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ֵֶספר

הּגאּולה ְַָּדֹור
הע ֹולם . סֹוף ועד העֹולם  מּסֹוף הּגל ּות, ויכנס יתחיל ה ּמׁשיח ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹמל ְך

ּגדֹולם . ועד  למּקטּנם אֹותי ידע ּו ּכם  הּמׁשיח , מלְך ׁשּיבא הּדֹור עד ה ּזה, ה ּדֹור ּכמ ֹו דֹור יהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻלא

וח ׁשּבֹון ּדין ל ּתן ׁשעתידים לב  ׂשמים  לא העֹולם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹּבני

מויּ אמר  א� א �יי' דּ בּ ר ׁש ה ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
יבא וא� אחי� ֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַאהרן

הּק ד  א � עת ר בּ יבכ � וג וֹ ' ׁש  ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ואמר, ּפ תח א)ׁש מעוֹ ן כּ �(קה�ת ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

והיּ ם היּ ם א� הוֹ �כים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה נּ ח�ים 
ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר וגוֹ '. מ �א  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵאינ נּ וּ 
�ית דּ הא ע�מא, בּ ני ע� ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַּת וּ והנא 
ו �בּ א �מחזי, עיינין ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ�ה וּ 

ׁש ויין�א ו �א ידעין, ו�א  ׁש גחא, ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ רעוּ תא �אסּת כּ �א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ�בּ ייה וּ 
ו�א ניימין, הי) ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְדמאריהוֹ ן,

מ ייתימתערי �א  עד ׁש נתייהוּ , ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
ח ע�ייה וּ  דּ חפי יוֹ מא ׁש וֹ כאההוּ א ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌

הה וּ א  ויתבּ ע ע"א)וקב�א , נ "ח (דף ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
חוּ  דּ פקדוֹ נא, ׁש בּ נאמאריּה  ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

◌ְ◌ַ◌ִמ נּ ייהוּ .

מכריזה ְִַַָָה ּתֹורה 

ע�ייהוּ ,וכר וֹ זא קארי יוֹ מא כּ � ְ◌ָ◌ָ◌ ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌
אסהידתונ  ׁש מתהוֹ ן, ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

פ' זוהר 

מות אחרי

נ"ז:) (דף

אל ויּ אמר  דּ בּ ר מׁש ה אל  ה' ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

יבא  ואל אחי� ֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַאהרן 

רבּ י וג וֹ '. הּק דׁש  אל עת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְבעת

ואמר, ּפ תח א)ׁש מעוֹ ן  כּ ל (קהלת ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

וה יּ ם  היּ ם אל הלכים  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהנּ חלים

ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר וג וֹ '. מלא  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵאינ נּ וּ 

אין ׁש הרי העוֹ לם , בּ ני על ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְּת מהני

לה ׁש גּ יח, ולב לראוֹ ת  עינים ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָלהם 

לבּ ם  שׂ מים  וֹלא יוֹ דעים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְו ֹלא 

אי � רבּ וֹ נם, רצוֹ ן  על ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהסּת כּ ל

מ +נתם  מתעוֹ ררים  וֹלא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְי ׁש נים 

ׁש חׁש � ה יּ וֹ ם אוֹ ת וֹ  יבא  ◌ֶֹ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ֶטרם 

אוֹ תוֹ  ויתבּ ע עליהם, יכּס וּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַואפלה

ע "א) נ"ח  מהם (דף  ה ּפ ּק דוֹ ן ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַבּ על

◌ְ◌ֶחׁש בּ וֹ ן.

עליהם,והכּ רוֹ ז קוֹ רא יוֹ ם  בּ כל ְ◌ַ◌ָ◌ ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌

בהם  מעידה  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונ ׁש מתם
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א וֹ רייתא ו �י�יא, יוֹ מא בּ כ� ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְבּ ה וֹ ן
מכרזת עבר , �כ � ק �ין ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָראמת

א)וא וֹ מרת, מתי(מש�י עד ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌
פתי ּת אהבוּ  ט)ּפ תאים מי(מש�י ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌

�וֹ . אמרה �ב חסר הנּ ה יס וּ ר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶפתי
וּ  ב�חמי �חמ וּ  בּ יין�כ וּ  ׁש תוּ  ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌

דּ ירכּ ין מאן ו �ית ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָמסכ ּת י.
�בּ יּה . דּ יּת ער מאן ו�ית ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְאוּ דניּה ,

ה ּדֹור ! לאֹות ֹו אֹוי ּופ ֹותח , ׁשּסֹוגר מי יּמצא ְִִֵֵֵֶַַָֹלא

בּ תראיּת א דּ רי זמינין ◌ָחזי, ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
דּ יתנ  א וֹ רייתאדּ ייתוּ ן, ׁש י ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

יתכּ נּ  �בּ א וחכּ ימי ׁש וּ ןמ בּ ינייה וּ , ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
קדישא)�אתרייהוּ , �אתרא  ו�א(ס"א ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌

וויי וּ פתח. דּ סגיר מאן ׁש ּת כּ ח ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
�א וּ �ה �אה, וּ מכּ אן דּ רא. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ�ההוּ א 
דּ רא עד דּ א , כּ דרא דּ רא  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְיהא

מ מ�כּ א וּ מנ דּ עאדּ ייתי ׁש יחא , ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌
דּ כּת יב, בּ ע�מא, �א)יּת ער (ירמיה ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ועד  �מ ּק ט נּ ם א וֹ תי ידעוּ  כ□ם ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌+◌ִכּ י
◌ָ◌ְגּ דוֹ �ם .

ה ּמל ְך חּיי נקראים והם לעֹולם, ח ּיים יֹוצאים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּמּׁשם

בּ תראיּת א דּ רי זמינין ◌ָחזי, ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
דּ יתנ  א וֹ רייתאדּ ייתוּ ן, ׁש י ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

מרימה  הּת וֹ רה ולילה , יוֹ ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל

מכריזה  עבר, לכל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְקוֹ לוֹ ת

א)ואוֹ מרת: ּפ תים (משלי מתי עד  ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

פתי . ט )ּת אהבוּ  יסר (שם פתי  מי ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌1◌

לחמוּ  לכוּ  לּ וֹ  אמרה לב חסר  ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵהנּ ה 

ואין מסכ ּת י . בּ יין  וּ ׁש ת וּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבלחמי 

ׁש יּ עיר  מי ואין  אזנוֹ  ׁש יּ רכּ ין ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִמי

לבּ וֹ . ◌ִ◌ֶאת

הדּ וֹ רוֹ ת בּ א עתידים  ראה , ְֹ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌

ׁש יּ באוּ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָהאחרוֹ נים 

וחכמי מבּ יניהם, ּת וֹ רה  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּת +כח

למקוֹ מם ית כּ נּ סוּ  (לחדרה לּ ב ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש ּס וֹ גר קדוש ) מי י ּמ צא  ו ֹלא  ,ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

ה דּ וֹ ר  לאוֹ תוֹ  אוֹ י וּ מ כּ אןוּ פוֹ תח. ! ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

ה דּ וֹ ר  כּ מוֹ  ד וֹ ר יהיה ֹלא  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָוהלאה

מל� ׁש יּ בא  הדּ וֹ ר עד  ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ ה,

בּ עוֹ לם, תתעוֹ רר והדּ עה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמ ׁש יח,

לא)ׁש כּ תוּ ב ידעוּ (ירמיה כלּ ם כּ י ֶ◌ָ◌ִ◌1◌ָ◌ֵ◌ְ◌

גּ דוֹ לם. ועד  למּק ט נּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִאוֹ תי 

הדּ וֹ רוֹ ת בּ א עתידים  ראה , ְֹ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌

ׁש יּ באוּ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָהאחרוֹ נים 
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יתכּ נּ  �בּ א וחכּ ימי ׁש וּ ןמ בּ ינייה וּ , ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
קדישא)�אתרייהוּ , �אתרא  ו�א(ס"א ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌

וויי וּ פתח. דּ סגיר מאן ׁש ּת כּ ח ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
�א וּ �ה �אה, וּ מכּ אן דּ רא. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ�ההוּ א 
דּ רא עד דּ א , כּ דרא דּ רא  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְיהא

מ מ�כּ א וּ מנ דּ עאדּ ייתי ׁש יחא , ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌
דּ כּת יב, בּ ע�מא, �א)יּת ער (ירמיה ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ועד  �מ ּק ט נּ ם א וֹ תי ידעוּ  כ□ם ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌+◌ִכּ י
◌ָ◌ְגּ דוֹ �ם .

כּ תיב,ּת א ב )חזי, ונהר (בראשית ָ◌ ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מה ותנינן, מעדן. ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵיוֹ צא 
א וֹ קימנא נהר. דּ ההוּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְׁש מיּה 

דּ כּת יב, ׁש מיּה , יז )יוּ ב� וע�(ירמיה  ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
י ׁש ר יוּ ב� דּ רבׁש □ח  וּ בספרא  ׁש יו . ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

ׁש מיּה , חיּ ים סבא , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהמנוּ נא
�ע�מא, חיּ ים  נפקין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִדּ מ ּת ּמ ן
והא מ�כּ א. ח יּ י אקרוּ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואינּ וּ ן
רבּ א אי�נא  ההוּ א ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִא וֹ קימנא,
אקרי בּ יּה . �כ□א דּ מזוֹ ן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְותּק יפא ,

ׁש ר  דּ נטע אי�נא חיּ ים. ׁש וֹ יעץ ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌
ׁש ּפ יר. הוּ א וכ □א  חיּ ים , ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְבּ אינּ וּ ן

וׂשמחה ּברכ ֹות למצא הּזה, ּבּצּדיק ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹללכת,

�אואי מט וּ  דּ הא  דּ א,ּת ימא, תר ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
�בתר  ּת ייבין, ו�א  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַוּ פסקין,

וחכמי מבּ יניהם, ּת וֹ רה  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּת +כח

למקוֹ מם ית כּ נּ סוּ  (לחדרה לּ ב ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש ּס וֹ גר קדוש ) מי י ּמ צא  ו ֹלא  ,ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

ה דּ וֹ ר  לאוֹ תוֹ  אוֹ י וּ מ כּ אןוּ פוֹ תח. ! ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

ה דּ וֹ ר  כּ מוֹ  ד וֹ ר יהיה ֹלא  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָוהלאה

מל� ׁש יּ בא  הדּ וֹ ר עד  ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ ה,

בּ עוֹ לם, תתעוֹ רר והדּ עה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמ ׁש יח,

לא)ׁש כּ תוּ ב ידעוּ (ירמיה כלּ ם כּ י ֶ◌ָ◌ִ◌1◌ָ◌ֵ◌ְ◌

גּ דוֹ לם. ועד  למּק ט נּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִאוֹ תי 

כּ ת וּ בבּ א ב )ראה, ונהר (בראשית ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

+מוֹ  מה  ו ׁש נינוּ , מעדן. ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵֹיצא 

נהר  אוֹ ת וֹ  ׁש +מוֹ ׁש ל בּ ארנ וּ  ? ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

ׁש כּ ת וּ ב טז)יוּ בל, יוּ בל (ירמיה ועל ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

רב  ׁש ל וּ בספרוֹ  ׁש רׁש יו. ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְי ׁש לּ ח

ׁש ּמ +ם  ׁש מוֹ , חיּ ים סבא: ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהמנוּ נא 

והם  לעוֹ לם , ח יּ ים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְי וֹ צאים

בּ ארנ וּ , והרי הּמ ל�. ח יּ י ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקראים 

מזוֹ ן יׁש  ׁש בּ וֹ  וחזק גּ דוֹ ל  עץ ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵאוֹ ת וֹ 

האילן החיים . עץ נקרא ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַלכּ ל 

החיּ ים, בּ אוֹ תם ׁש ר ׁש יו ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש נּ טע

נאה. ה וּ א ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ְוהכּ ל 

מ גּ יעים ואם ׁש הרי ּת אמר  ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌

- ׁש בים  ו ֹלא ה זּ ה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַלּמ קוֹ ם
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ׁש הנּ ח�ים מקוֹ ם  א � ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְכּ תיב,
��כת, ׁש בים הם  ׁש ם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְה וֹ �כים 
ּפ סיק �א  נהרא דּ ההוּ א ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ גין
אתר  �אן ׁש בים, הם  ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ�ע�מין.
נצח קיימין, ּת רין �אינּ וּ ן ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָׁש בים,
צדּ יק, בּ האי ��כת, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהוֹ ד .

והיינוּ �א וחידוּ . בּ רכאן ׁש כּ חא ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
דּ תנינן, קד )רזא זה(תה �ים �ויתן ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

צדּ יק . דּ א  בּ וֹ , �שׂ חק ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָיצרּת 

אכ�םכּ □ם �תת ישׂ בּ רוּ ן א �י� +◌ָ◌ ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
דּ א עּת וֹ . מאן (עתובּ עּת וֹ . ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌

עּת וֹ דצדיק ) דּ אקרי ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמטרוֹ ניתא,
מח כּ אן כּ □הוּ  כּ ) וּ בגין ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌+◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְדּ צ דּ יק ,
�תּת א, דּ אּת זנן כּ □הוּ  עּת וֹ , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌+◌ִ◌ַ◌ְ�האי
דּ א ורזא  אּת זנן, דּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵמאתר 

קמה)א וֹ קימנא, כ �(תה �ים עיני ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֹ
דּ א וֹ קימנא . כּ מה וגוֹ ' ישׂ בּ ר וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵא �י�

בּ ּת א כּ �,חזי, דּ האי ׁש עתא  ָ◌ ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֹ
וּ מתחבּ רא �עּת וֹ , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמבּס ם
כּ □הוּ  בּ חידוּ , ע�מין כּ □הוּ  ◌ְ◌+◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌+◌ֵ◌ִעּמ יּה ,
ׁש �מא כּ דין בּ ברכּ אן, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָע�מין

וכד א ותּת אי. בּ ע□אי ׁש ּת כח  ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
�א דּ תמן ע�מא , ח יּ יבי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַגּ רמין

מקוֹ ם  אל  כּ �, אחר ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָכּ תוּ ב

ׁש בים  הם ׁש ם הלכים ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הנּ חלים

ׁש  מ +וּ ם ֹלא ללכת, נהר  אוֹ תוֹ  ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ׁש בים, הם לעוֹ למים. ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵפוֹ סק

ׁש בים  הם  מקוֹ ם לא וֹ תם לאיזה  ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ללכת, וה וֹ ד. נצח עּמ וּ דים, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְׁש ני

בּ רכוֹ ת  למצא הזּ ה, ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַבּ צּ דּ יק

ׁש +נינ וּ , הּס וֹ ד וזה וּ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְו שׂ מחה.

קד) לשׂ חק (תהלים יצרּת  זה ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלויתן 

צדּ יק. זה ◌ִ◌ַ◌ֶבּ וֹ ,

אכלם כּ לּ ם לתת  י שׂ בּ רוּ ן  אלי� +◌ָ◌ ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

עּת וֹ  זוֹ  מי עתו ?בּ עּת וֹ . (זו ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

צדיק ) ׁש נּ קראת של ה גּ בירה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַזוֹ 

כּ לּ ם  כּ � וּ מ+וּ ם צדּ יק, ׁש ל ◌ָ◌1◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִעּת וֹ 

אלּ וּ  כּ ל  ה זּ וֹ . לעּת וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְמחכּ ים

זה  מ ּמ קוֹ ם  למּט ה , ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש נּ זּ וֹ נים

בּ ארנ וּ , זה וסוֹ ד  קמה)נזּ וֹ נים, (שם ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

כּ מוֹ  וג וֹ ', ישׂ בּ רוּ  אלי � כל ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵעיני 

◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש בּ ארנ וּ .

ה זּ ה בּ א ׁש הכּ ל בּ ׁש עה  ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌

וּ מתחבּ ר  עּת וֹ  את ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמב6ם

בּ שׂ מחה  הע וֹ למוֹ ת כּ ל  אז  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִעּמ וֹ ,

נמצא  אז  בּ ברכוֹ ת, העוֹ למוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוכל 

וּ בּת חּת וֹ נים, בּ עליוֹ נים  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָׁש לוֹ ם 

ׁש +ם  הע וֹ לם ר ׁש עי  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוּ כׁש גּ וֹ רמים 
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נח�י,א דּ אינּ וּ ן בּ רכאן ׁש ּת כח וּ  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
אחרא, מּס טרא  עת, האי ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוינקא,
בּ ע�מא, מתערין דּ ינין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְכּ דין

אוּ  �א בּ עאןׁש �מא וכד  ׁש ּת כח. ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
יכ�ין �א �אתבּ רכא , ע�מא  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני
דּ יּת ער  בּ גין דּ כהנא, ידא  ע� ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶא □א
ויתבּ ר) דּ י�יּה , ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִכּ תרא 

וי בּ רכאןמטרוֹ ניתא, ׁש ּת כחוּ  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ע�מין . ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌+◌ְבּ כ□הוּ 

וׂשמחה ּברכ ֹות למצא הּזה, ּבּצּדיק ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹללכת,

נח�יןותאנא, אּפ יק נהר ההוּ א ְ◌ָ◌ָ◌ ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
בּ מ רבוּ ת,עמיקין, ׁש ח ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

אי�נין�א וּ �רוּ ואה גּ נּת א, ׁש קאה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌
דּ כּת יב קד )וּ נטיעין, ישׂ בּ עוּ (תה�ים  ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌

�ב ארזי יי' אעצי נטע,נוֹ ן ׁש ר ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ואתמ נגדּ ין נח�ין, 1כןואינּ וּ ן ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

קיימיןוּ מתכּ נּ  בּ תרין (נ "אׁש ין ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌
בּ רייתיסמכין ) קרינן(תרי )ואינּ וּ ן ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ז )�הוּ , א וּ בוֹ ע"ז,(מ �כים יכי"ן ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌

אינּ וּ ןו כּ � נפקין וּ מ ּת ּמ ן ׁש ּפ יר. ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
ו דּ רגּ אנח �ין, בּ חד  �וֹ ן ׁש ריין ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

דּ כּת יב, צ דּ יק, י )דּ אקרי (מש�י ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
אז�ין וכ □הוּ  עוֹ �ם . יסוֹ ד  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌+◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוצדיק

דּ אקריוּ מתכּ נּ  אתר �ההוּ א ׁש ין ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

א וֹ תם  ׁש ל בּ רכוֹ ת נמצא וֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹלא

מצּ ד  י וֹ נקת הזּ וֹ  והעת ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהנּ חלים,

דּ ינים  מתעוֹ ררים אזי ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָהאחר,

ׁש לוֹ ם. נמצא ו ֹלא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 

להתבּ ר �, העוֹ לם בּ ני  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כׁש ר וֹ צים

ידי על רק אלּ א יכוֹ לים, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְֹלא

ה כּ תר  את ׁש יּ עוֹ רר כּ די  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ַהכּ הן ,

ויּמ צאוּ  ה גּ בירה, ותתבּ ר� ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ 

העוֹ למוֹ ת. בּ כל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְברכוֹ ת

הוֹ ציא ׁש נינוּ ,ו הנּ הר אוֹ ת וֹ  ְ◌ָ◌ ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌

בּ ׁש מן עמּק ים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌1◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְנחלים

הגּ ן את להׁש קוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש חה ,

ׁש כּ תוּ ב  וּ נטיעוֹ ת, עצים ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוּ להרו וֹ ת

קד) ארזי(תהלים ה ' עצי  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִישׂ בּ עוּ 

ה נּ חלים  וא וֹ תם נטע. אׁש ר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְלבנ וֹ ן 

וּ מתכּ נּ סים  ונמׁש כים  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְׁש וֹ פעים

בּ ריתוֹ ת  ואוֹ תן  עּמ וּ דים, ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלׁש ני

יכי"ן(שתים) להן ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְקוֹ ראים

כּ ל  י וֹ צאים  וּ מ+וּ ם ויפה. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַוּ בוֹ ע"ז ,

אוֹ ת  וּ מׁש רים נחלים, ם אוֹ תם ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

צדּ יק, ׁש נּ קראת אחת ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ דרגּ ה

י)ׁש כּ תוּ ב יסוֹ ד (משלי וצדּ יק ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌

וּ מתכּ נּ סים  הוֹ לכים וכלּ ם  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌1◌ְ◌ָעוֹ לם .
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הדא דּ חכמתא , יּמ א  והוּ א  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָים ,
דכתיב, א)הוּ א נ'כּ �(קה �ת (שמות ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

וג וֹ '.ע"ב ) היּ ם א� ה וֹ �כים  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ח�ים

דּ א,ואי �אתר מט וּ  דּ הא  ּת ימא , ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
�בתר  ּת ייבין, ו�א  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַוּ פסקין,
ׁש הנּ ח�ים מקוֹ ם  א � ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְכּ תיב,
��כת, ׁש בים הם  ׁש ם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְה וֹ �כים 
ּפ סיק �א  נהרא דּ ההוּ א ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ גין
אתר  �אן ׁש בים, הם  ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ�ע�מין.
נצח קיימין, ּת רין �אינּ וּ ן ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָׁש בים,
צדּ יק, בּ האי ��כת, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהוֹ ד .

והיינוּ �א וחידוּ . בּ רכאן ׁש כּ חא ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
דּ תנינן, קד )רזא זה(תה �ים �ויתן ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

צדּ יק . דּ א  בּ וֹ , �שׂ חק ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָיצרּת 

אכ�םכּ □ם �תת ישׂ בּ רוּ ן א �י� +◌ָ◌ ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
דּ א עּת וֹ . מאן (עתובּ עּת וֹ . ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌

עּת וֹ דצדיק ) דּ אקרי ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמטרוֹ ניתא,
מח כּ אן כּ □הוּ  כּ ) וּ בגין ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌+◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְדּ צ דּ יק ,
�תּת א, דּ אּת זנן כּ □הוּ  עּת וֹ , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌+◌ִ◌ַ◌ְ�האי
דּ א ורזא  אּת זנן, דּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵמאתר 

קמה)א וֹ קימנא, כ �(תה �ים עיני ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֹ
כּ מה וגוֹ ' ישׂ בּ רוּ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵא �י�

◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ א וֹ קימנא .

ים  והוּ א ים , ׁש נּ קרא מקוֹ ם  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְלאוֹ תוֹ 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  א)החכמה. כּ ל (קהלת ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

וגוֹ '. ה יּ ם אל  הלכים ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהנּ חלים

מ גּ יעים ואם ׁש הרי ּת אמר  ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌

- ׁש בים  ו ֹלא ה זּ ה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַלּמ קוֹ ם

מקוֹ ם  אל  כּ �, אחר ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָכּ תוּ ב

ׁש בים  הם ׁש ם הלכים ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הנּ חלים

ֹלא  נהר  ׁש אוֹ תוֹ  מ+וּ ם  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָללכת,

ׁש בים, הם לעוֹ למים. ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵפוֹ סק

ׁש בים  הם  מקוֹ ם לא וֹ תם לאיזה  ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ללכת, וה וֹ ד. נצח עּמ וּ דים, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְׁש ני

בּ רכוֹ ת  למצא הזּ ה, ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַבּ צּ דּ יק

ׁש +נינ וּ , הּס וֹ ד וזה וּ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְו שׂ מחה.

קד) לשׂ חק (תהלים יצרּת  זה ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלויתן 

צדּ יק. זה ◌ִ◌ַ◌ֶבּ וֹ ,

אכלם כּ לּ ם לתת  י שׂ בּ רוּ ן  אלי� +◌ָ◌ ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

עּת וֹ  זוֹ  מי עתו ?בּ עּת וֹ . (זו ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

צדיק ) ׁש נּ קראת של ה גּ בירה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַזוֹ 

כּ לּ ם  כּ � וּ מ+וּ ם צדּ יק, ׁש ל ◌ָ◌1◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִעּת וֹ 

אלּ וּ  כּ ל  ה זּ וֹ . לעּת וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְמחכּ ים

זה  מ ּמ קוֹ ם  למּט ה , ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש נּ זּ וֹ נים

בּ ארנ וּ , זה וסוֹ ד  קמה)נזּ וֹ נים, (שם ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

כּ מוֹ  וג וֹ ', ישׂ בּ רוּ  אלי � כל ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵעיני 

◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש בּ ארנ וּ .
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ידי על  רק אא יכֹולים , לא להתּברְך, הע ֹולם ּבני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹכׁשר ֹוצים
ֵַֹהּכהן

בּ ּת א כּ �,חזי, דּ האי ׁש עתא  ָ◌ ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֹ
וּ מתחבּ רא �עּת וֹ , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמבּס ם
כּ □הוּ  בּ חידוּ , ע�מין כּ □הוּ  ◌ְ◌+◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌+◌ֵ◌ִעּמ יּה ,

ׁש  כּ דין בּ ברכּ אן, �מאע�מין ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וכד א ותּת אי. בּ ע□אי ׁש ּת כח  ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

�א דּ תמן ע�מא , ח יּ יבי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַגּ רמין
נח�י,א דּ אינּ וּ ן בּ רכאן ׁש ּת כח וּ  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

אחרא, מּס טרא  עת, האי ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוינקא,
בּ ע�מא, מתערין דּ ינין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְכּ דין

אוּ  �א בּ עאןׁש �מא וכד  ׁש ּת כח. ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
יכ�ין �א �אתבּ רכא , ע�מא  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני
דּ יּת ער  בּ גין דּ כהנא, ידא  ע� ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶא □א
ויתבּ ר) דּ י�יּה , ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִכּ תרא 

וי בּ רכאןמטרוֹ ניתא, ׁש ּת כחוּ  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ע�מין . ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌+◌ְבּ כ□הוּ 

וׁשל ֹום ? חס ּכְך זה האם יׂשראל ּבתּולת  קּום ת ֹוסיף  לא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹנפלה 

בּ ארחא,ר בּ י אזי� הוה אחא ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
עד  יהוּ דה, רבּ י עּמ יּה  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲוהוה 
הא יהוּ דה, ר בּ י אמר אז�י, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַדּ הו וֹ 
בּ תוּ �ה ישׂ רא�, בּ תוּ �ת ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְדּ תנינן

ׁש בע מן מישרא�)דּ אתבּ רכא  ,(ס "א  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌
ואוּ קמ וּ ה ׁש בע, בּ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְדּ אקרי

פ' זוהר 

ויקרא

ו '.) (דף

ה זּ ה בּ א ׁש הכּ ל בּ ׁש עה  ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌

וּ מתחבּ ר  עּת וֹ  את ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמב6ם

בּ שׂ מחה  הע וֹ למוֹ ת כּ ל  אז  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִעּמ וֹ ,

נמצא  אז  בּ ברכוֹ ת, העוֹ למוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוכל 

וּ בּת חּת וֹ נים, בּ עליוֹ נים  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָׁש לוֹ ם 

ׁש +ם  הע וֹ לם ר ׁש עי  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוּ כׁש גּ וֹ רמים 

א וֹ תם  ׁש ל בּ רכוֹ ת נמצא וֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹלא

מצּ ד  י וֹ נקת הזּ וֹ  והעת ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהנּ חלים,

דּ ינים  מתעוֹ ררים אזי ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָהאחר,

ׁש לוֹ ם. נמצא ו ֹלא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 

להתבּ ר �, העוֹ לם בּ ני  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כׁש ר וֹ צים

ידי על רק אלּ א יכוֹ לים, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְֹלא

ה כּ תר  את ׁש יּ עוֹ רר כּ די  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ַהכּ הן ,

ויּמ צאוּ  ה גּ בירה, ותתבּ ר� ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ 

העוֹ למוֹ ת. בּ כל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְברכוֹ ת

והיוּ רבּ י  בּ דּ ר �, הוֹ ל � היה אחא ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

ׁש היוּ  עד יהוּ דה. רבּ י ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִעּמ וֹ 

זה ה וֹ לכ  יהוּ דה, רבּ י אמר  ים, ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

בּ ת וּ לה  ישׂ ראל, בּ תוּ לת ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש +נינ וּ 

ׁש בע מן  ,(מישראל)ׁש התבּ רכה ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌

וּ פרׁש וּ ה  ׁש בע, בּ ת ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קראת
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�תּת א, וּ בתוּ �ה אתר . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְבּ כ ּמ ה 
כּ תיב והא  בּ גינ ּה . בּ רכוֹ ת ז' ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָירתא 
ע� קינה  שׂ א  אדם בּ ן ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְואּת ה 
ע�ּה  ו דּ אי ישׂ רא �, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְבּ תוּ �ת
ודא ישׂ רא �. כּ נסת ע� ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִא ּת מר ,

דּ כּת יבק מ כּ □א, ה)ׁש יא (עמוס  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌
בּ תוּ �ת קוּ ם תוֹ סיף �א  ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָנפ �ה
כּ □הוּ  אמרי דּ קא והאי ◌ְ◌+◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ רא �.
הוּ א . ׁש ּפ יר  דּ א בּ מ□ה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַחבר יּ יא 

ּפ ר  אי בּ ארחאב� א ּת מר ׁש ּת א  ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌
אב� הכי. אמרי הוינן ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְנחמה
קרא והא  א ּת מר , קינה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְבּ האי

הכי . ◌ִ◌ָ◌ַא וֹ כח

עּמּה ׁשנתגר ׁשּו ל ּבנים  ווי ּכן ְְִִִִֵֵֶַָָָאם

והאאמר  ה וּ א , הכי ודּ אי ◌ָ�יּה  ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ק מ□ההוה  ההוּ א �י ׁש יא  ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌

דּ ר בּ י �ג בּ י ואתינן מ כּ □א, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ַיּת יר
בּ ח אמר ׁש מעוֹ ן, דּ אנ ּפ ין. ׁש וֹ כן ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌

א דּ אנּפ ), מחיזוּ  מה�י, ׁש ּת מוֹ דע ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌
דּ אנ ּפ י ו דּ אי, �יּה  אמינא  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ ב�בּ ).
מ �). �י איּמ א �י אמר  ׁש וין. ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְו �בּ י

� �אאמינא  נפ �ה כּ תיב יּה , ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
מאן ישׂ רא �, בּ תוּ �ת קוּ ם ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִתוֹ סיף
בּ דביתהוּ , רוּ גזא  �יּה  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְדּ אית

למּט ה  וּ בתוּ לה מקוֹ מוֹ ת. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּמ ה 

והרי בּ גללּה . בּ רכ וֹ ת ׁש בע ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָיר ׁש ה

קינה  שׂ א אדם בּ ן  ואּת ה  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָכּ תוּ ב,

עליה  ודּ אי ישׂ ראל, בּ תוּ לת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַעל

וזה  ישׂ ראל. כּ נסת  על ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר,

ׁש כּ תוּ ב מהכּ ל, ה)קׁש ה  (עמוס  ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌

בּ ת וּ לת  קוּ ם ת וֹ סיף ֹלא  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָנפלה 

החברים  כּ ל ׁש אמרוּ  וזה  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל.

אם  אבל יפה . הוּ א זה  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ דבר

נחמה, ׁש ל בּ דר� נאמרה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּפ רׁש ה 

בּ ּק ינה  אבל  כּ �, אוֹ מרים  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָהיינוּ 

מוֹ כיח  הכּ תוּ ב והרי  נאמר , ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַהזּ וֹ 

◌ָכּ �.

היה אמר  והרי  זה, כּ � ודּ אי ◌ָלוֹ , ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

יוֹ תר  דבר אוֹ תוֹ  לי ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָקׁש ה

ׁש מעוֹ ן רבּ י אל וּ באנ וּ  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ֵמהכּ ל,

מּמ ראה  לי, אמר ּפ נים. ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ חׁש כוּ ת

אמר ּת י +בּ לבּ �. מה נ וֹ דע ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָפני�

אמר  ׁש וים. ולבּ י ׁש ּפ ני ו דּ אי ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַלוֹ ,

לוֹ , אמרּת י דּ בר�. לי  אמר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ִלי,

קוּ ם  תוֹ סיף  ֹלא נפלה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָכּ תוּ ב

רגז לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי ישׂ ראל. ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְבּ תוּ לת

תח זּ ר  ֹלא מ ּמ נּ וּ , ויצאה ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ אׁש ּת וֹ 
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�ע�מין, ּת הדר �א  מ נּ יּה , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְונפקא
עּמ ּה . דּ אתּת רכוּ  �בנין ווי הכי ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִאי
דּ אמרוּ  מה (� סגּ י ו �א  �י, ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָאמר 
הא אמינא, חבריּ יא. ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌+כּ □ה וּ 
מרחמי, דּ הוה מ □ייהוּ , ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְׁש מענא

מתי בּ �בּ אי .ו�א  1בן ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

הּפסּוק  ּפר ּוׁש ּגל ּוי אמת ְְֱֵֵֶַָָליֹודעי

חבריּ יאאמר , דּ אמרוּ  מה כּ � ָ◌ ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
אב� ויא וּ ת, ׁש ּפ יר  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹכּ □א 

מ �א  רעיין כּ ד �דרא  ׁש ּת כּ חין,ווי ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ידעין ו�א  ואז�ין, סאטן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוענא 
ו�א �ימינא �א אז�י, אתר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ�אן
בּ עיא קרא  האי ו דּ אי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ�שׂ מא �א.
�אינּ וּ ן גּ �יין וכ□הוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌+◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ�מנדּ ע,
בּ ארח דּ אוֹ רייתא בּ ארחא ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְדּ חמאן

ׁש וֹ ט .ק ְ◌

האחר ֹות ּבּגאֹות ּכמֹו לקּום ת ֹוסיף ְְֲִֵַָָֹֻלא

דּ ג �וּ ּת א גּ �וותא  בּ כ□הוּ  ◌ָחזי, ֲ◌ֵ◌ְ◌+◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
זמנא ׁש וּ י �כ□הוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌+◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ רא�,
ּת ייבין ישׂ רא � הו וֹ  וּ בכ □ה וּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌+◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוקצא,

וּ בתוּ �ת□קוּ ד  הוּ א, בּ רי) ׁש א ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
�אתרהא, ּת בת הוה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ רא �

וה ע�ּה . דּ גזר זמנא ׁש ּת אבּ הה וּ א  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

לבּ נים  א וֹ י כּ �, אם ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים.

ו ֹלא  לי, אמר עּמ ּה . ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֶׁש גּ רׁש וּ 

כּ ל  +אמר וּ  מה ל� ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמסּפ יק

ׁש מעּת יהחברים  הרי  אמרּת י, ? ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ו ֹלא  מאהבה, ׁש היוּ  ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִדבריהם ,

בּ לבּ י. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתי +בים

החברים אמר , +אמרוּ  מה כּ ל  ָ◌ ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

לדוֹ ר  אוֹ י אבל  ונאה, ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָיפה

והצּ אן נמצאים , אין  ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש הר וֹ עים

יוֹ דעים  וֹלא והוֹ לכים , ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִסוֹ טים

ימינה  ֹלא  הוֹ לכים, מקוֹ ם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְלאיזה 

זה  ׁש ּפ סוּ ק ו דּ אי  שׂ מאלה. ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ְו ֹלא 

גּ ל וּ יים  וכלּ ם לה כּ יר, ◌ִ◌ְ◌ָ◌1◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָצרי�

הּת וֹ רה  בּ דר� ׁש רוֹ אים ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְלאוֹ תם

אמת. ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ דר�

ׁש גּ לוּ בּ א הגּ ל יּ וֹ ת בּ כל ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌1◌ֶ◌ָ◌

וקץ, זמן שׂ ם לכלּ ן  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌1◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל,

ישׂ ראל  הי וּ  ׁש בים וּ בכ לּ ן  ְ◌1◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

וּ בת וּ לת  הוּ א, ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַלּק דוֹ ׁש -בּ רוּ �-

למקוֹ מ ּה , ׁש בה  היתה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל

ועכׁש ו עליה. ׁש גּ זר  זמן  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
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הכי, �או  בּ תראה דּ א ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ ג�וּ תא 
כּ זמנין הכי ּת יתוּ ב �א היא  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְדּ הא 
דּ כּת יב אוֹ כח, קרא  והאי ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָאחרנין,
בּ תוּ �ת קוּ ם תוֹ סיף �א  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָנפ �ה
אוֹ סיף ו�א  נפ �ה ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ רא �,

כּ תיב . �א ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ�הקימה 

אֹותּה לב ּקׁש היכלי ּבני ּכל  עם אל ְך ְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָאני

ע�מת � דּ רגז �מ �כּ א  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
וא �ּה מטרוֹ ניתא, ׁש דּ י ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

הוה כּ ד ידיעא . �זמנא ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵמהיכ �יּה ,
מטרוֹ ניתא מ יּ ד  זמנא , הה וּ א  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָמטי
מ �כּ א . קמי ותבת עא �ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲהות
זמנין . וּ ת�ת וּ תרין, חד , זמנא  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוכן
אתרחקת בּ תרייתא, ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ�זמנא

וא דּ מ �כּ א , �ּה מהיכ�א ׁש דּ י ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
רחיקא . �זמנא  מהיכ�יּה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַמ �כּ א 
הוּ א �או זמנא האי מ �כּ א , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָאמר 

קכּ  ּת יתי דּ היא זמנין מאיׁש אר  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
בּ ני כּ � עם איזי� אנא  א□א  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָהכי,

ע�ּה . ואתבּ ע ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵהיכ�י

אֹותּה ּומקים ּבידֹו ּבּה אֹוחז ְִֵֵֶֶַָָָהּמל ְך

דּ הוהכּ ד  �ּה  חמא  �ג בּ ּה , מטא  ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌
חמא מאן �עפרא . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְׁש כיבת

ו': דף

כּ �, אינ וֹ  ה זּ וֹ  האחר וֹ נה  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַבּ גּ לוּ ת

כּ מוֹ  כּ � תׁש וּ ב ֹלא  ֹלא ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

ה זּ ה  והּפ סוּ ק האחרוֹ ת . ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ ּפ עמים

תוֹ סיף  ֹלא נפלה ׁש כּ ת וּ ב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִמוֹ כיח ,

ו ֹלא  נפלה ישׂ ראל . בּ תוּ לת ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְקוּ ם

כתוּ ב. ֹלא להקימּה  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִא וֹ סיף

הגּ בירה ׁש למ  על ׁש רגז  ◌ָ◌ָלמל� ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לזמן מהיכלוֹ  אוֹ תּה  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוזרק

זמן, אוֹ תוֹ  מגּ יע כּ ׁש היה  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָיד וּ ע.

ו ׁש בה  נכנסת היתה הגּ בירה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמיּ ד

אחת  ּפ עם  וכן  הּמ ל�, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

לּפ עם  ּפ עמים. וׁש ֹלׁש  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ּת ים

מהיכל  התרחקה ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהאחרוֹ נה

ה ּמ ל� אוֹ תּה  וה ׁש לי� ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל �,

הּמ ל �, אמר רחוֹ ק. לזמן  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵמהיכלוֹ 

הּפ עמים  כּ ׁש אר אינ ּה  הזּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַהּפ עם

אני אלּ א כּ �, לפני תחזר ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶׁש היא

ואבּק ׁש  היכלי  בּ ני  כּ ל  עם  ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵאל�

◌ָאוֹ ת ּה .

א וֹ תּה ׁש הגּ יעכּ  ראה אליה, ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ׁש וֹ כבת  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היתה 
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בּ ההיא  דּ מטרוֹ ניתא ו'יקרא  (דף ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
דּ מ �כּ אע"ב ) וּ בעוּ תין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִזמנא,

מ �כּ א �ּה  דּ אחיד עד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֳ◌ָ�קב�ּה 
�ּה  ואייתי �ּה , ואוֹ קים ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ ידוֹ י,

יתּפ ר  דּ �א  �ּה  ואוֹ מי ׁש �היכ�יּה , ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌
יתרחיק ו�א  �ע�מין, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמינּ ּה 

◌ָ◌ִמינּ ּה .

הּנֹופלת ּדוד ס ּכת את אקים הה ּוא  ִִֶֶֶַַַַָָֻּבּיֹום

זמניןקוּ ד כּ ) כּ � ה וּ א , בּ רי) ׁש א  ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
כּ ד  בּ ג �וּ תא, ישׂ רא� ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִדּ כנסת
אתיאת היא  זמנא , מטי ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲהוה

וה מ �כּ א . קמי ׁש ּת אוהדרת ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
א□א הכי, �או  דּ א ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ ג�וּ תא 

בּ ידהא,קוּ ד  יוֹ חיד הוּ א  בּ רי) ׁש א  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ויתיב בּ הדּה  ויתּפ ייס �ּה , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְויוֹ קים
הוּ א, דּ הכי חזי ותא  �היכ�יּה . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ�ּה 
ק וּ ם, תוֹ סיף �א נפ �ה כּ תיב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ הא 

כּ תיב, דּ א ט)וע� בּ יּ וֹ ם(עמוס ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
דּ ויד  ס כּ ת את אקים  ◌ִ◌ָ◌ַ◌+◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַההוּ א 
ק וּ ם תוֹ סיף �א  היא  ◌ִֹ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַהנפ �ת,
אוֹ קים אנא אב� אחרנין, ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְכּ זמנין
ההוּ א בּ יּ וֹ ם כּ תיב דּ א  וע� ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ�ּה .
אני הנּ פ �ת, דּ וד סכּ ת את ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌+◌ֶ◌ִ◌ָאקים
סכּ ת מאן דּ וד . סוּ כּ ת את ◌ַ◌+◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָאקים

הגּ בירה  כּ בוֹ ד  את ראה מי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶבּ עפר.

ה ּמ ל� בּ ּק ׁש וֹ ת  ואת זמן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 

א וֹ תּה  א וֹ חז ׁש הּמ ל� עד ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְכּ נגדּ ּה ,

א וֹ תּה  וּ מביא  א וֹ תּה , וּ מקים ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְבּ יד וֹ 

יּפ רד  ׁש ֹּלא  לּה  ונ ׁש בּ ע ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלהיכל וֹ ,

יתרחק  ו ֹלא  לעוֹ למים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה

◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ .

זמןכּ ) כּ ל - הוּ א בּ ר וּ � ◌ָהּק דוֹ ׁש  ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌

בּ גּ לוּ ת, ישׂ ראל ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ נסת 

בּ אה  היא  הזּ מן, מ גּ יע ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היה

ועכׁש ו הּמ ל �. לפני ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוחוֹ זרת 

הּק דוֹ ׁש  אלּ א כּ �, ֹלא הזּ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַבּ גּ לוּ ת

ויקים  בּ ידיה יאחז  הוּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ָבּ רוּ �

א וֹ תּה  ויׁש יב  עּמ ּה  ויתּפ יּ ס ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ ת ּה 

זה, ׁש כּ � תראה וּ בא  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ְלהיכל וֹ .

קוּ ם, ת וֹ סיף ֹלא נפלה כּ תוּ ב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

כּ תוּ ב, זה ט )ועל  בּ יּ וֹ ם (עמוס  ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

דּ ויד  סכּ ת את אקים ◌ִ◌ָ◌ַ◌1◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַההוּ א

כּ מוֹ  ק וּ ם תוֹ סיף ֹלא היא ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַהנּ פלת.

אקים  אני  אבל האחרוֹ ת , ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַבּ ּפ עמים

ההוּ א  בּ יּ וֹ ם  כּ ת וּ ב, זה ועל ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָאוֹ ת ּה .

אני ה נּ פלת , דּ ויד סכּ ת את ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌1◌ֶ◌ִ◌ָאקים

סכּ ת  ז וֹ  מי דּ וד. סכּ ת את ◌ַ◌1◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌1◌ֶ◌ִ◌ָאקים
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ישׂ רא �. בּ תוּ �ת דּ א  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָדּ וד .
ודא נפ �ה. דּ כּת יב כּ מה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַה נּ וֹ פ �ת:
ישׂ רא �, דּ בּת וּ �ת יקרא  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִהיא

א וֹ �יפנאותוּ  ודא  דּ י�ּה . ׁש בּ חּת א ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש עתא . ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְבּ ההיא 

קּומי מעפר ְֲִִִֵַָָהתנערי

מ �י�ּת אאמר  ודּ אי יהוּ דה , ◌ָרבּ י ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ואתי �בּ אי, ודאע� ׁש בא, ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ה ואז�א  דּ מ □ה . כּ מ�הבּ רירוּ  אי, ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

דּ  וחדא והׁש מענא ׁש ּת אׁש כחנא, ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ר בּ י אמר דּ תנינן, �ּה , ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָרווחנא

קוּ ד  ז ּמ ין הוּ איוֹ סי, בּ רי) ׁש א  ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ויימא, ישׂ רא � כּ נסת ע� ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ�אכרזא 

נב ) קוּ מי(ישעיה  מעפר  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִהתנערי
ירוּ  דּ אחיד ׁש בי כּ מאן ם, ׁש � ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

התנער , ויימא  דּ חבריּה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִבּ ידא 
קוּ ד  כּ ) יוֹ חיד ק וּ ם, ה וּ א  בּ רי) ׁש א ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

קוּ מי . התנערי, ויימא ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָבּ ּה 

עד  לעֹולמי עּמּה ויזדווג אליה  יב ֹוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּמל ְך

כּ �אמר וכן אחא , רבּ י ◌ָ�יּה  ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
דּ מ �כּ א היכ �א בּ ני ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִאינּ וּ ן

הוּ אבּ �י הדא  ּפ תחין, דּ א ׁש נא  ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
ס)דכתיב, כּ י(ישעיה  אוֹ רי קוּ מי ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌

הנּ פלת,דּ וד  ישׂ ראל. בּ ת וּ לת זוֹ  ? ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌

כּ בוֹ דּה  וזהוּ  נפלה. ׁש כּ תוּ ב ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 

ות ׁש  י שׂ ראל בּ תוּ לת בּ חּת ּה ,ׁש ל ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש עה. בּ אוֹ ת ּה  למדנוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוזה

על אמר  דּ בּ רּת  ו דּ אי  יהוּ דה, ◌ָרבּ י ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

בּ רוּ ר  וזהוּ  והתי+ב, ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִלבּ י

אחד  דבר כּ מוֹ  הוֹ ל� וזה  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר .

ועכׁש ו וׁש כחּת י , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש +מעּת י

רבּ י אמר  ׁש +נינוּ , אוֹ ת וֹ . ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהרוחּת י

הוּ א  בּ רוּ � ה ּק דוֹ ׁש  עתיד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵי וֹ סי ,

ויאמר, י שׂ ראל כּ נסת על ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהכריז 

נב ) קוּ מי(ישעיה  מעפר ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִהתנערי

בּ ידי ׁש אוֹ חז  כּ מי  ירוּ ׁש לם. ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש בי 

קוּ ם  התנער, ויאמר: כּ �חברוֹ  ! ֲ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

בּ ּה  יאחז  הוּ א בּ רוּ � ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

קוּ מי התנערי, !ויאמר: ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

א וֹ תם אמר כּ ל וכ � אחא, רבּ י ◌ָלוֹ  ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ּפ וֹ תחים  ה ּמ ל� היכל ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ ני

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  זה. ט )בּ לׁש וֹ ן (שם ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

הרי אוֹ ר�, בא כּ י אוֹ רי ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִקוּ מי
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ודּ אי  הכא, מ�כּ א הא  אוֹ ר), ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָבא 
וחדוותא דּ י�ּה , יקרא הוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְכּ דין
בּ הדּה . אתּפ ייס מ �כּ א כּ ד ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְדּ כ□א ,

א)(כתיב א  שבע(מ�כים  בת ותבא
בּ כ� דא) כגוונא החדרה המ �ך ◌ָ◌ְא �
�גבּ י  אתת  איהי זמנין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִאינּ וּ ן
הוּ א הדא קמיּה , וקמת  ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ מ �כּ א ,

א)דכתיב, א �פני (מ�כים וּת בא ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌
אב� הּמ �). �פני וּת עמ וֹ ד ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ �),
מ �כּ א א □א הכי, �או דּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ זמנא 
ויתיב בּ הדּה , וית ּפ ייס  �ג בּ ּה , ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵייתי
דכתיב , הוּ א הדא  �היכ�יּה . ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ�ּה 

ט) ודּ אי,(זכריה (� יבא מ�כּ ) ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִהנּ ה
�פיּ יסא ,(� יבא �גבּ יּה , אנ ּת  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְו �א
,(� יבא .(� �אּק מא ,(� יבא .(�ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌

�),�א יבא בּ כ□א . (� ׁש �מא ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָֹ◌
וּ �אזדּ וּ וגא �היכ �יּה , (� ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ�אע�אה
אמר  דאּת  כּ מה  דּ ע�מין, ז וּ וּ גא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִעּמ )

ב ) בּ אמ וּ נה.(הושע  �י ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵוארשׂ ּת י)

ה ּברית ּפגם ּבגלל נּסים היה  לא ּבבל ְְְְִִִִֶַַַָָָָֹּבגלּות

דּ בגיןאמר הכי, אי ייסא , ◌ָרבּ י ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
הא הוה, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְדּ מטר וֹ ניתא 

מט דּ בב�, ּת ּמ ןבּ ג�וּ תא  ר וֹ ניתא  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌
אמר  כּ ). הוה �א אמאי ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲהות,

פ' זוהר 

שמות

ז '.) (דף

הוּ א  ׁש אז ודּ אי כּ אן, ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל �

הכּ ל  ו שׂ מחת ׁש לּ ּה , ֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהכּ בוֹ ד

עּמ ּה . מתּפ יּ ס (כתובכּ ׁש ה ּמ ל� ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

א) א אל (מלכים שבע בת ותבא

בּ כל  זה) כמו  החדרה, ◌ָ◌ְהמלך

אל  בּ אה  היא הּפ עמים  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תן 

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לפניו. ועוֹ מדת  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל �

א) א הּמ ל �,(מלכים לפני ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַוּת בא

בּ ּפ עם  אבל הּמ ל�. לפני  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ַו ּת עמד

אליה  יל � הּמ ל� אלּ א  כּ �, ֹלא  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהזּ וֹ 

א וֹ תּה  ויׁש יב  עּמ ּה  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתּפ יּ ס

מלכּ � הנּ ה  ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְלהיכל וֹ .

יבא  אליו. אּת  ו ֹלא ודּ אי, ל�, ֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָיבא 

להקים  ל�, יבא אוֹ ת�. לפיּ ס ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָל�,

א וֹ ת� לה ׁש לים ל �, יבא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָאוֹ ת �.

א וֹ ת� להכניס ל�, יבא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָֹ◌ַבּ כּ ל.

ז וּ וּ ג עּמ � וּ להזדּ וּ ג ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלהיכל וֹ 

וארשׂ ּת י � ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָעוֹ למים ,

בּ אמוּ נה. ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִלי

ׁש בּ ׁש ביל אמר  כּ � אם ייסא, ◌ָרבּ י ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌

הרי היה , זה ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהגּ בירה

הגּ בירה, ׁש ם היתה בּ בל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ גלוּ ת

כּ  היה ֹלא  הרי�ולּמ ה ל וֹ , אמר  ? ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
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גּ רם, דּ חּט אה  ּת נינן, הא  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ�יּה ,
נ  ואעי�וּ דּ נט �וּ  נכריּ וֹ ת, ׁש ים ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ק דּ י קיּ ימא בּ ר בּ רית ׁש וּ תאׁש א  ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מ נּ הוֹ ן אתאבידוּ  כּ ) וּ בגין ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָאחרא.
�מעבּ ד  דּ אתחזי ואתוון, ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִנּס ין,
בּ ג�וּ תא הכי הוה דּ �א  מה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ�ה וּ ,
יּה , ׁש בטי הו וֹ  דּ כ□הוּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌+◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ מצרים,

ישׂ רא� א ')בּ ני בּ ני(ד' עא �וּ , ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
נפקוּ . ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ רא �

העּמים מּכל ה ' ינקם התנערי יאמר  ְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֹּכׁשה '

קוּ ד בּ ג �וּ תא בּ עי ׁש אדּ אדם, ְ◌ָ◌ָ◌ ְ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
�אתיּק רא הוּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ רי)
�א ּק מא איהוּ  וּ �מיתי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ ע�מא ,
�ּה  וּ �נערא  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ�מטרוֹ ניתא,
ּת ּמ ן דּ יערע �מאן  ווי ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמעפרא .

בּ  דּ יימאקמיּה , נ "ב )ׁש עתא (ישעיה  ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ׁש בי ק וּ מי מעפר ◌8התנערי ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

צ וּ אר).ירוּ  מ וֹ סרי התּפ ּת חי ׁש �ים ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
דּ ייק וּ ם ועּמ א מ�כּ א הוּ א ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַמאן

י "ט)קמיּה . א �י �י(ישעיה  ונעוּ  ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌
�או מצרים, א�י�י מ ּפ ניו, ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמצרים 
ע� א□א אּת מר, ואעין  אבנין ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַע�
וע� ע□אין, ממנן דּ רגּ ין אינּ וּ ן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָכּ �
דּ �הוֹ ן . ּת ּת אין ּפ וּ �חנין ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִאינּ וּ ן

ׁש נּ שׂ אוּ  גּ רם , ׁש החטא  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָׁש נינ וּ 

בּ רית  א וֹ ת והכניסוּ  נכריּ וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָנ ׁש ים

נאבדוּ  ולכן  אחרת, לר ׁש וּ ת ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹקדׁש 

ׁש רא וּ יים  והא וֹ תוֹ ת הנּ ּס ים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵמהם 

היה  +ֹּלא  מה להם, להעשׂ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָהיוּ 

היוּ  ׁש כּ לּ ם מצרים, בּ גלוּ ת ◌ָ◌ָ◌1◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָכּ �

וּ בני נכנסוּ , י שׂ ראל בּ ני  יּה , ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִׁש בטי

יצאוּ . ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

בּ רוּ �בּ גל וּ ת הּק דוֹ ׁש  רוֹ צה אד וֹ ם ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

בּ עוֹ לם  להתכּ בּ ד ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְהוּ א

הגּ בירה  את להקים הוּ א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְולבא 

למי אוֹ י מהעפר. אוֹ ת ּה  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לנער

ׁש יּ אמר  בּ ׁש עה לפניו ׁש ם ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ ּמ צא

נב ) קוּ מי(ישעיה  מעפר ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִהתנערי

מוֹ סרי התּפ ּת חי יר וּ ׁש לם  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש בי 

והעם  הּמ ל� הוּ א מי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַצוּ אר �.

לפניו אליליׁש יּ עמד ונעוּ  ? ֶ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌

ֹלא  מצרים , אלילי  מּפ ניו. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמצרים

על  א לּ א נאמר, ואבנים עצים ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַעל

ממנּ וֹ ת  דּ רג וֹ ת א וֹ תם ◌1◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָכּ ל

העבוֹ דוֹ ת  א וֹ תם  ועל ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נוֹ ת,

מקוֹ ם  וּ בכל ׁש לּ הם . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַהּת ח ּת וֹ נוֹ ת
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קוּ ד  ישׂ רא �, דּ ג�וּ  אתר ׁש אוּ בכ� ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ואתקבי� ע�ייהוּ , בּ עי ה וּ א  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְבּ רי)

עּמ ין . ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵמאינ וּ ן

ּדינים ה' ע ׂשה  ְִִִִַָָמצרים

כּ ּת יב,ּת א מה נ "ב )חזי, (ישעיה  ָ◌ ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ירד  מצרים ה' אמר  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹכה 

ברא ואעּמ י ׁש ם �ג וּ ר 1וּ ר ׁש וֹ נה  ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ע דּ אתרעםבּ אפס  ּת וּ רעמא ׁש ק וֹ  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌

אקוּ ד  ע� הוּ א בּ רי) 1וּ ר ,ׁש א ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌
א �י עבד מה חמ וּ  1וּ ר ,ואמר , ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌

בּ הוּ  עבדית דּ אנא מצרים ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ הא 
ועּמ י דּ ינין, אינּ וּ ן (אינון )כּ � ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

בּ יניהוֹ ן, �דיּ ירא  ּת ּמ ן, ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַנחּת וּ 
וי בּ ינייהוּ , מצראי הבוּ ןוקבּ �וּ ם  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌

ואף גּ וֹ שן, ארץ ארעא  ׁש פר ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ�וֹ ן
�א בּ ג�וּ תא , �וֹ ן דּ אעיקוּ  גּ ב ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַע�
דּ כּת יב, מ נּ ה וֹ ן, ארעא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַאעדוּ 

ט ') א(שמות  גּ וֹ שן בּ ארץ ׁש ר רק ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌
וּ מיטב וג וֹ '. ישׂ רא� בּ ני ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָׁש ם
דּ כּת יב, הוה, דּ מצרים  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַארעא

מ "ו) הארץ(בראשית ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְבּ מיטב
אעדּ וּ  דּ �א ותוּ , רעמסס. ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ ארץ

דּ כּת יב, כּ �וּ ם, (שמות מדּ �הוֹ ן ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
וג וֹ '.ט ') ישׂ רא� בּ ני ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִוּ מ ּמ קנה 

הוּ א  בּ רוּ � הּק דוֹ ׁש  י שׂ ראל, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש גּ לוּ 

ונפרע  וּ מתרעם עליהם, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְמבּק ׁש 

עּמ ים. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵמאוֹ תם

אמר בּ א כּ ה כּ תוּ ב , מה וּ ראה ְֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌

עּמ י ירד מצרים א ֹלהים ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֱה'

בּ אפס  וא+וּ ר ׁש ם  לגוּ ר ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ָבּ ראׁש נה

הּק דוֹ ׁש  ׁש התרעם  ּת רעמת ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲעׁש קוֹ .

ראוּ  ואמר , א+וּ ר , על הוּ א ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָבּ רוּ �

ׁש הרי א+וּ ר, לי עשׂ ה ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶמה

כּ ל  בהם עשׂ יתי  ׁש אני ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ מצרים

ירדוּ  [הם] ועּמ י  ה דּ ינים, ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָאוֹ תם

וק בּ לוּ ם  בּ יניהם , לד וּ ר ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְלׁש ם

להם  ונתנ וּ  בּ יניהם , ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַהּמ צרים

ואף  גּ ׁש ן . ארץ הארץ, ׁש ל ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַהיּ פי 

ֹלא  בּ גּ לוּ ת, להם ׁש הציקוּ  גּ ב ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַעל

ׁש כּ תוּ ב  הארץ, את מהם ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָלקחוּ 

ט ) אׁש ר (שמות גּ ׁש ן בּ ארץ ◌ֶ◌ֲ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַרק

וּ מיטב  וג וֹ '. י שׂ ראל בּ ני  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָׁש ם

ׁש כּ תוּ ב  היתה, מצרים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶארץ

מז) הארץ (בראשית ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְבּ מיטב

ׁש ֹּלא  ועוֹ ד, רעמסס. ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ ארץ

ׁש כּ תוּ ב  כּ ל וּ ם, מ+לּ הם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶהעבירוּ 

ט ) ישׂ ראל (שמות  בּ ני  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִוּ מ ּמ קנה 
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בּ כּמ ה אתדּ נ וּ  דּ א כּ � ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְועם
◌ִ◌ִדּ ינין .

יֹותר קׁשים ּדינים להם ׁשעֹוׂשה אּׁשּור וחמר ִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹקל

עאאב� בּ אפס  א ּט י�1וּ ר ׁש קוֹ , ֲ◌ָ◌ ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ע"ב ) ז ' בּ ארעא(דף ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ�וֹ ן

ארעא �וֹ ן ונט� ע �מא , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְדּ סייפי
כּ � דּ עבדי מצראי, וּ מה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִדּ �הוֹ ן.
בּ כ � אתדּ נוּ  �ישׂ רא �, טבאן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָהני

א דּ ינין. וּ אינּ וּ ן ואדוֹ ם ׁש אר 1וּ ר ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ְ◌ַ◌
�וֹ ן, וקט�ין �וֹ ן, דּ מעיקין ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַעּמ ין,
אחת ע� ממוֹ ניהוֹ ן, �וֹ ן ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְונט �ין

דקוּ ד  וכּמ ה הוּ אכּ ּמ ה בּ רי) ׁש א ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ע�ייהוּ , ׁש מיּה  �יּק רא  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָבּ עי

�"ח)דּ כּת יב, והתגּ דּ �ּת י(יחזקא � ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
התםוהתק דּ  ונ וֹ דעּת י. ׁש ּת י ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

בּ כ � והכא  חד, בּ מ �כּ א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ מצרים 
דּ ע�מא . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמ �כין

צ ּדיק  יּמצא ולא ה ּזמן ּבאֹותֹו ׁשם ׁשּיהיה  למי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹווי

וּ בכה,ר בּ י ידוֹ י זקף  ׁש מעוֹ ן ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
דּ יזדּ מן מאן ווי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר,
חוּ �קיּה  וזכּ אה זמנא , ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְבּ ההוּ א 

וי דּ יזדּ מן בּ ההוּ אמאן ׁש ּת כּ ח ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌
בּ ההוּ א דּ יזדּ מן מאן  ווי ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִזמנא,

ז': דף

בּ כּמ ה  נ דּ וֹ נוּ  זה כּ ל ועם  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוג וֹ ',

◌ִ◌ִדינים.

בּ אבל  הּט יל א+וּ ר עׁש קוֹ , אפס ֲ◌ָ◌ ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌

ׁש בּ סוֹ ף  בּ ארץ ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָאוֹ תם 

מהם. ארצם  את ונטל ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

הּט וֹ בוֹ ת  כּ ל ׁש עשׂ וּ  הּמ צרים ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָוּ מה 

א וֹ תם  בּ כל  נדּ וֹ נוּ  לישׂ ראל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהלּ ל וּ 

וּ ׁש אר  ואד וֹ ם א+וּ ר  - ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִדּ ינים

וה וֹ רגים  להם, ׁש ּמ ציקים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָהעּמ ים

על  ממוֹ נם, את ונ וֹ טלים  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָאוֹ תם,

בּ רוּ � ׁש הּק דוֹ ׁש  וכ ּמ ה כּ ּמ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַאחת 

עליהם, ׁש מוֹ  את  לכבּ ד  רוֹ צה ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶהוּ א 

לח )ׁש כּ ת וּ ב והת גּ דּ ל ּת י(יחזקאל ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ׁש ם  ונוֹ דע ּת י . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתקדּ ׁש ּת י

בּ כל  וכאן  אחד, בּ מל � ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ מצרים

העוֹ לם. ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַמלכי

וּ בכה ר בּ י ידיו , הרים ׁש מעוֹ ן  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ׁש יּ זדּ ּמ ן למי אוֹ י ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואמר,

מי ׁש ל  חלקוֹ  ואׁש רי  זמן , ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 

למי אוֹ י זמן. בּ אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ זדּ ּמ ן

מ+וּ ם  - זמן בּ אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ זדּ ּמ ן
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קוּ ד  ייתי דּ כד בּ גין ׁש אזמנא, ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
�א יּ י�ּת א, �פקדּ א הוּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ רי)
בּ הדּה , דּ קיימין אינּ וּ ן מאן ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִיס ּת כּ �

דּ מ אינּ וּ ן בּ כ �בּ כ� עּמ ּה , ׁש ּת כּ חי ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
י ו�א  וחד, חד דּ כ� ׁש ּת כּ חעוֹ בד וֹ י ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌

דּ כּת יב, ס "ג)זכּ אי. וא בּ יט(ישעיה  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ע� עקּת ין וכּמ ה עוֹ זר. ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְואין

�ישׂ רא �. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַעקּת ין

חּיים מל ְך ּפני לא ֹור  ויז ּכה  זמן ּבאֹות ֹו ׁשּיהיה  למי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַאׁשרי 

ויזכּ אה דּ יז דּ מן ׁש ּת כּ חמאן ַ◌ָ◌ָ◌ ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌
בּ גין זמנא , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְבּ ההוּ א 
זמנא בּ ההוּ א  דּ יתקיּ ים  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְדּ הה וּ א 
נהירוּ  �ההוּ א  יזכּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ מהימנוּ תא ,
זמנא ההוּ א  וע� דּ מ �כּ א . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְדּ חדוה

י"ג)כּ ּת יב, כּ צרוֹ ף(זכריה וּ צרפ ּת ים  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌
את כּ בחוֹ ן וּ בחנ ּת ים  ה כּ סף ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶאת

וג וֹ '. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַה זּ הב

יֹום מ' ענן עּמּוד יהיה  יׂשראל  על  צר ֹות  ׁשּיהיּו ההּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבעת

ע��בתר מתערי עקּת ין דּ אינּ וּ ן ְ◌ָ◌ ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
עּמ ין וכ� ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ רא �,
כּ חדא יתייעט וּ ן ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַוּ מ �כיהוֹ ן
גּ זירין כּ ּמ ה וּ מתערי ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָע�ייה וּ ,

חדאבּ י בּ עיטא  ס�קי כּ □הוּ  ׁש ין, ִ◌ִ◌+◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

הוּ א  בּ רוּ � הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש יּ בא

הם  מי יסּת כּ ל  האיּ לה, את ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִלפקד

א וֹ תם  בּ כל  עּמ ּה , ׁש עמדוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָאוֹ תם

כּ ל  מעשׂ י  בּ כל  עּמ ּה , ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מצאים 

צדּ יק, יּמ צא  ו ֹלא ואחד, ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 

סג )ׁש כּ תוּ ב ואין(ישעיה ואבּ יט ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

צרוֹ ת  על צר וֹ ת וכ ּמ ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵעוֹ זר.

◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל.

בּ אוֹ תוֹ ׁש ריא  וי ּמ צא ׁש יּ ז דּ ּמ ן  מי ַ◌ְ◌ֵ◌ ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

ׁש אוֹ תוֹ  מ+וּ ם - ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהזּ מן

יז כּ ה  בּ אמוּ נה, זמן  בּ אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ עמד

הּמ ל �, שׂ מחת ׁש ל אוֹ ר  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְלאוֹ תוֹ 

כּ תוּ ב זמן  אוֹ תוֹ  יג )ועל (זכריה ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

הכּ סף  את  כּ צרף ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ צרפ ּת ים 

וגוֹ '. ה זּ הב את  כּ בחן  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ בחנּת ים

על לאחר יתעוֹ ררוּ  צרוֹ ת  ׁש אוֹ תן  ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌

העּמ ים  וכל  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,

עליהם, כּ אחד יתיעצוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַוּ מלכיהם

רעוֹ ת, גזרוֹ ת כּ ּמ ה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְוּ מעוֹ ררים

עליהם, אחת בּ עצה עוֹ לים ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌1◌ְוכלּ ם
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עקּת א, ע� עקּת א  וייתוּ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָע�ייה וּ ,
מ כּ דיןבּ תרייתא  קמייתא. ׁש כּ חן ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

דּ א עּמ וּ דא  חד קאיםיתחזי ׁש א, ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌
וכ � יוֹ מין, ארבּ עין �תּת א , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵמע□א

�יּה . חמאן דּ ע�מא  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעּמ ין

ויתחּבאּו יפחדּו האּמֹות וכל ּבארץ  יתעֹורר הּמׁשיח ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמל ְך

מ �כּ אבּ ההוּ א יּת ער זמנא, ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מ גּ וֹ מ �נפקא ׁש יחא, ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אתר  מההוּ א דּ עדן, ק "ד גּ נּת א (ב�ק ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ויּת ער ע"ב ) צ ּפ וֹ "ר, ק"ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתקרי

ב')בּ ארעא  רי"ב דּ ג�י �,(ויקרא  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
יתר גּ ז �תּמ ן, דּ יּפ וּ ק יוֹ מא  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוההוּ א
ע�מא בּ ני וכ � ע�מא , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָכּ �
דּ �א וט נּ רי, מערתי גּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתחבּ אין

�איח ההוּ אׁש בוּ ן וע� ׁש ּת זבא . ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌
כּ ּת יב, ב')זמנא וּ בא וּ (ישעיה ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

וּ ב צוּ רים  עפר בּ מערוֹ ת מח □וֹ ת ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
גּ א וֹ נוֹ  וּ מהדר ה ' ּפ חד ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמ ּפ ני

הארץ . �ער וֹ ץ ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ ק וּ מ וֹ 

העֹולם לכל  מלחמֹות יתחיל ּו ְְְִִִַָָָָָמּׁשם

רגיזוּ מּפ ני ההוּ א דּ א  ה ', ּפ חד  ִ◌ְ◌ֵ◌ ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
גּ א וֹ נוֹ  וּ מהדר ע�מא. ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְדּ כ�

מ הארץ,דּ א  �ערץ בּ קוּ מ וֹ  ׁש יח. ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌

אחרוֹ נוֹ ת  צרה, על  צרה  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְויבאוּ 

אז הרא ׁש וֹ נ וֹ ת, את ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְמׁש כּ חוֹ ת

עוֹ מד  אחד אׁש  עּמ וּ ד  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִיתראה

י וֹ ם, ארבּ עים למּט ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמלמעלה

אוֹ תוֹ  רוֹ אים  הארץ עּמ י .וכל ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

מל�בּ אוֹ תוֹ  יתעוֹ רר זמן  ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

מ ּת וֹ � לצאת ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמ ׁש יח 

ק"ן ׁש נּ קרא  מקוֹ ם מאוֹ תוֹ  עדן  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַגּ ן 

הגּ ליל. בּ ארץ ויתעוֹ רר ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִצּפ וֹ "ר,

כּ ל  יתר גּ ז  לׁש ם, ׁש יּ צא יוֹ ם ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְואוֹ תוֹ 

העוֹ לם  בּ ני וכל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

וּ סלעים  מער וֹ ת בּ ת וֹ � ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתחבּ אים 

אוֹ תוֹ  ועל לה נּ צל, יחׁש בוּ  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ֹּלא

כּ תוּ ב ב )זמן וּ באוּ (ישעיה ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

עפר  וּ במחלּ וֹ ת צרים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌1◌ָ◌ְ◌ִבּ מערוֹ ת

גּ אוֹ נ וֹ  וּ מהדר  ה' ּפ חד ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני

הארץ. לערץ ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְבּ קוּ מ וֹ 

ׁש ל מּפ ני רגז אוֹ תוֹ  זהוּ  - ה' ּפ חד ִ◌ְ◌ֵ◌ ַ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌

- גּ אוֹ נוֹ  וּ מהדר  העוֹ לם . ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל

- הארץ לערץ בּ ק וּ מוֹ  מׁש יח. ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶזה
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בּ ארעא  ויתגּ �י יקוּ ם קי "טכּ ד  (וירא ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רכ "א) הוּ אע"א, דּ איהוּ  בּ גין  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ ג �י�,

בּ ארעא דּ אתחרבא קדמאה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲאתר
ּת ּמ ןק דּ י יתגּ �י כּ ), וּ בגין ׁש א, ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

יּת ער  וּ מ ּת ּמ ן אתר, �כ� ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַקדמאה
ע�מא . �כ� ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְקרבין

העֹולם ּכל  לעיני אחד ּכֹוכב עם מלחמה  יעׂשּו ּכֹוכבים  ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָׁשבעה 

דעּמ וּ דא�בתר  יוֹ מין, ארבּ עין ְ◌ָ◌ ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
� מארעא  ׁש מ יּ א,יק וּ ם ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

וּ מ ע�מא , דּ כ� ׁש יח�עיניה וֹ ן ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌
חד  מזרח , מ ּס טר יקוּ ם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִיתגּ �י,
א ') קי"ט בראשית ע "ב, רי"ב  (ויקרא 

גּ וונין, בּ כ� מ �הטא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָכּ וֹ כבא 
דּ סחרןו אחרנין כּ וֹ כבין ׁש בעה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

בּ יּה  ויגּ יחוּ ן כּ וֹ כבא , ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ�ההוּ א 
זמנין ּת �ת סטרין, בּ כ� ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְקרבא 
בּ ני וכ � יוֹ מין, ׁש בעין עד ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְבּ יוֹ מא,

חמאן . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָע�מא 

יע ׂשּו הא ּמֹות וכל  ירד ה ּמׁשיח  ׁשבּסֹוף עד  וכ ּו' מנּצחם  ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻה ּכֹוכב 
מלחמה ְִִָָעּמֹו

קרבא,וההוּ א בּ הוּ  יגּ יח כּ וֹ כבא , ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מ�הטין דּ נ וּ רא , ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ טיסין

וּ בט עבר, �כ� עד מנ צּ צין בּ ה וּ , ׁש  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
רמ בּ כ� �וֹ ן, ורמדּ ב�ע ׁש א,ׁש א  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הגּ ליל, בּ ארץ ויתגּ לּ ה  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ קוּ ם

ראׁש וֹ ן מקוֹ ם ׁש הוּ א  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמ+וּ ם 

ולכן הּק דוֹ ׁש ה, בּ ארץ ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ חרב

מקוֹ ם, לכל ראׁש וֹ ן  ׁש ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִית גּ לּ ה 

העוֹ לם. לכל  קרבוֹ ת  יעוֹ רר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִוּ מ+ם 

יעמד אחר  ׁש עּמ וּ ד י וֹ ם אר בּ עים  ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֹ

כּ ל  לעיני ל+מים ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵמארץ

יקוּ ם  הּמ ׁש יח , ויתגּ לּ ה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם

בּ כל  לוֹ הט אחד כּ וֹ כב מזרח ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִמצּ ד

אחרים  כוֹ כבים וׁש בעה ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהגונים,

ויערכוּ  ה כּ וֹ כב, אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּס וֹ בבים

ׁש ֹלׁש  הצּ דדים בּ כל קרב ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבוֹ 

י וֹ ם, ׁש בעים עד בּ י וֹ ם, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְּפ עמים

רוֹ אים. העוֹ לם בּ ני  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְוכל 

קרב ואוֹ תוֹ  בּ הם  יער� כּ וֹ כב ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

ל וֹ הטים  אׁש  ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְבּ לּפ ידי

בהם  וּ מ כּ ה עבר , לכל ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְונ וֹ צצים

וערב, ערב בּ כל  אוֹ תם ׁש בּ וֹ לע ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַעד
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קרבא ויגּ יחוּ ן �וֹ ן. אּפ יק  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוּ ביוֹ מא 
בּ כ � וכן ע�מא, דּ כ � ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ�עיניהוֹ ן
�בתר  יוֹ מין. ׁש בעין עד ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָיוֹ מא,
ההוּ א יתגּ ניז יוֹ מין, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעין

מ ויתגּ ניז עד כּ וֹ כבא , ׁש יח, ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌
ההוּ א ויתהדּ ר  ירחין, ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְּת ריסר

דּ א וּ ביּה עּמ וּ דא כּ מ□קדמין, ׁש א  ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
מ �איתגּ ניז עּמ וּ דא וההוּ א ׁש יח , ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ירחין, ּת ריסר �בתר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִיתחזי.
�מ �יּה  בּ ההוּ איס �קוּ ן ׁש יח, ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌

י ותּמ ן רקיעא , �גוֹ  ק בּ �עּמ וּ דא, ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
וכד  דּ מ �כוּ תא. ועטרא  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְּת וּ קּפ א 

דּ א עּמ וּ דא  ההוּ א יתחזי ׁש אנחית, ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ע�מא, דּ כ� �עיניהוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ מ□קדּ מין,

מ �בתר ויתכּ נּ ויתגּ �י ׁש וּ ןׁש יח, ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
קרבין ויּת ער סגּ יאין, עּמ ין ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ�גבּ יּה 
יּת ער  זמנא וּ בהה וּ א  ע�מא. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ כ �

�כ �קוּ ד  גּ בוּ רּת יּה  הוּ א בּ רי) ׁש א  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
מ וּ מ�כּ א דּ ע�מא , ׁש יחאעּמ ין ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מ �כין וכ� ע�מא , בּ כ� ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִיתידע
�אתחבּ רא יתערוּ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְדּ ע�מא

בּ יּה . קרבא ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ�א גּ חא

ח ֹוׂשְך ימי ּבאֹותם יה ּודים הר ּבה  וימּותּו ימים  15 ח ׁשְך ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹיהיה 

יה וּ דאין(עמין )וכּמ ה מ ּפ ריצי ְ◌ַ◌ָ◌ ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

קרב  ויערכ וּ  אוֹ תם. מ וֹ ציא ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַוּ ביּ וֹ ם

יוֹ ם  בּ כל וכן העוֹ לם, כּ ל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְלעיני

ׁש בעים  לאחר יוֹ ם . ׁש בעים  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַעד

וי גּ נז כּ וֹ כב, אוֹ תוֹ  יגּ נז  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִי וֹ ם

חדׁש ים, עשׂ ר ׁש נים עד ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמ ׁש יח

כּ מוֹ  א ׁש  עּמ וּ ד אוֹ ת וֹ  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְויחזר 

ואוֹ תוֹ  הּמ ׁש יח, י גּ נז  וּ בוֹ  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ִמּק דם ,

ׁש נים  לאחר יתראה . ֹלא  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעּמ וּ ד 

הּמ ׁש יח  את יעלוּ  חד ׁש  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָעשׂ ר

ו ׁש ם  הרקיע, לתוֹ � העּמ וּ ד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 

מלכוּ ת. ועטרת חזק ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְיקבּ ל 

א ׁש  עּמ וּ ד  אוֹ תוֹ  יתראה  ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְוּ כׁש יּ רד ,

העוֹ לם, כּ ל לעיני  מּק דם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְכּ מוֹ 

הּמ ׁש יח, ית גּ לּ ה כּ � ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר

רבּ ים, עּמ ים אליו  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתכּ נּ סוּ 

העוֹ לם. בּ כל קרבוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִויעוֹ רר 

י זמן בּ רוּ �וּ בא וֹ תוֹ  ה ּק דוֹ ׁש  עוֹ רר ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

עּמ י לכל  גּ בוּ רתוֹ  את ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶהוּ א 

בּ כל  י וּ דע ה ּמ ׁש יח וּ מל� ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

העוֹ לם  מלכי  וכל  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

קרב. בּ וֹ  לער� להתחבּ ר  ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִיתעוֹ רר וּ 

היּ הוּ דים וכּמ ה מ ּפ ריצי  [עמים] ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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וייתוּ ן �ג בּ ייה וּ , �אהדרא  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיתה ּפ כוּ 
מ �כּ א ע� קרבא  �א גּ חא  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִעּמ הוֹ ן,

יתחמ כּ דין ע�מאׁש יחא. כּ � (1 ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וסגּ יאיןחמ יוֹ מין, עשׂ רה ׁש  ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌

בּ ההוּ א מתין יהוֹ ן דּ ישׂ רא� ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵמעּמ א
כּ תיב,ח דּ א וע� ס ')ׁש וֹ כא . (ישעיה ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

הח הנּ ה וערפ �כּ י ארץ יכּס ה ׁש ) ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌
◌ִ◌ְ�א וּ ּמ ים .

צ ּפֹור קן ּבענין רּבים ה ּתֹורה  ְְִִִַַַָָסֹוד ֹות

כ"ב)ואמרּפ תח  ח 'כּ י (דברים (דף ָ◌ ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
�פני �ע"א ) צ ּפ וֹ ר  קן ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִי ּק רא

הארץ ע� א וֹ  עץ  בּ כ� ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ דּ ר)
רוֹ בצתאפר וֹ חים והאם  בּ יצים  אוֹ  ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

ּת  ׁש □ח  האיוגוֹ ', וגוֹ ', האם  את  ׁש □ח ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
חד ואיהוּ  �י ּה , א וֹ קימנא ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְקרא 
אית ואנן  גּ ניזין , אוֹ רייתא ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִמ ּפ ּק וּ די
ׁש בי�ין גניזין , דּ א וֹ רייתא  רזין  בּ י ּה  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ�ן 
בּ אינוּ ן �חבר יּ יא , ידיען  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוארחין 

דּ א וֹ רייתא . ׁש בי�ין וּ תרין  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְּת �תין 

נּסים הר ּבה  יהיה  הּמׁשיח מל ְך התעֹוררּות ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָּבזמן

א�עזר אמר �ר בּ י ׁש מעוֹ ן ◌ָרבּ י ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ זמנא א �עזר, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ ריּה ,

מ מ �כּ א  כּ ּמ הדּ יּת ער ׁש יחא, ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ח'. דף

ויבאוּ  אליהם, לחזר  ֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיתהּפ כוּ 

מל� על  קרב לער� ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִעּמ הם 

העוֹ לם  כּ ל יח ׁש � ואז  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמ ׁש יח,

מעם  ור בּ ים  י וֹ ם, עשׂ ר ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲחמ+ה

ועל  חׁש �. בּ אוֹ ת וֹ  ימוּ ת וּ  ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל

כּ תוּ ב ס )זה החׁש �(ישעיה הנּ ה כּ י  ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌

לא ּמ ים. וערפל  ארץ ◌ִ◌1◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְיכּס ה 

כב )ואמר,ּפ תח יּק רא (דברים כּ י ָ◌ ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

בּ כל  בּ דּ ר � לפני� צּפ וֹ ר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַקן 

אוֹ  אפרחים הארץ על אוֹ  ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵעץ

ׁש לּ ח  וגוֹ ', רבצת והאם ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵביצים

זה  ּפ סוּ ק וג וֹ '. האם את ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְּת ׁש לּ ח

מּמ צווֹ ת  אחד וה וּ א אוֹ תוֹ , ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ארנוּ 

בּ וֹ  יׁש  ולנ וּ  הגּ נוּ ז וֹ ת, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

ׁש בילים  גּ נ וּ זים, ּת וֹ רה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָסוֹ דוֹ ת

בּ א וֹ תם  לחברים יד וּ עוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ דרכים

ה ּת וֹ רה. נתיבוֹ ת  וּ ׁש נים ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְׁש ֹלׁש ים

אלעזר אמר לרבּ י  ׁש מעוֹ ן ◌ָרבּ י ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ זמן אלעזר , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ נ וֹ ,

כּ ּמ ה  הּמ ׁש יח, מל� ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תעוֹ רר 
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יּת ערוּ ן אחרנין ונּס ין ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָאתין
דּ עדן בּ גנתא  חזי, ּת א ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ ע�מא .
גּ ניז חד אתר אית ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִדּ �תּת א ,
ואיהוּ  אתידע, דּ �א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוטמיר
גּ ניזין וּ ביּה  גּ וונין, בּ כּמ ה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌+◌ְמרּק מא
מאן ו�ית דּ כּס וּ פין. היכ�ין ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶא �ף

מ בּ ר בּ ה וּ , דּ איהוּ דּ עיי� ׁש יח , ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
דּ עדן . בּ גנתא  ּת דיר ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָקאים 

ה ּצּדיקים עם ּבהיכל ֹות  לה ׁשּתע ׁשע מׁשיח נכנס  ידּועים ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָּבזמּנים

בּ רתיכיןוכ� מסחרא גּ נּת א ְ◌ָ◌ ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
וּ מ דּ צדיקיּ א, ׁש יחסגּ יאין ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌

חי�ין כּ ּמ ה  וע� ע�ייהוּ , ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָקאים
דּ נ וּ מ דּ צדיקיּ אׁש יריין ׁש מתין ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌

וּ ברא וּ בזמ נּ י,ּת ּמ ן, ירחי, ׁש י ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
מוּ ב בּ ההוּ אׁש בּ תי, עא � ׁש יח ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌

�א אינּ וּ ןׁש ּת עאתר  בּ כ� ׁש עא  ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
◌ִ◌ָ◌ֵהיכ�ין .

אחד  לאף נֹודע ולא מה ּגן לפנים עדן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹמקֹום

אית�גוֹ  היכ�ין, אינּ וּ ן מ כּ � �גוֹ  ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌
דּ �א וגניז טמיר אחרא  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲאתר
ו �ית עדן. ואקרי כּ ��, ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאתידע

וּ מ בּ יּה . �מנ דּ ע דּ יכי� ׁש יחמאן ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌
יתג�י )אגניז סחרניּה (ס "א �בר, ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌

יתעוֹ ררוּ  אחרים ונ ּס ים ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְאוֹ ת וֹ ת

עדן בּ גן ראה, בּ א ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם .

גּ נוּ ז אחד מקוֹ ם  יׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה 

מרּק ם  והוּ א נ וֹ דע, ׁש ֹּלא ◌ָ◌1◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְו ׁש מוּ ר

אלף  גנוּ זים וּ בוֹ  גונים, ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּמ ה 

מי ואין  כּ ּס וּ פים , ׁש ל  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵהיכלוֹ ת

ׁש הוּ א  לּמ ׁש יח, ּפ רט בּ הם ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ כּ נס

עדן. בּ גן  ּת מיד ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵעוֹ מד

רבּ וֹ ת וכל  בּ מרכּ בוֹ ת מּק ף ה גּ ן  ְ◌ָ◌ ַ◌ָ◌1◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌

עוֹ מד  וּ מׁש יח צדּ יקים, ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ל 

וּ מחנוֹ ת  חילוֹ ת כּ ּמ ה ועל  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם

וּ בראׁש י ׁש ם, צדּ יקים נ ׁש מ וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל

נכנס  וׁש בּ תוֹ ת  וחגּ ים  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳחדׁש ים

להׁש ּת עׁש ע  מקוֹ ם לאוֹ תוֹ  ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָמׁש יח

היכלוֹ ת. אוֹ תם ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל

היכלוֹ ת לפני א וֹ תם מ כּ ל ולפנים  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

וגנוּ ז טמיר  אחר מק וֹ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵי ׁש 

ואין עדן , ונקרא כּ לל , נ וֹ דע ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא

וּ מ ׁש יח  אוֹ ת וֹ , לדעת ׁש יּ כוֹ ל  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמי

עד  מקוֹ ם, א וֹ תוֹ  סביב בּ חוּ ץ ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָגּ נ וּ ז 
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חד  �יּה  דּ אתג�י עד אתר, ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְדּ הה וּ א 
ואיהוּ  צּפ וֹ ר, קן דּ אקרי ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲאתר.
צ ּפ וֹ ר. ההוּ א ע�יּה  דּ כריז  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲאתר
יוֹ מא . בּ כ � דּ עדן בּ גנתא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אּת ער

ּכלל צרֹות  על  עּמֹו והּצּדיקים ּבֹוכה  יׂשראלמׁשיח  ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

דּ יּ וּ קניןוּ בההוּ א מרּק מן אתר , ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌+◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌
עּמ ין, ׁש אר ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְדּ כ�

דּ ישׂ רא �דּ אתכּ נ  ע�ייהוּ  ׁש וּ  ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
אתר , בּ ההוּ א עא � �וֹ ן. ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ�אבאשא
דעא�ין אבהן, וחזי עינוֹ י, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָזקיף
דּ חמי עד  א �הא, בּ ית ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ חר בּ ן

ע"א)�רח� י"ב  דּ דמעהא(שמות ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וקוּ ד  הוּ אבּ אנ ּפ הא, בּ רי) ׁש א ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

�קבּ �א צביאת ו�א  �ּה , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמנחם
אמר, דּ אּת  כּ מה (ירמיהּת נחוּ מין, ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

כּ דין .�"א) בּ ניה. ע� �ה נּ חם  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵמאנה
ואזדּ עזעמ וּ בכי, ק�יּה  ארים ׁש יח  ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌

אינּ וּ ן וכ � דּ עדן, גּ נ ּת א  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ �
עּמ יּה . וּ בכוּ  גּ עוּ  דּ תּמ ן ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַצדּ יקיּ א 

נֹוראים ּדברים מעֹורר ה ּוא  ה ּבכיֹות ְְְִִִִֵַָָעם

ואזדּ עזעגּ עי ּת ניינא, זמנא ◌ֵ◌ָוּ בכי ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌
גּ נּת א, גּ בּ י דּ ע� רקיע ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַההוּ א

וחמ מא �ף רבּ וֹ א  מאה  ׁש רייןׁש  ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌

ׁש נּ קרא ׁש נּ  אחד מקוֹ ם לוֹ  תגּ לּ ה ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש ּמ כריזה  מקוֹ ם  והוּ א  צּפ וֹ ר, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַקן 

בּ גן ׁש ּמ תעוֹ ררת  צּפ וֹ ר א וֹ תּה  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָעליו 

י וֹ ם. בּ כל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵעדן

רקוּ מים וּ באוֹ תוֹ  מקוֹ ם ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

כּ ל  ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְדּ יוֹ קנאוֹ ת

על  ׁש התכּ נּ סוּ  הע ּמ ים  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְׁש אר

לאוֹ תוֹ  נכנס להם . להרע ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל

את  ור וֹ אה  עיניו מרים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָמקוֹ ם ,

בּ ית  לחר בּ ן  ׁש נּ כנסים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌1◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהאבוֹ ת

רחל  את ׁש ר וֹ אה עד ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָהאֹלהים ,

בּ רוּ � וה ּק דוֹ ׁש  בּ פניה, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש דּ מעוֹ תיה

מסכּ ימה  וֹלא אוֹ תּה , מנחם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְהוּ א 

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ּת נחוּ מים, ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלקבּ ל

לא) בּ ניה.(ירמיה על להנּ חם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵמאנה

וּ בוֹ כה, קוֹ ל וֹ  מרים  מׁש יח ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָאז 

א וֹ תם  וכל העדן , גּ ן  כּ ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִוּ מזדּ עזע

עּמ וֹ . וּ בוֹ כים גּ וֹ עים ׁש +ם ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים 

ׁש נ יּ ה,גּ וֹ עה ּפ עם  וּ בוֹ כה ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

רקיע  א וֹ תוֹ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִוּ מזדּ עזע 

מאוֹ ת  וחמׁש  אלף הגּ ן, גּ בּ י  ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶׁש על
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כּ רסייא �גוֹ  דּ מטי עד ◌ָ◌ְ◌ְ◌+◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִע□אין,
קוּ ד  כּ דין, הוּ אע□אה. בּ רי) ׁש א  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

�ההוּ א ועא� צּפ רא , �ההוּ א ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָרמיז
מ �גבּ י ויתבא דּ י�ּה , ׁש יח,קן ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌

מה ואּת ער דּ קרי, מה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְוקרי
◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ א ּת ער.

העֹולם מן הר ׁשעה  מלכ ּות  להעביר  אֹותם מׁשּביע  ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָה'

ק דּ יעד  כּ רסייא ׁש א,דּ מ גּ וֹ  ַ◌ְ◌ִ◌+◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ההוּ א זמנין ּת �ת ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִאתקרי

וּ מ צ ּפ וֹ ר , ס□קיןקן וכ□א ׁש יח, ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌
קוּ ד  �וֹ ן ואוּ מי בּ רי)�עי□א , ׁש א  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

מן חיּ יבא  מ �כוּ  �אעבּ רא ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְה וּ א ,
דּ מ ידא  ע� וּ �נקמאע�מא , ׁש יח , ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

טבוון, אינּ וּ ן וכ � דּ ישׂ רא�. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַנקמין
קוּ ד  �מעבּ ד דּ זמין הוּ א בּ רי) ׁש א ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

צ ּפ וֹ ר  קן ההוּ א  ותב ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ�עּמ יּה .
מוּ מ ותב �ד וּ כּת יּה . ׁש יחׁש יח  ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌

אתר  ההוּ א גּ וֹ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְואתגּ ניז
◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ מ □קדּ מין .

אר ּבצבע אחד  יתעֹוררּכֹוכב  ּגמן ְְְִֵֶֶַַָָָָ

קוּ ד וּ בזמנא בּ רי)דּ יּת ער ׁש א  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ע�מין, �אתקנא  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְהוּ א

דּ  אתוון ׁש מיּה ואתנהירוּ  ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ׁש ּמ גּ יע  עד עלי וֹ נים, מחנוֹ ת ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִרבּ וֹ א 

הּק דוֹ ׁש  ואז העליוֹ ן, הכּ ּס א ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְלתוֹ �

צּפ וֹ ר, לא וֹ תּה  רוֹ מז  ה וּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָבּ רוּ �

ויוֹ ׁש בת  ׁש לּ ּה  קן  לאוֹ ת וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונכנסת

+ּק וֹ רא, מה וקוֹ רא  ה ּמ ׁש יח , ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵאצל

+ּמ תעוֹ רר. מה  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִוּ מתע וֹ רר 

נקרא עד  הּק ד וֹ ׁש  ה כּ ּס א ׁש ּמ ּת וֹ � ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

צּפ וֹ ר, קן א וֹ תוֹ  ּפ עמים  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָׁש ֹלׁש 

למעלה, עוֹ לים וכלּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌1◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוהּמ ׁש יח,

הוּ א  בּ רוּ � ה ּק דוֹ ׁש  אוֹ תם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַוּ מׁש בּ יע

מן הר ׁש עה מלכוּ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהעביר

את  ולנקם הּמ ׁש יח ידי על ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם

טוֹ בוֹ ת  אוֹ תן  וכל ישׂ ראל, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִנקמוֹ ת

לעשׂ וֹ ת  ה וּ א בּ ר וּ � הּק ד וֹ ׁש  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש עתיד

צּפ וֹ ר  קן  א וֹ תוֹ  ו ׁש ב ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלעּמ וֹ .

הּמ ׁש יח  ו ׁש ב למקוֹ מ וֹ , ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוהּמ ׁש יח

כּ מוֹ  מקוֹ ם אוֹ תוֹ  לת וֹ � ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונגנז

◌ֶֹ◌ִמּק דם.

בּ רוּ �וּ בזמן הּק ד וֹ ׁש  ׁש יּ תעוֹ רר ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

העוֹ למוֹ ת  את  לת ּק ן  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְהוּ א

בּ ׁש למוּ ת, ׁש מוֹ  אוֹ תיּ וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוּ מאיר וֹ ת
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בּ ה"א ,בּ  יוֹ "ד וא"ו(�אתקנא )ׁש �ימ וּ , ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
בּ  כּ □א �מהוי כּ דין בּ ה"א, חד. ׁש �ימוּ  ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

בּ אמצע דּ חי□א, כּ כבא חד ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִיּת ער
ונציץ �היט  ארגּ וונא, כּ גון ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְרקיעא,

ע�מא. דּ כ� �עיניה וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִבּ יממא 

העֹולם ּכל  לעיני ה ּכֹוכב  עם יֹום מ' לאחר  ותחם תקּום ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשלהבת

דּ אויקוּ ם ׁש �הוֹ בא 1אחד  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
גּ וֹ  דּ צפ וֹ ן, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמ ּס טרא
דּ א �קב� דּ א ויקוּ ם ◌ָ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְרקיעא ,

ב')ארבּ עין ויתבּ ה�וּ ן(קע"ב  יוֹ מין ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌
אר בּ עין �סוֹ ף ע �מא . בּ ני ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָכּ �
כּ כבא קרבא , יגּ חוּ ן ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִיוֹ מין,

דּ כ□א,ו �עיניהוֹ ן ׁש �הוֹ בא, ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌
בּ יקידוּ ויתּפ  ׁש �הוֹ בא ההוּ א 1ט  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌

גּ וֹ דּ א דּ צפ וֹ ן, מ ּס טרא  1א, ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ויח ההוּ ארקיעא , �מב�ע ׁש וֹ ב ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

וּ מ �כין ׁש □יטין וכּמ ה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹכּ כבא,
מהאי . יתבּ ה�וּ ן ועממיא, ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְואוּ מ יּ א

ּדרכים ּברקיע  יעׂשה וה ּכֹוכב  מעט  מעט ּתּבלע  ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָה ּׁשלהבת 

�סטר כּ דין כּ כבא  ההוּ א יסּת □ק ְ◌ֵ◌ ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
וי ההוּ אדּ רוֹ ם, ע� �1וֹ ט  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

ׁש �הוֹ בא וההוּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַׁש �הוֹ בא ,
מּק מי בּ רקיעא , זעיר זעיר ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִיתבּ �ע

בּ ה"א, וא"ו  [לתקן ] בּ ה "א ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְי וֹ "ד

אז אחת , בּ ׁש למוּ ת  הכּ ל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִלהיוֹ ת 

מפחיד  אחד  כּ וֹ כב ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִיתעוֹ רר 

ל וֹ הט  ארגּ מן , כּ ג וֹ ן הרקיע ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְבּ אמצע

העוֹ לם. כּ ל לעיני בּ יּ וֹ ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְונוֹ צץ

מצּ ד ותקוּ ם אחת  א ׁש  ׁש להבת ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌

הרקיע, ּת וֹ � ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָצפוֹ ן ,

י וֹ ם, אר בּ עים  זה כּ נגד זה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְותקוּ ם

לסוֹ ף  הע וֹ לם. בּ ני כּ ל ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְויבּ הלוּ 

הכּ וֹ כב  קרב יערכ וּ  יוֹ ם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַארבּ עים

ותתּפ +ט  הכּ ל, לעיני ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוה+להבת

מצּ ד  אׁש  בּ שׂ רפת ׁש להבת  ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ ת ּה 

ויח+ב  הרקיע, ּת וֹ � ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהצּ פוֹ ן,

וכּמ ה  כּ וֹ כב, א וֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִלבֹלע

ועּמ ים  ואּמ וֹ ת וּ מלכים  ◌ִ◌ַ◌ְ◌1◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַׁש לּ יטים 

מזּ ה.ית בּ הלוּ  ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌

דּ רוֹ ם אז לצד כּ וֹ כב א וֹ תוֹ  ◌ָיסּת לּ ק ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ׁש להבת, אוֹ תּה  על ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויׁש ֹלט

מעט  מעט ּת בּ לע ׁש להבת ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואוֹ תּה 

עד  כּ וֹ כב, אוֹ ת וֹ  מלּ פני ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָבּ רקיע
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יתחזי דּ �א עד כּ כבא, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ַההוּ א 
יעביד  כּ כבא  ההוּ א  כּ דין, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְכּ ��.
ּת חוּ מין, בּ תריסר בּ רקיע, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְא וֹ רחין
בּ רקיעא נהוֹ רין אינּ וּ ן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוקיימין

יוֹ מין . ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְּת ריסר

ר ּבים ׁשאנׁשים ּגדֹול קֹול  ויהיה  ה ּיֹום ּבחצ ֹות יתח ׁשך ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּׁשמׁש
מּזה ִֶָימּותּו

כּ ��בתר  יז דּ עזעוּ ן יוֹ מין ּת ריסר ְ◌ָ◌ ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ויתח ע�מא , 1)בּ ני ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

כּ מהׁש מ יוֹ מא , בּ פ �גוּ ת ׁש א ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ ידּ אתח דּ אתחרב יוֹ מא  (1 ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

ׁש מ יּ אמק דּ  יתחזוּ ן דּ �א עד ׁש א , ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בּ רעםואר  ק□א חד  ויּת ער עא . ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

מההוּ א ארעא  ואתח�ח �א ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוזיקין,
וּ מ חי�ין וכ ּמ ה ׁש ירייןק □א , ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מ נּ יּה . ◌ֵ◌ִ◌ְימ וּ תוּ ן

מאד  ּגדֹולה ׁשלהבת ּתבעיר  ר ֹומי ְְְְְִִִֶֶַַָֹּבעיר

בּ קרּת אוההוּ א יּת ער יוֹ מא, ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
חד  רבּ תא, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְדּ ר וֹ מי

דּ א ק□אׁש �הוֹ בא בּ ההוּ א  1א, ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ כ� ע"ב )דּ יּת ער ח' ע�מא .(דף  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

וכּמ ה מג דּ �ין, כּ ּמ ה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְויוֹ קיד 
יּפ �וּ ן, מגדּ �ין וכ ּמ ה  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵהיכ�ין,

ּפ רדּ  יּפ �וּ ןוכּמ ה ורברבי ׁש כּ י ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

ח ': דף

כּ וֹ כב  אוֹ תוֹ  אז  כּ לל . תראה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ֹּלא

עשׂ ר  בּ ׁש נים בּ רקיע דרכים  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַיעשׂ ה 

אוֹ רוֹ ת  אוֹ תם ועוֹ מדים  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְּת חוּ מים ,

נ וֹ ספים. ימים עשׂ ר ׁש נים ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָבּ רקיע

נ וֹ ספיםאחר ימים ע שׂ ר ׁש נים ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

הע וֹ לם, בּ ני כּ ל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיז דּ עזע וּ 

כּ מוֹ  היּ וֹ ם , בּ חצוֹ ת  ה +מׁש  ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְויחׁש �

ה ּמ ק דּ ׁש , בּ ית ׁש חרב בּ יּ וֹ ם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש נּ חׁש �

ויתע וֹ רר  וארץ . ׁש מים ירא וּ  ׁש ֹּלא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַעד

וּ ברקים, בּ רעמים  אחד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶק וֹ ל

וכּמ ה ק וֹ ל, מאוֹ ת וֹ  הארץ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְותתחלחל

מ ּמ נּ וּ . ימוּ תוּ  וּ מחנוֹ ת  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲחיל וֹ ת

רוֹ מיואוֹ תוֹ  בּ עיר ּת תעוֹ רר יוֹ ם ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌

א ׁש  ׁש להבת ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַרבּ תי 

ׁש יּ תע וֹ רר  קוֹ ל בּ א וֹ תוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַאחת ,

כּ ּמ ה  וי שׂ רף העוֹ לם , ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל

וכּמ ה  היכל וֹ ת, וכּמ ה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמג דּ לים

גדוֹ לים  וכּמ ה יּפ לוּ , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמג דּ לים

וכלּ ם  י וֹ ם, בּ אוֹ תוֹ  יּפ לוּ  ◌ָ◌1◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְו שׂ רים



הּגאּולה כז ְַָּדֹור
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

יתכּ נּ  וכ□ה וּ , יוֹ מא ׁש וּ ןבּ הה וּ א  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌+◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
�בי �אע□ה ע�מא  בּ ני וכ � ׁש . ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

יחשבון )יכ�ין ׁש ּת זבא .�א(ס "א  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌

יׂשראלחדׁשיםעׂשרׁשנים על  ּגזרֹות יגזר ּו ְְְְְֲֳִִִֵֵֵַַָָ

ירחין,מההוּ א ּת ריסר עד  יוֹ מא , ֵ◌ ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
מ �כיא, כּ � ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִיתיעט וּ ן
וכּמ ה גּ זרוֹ ת, כּ ּמ ה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְויגזר וּ ן
בּ יּה  ויצ�ח וּ ן ישׂ רא�, ע� ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְׁש מדוֹ ת

בהון ) זכּ אה(נ"א דּ א ּת מר  כּ מה  ,ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
וזכּ אה ּת ּמ ן, דּ יערע מאן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִאיהוּ 
וכ � ּת ּמ ן יערע דּ �א  מאן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִאיהוּ 

סגיא . בּ ערבוּ ביא יהא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָע�מא

יתע ֹוררּו והּצּדיקים הּמׁשיח ְְְִִִִֶֶַַַַָמל ְך

ׁש בט�ס וֹ ף  יק וּ ם ירחי, ּת ריסר ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
מ �כּ א דּ א  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמיּ שׂ רא�,

וכ�מ דּ עדן. גּ נּת א גּ וֹ  דּ יּת ער ׁש יחא, ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ּת ּמ ן, �יּה  יעטרוּ ן צ דּ יק יּ א ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִאינּ וּ ן
בּ אתוון  זיינא, מאני �יּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְויחגּ רוּ ן

דּ ר  דּ מאני ק דּ י ׁש ימן ׁש א.ׁש מא  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

קּוד  יח ּוד זמן ה ּגיע  קד ֹוׁשים ּוׁשכינּתיּההתעֹוררּו ה ּוא ּבריְך ׁשא ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָ

אי□ניןוק�א בּ ענפי יתּפ וֹ צץ ְ◌ָ◌ָ◌ ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌
בּ חי �, קרי ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ גנתא ,

בּ ני וכל לרע, עליה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִית כּ נּ סוּ 

יוּ כלוּ  ֹלא (יחשבו)העוֹ לם ָ◌ָ◌ְ◌

◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהנּ צל.

עשׂ ר מא וֹ תוֹ  ׁש נים ועד י וֹ ם ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

כּ ל  יתיעצוּ  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳחדׁש ים

וכּמ ה  גזר וֹ ת כּ ּמ ה ויגזר וּ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּמ לכים 

בהם, ויצליחוּ  ישׂ ראל, על ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְׁש מדוֹ ת

ׁש יּ היה  מי  אׁש רי ׁש נּ ת בּ אר ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 

וכל  ׁש ם, יהיה  ׁש ֹּלא מי  ואׁש רי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָׁש ם

גדוֹ לה. בּ ערבּ וּ ביה  יהיה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם

יק וּ םלסוֹ ף חד ׁש ים  עשׂ ר ׁש נים ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌

מל� זה מ יּ שׂ ראל , ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵׁש בט

וכל  העדן, גּ ן ּת וֹ � ׁש יּ תע וֹ רר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַה ּמ ׁש יח

ׁש ם, אוֹ תוֹ  יעּט ר וּ  הצּ דּ יקים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָא וֹ תם

ר ׁש וּ מוֹ ת בּ א וֹ תיּ וֹ ת  זין כּ לי ל וֹ  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְויחגּ ר וּ 

ה ּק דוֹ ׁש . ה +ם ׁש ל כּ לים ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ל

הגּ ן,וקוֹ ל  עצי בּ ענפי  ית ּפ וֹ צץ ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

ואוֹ מר: בחיל  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵקוֹ רא 
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ק דּ י  אתערוּ  קוּ מוּ ואמר, ע�יוֹ נין, ׁש י ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
מ עדנאמ ּק מי הא ׁש יחא, ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

וּ בע�ּה  בּ בע�ּה , איּת תא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ�אתחבּ רא
דּ ע�מא , נ וּ קמין �ּה  �נקמא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָבּ עי
מעפרא. �ּה  וּ �אנערה �ּה , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ �אקמא

יקּומּו ּומׁשה יעקב  יצחק אברהם ּוסביביו  ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹֹמׁשיח 

�יּה כּ דין  ויח גּ רוּ ן כּ □הוּ , יקוּ מ וּ ן ְ◌ֵ◌ ְ◌+◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
זייניּה , מאני ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ מ □קדּ מין
יצחק מימיניּה , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם

מ קמיּה , יעקב ׁש המ 9מא �יּה , ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ֵ◌ֶֹ◌
א □ין  כּ � ע� מהימנא , ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַרעיא 
דּ עדן. גּ נּת א גּ וֹ  ורקיד אזי� ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַצ דּ יקיּ א,

צ ּפֹור" "קן ּבמקֹום יֹום מ' יּגנז ְִִִֵַַָָָמׁשיח 

מכּ יון ידאדּ אתקן ע� ׁש יח, ֵ◌ָ◌ ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
דּ עדן. בּ גנּת א ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְדּ צדיקיּ א
ק"ן  דּ אקרי דּ וּ כּת א בּ ההוּ א  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵיעוּ �
ּת ּמ ן  וחמי כּ מ□קדּ מין, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִצ ּפ וֹ "ר
בּ ית דּ חרבּ ן דּ יּ וּ קנא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהה וּ א

צדּ יקיּ אמק דּ  וכ□הוּ  ׁש א, ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌+◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
מּת ּמ ן  נטי� כּ דין בּ יּה . ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתקט �וּ 

עשר ) ואינּ וּ ן�בוּ (ס"א ואקרון )ׁש ין, (נ "א ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
�בוּ  ּת ּמ ן עשׂ ר וית גּ ניז קנאה. ׁש י ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

כּ ��. את גּ �יא דּ �א יוֹ מין, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַארבּ עין 

ק וּ מוּ  עלי וֹ נים, קדוֹ ׁש ים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ ררוּ 

זמן הרי הּמ ׁש יח, ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמלּ פני 

וּ בעלּה  בּ בעל ּה , א+ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת תחבּ ר

בּ עוֹ לם  נקמוֹ ת  לּה  לנקם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶרוֹ צה 

העפר. מן  אוֹ תּה  וּ לנער ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְולהקימ ּה ,

כּ מוֹ אז אוֹ ת וֹ  ויחגּ רוּ  כלּ ם  ◌ָיקוּ מוּ  ָ◌1◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌

אברהם  זינ וֹ . בּ כלי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִמּק דם 

יעקב  מ6מאלוֹ , יצחק ֹ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִמימינוֹ ,

כּ ל  על הנּ אמן  רוֹ עה  מׁש ה  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְלפניו .

בּ תוֹ � ור וֹ קד  הוֹ ל� הצּ דּ יקים ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵאלּ וּ 

העדן. ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַגּ ן 

ידיכּ יון על  מׁש יח ◌ָ◌ֵׁש נּ תקן ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

יכּ נס  העדן , גּ ן  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַצדּ יקי 

צּפ וֹ "ר  ק"ן  ׁש נּ קרא מקוֹ ם ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְלאוֹ תוֹ 

אוֹ תוֹ  ׁש ם ורוֹ אה מּק דם, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְכּ מוֹ 

הּמ קדּ ׁש , בּ ית חרבּ ן  ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌1◌ֶ◌ָ◌ְדיוֹ קן 

ואז בוֹ , ׁש נּ הרגוּ  ה צּ דּ יקים  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוכל 

מ+ם והם (עשרה)נוֹ טל  לב וּ ׁש ים , ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

קנאה,(נקראים) לבוּ ׁש י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲעשׂ רה

ׁש ֹּלא  יוֹ ם  ארבּ עים ׁש ם ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְויגּ נז

כּ לל. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִיתגּ לּ ה
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ה ּמׁשיח מלְך את  מנּׁשק ְִֵֶֶֶַַַָה '

חד �סוֹ ף ק �א יוֹ מין, ארבּ עין ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
מ גּ וֹ  ויתקרי ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיּת ער,
צ ּפ וֹ "ר  ק "ן ההוּ א ע□אה, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְכּ וּ רסיּ יא 

מ בּ יּה .בּ מ�כּ א דּ אתגּ ניז  ׁש יחא ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
וקוּ ד  �עי□א , �יּה  ס □קין ׁש אוּ כדין ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌

�מ �כּ א �יּה  חמי הוּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְבּ רי)
מת�במ בּ �בוּ ׁש יחא, ׁש אׁש  ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נטי� זייני מאני וחגיר ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְנוּ קמא ,
ונ  רי�יּה , ע� �יּה  ׁש יּה .ׁש יק ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

ּופר ׁשיו ּבפרעה  ה' ׁשּנקם  ּבעטרה הּמׁשיח  את מע ּטר ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹה '

ותכּ דין, מאה ג ' ׁש עיןמזדּ עזען ְ◌ֵ◌ ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
קוּ ד  וארמיז ׁש ארקיעין, ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מאינוּ ן רקיעא  �חד  ה וּ א  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ רי)
מ גּ ניז בּ ראׁש דּ הוה  ימי ׁש ית,ׁש ת ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

דּ בההוּ א היכ�א מחד  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְואּפ יק
א ')רקיעא ק�"ב  כּ תרא(תרומה  חד ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ  מחּק קא  ק דּ יגּ �יפא, ׁש ין .ׁש מהן ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌
קוּ ד  אתעּט ר עטרא  ׁש אבּ הה וּ א  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ית ישׂ רא� עברוּ  כּ ד הוּ א, ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְבּ רי)
רתיכי מכּ � נ וּ קמין �מיט � ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַיּמ א ,

וּ פר  �יּה ּפ רעה ואעטר ׁש וֹ י, ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
מ ׁש יחא .�מ �כּ א  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

אחד לסוֹ ף קוֹ ל  יוֹ ם  ארבּ עים ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

מ ּת וֹ � ויקרא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִיתעוֹ רר ,

צּפ וֹ "ר  ק"ן  א וֹ תוֹ  העליוֹ ן, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַהכּ ּס א 

ואז בּ וֹ , ׁש נּ גנז  הּמ ׁש יח ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ ּמ ל�

והּק דוֹ ׁש  למעלה, אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַמעלים

הּמ ׁש יח  מל� את  ר וֹ אה  הוּ א ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָבּ רוּ �

כּ לי וחג וּ ר נקמה בּ לבוּ ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתל בּ ׁש 

על  אוֹ תוֹ  וּ מנ +ק אוֹ תוֹ  נ וֹ טל ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְקרב,

ֹרא ׁש וֹ .

מאוֹ ת אז ׁש ֹלׁש  ◌ָמז דּ עזעים ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ור וֹ מז רקיעים , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְותׁש עים

אחד  לרקיע הוּ א בּ ר וּ � ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ימי מ+ׁש ת גנוּ זים ׁש היוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵמאוֹ תם

אחד  מהיכל וּ מוֹ ציא  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְבראׁש ית,

אחד, חקוּ ק כּ תר  רקיע ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ אוֹ ת וֹ 

בּ א וֹ תּה  הּק ד וֹ ׁש ים. בּ +מוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌1◌ְמחּק ק

הוּ א  בּ רוּ � הּק דוֹ ׁש  התעּט ר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲעטרה 

לּט ל  ה יּ ם, את ישׂ ראל  ֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש עברוּ 

ּפ רעה  מר כּ בוֹ ת  מכּ ל ֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְנקמוֹ ת

הּמ ׁש יח  מל� את  וּ מעּט ר ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָוּ פרׁש יו ,

◌ָבּ ּה .
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ׁשנית ּפעם אֹותֹו ְִֵֵַַַמנּׁשק

הניכּ יון בּ כ � ואתּת ּק ן ◌ָ◌ֵדּ אתעּט ר ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
קוּ ד  �יּה  נטי� ׁש אּת ּק וּ נין, ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ונ  הוּ א כּ מ □קדּ מין .בּ רי) �יּה  ׁש יק  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ק דּ י רתיכין חמי, ׁש ין,מאן ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌

�יּה ,וּ מ דּ סחרין ע□אין, ׁש ריין ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌
סגּ יאין, וּ נבז בּ זן מ ּת נן �יּה  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְויהבין

מ כּ □הוּ . ◌ְ◌+◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתעּט ר

צ ּפֹור" ּב"קן יֹום ל ' ְְִִֵֶַמתּכּסה

כּ �עא� וחמי היכ�א, בּ חד ◌ָּת ּמ ן ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ע□אי, מ�אכי ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִאינּ וּ ן
דּ בכוּ  אינּ וּ ן צ יּ וֹ ן , אב�י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְדּ אקרוּ ן

מק דּ  בּ י חרבּ ן וּ בכאןע� ׁש א , ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
חד  �יּה  יהבין ואינּ וּ ן ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָּת דיר,
�מעבּ ד  סוּ מקא , ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְּפ וּ רפירא

קוּ ד  כּ דין, הוּ אנ וּ קמין. בּ רי) ׁש א  ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
צ ּפ וֹ ר , קן בּ ההוּ א �יּה  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָגּ ניז

יוֹ מין . ּת �תין ּת ּמ ן ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואתכּ ּס י

והחכמים לארץ מהרקיע  א ֹור יראּו הע ֹולם וכל  מע ּטר למּטה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻירד
זה מה ִֶַָיבינּו

קן�בתר  בּ הה וּ א  יוֹ מין, ּת �תין ְ◌ָ◌ ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
בּ כ � מעטר  יחוּ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌+◌ְ◌ֵ◌ִצּפ וֹ ר,
וּ מ ּת ּת א, מעי□א  ּת ּק וּ נין ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִאינּ וּ ן

בּ כל כּ יון והתּת ּק ן  ◌ָ◌ֵׁש התעּט ר ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

נוֹ טל הּת ּק וּ נ ה לּ לוּ , ים  ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

וּ מנ +ק  הוּ א  בּ רוּ � הּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ ת וֹ 

מר כּ בוֹ ת  ראה מי מ ּק דם. כּ מוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְאוֹ ת וֹ 

עליוֹ נים  וּ מחנוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְקדוֹ ׁש וֹ ת

מּת נוֹ ת  לוֹ  ונוֹ תנים  א וֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּס וֹ בבים

מכּ לּ ם. ויתעּט ר  ר בּ וֹ ת, ◌ָ◌1◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָוּ מוֹ תר וֹ ת

ור וֹ אה נכנס אחד , להיכל לׁש ם ִ◌ְ◌ָ◌ ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

מלאכים  א וֹ תם  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָכּ ל

ציּ וֹ ן, אבלי  ׁש נּ קראים ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים

בּ ית  חרבּ ן  על ׁש בּ כוּ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌1◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָאוֹ תם

והם  ּת מיד, וּ בוֹ כים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש ,

אחד  אדם  לבוּ ׁש  לוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְנ וֹ תנים

בּ רוּ � ה ּק דוֹ ׁש  אז  נקמוֹ ת. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת 

צּפ וֹ ר, קן  בּ א וֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  גּ וֹ נז  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵהוּ א 

י וֹ ם. ׁש ֹלׁש ים ׁש ם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ מת כּ ּס ה

קןלאחר  בּ אוֹ ת וֹ  י וֹ ם, ׁש ֹלׁש ים  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

בּ כל  מעּט ר ירד ◌ָ◌ְ◌ָ◌1◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִצּפ וֹ ר,

וּ מּמ ּט ה, מּמ עלה ּת ּק וּ נים ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָאוֹ תם
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מ ק דּ יכּמ ה סחרניּה ,ׁש ריין ׁש ין ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
ּת �י נהירוּ , חד ע�מא , כּ � ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְויחמ וּ ן
ׁש בעה ויקוּ ם  �ארעא , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵמרקיעא 

יתמהוּ ןיוֹ מ ע�מא  בּ ני וכ� ין, ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌
בּ ר  כּ ��, ינ דּ עוּ ן ו �א ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְויתבּ ה�וּ ן,
א □ין, בּ רזין דּ ידעין חכּ ימין, ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִאינּ וּ ן

חוּ �קיהוֹ ן . ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַז כּ אה 

ה ּמׁשיח למלְך ּותנׁשק ּתנחּומים ּתקּבל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָרחל 

יתעתד וכ� יוֹ מין ׁש בעה אינּ וּ ן ְ◌ָ◌ ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
יתעטר) ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ארעא,(ס"א

אתר. בּ אן צּפ וֹ "ר. ק"ן ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְבּ ההוּ א 
דּ איהי רח�, קבוּ רת דּ א  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ דּ ר),

בּ פר  ויב9ר קיּ ימא אוֹ רחין. ׁש ת ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
ּת ק בּ � וּ כדין �ּה , ויּ נחם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ�ּה ,

ותנ  ותק וּ ם �יּה .ּת נחוּ מין, ׁש יק ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

חדׁשים 12 ׁשם ּגנּוז  ְֳִִֶָָָיהיה

מההוּ א�בתר  נהיר וּ  הה וּ א  יקוּ ם ְ◌ָ◌ ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌
ו בּ יריחוֹ אתר, ׁש רי ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌

יריחוֹ . דּ א  עץ בּ כ � דּ אי�ני. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַקר ּת א 
ירוּ  דּ א  הארץ, ע� ויהאאוֹ  ׁש �ים . ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

צ ּפ וֹ "ר  דּ ק"ן נהיר וּ  בּ הה וּ א  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָגּ ניז
ירחי . ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְּת ריסר 

סביבוֹ , קדוֹ ׁש ים  מחנ וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַכּ ּמ ה 

ּת לוּ י אחד  אוֹ ר העוֹ לם כּ ל  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְויראוּ 

ׁש בעה  ויעמד לארץ, ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵמהרקיע

יתמהוּ  העוֹ לם בּ ני וכל ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָימים ,

ּפ רט  כּ לל, ידעוּ  ו ֹלא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְויבּ הלוּ ,

בּ ּס וֹ דוֹ ת  ׁש יּ וֹ דעים חכמים  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְלאוֹ תם

חלקם. אׁש רי  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהלּ ל וּ ,

יתי צּ ב וכל ימים  ׁש בעה  אוֹ תם ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ק"ן(יתעטר ) בּ אוֹ ת וֹ  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ

מקוֹ ם  בּ איזה ז וֹ צּפ וֹ "ר. בּ דּ ר �, ? ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

בּ פרׁש ת  ׁש עוֹ מדת  רחל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְקבוּ רת

אוֹ ת ּה , וינחם לּה  ויב6ר ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְדּ רכים .

ותקוּ ם  ּת נחוּ מים, ּת קבּ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְואז

אוֹ תוֹ . ◌ֵ◌ַ◌ְוּ תנ +ק

מאוֹ תוֹ אחר  אוֹ ר אוֹ ת וֹ  יקוּ ם כּ � ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

עיר  בּ יריחוֹ  ו ׁש וֹ רה ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָמקוֹ ם,

אוֹ  יריח וֹ . זה  - עץ בּ כל  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָהאילנוֹ ת.

ויהיה  יר וּ ׁש לים. זוֹ  - הארץ ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַעל

צּפ וֹ "ר  ק "ן  ׁש ל אוֹ ר בּ א וֹ תוֹ  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָגנ וּ ז 

חדׁש . עשׂ ר  ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְׁש נים 
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ה ּגליל ּבארץ ְְִִֶֶֶַַָּיתּגה 

ההוּ אבּ תר יזדּ קף  ירחי, ◌ָּת ריסר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌
וארעא, ׁש מ יּ א בּ ין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְנהיר וּ 

ע"ב )ׁש ריוי ז' דּ ג�י �,(שמות בּ ארעא  ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
דּ ג�וּ תא ׁש יר וּ תא הוה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְדּ תּמ ן
מההוּ א יתגּ �י ותּמ ן ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ ישׂ רא �.
�אתריּה . ותב צּפ וֹ ר, דּ קן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְנהירוּ 
ארעא כּ � יזדּ עזע יוֹ מא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוההוּ א

עד  ׁש מ יּ א מ ּס ייפי (דף כּ מ □ק דּ מין, ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌
ע"א) יחזוּ ןט ' וּ כדין ׁש מיּ א , ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַסייפי
אתגּ �י(ינדעון ) דּ הא  ע�מא, ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָכּ �

מ דּ ג�י�.מ �כּ א  בּ ארעא ׁש יחא, ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ּכח ֹו ית ּגּבר ה ּתינֹוקֹות ּובזכּות אליו  יאספ ּו ּבּתֹורה  העֹוסקים ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּכל

דּ �עאןׁש וּ ןויתכּ נּ  אינּ וּ ן כּ � �יּה  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ואינּ וּ ן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אוֹ רייתא,
דּ בי ינוּ קי וּ בזכוּ ת בּ ע�מא . ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְזעירין

ית �אתגּ בּ רא,רב, חי�יּה  ּת קף ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
�א ואי אפרוֹ חים. דּ א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְורזא

דּ יתביןי ינ וּ קי הא א □ין, ׁש ּת כּ חוּ ן ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כּ מה וינקי, דּ א ּמ הוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְבּ תוּ קּפ א 

אמר , כ "ח)דאּת  גּ מ וּ �י(ישעיה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
מ עּת יקי א וֹ מח�ב והיינוּ  1דים . ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ׁש ריא א□ין, דּ בגין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵביצים,
בּ ג�וּ תא . דּ ישׂ רא � עּמ הוֹ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש כינ ּת א 

ט'. יז דּ ּק ף אחרדף חדׁש  עשׂ ר ׁש נים ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ׁש מים  בּ ין  א וֹ ר ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵאוֹ ת וֹ 

ׁש +ם  הגּ ליל , בּ ארץ וי ׁש רה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָוארץ,

ו ׁש ם  ישׂ ראל , גּ ל וּ ת ראׁש ית ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָהיתה

צּפ וֹ ר, קן  ׁש ל אוֹ ר מאוֹ ת וֹ  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִית גּ לּ ה 

וא  למקוֹ מ וֹ . ּת זדּ עזע ו ׁש ב י וֹ ם וֹ תוֹ  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌

מּס וֹ ף  מּק דם  כּ מוֹ  הארץ ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל

ואז ה+מים, סוֹ ף עד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה+מים

ׁש הרי העוֹ לם כּ ל [ידעו] ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִיראוּ 

בּ ארץ  הּמ ׁש יח מל � ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִהתגּ לּ ה

◌ִ◌ָ◌ַהגּ ליל.

אלּ וּ וית כּ נּ סוּ  כּ ל אליו  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

בּ ּת וֹ רה, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש עוֹ סקים

וּ בזכוּ ת  בּ ע וֹ לם. מעּט ים  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְוהם 

כּ חוֹ  יתחזּ ק רבּ ן  בּ ית ׁש ל ֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִּת ינ וֹ קוֹ ת

ואם  אפרחים. זה וסוֹ ד ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהת גּ בּ ר,

ּת ינ וֹ קוֹ ת  הרי אלּ וּ , י ּמ צאוּ  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִֹלא

וי וֹ נקים, א ּמ ם בּ תקף ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ ׁש בים 

ׁש נּ אמר  כח )כּ מוֹ  גּ מוּ לי(ישעיה ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

אוֹ  והינוּ  מ +דים. עּת יקי ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵמחלב

ׁש וֹ רה  א לּ ה ׁש בּ ׁש ביל ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵביצים,

בּ גּ לוּ ת. ישׂ ראל עם ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה
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מעפר א ֹותּה ויקים ּבעל ּה יב ֹוא חדׁש יב  ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹלאחר

אינּ וּ ןדּ הא  זעירין חכּ ימין ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌
בּ ההוּ אדּ י ׁש ּת כּ חוּ ן ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌

והיינוּ  כ"ב )זמנא, והאם(דברים  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ע� אוֹ  האפרוֹ חים  ע� ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶרוֹ בצת
ע� האם ּת ּק ח �א  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַה בּ צים,

מי�אהבּ נים קיימא  �א  ביה  (דהא  ַ◌ָ◌ִ◌
עי�אה , במ �כא  א�א מג�ותא  �אפקא 

תוקפא יהבין וינוקין רביין דאינון דכיון

דהיא עי�אה  אימא  כדין  משיחא  �מ �כא

בע �ה) �גבי יתערת ע �ייהו רביעא

ירחין(הכי )ויתעכּ ב ּת ריסר עד ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ ע�ּה , ייתי �בתר , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַאחרנין.
דאּת  כּ מה מעפרא , �ּה  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְויוֹ קים

ט ')אמר, סכּ ת(עמוס את אקים ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌+◌ַ◌
ה נּ פ �ת. ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ָדּ וד 

נפלא ֹות ארא ּנּו מצרים מארץ צאתָך ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּכימי

מבּ ההוּ א מ�כּ א ׁש יחאיוֹ מא, ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ויכנוֹ  גּ �וּ תא,ׁש ארי ׁש  ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ע�מא, סייפי עד ע�מא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִמ ּס ייפי
אמר  דאּת  �')כּ מה אם(דבהם ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

ה בּ קצה נדּ ח � וג וֹ '.יהיה 1מים ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ונ ּס ין אתין כּ � יוֹ מא , ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵמהה וּ א 

קוּ ד  דּ עבד הוּ אוּ גבוּ ראן בּ רי) ׁש א ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ׁש יּ ּמ צאוּ ׁש הרי החכמים מעּט ים ֶ◌ֲ◌ֵ◌ ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌

והינוּ  זמן , (דברים בּ א וֹ תוֹ  ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌

אוֹ כב ) האפרחים על  רבצת ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְוהאם 

על  האם תּק ח  ֹלא הבּ יצים, ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַעל

הדבר  עומד לא בו  [שהרי ◌ִ◌ָ◌ַהבּ נים,

במלך  אלא הגלות מן להוציא 

ילדים  שהם שכיון  העליון,

למלך  תקף נותנים  ותינוקות,

העליונה, האמא אז  המשיח,

מתעוררת  עליהם, רובצת שהיא

עד  [כך] ויתעכּ ב בעלה] ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלגבי

אחר  אחרים. חדׁש ים עשׂ ר ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְׁש נים

א וֹ תּה  ויקים בעלּה  יבא ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָכּ �

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ט )מהעפר, (עמוס  ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

הנּ פלת. דּ ויד סכּ ת  את ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌1◌ֶ◌ִ◌ָאקים

יתחיל בּ אוֹ תוֹ  ה ּמ ׁש יח מל � יוֹ ם ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

מּס וֹ ף  הגּ ל וּ ת ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְויכנס

כּ מוֹ  העוֹ לם, סוֹ ף ועד ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם

ל)ׁש נּ אמר נדּ ח�(דברים יהיה אם ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌

יוֹ ם  מא וֹ תוֹ  וגוֹ '. ה+מים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִבּ קצה

והגּ בוּ רוֹ ת  והנּ ּס ים האוֹ ת וֹ ת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָכּ ל

הוּ א  בּ רוּ � הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש עשׂ ה
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�ישׂ רא �, �וֹ ן יעביד  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ מצרים ,
אמר  דאּת  ז')כּ מה כּ ימי(מיכה  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌

אראנּ וּ  מצרים מארץ ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵצאת�
◌ָ◌ְ◌ִנפ �א וֹ ת.

ה ּדֹור ּבאֹות ֹו להיֹות  ׁשּיזּכה  מי ְְְְִִִֵֶֶַַאׁשרי

כּ �אמר  בּ רי, א �עזר ׁש מעוֹ ן, ◌ָרבּ י ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ּת  מ □ין בּ רזאא□ין ׁש כּ ח ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

דּ ב ׁש בי�ין וּ תרין ׁש מאדּ ּת �תין ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
�אק דּ י א□ין דּ נּס ין ועד  ׁש א, ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

י �א  בּ ע�מא, רזאיּת ערוּ ן ׁש ּת �ים ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ק דּ ידּ  ּת ּת ער ׁש מא ו�א  ׁש א, ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

אמר דאּת  כּ מה (שיר�אהבה, ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ב') בּ נוֹ תההשירים  אתכם ׁש בּ עּת י ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

דּ אירוּ  בּ צבא וֹ ת: בּ צבא וֹ ת. ׁש �ים ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
משיחא)מ�כּ א צבא וֹ ת.(נ"א דּ אקרי ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

חי�ין ׁש אר  ה9דה בּ אי�וֹ ת ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְא וֹ 
ואםוּ מ ּת עירוּ  אם דּ �תּת א . 1ריין ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ימינא דּ א האהבה: את ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְּת עוֹ רר וּ 
דּ אקרידקוּ ד  הוּ א , בּ רי) ׁש א ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ההיא ׁש ּת חּפ ץ עד  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַאהב"ה.
רעוּ תאדּ  ויהא �עפרא , ׁש כיבת ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

דּ יזכּ י מאן איהוּ  זכּ אה  בּ ּה . ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ מ �כּ א 
בּ ע�מא איה וּ  זכּ אה  דּ רא, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ�ההוּ א 
דּ אתי . בּ ע�מא איהוּ  וזכּ אה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵדּ ין,

לישׂ ראל, אוֹ תם יעשׂ ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ מצרים,

ׁש נּ אמר  ז)כּ מ וֹ  צאת�(מיכה כּ ימי ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌

נפלאוֹ ת. אראנּ וּ  מצרים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵמארץ

בּ ני,אמר  אלעזר ׁש מעוֹ ן , ◌ָרבּ י  ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ּת מצא  הלּ ל וּ  ה דּ ברים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל 

ׁש בילים  וּ ׁש נים  ׁש ֹלׁש ים ׁש ל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְבּ סוֹ ד

ׁש הנּ ּס ים  ועד הּק ד וֹ ׁש , ה+ם ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש ל

ֹלא  בעוֹ לם , יתעוֹ רר וּ  ֹלא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהלּ ל וּ 

ו ֹלא י ׁש ּת  הּק ד וֹ ׁש  ה+ם סוֹ ד לּ ם ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  לאהבה , ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִתתעוֹ רר

ב ) בּ נוֹ ת (שיר אתכם  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִה ׁש בּ עּת י

זה  - בּ צבא וֹ ת בּ צבאוֹ ת . ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְיר וּ ׁש לם 

אוֹ (המשיח )מל� צבאוֹ ת. ׁש נּ קרא ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

החילוֹ ת  ׁש אר - ה6דה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ אילוֹ ת 

ּת עירוּ  אם ׁש לּ מּט ה. ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ חנ וֹ ת

זה  - האהבה את ּת עוֹ ררוּ  ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְואם 

הוּ א  בּ ר וּ � ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָימין

- ׁש ּת חּפ ץ עד אהב"ה . ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא 

ויהיה  לעפר , ׁש +וֹ כבת ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָאוֹ ת ּה 

ׁש יּ ז כּ ה  מי  אׁש רי בּ ּה . ה ּמ ל� ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְרצוֹ ן

ה זּ ה  בּ עוֹ לם  א ׁש ריו  דּ וֹ ר. ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאוֹ תוֹ 

ה בּ א. בּ עוֹ לם  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוא ׁש ריו 
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ׁשנח ׁשך  יֹום אֹור ְֶֶָָראּו

בּ צ□וֹ רבּ י  ידוֹ י ארים ׁש מעוֹ ן ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌
וצ □י□קוּ ד  הוּ א, בּ רי) ׁש א  ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

צ �וֹ תיּה , דּ צ □י �בתר ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְצ �וֹ תיּה ,
א בּ א ור' בּ ריּה , א �עזר ר' ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָאתוּ 
קמיּה , יתבי דּ הווּ  עד קמיּה . ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְויתבוּ 

דּ אתח דּ יממא  נהירוּ  חד ׁש ),חמוּ  ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌
צנּ וֹ רא וא חד (צרורא)ׁש ּת קע ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌
דּ אדּ  יּמ אׁש �ה וֹ בא  גּ וֹ  1א ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌

אתר. ההוּ א  כּ � ואזדּ עזע ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִדּ טבריה,

הּגדֹול לּים ּדמע ֹות  ב ' ּומֹוריד ּבניו ז ֹוכר ׁשה' ה ּזמן ה ּוא ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָעכׁשו 

האמר ו דּ אי ׁש מעוֹ ן, 1ּת ארבּ י ָ◌ ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
דקוּ ד  עדנא, ׁש אהוּ א  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌

ואחית �בנוֹ י, אדכּ ר  הוּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ רי)
וכד  רבּ א. יּמ א  �ג וֹ  דּ מעין ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְּת רין
צנּ וֹ רא בּ האי ּפ געין ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַנחּת ין,

דּ אדּ  ויׁש �ה וֹ בא  דּ א1א, ׁש ּת קעוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש מעוֹ ן ר בּ י בּ כה בּ יּמ א . ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ דא 

חבריּ יא . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָוּ בכוּ 

ה ּמׁשיח ׁשּיבֹוא עד הע ֹולם יקּים ׁשמעֹון ר ּבי ׁשל ּדֹור ֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָזכּות

א ּת ערנאאמר הא  ׁש מעוֹ ן, ◌ָרבּ י ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
דּ  דּ אתוון  ׁש מאבּ רזי ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

דּ אתער וּ תאק דּ י בּ סתרא ׁש א, ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ תפלּ ה רבּ י  ידיו  הרים ׁש מע וֹ ן  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

והתּפ לּ ל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַל ּק דוֹ ׁש -בּ רוּ �-הוּ א

ּת פלּ תוֹ , ׁש הת ּפ לּ ל אחרי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ת וֹ .

אבּ א  ורבּ י בּ נ וֹ  אלעזר  ר בּ י  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָבּ אוּ 

י וֹ ׁש בים  ׁש הי וּ  עד  לפניו. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְויׁש בוּ 

ׁש נּ חׁש � אחד יוֹ ם א וֹ ר ראוּ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלפניו ,

צנּ וֹ ר  ׁש ל (צרור )ונׁש קע אחד ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

ׁש ל  היּ ם בּ תוֹ � אׁש  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַׁש להבת 

מקוֹ ם. אוֹ תוֹ  כּ ל והז דּ עזע ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְטבריה,

עכׁש ואמר ודּ אי ׁש מעוֹ ן, ◌ָרבּ י ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ רוּ � ׁש הּק דוֹ ׁש  זמן  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְהוּ א 

ׁש ּת י וּ מ וֹ ריד בּ בניו  נזכּ ר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִהוּ א 

וכאׁש ר  ה גּ דוֹ ל, ליּ ם ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְדמעוֹ ת

ה זּ ה  בּ צּ נּ וֹ ר ּפ וֹ געוֹ ת הן  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְי וֹ רדוֹ ת,

זה  ויׁש ּת ּק עוּ  אׁש , ׁש להבת ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל

וּ בכוּ  ׁש מעוֹ ן רבּ י בּ כה בּ יּ ם. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָבּ זה

◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים.

התעוֹ ררנ וּ אמר  הרי  ׁש מע וֹ ן , ◌ָר בּ י  ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ה+ם  ׁש ל הא וֹ תיּ וֹ ת  ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְבּ סוֹ דוֹ ת 

ׁש לּ וֹ  ההתעוֹ ררוּ ת בּ סתר ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
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ה אב� בּ נ וֹ י, �ג בּ י ׁש ּת א,דּ י�יּה , ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אתיהיב דּ �א  מה �ג□אה, �י ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִאית

נ ר  �בּ ר א□אׁש וּ  �ג □אה. אחרא  ׁש  ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
עד  ע�מא  יקיּ ים  דּ א, דּ דרא  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְזכוּ 

מ מ �כּ א ר בּ ידּ ייתי אמר  ׁש יחא. ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
וּ �ר בּ י בּ ריּה  א �עזר �ר' ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן
ר' קמ וּ  בּ קיוּ מייכוּ . ק וּ מ וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַא בּ א,
ׁש מעוֹ ן רבּ י בּ כה א בּ א. ור' ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶא �עזר
יק וּ ם מאן ווי אמר אחרא , ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִזמנא

דאמינא  דחמינא)בּ מה גּ �וּ תא(נ"א  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
�מס בּ �.יתמ יכי� מאן ׁש ), ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

אחרא סטרא יׂשראל עם על ׁשֹולט ּבגל ּות ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָעכ ׁשו

ואמראוּ ף קם כ"ו)איהוּ  (ישעיה ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אדנים בּ ע�וּ נוּ  א �הינוּ  ◌ִֹ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֱה'
האי ׁש מ� נזכּ יר בּ � �בד ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָז וּ �ת�
קרא בּ האי אב� אוּ קמ וּ ה. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְקרא 
מהימנ וּ תא . גּ וֹ  ע□אה, רזא  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִאית
ׁש יר וּ תא הוּ א  דּ א א�הינ וּ : ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ֱה '
נפקין דּ מ ּת ּמ ן אתר  ע□אין, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְדּ רזין

דּ  נהירוּ  �אד�קא .כּ � כּ □הוּ  ׁש רגּ ין ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌+◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌
דּ מהימנ וּ תא, רזא  כּ � ּת �יא  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְותּמ ן

כּ □א . ע� ׁש □יט  דּ א ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְׁש מא 

עּמ אבּ ע�וּ נוּ  דּ הא זוּ �ת�. אדנים  ְ◌ָ◌ֲ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
מאן �ית ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ ישׂ רא �,

לגלּ וֹ ת  לי  יׁש  עכׁש ו אבל בּ ניו , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶאל

אדם  ל ׁש וּ ם רׁש וּ ת  נ ּת נה +ֹּלא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַמה

ה זּ ה  הדּ וֹ ר זכוּ ת  א לּ א לג לּ וֹ ת, ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַאחר 

מל� ׁש יּ בא עד העוֹ לם את ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַּת עמיד

לרבּ י ׁש מעוֹ ן רבּ י אמר ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמ ׁש יח.

עמדוּ  אבּ א, וּ לרבּ י בּ נ וֹ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר

ורבּ י אלעזר רבּ י קמוּ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְבּ עמדכם.

ּפ עם  ׁש מעוֹ ן ר בּ י  בּ כה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַאבּ א.

בּ מה אחרת  יעמד מי אוֹ י ואמר , ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌

ׁש ּת ּמ ׁש �(שראיתי)+אמרּת י ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

לסבּ ל  יכ וֹ ל מי ?הגּ לוּ ת, ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ

ואמר ,אף קם  ט )ה וּ א ה'(עמוס ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

אדנים  בּ עלוּ נוּ  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱאֹלהינ וּ 

ׁש מ �. נזכּ יר בּ � לבד ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָז וּ לת�

אבל  ּפ רׁש וּ הוּ , הזּ ה ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּפ סוּ ק 

בּ תוֹ � עליוֹ ן סוֹ ד י ׁש  זה ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְבּ פסוּ ק

רא ׁש ית  זהוּ  - אֹלהינוּ  ה' ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ֱ◌ָהאמ וּ נה .

ׁש ּמ +ם  מקוֹ ם העלי וֹ נים, ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהּס וֹ ד וֹ ת

הנּ רוֹ ת  כּ ל ׁש ל האוֹ רוֹ ת כּ ל ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְי וֹ צאים

סוֹ ד  כּ ל ּת לוּ י  ו ׁש ם להדליק, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌1כּ לּ ם 

הכּ ל. על ׁש וֹ לט זה ׁש ם  ֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ָהאמוּ נה,

ׁש הריבּ עלוּ נוּ  - ז וּ לת� אדנים ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

מי אין י שׂ ראל עם ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַעל
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דּ א .דּ  ע□אה ׁש מא בּ ר  ע�יּה  ׁש □יט  ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ע�יּה וה ׁש □יט  בּ ג�וּ תא  ׁש ּת א  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

אחרא . ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִסטרא

לעפר ׁשֹוכבת ׁשהיא ּבגלל  ׁשמָך רק מזּכירים ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָאנּו

דּ �בד  רזא  ׁש מ �. נזכּ יר ׁש מאבּ � ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ עשׂ ריןק דּ י כּ ��א ׁש א, ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

�א ישׂ רא� וּ כנסת אתוון, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְוּ תרין
דּ א ׁש מא  מ גּ וֹ  א□א  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמתבּ רכא 

אמר דא ּת  כּ מה בּ �, (שמות דּ אקרי ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
נ א�"ב ) בּ )ׁש ר �הם  ׁש בּ עּת  ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

מ"ח) ישׂ רא �.(בראשית יבר) ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְבּ �
י "ח) גּ דוּ ד.(תה �ים  ארוּ ץ בּ � ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִכּ י
דּ  אוּ בזמנא �אׁש �ימ וּ  ׁש ּת כח, ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌
מתּפ ר  ואסיר הוה דּ א. מן דּ א ׁש  ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ע"ב ) ט דּ א,�אפר (דף  מן דּ א ׁש א  ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
בּ רעיוֹ ני, �או מבּ ע�ּה , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִא ּת תא
�אחזאה דּ �א בּ גין בּ דכירוּ , ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְו �או 

וה ּפ רוּ דאּפ רוּ דא , בּ ג�וּ תא  1ּת א ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
זמנאא דּ כ� עאק וּ  דּ מ גּ וֹ  ׁש ּת כח , ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ּפ רוּ דא, עבדין אנן ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוזמנא ,
מ בּ ע�ּה , בּ ר ׁש ם, ההוּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ�אדכּ רא
�עפרא, ׁש כיבת דּ איהי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ גין

ׁש מ �. נזכּ יר בּ � �בד ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוהיינוּ 

ט : דף

העליוֹ ן ל+ם  ּפ רט עליו ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש +וֹ לט 

עליו ׁש וֹ לט בּ גּ לוּ ת  ועכׁש ו  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה,

האחר. ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַהצּ ד

סוֹ ד לבד  - ׁש מ � נז כּ יר בּ "� ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ׁש ל  כּ לל  ה ּק דוֹ ׁש , ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַה+ם 

וּ כנסת  אוֹ תיּ וֹ ת, וּ ׁש ּת ים  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעשׂ רים

מ ּת וֹ � אלּ א  מתבּ רכת ֹלא ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  בּ �, ׁש נּ קרא זה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵׁש ם

לב ) להם (שמות נ ׁש בּ עּת  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר

מח )בּ �. יבר�(בראשית בּ � ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

גּ דוּ ד. ארוּ ץ בּ � כּ י ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל.

ֹלא  ׁש למוּ ת, ׁש נּ מצאת  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ בזמן 

ואסוּ ר  מ זּ ה , זה נפרד ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהיה

מבּ על ּה , א+ה מ זּ ה , זה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהפריד 

כּ די בּ אז כּ רה, וֹלא בּ רעי וֹ נ וֹ ת  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְֹלא

ועכׁש ו ּפ רוּ ד, להראוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹלא

צרה  ׁש ּמ ּת וֹ � ּפ רוּ ד, נמצא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַבּ גּ לוּ ת

עוֹ שׂ ים  אנוּ  וּ זמן  זמן כּ ל  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ל

ּפ רט  ׁש ם, אוֹ ת וֹ  להז כּ יר ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵּפ רוּ ד 

ׁש וֹ כבת  ׁש היא מ+וּ ם  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלבעלּה ,

נז כּ יר  בּ � לבד והינ וּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶלעפר,

◌ֶ◌ְׁש מ �.
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ה ּגל ּות ּבימי מּמָך רח ֹוקים ְְִִִֵַָָאנּו

ׁש םבּ ר �האי דּ כרין אנן מבּ ע�ּה , ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
רחיקין דּ אנן בּ גין ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְבּ פר וּ דא,

ו וּ מינ ), ע�ן, אחרנין ׁש מ �ׁש �טין ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
דּ אקרי ׁש מא  מן בּ פרוּ דא  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִאיהוּ 

דּ ג�וּ תא . בּ יוֹ מי והאי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְבּ �,

סֹוף לאין עלה  עליֹון וי' עליֹונה  ה ' ׁשל  ס ֹוד ּפרּוד  ְְְְֵֵֶֶֶָָָָָהיה 

הוהבּ גין קדמאה דג�וּ תא  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
רא וּ ביתמ בּ ית ׁש וֹ ן, ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌

קדמאה,רא דּ ה ' רזא הוּ א ׁש וֹ ן ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
גּ �וּ תא דּ י�ּה , ׁש נין ע' ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ְו �קב�

רא ׁש נין,דּ בית ע' הוה  ׁש וֹ ן ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌
א �א  ׁש נין ע' ׁש ּת כחתואינּ וּ ן ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌

והוה ע�ייהוּ , רביעא  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִאימא
דּ ה ' רזא ע□אה, ׁש מא  מן ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִּפ ר וּ דא
ע□אה, רזא  יוֹ "ד, וּ כדין ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִע□אה.
ס וֹ ף, �אין �עי□א  �עי□א ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִאסּת □ק

רא ק דּ יוּ בית ע□אה  �אׁש וֹ ן ׁש א, ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
דּ הא ח יּ ין, דּ מיין נביעוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְנביע

אסּת □ק . דּ י�ּה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְמקוֹ רא 

ּתח ּתֹונים מהּבינה  ׁשּיֹורד הא ֹור  הח ׁשיְך ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבגל ּות

א ')ע'ואיהי רמ"ח ׁש נין(בראשית ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ז' דּ איהי בּ גין ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ ג �וּ תא,

זה ּפ רט ׁש ם זוֹ כרים  אנוּ  לבעלּה , ְ◌ָ◌ ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש אנ וּ  מ +וּ ם ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְבּ פרוּ ד

ׁש וֹ לטים  ואחרים  מּמ � ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְרחוֹ קים 

ה+ם  מן  בּ פר וּ ד הוּ א וׁש מ� ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָעלינ וּ ,

ה גּ לוּ ת. בּ ימי  וזה בּ �, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא

היתה 1וּ םמ  ראׁש וֹ נה ׁש גּ ל וּ ת ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

וּ בית  ראׁש וֹ ן , ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִמבּ ית

ראׁש וֹ נה, ה ' ׁש ל  סוֹ ד הוּ א ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִראׁש וֹ ן 

ׁש בעים גּ לוּ ת וּ כנגד ׁש לּ ּה  ׁש נה ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ׁש בעים  היתה ראׁש וֹ ן  בּ ית ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ל

ֹלא  ׁש נה  ׁש בעה  ואוֹ תם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָׁש נה,

עליהם, רוֹ בצת האם ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִנמצאת

סוֹ ד  העליוֹ ן, ה+ם מן  ּפ רוּ ד ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְוהיה

סוֹ ד  יוֹ "ד , ואז העליוֹ נה. ה ' ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש ל

למעלה  למעלה התעלּ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ ן ,

הראׁש וֹ ן והבּ ית סוֹ ף, ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְלאין 

נביעת  הנ בּ יע ֹלא הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן

הסּת לּ ק. מקוֹ רּה  ׁש הרי חיּ ים, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַמים

בּ גּ לוּ ת,והיא ׁש נה ׁש בעים ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

נקראת  ׁש היא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִמ +וּ ם
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אמר  דאּת  כּ מה אקרי, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש נין
ו')(מ א', ׁש נים .�כים ׁש בע  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַו יּ בנהוּ 

דּ  ּת ימא, בּ ב�ואי מ�כ וּ ת ׁש �טא ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
חס ׁש נין, דּ ע' בּ רזא ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ�עי□א 

בּ יו דּ הוה  בּ זמנא א□א ׁש �וֹ ם. ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
וּ נביעוּ מק דּ  נהוֹ רא  קיּ ים , ׁש א  ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ונחית נהיר הוה  ע□אה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְדּ אמא 
ישׂ רא �, דּ חט וּ  כּ יון ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ�תּת א .

מק דּ  וואתחרב ׁש �טאׁש א , ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ואח חפי , הוה בּ ב�, ׁש י)מ �כוּ ת ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ק דּ י ותּת אי נהירוּ , �אהה וּ א  ׁש ין ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌
נהירין . ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲהווֹ 

בּ גיןכּ יון נהירין, הווֹ  �א  ◌ָ◌ֵדּ תּת אי ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
דּ מ �כוּ תא(מגו) ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָׁש �טנ וּ 

נה וֹ רא, ההוּ א אס ּת □ק  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְדּ בב�.
נביע דּ הוה ע□אה מ בּ וּ עא  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוההוּ א
�עי□א �עי□א  אסּת □ק דּ י', ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָרזא 
�א ׁש נין ע' אינּ וּ ן כּ דין סוֹ ף , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְבּ אין
נהירוּ  הה וּ א  בּ גין נהירין, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲהווֹ 
גּ �וּ תא ודּ אי הוּ א  ודא  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתמנע.

ׁש נין . ◌ִ◌ְ◌ְדּ ע'

ּכמּקדם ׁשלמים להיֹות זכּו יׂשראל ּכל  ְְְְִִִִֵֵֶָָָֹֹלא 

דּ בב �,כּ יון ש �טנוּ  ◌ָ◌ֵדּ אעדּ יא וּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌+◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
ּת ּת אהו ה"א ׁש ריאת ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ׁש נים , א ׁש בע (מלכים ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ּת אמר ו) ואם  ׁש נים . ׁש בע ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַו יּ בנה וּ 

למעלה  בּ בל מלכוּ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש +לטה

חס  - ׁש נה ׁש בעים ׁש ל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְבּ סוֹ ד

בּ ית  ׁש היה בּ זמן  אלּ א ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוחלילה.

האם  וּ נביעת האוֹ ר ק יּ ם, ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש 

ויוֹ רד (בינה)העליוֹ נה מאיר היה ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ישׂ ראל  ׁש חטאוּ  כּ יון ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה.

מלכוּ ת  וׁש לטה הּמ קדּ ׁש  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְונחרב

אוֹ תוֹ  וּ מח ׁש י � מכּס ה היה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָבּ בל,

ֹלא  הּק דוֹ ׁש ים וה ּת חּת וֹ נים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְאוֹ ר ,

מאירים. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהי וּ 

היוּ כּ יון ֹלא ׁש ה ּת חּת וֹ נים ֵ◌ָ◌ ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מ +וּ ם (מתוך)מאירים, ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

אוֹ תוֹ  הסּת לּ ק בּ בל, מלכוּ ת  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִׁש לטוֹ ן 

ׁש היה  עליוֹ ן מעין  וא וֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְאוֹ ר ,

למעלה  הסּת לּ ק י ' ׁש ל סוֹ ד  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵנ וֹ בע

א וֹ תם  אז  סוֹ ף, לאין ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה

מאירים, היוּ  ֹלא  ׁש נה  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים 

וז וֹ הי ׁש נּ מנע. א וֹ ר א וֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמ+וּ ם 

ׁש נה. ׁש בעים ׁש ל  גּ ל וּ ת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַו דּ אי

בּ בל,וכּ יון ׁש לטוֹ ן  ׁש העבר  ְ◌ֵ◌ָ◌ ֶ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

ּת חּת וֹ נה  ה"א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהתחילה
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�א כּ □הוּ , ישׂ רא � ◌ָ◌ְ◌+◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ�אנהרא .
�אדכּ אה �ש�טאה)אהדרוּ  (נ"א  ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ׁש �ימתא סגוּ �ה  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ�מהוי
זעיר , זעיר א □א ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ מ□קדּ מין,

דּ (בערבוביא) �אוכיון ׁש �ימוּ  ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
תתאהׁש ּת כח,א ה "א  (ושריאת  ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌

�א�ש�טאה) ע□אה נביעוּ  י' ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְכּ דין,
כּ מה �אנהרא, כּ ) כּ � ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָנחית
זעיר  זעיר א □א  כּ מ□קדּ מין, ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְדּ הוה
דּ כיין הו וֹ  דּ �א  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ ערבּ וּ ביא,
כּ ) וע� דּ אתחזי, כּ מה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ מ□קדּ מין
ו�א נביע, ו�א  ע□אה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְנביעוּ 
זעיר  �אנהרא דּ אהדר  א □א  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָנהיר,

דּ חקא מ גּ וֹ  (דשמא �א)זעיר, ְ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ָ◌
ודינא)ׁש מא.דּ  דג�ותא  (נ"א ִ◌ְ◌ָ◌

יׂשרא על  מלחמֹות  היה  ּכן התח ּזקהעל  אדֹום ׁשּמלכ ּות ּבגלל ל  ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

בּ ישׂ רא �וע� בּ הוּ  אתגּ רוּ  דּ א , ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
דּ הח עד  ס גּ יאין, ׁש )קרבין ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌
אתח ּת ּת אה וה' ארץ, ׁש ),יכ ּס ה ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌

ע□אה וּ נביעוּ  �ארעא , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְונפ �ת
בּ גין כּ מ □קדּ מין, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִאסּת □ק
וישׂ רא � אתּת ּק ף, אדוֹ ם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ְדמ �כוּ ת

�סרחנייהוּ . ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָאהדר וּ 

אתחרב,וע� ׁש ני בּ ית ה' דּ א, ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

חזרוּ  י שׂ ראל כּ ל  ֹלא ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְלהאיר,

סג לּ ה (לשלט )להּט הר  להי וֹ ת ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌1◌ָ◌

מעט  אלּ א  מּק דם, כּ מוֹ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְׁש למה 

ׁש ֹּלא  וכיון  [בערבוביה], ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְמעט

ה"א  [ושרתה  ׁש למ וּ ת, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנמצאה

מעין י', אז לשלט ) ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָתחתונה 

יר  ֹלא כּ מוֹ עלי וֹ ן , להאיר כּ � כּ ל ד ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

לאט  לאט  אלּ א  מּק דם, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה

טהוֹ רים  היוּ  ׁש ֹּלא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ ערבּ וּ ביה,

כּ � ועל ׁש ראוּ י, כּ מוֹ  קדם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְכּ מוֹ 

מאיר, ו ֹלא נוֹ בע ֹלא העליוֹ ן ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַמעין 

מעט  מעט  להאיר ׁש חזר  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א 

ׁש ל  השמאל] [של דּ חק ◌ֶ◌ַ◌ִמּת וֹ �

והדין)ה +ם גלות .(של ַ◌ֵ◌

קרבוֹ ת ולכן  בישׂ ראל הת גּ רוּ  ְ◌ָ◌ֵ◌ ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

יכּס ה  ׁש הח ׁש � עד  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַר בּ ים,

נחׁש כה  הּת חּת וֹ נה  וה' ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶארץ,

העליוֹ ן והּמ עין  לארץ, ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְונפלה

מ+וּ ם  מּק דם, כּ מוֹ  ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהסּת לּ ק

התחזּ קה, אד וֹ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ לכ וּ ת

לסרחוֹ נם. חזרוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוישׂ ראל

וכל ועל  נחרב, ׁש ני  בּ ית  את ה  ה' ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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דּ י�ּה , ׁש בטין ּת ריסר  אינּ וּ ן ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוכ�
מכּ חוּ  אינּ וּ ןׁש בּ ן דּ �הוֹ ן, ׁש ריין ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

וּ נביעוּ  אדוֹ ם. דּ מ �כוּ ת ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ ג�וּ תא 
נביעוּ , מההוּ א אסּת □ק ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִע□אה,
אמר , דא ּת  כּ מה  ע�ּה , ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ קיּ ימא 

נ"ז ) אבד (ישעיה  אבד, ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דיק
ע□אה, דּ מקוֹ רא  נביעוּ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַההוּ א 

וּ מ נגיד מ □עי□א.דּ הוה  (נ "אׁש י) ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ע�ייהו ש�טא יון ומ �כות סגיאין ק1רבין

ע�ייהו אתתקפו בתיובתא  דהדרו �בתר

הדרו דישרא � ובגין �ון ואתקיפיאו

שני  ובית אתתקף אדום מ �כות �סרחנייהו

ונפ �ת  אתחשכת תתאה  וה"א  אתחרב 

מההוא אסת�ק  ע �אה  ונביעו �ארעא

אמרז  דאת כמה  ע�יה  דקיימא  מבועא 

דמקורא נביעו ההוא אבד אבד , הצדיק

מאי  ע�יה , משוך נגידו דהוה  עי �אה 

ארץ ) יכסה  דהחשך  דין טעמא ,

בּ יתוּ כדין בּ ה"א, ּפ רוּ דא  הוה ְ◌ֵ◌ ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
בּ ג�וּ תא ואיהי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵׁש ני,
ׁש בטין ּת ריסר אינּ וּ ן בּ כ� ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ֶדּ אד וֹ ם,

די�ה) ּת ריסר וּ מ(נ "א דּ י�הוֹ ן, ׁש ריין ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
ס□קין א ')ׁש בטין רמ "ז  (בראשית ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

דרזא�חוּ  וע� ס גּ י , וע�ׁש בּ ן (נ "א  ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ הוּ ,דא) הוה וה ')דּ ה ' דא בּ כ �(וע � ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌

ׁש לּ ּה  ׁש בטים  ּת ריסר ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תם

בּ גּ לוּ ת  הם מחנ וֹ תיהם ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְכּ חׁש בּ וֹ ן 

העליוֹ ן והּמ עין  אדוֹ ם, מלכוּ ת  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל

עליה, ׁש עמד מעין מאוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהסּת לּ ק

ׁש נּ אמר  נז)כּ מ וֹ  הצּ דּ יק (ישעיה ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌

מקוֹ ר  ׁש ל  מעין אוֹ תוֹ  אבד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָאבד.

וּ מוֹ ׁש � ׁש וֹ פע ׁש היה ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶעליוֹ ן 

יון מלמעלה. ומלכות גדולים (קרבות ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

שחזרו  ולאחר  עליהם, שלטה

והתקיפו  עליהם התחזקו בתשובה ,

לסרחונם, חזרו  שישראל ומשום  אותם ,

נחרב , שני ובית התחזקה אדום מלכות

לארץ , ונפלה נחשכה תחתונה  וה"א

מעין  מאותו נסתלק העליון והמעין

אבד. הצדיק  שגאמר כמו עליו, שעומד

העליון  המקור של מעין  אותו אבד

מה  מלמעלה. עליו  ומושך שופך שהיה

ארץ ) יכסה שהחשך משום .הטעם,

ׁש ני,ואז בּ ית בּ ה"א , ּפ רוּ ד היה ְ◌ָ◌ ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

בּ כל  אדוֹ ם , בּ גלוּ ת  ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוהיא 

ׁש בטים ּת ריסר  (שלה)אוֹ תם ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

עשׂ ר  ׁש נים ׁש לּ הם, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַוּ מחנ וֹ ת 

גּ דוֹ ל, לח ׁש בּ וֹ ן  עוֹ לים  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְׁש בטים

ׁש ּס וֹ ד סוד)ועל זה ה'(ועל ׁש ל ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

אוֹ ת וֹ  בּ כל בהם  סוד היה  זה (ועל ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
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חוּ  חשוכא)ׁש בּ נא,הה וּ א  (נ"א ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אתמ ׁש ).גּ �וּ תא ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌

אתמסר.רזא �בּ א  �חכּ ימי ◌ָ◌ָדּ רזין ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ּת רין ׁש נין, א�ף ׁש בטין ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְי'
דּ מעין ׁש ארוּ  ׁש נין. מאתן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְׁש בטין

ואמר, ּפ תח א ')(איכ �מנּפ �, בּ כוֹ ה  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
�חיּה . ע� ודמעתּה  בּ □י�ה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִתבכּ ה
דּ ג �וּ תא, ׁש בטין ּת ריסר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ�ס וֹ ף

יתח עד �י�יא  �ישׂ רא�, ׁש ) ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
ו ׁש ּת ין �זמן וא"ו , ׁש יתדּ יּת ער ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌

◌ִ◌ְׁש נין .

דּ אינּ וּ ן�בתר ׁש בטין, ּת ריסר ְ◌ָ◌ ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש נין וּ מאתן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶא �ף

וּ �בתר ו(ע"ד )דּ ג�וּ תא , ׁש יתׁש ּת ין ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
בּ ח כּ דין,ׁש נין דּ �י�יא , ׁש וֹ כא ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
כ"ו) בּ ריתי(ויקרא  את ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוזכרּת י

ו ', דּ את אתערוּ תא  דּ א  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַיעקב.
נפ  ורזאדּ איה וּ  יעקב. דּ בית ׁש  ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌

מ "ו)דּ א , ה נּ פ (בראשית ה בּ אהכּ � ׁש  ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש  וג וֹ ' מצרימה  ו�יעקב ׁש ,ׁש 1ים ְ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

נפ  ו', רזאואיה וּ  ׁש ני, דּ בית ׁש  ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌
דּ  רזא  ו' ודא  ּת ּת אה , 1יםׁש דּ ה' ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ׁש ׁש ו �אתער וּ תאׁש , 1ים: ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

אותו) בכל ה' (חשך)ח ׁש בּ וֹ ן ,של ֶ◌ְ◌

ה גּ לוּ ת. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנמׁש כה 

נמסר.סוֹ ד ה לּ ב לחכמי  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהּס וֹ דוֹ ת 

ׁש נ אלף ׁש בטים ים,עשׂ רה ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

ׁש נה. מאתים ׁש בטים  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ני

ּפ תח  לּפ ל, הדּ מעוֹ ת ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהתחילוּ 

א)ואמר, תבכּ ה (איכה בּ כה ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌

לסוֹ ף  לחיּה . על ודמעתּה  ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה

ה גּ לוּ ת, ׁש ל ה+בטים עשׂ ר ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְׁש נים

עד  לישׂ ראל, נחׁש � ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה

וׁש ׁש  ׁש +ים לזמן  וא"ו  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תעוֹ רר 

◌ָ◌ָׁש נה.

ׁש הם לאחר  ׁש בטים, עשׂ ר ׁש נים  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

ׁש נוֹ ת  וּ מאתים ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶאלף

ׁש נה  ו ׁש ׁש  ׁש +ים  ואחר ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָגּ לוּ ת,

אז הלּ ילה , כו)בּ חׁש � (ויקרא ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ז וֹ  יעקוֹ ב. בּ ריתי  את ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוזכרּת י

נפ ׁש  ׁש היא ו ', האוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ ררוּ ת

- זה וסוֹ ד יעקב. בּ ית  (בראשית ׁש ל  ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶ◌

ליעקב מו) הבּ אה  ה נּ פׁש  ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל

והוּ א  וׁש ׁש . ׁש +ים  וג וֹ ' ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמצרימה

ה' ׁש ל סוֹ ד  ׁש ני, בּ ית ׁש ל  נפׁש  ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶו ',

ׁש +ים  ׁש ל סוֹ ד ו ' וזה ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַּת חּת וֹ נה ,

יעקב, להתעוֹ ררוּ ת - ׁש +ים  ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָו ׁש ׁש .
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ו �אתער וּ תאׁש דּ יעקב. ׁש : ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
דּ אנּ וּ ן ו"ו , איהוּ  דּ א  וע� ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְדּ יוֹ סף.
חדא . ורזא  חדא , בּ חבּ וּ רא ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְּת רין

אזּכֹור ְְֶֶָָוהארץ 

קוּ ד מּת ּמ ן יּת ער  ׁש אוּ �ה�אה, ִ◌ַ◌ָ◌ ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
נ ּס ין �אינוּ ן הוּ א  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ רי)

ע"א)ואתין י' דּ קאמרן,(דף ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
עקּת ין אינּ וּ ן ישׂ רא � ע� ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְויתערוּ ן

וּ כדין, דא)דּ קאמרן, ורזא  ואף(ס "א  ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
יגּ יח כּ ד וּ �בתר יצחק. בּ ריתי ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶאת

מ ע�מאמ �כּ א  בּ כ� קרבין ׁש יחא ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
דקוּ ד  כּ מהבּ ימינא הוּ א, בּ רי) ׁש א  ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אמר ט "ו)דא ּת  ה '(שמות ימינ � ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌
את ואף כּ דין, בּ כּ ח. ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶנאדּ רי
וּ �בתר  אזכּ וֹ ר, אברהם  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְבּ ריתי
בּ תראה, ה' דּ א  אזכּ וֹ ר, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהארץ

כּ תיב, זמנא  י"ד )בּ ההוּ א (זכריה  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
בּ יוֹ ם הארץ כּ � ע� �מ �) ה' ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוהיה

וּ ה אחד ה ' יהיה אחד.ה וּ א  ׁש מוֹ  ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ו�סוֹ ף אחרנין,ׁש ּת ין ׁש נין ׁש ית ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
וּ תרין וּ ת�תין מאה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְדּ אינּ וּ ן

בּ  אתוון יתחזוּ ן ׁש מאׁש נין, ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ ק דּ י גּ �יפן עי�אׁש א, ׁש �ימוּ , ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

ה"ה דּ א ורזא  יאוֹ ת. כּ דקא  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְותּת א

י'. דף

ולכן י וֹ סף. להתעוֹ ררוּ ת  - ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָו ׁש ׁש 

אחד  בּ חבּ וּ ר ׁש נים  ׁש הם ו"ו , ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶהוּ א 

אחד. ◌ָ◌ֶ◌ְוסוֹ ד

הּק דוֹ ׁש 1םמ  יתעוֹ רר  והלאה ִ◌ָ◌ ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

נּס ים  לאוֹ תם  הוּ א ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָבּ ר וּ �

על  ויתעוֹ ררוּ  ׁש אמרנ וּ , ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְואוֹ תוֹ ת 

ואז ׁש אמרנ וּ , צרוֹ ת אוֹ תן  !ישׂ ראל  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌

זה)- יצחק.(וסוד בּ ריתי  את ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְואף

הּמ ׁש יח  מל� יער� כּ � ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַאחר 

הּק דוֹ ׁש  בּ ימין  העוֹ לם בּ כל  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְקרבוֹ ת

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  ה וּ א, טו)בּ ר וּ � (שמות ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

את  ואף אז , בּ כּ ח. נאדּ רי  ה' ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְימינ�

כּ � ואחר אז כּ ר, אברהם ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְבּ ריתי

אחרוֹ נה. ה' ז וֹ  אז כּ ר , ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהארץ

כּ תוּ ב, זמן יד)בּ אוֹ תוֹ  והיה (זכריה ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ יּ וֹ ם  הארץ כּ ל  על  למל� ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְה'

אחד. וּ ׁש מוֹ  אחד ה ' יהיה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַהה וּ א

אחרוֹ ת,לסוֹ ף ׁש נים ו ׁש ׁש  ׁש +ים ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌

וּ ׁש ֹלׁש ים  מאה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש הם

בּ +ם  אוֹ תיּ וֹ ת יראוּ  ׁש נים, ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ּת ים

למעלה  בּ ׁש למוּ ת חקוּ קים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ה"ה  זה וסוֹ ד כּ ראוּ י , ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוּ למ ּט ה
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אינּ וּ ן וכ � ותּת אה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִע□אה
ׁש נין וּ תרין ּת �תין דּ אינּ וּ ן ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש בי�ין,

הו "ה, ו ', דּ את בּ רזא (נ "אדּ כ�י�ן ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
דּ יוה"ה) וּ ת�תיןרזא  דּ מאה  ׁש �ימ וּ  ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

◌ֵ◌ְוּ תרין .

יׂשראל ארץ ויּטהר הארץ  ּכנפֹות מד' הר ׁשעים את  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָינער

ׁש נין�סוֹ ף וּ תרין וּ ת�תין מאה ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
�אח וֹ ז יתקיּ ים, ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַאחרנין,

ר  וינּ ערוּ  הארץ ׁש עיםבּ כנפ וֹ ת ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ק דּ י ארעא  ויתדכּ י ׁש א .מ ּמ נּ ה. ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

מתיּ יאוקוּ ד  יּת ער הוּ א בּ רי) ׁש א ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
ק דּ י חיּ י�יןדּ ארעא  ויקוּ מ וּ ן ׁש א, ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌

דּ ג�י�. בּ ארעא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַחיּ י�ין

להׁשּפיע נתיב ֹות ל "ב  ויהיּו יתעֹורר י' א ֹות ְְְְְְְִִִִֵַַַָמעין

דּ נביעוּ וּ כדין סתימ וּ  יּת ער ְ◌ֵ◌ ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ויתקיּ ימ וּ ן י', את ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִע□אה 

בּ  ׁש בי�ין וּ תרין ׁש �ימ וּ ,ּת �תין ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
אתוון ויתק יּ ימ וּ ן �תּת א , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ�נג דּ א 

ק דּ ידּ  בּ קיּ וּ מייהוּ ׁש מא  כּ □הוּ  ׁש א ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌+◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌
בּ  יהוֹ ן �א  כּ ען דּ עד ׁש �ימ וּ .ידו"ד, ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ויתמ דּ ינגּ יד זמן ההוּ אעד  ׁש ) ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌
גּ וֹ  דּ אתוון, בּ חבּ וּ רה ע□אה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְנביעוּ 

אוֹ תן וכל ותחּת וֹ נה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה 

וּ ׁש ּת ים  ׁש ֹלׁש ים  ׁש הם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְדּ רכים 

ו ', אוֹ ת  ׁש ל  בּ ּס וֹ ד הכּ לוּ ל וֹ ת ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָׁש נים

ׁש למוּ ת (יוה"ה)הו "ה, ׁש ל ◌ֵ◌ְ◌ֶסוֹ ד

וּ ׁש ּת ים. וּ ׁש ֹלׁש ים  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵמאה 

וּ ׁש ּת ים לסוֹ ף וּ ׁש ֹלׁש ים מאה ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

יתקיּ ם, אחרוֹ ת  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָׁש נים

וי נּ ערוּ  הארץ, בּ כנפ וֹ ת ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֱ◌ֶלאחז 

הארץ  ותּט הר מּמ נּ ה , ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהרׁש עים

הוּ א  בּ ר וּ � והּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה,

בּ ארץ  הּמ תים  את ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְיעוֹ רר

חילוֹ ת  חילוֹ ת  ויקוּ מוּ  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה,

הגּ ליל. ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ ארץ

העליוֹ ןואז הּמ עין  סתר  יתעוֹ רר ְ◌ָ◌ ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

ׁש ֹלׁש ים  ויתקיּ מ וּ  י', ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ ת

בּ ׁש למוּ ת  ׁש בילים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש נים

א וֹ תיּ וֹ ת  וכל למ ּט ה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש ּפ יע

בקיּ וּ מם  יתקיּ מוּ  הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַה+ם

היוּ  ֹלא עכׁש ו  ׁש עד  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶיהו "ה ,

ׁש יּ ׁש ּפ יע  ה זּ מן  עד ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש למוּ ת.

בּ חבּ וּ ר  עליוֹ ן  מעין אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְויּמ ׁש �
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ו"ה)ה ' איהוּ (נ"א ודא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ תראה,
ּת  ואר בּ עין�סוֹ ף מאה ׁש �וּ ם ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌

דּ י אחרנין ׁש נין ׁש ּת □מ וּ ן .ואר בּ עה  ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
ישׂ רא � מתי ׁש אר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְויתערוּ ן

ארעאן .דּ ב ׁש אר ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁשבעתים החּמה  ואֹור  החּמה  ּכאֹור הבנה  ְְְְִִַַַַַַָָָָָא ֹור 

דּ אׁש ּת כחדּ י  ק�"טכּ � (תו�דות ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הנע �ם) במדרש ע"ב

דּ אתייבּ ח ח "ת, ע�מאׁש בּ ן ׁש יב ְ◌+◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ויתעבר אחראויתבּ סם, סטרא  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

בישא) ּת ּת אה(חויא וה"א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵמע�מא .
ע□אה, נביעוּ  מגּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִּת תמ �י

בּ  ותתנהיר ׁש �ימ וּ .ותתעטר ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
כּ תיב, �')וּ כדין אוֹ ר (ישעיה  והיה ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

החּמ ה ואוֹ ר  הח ּמ ה  כּ אוֹ ר ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַה □בנה
ׁש בעתים . ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה

ל ֹו יאמר קדֹוׁש ּבירּוׁשלים והּנֹותר ּבצּיֹון הּנׁשאר ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָוהיה

�א �קטאעד  �ה ', ׁש בּ ת דּ יהא  ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
קדוּ נפ  בּ תענוּ גי (דא1א ,ׁש ין ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

בתראה) א�ףה' הה וּ א  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָכּ �
אתער וּ תא איהוּ  ודא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש ביעאה,

ק דּ י דּ ישׂ רא �,דּ ר וּ חין דּ עּמ א  ׁש ין, ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ גוּ פין�את�בּ  ׁש בּ ת, �בתר ׁש א  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ק דּ י ק דּ יאחרנין �אתקרי ׁש ין,ׁש ין, ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌

ה' לתוֹ � אחרוֹ נה,(ו"ה)האוֹ תיּ וֹ ת ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

ואר בּ עים  מאה ּת ׁש ל וּ ם לסוֹ ף ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוזה וּ 

ׁש יּ ׁש ּת לּ מוּ . אחרוֹ ת  ׁש נים  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְואר בּ ע

ישׂ ראל  מתי ׁש אר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְויתעוֹ ררוּ 

הארצוֹ ת. ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ ׁש אר 

ח"ת,ׁש יּ ּמ צא בּ חׁש בּ וֹ ן  זה  כּ ל ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

העוֹ לם  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התי +ב

האחר  הצּ ד  ויעבר ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתבּ 6ם,

וה"א  העוֹ לם. מן  הרע] ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ[הגחש

הּמ עין מּת וֹ � ּת תמלּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַּת חּת וֹ נה 

ותאיר  ותתעּט ר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן,

כּ ת וּ ב ואז ל)בּ ׁש למוּ ת, (ישעיה ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

החּמ ה  כּ אוֹ ר הלּ בנה אוֹ ר  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוהיה

ׁש בעתים. יהיה החּמ ה  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואוֹ ר

ללקט עד לה' ׁש בּ ת  ◌ֵׁש ּת היה  ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֹ

[זו קד+ה, בּ תענוּ גי ◌ָ◌1◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְנפׁש וֹ ת

אלף  אוֹ תוֹ  כּ ל  אחרונה ] ◌ֶ◌ֶ◌ָה'

ׁש ל  התעוֹ ררוּ ת וזוֹ הי ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש ביעי,

ישׂ ראל, עם  ׁש ל קדוֹ ׁש וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְרוּ ח וֹ ת

בּ ג וּ פוֹ ת  ׁש בּ ת אחר ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתלבּ ׁש 

להּק רא  קד וֹ ׁש ים, ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים
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ד')דּ כ ּת יב, הנּ (ישעיה  ׁש אר והיה ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ ירוּ  והנּ וֹ תר קדוֹ בּ ציּ וֹ ן ׁש ׁש �ם ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

דּ רזין מ □ין כּ אן עד  �וֹ . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵיאמר 
◌ִ◌ִ◌ְסתימין .

אֹותּה ולזקף להקימּה אליה  ּובא ּבכבֹודּה, רֹוצה  ה ּוא ּברּוְך ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹה ּקדֹוׁש

יוֹ סי,רבּ י ורבּ י א בּ א ורבּ י א�עזר ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
�צ ּפ וֹ רי, מ ּט בריא אז�י ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲהווֹ 
חד  בּ הוּ  ּפ גע אז�י, דּ הווּ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַעד

ואמר, ּפ תח  י "ט)יוּ דאי, (ישעיה ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
עב ע� רוֹ כב ה' הנּ ה מצרים  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַמ 9א 
א �י �י ונעוּ  מצרים  וּ בא  ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַק �
מ �כין כּ � חזי, ּת א מ ּפ ניו. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמצרים 
�א דּ ע�מא, עּמ ין וכ � ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְדּ ע�מא,

קוּ ד ח קמי כּ �וּ ם  בּ רי)ׁש יבי ׁש א  ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
דּ כּת יב, ד')הוּ א, דּ יּ ירי(דניא � וכ� ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ח כּ �א  וּ כמצבּ יּה ארעא  ׁש יבין ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
והכא ׁש מ יּ א . בּ חי� ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָעביד
אינּ וּ ן דּ כ� גּ ב ע� אף  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ מצרים ,
גּ �י מרממא ודרעא  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְגּ בוּ ראן,

מקוּ ד  בּ מצרים, ה וּ א  בּ רי) הׁש א  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌
ק � עב ע� רוֹ כב ה' הנּ ה ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְכּ תיב
עּמ ין בּ כ� ׁש נא, מאי מצרים. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָוּ בא
דּ הא הכי, הוה דּ �א  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְדּ ע�מא,

גּ זרהקוּ ד  גּ זר  ה וּ א  בּ רי) ׁש א  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

פ' זוהר

שמ1ות

ז '.) (דף

ה נּ ׁש אר  והיה ׁש כּ תוּ ב ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְקדוֹ ׁש ים,

קדוֹ ׁש  בּ יר וּ ׁש לם  והנּ וֹ תר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ ציּ וֹ ן 

סוֹ דוֹ ת  דּ ברי כּ אן  עד  לוֹ . ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵיאמר

◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנסּת רים.

י וֹ סירבּ י ורבּ י אבּ א  ורבּ י אלעזר  ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

מּט בריה  הוֹ לכים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהיוּ 

ּפ גע  ה וֹ לכים , ׁש היוּ  עד ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְלצּפ וֹ רי .

ואמר, ּפ תח אחד. יהוּ די ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם

יט ) ה'(ישעיה הנּ ה מצרים ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַמ 6א

ונעוּ  מצרים וּ בא קל עב על  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵֹרכב

כּ ל  ראה, בּ א מּפ ניו . מצרים ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֱאלילי

ֹלא  הע וֹ לם עּמ י וכל העוֹ לם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַמלכי 

הּק דוֹ ׁש  לפני  לכלוּ ם ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶנחׁש בים

ׁש כּ תוּ ב הוּ א , ד)בּ רוּ � וכל (דניאל ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ח ׁש וּ בים, כּ ֹלא  הארץ ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַדּ יּ רי

ה +מים. בּ חיל  עוֹ שׂ ה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוכרצוֹ נ וֹ 

ׁש כּ ל  גּ ב על אף בּ מצרים , ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוכאן 

גּ לּ ה  רמה וּ זר וֹ ע הגּ בוּ רוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תן 

מה  בּ מצרים , ה וּ א בּ רוּ � ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

קל כּ תוּ ב  עב על רכב ה' הנּ ה ? ָ◌ִ◌ֵ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌

עּמ י בּ כל +וֹ נה מה מצרים. ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָוּ בא

ׁש הרי כּ �, היה ׁש ֹּלא  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם

גּ זרה  גּ זר ה וּ א בּ רוּ � ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
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אתא, איהוּ  והכא  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואתעביד,
וּ כתיב, מצרים. וּ בא  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ כּת יב

י"ב ) מצרים(שמות בארץ ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְועברּת י
ה '. אני ◌ִ◌ֲ◌ְוג וֹ '

אתי,א□א, הוה דּ מ�כּ א בּ גין ֶ◌ָ◌ ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
�מטרוֹ ניתא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ�א ּפ קא 
יקרא וּ בגין ּת ּמ ן. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַדּ הוות
דּ א וע� אתי. הוה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְדּ מטר וֹ ניתא 

קוּ ד  בּ עיהוה  הוּ א בּ רי) ׁש א  ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
�ּה , �א ּק מא  �גבּ ּה  ואתי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִבּ יקר ּה ,
�ּה , וּ �זקפא  ידא, �ּה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְוּ �מיהב

קוּ ד  דּ ז ּמ ין הוּ אכּ מה בּ רי) ׁש א  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
דּ אדוֹ ם . גּ �וּ תא  בּ סוֹ ף ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ�מעבּ ד

הבטיח ! ע "ה  רּבנּו ְִִֵֶַַֹמׁשה 

נשא וזה פרשת במדבר ספר  מהימנא ברעיא הקדוש: קכד לשונו (דף 

דילך ע "ב ) חבורא בהאי הרקיע, כזוהר יזהירו והמשכילים :

תשובה . עלאה  דאימא  זוהרא מן  הזהר , ספר צריךדאיהו  לא  באלין 

ספר האי דאיהו דחיי  מאילנא למטעם ישראל  דעתידין  ובגין  נסיון

ברחמי גלותא מן  ביה יפקון ואיןהזהר  ינחנו בדד ה ' בהון  ויתקיים 

נכר. אל עמו 

"למטעם"ׁש המ  ישׂ ראל  דּ עתידין וּ בגין  הבטיח : ה+לוֹ ם עליו  רבּ ינ וּ  ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

גּ ל וּ תא  מן  בּ יּה  יפקוּ ן ה זּ הר, ספר  דּ איהוּ  דּ חיּ י, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵמאילנא

◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמי".

ׁש כּ תוּ ב  בּ א, הוּ א  וכאן  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְונע שׂ תה,

וכתוּ ב מצרים, יב )וּ בא (שמות ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אני וג וֹ ' מצרים בּ ארץ ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְועבר ּת י 

?ה'

בּ א אלּ א היה ׁש הּמ ל � מ+וּ ם  ֶ◌ָ◌ ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

הגּ בירה  את ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְלהוֹ ציא 

כּ בוֹ ד  וּ בׁש ביל ׁש ם , ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היתה

היה  כּ � ועל בּ א. היה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהגּ בירה 

בּ כבוֹ ד ּה , ר וֹ צה הוּ א בּ רוּ � ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

יד  לּה  ולתת להקימּה  אליה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָוּ בא

הּק דוֹ ׁש  ׁש עתיד כּ מ וֹ  אוֹ תּה , ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְולזקף

גּ לוּ ת  בּ סוֹ ף לעשׂ וֹ ת הוּ א ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָבּ רוּ �

◌ֱאדוֹ ם.



הּגאּולה ְַָּדֹור מח 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ספר ׁש :ּפ ר וּ  ׁש הוּ א  הח יּ ים מאילן לטעם י שׂ ראל ׁש עתידים מ+וּ ם  ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌

בּ רחמים. הגּ לוּ ת מן  יצא וּ  יד וֹ  על ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַהזּ הר,

ה ּגעּתי"!!! ְְְִִִַ"ּבזכּותָך

ישראל ע � וכל בתורה, ונתקדש הגאולה, למען ונתמסר בואו כן

בעולם  אשריך כן , עושה אתה ואם יום, בכל הקדוש זוהר ילמדו 

ׁש נּ ז כּ ה  רצון  ויהי ניגאל, תיכף ובודאי הבא, לעולם לך  וטוב ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶהזה,

ׁש הּמ  המא+רים , ה זּ וֹ כים  מן  עלינ וּ להי וֹ ת יעיד וּ בעצמוֹ  בּ כבוֹ דוֹ  ׁש יח ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌1◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

ה גּ ע ּת י "– �ׁש מים,"בּ זכוּ ת  ל ׁש ם לּמ וּ ד ּת נוּ  יקרים , יהוּ דים  כּ ן, על . ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌

רוּ ח  נחת לע שׂ וֹ ת הּק ד וֹ ׁש ה, ה+כינה  למען מד ּק וֹ תיכם ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהקריבוּ 

נל� וכ � הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר י וֹ ם בּ כל ולּמ ד וּ  נפׁש נ וּ , לפדוּ ת  לגרם ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְליוֹ צרנ וּ ,

אמן. בימינו  במהרה ה ּמ ׁש יח  מל� ּפ ני א וֹ ר את לקבּ ל  יחד כּ אחד ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌1כּ □נ וּ 
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