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ַתח, .1 י ִחיָּיא ּפָ ה ּתֹוְלדֹת ֹנַח. ַרּבִ (ישעיה  ֵאּלֶ
יִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר   ס) ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ ְוַעּמֵ

ָרֵאל  ֵריֶהם ִיׂשְ ֵאר. ַאׁשְ ה ָיַדי ְלִהְתּפָ ַעי ַמֲעׂשֵ ַמּטָ
ַהּתֹוָרה  ְרֵכי  ּדַ ְויֹוְדִעים  ּתֹוָרה  ּבַ עֹוְסִקים  ׁשֶ

א.  ְגָלָלּה ִיְזּכּו ָלעֹוָלם ַהּבָ ּבִ  ׁשֶ
  

ִחיָּ  .1 י  ַרּבִ נַֹח,  ּתֹוְלדֹות  ה  ַתחֵאּלֶ ּפָ ס) יא  ְך   (ישעיה  ְוַעּמֵ
ה ָיַדי   ַעי ַמֲעׂשֵ יִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמּטָ ם ַצּדִ ּלָ ּכֻ
אֹוַרְייָתא,  ּבְ ֵלי  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִאּנּון  ִאין  ַזּכָ ֵאר.  ְלִהְתּפָ

ְבִגיָנּה ִיְזּכּון ְלָעְלָמא ְדָאתֵ  אֹוַרְייָתא, ּדִ  י. ְוָיְדֵעי ָאְרִחין ּדְ
ָלעֹוָלם   .2 ֵחֶלק  יֵׁש  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלָכל  ְרֵאה,  ּבֹא 

ִרית  ַהּבְ ֹוְמִרים  ׁשּ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה  א,  ַהּבָ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָעֶליָה,  עֹוֵמד  ָהעֹוָלם  (ירמיה  ׁשֶ

ַמִים  לג) ׁשָ ָוָלְיָלה ֻחּקֹות  ְבִריִתי יֹוָמם  ִאם לֹא 
י. ְוַעל ֶזה,   ְמּתִ ֹוְמִרים  ָוָאֶרץ לֹא ׂשָ ׁשּ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ

ָלעֹוָלם   ֵחֶלק  ָלֶהם  יֵׁש  אֹוָתּה,  לּו  ְוִקּבְ ִרית  ַהּבְ
א.  ַהּבָ

  

ָרֵאל ִאית לֹון חּוָלָקא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי.   .2 ל ִיׂשְ א ֲחֵזי, ּכָ ּתָ
ים ֲעֵליּה.  ָעְלָמא ִאְתַקּיֵ ִרית ּדְ ָנְטִרין ּבְ ִגין ּדְ ַמאי ַטְעָמא ּבְ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ִאם לא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה  (ירמיה לג) ּכְ
ָנְטֵרי  ָרֵאל ּדְ א ִיׂשְ י. ְוַעל ּדָ ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ לא ׂשָ ֻחּקֹות ׁשָ

ָעְלָמא ְדָאֵתי. ילּו ֵליּה ִאית לֹון חּוָלָקא ּבְ ִרית ְוַקּבִ  ּבְ

יִקים.  .3 ְך ִנְקְראּו ַצּדִ ּום ּכָ א ִמׁשּ ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ
ָלַמְדנ אן  ַהזֹּו  ִמּכָ ִרית  ַהּבְ ֹוֵמר  ׁשּ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ּו, 

ִין ָלנּו?  יק. ִמּנַ ָהעֹוָלם עֹוֵמד ָעֶליָה, ִנְקָרא ַצּדִ ׁשֶ
ִרית ָהעֹוָלם ָזָכה   ַמר ֶאת ּבְ ָ ׁשּ ּום ׁשֶ ִמיֹּוֵסף. ִמׁשּ
יִקים   ַצּדִ ם  ּלָ ּכֻ ְך  ְוַעּמֵ ְך  ּכָ ְוַעל  יק.  ַצּדִ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ

 ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ. 

  

אן וְ  .3 ִמּכָ יִקים.  ַצּדִ ִאְקרּון  ָכְך  ִגין  ּבְ א  ֶאּלָ עֹוד  לֹא 
ים  ָעְלָמא ִאְתְקּיַ ִרית ּדְ ָנִטיר ַהאי ּבְ ל ָמאן ּדְ אֹוִליְפָנא ּכָ
ֵליּה  ָנַטר  ּדְ ִגין  ּבְ ִמּיֹוֵסף.  ָלן  ְמָנא  יק.  ַצּדִ ִאְקֵרי  ֲעֵליּה. 

ְך ְוַעמֵּ  יק. ְוַעל ּכָ ם ִלְבִרית ָעְלָמא, ָזָכה ְדִאְקֵרי ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ
יִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ.  ַצּדִ

Isaiah 60:21 
 ”.ְוַעֵּמ� ֻּכָּלם ַצִּדיִקים, ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ; ֵנֶצר ַמָּטַעי ַמֲעֵׂשה ָיַדי, ְלִהְתָּפֵאר“
“”Then all your people will be righteous; they will possess the land forever, the 
branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified.” 
The Zohar quotes the prophet Isaiah and says “Praiseworthy are the Israelites 
that study and know the ways of the Torah. Because of it, they will merit the 
world to come. 
The verse says “ALL your people…” because the Israelites have access to the 
sefira of Yessod and able to connect higher than any other nation. The Zohar 
clarifies that even though we have the access, only those who use the tools of 
the Torah would be able to merit the world to come, which is the world without 
any negativity, peace, and fulfillment under the control of Mashiach. 
Jeremiah 33:25 
ָׂשְמִּתי-ֻחּקֹות ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, לֹא–לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה-ֹּכה ָאַמר ְיהָוה, ִאם “ .” 
“Thus says YHVH, ‘If My covenant for day and night stand not, and the fixed 
patterns of heaven and earth I have not established” 
‘The covenant’ is the aspect of Yessod that connects ‘heaven and earth’ which 
is Malchut and Zeir Anpin. God established the covenant, giving the Israelites 
access to draw from his light from the upper levels. 
On the individual level, a person needs to keep his sexual connections on a 
pure level in order to have a greater ability in making a spiritual connection to 
Yessod and above. 
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The study of the Zohar is the highest level of Torah study that gives us the 
power to purify ourselves on all levels and have a continuous connection to 
Yessod. 
On the global level, bringing more people to study the Zohar brings the entire 
world closer to Yessod, opening gates for more light in the world and for the 
coming of Mashiach. 
The Zohar is the tool that can give us the protection of Noah’s Ark. The Daily 
Zohar and Unity Zohar are tools that help us all earn the tickets to Noah’s Ark 
and its protection. 
Earn your ticket! 
  

ה   .4 ֵאּלֶ ָאַמר,  ֶאְלָעָזר  י  ָמקֹום   -ַרּבִ ָכל  ּבְ
ָהִראׁשֹוִני ֶאת  ַסל  תּוב ּפָ ּכָ ַמה  ְוכּו'.  ִנינּו  ׁשָ ם. 

ית? ֵראׁשִ ּבְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ (בראשית  ְלַמְעָלה 
ם   ב) ָ ּוִמׁשּ ן  ַהּגָ קֹות ֶאת  ְלַהׁשְ ֵמֵעֶדן  יֵֹצא  ְוָנָהר 

ְוִנְכָנס   ְויֹוֵצא  ֹוֵפַע  ׁשּ ׁשֶ ָהר  ַהּנָ אֹותֹו  ְוגֹו'.  ֵרד  ִיּפָ
ַמְעָלה,   ּלְ ׁשֶ ָקָאה  ֵמַהׁשְ אֹותֹו  ֶקה  ּוַמׁשְ ן  ַלּגָ

ְזָרִעים,  ְועוֹ  ל  ּוְמַגּדֵ ֵפרֹות  ה  ְועֹוׂשֶ ַנַחת  לֹו  ה  ׂשֶ
ה   עֹוׂשֶ ְוֶזה  ן.  ַלּגָ נֹוַח  ְוֶזה  ַלּכֹל.  נֹוַח  ָאז  הּוא 

ּבוֹ  מֹו  [נ''א ַלָּגן, ְוַהָּגן ָנח ּבֹו] ְמנּוָחה  ּכְ  ,
ּנֱֶאַמר  ּבֹת   (שם) ׁשֶ ׁשְ ַויִּ ְוָכתּוב  ַבת,  ׁשָ בֹו  י  ּכִ

סֹוד   ְוֶזה  ִביִעי.  ְ ַהׁשּ יֹּום  ה ּבַ עֹוׂשֶ ֶזה  ָבר  ּדָ ׁשֶ
 תֹוָלדֹות ְולֹא ַאֵחר. 

  

ֶאת  .4 ַסל  ּפָ ֲאַתר  ָכל  ּבְ ה  ֵאּלֶ ָאַמר,  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ
ָתא   ָפְרׁשָ ּבְ ְלֵעיָלא  ִתיב  ּכְ ַמה  ְוכּו'.  ִניָנן  ּתָ ָהִראׁשֹוִנים 

ית ב) ִדְבֵראׁשִ ֶאת   (בראשית  קֹות  ְלַהׁשְ ֵמֵעֶדן  יֹוֵצא  ְוָנָהר 
ִיפָּ  ם  ָ ּוִמׁשּ ן  יל ַהּגָ ְוֲעּיִ ְוָנִפיק  ָנִגיד  ּדְ ָנָהר  ַההּוא  ְוגו'.  ֵרד 

ְקיּו ִדְלֵעיָלא ְוָעִביד ֵליּה ַנְייָחא   ַ ֵקי ֵליּה ִמׁשּ א ְוַאׁשְ ְלִגְנּתָ
ֵדין ַנְייָחא ְלכָֹלא. ְוָדא   י ָזְרִעין. ְוהּוא ּכְ ין ְוַרּבֵ ְוָעִביד ִאיּבִ

ַנְייָחא בֵּ  ָעִביד  ְוָדא  א.  ְלִגְנּתָ ֵליּה  (נ''א לגנתא.  יהּ ַנְייָחא 
ביה) נייחא  ָאֵמרוגנתא  ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ ג) .  בֹו   (בראשית  י  ּכִ

ּוְכִתיב, ַבת.  ב)  ׁשָ ְוָדא   (בראשית  ִביִעי.  ְ ַהׁשּ ּיֹום  ּבַ ּבֹות  ׁשְ ַוּיִ
א ָעִביד ּתֹוְלדֹות ְוָלא ָאֳחָרא. ה ּדָ  ָרָזא ְדִמּלָ

ִרית  .5 ַהּבְ ה  ְלַמּטָ ֹנַח  ֶזה  מֹו  ּכְ ְרֵאה,  ּבֹא 
ַמְעָלה, ְוַעל ֶזה ִנְקָרא  ַהקָּ  ּלְ דֹוׁש ָהָיה ֻדְגָמא ׁשֶ

ֲהֵרי ֹנַח ִהְצָטֵרְך   ִאיׁש ָהֲאָדָמה. ְוסֹוד ָלַמְדנּו, ׁשֶ
ל ַהּכֹל,   ּה ּוְלַקיֵּם ֶזַרע ׁשֶ ר ִעּמָ ָבה ְלִהְתַחּבֵ ַלּתֵ

תּוב ְלַחיֹּות ֶזַרע.  ּכָ  ׁשֶ
  

א ֲחֵזי .5 כגוונא דא נח לתתא. קיימא קדישא   (כח ב) ּתָ
האדמה.   איש  אקרי  דא  ועל  דלעילא.  דוגמא  הוה 
ורזא אוליפנא, דהא נח אצטריך לתיבה לאתחברא 

 בה. ולקיימא זרעא דכולא דכתיב לחיות זרע. 
ָבה? .6 ַהּתֵ זֹו  ְוֹנַח   [ֶזה] ִמי  ִרית.  ַהּבְ ֲארֹון 

מֹו  ּכְ ֵהם  ְך  ּכָ ה  ְלַמּטָ ָבה  ְוַהּתֵ
ִרית,  ][זוֹ  ֻדְגָמא ּבְ תּוב  ּכָ ֹנַח  ּבְ ַמְעָלה.  ּלְ ׁשֶ

ְוַעד   ְך.  ִאּתָ ִריִתי  ּבְ ֶאת  ַוֲהִקימִֹתי  תּוב  ּכָ ׁשֶ
תּוב   ּכָ ָבה, ׁשֶ ִרית לֹא ִנְכַנס ַלּתֵ ִהְתַקיֵּם ּבֹו ּבְ ׁשֶ
ָבה.  ְך ּוָבאָת ֶאל ַהּתֵ ִריִתי ִאּתָ ַוֲהִקיֹמִתי ֶאת ּבְ

ִרית.  ָבה ֲארֹון ַהּבְ  [זֹו] ְוָאז ָהְיָתה ַהּתֵ

  

א .6 יָבה. ּדָ ְוֵתיָבה   (לג ב) (דא) ָמאן ּתֵ ְונַֹח  ִרית.  ֲארֹון ַהּבְ
דּוְגָמא  ּכְ ֲהוּו  ָהִכי  א  יּה  (דא) ְלַתּתָ ּבֵ ִתיב  ּכְ נַֹח  ִדְלֵעיָלא. 

ְוַעד  ְוגו'.  ְך  ִאּתָ ִריִתי  ּבְ ֶאת  ַוֲהִקימֹוִתי  ְכִתיב  ּדִ ִרית  ּבְ
לְ  ָעִייל  ָלא  ִרית  ּבְ יּה  ּבֵ ים  ִאְתְקּיַ ְכִתיב  ּדְ ּדִ ֵתיבּוָתא. 

ּוְכֵדין   יָבה.  ַהּתֵ ֶאל  ּוָבאָת  ְך  ִאּתָ ִריִתי  ּבְ ֶאת  ַוֲהִקימֹוִתי 
ִרית.  יָבה ֲארֹון ַהּבְ  ֲהָוה ּתֵ

Genesis 6:18 
“ ָבֶני� ִאָּת�-ַאָּתה, ּוָבֶני� ְוִאְׁשְּת� ּוְנֵׁשי–ַהֵּתָבה-ְּבִריִתי, ִאָּת�; ּוָבאָת, ֶאל-ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ” 
“But I will establish my covenant with you, and you shall come into the ark, 
you, your sons, your wife, and your sons’ wives with you.” 
The Zohar explains the order of connection and protection that Noah received 
from God. He needed to establish the covenant, which we explained in previous 
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DZ as the connection to Yessod. Then he could come into the Ark and make it 
the Ark of the Covenant. 
The two tablets Moses brought down from Mount Sinai were kept in a special 
Ark that was called the ‘Ark of the Covenant’. 
This Zohar adds to the previous study and emphasis on our connection to the 
Torah as a tool of protection. 
Genesis 2:10 
“ ַהָּגן; ּוִמָּׁשם, ִיָּפֵרד, ְוָהיָה, ְלַאְרָּבָעה ָראִׁשים-ְוָנָהר ֹיֵצא ֵמֵעֶדן, ְלַהְׁשקֹות ֶאת ” 
“Now a river flowed out of Eden to water the garden; and from there it divided 
and became four rivers.” 
The Zohar explains that this verse reveals the secret of Yessod that waters the 
Garden, which is the aspect of Malchut and brings fruits. 
Noah kept the connection to Yessod and was able to manifest fruits in the world 
of Malchut. For that reason, the Torah describes him as ‘Man of the soil (earth)’. 
Because of his righteousness, Noah was able to protect his entire family. 

ּוִבְגַלל   .7 ַמְעָלה.  ּלְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּכֹל  ְוֹנַח,  ָבה  ּתֵ
ה  עֹוׂשֶ הּוא  ְלַמְעָלה,  ַהזֹּאת  ִרית  ַהּבְ ׁשֶ

ֹנחַ  ֶזה  מֹו  ּכְ ה  [ְלַמָּטה] תֹוָלדֹות.  עֹוׂשֶ הּוא 
ךְ  ּכָ ּום  ִמׁשּ ה  [ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר] תֹוָלדֹות.  ֵאּלֶ

 ּתֹוְלדֹת ֹנַח. 
  

ַגְוו .7 א ּכְ יָבה ְונַֹח ּכֹּלָ ִרית ּתֵ ַהאי ּבְ ָנא ִדְלֵעיָלא. ּוְבִגין ּדְ
נֹחַ  ָדא  ַגְווָנא  ּכְ ּתֹוְלדֹות.  ָעִביד  הּוא  (ד''א   ְלֵעיָלא 

ךְ  לתתא) ִגיֵני ּכָ ה   (כמא דאת אמר)  ִאיהּו ָעִביד ּתֹוְלדֹות. ּבְ ֵאּלֶ
 ּתֹוְלדֹות נַֹח. 

מֹו   .8 ּכְ אי  ַוּדַ ּבְ הּוא  ְך  ּכָ יק,  ַצּדִ ִאיׁש  ֹנַח 
ַמְעָלה. וְ  ּלְ תּובׁשֶ יק ְיסֹוד  (משלי י) ַעל ֶזה ּכָ ְוַצּדִ

הּוא   ֲהֵרי  ׁשֶ זֶה,  ַעל  ִמְתַקיֶֶּמת  ְוָהָאֶרץ  עֹוָלם. 
יק,   ָהעֹוָלם עֹוֵמד ָעָליו, ּוִמיהּו? ֶזה ַצּדִ ָהַעּמּוד ׁשֶ

ה. יק ְלַמּטָ  ְוֹנַח ִנְקָרא ַצּדִ
  

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא .8 אי ּכְ יק. ָהִכי הּוא ַוּדַ . ְוַעל נַֹח ִאיׁש ַצּדִ
א י) ּדָ א   (משלי  ּדָ ַעל  ְוַאְרָעא  ִתיב.  ּכְ עֹוָלם  ְיסֹוד  יק  ְוַצּדִ

ֲעֵליּה.   ָקְייָמא  ָעְלָמא  ּדְ ַעּמּוָדא  ִאיהּו  ָהא  ּדְ ִאְתָקְייַמת. 
א.  יק ְלַתּתָ יק. ְונַֹח ִאְקֵרי ַצּדִ א ַצּדִ  ּוָמאן ִאיהּו ּדָ

ַהּכֹל   [נ''א ֶזה] ְוסֹוד .9 ל  ָהֱאלִֹהים    - ׁשֶ ֶאת 
ּנּו   ִמּמֶ ִנְפַרד  ּלֹא  ׁשֶ ְוָקא.  ּדַ ֹנַח.  ְך  ִהְתַהּלֶ
ַמְעָלה   ּלְ מֹו ׁשֶ ָאֶרץ ּכְ ְהיֶה הּוא ּבָ יִּ ְלעֹוָלִמים, ְוׁשֶ
לֹום  לֹום, ׁשָ ִרית ׁשָ יק ְיסֹוד ָהעֹוָלם. ּבְ ִאיׁש ַצּדִ
ְוַעל   אי.  ַוּדַ ָהֲאָדָמה  ִאיׁש  ָהעֹוָלם.  ל  ׁשֶ

ֵעיֵני ה'.  ית ו)(בראש ֶזה  ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ּבְ

  

דא) ְוָרָזא .9 נַֹח,  (נ''א  ְך  ִהְתַהּלֶ ָהֱאלִהים  ֶאת  ְדכָֹלא, 
הּוא  ּוְלֶמֱהֵוי  ְלָעְלִמין.  יּה  ִמּנֵ ַרׁש  ִאְתּפְ ָלא  ּדְ ְייָקא,  ּדַ
ְדָעְלָמא.  ְיסֹוָדא  יק  ַצּדִ ִאיׁש  ִדְלֵעיָלא  ַגְווָנא  ּכְ ַאְרָעא  ּבְ

לֹום ׁשְ  ִרית ׁשָ אי. ְוַעל ּבְ ָעְלָמא. ִאיׁש ָהֲאָדָמה ַוּדַ ָלָמא ּדְ
א ֵעיֵני ְיָי. (בראשית ו) ּדָ   ְונַֹח ָמָצא ֵחן ּבְ

דֹרָֹתיו?  .10 ּבְ זֶּה  ַמה  דֹרָֹתיו,  ּבְ ָהָיה  ִמים  ּתָ
ֶאת  ִלים  ִהׁשְ הּוא  ּנּו.  ִמּמֶ יְָּצאּו  ׁשֶ אֹוָתם  ה  ֵאּלֶ

מִ  ּתָ ם.  ּלָ ִמּכֻ ֵלם  ׁשָ ָהָיה  ְוהּוא  ם,  ּלָ ָהָיה  ּכֻ   - ים 
ֶוֱהיֵה   ְלָפַני  ְך  ִהְתַהּלֵ תּוב  ּכָ ׁשֶ ָמהּול,  ּנֹוַלד  ׁשֶ

דֹרָֹתיו   ּבְ ל ָהעֹוָלם,   -ָתִמים.  ׁשֶ ּדֹורֹות  ּבַ ְולֹא 
ּנּו ָיְצאוּ  ֲהֵרי ִמּמֶ  .[ּתֹוָלדֹות ָּבעֹוָלם] ׁשֶ

  

ִאּנּון  .10 ִאֵלין  דֹורֹוָתיו,  ּבְ ַמאי  דֹורֹוָתיו.  ּבְ ָהָיה  ִמים  ּתָ
ָנְפקוּ  ִלים   ּדְ ׁשְ ֲהָוה  ְוהּוא  ְלֻכְלהּו.  ִלים  ַאׁשְ הּוא  יּה.  ִמּנֵ

ְך  ְכִתיב ִהְתַהּלֵ ִאְתְייִליד ָמהּול ּדִ ִמים ָהָיה ּדְ ְלהּו. ּתָ ִמּכֻ
ָהא   ָעְלָמא ּדְ ָדִרין ּדְ דֹורֹוָתיו ְולא ּבְ ְלָפַני ְוהֵיה ָתִמים. ּבְ

יּה ָנְפקּו תולדות בעלמא.  ִמּנֵ
Genesis 6:9 
“ ֹנחַ -ָהֱא�ִהים, ִהְתַהֶּל�-ֹנַח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה, ְּבֹדֹרָתיו: ֶאת–ֵאֶּלה, ּתֹוְלֹדת ֹנחַ  ” 
“These are the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in 
his generation. Noah walked with God.” 
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The Torah calls Noah a ‘Righteous man’. The Zohar quotes Proverb 10:25 “ ,ְוַצִּדיק
 .”And the righteous is a foundation of the world“ ”ְיסֹוד עֹוָלם
The upside image of the Tree of Life explains why the righteous, who is the man 
that holds to the Sefirah of Yessod is called ‘foundation of the world’. 
Kabbalah teaches us that Keter is the root of everything, and through a process, 
the Light moves from one Sefirah to another, all the way to Malchut. Yessod is 
the one that gathers all the lines into one to feed Malchut. Without Yessod, 
Malchut would not exists. 
Remember that our vision of this world is only an interpretation of our five 
limited senses. Our eyes see the world around us upside down and the brain 
makes the ‘correction’ or maybe the ‘corruption’ of the true image. The Zohar 
calls this world a ‘world of lies’ because what we see is not true. 
The righteous have the power to draw the light from all the Sefirot above/below 
to feed Malchut. 

 

  

ְבָרא   .11 ּנִ ׁשֶ ִמיֹּום  ָהָיה  ָראּוי  ֹנַח  ְרֵאה,  ּבֹא 
ֵנס   ְלִהּכָ ֶאָחד  ִחּבּור  ּבְ ָבה  ּתֵ ּבַ ִלְהיֹות  ָהעֹוָלם 
ָהָיה  לֹא  ֶאָחד,  ּכְ רּו  ִהְתַחּבְ ּלֹא  ׁשֶ ְוַעד  ּה,  ּבָ

ָראוּ  ּכָ תּוב?ָהעֹוָלם  ּכָ ַמה  ְך  ּכָ ַאַחר  (שם  י. 
מֹו   ט) ה ָנְפָצה ָכל ָהָאֶרץ. ַמהּו ָנְפָצה? ּכְ ּוֵמֵאּלֶ

ּנֱֶאַמר  ִנְמָצא  (שם ב) ׁשֶ ם  ָ ׁשּ ּמִ ׁשֶ ֵרד.  ִיּפָ ם  ָ ּוִמׁשּ
ָדִדים  רּו תֹוָלדֹות ְלָכל ַהּצְ זְּ  ֵפרּוד ְוִהְתּפַ

  

ִרי ָעְלָמא ְלֶמֱהֵוי  .11 ִאְתּבְ י ִמּיֹוָמא ּדְ א ֲחֵזי, נַֹח ִאְתַחּזֵ ּתָ
רּו  ִאְתַחּבְ ָלא  ְוַעד  ּה,  ּבָ ּוְלֵמיַעל  ַחד  ִחּבּוָרא  ּבְ ֵתיָבה  ּבְ

עָ  ֲהָוה  ָלא  ֲחָדא  ַמה ּכְ ְלָבַתר  ְיאּות,  ְדָקא  ּכְ ְלָמא 
ִתיב, ל ָהָאֶרץ. ַמהּו ָנְפָצה.  (בראשית ט) ּכְ ה ָנְפָצה ּכָ ּוֵמֵאּלֶ

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ב) ּכְ ן  (בראשית  ּמָ ִמּתַ ּדְ ֵרד.  ִיּפָ ם  ָ ּוִמׁשּ
רּו ּתֹוְלדֹות ְלָכל ִסְטִרין.  ּדָ רּוָדא ְוִאְתּבַ ַכח ּפִ ּתְ  ִאׁשְ
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כְּ  .12 ֶאָחד  ְך ְוַהּכֹל  ּכָ ּום  ִמׁשּ ַאַחת.  ֻדְגָמא 
ְיסֹוד  ֲהֵרי  ׁשֶ אי.  ַוּדַ ה  ֵאּלֶ ֹנַח.  ּתֹוְלדֹת  ה  ֵאּלֶ
ָאֶרץ.   ּבָ ְלַקיֵּם  תֹוָלדֹות  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ הּוא  ָהעֹוָלם 
כֹחֹו נֹוֵקב   קֹו. ָאַמר, ַאְריֵה ּבְ א ּוְנׁשָ י ַאּבָ א ַרּבִ ּבָ
ּוְרֵאה,   ּוֹבא  אי.  ַוּדַ ּבְ ֶזה  ְך  ּכָ ְוׁשֹוֵבר.  ֶסַלע 

ְך ֶזה.  ם ּכָ ָבה ּגַ עּור ַהּתֵ ִ  ִמׁשּ

  

ּתֹוְלדֹות   .12 ה  ֵאּלֶ ִגיֵני ָכְך  ּבְ דּוְגָמא ָחָדא.  ּכְ א ַחד  ְוכֹּלָ
ָעִביד  ּדְ ִאיהּו  ְדָעְלָמא  ְיסֹוָדא  ָהא  ּדְ אי.  ַוּדַ ה  ֵאּלֶ נַֹח. 
ֵקיּה.   ּוְנׁשָ א  ַאּבָ י  ַרּבִ ֲאָתא  ַאְרָעא.  ּבְ ְלָקְייָמא  ּתֹוְלדֹות 

ְך ה ֵחיֵליּה ִטיָנָרא ָנִקיב ְוָתַבר. ּכָ אי.  ָאַמר ַאְרָיא ּבְ ּוא ַוּדַ
ֵתיבּוָתא אּוף ָנֵמי ָהִכי הּוא.  יעּוָרא ּדְ ִ א ֲחֵזי, ִמׁשּ  ְוּתָ

יק   .13 ַצּדִ ל  ּכָ א  ֶאּלָ ֲעַמִים?  ּפַ ֹנַח  ֹנַח  ה  ָלּמָ
רּוחֹות   י  ּתֵ ׁשְ לֹו  יֵׁש  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ יק  רּוַח   -ְוַצּדִ

א.  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ַאַחת  ְורּוַח  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ַאַחת 
ְמצָ  ה, ַיֲעקֹב ְוָכְך ּתִ ה ֹמׁשֶ יִקים: ֹמׁשֶ ּדִ ָכל ַהּצַ א ּבְ

מּוֵאל,  ׁשְ מּוֵאל  ׁשְ ַאְבָרָהם,  ַאְבָרָהם  ַיֲעקֹב, 
מֹו   ּכְ ּבֹו  ָכתּוב  ּלֹא  ׁשֶ ְלִיְצָחק  ָרט  ּפְ ם.  ׁשֵ ם  ׁשֵ
ְקַרב  ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְצָחק, ּבְ יִּ ּום ׁשֶ ֶהם, ִמׁשּ תּוב ּבָ ּכָ ׁשֶ

ִנשְׁ  ָיְצָאה  ַח,  ְזּבֵ ַהּמִ י  ּבֵ ּגַ ּבֹו ַעל  ָהְיָתה  ׁשֶ ָמתֹו 
רּוְך   ּבָ ַאְבָרָהם  ּבְ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ ְוֵכיָון  ַהזֶּה.  עֹוָלם  ּבָ
ל ָהעֹוָלם  ָמתֹו ׁשֶ ָבה ֵאָליו ִנׁשְ ִתים, ׁשָ ְמַחיֵּה ַהּמֵ
דֹוׁש  ַהּקָ ִיֵחד  ּלֹא  ׁשֶ ְמָצא  ּתִ ֶזה  ּום  ִמׁשּ א.  ַהּבָ
ּום   ִמׁשּ ִיְצָחק,  ַעל  א  ֶאּלָ מֹו  ׁשְ ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ

נֶּ  תּוב ׁשֶ ַהּכָ ָרַמז  ֶזה  ְוַעל  ֵמת.  ּכְ ב  ְחׁשַ
ו לֹא ַיֲאִמין ְוגֹו'. (איוב טו) ְוָאַמר  ְקדֹׁשָ  ֵהן ּבִ

  

יק   .13 ּדִ ּצַ ל  ּכָ א  ֶאּלָ ִזְמִני.  ֵרי  ּתְ נַֹח  נַֹח  ה  ָלּמָ א  ּתֹוֶסְפּתָ
ַחד   רּוָחא  רּוִחין.  ֵרין  ּתְ ֵליּה  ִאיּת  ָעְלָמא  ּבְ י  ּדִ יק  ּדִ וּצַ

ורוּ  ֵדין  ָעְלָמא  ח  ּבְ ּכַ ׁשְ ּתִ וָהִכי  י.  ְדָאּתֵ ָעְלָמא  ּבְ ַחד  ָחא 
ַאְבָרָהם  ַיֲעקֹב,  ַיֲעקֹב  ה,  מׁשֶ ה  מׁשֶ יֵקי  ּדִ ּצַ ֻכְלהּו  ּבְ
ָלא   ָחק ּדְ ּצְ ר ִמּיִ ם. ּבַ ם ׁשֵ מּוֵאל, ׁשֵ מּוֵאל ׁשְ ַאְבָרָהם, ׁשְ
א   ֲעּתָ ׁשַ ּבְ ָחק  ִיּצְ ּדְ ִגין  ּבְ הּו.  ּבְ יב  ִדְכּתִ ָמה  ּכְ יּה  ּבֵ יב  ּתִ ּכְ

ִאּתְ  יּה  ּדְ ֲהַוּת ּבֵ יּה ּדְ ָמּתֵ ַקּת ִנׁשְ ָחא ָנּפְ י ַמְדּבְ ּבֵ ְקָרב ַעל ּגַ
רּוָך   ּבָ ַאְבָרָהם,  ּבְ יּה  ּבֵ ָמר  ִאּתְ ּדְ וֵכיָון  ָעְלָמא.  ַהאי  ּבְ
ִגין  י. ּבְ ָאּתֵ ָעְלָמא ּדְ יּה ּדְ ָמּתֵ יּה ִנׁשְ ַבּת ּבֵ ים ּתָ ּתִ ְמַחּיֵה ַהּמֵ

א ָלא ִיֵחד קּוְדׁשָ ח ּדְ ּכַ ׁשְ א ּתִ א   ּדָ ֵמיּה ֶאּלָ ִריָך הּוא ׁשְ ּבְ
ְקָרא  ָרַמז  א  ּדָ ְוַעל  ֵמּת  ּכְ ב  ַחׁשַ ִאּתְ ּדְ ִגין  ּבְ ָחק  ִיּצְ ַעל 

יו לֹא ַיֲאִמין וגו'. (איוב ז) וָאַמר ְקדֹוׁשָ  ֵהן ּבִ
Genesis 6:9 
“ � ֹנחַ ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבֹדֹרָתיו ֶאת ָהֱא�ִהים ִהְתַהּלֶ  ֹנַח ֹנחַ  ֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ” 
““These are the generations of Noah Noah was a righteous man, blameless in 
his generation. Noah walked with God.”” 
Noah is mentioned in the Torah with a double name, ‘Noah Noah’. Moses, 
Jacob, Abraham and Samuel the prophet were all mentioned with their name 
doubled, except for Isaac. The Zohar explains that the righteous people have 
two connected souls, one in this world and one for the world to come. Isaac is 
a special case because when his father, Abraham, sent his hand with the knife 
to kill him, the soul of this world left him and when the angel stopped Abraham 
from completing the act, Isaac received his soul of the world to come. 
Because of that event, his father was called “מחיה המתים” “resurrect the dead”. 
This is the second blessing of the silent prayer. The first one is for Abraham, 
Chessed. The Second if for Isaac, Gevurah, and the reference to the resurrection 
of the dead. 
The binding of Isaac was a process of controlling the left side with the Chessed 
of Abraham. Because of that, Isaac could bring a pure and complete child, 
Jacob, to the world. Jacob benefitted from the work of his father and 
grandfather and was able to form the third column and establish balance in 
the Tree of Life. 
His righteousness earned him the name Israel and becoming the seed of all 
Israelites. 
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ָהָיה  .14 ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ּתֹוְלדֹת,  ה  ֵאּלֶ ַאֵחר  ָבר  ּדָ
דֹרָֹתיו,   ִמים ָהָיה ּבְ ֲעַמִים. ּתָ ח אֹותֹו ּפַ ּבַ יק ׁשִ ַצּדִ
מֹו   ב ִלְכלּום, ּכְ דֹורֹות ֲאֵחִרים ֵאינֹו ֶנְחׁשָ ֲאָבל ּבְ

וִ  ּדָ ה ְודֹור  ל ַאְבָרָהם ְודֹור ֹמׁשֶ ָבר  ּדֹורֹו ׁשֶ ּדָ ד. 
ִעים,  ְרׁשָ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ דֹור  ּבְ ה  ָעׂשָ ֶמה  ְרֵאה  ַאֵחר, 
יִקים. ע''כ   ם ַצּדִ ּלָ ּכֻ דֹור ׁשֶ ַקל ָוחֶֹמר ִאּלּו ָהָיה ּבְ

 התוספתא

  

ח   .14 ּבַ ׁשַ יק  ּדִ ּצַ ֲהָוה  ּדְ ִגין  ּבְ ּתֹוְלדֹוּת  ה  ֵאּלֶ ַאֵחר  ָבר  ּדָ
יו דֹורֹוּתָ ּבְ ָהָיה  ִמים  ּתָ ִזְמִני.  ֵרי  ּתְ ָדִרין ֵליּה  ּבְ ֲאָבל   ,

מֹו ָדָרא ְדַאְבָרָהם וָדָרא  ב ִלְכלּום, ּכְ ַאֲחָרִנין ֵאינֹו ְנְחׁשַ
ָדָרא  ָבר ַאֵחר ָחֵמי ַמאי ָעַבד ּבְ ָדִוד. ּדָ ה וָדָרא ּדְ ְדמׁשֶ
ֻכְלהּו   ּדְ ָדָרא  ּבְ ָהָיה  ִאּלּו  ָוחֹוֶמר  ַקל  יִבים,  ַחּיָ ֻכְלהּו  ּדְ

יִקים: ּדִ   (עד כאן תוספתא)  ּצַ
ַתח, .15 ּפָ ֶאְלָעָזר  י  ֲחזּו   (תהלים מו) ַרּבִ ְלכּו 

סּוק   ָאֶרץ. ַהּפָ ּבָ ּמֹות  ם ׁשַ ר ׂשָ ִמְפֲעלֹות ה' ֲאׁשֶ
ֵאר, ּוֵבֲארּוהּו. ֲאָבל ְלכּו ֲחזּו, ַמה   ַהזֶּה ֲהֵרי ִנְתּבָ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲחזּו?  ה   (ישעיה כא) זֶּה  ָקׁשָ ָחזּות 
ַהקָּ  ׁשֶ יו  ַמֲעׂשָ ּבְ ִלי.  ד  ה  ֻהּגַ רּוְך הּוא עֹוׂשֶ ּבָ דֹוׁש 

ם   ר ׂשָ ה ְנבּוָאה ֶעְליֹוָנה ִלְבֵני ָאָדם. ֲאׁשֶ ּלָ ִמְתּגַ
ּמֹות   ם ּגֹוֵרם ַלּכֹל.   -ׁשַ ֵ ֲהֵרי ַהׁשּ אי, ׁשֶ מֹות ַוּדַ  ׁשֵ

  

ַתח .15 י ֶאְלָעָזר ּפָ (בדפוס  ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות (תהלים מו) ַרּבִ

ב) נח  לעיל  מ''ש  ועי'  אלקים,  ּמֹות   קרימונא  ׁשַ ם  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ ְיָי 
ָמר ְואּוְקמּוָה. ֲאָבל ְלכּו ֲחזּו,   ָאֶרץ. ַהאי ְקָרא ָהא ִאּתְ ּבָ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ה הּוַגד  (ישעיה כא) ַמאי ֲחזּו. ּכְ ָחזּות ָקׁשֶ
ִלי ְנבּוָאה  ִריְך הּוא ָעִביד, ִאְתּגְ א ּבְ קּוְדׁשָ עֹוָבדֹוי ּדְ ִלי. ּבְ

א ָאה ִלְבִני ָנׁשָ ָהא  ִעּלָ אי, ּדְ מֹות ַוּדַ ּמֹות, ׁשֵ ם ׁשַ ר ׂשָ . ֲאׁשֶ
א. ִרים ְלכֹּלָ ָמא ּגָ  ׁשְ

Psalms 46:9 
“ ָׂשם ַׁשּמֹות ָּבָאֶרץ-ֲאֶׁשר –ֲחזּו, ִמְפֲעלֹות ְיהָוה-ְלכּו ” 
“Come, behold the works of YHVH, how he has brought desolations (ַׁשּמֹות) on 
the earth.” 
According to the Zohar we should read the word ַׁשּמֹות as ֶׁשמֹות. Same letters with 
different meaning. 
The Zohar reveals to us that the visions and prophecies come to people 
according to the actions of God. When we see and understand the names of all 
that is in existence then we can see the work of God. 
In Genesis 2:19 we read the power given to us to speak and name everything 
around us. 
“ -ִּיְקָרא-ָהָאָדם, ִלְראֹות ַמה-עֹוף ַהָּׁשַמִים, ַוָּיֵבא ֶאל-ַחַּית ַהָּׂשֶדה ְוֵאת ָּכל-ָהֲאָדָמה, ָּכל-ַוִּיֶצר ְיהָוה ֱא�ִהים ִמן

לֹו ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַחָּיה, הּוא ְׁשמֹו-ֹו; ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיְקָראל ” 
“Now out of the ground YHVH God had formed every beast of the field and every 
bird of the heavens and brought them to the man to see what he would call 
them. And whatever the man called every living creature, that was its name.” 
Words are spiritual building blocks that manifest in this world. As we learn 
from this verse, God gave Adam and all of us the power to speak and form words 
to build our own world. The Book of Formations calls the Hebrew letters אבנים, 
‘stones’ and words are called תיבות, ‘Boxes, chests’. Every letter is a building 
block and every word is a vessel that carries specific Light and energy. 
Everything in existence has a name that defines its essence. Kabbalah uses the 
numerical value of each letter and word to reveal and explain its inner force. 
In Genesis 1:26 we read “ ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו, ְּבֶצֶלם ֱא�ִהים ָּבָרא ֹאתֹו: ָזָכר ּוְנֵקָבה, -ַוִּיְבָרא ֱא�ִהים ֶאת
 And God created man in his own image….” and in the next chapter”“ ”ָּבָרא ֹאָתם
(2:7) we read “ ָהֲאָדָמה, ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו, ִנְׁשַמת ַחִּיים; ַוְיִהי ָהָאָדם, -ָהָאָדם, ָעָפר ִמן-ַוִּייֶצר ְיהוָה ֱא�ִהים ֶאת
 ”.ְלֶנֶפׁש ַחָּיה
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“then YHVH God formed the man of dust from the ground and breathed into 
his nostrils the breath of life, and the man became a living creature.” 
In the first time, God ‘created’ man on the spiritual level with all of its potential, 
man and woman together. The second time God ‘formed’ man from the dust of 
the earth. 
We understand that the spiritual force must exist before the action on the lower 
and material level. 
The spiritual energy of the Hebrew letters existed even before the world was 
crated. We have the power to put them together and ‘form’ new energies. 
Your name is who you are. The word that you are use in your life determines 
the world around you as well as your future because the energy you bring out 
to the world will manifest eventually. 

מֹו ֹנַח ֵלאֹמר ֶזה ְוגֹו',  כָּ  .16 ְקָרא ֶאת ׁשְ תּוב ַויִּ
זֹו   א ֵלאֹמר  ֶאּלָ ֶזה?  ה  ְוָלּמָ אן ֵלאֹמר?  ּכָ ה  ָלּמָ
ְיַנֲחֵמנּו,  ֶזה  אן  ּכָ תּוב  ּכָ יק.  ַצּדִ ֶזה  ֶזה  ה.  ָ ָהִאׁשּ

ם ׁשָ לֹו.   (ישעיה כה) ְוָכתּוב  ינּו  ִקּוִ ה'  ֶזה 
ֹרשֶׁ  ּבָ ְרׁשּוִמים  ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵריֶהם  ל ַאׁשְ ׁשֶ ם 

ְוהּוא   ְרׁשּוִמים,  מֹו  ׁשְ ּבִ ִלְהיֹות  ֶלְך  ַהּמֶ חֹוֶתֶמת 
ָראּוי. ָאֶרץ ּכָ מֹות ּבָ ם ׁשֵ  ׂשָ

  

אי ָהָכא   .16 מֹו נַֹח ֵלאמֹר ֶזה ְוגו' ַאּמַ ְקָרא ֶאת ׁשְ ִתיב ַוּיִ ּכְ
א   ּדָ ֶזה  ָתא.  ִאּתְ א  ּדָ ֵלאמֹר  א  ֶאּלָ ֶזה.  אי  ְוַאּמַ ֵלאמֹר. 

ִתיב ָהָכא זֶ  יק. ּכְ ֶזה  (ישעיה כה) ה ְיַנֲחֵמנּו, ּוְכִתיב ָהָתםַצּדִ
ימּו   ְרׁשִ ּבִ יִמין  ִדְרׁשִ יַקָיא  ַצּדִ ִאּנּון  ִאין  ַזּכָ לֹו.  ינּו  ִקּוִ ְיָי 
ֵוי  יִמין ְוִאיהּו ׁשָ ֵמיּה ְרׁשִ ׁשְ א ְלֶמהֵוי ּבִ ְנָקא ְדַמְלּכָ ּפַ ְדגּוׁשְ

ְדָקא ְיאּות.  ַאְרָעא ּכְ ָמָהן ּבְ  ׁשְ
ְקָר  .17 תּוב ַויִּ ְקָרא ּכָ מֹו ֹנַח, ְוָכתּוב ַויִּ א ֶאת ׁשְ

ם   ׁשָ א  ֶאּלָ ֶאת?  ָכתּוב  לֹא  ה  ָלּמָ ַיֲעקֹב.  מֹו  ׁשְ
ַאֶחֶרת ה  ְרּגָ ה   [ד''א ַאַחת] ּדַ ְרּגָ ּדַ ְוָכאן 

[נ''א ֶאת, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ָוֶאְרֶאה ֶאת  ַאֶחֶרת,
תּוב ה'] ּכָ ָוֶאְרֶאה ֶאת ה'. ָוֶאְרֶאה ה'  (שם ו) ּכַ

ָכתּוב   ְקָרא לֹא  ַויִּ ֹנַח  ּבְ ְך  ּכָ ם  ּגַ ה',  ֶאת  א  ֶאּלָ
מֹו ַיֲעקֹב   ְקָרא ׁשְ מֹו ֹנַח. ַויִּ ּלֹו   -ֶאת ׁשְ ה ׁשֶ ְרּגָ ּדַ

ַיֲעקֹב.   לֹו  ָקְרָאה  ׁש  ַמּמָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
אן ֶאת   ִכיָנה  -ֲאָבל ּכָ ְ [נ''א  ְלַהְכִליל ֶאת ַהׁשּ

 . ֶׁשִהיא ַדְרָּגה ַאֶחֶרת ְלַמָּטה]

  

מֹו נַֹח. ּוְכִתיב, .17 ְקָרא ֶאת ׁשְ ִתיב ַוּיִ ְקָרא  (וישב קפו ב) ּכְ ַוּיִ
א  ְרּגָ ּדַ ָהָתם  א  ֶאּלָ ֶאת.  ִתיב  ּכְ ָלא  אי  ַאּמַ ַיֲעקֹב.  מֹו  ׁשְ

חדא) ַאֲחָרא אֹוֲחָרא. (ד''א  א  ְרּגָ ּדַ כמה  ְוָהָכא  את,  (נ''א 
יי) ואראה את  ִדְכִתיב, דאת אמר  ו) ּכְ ֶאת   (ישעיה  ָוֶאְרֶאה 

נַֹח   ּבְ ָהָכא  אּוף  ְיָי.  ֶאת  א  ֶאּלָ ִתיב  ּכְ ָלא  ְיָי  ָוֶאְרֶאה  ְיָי. 
יֵליּה,  ּדִ א  ְרּגָ ּדַ ַיֲעקֹב  מֹו  ׁשְ ְקָרא  ַוּיִ נַֹח.  מֹו  ׁשְ ְקָרא ֶאת  ַוּיִ
ׁש ָקָרא ֵליּה ַיֲעקֹב. ֲאָבל ָהָכא   ִריְך הּוא ַמּמָ א ּבְ קּוְדׁשָ

א.  ִכיְנּתָ ָלָלא ׁשְ  : (נ''א דהיא דרגא אחרא לתתא) ֶאת ְלִאְתּכְ

ְיהּוָדה   .18 י  ַרּבִ ְוגֹו'.  ֹנַח  ּתֹוְלדֹת  ה  ֵאּלֶ
ַתח, ּוַמְלֶוה  (תהלים קיב) ּפָ חֹוֵנן  ִאיׁש  טֹוב 

ִאיׁש   טֹוב  ט.  ּפָ ִמׁשְ ּבְ ָבָריו  ּדְ ל  ֶזה    -ְיַכְלּכֵ
מֹו  ּכְ טֹוב,  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

תּוב ּכָ ה' (שם קמה) ׁשֶ ַלּכֹל,   טֹוב 
ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה. ַלּכֹל ַהזֶּה   (שמות טו) ְוָכתּוב

ְואֹותֹו   ּלֹו,  ֶ ִמׁשּ לֹו  ֵאין  ׁשֶ ְלָמקֹום  ּוַמְלֶוה,  חֹוֵנן 
ט   ּפָ ִמׁשְ ּבְ ָבָריו  ּדְ ל  ְיַכְלּכֵ ּנּו.  ִמּמֶ ִנזֹּון    - ָמקֹום 

מֹו   ט, ּכְ ּפָ ִמׁשְ א ּבְ ֲהֵרי אֹותֹו ָדָבר לֹא ִנזֹּון ֶאּלָ ׁשֶ
ּנֱֶאמַ  ְמכֹון   (תהלים פט) ר ׁשֶ ט  ּפָ ּוִמׁשְ ֶצֶדק 
ְסֲאָך.   ּכִ

  

ַתח .18 ּפָ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ְוגו'.  נַֹח  ּתֹוְלדֹות  ה  (תהלים   ֵאּלֶ

ט. טֹוב  קיב) ּפָ ִמׁשְ ָבָריו ּבְ ל ּדְ טֹוב ִאיׁש חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְיַכְלּכֵ
ָמה   ּכְ טֹוב.  ִאְקֵרי  ּדְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ א  ּדָ ִאיׁש, 

ְכִתי ּוְכִתיב, (תהלים קמה) ב,ּדִ ַלּכֹל.  ה'  טו) טֹוב  ה'  (שמות 
ֵלית ֵליּה  ִאיׁש ִמְלָחָמה. ְלַהאי ּכֹל חֹוֵנן ּוַמְלֶוה. ְלֲאַתר ּדְ
ָבָריו  ּדְ ל  ְיַכְלּכֵ ָזן  ִאּתְ יּה  ִמּנֵ ֲאַתר  ְוַההּוא  יֵליּה.  ִמּדִ

פָּ  ִמׁשְ ּבְ א  ֶאּלָ ָזן  ִאּתְ ָלא  ָבר  ּדָ ַההּוא  ָהא  ּדְ ט,  ּפָ ִמׁשְ ט ּבְ
ַאּתְ ָאֵמר ָמה ּדְ ְסֶאָך. (תהלים פט) ּכְ ט ְמכֹון ּכִ ּפָ  ֶצֶדק ּוִמׁשְ

Genesis 5:29 
“ ָהֲאָדָמה, ֲאֶׁשר ֵאְרָרּה ְיהָוה-ְׁשמֹו ֹנַח, ֵלאֹמר: ֶזה ְיַנֲחֵמנּו ִמַּמֲעֵׂשנּו, ּוֵמִעְּצבֹון ָיֵדינּו, ִמן-ֶאת ַוִּיְקָרא ” 
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“and called his name Noah, saying, “Out of the ground that YHVH has cursed, 
this one shall bring us relief from our work and from the painful toil of our 
hands.”” 
Genesis 25:26 
“ ִׁשִּׁשים ָׁשָנה, ְּבֶלֶדת ֹאָתם-וִַּיְקָרא ְׁשמֹו, יֲַעֹקב; ְוִיְצָחק ֶּבן ֵכן ָיָצא ָאִחיו, ְוָידֹו ֹאֶחֶזת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו,-ְוַאֲחֵרי .” 
“Afterward his brother came out with his hand holding Esau’s heel, so his name 
was called Jacob. Isaac was sixty years old when she bore them.” 
The English translation cannot show or reveal the secrets of the difference in 
the naming of Noah and Jacob. The Zohar explains that the letters את in the 
naming of Noah connect him to the Shechina. Noah’s father named him with a 
prophecy that Noah’s future actions and connection to the ground. Noah’s 
connection and righteousness were related to the lower levels. 
Jacob was named with a connection to the higher level. He was named Jacob 
 Y that י of his brother and עקב because he was holding the heel יעקב . עקב
connected him to the highest spiritual levels. The Y י also puts Jacob spiritually 
before his brother, Esau. 
The Zohar also reveals to us that God puts the names in the mouth of the 
fathers. They become like prophets, revealing the future of the person through 
his name. 
This brings us back to the previous study and the verse from Psalms 46:9 
“ ָׂשם ַׁשּמֹות ָּבָאֶרץ-ֲאֶׁשר –ֲחזּו, ִמְפֲעלֹות ְיהָוה-ְלכּו ” 
“Come, behold the works of YHVH, how he has brought desolations (ַׁשּמֹות) on 
the earth.” 
It should be read as “Come, behold the works of YHVH, how he has brought 
names to the earth.” 
The end of paragraph 15 of Zohar Noah clearly states 
“ ְּדָהא ְׁשָמא ָּגִרים ְלֹכָּלאֲאֶׁשר ָׂשם ַׁשּמֹות, ֵׁשמֹות ַוַּדאי,  ” 
“the name is the cause of everything”. 

ִאיׁש   .19 טֹוב  ַאֵחר  ָבר  יק,   -ּדָ ַצּדִ ֶזה 
תּוב ּכָ ִרי   (ישעיה ג) ׁשֶ י ּפְ י טֹוב ּכִ יק ּכִ ִאְמרּו ַצּדִ

ֹנַח,   ֶזה  ָאַמר,  יֹוֵסי  י  ַרּבִ יֹאֵכלּו.  ַמַעְלֵליֶהם 
ַצּדִ  ִאיׁש  ֹנַח  תּוב  ּכָ ֶזה ׁשֶ ָאַמר,  ִיְצָחק  י  ַרּבִ יק. 

טֹוב,   ַתח  ּפָ ּבֹו  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהׁשּ ל  ׁשֶ ַבח  ֶ ַהׁשּ
תּוב ּכָ  טֹוב ְלהֹודֹות ַלה'.  (תהלים צב) ׁשֶ

  

ְכִתיב, .19 ּדִ יק  ַצּדִ א  ּדָ ִאיׁש,  טֹוב  ַאֵחר  ָבר  (ישעיה  ּדָ

י   ג) ִרי ַמַעְלֵליֶהם יֹאֵכלּו. ַרּבִ י ּפְ י טֹוב ּכִ יק ּכִ ִאְמרּו ַצּדִ
י ִיְצָחק ָאַמר  יק. ַרּבִ ְכִתיב נַֹח ִאיׁש ַצּדִ א נַֹח ּדִ יֹוֵסי ָאַמר ּדָ

ְכִתיב, ּדִ טֹוב,  ַתח  ּפָ ֵביּה  ּדְ ת,  ּבָ ׁשַ ּדְ ָבָחא  ׁשְ א  (תהלים   ּדָ

 טֹוב ְלהֹודֹות ַלה'.  צב)
י ִחיָּיא ָאמַ  .20 ם ָאְמרּו ַרּבִ ר, ַהּכֹל ֶאָחד, ְוֻכּלָ

עֹוָלם.   ּבָ תֹוָלדֹות  ה  עֹוׂשֶ ְוֶזה  ֶאָחד.  ָבר  ּדָ
מֹות  ִנׁשְ ֵאּלּו  ֵהם?  ִמי  ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ּתֹוָלדֹות 
רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ִרי ַמֲעׂשֵ ֵהם ּפְ יִקים ׁשֶ ּדִ  ַהּצַ

  
ה חָ  .20 א ַחד ְוֻכְלהּו ִמּלָ יא ָאַמר ּכֹּלָ י ִחּיָ ָדא ָאְמרּו. ַרּבִ

ָמאן  ָעְלָמא  ּדְ ּתֹוְלדֹות  ָעְלָמא.  ּבְ ּתֹוְלדֹות  ָעִביד  ְוָדא 
עֹוָבדֹוי   ּדְ א  ִאיּבָ ִאּנּון  ּדְ יַקָיא  ַצּדִ ּדְ ַמְתהֹון  ִנׁשְ ין  ִאּלֵ ִאּנּון. 

ִריְך הּוא. א ּבְ קּוְדׁשָ  ּדְ
רּוְך   .21 דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְמעֹון ָאַמר, ּבְ י ׁשִ ַרּבִ

ִמְתַעטֵּ  ִמְלַמְעָלה  הּוא  ר  ִמְתַעּטֵ ַעְטרֹוָתיו,  ּבְ ר 
ַהּכֹל.   עֶֹמק  ּלְ ׁשֶ קֹום  ִמּמָ ִמְלַמְעָלה  ה,  ַמּטָ ּוִמּלְ
יִקים.  ּדִ ַהּצַ מֹות  ִנׁשְ ּבְ ה?  ּמֶ ּבַ ה  ַמּטָ ִמּלְ ר  ִמְתַעּטֵ

  
הּוא  .21 ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ָאַמר  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ

ֵמֵעיָלא  א.  ּתָ ּוִמּתַ ֵמֵעיָלא  ר  ִמְתַעּטֵ ִעְטרֹוי,  ּבְ ר  ִמְתַעּטֵ
בַּ  א  ּתָ ִמּתַ ר  ִמְתַעּטֵ א.  ְדכֹּלָ ֲעִמיָקא  ּדְ ה.  ֵמֲאַתר  ּמֶ
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ה, ְוִנְכָלל  ַמּטָ ים ִמְלַמְעָלה ּוִמּלְ ְוָאז נֹוָסִפים ַחיִּ
ָדִד  ַהּצְ ל  ִמּכָ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵאר  ְמקֹום  ְוַהּבְ ים, 

ָלם, ְוָאז נֹוֵתן ַלּכֹל.  את ְוַהיָּם ִנׁשְ  ִמְתַמּלֵ
ֵמֵעיָלא  ים  ַחּיִ ִאּתֹוַסף  ֵדין  ּכְ יַקָיא.  ַצּדִ ּדְ ַמְתהֹון  ִנׁשְ ּבְ
ּוֵביָרא  ִסְטִרין  ל  ִמּכָ א  ׁשָ ַמְקּדְ ֲאַתר  ִליל  ְוִאְתּכְ א.  ּתָ ּוִמּתַ

א.  ִלים, ּוְכֵדין ָיַהב ְלכֹּלָ ּתְ א ִאׁשְ  ִאְתַמְלָייא ְוַיּמָ
Isaiah 3:10 
“ י ַמַעְלֵליֶהם, יֹאֵכלּוְפִר -טֹוב: ִּכי-ִאְמרּו ַצִּדיק, ִּכי .” 
“Say to the righteous that it is good, For they will eat the fruit of their actions.” 
Noah was righteous. Righteousness is the aspect of Yessod of Zeir Anpin that 
brings sustenance to Malchut. 
The Zohar connects righteousness to the Shabbat when we receive the higher 
Light that is the purpose of the final correction of the world. 
Psalms 92:2 
 ”טֹוב, ְלֹהדֹות ַליהָוה; ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמ� ֶעְליֹון“
“good, giving thanks to YHVH, and to sing praises to the supernal (highest) 
name” 
This Psalms, that is included in every Shabbat prayer, connects us to the Light 
of the Shabbat. Rabbi Ashlag quotes Tikunei Zohar 19 and explains that before 
the end of the Tikkun the Light we receive is given to us as ‘borrowed’ Light. 
That means that connecting to Shabbat can give us Light even if we don’t have 
the vessel for it. If we ‘borrow’ without ‘earning’ then our balance sheet at the 
end of the Tikkun will show debts. 
That is why it is important to earn everything in this world. We may buy our 
food with our hard-earned money but the energy of the Light in it should be 
earned with proper blessing and appreciation. 
Because of the first, sin, we need to work to earn the Light. We should prepare 
and expand our vessel during the week so we can earn and receive a greater 
Light on Shabbat. 
Our sages taught us: “Whoever does the work before Shabbat, eats on 
Shabbat”. “מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת” 
The Sefira of Yessod is the funnel of the Light to the world and when we act 
with righteousness then we open the gate of sustenance (spiritual and material) 
to our lives. 
With this study, we can now understand the verse from Ezekiel 46:1 
“ י ְיהִוה, ַׁשַער ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית ַהֹּפֶנה ָקִדים, ִיְהֶיה ָסגּור ֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה; ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ָאַמר, ֲאֹדנָ -ֹּכה
 ”ִיָּפֵתַח, ּוְביֹום ַהֹחֶדׁש ִיָּפֵתחַ 
“Thus says YHVH GOD, “The gate of the inner court facing east shall be shut 
the six working days; but it shall be opened on the sabbath day and opened on 
the day of the new moon” 
Recommended video on Tzedakah and Righteousness (previously published) 
  

תּוב .22 ִמּבֹוֶרָך   (משלי ה) ּכָ ַמִים  ֵתה  ׁשְ
ה ָלּמָ ֵאֶרָך.  ּבְ ִמּתֹוְך    ּבֹוֶרךָ  [ָּכאן] ְונֹוְזִלים 

לֹא   ּבֹור  ֲהֵרי  ׁשֶ ֵאֶרָך?  ּבְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ
ֵאר   ּבְ נֹוֵבַע.  ֵאינֹו  ׁשֶ ֵריק  א  ֶאּלָ ַמִים    -ִנְקָרא 

  
ִתיב, .22 ה) ּכְ ִמּתֹוְך  (משלי  ְונֹוְזִלים  ִמּבֹוְרָך  ַמִים  ֵתה  ׁשְ

אי ַאּמַ ֵאְרָך.  ֵאְרָך.   (הכא) ּבְ ּבְ ּוְלָבַתר  ַקְדִמיָתא  ּבְ ּבֹוְרָך 
ָלא ְנִביעַ  א ֵריַקְנָיא ּדְ ָהא ּבֹור ָלא ִאְקֵרי ֶאּלָ ֵאר ַמִיין ּדְ . ּבְ

ֲאַתר  א  ֶאּלָ הּוא.  ַחד  ֲאַתר  ּכָֹלא  א  ֶאּלָ ָנְבִעין.  ּדְ
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א   א ַהּכֹל ָמקֹום ֶאָחד הּוא. ֶאּלָ ּנֹוְבִעים? ֶאּלָ ׁשֶ
ים ָהֲעִניִּ ֲאחּוִזים ּבֹו ִנְקָרא  [נ''א ֶׁשָהֹעִני] ָמקֹום ׁשֶ

 ֶ ִמׁשּ לֹו  ֵאין  ׁשֶ ּנֹוְתִנים  ּבֹור,  ֶ ׁשּ ַמה  א  ֶאּלָ ּלֹו 
ֶל''ת.   ְלתֹוכֹו, ּוִמיהּו? ּדָ

ֵני ִמְסּכְ ֵלית   (נ''א דמסכנותא) ּדְ יּה ִאְקֵרי ּבֹור. ּדְ ֲאִחיָדן ּבֵ
ִאיהּו  ּוַמאן  יּה.  ַגּוֵ ּבְ ַיֲהִבין  ּדְ ַמה  א  ֶאּלָ יֵליּה  ִמּדִ ֵליּה 

 דלי''ת. 

נֹוֵבַע  .23 הּוא  ׁשֶ ְבֵאר  ה  ַנֲעׂשֶ ְך  ּכָ ַאַחר 
ּוִמיהּו?   [ֶׁשִּמְתַמֵּלא] ּוָמֵלא ָדִדים,  ַהּצְ ל  ִמּכָ

את ִמְלַמְעָלה ְונֹובַ  ה.  ֵה''א. ִמְתַמּלֵ ַמּטָ ַעת ִמּלְ
ְונֹוַבַעת  ָאַמְרנּו,  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמְלַמְעָלה  את  ִמְתַמּלֵ

יִקים.  ּדִ מֹות ַהּצַ ׁשְ ה ִמּנִ ַמּטָ  ִמּלְ
  

ּוַמְלָיא .23 ְנִביַע  ִאיהּו  ּדְ ֵאר  ּבְ ִאְתֲעִביד  (ד''א   ְלָבַתר 

ל ִסְטִרין. ּוָמאן ִאיהּו ה''א. ִאְתַמְלָייא ֵמֵעיָלא  דמליא) ִמּכָ
ִמ  ּוְנִביַע ּוְנִביַע  ְדֲאָמָרן.  ָמה  ּכְ ֵמֵעיָלא  ִאְתַמְלָייא  א.  ּתָ ּתַ

יַקָיא.  ַצּדִ ַמְתהֹון ּדְ ׁשְ א ִמּנִ ּתָ  ִמּתַ
ֵתה ַמִים ִמּבֹוֶרָך   .24 ָבר ַאֵחר, ׁשְ ִוד    -ּדָ ֶזה ּדָ

ּבוֹ  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶלְך,  ֵקִני  ב כג)-(שמואל ַהּמֶ ַיׁשְ ִמי 
ית ֶלֶחם. ְונֹוְזִלים   ה ַאְבָרָהם.  זֶ   -ַמִים ִמּבֹאר ּבֵ

ֵאֶרָך    -ִמּתֹוְך   ֶאְמַצע. ּבְ הּוא ּבָ   - ֶזה ַיֲעקֹב, ׁשֶ
סּוק  ּפָ ים. ֲהֵרי ּבַ ֵאר ַמִים ַחיִּ ְקָרא ּבְ ּנִ ֶזה ִיְצָחק, ׁשֶ
ָהֶעְליֹוָנה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָבה  ְרּכָ ַהּמֶ ִנְמֵצאת  ַהזֶּה 
ִמי  יֵׁש  ם.  ִעּמָ ר  ִהְתַחּבֵ ֶלְך  ַהּמֶ ְוָדִוד  ֵמָהָאבֹות. 

יֹּאמַ  ְונֹוְזִלים  ׁשֶ ִמּתֹוְך    -ר,  ִיְצָחק.  ֶזה   -ֶזה 
ֵאֶרָך   ּבְ ֶאְמַצע.  ּבָ הּוא  ׁשֶ ה,  ַאֲהֹרן,    -ֹמׁשֶ ֶזה 

ֶלְך  ַהּמֶ ְוָדִוד  ים,  ַחיִּ ַמִים  ֵאר  ּבְ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ
ֶהם. ר ִעּמָ ִהְתַחּבֵ  ׁשֶ

  

א   .24 ַמְלּכָ ִוד  ּדָ א  ּדָ ִמּבֹוְרָך,  ַמִים  ֵתה  ׁשְ ַאֵחר  ָבר  ּדָ
יהּ  ְכִתיב ּבֵ ית ֶלֶחם.  (שמואל ב כג) ּדִ ֵקִני ַמִים ִמּבֹור ּבֵ ִמי ַיׁשְ

ה   מֹׁשֶ א  ּדָ ִמּתֹוְך  ִיְצָחק.  א  ּדָ ְונֹוְזִלים  ֵייַמר,  ּדְ ָמאן  ִאית 
ִאְתְק  ּדְ ַאֲהרֹן  א  ּדָ ֵאְרָך  ּבְ ֶאְמָצִעיָתא.  ּבְ ֵאר ְדִאיהּו  ּבְ ֵרי 

א   ר ִעְמהֹון. ְונֹוְזִלים ּדָ ִאְתַחּבַ א ּדְ ִוד ַמְלּכָ ְוּדָ ים.  ַמִים ַחּיִ
ֵאְרָך   ֶאְמָצִעיָתא. ּבְ ִאיהּו ּבְ א ַיֲעקֹב ּדְ ַאְבָרָהם. ִמּתֹוְך, ּדָ
ְקָרא  ַהאי  ּבְ ָהא  ים.  ַחּיִ ַמִים  ֵאר  ּבְ ִאְקֵרי  ּדְ ִיְצָחק  א  ּדָ

א ִעלָּ  יׁשָ ַכח ְרִתיָכא ַקּדִ ּתְ א  ִאׁשְ ָאה ֵמֲאָבָהן. ְוָדִוד ַמְלּכָ
ר ִעְמהֹון.  ִאְתַחּבַ

Proverb 5:15 
“ ַמִים ִמּבֹוֶר�; ְוֹנְזִלים, ִמּתֹו� ְּבֵאֶר�-ְׁשֵתה .” 
“Drink water from your own cistern And fresh water from your own well.” 
The Zohar explains this verse, telling us that the first water source in the verse 
implies static and empty vessel. The second source is a well that is a place 
where water keeps coming from a spring. 
Both places represent a vessel and female aspect. The first one is poor because 
it doesn’t have a connection to Zeir Anpin, meaning flowing Light. 
The second is a vessel with unification with Zeir Anpin that fills up the vessel. 
This explanation represents the process that we go through to receive the Light. 
Without proper vessel and unification to the upper levels, we can not have the 
‘water’ of life that we need in the world of Malchut. 
The righteous people, Tzadikim, with their prayers, meditations and 
unifications have a constant connection to Zeir Anpin and draw Light like 
spring water and a well that always brings water. 
We have a free app for iOS and Android devices (Links to apps below). It lists 
for you the death anniversary of great Tzadikim. Study the Tzadik and light a 
candle to make a connection and benefit from the Light they revealed in the 
world. 
Studying with tzadikim and supporting them, allow you to ‘drink’ from their 
‘well’. The Zohar and the study of Zohar bring the aspect of unification with 
upper levels. 
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The Daily Zohar helps us in drawing light through the study of the Zohar. With 
every study, we dig a new well of ‘water’ to wash and nourish our souls and 
lives. 

ר   .25 ֲאׁשֶ א ּכַ ֵקָבה ַלזָָּכר ֵאיָנּה ֶאּלָ ׁשּוַקת ַהּנְ ּתְ
ִים  ַהּמַ ֶנֶגד  ּכְ ַמִים  ְוׁשֹוֶפֶכת  רּוַח  ּה  ּבָ ִנְכֶנֶסת 
לֹא   ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ְך  ּכָ ים.  ָכִריִּ ַהזְּ ָהֶעְליֹוִנים 

דֹושׁ ְמעֹוֶר  ַלּקָ ּתֹוְקקּות  ִהׁשְ רּוךְ -ֶרת  הּוא -ּבָ
ְוָאז  תֹוָכּה,  ּבְ ְכָנִסים  ּנִ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ רּוַח  ּבְ א  ֶאּלָ
ְוַהּכֹל  ַהזָָּכר.  ֵמי  ֶנֶגד  ּכְ ִמּתֹוָכּה  ַמִים  נֹוְבִעים 

ַאַחת ְתׁשּוָקה  ה  ּור  [ַוֲאגָֻּדה ַאַחת] ַנֲעׂשֶ ְוִקׁשּ
ַהּכֹל ל  ׁשֶ ָרצֹון  ְוֶזהּו  דֹוׁש   ֶאָחד.  ַהּקָ ׁשֶ יּּול  ְוַהּטִ

יִקים.  ּדִ מֹות ַהּצַ רּוְך הּוא ְמַטיֵּל ִעם ִנׁשְ  ּבָ

  

א   .25 ֶאּלָ ִאיהּו  ָלאו  ְדכּוָרא  י  ְלַגּבֵ נּוְקָבא  ּדְ א  יאּוְבּתָ ּתִ
ִאין   ין ִעּלָ יא ְלִקְבָלא ַמּיִ ת ַמּיָ ּדַ יל רּוָחא ָבּה ְוַאׁשְ ד ֲעּיִ ּכַ

ָר  ֶנֶסת ִיׂשְ ְך ּכְ כּוִרין. ּכָ י ּדְ א ְלַגּבֵ יאּוְבּתָ ֵאל ָלא ִאְתָעַרת ּתִ
ָעאִלין   ּדְ יַקָיא  ְדַצּדִ רּוָחא  ּבְ א  ֶאּלָ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ְדכּוָרא.  ין ּדִ וּה ְלִקְבָלא ַמּיִ ּוָ יא ִמּגַ וּה. ּוְכֵדין ָנְבִעין ַמּיָ ַגּוָ ּבְ

ָחָדא א  יאּוְבּתָ ּתִ ִאְתֲעִביד  א  וצבורא  ְוכֹּלָ (ס''א 
ַרֲעָוא  חדא) הּוא  ְוָדא  ָחָדא.  ּוָרא  ְוִקׁשּ ָחָדא  ּוְצרֹוָרא 

ַמְתהֹון  ִנׁשְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ יל קּוְדׁשָ ְמַטּיֵ א ְוִטּיּוָלא ּדִ כֹּלָ ּדְ
יַקָייא.  ַצּדִ  ּדְ

ן ָהֵעֶדן לֹא  .26 ל אֹוָתן ּתֹוְלדֹות ּגַ ּבֹא ְרֵאה, ּכָ
ַהזֹּו  ָבה  ּתֵ ּבַ ְכָנס  ּנִ ׁשֶ ּכְ א  ֶאּלָ יק  ּדִ ִמּצַ יֹוְצִאים 
ְך  ּכָ ְוַאַחר  ּה,  ּבָ נּוִזים  ּגְ ְוַהּכֹל  ֶאָחד,  ִחּבּור  ּבְ
לֹא  יק  ַצּדִ ִאיׁש  ֹנַח  אן  ּכָ ם  ּגַ ה.  ּנָ ִמּמֶ יֹוְצִאים 

בָּ  ִלְפרֹות  תֹוָלדֹות  ְכַנס  הֹוִציא  ּנִ ׁשֶ ַעד  עֹוָלם 
ּה,   ּבָ ְגנּוִזים  ְוָהיּו  ּה  ּבָ ַהּכֹל  סּו  ּנְ ְוִהְתּכַ ָבה,  ּתֵ ּבַ
עֹוָלם  ּבָ ִלְפרֹות  ה  ּנָ ִמּמֶ ָיְצאּו  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ִמּתֹוְך   יְָּצאּו  ׁשֶ ְוִאְלָמֵלא  ָאֶרץ.  ּבָ ּוְלִהְתַקיֵּם 

מּו ָבעֹוָלם.  ָבה, לֹא ִהְתַקיְּ  ַהּתֵ

  

ל .26 א ֲחֵזי, ּכָ ָנְפִקין   ּתָ א ְדֵעֶדן ָלא  ִגְנּתָ ּדְ ִאּנּון ּתֹוְלדֹות 
ָחָדא.   ִחּבּוָרא  ּבְ יָבה  ּתֵ ַהאי  ּבְ יל  ֲעּיִ ד  ּכַ א  ֶאּלָ יק.  ּדִ ִמּצַ
ּה. ּוְלָבַתר ִמיָנּה ָנְפִקין. אּוף ָהָכא נַֹח ִאיׁש   ִניִזין ּבָ א ּגְ ְוכֹּלָ

ּדְ  ַעד  ָעְלָמא  ּבְ ְלִמְפֵרי  ּתֹוְלדֹות  יק  ַאּפִ ָלא  יק  ָעאל ַצּדִ
ּה   ּה. ּוְלָבַתר ִמּנָ ּה ְוֲהוּו ְגִניִזין ּבָ א ּבָ ַנׁש ּכֹּלָ יָבה ְוִאְתּכְ ַלּתֵ
ְוִאְלָמֵלא  ַאְרָעא.  ּבְ ּוְלִאְתָקְייָמא  ָעְלָמא  ּבְ ְלִמְפֵרי  ָנְפקּו 

ָעְלָמא.  ימּו ּבְ יָבה ָלא ִאְתַקּיְ ָנְפקּו ִמּגֹו ּתֵ  ּדְ
The desire of the female for the male is expressed only when the Light of the 
male at the level of Ruach enters the female. The female releases female waters 
against the upper waters of the male. 
The desire of the Shechina in Malchut for the Light of the Endless is awakened 
when the Tzadikim make connections at the soul level of Ruach. Malchut then 
releases waters against the male waters. The Light and the Shechina in Malchut 
come together, becoming one desire, fulfilling the will of the Holy One Blessed 
be He. 
Female waters are called ‘Mayin Nukvin’. They represent the desire of the vessel 
for the Light with the aspect of Chassadim. It makes the vessel ready for the 
great Light. The male waters are called ‘Mayin Duchrin’ and it’s like having a 
sperm of a male entering the egg in the womb of the female. Only then the Light 
comes in and brings life into the vessel. Water represents sharing and desire 
for balance. 
The unification of man and woman is a higher-level process of revealing and 
drawing Light. In preparation, the man and woman should raise the desire 
using a spiritual connection to draw the aspect of Ruach and righteousness. 
The seeds that the man shoots into the womb carry Chassadim. The woman 
should be ready and welcome the man and prepare the vessel for the Light that 
will come into the vessel during the unification. 
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The man should meditate to transfer to the woman the Light at the level of 
Ruach. This is especially strong at the first unification of a bride and groom, at 
the night of their wedding. The process of Kiddushin (Seven blessings under a 
Chuppah) elevates the man and merits him the soul level of Ruach. The bride 
should have purified herself in a Mikveh in preparation for the highest level of 
unification of their lives. 
The Mikveh is a body of water that consists of lower waters (regular water) and 
upper waters, which are rain waters gathered into a special storage vessel, 
called ‘otzar’, which means ‘treasure’. These waters should reach the vessel 
without the handling of people that would influence negative consciousness. 

ַמְעָלה  ְוהַ  .27 ּלְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָבה   -ּכֹל  ּתֵ ִמּתֹוְך 
ה,  ָבה יֹוְצִאים ְלַמּטָ יֹוְצִאים ְלַמְעָלה, ִמּתֹוְך ּתֵ

מֹו ֶזה. ּכְ ְוָכאן ִהְתַקיֵּם ָהעֹוָלם ְולֹא   [ִמּתֹו�] ֶזה 
תּוב ְונֹוְזִלים ִמּתֹוְך  ְך ּכָ ּום ּכָ ׁשּ ּמִ ִמּקֶֹדם ָלֶזה, ׁשֶ

ֵאֶרָך, ְוָכתּוב ַויֹּוֶלד  ה ָבִנים.ּבְ לֹׁשָ  ֹנַח ׁשְ
  

יָבה ָנְפֵקי ְלֵעיָלא. ִמּגֹו  .27 ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ִמּגֹו ּתֵ א ּכְ ְוכֹּלָ
א. ַגְווָנא ּדָ א ּכְ א. ּדָ יָבה ָנְפֵקי ְלַתּתָ ים  (מגו) ּתֵ ְוָהָכא ִאְתְקּיַ

ְונֹוְזִלים   ִתיב  ּכְ ָכְך  ְבִגיֵני  ּדִ ָנא.  ּדְ ְדַמת  ִמּקַ ְוָלא  ָעְלָמא 
ָבִניםִמּתֹוְך   ה  לׁשָ ׁשְ נַֹח  ַוּיֹוֶלד  ּוְכִתיב  ֵאְרָך.  רבי   ּבְ (אמר 

 : יהודה וגו' ככתוב בדף סב א)
י   .28 ֵחת ָהָאֶרץ ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים. ָאַמר ַרּבִ ָ ׁשּ ַוּתִ

ה  ָלּמָ ָהָאֶרץ,  ֵחת  ָ ׁשּ ַוּתִ תּוב  ּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְיהּוָדה, 
ֲחָטאֵ  ָעׂשּו  ׁשֶ יָון  ּכֵ א  ֶאּלָ ָהֱאלִֹהים?  יֶהם ִלְפֵני 

תּוב ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים.  ָגלּוי ְלֵעיֵני ַהּכֹל, ָאז ּכָ  ּבְ
  

ְיהּוָדה   .28 י  ַרּבִ ָאַמר  ָהֱאלִֹהים.  ִלְפֵני  ָהָאֶרץ  ֵחת  ָ ׁשּ ַוּתִ
א   אי ִלְפִני ָהֱאלִֹהים. ֶאּלָ ֵחת ָהָאֶרץ ַאּמַ ָ ׁשּ ְכִתיב ַוּתִ יָון ּדִ ּכֵ

לְ  ָיא  ּלְ ִאְתּגַ ּבְ חֹוֵביהֹון  ֲעָבדּו  ּדְ יָון  ֵדין  ּכֵ ּכְ א  כֹּלָ ּדְ ֵעיֵניהֹון 
ִתיב.   ִלְפֵני ָהֱאלִהים ּכְ

ָהפּוְך.   .29 י  ָאַמְרּתִ ֲאִני  ָאַמר,  יֹוֵסי  י  ַרּבִ
ָהֱאלִֹהים   ִלְפֵני  ָהָאֶרץ  ֵחת  ָ ׁשּ ַהְתָחָלה    -ַוּתִ ּבַ

ָגלּוי. ִלְפֵני   ים ּבְ ּלֹא ָהיּו עֹוׂשִ ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים, ׁשֶ
ּוְלַבּסֹוף   ָאָדם.  ֵני  ּבְ ִלְפֵני  ְולֹא  ָעׂשּו  ָהֱאלִֹהים 

תּוב   ּכָ ֵלא ָהָאֶרץ ָחָמס, ָעׂשּו ְבָגלּוי. ֶזהּו ׁשֶ ּמָ ַוּתִ
ּלֹא ָהָיה ְבָגלּוי,  ָכל ָהָאֶרץ ׁשֶ ּלֹא ָהָיה ָמקֹום ּבְ ׁשֶ

ֵני ְגָוִנים. ׁשְ סּוק ּבִ ְך ָאַמר ַהּפָ  ּוִבְגַלל ּכָ

  

ֵחת ָהָאֶרץ  .29 ָ ׁשּ י יֹוֵסי ָאַמר ֲאָנא ִאְפָכא ֲאָמִרית. ַוּתִ ַרּבִ
ֲהוּו  ָלא  ּדְ ָהֱאלִֹהים  ִלְפֵני  ַקְדִמיָתא  ּבְ ָהֱאלִֹהים.  ִלְפִני 
ֵני   ּבְ ִלְפֵני  ְוָלא  ֲעָבדּו  ָהֱאלִהים  ִלְפֵני  ָייא.  ּלְ ִאְתּגַ ּבְ ָעְבֵדי 

ה ֲהָדא  ָיא  ּלְ ִאְתּגַ ּבְ ֲעָבדּו  ּוְלַבסֹוף  א.  ִדְכִתיב  ְנׁשָ ּוא 
ָלא   ָכל ַאְרָעא ּדְ ָלא ֲהָוה ֲאַתר ּבְ ֵלא ָהָאֶרץ ָחָמס. ּדְ ּמָ ַוּתִ

ְווֵני ָאַמר ְקָרא. ְתֵרי ּגַ ְך ּבִ ָיא. ּוְבִגין ּכָ ּלְ ִאְתּגַ  ֲהָוה ּבְ
Genesis 6:12 
 ”.ַוִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ, ִלְפֵני ָהֱא�ִהים; ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ, ָחָמס“
“Now the earth was corrupt in God’s sight, and the earth was filled with 
violence.” 
The Zohar explains that at first the people’s sins were in God’s sight, meaning 
that their actions were hidden from the public, and only God could see their 
sins. 
Then ends with ‘and the earth was filled with violence’ meaning that all their 
sins were visible. 
The Zohar teaches us that corruption of the energy that supports our world 
begins when we make sins on the spiritual level. People can not see what kind 
of consciousness we have and if we do everything that’s needed to support our 
communities and the world. 
Many people come to services to get the energy for themselves, forgetting that 
a vessel with selfish desires will only have greater lacks and greater unfulfilled 
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desires. People ‘lie’ about giving back to the Light using the action of the tithe. 
It helps remove the aspect of death from a person’s life. Not giving proper tithe 
allows the energy of death to grow in people’s lives. Looking with evil eye on 
people around us may not be visible to others but the effect is definitely negative 
and visible. All those sins corrupt the spiritual system and the process that 
manifests blessings on earth. 

ה ּתֹוְלדֹת ֹנַח   .30 א ָאַמר, ִמיֹּום   -ֵאּלֶ י ַאּבָ ַרּבִ
ָעַבר ָאָדם ַעל ִמְצַות ִרּבֹונוֹ  ֵני ָהָאָדם ׁשֶ ל ּבְ , ּכָ

ְולֹא   ָהָאָדם.  ֵני  ּבְ ִנְקְראּו  ְך  ּכָ ַאַחר  ּנֹוְלדּו  ׁשֶ
ל  נֹו ׁשֶ ָאַמר ּבְ מֹו ׁשֶ א ּכְ ְך, ֶאּלָ ַבח ִנְקְראּו ּכָ ְלׁשֶ

ָעַבר ַעל ִמְצַות ִרּבֹונֹו.   אֹותֹו ׁשֶ
  

ֲעַבר   .30 ּדְ ִמּיֹוָמא  ָאַמר  א  ַאּבָ י  ַרּבִ נַֹח.  ּתֹוְלדֹות  ה  ֵאּלֶ
עַ  ידּו  ָאָדם  ִאְתַיּלִ ּדְ ָעְלָמא  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ָמֵריּה  ּדְ קּוָדא  ּפְ ל 

ָהִכי.   ִאְקרּון  ָבָחא  ִלׁשְ ְוָלא  ָהָאָדם.  ֵני  ּבְ ִאְקרּון  ְלָבַתר 
קּוָדא   ּפְ ַעל  ֲעַבר  ּדְ ַההּוא  ּדְ נֹוי  ּבְ ָאַמר  ּדְ ַמאן  ּכְ א  ֶאּלָ

 ְדָמֵריּה.
ֵני ָהעֹוָלם עַ  .31 א ֹנַח, ִנְקְראּו ּבְ ּבָ יָון ׁשֶ ם ּכֵ ל ׁשֵ

עֹוָלם.   ּבָ ֶהֱעִמיָדם  ׁשֶ ַבח.  ְלׁשֶ ֹנַח  ּתֹוְלדֹת  ֹנַח. 
ֶהֱעִביָרם ֵמָהעֹוָלם ְוָגַרם  ְולֹא תֹוְלדֹות ָאָדם ׁשֶ

ם.   ָמֶות ְלֻכּלָ
  

נַֹח.   .31 ֵמיּה ּדְ ֵני ָעְלָמא ַעל ׁשְ ָאָתא נַֹח, ִאְקרּון ּבְ יָון ּדְ ּכֵ
ָעְלָמא. ְוָלא ּתֹוְלדֹות   ָקִאים לֹון ּבְ ְבָחא. ּדְ ּתֹוְלדֹות נַֹח ְלׁשִ

ַאֲעבּור לֹון ֵמָעְלָמא ְוָגִרים מֹוָתא ְלֻכְלהּו. ָאָדם ּדְ  ּדְ

תוּ  .32 ּכָ ֲהֵרי  ְך,  ּכָ ִאם  יֹוֵסי,  י  ַרּבִ לֹו  ב ָאַמר 
ְוֶאת   ָהִעיר  ֶאת  ִלְראֹות  ה'  ַויֵֶּרד  ְך,  ּכָ ַאַחר 
ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ָהָאָדם.  ֵני  ּבְ נּו  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ל  ְגּדָ ַהּמִ
ּום  ִמׁשּ לֹו,  ָאַמר  ֹנַח.  ֵני  ּבְ ָכתּוב  ְולֹא  תּוב,  ּכָ

ָאָדם ִלְפֵני ִרּבֹונֹו, טֹוב לֹו  [ֶׁשָחָטא ד''א ָחָטא] ׁשֶ
ב   ּלֹא ִנְבָרא ְולֹא ִיְכּתֹ סּוק ֶזה.ׁשֶ תּוב ּפָ  ָעָליו ַהּכָ

  

ֶרד   .32 ִתיב ְלָבַתר ַוּיֵ י יֹוֵסי, ִאי ָהִכי, ָהא ּכְ ָאַמר ֵליּה ַרּבִ
ִני ָהָאָדם.  נּו ּבְ ר ּבָ ל ֲאׁשֶ ְגּדָ ְיָי ִלְראֹות ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ַהּמִ
ִגין  ּבְ ֵליּה  ָאַמר  נַֹח.  ֵני  ּבְ ִתיב  ּכְ ְוָלא  ִתיב  ּכְ ָהָאָדם  ֵני  ּבְ

ָאָדם ָלא ִאְבֵרי  דחטא ד''א חטא)( ּדְ י ָמֵריּה ַטב ֵליּה ּדְ ַקּמֵ
 ְוָלא ִיְכּתֹוב ֲעֵליּה ַהאי ְקָרא.

Genesis 6:9 
“ ֹנחַ -ָהֱא�ִהים, ִהְתַהֶּל�-ֹנַח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה, ְּבֹדֹרָתיו: ֶאת–ֵאֶּלה, ּתֹוְלֹדת ֹנחַ  ” 
“These are the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in 
his generation. Noah walked with God.” 
After the sin of Adam, all of his descendants are called ‘Children of Adam’ to 
indicate that they are part of his line and correction process. 
After Noach, the people of the world are called ‘children of Noach’ because the 
world was preserved because of him. 
When a man is called to the Torah for reading, he is called by his name and his 
father’s name. It links the man to his spiritual line and his correction process. 
Exodus 20:4 (From the Ten Commandments) 
“ ִרֵּבִעים, ְלׂשְֹנָאי-ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל-ָּבִנים ַעל-ן ָאֹבת ַעלֹּפֵקד ֲעֹו–ִּכי ָאֹנִכי ְיהָוה ֱא�ֶהי�, ֵאל ַקָּנא ” 
“or I YHVH your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on 
the children to the third and the fourth generation of those who hate me,” 
Doing good in the name of the parents, especially the fathers and grandfathers 
helps with their Tikkun and soul elevation and, at the same time, helps the 
living descendants. 
On our Tzadikim website and app, people can select a Tzadik and light a virtual 
candle for the soul elevation of their parents. With the merit of the Tzadikim, 
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the soul receives a merit and elevation because the contribution supports the 
Daily Zohar projects of spreading Zohar to the world. 

תּוב .33 א ּבֹא ְרֵאה, ּכָ ן ָחָכם   (משלי י) ֶאּלָ ּבֵ
ֵני ָהעֹוָלם  ּבְ ל  ן טֹוב, ּכָ ר ַהּבֵ ֲאׁשֶ ח ָאב. ּכַ ּמַ ְיׂשַ
ם  ּלָ ּכֻ ַרע,  הּוא  ּוְכׁשֶ ְלטֹוב.  ָאִביו  ֶאת  זֹוְכִרים 
ָחָטא   ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָאָדם,  ְלַרע.  ָאִביו  ֶאת  זֹוְכִרים 

אוּ  ּבָ ׁשֶ ְרדּו    ְוָעַבר ַעל ִמְצַות ִרּבֹונֹו, ּכְ ּמָ אֹוָתם ׁשֶ
ֵני ָהָאָדם. ָאָדם  נּו ּבְ ר ּבָ תּוב? ֲאׁשֶ ִרּבֹוָנם ַמה ּכָ ּבְ

ִרּבֹונֹו ְוָעַבר ַעל ִמְצָותֹו.  ַרד ּבְ ּמָ  ָהִראׁשֹון ׁשֶ

  

ִתיב .33 א ֲחֵזי, ּכְ א ּתָ ד   (משלי י) ֶאּלָ ח ָאב. ּכַ ּמַ ן ָחָכם ְיׂשַ ּבֵ
ְכִרין ֵליּה ְלֲאבֹוי ְלַטב. ְוַכד   ִני ָעְלָמא ּדָ ל ּבְ ָרא ַטב, ּכָ ּבְ
ִגין  ְכִרין ֵליּה ְלֲאבֹוי ְלִביׁש. ָאָדם ּבְ א ּדָ יׁש, ּכֹּלָ ִאיהּו ּבִ
ָמְרדּו  ד ָאתּו ִאּנּון ּדְ ָמֵריּה, ּכַ קּוָדא ּדְ ָחָטא ְוָעַבר ַעל ּפְ ּדְ

ָמֵריהוֹ  נֹויּבְ ּבְ ָהָאָדם  ֵני  ּבְ נּו  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ִתיב  ּכְ ַמה  (עה  ן 

קּוֵדיּה.  א) ָמֵריּה ְוֲעַבר ַעל ּפְ ָמַרד ּבְ ָאָדם ַקְדָמָאה ּדְ  ּדְ
ְולֹא   .34 ה  ֵאּלֶ ֹנַח.  ּתֹוְלדֹת  ה  ֵאּלֶ ְוָלֵכן 

ָבה   יְָּצאּו ְוִנְכְנסּו ְלתֹוְך ַהּתֵ ה ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים. ֵאּלֶ
תֹוָלדֹות   תֹוְלדֹות  ְוהֹוִציאּו  ְולֹא  ְלעֹוָלִמים. 

ם.  ָ ן ֵעֶדן ְולֹא הֹוִציא אֹוָתם ִמׁשּ יָָּצא ִמּגַ  ָאָדם ׁשֶ
  

ַקְדָמֵאי.   .34 ְוָלא  ה  ֵאּלֶ נַֹח.  ּתֹוְלדֹות  ה  ֵאּלֶ ָכְך  ּוְבִגיֵני 
יקּו ּתֹוְלִדין ְלָעְלִמין ְוָלא  יָבה ְוַאּפִ ָנְפקּו ְוָעאלּו ּגֹו ּתֵ ה ּדְ ֵאּלֶ

ן.ּתֹוְלדֹות ָאָדם ּדְ  ּמָ יק לֹון ִמּתַ א ְדֵעֶדן ְוָלא ַאּפִ ְנּתָ  ָנַפק ִמּגִ

ן  .35 ּבֹא ְרֵאה, ִאּלּו הֹוִציא ָאָדם ּתֹוָלדֹות ִמּגַ
ְולֹא   דֹורֹות,  ְלדֹוֵרי  ָמִדים  ֻמׁשְ ָהיּו  לֹא  ֵעֶדן, 
ָהיּו   ם  ְוֻכּלָ ְלעֹוָלִמים,  ָבָנה  ַהּלְ אֹור  ְך  ֶנְחׁשַ

מַ  ַוֲאִפּלּו  ְלעֹוָלִמים,  ֶעְליֹוִנים  ַקיִָּמים  ְלָאִכים 
מֹו   ּכְ ְוָחְכָמה,  ְוִזיו  אֹור  ּבְ ִלְפֵניֶהם  ָעְמדּו  לֹא 
יָון   ָרא אֹותֹו. ֲאָבל ּכֵ ֶצֶלם ֱאלִֹהים ּבָ ּנֱֶאַמר ּבְ ׁשֶ
תֹוָלדֹות  ה  ְוָעׂשָ ֵעֶדן  ן  ִמּגַ ְוָיָצא  ַהֵחְטא  ַרם  ּגָ ׁשֶ

ָראּוי.  מּו ָבעֹוָלם ְולֹא ָהיּו ּכָ חּוץ, לֹא ִהְתַקיְּ  ּבַ

  

א ְדֵעֶדן, ָלא   .35 ְנּתָ יק ָאָדם ּתֹוְלדֹות ִמּגִ א ֲחֵזי, ִאּלּו ַאּפִ ּתָ
ְדִסיֲהָרא  ְנהֹוָרא  ְך  ַ ִאְתַחׁשּ ְוָלא  ָדִרין.  ְלָדֵרי  צּון  ּתֵ ִיׁשְ
ַמְלֲאֵכי   ְוֲאִפיּלּו  ְלָעְלִמין.  ָקְייִמין  ֲהוּו  ְוֻכְלהּו  ְלָעְלִמין. 

ְנהֹוָרא ִאי ָלא ָקְייֵמי ָקַמְייהּו ּבִ ָמא    ִעּלָ ְוִזיָוא ְוָחְכְמָתא. ּכְ
יָון  ּכֵ ֲאָבל  אֹותֹו.  ָרא  ּבָ ֱאלִהים  ֶצֶלם  ּבְ ָאֵמר  ְדַאּתְ 

ָגִרים א ְדֵעֶדן   (דף סא ע''א) ּדְ ְנּתָ ִמּגִ ְוָנַפק ִאיהּו  ֶחְטָאה 
ֲהִוי   ְוָלא  ָעְלָמא  ּבְ ִאְתָקְיימּו  ָלא  ְלַבר.  ּתֹוְלדֹות  ְוֲעַבד 

ְדָקא ָחֵזי.  ּכְ
Proverbs 10:1 
“ ָאב; ּוֵבן ְּכִסיל, ּתּוַגת ִאּמֹו-ן ָחָכם, ְיַׂשַּמחּבֵ  .” 
“A wise son makes a happy father, but a foolish son is a sorrow to his mother.” 
The Zohar explains that when a son is wise his father gets honors from the 
people but if the son is the opposite then his father is remembered as negative. 
Genesis 6:9 
“ ֹנחַ –ֵאֶּלה, ּתֹוְלֹדת ֹנחַ  ” 
“These are the generations of Noah.” 
The Torah follows and tells us the names of Noah’s descendants, who came out 
of the Ark. 
In Genesis 5:1 we read “This is the book of the generations of Adam” followed 
by description of Adam’s descendants. 
If Adam didn’t sin and didn’t have children while inside the Garden of Eden, 
none of them would have lost their immortality state. 

י ִחְזִקיָּה, ְוִכי ֵאיְך ָיְכלּו ַלֲעׂשֹות  .36 ָאַמר ַרּבִ
ְך ָעָליו   ֲהֵרי ִאְלָמֵלא לֹא ִנְמׁשַ ם, ׁשֶ ּתֹוָלדֹות ׁשָ
ְלַבּדֹו  עֹוָלם  ּבָ הּוא  ִיְתַקיֵּם  ְוָחָטא,  ָהָרע  יֵֶצר 

ָחְטאּו וְ  מֹו ֶזה ִאְלָמֵלא ׁשֶ ה תֹוָלדֹות? ּכְ לֹא ַיֲעׂשֶ
יכּו ֲעֵליֶהם יֵֶצר ָהָרע, לֹא   ֵעֶגל ְוִהְמׁשִ ָרֵאל ּבָ ִיׂשְ

  
ּתוֹ  .36 ד  ְלֶמְעּבַ ָיְכִלין  ֵהיְך  ְוֵכי  ה  ִחְזִקּיָ י  ַרּבִ ְלדֹות  ָאַמר 

יְך ֲעֵליּה ֵיֶצר ָהָרע ְוָחָטא  ָמֵלא ָלא ִאְתְמׁשִ ָהא ִאּלְ ן ּדְ ּמָ ּתַ
ּתֹוְלדֹות.   ַיֲעִביד  ְוָלא  ְלחֹודֹוי  ּבִ ָעְלָמא  ּבְ ִאיהּו  ים  ִאְתְקּיַ
יכּו   ְוַאְמׁשִ ֶעְגָלא  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָחבּו  ּדְ ָמֵלא  ִאּלְ ָדא  ַגְווָנא  ּכְ
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דֹורֹות  ָיֹבאּו  ְולֹא  ּתֹוָלדֹות  ְלעֹוָלִמים  ַיֲעׂשּו 
 ֲאֵחִרים ָלעֹוָלם. 

ֲעָבדוּ  ָלא  ָהָרע  ֵיֶצר  א)( ֲעַלְייהּו  קפט  ּתֹוְלדֹות   במדבר 
ִרין ָאֳחָרִנין ְלָעְלָמא.   ְלָעְלִמין ְוָלא ֵייתּון ּדָ

לֹא  .37 ָאָדם,  ָחָטא  לֹא  ִאְלָמֵלא  לֹו,  ָאַמר 
ָהָרע,   יֵֶצר  ל  ׁשֶ ד  ִמּצַ ֶזה  מֹו  ּכְ תֹוָלדֹות  ה  ַיֲעׂשֶ
ַהּקֶֹדׁש.  רּוַח  ל  ׁשֶ ד  ִמּצַ תֹוָלדֹות  ה  ַיֲעׂשֶ ֲאָבל 

ו ֵאינֹו עוֹ  ַעְכׁשָ ד ַהיֵֶּצר ׁשֶ א ִמּצַ ה תֹוָלדֹות ֶאּלָ ׂשֶ
ם   ּלָ ּכֻ ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ּתֹוְלדֹות  ל  ּכָ ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ ָהָרע, 
ִקיּּום,   ָלֶהם  ֵאין  ָלֵכן  ָהָרע,  יֵֶצר  ל  ׁשֶ ד  ַהּצַ ִמן 
ָהַאֵחר   ד  ַהּצַ ׁשֶ ְלִהְתַקיֵּם,  ָלֶהם  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי 

ֶהם  . [ְוֶאְפָׁשר ָלֶהם ַּבַּצד ָהַאֵחר] ְמעָֹרב ּבָ

  

ָעִביד  .37 ָלא  ָאָדם  ָחָטא  לֹא  ִאְלָמֵלא  ֵליּה  ָאַמר 
ָעִביד  ֲאָבל  ָהָרע.  ֵיֶצר  ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ַגְווָנא ָדא  ּכְ ּתֹוְלדֹות 
א ָלא ָעִביד  ּתָ ַהׁשְ א. ּדְ יׁשָ רּוָחא ַקּדִ ְטָרא ּדְ ּתֹוְלדֹות ִמּסִ

ָכל ּתוֹ  ֵיֶצר ָהָרע. ּוְבִגין ּדְ ְטָרא ּדְ א ִמּסִ ְלדֹות  ּתֹוְלדֹות ֶאּלָ
ְך ֵלית לֹון  ִגין ּכָ ֵיֶצר ָהָרע, ּבְ ְטָרא ּדְ ְלהּו ִמּסִ א ּכֻ ְבֵני ָנׁשָ ּדִ
ָאֳחָרא  ִסְטָרא  ּדְ ְלִאְתָקְייָמא,  לֹון  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ִקּיּום. 

הּו.  . (ז''ח ל''ג ואפשר לון בסטרא אחרא) ִאְתָעַרב ּבְ
Genesis 6:9 
“ ֹנחַ -ָהֱא�ִהים, ִהְתַהֶּל�-ָּתִמים ָהָיה, ְּבֹדֹרָתיו: ֶאתֹנַח ִאיׁש ַצִּדיק –ֵאֶּלה, ּתֹוְלֹדת ֹנחַ  ” 
“These are the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in 
his generation. Noah walked with God.” 
The Torah that follows tells us the names of Noah’s descendants, who came out 
of the Ark. 
In Genesis 5:1 we read “This is the book of the generations of Adam” followed 
by description of Adam’s descendants. 
If Adam had children in the Garden of Eden they would have lived forever and 
the Light in Malchut would have been as Light of Zeir Anpin. The sin brought 
mortality to the world and generations of living to have continuation of life in 
the world of Malchut. 
The Zohar reveals that if the Israelites were to receive the Torah without the sin 
of the Golden Calf then they wouldn’t need to create new generations because 
the first Torah that Moses broke would have given them the state of immortality. 
The sin allowed the other side to get mixed with them. The Torah of immortality 
couldn’t connect to them in such an impure state. 
Lesson:  
When we conduct our actions by following the ways of the Torah and with 100% 
purity then we receive light from the higher levels and actions have the aspect 
of immortal state. 
We may have lost the opportunity to be a generation of immortals but we can 
achieve personal merit for immortality at the time of the Resurrection if we 
focus on doing our best to follow the Torah and Zohar to keep us in a pure 
state. 

ֲאָבל ִאְלָמֵלא לֹא ָחָטא ָאָדם ְולֹא ֹגַרׁש  .38
רּוַח  ל  ׁשֶ ד  ִמּצַ תֹוָלדֹות  ה  עֹוׂשֶ ָהָיה  ֵעֶדן,  ן  ִמּגַ
ֶעְליֹוִנים   ַמְלָאִכים  ּכְ ים  דֹוׁשִ ּקְ ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש, 
ְלַמְעָלה.   ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹורֹות  ְלדֹוֵרי  עֹוְמִדים 

ָחָטא וְ  יָון ׁשֶ ִנים ִמחּוץ ְלַגן ֵעֶדן ְולֹא  ּכֵ הֹוִליד ּבָ
ֲאִפּלּו  מּו  ִהְתַקיְּ לֹא  ן,  ַהּגָ ִמן  ְלהֹוִציָאם  ָזָכה 
הּוא   ֹנַח, ׁשֶ א  ּבָ ׁשֶ ַהזֶּה, ַעד  עֹוָלם  ֵרׁש ּבָ ּתָ ְלִהׁשְ

  

א  .38 ְנּתָ ַרְך ִמּגִ ָמֵלא לא ָחָטא ָאָדם ְוָלא ִאְתּתָ ֲאָבל ִאּלְ
א   קּוְדׁשָ רּוַח  ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ּתֹוְלדֹות  ָעִביד  ֲהָוה  ְדֵעֶדן. 
ַגְווָנא  ּכְ ָדִרין  ְלָדֵרי  ָקְייִמין  ִאין  ִעּלָ ַמְלֲאֵכי  ּכְ ין  יׁשִ ַקּדִ ּדְ

יוָ  א ְדֵעֶדן, ִדְלֵעיָלא. ּכֵ ְנּתָ ִנין ְלַבר ִמּגִ ָחָטא ְואֹוִליד ּבְ ן ּדְ
ֲאִפּלּו  ִאְתָקְיימּו  ָלא  א,  ְנּתָ ִמּגִ לֹון  ָקא  ְלַאּפָ ָזָכה  ְוָלא 
יק   ִאיהּו ַצּדִ ָאָתא נַֹח ּדְ ָעְלָמא ָדא. ַעד ּדְ א ּבְ ָרׁשָ ּתְ ְלִאׁשְ
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ל  ּכָ ָיְצאּו  ָבה  ּוֵמַהּתֵ ָבה,  ּתֵ ּבַ ְוִנְכַנס  יק,  ַצּדִ
לְ  רּו  זְּ ִהְתּפַ ם  ָ ּוִמׁשּ ָהעֹוָלם,  ע  ּדֹורֹות  ַאְרּבַ ָכל 

 רּוחֹות ָהעֹוָלם. 
ָעְלָמא.  ִרין ּדְ ל ּדָ ָבה ָנְפקּו ּכָ ָבה. ּוִמן ּתֵ ּתֵ ן ְוָעאל ּבַ ּמָ ּוִמּתַ

ע רּוֵחי ָעְלָמא. רּו ְלָכל ַאְרּבַ ּדְ  :(שייך לקמן ריש סב) ִאְתּבַ

ָחָתה.  .39 ִנׁשְ ְוִהּנֵה  ָהָאֶרץ  ֶאת  ֱאלִֹהים  ַויְַּרא 
ר ֶאת   ׂשָ ל ּבָ ִחית ּכָ י ִהׁשְ ּום ּכִ ָחָתה? ִמׁשּ ה ִנׁשְ ָלּמָ
סּוק   ּפָ ַתח  ּפָ ִחיָּיא  י  ַרּבִ ּנֱֶאַמר.  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְרּכֹו,  ּדַ

י   (יונה ג) ָאַמר,וְ  יֶהם ּכִ ַויְַּרא ֱאלִֹהים ֶאת ַמֲעׂשֵ
ֵני  ּבְ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ְרֵאה,  ָהָרָעה.ּבֹא  ם  ְרּכָ ִמּדַ בּו  ׁשָ
ְוׁשֹוְמִרים ֶאת ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה, ָאז  זֹוִכים  ָאָדם 
ְמָחה.   ִ ַהׂשּ ל  ּכָ ּה  ּבָ ְוִנְמֵצאת  ִמְתַחזֶֶּקת  ָהָאֶרץ 

 ְ ַהׁשּ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ַעל  ָמה  ׁשֹוָרה  ִכיָנה 
ֶחְדָוה.   ָהָאֶרץ. ְוָאז ַהּכֹל, ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, ּבְ

  

אי  .39 ַאּמַ ָחָתה.  ִנׁשְ ה  ְוִהּנִ ָהָאֶרץ  ֶאת  ֱאלִֹהים  ְרא  ַוּיַ
ָמה  ּכְ ְרּכֹו,  ּדַ ֶאת  ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ִחית  ִהׁשְ י  ּכִ ִגין  ּבְ ָחָתה.  ִנׁשְ

ְקָר  ַתח  ּפָ יא  ִחּיָ י  ַרּבִ ָמר.  ִאּתְ ְוָאַמרּדְ ג)  א  ְרא  (יונה  ַוּיַ
א ֲחֵזי,  ם ָהָרָעה. ּתָ ְרּכָ בּו ִמּדַ י ׁשָ יֶהם ּכִ ֱאלִֹהים ֶאת ַמֲעׂשֵ
ֵדין  ּקּוֵדי ְדאֹוַרְייָתא, ּכְ א ָזָכאן ְוָנְטֵרי ּפִ ְבֵני ָנׁשָ ֲעָתא ּדִ ׁשַ ּבְ
ּה. ַמאי ַטְעָמא  ַחת ּבָ ּכְ ּתַ ְקַפת, ְוָכל ֵחידּו ִאׁשְ ַאְרָעא ִאְתּתַ

ִגין   ֵאי ּבְ ִעּלָ א  ּכֹּלָ ּוְכֵדין  ַאְרָעא.  ַעל  ְרָיא  ׁשָ א  ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ
ֶחְדָוה.  ֵאי ּבְ  ְוַתּתָ

Genesis 6:12 
“ ָהָאֶרץ-ַּדְרּכֹו, ַעל-ָּבָׂשר ֶאת-ִהְׁשִחית ָּכל-ָהָאֶרץ, ְוִהֵּנה ִנְׁשָחָתה: ִּכי-ַוַּיְרא ֱא�ִהים ֶאת ” 
“And God saw the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted 
their way on the earth.” 
God saw first that the earth was corrupted and then the Torah gives the reason: 
because the people corrupted their ways. 
The Zohar asks, why the earth was corrupted and can it be ‘punished’; and 
answers that the earth was corrupted because the people were corrupted. 
The Torah and the Zohar teach us here that our actions affect the environment. 
When we see chaos and natural disasters in the world we should not see it as 
an ‘act of God’ but an act of humanity. The animals don’t have the freedom to 
choose between good and bad and they usually sense nature’s intent to react 
before it actually happens and run to seek distance or shelter. We live in a 
corrupted world where negative behavior is the norm. People who don’t do 
negative actions are considered as ‘righteous’ even though being good is 
supposed to be the normal, and righteous is the one who helps and does for 
many others. 
The politics in the US and all around the world are very dirty. Almost all 
politicians have inflated ego and personal agenda to benefit themselves. They 
use and abuse the power given to them by the people. 
The Zohar gives us hope by quoting Jonah: Jonah 3:10 
“ –ָלֶהם-ִּדֶּבר ַלֲעׂשֹות-ָהָרָעה ֲאֶׁשר-ָׁשבּו ִמַּדְרָּכם ָהָרָעה; ַוִּיָּנֶחם ָהֱא�ִהים, ַעל-ַמֲעֵׂשיֶהם, ִּכי-ַוַּיְרא ָהֱא�ִהים ֶאת
 ”ְולֹא ָעָׂשה
“And God saw their works, that they turned from their evil way; and God 
repented of the evil, that he had said that he would do unto them; and he did 
it not.” 
If we correct our ways God will suspend the negative effect on the environment 
that would’ve come on because of our inequities. 
Our best tool for cleansing the world is studying the Zohar. 
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ְולֹא ּוכְ  .40 ְרֵכיֶהם  ּדַ ִחיִתים  ַמׁשְ ָאָדם  ֵני  ּבְ ׁשֶ
ִלְפֵני  ְוחֹוְטִאים  ַהּתֹוָרה  ִמְצוֹות  ֶאת  ׁשֹוְמִרים 
ִכיָנה   ְ ַהׁשּ ֶאת  ּדֹוִחים  ְבָיכֹול  ּכִ ָאז  ִרּבֹוָנם, 
ֲהֵרי  ׁשֶ ֶחֶתת,  ֻמׁשְ ָהָאֶרץ  ֶאֶרת  ְוִנׁשְ ֵמָהעֹוָלם, 

וְ  ָעֶליָה,  ׁשֹוָרה  ְולֹא  ִנְדֲחָתה  ִכיָנה  ְ ִהיא  ַהׁשּ ָאז 
ֹוָרה  ׁשּ ּום ׁשֶ ֶחֶתת? ִמׁשּ ַעם ִנׁשְ ֶחֶתת. ָמה ַהּטַ ִנׁשְ
ֶלת ֶאת ָהעֹוָלם. ְוַעל   ַחּבֶ ּמְ רּוַח ַאֶחֶרת ָעֶליָה ׁשֶ
ֵלאלִֹהים   עֹז  נֹוְתִנים  ָרֵאל  ׂשְ יִּ ׁשֶ אֹוְמִרים,  ֶזה 
ִכיָנה.  ׁשְ זֹו  ֱאלִֹהים  ָהעֹוָלם.  ֶאת  ֲעִמיִדים  ּמַ ׁשֶ

ִאם לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִעים,   ְוִאם  ְרׁשָ ְצאּו  ִיּמָ ָרֵאל  ִיׂשְ
תּוב? ּכָ ַמִים   (תהלים ו) ַמה  ָ ַהׁשּ ַעל  רּוָמה 

ַפף   ת ֵהִכינּו ִלְפָעַמי. ּכָ ֶרׁשֶ ּום ׁשֶ ֱאלִֹהים ְוגֹו', ִמׁשּ
ְלָפַני   רּו  ּכָ ם.  ִחּנָ ְנַאת  ְוׂשִ ָחָמס  ת  ִסּבַ ּבְ י,  ַנְפׁשִ

ׁשּ  ּמִ ׁשֶ ּבּול,  ַהּמַ דֹור  ּבְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוגֹו',  ּום  ׁשּוָחה 
ְנָאה  ׂשִ ֵביֵניֶהם  ָהְיָתה  ֵביֵניֶהם,  ָהָיה  ׁשֶ ֶהָחָמס 

 ְוֵאיָבה.

  

קּוֵדי   .40 ּפְ ָנְטֵרי  ְוָלא  ָאְרַחְייהּו  ָלן  ְמַחּבְ א  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ְוַכד 
ְחָיין ָלּה  ְבָיכֹול ּדַ י ָמאִריהֹון, ּוְכֵדין ּכִ אֹוַרְייָתא ְוָחָטאן ַקּמֵ

ּתְ  ְוִאׁשְ ֵמָעְלָמא  א  ִכיְנּתָ ָהא  ִלׁשְ ּדְ ָלא.  ְמַחּבְ ַאְרָעא  ָאַרת 
ַלת.   ִאְתַחּבְ ּוְכֵדין  ֲעָלּה  ְרָיא  ׁשָ ְוָלא  ְחָייא  ִאְתּדַ א  ִכיְנּתָ ׁשְ
ְרָיא רּוָחא ָאֳחָרא ֲעָלּה  ׁשַ ִגין ּדְ ַלת. ּבְ ַמאי ַטֲעָמא ִאְתַחּבְ
ָרֵאל ָיֲהֵבי עֹוז  ִיׂשְ א ַאְמִריָנן ּדְ ָלא ָעְלָמא. ְוַעל ּדָ ְמַחּבְ ּדִ

א. ְוִאם ֵלאלִהים ּדִ  ִכיְנּתָ א ׁשְ ְמַקְייִמין ָעְלָמא. ֱאלִהים ּדָ
ִתיב, יִבין ַמה ּכְ חּו ַחּיָ ּכְ ּתַ ָרֵאל ִיׁשְ לֹום ִאי ִיׂשְ (תהלים   ַחס ְוׁשָ

ֵהִכינּו   ו) ת  ֶרׁשֶ ּדְ ּום  ִמׁשּ ְוגו'  ֱאלִֹהים  ַמִים  ָ ַהׁשּ ַעל  רּוָמה 
ְנַאת ִחנָּ  ִסַבת ָחָמס ְוׂשִ י ּבְ ַפף ַנְפׁשִ רּו ְלָפַני ִלְפָעַמי. ּכָ ם. ּכָ

ֲהַות   ּדְ ָחָמס  ְבִגין  ּדִ ּבּול  ַהּמַ ְדדֹור  ַגְווָנא  ּכְ ְוגו'  ׁשּוָחה 
ְנָאה ּוְדָבבּו.  יֵניהֹון ׂשִ יֵניהֹון ֲהָוה ּבֵ  ּבֵ

ִנינּו   .41 ׁשָ ַוֲהֵרי  ן?  ּכֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ָיכֹול ַאף ּבְ
ַאֶחֶרת  רּוַח  ָעֶליָה  ׁשֹוָרה  לֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ׁשֶ
הּוא   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ֵמַהּקָ חּוץ  ַאֵחר  ְמֻמּנֶה  ְולֹא 
ִהיא   ְך  ּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ׁשֶ ְרֵאה  ּבֹא  ְלַבּדֹו.  ּבִ

ְולֹא   ְמֻמּנֶה  ָעֶליָה  ׁשֹוֶרה  ּלֹא  ַאֵחר ׁשֶ ִליַח  ׁשָ
דֹושׁ  ַלּקָ ָרט  רּוךְ -ּפְ ָעה -ּבָ ׁשָ ֲאָבל  ְלַבּדֹו,  הּוא 

ֵני ָהָאָדם.   ּבְ ִחית ֶאת  ְלַהׁשְ ַאַחת ׁשֹוֶרה ָעֶליָה 
תּוב ּכָ ׁשֶ ִוד,  ִמּדָ ָלנּו?  ִין  א -(דברי הימים ִמּנַ

לּוָפה  כא) ׁשְ ְוַחְרּבֹו  ה'  ַמְלַאְך  ֶאת  ָדִוד  ַויְַּרא 
ָידֹו ְנטּוָיה ַעל ְיר  ֲחָתה ָהָאֶרץ.ּבְ ַלִים, ְוָאז ִנׁשְ  ּוׁשָ

  

ַאְרָעא   .41 ִניָנן  ּתָ ְוָהא  ן.  ּכֵ ָרֵאל  ְדִיׂשְ ְבַאְרָעא  ַאף  ָיכֹול 
א  ְמַמּנָ ְוָלא  ָאֳחָרא  רּוָחא  ֲעָלּה  ְרָיא  ׁשַ ָלא  ָרֵאל  ְדִיׂשְ
ֲחֵזי,  א  ּתָ ְלחֹודֹוי.  ּבִ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ר  ּבַ ָאֳחָרא 

ָראֵ  ְדִיׂשְ ַאְרָעא  ֲעָלהּ ּדְ ְרָיא  ׁשַ ָלא  ּדְ הּוא  ָהִכי  (פד   ל 

ִריְך הּוא  ע''ב) א ּבְ ר קּוְדׁשָ ִליָחא ָאֳחָרא ּבַ א ְוָלא ׁשְ ְמַמּנָ
ִני  ּבְ ָלא  ְלַחּבְ ֲעָלּה  ְרָיא  ׁשַ ֲעָתא ָחָדא  ׁשַ ְלחֹודֹוי. ֲאָבל  ּבִ

ְכִתיב, ִוד ּדִ א. ְמָנָלן ִמּדָ ְרא ָדִוד ֶאת   (דברי הימים א כא) ָנׁשָ ַוּיַ
ַל ם ּוְכֵדין  ַמְלאַ  ָידֹו ְנטּוָיה ַעל ְירּוׁשָ לּוָפה ּבְ ְך ְיָי ְוַחְרּבֹו ׁשְ

ַלת ַאְרָעא.   ִאְתַחּבָ
When people don’t follow the laws of the Torah the Shechina is pushed away 
and the people lose her protection. The other side uses the lack of Light to 
invade and bring chaos to all. 
The sad thing is that even righteous people suffer from a corrupted environment 
because hurricanes and earthquakes have no address list. We read in the Zohar 
that Rabbi Shimon told his students not to go to the town because the negative 
side was causing chaos in town. It doesn’t matter if they are righteous of the 
highest level. If the environment is controlled by the negative side then they 
could get hurt. 
The Zohar adds that even though the land of Israel is controlled by YHVH, there 
are short times that the negative side could come and bring chaos to the people. 
There’s the individual aspect of chaos that a person brings on himself and 
there’s the chaos that comes to the environment because of many individuals 
with corrupted ways. 
The sages tell us that all Israelites are responsible for one another. The reason 
for that is that as Israelites, they are at the top of the spiritual connection to 
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YHVH and they have responsibility for all levels below. If they follow the Torah 
and help their fellow Israelites to do the same, they create a protective shield 
for all Israelites and the world. 
I want to warn students of Kabbalah from the negative influence of people that 
claim that Jesus was a Kabbalist, of Islam is part of the three-column system. 
It is 100% spiritual BS and no Kabbalists would support that, not even the 
liberal and open Kabbalah Centre. The Kabbalah student, that spread these 
corrupted thoughts cause serious damage to the teaching of Kabbalah and the 
pure ways of honest kabbalah students. 
If you find a kabbalah teacher that accepts this corrupted thought you can 
quote me saying that he can not be a Kabbalah teacher. Ask for any supporting 
facts in the Torah, Bible, Zohar and other known Kabbalists. Don’t accept a 
‘politician’ answer. It’s a yes/no question. 
The Zohar and Kabbalah draw the highest level of Light to the world. If someone 
corrupts it then it may bring serious consequences and a greater negative 
impact on the environment. 
To bring peace to the world we need to focus on the spiritual tools that connect 
us to the YHVH, the Tree of Life without including any ‘foreign’ thoughts. 
Christians that follow the moral teaching of Jesus are good and respected by 
me and I will never ask them to include my prayers in their services and won’t 
use any of theirs in mine. 
There are many people with Israelite soul that were born as Christians or other 
faiths and they are welcome to adopt and follow the ways of the Torah to 
connect their souls back to its root. 
Those who come to Kabbalah to find ‘Hokus Pokus’ and some magic tools for 
fulfillment in their lives won’t get more than the ‘placebo’ ratio of success. At 
the same time, this selfish desire for personal gains could lead to a negative 
outcome. One should examine his heart and soul about his true desires. If he 
finds a shade of Israelite in him then he should make efforts to connect in a 
pure way for the sake of his soul and not for ‘earthly’ desires and pleasures. 
The world is in a volatile state and could fall into great chaos if we don’t purify 
our thoughts and actions. Thinking selfishly would only add to the ‘force of 
gravity’ that pulls the negative side into our lives and create chaos. The 
corruption is so great that even democracy in the US is no longer a strong 
example for the world. Politics and news media are run by greed and personal 
agendas of power-hungry people. 
It’s time to turn to God and ask for mercy because we corrupted our ways and 
the world around us to a point that is like reaching the 50th gate of impurity. 
It’s either God’s mercy or destruction beyond belief. 

ָעה   .42 ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ֲאִפּלּו  ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר 
אן ַמְלַאְך ה',   תּוב ּכָ רּוְך הּוא ָהָיה. ּכָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ם ׁשָ ַהּגֵֹאל   (בראשית מח) ְוָכתּוב  ְלָאְך  ַהּמַ
ע ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים. ֵהן ְלטֹוב  ּסַ ֹאִתי, ְוָכתּוב ַויִּ

רּוְך הּוא. ְלטֹוב ֵהן לְ  דֹוׁש ּבָ ַרע ׁשֹוֵלט ָעֶליָה ַהּקָ

  
ֲאפִ  .42 ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ א  ָאַמר  קּוְדׁשָ ֲעָתא  ׁשַ ַהִהיא  ּבְ ּלּו 

ּוְכִתיב   ְיָי.  ַמְלַאְך  ָהָכא  ִתיב  ּכְ ֲהָוה.  הּוא  ִריְך  ּבְ
מח) ָהָתם ּוְכִתיב (בראשית  אֹוִתי.  ַהּגֹוֵאל  ְלָאְך  (שמות   ַהּמַ

א   יד) ְוֵהן ְלִביׁש קּוְדׁשָ ע ַמְלַאְך ָהֱאלִהים. ֵהן ְלַטב  ּסַ ַוּיִ
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ים,   - ָאר ַהְמֻמּנִ ַחת ׁשְ ּלֹא ִנְמְסָרה ּתַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
יֶהם. ְלַרע   ֲעׂשֵ ׁשּו ִמּמַ יְּ יֵָּרי ָהעֹוָלם ִיְתּבַ  - ְוָכל ּדַ

לֹט ָעֶליָה. ה ִלׁשְ ְמחּו ֵאּלֶ ּלֹא ִיׂשְ ֵדי ׁשֶ  ּכְ
ֲעָלּה.   יט  ּלִ ׁשַ הּוא  ִריְך  ָרא ּבְ ִאְתַמּסְ ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ְלַטב 

ִמן   ִיְכְספּון  ָעְלָמא  ְייֵרי  ּדָ ְוָכל  ן,  ְמַמּנָ ָאר  ׁשְ חֹות  ּתְ
ְלָטָאה ֲעָלּה.  ָלא ֶיחדּון ִאּנּון ְלׁשַ ִגין ּדְ  עֹוָבַדְייהּו. ְלִביׁש ּבְ

תּוב .43 ּכָ ַוֲהֵרי  ּתֹאַמר,  י  (איכה א) ְוִאם  ּכִ
הּ  ׁשָ ִמְקּדָ אּו  ּבָ גֹוִים  ֵביָתּה. ָרֲאָתה  ְוֶהֱחִריבּו   ,

ֶנֱחַרב  לֹא  ים,  ְמֻמּנִ אֹוָתם  ׁשֹוְלִטים  לֹא  ְוִאם 
יָת,   ָעׂשִ ה  ַאּתָ י  ּכִ תּוב  ּכָ ְרֵאה,  ׁש!ּבֹא  ְקּדָ ַהּמִ

ר ָזָמם. (שם ב) ְוָכתּוב ה ה' ֲאׁשֶ  ָעׂשָ
  

ִתיב, (ד''א ל''ג לא)  ְוִאי ֵתיָמא .43 י ָרֲאָתה   (איכה א) ְוָהא ּכְ ּכִ
ְלִטין ִאּנּון   יָתא ְוִאי ָלאו ׁשָ ּה ְוֲחִריבּו ּבֵ אּו ִמְקָדׁשָ גֹוִים ּבָ
ה   ַאּתָ י  ּכִ ִתיב  ּכְ ֲחֵזי,  א  ּתָ א.  ׁשָ ַמְקּדְ ִאְתָחַרב  ָלא  ן  ְמַמּנָ

ר ָזַמם. ה ְיָי ֶאת ֲאׁשֶ יָת ּוְכִתיב ָעׂשָ  ָעׂשִ
תּוב ַויְַּרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאֶרץ   .44 ּבֹא ְרֵאה, ּכָ

ּנֱֶאַמר.  ׁשֶ מֹו  ּכְ אי,  ַוּדַ ָחָתה  ִנׁשְ ָחָתה.  ִנׁשְ ְוִהּנֵה 
ם ְך ּגַ י   (יונה ג) ּכָ יֶהם ּכִ ַויְַּרא ֱאלִֹהים ֶאת ַמֲעׂשֵ

ֲהֵרי ָאז ָהָאֶרץ קֹוֵראת   ם ָהָרָעה. ׁשֶ ְרּכָ בּו ִמּדַ ׁשָ
ֲעִליָּ  ֶניָה ְלַמְעָלה ְועֹוָלה ּבַ ֶטת ּפָ ֶ ה ֶעְליֹוָנה ּוְמַקׁשּ

ם ָהָאֶרץ,   ְך ּגַ ֶטת ֶאל ַהזָָּכר, ּכָ ֶ ְתַקׁשּ ּמִ ְנֵקָבה ׁשֶ ּכִ
ֶלְך.  יִקים ַלּמֶ ָלה ָבִנים ַצּדִ ּדְ ֲהֵרי ּגִ  ׁשֶ

  

ה  .44 ְוִהּנֵ ָהָאֶרץ  ֶאת  ֱאלִֹהים  ְרא  ַוּיַ ִתיב  ּכְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ִאּתְ  ּדְ ָמה  ּכְ אי  ַוּדַ ָחָתה  ִנׁשְ ָחָתה.  ָנֵמיִנׁשְ ָהִכי  (יונה   ָמר. 

ם ָהָרָעה.   ג) ְרּכָ בּו ִמּדַ י ׁשָ יֶהם ּכִ ְרא ֱאלִהים ֶאת ַמֲעׂשֵ ַוּיַ
ְסִליקּו   ּבִ ְוָסְלָקא  ְלֵעיָלא  ָקָראת  ַאְרָעא  ֵדין  ּכְ ָהא  ּדְ
י   ְלַגּבֵ ָטא  ְמַקׁשְ ּדִ נּוְקָבא  ּכְ ָהא.  ַאְנּפָ ָטא  ּוְמַקׁשְ ָאה  ִעּלָ

ּדְ  ַאְרָעא.  ָנֵמי  ָהִכי  ִאין ְדכּוָרא.  ַזּכָ ִנין  ּבְ ִדיַלת  ּגְ ָהא 
א.   ְלַמְלּכָ

The Zohar continues with the study about our responsibility to the world 
around us. The 70 nations of the world have their own ‘ministers’ and the 
Israelites are under the control of YHVH alone. YHVH provides us with 
protection, and when needed he brings correction. 
YHVH doesn’t let the ministers of the other nations the ‘pleasure’ of having 
control over the Israelites and he uses them as tools without giving them the 
control. 
Lamentation 1:10 
“ ָיֹבאּו ַבָּקָהל ָל�-ֲאֶׁשר ִצִּויָתה, לֹא–ָרֲאָתה גֹוִים, ָּבאּו ִמְקָּדָׁשּה-ַמֲחַמֶּדיָה: ִּכי-ר, ַעל ָּכלָידֹו ָּפַרׂש צָ  ” 
“The enemy has stretched out his hand Over all her precious things, For she 
has seen the nations enter her sanctuary, The ones whom You commanded 
That they should not enter into Your congregation.” 
The above verse from Lamentation tells us that the enemy of Israel came to 
destroy the Holy Temple even when YHVH forbid other nations from coming to 
the Holy Temple. 
The next three verses tell about the appearance of the angel of God with 
connection to the children of Israel. We read about his appearance to make 
miracles, to bring judgment, and to bring blessings and protection. 
Exodus 14:19 
“ ָרֵאל, ַוֵּיֶל�, ֵמַאֲחֵריֶהם; ַוִּיַּסע ַעּמּוד ֶהָעָנן, ִמְּפֵניֶהם, ַוַּיֲעֹמד, ַוִּיַּסע ַמְלַא� ָהֱא�ִהים, ַהֹהֵל� ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיְׂש 
 ”.ֵמַאֲחֵריֶהם
“The angel of God, who had been going before the camp of Israel, moved and 
went behind them; and the pillar of cloud moved from before them and stood 
behind them.” 
1 Chronicles 21:16 
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“ -ַמְלַא� ְיהָוה ֹעֵמד ֵּבין ָהָאֶרץ ּוֵבין ַהָּׁשַמִים, ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו, ְנטּוָיה ַעל-ֵעיָניו, ַוַּיְרא ֶאת-ַוִּיָּׂשא ָדִויד ֶאת
ם; ַוִּיֹּפל ָּדִויד ְוַהְּזֵקִנים ְמֻכִּסים ַּבַּׂשִּקים, ַעליְ  ְּפֵניֶהם-רּוָׁשִלָ .” 

“Then David lifted up his eyes and saw the angel of the LORD standing between 
earth and heaven, with his drawn sword in his hand stretched out over 
Jerusalem. Then David and the elders, covered with sackcloth, fell on their 
faces.” 
Genesis 48:16 
“ ַהְּנָעִרים, ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי, ְוֵׁשם ֲאֹבַתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק; ְוִיְדּגּו ָלֹרב, -ָרע, ְיָבֵר� ֶאת-ַהַּמְלָא� ַהֹּגֵאל ֹאִתי ִמָּכל
 ”ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ
“The angel who has redeemed me from all evil, Bless the lads; And may my 
name live on in them, And the names of my fathers Abraham and Isaac; And 
may they grow into a multitude in the midst of the earth.” 
Lesson: 
Everything that happens to us is the outcome of our behavior 

תּוב?   .45 ּבּול ַמה ּכָ בּו ּדֹור ַהּמַ ּלֹא ׁשָ ו ׁשֶ ְוַעְכׁשָ
ֱאלֹ  ָחָתה,  ַויְַּרא  ִנׁשְ ְוִהּנֵה  ָהָאֶרץ  ֶאת  ִהים 

ְעָלּה.  ִמּבַ ָפֶניָה  יָרה  ְוִהְסּתִ ְטְמָאה  ּנִ ׁשֶ ה  ָ ִאׁשּ ּכְ
ָגלּוי,  ּבְ ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ֲחָטֵאי  ים  ְתַרּבִ ּמִ ׁשֶ ּוִבְזַמן 
ה   ּבּוׁשָ ָלּה  ֵאין  ׁשֶ ְנֵקָבה  ּכִ ָפֶניָה  ָמה  ׂשָ ָהָאֶרץ 

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ָחְנָפה  ְוהָ  (ישעיה כד) ִמּכֹל, ּכְ ָאֶרץ 
אי.   ָחָתה ַוּדַ י ִנׁשְ ֶביָה. ְוַעל ֶזה ַויְַּרא ּכִ ַחת יֹׁשְ ּתַ
ֶאת   ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ִחית  ִהׁשְ י  ּכִ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה 

ְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ.  ּדַ

  

ְרא  .45 ַוּיַ ִתיב  ּכְ ַמה  טֹוָפָנא  ּדְ ָדָרא  ָתבּו  ָלא  ּדְ ְוָהָכא 
ִנׁשְ  ה  ְוִהּנֵ ָהָאֶרץ  ֶאת  ָתא  ֱאלִֹהים  ִאּתְ ּכְ ְוגו'  ָחָתה 

ּוְבִזְמָנא  ֲעָלּה.  ִמּבַ ָהא  ַאְנּפָ יַרת  ְוַאְסּתִ ֲאַבת  ִאְסּתָ ּדְ
יָתא   ּוִ ׁשַ ַאְרָעא  ָיא,  ּלְ ִאְתּגַ ּבְ א  ָנׁשָ ִני  ּבְ חֹוֵבי  ַאְסִגיאּו  ּדְ
ָמה ְדַאּתְ   ּכְ א  ּסּוָפא ִמּכֹּלָ ּכִ ָלּה  ֵלית  נּוְקָבא ּדְ ּכְ ָהא  ַאְנּפָ

כב) ָאֵמר, א  ְוהָ  (ישעיה  ּדָ ְוַעל  ֶביָה.  יֹוׁשְ ַחת  ּתַ ָחְנָפה  ָאֶרץ 
ִחית   ִהׁשְ י  ּכִ ִגין  ּבְ ַטֲעָמא  ַמאי  אי.  ַוּדַ ָחָתה  ִנׁשְ י  ּכִ ְרא  ַוּיַ

ל ְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ.  (דף סא ע''ב) ּכָ ר ֶאת ּדַ ׂשָ  ּבָ
י  .46 ַרּבִ ּבְ יֹוֵסי  י  ַרּבִ ֶאל  ָהַלְך  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ

ָחמִ  ָלקֹוְנָיא  ן  ּבֶ ְמעֹון  אֹותֹו,  ׁשִ ָרָאה  ׁשֶ יָון  ּכֵ יו. 
ל ֵעץ,   ׁשֶ מֹוטֹות  ּבְ ּסּוי  ּכִ ל  ׁשֶ ִטיַח  ׁשָ ִהְתִקין לֹו 
ַמְעּתָ   ָ ׁשּ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ָחִמיו,  לֹו  ָאַמר  בּו.  ְוָיׁשְ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזה  ר  (איכה ב) ֵמָאִביָך  ֲאׁשֶ ה'  ה  ָעׂשָ
ה ִמיֵמי ֶקֶדם?.  ר ִצּוָ ע ֶאְמָרתֹו ֲאׁשֶ ּצַ  ָזָמם ּבִ

  

י .46 ן   ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ַרּבִ יּה ּדְ ֶאְלָעָזר ֲאַזל ְלַגּבֵ
ֵליּה   ַאְתִקין  ֵליּה  ָחָמא  ּדְ יָון  ּכֵ ָחמֹוי.  ָלקֹוְנָיא 

טופסיסא) ּתּוְפִסיָתא קּוְלָפא  (ס''א  ּדְ ָמטּון  ּבְ קּוְמָרא  ּדְ
ַהאי   ֵמָאבּוְך  ַמְעּתְ  ׁשָ ּדְ ר  ֶאְפׁשָ ָחמֹוי  ֵליּה  ָאַמר  ִויִתיבּו. 

ר  (איכה ב) ִדְכִתיב  ע ֶאְמָרתֹו ֲאׁשֶ ּצַ ר ָזַמם ּבִ ְיָי ֲאׁשֶ ה  ָעׂשָ
 ִצָוה ִמיֵמי ֶקֶדם. 

ע   .47 ּצַ ּבִ ַהֲחֵבִרים,  ְרׁשּוָה  ּפֵ ֲהֵרי  לֹו,  ָאַמר 
ה    -ֶאְמָרתֹו   ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ּלֹו.  ׁשֶ ֶרת  ָהַאּדֶ ַרע  ּקָ ׁשֶ

ֶקֶדם   ה   -ִמיֵמי  ִצּוָ ֶרת  ָהַאּדֶ אֹוָתּה  ֲהֵרי  ׁשֶ
ָחַרב  ֵמאֹוָתם ָיִמים ִראׁשֹוִנים ֶעְליֹוִנים, ּוַביֹּום ׁשֶ
ֶרת  ָהַאּדֶ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ אֹוָתּה,  ָקַרע  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ

 ָתּה.ַהזֹּו ִהיא ְכבֹודֹו ְוִתּקּונֹו, ְוָקַרע אוֹ 

  

ָבַזע  .47 ע ֶאְמָרתֹו, ּדְ ּצַ ָאַמר ֵליּה ָהא אּוְקמּוָה ַחְבַרָיא. ּבִ
יָרא   ָהא ּפֹוְרּפִ ה ִמיֵמי ֶקֶדם, ּדְ ר ִצּוָ יֵליּה. ֲאׁשֶ יָרא ּדִ ּפֹוְרּפִ
ִאְתָחִריב  ֵאי, ּוְביֹוָמא ּדְ ִקיד ָלּה ֵמִאּנּון יֹוֵמי ַקְדָמֵאי ִעּלָ ּפָ

ַזע ָלּה. א ּבָ ׁשָ י ַמְקּדְ יָרא ִאיִהי ְיָקָרא   ּבֵ ַהאי ּפֹוְרּפִ ִגין ּדְ ּבְ
 ִדיֵליּה ְוִתיקּוָנא ִדיֵליּה ּוָבַזע ֵליּה.

Lamentation 2:17 
“ ָהַרס, ְולֹא ָחָמל; וְַיַׂשַּמח ָעַלִי� אֹוֵיב, ֵהִרים ֶקֶרן –ֶקֶדם-ָעָׂשה ְיהָוה ֲאֶׁשר ָזָמם, ִּבַּצע ֶאְמָרתֹו ֲאֶׁשר ִצָּוה ִמיֵמי
 ”ָצָרִי�
“The LORD has done what He purposed; He has accomplished His word Which 
He commanded from days of old. He has thrown down without sparring, And 
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He has caused the enemy to rejoice over you; He has exalted the might of your 
adversaries.” 
The Zohar reveals here that when the people left the righteous path and 
corrupted the environment with their negativity, God had to remove the great 
Light that was made for the Holy Temple. The energy of the destruction went to 
the enemies of the Israelites that were waiting for them to fall. 
After the destruction of the second Holy Temple only tenth part of that Light 
stayed in the world. During the period of almost 2000 years since the 
destruction of the Temple the world went into greater darkness. God with his 
infinite love for us concealed the Israelites souls among the other nations of the 
world to protect their existence, making them channels of Light to the world 
until the coming of Mashiach. 
Now it’s the time for us to come back to the Light and with pure consciousness 
and actions merit a ticket to the Final Redemption. We are lucky to have the 
Zohar in our generation and ‘dig’ the Light of the Torah from the studies that 
Rabbi Shimon teaches us. 

ֶמֶלְך   .48 ְוִכי  ָזָמם,  ר  ֲאׁשֶ ה'  ה  ָעׂשָ לֹו,  ָאַמר 
ב ָיֹבאּו  [ֹקֶדם] חֹוׁשֵ ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ְלָבָניו  ְלָהַרע 

ִלי  (ָמָׁשל) ַלֲחטֹא?! ָאַמר לֹו, ָהָיה לֹו ּכְ ְלֶמֶלְך ׁשֶ
יוֹ  ּוְבָכל  ֵבר  ָיָקר,  ָ ִיׁשּ ּלֹא  ׁשֶ ָעָליו  ּפֹוֵחד  ָהָיה  ם 

א   ֵעיָניו. ְלָיִמים ּבָ ל ּבֹו ּוָמָצא ֵחן ּבְ ּכֵ ְוָהָיה ִמְסּתַ
ִלי  ֶלְך אֹותֹו ּכְ ֶלְך. ָלַקח ַהּמֶ יז ֶאת ַהּמֶ נֹו ְוִהְרּגִ ּבְ
ר   ֲאׁשֶ ה ה'  ָעׂשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ַבר אֹותֹו.  ְוׁשָ ָיָקר 

 ָזָמם. 

  

ה .48 ָעׂשָ ֵליּה  א    ָאַמר  ַמְלּכָ ְוִכי  ָזַמם.  ר  ֲאׁשֶ ְיָי 
יב ְלֶמְחֵטי.   (קודם) ָחׁשִ ֵייתּון  ָלא  ַעד  ִלְבנֹוי  א  ְלַאְבָאׁשָ

יֹוָמא  ּוְבָכל  ְיָקר,  ָמאן  ֵליּה  ֲהָוה  ּדְ א  ְלַמְלּכָ ֵליּה  ָאַמר 
ין   יּה ְוַתּקִ ל ּבֵ ּכֵ ר ְוֲהָוה ִמְסּתַ ָלא ִיְתּבַ ִחיל ֲעֵליּה ּדְ ֲהָוה ּדָ

ְליוֹ  ֵעינֹוי.  ְנַטל  ּבְ א,  ְלַמְלּכָ ֵליּה  יז  ְוַאְרּגִ ֵריּה  ּבְ ֲאָתא  ִמין 
א ַההּוא ָמאן ְיָקר ּוְתַבר ֵליּה. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב   ַמְלּכָ

ר ָזָמם. ה ְיָי ֲאׁשֶ  ָעׂשָ
ׁש ָהָיה  .49 ְקּדָ ית ַהּמִ ְבָנה ּבֵ ּנִ ּבֹא ְרֵאה, ִמיֹּום ׁשֶ

ְוָחִביב ּבֹו  ל  ּכֵ ִמְסּתַ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ָעָליו   ַהּקָ
יְֶּחְטאּו ְויֵָחֵרב   ָרֵאל ׁשֶ ה, ְוָהָיה ּפֹוֵחד ַעל ִיׂשְ ַהְרּבֵ
א ֵאֶצל  ָהָיה ּבָ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ׁש. ְוָכְך ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ
ֶרת. ַאַחר  ׁש, ָהָיה לֹוֵבׁש אֹוָתּה ַאּדֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ
ֶנֱחַרב   ֶלְך,  ַהּמֶ ִלְפֵני  יזּו  ְוִהְרּגִ ַהֲחָטִאים  ְרמּו  ּגָ ׁשֶ

ֶרת ׁש ְוָקַרע אֹוָתּה ָהַאּדֶ ְקּדָ ית ַהּמִ [ָקַרע אֹוָתּה  ּבֵ
ה  ָהַאֶּדֶרת ְוֶנֱחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש] תּוב ָעׂשָ ּכָ . ַהְינּו ׁשֶ

ר ָזָמם.  ה' ֲאׁשֶ

  

א   .49 א ֲהָוה קּוְדׁשָ ׁשָ י ַמְקּדְ ֵני ּבֵ ִאְתּבְ א ֲחֵזי, ִמן יֹוָמא ּדְ ּתָ
יּה וְ  ל ּבֵ ּכֵ ִריְך הּוא ִמְסּתַ ִחיל  ּבְ י ְוֲהָוה ּדָ ֲחִביב ֲעֵליּה ַסּגֵ

ָכל   א. ְוֵכן ּבְ ׁשָ י ַמְקּדְ ֶיחטּון ִויָחֵרב ּבֵ ָרֵאל ּדְ ִיׂשְ ֲעַלְייהּו ּדְ
ָלִביׁש ַההּוא  ֲהָוה  א  ׁשָ ַמְקּדְ י  ּבֵ י  ְלַגּבֵ ָאֵתי  ֲהָוה  ּדְ ִזְמָנא 
א  ַמְלּכָ י  ַקּמֵ יזּו  ְוַאְרּגִ חֹוִבין  ָגְרמּו  ּדְ ְלָבַתר  יָרא.    ּפֹוְרּפִ

יָרא א ּוָבַזע ַההּוא ּפֹוְרּפִ ׁשָ י ַמְקּדְ (ד''א גריס הס   ִאְתָחַרב ּבֵ

ר  ההוא פורפירא ואתחרב בי מקדשא) ה ְיָי ֲאׁשֶ ַהְינּו ִדְכִתיב ָעׂשָ
 ָזַמם. 

Genesis (11:1) 
” ָהָאֶרץ, ָׂשָפה ֶאָחת, ּוְדָבִרים, ֲאָחִדים-ַוְיִהי ָכל ” 
“And the whole earth was of one language and of one speech.” 
The Zohar explains that at that time the people had the ability to use the Holy 
language, Hebrew, to create material things. They were in unity and wanted to 
connect to the left column and draw direct energy without using the right 
column energy and going through the process of earning the Light. 
They found a spiritual place ”ַוִּיְמְצאּו ִבְקָעה ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָער” “they found a plain in the 
land of Shinar”. ”ִבְקָעה” (plain), in Hebrew ” ִבְקעָ  –ה  “, means a rip in the letter ”ה“. 
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They wanted to split the energies coming to this world and have their own 
system like G-d. ”ִׁשְנָער“, the name of the place has numerical value of 620, 
which is Keter, the Sefira that connects to the Endless Light and everything 
below emanates from it. 
God did not allow it because it would’ve created a complete destruction of the 
world. The only way was to mix the language so their words would not connect 
to the correct energies that gave them the forces to create. 
In our times we have people that control the flow of money in the world, I call 
them the ‘Pharaohs’ of the world. They want to control all aspects of our lives, 
which is a form of slavery. Most people don’t feel it because they are too busy 
with their own little world but from above it looks like they are trapped in a 
mini world that behaves as dictated by the ‘Pharaohs’. The leaders of most 
governments in the world are ‘puppets’ of these Pharaohs or they themselves 
are one of them. 
In the dirty fight of who will be the next POTUS (President Of The US) , they 
break all human and spiritual rules. The truth cannot be found, and the 
candidates use all the bad words on the other person just to make it look bad 
so you won’t vote for him or her. I see them on the screen and I read their faces. 
I know exactly when they lie and when the say a statement that they believe in. 
Unfortunately, and due to the sophisticated use of social media campaigns, 
they push their lies and instigate greater negativity and corruption in the world 
by making many people share their lies. 
A spiritual person that wishes to protect himself from the ‘flood’ of negativity 
that is about to come must not participate in spreading their lies even if they 
plan to vote for the ‘lesser evil’ as most people see that. No one believes that 
their candidate is 100% pure and that their messages and promises are true. 
People spread partial truths and lies and yet they continue to spread it 
accepting it as a normal strategy to win. The big problem is that they hurt 
themselves more that they know because of the laws of cause and effect. 
Participating in war of words in a language that only creates separation and 
corrupts the environment. Rav Berg taught that speaking gossip and evil 
speech encourages airborne diseases. It is definitely true as we studied from 
the DZ studies of this week. By the way, this spiritual law is in effect anywhere 
in the world, not just in the US. 
I suggest to stop promoting your candidate. You may tell people who you vote 
for and what you see is good about them but not by going against the other 
candidate. Encourage people to vote their faith in their future POTUS but no 
more spreading lies about others. 
These spiritual principles are correct in every aspect of our lives, not just before 
elections. 
The words of Torah and Zohar have roots in the highest spiritual levels and can 
be used to cleanse the self and the environment. Only with the Zohar we can 
stop the Flood and the destruction by building a spiritual tower that is based 
on truth. 
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ה   .50 ִחּלָ ּתְ ּבַ ְוגֹו' ָהֶאְמָרתֹו ַהזֹּו  ע ֶאְמָרתֹו  ּצַ ּבִ
ִהְתַעטְּ  ַוֲהֵרי  ָאִמיר,  רֹאׁש  ּבְ ָבה  ֲעָטָרה  ָיׁשְ רּו 

ֶקֶדם   ִמיֵמי  ְוִהיא  ְלָפָניו.  ָנֶאה  ְוִאיָלן  ְלרֹאׁש 
ַהִחיצֹוִנים   ים  ָבּתִ ּבְ ְלָפָניו  ַעְצבּות  ְוָאז  אי.  ַוּדַ

אי, ָצֲעקּו   (ישעיה לג) ַוּדַ ם  ֶאְרֶאּלָ ְוֵהן 
 (שם כב) ֻחָצה.

  

יתבא   .50 בקדמיתא  אמרתו  האי  ְוגו'  ִאְמָרתֹו  ע  ּצַ ּבִ
עטרא לרישא ואילן נאה   בראש אמיר. והא אתעטרו

לפניו. ואיהי מימי קדם ודאי. וכדין עציבו קמיה בבתי  
 אראלם צעקו חוצה. (ישעיה לג)  בראי ודאי והן

Isaiah 33:7 

 ”.ֵהן, ֶאְרֶאָּלם, ָצֲעקּו, ֻחָצה; ַמְלֲאֵכי ָׁשלֹום, ַמר ִיְבָּכיּון“
“Behold, the angels cry in the outer realm, The angels of peace weep bitterly.” 
The destruction of the Holy Temple severed the connection of Malchut to the upper 
Light, which is the upper nine sefirot. Before the destruction Malchut was like a 
crown on the king’s head or as the Zohar describes, at the of the top of the Tree. 
The angels cried about the loss of the connection to the lower world. The King is at 
the level of Atzilut, where there’s no sadness of expression of pain but the angels 
 cried ‘out’, which is as the Zohar explains (Shemot #310), is the worlds of (ֶאְרֶאָּלם)
Briah (Creation ה), Yetzirah (Formation ו) and Asiah (Action  ה) that are ‘outside’ 
Atzilut. The angels of peace from Binah ה weep bitterly because of the lost 
connection to the ה of Malchut. Without a continuous flow of light from the higher 
level, Malchut is without peace. 

 

ַההּוא  .51 יֹּום  ּבַ ְצָבאֹות  ֱאלִֹהים  ה'  ְקָרא  ַויִּ

ֵּבית  ְוגֹו']  ֶׁשֶּנֱחַרב  ִּבְזַמן  ַהְינּו   .
ֵאין  ַאֵחר  ִּבְזַמן  ֲאָבל  ַהִּמְקָּדׁש. 
הּוא   ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ֶחְדָוה 
ִרְׁשֵעי   ֶׁשאֹוְבִדים  ְזַמן  ְּכמֹו 
ְלָפָניו.   ָהעֹוָלם ְואֹוָתם ֶׁשִהְרִּגיזּו 

ֶׁשָּכתּוב  ּוַבֲאֹבד   (משלי יא) ֶזהּו 
ְּבָכל ּדֹור ְודֹור    ְרָׁשִעים ִרָּנה. ְוֵכן

ָהעֹוָלם,   ְּבִרְׁשֵעי  ִדין  ֶׁשעֹוֶׂשה 
ַהָּקדֹוׁש   ִלְפֵני  ְוִתְׁשַּבַחת  ֶחְדָוה 

 ָּברּו� הּוא. 

  

כב) .51 ַהְיינּו   (ישעיה  וגו'  ההוא  ביום  צבאות  יי  ויקרא 
ִזְמָנא ֳאָחָרא ֵלית   א. ֲאָבל ּבְ ׁשָ י ַמְקּדְ ִאְתָחִריב ּבֵ ִזְמָנא ּדְ ּבְ

יֵבי  ֶחְדָוה ַקמֵּ  ִאְתֲאִבידּו ַחּיָ ִזְמָנא ּדְ ִריְך הּוא ּכְ א ּבְ י קּוְדׁשָ
ִדְכִתיב,  הּוא  ֲהָדא  יּה  ַקּמֵ יזּו  ַאְרּגִ ּדְ ְוִאּנּון  (משלי   ָעְלָמא 

ָעִביד  יא) ָרא ְוָדָרא ּדְ ָכל ּדָ ה. ְוֵכן ּבְ ִעים ִרּנָ ּוַבֲאבֹוד ְרׁשָ
ְחּתָ  ּבַ ְותּוׁשְ ֶחְדָוה  ָעְלָמא.  יֵבי  ַחּיָ ּבְ יָנא  א  ּדִ קּוְדׁשָ י  ַקּמֵ א 

ִריְך הּוא.  ּבְ

Isaiah 22:12 
“ ַּבּיֹום ַההּוא: ִלְבִכי, ּוְלִמְסֵּפד, ּוְלָקְרָחה, ְוַלֲחֹגר ָׂשק–ַוִּיְקָרא, ֲאֹדָני ְיהִוה ְצָבאֹות ” 
“Therefore in that day YHVH GOD of hosts called you to weeping, to wailing, To 
shaving the head and to wearing sackcloth.” 
The destruction of the Holy temple called for mourning and sadness. 
Proverbs 11:10 
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 ”ְּבטּוב ַצִּדיִקים, ַּתֲע�ץ ִקְריָה; ּוַבֲאֹבד ְרָׁשִעים ִרָּנה“
“When it goes well with the righteous, the city rejoices, And when the wicked 
perish, there is joyful shouting.” 
But at the time that God judges the evil to be removed from the world then 
there is joy. The wicked and evil of the world are given opportunities to repent. 
After they exhaust the time for repentance then God executes their 
punishment. 
The Holy One Blessed be He has no joy if the wicked lost before they had their 
time, losing opportunities to repent. 
The verse above gives us hope with the presence of Tzadikim that do a holy 
work and connect us to the Light when we don’t have the Holy Temple. 
The wicked with their actions cause God’s anger because there are an 
automated cause and effect in the world. We are all affected by their evil. God’s 
mercy allows them to continue giving them opportunities to repent. 
Lesson: On the individual level we should remember that without connection 
to the light, our soul weeps inside. The joy of the soul is when the body, which 
is the aspect of ‘wicked’ follows the ways of the Light or when the soul is released 
with the death of the ‘wicked’. 
The best way to ‘teach’ the wicked to follow the light is to do a day fast (from 
morning rise to sundown) on every Erev Rosh Chodesh (Usually 29th of the 
Hebrew month). On this day we have the support of all the Tzadikim and we 
can light candles and pray with their support. 

ִנינוּ  .52 ֵאין ֶחְדָוה ִלְפֵני    ְוִאם ּתֹאַמר, ֲהֵרי ׁשָ ׁשֶ
ִדין   ה  עֹוׂשֶ הּוא  ׁשֶ ּכְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ה ִדין  ֲעׂשֶ ּנַ ָעה ׁשֶ ׁשָ א ּבֹא ְרֵאה, ּבְ ִעים? ֶאּלָ ְרׁשָ ּבָ
ַעל  ְלָפָניו  חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ֶחְדוֹות  ִעים,  ְרׁשָ ּבָ
יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ לּו  ַהּלָ ָבִרים  ְוַהּדְ ֵמָהעֹוָלם.  ּנֶֶאְבדּו  ׁשֶ

ֵאָליו  אֹותוֹ  בּו  ׁשָ ְולֹא  ָלֶהם  ין  ִהְמּתִ ׁשֶ ְזַמן   
ַעד  ין  ּדִ ָבֶהם  ה  ַנֲעׂשֶ ִאם  ֲאָבל  ֵמֲחָטֵאיֶהם. 

ם, ְזַמּנָ יַע  ִהּגִ ּלֹא  ֶחְטָאם,  [ְוַעד] ׁשֶ ָלם  ִנׁשְ ּלֹא  ׁשֶ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ֲעֹון  (בראשית טו) ּכְ ֵלם  ׁשָ לֹא  י  ּכִ

ְלָפנָ  ֶחְדָוה  ֵאין  ָאז  ה,  ֵהּנָ ַעד  ְוַרע  ָהֱאמֹוִרי  יו, 
ּנֶֶאְבדּו.   ְלָפָניו ַעל ׁשֶ

  

ִריְך  .52 א ּבְ י קּוְדׁשָ ֵלית ֶחְדָוה ַקּמֵ ִניָנן ּדְ ְוִאי ֵתיָמא ָהא ּתָ
ֲחֵזי,  א  ּתָ א  ֶאּלָ יַבָיא.  ַחּיָ ּבְ יָנא  ּדִ ָעִביד  ִאיהּו  ד  ּכַ הּוא 
ָחן  ּבְ ְותּוׁשְ ֶחְדָוון  יַבָיא,  ַחּיָ ּבְ יָנא  ּדִ ִאְתֲעִביד  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ

ְוָהנֵּ  ֵמָעְלָמא.  ִאְתֲאִבידּו  ּדְ ַעל  יּה  ָמָטא ַקּמֵ ד  ּכַ ִמיֵלי  י 
יּה  (קיג ב, קכא ב) ַההּוא ִזְמָנא אֹוִריְך לֹון ְוָלא ָתאָבן ְלַגּבֵ ּדְ

יָנא ַעד ָלא ָמָטא  הּו ּדִ ֵמחֹוַבְייהּו. ֲאָבל ִאי ִאְתֲעִביד ּבְ
דאת   כמא  חובייהו,  אשתלים  דלא  ועד  ִזְמַנְייהּו, 

טו) אמר, ַעד   (בראשית  ָהֱאמֹוִרי  ֲעֹון  ֵלם  ׁשָ לא  י  ה,  ּכִ ֵהּנָ
ִאְתֲאִבידּו.  יּה ַעל ּדְ ֵדין ֵלית ֶחְדָוה ַקֵמיּה ּוָבִאיׁש ַקּמֵ  ּכְ

 
Genesis 15:16 
“ ֵהָּנה-ן ָהֱאֹמִרי, ַעדָׁשֵלם ֲעֹו-ְודֹור ְרִביִעי, ָיׁשּובּו ֵהָּנה: ִּכי לֹא ” 
“Then in the fourth generation they will return here, for the iniquity of the 
Amorite is not yet complete.” 
The Zohar quotes this verse and explains that God waits for time to pass before 
judging the Amorite on their inequities. 
As we learned, the Holy One Blessed be He has no joy in punishing the wickeds 
and he gave them time to repent. 
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ין ֶטֶרם   .53 ּדִ ה ָבֶהם  ה עֹוׂשֶ ָלּמָ ּתֹאַמר,  ְוִאם 
ְלַעְצָמם,  ַרע  ְרמּו  ּגָ ֵהם  א  ֶאּלָ ְזַמּנָם?  יַע  ִהּגִ ׁשֶ
ִדין   ה  עֹוׂשֶ ֵאינֹו  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֲהֵרי  ׁשֶ

ֶטֶר  ִפים ּבְ ּתְ ּתַ ׁשְ ּמִ ּום ׁשֶ א ִמׁשּ ם, ֶאּלָ יַע ְזַמּנָ ם ַמּגִ
ין  ה ָבֶהם ּדִ ָרֵאל ְלָהַרע ָלֶהם, ְוָלֵכן עֹוׂשֶ ִעם ִיׂשְ
ַרע   ׁשֶ ְוֶזהּו  ַמן.  ַהזְּ לֹא  ּבְ ֵמָהעֹוָלם  ָדם  ּוְמַאּבְ
ְוֶהֱאִביד  יָּם  ּבַ ִמְצַרִים  יַע  ִהְטּבִ ְוָלֵכן  ְלָפָניו. 

ימֵ  ָרֵאל ּבִ ֲהֵרי ׂשֹוְנֵאי ִיׂשְ ם, ׁשֶ ּלָ ָפט, ְוֵכן ּכֻ י ְיהֹוׁשָ
ָרֵאל ֶנֶאְבדּו ִלְפֵני ְזַמּנָם. ּום ִיׂשְ  ִמׁשּ

  

אי ָעִביד  .53 ַאּמַ ִזְמַנְייהּו  ְוִאי ֵתיָמא ִאיהּו ַעד ָלא ָמטּו 
ָהא   ּדְ ְלַגְרַמְייהּו.  א  יׁשָ ּבִ ְרִמין  ּגָ ִאּנּון  א  ֶאּלָ יָנא.  ּדִ הּו  ּבְ

ִריְך הּוא ָלא א ּבְ יָנא ַעד ָלא ָמָטא   קּוְדׁשָ הּו ּדִ ָעִביד ּבְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ֲהַדְייהּו  ּבַ ֵפי  ּתְ ּתַ ִמׁשְ ּדְ ִגין  ּבְ א  ֶאּלָ ִזְמַנְייהּו. 
ְואֹוִביד לֹון   יָנא  ּדִ הּו  ּבְ ָעִביד  ְך  ּכָ ּוְבִגין  א לֹון.  ְלַאְבָאׁשָ
ּוְבִגין  יּה.  ַקּמֵ ַאְבִאיׁש  ּדְ ְוָדא הּוא  ִזְמָנא.  ָלא  ּבְ ֵמָעְלָמא 

ךְ  ָרֵאל ּכָ ִיׂשְ ּדְ ְנֵאיהֹון  ׂשַ ְואֹוִביד  א.  ַיּמָ ּבְ ִמְצָרֵאי  ע  ַאְטּבַ  
ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ִגיֵניהֹון  ּבְ ָהא  ּדְ ְלהּו.  ּכֻ ְוֵכן  ָפט.  ְיהֹוׁשָ יֵמי  ּבִ

ָלא ִזְמָנא.  ִאְתֲאִבידּו ּבְ
God does punish the wickeds before their time if they come to harm the 
Israelites. For that reason, God sank the Egyptians in the sea and made 
miracles for King Jehoshaphat in his war against the kings of Moab and Edom. 
Jehoshaphat was righteous and ask the support of the prophet Elisha before 
going to the war. 
2 Kings 3:24 
“ מֹוָאב-) ָבּה, ְוַהּכֹות ֶאת-(וַַּיּכּו -מֹוָאב, ַוָּינֻסּו ִמְּפֵניֶהם; ויבו-ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל, ַוָּיֻקמּו ִיְׂשָרֵאל ַוַּיּכּו ֶאת-לַוָּיֹבאּו, אֶ  ” 
“But when the Moabites arrived at the Israelite camp, the army of Israel rushed 
out and attacked them until they turned and ran. The army of Israel chased 
them into the land of Moab, destroying everything as they went.” 
Lesson: 
As Israelites, we can have God’s protection through our spiritual connections 
and mainly through the study of the Zohar, which is the ultimate tool to reveal 
light in our lives and the world. 

ְולֹא  .54 ָלֶהם  ה  ִחּכָ ׁשֶ ַמן  ַהזְּ ַלם  ֻהׁשְ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל 
ָאְבדּו   ׁשֶ ַעל  ְלָפָניו  ַחת  ּבַ ְוִתׁשְ ֶחְדָוה  ָאז  בּו,  ׁשָ
ׁש,   ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ָחַרב  ׁשֶ ַמן  ַלזְּ ָרט  ּפְ ֵמָהעֹוָלם, 
יזּו  ִהְרּגִ ׁשֶ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַמן  ַהזְּ ַלם  ֻהׁשְ ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ׁשֶ

ה ְלָפָניו. ּוֵמאֹותֹו ְזַמן לֹא ְלָפָניו, לֹא ָהְיָתה ֶחְדוָ 
ה.  ָהְיָתה ֶחְדָוה ְלָפָניו ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ

  

ָתבּו.   .54 ְוָלא  לֹון  אֹוִריְך  ּדְ ִזְמָנא  ִלים  ּתְ ִאׁשְ ד  ּכַ ֲאָבל 
ִאְתֲאִבידּו ֵמָעְלָמא.  יּה ַעל ּדְ א ַקּמֵ ְחּתָ ּבַ ֵדין ֶחְדָוה ְותּוׁשְ ּכְ

בֵּ  ִאְתָחִריב  ּדְ ִזְמָנא  ּבְ ר  ב ּבַ ּגַ ַעל  ַאף  ּדְ א.  ׁשָ ַמְקּדְ י 
יּה, ָלא ֲהָוה ֶחְדָוה   יזּו ַקּמֵ ַאְרּגִ ְלהֹון ּדְ ִלים ִזְמָנא ּדִ ּתְ ִאׁשְ ּדְ

א: יּה. ּוֵמַההּוא ִזְמָנא ָלא ֲהָוה ֶחְדָוה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ  ַקּמֵ
After the destruction of the Holy Temple, there’s no joy even when the wickeds 
are destroyed because the Holy Temple still not there to give us the joy of Light. 
Removing ‘darkness’ from a ‘darkness’ state doesn’t bring light. It doesn’t give 
us happiness but continuous sadness because the light is still absent. Only 
when the Light shines we can be happy. 
Lesson: 
Nowadays we see many conflicts around the world. Most people fight to remove 
the ‘darkness’ but at the same time forget to bring the Light. The world is full 
of ‘fighters’ against what they see as darkness but very few make efforts to bring 
the light. The Zohar study and other spiritual tools would draw light into the 
world and make us happy. 
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Only light can remove the darkness and bring happiness. With our desires and 
prayers, God can do that for us. 

שִׁ  .55 ְלָיִמים עֹוד  י  ַעל ּכִ ַמְמִטיר  ָאֹנִכי  ְבָעה 
י  ִעים ָלְיָלה ְוגֹו'. ַרּבִ ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ָהָאֶרץ ַאְרּבָ
ַלְיָלה   ִעים  ְוַאְרּבָ יֹום  ִעים  ַאְרּבָ ָאַמר,  ְיהּוָדה 
יֹום   ִעים  ַאְרּבָ א  ֶאּלָ יֶהם?  ֲעׂשֵ ּמַ ַמה  לּו,  ַהּלָ

ְוָכתּוב ָהעֹוָלם,  ֵעי  ִרׁשְ (דברים  ְלַהְלקֹות 
ִע  כה) ָעה  ַאְרּבָ ַאְרּבָ ֶנֶגד  ּכְ יִֹסיף,  לֹא  ּנּו  ַיּכֶ ים 

ן   ּבֶ ּום ׁשֶ ָרה. ִמׁשּ רּוחֹות ָהעֹוָלם, ְלָכל ֶאָחד ֲעׂשָ
ָעה רּוחֹות ָהעֹוָלם, ְוַעל ֶזה   ָאָדם ִנְבָרא ֵמַאְרּבָ
ִעים   ַאְרּבָ ְוָצִריְך  ַהְיקּום.  ל  ּכָ ֶאת  ּוָמִחיִתי 

 ְלַהְלקֹות ְוִלְמחֹות ֶאת ָהעֹוָלם. 

  

י   .55 ָהָאֶרץ ּכִ ַעל  ַמְמִטיר  ָאנִֹכי  ְבָעה  ׁשִ עֹוד  ְלָיִמים 
י ְיהּוָדה ָאַמר ָהִני  ִעים ָלְיָלה ְוגו'. ַרּבִ ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ַאְרּבָ
א  ֶאּלָ ְייהּו.  ֲעִביְדּתַ ַמאי  ָלְיָלה  ִעים  ְוַאְרּבָ יֹום  ִעים  ַאְרּבָ

ּוְכִתיב, ָעְלָמא  יֵבי  ַחּיָ ְלַאְלָקָאה  יֹום  ִעים  ים  (דבר ַאְרּבָ

ע ִסְטֵרי ָעְלָמא  כה) ּנּו לֹא יֹוִסיף, ָלֳקֵבל ַאְרּבַ ִעים ַיּכֶ ַאְרּבָ
ע ִסְטֵרי ָעְלָמא  ר ָנׁש ֵמַאְרּבַ ּבַ ִגין ּדְ ָרה. ּבְ ְלָכל ַחד ֲעׂשָ
ְוִאְצְטִריְך   ַהְיקּום.  ל  ּכָ ֶאת  ּוָמִחיִתי  א  ּדָ ְוַעל  ֵרי.  ִאְתּבְ

ִעים ְלַאְלָקָאה ּוְלִאְתְמֵחי ָעְלָמא.   ַאְרּבָ
Genesis 7:4 
God announces to Noah; 
“ ַהְיקּום ֲאֶׁשר -ָּכל-ָהָאֶרץ, ַאְרָּבִעים יֹום, ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה; ּוָמִחיִתי, ֶאת-ִּכי ְלָיִמים עֹוד ִׁשְבָעה, ָאֹנִכי ַמְמִטיר ַעל
 ”ָעִׂשיִתי, ֵמַעל, ְּפֵני ָהֲאָדָמה
“For after seven more days, I will send rain on the earth forty days and forty 
nights; and I will blot out from the face of the land every living thing that I have 
made.” 
The Zohar explains that 40 days are required to wipe mankind from the world. 
We were created from the aspect of four directions and four elements of nature. 
North – Fire 
East – Wind/Air 
South – Water 
West – Earth 
Each side has 10 individual levels and altogether is 40. For that reason, God 
needed 40 days and nights to complete the process. 
Deuteronomy 25:3 
“ ה ַמָּכה ַרָּבה ְוִנְקָלה ָאִחי� ְלֵעיֶני�ַאְרָּבִעים ַיֶּכּנּו לֹא ֹיִסיף ֶּפן ֹיִסיף ְלַהֹּכתֹו ַעל ֵאּלֶ  .” 
“”He may beat him forty times but no more, so that he does not beat him with 
many more stripes than these and your brother is not degraded in your eyes.” 
On the individual level, the wicked is punished exactly with forty lashes to 
cleanse the sin he carries. Any additional lash would be considered as 
humiliation. 

ְמעֹון.  .56 ׁשִ י  ַרּבִ ִלְפֵני  ָמצּוי  ָהָיה  ִיְצָחק  י  ַרּבִ
ֶזה סּוק  ּפָ לֹו  ֵחת   [ֶׁשָאְמרּו] ָאַמר  ָ ׁשּ ַוּתִ תּוב  ּכָ ׁשֶ

ֵני ָאָדם ָחְטאּו  ָהָאֶרץ ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים.    -ִאם ּבְ
תּוב   ּכָ ּום ׁשֶ ה ָחְטָאה? ָאַמר לֹו, ִמׁשּ ּמָ ָהָאֶרץ ּבַ
ּנֱֶאַמר.   מֹו ׁשֶ ְרּכֹו, ּכְ ר ֶאת ּדַ ׂשָ ל ּבָ ִחית ּכָ י ִהׁשְ ּכִ

ֶזה, מֹו  ָוֶאְפקֹד  (ויקרא יח) ּכְ ָהֶאֶרץ  ְטָמא  ַוּתִ
ְוִאם   ָחְטאּו.  ָאָדם  ֵני  ּבְ א  ֶאּלָ ָעֶליָה.  ֲעֹוָנּה 

ֵהם  ּתֹאמַ  ָהָאֶרץ  ר  ִעּקַ א  ֶאּלָ ה?  ּמֶ ּבַ ָהָאֶרץ  ר, 
ְוִהיא   ָהָאֶרץ  ֶאת  ִחיִתים  ַמׁשְ ְוֵהם  ָהָאָדם,  ֵני  ּבְ

  

ְמעֹון ָאַמר ֵליּה  .56 י ׁשִ ַרּבִ יּה ּדְ ִכיַח ַקּמֵ י ִיְצָחק ֲהָוה ׁשְ ַרּבִ
ְקָרא ִלְפִני  (דקאמרי) ַהאי  ָהָאֶרץ  ֵחת  ָ ׁשּ ַוּתִ ְכִתיב  ּדִ

ה. ָאַמר ֵליּה  ּמָ ּבְ א ָחָטאן ַאְרָעא  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ָהֱאלִהים. ִאי 
ְרּכֹו   ּדַ ֶאת  ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ִחית  ִהׁשְ י  ּכִ ְכִתיב  ּדִ ִגין  ָמה  ּבְ ּכְ

ָדא ַגְווָנא  ּכְ ָמר.  ִאּתְ ָוֶאְפקֹוד   (ויקרא יח) ּדְ ָהָאֶרץ  ְטָמא  ַוּתִ
ַאְרָעא   ֵתיָמא  ְוִאי  ָחָטאן  א  ָנׁשָ ֵני  ּבְ א  ֶאּלָ ָעֶליָה.  ֲעֹוָנּה 
ִלין  א ִאּנּון. ְוִאּנּון ְמַחּבְ ֵני ָנׁשָ ָרא ְדַאְרָעא ּבְ א ִעּקְ ה, ֶאּלָ ּמָ ּבְ

https://dailyzohar.com/


Zohar Noach – Draft – unedited- not for publishing 

29 DailyZohar.com  
 

ַויְַּרא  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹוִכיַח,  תּוב  ְוַהּכָ ֶחֶתת,  ִנׁשְ
ִחית  י ִהׁשְ ּכִ ָחָתה  ִנׁשְ ְוִהּנֵה  ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאֶרץ 

ְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ.  ר ֶאת ּדַ ׂשָ ל ּבָ  ּכָ
ּוְק  ַלת.  ִאְתַחּבָ ְוִהיא  ְרא ַאְרָעא  ַוּיַ ְכִתיב  ּדִ אֹוַכח  ָרא 

ר  ׂשָ ל ּבָ ִחית ּכָ י ִהׁשְ ָחָתה ּכִ ה ִנׁשְ ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהּנֵ
ְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ.   ֶאת ּדַ

Genesis 6:11,12 
 ”ַוִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ, ִלְפֵני ָהֱא�ִהים; ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ, ָחָמס“
“ ָהָאֶרץ-ַּדְרּכֹו, ַעל-ָּבָׂשר ֶאת-ִהְׁשִחית ָּכל-ָהָאֶרץ, ְוִהֵּנה ִנְׁשָחָתה: ִּכי-ַוַּיְרא ֱא�ִהים ֶאת ” 
“Now the earth was corrupt in the sight of God, and the earth was filled with 
violence.” 
“God looked on the earth, and behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted 
their way upon the earth.” 
The first verse says that the earth was corrupt then the next verse explains “for 
all the flesh had corrupted their way” 
“God ( אלהים ELOHIM) looked”. Elohim is the aspect of judgment, Left, in this 
world, YHVH is the aspect of Right, mercy. 
The world was created by ELOHIM and man by the two aspects of God, YHVH, 
and ELOHIM because the soul of man comes from the higher level and it 
includes mercy. The man was made from the earth for the purpose of 
commanding it. Because of that man and earth affect each other. The outcome 
of our actions, positive or negative, reflected in our environment. 
This relationship between man and earth began with the first sin of Adam. We 
read in Genesis 3:17 “Cursed is the earth because of you”. God cursed the earth 
because of Adam’s sin and created a direct link between man and earth. 
Deadly and destructive hurricanes and storms, Earthquakes, Tsunamis, 
wildfires, breached dams and similar disasters are the result of the negativity 
that spread in the world in recent times. 

ם,  .57 ּלָ ּכֻ ָהָאָדם  ֲחָטֵאי  ל  ּכָ ְרֵאה,  ּבֹא 
ל  ׁשֶ ְוַהֵחְטא  ְתׁשּוָבה.  ּבִ לּוָיה  ּתְ ָחָתָתם  ַהׁשְ

ּדַ  ִחית  ּוַמׁשְ ֶזַרע ַעל ָהָאֶרץ  ְרּכֹו ּומֹוִציא ׁשֹוֵפְך 
ִחית ֶאת   -ֶזַרע ַעל ָהָאֶרץ   ִחית אֹותֹו ּוַמׁשְ ַמׁשְ

תּוב ּכָ ְוָעָליו  ֲעֹוֵנְך  (ירמיה ב) ָהָאֶרץ,  ם  ִנְכּתַ
ּבוֹ  ְוָכתּוב  ָחֵפץ  (תהלים ה) ְלָפַני,  ֵאל  לֹא  י  ּכִ

ִלְתׁשּוָבה   ָרט  ּפְ ָרע.  ְיֻגְרָך  לֹא  ה  ָאּתָ ע  ֶרׁשַ
ְוָכתּוב כֹור   )(בראשית לח ְגדֹוָלה.  ּבְ ֵער  ַוְיִהי 

ֵאר.  ֵעיֵני ה' ַוְיִמיֵתהּו ה', ַוֲהֵרי ִנְתּבָ  ְיהּוָדה ַרע ּבְ

  

לּוָתא ִדיֵליּה   .57 ְלהּו ַחּבָ ַבר ָנׁש ּכֻ ל ֶחְטאֹוי ּדְ א ֲחֵזי, ּכָ ּתָ
ַאְרָעא   ַעל  ַזְרָעא  יד  אֹוׁשִ ּדְ ְוֶחְטָאה  ְתׁשּוָבה.  ּבִ ְלָיין  ּתַ

י ָלא ָאְרֵחיּה ְוַאּפִ יל ֵליּה  ּוְמַחּבְ ק ַזְרָעא ַעל ַאְרָעא, ְמַחּבִ
ִתיב, ּכְ ְוֲעֵליּה  ַאְרָעא.  יל  ב) ּוְמַחּבִ ֲעֹוִנְך   (ירמיה  ם  ִנְכּתַ

יהּ  ה   (תהלים ה) ְלָפַני. ּוְכִתיב ּבֵ ע ָאּתָ י לֹא ֵאל ָחֵפץ ֶרׁשַ ּכִ
ּוְכִתיב, י.  ַסּגֵ ְתׁשּוָבה  ּבִ ר  ּבַ ָרע.  ְיגּוְרָך  (בראשית   לֹא 

ֵעיֵני ְיָי ַוְיִמיֵתהּו ְיָי ְוָהא  ַוְיִהי ֵער בְּ  לח) כֹור ְיהּוָדה ַרע ּבְ
ָמר.  ִאּתְ

The Zohar continues discussing the aspect of ‘corrupt/destructive’ ‘משחית’ and 
refer to the sin of spilling seeds as great ‘corruption’. 
Jeremiah 2:22 
“ ֵנ� ְלָפַני ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוהְרִּבי ָל� ֹּבִרית ִנְכָּתם ֲעֹוִּכי ִאם ְּתַכְּבִסי ַּבֶּנֶתר ְותַ  ” 
“”Although you wash yourself with lye And use much soap, The stain of your 
iniquity is before Me,” declares YHVH GOD.” 
Spilling seeds outside a proper vessel is a serious sin. The seeds have the energy 
of life-generating with energy from a higher level. When they are wasted, their 
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energy goes to the other side and adds to the aspect of death in a person’s life 
and the world. This sin creates great distance between the sinner and the life-
force that comes from God to benefit all aspects of our lives. These sins 
registered on the person’s forehead and could attract the negative-side to inflict 
harm on him. 
The Zohar tells that only great repentance could help in this case. 
After the sin, Adam was separated from Eve for 130 years. During this time, he 
had improper relationships and spilled seeds that were used by the other side 
to create the souls of the Erev-Rav. That corrupts our connection with God in 
every way possible. They affect the purity and honesty of our relationships.  
The sexual organs are the aspect of Yessod that is the channel of ‘Life’ to the 
world. Corrupting this channel affects the manifestation of good in our lives. 
Lack of steady sustenance and business failures are signs of not keeping the 
purity of this channel. Sooner or later the outcome ‘catch-up’ with us. 
To cleanse the negativity of this sin one should connect to ‘life’ by immersing in 
a Mikveh and Study Torah from the Zohar. It is one way to reduce the negative 
impact of this sin. 
Covering the forehead is recommended especially when in a negative 
environment and the ‘agents’ of the other-side’ may notice that person and ‘deal’ 
with him. Everyone should cover their forehead when visiting a cemetery. 
Another cleansing method of the channel of Yessod was revealed by Rabbi 
Nachman of Breslov with the Tikkun Haklali. 
I recommend to women to protect their husband from corrupting their channel 
because it affects the relationship and the ‘Life’ energy and sustenance in the 
home. Both should have proper unification even if it’s not for having children. 
The ‘fruitfulness’ of their lives and the home comes by keeping channels of life 
open and pure. Having time together and scheduled unifications draw life-force 
into their lives even if one of a couple lost the ‘appetite’. 

רּוְך הּוא ֶאת   .58 דֹוׁש ּבָ ה ָדן ַהּקָ ָאַמר לֹו, ָלּמָ
ַאֵחר?  ָדָבר  ּבְ ְולֹא  ֵאׁש  ּבְ ְולֹא  ַמִים  ּבְ ָהעֹוָלם 

ֲהֵרי הֵ  ם  ָאַמר לֹו, סֹוד הּוא, ׁשֶ ִחיתּו ַדְרּכָ ם ִהׁשְ
לֹא  ְחּתֹוִנים  ּתַ ּוַמִים  ֶעְליֹוִנים  ִים  ּמַ ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ

ָראּוי. ּכָ ּוְנֵקָבה  ָזָכר  רּו  [ּוִמי ֵהם ַהַּמִים  ִהְתַחּבְ
ַמְלכּות. ֵה''א  -ָהֶעְליֹוִנים? ִּביָנה. ּוַמִים ַּתְחּתֹוִנים 

ִחיִתים, ֶעְליֹוָנה ֵה''א ַּתְחּתֹוָנה. ְוַכֲאֶׁשר ֵהם ַמׁשְ 
ִנְסַּתֵּלק י''ו, ֶׁשהּוא ָזָכר, ְוִנְׁשַאר ֵה''א ְּבֵה''א ּוַמִים 

ַמִים  ְּבַמִים] ֶזה  מֹו  ּכְ ם,  ַדְרּכָ ִחיתּו  ִהׁשְ . ַמה ֵהם 
ַמה  ּבְ ַמִים,  ּבְ ִנּדֹונּו  ֶזה  ְוַעל  ים.  ּוְנֵקִביִּ ים  ְזָכִריִּ

ֵהם ָחְטאּו. ֶ  ׁשּ

  

ָעְלָמא  .58 הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ִאין  ּדָ אי  ַאּמַ ֵליּה  ָאַמר 
ה ָאֳחָרא. ָאַמר ֵליּה ָרָזא  ִמּלָ א ְוָלא ּבְ ֶאׁשָ ַמָיא ְוָלא ּבְ ּבְ
ַמִיין ִעָלִאין ּוַמִיין  ִגין ּדְ ילּו ָאְרַחְייהּו ּבְ ָהא ִאּנּון ַחּבִ הּוא ּדְ

ְונּוְקָבא כְּ  ַכר  ּדְ רּו  ִאְתַחּבָ ִאין ָלא  ּתָ ּוַמאן ּתַ ְיאּות.  ְדָקא 
ָאה  ִאין ַמְלכּות. ה''א ִעּלָ ּתָ ין ּתַ יָנה. ּוַמּיִ ִאין ּבִ ין ִעּלָ ין ַמּיִ ִאּלֵ
ַלק י''ו ְדהּוא ְדַכר,   ִלין, ִאְסּתַ ָאה. ְוַכד ִאּנּון ְמַחּבְ ּתָ ה''א ּתַ
דחבילו   אנון  מאן  במיין.  ומיין  בה''א  ה''א  ַאר  ּתָ ְוִאׁשְ

דכור מיין  דא  כגוונא  דא  ארחייהו,  ועל  ונוקבי.  ין 
 אתדנו במיא במה דאנון חבו.

The Zohar asks why God judged the world with a flood of water and not fire or 
something else. Then explains that because the people didn’t connect lower and 
upper waters properly they were judged with water, which is the element related 
to their sins. 
Genesis 1:6 
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 ”ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים, ְיִהי ָרִקיַע ְּבתֹו� ַהָּמִים, ִויִהי ַמְבִּדיל, ֵּבין ַמִים ָלָמִים“
“ ֵכן-ר ֵמַעל ָלָרִקיַע; ַוְיִהיָהָרִקיַע, ַוַּיְבֵּדל ֵּבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ִמַּתַחת ָלָרִקיַע, ּוֵבין ַהַּמִים ֲאׁשֶ -ַוַּיַעׂש ֱא�ִהים, ֶאת .” 
“And God said ‘Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it 
divide the waters from the waters” 
7: “And God made the firmament, and divided the waters which were under the 
firmament from the waters which were above the firmament; and it was so. 
From verse 6 we understand that the ‘waters’ filled up the entire space until 
God commanded the firmament to be in the midst of the water. The next verse 
tells the next step that was an ‘action’. We learn that from the words ‘And God 
MADE the firmament…’. God made the actual separation in the water to make 
lower water, which is a female aspect and upper, which is a male aspect.   
Desires that follow the purpose of Creation on the lower level create the aspect 
of female waters that form vessels to attract the male waters from above, 
restoring the original state of unified water that nourishes existence.  
The sin of that generation was that their desires were for the self alone and that 
created a greater disconnection between upper and lower waters. The world 
became ‘dry’ of spiritual nourishments and for that reason, they were judged 
with water. 

ִים   .59 ֶאת ְוַהּמַ ֵמֶהם  ִטים  ּופֹוׁשְ רֹוְתִחים  ָהיּו 
ַמִים רֹוְתִחים.  ם ּבְ ַדְרּכָ ִחיתּו  ִהׁשְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהעֹור, 
ל ַמְעְינֹות  תּוב ִנְבְקעּו ּכָ ּכָ ין. ֶזהּו ׁשֶ ֶנֶגד ּדִ ין ּכְ ּדִ
ַוֲאֻרּבֹת   ְחּתֹוִנים.  ּתַ ַמִים  ֲהֵרי  ה.  ַרּבָ הֹום  ּתְ

חּו   ִנְפּתָ ַמִים  ָ ֶעלְ   -ַהׁשּ ַמִים  ַמִים ֶזה  יֹוִנים. 
 ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים.

  

ומיין הוו רתיחן ופשטו משכא מנייהו כמה דחבילו   .59
הוא  דינא. הדא  ארחייהו במיין רתיחן. דינא לקבל 
ַמִיין  ָהא  ה,  ַרּבָ הֹום  ּתְ ַמְעְיינֹות  ל  ּכָ ִנְבְקעּו  דכתיב 

א ַמיִ  ּדָ חּו  ִנְפּתָ ַמִים  ָ ַהׁשּ ַוֲארּוּבֹות  ִאין.  ּתָ ַמִיין ּתַ ִאין.  ִעּלָ ין 
ִאין. ִאין ְוַתּתָ  ִעּלָ

Genesis 7:11 
“ ַמְעְיֹנת -ַּבּיֹום ַהֶּזה, ִנְבְקעּו ָּכל–ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש-ֹנַח, ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני, ְּבִׁשְבָעה-ֵמאֹות ָׁשָנה, ְלַחֵּיי-ִּבְׁשַנת ֵׁשׁש

, ַוֲאֻרֹּבת ַהָּׁשַמִים, ִנְפָּתחּוְּתהֹום ַרָּבה .” 
“In the six hundredth year of Noah’s life, in the second month, on the 
seventeenth day of the month, on the same day all the fountains of the great 
deep burst open, and the floodgates of the sky were opened.” 
The waters of the Flood came from upper and lower waters and they were 
boiling to match their sin that included spilling their warm seeds. That made 
the proper correction.  

ֶרְך,   .60 ּדֶ י ְיהּוָדה ָהיּו הֹוְלִכים ּבַ י ִחיָּיא ְוַרּבִ ַרּבִ
ֶהָהִרים  ין  ּבֵ ּוָמְצאּו  דֹוִלים,  ּגְ ְלָהִרים  יעּו  ְוִהּגִ

ּבּול, ַעְצמוֹ  ַהּמַ ֵני  ּבְ ֵמאֹוָתם  ָהיּו  ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ת 
ַאַחת.  ֶעֶצם  ּבְ ִסיעֹות  ּפְ ֵמאֹות  לֹׁש  ׁשְ ּוָפְסעּו 
ֵהם  ָאְמרּו ֲחֵבֵרינּו ׁשֶ ֶ ְמהּו. ָאְמרּו, ַהְינּו ַמה ׁשּ ּתָ
מֹו  רּוְך הּוא, ּכְ דֹוׁש ּבָ ין ַהּקָ לֹא ָהיּו ּפֹוֲחִדים ִמּדִ

תּוב ּכָ ּנּו  ַויֹּאמְ  (איוב כא) ׁשֶ ִמּמֶ סּור  ָלֵאל  רּו 
ָהיּו   ָעׂשּו?  ֶמה  ָחָפְצנּו.  לֹא  ָרֶכיָך  ּדְ ְוַדַעת 
הֹום, ּוַמִים   ַרְגֵליֶהם ֶאת ַמְעְינֹות ַהּתְ סֹוְתִמים ּבְ

  

ּוָמטּו   .60 ָאְרָחא.  ּבְ ָאְזֵלי  ֲהוּו  ְיהּוָדה  י  ְוַרּבִ יא  ִחּיָ י  ַרּבִ
א  ֵני ָנׁשָ ְרֵמי ּבְ יֵני טּוַרָיא ּגַ חּו ּבֵ ּכָ י טּוִרין ַרְבְרָבן ְוַאׁשְ ְלַגּבֵ
ַגְרָמא   ִסיָען ּבְ ַלת ְמָאה ּפְ ִני טֹוָפָנא. ּוָפְסעּו ּתְ ֲהוּו ֵמִאּנּון ּבְ ּדְ

ָווהּו. ָאְמרּו הַ  ִאּנּון ָלא ֲהוּו  ָחָדא. ּתְ ָאְמרּו ַחְבָרָנא ּדְ ְיינּו ּדְ
ָמה ִדְכִתיב,  ִריְך הּוא ּכְ א ּבְ קּוְדׁשָ יָנא ּדְ ֵפי ִמּדִ ּתָ (איוב  ִמּסְ

ָחָפְצנּו.  כא) לֹא  ָרֶכיָך  ּדְ ְוַדַעת  ּנּו  ִמּמֶ סּור  ָלֵאל  ַוּיֹאְמרּו 
ַרְגַלְייהּו ַמּבּוֵעי ְתהֹוָמא. ּוַמִיין   ָמה ַעְבדּו. ֲהוּו ְסִתיִמין ּבְ
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ַעד   ֶהם,  ּבָ ַלֲעֹמד  ָיְכלּו  ְולֹא  יֹוְצִאים  ְרתּוִחים 
ָאֶרץ ּוֵמִתים. ָמִטים ְונֹוְפִלים ּבָ ָהיּו ִנׁשְ  ׁשֶ

ָמִטין  ֲהוּו ִנׁשְ הּו, ַעד ּדְ ָנְפִקין ְרִתיָחן ְוָלא ָיִכילּו ְלֵמיַקם ּבְ
ַאְרָעא ּוַמְייִתין:   ּוְנָפלּו ּבְ

Rabbi Chiya and Rabbi Yehuda were walking on the way and arrive big 
mountains. They found there bones of humans from the time of the Flood. It 
took them 300 steps to walk along one bone. They quoted Job 21:14 referring 
to these giants that rebel against God. 
 ”ַוּיֹאְמרּו ָלֵאל סּור ִמֶּמּנּו ְוַדַעת ְּדָרֶכי� לֹא ָחָפְצנּו“
“”They say to God, ‘Depart from us! We do not even desire the knowledge of 
Your ways.” 
The giants of that time with their feet tried to stop the water coming from the 
fountains of the great deep. Since the water was boiling they couldn’t stand it 
and fell to their death. 
Lesson: 
Most people, especially the rich, people with high intellect and or physically 
strong feel superior in this world as if they are immortal and nothing can hurt 
them. The rich that have money for a few lifetimes don’t consider they can get 
seriously sick and money can’t buy them health. An accident can happen any 
time even if you fly a private jet. Life can change forever in a matter of one 
moment. Everything in this life is temporary, money, health and relationships. 
Only our soul can be immortal. When it is surrounded by the light of the Torah 
then it is protected. We are all vulnerable in this world for the simple fact that 
the force of death still controls our realm of corporeal existence. 
The Torah is life and the Zohar is Noah’s Ark that saves us when the waters are 
troubled. 
We shouldn’t wait to see troubled water. Now is always the best time to connect 
to life. 

י   .61 ַרּבִ ָאַמר  ְוגֹו'.  ָבִנים  ה  לֹׁשָ ׁשְ ֹנַח  ַויֹּוֶלד 
ָבִרים  ּדְ ְלָך  ְוֹאַמר  ּבֹא  ְיהּוָדה,  י  ְלַרּבִ ִחיָּיא 
ְכִניס ִלְנֵקָבה   ּמַ ל ְלָאָדם ׁשֶ ֶזה. ָמׁשָ י ּבָ ַמְעּתִ ָ ׁשּ ׁשֶ

ְת  ּמִ ֶרתׁשֶ ַאַחת,  [ד''א ְּפִרי ֵמֶעיָה] ַעּבֶ ַפַעם  ּבְ
ה ָבִנים. לֹׁשָ ַנִים אֹו ׁשְ ֶאָחד ִנְפָרד  [ָּכל] ְוָיְצאּו ׁשְ

ע   ָרׁשָ ְוֶזה  יק  ַצּדִ ֶזה  יו.  ַמֲעׂשָ ּבְ ְדָרָכיו  ּבִ ֵמַאֵחר 
ל   ׁשֶ ִרים  ְקׁשָ ה  לֹׁשָ ׁשְ אן  ּכָ ם  ּגַ ַאף  ינֹוִני.  ּבֵ ְוֶזה 

ְונִ  ִטים  ְוׁשָ הֹוְלִכים  ה רּוַח  לֹׁשָ ׁשְ ּבִ ְכָלִלים 
 עֹוָלמֹות. 

  

י  .61 ְלַרּבִ יא  ִחּיָ י  ַרּבִ ָאַמר  ְוגו'.  ָבִנים  ה  לׁשָ ׁשְ נַֹח  ַוּיֹוֶלד 
ַהאי. ְמָתל ְלַבר  ַמְעָנא ּבְ ׁשָ י ּדְ א ְוֵאיָמא ָלְך ִמּלֵ ְיהּוָדה ּתָ

ִדְמָעְרָיא ְלנּוְקָבא  ָאִעיל  ּדְ דמעהא) ָנׁש  איבא  ִזְמָנא  (ד''א  ּבְ
ְוָנפְ  ִנין.ָחָדא.  ּבְ ָלָתא  ּתְ אֹו  ֵרין  ּתְ א  (כל) ֵקי  ְרׁשָ ִמְתּפָ ַחד 

יָבא ְוָדא   ָאה ְוָדא ַחּיָ א ַזּכָ עֹוָבדֹוי. ּדָ ָאְרחֹוי ּבְ ֵמָאֳחָרא ּבְ
ָטאן  ַלת ִקְטֵרי ְדרּוָחא ָאְזִלין ְוׁשָ ינֹוִני. אּוף ָהָכא ָנֵמי ּתְ ּבֵ

ְתַלת ָעְלִמין. ִליָלן ּבִ  ְוִאְתּכְ
Noah gave birth to three sons. The Zohar explains that their souls came through 
the three columns. 
The Zohar explains that the three sons came from the same root but spread 
through the worlds of Briah (Creation), Yetzirah (Formation) and Asiah (Action). 
Shem came from the Right column with the soul level of Neshama, Ham from 
the Left, level of Ruach but not corrected so he was wicked. Japheth from the 
central column with soul level of Nefesh of Asiah and was moderate. 
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ין ָהֵרי   .62 ָמה יֹוֵצאת ְוִנְכֶנֶסת ּבֵ ּבֹא ְרֵאה, ְנׁשָ
יֹוֶרֶדת  ָמה.  ׁשָ ּנְ ּבַ ָהרּוַח  ֶרת  ּוִמְתַחּבֶ ֵפרּוד, 
רּוַח,  ּבָ ֶפׁש  ַהּנֶ ֶרת  ִמְתַחּבֶ ה,  ְלַמּטָ

ם ִרים ֶזה ִעם  [הֹוְלִכים ד''א יֹוְרִדים] ְוֻכּלָ ּוִמְתַחּבְ
י ְיהּוָדה, ֶנֶפׁש ְורּוַח כְּ  לּוִלים ֶזה ִעם  ֶזה. ָאַמר ַרּבִ

ן   ּבֶ ל  ׁשֶ ְדָרָכיו  ּבִ ׁשֹוָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶזה. 
נֹוָדע   [ְוֶזה] ָאָדם, ּלֹא  ׁשֶ ר  ִנְסּתָ ָמדֹור  ְוהּוא 

 ְמקֹומֹו. 

  

רּוָדא  .62 ּפִ טּוֵרי  ין  ּבֵ ְוָאִעיל  ָנְפַקאת  ָמָתא  ִנׁשְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ִאְתַחבַּ  א  ְלַתּתָ ָנִחית  ָמָתא.  ִנׁשְ ּבְ רּוָחא  ר  ֶנֶפׁש ְוִאְתַחּבַ ר 

ְוֻכְלהוּ  רּוַח  נחתין) ּבְ ד''א  א.   (אזלי  ּדָ ִעם  א  ּדָ ִרין  ּוִמְתַחּבְ
ְמָתא   א. ִנׁשְ א ִעם ּדָ ִליָלן ּדָ י ְיהּוָדה ֶנֶפׁש ְורּוַח ּכְ ָאַמר ַרּבִ

ָנׁש. ַבר  ּדְ ָאְרחֹוי  ּבְ ְרָיא  ְטִמיָרא  (והאי) ׁשַ ְמדֹוָרא  ְוִהיא 
ָלא ִאְתְייַדע ַאְתָרָהא.  ּדְ

The soul comes out of Zeir Anpin and Malchut of Atzilut. In the original state, 
the soul has the aspects of vessels from Keter, Chokmah, Binah, Zeir Anpin, 
and Malchut and the lights of Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, and Yechida. 
When it comes of Atzilut, the soul transforms to three separate lines. The right 
line enters the world of B’riah and receives the soul level of Neshama. The left 
line connects to the level of Ruach in the world of Formation. The center line 
connects the level of Nefesh in the world of Asiah, Malchut, the physical body. 
The upper three sefirot of each level stays in the supernal world above it. The 
vessels of the upper levels fall to the level below to allow connection to the light 
in the upper level. The system was made this way to give the soul the ability to 
grow by climbing higher. 
The level of Nefesh and Ruach are included in each other at the time of birth. 
The level of Neshama stays separated and can be drawn down if the person 
follows the righteous path. 

הֵ  .63 ְלִהּטָ ָאָדם  ן  ּבֶ א  לֹו   -ר  ּבָ ִעים  ְמַסיְּ
ים  ׁשִ ּוְמַקּדְ אֹותֹו  ּוְמַטֲהִרים  ה  ְקדֹוׁשָ ָמה  ְנׁשָ ּבִ
ֵהר  אֹותֹו ְוִנְקָרא ָקדֹוׁש. לֹא ָזָכה ְולֹא ָבא ְלִהּטָ

ּבֹו.   - ְורּוַח  ֶנֶפׁש  ֵהם  ׁשֶ ּפֹוְתִחים,  ְדָרגֹות  י  ּתֵ ׁשְ
ה ָמה ְקדֹוׁשָ ִפי [ִסּיּוַע ֶׁשְּלַמְעָלה, ְוֶזה ּכְ  ֵאין ּבֹו ְנׁשָ

ִיְטָמא  ַדְרּכֹו] ִאם  ׁשֶ א  ֶאּלָ עֹוד,  ְולֹא   . -  
ְמִסיִרים  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ יּּוַע  ְוַהּסִ אֹותֹו.  ִאים  ְמַטּמְ

ל ֶאָחד ְלִפי ַדְרּכֹו. אן ָוָהְלָאה ּכָ ּנּו. ִמּכָ  ִמּמֶ

  

ְמָתא   .63 ִנׁשְ ּבְ ֵליּה  ְמַסְייִעין  ָאה,  ּכָ ְלִאְתּדַ ָנׁש  ר  ּבַ ֲאָתא 
ְוָדָכאן   א  יׁשָ ָלא  ַקּדִ ָקדֹוׁש.  ְוִאְקֵרי  ֵליּה  ין  ׁשִ ּוְמַקּדְ ֵליּה 

ִאּנּון  ּדְ ִתיִחין  ּפְ ין  ְרּגִ ּדַ ֵרין  ּתְ ָאה,  ּכָ ְלִאְתּדַ ָאֵתי  ְוָלא  ָזָכה 
יהּ  א ֵלית ּבֵ יׁשָ ְמָתא ַקּדִ יּה. ִנׁשְ (סיועא דלעילא   ֶנֶפ''ׁש ְורּו''ַח ּבֵ

ארחיה) כפום  ְמ ודא  ַאב  ִיְסּתָ ִאי  ּדְ א  ֶאּלָ עֹוד  ְוָלא  ָסֲאִבין . 
ל   אן ּוְלָהְלָאה ּכָ ֵליּה. ְוִסּיּוָעא ִדְלֵעיָלא ַאֲעִדיּו ִמיֵניּה. ִמּכָ

 ַחד ְלפּום ָאְרֵחיּה.
If one chooses to purify himself in order to achieve higher levels then he gets 
help to receive the Neshama level that is the holy part of the soul. Then that 
person is called holy. If one is not on the righteous path then that person stays 
with the Nefesh and Ruach levels. If he connects to impurities, he loses the 
levels he has and stays with the pure animal soul level of Nefesh. 
Repentance, Teshuvah, would draw supernal support and higher levels of the 
soul according to the actions of that person. 
Lesson; 
Each one of us can achieve the holy level of the soul, Neshama. In practical 
terms, each one of us has at least the level of Nefesh that connects the soul to 
the body and provides life. This is the pure animal soul. Wicked people have an 
impure animal soul. Following the spiritual laws of the Torah would lead us to 
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achieve the pure levels of Nefesh and Ruach. That means spiritual connections 
sharing, tithing while avoiding all negative actions and situations. 
When adding greater levels of Torah studies and living a selfless life, helping 
people beyond the norm one can achieve the holy level of Neshama. This level 
can go away fast if one connects to the impurity of any kind. 

ל ֵהיְכֵלי ַהֵהיָכלֹות .64 ּוִרים ָרִמים ׁשֶ [ֶׁשל  ִקׁשּ
תּוֵחי אֹותֹו ַצד] תּוֵחי ָאְזַנִים. קֹול    ָאנּו ּפְ ֵעיַנִים, ּפְ

ר   ּבֵ ְמׁשַ ה,  ְלַמּטָ ִמְלַמְעָלה  יֹוֵרד  ֵמַהּקֹולֹות 
רֹוִאים?   ְולֹא  רֹוִאים  ׁשֶ ֵהם  ִמי  ּוְסָלִעים.  ָהִרים 
ֲאטּוֵמי ָאְזַנִים, ְסתּוֵמי ֵעיַנִים, לֹא רֹוִאים ְולֹא  
לּול  ּכָ ׁשֶ ֶאָחד  ֶכל,  ֵ ׂשּ ּבַ יֹוְדִעים  לֹא  ׁשֹוְמִעים, 

תֹוָכם. ּדֹוִחים אֹוָתם ַהחּוָצה. בִּ  ַנִים ּבְ  ׁשְ

  

ַקְסטֹוֵרי ְדהּוְסְטָרא .64 א ְקטּוֵרי ָרָמאי, ּדְ (ס''א   ת ֹוֶסְפּתָ
יָחן אּוְדִנין. ָקל ִמן  דההוא סטרא) ּתִ ּפְ יָחן ַעְייִנין  ּתִ ּפְ ֲאַנן 

ִרין. ָמאן  ר ּטּוִרין וִטּנָ ּבַ א. ְמּתַ ּתָ ְלּתַ ָנִחיּת ֵמֵעיָלא  ָקַלָיא 
יִמין ַעְייִנין.   ָחָמאן ְוָלא ָחָמאן. ֲאִטיִמין אּוְדִנין. ְסּתִ ִאּנּון ּדְ

נ ֻסְכְלּתָ ְמִעין ָלא ָיְדִעין ּבְ ְכִליָלא ָלא ָחָמאן וָלא ׁשָ ּו, ַחד ּדִ
ְחָיין ֵליּה ְלַבר. ַגווְייהּו. ּדָ ֵרין ּבְ ּתְ  ּבִ

  
The three levels of the soul, Nefesh, Ruach, and Neshama connect in the central 
column that is a stronghold against the other-side (Sitra Achra). The levels of 
Chokmah and Binah are too high to come down. Chokmah is expressed in the 
eyes and Binah in the ears. They are passive senses and without them, the 
world around us is mute and dark. Da’at is the Sefirah that is formed when 
Chokmah and Binah unified to send light to the lower levels. It is the aspect of 
‘voice’ that goes down to the heart and lungs and expressed as the sound 
coming out of the mouth. The voice of Chokmah and Binah comes through 
Da’at and produces a sound that can break the strongest and darkest Klipot. 
The wicked people and those who are not able to connect the right and the left 
are considered deaf and blinds. 
Psalms 115:5,6 
“ ָלֶהם, ְולֹא ְיַדֵּברּו; ֵעיַנִים ָלֶהם, ְולֹא ִיְראּו-ֶּפה ” 
 ”ָאְזַנִים ָלֶהם, ְולֹא ִיְׁשָמעּו; ַאף ָלֶהם, ְולֹא ְיִריחּון“
“They have mouths, but do not speak; eyes, but do not see.” 
“They have ears, but do not hear; noses, but do not smell.” 
Lesson; 
Our soul is the driving force of our body and life. Our senses and especially the 
ability to see and hear depends on our spiritual level. If our Chokmah and 
Binah are on a high level we can see and hear the truth in the world around 
us. As spiritual people who study Zohar and Kabbalah, we are able to see and 
understand people above the average. Most people see with their eyes but blind 
to the truth on different levels. A righteous person can see beyond the ‘images’ 
in front of him and able to hear the truth from the spoken words. 
People speak from their minds (Chokmah and Binah). When we listen to or 
reads someone’s words, we can determine the level of Chokmah and Binah of 
that person.  
WARNING! 
Don’t assume that if you read Zohar and study Kabbalah for years, you 
automatically have the ability to read and see the truth in everything around 
you. The negative side may use our ego to mislead us into all kinds of false 
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truths. Rabbi Akiva warned his students to be careful with what they see even 
when they are making spiritual ascend. Not everything they see on the way up 
is the absolute truth. 
If you are righteous and believe that you have the ability to see the truth then 
use it to help others, not to scold or patronize them. 

ין .65 ִקים ּבֵ ַנִים,   [ס''א ּבֹו] ֵהם ִנְדּבָ אֹוָתם ׁשְ ּבְ
ׁשֹוֶרה לֹא  ִנים  ָהָאּמָ ן  ֻאּמַ [ס''א  ָהֶאָחד 

ְסָפִרים   ָׂשִמים] ין  ּבֵ ִנְכָנִסים  לֹא  ְבתֹוָכם. 
ׁשֹוֶרה  לֹא  ֶזה  ן  ֻאּמָ ל  ׁשֶ ֵאּלּו  ל  ּכָ ים.  ְקדֹוׁשִ

ב ְכרֹונֹות ְוִנְמִחים ְבתֹוָכם, לֹא ִנְכּתְ ֵסֶפר ַהזִּ ּו ּבְ
ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ים, ּכְ ֶפר ַהַחיִּ חּו  (תהלים סט) ִמּסֵ ִיּמָ

ֵתבּו.  יִקים ַאל ִיּכָ ים ְוִעם ַצּדִ ֶפר ַחיִּ  ִמּסֵ

  

ֵבין .65 ָקן  ּבְ ּדַ ִמּתְ ביה) ִאּנּון  ַחד   (ס''א  ֵרי,  ּתְ ִאּנּון  ּבְ
ְרָיא ׁשַ ָלא  אּוָמָנא  ּדְ ש אּוָמָנא  ָלא   ווין)(ס''א  וְייהּו.  ַגּוַ ּבְ

א ָלא אּוָמָנא ּדָ ל ִאּנּון ּדְ ין. ּכָ יׁשִ ֵרי ַקּדִ ין ִסּפְ (דף  ָעאִלין ּבֵ
ֵרי ָדְכָרַנָייא  סב ע''ב) ִסּפְ בּו ּבְ ַגַווְייהּו ָלא ִאְכּתְ ְרָיא ּבְ ׁשַ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר י ּכְ ָרא ְדַחּיֵ ְמחּון ִמִסּפְ חּו   (תהלים סט)  ִאּתְ ִיּמָ
ר  בּו. ִמֵסּפֶ ּתֵ יִקים ַאל ִיּכָ ּדִ ים ְוִעם ּצַ  ַחּיִ

Those who connect the right and the left to form the center that breaks the 
negative side are registered in the book of life that would be opened in the Final 
Redemption and the Resurrection when they would rise to immortality. 
On those who let their souls away from the righteous ways it says; 
Psalms 69:29 
“ ִיָּכֵתבּו-ִיָּמחּו, ִמֵּסֶפר ַחִּיים; ְוִעם ַצִּדיִקים, ַאל .” 
“Let them be erased from the book of life and not be recorded with the 
righteous.” 

לָ  .66 אֹוי  אֹוי  ַהזֶּה.  ֵמָהעֹוָלם  יְֵּצאּו  ׁשֶ ּכְ ֶהם 
ְסרּו  [ְלַחֵּייֶהם] ָלֶהם ר ִיּמָ ֲאׁשֶ ע אֹוָתם ּכַ . ִמי ִיְתּבַ

ּדֹוֶלֶקת ְולֹא יְֵצאּו  ֵאׁש ׁשֶ ְרפּו ּבְ ָ יֵדי דּוָמה ְוִיׂשּ ּבִ
מֹו  ּכְ תֹות,  ּבָ ְוׁשַ ים  ֳחָדׁשִ י  ָראׁשֵ ּבְ ַרק  ה  ּנָ ִמּמֶ

ּנֱֶאַמר  ָחְדׁשֹו   (ישעיה סו) ׁשֶ ּבְ חֶֹדׁש  י  ִמּדֵ ְוָהָיה 
ֲחוֹות  ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ ּתֹו ָיֹבא ָכל ּבָ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ׁשַ ּוִמּדֵ
ָצפֹון   ַצד  ּבְ ׁשֶ רֹוז  ּכָ ְך  ּכָ ַאַחר  ה'.  ָאַמר  ְלָפַני 

ְואֹוֵמר, ֲעֵליֶהם  ָיׁשּובּו   (תהלים ט) ַמְכִריז 
ל  ׁשֶ ֲאֻגּדֹות  ה  ּמָ ּכַ ְוגֹו'.  אֹוָלה  ִלׁשְ ִעים  ְרׁשָ
ָעה ְצָדִדים. ֵאׁש  ַאְרּבָ סּו ֲעֵליֶהם ּבְ ּנְ ִיּסּוִרים ִיְתּכַ

ֵגיא ֶבן ִהּנֹום.   לֹוֶהֶטת ּבְ

  

קּון ֵמַהאי ָעְלָמא ווי לֹון .66 ד ִיּפְ . ַמאן (לחייהון)  ווי לֹון ּכַ
נּוָרא  יָדא ְדדּוָמה ויּתֹוְקדּון ּבְ ַמְסרּון ּבִ ד ִיּתְ ע לֹון ּכַ ּבַ ִיּתְ
ָמא   ּכְ י  ּתֵ ּבַ וׁשַ ַיְרֵחי  ֵריׁש  ּבְ ר  ּבַ יּה  ִמּנֵ קּון  ִיּפְ ְוָלא  ָדִליק  ּדְ

ָאֵמר, סו) ְדַאּתְ  י   (ישעיה  ּוִמּדֵ ָחְדׁשֹו  ּבְ חֶֹדׁש  י  ִמּדֵ וָהָיה 
ּתֹו ָיבֹא כָ  ּבַ ׁשַ ּת ּבְ ּבָ ַני ָאַמר ְיָי. ׁשַ ֲחוֹוּת ְלּפָ ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ ל ּבָ

ּפֹון ַאְכִריז ֲעַלְייהּו וָאַמר ִבְסַטר ּצָ רֹוָזא ּדְ ר ּכָ (תהלים   ְלָבּתַ

ְטִריִקין  ט) ֲחִביֵלי  ה  ּמָ ּכַ ְוגו'.  אֹוָלה  ִלׁשְ ִעים  ְרׁשָ ָיׁשּובּו 
א ְמַלֲהָטא   ע ִסְטִרין. ֶאׁשָ ַאְרּבַ ְנׁשּו ֲעַלְייהּו ּבְ ּכַ ן ִאּתְ ֵגי ּבֶ ּבְ

 ִהּנֹם.
When the wicked souls leave the world they are given into the hands of the 
angel ‘Duma’ that serves like a manager that register and assign the souls to 
the proper purification process. These souls are set on fire but will have breaks 
only on Shabbats and days of Rosh Chodesh. 
Isaiah 66:23 
“ ת ְלָפַני ָאַמר ְיהָוהְוָהָיה ִמֵּדי ֹחֶדׁש ְּבָחְדׁשֹו ּוִמֵּדי ַׁשָּבת ְּבַׁשַּבּתֹו ָיבֹוא ָכל ָּבָׂשר ְלִהְׁשַּתֲחֹו ” 
“”And it shall be from new moon to new moon And from sabbath to sabbath, 
All mankind will come to bow down before Me,” says YHVH.” 
After the ‘cool’ days, the  
Psalms 9:18 
“ ּגֹוִים, ְׁשֵכֵחי ֱא�ִהים-ָיׁשּובּו ְרָׁשִעים ִלְׁשאֹוָלה: ָּכל ” 
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“The wicked will return to Sheol (Hell, under world of the dead), Even all the 
nations who forget God.” 
Angels that inflict pain come from four directions with flaming fire to punish 
the wicked in Gehennam that corrupted the connection to Chokmah, Binah, 
Zeir Anpin, and Malchut. 

ִדים .67 ּקְ יֹום ִמְתּפַ ָעִמים ּבְ לֹׁש ּפְ . [ִנְׂשָרִפים] ׁשָ
קֹול ְולֹא ע ּבְ עֹוִנים  ָרֵאל  ׂשְ יִּ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ א  ֶאּלָ ֹוד, 

דֹוׁש   ַהּקָ ְמָבַרְך,  א  ַרּבָ ֵמיּה  ׁשְ ְיֵהא  ָאֵמן  ָרם 
ַהּכֹל,   ַעל  ְוָחס  ַרֲחִמים  א  ִמְתַמּלֵ הּוא  רּוְך  ּבָ
יִהּנֹם,   ַהּגֵ ֲעֵרי  ׁשַ ַעל  ַהְמֻמּנֶה  ְלָאְך  ַלּמַ ְורֹוֵמז 

ַמְפּתְ  ה  לֹׁשָ ּוׁשְ סמריא''ל,  מֹו  ְ ׁשּ ָידֹו,  ׁשֶ ּבְ חֹות 
ר,   ְדּבָ ַהּמִ ַצד  ּבְ ׁשֶ ָעִרים  ׁשְ ה  לֹׁשָ ׁשְ ּופֹוֵתַח 
ל  ׁשֶ ן  ָעׁשָ א  ּבָ ַהזֶּה.  ָהעֹוָלם  אֹור  ֶאת  ְורֹוִאים 

ָרִכים.  ֵאׁש ְוסֹוֵתם ַהּדְ

  

ְקָדן .67 ּפַ ִמּתְ יֹוָמא  ּבְ ִזְמִנין  ַלּת  מתוקדן)  ּתְ ְוָלא  (ס''א   .
ָרֵאל ֲאּתִ  ִזְמָנא ְדִיׂשְ א ּבְ קֹול ָרם ָאֵמן ְיֵהא עֹוד ֶאּלָ יבּו ּבְ

ְמֵלי ַרֲחִמין   ִריָך הּוא ִאּתְ א ּבְ א ְמָבַרָך, קּוְדׁשָ ֵמיּה ַרּבָ ׁשְ
ְרֵעי  ּתַ ַעל  א  ְמַמּנָ ּדִ ְלַמְלָאָכא  וָרִמיז  א.  ּכֹּלָ ַעל  ְוַחִייס 
ח  ּתַ ּוּפְ יֵדיּה  ּבִ ָחן  ּתְ ַמּפְ ַלּת  ּוּתְ ֵמיּה  ׁשְ סמריאל  ֵגיִהּנֹם  ּדְ

ְרִעין   ּתַ ַלּת  ַהאי  ּתְ ּדְ ְנהֹוָרא  ְוָחָמאן  ָרא  ַמְדּבְ ִבְסַטר  ּדְ
ים אֹוְרִחין. ָנָנא ְדנּוָרא וָסּתִ א ּתְ  ָעְלָמא. ֲאּתָ

The fiery process happens three times a day but when the Israelites below recite 
Kadish and answer “�ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַר” “Amen Yehe Shemeh Rabah” in a 
strong voice, they create a unification above. Then the Holy One Blessed Be He 
is filled with mercy and instructs the angel appointed on the gates of Gehennam 
(hell) to open three gates and they can see the light of our world. Then the 
smoke from the fire in Gehennam comes and blocks the light. 
The force created by the three daily prayers supports the unification of the three 
columns. When the unification begins, the light of the Left column is drawn 
down to this world and benefits the wicked in Gehennam. 

לֹׁש  .68 ַחת ְיֵדיֶהם ׁשָ ּתַ ים ׁשֶ ה ְמֻמּנִ לֹׁשָ ְוָאז ׁשְ
ן  ָעׁשָ ּוַמֲחִזיִרים  יֵדיֶהם  ּבִ ִבים  ְ ְמַנׁשּ ַמְגֵרפֹות, 
ָוֵחִצי.  ָעה  ׁשָ ְרָוָחה  ָלֶהם  ְונֹוְתִנים  ִלְמקֹוָמם, 
לֹׁש   ׁשָ ְוָכְך  ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ָלֵאׁש  ִבים  ׁשָ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

א ׁשֶ ְזַמן  ּוְבָכל  יֹום.  ּבְ ָעִמים  ָרֵאל ּפְ ִיׂשְ ֹוְמִרים 
ִחים  ְמַרּוְ ְוכּו',  ְמָבַרְך  א  ַרּבָ ֵמיּה  ׁשְ ְיֵהא  ָאֵמן 
ְמִאיָרה   ם  ְרּכָ ּדַ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵריֶהם  ַאׁשְ ָלֶהם. 
מֹו   ּכְ ָדִדים,  ַהּצְ ְלָכל  עֹוָלם  אֹותֹו  ּבְ

ּנֱֶאַמר  ֹנַגּה   (משלי ד) ׁשֶ אֹור  ּכְ יִקים  ַצּדִ ְוֹאַרח 
 . (עד כאן התוספתא) ַהיֹּום.הֹוֵלְך ָואֹור ַעד ְנכֹון 

  

ין   .68 ַמְגרֹוּפִ ַלּת  ּתְ ְיַדְייהּו  חֹוּת  ּתְ ּדִ ן  ְמַמּנָ ַלּת  ּתְ ֵדין  ּכְ
לֹון   וַרְווִחין  ַרְייהּו  ְלַאּתְ ָנָנא  ּתְ יבּו  וֲאּתִ יַדְייהּו  ּבִ ָבן  ְמַנׁשְ
ְוֵכן   ְייהּו.  ְלֶאׁשַ ְייִבין  ּתַ ר  ּוְלָבּתַ א.  ֲעּתָ ׁשַ ְלגּוּת  ּוּפַ א  ֲעּתָ ׁשַ

יֹוָמא ּוְבָכל  ַלּת ִזְמִנין ּבְ ָרֵאל ָאֵמן ְיֵהא    ּתְ ָאְמֵרי ִיׂשְ ִזְמִנין ּדְ
ִאּנּון   ִאין  ַזּכָ לֹון.  ַרְווִחין  ִאּנּון  וכּו'  ְמָבַרָך  א  ַרּבָ ֵמיּה  ׁשְ
ְלָכל   ָעְלָמא  ַההּוא  ּבְ ְמַנֲהָרא  אֹוְרֵחיהֹון  ּדְ יַקָייא  ּדִ ּצַ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר,  אֹור  (משלי ד) ִסְטִרין ּכְ יִקים ּכְ ּדִ ואֹוַרח ּצַ
 :(עד כאן לשון התוספתא) הֹוֵלָך ואֹור ַעד ְנכֹון ַהּיֹום נֹוַגהּ 

The fire and smoke that blocked the light from entering Gehennam are aspects 
of Judgments. Three angels appointed to clean the three lines from those 
judgments and return them to their original place in Gehennam. During this 
process, Gehennam benefited from the light of the unification for one and a half 
hour. The light that came from Chokmah, Binah and Da’at has the aspect of 
three hours. The line of Da’at is in the middle and split into Chessed and 
Gevurah, The Left received on the Left from Binah that is one hour and half of 
Da’at that went into Gevurah that is half an hour. 
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This process is repeated during the three daily prayers when the Kadish is 
recited and the Isarelites say “ ּה ַרָּבא ְמָבַר�ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמי ” “Amen Yehe Shemeh 
Rabah”  
Proverbs 4:18 
 ”ְוֹאַרח ַצִּדיִקים ְּכאֹור ֹנַגּה הֹוֵל� ָואֹור ַעד ְנכֹון ַהּיֹום“
“But the path of the righteous is like the shining light, That shines brighter and 
brighter until the full day” 
The prayers and the work of righteous people reveal light that affect the 
spiritual worlds above and the material world below.  

יִהּנֹם יֵׁש ְמדֹוִרים ַעל   .69 ּגֵ א ָאַמר, ּבַ י ַאּבָ ַרּבִ
ַוֲהֵרי  ַבע.  ׁשֶ ַעד  ים,  יִּ ִליׁשִ ׁשְ ים  ִניִּ ׁשְ ְמדֹוִרים, 

ַהֲחֵבִרים.   ֲארּוָה  ֵהם ּבֵ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵרי  ְוַאׁשְ
הֹוְלִכים  ְולֹא  ִעים  ָהְרׁשָ ֵמֲחָטֵאי  ָמִרים  ִנׁשְ
ִמי  ְוָכל  ֶהם.  ּבָ ִנְטָמִאים  ְולֹא  ַדְרֵכיֶהם  ּבְ
יִהּנֹם,  הֹוֵלְך ְלאֹותֹו עֹוָלם יֹוֵרד ַלּגֵ ׁשֶ ְטָמא, ּכְ ּנִ ׁשֶ

ְחּתֹון.  דֹור ַהּתַ  ְויֹוֵרד ַעד ַהּמָ

  

ָאמַ  .69 א  ַאּבָ י  ְמדֹוִרין ַרּבִ ַעל  ְמדֹוִרין  ִאית  ם  יִהּנָ ּגֵ ּבַ ר, 
ַחְבַרָייא.  אּוְקמּוָה  ְוָהא  ַבע.  ׁשֶ ַעד  ִליָתִאין  ּתְ ְנָייִנין  ּתִ
יַבָיא ְוָלא   ִרין ֵמחֹוֵבי ַחּיָ ּמְ ִאּנּון ִמְסּתַ יַקָיא ּדְ ִאין ִאּנּון ַצּדִ ְוַזּכָ

הּו. ְוָכל מַ  ֲאֵבי ּבְ ָאְרַחְייהּו ְוָלא ִמְסּתָ ַאב  ָאְזֵלי ּבְ ִאְסּתָ אן ּדְ
ַעד   ְוָנִחית  יִהּנֹם.  ַלּגֵ ָנִחית  ָעְלָמא,  ְלַההּוא  ָאִזיל  ד  ּכַ

ָאה.  ּתָ  ְמדֹוָרא ּתַ
Rabbi Aba explains that there are seven sections in Gehennam. Those who die 
with impurities go down to the lower section in Gehennam. 

מּוִכים ֶזה ִעם ֶזה   .70 ּסְ ֵני ְמדֹוִרים ֵהם ׁשֶ   - ּוׁשְ
ִנים אֹותֹו   אֹול, ּדָ ְ יֹּוֵרד ַלׁשּ אֹול ַוֲאַבּדֹון. ִמי ׁשֶ ׁשְ

ְלָמדֹור שָׁ  אֹותֹו  ּוַמֲעִלים  ָעְנׁשֹו,  ל  ּוְמַקּבֵ ם 
ֵהם   ה, ַעד ׁשֶ ְרּגָ ּדַ ה ַאַחר  ְרּגָ ּדַ ְוֵכן  ֶעְליֹון ַאֵחר. 
לֹא  ָלֲאַבּדֹון,  יֹּוֵרד  ׁשֶ ִמי  ֲאָבל  אֹותֹו.  ַמֲעִלים 
ֲאַבּדֹון,   ִנְקָרא  ְוָלֵכן  ְלעֹוָלִמים,  ַמֲעִלים אֹותֹו 

ֲהֵרי ָאבּוד הּוא ֵמַהּכֹל.   ׁשֶ

  

אֹול   .70 ׁשְ א  ּדָ ִעם  א  ּדָ ְסִמיִכין  ּדִ ִאּנּון  ְמדֹוִרין  ּוְתֵרין 
ל   ּוְמַקּבֵ ן  ּמָ ּתַ ֵליּה  ְייִנין  ּדַ אֹול  ִלׁשְ ָנִחית  ּדְ ָמאן  ַוֲאַבּדֹון. 
א  ְרּגָ ָאה. ְוֵכן ּדַ יּה ּוְסִליקּו ֵליּה ִלְמדֹוָרא ָאֳחָרא ִעּלָ ָעְנׁשֵ

לֵ  ָסְלִקין  ִאּנּון  ּדְ ַעד  א  ְרּגָ ּדַ ַתר  ָנִחית  ּבָ ּדְ ָמאן  ֲאָבל  יּה. 
ְך ִאְקֵרי ֲאַבּדֹון  ַלֲאַבּדֹון ָלא ָסְלִקין ֵליּה ְלָעְלִמין. ּוְבִגין ּכָ

א.  ָהא ָאִביד הּוא ִמּכֹּלָ  ּדְ
At the lower level, there are two sections next to each other. One is called ‘Sheol’ 
and one is called ‘Avadon’. Those who arrive in Sheol are judged and follow their 
prescribed cleansing process. A soul from Sheol can progress and go move up 
to a higher and easier level until it comes out of Gehennam.   
The literal meaning of ‘Avadon’ is ‘lost’ and those who admitted into this section 
are evil of the highest level and can never get out. 
Lesson; 
The sages tell us that when answering “Amen, Yeheh Shemeh Raba, 
Mevarach…” with consciousness, we are cleansed from a judgment of 70 years.  
These special words translate into “May his great name be blessed forever and 
ever (all the worlds)”. The Hebrew words have 28 letters. 28 is the numerical 
value of ‘כח’, ‘strength/force’. The word for ‘his name ‘ְׁשֵמיּה’ has a ‘Mapik’ in the 
letter ‘ּה’. In such cases, the Hה implies a relation to Binah. The Kadish has 7 
occurrences of Mapik ּה.  
The Kadish is all Aramaic words to give it ability to ascend fast and higher to 
the upper worlds. The angels don’t understand Aramaic and our words are 
carried directly and quickly to the Holy Throne. 
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There are many secrets concealed in the words of the Kadish and we should 
understand from this study is of its great importance. When we listen and 
answer Amen, to the Kadish we shine light on all the worlds from above to 
below. The third Amen of the Kadish includes “Yeheh Shemeh Raba mevarach..” 
and in addition to the light revealed in the upper worlds, we benefit from great 
cleansing light in the three-level of the soul, Neshamah, Ruach and Nefesh.  
When a family member dies, a Kadish is recited by men of the family to support 
the soul in the 2 months process that the soul goes through in heaven. It’s is 
so important that if there’s no man in the family to say Kadish, the family pays 
another man to recite Kadish for the deceased during the first year. 

ְבֵני בֹּ  .71 ּבִ ַמְתֶרה  ָהָיה  יק  ּדִ ַהּצַ ֹנַח  ְרֵאה,  א 
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ דֹורֹו, ְולֹא ָהיּו ׁשֹוְמִעים לֹו, ַעד ׁשֶ
ין  ּדִ ַמהּו  יִהּנֹם.  ַהּגֵ ין  ּדִ ֲעֵליֶהם  ֵהִביא  הּוא 
ְוֶזה   צֹוֵנן  ֶזה  ְוֵאׁש.  ַמִים  ֶלג,  ְוׁשֶ ֵאׁש  יִהּנֹם?  ּגֵ

ִד  ּבְ ִנּדֹונּו  ם  ְוֻכּלָ ְוָאְבדּו רֹוֵתַח.  יִהּנֹם  ַהּגֵ ין 
 ֵמָהעֹוָלם, 

  

ְבֵני ָדֵריּה ְוָלא ֲהוּו  .71 ָאה, ֲהָוה ַאְתֵרי ּבִ א ֲחֵזי נַֹח ַזּכָ ּתָ
ִריְך הּוא ַאְייֵתי ֲעַלְייהּו ִדיָנא   א ּבְ קּוְדׁשָ ְמֵעי ֵליּה. ַעד ּדְ ׁשָ
א.   א ְוַתְלָגא. ַמָייא ְוֶאׁשָ ֵגיִהּנֹם ֶאׁשָ ֵגיִהּנֹם. ַמאי ִדיָנא ּדְ ּדְ

ְוֻכְלהוּ  א ְצִניָנא ְוָדא ְרִתיָחא.  נּו    ּדָ ֵגיִהּנֹם ִאְתּדָ ּדְ ִדיָנא  ּבְ
 ְוִאְתֲאִבידּו ֵמָעְלָמא. 

Genesis 6:9 
 ”ֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ֹנַח ֹנַח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבֹדֹרָתיו ֶאת ָהֱא�ִהים ִהְתַהֶּל� ֹנחַ “
“These are the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in 
his generation. Noah walked with God” 
Noah was righteous and tried to warn his generation about the judgment that 
would come if they won’t follow the righteous path. They didn’t listen to him 
and God brought the judgment from Gehennam, which was fire and ice, water 
and fire. It was cold and boiling hot and all went through this judgment and 
lost their lives in this world.  

לֹו.   .72 ָראּוי  ּכָ ָהעֹוָלם  ִהְתַקיֵּם  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ִמין  ל  ּכָ ּה  ּבָ ְוִהְכִניס  ָבה  ּתֵ ּבַ ֹנַח  ְוִנְכַנס 

ִרי  ָהעֹוָלם. וַ  [ִמְּבִרּיֹות] ּוִמין ה ּפְ אי ֹנַח ֵעץ עֹׂשֶ ּדַ
מֹו   ּכְ ָהעֹוָלם  ִמיֵני  ל  ּכָ ָבה  ֵמַהּתֵ ְוָיְצאּו  ָהָיה. 

ַמְעָלה.  ּלְ  ׁשֶ
  

נַֹח  .72 ְוָעאל  ֵליּה.  ָחֵזי  ְדָקא  ּכְ ָעְלָמא  ים  ִאְתְקּיַ ּוְלָבַתר 
ְוִזיָנא ִזיָנא  ל  ּכָ ּה  ּבָ ְוָאִעיל  ָבה  ּתֵ מבריין) ּבַ ָעְלָמא.   (ד''א  ּדְ

ְזָייֵני  ל  ּכָ ָבה  ּתֵ ִמן  ְוָנְפקּו  ֲהָוה.  ִרי  ּפְ ה  עֹוׂשֶ ֵעץ  נַֹח  אי  ַוּדַ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא.  ָעְלָמא ּכְ

Noah entered the Ark and brought with him from all the creatures of the world. 
As a righteous man, Noah was the aspect of Yessod and after the Flood, he was 
the channel to bring all types of creatures into the world. The same as Yessod 
on the spiritual level delivers life to Malchut. 

ִרי,   .73 ַהּפְ ה  עֹוׂשֶ ֶזה  ֵעץ  ׁשֶ ּכְ ְרֵאה,  ּבֹא 
ַמְעָלה   ּלְ ל אֹוָתם ִמיִנים ׁשֶ ִרי ּכָ ֵעץ ּפְ ר ּבְ ִמְתַחּבֵ
ִמין  ל  ּכָ ִמיִנים  ה  ְוַכּמָ ּוְקַטּנֹות,  דֹולֹות  ּגְ ַחיֹּות 

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ַחיֹּות ְקַטּנֹות  (תהלים קד) ְלִמינֹו, ּכְ
דֹולוֹ  ּגְ ָיְצאּו ִעם  ם  ְוֻכּלָ ָבה.  ּתֵ ּבַ ֹנַח  ֶזה  מֹו  ּכְ ת. 

ַמְעָלה.   ּלְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהעֹוָלם  ְוִהְתַקיֵּם  ָבה,  ֵמַהּתֵ
ְוָלֵכן ֹנַח ִנְקָרא ִאיׁש ָהֲאָדָמה. ֹנַח ִנְקָרא ִאיׁש  

ֲארּוָה. יק. ַוֲהֵרי ּבֵ  ַצּדִ

  

ִרי   .73 ֵעץ ּפְ ר ּבְ ִרי ִאְתַחּבַ ה ּפְ ד ַהאי ֵעץ עֹוׂשֶ א ֲחֵזי, ּכַ ּתָ
ה ַזְייִנין   ְלֵעיָלא ֵחיָוון ַרְבְרָבן ּוְזֵעיָרן ְוַכּמָ ל ִאּנּון ַזְייִנין ּדִ ּכָ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ַחּיֹות ְקַטּנֹות   (תהלים קד) ְוָכל ַחד ְלִזיֵניּה ּכְ
נֹחַ  ָדא  ַגְווָנא  ּכְ דֹולֹות.  ּגְ ִמן  ִעם  ָנְפקּו  ְוֻכְלהּו  ָבה.  ּתֵ ּבַ  

ָכְך  ּוְבִגיֵני  ִדְלֵעיָלא.  ַגְווָנא  ּכְ ָעְלָמא  ים  ְוִאְתְקּיַ יבּוָתא  ּתֵ
ְוָהא  ִאְקֵרי  יק  ַצּדִ ִאיׁש  נַֹח  ִאְקֵרי.  ָהֲאָדָמה  ִאיׁש  נַֹח 

 אּוְקמּוָה. 
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Genesis 9:20 
 ”.ַוָּיֶחל ֹנַח, ִאיׁש ָהֲאָדָמה; ַוִּיַּטע, ָּכֶרם“
“And Noah, the man of the land began and he planted a vineyard” 
The Ark was the aspect of Malchut and all the creatures in it were corrected 
like all the souls that come to the world that have their corrections in Malchut. 
For that, Noah was called man of the ‘Land’, Malchut.  
Because he was righteous, Noah was selected by God to become a bridge 
between Yessod and Malchut. 

ַעד   .74 ָנה  ׁשָ ֵמאֹות  לֹׁש  ׁשְ ָאַמר,  ִחיָּיא  י  ַרּבִ
ַעל   ָבֶהם  ַמְתֶרה  ֹנַח  ָהָיה  ּבּול  ַהּמַ ָבא  ּלֹא  ׁשֶ

יֶהם ְולֹא ָהיּו ׁשֹוְמִעים   דֹוׁש ַמֲעׂשֵ ַהּקָ לֹו, ַעד ׁשֶ
ְוָאְבדּו  ָלֶהם  ה  ִחּכָ ׁשֶ ַמן  ַהזְּ ִלים  ִהׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ
י  תּוב ְלַמְעָלה, ַוְיִהי ּכִ ֵמָהעֹוָלם. ּבֹא ְרֵאה ַמה ּכָ
דּו  ֵני ָהֲאָדָמה ּוָבנֹות יֻּלְ ֵהֵחל ָהָאָדם ָלֹרב ַעל ּפְ
ַמה   ּכֹל.  ְלֵעין  ים  ֲעֻרּמִ הֹוְלִכים  ְוָהיּו  ָלֶהם. 

ת ֶאת   (בראשית ו) ּוב?ּכָ ָהֱאלִֹהים  ְבֵני  ְראּו  ַויִּ
ְך   ׁשֵ ר ְלִהּמָ נֹות ָהָאָדם ְוגֹו'. ְוֶזה ָהָיה ְיסֹוד ְוִעּקָ ּבְ
ֵמָהעֹוָלם,   ֵמד  ָ ְלִהׁשּ ָלֶהם  ַרם  ּגָ ׁשֶ ַעד  ֶחְטָאם  ּבְ
ְרׁשֹו   ּוְבׁשָ ּוְבִגְזעֹו  ָהָרע  יֵֶצר  ַאַחר  כּו  ִנְמׁשְ ְוָלֵכן 

הַ  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  יֵניֶהם,  ְוָדחּו  ִמּבֵ ה  דֹוׁשָ ּקְ
ֵקץ  [נ''א ְוֶנֶאְבדּו] ְוִנְטְמאוּ  ָלֵכן  ּנֱֶאַמר.  ׁשֶ מֹו  ּכְ

א ְלָפַני   ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ד ָקֵטגֹוְרָיה ֲעֵליֶהם.   -ּכָ  ְלַלּמֵ

  

ִנין ַעד ָלא ָאֵתי טֹוָפָנא  .74 ַלת ְמָאה ׁשְ יא ָאַמר ּתְ י ִחּיָ ַרּבִ
הּו ַעל עֹוָבֵדיה ְמִעין ֵליּה.  ֲהָוה נַֹח ַאְתֵרי ּבְ ֹון ְוָלא ֲהוּו ׁשָ

לֹון   אֹוִריְך  ּדְ ִזְמָנא  ִלים  ַאׁשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְדקּוְדׁשָ ַעד 
י   ִתיב ְלֵעיָלא ַוְיִהי ּכִ א ֲחֵזי, ַמה ּכְ ְוִאְתֲאִבידּו ֵמָעְלָמא. ּתָ
ֵני ָהֲאָדָמה ּוָבנֹות ֻיְלדּו ָלֶהם.  ֵהֵחל ָהָאָדם ָלרֹוב ַעל ּפְ

ַעְר  ָאְזִלין  ַמה  ְוֲהוּו  א.  כֹּלָ ּדְ ְלֵעיֵניהֹון  ִטיָלִאין 
ִתיב, נֹות ָהָאָדם  (בראשית ו) ּכְ ּבְ ֵני ָהֱאלִֹהים ֶאת  ּבְ ְראּו  ַוּיִ

ַעד  חֹוֵביהֹון  ּבְ ְלֵמיַגד  ָרא  ְוִעּקָ ְיסֹוָדא  ֲהָוה  ְוָדא  ְוגו'. 
ָכאן   ְך ִאְתַמׁשְ ָצָאה ֵמָעְלָמא. ּוְבִגין ּכָ ּתֵ ָגִרים לֹון ְלִאׁשְ ּדְ

ֵיצֶ  ַתר  ְמֵהיְמנּוָתא  ּבָ ְוָדחּו  ְרׁשֹוי.  ְוׁשָ ּוְבִגְזעֹוי  ָהָרע  ר 
ֲאבוּ  ְוִאְסּתָ יַנְייהּו.  ִמּבֵ א  יׁשָ ואיתאבידו)  ַקּדִ ָמה   (נ''א  ּכְ

ַלֲאָלָפא  ְלָפַני,  א  ּבָ ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ֵקץ  ְך  ּכָ ִגין  ּבְ ָמר.  ִאּתְ ּדְ
 ָקֵטיגֹוְרָיא ֲעַלְייהּו: 

For 300 years before the Flood, Noah was warning the people to watch and 
correct their actions but they didn’t listen to him. God waited until this time 
passed before releasing the judgments on the people.  
Genesis 6:1 
“ ֶהםַוְיִהי ִּכי ֵהֵחל ָהָאָדם ָלֹרב ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ּוָבנֹות יְֻּלדּו לָ  ” 
“When man began to multiply on the face of the land and daughters were born 
to them,” 
The Zohar explains that ‘man began to multiply’ tells that the people were 
walking naked and the evil inclination pulled them into sins and corruption of 
the channel of Yessod through improper sexual connections. They continue 
with this behavior and the verse says ‘daughters were born to them’. It is the 
aspect of corrupted vessels that brought about the judgment of the Flood. 
Genesis 6:13 
“ ֶרץַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ְלֹנַח ֵקץ ָּכל ָּבָׂשר ָּבא ְלָפַני ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם ְוִהְנִני ַמְׁשִחיָתם ֶאת ָהאָ  ” 
“And God said to Noah, “’end of all flesh’ came to me, for the earth is filled with 
violence through them. Behold, I will destroy them with the earth.” 
‘end of all flesh’ is the aspect of the source of judgment that has permission to 
inflict death on the wicked. The desires for the self in this world connect the 
body/flesh that has a temporary state and end to deaths expressed in all 
aspects of life. 
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Lesson: 
God reveals to us through Tzadikim when there are judgments decreed on us. 
These warnings come before the release of ‘end of all flesh’ to execute 
judgments. 
Nowadays, many righteous rabbis around the world try to awaken us from the 
‘dormant’ state we are in and follow the ways of the Torah. Most people are busy 
with the little things in their small world, running after material comfort and 
physical pleasures. Sex relationships are no longer pure. The evil-side drives 
us away from the consciousness of the Tree of Life and promote gender neutral 
non-binary pronouns. This corrupts the aspects of light and vessel, male and 
female.  
There are people with a soul that carries a Tikkun like a female soul in a male 
body or male soul in a female body. They are a wonderful soul with a Tikkun 
process but that doesn’t change their biology. They need to consult with a 
kabbalist to suggest a correction. The push to recognize self-proclaimed gender 
goes against the spiritual system that is based on male and female aspects. It 
corrupts the channel of Yessod that draws light to our world. This corruption 
‘darkens’ the world because it doesn’t bring a continuation of light and force of 
life. There are also many pedophiles in the world, especially among those with 
resources of money or center of influence that can buy pedo-slaves. The evil 
side grows and wishes to enslave the good side. It brings chaos that we see now 
spread all around the world. 
In the end of the portion of Noah we read (Genesis 11:4) 
“ ֶרץַוּיֹאְמרּו ָהָבה ִנְבֶנה ָּלנּו ִעיר ּוִמְגָּדל ְורֹאׁשֹו ַבָּׁשַמִים ְוַנֲעֶׂשה ָּלנּו ֵׁשם ֶּפן ָנפּוץ ַעל ְּפֵני ָכל ָהאָ  ” 
“They said, “Come, let us build for ourselves a city, and a tower whose top will 
reach into heaven, and let us make for ourselves a name, otherwise we will be 
scattered abroad over the face of the whole earth.”” 
The people in that generation had the power of the Holy language of the Torah 
and could make higher spiritual connections. They wanted to control the entire 
spiritual system for their own benefits and disconnect from God. 
We have a similar situation in our generation and the war between good and 
evil is in progress. The evil side creates separation between the people using all 
kinds of tactics. Without going into details I will only suggest to avoid all 
political aspects. Focus on the spiritual tools to draw more light to the world 
and weaken the other side. No Matter where you live in the world, do your civil 
duty and vote only for those who are honest in their intention to serve the 
people. Above all make sure that they believe in God and declare their faith 
honestly.   
To avoid the future ‘Flood’ of judgments, follow the Torah and Zohar. Do good 
and avoid negative to have the merit of protection from the ‘Ark’. 

א  .75 ר ּבָ ׂשָ ּבָ ל  ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל ֹנַח ֵקץ ּכָ
ַתח, ּפָ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ הֹוִדיֵעִני  (תהלים לט) ְלָפַני. 

ָחֵדל   ֶמה  ֵאְדָעה  ִהיא  ַמה  ָיַמי  ת  ּוִמּדַ י  ִקּצִ ה' 
ֵני   ׁשְ רּוְך הּוא:  ּבָ דֹוׁש  ִלְפֵני ַהּקָ ִוד  ּדָ ָאִני. ָאַמר 

  
י   .75 א ְלָפַני. ַרּבִ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל נַֹח ֵקץ ּכָ

ַתח ּפָ לט) ְיהּוָדה  ָימַ  (תהלים  ת  ּוִמּדַ י  ִקּצִ ְיָי  ָמה הֹוִדיֵעִני  י 
ָאַמר ָאִני.  ָחֵדל  ֶמה  ֵאְדָעה  א) ִהיא  נד  י   (לעיל  ַקּמֵ ִוד  ּדָ

ְוַחד   ְלָיִמיָנא  ַחד  ִאּנּון,  ין  ִקּצִ ֵרין  ּתְ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
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ְוֶאחָ  ְלָיִמין  ֶאָחד  ֵהם,  ים  ְוֵהם ִקּצִ ֹמאל,  ִלׂשְ ד 
ְלאֹותֹו  ָאָדם  ֵני  ּבְ ֶהם  ּבָ ָלֶלֶכת  ְדָרִכים  י  ּתֵ ׁשְ

תּוב  -ָהעֹוָלם. ֵקץ ְלָיִמין   ּכָ ְלֵקץ   (דניאל יב) ׁשֶ
ֹמאל   תּוב   -ַהיִָּמין. ְוֵקץ ִלׂשְ ּכָ ֵקץ   (איוב כח) ׁשֶ

ְכִלית הּוא חֹוֵקר  ְך ּוְלָכל ּתַ ם ַלחֹׁשֶ [ֶאֶבן ֹאֶפל  ׂשָ
ֶּזה ּוְלָכל ַּתְכִלית הּוא חֹוֵקר? ִמי הּוא ְוַצְלָמֶות. ַמה 

ַהחֹוֵקר? ֶאָּלא אֹותֹו ֵקץ ִלְׂשֹמאל ֶׁשַּמְחִׁשי� ְּפֵני 
 . ַהְּבִרּיֹות]

א  ָנׁשָ ֵני  ּבְ הּו  ּבְ ְלֵמיַהְך  אֹוְרִחין  ֵרין  ּתְ ְוִאּנּון  ָמאָלא,  ִלׂשְ
ְכִתיב, ּדִ ְלָיִמיָנא  ֵקץ  ָעְלָמא.  יב) ( ְלַההּוא  ְלֵקץ   דניאל 

ְכִתיב, ָמאָלא ּדִ ִמין, ְוֵקץ ִלׂשְ ְך  (איוב כח) ַהּיָ ם ַלחׁשֶ ֵקץ ׂשָ
ְכִלית הּוא חֹוֵקר  (אבן אופל וצלמות. מאי ולכל תכלית   ּוְלָכל ּתַ

אפיהון   דמחשיך  לשמאלא  קץ  ההוא  אלא  חוקר.  הוא  מאן  חוקר,  הוא 
ְדִדיָנא דברייתא) ִזְמָנא  ּבְ ְכִלית,  ּתַ ּוְלָכל  ַעל   ַמאי  ְרָיא  ׁשָ

ְך.  ַלחׁשֶ ם  ׂשָ ֵקץ  ְוַצְלָמֶות.  אֹוֶפל  ֶאֶבן  יָצָאה  ְלׁשֵ ָעְלָמא 
ם  ׂשָ ֵקץ  ר,  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ֵקץ  ָנָחׁש,  א  ּדָ ַהָמֶות,  ַמְלַאְך  א  ּדָ
ְך, ְדָהא ִמִסְטָרא ְדִהּתּוָכא ְדַדֲהָבא ָקָאֵתי. ּוְלָכל   ַלחׁשֶ

ָעְלמָ  ַעל  ְרָיא  ׁשָ ְדִדיָנא  ִזְמָנא  ּבְ ְכִלית  חֹוֵקר ּתַ הּוא  א 
ַרְייָתא  ּבְ יהֹון ּדִ ָכא ַאּפֵ ְלֶמהֵוי ַקֵטיגֹוְרָיא ְלָעְלָמא ְלַאְחׁשָ

 ְוכּו'. 
#75 
Genesis 6:13 
“ ֶרץַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ְלֹנַח ֵקץ ָּכל ָּבָׂשר ָּבא ְלָפַני ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם ְוִהְנִני ַמְׁשִחיָתם ֶאת ָהאָ  .” 
“Then God said to Noah, “The end of all flesh has come before Me; for the earth 
is filled with violence because of them, and behold, I am about to destroy them 
with the earth.” 
Rabbi Yehuda quotes King David’s questioning God about his ‘end’; 
Psalms 39:5 
 ”.הֹוִדיֵעִני ְיהָוה ִקִּצי ּוִמַּדת יַָמי ַמה ִהיא ֵאְדָעה ֶמה ָחֵדל ָאִני“
“YHVH, make me know my end And what is the extent of my days; Let me know 
how transient I am.” 
There are ‘ends’ to our destiny. One ‘end’ is on the Right as it was told to Daniel 
(Daniel 12:13) “ְוַאָּתה, ֵל� ַלֵּקץ; ְוָתנּוַח ְוַתֲעֹמד ְלֹגָרְל�, ְלֵקץ ַהָּיִמין” 
“and you, go to the end; and rest and rise for your allotted portion, for the end 
of the Right.” 
The Right is holy that reveals the Light from Malchut up.  
The other ‘end’ described by Job (Job 28:3) “ ֵקץ ָׂשם ַלֹחֶׁש� ּוְלָכל ַּתְכִלית הּוא חֹוֵקר ֶאֶבן
 He puts an end to darkness, And to the farthest limit he searches” ,”ֹאֶפל ְוַצְלָמֶות
out The rock in gloom and deep shadow.” 
Left is where the other-side holds and draws light from above. It is called 
‘Darkness’ and has the aspect of the angel of death.  
King David wanted to know if his end is on the Right or the Left. 
Lesson; 
The Left is Light of Chokmah but without Chassadim that is the Right. We 
reveal Chassadim when we apply restrictions and use spiritual tools.  
For example, the light of the sun is invisible (darkness) but can ‘kill’ us if we 
didn’t have the protection of the sky/atmosphere with layers that protect us 
from its awesome force. We reveal the light when we reflect it. It’s the same on 
the physical level and on the spiritual level. Our prayers and positive actions 
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(studies, Tzedakah, prayers, etc.), express the power of the Light that we receive 
and by that, we reveal Light of Chassadim that takes us to the ‘Right’ ‘End’. 

ְלֵקץ  .76 תּוב  ּכָ ׁשֶ ָאַמְרנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלָיִמין,  ֵקץ 
ְלָד  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ִניֵּאל: ַהיִָּמין.ָאַמר 

ְמנּוָחה  לֹו:  ָאַמר  ְוָתנּוַח.  ץ  ַלּקֵ ֵלְך  ה  ְוַאּתָ
לֹו:   ָאַמר  ַההּוא?  עֹוָלם  ּבָ אֹו  ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ
ַעל   ָינּוחּו  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַההּוא,  עֹוָלם  ּבָ

בֹוָתם. ּכְ [ְוַתֲעֹמד ְלגֹוָרְל� ְלֵקץ  (דניאל יב) ִמׁשְ
ֶׁשֲהֵרי �א ָיַדְעִּתי ַמה  ַהָּיִמין. ָאַמר לֹו: ְלֵאיֶזה ָמקֹום,

. ָאַמר ִּיְהֶיה ָעַלי ְּבאֹותֹו עֹוָלם? ָאַמר לֹו: ְוָתנּוַח]
יֵניֶהם אֹו   ּבֵ ָאקּום  ֵמֶהָעָפר,  יָּקּומּו  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ לֹו: 
י   ָיַדְעּתִ ֲהֵרי  ְוַתֲעֹמד. ָאַמר לֹו:  לֹא? ָאַמר לֹו: 

יקֵ  ל ַצּדִ ּתֹות, ֵמֶהם ׁשֶ ּתֹות ּכִ יָּקּומּו ּכִ י ֱאֶמת ׁשֶ
ִמי   י ִעם  ָיַדְעּתִ ְולֹא  ֵעי ָהעֹוָלם,  ִרׁשְ ל  ׁשֶ ּוֵמֶהם 
ֵמֶהם ָאקּום. ָאַמר לֹו: ְלגֹוָרְלָך. ָאַמר לֹו: ֲהֵרי  
ץ. יֵׁש ֵקץ ְלָיִמין ְויֵׁש ֵקץ   ה ֵלְך ַלּקֵ ָאַמְרּתָ ְוַאּתָ
י ְלֵאיֶזה ֵקץ, ְלֵקץ ַהיִָּמין   ֹמאל, ְולֹא ָיַדְעּתִ ִלׂשְ

 ים? ָאַמר לֹו: ְלֵקץ ַהיִָּמין.אֹו ְלֵקץ ַהיָּמִ 

  

ָאַמר  .76 ִמין.  ַהּיָ ְלֵקץ  ְכִתיב  ּדִ ְדָקֲאָמָרן  ּכִ ְלָיִמיָנא  ֵקץ 
ץ ְוָתנּוַח.   ה ֵלְך ַלּקֵ ִריְך הּוא ְלָדִנּיֵאל ְוַאּתָ א ּבְ ֵליּה קּוְדׁשָ
ַההּוא ָעְלָמא, ָאַמר  ַהאי ָעְלָמא אֹו ּבְ ָאַמר ֵליּה ְמנּוָחה ּבְ

ָינּוחוּ  ָאֵמר  ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ ָעְלָמא  ַההּוא  ּבְ ַעל   ֵליּה 
בֹוָתם. ּכְ (ותעמוד לגורלך לקץ הימין. אמרז ליה לאן   (דניאל יב) ִמׁשְ

. ָאַמר אתר דהא לא ידענא מה יהא עלי בההוא עלמא. אמר ליה ותנוח)
ָלאו.   אֹו  יַנְייהּו  ּבֵ ֵאיקּום  ֵמַעְפָרא  ִדיקּומּון  ִזְמָנא  ּבְ ֵליּה 

י   ּתֹות  ָאַמר ֵליּה ְוַתֲעמֹד. ָאַמר ֵליּה ָהא ְיַדְעָנא ּדִ ְיקּומּון ּכִ
יֵבי ָעְלָמא, ְוָלא  ַחּיָ הֹון ּדְ ֵאי ְקׁשֹוט ּוִמּנְ ַזּכָ הֹון ּדְ ּתֹות, ִמּנְ ּכִ
הֹון ֵאיקּום. ָאַמר ֵליּה ְלגֹוָרְלָך. ָאַמר  ְיַדְעָנא ִעם ָמאן ִמּנְ
ץ. ִאית ֵקץ ְלָיִמיָנא ְוִאית   ה ֵלְך ַלּקֵ ֵליּה ָהא ֲאַמְרּתְ ְוַאּתָ

ָמאָלא, וְ  ִמין אֹו ְלֵקץ  ֵקץ ִלׂשְ ָלא ְיַדְעָנא ְלָאן ֵקץ. ְלֵקץ ַהּיָ
ִמין. ִמים. ָאַמר ֵליּה ְלֵקץ ַהּיָ  ַהּיָ

Daniel 12:13 “ְוַאָּתה, ֵל� ַלֵּקץ; ְוָתנּוַח ְוַתֲעֹמד ְלֹגָרְל�, ְלֵקץ ַהָּיִמין” 
“and you, go to the end; and rest and rise for your allotted portion, for the end 
of the Right.” 
The Holy One Blessed be He told Daniel to go to the ‘end’ and rest. Daniel asked 
to know if the ‘end’ in this world or in the world of truth that is the world to 
come. God answered that is the world of truth as it says Isaiah 57:2 “ א ָׁשלֹום ָיבֹו
 he enters into peace; they rest in their beds who walk“ ”.ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם ֹהֵל� ְנֹכחֹו
in their uprightness.”  
The ‘rest’ is a reference to the state of rest that the righteous go into until after 
death. 
Daniel asked again if the reference is to the Resurrection and if he will be among 
them. God answered from the verse “and rise”. Daniel said that he knows that 
the righteous and the wicked will rise at the time of the Resurrection. God told 
him “the end of the Right” which is the path of the righteous. 

דֹושׁ  .77 ַלּקָ ָאַמר  ִוד  ּדָ אן  ּכָ ם  רּוךְ -ּגַ -ּבָ
י, ַמהּו ֵחֶלק  (תהלים לט) ּוא,ה , הֹוִדיֵעִני ה' ִקּצִ

ְהיֶה   יִּ ר ׁשֶ ֵ ׂשּ ִהְתּבַ ּגֹוָרִלי. ְולֹא ָנָחה ַדְעּתֹו ַעד ׁשֶ
תּוב ּכָ ב ִליִמיִני. ּבֹא ְרֵאה,   (שם קי) ְלָיִמין, ׁשֶ ׁשֵ

ל  ּכָ ֵקץ  ְלֹנַח,  ָאַמר לֹו  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ם  ּגַ
ץ   א ְלָפַני. ִמיהּו? ֶזה ַהּקֵ ר ּבָ ׂשָ ֵני ּבָ יְך ּפְ ְחׁשִ ּמַ ׁשֶ

ר  ׂשָ ל ּבָ הּוא ֵקץ ּכָ ִריֹּות, ׁשֶ  ַהּבְ

  

ִריְך  .77 ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ ֵליּה  ָאַמר  ִוד  ּדָ ָהָכא  אּוף 
י. ָמה ִאיהּו חּוַלק ַעְדִבי.   (תהלים לט) הּוא ְיָי ִקּצִ הֹוִדיֵעִני 

ְלָיִמיָנא  ֶיהֵוי  ּדְ ר  ַ ׂשּ ִאְתּבַ ּדְ ַעד  יּה  ְעּתֵ ּדַ ָנח  ְוָלא 
ְכִת  קי) יב,ּדִ א   (תהלים  קּוְדׁשָ אּוף  ֲחֵזי,  א  ּתָ ִליִמיִני.  ב  ׁשֵ

א ְלָפַני. ָמאן   ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ִריְך הּוא ָאַמר ֵליּה ְלנַֹח ֵקץ ּכָ ּבְ
ל   ִאיהּו ֵקץ ּכָ יָתא ּדְ ְבִרּיָ ְייהּו ּדִ ְך ַאּפַ ַאְחׁשַ א ֵקץ ּדְ ִאיהּו. ּדָ

ר ׂשָ  ּבָ
King David, like Daniel, kept asking God similar questions until God told him 
to sit on his Right.  
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Psalms 110:1 
 ”.ְלָדִוד ִמְזמֹור ְנֻאם ְיהָוה ַלאֹדִני ֵׁשב ִליִמיִני ַעד ָאִׁשית ֹאְיֶבי� ֲהֹדם ְלַרְגֶלי�“
“A Psalm of David. YHVH says to me (as king of Israel): “Sit at My right hand 
Until I make Your enemies a footstool for Your feet.” 

ֵעי ָהעֹוָלם   .78 ִרׁשְ אן ָלַמְדנּו ׁשֶ א ְלָפַני. ִמּכָ ּבָ
יְך  ְלַהְחׁשִ ֲעֵליֶהם  אֹותֹו  ִכים  ּומֹוׁשְ יִמים  ַמְקּדִ
נֹוֵטל   הּוא  ְרׁשּות,  לֹו  ּנֹוְתִנים  ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ָלֶהם. 
לֹו   ּנֹוְתִנים  ׁשֶ ַעד  נֹוֵטל  ְולֹא  ָמה,  ׁשָ ַהּנְ ֶאת 

א ְלָפַני ִלּטֹל   יְך ְרׁשּות, ְוַעל ֶזה ּבָ ְרׁשּות ְלַהְחׁשִ
ֶאת  ִחיָתם  ַמׁשְ ְוִהְנִני  ְוָלֵכן  ָהעֹוָלם.  ֵני  ּבְ ֵני  ּפְ
ֵדי  ַבת ֲעֵצי ֹגֶפר, ּכְ ה ְלָך ּתֵ ָהָאֶרץ. ְוַעל ֶזה ֲעׂשֵ

לֹט ָעֶליָך. ֵצל, ְולֹא יּוַכל ִלׁשְ  ְלִהּנָ

  

יִמין  .78 ַמְקּדִ ָעְלָמא  יֵבי  ַחּיָ אֹוִליְפָנא  אן  ִמּכָ ְלָפַני.  א  ּבָ
ָיֲהֵבי    ֵליהּ  ּדְ ֵכיָון  ּדְ לֹון.  ָכא  ְלַאְחׁשָ ֲעַלְייהּו  ֵליּה  ָכן  ּוָמׁשְ

ָיֲהֵבי ֵליּה   ָמָתא. ְוָלא ָנִטיל ַעד ּדְ ֵליּה ְרׁשּוָתא ָנִטיל ִנׁשְ
ָכא   ְלַאְחׁשָ ְרׁשּו  ְלֵמיַטל  ְלָפַני  א  ּבָ א  ּדָ ְוַעל  ְרׁשּוָתא. 

נִ  ְוִהּנְ ָכְך  ּוְבִגיֵני  ָעְלָמא.  ְבֵני  ּדִ ְייהּו  ֶאת  ַאּפַ ִחיָתם  ַמׁשְ י 
ִגין  ּבְ גֹוֶפר  ֲעֵצי  ַבת  ּתֵ ְלָך  ה  ֲעׂשֵ א  ּדָ ְוַעל  ָהָאֶרץ. 

ְלָטָאה ֲעָלְך. ָזָבא ְוָלא ָיִכיל ְלׁשַ ּתְ  ְלִאׁשְ
ִעיר   .79 ּבָ ָמֶות  יֵּׁש  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ִנינּו,  ׁשָ ְרֵאה,  ּבֹא 

עֹוָלם ּבָ [נ''א ֶׁשִּנְּתָנה ְרׁשּות ְלַמְלַא� ַהָּמֶות  אֹו 
יֵּׁש   ִחית]ְלַהׁשְ  ּום ׁשֶ ּוק, ִמׁשּ ׁשּ ּבַ לֹא יֵָרֶאה ָאָדם 

ְך   ּום ּכָ ִחית ַהּכֹל. ִמׁשּ ִחית ְלַהׁשְ ׁשְ לֹו ְרׁשּות ַלּמַ
ָצִריְך   ה  ַאּתָ הּוא:  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ָאַמר 
ִלְפֵני   ַעְצְמָך  ֶאת  ַתְרֶאה  ְולֹא  ֵמר,  ָ ְלִהׁשּ

לֹט ָעֶליָך.  ּלֹא ִיׁשְ ִחית ׁשֶ ׁשְ  ַהּמַ

  

אֹו   .79 ָמָתא  ּבְ ִאית  ְדמֹוָתא  ִזְמָנא  ּבְ ִניָנן  ּתָ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ָעְלָמא לחבלא) ּבְ המות  למלאך  רשו  דאתייהיב  ָלא (נ''א   .

ָלא   ִאית ֵליּה ְרׁשּו ִלְמַחּבְ ִגין ּדְ ׁשּוָקא. ּבְ ר ָנׁש ּבְ ִיְתֲחֵזי ּבַ
ִריְך ה א ּבְ ִגיֵני ָכְך ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ א. ּבְ ָלא ּכֹּלָ ּוא ְלַחּבָ

ָלא   ִדְמַחּבְ י  ַקּמֵ ַגְרָמְך  ֶתחֵזי  ְוָלא  ְמָרא  ְלִאְסּתַ ָלְך  ֵעי  ּבָ
לֹוט ֲעָלְך.  ָלא ִיׁשְ  ּדְ

ֲהֵרי  .80 ִחית, ׁשֶ אן ַמׁשְ ְוִאם ּתֹאַמר, ִמי ָנַתן ּכָ
ין  ּדִ ְלָך  ֵאין  ְרֵאה,  ּבֹא  רּו?.  ּבְ ְוִהְתּגַ ָהיּו  ַמִים 

ְמסָ  ּנִ ׁשֶ ה אֹו ּכְ ּכֶ ּמֻ ׁשֶ עֹוָלם אֹו ּכְ ִדין, ּבָ ר ָהעֹוָלם ּבְ
תֹוְך  ּבְ הֹוֵלְך  ׁשֶ ִחית  ׁשְ ַהּמַ אֹותֹו  ִנְמָצא  ּלֹא  ׁשֶ
אן   ּכָ ם  ּגַ עֹוָלם.  ּבָ ים  ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ יִנים  ַהּדִ אֹוָתם 
תֹוְך  ּבְ הֹוֵלְך  ִחית  ׁשְ ְוַהּמַ ָהָיה,  ְך  ּכָ ּבּול  ּמַ ּבַ
ַהזֶּה.   ם  ֵ ׁשּ ּבַ ְכָלל  ּנִ ׁשֶ ְך,  ּכָ ִנְקָרא  ְוהּוא  ּבּול.  ַהּמַ

ֹמר    ְוַעל ִלׁשְ ְלֹנַח  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶזה ָאַמר 
עֹוָלם.   ַעְצמֹו ְולֹא ִיְתָרֶאה ּבָ

  

ָהא ַמִיין ֲהוּו  .80 ָלא. ּדְ ְוִאי ֵתיָמא ָמאן ָיִהיב ָהָכא ְמַחּבְ
ד   ּכַ אֹו  ָעְלָמא  ּבְ יָנא  ּדִ ָלְך  ֵלית  ֲחֵזי,  א  ּתָ רּו.  ּבָ ְוִאְתּגַ
ַכח   ּתְ ָלא ִאׁשְ ִדיָנא, ּדְ ד ִאְתָמַסר ַעְלָמא ּבְ ִאְתַמֵחי אֹו ּכַ

ִאְת  ּדְ יִנין  ּדִ ִאּנּון  גֹו  ּבְ ָאִזיל  ּדְ ָלא  ְמַחּבְ ֲעִבידּו ַההּוא 
גֹו  ָלא ָאִזיל ּבְ ָעְלָמא. אּוף ָהִכי ָהָכא טֹוָפָנא ֲהָוה, ּוְמַחּבְ ּבְ
ְוַעל   ָמא ָדא.  ׁשְ ּבִ ִליל  ִאְתּכְ ּדְ ָהִכי  ִאְקֵרי  ְוִאיהּו  טֹוָפָנא. 
ִריְך הּוא ְלנַֹח ְלַטְמָרא ַגְרֵמיּה ְוָלא  א ּבְ א ָאַמר קּוְדׁשָ ּדָ

ָעְלָמא.  ִיְתֲחֵזי ּבְ
The Zohar asks where is the ‘destroyer’ that God sent when we read that the 
water has risen. The explanation is that the executioner of the judgment is part 
of the judgment. The destroyer of the world was within the water to execute the 
judgment. Noah’s Ark was made for his protection to float above the water, away 
from the judgment and hide from the destroyer. 

ִנְרֵאית   .81 ַהזֹּו  ָבה  ַהּתֵ ֲהֵרי  ּתֹאַמר,  ְוִאם 
תֹוכֹו?   ּבְ הֹוֵלְך  ִחית  ׁשְ ְוַהּמַ ַהזֶּה  ָהעֹוָלם  תֹוְך  ּבְ

ֵני ָאָדם ִלְפֵני הַ  ּלֹא ִנְרִאים ּפְ ל ְזַמן ׁשֶ ִחית,  ּכָ ׁשְ ּמַ
ְצַרִים,  ִמּמִ ָלנּו?  ִין  ִמּנַ ָעָליו.  לֹט  ִלׁשְ ָיכֹול  לֹא 

תּוב ּכָ ִאיׁש   (שמות יב) ׁשֶ ֵתְצאּו  לֹא  ם  ְוַאּתֶ
ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה  ּבֶֹקר.  ַעד  יתֹו  ּבֵ ַתח  ִמּפֶ
ִחית, ְולֹא ָצִריְך   הּוא ִנְמָצא ְוהּוא ָיכֹול ְלַהׁשְ ׁשֶ

  

ָעְלָמא  .81 ַהאי  גֹו  ּבְ ִאְתֲחֵזי  יבּוָתא  ּתֵ ַהאי  ֵתיָמא  ְוִאי 
ר  ּבַ י ּדְ ָלא ִיְתֲחֵזי ַאּפֵ ל ִזְמָנא ּדְ ויּה. ּכָ ַגּוֵ ָלא ָאִזיל ּבְ ּוְמַחּבְ
ְמָנָלן  ֲעֵליּה.  ְלָטָאה  ְלׁשַ ָיִכיל  ָלא  ָלא  ְמַחּבְ י  ַקּמֵ ָנׁש 

ְכִתיב, ְצַרִים ּדִ ם לֹא ֵתְצאוּ  (שמות יב) ִמּמִ ַתח   ְוַאּתֶ ִאיׁש ִמּפֶ
ח ְוָיִכיל   ּכַ ּתְ ִאיהּו ִאׁשְ ִגין ּדְ יתֹו ַעד ּבֶֹקר. ַמאי ַטְעָמא ּבְ ּבֵ
ְך   ִגין ּכָ יּה. ּבְ ָאה ַקּמֵ ָלא. ְולֹא ִאְצְטִריְך ְלִאְתַחּזָ הּוא ְלַחּבְ
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ָלֵכן   ְלָפָניו.  ְוָכל ֵאּלּו ְלִהְתָראֹות  ֹנַח  ָגנּוז  ָהָיה 
ָיכֹל  לֹא  ִחית  ׁשְ ְוַהּמַ ָבה,  ַהּתֵ תֹוְך  ּבְ ִעּמֹו  ׁשֶ

לֹט ֲעֵליֶהם.  ִלׁשְ
ָלא ָלא  ֵתיבּוָתא. ּוְמַחּבְ יּה ּבְ ִעּמֵ ֲהָוה ָגִניז נַֹח ְוָכל ִאּנּון ּדְ

ְלָטאָ   ה ֲעַלְייהּו:ָיִכיל ְלׁשַ
The destroyer can see the Ark but can’t hurt those insides as long as he can’t 
see their faces. We learn that from Exodus 12:22 
“ ְּמזּוֹזת ִמן ַהָּדם ֲאֶׁשר ּוְלַקְחֶּתם ֲאֻגַּדת ֵאזֹוב ּוְטַבְלֶּתם ַּבָּדם ֲאֶׁשר ַּבַּסף ְוִהַּגְעֶּתם ֶאל ַהַּמְׁשקֹוף ְוֶאל ְׁשֵּתי הַ 
 ”.ַּבָּסף ְוַאֶּתם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמֶּפַתח ֵּביתֹו ַעד ֹּבֶקר
“You shall take a bunch of hyssops and dip it in the blood which is in the basin, 
and apply some of the blood that is in the basin to the lintel and the two 
doorposts, and none of you shall go outside the door of his house until 
morning.” 
God’s instruction was clear “none of you shall go outside the door of his house 
until morning”. While the killing of the firstborn was going in Egypt, the 
Israelites were protected in their houses. 
Lesson; 
Water has the aspect of Chassadim and power of cleansing. The inclusion of 
the ‘destroyer’ in the water transformed the water into a tool that caused death 
to the generation of Noah for their negativity. 
Everything around us can be used by the executioner as a tool to carry 
judgment. The corner of the bed can ‘invite’ one’s foot to inflict pain. The 
hammer that we use to fix something at home may ‘miss’ the target and cause 
pain. A nice shave of face or legs may change the direction of the blade and 
cause bleeding. One may eat a gourmet fish, but a tiny fishbone stuck in his 
throat. 
To protect ourselves from forces of judgments to get included in our 
environment we inject positive consciousness in the action. We give thanks to 
God and bless the food we eat. When we use tools, we meditate on the positive 
outcome of our actions. Our daily studies are the best protection, but it would 
be better to get into the habit of doing everything with positive consciousness. 

ִחיָּיא   .82 י  ֶרְך.  ַרּבִ ּדֶ ּבַ הֹוְלִכים  ָהיּו  יֹוֵסי  י  ְוַרּבִ
ּוִמים   ִרׁשּ ָראּו  ֲאָרָרט.  ָהֵרי  אֹוָתם  ּבְ ְגׁשּו  ּפָ
י   ּבּול. ָאַמר ַרּבִ ָהיּו ִמיֵמי ַהּמַ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ִקיִעים ּבַ ּבְ
ָהיּו ִמיֵמי   ׁשֶ לּו  ִקיִעים ַהּלָ ַהּבְ י יֹוֵסי,  ְלַרּבִ ִחיָּיא 

רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ּבּול  ְלדֹוֵרי ַהּמַ ִאיָרם  ִהׁשְ הּוא 
ִעים  ל ָהְרׁשָ ֶחה ֶחְטָאם ׁשֶ ּלֹא ִיּמָ ֵדי ׁשֶ דֹורֹות, ּכְ

 ְלָפָניו.

  

י   .82 ַהּנֵ ָאְרָחא. ִאָעַרע ּבְ י יֹוֵסי ֲהוּו ָאְזֵלי ּבְ יא ְוַרּבִ י ִחּיָ ַרּבִ
ֲהוּו ִמן יֹוֵמי  ָאְרָחא ּדְ ִקיִעין ּבְ יִמין ּבְ ַקְרדּו, ָחמּו ְרׁשִ טּוֵרי ּדְ

ִקיִעין ְדט ּבְ י  ַהּנֵ יֹוֵסי  י  ְלַרּבִ יא  ִחּיָ י  ַרּבִ ֵליּה  ָאַמר  ֹוָפָנא. 
לֹון   ִביק  ׁשָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ טֹוָפָנא,  ּדְ ִמּיֹומֹוי  ֲהוּו  ּדְ
יּה.  יַעָיא ַקּמֵ ִ ַרׁשּ ָלא ִיְתַמֵחי חֹוֵביהֹון ּדְ ִגין ּדְ  ְלָדֵרי ָדִרין ּבְ

Rabbi Chiya and Rabbi Yossi were walking on the way and arrived at the 
mountains of Ararat, where Noah’s Ark rested after the water of the Flood 
receded. They saw large cracks on the ground from the time of the Flood. Rabbi 
Chiya said that the Holy One Blessed be He, left those cracks for generations, 
so the evil acts of Noah’s generation won’t be erased. 

יִקים  .83 ּדִ רּוְך הּוא: ַלּצַ דֹוׁש ּבָ ֶרְך ַהּקָ ּדֶ ְך  ּכָ ׁשֶ
ים ְרצֹונֹו   עֹוׂשִ רּו אֹוָתם ְלַמְעָלה    -ׁשֶ ְזּכְ יִּ רֹוֶצה ׁשֶ ָעְבִדין  .83   ִאין ּדְ ִריְך הּוא. ְלַזּכָ א ּבְ קּוְדׁשָ ָכָך ָאְרחֹוי ּדְ ּדְ

ְלֵעילָ  ְלהּו  רּון  ִיְדּכְ ּדְ ֵעי  ּבָ י  ְרעּוֵתיּה,  ִיְתְנׁשֵ ְוָלא  א  ְוַתּתָ א 
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ַכח ִזְכָרם ְלדֹוֵרי דֹורֹות ְלטֹוב.  ָ ה ְולֹא ִיׁשּ ּוְלַמּטָ
ְרצֹונֹו   ים  עֹוׂשִ ּלֹא  ׁשֶ ִעים  ָלְרׁשָ ֶזה  מֹו  ֵדי    -ּכְ ּכְ

חֶ  ַכח  ָ ִיׁשּ ּלֹא  יֶהם  ׁשֶ ָעְנׁשֵ יר  ּוְלַהְזּכִ ְטָאם, 
ַהְיינּו   דֹורֹות,  ְלדֹוֵרי  ְלַרע  ְוִזְכרֹוָנם 

תּוב ּכָ ם ֲעֹוֵנְך ְלָפַני ְוגֹו'. (ירמיה ב) ׁשֶ  ִנְכּתָ

יַעָייא  ִ ְלַרׁשּ ָדא  ַגְווָנא  ּכְ ְלַטב.  ָדִרין  ְלָדֵרי  ּדּוְכָרֵניהֹון 
חֹוַבְייהּו  י  ִיְתְנׁשֵ ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ְרעּוֵתיּה,  ָעְבִדין  ָלא  ּדְ
ְייהּו ְוָדְכָרֵניהֹון ְלִביׁש ְלָדֵרי ָדִרין. ַהְיינּו  ָרא ָעְנׁשַ ּוְלַאְדּכָ

ם ֲעֹוֵנְך ְלָפַני ְוגו'.  מיה ב)(יר ִדְכִתיב,  ִנְכּתַ
The Holy One Blessed be He wants to remember the actions of the righteous 
people, above and below for generations. He does the same for the wicked 
people that don’t follow his ways. He keeps the memories of their negative 
actions for generations, so everyone can remember the ‘crime’ and its 
‘punishment’. 
Lesson; 
When the Zohar tells about the rabbis of the Zohar ‘walking’ on the ‘way’, it 
almost every time about spiritual elevations. They go up together two or more 
on the ascension path to protect and support each other. On the lower spiritual 
level, there are demons and negative entities that can distract the spiritual 
‘traveler’ from going higher.  
We go up the spiritual levels when we go to sleep. We use special meditations 
(Bedtime Shema) to protect and support our souls on the way up for better rest 
and true messages in dreams. 
The ‘memories’ of Tzadikim’s actions support us. The memories of negative 
actions made by the wicked are for us to learn and avoid.  
We carry deep memories from previous lives that embedded in us to help us in 
our correction process. The simple rule is to transform every challenge into 
positive action. A challenge on our path is a ‘memory’ that we need to correct, 
sometimes just by a simple acceptance of the pain that will pass when we 
complete the related ‘payment’. Relationship challenges are the most difficult 
and the correction is through restriction and lowering the ego.  

ְוָאַמר, .84 יֹוֵסי  י  ַרּבִ ַתח  ַצֲהִלי  (ישעיה י) ּפָ
ה ֲעִניָּה ֲעָנתֹות.   יִבי ַלְיׁשָ ים ַהְקׁשִ ּלִ ת ּגַ קֹוֵלְך ּבַ
ֶזה  סּוק  ּפָ ֲאָבל  ַהֲחֵבִרים.  ְרׁשּוהּו  ּפֵ ֶזה  סּוק  ּפָ
ת   ּבַ קֹוֵלְך  ַצֲהִלי  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ַעל  ֶנֱאַמר 

ים   ּלִ ְרׁשּוָה    -ּגַ ּפֵ ְך  ּכָ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו,  ּתֹו ׁשֶ ּבִ
ים,   ּלִ ת ּגַ תּובּבַ ּכָ ים ֵהם  (שיר ד) ּכַ ּלִ ל ָנעּול. ּגַ ּגַ

ְוִנְכָנִסים   ְוהֹוְלִכים  ִסים  ּנְ ְתּכַ ּמִ ׁשֶ ְמאֹורֹות 
אֹוָתּה,   ִאים  ּוְמַמּלְ ְלתֹוָכּה 

תּוב ּכָ ס ִרּמֹוִנים. (שם) ּכַ ְרּדֵ ָלַחִיְך ּפַ  ׁשְ

  

י יֹוֵסי ְוָאַמר .84 ַתח ַרּבִ ים  (ישעיה י) ּפָ ּלִ ת ּגַ   ַצֲהִלי קֹוֵלְך ּבַ
אּוְקמּוָה   ְקָרא  ַהאי  ֲעָנתֹות.  ה  ֲעִנּיָ ה  ַלְיׁשָ יִבי  ַהְקׁשִ
ָמר.  ִאּתְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ַעל  ְקָרא  ַהאי  ֲאָבל  ַחְבַרָיא. 
ָהִכי  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ּדְ יּה  ַרּתֵ ּבְ ים,  ּלִ ּגַ ת  ּבַ קֹוֵלְך  ַצֲהִלי 

ִדְכִתיב, ּכְ ים  ּלִ ּגַ ת  ּבַ ד) אּוְקמּוָה  השירים  נָ  (שיר  ל  עּול. ּגַ
וּה ּוַמְלָיין  י ְוָאְזֵלי ְוָעאִלין ְלַגּוָ ְנׁשֵ ִמְתּכַ ים ִאּנּון ְנהֹוִרין ּדְ ּלִ ּגַ

ִדְכִתיב, ס ִרּמֹוִנים. (שיר השירים ד) ָלּה ּכְ ְרּדֵ ָלַחִיְך ּפַ  ׁשְ
Isaiah 10:30 
 ”.ַצֲהִלי קֹוֵל� ַּבת ַּגִּלים ַהְקִׁשיִבי ַלְיָׁשה ֲעִנָּיה ֲעָנתֹות“
“Cry aloud with your voice, O daughter of Gallim! Pay attention, Laishah and 
wretched Anathoth!”This verse is said about Malchut that is the ‘daughter’ of 
Gallim. ‘ַּגִּלים’ literally means ‘Waves’ and the root ‘גל’, means ‘wave’ and also 
‘revealment’. The Zohar explains that the verse tells the children of Israel in 
Malchut to rejoice because the ‘waves’ are revelations of Lights that flow from 
Chokma through Chessed and gathered in Malchut. 
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ּנֱֶאַמר  .85 ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ַלְיׁשָ יִבי  (איוב  ַהְקׁשִ
ִלי ָטֶרף. ַלִיׁש   ד) ה   -ַלִיׁש ֹאֵבד ִמּבְ ָזָכר. ַלְיׁשָ
ּום    - ִמׁשּ ִאם  ַלִיׁש?  ִנְקָרא  ה  ָלּמָ ְנֵקָבה. 

תּוב ּכָ אֹו  (משלי ל) ׁשֶ ֵהָמה,  ּבְ ּבַ ּבֹור  ּגִ ַלִיׁש 
ִמבְּ  ֹאֵבד  ַלִיׁש  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּום  א  ִמׁשּ ֶאּלָ ָטֶרף.  ִלי 

ָאה  ּבָ ׁשֶ ַתְחּתֹוָנה  בּוָרה  ּגְ ַלִיׁש,  הּוא  ַהּכֹל 
ָטֶרף   ִלי  ִמּבְ ֹאֵבד  ַלִיׁש  ֶעְליֹוָנה.  בּוָרה    - ִמּגְ

ְולֹא   ִקים  ּלְ ִמְסּתַ ְנָחִלים  אֹוָתם  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
אֹוֶבֶדת   ה ׁשֶ ִנְכָנִסים ְלתֹוָכּה, ָאז ִנְקֵראת ַלְיׁשָ

תוּ  ּכָ ׁשֶ ֶטֶרף,  ִלי  ָטֶרף ִמּבְ ִלי  ִמּבְ ֹאֵבד  ַלִיׁש  ב 
ָרדּו.  ּוְבֵני ָלִביא ִיְתּפָ

  

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר .85 ה ּכְ יִבי ַלְיׁשָ ַלִיׁש אֹוֵבד   (איוב ד) ַהְקׁשִ
ִאְקֵרי  אי  ַאּמַ נּוְקָבא.  ה  ַלְיׁשָ ַכר.  ּדְ ַלִיׁש  ֶטֶרף.  ִלי  ִמּבְ

ּום ּבֹור בַּ  (משלי ל) ַלִיׁש, ִאי ִמׁשּ ְכִתיב ַלִיׁש ּגִ ֵהָמה, אֹו ּדִ ּבְ
א ִאיהּו   א ּכֹּלָ ִלי ָטֶרף. ֶאּלָ ְכִתיב ַלִיׁש אֹוֵבד ִמּבְ ּום ּדִ ִמׁשּ
ָאה. ַלִיׁש אֹוֵבד   בּוָרה ִעּלָ ָאה ּוְדָאֵתי ִמּגְ ּתָ בּוָרה ּתַ ַלִיׁש ּגְ
ְלִקין ְוָלא ָעאִלין   ִאּנּון ְנָחִלין ִמְסּתַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ִלי ָטֶרף, ּבְ ִמּבְ

אִ  ֵדין  ּכְ וּה,  ֶטֶרף. ְלַגּוָ ִלי  ִמּבְ ֲאִביַדת  ּדְ ה  ַלְיׁשָ ְתְקֵרי 
ִלי  ְכִתיב ַלִיׁש אֹוֵבד ִמּבְ ֶטֶרף ּוְבֵני ָלִביא   (דף סג ע''ב) ּדִ

ְרדּו.  ִיְתּפָ
‘Laishah’ is a female name that refers to Malchut without light and the opposite 
of ‘Gallim’ that is a reference to Lights. 
Job 4:11 
 ”.ַלִיׁש ֹאֵבד ִמְּבִלי ָטֶרף ּוְבֵני ָלִביא ִיְתָּפָרדּו“
“The strong lion (Laish) perishes for lack of prey, and the cubs of the lioness 
are scattered.” 
Laish is the ‘male’ form of ‘Laishah’. It’s a Lion that is stronger than other 
animals. It has the lower aspect of Gevurah in Malchut that doesn’t have Light, 
‘for lack of prey’.When the upper light comes into Malchut and leaves without 
staying, it is called ‘Laishah’. She is lost without the Light, as it says ‘the cubs 
of the lioness are scattered’. 
  

ֲעָנתֹות,   .86 ֲעִניָּה  ַהְינּו  ה,  ַלְיׁשָ ָאַמר  ֶ ׁשּ ּוַמה 
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲעִניּּות,  ל  ׁשֶ ִמן   (ירמיה א) עִֹני 

ְוָכתּובַהּכֲֹהִני ֲעָנתֹות,  ּבַ ר  ֲאׁשֶ א -(מלכים ם 
א  ב) ִמיֵענּו? ֶאּלָ ׁשְ ֶדיָך. ַמה ּמַ ֲעָנֹתת ֵלְך ַעל ׂשָ

ִוד ָהָיה ַקיָּם, ָעָלה ֶאְבָיָתר  ֶלְך ּדָ ַהּמֶ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ
לֹֹמה, ֲעָנֹתת  ְך ָאַמר לֹו ׁשְ ר ּוַבּכֹל. ַאַחר ּכָ עֹׁשֶ ּבְ

ֶדיָך.   ֵלְך ַעל ׂשָ

  

ָנא   .86 ּכֵ ִמּסְ ֲעָנתֹות  ה  ֲעִנּיָ ַהְיינּו  ה  ַלְיׁשָ ָאַמר  ּדְ ּוַמה 
ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ נּוָתא  ִמְסּכֵ א) ּדְ ַהּכֲֹהִנים  (ירמיה  ִמן 

ֲעָנתֹות ּוְכִתיב, ר ּבַ ֶדיָך.   (מלכים א ב) ֲאׁשֶ ֲעָנֹתת ֵלְך ַעל ׂשָ
ַק  ֲהָוה  א  ַמְלּכָ ָדִוד  ּדְ ִזְמָנא  ל  ּכָ א  ֶאּלָ ִאיְרָיא.  ים, ַמאי  ּיָ

ֵליּה  ָאַמר  ְלָבַתר  א.  ּוְבכֹּלָ עּוְתָרא  ּבְ ֶאְבָיָתר  ק  ּלַ ִאְסּתַ
ֶדיָך. לֹמֹה ֲעָנתֹות ֵלְך ַעל ׂשָ  ׁשְ

1 Kings 2:26 
“ אָת ֶאת ָנׂשָ ּוְלֶאְבָיָתר ַהֹּכֵהן ָאַמר ַהֶּמֶל� ֲעָנֹתת ֵל� ַעל ָׂשֶדי� ִּכי ִאיׁש ָמֶות ָאָּתה ּוַבּיֹום ַהֶּזה לֹא ֲאִמיֶת� ִּכי 

ִוד ָאִבי ְוִכי ִהְתַעִּניָת ְּבֹכל ֲאֶׁשר ִהְתַעָּנה ָאִביֲארֹון ֲאֹדָני ְיֹהִוה ִלְפֵני ּדָ  ” 
“And to Abiathar the priest, the king said, “Go to Anathoth, to your estate, for 
you deserve death. But I will not at this time put you to death, because you 
carried the ark of YHVH GOD before David my father, and because you shared 
in all my father’s affliction.”‘Anathoth’ as referenced in the two verses above, 
means ‘poorness’. 
The Zohar brings the story of Abiyathar who runs away from King Saul that 
killed his father and other priests. He found refuge and friendship with King 
David. While King David was alive, Abiyather was rich because of the Light King 
David was drawing but after his death, Abiyathar lost the supporting light from 
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King David and became poor. Lesson; 
We should always stay close to the sources of Light. We study from books, 
teachers that we trust and from any Kosher website that can benefit us. 
When we do so we keep the ‘waves’ coming to our shores with Light of Chokmah 
wrapped with Chassadim that benefit us greatly. 

א ָאַמר לֹו,   .87 ְך? ֶאּלָ לֹֹמה ּכָ ה ָקָרא לֹו ׁשְ ָלּמָ
ֶדיָך.   ו ֵלְך ַעל ׂשָ עִֹני, ְוַעְכׁשָ א ּבְ ָיֶמיָך ָהָיה ַאּבָ ּבְ
ה ִנְקָרא ֶאְבָיָתר ֲעָנתֹות?  ֵעת יֵׁש לֹוַמר, ָלּמָ ּכָ
ִנינּו   ׁשָ ֲהֵרי  ֵמֲעָנתֹות,  ָהָיה  ׁשֶ ּתֹאַמר  ִאם 

תּוב ּכָ ֶאָחד  א כב)-(שמואל ׁשֶ ן  ּבֵ ֵלט  ּמָ ַויִּ
ְוהּוא   ֶאְבָיָתר.  מֹו  ּוׁשְ ֲאִחטּוב  ן  ּבֶ ַלֲאִחיֶמֶלְך 
ֲהֵרי נֹוב ָהְיָתה ִעיר ַהּכֲֹהִנים. ְוַאף   ִמּנֹוב ָהָיה, ׁשֶ
ה  ְוָלּמָ ֲעָנתֹות,  ָאְמרּו, ִהיא נֹוב ִהיא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל 

יְָּרָד  ּום ׁשֶ ה ְלעִֹני ְוָאְבָדה  ִנְקֵראת ֲעָנתֹות? ִמׁשּ
א  ֶאּלָ ַהּכֲֹהִנים.  ְוָאְבדּו  אּול  ׁשָ ְיֵדי  ַעל  ָהִעיר 
ָלּה  ְוָלֵכן ָקָרא  ְוֵאיָנּה נֹוב,  ָהָיה,  ָפר  ּכְ ֲעָנתֹות 

ָאַמר  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֲעָנתֹות,  א -(מלכים ֶאְבָיָתר 
ה ָאִבי. ְוהּוא   ב) ר ִהְתַעּנָ כֹל ֲאׁשֶ יָת ּבְ ְוִכי ִהְתַעּנִ

ָהָיה לֹו  ָהָיה ֵמָהִעיר   ִוד ׁשֶ ל ּדָ נֹוב, ְוַעל ָהעִֹני ׁשֶ
ְך.  ָיָמיו ָקָרא לֹו ּכָ  ּבְ

  

יֹוָמְך  .87 א ָאַמר ֵליּה ּבְ לֹמֹה ָהִכי. ֶאּלָ אי ָקֵרי ֵליּה ׁשְ ַאּמַ
א ִאית   ּתָ ֶדיָך. ַהׁשְ א ֵלְך ַעל ׂשָ ּתָ נּו ְוַהׁשְ ִמְסּכֵ א ּבְ ֲהָוה ַאּבָ

אי ִאְקֵרי ֶאְבָיָתר ֲעָנתוֹ  ֲהָוה ִמן לֹוַמר ַאּמַ ת. ִאי ֵתיָמא ּדְ
ְכִתיב, ִניָנן ּדִ ן ֶאָחד   (שמואל א כב) ֲעָנתֹות, ָהא ּתָ ֵלט ּבֵ ּמָ ַוּיִ

מֹו ֶאְבָיָתר. ְוהּוא ִמּנֹוב ֲהָוה,  ן ֲאִחיטּוב ּוׁשְ ַלֲאִחיֶמֶלְך ּבֶ
ִהיא   ָאְמרּו ּדְ י ּדְ ָהא נֹוב ִעיר ַהּכֲֹהִנים ֲהָוה. ְוַאף ַעל ּפִ ּדְ

ָנֲחַתת  נֹוב ִהיא ֲעָנתוֹ  ּדְ ִגין  ּבְ ָלּה ִאְקֵרי ֲעָנתֹות  אי  ְוַאּמַ ת 
אּול ְוִאְתֲאִבידּו   א ַעל ְיָדא ְדׁשָ נּו ְוִאְתֲאִביד ַקְרּתָ ְלִמְסּכֵ
א   ַפר ֲהָוה, ְוָלאו הּוא נֹוב, ְוַעל ּדָ א ֲעָנתֹות ּכְ ֲהִני. ֶאּלָ ּכָ

ָאַמר ּדְ ִגין  ּבְ ֲעָנתֹות,  ֶאְבָיָתר  ֵליּה  ב) ָקֵרי  א  ִכי  וְ  (מלכים 
א ְדנֹוב ֲהָוה,   ְרּתָ ה ָאִבי. ּוִמּקַ ר ִהְתַעּנָ כֹל ֲאׁשֶ יָת ּבְ ִהְתַעּנִ

יֹומֹוי ִאְקֵרי ֵליּה ָהִכי.  ֲהָוה ּבְ ָדִוד ּדְ נּו ּדְ  ְוַעל ִמְסּכְ

עִֹני ִמיֹּום   .88 י ִחיָּיא, ָהעֹוָלם ָהָיה ּבְ ָאַמר ַרּבִ
רּוְך הּוא, ַעד   דֹוׁש ּבָ ָעַבר ָאָדם ַעל ִמְצוֹות ַהּקָ ׁשֶ
ב ָהעֹוָלם. ָאַמר   ֵ ן ְוִהְתַיׁשּ א ֹנַח ְוִהְקִריב ָקְרּבָ ּבָ ׁשֶ
ָיְצָאה   ְולֹא  ָהעֹוָלם  ב  ֵ ִהְתַיׁשּ לֹא  יֹוֵסי,  י  ַרּבִ

ָחשׁ  ָרֵאל ַעל  ָהָאֶרץ ִמזֲֻּהַמת ַהּנָ ָעְמדּו ִיׂשְ , ַעד ׁשֶ
ב   ֵ ִהְתַיׁשּ ְוָאז  ים,  ַהַחיִּ ֵעץ  ּבְ ְוֶנֶאְחזּו  ִסיַני  ַהר 

 ָהעֹוָלם. 

  

ִמּיֹוָמא  .88 ָעְלָמא  ֲהָוה  נּוָתא  ִמְסּכְ ּבְ יא  ִחּיָ י  ַרּבִ ָאַמר 
ָאָתא   ִריְך הּוא, ַעד ּדְ א ּבְ ּקּוֵדי קּוְדׁשָ ֲעַבר ָאָדם ַעל ּפִ ּדְ

ָקְר  ְוָקִריב  יֹוֵסי ָלא  נַֹח  י  ַרּבִ ָאַמר  ָעְלָמא.  ב  ְוִאְתְייׁשַ ן  ּבָ
ָנָחׁש ַעד  ב ָעְלָמא ְוָלא ַנְפָקא ַאְרָעא ִמּזּוֲהָמא ּדְ ִאְתְייׁשַ
ִאיָלָנא  ּבְ ְוִאְתֲאִחידּו  ְדִסיַני  טּוָרא  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ָקְיימּו  ּדְ

ב ָעְלָמא. ֵדין ִאְתְייׁשַ י ּכְ  ְדַחּיֵ
And ‘  ִינּוְוַהַּמְׂשִּכִלים ָיב ’ ‘the wise scholars will understand’ (Daniel 12:10), refers to 
those who are with the knowledge of Kabbalah, will have the radiation of Light 
from heavens. These are the ones who study the book of the Zohar, which is 
like Noah’s Ark. Into this Ark they will be gathered for their protection. 

ִלְפֵני   .89 ְוָחְטאּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ָחְזרּו  ׁשֶ ְוִאְלָמֵלא 
רּוְך הּוא, לֹא ָהיּו ֵמִתים ְלעֹוָלִמים,  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
יָון  ּכֵ ָחׁש.  ַהּנָ זֲֻהַמת  ֵמֶהם  ִנְפְסָקה  ֲהֵרי  ׁשֶ

רּו אֹוָתם ַהּלּוחֹות הָ  ּבְ ָחְטאּו, ָאז ִנׁשְ ִראׁשֹוִנים ׁשֶ
ל ַהּכֹל, ַהֵחרּות ֵמאֹותֹו   ֶהם ֵחרּות ׁשֶ ָהְיָתה ּבָ ׁשֶ

ר.  ׂשָ ל ּבָ הּוא ֵקץ ּכָ ָחׁש ׁשֶ  ַהּנָ

  

א   .89 קּוְדׁשָ יּה  ַקּמֵ ְוָחאבּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ְדָהְדרּו  ְוִאְלָמֵלא 
ְייהּו  ק ִמּנַ ּסַ ָהא ִאְתּפַ ִריְך הּוא ָלא ֲהוּו ֵמִתין ְלָעְלִמין. ּדְ ּבְ
לּוֵחי  ִאּנּון  רּו  ִאְתּבָ ֵדין  ּכְ ָחבּו  ּדְ יָון  ּכֵ ְדָנָחׁש.  זּוֲהָמא 

ֵחירוּ  א.  כֹּלָ ּדְ ֵחירּו  הּו  ּבְ ֲהוּו  ּדְ ָנָחׁש    ַקְדָמֵאי,  ַההּוא  ּדְ
ר. ׂשָ ל ּבָ ִאיהּו ֵקץ ּכָ  ּדְ

The ‘crow’ that Noah sent out of the Ark symbolizes the cause of the ‘Flood’. 
The Crow was sent on a mission to reveal the good in the world but was busy 
with all that is detested. The people of the world were busy with their money 
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and materials possessions. The crow didn’t fulfil the mission of his master to 
guide the people to the righteous ways.  

ם ַלֲהֹרג ֶהֶרג, ָאז ִהְתעֹוֵרר   .90 מּו ַהְלִויִּ ּקָ ּוְכׁשֶ
יָ  ְולֹא  ִלְפֵניֶהם,  הֹוֵלְך  ְוָהָיה  ָהָרע  ָחׁש  כֹל ַהּנָ

ְרִזים  ִמְזּדָ ָהיּו  ָרֵאל  ׂשְ יִּ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֶהם,  ּבָ לֹט  ִלׁשְ
לֹט  ָחׁש ִלׁשְ ֲחגֹורֹות ְמזֻיָּנֹות, ְולֹא ָיכֹל ַהּנָ ם ּבַ ּלָ ּכֻ

ה ְלֹמׁשֶ ָאַמר  ׁשֶ ְוֵכיָון  ֶהם.  ה   (שמות לג) ּבָ ְוַעּתָ
ַהזֶּה  ָחׁש  ַלּנָ ְרׁשּות  ָנה  ִנּתְ הֹוֵרד ֶעְדְיָך ֵמָעֶליָך, 

לֹט עֲ   ֵליֶהםִלׁשְ

  

ֵדין ִאְתַער ִחְוָיא  .90 ְוַכד ָקמּו ֵליָוֵאי ְלַקְטָלא ְקָטָלא, ּכְ
ִגין  הּו, ּבְ ְלָטָאה ּבְ ְייהּו ְוָלא ָיִכיל ְלׁשַ א ְוֲהָוה ָאִזיל ַקּמַ יׁשָ ּבִ
ָיִכיל   ְוָלא  ְמַזְייָנן  ֲחִגירּו  ּבְ ְלהּו  ּכֻ ְרִזין  ִמְזּדָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֲהוּו  ּדְ

לְ  הַההּוא ָנָחׁש ְלׁשַ ָאַמר ְלמׁשֶ הּו. ְוֵכיָון ּדְ (שמות   ָטָאה ּבְ

ה הֹוֵרד ֶעְדְיָך ֵמָעֶליָך, ִאְתְייִהיב ְרׁשּו ְלַהאי ָנָחׁש   לג) ְוַעּתָ
ְלָטָאה ֲעַלְייהּו.   ְלׁשַ

Jonah 2:4 
“ ָברּוַוַּתְׁשִליֵכִני ְמצּוָלה ִּבְלַבב ַיִּמים ְוָנָהר ְיֹסְבֵבִני ָּכל ִמְׁשָּבֶרי� ְוַגֶּלי� ָעַלי עָ  .” 
“For You cast me into the deep, Into the heart of the seas, And the floods 
surrounded me; All Your billows and Your waves passed over me.” 
‘Dove’, in Hebrew ‘יונה’ (Pronounced ‘Jonah’) like the name of the prophet. Moses 
is the secret of the Dove/Jonah that went in the depth of the water, that is the 
secrets of the Torah.  
Psalms 118:16 
 ”.ְיִמין ְיהָוה רֹוֵמָמה ְיִמין ְיהוָה ֹעָׂשה ָחִיל“
“The right hand of YHVH is exalted; The right hand of YHVH does valiantly.” 
The work of revealing the secrets of the Torah brings the unification of the three 
columns of the Tree of Life. On the RIght we have Chokmah, Chesed, and 
Netzach. On the Left we have Binah, Gevurah, and Hod, and the Keter, Tiferet 
and Yessod in the center hold the Right and the Left together. 
Lesson; 
The Zohar that reveals the secrets of the Torah is our Noah’s Ark that pretects 
us from the ‘Flood’ and the ‘stormy’ world around us. 

תּוב .91 ּכָ ַמה  ְרֵאה  ֵני  (שם) ּבֹא  ּבְ לּו  ְתַנּצְ ַויִּ  ,
לּו? ַוְינַ  ְתַנּצְ ָרֵאל ֶאת ֶעְדָים ֵמַהר חֵֹרב. ַויִּ לּו  ִיׂשְ ּצְ

ָהַאֵחר,  ְיֵדי  ַעל  לּו  ְתַנּצְ ַויִּ א  ֶאּלָ ִלְהיֹות!  ָצִריְך 
לֹט. ֶאת ֶעְדָים   ָחׁש ִלׁשְ ָנה ְרׁשּות ַלּנָ ּתְ ּנִ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ָנה תֹוָרה  ּתְ ּנִ ׁשֶ לּו ֵמַהר חֹוֵרב ּכְ ּבְ ּקִ ֵמַהר חֵֹרב, ׁשֶ

ָרֵאל.   ְלִיׂשְ

  

ִתיב, .91 ּכְ ַמה  ֲחֵזי,  א  לג) ּתָ ָרֵאל  (שמות  ִיׂשְ ֵני  ּבְ לּו  ְתַנּצְ ַוּיִ
א   ֵעי ֵליּה. ֶאּלָ לּו ִמּבָ לּו ַוְיַנּצְ ְתַנּצְ ֶאת ֶעְדָים ֵמַהר חֵֹרב. ַוּיִ
ְלָנָחׁש   ְרׁשּו  ִאְתְייִהיב  ּדְ ִגין  ּבְ ַאֲחָרא  ּדְ ְיָדא  ַעל  לּו  ְתַנּצְ ַוּיִ

חוֹ  ֵמַהר  ֶעְדָים  ֶאת  ְלָטָאה.  ִמּטּוָרא ְלׁשַ לּו  ִקּבְ ּדְ ֵרב 
ָרֵאל. ד ִאְתְייִהיב אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ  ְדחֹוֵרב ּכַ

ה   .92 ָלּמָ יק,  ַצּדִ ָהָיה  ׁשֶ ֹנַח  ִחיָּיא,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ּום   ִמׁשּ א  ֶאּלָ ֵמָהעֹוָלם?  ָמֶות  ל  ְמַבּטֵ ָהָיה  לֹא 
ָהעֹוָלם.   ִמן  ַהזֲֻּהָמה  ָקה  ּלְ ִהְסּתַ לֹא  ֲעַדִין  ׁשֶ

הֵ  דֹושׁ ְועֹוד, ׁשֶ ּקָ רּוךְ -ם לֹא ֶהֱאִמינּו ּבַ הּוא, -ּבָ
ה   ְלַמּטָ ָהִאיָלן  ל  ׁשֶ ָעִלים  ּבֶ ֲאחּוִזים  ם  ְוֻכּלָ

רּוַח ֻטְמָאה.  ים ּבְ ׁשִ  ּוִמְתַלּבְ

  

ֲהָוה  .92 ָלא  אי  ַאּמַ יק  ַצּדִ ֲהָוה  ּדְ נַֹח  יא  ִחּיָ י  ַרּבִ ָאַמר 
ַעד ָלא ָסְלַק  ִגין ּדְ א ּבְ ִטיל מֹוָתא ֵמָעְלָמא. ֶאּלָ ת זּוֲהָמא ּבָ

א   קּוְדׁשָ ּבְ יּה  ּבֵ ְמֵהיְמִנין  ֲהוּו  ָלא  ִאּנּון  ּדְ ְועֹוד  ֵמָעְלָמא. 
א   ְלַתּתָ ִאיָלָנא  י  ַטְרּפֵ ּבְ ֲאִחיָדן  ְוֻכְלהּו  הּוא  ִריְך  ּבְ

רּוַח ְמָסֳאָבא. אן ּבְ ׁשָ  ּוִמְתַלּבְ
ְוָלֶלֶכת   .93 ַלֲחטֹא  ְך  ּכָ ַאַחר  הֹוִסיפּו  ְועֹוד 

בָ  ּכְ ָהָרע  יֵֶצר  ְוַהּתֹוָרה  ַאַחר  ִראׁשֹוָנה. 
ים, ֲעַדִין לֹא הֹוִריד  ִהיא ֵעץ ַהַחיִּ ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ

  
ָהָרע  .93 ֵיֶצר  ַתר  ּבָ ּוְלֵמַהְך  ְלֶמחֵטי  אֹוְספּו  ְלָבַתר  ְותּו 

י   ִאיִהי ִאיָלָנא ְדַחּיֵ א ּדְ יׁשָ ַקְדִמיָתא: ְואֹוַרְייָתא ַקּדִ ד ּבְ ּכַ
ְותּו   ַאְרָעא.  ּבְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָלּה  ָנִחית  ָלא  י  ּתֵ ַאּכַ
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הּוא  רּוְך הּוא ָלָאֶרץ, ְועֹוד ׁשֶ דֹוׁש ּבָ אֹוָתּה ַהּקָ
ּתְ ִמן   תּוב ַויֵּׁשְ ּכָ ְך, ׁשֶ עֹוָלם ַאַחר ּכָ ְך אֹותֹו ּבָ ָמׁשַ

ָאֳהלֹה,   תֹוְך  ּבְ ל  ְתּגַ ַויִּ ר  ּכָ ׁשְ ַויִּ ַוֲהֵרי  ַהיִַּין 
ֵאר.  ִנְתּבָ

ֵליּה   יְך  ַאְמׁשִ ִאיהּו  ִמן  ּדְ ּתְ  ׁשְ ַוּיֵ ְכִתיב  ּדִ ְלָבַתר  ָעְלָמא  ּבְ
ָמר.  תֹוְך ָאֳהלה ְוָהא ִאּתְ ל ּבְ ְתּגָ ר ַוּיִ ּכָ ׁשְ ִין ַוּיִ  ַהּיַ

ָהָיה   .94 ָהיּו הֹוְלִכים, ָראּו ְיהּוִדי ֶאָחד ׁשֶ ַעד ׁשֶ
ְיהּוִדי   הּוא  ַהזֶּה  ָהִאיׁש  יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר  א.  ּבָ

יַע ֲאלֵ  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ֲאלּו אֹותֹו. ָאַמר  ְוִנְרֶאה.  ׁשָ יֶהם, 
ְכָפר  ֲהֵרי ָאנּו ָגִרים ּבִ ִליַח ִמְצָוה, ׁשֶ ָלֶהם, ֲאִני ׁשְ
לּוָלב   ְצִריִכים  ְוָאנּו  ֶהָחג,  ְזַמן  יַע  ְוִהּגִ ָראִמין, 
ּלֹו ִעּמֹו, ַוֲאִני הֹוֵלְך ִלְקטֹף אֹוָתם  יִנים ׁשֶ ִעם ַהּמִ

ֶאָחד.   ְלִמְצָוה. ָהְלכּו ּכְ

  

ֲהו .94 י  ַעד ּדְ ֲהָוה ָאֵתי. ָאַמר ַרּבִ ּו ָאְזֵלי, ָחמּו ַחד יּוָדאי ּדְ
ְייהּו  ּבַ ד ָמָטא ּגַ ר ָנׁש יּוָדאי ִאיהּו ְוִאְתֲחֵזי. ּכַ יֹוֵסי ַהאי ּבַ
ָהא ֲאַנן   ִליָחא ְדִמְצָוה ֲאָנא. ּדְ ִאילּו ֵליּה. ָאַמר לֹון ׁשְ ׁשְ

וְ  ְדַחג,  ִזְמָנא  ּוָמֵטי  ָראִמין,  ּדְ ְכַפר  ּבִ ְייֵרי  ְצִריִכין ּדָ ֲאַנן 
ְלִמְצָוה.   לֹון  ְלָקְטָעא  ָאִזיל  ְוֲאָנא  יּה,  ִעּמֵ ּדְ ְוִזיִנין  לּוָלב 

ֲחָדא.   ֲאְזלּו ּכְ
ִמיֵני   .95 ַעת  ַאְרּבַ ְיהּוִדי,  אֹותֹו  ָלֶהם  ָאַמר 

ַעד  ּבְ ְלַרּצֹות  ִאים  ּבָ ם  ֻכּלָ ּבְ ׁשֶ לּו  ַהּלָ ַהּלּוָלב 
ָאנּו  [נ''א ַעל ַהַּמִים] ָהעֹוָלם ה  ָלּמָ ם  ַמְעּתֶ ׁשְ  ,

ָבר ֵהִעירּו ָבֶזה  ָחג? ָאַמר לֹו, ּכְ ְצִריִכים אֹוָתם ּבֶ
ָבר ָחָדׁש הוּ  ַחת ָיְדָך  ַהֲחֵבִרים, ֲאָבל ִאם ּדָ א ּתַ

 ֱאֹמר אֹוָתּה. -

  

לּוָלב   .95 ּדְ ִמיִנין  ע  ַאְרּבַ י  ַהּנִ יּוָדאי  ַההּוא  ְלהּו  ָאַמר 
ָעְלָמא ְלַרצּוֵיי  ָאָתאן  ֻכְלהֹו  ּבְ מיא) ּדְ על  ַמְעּתּון  (נ''א  ׁשְ

הּו  ָבר ִאְתָערּו ּבְ ַחג. ָאַמר ֵליּה ּכְ אי ֲאַנן ְצִריִכין לֹון ּבַ ַאּמַ
חֹות ְיָדְך ֵאיָמא ַחְבַרָייא. ֲאבָ  א ִאיהּו ּתְ ה ַחְדּתָ ל ִאי ִמּלָ

 ָלּה.
ָאנּו ָגִרים   .96 אי אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ָאַמר ָלֶהם, ַוּדַ

ּתֹוָרה, ְויֵׁש ָעֵלינּו   ם עֹוְסִקים ּבַ ּבֹו הּוא ָקָטן, ְוֻכּלָ
יֹוֵסי   ר  ּבַ ִיְצָחק  י  ַרּבִ מֹו  ּוׁשְ ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ
ְבֵרי תֹוָרה   ָמחֹוָזָאה, ּוְבָכל יֹום ָויֹום אֹוֵמר ָלנּו ּדִ

ֲהֵרי   ׁשֶ ְוָאַמר  ים,  הּוא ֲחָדׁשִ ְזַמן  ָחג  ּבֶ
לֹט. [ִיְׂשָרֵאל ׁשֹוְלִטים ְּבאֹותֹו ְזַמן ְולֹוְקִחים  ִלׁשְ

לּוָלב ֶׁשַּמְרֶאה ֶׁשָאנּו ִנַּצְחנּו ַעל ָּכל אֹוָתם ֶׁשִּנְקָרִאים 
[ֲאַזי ָעַבר ַעל ַנְפֵׁשנּו  ֲהמֹון ָהָעם ְוִלְׁש�ט ֲעֵליֶהם]

ָתָננּו ֶטֶרף ְלִׁשֵּניֶהם. ַהַּמִים ַהֵּזידֹוִנים ָּברּו� ה' ֶׁש�א נְ 
(ֶׁשָּכל אֹוָתם  ְוִכי ֵיׁש ִׁשַּנִים ַלַּמִים? ֶאָּלא]

ים  ְּגדֹוִלים) ְמֻמּנִ אֹוָתם  ים.  ָהַעּמִ ָאר  ׁשְ אֹוָתם 
ְרִכים   ים ַעּכּו''ם, ּוִמְתּבָ ָאר ָהַעּמִ דֹוִלים ַעל ׁשְ ּגְ
ַמִים   ָלֶהם  ְוקֹוְרִאים  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ם  ּדָ ִמּצִ

ּנֱֶאַמר ַהזֵּידוֹ  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִים  (תהלים קכד) ִנים,  ַהּמַ
 ַהזֵּידֹוִנים.

  

הּוא  .96 יּה  ּבֵ ְייֵרי  ּדָ ֲאַנן  ּדְ ֲאַתר  ַההּוא  אי  ַוּדַ לֹון  ָאַמר 
ָנן   אֹוַרְייָתא. ְוִאית ֲעָלן צּוְרָבא ֵמַרּבָ ְזֵעיר ְוֻכְלהּו ָעְסֵקי ּבְ

ֵמיּה. ּובְ  ר יֹוֵסי ֵמחֹוָזָאה ׁשְ י ִיְצָחק ּבַ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ַרּבִ
ַחג ִזְמָנא  ָהא ּבְ אֹוַרְייָתא. ְוָאַמר ּדְ ין ּבְ ין ַחְדּתִ ָאַמר ָלן ִמּלִ

ְלָטָאה. ְלׁשַ לולב   הּוא  ונקיטנא  זמנא,  בההוא  שליטין  (ישראל 
נציחנא עלייהו על כל אנון דאקרון הממ העם ולשלטאה   דמתחזי דאנן 

ברוך   עלייהו) הזדונים  המים  נפשנו  על  עבר  טרף  (אזי  נתננו  שלא  יי 

ִאּנּון   (ס''א דכל אנון רברבין) לשניהם. וכי אית שנים למים, אלא)
עֹוְבֵדי  ין  ַעּמִ ָאר  ׁשְ ַעל  ן  ְמַמּנָ ַרְבְרִבין  ִאּנּון  ין.  ַעּמִ ָאר  ׁשְ
ְטַרְייהּו  ִמּסִ ְרָכאן  ּוִמְתּבָ לֹות  ּוַמּזָ ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת 

ַהזֵּ  ַמִים  לֹון  ְוָקִריָנן  ָרֵאל  ְדַאּתְ  ְדִיׂשְ ָמא  ּכְ ידֹוִנים. 
דֹוִנים. (תהלים קכד) ָאֵמר, ִים ַהּזֵ  ַהּמַ

ם  .97 ֵ סֹוד ַהׁשּ אנּו ּבְ לֹט ֲעֵליֶהם ּבָ ִביל ִלׁשְ ּוִבׁשְ
ָעה ִמיֵני ַהּלּוָלב ְלַרּצֹות   אֹוָתם ַאְרּבָ דֹוׁש ּבְ ַהּקָ

הּוא רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹט   [ֲעֵליֶהם] ֶאת  ְוִלׁשְ
 ֵ ַהׁשּ סֹוד  ּבְ ָעֵלינּו ֲעֵליֶהם  ּוְלָהִעיר  דֹוׁש,  ַהּקָ ם 

ַח.  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ְך ַעל ּגַ ים ְלַנּסֵ  ַמִים ְקדֹוׁשִ
  

ָמא   .97 ִדׁשְ ָרָזא  ּבְ ָאֵתיָנא  ֲעַלְייהּו  ְלָטָאה  ְלׁשַ ּוְבִגין 
ֵליּה   ְלַרּצּוֵיי  ּלּוָלב  ּבַ ׁשֶ ִמיִנין  ע  ַאְרּבַ ִאּנּון  ּבְ א  יׁשָ ַקּדִ

הּוא ִריְך  ּבְ א  ָרָזא   ייהו)(על ְלקּוְדׁשָ ּבְ ֲעַלְייהּו  ְלָטָאה  ּוְלׁשַ
ְלַנְסָכא   ין  יׁשִ ַקּדִ ַמִיין  ֲעָלן  ּוְלַאְתָעָרא  א.  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ִדׁשְ

ָחא.  י ַמְדּבְ ּבֵ  ַעל ּגַ
ָנה  .98 ָ ַהׁשּ רֹאׁש  ּבְ ָלֶהם,  ָאַמר  עֹוד 

זֶּה   ַמה  עֹוָלם.  ּבָ ִהיא  ִראׁשֹוָנה  ִהְתעֹוְררּות  ַקְדָמָאה   .98   ִאְתֲערּוָתא  ָנה  ָ ַהׁשּ רֹאׁש  ּבְ לֹון  ָאַמר  ּתּו 
י ִדיָנא   א ּבֵ ָעְלָמא. ַמאי ִאְתֲערּוָתא ַקְדָמָאה. ּדָ ִאיהּו ּבְ
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ֶזה  ִראׁשֹוָנה?  ין    ִהְתעֹוְררּות  ּדִ ית  ּבֵ
ְחּתֹון ְתעֹוֵרר  [נ''א ֶזה ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַמָּמׁש] ַהּתַ ּמִ ׁשֶ

ב ַעל   רּוְך הּוא יֹוׁשֵ דֹוׁש ּבָ ָלדּון ֶאת ָהעֹוָלם. ְוַהּקָ
ִדין ְוָדן ֶאת ָהעֹוָלם.   ָהעֹוָלם ּבְ

א  ְלַתּתָ ממש) ּדִ השנה  ראש  דא  ְלֵמיַדן  (נ''א  ִאְתַער  ּדְ
ִדיָנא   ּבְ ָעְלָמא  ַעל  ָיִתיב  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ ַעְלָמא. 

 א.ְוָדִאין ָעְלמָ 

ין .99 ַהּדִ ית  ּבֵ ָלדּון   [ֶׁשְּלַמָּטה] ְוׁשֹוֵלט  ַהזֶּה 
ֶניָה,   ִאיִרים ּפָ ּמְ ּפּוִרים ׁשֶ ֶאת ָהעֹוָלם, ַעד יֹום ַהּכִ
הּוא  ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ין  ַמְלׁשִ ָנָחׁש  ִנְמָצא  ְולֹא 
ִעיר,   ָ ַהׂשּ אֹותֹו  לֹו  ִביִאים  ּמְ ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ ק  ִמְתַעּסֵ

מְ  ַהּטֻ רּוַח  ד  ִמּצַ הּוא  ּום ׁשֶ ּוִמׁשּ לֹו.  ָראּוי  ּכָ ָאה 
ׁש.  ְקּדָ ִעיר, לֹא ָקֵרב ַלּמִ אֹותֹו ׂשָ ק ּבְ ְתַעּסֵ ּמִ  ׁשֶ

  

יֹוָמא  .99 ַעד  ָעְלָמא,  ְלֵמיַדן  ִדיָנא  י  ּבֵ ַהאי  ְלָטא  ְוׁשָ
ְלטֹוָרא  ּדַ ִחְוָיא  ַכח  ּתְ ִאׁשְ ְוָלא  ָהא,  ַאְנּפָ ָנֲהִרין  ּדְ ְדִכּפּוֵרי 

ִאְתַעּסַ  ִאיהּו  ּדְ ָעְלָמא.  ַההּוא ּבְ ֵליּה  ְדַאְתָיין  ֶמה  ּבַ ק 
ְדָקא ָחֵזי ֵליּה.   רּוַח ְמָסֳאָבא ּכְ ְטָרא ּדְ ִאיהּו ִמּסִ ִעיר ּדְ ׂשָ

א.  ׁשָ ִעיר ָלא ָקִריב ְלַמְקּדְ ַההּוא ׂשָ ק ּבְ ִאְתַעּסַ  ּוְבִגין ּדְ
רֹאׁש   .100 ל  ׁשֶ ִעיר  ׂשָ אֹותֹו  מֹו  ּכְ ֶזה  ִעיר  ְוׂשָ

ק ּבֹו ּוְמִא  ְתַעּסֵ ּמִ ל רֹאׁש  חֶֹדׁש ׁשֶ ֶניָה ׁשֶ ּפָ ירֹות 
ָנה ָ [ְּפֵני  [ְמִאיִרים] [ָּכ� ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה] ַהׁשּ

ָרֵאל מֹוְצִאים ַרֲחִמים ַהִּמְקָּדׁש] ל ִיׂשְ . ְוַעל ֶזה ּכָ
ַוֲחָטֵאיֶהם  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני 
ָנה   ִנּתְ ְולֹא  ָלנּו,  ָאַמר  ֶאָחד  ְוסֹוד  ִלים.  ּטְ ִמְתּבַ

ים ֶעְליֹוִנים  ְרׁשּות   ָרט ַלֲחִסיִדים ְקדֹוׁשִ ְלַגּלֹות ּפְ
י יֹוֵסי, ַמהּו? ָאַמר ָלֶהם, ֲעַדִין   ֲחָכִמים. ָאַמר ַרּבִ

י ֶאְתֶכם.   לֹא ָבַדְקּתִ

  

ק   .100 ִאְתַעּסַ רֹאׁש חֶֹדׁש ּדְ ִעיר ּדְ ַההּוא ׂשָ א ּכְ ִעיר ּדָ ְוׂשָ
ָנה ַהׁשָ ְדרֹאׁש  ָהא  ַאְנּפָ ְוַאְנִהירּו  יּה  בראש   ּבֵ כך  (נ''א 

אנהירו) השנה)  דמקדשא) (נ''א  ָרֵאל (אנפוי  ִיׂשְ א  ּדָ ְוַעל   .
ִריְך הּוא ְוִאְתֲעַבר   א ּבְ י קּוְדׁשָ ִחין ַרֲחֵמי ַקּמֵ ּכְ ְלהּו ַמׁשְ ּכֻ
ְרׁשּו  ִאְתְייִהיב  ְוָלא  לֹון  ָאַמר  ָחָדא  ְוָרָזא  חֹוַבְייהּו. 
י  יִמין. ָאַמר ַרּבִ ין ֶעְליֹוִנין ַחּכִ יׁשִ ר ְלֲחִסיֵדי ַקּדִ ָאה ּבַ ְלַגּלָ

כּו.  ִדיְקָנא ּבְ  יֹוֵסי ַמאן ִאיהּו. ָאַמר לֹון ַעד ָלא ּבָ

ָבָנה  .101 ַהּלְ ׁשֶ ְך ָאַמר ָלֶהם, ּכְ ָהְלכּו. ַאַחר ּכָ
רּוְך הּוא מִ  דֹוׁש ּבָ ֶמׁש, ְמעֹוֵרר ַהּקָ ֶ ְתָקֶרֶבת ַלׁשּ

אֹותֹו   ְך  ּומֹוׁשֵ ַאֲהָבה  ּבְ ּבֹו  ְואֹוֵחז  פֹון  ַהּצָ ַצד 
ָבָנה   ְוַהּלְ ַאֵחר,  ד  ִמּצַ ִמְתעֹוֵרר  רֹום  ְוַהּדָ ֵאָליו, 
ֵני  ְ ִמׁשּ יֹוֶנֶקת  ְוָאז  ְזָרח.  ּמִ ּבַ ֶרת  ּוִמְתַחּבֶ עֹוָלה 

ָר  ּבְ ְונֹוֶטֶלת  ְוָאז ְצָדִדים  אי,  ֲחׁשַ ּבַ כֹות 
ְוָכאן  את.  ּוִמְתַמּלֵ ָבָנה  ַהּלְ ֶרֶכת  ִמְתּבָ

ה ְלַבְעָלּה.  ָ  ִמְתָקֶרֶבת ָהִאׁשּ

  

ִאְתְקִריַבת  .101 ִסיֲהָרא  ד  ּכַ לֹון.  ָאַמר  ְלָבַתר  ֲאְזלּו. 
ְדָצפֹון  ִסְטָרא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ַאְתַער  א.  ְמׁשָ ׁשִ ּבְ

ְרִחימוּ  ּבִ ּה  ּבָ ִאְתַער   ְוָאִחיד  ְוָדרֹום  יּה,  ְלַגּבֵ ָלּה  יְך  ּוָמׁשִ
ִמְזָרח.  ּבְ ָרא  ּוִמְתַחּבְ ַסְלָקא  ְוִסיֲהָרא  ָאֳחָרא.  ְטָרא  ִמּסִ
אי,  ֲחׁשַ ּבַ ְרָכאן  ּבִ ּוְנִטיַלת  ִסְטִרין  ֵרין  ִמּתְ ָיְנָקא  ּוְכֵדין 
ְוָהָכא ִאְתְקִריַבת  ְוִאְתַמְלָייא.  ְרָכא ִסיֲהָרא  ּוְכֵדין ִאְתּבָ

תָ  ַבֲעָלּה. ִאּתְ  א ּבְ
ֵאיְבֵרי .102 מּות  ּדְ סֹוד  יֵּׁש  ׁשֶ מֹו  [נ''א  ּכְ

ם   ְּבִתּקּוֵני ָהֵאיָבִרים] ּגַ ְך  ּכָ ְוִתּקּוָניו,  ָהָאָדם 
ֵקָבה   [הּוא] יֵשׁ  ַהּנְ ֵאיְבֵרי  מּות  ּדְ ל  ׁשֶ סֹוד 

ם   ְך ּגַ תֹוֵכנּו. ּכָ ֵקָבה, ְוַהּכֹל ְמֹפָרׁש ּבְ ְוִתּקּוֵני ַהּנְ
ְלַמְעָלה ֶנֶגד   [ִמי] יֵׁש  ּכְ ּוִמְתעֹוֵרר  ּה  ּבָ אֹוֵחז  ׁשֶ

ה סֹוד ְוִתּקּון ָהָאָדם   ם יֵׁש ְלַמּטָ ְך ּגַ ַאֲהָבה, ּכָ ּבְ
ַהלְּ  ַחת  ּתַ ָהַאֵחר  ְחּתֹון  [ד''א ְוִתּקּון  ָבָנהַהּתַ

 .ַהְּנֵקָבה]

  

ְייֵפי .102 ׁשַ יּוְקָנא  ּדִ ָרָזא  ְדִאית  ָמה  בתיקוני   ּכְ (נ''א 
ִאית דשייפי) ָנֵמי  ָהִכי  ְוִתיּקּונֹוי.  איהו) ְדָאָדם  ָרָזא  (נ''א 

ִריׁש  ּפָ א  ְייֵפי נּוְקָבא ְוִתּקּוִני ְדנּוְקָבא. ְוכֹּלָ ׁשַ ִדיּוְקָנא ּדְ ּדְ
ַגָוון. ָהכִ  ּה ְוִאְתַער  (ד''א מאן) י ָנֵמי ִאית ְלֵעיָלאּבְ ָאִחיד ּבָ

ָאָדם   א ָרָזא ְוִתּקּוָנא ּדְ ְרִחימּו ָהִכי ֲנֵמי ִאית ְלַתּתָ ָלֳקֵבל ּבִ
חֹות ִסיֲהָרא ָאה ָאֳחָרא ּתְ ּתָ  . (ד''א ותקונא דנוקבא) ּתַ

ּה  .103 ֹמאל ְלַמְעָלה אֹוֶחֶזת ּבָ רֹוַע ׂשְ זְּ מֹו ׁשֶ ּכְ
יֵׁש ּוִמְתעֹוֵר  ם  ּגַ ְך  ּכָ ַאֲהָבה,  ּבְ ּה  ֶנְגּדָ ּכְ ר 
ה. [ָוֵוי ָהַעּמּוִדים ּכָֻּלם עֹוְמִדים ֵאיָבִרים  ְלַמּטָ

ְלֵהָאֵחז ֶזה ָּבֶזה ּוְלִהְתַקֵּׁשר ֶזה ָּבֶזה ִקְׁשֵרי ָהֱאמּוָנה 
ַצד ַהְּקֻדָּׁשה ִמַּצד ֶׁשל רּוַח ֻטְמָאה ֶׁשהּוא סֹוד ַהָּנָחׁש 

  
ָמאָלא .103 ׂשְ ִדְדרֹוָעא  ָמה  רלג   ּכְ פקודי  ב,  קצד  (תשא 

ְרִחימּו. ָהִכי ָנֵמי  ְלֵעיָלא ָאִחיד   ב) ּה ְוִאְתַער ְלֳקְבָלּה ּבִ ּבָ
א. ְלַתּתָ בדא   ִאית  דא  לאתאחדא  שייפין  קיימי  כלהו  העמודים  (ווי 

דרוח   מסטרא  דקדושא  סטרא  מהימנותא  קשרי  בדא  דא  ולאתקשרא 
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ל רּוַח    . ָנָחשׁ ֶׁשְּלַמָּטה] ֹמאל ׁשֶ ְזרֹוַע ׂשְ ֶזה הּוא 
ְוָקֵרב   ָעָליו,  רֹוֵכב  ׁשֶ ִמי  ּבֹו  ְואֹוֵחז  ְמָאה,  ַהּטֻ

יֵניֶהם ּבֵ אֹוָתּה  ְך  ּומֹוׁשֵ ָבָנה  [נ''א  ַלּלְ
ֵבקּות ְוִנְטֵמאת.  ִּבְדֵבקּות] ל ּדְ  ׁשֶ

לתתא) דנחש  רזא  דאיהו  ְדרֹוָעא  מסאבא  ִאיהּו  ָנָחׁש  ַהאי   .
ָמאָלא ְדרּוַח ְמָסֳאָבא. ְוָאחִ  יּה ׂשְ ָרִכיב ּבֵ יּה ַמאן ּדְ יד ּבֵ

ְדִביקּו   יַנְייהּו נ''א ּבִ יְך ָלּה ּבֵ י ְדִסיֲהָרא ּוָמׁשִ ְוָקָרָבא ְלַגּבֵ
ֳאַבת.  קּוְטָפא ְוִאְסּתָ  ּדְ

ִעיר,   .104 ׂשָ ַמְקִריִבים  ה  ְלַמּטָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְוָאז 
ִעיר,   ָ ַהׂשּ אֹותֹו  ַאַחר  ְך  ִנְמׁשָ ָנָחׁש  ְואֹותֹו 

נִ  ָבָנה  ֶרת ְוַהּלְ ֶ ּוִמְתַקׁשּ ְלַמְעָלה  ְועֹוָלה  ְטֶהֶרת 
ַמה  ְמִאיִרים  ּוָפֶניָה  ֵרְך,  ְלִהְתּבָ ְלַמְעָלה 

ה.  ָכה ְלַמּטָ ְחׁשְ ּנֶ ֶ  ׁשּ
  

ִעיר. ְוַההּוא ָנָחׁש   .104 א ְמָקְרִבין ׂשָ ָרֵאל ְלַתּתָ ּוְכֵדין ִיׂשְ
ִכיַאת   ִעיר. ְוִסיֲהָרא ִאְתּדְ ַההּוא ׂשָ ְך ֲאַבְתֵריּה ּדְ ִאְתְמׁשַ
ְרָכא.  ְלִאְתּבָ ְלֵעיָלא  ַרת  ׁשָ ְוִאְתּקְ ְלֵעיָלא  ְוַסְלָקאת 

א.  ַכת ְלַתּתָ ִאְתַחׁשְ ָהא ַמה ּדְ  ּוְנִהיִרין ַאְנּפָ
אֹותֹו   ָאז .105 ׁשֶ יָון  ּכֵ ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ּבְ אן  ּכָ

ָבָנה  ַהּלְ ִעיר,  ׂשָ אֹותֹו  ּבְ ק  ִמְתַעּסֵ ָהָרע  ָנָחׁש 
ֶקת ּוִמְתַעּסֶ ּנּו  ִמּמֶ ד  [ְּבִיְׂשָרֵאל] ִנְפֶרֶדת  ְלַלּמֵ

מֹו ֵאם ַעל   ֲעֵליֶהם ָסֵנגֹוְרָיא, ְוסֹוֶכֶכת ֲעֵליֶהם ּכְ
הוּ  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ִנים,  אֹוָתם  ַהּבָ ְמָבֵרְך  א 

 ִמְלַמְעָלה ּומֹוֵחל ָלֶהם. 

  

ִחְוָיא  .105 ַההּוא  ּדְ יָון  ּכֵ ְדִכּפּוֵרי  יֹוָמא  ּבְ ָהָכא  ֵדין  ּכְ
יּה   ת ִמּנֵ ְרׁשַ ִעיר. ִסיֲהָרא ִאְתּפָ ַההּוא ׂשָ ק ּבְ א ִאְתַעּסַ יׁשָ ּבִ

ַקת ְוסֹוֶכֶכת  (בישראל) ְוִאְתַעּסְ ָסֵניגֹוְרָיא  ֲעַלְייהּו    ְלאֹוָלָפא 
ִריְך לֹון   ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ ִנין. ְוקּוְדׁשָ א ַעל ּבְ ִאּמָ ֲעַלְייהּו ּכְ

ֵעיָלא ּוָמִחיל לֹון.  ִמּלְ
ֶלָחג,  .106 יִעים  ַמּגִ ָרֵאל  ׂשְ יִּ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ַאַחר 

ר ּבֹו   ֵ ְתַקׁשּ ּתִ ֵדי ׁשֶ ְמעֹוְרִרים ַצד ָיִמין ְלַמְעָלה, ּכְ
ְוָאז   ָראּוי.  ּכָ ָפֶניָה  ְויֵאֹורּו  ָבָנה  ַהּלְ

ֶקת ְלָכל   [נֹוֶתֶנת] ְמַחּלֶ ָרכֹות  ּבְ ּה  ּלָ ׁשֶ ֵחֶלק 
קוּ  ְתַעּסְ יִּ ׁשֶ ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ים  ְמֻמּנִ ֶחְלָקם,    אֹוָתם  ּבְ

ֵחֶלק   ל  ׁשֶ ד  ַלּצַ ּוְלִהְתָקֵרב  ִליֹנק  ָיֹבאּו  ְולֹא 
ָרֵאל.  ִיׂשְ

  

ִסְטָרא  .106 ִמְתָעֵרי  ַלַחג  ָמטּו  ד  ּכַ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלָבַתר 
ְוִיְתְנִהירּו  ִסיֲהָרא  יּה  ּבֵ ר  ַ ִיְתַקׁשּ ּדְ ִגין  ּבְ ְלֵעיָלא.  ָיִמיָנא  ּדְ

לְ  ְדָקא ָחֵזי. ּוְכֵדין ּפַ ָהא ּכְ ִבְרָכאן  (יהב) ַגתַאְנּפָ חּוָלָקא ּדְ
ְוָלא   חּוַלְקהֹון.  ּבְ קּון  ִיְתַעּסְ ּדְ א  ְלַתּתָ ּדִ ן  ְמַמּנָ ִאּנּון  ְלָכל 

ָרֵאל. ִיׂשְ חּוַלְקהֹון ּדְ ִסְטָרא ּדְ  ֵייתּון ְלָיְנָקא ּוְלָקָרָבא ּבְ

ה   .107 ְלַמּטָ ֶזה  מֹו  ים   -ּכְ ָהַעּמִ ָאר  ְ ׁשּ ׁשֶ ּכְ
ִמְתעַ  ם  ּלָ ּכֻ ְרִכים,  ֶחְלָקם,  ִמְתּבָ ת  ַ יֻרׁשּ ּבִ ִקים  ּסְ

ָרֵאל ְוַלְחֹמד ֵחֶלק  ְולֹא ָיֹבאּו ְלִהְתָעֵרב ִעם ִיׂשְ
ְלָכל  ָרכֹות  ּבְ ִכים  ָרֵאל מֹוׁשְ ִיׂשְ ְוָלֵכן  ָתם.  ָ ְיֻרׁשּ
ְולֹא  ְבֶחְלָקם  קּו  ְתַעּסְ יִּ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ים,  ְמֻמּנִ אֹוָתם 

ם.  ִיְתָעְרבּו ִעּמָ
  

א   .107 ְלַתּתָ ָדא  ַגְווָנא  ְרכּון. ּכְ ִאְתּבָ ַעִמין  ָאר  ׁשְ ד  ּכַ
ַאְחָסַנת חּוַלְקהֹון. ְוָלא ֲהוּו ַאְתָיין  ִקין ּבְ ְלהֹון ִאּנּון ִמְתַעּסְ ּכֻ
חּוַלק   ּוְלָחְמָדא  ָרֵאל  ְדִיׂשְ ֲהַדְייהּו  ּבַ ְלִאְתָעְרָבא 
ְרָכאן ְלָכל   ִכין ּבִ ָרֵאל ִאּנּון ָמׁשְ ְך ִיׂשְ יהֹון. ּוְבִגין ּכָ ַאְחַסְנּתֵ

ִיְתָעְרבּון  ִאּנוּ  ְוָלא  חּוַלְקהֹון  ּבְ קּון  ִיְתַעּסְ ּדְ ִגין  ּבְ ן  ְמַמּנָ ן 
ֲהַדְייהּו.   ּבַ

ָרכֹות ְלַמְעָלה  .108 את ּבְ ָבָנה ִמְתַמּלֵ ַהּלְ ּוְכׁשֶ
ם.   ְלַבּדָ ה  ּנָ ִמּמֶ ְויֹוְנִקים  ִאים  ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָראּוי.  ּכָ

תּוב ּכָ ֶזה  ִמיִני  (במדבר כט) ְוַעל  ְ ַהׁשּ יֹּום  ּבַ
ַתְרּגּומֹו עֲ  ּכְ ֲעֶצֶרת?  זֶּה  ַמה  ָלֶכם.  ְהיֶה  ּתִ ֶצֶרת 

ִניׁשוּ  ֵמאֹוָתם (ִהְתַּכְּנסּות) ּכְ סּו  ּנְ ּכִ ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ  .
ים  ַעּמִ ה  ּנָ ִמּמֶ יֹוְנִקים  לֹא  ֶעְליֹונֹות,  ָרכֹות  ּבְ
תּוב   ּכָ ְוָלֵכן  ם.  ְלַבּדָ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָרט  ּפְ ֲאֵחִרים, 

ְהיֶה ָלֶכם, ָלכֶ  ים, ֲעֶצֶרת ּתִ ָאר ָהַעּמִ ם ְולֹא ִלׁשְ
ים.  ָאר ַהְמֻמּנִ  ָלֶכם ְולֹא ִלׁשְ

  

ְדָקא ְיאּות.   .108 ְרָכאן ְלֵעיָלא ּכְ ְוַכד ִסיֲהָרא ִאְתְמֵלי ּבִ
א   ּדָ ְוַעל  ְלחֹוַדְייהּו.  ּבִ ּה  ִמיּנָ ְוָיְנִקין  ָאְתָיין  ָרֵאל  ִיׂשְ

ִתיב ְהֶיה (במדבר כט) ּכְ ִמיִני ֲעֶצֶרת ּתִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ָלֶכם. ַמאי    ּבַ
ְרָכאן  ְכִניׁשּו ֵמִאּנּון ּבִ ל ַמה ּדִ ִניׁשּו. ּכָ ַתְרּגּומֹו ּכְ ֲעֶצֶרת, ּכְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ר  ּבַ ָאֳחָרִנין  ין  ַעּמִ יּה  ִמּנֵ ָיְנִקין  ָלא  ִאין.  ִעּלָ
ְהֶיה ָלֶכם. ָלֶכם   ִתיב ֲעֶצֶרת ּתִ ְך ּכְ ּכָ ּוְבִגין  ְלחֹוַדְייהּו.  ּבִ

ין. לָ  ָאר ַעּמִ ן.ְוָלא ִלׁשְ ָאר ְמַמּנָ  ֶכם ְוָלא ִלׁשְ
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ָלֵתת  .109 ִים,  ַהּמַ ַעל  ים  ְמַרּצִ ֵהם  ֶזה  ְוַעל 
קּו בֹו, ְולֹא ִיְתָעְרבּו  ְתַעּסְ יִּ ָרכֹות ׁשֶ ָלֶהם ֵחֶלק ּבְ
ָרכֹות  ּבְ יֹּוְנִקים  ׁשֶ ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶחְדַות  ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר 
תּוב ּדֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו.   ֶעְליֹונֹות. ְוַעל אֹותֹו יֹום ּכָ

ּלֹא ִמְתָעֵרב ַאֵחר ִע  נּו. ׁשֶ  ּמָ
  

ִים ְלֵמיַהב לֹון חּוַלק   .109 ין ַעל ַהּמַ ִאּנּון ְמַרּצִ א  ְוַעל ּדָ
ֶחְדָווָתא   יּה. ְוָלא ִיְתָעְרבּון ְלָבַתר ּבְ קּון ּבֵ ִיְתַעּסְ ְרָכאן ּדְ ּבִ
יֹוָמא   ַההּוא  ְוַעל  ִאין.  ִעּלָ ְרָכאן  ּבִ ָיְנִקין  ד  ּכַ ָרֵאל  ְדִיׂשְ

ִתיב ּדֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו.   ֲהָדן.ּכְ ָלא ִאְתָעַרב אֹוֲחָרא ּבַ  ּדְ
ִהְזִמין ֲאהּובֹו ִלְסעּוָדה ֶעְליֹוָנה  .110 ְלֶמֶלְך ׁשֶ

ֶלְך ֲהֵרי יֹוֵדַע  ה לֹו ְליֹום ָרׁשּום. ֲאהּוב ַהּמֶ ָעׂשָ ׁשֶ
ֲאִני  ֵעת  ּכָ ֶלְך,  ַהּמֶ ָאַמר  ּבֹו.  רֹוֶצה  ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ

ֹמַח ִעם ֲאהּוִבי, ַוֲאִני חֹושֵׁ  ר  רֹוֶצה ִלׂשְ ֲאׁשֶ ּכַ ׁש ׁשֶ
אֹוָתם  ל  ּכָ ְנסּו  ִיּכָ ֲאהּוִבי,  ִעם  ְסעּוָדה  ּבִ ֲאִני 
ִלְסעֹד   ְלָחן  ֻ ַלׁשּ נּו  ִעּמָ בּו  ְויֵׁשְ ים  ְמֻמּנִ ִקיִדים  ּפְ
ים   ה? ִהְקּדִ ְמָחה ִעם ֲאהּוִבי. ֶמה ָעׂשָ ִ ְסעּוַדת ַהׂשּ
ָוִרים   ׁשְ ר  ּוְבׂשַ ְיָרקֹות  ל  ׁשֶ ִמיִנים  ָאהּוב  אֹותֹו 

לִ  ֶלֱאכֹל.  ְוִהְקִריב  ים  ְמֻמּנִ ִקיִדים  ּפְ אֹוָתם  ְפֵני 
ְלאֹוָתּה  ֲאהּובֹו  ִעם  ֶלְך  ַהּמֶ ב  ָיׁשַ ְך  ּכָ ַאַחר 
ל ִעּדּוֵני ָהעֹוָלם. ּוְבעֹוד  עּוָדה ָהֶעְליֹוָנה ִמּכָ ַהּסְ
ל ְצָרָכיו  ּנּו ּכָ ׁש ִמּמֶ ּקֵ ֶלְך, ּבִ הּוא ְלַבּדֹו ִעם ַהּמֶ ׁשֶ

ֶלְך ִע  ַמח ַהּמֶ ם ֲאהּובֹו ְלַבּדֹו, ְולֹא ְוָנַתן לֹו, ְוׂשָ
ִעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ְך  ּכָ יֵניֶהם.  ּבֵ ֲאֵחִרים  ִהְתָעְרבּו 
ִמיִני  ְ ַהׁשּ יֹּום  ּבַ תּוב  ּכָ ָלֵכן  הּוא.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ְהיֶה ָלֶכם.  ֲעֶצֶרת ּתִ

  

ֲעִביד  .110 ּדְ ָאה  ִעּלָ ְסעּוָדָתא  ּבִ ְרִחימֹוי  ן  ַזּמַ ּדְ א  ְלַמְלּכָ
א  ֵליּה ְליֹוָמא ְרׁשִ  ַמְלּכָ א ְיַדע ּדְ יָמא. ָהא ְרִחימֹוי ְדַמְלּכָ

ֵעי ְלֶמֱחֵדי ִעם  א ֲאָנא ּבָ ּתָ א ַהׁשְ יּה. ָאַמר ַמְלּכָ ִאְתָרֵעי ּבֵ
ְרִחיָמאי  ִעם  ְסעּוָדָתא  ּבִ ֲאָנא  ַכד  ּדְ ְוָדִחיְלָנא  ְרִחיָמאי. 

ִלְפתֹוָר  ָנא  ִעּמָ ִויִתיבּון  ן  ְמַמּנָ ַקְסטֹוֵרי  ִאּנּון  ל  ּכָ א ַיֲעלּון 
ֲעַבד  ָמה  ְרִחיָמאי.  ִעם  ְדֶחְדָוה  ְסעּוָדָתא  ְלִמְסַעד 
ָרא ְדתֹוֵרי   ירֹוֵקי ּוִבׂשְ ַאְקִדים ַההּוא ְרִחימֹוי קּוְסטּוִרין ּדִ
ְלָבַתר  ְלֵמיַכל.  ן  ְמַמּנָ ַקְסטּוֵרי  ִאּנּון  ּדְ ְייהּו  ַקּמַ ְוַאְקִריב 

א ִעם ְרִחימֹוי ְלַהִהיא ְסעּוָדָתא ִעלָּ  ל  ָיִתיב ַמְלּכָ ָאה ִמּכָ
א   ַמְלּכָ ִעם  ְלחֹודֹוי  ּבִ ִאיהּו  ּדְ ּוְבעֹוד  ָעְלָמא.  ּדְ ִעּדּוִנין 
ִעם   א  ַמְלּכָ ְוַאֲחֵדי  ֵליּה.  ְוָיִהיב  ָצְרּכֹוי  ל  ּכָ ֵליּה  ִאיל  ׁשָ
ְך  ּכָ יַנְייהּו.  ּבֵ ָאֳחָרִנין  ִאְתָעְרִבין  ְוָלא  ְלחֹודֹוִהי  ּבִ ְרִחימֹוי 

ִריְך   ּבְ א  ִעם קּוְדׁשָ ָרֵאל  ּיֹום ִיׂשְ ּבַ ִתיב  ּכְ ְך  ּכָ ִגין  ּבְ הּוא. 
ְהֶיה ָלֶכם. ִמיִני ֲעֶצֶרת ּתִ ְ  ַהׁשּ

דֹוׁש  .111 ַהּקָ ִחיָּיא,  י  ְוַרּבִ יֹוֵסי  י  ַרּבִ ָאְמרּו 
ֵרי אֹוָתם   ֶרְך ְלָפֵנינּו. ַאׁשְ רּוְך הּוא ִהְתִקין ַהּדֶ ּבָ
ָעָליו  ָקָרא  קּוהּו.  ּוְנׁשָ אּו  ּבָ ּתֹוָרה.  ּבַ עֹוְסִקים  ׁשֶ

ַנִיְך ִלּמּוֵדי ה' ְוַרב   (ישעיה נד) י יֹוֵסי,ַרבִּ  ְוָכל ּבָ
ָאַמר  בּו.  ָיׁשְ ֶדה,  ָ ַלׂשּ יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ָנִיְך.  ּבָ לֹום  ׁשְ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֹוֶנה  ׁשּ ַמה  ָהִאיׁש,  (בראשית  אֹותֹו 
ַוה' ִהְמִטיר ַעל ְסדֹם ְוַעל ֲעֹמָרה ְוגֹו', ּוַמה   יט)

אֱ  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּבּול  ּמַ ּבַ ֹוֶנה  ָכל  ׁשּ ּבְ ֱאלִֹהים  לִֹהים 
 ?. [ַּבֹּכל] ְולֹא ָכתּוב ַוה' [ָלָּמה] ָמקֹום,

  

הּוא   .111 ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ יא  ִחּיָ י  ְוַרּבִ יֹוֵסי  י  ַרּבִ ָאְמרּו 
אֹוַרְייָתא.   ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ִאין ִאּנּון ּדְ ן. ַזּכָ ַאְתִקין אֹוְרָחא ַקּמָ

י יֹוֵסי קּוהּו. ָקָרא ֲעֵליּה ַרּבִ ַנִיְך  (ישעיה נד) ָאֵתי ְנׁשָ ְוָכל ּבָ
ָנִיְך. כַּ  לֹום ּבָ י ֲחַקל ָיִתיבּו. ָאַמר ִלּמּוֵדי ְיָי ְוַרב ׁשְ ד ָמטּו ּבֵ

ְכִתיב, ָנא ּדִ ר ָנׁש ַמאי ׁשְ ַוְיָי ִהְמִטיר  (בראשית יט) ַההּוא ּבַ
ָנא   (נדפס בפקודי רכז ב) ַעל ְסדֹום ְוַעל ֲעמֹוָרה ְוגו'. ּוַמאי ׁשְ

ָכל ֲאַתר. ְכִתיב ֱאלִהים ֱאלִהים ּבְ טֹוָפָנא ּדִ ְוָלא  (אמאי) ּבְ
ִתיב ַוְייָ   .א)(בכל ּכְ

תּוב ַוה'   .112 ּכָ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ִנינּו, ּבְ א ׁשָ   -ֶאּלָ
ְסָתם   ֱאלִֹהים  ינֹו.  ּדִ ּוֵבית  ְלַבּדֹו.    -הּוא  ין  ּדִ

ִמיד עֹוָלם,   ְלַהׁשְ ה ִדין ְולֹא  ַנֲעׂשָ ְסדֹם  ּבִ א  ֶאּלָ
ַמד  ּבּול ֻהׁשְ ּמַ ִדין, ֲאָבל ּבַ ְוָלֵכן הּוא ִהְתָעֵרב ּבְ
אֹוָתם   ְוָכל  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ

ְמְצאוּ  ּנִ עֹוָלם.  [ִּבְלַבּדֹו] ׁשֶ  ּבָ

  

ינֹו.   .112 ְכִתיב ַוְיָי הּוא ּוֵבית ּדִ ָכל ֲאַתר ּדִ ִניָנן ּבְ א ּתָ ֶאּלָ
ִאְתֲעִביד   ְסדֹום  ּבִ א  ֶאּלָ ְלחֹודֹוי.  ּבִ יָנא  ּדִ ְסָתם  ֱאלִֹהים 
ִאיהּו  ִאְתָעֵרב  ְך  ּכָ ּוְבִגין  ָעְלָמא.  יָצָאה  ְלׁשֵ ְוָלא  יָנא  ּדִ

וְ  ֵצי  ׁשָ ָעְלָמא  ל  ּכָ טֹוָפָנא  ּבְ ֲאָבל  ִדיָנא.  ֲהֵדי  ִאּנּון ּבַ ָכל 
חוּ  ּכָ ּתַ ִאׁשְ ָעְלָמא. (נ''א בלחודוי) ּדְ  ּבְ

ּתֹאַמר, .113 ָהָיה   [ֲהֵרי] ְוִאם  ׁשֶ ּוִמי  ֹנַח 
ּלֹא  ֲהֵרי] -[ִנְּצלּו  ִעּמוֹ  ׁשֶ ָהָיה,  ָהַעִין  ִמן  ר  ִנְסּתָ

ִמיד   עֹוָלם ִהׁשְ ְמָצא ּבָ ּנִ ֶ ל ַמה ׁשּ ִנְרֶאה. ְוַעל ֶזה ּכָ
  

יהּ  (ד''א דהא) ְוִאי ֵתיָמא .113 (נ''א   . (ד''א אשתזיבו) נַֹח ּוְדִעּמֵ
ּדְ  הא) ֲהָוה  ַמֲעָיָנא  ַמה ָסִתים  ל  ּכָ א  ּדָ ְוַעל  ִאְתֲחֵזי.  ָלא 
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בְּ  ַוה'  ֶזה  ְוַעל  ַהּכֹל.  אֹותֹו,  ִמיד  ִהׁשְ ְולֹא  ִגּלּוי, 
ָרה, ְוָצִריךְ  ֵמר,  [ָאָדם] ֱאלִֹהים ָצִריְך ַהְסּתָ ָ ְלִהׁשּ

ְלַבּדֹו  ֱאלִֹהים  ֶזה  ְוַעל  ִמיד,  ַמׁשְ ַהּכֹל  ֲהֵרי  ׁשֶ
 ָהָיה.

ִאְתַגְלָיא ְוָלא   א ַוְיָי ּבְ ֵצי ֵליּה. ְוַעל ּדָ ָעְלָמא ׁשָ ַכח ּבְ ּתְ ִאׁשְ ּדְ
ָהא   ָרא ּדְ ּמְ ֵעי ְסִתימּו ּוָבֵעי ְלִאְסּתַ א. ֱאלִהים ּבָ ֵצי כֹּלָ ׁשָ

ְלחֹודֹוי ֲהֵוי.  א ֱאלִהים ּבִ ֵצי. ְוַעל ּדָ א ׁשָ  ּכֹּלָ

סֹוד .114 ב.  (תהלים כט) ְוֶזה  ָיׁשָ ּבּול  ַלּמַ ה' 
תּוב, לֹא ָיכְֹלנּו  סּוק ּכָ ב? ִאְלָמֵלא ּפָ ַמה זֶּה ָיׁשָ
תּוב  ין. ּכָ ּלֹא ָבא ִעם ּדִ ב ְלַבּדֹו, ׁשֶ ְלָאְמרֹו. ָיׁשַ

ם ׁשָ ְוָכתּוב  ב,  ָיׁשָ אן  ב  (ויקרא יג) ּכָ יֵׁשֵ ָדד  ּבָ
 ְלַבּדֹו. 

  
א .114 ּדָ כט)  ְוָרָזא  בּ  (תהלים  ַלּמַ ב.  ְיָי  ָיׁשָ ַמהּו  ב.  ָיׁשָ ּול 

ְלחֹודֹוי   ב ּבִ ִתיב ָלא ָיְכִליָנן ְלֵמיַמר. ָיׁשָ ִאְלָמֵלא ְקָרא ּכְ
ּוְכִתיב   ב,  ָיׁשָ ָהָכא  ִתיב  ּכְ יָנא.  ּדִ ִעם  ַאְתָיא  ָלא  ּדְ

ְלחֹודֹוי.  (ויקרא יג) ָהָתם ב ּבִ ָדד ֵיׁשֵ  ּבָ
ר ִמן ָהַעִין, ַאַחר   .115 ּנַֹח ָהָיה ִנְסּתָ ּום ׁשֶ ּוִמׁשּ

ֻרְגזֹו, ַמה  ְוָנח  ַמד ָהעֹוָלם  ְוֻהׁשְ ה ִדין,  ַנֲעׂשָ ְך  ּכָ
ֲהֵרי  ׁשֶ ְוגֹו'.  ֹנַח  ֶאת  ֱאלִֹהים  ְזּכֹר  ַויִּ תּוב?  ּכָ
ר   ִנְסּתָ ָהָיה  ׁשֶ ר  ִנְזּכַ לֹא  ָהעֹוָלם,  ִמיד  ִהׁשְ ׁשֶ ּכְ

 ֵמָהַעִין.
  

ד ִאְתֲעִביד ּוְבִגין ּדְ  .115 נַֹח ֲהָוה ָסִתים ַמֲעָיָנא. ְלָבַתר ּכַ
ְזּכֹר ֱאלִֹהים  ִתיב ַוּיִ ֵצי ָעְלָמא ְוָנח רּוְגֵזיּה ַמה ּכְ יָנא ְוׁשָ ּדִ
ָסִתים   ּדְ ר  ִאְדּכַ ָלא  ָעְלָמא  ֵצי  ׁשָ ד  ּכַ ָהא  ּדְ ְוגו'.  נַֹח  ֶאת 

 ַמֲעָיָנא ֲהָוה.
בָּ   -ָלַמְדנּו   [ֶזה] ְוסֹוד .116 דֹוׁש  הּוא ַהּקָ רּוְך 

ה,   ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ין  ַהּדִ ית  ּבֵ הּוא  לּוי  ּגָ ְוָגלּוי.  ר  ִנְסּתָ
יֹוְצאֹות   ָרכֹות  ַהּבְ ל  ּכָ ׁשֶ ָמקֹום  הּוא  ר  ְוִנְסּתָ
ֶתר,  ּסֵ ּבַ ֵהם  ׁשֶ ָהָאָדם  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ְוָלֵכן  ם.  ָ ִמׁשּ
ְגֶלה,   ּנִ ּבַ ׁשֶ אֹוָתם  ְוָכל  ָעָליו.  ׁשֹורֹות  ָרכֹות  ּבְ

ל ּום    אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ין ׁשֹוִרים ָעָליו, ִמׁשּ ית ּדִ ּבֵ
ַעִין   ַרע  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ְואֹותֹו  ִגּלּוי,  ּבְ ָמקֹום  הּוא  ׁשֶ
מֹו   ּכְ ֶעְליֹון  סֹוד  ּבְ הּוא  ְוַהּכֹל  ָעָליו,  ׁשֹוֵלט 

ַמְעָלה.  ּלְ  ׁשֶ

  

ָסִתים   (ודא) ְוָרָזא .116 הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ אֹוִליְפָנא 
ְלָיא הּוא בֵּ  ּגַ ֲאַתר ְוַגְלָיא.  ָסִתים הּוא  א.  ִדְלַתּתָ ִדיָנא  י 

ַבר ָנׁש   ל ִמּלֹוי ּדְ ְך ּכָ ן. ּוְבִגין ּכָ ּמָ ְרָכאן ָנְפֵקי ִמּתַ ָכל ּבִ ּדְ
ִאּנּון  ּדְ ְוָכל  ֲעלֹוי.  ְרָיין  ׁשַ ְרָכאן  ּבִ ְסִתימּו  ּבִ ִאּנּון  ּדְ
ִגין  ּבְ ֲעלֹוי  ְרָיאן  ׁשָ ִדיָנא  ֵבי  ּדְ ֲאַתר  ַההּוא  ָיא  ּלְ ִאְתּגַ ּבְ

יט  ּדְ  ּלִ ׁשַ ַעִין  ַרע  ְדִאְקֵרי  ְוַההּוא  ֵלי  ִאְתּגְ ּבְ ֲאַתר  ִאיהּו 
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ָאה ּכְ ָרָזא ִעּלָ א הּוא ּבְ  ֲעֵליּה, ְוכֹּלָ

ַהּדֹור  .117 ֵרי  ַאׁשְ ְוָאַמר,  יֹוֵסי  י  ַרּבִ ָכה  ּבָ
ְזכּותֹו   ֲהֵרי  ׁשֶ תֹוכֹו,  ּבְ רּוי  ׁשָ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ׁשֶ
ֶעְליֹוִנים   ָבִרים  ּדְ ָהִרים  ּבֶ ָלנּו  ִהְזִמיָנה 

ה ֵאּלֶ ַהזֶּה  [ַעד ָּכאן] ּכָ ָהִאיׁש  יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר   .
לּו, ְוהַ  ָבִרים ַהּלָ ַהּדְ א ְלהֹוִדיֵענּו  רּוְך ּבָ ּבָ דֹוׁש  ּקָ

רּו  ְוִסּדְ אּו  ּבָ ׁשֶ ּכְ ֵאֵלינּו.  אֹותֹו  ַלח  ׁשָ הּוא 
יֶָּפה   אי ׁשֶ ְמעֹון, ָאַמר, ַוּדַ י ׁשִ ָבִרים ִלְפֵני ַרּבִ ַהּדְ

 ָאַמר.

  

ְמעֹון  .117 ׁשִ י  ַרּבִ ּדְ ָדָרא  ָאה  ַזּכָ ְוָאַמר  יֹוֵסי  י  ַרּבִ ָכה  ּבָ
ָהא ְזכּוָתא ִדיֵלי יּה ּדְ ַגּוֵ ְרָיא ּבְ ין ׁשַ טּוֵרי ִמּלִ ּה ַאְזִמין ָלן ּבְ

ין ִאּלֵ ּכְ ִאין  כאן) ִעּלָ ָנׁש  (עד  ר  ּבַ ַהאי  יֹוֵסי  י  ַרּבִ ָאַמר   .
ִריְך   א ּבְ ְדֵריּה קּוְדׁשָ ין ָקא ָאֵתי ְוׁשַ ין ִאּלֵ ְלאֹוָדָעא ָלן ִמּלִ
ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ּדְ יּה  ַקּמֵ ין  ִמּלִ רּו  ְוִסּדְ ָאתּו  ד  ּכַ ן.  ְלַגּבָ הּוא 

יר ָקא ָאַמר.ָאַמר ַוּדַ  ּפִ  . (נדפס בפקודי רסח ב) אי ׁשַ

ִלְפֵני  .118 ֶאָחד  יֹום  ב  יֹוׁשֵ ָהָיה  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ
ר ַהזֶּה   ׂשָ ל ּבָ ְמעֹון ָאִביו. ָאַמר לֹו, ֵקץ ּכָ י ׁשִ ַרּבִ
ָרֵאל  ִיׂשְ ָהיּו  ׁשֶ נֹות  ָקְרּבָ ֵמאֹוָתם  ֶנֱהָנה 

לֹא? אֹו  ַח  ְזּבֵ ַהּמִ י  ּבֵ ּגַ ַעל  לֹו,    ַמְקִריִבים  ָאַמר 
ה.  ֶאָחד ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ִקים ּכְ ם ָהיּו ְמֻסּפָ ּלָ  ּכֻ

  
י  .118 ַרּבִ ּדְ יּה  ַקּמֵ ַחד  יֹוָמא  ָיִתיב  ֲהָוה  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ

י ֵמִאּנּון  ר ִאְתַהּנֵ ׂשָ ל ּבָ ְמעֹון ֲאבּוי. ָאַמר ֵליּה ַהאי ֵקץ ּכָ ׁשִ
ָרֵאל ְמָקְרִבין ַעל   ֲהוּו ִיׂשְ ִנין ּדְ ָחא אֹו ָלא.  ָקְרּבָ י ַמְדּבְ ּבֵ ּגַ

א. ֲחָדא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ֵקי ּכְ ּפְ א ֲהוּו ִמְסּתַ  ָאַמר ֵליּה ּכֹּלָ
ְרֵאִלים ֵהם   .119 ם ְוִיׂשְ ּוֹבא ּוְרֵאה, ּכֲֹהִנים ּוְלִויִּ

ְרצֹונֹות   אֹוָתם  ל  ׁשֶ ִחּבּור  ּבְ ָאָדם  ִנְקָרִאים 
ב  ׂשֶ עֹוִלים ִמּתֹוָכם. אֹותֹו ּכֶ ים ׁשֶ אֹו ַאִיל ְקדֹוׁשִ

  
ָאָדם  .119 ִאְקרּון  ִאּנּון  ָרֵאל  ְוִיׂשְ ְוֵליָוֵאי  ֲהִני  ּכַ ֲחֵזי  ְוָתא 

ַווְייהּו. ַההּוא  ָסְלִקין ִמּגַ ין ּדְ יׁשִ ִאּנּון ְרעּוִתין ַקּדִ ִחּבּוָרא ּדְ ּבְ
ִאְצְטִריְך   ָקְרִבין  ּדְ ֵהָמה  ּבְ ַהִהיא  ִאְמָרא אֹו  א אֹו  ּבָ ׂשְ ּכִ
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ּלֹא  ְקִריִבים, ָצִריְך ַעד ׁשֶ ּמַ ֵהָמה ׁשֶ אֹו אֹוָתּה ּבְ
ל ַהֲחָטִאים   ַח ְלָפֵרׁש ָעֶליָה ּכָ ְזּבֵ ֻתְקַרב ַעל ַהּמִ
ְוָאז  ָעֶליָה,  ְלִהְתַוּדֹות  ָהָרִעים  ָהְרצֹונֹות  ְוָכל 
אֹוָתם  תֹוְך  ּבְ ּכֹל  ּבַ ֵהָמה  ּבְ ִנְקֵראת  ַהִהיא 

 ּוִרים. ֲחָטִאים ְוָרעֹות ְוִהְרה

גַּ  ַעל  ִיְתְקִריב  ָלא  ל  ַעד  ּכָ ֲעָלּה  א  ְלָפָרׁשָ ָחא  ַמְדּבְ י  ּבֵ
ָאה ֲעָלּה. ּוְכֵדין ַהִהיא  ין ְלִאְתַוּדָ יׁשִ ִאין ְוָכל ְרעּוִתין ּבִ ַחּטָ
ין ְוִהְרהּוִרין.  ִאין ּוִביׁשִ גֹו ִאּנּון ַחּטָ א ּבְ כֹּלָ ֵהָמה ּבְ  ִאְתְקֵרי ּבְ

ָהֲעָזאֵזל   .120 ל  ׁשֶ ן  ְרּבָ ַהּקָ מֹו  ּכְ
תּוב ּכָ ל ֲעֹוֹנת   (ויקרא יו) ׁשֶ ה ָעָליו ֶאת ּכָ ְוִהְתַוּדָ

ָרֵאל ְוגֹו'   ֵני ִיׂשְ עֹוֶלה ַעל    -ּבְ אן. ּוְכׁשֶ ם ּכָ ְך ּגַ ּכָ
ַנִים, ְוָלֵכן ֶזה עֹוֶלה   א ַעל ֶאָחד ׁשְ ָ ַח ַמׂשּ ְזּבֵ ַהּמִ

זֶה ִלְמקֹומֹו.  עֹוֶלה  ְוֶזה  ָאָדם,   ִלְמקֹומֹו  סֹוד  ּבְ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵהָמה,  ּבְ סֹוד  ּבְ (תהלים  ְוֶזה 

יַע ה'.  לו)  ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוׁשִ

  

ְכִתיב .120 ּדִ ֲעָזאֵזל  ּדַ ָנא  ָקְרּבָ ּדְ ַגְווָנא  (ויקרא   ּכְ

ָרֵאל ְוגו'. ָהִכי ָנֵמי   יו) ֵני ִיׂשְ ל ֲעֹונֹות ּבְ ה ָעָליו ֶאת ּכָ ְוִהְתַוּדָ
סָ  ְוַכד  ַחד  ָהָכא.  ַעל  ְמטּוָלא  ָחא  ַמְדּבְ י  ּבֵ ּגַ ַעל  ְלָקא 

ַסְלָקא   ְוָדא  ְלַאְתֵריּה.  ַסְלָקא  ָדא  ְך  ּכָ ּוְבִגין  ֵרין.  ּתְ
ָמה   ָרָזא ִדְבֵהָמה ּכְ ָרָזא ְדָאָדם ְוָדא ּבְ א ּבְ ְלַאְתֵריּה. ּדָ

יַע ְיָי.  (תהלים לו) ְדַאּתְ ָאֵמר  ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוׁשִ
ין ְוכָ  .121 ָנחֹות ְלעֹוֵרר רּוַח ַהֲחִבּתִ ָאר ַהּמְ ל ׁשְ

ם  ַהְלִויִּ יַרת  ְוׁשִ ַהּכֲֹהִנים  ְרצֹון  ּבִ ה  ְקדֹוׁשָ
ְוֶקַמח  ֶמן  ְוׁשֶ ן  ָעׁשָ ּוְבאֹותֹו  ָרֵאל.  ִיׂשְ ת  ּוִבְתִפּלַ

ִקים ּפְ ים ּוִמְסּתַ עֹוִלים, ִמְתַרּוִ [ס''א ּוִמְתַּפְּנִקים  ׁשֶ
עֲ  ס''א ּוִמְתַּפְּׁשִטים] - ּבַ ָאר  ׁשְ ל  יִנים ּכָ ַהּדִ ֵלי 

ְמָסר  ּנִ ׁשֶ ין  ַהּדִ אֹותֹו  ּבְ לֹט  ִלׁשְ ְיכֹוִלים  ּלֹא  ׁשֶ
ה  ְזַמן ֶאָחד. ּבֹא ְרֵאה, ַהּכֹל ַנֲעׂשָ ָלֶהם, ְוַהּכֹל ּבִ
ְוַלֲעלֹות  ֶזה  ּבָ ֶזה  ק  ּפֵ ְלִהְסּתַ ָהֱאמּוָנה  סֹוד  ּבְ

ִריְך ַעד ֵאין סֹוף. ּצָ  ְלַמְעָלה ִמי ׁשֶ

  

אָ  .121 א  ֲחִביִתין ְוָכל ׁשְ יׁשָ ר ְמָנחֹות ְלַאְתָעָרא רּוָחא ַקּדִ
ָרֵאל.  ְדִיׂשְ ּוִבְצלֹוָתא  ֵליָוֵאי  ּדְ יָרָתא  ְוׁשִ ַכֲהֵני  ּדְ ְרעּוָתא  ּבִ
ון  ִמְתַרּוָ ָסִליק  ּדְ ְוִקְמָחא  ְמָנא  ְוׁשַ ָנָנא  ּתְ ּוְבַההּוא 

ִקין ּפְ ָאר  (ס''א ומתפשטין) (ס''א ומתפנקין) ּוִמְסּתַ ל ׁשְ ּכָ
ְדִדיִנין ִדיָנא    ָמאֵרי  ַההּוא  ּבְ ְלָטָאה  ְלׁשַ ָיְכִלין  ָלא  ּדְ

א   ּכֹּלָ ֲחֵזי,  א  ּתָ ָחָדא.  ִזְמָנא  ּבְ א  ְוכֹּלָ לֹון.  ְדִאְתָמַסר 
ָדא,   ּבְ א  ּדָ ָקא  ּפְ ְלִאְסּתַ ִדְמֵהיְמנּוָתא  ָרָזא  ּבְ ִאְתֲעִביד 

ִאְצְטִריְך ַעד ֵאין סֹוף.  ָקא ְלֵעיָלא ָמאן ּדְ ּלָ (נדפס   ּוְלִאְסּתַ
 א, רסח ב) בפקודי רכא 

ָיַדי   .122 ֲהִרימֹוִתי  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 
ָרצֹון ָהֶעְליֹון ְלַמְעָלה  ׁשֶ ּכְ ְתִפּלֹות ְלַמְעָלה, ׁשֶ ּבִ
ּלֹא נֹוָדע ְולֹא  ְלַמְעָלה עֹוֵמד ַעל אֹותֹו ָרצֹון ׁשֶ
ר   ִנְסּתָ ַהיֹּוֵתר  ָהרֹאׁש  ְלעֹוָלִמים,  ָלל  ּכְ ס  ִנְתּפָ

ַמְעָלה, ְואֹותֹו הָ  ּלְ ּמֹוִציא, ׁשֶ ֶ רֹאׁש מֹוִציא ַמה ׁשּ
ֵסֶתר.  ִאיר ַהּכֹל ּבְ ּמֵ ֶ  ְולֹא ָידּוַע, ּוֵמִאיר ַמה ׁשּ

  

ְלֵעיָלא,  .122 ְצלֹוִתין  ּבִ ְיָדאי  ְמעֹון ֲאֵריַמת  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 
ַעל ַההּוא  ָקְייָמא  ְלֵעיָלא  ְלֵעיָלא  ָאה  ִעּלָ ְרעּוָתא  ַכד  ּדְ
א  ֵריׁשָ ְלָעְלִמין  ַלל  ּכְ ס  ִאְתּפַ ְולֹא  ִאְתְיָדע  ָלא  ּדְ ְרעּוָתא 

יק ַמאי ְדַאפִּ  א ַאּפִ יר ְלֵעיָלא. ְוַההּוא ֵריׁשָ ָסִתים ַיּתִ יק ּדְ
ְסִתימּו.  א ּבִ  ְוָלא ְיִדיַע ְוָנִהיר ַמאי ְדָנִהיר ּכֹּלָ

ָבה ָהֶעְליֹוָנה ִלְרּדֹף ַאֲחָריו   .123 ֲחׁשָ ְרצֹון ַהּמַ
ּנּו. ָמָסְך ֶאָחד ִנְפָרד. ּוִמּתֹוְך   ְוִלְהיֹות מּוָאר ִמּמֶ
ֶעְליֹוָנה  ָבה  ַמֲחׁשָ אֹוָתּה  ְרִדיַפת  ּבִ ָמָסְך  אֹותֹו 
יָעה ַעד אֹותֹו ָמָסְך, ְמִאיָרה ַמה  יָעה ְולֹא ַמּגִ ַמּגִ

ִאיָרה. ְוָאז אֹוָתהּ  ּמְ ֶ ָבה ֶעְליֹוָנה ְמִאיָרה   ׁשּ ַמֲחׁשָ
אֹור  ְואֹוָתּה  [ְּבֵסֶתר] ּבְ ָידּוַע,  ּלֹא  ׁשֶ ר  ִנְסּתָ

ָבה לֹא יֹוֵדַע.   ַמֲחׁשָ

  

ֲאַבְתֵריּה  .123 ף  ְלִמְרּדַ ָאה  ִעּלָ ָבה  ַמֲחׁשָ ּדְ ְרעֹו 
ַההּוא  ּוִמּגֹו  ִריס.  ִאְתּפְ ִריסּו  ּפְ ַחד  יּה.  ִמּנֵ ּוְלִאְתְנָהָרא 

ְרִד  ִריָסא ּבִ ָאה ָמֵטי ְוָלא ָמֵטי  ּפְ ָבה ִעּלָ ַהִהיא ַמֲחׁשָ יפּו ּדְ
ּוְכֵדין ָנִהיר.  ּדְ ַמה  ָנִהיר  ִריָסא  ּפְ ַההּוא  (ס''א  ַעד 

ָנִהיר  ההוא) ָאה  ִעּלָ ָבה  ַמֲחׁשָ ִאיהּו 
ְנִהירוּ  ָלא   (בסתימו) ּבִ ָבה  ַמֲחׁשָ ְוַההּוא  ְיִדיַע  ָלא  ּדְ ָסִתים 

 ָיַדע.
חֲ  .124 ַהּמַ אֹור  ה  ַמּכֶ ּלֹא ְוָאז  ׁשֶ ַהזֶּה  ָבה  ׁשָ

ה   ִאיר ִמּמַ ּמֵ עֹוֵמד, ׁשֶ ָסְך ׁשֶ ל ַהּמָ אֹור ׁשֶ נֹוָדע ּבָ
ְוָאז ה.  ּלָ ִהְתּגַ ְולֹא  נֹוָדע  ְולֹא  ָידּוַע  ּלֹא  ֶ [נ''א  ׁשּ

  
ִאְתְייַדע   .124 ָלא  ּדְ ָבה  ַמֲחׁשָ ּדְ ְנִהירּו  ַהאי  ַטׁש  ּבָ ֵדין  ּכְ

ָלא ְיִדיַע ְוָלא   ה ּדְ ָנִהיר ִמּמַ ָקְייָמא ּדְ ַפְרָסא ּדְ ְנִהירּו ּדְ ּבִ
ּוְכֵדין ְלָייא.  ִאְתּגַ ְוָלא  האי) ִאְתְייַדע  ְנִהירּו  (נ''א  א  ּדָ
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אֹור   ֶזה] ה ּבָ ּלֹא נֹוָדע ַמּכֶ ָבה ׁשֶ ֲחׁשָ ֶזה אֹור ַהּמַ
שְׁ  ים ּתִ ֶאָחד. ְוַנֲעׂשִ ָסְך, ּוְמִאיִרים ּכְ ל ַהּמָ ָעה ׁשֶ

 ֵהיָכלֹות. 
ָלא ִאְתְייַדע בָּ  ָבה ּדְ ַמֲחׁשָ ְפִריָסא ְוָנֲהִרין  ּדְ ְנִהירּו ּדִ ַטׁש ּבִ

ע ֵהיָכִלין. ׁשַ ֲחָדא ְוִאְתֲעִבידּו ּתֵ  ּכְ

רּוחֹות  .125 ְולֹא  אֹורֹות  ֵאיָנם  ְוַהֵהיָכלֹות 
ל  ֶהם. ָהָרצֹון ׁשֶ עֹוֵמד ּבָ מֹות, ְוֵאין ִמי ׁשֶ ְולֹא ְנׁשָ
ם   ּלָ ּכֻ עֹוְמִדים  ׁשֶ ָהאֹורֹות  ָעה  ׁשְ ּתִ ל  ּכָ

ָבה,   ֲחׁשָ ּמַ ם ּבַ ּלָ ּכֻ ּבֹון  ֶחׁשְ ּבְ ֵמֶהם  ֶאָחד  הּוא  ׁשֶ
ָבה   ֲחׁשָ ּמַ ּבַ עֹוְמִדים  ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ִלְרּדֹף ַאֲחֵריֶהם. 
ה לֹא עֹוְמִדים  ִקים ְולֹא נֹוָדִעים. ְוֵאּלֶ ְולֹא ִנְדּבָ

ֶעְליֹוָנה ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ְולֹא  ָרצֹון  ּבְ .  [ֶעְליֹונֹות] לֹא 
ּה ְולֹא תֹוְפִסים. בְּ  ל  ּתֹוְפִסים ּבָ ה עֹוְמִדים ּכָ ֵאּלֶ

ִמּסֹוד  ָהאֹורֹות  אֹוָתם  ְוָכל  ָהֱאמּוָנה  סֹודֹות 
ָהֶעְליֹוָנה ָבה  ֲחׁשָ ם  ּוְלַמָּטה] -[ֶׁשְּלַמָּטה  ַהּמַ ּלָ ּכֻ

יִעים אֹורֹות ְולֹא  אן ַמּגִ ִנְקָרִאים ֵאין סֹוף. ַעד ּכָ
ְולֹא  ָרצֹון  אן  ּכָ ֵאין  נֹוָדִעים.  ְולֹא  יִעים  ַמּגִ

ָבה.   ַמֲחׁשָ

  

ְוֵהיָכִלין ָלאו ִאּנּון ְנהֹוִרין ְוָלאו ִאּנּון רּוִחין ְוָלאו ִאּנּון  .125
ִאית ְוָלא  ָמִתין.  ְרעּוָתא  (איהו) ִנׁשְ הּו.  ּבְ ָקְייָמא  ּדְ ָמאן 

ִאיהּו ַחד   ָבה ּדְ ַמֲחׁשָ ְלהּו ּבְ ָקְייֵמי ּכֻ ע ְנהֹוִרין ּדְ ׁשַ ָכל ּתֵ ּדְ
ְלהּו   ּכֻ ָנא  ּבְ חּוׁשְ ּבְ ְייהּו  ֲעָתא ִמּנַ ׁשַ ּבְ ְתַרְייהּו  ּבַ ף  ְלִמְרּדַ

ין  ָקן ְוָלא ִאְתְייָדעּו. ְוִאּלֵ ּבְ ָבה ְוָלא ִמְתּדַ ַמֲחׁשָ ּבְ ָקְייֵמי  ּדְ
ָאה  ִעּלָ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ְוָלא  ְרעּוָתא  ּבִ ָלא  ָקְייֵמי  (נ''א   ָלא 

ָרֵזי  עלאין) ל  ּכָ ָקְייֵמי  ין  ִאּלֵ ּבְ ָתְפִסין.  ְוָלא  ּה  ּבָ ְפִסין  ּתָ  .
ָבה   ַמֲחׁשָ ּדְ ֵמָרָזא  ְנהֹוִרין  ִאּנּון  ְוָכל  ִדְמֵהיְמנּוָתא 

ָאה ְלהּו ִאְקרּון ֵאין סֹוף. ַעד ָהָכא  (דלתתא ד''א ולתתא) ִעּלָ ּכֻ
עּוָתא ָמטּו ְנהֹוִרין ְוָלא ָמטּון ְוָלא ִאְתְייָדעּו. ָלאו ָהָכא ְר 

ָבה.   ְוָלא ַמֲחׁשָ
ְולֹא   [ָאז] .126 ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ִאיָרה  ּמְ ׁשֶ ּכְ

ת   [ָידּוַע] נֹוַדַעת ׁשֶ ִמְתַלּבֶ ָאז  ִאיָרה,  ּמְ ׁשֶ י  ִמּמִ
ִאיָרה,  ּמְ יָנה ּוְמִאיָרה ְלִמי ׁשֶ ֶרת ְלתֹוְך ַהּבִ ְוִנְסּתֶ

ֶאָחד.  ם ִנְכָלִלים ּכְ ּלָ ּכֻ ֶזה, ַעד ׁשֶ  ְוִנְכָנִסים ֶזה ּבָ
  

כד) .126 ד''א  ְוָלא  (כדין  ָבה  ַמֲחׁשָ ָנִהיר 
ים ּגֹו  (ידיע) ִאְתְייַדע ׁש ְוַאְסּתִ ֵדין ִאְתַלּבֵ ָנִהיר. ּכְ אן ּדְ ִמּמַ

ַעד  ָדא  ּבְ א  ּדָ ְוָאִעיל  ְדָנִהיר  ְלַמאן  ְוָנִהיר  יָנה  ּבִ
ֲחָדא. ְלהּו ּכְ ִלילּו ּכֻ ִאְתּכְ  ּדְ

עֹוֶלה, ַהּכֹ .127 ׁשֶ ן ּכְ ְרּבָ ר ֶזה ּוְבסֹוד ַהּקָ ל ִנְקׁשָ
ֲעִליָּה,  ם ּבַ ּלָ ֶזה. ָאז עֹוְמִדים ּכֻ ֶזה ּוֵמִאיר ֶזה ּבָ ּבָ
אֹותֹו   סֹוף.  ֵאין  ִעם  ֶרת  ִמְתַעּטֶ ָבה  ֲחׁשָ ְוַהּמַ
ָהֶעְליֹוָנה   ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ּנּו  ִמּמֶ ּמּוֶאֶרת  ׁשֶ ָהאֹור 
ּנּו  ָלל ִנְקָרא ֵאין סֹוף, ּוִמּמֶ ּה ּכְ ּלֹא נֹוַדַעת ּבָ ׁשֶ

ֶזה   ִנְמָצא ְוַעל  ִאיר,  ּמֵ ׁשֶ ְלִמי  ּוֵמִאיר  ְועֹוֵמד 
יִקים   ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ֶחְלָקם  ֵרי  ַאׁשְ עֹוֵמד.  ַהּכֹל 

א.  עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ  ּבָ

  

א   .127 ּדָ ר  ַ ִאְתַקׁשּ א  ּכֹּלָ ָסִליק  ד  ּכַ ָנא  ָקְרּבָ ּדְ ּוְבָרָזא 
ְלהוּ  ּכֻ ָקְייֵמי  ֵדין  ּכְ ָדא.  ּבְ א  ּדָ ְוָנִהיר  ָדא  ְסִליקּו    ּבְ ּבִ

ִאְתְנִהיר  ּדְ ְנִהירּו  ַההּוא  סֹוף.  ֵאין  ּבְ ר  ִאְתַעּטַ ָבה  ּוַמֲחׁשָ
ָאה ָבה ִעּלָ יּה ַמֲחׁשָ ִאְקֵרי ֵאין סֹוף.   (דלא אתיידע בה כלל) ִמּנֵ

א   ּדָ ְוַעל  ָנִהיר  ּדְ ְלַמאן  ְוָנִהיר  ְוָקְייָמא  ַכח  ּתְ ִאׁשְ יּה  ּוִמּנֵ
חּוָלֵקיהוֹ  ָאה  ַזּכָ ָקִאים.  א  ֵדין ּכֹּלָ ָעְלָמא  ּבְ יַקָיא  ַצּדִ ּדְ ן 

ָאֵתי.   ּוְבָעְלָמא ּדְ
מֹו   .128 ּכְ ַהזֶּה,  ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ֵקץ  ְרֵאה,  ּבֹא 

אן   ּכָ ם  ּגַ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ְלַמְעָלה  ִנְמָצא  ר  ׁשֶ ַהּקֶ ׁשֶ
ק ַהּכֹל ְלַמְעָלה  ּפֵ ֶחְדָוה, ְוָרצֹון ְלִהְסּתַ ה ּבְ ְלַמּטָ

ָראּוי. ָרֵאל ּכָ ה. ְוָהֵאם עֹוֶמֶדת ַעל ִיׂשְ  ּוְלַמּטָ
  

ר, .128 ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ֵקץ  ַהאי  ֲחֵזי,  א  ּוָרא   ּתָ ִקׁשּ ּדְ ָמה  ּכְ
ֶחְדְווָתא.   א ּבְ ֵחדּו, אּוף ָהִכי ָנֵמי ְלַתּתָ ַכח ְלֵעיָלא ּבְ ּתְ ִאׁשְ
א ָקְייָמא   א. ְוִאיּמָ א ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ָקא ּכֹּלָ ּפְ ּוְרעּוָתא ְלִאְסּתַ

ְדָקא ְיאּות.  ָרֵאל ּכְ  ֲעַלְייהּו ְדִיׂשְ
ְוחֶֹדׁש  .129 חֶֹדׁש  רֹאׁש  ָכל  ּבְ ְרֵאה,  ּבֹא 

ר  כְּ  ׂשָ ל ּבָ ָבָנה, נֹוְתִנים ְלֵקץ ּכָ ת ַהּלְ ׁשֶ ְתַחּדֶ ּמִ ׁשֶ
ק  נֹות ְלִהְתַעּסֵ ְרּבָ ַהזֶּה ֵחֶלק ֶאָחד יֹוֵתר ַעל ַהּקָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ַצד  ְוִיְהיֶה  ֶחְלקֹו,  ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ְוִיׁשְ ּבֹו 
ְוֶזהּו  ם,  ַמְלּכָ ִעם  ְתַאֲחדּו  יִּ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ם  ְלַבּדָ

ּום ִעיר, ִמׁשּ ָ תּוב ּבֹו    ַהׂשּ ּכָ ו, ׁשֶ ֵחֶלק ֵעׂשָ הּוא ּבְ ׁשֶ

  

ִסיֲהָרא  .129 ד  ּכַ ְוַיְרָחא  ַיְרָחא  י  ֵריׁשֵ ָכל  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ר חּוְלָקא ָחָדא   ׂשָ ל ּבָ א ָיֲהִבין ֵליּה ְלַהאי ֵקץ ּכָ ׁשָ ִמְתַחּדְ
חּוָלֵקיּה.   ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ יּה ְוִיׁשְ ִנין ְלִאְתַעְסָקא ּבֵ יר ַעל ָקְרּבָ ַיּתִ

ִגין ּבְ ְלחֹוַדְייהּו.  ּבִ ָרֵאל  ְדִיׂשְ ִסְטָרא  ִיְתַאֲחדּון   ִויֵהא  ּדְ
חּוָלָקא   ּבְ ִאיהּו  ּדְ ִגין  ּבְ ִעיר.  ׂשָ ִאיהּו  ְוָדא  ַמְלֵכיהֹון,  ּבְ
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ִעיר, ִעיר.   (בראשית כז) ׂשָ ו ָאִחי ִאיׁש ׂשָ ֵהן ֵעׂשָ
ָרֵאל  ְוִיׂשְ ֶחְלקֹו,  ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ִהׁשְ הּוא  ֶזה  ְוַעל 

תּוב ּכָ ְוָלֵכן  ֶחְלָקם,  ּבְ ים  ׁשִ ּמְ ּתַ (תהלים  ִמׁשְ
ת קלה) ָרֵאל ִלְסֻגּלָ ַחר לֹו ָיּה ִיׂשְ י ַיֲעקֹב ּבָ  ֹו. ּכִ

ִעיר יּה ׂשָ ְכִתיב ּבֵ ו ּדִ ֵעׂשָ ו ָאִחי ִאיׁש   (בראשית כז) ּדְ ֵהן ֵעׂשָ
ָרֵאל ִאּנּון  חּוָלֵקיּה. ְוִיׂשְ ׁש ּבְ ּמַ ּתַ א ִאיהּו ִאׁשְ ִעיר. ְוַעל ּדָ ׂשָ

חּולָ  ין ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ִתיב,ִמׁשְ ְך ּכְ ּכָ ּוְבִגין  י   (תהלים קלה) ֵקיהֹון.  ּכִ
ָרֵאל ִלְסגּוָלתֹו.  ַחר לֹו ָיּה ִיׂשְ  ַיֲעקֹב ּבָ

ל ְרצֹונֹו   .130 ר ַהזֶּה, ּכָ ׂשָ ל ּבָ ּבֹא ְרֵאה, ֵקץ ּכָ
ר   ׂשָ ַהּבָ ּקּון  ּתִ ְוָלֵכן  ִמיד,  ּתָ ר  ָבׂשָ ּבְ א  ֶאּלָ ֵאינֹו 

כָּ  ֵקץ  ִנְקָרא  ְוָלֵכן  ֵאָליו,  ִמיד  ר. ּתָ ׂשָ ּבָ ל 
ַעל  ְולֹא  ַהּגּוף  ַעל  ׁשֹוֵלט  ׁשֹוֵלט,  הּוא  ּוְכׁשֶ
ן   ר ִנּתָ ׂשָ ָמה עֹוָלה ִלְמקֹוָמּה, ְוַהּבָ ׁשָ ָמה. ַהּנְ ׁשָ ַהּנְ
עֹוֶלה   ָהָרצֹון  ׁשֶ ן,  ָקְרּבָ ּבְ ֶזה  מֹו  ּכְ ַהזֶּה.  קֹום  ַלּמָ

ר ְלָמקֹום ֶאָחד.  ׂשָ  ְלָמקֹום ֶאָחד, ְוַהּבָ

  

א ֲחֵזי, ַהאי ֵק  .130 ל ְרעּוֵתיּה ָלאו ִאיהּו ּתָ ר, ּכָ ׂשָ ל ּבָ ץ ּכָ
ִדיר   ּתָ ָרא  ְדִבׂשְ ּקּוָנא  ּתִ ְך  ּכָ ּוְבִגין  ִדיר  ּתָ ָרא  ִבׂשְ ּבְ א  ֶאּלָ
יט,  ּלִ ר. ְוַכד ִאיהּו ׁשַ ׂשָ ל ּבָ א ִאְקֵרי ֵקץ ּכָ יּה ְוַעל ּדָ ְלַגּבֵ
ָסְלָקא   ְמָתא  ִנׁשְ ְמָתא.  ִנׁשְ ַעל  ְוָלא  ּגּוָפא  ַעל  יט  ּלִ ׁשַ

ָדא ְלַאְת  ַגְווָנא  ּכְ א.  ּדָ ְלֲאַתר  ִאְתְיִהיב  ָרא  ּוִבׂשְ ָרא 
ְלֲאַתר  ָרא  ּוִבׂשְ ָחד,  ְלֲאַתר  ָסְלָקא  ְרעּוָתא  ּדִ ָנא  ָקְרּבָ ּבְ

 ָחד. 
ׁש   .131 ַמּמָ ן  ָקְרּבָ יק, הּוא  ַצּדִ הּוא  ׁשֶ ְוָהִאיׁש 

ּום   ן, ִמׁשּ יק ֵאינֹו ָקְרּבָ ֵאינֹו ַצּדִ ָרה, ְוַאֵחר ׁשֶ ְלַכּפָ
בּ  יֵּׁש  תּובׁשֶ ּכָ ׁשֶ מּום,  לֹא  (ויקרא כב) ֹו  י  ּכִ

ַרת   ּפָ ּכַ ֵהם  יִקים  ּדִ ַהּצַ ֶזה  ְוַעל  ְוגֹו'.  ְלָרצֹון 
ַויֹּאֶמר   ְרֵאה,  עֹוָלם.ּבֹא  ּבָ ן  ָקְרּבָ ְוֵהם  ָהעֹוָלם 
ִלּטֹל   ְלָפַני.  א  ּבָ ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ֵקץ  ְלֹנַח  ֱאלִֹהים 

ְוָלכֵ  ָהעֹוָלם.  ֵני  ּבְ ֵני  ּפְ יְך  ְלַהְחׁשִ ִהְנִני ְרׁשּות  ן 
ִחיָתם ֶאת ָהָאֶרץ.  ַמׁשְ

  

ָרה.  .131 ׁש ְלַכּפָ ָנא ַמּמָ ָאה ִאיהּו ָקְרּבָ ִאיהּו ַזּכָ ר ָנׁש ּדְ ּוּבַ
ֵביּה   ִגין ּדְ ָנא ּבְ ָאה, ָלאו ִאיהּו ָקְרּבָ ָלאו ִאיהּו ַזּכָ ְוָאֳחָרא ּדְ

ְכִתיב, ּדִ כב) מּוָמא  א  (ויקרא  ּדָ ְוַעל  ְוגו'.  ְלָרצֹון  לֹא  י  ּכִ
ָעְלָמאַצּדִ  ָנא ִאּנּון ּבְ ָעְלָמא ְוָקְרּבָ ָרה ִאּנּון ּדְ ּפָ (עד   יַקָיא ּכַ

א ְלָפַני. כאן) ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ א ֲחֵזי, ַוּיֹאֶמר ֱאלִהים ְלנַֹח ֵקץ ּכָ : ּתָ
ְבֵני ָעְלָמא. ּוְבִגיֵני ָכְך  ְייהּו ּדִ ָכא ַאּפַ ְלֵמיַטל ְרׁשּו ְלַאְחׁשָ

ִחיָתם ֶאת ָהָאֶרץ. ועל דא עשה לך תבת עצי גופר בגין  ( ִהְנִני ַמׁשְ
אזלי   הוו  יוסי  ורבי  חייא  רבי  עלך.  לשלטאה  יכיל  ולא  בה  לאשתזבא 

ר ִצָוהּו ה'.  בארחא אמר חד) כֹל ֲאׁשֶ ִתיב ַוַיַעׂש נַֹח ּכְ  ּכְ
ׁש ֵמאֹות   .132 ן ׁשֵ תּוב, ְוֹנַח ּבֶ ּבֹא ְרֵאה ַמה ּכָ

ּבֹון הַ  א ַהֶחׁשְ ה ּבָ ָנה ְוגֹו'. ְוִכי ָלּמָ זֶּה ִלְמנֹות? ׁשָ
ָנה, לֹא  ׁש ֵמאֹות ׁשָ ן ׁשֵ א ִאּלּו לֹא ָהָיה ֹנַח ּבֶ ֶאּלָ
יָון   ּכֵ ּה.  ִעּמָ ר  ִיְתַחּבֵ ְולֹא  ָבה  ַלּתֵ ֵנס  ִיּכָ
ר  ִהְתַחּבֵ ָאז  ָנה,  ׁשָ ֵמאֹות  ׁש  ׁשֵ ּבְ ם  ּלֵ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ

ּה.   ִעּמָ

  

ָנה וְ  .132 ׁש ֵמאֹות ׁשָ ן ׁשֵ ִתיב ְונַֹח ּבֶ א ֲחֵזי, ַמה ּכְ גו'. ְוִכי  ּתָ
ֲהָוה   א ִאילּו ָלא  ֶאּלָ ְלִמְמֵני.  ָנא ָדא  ּבְ אי ֲאָתא חּוׁשְ ַאּמַ
ר  ָנה ָלא ֵייעּול ְלֵתיבּוָתא ְוָלא ִיְתַחּבַ ׁש ֵמאֹות ׁשָ ן ׁשֵ נַֹח ּבֶ
ר  ֵדין ִאְתַחּבַ ָנה ּכְ ׁש ֵמאֹות ׁשָ ׁשֵ ים ּבְ ּלִ ּתַ ִאׁשְ יָון ּדְ ֲהָדּה. ּכֵ ּבַ

ֲהָדּה.   ּבַ
מִ  .133 ן,  ּכֵ ל ְוַעל  ׁשֶ ֶחְטָאם  ם  ּלֵ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ יֹּום 

רּוְך הּוא ַעד   דֹוׁש ּבָ ה ָלֶהם ַהּקָ ֵני ָהעֹוָלם, ִחּכָ ּבְ
ְלָמה   ְוִנׁשְ ָנה,  ׁשָ ֵמאֹות  ׁש  ׁשֵ ּבְ ֹנַח  ם  ּלֵ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ
ִנְכַנס  ְוָאז  ֵלם,  ׁשָ יק  ַצּדִ ְוָהָיה  ָראּוי  ּכָ תֹו  ַדְרּגָ

ַמְעָלה.ְונֹ  ּלְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַהּכֹל  ָבה.  ׁש ַלּתֵ ׁשֵ ן  ּבֶ ַח 
ֶנֱאַמר  לֹא  ְוָלֵכן  ָאַמְרנּו.  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָנה,  ׁשָ ֵמאֹות 

ָנה ׁשָ ֵמאֹות  ׁש  ׁשֵ ֶבן  [ד''א ְּכֶנֶגד ֵׁשֶׁשת ִצְדֵדי  ּכְ
 . ָהעֹוָלם]

  

ְבֵני ָעְלָמא  .133 ים חֹוַבְייהּו ּדִ ּלִ ּתַ ִאׁשְ א ִמן יֹוָמא ּדְ ְוַעל ּדָ
ׁש   ׁשֵ ים נַֹח ּבְ ּלִ ּתַ ִאׁשְ ִריְך הּוא ַעד ּדְ א ּבְ אֹוִריְך לֹון קּוְדׁשָ
יק   ְדָקא ְיאּות ְוֲהָוה ַצּדִ יּה ּכְ ְרּגֵ ים ּדַ ּלִ ּתַ ָנה ְוִאׁשְ ֵמאֹות ׁשָ

ְוכֹלָּ  ּוְכֵדין ָעאל ְלֵתיבּוָתא.  ִלים.  ְלֵעיָלא: ׁשְ ּדִ ַגְווָנא  ּכְ א 
ָלא  ָכְך  ּוְבִגיֵני  ְדֲאָמָרן.  ָמה  ּכְ ָנה  ׁשָ ֵמאֹות  ׁש  ׁשֵ ן  ּבֶ ְונַֹח 

ָנה. ׁשָ ֵמאֹות  ׁש  ׁשֵ ֶבן  ּכְ ָמר  סטרין   ִאּתְ שית  לקביל  ל''ג  (ד''א 

 . דעלמא)
ִהְנִני ֵמִביא ֶאת   .134 ַוֲאִני  ְוָאַמר,  ַתח  ּפָ עֹוד 

ַעם   ַהּטַ ָמה  ַמִים.  ּבּול  ָאַמר  ַהּמַ ׁשֶ יָון  ּכֵ ִהְנִני  ּבּול ַמִים.  .134   ַתח ְוָאַמר ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת ַהּמַ ּתּו ּפָ
א ֲאִני ָאנִֹכי ָאַמר ַוֲאִני. ֶאּלָ יָון ּדְ (נ''א  ַמאי ַטְעָמא ִהְנִני ּכֵ
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א ֲאִני, ָאֹנִכי, ָבר    - [ִהְנִני] ַוֲאִני? ֶאּלָ ַהּכֹל ֶזה ּדָ
ּגּוף   ה  ַנֲעׂשֶ ֲאִני  ָמקֹום  ָכל  ּבְ ְרֵאה,  ֶאָחד.ּבֹא 
ַמְעָלה,  ּלְ ֶ ׁשּ ה  ִמּמַ ֶלת  ַקּבֶ ּמְ ׁשֶ אי  ַוּדַ ָמה,  ׁשָ ַלּנְ

ִהנֵּ  ֲאִני  תּוב  ּכָ ׁשֶ ִרית,  ַהּבְ אֹות  ּבְ ִנְרָמז  ה  ְוָלֵכן 
ֶנת   ְמזֻּמֶ ָגלּוי  ּבְ יֶֶּמת  ּקַ ׁשֶ ֲאִני  ְך.  ִאּתָ ִריִתי  ּבְ
ֲאִני   ַמְעָלה,  ּלְ ֶ ׁשּ ְלַמה  א  ּסֵ ּכִ ֲאִני  ָלַדַעת, 

ַוֲאִני   דֹורֹות.  ְלדֹוֵרי  ְנָקמֹות  ה  עֹוׂשָ ּכֹוֵלל   -ׁשֶ
ְלַבּדֹו,   ם  ִנְרׁשָ ְך  ּכָ ַאַחר  ֶאָחד.  ּכְ ּוְנֵקָבה  ָזָכר 

ין. ן ַלֲעׂשֹות ּדִ ּמֵ ִהְזּדַ ּבּול    ׁשֶ ִהְנִני. ֵמִביא ֶאת ַהּמַ
 ַמִים.

ֲאִני  הנני) ֲאַתר  ָכל  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ ִהיא.  ָחָדא  ה  ִמּלָ א  ּכֹּלָ
ה ִאְתֲעבִ  ִמּמַ ָלא  ְמַקּבְ ּדִ אי  ַוּדַ ְמָתא  ְלִנׁשְ ּגּוָפא  יד 

ֲאִני  ְכִתיב  ּדִ יָמא  ַקּיָ ָאת  ּבְ ִאְתְרִמיז  ְך  ּכָ ּוְבִגין  ְלֵעיָלא.  ּדִ
ְמזּוֶמֶנת  ָיא  ּלְ ִאְתּגַ ּבְ ָקְייָמא  ּדְ ֲאִני  ְך.  ִאּתָ ִריִתי  ּבְ ה  ִהּנֵ

עֲ  ּדְ ֲאִני  ְלֵעיָלא.  ּדִ ְלַמה  ְרְסָיא  ּכָ ֲאִני  ִביְדָנא  ְלִמְנַדע. 
ֲחָדא.   ּכְ ְונּוְקָבא  ַכר  ּדְ ִליל  ּכָ ַוֲאִני  ָדִרין.  ְלָדֵרי  נּוְקִמין 
יָנא. ִהְנִני.  ד ּדִ ן ְלֶמְעּבַ ּמַ ִאְזּדַ ְלחֹודֹוי ּדְ ים ּבִ ְלָבַתר ִאְתְרׁשִ

ּבּול ַמִים.  ֵמִביא ֶאת ַהּמַ
לֹא  .135 ּבּול,  ַהּמַ ֶאת  ֵמִביא  ָאַמר  ׁשֶ יָון  ּכֵ

הּוא ַמיִ  ּבּול, ְלַרּבֹות  ָיַדְענּו ׁשֶ א ֶאת ַהּמַ ם? ֶאּלָ
ַמִים,  ָהיּו  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ׁשֶ ֶות.  ַהּמָ ַמְלַאְך 

ִחית ׁשְ עֹוָלם   [ָהָיה] [ְלַהְׁשִחית ָּבֶהם] ַהּמַ ּבָ הֹוֵלְך 
ִים.  אֹוָתם ַהּמַ ִמיד ּבְ  ְלַהׁשְ

  
ִאיהּו   .135 ּבּול ָלא ְיַדְעָנא ּדְ ָאַמר ֵמִביא ֶאת ַהּמַ יָון ּדְ ּכֵ

ַאף    ַמִים. ּדְ ֶות,  ַהּמָ ַמְלַאְך  ְלַאְסָגָאה  ּבּול  ַהּמַ ֶאת  ֶאָלא 
ָלא ְמַחּבְ ֲהוּו.  ַמָיא  ּדְ ב  ּגַ מחבלא) ַעל  בהון  (ד''א   (לחבלא 

ִאּנּון ַמִיין. הוה) יָצָאה ּבְ ָעְלָמא ְלׁשֵ  ָאִזיל ּבְ
ם   -ֲאִני ה'   .136 ּלֵ ְלׁשַ ִנינּו, ֶנֱאָמן ֲאִני  ׁשָ ְך  ּכָ

יִק  ּדִ ָכר טֹוב ַלּצַ ִעים. ְוָלֵכן ׂשָ ַרע ֵמָהְרׁשָ ים ּוְלִהּפָ
ם  ּלֵ ְלׁשַ ֲאִני,  ּבַ יִקים  ּדִ ַלּצַ סּוק  ַהּפָ ָלֶהם  ִהְבִטיַח 
ִעים   א. ְוִאיֵּם ָלְרׁשָ ֶהם ָלעֹוָלם ַהּבָ ּלָ ָכר טֹוב ׁשֶ ׂשָ

ֲאִני. א ּבַ ַרע ֵמֶהם ָלעֹוָלם ַהּבָ  ְלִהּפָ
  

ְלׁשַ  .136 ֲאָנא  ְנֱאָמן  ִניָנן  ּתָ ָהִכי  ְיָי,  ַטב ֲאִני  ֲאַגר  ָמא  ּלְ
לֹון  ַאְבַטח  ְך  ּכָ ּוְבִגין  א.  יַעּיָ ֵמַרׁשִ ַרע  ּוְלִאְתּפָ א  יַקּיָ ְלַצּדִ
ְלהֹון ְלָעְלָמא  ָמא ֲאַגר ַטב ּדִ ּלְ ֲאִני ְלׁשַ א ּבְ יַקּיָ ְקָרא ְלַצּדִ
ְלָעְלָמא  ְייהּו  ִמּנַ ַרע  ְלִאְתּפְ א  יַעּיָ ְלַרׁשִ ְוַאְגִזים  ְדָאֵתי. 

ֲאִני.   ְדָאֵתי ּבְ
ר   .137 ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ֵחת  ֶהֱעַמְדנּו,   - ְלׁשַ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ֶזה  ְוַעל  ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִחית  ׁשְ ַהּמַ זֶּהּו  ׁשֶ
תּוב ִחית ָלֹבא ֶאל   (שמות יב) ּכָ ׁשְ ן ַהּמַ ְולֹא ִיּתֵ

ד  ר, ִמּצַ ׂשָ ל ּבָ ֵחת ּכָ יֶכם ִלְנּגֹף. ְוֶזה הּוא ְלׁשַ ּתֵ ּבָ
ֲהֵרי א ְלָפַני. ׁשֶ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ל ֵקץ ּכָ יַע    ׁשֶ ִהּגִ יָון ׁשֶ ּכֵ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ה ָלֶהם ַהּקָ ִחּכָ [ד''א ְוִחָּכה  ְזַמן ׁשֶ
ָנה, ָאז  ָלֶהם] ׁש ֵמאֹות ׁשָ ִלים ֹנַח ְלׁשֵ ִהׁשְ ַעד ׁשֶ

ל   מֹו ׁשֶ ְ ְך ָלַמְדנּו ִמׁשּ ר. ָאַמר, ּכָ ׂשָ ל ּבָ ֵחת ּכָ ְלׁשַ
ִיְצָחק י  אָ [ס''א ְּבַרִּבי יֹוֵסי ְמחֹוָזֵאי] ַרּבִ ׁשֶ ַמר , 

 . [ס''א ֶזה ֶׁשָאַמְרִּתי ָלֶכם] ָלנּו,

  

הּוא  .137 ָדא  ּדְ ְדאֹוִקיְמָנא  ָמה  ּכְ ר.  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ֵחת  ְלׁשַ
ִתיב, ּכְ א  ּדָ ְוַעל  ְדָעְלָמא.  ָלא  יב) ְמַחּבְ ן  (שמות  ִיּתֵ ְולֹא 

ל   ֵחת ּכָ יֶכם ִלְנגֹוף. ְוָדא הּוא ְלׁשַ ּתֵ ִחית ָלבֹא ֶאל ּבָ ׁשְ ַהּמַ
ְטָר  ִמּסִ ר  ׂשָ יָון  ּבָ ּכֵ ָהא  ּדְ ְלָפַני.  א  ּבָ ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ֵקץ  ּדְ א 

הּוא ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ לֹון  אֹוִריְך  ּדְ ִזְמָנא  ָמָטא  ל''ג   ּדְ (ד''א 

לון) ֵדין   ואוריך  ּכְ ָנה  ׁשָ ֵמאֹות  ׁש  ְלׁשֵ נַֹח  ִלים  ַאׁשְ ּדְ ַעד 
י  ַרּבִ ּדְ ֵמיּה  ִמׁשְ אֹוִליְפָנא  ָהִכי  ָאַמר  ר.  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ֵחת  ְלׁשַ

מחוזאי) ָחקִיצְ  יוסי  ברבי  ָלן (ס''א  ָאַמר  האי  ּדְ (נ''א 
 .דאמרי לכון)

ְוָאַמר, .138 ַתח  לֹא  (ישעיה לח) ּפָ י  ָאַמְרּתִ
ָאָדם  יט  ַאּבִ לֹא  ים  ַהַחיִּ ֶאֶרץ  ּבְ ָיּה  ָיּה  ֶאְרֶאה 
ָיּה,   י לֹא ֶאְרֶאה  ָאַמְרּתִ ֵבי ָחֶדל.  יֹוׁשְ עֹוד ִעם 

ֵני ָאָד  ה ֲאטּוִמים ֵהם ּבְ ּמָ ּלֹא יֹוְדִעים ְולֹא ּכַ ם ׁשֶ
ִלים   ּכְ ִמְסּתַ א  ֶאּלָ ַהּתֹוָרה,  ִדְבֵרי  ּבְ יִחים  ּגִ ַמׁשְ

ַחת ֵמֶהם רּוַח ָחְכָמה.  ּכַ ִדְבֵרי ָהעֹוָלם ְוִנׁשְ  ּבְ

  

ְוָאַמר, .138 ַתח  לח) ּפָ ָיּה  (ישעיה  ָיּה  ֶאְרֶאה  לֹא  י  ָאַמְרּתִ
יֹוׁשְ  ִעם  עֹוד  ָאָדם  יט  ַאּבִ לֹא  ים  ַהַחּיִ ֶאֶרץ  ָחֶדל.  ּבְ ֵבי 

ָלא   א ּדְ ִני ָנׁשָ ה ֲאִטיִמין ִאּנּון ּבְ ּמָ י לא ֶאְרֶאה ָיּה, ּכַ ָאַמְרּתִ
ֵלי   ּכְ ִמְסּתַ א  ֶאּלָ ְדאֹוַרְייָתא,  י  ִמּלֵ ּבְ יִחין  ּגִ ַמׁשְ ְוָלא  ָיְדִעין 

ְייהּו רּוָחא ְדָחְכְמָתא.  י ִמּנַ ִמּלֹוי ְדָעְלָמא ְוִאְתְנׁשֵ  ּבְ
ק ֵמָהעֹוָלם ַהזֶּה ְונֹוֵתן   .139 ּלֵ ָאָדם ִמְסּתַ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

ַהזֶּה   עֹוָלם  ּבָ ה  ָעׂשָ ֶ ׁשּ ל ַמה  ִמּכָ ְלִרּבֹונֹו  ּבֹון  ֶחׁשְ ָנא   .139   ּבְ ק ֵמַהאי ָעְלָמא ְוָיִהיב חּוׁשְ ּלַ ר ָנׁש ִאְסּתַ ַכד ּבַ ּדְ
ִאיהּו  ּדְ עֹוד  ּבְ ָעְלָמא  ַהאי  ּבְ ֲעַבד  ּדְ ל ַמה  ִמּכָ ְלָמאֵריּה 
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ֶאָחד, ְורֹוֶאה ַמה   הּוא ַקיָּם רּוַח ְוגּוף ּכְ עֹוד ׁשֶ ּבְ
ּופֹוֵגׁש   עֹוָלם  ְלאֹותֹו  הֹוֵלְך  ׁשֶ ַעד  רֹוֶאה,  ֶ ׁשּ

ב   יֹוׁשֵ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ִלְראֹות ּבְ ֵעֶדן  ן  ּגַ ַער  ׁשַ ּבְ
ֵמַח   ְוׂשָ ִרּבֹוָנם  ִמְצוֹות  ֶאת  ְמרּו  ָ ׁשּ ׁשֶ אֹוָתם  ל  ּכָ

ֶהם.   ּבָ

ָאִזיל  ָחֵמי, ַעד ּדְ ֲחָדא ְוָחֵמי ַמה ּדְ ָקִאים רּוָחא ְוגּוָפא ּכְ
ְלַתְרָעא  ְלַההּוא ָעְלָמא ּוָפַגע ֵליּה ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ָיִתיב  

ּקּוֵדי ְדָמאֵריהֹון   ָנְטרּו ּפִ ל ִאּנּון ּדְ א ְדֵעֶדן ְלֶמחֵמי ּכָ ְדִגְנּתָ
הּו.   ְוָחֵדי ּבְ

ְמְנעּו   .140 ּנִ יִקים ְסִביב ָאָדם. ֵאּלּו ׁשֶ ה ַצּדִ ְוַכּמָ
ה  ְוֵאּלֶ ָהֵעֶדן,  ן  ּגַ ְלֶדֶרְך  ְוָסטּו  יִהּנֹם  ַהּגֵ ֶרְך  ִמּדֶ

ֵבי ָחֶדל. וְ  ֵבי ָחֶלד,  ִנְקָרִאים יֹוׁשְ לֹא ָכתּוב יֹוׁשְ
ְולֹא  יָחה  ּוַמּנִ ּגֹוֶרֶרת  ׁשֶ ה  ֻחְלּדָ מֹו  ּכְ ֵאיָנם  י  ּכִ
מֹו   ּכְ ָחֶדל,  ֵבי  יֹוׁשְ א  ֶאּלָ יָחה,  ַמּנִ ְלִמי  יֹוַדַעת 

ּנֱֶאַמר  ָהָאָדם   (שם ב) ׁשֶ ִמן  ָלֶכם  ִחְדלּו 
יִהנֹּ  [ֶאָּלא יֹוְׁשֵבי ָחֶדל] ְוגֹו', ֶרְך ַהּגֵ ְמְנעּו ִמּדֶ ּנִ ם,  ׁשֶ

ַגן ֵעֶדן.  ְוֶהֱחִזיקּו ָבֶהם ְלַהְכִניָסם ּבְ

  

ִאְתְמָנעּו  .140 ּדְ ִאּנּון  ָאָדם.  ּדְ ָסֳחָרֵניּה  א  יַקּיָ ַצּדִ ה  ְוַכּמָ
ין  ְוִאּלֵ ֵעֶדן.  ַגן  ּדְ ָאְרָחא  י  ְלַגּבֵ ְוָסטּו  ֵגיִהּנֹם  ּדְ ֵמָאְרָחא 

ֵבי ָחֶלד. בְּ  ִתיב יֹוׁשְ ֵבי ָחֶדל. ְוָלא ּכְ ָלא  ִאְקרּון יֹוׁשְ ִגין ּדְ
ְלַמאן  ָיְדָעא  ְוָלא  ּוַמְנָחא  ָגְרָרא  ּדְ חּוְלָדה  מֹו  ּכְ ֲהוּו 

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ ָחֶדל.  ֵבי  יֹוׁשְ א  ֶאּלָ ְבָקא.  (ישעיה  ׁשַ

ִאְתְמַנע לֹון  (אלא יושבי חדל) ִחְדלּו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ְוגו' ב) ּדְ
ְלאַ  הּו  ּבְ ְוַאְתִקיפּו  ִגיִהּנֹם.  ּדְ א ֵמָאְרָחא  ִגְנּתָ ּבְ ְלהּו  ָעָלא 

 ְדֵעֶדן.
ָחֶדל   .141 ֵבי  יֹוׁשְ ַאֵחר  ָבר  ֲעֵלי   -ּדָ ּבַ ֵאּלּו 

ֲחָטֵאי  ֵמאֹוָתם  ַעְצָמם  ְנעּו  ּמָ ׁשֶ ְתׁשּוָבה 
ב   ׁשָ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ ִעים.  ָהְרׁשָ

ב יֹוׁשֵ ִרּבֹונֹו,  ִלְפֵני  ְתׁשּוָבה  אֹוָתם  [ִעם] ּבִ ַעל 
ֵמחֲ  ְמְנעּו  ּנִ מֹו  ׁשֶ ּכְ ָחֶדל,  ֵני  ּבְ ְוֵהם  ָטֵאיֶהם 

ּנֱֶאַמר  ָאִני.  (תהלים לט) ׁשֶ ָחֵדל  ֶמה  ֵאְדָעה 
ֵמַח   ְוׂשָ ָהֵעֶדן  ן  ּגַ ַער  ׁשַ ּבְ ב  יֹוׁשֵ הּוא  ְוָלֵכן 

ן ֵעֶדן  ל ּגַ ֶרְך ׁשֶ אֹוָתּה ּדֶ ִאים ּבְ ּבָ יִקים ׁשֶ ּדִ ּצַ  ּבַ

  

ּדִ  .141 ָמֵריהֹון  ִאּנּון  ָחֶדל  ֵבי  יֹוׁשְ ַאֵחר  ָבר  ְתׁשּוָבה  ּדָ
ָאָדם   ּדְ ּוְבִגין  יַבָיא.  ַחּיָ ּדְ חֹוִבין  ֵמִאּנּון  ְרַמְייהּו  ּגַ ְמָנעּו  ּדִ

י ָמאֵריּה. ָיִתיב א ַקּמֵ ְתיּוְבּתָ ב ּבִ ַעל  (נ''א עם) ָהִראׁשֹון ּתָ
ְדַאּתְ   ָמא  ּכְ ָחֶדל.  ֵני  ּבְ ְוִאּנּון  ֵמחֹוֵביהֹון  ִאְתְמָנעּו  ּדְ ִאּנּון 

ִאיהּו  ֵאְדעָ  (תהלים לט) ָאֵמר, ְך  ּכָ ּוְבִגין  ָאִני.  ָחֵדל  ֶמה  ה 
ַאְתָיין  א ּדְ יַקּיָ ַצּדִ הּו ּבְ ֵעֶדן ְוָחֵדי ּבְ א ּדְ ִגְנּתָ ָיִתיב ְלַתְרָעא ּדְ

ֵעֶדן. א ּדְ ִגְנּתָ ַההּוא אֹוְרָחא ּדְ  ּבְ
י לֹא ֶאְרֶאה   .142 תּוב, ָאַמְרּתִ ּבֹא ְרֵאה ַמה ּכָ

תּוב ָיּה. ְוִכי ִמי ָיכֹול ִלְראֹות ָיּה? אֶ  א סֹוף ַהּכָ ּלָ
ְרֵאה,  ּבֹא  ים.  ַהַחיִּ ֶאֶרץ  ּבְ ָיּה  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹוִכיַח, 
ם  ים, ׁשָ מֹות עֹולֹות ִלְמקֹום ְצרֹור ַהַחיִּ ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ּכְ
ִאיָרה   ּמְ ׁשֶ ְקַלְרָיה  ָהַאְסּפַ ל  ׁשֶ זַֹּהר  ּבַ ֶנֱהִנים 
לֹא  ְוִאּלּו  ַהּכֹל.  ל  ׁשֶ ָהֶעְליֹון  קֹום  ֵמַהּמָ

ה   ׁשָ ל ְלבּוׁש ַאֵחר, לֹא ִהְתַלּבְ זַֹּהר ׁשֶ ָמה ּבַ ׁשָ ַהּנְ
 תּוַכל ְלִהְתָקֵרב ִלְראֹות ֶאת אֹותֹו ָהאֹור. 

  

י לא ֶאְרֶאה ָיּה. ְוִכי ַמאן  .142 ִתיב ָאַמְרּתִ א ֲחֵזי, ַמה ּכְ ּתָ
ְכִתיב ָיּה   א סֹוָפא ִדְקָרא אֹוַכח ּדִ ָיִכיל ְלֶמחֵמי ָיּה. ֶאּלָ

א חֲ  ים. ּתָ ֶאֶרץ ַהַחּיִ דּבְ ָמִתין   (תרומה קמא) ֵזי, ּכַ ִנׁשְ ָסְלִקין 
ָזֳהָרא  ּבְ ן  ִמְתַהּנָ ן  ּמָ ּתַ י.  ְדַחּיֵ ְצרֹוָרא  ְלֲאַתר 
א.   ְדכֹּלָ ִעָלָאה  ֵמֲאַתר  ָנִהיר  ּדְ ָנֲהָרא  ּדְ ְקַלְרָיאה  ַאְסּפַ ּדְ
א ָאֳחָרא  ָזֲהָרא ִדְלבּוׁשָ ָמָתא ּבְ א ִנׁשְ ׁשָ ְוִאילּו ָלא ִמְתַלּבְ

 ְנהֹוָרא. ָלא ִתיכֹול ְלִאְתָקָרָבא ְלֶמחֵמי ַההּוא
ָבר   .143 ַהּדָ ָמה   -ְוסֹוד  ׁשָ ַלּנְ ּנֹוְתִנים  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ְך   עֹוָלם ַהזֶּה, ּכָ ת ּבֹו ַלֲעֹמד ּבָ ׁשֶ ְתַלּבֶ ּמִ ְלבּוׁש ׁשֶ
ּה   ל זַֹהר ֶעְליֹון ַלֲעֹמד ּבָ ם נֹוְתִנים ָלּה ְלבּוׁש ׁשֶ ּגַ
אֹוָתּה  תֹוְך  ּבְ ל  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ עֹוָלם  אֹותֹו  ּבְ

ְקַלְר  ֶאֶרץ  ַאְסּפַ אֹוָתּה  ִמּתֹוְך  ִאיָרה  ּמְ ׁשֶ ָיה 
ים.  ַהַחיִּ

  

א   .143 ְלבּוׁשָ ָמָתא  ְלִנׁשְ ַיֲהֵבי  ּדְ ָמה  ּכְ ה  ְדִמּלָ ְוָרָזא 
ַהאי ָעְלָמא. ָהִכי ָנֵמי ַיֲהֵבי  יּה ְלֵמיַקם ּבְ א ּבֵ ׁשָ ִמְתַלּבְ ּדְ
ַההּוא ָעְלָמא  יּה ּבְ ָאה ְלֵמיַקם ּבֵ ָזֲהָרא ִעּלָ א ּדְ ָלּה ְלבּוׁשָ

ָנֲהָרא ִמּגֹו ַההּוא וּ  ְקַלְרָיאה ּדְ גֹו ַההּוא ַאְסּפַ ָלא ּבְ ּכָ ְלִאְסּתַ
ים.  ֶאֶרץ ַהַחּיִ

ְלִהְתָקֵרב   .144 ָיכֹל  לֹא  ה  ֹמׁשֶ ְרֵאה,  ּבֹא 
ׁש  ִהְתַלּבֵ ׁשֶ ּכְ א  ֶאּלָ ל  ּכֵ ִהְסּתַ ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַאֵחר,  ְלבּוׁש  ַויָֹּבא  (שמות כד) ּבִ
  

ה   .144 ּמֶ ָלא ּבַ ּכְ ה ָלא ָיִכיל ְלָקְרָבא ְלִאְסּתַ א ֲחֵזי, מׁשֶ ּתָ
ָמא   ּכְ ָאֳחָרא  א  ְלבּוׁשָ ּבִ ׁש  ִאְתַלּבַ ד  ּכַ א  ֶאּלָ ל  ּכַ ְדִאְסּתַ
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ְוַתְרּגּום,   ָהָהר.  ֶאל  ַויַַּעל  ֶהָעָנן  תֹוְך  ּבְ ה  ֹמׁשֶ
ׁש   ְתַלּבֵ ּמִ ִמי ׁשֶ ׁש ּבֹו ּכְ ֶאְמָצעּות ֶהָעָנן. ְוִהְתַלּבֵ ּבְ

ְלבּוׁש. ְוָלֵכן ׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל  (שם כ) ּבִ ה ִנּגַ ּוֹמׁשֶ
ְוָכתּוב ָהֱאלִֹהים,  ם  ׁשָ ר  ַויָֹּבא   (שם כד) ֲאׁשֶ

וְ  ֶהָעָנן  תֹוְך  ּבְ ה  ָהר  ֹמׁשֶ ּבָ ה  ֹמׁשֶ ַוְיִהי  גֹו', 
ל   ּכֵ ִעים ָלְיָלה, ְוָיכֹל ְלִהְסּתַ ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ַאְרּבָ

ל.  ּכֵ ִהְסּתַ ֶ ַמה ׁשּ  ּבְ

ָאֵמר ֶאל  (שמות כד) ְדַאּתְ  ַעל  ַוּיַ ֶהָעָנן  תֹוְך  ּבְ ה  מׁשֶ ַוּיָבֹא 
בָּ  ׁש  ְוִאְתַלּבַ ֲעָנָנא.  ְמִציעּות  ּבִ ְוַתְרּגּום  ַמאן ָהָהר.  ּכְ ּה 

א. ּוְבִגין ָדא ְלבּוׁשָ ׁש ּבִ ִאְתַלּבַ ׁש ֶאל   (שמות כ) ּדְ ה ִנּגַ ּומׁשֶ
ּוְכִתיב, ָהֱאלִהים  ם  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ כד) ָהֲעָרֶפל  בֹא  (שמות  ַוּיָ

יֹום  ִעים  ַאְרּבָ ָהר  ּבָ ה  מׁשֶ ַוְיִהי  ְוגו'  ֶהָעָנן  תֹוְך  ּבְ ה  מׁשֶ
ָלא  ּכָ ִעים ָלְיָלה ְוָיִכיל ְלִאְסּתַ ל. ְוַאְרּבָ ּכַ ה ְדִאְסּתַ ּמֶ  ּבַ

יִקים   .145 ּדִ ַהּצַ מֹות  ִנׁשְ ׁשֹות  ִמְתַלּבְ ֶזה  מֹו  ּכְ
ל אֹותֹו ָהעֹוָלם,  מֹו ׁשֶ ְלבּוׁש ּכְ אֹותֹו ָהעֹוָלם ּבִ ּבְ
מֹו ֶזה, ְועֹוְמִדים  ּכְ ְלבּוׁש  ּבִ א  ִיְתַנֵהג ֶאּלָ ּלֹא  ׁשֶ

י אֹוָתּה ֶאֶרץ ַהַחיִּ ִאיר ּבְ אֹור ַהּמֵ ל ּבָ ּכֵ ם.  ְלִהְסּתַ
ּלֹא  ׁשֶ ָסבּור  ָהָיה  ׁשֶ ים,  ַהַחיִּ ֶאֶרץ  ּבְ ָיּה  ָיּה  ְוֶזהּו 
ּום   לּות, ִמׁשּ ּכְ ה ְלאֹותֹו אֹור ּוְלאֹוָתּה ִהְסּתַ ִיְזּכֶ
ֹוֵפַע ַמְפִסיק אֹותֹו ְולֹא הֹוִליד. לֹא  ָהר ַהׁשּ ַהּנָ ׁשֶ

עֹוד   ָאָדם  יט  מֹו    -ַאּבִ ּכְ ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ֶזה 
ֵאר. ְתּבָ ּנִ  ׁשֶ

  

ַההּוא  .145 יַקָיא ּבְ ַצּדִ ַמְתהֹון ּדְ ין ִנׁשְ ׁשִ ַגְווָנא ָדא ִמְתַלּבְ ּכְ
ִיְתַנֵהג  ָלא  ּדְ ָעְלָמא  ַההּוא  ּדְ ַגְווָנא  ּכְ א  ְלבּוׁשָ ּבִ ָעְלָמא 
ְנהֹוָרא  ָלא ּבִ ּכָ ַגְווָנא ָדא ְוָקְייֵמי ְלִאְסּתַ א ּכְ ְלבּוׁשָ א ּבִ ֶאּלָ

ים. ְוֶזה ַההּוא ֶאֶרץ ַהַחּיִ ָנִהיר ּבְ ים. ּדְ ֶאֶרץ ַהַחּיִ ּו ָיּה ָיּה ּבְ
ּוְלַההּוא  ְנהֹוָרא  ְלַההּוא  י  ִיְזּכֵ ָלא  ּדְ ָסִביר  ֲהָוה  ּדְ
ִסיק ֵליּה ְוָלא אֹוִליד.   ָנִגיד ּפָ ַנֲהָרא ּדְ ִגין ּדְ לּוָתא ּבְ ּכְ ִאְסּתַ
ָמר. ִאּתְ ָמה ּדְ א ָאָדם ַקְדָמָאה ּכְ יט ָאָדם עֹוד ּדָ  לא ַאּבִ

ה?   .146 ָלּמָ ֶזה  י ְוָכל  ּכִ ִביא,  ַהּנָ לֹו  ָאַמר  י  ּכִ
ה   עֹוָלם ַהזֶּה, ְולֹא ִתְחיֶה    -ֵמת ַאּתָ ָלעֹוָלם    -ּבָ

ּלֹא ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ א.  ִנים  [ָהָיה] ַהּבָ ּבָ מֹוִליד 
אֹותֹו  ים  ְמָגְרׁשִ ּנּו,  ִמּמֶ יֹּוֵצא  ׁשֶ ּכְ ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ

ָאַמְרנּו, ְולֹא ׁשֹוֶרה ִלְראֹות בְּ  ֶ ל ַמה ׁשּ אֹותֹו ִמּכָ
ִאיר  ַהּמֵ [ָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן ִלְׁשָאר ָהַעִּמים  אֹור 

ָהְיָתה לֹו ְזכּות  ּוְׁשָאר ְּבֵני ָהָאָדם] . ּוָמה ִחְזִקיָּה ׁשֶ
ן ִמי  ּכֵ ל ׁשֶ ְך, ּכָ יק ְוָחִסיד ּכָ אי ַצּדִ ָאבֹות ְוהוא ַזּכַ

ֵאין לֹו ְזכּות ָאבֹות ְוחֹוֵטא ִלְפֵני ִרּבֹונֹו.   ׁשֶ

  

ֵמת   .146 י  ּכִ ְנִביָאה  ֵליּה  ָאַמר  ּדְ ִגין  ּבְ ה.  ָלּמָ ָדא  ְוָכל 
ִגין.  ּבְ ָעְלָמא.  ְלַההּוא  ִתְחֶיה  ְוָלא  ָעְלָמא  ַהאי  ּבְ ה  ַאּתָ

ָלא ּדְ ָמאן  ָנִפיק  (הוה) ּדְ ד  ּכַ ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ִנין  ּבְ אֹוִליד 
ְרָיא ְלמֶ  ֲאָמָרן. ְוָלא ׁשַ יּה ְמַתְרִכין ֵליּה ִמָכל ַמה ּדְ חֵמי ִמּנֵ

ָנִהיר ּדְ ְנהֹוָרא  ַההּוא  בני   ּבְ ושאר  עמא  שאר  שכן  וכל  שכן  (כל 

ָאה  נשא) ַזּכָ ְוִאיהּו  ְזכּות ָאבֹות  ֵליּה  ֲהָוה  ּדְ ה  ִחְזִקּיָ ּוַמה   .
ֵלית ֵליּה ְזכּות ָאבֹות   ן ַמאן ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ ְך. ּכָ יק ַוֲחִסיָדא ּכָ ַצּדִ

י ָמאֵריּה.   ְוָחֵטי ַקּמֵ
ַהזֶּ  .147 בּוׁש  הּואַהּלְ ָאַמְרנּו  ׁשֶ ַמה  [ֵהם] ה 

ָנן  ַרּבָ ל  ׁשֶ ָחלּוק  ַהֲחֵבִרים,  ָאְמרּו  ֶ ׁשּ
ֵרי ֶחְלָקם   אֹותֹו ָהעֹוָלם. ַאׁשְ ים ּבֹו ּבְ ׁשִ ְתַלּבְ ּמִ ׁשֶ
הּוא   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלֶהם  ַנז  ּגָ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ
ֲעֵליֶהם  א,  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ְוִעּדּוִנים  טֹובֹות  ה  ּמָ ּכַ

תוּ  ֱאלִֹהים   (ישעיה סד) בּכָ ָרָאָתה  לֹא  ַעִין 
ה לֹו.  ה ִלְמַחּכֵ  זּוָלְתָך ַיֲעׂשֶ

  

ִאיהוּ  .147 ָקֲאָמָרן  ּדְ א  ְלבּוׁשָ ָאְמרּו  (אנון) ַהאי  ּדְ ַמה 
ָעְלָמא.   ַההּוא  ּבְ ִאְתְלִביׁשּו  ּדְ ָנן  ַרּבָ ּדְ ֲחלּוָקא  ַחְבַרָייא 

ָגִניז יא ּדְ יַקּיָ ַצּדִ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּדְ ִריְך הּוא    ַזּכָ א ּבְ לֹון קּוְדׁשָ
ֲעַלְייהּו  ָעְלָמא,  ְלַההּוא  ְוִעידּוִנין  ָטִבין  ה  ּמָ ּכַ

ִתיב, ה  (ישעיה סד) ּכְ ַיֲעׂשֶ זּוָלֶתָך  ֱאלִהים  ָרָאָתה  לא  ַעִין 
ה לֹו:   ִלְמַחּכֵ

ַעל  .148 ַמִים  ּבּול  ַהּמַ ֶאת  ֵמִביא  ִהְנִני  ַוֲאִני 
ַתח, י ְיהּוָדה ּפָ ה ֵמי   מדבר כ)(ב ָהָאֶרץ. ַרּבִ ֵהּמָ

ֵדׁש   ּקָ ָרֵאל ֶאת ה' ַויִּ ר ָרבּו ְבֵני ִיׂשְ ְמִריָבה ֲאׁשֶ
ָרֵאל ֶאת  ם. ְוִכי ְבָמקֹום ַאֵחר לֹא ָרבּו ְבֵני ִיׂשְ ּבָ
ְמִריָבה,  ֵמי  ה  ֵהּמָ ָאַמר  ׁשֶ אן  ּכָ ֹוֶנה  ׁשּ ַמה  ה'? 
ָהיּו  לּו  ַהּלָ ִריָבה  ַהּמְ ֵמי  א  ֶאּלָ ֲאֵחִרים?  ְולֹא 

נָּ  אי ׁשֶ ין ְלִהְתַחזֵּק.  ַוּדַ ְתנּו ּכַֹח ְוחֶֹזק ְלַבֲעֵלי ַהּדִ
יֵׁש   ְמִריִרים.  ּוַמִים  ְמתּוִקים  ַמִים  יֵּׁש  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

  

י  .148 ּבּול ַמִים ַעל ָהָאֶרץ. ַרּבִ ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת ַהּמַ
ַתח ּפָ כ) ְיהּוָדה  ֵני   (במדבר  ּבְ ָרבּו  ר  ֲאׁשֶ ְמִריָבה  ֵמי  ה  ֵהּמָ

ָרֵאל ֶאת ְיָי וַ  ֲאַתר ָאֳחָרא לֹא ָרבּו ִיׂשְ ם. ְוִכי ּבְ ֵדׁש ּבָ ּקָ ּיִ
ֵמי   ה  ֵהּמָ ָקָאַמר  ּדְ ָנא ָהָכא  ׁשְ ְיָי. ַמאי  ָרֵאל ֶאת  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
אי   ַוּדַ ֲהוּו  ְמִריָבה  ֵמי  י  ַהּנֵ א  ֶאּלָ ָאֳחָרִנין.  ְוָלא  ְמִריָבה 
ְקָפא.  ְלִאְתּתַ ִדיָנא  ּדְ ְלָמאֵריהֹון  ְותּוְקָפא  ֵחיָלא  ָיֲהבּו  ּדְ
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לֹום   ׁשָ ֵמי  יֵׁש  ֲעכּוִרים.  ַמִים  ְויֵׁש  ְצלּוִלים  ַמִים 
ר ָרבּו  ה ֵמי ְמִריָבה ֲאׁשֶ ּוֵמי ְקָטָטה. ְוַעל ֶזה, ֵהּמָ

הִ  ָרֵאל ֶאת ה', ׁשֶ יכּו ֲעֵליֶהם ֶאת ִמי  ְבֵני ִיׂשְ ְמׁשִ
ֵדׁש   ּקָ ַויִּ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  בֹו.  ְוִנְטְמאּו  ָצִריְך  ּלֹא  ׁשֶ

ם.   ּבָ

ַמִיין בְּ  ִאית  ְמִריָרן.  ַמִיין  ְוִאית  ְמתּוִקין  ַמִיין  ִאית  ּדְ ִגין 
ַמִיין   ְוִאית  ָלם  ׁשְ ַמִיין  ִאית  ֲעִכיָרן.  ַמִיין  ְוִאית  ְצִליָלן 
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ר ָרבּו ּבְ ה ֵמי ְמִריָבה ֲאׁשֶ א ֵהּמָ ְקָטטּו. ְוַעל ּדָ

אִ  ָלא  ּדְ ְלַמאן  ֲעַלְייהּו  יכּו  ַאְמׁשִ ּדְ ְיָי,  ְצְטִריְך  ֶאת 
ם.  ֵדׁש ּבָ ּקָ יּה ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּיִ ִאיבּו ּבֵ  ְוִאְסּתְ

זֶּה   .149 ַמה  ְך,  ּכָ ִאם  ִחְזִקיָּה,  י  ַרּבִ לֹו  ָאַמר 
ָבר  א ַהּדָ ְדׁשּו! ֶאּלָ ּקָ ֵדׁש? ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות ַויִּ ּקָ ַויִּ

ֵדׁש   ּקָ ְבָיכ  -ָעָלה. ַויִּ ּלֹא ָצִריְך. ּכִ ם ִמי ׁשֶ ֹול  ִנְפּגַ
אן.   ּכָ ַבח  ְלׁשֶ ֵאינֹו  ֵדׁש  ּקָ ַויִּ ָבָנה.  ַהּלְ ָמה  ְפּגְ ּנִ ׁשֶ
ַאְרנּו,  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּבּול,  ַהּמַ ֵמִביא ֶאת  ִהְנִני  ַוֲאִני 
ֵהם ִנְטְמאּו בֹו. מֹו ׁשֶ ִחית ֲעֵליֶהם ּכְ  ְלָהִביא ַמׁשְ

  

ּקָ  .149 ֵדׁש ַוּיִ ּקָ י ִחְזִקָיה ִאי ָהִכי ַמאי ַוּיִ ֵדׁשּו  ָאַמר ֵליּה ַרּבִ
ִגים ַמאן  ֵדׁש ִאְתּפְ ּקָ ִליַקת. ַוּיִ ה ִאְסּתְ א ִמּלָ ֵעי ֵליּה. ֶאּלָ ִמּבָ
ׁש   ּדֵ ּקָ ַוּיִ ִסיֲהָרא.  ֵגיַמת  ִאְתּפְ ּדְ ְבָיכֹול  ּכִ ִאְצְטִריְך.  ָלא  ּדְ
ּבּול   ְבָחא ִאיהּו ָהָכא. ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת ַהּמַ ָלאו ְלׁשִ

אֹוִקיְמָנא ְלַאְייָתאָ  ָמה ּדְ ָמה ְדִאּנּון ּכְ ָלא ֲעַלְייהּו ּכְ ה ְמַחּבְ
יּה.  ָאבּו ּבֵ  ִאְסּתְ

ּלֹא  .150 ׁשֶ ִעים  ָלְרׁשָ אֹוי  יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ַעל   הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ָלׁשּוב  רֹוִצים 
ָאָדם   ׁשֶ ּכְ עֹוָלם ַהזֶּה. ׁשֶ ֵהם ּבָ עֹוד ׁשֶ ֲחָטֵאיֶהם ּבְ
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶחְטאֹו,  ַעל  ּוִמְתַנֵחם  ב  ׁשָ

בַּ  ֲחִזיִקים  ּמַ ׁשֶ אֹוָתם  ְוָכל  לֹו,  ֲחָטֵאיֶהם מֹוֵחל 
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ָלׁשּוב  ָרצּו  ְולֹא 

ךְ  [ֲחָטִאים] ַעל ּכָ ַאַחר  לּו   [ִיֹּפל] ֲחָטֵאיֶהם,  ִיּפְ
ם ְלעֹוָלִמים. ָ יִהּנֹם ְולֹא ַיֲעלּו ִמׁשּ  ַלּגֵ

  

ָעאן   .150 ּבָ ָלא  ּדְ יַעָיא  ִ ְלַרׁשּ לֹון  ַווי  יֹוֵסי  י  ַרּבִ ָאַמר 
עֹוד   ּבְ חֹוֵביהֹון  ַעל  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ י  ַקּמֵ ְלֲאָתָבא 
ַעל   ְוִאְתֶנָחם  ָאִתיב  ָנׁש  ר  ּבַ ַכד  ּדְ ָעְלָמא.  ַהאי  ּבְ ִאּנּון  ּדְ
ִאּנּון  ְוָכל  ֵליּה.  ָמִחיל  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ חֹובֹוי. 

א  ּדְ  קּוְדׁשָ י  ַקּמֵ ְלֲאָתָבא  עּו  ּבָ ְוָלא  חֹוַבְייהּו  ּבְ ְקִפין  ִמְתּתַ
ַעל הּוא  ִריְך  ְלָבַתר (חובוי) ּבְ לּו  (ינפול) חֹוֵביהֹון.  ִיְנּפְ

ן ְלָעְלִמין. ּמָ יִהּנֹם ְוָלא ִיְסקּון ֵליּה ִמּתַ  ְלּגֵ
ל  .151 ּכָ ם  ִלּבָ קּו ֶאת  ִחזְּ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ְרֵאה,  ּבֹא 

ּדוֹ  ֶחְטָאם  אֹוָתם  ְלַהְראֹות  ְוָרצּו  ֹנַח  ל  ׁשֶ רֹו 
ין   רּוְך הּוא ֲעֵליֶהם ַהּדִ דֹוׁש ּבָ ָגלּוי, ֵהִביא ַהּקָ ּבְ
חֹוֵטא  ׁשֶ י ִיְצָחק, ֲאִפּלּו ּכְ ֶון. ָאַמר ַרּבִ אֹותֹו ַהּגָ ּבְ
רּוְך הּוא ַרֲחָמן. ְוִאם   דֹוׁש ּבָ ר, ַהּקָ ִנְסּתָ ָאָדם ּבְ

ְמַכסֶּ  ֵאָליו,  ָהָאָדם  ן  ּבֶ ב  לֹו  ׁשָ ּומֹוֵחל  ָעָליו  ה 
ְלֵעיֵני  ה אֹותֹו  ְמַגּלֶ ְוִאם לֹא, הּוא  לֹו.  ר  ּוְמַוּתֵ

ִין ָלנּו? ִמּסֹוָטה.   כֹל. ִמּנַ

  

נַֹח   .151 ָרא ּדְ ל ִאּנּון ּדָ ְייהּו ּכָ ַאְתִקיפּו ִלּבַ ִגין ּדְ א ֲחֵזי, ּבְ ּתָ
ִר  א ּבְ ְלָיא. קּוְדׁשָ ִאְתּגַ יְך הּוא ּוָבעּו ְלַאֲחָזָאה חֹוַבְייהּו ּבְ

ִיְצָחק   י  ַרּבִ ָאַמר  ַגְווָנא.  ַההּוא  ּבְ ֲעַלְייהּו  ִדיָנא  ַאְייֵתי 
ִריְך הּוא  א ּבְ ְסָיא קּוְדׁשָ ר ָנׁש ְבִאְתּכַ ד ָחֵטי ּבַ ְוֲאִפיּלּו ּכַ
ֵליּה  ּוָמִחיל  ֲעֵליּה  ָחֵפי  יּה  ְלַגּבֵ ָנׁש  ר  ּבַ ב  ּתָ ְוִאי  ַרֲחָמן. 

ֵלי לֵ  ִביק ֵליּה. ְוִאי ָלא, ּגָ א. ְמָנָלן ִמּסֹוָטה. ְוׁשָ  יּה ְלֵעיֵני כֹּלָ

ֵמָהָאֶרץ  .152 לּו  ַהּלָ ִעים  ָהְרׁשָ ִנְמחּו  ם  ּגַ ְוָכְך 
ַמִים,   יֹוְצִאים  ָהיּו  ׁשֶ א  ֶאּלָ ִנְמחּו?  ְוֵאיְך  ָגלּוי.  ּבְ
ּוַמֲעִביִרים  ְועֹוִלים  הֹום,  ֵמַהּתְ רֹוְתִחים  ְוָהיּו 

ָהֳעַבר ֵמהֶ  ׁשֶ ְוֵכיָון   - ם ָהעֹור  ֵמֶהם ֶאת עֹוָרם. 
ֲעָצמֹות   ּבָ א  ֶאּלָ ֲארּו  ִנׁשְ ְולֹא  ר,  ׂשָ ַהּבָ ם  ּגַ ְך  ּכָ
חּו  ּמָ ַויִּ תּוב  ּכָ ֶ ׁשּ ַמה  ֶאת  ְלַקיֵּם  ְלַבד,  ּבִ ֶהם  ּלָ ׁשֶ
ִמן ָהָאֶרץ. ְוָכל אֹוָתם ָהֲעָצמֹות ִנְפְרדּו זֹו ִמזֹּו  
ֶאָחד, ּוֵמַהּכֹל ָהָעְברּו ֵמָהעֹוָלם.   ֲארּו ּכְ ְולֹא ִנׁשְ

יִ  י  זֶּה  ַרּבִ ַמה  ָהָאֶרץ,  ִמן  חּו  ּמָ ַויִּ ָאַמר,  ְצָחק 
אן  ים. ִמּכָ חּו ֵמֶאֶרץ ַחיִּ ּנֱֶאַמר ִיּמָ מֹו ׁשֶ חּו? ּכְ ּמָ ַויִּ

  

ֵמַאְרָעא   .152 יַבָיא  ַחּיָ ין  ִאּלֵ ִאְתְמחּון  ָנֵמי  ְוָהִכי 
ִאְתגַּ  ְוֲהוּו ּבְ ַמָייא  ָנְפֵקי  ֲהוּו  ּדְ א  ֶאּלָ ִאְתְמחּון.  ְוֵהיְך  ְלָיא. 

ְוֵכיָון  ָכא.  ְייהּו ָמׁשְ ִמּנַ ְוַאֲעַבר  ְוָסְלֵקי  הֹוָמא  ְרִתיָחן ִמן ּתְ
ָארּו   ּתְ ָרא ְוָלא ִאׁשְ ׂשְ ָכא ָהִכי ָנֵמי ּבִ ְייהּו ָמׁשְ ַאֲעַבר ִמּנַ ּדְ

ְלַקְייָמא ְלחֹוד.  ַגְרַמְייהּו  ּבְ א  ִמן   ֶאּלָ חּו  ּמָ ַוּיִ ִדְכִתיב 
ְוָלא   א  ּדָ ִמן  א  ּדָ ְרָדן  ִאְתּפָ ְרֵמי  ּגַ ִאּנּון  ְוָכל  ָהָאֶרץ. 
י ִיְצָחק   ֲחָדא. ּוִמּכָֹלא ִאְתֲעָברּו ֵמָעְלָמא. ַרּבִ ֲארּו ּכְ ּתָ ִאׁשְ
חּו  ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ִיּמָ חּו, ּכְ ּמָ חּו ִמן ָהָאֶרץ, ַמאי ַוּיִ ּמָ ָאַמר ַוּיִ
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ְולֹא  ְלעֹוָלִמים  ִחיָּה  ּתְ ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ָלַמְדנּו, 
ִדין.   ָיקּומּו ּבְ

ַחיִּ  ֶפר  ְלָעְלִמין ִמּסֵ ה  ִחּיָ ּתְ ֵלית לֹון  ּדְ אן אֹוִליְפָנא  ִמּכָ ים. 
ִדיָנא.   ְוָלא ְיקּומּון ּבְ

י   .153 ַרּבִ ָאַמר  ְך.  ִאּתָ ִריִתי  ּבְ ֶאת  ַוֲהִקֹמִתי 
ִקיּּום  ּכְ ְלַמְעָלה  ִרית  ַהּבְ ִקיּּום  אן  ִמּכָ ֶאְלָעָזר, 
ְוָאַמר   ְך.  תּוב ִאּתָ ּכָ ׁשֶ ָמע  ה, ַמׁשְ ְלַמּטָ ִרית  ַהּבְ

יִקים  ַר  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ָלַמְדנּו,  אן  ִמּכָ ֶאְלָעָזר,  י  ּבִ
ה.  עֹוָלם, ִמְתַקיֵּם ָהעֹוָלם ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ  ּבָ

  
ֶאְלָעָזר   .153 י  ַרּבִ ָאַמר  ְך.  ִאּתָ ִריִתי  ּבְ ֶאת  ַוֲהִקימֹוִתי 

א.   ְבִרית ְלַתּתָ ִקיּוָמא ּדִ ְבִרית ְלֵעיָלא ּכְ ֵמָהָכא ִקּיּוָמא ּדִ
ַמע אן אֹוִליְפָנא   ַמׁשְ י ֶאְלָעָזר ִמּכָ ְך. ְוָאַמר ַרּבִ ְכִתיב ִאּתָ ּדִ

א.  ים ָעְלָמא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ָעְלָמא ִאְתְקּיַ ִאין ִאּנּון ּבְ ַכד ַזּכָ  ּדְ
הּוא,   .154 ר  ִנְסּתָ ָבר  ּדָ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 

ְמַקּנֵא   הּוא  ׁשֶ ּכְ ֵקָבה  ַלּנְ ַהזָָּכר  ִהְתעֹוְררּות  ׁשֶ ּכְ
עֹוָלם,    ָלהּ  יק יֵׁש ּבָ ּדִ ּצַ ׁשֶ ָבר, ּכְ ּבֹא ְרֵאה סֹוד ַהּדָ

ּתֹוְקקּוָתּה ּבֹו.   ּנּו ְוִהׁשְ ִכיָנה לֹא ָזָזה ִמּמֶ ְ ִמיָּד ַהׁשּ
ַאֲהָבה  ּבְ ֵאֶליָה  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ּתֹוְקקּות  ִהׁשְ ְוָאז 
ְמַקּנֵא   הּוא  ׁשֶ ּכְ ִלְנֵקָבתֹו  ַהזָָּכר  ּתֹוְקקּות  ִהׁשְ ּכְ

ֶזה, ְוַעל  ְך.    ָלּה.  ִאּתָ ִריִתי  ּבְ ֶאת  ַוֲהִקֹמִתי 
מֹו   ּכְ ְגָלְלָך.  ּבִ ִמְתעֹוֶרֶרת  ּתֹוְקקּות  ַהִהׁשְ

ִריִתי ָאִקים ֶאת ִיְצָחק. (בראשית יז) ֶזה  ְוֶאת ּבְ

  

ד ִאְתֲערּוָתא  .154 ה ָסִתים ִאיהּו. ּכַ ְמעֹון ִמּלָ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ד ִאיהּו ְמַקנֵּ  י נּוְקָבא ּכַ א ֲחֵזי, ָרָזא  ִדְדכּוָרא ְלַגּבֵ י ָלּה. ּתָ

ָלא  א  ִכיְנּתָ ׁשְ ד  ִמּיָ ָעְלָמא  ּבְ ִאיהּו  יָקא  ַצּדִ ד  ּכַ ה  ְדִמּלָ
א   יאּוְבּתָ ֵדין ּתִ יּה. ּכְ יָלּה ּבֵ א ּדִ יּה ְוִתיאּוְבּתָ ִאְתֲעִדיַאת ִמּנֵ
א ִדְדכּוָרא ְלנּוְקֵביּה   ִתיאּוְבּתָ ְרִחימּו ּכְ ּה ּבִ ִדְלֵעיָלא ְלַגּבָ

ד ִאיהּו ְמ  ְך. ּכַ ִריִתי ִאּתָ א ַוֲהִקימֹוִתי ֶאת ּבְ י ָלּה. ְוַעל ּדָ ַקּנִ
ָדא ַגְווָנא  ּכְ ִגיָנְך.  ּבְ א  יאּוְבּתָ ּתִ יז) ִאְתַער  ְוֶאת   (בראשית 

ִריִתי ָאִקים ֶאת ִיְצָחק.   ּבְ
ִלְהיֹות אֹות  .155 ְך,  ִאּתָ ִריְך  ּבְ ַוֲהִקֹמִתי ֶאת 

ָבה.  ַהּתֵ ֶאל  ּוָבאָת  ְך  ּכָ ְוַאַחר  עֹוָלם,  ּבָ ִריִתי  ּבְ
יק ַצּדִ ֵאינֹו  ִאְלָמֵלא  ֵנס  [ְּבִרית] ׁשֶ ִיּכָ לֹא   ,

יק.  ָבה, ַרק ַצּדִ ר ַלּתֵ ֲהֵרי לֹא ִמְתַחּבֵ ָבה. ׁשֶ ַלּתֵ
ָבה, ַוֲהֵרי ֶזה  ֵאר.ְוָלֵכן ּוָבאָת ֶאל ַהּתֵ  ִנְתּבָ

  

ִריִתי  .155 ּבְ ָאת  ְלֶמֱהֵוי  ְך  ִאּתָ ִריִתי  ּבְ ֶאת  ַוֲהִקימֹוִתי 
ִאְלָמֵלא ָלאו ִאיהּו  ָבה, ּדְ ָעְלָמא. ּוְלָבַתר ּוָבאָת ֶאל ַהּתֵ ּבְ

יק ר  (ברית) ַצּדִ ִאְתַחּבַ ָלא  ָהא  ּדְ ְלֵתיבּוָתא  ֵייעּול  ָלא 
ְוָהא   ָבה  ַהּתֵ ֶאל  ּוָבאָת  ָכְך  ּוְבִגיֵני  יק,  ַצּדִ ר  ּבַ ָבה  ַלּתֵ

ָמר.  ִאּתְ
ֵני ָאָדם  .156 ּבְ ָכל ְזַמן ׁשֶ י ֶאְלָעָזר, ּבְ ָאַמר ַרּבִ

ַעם   ֵאין  אֹוָתּה,  ַיַעְזבּו  ְולֹא  זֹו  ְבִרית  ּבִ יֶֶאְחזּו 
יּּוְכלּו ְלָהַרע ָלֶהם. ְוֹנַח ֶהֱחִזיק   עֹוָלם ׁשֶ ְוָלׁשֹון ּבָ
אֹותֹו  ַמר  ׁשָ ְוָלֵכן  אֹוָתּה,  ַמר  ְוׁשָ זֹו  ְבִרית  ּבִ

דֹוׁש   רּוְך הּואַהּקָ ֵני דֹורֹו  [ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו] ּבָ . ְוָכל ּבְ
דֹוׁש   ְמרּו אֹוָתּה, ְוָלֵכן ֶהֱעִביר אֹוָתם ַהּקָ לֹא ׁשָ
אֹותֹו ֵחְטא  רּוְך הּוא ֵמָהעֹוָלם. ַוֲהֵרי ֶנֱאַמר, ּבְ ּבָ

ֵהם ָחְטאּו   ׁש ׁשֶ אֹותֹו ָגֶון ִנְמחּו ֵמָהעֹוָלם.   -ַמּמָ  ּבְ

  

י ֶאְלעָ  .156 א ִיְתַאֲחדּון ָאַמר ַרּבִ ְבֵני ָנׁשָ ָכל ִזְמָנא ּדִ ָזר ּבְ
ָעְלָמא  ן ּבְ קּון ֵליּה, ֵלית ַעם ְוִליׁשָ ּבְ א, ְוָלא ִיׁשְ ְבִרית ּדָ ּבִ
ְוָנַטר  א  ּדָ ְבִרית  ּבִ ַאְתִקיף  ְונַֹח  לֹון.  א  ְלַאְבָאׁשָ ֵייכּול  ּדְ

ִריְך הּוא ָנַטר ֵליהּ  א ּבְ ִגיֵני ָכְך קּוְדׁשָ .  יה)(וכל דיל ֵליּה, ּבְ
ִריְך   ּבְ א  ְך קּוְדׁשָ ִגין ּכָ ּבְ ִני ָדֵריּה ָלא ָנְטרּו ֵליּה,  ּבְ ְוָכל 
חֹוָבא   ַההּוא  ּבְ ָמר  ִאּתְ ְוָהא  ֵמָעְלָמא.  לֹון  ַאֲעַבר  הּוא 

ַההּוא ַגְווָנא ִאְתְמחּון ֵמָעְלָמא. ִאּנּון ָחאבּו ּבְ ׁש ּדְ  ַמּמָ
י   .157 י ְיהּוָדה ָהָיה ָמצּוי ִלְפֵני ַרּבִ ְמעֹון, ַרּבִ ׁשִ

תּוב ּכָ ׁשֶ ַהזֶּה  סּוק  ּפָ ּבַ עֹוְסִקים  א -(מלכים ְוָהיּו 
זֶּה   יח) ַמה  ֶהָהרּוס.  ה'  ח  ִמְזּבַ ֶאת  א  ַוְיַרּפֵ

ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֵאִליָּהּו  יֵמי  ּבִ ְרֵאה,  ּבֹא  א?.  ַוְיַרּפֵ
ִרית  רּוְך הּוא ְוָעְזבּו ֶאת ּבְ דֹוׁש ּבָ ָעְזבּו ֶאת ַהּקָ

ֶהם. ּלָ ׁשֶ יָלה  ָעְזבּו   ַהּמִ ׁשֶ ּוְרֵאה  ֵאִליָּהּו  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ
ֵמֶהם  ְוֶהֱעִבירּו  ַהזֹּו  ִמיָלה  ִרית  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ

ִרית ַהזֹּו.  ֶאת ַהּבְ

  

ְמעֹון, ְוֲהוּו  .157 י ׁשִ ַרּבִ יּה ּדְ ִכיַח ַקּמֵ י ְיהּוָדה ֲהָוה ׁשְ ַרּבִ
ְכִתיב, ַהאי ְקָרא ּדִ א   (מלכים א יח) ָעְסֵקי ּבְ ח ַוְיַרּפֵ ֶאת ִמְזּבַ

ָרֵאל  הּו, ִיׂשְ יֵמי ֵאִלּיָ א ֲחֵזי, ּבִ א. ּתָ ה' ֶהָהרּוס. ַמאי ַוְיַרּפֵ
ִרית  ּבְ ְבקּו  ְוׁשָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ ֵליּה  ְבקּו  ׁשָ ְלהּו  ּכֻ
ֵני   ְבקּו ּבְ הּו ְוָחָמא ְדָקא ׁשָ ד ֲאָתא ֵאִלּיָ יָמא ִדְלהֹון. ּכַ ַקּיָ

ִרית ַקיָּ  ָרֵאל ַהאי ּבְ ִרית.ִיׂשְ ְייהּו ַהאי ּבְ  יָמא ְוַאֲעָברּו ִמּנַ
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ָבר   .158 ן ּדָ א ְלַתּקֵ ְך ֵאִליָּהּו, ּבָ ָרָאה ּכָ יָון ׁשֶ ּכֵ
ָבר ִלְמקֹומֹו   ִהְקִריב ּדָ יָון ׁשֶ ְמקֹומֹו. ּכֵ ַהּכֹל   -ּבִ

ה'   ח  ִמְזּבַ ֶאת  א  ַוְיַרּפֵ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  א.  ִהְתַרּפֵ
יָלה ִרית ַהּמִ ָּבא ְלַתֵּקן ִמְזַּבח ה' [ׁשֶ  ֶהָהרּוס. זֹו ּבְ
עֹוָלם.  ֶהָהרּוס ְּבִרית ַהִּמיָלה] ּבָ ֶעְזָבה  ּנֶ ׁשֶ

ֵרה ֲאָבִנים   (שם) ְוָכתּוב ים ֶעׂשְ ּתֵ ח ֵאִליָּהּו ׁשְ ּקַ ַויִּ
ח   ל ִמְזּבַ ְבֵטי ְבֵני ַיֲעקֹב. ֶזהּו ִתּקּון ׁשֶ ר ׁשִ ִמְסּפַ ּכְ

 ה'.

  

ֲאָתא   .158 ָכְך  הּו  ֵאִלּיָ ָחָמא  ּדְ יָון  ה ּכֵ ִמּלָ ְלַאְתָקָנא 
א.   ּכֹּלָ ֵסי  ִאּתְ יּה  ְלדּוְכּתֵ ה  ִמּלָ ָקִריב  ּדְ יָון  ּכֵ יּה.  ְלדּוְכּתֵ
א   ּדָ ֶהָהרּוס.  ְיָי  ח  ִמְזּבַ ֶאת  א  ַוְיַרּפֵ ִדְכִתיב  הּוא  ֲהָדא 

יָמא ַקּיָ ִרית  ברית   ּבְ ההרוס  יי  מזבח  לאתקנא  דאתא  ל''ג  (ד''א 

ּוְכִת  קיימא) ֵמָעְלָמא.  ִביק  ׁשָ ֲהָוה  יח) יב,ּדְ א  ח   (מלכים  ּקַ ַוּיִ
ֵני ַיֲעקֹב.   ְבֵטי ּבְ ר ׁשִ ֵרה ֲאָבִנים ְלִמְסּפַ ים ֶעׂשְ ּתֵ הּו ׁשְ ֵאִלּיָ

ח ְיָי. ִמְזּבַ ּקּוָנא ּדְ א הּוא ּתִ  ּדָ
ָרֵאל  .159 ר ָהָיה ְדַבר ה' ֵאָליו ֵלאֹמר ִיׂשְ ֲאׁשֶ

ָרֵאל?  ִיׂשְ אן  ּכָ ר  ִנְזּכַ ַעם  ַהּטַ ָמה  ֶמָך.  ׁשְ ִיְהיֶה 
ָראֵ  ִיׂשְ אי  ַוּדַ א  אי  ֶאּלָ ַוּדַ ֶמָך  ׁשְ ִיְהיֶה  ל 

ִרית   ּבְ ֶאת  יב  ּוְלָהׁשִ ְלַמְעָלה  ְלִהְתַעּלֹות 
תּוב ּכָ ׁשֶ ְוַהְינּו  ִלְמקֹוָמּה.  יָלה  י  (שם יט) ַהּמִ ּכִ

ֶאת  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְבִריְתָך  ָעְזבּו 
חֶֹתיָך ָהָרסּו.  ִמְזּבְ

  

ַבר ְיָי ֵאָליו ֵלא .159 ר ָהָיה ּדְ ֶמָך. ֲאׁשֶ ָרֵאל ִיְהֶיה ׁשְ מֹר ִיׂשְ
ָרֵאל  ִיׂשְ אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ָהָכא  ר  ִאְדּכַ ַטְעָמא  ַמאי 
ִרית  ּבְ ְוְלֲאָתָבא  ְלֵעיָלא  ָקא  ּלָ ְלִאְסּתַ אי  ַוּדַ ֶמָך  ׁשְ ִיְהֶיה 
ִני  ּבְ ִריְתָך  ּבְ ָעְזבּו  י  ּכִ ְכִתיב  ּדִ ְוַהְינּו  ְלַאְתֵריּה.  יָמא  ַקּיָ

ָרֵאל. ּובְ  חֹוֶתיָך ָהָרסּו. ִיׂשְ ְך ֶאת ִמְזּבְ  ִגין ּכָ

ְמרּו  .160 ׁשָ ָרֵאל  ׂשְ יִּ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ְרֵאה,  ּבֹא 
ה.   דֹוׁש, ָאז ָעׂשּו ִקיּּום ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ִרית ַהּקָ ּבְ
ִנְמָצא   לֹא  ָאז  ַהזֹּאת,  ִרית  ַהּבְ ֶאת  ָעְזבּו  ּוְכׁשֶ

תּוב ּכָ ה, ׁשֶ ִאם  לג) (ירמיה ִקיּּום ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ
ַמִים ָוָאֶרץ לֹא  לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ
ח ה' ֶהָהרּוס. ְוִכי  א ֶאת ִמְזּבַ י. ְוָלֵכן ַוְיַרּפֵ ְמּתִ ׂשָ
ֲהֵרי ְמַקיֵּם ֶאת אֹותֹו   אי, ׁשֶ ְך ֶזה ַוּדַ זֹו ְרפּוָאה? ּכָ

לּוָיה ּבֹו.  ָהֱאמּוָנה ּתְ  ָמקֹום ׁשֶ

  

ל ִזְמ  .160 א ֲחֵזי, ּכָ א  ּתָ יׁשָ ָרֵאל ָנְטרּו ְקָייָמא ַקּדִ ִיׂשְ ָנא ּדְ
ְלַהאי  ְבֵקי  ׁשָ ְוַכד  א.  ְוַתּתָ ְלֵעיָלא  ִקּיּוָמא  ָעְבֵדי  ֵדין  ּכְ
א   ְוַתּתָ ְלֵעיָלא  ִקּיּום  ַכח  ּתְ ִאׁשְ ָלא  ֵדין  ּכְ ִרית  ּבְ

ְכִתיב, לג) ּדִ ֻחּקֹות   (ירמיה  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ְבִריִתי  לא  ִאם 
ַמִים ָוָאֶרץ לא שָׂ  ְיָי  ׁשָ ח  א ֶאת ִמְזּבַ ַוְיַרּפֵ ְך  י. ּוְבִגין ּכָ ְמּתִ

ים  ָהא ְמַקּיֵ אי ּדְ ֶהָהרּוס. ְוִכי ְרפּוָאה ִאיהּו. ָהִכי הּוא ַוּדַ
יּה.  ְלָיא ּבֵ ְמֵהיְמנּוָתא ּתַ  ְלַההּוא ֲאַתר ּדִ

ּנֵא  .161 ּקִ עה ׁשֶ ׁשָ ְנָחס, ּבְ ְך ּפִ ם ּכָ ּבֹא ְרֵאה, ּגַ
ַהזֹּו  ִרית  ַהּבְ ֶאת  ִהְתִקין  ִזְמִרי,  ה  ְלַמֲעׂשֵ

תּוב ּכָ ְוָלֵכן  ְמקֹוָמּה,  ֹנֵתן  (במדבר כה) ּבִ ִהְנִני 
ָך   ְעּתְ ּדַ ַעל  ַיֲעֶלה  ְוִכי  לֹום.  ׁשָ ִריִתי  ּבְ ֶאת  לֹו 

ְקָטטָ  ֵאיזֹו  ָהָיה?  ְנָחס  ּפִ ּום  ׁשּ ּמִ לֹו ׁשֶ ָהְיָתה  ה 
ָבר  ר ַהּדָ ִנְקׁשָ אן  ּכָ א  ִרית ַהזֹּו? ֶאּלָ ּבְ ּבַ ְלִפְנָחס 
ן   ֶאּתֵ ּוָמה  ִריִתי.  ּבְ לֹו ֶאת  ֹנֵתן  ִהְנִני  ְמקֹומֹו.  ּבִ

לֹום ׁשָ [ְלִהְתַחֵּבר ָּכל ֶאָחד  לֹו? 
ְמקֹוָמּה, ְוַעל ֶזה   ִּבְמקֹומֹו] ִרית ּבִ ר ַהּבְ ְלִהְתַחּבֵ

לֹום, ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת בְּ  לֹום. ּוַמהּו? ׁשָ ִריִתי ׁשָ
ּנּו   ְפַרד ִמּמֶ ּנִ ֶ ר ִעּמֹו. ַמה ׁשּ הּוא ָמקֹום ְלִהְתַחּבֵ ׁשֶ

ֶחְטָאם   ר ּבֹו. ְוַעל ֶזה, הֹוִאיל    -ּבְ ְגָללֹו ִהְתַחּבֵ ּבִ
אן ָוָהְלָאה  ְמקֹומֹו, ִמּכָ ָבר ּבִ  -ְוהּוא ִהְתִקין ַהּדָ

ִרי ּבְ ַאֲחָריו  ּוְלַזְרעֹו  לֹו  עֹוָלם  ְוָהְיָתה  ֻהּנַת  ּכְ ת 
ר ִקּנֵא ֵלאלָֹהיו.  ַחת ֲאׁשֶ  ּתַ

  

י ְלעֹוָבָדא   .161 ְדַקּנֵ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ְנָחס  ּפִ ָהִכי  ֲחֵזי, אּוף  א  ּתָ
ְך   ּכָ ּוְבִגין  ַאְתֵריּה.  ּבְ ִרית  ּבְ ְלַהאי  ַאְתִקין  ְדִזְמִרי 

ִתיב, כה) ּכְ ְוִכי   (במדבר  לֹום.  ׁשָ ִריִתי  ּבְ ֶאת  לֹו  נֹוֵתן  ִהְנִני 
ְנָחס ֲהָוה. ּוַמה ְקָטָטא ֲהָוה ֵליּה  ַסלְ  ְבִגין ּפִ ְך ּדִ ָקא ַדְעּתָ

ה   ִמּלָ ר  ִאְתְקׁשַ ָהָכא  א  ֶאּלָ ִרית.  ּבְ ַהאי  ּבְ ְלִפְנָחס 
לֹו  ן  ֶאּתֵ ּוָמה  ִריִתי.  ּבְ ֶאת  לֹו  נֹוֵתן  ִהְנִני  יּה.  דּוְכּתֵ ּבְ

לֹום בדוכתיה) ׁשָ חד  כל  ִרית  (לאתחברא  ּבְ ָרא  ְלִאְתַחּבְ
ַאְתֵר  ִריִתיּבְ ּבְ ֶאת  לֹו  נֹוֵתן  ִהְנִני  א  ּדָ ְוַעל  .  (שלום) יּה. 

איהו) ּוַמה ָרא  (נ''א  ְלִאְתַחּבְ ַאְתֵריּה  ִאיהּו  ּדְ לֹום  ׁשָ
ִגיֵניּה  ּבְ חֹוַבְייהּו.  ּבְ יּה  ִמּנֵ ַרׁש  ִאְתּפָ ּדְ ַמה  ֲהֵדיּה.  ּבַ
ה   ִמּלָ ַאְתִקין  ְוהּוא  הֹוִאיל  א  ּדָ ְוַעל  יּה.  ּבֵ ר  ִאְתַחּבַ

דּוְכּתֵ  ַאֲחָריו ּבְ ּוְלַזְרעֹו  לֹו  ְוָהְיָתה  ּוְלָהְלָאה  אן  ִמּכָ יּה, 
א ֵלאלָֹהיו ְוגו'.  ר ִקּנֵ ַחת ֲאׁשֶ ת עֹוָלם, ּתַ ֻהּנַ ִרית ּכְ  ּבְ
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עֹוָלם   .162 ָבר ּבָ ְמעֹון, ֵאין ְלָך ּדָ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ֵחְטא   מֹו  ּכְ לֹו  ְמַקּנֵא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִרית,  ֹנֶקֶמת   (ויקרא כו) ַהּבְ ֶחֶרב 
ַלם ֵחְטא ּדֹור  ִרית. ּוֹבא ּוְרֵאה, לֹא ֻהׁשְ ְנַקם ּבְ

ָחְטאּו בְּ  ּום ׁשֶ א ִמׁשּ ּבּול ֶאּלָ ם ַהּמַ ְרּכָ ָחַתת ּדַ ַהׁשְ
ָהיּו חֹוְמִסים ֶזה ֶאת  ב ׁשֶ ַעל ָהָאֶרץ, ְוַאף ַעל ּגַ

ֵלא ָהָאֶרץ ָחָמס ּמָ תּוב ַוּתִ ּכָ [ְוָחָמס ֵמַהֹּכל  ֶזה, ּכַ
ָחָמס ָהָיה, ְוָלֵכן] ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  י  ּכִ ְוָכתּוב   ,

ִלְפֵני   ָהָאֶרץ  ֵחת  ָ ׁשּ ַוּתִ ָמקֹום  ל  ִמּכָ ֵניֶהם.  ִמּפְ
ִחיָתם    ָהֱאלִֹהים. ה.    -ְוִהְנִני ַמׁשְ ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ִמּדָ

ָחָתה. ֵחְטא ַהַהׁשְ ִחיָתם ּבְ  ִהְנִני ַמׁשְ

  

א   .162 קּוְדׁשָ ָעְלָמא ּדְ ה ּבְ ְמעֹון ֵלית ָלְך ִמּלָ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ְדַאּתְ   ָמא  ּכְ ִדְבִרית  חֹוָבא  מֹו  ּכְ ָלּה  י  ַקּנֵ הּוא  ִריְך  ּבְ

נֹוֶק  (ויקרא כו) ָאֵמר, ָלא ֶחֶרב  ֲחֵזי,  א  ְוּתָ ִרית.  ּבְ ְנַקם  ֶמת 
ָחבּו   ּדְ ִגין  ּבְ א  ֶאּלָ טֹוָפָנא,  ּדְ ְדָדָרא  חֹוָבא  ִלים  ּתְ ִאׁשְ

ילוּ  ַחּבִ ֵחי  (דארחייהו) ּבְ ֲהוּו ְמַקּפְ ב ּדְ ַעל ַאְרָעא. ְוַאף ַעל ּגַ
ֵלא ָהָאֶרץ ָחָמס ּמָ ַוּתִ ִדְכִתיב  (וחמס מכלא הוה   ָדא ְלָדא ּכְ

ל  ּוְכִתיב   ובגין כך) ִמּכָ ֵניֶהם.  ִמּפְ ָחָמס  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  י  ּכִ
ִחיָתם  ַמׁשְ ְוִהְנִני  ָהֱאלִֹהים.  ִלְפֵני  ָהָאֶרץ  ֵחת  ָ ׁשּ ַוּתִ ָמקֹום 

לּוָתא.  ַחּבָ חֹוָבא ּדְ ִחיָתם ּבְ ה, ִהְנִני ַמׁשְ ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ  ִמּדָ
ְסָאָתם  .163 ָאה  ִהְתַמּלְ ּלֹא  ׁשֶ אֹוְמִרים  ְויֵׁש 

ֵחְטא הֶ  א ּבְ ָהיּו חֹוְמִסים ֶזה ֶאת ֶזה, ֶאּלָ ָחָמס ׁשֶ
ה  ּמָ ּכַ ְרֵאה  ּבֹא  ִריֹּות  ְוַלּבְ ַמִים  ָ ַלׁשּ ָרִעים  ָהיּו  ׁשֶ
ֵאּלּו  ְפָקִדים ַעל קֹולֹות  ּמֻ ׁשֶ ִמְלַמְעָלה  ים  ְמֻמּנִ
ָעׂשּו  ֶ ׁשּ ַמה  ַעל  ַחְבֵריֶהם  ַעל  ין  ַהּדִ ּמֹוְסִרים  ׁשֶ

ָהָאֶר  ָמְלָאה  י  ּכִ תּוב  ּכָ ֶזה  ְוַעל  ָחָמס ָלֶהם,  ץ 
ֶאת  ִחיָתם  ַמׁשְ ְוִהְנִני  תּוב  ּכָ ְוָלֵכן  ֵניֶהם.  ִמּפְ

 ָהָאֶרץ. 

  

א  .163 ֶאּלָ ִקְסַטְייהּו  ִלים  ּתְ ִאׁשְ ָלא  ּדְ ָאְמֵרי  ּדְ ְוִאית 
ין  יׁשִ ּבִ ֲהוּו  ּדְ ְלָדא  א  ּדָ ִחין  ְמַקּפְ ֲהוּו  ּדְ ָחָמס  ּדְ חֹוָבא  ּבְ

ה   ּמָ ּכַ ֲחֵזי,  א  ּתָ ִרּיֹות.  ְוַלּבְ ַמִים  ָ ֵעיָלא ַלׁשּ ִמּלְ ן  ְמַמּנָ ִאּנּון 
ָמְסֵרי ִדיָנא ַעל ַחְבֵריהֹון ַעל  ְקָדן ַעל ָקֵלי ְדִאּנּון ּדְ ִאְתּפָ ּדְ
י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס   ִתיב ּכִ א ּכְ ָעְבֵדי לֹון. ְוַעל ּדָ ַמה ּדְ

ִחיָתם ֶאת ָהָאֶרץ: ִתיב ְוִהְנִני ַמׁשְ ְך ּכְ ֵניֶהם. ּוְבִגין ּכָ  ִמּפְ

יְתָך.   ַויֹּאֶמר  .164 ּבֵ ְוָכל  ה  ַאּתָ ּבֹא  ְלֹנַח  ה' 
ם  ֻכּלָ ה ּבְ ְמעֹון, ָלּמָ י ׁשִ ֱאלִֹהים  [ָאַמר] ָאַמר ַרּבִ

ם   ֵ ַהׁשּ ה',  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ אן  ּכָ ֹוֶנה  ׁשּ ַמה  ְיָי?  ְוָכאן 
ַמְדנּו   ּלָ א סֹוד הּוא ׁשֶ ל ָהַרֲחִמים? ֶאּלָ ָהֶעְליֹון ׁשֶ

ה אוֹ   - ָ ִאׁשּ ל  ַקּבֵ ּתְ ׁשֶ ֶאֶרץ  ֶרְך  ּדֶ ּה ֵאין  ִעּמָ ֵרַח 
ְעָלּה.  ְרׁשּות ּבַ א ּבִ  ֶאּלָ

  

י  .164 ַרּבִ ָאַמר  יְתָך.  ּבֵ ְוָכל  ה  ַאּתָ ּבֹא  ְלנַֹח  ְיָי  ַוּיֹאֶמר 
ֻכְלהוּ  ּבְ אי  ַאּמַ ְמעֹון  אמר) ׁשִ ל''ג  ְיָי.  (ד''א  ְוָהָכא  ֱאלִֹהים 

א   ַרֲחֵמי. ֶאּלָ ָאה ּדְ ָמא ִעּלָ ָמר ְיָי ׁשְ ִאּתְ ָנא ָהָכא ּדְ ַמאי ׁשָ
ָתא    ָרָזא ָלא ִאּתְ אֹוִליְפָנא. ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא ְלַקּבְ ִאיהּו ּדְ

ַבֲעָלּה.  ְרׁשּו ּדְ א ּבִ ֲהָדּה ֶאּלָ יָזא ּבַ ּפִ  אּוׁשְ
ךְ  .165 ָבה   [ַּגם ֹּנַח.] ַאף ּכָ ֵנס ַלּתֵ ֹנַח ָרָצה ְלִהּכָ

ָהָיה ְולֹא  ּה,  ִעּמָ ר  ַעד  [לֹו] ְלִהְתַחּבֵ ָראּוי 
ן   ִיּתֵ ָבה  ַהּתֵ ַעל  ּבַ ֵנסׁשֶ ְלִהּכָ ְרׁשּות  ,  [ִעָּמּה] לֹו 

ָבה. ְוָלֵכן   יְתָך ֶאל ַהּתֵ ה ְוכֹל ּבֵ תּוב ּבֹא ַאּתָ ּכָ ׁשֶ
ִנְכַנס  ְוָאז  ָבה,  ַהּתֵ ל  ׁשֶ ַעל  ַהּבַ אן ה',  ּכָ ִנְקָרא 
ְרׁשּות   ֵאין  ׁשֶ ָלַמְדנּו  ְוֵכן  ּה.  ִעּמָ ר  ְוִהְתַחּבֵ ֹנַח 

ְרׁשּות   ּבִ א  ֶאּלָ ְלַבִית  ֵנס  ְלִהּכָ ְעָלּה, ְלאֹוֵרַח  ּבַ
ְך ַויָֹּבא ֹנַח ְוגֹו' תּוב ַאַחר ּכָ ּכָ ִית. ֶזהּו ׁשֶ ַעל ַהּבַ  ּבַ

  

ָהִכי .165 נח) אּוף  ֵתיבּוָתא   (נמי  ּבְ ְלַאָעָלא  ָעא  ּבָ נַֹח 
ֲהָוה ְוָלאו  ֲהָדּה.  ּבַ ָרא  ַבֲעָלּה  (ליה) ְלִאְתַחּבְ ּדְ ַעד  ָיאֹות 

ְלַאֲעָלָאה ְרׁשּו  ֵליּה  ָיַהב  ֵתיָבה  ּבֹא  (בהדה) ּדְ ְכִתיב  ּדִ  .
ְיָי  ָהָכא  ִאְקֵרי  ְך  ּכָ ּוְבִגין  ָבה.  ַהּתֵ ֶאל  יְתָך  ּבֵ ְוָכל  ה  ַאּתָ
ְוֵכן  ֲהָדּה.  ּבַ ר  ְוִאְתַחּבַ נַֹח  ָעאל  ּוְכֵדין  ֵתיָבה.  ּדְ ֲעָלּה  ּבַ

ְרׁש  ֵליּה  ֵלית  ּדְ ְלֵביָתא  אֹוִליְפָנא  ְלֵמיָעאל  יָזא  ּפִ ְלאּוׁשְ ּו 
ֵביָתא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב   ֲעָלּה ָמאֵריּה ּדְ ְרׁשּו ּבַ א ּבִ ֶאּלָ

בֹא נַֹח ְוגו'.   ְלָבַתר ַוּיָ
ָרִאיִתי   .166 ֹאְתָך  י  ּכִ תּוב,  ּכָ ַמה  ְרֵאה  ּבֹא 

ּלֹא   ׁשֶ ָלַמְדנּו  אן  ִמּכָ ַהזֶּה.  ּדֹור  ּבַ ְלָפַני  יק  ַצּדִ
אָ  ל  ּבֹו  ְיַקּבֵ ד  חֹוׁשֵ הּוא  ִאם  ֵביתֹו  ּבְ אֹוֵרַח  ָדם 

יק   ְלַצּדִ ֵעיָניו  ּבְ עֹוֵמד  ִאם  א  ֶאּלָ ע,  ָרׁשָ הּוא  ׁשֶ
ּבֹא  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ָלל.  ּכְ ֵעיָניו  ּבְ ָחׁשּוד  ּלֹא  ׁשֶ

  
ְלָפַני  .166 יק  ַצּדִ ָרִאיִתי  אֹוְתָך  י  ּכִ ִתיב  ּכְ ַמה  ֲחֵזי,  א  ּתָ

יָזא  ּפִ ר ָנׁש אּוׁשְ ל ּבַ ָלא ְיַקּבֵ אן אֹוִליְפָנא ּדְ ה. ִמּכָ ּדֹור ַהּזֶ ּבַ
ִאי  א  ֶאּלָ יָבא.  ַחּיָ ִאיהּו  ּדְ יּה  ּבֵ יד  ָחׁשִ ִאיהּו  ִאי  ֵביֵתיּה  ּבְ

בְּ  יד  ָחׁשִ ָלא  ּדְ ָאה  ְלַזּכָ ֵעינֹוי  ּבְ ֲהָדא  ָקִאים  ָלל.  ּכְ ֵעינֹוי 
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ַעם?   ַהּטַ ָמה  ָבה.  ַהּתֵ ֶאל  יְתָך  ּבֵ ְוכֹל  ה  ַאּתָ
דּ  יק ְלָפַני ּבַ י ֹאְתָך ָרִאיִתי ַצּדִ ּום ּכִ  ֹור ַהזֶּה.ִמׁשּ

ַמאי  ָבה,  ַהּתֵ ֶאל  יְתָך  ּבֵ ְוָכל  ה  ַאּתָ ּבֹא  ִדְכִתיב  הּוא 
ה. ּדֹור ַהּזֶ יק ְלָפַני ּבַ י אֹוְתָך ָרִאיִתי ַצּדִ ִגין ּכִ  ַטְעָמא ּבְ

ִאם ָנַתן לֹו ְרׁשּות ְלַבּדֹו ְולֹא   .167 ְוָלַמְדנּו, ׁשֶ
ִעּמוֹ  ִאים  ּבָ ׁשֶ אֹוָתם  ְלָכל  ְרׁשּות  לֹא ָנַתן   ,

ה ְוָכל  תּוב ּבֹא ַאּתָ ּכָ ִית. ֶזהּו ׁשֶ ַיְכִניס אֹוָתם ַלּבַ
ֵנס.  ם ָנַתן ְרׁשּות ְלִהּכָ ָבה. ְלֻכּלָ יְתָך ֶאל ַהּתֵ ּבֵ

ֶרְך ֶאֶרץ. סּוק ַהזֶּה ָלַמְדנּו סֹוד ּדֶ [ד''א ֹּבא  ּוִמּפָ
 . ַאָּתה ְוֹכל ֵּביְת� ֶאל ַהֵּתָבה ְוגֹו']

  

ִאי .167 ְלחֹודֹוי ְוָלא ָיִהיב   ְואֹוִליְפָנא ּדְ ָיִהיב ֵליּה ְרׁשּו ּבִ
ְלֵביָתא.   לֹון  ֵייעּול  ָלא  יּה,  ִעּמֵ ַאְתָיין  ּדְ ִאּנּון  ְלָכל  ְרׁשּו 
ָבה.   ַהּתֵ ֶאל  יְתָך  ּבֵ ְוָכל  ה  ַאּתָ ּבֹא  ִדְכִתיב  הּוא  ֲהָדא 
ְלכָֹלא ָיִהיב ְרׁשּוָתא ְלֵמיַעל. ּוִמְקָרא ָדא אֹוִליְפָנא ָרָזא  

ָאְרחֹוי  .(ד''א ל''ג בא אתה וכל ביתך אל התבה וגו') ְדַאְרָעא. ּדְ
ַתח, .168 ּפָ ְיהּוָדה  י  ְלָדִוד   (תהלים כד) ַרּבִ

ָבּה.   ֵבי  ְויֹׁשְ ֵבל  ּתֵ ּוְמלֹוָאּה  ָהָאֶרץ  ַלה'  ִמְזמֹור 
ִמְזמֹור   ְלָדִוד  ִנינּו,  ׁשָ יָרה   -ֲהֵרי  ׁשִ ָאַמר  ׁשֶ

ַהּקֶֹד  רּוַח  ָעָליו  ְרָתה  ׁשָ ְך  ּכָ ִמְזמֹור ְוַאַחר  ׁש. 
ְך    -ְלָדִוד   ְרָתה ָעָליו רּוַח ַהּקֶֹדׁש ְוַאַחר ּכָ ָ ׁשּ ׁשֶ

יָרה.   ָאַמר ׁשִ

  

ַתח .168 י ְיהּוָדה ּפָ ְלָדִוד ִמְזמֹור ַלְיָי ָהָאֶרץ  (תהלים כד) ַרּבִ
ָאַמר  ִניָנן ְלָדִוד ִמְזמֹור ּדְ ֵבי ָבּה. ָהא ּתָ ֵבל ְויֹוׁשְ ּוְמלֹוָאּה ּתֵ

יָרָתא ּוְלָבתַ  א, ִמְזמֹור ְלָדִוד  ׁשִ ׁשָ אַרת ֲעֵליּה רּוַח ַקּדִ ר ׁשָ
א ּוְלָבַתר ָאַמר יׁשָ אַרת ֲעֵליּה רּוַח ַקּדִ ׁשָ יָרָתא. (לה) ּדְ  ׁשִ

סּוק ֶזה ֶנֱאַמר    -ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה   .169 ּפָ
ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ֶאֶרץ  ִהיא  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ַעל 

כְּ  ִכיָנה,  ְ ַהׁשּ זֹו  ּנֱֶאַמר ּוְמלֹוָאּה  ׁשֶ (דברי  מֹו 
ה',   ב ה)-הימים ית  ּבֵ ֶאת  ה'  ְכבֹוד  ָמֵלא  י  ּכִ
ן.   (שמות מ) ְוָכתּוב ּכָ ׁשְ ּוְכבֹוד ה' ָמֵלא ֶאת ַהּמִ

אי,  ַוּדַ ָמֵלא  א  ֶאּלָ א?  ִמּלֵ ְולֹא  ָמֵלא  ה  ָלּמָ
ֶמׁש.   ֶ ֵמַהׁשּ א  ִהְתַמּלֵ ׁשֶ ֵמַהּכֹל,  א  ִהְתַמּלֵ ׁשֶ
ל טּוב   ָדִדים. ָמֵלא ִמּכָ ָכל ַהּצְ ֵלָמה ּבְ ָבָנה ׁשְ ַהּלְ
ל  א ִמּכָ ִהְתַמּלֵ ׁשֶ ַהזֶּה  מֹו ָהאֹוָצר  ּכְ ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ

ָהָאֶרץ טוּ  ַלה'  תּוב  ּכָ ֶזה  ְוַעל  ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ ב 
ָבּה   ֵבי  ְויֹׁשְ ֵבל  ּתֵ ָאר    -ּוְמלֹוָאּה.  ׁשְ ֵאּלּו 

 ָהֲאָרצֹות.

  

ָרֵאל  .169 ַלְיָי ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה, ַהאי ְקָרא ַעל ַאְרָעא ְדִיׂשְ
א   ִכיְנּתָ ׁשְ א  ּדָ ּוְמלֹוָאּה  א.  יׁשָ ַקּדִ ַאְרָעא  ִאיִהי  ּדְ ָמר  ִאּתְ

י ָמֵלא ְכבֹוד ְיָי ֶאת   (דברי הימים ב ה) ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר,כְּ  ּכִ
ּוְכִתיב, ְיָי.  ית  מ) ּבֵ ן.   (שמות  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ָמֵלא  ְיָי  ּוְכבֹוד 

ִאְתַמְלָייא  ּדְ אי  ַוּדַ ָמֵלא  א  ֶאּלָ ִמיָלא.  ְוָלא  ָמֵלא  ַמאי 
בְּ  ִלים  ׁשְ ִסיֲהָרא  א.  ְמׁשָ ׁשִ ִמן  ִאְתַמְלָייא  ּדְ א.  ָכל  ִמּכֹּלָ

ָדא   ִאְסקֹוָפא  ּכְ ִדְלֵעיָלא.  טּוָבא  ל  ִמּכָ ָמֵלא  ִסְטִרין. 
ַלְיָי  ִתיב  ּכְ א  ּדָ ְוַעל  ָעְלָמא.  ּדְ טּוָבא  ל  ִמּכָ ִאְתַמְלָייא  ּדְ

ָאר ַאְרָעאן. א ׁשְ ֵבי ָבּה ּדָ ֵבל ְויֹוׁשְ  ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה. ּתֵ

ּוְמלֹוָאּה   .170 ָהָאֶרץ  ַלה'  ַאֵחר,  ָבר  זֹו   -ּדָ
רּוְך הּוא ֶאֶרץ   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ה ָהֶעְליֹוָנה  דֹוׁשָ ַהּקְ

ּוְמלֹוָאּה   ּה.  ּבָ מֹות   -רֹוֶצה  ִנׁשְ ֵאּלּו 
יִקים ּדִ [ד''א ֶׁשּכָֻּלם ְמַמְּלִאים  ַהּצַ

את אֹוָתּה] ֵמֶהם   [ד''א ֶׁשִּמְתַמֵּלאת] ִמְתַמּלֵ
ָהעֹוָלם עֹוֵמד ָעָליו.  ִמּכַֹח ַעּמּוד ֶאָחד ׁשֶ

  

ָבר אַ  .170 א  ּדָ יׁשָ א ַאְרָעא ַקּדִ ֵחר ַלְיָי ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ּדָ
ין  ִריְך הּוא ִאְתָרֵעי ָבּה. ּוְמלֹוָאּה ִאּלֵ א ּבְ קּוְדׁשָ ָאה ּדְ ִעּלָ

יא  יַקּיָ ַצּדִ ּדְ ַמְתהֹון  מליין   ִנׁשְ דכלהון  ל''ג  (ד''א 

דאתמלייא) ִאְתַמְלָייא לה) ַעּמּוָדא   (ד''א  ּדְ ֵמֵחיָלא  ְייהּו  ִמּנַ
 ָעְלָמא ָקְייָמא ֲעֵליּה.ַחד ּדְ 

ּבֹא ְרֵאה   .171 ְוִאם ּתֹאַמר ַעל ֶאָחד עֹוֵמד. 
תּוב, ים ְיָסָדּה   (תהלים כד) ַמה ּכָ י הּוא ַעל ַיּמִ ּכִ

מֹו  רּוְך הּוא, ּכְ דֹוׁש ּבָ י הּוא, ִמי הּוא? ֶזה ַהּקָ ּכִ
נּו, ְוָכתּוב ּנֱֶאַמר הּוא ָעׂשָ י הּוא  (איוב כח) ׁשֶ ּכִ

יט. ִלְקצֹות הָ   ָאֶרץ ַיּבִ
  

ַמה  .171 ֲחֵזי,  א  ּתָ ָקְייָמא.  ָחד  ַעל  ֵתיָמא  ְוִאי 
ִתיב, י הּוא. ַמאן  (תהלים כד) ּכְ ים ְיָסָדּה. ּכִ י הּוא ַעל ַיּמִ ּכִ

הּוא  ָאֵמר  ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ א  ּדָ הּוא. 
נּו. ּוְכִתיב, י הּוא ִלְקצֹות ָהָאֶרץ  (איוב כח) ָעׂשָ יט.ּכִ  ַיּבִ

ְיכֹוְנֶנָה   .172 ְנָהרֹות  ְוַעל  ְיָסָדּה  ים  ַיּמִ   - ַעל 
עֹוֶמֶדת ָהָאֶרץ ֲעֵליֶהם   ְבָעה ַעּמּוִדים ׁשֶ ֵאּלּו ׁשִ ְבָעה  .172   ׁשִ ין  ִאּלֵ ְיכֹוְנֶנָה  ְנָהרֹות  ְוַעל  ְיָסָדּה  ים  ַיּמִ ַעל 

ָקְייָמא ּדְ ִהיא  (ארעא) ַעּמּוִדים  ָלּה.  ּוַמְלָיין  ֲעַלְייהּו 
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את ֵמֶהם. ֵאיְך  ִאים אֹוָתּה, ְוִהיא ִמְתַמּלֵ ּוְמַמּלְ
יִקים  ּדִ ים ַהּצַ ְתַרּבִ ּמִ ָעה ׁשֶ ׁשָ את ֵמֶהם? ּבְ ִמְתַמּלֵ

עֹושָׂ  ַהזֹּו  ָהָאֶרץ  ָאז  עֹוָלם,  רֹות  ּבָ ּפֵ ה 
את ֵמַהּכֹל.   ּוִמְתַמּלֵ

ֲעָתא   ׁשַ ּבְ ְייהּו.  ִמּנַ ִאְתַמְלָייא  ֵהיְך  ְייהּו,  ִמּנַ ִאְתַמְלָייא 
יִרין   ת ּפֵ א ַעְבּדַ ֵדין ַאְרָעא ּדָ ָעְלָמא ּכְ ִאין ּבְ יאּו ַזּכָ ַאְסּגִ ּדְ

א.   ְוִאְתַמְלָייא ִמּכֹּלָ

עֹולָ  .173 ּבָ ִעים  ָהְרׁשָ ים  ְתַרּבִ ּמִ ׁשֶ ָעה  ם, ּוְבׁשָ
תּוב י ָים ְוָנָהר יֱֶחַרב  (שם יד) ָאז ּכָ ָאְזלּו ַמִים ִמּנִ

י ָים   ה   -ְוָיֵבׁש. ָאְזלּו ַמִים ִמּנִ דֹוׁשָ זֹו ָהָאֶרץ ַהּקְ
ְוָנָהר   ֶעְליֹוָנה.  ָקָאה  ֵמַהׁשְ ֵקית  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָאַמְרנּו  ׁשֶ

ְוָיֵבׁש   עֹוֵמד   -יֱֶחַרב  ׁשֶ ָהֶאָחד  ָהַעּמּוד  אֹותֹו 
ּנּו. ְוָנָהר יֱֶחַרב ְוָיֵבׁש ָעֶליָה ִלְהיוֹ   -ת מּוָאר ִמּמֶ

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ יק ָאָבד.  (ישעיה נז) ּכְ ּדִ  ַהּצַ

  

ֵדין   .173 ּכְ ָעְלָמא  ּבְ יִבין  ַחּיָ יאּו  ַאְסּגִ ּדְ ֲעָתא  ּוְבׁשַ
ִתיב, י ָים ְוָנָהר ֶיחָרב ְוָיֵבׁש. ָאְזלּו  (איוב יד) ּכְ ָאְזלּו ַמִים ִמּנִ

ּדָ  ָים,  י  ִמּנִ ְקָיא  ַמִים  ּתַ ִאׁשְ ּדְ ֲאָמָרן  ּדְ א  יׁשָ ַקּדִ ַאְרָעא  א 
ַחד   ַעּמּוָדא  ַההּוא  ְוָיֵבׁש,  ֶיֱחָרב  ְוָנָהר  ָאה.  ִעּלָ ְקיּו  ַ ִמׁשּ
ָמא   יּה. ְוָנָהר ֶיֱחָרב ְוָיֵבׁש ּכְ ָקִאים ֲעָלּה ְלִאְתָנֲהָרא ִמּנֵ ּדְ

יק ָאַבד.  (ישעיה נז) ְדַאּתְ ָאֵמר ּדִ  ַהּצַ
י .174 ַרּבִ ְזַמן   ְוָאַמר  אֹותֹו  ּבְ ְיהּוָדה, 

דֹוׁש  ַהּקָ ֵמָהעֹוָלם,  ִעים  ְרׁשָ אֹוָתם  ּנֱֶאָבִדים  ׁשֶ
הּוא רּוְך  ַעל  [ִמְסַּתֵּכל] [ָעצּוב] ּבָ ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ

ֵגן ּמֵ ׁשֶ ִמי  רֹוֶאה  ְולֹא  ָעָליו.  [ֶׁשעֹוֵמד] ָהעֹוָלם 
ְלָהֵגן   לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ֹנַח,  ֲהֵרי  ּתֹאַמר  ְוִאם 

תֹוָלדֹות ַעצְ  [ּדֹורֹו] ַעל ּנּו  ִמּמֶ ּוְלהֹוִציא  מֹו 
יק   -ָלעֹוָלם   ַצּדִ ָרִאיִתי  י ֹאְתָך  ּכִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו 

ּדֹור ַהזֶּה. ְוָקא ּבַ ּדֹור ַהזֶּה. ּדַ  ְלָפַני ּבַ

  

ִאְתֲאִבידּו ִאּנּון  .174 ַההּוא ִזְמָנא ּדְ י ְיהּוָדה ּבְ ְוָאַמר ַרּבִ
ִריךְ  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵמָעְלָמא  ִבין  (נ''א   (עציב) הּוא  ַחּיָ

ָחָמא  אסתכל) ְוָלא  ָעְלָמא  ַעל  ַדל  ּתַ ִאׁשְ
ֲהָוה ֵליּה  (דקאים) ַמאן ָאִגין עֹוָלה. ְוִאי ֵתיָמא ָהא נַֹח, ּדְ ּדְ

ַעל ָנא  ּתֹוָלִדין   (דריה) ְלַאּגָ יּה  ִמּנֵ ּוְלֲאָפָקא  ַגְרֵמיּה 
יק   י אֹוְתָך ָרִאיִתי ַצּדִ ְלָפַני  ְלָעְלָמא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּכִ

ְייָקא.  ה ּדַ ּדֹור ַהּזֶ ה. ּבַ ּדֹור ַהּזֶ  ּבַ
ַבח  .175 ׁשֶ ֶזה  ַהזֶּה  ּדֹור  ּבַ ָאַמר,  יֹוֵסי  י  ַרּבִ

ְך   ל ּכָ ע, ְוִנְמָצא ּכָ אֹותֹו דֹור ָרׁשָ ָהָיה ּבְ ּלֹו, ׁשֶ ׁשֶ
ִמים יק ּתָ [ס''א  [ַוַּדאי ְו�א ְּבדֹורֹו, ֶאָּלא] ִאיׁש ַצּדִ

לֹא   ְוֶזה ֶׁשּלֹו] ֲאָבל  ה,  ֹמׁשֶ ל  ׁשֶ דֹורֹו  ּבְ ַוֲאִפּלּו 
ַעל   ְלָהֵגן  ָיכֹול  ּלֹא  ָהָיה  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָהעֹוָלם, 

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ עֹוָלם, ּכְ ָרה ּבָ (בראשית  ִנְמְצאּו ֲעׂשָ
ם.  יח) ָרה, ְולֹא ִנְמְצאּו ׁשָ ם ֲעׂשָ ְצאּון ׁשָ אּוַלי ִיּמָ

ת  לֹׁשֶ א הּוא ּוׁשְ ָרה, ֶאּלָ אן לֹא ִנְמְצאּו ֲעׂשָ ם ּכָ ּגַ
ָרה. ָניו ּוְנֵקבֹוֵתיֶהם, ְולֹא ָהיּו ֲעׂשָ  ּבָ

  

ֲהָוה   .175 יֵליּה ּדְ ָבָחא ּדִ א ׁשְ ה ּדָ ּדֹור ַהּזֶ י יֹוֵסי ָאַמר ּבַ ַרּבִ
יק   ַצּדִ ִאיׁש  ַהאי  ּכּוֵלי  ַכח  ּתְ ְוִאׁשְ יָבא  ַחּיָ ָדָרא  ַההּוא  ּבְ

ִמים ְוֲאִפיּלּו  (ס''א ודא די ליה) (ודאי ולאו בדרא דיליה אלא) ּתָ
ָנא עַ  ה, ֲאָבל ָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלַאּגָ ָדָרא ְדמׁשֶ ל ָעְלָמא.  ּבְ

ְדַאּתְ   ָמא  ּכְ ָעְלָמא  ּבְ ָרה  ֲעׂשָ חּו  ּכְ ּתַ ִאׁשְ ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ
יח) ָאֵמר, ְוָלא   (בראשית  ָרה  ֲעׂשָ ם  ׁשָ ְצאּון  ִיּמָ אּוַלי 

ֶאָלא  ָרה.  ֲעׂשָ חּו  ּכְ ּתַ ִאׁשְ ָהָכא ָלא  ן, אּוף  ּמָ ּתַ חּו  ּכְ ּתַ ִאׁשְ
נֹוי ְונּוְקַבְייהּו ְוָלא ֲהוּו ֲעשָׂ   ָרה.הּוא ּוְתַלת ּבְ

ְמעֹון  .176 ׁשִ י  ַרּבִ ֶאת  ַאל  ׁשָ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ
א  ִמְתַמּלֵ ָהעֹוָלם  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ִנינּו,  ׁשָ ֲהֵרי  ָאִביו, 

יֹוֵצא   ין  ְוַהּדִ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֲחָטֵאי  ְלאֹותֹו   -ּבַ אֹוי 
ֲחָטֵאי  ּבַ ס  ִנְתּפָ הּוא  ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ יק  ַצּדִ

ה ִחּלָ ּתְ ּבַ ִעים  ס ָהְרׁשָ ִנְתּפַ ּלֹא  ׁשֶ ֹנַח  ל  ִנּצַ ֵאיְך   .
ָרָצה  ׁשֶ ֶנֱאַמר  ֲהֵרי  לֹו,  ָאַמר  ֲחָטֵאיֶהם?  ּבַ
ּתֹוָלדֹות   ּנּו  ִמּמֶ ְלהֹוִציא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
לֹא  ין  ַהּדִ ֲהֵרי  ׁשֶ ְועֹוד,  ָבה.  ַהּתֵ ִמּתֹוְך  ָלעֹוָלם 

ָהָיה ָטִמיר ְוִנְסּתָ  ּום ׁשֶ לֹט ָעָליו, ִמׁשּ ר  ָיכֹל ִלׁשְ
ה ֵמָהַעִין.  ּסָ ָבה ְוִהְתּכַ ּתֵ  ּבַ

  

ָהא  .176 ֲאבֹוי,  ְמעֹון  ׁשִ י  ְלַרּבִ ֵליּה  ִאיל  ׁשָ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ
א ְוִדיָנא   ֵני ָנׁשָ ֲעָתא ְדָעְלָמא ִאְתַמְלָייא חֹוֵבי ּבְ ׁשַ ִניָנן ּבְ ּתָ
ס   ִאיהּו ִאְתּפַ ָעְלָמא ּדְ ַכח ּבְ ּתְ ִאׁשְ ָאה ּדְ ָנַפק, ַווי ְלַההּוא ַזּכָ
ָלא   ּדְ ִזיב  ּתְ ִאׁשְ ֵאיְך  נַֹח  ַקְדִמיָתא.  ּבְ ְדַחָייַבָיא  חֹובֹוי  ּבְ
ִריְך   א ּבְ קּוְדׁשָ ָמר ּדְ חֹוַבְייהּו. ָאַמר ֵליּה ָהא ִאּתְ ס ּבְ ִאְתּפַ
יבּוָתא.   יּה ּתֹוָלִדין ְלָעְלָמא ִמּגֹו ּתֵ ָעא ְלֲאָפָקא ִמּנֵ הּוא ּבָ

ְלָטאָ  ְלׁשַ ָיְכָלא  ָלא  יָנא  ּדִ ָהא  ּדְ ֲהָוה  ְותּו  ּדְ ִגין  ּבְ ֲעלֹוי  ה 
ְסָייא ֵמֵעיָנא. ָבה ְוִאְתּכַ ּתֵ  ָטִמיר ְוָגִניז ּבַ
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תּוב .177 ּכָ ּוְרֵאה,  ׁשּו   (צפניה ב) ּוֹבא  ּקְ ּבַ
ַאף ה'.   יֹום  ּבְ ְתרּו  ּסָ ּתִ ֲעָנָוה אּוַלי  ׁשּו  ּקְ ּבַ ֶצֶדק 
ר  ְוִנְסּתַ ָבה  ַהּתֵ ְלתֹוְך  ְוִנְכַנס  ֶצֶדק,  ׁש  ּקֵ ּבִ ְוֹנַח 

יוֹ  לֹט ּבְ ִלׁשְ ָיכֹל  לֹא  ין  ַהּדִ ֶזה  ְוַעל  ה',  ַאף  ם 
 ּוְלַקְטֵרג ָעָליו. 

  
ִתיב, .177 א ֲחֵזי, ּכְ ְקׁשּו ֲעָנָוה  (צפניה ב) ְוּתָ ְקׁשּו ֶצֶדק ּבַ ּבַ

וּה  ַגּוָ ׁש ֶצֶדק ְוָעאל ּבְ ּקֵ יֹום ַאף ְיָי. ְונַֹח ּבִ ְתרּו ּבְ ּסָ אּוַלי ּתִ
דתיבותא ואסתתר ביום אף ה' ועל דא, דינא לא יכיל  

ְלָטָאה ּוְלַקְטְרָגא ֵליּה.  ְלׁשַ
ֶעְליֹוִנים  .178 ים  ְקדֹוׁשִ ְלאֹוָתם  ִנְרָמז  אן  ּכָ

בְּ  ָהֶעְליֹונֹות ָלַדַעת  דֹוׁשֹות  ַהּקְ ָהאֹוִתיֹּות  סֹוד 
ל ָהאֹוִתיֹּות כ''ב ְלַהּכֹות ֶאת אֹוָתם   ַהִהּפּוְך ׁשֶ
תּוב. ּבֹא  חּו ִמן ָהָאֶרץ ּכָ ּמָ ִעים, ְוַעל ֶזה ַויִּ ָהְרׁשָ

יְתָך.  ה ְוכֹל ּבֵ  ַאּתָ
  

ָרָזא   .178 י ֶעְליֹוִנין ְלִמְנַדע ּבְ יׁשֵ ָהָכא ִאְתְרִמיז ְלִאּנּון ַקּדִ
ְלִאְתְמֵחי   כ''ב  ַאְתָוון  ּדְ ִהּפּוָכא  ִאין  ִעּלָ ין  יׁשִ ַקּדִ ַאְתָוון  ּדְ
ה   ִתיב. ּבֹא ַאּתָ חּו ִמן ָהָאֶרץ ּכְ ּמָ א ַוּיִ יַבָיא. ְוַעל ּדָ ְלִאּנּון ַחּיָ

יְתָך.   ְוָכל ּבֵ
ִיְצחָ  .179 י  ַתח,ַרּבִ ּפָ מֹוִליְך   (ישעיה סג) ק 

ֵניֶהם   ְפַאְרּתֹו ּבֹוֵקַע ַמִים ִמּפְ ה ְזרֹוַע ּתִ ִליִמין ֹמׁשֶ
ם עֹוָלם זֹו ְזכּות   - [ְזרֹוַע ִּתְפַאְרּתֹו] ַלֲעׂשֹות לֹו ׁשֵ

ְפֶאֶרת   ּתִ ה,  ִמּמֹׁשֶ ַהיִָּמין  הּוא  ׁשֶ ַאְבָרָהם,  ל  ׁשֶ
ַמיִ  ּבֹוֵקַע  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ה,  ֹמׁשֶ ל  ֵניֶהם,  ׁשֶ ִמּפְ ם 

ּבֹוַקַעת ַמִים.  ל ַאְבָרָהם ִהיא  כּות ׁשֶ ַהזְּ ֲהֵרי  ׁשֶ
ם עֹוָלם  ה? ַלֲעׂשֹות לֹו ׁשֵ  ְוָכל ֶזה ָלּמָ

  

ַתח .179 י ִיְצָחק ּפָ ה ְזרֹוַע   (ישעיה סג) ַרּבִ מֹוִליְך ִליִמין מׁשֶ
ם עֹוָלם. ֵניֶהם ַלֲעׂשֹות לֹו ׁשֵ ְפַאְרּתֹו ּבֹוֵקַע ַמִים ִמּפְ ''א  (נ ּתִ

תפארתו) ָיִמיָנא   זרוע  ִאיהּו  ּדְ ְדַאְבָרָהם  ְזכּוָתא  א  ּדָ
ֵניֶהם.  ְך ּבֹוֵקַע ַמִים ִמּפְ ה. ּוְבִגין ּכָ מׁשֶ ְפֶאֶרת ּדְ ה. ּתִ ִמּמׁשֶ
א ָלָמה   ָהא ְזכּוָתא ְדַאְבָרָהם ּבֹוֵקַע ַמִים ִאיהּו. ְוָכל ּדָ ּדְ

ם עֹוָלם.   ַלֲעׂשֹות לֹו ׁשֵ
י .180 ּבֵ ַמה  ְרֵאה  ֵני  ּבֹא  ּבְ ָאר  ִלׁשְ ה  ֹמׁשֶ ן 

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ָהעֹוָלם. 
ה ְוגֹו',  (שמות לב) ְלֹמׁשֶ י  ּלִ יָחה  ַהּנִ ה  ְוַעּתָ

ְוגֹו'   דֹול  ּגָ ְלגֹוי  אֹוְתָך  ה  ָאַמר    -ְוֶאֱעׂשֶ ִמיָּד 
ִביִלי?  ׁשְ ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  יָנם ׁשֶ ה, ְוִכי ֶאֱעזֹב ּדִ ֹמׁשֶ

יֹא ֵעת  ֲאִני ּכָ ׁשֶ ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ אֹוָתם  ל  ּכָ ְמרּו 
ה ֹנַח. ָעׂשָ מֹו ׁשֶ ָרֵאל ּכְ י ֶאת ִיׂשְ  ָהַרְגּתִ

  

ֲעָתא  .180 ׁשַ ֵני ָעְלָמא. ּבְ ָאר ּבְ ה ִלׁשְ ין מׁשֶ א ֲחֵזי, ַמה ּבֵ ּתָ
ה ִריְך הּוא ְלמׁשֶ ּבְ א  ָלּה קּוְדׁשָ ה  (שמות לב) ְדֲאַמר  ְוַעּתָ

יָחה ִלי ְוגו'. ְוֶאֱעשֶׂ  ה אֹוְתָך ְלגֹוי ָגדֹול ְוגו'. ִמּיָד ָאַמר ַהּנִ
א ֵייְמרּון   ּתָ ִגיִני. ַהׁשְ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ יְנהֹון ּדְ ּבֹוק ּדִ ה ְוִכי ֶאׁשְ מׁשֶ
ָמה   ָרֵאל. ּכְ ֲאָנא ַקְטִלית לֹון ְלִיׂשְ ֵני ָעְלָמא ּדְ ל ִאּנּון ּבְ ּכָ

ֲעַבד נַֹח.   ּדְ
בָּ  .181 דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ָאַמר  ׁשֶ יָון  ּכֵ הּוא ׁשֶ רּוְך 

ָבה, ּתֵ ּבַ אֹותֹו  יל  יַּּצִ תּוב   [ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר] ׁשֶ ּכָ ׁשֶ
ּבּול ַמִים ְוגֹו', ְוָכתּוב  ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת ַהּמַ
ֵני   יִתי ֵמַעל ּפְ ר ָעׂשִ ל ַהְיקּום ֲאׁשֶ ּוָמִחיִתי ֶאת ּכָ
ִריִתי ְוגֹו' ּוָבאָת  ָהֲאָדָמה ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִקים ֶאת ּבְ

ָבה  אֶ  ַהּתֵ הּוא   -ל  ֵצל  ּנָ יִּ ׁשֶ לֹו  ָאַמר  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ְוֶנֶאְבדּו.   ָהעֹוָלם  ַעל  ַרֲחִמים  ׁש  ִבּקֵ לֹא  ּוָבָניו, 
מֹו   מֹו, ּכְ ּבּול ַעל ׁשְ ְך ִנְקָרִאים ֵמי ַהּמַ ּום ּכָ ּוִמׁשּ

ּנֱֶאַמר  ר   (ישעיה נד) ׁשֶ ֲאׁשֶ ִלי  זֹאת  ֹנַח  ֵמי  י  ּכִ
י ֵמֲעֹבר ֵמי ֹנחַ  ְעּתִ ּבַ  . ִנׁשְ

  

ִזיב ֵליּה   .181 יׁשֵ ִריְך הּוא ּדִ א ּבְ ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ ֵכיָון ּדְ ּדְ
ֵתיבּוָתא דאתמר) ּבְ ֶאת  (כמה  ֵמִביא  ִהְנִני  ַוֲאִני  ְכִתיב  ּדִ

ר  ֲאׁשֶ ַהְיקּום  ל  ּכָ ּוָמִחיִתי ֶאת  ּוְכִתיב  ְוגו'.  ַמִים  ּבּול  ַהּמַ
ִריִתי ְוגו'  ֵני ָהֲאָדָמה ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִקים ֶאת ּבְ יִתי ֵמַעל ּפְ ָעׂשִ
ִזיב הּוא ּוְבנֹוי   ּתְ ִיׁשְ ָאַמר ֵליּה ּדְ יָון ּדְ ָבה ּכֵ ּוָבאָת ֶאל ַהּתֵ
ְך ִאְקרּון  ָעא ַרֲחִמין ַעל ָעְלָמא ְוִאְתֲאִבידּו. ּוְבִגין ּכָ ָלא ּבָ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ֵמיּה ּכְ ּבּול ַעל ׁשְ י ֵמי   (ישעיה נד)  ֵמי ַהּמַ ּכִ
י מָעבֹור ֵמי נַֹח. ַעּתִ  נַֹח זֹאת לי אׁשר נׁשּבָ

ָהעֹוָלם   .182 ֵני  ּבְ יֹאְמרּו  ֵעת  ּכָ ה,  ֹמׁשֶ ָאַמר 
ֲאִני ָהַר  ה  ׁשֶ ָאַמר ִלי ְוֶאֱעׂשֶ ּום ׁשֶ י אֹוָתם ִמׁשּ ְגּתִ

ָאמּות ְולֹא   ֵעת טֹוב ִלי ׁשֶ דֹול. ּכָ ּגָ אֹוְתָך ְלגֹוי 
ָרֵאל. ִמיָּד  ְמדּו ִיׂשְ ֵני ה'   -יֻׁשְ ה ֶאת ּפְ ַוְיַחל ֹמׁשֶ

  
ַהׁשְ  .182 ה  מׁשֶ ֲאָנא  ָאַמר  ּדְ ָעְלָמא  ִני  ּבְ ֵייְמרּון  א  ּתָ

ָגדֹול.  ְלגֹוי  אֹוְתָך  ה  ְוֶאֱעׂשֶ ִלי  ָאַמר  ּדְ ִגין  ּבְ לֹון  ְקִטיַלת 
ד ַוְיַחל   ָרֵאל. ִמּיָ צּון ִיׂשְ ּתֵ ֵאימּות ְוָלא ִיׁשְ א ַטב ִלי ּדְ ּתָ ַהׁשְ
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ַרֲחִמים  ְועֹוֵרר  ֲעֵליֶהם  ַרֲחִמים  ׁש  ּקֵ ּבִ ֱאלָֹהיו. 
 ַעל ָהעֹוָלם. 

ְוִאְתַער  ֲעַלְייהּו  ַרֲחִמין  ָעא  ּבָ ֱאלָֹהיו.  ְיָי  ֵני  ּפְ ֶאת  ה  מׁשֶ
 ֵמי ַעל ָעְלָמא. ַרחֲ 

ׁש  .183 ּקֵ ּבִ ׁשֶ ּכְ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ְוָאַמר 
ָך   ַרֲחִמים ֲעֵליֶהם ָמה ָאַמר? ָלָמה ה' יֱֶחֶרה ַאּפְ
ה  ָבר ַהזֶּה ֵאיְך ָאַמר אֹותֹו ֹמׁשֶ ָך. ְוִכי ַהּדָ ַעּמֶ ּבְ
מֹו   ּכְ ּוַמזָּלֹות,  ּכֹוָכִבים  ָעְבדּו  ַוֲהֵרי  ה,  ָלּמָ

ַמסֵּ  ֵעֶגל  ָלֶהם  ָעׂשּו  ּנֱֶאַמר  לֹו ׁשֶ ֲחוּו  ּתַ ׁשְ ַויִּ ָכה 
ְך   א ּכָ ה? ֶאּלָ ה ָאַמר ָלּמָ ה ְוגֹו', ּוֹמׁשֶ ַויֹּאְמרּו ֵאּלֶ
ָצִריְך  לֹא  ָהַאֵחר,  ֶאת  ה  ַרּצֶ ּמְ ׁשֶ ִמי  ָלַמְדנּו, 

א  [ֶׁשהּוא] ַלֲעׂשֹות ֶאת אֹותֹו ֵחְטא ְלָגדֹול, ֶאּלָ
יל אֹותֹו ִלפְ  ְך ַיְגּדִ ֵני ַיְקִטין אֹותֹו ְלָפָניו, ְוַאַחר ּכָ

ֲחָטאֶתם [ָהָרָׁשע] ָהַאֵחר  ם  ַאּתֶ תּוב  ּכָ ׁשֶ  ,
 ֲחָטָאה ְגדָֹלה.

  

ֲעַלְייהּו  .183 ַרֲחֵמי  ָבָעא  ּדְ ירּוָתא  ׁשֵ ִיְצָחק  י  ַרּבִ ְוָאַמר 
ה ָדא   ָך. ְוִכי ִמּלָ ַעּמֶ ָך ּבְ ה ְיָי ֶיחֶרה ַאּפְ ַמאי ָקֲאַמר. ָלּמָ

ה. ְוָהא ֲעָבדּו כּ  ה ָלּמָ לֹות ֵאיְך ָאַמר ֵליּה מׁשֶ ֹוָכִבים ּוַמּזָ
לֹו   ֲחוּו  ּתַ ׁשְ ַוּיִ ֶכה  ַמּסֵ ֵעֶגל  ָלֶהם  ָעׂשּו  ָאֵמר  ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ
א ָהִכי אֹוִליְפָנא  ה. ֶאּלָ ה ָאַמר ָלּמָ ה ְוגו'. ּומׁשֶ ַוּיֹאְמרּו ֵאּלֶ
ַההּוא  ד  ְלֶמְעּבַ ֵעי  ּבָ ָלא  ְלָאֳחָרא  ה  ְמַרּצֶ ּדִ ַמאן 

ַיְזִעיר   (דאיהו) חֹוָבא א  י ַרב, ֶאּלָ ַיְסּגֵ ּוְלָבַתר  יּה.  ֵליּה ַקּמֵ
יּה ָאֳחָרא ם ֲחָטאֶתם  (ד''א ל''ג חייבא) ֵליּה ַקּמֵ ְכִתיב ַאּתֶ ּדִ

 ֲחָטָאה ְגדָֹלה. 
ַעד   .184 הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶאת  ָעַזב  ְולֹא 

ִאם  ה  ְוַעּתָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ְלִמיָתה,  ַעְצמֹו  ַסר  ּמָ ׁשֶ
ְמחֵ  ַאִין  ְוִאם  אָתם  ַחּטָ א  ָ ׂשּ ְפְרָך  ּתִ ִמּסִ ָנא  ִני 

רּוְך הּוא ָמַחל ָלֶהם,   דֹוׁש ּבָ . ְוַהּקָ ָתְבּתָ ר ּכָ ֲאׁשֶ
ה   ֵחם ה' ַעל ָהָרָעה ְוגֹו'. ְוֹנַח לֹא ָעׂשָ ּנָ תּוב ַויִּ ּכָ ׁשֶ
ל ָהעֹוָלם.  ֵצל, ְוָעַזב ֶאת ּכָ א ָרָצה ְלִהּנָ ן, ֶאּלָ  ּכֵ

  

עַ  .184 ִריְך הּוא  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ ֵליּה  ִביק  ׁשָ ָמַסר  ְוָלא  ּדְ ד 
א ֲחָטאָתם ְוִאם  ָ ׂשּ ה ִאם ּתִ ְכִתיב ְוַעּתָ ְרֵמיּה ְלמֹוָתא ּדִ ּגַ
ִריְך הּוא   א ּבְ . ְוקּוְדׁשָ ָתְבּתָ ר ּכָ ְפְרָך ֲאׁשֶ ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמּסִ
ֶחם ְיָי ַעל ָהָרָעה ְוגו'. ְונַֹח ָלא ֲעַבד  ּנָ ְכִתיב ַוּיִ ָמִחיל לֹון ּדִ

ּתְ  ָעא ְלִאׁשְ א ּבָ ן ֶאּלָ ל ָעְלָמא. ּכֵ ִביק ּכָ  ָזָבא ְוׁשָ
ָהעֹוָלם,  .185 ַעל  ׁשֹוֶרה  ין  ַהּדִ ׁשֶ ַעם  ּפַ ּוְבָכל 

מֹו  ּכְ ִנְמָצא  ּלֹא  ׁשֶ אֹוי  אֹוֶמֶרת:  ַהּקֶֹדׁש  רּוַח 
תּוב ּכָ ׁשֶ ה,  עֹוָלם   (ישעיה סג) ֹמׁשֶ ְיֵמי  ְזּכֹר  ַויִּ

ְוגֹו',  ִמיָּם  ֲעֵלם  ַהּמַ ַאיֵּה  ַעּמֹו  ה  ֹמׁשֶ
תּוב ּכָ ַמה   ות יד)(שמ ׁשֶ ה  ֹמׁשֶ ֶאל  ה'  ַויֹּאֶמר 

ה הּוא ֶהֱעָלה אֹוָתם  ִפּלָ ּתְ ֲהֵרי ּבַ ְצַעק ֵאָלי. ׁשֶ ּתִ
ַעל  ה  ְתִפּלָ ּבִ ַעְצמֹו  ם  ָ ׂשּ ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ ֵמַהיָּם, 

ִנְקָרא יָּם,  ּבַ ָרֵאל  ִמיָּם,  [ַעל ְׁשמֹו] ִיׂשְ ֲעֵלם  ַהּמַ
הּוא ֶהֱעָלה אֹוָתם ֵמַהיָּם.  ׁשֶ

  

א   .185 ְרָיא ַעל ָעְלָמא, רּוַח קּוְדׁשָ ּוְבָכל ִזְמָנא ְדִדיָנא ׁשַ
ְכִתיב  ּדִ ה  מׁשֶ ּכְ ַכח  ּתְ ִאׁשְ ָלא  ּדְ ַווי  (ישעיה  ָאַמר 

ְזּכֹור ס''ג) ם ְוגו'.  (וגו) (ימי עולם משה עמו) ַוּיִ ֲעֵלם ִמּיָ ַאּיֵה ַהּמַ
ְכִתיב  יד) ּדִ ֵאלָ  (שמות  ְצַעק  ּתִ ַמה  ה  מׁשֶ ֶאל  ְיָי  י. ַוּיֹאֶמר 

י   ּוֵ ׁשַ ּדְ ּוְבִגין  א.  ַיּמָ ִמן  לֹון  ָסִליק  ְצלֹוָתא  ּבִ ִאיהּו  ָהא  ּדְ
ִאיְקֵרי א.  ַיּמָ ּבְ ָרֵאל  ְדִיׂשְ ֲעַלְייהּו  ְצלֹוָתא  ּבִ ְרֵמיּה  (על   ּגַ

א.  שמיה) יק לֹון ִמן ַיּמָ ִאיהּו ַאּסִ ם. ּדְ ֲעֵלם ִמּיָ  ַהּמַ

ִקְרּבֹו ֶאת רּוַח ָקְדׁשוֹ  .186 ם ּבְ ָ ֶזהּו   -  ַאיֵּה ַהׂשּ
ָרֵאל. מֹוִליָכם  ִיׂשְ ין  ּבֵ ִכיָנה  ׁשְ ָרה  ִהׁשְ ׁשֶ ה,  ֹמׁשֶ

הֹמֹות   ּתְ תֹוְך    -ּבַ ּבְ ְוָהְלכּו  ִים  ַהּמַ ְבְקעּו  ּנִ ׁשֶ ּכְ
ִים ְפאּו ַהּמַ ּקָ ה ׁשֶ ׁשָ יַּּבָ הֹום ּבַ [ְוַהֹּכל ֶנֱאַמר ַעל  ַהּתְ

ּום  [נ''א ְוַעל ֶזה ִנְקָרא ֹמֶׁשה ִעּמֹו] ֹמֶׁשה] ִמׁשּ  ,
ּמָ  ָרֵאל. ׁשֶ  ַסר ַעְצמֹו ַעל ִיׂשְ

  

ה   .186 א ִאיהּו מׁשֶ ִקְרּבֹו ֶאת רּוַח ָקְדׁשֹו ּדָ ם ּבְ ָ ַאּיֵה ַהׂשּ
הֹמֹות   ּתְ ָרֵאל. מֹוִליָכם ּבַ יַנְייהּו ְדִיׂשְ א ּבֵ ִכיְנּתָ ֵרי ׁשְ ַאׁשְ ּדְ
ְגִלידּו  א ּדִ ּתָ ׁשְ ַיּבֶ הֹוֵמי ּבְ גֹו ּתְ ְקעּו ַמָיא ְוֲאְזלּו ּבְ ד ִאְתּבָ ּכַ

ִגין  (נ''א ועל דא אקרי משה עמו) .(וכלא אתמר על משה) ָיאמַ  ּבְ
ָרֵאל. ְרֵמיּה ַעל ִיׂשְ ַאְמַסר ּגַ  ּדְ

יק  .187 ּדִ ּצַ ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ַדאי רּוְך הּוא   [ְּכֵדי] ָהָיה ֹנַח, ֵאינֹו ּכְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

ְראֵ  ִבילֹו.ּבֹא  ׁשְ ּבִ ָהעֹוָלם  ַעל  לֹא  ָיֵגן  ה  ֹמׁשֶ ה, 
ָהָאבֹות  ְזכּות  ּבִ א  ֶאּלָ ְזכּותֹו,  ּבִ ָבר  ַהּדָ ָתָלה 
ַמה   ּבְ לֹו  ָהָיה  לֹא  ְלֹנַח  ֲאָבל  ָהִראׁשֹוִנים, 

ה.  מֹו ֹמׁשֶ ְזכּות ּכְ ְתֶלה ּבִ יִּ ֶ  ׁשּ

  

ָאה ֲהָוה נַֹח ָלאו   .187 ַזּכָ ב ּדְ י ְיהּוָדה ַאף ַעל ּגַ ָאַמר ַרּבִ
ַדאי ּכְ קּוְדׁשָ  (בגין) ִאיהּו  ָעְלָמא ּדְ ַעל  ָיִגין  הּוא  ִריְך  ּבְ א 

א   ֶאּלָ ְזכּוֵתיּה  ּבִ ה  ִמּלָ ָלה  ּתָ ָלא  ה  ֲחֵזי, מׁשֶ א  ּתָ ִגיֵניּה.  ּבְ
ַמאן  ּבְ ֵליּה  ֲהָוה  ָלא  נַֹח  ֲאָבל  ַקְדָמֵאי.  ֲאָבָהן  ְזכּות  ּבִ

ה.  מׁשֶ ְזכּוָתא ּכְ ִיְתֵלי ּבִ  ּדְ
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יָון   .188 ּכֵ ֶזה,  ל  ּכָ ְוִעם  ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ֶאת   ַוֲהִקֹמִתי  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ָאַמר  ׁשֶ
ׁש ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים.  ְך, ָהָיה לֹו ְלַבּקֵ ִריִתי ִאּתָ ּבְ

ְך   ּכָ ַאַחר  ִהְקִריב  ׁשֶ ן  ְרּבָ יְַּקִריב אֹותֹו    -ְוַהּקָ ׁשֶ
ַעס ֵמָהעֹוָלם.  ְך ַהּכַ ּכַ  ִמּקֶֹדם ָלֶזה, אּוַלי ִיׁשְ

  

ֵליּה  .188 ָאַמר  ּדְ יָון  ּכֵ א  ּדָ ל  ּכָ ְוִעם  ִיְצָחק  י  ַרּבִ ָאַמר 
ְך ֲהָוה ֵליּה  ִריִתי ִאּתָ ִריְך הּוא ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ
ְלָבַתר,  ַאְקִריב  ּדְ ָנא  ְוָקְרּבָ ֲעַלְייהּו.  ַרֲחֵמי  ְלִמְבֵעי 

רּוגְ  ֵכְך  ָ ִיׁשּ ְלָמא  ּדִ ָנא  ּדְ ַקְדַמת  ִמן  ֵליּה  ַיְקִריב  ָזא  ּדְ
 ֵמָעְלָמא.

י ְיהּוָדה, ֶמה ָהָיה לֹו ַלֲעׂשֹות,   .189 ָאַמר ַרּבִ
ִלְפֵני  ַמְכִעיִסים  ָהיּו  ָהעֹוָלם  ֵעי  ִרׁשְ ֲהֵרי  ׁשֶ
א   ן?! ֶאּלָ רּוְך הּוא, ְוהּוא ַיְקִריב ָקְרּבָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ּלֹא   ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ָהָיה  ַעְצמֹו  ַעל  ּפֹוֵחד  ֹנַח  אי  ַוּדַ

הַ  ּבֹו  ָהָיה ִיְפּגֹׁש  ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֵעי  ִרׁשְ תֹוְך  ּבְ ֶות  ּמָ
ְוֵאיְך  יֹום  ָכל  ּבְ ָהָרִעים  יֶהם  ַמֲעׂשֵ רֹוֶאה 

ל יֹום. רּוְך הּוא ּכָ דֹוׁש ּבָ  ַמְכִעיִסים ִלְפֵני ַהּקָ

  

ָהא   .189 ּדְ ד  ְלֶמְעּבַ ֵליּה  ֲהָוה  ַמאי  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָאַמר 
י יִזין ַקּמֵ יֵבי ָעְלָמא ֲהוּו ַמְרּגִ ִריְך הּוא ְוִאיהּו   ַחּיָ א ּבְ קּוְדׁשָ

ֲהָוה,  ְרֵמיּה  ּגַ ַעל  ִחיל  ּדָ נַֹח  אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ ָנא.  ָקְרּבָ ַיְקִריב 
ֲהָוה ָחֵמי   יֵבי ָעְלָמא ּדְ גֹו ַחּיָ יּה מֹוָתא ּבְ ָלא ֶיֱעַרע ּבֵ ִגין ּדְ ּבְ
א   קּוְדׁשָ י  ַקּמֵ ַמְרְגָזן  ְוֵהיְך  יֹוָמא,  ל  ּכָ א  יׁשָ ּבִ עֹוָבֵדיהֹון 

ִר  ל יֹוָמא. ּבְ  יְך הּוא ּכָ
י .190 ַעם  [ֶאְלָעָזר ָּפַתח] ַרּבִ ל ּפַ ִיְצָחק ָאַמר, ּכָ

ְמָצא  ּנִ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ָהעֹוָלם,  ֵעי  ִרׁשְ ים  ְתַרּבִ ּמִ ׁשֶ
תּוב ּכָ ׁשֶ ִראׁשֹוָנה,  ּבָ ס  ִנְתּפָ (יחזקאל  ֵביֵניֶהם 

ְקֵרי  ט) ּתִ ַאל  ִנינּו,  ְוׁשָ ֵחּלּו.  ּתָ י  ׁשִ ְקּדָ ּוִמּמִ
ְק  ִאיר  ִמּמִ ִהׁשְ ְוֵאיְך  י.  ׁשִ ִמְמֻקּדָ א  ֶאּלָ י  ׁשִ ּדָ

אֹוָתם   ל  ּכָ ין  ּבֵ ֹנַח  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
תֹוָלדֹות   ּנּו  ִמּמֶ יְֵּצאּו  ׁשֶ ֵדי  ּכְ א  ֶאּלָ ִעים?  ָהְרׁשָ

ָראּוי. יק ּכָ ָהָיה ַצּדִ  ָלעֹוָלם, ׁשֶ

  

י .190 פתח) ַרּבִ חַ  (אלעזר  ּדְ ִזְמָנא  ל  ּכָ ָאַמר  יֵבי  ִיְצָחק  ּיָ
ס   ִאְתּפַ הּוא  יַנְייהּו  ּבֵ ַכח  ּתְ ִאׁשְ ּדְ ָאה  ַזּכָ יאּו,  ַאְסּגִ ָעְלָמא 

ְכִתיב, ַקְדִמיָתא. ּדִ ְוָתִניָנן  (יחזקאל ט) ּבְ ֵחּלּו.  ּתָ י  ׁשִ ְקּדָ ּוִמּמִ
ִזיב ֵליּה   י. ְונַֹח ֵהיְך ׁשֵ קּוָדׁשִ א ִמּמְ י ֶאּלָ ׁשִ ְקּדָ ְקֵרי ִמּמִ ַאל ּתִ

הוּ  ִריְך  ּבְ א  ִגין קּוְדׁשָ ּבְ א  ֶאּלָ יַבָיא.  ַחּיָ ִאּנּון  ל  ּכָ ין  ּבֵ א 
ְדָקא ְיאּות.  יק ּכְ ֲהָוה ַצּדִ ָעְלָמא ּדְ יּה ּתֹוָלִדין ּבְ ִיְפקּון ִמּנֵ  ּדְ

ָויֹום   .191 יֹום  ל  ּכָ ָבֶהם  ִהְתָרה  הּוא  ׁשֶ ְועֹוד, 
סּוק  ַהּפָ ֶאת  ַנְפׁשֹו  ּבְ ְוִקיֵּם  ּנּו,  ִמּמֶ לּו  ִקּבְ ְולֹא 

תּוב ּכָ ְוגֹו',   )(שם ג ׁשֶ ע  ָרׁשָ ִהְזַהְרּתָ  י  ּכִ ה  ְוַאּתָ
ל   ּכָ אן ׁשֶ . ִמּכָ ְלּתָ ָך ִהּצַ ה ֶאת ַנְפׁשְ ְוָכתּוב ְוַאּתָ

ע   ָהָרׁשָ ֶאת  ְזִהיר  ּמַ ׁשֶ ּלֹא   -ִמי  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף 
ע   יל ֶאת ַעְצמֹו, ְואֹותֹו ָרׁשָ ּנּו, הּוא ַמּצִ ל ִמּמֶ ִקּבֵ

ַיְזהִ  ה  ּמָ ּכַ ְוַעד  ֶחְטאֹו.  ּבְ ס  ַעד ִנְתּפָ אֹותֹו?  יר 
ְרׁשּוָה ַהֲחֵבִרים.  ה אֹותֹו, ַוֲהֵרי ּפֵ יַּּכֶ  ׁשֶ

  

ילּו   .191 ל יֹוָמא ְויֹוָמא ְוָלא ַקּבִ הּו ּכָ ִאיהּו ַאְתֵרי ּבְ ְותּו ּדְ
ְכִתיב, יּה ְקָרא ּדִ ַנְפׁשֵ ים ּבְ יּה, ְוִקּיֵ י   (יחזקאל ג) ִמּנֵ ה ּכִ ְוַאּתָ

ע ְוגו'. ּוְכִתיב ְואַ  אן ִהְזַהְרּתָ ָרׁשָ . ִמּכָ ְלּתָ ָך ִהּצַ ה ֶאת ַנְפׁשְ ּתָ
יּה  יל ִמּנֵ ָלא ַקּבִ ב ּדְ יָבא ַאף ַעל ּגַ ַאְזַהר ְלַחּיָ ל ַמאן ּדְ ּכָ
חֹוֵביּה.   ס ּבְ יָבא ִאְתּפַ ִזיב ֵליּה ְלַגְרֵמיּה ְוַההּוא ַחּיָ הּוא ׁשֵ
אּוְקמּוָה   ָהא  ֵליּה  ִיְמֵחי  ּדְ ַעד  ֵליּה  ַיְזַהר  ה  ּמָ ּכַ ְוַעד 

 ַחְבַרָיא.
ְמעֹון יֹום   .192 י ׁשִ י יֹוֵסי ָהָיה ָמצּוי ִלְפֵני ַרּבִ ַרּבִ

רּוְך הּוא   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרָאה  ָמה  לֹו,  ָאַמר  ֶאָחד. 
ַמִים ִעם   ָ ר ְועֹוף ַהׁשּ ל ַחיֹּות ַהּבָ ִמיד ֶאת ּכָ ְלַהׁשְ
ֵהמֹות  ּבְ ָחְטאּו,  ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ִאם  ִעים?  ָהְרׁשָ

אָ  ּוׁשְ ַמִים  ָ ַהׁשּ ָחְטאּו? ְועֹופֹות  ֶמה  ִריֹּות  ַהּבְ ר 
ר  ׂשָ ל ּבָ ִחית ּכָ י ִהׁשְ תּוב ּכִ ּכָ ּום ׁשֶ ָאַמר לֹו, ִמׁשּ
ִחיִתים   ַמׁשְ ָהיּו  ם  ּלָ ּכֻ ָהָאֶרץ.  ַעל  ְרּכֹו  ּדַ ֶאת 

ִמין ַאֵחר.  קּו ּבְ ְרֵכיֶהם. ָעְזבּו ֶאת ִמיָנם ְוִנְדּבְ  ּדַ

  

ְמעֹון יֹוָמא ַחד,  .192 י ׁשִ ַרּבִ יּה ּדְ ִכיַח ַקּמֵ י יֹוֵסי ֲהָוה ׁשְ ַרּבִ
ל   יָצָאה ּכָ ִריְך הּוא ְלׁשֵ א ּבְ ָאַמר ֵליּה ַמאי ָחָמא קּוְדׁשָ
א   ָנׁשָ ֵני  ּבְ ִאי  ַחָייַבָיא.  ּדְ הֹון  ִעּמְ ַמָיא  ׁשְ ְועֹוף  ָרא  ּבְ ֵחיַות 

ִר  ָאר ּבְ ַמָיא ּוׁשְ ִעיֵרי ְועֹוֵפי ׁשְ ָיין ַמה ָחטּו. ָאַמר ָחָטאן ּבְ
ְרּכֹו ַעל  ּדַ ר ֶאת  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ִחית  ִהׁשְ י  ּכִ ְכִתיב  ּדִ ִגין  ּבְ ֵליּה 
ְבֵקי ִזיַנְיהּו ְוָדְבקּו   ֵלי ָאְרַחְייהּו. ׁשַ ְלהּו ֲהוּו ְמַחּבְ ָהָאֶרץ. ּכֻ

ִזיָנא ָאֳחָרא.  ּבְ
ְך   .193 ְרמּו ּכָ ֵעי ָהעֹוָלם ּגָ ּבֹא ְרֵאה, אֹוָתם ִרׁשְ

הַ  ְוָרצוּ ְלָכל  ִריֹּות,  ְלַהְכִחיׁש   [ְלַהְׁשִּכיַח] ּבְ ְרָיין. ּתָ  .193   ְרמּו ָהִכי ְלָכל ּבִ יֵבי ָעְלָמא ּגָ א ֲחֵזי, ִאּנּון ַחּיָ
ְוִאּנּון  (לאשכחא) ּוָבעֹון ית.  ִדְבֵראׁשִ עֹוָבָדא  א  ָחׁשָ ְלַאּכְ
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ִריֹּות  ַהּבְ ְלָכל  ְרמּו  ּגָ ְוֵהם  ית,  ְבֵראׁשִ ה  ַמֲעׂשֵ
ָאַמר  ִחיתּו.  ִהׁשְ ֵהם  ׁשֶ מֹו  ּכְ ם  ְרּכָ ּדַ ִחית  ְלַהׁשְ
ם   ַאּתֶ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ֲאִני   [ְלַהְׁשִּכיַח] ְרִציֶתם ָיַדי?  י  ַמֲעׂשֵ ְלַהְכִחיׁש 
לִ  ר  ַאׁשְ ל ַהְיקּום ֲאׁשֶ ים ְרצֹוְנֶכם, ּוָמִחיִתי ֶאת ּכָ

ָהעֹוָלם  ַאֲחִזיר  ָהֲאָדָמה.  ֵני  ּפְ ֵמַעל  יִתי  ָעׂשִ
ַמִים, ַוֲהֵרי   ַהְתָחָלה, ַמִים ּבְ ָהָיה ּבַ מֹו ׁשֶ ְלַמִים ּכְ
ִריֹּות ֲאֵחרֹות   ה ּבְ אן ָוָהְלָאה ֶאֱעׂשֶ ֵאר. ִמּכָ ִנְתּבָ

ָראּוי.  עֹוָלם ּכָ  ּבָ

ָלן.  ָמה ְדִאּנּון ְמַחּבְ ָלא ָאְרַחְייהּו ּכְ ְרָיין ְלַחּבְ ְרמּו ְלָכל ּבִ ּגָ
ַאּתּון  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָאַמר 

ִעיתוּ  ִלים  (לאשכחא) ּבְ ַאׁשְ ֲאָנא  ְיַדי,  עֹוָבֵדי  א  ָחׁשָ ְלַאּכְ
יִתי ֵמַעל  ר ָעׂשִ ל ַהְיקּום ֲאׁשֶ ְלכֹון ּוָמִחיִתי ֶאת ּכָ ְרעּוָתא ּדִ
ֲהָוה   ּדְ ָמה  ּכְ ְלַמִיין  ָעְלָמא  ַאֲהַדר  ָהֲאָדָמה.  ִני  ּפְ
ּוְלָהְלָאה  אן  ִמּכָ ָמר.  ִאּתְ ְוָהא  ַמִיין  ּבְ ַמִיין  ַקְדִמיָתא  ּבְ

ְדָקא ְיאּות: אַ  ָעְלָמא ּכְ ְרָיין ָאֳחָרִנין ּבְ  ֲעִביד ּבִ

ִאּתֹו.   .194 ָבָניו  י  ּוְנׁשֵ ּתֹו  ְוִאׁשְ ּוָבָניו  ֹנַח  ַויָֹּבא 
ְוָאַמר, ַתח  ּפָ ִחיָּיא  י  ֵתר  (ירמיה כג) ַרּבִ ִיּסָ ִאם 

ה  ּמָ ִרים ַוֲאִני לֹא ֶאְרֶאּנּו ְנֻאם ה'. ּכַ ְסּתָ ּמִ ִאיׁש ּבַ
ּלֹא  ֵני ָאָדם ֲאטּוֵמי ֵלב ּוְסתּוֵמי ֵעיַנִים ׁשֶ ֵהם ּבְ
תּוב  ּכָ ְכבֹוד ִרּבֹוָנם, ׁשֶ יִחים ְולֹא יֹוְדִעים ּבִ ּגִ ַמׁשְ
ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא.  ָ ּבֹו ֲהלֹוא ֶאת ַהׁשּ

ֵמֲחָטֵאיֶהם   ֵאיךְ  ר  ּתֵ ְלִהְסּתַ ָאָדם  ֵני  ּבְ רֹוִצים 
(ישעיה  ְואֹוְמִרים ִמי רֹוֵאנּו ּוִמי יֹוְדֵענּו, ְוָכתּוב

יֵָחְבאּו  כט) ְלָאן  יֶהם.  ַמֲעׂשֵ ְך  ְבַמְחׁשָ ְוָהָיה 
ָניו?.   ִמּפָ

  

יא  .194 ִחּיָ י  ַרּבִ ִאּתֹו.  ָבָניו  י  ּוְנׁשֵ ּתֹו  ְוִאׁשְ ּוָבָניו  נַֹח  בֹא  ַוּיָ
ִרים ַוֲאִני לא  (ירמיה כג) ַתח ְוָאַמרפָּ  ְסּתָ ּמִ ֵתר ִאיׁש ּבַ ִאם ִיּסָ

א ְסִתיִמין  א ֲאִטיִמין ִלּבָ ֵני ָנׁשָ ה ִאּנּון ּבְ ּמָ ֶאְרֶאּנּו ְנֻאם ְיָי. ּכַ
ְדָמאֵריהֹון   יָקָרא  ּבִ ָיְדִעין  ְוָלא  יִחין  ּגִ ַמׁשְ ָלא  ּדְ ַעְייִנין 

ַמיִ  ָ ַהׁשּ יּה ֲהלֹא ֶאת  ּבֵ ְכִתיב  ם ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא.  ּדִ
ִמי   ְוָאְמֵרי  ֵמחֹוַבְייהּו  ָרא  ּתְ ְלִאְסּתַ א  ָנׁשָ ִני  ּבְ עּון  ּבָ ֵהיְך 

ּוְכִתיב, יֹוְדֵענּו.  ּוִמי  כט) רֹוֵאנּו  ְך  (ישעיה  ַמְחׁשָ ּבְ ְוָהָיה 
יּה.  ּמֵ יֶהם. ְלָאן ִיְתַטְמרּון ִמּקַ  ַמֲעׂשֵ

ְועָ  .195 ְלֵטִרין  ּפַ ָנה  ּבָ ׁשֶ ַחת  ְלֶמֶלְך  ּתַ ה  ׂשָ
ֵני  ּבְ ָמְרדּו  ְלָיִמים  רֹות.  ִנְסּתָ ְמִחּלֹות  ָהָאֶרץ 

יף ִהּקִ ֶלְך.  ּמֶ ּבַ ֶלְך  [ִצֵער] ָהַאְרמֹון  ַהּמֶ ֲעֵליֶהם 
ַעְצָמם   יאּו  ְוֶהְחּבִ ִנְכְנסּו  ָעׂשּו?  ֶמה  ְגָיסֹות.  ּבִ
ֲאִני  ֶלְך,  ַהּמֶ ָאַמר  ִחּלֹות.  ַהּמְ ִנְקֵבי  ַחת  ּתַ

ּומִ  אֹוָתם,  יִתי  רֹוִצים ָעׂשִ ם  ַאּתֶ ָפַני  ּלְ
ִאיׁש   ֵתר  ִיּסָ ִאם  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  א?  ְלִהְתַחּבֵ
ִרים ַוֲאִני לֹא ֶאְרֶאּנּו ְנֻאם ה'? ֲאִני הּוא   ְסּתָ ּמִ ּבַ
ם   ְוַאּתֶ ְואֹור,  ְך  חֹׁשֶ יִתי  ְוָעׂשִ ְמִחּלֹות  יִתי  ָעׂשִ ׁשֶ

ָפַני?! א ִמּלְ  ֵאיְך ּתּוְכלּו ְלִהְתַחּבֵ

  

ּדְ  .195 א  ַאְרָעא  ְלַמְלּכָ חֹות  ּתְ ְוֲעַבד  ְלְטִרין  ּפַ ָבָנה 
א   ַמְלּכָ ּבְ ְלְטִרין  ּפַ ֵני  ּבְ ָמָרדּו  ְליֹוִמין  ִציִרין.  ּפְ ְטִמיִרין 

ָעאלּו  (אצער) ַאְסַחר ֲעָבדּו  ָמה  ַגְייסֹוי.  ּבְ א  ַמְלּכָ ֲעַלְייהּו 
א ֲאָנא ִסיִרין. ָאַמר ַמְלּכָ חֹות נּוְקֵבי ּפְ ְרַמְייהּו ּתְ  ּוְטִמירּו ּגַ
ָרא, ֲהָדא הּוא  ָעאן ְלִאְתַטּמָ אי ַאּתּון ּבָ ּמָ ַעְבִדית לֹון ּוִמּקַ
ִרים ַוֲאִני לֹא ֶאְרֶאּנּו ְנֻאם  ְסּתָ ּמִ ֵתר ִאיׁש ּבַ ִדְכִתיב ִאם ִיּסָ
ֲחׁשֹוָכא   ְוֲעָבִדית  ִסיִרין  ּפְ נּוְקֵבי  ֲעָבִדית  ּדַ הּוא  ֲאָנא  ְיָי. 

אי. ּוְנהֹוָרא ְוַאּתּון ֵאיְך ָיְכִלין ְלִאְת  ָרא ַקּמָ  ַטּמָ

ִרּבֹונֹו   .196 ִלְפֵני  חֹוֵטא  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ְרֵאה,  ּבֹא 
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ר, ַהּקָ ּתֵ יְך ַעְצמֹו ְלִהְסּתַ ּוַמְמׁשִ
ָהָאָדם ְמַטֵהר ַעְצמֹו,   ָגלּוי. ּוְכׁשֶ ין ּבְ ה ּבֹו ּדִ עֹוׂשֶ
ּלֹא  ׁשֶ ירֹו  ְלַהְסּתִ רֹוֶצה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ִריְך לֹו ָלָאָדם ִיְראֶ  ּצָ ׁשֶ אי  ּדַ ּוַ ׁשֶ יֹום ַאף ה'.  ּבְ ה 
ֹוֶרה ַעל   ׁשּ ׁשֶ ּכְ ִחית  ׁשְ ִלְפֵני ַהּמַ ּלֹא ְלֵהָראֹות  ׁשֶ
ֵאּלּו  ל  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ ּבֹו,  ל  ּכֵ ִיְסּתַ ּלֹא  ׁשֶ ָהעֹוָלם 

ִחית.  ְרִאים ְלָפָניו, יֵׁש לֹו ְרׁשּות ְלַהׁשְ ּנִ  ׁשֶ

  

יְך  .196 ְוַאְמׁשִ ָמאֵריּה  י  ַקּמֵ ָחֵטי  ָנׁש  ר  ּבַ ד  ּכַ ֲחֵזי,  א  ּתָ
יָנא   יּה ּדִ ִריְך הּוא ָעִביד ּבֵ א ּבְ ְסָיא. קּוְדׁשָ ְרֵמיּה ְלִאְתּכַ ּגַ
ִריְך   ּבְ א  קּוְדׁשָ ַגְרֵמיּה  י  ַאְדּכֵ ָנׁש  ר  ּבַ ְוַכד  ְלָיא.  ִאְתּגַ ּבְ

ָלא ִיְתֲחֵזי בְּ  ָרא ֵליּה ּדְ ֵעי ְלַאְסּתָ אי  הּוא ּבָ ַוּדַ יֹום ַאף ְיָי. ּדְ
ְרָיא  ד ׁשַ ָלא ּכַ י ְמַחּבְ ָלא ִיְתֲחֵזי ַקּמֵ ֵעי ֵליּה ְלֵאיַנׁש ּדְ ִאּבָ
ִיְתַחּזּון  ּדְ ִאּנּון  ל  ּכָ ָהא  ּדְ יּה.  ּבֵ ל  ּכֵ ִיְסּתַ ָלא  ּדְ ַעְלָמא  ַעל 

ָלא.  יּה ִאית ֵליּה ְרׁשּו ְלַחּבָ  ַקּמֵ
ְמעוֹ  .197 ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר  ֶ ׁשּ ל ָאָדם  ְוֶזהּו ַמה  ּכָ ן, 

ֵעינֹו ָרָעה   ִחית ׁשֹוָרה ָעָליו. ְוהּוא    -ׁשֶ ׁשְ ֵעין ַהּמַ
ֵמר  ָ ִחית ָהעֹוָלם. ְוָצִריְך ָהָאָדם ְלִהׁשּ ִנְקָרא ַמׁשְ

  
ֵעיֵניּה  .197 ּדְ ָנׁש  ר  ּבַ ל  ּכָ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ְדָקֲאַמר  ְוַהְיינּו 

ָלא   ְמַחּבְ ְוִאיהּו  ֲעלֹוי.  ְרָיא  ׁשַ ָלא  ְמַחּבְ ּדִ ֵעיָנא  א,  יׁשָ ּבִ
ִאְק  יּה  ְדָעְלָמא  ִמּנֵ ָרא  ּמְ ְלִאְסּתַ ְלִאיֵניׁש  ֵליּה  ֵעי  ְוִלּבָ ֵרי. 
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ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ְולֹא  ּנּו  ִמּמֶ
ֵזק ּלּות. [ְלָפָניו] ִיּנָ ִהְתּגַ ּבְ ֵאָליו  ִלְקַרב  ְוָאסּור   ,

כָּ  ּום  ַעִין,  ּוִמׁשּ ַרע  ֵמִאיׁש  ֵמר  ָ ְלִהׁשּ ָצִריְך  ְך 
ה.  ה ְוַכּמָ ּמָ ֶות ַעל ַאַחת ּכַ ְפֵני ַמְלַאְך ַהּמָ  ּוִמּלִ

ַזק ִיּתְ ָלא  ּדְ ֲהֵדיּה  ּבַ ְלִאְתְקָרָבא  ְוָאִסיר (קמיה) ְוָלא   .
ּום ָהִכי ֵמִאיׁש ַרע ַעִין  ְלָיא. ּוִמׁשּ ִאְתּגַ ֲהֵדיּה ּבְ ְלִמְקַרב ּבַ

ֶות  ַהּמָ ַמְלַאְך  י  ּמֵ ִמּקַ יּה.  ִמּנִ ָרא  ּמְ ְלִאְסּתַ ֵעי  ַאַחת    ּבָ ַעל 
ה.  ה ְוַכּמָ ּמָ  ּכַ

ִבְלָעם? [ְוַעל ֶזה] .198 ּבְ תּוב  ּכָ (במדבר  ַמה 
ַעִין ָרָעה ָהְיָתה   כד) ֻתם ָהָעִין. ׁשֶ ֶבר ׁשְ ּוְנֻאם ַהּגֶ

ָהָיה  ּבֹו,  ל  ּכֵ ִמְסּתַ ָהָיה  ׁשֶ ָמקֹום  ּוְבָכל  לֹו, 
ָרָצה   ְוָלֵכן  ִחית.  ׁשְ ַהּמַ רּוַח  ֶאת  ָעָליו  יְך  ַמְמׁשִ

ָכל ָמקֹום  ְלִהְסּתַ  ִמיד ּבְ ֵדי ְלַהׁשְ ָרֵאל, ּכְ ִיׂשְ ל ּבְ ּכֵ
א   ָ ׂשּ ַויִּ תּוב?  ּכָ ַמה  לֹות.  ּכְ ִמְסּתַ ָהיּו  ֵעיָניו  ׁשֶ
זַָּקף ַעִין ַאַחת ְוִהְנִמיְך ַעִין  ִבְלָעם ֶאת ֵעיָניו. ׁשֶ

ַעִין ָרָעה. ָרֵאל ּבְ ל ַעל ִיׂשְ ּכֵ ֵדי ְלִהְסּתַ  ַאַחת ּכְ

  

ִתיב (ועל דא) .198 ִבְלָעם  ַמה ּכְ ֶבר   (במדבר כד) ּבְ ּוְנֻאם ַהּגֶ
ֲהָוה   א ֲהָוה ֵליּה ּוְבָכל ֲאַתר ּדְ יׁשָ ֵעיָנא ּבִ ֻתם ָהָעִין. ּדְ ׁשְ
ְך   ָלא. ּוְבִגין ּכָ יְך ֲעֵליּה רּוַח ְמַחּבְ יּה ֲהָוה ַאְמׁשִ ל ּבֵ ּכֵ ִמְסּתַ

ֵצי   יׁשֵ ּדִ ִגין  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ הּו  ָלא ּבְ ּכָ ֵעי ְלִאְסּתַ ּבָ ָכל  ֲהָוה  ּבְ
ְלָעם ֶאת   א ּבִ ָ ׂשּ ִתיב ַוּיִ ל. ַמה ּכְ ּכֵ ֵעיֵניּה ֲהָוה ִמְסּתַ ֲאַתר ּדְ
ָלא   ּכָ ִגין ְלִאְסּתַ ָזִקיף ֵעיָנא ַחד ּוָמִאיְך ֵעיָנא ַחד ּבְ ֵעיָניו ּדְ

א.  יׁשָ ֵעיָנא ּבִ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ הּו ּבְ  ּבְ
ָרֵאל  .199 תּוב, ַויְַּרא ֶאת ִיׂשְ ּבֹא ְרֵאה ַמה ּכָ
ה ֲעֵליֶהם  ׁשֵֹכן   ִכיָנה ְמַכּסָ ְ ַהׁשּ ָבָטיו. ְוָרָאה ׁשֶ ִלׁשְ

ָבִטים  ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ֶנת ּבִ ְורֹוֶבֶצת ֲעֵליֶהם ְמֻתּקֶ
ֲעֵליֶהם.   לֹט  ִלׁשְ ֵעיָניו  ְיכֹולֹות  ְוֵאין  יָה,  ְחּתֶ ּתַ
ה  ְקדֹוׁשָ רּוַח  ֲהֵרי  ׁשֶ ָלֶהם,  אּוַכל  ֵאיְך  ָאַמר, 

ּומְ  ֲעֵליֶהם  רֹוֶבֶצת  אֹוָתם ֶעְליֹוָנה  ה  ַכּסָ
ֲאִרי  ּכַ ַכב  ׁשָ ַרע  ּכָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ְכָנֶפיָה?  ּבִ
ֵדי  ּכְ ֵמֲעֵליֶהם  ְיִקיֶמּנּו  ִמי  ְיִקיֶמּנּו.  ִמי  ּוְכָלִביא 

לֹט ֲעֵליֶהם ָהַעִין. ּלּו ְוִתׁשְ ְתּגַ יִּ  ׁשֶ

  

ׁשֹוֵכן   .199 ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ְרא  ַוּיַ ִתיב  ּכְ ַמה  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ּוְרִביָעא  ֲעַלְייהּו  ַחְפָיא  א  ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ ְוָחָמא  ָבָטיו.  ִלׁשְ
ָיִכיל  ְוָלא  חֹוָתּה  ּתְ ְבִטין  ׁשִ ְתֵריַסר  ּבִ ָנא  ּקְ ִמְתּתַ ֲעַלְייהּו 

ְלָטָאה ֲעַלְייהּו ֵעיֵניּה. ָאַמר ֵאיְך ֵאיכֹול ְלהֹון ּדְ  ָהא  ְלׁשַ
ַגְדָפָהא.  ָאה ְרִביָעא ֲעַלְייהּו ְוָחַפת לֹון ּבְ א ִעּלָ יׁשָ רּוַח ַקּדִ
ִמי  ּוְכָלִביא.  ֲאִרי,  ּכַ ַכב  ׁשָ ַרע  ּכָ ִדְכִתיב  הּוא  ֲהָדא 
ְלָטא ֵעיָנא  ִיְתַגְלָיין ְוׁשָ ִגין ּדְ ְיִקיֶמּנּו. ִמי ְיִקיֶמּנּו ֵמֲעַלְייהּו ּבְ

 ֲעַלְייהּו.
רּוְך הּוא ְלַכּסֹות  ְוַעל ֶזה ָרָצה .200 דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

רּוַח   תּוַכל  ּלֹא  ׁשֶ ֵמָהַעִין,  ר  ּתֵ ְלִהְסּתַ ֹנַח,  ֶאת 
ַחת, ַוֲהֵרי   ּלֹא יֻׁשְ ֵדי ׁשֶ לֹט ָעָליו ּכְ ְמָאה ִלׁשְ ַהּטֻ
ר  ּתֵ ְלִהְסּתַ ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֹנַח,  ַויָֹּבא  ֵאר.  ִנְתּבָ

ּבּול, ֵני ֵמי ַהּמַ ֲחקּו  ֵרי][ֶׁשהֲ  ֵמָהַעִין. ִמּפְ ִים ּדָ ַהּמַ
ֶות   ַהּמָ ַמְלַאְך  ָרָאה  יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר  אֹותֹו. 

א ָהָיה ּבָ ָבה.  [ֵאָליו] ׁשֶ  ְוָלֵכן ִנְכַנס ַלּתֵ

  

ְלנַֹח   .200 ְלַחְפָיא  ָעא  ּבָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ א  ּדָ ְוַעל 
ְלָטא  ְלׁשַ ְמָסֳאָבא  רּוַח  ָיִכיל  ָלא  ּדְ ֵמֵעיָנא  ָרא  ּתְ ְלִאְסּתַ
ָמה   ּכְ נַֹח  בֹא  ַוּיָ ָמר.  ִאּתְ ְוָהא  ל  ִיְתַחּבֵ ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ֲעֵליּה 
ֵמי   ֵני  ִמּפְ ֵמֵעיָנא.  ָרא  ּתְ ְלִאְסּתַ ָמר  ִאּתְ ּדְ

ּבוּ  ָחָמא  (דהא) לַהּמַ יֹוֵסי  י  ַרּבִ ָאַמר  ֵליּה.  ֲחקּו  ּדָ ַמִיין  ּדְ
ֲהָוה ָאֵתי  ֶות ּדְ ְך ָעאל  (ד''א ל''ג לגביה) ַמְלַאְך ַהּמָ ּוְבִגין ּכָ

 ְלֵתיבּוָתא 
ים .201 ֳחָדׁשִ ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ּה  ּבָ ַמר  [ֶׁשל  ְוִנׁשְ

ים? ֶנְחְלקּו בָ ַהָּׁשָנה] ר ֳחָדׁשִ ֵנים ָעׂשָ ה ׁשְ ּה . ְוָלּמָ
ֵנים   ׁשְ ָאַמר  ָהֶאָחד  ְיהּוָדה.  י  ְוַרּבִ ִיְצָחק  י  ַרּבִ
ְוֶאָחד  ִעים.  ָהְרׁשָ ִדין  הּוא  ְך  ּכָ ׁשֶ חֶֹדׁש  ר  ָעׂשָ

יק ִלים ַצּדִ ֵרה  [נ''א ָצִרי�] ָאַמר ְלַהׁשְ ים ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ
ָלֵצאת  ְראּוִיים  ָהיּו  ׁשֶ ָרגֹות  ַהּדְ ָאר  ּוׁשְ ְדָרגֹות 

ָבה.   ֵמַהּתֵ

  

ַיְרֵחיְוִאְסּתַ  .201 ִריַסר  ּתְ ָבּה  ר  ֵריַסר (שתא) ּמַ ּתְ אי  ְוַאּמַ  .
י ְיהּוָדה. ַחד ָאַמר י''ב  י ִיְצָחק ְוַרּבִ ּה ַרּבִ ִליֵגי ּבָ ַיְרִחין. ּפְ
ָלָמא   ַחָייַבָיא. ְוַחד ָאַמר ְלַאׁשְ ָכְך ִאיהּו ִדיָנא ּדְ ַיְרִחין ּדְ

יק צריך) ַצּדִ ְר  (נ''א  ּדַ ָאר  ּוׁשְ ֵריַסר  ּתְ ין  ְרּגִ י ּדַ ִאְתַחּזֵ ּדְ ין  ּגִ
יָבה.   ְלֲאָפָקא ִמן ּתֵ

ֵהם  .202 ים  ֳחָדׁשִ ה  ָ ׁשּ ׁשִ ָאַמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ
ָהיּו   אן  ּכָ ַוֲהֵרי  ֵאׁש,  ּבְ ים  ֳחָדׁשִ ה  ָ ׁשּ ְוׁשִ ַמִים  ּבְ יַ  .202   א  ּתָ ׁשִ ָאַמר  ְיהּוָדה  י  א  ַרּבִ יּתָ ְוׁשִ ַמָיא  ּבְ ִאּנּון  ְרֵחי 

ֵריַסר ַיְרֵחי.  אי ּתְ א. ְוָהא ָהָכא ַמָייא ֲהוּו ַאּמַ ֶאׁשָ ַיְרֵחי ּבְ
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ים?  ֳחָדׁשִ ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ה  ְוָלּמָ ַמִים, 
ִנדּ  [לֹו] ָאַמר  יִהּנֹם  ַהּגֵ ִדיֵני  ֵני  ׁשְ ּבִ יֹוֵסי,  י  ֹונּו  ַרּבִ

ַמִים    - ַמִים ְוֵאׁש. ּבְ יְָּרדּו ֲעֵליֶהם    -ּבְ ִים ׁשֶ ַהּמַ ׁשֶ
ֶלג. ּוְבֵאׁש   ֶ ׁשּ ִים   -ִמְלַמְעָלה ָהיּו צֹוְנִנים ּכַ ַהּמַ ׁשֶ

ֶזה  ְוַעל  ֵאׁש.  ּכָ רֹוְתִחים  ָהיּו  ה  ַמּטָ ִמּלְ יְָּצאּו  ׁשֶ
ִנּדֹונּו   יִהּנֹם  ַהּגֵ ִדין  ּוַמִים  - ּבְ ֵאׁש  ם [ְוָלֵכן ְׁשֵני ּבְ

ָעָׂשר ֹחֶדׁש ָהיּו. ֶׁשָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ִּדין ָהְרָׁשִעים 
ַּבֵּגיִהֹּנם ֵהם ְׁשֵנים ָעָׂשר ֳחָדִׁשים. ַוֲהֵרי ֵּפְרׁשּוָה. ְוַעל 
ֶזה ָּכל אֹוָתם ִרְׁשֵעי ָהעֹוָלם ִנּדֹוִנים ִּבְׁשֵני ִדיִנים 

ָהעוֹ  ְּבַמִים ְוֵאׁש] -ַהָּללּו  ִמן  ְמדּו  ֻהׁשְ ׁשֶ ָלם.  ַעד 
ָהַעִין   ִמן  ה  ּסָ ְוִהְתּכַ ָבה  ּתֵ ּבַ ר  ּתֵ ִמְסּתַ ָהָיה  ְוֹנַח 
ָהְיָתה  ָבה  ְוַהּתֵ ֵאָליו,  ָקַרב  ְולֹא  ִחית  ׁשְ ְוַהּמַ
אּו ֶאת  ׂשְ ּנֱֶאַמר ַויִּ מֹו ׁשֶ ִים, ּכְ ֵני ַהּמַ ָטה ַעל ּפְ ׁשָ

ָרם ֵמַעל ָהָאֶרץ. ָבה ַוּתָ  ַהּתֵ

ַמָיא   (ליה) ָאַמר ּבְ ִאְתָדנּו  ֵגיִהּנֹם  ּדְ ִדיִנין  ְתֵרי  ּבִ יֹוֵסי  י  ַרּבִ
ֵעיָלא ֲהוּו ְצִנינִ  ָנֲחתּו ֲעַלְייהּו ִמּלְ ַמִיין ּדְ ַמָיא ּדְ א. ּבְ ין ְוֶאׁשָ

א.   ֶאׁשָ א ֲהוּו ְרִתיָחן ּכְ ּתָ ַנְפֵקי ִמּתַ ַמִיין ּדְ א ּדְ ֶאׁשָ ַתְלָגא. ּבְ ּכְ
ּוַמָייא  א  ֶאׁשָ ּבְ נּו  ִאְתּדָ ֵגיִהּנֹם  ּדְ ִדיָנא  ּבְ א  ּדָ (ובגין כך   ְוַעל 

תריסר ירחי הוו דאמר רבי אלעזר דינא דחייביא בגיהנם תריסר ירחי הוו  
מא אתדנו בתרין דינין אלין במיא  והא אוקמוה. ועל דא כל אנון חייבי על

ר   ואשא) ּתֵ ִמְסּתַ ֲהָוה  ְונַֹח  ֵמָעְלָמא.  ִציאּו  ּתֵ ִאׁשְ ּדְ ַעד 
יּה,  ָלא ָלא ָקִריב ְלַגּבֵ י ֵמֵעיָנא ּוְמַחּבְ ּסֵ ֵתיבּוָתא ְוִאְתּכַ ּבְ
ְדַאּתְ   ָמא  ּכְ ַמָיא  י  ַאְנּפֵ ַעל  ְטָיא  ׁשַ ֲהָוה  ִאיִהי  ְוֵתיבּוָתא 

אּו ֶאת ׂשְ ָרם ֵמַעל ָהָאֶרץ.  ָאֵמר ַוּיִ יָבה ַוּתָ  ַהּתֵ

ּבּול  .203 תּוב ַוְיִהי ַהּמַ ּכָ ִעים יֹום ָלקּו, ׁשֶ ַאְרּבָ
ַמן   ַהזְּ ָאר  ְוָכל ׁשְ ְוגֹו'.  ִעים יֹום ַעל ָהָאֶרץ  ַאְרּבָ
חּו ִמן ָהָאֶרץ.  ּמָ תּוב ַויִּ ּכָ ִנְמחּו ֵמָהעֹוָלם. ֶזהּו ׁשֶ

ֲהֵרי   ׁשֶ ִעים,  ְרׁשָ ְלאֹוָתם  ָלֶהם  ָיקּומּו אֹוי  לֹא 
תּוב   ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ִדין.  ּבְ ַלֲעֹמד  עֹוָלם  ּבָ ִלְחיֹות 

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ חּו,  ּמָ ָמִחיָת   (תהלים ט) ַויִּ ָמם  ׁשְ
ִדין לֹא ָיקּומּו. ֲאִפּלּו ַלֲעֹמד ּבְ  ְלעֹוָלם ָוֶעד. ׁשֶ

  

ִעים  .203 ּבּול ַאְרּבָ ְכִתיב ַוְיִהי ַהּמַ ִעים יֹום ָלקּו. ּדִ ַאְרּבָ
ִזְמָנא ִאְתְמחּון ֵמָעְלָמא.   ָאר  ְוגו'. ְוָכל ׁשְ יֹום ַעל ָהָאֶרץ 
חּו ִמן ָהָאֶרץ. ַווי לֹון ְלִאּנּון ַחָייַבָיא  ּמָ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּיִ

ָעְלָמא ְלֵמי ָהא ָלא ְיקּומּון ְלַאְחָייא ּבְ ִדיָנא ֲהָדא  ּדְ ַקם ּבְ
ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ חּו  ּמָ ַוּיִ ִדְכִתיב  ט)  הּוא  ָמם  (תהלים  ׁשְ

ִדיָנא ָלא ְיקּומּון: ֲאִפיּלּו ְלֵמיַקם ּבְ  ָמִחית ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּדְ
ָהָאֶרץ.   .204 ֵמַעל  ָרם  ַוּתָ ָבה  ַהּתֵ ֶאת  אּו  ׂשְ ַויִּ

ַתח, ּפָ א  ַאּבָ י  ָ  (שם נז) ַרּבִ ַהׁשּ ַעל  ַמִים רּוָמה 
ָלֶהם   אֹוי  בֹוֶדָך.  ּכְ ָהָאֶרץ  ל  ּכָ ַעל  ֱאלִֹהים 
ָכל  יִזים ֶאת ִרּבֹוָנם ּבְ חֹוְטִאים ּוַמְרּגִ ִעים ׁשֶ ָלְרׁשָ
ִמן   ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ֶאת  ּדֹוִחים  ּוַבֲחָטֵאיֶהם  יֹום, 
ָהעֹוָלם.   ִמן  ק  ּלֵ ְסּתַ ּתִ ׁשֶ ְוגֹוְרִמים  ָהָאֶרץ, 

ִכיָנה ִנְקֵראת ֱאלִֹהים, ְועָ  ְ תּוב רּוָמה ְוַהׁשּ ֶליָה ּכָ
ַמִים ֱאלִֹהים.  ָ  ַעל ַהׁשּ

  

א  .204 ַאּבָ י  ַרּבִ ָהָאֶרץ.  ֵמַעל  ָרם  ַוּתָ ָבה  ַהּתֵ אּו ֶאת  ׂשְ ַוּיִ
ַתח ל ָהָאֶרץ  (תהלים נז) ּפָ ַמִים ֱאלִֹהים ַעל ּכָ ָ רּוָמה ַעל ַהׁשּ

יִזין   ּוַמְרּגִ ָחָטאן  ִאּנּון  ּדְ ְלַחָייַבָיא  לֹון  ַווי  בֹוֶדָך.  ּכְ
א  ְלמָ  ִכיְנּתָ ְ ְחָיין ָלּה ַלׁשּ ָכל יֹוָמא. ּוְבחֹוַבְייהּו ּדַ אֵריהֹון ּבְ

ִאְקֵרי  א  ִכיְנּתָ ּוׁשְ ֵמָעְלָמא.  ק  ּלֵ ִתְסּתַ ּדְ ְוָגְרִמין  ֵמַאְרָעא. 
ַמִים ֱאלִהים. ָ ִתיב רּוָמה ַעל ַהׁשּ  ֱאלִֹהים. ְוֲעָלּה ּכְ

ָבה,  .205 אּו ֶאת ַהּתֵ ׂשְ תּוב, ַויִּ ּבֹא ְרֵאה ַמה ּכָ
ּלֹא   ָרם ֵמַעל ָהָאֶרץ, ׁשֶ חּו אֹוָתּה ַהחּוָצה. ַוּתָ ּדָ ׁשֶ
ִהיא   ּוְכׁשֶ ּנּו.  ִמּמֶ ָקה  ּלְ ְוִהְסּתַ עֹוָלם  ּבָ ׁשֹוָרה 
יַח  ּגִ יַּׁשְ ׁשֶ ִמי  ֵאין  ֲהֵרי  ֵמָהעֹוָלם,  ֶקת  ּלֶ ִמְסּתַ

ׁשֹוֵלט ין  ַהּדִ ְוָאז  עֹוָלם,  ָעָליו.   [ַהִּדין] ּבָ
קּו   ּלְ ְוִיְסּתַ ָהעֹוָלם  ֵעי  ִרׁשְ חּו  ּמָ יִּ ּוְכׁשֶ

ּנוּ  ִכיָנה ַמֲחִזיָרה ֶאת ְמדֹוָרּה [ֵמָהעֹוָלם] ִמּמֶ ְ , ַהׁשּ
 ָלעֹוָלם. 

  

ַדְחָיין ָלּה  .205 ָבה ּדְ אּו ֶאת ַהּתֵ ׂשְ ִתיב ַוּיִ א ֲחֵזי, ַמה ּכְ ּתָ
ׁשַ  ָלא  ּדְ ָהָאֶרץ,  ֵמַעל  ָרם  ַוּתָ ָעְלָמא ְלַבר.  ּבְ ְרָייא 

ְלַקת ֵמָעְלָמא, ָהא ֵלית ַמאן  ּה. ְוַכד ִאְסּתַ ְלַקת ִמּנָ ְוִאְסּתַ
ְלָטא ׁשָ ְוִדיָנא  ָעְלָמא  ּבְ ח  ּגַ ַיׁשְ ְוַכד   (בדינא) ּדְ ֲעלֹוי.  ֵדין  ּכְ

יהּ  ִמּנֵ קּון  ּלְ ְוִיְסּתַ יֵבי ָעְלָמא  א  (דעלמא) ִיְתָמחּון ַחּיָ ִכיְנּתָ , ׁשְ
 ָעְלָמא.ֲאַהְדַרת ְמדֹוָרּה בְּ 

ְך, ֲהֵרי ֶאֶרץ   .206 ּכָ י יֵיָסא, ִאם  ַרּבִ ָאַמר לֹו 
אֹותֹו ְזַמן, ָאז   ָהיּו ּבְ ִעים ׁשֶ ְמחּו ָהְרׁשָ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ
ה?   ִחּלָ ַבּתְ ִכיָנה ִלְמקֹוָמּה ּכְ ְ ה לֹא ָחְזָרה ַהׁשּ ָלּמָ
יֵקי   ָאר ַצּדִ ֲארּו ָבּה ׁשְ ּלֹא ִנׁשְ ּום ׁשֶ ָאַמר לֹו, ִמׁשּ

  
י ֵייָסא, ִאי ָהִכי ָהא ַאְרָעא ְדִיׂשְ  .206 ָרֵאל ָאַמר ֵליּה ַרּבִ

ָלא  אי  ַאּמַ ִזְמָנא  ַההּוא  ּבְ ֲהוּו  ּדְ יַבָיא  ַחּיָ ִאְתָמחּון  ּדְ
ֵליּה  ָאַמר  ִדְבַקְדִמיָתא.  ּכְ ְלַאְתָרּה  א  ִכיְנּתָ ׁשְ ַרת  ֲאַהּדְ
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אָהעוֹ  ֶאּלָ ָהְלכּו,   [ֲאָבל] ָלם,  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ
ֶאֶרץ  ּבְ ּוָמה  ֶהם.  ִעּמָ ְמדֹוָרּה  ֶאת  ָמה  ְוׂשָ ָיְרָדה 

ן ִאם   -ָנְכִריָּה ַאֶחֶרת לֹא ִנְפְרָדה ֵמֶהם   ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
ה. דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ ֲארּו ּבָ  ִנׁשְ

ָעְלָמא.  ֵאי  ַזּכָ ָאר  ׁשְ ָבּה  ֲארּו  ּתָ ִאׁשְ ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ
א יַאת (אבל) ֶאּלָ ּוִ ְוׁשַ ַנְחַתת  ֲאְזלּו  ּדְ ֲאַתר  ָכל  סט ( ּבְ דף 
ַאְרָעא נּוְכָרָאה ָאֳחָרא ָלא   ע''א) הֹון. ּוַמה ּבְ ְמדֹוָרּה ִעּמְ

ַאְרָעא   ּבְ ָארּו  ּתְ ִאׁשְ ִאי  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ְייהּו,  ִמּנַ א  ְרׁשָ ִאְתּפָ
א.  יׁשָ  ַקּדִ

ֵעי  .207 ל ִרׁשְ ָכל ַהֲחָטִאים ׁשֶ ַוֲהֵרי ָאַמְרנּו. ּבְ
ִמי   ֵמֶהם  ֶאָחד  ִכיָנה.  ְ ַהׁשּ ֶאת  ּדֹוִחים  ָהעֹוָלם, 

ּמַ  ָאַמְרנּו, ׁשֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָאֶרץ,  ַעל  ְרּכֹו  ּדַ ִחית  ׁשְ
ִנְכָנס   ְולֹא  ִכיָנה  ׁשְ ֵני  ּפְ רֹוֶאה  לֹא  ְוָלֵכן 
ִמן  חּו  ּמָ ַויִּ ה  ֵאּלֶ ַעל  תּוב  ּכָ ֶזה  ְוַעל  ְלֵטִרין.  ַלּפַ

ְמחּו ֵמַהּכֹל.  ּנִ  ָהָאֶרץ, ׁשֶ

  

יֵבי ָעְלָמא ּדַ  .207 ַחּיָ ָכל חֹוִבין ּדְ ָמר. ּבְ ְחָיין ָלּה ְוָהא ִאּתְ
ל ָאְרֵחיּה ַעל ַאְרָעא   ְמַחּבֵ ְייהּו ַמאן ּדִ א. ַחד ִמּנַ ִכיְנּתָ ְ ַלׁשּ
ְוָלא ָעאל  א  ִכיְנּתָ ׁשְ י  ַאְנּפֵ ָחֵמי  ְך ָלא  ּכָ ּוְבִגין  ְדֲאָמָרן.  ּכִ
ָהָאֶרץ  ִמן  חּו  ּמָ ַוּיִ ין  ִאּלֵ ּבְ ִתיב  ּכְ א  ּדָ ְוַעל  ַפְלֵטִרין.  ּבְ

א.   ִאְתָמחּון ִמן ּכֹּלָ
דֹוׁש   .208 ָעִתיד ַהּקָ ַמן ׁשֶ אֹותֹו ַהזְּ ּבֹא ְרֵאה, ּבְ

ל אֹוָתם ֵמִתים  ִתים, ּכָ רּוְך הּוא ְלַהֲחיֹות ַהּמֵ ּבָ
ָנְכִריֹּות,   ֲאָרצֹות  ָאר  ׁשְ ּבִ ַבחּוץ  ְצאּו  ּמָ יִּ ׁשֶ

ּגּוֵפיֶהם ָלֶהם  ִיְבָרא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  [נ''א  ַהּקָ
ֲהֵר  ַיֲעִמיֵדם ְּבגּוָפם] ׁשֶ ָראּוי.  ַאַחת ּכָ ֶעֶצם  י 

ֶעֶצם  אֹוָתּה  ָהָאֶרץ,  ַחת  ּתַ ָאָדם  ּבָ ֶאֶרת  ׁשְ ּנִ ׁשֶ
דֹוׁש   ה, ְוָעֶליָה ִיְבֶנה ַהּקָ ִעּסָ ּבָ אֹור ׁשֶ ְ ׂשּ ה ּכַ ָעׂשֶ ּתֵ

ל ַהּגּוף.  רּוְך הּוא ֶאת ּכָ  ּבָ

  

ִריְך הּוא  .208 ּבְ א  ין קּוְדׁשָ ַזּמִ ּדְ ִזְמָנא  ַההּוא  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ָאר ְלַאְחָייָאה ֵמַתיָ  ׁשְ חּון ְלַבר ּבִ ּכְ ּתַ ִיׁשְ ל ִאּנּון ֵמִתין ּדְ יא, ּכָ

לֹון  ִיְבָרא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ נּוְכָרִאין  ַאְרִעין 
ְרָמא   (נ''א יוקים לון בגופייהו) ּגּוַפְייהוּ  ּגַ ָהא  ְדָקא ָחֵזי. ּדְ ּכְ

חֹות ַאְרָעא ַההּוא ַגְרמָ  ַבר ָנׁש ּתְ יּה ּבְ ַאר ּבֵ ּתָ ִאׁשְ א  ַחד ּדְ
ִריְך   ּבְ א  קּוְדׁשָ ִיְבֵני  ְוֲעֵליּה  ִעיָסה  ּבְ ֲחִמיָרא  ּכְ ִיְתֲעִביד 

ל ּגּוָפא.  הּוא ּכָ
ָלֶהם  .209 הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ן  ִיּתֵ ְולֹא 

ָרֵאל,   ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ א  ֶאּלָ מֹות  ְנׁשָ
תּוב ּכָ ֶאת   (יחזקאל לז) ׁשֶ ֹפֵתַח  ֲאִני  ִהּנֵה 

ֶאְת  ְוַהֲעֵליִתי  ְברֹוֵתיֶכם  ִקְברֹוֵתיֶכם  ִמּקִ ֶכם 
ָרֵאל.  ִיׂשְ ַאְדַמת  ֶאל  ֶאְתֶכם  ְוֵהֵבאִתי  י  ַעּמִ
תּוב?   ְך ַמה ּכָ ַחת ָהָאֶרץ. ְוַאַחר ּכָ לּו ּתַ ְלּגְ ְתּגַ יִּ ׁשֶ
ֶאֶרץ   ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ְוגֹו',  ִוְחִייֶתם  ָבֶכם  רּוִחי  י  ְוָנַתּתִ
ֵני ָהעֹוָלם,  ל אֹוָתם ּבְ מֹות ּכָ לּו ְנׁשָ ָרֵאל ְיַקּבְ   ִיׂשְ

ָרט ְלֵאּלוּ  אּו ֶאת  [ּדֹור ַהַּמּבּול] ּפְ ְטְמאּו ְוִטּמְ ּנִ ׁשֶ
ְוָקא  ּדַ חּו ִמן ָהָאֶרץ,  ּמָ ַויִּ תּוב  ּכָ ה  ֵאּלֶ ּבְ ָהָאֶרץ. 
ְוֶנְחְלקּו   ִהְקׁשּו  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ָהָאֶרץ.  ִמן 
מֹו   ּכְ חּו,  ּמָ ַויִּ ֶזה.  ַעל  ָהִראׁשֹוִנים 

ּנֱֶאַמר  חּו ִמסֵּ  (תהלים סט) ׁשֶ ים. ִיּמָ  ֶפר ַחיִּ

  

א  .209 ֶאּלָ ָמִתין  ִנׁשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ לֹון  ָיִהיב  ְוָלא 
ְכִתיב, ּדִ ָרֵאל.  ְדִיׂשְ ַאְרָעא  לז) ּבְ ּפֹוֵתַח  (יחזקאל  ֲאִני  ה  ִהּנֵ

י  ַעּמִ ְברֹוֵתיֶכם  ִמּקִ ֶאְתֶכם  ְוַהֲעֵליִתי  ִקְברֹוֵתיֶכם  ֶאת 
ָראֵ  ִיׂשְ חֹות  ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמת  לּון ּתְ ְלּגְ ִיְתּגַ ּדְ ל. 

י רּוִחי ָבֶכם ִוְחִייֶתם ְוגו'.  ִתיב ְוָנַתּתִ ַאְרָעא. ּוְלָבַתר ַמה ּכְ
ל  ּכָ ָמִתין  ִנׁשְ לּון  ְיַקּבְ ָרֵאל  ְדִיׂשְ ַאְרָעא  ּבְ ָהא  ֵני  (אנון) ּדְ ּבְ

ין ר ִאּלֵ ֲאבּו ּוְסִאיבּו ַאְרָעא.   (דרא דטופנא) ָעְלָמא. ּבַ ִאְסּתָ ּדְ
ְוַאף   ְייָקא.  ּדַ ִמן ָהָאֶרץ  ָהָאֶרץ.  ִמן  חּו  ּמָ ַוּיִ ִתיב  ּכְ ין  ִאּלֵ ּבְ
ָמא  ּכְ חּו  ּמָ ַוּיִ א.  ּדָ ַעל  ַקְדָמֵאי  ְוַאְפִליגּו  ַאְקׁשּו  ּדְ ב  ּגַ ַעל 

ֶפר ַחִיים. (תהלים סט) ְדַאּתְ ָאֵמר, חּו ִמּסֵ  ִיּמָ

י .210 ֵאין ָלֶהם   ָאַמר לֹו ַרּבִ אי ׁשֶ ְמעֹון, ַוּדַ ׁשִ
חּו ִמן ָהָאֶרץ,  ּמָ תּוב ַויִּ ּכָ א, ׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ ֵחֶלק ּבָ
ְוָכתּוב ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ. ֲאָבל ָיקּומּו ְבִדין.  

תּוב ּכָ ָעָפר   (דניאל יב) ַוֲעֵליֶהם  ֵני  ׁשֵ ִמיְּ ים  ְוַרּבִ
ַלֲחָר  ה  ְוֵאּלֶ עֹוָלם  ְלַחיֵּי  ה  ֵאּלֶ פֹות ָיִקיצּו 

ַהּכֹל   ֲאָבל  זֶה.  ּבָ ֲחלֶֹקת  ְוַהּמַ עֹוָלם.  ְלִדְראֹון 
ֲארּוָה ַהֲחֵבִרים. ּבֵ ִפי ׁשֶ  ּכְ

  

חּוָלָקא   .210 לֹון  ֵלית  אי  ַוּדַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ֵליּה  ָאַמר 
חּו ִמן ָהָאֶרץ. ּוְכִתיב ְלעֹוָלם   ּמָ ְכִתיב ַוּיִ ָעְלָמא ְדָאֵתי ּדִ ּבְ

ִתיב, ּכְ ְוֲעַלְייהּו  ִדין.  ּבְ ְיקּומּון  ֲאָבל  ָאֶרץ.  (דניאל   ִייְרׁשּו 

ְלחַ  יב) ה  ֵאּלֶ ָיִקיצּו  ָעָפר  ַאְדַמת  ִני  ִמיׁשֵ ים  עֹוָלם  ְוַרּבִ י  ּיֵ
ֲאָבל   ָהא  ּבְ א  ּוְפלּוְגּתָ עֹוָלם.  ּוְלֵדָראֹון  ַלֲחָרפֹות  ה  ְוֵאּלֶ

ָמה ְדאּוְקמּוָה ַחְבַרָייא: א ּכְ  ּכֹּלָ
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ֵני   .211 ּפְ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ַהְיקּום  ל  ּכָ ֶאת  ַמח  ַויִּ
ָאַמר, א  ַאּבָ י  ַרּבִ ִלְכלֹל   - [ֶאת ָּכל] ָהֲאָדָמה. 
וֹ  ׁשּ ׁשֶ יִטים  ּלִ ׁשַ אֹוָתם  ל  ַעל ּכָ ים  ַהְמֻמּנִ ְלִטים 

ָהֲאָדָמה.   ֵני  ּפְ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ַהְיקּום  ְוֶזהּו  ָהָאֶרץ, 
ְבֵני  ּבִ ין  ּדִ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  עֹוׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
ים  יִטים ַהְמֻמּנִ ּלִ ַ ָהעֹוָלם, ַמֲעִביר ֶאת אֹוָתם ַהׁשּ
אֹוָתם   ֶאת  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַהְתָחָלה,  ּבַ ֲעֵליֶהם 

בִ  יֹּוׁשְ תּובׁשֶ ּכָ ׁשֶ ְנֵפיֶהם,  ּכַ ַחת  ּתַ (ישעיה  ים 
רֹום, ְוַאַחר  כד) ּמָ רֹום ּבַ ִיְפקֹד ה' ַעל ְצָבא ַהּמָ
ְך   ַעל ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה.  -ּכָ

  

י  .211 ֵני ָהֲאָדָמה. ַרּבִ ר ַעל ּפְ ל ַהְיקּום ֲאׁשֶ ח ֶאת ּכָ ּמַ ַוּיִ
א ָאַמר ל ִאּנוּ  (את כל) ַאּבָ ְלִטין ְלַאְכָלָלא ּכָ ׁשָ יִטין ּדְ ּלִ ן ׁשַ

ֵני  ּפְ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ַהְיקּום  הּוא  ְוָדא  ַאְרָעא.  ַעל  ן  ְמַמּנָ
ְבֵני   ּבִ יָנא  ּדִ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָעִביד  ַכד  ּדְ ָהֲאָדָמה. 
ַקְדִמיָתא   ן ֲעַלְייהּו ּבְ ְמַמּנָ יִטין ּדִ ּלִ ָעְלָמא ַאֲעַבר ְלִאּנּון ׁשַ

ַיְת  ּדְ ְלִאּנּון  ְכִתיבּוְלָבַתר  ּדִ ְדַפְייהּו  ּגַ חֹות  ּתְ (ישעיה  ֵבי 

רֹום ּוְלָבַתר ַעל ַמְלֵכי   כד) ּמָ רֹום ּבַ ִיְפקֹוד ְיָי ַעל ְצָבא ַהּמָ
 ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה. 

ַמֲעִביר  .212 א  ֶאּלָ ָפָניו?  ִמּלְ ָמֳעָבִרים  ְוֵאיְך 
תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ּדֹוֶלֶקת.  ׁשֶ ֵאׁש  ּבְ (דברים  אֹוָתם 

ה' ד) י  ַקּנָא.   ּכִ ֵאל  הּוא  ֹאְכָלה  ֵאׁש  ֱאלֶֹהיָך 
עֹוֵמד   [הּוא] ֵאשׁ  ׁשֶ אֹותֹו  ֵאׁש.  אֹוֶכֶלת  ׁשֶ

ִבים  [נ''א עֹוֵבר] ֵמֲעֵליֶהם יֹּוׁשְ ׁשֶ ְואֹוָתם  ֵאׁש.  ּבְ
ל   ּכָ ֶאת  ַמח  ַויִּ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ַמִים.  ּבְ יֶהם  ְחּתֵ ּתַ
ְך   ּכָ ְוַאַחר  ָהֲאָדָמה,  ֵני  ּפְ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ַהְיקּום 
ַמִים  ָ ֵהָמה ַעד ֶרֶמׂש ְוַעד עֹוף ַהׁשּ ֵמָאָדם ְוַעד ּבְ
ֵאר ַאְך   ָ ׁשּ ה. ַויִּ ַמּטָ ּלְ ל ֵאּלּו ׁשֶ חּו ִמן ָהָאֶרץ, ּכָ ּמָ ַויִּ

עֹוָלם ַרק ֹנַח  -ֹנַח  ֲארּו ּבָ ּלֹא ִנׁשְ ַאְך ְלַמֵעט. ׁשֶ
ר,  ָהָיה ִחּגֵ י יֹוֵסי ָאַמר, ׁשֶ ָבה. ַרּבִ ּתֵ ִעּמֹו ּבַ ּוִמי ׁשֶ

ִהכִּ  ְרׁשּוָה. ׁשֶ  יׁשֹו ַאְריֵה, ַוֲהֵרי ּפֵ

  

נּוָרא  .212 ּבְ לֹון  ַאֲעַבר  א  ֶאּלָ יּה.  ַקּמֵ ִמְתַעְבָרן  ְוֵהיָך 
ָדִליק ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, י ה' ֱאלֶהיָך ֵאׁש  (דברים ד) ּדְ ּכִ

א א. ֶאׁשָ א. ַההּוא  (הוא) אֹוְכָלה הּוא ֵאל ַקּנָ ָאִכיל ֶאׁשָ ּדְ
ֲעַלְייהוּ  ּדְ מעבר) ָיקּום  ַיְתֵבי   (נ''א  ּדְ ְוִאּנּון  א.  ֶאׁשָ ּבְ

ר   ל ַהְיקּום ֲאׁשֶ ח ֶאת ּכָ ּמַ ְך ַוּיִ ַמָיא. ּוְבִגיֵני ּכָ חֹוַתְייהּו ּבְ ּתְ
ֵהָמה ַעד ֶרֶמׂש  ִני ָהֲאָדָמה. ּוְלָבַתר ֵמָאָדם ְוַעד ּבְ ַעל ּפְ

ַמִים   ָ א.  ְוַעד עֹוף ַהׁשּ ְלַתּתָ ין ּדִ ל ִאּלֵ חּו ִמן ָהָאֶרץ. ּכָ ּמָ ַוּיִ
ָעְלָמא  ּבְ ֲארּו  ּתָ ִאׁשְ ָלא  ּדְ ִלְמעּוֵטי.  ַאְך  נַֹח.  ַאְך  ֶאר  ָ ׁשּ ַוּיִ
ֲהָוה  ֲחִגיר  יֹוֵסי אֹוֵמר  י  ַרּבִ ֵתיבּוָתא.  ּבְ יּה  ּוְדִעּמֵ נַֹח  ר  ּבַ

ָאִכיׁש ֵליּה ַאְרָיא ְוָהא אּוְקמּוָה:   ּדְ
ְזּכֹר   .213 ַהַחיָּה ַויִּ ל  ּכָ ְוֶאת  ֹנַח  ֶאת  ֱאלִֹהים 

י ִחיָּיא   ָבה. ַרּבִ ּתֵ ר ִאּתֹו ּבַ ֵהָמה ֲאׁשֶ ל ַהּבְ ְוֶאת ּכָ
ַתח, ר.   (משלי כב) ּפָ ְוִנְסּתָ ָרָעה  ָרָעה  ָערּום 

ָבה   ַלּתֵ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ֹנַח  ַעל  ֶנֱאַמר  ֶזה  סּוק  ּפָ
ְזַמן   ּבִ ָבה  ַהּתֵ ְלתֹוְך  ְוִנְכַנס  ּה,  ּבָ ר  ּתֵ ְוִהְסּתַ
ּלֹא   ׁשֶ ַעד  ׁשֶ ֶנֱאַמר  ַוֲהֵרי  ֲחקּו אֹותֹו.  ּדָ ִים  ַהּמַ ׁשֶ
הֹוֵלְך  ֶות ׁשֶ ָבה, ָרָאה ֶאת ַמְלַאְך ַהּמָ ִנְכַנס ַלּתֵ
ָרָאה אֹותֹו, ִנְכַנס   יָון ׁשֶ יף אֹוָתם. ּכֵ יֵניֶהם ּוַמּקִ ּבֵ
ָערּום   תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  תֹוָכּה.  ּבְ ר  ּתֵ ְוִהְסּתַ ָבה  ַלּתֵ

ְוִנסְ  ָרָעה  ָרָעה  ָרָאה  ָרָאה  ר.  ַמְלַאְך   -ּתָ ֶזהּו 
ֵמי  ֵני  ִמּפְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ָפָניו.  ִמּלְ ר  ְוִנְסּתַ ֶות,  ַהּמָ

ּבּול.   ַהּמַ

  

ל   .213 ּכָ ְוֶאת  ה  ַהַחּיָ ל  ּכָ ְוֶאת  נַֹח  ֶאת  ֱאלִהים  ְזּכֹר  ַוּיִ
ַתח ּפָ יא  ִחּיָ י  ַרּבִ ָבה.  ּתֵ ּבַ ִאּתֹו  ר  ֲאׁשֶ ֵהָמה  (משלי   ַהּבְ

ָמר ַעל נַֹח  ָערּום ָראָ  כב) ר. ַהאי ְקָרא ִאּתְ ְוִנְסּתָ ה ָרָעה 
ֵתיבּוָתא   ְלגֹו  ְוָעאל  ּה.  ּבָ ר  ּתַ ְוִאְסּתַ ְלֵתיבּוָתא  ָעאל  ּדְ
ַעד ָלא ָעאל  ּדְ ָמר  ִאּתְ ְוָהא  ֵליּה.  ֲחקּו  ּדָ יא  ְדַמּיָ ִזְמָנא  ּבְ
יַנְייהּו  ּבֵ ָאִזיל  ּדְ ֶות  ַהּמָ ְלַמְלַאְך  ֵליּה  ָחָמא  ְלֵתיבּוָתא 

ר  ְוַאְסחַ  ּתַ ְוִאְסּתַ ָבה  ַלּתֵ ָעאל  ֵליּה,  ָחָמא  ּדְ יָון  ּכֵ לֹון.  ר 
ר. ָרָאה  ּה. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ָערּום ָרָאה ָרָעה ְוִנְסּתָ ַגּוָ ּבְ
הּוא   ֲהָדא  יּה  ּמֵ ִמּקַ ר  ְוִנְסּתָ ֶות  ַהּמָ ַמְלַאְך  א  ּדָ ָרָעה 

ּבּול.  ֵני ֵמי ַהּמַ  ִדְכִתיב ִמּפְ
עָ  .214 ָאַמר,  יֹוֵסי  י  ָרָעה  ַרּבִ ָרָאה  רּום 

ר, ּנֱֶאַמר,  [�א ָכתּוב ַוִּיָּסֵתר] ְוִנְסּתָ ֶ ָחַזר ַעל ַמה ׁשּ
ָחָכם  ָאָדם  ן  ּבֶ עֹוָלם,  ּבָ רּוי  ׁשָ ֶות  ַהּמָ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ
ִלְפֵני   ִיְתָרֶאה  ְולֹא  חּוץ  ּבַ ַיֲעֹמד  ְולֹא  ר  ּתֵ ִיְסּתַ

ָהְרׁשוּ  לֹו  ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ִחית,  ׁשְ ת,  ַהּמַ
ְלָפָניו  ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ ל אֹוָתם  ּכָ ִחית ֶאת  ַיׁשְ הּוא 

סּוק   לּוי. ְוסֹוף ַהּפָ ּגָ ְלָפָניו  ּוְפָתִאים   -ְועֹוְבִרים 

  

ר. .214 ְוִנְסּתָ י יֹוֵסי ָאַמר ָערּום ָרָאה ָרָעה  (ויסתר לא   ַרּבִ

ִזְמנָ כתיב) ּבְ ָמר  ִאּתְ ּדְ ַמה  ַעל  ַאֲהַדר  ְרָיא ,  ׁשַ מֹוָתא  ּדְ א 
ֵתר ְוָלא ָיקּום ְלַבר ְוָלא ִיְתֲחֵזי  ים ִיּסָ ר ָנׁש ַחּכִ ָעְלָמא ּבַ ּבְ
ל   ְיַחּבֵ ְרׁשּו,  ֵליּה  ִאְתְייִהיב  ּדְ ֵכיָון  ּדְ ִגין  ּבְ ָלא.  ְמַחּבְ י  ַקּמֵ
ִאְתַגְלָייא.   ּבְ יּה  ַקּמֵ ְוַיַעְברּון  יּה  ַקּמֵ חּון  ּכְ ּתַ ִיׁשְ ּדְ ִאּנּון  ל  ּכָ

יּה  ְוסֹופָ  ַקּמֵ ָעְבִרין  ְוֶנֱעָנׁשּו  ָעְברּו  ּוְפָתִאים  ִדְקָרא  א 
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ְלָפָניו,   ְוִהְתָראּו  ְלָפָניו  ָעְברּו  ְוֶנֱעָנׁשּו.  ָעְברּו 
ָעְברּו   ַאֵחר  ָבר  ִמְצָוה   -ְוֶנֱעָנׁשּו.ּדָ ַעל  ָעְברּו 

ָערּום   ָנם][נ''א ֶׁשל ִרּבוֹ  זוֹ  ַאֵחר  ָבר  ּדָ ְוֶנֱעָנׁשּו. 
ר   ְוִנְסּתָ ָרָעה  ָעְברּו    -ָרָאה  ּוְפָתִאים  ֹנַח.  ֶזה 

ֵני דֹורוֹ  -ְוֶנֱעָנׁשּו   . [ְוֶנֱעָנׁשּו] ֵאּלּו ּבְ

ָעְברּו   ָעְברּו,  ַאֵחר  ָבר  ּדָ ְוֶנֱעָנׁשּו.  יּה  ַקּמֵ ְוִאְתַחְזָיין 
ּקּוָדא דמאריהון) (דא) ּפִ ָערּום   (נ''א  ַאֵחר  ָבר  ּדָ ְוֶנֱעָנׁשּו. 

ְוֶנֱענָ  א נַֹח. ּוְפָתִאים ָעְברּו  ר ּדָ ְוִנְסּתָ ין ָרָאה ָרָעה  ׁשּו ִאּלֵ
ֵני ָדֵריּה.  . (ונענשו) ּבְ

ל אֹותֹו   .215 ם ּכָ ָהה ׁשָ ּתַ ר ְוִהׁשְ ּתֵ ִהְסּתַ יָון ׁשֶ ּכֵ
י  ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ֹנַח.ָאַמר ַרּבִ ְך ַויִּ ְזַמן, ַאַחר ּכָ

ְמעֹון, ְרֵאה,   [ַוִּיְזֹּכר ֱא�ִהים ֶאת ֹנַח] ׁשִ ּבֹא 
ָכתוּ  לֹא  ה,  ַנֲעׂשָ ין  ַהּדִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ְזִכיָרה.  ּבְ ּבֹו  ב 

ה ֲעׂשָ ּנַ יָון ׁשֶ ֵעי ָהעֹוָלם,   [ּבֹו] ּכֵ ין ְוֶנֶאְבדּו ִרׁשְ ַהּדִ
רּוי  ין ׁשָ ר ַהּדִ ֲאׁשֶ ֲהֵרי ּכַ תּוב ּבֹו ְזִכיָרה. ׁשֶ ָאז ּכָ
ִחית   ׁשְ ְוַהּמַ רּות,  ִהְתַחּבְ ִנְמֵצאת  לֹא  עֹוָלם,  ּבָ

רּוי ַעל ָהעֹוָלם.  ׁשָ

  

ִזְמָנא.  .215 ַההּוא  ל  ּכָ ן  ּמָ ּתַ ֵהי  ּתָ ְוִאׁשְ ר  ּתַ ִאְסּתַ ּדְ יָון  ּכֵ
ְמעֹוןְלָבתַ  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר  נַֹח.  ֶאת  ֱאלִֹהים  ְזּכֹר  ַוּיִ (ויזכור   ר 

ִתיב   אלהים את נח) ִדיָנא ִאְתֲעִביד ָלא ּכְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א ֲחֵזי ּבְ ּתָ
ִאְתֲעִביד ּדְ יָון  ּכֵ ְזִכיָרה.  יּה  ְוִאְתֲאִבידּו   (ביה) ּבֵ יָנא  ּדִ

יּה ְזִכיָרה. ּדְ  ִתיב ּבֵ ֵדין ּכְ יֵבי ָעְלָמא, ּכְ יָנא  ַחּיָ ד ּדִ ָהא ּכַ
ָלא   ּוְמַחּבְ ַכח.  ּתְ ִאׁשְ ָלא  רּוָתא  ִאְתַחּבְ ָעְלָמא  ּבְ ְרָיא  ׁשַ

ְרָיא ַעל ָעְלָמא.  ׁשַ
ב ַהּכֹל   .216 ַכְך ָהֹרֶגז, ׁשָ ין ְוׁשָ ָעַבר ַהּדִ יָון ׁשֶ ּכֵ

ֱאלִֹהים ֶאת   ְזּכֹר  ַויִּ אן  ּכָ תּוב  ּכָ ְוָלֵכן  ִלְמקֹומֹו, 
תּוב   ּכָ יק  ַצּדִ ּנַֹח ִאיׁש  ׁשֶ ּבֹו ׁשֹוֶרה ָזכֹור,  ׁשֶ ֹנַח, 

 ּבֹו. 
  

ּכֹלָּ  .216 ב  ּתָ רּוְגָזא,  יְך  ּכִ ּתַ ְוִאׁשְ יָנא  ּדִ ִאְתֲעַבר  ּדְ יָון  א  ּכֵ
ְזּכֹר ֱאלִהים ֶאת נַֹח.   ִתיב ָהָכא ַוּיִ ְך ּכְ ְלַאְתֵריּה. ּוְבִגין ּכָ

יּה.  ִתיב ּבֵ יק ּכְ נַֹח ִאיׁש ַצּדִ ְרָיא ָזכֹור. ּדְ ֵביּה ׁשַ  ּדְ

תּוב .217 ֵגאּות  (תהלים פט) ּכָ ל ּבְ ה מֹוׁשֵ ַאּתָ
ַהיָּם  ָעה ׁשֶ ׁשָ ֵחם. ּבְ ּבְ ה ְתׁשַ יו ַאּתָ ׂשֹוא ַגּלָ ַהיָּם ּבְ

ְויֹוְרִדים,  קֹופֵ  עֹוִלים  הֹומֹות  ְוַהּתְ יו  ַגּלָ ּבְ ץ 
ד ַהיִָּמין  רּוְך הּוא ׁשֹוֵלַח חּוט ֶאָחד ִמּצַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
יֹּוֵדַע  יו ְוׁשֹוֵכְך ַזְעּפֹו, ְוֵאין ִמי ׁשֶ ּלָ ְך ֶאת ּגַ ּומֹוׁשֵ

 אֹותֹו.

  

ִתיב, .217 ׂשֹוא   (תהלים פט) ּכְ ּבְ ם  ַהּיָ ֵגאּות  ּבְ ל  ה מֹוׁשֵ ַאּתָ
ַגְלּגּוֵלי  ּבְ ָקִפיץ  א  ַיּמָ ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ֵחם.  ּבְ ְתׁשַ ה  ַאּתָ יו  ַגּלָ
ַדר ַחד חּוָטא  ִריְך הּוא ׁשָ א ּבְ ּוְתהֹוֵמי ָסְלֵקי ְוָנֲחֵתי, קּוְדׁשָ
יּה ְוֵלית ַמאן   ִכיְך ַזְעּפֵ לֹוי ְוׁשָ ְלּגְ יְך ּגַ ָיִמיָנא ּוָמׁשִ ְטָרא ּדְ ִמּסִ

ָיַדע ֵליּה.   ּדְ
יָ  .218 ג יֹוָנה  ַהּדָ אֹותֹו  לֹו  ן  ּמֵ ְוִהְזּדַ ַליָּם  ַרד 

ּנּו ְולֹא  ָמתֹו ִמּמֶ ּוָבַלע אֹותֹו, ֵאיְך לֹא ָיְצָאה ִנׁשְ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ּום ׁשֶ א ִמׁשּ ָפְרָחה ִמיָּד? ֶאּלָ

ל ַהיָּם. אּות ׁשֶ אֹוָתּה ּגֵ  ׁשֹוֵלט ּבְ
  

ן ֵליּה ַהה .218 ּמַ א ְוִאְזּדַ ּוא נּוָנא ּוָבַלע ֵליּה. יֹוָנה ָנַחת ְלַיּמָ
ֶאָלא   ד.  ִמּיָ ְרָחא  ּפָ ְוָלא  יּה  ִמּנֵ ְמֵתיּה  ִנׁשְ ָנְפַקת  ָלא  ֵהיְך 
א. אּוָתא ְדַיּמָ ַההּוא ּגֵ יט ּבְ ּלִ ִריְך הּוא ׁשַ א ּבְ קּוְדׁשָ ִגין ּדְ  ּבְ

ל   .219 ׁשֶ ֶאָחד  חּוט  ִהיא  ַהיָּם  אּות  ּגֵ ְואֹוָתּה 
ֲעֶלה ֶאת ַהיָּם לְ  ּמַ ֹמאל ׁשֶ ְ ַמְעָלה, ּובֹו הּוא  ַהׂשּ

ֵאָליו   יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ַהחּוט  אֹותֹו  לֹא  ְוִאם  ה.  ִמְתַעּלָ
ְלעֹוָלִמים.  ַיֲעֶלה  לֹא  ַהיִָּמין,  ד  ִמּצַ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַליָּם,  [ֶׁשֵּכיָון] ׁשֶ יֹוֵרד  ַהחּוט  אֹותֹו  ׁשֶ
ים ְוׁשֹוֲאִגים  ּלִ ְוַהיָּם אֹוֵחז ּבֹו, ָאז ִמְתעֹוְרִרים ַהּגַ

ֶטֶרף, יב    ִלְטרֹף  ֵמׁשִ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ַעד 
ִבים ִלְמקֹוָמם.  [אֹוָתם] אֹותוֹ   ְלָאחֹור ְוׁשָ

  

ָמאָלא  .219 ׂשְ ּדִ חּוָטא  ַחד  הּוא  א  ְדַיּמָ אּוָתא  ּגֵ ְוַההּוא 
ק. ְוִאי ָלאו ַההּוא  ּלַ א ְלֵעיָלא ּוֵביּה ִאְסּתַ ָסִליק ֵליּה ְלַיּמָ ּדְ
ָיִמיָנא ָלא ָסְלָקא ְלָעְלִמין.  ְטָרא ּדְ ָמֵטי ֵליּה ִמּסִ חּוָטא ּדְ

אִ  (דכיון) ְדַכד א  ְוַיּמָ א  ְלַיּמָ ָנִחית  חּוָטא  ַההּוא  ְתַאִחיד  ּדְ
ַעד   א.  ַטְרּפָ ְלִמְטַרף  ֲאָגן  ְוׁשַ לֹוי  ְלּגְ ּגַ ִאְתָעִרין  ֵדין  ּכְ ּה  ּבָ

ֵליהּ  ָאִתיב  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ְוָתִבין  (לון) ּדְ ְלֲאחֹוָרא 
 ְלַאְתַרְייהּו.

ֵחם.  .220 ּבְ ה ְתׁשַ יו ַאּתָ ׂשֹוא ַגּלָ תּוב ּבְ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ
י ּלֵ ּגַ אֹוָתם  ֶאת  ֵחם  ּבְ ׁשַ ֵחם    ּתְ ּבְ ׁשַ ּתְ   - ַהיָּם. 

ַאֵחר,  ָבר  ּדָ ִלְמקֹוָמם.  ַלֲחזֹר  אֹוָתם  ר  ּבֵ ׁשַ ּתְ
ּום  ִמׁשּ ָלֶהם  הּוא  ַבח  ׁשֶ ׁש.  ַמּמָ ֵחם  ּבְ ׁשַ ּתְ

  
ֵחם.  .220 ּבְ ְתׁשַ ה  ַאּתָ יו  ַגּלָ ׂשֹוא  ּבְ ִדְכִתיב  הּוא  ֲהָדא 

ר לֹון ְלֲאָתָבא   ַתּבַ ֵחם ּתְ ּבְ ׁשַ א. ּתְ י ַיּמָ ּלֵ ֵחם ְלִאּנּון ּגַ ּבְ ׁשַ ּתְ
ָבר ַאֵחר ּתְ  ָבָחא הּוא לֹון ְלַאְתַרְייהּו. ּדָ ׁש ׁשְ ֵחם ַמּמָ ּבְ ׁשַ
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ל ִמי   אן, ּכָ ּתֹוְקקּות. ִמּכָ ִהׁשְ עֹוִלים ִלְראֹות ּבְ ׁשֶ
ּלֹא   ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ְוָלַדַעת,  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ְכָסף  ּנִ ׁשֶ

ַבח הּוא    - �א נֹוְתִנים לֹו ְרׁשּות][נ''א וְ  ָיכֹול ֶ ַהׁשּ
ִחים אֹותֹו. ּבְ ם ְמׁשַ ּלֹו, ְוֻכּלָ  ׁשֶ

ָמאן   ל  ּכָ אן  ִמּכָ ְלֶמחֵמי.  א  ִתיאּוְבּתָ ּבְ ָסְלִקין  ּדְ ִגין  ּבְ
ָלא ָיִכיל ב ּדְ ָלא ּוְלִמְנַדע ַאף ַעל ּגַ ּכָ ָכִסיף ְלִאְסּתַ (נ''א   ּדְ

ָחן  ולא יהבין ליה רשותא) ּבְ א ְמׁשַ ָבָחא ִאיהּו ִדיֵליּה ְוכֹּלָ ׁשְ
 ֵליּה.

ָבה, ָאמַ  .221 ּתֵ ּבַ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ֹנַח,  ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ר 
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ּלֹא ִיְזּכֹר אֹותֹו ַהּקָ ָהָיה ּפֹוֵחד ׁשֶ
ֵעי   ִרׁשְ ְוֶנֶעְברּו  ין  ַהּדִ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ְוֵכיָון  ְלעֹוָלִמים. 
ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ֹנַח. תּוב? ַויִּ  ָהעֹוָלם, ָאז ַמה ּכָ

  
ִחיל ֲהָוה   .221 יָבה ּדָ ּתֵ ד ֲהָוה ּבַ י ְיהּוָדה נַֹח ּכַ ָאַמר ַרּבִ

ְוֵכיָון  ְלָעְלִמין.  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵליּה  ר  ִיְדּכַ ָלא  ּדְ
ִתיב   ֵדין ַמה ּכְ יֵבי ָעְלָמא ּכְ יָנא ְוִאְתֲעָברּו ַחּיָ ִאְתֲעִביד ּדִ ּדְ

ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת נַֹח.  ַוּיִ
ֶאְלָעזָ  .222 י  ָעה ַרּבִ ׁשָ ּבְ ְרֵאה,  ּבֹא  ָאַמר,  ר 

זֵָּכר  יִּ עֹוָלם, לֹא ָצִריְך ָלָאָדם ׁשֶ רּוי ּבָ ין ׁשָ ַהּדִ ׁשֶ
מֹו ְלַמְעָלה . [ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָּבעֹוָלם] ׁשְ

ִרים ִנְזּכָ מֹו,  ׁשְ ר  ִנְזּכָ ִאם  ֲהֵרי  ֲחָטָאיו  [ָּכל] ׁשֶ
יַח ּבֹו.  ּגִ  ְוָיבֹואּו ְלַהׁשְ

  
ְרָיא ַרבִּ  .222 ֲעָתא ְדִדיָנא ׁשַ ׁשַ א ֲחֵזי, ּבְ י ֶאְלָעָזר ָאַמרּתָ

ֵמיּה   ׁשְ ר  ִיְדּכַ ּדְ ְלֵאיִניׁש  ֵליּה  ֵעי  ִליּבָ ָלא  ָעְלָמא  ּבְ
בעלמא) ְלֵעיָלא הוא  בריך  דקודשא  ר  (קמיה  ַאְדּכַ ִאי  ָהא  ּדְ  .

רּון חֹובֹוי ֵמיּה ִיְדּכְ יּה. (כלהו) ׁשְ ָחא ּבֵ ּגָ  ְוֵייתּון ְלַאׁשְ
אֹותֹו ַהיֹּום ָהָיה   .223 ית. ׁשֶ ּוַנּמִ ִין ָלנּו? ִמׁשּ ִמּנַ

רּוְך הּוא   דֹוׁש ּבָ ָנה, ְוַהּקָ ָ ל רֹאׁש ַהׁשּ יֹום טֹוב ׁשֶ
ע ן ֶאת ָהעֹוָלם, ְוָאז ָאַמר ָלּה ֱאִליׁשָ -(מלכים ּדָ

דֹוׁש  ב ד) ַהּקָ ֶזה  ֶלְך?  ַהּמֶ ֶאל  ָלְך  ר  ְלַדּבֵ ֲהיֵׁש 
מֶ  ִנְקָרא  ָאז  ׁשֶ הּוא,  רּוְך  דֹוׁש.  ּבָ ַהּקָ ֶמֶלְך  ֶלְך. 

ָאֹנִכי  י  ַעּמִ תֹוְך  ּבְ ַוּתֹאֶמר  ט.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֶמֶלְך 
יחּו ִבי,   ּגִ רּו אֹוִתי ְוַיׁשְ ְזּכְ יִּ ֶבת. ֵאיִני רֹוָצה ׁשֶ יֹוׁשָ
ין  ּבֵ רֹאׁשֹו  ְכִניס  ּמַ ׁשֶ ִמי  י.  ַעּמִ תֹוְך  ּבְ א  ֶאּלָ

יחּו ָעָליו ָלדּון אֹותוֹ [ֻּכּלֹו] ָהָעם ּגִ  ְלַרע.  , לֹא ַיׁשְ
י.  תֹוְך ַעּמִ ְך ָאְמָרה ּבְ ּום ּכָ  ִמׁשּ

  

רֹאׁש   .223 ּדְ טֹוב  יֹום  יֹוָמא  ַההּוא  ּדְ ית,  ּוַנּמִ ִמׁשּ ְמָנָלן 
ּוְכֵדין   ָעְלָמא.  ִאין  ּדָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ ֲהָוה  ָנה  ָ ַהׁשּ

ע ֶלְך  (מלכים ב ד) ָאַמר ֵליּה ֱאִליׁשָ ר ָלְך ֶאל ַהּמֶ ֲהֵיׁש ְלַדּבֵ
ֶמֶלְך ּדָ  ֶמֶלְך.  ִאְקֵרי  ְכֵדין  ּדִ הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ א 

ָאנִֹכי   י  ַעּמִ תֹוְך  ּבְ ַוּתֹאֶמר  ט.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֶמֶלְך  דֹוׁש  ַהּקָ
תֹוְך  א ּבְ י ֶאּלָ חּון ּבִ ּגְ רּון ִלי ְוִיׁשְ ִיְדּכְ ֵעיָנא ּדְ ֶבת. ָלא ּבָ יֹוׁשָ

א ַעּמָ ין  ּבֵ יּה  ֵריׁשֵ יל  ֲעּיִ ּדְ ַמאן  חּון  )(כלא ַעִמי.  ּגְ ִיׁשְ ָלא 
י. תֹוְך ַעּמִ ִגיֵני ָכְך ָאְמָרה ּבְ  ֲעֵליּה ְלֵמיַדן ֵליּה ְלִביׁש. ּבְ

רּוי   .224 ָהֹרֶגז ָהָיה ׁשָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבֹא ְרֵאה, ֹנַח, ּבְ
ַמה  ין,  ַהּדִ ָעַבר  ׁשֶ יָון  ּכֵ ר.  ִנְזּכַ לֹא  עֹוָלם,  ּבָ

נִ  ו  ַעְכׁשָ ֹנַח.  ֶאת  ֱאלִֹהים  ְזּכֹר  ַויִּ תּוב?  ר  ּכָ ְזּכַ
מֹו  ּכְ ֹנַח,  ֶאת  ֱאלִֹהים  ְזּכֹר  ַויִּ ַאֵחר  ָבר  ּדָ מֹו.  ׁשְ

ִריִתי.  ּנֱֶאַמר ָוֶאְזּכֹר ֶאת ּבְ  ׁשֶ
  

ָעְלָמא ָלא   .224 ּבְ ְרָיא  ׁשַ ֲעָתא ְדרּוְגָזא  ׁשַ ּבְ נַֹח  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ֱאלִהים  ְזּכֹר  ַוּיִ ִתיב  ּכְ ַמה  ִאְתֲעָבר  ִדיָנא  ּדְ יָון  ּכֵ ר.  ִאְדּכַ

ְזּכֹר ֱאלִהים ֶאת נַֹח הַ  ָבר ַאֵחר ַוּיִ ֵמיּה. ּדָ ר ׁשְ א ִאְדּכַ ּתָ ׁשְ
ִריִתי.  ַאּתְ ָאֵמר ָוֶאְזּכֹר ֶאת ּבְ ָמה ּדְ  ֶאת נַֹח ּכְ

ּפֹוְטִקיָּא  .225 ִמּקַ הֹוֵלְך  ָהָיה  ִחְזִקיָּה  י  ַרּבִ
ֵמַהִני   ּתְ לֹו,  ָאַמר  יֵיָסא.  י  ַרּבִ ּבֹו  ַגע  ּפָ ְללֹוד. 

שֶׁ  ְלַבד,  ה  ַאּתָ ׁשֶ יֵֵצא ָעֶליָך  ּלֹא  ׁשֶ ִנינּו  ׁשָ ֲהֵרי 
ינֹוק ֶאָחד ָהַלְך   ֶרְך. ָאַמר לֹו, ּתִ ָאָדם ְיִחיִדי ַלּדֶ
ֲאִני  ֶזה  ְוַעל  לֹו,  ָאַמר  ַאֲחַרי.  ָבא  ְוהּוא  י,  ִעּמִ
ִעּמֹו   ר  ְתַדּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ָך  ִעּמְ הֹוֵלְך  ֵאיְך   , ֵמּהַ ּתָ

ה ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ִנינּו,  ׁשָ ֲהֵרי  ׁשֶ תֹוָרה?  ְבֵרי  ֹוֵלְך ּדִ
ַנְפׁשֹו.  ן ּבְ ּכֵ ְבֵרי תֹוָרה, ִמְסּתַ ֶרְך ְוֵאין ִעּמֹו ּדִ ּדֶ ּבַ

אי.  ַוּדַ ְך ֶזה ּבְ  ָאַמר לֹו, ּכָ

  

יּה  .225 ַגע ּבֵ א ְללּוד. ּפָ ּפֹוְטִקּיָ ה ֲהָוה ָאִזיל ִמּקַ י ִחְזִקּיָ ַרּבִ
ְלחֹוָדְך. ּדְ  ַאּתְ ּבִ ַווְהָנא ֲעָלְך ּדְ י ֵייָסא. ָאַמר ֵליּה ּתְ ָהא  ַרּבִ

ֵליּה  ָאַמר  ָאְרָחא.  ּבְ ְיִחיָדאי  ָנׁש  ר  ּבַ ִיּפּוק  ָלא  ּדְ ִניָנן  ּתָ
ֲהָדאי ְוִאיהּו ָאֵתי ֲאַבְתָראי. ָאַמר ֵליּה  ַרְבָיא ַחד ָאִזיל ּבַ
ֵעי   ּתָ ִתׁשְ ָלא  ּדְ ַמאן  ֲהָדְך  ּבַ ָאִזיל  ֵאיְך  ַווְהָנא  ּתְ א  ּדָ ְוַעל 

ִנינָ  ּתָ ָהא  ּדְ ְדאֹוַרְייָתא.  י  ִמּלֵ יּה  ָאִזיל ּבֵ ּדְ ַמאן  ל  ּכָ ן 
יּה.   ַנְפׁשֵ ן ּבְ ּכַ י ְדאֹוַרְייָתא ִאְסּתַ יּה ִמּלֵ ָאְרָחא ְוָלאו ִעּמֵ ּבְ

אי.  ָאַמר ֵליּה ָהִכי הּוא ַוּדַ
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י  .226 יַע אֹותֹו ִתינֹוק. ָאַמר לֹו ַרּבִ יְנַתִים ִהּגִ ּבֵ
לֹו,   ָאַמר  ה?  ַאּתָ ָמקֹום  ֵמֵאיֶזה  ִני,  ּבְ יֵיָסא, 

ָהִאיׁש ַהזֶּה ֶהָחָכם הֹוֵלְך ֵמִעיר לֹוד, ְושָׁ  י ׁשֶ ַמְעּתִ
י ַעְצִמי ַלֲעבֹוָדתֹו ְוָלֶלֶכת ִעּמֹו.  ְנּתִ ם, ְוִזּמַ  ְלׁשָ

  
ֵייָסא   .226 י  ַרּבִ ֵליּה  ָאַמר  ַרְבָיא.  ָמָטא ַההּוא  ַאְדָהִכי 

ַמְעָנא  א ְדלּוד ְוׁשָ ְרּתָ . ָאַמר ֵליּה ִמּקַ ִרי ֵמָאן ֲאַתר ַאְנּתְ ּבְ
ר   ַהאי ּבַ יָנא ַגְרָמאי ְלפּוְלָחִניּה ּדְ ן ְוַזּמִ ּמָ ים ָאִזיל ּתַ ָנׁש ַחּכִ

ֲהֵדיּה.   ּוְלֵמיַהְך ּבַ
ְבֵרי תֹוָרה?   .227 ה יֹוֵדַע ּדִ ִני, ַאּתָ ָאַמר לֹו, ּבְ

אֹוִתי  ד  ִלּמֵ ָאִבי  ֲהֵרי  ׁשֶ יֹוֵדַע,  ֲאִני  לֹו,  ָאַמר 
ָהָיה  ֶ י ָאְזַני ְלַמה ׁשּ ְנּתִ נֹות, ְוִהְרּכַ ת ָקְרּבָ ָפָרׁשַ ּבְ
לֹו  ָאַמר  י.  ּנִ ִמּמֶ דֹול  ּגָ הּוא  ׁשֶ ָאִחי,  ִעם  אֹוֵמר 

ִני, ֱאֹמר לִ  י יֵיָסא, ּבְ  י. ַרּבִ
  

ֵליּה  .227 ָאַמר  ְדאֹוַרְייָתא.  י  ִמּלֵ ְיַדְעּתְ  ִרי  ּבְ ֵליּה  ָאַמר 
נֹות   ָקְרּבָ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ִלי  אֹוִליף  ֲהָוה  א  ַאּבָ ָהא  ּדְ ְיַדְעָנא 
ִאיהּו   ּדְ ָאִחי  ִעם  ָאַמר  ֲהָוה  ּדְ ְלַמאי  אּוְדָנאי  ְוַאְרִכיָנא 

ִר  י ֵייָסא ּבְ אי. ָאַמר ֵליּה ַרּבִ א ִמּנָ יׁשָ  י ֵאיָמא ִלי.ְקׁשִ
ח  .228 ּקַ ַויִּ ַלה'  ַח  ִמְזּבֵ ֹנַח  ֶבן  ַויִּ ְוָאַמר:  ַתח  ּפָ

הֹור  ַהּטָ ָהעֹוף  ּוִמּכֹל  הָֹרה  ַהּטְ ֵהָמה  ַהּבְ ִמּכֹל 
ַח   ִמְזּבֵ ֹנַח  ֶבן  ַויִּ ַח.  ְזּבֵ ּמִ ּבַ עֹלֹת  ֶזהּו    -ַויַַּעל 

ֹנַח  ה  ָלּמָ ָהִראׁשֹון.  ּבֹו ָאָדם  ִהְקִריב  ׁשֶ ַח  ְזּבֵ ַהּמִ
ֲהֵר  ׁשֶ עֹוָלה,  א ִהְקִריב  ֶאּלָ עֹוָלה  לֹא  עֹוָלה  י 

ָחָטא?   ה  ּמָ ּבַ ְוֹנַח  ב,  ַהּלֵ ּוְרצֹון  ִהְרהּור  ִביל  ׁשְ ּבִ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ א ֹנַח ִהְרֵהר ְוָאַמר: ֲהֵרי ַהּקָ ֶאּלָ
ּום   ִמׁשּ אּוַלי  יֵָּחֵרב,  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ַעל  ין  ּדִ ַזר  ּגָ

אֵ  ָ ל ְזכּוִתי ְולֹא ִתׁשּ ְקָעה ּכָ יל אֹוִתי ּפָ ּצִ ּמַ ר ִלי ׁשֶ
עֹוָלם? ִמיָּד  ַח ַלה'.  -ְזכּות ּבָ ֶבן ֹנַח ִמְזּבֵ  ַויִּ

  

ֵהָמה  .228 ל ַהּבְ ח ִמּכָ ּקַ ַח ַלְיָי ַוּיִ ֶבן נַֹח ִמְזּבֵ ַתח ְוָאַמר ַוּיִ ּפָ
ֶבן  ַח. ַוּיִ ְזּבֵ ּמִ ַעל עֹולֹות ּבַ הֹור ַוּיַ ל ָהעֹוף ַהּטָ הֹוָרה ּוִמּכָ ַהּטְ

א ִאיהּו ִמזְ  ַח, ּדָ יּה ָאָדם ַקְדָמָאה. נַֹח ִמְזּבֵ ַאְקִריב ּבֵ ַח ּדְ ּבֵ
ע''א) נֹחַ  ע  ָלא   (דף  עֹוָלה  ָהא  ּדְ עֹוָלה.  ָקִריב  אי  ַאּמַ

א ְדִלּבָ ִהְרהּוָרא  ִגין  ּבְ א  ֶאּלָ ה  (דרעותא) ַסְלָקא  ּמָ ּבְ ְונַֹח 
ַזר  ִריְך הּוא ּגָ א ּבְ א נַֹח ִהְרֵהר ְוָאַמר ָהא קּוְדׁשָ ָחב. ֶאּלָ

יָנא ַעל ָעְלָמא ּדְ  ל  ּדִ ִזיב ִלי ּכָ ׁשֵ ִגין ּדְ יְלָמא ּבְ ִיְתָחַרב, ּדִ
ֶבן  ד ַוּיִ ָעְלָמא. ִמּיָ ַאר ִלי ְזכּו ּבְ ּתָ ַקע ִלי ְוָלא ִיׁשְ ְזכּוָתא ּפָ

ַח ַלְיָי.   נַֹח ִמְזּבֵ
ּבֹו ִהְקִריב ָאָדם ָהִראׁשֹון   .229 ַח ׁשֶ אֹותֹו ִמְזּבֵ

ִמׁשּ  א  ֶאּלָ ֶבן?  ַויִּ ה  ָלּמָ ָאז  ְך,  ּכָ ִאם  ּום ָהָיה. 
ְמקֹומֹו.   ּבִ ָעַמד  ּלֹא  ׁשֶ ְרמּו  ּגָ ָהעֹוָלם  ֵעי  ִרׁשְ ׁשֶ

ֶבן.  תּוב ּבֹו ַויִּ א ֹנַח, ּכָ ּבָ יָון ׁשֶ  ּכֵ
  

יּה ָאָדם ָהִראׁשֹון ֲהָוה. ִאי  .229 ַאְקִריב ּבֵ ַח ּדְ ַההּוא ִמְזּבֵ
ָלא   ְרמּו ּדְ ּגָ ָעְלָמא  יֵבי  ַחּיָ ּדְ ִגין  ּבְ א  ֶאּלָ ֶבן.  ַוּיִ אי  ַאּמַ ָהִכי 

ֶבן.ָק  יּה ַוּיִ ִתיב ּבֵ ָאָתא נַֹח ּכְ יָון ּדְ יּה. ּכֵ דּוְכּתֵ  ְייָמא ּבְ

ֶאָחד.   .230 עַֹלת,  תּוב  ּכָ עֹלֹת,  ַויַַּעל 
תּוב ִניחַֹח   (ויקרא א) ּכָ ֵריַח  ה  ֵ ִאׁשּ ִהוא  עָֹלה 

עֹוֶלה   -עֹוָלה   [ְלעֹוָלם ֹעָלה עֹוֶלה ָזָכר. ִאם] ַלה'
כָּ  ׁשֶ ְנֵקָבה,  עֹוָלה  ְולֹא  ִמים  ָזָכר  ּתָ ָזָכר  תּוב 

ֲהֵרי ֵאׁש ְצִריָכה   ה, ׁשֶ ֶ תּוב ִאׁשּ ה ּכָ ַיְקִריֶבּנּו. ָלּמָ
ם?.  ֵצא ׁשָ  ְלִהּמָ

  

ָחָדא .230 ִתיב  ּכְ עַֹלת  עֹולֹות  ַעל  ִתיב, (הוא) ַוּיַ ּכְ (ויקרא   . 

ַלְייָ  א) ִניחַֹח  ֵריַח  ה  ֵ ִאׁשּ ִהוא  (לעולם עולה סלקא דכר.   עֹוָלה 

כַ  אי) ְכִתיב ָזָכר  עֹוָלה ַסְלָקא ּדְ ר ְוָלא ַסְלָקא נּוְקָבא ּדִ
ֵעי  ּבָ ֵאׁש  ָהא  ּדְ ה  ֶ ִאׁשּ ִתיב  ּכְ אי  ַאּמַ ַיְקִריֶבּנּו.  ִמים  ּתָ

ן.  ּמָ ָחא ּתַ ּכְ ּתַ  ְלִאׁשְ
ָזָכר   .231 ִנְקֶרֶבת  עֹוָלה  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  א  ֶאּלָ

ְצִריָכה   לֹא  ֵקָבה  ַהּנְ ִנְקֶרֶבת,  ְוִלְמקֹוָמּה 
ּנּו,   ִמּמֶ ֵרד  ִביל  ְלִהּפָ ׁשְ ּבִ ִנְקָרב,  ּה  ִעּמָ א  ֶאּלָ

ַהזָָּכר  ֶאל  ֵקָבה  ַהּנְ עֹוָלה  ׁשֶ ֶזה.  ִעם  ֶזה  ר  ְלַחּבֵ
ְלׁשּום  ה  ֶ ִאׁשּ ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ֶאָחד,  ּכְ ר  ְלִהְתַחּבֵ

ים.  ִאיׁשִ

  

ָכר. ּוְלַאְתֵריּה  .231 עֹוָלה ִאְתְקִריב ּדָ ב ּדְ ֶאָלא ַאף ַעל ּגַ
ּה   א ּבָ יּה, ֶאּלָ א ִמּנֵ ְרׁשָ ְעָיא ְלִאְתּפָ ִאְתְקִריב. נּוְקָבא ָלא ּבָ
י  ָסְלָקא נּוְקָבא ְלַגּבֵ ָדא. ּדְ א ּבְ ָרא ּדָ ִגין ְלַחּבְ ִאְתְקִריב ּבְ

ב   ֲחָדא. ְוַאף ַעל ּגַ ָרא ּכְ ה ְלׁשּום ְדכּוָרא ְלִאְתַחּבְ ֶ ִאׁשּ ּדְ
ים.  ִאיׁשִ

הּוא  .232 ׁשֶ עֹוָלה,  ְלַהְקִריב  ָצִריְך  ָהָיה  ֹנַח 
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה אֹותֹו  ָעׂשָ ַהזָָּכר,  ל  ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ
ָבה, ְוַעל ֶזה ִהְקִריב  ֵנס ַלּתֵ ר ּוְלִהּכָ הּוא ְלִהְתַחּבֵ

  
ֲאַתר  .232 ּבְ ִאיהּו  ּדְ עֹוָלה.  ְלִמְקַרב  ֵליּה  ִאְצְטִריְך  נַֹח 

ָרא  ְלִאְתַחּבְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵליּה  ֲעַבד  ְדכּוָרא.  ּדִ
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ה'.  ֵאׁש  ה.  ֶ ִאׁשּ הּוא  עֹוָלה  עֹוָלה. 
ר  ִהְתַחּבֵ ֵקָבה.   ָּמּה][עִ  ׁשֶ ּנְ ּבַ ֹמאל  ְ ַהׂשּ

ֲהֵרי ְוָזָכר  [ָּכל] ׁשֶ ָאה,  ּבָ ֹמאל  ְ ַהׂשּ ד  ִמּצַ ְנֵקָבה 
ְוָלֵכן   ֶזה,  ּבָ זֶה  קּות  ּבְ ִהְתּדַ ּבְ ַהיִָּמין  ד  ִמּצַ

ה   [עֹוָלה] ִנְקֵראת ֶ ִאׁשּ ה.  ֶ ִאׁשּ ר   -ְנֵקָבה  ֶקׁשֶ
ְלַהֲעלֹוָתּה  מֹאל  ְ ַהׂשּ ּה  ּבָ אֹוֵחז  ׁשֶ ָהַאֲהָבה  ל  ׁשֶ

תּוב עָֹלה  ְלמַ  ֶאָחד, ְוָלֵכן ּכָ ר ּכְ ֵ ְעָלה ּוְלִהְתַקׁשּ
ל ָזָכר ּוְנֵקָבה ֶזה ִעם ֶזה. ר ׁשֶ ׁשֶ ה, ַהּקֶ ֵ  ִהוא ִאׁשּ

א ַאְקִריב עֹוָלה. עֹוָלה הּוא  יָבה. ְוַעל ּדָ ּתֵ ּוְלַאֲעָלָאה ּבַ
ר ִאְתַחּבַ ּדְ ה'  ֵאׁש  ה.  ֶ נּוְקָבא.   (בה) ִאׁשּ ּבְ ָמאָלא  ׂשְ

ָהא ַאְתָיא   (כל) ּדְ ָקא  ָמאָלא  ִדׂשְ ְטָרא  ִמּסִ נּוְקָבא 
ָדא.   ּבְ א  ּדָ קּוָתא  ּבְ ִאְתּדַ ּבְ ִדיִמיָנא  ִמִסְטָרא  ּוְדכּוָרא 
ְרִחימּו  ּדִ ְקִטירּו  ה  ֶ ִאׁשּ ה.  ֶ ִאׁשּ נּוְקָבא  ִאְקֵרי  ְך  ּכָ ּוְבִגין 
ָרא  ְ ָמאָלא ְלַסְלָקא ָלּה ְלֵעיָלא ּוְלִאְתַקׁשּ ּה ׂשְ ָאִחיד ּבָ ּדְ

חֲ  ךְ ּכְ ּכָ ּוְבִגין  כתיב) ָדא.  ירּו   (ד''א  ְקׁשִ ה.  ֵ ִאׁשּ ִהוא  עֹוָלה 
ָדא:  א ּבְ ְדַכר ְונּוְקָבא ּדָ  ּדִ

ה   .233 ֵ ִאׁשּ ְוָכתּוב  יחַֹח.  ַהּנִ ֵריַח  ַויַָּרח ה' ֶאת 
ַמְענּו   ׁשָ ְך  ּכָ ה,  ֶ ִאׁשּ ִניחַֹח.  ְוֵאׁש    -ֵריַח  ן  ָעׁשָ

בְּ  ן  ָעׁשָ ֵאין  ֲהֵרי  ׁשֶ ֶאָחד,  ּכְ ִרים  ֵאׁש, ְמֻחּבָ לֹא 
תּוב ּכָ ׁשֶ מֹו  ּלֹו  (שמות יט) ּכְ ּכֻ ן  ָעׁשַ ִסיַני  ְוַהר 

ֵאׁש. ר ָיַרד ָעָליו ה' ּבָ ֵני ֲאׁשֶ  ִמּפְ
  

ה ֵריַח ִניחֹוַח.   .233 ֶ יחַֹח. ּוְכִתיב ִאׁשּ ַרח ְיָי ֶאת ֵריַח ַהּנִ ַוּיָ
ָהא   ֲחָדא. ּדְ ִרין ּכְ א ְמֻחּבָ ָנָנא ְוֶאׁשָ ַמְעָנא ּתְ ה ָהִכי ׁשְ ֶ ִאׁשּ

ָמה ִדְכִתיבלֵ  א ּכְ ָלא ֶאׁשָ ָנָנא ּבְ ְוַהר ִסיַני   (שמות יט) ית ּתְ
ֵאׁש.  ר ָיַרד ָעָליו ְיָי ּבָ ֵני ֲאׁשֶ ּלֹו ִמּפְ ן ּכֻ  ָעׁשַ

ְוהּוא  .234 ְפִנים  ִמּבִ יֹוֵצאת  ֵאׁש  ְרֵאה,  ּבֹא 
ְך,  ֵאינֹו ַדק ּכָ חּוץ ׁשֶ ָדָבר ֶאָחד ּבַ ַדק, ְואֹוֵחז ּבְ

ֶזה, ַעם?   ְוֶנֱאָחִזים ֶזה ּבָ ן. ָמה ַהּטַ ְוָאז עֹוֶלה ֶהָעׁשָ
ֵעל, ְוִסיָמן  ְתּפַ ָדָבר ַהּמִ ָהֵאׁש אֹוֶחֶזת ּבְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ָבר  ן ִמּתֹוְך ֵאׁש. -ַלּדָ יֹּוֵצא ּבֹו ָעׁשָ  ַהחֶֹטם ׁשֶ
  

ֲחֵזי .234 א  ק.   (נשא קלז, קלח) ּתָ ּדַ ְוִאיהּו  ָגיו  ִמּלְ ָנִפיק  ֵאׁש 
ְלבַ  ָאֳחָרא  ה  ִמּלָ ּבְ ָהִכי  ְוָאִחיד  ק  ּדַ ִאיהּו  ָלאו  ּדְ ר 

ַטְעָמא  ַמאי  ָסְלָקא.  ָנָנא  ּתְ ּוְכֵדין  ָדא  ּבְ א  ּדָ ְוִאְתַאֲחָדן 
ָרִגיׁש. ְוִסיָמָניְך חּוְטָמא  ה ּדְ ִמּלָ א ּבְ ִאְתֲאִחיד ֶאׁשָ ִגין ּדְ ּבְ

א.  ָנָנא ִמּגֹו ֶאׁשָ יּה ּתְ ָנִפיק ּבֵ  ּדְ
תּוב .235 ימּו ְקטֹוָרה   (דברים לג) ְוַעל ֶזה ּכָ ָיׂשִ

ִלְמקֹוָמּה.   ָהֵאׁש  חֹוֶזֶרת  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָך.  ַאּפֶ ּבְ
ִלְפַני   [ִמְתַּפֵעל] ְוַהחֶֹטם ֵריַח  אֹותֹו  ּבְ ֶנֱאָסף 

ִלְמקֹומֹו,  ְוחֹוֵזר  ַהּכֹל  ּנֱֶאָחז  ׁשֶ ַעד  ְוִלְפִנים, 
ָרצֹון   ה  ְוַנֲעׂשֶ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ְלתֹוְך  ַהּכֹל  ְוִנְקָרב 

ה ַנַחת.ֶאָחד. ְוָאז ֵרי ח ָהֹרֶגז ְוַנֲעׂשֶ ּנָ  ַח ִניחַֹח, ׁשֶ
  

ִתיב .235 ּכְ א  ּדָ לג) ְוַעל  ָך.  (דברים  ַאּפֶ ּבְ ְקטֹוָרה  ימּו  ָיׂשִ
ְלַאְתֵריּה.  א  ֶאׁשָ ַאֲהַדר  ּדְ ִגין  ּבְ

ַעד  (אתרגיש) ְוחֹוְטָמא ְלגֹו  ְלגֹו  ֵריָחא  ַההּוא  ּבְ ִניׁש  ִאְתּכְ
ְלַאְתֵרי ְוָתב  א  ּכֹּלָ ִאְתַאִחיד  ְלגֹו ּדְ א  ּכֹּלָ ְוִאְתְקִריב  ּה. 

ָנח   ָבה ְוִאְתֲעִביד ְרעּוָתא ָחָדא. ּוְכֵדין ֵריַח ִניחַֹח. ּדְ ַמְחׁשָ
 רּוְגָזא ְוִאְתֲעִביד ַנְייָחא.

ט   .236 ּוִמְתַקּמֵ ְוִנְכָנס  ֶנֱאָסף  ן  ֶהָעׁשָ ֲהֵרי  ׁשֶ
ֵניֶהם   ׁשְ ְוִנְכָנִסים  ן,  ָעׁשָ ּבֶ ְוָהֵאׁש אֹוֶחֶזת  ֵאׁש,  ּבָ

ַהּכֹל ִלְפנַ  ּוְכׁשֶ ָהֹרֶגז.  ח  ּנָ ׁשֶ ַעד  ְוִלְפִנים  י 
הּוא  [אֹוֵחז] ֶנֱאָחִזים ָאז  ָהֹרֶגז,  ְוָנח  ֶזה  ּבָ ֶזה 

ר ֶאָחד ְוִנְקֵראת ַנַחת. ַנַחת ָהרּוַח   ְמנּוָחה ְוֶקׁשֶ
ֶהָאַרת   ַהּנֵרֹות  ֶהָאַרת  ֶאָחד.  ּכְ ַהּכֹל  ֶחְדַות 

ֵרי ַויַָּרח ה' ֶאת  תּוב  ּכָ ְוָלֵכן  ִנים.  יחַֹח, ַהּפָ ַהּנִ ַח 
ִריַח ְוכֹוֵנס ַהּכֹל ְלתֹוְך ְמקֹומֹו.  ּמֵ מֹו ִמי ׁשֶ  ּכְ

  

א   .236 ְוֶאׁשָ א  ֶאׁשָ ּבְ ְוָקִמיט  יל  ְוֲעּיִ ִניׁש  ִאְתּכְ ָנָנא  ּתְ ָהא  ּדְ
ָנח רּוְגָזא.   ְרַווְייהּו ְלגֹו ְלגֹו ַעד ּדְ ּתַ ְוַעְייֵלי  ְתָנָנא  ּבִ ָאִחיד 

ִאְתֲאִחיד ּדָ  (אחיד) ְוַכד  ֵדין  ּכָֹלא  ּכְ רּוְגָזא,  ְוָנח  ְבָדא  א 
ַנְייָחא ְדרּוָחא  ַנְייָחא.  ְוִאְתְקֵרי  ירּו ַחד  ּוְקׁשִ ַנְייָחא,  הּוא 
ין.  ַאְנּפִ בֹוִציִנין ְנִהירּו ּדְ ְנִהירּו ּדְ ֲחָדא.  א ּכְ כֹּלָ ֶחְדָווָתא ּדְ

ָאַר  ַמאן ּדְ יחַֹח. ּכְ ַרח ְיָי ֶאת ֵריַח ַהּנִ ִתיב, ַוּיָ ְך ּכְ ח ּוְבִגין ּכָ
א ְלגֹו ַאְתֵריּה.   ְוָכִניׁש ּכֹּלָ

ל   .237 ּכָ ּוַמה  ָאַמר,  קֹו.  ּוְנׁשָ יֵיָסא  י  ַרּבִ א  ּבָ
ָאַמר,   בֹו?  י  ָיַדְעּתִ ְולֹא  ָיְדָך  ַחת  ּתַ ַהזֶּה  ַהּטּוב 
י  ָך. ָהְלכּו. ָאַמר ַרּבִ ר ִעּמְ ֶרְך ְוִנְתַחּבֵ ֶאֱחזֹר ֵמַהּדֶ

ִכיָנה ְ ַהׁשּ ִעם  זֹו  ֶדֶרְך  ּבְ ֲהֵרי   ִחְזִקיָּה,  ׁשֶ ֵנֵלְך, 

  
ל ָהֵדין ָטָבא  .237 ֵקיּה. ָאַמר ּוַמה ּכָ י ֵייָסא ּוְנׁשָ ַאָתא ַרּבִ

ְיַדְעָנא ְוָלא  ְיָדְך  חֹות  ּתְ ִמן   ִאית  ַאֲהַדְרָנא  ָאַמר  יּה.  ּבֵ
ה ָאְרָחא  י ִחְזִקּיָ ֲהָדְך. ֲאְזלּו. ָאַמר ַרּבִ ר ּבַ אֹוְרָחא, ְוִנְתַחּבֵ
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יֵדי אֹותֹו ִתינֹוק ְוָהְלכּו.  ֶנת ְלָפֵנינּו. ָאַחז ּבִ ְמֻתּקֶ
ֵמאֹוָתם   ֶאָחד  סּוק  ּפָ ָלנּו  ֱאֹמר  לֹו,  ָאַמר 

ָאִביָך ָאַמר ְלָך.   ׁשֶ
ָאִחיד   ן.  ַקּמָ ִמַתְקָנא  ָהא  ּדְ ְנַהְך  א  ִכיְנּתָ ׁשְ ֲהֵדי  ּבַ ָדא 
ַההּוא ְינּוָקא ְוֲאְזלּו. ָאְמרּו ֵליּה ֵאיָמא ָלן ְקָרא  יָדא ּדְ ּבִ

 ָאַמר ָלְך ֲאבּוְך.ַחד ֵמִאנּון ּדְ 
ְוָאַמר, .238 ינֹוק  ַהּתִ אֹותֹו  ַתח  (שיר  ּפָ

ּתֹוְקקּות   א) ִהׁשְ זֹוִהי  יהּו.  ּפִ יקֹות  ׁשִ ִמּנְ ֵקִני  ָ ִיׁשּ
יֹּוֵצא ׁשֶ ק,  [ֶׁשָּיָצא] ָהֶעְליֹוָנה  ֵ ְלַנׁשּ ה  ֵמַהּפֶ ָרצֹון 

ֲהֵרי   ר יֹוֵצאת ֵאׁש. ׁשֶ ֲאׁשֶ ְולֹא יֹוֵצא ֵמַהחֶֹטם ּכַ
ָרצֹון  ּבְ ֵאׁש  יֹוֵצאת  ק,  ֵ ְלַנׁשּ ה  ַהּפֶ ר  ְתַחּבֵ ּמִ ׁשֶ ּכְ
קּות   ּבְ ִהְתּדַ ּבְ ַהּכֹל,  ֶחְדַות  ּבְ ְמִאירֹות,  ָפִנים  ּבְ

ל ְמנּוָחה.   ׁשֶ

  

ְוָאַמר .238 ְינּוָקא  ַההּוא  ַתח  א)(שי ּפָ השירים  ֵקִני   ר  ָ ִיׁשּ
ָאה  ִעּלָ א  אֹוְבּתָ ּתְ הּוא  א  ּדָ יהּו,  ּפִ יקֹות  ִמְנׁשִ

ִיּפּוק ָנִפיק  (דנפקא) ּדְ ְוָלא  ָקא  ְלַנׁשְ ִמּפּוָמא  ְרעּוָתא 
ּפּוָמא   ר  ִאְתַחּבֵ ד  ּכַ ָהא  ּדְ ָנְפָקא,  א  ֶאׁשָ ד  ּכַ ֵמחֹוְטָמא 
ֶחְדָוה   ּבְ ין  ְדַאְנּפִ ְנִהירּו  ּבִ ְרעּוָתא  ּבִ א  ֶאׁשָ ָנִפיק  ָקא  ְלַנׁשְ

קּוָתא ְדַנְייָחא. ּבְ ִאְתּדַ כָֹלא ּבְ  ּדְ
י טֹוִבים ּדֹ .239 ְך ּכִ ּום ּכָ ֶדיָך ִמיִָּין, ֵמאֹותֹו  ּוִמׁשּ

ְוָהֵעיַנִים   [ַיִין] ַיִין ִנים  ּפָ ּוֵמִאיר  ַח  ּמֵ ַהְמׂשַ
ֵמַהיִַּין   ְולֹא  ָהָרצֹון.  ה  ְוַנֲעׂשֶ כֹות,  ְמַחיְּ

ר  ּכֵ ִנים,   [ֶׁשַּמְׁשִּכיר] ַהְמׁשַ יְך ּפָ ה ֹרֶגז ּוַמְחׁשִ ְועֹוׂשֶ
ל ֹרֶגז.   ְוָהֵעיַנִים לֹוֲהטֹות ַיִין ׁשֶ

  
ֵמַההּוא ּוְבגִ  .239 ִין.  ִמּיָ ּדֹוֶדיָך  טֹוִבים  י  ּכִ ְך  ּכָ ין 
ין ְוָחְייִכין ַעְייִנין ְוָעִביד ְרעּוָתא.   (יין) ַיִין ֶמחֵדי ְוָנִהיר ַאְנּפִ ּדְ

ר ּכֵ ְמׁשַ ִין ּדִ ין   (דשכיר) ְוָלאו ִמּיַ יְך ַאְנּפִ ְוָעִביד רּוְגָזא ְוַאְחׁשִ
רּוְגָזא.  ְוָלֲהָטאן ַעְייִנין ַיִין ּדְ

ֵמִאיר   .240 טֹוב  זֶה  יִַּין  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֶזה,  ְוַעל 
ּתֹוְקקּות  ִהׁשְ ה  ְועֹוׂשֶ ָהֵעיַנִים  ַח  ּמֵ ּוְמׂשַ ִנים  ַהּפָ
י  ּבֵ ּגַ ַעל  יֹום  ל  ּכָ אֹותֹו  ַמְקִריִבים  ַאֲהָבה,  ל  ׁשֶ
ַח   ּמֵ ְמׂשַ אֹותֹו,  ֹוֶתה  ׁשּ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ עּור  ׁשִ ּבְ ַח  ְזּבֵ ַהּמִ

שֶׁ  ַנַחת,  לֹו  ה  ְועֹוׂשֶ תּובאֹותֹו  (במדבר  ּכָ
י טֹוִבים  כח) ְך ּכִ ּום ּכָ ְוִנְסּכֹו ְרִביִעית ַהִהין. ּוִמׁשּ

ַאֲהָבה   עֹוֵרר  ּמְ ׁשֶ ַהיִַּין  ֵמאֹותֹו  ִמיִָּין,  ּדֶֹדיָך 
ּתֹוְקקּות.   ְוִהׁשְ

  

ְוָחֵדי   .240 ין  ַאְנּפִ ָנִהיר  ַטב,  א  ּדָ ֲחַמר  ּדְ ִגין  ּבְ א  ּדָ ְוַעל 
יאּוְבּתָ  ל יֹוָמא ַעְייִנין ְוָעִביד ּתִ א ִדְרִחימּו, ַמְקִריִבין ֵליּה ּכָ

ֵליּה   ָחֵדי  ֵליּה  ֵתי  ׁשָ ּדְ ַמאן  ּדְ עּוָרא  ׁשִ ָחא  ַמְדּבְ י  ּבֵ ּגַ ַעל 
ַנְייָחא ִדְכִתיב ַיִין ְרִביִעית  (במדבר כח) ְוָעִביד ֵליּה  ְוִנְסּכֹו 

ַיִין  ֵמַההּוא  ִין.  ִמּיָ ּדֹוֶדיָך  טֹוִבים  י  ּכִ ְך  ּכָ ּוְבִגין  ַהִהין. 
א. ּדְ   ִאְתַער ְרִחימּוָתא ְוִתיאּוְבּתָ

ַאֲהָבה   .241 ְמעֹוֵרר  ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַהּכֹל 
ָהאֹור  ּדֹוֵעְך  ׁשֶ ּכְ ֵנרֹות,  ֵני  ׁשְ ַמְעָלה.  ּלְ ׁשֶ
ה,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ֵמאֹותֹו  עֹוֶלה  ׁשֶ ן  ָעׁשָ ּבֶ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ

י ִחְזִקיָּה, כָּ  ַמְעָלה. ָאַמר ַרּבִ ּלְ ְך  ִנְדָלק אֹותֹו ׁשֶ
ְחּתֹון   ּתַ ּבַ לּוי  ָהֶעְליֹון ּתָ ָהעֹוָלם  ׁשֶ אי,  ַוּדַ ּבְ הּוא 
ית  ּבֵ ֱחַרב  ּנֶ ׁשֶ ַמן  ּוִמזְּ ֶעְליֹון.  ּבָ ְחּתֹון  ְוַהּתַ
ה,   ׁש, לֹא ִנְמְצאּו ְבָרכֹות ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ְקּדָ ַהּמִ

ֶזה.  לּוי ּבָ זֶּה ּתָ ֵדי ְלַהְראֹות ׁשֶ  ּכְ

  

ִדְלַתּתָ  .241 ָמה  ּכְ א  ְלֵעיָלא. ְוכֹּלָ ּדִ ְרִחימּוָתא  ִאְתַער  א 
ְתָנָנא ְדָסִליק   ְלֵעיָלא ּבִ ד ִאְתָדַעְך ְנהֹוָרא ּדִ ין ּכַ ַרּגִ ֵרין ׁשְ ּתְ
י   ַרּבִ ָאַמר  ִדְלֵעיָלא.  ַההּוא  ִליק  ִאְתּדְ א  ִדְלַתּתָ ֵמַההּוא 
ָאה   ַתּתָ ּבְ ְלָיא  ּתַ ָאה  ִעּלָ ָעְלָמא  ּדְ אי  ַוּדַ ָהִכי הּוא  ִחְזִקָיה 

ָאה   א  ְוַתּתָ ׁשָ ַמְקּדְ י  ּבֵ ִאְתְחִריב  ּדְ ּוֵמִזְמָנא  ָאה,  ִעּלָ ּבְ
ָדא   ּדְ ְלַאֲחָזָאה  א.  ְוַתּתָ ְלֵעיָלא  חּו  ּכָ ּתַ ִאׁשְ ָלא  ְרָכאן  ּבִ

ְלָיא.  ָדא ּתַ  ּבְ
ָרכֹות ֵאין ִנְמָצאֹות,  .242 ּבְ י יֹוֵסי,  ַרּבִ ְוָאַמר 

ְיִניַקת ַהּכֹל ֵמאֹותֹו  ֲהֵרי  ׁשֶ ּוְקָללֹות ִנְמָצאֹות, 
ָמה [ד''א ּוְבָרכֹות �א יֹוְצאֹות] יֹוְצִאים  ַצד  .

ָאֶרץ   ּבָ רּוִיים  ׁשְ לֹא  ָרֵאל  ׂשְ יִּ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ
ִריְך ְלַהְדִליק ְמאֹורֹות  ּצָ ְולֹא עֹוְבִדים ֲעבֹוָדה ׁשֶ
ֵצא ְבָרכֹות, ְוָלֵכן לֹא ִנְמָצִאים ְלַמְעָלה   ּוְלִהּמָ

ב בְּ  ה, ְוָהעֹוָלם לֹא יֹוׁשֵ ָראּוי.ּוְלַמּטָ  ִקיּּומֹו ּכָ

  

ּוְלָווִטין  .242 חּו  ּכָ ּתַ ִאׁשְ ָלא  ְרָכאן  ּבִ יֹוֵסי  י  ַרּבִ ְוָאַמר 
ַההּוא ִסְטָרא ָנְפֵקי א ּבְ כֹּלָ ָהא ְיִניקּו ּדְ חּו, ּדְ ּכָ ּתַ (ד''א  ִאׁשְ

נפקי) לא  ְרָיין וברכאן  ׁשַ ָלא  ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ִגין  ּבְ ַטְעָמא,  ַמאי   ,
ַאְרעָ  ְלַאְדָלָקא  ּבְ ְדִאְצְטִריְך  ּפּוְלָחָנא  ְלֵחי  ּפָ ְוָלא  א 

ֵחי   ּכְ ּתַ ִמׁשְ ָלא  ְך  ּכָ ּוְבִגין  ְרָכאן,  ּבִ ָחא  ּכָ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּבֹוִציִנין 
ְדָקא ְיאּות.  ִקּיּוֵמיּה ּכְ א, ְוָעְלָמא ָלא ָיִתיב ּבְ  ְלֵעיָלא ְוַתּתָ
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ל   .243 י ִחְזִקיָּה, לֹא ֹאִסף ְלַקּלֵ עֹוד  ְוָאַמר ַרּבִ
ָאַמר  ֶזה?  ַמהּו  ָהָאָדם.  ֲעבּור  ּבַ ָהֲאָדָמה  ֶאת 
ָאַמר,  ְמעֹון ׁשֶ י ׁשִ י ֵמַרּבִ ַמְעּתִ ְך ׁשָ י יֵיָסא, ּכָ ַרּבֵ

ַמְעָלה מֹוִסיָפה ְלִהְתַחזֵּק   ּלְ ֵאׁש ׁשֶ ַעם ׁשֶ ל ּפַ   - ּכָ
ָהֹרֶגז   ְמַחזֵּק  ה,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ִדין  הּוא  ׁשֶ ן,  ֶהָעׁשָ

וּ  ִמׁשּ ַהּכֹל.  ִמיד  ֵאין ּוַמׁשְ ֵאׁש,  יֹּוֵצאת  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ם 
ין   [ְלָפָניו] ָלּה ַהְפָסָקה ּדִ ין, ּוְכׁשֶ ָלם ַהּדִ ׁשְ ּנִ ַעד ׁשֶ

ין   ַהּדִ ִעם  ְלִהְתַחזֵּק  מֹוִסיף  לֹא  ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ
ין   ַלם ַהּדִ ה ִדין ּופֹוֵסק, ְולֹא יֻׁשְ ַמְעָלה, עֹוׂשֶ ּלְ ׁשֶ

תּוב לֹא ֹאִסף, ָלֵתת ּת  ִמיד. ְוָלֵכן ּכָ ֹוֶסֶפת ְלַהׁשְ
ה. ַמּטָ ּלְ ין ׁשֶ ְתַחזֵּק ַהּדִ יִּ  ׁשֶ

  

ֶאת   .243 עֹוד  ל  ְלַקּלֵ אֹוִסיף  לא  ִחְזִקּיָה  י  ַרּבִ ְוֲאַמר 
י ֵייָסא ָהִכי   ֲעבּור ָהָאָדם. ַמאי הּוא, ָאַמר ַרּבִ ָהֲאָדָמה ּבַ
ְלֵעיָלא  א ּדִ ֶאׁשָ ל ִזְמָנא ּדְ ָאַמר ּכָ ְמעֹון ּדְ י ׁשִ ַמְעָנא ֵמַרּבִ ׁשְ

ַאְתִק  א  ִדְלַתּתָ ִדיָנא  ִאיהּו  ּדְ ָנָנא  ּתְ ְלָתְקָפא,  יף  אֹוִסיף 
ֵליּה   ֵלית  א  ֶאׁשָ ָנִפיק  ַכד  ּדְ ִגין  ּבְ א.  ּכֹּלָ ֵצי  ְוׁשָ רּוְגָזא 

ֶסק א ָלא   (קמיה) ּפֶ ְלַתּתָ יָנא ּדִ יָנא. ְוַכד ּדִ ִלים ּדִ ּתְ ִיׁשְ ַעד ּדְ
ּוָפִסיק   יָנא  ִדיָנא ִדְלֵעיָלא ָעִביד ּדִ ְקָפא ּבְ אֹוִסיף ְלִאְתּתַ

יָצָאה. ּובְ  יָנא ְלׁשֵ ם ּדִ ּלַ ּתַ ִתיב לֹא אֹוִסיף  ְוָלא ִיׁשְ ְך ּכְ ִגין ּכָ
א.  ְקָפא ִדיָנא ִדְלַתּתָ  ְלֵמיַהב ּתֹוֶסֶפת ְלִאְתּתַ

ּום  .244 ִמׁשּ י  ַמְעּתִ ׁשָ ִתינֹוק,  אֹותֹו  ָאַמר 
ֲהֵרי  ׁשֶ ֲעבּוֶרָך,  ּבַ ָהֲאָדָמה  ֲארּוָרה  תּוב  ּכָ ׁשֶ
ל  ֶחְטאֹו ׁשֶ ִהְתַקְלָלה ָהָאֶרץ ּבְ ָעה ׁשֶ אֹוָתּה ׁשָ ּבְ

נָ  ָחׁש ָאָדם, ִנּתְ לֹט ָעֶליָה אֹותֹו ַהּנָ ׁשְ יִּ ה ְרׁשּות ׁשֶ
ִמיד ֶאת  ִחית ֶאת ָהעֹוָלם ּוַמׁשְ הּוא ַמׁשְ ָהָרע, ׁשֶ
ן   ָקְרּבָ ֹנַח  ִהְקִריב  ׁשֶ יֹום  ֵמאֹותֹו  ָהעֹוָלם.  ֵני  ּבְ
ָנה ְרׁשּות   רּוְך הּוא אֹותֹו, ִנּתְ דֹוׁש ּבָ ְוֵהִריַח ַהּקָ

ַהנָּ  אֹותֹו  ַחת  ִמּתַ ָלֵצאת  ְוָיְצָאה ָלָאֶרץ  ָחׁש 
ן  ָקְרּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַמְקִריִבים  ְוָלֵכן  ְמָאָתּה.  ִמּטֻ

דֹושׁ  רּוךְ - ַלּקָ ֵני ָהָאֶרץ,  -ּבָ ֵדי ְלָהִאיר ּפְ הּוא, ּכְ
הּוא, ָיֶפה  ִחְזִקיָּה,  י  ַרּבִ ָהָיה  [ְוהּוא] ָאַמר  ְוֶזה 

ָרֵאל ַעל ַהר ִסיַני.  ָעְמדּו ִיׂשְ  ָתלּוי ַעד ׁשֶ

  

יְ  .244 ַההּוא  ֲארּוָרה  ָאַמר  ְכִתיב  ּדִ ִגין  ּבְ ַמְעָנא  ׁשְ נּוָקא 
ִאְתַלְטָיא  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ַהִהיא  ּבְ ָהא  ּדְ ֲעבּוְרָך.  ּבַ ָהֲאָדָמה 
ְלָטָאה ֲעָלּה  חֹוָבא ְדָאָדם. ִאְתְייִהיב ְרׁשּו ְלׁשַ ַאְרָעא ּבְ
ֵני   ּבְ ֵצי  ְוׁשָ ְדָעְלָמא  ָלא  ְמַחּבְ ִאיהּו  ּדְ א  ִביׁשָ ִחְוָיא  ַההּוא 

ֵליּה  ָעְלָמא.   ְוָאַרח  ָנא,  ָקְרּבָ נַֹח  ָקִריב  ּדְ יֹוָמא  ֵמַההּוא 
ְלַנְפָקא  ְלַאְרָעא  ְרׁשּו  ִאְתְייִהיב  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
א ַמְקִריִבין  חֹות ַההּוא ָנָחׁש ְוָנְפָקא ִמְמָסָאָבא. ְוַעל ּדָ ִמּתְ

ִגין ְלַאְנָהָר  ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ָנא ְלקּוְדׁשָ ָרֵאל ָקְרּבָ י ִיׂשְ א ַאּפֵ
ה ָיאֹות הּוא י ִחְזִקּיָ ֵלי   (והיא) ַאְרָעא. ָאַמר ַרּבִ ְוַהאי ֲהָוה ּתָ

ָרֵאל ַעל טּוָרא ְדִסיַני.  ָקְיימּו ִיׂשְ  ַעד ּדְ
הּוא  .245 רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ יֵיָסא,  י  ַרּבִ ָאַמר 

ָחׁש, ֲאָבל   ַלט אֹותֹו ַהּנָ ָבָנה ְוׁשָ ִהְקִטין ֶאת ַהּלְ
ּום ֶחְטאֹו   ל  ִמׁשּ ְלַקּלֵ ֵדי  ּכְ ל ָאָדם ִהְתַקְלָלה  ׁשֶ

אֹותֹו יֹום ָיְצָאה  [ֶׁשִּנְּתָנה ַהּתֹוָרה] ֶאת ָהעֹוָלם. ּבְ
אֹוָתּה  ָבָנה ּבְ ָהָאֶרץ ֵמאֹוָתּה ְקָלָלה ְוָעְמָדה ַהּלְ
ִנְמְצאּו  נֹות  ְרּבָ ּקָ ׁשֶ ָעה  ָ ַלׁשּ ָרט  ּפְ ִריעּות,  ּגְ

ִבים ַעל ַאְרצָ  ָרֵאל יֹוׁשְ י ָבעֹוָלם ְוִיׂשְ ם. ָאַמר ַרּבִ
לֹו,  ָאַמר  ְמָך?  ִ ׁשּ ַמה  ִתינֹוק,  ְלאֹותֹו  יֵיָסא 
ָחְכָמה   ּבְ ּכֹל,  ּבַ ְהיֶה  ּתִ א  ַאּבָ לֹו,  ָאַמר  א.  ַאּבָ

ָעָליו ָקָרא  ִנים.  ָאִביָך   (משלי כג) ּוְבׁשָ ַמח  ִיׂשְ
ָך.  ָך ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ  ְוִאּמֶ

  

הוּ  .245 ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ִיִיָסא  י  ַרּבִ ָלּה ָאַמר  ַאְזִעיר  א 
ָאָדם  ִגין חֹוָבא ּדְ ְלָטא ַההּוא ָנָחׁש, ֲאָבל ּבְ ְלִסיֲהָרא ְוׁשָ

ַההּוא יֹוָמא  ִגין ְלֵמיַלט ָעְלָמא. ּבְ (דאתייהבת  ִאְתַלְטָייא ּבְ

ִסיֲהָרא  אורייתא) ְוָקְייָמא  ְקָלָלה  ֵמַהִהיא  ַאְרָעא  ַנְפַקת 
ְדקוּ  ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ר  ּבַ ְגִריעּוָתא,  ַהִהיא  חּו  ּבְ ּכָ ּתַ ִאׁשְ ָנא  ְרּבָ

ֵייָסא   י  ַרּבִ ָאַמר  ַאְרֲעהֹון.  ַעל  ָיְתִבין  ָרֵאל  ְוִיׂשְ ָעְלָמא  ּבְ
ֵליּה  ָאַמר  א.  ַאּבָ ֵליּה  ָאַמר  ָמְך,  ְ ׁשּ ַמה  ְינּוָקא  ְלַההּוא 

ֲעֵליהּ  ָקָרא  ִנין.  ּוְבׁשָ ָחְכָמה  ּבְ א  כֹּלָ ּבְ ֵהא  ּתְ א  (משלי   ַאּבָ

ךָ  כג) ַמח ָאִביָך ְוִאּמֶ ָך. ִיׂשְ  ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ
רּוְך  .246 ּבָ דֹוׁש  ִחְזִקיָּה, ָעִתיד ַהּקָ י  ַרּבִ ָאַמר 

ֵמָהעֹוָלם,  ְמָאה  ַהּטֻ רּוַח  ְלַהֲעִביר  הּוא 
מוֹ  תּוב [ֶׁשֶּנֱאַמר] ּכְ ּכָ רּוַח  (זכריה יג) ׁשֶ ְוֶאת 

ְוָכתּוב ָהָאֶרץ,  ִמן  ַאֲעִביר  ְמָאה  (ישעיה  ַהּטֻ
ְמָעה   כה) ֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה ה' ֱאלִֹהים ּדִ ע ַהּמָ ּלַ ּבִ

ל  ּכָ ֵמַעל  ָיִסיר  ַעּמֹו  ת  ְוֶחְרּפַ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ֵמַעל 
ר. ּבֵ י ה' ּדִ  ָהָאֶרץ ּכִ

  

הּוא   .246 ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ין  ַזּמִ ה  ִחְזִקּיָ י  ַרּבִ ָאַמר 
ָמה ּכְ ָעְלָמא  ִמן  ְמָסֳאָבא  רּוַח  ל''ג  ְלַאֲעָבָרא  (ד''א 

ִמן   (זכריה יג) ִדְכִתיב, אתמר)ד ַאֲעִביר  ְמָאה  ַהּטֻ רּוַח  ְוֶאת 
ּוְכִתיב, כה) ָהָאֶרץ.  ְיָי  (ישעיה  ּוָמָחה  ָלֶנַצח  ֶות  ַהּמָ ע  ּלַ ּבִ

ֵמַעל  ָיִסיר  ַעּמֹו  ת  ְוֶחְרּפַ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ֵמַעל  ְמָעה  ּדִ ֱאלִֹהים 
ר.  ּבֶ י ְיָי ּדִ ל ָהָאֶרץ ּכִ  ּכָ
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דֹושׁ  .247 ַהּקָ ֶאת   ְוָעִתיד  ְלָהִאיר  הּוא  רּוְך  ּבָ
ּום אֹותֹו ָנָחׁש   ְך ִמׁשּ ָבָנה ּוְלהֹוִציָאּה ֵמַהחֹׁשֶ ַהּלְ

תּוב ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָבָנה  (שם ל) ָהָרע,  ַהּלְ אֹור  ְוָהָיה 
ְבָעַתִים  ׁשִ ִיְהיֶה  ה  ַהַחּמָ ְואֹור  ה  ַהַחּמָ אֹור  ּכְ
ְבַעת ַהיִָּמים. ֵאיֶזה אֹור? אֹותֹו ָהאֹור   אֹור ׁשִ ּכְ

ית.שֶׁ  ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ָנזֹו ַהּקָ  ּגְ
  

ְלִסיֲהָרא  .247 ְלַאְנָהָרא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ין  ְוַזּמִ
ָמה   ּכְ א.  ִביׁשָ ִחְוָיא  ִגין ַההּוא  ּבְ ֵמֲחׁשֹוָכא  ָלּה  ְוְלֲאָפָקא 

ה ְואוֹ  (ישעיה ל) ִדְכִתיב, אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ ר ְוָהָיה אֹור ַהּלְ
ִמים. ַמאי אֹור,  ְבַעת ַהּיָ אֹור ׁשִ ְבָעַתִים ּכְ ה ִיְהֶיה ׁשִ ַהַחּמָ
עֹוָבָדא   ּבְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵליּה  ָגִניז  ּדְ אֹור  ַההּוא 

ית:   ִדְבֵראׁשִ
ָניו ַויֹּאֶמר   .248 ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת ֹנַח ְוֶאת ּבָ

ַת  ּפָ א  ַאּבָ י  ַרּבִ ְוגֹו'.  ּוְרבּו  רּו  ּפְ ח ָלֶהם 
ְולֹא   (משלי י) ְוָאַמר, יר  ַתֲעׁשִ ִהיא  ה'  ת  ְרּכַ ּבִ

ה'   ת  ְרּכַ ּבִ ּה.  ִעּמָ ֶעֶצב  ִכיָנה,   -יֹוִסף  ְ ַהׁשּ זֹו 
ה  ּנָ ּוִמּמֶ ָהעֹוָלם,  ְרכֹות  ּבִ ַעל  ה  ְמֻמּנָ ִהיא  ׁשֶ

ָרכֹות ַלּכֹל.   יֹוְצאֹות ּבְ

  

ָניו ַוּיֹאֶמר ָלֶהם .248 רּו    ַוְיָבֶרָך ֱאלִֹהים ֶאת נַֹח ְוֶאת ּבָ ּפְ
ַתח ְוָאַמר, א ּפָ י ַאּבָ ת ְיָי ִהיא  (משלי י) ּוְרבּו ְוגו'. ַרּבִ ְרּכַ ּבִ

א   ִכיְנּתָ ׁשְ א  ּדָ ְיָי  ת  ְרּכַ ּבִ ּה.  ִעּמָ ֶעֶצב  יֹוִסיף  יר ְולא  ַתֲעׁשִ
ָנְפֵקי  ּה  ּוִמּנָ ָעְלָמא,  ּדְ ְרָכאן  ּבִ ַעל  ְקָדא  ִאְתּפַ ִאיִהי  ּדְ

א.  ְרָכאן ְלכֹּלָ  ּבִ
ַויֹּאֶמר  .249 ַהְתָחָלה,  ּבַ תּוב  ּכָ ְרֵאה ַמה  ּבֹא 

ָבה ְוגֹו'.   יְתָך ֶאל ַהּתֵ ה ְוכֹל ּבֵ ה' ְלֹנַח ּבֹא ַאּתָ
ְרׁשּות  לֹו  ָנַתן  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ׁשֶ ֵאר,  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ָלֵצאת.   לֹו  ָאְמָרה  ה  ָ ָהִאׁשּ ְך  ּכָ ַאַחר  ֵנס.  ְלִהּכָ

ְע  ּבַ ְרׁשּות  ּבִ ִנְכַנס  ַהְתָחָלה  ָיָצא  ּבַ ּוַבּסֹוף  ָלּה, 
ִית   ַהּבַ ַעל  ּבַ ׁשֶ ָלַמְדנּו  אן  ִמּכָ ה.  ָ ָהִאׁשּ ְרׁשּות  ּבִ
ר  ַוְיַדּבֵ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ּתֹוִציא.  ה  ָ ְוָהִאׁשּ ַיְכִניס, 
ְרׁשּות  ָבה. ׁשֶ ֱאלִֹהים ֶאל ֹנַח ֵלאֹמר ֵצא ִמן ַהּתֵ
ְולֹא  ָהאֹוֵרַח,  ֶאת  ְלהֹוִציא  ְבָיֶדיָה  ָהְיָתה 

 . ְלַהְכִניסוֹ 

  

ּבֹא   .249 ְלנַֹח  ְיָי  ַוּיֹאֶמר  ַקְדִמיָתא  ּבְ ִתיב  ּכְ ֲחֵזי ַמה  א  ּתָ
ָמר  ִאּתְ ּדְ ָמה  ּכְ ְוגו'.  יָבה  ַהּתֵ ֶאל  יְתָך  ּבֵ ְוָכל  ה  ַאּתָ
ְלָבַתר  ְלֵמיָעאל.  ְרׁשּו  ֵליּה  ָיַהב  ֵביָתא  ּדְ ָמאֵריּה  ּדְ

ְרׁשוּ  ַקְדִמיָתא ָעאל ּבִ ָתא ָאְמָרה ֵליּה ְלַנְפָקא. ּבְ ָתא  ִאּתְ
אֹוִליְפָנא  אן  ִמּכָ ָתא.  ְדִאּתְ ְרׁשּו  ּבִ ָנַפק  ְלסֹוף  ְדַבֲעָלּה, 

ִפיק, ֲהָדא  (דף עא ע''א) ָמאֵריהּ  ָתא ּתָ ֵביָתא ָיִעיל ְוִאּתְ ּדְ
ִמן  ֵצא  ֵלאמֹר  נַֹח  ֶאל  ֱאלִהים  ַוּיֹאֶמר  ִדְכִתיב  הּוא 
יָזא  ּפִ ְלאּוׁשְ ֵליּה  ְלֲאָפָקא  ִביָדָהא  ֲהָוה  ְרׁשּו  ּדְ ָבה.  ַהּתֵ

 ְוָלא ְלַאֲעָלא ֵליּה. 
ּום   .250 ִמׁשּ נֹות,  ַמּתָ ָלּה  ָנַתן  יָָּצא,  ׁשֶ יָון  ּכֵ

בַּ  ִהיא  נֹות ׁשֶ ּתָ ַהּמַ ְואֹוָתם  ָיֶדיָה.  ּבְ ִית  ְוַהּבַ ִית  ּבַ
ְעָלּה.   ּבַ ֶאל  ַאֲהָבה  ְלַהְרּבֹות  ֵדי  ּכְ ָלּה,  ַתן  ּנָ ׁשֶ

ְלאֹוֵרחַ  ֶאֶרץ  ֶרְך  ּדֶ ָלַמְדנּו  אן  [ָלֵתת ְּבַיד  ִמּכָ
ַּבְעָלּה, ְּכֶׁשּיֹוֵצא נֹוֵתן ַמָּתנֹות ְלִאְׁשּתֹו, ְו�א ְּבָיָדּה. 

ְלַאַחר ָּנַתן לֹו ַמָּתנֹות]ְוָלֵכן, ֵּכיָון ׁשֶ  ֶזה,  ְוַעל   .
ִעם  ַאֲהָבה  ָלּה  ְלַהְרּבֹות  נֹות  ַמּתָ ָלּה  ַתן  ּנָ ׁשֶ

ְעָלּה.  [נ''א ֵּכיָון ֶׁשָּיָצא, ָנַתן ַמָּתנֹות ְואֹוָצרֹות ְּבַיד ּבַ
ַּבְעָלּה ָלֵתת ְלִאְׁשּתֹו ְוִלְׂשֹמַח ִעָּמּה ּוְלַהְרּבֹות ָלּה 

. ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ַוִּיַּקח ִמֹּכל ְוגֹו' ַוַּיַעל ַאֲהָבה ִעם ַּבְעָלּה
ֹע�ת ַּבִּמְזֵּבַח. ֵאּלּו ַמָּתנֹות ֶׁשָּנַתן ַּבָּיד ֶׁשל ַּבְעָלּה ְּכֵדי 
ְלַהְרּבֹות ָלּה ַאֲהָבה ָּבעֹוָלם. ּוִמָּכאן ָלַמְדנּו ֶּדֶר� 

ִאְׁשּתֹו ֶאֶרץ ְלאֹוֵרַח ֶׁשִּיֵּתן ַמָּתנֹות ַּבָּיד ֶׁשל ַּבְעָלּה לְ 
ְו�א ְּבָיֶדיָה. ְוַעל ֶזה ַוַּיַעל ֹע�ת ַּבִּמְזֵּבַח, ָקְרָּבן ְלָזָכר, 

ַרְך אֹותֹו,  ְלַהְרּבֹות ַאֲהָבה ִעם ַּבְעָלּה ֵּבַר� אֹותֹו] ּבֵ
ָניו  ּבָ ְוֶאת  ֹנַח  ֶאת  ֱאלִֹהים  ַוְיָבֶרְך  תּוב  ּכָ ׁשֶ

רּו ּוְרבּו ְוגֹו'. ְוָלֵכן כָּ  (משלי  תּובַויֹּאֶמר ָלֶהם ּפְ

  

ֵביָתא   .250 ּבְ ִאיִהי  ּדְ ִגין  ּבְ ָלּה,  ָנן  ַמּתְ ָיַהב  ָנַפק  ּדְ יָון  ּכֵ
ָאה ָלּה   ִגין ְלַאְסּגָ ָיַהב ָלּה ּבְ ָנן ּדְ יָדָהא. ְוִאנּון ַמּתְ ּוֵביָתא ּבִ

א ִמּכָ ַבֲעָלּה.  ּבְ ַאְרָעא  ְרִחימּוָתא  אֹוַרח  אֹוִליְפָנא  ן 
יָזא. ּפִ ולא   ְלאּוׁשְ לאתתיה  מתנן  יהב  נפק  כד  דבעלה  בידא  (למיהב 

ָיַהב ָלּה   בידה ובגין כך כיון דיהב ליה מתנן) א ְלָבַתר ּדְ ְוַעל ּדָ
ַבֲעָלהּ  ָאה ָלּה ְרִחימּוָתא ּבְ ָנן ְלַאְסּגָ (נ''א כיון דנפק יהב  ַמּתְ

למי דבעלה  בידא  ונבזבזן  בה מתנן  ולמחדי  לאתתיה  הב 
ולאסגאה לה רחימותא בבעלה, הדא הוא דכתיב ויקח מכל  
ויעל עולות במזבח, אלין מתנן דיהב בידא דבעלה בגין   וגו' 
לאסגאה לה רחימותא בעלמא, ומכאן אוליפנא אורח ארעא 
לאושפיזא דיהב מתנן בידא דבעלה לאתתיה ולא בידהא, ועל  

רא לאסגאה רחימותא דא ויעל עולות במזבח, קורבנא לדכו
ליה) ֱאלִהים  בבעלה ברכא  ַוְיָבֶרְך  ְכִתיב  ּדִ ֵליּה,  ְרָכא  ּבָ

ְך  רּו ּוְרבּו ְוגו'. ּוְבִגין ּכָ ָניו ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ּפְ ּבָ ֶאת נַֹח ְוֶאת 
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מֹו  י) ּכְ אי  ַוּדַ יר.  ַתֲעׁשִ ִהיא  ה'  ת  ְרּכַ ּבִ
ֵאר. ְתּבָ ּנִ  ׁשֶ

ִתיב, י) ּכְ ָמה   (משלי  ּכְ אי  ַוּדַ יר.  ַתֲעׁשִ ִהיא  ְיָי  ת  ְרּכַ ּבִ
ָמר.   ְדִאּתְ

ֶעֶצב   .251 יֹוִסף  ּה  ְולֹא  תּוב   -ִעּמָ ַהּכָ סֹוד 
בֹון   ה. ִעּצָ אֲכֶלּנָ בֹון ּתֹ ִעּצָ ִלי   -ּבְ ַעְצבּות ְוֹרֶגז ּבְ

ֶכת   ְחׁשֶ ּנֶ ׁשֶ ּכְ ִנים.  ּפָ ֶהָאַרת 
ָבָנה ִנְמָצאֹות.  (ַמְלכּות) ַהּלְ לֹא  ּוְבָרכֹות 

בֹון   ִעּצָ ָרכֹות    -ּבְ ּבְ ּמֹוֵנַע  ׁשֶ רּוַח ַאֵחר  ל  ׁשֶ ַצד 
ּה. ְוֶזהּו סֹוד ֵמָהעֹוָלם, ְוָלֵכן לֹא יוֹ  ִסף ֶעֶצב ִעּמָ

תּוב ל ֶאת  (בראשית ח) ַהּכָ לֹא ֹאִסף עֹוד ְלַקּלֵ
 ָהֲאָדָמה. 

  

בֹון  .251 ִעּצָ ּבְ ְכִתיב  ּדִ ָרָזא  ּה.  ִעּמָ ֶעֶצב  יֹוִסיף  ְולֹא 
ד   ין. ּכַ ָלא ְנִהירּו ְדַאְנּפִ בֹון ֲעִציבּו ְורּוְגָזא ּבְ ה. ִעּצָ ּתֹאֲכֶלּנָ

ְך ִסיֲהָרא בֹון ִסְטָרא   ִאְתֲחׁשַ ִעּצָ ֵחי. ּבְ ּכְ ּתַ ּוִבְרָכאן ָלא ִמׁשְ
ְך ְולֹא  ְרָכאן ֵמָעְלָמא, ּוְבִגין ּכָ ִאְמַנע ּבִ ְדרּוָחא ָאֳחָרא ּדְ

ּה. ְוָדא הּוא ָרָזא ִדְכִתיב, לא  (בראשית ח) יֹוִסיף ֶעֶצב ִעּמָ
ל עֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה:   אֹוִסיף ְלַקּלֵ

אן ּוְלָהְלָאה  .252 ֶכם ִיְהיֶה. ִמּכָ ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ
ה   ִחּלָ ּתְ ּבַ ֲהֵרי  ׁשֶ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ֻמיֹּות  ּדְ ָלֶכם  ִיְהיֶה 
ְרֵאה,  ּבֹא  ָאָדם.  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ְדֻמיֹּות  ָהיּו  לֹא 

תּוב ּכָ ה  ִחּלָ ּתְ ה   (שם ט) ּבַ ָעׂשָ ֱאלִֹהים  ֶצֶלם  ּבְ
ְוָכתּוב ָהָאָדם,  ְדמּות (שם ה) ֶאת  ֱאלִֹהים    ּבִ

ְדמּוָתם  ָתה  ּנְ ּתַ ִהׁשְ ָחְטאּו,  ׁשֶ יָון  ּכֵ ֹאתֹו.  ה  ָעׂשָ
ִלְפחֹד   כּו  ִהְתַהּפְ ְוֵהם  ֶעְליֹוָנה,  מּות  ּדְ ֵמאֹוָתּה 

ֶדה.  ָ ְפֵני ַחיֹּות ַהׂשּ  ִמּלִ

  

אן ּוְלָהְלָאה ְיֵהא ְלכֹון  .252 ֶכם ִיְהֶיה. ִמּכָ ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ
ָנׁשָ  ְבֵני  ּדִ ּיֹוְקִנין  יּוְקִנין  ּדְ ּדִ ֲהוּו  ָלא  ַקְדִמיָתא  ּבְ ָהא  ּדְ א 

ִתיב, ַקְדִמיָתא ּכְ א ֲחֵזי, ּבְ א. ּתָ ְבֵני ָנׁשָ ֶצֶלם  (בראשית ט) ּדִ ּבְ
ּוְכִתיב, ָהָאָדם.  ֶאת  ה  ָעׂשָ ה) ֱאלִֹהים  ְדמּות   (בראשית  ּבִ

יּוְקַנְייהּו  ּדְ ּנּו  ּתַ ִאׁשְ ָחטּו  ּדְ יָון  ּכֵ אֹותֹו.  ה  ָעׂשָ ֱאלִהים 
י    ֵמַההּוא ּמֵ ִמּקַ ְלִמְדַחל  ִאנּון  כּו  ְוִאְתַהּפָ ָאה  ִעּלָ יּוְקָנא  ּדִ

ָרא.  ֵחיָוון ּבְ
ָזְקפּו  .253 ָהעֹוָלם  ִריֹּות  ּבְ ל  ּכָ ַהְתָחָלה  ּבַ

ה ֶעְליֹוָנה ְוָזעּו ּוָפֲחדּו  ֵעיַנִים, ְוָראּו ְדמּות ְקדֹוׁשָ
ְדמּוָתם   ָכה  ִהְתַהּפְ ָחְטאּו,  ׁשֶ יָון  ּכֵ ָפָניו.  ִמּלְ

עֵ  ֵני ָאָדם ּבְ ּבְ ְך ׁשֶ יֵניֶהם ִלְדמּות ַאֶחֶרת, ְוִהְתַהּפֵ
ִריֹּות. ָאר ַהּבְ  ָזִעים ּופֹוֲחִדים ִלְפֵני ׁשְ

  
ְוָחָמאן  .253 ַעְייִנין  ָזְקָפן  ָעְלָמא  ּדְ ין  ִרּיָ ּבְ ל  ּכָ ַקְדִמיָתא  ּבְ

יָון   ּכֵ יּה.  ּמֵ ִמּקַ ְוָדֲחִלין  ְוָזָעאן  ָאה  ִעּלָ א  יׁשָ ַקּדִ יּוְקָנא  ּדִ
חָ  ָאֳחָרא. ּדְ ִלְדיּוְקָנא  ֵמֵעיַנְייהּו  יּוְקַנְייהּו  ּדְ ְך  ִאְתַהּפַ טּו 

ין. ִרּיָ ָאר ּבְ י ׁשְ א ָזִעין ְוָדֲחִלין ַקּמֵ ְבֵני ָנׁשָ ְך ּדִ  ְוִאְתַהּפַ
ּלֹא  .254 ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ אֹוָתם  ל  ּכָ ְרֵאה,  ּבֹא 

חֹוְטִאים ִלְפֵני ִרּבֹוָנם ְולֹא עֹוְבִרים ַעל ִמְצוֹות 
ְרֵאה  ַהּת  ִמּמַ ּנֶה  ּתַ ִמׁשְ לֹא  מּוָתם  ּדְ ִזיו  ֹוָרה, 

ָזִעים  ָהעֹוָלם  ִריֹּות  ּבְ ְוָכל  ָהֶעְליֹוָנה,  מּות  ַהּדְ
עֹוְבִרים  ָאָדם  ֵני  ּבְ ׁשֶ ָעה  ּוְבׁשָ ְלָפָניו.  ּופֹוֲחִדים 
ם   ְוֻכּלָ מּוָתם,  ּדְ ֶפת  ִמְתַחּלֶ ַהּתֹוָרה,  ְבֵרי  ּדִ ַעל 

ְעְזִעים ּופֹוֲחִדים ִמלִּ  ִריֹּות ָהֲאֵחרֹות,  ִמְזּדַ ְפֵני ַהּבְ
מּות ָהֶעְליֹוָנה ְוָהָעְבָרה   ָפה ַהּדְ ִהְתַחּלְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ֲהֵרי  ֶדה, ׁשֶ ָ ֶהם ַחיֹּות ַהׂשּ ֵמֶהם, ְוָאז ׁשֹוְלִטים ּבָ

ָראּוי.  מּות ֶעְליֹוָנה ּכָ ֶהם אֹוָתּה ּדְ  לֹא רֹוִאים ּבָ

  

י   .254 ַקּמֵ ָחָטאן  ָלא  ּדְ א  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ִאנּון  ל  ּכָ ֲחֵזי,  א  ּתָ
יּוְקָנא   ּדִ ִזיו  אֹוַרְייָתא.  ּקּוֵדי  ּפִ ַעל  ָעְבִרין  ְוָלא  ָמאֵריהֹון 
ין   ִרּיָ ּבְ ְוָכל  ָאה.  ִעּלָ ְדיּוְקָנא  ּדִ ֵמֵחיזּו  י  ּנֵ ּתַ ִאׁשְ ָלא  ְלהֹון  ּדִ

ֲעתָ  יּה. ּוְבׁשַ ָעְלָמא ָזִעין ְוָדֲחִלין ַקּמֵ א ָעְבִרין  ּדְ ְבִני ָנׁשָ א ּדִ
יּוְקָנא ִדְלהֹון ְוֻכְלהּו ָזִעין   ף ּדִ ֵמי אֹוַרְייָתא, ִאְתַחּלַ ְתּגָ ַעל ּפִ
יּוְקָנא   ּדִ ף  ִאְתַחּלַ ּדְ ִגין  ּבְ ָאֳחָרִנין,  ִרָיין  ּבְ י  ּמֵ ִמּקַ ְוָדֲחִלין 
ָרא,  הּו ֵחיַות ּבְ ְלֵטי ּבְ ְייהּו, ּוְכֵדין ׁשָ ָאה ְוִאְתֲעַבר ִמּנַ  ִעּלָ

ְדָקָחֵזי.  יּוְקָנא ִעָלָאה ּכִ הּו ַההּוא ּדִ ָהא ָלא ָחמּו ּבְ  ּדְ

ׁש   .255 ָהעֹוָלם ִהְתַחּדֵ יָון ׁשֶ ו, ּכֵ ְך ַעְכׁשָ ְוַעל ּכָ
ִליט   ְוִהׁשְ ָרָכה ַהזֹּו  ַהּבְ ְרָכם ֶאת  ּבֵ מֹו ִמּקֶֹדם,  ּכְ
ַהיָּם   ֵגי  ּדְ ְוָכל  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּכֹל,  ַעל  אֹוָתם 

יְֶדֶכם נִ  י ִחיָּיא ָאַמר, ּבְ ֵגי ַהיָּם. ַרּבִ נּו. ַוֲאִפּלּו ּדְ ּתָ
נּו   יְֶדֶכם ִנּתָ רּוְך   -ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ִמּקֶֹדם ָלֵכן. ּכְ

ֶאת  יֵדיֶהם  ּבִ ָמַסר  ָהעֹוָלם,  ֶאת  ָרא  ּבָ הּוא 

  

ִמין, ְוַעל כָּ  .255 ַקּדְ ִמּלְ ׁש ּכְ ָעְלָמא ִאְתַחּדַ יָון ּדְ א ּכֵ ּתָ ְך ַהׁשְ
ָמא ְדַאּתְ   א, ּכְ יט לֹון ַעל ּכֹּלָ ּלִ ָרָכה ָדא ְוׁשַ ִריְך לֹון ּבְ ּבָ
י  א. ַרּבִ נּו. ְוֲאִפיּלּו נּוֵני ַיּמָ ֶיְדֶכם ִנּתָ ם ּבְ ֵגי ַהּיָ ָאֵמר ְוָכל ּדְ

ְד  ִמּקַ נּו.  ִנּתָ ֶיְדֶכם  ּבְ ָאַמר  יא  ָרא ִחּיָ ּבְ ַכד  ּדְ ָנא.  ּדְ ַמת 
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ַמִים  ָ ְדַגת ַהיָּם ּוְבעֹוף ַהׁשּ תּוב ּוְרדּו ּבִ ּכָ ַהּכֹל, ׁשֶ
 ְוגֹו'. 

ְכִתיב   ּדִ יֵדהֹון  א ּבִ ּכֹּלָ ִריְך הּוא ָעְלָמא ְמַסר  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ַמִים ְוגו'. ָ ם ּוְבעֹוף ַהׁשּ  ּוְרדּו ִבְדַגת ַהּיָ

ִחְזִקיָּה  .256 י  ַרּבִ ֹנַח.  ֶאת  ֱאלִֹהים  ַוְיָבֶרְך 
ַתח, ְנׂשּוי   (תהלים לב) ּפָ ֵרי  ַאׁשְ יל  ּכִ ַמׂשְ ְלָדִוד 

ֲאָבל פֶּ  ֲארּוהּו,  ּבֵ ֶזה  סּוק  ּפָ ֲחָטָאה.  סּוי  ּכְ ע  ׁשַ
ִנינּו,   ֲהֵרי ׁשָ סֹוד ַהָחְכָמה. ׁשֶ ֵאר ּבְ סּוק ֶזה ִנְתּבָ ּפָ
דֹוׁש   ַהּקָ ֶאת  ִוד  ּדָ ח  ּבַ ׁשִ ַבח  ׁשֶ ִמיֵני  ָרה  ֲעׂשָ ּבַ
ְוהּוא   יל,  ּכִ ַמׂשְ הּוא  ֵמֶהם  ְוֶאָחד  הּוא,  רּוְך  ּבָ

ר  ה ַאַחת ֵמאֹוָתן ֶעׂשֶ ְרּגָ ְוָדִוד ִהְתִקין ַעְצמֹו  ּדַ  .
ה ַהזֹּו. ְרּגָ ֶרה ָעָליו ַהּדַ ׁשְ ּתִ ֶטֶרם ׁשֶ  ּבְ

  

ַתח .256 ּפָ ה  ִחְזִקּיָ י  ַרּבִ נַֹח.  ֶאת  ֱאלִהים  (תהלים   ַוְיָבֶרָך 

סּוי ֲחָטָאה. ַהאי  לכ) ע ּכְ ׁשַ ּפֶ ְנׂשּוי  ֵרי  יל ַאׁשְ ּכִ ְלָדִוד ַמׂשְ
ָמר.  ָחְכְמָתא ִאּתְ ָרָזא ּדְ ְקָרא אּוְקמּוָה, ֲאָבל ְקָרא ָדא ּבְ
א   ְלקּוְדׁשָ ִוד  ּדָ ח  ּבַ ׁשַ ָבָחא  ׁשְ ִזיֵני  ָרה  ֲעׂשָ ּבַ ִניָנן  ּתָ ָהא  ּדְ

יל. ְוהּוא ּדַ  ּכִ ְייהּו ַמׂשְ ִריְך הּוא ְוַחד ִמּנַ א ַחד ֵמִאנּון ּבְ ְרּגָ
ַהאי  ֲעלֹוי  ֵרי  ִיׁשְ ָלא  ַעד  ְרֵמיּה  ּגַ ַאְתִקין  ְוָדִוד  ָרה.  ֲעׂשָ

א. ְרּגָ  ּדַ
ָעה  .257 ׁשָ ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ע,  ׁשַ ּפֶ ְנׂשּוי  ֵרי  ַאׁשְ

ל  רּוְך הּוא ׁשֹוֵקל ֲחָטִאים ּוְזֻכיֹּות ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ
אֹותוֹ  ל  ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ָקל   ][ד''א ְּכֶׁשאֹותוֹ  ּבְ ִמׁשְ

ָהֲאֵחִרים,  ְואֹוָתם  עֹוִלים,  ַהֲחָטִאים  ַצד  ּבְ ׁשֶ
ה  ָקל ַאֵחר, ַמְכִריעֹות ְלַמּטָ ִמׁשְ ֵהן ּבְ ֻכיֹּות ׁשֶ ַהזְּ

ע. - ׁשַ  ֶזהּו ְנׂשּוי ּפֶ

  

ִריְך   .257 א ּבְ קּוְדׁשָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ָהא ּבְ ע, ּדְ ׁשַ ֵרי ְנׂשּוי ּפֶ ַאׁשְ
ּדִ  ְוַזְכָוון  חֹוֵבי  ַאְתִקיל  ַההּוא הּוא  ּדְ א  ָנׁשָ כד   ְבֵני  (ד''א 

אֹוֳחָרִנין   ההוא) ְוִאנּון  ִקין  ּלְ ִמְסּתַ חֹוִבין  ִבְסַטר  ּדְ ִתיְקָלא 
א הּוא   א ּדָ ִתיְקָלא ָאֳחָרא ַמְכִריִעין ְלַתּתָ ּבְ ִאנּון  ַזְכָיין ּדְ

ע. ׁשַ  ְנׂשּוי ּפֶ
ֲחָטָאה   .258 סּוי  ׁשֹוֶרה    -ּכְ ין  ַהּדִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ

שֶׁ  עֹוָלם,  ָעָליו ּבָ לֹט  ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ה  ְמַכּסֶ ְהיֶה  יִּ
אֹותֹו  ה  ּסָ ּכִ ׁשֶ ְלֹנַח  ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִחית,  ׁשְ ַהּמַ
יְך  ִהְמׁשִ ׁשֶ ֵחְטא  ֵמאֹותֹו  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ֶזה  ֵחְטא  ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ָהעֹוָלם.  ַעל  ָאָדם  ָעָליו 
ִריֹּות   ַהּבְ ָאר  ׁשְ ָהעֹוָלם,  ַעל  ָאָדם  יַע  ּפִ ִהׁשְ

לֹא  שׁ  ְוָהעֹוָלם  ֵמֶהם,  ּפֹוֵחד  ָאָדם  ּוֶבן  ֹוְלטֹות, 
ָבה,   ֵמַהּתֵ ֹנַח  יָָּצא  ׁשֶ ּכְ ְוָלֵכן  ִתּקּונֹו.  ּבְ ֻהְתַקן 
ַוְיָבֶרְך   תּוב  ּכָ ׁשֶ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְרכֹו  ּבֵ

ָניו ְוגֹו'.  ֱאלִֹהים ֶאת ֹנַח ְוֶאת ּבָ

  

ׁשַ  .258 ְדִדיָנא  ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ֲחָטָאה  סּוי  ָעְלָמא ּכְ ּבְ ְרָיא 
ֲהָוה   ָמה ּדְ ָלא, ּכְ לֹוט ֲעלֹוי ְמַחּבְ ָלא ִיׁשְ יֵהא ְמַחְפָיא ּדְ ּדִ
ֲחָטָאה  ֵמַההּוא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵליּה  י  ַכּסֵ ּדְ ְלנַֹח 
ָדא   ֲחָטָאה  ּדְ ֵכיָון  ּדְ ָעְלָמא.  ַעל  ָאָדם  ֲעֵליּה  יְך  ַאְמׁשִ ּדְ

ִר  ּבְ ָאר  ׁשְ ַעְלָמא,  ַעל  ָאָדם  ָנׁש ַאְנִגיד  ּוַבר  ְלָטאן  ׁשָ ין  ּיָ
ד   ְך ּכַ ִתּקּוִניּה. ּוְבִגין ּכָ ְייהּו ְוָעְלָמא ָלא ַאְתִקין ּבְ ִחיל ִמּנַ ּדָ
ְכִתיב   ְרֵכיּה. ּדִ ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ יבּוָתא קּוְדׁשָ ָנַפק נַֹח ִמּתֵ

ָניו ְוגו':   ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת נַֹח ְוֶאת ּבָ

ּוְרבוּ  .259 רּו  ּפְ ם  לֹא ְוַאּתֶ לּו  ַהּלָ ָרכֹות  ּבְ ּבַ  .
ָניו, ֲאָבל  א ֶאת ֹנַח ְוֶאת ּבָ ִנְמְצאּו ְנֵקבֹות, ֶאּלָ
ְמעֹון,   ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר  ָאַמר.  לֹא  סּוק  ַהּפָ ְנֵקבֹות 

ם   ֶאָחד.   -ְוַאּתֶ ּכְ ֵקבֹות  ְוַהּנְ ָכִרים  ַהזְּ ל  ׁשֶ ָלל  ּכְ
ָניו   -ְועֹוד, ֶאת ֹנַח  ּתֹו. ְוֶאת ּבָ ְלַרּבֹות ֶאת ִאׁשְ

 ְלַרּבֹות ֶאת ְנֵקבֹוֵתיֶהם.  -

  

חּו   .259 ּכָ ּתַ ִאׁשְ ָלא  ְרָכאן  ּבִ י  ַהּנֵ ּבְ ּוְרבּו.  רּו  ּפְ ם  ְוַאּתֶ
ָאַמר  ָלא  נּוְקֵבי  ֲאָבל  ָניו,  ּבָ ְוֶאת  נַֹח  ֶאת  א  ֶאּלָ נּוְקֵבי, 
ְונּוְקֵבי   ְדכּוֵרי  ּדִ ָלָלא  ּכְ ם  ְוַאּתֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר  ְקָרא. 

אֶ  ְותּו  ֲחָדא.  ָניו  ּכְ ּבָ ְוֶאת  נּוְקֵביּה.  ָאה  ְלַאְסּגָ נַֹח  ת 
ָאה נּוְקֵבי ִדְלהֹון.  ְלַאְסּגָ

ַלֲעׂשֹות  .260 ּוְרבּו,  רּו  ּפְ ם  ְוַאּתֶ תּוב  ּכָ ְוָלֵכן 
ְוָכאן   ָבָאֶרץ.  ְרצּו  ׁשִ ָוָהְלָאה,  אן  ִמּכָ ּתֹוָלדֹות 
ִמְצוֹות   ַבע  ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלֶהם  ָנַתן 
ָעְמדּו  ׁשֶ ַעד  ַאֲחֵריֶהם,  ִאים  ַהּבָ ּוְלָכל  ַהּתֹוָרה 

ָלֶהם   נּו  ְוִנּתְ ִסיַני  ַהר  ּבְ ָרֵאל  ִמְצוֹות ִיׂשְ ל  ּכָ
ֶאָחד.   ַהּתֹוָרה ּכְ

  

ד ּתֹוְלדֹות   .260 רּו ּוְרבּו ְלֶמְעּבַ ם ּפְ ִתיב ַאּתֶ ְך ּכְ ּוְבִגין ּכָ
א   ְרצּו ָבָאֶרץ. ְוָהָכא ָיִהיב לֹון קּוְדׁשָ אן ּוְלָהְלָאה ׁשִ ִמּכָ
ָאתּו   ּדְ ּוְלָכל  לֹון  אֹוַרְייָתא  ּקּוֵדי  ּפִ ַבע  ׁשֶ הּוא  ִריְך  ּבְ

ְתַרְייהוּ  טּוָרא ְדִסיַני ְוִאְתְייַהב  ֲאּבַ ָרֵאל ּבְ ָקְיימּו ִיׂשְ , ַעד ּדְ
ֲחָדא:  ּקּוֵדי אֹוַרְייָתא ּכְ ל ּפִ  לֹון ּכָ
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אֹות   .261 זֹאת  ְוגֹו',  ְלֹנַח  ֱאלִֹהים  ַויֹּאֶמר 
יִני ּוֵביֵניֶכם ְוגֹו', ֶאת  ר ֲאִני ֹנֵתן ּבֵ ִרית ֲאׁשֶ ַהּבְ

י   ָעָנן. ָנַתּתִ י ּבֶ י ָנַתּתִ ּתִ י    -ַקׁשְ ִמּקֶֹדם ָלֵכן. ַרּבִ
ַתח, ּפָ ְמעֹון  ָלָרִקיַע   (יחזקאל א) ׁשִ ַעל  ּוִמּמַ

מּות  ּדְ יר  ַסּפִ ֶאֶבן  ַמְרֵאה  ּכְ ם  רֹאׁשָ ַעל  ר  ֲאׁשֶ
קֹול   ֶאת  ַמע  ָוֶאׁשְ ְלַמְעָלה?  תּוב  ּכָ ַמה  א.  ּסֵ ּכִ
ן.   ֶלְכּתָ י ּבְ ּדַ קֹול ׁשַ ים ּכְ קֹול ַמִים ַרּבִ ְנֵפיֶהם ּכְ ּכַ

ע   ַאְרּבַ ְקדֹוׁשֹות ֵאּלּו  ֶעְליֹונֹות  דֹולֹות  ּגְ ַחיֹּות 
ְוָכל   ֲעֵליֶהם.  ן  ְמֻתּקָ ָהָרִקיַע  אֹותֹו  ׁשֶ

ָנַפִים ְלַכּסֹות   [ִנְפָרדֹות] ַהּכְ זֹו  ּבָ זֹו  רֹות  ִמְתַחּבְ
 ֶאת ּגּוָפם.

  

ר  .261 ֲאׁשֶ ִרית  ַהּבְ אֹות  זֹאת  ְוגו'.  ְלנַֹח  ֱאלִֹהים  ַוּיֹאֶמר 
י   ָעָנן. ָנַתּתִ י ּבֶ י ָנַתּתִ ּתִ יִני ּוֵביֵניֶכם ְוגו'. ֶאת ַקׁשְ ֲאִני נֹוֵתן ּבֵ

ַתח ּפָ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָנא.  ּדְ ְדַמת  א) ִמּקַ ַעל  (יחזקאל  ּוִמּמַ
ַספִּ  ֶאֶבן  ַמְרֵאה  ּכְ ם  רֹאׁשָ ַעל  ר  ֲאׁשֶ מּות  ָלָרִקיַע  ּדְ יר 

קֹול   ְנֵפיֶהם ּכְ ַמע ֶאת קֹול ּכַ ִתיב ְלֵעיָלא ָוֶאׁשְ א. ַמה ּכְ ּסֵ ּכִ
ע ֵחיָוון ַרְבְרָבן  ין ַאְרּבַ ן. ִאּלֵ ֶלְכּתָ י ּבְ ּדַ קֹול ׁשַ ים ּכְ ַמִים ַרּבִ
ָנא ֲעַלְייהּו. ְוֻכְלהּו   ּקְ ַההּוא ָרִקיַע ִמְתּתַ ין ּדְ יׁשִ ִאין ַקּדִ ִעּלָ

פרישן)(ד''א   ַגְדַפְייהוּ  ְלַחְפָייא  ל''ג  ָדא  ּבְ א  ּדָ ָראן  ִמְתַחּבְ
 גּוַפְייהּו. 

ָמע  .262 ִנׁשְ ְנֵפיֶהם,  ּכַ ים  ּפֹוְרׂשִ ֵהם  ׁשֶ ָעה  ּוְבׁשָ
ֶזהּו   יָרה.  ׁשִ אֹוְמִרים  ׁשֶ ם  ֻכּלָ ּלְ ׁשֶ ָנַפִים  ַהּכְ קֹול 
ְלעֹוָלִמים,  ׁשֹוֵכְך  ּלֹא  ׁשֶ י,  ּדַ ׁשַ קֹול  ּכְ תּוב  ּכָ ׁשֶ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ָכבֹוד   (תהלים ל) ּכְ ְרָך  ְיַזּמֶ ְלַמַען 
אֹוְמִרים? ּוָמה  ִיּדֹום.  ה'  (שם צח) ְולֹא  הֹוִדיַע 

ה ִצְדָקתֹו. ּלָ  ְיׁשּוָעתֹו ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ּגִ

  

קֹול   .262 ַמע  ּתְ ִאׁשְ ַגְדַפְייהּו,  י  ְרׂשֵ ּפָ ִאנּון  ּדְ ֲעָתא  ּוְבׁשַ
יָרָתא, ֲהָד  ָאְמֵרי ׁשִ ֻכְלהּו ּדְ ְדִפין ּדְ קֹול  ּגַ א הּוא ִדְכִתיב ּכְ

ִדְכִתיב, ָמה  ּכְ ְלָעְלִמין.  ִכיְך  ּתְ ִאׁשְ ָלא  ּדְ י.  ּדַ (תהלים   ׁשַ

ָאְמֵרי, ל) ּוַמאי  ִיּדֹום.  ְולא  ָכבֹוד  ְרָך  ְיַזּמֶ (תהלים   ְלַמַען 

ה ִצְדָקתֹו.  צח) ּלָ  הֹוִדיַע ְיָי ְיׁשּוָעתֹו ְלֵעיֵני ַהּגֹוים ּגִ
ַמחֲ  .263 קֹול  ּכְ ה  ֲהֻמּלָ ַמֲחֶנה קֹול  קֹול  ּכְ ֶנה, 

ָהֶעְליֹוִנים   ָבאֹות  ַהּצְ ל  ּכָ ִרים  ְתַחּבְ ּמִ ׁשֶ ּכְ ָקדֹוׁש 
ְלַמְעָלה. ּוָמה אֹוְמִרים? ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה'  
חֹוְזִרים   בֹודֹו.  ּכְ ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֹא  ְצָבאֹות 
פֹון,  ַלּצָ חֹוְזִרים  ָקדֹוׁש.  אֹוְמִרים  רֹום,  ַלּדָ

ח ָקדֹוׁש.  אֹוְמִרים אֹוְמִרים  ְזָרח,  ַלּמִ ֹוְזִרים 
רּוְך. ֲעָרב, אֹוְמִרים ּבָ  ָקדֹוׁש. חֹוְזִרים ַלּמַ

  

א   .263 יׁשָ ְרָייָתא ַקּדִ ִ קֹול ַמׁשּ קֹול ַמֲחְנה, ּכְ ה ּכְ קֹול ֲהֻמּלָ
ָאְמֵרי  ּוַמאי  ְלֵעיָלא.  ִאין  ִעּלָ ֵחיִלין  ל  ּכָ ָרן  ִמְתַחּבְ ד  ּכַ

בֹודֹו.  ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיָי ְצָבאוֹ  ת ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ
ָאְמרּו  ְלָצפֹון  רּו  ֲאַהּדְ ָקדֹוׁש,  ָאְמרּו  ְלָדרֹום  רּו  ֲאַהּדְ
ְלַמֲעָרב   רּו  ֲאַהּדְ ָאְמרּו ָקדֹוׁש.  ְלִמְזָרח  רּו  ֲאַהּדְ ָקדֹוׁש. 

רּוְך.   ָאְמרּו ּבָ
יֶהם. ּוְבָכל   .264 ְוָהָרִקיַע ַהזֶּה עֹוֵמד ַעל ָראׁשֵ

ִהיא הֹולֶ  ׁשֶ ִנים ְלאֹותֹו  ָמקֹום  ּפָ ְמסֹוְבִבים  ֶכת, 
ָניו  ּפָ ְמסֹוֵבב  ּבֹו.  ִנים  ַהּפָ ְכָלִלים  ּנִ ׁשֶ ַצד 

ה. ם ִמְסּתֹוְבִבים ְלַמּטָ ָעה רּוחֹות, ְוֻכּלָ  ְלַאְרּבָ
  

ִאיִהי  .264 יהֹון. ּוְבָכל ֲאַתר ּדְ ְוַהאי ָרִקיַע ָקִאים ַעל ֵריׁשֵ
ִסְטָרא ְלַהִהיא  ין  ַאּפִ ַאְסָחרּו  ין    ָאְזָלא,  ַאְנּפִ ִלילּו  ִאְתּכְ ּדְ

ֲחִרין  ִמְסּתַ ְוֻכְלהּו  ָזְוָיין,  ע  ְלַאְרּבַ ין  ַאְנּפִ ִאְסָחרּו  יּה.  ּבֵ
א.   ְלַתּתָ

ֵני   .265 ִנים: ּפְ ע ּפָ ַאְרּבַ ּלֹו ֶנְחֶקֶקת ּבְ ִרּבּוַע ׁשֶ ּבָ
ָחקּוק   ָאָדם.  ֵני  ּפְ ׁשֹור,  ֵני  ּפְ ר,  ֶנׁשֶ ֵני  ּפְ ַאְריֵה, 

נֵ  ּפְ ָאָדם.  ם  ֻכּלָ ''ר ּבְ ֶנׁשֶ ֵני  ּפְ ָאָדם.  ַאְריֵ''ה  י 
ֵני ׁשֹו''ר  לּוִלים ּבֹו. ְוָלֵכן [ָאָדם] ָאָדם. ּפְ ם ּכְ ּלָ . ּכֻ

ֵני ָאָדם. ֵניֶהם ּפְ תּוב ּוְדמּות ּפְ  ּכָ
  

י  .265 ַאְנּפֵ ין,  ַאְנּפִ ע  ַאְרּבַ ּבְ ִליַפת  ִאְתּגְ ִדיֵליּה  ִרּבּוָעא  ּבְ
ֻכְלהּו   ִליף ּבְ י ָאָדם. ּגָ י ׁשֹור. ַאְנּפֵ ָרא. ַאְנּפֵ י ִנׁשְ ַאְרֵיה. ַאְנּפֵ
י  ַאְנּפֵ ָאָדם.  ''ר  ֶנׁשֶ י  ַאְנּפֵ ָאָדם.  ַאְרֵי''ה  י  ַאְנּפֵ ָאָדם. 

אדם) ׁשֹו''ר בֵּ (ד''א  ִליָלן  ּכְ ְלהּו  ּכֻ ִתיב  .  ּכְ ְך  ּכָ ּוְבִגין  יּה. 
ֵני ָאָדם. ֵניֶהם ּפְ  ּוְדמּות ּפְ

ָוִנים   .266 ַהּגְ ל  ּכָ ע,  ִהְתַרּבַ ׁשֶ ַהזֶּה  ְוָהָרִקיַע 
ָעה ְגָוִנים ִנְרִאים ּבֹו ֲחקּוִקים   לּוִלים ּבֹו. ַאְרּבָ ּכְ
ְרׁשּוִמים  ִחּקּוִקים  ָעה  ַאְרּבָ ּבְ ע.  ַאְרּבַ ע  ַאְרּבַ ּבְ

ָוִנים    אֹורֹות ֶעְליֹוִנים  ְפָרִדים ַהּגְ ּנִ ׁשֶ ְוַתְחּתֹוִנים. ּכְ
ֶון ָיֹרק.   ר. ּגָ ֵנים ָעׂשָ ע, עֹוִלים ׁשְ ל אֹוָתם ַאְרּבַ ׁשֶ

  
יּה,  .266 ּבֵ ִליָלן  ּכְ ָווִנין  ּגְ ְלהּו  ּכֻ ע  ִאְתַרּבַ ּדְ ָרִקיַע  ְוַהאי 

ִאְתחַ  ָווִנין  ּגְ ע  ע. ַאְרּבַ ַאְרּבַ ע  ַאְרּבַ ּבְ ִליִפין  ּגְ יּה  ּבֵ ָיין  ּזְ
ד   ּכַ ִאין.  ְוַתּתָ ִאין  ִעּלָ ְטִהיִרין  יִמין  ְרׁשִ ִליִפין  ּגְ ע  ַאְרּבַ ּבְ
ָוון ָירֹק.  ֵריַסר. ּגַ ע ָסְלִקין ּתְ ִאנּון ַאְרּבַ ָווִנין ּדְ אן ּגְ ְרׁשָ ִמְתּפָ
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ל   ִמּכָ ְכְללּו  ּנִ ׁשֶ יר  ַסּפִ ֶון  ּגָ ָלָבן.  ֶון  ּגָ ָאדֹם.  ֶון  ּגָ
תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ָוִנים.  ַמְרֵאה  (יחזקאל א) ַהּגְ ּכְ

ר ִיְהיֶה ֶבָעָנן   ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ן ַמְרֵאה ַהּקֶ ם ּכֵ ׁשֶ יֹום ַהּגֶ ּבְ
ה'.   בֹוד  ּכְ מּות  ּדְ ַמְרֵאה  הּוא  ָסִביב  ַגּה  ַהּנֹ
י  ּתִ ַקׁשְ ֶאת  ְוָלֵכן  ָוִנים,  ַהּגְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְרֶאה  ַהּמַ

ָעָנן. י ּבֶ  ָנַתּתִ

יר ְדִאְת  ָוון ַסּפִ ור. ּגַ ון ִחּוַ ּוָ ָוון סּוָמק. ּגַ ָווִנין.  ּגַ ל ּגְ ִלילּו ִמּכָ ּכְ
ִדְכִתיב, הּוא  א) ֲהָדא  ר  (יחזקאל  ֲאׁשֶ ת  ׁשֶ ַהּקֶ ַמְרֵאה  ּכְ

הּוא  ָסִביב  ַהּנֹוַגּה  ַמְרֵאה  ן  ּכֵ ם  ׁשֶ ַהּגֶ יֹום  ּבְ ָעָנן  ּבֶ ִיְהֶיה 
ְך ֶאת   א. ּוְבִגין ּכָ כֹּלָ ְגָווִנין ּדְ בֹוד ְיָי. ֵחיזּו ּדִ מּות ּכְ ַמְרֶאה ּדְ

י ָנַתּתִ  ּתִ ָעָנן.ַקׁשְ  י ּבֶ
יֹוֵסף,  .267 ּבְ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ י?  ּתִ ַקׁשְ זֶּה  ַמה 

תּוב ּכָ ּתֹו,   (בראשית מט) ׁשֶ ַקׁשְ ֵאיָתן  ּבְ ב  ׁשֶ ַוּתֵ
זֹו   ּתֹו,  ַקׁשְ ְוָלֵכן  יק.  ַצּדִ ִנְקָרא  יֹּוֵסף  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ִרית  ַהּבְ יק, ׁשֶ ַצּדִ ְכֶלֶלת ּבְ ּנִ ת ׁשֶ ׁשֶ ל ַהּקֶ ִרית ׁשֶ ּבְ

ֶזה ִעם  יק,   ֶזה  ַצּדִ ָהָיה  ַח  ּנֹ ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ ֶנֱאָחז. 
ת.  ּלֹו ֶקׁשֶ ִרית ׁשֶ  ַהּבְ

  

ְכִתיב, .267 יֹוֵסף ּדִ ָמר ּבְ ָמה ְדִאּתְ י, ּכְ ּתִ (בראשית   ַמאי ַקׁשְ

יק ִאְקֵרי, ּוְבִגין  מט) יֹוֵסף ַצּדִ ִגין ּדְ ּתֹו. ּבְ ֵאיָתן ַקׁשְ ב ּבְ ׁשֶ ַוּתֵ
ֶקׁשֶ  ִרית ּדְ א ּבְ ּתֹו ּדָ ְך ַקׁשְ ְבִרית  ּכָ יק, ּדִ ַצּדִ ִליל ּבְ ִאְתּכְ ת ּדְ

נַֹח ֲהָוה ַצִדיק, ָקְייָמא ִדיֵליּה   ָדא ִאְתַאִחיד. ּוְבִגין ּדְ א ּבְ ּדָ
ת.   ֶקׁשֶ

ת   .268 ֶחְמּדַ ּבְ ֵהִאירּו  ַויָֹּפזּּו?  זֶּה  ַמה  ַויָֹּפזּּו, 
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֱחָמִדים  (תהלים יט) ַהּכֹל,  ַהּנֶ

ז ָרב אֹור ֶעְליֹון    ִמזָָּהב ּוִמּפַ ּוְמתּוִקים. הּוֲארּו ּבְ
יק.  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ִנְקָרא  ְוָלֵכן  ִרית.  ַהּבְ ַמר  ָ ׁשּ ׁשֶ ּכְ
ֶזה.  ִרית, ּכֹוֵלל ֶזה ּבָ ת ִנְקֵראת ּבְ ׁשֶ  ְוַעל ֶזה ַהּקֶ

  

ָמא   .268 ּכְ א.  ְדכֹּלָ ֲחִמידּו  ּבַ ַאְנִהירּו  פֹוזּו,  ַוּיָ ַמאי  פֹוזּו.  ַוּיָ
ָאֵמר ָרב  יט)  (תהלים ְדַאּתְ  ז  ּוִמּפָ ָהב  ִמּזָ ֱחָמִדים  ַהּנֶ

ִרית. ּוְבִגין   ַטר ּבְ ד ּנָ ָאה ּכַ ְנִהירּו ִעּלָ ּוְמתּוִקים. ִאְתְנִהירּו ּבִ
ִרית,  ּבְ ת  ׁשֶ ַהּקֶ ִאְקֵרי  א  ּדָ ַעל  יק.  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ִאְקֵרי  ְך  ּכָ

ָדא.  א ּבְ ִליל ּדָ  ּכָ
כָּ  .269 ל  ׁשֶ ְרֶאה  ַהּמַ ֶעְליֹון  ד  ִנְכּבָ ל זַֹהר 

ְטמּוִנים ַמְרֶאה  ּכְ ַמְרֶאה  ְראֹות,  [נ''א  ַהּמַ
ּלּו.   ָטמּון] ּלֹא ִהְתּגַ ָוִנים ׁשֶ מּוִנים. ַהּגְ ָוִנים ַהּטְ ַהּגְ

ְרֵאית   ּנִ ׁשֶ ת ּכְ ׁשֶ ּקֶ ַעִין ּבַ ל ּבָ ּכֵ ְוֵאין ְרׁשּות ְלִהְסּתַ
ִכיָנה. ְוֵכן ּגֹוֵני  ְ ׁשּ ּלֹא ִיְתָרֶאה ָקלֹון ּבַ עֹוָלם, ׁשֶ ּבָ

שֶׁ  בֹוד  ַהּקֶ ַמְרֵאה ּכָ ת הּוא ַמְרֶאה מּוָצק ָקׁשּור ּכְ
ל.  ּכֵ ּלֹא ְלִהְסּתַ  ָהֶעְליֹון ׁשֶ

  

ֵחיזּו  .269 ָכל ֵחיזּו ָחזּו ּכְ ָאה ֵחיזּו ּדְ ודא ָזֲהָרא ְיָקָרא ִעּלָ
ְלָיין.  (נ''א טמירא) ְטִמיִרין ָלא ִאְתּגַ ָווִנין ּדְ ָווִנין ְטִמיִרין. ּגְ ּגְ

ִאְתֲחֵזי  ד  ּכַ ת  ׁשֶ ּקֶ ּבַ ֵעיָנא  ּבְ ָלא  ּכָ ְלִאְסּתַ ְרׁשּו  ְוֵלית 
ת   ֶקׁשֶ ָווִנין ּדְ א. ְוֵכן ּגְ ִכיְנּתָ ׁשְ ָלא ִיְתֲחֵזי ְקָלָנא ּבִ ָעְלָמא ּדְ ּבְ

ִעלָּ  ְיָקָרא  ֵחיזּו  ּכְ ְקִטיָרא  סֹוְסִטיָפא  ֵחיזּו  ָלא  הּוא  ּדְ ָאה 
ָלא.  ּכָ  ְלִאְסּתַ

ַהזֹּו,   .270 ת  ׁשֶ ַהּקֶ ָרֲאָתה ֶאת  ָהָאֶרץ  ׁשֶ ְוֵכיָון 
ֶזה   ְוַעל  ִקיּּום.  ּבְ ָמה  ִהְתַקיְּ ה,  ְקדֹוׁשָ ִרית  ּבְ
ֶזה  ְוגֹו'.  ֱאלִֹהים  ין  ּבֵ ִרית  ּבְ ְלאֹות  ְוָהְיָתה 
ְכָלל   ּנִ ָוִנים ְוֶאָחד ׁשֶ ת ַהּגְ לֹׁשֶ ֵאּלּו ׁשְ ָאַמְרנּו ׁשֶ ׁשֶ
עֹוֶלה  ֶהָעָנן  ּוְבתֹוְך  ֶאָחד,  סֹוד  ם  ּלָ ּכֻ יֵניֶהם  ּבֵ

 ְלֵהָראֹות.

  

א,   .270 יׁשָ ת ְקָייָמא ַקּדִ ַאְרָעא ָחַמאת ְלַהאי ֶקׁשֶ ְוֵכיָון ּדְ
ין   ּבֵ ִרית  ּבְ ְלאֹות  ְוָהְיָתה  א  ּדָ ְוַעל  ִקּיּוָמא.  ּבְ ִאְתָקְייַמת 

גְּ  ַלת  ּתְ ין  ִאּלֵ ּדְ ֲאָמָרן  ּדְ ַהאי  ְוגו'.  ְוַחד  ֱאלִהים  ָווִנין 
ְלהּו ָרָזא ָחָדא. ּוְבגֹו ֲעָנָנא ָסְלָקא   יַנְייהּו ּכֻ ִליל ּבֵ ִאְתּכְ ּדְ

 ְלִאְתֲחָזָאה.
ַעל   (יחזקאל א) .271 ר  ֲאׁשֶ ָלָרִקיַע  ַעל  ּוִמּמַ

יר   ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסּפִ ם ּכְ ִתיָּה    -רֹאׁשָ ְ זֹוִהי ֶאֶבן ַהׁשּ
ְועֹוֵמד   ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַאַחת  ה  ְנֻקּדָ ִהיא  ׁשֶ
דֹוׁש   ַהּקָ א  ּסֵ ַהּכִ ּוַמִהי?  ים,  ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש  ָעֶליָה 

מּות ה ּדְ ָעה ֵאּלֶ ֻמּנֶה ַעל ַאְרּבָ ּמְ א   ָהֶעְליֹון ׁשֶ ּסֵ ּכִ
ה.  ַעל ּפֶ ּבְ ָעה ַעּמּוִדים, ְוזֹוִהי תֹוָרה ׁשֶ ַאְרּבָ  ּבְ

  

א) .271 ם  (יחזקאל  רֹאׁשָ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ָלָרִקיַע  ַעל  ּוִמּמַ
ִאיִהי ְנקּוָדה   ה ּדְ ִתּיָ יר. ַהאי ִהיא ֶאֶבן ׁשְ ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסּפִ ּכְ

ים. ָדׁשִ ָכל ָעְלָמא. ְוָקְייָמא ֲעָלּה קֶֹדׁש ַהּקֳ ּוַמאי   ָחָדא ּדְ
ין  ִאּלֵ ַעל  א  ְמַמּנָ ִאיִהי  ּדְ ָאה  ִעּלָ א  יׁשָ ַקּדִ ְרְסָייא  ּכֻ ִהיא, 
ּתֹוָרה  הּוא  ְוָדא  ָסְמִכין,  ע  ַאְרּבַ ּבְ א  ּסֵ ּכִ מּות  ּדְ ע  ַאְרּבַ

ה. ַעל ּפֶ ּבְ  ׁשֶ
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ַמְרֵאה ָאָדם   .272 מּות ּכְ א ּדְ ּסֵ מּות ַהּכִ ְוַעל ּדְ
כְ   -ָעָליו ִמְלָמְעָלה   ּבִ אן  זֹוִהי תֹוָרה ׁשֶ ָתב. ִמּכָ

ּתֹוָרה  ַעל  אֹוָתּה  ימּו  ָיׂשִ ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ׁשֶ
ַמְרֵאה  ּכְ ָלֶזה.  א  ּסֵ ּכִ זֶּה  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ
ב   יֹוׁשֵ הּוא  ׁשֶ ַיֲעקֹב  ל  ׁשֶ מּות  ַהּדְ הּוא  ׁשֶ ָאָדם, 

 ָעֶליָה.

  

ָעָליו  .272 ָאָדם  ַמְרֶאה  ּכְ מּות  ּדְ א  ּסֵ ַהּכִ מּות  ּדְ ְוַעל 
תֹוָרה ִמלְּ  ּדְ אן  ִמּכָ ְכָתב.  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  הּוא  א  ּדָ ַמְעָלה. 

ַהאי   ּדְ ִגין  ּבְ ה.  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ַעל  ָיָתּה  ּוּון  ְיׁשַ ְכָתב  ּבִ ׁשֶ
ַיֲעקֹב   ּדְ יּוְקָנא  ּדִ ִאיהּו  ּדְ ָאָדם  ַמְרֵאה  ּכְ ְלָדא,  ְרְסָייא  ּכֻ

ִאיהּו ָיִתיב ֲעָלּה.   ּדְ
ַליְ  .273 ָקם  ְיהּוָדה  י  ַלֲעסֹק  ַרּבִ ֶאָחד  ָלה 

ִעיר   ּבְ ַאְכַסְנָיה  ּבְ ְיָלה  ַהּלַ ֲחצֹות  ּבַ ּתֹוָרה  ּבַ
א  ּבָ ׁשֶ ֶאָחד  ְיהּוִדי  ִית  ּבַ ּבַ ם  ׁשָ ְוָהָיה  ַמְחֵסָיא, 
י   ַרּבִ ַתח  ּפָ ים.  ַמְלּבּוׁשִ ל  ׁשֶ חֹות  ַאְמּתָ י  ּתֵ ׁשְ ּבִ

ְוָאַמר, ַהזֹּאת  (בראשית כח) ְיהּוָדה  ְוָהֶאֶבן 
י ַמצֵּ  ְמּתִ ר ׂשַ ית ֱאלִֹהים  ֲאׁשֶ זֹוִהי    -ָבה ִיְהיֶה ּבֵ

ְוָעֶליָה   ָהעֹוָלם  ל  ּתַ ִנׁשְ ם  ָ ׁשּ ּמִ ׁשֶ ִתיָּה  ְ ַהׁשּ ֶאֶבן 
ׁש.  ְקּדָ ית ַהּמִ  ִנְבָנה ּבֵ

  

אֹוַרְייָתא   .273 ּבְ ְלִמְלֵעי  ַחד  ֵליְלָיא  ָקם  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ
ָמָתא ַמְחֵסָיא. ְוהֲ  יָזא ּבְ ּפִ ֵבי אּוׁשְ ַפְלגּו ֵליְלָיא ּבְ ן ּבְ ּמָ ָוה ּתַ

ְדַקְטִפיָרא.  ְקִסיָרא  ְתֵרי  ּבִ ֲאָתא  ּדְ יּוָדאי  ַחד  ֵביָתא  ּבְ
י ְיהּוָדה ְוָאַמר ַתח ַרּבִ ר  (בראשית כח) ּפָ ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאׁשֶ

ה   ִתּיָ א ִהיא ֶאֶבן ׁשְ ית ֱאלִֹהים. ּדָ ָבה ִיְהֶיה ּבֵ י ַמּצֵ ְמּתִ ׂשַ
יל ָעְלָמא ְוֲעָלה ִאְת  ּתִ ן ִאׁשְ ּמָ ִמּתַ א.ּדְ ׁשָ י ַמְקּדְ ֵני ּבֵ  ּבְ

ָבר  .274 ֵהִרים רֹאׁשֹו אֹותֹו ְיהּוִדי ְוָאַמר לֹו, ּדָ
ֶטֶרם   ִתיָּה  ְ ַהׁשּ ֶאֶבן  ַוֲהֵרי  ר?  ֶאְפׁשָ ֵאיְך  ֶזה 
ל ָהעֹוָלם,   ּתַ ה ִנׁשְ ּנָ ְבָרא ָהעֹוָלם ָהְיָתה, ּוִמּמֶ ּנִ ׁשֶ
י   ְמּתִ ׂשַ ר  ֲאׁשֶ ַהזֹּאת  ְוָהֶאֶבן  ָאַמְרּתָ  ה  ְוַאּתָ

שָׂ  יֲַּעקֹב  ׁשֶ ָמע  ׁשְ ּמַ ׁשֶ ָבה,  ו,  ַמּצֵ ַעְכׁשָ אֹוָתּה  ם 
תּוב ּכָ ם  (שם) ׁשֶ ׂשָ ר  ֲאׁשֶ ָהֶאֶבן  ֶאת  ח  ּקַ ַויִּ

ָהָיה,   ֵאל  ֵבית  ּבְ יֲַּעקֹב  ׁשֶ ְועֹוד,  ְמַרֲאׁשָֹתיו? 
ַלִים. ירּוׁשָ  ְוָהֶאֶבן ַהזֹּאת ָהְיָתה ּבִ

  

ה ֵאיְך  .274 יּה ַההּוא יּוָדאי ְוֲאַמר ָלּה ַהאי ִמּלָ ָזַקף ֵריׁשֵ
אֶ  ְוָהא  ר,  ֲהַות  ֶאְפׁשָ ָעְלָמא  ֵרי  ִאְתּבְ ָלא  ַעד  ה  ִתּיָ ׁשְ ֶבן 

ר  יל ָעְלָמא, ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאׁשֶ ּתִ ּוִמיָנּה ִאׁשְ
א   ּתָ ַהׁשְ ָלּה  ֵוי  ׁשַ ַיֲעקֹב  ּדְ ַמע  ַמׁשְ ּדְ ָבה.  ַמּצֵ י  ְמּתִ ׂשַ

ְכִתיב, כח) ּדִ ם   (בראשית  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ ָהֶאֶבן  ֶאת  ח  ּקַ ַוּיִ
ֵבית ֵאל ֲהָוה ְוַהאי ַאְבָנא ֲהַות  ֵמַרֲאׁשֹוָתיו ַיֲעקֹב ּבְ . ְותּו ּדְ
ַל ם. ְירּוׁשָ  ּבִ

ַתח   .275 י ְיהּוָדה לֹא סֹוֵבב רֹאׁשֹו ֵאָליו, ּפָ ַרּבִ
ֱאלֶֹהיָך  (עמוס ד) ְוָאַמר, ִלְקַראת  ִהּכֹון 

ְוָכתּוב ָרֵאל,  ַמע   (דברים כז) ִיׂשְ ּוׁשְ ת  ַהְסּכֵ
צְ  תֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ָרֵאל.  ְוִדְבֵרי  ִיׂשְ ָנה,  ּוָ ּכַ ִריִכים 

ֶאָחד.  ּכְ ְוָרצֹון  גּוף  ּבְ ן  ּקֵ ְלִהְתּתַ ְצִריִכים  תֹוָרה 
י   ַרּבִ ֵאֶצל  ב  ְוָיׁשַ ׁש,  ְוִהְתַלּבֵ ְיהּוִדי  אֹותֹו  ָקם 
עֹוְסִקים   ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵריֶכם  ַאׁשְ ְוָאַמר,  ְיהּוָדה 

ּתֹוָרה יֹוָמם ָוַלְיָלה.   ּבַ

  

ָלא .275 ְיהּוָדה  י  ַתח    ַרּבִ ּפָ יּה,  ְלַגּבֵ יּה  ֵריׁשֵ ַאְסַחר 
ד) ְוָאַמר ָרֵאל.  (עמוס  ִיׂשְ ֱאלֶקיָך  ִלְקַראת  ִהּכֹון 

י ְדאֹוַרְייָתא   (דברים כז) ּוְכִתיב, ָרֵאל. ִמּלֵ ַמע ִיׂשְ ת ּוׁשְ ַהְסּכֵ
גּוָפא   ָנא ּבְ ּקָ ָעאן ְלִאְתּתַ אֹוַרְייָתא ּבָ ין ּדְ וָנה. ּוִמּלִ ּוָ ְעָיין ּכַ ּבָ

ְוָיִתיב    ּוְרעּוָתא ׁש,  ְוִאְתַלּבַ יּוָדאי  ַההּוא  ָקם  ֲחָדא.  ּכְ
יַקָיא   ַצּדִ ַאּתּון  ִאין  ַזּכָ ְוָאַמר  ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ּדְ יּה  ְלַגּבֵ

אֹוַרְייָתא יֹוָמא ְוֵליֵלי.  ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ  ּדְ
ְנּתָ  .276 ּוַ ּכִ ׁשֶ ו  ַעְכׁשָ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ לֹו  ָאַמר 

ָבְרָך   ּדְ ֱאֹמר  ֲהֵרי ַעְצְמָך,  ׁשֶ ֶאָחד,  ּכְ ר  ְתַחּבֵ ּנִ ׁשֶ
ב,  ַהּלֵ ְוִתּקּון  ַהּגּוף  ּקּון  ּתִ ְצִריִכים  ְבֵרי תֹוָרה  ּדִ

י ָהִייִתי    -ְוִאם לֹא   ִתי ָהִייִתי ׁשֹוֵכב, ּוְבִלּבִ ִמּטָ ּבְ
ֲאִפּלּו ֶאָחד  ִנינּו, ׁשֶ א ֲהֵרי ׁשָ ָבִרים. ֶאּלָ אֹוֵמר ּדְ

 ְ ַהׁשּ ּתֹוָרה,  ּבַ ְועֹוֵסק  ב  יֹּוׁשֵ ֶרת ׁשֶ ִמְתַחּבֶ ִכיָנה 
ִתי?!   ִמּטָ ּבְ ׁשֹוֵכב  ַוֲאִני  אן  ּכָ ִכיָנה  ְ ׁשּ ּוַמה  ִעּמֹו, 

ִריִכים ַצחּות. ּצְ א ׁשֶ  ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ

  

ְרָמְך,   .276 ּגַ ַכְווַנת  ּדְ א  ּתָ ַהׁשְ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ֵליּה  ָאַמר 
ְדאֹוַרְייָתא  י  ִמּלֵ ָהא  ּדְ ֲחָדא.  ּכְ ר  ִנְתַחּבֵ ּדְ ִמיָלְך  ֵאיָמא 
ַעְרָסאי  א. ְוִאי ָלאו ּבְ ּקּוָנא ְדגּוָפא ְוִתּקּוָנא ְדִלּבָ ְעָיין ּתִ ּבָ

א ָהא ין. ֶאּלָ אי ָאַמְרָנא ִמּלִ ִכיְבָנא ּוְבִלּבָ ָאִפיּלּו   ׁשְ ִניָנן ּדְ ּתָ
ֲהֵדיּה,  ַרת ּבַ א ִאְתַחּבְ ִכיְנּתָ אֹוַרְייָתא ׁשְ ָיִתיב ְוָלֵעי ּבְ ַחד ּדְ
עֹוד  ְוָלא  ַעְרָסאי.  ּבְ ִכיב  ׁשָ ְוֲאָנא  ָהָכא  א  ִכיְנּתָ ְ ׁשּ ּוַמה 

ַבֲעָיין ַצחּוָתא.  א ּדְ  ֶאּלָ
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ַלֲעסֹק  .277 ם  ּקָ ׁשֶ ָאָדם  ן  ּבֶ ל  ּכָ ׁשֶ ְועֹוד, 
מֵ  ּתֹוָרה  רּוַח  ּבַ ְתעֹוֶרֶרת  ּמִ ׁשֶ ּכְ ְיָלה,  ַהּלַ ֲחצֹות 

א [ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה] ָצפֹון ּבָ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ  ,
ַגן ֵעֶדן. ְוהּוא ְוָכל  יִקים ּבְ ּדִ ַע ִעם ַהּצַ ֲעׁשֵ ּתַ ְלִהׁשְ

יִבים ַמְקׁשִ ם  ּלָ ּכֻ ן,  ּגַ ּבַ ׁשֶ יִקים  ּדִ [לֹו,  ַהּצַ
ָבִרים ּוַמְקִׁשיִבים] ּדְ יו.    ְלאֹוָתם  ִמּפִ יֹּוְצִאים  ׁשֶ

יִקים   ּדִ ַהּצַ ְוָכל  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּוָמה 
ַהזֹּו,  ָעה  ָ ׁשּ ּבַ תֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ֹמַע  ִלׁשְ ִנים  ְתַעּדְ ּמִ ׁשֶ
ֵעת  ּכָ לֹו,  ָאַמר  ִתי?!  ִמּטָ ּבְ ׁשֹוֵכב  ֶאְהיֶה  ַוֲאִני 

ָבְרָך.   ֱאֹמר ּדְ

  

ָנׁש  .277 ר  ּבַ ָכל  ּדְ א) ְותּו  סז  מות  ְלִמְלֵעי  (אחרי  ָקם  ּדְ
ָצפֹון  רּוַח  ִאְתַער  ד  ּכַ ֵליְלָיא  ְלגּו  ִמּפַ אֹוַרְייָתא  (בפלגו  ּבְ

ִעם  דליליא) ָעא  ְעׁשְ ּתַ ְלִאׁשְ ָאֵתי  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
א  ְבִגְנּתָ ּדִ יַקָייא  ַצּדִ ְוָכל  ְוהּוא  ְדֵעֶדן.  א  ִגְנּתָ ּבְ יַקָיא  ַצּדִ

ַצְייִתין ְלהּו  וצייתין) ּכֻ ִמּפּוֵמיּה. ְלאִ  (ליה  ָנְפֵקי  ּדְ ין  ִמּלִ ין  ּלֵ
ִנין  ִמְתַעּדְ יא  יַקּיָ ַצּדִ ְוָכל  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּוַמה 
ִכיב   א ְוֲאָנא ֱאֵהא ׁשָ ֲעָתא ּדָ ׁשַ י ְדאֹוַרְייָתא ּבְ ַמע ִמּלֵ ְלִמׁשְ

א ֵאיָמא ִמיָלְך.  ּתָ ַעְרָסאי. ָאַמר ֵליּה ַהׁשְ  ּבְ

עַ  .278 י  ַאְלּתִ ׁשָ לֹו,  ָאַמְרּתָ  ָאַמר  ֶ ׁשּ ַמה  ל 
ַהזֶּה סּוק  ּפָ , [סֹוד ֶׁשל ֶאֶבן ַהְּׁשִתָּיה ֶׁשָאַמְרָּת] ּבַ

ית  ּבֵ ִיְהיֶה  ָבה  ַמּצֵ י  ְמּתִ ׂשַ ר  ֲאׁשֶ ַהזֹּאת  ְוָהֶאֶבן 
ִתיָּה, ְ ַהׁשּ ֶאֶבן  זֹּו  ׁשֶ [ַעְכָׁשו ֶׁשַּמְקִׁשיב  ֱאלִֹהים, 

ִתיָּ  ִלְדָבַרי] ְ ֲהֵרי ֶאֶבן ַהׁשּ ר? ׁשֶ ה ֶטֶרם  ֵאיְך ֶאְפׁשָ
ל ָהעֹוָלם,   ּתַ ה ִנׁשְ ּנָ ְבָרא ָהעֹוָלם ָהְיָתה, ּוִמּמֶ ּנִ ׁשֶ
יֲַּעקֹב   ָמע ׁשֶ ׁשְ ּמַ י, ׁשֶ ְמּתִ ר ׂשַ ה ָאַמְרּתָ ֲאׁשֶ ְוַאּתָ
ר  ח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאׁשֶ ּקַ ֵעת, ְוָכתּוב ַויִּ ם אֹוָתּה ּכָ ׂשָ

ם ְמַרֲאׁשָֹתיו?.  ׂשָ

  

אֲ  .278 ּדְ ַמה  ַעל  ֵאיְלָנא  ׁשְ ֵליּה  ְפסּוָקא  ָאַמר  ּבִ ַמְרּתְ 
דאמרת) ָדא שתיה  דאבן  י   (רזא  ְמּתִ ׂשַ ר  ֲאׁשֶ ַהּזֹאת  ְוָהֶאֶבן 

ִתָיה. ָדא ֶאֶבן ׁשְ ית ֱאלִהים ּדְ ָבה ִיְהֶיה ּבֵ (השתא דציית   ַמּצֵ

ֵרי  למלי) ִאְתּבְ ָלא  ַעד  ה  ִתּיָ ׁשְ ֶאֶבן  ָהא  ּדְ ר,  ֶאְפׁשָ ֵהיְך 
וְ  ָעְלָמא,  יל  ּתִ ִאׁשְ ּה  ּוִמּנָ ֲהַות  ר ָעְלָמא  ֲאׁשֶ ֲאַמְרּתְ  ַאּתְ 

ח   ּקַ ַוּיִ א. ּוְכִתיב  ּתָ י ָלּה ַהׁשְ ּוֵ ַיֲעקֹב ׁשַ ּדְ ַמע  ַמׁשְ י, ּדְ ְמּתִ ׂשַ
ם ֵמַרֲאׁשֹוָתיו.  ר ׂשָ  ֶאת ָהֶאֶבן ֲאׁשֶ

ְוָהֶאֶבן  .279 ָהָיה,  ֵאל  ֵבית  ּבְ יֲַּעקֹב  ׁשֶ ְועֹוד, 
ֶאֶרץ  ל  ּכָ לֹו,  ָאַמר  ַלִים.  ירּוׁשָ ּבִ ָהְיָתה  ַהזֹּו 

ָר  יו  ִיׂשְ ְחּתָ יו, ְואֹוָתּה ֶאֶבן ּתַ ְחּתָ ָלה ּתַ ֵאל ִהְתַקּפְ
ְוָכתּוב   תּוב,  ּכָ ם  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ לֹו,  ָאַמר  ָהְיָתה. 
לֹו,  ָאַמר  ָבה.  ַמּצֵ י  ְמּתִ ׂשַ ר  ֲאׁשֶ ַהזֹּאת  ְוָהֶאֶבן 

ָבר   ֱאֹמר אֹותֹו. -ִאם ָיַדְעּתָ ַהּדָ

  

ָד  .279 ְוַאְבָנא  ֲהָוה  ֵאל  ֵבית  ּבְ ַיֲעקֹב  ּדְ ֲהַות  ְותּו  א 
ל  ִאְכּפַ ָרֵאל  ְדִיׂשְ ַאְרָעא  ל  ּכָ ֵליּה  ָאַמר  ַלם.  ְירּוׁשָ ּבִ
ם   ר ׂשָ חֹוֵתיּה ֲהַות. ָאַמר ֵליּה ֲאׁשֶ חֹותֹוי ְוַההּוא ֶאֶבן ּתְ ּתְ
ָבה. ָאַמר  י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ ִתיב. ּוְכִתיב ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאׁשֶ ּכְ

ה ֵאיָמא ָלּה.   ֵליּה ִאי ָיַדְעּתְ ִמּלָ
ְוָאַמר,פָּ  .280 ֶצֶדק   (תהלים יז) ַתח  ּבְ ֲאִני 

ִוד   ּדָ מּוָנֶתָך.  ּתְ ְבָהִקיץ  ָעה  ּבְ ֶאׂשְ ָפֶניָך  ֶאֱחֶזה 
ֶאֶבן   ּלֹו ָהְיָתה ּבָ ֵבקּות ׁשֶ ֶלְך, ַהֲחִביבּות ְוַהּדְ ַהּמֶ

ָאַמר  ְוָעֶליָה  ָמֲאסּו   (שם קיח) ַהזֹּאת,  ֶאֶבן 
ָרצָ  ה. ּוְכׁשֶ ּנָ ל  ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ּפִ ּכֵ ה ְלִהְסּתַ

ָידֹו   ּבְ זֹו  ֶאֶבן  ָנַטל  ִרּבֹונֹו,  בֹוד  ּכְ ַמְרֵאה  ּבְ
ְך ִנְכַנס.  ה, ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ּתְ  ּבַ

  

ְוָאַמר, .280 ַתח  יז) ּפָ ָפֶניָך  (תהלים  ֶאחֶזה  ְבֶצֶדק  ֲאִני 
ֲחִביבּוָתא   א  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ מּוָנֶתָך.  ּתְ ְבָהִקיץ  ָעה  ּבְ ֶאׂשְ

ִדיֵליּה   ָאַמרּוְדֵבקּוָתא  ְוֲעָלּה  ֲהָוה.  ֶאֶבן  ַהאי  (תהלים   ּבְ

ָעא  קיח) ּבָ ְוַכד  ה.  ּנָ ּפִ ָהְיָתה ְלרֹאׁש  ַהּבֹוִנים  ֶאֶבן ָמֲאסּו 
יֵדיּה   ִחיזּו ְיָקָרא ְדָמֵריּה, ְנַטל ְלַהאי ֶאֶבן ּבִ ָלא ּבְ ּכְ ְלִאְסּתַ

ַקְדִמיָתא ּוְלָבַתר ָעִייל.   ּבְ
רֹוֶצה ְלֵהָראֹות ִלְפֵני  .281 ל ִמי ׁשֶ ּכָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

זֹאת,  ֶאֶבן  ִעם  א  ֶאּלָ ִנְכָנס  לֹא  ִרּבֹונֹו, 
תּוב ּכָ ֶאל  (ויקרא יג) ׁשֶ ַאֲהֹרן  ָיֹבא  זֹאת  ּבְ

ֶצֶדק   ַח ַעְצמֹו ְואֹוֵמר, ֲאִני ּבְ ּבֵ ַהּקֶֹדׁש. ְוָדִוד ְמׁשַ
ּדָ  ל  ׁשֶ לּותֹו  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ְוָכל  ָפֶניָך.  ִוד ֶאֱחֶזה 

י ַמְעָלה. ַלּפֵ ָראּוי ּכְ ֶאֶבן זֹאת ּכָ  ְלֵהָראֹות ּבְ

  

י ָמֵריּה, ָלא  .281 ָבֵעי ְלִאְתֲחָזָאה ַקּמֵ ָכל ַמאן ּדְ ִגין ּדְ ּבְ
ְכִתיב, ּדִ ֶאֶבן.  ַהאי  ּבְ א  ֶאּלָ יג) ָאִעיל  ָיבֹא   (ויקרא  זֹאת  ּבְ

ְרֵמיּה ְוָאַמר ֲאנִ  ח ּגַ ּבַ ֶצֶדק  ַאֲהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש. ְוָדִוד ְמׁשַ י ּבְ
ַהאי  ָדִוד ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ לּוֵתיּה ּדְ ּדְ ּתַ ֶאחֶזה ָפֶניָך. ְוָכל ִאׁשְ

ְלֵעיָלא. י ּדִ ְדָקא ְיאּות ְלַגּבֵ  ֶאֶבן ּכְ
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ת  .282 ִפּלַ ּתְ ן  ּקֵ ּתִ ַאְבָרָהם  ְוִתְרֶאה,  ּבֹא 
ן אֹוָתּה   עֹוָלם, ְוִתּקֵ ַהּבֶֹקר ְוהֹוִדיַע טּוב ִרּבֹונֹו ּבָ

תּוב ּכָ ׁשֶ ָראּוי,  ּכָ ִתּקּוֶניָה  ּבְ ָעה  ָ (בראשית  ַהׁשּ
ת  כב) ִפּלַ ן ּתְ ּקֵ ּבֶֹקר. ִיְצָחק ּתִ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ַויַּׁשְ

עֹוָלם   יָּכֹול ִמְנָחה, ְוהֹוִדיַע ּבָ יָּן ׁשֶ ין ְויֵׁש ּדַ יֵּׁש ּדִ ׁשֶ
יל ְוָלדּון ֶאת ָהעֹוָלם.   ְלַהּצִ

  

ְואֹוַדע  .282 ְדַצְפָרא  ְצלֹוָתא  ַאְתִקין  ַאְבָרָהם  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ֲעָתא  ׁשַ ַהִהיא  ְוַאְתִקין  ָעְלָמא.  ּבְ ְדָמאֵריּה  ִטיבּו 

ְכִתיב, ּדִ ָיאֹות  ְדָקא  ּכְ ִתּקּוָנָהא  כב) ּבְ ם  ַויַּ  (בראשית  ּכֵ ׁשְ
ְואֹוַדע  ְדִמְנָחה  ְצלֹוָתא  ַאְתִקין  ִיְצָחק  ּבֶֹקר.  ּבַ ַאְבָרָהם 
ּוְלֵמיַדן  ָזָבא  ְלׁשֵ ָיכֹול  ּדְ ין  ּיָ ּדַ ְוִאית  ין  ּדִ ִאית  ּדְ ָעְלָמא  ּבְ

 ָעְלָמא.
ִביל  .283 ּוִבׁשְ ַעְרִבית,  ת  ִפּלַ ּתְ ן  ּקֵ ּתִ ַיֲעקֹב 

ִתקֵּ  ּלֹא  ֶ ׁשּ ַמה  ן  ּקֵ ּתִ ׁשֶ ַהזֹּו  ה  ִפּלָ ָאָדם  ַהּתְ ן  ּבֶ ן 
ח ֶאת ַעְצמֹו ְוָאַמר  ּבַ ָראּוי, ָלֵכן ׁשִ ִמּקֶֹדם ָלֶזה ּכָ
ַעד אֹוָתּה   ָבה. ׁשֶ י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ ְוָהֶאֶבן ַהזֹּאת ֲאׁשֶ

מֹותֹו. ן אֹוָתּה ַאֵחר ּכְ ָעה לֹא ִתּקֵ  ׁשָ
  

ּוְבִגין ְצלֹוָתא ָדא   .283 ַיֲעקֹב ַאְתִקין ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית, 
ַאְתִקין ְדָקא    ּדְ ָנא ּכְ ְדַמת ּדְ ָלא ַאְתִקין ַבר ָנׁש ִמּקַ ַמה ּדְ

ר  ְרֵמיּה ְוָאַמר ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאׁשֶ ח ּגַ ּבַ ְך ׁשַ ְיאּות. ְבִגין ּכָ
י ָלּה ָאֳחָרא  ּוִ ׁשַ ֲעָתא ָלא  ַעד ַהִהיא ׁשַ ָבה. ּדְ י ַמּצֵ ְמּתִ ׂשַ

וֵתיּה.  ּוָ  ּכַ
שָׂ  .284 ר  ֲאׁשֶ ָהֶאֶבן  ֶאת  ח  ּקַ ַויִּ ם  ְוָלֵכן 

ָבה?  ָבה. ַמה זֶּה ַמּצֵ ם ֹאָתּה ַמּצֵ ְמַרֲאׁשָֹתיו ַויָּׂשֶ
ֶמן ַעל   ׁשֶ צֹק  ַויִּ ְוֵהִקים אֹוָתּה.  ָהְיָתה ְנפּוָלה,  ׁשֶ
ַלֲעׂשֹות  ָבר  ַהּדָ לּוי  ּתָ ַיֲעקֹב  ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ּה.  רֹאׁשָ

ֵני ָהעֹוָלם.  ל ּבְ  יֹוֵתר ִמּכָ
  

אֲ  .284 ָהֶאֶבן  ֶאת  ח  ּקַ ַוּיִ ְך  ּכָ ְמַרֲאׁשֹוָתיו  ּוְבִגין  ם  ׂשָ ר  ׁשֶ
ְנִפיָלה ְואֹוִקים  ֲהָוה  ָבה ּדְ ָבה. ַמאי ַמּצֵ ם אֹוָתּה ַמּצֵ ׂשֶ ַוּיָ
ְלָיא ִמיְלָתא   ַיֲעקֹב ּתַ ָהא ּבְ ּה. ּדְ ֶמן ַעל רֹאׁשָ ּצֹוק ׁשֶ ָלּה. ַוּיִ

ֵני ָעְלָמא. ל ּבְ יר ִמּכָ ד ַיּתִ  ְלֶמְעּבַ
קֹו. ָאַמר  .285 י ְיהּוָדה ּוְנׁשָ א ַרּבִ לֹו, ְוָכל ֶזה    ּבָ

ַחיֵּי   יַח  ּוַמּנִ ְסחֹוָרה  ּבִ עֹוֵסק  ה  ַאּתָ ְוֵאיְך   , ָיַדְעּתָ
ָעה,   ָ ַהׁשּ ִלי  ָהְיָתה  חּוָקה  ּדְ ׁשֶ לֹו,  ָאַמר  עֹוָלם?! 
ֵבית  ּבְ ַהיֹּום  ל  ּכָ ְועֹוְמִדים  ָבִנים,  ֵני  ׁשְ ִלי  ְויֵׁש 
ָכר   ְמזֹוָנם ְוָלֵתת ָלֶהם ׂשָ ל ּבִ ּדֵ ּתַ ָהַרב, ַוֲאִני ִמׁשְ

יַַּעְסקּו ַבּתֹוָרה.לְ  ֵדי ׁשֶ  מֹוָרם ּכְ

  

ַהאי  .285 ְוָכל  ֵליּה  ָאַמר  ֵקיּה,  ּוְנׁשָ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ֲאָתא 
י ָעְלָמא.  (והיך) ְיַדְעּתְ  ַחּיֵ ח  ּוַמּנַ ְסחֹוָרָתא  ל ּבִ ּדֵ ּתַ ְוַאּתְ ִמׁשְ

ִנין  ֵרין ּבְ ֲעָתא, ְוִאית ִלי ּתְ ֲהָוה ְדִחיָקא ִלי ׁשַ ָאַמר ֵליּה ּדְ
ְלָנא ַעל ְמזֹוַנְייהּו וְ  ּדַ ּתַ ֵבי ַרב ְוֲאָנא ִאׁשְ ל יֹוָמא ּבְ ָקְייִמין ּכָ

אֹוַרְייָתא.  לּון ּבְ ּדְ ּתַ ִיׁשְ ִגין ּדְ  ּוְלֵמיַהב לֹון ֲאַגר ְלמֹוַרְייהּו ּבְ
ַתח ְוָאַמר, .286 ב  א ב)-(מלכים ּפָ לֹֹמה ָיׁשַ ּוׁשְ

ַמה   ְמֹאד.  ַמְלֻכתֹו  ּכֹן  ַוּתִ ָאִביו  ִוד  ּדָ א  ּסֵ ּכִ ַעל 
ִתיָּה  ׁשְ ֶאֶבן  ִהְתִקין  ׁשֶ א  ֶאּלָ ַהזֶּה?  ַבח  ֶ ַהׁשּ הּוא 
ּכֹן ַמְלֻכתֹו  ים, ְוָאז ַוּתִ ָדׁשִ ם ָעֶליָה קֶֹדׁש ַהּקֳ ְוׂשָ

 ְמֹאד. 
  

ַתח ְוָאַמר, .286 ב עַ  (מלכים א ב) ּפָ לֹמֹה ָיׁשַ ִוד  ּוׁשְ א ּדָ ּסֵ ל ּכִ
א  ֶאּלָ ָדא.  ָבָחא  ׁשְ ַמאי  ְמאֹד.  ַמְלכּותֹו  ּכֹון  ַוּתִ ָאִביו 
ּוְכֵדין   ים  ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש  ֲעָלּה  י  ּוֵ ְוׁשַ ה  ִתּיָ ׁשְ ֶאֶבן  ַאְתִקין  ּדְ

ּכֹון ַמְלכּותֹו ְמאֹד.   ַוּתִ
ִלְזּכֹר   (בראשית ט) ְוָכתּוב .287 ּוְרִאיִתיָה 

ֲהֵרי   ִרית עֹוָלם. ׁשֶ קֹו  ּבְ רּוְך הּוא ִחׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ִנְכָנס   לֹא  ּה,  ִעּמָ ִנְרֶאה  ּלֹא  ׁשֶ ּוִמי  ִמיד,  ּתָ ָבּה 
ִלְזּכֹר   ּוְרִאיִתיָה  תּוב  ּכָ ֶזה  ְוַעל  ִרּבֹונֹו.  ִלְפֵני 

ִרית עֹוָלם.  ּבְ
  

ט) ּוְכִתיב, .287 עֹוָלם.  (בראשית  ִרית  ּבְ ִלְזּכֹור  ּוְרִאיִתיָה 
ִדיר,  ּה ּתָ א ִדיֵליּה ּבָ יאּוְבּתָ ִריְך הּוא ּתִ א ּבְ ָהא קּוְדׁשָ ּדְ
א   י ָמאֵריּה. ְוַעל ּדָ ּה ָלא ָאִעיל ַקּמֵ ָלא ִאְתֲחֵזי ּבָ ּוַמאן ּדְ

ִרית עֹוָלם. ִתיב ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ּבְ  ּכְ
ּוְר  .288 זֶּה  ִאיִתיָה? סֹוד הּוא,  ּוְרִאיִתיָה, ַמה 

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ַעל   (יחזקאל ט) ּכְ ו  ּתָ ְוִהְתִויָת 
ְויֵׁש אֹוְמִרים,   ֲעֵליֶהם.  ְלֵהָראֹות  ְוגֹו',  ִמְצחֹות 

ר. ׂשָ ּבָ ּבַ דֹוׁש ׁשֶ ם ָהאֹות ַהּקָ  ֶזה ֹרׁשֶ
  

ְדַאּתְ   .288 ָמא  ּכְ הּוא  ָרָזא  ּוְרִאיִתיָה,  ַמאי  ּוְרִאיִתיָה. 
ָאה  (יחזקאל ט) ָאֵמר ְוגו'. ְלִאְתַחּזָ יו ַעל ִמְצחֹות  ְוִהְתֵויָת ּתָ

י  ּדִ א  יׁשָ ַקּדִ ָאת  ּדְ ימּו  ְרׁשִ א  ּדָ ְדָאְמֵרי  א  ְוִאיּכָ ֲעַלְייהּו. 
ָרא.  ִבׂשְ  ּבְ
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ַהּכֹל   .289 אי  ַוּדַ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר 
עֹוָלם  [ָּכ�] הּוא. ּבָ ְרֵאית  ּנִ ׁשֶ זֹו  ת  ֶקׁשֶ ֲאָבל 

ֶעְלי סֹוד  ּבְ ָרֵאל עֹוֶמֶדת  ִיׂשְ יְֵּצאּו  ּוְכׁשֶ ֹון, 
ְגָוִנים  ּבִ ט  ֵ ְלִהְתַקׁשּ זֹו  ת  ֶקׁשֶ ֲעִתיָדה  לּות,  ֵמַהּגָ

ֶטת ְלַבְעָלּה. ֶ ְתַקׁשּ ּמִ ה ַהזֹּו ׁשֶ ּלָ ּכַ  ּכַ
  

א הּוא. .289 ּכֹּלָ אי  ַוּדַ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ֲאָבל   (ד''א הכי)  ָאַמר 
ָרָזא ִעלָ  ָעְלָמא ּבְ ִאְתֲחֵזי ּבְ ת ּדְ ָאה ָקְייָמא. ְוַכד  ַהאי ֶקׁשֶ

ָטא   ת ְלִאְתַקׁשְ לּוָתא ְזִמיָנא ַהאי ֶקׁשֶ ָרֵאל ִמן ּגָ ִיְפקּון ִיׂשְ
ָטא ְלַבֲעָלּה.  ְ ִמְתַקׁשּ ה ָדא ּדְ ַכּלָ ַגְוונֹוי ּכְ  ּבְ

א,   .290 ְך ָאַמר ִלי ַאּבָ ָאַמר לֹו אֹותֹו ְיהּוִדי, ּכָ
ֵמָהעֹוָלם, ק  ּלֵ ִמְסּתַ ָהָיה  ׁשֶ ַאל  [ָאַמר ִלי] ּכְ

זֹו  ת  ֶקׁשֶ ָרֶאה  ּתֵ ׁשֶ ַעד  יַח  ָמׁשִ ְלַרְגֵלי  ה  ַצּפֶ ּתְ
עֹוָלם ְגָוִנים ְמִאיִרים ְויֹוַאר   [ֶּבָעָנן] ּבָ ֶטת ּבִ ֶ ְמֻקׁשּ

יחַ  ׁשִ ה ַלּמָ  . ָלעֹוָלם, ְוָאז ַצּפֵ
  

ד ֲהָוה  .290 א ּכַ ְך ָאַמר ִלי ַאּבָ ָאַמר ֵליּה ַההּוא יּוָדאי ּכָ
ק ֵמָעְלָמא ּלַ יָחא ַעד  (אמר לי) ִמְסּתַ י ְלַרְגֵלי ִדְמׁשִ ָלא ְתַצּפֵ

ָעְלָמא ּבְ ת  ֶקׁשֶ ַהאי  ִיְתֲחֵזי  בעננא) ּדְ ל''ג  ָטא   (ד''א  ִמְתַקׁשְ
ַגְווִני ְנִהיִרין ְוִיְתְנִהיר ְלָעְלָמא. וּ  יַח.ּבְ  ְכֵדין ְצֵפי ֵליּה ְלָמׁשִ

ִלְזּכֹר  .291 ּוְרִאיִתיָה  תּוב  ּכָ ׁשֶ ָלנּו?  ִין  ִמּנַ
ְגָוִנים ֲחׁשּוִכים,   ְרֵאית ּבִ ּנִ ִרית עֹוָלם. ְוָכֵעת ׁשֶ ּבְ

רֹון ְלִזּכָ ּלֹא ָיֹבא ַמּבּול.  [ְוִהיא ִלְזֹּכר] ִנְרֵאית  ׁשֶ
ְמִא  ְגָוִנים  ּבִ ִנְרֵאית  ְזַמן  אֹותֹו  ּבְ יִרים  ֲאָבל 

ֶטת  ֶ ְתַקׁשּ ּמִ ׁשֶ ה  ּלָ ּכַ מֹו  ּכְ ִתּקּון  ּבְ ֶטת  ֶ ּוְמֻקׁשּ
דֹוׁש   ִרית עֹוָלם, ְוִיְזּכֹר ַהּקָ ְלַבְעָלּה, ְוָאז ִלְזּכֹר ּבְ
לּות   ּגָ ּבַ ִהיא  ׁשֶ ַהזֹּו  ִרית  ַהּבְ ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ

תּוב ּכָ ּוִבְקׁשּו   (הושע ג) ִויִקיָמּה ֵמֶהָעָפר. ֶזהּו ׁשֶ
ֱאלֵֹהי ה'  ם. ֶאת  ַמְלּכָ ִויד  ּדָ ְוֵאת  ֶהם 

ְוָעְבדּו ֵאת ה' ֱאלֵֹהיֶהם ְוֵאת  (ירמיה ל) ְוָכתּוב
ָאִקים   ר  ֲאׁשֶ ָלֶהם.  ָאִקים  ר  ֲאׁשֶ ם  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ת   (עמוס ט) ֵמָעָפר. ּכְ ָאִקים ֶאת ֻסּכַ
ִרית  ּבְ ִלְזכֹר  ּוְרִאיִתיָה  ֶזה  ְוַעל  ַהּנֶֹפֶלת.  ִויד  ּדָ

 ֲהִקיָמּה ֵמֶהָעָפר.עֹוָלם ְולַ 

  

עֹוָלם.  .291 ִרית  ּבְ ִלְזּכֹר  ּוְרִאיִתיָה  ְכִתיב  ּדִ ְמָנָלן, 
ָיא  ִמְתַחּזְ ֲחׁשֹוִכין  ְגָווִנין  ּבִ ָיא  ִאְתַחּזְ ּדְ א  ּתָ ְוַהׁשְ

לזכור) ְלדּוְכָרָנא ַהִהיא  (והיא  ּבְ ֲאָבל  ַמּבּול.  ִיִיֵתי  ָלא  ּדְ
ְנהִ  ְגָווִנין  ּבִ ָייא  ִאְתַחּזְ ִתּקּוָנא  ִזְמָנא  ּבְ ָטא  ְ ּוִמְתַקׁשּ יִרין 

עֹוָלם  ִרית  ּבְ ִלְזּכֹר  ּוְכֵדין  ְלַבֲעָלּה  ָטא  ְ ִמְתַקׁשּ ּדְ ה  ַכּלָ ּכְ
ָגלּוָתא   ִאיהּו ּבְ ִרית ּדְ ִריְך הּוא ְלַהאי ּבְ א ּבְ ר קּוְדׁשָ ְוִיְדּכַ

ִדְכִתיב, הּוא  ֲהָדא  ֵמַעְפָרא  ָלּה  ג) ְוָיִקים  ׁשּו   (הושע  ּוִבּקְ
ֱאל ְיָי  ּוְכִתיב,ֶאת  ם.  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ ְוֶאת  (ירמיה   ֵהיֶהם 

ר ָאִקים  ל) ם ֲאׁשֶ ִוד ַמְלּכָ ְוָעְבדּו ֶאת ְיָי ֱאלֵֹהיֶהם ְוֶאת ּדָ
ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמא  ּכְ ֵמָעָפר  ָאִקים  ר  ֲאׁשֶ (עמוס   ָלֶהם, 

ּוְרִאיִתיָה   ט) א  ּדָ ְוַעל  ַהּנֹוָפֶלת.  ִוד  ּדָ ת  ֻסּכַ ֶאת  ָאִקים 
ִרית ע  ֹוָלם ּוְלַאְקָמא ָלּה ֵמַעְפָרא. ִלְזּכֹר ּבְ

ָרה   .292 ִנְזּכְ ְך  ּכָ ּום  ׁשּ ּמִ ׁשֶ א,  ַאּבָ ְך  ּכָ ְוָאַמר 
ְוֶזהּו  ְוִזְכרֹוָנּה.  ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ֻאּלַ ּגְ ּתֹוָרה  ּבַ

תּוב ּכָ ֵמי  (ישעיה נד) ׁשֶ ֵמֲעֹבר  י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ
עָ  צֹף  ִמּקְ י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ ן  ּכֵ ָהָאֶרץ  ַעל  עֹוד  ַלִיְך ֹנַח 

ְך.  ָער ּבָ  ּוִמּגְ
  

אֹוַרְייָתא  .292 ּבְ ר  ִאְדּכַ ְך  ּכָ ְבִגין  ּדִ א  ַאּבָ ָהִכי  ְוָאַמר 
הּוא   ְוָדא  יָלּה.  ּדִ ּוְדכּוָרָנא  ָרֵאל  ְדִיׂשְ ּפּוְרָקָנא 

י ֵמֲעבֹור ֵמי נַֹח עֹוד ַעל  (ישעיה נד) ִדְכִתיב, ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ
ְך:  ָער ּבָ י ִמְקצֹוף ָעַלִיְך ּוִמּגְ ְעּתִ ּבַ ן ִנׁשְ  ָהָאֶרץ ּכֵ

י  .293 ַרּבִ ָבה.  ַהּתֵ ִמן  ַהיְֹּצִאים  ֹנַח  ְבֵני  ְהיּו  ַויִּ
ה   ְהיּו ְבֵני ֹנַח, ָלּמָ תּוב ַויִּ ּכָ יָון ׁשֶ ֶאְלָעָזר ָאַמר, ּכֵ
ָבה? ְוִכי ָבִנים ֲאֵחִרים ָהיּו   ָאַמר ַהיְֹּצִאים ִמן ַהּתֵ

ָבה? ּלֹא ָיְצאּו ֵמַהּתֵ  לֹו ׁשֶ
  

ִני נַֹח ַהּיֹוְצִאים   .293 ְהיּו ּבְ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ַוּיִ ָבה. ַרּבִ ִמן ַהּתֵ
ִמן   ַהּיֹוְצִאים  ָאַמר  אי  ַאּמַ נַֹח.  ֵני  ּבְ ְהיּו  ַוּיִ ְכִתיב  ּדִ יָון  ּכֵ
יבּוָתא.  ָלא ָנְפֵקי ִמן ּתֵ ִנין ָאֳחָרִנין ֲהוּו ֵליּה ּדְ ָבה. ְוִכי ּבְ  ַהּתֵ

ְך   .294 ֲהֵרי ַאַחר ּכָ ן, ׁשֶ א, ּכֵ י ַאּבָ ָאַמר לֹו ַרּבִ
ם הֹוִלידּו   ה ּתֹוְלדֹת ׁשֵ תּוב ֵאּלֶ ּכָ ִנים, ׁשֶ ָבָניו ּבָ

תּוב   ּכָ ְוָלֵכן  ָבה.  ֵמַהּתֵ ָיְצאּו  לֹא  ְוֵהם  ְוגֹו', 
ם ְוָחם ָוָיֶפת. ָבה ׁשֵ  ַהיְֹּצִאים ִמן ַהּתֵ

  
נֹוי  .294 ָהא ְלָבַתר אֹוִלידּו ּבְ א ִאין. ּדְ י ַאּבָ ָאַמר ֵליּה ַרּבִ

ה ּתֹוְלדוֹ  ְכִתיב ְוֵאּלֶ ִנין. ּדִ ם ְוגו'. ְוִאנּון ָלא ָנְפֵקי ִמּגֹו ּבְ ת ׁשֵ
ם ָחם   יָבה ׁשֵ ִתיב ַהּיֹוְצִאים ִמן ַהּתֵ ְך ּכְ יבּוָתא. ּוְבִגין ּכָ ּתֵ

 ָוָיֶפת.
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ָמצּוי   .295 ָהִייִתי  ִאּלּו  ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
ל   ׁשֶ ִסְפרֹו  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַתן  ּנָ ׁשֶ ּכְ עֹוָלם  ּבָ

עֹוָלם וְ  ל ָאָדם, ָהִייִתי ִמְתַחזֵּק  ֲחנֹוְך ּבָ ִסְפרֹו ׁשֶ
ל  ׁשּו ּכָ י לֹא ָחׁשְ ים, ּכִ ין ָהֲאָנׁשִ ְצאּו ּבֵ ּלֹא ִיּמָ ׁשֶ
ְדָבִרים  ּבִ ְוָטעּו  ֶהם  ּבָ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ַהֲחָכִמים 
ְלָרׁשּות  ֶעְליֹוָנה  ֵמָרׁשּות  ְלהֹוִציא  ֲאֵחִרים 
יֹוְדִעים  ָהעֹוָלם  ַחְכֵמי  ִהּנֵה  ְוָכֵעת  ַאֶחֶרת, 
ֲעבֹוַדת   ִקים ּבַ יִרים אֹוָתם ּוִמְתַחזְּ ָבִרים ּוַמְסּתִ ּדְ

 ִרּבֹוָנם.

  

ד   .295 ָעְלָמא ּכַ ִכיַח ּבְ ְמעֹון ָאַמר ִאיּלּו ֲהֵויָנא ׁשְ י ׁשִ ַרּבִ
ָעְלָמא ְוִסְפָרא   ִריְך הּוא ִסְפָרא ְדֲחנֹוְך ּבְ א ּבְ ָיִהיב קּוְדׁשָ

חוּ  ּכְ ּתַ ָלא ִיׁשְ ָלא  ְדָאָדם, ַאְתִקיְפָנא ּדְ ִגין ּדְ א, ּבְ יֵני ֱאָנׁשָ ן ּבֵ
ין ָאֳחָרִנין   ִמּלִ הּו ְוָטָען ּבְ ָלא ּבְ ּכְ ל ֲחָכָמאן ְלִאְסּתַ ַחְייׁשּו ּכָ
יֵמי   א ָהא ַחּכִ ּתָ ָאה ִלְרׁשּו ָאֳחָרא. ְוַהׁשְ ְלֲאָפָקא ֵמְרׁשּו ִעּלָ
פּוְלָחָנא  ּבְ ְקֵפי  ּוִמְתּתַ לֹון  ְוָסְתִמין  ין  ִמּלִ ָיְדִעין  ָעְלָמא 

 ָמאֵריהֹון.ּדְ 

סֹוד  .296 ּבְ ָמָצאִתי  ֶזה  ּוָפסּוק 
ל [ּתֹוֶסְפָּתא] ַהּסֹודֹות ּכָ ֶחְדַות  עֹוֵרר  ּמְ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ  ,

ֵמִאיר  ֵקִנים  ַהזְּ ְזַקן  ר,  ְסּתָ ַהּנִ ִמיר  ַהּטָ ַהֶחְדוֹות 
ֵמִאיר  ַהֶחְדוֹות  ל  ּכָ ֶחְדַות  יק.  ּקִ ּדַ אֹור  ּנּו  ִמּמֶ

ֶעְלי ָחה  ִמׁשְ ֶמן  ׁשֶ ּבְ ֹמאל ְלָיִמין  ְ ַלׂשּ ּוֵמִאיר  ֹון, 
ָלֶאְמַצע  ֵמִאיר  ַהּטֹוב,  ַהיִַּין  ֶחְדַות  ּבְ

ֶחְדָוה רּוַח   [ֶׁשל ָהַאְרָּגָמן] ּבְ ְצָדִדים.  ֵני  ׁשְ ל  ׁשֶ
רּוַח.  ן ּבָ  ִמְתעֹוֶרֶרת ְורּוַח עֹוָלה ְוִנּתָ

  

ְדָרִזין. .296 ָרָזא  ּבְ ְחָנא  ּכַ ַאׁשְ ְקָרא  ַכד   (תוספתא) ְוַהאי  ּדְ
חֶ  א  ִאְתַער  ַסְבּתָ ְסִתיָמא  ְטִמיָרא  ֶחְדָוון  ָכל  ּדְ ְדָוה 

ֶחְדָוון  ָכל  ּדְ ֶחְדָוה  יק.  ּקִ ּדַ ְנִהירּו  יּה  ִמּנֵ ַאְנִהיר  ין  ְדַסְבּתִ
ָמאָלא  ִלׂשְ ְוָנִהיר  ָאה.  ִעּלָ ְרבּות  ח  ְמׁשַ ּבִ ְלָיִמיָנא  ָנִהיר 

ֶחְדָווה ּבְ ְלֶאְמָצִעיָתא  ָנִהיר  ַחְמָרא ַטב,  ּדְ ֶחְדָווה  (ד''א   ּבְ

ָסְלָקא   דארגוונא) ְורּוַח  ִאְתַער  רּוַח  ִסְטִרין.  ְתֵרין  ּדִ
רּוָחא.   ְוִאְתְייִהיב ּבְ

לֹׁש.   .297 לֹׁש ִנְכָנִסים ְלׁשָ ֶזה. ׁשָ ֵבִקים ֶזה ּבָ ּדְ
ְבָקה   ּדָ ׁשֶ ַאַחת  ִרית  ּבְ יֹוֵצאת  לֹׁש  ׁשָ ִמּתֹוְך 
ֶרת   ּוִמְתַעּבֶ ָהעֹוָלה  ָהרּוַח  עֹוֶבֶרת  ִרית.  ּבְ ּבַ

ּנוּ  רּוַח ִמּמֶ ִקים  ִנְדּבָ ְצָדִדים,  ֵני  ׁשְ ּבִ ֶנת  ּתֶ ּנִ ׁשֶ ּכְ  .
ה ָבִנים. ְוֹנַח ְוֵתָבה  לֹׁשָ ְ רֹות ִמׁשּ רּוַח, ּוִמְתַעּבְ ּבְ
ָהֶעְליֹוִנים,  ת  לֹׁשֶ ׁשְ מֹו  ּכְ ה,  לֹׁשָ ׁשְ ֵמֶהם  ָיְצאּו 

ָבה   ַהּתֵ ִמּתֹוְך  יְָּצאּו  ׁשֶ ֵהם  ה  ְוָחם   -ְוֵאּלֶ ם  ׁשֵ
יָ  ַצד  ּבְ ׁשֶ ם  ׁשֵ ֹמאל,  ָוָיֶפת.  ׂשְ ַצד  ּבְ ׁשֶ ָחם  ִמין, 

ּכֹוֵלל אֹוָתם.  ָמן ׁשֶ  יֶֶפת ַאְרּגָ

  

ַלת   .297 ּתְ ִמּגֹו  ְתַלת.  ּבִ ָעאִלין  ַלת  ּתְ ָדא.  ּבְ א  ּדָ ְבָקן  ּדָ
רּוַח  ִאְתֲעָבַרת  ְבִרית.  ּבִ ְדָדְבָקא  ִרית  ּבְ ַחד  ָנְפָקא 
ְתֵרין ִסְטִרין  ד ִאְתְייִהיַבת ּבִ יּה. ּכַ ָסְלָקא, ִמְתֲעָבַרת ִמּנֵ ּדְ

רּוָחא קּו רּוָחא ּבְ ּבְ ָרן ִמּתְ  (דף עג ע''א) ִאְתּדַ ַלת  ּוִמְתַעּבְ
ַגְווָנא  ּכְ ָלָתא,  ּתְ ְייהּו  ִמּנַ ָנְפקּו  ְוֵתיָבה  ְונַֹח  ִנין.  ּבְ

ְתָלָתא  יבּוָתא   (דלתתא) ּדִ ָנְפקּו ִמּגֹו ּתֵ ין ִאנּון ּדְ ִאין, ְוִאּלֵ ִעּלָ
ִבְסַטר  ּדְ ָחם  ָיִמיָנא,  ִבְסַטר  ּדְ ם  ׁשֵ ְוָיֶפת.  ְוָחם  ם  ׁשֵ

ָכִליל לֹון.  ָווָנא ּדְ ָמאָלא. ֶיֶפת ַאְרּגְ  ׂשְ
ַחת  .298 ְוָחם הּוא ֲאִבי ְכָנַען, זֲֻהַמת ַהזָָּהב ּתַ

ָנָחׁש  ל  ׁשֶ ְמָאה  ַהּטֻ רּוַח  ִהְתעֹוְררּות  ִסיִגים. 
ֲאִבי   הּוא  ְוָחם  ְוָאַמר,  ם  ָרׁשַ ְוָלֵכן  ְדמֹוִני.  ַהּקַ
ַנַען  ֵהִביא ְקָללֹות ַעל ָהעֹוָלם. אֹותֹו ּכְ ְכָנַען. ׁשֶ

הֶ  ל, אֹותֹו ְכַנַען ׁשֶ ִהְתַקּלֵ ִריֹּות. ׁשֶ ֵני ַהּבְ יְך ּפְ  ְחׁשִ
  

חֹות   .298 ּתְ ְדַדֲהָבא  זּוֲהָמא  ְכָנַען.  ֲאִבי  הּוא  ְוָחם 
ָנָחׁש ַקְדָמָאה.  רּוָחא ְמָסֲאָבא ּדְ ַקְסִטיִפין. ִאְתֲערּוָתא ּדְ
ַאְייֵתי   ּדְ ְכָנַען.  ֲאִבי  הּוא  ְוָחם  ְוָאַמר,  ים  ְרׁשִ ְך  ּכָ ּוְבִגין 

ָיא. ַההּוא ְכנָ  ִאְתַלּטְ ַען ְלָווִטין ַעל ָעְלָמא. ַההּוא ְכָנַען ּדְ
ין. ִרּיָ י ּבְ יְך ַאְנּפֵ ַאְחׁשִ  ּדְ

א   [ּכָֻּלם] ְוָלֵכן .299 ם, ֶאּלָ ּלָ ַלל ּכֻ לֹא ָיָצא ִמּכְ
אֹותֹו  ְכָנַען,  ֲאִבי  הּוא  ְוָחם  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזה 
ֶזה   ְכַלל  ּבִ ָכתּוב  ְולֹא  ָהעֹוָלם,  ֶאת  יְך  ֶהְחׁשִ ׁשֶ

ְך, ֶאלָּ  ְך אֹו יֶֶפת הּוא ֲאִבי ּכָ ם הּוא ֲאִבי ּכָ א ְוׁשֵ
אי.  ִמיָּד ָקַפץ ְוָאַמר ְוָחם הּוא ֲאִבי ְכָנַען. ַוּדַ

  

ךְ  .299 א  (כלהו) ּוְבִגין ּכָ ֻכְלהּו ֶאּלָ ָלָלא ּדְ ָלא ָנִפיק ִמּגֹו ּכְ
יְך  ַאְחׁשִ ּדְ ַההּוא  ְכָנַען.  ֲאִבי  הּוא  ְוָחם  ְכִתיב  ּדִ ָדא 
ם הּוא ֲאִבי ָכְך א ְכָלָלא ָדא ְוׁשֵ ִתיב ּבִ ֹו ָעְלָמא, ְוָלא ּכְ

ד ָקַפץ ְוָאַמר ְוָחם הּוא ֲאִבי   א ִמּיָ ֶיֶפת הּוא ֲאִבי ָכְך, ֶאּלָ
אי.  ְכָנַען. ַוּדַ
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ַמה  .300 ַאְבָרָהם,  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ֶזה,  ְוַעל 
תּוב? ָאֶרץ.   (בראשית יב) ּכָ ּבָ ַאְבָרם  ַויֲַּעֹבר 

ָבאּו  ְולֹא  ָהָאבֹות  ל  ׁשֶ ִקיּּום  ָהָיה  לֹא  ֲעַדִין  ׁשֶ
ָראֵ  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ַהזֶּה  ֶזַרע  ם  ֵ ַהׁשּ יֵֵּצא  ׁשֶ ָלעֹוָלם  ל 

ָרֵאל   ִיׂשְ ָהיּו  ׁשֶ ּכְ ָקדֹוׁש.  ֶעְליֹון  ם  ׁשֵ ֵנס  ְוִיּכָ
ם ַהזֶּה   ֵ יִקים, ִנְקְרָאה ָהָאֶרץ ַעל ַהׁשּ ֶאֶרץ    -ַצּדִ

ם   ׁשֵ ַעל  ָהָאֶרץ  ִנְקְרָאה  ָזכּו,  ּלֹא  ׁשֶ ּכְ ָרֵאל.  ִיׂשְ
ַנַען. -ַאֵחר   ֶאֶרץ ּכְ

  

אֲ  .300 ד  ּכַ א  ּדָ ִתיבְוַעל  ּכְ ַמה  ַאְבָרָהם  (בראשית   ָתא 

ֲאָבָהן  יב) ַעד ָלא ֲהָוה ִקּיּוָמא ּדְ ָאֶרץ. ּדְ ֲעבֹר ַאְבָרם ּבָ ַוּיַ
ָדא   ָמא  ׁשְ ִיּפּוק  ּדְ ָעְלָמא,  ּבְ ָרֵאל  ְדִיׂשְ ַזְרָעא  ָאתּו  ְוָלא 
ָרֵאל  ִיׂשְ ִאין  ַזּכָ ֲהוּו  ד  ּכַ א.  יׁשָ ַקּדִ ָאה  ִעּלָ ָמא  ׁשְ ְוֵייעּול 

ד ָלא ָזכּו ִאְקֵרי ַאְרעָ  ָרֵאל. ּכַ ָמא ָדא ֶאֶרץ ִיׂשְ א ַעל ׁשְ
ָנַען.  ָמא ָאֳחָרא, ֶאֶרץ ּכְ  ִאְקֵרי ַאְרָעא ַעל ׁשְ

תּוב .301 ּכָ ֶזה  ָארּור   (שם ט) ְוַעל  ַויֹּאֶמר 
הּוא ֵהִביא  ִיְהיֶה ְלֶאָחיו. ׁשֶ ָנַען ֶעֶבד ֲעָבִדים  ּכְ

תּוב? ּכָ ַמה  ָחׁש  ּוַבּנָ ָהעֹוָלם.  ַעל  (שם  ְקָללֹות 
תּוב   ג) ּכָ ֶ ֵהָמה, ַהְינּו ַמה ׁשּ ל ַהּבְ ה ִמּכָ ָארּור ַאּתָ

ָוָיֶפת.   ְוָחם  ם  ׁשֵ תּוב  ּכָ ֶזה  ְוַעל  ֲעָבִדים.  ֶעֶבד 
ה ת ֵאּלֶ לֹׁשֶ מֹו    ׁשְ ָבה, ּכְ ֵני ֹנַח ַהיֹּוְצִאים ִמן ַהּתֵ ּבְ

ָאַמְרנּו.  ׁשֶ

  

ִתיב, .301 א ּכְ ַנַען ֶעֶבד  (בראשית ט) ְוַעל ּדָ ַוּיֹאֶמר ָארּור ּכְ
ָעְלָמא.  ַעל  ְלָווִטין  ַאְייֵתי  ִאיהּו  ּדְ ְלֶאָחיו.  ִיְהֶיה  ֲעָבִדים 

ִתיב, ל   (בראשית ג) ּוְבָנָחׁש ַמה ּכְ ה ִמּכָ ֵהָמה. ָארּור ַאּתָ ַהּבְ
ָחם  ם  ׁשֵ ִתיב  ּכְ א  ּדָ ְוַעל  ֲעָבִדים.  ֶעֶבד  ִדְכִתיב  ַהְיינּו 
יָבה   ַהּתֵ ִמן  ַהּיֹוְצִאים  נַֹח  ֵני  ּבְ ִאֵלין  ַלת  ּתְ ְוָיֶפת. 

ְדָקַאְמִריָנן:  ּכִ
ל   .302 ּכָ ל  ׁשֶ יּּום  ַהּקִ ֹנַח,  ֵני  ּבְ ה  ֵאּלֶ ה  לֹׁשָ ׁשְ

ל סֹוד ֶעְליֹון. ּומֵ  יּּום ׁשֶ ה ָנְפָצה  ָהעֹוָלם, ַהּקִ ֵאּלֶ
ָוִנים   [ֶזה] ָכל ָהָאֶרץ, ַהְינּו סֹוד ת ַהּגְ לֹׁשֶ ל ׁשְ ׁשֶ

ְויֹוֵצא,  ֹוֵפַע  ׁשּ ׁשֶ ָנָהר  אֹותֹו  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים. 
ָהֶעְליֹוִנים   ת  לֹׁשֶ ׁשְ ל  ׁשֶ ּכַֹח  ּבַ ן  ַהּגָ ֶאת  ֶקה  ַמׁשְ
ל   ּכָ ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ָוִנים  ַהּגְ ִנְפָרִדים  ם  ָ ּוִמׁשּ לּו.  ַהּלָ

בֹוד  אֶ  ּכְ ׁשֶ ְלַהְראֹות  ֲחֵברֹו,  ּבַ לּול  ּכָ ְוֶאָחד  ָחד 
ה,   ט ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ֵ ׁשּ רּוְך הּוא ִהְתּפַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ְחּתֹוִנים. ֶעְליֹוִנים ּוַבּתַ  ְוהּוא ֶאָחד ּבָ

  

ָכל ָעְלָמא, ִקּיּוָמא   .302 ִני נַֹח. ִקּיּוָמא ּדְ ה ּבְ ה ֵאּלֶ לׁשָ ׁשְ
ּוֵמאֵ  ָאה.  ִעּלָ ַהְיינּו ְדָרָזא  ָהָאֶרץ.  ָכל  ָנְפָצה  ה  ּלֶ

ָנִגיד   (דא) ָרָזא ּדְ ָנָהר  ַההּוא  ַכד  ּדְ ִאין.  ִעּלָ ָווִנין  ּגְ ְתַלת  ּדִ
ן  ּמָ ִאין. ּוִמּתַ ין ִעּלָ ֵחיָלא ִדְתַלת ִאּלֵ ֵקי ְלִגְנָתא ּבְ ְוָנִפיק ַאׁשְ
ַחְבֵריהּ  ּבְ ִליל  ּכָ ְוַחד  ַחד  ל  ּכָ א  ְלַתּתָ ּדִ ָווִנין  ּגְ ן  ְרׁשָ ,  ִאְתּפָ

ט ְלֵעיָלא  ַ ׁשּ ִריְך הּוא ִאְתּפַ א ּבְ קּוְדׁשָ יָקָרא ּדְ ְלַאֲחָזָאה ּדִ
ֵאי.  ֵאי ְוַתּתָ ִעּלָ א, ְוִאיהּו ַחד ּבְ  ְוַתּתָ

ָוִנים   .303 ַהּגְ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ה,   ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ד  ִמּצַ ִאים  ּבָ ׁשֶ אֹוָתם  ָכל  ּבְ לּו  ַהּלָ

ת   לֹׁשֶ ל ׁשְ ְרֶאה ׁשֶ ָוִנים ֵאּלּו ִנְפָרִדים ְלָכל  ּוִמּמַ ּגְ
ָהַאֶחֶרת,  ָהרּוַח  ד  ִמּצַ ִאים  ּבָ ׁשֶ אֹוָתם 
ֵאיְך   ְמָצא  ּתִ ָרגֹות  ַהּדְ סֹוד  ּבְ ל  ּכֵ ְסּתַ ּתִ ּוְכׁשֶ
ַעד   ָדִדים,  ַהּצְ אֹוָתם  ְלָכל  ָוִנים  ַהּגְ ִנְפָרִדים 
ִרים   ֶעׂשְ אֹוָתם  ל  ׁשֶ ּסֹוד  ּבַ ה  ְלַמּטָ ְכָנִסים  ּנִ ׁשֶ

ַהצִּ  ְבָעה  ָלתֹות   [ַהְּצָדִדים] ּנֹורֹות,ְוׁשִ ַהּדְ ל  ׁשֶ
הֹומֹות.  ים ֶאת ַהּתְ ַכּסִ ּמְ  ׁשֶ

  

ִאנּון  .303 ָכל  ּבְ ין  ִאּלֵ ָווִנין  ּגְ ַלת  ּתְ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ָאַמר 
ין  ִאּלֵ ָווִנין  ּגְ ְתַלת  ּדִ ּוֵמֵחיזּו  ה,  ְקדּוׁשָ ּדִ ַטר  ִמּסְ ַאְתָיין  ּדְ

ַאְתָיי אן ְלָכל ִאנּון ּדְ ְרׁשָ ְטָרא ְדרּוָחא ָאֳחָרא. ִמְתּפָ ן ִמּסִ
ָווִנין   ן ּגְ ְרׁשָ ח ֵהיְך ִמְתּפָ ּכַ ׁשְ ין ּתִ ָרָזא ְדַדְרּגִ ל ּבְ ּכֵ ְסּתַ ְוַכד ּתִ
ְבָעה  ִאנּון ׁשִ ָרָזא ּדְ א ּבְ ָעְייִלין ְלַתּתָ ְלָכל ִאנּון ִסְטִרין ַעד ּדְ

ִרין ִצּנֹוִרין ָחְפָיין ִלְתהֹוֵמי.  (סטרי) ְוֶעׂשְ י ּדְ ֵ ַדׁשּ  ּדְ

ֵרי   .304 ַאׁשְ ֶעְליֹוִנים.  ַלֲחָכִמים  ָידּוַע  ְוַהּכֹל 
הּוא   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ֶחְלָקם 
ָחְכָמה   ִסְתֵרי  ָלֶהם  ה  ְוִגּלָ ְכבֹוָדם  ּבִ רֹוֶצה 

תּוב ּכָ ֲעֵליֶהם  ה'   (תהלים כה) ֶעְליֹוִנים,  סֹוד 
 ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם.

  
חּוַלְקהֹון ְוכֹלָּ  .304 ָאה  ַזּכָ ֶעְליֹוִנין.  ַלֲחִכיִמין  ְיִדיָעא  א 

יְקֵריהֹון ְוָגֵלי  ִריְך הּוא ִאְתָרֵעי ּבִ א ּבְ קּוְדׁשָ יַקָייא ּדְ ַצּדִ ּדְ
ִתיב, ּכְ ֲעַלְייהּו  ָחְכְמָתא,  ּדְ ִאין  ִעּלָ ִסְתִרין  (תהלים   לֹון 

 סֹוד ְיָי ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם. כה)
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י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר, .305 ַתח ַרּבִ ה'  (ישעיה כה) ּפָ
יָת  ָעׂשִ י  ּכִ ְמָך  ׁשִ אֹוֶדה  ֲארֹוִמְמָך  ה  ַאּתָ ֱאלַֹהי 
ה יֵׁש ִלְבֵני  ּמָ ֶלא ֵעצֹות ֵמָרחֹק ֱאמּוָנה ֹאֶמן. ּכַ ּפֶ

בָּ  דֹוׁש  ַהּקָ ְכבֹוד  ּבִ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ הּוא  ָאָדם  רּוְך 
יֹּוֵדַע   ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ִלְכבֹודֹו,  ַח  ּבֵ ּוְלׁשַ
רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָראּוי,  ּכָ ִרּבֹונֹו  ַח ֶאת  ּבֵ ְלׁשַ

ְולֹא עֹוד   ְרצֹונֹו,  ה ֶאת  ה    -עֹוׂשֶ ְרּבֶ ּמַ ׁשֶ א  ֶאּלָ
ה.   ְבָרכֹות ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ

  

ְוָאַמר .305 ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ַתח  כה)( ּפָ ה   ישעיה  ַאּתָ ֱאלַהי  ְיָי 
ֵמָרחֹוק  ֵעצֹות  ֶלא  ּפֶ יָת  ָעׂשִ י  ּכִ ְמָך  ׁשִ אֹוֶדה  ֲארֹוִמְמָך 
ָלא   ּכָ ְלִאְסּתַ א  ָנׁשָ ִלְבֵני  לֹון  ִאית  ה  ּמָ ּכַ אֶֹמן.  ֱאמּוָנה 
ִגין  ּבְ ִליָקֵריּה.  ָחא  ּבְ ּוְלׁשַ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ יְקָרא  ּבִ

בְּ  ְלׁשַ ָיַדע  ּדְ ַמאן  ָכל  ָיאֹות, ּדְ ְדָקא  ּכְ ְלָמאֵריּה  ָחא 
א   ִריְך הּוא ָעִביד ֵליּה ְרעּוֵתיּה. ְוָלא עֹוד ֶאּלָ א ּבְ קּוְדׁשָ

א.  ְרָכאן ְלֵעיָלא ְוַתּתָ י ּבִ  ְדַאְסּגֵ
ִרּבֹונֹו   .306 ֶאת  ַח  ּבֵ ְלׁשַ יֹּוֵדַע  ׁשֶ ִמי  ן,  ּכֵ ְוַעל 

ְוֶנְחָמד   ְלַמְעָלה  הּוא  ָחִביב  מֹו,  ׁשְ ֶאת  ּוְלַיֵחד 
ַח  לְ  ּבֵ ּתַ ִמׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ה,  ַמּטָ

תּוב[ִּבְכבֹודֹו] ּבוֹ  ַויֹּאֶמר ִלי  (שם מט) , ְוָעָליו ּכָ
ָאר.  ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ י ַאּתָ  ַעְבּדִ

  

ְלָמאֵריּה  .306 ֵליּה  ָחא  ּבְ ְלׁשַ ָיַדע  ּדְ ַמאן  א  ּדָ ְוַעל 
לְ  הּוא  ָחִביב  ֵמיּה,  ׁשְ א  ּוְלַיֲחָדא  ְלַתּתָ ְוָחִמיד  ֵעיָלא 

יהּ  ַח ּבֵ ּבֵ ּתַ ִריְך הּוא ִמׁשְ א ּבְ , ְוֲעֵליּה (נ''א ביקריה) ְוקּוְדׁשָ
ִתיב, ר  (ישעיה מט) ּכְ ֲאׁשֶ ִיְשָרֵאל  ה  ַאּתָ י  ַעְבּדִ ִלי  ַוּיֹאֶמר 

ֵאר: ָך ֶאְתּפָ  ּבְ
י   .307 ֶרם. ַרּבִ ע ּכֶ ּטַ ַויֶָּחל ֹנַח ִאיׁש ָהֲאָדָמה ַויִּ

ְוַר  ן ְיהּוָדה  ִמּגַ ָאַמר  ֶאָחד  יֹוֵסי.  י  ּבִ
אן. ְוֶאָחד   [ִנְתַרְּכָבה] ֵעֶדן ה ְוָנַטע אֹוָתּה ּכָ ּגְֹרׁשָ

ַתל אֹוָתּה,   ָאֶרץ ָהְיָתה, ְוָעַקר אֹוָתּה ְוׁשָ ָאַמר ּבָ
ִלְבלּוִבים   ְוִנְצְנצּו  ֵפרֹות  ָתה  ָעׂשְ יֹום  ּוְבאֹותֹו 

מֵ  ְוׁשֹוֶתה  אֹוָתּה  סֹוֵחט  ְוָהָיה  ַהיִַּין ַוֲעָנִבים, 
ר.  ּכֵ ּתַ  ּוִמׁשְ

  

ְיהּוָדה   .307 י  ַרּבִ ֶרם.  ּכֶ ע  ּטַ ַוּיִ ָהֲאָדָמה  ִאיׁש  נַֹח  ֶחל  ַוּיָ
ן ֵעֶדן י יֹוֵסי. ַחד ָאַמר ִמּגַ ְרַכת ּוְנִציב   (אתרכבת) ְוַרּבִ ִאְתּתַ

ַתל ָלּה,   ַאְרָעא ֲהַות ְוָעַקר ָלּה ְוׁשָ ָלּה ָהָכא. ְוַחד ָאַמר ּבְ
ין ְוִניַצת ַלְבְלִבין ְוֲעָנִבים ְוֲהָוה ּוְבַההּוא יֹוָמא עַ  ְבַדת ִאיּבִ

ֵתי ִמן ַחְמָרא ְוָרֵוי.  ָסִחיט ָלּה ְוׁשָ

הּוא  .308 ַהָחְכָמה  סֹוד  ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
אֹותֹו   ּבְ ִלְבּדֹק  ֹנַח  ָרָצה  ׁשֶ ּכְ ַהזֶּה.  סּוק  ּפָ ּבַ אן  ּכָ

ָהִראׁשֹון   ָאָדם  ַדק  ּבָ ׁשֶ ֵדי    -ֵחְטא  ּכְ לֹא 
ָהעֹוָלם,   ן  ּוְלַתּקֵ ָלַדַעת  א  ֶאּלָ ּבֹו,  ק  ּבֵ ְלִהְתּדַ

כֶּ  אֹותֹו  ּבְ ִלְבּדֹק  ֲעָנִבים  ָסַחט  ָיכֹל.  ֶרם.  ְולֹא 
יַע ָלֶזה, ִהּגִ יָון ׁשֶ ל, ְולֹא ָהָיה  [ָאז] ּכֵ ְתּגַ ר ַויִּ ּכָ ׁשְ ַויִּ

ל  ׁשֶ ְרָצה  ּפִ ה  ּלָ ּגִ ל,  ְתּגַ ַויִּ ְוָלֵכן  ַלֲעֹמד.  ּכַֹח  לֹו 
תּוב  תֹוְך ָאֳהלֹה, ּכָ ֶרת. ּבְ ָהְיָתה ִנְסּתֶ ָהעֹוָלם ׁשֶ
ַתח  ּפֶ ֶאל  ְקַרב  ּתִ ְוַאל  תּוב  ּכָ ֶזה  ְוַעל  ֵה''א.  ּבְ

יָת  ֶרם.ּבֵ ל אֹוָתּה ּכֶ תֹוְך ָאֳהָלּה ׁשֶ  ּה. ּבְ

  

ַהאי  .308 ָחְכְמָתא ִאיהּו ָהָכא ּבְ ְמעֹון ָאַמר ָרָזא ּדְ י ׁשִ ַרּבִ
ָבַדק ָאָדם  ַההּוא חֹוָבא ּדְ ק ּבְ ָעא נַֹח ְלִמְבּדַ ד ּבָ ְקָרא. ּכַ
א ְלִמְנַדע ּוְלַאְתָקָנא   יּה, ֶאּלָ ָקא ּבֵ ּבְ ָהִראׁשֹון. ָלאו ְלִאְתּדַ

ֶרם. ָעלְ  ַההּוא ּכֶ ק ּבְ ָמא ְוָלא ָיִכיל. ָסַחט ֲעָנִבים ְלִמְבּדַ
ְלַהאי, ָמָטא  ּדְ יָון  כדין) ּכֵ ֲהָוה   (ד''א  ְוָלא  ל.  ְתּגָ ַוּיִ ר  ּכָ ׁשְ ַוּיִ

ְרָצה ְדָעְלָמא  י ּפִ ּלֵ ל ּגַ ְתּגָ ְך ַוּיִ ֵליּה ֵחיָלא ְלֵמיַקם. ּוְבִגין ּכָ
ִתיב  תֹוְך ָאֳהלֹה ּכְ ֲהָוה ָסִתים. ּבְ ִתיב    ּדְ א ּכְ ה''א. ְוַעל ּדָ ּבְ

ֶרם. ַההּוא ּכָ תֹוְך ָאֳהָלּה ּדְ יָתּה. ּבְ ַתח ּבֵ ְקַרב ֶאל ּפֶ  ְוַאל ּתִ

תּויֵי   .309 ָהיּו ׁשְ ִנינּו ׁשֶ ָ ׁשּ ֵני ַאֲהֹרן ׁשֶ מֹו ֶזה ּבְ ּכְ
ּתֹות?   אֹותֹו ָמקֹום ִלׁשְ ַיִין, ְוִכי ִמי ָנַתן ָלֶהם ַיִין ּבְ

ָך שֶׁ  ֲעֶלה ְבַדְעּתְ תּו ַיִין  ִאם ּתַ ָ ׁשּ   - ָהיּו ֲחצּוִפים ׁשֶ
תּו,   ׁשָ ַיִין  ֵמאֹותֹו  אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ ְך!  ּכָ לֹא 

תּוב ּכָ ָזָרה.   (ויקרא י) ׁשֶ ֵאׁש  ה'  ִלְפֵני  ַויְַּקִריבּו 
ם ׁשָ ְוָכתּוב  ָזָרה,  ֵאׁש  אן  ּכָ תּוב  (משלי  ּכָ

ָבר ֶאָחד.  ז) ה ָזָרה. ְוַהּכֹל ּדָ ָ ָמְרָך ֵמִאׁשּ  ִלׁשְ

  

תּוֵיי ַיִין ֲהוּו. ְוִכי ַמאן  .309 ָתִניָנן ׁשְ ֵני ַאֲהרֹן ּדְ ַגְווָנא ָדא ּבְ ּכְ
ְך  י. ִאי ַסְלָקא ַדְעּתָ ּתֵ ַההּוא ֲאַתר ְלִמׁשְ ָיִהיב לֹון ַחְמָרא ּבְ
אי   ַוּדַ א  ֶאּלָ ָהִכי,  ָלאו  ַחְמָרא.  ָרוֹו  ּדְ ֲהוּו  ֲחִציִפין  ִאנּון  ּדְ

ְכִתיב, ְקִריבּו ִלְפֵני ְיָי ֵאׁש   קרא י)(וי ֵמַההּוא ַחְמָרא ָרוֹו ּדִ ַוּיַ
ִתיב ָהָכא ֵאׁש ָזָרה ּוְכִתיב ָהָתם ָמְרָך  (משלי ז) ָזָרה. ּכְ ִלׁשְ

ה. א ַחד ִמּלָ ה ָזָרה ְוכֹּלָ ָ  ֵמִאׁשּ
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ל.  .310 ְתּגַ ר ַויִּ ּכָ ׁשְ ּתְ ִמן ַהיִַּין ַויִּ מֹו ֶזה ַויֵּׁשְ ְוָכְך ּכְ
ְכַנעַ  ֲאִבי  ָחם  ִהְתעֹוֵרר  ֶזה  מֹו ְוַעל  ּכְ ן, 

ּוַמה  לֹט.  ִלׁשְ ִלְכַנַען  ָמקֹום  ן  ְוִנּתַ ֵאר,  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ
אֹותֹו.   ֵסַרס  ִרית,  ַהּבְ סֹוד  ּבְ יק  ַצּדִ ֶזה  ָהָיה  ֶ ׁשּ

ּנּו אֹותֹו ִקיּּום. ֶהֱעִביר ִמּמֶ ִנינּו, ׁשֶ  ְוׁשָ
  

וְ  .310 ל.  ְתּגָ ַוּיִ ר  ּכָ ׁשְ ַוּיִ ִין  ַהּיַ ִמן  ּתְ  ׁשְ ַוּיֵ ָדא  ַגְווָנא  ּכְ ַעל ְוֵכן 
ָמר ְוִאְתְיִהיב ֲאַתר  ִאּתְ ָמה ּדְ א ִאְתַער ָחם ֲאִבי ְכָנַען ּכְ ּדָ
ְבִרית   ָרָזא ּדִ יק ּבְ ֲהָוה ָהֵדין ַצּדִ ְלָטָאה, ּוַמאי ּדְ ִלְכַנַען ְלׁשַ

ַאֲעַבר ִמיֵניּה ַההּוא ִקּיּוָמא.   ֵסְרסֹו. ְוַתְנָיא ּדְ
ָללֹות   .311 ַהּקְ ֲהֵרי  ׁשֶ ָארּור,  ָאַמר  ְוָלֵכן 
עֹוָלם.ִהְת  ּבָ ָידֹו  ַעל  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ [ְוַעל ֶזה  עֹוְררּו 

ַוֹּיאֶמר ָארּור ְּכָנַען. ֶׁשֲהֵרי ְקָללֹות ָיֹבאּו ַעל ָהעֹוָלם 
ּנֱֶאַמר ְּכַבְּתִחָּלה] ׁשֶ מֹו  ּכְ ִיְהיֶה,  ֲעָבִדים  ֶעֶבד   .

ן  ְיֻתּקַ ַהּכֹל  ְוגֹו'.  ֵהָמה  ַהּבְ ל  ִמּכָ ה  ַאּתָ ָארּור 
ְוה ָלֹבא,  יְֵצאּו ֶלָעִתיד  ם  ְוֻכּלָ ן.  ְיֻתּקַ לֹא  ּוא 

ְלאֹוָתם  הּוא  ְוסֹוד  יֵֵצא.  לֹא  ְוהּוא  ְלֵחרּות, 
ִביֵלי ַהּתֹוָרה. ְרֵכי ּוׁשְ יֹּוְדִעים ּדַ  ׁשֶ

  

ִאְתָערּו  .311 ְלָווִטין  ָהא  ּדְ ָארּור  ָאַמר  ְך  ּכָ ּוְבִגין 
ָעְלָמא. ַקְדִמיָתא ַעל ְיֵדיּה ּבְ א  (ועל דא ויאמר ארור כנען דה ּבְ

כקדמיתא) עלמא  על  ייתון  ָמא  לווטין  ּכְ ִיְהֶיה  ֲעָבִדים  ֶעֶבד   .
ן   ּקַ א ִיְתּתַ ֵהָמה ְוגו'. ּכֹּלָ ל ַהּבְ ה ִמּכָ ְדַאּתְ ָאֵמר ָארּור ַאּתָ
א ִיְפקּון ְלֵחירּו ְוהּוא   ן. ְוכֹּלָ ּקַ ָאֵתי ְוהּוא ָלא ִיְתּתַ ְלִזְמָנא ּדְ

ָיְד  ּדְ ְלִאנּון  ִאיהּו  ְוָרָזא  ִיּפּוק.  ִביֵלי  ָלא  ּוׁשְ ָאְרחֹוי  ֵעי 
 ְדאֹוַרְייָתא. 

ְוָאַמר, .312 ַתח  ֲאִני   (תהלים נא) ּפָ ַעי  ְפׁשָ י  ּכִ
ה יֵׁש ִלְבֵני ָאָדם   ּמָ י ָתִמיד. ּכַ אִתי ֶנְגּדִ ֵאָדע ְוַחּטָ
רּוְך הּוא,   דֹוׁש ּבָ ֵמר ֵמֲחָטֵאיֶהם ִלְפֵני ַהּקָ ָ ְלִהׁשּ
ֶחְטאֹו  ָרׁשּום  ָאָדם,  ָחָטא  ׁשֶ ַאַחר  ֲהֵרי  ׁשֶ
ׁשּוָבה   ּתְ ל  ׁשֶ כַֹח  ּבְ ַרק  ִנְמָחק,  ְולֹא  ְלַמְעָלה 

מֹו   ּכְ ה,  ּנֱֶאַמר ַרּבָ ִסי   (ירמיה ב) ׁשֶ ַכּבְ ּתְ ִאם  י  ּכִ
ם ֲעֹוֵנְך ְלָפַני. י ָלְך ּבִֹרית ִנְכּתָ ּנֶֶתר ְוַתְרּבִ  ּבַ

  

ַתח ְוָאַמר .312 אִתי   (תהלים נא) ּפָ ַעי ֲאִני ֵאָדע ְוַחּטָ י ְפׁשָ ּכִ
ָרא  ּמְ ְלִאְסּתַ א  ָנׁשָ ִלְבֵני  לֹון  ִאית  ה  ּמָ ּכַ ָתִמיד.  י  ֶנְגּדִ

ִמ  ְלָבַתר ֵמחֹוַבְייהּו  ָהא  ּדְ הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵמי  ּקַ
ים הּוא חֹוֵביּה ְלֵעיָלא ְוָלא ִאְתְמַחק   ר ָנׁש ָרׁשִ ָחָטא ּבַ ּדְ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, א ַסְגָיא. ּכְ ְתיּוְבּתָ תּוְקָפא ּדִ ר ּבְ (ירמיה   ּבַ

ם ֲעוֹ  ב) י ָלְך ּבֹוִרית ִנְכּתַ ֶתר ְוַתְרּבִ ּנֶ ִסי ּבַ ַכּבְ י ִאם ּתְ ֵנְך  ּכִ
 ְלָפָני.

ִלְפֵני   .313 ָאָדם  ָחָטא  ׁשֶ יָון  ּכֵ ְרֵאה,  ּבֹא 
ַעם ַאַחת   רּוְך הּוא ּפַ דֹוׁש ּבָ ם.   -ַהּקָ ה ֹרׁשֶ עֹוׂשֶ

ִניָּה   ַעם ׁשְ ָחָטא ּבֹו ּפַ ִמְתַחזֵּק יֹוֵתר אֹותֹו    -ּוְכׁשֶ
ית   ִליׁשִ ׁשְ ַעם  ּפַ ּבֹו  ָחָטא  ם.  ט   -ָהֹרׁשֶ ֵ ׁשּ ִמְתּפַ

ִמצַּ  ֶתם  ַהּכֶ תּוב אֹותֹו  ּכָ ְוָאז  זֶה,  ְלַצד  ֶזה  ד 
ם ֲעֹוֵנְך ְלָפַני.  ִנְכּתָ

  

ִריְך הּוא  .313 א ּבְ י קּוְדׁשָ ָחב ַבר ָנׁש ַקּמֵ יָון ּדְ א ֲחֵזי, ּכֵ ּתָ
ְנָייָנא   ּתִ ִזְמָנא  יּה  ּבֵ ָחב  ְוַכד  ימּו.  ְרׁשִ ָעִביד  ָחָדא  ִזְמָנא 

ִזְמנָ  יּה  ּבֵ ָחב  יר.  ַיּתִ ימּו  ְרׁשִ ַההּוא  ף  ּקַ ִליָתָאה  ִאְתּתַ ּתְ א 
ֵדין   ְטָרא ָדא ְלִסְטָרא ָדא, ּכְ ְתָמא ִמּסִ ט ַההּוא ּכִ ַ ׁשּ ִאְתּפַ

ם ֲעֹוֵנְך ְלָפָני. ִתיב ִנְכּתַ  ּכְ
ֶלְך ִלְפֵני  .314 ָחָטא ָדִוד ַהּמֶ יָון ׁשֶ ּבֹא ְרֵאה, ּכֵ

ַבע,  ת ׁשֶ ּבַ ל  רּוְך הּוא ַעל ָהֵעֶסק ׁשֶ ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
אֹותֹו ֵחְטא נִ  ב ׁשֶ ם ָעָליו ְלעֹוָלִמים. ַמה ָחׁשַ ְרׁשָ

תּוב? אְתָך  ב יב)-(שמואל ּכָ ַחּטָ ֶהֱעִביר  ה'  ם  ּגַ
ָפָניו. ם ִמּלְ  לֹא ָתמּות. ָהֳעַבר אֹותֹו ָהֹרׁשֶ

  

ִריְך   .314 א ּבְ י קּוְדׁשָ ָחב ַקּמֵ יָון ּדְ א ּכֵ ִוד ַמְלּכָ א ֲחֵזי, ּדָ ּתָ
ַההּוא   ּדְ יב  ָחׁשִ ַבע,  ׁשֶ ַבת  ּדְ ִעְסָקא  ַעל  חֹוָבא  הּוא 

ִתיב, ּכְ ְלָעְלִמין. ַמה  ֲעֵליּה  ים  ְיָי  (שמואל ב יב) ִאְתְרׁשִ ם  ּגַ
ָתמּות. לא  אְתָך  ַחּטָ הוא) ֶהֱעִביר  בריך  ַאֲעַבר   (קודשא 

יּה.  ּמֵ ימּו ִמּקַ  ַההּוא ְרׁשִ
ת  .315 ּבַ ׁשֶ ִנינּו  ׁשָ ַוֲהֵרי  א,  ַאּבָ י  ַרּבִ לֹו  ָאַמר 

ְבָרא  ּנִ ׁשֶ ִמיֹּום  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ל  ׁשֶ ָהְיָתה  ַבע  ׁשֶ
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ אֹוָתּה  ָנַתן  ה  ָלּמָ ָהעֹוָלם, 

י ִמּקֶֹדם ָלֶזה?   ְלאּוִריָּה ַהִחּתִ
  

ַבת  .315 ִניָנן ּדְ א ְוָהא ּתָ י ַאּבָ יֵליּה    ָאַמר ֵליּה ַרּבִ ַבע ּדִ ׁשֶ
אי  ַאּמַ ָעְלָמא,  ֵרי  ִאְתּבְ ּדְ יֹוָמא  ִמן  ֲהַות  א  ַמְלּכָ ָדִוד  ּדְ
ַקְדַמת   ִמן  י  ַהִחּתִ ְלאּוִרָיה  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָיֲהָבּה 

ָנא.   ּדְ
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רּוְך  .316 ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ְרּכֹו  ּדַ ְך  ּכָ לֹו,  ָאַמר 
ֶנת ְלֶבן    -הּוא   זֻּמֶ ּמְ ב ׁשֶ ָאָדם ִלְהיֹות ַאף ַעל ּגַ

יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ַעד  אֹוָתּה  א  ְונֹוׂשֵ ַאֵחר  ים  ַמְקּדִ ּלֹו,  ׁשֶ
ֶזה   ִנְדֶחה  ְזַמּנֹו,  יַע  ִהּגִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ֶזה.  ל  ׁשֶ ְזַמּנֹו 
ַאַחר  א  ּבָ ׁשֶ ַהזֶּה  ָהַאֵחר  ְפֵני  ִמּלִ א אֹוָתּה  ׂשָ ּנָ ׁשֶ
דֹוׁש   ַהּקָ ִלְפֵני  ה  ְוָקׁשֶ ֵמָהעֹוָלם,  ק  ּלֵ ּוִמְסּתַ ְך  ּכָ

לֹא  בָּ  ֲעַדִין  ׁשֶ ּכְ ֵמָהעֹוָלם  ְלַהֲעִבירֹו  הּוא  רּוְך 
ְפֵני ָהַאֵחר ַהזֶּה. יַע ְזַמּנֹו ִמּלִ  ִהּגִ

  

ַאף  .316 הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ אֹוְרחֹוי  ָהִכי  ֵליּה  ָאַמר 
ִדיֵליּה,  ְלֶמֱהֵוי  ָנׁש  ְלַבר  ֵליּה  ַאְזִמיָנא  ָתא  ִאּתְ ּדְ ב  ּגַ ַעל 
יָון   ַהאי. ּכֵ ָמָטא ִזְמֵניּה ּדְ ַאְקִדים ַאֲחָרא ּוְנִסיב ָלּה ַעד ּדְ

ִמּקַ  ָלּה  ָנִסיב  ּדְ ַהאי  ְחָייא  ִאְתּדַ ִזְמֵניּה,  ָמָטא  ַהאי ּדְ י  ּמֵ
יּה   ַקּמֵ י  ְוָקׁשֵ ֵמָעְלָמא.  ק  ּלַ ְוִאְסּתַ ְלָבַתר  ָאֵתי  ּדְ ָאֳחָרא 
ִריְך הּוא ְלַאֲעָבָרא ֵליּה ֵמָעְלָמא ַעד ָלא ָמֵטי   א ּבְ קּוְדׁשָ

י ַהאי ָאֳחָרא. ּמֵ  ִזְמֵניּה ִמּקַ
ְלאּוִריָּה   .317 ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ ַבע  ׁשֶ ת  ּבַ ׁשֶ ְוסֹוד 

י ְוַדיֵּק  ְרנּו][ְּכִפי ֶׁשָאמַ  ַהִחּתִ ֵצא  ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ
ִלְכַנַען  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהָאֶרץ  ָנה  ִנּתְ ה  ָלּמָ ְוִתְמָצא 
ָרֵאל, ְוִתְמָצא ָדָבר ֶזה. ְוַהּכֹל   אּו ִיׂשְ ּבָ ֶטֶרם ׁשֶ ּבְ

 סֹוד ֶאָחד הּוא ְוָדָבר ֶאָחד. 
  

ְלאּוִרָיה  .317 ִאְתְייִהיַבת  ּדְ ַבע  ׁשֶ ַבת  ּדְ ְוָרָזא 
י אי  ן)(כדאמר ַהִחּתִ ַאּמַ ח.  ּכַ ְוִתׁשְ ְודּוק  ּפּוק  ַקְדִמיָתא,  ּבְ

ָרֵאל.  א ִלְכַנַען ַעד ָלא ֵייתּון ִיׂשְ יׁשָ ִאְתְיִהיַבת ַאְרָעא ַקּדִ
ה ָחָדא.  א ָרָזא ָחָדא ִאיהּו ּוִמּלָ ה ָדא. ְוכֹּלָ ח ִמּלָ ּכַ  ְוִתׁשְ

הֹוָדה ַעל  .318 ב ׁשֶ ִוד, ַאף ַעל ּגַ ּבֹא ְרֵאה, ּדָ
ּבֹו ּוְרצֹונֹו  ֶחְטאֹו ְושָׁ  ְתׁשּוָבה, לֹא ֵהִסיר ִמּלִ ב ּבִ

ת   ל ּבַ ָחָטא ּוֵמאֹותֹו ֵחְטא ׁשֶ ֵמאֹוָתם ֲחָטִאים ׁשֶ
א ִיְגרֹם ֶאָחד   ּמָ ִמיד ׁשֶ י ָפַחד ֲעֵליֶהם ּתָ ַבע, ּכִ ׁשֶ
ְוָלֵכן לֹא  ָנה,  ּכָ ַהּסַ ַעת  ׁשְ ּבִ ָעָליו  ִויַקְטֵרג  ֵמֶהם 

ּנּו ּוֵמְרצֹונֹו. ַכח אֹוָתם ִמּמֶ  ׁשָ

  

ְוָתב   .318 חֹוֵביּה  ַעל  אֹוֵדי  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ִוד  ּדָ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ָחב,   יּה ּוְרעּוֵתיּה ֵמִאנּון חֹוִבין ּדְ א, ָלא ַאֲעֵדי ִלּבֵ ְתיּוְבּתָ ּבִ
ִדיר   ָדִחיל ֲעַלְייהּו ּתָ ִגין ּדְ ַבע, ּבְ ַבת ׁשֶ ּוֵמַההּוא חֹוָבא ּדְ

ִויַקְטֵר  ְייהּו  ִמּנַ ַחד  ִרים  ּגָ יְלָמא  ֲעָתא  ּדִ ׁשַ ּבְ ֲעֵליּה  ג 
י לֹון ִמיֵניּה ּוֵמְרעּוֵתיּה. ְך ָלא ַאְנׁשֵ ָנה. ּוְבִגין ּכָ  ְדַסּכָ

ֵאָדע   .319 ֲאִני  ַעי  ְפׁשָ י  ּכִ ַאֵחר,  ָבר  ל    -ּדָ ּכָ
ֵני ָאָדם ֲאִני   ּבְ ֶהם ֲחָטֵאי  ּבָ לּויֹות  ּתְ ׁשֶ ָרגֹות  ַהּדְ

י ָתִמיד   אִתי ֶנְגּדִ ָבָנה  זֹו ְפִגיַמת    -ֵאַדע. ְוַחּטָ ַהּלְ
לֹֹמה   ׁשְ א  ּבָ ׁשֶ ַעד  ְמָאָתּה  ִמּטֻ ָיְצָאה  ּלֹא  ׁשֶ
בּו  ם ָהעֹוָלם ְוָיׁשְ ּסֵ ֵלמּות, ְוָאז ִהְתּבַ ְוֵהִאיָרה ִבׁשְ

תּוב ּכָ ׁשֶ ָלֶבַטח,  ָרֵאל  ב  א ה)-(מלכים ִיׂשְ ַויֵּׁשֶ
ְפנֹו ְוַתַחת  ַחת ּגַ ָרֵאל ָלֶבַטח ִאיׁש ּתַ ְיהּוָדה ְוִיׂשְ

כָּ  ְוִעם  ֵאָנתֹו.  ֶזה  ּתְ ָתִמיד,    -ל  י  ֶנְגּדִ אִתי  ְוַחּטָ
יַח   ׁשִ ַהּמָ יָֹּבא ֶמֶלְך  ׁשֶ ְולֹא ִנְפָסק ֵמָהעֹוָלם ַעד 

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלֹבא,  ְוֶאת   (זכריה יג) ֶלָעִתיד 
ְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ.  רּוַח ַהּטֻ

  

ין ּדְ  .319 ְרּגִ ְלהּו ּדַ ַעי ֲאִני ֵאָדע ּכֻ י ְפׁשָ ַתְלָיין ָדָבר ֲאַחר ּכִ
א   י ָתִמיד ּדָ אִתי ֶנְגּדִ א ֲאִני ֵאָדע. ְוַחּטָ ֵני ָנׁשָ הּו חֹוֵבי ּבְ ּבְ
ָאָתא   ּדְ ַעד  א  ִמְסאּוְבּתָ ָנְפָקא  ָלא  ּדְ ְדִסיֲהָרא  ִגימּו  ּפְ
ם ָעְלָמא  ּסָ ָלמּוָתא. ּוְכֵדין ִאְתּבַ ַאׁשְ לֹמֹה ְוִאְתְנִהיַרת ּבְ ׁשְ

ְכִתי ָרֵאל ְלָרֲחָצן ּדִ ב ְיהּוָדה   (מלכים א ה) ב,ִויִתיבּו ִיׂשְ ׁשֶ ַוּיֵ
ל  ְפנֹו ְוַתַחת ְתֵאָנתֹו. ְוִעם ּכָ ַחת ּגַ ָרֵאל ָלֶבַטח ִאיׁש ּתַ ְוִיׂשְ
ַעד   ֵמָעְלָמא.  ָסק  ִאְתּפְ ְוָלא  ָתִמיד.  י  ֶנְגּדִ אִתי  ְוַחּטָ א  ּדָ

ָמר ִאּתְ ָמה ּדְ ָאֵתי ּכְ יָחא ְלִזְמָנא ּדְ א ְמׁשִ ֵייֵתי ַמְלּכָ (זכריה   ּדְ

 רּוַח ַהּטּוְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ:  ְוֶאת יג)
ן יֵָאַמר   .320 הּוא ָהָיה ִגּבֹר ַצִיד ִלְפֵני ה' ַעל ּכֵ

ּבֹור ַצִיד ִלְפֵני ה'. ּבֹא ְרֵאה, הּוא ָהָיה   ִנְמֹרד ּגִ ּכְ
ָהָיה לֹוֵבׁש,   ָהִראׁשֹון  י ָאָדם  ְלבּוׁשֵ ָחָזק.  ִאיׁש 

ִריֹּות בָּ  ל ַהּבְ  ֶהם. ְוָיַדע ָלצּוד ִציָדה ׁשֶ
  

ִנְמרֹוד  .320 ן ֵיָאַמר ּכְ ד ִלְפִני ְיָי ַעל ּכֵ ּבֹור ַצּיִ הּוא ָהָיה ּגִ
יף. ְלבּוׁשֹוי   ּקִ ַבר ּתַ א ֲחֵזי, הּוא ֲהָוה ּגְ ּבֹור ַצִיד ִלְפֵני ְיָי. ּתָ ּגִ
ֵציָדה   ְלֵמיַצד  ָיַדע  ְוֲהָוה  ָלִביׁש  ֲהָוה  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ּדְ

הּו.  יָתא ּבְ ְבִרּיָ  ּדִ
אֶ  .321 י  ַרּבִ ה  ָאַמר  ְמַפּתֶ ָהָיה  ִנְמרֹוד  ְלָעָזר, 

ָהֲעבֹוָדה   ֲעבֹוַדת  ַאַחר  ָלֶלֶכת  ִריֹּות  ַהּבְ ֶאת 
ַח ֶאת  ים ּוְמַנּצֵ אֹוָתם ְלבּוׁשִ ָזָרה, ְוָהָיה ׁשֹוֵלט ּבְ
ל   ׁשֶ יט  ּלִ ׁשַ הּוא  ׁשֶ אֹוֵמר  ְוָהָיה  ָהעֹוָלם,  ֵני  ּבְ

ה ִנְקָר  ֵני ָאָדם. ְוָלּמָ א  ָהעֹוָלם, ְועֹוְבִדים אֹותֹו ּבְ

  
יָתא   .321 ִלְבִרּיָ י  ְמַפּתֵ ֲהָוה  ִנְמרֹוד  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ָאַמר 

ִאנוּ  ּבְ יט  ּלִ ׁשַ ְוֲהָוה  ָזָרה  ַעבֹוָדה  ּדְ ּפּוְלַחן  ַתר  ּבָ ן ְלֵמיַהְך 
יָטא   ּלִ ׁשַ ִאיהּו  ּדְ ָאַמר  ְוֲהָוה  ָעְלָמא  ֵני  ּבְ ְוָנַצח  ין  ְלבּוׁשִ
ֵמיּה   ׁשְ ִאְקֵרי  אי  ְוַאּמַ א.  ָנׁשָ ִני  ּבְ ֵליּה  ּוָפְלִחין  ָעְלָמא  ּבְ

https://dailyzohar.com/


Zohar Noach – Draft – unedited- not for publishing 

94 DailyZohar.com  
 

ַמְעָלה,   ּלְ ֶלְך ָהֶעְליֹון ׁשֶ ּמֶ ַרד ּבַ ּמָ מֹו ִנְמרֹוד? ׁשֶ ׁשְ
ְחּתֹוִנים. ּתַ ֶעְליֹוִנים ּוָמַרד ּבַ ַרד ּבָ ּמָ  ׁשֶ

ֵאי  ִעּלָ ָמַרד ּבְ ְלֵעיָלא ּדְ ָאה ּדִ א ִעּלָ ַמְלּכָ ָמַרד ּבְ ִנְמרֹוד ּדְ
ֵאי.  ַתּתָ  ּוָמַרד ּבְ

ְלבּושִׁ  .322 אֹוָתם  ַעל  ּבְ ַלט  ׁשָ הּוא  ים 
ל ּוָמַרד   [ְׁשָאר] ּכָ ֶהם,  ּבָ ּוָמַלְך  ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ

ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ יט  ּלִ ַ ַהׁשּ הּוא  ׁשֶ ְוָאַמר  ִרּבֹונֹו  ּבְ
ְך  ׁשַ ּמָ ִריֹּות ַאֲחָריו, ַעד ׁשֶ ה ֶאת ַהּבְ ְוָהָיה ְמַפּתֶ
ֵני ָאָדם ָלֵצאת ֵמַאַחר ֲעבֹוַדת ִרּבֹון ָהעֹוָלם.  ּבְ

ַרבִּ  יֹוְדִעים ָאַמר  לּו  ַהּלָ ים  בּוׁשִ ּלְ ּבַ ְמעֹון,  ׁשִ י 
ֶהם ַהֲחֵבִרים סֹוד ֶעְליֹון.  ּבָ

  

ל .322 יט ַעל ּכָ ּלִ ין ׁשַ ִאנּון ְלבּוׁשִ ִני ָעְלָמא  (ד''א שאר) ּבְ ּבְ
יָטא  ּלִ ׁשַ ִאיהּו  ּדְ ְוָאַמר  ָמאֵריּה  ּבְ ּוָמַרד  הּו  ּבְ ּוָמַלְך 

י י ִלְבִרּיָ ֵני ְדָעְלָמא ְוֲהָוה ְמַפּתֵ ְך ּבְ ָמׁשַ ָתא ֲאַבְתֵריּה ַעד ּדְ
י  ָמאֵרי ָעְלָמא. ָאַמר ַרּבִ ַתר ּפּוְלָחָנא ּדְ א ְלֵמיַפק ִמּבָ ָנׁשָ

ָאה: הּו ַחְבַרָייא ָרָזא ִעּלָ ין ָיְדֵעי ּבְ ִאיֵלין ְלבּוׁשִ ְמעֹון ּבְ  ׁשִ

ֶאָחת  .323 ָפה  ׂשָ ָהָאֶרץ  ָכל  ַוְיִהי  ָנה.  ִמׁשְ
ַתח,ּוְדָבִרים ֲאָחִדים. ַרבִּ  ְמעֹון ּפָ א -(מלכים י ׁשִ

ִנְבָנה   ו) ע  ַמּסָ ֵלָמה  ׁשְ ֶאֶבן  ֹנתֹו  ִהּבָ ּבְ ִית  ְוַהּבַ
ַמע   ִנׁשְ לֹא  ַבְרֶזל  ִלי  ּכְ ל  ּכָ ְרֶזן  ְוַהּגַ בֹות  ּוַמּקָ

ֹנתֹו   ִהּבָ ִית ּבְ ֹנתֹו. ְוַהּבַ ִהּבָ ִית ּבְ ּבַ ְוִכי לֹא ָהָיה   -ּבַ
ִנים שֶׁ  לֹֹמה ְוָכל ָהָאּמָ ם? ַמה  ּבֹוֶנה אֹותֹו ׁשְ ָהיּו ׁשָ

ֹנתֹו?.  ִהּבָ  זֶּה ּבְ

  

ּוְדָבִרים  .323 ַאַחת  ָפה  ׂשָ ָהָאֶרץ  ָכל  ַוְיִהי  ַמְתִניִתין. 
ַתח ּפָ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ו) ֲאָחִדים.  א  נֹותֹו   (מלכים  ִהּבָ ּבְ ִית  ְוַהּבַ

ְרֶזל  ֵלי ּבַ ל ּכְ ְרֶזן ּכָ בֹות ְוַהּגַ ע ִנְבָנה ּוַמּקָ ֵלָמה ַמּסַ ֶאֶבן ׁשְ
נִ  נֹותֹו.לא  ִהּבָ ּבְ ִית  ּבַ ּבַ ַמע  ביה) ׁשְ לאסתכלא  אית  קרא  , (האי 

ְוֻכְלהּו   למֹה  ִני ֵליּה ׁשְ ּבָ ְוִכי ָלא ֲהָוה  נֹותֹו.  ִהּבָ ּבְ ִית  ְוַהּבַ
נֹותֹו.  ִהּבָ ן, ַמהּו ּבְ ּמָ ֲהוּו ּתַ  אּוָמִנין ּדְ

תּוב .324 ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ הּוא,  ְך  ּכָ א  (שמות  ֶאּלָ
ה כה) יָעׂשֶ ה ּתֵ ה,    ִמְקׁשָ נֹוָרה. ִאם ִהיא ִמְקׁשָ ַהּמְ

ְוֵנס  אֹות  ּבְ ַהּכֹל  אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ ה?  יָעׂשֶ ּתֵ ַמהּו 
ַלֲעׂשֹות  ִהְתִחילּו  ׁשֶ יָון  ּכֵ ֵמַעְצמֹו.  הּוא  ה  ַנֲעׂשָ
אֹוָתּה  ַלֲעׂשֹות  ִנים  ָהָאּמָ ֶאת  ד  ִלּמֵ ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ

ּלֹא ָהיּו יֹוְדִעים ִמּקֶֹדם ָלֵכן. ֶ  ַמה ׁשּ

  

א .324 ִדְכִתיב,  ֶאּלָ ָמה  ּכְ הּוא  ְך  כה) ּכָ ה   (שמות  ִמְקׁשָ
א  ה. ֶאּלָ יָעׂשֶ ה ַמהּו ּתֵ ה ַהְמנֹוָרה. ִאם ִהיא ִמְקׁשָ יָעׂשֶ ּתֵ
יָון  ּכֵ ְרֵמיּה.  ִמּגַ ִאיהּו  ִאְתֲעִביד  א  ְוִניּסָ ָאת  ּבְ א  ּכֹּלָ אי  ַוּדַ
הּ  ד ּבָ א אֹוִליף ְלאּוָמִנין ְלֶמְעּבַ ד ֲעִביְדּתָ ָראן ְלֶמְעּבַ ׁשָ   ּדְ

ָנא.  ְדַמת ּדְ לֹא ֲהוּו ָיְדִעין ִמּקַ  ַמה ּדְ
דֹוׁש   .325 ַהּקָ ת  ְרּכַ ּבִ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה 

תּוב  ּכָ ן  ּכֵ ְוַעל  ָיָדם,  ַעל  ְרָתה  ׁשָ הּוא  רּוְך  ּבָ
ד ֶאת  הּוא ִלּמֵ ֹנתֹו, הּוא ִנְבָנה ֵמַעְצמֹו, ׁשֶ ִהּבָ ּבְ
ִנים ֵאיְך ְלַהְתִחיל ַלֲעׂשֹות, ְולֹא  ּמּוד ָלָאּמָ ַהּלִ

אוֹ  ל  ׁשֶ ם  ָהֹרׁשֶ ֵמֵעיֵניֶהם  ק  ּלֵ ה ִהְסּתַ ֲעׂשֶ ַהּמַ תֹו 
ל   ְבָנה ּכָ ּנִ ים, ַעד ׁשֶ ִלים ּבֹו ְועֹוׂשִ ּכְ ׁש, ּוִמְסּתַ ַמּמָ

ִית.  ַהּבַ

  

ִריְך הּוא   .325 ּבְ א  קּוְדׁשָ ִבְרְכָתא ּדְ ִגין ּדְ ּבְ ַמאי ַטְעָמא 
ִני   נֹותֹו ִאיהּו ִאְתּבְ ִהּבָ ִתיב ּבְ א ּכְ ָרא ַעל ְיַדְייהּו, ְוַעל ּדָ ׁשְ

א הּוא  ּדְ ְרֵמיּה,  ָראן ִמּגַ ׁשָ ֵהיאְך  ְלאּוָמִנין  אּוְלַפן  ּוְלָפא 
ַההּוא   ּדְ ימּו  ְרׁשִ ֵמֵעיַנְייהּו  ק  ּלַ ִאְסּתַ ְוָלא  ד,  ְלֶמְעּבַ
ל   ֵני ּכָ ִאְתּבְ יּה ְוָעְבֵדי ַעד ּדְ ָלאן ּבֵ ּכְ ׁש ּוִמְסּתַ א ַמּמָ ֲעִביְדּתָ

יָתא.   ּבֵ
תּוב   .326 ּכָ ֵלָמה  ׁשְ ִנְבָנה,  ע  ַמּסָ ֵלָמה  ׁשְ ֶאֶבן 

ְסָעה  ּנָ ׁשֶ ע,  ַמּסָ אי.  ַוּדַ ֵלָמה  ׁשְ ֶאֶבן  יֹו''ד,  ָחֵסד 
ָתה  ְוֶנֶעׂשְ ֲעֵליֶהם  ְרָתה  ְוׁשָ ּוָבָאה 

.  [ַמָּסע, ֶׁשָּנְסָעה ָיָדם ְוֶנֶעְׂשָתה ָהֲעבֹוָדה] ָהֲעבֹוָדה
מִ  ּלֹא  ׁשֶ ַלֲעׂשֹות  ָיָדם  יַע  ִהּסִ ׁשֶ ע,  ם.  ַמּסָ ְעּתָ ּדַ
ם ׁשָ ְוָכתּוב  ע,  ַמּסָ אן  ּכָ תּוב  (במדבר  ּכָ

ֲחנֹות. י) ע ֶאת ַהּמַ  ּוְלַמּסַ

  

ִתיב ָחֵסר יו''ד   .326 ּכְ ֵלָמה  ִנְבֶנה. ׁשְ ע  ֵלָמה ַמּסַ ֶאֶבן ׁשְ
ְרָייא  ְוׁשָ ְוַאְתָייא  ִאְתְנִטיל  ּדְ ע  ַמּסַ אי.  ַוּדַ ֵלָמה  ׁשְ ֶאֶבן 

א ֲעִביְדּתָ ְוִאְתֲעִביד  עבידתא) ֲעַלְייהּו  ועביד  דאתנטיל  ,  (מסע 
ִתיב ָהָכא   ְייהּו. ּכְ ְעּתַ ָלא ִמּדַ ד ּדְ ַאְנִטיל ָיָדן ְלֶמְעּבַ ע ּדְ ַמּסַ

ע ּוְכִתיב ָהָתם ֲחנֹות.  (במדבר י) ַמּסַ ע ֶאת ַהּמַ  ּוְלַמּסַ
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לֹא   .327 ַבְרֶזל  ִלי  ּכְ ל  ּכָ ְרֶזן  ְוַהּגַ בֹות  ּוַמּקָ
קַ  ִמיר ּבָ ָ ַהׁשּ ּום ׁשֶ ַמע, ִמׁשּ ַמע  ִנׁשְ ע ַהּכֹל ְולֹא ִנׁשְ

ִלים ַלֲעׂשֹות,   ָאר ַהּכֵ ּלֹא ִהְצָטְרכּו ִלׁשְ ָבר, ׁשֶ ּדָ
 ְוַהּכֹל ָהָיה ִעם אֹות ְוֵנס. 

  
ִגין  .327 ּבְ ַמע.  ִנׁשְ לֹא  ְרֶזל  ּבַ ֵלי  ּכְ ל  ּכָ ְרֶזן  ְוַהּגַ בֹות  ּוַמּקָ

ָלא ִאְצְטִר  ה, ּדְ ַמע ִמּלָ ּתְ א ְוָלא ִאׁשְ ַזע ּכֹּלָ ִמיר ּבָ ׁשָ יכּו ּדְ
א ֲהָוה.  ָאת ְוִניּסָ א ּבְ ד. ְוכֹּלָ ָאר ָמאִנין ְלֶמְעּבַ  ִלׁשְ

ֵהם  .328 ֲחִביִבים  ה  ּמָ ּכַ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 
ק  ְתַעּסֵ ּמִ ל ִמי ׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ְבֵרי ַהּתֹוָרה. ַאׁשְ ּדִ

ָלֶלֶכת ְויֹוֵדַע  ֶהם  ִית   [ּבֹו] ּבָ ְוַהּבַ ֱאֶמת.  ֶדֶרְך  ּבְ
כַּ  ֹנתֹו.  ִהּבָ רּוְך  ּבְ ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְרצֹון  ּבִ ָעָלה  ר  ֲאׁשֶ

ִמּתֹוְך   ָעָלה  ִלְכבֹודֹו,  בֹוד  ּכָ ַלֲעׂשֹות  הּוא 
ט   ֵ ׁשּ ְוִהְתּפַ ט,  ֵ ׁשּ ְלִהְתּפַ ָרצֹון  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ
ֶרת  ְסּתֶ ַהּנִ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ אֹוָתּה  ל  ׁשֶ קֹום  ֵמַהּמָ

ֵאיָנּה ְידּוָעה.  ׁשֶ

  

מָּ  .328 ּכַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ י ָאַמר  ִמּלֵ ִאנּון  ֲחִביִבין  ה 
ְוָיַדע   הּו  ּבְ ק  ִאְתַעּסַ ּדְ ַמאן  חּוָלֵקיּה  ָאה  ַזּכָ ְדאֹוַרְייָתא. 

ד   (ביה) ְלֵמיַהךְ  ּכַ נֹותֹו.  ִהּבָ ּבְ ִית  ְוַהּבַ ְקׁשֹוט.  אַֹרח  ּבְ
ְיָקָרא  ד  ְלֶמְעּבַ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ְרעּוָתא  ּבִ ָסְלָקא 

מַ  ִמּגֹו  ָסְלָקא  ָטא, ִליָקֵריּה,  ׁשְ ְלִאְתּפַ ְרעּוָתא  ָבה  ֲחׁשָ
ָלא   ּדְ ְסִתיָמא  ָבה  ַמֲחׁשָ ִאיִהי  ּדְ ֵמֲאַתר  ַטת  ׁשְ ְוִאְתּפַ

 ִאְתְייַדע. 
רֹון,   .329 ַהּגָ ֵבית  ּבְ ְוׁשֹוָרה  ֶטת  ֶ ׁשּ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ַעד 

ים.   הּוא רּוַח ַחיִּ סֹוד ׁשֶ ִמיד נֹוֵבַע ּבְ ּתָ קֹום ׁשֶ ַהּמָ
ֶטת   ֶ ׁשּ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ְוׁשֹוָרה ְוָאז,  ַהִהיא  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ

ָבה ַהִהיא ֱאלִֹהים  ֲחׁשָ קֹום ַהזֶּה, ִנְקֵראת ַהּמַ ּמָ ּבַ
תּוב ּכָ ים, ׁשֶ ים. (ירמיה י) ַחיִּ  הּוא ֱאלִֹהים ַחיִּ

  

ִאיהּו   .329 ּדְ ֲאַתר  ָגרֹון  ְלֵבי  ְרָייא  ְוׁשַ ַטת  ׁשְ ִאְתּפַ ּדְ ַעד 
ד   ּכַ ּוְכֵדין  ים.  ַחּיִ רּוַח  ִאיהּו  ּדְ ָרָזא  ּבְ ִדיר  ּתָ ְנִביַע 
ִאְקֵרי   א,  ּדָ ֲאַתר  ּבְ ְרָיא  ְוׁשָ ָבה  ַמֲחׁשָ ַהִהיא  ַטת  ׁשְ ִאְתּפַ

ְכִתיב, ּדִ ים.  ַחּיִ ֱאלִֹהים  ָבה  ַמֲחׁשָ י)  ַהִהיא  הּוא  (ירמיה 
ים.אֱ   לִהים ַחּיִ

ם   .330 ָ ּלֹות, ִמׁשּ ט ּוְלִהְתּגַ ֵ ׁשּ עֹוד ָרָצה ְלִהְתּפַ
לּוִלים ַיַחד, ְויֹוֵצא ַיֲעקֹב   ָיְצאּו ֵאׁש רּוַח ּוַמִים ּכְ
ָמע.   ְוִנׁשְ יֹּוֵצא  ׁשֶ ֶאָחד  קֹול  ְוהּוא  ֵלם,  ׁשָ ִאיׁש 
אי   ֲחׁשַ ּבַ ֶרת  ִנְסּתֶ ָהְיָתה  ׁשֶ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ אן  ִמּכָ

ַמַעת  ִגּלּוי. ִנׁשְ  ּבְ
  

ָנְפקּו  .330 ן  ּמָ ִמּתַ ָיא  ּלְ ּוְלִאְתּגַ ָטא  ׁשְ ְלִאְתּפַ ָעא  ּבָ עֹוד 
ַבר  ּגְ ַיֲעקֹב  ְוָנַפק  ֲחָדא,  ּכְ ִליָלן  ּכְ ּוַמָי''א  ְורּוָח''א  ''א  ֶאׁשָ
ָבה   ַמע. ֵמָהָכא ַמֲחׁשָ ּתְ ָנִפיק ְוִאׁשְ ִלים ְוִאיהּו קֹול ַחד ּדְ ׁשְ

אי אִ  ֲחׁשַ ֲהָוה ְסִתיָמא ּבַ ְלָיא. ּדְ ַמע ְלִאְתּגַ ּתְ  ׁשְ
ַהזֹּו  .331 ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ֶטת  ֶ ׁשּ ִמְתּפַ עֹוד 

ָפַתִים,  ְ ׂשּ יׁש ּבַ ה ַהּקֹול ַהזֶּה ּוַמּקִ ּלֹות, ּוַמּכֶ ְלִהְתּגַ
ה ַהּכֹל.   ִלים ַהּכֹל ּוְמַגּלֶ ׁשְ ּמַ ּבּור ׁשֶ ְוָאז יֹוֵצא ַהּדִ

ֶר  ִנְסּתֶ ָבה  ַמֲחׁשָ אֹוָתּה  הּוא  ַהּכֹל  ׁשֶ ָמע  ת ִנׁשְ
ְפִנים, ְוַהּכֹל ֶאָחד.  ָהְיָתה ּבִ  ׁשֶ

  
ּוָבַטׁש   .331 ְלָיא.  ְלִאְתּגַ ָבה  ַמֲחׁשָ ַהאי  ַטת  ׁשְ ִאְתּפַ עֹוד 

ִלים  ַאׁשְ ּבּור, ּדְ ְפָוון, ּוְכֵדין ַנְפָקא ּדִ ׂשִ יׁש ּבְ ַהאי קֹול ְוַאּקִ
ָבה   א ִאיהּו ַהִהיא ַמֲחׁשָ כֹּלָ ַמע ּדְ ּתְ א. ִאׁשְ א, ְוָגֵלי ּכֹּלָ ּכֹּלָ

א ַחד.  ֲהַות ְלגֹו ְוכֹּלָ  ְסִתיָמא ּדְ
י .332 ה  ּכֵ ְוַנֲעׂשֶ זֹו  טּות  ְ ׁשּ ִהְתּפַ יָעה  ּגִ ּמַ ׁשֶ ָון 

כַֹח אֹותֹו ַהּקֹול, ָאז   ֹנתֹו.    -ִדּבּור ּבְ ִהּבָ ִית ּבְ ְוַהּבַ
ָכל  ֹנתֹו, ּבְ ִהּבָ א ּבְ ר ִנְבָנה, ֶאּלָ ֲאׁשֶ תּוב ּכַ לֹא ּכָ
ֵאר.   ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵלָמה,  ׁשְ ֶאֶבן  ּוַפַעם.  ַעם  ּפַ

ֲעָטָרה  (שיר ג) ְוָכתּוב ָרה ּלֹו ִאּמֹו.ּבָ ִעּטְ  ׁשֶ
  

ּבּור   .332 ּדִ ְוִאְתֲעִביד  ָדא  טּוָתא  ׁשְ ִאְתּפַ ָמָטא  ּדְ יָון  ּכֵ
ר   ֲאׁשֶ נֹותֹו. ּכַ ִהּבָ ִית ּבְ ֵדין ְוַהּבַ ַההּוא ָקָלא, ּכְ ְתִקיָפא ּדְ ּבִ
ָכל ִזְמָנא ְוִזְמָנא. ֶאֶבן  נֹותֹו ּבְ ִהּבָ א ּבְ ִתיב ֶאּלָ ִנְבָנה לא ּכְ

ּדְ  ָמה  ּכְ ֵלָמה  ּוְכִתיב,ׁשְ ָמר.  ג) ִאּתְ השירים  ֲעָטָרה  (שיר  ּבָ
ִעְטָרה לֹו ִאּמֹו.  ׁשֶ

ְונֹוֵסַע   .333 ְוׁשֹוֶרה  ְפִנים  ִמּבִ יֹּוֵצא  ׁשֶ ע,  ַמּסָ
ה.  ַהחּוָצה. יֹוֵצא ִמְלַמְעָלה ְוׁשֹוֶרה ְונֹוֵסַע ְלַמּטָ

ַבְרֶזל   ִלי  ּכְ ל  ּכָ ְרֶזן  ְוַהּגַ בֹות  ָאר    -ּוַמּקָ ׁשְ ֵאּלּו 
ָרג ְולֹא ַהּדְ ּבֹו,  לּוִיים  ּתְ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ְחּתֹונֹות  ַהּתַ ֹות 

  
ַנְפָקא  .333 ְלַבר,  ְוָנִטיל  ְרָיא  ְוׁשַ גֹו  ִמּלְ ַנְפָקא  ּדְ ע  ַמּסַ

ֵעיָלא וְ  ֵלי  ִמּלְ ל ּכְ ְרֶזן ּכָ בֹות ְוַהּגַ א. ּוַמּקָ ְרָיא ְוָנִטיל ְלַתּתָ ׁשַ
יּה ְוָלא   ְלָיין ּבֵ ֻכְלהּו ּתַ ִאין ּדְ ּתָ ין ּתַ ְרּגִ ָאר ּדַ ין ׁשְ ְרֶזל. ִאּלֵ ּבַ
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עֹוָלה  ִהיא  ׁשֶ ּכְ ִניָמה  ּפְ לּו  ִהְתַקּבְ ְולֹא  ְמעּו  ִנׁשְ
ֹנתֹו.  ִהּבָ ם, ְוֶזהּו ּבְ ָ  ְלֵהָאֵחז ְלַמְעָלה ְוִלינֹוק ִמׁשּ

ַסְלָקא   ִאיִהי  ד  ּכַ ְלגֹו  ָלן  ִאְתַקּבְ ְוָלא  ָמעּו  ּתְ ִאׁשְ
ן. ְוָד  ּמָ נֹותֹו. ְלִאְתַאֲחָדא ְלֵעיָלא ּוְלָיְנָקא ִמּתַ ִהּבָ  א הּוא ּבְ

עֹוְמִדים  .334 ם  ּלָ ּכֻ יֹוֶנֶקת,  ִהיא  ׁשֶ ּכְ ְוָאז, 
ל   ְבָרכֹות, ְוָאז ּכָ ִאים ּבִ ֶחְדָוה ְויֹוְנִקים ּוִמְתַמּלְ ּבְ
ֶאָחד,  ִיחּוד  ּבְ ֶאָחד,  סֹוד  ּבְ עֹוְמִדים  ָהעֹוָלמֹות 
ל   ּכָ ׁשֶ ַאַחר  רּוד.  ּפֵ ָהעֹוָלמֹות  ָכל  ּבְ ֶהם  ּבָ ְוֵאין 

לָּ  ּכֻ ֶחְלָקם,  נֹוְטִלים  ְוֶאָחד  ִטים ֶאָחד  ְ ׁשּ ִמְתּפַ ם 
ִהְתַמּנּו. ֶ יֶהם ְלַמה ׁשּ  ְוִנְפָרִדים ְלִצּדֵ

  

ֶחְדָווָתא ְוָיְנִקין  .334 ְלהּו ָקְייֵמי ּבְ ד ִאיִהי ָיְנָקא, ּכֻ ּוְכֵדין ּכַ
ָרָזא   ּבְ ְלהּו  ּכֻ ָעְלִמין  ָקְייִמין  ּוְכֵדין  ְרָכאן.  ּבִ ְוִאְתַמְלָיין 

ִיחּוָדא ַחד, ְוָלא ֲהֵוי בְּ  ירּוָדא.  ָחָדא ּבְ ֻכְלהּו ָעְלִמין ּפִ הּו ּבְ
ָטן  ׁשְ ִמְתּפַ ְלהּו  ּכֻ ְוַחד  ַחד  ל  ּכָ חּוַלְקהֹון  ָנְטֵלי  ּדְ ְלָבַתר 

ן.  ן ְלִסְטַרְייהּו ְלָמה ְדִאְתַמּנָ ְרׁשָ  ּוִמְתּפָ
ֶאָחת  .335 ָפה  ׂשָ ָהָאֶרץ  ָכל  ַוְיִהי  ְרֵאה,  ּבֹא 

ָנסְ  ּבְ ַוְיִהי  ְך?  ּכָ תּוב ַאַחר  ּכָ ֶדם  ְוגֹו'. ַמה  ִמּקֶ ָעם 
ל ָהעֹוָלם    - ְמְצאּו ִבְקָעה    -ֵמאֹותֹו ַקְדמֹונֹו ׁשֶ ַויִּ

ם ִנְפָרִדים ְלָכל אֹוָתם  ָ ֲהֵרי ִמׁשּ ְנָער. ׁשֶ ֶאֶרץ ׁשִ ּבְ
זֵּר. ְלכּות ְלִהְתּפַ ָדִדים, ְוהּוא רֹאׁש ַהּמַ  ַהּצְ

  
ָפה ַאַחת ְוגו' ְלָבַתר ַמה  .335 א ֲחֵזי, ַוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ ׂשָ ּתָ

ֶדם. ֵמַההּוא ַקְדָמָאה ְדָעְלָמא.  כְּ  ָנְסָעם ִמּקֶ ַוְיִהי ּבְ ִתיב 
ן ְלָכל   ְרׁשָ ן ִמְתּפָ ּמָ ָהא ִמּתַ ְנָער. ּדְ ֶאֶרץ ׁשִ ְקָעה ּבְ ְמְצאּו ּבִ ַוּיִ

ָדָרא.   ִאנּון ִסְטִרין, ְוִאיהּו ִריׁש ַמְלכּו ְלִאְתּבְ
תּוב .336 ּכָ ִהּנֵה  ּתֹאַמר,  (בראשית  ְוִאם 

יֹ ב) ם  ְוָנָהר  ָ ּוִמׁשּ ן  ַהּגָ קֹות ֶאת  ְלַהׁשְ ֵמֵעֶדן  ֵצא 
ם  ָ ּנֹוְסִעים ִמׁשּ יָון ׁשֶ ּכֵ ָכה ֶזה. ׁשֶ ּכָ אי ׁשֶ ֵרד? ַוּדַ ִיּפָ
ם ִלינֹוק ֵאין   ִסים ׁשָ ר ֵהם ְמֻכּנָ רּוד, ְוַכֲאׁשֶ יֵׁש ּפֵ
ַוְיִהי  תּוב  ּכָ ׁשֶ רּוד,  ּפֵ יֵׁש  ּנֹוְסִעים  ּוְכׁשֶ רּוד.  ּפֵ

ֶדם ַויִּ  ָנְסָעם ִמּקֶ ֵאר. ּבְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ  ְמְצאּו ִבְקָעה, ּכְ
  

ִתיב .336 ּכְ ָהא  ֵתיָמא  ֵמֵעֶדן  (בראשית ב) ְוִאי  יֹוֵצא  ְוָנָהר 
ֵכיָון   ּדְ ָהִכי הּוא  אי  ַוּדַ ֵרד.  ִיּפָ ם  ָ ּוִמׁשּ ן  ַהּגָ קֹות ֶאת  ְלַהׁשְ
ן  ּמָ ּתַ ין  ִניׁשִ ּכְ ִאנּון  ְוַכד  ירּוָדא,  ּפִ ֲהֵוי  ן  ּמָ ִמּתַ ָנְטֵלי  ּדְ

ירּוָדא, ְלַינְ  ּפִ ֲהֵוי  ָנְטִלין  ְוַכד  ירּוָדא.  ּפִ ֲהִוי  ָלא  ָקָאה 
ָמה   ּכְ ְקָעה  ּבִ ְמְצאּו  ַוּיִ ֶדם  ִמּקֶ ָנְסָעם  ּבְ ַוְיִהי  ְכִתיב  ּדִ

ָמר.  ִאּתְ  ּדְ
ּוְדָבִרים  .337 ֶאָחת  ָפה  ׂשָ ָהָאֶרץ  ָכל  ַוְיִהי 

ר ְוׁשֶֹרׁש   יסֹוד ְוִעּקָ ָאז ֲהֵרי ָהעֹוָלם ּבִ ֲאָחִדים, ׁשֶ
דֹושׁ  ּקָ ּבַ רּוךְ - ֶאָחד ֶוֱאמּוָנה ַאַחת  הּוא. ַמה -ּבָ

ר  ִעּקַ ֵמָהִראׁשֹון  ֶדם,  ִמּקֶ ָנְסָעם  ּבְ ַוְיִהי  תּוב?  ּכָ
ְמְצאּו בִ  ְקָעה, ְמִציָאה  ָהעֹוָלם ֱאמּוַנת ַהּכֹל. ַויִּ

ָהֱאמּוָנה  ַחת  ִמּתַ ָבּה  ְוָיְצאּו  ָמְצאּו 
 . [ַוִּיְמְצאּו] ָהֶעְליֹוָנה

  

ָהא  .337 ָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים ֲאָחִדים ּדְ ַוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ ׂשָ
א ָחָדא ּוְמֵהיְמנּוָתא   ְרׁשָ ָרא ְוׁשָ יסֹוָדא ְוִעּקָ ֵדין ָעְלָמא ּבִ ּכְ

א בְּ  קּוְדׁשָ יּה ּבְ ָנְסָעם ָחָדא ּבֵ ִתיב ַוְיִהי ּבְ ִריְך הּוא. ַמה ּכְ
א.   כֹּלָ ּדְ ְמֵהיְמנּוָתא  ָעְלָמא  ּדְ ָרא  ִעּקָ ְדָמָאה  ִמּקַ ֶדם  ִמּקֶ
חֹות   ִמּתְ ּה  ּבָ ְוָנְפקּו  חּו  ּכָ ַאׁשְ ְמִציָאה  ְקָעה.  ּבִ ְמְצאּו  ַוּיִ

ָאה  .(וימצאו) ְמֵהיְמנּוָתא ִעּלָ
ִנְמרֹוד,   .338 ּבְ תּוב  ּכָ ַמה  ְרֵאה  ִהי ּבֹא  ַוּתְ

ָנַסע  ם  ָ ִמׁשּ ֲהֵרי  ׁשֶ ֶבל.  ּבָ ַמְמַלְכּתֹו  ית  ֵראׁשִ
ְמְצאּו ִבְקָעה   ָרׁשּות ַאֶחֶרת. ְוָכאן, ַויִּ ְלֵהָאֵחז ּבְ
ָלֵצאת   ם  ִלּבָ ּבְ ָנְסעּו  ם  ָ ִמׁשּ ְנָער.  ׁשִ ֶאֶרץ  ּבְ

 ֵמָרׁשּות ָהֶעְליֹוָנה ְלָרׁשּות ַאֶחֶרת.
  

בֵּ  .338 ִתיב  ּכְ ַמה  ִנְמרֹוד  ֲחֵזי,  א  ית  ּתָ ֵראׁשִ ִהי  ַוּתְ יּה 
ְרׁשּו  ּבִ ְלִאְתַאֲחָדא  ְנַטל  ן  ּמָ ִמּתַ ָהא  ּדְ ֶבל.  ּבָ ַמְמַלְכּתֹו 
ן ְנָטלּו  ּמָ ְנָער ִמּתַ ֶאֶרץ ׁשִ ְקָעה ּבְ ְמְצאּו ּבִ ָאֳחָרא. ְוָהָכא ַוּיִ

ָאה ִלְרׁשּו ָאֳחָרא: ְייהּו ְלֲאָפָקא ֵמְרׁשּוָתא ִעּלָ ִלּבַ  ּבְ
ל   .339 ּוִמְגּדָ ִעיר  נּו  ּלָ ִנְבֶנה  ָהָבה  ַויֹּאְמרּו 

ִחיָּיא   י  ַרּבִ ם.  ׁשֵ נּו  ּלָ ה  ְוַנֲעׂשֶ ַמִים  ָ ַבׁשּ ְורֹאׁשֹו 
ַתח, יָּם ִנְגָרׁש ְוגֹו'. ְוִכי   (ישעיה נז) ּפָ ִעים ּכַ ְוָהְרׁשָ

ּקּונֹו  ר ַהיָּם יֹוֵצא ִמּתִ ֲאׁשֶ ּכַ ן. ׁשֶ יֵׁש ָים ִנְגָרׁש? ּכֵ
ִנְגָרׁש  ֶהֶבל] [ְּבִלי ְוהֹוֵלךְ  ָאז  חֹוֵבל,  ַרב  ִלי  ּבְ

ב   ֹוֶתה ַיִין ְולֹא יֹוׁשֵ ׁשּ ִמי ׁשֶ קֹומֹו, ּכְ ֵרׁש ִמּמְ ּוִמְתּגָ
י  ּכִ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה  ְויֹוֵרד.  ְועֹוֶלה  ְריֹו  ּבֻ ַעל 

  

ַמִים  .339 ָ ׁשּ ל ְורֹאׁשֹו ּבַ ַוּיֹאְמרּו ָהָבה ִנְבָנה ָלנּו ִעיר ּוִמְגּדָ
ַתח יא ּפָ י ִחּיָ ם. ַרּבִ ה ָלנּו ׁשֵ ם  (ישעיה נז) ְוַנֲעׂשֶ ּיָ ִעים ּכַ ְוָהְרׁשָ

ּדְ  ִאין,  ִנְגָרׁש.  ָים  ִאית  ְוִכי  ְוגו'.  ַנְפָקא ִנְגָרׁש  א  ַיּמָ ַכד 
ְוָאִזיל ּקּוֵניּה  הבלא) ִמּתִ ִנְגַרׁש  (בלא  ֵדין  ּכְ ָלא,  ַחּבָ ָלא  ּבְ

ַעל   ָיִתיב  ְוָלא  ַחְמָרא  ָרֵוי  ּדְ ַמאן  ּכְ ֵמַאְתֵריּה,  ַרְך  ְוִאְתּתְ
ֵקט לא   י ַהׁשְ ִגין ּכִ ּבּוְרֵייּה ְוָסְלָקא ְוָנֲחָתא. ַמאי ַטְעָמא ּבְ
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ָוִטיט.   ֶרֶפׁש  ֵמיָמיו  ְגְרׁשּו  ַויִּ יּוָכל  לֹא  ֵקט  ַהׁשְ
ל אֹותוֹ  ּמֹוִציִאים ֵמיָמיו ּכָ ל ַהיָּם ְוָכל  ׁשֶ יט ׁשֶ  ַהּטִ

ָפתֹו. ּנֶֹפת ִלׂשְ  ַהּטִ
ל ַההּוא יּוַכל, ְוִיְגְרׁשּו ֵמימָ  ַמְפקּו ֵמימֹוי ּכָ יו ֶרֶפׁש ְוִטיט. ּדְ

ְפָווֵתיּה.  א ְוָכל ִטּנּוָפא ְלׂשִ  ִטיָנא ְדַיּמָ

יֹּוְצִאים   .340 ׁשֶ ִעים  ָהְרׁשָ אֹוָתם  ֶזה  מֹו  ּכְ
ִלי ִתּקּון,  תּויֵי ַיִין ּבְ ׁשְ ִקיָנה ְוהֹוְלִכים ּכִ ֶרְך ּתְ ִמּדֶ

ְלֶדֶרךְ  ָרה  ְיׁשָ ֶרְך  ִמּדֶ יֹּוְצִאים  ָמה    ׁשֶ ה.  ֲעֻקּמָ
ֲהֵרי  ׁשֶ יּוָכל,  לֹא  ֵקט  ַהׁשְ י  ּכִ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ
ִתּקּון   ִלי  ּבְ ָלֶלֶכת  ָלֶהם  ַרם  ּגָ ְרֵכיֶהם  ּדַ ִעּקּום 

ֶקט.   ּוְבִלי ׁשֶ

  

ָתְקָנא   .340 ַנְפָקא ֵמָאְרָחא ּדְ ִעים ּדְ ַגְווָנא ָדא ִאנּון ְרׁשָ ּכְ
ּקּונָ  ּתִ ָלא  ָרִוי ַחְמָרא ּבְ ּכְ ר ְוָאְזֵלי  ֵמיׁשָ ָנְפֵקי ֵמאֹוַרח  ּדְ א, 

ֵקט לא יּוָכל.   י ַהׁשְ ִגין ּכִ ְלאֹוַרח ָעִקים. ַמאי ַטְעָמא, ּבְ
ִתּקּוָנא   ָלא  ּבְ ְלֵמַהְך  לֹון  ִרים  ּגָ ָאְרַחְייהּו  ּדְ ֲעִקימּו  ָהא  ּדְ

ִכיכּו.   ּוְבָלא ׁשְ
ָעה  .341 ׁשָ ּבְ ֻרְגָזם  ל  ּכָ ׁשֶ א  ֶאּלָ עֹוד,  ְולֹא 

ּבוּ  ּדִ אֹוְמִרים  ֶרֶפׁש ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ אֹותֹו  יֶהם,  ִמּפִ ר 
יֶהם   ִמּפִ ְוֹגַעל  ִטּנֶֹפת  מֹוִציִאים  ם  ּלָ ּכֻ ָוִטיט, 

ִאים אֹוָתם. ְטָמִאים ּוְמַטּמְ ּנִ  ַהחּוָצה ַעד ׁשֶ
  

ָאְמִרי  .341 ֲעָתא ּדְ ׁשַ ָכל רּוְגָזא ִדיְדהּו ּבְ א ּדְ ְוָלא עֹוד ֶאּלָ
ֶרֶפׁש  ה  ִמּלָ ַההּוא  ִמּפּוַמְייהּו  ה  ַמְפֵקי ִמּלָ ְלהּו  ּכֻ ְוִטיט   

ֲאֵבי ּוְמָסֲאֵבי   ִמְסּתָ ִטּנּוָפא ְוִגיעּוָלא ִמּפּוַמְייהּו ְלַבר ַעד ּדְ
 לֹון.

ִעיר   .342 נּו  ּלָ ִנְבֶנה  ָהָבה  ַויֹּאְמרּו  ְרֵאה,  ּבֹא 
ְלׁשֹון   א  ַמִים. ֵאין ָהָבה ֶאּלָ ָ ַבׁשּ ל ְורֹאׁשֹו  ּוִמְגּדָ

ָעְלָמא. ִנְבֶנה לָּ  ל ְורֹאׁשֹו ַהְזָמָנה ּבְ נּו ִעיר ּוִמְגּדָ
ְלָסֵרב   ָרָעה  ֵעָצה  ּבְ אּו  ּבָ ם  ּלָ ּכֻ ַמִים,  ָ ַבׁשּ

דֹושׁ  רּוךְ - ַלּקָ הּוא -ּבָ אּו,  ּבָ טּות  ׁשְ ּבִ הּוא. 
ב.  ׁשּות ַהּלֵ ִטּפְ  ּבְ

  

ל ְורֹאׁשֹו  .342 א ֲחֵזי, ַוּיֹאְמרּו ָהָבה ִנְבָנה ָלנּו ִעיר ּוִמְגּדָ ּתָ
ָעְלָמא. ִנְבֶנה ָלנּו ִעיר  א ַהְזָמָנה ּבְ ַמִים. ֵלית ָהָבה ֶאּלָ ָ ׁשּ ּבַ
ָאתּו   א  יׁשָ ּבִ ֵעיָטא  ּבְ ְלהּו  ּכֻ ַמִים.  ָ ׁשּ ּבַ ְורֹאׁשֹו  ל  ּוִמְגּדָ

הּוא. ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּבְ יּה  ּבֵ טּוָתא    ְלַסְרָבא  ׁשְ ּבִ
א. (איהו) ָאתוּ  ִלּבָ ׁשּו ּדְ ִטּפְ  ּבְ

ם,   .343 ִלּבָ ּבְ ָלְקחּו  טּות  ׁשְ א,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר 
ָלֵצאת   ֵדי  ּכְ אּו  ּבָ עּות  ִרׁשְ ל  ׁשֶ ָחְכָמה  ּבְ ֲאָבל 
ּוְלַהֲחִליף   ַאֶחֶרת,  ְלָרׁשּות  ֶעְליֹוָנה  ֵמָרׁשּות 

שֶׁ  סֹוד  יֵׁש  ּוַבּכֹל  ָזר.  ְלָכבֹוד  בֹודֹו  ָחְכָמה  ּכְ ל 
 ֶעְליֹוָנה.

  
ֲאָבל   .343 ְייהּו.  ִלּבַ ּבְ ְנִסיבּו  טּוָתא  ׁשְ א  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר 

ָאה ִלְרׁשּו  ִגין ְלָנְפָקא ֵמְרׁשּו ִעּלָ יעּו ָאתּו ּבְ ְרׁשִ ָחְכָמה ּדִ ּבְ
א ִאית   ָאֳחָרא ּוְלַאְחָלָפא ְיָקֵריּה ִליָקָרא נּוְכָרָאה. ּוְבכֹּלָ

ָאה.  ָחְכְמָתא ִעּלָ  ָרָזא ּדְ
לָּ  .344 ִנְבֶנה  ְרֵאה, ָהָבה  ּבֹא  ל.  ּוִמְגּדָ ִעיר  נּו 

ָזָרה,   ָרׁשּות  ִהיא  ׁשֶ ַהזֹּאת  ְקָעה  ַלּבִ יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
תֹוְך   קּוַע ּבְ ְלטֹון זֶה ּתָ ִ ׁשּ ה ָלֶהם ָמקֹום ׁשֶ ּלָ ְוִהְתּגַ
ֶבת ּוְלַחזֵּק ֶאת  ֵגי ַהיָּם, ָאְמרּו, ִהּנֵה ָמקֹום ָלׁשֶ ּדְ

מִ  ְחּתֹוִנים.  ַהּתַ ּבֹו  ֵלָהנֹות  ב  ִנְבֶנה ַהּלֵ ָהָבה  יָּד 
ל.  קֹום ַהזֶּה ִעיר ּוִמְגּדָ ּמָ נּו ִעיר, ַנְתִקין ּבַ  ּלָ

  

ָמטּו  .344 ד  ּכַ ֲחֵזי,  א  ּתָ ל.  ּוִמְגּדָ ִעיר  ָלנּו  ִנְבָנה  ָהָבה 
ֲאַתר  ְלהּו  ִלי  ְוִאְתּגְ נּוְכָרָאה  ְרׁשּו  ִאיהּו  ּדְ ְקָעה  ּבִ ְלַהאי 

נּונֵ  גֹו  ּבְ ִקיַע  ּתְ א  ּדָ ְלְטנּוָתא  ׁשָ ֲאַתר  ּדְ ָהא  ָאְמרּו  א.  ַיּמָ י 
ד   ֵאי. ִמּיָ ּתָ יּה ּתַ ָאה ּבֵ א ְלִאְתַהּנָ ְקָפא ִלּבָ ְלֵמיַתב ּוְלִאְתּתַ

ל. א ִעיר ּוִמְגּדָ ֲאַתר ּדָ  ָהָבה ִנְבָנה ָלנּו ִעיר. ַנְתִקין ּבְ
ֶזה .345 ָמקֹום  ם.  ׁשֵ נּו  ּלָ ה  [ָנַתן  ְוַנֲעׂשֶ
ַאחֵ  ָלֶהם] ְולֹא  ְלִיְרָאה,  ָלנּו  ְוִנְבֶנה ִיְהיֶה  ר, 

ַלֲעלֹות   ָלנּו  ה  ָלּמָ ל.  ּוִמְגּדָ ִעיר  ֶזה  ְלָמקֹום 
אן  ּכָ ֲהֵרי  ּנּו?  ִמּמֶ ֵלָהנֹות  נּוַכל  ּלֹא  ׁשֶ ְלַמְעָלה 
ַלֲעֹבד  ִיְרָאה  ם,  ׁשֵ נּו  ּלָ ה  ְוַנֲעׂשֶ ן.  ְמֻתּקָ ָמקֹום 
זֵּר ִלִצְדֵדי  ן ָנפּוץ ִלְדָרגֹות ֲאֵחרֹות ְוִנְתּפַ ם. ּפֶ ׁשָ

 ָהעֹוָלם. 

  

א .345 ם. ֲאַתר ּדָ ה ָלנּו ׁשֵ ְיֵהא ָלן ְלַדֲחָלא   (יהיב לון) ְוַנֲעׂשֶ
ָלן  ה  ָלּמָ ל.  ּוִמְגּדָ ִעיר  א  ּדָ ְלֲאַתר  ְוִנְבֶנה  ָאֳחָרא,  ְוָלא 
ּה. ָהא ָהָכא   ָאה ִמּנָ ָלא ֵניכֹול ְלִאְתַהּנָ ְלָסְלָקא ְלֵעיָלא ּדְ

ֲחָלא ְלִמפְ  ם ּדַ ה ָלנּו ׁשֵ ן  ֲאַתר ְמַתְקָנא. ְוַנֲעׂשֶ ן. ּפֶ ּמָ ַלח ּתַ
ר ְלִסְטֵרי ָעְלָמא: ּדַ ין ָאֳחָרִנין ְוִנְתּבַ  ָנפּוץ ְלַדְרּגִ
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ְלׁשֹון   .346 ּבִ ִרים  ל ְמַדּבְ ְגּדָ ְוַהּמִ ְמִקיֵמי ָהִעיר 
יִרים אֹוָתּה, ְולֹא   ֵרת ַמּכִ ָ ְלֲאֵכי ַהׁשּ ּמַ ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ

ְך כָּ  ּום ּכָ ָלׁשֹון ַאֶחֶרת, ִמׁשּ ִרים ּבְ תּוב  ָהיּו ְמַדּבְ
ִרים  ִאְלָמֵלא ְמַדּבְ ֵצר ֵמֶהם ְוגֹו'. ׁשֶ ה לֹא ִיּבָ ְוַעּתָ
ָהיּו   לֹא  ֶעְליֹוִנים  ְלָאִכים  ּמַ ׁשֶ ַאֶחֶרת  ָלׁשֹון  ּבְ
בּו  ֵהם ָחׁשְ יבּות ׁשֶ יִרים אֹוָתּה, ֶנְחְסָרה ַהֲחׁשִ ַמּכִ
א  ֶאּלָ ֵאינֹו  ִדים  ֵ ַהׁשּ ה  ֲעׂשֵ ּמַ ׁשֶ יָון  ּכֵ ַלֲעׂשֹות, 

ֶרַגע ֶאָחד ְלמַ  ֵני ָאָדם ְולֹא יֹוֵתר.ּבְ  ְרֵאה ּבְ

  

ּתֹוָרה .346 ע''ב) ִסְתֵרי  ע''ד  ֻהְרָמָנא  (דף  ּדְ קּוְמטּוָרא 
מֹוְדָען  ּתְ ִאׁשְ ֵרּת  ַהׁשָ ַמְלֲאֵכי  ּדְ ַהּקֶֹדׁש  ָלׁשֹון  ּבְ ָלן  ְמַמּלְ
יב   ּתִ ּכְ ָך  ּכָ ִגין  ּבְ ָאֳחָרא.  ן  ִליׁשָ ּבְ ְמַמְלִלין  ֲהוּו  ְוָלא  יּה  ּבֵ

יִ  לֹא  ה  ן ְוַעּתָ ִליׁשָ ּבְ ָעאן  ּתָ ִמׁשְ ִאְלָמֵלי  ּדְ ְוגו'.  ֵמֶהם  ר  ּצֵ ּבָ
ַרע   ּגָ יּה,  ּבֵ מֹוְדָען  ּתְ ִאׁשְ ֲהוּו  ֵאי ָלא  ִעּלָ ַמְלֲאֵכי  ּדְ ָאֳחָרא 
ִדין   ׁשֵ ּדְ עֹוָבָדא  ּדְ ִגין  ּבְ ד.  ְלֶמְעּבַ ִבין  ָחׁשְ ִאנּון  ּדְ יבּו  ֲחׁשִ

ֵני אֱ  ִרְגָעא ָחָדא ְלֵחזּו ּבְ א ּבְ יר.ָלאו ִאיהּו ֶאּלָ א ולא ַיּתִ  ָנׁשָ
ָרגֹות  .347 ּדְ יֹוְדִעים  ָהיּו  ׁשֶ ֲאָחִדים,  ּוְדָבִרים 

ְולֹא  ְרָיּה,  ּבֻ ַעל  ְוַאַחת  ַאַחת  ל  ּכָ ֶעְליֹונֹות 
ּוְדָבִרים  תּוב  ּכָ ְוָלֵכן  ה,  ְרּגָ ּדַ ָלֶהם  ָפה  ִהְתַחּלְ
ֵעָצה ָרָעה, ֵעָצה   ְך ִהְתָיֲעצּו ּבְ ּום ּכָ ֲאָחִדים. ּוִמׁשּ

ָחכְ  ל  ִעיר  ׁשֶ נּו  ּלָ ִנְבֶנה  ָהָבה  תּוב  ּכָ ׁשֶ ָמה, 
ל.   ּוִמְגּדָ

  

ל ַחד   .347 ִאין ּכָ ין ִעּלָ ְרּגִ ֲהוּו ָיְדִעין ּדַ ּוְדָבִרים ֲאָחִדים. ּדְ
יב   ּתִ ָך ּכְ א ּוְבִגין ּכָ ְרּגָ ְחַלף ְלהּו ּדַ ְוַחד על ּבּוְרֵייּה ולא ִאּתְ
א   יׁשָ ּבִ ִעיָטא  ּבְ ָיֲעטּו  ִאּתְ ָך  ּכָ ּוְבִגין  ֲאָחִדים.  ּוְדָבִרים 

יב ָהָבה ִנְבנֶ  ְכּתִ א ּדִ ָחְכְמּתָ ל. ִעיָטא ּדְ  ה ָלנּו ִעיר ּוִמְגּדָ

ְלַחזֵּק   .348 ְוָרצּו  ַהָחְכָמה.  סֹוד  ּבְ הּוא  ַהּכֹל 
ד ָהַאֵחר ְוַלֲעֹבד ֶאת ֲעבֹוָדתֹו,  ָאֶרץ ֶאת ַהּצַ ּבָ
ם  ָ יִנים ָהָרִעים ִמׁשּ ל ַהּדִ ּכָ ָהיּו יֹוְדִעים ׁשֶ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ת  ְרּגַ ּדַ ֶאת  ִלְדחֹות  ְוָרצּו  ָלעֹוָלמֹות,  יֹוְרִדים 

 ַהּקֶֹדׁש. 
  

ּדְ  .348 ָרָזא  ּבְ א  א  ּכּלָ ְקּפָ ְלִאּתַ ּוָבעּו  הּוא,  א  ָחְכְמּתָ
ִגין  ּבְ יֵליּה.  ּדִ ּפּוְלָחָנא  ַלח  ּוְלִמּפְ ָאֳחָרא  ִסְטָרא  ַאְרָעא  ּבְ
ין ְלָעְלִמין.  ן ַנֲחּתִ ּמָ ין ִמּתַ יׁשִ יִנין ּבִ ל ּדִ ָהא ּכָ ֲהוּו ָיְדִעין ּדְ ּדְ

א.  ׁשָ ֻקּדְ א ּדְ ְרּגָ  ּוָבְעָיין ִלְדחּוֵיי ּדַ
ּוִמגְ  .349 ''ל  ִעי''ר  ַהָחְכָמה    - ּדָ זֹו 

דֹוׁש   [ֶׁשֲהֵרי] ָהֶעְליֹוָנה, ַהּקָ ם  ֵ ׁשּ ׁשֶ יֹוְדִעים  ָהיּו 
ל. ִעי''ר   ִעיר ּוִמְגּדָ א ּבְ ָאֶרץ ֶאּלָ לֹא ִמְתַחזֵּק ּבָ

תּוב  - ּכָ ִציֹּון   ב ה)-(שמואל ׁשֶ ִהיא  ִוד  ּדָ ִעיר 
''ל   ִמְגּדָ תּוב  -ְוגֹו'.  ּכָ ִויד  (שיר ד) ׁשֶ ּדָ ל  ִמְגּדַ ּכְ

ַהַצד  ַצוָּ  ְלטֹון  ׁשִ ִלְהיֹות  ָעׂשּו  ּוְבָחְכָמה  אֵרְך. 
ּדֹוֶחה ׁשֶ ָאֶרץ  ּבָ ל   [ִלְדחֹות] ָהַאֵחר  ּכָ ֲאדֹון  ֶאת 

ְטָרא ַאֲחָרא   יּּור ַלּסִ קֹומֹו, ְוִלְהיֹות ּדִ ָהָאֶרץ ִמּמְ
ָאֶרץ.  ּבָ

  

ָאה. .349 ִעּלָ א  ָחְכְמּתָ א  ּדָ ''ל,  ּוִמְגּדָ דהא) ִעי''ר  ֲהוּו  (ד''א 
ִעיר    ָיְדֵעי א ּבְ ַאְרָעא, ֶאּלָ ף ּבְ ּקַ ּתַ א ָלא ִאּתְ יׁשָ ּדשָמא ַקּדִ

יב, ְכּתִ ל. ִעי''ר ּדִ וד ִהיא   (מ''א ח) (שמואל ב ה) ּוִמְגּדָ ִעיר ּדָ
יב ְכּתִ ּדִ ''ל  ִמְגּדָ ְוגו'.  ּיֹון  ד) ּצִ השירים  ִוד   (שיר  ּדָ ל  ִמְגּדַ ּכְ

ְלטָ  ׁשָ ְלֶמֱהֵוי  ֲעָבדּו  א  ּוְבָחְכְמּתָ אֵרָך.  ּוָ ִסְטָרא ּצַ ּדְ ָנא 
ַדְחָייא  ּדְ ַאְרָעא  ּבִ ָהָאֶרץ  (ד''א לדחייא) ָאֳחָרא  ל  ּכָ ֲאדֹון   ֹ

ַאְרָעא. ֵריּה. ּוְלֶמֱהִוי ִדיּוָרא ְלִסְטָרא ָאֳחָרא ּבְ  ֵמַאּתְ

ם   .350 ׁשֵ נּו  ּלָ ה  מֹו    -ְוַנֲעׂשֶ ּכְ
ָאחּוז ְנַחזֵּק   [ֶׁשַאֵחר] ׁשֶ ְלַמְעָלה,  ם  ֵ ַהׁשּ הּוא 

יֵנינוּ  ּבֵ ָנפּוץ  אֹוָתּה  ן  ּפֶ ָאֶרץ.  ּבָ ם  ׁשֵ ְהיֶה  יִּ ׁשֶ   - 
ֵני ָהָאֶרץ,   רּו ֵמַעל ּפְ זְּ ְתּפַ יִּ ְיִדיָעה ָהיּו יֹוְדִעים ׁשֶ
ֶזה   ה  ַמֲעׂשֶ ַלֲעׂשֹות  ִמְתַיֲחִדים  ָהיּו  ְוָלֵכן 

ָחְכָמה.   ּבְ

  

ֲאִחיָדא .350 ּדַ ָמה  ּכְ ם.  ָלנּו ׁשֵ ה  ִאיהּו  (ד''א דאחרא) ְוַנֲעׂשֶ
ם ְלֵעיָלא, נַ  ן ׁשֵ ַאְרָעא. ּפֶ ם ּבְ יננא ְלֶמֱהֵוי ׁשֵ ִקיף ָלּה ּבֵ ּתְ

ַאְרָעא.   י  ַאּפֵ ֵמַעל  רּון  ּדְ ּבַ ִיּתְ ּדְ ָיְדִעין  ֲהוּו  ְיִדיָעה  ָנּפֹוץ. 
ָחְכָמה.  א ָדא ּבְ ד ֲעִביְדּתָ ַיֲחִדין ְלֶמְעּבַ ָך ֲהוּו ִמּתְ  ּוְבִגין ּכָ

ֶקף   .351 ּתֹ ּוְנֵקָבה,  ָזָכר  הּוא  ָהַאֵחר  ַהַצד 
ָאָדם   ׁשֶ ּוְכמֹו  ה.  ׁשֶ ַהּקָ ין  ַהּדִ זֲֻהַמת 

ָהעֹוָלם,   [בֹו] ָחָטא ַעל  ְגָללֹו  ּבִ קּו  ְוִהְתַחזְּ ָבֶהם 
ר  תּוב ֲאׁשֶ ּכָ ְתַחזֵּק יֹוֵתר, ׁשֶ יִּ אן ֵהם ָעׂשּו ׁשֶ ם ּכָ ּגַ

שֶׁ  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֵני  ּבְ ָהָאָדם.  ֵני  ּבְ נּו  ֵהִביא ּבָ

  
א ְדזּוֲהָמא ִסְט  .351 ַכר ְונּוְקָבא ּתּוְקּפָ ָרא ָאֳחָרא ִאיהּו ּדְ

ָחב ְדָאָדם  ּוְכָמה  ָיא.  ַקׁשְ ָקּפּו   (ביה) ְדִדיָנא  ְוִאּתְ הּו  ּבְ
יר.  ף ַיּתִ ּקַ ּתַ ִאּתְ ִגיֵניּה על ָעְלָמא. אּוף ָהִכי ִאּנּון ָעְבִדין ּדְ ּבְ

אָ  ּדְ נֹוי  ּבְ ָהָאָדם.  ֵני  ּבְ נּו  ּבָ ר  ֲאׁשֶ יב  ְכּתִ ַקְדָמָאה  ּדִ ָדם 
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ָהָרע.   ד  ַהּצַ ָהעֹוָלם,  ַעל  ָהַאֵחר  ַצד  ִליט  ְוִהׁשְ
ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ְלטֹונֹו  ׁשִ ֵאין  ה  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ד  ּצַ ׁשֶ מֹו  ּכְ
בּו ֵהם ִלְבנֹות   אן ָחׁשְ ם ּכָ ל, ּגַ ִעיר ּוִמְגּדָ א ּבְ ֶאּלָ
ַהזֶּה   ָהָרע  ד  ַהּצַ ֶאת  ִליט  ְלַהׁשְ ל  ּוִמְגּדָ ִעיר 

עֹוָלם.   ּבָ

ִסְטָרא  ָעְלָמא  ַעל  ָאֳחָרא  ִסְטָרא  ִליט  ְוַאׁשְ י  ַאְייּתֵ ּדְ
ַהאי  ּבְ ְלָטֵניּה  ׁשָ ָלאו  ה  ִדְקדּוׁשָ ְדִסְטָרא  ָמה  ּכְ א.  ִביׁשָ
יֵבי ִאּנּון ְלִמְבֵני   ל. אּוף ָהִכי ֲחׁשִ ִעיר ּוִמְגּדָ א ּבְ ָעְלָמא ֶאּלָ

י ַלט ַהאי ְסַטר ּבִ ל ְלִמׁשְ ָעְלָמא: ִעיר ּוִמְגּדָ א ּבְ  ׁשָ
דֹוׁש ַהזֶּה  .352 ם ַהּקָ ֵ ַויֵֶּרד ה' ִלְראֹות. ָנַחת ַהׁשּ

נּו,  [ַעל] ִלְראֹות ּבָ ׁשֶ ְנָין  ַהּבִ ל  ׁשֶ יֶהם  ַמֲעׂשֵ ֶאת 
אֹוָתם   ְלָכל  ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון  ּבִ ִרים  ְמַדּבְ ָהיּו  ְוֵהם 
יְָּרָדה  ׁשֶ יָון  ּכֵ ַמְצִליִחים.  ְוָהיּו  ְקדֹוׁשֹות  ָרגֹות  ּדְ

לּו. הַ  ַהּלָ ָרגֹות  ַהּדְ ל  ּכָ לּו  ְלּבְ ִהְתּבַ ה,  ָ ֻדׁשּ ּקְ
ֶעְליֹוִנים ָיְרדּו ְוַתְחּתֹוִנים ָעלּו, ְולֹא ָהיּו עֹוְמִדים  
ל ְלׁשֹוָנם   ְלּבֵ ְך ּבִ ָהיּו. ְוַאַחר ּכָ מֹו ׁשֶ ר ּכְ ֶדֶרְך ָיׁשָ ּבְ

רּו ְלָכל ִצְדֵדי ָהעֹוָלם.  זְּ ְבִעים ָלׁשֹון ְוִהְתּפַ ׁשִ  ּבְ

  

ִלְראֹוּת. .352 ְיָי  ֶרד  ע''א) ִוּיִ עה  ָמא   (דף  ׁשְ ַהאי  ָנַחּת 
א ְלֶמֱחִזי יׁשָ ַקּדִ ָבנּו. ְוִאּנּון ֲהוּו  (על) ּדְ ִבְנָיינא ּדְ עֹוָבֵדיהֹון ּדְ

ין ְוֲהוּו  יׁשִ ין ַקּדִ ְרּגִ ל ִאּנּון ּדַ י ּכָ ְלׁשֹון קֶֹדׁש ְלַגּבֵ ָלן ּבִ ְמַמּלְ
ְק  ּת  ַנֲחּתַ ּדְ יָון  ּכֵ ִליִחין.  ִאּנּון ַמּצְ ל  ּכָ לּו  ְלּבְ ּבַ ִאּתְ ה  ֻדׁשָ

ָקְייִמין  ֲהוּו  ְוָלא  ְסִליקּו.  ִאין  ּתָ ְוּתַ ָנֲחּתּו  ִאין  ִעּלָ ין.  ְרּגִ ּדַ
ע'  ְנהֹון ּבְ ל ִליׁשַ ְלּבֵ ר ּבִ ֲהוּו. ּוְלָבּתַ ָמה ּדְ ר ּכְ אַֹרח ֵמיׁשָ ּבְ

רּו ְלָכל ִסְטֵרי ָעְלָמא. ּדָ ּבַ ן ְוִאּתְ  ִליׁשָ
ֶאָחד .353 ַקיִָּמים    ְמֻמּנֶה  ּובֹו  ָרִקיַע,  ּבָ יֵׁש 

ל י ָהעֹוָלם,  [ד''א אֹוָתם] ּכָ ל ַמֲעׂשֵ חֹות ׁשֶ ַמְפּתְ
עֹות ְוִרְגֵעי ַהיֹּום. ְוֵהם   ָ ָכל ַהׁשּ ְוהּוא ַקיָּם ְוָזִמין ּבְ
ל ַהְמֻמּנֶה   נּוָזה ׁשֶ סֹוד ַהָחְכָמה, ַהּגְ ָהיּו יֹוְדִעים ּבְ

ְוסֹוְגִרים   פֹוְתִחים  ְוָהיּו  ּוַמְצִליִחים ַהזֶּה, 
יֶהם.   ּפִ ַמֲאַמר  ּבְ יֶהם  ַמֲעׂשֵ ּבְ

יָון ֶהם,  [ֶׁשִהְסַּתְּכלּו] ּכֵ ּלָ ֲאָמר ׁשֶ ל ַהּמַ ְלּבֵ ִהְתּבַ ׁשֶ
 ַהּכֹל ִנְמַנע ֵמֶהם. 

  

ל .353 ְרִקיָעא ּוֵביּה ָקְייִמין ּכָ א הּוא ּבִ (ד''א ל''ג  ַחד ְמַמּנָ

י   אנון) ֲעּתֵ ׁשַ ין ּבְ עֹוָבֵדי ָעְלָמא. וִאיהּו ָקְייָמא ַזּמִ ָחן ּדְ ּתְ ַמּפְ
ְנָזא   ּגִ א  ְדָחְכְמּתָ ָרָזא  ּבְ ָיְדִעין  ֲהוּו  ְוִאּנּון  ְדיֹוָמא.  ְוִרְגֵעי 
עֹוָבֵדיהֹון  ּבְ ְלֵחי  ּוַמּצְ ְוָסְגֵרי  ֵחי  ּתְ ּפָ ְוֲהוּו  א.  ְמַמּנָ ַהאי  ּדְ

יָון  ּכֵ ְדּפּוְמהֹון.  ֵמיְמָרא  ֵמיְמָרא  (דאסתכלא) ּבְ ל  ְלּבָ ּבַ ִאּתְ ּדְ
ְייהּו. ְמָנע ִמּנַ א ִאּתְ  ִדְלהֹון, ּכֹּלָ

ְקָעה. ַצד   .354 אֹוָתּה ּבִ ן ָמְצאּו ּבְ ּוָמקֹום ְמֻתּקָ
ן   ְמֻתּקָ ָמקֹום  ִבְקָעה,  ְמְצאּו  ַויִּ ָדִדים.  ַהּצְ

ְלַחזֵּק  [אֹותֹו] ְלֶזה ֵהם  ָרצּו  ׁשֶ ָהָרע,  ד  ַהּצַ
ֶקף ד ָהָיה ָתלּוי  [ֶׁשּלֹו] ְוִנְמְנעּו. ּתֹ ל אֹותֹו ַהּצַ ׁשֶ

ם   ָ ִמׁשּ ְטָלה  ּנָ ׁשֶ ַעד  ְקָעה,  ּבִ אֹוָתּה  ּבְ ַרע  ְלִהּפָ
ל  ּוִמְגּדָ ִעיר  נּו  ּבָ ֵהם  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוַמֲחנֹות,  ְצָבאֹות 

נוּ  ָיֶדיָה. ְוֶנהֶ  [ַהֹּכל] ְוִנּתְ ם ּבְ ם.ֻכּלָ  ְרגּו ׁשָ

  

ִסְטָרא  .354 ְקָעה.  ּבִ ַההּוא  ּבְ חּו  ּכָ ַאׁשְ ן  ּקָ ְמּתֻ ר  ַוֲאּתַ
ְלַהאי ן  ּקָ ְמּתֻ ר  ֲאּתַ ְקָעה.  ּבִ אּו  ְמּצְ ַוּיִ ִסְטִרין:  ל''ג  ּדְ (ד''א 

ְמָנעּו.  ההוא) ְוִאּתְ א  ָקּפָ ְלַאּתְ ִאּנּון  ָבעּו  ּדְ א  יׁשָ ּבִ ִסְטָרא 
א ִסְטָר  (דיליה) ּתּוְקּפָ ַההּוא  ָרָעא  ּדְ ּפְ ְלִאּתְ ְלָיא  ּתַ ֲהָוה  א 

ַגְווָנא  יְרָיין ּכְ ן ֵחיִלין ּוַמׁשִ ּמָ ָנְטָלא ּתַ ְקָעה ַעד ּדְ ַהִהיא ּבִ ּבְ
ְיִהיבוּ  ְוִאּתְ ָלא  ּוִמְגּדְ א  ַקְרּתָ ָבנּו  ּדְ ִאּנּון  ְלהּו   (כלא) ּדְ ּכֻ

ן. ּמָ ַקָטלּו ּתַ יָדָהא. ְוִאּתְ  ּבִ
קֵ  .355 ּלֹא ָרצּו ָלֵצאת ּבְ ''ץ ַהיִָּמי''ן.  אֹוָתם ׁשֶ

ָמקֹום   אֹותֹו  ּבְ ַהיִָּמי''ם,  ֵק''ץ  ּבְ ְוָנְפלּו  ִנְבֲהלּו 
ֶזה   ְוַעל  ַהזֹּו.  ְקָעה  ּבִ ּבַ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ַהּכַֹח  ֱחַלׁש  ּנֶ ׁשֶ

תּוב  ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות.  (יחזקאל לו) ּכָ
  

ִהי .355 ּבְ ִאּתְ ִמי''ן.  ַהּיָ ֵק''ץ  ּבְ ק  ְלֵמיּפַ עּו  ּבָ ּדלא  לּו ִאּנּון 
א   ְקּפָ ּתֻ ׁש  ַחּלַ ִאּתְ ּדְ ר  ֲאּתַ ַההּוא  ּבְ ִמי''ם.  ַהּיָ ֵקץ  ּבְ לּו  ְוָנּפְ

יב, ּתִ ּכְ א  ּדָ ועל  ְקָעה.  ּבִ ַהאי  ּבְ א  ַקְדִמיּתָ (יחזקאל   ּבְ

מֹוּת. לו)  ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעּצָ
ֵהִקים  .356 ׁשֶ ֶלם  ַהּצֶ אֹותֹו  ּבְ ָקה  ְוִהְתַחזְּ

ֶקף ַהּתֹ ר  ּבַ ְוִנׁשְ ר.  אֹוָתם    ְנבּוַכְדֶנּצַ ּבְ ְך  ּכָ ַאַחר 
ִראׁשֹוִנים   אֹוָתם  ׁשֶ ֶצֶלם.  ּוְבאֹותֹו  ֲעָצמֹות 
ר. ּבַ מּו ְוָקמּו ַעל ַרְגֵליֶהם, ְואֹותֹו ֶצֶלם ִנׁשְ  ִהְתַקיְּ

  
ר.  .356 ְנבּוַכְדֶנּצַ ְדָאִקים  ּצּוְלָמא  ַההּוא  ּבְ ּת  ְקּפַ ּתַ ְוִאּתְ

ְרִמ  ּגַ ִאּנּון  ּבְ ר  ְלָבּתַ א  ּתּוְקּפָ ר  ּבַ ּצּוְלָמא.  ְוִאּתְ ּוְבַההּוא  ין 
ִאּנּון ַקְדָמֵאי ָקְיימּו וָקמּו ַעל ַרְגֵליהֹון. ְוַההּוא ּצּוְלָמא  ּדְ

ר. ּבָ  ִאּתְ
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ֱאלֹוּהַ   .357 ֵאין  ׁשֶ ָהעֹוָלם  י  ַעּמֵ ל  ּכָ ָיְדעּו  ְוָאז 
ְועֹוד,  ְלַבּדֹו.  ּבִ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְלֲעֵדי  ִמּבַ

ְיֵד  ַעל  מֹו  ׁשְ ׁש  ִהְתַקּדֵ ֵאל ׁשֶ ִמיׁשָ ֲחַנְנָיה  י 
ֶזה  ְוַעל  ֶאָחד.  יֹום  ּבְ ְוַהּכֹל  ַוֲעַזְרָיה, 

תּוב ַיֲעקֹב   (ישעיה כט) ּכָ ְקדֹוׁש  ֶאת  יׁשּו  ְוִהְקּדִ
 ְוגֹו'. ע''כ סתרי תורה.

  

ר  .357 ּבַ ֱאלֹוּהַ  ֵליּת  ּדְ ָעְלָמא  ּדְ ין  ַעּמִ ל  ּכָ ָיְדעּו  ּוְכֵדין 
ְלחֹודֹוי.   ִריָך הּוא ּבִ א ּבְ ֵמיּה ַעל קּוְדׁשָ ׁש ׁשְ ַקּדַ ִאּתְ וּתּו ּדְ

א   ַחד יֹוָמא. ְוַעל ּדָ א ּבְ ֵאל ַוֲעַזְרָיה ְוכּלָ ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ְיָדא ּדְ
יב, ּתִ יׁשּו ֶאּת ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב וגו', (ישעיה כט) ּכְ (עד כאן   ְוִהְקּדִ

 סתרי תורה) 
ל.  .358 ְגּדָ ַויֵֶּרד ה' ִלְראֹות ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ַהּמִ

ִכיָנה  ְ ַהׁשּ יְָּרָדה  ׁשֶ ָעִמים  ּפְ ר  ֵמֶעׂשֶ ַאַחת  זֹו 
יֹוֵדַע  ָהָיה  ְולֹא  ִלְראֹות,  הּוא  ַמה  ְוִכי  ָלָאֶרץ. 
מֹו   ין, ּכְ ּדִ יַח ּבַ ּגִ א ִלְראֹות ְלַהׁשְ ִמּקֶֹדם ָלֶזה? ֶאּלָ

ּנֱֶאַמר  ּפֹט.יֵֶרא ה' ֲעלֵ  (שמות ה) ׁשֶ  יֶכם ְוִיׁשְ
  

א הּוא  .358 ּדָ ל  ְגּדָ ַהּמִ ְוֶאת  ָהִעיר  ֶאת  ִלְראֹות  ְיָי  ֶרד  ַוּיֵ
א ְלַאְרָעא. ְוִכי ַמה   ִכיְנּתָ ָנֲחָתא ׁשְ ר ִזְמִנין ּדְ ַחד ֵמִאּנּון ֶעׂשֶ
א ִלְראֹות  ָנא. ֶאּלָ ְדַמת ּדְ הּוא ִלְראֹות ְוָלא ֲהָוה ָיַדע ִמּקַ

כְּ  ִדיָנא  ּבְ ָחא  ּגָ ָאֵמר,ְלַאׁשְ ְדַאּתְ  ה) ָמא  ְיָי  (שמות  ֵיֶרא 
ּפֹט.  ֲעֵליֶכם ְוִיׁשְ

ל   .359 ְגּדָ ַהּמִ ְוֶאת  ָהִעיר  יֵׁש    -ֶאת  אן  ּכָ
ֵני   ּבְ ֲהֵרי לֹא ָכתּוב ִלְראֹות ֶאת  ׁשֶ ל,  ּכֵ ְלִהְסּתַ
ל.   ְגּדָ א ִלְראֹות ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ַהּמִ ָהָאָדם, ֶאּלָ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ יַח  ּגִ ׁשְ ּמַ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ א  ֶאּלָ ה?  ָלּמָ

ּדַ  ּבַ יַח  ּגִ ַמׁשְ ַהְתָחָלה  ּבַ ִדין,  ּבְ ה הּוא  ְרּגָ
ה.  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ה  ְרּגָ ּדַ ּבַ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ
ְחּתֹוִנים.  ּתַ ּבַ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֶעְליֹוִנים,  ּבָ ַהְתָחָלה  ּבַ
ל   ָחה ׁשֶ ּגָ יַע ְלַמְעָלה, ַהַהׁשְ ָבר ֶזה ַמּגִ ּדָ ּום ׁשֶ ּוִמׁשּ
ִלְראֹות  תּוב  ּכָ ׁשֶ ַהְתָחָלה,  ּבַ ּבֹו  ָהְיָתה  ַמְעָלה 

ל. ֶאת ָהִעיר  ְגּדָ  ְוֶאת ַהּמִ

  

ָלא.   .359 ּכָ ְלִאְסּתַ ִאית  ָהָכא  ל.  ְגּדָ ַהּמִ ְוֶאת  ָהִעיר  ֶאת 
א ִלְראֹות  ֵני ָהָאָדם. ֶאּלָ ִתיב ִלְראֹות ֶאת ּבְ ָהא ָלא ּכְ ּדְ
ח  ּגַ ַאׁשְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א ּבְ אי. ֶאּלָ ל. ַאּמַ ְגּדָ ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ַהּמִ

בְּ  ִדיָנא,  ּבְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  א קּוְדׁשָ ַדְרּגָ ּבְ ח  ּגַ ַיׁשְ ַקְדִמיָתא 
ֵאי  ִעּלָ ַקְדִמיָתא ּבְ א. ּבְ א ִדְלַתּתָ ַדְרּגָ ִדְלֵעיָלא, ּוְלָבַתר ּבְ
ְלֵעיָלא,  ָמָטא  ה  ִמּלָ ַהאי  ּדְ ּוְבִגין  ֵאי.  ַתּתָ ּבְ ּוְלָבַתר 
ְכִתיב   ּדִ ַקְדִמיָתא  ּבְ יּה  ּבֵ ֲהָוה  ִדְלֵעיָלא  חּוָתא  ּגָ ַאׁשְ

ל.ִלְראֹות ֶאת ָהִעיר ְואֶ  ְגּדָ  ת ַהּמִ

ֵני   .360 ּבְ זֶּה  ַמה  ָהָאָדם.  ֵני  ּבְ נּו  ּבָ ר  ֲאׁשֶ
ִרּבֹונֹו   ּבְ ַרד  ּמָ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֵני  ּבְ ָהָאָדם? 

ֵני ָהָאָדם   נּו ּבְ ר ּבָ ְנָין    -ְוָגַרם ָמֶות ָלעֹוָלם. ֲאׁשֶ ּבִ
אי ָאְמרוּ   ְוָרצּו ִלְבנֹות ְלַמְעָלה.  [ָּגְרמּו] ַוּדַ

  
ר   .360 נֹוי ְדָאָדם  ֲאׁשֶ ֵני ָהָאָדם ּבְ ֵני ָהָאָדם. ַמאי ּבְ נּו ּבְ ּבָ

נּו  ר ּבָ ָמֵריּה ְוָגַרם מֹוָתא ְלָעְלָמא. ֲאׁשֶ ָמַרד ּבְ ַקְדָמָאה ּדְ
ָאְמרוּ  אי  ַוּדַ ְנָייָנא  ּבִ ָהָאָדם  ֵני  ְלִמְבִני  (גרמו) ּבְ ּוָבעּו 

 ְלֵעיָלא.
ַתח .361 ּפָ ְמעֹון  ׁשִ י  (יחזקאל  ,[ְוָאַמר] ַרּבִ

ִניִמית  מו) ַער ֶהָחֵצר ַהּפְ ּכֹה ָאַמר ה' ֱאלִֹהים ׁשַ
ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ׁשֵ ָסגּור  ִיְהיֶה  ָקִדים  ַהּפֶֹנה 
ֵתַח.   ִיּפָ ַהחֶֹדׁש  ּוְביֹום  ֵתַח  ִיּפָ ת  ּבָ ַ ַהׁשּ ּוְביֹום 
מֹו   ּכְ סֹוד  ְוהּוא  ּבֹו,  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ יֵׁש  ֶזה  ָפסּוק  ּבְ

ָסגּור  ִיְהיֶה  ּנֱֶאַמר.  ה,   ׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ׁשֵ
ה? [ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ִיָּפֵתַח ּוְביֹום ַהֹחֶדׁש ִיָּפֵתַח  ָלּמָ

ְוגֹו', ָלָּמה ִיְהֶיה ָסגּור ָּכל אֹוָתם ָיִמים ֶׁשל ֵׁשֶׁשת ְיֵמי 
 .ַהַּמֲעֶׂשה?]

  

ַתח .361 ּפָ ְמעֹון  ׁשִ י  מו) (ואמר) ַרּבִ ְיָי   (יחזקאל  ָאַמר  ּכֹה 
ִניִמית ַהּפֹוֶנה ָקִדים ִיְהֶיה ָסגּור  ַער ֶהָחֵצר ַהּפְ ֱאלִֹהים ׁשַ
ּוְביֹום ַהחֶֹדׁש   ֵתַח  ִיּפָ ת  ּבָ ַ ַהׁשּ ּוְביֹום  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ׁשֵ
ָמה   יּה. ְוִאיהּו ָרָזא ּכְ ָלא ּבֵ ּכָ ֵתַח. ַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ִיּפָ

ָסגוּ  ִיְהֶיה  ָמר.  אי ְדִאּתְ ַאּמַ ה.  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ׁשֵ (וביום   ר 
יומין   אנון  כל  סגור  יהיה  אמאי  וגו'.  יפתח  החדש  וביום  יפתח  השבת 

 . דששת ימי המעשה)

ִיְהיֶה   .362 ֶזה  ַער  ַ ׁשּ ׁשֶ ַהחֹל  ְיֵמי  ֵאּלּו  א  ֶאּלָ
ׁש ַהחֹל ִעם ַהּקֶֹדׁש. ּוְביֹום  ּמֵ ּתַ ּלֹא ְלִהׁשְ ָסגּור ׁשֶ

ֵת  ִיּפָ ת  ּבָ ַ ָאז  ַהׁשּ ֲהֵרי  ׁשֶ ֵתַח,  ִיּפָ ַהחֶֹדׁש  ּוְביֹום  ַח 
ּמּושׁ  קֶֹדׁש   [ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא] ׁשִ ל  ׁשֶ

  
ָלא   .362 ַתְרָעא ָדא ִיְהֶיה ָסגּור ּדְ א ִאֵלין ְיֵמי חֹול. ּדְ ֶאּלָ

א חוֹ  ׁשָ ּמָ ּתַ ֵתַח ּוְביֹום ְלִאׁשְ ת ִיּפָ ּבָ ַ א. ּוְביֹום ַהׁשּ קּוְדׁשָ ל ּבְ
א ּמּוׁשָ ׁשִ ֵדין  ּכְ ָהא  ּדְ ֵתַח.  ִיּפָ בריך   ַהחֶֹדׁש  (דקודשא 
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ִעם  ר  ְלִהְתַחּבֵ ָבָנה  ַהּלְ ְמִאיָרה  ְוָאז  קֶֹדׁש,  ּבְ
ֶמׁש.  ֶ  ַהׁשּ

ִסיֲהָרא  הוא) ִאְתְנִהיר  ּוְכֵדין  א.  קּוְדׁשָ ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ
א.  ְמׁשָ ׁשִ ָרא ּבְ  ְלִאְתַחּבְ

אֹוָת  .363 ּבְ ח  ִנְפּתָ ֶזה לֹא  ַער  ׁשַ ְרֵאה,  ם ּבֹא 
ְיֵמי   אֹוָתם  ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַהחֹל,  ְיֵמי  ת  ׁשֶ ׁשֵ
ל   ּכָ ְוׁשֹוְלִטים  ִנזֹּון,  ְחּתֹון  ַהּתַ ָהעֹוָלם  ַהחֹל 
ר  ת ְיֵמי ַהחֹל ַעל ָהעֹוָלם חּוץ ֵמֲאׁשֶ ׁשֶ אֹוָתם ׁשֵ

ָרֵאל. ֶאֶרץ ִיׂשְ  ּבְ
  

א יוֹ  .363 ּתָ ִאּנּון ׁשִ ח ּבְ ּתַ ְרָעא ָדא ָלא ִאְתּפַ א ֲחֵזי, ּתַ ֵמי  ּתָ
ָזן  ָאה ִאּתְ ּתָ חֹול ָעְלָמא ּתַ ִאּנּון יֹוֵמי ּדְ ָהא ּבְ ִגין ּדְ חֹול. ּבְ ּדְ
ַאְרָעא   ר ּבְ חֹול ַעל ָעְלָמא ּבַ ית יֹוִמין ּדְ ל ִאּנּון ׁשִ ְלִטין ּכָ ְוׁשָ

ָרֵאל.   ְדִיׂשְ
ָאֶרץ  .364 ֹוְלִטים, לֹא ׁשֹוְלִטים ּבָ ׁשּ ְואֹוָתם ׁשֶ

 ַ ַהׁשּ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ה,  דֹוׁשָ ֲאָבל ַהּקְ ָסגּור.  ַהזֶּה  ַער 
ם עֹוְבִרים ְולֹא   ּלָ ת ּוְביֹום ַהחֶֹדׁש, ּכֻ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ּבְ
ָפתּוַח,   הּוא  ַהזֶּה  ַער  ַ ַהׁשּ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ׁשֹוְלִטים, 
ן   ִנּתָ ְולֹא  ם,  ָ ִמׁשּ ְוִנזֹּון  ֶחְדָוה  ּבְ הּוא  ְוָהעֹוָלם 

 ָהעֹוָלם ְלָרׁשּות ַאֶחֶרת. 

  

ִגין   .364 ּבְ א  יׁשָ ַקּדִ ַאְרָעא  ּבְ ְלֵטי  ׁשָ ָלא  ְלֵטי  ׁשָ ּדְ ְוִאּנּון 
ּוְביֹום  ת  ּבָ ַ ַהׁשּ יֹום  ּבְ ֲאָבל  ָסגּור.  ִאיהּו  ה  ַהּזֶ ַער  ַ ַהׁשּ ּדְ
ה  ַער ַהּזֶ ַ ַהׁשּ ִגין ּדְ ְלִטין ּבְ ָרן ְוָלא ׁשָ ְלהּו ִמְתַעּבְ ַהחֶֹדׁש ּכֻ

ְואִ  ֶחְדָוה  ּבְ ִאיהּו  ְוָעְלָמא  תּוַח  ּפָ ְוָלא ִאיהּו  ן  ּמָ ִמּתַ ָזן  ּתְ
 ִאְתְייִהיב ָעְלָמא ִלְרׁשּו ָאֳחָרא.

ה ָיִמים ֵהם  .365 ָ ׁשּ ל אֹוָתם ׁשִ ּכָ ְוִאם ּתֹאַמר ׁשֶ
ם   ְלַבּדָ ָקִדים,   -ׁשֹוְלִטים  ַהּפֹוֶנה  ִתְרֶאה,  ּבֹא 

ִמיד   ּתָ ל  ּכֵ ִמְסּתַ לֹט, הּוא  ָיקּומּו ִלׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ַעד 
ח ִנְפּתָ לֹא  ֲאָבל  עֹוָלם.  ִמן   ּבָ ָהעֹוָלם  ָלזּון 

ְוָכל   ַהחֶֹדׁש.  ְויֹום  ת  ּבָ ַ ַהׁשּ ְליֹום  ָרט  ּפְ ַהּקֶֹדׁש 
ְוִנזֹּוִנים  ת  ּבָ ַ ַהׁשּ יֹום  ּבְ ִקים  ִנְדּבָ ם  ּלָ ּכֻ ַהיִָּמים 

ֲהֵרי ׁשֶ ם.  ָ ָעִרים   [ָאז] ִמׁשּ ְ ַהׁשּ ל  ּכָ ת  ּבָ ַ ַהׁשּ יֹום  ּבְ
ַלּכֹל   ִנְמֵצאת  ּוְמנּוָחה  תּוִחים,   ָלֶעְליֹוִנים  -ּפְ

ְחּתֹוִנים. ּבֹא ְרֵאה, ַויֵֶּרד ה' ִלְראֹות, ָיַרד   ְוַלּתַ
ְלחֹל ַמה  [ְוָצִעיף ָּפרּוׂש] ִמּקֶֹדׁש  ּבְ יַח  ּגִ ְלַהׁשְ

ְלִיְרָאה  ָהעֹוָלם  ַעל  ְלעֹוֵרר  ִקיּּום  מּו  ְוִקיְּ נּו  ּבָ ֶ ׁשּ
 אֹוָתם.

  

ְלִטין  .365 ׁשָ ִאּנּון  יֹוִמין  ית  ׁשִ ִאּנּון  ָכל  ּדְ ֵתיָמא  ְוִאי 
ְיקּומּון בִּ  ָלא  ַעד  ָקִדים.  ַהּפֹוֶנה  ֲחֵזי,  א  ּתָ ְלחֹוַדְייהּו. 

ָלא   ֲאָבל  ָעְלָמא.  ּבְ ִדיר  ּתָ ל  ּכַ ִאְסּתַ ִאיהּו  ְלָטָאה  ְלׁשַ
א   ּתָ ּבַ יֹוָמא ְדׁשַ ר ּבְ א ּבַ ח ְלִאְתְזָנא ָעְלָמא ִמּקּוְדׁשָ ּתַ ִאְתּפַ

ִאְתּדַ  ְלהּו  ּכֻ יֹוִמין  ְוֻכְלהּו  א.  ְדָחְדׁשָ יֹוָמא ּוְביֹוָמא  ּבְ ָקן  ּבְ
ָהא ּדְ ן.  ּמָ ִמּתַ ְוִאְתְזנּו  א  ּתָ ּבַ כדין) ְדׁשַ ל''ג  יֹוָמא  (ד''א  ּבְ

א   ְלכֹּלָ ַכח  ּתְ ִאׁשְ ְוַנְייָחא  ִתיָחן  ּפְ ְרִעין  ּתַ ְלהּו  ּכֻ א  ּתָ ּבַ ׁשַ ּדְ
א   ֶרד ְיָי ִלְראֹות. ָנַחת ִמּקּוְדׁשָ א ֲחֵזי, ַוּיֵ ֵאי. ּתָ ֵאי ְוַתּתָ ְלִעּלָ

ִקּיּוָמא   ישא)(ורדיד פר ְלחֹול ְוָקְיימּו  נּו  ּבָ ּדְ ה  ּמֶ ּבַ ָחא  ּגָ ְלַאׁשְ
 ְלַאְתָעָרא ַעל ָעְלָמא ְלָדֲחָלא לֹון.

ְמעֹון.  .366 י ׁשִ ב ִלְפֵני ַרּבִ י ִיְצָחק ָהָיה יֹוׁשֵ ַרּבִ
טּות זֹו ִלְמֹרד   ָעׂשּו ׁשְ ה ׁשֶ ָאַמר לֹו, ָמה ָראּו ֵאּלֶ

דֹושׁ  ּקָ רּוךְ - ּבַ ַאַחת  -ּבָ ֵעָצה  ּבְ ם  ְוֻכּלָ הּוא 
תּוב  ּכָ ֵאר, ׁשֶ מּו ָבֶזה? ָאַמר לֹו, ֲהֵרי ִנְתּבָ ִהְתַקיְּ

ֻהסְּ  ֶדם.  ִמּקֶ ָנְסָעם  ּבְ ה. ַוְיִהי  ְלַמּטָ ִמְלַמְעָלה  עּו 
ֶבל. ָאְמרּו, ֲהֵרי   ָרֵאל ְוָיְרדּו ְלּבָ ָנְסעּו ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ

ֵבק.  אן ָמקֹום ְלִהּדָ  ּכָ

  

ָאַמר  .366 ְמעֹון.  ׁשִ י  ַרּבִ ּדְ יּה  ַקּמֵ ָיִתיב  ֲהָוה  ִיְצָחק  י  ַרּבִ
יּה   ּבֵ ְלָמְרָדא  ָדא  טּוָתא  ׁשְ ֲעָבדּו  ּדְ ין  ִאּלֵ ָחמּו  ֵליּה ָמה 

קוּ  ִאְתָקְיימּו  ּבְ ָחָדא  ֵעיָטא  ּבְ ְוֻכְלהּו  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְדׁשָ
ֶדם   ָנְסָעם ִמּקֶ ְכִתיב ַוְיִהי ּבְ ָמר ּדִ ָדא. ָאַמר ֵליּה ָהא ִאּתְ ּבְ
ָרֵאל  ְדִיׂשְ ֵמַאְרָעא  ִאְתְנִטילּו  א.  ְלַתּתָ ֵמֵעיָלא  ִאְתְנִטילּו 

ק.   ְוָנֲחתּו ְלָבָבל. ָאְמרּו ָהא ָהָכא ֲאַתר ְלִמְדּבַ
יּּוַע  .367 ַהּסִ ק  ּבֵ ְוִיְתּדַ ְוגֹו',  ם  ׁשֵ נּו  ּלָ ה  ְוַנֲעׂשֶ

א  ּבָ ין  ַהּדִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַהזֶּה.  קֹום  ּמָ ּבַ ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ
אן   ֶנְגּדֹו, ּוִמּכָ עֹוָלם, ֲהֵרי ָמקֹום ֶזה ּכְ רֹות ּבָ ִלׁשְ
ּדַֹחק   יֵׁש  ְלַמְעָלה  ֲהֵרי  ׁשֶ ְוִיזֹּון.  ָהעֹוָלם  יֵָהֶנה 

א ָאנּו ְלָהִזין אֶ  ּנּו. ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ת ָהעֹוָלם ִמּמֶ
ּלֹא  ׁשֶ ְקָרב  ּבֹו  ְוַנֲעֹרְך  ָלָרִקיַע  ַנֲעֶלה 

ִמּקֶֹדם. [ּבֹו] יֵֵרד עֹוָלם ּכְ  ַמּבּול ּבָ

  

ֲאַתר  .367 א ּבְ ק ִסּיּוָעא ִדְלַתּתָ ּבַ ם ְוגו' ְוִיְתּדַ ה ָלנּו ׁשֵ ְוַנֲעׂשֶ
יָנא ָאֵתי ְלאַ  ַכד ּדִ ִגין ּדְ א. ּבְ ָעְלָמא, ָהא ֲאַתר ּדָ ָרָאה ּבְ ׁשְ

ָהא ְלֵעיָלא  ָזן. ּדְ י ָעְלָמא ְוִיּתְ א ְלֳקְבֵליּה. ּוֵמָהָכא ִאְתַהּנֵ ּדָ
א ֲאַנן  יּה. ְוָלא עֹוד ֶאּלָ ִחיקּו ִאיהּו ְלִאְתְזָנא ָעְלָמא ִמּנֵ ּדְ

ָלא ֵיחֹות יּה ְקָרָבא ּדְ ח ּבֵ ק ִלְרִקיָעא ְוַנּגַ טֹוָפָנא  (ביה) ִנּסַ
ָעלְ  ִדְבַקְדִמיָתא: ּבְ  ָמא ּכְ
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ַאַחת   .368 ָפה  ְוׂשָ ֶאָחד  ַעם  ֵהן  ה'  ַויֹּאֶמר 
ם   ּלָ ּכֻ ׁשֶ ִיחּוד,  ּבְ ֶאָחד,  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ם.  ְלֻכּלָ
ל   ָרגֹות ּכָ רּו ַהּדְ זְּ יֶהם, ִיְתּפַ ַמֲעׂשֵ ַיֲעׂשּו ְוַיְצִליחּו ּבְ

ל ּכָ רּו  זְּ ִיְתּפַ ֶזה  ּוִבְגַלל  ּלֹו,  ׁשֶ ד  ַלּצַ ה    ֶאָחד  ֵאּלֶ
ם.  ָ תּוב? ַויֶָּפץ ה' ֹאָתם ִמׁשּ ה. ַמה ּכָ ַמּטָ ּלְ  ׁשֶ

  

ִגין   .368 ּבְ ם.  ְלֻכּלָ ַאַחת  ָפה  ְוׂשָ ֶאָחד  ַעם  ֵהן  ְיָי  ַוּיֹאֶמר 
ְוִיְצְלחּון  ַיַעְבדּון  ֻכְלהֹון  ּדְ ִייחּוָדא  ּבְ ֲחָדא,  ּכְ ֻכְלהּו  ּדְ

ל ַחד לְ  ין ּכָ ְרּגִ רּון ּדַ ּדְ עֹוָבַדְייהּו. ִיְתּבַ ְך ּבְ ִסְטֵריּה. ּוְבִגין ּכָ
אֹוָתם  ְיָי  ֶפץ  ַוּיָ ִתיב  ּכְ ַמה  א.  ִדְלַתּתָ י  ַהּנֵ ל  ּכָ רּון  ּדְ ִיְתּבַ

ם. ָ  ִמׁשּ
ָלה  .369 ְלּבְ ִהְתּבַ ה  ָלּמָ ּתֹאַמר,  ְוִאם 

? [ִּפֵּזר ּוִבְלֵּבל אֹוָתם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא] ְלׁשֹוָנם
בִּ  ִרים  ְמַדּבְ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ א  ַהּקֶֹדׁש, ֶאּלָ ְלׁשֹון 

ּום  ִמׁשּ ִסיּּוַע.  ָלֶהם  ָתה  ָעׂשְ ָלׁשֹון  אֹוָתּה 
לּוִיים  לּו ּתְ ָבִרים ַהּלָ ה ּדְ ה ּוְבִדּבּור ַהּפֶ ַמֲעׂשֶ ּבְ ׁשֶ
ים ִסיּּוַע ְלאֹותֹו  ב, ּוָבֶזה עֹוׂשִ ַנת ַהּלֵ ּוָ ּכַ יג  ִ ְלַהׂשּ

ָרצּו ְלָהִקים.   ָמקֹום ׁשֶ

  

ְנהֹון  .369 ִליׁשַ ֵתיָמא  ל  ְוִאי  ְלּבֵ ִאְתּבַ אי  ובלבל   ַאּמַ (אתבדר 

ְלׁשֹון לון קודשא בריך הוא) ּבִ ִלין  ְמַמּלְ ֻכְלהֹון  ּדְ ִגין  ּבְ א  ֶאּלָ  .
ִגין  ּבְ ִסּיּוָעא.  לֹון  ָעִביד  ָקא  ָנא  ִליׁשְ ַההּוא  ַהּקֶֹדׁש. 
ין  ִאּלֵ ין  ִמּלִ ְלָיין  ּתַ ְדפּוָמא  ּוְבִמּלּוָלא  ְבעֹוָבָדא  ּדִ

ָנה   ּוָ ּכַ ָקא  ְלַההּוא ְלַאְדּבְ ִסּיּוָעא  ָעְבֵדי  ּוְבָדא  א.  ְדִלּבָ
ָבֵעי ְלַאָקָמא.   ֲאַתר ּדְ

ּלֹא ָיְכלּו  .370 ׁשֶ ְלׁשֹוָנם  ָלה  ְלּבְ ְוַעל ֶזה ִהְתּבַ
ָפה   ִהְתַחּלְ יָון ׁשֶ ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש. ּכֵ ְלַחזֵּק ְרצֹוָנם ּבִ
ָבא   ַהּצָ ּום ׁשֶ ה, ִמׁשּ ֲעׂשֶ ּמַ ְלׁשֹוָנם, לֹא ִהְצִליחּו ּבַ

יִרים   ל ַמְעָלה לֹא יֹוְדִעים ְולֹא ַמּכִ ַרק ֶאת    -ׁשֶ
ּוְכשֶׁ  ַהּקֶֹדׁש.  ֶנֱחַלׁש  ְלׁשֹון  ְלׁשֹוָנם,  ָלה  ְלּבְ ִהְתּבַ

ם.  ְקּפָ ר ּתָ ּבַ  ּכָֹחם ְוִנׁשְ
  

ָיִכילּו   .370 ָלא  ּדְ ְנהֹון  ִליׁשַ ל  ְלּבָ ִאְתּבַ א  ּדָ ְוַעל 
ף   ִאְתַחּלַ ּדְ יָון  ּכֵ ַהּקֶֹדׁש.  ְלׁשֹון  ּבִ ְרעּוְתהֹון  ָפא  ּקָ ְלִאְתּתַ

עֹוָבָדא ּבְ ַאְצָלחּו  ָלא  ְנהֹון  ֵחיָלא  (כט א בס''ת) ִליׁשַ ּדְ ִגין  ּבְ
ְלׁשוֹ  ר ּבִ מֹוְדֵעי ּבַ ּתְ ְלֵעיָלא ָלא ָיְדֵעי ְוָלא ִאׁשְ ן ַהּקֶֹדׁש.  ּדִ

ר  ׁש ֵחיֵליהֹון ְוִאְתּבַ ָנא ִדְלהֹון ִאְתַחּלַ ל ִליׁשְ ְלּבָ ְוַכד ִאְתּבַ
 ּתּוְקָפא ִדְלהֹון. 

ּבּור  .371 ּדִ ֲהֵרי  ׁשֶ ְרֵאה,  אֹוְמִרים  [ֶזה] ּבֹא  ׁשֶ
ִצְבאֹות  ל  ּכָ ַהּקֶֹדׁש,  ְלׁשֹון  ּבִ ְחּתֹוִנים  ַהּתַ

ַמִים יֹוְדִעים ּבֹו ּוַמֲחִזיִקים בּ  ָ ֹו, ְוָלׁשֹון ַאֶחֶרת ַהׁשּ
יָון  ּכֵ ֶזה,  ְוַעל  ּה.  ּבָ יִרים  ַמּכִ ְולֹא  יֹוְדִעים  ֵאיָנם 

ה, ִמיָּד   ל ֵאּלֶ ָלה ְלׁשֹוָנם ׁשֶ ְלּבְ ִהְתּבַ לּו   -ׁשֶ ַויְַּחּדְ
ָיְכלּו  ְולֹא  ּכָֹחם  ר  ּבַ ִנׁשְ ֲהֵרי  ׁשֶ ָהִעיר,  ִלְבֹנת 

ֶהם.  ּלָ ָרצֹון ׁשֶ ָבר ּבָ  ַלֲעׂשֹות ּדָ

  

חֲ  .371 א  הּתָ ִמּלָ ָהא  ּדְ ְלׁשֹון  (דא) ֵזי,  ּבִ ֵאי  ּתָ ּתַ ָאְמֵרי  ּדְ
יּה.   ּבֵ ְקֵפי  ְוִאְתּתַ יּה  ּבֵ ָיְדֵעי  ַמָיא  ׁשְ ֵחיֵלי  ְלהּו  ּכֻ ַהּקֶֹדׁש, 
א   יּה. ְוַעל ּדָ מֹוְדֵעי ּבֵ ּתְ ן ָאֳחָרא ָלא ָיְדִעין ְוָלא ִאׁשְ ְוִליׁשַ

ָנא ִדְלהֹון,   ל ִליׁשָ ְלּבָ ִאְתּבַ יָון ּדְ ין ּכֵ לּו ִלְבנֹות  ִאּלֵ ְחּדְ ד ַוּיַ ִמּיָ
י   ִמּדֵ ד  ְלֶמְעּבַ ָיִכילּו  ְוָלא  ֵחיַלְייהּו  ר  ִאְתּבַ ָהא  ּדְ ָהִעיר. 

ְרעּוָתא ִדְלהֹון.  ּבִ
מוֹ  (דניאל ב) .372 ְהיֶה ׁשְ יִּ [ֶׁשל  [ֵׁשם ָהֱאלֹוּה] ׁשֶ

ָהעֹוָלם,  ַהָּקָּב''ה] ְוַעד  ֵמָהעֹוָלם  ְמֹבָרְך 
שֶׁ  בּוָרה  ְוַהּגְ ַהָחְכָמה  ֲהֵרי  ׁשֶ ׁשֶ ִהיא.  ּלֹו 

ּום רּוְך הּוא סֹודֹות  [ֶזה] ִמׁשּ דֹוׁש ּבָ הֹוִריד ַהּקָ ׁשֶ
ֵני ָאָדם ְוָרצּו   ַהָחְכָמה ָלעֹוָלם, ִהְתַקְלְקלּו ָבּה ּבְ

רֹות ּבֹו.   ְלִהְתּגָ

  

ב) .372 ֵמיהּ  (דניאל  ׁשְ אלהא) ֶלֱהֵוי  בריך   (די  (דקודשא 

א, ִדי ָחְכְמָתא ּוְגבּוָרָתא ְמָבַרְך ִמן ָעְלָמא ְוַעד ָעְלמָ  הוא)
ִגין ָהא ּבְ ִריְך הּוא  (דא) ִדי ֵלּהִהיא. ּדְ א ּבְ ַאְנִחית קּוְדׁשָ ּדְ

א ּוָבעּו  ֵני ָנׁשָ יּה ּבְ ְלָקלּו ּבֵ ָחְכְמָתא ְלָעְלָמא, ִאְתּקַ ָרֵזי ּדְ
יּה. ָרא ּבֵ  ְלִאְתּגָ

ָהִראׁשֹון.  .373 ְלָאָדם  ֶעְליֹוָנה  ָחְכָמה  ָנַתן 
ָרגֹות ּוְבאֹוָתהּ  ּדְ ָיַדע  לֹו,  ָתה  ּלְ ִהְתּגַ ׁשֶ ָחְכָמה   

ּנּו   ִמּמֶ קּו  ּלְ ִהְסּתַ ׁשֶ ַעד  ָהָרע,  יֵֶּצר  ּבַ ק  ְוִנְדּבַ
ִרּבֹונֹו  ִלְפֵני  ב  ׁשָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַהָחְכָמה,  ַמְעְינֹות 
ְך  ּכָ ַאַחר  ִמּקֶֹדם.  מֹו  ּכְ ְולֹא  ֵמֶהם,  לֹו  ּלּו  ְוִהְתּגַ

  
ּוְבַהִהיא  .373 ָהִראׁשֹון,  ְלָאָדם  ָאה  ִעּלָ ָחְכְמָתא  ָיַהב 

ֵיֶצר ָהָרע,   ַבק ּבְ ין, ְוִאְתּדְ ְרּגִ ֵלי ֵליּה ָיַדע ּדַ ִאְתּגְ ָחְכָמה ּדְ
יּה ַמּבּוֵעי ְדָחְכְמתָ  קּו ִמּנֵ ּלְ ִאְסּתַ י  ַעד ּדְ ב ַקּמֵ א. ּוְלָבַתר ּתָ

ְלָבַתר  ַקְדִמיָתא.  ּכְ ְוָלא  ְייהּו  ִמּנַ ֵליּה  ָיין  ּלְ ְוִאְתּגַ ָמאֵריּה, 
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ּלֹו ָיַד  ֶפר ׁשֶ אֹותֹו ַהּסֵ אּו ּבְ ְך ּבָ ע ָחְכמֹות. ַאַחר ּכָ
יזּו ְלָפָניו.  ֵני ָאָדם ְוִהְרּגִ  ּבְ

ֵני   ּבְ ָאתּו  ּוְלָבַתר  ָחְכָמאן.  ָיַדע  ִדיֵליּה  ִסְפָרא  ַההּוא  ּבְ
יּה. יזּו ַקּמֵ א ְוַאְרּגִ  ָנׁשָ

דֹוׁש  .374 ּה ֶאת ַהּקָ ָנַתן ָחְכָמה ְלֹנַח ְוָעַבד ּבָ
ּתְ ִמן ַהיִַּין   תּוב? ַויֵּׁשְ ְך ַמה ּכָ רּוְך הּוא, ְוַאַחר ּכָ ּבָ
ָחְכָמה  ָנַתן  ֵאר.  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ל,  ְתּגַ ַויִּ ר  ּכָ ׁשְ ַויִּ
הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶאת  ּה  ּבָ ְוָעַבד  ְלַאְבָרָהם 

מִ  ָיָצא  ְך  ּכָ ִלְפֵני  ַאַחר  יז  ִהְרּגִ ׁשֶ ָמֵעאל  ִיׁשְ ּנּו  ּמֶ
ו.   ּנּו ֵעׂשָ רּוְך הּוא. ְוֵכן ִיְצָחק ָיָצא ִמּמֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

י ֲאָחיֹות.  ּתֵ  ַיֲעקֹב ָלַקח ׁשְ

  

ִריְך הּוא,  .374 א ּבְ ּה ְלקּוְדׁשָ ָיַהב ָחְכְמָתא ְלנַֹח ּוְפַלח ּבָ
וַ  ן  ּיִ ַהּיַ ִמן  ּתְ  ׁשְ ַוּיֵ ִתיב  ּכְ ַמה  ָמה  ְלָבַתר  ּכְ ל  ְתּגַ ַוּיִ ר  ּכָ ׁשְ ּיִ

א   ּה ְלקּוְדׁשָ ּוְפַלח ּבָ ְלַאְבָרָהם  ָמר. ָיַהב ָחְכְמָתא  ִאּתְ ּדְ
י   ַקּמֵ יז  ַאְרּגִ ּדְ ָמֵעאל  ִיׁשְ יּה  ִמּנֵ ָנַפק  ְלָבַתר  הּוא.  ִריְך  ּבְ
ַיֲעקֹב  ו.  ֵעׂשָ יּה  ִמּנֵ ָנַפק  ִיְצָחק  ְוֵכן  הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ

ֵרין ֲאָחתָ   ן. ְנַסב ּתְ
תּוב   .375 ּכָ ַמה  ה,  ְלֹמׁשֶ ָחְכָמה  ָנַתן 
ְולֹא  (במדבר יב) ּבֹו? הּוא.  ֶנֱאָמן  יִתי  ּבֵ ָכל  ּבְ

ְולֹא  ָרגֹות,  ַהּדְ ָכל  ּבְ ֶנֱאָמן  ׁש  ּמָ ׁשַ ה  ֹמׁשֶ ּכְ ָהָיה 
ָעַמד   א  ֶאּלָ ֵמֶהם,  ֶאָחד  ְתׁשּוַקת  ּבִ ִלּבֹו  ָסָטה 

ָראּוי. ֱאמּוָנה ֶעְליֹוָנה ּכָ  ּבֶ
  

יהּ  .375 ּבֵ ִתיב  ּכְ ַמה  ה  ְלמׁשֶ ָחְכְמָתא  (במדבר   ָיַהב 

ׁש ְמֵהיָמן  יב) ּמָ ה ׁשַ מׁשֶ יִתי ְנֱאָמן הּוא. ְוָלא ֲהָוה ּכְ ָכל ּבֵ ּבְ
ַחד   ּדְ א  ִתיאּוְבּתָ ּבְ יּה  ִלּבֵ ָסָטא  ְוָלא  ין  ְרּגִ ּדַ ֻכְלהּו  ּבְ

ְדָקא ְיאּות ָאה ּכְ ְמֵהיְמנּוָתא ִעּלָ א ָקִאים ּבִ ְייהּו. ֶאּלָ  . ִמּנַ
ֶלְך,  .376 ַהּמֶ לֹֹמה  ִלׁשְ ֶעְליֹוָנה  ָחְכָמה  ָנַתן 

ּבֹו? תּוב  ּכָ ַמה  ְך  ּכָ ֵלי  (משלי א) ַאַחר  ִמׁשְ
לֹֹמה, ֶבר ְלִאיִתיֵאל  (שם ל) ׁשְ א ְנֻאם ַהּגֶ ָ ׂשּ ַהּמַ

ֵאל,  י  ִאּתִ לֹמֹה,  ׁשְ ָאַמר  ְוֻאָכל.  ְלִאיִתיֵאל 
ּלֹו ִהיא. ְוֻאָכל   ל ַלֲעׂשֹות ַוֲאִני ָיכוֹ   -ְוַהָחְכָמה ׁשֶ

ךְ  ּכָ ַאַחר  ָטן  א יח)-(מלכים ְרצֹוִני.  ׂשָ ה'  ַויֶָּקם 
לֹֹמה ְוגֹו'.   ִלׁשְ

  

א. ְלָבַתר ַמה  .376 לֹמֹה ַמְלּכָ ָאה ִלׁשְ ָיַהב ָחְכְמָתא ִעּלָ
יהּ  ִתיב ּבֵ לֹמֹה (משלי א) ּכְ ֵלי ׁשְ א ְנֻאם  (משלי ל) ִמׁשְ ָ ׂשּ ַהּמַ

ֶבר ְלִאיִתיֵאל ְלִאיִתיֵאל ְוֻאכָ  י ֵאל  ַהּגֶ לֹמֹה ִאּתִ ל. ָאַמר ׁשְ
ְרעּוִתי.  ד  ְלֶמְעּבַ ְוֵאיכּול  ְואּוָכל  הּוא.  ִדיֵליּה  ְוָחְכְמָתא 

לֹמֹה ְוגו'.  (מלכים א יח) ְלָבַתר ָטן ִלׁשְ ֶקם ְיָי ׂשָ  ַוּיָ

ְצאּו   .377 ּמָ ׁשֶ ָחְכָמה  ְקָצת  ּום  ִמׁשּ ְרֵאה,  ּבֹא 
ִהְתגָּ  ָהִראׁשֹוִנים,  ָחְכַמת  ֵמאֹוָתּה  ה  רּו  ֵאּלֶ

דֹושׁ  ּקָ רּוךְ - ּבַ ל ַמה -ּבָ ל ְוָעׂשּו ּכָ הּוא, ּוָבנּו ִמְגּדָ
ְולֹא   ָהָאֶרץ,  ֵני  ּפְ ֵמַעל  רּו  זְּ ִהְתּפַ ׁשֶ ַעד  ָעׂשּו,  ֶ ׁשּ

ָבר. ֲאָרה ָבֶהם ָחְכָמה ַלֲעׂשֹות ּדָ  ִנׁשְ
  

ין  .377 ִאּלֵ חּו  ּכָ ַאׁשְ ּדְ ָחְכְמָתא  ּדְ ְזִעירּו  ִגין  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ִריְך  ֵמַההּוא ָחכְ  א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּבְ רּו ּבֵ ַקְדָמֵאי, ִאְתּגָ ָמה ּדְ

רּו   ּדָ ִאְתּבַ ֲעָבדּו. ַעד ּדְ ל ַמה ּדְ ל ְוֲעָבדּו ּכָ הּוא, ּוָבנּו ִמְגּדָ
י.  ד ִמיּדֵ הּו ָחְכָמה ְלֶמְעּבַ ַאר ּבְ ּתָ י ַאְרָעא ְוָלא ִאׁשְ  ֵמַאְנּפֵ

הּוא  .378 רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלֹבא  ֶלָעִתיד  ֲאָבל 
ֶזהּו  ּה.  ּבָ אֹותֹו  ְוַיַעְבדּו  עֹוָלם  ּבָ ָחְכָמה  ְיעֹוֵרר 

תּוב ּכָ ֶכם   (יחזקאל לו) ׁשֶ ִקְרּבְ ן ּבְ ְוֶאת רּוִחי ֶאּתֵ
ֶאת  ָבּה  ִחיתּו  ִהׁשְ ׁשֶ ִראׁשֹוִנים  ּכָ לֹא  יִתי.  ְוָעׂשִ

א   ֶאּלָ ֲאשֶׁ   -ָהעֹוָלם,  ֵאת  יִתי  י ְוָעׂשִ ֻחּקַ ּבְ ר 
יֶתם. ְמרּו ַוֲעׂשִ ׁשְ ַטי ּתִ ּפָ ֵלכּו ּוִמׁשְ  ּתֵ

  

ִיְתַער  .378 הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָאֵתי  ּדְ ְלִזְמָנא  ֲאָבל 
הּוא  ֲהָדא  ּה  ּבָ ֵליּה  ְוִיְפְלחּון  ָעְלָמא  ּבְ ָחְכְמָתא 

לו) ִדְכִתיב, יִתי.   (יחזקאל  ְוָעׂשִ ֶכם  ִקְרּבְ ּבְ ן  ֶאּתֵ רּוִחי  ְוֶאת 
יִתי ֶאת    ָלאו ְוָעׂשִ א  ֶאּלָ ָעְלָמא.  יּה  ּבֵ ֲחִבילּו  ּדְ ַקְדָמֵאי  ּכְ

יֶתם.  ְמרּו ַוֲעׂשִ ׁשְ ַטי ּתִ ּפָ ֵלכּו ְוֶאת ִמׁשְ י ּתֵ ֻחּקַ ר ּבְ  ֲאׁשֶ
ֶרְך.  .379 ּדֶ י ִחיָּיא ָהיּו הֹוְלִכים ּבַ י יֹוֵסי ְוַרּבִ ַרּבִ

ּתוֹ  ח ּבַ י ִחיָּיא, ִנְפּתַ י יֹוֵסי ְלַרּבִ ָרה ָאַמר לֹו ַרּבִ
ְוָאַמר, יֹוֵסי  י  ַרּבִ ַתח  ּפָ ָבר.  ּדָ (דברים  ְוֹנאַמר 

ַמֲחֶנָך   כג) ֶקֶרב  ּבְ ְך  ִמְתַהּלֵ ֱאלֶֹהיָך  ה'  י  ּכִ
ַמֲחֶניָך  ְוָהָיה  ְלָפֶניָך  ֹאְיֶביָך  ְוָלֵתת  יְלָך  ְלַהּצִ
ב   ְוׁשָ ָבר  ּדָ ֶעְרַות  ְבָך  ִיְרֶאה  ְולֹא  ָקדֹוׁש 

י ה' ֱאלֶֹהיָך ִמְתהַ  ְך ָהָיה  ֵמַאֲחֶריָך. ּכִ ְך? ְמַהּלֵ ּלֵ

  

יא ֲהוּו ָאזְ  .379 י ִחּיָ י יֹוֵסי ְוַרּבִ ָאְרָחא. ָאַמר ֵליּה  ַרּבִ ֵלי ּבְ
ַתח  ה. ּפָ אֹוַרְייָתא ְוֵניָמא ִמּלָ ח ּבְ יא ִנְפּתַ י ִחּיָ י יֹוֵסי ְלַרּבִ ַרּבִ

י יֹוֵסי ְוָאַמר ֶקֶרב   (דברים כג)  ַרּבִ ְך ּבְ י ְיָי ֱאלֶֹהיָך ִמְתַהּלֵ ּכִ
יְלָך ְוָלֵתת אְֹיֶביָך ְלָפֶניָך ְוָהָיה ַמְחְניָך ָקדֹוׁש    ַמֲחְנָך ְלַהּצִ
י ְיָי ֱאלֶֹהיָך  ב ֵמַאֲחֶריָך. ּכִ ָבר ְוׁשָ ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ּדָ
ְדַאּתְ   ָמא  ּכְ א  ֶאּלָ ֵליּה.  ֵעי  ִמּבָ ְך  ְמַהּלֵ ְך,  ִמְתַהּלֵ
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ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ א  ֶאּלָ ִלְהיֹות!  (בראשית  ָצִריְך 
ָאַכל  ג) ן ְלרּוַח ַהיֹּום. ְוֶזהּו ִאיָלן ׁשֶ ּגָ ְך ּבַ ִמְתַהּלֵ

ְך   ּנּו ָאָדם ָהִראׁשֹון. ִמְתַהּלֵ ְך    - ִמּמֶ ְנֵקָבה. ְמַהּלֵ
 ָזָכר. -

ג) ָאֵמר הּוא  (בראשית  ְוָדא  ַהּיֹום.  ְלרּוַח  ן  ּגָ ּבַ ְך  ִמְתַהּלֵ
ִמְתַהלֵּ  ָהִראׁשֹון.  ָאָדם  יּה  ִמּנֵ ָאַכל  ּדְ נּוְקָבא  ִאיָלָנא  ְך 

ַכר. ְך ּדְ  ְמַהּלֵ

ָהיּו  .380 ׁשֶ ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְפֵני  ָהַלְך  ׁשֶ ְוֶזהּו 
תּוב ּכָ ר, ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ַוה' הֵֹלְך   (שמות יג) הֹוְלִכים ּבַ

ִלְפֵני ָהָאָדם  הֹוֵלְך  ְוגֹו'. ְוהּוא ׁשֶ ִלְפֵניֶהם יֹוָמם 
תּוב ּכָ ׁשֶ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ הֹוֵלְך  ׁשֶ ֶצֶדק   (תהלים פה) ּכְ

הֹוֵלְך   ָעָמיו. ְוֶזהּו ׁשֶ ּפְ ם ְלֶדֶרְך  ְוָיׂשֵ ְך  ְלָפָניו ְיַהּלֵ
ה?  ְוָלּמָ זֹוֶכה.  הּוא  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ָהָאָדם  ִלְפֵני 
ָאָדם  יל  ְלַהּצִ ְלָפֶניָך,  ֹאְיֶביָך  ְוָלֵתת  יְלָך  ְלַהּצִ

לֹט ּבֹו ַאֵחר. ֶרְך ְולֹא ִיׁשְ ּדֶ  ּבַ

  

ְד  .380 ְייהּו  ַקּמַ ָאִזיל  ּדְ הּוא  ָאְזֵלי ְוָדא  ֲהוּו  ד  ּכַ ָרֵאל  ִיׂשְ
ְכִתיב ָרא ּדִ ַמְדּבְ ַוְיָי הֹוֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְוגו'.  (שמות יג) ּבְ

ָאְרָחא.  ּבְ ָאִזיל  ד  ּכַ ָנׁש  ר  ְדּבַ יּה  ַקּמֵ ָאִזיל  ּדְ הּוא 
ְכִתיב, פה) ּדִ ְלֶדֶרְך  (תהלים  ם  ְוָיׂשֵ ְך  ְיַהּלֵ ְלָפָניו  ֶצֶדק 

אָ  ָעָמיו. ְוָדא הּוא ּדְ ִאיהּו  ּפְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ר ָנׁש ּבְ ּבַ יּה ּדְ ִזיל ַקּמֵ
ָזָבא   ּתְ ְלִאׁשְ ְלָפֶניָך.  ְוָלֵתת אֹוְיֶביָך  יְלָך  ְלַהּצִ ה.  ְוָלּמָ ָזֵכי. 

יּה ָאֳחָרא.  לֹוט ּבֵ ָאְרָחא ְוָלא ִיׁשְ ר ָנׁש ּבְ  ּבַ
ֵמֲחָטָאיו  .381 ֵמר  ָ ְלִהׁשּ ָאָדם  ָצִריְך  ְוָלֵכן 

זֹו?   ֳהָרה  ּטָ ַמה  ַעְצמֹו.  ֶאת  ּוְלַטֵהר 
תּוב ּכָ ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש. ַמה זֶּה   (דברים כג) ׁשֶ

א   ֶאּלָ ִלְהיֹות!  ָצִריְך  ָהָיה  ים  ְקדֹוׁשִ ָקדֹוׁש? 
ָקדֹוׁש   ַהּגּוף   -ַמֲחֶניָך  ׁשֶ ַהּגּוף  ֵאיְבֵרי  ֵאּלּו 

ֶהם. ְוָלֵכן ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש. ִמְתחַ  ר ְוִנְתָקן ּבָ ּבֵ
ָבר.  ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ּדָ

  

ָרא ֵמחֹובֹוי   .381 ּמְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ֵעי ֵליּה ְלּבַ ְך ִלּבָ ּוְבִגין ּכָ
ְכִתיב, ּדִ א.  ּדָ ְכיּו  ּדַ ַמאי  ְלַגְרֵמיּה.  ָאה  (דברים   ּוְלַדּכָ

ֵעי ֵליּה.   כג) ים ִמּבָ ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש. ַמאי ָקדֹוׁש, ְקדֹוׁשִ
ּדְ  גּוָפא  ְייֵפי  ׁשַ ין  ִאּלֵ ָקדֹוׁש  ַמֲחֶניָך  א  ר ֶאּלָ ִאְתַחּבַ גּוָפא 

ְך ְוָהָיה ַמֲחְניָך ָקדֹוׁש. ְולא ִיְרֶאה  הּו. ּוְבִגין ּכָ ן ּבְ ּקַ ְוִאְתּתַ
ָבר.  ְבָך ֶעְרַות ּדָ

ֶזה  .382 ָבר?  ּדָ ֶעְרַות  זֶּה  ַמה 
ַבר  דֹוׁש   [ֶעְרָוה] ּדְ ַהּקָ זֶּה הּוא ָדָבר ׁשֶ ֲעָריֹות, ׁשֶ

רּוְך הּוא מֹוֵאס ּבֹו יֹוֵתר ֵמַהּכֹל. כֵּ  ָאַמר ּבָ יָון ׁשֶ
ֵעי   א ִרׁשְ ָבר? ֶאּלָ ה ּדָ ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות, ָלּמָ
ִאים ֶאת ַעְצָמם  ּגֹוֲעִלים ּוְמַטּמְ לּו ׁשֶ ָהעֹוָלם ַהּלָ

ָבר. יֶהם, ְוֶזהּו ֶעְרַות ּדָ יֹּוֵצא ִמּפִ ִדּבּוָרם ׁשֶ  ּבְ

  

ָתא .382 א ִמּלְ ָבר. ּדָ ָדא  ְדֶעְרָיין. ּדְ  (ערייתא) ַמאי ֶעְרַות ּדָ
א.   יר ִמּכֹּלָ ּה ַיּתִ ִריְך הּוא ָמִאיס ּבָ א ּבְ קּוְדׁשָ ה ּדְ הּוא ִמּלָ
י  א ַהּנִ ָבר. ֶאּלָ אי ּדָ ָאַמר ְולא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות, ַאּמַ יָון ּדְ ּכֵ
ְלהֹון  ּדִ ה  ִמּלָ ּבְ ַגְרַמְייהּו  ּוְמָסֲאֵבי  ָגֲעֵלי  ּדְ ָעְלָמא  יֵבי  ַחּיָ

ָנְפֵקי ִמּפּוַמְייהּו ְוָהא ָבר. ּדְ  ִאיהּו ֶעְרַות ּדָ
הֹוֵלְך  .383 הּוא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ה?  ָלּמָ ְך  ּכָ ְוָכל 

ִמיָּד   ְך,  ּכָ ה  עֹוׂשֶ ה  ַאּתָ ְוִאם  ב   -ְלָפֶניָך.  ְוׁשָ
ֵמַאֲחֶריָך.  ְוָיׁשּוב  ָך  ִעּמְ יֵֵלְך  ּלֹא  ׁשֶ ֵמַאֲחֶריָך. 
ק  ִנְתַעּסֵ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ְלָפָניו  הֹוְלִכים  ֲהֵרינּו  ְוָאנּו 

ִדְבֵר  ַעל  ּבְ ֶרת  ִמְתַעּטֶ ַהּתֹוָרה  ֲהֵרי  ׁשֶ תֹוָרה,  י 
ּנּו.  ִכיָנה לֹא ָזָזה ִמּמֶ ְ ל ָאָדם ְוַהׁשּ  רֹאׁשֹו ׁשֶ

  

ַאּתְ   .383 ְוִאי  ְך.  ַקּמָ ָאִזיל  ִאיהּו  ּדְ ִגין  ּבְ ה.  ָלּמָ ְך  ּכָ ְוָכל 
ֲהָדְך ְוֵייתּוב   ָלא ֵיִזיל ּבַ ב ֵמַאֲחֶריָך, ּדְ ד ְוׁשָ ֵדין, ִמּיָ ָעִביד ּכְ

י  ֵמאַ  ִמּלֵ ק ּבְ ָאְרָחא ִנְתַעּסֵ יּה ּבְ ֲחֶריָך. ְוֲאַנן ָהא ַאְזִליָנן ַקּמֵ
ַבר  יּה ּדְ ָרא ַעל ֵריׁשֵ ָהא אֹוַרְייָתא ִאְתַעּטְ ְדאֹוַרְייָתא. ּדְ

יּה.  א ָלא ַאֲעִדיַאת ִמיּנֵ ִכיְנּתָ  ָנׁש ּוׁשְ
י ִחיָּיא ְוָאַמר, ַויֹּאֶמר ה' ֵהן ַעם  .384 ַתח ַרּבִ ּפָ

ְושָׂ  ַמה ֶאָחד  ְרֵאה  ּבֹא  ְוגֹו'  ם  ְלֻכּלָ ַאַחת  ָפה 
ֶדם?  ִמּקֶ זֶּה  ַמה  ֶדם.  ִמּקֶ ָנְסָעם  ּבְ ַוְיִהי  תּוב,  ּכָ
ְראּו ָצִריְך ָהָיה   ְמְצאּו? ַויִּ ל עֹוָלם. ַויִּ ְדמֹונֹו ׁשֶ ִמּקַ
ָמְצאּו  ְמִציָאה  א  ֶאּלָ ְמְצאּו?  ַויִּ זֶּה  ַמה  ִלְהיֹות! 

ְדמ ֵמַהּקַ ַהָחְכָמה  ִמּסֹוֵדי  ם  ִהְתַנֲעָרה  ׁשָ ׁשֶ ֹוִנים 
ַלֲעׂשֹות   קּו  ִהְתַעּסְ ּוָבּה  ּבּול,  ַהּמַ ֵני  ִמּבְ ם  ׁשָ

דֹושׁ  ָעׂשּו ְלָסֵרב ַלּקָ ה ׁשֶ אֹותֹו ַמֲעׂשֶ רּוךְ -ּבְ -ּבָ
ה.  ים ַמֲעׂשֶ ה ְועֹוׂשִ ּפֶ  הּוא, ְוָהיּו אֹוְמִרים ּבַ

  

יא ְוָאַמר ַוּיֹאֶמר ה' ֶהן ַעם ֶאָחד ְושָׂ  .384 י ִחּיָ ַתח ַרּבִ ָפה ּפָ
ֶדם.   ָנְסָעם ִמּקֶ ִתיב ַוְיִהי ּבְ א ֲחֵזי, ַמה ּכְ ם ְוגו' ּתָ ַאַחת ְלֻכּלָ
ֵעי  ְראּו ִמּבָ ְמְצאּו. ַוּיִ ל עֹוָלם. ַוּיִ ְדמֹונֹו ׁשֶ ֶדם. ִמּקַ ַמאי ִמּקֶ
ֵמָרֵזי   ן  ּמָ ּתַ חּו  ּכָ ַאׁשְ ְמִציָאה  א  ֶאּלָ ְמְצאּו.  ַוּיִ ַמאי  ֵליּה 

ִאְת  ְדָמֵאי ּדְ ֵני טֹוָפָנא, ּוָבּה ְדָחְכְמָתא ִמּקַ ן ִמן ּבְ ּמָ ְנַער ּתַ
ְלַסְרָבא  ֲעָבדּו  ּדְ א  ֲעִביְדּתָ ַהִהיא  ּבְ ד  ְלֶמְעּבַ ְדלּו  ּתַ ִאׁשְ
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ְוַעְבֵדי  פּוָמא  ּבְ ָאְמֵרי  ְוֲהוּו  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּבְ יּה  ּבֵ
א.   ֲעִביְדּתָ

ָפה  .385 ְוׂשָ ֶאָחד  ַעם  ֵהן  תּוב,  ּכָ ַמה  ְרֵאה 
ם ְלֻכּלָ ּוְבָרצֹון  ַאַחת  ֵלב ֶאָחד  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ  .

לֹא   ה  ְוַעּתָ ַהּקֶֹדׁש.  ְלׁשֹון  ּבִ ִרים  ּוְמַדּבְ ֶאָחד 
ִמי   ְוֵאין  ַלֲעׂשֹות,  ָיְזמּו  ר  ֲאׁשֶ ּכֹל  ֵמֶהם  ֵצר  ִיּבָ
ל  ה? ֲאַבְלּבֵ יֶהם. ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ ְמַנע ַמֲעׂשֵ יִּ ׁשֶ

שֶׁ  ּוְלׁשֹוָנם  ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ָרגֹות  ַהּדְ ה,  ָלֶהם  ַמּטָ ּלְ
ֶהם.  ּלָ ה ׁשֶ  ְוָאז ִנְמַנע ַמֲעׂשֶ

  

ם.   .385 ְלֻכּלָ ָפה ַאַחת  ְוׂשָ ֶהן ַעם ֶאָחד  ִתיב  ּכְ ָחֵמי ַמה 
ְלׁשֹון  ּבִ ֵלי  ּוְמַמּלְ ַחד  ּוְרעּוָתא  ַחד  א  ִלּבָ ּבְ ִאּנּון  ּדְ ִגין  ּבְ
ר ָיְזמּו ַלֲעׂשֹות.   ל ֲאׁשֶ ֵצר ֵמֶהם ּכָ ה לא ִיּבָ ַהּקֶֹדׁש. ְוַעּתָ

ַאֲעִביד,   ְוֵלית ַמאי  ֲאָבל  ִדְלהֹון.  עֹוָבָדא  ִיְמַנע  ּדְ ַמאן 
א. ּוְכֵדין   ְלהֹון ְלַתּתָ ן ּדִ ין ִדְלֵעיָלא, ְוִליׁשַ ְרּגִ ל לֹון ּדַ ֲאַבְלּבֵ

 ִאְתְמַנע עֹוָבָדא ִדְלהֹון. 
ֶאָחד  .386 ְוֵלב  ָרצֹון  ּבְ ָהיּו  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ּוַמה 

תוּ  ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ּכָ ִרים ּבִ ֵצר ֵמֶהם ּוְמַדּבְ ב לֹא ִיּבָ
לֹא   ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ְוִדין  ַלֲעׂשֹות,  ָיְזמּו  ר  ֲאׁשֶ ּכֹל 

ֶהם   ּבָ לֹט  ִלׁשְ ַהֲחֵבִרים    -ָיכֹל  אֹו  ָאנּו 
ְוָרצֹון  ֶאָחד  ֵלב  ּבְ ְוָאנּו  ּתֹוָרה,  ּבַ ִקים  ְתַעּסְ ּמִ ׁשֶ

ה.  ה ְוַכּמָ ּמָ  ֶאָחד, ַעל ַאַחת ּכַ

  

ְלׁשֹון  .386 ֵלי ּבִ א ַחד ּוְמַמּלְ ְרעּוָתא ְוִלּבָ ֲהוּו ּבִ ִגין ּדְ ּוַמה ּבְ
ַלֲעׂשֹות,  ָיְזמּו  ר  ֲאׁשֶ ֵצר ֵמֶהם ּכֹל  ִיּבָ ִתיב לֹא  ּכְ ַהּקֶֹדׁש 
אֹו   ֲאַנן  הּו.  ּבְ ְלָטָאה  ְלׁשַ ָיִכיל  ָלא  ִדְלֵעיָלא  ְוִדיָנא 

בְּ  ְוֲאַנן  אֹוַרְייָתא,  ּבְ ִקין  ִמְתַעּסְ ּדְ ַחד  ַחְבַרָייא  א  ִלּבָ
ה.  ה ְוַכּמָ ּמָ  ּוְרעּוָתא ַחד, ַעל ַאַחת ּכַ

ֲעֵלי  .387 ּבַ אֹוָתם  ּלְ ׁשֶ אן  י יֹוֵסי, ִמּכָ ַרּבִ ָאַמר 
ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ִקיּּום.  ָלֶהם  ֵאין  ֲחלֶֹקת  ַהּמַ
ָרצֹון ֶאָחד   ה ּבְ ה ִעם ֵאּלֶ ֵני ָהעֹוָלם ֵאּלֶ לּו ּבְ ַהּלָ ׁשֶ

ֶאָחד   גַּ   -ְוֵלב  ַעל  דֹושׁ ַאף  ּקָ ּבַ ּמֹוְרִדים  ׁשֶ - ב 
רּוךְ  ַמְעָלה.  -ּבָ ּלְ ין ׁשֶ ֶהם ַהּדִ הּוא, לֹא ׁשֹוֵלט ּבָ

ְחְלקּו, ִמיָּד  ּנֶ יָון ׁשֶ ם ְוגֹו'. - ּכֵ ָ  ַויֶָּפץ ֹאָתם ה' ִמׁשּ

  

אן ְלִאּנּון ָמאֵרי ְדַמְחלֹוֶקת ֵלית   .387 י יֹוֵסי ִמּכָ ָאַמר ַרּבִ
ל ִזְמָנא ָהא ּכָ ין ִעם   (דאלין) לֹון ִקּיּוָמא. ּדְ ְבֵני ָעְלָמא ִאּלֵ ּדִ

יּה   י ּבֵ ָמְרּדֵ ב ּדְ א ָחד, ַאף ַעל ּגַ ְרעּוָתא ָחָדא ְוִלּבָ ין ּבִ ִאּלֵ
ְלֵעיָלא.  הּו ִדיָנא ּדִ ְלָטא ּבְ ִריְך הּוא, ָלא ׁשָ א ּבְ קּוְדׁשָ ּבְ

ם ְוגו'. ָ ֶפץ ְיָי אֹוָתם ִמׁשּ ד ַוּיָ גּו ִמּיָ ּלְ ִאְתּפַ יָון ּדְ  ּכֵ
ִדּבּור ָאמַ  .388 ּבְ ַהּכֹל  ׁשֶ ָמע  ִנׁשְ ִחיָּיא,  י  ַרּבִ ר 

לּו, ִמיָּד ַויֶָּפץ   ְלּבְ ִהְתּבַ יָון ׁשֶ ֲהֵרי ּכֵ לּוי, ׁשֶ ה ּתָ ַהּפֶ
ַמה   ָלֹבא  ֶלָעִתיד  ֲאָבל  ם.  ָ ִמׁשּ ֹאָתם  ה' 

תּוב? ָפה   (צפניה ג) ּכָ ים ׂשָ י ָאז ֶאְהּפְֹך ֶאל ַעּמִ ּכִ
ְלעָ  ה'  ם  ׁשֵ ּבְ ם  ֻכּלָ ִלְקרֹא  ֶכם  ְברּוָרה  ׁשְ ְבדֹו 

ל  (זכריה יד) ֶאָחד, ְוָכתּוב ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ
מֹו ֶאָחד.  ּוׁשְ ִיְהיֶה ה' ֶאָחד  יֹּום ַההּוא  ּבַ ָהָאֶרץ 

רּוְך ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן:   ּבָ

  

ְדפּוָמא  .388 ה  ִמּלָ ּבְ א  כֹּלָ ּדְ ַמע  ּתְ ִאׁשְ יא  ִחּיָ י  ַרּבִ ָאַמר 
יָון ָהא ּכֵ ְלָייא. ּדְ ם.   ּתַ ָ ֶפץ ְיָי אָֹתם ִמׁשּ ד ַוּיָ ל ִמּיָ ְלּבֵ ִאְתּבַ ּדְ

ִתיב, ִזְמָנא ְדָאֵתי ַמה ּכְ י ָאז ֶאֱהפְֹך ֶאל  (צפניה ג) ֲאָבל ּבְ ּכִ
ֶכם   ם ְיָי ּוְלָעְבדֹו ׁשְ ׁשֵ ם ּבְ ּלָ ָפה ְברּוָרה ִלְקרֹא ּכֻ ים ׂשָ ַעּמִ

ּוְכִתיב, יד) ֶאָחד  הָ  (זכריה  ל  ּכָ ַעל  ְלֶמֶלְך  ְיָי  ָאֶרץ ְוָהָיה 
רּוְך ְיָי ְלעֹוָלם  מֹו ֶאָחד. ּבָ ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיָי ֶאָחד ּוׁשְ ּבַ

 ָאֵמן ְוָאֵמן: 
 

 

רּוְך ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ִיְמלֹוְך ְיָי' ְלעֹוָלם אָ   ֵמן ְוָאֵמן. ּבָ
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