ה בּ ּת וֹ רה  ה ּמ ׁש ּת ּק פת
ידי על   אי ולדעת  וּ במצווֹ תיה,
ית בּ ר רצ וֹ נוֹ  נׁש לם עב וֹ דתנוּ 
ׁש ד"י. בּ מלכוּ ת  ע וֹ לם לת ּק ן 
ׁש ּת כלית  מסבּ יר כן  כּ מוֹ 
ידבּ ק  ׁש האדם  היא, הבּ ריאה
, יתבּ ר רצוֹ נ וֹ  וייג לקוֹ נוֹ ,

מרצוֹ נ וֹ  היג  מה  ויקיּ ם 
האמּת י.

א) פּ תח - הצּ מצוּ ם נתיב שׁ ערים פּ תחי  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ(ספר 

אׁש רונוֹ דע ק בּ לה מ ּמ ארי  ְ◌ַ◌
ה וּ א כּ זוֹ  הּת וֹ רה ל ּמ וּ ד
ודבּ וּ ר דּ בּ וּ ר  וכל הּק לּפ וֹ ת. מזוֹ ן
ח וֹ טפין ּת כף  מ ּפ יו, ׁש ּמ וֹ ציא 
הרעוֹ ת כּ ּת וֹ ת  מיני  כּ ל א וֹ ת וֹ 
מ זּ ה ונבראין אחרא , והּס טרא 
כּ ן ועל  בּ ע וֹ לם. מ זּ יקין מיני
ה נּ ה כּ י  בּ זה  היטב  ראה אמר:
בּ רכה ה יּ וֹ ם  לפניכם נוֹ תן  אנכי
הּת וֹ רה ׁש ה וּ א  ׁש אנכי וּ קללה .
ׁש ּמ ה כּ פׁש וּ טוֹ , אפ לּ וּ  א וֹ  כּ נּ אמר 

מסכת
עירובי
ס"ד ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה לגְִִִֵַַַַַַָֹ

ה יּ וֹ ם, לפניכם נוֹ תן  אנכי 
מלּמ דם, ׁש הוּ א הּת וֹ רה כּ לוֹ מר 
והזּ הר וּ קללה . בּ רכה בּ וֹ  י ׁש 
וּ פ ׁש עים גּ דר מן לצאת היטב
וּ לה כּ נס ו ׁש ל וֹ ם . חס  בם, י כּ ׁש לוּ 
ולזה בם . ילכוּ  צ דּ יקים בּ גדר
, ה דּ ר מן וסרּת ם לה לּ ן  אמר
ּת ס וּ ר וּ . עצמ וֹ  הדּ ר מן כּ לוֹ מר 
ּת לכוּ  הּת וֹ רה דּ ר ידי  ׁש על
ּת שׂ ימ וּ  כּ ׁש לּ א עקלק לּ וֹ ת  ארח וֹ ת 
ואכן, כּ רא וּ י . לעשׂ וֹ תּה  עליה  לב
ה וּ א אני ולא אנכי אמר ׁש ּמ ה
הנּ אמר אנכי מ לּ ת על לרּמ ז

נאמרה ּת וֹ רה .בּ נתינת לּ א (וּ מה 

זכר וֹ נם חכמינוּ  כּ דרׁש וֹ ת הוּ א אני  ׁש ם

נעימה אמירה ק"ה.) (ׁש בּ ת לברכה

כּ תבית נפׁש י אנּ א א וֹ  יהיבא. כּ תיבה 

וכ וּ ') ישׂ ים יהבית   יתבּ ר והם . 
לׁש מּה  ּת וֹ רתוֹ  מלּ וֹ מדי חלקנוּ 
וצאצאי וצאצאינ וּ  אנחנ וּ  ונהיה 
י וֹ דעי כּ לּ נוּ  ישׂ ראל בּ ית   עּמ כּ ל
ועיּ ן ל ׁש מּה .  ּת וֹ רת ולוֹ מדי
מקוֹ מוֹ ת. בּ כ ּמ ה זה בּ חבּ וּ רנ וּ 
ׁש בּ ת  ׁש ל  סדּ וּ רוֹ  וּ בחבּ וּ רנ וּ 
א') ענף הביעי ׁש רׁש  הראׁש וֹ ן (בּ חלק

ענין  קצת הּת וֹ רהבּ ארנ וּ  לּמ וּ ד 
לׁש מ ּה .

יא) פּ רק - ראה פּ רשׁ ת חיּ ים מים ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ(בּ אר

הקמה א חלק   הלה לחכמת מבא  ספר ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָיט)

ּת םואי איׁש  לׁש למ וּ ת  לה גּ יע ְ◌ֵ◌
ל ּמ וּ ד ידי  על  יעקב? ׁש ל
ה נּ גלה ּת וֹ רת  ׁש ל  ּפ וֹ סק  בּ לּת י
וׁש וֹ ב, בּ רצוֹ א הנּ ס ּת ר  ותוֹ רת 

וק בּ לה. הרא ׁש וֹ נה הלכה כּ י  
גּ נ וּ זה  וה נ יּ ה בּ ארץ גּ לוּ יה 
אדם  בּ לב ויחוּ דן  בּ מים,

 ואי ידן . על  אחד ?ה נּ עשׂ ה 
איׁש  בּ יעקב נּ אמר  מה בּ קיּ וּ ם
אהלים  ׁש ני אהלים, יׁש ב ּת ם
והיינ וּ  הנּ זכּ רוֹ ת, ּת וֹ רוֹ ת  דּ ׁש ּת י

דּ בחינת  העינים  יח וּ ד ידי על
והאזנים  ׁש בּ כתב, ּת וֹ רה
הוּ א  ּפ ה , ׁש בּ על ּת וֹ רה דּ בחינת 
בּ רוּ ר  ידי  על הנּ עשׂ ה היּ חוּ ד
ׁש ּת יהן. מכּ ח הנּ עשׂ ה  ההלכה
ּת וֹ רה  ידי על יחוּ דן  וגל וּ י
ּת וֹ רת  הּס וֹ ד , ּת וֹ רת  הליׁש ית ,
אמצע  בּ לב ע ּק רּה  א ׁש ר הּק בּ לה 
ׁש מיעה  דּ ׁש מים, הּמ עלה
רא יּ ה  דּ ארץ והּמ ּט ה דּ אזנים.

דּ עינים.

מסכת
עירובי
ס"ו  ד



ההרניני ְִֵַָֹ לב בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

ה ּת חּת וֹ ן , בּ אדם  ולכןכּ ל וּ לים 
וּ מע שׂ ה דּ בּ וּ ר מח ׁש בה  כּ ל
מ יּ שׂ ראל, נפ ׁש  ידי על ׁש נּ עשׂ ים 
הבּ ריאה כּ לל וּ ת  על  מ ׁש ּפ יעים 

בּ רכה, ׁש פע  אליה  אוֹ לה וֹ ריד 
ׁש ר ׁש  ו ׁש לוֹ ם. חס להפ
ׁש יּ ׁש  בּ זה  הוּ א  בּ אדם  הבּ חירה
כּ ח  הפכּ יּ ים , כּ חוֹ ת  ׁש ני בּ וֹ 
אחרא  הּס טרא וכח  הּק דה 
ׁש הם  לזה, זה מתנ גּ דים  ׁש הם
האדם  הרע. והיּ צר ה ּט וֹ ב היּ צר

וּ בוֹ  אלּ וּ , כּ חוֹ ת ב' בּ ין נמצא 
יג בּ ר. צד איזה להכריע היכלת
וכל  כּ לּ ּה  הבּ ריאה סדרי  כּ ל
ז וֹ  בּ בחירה ּת ל וּ יים העוֹ למוֹ ת ,
ולכן מיּ שׂ ראל , נפׁש  כּ ל  ׁש ל
הוּ א  י שׂ ראל נ ׁש מוֹ ת מסּפ ר

מיחדת, י ׁש בּ כוּ נה נפׁש  ׁש לּ כל 
העוֹ למ וֹ ת , בּ כל ּפ רט יּ ים ּת ּק וּ נים

נׁש מת ּה . ׁש ר ׁש  לפי

- א פּ תח - הכּ לים שׁ בירת נתיב שׁ ערים ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ(פּ תחי
אחרא)שׁ בירת לסטרא שׁ רשׁ  - הכּ לים ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌

האמת חכמת לד כלית ְְֱִִֶַַָָיח )

נלמדבּ פתח היאזה מה  ְ◌ֶ◌ַ◌
חכמת ל ּמ וּ ד ּת כלית 
בּ אה זוֹ  ׁש חכמה  ואמר  האמת ,
הׁש גּ חת וֹ   דּ ר להבין לנוּ  לעזר
את מנהיג ה וּ א  ואי יתבּ ר
ּפ י על  ּפ רטית בּ הׁש גּ חה  נבראיו
הבּ ריאה בּ מח ׁש בת  ׁש ּק בע  סדר
ה ּק ד וֹ ׁש ה בּ ּת וֹ רה  ה ּמ ׁש ּת ּק פת
ידי על   אי ולדעת  וּ במצווֹ תיה,
ית בּ ר רצ וֹ נוֹ  נׁש לם עב וֹ דתנוּ 
ׁש ד"י. בּ מלכוּ ת  ע וֹ לם לת ּק ן 
ׁש ּת כלית  מסבּ יר כן  כּ מוֹ 
ידבּ ק  ׁש האדם  היא, הבּ ריאה
, יתבּ ר רצוֹ נ וֹ  וייג לקוֹ נוֹ ,

מרצוֹ נ וֹ  היג  מה  ויקיּ ם 
האמּת י.

א) פּ תח - הצּ מצוּ ם נתיב שׁ ערים פּ תחי  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ(ספר 

אׁש רונוֹ דע ק בּ לה מ ּמ ארי  ְ◌ַ◌
ה וּ א כּ זוֹ  הּת וֹ רה ל ּמ וּ ד
ודבּ וּ ר דּ בּ וּ ר  וכל הּק לּפ וֹ ת. מזוֹ ן
ח וֹ טפין ּת כף  מ ּפ יו, ׁש ּמ וֹ ציא 
הרעוֹ ת כּ ּת וֹ ת  מיני  כּ ל א וֹ ת וֹ 
מ זּ ה ונבראין אחרא , והּס טרא 
כּ ן ועל  בּ ע וֹ לם. מ זּ יקין מיני
ה נּ ה כּ י  בּ זה  היטב  ראה אמר:
בּ רכה ה יּ וֹ ם  לפניכם נוֹ תן  אנכי
הּת וֹ רה ׁש ה וּ א  ׁש אנכי וּ קללה .
ׁש ּמ ה כּ פׁש וּ טוֹ , אפ לּ וּ  א וֹ  כּ נּ אמר 

מסכת
עירובי
ס"ד ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה לגְִִִֵַַַַַַָֹ

ה יּ וֹ ם, לפניכם נוֹ תן  אנכי 
מלּמ דם, ׁש הוּ א הּת וֹ רה כּ לוֹ מר 
והזּ הר וּ קללה . בּ רכה בּ וֹ  י ׁש 
וּ פ ׁש עים גּ דר מן לצאת היטב
וּ לה כּ נס ו ׁש ל וֹ ם . חס  בם, י כּ ׁש לוּ 
ולזה בם . ילכוּ  צ דּ יקים בּ גדר
, ה דּ ר מן וסרּת ם לה לּ ן  אמר
ּת ס וּ ר וּ . עצמ וֹ  הדּ ר מן כּ לוֹ מר 
ּת לכוּ  הּת וֹ רה דּ ר ידי  ׁש על
ּת שׂ ימ וּ  כּ ׁש לּ א עקלק לּ וֹ ת  ארח וֹ ת 
ואכן, כּ רא וּ י . לעשׂ וֹ תּה  עליה  לב
ה וּ א אני ולא אנכי אמר ׁש ּמ ה
הנּ אמר אנכי מ לּ ת על לרּמ ז

נאמרה ּת וֹ רה .בּ נתינת לּ א (וּ מה 

זכר וֹ נם חכמינוּ  כּ דרׁש וֹ ת הוּ א אני  ׁש ם

נעימה אמירה ק"ה.) (ׁש בּ ת לברכה

כּ תבית נפׁש י אנּ א א וֹ  יהיבא. כּ תיבה 

וכ וּ ') ישׂ ים יהבית   יתבּ ר והם . 
לׁש מּה  ּת וֹ רתוֹ  מלּ וֹ מדי חלקנוּ 
וצאצאי וצאצאינ וּ  אנחנ וּ  ונהיה 
י וֹ דעי כּ לּ נוּ  ישׂ ראל בּ ית   עּמ כּ ל
ועיּ ן ל ׁש מּה .  ּת וֹ רת ולוֹ מדי
מקוֹ מוֹ ת. בּ כ ּמ ה זה בּ חבּ וּ רנ וּ 
ׁש בּ ת  ׁש ל  סדּ וּ רוֹ  וּ בחבּ וּ רנ וּ 
א') ענף הביעי ׁש רׁש  הראׁש וֹ ן (בּ חלק

ענין  קצת הּת וֹ רהבּ ארנ וּ  לּמ וּ ד 
לׁש מ ּה .

יא) פּ רק - ראה פּ רשׁ ת חיּ ים מים ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ(בּ אר

הקמה א חלק   הלה לחכמת מבא  ספר ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָיט)

ּת םואי איׁש  לׁש למ וּ ת  לה גּ יע ְ◌ֵ◌
ל ּמ וּ ד ידי  על  יעקב? ׁש ל
ה נּ גלה ּת וֹ רת  ׁש ל  ּפ וֹ סק  בּ לּת י
וׁש וֹ ב, בּ רצוֹ א הנּ ס ּת ר  ותוֹ רת 

וק בּ לה. הרא ׁש וֹ נה הלכה כּ י  
גּ נ וּ זה  וה נ יּ ה בּ ארץ גּ לוּ יה 
אדם  בּ לב ויחוּ דן  בּ מים,

 ואי ידן . על  אחד ?ה נּ עשׂ ה 
איׁש  בּ יעקב נּ אמר  מה בּ קיּ וּ ם
אהלים  ׁש ני אהלים, יׁש ב ּת ם
והיינ וּ  הנּ זכּ רוֹ ת, ּת וֹ רוֹ ת  דּ ׁש ּת י

דּ בחינת  העינים  יח וּ ד ידי על
והאזנים  ׁש בּ כתב, ּת וֹ רה
הוּ א  ּפ ה , ׁש בּ על ּת וֹ רה דּ בחינת 
בּ רוּ ר  ידי  על הנּ עשׂ ה היּ חוּ ד
ׁש ּת יהן. מכּ ח הנּ עשׂ ה  ההלכה
ּת וֹ רה  ידי על יחוּ דן  וגל וּ י
ּת וֹ רת  הּס וֹ ד , ּת וֹ רת  הליׁש ית ,
אמצע  בּ לב ע ּק רּה  א ׁש ר הּק בּ לה 
ׁש מיעה  דּ ׁש מים, הּמ עלה
רא יּ ה  דּ ארץ והּמ ּט ה דּ אזנים.

דּ עינים.

מסכת
עירובי
ס"ו  ד



ההרניני ְִֵַָֹ לד בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

לברכה ,וּ כטעם זכרוֹ נם אמרם , ְ◌ַ◌ַ◌
סברה כּ ל  על  בּ גּ מרא 
ה ּק דוֹ ׁש ים חכמיה  ׁש ל וּ סברה
מהם , וּ גדוֹ לים  למלאכים ה דּ וֹ מים 
דּ רבּ י אלּ י בּ א ּפ לוֹ ני, דּ רבּ י א לּ יבּ א 

לבּ וֹ  לפי וּ פרוּ ׁש וֹ  היאּפ לוֹ ני, ! 
בּ ין האמצעית  הליׁש ית ה נּ ק דּ ה 
ּפ ה ׁש בּ על ּת וֹ רה  דּ ׁש מים  העליוֹ נה 
ּת וֹ רה דּ ארץ  ה ּת ח ּת וֹ נה  וּ בין
הם ס וֹ ד גּ נ וּ ז וּ ב ּה  ׁש בּ כתב .
להתּפ ט ׁש יּ צטר הנּ וֹ רא  ואוֹ רוֹ 
כּ י למעלה , כּ מוֹ  למ ּט ה  וּ להאיר
ס וֹ ד  דּ ידן נק דּ וֹ ת הג' יתיחדוּ  אז
יציר"ה בּ ריא "ה עלמין ג '
ס וֹ ד  ּפ עמים ג' בּ בחינת  ע שׂ י"ה ,
דּ תכלית רפ "ח גּ ימטריּ א  יקו"ק 
ועליּ תם קדה  ניצ וֹ צי  בּ רוּ ר
ע וֹ לם ׁש ליטת  ׁש בּ זמן  מ נּ פילתם 
ה ּק דה , חיק  אל וחזרתם  ה ּת הוּ ,
עם להתיחד אדם  חוֹ זר וּ מּמ ילא 
היגיעה יח וּ ד כּ טעם , ק וֹ נוֹ 
יגיעה רפ "ח, גּ ימטריּ א והּמ ציאה 
מּס טרא מציאה  דּ ידן, מ ּס טרא 
ה לּ ב  וּ כטעם: ׁש מ וֹ . ית בּ ר דּ ידי ּה 
ט וֹ בה , ועין  ט וֹ בה  אזן  - אחד 

רפ "ח: גּ ימטריּ ה 

ׁש ם ויחוּ ד דּ עת  ׁש ל מּס טרא זה ְ◌ִ◌
ט וֹ "בגּ ימטריּ ה אקו"ק 

ּפ סוּ ק  ּת בוֹ ת בּ ראׁש י הרמ וּ ז 
את ו'מיםה'תא'בּ בראׁש ית: 

ידוֹ ,ה' על אחד ה נּ עשׂ ים ארץ, 
ה גּ דלים  הּמ ארת ׁש ני את סוֹ ד

ט"ז) א' ח וּ ׁש בּ ן(בּ ראׁש ית גּ ימטריּ ה 
יחוּ ד  סוֹ ד  דּ דין , כחוּ ׁש בּ ן  דּ דין 
וּ ׁש כינּת יּה , הוּ א בּ רי קוּ דׁש א 
ׁש מים  בּ חינת הוּ א בּ רי קוּ דׁש א 
בּ סוֹ ד  ארץ, בּ חינת וּ ׁש כינ ּת י ּה 
דּ חש האמוּ נה ויחוּ ד הז דּ הוּ ת 
יוֹ ם  דּ אוֹ ר והדּ עת דּ ארץ, לילה
חכמינ וּ  מדּ רׁש ת וכ יּ דוּ ע דּ ׁש מים,
על  ׁש בּ ת בּ מ ּס כת לברכה  זכר וֹ נם 
והיה  ו', ל"ג  בּ יׁש עיה ּפ סוּ ק
חכמת  י ׁש וּ עת חסן  עּת י אמוּ נת
ּת בוֹ ת  ו' ה בּ נ וּ י ּפ סוּ ק ודעת ,
הב' המיחדת החבּ וּ ר  וא"ו דּ אוֹ ת

לכן :ק  אׁש ר  דּ ידן, צוֹ ת 

האמוּ נה האמוּ נה ה ם: דּ עת ָ◌ֱ◌ָ◌
- ה ם  דּ עת
הם: דּ עת האמוּ נה בּ גימטר יּ ה:

הלכה לפיכ בּ התכּ לּ לוּ ת ְ◌ִ◌ָ◌
קבּ לה  וקבּ לה ,
הנּ ז כּ ר  סת "ר נקדּ וֹ ת  בּ ג ' והלכה,
יתבּ ר יחוּ ד וֹ  מתגּ לּ ה לעיל
העוֹ לוֹ ת  ּת בוֹ ת  ה' יחוּ ד  ׁש מוֹ ,
הבּ ל ּת י אחד  ּפ עמים  ג ' כּ מסּפ ר 

מסכת
עירובי
– ס"ז  ד
המש
י"ט אות

מסכת
עירובי
– ס"ח  ד
המש
י"ט אות

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה להְִִִֵַַַַַַָֹ

הן למּט ה הן  למעלה הן  מׁש ּת נּ ה
והינוּ : בּ אמצע.

יחוּ ד יחוּ ד - וההלכה: ה ּק בּ לה ִ◌
יחוּ ד  וה ּק בּ לה: ההלכה
- אחד  יקוק וההלכה : הּק בּ לה 
ההלכה  יחוּ ד  בּ גימטר יּ ה:
הּק בּ לה  יח וּ ד והּק בּ לה:
ההלכה  יח וּ ד וההלכה:

וה ּק בּ לה:

ׁש ּת ת גּ לּ הוּ ׁש למוּ ת היא זוֹ  ְ◌ֵ◌
אמן בּ ימינ וּ  בּ מהרה
כּ י קדׁש  דּ ׁש בּ ת ה ביעי בּ אלף
ג' גּ ימטריּ ה ׁש בּ ת  ה ביעי י וֹ ם 
ה וּ א אז כּ י ׁש כינה , ּפ עמים
נק דּ וֹ ת בּ ג ' י ׁש כּ ן ׁש מ וֹ  יתבּ ר
ּפ נ וּ י אתר  דּ לית בּ גלוּ י, דּ ידן

נחלת מיני ּה . ׁש ל הגּ לּ וּ י והינוּ  
מצרים  בּ לי נחלה יעקב
קר וֹ בוֹ  עם ישׂ ראל כּ י גּ ימטריּ ה
כּ ליו וסוֹ ד ׁש מוֹ , ית בּ ר
ישׂ ראל  לוי כּ הן  הּק דוֹ ׁש ים ,
ג ' וגימטריּ ה כּ לי . ּת בוֹ ת ראׁש י
בּ סתר  גּ ימטר יּ ה  אלּ וּ  ּת בוֹ ת 
י ׁש ב  לעיל הנּ זכּ ר ׁש בּ ּפ סוּ ק
נקדּ וֹ ת  הג ' כּ לל עליוֹ ן . בּ סתר

ּפ לא  וזה ידי!הנּ ז כּ ר וֹ ת, ועל 
ה נּ פלאים ׁש מ וֹ   ית בּ ר כּ ליו
ית בּ ר ׁש לּ וֹ  ה כּ ל  אי יתגּ לּ ה 

כּ ח ה ּמ חׁש ב וֹ ת  יח וּ ד  כּ י ׁש מ וֹ ,
כּ ח הּמ ע שׂ ים  אחד , א"ל ה ם
כּ ח וה דּ בּ וּ רים אחד א"ל  ה ם

אחד א "ל בּ גימטריּ א:יקוק  - 

הּס ליחה וּ מסּפ ר כּ מסּפ ר  זה ִ◌ְ◌ָ◌
וה כּ ּפ רה  הּמ חילה 
ּפ לאוֹ ת  הּת ׁש וּ בה כּ ח בּ צרוּ ף 

הם:

לעשׂ וֹ ת ללּמ דנוּ  האדם ׁש על ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ּת ׁש וּ בתוֹ  על  ּת ׁש וּ בה 
כּ ל  לוֹ  יתכּ ּפ ר  למען  הּק וֹ דמת,
ה נּ ז כּ רוֹ ת  בּ חינת  בּ ג ' עשׂ ה אׁש ר
האדם  על כּ י סתר, נקדּ וֹ ת דּ ג '
הּת ּק וּ ן על  ּת ּק וּ ן ּת מיד להוֹ סיף
אדם  לב כּ ּס וּ פי כּ י  הּק וֹ דם,
וּ להתקרב  להתעלּ וֹ ת היּ הוּ די 
אחר  קרוּ ב  ׁש מוֹ   יתבּ ר אליו 
ּת ׁש וּ בה  אוֹ תיּ וֹ ת לכן קרוּ ב.
החזרת  דּ הינ וּ  ה', ּת ׁש וּ ב אוֹ ת יּ וֹ ת
הפל  אני  ׁש ל  הּת חּת וֹ נה ידיעה 
אי"ן ׁש ל עליוֹ נה ידיעה אל
כּ י ה ם, אני  בּ חינת העליוֹ ן,
וכ נּ ז כּ ר. ׁש מוֹ  ית בּ ר בּ ידוֹ  הכּ ל 
ונ וֹ ראוֹ תיו נפלא וֹ תיו  וּ בג לּ וּ י
ויכסף  יׁש אף אם ׁש מ וֹ  ית בּ ר
נפׁש וֹ  לבּ וֹ  נימי בּ כל אליהן
חבּ וּ ר  קראתי לפיכ ונ ׁש מתוֹ .

בּ ׁש ם: זה קטן 



ההרניני ְִֵַָֹ לד בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

לברכה ,וּ כטעם זכרוֹ נם אמרם , ְ◌ַ◌ַ◌
סברה כּ ל  על  בּ גּ מרא 
ה ּק דוֹ ׁש ים חכמיה  ׁש ל וּ סברה
מהם , וּ גדוֹ לים  למלאכים ה דּ וֹ מים 
דּ רבּ י אלּ י בּ א ּפ לוֹ ני, דּ רבּ י א לּ יבּ א 

לבּ וֹ  לפי וּ פרוּ ׁש וֹ  היאּפ לוֹ ני, ! 
בּ ין האמצעית  הליׁש ית ה נּ ק דּ ה 
ּפ ה ׁש בּ על ּת וֹ רה  דּ ׁש מים  העליוֹ נה 
ּת וֹ רה דּ ארץ  ה ּת ח ּת וֹ נה  וּ בין
הם ס וֹ ד גּ נ וּ ז וּ ב ּה  ׁש בּ כתב .
להתּפ ט ׁש יּ צטר הנּ וֹ רא  ואוֹ רוֹ 
כּ י למעלה , כּ מוֹ  למ ּט ה  וּ להאיר
ס וֹ ד  דּ ידן נק דּ וֹ ת הג' יתיחדוּ  אז
יציר"ה בּ ריא "ה עלמין ג '
ס וֹ ד  ּפ עמים ג' בּ בחינת  ע שׂ י"ה ,
דּ תכלית רפ "ח גּ ימטריּ א  יקו"ק 
ועליּ תם קדה  ניצ וֹ צי  בּ רוּ ר
ע וֹ לם ׁש ליטת  ׁש בּ זמן  מ נּ פילתם 
ה ּק דה , חיק  אל וחזרתם  ה ּת הוּ ,
עם להתיחד אדם  חוֹ זר וּ מּמ ילא 
היגיעה יח וּ ד כּ טעם , ק וֹ נוֹ 
יגיעה רפ "ח, גּ ימטריּ א והּמ ציאה 
מּס טרא מציאה  דּ ידן, מ ּס טרא 
ה לּ ב  וּ כטעם: ׁש מ וֹ . ית בּ ר דּ ידי ּה 
ט וֹ בה , ועין  ט וֹ בה  אזן  - אחד 

רפ "ח: גּ ימטריּ ה 

ׁש ם ויחוּ ד דּ עת  ׁש ל מּס טרא זה ְ◌ִ◌
ט וֹ "בגּ ימטריּ ה אקו"ק 

ּפ סוּ ק  ּת בוֹ ת בּ ראׁש י הרמ וּ ז 
את ו'מיםה'תא'בּ בראׁש ית: 

ידוֹ ,ה' על אחד ה נּ עשׂ ים ארץ, 
ה גּ דלים  הּמ ארת ׁש ני את סוֹ ד

ט"ז) א' ח וּ ׁש בּ ן(בּ ראׁש ית גּ ימטריּ ה 
יחוּ ד  סוֹ ד  דּ דין , כחוּ ׁש בּ ן  דּ דין 
וּ ׁש כינּת יּה , הוּ א בּ רי קוּ דׁש א 
ׁש מים  בּ חינת הוּ א בּ רי קוּ דׁש א 
בּ סוֹ ד  ארץ, בּ חינת וּ ׁש כינ ּת י ּה 
דּ חש האמוּ נה ויחוּ ד הז דּ הוּ ת 
יוֹ ם  דּ אוֹ ר והדּ עת דּ ארץ, לילה
חכמינ וּ  מדּ רׁש ת וכ יּ דוּ ע דּ ׁש מים,
על  ׁש בּ ת בּ מ ּס כת לברכה  זכר וֹ נם 
והיה  ו', ל"ג  בּ יׁש עיה ּפ סוּ ק
חכמת  י ׁש וּ עת חסן  עּת י אמוּ נת
ּת בוֹ ת  ו' ה בּ נ וּ י ּפ סוּ ק ודעת ,
הב' המיחדת החבּ וּ ר  וא"ו דּ אוֹ ת

לכן :ק  אׁש ר  דּ ידן, צוֹ ת 

האמוּ נה האמוּ נה ה ם: דּ עת ָ◌ֱ◌ָ◌
- ה ם  דּ עת
הם: דּ עת האמוּ נה בּ גימטר יּ ה:

הלכה לפיכ בּ התכּ לּ לוּ ת ְ◌ִ◌ָ◌
קבּ לה  וקבּ לה ,
הנּ ז כּ ר  סת "ר נקדּ וֹ ת  בּ ג ' והלכה,
יתבּ ר יחוּ ד וֹ  מתגּ לּ ה לעיל
העוֹ לוֹ ת  ּת בוֹ ת  ה' יחוּ ד  ׁש מוֹ ,
הבּ ל ּת י אחד  ּפ עמים  ג ' כּ מסּפ ר 

מסכת
עירובי
– ס"ז  ד
המש
י"ט אות

מסכת
עירובי
– ס"ח  ד
המש
י"ט אות

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה להְִִִֵַַַַַַָֹ

הן למּט ה הן  למעלה הן  מׁש ּת נּ ה
והינוּ : בּ אמצע.

יחוּ ד יחוּ ד - וההלכה: ה ּק בּ לה ִ◌
יחוּ ד  וה ּק בּ לה: ההלכה
- אחד  יקוק וההלכה : הּק בּ לה 
ההלכה  יחוּ ד  בּ גימטר יּ ה:
הּק בּ לה  יח וּ ד והּק בּ לה:
ההלכה  יח וּ ד וההלכה:

וה ּק בּ לה:

ׁש ּת ת גּ לּ הוּ ׁש למוּ ת היא זוֹ  ְ◌ֵ◌
אמן בּ ימינ וּ  בּ מהרה
כּ י קדׁש  דּ ׁש בּ ת ה ביעי בּ אלף
ג' גּ ימטריּ ה ׁש בּ ת  ה ביעי י וֹ ם 
ה וּ א אז כּ י ׁש כינה , ּפ עמים
נק דּ וֹ ת בּ ג ' י ׁש כּ ן ׁש מ וֹ  יתבּ ר
ּפ נ וּ י אתר  דּ לית בּ גלוּ י, דּ ידן

נחלת מיני ּה . ׁש ל הגּ לּ וּ י והינוּ  
מצרים  בּ לי נחלה יעקב
קר וֹ בוֹ  עם ישׂ ראל כּ י גּ ימטריּ ה
כּ ליו וסוֹ ד ׁש מוֹ , ית בּ ר
ישׂ ראל  לוי כּ הן  הּק דוֹ ׁש ים ,
ג ' וגימטריּ ה כּ לי . ּת בוֹ ת ראׁש י
בּ סתר  גּ ימטר יּ ה  אלּ וּ  ּת בוֹ ת 
י ׁש ב  לעיל הנּ זכּ ר ׁש בּ ּפ סוּ ק
נקדּ וֹ ת  הג ' כּ לל עליוֹ ן . בּ סתר

ּפ לא  וזה ידי!הנּ ז כּ ר וֹ ת, ועל 
ה נּ פלאים ׁש מ וֹ   ית בּ ר כּ ליו
ית בּ ר ׁש לּ וֹ  ה כּ ל  אי יתגּ לּ ה 

כּ ח ה ּמ חׁש ב וֹ ת  יח וּ ד  כּ י ׁש מ וֹ ,
כּ ח הּמ ע שׂ ים  אחד , א"ל ה ם
כּ ח וה דּ בּ וּ רים אחד א"ל  ה ם

אחד א "ל בּ גימטריּ א:יקוק  - 

הּס ליחה וּ מסּפ ר כּ מסּפ ר  זה ִ◌ְ◌ָ◌
וה כּ ּפ רה  הּמ חילה 
ּפ לאוֹ ת  הּת ׁש וּ בה כּ ח בּ צרוּ ף 

הם:

לעשׂ וֹ ת ללּמ דנוּ  האדם ׁש על ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ּת ׁש וּ בתוֹ  על  ּת ׁש וּ בה 
כּ ל  לוֹ  יתכּ ּפ ר  למען  הּק וֹ דמת,
ה נּ ז כּ רוֹ ת  בּ חינת  בּ ג ' עשׂ ה אׁש ר
האדם  על כּ י סתר, נקדּ וֹ ת דּ ג '
הּת ּק וּ ן על  ּת ּק וּ ן ּת מיד להוֹ סיף
אדם  לב כּ ּס וּ פי כּ י  הּק וֹ דם,
וּ להתקרב  להתעלּ וֹ ת היּ הוּ די 
אחר  קרוּ ב  ׁש מוֹ   יתבּ ר אליו 
ּת ׁש וּ בה  אוֹ תיּ וֹ ת לכן קרוּ ב.
החזרת  דּ הינ וּ  ה', ּת ׁש וּ ב אוֹ ת יּ וֹ ת
הפל  אני  ׁש ל  הּת חּת וֹ נה ידיעה 
אי"ן ׁש ל עליוֹ נה ידיעה אל
כּ י ה ם, אני  בּ חינת העליוֹ ן,
וכ נּ ז כּ ר. ׁש מוֹ  ית בּ ר בּ ידוֹ  הכּ ל 
ונ וֹ ראוֹ תיו נפלא וֹ תיו  וּ בג לּ וּ י
ויכסף  יׁש אף אם ׁש מ וֹ  ית בּ ר
נפׁש וֹ  לבּ וֹ  נימי בּ כל אליהן
חבּ וּ ר  קראתי לפיכ ונ ׁש מתוֹ .

בּ ׁש ם: זה קטן 



ההרניני ְִֵַָֹ לו בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

הלה:הקמת לחכמת ערי ְְְְִַַַַָָָָָ

בּ הת בּ וֹ ננוּ תּכ י ל ּמ וּ דּה  ידי  על ִ◌
יגּ יע ה נּ פלאים  בּ סוֹ דוֹ תיה
בּ תכלית ּת ּק וּ נוֹ  ל ׁש למ וּ ת  אדם 

גּ אות וֹ  בּ ּט וּ לּה בּ ּט וּ ל  וּ לע ּמ ת  ! 
ה נּ ז כּ ר נקדּ וֹ ת  בּ ג' הענוה ּת ת גּ לּ ה
דּ בּ וּ רים דּ מחׁש ב וֹ ת  לעיל
ית בּ ר ׁש לּ וֹ  ה כּ ל  כּ י  וּ מע שׂ ים ,
מ"ם "ה ּס מ ותת בּ ּט ל ׁש מ וֹ .
גּ ימטר יּ ה ענוה כּ י  הרׁש ע ,

ויע שׂ ה: סמא "ל 
ח יּ ים:ענוה ּפ עמים  ז ' – ֲ◌ָ◌ָ◌
-ענוה ח יּ ים ּפ עמים ז' - ֲ◌ָ◌ָ◌

גּ ימטריּ ה:
ח יּ ים:ענוה ּפ עמים  ז ' - ֲ◌ָ◌ָ◌

דּ עוֹ לם ּכ י מ"ק הז' בּ נפילת ִ◌
ז' הּמ ות הת ּפ טה הּת הוּ 

דּ עצם  ה ּת ּק וּ ן וכאן  ּפ עמים,
הח יּ ים:

-ספר ה ּק בּ לה לחכמת  מבוֹ א  ֵ◌ֶ◌
הקדּ מה  א  חלק

לעזר וספר בּ כ וּ נה  כּ תבּת יו זה ְ◌ֵ◌ֶ◌
אׁש ר  קט נּ ים לאנ ׁש ים
ה ם, לקרבת ה נּ כספים כּ ערכּ י 
יתבּ ר הם י ׁש ּפ יע וּ למען 
למען ה נּ וֹ רא מאוֹ רוֹ  ועלי  עליהם
ה ּק דוֹ ׁש ה  ּת וֹ רה  בּ דר נל
טוֹ בים  וּ מעשׂ ים בּ תׁש וּ בה 
יהי כּ ן  אמן רצוֹ נוֹ , קיּ וּ ם  בּ תכלית

רצוֹ ן :
הקדּ מה) א חלק - הקּ בּ לה לחכמת מבוֹ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ(ספר 

לתקה פ ה לז אחרנה הד חכמת התת ער  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָכ)
דה ְְֵַָֻדבקת

וה פל,אמר ה נּ בזה  הּמ ר , ָ◌ַ◌
ּת צמח, מארץ אמת 
אדם  חר ּפ ת מארץ, ו ׁש פלּת י 
ונרקב, נפסד גּ רעין עם, וּ בז וּ י 
לזרע  קד ׁש , זרע יצמח וּ מּמ נּ וּ 
לבבוֹ ת  להלהיב החיּ ים, בּ אוֹ ר 
ולעבוֹ דה  לתוֹ רה י שׂ ראל
מתוּ קה  ה ּפ נימית, בּ חכמה

עינים  מאירת צוּ ף, ונפת מדּ בׁש 
גּ נוּ זה, חמ וּ דה  נפׁש , וּ מׁש יבת
לנּ פׁש , וט וֹ ב לעינים האוֹ ר מת וֹ ק 
ט וֹ בוֹ ת בּ מ דּ וֹ ת  וּ להאירּה  לזכּ כּה 
ה גּ נוּ ז, א וֹ ר  טעם  לטעם ויׁש רוֹ ת
ידי על  הזּ ה, בּ ע וֹ לם  ה בּ א  ע וֹ לם
רעיא וה ּת ּק וּ נים , ה זּ הר חכמת 

הּמ דּ וֹ ת מהימנא... למזּ ג  

מסכת
עירובי
– ע "א  ד
המש
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מסכת
עירובי
ע "ב  ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה לזְִִִֵַַַַַַָֹ

וׁש פלוּ ת  ענוה , ּהזּ כּ ו בּ תכלית
צד  על בּ הם וללמד אמת, הרוּ ח
וּ לז כּ כּה .. הנּ פׁש  להאיר ה כּ וּ נה

ה זּ אתועּק ר החכמה  התגּ לּ וּ ת ְ◌ִ◌ַ◌
א לּ א היה לא  בּ דוֹ רנוּ 
לזכּ כּה  הנּ פ ׁש , על  להאיר 
ויראה אהבה  וּ דבקוּ ת, בּ ת ׁש וּ קה 

וענוה , וטהרה  ולא בּ קדה 
מפה  וּ מקבּ ל חוֹ קר  להיוֹ ת 
האוֹ ר  התגּ לּ וּ ת  כּ י  ולח וּ ץ...
להאיר  היה בּ ימינוּ  הזּ ה הצּ פוּ ן

נפׁש נוּ  ועל  מאּת נוּ עלינ וּ  להסיר 
הרעוֹ ת... ותאו וֹ ת  ה זּ המה  כּ ל
רעוֹ ת, מ דּ וֹ ת  הּק וֹ צים, וּ להסיר 
רעהוּ , על והשׂ ּת ררוּ ת גּ אוה
הם  אׁש ר רעוֹ ת, מדּ וֹ ת ויתר
ושׂ נאה  קנאה  בּ עינינ וּ , לשׂ כּ ים

רעוֹ ת, זהואהבוֹ ת כּ ל א ׁש ר  
על ה ּמ איר  לא וֹ ר ונע שׂ ה   ּנזדּ כ

מ דּ ב ׁש  הּמ ת וּ קה חכמה ל ּמ וּ ד
ליחד א וֹ ר ּה , לה יג בּ כוּ נה 
בּ יח וּ דא ה וּ א  בּ רי ק וּ ד ׁש א

ׁש לים.
(מצווֹ תי נתיב ספר  המח בּ ר ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ(הקדּ מת

צרייתבּ ר ה ם את  לעבד ָ◌ִ◌
וּ בדבקוּ ת  בּ שׂ מחה
לה יג הדּ עת, בּ הרחבת
את  המחיּ ה  חכמה, עד מּמ לכ וּ ת
קדוֹ ׁש ים  מחין  להיג  כּ לּ ם ,
לפי אחד כּ ל  דּ ׁש מע ּת א, וחדותא 

הּת וֹ רה , מאוֹ ר  ט וֹ עם כּ ימעשׂ יו  
מ ׁש ניוֹ ת וּ פרק גּ מרא דּ ף כּ ל
ספר וּ בפרט הנּ פ ׁש , מ ּמ ׁש  מח יּ ה 

כּ לּ ם , על  ע וֹ לה ולעשׂ וֹ ת ה זּ הר  
כּ י כּ ל , וּ מרב בּ שׂ מחה הּמ צווֹ ת
נפׁש נ וּ , וחיּ וּ ת  חיּ ינ וּ  מ ּמ ׁש  הם

כּ ל. מרב מּמ ׁש י, ותענ וּ ג  חיּ וּ ת 
ד ') עּמ וּ ד  קצ"ט דּ ף משׁ פּ טים פּ ר שׁ ת הבּ רכה ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ(היכל 

קדה  מחי לענוה  כיז הד  לד ידי על ְְֲִִִִֵַַַָָָֹֻכא)

ל ּמ וּ ד העּק ר ׁש עּק ר  אחי , ּת דע ָ◌ִ◌ָ◌
ה זּ ה  בּ זּ מן  ׁש נּ ת גּ לּ ה זה 

ואוֹ ר בּ  בּ הירוּ ת  ּכ כל 
ׁש הרע  מחמת הוּ א והת ּפ טוּ ת
ישׂ ראל  וּ כנסת מאד גּ וֹ בר 

 ּנזדּ כ זה וּ בלּמ וּ ד נ וֹ פלת,
ל ּמ וּ דהנּ פׁש . בּ עת  וּ באמת, 

הזּ הר ספר  וּ בפרט  ה ּס וֹ דוֹ ת ,
הנּ פ ׁש , מאיר ידיוהּת ּק וּ נים ועל 

הּמ צווֹ ת  כּ וּ נת וידיעת  לּמ וּ ד
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ההרניני ְִֵַָֹ לו בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

הלה:הקמת לחכמת ערי ְְְְִַַַַָָָָָ

בּ הת בּ וֹ ננוּ תּכ י ל ּמ וּ דּה  ידי  על ִ◌
יגּ יע ה נּ פלאים  בּ סוֹ דוֹ תיה
בּ תכלית ּת ּק וּ נוֹ  ל ׁש למ וּ ת  אדם 

גּ אות וֹ  בּ ּט וּ לּה בּ ּט וּ ל  וּ לע ּמ ת  ! 
ה נּ ז כּ ר נקדּ וֹ ת  בּ ג' הענוה ּת ת גּ לּ ה
דּ בּ וּ רים דּ מחׁש ב וֹ ת  לעיל
ית בּ ר ׁש לּ וֹ  ה כּ ל  כּ י  וּ מע שׂ ים ,
מ"ם "ה ּס מ ותת בּ ּט ל ׁש מ וֹ .
גּ ימטר יּ ה ענוה כּ י  הרׁש ע ,

ויע שׂ ה: סמא "ל 
ח יּ ים:ענוה ּפ עמים  ז ' – ֲ◌ָ◌ָ◌
-ענוה ח יּ ים ּפ עמים ז' - ֲ◌ָ◌ָ◌

גּ ימטריּ ה:
ח יּ ים:ענוה ּפ עמים  ז ' - ֲ◌ָ◌ָ◌

דּ עוֹ לם ּכ י מ"ק הז' בּ נפילת ִ◌
ז' הּמ ות הת ּפ טה הּת הוּ 

דּ עצם  ה ּת ּק וּ ן וכאן  ּפ עמים,
הח יּ ים:

-ספר ה ּק בּ לה לחכמת  מבוֹ א  ֵ◌ֶ◌
הקדּ מה  א  חלק

לעזר וספר בּ כ וּ נה  כּ תבּת יו זה ְ◌ֵ◌ֶ◌
אׁש ר  קט נּ ים לאנ ׁש ים
ה ם, לקרבת ה נּ כספים כּ ערכּ י 
יתבּ ר הם י ׁש ּפ יע וּ למען 
למען ה נּ וֹ רא מאוֹ רוֹ  ועלי  עליהם
ה ּק דוֹ ׁש ה  ּת וֹ רה  בּ דר נל
טוֹ בים  וּ מעשׂ ים בּ תׁש וּ בה 
יהי כּ ן  אמן רצוֹ נוֹ , קיּ וּ ם  בּ תכלית

רצוֹ ן :
הקדּ מה) א חלק - הקּ בּ לה לחכמת מבוֹ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ(ספר 

לתקה פ ה לז אחרנה הד חכמת התת ער  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָכ)
דה ְְֵַָֻדבקת

וה פל,אמר ה נּ בזה  הּמ ר , ָ◌ַ◌
ּת צמח, מארץ אמת 
אדם  חר ּפ ת מארץ, ו ׁש פלּת י 
ונרקב, נפסד גּ רעין עם, וּ בז וּ י 
לזרע  קד ׁש , זרע יצמח וּ מּמ נּ וּ 
לבבוֹ ת  להלהיב החיּ ים, בּ אוֹ ר 
ולעבוֹ דה  לתוֹ רה י שׂ ראל
מתוּ קה  ה ּפ נימית, בּ חכמה

עינים  מאירת צוּ ף, ונפת מדּ בׁש 
גּ נוּ זה, חמ וּ דה  נפׁש , וּ מׁש יבת
לנּ פׁש , וט וֹ ב לעינים האוֹ ר מת וֹ ק 
ט וֹ בוֹ ת בּ מ דּ וֹ ת  וּ להאירּה  לזכּ כּה 
ה גּ נוּ ז, א וֹ ר  טעם  לטעם ויׁש רוֹ ת
ידי על  הזּ ה, בּ ע וֹ לם  ה בּ א  ע וֹ לם
רעיא וה ּת ּק וּ נים , ה זּ הר חכמת 

הּמ דּ וֹ ת מהימנא... למזּ ג  

מסכת
עירובי
– ע "א  ד
המש
י"ט אות
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ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה לזְִִִֵַַַַַַָֹ

וׁש פלוּ ת  ענוה , ּהזּ כּ ו בּ תכלית
צד  על בּ הם וללמד אמת, הרוּ ח
וּ לז כּ כּה .. הנּ פׁש  להאיר ה כּ וּ נה

ה זּ אתועּק ר החכמה  התגּ לּ וּ ת ְ◌ִ◌ַ◌
א לּ א היה לא  בּ דוֹ רנוּ 
לזכּ כּה  הנּ פ ׁש , על  להאיר 
ויראה אהבה  וּ דבקוּ ת, בּ ת ׁש וּ קה 

וענוה , וטהרה  ולא בּ קדה 
מפה  וּ מקבּ ל חוֹ קר  להיוֹ ת 
האוֹ ר  התגּ לּ וּ ת  כּ י  ולח וּ ץ...
להאיר  היה בּ ימינוּ  הזּ ה הצּ פוּ ן

נפׁש נוּ  ועל  מאּת נוּ עלינ וּ  להסיר 
הרעוֹ ת... ותאו וֹ ת  ה זּ המה  כּ ל
רעוֹ ת, מ דּ וֹ ת  הּק וֹ צים, וּ להסיר 
רעהוּ , על והשׂ ּת ררוּ ת גּ אוה
הם  אׁש ר רעוֹ ת, מדּ וֹ ת ויתר
ושׂ נאה  קנאה  בּ עינינ וּ , לשׂ כּ ים

רעוֹ ת, זהואהבוֹ ת כּ ל א ׁש ר  
על ה ּמ איר  לא וֹ ר ונע שׂ ה   ּנזדּ כ

מ דּ ב ׁש  הּמ ת וּ קה חכמה ל ּמ וּ ד
ליחד א וֹ ר ּה , לה יג בּ כוּ נה 
בּ יח וּ דא ה וּ א  בּ רי ק וּ ד ׁש א

ׁש לים.
(מצווֹ תי נתיב ספר  המח בּ ר ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ(הקדּ מת

צרייתבּ ר ה ם את  לעבד ָ◌ִ◌
וּ בדבקוּ ת  בּ שׂ מחה
לה יג הדּ עת, בּ הרחבת
את  המחיּ ה  חכמה, עד מּמ לכ וּ ת
קדוֹ ׁש ים  מחין  להיג  כּ לּ ם ,
לפי אחד כּ ל  דּ ׁש מע ּת א, וחדותא 

הּת וֹ רה , מאוֹ ר  ט וֹ עם כּ ימעשׂ יו  
מ ׁש ניוֹ ת וּ פרק גּ מרא דּ ף כּ ל
ספר וּ בפרט הנּ פ ׁש , מ ּמ ׁש  מח יּ ה 

כּ לּ ם , על  ע וֹ לה ולעשׂ וֹ ת ה זּ הר  
כּ י כּ ל , וּ מרב בּ שׂ מחה הּמ צווֹ ת
נפׁש נ וּ , וחיּ וּ ת  חיּ ינ וּ  מ ּמ ׁש  הם

כּ ל. מרב מּמ ׁש י, ותענ וּ ג  חיּ וּ ת 
ד ') עּמ וּ ד  קצ"ט דּ ף משׁ פּ טים פּ ר שׁ ת הבּ רכה ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ(היכל 

קדה  מחי לענוה  כיז הד  לד ידי על ְְֲִִִִֵַַַָָָֹֻכא)

ל ּמ וּ ד העּק ר ׁש עּק ר  אחי , ּת דע ָ◌ִ◌ָ◌
ה זּ ה  בּ זּ מן  ׁש נּ ת גּ לּ ה זה 

ואוֹ ר בּ  בּ הירוּ ת  ּכ כל 
ׁש הרע  מחמת הוּ א והת ּפ טוּ ת
ישׂ ראל  וּ כנסת מאד גּ וֹ בר 

 ּנזדּ כ זה וּ בלּמ וּ ד נ וֹ פלת,
ל ּמ וּ דהנּ פׁש . בּ עת  וּ באמת, 

הזּ הר ספר  וּ בפרט  ה ּס וֹ דוֹ ת ,
הנּ פ ׁש , מאיר ידיוהּת ּק וּ נים ועל 

הּמ צווֹ ת  כּ וּ נת וידיעת  לּמ וּ ד
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ההרניני ְִֵַָֹ לח בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

עליוֹ נים ... בּ ׁש ר ׁש ים  מעוֹ רר
א וֹ ר רב בּ עלּ וּ י למ ּט ה ויאירוּ 

גּ ד וֹ ל...

ה ּמ צוה וּ בעת עוֹ שׂ ה ׁש אּת ה  ְ◌ֵ◌
בּ הכנעה  מכוּ ן אּת ה 
למעלה  לעוֹ רר וּ באימה ,
ּפ י על  אף וה ּמ חין , הּמ ּק יפין 
לא  מה וּ ת, ׁש וּ ם י וֹ דע אּת ה  ׁש אין 
בּ ׁש וּ ם  ולא בּ מחין ולא בּ מּק יפין
בּ ידיעת כן  ּפ י על  אף דּ בר...

מציאוּ תם , את מעוֹ רר  אףא ּת ה 
 נמ ׁש מהוּ תם  יוֹ דע  ׁש אינ
את עוֹ בד  וא ּת ה  גּ ד וֹ ל , אוֹ ר  אלי
מ ּמ ׁש  לבב  וּ בט וּ ב  בּ שׂ מחה  ה ם
הּמ איר א וֹ ר  בּ גדל כּ ל, מרב

. עלי

ה זּ הר,וּ בפרט ספר ל ּמ וּ ד בּ עת  ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש וֹ רה ה כינה ׁש ּמ ּמ ׁש 
מאיר ה וּ א   ּבּ ר ו וה ּק דוֹ ׁש  עלי

וח יּ וּ ת, אוֹ ר  ׁש ּת היה עלי וּ בלבד 
ׁש ּת ז כּ ה  ועוֹ ד, בּ אמת . הכנעה ל
עפר  להיוֹ ת  זה לּמ וּ ד ידי  על
וחרוּ פים  יּס וּ רים ולסבּ ל ואפר 
 בּ עיני ׁש ּת היה עקב, ודיׁש וֹ ת 
דּ ׁש ין ׁש הכּ ל  הּת חּת וֹ נה כּ אסקּפ ה 
ל יעזר  ית בּ ר והם  ,עלי
הּק דה  ׁש ל ה ּמ חין  בּ הרחבת
ּת ר גּ יׁש  ׁש לּ א הכינה, זיו  וּ בנעם
כּ לל  הר גּ ׁש  ׁש וּ ם אלּ ה מכּ ל 
הדּ עת  הרחבת  אלּ א וּ כלל,

א וֹ רוהּמ חין זיו  נעם ממחת 
. עלי ׁש יּ ׁש רה  ׁש כינת וֹ 

ב ')( אוֹ ת א' שׁ ביל ה יּ חוּ ד , נתיב קאמארנא, מצווֹ תי ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְנתיב

הרע   ול   ח נאת מינת , נגד  מג תרה  נס ר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָכב )

יכ וֹ ליןבּ דּ וֹ רוֹ ת הי וּ  הרא ׁש וֹ נים  ַ◌
ׁש למוּ ת להיג 

רב נפׁש ם ,  ּבּ זכּ ו להתלהב 
עצמם  על  להמׁש י וּ בקדה 
בּ אוֹ ר  הכינה אוֹ ר  זיו נעם
ויראה  בּ דבקוּ ת וצח עליוֹ ן 

והכּ ל  ּפ ׁש טוּ תואהבה, ידי על  
נגלה,הּת וֹ רה, ּפ ה ׁש בּ על  ּת וֹ רה 

דּ מ ׁש יחא, עקב וֹ ת  זה בּ דוֹ ר אבל 

וחצּפ א  וּ מתנ א גּ וֹ בר  ׁש הרע
מןיסגּ י... עלינוּ  יגן מי  

הּמ ח ׁש יכים הרע וֹ ת  ה ּק לּפ וֹ ת 
והכל . נגלית הא וֹ ר  ידי ועל 

כּ זה  בּ דוֹ ר  אפׁש ר  אי הּת וֹ רה
 ּכ כּ ל להלהיב ּפ נים בּ אין 
בּ דביקה  ה ּמ שׂ כּ לת נפׁש 
והמקטרגים  ׁש הרע וחׁש יקה,
עוֹ ד  ולא מת גּ בּ רין , הרוּ חנ יּ ים

מסכת
עירובי
– ע"ו  ד
המש
כ "א אות

מסכת
עירובי
ע "ז   ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה לטְִִִֵַַַַַַָֹ

מתל בּ ׁש ים  ׁש הם אלּ א 
ׁש הם  רב בּ ערב בּ ג ׁש מיּ וּ ת 
וגוֹ בר  וּ מוֹ ׁש ל הרבּ ים,
חנּ ם  ו שׂ נאת וּ מינ וּ ת  אּפ יקוֹ רסוּ ת
ׁש הוּ א  מי וכל הרע , ולׁש וֹ ן 

בּ יוֹ תר. גּ וֹ בר בּ י וֹ תר חצוּ ף

זיוולוּ לא נעם  ערבוּ ת  מתיקוּ ת  ְ◌ֵ◌
והּת ּק וּ נים ה זּ הר לׁש וֹ ן

מרן, לנּ פ ׁש וכתבי הּמ אירין 
הדּ עת  וּ מיׁש בין  הּמ שׂ כּ לת

עינים , וּ מאירת  לב לאמשׂ ּמ חת  
מרב להאיר  בּ אפׁש ר וּ ת  היה 

מרׁש עים דּ עת וחלי ׁש וּ ת  ה צּ רוֹ ת 
וא ּפ יק וֹ רסים. הּמ ינים 

ה גּ נ וּ זאחיולכן אוֹ ר וּ רא וּ  טעמ וּ  ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ זּ הר ׁש יּ ׁש  וּ מתיקוּ ת

לנּ פ ׁש , הּמ איר עד הּק ד וֹ ׁש  
כּ ל  עצמ על ּת קבּ ל אוֹ ר ׁש ּמ רב
ולא  והיּ ּס וּ רין , והצּ ר וֹ ת הרעוֹ ת
ּת ּפ ל  ולא  דּ עּת יתחלּ ׁש 

,למעלהמּמ דרגת ותתע לּ ה  
חזק ה ּמ על וֹ ת , ר וּ ם  עד  למעלה

ול ּת ירא  לא  ואמץ , חזק אחזק  
ּת פחד.

ל') אוֹ ת א' שׁ ביל התּ וֹ רה, נתיב  ,מצווֹ תי ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ(נתיב

הד ר על ה גלה לד ְִִֶֶֶַַַכג)

אדמ וֹ "ר ׁש מעּת י קדוֹ ׁש  מ ּפ ה ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
קדּ י ׁש א  הּס בּ א  ר בּ ינוּ 
על  מינאוע, עלינ וּ  יגן  זכוּ תוֹ 
בּ ת  הינ וּ  וּ ראי , בת ׁש מעי הכּ ת וּ ב

י שׂ ראל כּ נסת (כּ דאמרינן נקראת  

אבינוּ ) אברהם ׁש ל בּ ּת וֹ  בּ ת, ,בּ חגיגה 

ונס ּת ר, נגלה ללמד הינ וּ צריכין  
ׁש מע,(נגלה) ּת א אמרינן בּ גּ מרא 

ׁש מיעה וּ ב נּ סּת ר (ׁש מע ּת תא)לׁש וֹ ן  , 
ּת א  לׁש וֹ ן  הוּ א הּק ד וֹ ׁש  בּ זּ הר

ׁש כּ תוּ ב וזה בת ,חזי. ׁש מעי  
מּק דם כּ נז',נגלה,(ׁש יּ למד ׁש מע, ּת א 

( ּכ חזי ,וּ ראי,ואחר בּ זּ הר(ּת א 

כּ )נס ּת ר ,הינוּ ה ּק ד וֹ ׁש , ואחר  כּ נּ זכּ ר, 

ׁש לּ מדּת ,אזנ והּט י הנּ גלה (לל ּמ וּ ד 

הנּ סּת ר ) האמת דּ ר על כּ ן גּ ם .להבינוֹ  

דּ ברי בּ ּס פר זה  ּכ אחר ונד ּפ ס
עד  וּ מוּ בן נ וֹ דע אוּ לם יחזקאל ,
מּפ י ׁש נּ ׁש מע דּ בר  חביב כּ ּמ ה

וכוּ '. בּ עצמוֹ  הצּ דּ יק

קד ׁש וּ באוֹ תם בּ ׁש בּ ת דּ ברים ְ◌ָ◌
אדמ וֹ "ר  ׁש הגּ יד
ה כּ תוּ ב  על  לעיל  הנּ ז כּ ר הּק דוֹ ׁש 
לל ּמ וּ ד   אזנ והּט י  וכוּ ' ׁש מעי
ואמר  סוֹ ד, ּפ י  על להבינ וֹ  הנּ גלה

מסכת
עירובי
– ע "ח  ד
המש
כ"ב אות

מסכת
עירובי
ע"ט ד



ההרניני ְִֵַָֹ לח בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

עליוֹ נים ... בּ ׁש ר ׁש ים  מעוֹ רר
א וֹ ר רב בּ עלּ וּ י למ ּט ה ויאירוּ 

גּ ד וֹ ל...

ה ּמ צוה וּ בעת עוֹ שׂ ה ׁש אּת ה  ְ◌ֵ◌
בּ הכנעה  מכוּ ן אּת ה 
למעלה  לעוֹ רר וּ באימה ,
ּפ י על  אף וה ּמ חין , הּמ ּק יפין 
לא  מה וּ ת, ׁש וּ ם י וֹ דע אּת ה  ׁש אין 
בּ ׁש וּ ם  ולא בּ מחין ולא בּ מּק יפין
בּ ידיעת כן  ּפ י על  אף דּ בר...

מציאוּ תם , את מעוֹ רר  אףא ּת ה 
 נמ ׁש מהוּ תם  יוֹ דע  ׁש אינ
את עוֹ בד  וא ּת ה  גּ ד וֹ ל , אוֹ ר  אלי
מ ּמ ׁש  לבב  וּ בט וּ ב  בּ שׂ מחה  ה ם
הּמ איר א וֹ ר  בּ גדל כּ ל, מרב

. עלי

ה זּ הר,וּ בפרט ספר ל ּמ וּ ד בּ עת  ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש וֹ רה ה כינה ׁש ּמ ּמ ׁש 
מאיר ה וּ א   ּבּ ר ו וה ּק דוֹ ׁש  עלי

וח יּ וּ ת, אוֹ ר  ׁש ּת היה עלי וּ בלבד 
ׁש ּת ז כּ ה  ועוֹ ד, בּ אמת . הכנעה ל
עפר  להיוֹ ת  זה לּמ וּ ד ידי  על
וחרוּ פים  יּס וּ רים ולסבּ ל ואפר 
 בּ עיני ׁש ּת היה עקב, ודיׁש וֹ ת 
דּ ׁש ין ׁש הכּ ל  הּת חּת וֹ נה כּ אסקּפ ה 
ל יעזר  ית בּ ר והם  ,עלי
הּק דה  ׁש ל ה ּמ חין  בּ הרחבת
ּת ר גּ יׁש  ׁש לּ א הכינה, זיו  וּ בנעם
כּ לל  הר גּ ׁש  ׁש וּ ם אלּ ה מכּ ל 
הדּ עת  הרחבת  אלּ א וּ כלל,

א וֹ רוהּמ חין זיו  נעם ממחת 
. עלי ׁש יּ ׁש רה  ׁש כינת וֹ 

ב ')( אוֹ ת א' שׁ ביל ה יּ חוּ ד , נתיב קאמארנא, מצווֹ תי ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְנתיב

הרע   ול   ח נאת מינת , נגד  מג תרה  נס ר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָכב )

יכ וֹ ליןבּ דּ וֹ רוֹ ת הי וּ  הרא ׁש וֹ נים  ַ◌
ׁש למוּ ת להיג 

רב נפׁש ם ,  ּבּ זכּ ו להתלהב 
עצמם  על  להמׁש י וּ בקדה 
בּ אוֹ ר  הכינה אוֹ ר  זיו נעם
ויראה  בּ דבקוּ ת וצח עליוֹ ן 

והכּ ל  ּפ ׁש טוּ תואהבה, ידי על  
נגלה,הּת וֹ רה, ּפ ה ׁש בּ על  ּת וֹ רה 

דּ מ ׁש יחא, עקב וֹ ת  זה בּ דוֹ ר אבל 

וחצּפ א  וּ מתנ א גּ וֹ בר  ׁש הרע
מןיסגּ י... עלינוּ  יגן מי  

הּמ ח ׁש יכים הרע וֹ ת  ה ּק לּפ וֹ ת 
והכל . נגלית הא וֹ ר  ידי ועל 

כּ זה  בּ דוֹ ר  אפׁש ר  אי הּת וֹ רה
 ּכ כּ ל להלהיב ּפ נים בּ אין 
בּ דביקה  ה ּמ שׂ כּ לת נפׁש 
והמקטרגים  ׁש הרע וחׁש יקה,
עוֹ ד  ולא מת גּ בּ רין , הרוּ חנ יּ ים

מסכת
עירובי
– ע"ו  ד
המש
כ "א אות

מסכת
עירובי
ע "ז   ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה לטְִִִֵַַַַַַָֹ

מתל בּ ׁש ים  ׁש הם אלּ א 
ׁש הם  רב בּ ערב בּ ג ׁש מיּ וּ ת 
וגוֹ בר  וּ מוֹ ׁש ל הרבּ ים,
חנּ ם  ו שׂ נאת וּ מינ וּ ת  אּפ יקוֹ רסוּ ת
ׁש הוּ א  מי וכל הרע , ולׁש וֹ ן 

בּ יוֹ תר. גּ וֹ בר בּ י וֹ תר חצוּ ף

זיוולוּ לא נעם  ערבוּ ת  מתיקוּ ת  ְ◌ֵ◌
והּת ּק וּ נים ה זּ הר לׁש וֹ ן

מרן, לנּ פ ׁש וכתבי הּמ אירין 
הדּ עת  וּ מיׁש בין  הּמ שׂ כּ לת

עינים , וּ מאירת  לב לאמשׂ ּמ חת  
מרב להאיר  בּ אפׁש ר וּ ת  היה 

מרׁש עים דּ עת וחלי ׁש וּ ת  ה צּ רוֹ ת 
וא ּפ יק וֹ רסים. הּמ ינים 

ה גּ נ וּ זאחיולכן אוֹ ר וּ רא וּ  טעמ וּ  ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ זּ הר ׁש יּ ׁש  וּ מתיקוּ ת

לנּ פ ׁש , הּמ איר עד הּק ד וֹ ׁש  
כּ ל  עצמ על ּת קבּ ל אוֹ ר ׁש ּמ רב
ולא  והיּ ּס וּ רין , והצּ ר וֹ ת הרעוֹ ת
ּת ּפ ל  ולא  דּ עּת יתחלּ ׁש 

,למעלהמּמ דרגת ותתע לּ ה  
חזק ה ּמ על וֹ ת , ר וּ ם  עד  למעלה

ול ּת ירא  לא  ואמץ , חזק אחזק  
ּת פחד.

ל') אוֹ ת א' שׁ ביל התּ וֹ רה, נתיב  ,מצווֹ תי ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ(נתיב

הד ר על ה גלה לד ְִִֶֶֶַַַכג)

אדמ וֹ "ר ׁש מעּת י קדוֹ ׁש  מ ּפ ה ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
קדּ י ׁש א  הּס בּ א  ר בּ ינוּ 
על  מינאוע, עלינ וּ  יגן  זכוּ תוֹ 
בּ ת  הינ וּ  וּ ראי , בת ׁש מעי הכּ ת וּ ב

י שׂ ראל כּ נסת (כּ דאמרינן נקראת  

אבינוּ ) אברהם ׁש ל בּ ּת וֹ  בּ ת, ,בּ חגיגה 

ונס ּת ר, נגלה ללמד הינ וּ צריכין  
ׁש מע,(נגלה) ּת א אמרינן בּ גּ מרא 

ׁש מיעה וּ ב נּ סּת ר (ׁש מע ּת תא)לׁש וֹ ן  , 
ּת א  לׁש וֹ ן  הוּ א הּק ד וֹ ׁש  בּ זּ הר

ׁש כּ תוּ ב וזה בת ,חזי. ׁש מעי  
מּק דם כּ נז',נגלה,(ׁש יּ למד ׁש מע, ּת א 

( ּכ חזי ,וּ ראי,ואחר בּ זּ הר(ּת א 

כּ )נס ּת ר ,הינוּ ה ּק ד וֹ ׁש , ואחר  כּ נּ זכּ ר, 

ׁש לּ מדּת ,אזנ והּט י הנּ גלה (לל ּמ וּ ד 

הנּ סּת ר ) האמת דּ ר על כּ ן גּ ם .להבינוֹ  

דּ ברי בּ ּס פר זה  ּכ אחר ונד ּפ ס
עד  וּ מוּ בן נ וֹ דע אוּ לם יחזקאל ,
מּפ י ׁש נּ ׁש מע דּ בר  חביב כּ ּמ ה

וכוּ '. בּ עצמוֹ  הצּ דּ יק

קד ׁש וּ באוֹ תם בּ ׁש בּ ת דּ ברים ְ◌ָ◌
אדמ וֹ "ר  ׁש הגּ יד
ה כּ תוּ ב  על  לעיל  הנּ ז כּ ר הּק דוֹ ׁש 
לל ּמ וּ ד   אזנ והּט י  וכוּ ' ׁש מעי
ואמר  סוֹ ד, ּפ י  על להבינ וֹ  הנּ גלה

מסכת
עירובי
– ע "ח  ד
המש
כ"ב אות

מסכת
עירובי
ע"ט ד



ההרניני ְִֵַָֹ מ  בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

כּ מוֹ  לדגמא הּק דוֹ ׁש אז  ה גּ א וֹ ן 
הר לייבּ מ וֹ רינוּ  אריה  רבּ י ב  

בּ על מ וּ י ׁש ניצא עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ 
עלּ אי , דּ בי דּ רכּ וֹ אריה ׁש היה  

ׁש בּ ת  ליל סעדּ ת  אחרי בּ ּק דׁש 
בּ חרף)קדׁש  הארכּ וֹ ת בּ לּ יל וֹ ת (וּ בפרט 

ללמד  בּ בית וֹ  ולוֹ קח יוֹ ׁש ב היה
מהרׁש "א ספר  עם  (ׁש היההגּ מרא  

עצמוֹ ) בּ פני רק נדּפ ס  אביאז אמנם  . 
דּ ברי  בּ על הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן ר בּ ינוּ  (הוּ א

א וֹ מר חיּ ים) היה לברכה זכרוֹ נ וֹ  
עלּ אי)עליו דּ בי האריה ׁש כּ ל,(על 

אפי לּ וּ  בּ נּ גלה גּ ם  אז ל ּמ וּ דיו
דּ ר על  כּ לּ ם הם החל בּ ימ וֹ ת 

כּ ן. גּ ם  יפרׁש ם  ס וֹ ד
נ "ז) ו ', מהד וּ רה מוּ נקאטשׁ , תּ וֹ רה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ(דּ ברי 

האר"י קלת א הרמ"ק קלת ללמד הא ְֲִִִַַַַַַַָָָָֹכד)

נכנס חסידים ׁש ּפ עם מסּפ רים, ֲ◌ִ◌ִ◌
רחוֹ ק  ׁש נּ ראה  אדם
לבוּ ׁש וֹ  החסיד וּ ת, מן מאד
בּ רלין, מּמ שׂ כּ ילי כּ אחד  וּ מראהוּ 
בּ וּ נים  שׂ מחה ר בּ י  האדמוֹ "ר  אל
בּ ני בּ פי נקרא ׁש היה  מּפ ׁש יסחא,
וּ בין האדמוֹ רי"ם" "חכם  דּ וֹ ר וֹ 
האּמ ה  גּ דוֹ לי נמנים ּת למידיו 
האדמ וֹ "ר  בּ יניהם  המפרסמים ,
האדמ וֹ "ר  מ ּק וֹ צק, ה"רף"
רבּ ים. ועוֹ ד הרי"מ , חדּ וּ ׁש י  בּ על

מה ּת מהוּ  מאד , החסידים ָ◌ְ◌
רבּ ם  בּ בית  זה  ?לּ אדם 

אחריו ונכנסוּ  החסידים נדחקוּ 
והנּ ה  ׁש אלתוֹ . ּת היה מה לׁש מע
האדמ וֹ "ר  את ו ׁש וֹ אל ּפ וֹ תח הוּ א 
ׁש ני לי  מצּ יעים מּפ ׁש יסחא:
א מיחסת האחת ׁש דּ וּ כים,

אינ ּה   א יפה והני' יפה אינ ּה 
לבחר. בּ ּמ ה יוֹ דע ואיני מיחסת,
הרי - היּ פה מׁש יב וֹ : והאדמוֹ "ר
ּפ וֹ סק  הרבּ י כּ ל וֹ מר , יפה. היא

בּ יּ פה. לבחר

נוֹ טל אוֹ תוֹ  מ ׁש ּת הה, אינ וֹ  אדם 
מהאדמ וֹ "ר בּ ר כּ ת ּפ רדה 

ׁש ל  מחדרוֹ  י וֹ צא הוּ א  וּ כבר 
מאד, ּת מהים  החסידים הרבּ י.
בּ עיניהם  נראית האלה 
ה ּת ׁש וּ בה  יוֹ תר  ועוֹ ד ּת מוּ הה,

הרבּ י. ׁש ל

הּמ ׁש ּת אוֹ ת למראה עיניהם  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ואמר: הר בּ י  נענה
נסּת ר, צדּ יק ה נּ וֹ  זה אדם 

היתה: ׁש יטתוּ ׁש אלתוֹ  איז וֹ  
ק בּ לת האם ילמד, ק בּ לה

מיחסת ׁש ה נּ ּה  מוּ ם הרמ "ק - 

מסכת
עירובי
פ"א  ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה מאְִִִֵַַַַַַָֹ

הּק וֹ דמים, הדּ וֹ רוֹ ת  למדוּ   ּׁש כ
כּ קבּ לת  ועמּק ה יפה אינּה  א

האר"יהאר"י , בּ ק בּ לת  יבחר א וֹ  
יפה היא ׁש ה נּ ּה  א וּ מפעימה, 

מיחסת  ואינ ּה  יחסית חדׁש ה
- ל וֹ  עניתי  הרמ"ק. כּ קבּ לת 

- להס בּ יר הרבּ י יבחרהמׁש י כּ י 
האר"י. ק בּ לת ללמד

תרה לנסר  עצמ את לדק  צרי הרה עסק ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָכה)

בּ עסקיובּ עת עוֹ סק ׁש האדם ְ◌ֵ◌
 צרי הזּ ה עוֹ לם  בּ עניני 
יתבּ ר בּ הבּ וֹ רא עצמוֹ  את  לדבּ ק
על  מדּ בקוּ תוֹ , נפרד יהיה  ולא 
בּ ן ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  ׁש אמר דּ ר
אתקטרנא  ימי כּ ל י וֹ חאי
 בּ רי בּ קוּ דׁש א חדא בּ קטוֹ רא

ׁש עוֹ סק  בּ עת ואפי לּ וּ  הוּ א .
אתבּ ּת וֹ רה, ּמ ד בּ ק  מה דּ י  לא  

אם כּ י בּ אהבת ּה , בּ הּת וֹ רה עצמ וֹ 
גּ ם עצמוֹ  את לד בּ ק   ׁש צּ רי

ׁש בּ ּה  הּמ אציל לה נּ ס ּת ר  ׁש הוּ א  
וכוּ '. ׁש מוֹ  ית בּ ר העלי וֹ ן 

בּ א) פּ רשׁ ת צדק  ֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ(מב ר

,'זרע מ'י כ'ח ל'א 'י לכו) זרע ידי על י חאי , אתת ְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹ
ה רה כח לא י חאי ,   מע רי הא ְִִִֶֶַַַַַָָֹי חאי

התגּ לּ וּ תלכוּ  הם מפעל וֹ ת  חז וּ  ְ◌
ה ּת נּ א גּ דלּ ת מ ּס וֹ ד נפלא 
יוֹ חאי בּ ן ׁש מע וֹ ן  רבּ י האלקי

לברכה: זכרוֹ נוֹ 
הבטיח רבּ י יוֹ חאי  בּ ן  ׁש מעוֹ ן ַ◌ִ◌

ּת וֹ רה  ּת ׁש ּת כּ ח ׁש לּ א
בּ דברי כּ ּמ וּ בא  ידוֹ . על מיּ שׂ ראל

לברכה זכר וֹ נם  (ׁש בּ תרבּ וֹ תינ וּ  

לכרם קלח :) רבּ וֹ תינוּ  'כּ ׁש נּ כנסוּ  :
ּת וֹ רה  עתידה אמרוּ : בּ יבנה
רבּ י ואמר מ יּ שׂ ראל ׁש ּת ׁש ּת כּ ח 
ּת ׁש ּת כּ ח. ׁש לּ א יוֹ חאי  בּ ן ׁש מעוֹ ן

מּפ י ּת כח  לא "כּ י  ׁש נּ אמר:
בּ זּ הר וכמבאר  (נשׂ אזרעוֹ ". 

ספר:קכד:) דּ איהוּ  ח בּ וּ רא  'בּ האי
גּ לוּ תא '. מן בּ ּה  יפקוּ ן ה זּ הר

נפלאוֹ ת ועּת ה והבן וּ ראה בּ וֹ א  ְ◌ַ◌ָ◌
ּת וֹ רתנ וּ  ׁש ל  נסּת רוֹ ת 
רבּ י סמ כּ ן  על  כּ י  הּק דוֹ ׁש ה.
זה  על  עצמוֹ  יוֹ חאי  בּ ן  ׁש מעוֹ ן
מּפ י ּת כח  לא "כּ י הּפ סוּ ק
הּפ סוּ ק  בּ זה בּ אמת כּ י זרעוֹ ".
הזּ ה, סוֹ ד ונסּת ר מר ּמ ז  בּ עצמוֹ 

מסכת
עירובי
פ"ג ד

מסכת
עירובי
פ"ד  ד



ההרניני ְִֵַָֹ מ  בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

כּ מוֹ  לדגמא הּק דוֹ ׁש אז  ה גּ א וֹ ן 
הר לייבּ מ וֹ רינוּ  אריה  רבּ י ב  

בּ על מ וּ י ׁש ניצא עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ 
עלּ אי , דּ בי דּ רכּ וֹ אריה ׁש היה  

ׁש בּ ת  ליל סעדּ ת  אחרי בּ ּק דׁש 
בּ חרף)קדׁש  הארכּ וֹ ת בּ לּ יל וֹ ת (וּ בפרט 

ללמד  בּ בית וֹ  ולוֹ קח יוֹ ׁש ב היה
מהרׁש "א ספר  עם  (ׁש היההגּ מרא  

עצמוֹ ) בּ פני רק נדּפ ס  אביאז אמנם  . 
דּ ברי  בּ על הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן ר בּ ינוּ  (הוּ א

א וֹ מר חיּ ים) היה לברכה זכרוֹ נ וֹ  
עלּ אי)עליו דּ בי האריה ׁש כּ ל,(על 

אפי לּ וּ  בּ נּ גלה גּ ם  אז ל ּמ וּ דיו
דּ ר על  כּ לּ ם הם החל בּ ימ וֹ ת 

כּ ן. גּ ם  יפרׁש ם  ס וֹ ד
נ "ז) ו ', מהד וּ רה מוּ נקאטשׁ , תּ וֹ רה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ(דּ ברי 

האר"י קלת א הרמ"ק קלת ללמד הא ְֲִִִַַַַַַַָָָָֹכד)

נכנס חסידים ׁש ּפ עם מסּפ רים, ֲ◌ִ◌ִ◌
רחוֹ ק  ׁש נּ ראה  אדם
לבוּ ׁש וֹ  החסיד וּ ת, מן מאד
בּ רלין, מּמ שׂ כּ ילי כּ אחד  וּ מראהוּ 
בּ וּ נים  שׂ מחה ר בּ י  האדמוֹ "ר  אל
בּ ני בּ פי נקרא ׁש היה  מּפ ׁש יסחא,
וּ בין האדמוֹ רי"ם" "חכם  דּ וֹ ר וֹ 
האּמ ה  גּ דוֹ לי נמנים ּת למידיו 
האדמ וֹ "ר  בּ יניהם  המפרסמים ,
האדמ וֹ "ר  מ ּק וֹ צק, ה"רף"
רבּ ים. ועוֹ ד הרי"מ , חדּ וּ ׁש י  בּ על

מה ּת מהוּ  מאד , החסידים ָ◌ְ◌
רבּ ם  בּ בית  זה  ?לּ אדם 

אחריו ונכנסוּ  החסידים נדחקוּ 
והנּ ה  ׁש אלתוֹ . ּת היה מה לׁש מע
האדמ וֹ "ר  את ו ׁש וֹ אל ּפ וֹ תח הוּ א 
ׁש ני לי  מצּ יעים מּפ ׁש יסחא:
א מיחסת האחת ׁש דּ וּ כים,

אינ ּה   א יפה והני' יפה אינ ּה 
לבחר. בּ ּמ ה יוֹ דע ואיני מיחסת,
הרי - היּ פה מׁש יב וֹ : והאדמוֹ "ר
ּפ וֹ סק  הרבּ י כּ ל וֹ מר , יפה. היא

בּ יּ פה. לבחר

נוֹ טל אוֹ תוֹ  מ ׁש ּת הה, אינ וֹ  אדם 
מהאדמ וֹ "ר בּ ר כּ ת ּפ רדה 

ׁש ל  מחדרוֹ  י וֹ צא הוּ א  וּ כבר 
מאד, ּת מהים  החסידים הרבּ י.
בּ עיניהם  נראית האלה 
ה ּת ׁש וּ בה  יוֹ תר  ועוֹ ד ּת מוּ הה,

הרבּ י. ׁש ל

הּמ ׁש ּת אוֹ ת למראה עיניהם  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ואמר: הר בּ י  נענה
נסּת ר, צדּ יק ה נּ וֹ  זה אדם 

היתה: ׁש יטתוּ ׁש אלתוֹ  איז וֹ  
ק בּ לת האם ילמד, ק בּ לה

מיחסת ׁש ה נּ ּה  מוּ ם הרמ "ק - 

מסכת
עירובי
פ"א  ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה מאְִִִֵַַַַַַָֹ

הּק וֹ דמים, הדּ וֹ רוֹ ת  למדוּ   ּׁש כ
כּ קבּ לת  ועמּק ה יפה אינּה  א

האר"יהאר"י , בּ ק בּ לת  יבחר א וֹ  
יפה היא ׁש ה נּ ּה  א וּ מפעימה, 

מיחסת  ואינ ּה  יחסית חדׁש ה
- ל וֹ  עניתי  הרמ"ק. כּ קבּ לת 

- להס בּ יר הרבּ י יבחרהמׁש י כּ י 
האר"י. ק בּ לת ללמד

תרה לנסר  עצמ את לדק  צרי הרה עסק ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָכה)

בּ עסקיובּ עת עוֹ סק ׁש האדם ְ◌ֵ◌
 צרי הזּ ה עוֹ לם  בּ עניני 
יתבּ ר בּ הבּ וֹ רא עצמוֹ  את  לדבּ ק
על  מדּ בקוּ תוֹ , נפרד יהיה  ולא 
בּ ן ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  ׁש אמר דּ ר
אתקטרנא  ימי כּ ל י וֹ חאי
 בּ רי בּ קוּ דׁש א חדא בּ קטוֹ רא

ׁש עוֹ סק  בּ עת ואפי לּ וּ  הוּ א .
אתבּ ּת וֹ רה, ּמ ד בּ ק  מה דּ י  לא  

אם כּ י בּ אהבת ּה , בּ הּת וֹ רה עצמ וֹ 
גּ ם עצמוֹ  את לד בּ ק   ׁש צּ רי

ׁש בּ ּה  הּמ אציל לה נּ ס ּת ר  ׁש הוּ א  
וכוּ '. ׁש מוֹ  ית בּ ר העלי וֹ ן 

בּ א) פּ רשׁ ת צדק  ֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ(מב ר

,'זרע מ'י כ'ח ל'א 'י לכו) זרע ידי על י חאי , אתת ְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹ
ה רה כח לא י חאי ,   מע רי הא ְִִִֶֶַַַַַָָֹי חאי

התגּ לּ וּ תלכוּ  הם מפעל וֹ ת  חז וּ  ְ◌
ה ּת נּ א גּ דלּ ת מ ּס וֹ ד נפלא 
יוֹ חאי בּ ן ׁש מע וֹ ן  רבּ י האלקי

לברכה: זכרוֹ נוֹ 
הבטיח רבּ י יוֹ חאי  בּ ן  ׁש מעוֹ ן ַ◌ִ◌

ּת וֹ רה  ּת ׁש ּת כּ ח ׁש לּ א
בּ דברי כּ ּמ וּ בא  ידוֹ . על מיּ שׂ ראל

לברכה זכר וֹ נם  (ׁש בּ תרבּ וֹ תינ וּ  

לכרם קלח :) רבּ וֹ תינוּ  'כּ ׁש נּ כנסוּ  :
ּת וֹ רה  עתידה אמרוּ : בּ יבנה
רבּ י ואמר מ יּ שׂ ראל ׁש ּת ׁש ּת כּ ח 
ּת ׁש ּת כּ ח. ׁש לּ א יוֹ חאי  בּ ן ׁש מעוֹ ן

מּפ י ּת כח  לא "כּ י  ׁש נּ אמר:
בּ זּ הר וכמבאר  (נשׂ אזרעוֹ ". 

ספר:קכד:) דּ איהוּ  ח בּ וּ רא  'בּ האי
גּ לוּ תא '. מן בּ ּה  יפקוּ ן ה זּ הר

נפלאוֹ ת ועּת ה והבן וּ ראה בּ וֹ א  ְ◌ַ◌ָ◌
ּת וֹ רתנ וּ  ׁש ל  נסּת רוֹ ת 
רבּ י סמ כּ ן  על  כּ י  הּק דוֹ ׁש ה.
זה  על  עצמוֹ  יוֹ חאי  בּ ן  ׁש מעוֹ ן
מּפ י ּת כח  לא "כּ י הּפ סוּ ק
הּפ סוּ ק  בּ זה בּ אמת כּ י זרעוֹ ".
הזּ ה, סוֹ ד ונסּת ר מר ּמ ז  בּ עצמוֹ 

מסכת
עירובי
פ"ג ד

מסכת
עירובי
פ"ד  ד



ההרניני ְִֵַָֹ מב בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

ׁש הוּ א  י וֹ חאי, ׁש ל זרעוֹ  ידי ׁש על
ידוֹ  על י וֹ חאי, בּ ן  ׁש מעוֹ ן רבּ י
כּ י מיּ שׂ ראל . הּת וֹ רה ּת ׁש ּת כּ ח  לא

"כּ  הּפ סוּ ק זה ׁש ל ּת בוֹ ת 'יסוֹ פי 
הם 'וֹ זרע 'ימּפ 'חּת כ 'אל  " 

ׁש ּמ רּמ זי וֹ חא"י,אוֹ תיּ וֹ ת וזה 
ּת כח  לא  כּ י ה ּפ סוּ ק וּ מגלּ ה
הינ וּ  דּ יקא, זרעוֹ  מּפ י זרעוֹ , מּפ י
ׁש הוּ א  בּ עצמוֹ  זה ׁש ל זרעוֹ  מּפ י
ׁש הוּ א  ה ּפ סוּ ק, בּ זה  ונסּת ר מרּמ ז

י וֹ חאי. ׁש להּת נּ א זרע וֹ  ידי על  כּ י 
ה ּפ סוּ ק בּ זה ׁש ּמ ר ּמ ז י וֹ חאי 

ׁש ה וּ א לעיל , כּ נּ זכּ ר ּת ב וֹ ת  בּ ס וֹ פי
לא יד וֹ  על י וֹ חאי , בּ ן  ׁש מע וֹ ן ר בּ י 
דּ א בּ זּ הר  כּ י  ה ּת וֹ רה , ּת כח 

גּ ל וּ תאיפק וּ  מן לעיל.ן  כּ נּ ז כּ ר 

בּ עצמוֹ ודע, ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  ׁש ּס וֹ ד ְ◌ַ◌
אחר. בּ פסוּ ק מרּמ ז הוּ א
רבּ י הּק ד וֹ ׁש  ה ּת נּ א  כּ י דּ ע כּ י

בּ חינת הוּ א  ד)ׁש מעוֹ ן  :(דּ ניּ אל  

חת,נ'מיּ אׁש 'ן מ 'קדּ י'ׁש ו'ירע ' 
ּת בוֹ ת וכוּ '.ׁש מע וֹ "ןרא ׁש י  

ה ּס פר ) בּ תחלּ ת – מ וֹ הר"ן לקּ וּ טי ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ(ספר 

חכת נלקה היח, יאת לפני  האחר ר ,רנ ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָכז)
מאילימה ימינימה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֻמכלת 

הא ר ד ה לפנימ ת זכה  לא א ריתא  רזי למד  א  מי ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹכח)

חכמת מי למד  ׁש לּ א ִ◌
סוֹ דוֹ ת  ׁש ל ה ּק בּ לה
זכה  לא דּ א וֹ ריתא , ורזין

 ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לפנימיּ וּ ת 
כוּ '. ויתעלּ ה ית בּ ר ה וּ א

ב ':) דּ ף מנוּ חה בּ רית  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ(ספר

 א ,יראת מחמת האר"י  וכתבי ה הר מד מנעי  א ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹכט )
לא ה א הה, דה ה ד זרת א , תעצל  לו ְְִֶֶַַַַָָָָָֹחס 

הרה . ְְִַָנגלת

עּמ יהן עני את  ראיתי ה יּ וֹ ם ֵ◌
גּ ד וֹ לה  עיר בּ מרקׁש , א ׁש ר
בּ פׁש טי וסוֹ פרים חכמים ׁש ל
וּ ביּ וֹ ם  וסוֹ דוֹ תיה, הּת וֹ רה

גּ ן לעדן  ר בּ וֹ תי ׁש נּ פטר וּ 
לא  ותלמידיהם , הּמ ה  אלהים,
על  כּ י ּת חּת יהם, אחרים עמדוּ 
רבּ וֹ  הּמ ּס ים וטרדוֹ ת הגּ ל וּ ת

מסכת
עירובי
פ"ו ד

מסכת
עירובי
פ"ז  ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה מגְִִִֵַַַַַַָֹ

נׁש  וכמעט  ּת וֹ רה עליהם, ּת כּ חה  
המלּמ דים  מחסרוֹ ן  כּ י  מהם, ז וֹ 
אמר ּת י אז ּת למידיהם , חסרוּ 
כּ תוּ ב  ספר בּ מגלּ ת באתי , הנּ ה 

להם, לעשׂ וֹ ת עת יּת ןעלי , מי 
בּ רזל בּ עט  מ לּ י וי כּ תבוּ ן איפא
ּת וֹ רת ּת היה  ולא ועוֹ פרת ,
נעדּ רת , ו ׁש ל וֹ ם  חס ז וֹ  האמת 
להם ל שׂ וּ ם יחצב וּ ן  בּ צ וּ ר ולעד
ואחרית , טוֹ בה  ּת קוה ׁש ארית ,
יבא עיני , א א  ההרים ואל 
בּ ּמ ה כּ י  ה ם, מעם עזרי

הלא אדנ"י, אל  אתרצּ ה
ה ּק דוֹ ׁש ים, האנׁש ים  ברא ׁש י
בּ דר אׁש ר  הר בּ ים את  לזכּ וֹ ת 
נגּ ׁש ים, ה ם  ואל  רצים  האמת 
יתרה, קדה עוֹ ד יתק דּ ׁש וּ 
וילמדוּ  ה ּת וֹ רה , ס וֹ ד וֹ ת  דּ ת  בּ אׁש 
מסּק ל בּ רוּ רה , בּ שׂ פה  ה זּ הר
וּ מסּמ ן וכוּ רה, כּ דּ ת  וּ מגּ ּה 
כּ ׁש ר גּ א הּפ ר וּ ׁש  בּ אוֹ תיּ וֹ ת 
מ יּ ד מב ּק ׁש ם  למצא דּ נה וֹ רא,

בּ מהרה. וּ לאלּת ר
בּ וּ זאגלוֹ ) שׁ לוֹ ם רבּ י האלקי  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ֱ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ(המקבּ ל

רה, סתרי  המד מחה ני עיר  אחד  יצא א ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָל)
ר ח לי  ל ה דעת ע ר הא ה ה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהאי

ג') עּמ וּ ד מ"א דּ ף  הגּ דוֹ ל קנה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ(ספר

מהאד נפרד  אינ ללע הלה מד הברא   לאה ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָלא)

:(י "ד:)הּת ּק וּ ניםבּ הקדּ מת ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
איהי הלכה
הּק בּ לה  ל ּמ ה ה ּט עם קבּ לה.
היא  כּ י על  הלכה, נקרא 
לבית  האדם עם הוֹ לכת לבדּ ּה 
ׁש כּ תוּ ב  בּ מה רמוּ ז  וזה עוֹ למ וֹ .
אלּ א  הליכ וֹ ת ּת קרי אל
נכּת ב  לא ולּמ ה  הלכ וֹ ת,
לל ּמ ד לוֹ ', עוֹ לם 'הלכוֹ ת
ה נּ קראת ה ּק בּ לה  דּ דוקא 

האדם עם  הוֹ לכים הם  הלכ וֹ ת 
מק וֹ ם וּ בכל  עוֹ למ וֹ , לבית
לצוּת א עּמ וֹ  בּ ית וֹ  ׁש ה וֹ ל
הּמ לא כּ י  וּ לתפארת , וּ לכבוֹ ד
לע וֹ לם ה ּק בּ לה  מ לּ ּמ וּ ד  ה נּ ברא 
על נ וֹ סף מהאדם נפרד  אינ וֹ 

שׂ כר וֹ , ל ּמ וּ ד מּת ן  אבל  
וּ פעלּ תוֹ  אּת וֹ  שׂ כרוֹ  הּפ ׁש וּ ט 

לפניו.
ה  להקדּ מת מל י"ד:)(כּ ּס א דּ ף  זהר תּ קּ וּ ני ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌

מסכת
עירובי
פ"ח  ד



ההרניני ְִֵַָֹ מב בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

ׁש הוּ א  י וֹ חאי, ׁש ל זרעוֹ  ידי ׁש על
ידוֹ  על י וֹ חאי, בּ ן  ׁש מעוֹ ן רבּ י
כּ י מיּ שׂ ראל . הּת וֹ רה ּת ׁש ּת כּ ח  לא

"כּ  הּפ סוּ ק זה ׁש ל ּת בוֹ ת 'יסוֹ פי 
הם 'וֹ זרע 'ימּפ 'חּת כ 'אל  " 

ׁש ּמ רּמ זי וֹ חא"י,אוֹ תיּ וֹ ת וזה 
ּת כח  לא  כּ י ה ּפ סוּ ק וּ מגלּ ה
הינ וּ  דּ יקא, זרעוֹ  מּפ י זרעוֹ , מּפ י
ׁש הוּ א  בּ עצמוֹ  זה ׁש ל זרעוֹ  מּפ י
ׁש הוּ א  ה ּפ סוּ ק, בּ זה  ונסּת ר מרּמ ז

י וֹ חאי. ׁש להּת נּ א זרע וֹ  ידי על  כּ י 
ה ּפ סוּ ק בּ זה ׁש ּמ ר ּמ ז י וֹ חאי 

ׁש ה וּ א לעיל , כּ נּ זכּ ר ּת ב וֹ ת  בּ ס וֹ פי
לא יד וֹ  על י וֹ חאי , בּ ן  ׁש מע וֹ ן ר בּ י 
דּ א בּ זּ הר  כּ י  ה ּת וֹ רה , ּת כח 

גּ ל וּ תאיפק וּ  מן לעיל.ן  כּ נּ ז כּ ר 

בּ עצמוֹ ודע, ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  ׁש ּס וֹ ד ְ◌ַ◌
אחר. בּ פסוּ ק מרּמ ז הוּ א
רבּ י הּק ד וֹ ׁש  ה ּת נּ א  כּ י דּ ע כּ י

בּ חינת הוּ א  ד)ׁש מעוֹ ן  :(דּ ניּ אל  

חת,נ'מיּ אׁש 'ן מ 'קדּ י'ׁש ו'ירע ' 
ּת בוֹ ת וכוּ '.ׁש מע וֹ "ןרא ׁש י  

ה ּס פר ) בּ תחלּ ת – מ וֹ הר"ן לקּ וּ טי ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ(ספר 

חכת נלקה היח, יאת לפני  האחר ר ,רנ ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָכז)
מאילימה ימינימה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֻמכלת 

הא ר ד ה לפנימ ת זכה  לא א ריתא  רזי למד  א  מי ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹכח)

חכמת מי למד  ׁש לּ א ִ◌
סוֹ דוֹ ת  ׁש ל ה ּק בּ לה
זכה  לא דּ א וֹ ריתא , ורזין

 ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לפנימיּ וּ ת 
כוּ '. ויתעלּ ה ית בּ ר ה וּ א

ב ':) דּ ף מנוּ חה בּ רית  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ(ספר

 א ,יראת מחמת האר"י  וכתבי ה הר מד מנעי  א ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹכט )
לא ה א הה, דה ה ד זרת א , תעצל  לו ְְִֶֶַַַַָָָָָֹחס 

הרה . ְְִַָנגלת

עּמ יהן עני את  ראיתי ה יּ וֹ ם ֵ◌
גּ ד וֹ לה  עיר בּ מרקׁש , א ׁש ר
בּ פׁש טי וסוֹ פרים חכמים ׁש ל
וּ ביּ וֹ ם  וסוֹ דוֹ תיה, הּת וֹ רה

גּ ן לעדן  ר בּ וֹ תי ׁש נּ פטר וּ 
לא  ותלמידיהם , הּמ ה  אלהים,
על  כּ י ּת חּת יהם, אחרים עמדוּ 
רבּ וֹ  הּמ ּס ים וטרדוֹ ת הגּ ל וּ ת

מסכת
עירובי
פ"ו ד

מסכת
עירובי
פ"ז  ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה מגְִִִֵַַַַַַָֹ

נׁש  וכמעט  ּת וֹ רה עליהם, ּת כּ חה  
המלּמ דים  מחסרוֹ ן  כּ י  מהם, ז וֹ 
אמר ּת י אז ּת למידיהם , חסרוּ 
כּ תוּ ב  ספר בּ מגלּ ת באתי , הנּ ה 

להם, לעשׂ וֹ ת עת יּת ןעלי , מי 
בּ רזל בּ עט  מ לּ י וי כּ תבוּ ן איפא
ּת וֹ רת ּת היה  ולא ועוֹ פרת ,
נעדּ רת , ו ׁש ל וֹ ם  חס ז וֹ  האמת 
להם ל שׂ וּ ם יחצב וּ ן  בּ צ וּ ר ולעד
ואחרית , טוֹ בה  ּת קוה ׁש ארית ,
יבא עיני , א א  ההרים ואל 
בּ ּמ ה כּ י  ה ם, מעם עזרי

הלא אדנ"י, אל  אתרצּ ה
ה ּק דוֹ ׁש ים, האנׁש ים  ברא ׁש י
בּ דר אׁש ר  הר בּ ים את  לזכּ וֹ ת 
נגּ ׁש ים, ה ם  ואל  רצים  האמת 
יתרה, קדה עוֹ ד יתק דּ ׁש וּ 
וילמדוּ  ה ּת וֹ רה , ס וֹ ד וֹ ת  דּ ת  בּ אׁש 
מסּק ל בּ רוּ רה , בּ שׂ פה  ה זּ הר
וּ מסּמ ן וכוּ רה, כּ דּ ת  וּ מגּ ּה 
כּ ׁש ר גּ א הּפ ר וּ ׁש  בּ אוֹ תיּ וֹ ת 
מ יּ ד מב ּק ׁש ם  למצא דּ נה וֹ רא,

בּ מהרה. וּ לאלּת ר
בּ וּ זאגלוֹ ) שׁ לוֹ ם רבּ י האלקי  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ֱ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ(המקבּ ל

רה, סתרי  המד מחה ני עיר  אחד  יצא א ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָל)
ר ח לי  ל ה דעת ע ר הא ה ה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהאי

ג') עּמ וּ ד מ"א דּ ף  הגּ דוֹ ל קנה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ(ספר

מהאד נפרד  אינ ללע הלה מד הברא   לאה ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָלא)

:(י "ד:)הּת ּק וּ ניםבּ הקדּ מת ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
איהי הלכה
הּק בּ לה  ל ּמ ה ה ּט עם קבּ לה.
היא  כּ י על  הלכה, נקרא 
לבית  האדם עם הוֹ לכת לבדּ ּה 
ׁש כּ תוּ ב  בּ מה רמוּ ז  וזה עוֹ למ וֹ .
אלּ א  הליכ וֹ ת ּת קרי אל
נכּת ב  לא ולּמ ה  הלכ וֹ ת,
לל ּמ ד לוֹ ', עוֹ לם 'הלכוֹ ת
ה נּ קראת ה ּק בּ לה  דּ דוקא 

האדם עם  הוֹ לכים הם  הלכ וֹ ת 
מק וֹ ם וּ בכל  עוֹ למ וֹ , לבית
לצוּת א עּמ וֹ  בּ ית וֹ  ׁש ה וֹ ל
הּמ לא כּ י  וּ לתפארת , וּ לכבוֹ ד
לע וֹ לם ה ּק בּ לה  מ לּ ּמ וּ ד  ה נּ ברא 
על נ וֹ סף מהאדם נפרד  אינ וֹ 

שׂ כר וֹ , ל ּמ וּ ד מּת ן  אבל  
וּ פעלּ תוֹ  אּת וֹ  שׂ כרוֹ  הּפ ׁש וּ ט 

לפניו.
ה  להקדּ מת מל י"ד:)(כּ ּס א דּ ף  זהר תּ קּ וּ ני ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌

מסכת
עירובי
פ"ח  ד



ההרניני ְִֵַָֹ מד בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

ל ילהב  וה א מסר, ספרי ל ע ר ה א ההר  ספר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹלב)
והא הפח הא ההר  ספר   ה מימה  לעבדה א ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹלהבת

ֵַהגר

טוֹ בבּ ּס פר ועשׂ ה מרע (דּ ף סוּ ר ַ◌ֵ◌ֶ◌

ּת דבּ ק ט"ז:) לׁש וֹ נוֹ : וזה
ׁש ּת ראה  יראים בּ ספרי  נפׁש
כּ ל  לבוֹ רא ח יּ וּ ב עת בּ כל

הזּ הרעוֹ למים, בּ ספר וּ בפרט  
מ וּ סר, ספרי כּ ל  ע ּק ר ׁש ה וּ א 
א ׁש  בּ ׁש להבת  ּלב ילהב והוּ א

הּת מימה, הזּ הרלעבוֹ דה ספר  
ה ּס וֹ גר . וה וּ א  הּמ פ ּת ח עד הוּ א 

ל ׁש וֹ נ וֹ . כּ אן 
בּ ספר על כּ תב ׁש בּ וֹ  הנּ סּת ר  חלק ַ◌

העבוֹ דה ו ׁש רׁש  ו'יסוֹ ד  (ׁש ער 

ג') לׁש וֹ נ וֹ :ּפ רק  יכ וֹ לוזה אדם  אין  
גּ ד לּ ת וֹ  הגת  קצת  אל  לבוֹ א
מ כּ ל ׁש מ וֹ   ית בּ ר ורוֹ ממ וּ ת וֹ 
חכמת מ לּ ּמ וּ ד  כּ מ וֹ  ל ּמ וּ דנ וּ ,
ספר מ לּ ּמ וּ ד  וּ ביח וּ ד ה ּק בּ לה ,

והּת ּק וּ נים, ה ּק דוֹ ׁש  חכמת זהר  
וכוּ '. ּפ ניו  ּת איר אדם

הרב ראה מוֹ רינ וּ  בּ הקדּ מת  ְ◌ֵ◌
לׁש ער  ויטאל ח יּ ים

ולא  דּ בריו: ּת כן  וזה  ההקדּ מוֹ ת,
ׁש בּ זּ הר, הנּ גלה בּ חלק מבּ עיא
לעסק, אדם כּ ל יכוֹ ל  בּ ודּ אי ׁש בּ וֹ 
מדרׁש י בּ ׁש אר עוֹ סק ׁש הוּ א כּ מוֹ 

לברכה, זכרוֹ נם א לּ אחכמינ וּ  
הּת וֹ רה סתרי בּ חלק אפ לּ וּ 
בּ וֹ  לעסק  אדם כּ ל  יכ וֹ ל  ׁש בּ זּ הר 
עוֹ סק  ׁש ה וּ א כּ מ וֹ  בּ עיּ וּ ן, אפלּ וּ 
וּ מי בּ עיּ וּ ן, ה ּת וֹ רה בּ נגל וֹ ת
בּ נגלוֹ ת  לעסק יכ וֹ ל ׁש אינ וֹ 

בּ ע יּ וּ ן , יעסקהּת וֹ רה  לפח וֹ ת  
מה ח וּ ץ  ה זּ הר, בּ ספר  בּ בקיא וּ ת 
את לגרס  י שׂ ראל  כּ לל  רגילים 
ּת ּק וּ ני ספר ואת ה זּ הר ל ׁש וֹ ן
בּ חד ׁש  וּ בפרט  ּת מיד , ה זּ הר
נפ ׁש  את  וּ מטהר המק דּ ׁש  אלוּ ל,
הם לעב וֹ דת וּ מלהיב וֹ  האדם
ל ּמ וּ ד ּת כלית  כּ ל ׁש זּ הוּ  ,יתבּ ר
ורק  א ה ּק דוֹ ׁש  הזּ הר  וגרסת 
ה וּ א  ּבּ רו לה ּק ד וֹ ׁש  להתקרב 

ה ם. ליראת  ולז כּ וֹ ת 

לב  ל אי י  על  א ללמד  ְִִֵֵֶַַֹלג)

הע וֹ לםואם בּ זה לדעת ט וֹ רח  אדם ְ◌ִ◌
לוֹ  ׁש אין  ּפ י על אף  לּמ וּ דים,

בּ מתיב ּת א לב  לוֹ  יהיה ע ּת ה  לב 
תתשס"ד ).דּ רקיעא חסידים  (ספר  ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

מסכת
עירובי
פ"ט  ד

מסכת
עירובי
צ '  ד
המש)
ל"ב ) אות

מסכת
עירובי
צ"א  ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה מהְִִִֵַַַַַַָֹ

מעצמ  יקרא   דהל מי  מצא אינ ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָלד )

למדנ וּ וגם חכמת כּ ן  ׁש אוֹ הב ׁש ּמ י ְ◌ַ◌
מי  מוֹ צא ואינ וֹ  האמת 
על  אף מעצמוֹ  בּ ּה  יקרא ׁש יּ לּמ דהוּ 

מלּ ה  מכּ ל  כּ י בּ ּה , ׁש וֹ גה ׁש הוּ א ּפ י
רברבין. אילנין  נעשׂ ין  וּ מלּ ה

בּ הקדּ מה) החּמ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ(אוֹ ר

וסד רמז  סקיהע :דה וההר לברכה  נזכר הר "א  ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹלה )
ה להתר יכל הרע יצר  י"ח )אי ה' משׁ לי על הגּ ר"א (פּ רוּ שׁ  ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

 פל  י ח ה ה רה  נימת ְִִִֵֶֶַַַָלו)

ח יּ יםּפ נימיּ וּ ת הם הּת וֹ רה ְ◌ִ◌ִ◌
הגּ וּ ף לפנימיּ וּ ת 
והחיצ וֹ נ יּ וּ ת הנּ פׁש  ׁש הוּ א

הגּ וּ ף , בּ רמז לחיצ וֹ נ יּ וּ ת  והע וֹ סקים 
להת גּ רוֹ ת  יכוֹ ל הרע יצר אין  וס וֹ ד

כ "ו )בּ הם. אוֹ ת ח ' פּ רק שׁ למה (אבן ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

ה ער  ה להלז ) ל ד  א ה ְְִִַַַַָָָֻ

ידיהגּ אלּ ה על רק ּת היה , לא  ַ◌ְ◌◌ָ◌
הּת וֹ רה , ועּק רלּמ וּ ד 

ה ּק בּ לה. בּ ל ּמ וּ ד הגּ אלּ ה
ג') אוֹ ת י"א פּ רק שׁ למה  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ(אבן

ארה וערי ה הר ספר ללמד ְְֲִֵֵֶַַַָֹֹלח)

לצאת ׁש אלּת י הדּ ר  אי מ ּמ נּ וּ : ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
לּמ וּ ד  ה ע וּ ר  חוֹ בתוֹ  ידי 
לברכה ? זכרוֹ נם רבּ וֹ תינ וּ  ׁש אמרוּ 

וׁש עריוהׁש יב: ה זּ הר  ספר ללמד ְ◌ֵ◌ִ◌

ה כּ נּ וּ ייםא וֹ רה קצת  להבין כּ די 
כּ י ה ּפ רוּ ׁש , בּ לי רק  ה ּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר

אחר. לענין וּ מּס יע  מבלבּ ל הוּ א
ג ') אוֹ ת  י"א פּ רק שׁ למה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ(אבן

סד הי לברכה נ זכר והאר "י  ר "י  קד הלה, סדת  ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹלט )
הד לגת ירוה ס ד, היה  לא ב  ואחר ְְְִִַַַַָָָָֹדל,

בּ תחלּ ה יׁש  ׁש הם דּ ברים כּ ּמ ה ֵ◌
סוֹ ד  אינ וֹ  ׁש וּ ב  ּכ ואחר סוֹ ד

ׁש ּק דם  הּק בּ לה סוֹ ד וֹ ת קצת כּ ג וֹ ן 
והאר "י יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן  רבּ י
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ההרניני ְִֵַָֹ מד בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

ל ילהב  וה א מסר, ספרי ל ע ר ה א ההר  ספר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹלב)
והא הפח הא ההר  ספר   ה מימה  לעבדה א ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹלהבת

ֵַהגר

טוֹ בבּ ּס פר ועשׂ ה מרע (דּ ף סוּ ר ַ◌ֵ◌ֶ◌

ּת דבּ ק ט"ז:) לׁש וֹ נוֹ : וזה
ׁש ּת ראה  יראים בּ ספרי  נפׁש
כּ ל  לבוֹ רא ח יּ וּ ב עת בּ כל

הזּ הרעוֹ למים, בּ ספר וּ בפרט  
מ וּ סר, ספרי כּ ל  ע ּק ר ׁש ה וּ א 
א ׁש  בּ ׁש להבת  ּלב ילהב והוּ א

הּת מימה, הזּ הרלעבוֹ דה ספר  
ה ּס וֹ גר . וה וּ א  הּמ פ ּת ח עד הוּ א 

ל ׁש וֹ נ וֹ . כּ אן 
בּ ספר על כּ תב ׁש בּ וֹ  הנּ סּת ר  חלק ַ◌

העבוֹ דה ו ׁש רׁש  ו'יסוֹ ד  (ׁש ער 

ג') לׁש וֹ נ וֹ :ּפ רק  יכ וֹ לוזה אדם  אין  
גּ ד לּ ת וֹ  הגת  קצת  אל  לבוֹ א
מ כּ ל ׁש מ וֹ   ית בּ ר ורוֹ ממ וּ ת וֹ 
חכמת מ לּ ּמ וּ ד  כּ מ וֹ  ל ּמ וּ דנ וּ ,
ספר מ לּ ּמ וּ ד  וּ ביח וּ ד ה ּק בּ לה ,

והּת ּק וּ נים, ה ּק דוֹ ׁש  חכמת זהר  
וכוּ '. ּפ ניו  ּת איר אדם

הרב ראה מוֹ רינ וּ  בּ הקדּ מת  ְ◌ֵ◌
לׁש ער  ויטאל ח יּ ים

ולא  דּ בריו: ּת כן  וזה  ההקדּ מוֹ ת,
ׁש בּ זּ הר, הנּ גלה בּ חלק מבּ עיא
לעסק, אדם כּ ל יכוֹ ל  בּ ודּ אי ׁש בּ וֹ 
מדרׁש י בּ ׁש אר עוֹ סק ׁש הוּ א כּ מוֹ 

לברכה, זכרוֹ נם א לּ אחכמינ וּ  
הּת וֹ רה סתרי בּ חלק אפ לּ וּ 
בּ וֹ  לעסק  אדם כּ ל  יכ וֹ ל  ׁש בּ זּ הר 
עוֹ סק  ׁש ה וּ א כּ מ וֹ  בּ עיּ וּ ן, אפלּ וּ 
וּ מי בּ עיּ וּ ן, ה ּת וֹ רה בּ נגל וֹ ת
בּ נגלוֹ ת  לעסק יכ וֹ ל ׁש אינ וֹ 

בּ ע יּ וּ ן , יעסקהּת וֹ רה  לפח וֹ ת  
מה ח וּ ץ  ה זּ הר, בּ ספר  בּ בקיא וּ ת 
את לגרס  י שׂ ראל  כּ לל  רגילים 
ּת ּק וּ ני ספר ואת ה זּ הר ל ׁש וֹ ן
בּ חד ׁש  וּ בפרט  ּת מיד , ה זּ הר
נפ ׁש  את  וּ מטהר המק דּ ׁש  אלוּ ל,
הם לעב וֹ דת וּ מלהיב וֹ  האדם
ל ּמ וּ ד ּת כלית  כּ ל ׁש זּ הוּ  ,יתבּ ר
ורק  א ה ּק דוֹ ׁש  הזּ הר  וגרסת 
ה וּ א  ּבּ רו לה ּק ד וֹ ׁש  להתקרב 

ה ם. ליראת  ולז כּ וֹ ת 

לב  ל אי י  על  א ללמד  ְִִֵֵֶַַֹלג)

הע וֹ לםואם בּ זה לדעת ט וֹ רח  אדם ְ◌ִ◌
לוֹ  ׁש אין  ּפ י על אף  לּמ וּ דים,

בּ מתיב ּת א לב  לוֹ  יהיה ע ּת ה  לב 
תתשס"ד ).דּ רקיעא חסידים  (ספר  ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

מסכת
עירובי
פ"ט  ד

מסכת
עירובי
צ '  ד
המש)
ל"ב ) אות

מסכת
עירובי
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ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה מהְִִִֵַַַַַַָֹ

מעצמ  יקרא   דהל מי  מצא אינ ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָלד )

למדנ וּ וגם חכמת כּ ן  ׁש אוֹ הב ׁש ּמ י ְ◌ַ◌
מי  מוֹ צא ואינ וֹ  האמת 
על  אף מעצמוֹ  בּ ּה  יקרא ׁש יּ לּמ דהוּ 

מלּ ה  מכּ ל  כּ י בּ ּה , ׁש וֹ גה ׁש הוּ א ּפ י
רברבין. אילנין  נעשׂ ין  וּ מלּ ה

בּ הקדּ מה) החּמ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ(אוֹ ר

וסד רמז  סקיהע :דה וההר לברכה  נזכר הר "א  ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹלה )
ה להתר יכל הרע יצר  י"ח )אי ה' משׁ לי על הגּ ר"א (פּ רוּ שׁ  ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

 פל  י ח ה ה רה  נימת ְִִִֵֶֶַַַָלו)

ח יּ יםּפ נימיּ וּ ת הם הּת וֹ רה ְ◌ִ◌ִ◌
הגּ וּ ף לפנימיּ וּ ת 
והחיצ וֹ נ יּ וּ ת הנּ פׁש  ׁש הוּ א

הגּ וּ ף , בּ רמז לחיצ וֹ נ יּ וּ ת  והע וֹ סקים 
להת גּ רוֹ ת  יכוֹ ל הרע יצר אין  וס וֹ ד

כ "ו )בּ הם. אוֹ ת ח ' פּ רק שׁ למה (אבן ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

ה ער  ה להלז ) ל ד  א ה ְְִִַַַַָָָֻ

ידיהגּ אלּ ה על רק ּת היה , לא  ַ◌ְ◌◌ָ◌
הּת וֹ רה , ועּק רלּמ וּ ד 

ה ּק בּ לה. בּ ל ּמ וּ ד הגּ אלּ ה
ג') אוֹ ת י"א פּ רק שׁ למה  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ(אבן

ארה וערי ה הר ספר ללמד ְְֲִֵֵֶַַַָֹֹלח)

לצאת ׁש אלּת י הדּ ר  אי מ ּמ נּ וּ : ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
לּמ וּ ד  ה ע וּ ר  חוֹ בתוֹ  ידי 
לברכה ? זכרוֹ נם רבּ וֹ תינ וּ  ׁש אמרוּ 

וׁש עריוהׁש יב: ה זּ הר  ספר ללמד ְ◌ֵ◌ִ◌

ה כּ נּ וּ ייםא וֹ רה קצת  להבין כּ די 
כּ י ה ּפ רוּ ׁש , בּ לי רק  ה ּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר

אחר. לענין וּ מּס יע  מבלבּ ל הוּ א
ג ') אוֹ ת  י"א פּ רק שׁ למה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ(אבן

סד הי לברכה נ זכר והאר "י  ר "י  קד הלה, סדת  ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹלט )
הד לגת ירוה ס ד, היה  לא ב  ואחר ְְְִִַַַַָָָָֹדל,

בּ תחלּ ה יׁש  ׁש הם דּ ברים כּ ּמ ה ֵ◌
סוֹ ד  אינ וֹ  ׁש וּ ב  ּכ ואחר סוֹ ד

ׁש ּק דם  הּק בּ לה סוֹ ד וֹ ת קצת כּ ג וֹ ן 
והאר "י יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן  רבּ י

מסכת
עירובי
צ"ב ד
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ההרניני ְִֵַָֹ מו בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

הדּ ברים  אלּ וּ  הי וּ  לברכה  זכר וֹ נ וֹ 
מדבּ רים  היוּ  ולא גּ דוֹ ל, בּ סוֹ ד
מאד, גּ דוֹ ל בּ סוֹ ד אם כּ י מזּ ה
בּ ר  ׁש מעוֹ ן ר בּ י  בּ ימי  ּכ ואחר
לברכה, זכר וֹ נ וֹ  והאר"י י וֹ חאי

לג לּ וֹ ת וה ּת ירוּ  ס וֹ ד, היה  לא ׁש וּ ב 
קצת. וכּמ ה ה ּס וֹ ד כּ ּמ ה י ׁש  וכן  

ואחר  סוֹ ד עכ ׁש ו  ׁש הם דּ ברים
סוֹ ד. יהיוּ  לא ה בּ אים בּ יּ מים  ּכ
תי"ט) מבּ רסלב, מ וֹ הר"ן  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ(חיּ י 

מבי אינ  א סגה  ה הר ְִֵֵֶַַַָֹֻמ)

יהיה וּ בנדּ וֹ ן הלּ ּמ וּ ד  ׁש אר ְ◌ִ◌
האפן: מיבּ זה 

יהיה גּ דוֹ ל  עסק  בּ על ׁש ה וּ א 
אף ה ּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר ל ּמ וּ דוֹ  רב

אכּפ ת מה כּ י מבין , ׁש אינוֹ 
הכי אפלּ וּ  מבין ׁש אינ וֹ  ליּה 

סגלּ ה. הוּ א
תקע"א) דּ ף הקּ צרים הזּ קן אדמוֹ "ר  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ(מאמרי

ההר ספר קבע עת ְֵֵֶַַַָֹמא)

בּ כלוהעּק ר קבוּ ע  עת  ׁש יּ היה  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
מ וּ סר ספרי ללמד יוֹ ם
וספר  חכמה  ראׁש ית כּ מוֹ 

ּת ם  לר בּ ינוּ  וּ בפרטהיּ ׁש ר 
ה זּ הר. בּ ספר

(40 עּמ וּ ד  שׁ ערים ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ(מאה

מ הנה קד   ד ה ההר ני ִֵֵֶַַַַַָָָֹֹמב )

הּמ בהקלכבוֹ ד ּת למידי קדת ִ◌ְ◌
נרוֹ  דּ וד  הרב  מ וֹ רנוּ  וכוּ '
גּ דוֹ ל צער לי יׁש  וּ מאד וכוּ ' יאיר 
אלקים  ויהי איעצ אבל מ זּ ה,

. מּמ ׁש אּת הנה קדם לילה בּ כל 
הזּ הר מּת ּק וּ ני אחד מאמר ּת למד

ּת ירא  וּ בל בּ טח ּת יׁש ן  ואז הּק דוֹ ׁש 
,יתבּ ר הם יתבּ רבּ עזרת והם 

דּ וקא, ויראתוֹ  אהבתוֹ  בּ ל בּ נוּ  יּט ע
מ וֹ רוֹ  מ נּ אי רצוֹ ן, יהי כּ ן אמן
אליעזר רבּ י הרב מ וֹ רנוּ  בּ ן ישׂ ראל 

מ ּמ עזבּ וּ ז. ׁש ם טוֹ ב)בּ על  שׁ ם (כּ תר ֶ◌ֶ◌ֵ◌

ריקניא אי א  ד ה זהר   ְִֵַַַַַָָָֹמג )

ריקניאדּ ף אלּ יבּ א  הּק ד וֹ ׁש  זהר ַ◌
בּ יׁש א מילּ י כּ ל  והמר מ וֹ נע  

מזּ ה. לח דּ ל לבב יאי ּפ ן
כא) אוֹ ת מחוֹ סט גּ רינולד  משׁ ה ר בּ י ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ(הנהגוֹ ת

מסכת
עירובי
צ "ד  ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה מזְִִִֵַַַַַַָֹ

להבי יז ה   טירת אחר ְְְִִִֶַַָָמד)

להביןואפלּ וּ  יכוֹ ל אינ וֹ  מה  ַ◌ֲ◌ִ◌
ּפ י על אף בּ וּ רי וֹ , על 

ה וּ אכן  בּ עצמ וֹ  ה לּ ּמ וּ ד  
ּפ טירת וֹ  ׁש אחר ּת וֹ עלת,

להבין יז כּ ה  אז חמרוֹ   ּׁש יּ ז דּ כ
על וכ וּ '. אף אדם ילמד  לכ 

י וֹ דע. ׁש אינוֹ  ּפ י
שׁ בּ ת) חדּ וּ שׁ ים עינים ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ(מאוֹ ר

 נפ לכל הוה ודבר למה מסל  דה זהר ְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻמה)

אדםוגם כּ ל אתצרי להרגּ יל  ְ◌ַ◌
ספר יוֹ ם  בּ כל  ל וֹ מר עצמ וֹ 
וּ מן ה ּת פ לּ ה , קדם ה ּק דוֹ ׁש  זהר 
ט וֹ בים ימים אחר עד אלוּ ל

ה ּק ד וֹ ׁש . ּת ּק וּ נים  ספר  ואל לגמר 
יב ׁש  עץ אני הן הּס ריס, יאמר
הּק ד ׁש  אל לגׁש ת אנכי  וּ מי
כּ בר  כּ י קבּ לה . בּ ספרי ּפ נימה
וּ בראׁש ם  ה צּ דּ יקים  כּ ל  הסכּ ימוּ 
מוֹ רנ וּ  הּמ נ וֹ ח המפרסם הצּ דּ יק
לברכה  זכרוֹ נ וֹ  צבי הרב

מרע  סוּ ר  בּ ספרוֹ  מזּ ידיטׁש וֹ ב
זהוּ  כּ י  מוֹ כיח וֹ ת ראיוֹ ת  בּ כּמ ה 
ואף  בּ ימינ וּ , ו ׁש קר  היּ צר מעצת
מקוֹ ם  מכּ ל הכּ ל , מבין ׁש אינ וֹ 
מס גּ ל הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  ל ׁש וֹ ן
לכל ה וה דּ בר וה וּ א  ל נּ ׁש מה
ׁש ם וגדוֹ ל קטן ישׂ ראל  נפׁש 
וׁש ר ׁש  הבנת וֹ  לפי אחד כּ ל  ה וּ א ,

נׁש מת וֹ .

האראוויץ הירשׁ  צבי רבּ י  י שׁ רוֹ ת, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ(הנהגוֹ ת
ה') אוֹ ת ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִמבּ אקשׁ עוויץ

 פה אל דל למת  ה א ההר לד ְִֵֶֶֶַַַָֹמו)

ילמד בּ כל ׁש הוּ ת לוֹ  ׁש יּ היה זמן  ְ◌ָ◌
הלכה  גּ מרא מׁש נה " הּת נ
כּ י הּק דוֹ ׁש . וּ בזּ הר  וּ בּמ דרׁש 
גּ ד וֹ ל ׁש למ וּ ת  הוּ א ה זּ הר ל ּמ וּ ד

הנּ פ ׁש , ׁש אינ וֹ אל ּפ י על  ואף 
לבד  ה זּ הר  ׁש ל הלּ ׁש וֹ ן  מבין ,

מאד. מסגּ ל
ב') אוֹ ת מאלעסק, העני  ֹחנו ר בּ י הלּ ּמ וּ ד , ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ(סדר

הד אר מסיק  ואי הר ה , ההר ספר ללמד  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹמז)

זצ "ל)ליאמר מקאריץ ּפ נחס (ר בּ י ָ◌ַ◌

צרי ספרׁש אני ללמד 
הרבּ ה אריינטאן)הזּ הר כּ י(זי 

 צרי ה גּ לוּ ת חׁש כוּ ת מחמת 

מסכת
עירובי
צ"ה  ד
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עירובי
צ"ו ד



ההרניני ְִֵַָֹ מו בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

הדּ ברים  אלּ וּ  הי וּ  לברכה  זכר וֹ נ וֹ 
מדבּ רים  היוּ  ולא גּ דוֹ ל, בּ סוֹ ד
מאד, גּ דוֹ ל בּ סוֹ ד אם כּ י מזּ ה
בּ ר  ׁש מעוֹ ן ר בּ י  בּ ימי  ּכ ואחר
לברכה, זכר וֹ נ וֹ  והאר"י י וֹ חאי

לג לּ וֹ ת וה ּת ירוּ  ס וֹ ד, היה  לא ׁש וּ ב 
קצת. וכּמ ה ה ּס וֹ ד כּ ּמ ה י ׁש  וכן  

ואחר  סוֹ ד עכ ׁש ו  ׁש הם דּ ברים
סוֹ ד. יהיוּ  לא ה בּ אים בּ יּ מים  ּכ
תי"ט) מבּ רסלב, מ וֹ הר"ן  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ(חיּ י 

מבי אינ  א סגה  ה הר ְִֵֵֶַַַָֹֻמ)

יהיה וּ בנדּ וֹ ן הלּ ּמ וּ ד  ׁש אר ְ◌ִ◌
האפן: מיבּ זה 

יהיה גּ דוֹ ל  עסק  בּ על ׁש ה וּ א 
אף ה ּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר ל ּמ וּ דוֹ  רב

אכּפ ת מה כּ י מבין , ׁש אינוֹ 
הכי אפלּ וּ  מבין ׁש אינ וֹ  ליּה 

סגלּ ה. הוּ א
תקע"א) דּ ף הקּ צרים הזּ קן אדמוֹ "ר  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ(מאמרי

ההר ספר קבע עת ְֵֵֶַַַָֹמא)

בּ כלוהעּק ר קבוּ ע  עת  ׁש יּ היה  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
מ וּ סר ספרי ללמד יוֹ ם
וספר  חכמה  ראׁש ית כּ מוֹ 

ּת ם  לר בּ ינוּ  וּ בפרטהיּ ׁש ר 
ה זּ הר. בּ ספר

(40 עּמ וּ ד  שׁ ערים ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ(מאה

מ הנה קד   ד ה ההר ני ִֵֵֶַַַַַָָָֹֹמב )

הּמ בהקלכבוֹ ד ּת למידי קדת ִ◌ְ◌
נרוֹ  דּ וד  הרב  מ וֹ רנוּ  וכוּ '
גּ דוֹ ל צער לי יׁש  וּ מאד וכוּ ' יאיר 
אלקים  ויהי איעצ אבל מ זּ ה,

. מּמ ׁש אּת הנה קדם לילה בּ כל 
הזּ הר מּת ּק וּ ני אחד מאמר ּת למד

ּת ירא  וּ בל בּ טח ּת יׁש ן  ואז הּק דוֹ ׁש 
,יתבּ ר הם יתבּ רבּ עזרת והם 

דּ וקא, ויראתוֹ  אהבתוֹ  בּ ל בּ נוּ  יּט ע
מ וֹ רוֹ  מ נּ אי רצוֹ ן, יהי כּ ן אמן
אליעזר רבּ י הרב מ וֹ רנוּ  בּ ן ישׂ ראל 

מ ּמ עזבּ וּ ז. ׁש ם טוֹ ב)בּ על  שׁ ם (כּ תר ֶ◌ֶ◌ֵ◌

ריקניא אי א  ד ה זהר   ְִֵַַַַַָָָֹמג )

ריקניאדּ ף אלּ יבּ א  הּק ד וֹ ׁש  זהר ַ◌
בּ יׁש א מילּ י כּ ל  והמר מ וֹ נע  

מזּ ה. לח דּ ל לבב יאי ּפ ן
כא) אוֹ ת מחוֹ סט גּ רינולד  משׁ ה ר בּ י ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ(הנהגוֹ ת

מסכת
עירובי
צ "ד  ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה מזְִִִֵַַַַַַָֹ

להבי יז ה   טירת אחר ְְְִִִֶַַָָמד)

להביןואפלּ וּ  יכוֹ ל אינ וֹ  מה  ַ◌ֲ◌ִ◌
ּפ י על אף בּ וּ רי וֹ , על 

ה וּ אכן  בּ עצמ וֹ  ה לּ ּמ וּ ד  
ּפ טירת וֹ  ׁש אחר ּת וֹ עלת,

להבין יז כּ ה  אז חמרוֹ   ּׁש יּ ז דּ כ
על וכ וּ '. אף אדם ילמד  לכ 

י וֹ דע. ׁש אינוֹ  ּפ י
שׁ בּ ת) חדּ וּ שׁ ים עינים ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ(מאוֹ ר

 נפ לכל הוה ודבר למה מסל  דה זהר ְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻמה)

אדםוגם כּ ל אתצרי להרגּ יל  ְ◌ַ◌
ספר יוֹ ם  בּ כל  ל וֹ מר עצמ וֹ 
וּ מן ה ּת פ לּ ה , קדם ה ּק דוֹ ׁש  זהר 
ט וֹ בים ימים אחר עד אלוּ ל

ה ּק ד וֹ ׁש . ּת ּק וּ נים  ספר  ואל לגמר 
יב ׁש  עץ אני הן הּס ריס, יאמר
הּק ד ׁש  אל לגׁש ת אנכי  וּ מי
כּ בר  כּ י קבּ לה . בּ ספרי ּפ נימה
וּ בראׁש ם  ה צּ דּ יקים  כּ ל  הסכּ ימוּ 
מוֹ רנ וּ  הּמ נ וֹ ח המפרסם הצּ דּ יק
לברכה  זכרוֹ נ וֹ  צבי הרב

מרע  סוּ ר  בּ ספרוֹ  מזּ ידיטׁש וֹ ב
זהוּ  כּ י  מוֹ כיח וֹ ת ראיוֹ ת  בּ כּמ ה 
ואף  בּ ימינ וּ , ו ׁש קר  היּ צר מעצת
מקוֹ ם  מכּ ל הכּ ל , מבין ׁש אינ וֹ 
מס גּ ל הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  ל ׁש וֹ ן
לכל ה וה דּ בר וה וּ א  ל נּ ׁש מה
ׁש ם וגדוֹ ל קטן ישׂ ראל  נפׁש 
וׁש ר ׁש  הבנת וֹ  לפי אחד כּ ל  ה וּ א ,

נׁש מת וֹ .

האראוויץ הירשׁ  צבי רבּ י  י שׁ רוֹ ת, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ(הנהגוֹ ת
ה') אוֹ ת ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִמבּ אקשׁ עוויץ

 פה אל דל למת  ה א ההר לד ְִֵֶֶֶַַַָֹמו)

ילמד בּ כל ׁש הוּ ת לוֹ  ׁש יּ היה זמן  ְ◌ָ◌
הלכה  גּ מרא מׁש נה " הּת נ
כּ י הּק דוֹ ׁש . וּ בזּ הר  וּ בּמ דרׁש 
גּ ד וֹ ל ׁש למ וּ ת  הוּ א ה זּ הר ל ּמ וּ ד

הנּ פ ׁש , ׁש אינ וֹ אל ּפ י על  ואף 
לבד  ה זּ הר  ׁש ל הלּ ׁש וֹ ן  מבין ,

מאד. מסגּ ל
ב') אוֹ ת מאלעסק, העני  ֹחנו ר בּ י הלּ ּמ וּ ד , ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ(סדר

הד אר מסיק  ואי הר ה , ההר ספר ללמד  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹמז)

זצ "ל)ליאמר מקאריץ ּפ נחס (ר בּ י ָ◌ַ◌

צרי ספרׁש אני ללמד 
הרבּ ה אריינטאן)הזּ הר כּ י(זי 

 צרי ה גּ לוּ ת חׁש כוּ ת מחמת 

מסכת
עירובי
צ"ה  ד

מסכת
עירובי
צ"ו ד



ההרניני ְִֵַָֹ מח בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

מסּפ יק  ואין  גּ דוֹ ל  בּ אוֹ ר להאיר
ׁש הוּ א  אפלּ וּ  הלּ ּמ וּ ד  ׁש אר
בּ ׁש אר  בּ ל ּמ וּ ד וֹ  מתמיד
בּ זּ הר  הוּ א  וכן  העוּ רים ,

יוֹ חאי בּ ן  ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש אמר
דּ מל כּ א בּ דרא  יגן ׁש ה זּ הר

ׁש ם.מ ׁש יחא, עיּ ן 
פּ נחס) מדרשׁ  – קמ"ד צוּ פים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶֹ(נפת

מסל עמה ח ל בריו, נימת   מבי אינ מי  א ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻמח)
כלז להאיר ְְְְִַַָָָָָלמה

שׂ יחוּ מי ספריכ וֹ ל קד ת גּ דל ִ◌
ות וֹ עלּת וֹ  דּ בריוהזּ הר  א ׁש ר 

כּ ל ּפ ידים  ונסּת רים צפוּ נים
וּ מזהירים. מאירים  בּ וֹ ערים
חיּ י החיּ ים, מקוֹ ר עינים ּפ תח
אהבה, רצוּ ף ּת וֹ כ וֹ  הנּ פׁש וֹ ת
הלּ בבוֹ ת  את מלהיבים  דּ בריו 

הם  את וּ ליראה לאהבה
ׁש אינ וֹ  מי  ואף והנּ וֹ רא. הנּ כ בּ ד

דּ בריו  ּפ נימ יּ וּ ת ּת וֹ כיּ וּ ת  כּ למבין  
לׁש וֹ נ וֹ , ולוֹ מד  ה ּט וֹ עמוֹ   ח
לנּ ׁש מה מס גּ לים  ה ּמ ה  דּ בריו

וּ לז כּ כ ּה  כּ נּ וֹ דע.להאיר ּה  
תקס"ד) הזּ הר  לדפוּ ס  אמסטרדם דּ ין  בּ ית ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ(הקדּ מת

קאמר מאי  ידע  לא  א למה  מסל ה הר   ל ְְְְַַַַַַַָָָָָָָֹֻמט )

וגדל ּכ בר ּת פארת  יקר גּ דל נוֹ דע  ְ◌ָ◌
והּק דוֹ ׁש ּת ה לּ וֹ ת  היּ קר ספר 

זהר  האלקיּת ּק וּ ני ה ּת נּ א  ׁש חבּ ר 
צ דּ יק  זכר י וֹ חאי  בּ ן ׁש מע וֹ ן  רבּ י 

ל וֹ לברכה , ׁש וֹ מע אדם אׁש רי 

יוֹ ם , יוֹ ם  דּ לתוֹ תיו על  א ׁש ר לׁש קד 
ה גּ יד וּ  לׁש וֹ ןחכמים  לׁש וֹ נוֹ  ׁש אף 

לנּ ׁש מה (הזּ הר)ה זּ הב  מאד מסגּ ל  
קאמר. מאי ידע דּ לא אף 

מעזבּ וּ ז) דּ פוּ ס זהר  תּ קּ וּ ני מא פּ טא הרה"ק ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ(הסכּ מת

י כל הר   י חמ ללמד ְְִִֵַַַָָֹֹנ)

ללמדוראוּ י עצמ וֹ  לק בּ ע  ְ◌ָ◌
בּ זּ הר דּ ּפ ין חמׁש 

יוֹ ם , גּ דוֹ ל בּ כל ּת וֹ עלת והוּ א 
להאירּה  לנּ פׁש  גּ ד וֹ ל ותּק וּ ן 
וּ לכ לּ וֹ ת  וּ לתּק נּה  וּ לזכּ כּה 

ותאווֹ ת  רעוֹ ת מדּ וֹ ת קוֹ צים
ה ם, בּ נעם  לז כּ וֹ ת רעוֹ ת 
לחטאים  ות ּק וּ ן  מר ּפ א והוּ א

הנּ פׁש . ׁש ל  וּ פׁש עים
מ') אוֹ ת להחיד "א בּ אצבּ ע ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ(מוֹ רה

מסכת
עירובי
צ"ז  ד

מסכת
עירובי
צ"ח  ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה מטְִִִֵַַַַַַָֹ

ׁש יּ אמר נא) ּת ׁש וּ בה לבעל ּת ּק וּ ן 
אוֹ  זהר דּ ּפ ין חמה 

י וֹ ם. בּ כל ּת ּק וּ נים 
לבעלוכן ּת ּק וּ ן האר"י מרן נתן ְ◌ֵ◌

חמ ה ׁש יּ אמר ּת ׁש וּ בה 

יוֹ ם, בּ כל ּת ּק וּ נים אוֹ  זהר דּ ּפ ין
לּמ וּ דוֹ  לקבּ ע ורבּ י מוֹ רי נהג  וכן
אוֹ  בּ זּ הר, אוֹ  בּ ּמ ׁש ניוֹ ת בּ לּ ילה,

ט וֹ בים. כּ אחד  ׁש ניהם
מ') אוֹ ת להחיד"א בּ אצ בּ ע ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ(מוֹ רה

חינ  ח  א חב מבי אי  א דה זהר לד  ְְִִִִִִֵֵֵַַַָָֹב)

ׁש הוּ א מעלת ּת וֹ רה ח דּ וּ ׁש י ַ◌ֲ◌ַ◌
בּ מים  מאד ח ׁש וּ ב
בּ זּ הר  ׁש אמרוּ  עד מּמ על ,
חדׁש ים, ׁש מים ׁש בּ וֹ נה הּק דוֹ ׁש 
"לנטע  א וֹ מר : הכּ ת וּ ב ועליו 
לציּ וֹ ן ולאמר ארץ וליסד ׁש מים
אלּ א  עּמ י ּת קרי אל אּת ה ", עּמ י

להּק דוֹ ׁש עּמ י , ׁש ּת ף  ׁש נּ ע שׂ ה 

ה וּ א  ּגּ דוֹ ל בּ רו ּת ּק וּ ן  והוּ א  וכ וּ ', 
וּ בפרט  חּט את וּ לכל  עו וֹ ן  לכל 
וגם  וכ וּ '. הבּ רית  ּפ גם לעו וֹ ן 
אף הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ספר ל ּמ וּ ד
ח דּ ׁש  כּ א לּ וּ  חׁש וּ ב מבין  בּ אין
ואחד הּמ ר בּ ה  ואחד  ח דּ וּ ׁש ים .
ל בּ וֹ  ׁש יּ כ וּ ן וּ בלבד ה ּמ מעיט 

חדּ וּ שׁ )ל מים. ער י וֹ עץ (פּ לא ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌

הפה  קד חד זהר למר  ְִֶַַַָָָֹֹנג)

רוֹ צים ּת גּ יד ׁש אם להאברכים ַ◌ִ◌
קדם  זהר מעט לה גּ יד
חדׁש , זהר  ׁש יּ גּ ידוּ  הּת פלּ ה

להיוֹ ת  יכוֹ לים כּ ן גּ ם ׁש ּמ זּ ה 
חסיד.

מּס טוֹ לין) אשׁ ר רבּ י ה קּ ד וֹ שׁ  הרב בּ שׁ ם אהרן  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ(דּ ברי

המה,  מז הא י א מרת דה הר  ילמד ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹנד)
.ל מאלת ל ימא  רחמיו רב הא  ר דְְְְֲֲִִֵַַַָָָָֹוה

הּק דוֹ ׁש אם בּ זּ הר ילמד  זכה  ִ◌
בּ זכוּ ת וֹ  כּ י בּ אׁש מ וֹ ר וֹ ת ,
ׁש דּ וֹ מה מה גּ ל וּ ת  ישׂ ראל  יצא וּ 

להבינ וֹ ,ללילה. זכה  ׁש לּ א  ואף 

כּ י הלּ ׁש וֹ ן  ילמד כן ּפ י  על אף
הנּ ׁש מה,  ּמזכ והּק דוֹ ׁש ה וּ א 

כּ ל ימ לּ א רחמיו  בּ רב  ה וּ א   ּבּ רו
בּ זכוּ ת בּ פרט  ל בּ וֹ  מ ׁש אל וֹ ת 

מסכת
עירובי
צ"ט  ד

מסכת
עירובי
ק' ד



ההרניני ְִֵַָֹ מח בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

מסּפ יק  ואין  גּ דוֹ ל  בּ אוֹ ר להאיר
ׁש הוּ א  אפלּ וּ  הלּ ּמ וּ ד  ׁש אר
בּ ׁש אר  בּ ל ּמ וּ ד וֹ  מתמיד
בּ זּ הר  הוּ א  וכן  העוּ רים ,

יוֹ חאי בּ ן  ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש אמר
דּ מל כּ א בּ דרא  יגן ׁש ה זּ הר

ׁש ם.מ ׁש יחא, עיּ ן 
פּ נחס) מדרשׁ  – קמ"ד צוּ פים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶֹ(נפת

מסל עמה ח ל בריו, נימת   מבי אינ מי  א ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻמח)
כלז להאיר ְְְְִַַָָָָָלמה

שׂ יחוּ מי ספריכ וֹ ל קד ת גּ דל ִ◌
ות וֹ עלּת וֹ  דּ בריוהזּ הר  א ׁש ר 

כּ ל ּפ ידים  ונסּת רים צפוּ נים
וּ מזהירים. מאירים  בּ וֹ ערים
חיּ י החיּ ים, מקוֹ ר עינים ּפ תח
אהבה, רצוּ ף ּת וֹ כ וֹ  הנּ פׁש וֹ ת
הלּ בבוֹ ת  את מלהיבים  דּ בריו 

הם  את וּ ליראה לאהבה
ׁש אינ וֹ  מי  ואף והנּ וֹ רא. הנּ כ בּ ד

דּ בריו  ּפ נימ יּ וּ ת ּת וֹ כיּ וּ ת  כּ למבין  
לׁש וֹ נ וֹ , ולוֹ מד  ה ּט וֹ עמוֹ   ח
לנּ ׁש מה מס גּ לים  ה ּמ ה  דּ בריו

וּ לז כּ כ ּה  כּ נּ וֹ דע.להאיר ּה  
תקס"ד) הזּ הר  לדפוּ ס  אמסטרדם דּ ין  בּ ית ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ(הקדּ מת

קאמר מאי  ידע  לא  א למה  מסל ה הר   ל ְְְְַַַַַַַָָָָָָָֹֻמט )

וגדל ּכ בר ּת פארת  יקר גּ דל נוֹ דע  ְ◌ָ◌
והּק דוֹ ׁש ּת ה לּ וֹ ת  היּ קר ספר 

זהר  האלקיּת ּק וּ ני ה ּת נּ א  ׁש חבּ ר 
צ דּ יק  זכר י וֹ חאי  בּ ן ׁש מע וֹ ן  רבּ י 

ל וֹ לברכה , ׁש וֹ מע אדם אׁש רי 

יוֹ ם , יוֹ ם  דּ לתוֹ תיו על  א ׁש ר לׁש קד 
ה גּ יד וּ  לׁש וֹ ןחכמים  לׁש וֹ נוֹ  ׁש אף 

לנּ ׁש מה (הזּ הר)ה זּ הב  מאד מסגּ ל  
קאמר. מאי ידע דּ לא אף 

מעזבּ וּ ז) דּ פוּ ס זהר  תּ קּ וּ ני מא פּ טא הרה"ק ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ(הסכּ מת

י כל הר   י חמ ללמד ְְִִֵַַַָָֹֹנ)

ללמדוראוּ י עצמ וֹ  לק בּ ע  ְ◌ָ◌
בּ זּ הר דּ ּפ ין חמׁש 

יוֹ ם , גּ דוֹ ל בּ כל ּת וֹ עלת והוּ א 
להאירּה  לנּ פׁש  גּ ד וֹ ל ותּק וּ ן 
וּ לכ לּ וֹ ת  וּ לתּק נּה  וּ לזכּ כּה 

ותאווֹ ת  רעוֹ ת מדּ וֹ ת קוֹ צים
ה ם, בּ נעם  לז כּ וֹ ת רעוֹ ת 
לחטאים  ות ּק וּ ן  מר ּפ א והוּ א

הנּ פׁש . ׁש ל  וּ פׁש עים
מ') אוֹ ת להחיד "א בּ אצבּ ע ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ(מוֹ רה

מסכת
עירובי
צ"ז  ד

מסכת
עירובי
צ"ח  ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה מטְִִִֵַַַַַַָֹ

ׁש יּ אמר נא) ּת ׁש וּ בה לבעל ּת ּק וּ ן 
אוֹ  זהר דּ ּפ ין חמה 

י וֹ ם. בּ כל ּת ּק וּ נים 
לבעלוכן ּת ּק וּ ן האר"י מרן נתן ְ◌ֵ◌

חמ ה ׁש יּ אמר ּת ׁש וּ בה 

יוֹ ם, בּ כל ּת ּק וּ נים אוֹ  זהר דּ ּפ ין
לּמ וּ דוֹ  לקבּ ע ורבּ י מוֹ רי נהג  וכן
אוֹ  בּ זּ הר, אוֹ  בּ ּמ ׁש ניוֹ ת בּ לּ ילה,

ט וֹ בים. כּ אחד  ׁש ניהם
מ') אוֹ ת להחיד"א בּ אצ בּ ע ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ(מוֹ רה

חינ  ח  א חב מבי אי  א דה זהר לד  ְְִִִִִִֵֵֵַַַָָֹב)

ׁש הוּ א מעלת ּת וֹ רה ח דּ וּ ׁש י ַ◌ֲ◌ַ◌
בּ מים  מאד ח ׁש וּ ב
בּ זּ הר  ׁש אמרוּ  עד מּמ על ,
חדׁש ים, ׁש מים ׁש בּ וֹ נה הּק דוֹ ׁש 
"לנטע  א וֹ מר : הכּ ת וּ ב ועליו 
לציּ וֹ ן ולאמר ארץ וליסד ׁש מים
אלּ א  עּמ י ּת קרי אל אּת ה ", עּמ י

להּק דוֹ ׁש עּמ י , ׁש ּת ף  ׁש נּ ע שׂ ה 

ה וּ א  ּגּ דוֹ ל בּ רו ּת ּק וּ ן  והוּ א  וכ וּ ', 
וּ בפרט  חּט את וּ לכל  עו וֹ ן  לכל 
וגם  וכ וּ '. הבּ רית  ּפ גם לעו וֹ ן 
אף הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ספר ל ּמ וּ ד
ח דּ ׁש  כּ א לּ וּ  חׁש וּ ב מבין  בּ אין
ואחד הּמ ר בּ ה  ואחד  ח דּ וּ ׁש ים .
ל בּ וֹ  ׁש יּ כ וּ ן וּ בלבד ה ּמ מעיט 

חדּ וּ שׁ )ל מים. ער י וֹ עץ (פּ לא ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌

הפה  קד חד זהר למר  ְִֶַַַָָָֹֹנג)

רוֹ צים ּת גּ יד ׁש אם להאברכים ַ◌ִ◌
קדם  זהר מעט לה גּ יד
חדׁש , זהר  ׁש יּ גּ ידוּ  הּת פלּ ה

להיוֹ ת  יכוֹ לים כּ ן גּ ם ׁש ּמ זּ ה 
חסיד.

מּס טוֹ לין) אשׁ ר רבּ י ה קּ ד וֹ שׁ  הרב בּ שׁ ם אהרן  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ(דּ ברי

המה,  מז הא י א מרת דה הר  ילמד ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹנד)
.ל מאלת ל ימא  רחמיו רב הא  ר דְְְְֲֲִִֵַַַָָָָֹוה

הּק דוֹ ׁש אם בּ זּ הר ילמד  זכה  ִ◌
בּ זכוּ ת וֹ  כּ י בּ אׁש מ וֹ ר וֹ ת ,
ׁש דּ וֹ מה מה גּ ל וּ ת  ישׂ ראל  יצא וּ 

להבינ וֹ ,ללילה. זכה  ׁש לּ א  ואף 

כּ י הלּ ׁש וֹ ן  ילמד כן ּפ י  על אף
הנּ ׁש מה,  ּמזכ והּק דוֹ ׁש ה וּ א 

כּ ל ימ לּ א רחמיו  בּ רב  ה וּ א   ּבּ רו
בּ זכוּ ת בּ פרט  ל בּ וֹ  מ ׁש אל וֹ ת 

מסכת
עירובי
צ"ט  ד

מסכת
עירובי
ק' ד



ההרניני ְִֵַָֹ נ  בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

נייחא ה וּ א כּ י הזּ הר , ל ׁש וֹ ן ל ּמ וּ ד
מגמ גּ ם ׁש הוּ א ּפ י  על אף ק ּמ יּה 

מאןבּ לי ׁש ניּה  חׁש וּ ב מאן ודּ אי 
זה, בּ זכוּ ת רקיע , וּ מאן  ספוּ ן

ה   ּבּ רו ויחיׁש ה ּק דוֹ ׁש  ימהר וּ א 
כּ ן אמן  גּ וֹ אל, לציּ וֹ ן וּ בא  וידלּ ג

רצוֹ ן. יהי
הקּ דמוֹ נים) שׁ כּ תבוּ  הלּ ּמ וּ ד  בּ סדר המים, שׁ ער ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ(סדּ וּ ר

פי י ה  קימח  ה נה  כל  דה זהר ללמד  ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָֹֹֻנה )
הנה ל ל מיִֶַַָָָָה

כּ י גּ ם ללמדדּ ע נוֹ הגים יׁש  ַ◌
בּ כל כּ לּ וֹ  ה ּק דוֹ ׁש  זהר
כּ פי ה דּ ּפ ים  ׁש ּמ ח לּ קים ה נה ,

הנה, כּ ל  ׁש ל ה יּ מים 
חלקם. ואׁש רי  וא ׁש ריהם

ד ') שׁ ער אליּ הוּ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ(כּ ּס א

אחד, תקא  על חלק  ל   ולר י י על ההר  לחק ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹנו)
ל ללמד ,ה בר  על החרדי עיר לאני ה תקאת   קְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹויח

. י כל   הר חלק  ְֵֶֶָָָָאחד

וּ מנהיגיגּ ם ראׁש י החכמים , א לּ ה  ַ◌
, וּ פל ּפ ל וכל  ועיר עיר כּ ל
הזּ הר דּ ּפ י לחלּ ק  לב ׁש יּ שׂ ימוּ 
חלקים, לכ ּמ ה  חלקים ג' ה ּק דוֹ ׁש 
אחד, ּפ תקא על חלק  כּ ל ולר ׁש ם 
עירם לאנ ׁש י  ה ּפ תקאוֹ ת ויח לּ ק וּ 
כּ ל ללמד  הם  דּ בר  על החרדים

וּ בזה יוֹ ם, בּ כל  הרׁש וּ ם חלק  אחד
כּ לּ ם בּ ין  ׁש יּ גמרוּ  לע שׂ וֹ ת  י וּ כלוּ 
ויוֹ ם, י וֹ ם  בּ כל ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר כּ ל

כּ י נ וֹ דע הזּ הרוּ כבר ל ּמ וּ ד בּ זכוּ ת 
בּ מהרה ה גּ וֹ אל  יבוֹ א ה ּק דוֹ ׁש 

רצוֹ ן.בּ ימינ וּ , יהי  כּ ן  אמן 
ד ') שׁ ער אליּ הוּ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ(כּ ּס א

ק יא ארעא  מארי ניא ה ניר עמ  האמ ית ל א ה    ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָֻנז )
 הרא ער פי  לטבה עלינ הא אלל  כ"ה  מי ס  האל לגמר ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ע מ ל  לעי  אחד  זהר   ס אקד , ל   חברת ני  ע חת א ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹי תר
.יבינא עצת ויפר , ניותח  ניעלי תא רי ה ל  לב ל  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָיראל ,

ל ּמ וּ דּכ בר מעלת לכבוֹ דם  יד וּ ע  ְ◌ָ◌
ה וּ א אׁש ר  ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר

וּ גזרוֹ ת ּפ רעניּ וֹ ת מיני כּ ל מב ּט ל 
וחר בּ א וּ מ וֹ תנא  ורע וֹ ת  ק ׁש וֹ ת 

מסכת
עירובי
ק"א  ד

ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה נאְִִִֵַַַַַַָֹ

מעלמא . ׁש עברה וּ ב זּ ה  והנה 
ישׂ ראל  עם  עוֹ ררנ וּ  כּ בר
לגּ אלּ ה  "ּת ּק וּ ן  בּ מוֹ דעוֹ ת
רבּ נים  "מּט עם האמּת ית "

קדּ יׁש א" דּ ארעא מארי  הגּ א וֹ נים
למּט ה , נעתקה היא ל ׁש קדאׁש ר  

בּ ארץ לגמר ה זּ הר ל ּמ וּ ד  על 
ס יּ וּ מים. אלף  לארץ  וּ בח וּ צה

ע ר פי לטבה עלינ ה א אלל כ"ה   מיס  האל לגמר ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָֹנח)
זהר   ס אקד, ל  חברת ני  ע חת  א י תר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהרא
ני עלי  תא  רי ה ל לבל יראל, ע מל לע י ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאחד

.יבינא עצת ויפר , ניְְְְֲִֵֵַַָותח

ארץ על וּ גאוֹ ני רבּ ני אנחנ וּ  כּ ן ַ◌
בּ ר  מ כּ ל מבּק ׁש ים הּק ד וֹ ׁש ה
ללמד  מ גת ידוֹ  א ׁש ר י שׂ ראל
האלף  לגמר  בּ כדי  ּפ עם עוֹ ד
עלינ וּ  הבּ א אלוּ ל בּ כ "ה סיּ וּ מים
יוֹ תר  הראׁש וֹ ן  ׁש עוּ ר  כּ פי  לטוֹ בה,
ׁש ל  חברתוֹ  בּ ני  עם ּפ חוֹ ת אוֹ 

לעלּ וּ יא ׁש ּת קד, אחד  זהר  ס יּ וּ ם 
כּ ל וּ לבּט ל י שׂ ראל  עם מ זּ ל 
ותח ּת וֹ נים, עליוֹ נים  אוֹ תם  ה צּ רים 
ויקלקל א וֹ יבינוּ  עצת ויפר
ידיהם ּת ע שׂ ינה ולא מח ׁש בוֹ תם 
לבטח יׁש כּ ן  וי שׂ ראל ּת וּ ׁש יּ ה,

בּ ארץ . דּ רוֹ ר  וּ קראתם ונראה 
וזה וּ בתּק וּ ן  מל כּ ּס א בּ ּס פר ל' ְ◌ִ◌

גּ ד וֹ ללׁש וֹ נ וֹ : כּ ּמ ה 
ללמד חכם  ּת למיד  על ח יּ וּ ב

אם ק בּ לה, גּ דוֹ ל כּ ּמ ה וענׁש ם 
אר וג וֹ רם ק בּ לה, לוֹ מדים אינם
הגּ אלּ ה  מע כּ בים  הם כּ י גּ לוּ תא,

בּ ׁש עה  יעשׂ ה  כּ י  ליצלן , רחמנא
לּ א  מה הּק בּ לה בּ לּמ וּ ד אחת
ימים  חד ׁש  בּ לּמ וּ ד נעשׂ ה
כּ חּה  גּ דוֹ ל  כּ י הּת וֹ רה, בּ פׁש טי

ה גּ אלּ ה. לקרב

מל,וּ בתּק וּ ן בּ כּס א  ׁש ם כּ ימ "ג  ְ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר לּמ וּ ד 
עוֹ למ וֹ ת , בּ וֹ נה בּ עלמא בּ גירסא
וּ להבין ללמד  יזכּ ה אם  ׁש כּ ן  וכל 
יע שׂ ה אחד, מאמר ּפ רוּ ׁש  אפ לּ וּ 
מה אחת  בּ ׁש עה  למעלה  ּת ּק וּ ן בּ וֹ 
ׁש נה הּפ ׁש ט בּ לּמ וּ ד יע שׂ ה  לּ א
בּ ן ׁש הוּ א  ל וֹ  וּ מבטח  ּת מימה,
דּ מלכּ א, היכלא  מ בּ ני הבּ א ע וֹ לם
ה יּ וֹ ׁש בים הּמ ל ּפ ני מרוֹ אי ויהיה

דּ רקיעא. בּ מלכוּ תא  רא ׁש וֹ נה

דּ רא ,וּ מה אכׁש ר וכי אוֹ מרים ַ◌
ׁש בּ דּ וֹ רוֹ ת  אדּ רבּ ה,

ׁש היוּ  נׁש מוֹ ת הראׁש וֹ נים להם 
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ההרניני ְִֵַָֹ נ  בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

נייחא ה וּ א כּ י הזּ הר , ל ׁש וֹ ן ל ּמ וּ ד
מגמ גּ ם ׁש הוּ א ּפ י  על אף ק ּמ יּה 

מאןבּ לי ׁש ניּה  חׁש וּ ב מאן ודּ אי 
זה, בּ זכוּ ת רקיע , וּ מאן  ספוּ ן

ה   ּבּ רו ויחיׁש ה ּק דוֹ ׁש  ימהר וּ א 
כּ ן אמן  גּ וֹ אל, לציּ וֹ ן וּ בא  וידלּ ג

רצוֹ ן. יהי
הקּ דמוֹ נים) שׁ כּ תבוּ  הלּ ּמ וּ ד  בּ סדר המים, שׁ ער ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ(סדּ וּ ר

פי י ה  קימח  ה נה  כל  דה זהר ללמד  ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָֹֹֻנה )
הנה ל ל מיִֶַַָָָָה

כּ י גּ ם ללמדדּ ע נוֹ הגים יׁש  ַ◌
בּ כל כּ לּ וֹ  ה ּק דוֹ ׁש  זהר
כּ פי ה דּ ּפ ים  ׁש ּמ ח לּ קים ה נה ,

הנה, כּ ל  ׁש ל ה יּ מים 
חלקם. ואׁש רי  וא ׁש ריהם

ד ') שׁ ער אליּ הוּ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ(כּ ּס א

אחד, תקא  על חלק  ל   ולר י י על ההר  לחק ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹנו)
ל ללמד ,ה בר  על החרדי עיר לאני ה תקאת   קְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹויח

. י כל   הר חלק  ְֵֶֶָָָָאחד

וּ מנהיגיגּ ם ראׁש י החכמים , א לּ ה  ַ◌
, וּ פל ּפ ל וכל  ועיר עיר כּ ל
הזּ הר דּ ּפ י לחלּ ק  לב ׁש יּ שׂ ימוּ 
חלקים, לכ ּמ ה  חלקים ג' ה ּק דוֹ ׁש 
אחד, ּפ תקא על חלק  כּ ל ולר ׁש ם 
עירם לאנ ׁש י  ה ּפ תקאוֹ ת ויח לּ ק וּ 
כּ ל ללמד  הם  דּ בר  על החרדים

וּ בזה יוֹ ם, בּ כל  הרׁש וּ ם חלק  אחד
כּ לּ ם בּ ין  ׁש יּ גמרוּ  לע שׂ וֹ ת  י וּ כלוּ 
ויוֹ ם, י וֹ ם  בּ כל ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר כּ ל

כּ י נ וֹ דע הזּ הרוּ כבר ל ּמ וּ ד בּ זכוּ ת 
בּ מהרה ה גּ וֹ אל  יבוֹ א ה ּק דוֹ ׁש 

רצוֹ ן.בּ ימינ וּ , יהי  כּ ן  אמן 
ד ') שׁ ער אליּ הוּ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ(כּ ּס א

ק יא ארעא  מארי ניא ה ניר עמ  האמ ית ל א ה    ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָֻנז )
 הרא ער פי  לטבה עלינ הא אלל  כ"ה  מי ס  האל לגמר ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ע מ ל  לעי  אחד  זהר   ס אקד , ל   חברת ני  ע חת א ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹי תר
.יבינא עצת ויפר , ניותח  ניעלי תא רי ה ל  לב ל  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָיראל ,

ל ּמ וּ דּכ בר מעלת לכבוֹ דם  יד וּ ע  ְ◌ָ◌
ה וּ א אׁש ר  ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר

וּ גזרוֹ ת ּפ רעניּ וֹ ת מיני כּ ל מב ּט ל 
וחר בּ א וּ מ וֹ תנא  ורע וֹ ת  ק ׁש וֹ ת 

מסכת
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ההרניני ְִֵַָֹ  בי מיער ה  לזהר המית  הה נאְִִִֵַַַַַַָֹ

מעלמא . ׁש עברה וּ ב זּ ה  והנה 
ישׂ ראל  עם  עוֹ ררנ וּ  כּ בר
לגּ אלּ ה  "ּת ּק וּ ן  בּ מוֹ דעוֹ ת
רבּ נים  "מּט עם האמּת ית "

קדּ יׁש א" דּ ארעא מארי  הגּ א וֹ נים
למּט ה , נעתקה היא ל ׁש קדאׁש ר  

בּ ארץ לגמר ה זּ הר ל ּמ וּ ד  על 
ס יּ וּ מים. אלף  לארץ  וּ בח וּ צה

ע ר פי לטבה עלינ ה א אלל כ"ה   מיס  האל לגמר ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָֹנח)
זהר   ס אקד, ל  חברת ני  ע חת  א י תר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהרא
ני עלי  תא  רי ה ל לבל יראל, ע מל לע י ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאחד

.יבינא עצת ויפר , ניְְְְֲִֵֵַַָותח

ארץ על וּ גאוֹ ני רבּ ני אנחנ וּ  כּ ן ַ◌
בּ ר  מ כּ ל מבּק ׁש ים הּק ד וֹ ׁש ה
ללמד  מ גת ידוֹ  א ׁש ר י שׂ ראל
האלף  לגמר  בּ כדי  ּפ עם עוֹ ד
עלינ וּ  הבּ א אלוּ ל בּ כ "ה סיּ וּ מים
יוֹ תר  הראׁש וֹ ן  ׁש עוּ ר  כּ פי  לטוֹ בה,
ׁש ל  חברתוֹ  בּ ני  עם ּפ חוֹ ת אוֹ 

לעלּ וּ יא ׁש ּת קד, אחד  זהר  ס יּ וּ ם 
כּ ל וּ לבּט ל י שׂ ראל  עם מ זּ ל 
ותח ּת וֹ נים, עליוֹ נים  אוֹ תם  ה צּ רים 
ויקלקל א וֹ יבינוּ  עצת ויפר
ידיהם ּת ע שׂ ינה ולא מח ׁש בוֹ תם 
לבטח יׁש כּ ן  וי שׂ ראל ּת וּ ׁש יּ ה,

בּ ארץ . דּ רוֹ ר  וּ קראתם ונראה 
וזה וּ בתּק וּ ן  מל כּ ּס א בּ ּס פר ל' ְ◌ִ◌

גּ ד וֹ ללׁש וֹ נ וֹ : כּ ּמ ה 
ללמד חכם  ּת למיד  על ח יּ וּ ב

אם ק בּ לה, גּ דוֹ ל כּ ּמ ה וענׁש ם 
אר וג וֹ רם ק בּ לה, לוֹ מדים אינם
הגּ אלּ ה  מע כּ בים  הם כּ י גּ לוּ תא,

בּ ׁש עה  יעשׂ ה  כּ י  ליצלן , רחמנא
לּ א  מה הּק בּ לה בּ לּמ וּ ד אחת
ימים  חד ׁש  בּ לּמ וּ ד נעשׂ ה
כּ חּה  גּ דוֹ ל  כּ י הּת וֹ רה, בּ פׁש טי

ה גּ אלּ ה. לקרב

מל,וּ בתּק וּ ן בּ כּס א  ׁש ם כּ ימ "ג  ְ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר לּמ וּ ד 
עוֹ למ וֹ ת , בּ וֹ נה בּ עלמא בּ גירסא
וּ להבין ללמד  יזכּ ה אם  ׁש כּ ן  וכל 
יע שׂ ה אחד, מאמר ּפ רוּ ׁש  אפ לּ וּ 
מה אחת  בּ ׁש עה  למעלה  ּת ּק וּ ן בּ וֹ 
ׁש נה הּפ ׁש ט בּ לּמ וּ ד יע שׂ ה  לּ א
בּ ן ׁש הוּ א  ל וֹ  וּ מבטח  ּת מימה,
דּ מלכּ א, היכלא  מ בּ ני הבּ א ע וֹ לם
ה יּ וֹ ׁש בים הּמ ל ּפ ני מרוֹ אי ויהיה

דּ רקיעא. בּ מלכוּ תא  רא ׁש וֹ נה

דּ רא ,וּ מה אכׁש ר וכי אוֹ מרים ַ◌
ׁש בּ דּ וֹ רוֹ ת  אדּ רבּ ה,

ׁש היוּ  נׁש מוֹ ת הראׁש וֹ נים להם 
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ההרניני ְִֵַָֹ נב בי מיער ה  לזהר המית  הה ְִִִֵַַַַַַָֹ

גּ בוֹ הים  מּמ קוֹ מ וֹ ת קדוֹ ׁש ים
בּ פׁש טי נׁש מתם  לטהר יכלוּ 

בּ עיקבאהּת וֹ רה, ועכׁש ו  
וגם נמ וּ כים נׁש מ וֹ ת  דּ מ ׁש יחא 
רחמנא החיצ וֹ נים הת גּ בּ ר וּ ת 
לטהר אפ ׁש ר  אי ליצלן 
יקרים, בּ ס ּמ ים  רק  נ ׁש מתם
ל ׁש וֹ ן כּ י  הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר  הינ וּ 
אפ לּ וּ  לזה  מסגּ ל ה זּ הר
בּ לגלוּ ג. ואפלּ וּ  לח וּ ד בּ פטּפ וּ ט 
רע מכּ ל נׁש מר יהיה  וּ בזה

רעים וּ מ ּמ קרים  הרע  מ יּ צר 
וגם החמרי  ה זּ ה  בּ ע וֹ לם 

הרוּ חני, הבּ א כּ נּ וֹ דע בּ ע וֹ לם 
ּפ נחס ּפ רׁש ת  ה ּק דוֹ ׁש  (דּ ף מ זּ הר  

דּ נהיר רי"ט ) קדּ י ׁש א, בּ וֹ צינא 
דּ הו וֹ  דּ רין בּ כל  חכמתי ּה 
אוֹ ר  הגּ וֹ אל בּ יאת  עד אבּ תרי ּה 
מחזיקים  אם זכ וּ ת ׁש יּ ׁש  ּת וֹ רה
לא  אם אף בּ בּ ית ּת וֹ רה סתרי

אוֹ תם. מבינים 
י"ח ) אוֹ ת ד ' שׁ ער אליּ הוּ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ(כּ ּס א

ל מתר הרע  הצר היה  לא  דמ מיסחא : נ רי  ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹנט )
ה אה קד ע ה  אבל ,לנג לתבלי גלה רה י  והיה  ,ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

סר  להתחק   צריכי י תר, מת ר הרע ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָה צר

בּ וּ נם הרב רבּ י הּק ד וֹ ׁש  ָ◌ַ◌
זכרוֹ נ וֹ  מּפ ׁש יסחא 
הּק דוֹ ׁש  להרב ל וֹ  אמר לברכה
זכרוֹ נ וֹ  מאלכּ סנדר העני רבּ י
ּפ רג עיר על לי  חדּ וּ ׁש  לברכה:
ות וֹ רה  לוֹ מדים, מקוֹ ם ׁש היא
וּ בין בּ ּה  דּ עסיק בּ עידּ נא  בּ ין
מג נּ י בּ ּה  עסיק דּ לא בּ עי דּ נא
ה יּ הדוּ ת  ׁש ם ירוּ ד ואי וּ מצלּ י 
רחמנא  אחוֹ ר נּ ית לי וֹ ם מיּ וֹ ם

הוּ א ליצלן הענין  אכן ? 
ה נּ גלית , בּ ּת וֹ רה  דּ י  היה דּ מ ּק דם

דּ מ ׁש יחא, בּ עקבתא ע ּת ה , אבל 
ה נּ ס ּת ר, ּת וֹ רת  גּ ם  להיוֹ ת  צרי
דּ וֹ לק  נר  ר וֹ אים ׁש אנ וּ  כּ מוֹ 
מתחזּ ק  הוּ א ׁש כּ בה  וקדם 
יוֹ תר, עוֹ לה וׁש להבת בּ י וֹ תר
ה יּ צר  היה לא מ ּק דם כן  כּ מוֹ 
דּ י והיה   ּכ כּ ל מת גּ בּ ר הרע
לנג דּ וֹ , לתבלין  בּ נּ גלה ּת וֹ רה

ה יּ צראבל ה גּ א לּ ה  קדם  ע ּת ה 
וּ צריכים י וֹ תר מת גּ בּ ר הרע 

בּ נּ ס ּת ר. גּ ם להתחזּ ק 
נ "ז) דּ ף  שׂ מחה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ(תּ וֹ רת

 סו עירובי מסכת 
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