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ישׂ ראל עם  חלק להם  יהיה  שׁ א  ה בּ א, הע וֹ לם וּ מן ה זּ ה הע וֹ לם מן א וֹ תם גּ רשׁ 
זוהר  ע"א)תיקוני מט :(דף 

דּ מלכּ א ,ׁש ל"תׁש ל  אס וּ רין בּ בית אסוּ רין ל וֹ ן למתּפ שׂ  ּת ר וּ עה  ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אמר  דא ּת  ה)כּ מה  קמט מלכיהם(תהלים "לאס וֹ ר ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

סלקא דׁש וֹ פרא קלא מ קּ "ף, ּפ ס "ק, ,"ה וֹ ל ׁש וֹ פ "ר וכו', ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְבּ זיקים"
ע"א)בתרוּ עה מט ּת רוּ עת (דף קוֹ ל  עלייה וּ  לעוֹ רר  כרוּ מחא, ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌

לוֹ ן  דּ עביד ׁש ברים  דּ א ּפ סק  ," הוֹ ל ׁש וֹ פ "ר ודא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמלחמה,
וקטרין וקרעין)ּפ סק וֹ ת  או וקרטין ואבּ דן,(נ"א והרג חרב מ כּ ת ודא  , ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

מאד" וחזק הוֹ ל" איהוּ  ודא חנק, דּ א  ּת ר וּ עה  ט)מ קּ ף  יט  ,(שמות  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֹ
ּת וֹ רה . דמּת ן כּ גוונא עלייה וּ , דּ אתּת קּ ף מות דּ א ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְמאד 

"גּ ר ׁש וע וֹ ד הוּ א , בּ רי לק וּ ד ׁש א  אמרת ׁש כינּת א  גרי"ׁש , אזל"א ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
בּ נּה " ואת  הזּ את י)האמה  כא  רב,(בראשית ערב (ש "א א לּ ין ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌

יט) עלמאכו  מן לוֹ ן גּ ריׁש  יהו"ה", בּ נחלת מהסּת ּפ ח ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְדּ "גרׁש וּ ני
ישׂ ראל. עם ח וּ לקא  לוֹ ן יהא  דלא דאתי, וּ מעלמא  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵדין 

זמנאׁש וֹ פ"ר בּ ההוּ א  ׁש ל ׁש ל"ת , גריׁש י "ן, ׁש נ"י רבי"ע, ,"הוֹ ל ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ּת יבין  רמ"ח דּ איהי  רוֹ מ "ח, הוּ א  בּ רי קוּ דׁש א ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָנטיל

וּ בּה  דּ יחוּ דא , ּת יבין וׁש ית ׁש מע בּ קריאת ח)דּ אית כה (במדבר ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ורבי"ע ונח ׁש , סמא "ל  דא  ונוּ קבא , דּ כר  ׁש ניהם ", את ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ"ויּ דקר

דרוֹ מ "ח . דוּ מיא ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִדּ יּ וֹ קנא

ישׂ ראל עם  חלק להם  יהיה שׁ א  רב, הערב אלּ וּ  בּ נהּ , ואת ה זּ את  האמה גּ רשׁ  הוּ א ,  ּבּ רו לקּ דוֹ שׁ  א וֹ מרת  ה כינה 

וארעא ,ׁש נ"י ׁש מ יּ א  מן ה וּ א בּ רי קוּ דׁש א ל וֹ ן ּת רי גריׁש י"ן, ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וכו ' לתׁש וּ עה " ה ּס וּ ס "ׁש קר זמנא יז)בּ הה וּ א לג  ,(תהלים ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

על בּ ׁש לׁש ל"ת לוֹ ן ונטיל אבּ תרייה וּ , רדיף ה וּ א   בּ רי ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְדּ קוּ דׁש א
בּ קדמיתא רבי"ע, דאיהוּ  בּ ר וּ מחא  ל וֹ ן קטיל  וּ לבתר ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַצ וּ אריה וֹ ן,
קטיל וּ לבתר ל וֹ ן, ו ּת פיס  אבּ תרייהוּ  רדיף וּ לבתר ל וֹ ן, ָתרי◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

לוֹ ן.

האסוּ רים  בּ בית אס וּ רים א וֹ תם לתּפ ס ּת ר וּ עה, ׁש לׁש ל"ת ,
וכוּ '. בּ ז ּק ים" מלכיהם "לאסר ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ,הּמ ל ׁש ל
בתרוּ עה  עוֹ לה הוֹ פר  ק וֹ ל מּק "ף , ּפ ס"ק, ,"ה וֹ ל ׁש וֹ פ "ר 
וזה  מלחמה , ּת רוּ עת  קוֹ ל עליהם  לעוֹ רר רמח, כּ מוֹ 
ּפ סק וֹ ת  להם ׁש ע וֹ שׂ ה ׁש ברים, זה ּפ ס "ק  ."הוֹ ל ׁש וֹ פ "ר 

וקרעין)וּ קׁש רים או ואבדן.(וקרטין והרג חרב  מ כּ ת וזוֹ  , 
זה  מאד, מאד". וחזק הוֹ ל" וזהוּ  חנק, זה ּת ר וּ עה, מּק "ף 

ּת וֹ רה. ׁש ּמ ּת ן כּ מוֹ  עליהם, ׁש התחזּ ק  מות

ה וּ א,  ּבּ ר ו לּק דוֹ ׁש  אוֹ מרת הכינה גרי "ׁש , אזל"א  וע וֹ ד
ׁש גּ רׁש וּ ני רב, הערב  אלּ וּ  בּ נּה ", ואת הזּ את האמה "גּ רׁש 
וּ מן  הזּ ה הע וֹ לם מן אוֹ תם גּ ר ׁש  יהו"ה, בּ נחלת  מהסּת ּפ ח

ישׂ ראל. עם חלק  להם יהיה  ׁש א הבּ א, העוֹ לם

בּ אוֹ תוֹ  ׁש לׁש ל"ת, גריׁש י"ן , ׁש נ"י רבי"ע , ,"הוֹ ל ׁש וֹ פ "ר 
מאתים  ׁש הוּ א  רמ "ח, הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  נ וֹ טל  זמן
ּת ב וֹ ת  וׁש ׁש  ׁש מע  בּ קריאת ׁש יּ ׁש  ּת בוֹ ת וּ ׁש מוֹ נה  ארבּ עים
סמא"ל  זה וּ נקבה, זכר  ׁש ניהם", את "ויּ דקר  וּ בּה , היּ חוּ ד,

רמ"ח. ׁש ל דּ וֹ מה דּ מ וּ ת ורבי"ע ונחׁש ,

ה מים  מן הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  אוֹ תם גּ רׁש  גריׁש י"ן, ׁש נ"י
ׁש הּק דוֹ ׁש  וכוּ ', לתׁש וּ עה  הּס וּ ס  ׁש קר זמן, בּ אוֹ ת וֹ  והארץ.
על  בּ ׁש לׁש ל"ת אוֹ תם ונ וֹ טל אחריהם, רוֹ דף הוּ א  ּבּ ר ו
רבי"ע . ׁש ה וּ א בּ רמח, אוֹ תם הוֹ רג   ּכ ואחר  צוּ ארם,
ותפס אחריהם רדף   ּכ ואחר אוֹ תם, גּ ר ׁש  בּ רא ׁש וֹ נה 

אוֹ תם. הרג   ּכ ואחר אוֹ תם ,

 ֵסֶפר
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה  זֹוַהר ַהּׁשְ
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המ שׁ  נגד לה' אוֹ תם וה וֹ קע 

ׁש ברי "םורבי"ע ּת קיע "ה  אינוּ ן ו ׁש ל ׁש ל"ת, גריׁש י"ן וּ ׁש נ"י ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש בּ ר ׁש ברי "ם  כד)ּת ר וּ ע"ה, כג  "ּת ׁש בּ ר(שמות ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

בּ הוֹ ן דּ א ּת מר  אלּ ין  ו )מ צּ בוֹ תיהם", א האלהי "ם(איוב בּ ני "ויּ בא וּ  ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌
בּ יּה  דא ּת מר וישׂ ראל , ׁש כינ ּת א  על בּ דינא  יהו"ה ", על ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתי צּ ב
בּ נ וֹ י  על לקטרג דּ אתא סמא "ל  דּ א בּ תוֹ כם ", הטן גם  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ַ"ויּ בא 
ׁש כינּת א על  דינא בעי דּ הוּ א  וכיון  ל ׁש כינּת א, ולדוּ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ ישׂ ראל,

בּה  ּת רוּ ע"ה  עלי ּה , קיימין כּ א לּ וּ  ט)וּ בנוֹ י, ב  בּ ׁש בט(תהלים "ּת רעם  ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
המ ׁש " נגד ליהו"ה  אוֹ תם  "וה וֹ קע ּת קיע"ה  כה בּ רזל", (במדבר ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

ּת ר וּ עה ,ד) ׁש ברים בתקיעה קלא נפיק  מנּ יּה  קלא , איהוּ  וׁש וֹ פר ,ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אמר דא ּת  כּ מה  מלּ בּ א , ׁש ברים מ וֹ חא , מן יט)ּת קיעה נא (תהלים ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ז  איה וּ  דּ א  וגוֹ מר , ונדכּ ה " נ ׁש בּ ר נ ׁש בּ רה ,"לב רוּ ח  אלהי"ם  בחי ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וריאה , בקנה  אתכּ ליל וּ  וכ לּ הוּ  ריאה, מ כּ נפי בתר וּ עה  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָקלא

דבּ וּ ר. וּ בפוּ מא קוֹ ל, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְואתעבידוּ 

ּת ר וּ עהוע וֹ ד ּת קיעה  אינ וּ ן  נ ׁש , דבר ונפׁש א ור וּ חא נ ׁש מתא  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
"לב  אמר  דאּת  כּ מה ׁש ברים, ודא בּ לבּ א  נפׁש א ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְׁש ברים ,
ריאה , בּ כנפי רוּ חא  תקיעה, ודא  במוֹ חא נׁש מתא  ונדכּ ה", ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנ ׁש בּ ר
גּ וּ פא , כּ ל דליק הוה  לאו ואם דּ ליק , נוּ ר  דאיהוּ  לבּ א  על ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְדנׁש יב 

וגוֹ מר  ב כּ סף  נחּפ ה  יוֹ נה כּ נפי דמלּ ה יד)ורזא  סח ורוּ חא(שם , ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
א ּת מר  ועליּה  תר וּ עה , איה וּ  דּ א  וּ בגין וּ מיּ א , מא א  פט כּ ליל  (שם ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌

חיּ ים ,טז) נ ׁש מת איהי  דּ נׁש מתא בּ גין תר וּ עה ", ידעי העם ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ"אׁש רי 
ואיהוּ  ּת פארת, ר וּ ח ּת בוּ נה, מלכוּ ת נפ ׁש  מחכמה, דנטלה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִבּ ינה 

ּת רו כּ ליל א ּת מר דעת עליּה  ד)ייה וּ , כד חדרים(משלי "וּ בדעת ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
◌ְ◌ָ◌ִיּמ לאוּ ".

ואינ וּ ן וּ מ בּ ינה כּ תוּ בים וּ מ ּמ לכוּ ת וה וֹ ד, נצח ואינ וּ ן נביאים, ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
על וכלּ א  כּ לּ ה וּ , כּ ליל ּת וֹ רה  ּת פארת וּ גבוּ רה , ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶחסד

ודא  קיימא חד כה)ע ּמ וּ דא  י עוֹ לם".(משלי יסוֹ ד "צדּ יק ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מרהכּ בד ס וּ מקא , א א  כּ בד ונח"ׁש , סמא "ל דּ א  וּ טחוֹ ל ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
דכלּ הוּ , כּ לילא יוֹ תרת אוּ כמא, א א  טחוֹ ל ירוֹ קא , ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶא א 
מות  סם  מרה  אחר, אל  כּ בד  ונח"ׁש , סמא "ל  וּ טחוֹ ל  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָכּ בד
חרבּ א איה וּ  וּ מרה טמא, חלב דיליּה , נוּ קבא  נח ׁש  טח וֹ ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִדּ יליּה ,

אמר דאּת  כּ מה ה ּמ ות,  ד)דמלא ה מרה(שם "ואחריתּה  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
אי  ח יּ ים  סם  דאיהי  וּ בא וֹ רייתא  ּפ יּ וֹ ת", כּ חרב חדּ ה ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַכ לּ ענה

עלמא , מן אתעבּ רא טמא  ונח"ש ,נׁש מתא  סמא"ל דא וטחול (כבד ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אחר) אל רוּ חאדאינהו  דאיהוּ  בּ תר וּ עה  אחר אל דּ ה וּ א  וכבד  ,ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

נפׁש  דּ איהוּ  בּ ברים  נח ׁש  דּ ה וּ א  טחוֹ ל  עלמא, מן  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתעבּ רא
בּ תקיעה ה ּמ ות סם  דה וּ א מרה עלמא, מן  מתעבּ ראמתעבּ רא  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

עלמא . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמן

ׁש ברי"ם  ּת קיע"ה  הם וׁש לׁש ל"ת, גריׁש י"ן  וּ ׁש נ"י ורבי "ע
אלּ וּ  מצּ בוֹ תיהם ", ּת ׁש בּ ר "ׁש בּ ר ׁש ברי"ם, ּת רוּ ע"ה .
יהו"ה ", על  להתיצּ ב  הא הים בּ ני "ויּ באוּ  בּ הם ׁש נּ אמר 
הטן  גם "ו יּ בא בּ וֹ  ׁש נּ אמר וישׂ ראל, הכינה  על בּ דין
ולדוּ ן  ישׂ ראל בּ ני על לקטרג ׁש בּ א  סמא"ל זה בּ תוֹ כם",
וּ בניה, הכינה על דּ ין מבּק ׁש  ׁש הוּ א וכיון הכינה, את 
בּ ׁש בט "ּת ר וֹ עם בּ ּה  ּת ר וּ ע "ה, עליו. עוֹ מדים כּ אלּ וּ 
המ ׁש ", נגד ליהו "ה אוֹ תם "והוֹ קע  ּת קיע"ה, בּ רזל".
ׁש ברים  בּ תקיעה ק וֹ ל י וֹ צא ּמ ּמ נּ וּ  ק וֹ ל, הוּ א ו ׁש וֹ פר 
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  מהלּ ב , ׁש ברים הּמ ח, מן  ּת קיעה ּת רוּ עה.
רוּ ח אהי "ם "זבחי  זה וּ  וג וֹ מר, ונדכּ ה" נׁש בּ ר "לב 
בּק נה  נכללוּ  וכלּ ם ראה, מכּ נפי בּ תר וּ עה הּק וֹ ל נ ׁש בּ רה".

דּ בּ וּ ר . וּ בּפ ה  ק וֹ ל, ונע שׂ וּ  וראה,

ּת רוּ עה  ּת קיעה הן אדם, ׁש ל ונפ ׁש  רוּ ח נׁש מה וע וֹ ד
נׁש בּ ר "לב  ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ׁש ברים, וזה בּ לּ ב , הנּ פׁש  ׁש ברים .
ראה, בּ כנפי הרוּ ח תקיעה. וזוֹ  ב ּמ ח, הנּ ׁש מה ונדכּ ה".
היה  א, ואם דּ וֹ לקת, אׁש  ׁש הוּ א הלּ ב  על  ׁש נּ וֹ ׁש בים
ב כּ סף נחּפ ה יוֹ נה כּ נפי - הדּ בר  וסוֹ ד הגּ וּ ף , כּ ל דוֹ לק 
הוּ א  זה וּ מוּ ם  וּ מים, מאׁש  כּ לוּ לה והרוּ ח וג וֹ מר ,
מוּ ם  תרוּ עה , יוֹ דעי העם א ׁש רי נאמר  ועליו תרוּ עה,
נפ ׁש  מחכמה , ׁש נּ וֹ טלת בּ ינה חיּ ים, נׁש מת היא ׁש הנּ ׁש מה
את  ׁש כּ וֹ לל ה דּ עת והוּ א ּת פארת, ר וּ ח ּת ב וּ נה, מלכוּ ת

י ּמ לאוּ ". חדרים "וּ בדעת נאמר עליו ׁש ניהם,

כּ תוּ בים, וּ מּמ לכוּ ת וה וֹ ד, נצח והם ה נּ ביאים, וּ מ בּ ינה
עוֹ מד  והכּ ל כּ לּ ם , כּ וֹ לל ּת וֹ רה  ּת פארת, וּ גבוּ רה חסד והם

ע וֹ לם ". יס וֹ ד "צ דּ יק וזה אחד, ע ּמ וּ ד על

הּמ רה  אדּמ ה, אׁש  הכּ בד ונחׁש . סמא "ל זה וּ טח וֹ ל כּ בד
כּ לּ ם. ׁש ל כּ לוּ לה יוֹ תרת ׁש חרה, אׁש  טחוֹ ל ירּק ה, אׁש 
סם  - מרה אחר, אל - כּ בד ונח "ׁש , סמא "ל - וּ טח וֹ ל כּ בד
וּ מרה  טמא, חלב  ׁש לּ וֹ , הנּ קבה נח ׁש  - טח וֹ ל ׁש לּ וֹ , הּמ ות 
"ואחריתּה  ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הּמ ות, מלא ׁש ל חרבּ וֹ  היא
ח יּ ים, סם ׁש היא וּ בּת וֹ רה ּפ יּ וֹ ת". כּ חרב חדּ ה כ לּ ענה  מרה 

העוֹ לם. מן נעבר טמאה , הנּ ׁש מה סמא"ל אם זה (כבדוטחול 
אחר ) אל שהם  ׁש הוּ א ונחש , בּ תר וּ עה אחר אל ׁש הוּ א  וכבד

ׁש הוּ א  בּ ׁש ברים נחׁש  ׁש הוּ א טחוֹ ל העוֹ לם, מן נעבר  רוּ ח,
בּ תקיעה, ה ּמ ות סם  ׁש הוּ א מרה הע וֹ לם, מן נעבר  נפ ׁש ,

העוֹ לם. מן נעברת


