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ַתח   .1 י ִחיָּיא ּפָ ץ. ַרּבִ (איוב   ְוָאַמר,ַוְיִהי ִמּקֵ
ְכִלת הּוא חֹוֵקר   כח) ְך ּוְלָכל ּתַ ם ַלחֹׁשֶ ֵקץ ׂשָ

ֵאר, ֵקץ   סּוק ַהזֶּה ִנְתּבָ ֶאֶבן ֹאֶפל ְוַצְלָמֶות. ַהּפָ
ְך  ם ַלחֹׁשֶ הּוא    -ׂשָ ֹמאל, ׁשֶ ְ ל ַהׂשּ ץ ׁשֶ ֶזהּו ַהּקֵ

ּוְמׁשוֹ  עֹוָלם  ּבָ ְועֹוֵמד  ְמׁשֹוֵטט  ְלַמְעָלה,  ֵטט 
רוּ  דֹוׁש ּבָ ְך הּוא ּוַמְסִטין ּוְמַקְטֵרג ַעל  ִלְפֵני ַהּקָ

הּוא  ְכִלית  ּתַ ּוְלָכל  ֵאר.  ִנְתּבָ ַוֲהֵרי  ָהעֹוָלם, 
א   -חֹוֵקר   יו ֵאיָנם ְלטֹוב, ֶאּלָ ל ַמֲעׂשָ ֲהֵרי ּכָ ׁשֶ

עֹוָלם.  ָלָיה ּבָ ִמיד ְלַכּלֹות ְוַלֲעׂשֹות ּכְ  ּתָ

  

ץ, ִר ַוְיִהי ִמ  .1 ַתח ְוֲאַמר,ּקֵ יא ּפָ י ִחּיָ ם  (איוב כח) ּבִ ֵקץ ׂשָ
ְוַצְלָמְות,  ְכִלית הּוא חֹוֵקר ֶאֶבן אֶֹפל  ּוְלָכל ּתַ ְך  ַלחׁשֶ
ֵקץ   ִאיהּו  א  ּדָ ְך,  ַלחׁשֶ ם  ׂשָ ֵקץ  ָמר.  ִאּתְ ְקָרא  ַהאי 
ְלֵעיָלא,  אט  ְוׁשָ ַעְלָמא,  ּבְ אט  ׁשָ ִאיהּו  ּדְ ָמאָלא,  ׂשְ ּדִ

י ק  ְוָקְייָמא א  ַקּמֵ ִריְך הּוא, ְוַאְסֵטי, ְוַקְטִריג ַעל ּוְדׁשָ ּבְ
ָהא  ְכִלית הּוא חֹוֵקר, ּדְ ָמר. ּוְלָכל ּתַ ַעְלָמא, ְוָהא ִאּתְ
ִדיר  ּתָ יָצָאה  ְלׁשֵ א  ֶאּלָ ְלַטב,  ִאינּון  ָלאו  עֹוָבדֹוי  ל  ּכָ

ָעְלָמא.  ָלָיה ּבְ ד ּכְ  ּוְלֶמְעּבַ
ְוַצְלָמֶות   .2 ֹאֶפל  ֶנֶגף שֶׁ   -ֶאֶבן  ֶאֶבן  ּה  זֹו  ּבָ

ְועֹוֶמֶדת ִעים,  ָהְרׁשָ ִלים  ֶזה    ִנְכׁשָ ּבָ
ְקֵראת ּנִ י) ׁשֶ ֹאֶפל.   (שם  מֹו  ּכְ ֵעָפָתה  ֶאֶרץ 

ִהיא  ְוזֹו  ְלַמְעָלה,  ים  ַחיִּ ֶאֶרץ  יֵׁש  ְרֵאה,  ּבֹא 
ָרֵאל. ִיׂשְ ְלַמָּטה,   ֶאֶרץ  ֶאֶרץ  [ְוֵיׁש 

וְ  ְוִנְקֵראת] יְָּצָאה ֹאֶפל  ׁשֶ ֹאֶפל  ַצְלָמֶות. 
ץ,  ֵמֶאֶרץ ֵעָפָת  ה. ַמהּו ֹאֶפל ְוַצְלָמֶות? ֶזהּו ַהּקֵ

ְך, זֲֻהַמת ַהזָָּהב, ְוִהּנֵה   ל ַהחֹׁשֶ ד ׁשֶ הּוא ִמּצַ ׁשֶ
ֵאר   ִנְתּבָ

  

ִלין  .2 ׁשְ ּכָ ָבּה  ּדְ ֶנֶגף,  ֶאֶבן  א  ּדָ ְוַצְלָמֶות,  אֶֹפל  ֶאֶבן 
ְדאִ  ַהאי  ּבְ ְוָקְייָמא  יִבין,  י) ְקֵרי,ַחּיָ ֵעָפָתּה  (איוב  ֶאֶרץ 

מֹו אֹפֶ  א ֲחֵזי, ִאית ֶאֶרץ חַ ּכְ ים ְלֵעיָלא, ְוַהאי ִאיהּו ל. ּתָ ּיִ
ָרֵאל. ִיׂשְ ונקרא) ֶאֶרץ  לתתא  ארץ  ואית  אֶֹפל  (ד''א 

ַמאי ֵעָפָתה.  ֵמֶאֶרץ  ַנְפָקא  ּדְ אֶֹפל  (ס''א   ְוַצְלָמֶות, 
א הּוא ֵקץ ּדְ  ארץ) ְטָרא ֶאֶבן אֶֹפל ְוַצְלָמֶות, ּדָ ִאיהּו ִמּסִ

ַד  ְך, זּוֲהָמא ּדְ ָמר. ְדחׁשֶ  ֲהָבא, ְוָהא ִאּתְ
 

ְלִהְתּבֹוֵנן  .3 יֵׁש ִלְבֵני ָאָדם  ה  ּמָ ּכַ ּבֹא ְרֵאה 
ל   ּדֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֲעבֹוַדת  ּבַ
לּו   ּכְ ְוִיְסּתַ יְֵּדעּו  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוֵלילֹות  ָיִמים  ּתֹוָרה  ּבַ

ֲעבֹוָדתוֹ  יֹום ּבַ ָכל  ּבְ ַמְכִריָזה  ַהּתֹוָרה  ֲהֵרי  ׁשֶ  ,
ְואֹוֶמֶרת:לִ  ָהָאָדם  ט) ְפֵני  ֶפִתי  (משלי  ִמי 

ַאְרנּו   ּבֵ ַוֲהֵרי  ּלֹו,  ְוָאְמָרה  ה ֲחַסר ֵלב  ֵהּנָ ָיֻסר 
ָבִרים.  ֶאת ַהּדְ

  

ָלא  .3 ּכָ ְלִאְסּתַ א  ָנׁשָ ִלְבֵני  לֹון  ִאית  ה  ּמָ ּכַ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ְדקּוְדׁשָ  פּוְלָחָנא  ָלא ּבְ ּדְ ּתַ ּוְלִאׁשְ הּוא,  ִריְך  ּבְ א 

אֹוַריְ  עוּ ּבְ ִיְנּדְ ּדְ ִגין  ּבְ ְוֵליֵלי.  ְיָמָמא  לּון יָתא  ּכְ ְוִיְסּתַ ן 
יֹוָמא  ָכל  ּבְ ַמְכְרָזא  ִאיִהי  אֹוַרְייָתא  ָהא  ּדְ פּוְלָחֵניּה.  ּבְ

ְוָאְמָרה,  ָנׁש  ַבר  ּדְ יּה  ה  (משלי ט) ַקּמֵ ָיסּור ֵהּנָ ִתי  ּפֶ ִמי 
י. ֲחַסר ֵלב ְואָ   ְמָרה לֹו, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמּלֵ

Genesis 41:1 
“ ַהְיֹאר-ַוְיִהי, ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמים; ּוַפְרֹעה ֹחֵלם, ְוִהֵּנה ֹעֵמד ַעל ” 
“At the end of two full years, Pharaoh dreamed: and, behold, he stood by the river.” 
Job 28:3 
“ תַּתְכִלית, הּוא חֹוֵקר: ֶאֶבן ֹאֶפל ְוַצְלָמוֶ -ֵקץ, ָׂשם ַלֹחֶׁש�, ּוְלָכל .” 
“He puts an end to darkness, And to the farthest limit he searches out The rock in 
gloom and shadow of death.” 
‘The end’ is the end of the Left that is not included with the Right. It is Satan and the 
Angel of Death. He is all over the world, searching for people and encouraging them to 
sin and fall off the path. Then he stands in front of the Holy One Blessed be He and 
prosecutes them. All his actions are meant to bring an end to the souls of people. 
‘The Rock’ is the stumbling stone that Satan puts in front of us. 
The name of the portion, ‘Miketz’, means ‘at the end’. The Zohar connects it to the 
control of the other side, which is Satan and Death. Pharaoh represents the control of 
the other side of the world. 
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The Torah story that begins with Miketz describes the events leading to the Redemption 
of the Israelites. From slavery to Egypt, the control of the other side, to freedom and 
the receiving of the Torah. 
The sages tell us that the Final Redemption will be similar in the process but with 
greater miracles. 

ּה,   .4 ּבָ ק  ְוִנְדּבָ ּתֹוָרה  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ָאָדם  ּוְכׁשֶ
ְלִהְתַחזֵּ תּובזֹוֶכה  ּכָ ׁשֶ ים,  ַהַחיִּ ֵעץ  ּבְ (שם   ק 

ָאָדם ַמֲחִזיק   ג) ׁשֶ ים ְוגֹו'. ּוֹבא ּוְרֵאה, ּכְ ֵעץ ַחיִּ
ּבֹו   ַמֲחִזיק  הּוא  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ים  ַהַחיִּ ֵעץ  ּבְ

הַ  מֹו  ּכְ ֲהֵרי  ׁשֶ א.  ַהּבָ יֹוְצאֹות ָלעֹוָלם  מֹות  ׁשָ ּנְ
ָרגֹות  ּדְ ָלֶהן  נֹות  ְמֻתּקָ ְך  ּכָ ַהזֶּה,  ָהעֹוָלם  ִמן 

א.  ָלעֹוָלם ַהּבָ

  

נָ  .4 ר  ּבַ ּה, ְוַכד  ּבָ ק  ּבַ ְוִאְתּדָ אֹוַרְייָתא,  ּבְ ל  ּדַ ּתַ ִאׁשְ ׁש 
ְכִתיב, ּדִ י,  ְדַחּיֵ ִאיָלָנא  ּבְ ְקָפא  ְלִאְתּתַ ֵעץ  (משלי ג) ָזֵכי 

א ֲחזֵ  ים ְוגו'. ְוּתָ ף ַחּיִ ּקַ ר ָנׁש ִאְתּתַ ד ּבַ י   י, ּכַ ִאיָלָנא ְדַחּיֵ ּבְ
הָ  יּה ְלַעְלָמא ְדָאֵתי. ּדְ ף ּבֵ ּקַ ַהאי ַעְלָמא, ִאְתּתַ ד  ּבְ א ּכַ

ין   ְרּגִ ָנן ְלהּו ּדַ ּקְ ָמִתין ָנְפִקין ֵמַהאי ַעְלָמא, ָהִכי ִאְתּתַ ִנׁשְ
 ְלַעְלָמא ְדָאֵתי. 

ה .5 ַכּמָ ים הּוא ּבְ ְדָרגֹות    ּבֹא ְרֵאה, ֵעץ ַהַחיִּ
ְוֻכלָּ  ִמזֶּה,  ֶזה  ֵעץ  ִנְפָרִדים  ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ֶאָחד.  ם 

עֲ  ֵאּלּו,  ַעל  ֵאּלּו  ָרגֹות  ּדְ יֵׁש  ים  ָנִפים  ַהַחיִּ
ים, ְוַהּכֹל  ָרׁשִ ְוָעִלים, ְקִלּפֹות, ְוגּוף ָהִאיָלן, ׁשָ
ל   ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ֵכן  מֹו  ּכְ ָהִאיָלן.  הּוא 

ּתֹוָרה, הּוא ִנְתָקן וּ  ים. ּבַ ֵעץ ַהַחיִּ  ִמְתַחזֵּק ּבְ

  

ן  .5 ְרׁשָ ין ִמְתּפָ ה ַדְרּגִ ַכּמָ י, ִאיהּו ּבְ א ֲחֵזי, ִאיָלָנא ְדַחּיֵ ּתָ
א   ִאית  ּדָ י  ְדַחּיֵ ִאיָלָנא  ּבְ ָהא  ּדְ ַחד.  הּו  ְוֻכּלְ א,  ּדָ ִמן 

ְקִליִפין, ְוָעִלין,  ַעְנִפין,  ין.  ִאּלֵ ַעל  ין  ִאּלֵ ין  ְרּגִ (ס''א   ּדַ
ְדאִ  נופא) ׁשָ ּגּוָפא  ִאיָלָנא.  יָלָנא,  הּוא  א  ְוכֹּלָ ין.  ָרׁשִ

ִאיהּו  אֹוַרְייָתא,  ּבְ ל  ּדַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ַמאן  ל  ּכָ ָדא,  ַגְווָנא  ּכְ
י.  ִאיָלָנא ְדַחּיֵ ף ּבְ ּקַ ן ְוִאְתּתַ ּקַ  ִאְתּתַ

ם  .6 ּלָ ּכֻ ָרֵאל,  ִיׂשְ ָהֱאמּוָנה,  ֵני  ּבְ ְוָכל 
ֲאחּוזִ  ם  ּלָ ּכֻ ים,  ַהַחיִּ ֵעץ  ּבְ ִרים  ּבְ ֵעץ ִמְתּגַ ּבָ ים 

ּבֹו, ֵמֶהם ֲאחּוִזים   אֹותֹו ַהּגּוף ׁשֶ ׁש, ֵמֶהם ּבְ ַמּמָ
ָעלִ  ּבֶ ֵמֶהם  ֲעָנִפים,  ים. ּבָ ָרׁשִ ָ ׂשּ ּבַ ֵמֶהם  ים, 

ַהַחיִּ  ֵעץ  ּבְ ֲאחּוִזים  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ְואֹוָתם ִנְמְצאּו  ים. 
גּוף   ּבְ ֲאחּוִזים  ם  ּלָ ּכֻ ּתֹוָרה,  ּבַ ִלים  ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ

ּום ּוִמׁשּ ּתֹוָרה,   ָהִאיָלן.  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ִמי  ְך  ּכָ
ֵאר  ְרׁשּוָה ְוִנְתּבָ ּכֹל, ַוֲהֵרי ּפֵ  .הּוא ָאחּוז ּבַ

  

ּקְ  .6 ִמְתּתַ הֹון  ּלְ ּכֻ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְמֵהיְמנּוָתא  ּדִ ֵני  ּבְ ִפין  ְוָכל 
הֹון  ִמּנְ ׁש.  ַמּמָ ִאיָלָנא  ּבְ ֲאִחיִדין  הּו  ּלְ ּכֻ י,  ְדַחּיֵ ִאיָלָנא  ּבְ

ַההּוא ֲאִחיָדן  )נופא  (ס''א ּבְ הֹון  ִמּנְ ֵביּה,  ּדְ גּוָפא 
חּו   ּכָ ּתַ ִאׁשְ ין.  ָרׁשִ ׁשָ ּבְ הֹון  ִמּנְ ָעִלין,  ּבְ הֹון  ִמּנְ ַעְנִפין,  ּבְ

ְואִ  י.  ְדַחּיֵ ִאיָלָנא  ּבְ ֲאִחיָדן  הּו  ֻכּלְ ִלין ּדְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ּדְ ינּון 
אֹוַרְייָתא ע''ב) ּבְ קצג  גּוָפא  (דף  ּבְ ֲאִחיָדן  הּו  ּלְ ּכֻ

לְדִאיָלנָ  ּדַ ּתַ ִאׁשְ ְך ַמאן ּדְ ִגין ּכָ אֹוַרְייָתא, ִאיהּו   א. ּוּבְ ּבְ
ָמר. א, ְוָהא אּוְקמּוָה ְוִאּתְ כֹּלָ  ָאִחיד ּבְ

The Zohar reveals that when a person strengthens himself with connection to the 
Torah that is Zeir Anpin, he connects to the Tree of Life. 
Proverbs 3:18 
“ ַחִּיים ִהיא, ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה; ְוֹתְמֶכיָה ְמֻאָּׁשר-ֵעץ ” 
“She is (the Torah) a tree of life to those who lay hold of her; those who support her are 
called blessed.” 
There are many levels in the Tree of Life. There are leaves, branches, bark, husk, trunk, 
and roots. All of these are parts of the Tree. Those who study the Torah correct 
themselves and draw strength from the Tree of Life. 
All the Israelites with faith in the Torah hang on the Tree of Life. Some in the body of 
the tree, some in the branches, leaves, roots and other parts of the Tree. Those who 
dwell in the deep Torah study, hold to the body of the Tree and that is like they are 
part of the whole Tree. 
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In the previous study (DZ 1692) we learned that the negative side gets stronger before 
the end. The Zohar continues here to teach us the ways to immune ourselves and 
connect to the Tree of Life that doesn’t have ‘End’. 
The whole purpose of Torah study is to support our connection to the Tree of Life, draw 
strength from it, work on our correction process and prepare our souls for ‘The End’. 
The End is the fight against the negative side. It must be done through the process of 
revealing light. We can not fight the angel of death by killing all that we think is 
negative. These actions increase the power of the angel of death. Only when we 
strengthen our soul with greater light we can push away the darkness of the other 
side, Satan and death. 
With every study, we reveal another type of light and connect to a different part of the 
Tree of Life. The verses that we study through the Zohar connect our souls to leaves, 
branches, roots and other parts of the Tree. Spiritual light doesn’t come just from the 
Ana B’Koach and the 72 names. Continuous study of every part of the Torah and Zohar 
gives us a wide range of Lights that supports all levels of our corrections and increase 
the light radiating from our souls. It gives us the ability to remove darkness from our 
lives and from the world. 
This process prepares us for the end of ‘The End’ when death is swallowed forever and 
those who are holding strong to the Tree of Life will merit resurrection and Immortality. 
Isaiah 25:8 
“ ִּכי ְיהוָה, ִּדֵּבר–ָהָאֶרץ-ָּפִנים; ְוֶחְרַּפת ַעּמֹו, ָיִסיר ֵמַעל ָּכל-ֹדָני ְיהִוה ִּדְמָעה ֵמַעל ָּכלִּבַּלע ַהָּמוֶת ָלֶנַצח, ּוָמָחה אֲ  ”. 
“He will swallow up death forever; and YHVH GOD will wipe away tears from all faces, 
and the reproach of his people he will take away from all the earth, for YHVH has 
spoken.” 
Proverbs 3:18 “She is (the Torah) a tree of life to those who lay hold of her; those who 
support her are called blessed.” 
‘Those who support her’ are those who go beyond the study and help in spreading its 
Light. They will have greater merit in the world to come. The secret in ְוֹתְמֶכיָה ְמֻאָּׁשר, 
equal תומך מראש יה. It means that the support comes from the upper levels of Chokmah, 
Binah and Da’at. 
Study the Torah through the Zohar, share your studies and give a tithe to remove the 
aspect of death from your life. 

מִ  .7 מַ ַוְיִהי  ץ,  ְמעֹון  ּקֵ ׁשִ י  ַרּבִ ץ?  ִמּקֵ זֶּה  ה 
ֵקץ  ְוֶזהּו  ְזִכיָרה,  ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ָאַמר, 
ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה  ֹמאל.  ְ ַהׂשּ

תּוב ּכָ ָך   (בראשית מ) ׁשֶ ִני ִאּתְ ְזַכְרּתַ י ִאם  ּכִ
יק   ּדִ ְך ָראּוי ְליֹוֵסף ַהּצַ ר ִייַטב ָלְך. ְוִכי ּכָ ֲאׁשֶ ּכַ

הּוא ָאַמר   יָון ׁשֶ א ּכֵ ָך? ֶאּלָ ִני ִאּתְ י ִאם ְזַכְרּתַ ּכִ
אי ֲחלֹום  ֲחלֹומֹו, ָאַמר, ַוּדַ ל יֹוֵסף ּבַ ּכֵ ִהְסּתַ ׁשֶ

ֲהֵר שֶׁ  ֶזה, ׁשֶ י ַהּכֹל  ל ְזִכיָרה הּוא, ְוהּוא ָטָעה ּבָ
דֹושׁ  ּקָ רּוךְ -ָהָיה ּבַ  הּוא. -ּבָ

  

ֲאַתר  .7 ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ִרּבִ ץ.  ִמּקֵ ַמאי  ץ,  ִמּקֵ  ַוְיִהי 
ַמאי  ָמאָלא.  ׂשְ ּדִ ֵקץ  הּוא  ְוָדא  ְזִכיָרה,  ּה  ּבָ ֵלית   ּדְ

ְכִתיב, ִגין ּדִ ָך  (בראשית מ) ַטְעָמא, ּבְ ִני ִאּתְ י ִאם ְזַכְרּתַ ּכִ
ר ִייַטב ָלְך. ֲאׁשֶ יָקא,   ּכַ ְוִכי ָהִכי ִאְתֲחֵזי ֵליּה ְליֹוֵסף ַצּדִ

כֵּ  א  ֶאּלָ ָך.  ִאּתְ ִני  ְזַכְרּתַ ִאם  י  ּכִ ָאַמר  ִאיהּו  יָון  ּדְ
אי ֶחְלָמא ִדְזִכיָרה  ֶחְלֵמיּה. ָאַמר, ַוּדַ ל יֹוֵסף ּבְ ּכַ ִאְסּתַ ּדְ

ַהאי,  ִריְך   ִאיהּו. ְוִאיהּו ָטָעה ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּבְ ָהא ּבֵ ּדְ
א. הּוא הֲ   ֵוי כֹּלָ

ְכָחה, ָעַמד   .8 ָהְיָתה ּבֹו ׁשִ קֹום ׁשֶ ן ַהּמָ ְוַעל ּכֵ
שַׂ  ָזַכר  ְולֹא  תּוב?  ּכָ ַמה  ִקים  ְלָפָניו.  ׁשְ ַהּמַ ר 

ר  ָאַמר ְולֹא ָזַכר ׂשַ יָון ׁשֶ ֵחהּו. ּכֵ ּכָ ׁשְ ֶאת יֹוֵסף ַויִּ
  

ַמה  .8 יּה,  ַקּמֵ ָקם  יּו  ַנׁשְ יּה  ּבֵ ֲהָוה  ּדְ ֲאַתר  א  ּדָ ְוַעל 
ר הַ  ִתיב ְולֹא ָזַכר ׂשַ יָון ּכְ ֵחהּו. ּכֵ ּכָ ׁשְ ִקים ֶאת יֹוֵסף ַוּיִ ׁשְ ּמַ

חֵ  ּכָ ׁשְ ִקים, ַמהּו ַוּיִ ׁשְ ר ַהּמַ ָאַמר ְולֹא ָזַכר ׂשַ א ּדְ הּו. ֶאּלָ

https://dailyzohar.com/


Zohar Miketz – Draft – unedited- not for publishing 

5 DailyZohar.com  
 

ִקי ׁשְ ֵחהּו,  ַהּמַ ּכָ ׁשְ א ַויִּ ֵחהּו? ֶאּלָ ּכָ ׁשְ ם, ַמה זֶּה ַויִּ
ַצד  ַהּמָ  ל  ׁשֶ ץ  ַהּקֵ ְוֶזהּו  ְכָחה,  ׁשִ ּבֹו  יֵּׁש  ׁשֶ קֹום 

ָנַתִים?  ׁשְ זֶּה  ַמה  ָיִמים,  ָנַתִים  ׁשְ ְך.  ַהחֹׁשֶ
ּה ְזִכיָרה.שֶׁ  יֵּׁש ּבָ ה ׁשֶ ְרּגָ ה ַלּדַ ְרּגָ ָבה ַהּדַ ָ  ׁשּ

ֵקץ   הּוא  ְוָדא  ְכָחה,  ׁשִ יּה  ּבֵ ִאית  ּדְ ֲאַתר  ֵחהּו  ּכָ ׁשְ ַוּיִ
ָנַתיִ  ׁשְ ְך.  חׁשֶ ּדְ ִסְטָרא  ָתב  ּדְ ּדְ ָנַתִים.  ׁשְ ַמאי  ָיִמים,  ם 

א ְרּגָ יּה ְזִכיָרה.ּדַ ִאית ּבֵ א ּדְ  , ְלַדְרּגָ

ֶזה   .9 ַהְיֹאר.  ַעל  עֵֹמד  ְוִהּנֵה  חֵֹלם  ּוַפְרעֹה 
ל ָנָהר הּוא ָהָיה ַהֲחלֹום שֶׁ  ּכָ ּום ׁשֶ ל יֹוֵסף, ִמׁשּ

יק,   ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ל  רֹוֶאה ׁשֶ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ַהּסֹוד  ְוֶזהּו 
תּוב ּכָ ׁשֶ לֹום,  ׁשָ רֹוֶאה  ֲחלֹום  ּבַ (ישעיה   ָנָהר 

לֹום. )סו ָנָהר ׁשָ  ִהְנִני ֹנֶטה ֵאֶליָה ּכְ

  

ֶחְלָמא  .9 א  ּדָ ַהְיאֹר,  ַעל  עֹוֵמד  ה  ְוִהּנֵ חֹוֵלם  ּוַפְרעֹה 
יק   ּדִ יֹוֵסף ַהּצַ ָכל ָנָהר, ּדְ ִגין ּדְ ִאיהּו. ְוָרָזא  ְדיֹוֵסף ֲהָוה. ּבְ

לֹום.  ׁשָ ָחֵמי  ֲחלֹום,  ּבַ ָנָהר  ָחֵמי  ּדְ ַמאן  ַהאי  ֲהֵוי,  א  ּדָ
ְכִתיב, לֹום:  ישעיה סו)( ּדִ ָנָהר ׁשָ  ִהְנִני נֹוֶטה ֵאֶליָה ּכְ

Genesis 40:23 
ף, ַוִּיְׁשָּכֵחהּויֹוסֵ -ַהַּמְׁשִקים ֶאת-ָזַכר ַׂשר-ְולֹא “ .” 
“Yet the chief butler did not remember Joseph, and he forgot him” 
Rabbi Shimon explains that ‘the End’ is a place where there is no ‘remembrance’, 
 male’. It represents the connection to the Light and‘ ,’זכר‘ The root of this word is .’זכירה’
Zeir Anpin, who is the ‘son’ of the Father (Chokmah) and the Mother (Binah). 
Joseph made a mistake when he asked the Pharaoh’s butler to ‘remember’ him. He 
saw in the butler’s dream three branches of vine and he assumed that the energy of 
the dream already transferred to the physical level so he relied on the butler to connect 
him to Pharaoh. That brought ‘forgetfulness’ that is from the side of the Klipah. This 
Klipah is like a black color that swallows the light that comes to it and creates the 
aspect of ‘forgetfulness’. 
Rabbi Shimon reveals that Joseph’s mistake gave control to the Klipah. Joseph and 
Pharaoh had to wait two years to restore the ‘remembrance’, bring the light back into 
the process and continue with God’s plan. 
Each time we see a word in the Torah with the root ‘זכר’, ‘male’, we should remember 
that it is related to the light of Zeir Anpin. The famous remembrance is from the ten 
Commandments, ‘Remember the Shabbat’. After six days of work, we have the 
opportunity to ‘connect’ to the light of Shabbat. 

שְׁ ַוְיִהי   .10 ץ  ַתח  ִמּקֵ ּפָ ִחיָּיא  י  ַרּבִ ָנַתִים. 
כט) ְוָאַמר, ַיֲעִמיד  (משלי  ט  ּפָ ִמׁשְ ּבְ ֶמֶלְך 

ְרֵאה,   ּבֹא  ה.  יֶֶהְרֶסּנָ רּומֹות  ּתְ ְוִאיׁש  ָאֶרץ 
ָהעֹוָלם  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרא  ּבָ ׁשֶ ּכְ

ָראּוי, ְוהֹוִציא אֹורֹות    ָהֶעְליֹון, ִהְתִקין ַהּכֹל ּכָ
ָדִדים, ְוַהּכֹל הּוא  ֶעְליֹונִ  ים ְמִאיִרים ְלָכל ַהּצְ

ְוֶאֶרץ ֶאָחד.   ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ ַמִים  ׁשָ ּוָבָרא 
ל  ם ׁשֶ ם ַיַחד ְלתֹוַעְלּתָ ּלָ ן ּכֻ ַמְעָלה, ְלַתּקֵ ּלְ ׁשֶ

ְחּתֹוִנים.  ַהּתַ

  

ִר  .10 ָנַתִים.  ׁשְ ץ  ִמּקֵ ְוֲאַמר,ַוְיִהי  ַתח  ּפָ יא  ִחּיָ י  (משלי   ּבִ

ׁשְ  כט) ּמִ ּבַ ַיֲעִמידֶמֶלְך  ט  רּומֹות    ּפָ ּתְ ְוִאיׁש  ֶאֶרץ 
ִריְך הּוא ַעְלָמא  א ּבְ ָרא קּוְדׁשָ ד ּבָ א ֲחֵזי, ּכַ ה, ּתָ ֶיֶהְרֶסּנָ
ְנהֹוִרין   יק  ְוַאּפִ ְיאּות,  ְדָקא  ּכְ א  ּכֹּלָ ַאְתִקין  ָאה,  ִעּלָ

ְלָכל   ְמַנֲהִרין  ִאין  ּוָבָרא ִעּלָ ַחד.  ִאיהּו  א  ְוכֹּלָ ִסְטִרין, 
ִדְלעֵ  ַמִים  הּו ׁשָ ּלְ ּכֻ ְקָנא  ְלִאְתּתַ ְלֵעיָלא,  ּדִ ְוֶאֶרץ  יָלא 

ֵאי.כְּ  א ְדַתּתָ  ֲחָדא, ְלתֹוַעְלּתָ

ט ַיֲעִמיד ָאֶרץ,   .11 ּפָ ִמׁשְ ּבְ ּבֹא ְרֵאה, ֶמֶלְך 
ט  ּפָ ִמׁשְ ּבְ רּוְך הּוא.  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶזה  ֶלְך?  ַהּמֶ ִמי 

ְוַעל זֶ   - ל ָהָאֶרץ,  יּּום ׁשֶ ַהּקִ הּוא  ה ַיֲעקֹב, ׁשֶ
ן ְחּתֹוָנה   ּכֵ ַהּתַ ה'  ָהֶעְליֹוָנה,  ֵמה'  ִנזֹּוֵנית  ו' 
ט, נִ  ּפָ ִמׁשְ ּבְ הּוא  ָהָאֶרץ  יּּום  ּקִ ׁשֶ ו',  ִמן  זֹּוֵנית 

  

ַיֲעִמיד ֶאֶרץ. ַמאן ֶמֶלְך,  .11 ט  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ א ֲחֵזי, ֶמֶלְך  ּתָ
א ק ִאיהּו ּדָ א ַיֲעקֹב, ּדְ ט, ּדָ ּפָ ׁשְ ּמִ ִריְך הּוא. ּבַ א ּבְ ּוְדׁשָ

ה' ִקּיוּ  ָאה,  ִעּלָ ה'  ִמן  ָזן  ִאּתְ ו'  א,  ּדָ ְוַעל  ְדַאְרָעא.  ָמא 
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ּקּוֶניָה ְוָזן   ָכל ּתִ ט ַיֲעִמיד ָאֶרץ ּבְ ּפָ ׁשְ ֲהֵרי ַהּמִ ׁשֶ
 אֹוָתּה.

ִקּיּוָמא ְדַאְרָעא ִאיהּו בְּ  ָזַנת ִמן ו', ּדְ ָאה ִאּתְ ּתָ ט. ּתַ ּפָ ִמׁשְ
ּקּונֹוי, ְוזָ  ָכל ּתִ ט ַיֲעִמיד ֶאְרץ ּבְ ּפָ ָהא ִמׁשְ  ן ָלּה.ּדְ

ֶמֶלְך   .12 ַאֵחר,  ָבר  רּוְך    -ּדָ ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶזה 
ט   ּפָ ִמׁשְ ּבְ ָאֶרץ    -הּוא.  ַיֲעִמיד  יֹוֵסף.    - ֶזה 

תּוב ּכָ מא) ׁשֶ אּו   (בראשית  ּבָ ָהָאֶרץ  ְוָכל 
ּבֹר ֶאל יֹוֵסף. דֹוׁש    ִמְצַרְיָמה ִלׁשְ ַהּקָ ּום ׁשֶ ּוִמׁשּ

ה ה ְבַיֲעקֹב, ָעׂשָ רּוְך הּוא ִהְתַרּצָ ֶאת יֹוֵסף   ּבָ
יט ַעל ָהָאֶרץ. ּלִ  ׁשַ

  

הּוא.  .12 ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ א  ּדָ ֶמֶלְך,  ַאֵחר,  ָבר  ּדָ
ְכִתיב ּדִ ֶאֶרץ,  ַיֲעִמיד  יֹוֵסף.  א  ּדָ ט,  ּפָ ׁשְ ּמִ (בראשית  ּבַ

אּו ִמְצַרְימָ  מא) ּבֹור ֶאל יֹוֵסף. ּוְבִגין  ְוָכל ָהָאֶרץ ּבָ ה ִלׁשְ
ִריְך הּוא ִאְתָר  א ּבְ קּוְדׁשָ ַיֲעקֹב, ֲעַבד ֵליּה ּדְ יּה ּבְ ֵעי ּבֵ
יָטא ַעל ַאְרָעא. ּלִ  ְליֹוֵסף ׁשַ

Proverbs 29:4 
“ ְּבִמְׁשָּפט, ַיֲעִמיד ָאֶרץ–ֶמֶל� ” 
“By justice a king builds up the land,” 
‘King’ is the Holy One Bless be He, that is Binah where the creating and life force comes 
to the world. ‘Justice’, ‘משפט’, represents the balance of the Central Column, Zeir 
Anpin, Jacob. 
The Light from Binah comes to the world through Zeir Anpin that sustains Malchut. 
The first verse of the Torah conceals endless secrets among them the code letters for 
heaven and earth as we see below. 
Genesis 1:1 

 
The letters הוה HVH are from the YHVH name. 
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The literal meaning of הוה HVH is “present” (time, now) and ‘presence’ (existence). 
  
  

ֶמֶלְך   .13 ָאַמר,  יֹוֵסי  י  יֹוֵסף.   -ַרּבִ ֶזה 
ט ַיֲעִמיד ּפָ ִמׁשְ ֲהֵרי ַעד   -ָאֶרץ    ּבְ ֶזה ַיֲעקֹב. ׁשֶ

ְלִמצְ  ַיֲעקֹב  ָבא  ּלֹא  ִקיּּום  ׁשֶ ָהָיה  לֹא  ַרִים, 
ַיֲעקֹב   א  ּבָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָהָרָעב.  ִמּתֹוְך  ָאֶרץ  ּבָ
ָמה   ק ָהָרָעב ְוִהְתַקיְּ ּלֵ ְזכּותֹו ִהְסּתַ ְלִמְצַרִים, ּבִ

 ָהָאֶרץ. 

  

א יֹוֵסף. בַּ  .13 י יֹוֵסי ָאַמר, ֶמֶלְך, ּדָ ט ַיֲעִמיד  ִרּבִ ּפָ ׁשְ ּמִ
א ַיֲעקֹב. ּדְ  א ַיֲעקֹב ְלִמְצַרִים, ָהא ַעד ָלא ֲאתָ ֶאֶרץ, ּדָ

ֲאָתא   ּדְ יָון  ּכֵ ְפָנא.  ּכַ ִמּגֹו  ַאְרָעא,  ּבְ ִקּיּוָמא  ֲהָוה  ָלא 
ים  ְוִאְתְקּיַ ְפָנא,  ּכַ ק  ּלַ ִאְסּתַ ְזכּוֵתיּה  ּבִ ְלִמְצַרִים,  ַיֲעקֹב 

 ַאְרָעא. 
ָבר ַאֵחר, ֶמֶלְך   .14 ט ַיֲעִמידּדָ ּפָ ִמׁשְ ָאֶרץ    ּבְ
תוּ   - ּכָ ׁשֶ ֶלְך,  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ב  -(שמואל  בֶזה 

ט ּוְצָדָקה ְלָכל ַעּמֹו,   ח) ּפָ ה ִמׁשְ ַוְיִהי ָדִוד עֹׂשֶ
ְוהּוא ִקיֵּם ֶאת ָהָאֶרץ, ּוִבְזכּותֹו ָעְמָדה ְלַאַחר 

ה  רּומֹות יֶֶהְרֶסּנָ ן. ְוִאיׁש ּתְ  ֶזה ְרַחְבָעם.  -ִמּכֵ
  

ָבר   .14 ִוד  ַאֵחר,  ּדָ א ּדָ ט ַיֲעִמיד ֶאֶרץ, ּדָ ּפָ ׁשְ ּמִ ֶמֶלְך ּבַ
ְכִתיב,ַמְלכָּ  ט  (שמואל ב ח) א, ּדִ ּפָ ה ִמׁשְ ִוד עֹוׂשֶ ַוְיִהי ּדָ

ּוִבְזכּוֵתיּה   ַאְרָעא,  ִקּיֵים  ְוִאיהּו  ַעּמֹו,  ְלָכל  ּוְצָדָקה 
א   ּדָ ה,  ֶיֶהְרֶסּנָ רּומֹות  ּתְ ְוִאיׁש  ָנא.  ּדְ ְלָבַתר  ָקְייָמא 

 ָעם. ְרַחבְ 
ִביל   .15 ׁשְ ּבִ רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ּבֹא ְרֵאה, ַהּקָ

ִנְגְזָרה ַעל  הַ  ְרָענּות  ּפֻ ׁשֶ ב  ּגַ יִקים, ַאף ַעל  ּדִ ּצַ
ְולֹא  ְגָלָלם  ּבִ ֶבת  ִמְתַעּכֶ ִהיא  ָהעֹוָלם, 
ֶלְך   ַהּמֶ ָדִוד  ְיֵמי  ל  ּכָ ָהעֹוָלם.  ַעל  ׁשֹוֶלֶטת 

שֶׁ  ְלַאַחר  ְגָללֹו.  ּבִ ָהָאֶרץ  ָמה  ת,  ִהְתַקיְּ ּמֵ
תּוב ּכָ ׁשֶ ְזכּותֹו,  ּבִ ָמה  ב  -(מלכים  ִהְתַקיְּ

יָעּה ְלַמֲעִני  כ) ְוַגּנֹוִתי ַעל ָהִעיר ַהזֹּאת ְלהֹוׁשִ
ל ְיֵמי ַיֲעקֹב ְוָכל   מֹו ֵכן ּכָ י. ּכְ ִוד ַעְבּדִ ּוְלַמַען ּדָ

עֹוָלם.  ְרָענּות ּבָ ְלָטה ַהּפֻ  ְיֵמי יֹוֵסף לֹא ׁשָ

  

ִר  .15 א ּבְ א ֲחֵזי, קּוְדׁשָ ִגיֵניהֹון ּדְ ּתָ יַקָיא, יְך הּוא ּבְ ַצּדִ
ב ּדְ  ָבא  ַאף ַעל ּגַ ַזר ַעל ַעְלָמא, ִמְתַעּכְ פּוְרֲענּוָתא ִאְתּגְ

ָדִוד   ּדְ יֹומֹוי  ל  ּכָ ַעְלָמא.  ַעל  ְלָטא  ׁשָ ְוָלא  ִגיֵניהֹון  ּבְ
ִמית   ּדְ ְלָבַתר  ִגיֵניּה,  ּבְ ַאְרָעא  ִאְתָקְייָמא  א  ַמְלּכָ

ְזכּוֵתיהּ  ּבִ ְכִתיב,ִאְתָקְייָמא  ּדִ כ) .  ב  ַעל  (מלכים  ְוַגּנֹוִתי 
ַהּזֹאת י.    ָהִעיר  ַעְבּדִ ִוד  ּדָ ּוְלַמַען  ְלַמֲעִני  יָעּה  ְלהֹוׁשִ

ָלא  ְדיֹוֵסף,  יֹומֹוי  ְוָכל  ְדַיֲעקֹב  יֹומֹוי  ל  ּכָ א,  ּדָ ַגְווָנא  ּכְ
ַעְלָמא. ְלָטא ּפּוְרֲענּוָתא ּבְ  ׁשָ

ט ַיֲעִמי .16 ּפָ ִמׁשְ   - ד ָאֶרץ  ּבֹא ְרֵאה, ֶמֶלְך ּבְ
רּומוֹ  ּתְ ְוִאיׁש  יֹוֵסף.  ה  ֶזה  יֶֶהְרֶסּנָ ֶזה   -ת 

ִלּבֹו  ֶאת  ה  ִהְקׁשָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֲהֵרי  ׁשֶ ְרעֹה,  ּפַ
דֹושׁ  רּוךְ - ַלּקָ ֶאֶרץ  -ּבָ ֶאת  ֶהֱחִריב  הּוא, 

ָמה   ִהְתַקיְּ יֹוֵסף  ְיֵדי  ַעל  ּוָבִראׁשֹוָנה  ִמְצַרִים. 
כָּ ָהָאֶר  ָחַלם, ׁשֶ אֹותֹו ַהֲחלֹום ׁשֶ תּוב ַוְיִהי ץ, ּבְ

ָנַתִים ָיִמים וְ  ץ ׁשְ  גֹו'.ִמּקֵ

  

יֹוֵסף.   .16 א  ּדָ ֶאֶרץ,  ַיֲעִמיד  ט  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ֶמֶלְך  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ִגין   ּבְ ָהא  ּדְ ְרעֹה.  ּפַ א  ּדָ ה,  ֶיֶהְרֶסּנָ רּומֹות  ּתְ ְוִאיׁש 

קּוְדׁשָ  ּדְ י  ְלַגּבֵ יּה  ִלּבֵ י  ַאְקׁשֵ ָחִריב ּדְ הּוא,  ִריְך  ּבְ א 
ים ַרִים. ּוְבַקְדִמיָתא ַעל ְיָדא ְדיֹוסֵ ַאְרָעא ְדִמצְ  ף ִאְתְקּיַ

ץ   ִמּקֵ ַוְיִהי  ְכִתיב,  ּדִ ָחַלם.  ּדְ ֶחְלָמא  ַההּוא  ּבְ ַאְרָעא 
ָנַתִים ָיִמים ְוגו'.  ׁשְ

Proverb 29:4 
“ ֶסָּנהְּבִמְׁשָּפט, ַיֲעִמיד ָאֶרץ; ְוִאיׁש ְּתרּומֹות ֶיֶהְר –ֶמֶל� ” 
“By justice a king builds up the land, but he who expects gifts tears it down.” 
The Zohar explains that ‘the King’ is Joseph, who was second to Pharaoh. ‘Justice’ is 
Jacob because the central column is called ‘Justice’ for its balance. ‘builds the land’ is 
Jacob that when he came down to Egypt the famine stopped. During the life of Joseph 
and Jacob, there was no chaos in the world. 
Another aspect of ‘The King’ is David, the one who ‘builds the Land’. 
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2 Samuel 8:15 
“ ַעּמֹו-ְלָכל–ָרֵאל; וְַיִהי ָדִוד, ֹעֶׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקהִיְׂש -ָּכל-ַוִּיְמ�� ָּדִוד, ַעל ” 
“So David reigned over all Israel; and David administered justice and righteousness for 
all his people.” 
‘he who expects gifts tears it down’ is his grandson, Rehoboam, that with his great 
selfish desires destroyed and tore the kingdom apart, letting the Assyrians come and 
easily scatter the 10 tribes throughout the world. 
‘he who expects gifts’ is the aspect of those who claim ‘entitlements’. They expect God 
to follow and abide by their desires. Pharaoh was the one that tore down his kingdom. 
He didn’t accept the existence of YHVH and his heart was hardened. Because of that, 
he brought destruction and end to the control of Egypt over the world. 
Lesson: God’s ‘gifts’ must be earned. They will come if we have the merit for them. 
Many of us expect God to fulfill our wishes and desires because we did something 
positive. We can’t tell how much we destroyed in previous lives. We can pray, beg, cry 
and ask for free gifts but we can never demand as if we are entitled to any kind of 
fulfillment. No matter how easy or hard is our lives, we should focus on building 
ourselves and others until our last breath. 
Proverbs 15:27 
“ ִיְחֶיהֹעֵכר ֵּביתֹו, ּבֹוֵצַע ָּבַצע; ְוׂשֹוֵנא ַמָּתֹנת  ” 
“The greedy bring ruin to their households, but the one who hates gifts will live.” 

ַתח  .17 ּפָ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ְוגֹו'.  ץ  ִמּקֵ ַוְיִהי 
ַחי ה' ּוָברּוְך צּוִרי ְוָירּום   (תהלים יח) ְוָאַמר,
ָוי''ו.  ֱאלֹוהֵ  ּבְ תּוב  ּכָ ֱאלֹוֵהי  ִעי.  ִיׁשְ סּוק י  ַהּפָ

יק    -ַהזֶּה יֵׁש ְלִהְתּבֹוֵנן ּבֹו, ַחי ה'   ֶזה ַחי, ַצּדִ
ּוָברּוְך  ָהעֹוָלִמים.  ַחי  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ְיסֹוד 

תּוב  -צּוִרי   ּכָ ׁשֶ קמד) ֶזהּו  ה'   (שם  רּוְך  ּבָ
ְתַקיֵּם ַעל ַהצַּ צּוִר  ּמִ יק ַהזֶּה. י, ְוֶזה ָהעֹוָלם ׁשֶ ּדִ

ִע  ִיׁשְ ֱאלֹוֵהי  ְוָירּום  ְוָירּום  ָהעֹוָלם    - י.  ֶזה 
מֹו   ּכְ ַמִים,  ׁשָ ֶזה  ָוא''ו  ּבְ ֱאלֹוֵהי  ָהֶעְליֹון. 

ּנֱֶאַמר  ַמִים ַלה'.  (שם קטז) ׁשֶ ַמִים ׁשָ ָ  ַהׁשּ

  

פָּ  .17 ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ ְוגו'.  ץ  ִמּקֵ ְוֲאַמר,ַוְיִהי  (תהלים  ַתח 

ִתיב, ְך צּוִרי ְוָירוּ ַחי ְיָי ּוָברוּ  יח) ִעי. ֱאלֹוֵהי ּכְ ם ֱאלֵֹהי ִיׁשְ
א ַחי  יּה. ַחי ְיָי, ּדָ ָלא ּבֵ ּכָ וי''ו. ַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ּבְ
ּוָברּוְך   ַחי ְדָעְלִמין.  ִאְקֵרי  ּדְ ְיסֹוָדא ְדַעְלָמא,  יָקא  ַצּדִ

א רּוְך   (תהלים קמד) ּוא ִדְכִתיבה (ס''א הוד) צּוִרי, ּדָ ּבָ
צ ַעלְ ְיָי  ְוָדא  ָדא.  ּוִרי,  יָקא  ַצּדִ ֲעֵליּה  ים  ְדִאְתְקּיַ ָמא 

ֱאלֹוֵהי  ָאה.  ִעּלָ ַעְלָמא  א  ּדָ ְוָירּום  ִעי.  ִיׁשְ ֱאלֵהי  ְוָירּום 
ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ַמִים,  ׁשָ א  ּדָ וא''ו,  (תהלים  ּבְ

ַמִים ַלְיָי.  קטז) ַמִים ׁשָ ָ  ַהׁשּ
ְרֵאה, .18 ֶׁשֶּנֱאַמר] ּבֹא  (שם   [ְּכמֹו 
רּוְך  ח)ס ּבָ ָלנּו.  ַיֲעָמס  יֹום  יֹום  ֲאדָֹנ''י  רּוְך  ּבָ

סּוק   ְוַהּפָ יֹו''ד,  נּו''ן  ֶל''ת  ּדָ ָאֶל''ף  ּבְ ֲאדָֹנ''י, 
יֹום   יֹום  ַהָחְכָמה.  סֹוד  הּוא  ֵאּלּו   -ַהזֶּה 

ָנַתִים  ץ ׁשְ ּנֱֶאַמר ַוְיִהי ִמּקֵ מֹו ׁשֶ ָנַתִים ָיִמים, ּכְ ׁשְ
ְוִהנֵּ  ּוַפְרעֹה חֵֹלם  ַהְיֹאר  ה עָֹיִמים.    - ֵמד ַעל 

יֹוֵסף,   ֶזה  ּנֱֶאַמר,  ׁשֶ מֹו  ּכְ הּוא,  סֹוד 
ָהר  ּנָ יק.  [ֶׁשָּכל ַהָּנָהר] ׁשֶ ּדִ  ַהזֶּה הּוא יֹוֵסף ַהּצַ

  

ֲחֵזי, .18 א  אמר) ּתָ דאת  סח) (כמה  ֲאדָֹנ''י   (תהלים  רּוְך  ּבָ
ֶל''ת נּו' ָאֶל''ף ּדָ רּוְך ֲאדָֹנ''י, ּבְ יּו''ד,  'ן  יֹום יֹום ַיֲעָמס ָלנּו. ּבָ

ָנַתִים  ָחְכְמָתא ִאיהּו. יֹום יֹום, ֵאּלּו ׁשְ ְוַהאי ְקָרא ָרָזא ּדְ
ָאֵמר ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ע''א) ָיִמים,  קצד  ץ   (דף  ִמּקֵ ַוְיִהי 

ַהְיאֹור,   ַעל  עֹוֵמד  ה  ְוִהּנֵ חֹוֵלם  ּוַפְרעֹה  ָיִמים  ָנַתִים  ׁשְ
ָנָהר א יֹוֵסף. ּדְ ָמר ּדָ ָמה ְדִאּתְ ''א דכל (ס ָרָזא ִאיהּו, ּכְ

יק הּוא. נהר) ּדִ א, יֹוֵסף ַהּצַ  ּדָ
רֹות ְיפֹות   .19 ַבע ּפָ ְוִהּנֵה ִמן ַהְיֹאר עֹלֹת ׁשֶ

ָאחּו. ְוִהּנֵה   ְרֶעיָנה ּבָ ר ַוּתִ ׂשָ ַמְרֶאה ּוְבִריֹאת ּבָ
ל  ְרכֹות ּכָ ָהר ַהזֶּה ִמְתּבָ ֲהֵרי ֵמַהּנָ ִמן ַהְיֹאר, ׁשֶ

  
ְיפֹות ַמְרֶאה  .19 רֹות  ּפָ ַבע  ׁשֶ ַהְיאֹור עֹולֹות  ִמן  ה  ְוִהּנֵ

ָאחּו.   ְרֶעיָנה ּבָ ר ַוּתִ ׂשָ ָהא ְוהִ ּוְבִריאֹות ּבָ ה ִמן ַהְיאֹור, ּדְ ּנֵ
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ה, ִמׁשּ  ַמּטָ ּלְ ָרגֹות ׁשֶ אֹותֹו ָנָהר וּ אֹוָתן ַהּדְ ם ׁשֶ
ַהּכֹל,   ֶאת  ְוָזן  ֶקה  ַמׁשְ הּוא  ְויֹוֵצא  ֹוֵפַע  ׁשּ ׁשֶ
ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים   ֵרְך ּכָ ְתּבָ ּתִ ְויֹוֵסף הּוא ָנָהר ׁשֶ

ִבילֹו.  ׁשְ  ּבִ

ִגין   א. ּבְ ְלַתּתָ ין ּדִ ְרּגִ ל ִאינּון ּדַ ְרָכאן ּכָ א ִאְתּבָ ָהר ּדָ ִמּנָ
א.   ְלכֹּלָ ְוָזן  ֵקי  ַאׁשְ ִאיהּו  ְוָנִפיק,  ָנִגיד  ּדְ ָנָהר  ַההּוא  ּדְ
ְדִמְצַרִים   ַאְרָעא  ל  ּכָ ְרָכא  ְלִאְתּבָ ָנָהר,  ִאיהּו  ְויֹוֵסף 

ִגיֵניּה.  ּבְ
Psalms 18:47 
“ ְיהָוה, ּוָברּו� צּוִרי; ְוָירּום, ֱאלֹוֵהי ִיְׁשִעי-ַחי ” 
“YHVH lives, and blessed be my creator; And exalted be the God of my salvation,” 
Rabbi Elazar, the son of Rabbi Shimon, opens this Zohar study by quoting this verse 
and suggests to have a deep look into it. 
He explains that YHVH lives (חי) are the aspect of Yessod of Zeir Anpin, the foundation 
of the world. Yessod brings life to the entire world. 
‘Blessed be my Creator צּוִרי’ is the reference to the female aspect of the created world. 
Binah, ‘the Creator’, brings life force and blessing to the world. 
The word צּוִרי, loosely translated as ‘Creator’ but the meaning is ‘former’ as in the one 
who formed it. צּור is the formed state and therefore a female aspect of the Light. 
Rabbi Elazar explains the path of the light from Binah through Zeir Anpin to Yessod. 
Yessod brings everything to life when he delivers the light of Binah to Malchut. Yessod 
is the power that ‘forms’ new forms (creations) in the world of Malchut. 
Genesis 1:27 
“ ָכר ּוְנֵקָבה, ָּבָרא ֹאָתםָהָאָדם ְּבַצְלמֹו, ְּבֶצֶלם ֱא�ִהים ָּבָרא ֹאתֹו: זָ -ים ֶאתַוִּיְבָרא ֱא�הִ  ” 
“So God created man in his own image, in the image of God he created him; male and 
female he created them.” 
Genesis 2:7 
ִהי ָהָאָדם, ְלֶנֶפׁש ַחָּיהת ַחִּיים; וַיְ ָהֲאָדָמה, ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו, ִנְׁשמַ -ִמן ָהָאָדם, ָעָפר-ַוִּייֶצר ְיהָוה ֱא�ִהים ֶאת “ .” 
“Then YHVH God formed man of dust from the ground, and breathed into his nostrils 
the breath of life; and man became a living being.” 
In the first verse, we read that God ‘Created’ man in his own image. That was a true 
creation because it was the initial spiritual state in the level of Binah. 
In the second verse, we read that God ‘formed’ man from the dust of the earth. We 
learn from this that the use of ‘form’ is about taking from an existing source (dust of 
the earth= existing matter) and form new shapes. 
The source is always Binah, the process is Zeir Anpin and the outcome is manifested 
in Malchut. 
This is an important study because everything in this world and life follows this 
principle. 
We never create in this world but we can form from existing matter. Everything new in 
this world existed at the time of Creation. The most sophisticated electronic device is 
constructed from ancient materials formed into new shapes. All matter is in a constant 
cycle of transformation ‘dust from the ground’. The only things new are the ideas that 
come to our minds on how to form new things. That is the light from Binah, the thought 
process is the aspect of Zeir Anpin and the outcome is Malchut. 
Lesson: to have the power to manifest in Malchut we must have a connection to Binah. 
Using a process we draw it down to us through Zeir Anpin. We need the power of 
prayers to climb through Zeir Anpin to Binah and back with the light. 
Psalms 127:1 
“ ֹוָׁשְוא ָעְמלּו בֹוָניו ּב –ִיְבֶנה ַבִית-ְיהָוה, לֹא-ִאם ” 
“Unless YHVH builds the house, those who build it labor in vain.” 
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Without the spiritual connection, our work below can not have a strong ‘form’ and it 
will break sooner than later. 

ְראֵ  .20 אֹותֹו  ּוֹבא  ָרגֹות ה,  ּדְ ַבע  ׁשֶ ָהר,  ַהּנָ
ּוִמְתבָּ  קֹות  ְיפֹות ִנׁשְ ֵהם  ְוֵאּלּו  ּנּו,  ִמּמֶ ְרכֹות 

ָאחּו,  ּבָ ְרֶעיָנה  ַוּתִ ר.  ׂשָ ּבָ ּוְבִריֹאת  ַמְרֶאה 
רּוד  ּפֵ ָבֶהם  ִנְמָצא  ֵאין  ׁשֶ ְוַאֲחָוה,  ִחּבּור  ּבְ
ַבע   ׁשֶ ל  ּכָ ִהּנֵה  ׁשֶ עֹוְמִדים.  ַבח  ְלׁשֶ ם  ְוֻכּלָ

ָר  מֹו ַהּדְ ּכְ סֹוד,  הּוא  ָאַמְרנּו  ׁשֶ לּו  ַהּלָ גֹות 
ּנֱֶאמַ  ב) ר ׁשֶ ָערֹות  (אסתר  ַהּנְ ַבע  ׁשֶ ְוֵאת 

ן  ֶלְך ְוגֹו'. ְוַעל ּכֵ ית ַהּמֶ ָהְרֻאיֹות ָלֶתת ָלּה ִמּבֵ
תּוב  ּכָ ֶזה  ּוְכֶנֶגד  ַמְרֶאה,  ְיפֹות  רֹות  ּפָ ַבע  ׁשֶ

לֶ  ֵני ַהּמֶ ְרִתים ֶאת ּפְ ִריִסים ַהְמׁשָ ְבַעת ַהּסָ ְך ׁשִ
 ְוגֹו'. 

  

ְקָיין  .20 ִאְתׁשַ ְרִגין  ּדַ ַבע  ׁשֶ ָנָהר,  ַההּוא  ֲחֵזי,  א  ְוּתָ
ּוְבִריאֹות   ַמְרֶאה  ְיפֹות  ִאינּון  ין  ְוִאּלֵ יּה,  ִמּנֵ ְרָכן  ְוִאְתּבָ
ָלא  ּדְ ַאְחָווָתא  ּבְ ִחּבּוָרא  ּבְ ָאחּו,  ּבָ ְרֶעיָנה  ַוּתִ ר.  ׂשָ ּבָ

הוּ  ירּוָדא. ְוֻכּלְ הּו ּפִ ח ּבְ ּכַ ּתַ ָחא ָקְיי  ִאׁשְ ּבָ ָהא ְלׁשַ ִמין, ּדְ
ָמה ְדַאּתְ   ָקֲאָמָרן, ָרָזא ִאיהּו. ּכְ ַבע ּדְ ין ׁשֶ י ַדְרּגִ ל ַהּנֵ ּכָ

ָערֹות ָהְראּויֹות ָלֵתת ָלּה  (אסתר ב) ָאֵמר, ַבע ַהּנְ ְוֵאת ׁשֶ
רֹות ְיפֹות ַמְרֶאה,  ַבע ּפָ א ׁשֶ ֶלְך ְוגו'. ְוַעל ּדָ ית ַהּמֶ ִמּבֵ

ִתיב  א ּכְ ִרי  ְוָלֳקֵבל ּדָ ְבַעת ַהּסָ ְרִתים ֶאת  ׁשִ ִסים ַהְמׁשָ
ֶלְך ְוגו'.  ֵני ַהּמֶ  ּפְ

 
רֹות ַהּטֹובֹות  .21 ַבע ַהּפָ י ִיְצָחק ָאַמר, ׁשֶ ַרּבִ

ַבע  ְוׁשֶ ָהֲאֵחרֹות,  ַעל  ֶעְליֹונֹות  ָרגֹות  ּדְ ֵהם 
ָהָרעֹות   רֹות  ָהֲאֵחרֹות    -ַהּפָ ָרגֹות  ַהּדְ

 ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ד  ִמּצַ ֵאּלּו  ה.  ַמּטָ ּלְ ִמצַּ ׁשֶ ְוֵאּלּו  ד ה, 
ְמָאה.  ַהּטֻ

  

ין   .21 ְרּגִ ּדַ ַהּטֹובֹות,  רֹות  ּפָ ַבע  ׁשֶ ָאַמר,  ִיְצָחק  י  ִרּבִ
ין   ְרּגִ רֹות ָהָרעֹות, ּדַ ַבע ַהּפָ ִאין ַעל ָאֳחָרִנין. ְוׁשֶ ִאינּון ִעּלָ
ין  ְוִאּלֵ ה,  ִדְקדּוׁשָ ְטָרא  ִמּסִ ין  ִאּלֵ א.  ְלַתּתָ ּדִ ָאֳחָרִנין 

ְמָסאֲ  ְטָרא ּדִ  ָבא. ִמּסִ

בַ  .22 ִלים  ׁשֶ ּבֳ ִ ַהׁשּ ָאַמר,   -ע  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ
ד   ֵהן ִמּצַ ּום ׁשֶ ֵאּלּו ָהִראׁשֹונֹות ֵהן טֹובֹות, ִמׁשּ
י טֹוב, ְוֵאּלּו ָהָרִעים ֵהם   תּוב ּבֹו ּכִ ּכָ ַהיִָּמין ׁשֶ
ד  ִמּצַ ֵהן  ִלים  ּבֳ ִ ַהׁשּ ַבע  ׁשֶ ֵמֶהם.  ה  ְלַמּטָ

מְ  ד ַהּטֻ ֳהָרה, ְוֵאּלּו ִמּצַ ָרגֹות  ָאה, ְוָכל ַהּדְ ַהּטָ
ֶנֶגד ֵאּלּו, ְוֶאת  עֹוְמדֹות ֵאּלּו ַעל ֵאּלּו ְוֵאּלּו ּכְ

ֲחלֹומֹו.  ְרעֹה ּבַ ם ָרָאה ּפַ ּלָ  ּכֻ

  

ין ֳקָדָמאי  .22 י ְיהּוָדה ָאַמר, ִאּלֵ ִלים, ִרּבִ ּבֳ ִ ַבע ַהׁשּ ׁשֶ
ְכִתיב בֵּ  ְטָרא ִדיִמיָנא ּדִ ִאינּון ִמּסִ ִגין ּדְ יּה ִאינּון ָטִבין, ּבְ

וְ  טֹוב.  י  ַבע ּכִ ׁשֶ ְייהּו.  ִמּנַ א  ְלַתּתָ ִאינּון  ין  יׁשִ ּבִ ין  ִאּלֵ
ְטָרא  ִמּסִ ין  ְוִאּלֵ ַדְכיּו,  ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ִאינּון  ִלים  ּבֳ ִ ַהׁשּ
ין  ין, ְוִאּלֵ ין ַעל ִאּלֵ ין ָקְייִמין ִאּלֵ ְרּגִ הּו ּדַ ְמָסֲאבּו, ְוֻכּלְ ּדִ

הּו ָקא ָחָמא פַּ  ין, ְוֻכּלְ ֶחְלֵמיָלֳקֵבל ִאּלֵ  ּה.ְרעֹה ּבְ
Genesis 41:2 
ַהְיֹאר, ֹע�ת ֶׁשַבע ָּפרֹות, ְיפֹות ַמְרֶאה, ּוְבִריֹאת ָּבָׂשר; ַוִּתְרֶעיָנה, ָּבָאחּו-ְוִהֵּנה ִמן “ ” 
“and behold, there came up out of the Nile seven cows attractive and plump, and they 
fed in the reed grass.” 
Pharaoh saw in his dream the system of the Tree of Knowledge Good and Bad. The 
river is the aspect of Binah that nourishes the lower seven Sefirot. In the dream, the 
river represented Joseph, who will bring blessings to the land of Egypt. 
The seven healthy fat cows represented the pure system and the seven ill and lean 
cows represented the impure system. Seeing both puzzled Pharaoh and he needed 
someone of a higher spiritual level to interpret it. 
The dream was sent to Pharaoh by God to give Joseph an opportunity to become the 
channel of Yessod and control Malchut. 
Because Joseph was successful in his work, he created the channel for us to receive 
spiritual and material nourishment. 
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ַרבִּ  .23 ַפְרעֹה  ָאַמר  ְלאֹותֹו  ְוִכי  יֵיָסא,  י 
ל ֵאלֶּ  ע ֶהְראּו לֹו ֶאת ּכָ י  ָהָרׁשָ ה? ָאַמר לֹו ַרּבִ

ְדָרגֹות ה  ּמָ ּכַ ׁשֶ ָרָאה,  מֹוָתם  ּכְ ַעל   ְיהּוָדה, 
ֶנֶגד ֵאּלּו ְוֵאּלּו ַעל ֵאּלּו, ְוהּוא  ָרגֹות ֵאּלּו ּכְ ּדְ

ה.  ַמּטָ ּלְ ָרגֹות ׁשֶ אֹוָתן ַהּדְ  ָרָאה ּבְ
  

ְדַפְרעֹה  ָאַמר   .23 יָבא  ַחּיָ ְלַההּוא  ְוִכי  ֵייָסא,  י  ִרּבִ
כָּ  ֵליּה  ַגְווָנא ַאְחְזָיין  ּכְ ְיהּוָדה,  י  ִרּבִ ֵליּה  ָאַמר  י.  ַהּנִ ל 
ָחָמא. ָלֳקֵבל    ִדְלהֹון  ין  ִאּלֵ ין,  ְרּגִ ּדַ ַעל  ין  ְרּגִ ּדַ ה  ַכּמָ ּדְ

ְרגִּ  ּדַ ִאינּון  ּבְ ָחָמא  ְוִאיהּו  ין,  ִאּלֵ ַעל  ין  ְוִאּלֵ ין,  ין  ִאּלֵ
א.  ְלַתּתָ  ּדִ

הּוא ָהאָ  .24 מֹו ׁשֶ ֲהֵרי ּכְ ִנינּו, ׁשֶ ָדם, ְוִהּנֵה ׁשָ
רוֹ  ְוָכְך  ֲחלֹומֹו,  ּבַ לֹו  ַמְרִאים  ְך  ְוָכְך ּכָ ֵאה, 

ִפי   ּכְ ְוֶאָחד  ל ֶאָחד  ּכָ יר,  ָמה עֹוָלה ְלַהּכִ ׁשָ ַהּנְ
ָרָאה   ְרעֹה  ּפַ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ לֹו,  ָראּוי  ּכָ תֹו  ַדְרּגָ

ָראּוי לֹו,  ְולֹא יֹוֵתר.  ּכָ

  

ר נָ  .24 ָמה ְדִאיהּו ּבַ ָהא ּכְ ִניָנן, ּדְ ׁש, ָהִכי ַאְחְזיּו ְוָהא ּתָ
ְוָהִכי ֶחְלֵמיּה,  ּבְ ָסְלַקת    ֵליּה  ָהִכי  ָמָתא  ְוִנׁשְ ָחֵמי. 

ְדָקא ָחֵזי  יּה ּכְ ְרּגֵ פּום ּדַ ל ַחד ְוַחד ּכְ מֹוְדָעא. ּכָ ּתְ ְלִאׁשְ
ְרעֹה ָחָמא ְך ּפַ יר:   ֵליּה, ּוְבִגין ּכָ ְדָקא ָחֵזי ֵליּה, ְוָלא ַיּתִ  ּכְ

ַר  .25 ְוגֹו'.  ץ  ִמּקֵ ַתח  ַוְיִהי  ּפָ ִחְזִקיָּה  י  ּבִ
ֵחֶפץ  (קהלת ג) ָאַמר,וְ  ְלָכל  ְוֵעת  ְזַמן  ַלּכֹל 

ה   עֹוׂשֶ ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ ְרֵאה,  ּבֹא  ָמִים.  ָ ַהׁשּ ַחת  ּתַ
ם ֵעת ּוְזַמן   ה, ַלּכֹל ׂשָ רּוְך הּוא ְלַמּטָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ם ְזַמן ָלאֹור  ְך, ׂשָ ם ְזַמן ָלאֹור ְוַלחֹׁשֶ ָקצּוב. ׂשָ

ָאר ָהעַ  ל ׁשְ ו ַעל  ׁשֶ ֵהם ׁשֹוְלִטים ַעְכׁשָ ים, ׁשֶ ּמִ
לּות  הָ  ַהּגָ ִהיא  ׁשֶ ָכה,  ַלֲחׁשֵ ם  ׂשָ ּוְזַמן  עֹוָלם, 

דֹוׁש   ם ַהּקָ ְלטֹוָנם. ְזַמן ׂשָ ַחת ׁשִ ָרֵאל ּתַ ל ִיׂשְ ׁשֶ
ְוֵעת  ְזַמן  ַלּכֹל  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ַלּכֹל,  רּוְך הּוא  ּבָ

ן ְלָכל ֵחֶפץ. ַמה זֶּה ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ? ְזַמן וְ  ִעּדָ
ָהָרצוֹ  אֹותֹו  ְלָכל  ַלּכֹל,  ְמָצא הּוא  ּנִ ׁשֶ ן 

ה.   ְלַמּטָ

  

ְוָאַמר, .25 ַתח  ּפָ ה  ִחְזִקּיָ י  ִרּבִ ְוגו',  ץ  ִמּקֵ (קהלת  ַוְיִהי 

ל   ג) א ֲחֵזי, ּכָ ָמִים. ּתָ ָ ַחת ַהׁשּ ַלּכֹל ְזַמן ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ּתַ
ְלכֹלָּ  א,  ְלַתּתָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֲעַבד  ּדְ י  ַמה  ּוֵ ׁשַ א 

ְזַמן ָקצּוב.  ּוְזַמן  ִזְמָנא   ִזְמָנא  ְוַלֲחׁשֹוָכא,  ִלְנהֹוָרא  י  ּוֵ ׁשַ
א ַעל  ּתָ ְלִטין ַהׁשְ ִאינּון ׁשָ ין, ּדְ ָאר ַעּמִ ׁשְ י ִלְנהֹוָרא ּדִ ּוֵ ׁשַ
ָרֵאל  ִאיהּו ָגלּוָתא ְדִיׂשְ י ַלֲחׁשֹוָכא, ּדְ ּוֵ ַעְלָמא. ְוִזְמָנא ׁשַ

ְלָטנּוָתא ִדְלה חֹות ׁשָ ִריְך הּתְ א ּבְ י קּוְדׁשָ ּוֵ ּוא ֹון. ִזְמָנא ׁשַ
ְזַמן ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ. ַמאי ְוֵעת  ְך ַלּכֹל  א, ְבִגין ּכָ ְלכֹּלָ
א, ְלָכל ַההּוא ְרעּוָתא   ן הּוא ְלכֹּלָ ְלָכל ֵחֶפץ. ִזְמָנא ְוִעּדָ

א.  ח ְלַתּתָ ּכַ ּתַ ִאׁשְ  ּדְ
The Zohar explains that even though Pharaoh saw the spiritual system he saw it on 
his level of wickedness. 
When the soul of a person goes up during his sleep, it can see and understand only 
according to the spiritual level of the person. 
In general, only 1 out of 60 dreams is a true message but if a person prepares himself 
for the night with proper meditation before he sleeps then his soul can ascend higher 
and get true and supporting messages. 
How can we have better dreams with true messages? 
Sleep is a rest for the soul and the body. The body can get rest while awake but the 
ultimate rest happens when Soul and body rest at night time. 
When we sleep, the soul leaves the body and goes up for a spiritual evaluation of the 
day and the future and get the nightly energy recharged. 
Dreams are the stories of what went on with the soul above. Sometimes in addition to 
daily processing, the soul receives messages about the future, giving her better 
guidance to do the spiritual work. 
As preparation for the night’s sleep, a person should be clean and relaxed. It is very 
important to relax the body. It can be done using slow-paced deep breathing and 
muscle relaxation while in bed. 
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It’s also important to forgive and ask forgiveness to and from everyone you had an 
issue with during the day or recent past. If it happens that it’s your last day in this life 
then forgiveness cleanses you from negativity. 
Preparing the body helps it release the soul to go on to its nightly ‘trips’. Scanning 
Zohar text adds spiritual garment for the soul and it gives additional spiritual boost 
and elevation. 
When the body is not relaxed the souls can not elevate higher (restless sleep) and stays 
in the lower levels where negative entities roam. A relaxed body does not ‘produce’ 
energy for them to enjoy and they let the soul pass easily up where the process is easy 
and beneficial for the soul. 
Additional reading: 
Where will you travel tonight? 
http://dailyzohar.com/daily-zohar-1131-2/ 

ֵחֶפץ   .26 ְלָכל  ְוֵעת  ַאֵחר  ָבר  זֶּה    -ּדָ ַמה 
כָּ  ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה'   (תהלים קיט) תּובֵעת? ּכַ

ְוָכתּוב תֹוָרֶתָך.  יז) ֵהֵפרּו  ָיֹבא  (ויקרא  ְוַאל 
ה,  ה ַהְמֻמּנָ ְרּגָ ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש. ְוִהיא ַהּדַ

הוּ  ֵעת  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ְרׁשּוָה.  ּפֵ ַהְמֻמּנֶה ְוִהּנֵה  א 
ָנַתִים ָכל ֵחֶפץ ּתַ לְ  ץ ׁשְ ָמִים. ַוְיִהי ִמּקֵ ָ ַחת ַהׁשּ

ָרָאה   ְך  ַהחֹׁשֶ ֵקץ  אֹותֹו  ל  ׁשֶ ד  ֵמַהּצַ ָיִמים, 
ה לֹו אֹותֹו   ּלָ ם ָיַדע ְוִהְתּגַ ָ ֲחלֹומֹו, ּוִמׁשּ ְרעֹה ּבַ ּפַ

   ַהֲחלֹום. 

ֵעת.  .26 ַמאי  ֵחֶפץ,  ְלָכל  ְוֵעת  ַאֵחר  ָבר  ּדָ
ִדְכִתיב, ֹות ַלְיָי ֵהֵפרּו תֹוָרֶתָך. ַלֲעשׂ ֵעת   הלים קיט)(ת ּכְ

יז) ּוְכִתיב, ַהּקֶֹדׁש.   (ויקרא  ֶאל  ֵעת  ְבָכל  ָיבֹא  ְוַאל 
ְך ֵעת ִאיהּו  א, ְוָהא אּוְקמּוָה. ּוְבִגין ּכָ א ְמַמּנָ ְוִאיהּו ַדְרּגָ
ָנַתִים  ׁשְ ץ  ִמּקֵ ַוְיִהי  ָמִים.  ָ ַהׁשּ ַחת  ּתַ ֵחֶפץ  ְלָכל  א,  ְמַמּנָ

ְדהַ ָיִמים,   ְטָרא  ח ִמּסִ ּדְ ֵקץ  ְרעֹה הּוא  ּפַ ָחָמא  ְך  ׁשֶ
ִלי ֵליּה ַההּוא ֶחְלָמא. ַוְיִהי  ן ָיַדע ְוִאְתּגְ ּמָ ֶחְלֵמיּה, ּוִמּתַ ּבְ
י  ַחְרֻטּמֵ ל  ּכָ ֶאת  ְקָרא  ַוּיִ ַלח  ׁשְ ַוּיִ רּוחֹו  ֶעם  ּפָ ַוּתִ ַבּבֶֹקר 
ַמא רּוחֹו.  ֶעם  ּפָ ַוּתִ ְוגו'.  ֲחָכֶמיָה  ל  ּכָ ְוֶאת  י ִמְצַרִים 

ֶעם. ּפָ י יֹוֵסי  ַוּתִ ִתיב    ִרּבִ ַפְרעֹה ּכְ ָאַמר, ָהא אּוְקמּוָה ּבְ
ִתיב, ּכְ ר  ּוִבְנבּוַכְדֶנּצַ ֶעם,  ּפָ ב) ַוּתִ ֶעם,  (דניאל  ְתּפָ ַוּתִ

ֲהָוה  ּדְ ִגין  ּבְ ֶעם,  ּפָ ַוּתִ ִתיב  ּכְ ַפְרעֹה  ּבְ ָהא  ּדְ ְואּוְקמּוָה 
ָרא ָלא ֲהָוה ָיַדע, ֲאָבל נְ  רָיַדע ֶחְלָמא, ּוִפׁשְ , בּוַכְדֶנּצַ

יּה. ָחָמא ֶחְלמָ  א ִמּנֵ י ּכֹּלָ ָרא, ְוִאְתְנׁשֵ ׁשְ  א, ְוָחָמא ּפִ
ְקָרא  .27 ַלח ַויִּ ׁשְ ֶעם רּוחֹו ַויִּ ּפָ ַוְיִהי ַבּבֶֹקר ַוּתִ

ל ֲחָכֶמיָה ְוגֹו'.  י ִמְצַרִים ְוֶאת ּכָ ל ַחְרֻטּמֵ ֶאת ּכָ
י יוֹ  ֶעם? ַרּבִ ּפָ ֶעם רּוחֹו, ַמה זֶּה ַוּתִ ּפָ ֵסי ָאַמר,  ַוּתִ

ְרׁשּוהָ ִהנֵּ  ּפֵ ֶעם, ה  ּפָ ַוּתִ תּוב  ּכָ ַפְרעֹה  ּבְ ׁשֶ  
תּוב ּכָ ר  ב) ּוִבְנבּוַכְדֶנּצַ ֶעם,  (דניאל  ְתּפָ ַוּתִ

ּום  ֶעם ִמׁשּ ּפָ תּוב ַוּתִ ַפְרעֹה ּכָ ִהּנֵה ּבְ ּוֵבֲארּוָה ׁשֶ
ָהָיה   לֹא  ְתרֹון  ְוַהּפִ ַהֲחלֹום,  יֹוֵדַע ֶאת  ָהָיה  ׁשֶ

ְנבּוכַ  ֲאָבל  ָראָ יֹוֵדַע,  ר  ְוָר ְדֶנּצַ ַהֲחלֹום  ָאה ה 
ּנּו. ח ִמּמֶ ּכַ ְתרֹון, ְוַהּכֹל ִנׁשְ  ַהּפִ

  

ְדַאּתְ   .27 ָמה  ּכְ רּוחֹו,  ֶעם  ּפָ ַוּתִ ֲחֵזי,  א  ּתָ ֲאָבל 
יג) ָאֵמר, ְוָאִזיל,  (שופטים  רּוָחא  ָאֵתי  ֲהָוה  ּדְ ְלַפֲעמֹו, 

ְדָקא   יּה ֲעַדִיין ּכְ ָבא ִעּמֵ ְוָאֵתי ְוָאִזיל. ְוָלא ֲהָוה ִמְתַייׁשְ
ִתיב, יְ  ּכְ א  ּדָ ְוַעל  יג) אּות.  ְיָי  (שופטים  רּוַח  ֶחל  ַוּתָ

ירּוָתא. אּוף ָהָכא רּוֵחיּה ִאְתַער   ְכֵדין ֲהָוה ׁשֵ ְלַפֲעמֹו, ּדִ
ְוָאִזי יּה,  יּה ּבֵ ִעּמֵ ָבא  ְ ִמְתַיׁשּ ֲהָוה  ְוָלא  ְוִאְתַער,  ל 

ִאְתֲערּוָתא ֲהוָ  ֶעם רּוחֹו, ּבְ ְתּפָ ר ַוּתִ ה ְלִמְנַדע. ְנבּוַכְדֶנּצַ
ִרין, ְוָאְזִלין ְוָתְייִבין, ְוָדא הּוא  (תייבין) ִאְתַער ַעל ַחד ּתְ
ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  כד) ּכְ ַעם   (במדבר  ּפַ ַפַעם.  ּבְ ַפַעם  ּכְ
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ַהאי, ע''ב) ּבְ קצד  ָבא  (דף  ְ ִמְתַיׁשּ ְוָלא  ַהאי,  ּבְ ּוַפַעם 
יּה ְורּוֵחיּה. ְעּתֵ  ּדַ

Genesis 41:1 
“ ַהְיֹאר-ְוִהֵּנה ֹעֵמד ַעלָיִמים; ּוַפְרֹעה ֹחֵלם,  ַוְיִהי, ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ” 
“After two whole years, Pharaoh dreamed that he was standing by the Nile,” 
The Torah tells us the time of Pharaoh’s dream. 
The Zohar asks “What is ‘עת’ ‘time’?” and explains that ‘time’ is a level appointed over 
everything in the world of Machut. 
Ecclesiastes 3:1 
ֵחֶפץ, ַּתַחת ַהָּׁשָמִים-ַלֹּכל, ְזָמן; ְוֵעת ְלָכל “ ” 
“There is an appointed time for everything. And there is a time for every event under 
heaven-” 
Heaven is the aspect of Zeir Anpin, and everything below it is subjected to the control 
of time. 
Leviticus 16:2 
“ ַהֹּקֶדׁש-ֵעת ֶאל-ְבָכלָיבֹא -ַאֲהֹרן ָאִחי�, ְוַאל-ֹמֶׁשה, ַּדֵּבר ֶאל-ַוּיֹאֶמר ְיהוָה ֶאל ” 
“and YHVH said unto Moses: ‘Speak unto Aaron thy brother, that he come not at all 
times into the holy place” 
Even the High priest in the Holy Temple couldn’t enter the Holy of Holies anytime he 
wished to because if it was not the right time he would die. 
Psalms 119:126 
ֵהֵפרּו, ּתֹוָרֶת� –ֵעת, ַלֲעׂשֹות ַליהָוה “ .” 
“time, to act for YHVH, they have violated your Torah.” 
This verse begins with the word ‘time’, then a comma, and continues with ‘to act for 
YHVH’. We can read it as ‘time’ is made for us to act, and connect to YHVH. 
King David, the author of Psalms, explains that meaning in the verse that follows. 
Psalms 119:127 
ִמָּזָהב ּוִמָּפז –ֶתי�ֵּכן, ָאַהְבִּתי ִמְצֹו-ַעל “ ” 
“Therefore I love Your commandments more than gold and even the purest gold.” 
As the king of Israel, King David had access to gold and pleasures of the world but his 
priorities were always about spiritual connections and following the Torah. We should 
have the same priorities and make a connection to YHVH, who is in ‘heavens’ and 
above time. Gold and all the riches of the world are under the government of ‘time’. 
Everything in Malchut has a temporary state of existence, except the soul that came 
to the body from heaven and above time. Following the Torah gives us access above 
time and benefits our souls in Malchut, earning merits for the time when heaven and 
earth share the continuous flow of Light, bringing a state of immortality. 

וַ  .28 ְרֵאה,  ּבֹא  מֹו ֲאָבל  ּכְ רּוחֹו,  ֶעם  ּפָ ּתִ
ּנֱֶאַמר  יג) ׁשֶ ָהְיָתה   (שופטים  ׁשֶ ְלַפֲעמֹו, 

ְולֹא   ְוהֹוֶלֶכת  ּוָבָאה  ְוהֹוֶלֶכת  ָאה  ּבָ ָהרּוַח 
ן   ּכֵ ְוַעל  ָראּוי,  ּכָ ֲעַדִין  ִעּמֹו  ֶבת  ֶ ִמְתַיׁשּ ָהְיָתה 

תּוב ֶחל   (שם) ּכָ לְ ַוּתָ ה'  ָאז רּוַח  ׁשֶ ַפֲעמֹו, 
כָּ  ַאף  ית.  ָהֵראׁשִ ִהְתעֹוְרָרה ָהְיָתה  רּוחֹו  אן 

ֶבת  ֶ ְמיֻׁשּ ָהְיָתה  ְולֹא  ְוִהְתעֹוֵרר,  ְוָהַלְך  ּבֹו, 
רּוחֹו,   ֶעם  ְתּפָ ַוּתִ ר  ְנבּוַנְדֶנּצַ ָלַדַעת.  ִעּמֹו 

  

ין  .28 ִאּלֵ ִמְצַרִים,  ַחְרטּוֵמי  ל  ּכָ ֶאת  ְקָרא  ַוּיִ ַלח  ׁשְ ַוּיִ
י ִאּלֵ ֲחָכֶמיָה,  ל  ּכָ ְוֶאת  ין.  ַטְייָרא,  ֳחָרׁשִ ּבְ יִמין  ַחּכִ ן 

כְּ  הּו ֲהוּו ִמְסּתַ ָקא.ְוֻכּלְ  ָלן ְלִמְנַדע ְולא ָיִכילּו ְלַאְדּבָ
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ֶאָחד   ל  ּכָ ַעל  ִמְתעֹוֵרר  ָהָיה  ִהְתעֹוְררּות  ּבְ
וְ  ִבים  ׁשָ ֲעַמִים,  מֹו  ּפַ ּכְ ְוֶזהּו  ִבים.  ְוׁשָ הֹוְלִכים 

ּנֱֶאַמר  כד)(במ ׁשֶ ַעם   דבר  ּפַ ַפַעם,  ּבְ ַפַעם  ּכְ
ְעּתֹו ְורּוחֹו. ֶבת ּדַ ֶ ֶזה, ְולֹא ִמְתַיׁשּ ֶזה ּוַפַעם ּבָ  ּבָ

י ִמְצַרִים  .29 ַחְרֻטּמֵ ל  ְקָרא ֶאת ּכָ ַויִּ ַלח  ׁשְ ַויִּ
ל ֲחָכֶמיָה    - ִפים. ְוֶאת ּכָ ְ ֵאּלּו    -ֵאּלּו ַהְמַכׁשּ

לִ  ּכְ ם ָהיּו ִמְסּתַ זָּלֹות. ְוֻכּלָ ים ָלַדַעת ַחְכֵמי ַהּמַ
יג.  ִ  ְולֹא ָיְכלּו ְלַהׂשּ

  

ָלא ַאְחְזָיין  ָאַמר ִר  .29 ָמר ּדְ ִאּתְ ב ּדְ י ִיְצָחק, ַאף ַעל ּגַ ּבִ
אִני  ׁשָ ִדיֵליּה,  א  ַדְרּגָ ַההּוא  ּבְ א  ֶאּלָ ָנׁש  ְלַבר  ֵליּה 
א   ֵני ָנׁשָ ְנָיין ִמּבְ ִאין, ּוְמׁשַ ין ִעּלָ ַאְחְזָיין לֹון ִמּלִ ִלְמָלִכים, ּדְ

ַעל כָּ ָאֳחָר  ָאה  ִעּלָ יּה  ְרּגֵ ּדַ א  ְדַמְלּכָ ָמה  ּכְ ָאר ִנין.  ׁשְ ל 
ל   ָאה ַעל ּכָ א ִעּלָ ַדְרּגָ ָאֳחָרִנין, ָהִכי ָנֵמי ַאֲחִזיאּו ֵליּה ּבְ
ר ָהֱאלִהים  ֲאׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ֶאת  ּכְ ָאֳחָרִנין.  ָאר  ׁשְ

ְרעֹה. ּפַ ֶאת  ֶהְרָאה  ה  א) עֹוׂשֶ ֵני   (רלח  ּבְ ָאר  ִלׁשְ ֲאָבל 
אִ א, ָלא ָגֵלי לֹון קּוְדׁשָ ָנׁשָ  ִריְך הּוא ַמה ּדְ יהּו ָעַבד,  א ּבְ

ְוָהא  ָדָרא,  יֵמי  ְלַחּכִ אֹו  ַלֲחִסיֵדי  אֹו  ִלְנִביֵאי  ר  ּבַ
 אּוְקמּוָה. 

Genesis 41:8 
“ -יןֲח�מֹו, ְואֵ -ָכֶמיָה; ַוְיַסֵּפר ַּפְרֹעה ָלֶהם ֶאתחֲ -ָּכל-ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים, ְוֶאת-ָּכל-ַוְיִהי ַבֹּבֶקר, ַוִּתָּפֶעם רּוחֹו, ַוִּיְׁשַלח ַוִּיְקָרא ֶאת

ֹוֵתר אֹוָתם ְלַפְרֹעהּפ ” 
“So in the morning his spirit was troubled, and he sent and called for all the magicians 
of Egypt and all its wise men. Pharaoh told them his dreams, but there was none who 
could interpret them to Pharaoh.” 
The language of dreams is based on spiritual symbols. Some dreams are remembered 
and some are forgotten. Pharaoh remembered the dreams but couldn’t understand 
their meaning. The Torah tells us that Pharaoh awoke after the first dream, and after 
the second dream his ‘spirit was troubled’. 
Pharaoh understood that if the dreams are similar and that he remembered both 
dreams then they must carry an important message. His advisers couldn’t interpret 
the dreams because it was blocked from their understanding. The dream came at the 
time Joseph needed to get out of prison and come close to Pharaoh so he can have 
control over Egypt. 
Lesson: 
Tell your dreams only to highly spiritual people who understand Torah, Zohar, and 
spiritual symbols. With proper interpretation, the message could be utilized for 
maximum benefit by the receiver. 

ּנֱֶאַמר  .30 ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ה  ְרּגָ ַהּדַ אֹוָתּה  ּבְ א  ֶאּלָ ְלָאָדם  ַמְרִאים  ֵאין  ׁשֶ

ּלֹו  ְרִאי - ׁשֶ ּמַ ָלִכים, ׁשֶ ם ָלֶהם ׁשֹוֶנה ֵאֶצל ַהּמְ
ֵני ָאָדם ֲאֵחִרים.  ים ִמּבְ ּנִ ָבִרים ֶעְליֹוִנים ּוְמׁשֻ ּדְ

ֶעְליֹונָ  תֹו  ְרּגָ ּדַ ֶלְך  ּמֶ ׁשֶ מֹו  ָאר ּכְ ׁשְ ל  ּכָ ַעל  ה 
ה ֶעְליֹוָנה  ַדְרּגָ ם ַמְרִאים לֹו ּבְ ְך ּגַ ָהֲאֵחִרים, ּכָ
ֵאת  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהֲאֵחִרים,  ָאר  ׁשְ ל  ּכָ ַעל 

  

ָלה,  .30 י ְואֹותֹו ּתָ ּנִ יב ַעל ּכַ ִתיב, אֹוִתי ֵהׁשִ א ֲחֵזי, ּכְ ּתָ
י   ּנִ ּכַ ַעל  יב  ֵהׁשִ ָרא.  יׁשְ ּפִ ַתר  ּבָ ָאִזיל  ֶחְלָמא  ּדְ אן  ִמּכָ

א   ּדָ א  ֶאּלָ ָרא ַמאן,  יׁשְ ּפִ ַההּוא  ּבְ ָתָלה,  ְואֹותֹו  יֹוֵסף. 
ן ָהָיה: ַתר ָלנּו ּכֵ ר ּפָ ֲאׁשֶ ר ֵליּה, ּוְכִתיב ַוְיִהי ּכַ ׁשַ ָקא ּפָ  ּדְ
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ְרעֹה,   ּפַ ֶאת  ֶהְרָאה  ה  עֹׂשֶ ָהֱאלִֹהים  ר  ֲאׁשֶ
ָלֶהם   ה  ְמַגּלֶ ֵאין  ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ָאר  ִלׁשְ ֲאָבל 

מַ  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ה, ַהּקָ עֹוׂשֶ הּוא  ֶ ׁשּ ה 
ְלַחְכֵמי   אֹו  ַלֲחִסיִדים  אֹו  ִביִאים  ַלּנְ ָרט  ּפְ

ְרׁשּוָה.   ַהּדֹור, ְוִהּנֵה ּפֵ
י  .31 ּנִ ּכַ ַעל  יב  ֵהׁשִ ֹאִתי  תּוב  ּכָ ְרֵאה,  ּבֹא 

ַאַחר   הֹוֵלְך  ַהֲחלֹום  ׁשֶ אן  ִמּכָ ָתָלה.  ְוֹאתֹו 
י?  ּנִ ּכַ יב ַעל  ְתרֹון. ִמי ֵהׁשִ א ֶזה יֹוֵסף.    ַהּפִ ֶאּלָ

ָתָלה   לֹו,    -ְוֹאתֹו  ַתר  ּפָ ׁשֶ ְתרֹון  ַהּפִ אֹותֹו  ּבְ
ן ָהָיה.  ַתר ָלנּו ּכֵ ר ּפָ ֲאׁשֶ    ְוָכתּוב ַוְיִהי ּכַ

ְקָרא ֶאת יֹוֵסף ַוְיִריֻצהּו ִמן ַהּבֹור  .31 ְרעֹה ַוּיִ ַלח ּפַ ׁשְ ַוּיִ
ַתח ְוָאַמר, א ּפָ י ַאּבָ ָי ֶאת  רֹוֶצה יְ  (תהלים קמז) ְוגו'. ִרּבִ

ִריְך   ּבְ א  קּוְדׁשָ ה  ּמָ ּכַ ְלַחְסּדֹו.  ַהְמַיֲחִלים  ֶאת  ְיֵרָאיו 
ִאינּון  יַקָיא  ַצּדִ ּדְ ִגין  ּבְ יַקָיא,  ַצּדִ ּבְ הּו  ּבְ ִאְתָרֵעי  הּוא, 

ין ועבדי) ַעְבּדִ ָלָמה  (שלמא  ׁשְ ְוַעְבֵדי  ְלֵעיָלא,  ָלָמא  ׁשְ
כָּ  ּוְבִגין  ַבֲעָלּה.  ּבְ ה  ּלָ ּכַ ְוָאֳעִלין  א,  א  ְלַתּתָ קּוְדׁשָ ְך 

ַדֲחִלין ֵליּה ְוָעְבִדין  ִאּנּון ּדְ הּו, ּבְ ִריְך הּוא ִאְתָרֵעי ּבְ ּבְ
 ְרעּוֵתיּה.

Genesis 41:25 
“ ַּפְרֹעה, ֲחלֹום ַּפְרֹעה ֶאָחד הּוא: ֵאת ֲאֶׁשר ָהֱא�ִהים ֹעֶׂשה, ִהִּגיד ְלַפְרֹעה-ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ” 
The Zohar explains that people receive messages in dreams according to their level but 
kings receive different types of messages. 
Kings are channels for the people, they rule so the messages they receive in dreams 
are of a kind that would affect their entire nation. 
God reveals his plans to prophets, righteous people who are close to him, and to the 
wise of the generation. 
Prophets are messengers of God and the messages they receive are clear for the 
purpose of delivering them as is to the people. 
The righteous receive dreams about the future giving them opportunities to pray for 
the people and lead them in the process of correction and spiritual connection. 
The wise of the generations are those to whom people look up to. They receive messages 
to lead people in a certain direction. 
God ‘talks’ to us in many ways and different channels. It could be directly in our 
dreams or through other people and leaders. 
We don’t have prophets in our days (Deuteronomy 13) and the ‘Kings’ are those in 
control of our health and money. Most of them became partners with the other side 
because of greed. We can trust only messages coming from righteous people. 
The messages that come now from righteous people in Israel and the world tell us that 
it is time to focus on our faith and spiritual connections. 
The Zohar study and Shabbat are the most important spiritual tools that would provide 
protection and keep us afloat during the time of growing chaos in the world. 
I got the message, did you? 

ְקָרא ֶאת יֹוֵסף ַוְיִריֻצהּו   .32 ְרעֹה ַויִּ ַלח ּפַ ׁשְ ַויִּ
ַתח   ִמן ּפָ א  ַאּבָ י  ַרּבִ ְוגֹו'.  ַהּבֹור 

קמז) ְוָאַמר, ְיֵרָאיו   (תהלים  ֶאת  ה'  רֹוֶצה 
רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ּמָ ּכַ ְלַחְסּדֹו.  ַהְמַיֲחִלים  ֶאת 
יִקים   ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ יִקים,  ּדִ ּצַ ּבַ ה  ִמְתַרּצֶ הּוא 

  

ן ְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו. הֵוי  ּדֹו, ַמאן ִאינוּ ַלְמַיֲחִלים ְלַחְס  .32
ִאינ ֵליְלָיא, ֵאיָמא  ּבְ אֹוַרְייָתא  ּבְ ֵלי  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ּדְ ּון 

ִאינּון  ַצְפָרא,  ָאֵתי  ְוָכד  א.  ִכיְנּתָ ׁשְ ֲהֵדי  ּבַ פּו  ּתְ ּתַ ְוִאׁשְ
ָנׁש   ַבר  ּדְ ִזְמָנא  ּבְ אּוְקמּוָה,  ְוָהא  ְלַחְסּדֹו.  אן  ְמַחּכָ
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ים עֹוׂשִ ְועֹוִׂשים] ֵהם  ְלַמְעָלה  [ָׁשלֹום  לֹום  ׁשָ
ה ְועֹושִׂ  ּלָ ּכַ ּוַמְכִניִסים  ה,  ְלַמּטָ לֹום  ׁשָ ים 

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ְלַבְעָלּה, 
ים  ּנּו ְועֹוׂשִ ֵרִאים ִמּמֶ יְּ אֹוָתם ׁשֶ ה ָבֶהם ּבְ ִמְתַרּצֶ

 ֶאת ְרצֹונֹו.

ל בְּ  ּדַ ּתַ יְך ִאׁשְ ֵליְלָיא, חּוָטא ְדֶחֶסד ִאְתְמׁשִ אֹוַרְייָתא ּבְ
ִדְכִתיב,ֲעֵלי ּכְ יָמָמא.  ּבִ מב) ּה  ְיָי  (תהלים  ה  ְיַצּוֶ יֹוָמם 

ה ְיָי   י. ַמאי ַטְעָמא יֹוָמם ְיַצּוֶ ירֹה ִעּמִ ַחְסּדֹו ּוַבַלְיָלה ׁשִ
ְך רוֹ  ִגין ּכָ י. ּוּבְ ירֹה ִעּמִ ְיָלה ׁשִ ַבּלַ ּום ּדְ ֶצה ְיָי  ַחְסּדֹו, ִמׁשּ

ַמאן ּדְ  ִתיב, ְולֹא ִביֵרָאיו. ּכְ ְרעּוֵתיּה  ֶאת ְיֵרָאיו ּכְ ָרֵעי ּבִ
ְך  ֲהֵדיּה. ּוְבִגין ּכָ ְייָסא ּבַ ְלַאֲחָרא, ְוִאְתְרֵעי ֵליּה ְלִאְתּפַ

יֵרָאיו.  רֹוֶצה ְיָי ֶאת ְיֵרָאיו, ְולֹא ּבִ
ַהְמַיֲחִלים   .33 ֵהם  ִמי  ְלַחְסּדֹו,  ַלְמַיֲחִלים 

ִלים  ְלַחְסּדוֹ  ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ אֹוָתם  אֹוֵמר,  ֱהֵוה   ?
ּתֹוָרה   לַּ ּבַ ִכיָנה.  ּבַ ְ ַהׁשּ ִעם  ִפים  ּתְ ּתַ ּוִמׁשְ ְיָלה 

ַוֲהֵרי   ְלַחְסּדֹו,  ים  ְמַצּפִ ֵהם  ַהּבֶֹקר,  א  ּבָ ּוְכׁשֶ
ּתֹוָרה   ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ָאָדם  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ֲארּוָה,  ּבֵ

ָעלָ  ְך  ִנְמׁשָ ֶחֶסד  ל  ׁשֶ חּוט  ְיָלה,  ּלַ יֹּום,  ּבַ ּבַ יו 
תּוב ּכָ מב) ּכַ ַחְסּדוֹ  (שם  ה'  ְיַצּוֶה   יֹוָמם 

ַעם יֹוָמם ְיַצּוֶה ה'  י. ָמה ַהּטַ ירֹה ִעּמִ ְיָלה ׁשִ ּוַבּלַ
ּום  ּוִמׁשּ י.  ִעּמִ ירֹה  ׁשִ ְיָלה  ּלַ ּבַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַחְסּדֹו? 
יֵרָאיו.   תּוב רֹוֶצה ה' ֶאת ְיֵרָאיו, ְולֹא ּבִ ְך ּכָ ּכָ

רֹוֶצה בִּ  ִמי ׁשֶ ה לֹו ּכְ ְרצֹונֹו ֶאת ָהַאֵחר ּוִמְתַרּצֶ
ִעּמוֹ  יֵּס  ֶאת ְלִהְתּפַ ה'  רֹוֶצה  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ  ,

יֵרָאיו.   ְיֵרָאיו ְולֹא ּבִ

  

ְדרּוָחא,  .33 ֲעִציבּו  ּבַ ָעִציב  ֲהָוה  יֹוֵסף  ָדא,  ַגְווָנא  ּכְ
ְר  ר ּפַ ּדַ ׁשַ יָון ּדְ ן. ּכֵ ּמָ ֲהָוה ָאִסיר ּתַ א, ּדְ ֲעִציבּו ְדִלּבָ עֹה ּבַ

ְייסּו   ַוְיִריצּוהּו, ִאְתּפַ ִתיב.  ִגיֵניּה, ַמה ּכְ ְוַאֲהָדרּו ּבְ ֵליּה 
ֲהָוה  ּדְ ִגין  ּבְ א,  ִלּבָ ְלֶמֱחֵדי  ין  ִמּלִ ֶחְדָוה,  ּדְ ין  ִמּלִ ֵליּה 
ֵביָרא,   ּבְ ָנַפל  ַקְדִמיָתא  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ יָרא.  ּבֵ ִמן  ָעִציב 

ק ְלָבַתר.  ּלַ ֵביָרא ִאְסּתַ  ּבְ

Genesis 41:13 
“ ַּכִּני, ְוֹאתֹו ָתָלה-ָלנּו, ֵּכן ָהָיה: ֹאִתי ֵהִׁשיב ַעל-ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָּפַתר ” 
“And as he interpreted to us, so it came about. He restored my position, and him (the 
baker) hanged.”” 
The Zohar explains that from the words of the chief butler we understand that the 
dream manifests according to the interpretation. In this story, the butler acknowledges 
that returning to his position was a direct result of Joseph’s interpretation. 
We have dreams during sleep time with special messages, and there are dreams that 
we define based on our desires. We want to achieve some goals and classify them as 
‘my dream’. 
Most personal coaches encourage people to define their dreams to the finest detail. 
Then meditate and act upon them. That’s a good way to build a vessel and draw Light 
of fulfillment into it. 
I would recommend that I to those who find their Tikun ‘agree’ with their dream. 
I know many ‘dreamers’ with strong desire and motivation. They invest a lot of effort 
to achieve their goals but for most of them, it doesn’t work. 
If our dreams come from the Light in a proper form then with the support of a righteous 
person to interpret them they can become reality. 

עָ  .34 ָהָיה  יֹוֵסף  ֵכן  מֹו  ָהרּוַח  ּכְ ֶעֶצב  ּבְ צּוב 
ְרעֹה   ּפַ יָון ׁשֶ ם. ּכֵ ָהָיה ָאסּור ׁשָ ב, ׁשֶ ּוְבֶעֶצב ַהּלֵ ַההּוא  .34   ְליֹוֵסף  ֵאיַרע  ָלא  ַעד  ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ִרּבִ

ִרית  ּבְ ַההּוא  ָנַטר  ּדְ יָון  ּכֵ יק.  ַצּדִ ִאְקֵרי  ָלא  עֹוָבָדא, 
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סּו  יְּ תּוב? ַוְיִריֻצהּו. ִהְתּפַ ִבילֹו, ַמה ּכָ ׁשְ ַלח ּבִ ׁשָ
ַח   ּמֵ ָבִרים ְלׂשַ ְמָחה, ּדְ ְבֵרי ׂשִ לֹו ְוֶהֱחִזירּו לֹו ּדִ

הָ  ּום ׁשֶ ב, ִמׁשּ ּבֹא ָיה ָעצּוב ִמן ַהּבֹור.  ֶאת ַהּלֵ
ה   בֹור, ּוְבבֹור ִהְתַעּלָ ִראׁשֹוָנה ָנַפל ּבְ ְרֵאה, ּבָ

ְך.   ַאַחר ּכָ

ְוַהה יק.  ַצּדִ ִאְקֵרי  יָמא,  ַק ַקּיָ ְבִרית  ּדִ א  ְרּגָ ּדַ א  ּוא  יׁשָ ּדִ
ֲהָוה ּדְ ּוַמאי  ֲהֵדיּה,  ּבַ ר  ּבֹור  (עביד) ִאְתַעּטַ ּבַ

ִמן  ַוְיִריֻצהּו  ּוְכִתיב  ֲהֵדיּה,  ּבַ ק  ּלַ ִאְסּתַ ַקְדִמיָתא,  ּבְ
ים. ְבֵאר ַמִים ַחּיִ ר ּבִ א, ְוִאְתַעּטַ ק ִמן ּדָ ּלַ  ַהּבֹור. ִאְסּתַ

טֶ  .35 ּבְ ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ְליֹוֵסף  ַרּבִ ֵאַרע  ֶרם 
יָון אֹותוֹ  ּכֵ יק.  ַצּדִ ִנְקָרא  לֹא  ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ  

יק,   ַצּדִ ִנְקָרא  יָלה,  ַהּמִ ִרית  ּבְ ַמר אֹוָתּה  ָ ׁשּ ׁשֶ
ָרה   ִרית ַהּקֶֹדׁש ִהְתַעּטְ ל ּבְ ה ׁשֶ ְרּגָ ְואֹוָתּה ַהּדַ

ָהָיה ֶ ׁשּ ּוַמה  ִראׁשֹוָנה,  [עֹוֶׂשה] ִעּמֹו,  ּבָ ּבֹור  ּבַ
ִעּמוֹ  ה  ַוְיִריֻצהּו  ִהְתַעּלָ ְוָכתּוב  ַהּבֹור. .  ִמן 

ים. ְבֵאר ַמִים ַחיִּ ר ּבִ ה ִמזֶּה ְוִהְתַעּטֵ  ִהְתַעּלָ

  

ְליֹוֵסף   .35 ִלְקרֹא  יֹוֵסף,  ֶאת  ְקָרא  ַוּיִ ְרעֹה  ּפַ ַלח  ׁשְ ַוּיִ
ִריְך   א ּבְ א קּוְדׁשָ ְקָרא ֶאת יֹוֵסף, ּדָ א ַוּיִ ֵעי ֵליּה. ֶאּלָ ִמּבָ

ְכִתיב, ְמַרת ְיָי  ַעד ֵעת ּבֹא ְדָברֹו אִ  )(תהלים קה הּוא, ּדִ
ְצָרָפְתהּו. ַעד ֵעת ּבֹא ְדָברֹו, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוּיְקָרא 
ְקָרא ֶאת יֹוֵסף, ּוְכִתיב ָהָתם  ִתיב ָהָכא ַוּיִ ֶאת יֹוֵסף, ּכְ
ִגין ְיָקָרא  ְמלֹוָתיו, ּבְ ף ׂשִ ח ַוְיַחּלֵ ה: ַוְיַגּלַ ְקָרא ֶאל מׁשֶ ַוּיִ

א, ְוָהא  אּוְקמּוָה.  ְדַמְלּכָ
שְׁ  .36 ָהָיה  ַויִּ יֹוֵסף,  ֶאת  ְקָרא  ַויִּ ְרעֹה  ּפַ ַלח 

ְקָרא  ַויִּ א,  ֶאּלָ ְליֹוֵסף!  ִלְקרֹא  ִלְהיֹות  ָצִריְך 
יֹוֵסף   הּוא,    -ֶאת  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶזה 

תּוב ּכָ ַעד ֵעת ּבֹא ְדָברֹו ִאְמַרת   (שם קה) ׁשֶ
תּוב    ה' ְצָרָפְתהּו. ַעד ֵעת ּבֹא ְדָברֹו, ֶזהוּ  ּכָ ׁשֶ

אֶ  ְקָרא  ֶאת ַויִּ ְקָרא  ַויִּ אן  ּכָ תּוב  ּכָ יֹוֵסף.  ת 
ח   ַוְיַגּלַ ה.  ֹמׁשֶ ֶאל  ְקָרא  ַויִּ ם  ׁשָ ְוָכתּוב  יֹוֵסף, 
ֶלְך, ְוִהּנֵה   בֹוד ַהּמֶ ִביל ּכְ ׁשְ ְמלָֹתיו, ּבִ ף ׂשִ ַוְיַחּלֵ

ְרׁשּוָה.  ּפֵ

  

ַתח,  .36 ּפָ ֶאְלָעָזר  י  קה) ִרּבִ ָראֵ  (תהלים  ִיׂשְ בֹא  ל ַוּיָ
ְוַיֲעקֹ  גָּ ִמְצַרִים  א  ב  קּוְדׁשָ ּדְ ֲחֵזי,  א  ּתָ ָחם.  ֶאֶרץ  ּבְ ר 

ֱאָסִרין  ּוְמַקּיֵים  ַעְלָמא,  ּבְ ְלּגּוִלין  ּגִ ל  ְמַגְלּגֵ הּוא  ִריְך  ּבְ
ִזיר.  ִאיהּו ּגָ ִגין ְלַקְייָמא ִקּיּוָמא ּוְגֵזָרה ּדְ  ְוִקּיּוִמין, ּבְ

Genesis 37:24 
“ ֵאין ּבֹו ָמִיםתֹו, ַהֹּבָרה; ְוַהּבֹור ֵרק, ַוַּיְׁשִלכּו אֹ –ַוִּיָּקֻחהּו ” 
“and they took him, and cast him into the pit–and the pit was empty, there was no 
water in it.” 
Joseph’s brothers threw him into a pit, then they pulled him out and sold him to 
Ishmaelite merchants. He was then sold to Potiphar, an Egyptian official, to serve in 
his house. 
The wife of Potiphar tried to seduce him but he was able to restrict and run away from 
her. He was falsely accused and sent to prison. The Zohar reveals that because of his 
restriction from having sex with Potiphar’s wife he was called a Tzadik, not before that. 
Joseph’s life was a process of elevation from a deep pit to become a chariot for the 
Sefira of Yessod. 
King David in Psalms revealed that Joseph was tested to build him to be a Tzadik and 
a channel of Yessod. 
Psalms 105:19, 20 
“ ִאְמַרת ְיהוָה ְצָרָפְתהּו –ְדָברֹו-ֵעת ּבֹא-ַעד ” 
“Until the time that his word came to pass, The word of YHVH tested him.” 
“ הּוָׁשַלח ֶמֶל�, וַַיִּתיֵרהּו; ֹמֵׁשל ַעִּמים, ַוְיַפְּתחֵ  ” 
“A king was sent and released him, The ruler of peoples, was set him free.” 
Genesis 41:14 
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“ ַּפְרֹעה-ַהּבֹור; ַוְיַגַּלח וְַיַחֵּלף ִׂשְמ�ָתיו, ַוָּיבֹא ֶאל-יֹוֵסף, וְַיִריֻצהּו ִמן-ַוִּיְׁשַלח ַּפְרֹעה וִַּיְקָרא ֶאת ” 
“Then Pharaoh sent and called for Joseph, and they hurriedly brought him out of the 
dungeon; and when he had shaved himself and changed his clothes, he came to 
Pharaoh.” 
Even though Reuven was the first child born to Jacob from Leah, Joseph is considered 
to be the firstborn that continued the spiritual line of Jacob. This is the reason why in 
his dream his brothers were bowing to him. 
Joseph was a young but very strong person. He chose not to fight his brothers when 
they threw him into the pit. As Jacob’s firstborn, he had a closer connection to his 
father and the Light of the central column. Joseph knew that all the challenges in his 
life were just to lead him to greater ability to channel Light and he submitted himself 
to the process. 
The pit in the verse above was described as empty of water and the Zohar reveals that 
it was full snakes and scorpions. Joseph knew that no creature could hurt him unless 
God permitted it. Only humans have free choice and can go against nature. Joseph 
reflected the Light of the Central column and was protected from all harms. 
Reading the sacred text of Torah and Zohar related to Joseph connects us to his 
spiritual level and gives us a path to righteousness and protection. 

ַתח, .37 י ֶאְלָעָזר ּפָ ַוָּיבֹא   ((תהלים קה) ַרּבִ
ּגָ  ְוַיֲעֹקב  ִמְצָרִים  ּבֹא  ִיְׂשָרֵאל  ָחם.  ְּבֶאֶרץ  ר 

ֶׁשַהּקָ  ְמַגְלֵּגל  ְרֵאה  הּוא  ָּברּו�  ִּגְלּגּוִלים  דֹוׁש 
ְלַקֵּים   ְּכֵדי  ּוְׁשבּועֹות  ְנָדִרים  ּוְמַקֵּים  ָּבעֹוָלם, 

   ְׁשבּוָעה ּוְגֵזָרה ֶׁשהּוא גֹוֵזר. 

ָרִחים  .37 ּדְ ּוְרִחימּו  ֲחִביבּו  ָמֵלא  ִאּלְ ַנן,  ּתְ ָהא  ּדְ
ִריְך הּוא ַלֲאָבָהן, ֲהָוה ִאְתֲחֵזי   א ּבְ ְלָנֲחָתא ַיֲעקֹב קּוְדׁשָ

ִדְלהֹון,   ּוִבְרִחימּו  ַפְרְזָלא.  ּדְ ֵלי  ְלׁשְ ׁשַ ּבְ ְלִמְצַרִים 
ֵר  ְלֵטיּה ְליֹוֵסף ּבְ יָטא עַ ׁשַ ּלִ א ְדׁשַ ל יּה, ְוֲעַבד ֵליּה ַמְלּכָ

ְוַיֲעקֹב  יָקָרא,  ּבִ ְבִטין  ׁשִ הּו  ּלְ ּכֻ ְוָנֲחתּו  ַאְרָעא,  ל  ּכָ
א.  ַמְלּכָ  ּכְ

ִא  .38 ִנינּו,  ׁשָ ֲהֵרי  ֲחִביבּות ׁשֶ ׁשֶ לֹא  ם 
ֶאת  וְ  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַהב  ׁשֶ ַאֲהָבה 

ַיֲעקֹב  ֶאת  ְלהֹוִריד  ָראּוי  ָהָיה  ָהָאבֹות, 
ּוְבַאֲהָבתֹו   ְרֶזל.  ּבַ ל  ׁשֶ ְכָבִלים  ּבִ ְלִמְצַרִים 
ה אֹותֹו ֶמֶלְך  נֹו, ְוָעׂשָ אֹוָתם ִהְמִליְך ְליֹוֵסף ּבְ

ֹוֵלט   ׁשּ ל ָהָאֶרץ, ְויָ ׁשֶ ָבטִ ַעל ּכָ ְ ים ְרדּו ָכל ַהׁשּ
ֶמֶלְך.  ָכבֹוד, ְוַיֲעקֹב ּכְ  ּבְ

  

ָרֵאל ִמְצַרִים ְוַיֲעקֹב   .38 בֹא ִיׂשְ ִתיב, ַוּיָ א ֲחֵזי, ַמה ּכְ ּתָ
ָרֵאל ִמְצַרִים, ָלא  בֹא ִיׂשְ ְכִתיב ַוּיָ יָון ּדִ ֶאֶרץ ָחם, ּכֵ ר ּבְ ּגָ

חָ  ֶאֶרץ  ּבְ ר  ּגָ ַיֲעקֹב  ּדְ ִאְצְטִרי ְיַדְעָנא  אי  ַאּמַ ְך ָהא. ם, 
בֹ  א ַוּיָ ִריְך הּוא. ֶאּלָ א ּבְ א קּוְדׁשָ ָרֵאל ִמְצַרִים, ּדָ א ִיׂשְ

ַיֲעקֹב   ִגיֵניּה ּדְ ָהא ּבְ א ַיֲעקֹב, ּדְ ֶאֶרץ ָחם, ּדָ ר ּבְ ְוַיֲעקֹב ּגָ
ִריְך הּוא  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ ְלִמְצַרִים.  א  ִכיְנּתָ ׁשְ ֲאָתא  ּוְבנֹוי, 

ְלּגוּ  ּגִ ל  ְלּגֵ ע''א) ִלין,ּגִ קצה  ְליֹוֵסף   (דף  ֵליּה  ְוָאִחית 
ֲהֵדיּה,  ּבַ ִרית  ּבְ ים  ִאְתְקּיַ ִבְזכּוֵתיּה  ּדְ ַקְדִמיָתא.  ּבְ

ל ַאְרָעא. ְלֵטיּה ַעל ּכָ  ְוׁשַ
תּוב? .39 ּכָ ַמה  ְרֵאה  ַויָֹּבא   (שם) ּבֹא 

יָון  ּכֵ ָחם.  ֶאֶרץ  ּבְ ר  ּגָ ְוַיֲעקֹב  ִמְצָרִים  ָרֵאל  ִיׂשְ
ַויָּ  תּוב  ּכָ ִמְצָר ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ָיַדְענּו  ֹבא  לֹא  ִים, 

ה ָצִריְך ֶאת ֶזה?  שֶׁ  ֶאֶרץ ָחם? ָלּמָ ר ּבְ ּגָ יֲַּעקֹב 
ִמְצָרִים   ָרֵאל  ִיׂשְ ַויָֹּבא  א,  דֹוׁש    -ֶאּלָ ַהּקָ ֶזה 

ֶאֶרץ ָחם   ר ּבְ רּוְך הּוא. ְוַיֲעקֹב ּגָ ֶזה ַיֲעקֹב.    -ּבָ

  

ים  .39 ַעּמִ ל  מֹוׁשֵ יֵרהּו  ּתִ ַוּיַ ֶמֶלְך  ַלח  ׁשָ ִתיב,  ּכְ ַמה 
ִרבִּ  ֵחהּו.  כְּ ַוְיַפּתְ ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ קמו) ִתיב,י  ְיָי   (תהלים 

ְוגו', ֲאסּוִרים  יר  ֶמֶלְך  (והא) ַמּתִ ַלח  ׁשָ ִתיב,  ּכְ ְוָהָכא 
ַלח  ׁשָ א,  ֶאּלָ ֵחהּו.  ַוְיַפּתְ ים  ַעּמִ ל  מֹוׁשֵ אי  ַאּמַ יֵרהּו,  ּתִ ַוּיַ

ּדָ  ים,  ַעּמִ ל  מֹוׁשֵ הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ א  ּדָ א  ֶמֶלְך, 
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 ְ ַהׁשּ ָאה  ּבָ ּוָבָניו  ַיֲעקֹב  ִביל  ׁשְ ּבִ ֲהֵרי  ִכיָנה ׁשֶ
רּוךְ   ְלִמְצַרִים, דֹוׁש ּבָ ְלּגּוִלים ְוַהּקָ ל ּגִ ְלּגֵ  הּוא ּגִ

ְזכּותֹו   ּבִ ׁשֶ ִראׁשֹוָנה,  ּבָ יֹוֵסף  ֶאת  ְוהֹוִריד 
ַעל   אֹותֹו  ִליט  ְוִהׁשְ ִעּמֹו,  ִרית  ַהּבְ ָמה  ִהְתַקיְּ

ל ָהָאֶרץ.  ּכָ

ִריךְ  ּבְ א  ֶמֶלְך,  קּוְדׁשָ ַלח  ׁשָ ַלח   הּוא.  ׁשָ ָאה  ִעּלָ ֶמֶלְך 
ַלח ׁשָ ִיִרהּו, ּוַמאן ִאיהּו ּדְ ּתִ א ַמְלָאְך ַהּגֹוֵאל, (ליה) ַוּיַ , ּדָ

א  ֵאי. ְוכֹּלָ ּתָ ל ַעל ּתַ ִאיהּו מֹוׁשֵ ים, ּדְ ל ַעּמִ ִאיהּו מֹוׁשֵ ּדְ
ִריְך הּוא ִאיהּו. א ּבְ  ֵמִעם קּוְדׁשָ

Psalms 105:23 
“ ָחם-ְוַיֲעֹקב, ָּגר ְּבֶאֶרץ ֵאל ִמְצָרִים;ַוָּיבֹא ִיְׂשרָ  ” 
“And Israel came to Egypt; and Jacob sojourned in the land of Ham.” 
The Zohar explains that because the names Israel and Jacob appear in the same verse 
in different ways they represent two entities/forces. ‘Israel’ is the aspect of Zeir Anpin 
that Jacob always connected to and ‘Jacob’ is himself. 
God loves the patriarchs and keeps them protected even when they need to go to a 
lower spiritual place. Without His love, Jacob was supposed to go down to Egypt like 
Joseph with shackles. Instead of a harsh way, God turned the events so Joseph would 
go first to become a king and bring his father and brothers with great honor. 
God promised Abraham to build a great nation from his descendants. Jacob and his 
children needed to go down to Egypt, which was the lowest spiritual level of the world 
at that time, to start their growth and ascent from a material level. Jacob came to 
support the presence and growth of his children, of becoming a nation that would be 
ready to receive the Torah, elevating them to the highest spiritual state. 
To achieve spiritual growth and elevation we need to accept the process that guides us, 
even if it is to the lowest level possible. If we are righteous in our ways then the process 
may be long but much easier. 
The patriarchs went through many tests but always came victorious. It was because 
they didn’t break or lose the path of the Torah. The Shechina was always with them. 

ל  .40 ֹמׁשֵ יֵרהּו  ַויַּּתִ ֶמֶלְך  ַלח  ׁשָ תּוב?  ּכָ ַמה 
ֵחהּו. ַוְיַפּתְ ים  ָאַמר,   ַעּמִ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ

תּוב יר ֲאסּוִרים ְוגֹו',   (תהלים קמו) ּכָ ה' ַמּתִ
ל  ה ֹמׁשֵ יֵרהּו, ָלּמָ ַלח ֶמֶלְך ַויַּּתִ תּוב ׁשָ ְוָכאן ּכָ

ֶמֶלְך   ַלח  ׁשָ א  ֶאּלָ ֵחהּו?  ַוְיַפּתְ ים  ֶזה    -ַעּמִ
ים   ל ַעּמִ רּוְך הּוא. ֹמׁשֵ דֹוׁש ּבָ דֹוׁש    -ַהּקָ ֶזה ַהּקָ

הּוא. רּוְך  ֶמֶלְך    ּבָ ַלח  ָהֶעְליֹון    -ׁשָ ֶלְך  ַהּמֶ
הּוא   ּוִמי  יֵרהּו.  ַויַּּתִ ַלח  ֶזה ׁשָ לֹו?  ַלח  ָ ׁשּ ׁשֶ

הּוא  ים, ׁשֶ ל ַעּמִ הּוא מֹוׁשֵ ְלָאְך ַהּגֹוֵאל, ׁשֶ ַהּמַ
ְחּתֹוִנים, ְוַהּכֹ  ל ַעל ַהּתַ דֹוׁש מֹוׁשֵ ל הּוא ִמן ַהּקָ

רּוְך הּוא.  ּבָ

  

א בְּ ַוְיִריֻצהּו ָחֵסר וא''ו, ּומַ  .40 א קּוְדׁשָ ִריְך  אן ִאיהּו, ּדָ
א   ר קּוְדׁשָ ח, ּבַ ָאִסיר ּוַפּתַ ָהא ֵלית ַמאן ּדְ ִגין ּדְ הּוא. ּבְ

ְכִתיב, ּדִ הּוא,  ִריְך  יב) ּבְ ְולֹא  (איוב  ִאיׁש  ַעל  ִיְסּגֹר 
ּוְכִתיב, ֵתַח.  לה) ִיּפָ יַע  (איוב  ַיְרׁשִ ּוִמי  ִקיט  ַיׁשְ ְוהּוא 

ִנים ּוִמי ְיׁש  ר ּפָ ָהא ְוַיְסּתֵ ּוֶרּנּו ְוַעל ּגֹוי ְוַעל ָאָדם ָיַחד, ּדְ
יּה.  ּבֵ א  ד) ּוְכִתיב,  ּכֹּלָ ֵחיל  (דניאל  ּבְ ָעֵבד  ֵיּה  ּוְכִמְצּבְ

ַמָיא ְוָדְייֵרי ַאְרָעא ְוָלא ִאיַתי ִדי ְיַמֵחי ִביֵדיּה ְוֵיאַמר  ׁשְ
ַוְיִריֻצהּו ִמן ַהּבֹור  ִתיב,  ְך ּכְ ּכָ ּוְבִגין   . ֵליּה ָמה ֲעַבְדּתְ

 גו'.וְ 

ֶזה   -ַוְיִריֻצהּו   .41 הּוא?  ּוִמי  ָוא''ו,  ָחֵסר 
רּוְך הּוא, מִ  דֹוׁש ּבָ אֹוֵסר  ַהּקָ ֵאין ִמי ׁשֶ ּום ׁשֶ ׁשּ

הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַרק  ּופֹוֵתַח, 
תּוב ּכָ ֵתַח,  (איוב יב) ׁשֶ ִיְסּגֹר ַעל ִאיׁש ְולֹא ִיּפָ
לד) ְוָכתּוב ַיְרשִׁ  (שם  ּוִמי  ִקיט  ַיׁשְ יַע  ְוהּוא 

ּומִ  ִנים  ּפָ ר  ָאָדם ְוַיְסּתֵ ְוַעל  ּגֹוי  ְוַעל  ְיׁשּוֶרּנּו  י 

  

ָאֵמר, .41 ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ַוְיִריֻצהּו.  לג) ַמאי  ר  (איוב  ֶיְעּתַ
ַהּבֹור,   ִמן  ַוְיִריֻצהּו  ָדא  ַגְווָנא  ּכְ ְרֵצהּו.  ַוּיִ ֱאלֹוּהַ  ֶאל 
ַוְיִריֻצהּו,  ַאֵחר  ָבר  ּדָ ְרעֹה.  ּפַ ֶאל  בֹא  ַוּיָ ּוְלָבַתר 

יְך ֲעֵליּה ח ַאְמׁשִ יּה ּדְ א ַקּמֵ ּוָטא ְדֶחֶסד, ְלֵמיַהב ֵליּה ִחּנָ
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ֲהֵרי   ׁשֶ ְוָכתּובָיַחד,  ּבֹו,  (דניאל   ַהּכֹל 
ְוַדיֵָּרי   ד) ַמִים  ָ ַהׁשּ ְצָבא  ּבִ ה  עֹוׂשֶ ְוִכְרצֹונֹו 

ְמֶחה ְבָידֹו ְויֹאַמר לֹו ֶמה   יִּ ָהָאֶרץ, ְוֵאין ִמי ׁשֶ
כָּ  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ יָת.  ַהּבֹור  ָעׂשִ ִמן  ַוְיִריֻצהּו  תּוב 

 ְוגֹו'. 

ַפְרעֹה. ַיֲענֶ (מה כתיב) ּדְ ְרעֹה,  , ֱאלִֹהים  ּפַ לֹום  ה ֶאת ׁשְ
לֹום.  ׁשָ ח ּבְ לֹום ּוְלִמְפּתַ ָמא ֵליּה ׁשָ ִגין ְלַאְקּדָ  ּבְ

Psalms 105:20 
 ”ָׁשַלח ֶמֶל�, וַַיִּתיֵרהּו; ֹמֵׁשל ַעִּמים, ַוְיַפְּתֵחהּו“
“A king was sent and released him, The ruler of peoples, was set him free.” 
Rabbi Shimon asks why there is a duplication of the aspect of Joseph’s release from, 
prison. He explains that the first ‘king’ is Zeir Anpin that gives the command to release 
Joseph, and the second, ‘ruler of people’ is the angel in the world of Malchut that 
makes things happen and actually sets him free. 
Genesis 41:14 
“ ַהּבֹור-יֹוֵסף, וְַיִריֻצהּו ִמן-ַוִּיְׁשַלח ַּפְרֹעה וִַּיְקָרא ֶאת ” 
“Then Pharaoh sent and called for Joseph, and they hurriedly brought him out of the 
dungeon;” 
The word for “they hurriedly” “ַוְיִריֻצהּו ” is written in the Torah without ו Vav after the צ 
and that makes the word a singular form as ‘He hurriedly’. Like the explanation above, 
this form indicates that YHVH controlled the process of releasing Joseph and bringing 
him to Pharaoh with honor. 

ּנֱֶאַמר  .42 ׁשֶ מֹו  ּכְ ַוְיִריֻצהּו?  ֶזה  (איוב   ַמה 
מֹו ֵכן ַוְיִריֻצהּו   לג) ְרֵצהּו. ּכְ ר ֶאל ֱאלֹוּהַ ַויִּ יְֶעּתַ

ָבר  ּדָ ְרעֹה.  ּפַ ֶאל  ַויָֹּבא  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַהּבֹור,  ִמן 
ל ֶחֶסד   יְך ָעָליו חּוט ׁשֶ ִהְמׁשִ ַאֵחר ַוְיִריֻצהּו, ׁשֶ

ה. ֱאלִֹהים ַיֲעֶנה ֶאת  ָלֵתת לֹו ֵחן ִלְפֵני ַפְרעֹ
ֵדי לְ  ְרעֹה, ּכְ לֹום ּפַ ַח ׁשְ לֹום ְוִלְפּתֹ ים לֹו ׁשָ ַהְקּדִ

לֹום.  ׁשָ  ּבְ
  

ַפְרעֹה.  .42 ע ּדְ ַההּוא ָרׁשָ א ֲחֵזי, ּבְ א ָאַמר, ּתָ י ַאּבָ ִרּבִ
ָאַמר, ִאיהּו  ה) ּדְ ּוַפְרעֹה  (שמות  ְיָי,  ֶאת  י  ָיַדְעּתִ לא 

ל ֳחָרׁשֹוי ים ֲהָוה ִמּכָ ֱאלִֹהים ַחּכִ ָמא ּדְ אי ׁשְ א ַוּדַ . ֶאּלָ
ר רּוַח ֲהָוה ָיַדע, ּדְ  ִתיב, ֲהִנְמָצא ָכֶזה ִאיׁש ֲאׁשֶ ָהא ּכְ

א אֱ  ֶאּלָ יּה  ְלַגּבֵ ֲאָתא  ָלא  ה  מׁשֶ ּדְ ּוְבִגין  ּבֹו.  לִהים 
ָיא   ַקׁשְ ֲהָוה  ְוָדא  ֱאלִהים.  ּדְ ָמא  ׁשְ ּבִ ְולֹא  ְיָי  ּדַ ָמא  ׁשְ ּבִ

ִאיהּו   א, ּדְ ָמא ָדא ִאיהּו ַקֵמיּה ִמּכֹּלָ ָהא ׁשְ ֲהָוה ָיַדע ּדְ
אַ  יט ּבְ ּלִ ְוַעל ּדָ ׁשַ ְיָי ָלא ֲהָוה ָיַדע,  ּדַ ָמא  ּוִבׁשְ א  ְרָעא. 

ָמא ָדא.  יּה ׁשְ ָיא ַקּמֵ  ַקׁשְ
אֹותֹו   .43 ּבְ ְרֵאה,  ּבֹא  ָאַמר,  א  ַאּבָ י  ַרּבִ

ָאַמר  הּוא  ׁשֶ ע,  ָהָרׁשָ ד) ַפְרעֹה  לֹא   (שמות 
ּוַפְרעֹה ה',  ֶאת  י  ל    ָיַדְעּתִ ִמּכָ ָחָכם  ָהָיה 

אי הַ  א ַוּדַ ָפיו, ֶאּלָ ְ ל ֱאלִֹהים ָהָיה  ְמַכׁשּ ם ׁשֶ ֵ ׁשּ
תּוב ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ ר    יֹוֵדַע,  ֲאׁשֶ ָכזֶה ִאיׁש  ֲהִנְמָצא 

ה לֹא ָבא ֵאָליו  ּמֹׁשֶ ּום ׁשֶ רּוַח ֱאלִֹהים ּבֹו. ּוִמׁשּ
ל ֱאלִֹהים,  ם ׁשֶ ֵ ׁשּ ל ה', ְולֹא ּבַ ם ׁשֶ ֵ ׁשּ א ּבַ ֶאּלָ

ָהָיה ָהָיה    ְוֶזה  הּוא  ׁשֶ ַהּכֹל,  ִמן  ְלָפָניו  ה  ָקׁשֶ
ָאֶרץ, יֹוֵדַע   ל ֱאלִֹהים ׁשֹוֵלט ּבָ ם ׁשֶ ֵ ֲהֵרי ַהׁשּ ׁשֶ

ה וּ  ָקׁשֶ ן  ּכֵ ְוַעל  יֹוֵדַע,  ָהָיה  לֹא  ה'  ל  ׁשֶ ם  ֵ ַבׁשּ
ם ַהזֶּה. ֵ  ְלָפָניו ַהׁשּ

  

ִדְכִתיב .43 הּוא  ט) ְוָדא  ֵלב   (שמות  ֶאת  ְיָי  ַוְיֲחֵזק 
ִמלָּ  ְרעֹה, ּדְ י ֵליּה. ּפַ ְוַאְקׁשֵ יּה,  ה ָדא ֲהָוה ַאְתִקיף ִלּבֵ

ָאחֳ וְ  ָמא  ׁשְ ּדִ ה  ִמּלָ ֵליּה  ה לא אֹוַדע  א מׁשֶ ּדָ ָרא,  ַעל 
ְלחֹודֹוי, ְואּוְקמּוָה.  ְיָי ּבִ ָמא ּדַ  ֶאָלא ׁשְ

https://dailyzohar.com/


Zohar Miketz – Draft – unedited- not for publishing 

21 DailyZohar.com  
 

תּוב .44 ּכָ ַוְיַחזֵּק ה' ֶאת ֵלב   (שם ט) ְוֶזהּו ׁשֶ
ִלּבֹו  ֶאת  ְמַחזֵּק  ָהָיה  ֶזה  ָבר  ּדָ ׁשֶ ְרעֹה.  ּפַ

הֹוִדי ה לֹא  ֹמׁשֶ ן  ּכֵ ְוַעל  ה אֹותֹו,  לֹו  ּוַמְקׁשֶ ַע 
ה'  ל  ׁשֶ ם  ֵ ַהׁשּ א  ֶאּלָ ַאֵחר,  ם  ׁשֵ ל  ׁשֶ ָבר  ּדָ

 ְלַבּדֹו, ּוֵפְרׁשּוָה.
  

ַתח ְוָאַמר, .44 ְיָי ֱאלֵֹקינּו הַ  (תהלים קיג) ּפָ יִהי ִמי ּכַ ְגּבִ ּמַ
ֶבת,   ָלׁשָ יִהי  ְגּבִ ַהּמַ ֱאלֵֹקינּו  ְיָי  ּכַ ִמי  ְוגו'.  ֶבת  ָלׁשָ

ְיָקֵריּה, ְרֵסי  ּכָ ק ֵמַעל  ּלַ ִאְסּתַ ס''א על כרסי יקריה  ( ּדְ
חּו   לעילא) ּכָ ּתַ ָלא ִאׁשְ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ א. ּבְ ִלי ְלַתּתָ ְוָלא ִאְתּגְ

ק ִמנַּ  ּלַ ַעְלָמא, ָהא ִאיהּו ִאְסּתַ ִאין ּבְ ִלי ַזּכָ ְייהּו, ְוָלא ִאְתּגְ
ִאינּון  ִאין  ַזּכָ ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ ִלְראֹות,  יִלי  ּפִ ׁשְ ַהּמַ ְלהּו. 

ַעְלמָ  חּו ּבְ ּכָ ּתַ ִאׁשְ ַדְרּגֹוי  ּדְ ִריְך הּוא ָנִחית ּבְ א ּבְ א. קּוְדׁשָ
ְלאֹוָטָבא  ַעְלָמא,  ַעל  ָחא  ּגָ ְלַאׁשְ ֵאי,  ַתּתָ ּדְ ְלִקְבֵלהֹון 

 ְלהּו.
Pharaoh chose Joseph to execute the plan to save Egypt. He recognized that the force 
of God (ELHYM) was with him. 
Genesis 41:38 
“ ִאיׁש, ֲאֶׁשר רּוַח ֱא�ִהים ּבֹו–ֲעָבָדיו: ֲהִנְמָצא ָכֶזה-ֹעה, ֶאלר ַּפְר ַוּיֹאמֶ  .” 
“Then Pharaoh said to his servants, “Can we find a man like this, in whom is with the 
spirit of God (ELHYM)?” 
Later, when Moses came to Pharaoh with the demand from YHVH to let the Israelites 
go, he didn’t recognize YHVH. Pharaoh was wiser than all of Egypt’s magicians and he 
didn’t lie when saying that he didn’t know YHVH. Except for the patriarchs, YHVH was 
not yet revealed in the world. 
Exodus 5:2 
“ ִיְׂשָרֵאל לֹא ֲאַׁשֵּלחַ -ְיהוָה, ְוַגם ֶאת-ִיְׂשָרֵאל: לֹא ָיַדְעִּתי ֶאת-ה ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְּבֹקלֹו, ְלַׁשַּלח ֶאתִמי ְיהוָ –ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ” 
“But Pharaoh said, “Who is YHVH that I should obey His voice to let Israel go? I do not 
know YHVH, and besides, I will not let Israel go.” 
Moses used only the YHVH name when dealing with Pharaoh, and that how’s YHVH 
hardened his heart. 
There’s the Creator, Blessed be He that we don’t know anything about. We are not able 
or allowed to discuss anything related to Endless force. We start studying the 
creation/formation of this world from the point where the Endless Light starts to 
establish the governess of this universe. We call it Keter and the concealed top of the 
letter Yod. 
The world was created with words by the force we call אלהים, ELHYM. This name is 
usually translated into English as ‘God’ and the other ‘famous’ name, YHVH, is usually 
translated as ‘the LORD’. 
Most religions have a faith that is based on the belief in one God, who is almighty and 
has a ‘representative(s)’ on earth. 
In Kabbalah and Judaism, there’s no representative of God. We have some channels 
that deliver messages to guide us through the temporary process of life. 
The Hebrew letters and words are the building blocks of this world. Without a sound, 
we wouldn’t be able to communicate and create. 
Every Hebrew letter represents a channel of energy from the upper levels and, like the 
periodic table of elements, the Hebrew letters can be organized in different groups. 
The ‘Nikud’, which is the Hebrew vowels, are like electrons that envelope the nucleus 
(a Hebrew letter) and bond with other letters to make molecules (words and sounds) of 
endless forms and possibilities. While the periodic table has specific rules related to 
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bonding different elements, there’s no limit to the number of possibilities that the 
Hebrew letters can form into different spiritual energies. 
Using the Hebrew letters we can use the force of the Endless in this world but without 
proper knowledge, we can not ‘play’ with the letters. 

וְ  .45 ַתח  קיג) ָאַמר,ּפָ ה'   (תהלים  ּכַ ִמי 
ה'   ּכַ ִמי  ְוגֹו'.  ֶבת  ָלׁשָ יִהי  ְגּבִ ַהּמַ ֱאלֵֹהינּו 

ֶבת   יִהי ָלׁשָ ְגּבִ ִהְתעַ   -ֱאלֵֹהינּו ַהּמַ ה ֵמַעל  ׁשֶ ּלָ
ְכבֹודֹו, א  ּסֵ ְלַמְעָלה] ּכִ ְכבֹודֹו  ִּכֵּסא  ְולֹא  [ַעל 

ִנְמָצִאים  ֵאין  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ה.  ְלַמּטָ ה  ּלָ ִהְתּגַ
ֵמֶהם  ק  ּלֵ ִמְסּתַ הּוא  ֲהֵרי  עֹוָלם,  ּבָ יִקים  ַצּדִ

מִ  ִלְראֹות  ְולֹא  יִלי  ּפִ ׁשְ ַהּמַ ָלֶהם.  ה  ּלֶ   - ְתּגַ
ִנמְ  ֵהם  יִקים  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ָעה  ׁשָ עֹוָלם, ּבְ ּבָ ָצִאים 

ֶנֶגד   ּכְ ַדְרגֹוָתיו  ּבְ יֹוֵרד  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ָהעֹוָלם,   ַעל  יַח  ּגִ ְלַהׁשְ ְחּתֹוִנים  ְלֵהיִטיב ַהּתַ

 ָלֶהם. 

  

ִאיהּו  .45 ַעְלָמא,  ּבְ חּו  ּכָ ּתַ ִאׁשְ ָלא  ִאין  ַזּכָ ד  ּכַ ָהא  ּדְ
ְייהּו, ְולא אַ  ין ִמּנַ יר ַאְנּפִ ק, ְוַאְסּתִ ּלַ ח ֲעַלְייהּו. ִאְסּתַ ּגַ ׁשְ

ְדַעְלָמא,  ְוִקּיּוָמא  ְיסֹוָדא  ִאינּון  יא  יַקּיָ ַצּדִ ּדְ ִגין  ּבְ
ְכִתיב, יק ְיס (משלי י) ּדִ  ֹוד עֹוָלם.ְוַצּדִ

יִקים   .46 ּדִ ַהּצַ ִנְמָצִאים  ֵאין  ׁשֶ ּכְ ֲהֵרי  ׁשֶ
ִנים   ּפָ ֵמֶהם  יר  ּוַמְסּתִ ק  ּלֵ ִמְסּתַ הּוא  עֹוָלם,  ּבָ

יַח ֲעלֵ  ּגִ יִקים ֵהם  ְולֹא ַמׁשְ ּדִ ַהּצַ ּום ׁשֶ יֶהם, ִמׁשּ
תּוב ּכָ ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ יּּום  ְוַהּקִ (משלי   ַהְיסֹוד 

יק ְיסֹוד עֹוָלם.  י)  ְוַצּדִ
  

ֵמיּה  .46 ׁשְ י  ּלֵ ּגַ ָלא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ א  ּדָ ְוַעל 
ִאינּון חּוַלק ַעְדֵביּה  ְלחֹודֹוי, ּדְ ָרֵאל ּבִ ר ְלִיׂשְ א, ּבַ יׁשָ ַקּדִ

הּוא ְואַ  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵליּה  ִליג  ּפָ ְוַעְלָמא  יּה.  ְחַסְנּתֵ
ְכִתיב, ּדִ ָמר.  ִאּתְ ְוָהא  ִריִסין,  ּתְ ן   (דברים  ִלְמַמּנָ

ַעּמֹו  לב) ְיָי  ֵחֶלק  י  ּכִ ּוְכִתיב,  ְוגו'.  ּגֹוִים  ֶעְליֹון  ַהְנֵחל  ּבְ
 ַיֲעקֹב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו. 

ה ֶאת  .47 רּוְך הּוא לֹא ִגּלָ דֹוׁש ּבָ ן ַהּקָ ְוַעל ּכֵ
ֵהם  ׁשֶ ם,  ְלַבּדָ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ַרק  דֹוׁש,  ַהּקָ מֹו  ׁשְ

ִחלֵּ  ָהעֹוָלם  ְוֶאת  ְוַנֲחָלתֹו,  ּגֹוָרלֹו  ק  ֵחֶלק 
ְוִהּנֵה   ים,  ְמִגּנִ ים  ִלְמֻמּנִ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

תּוב ּכָ ֵאר, ׁשֶ ַהְנֵחל (דברים לב) ִנְתּבָ ֶעְליֹון    ּבְ
י ֵחֶלק ה' ַעּמֹו ַיֲעקֹב ֶחֶבל   ּגֹוִים ְוגֹו', ְוָכתּוב ּכִ

 ַנֲחָלתֹו. 

  

י יֹוֵסי ֲהוּו ָאְזֵלי ְבָאְרָחא. ָאַמר ִרבִּ  .47 יא ְוִרּבִ י ִחּיָ י ִרּבִ
לֹמֹ  ׁשְ ָקֲאַמר  ּדְ ַהאי  ַעל  ַווְהָנא  ּתְ יא,  ִחּיָ י  ְלִרּבִ ה, יֹוֵסי 

ל ִמּלֹוי ָהא קֶֹהֶלת  ְסִתיִמין וְ  (מילין) ּכָ ָלא ִאְתָייְדעּון, ּדְ
 ְסִתיִמין.  (מילין) ָסִתים

Deuteronomy 32:9 
 ”.ִּכי ֵחֶלק ְיהוָה, ַעּמֹו: יֲַעֹקב, ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו“
“For YHVH’s portion is His people; Jacob is the allotment of His inheritance.” 
The people of Israel who are the children of Jacob inherited the unique connection to 
the name YHVH. The other 70 nations have their own ministers that control the 
connection of their people to the spiritual system. 
Psalms 113:5,6 
“ ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶבת –ִמי, ַּכיהָוה ֱא�ֵהינּו ” 
“ ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ –ִלְראֹותַהַּמְׁשִּפיִלי  ” 
“Who is like YHVH our God, Who is enthroned on high,” 
“Who humbles Himself to behold The things that are in heaven and in the earth?” 
‘Humble himself’ is the aspect of revealing the Light of YHVH in the lower levels. 
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When there are righteous people in the world, YHVH comes down to nourish the world 
because of their work and merits. Without the Tzadikim, YHVH conceals his presence 
and we suffer the outcome of the darkness that fills up every place without Light. 
Tzadikim draw Light of Chassadim to the world and it gives us protection from 
judgment. Many Tzadikim passed away in recent years, leaving us exposed to 
judgments that come from the darkness that is allowed to spread in their absence. The 
leaders of the other side in this world rise up and inflict terror wherever they can. This 
situation gives us greater opportunities to put our trust in YHVH and reveal the Light 
in our lives. 
Exodus 10:23 
“ ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהָיה אֹור, ְּבמֹוְׁשֹבָתם-ְלָכלְׁש�ֶׁשת ָיִמים; ּו–ָקמּו ִאיׁש ִמַּתְחָּתיו-ָאִחיו, ְולֹא-יׁש ֶאתָראּו אִ -לֹא ” 
“They did not see one another, nor did anyone rise from his place for three days, but 
all the children of Israel had light in their dwellings.” 
Those who follow the laws of YHVH in the Torah and Zohar have protection from the 
dark side and whatever judgment is about to come down to the world. When Mashiach 
comes he will wipe out all impurities and negativity from the face of the world. 
When we understand that everything in this world happens for a reason, including 
chaos, it brings us closer to the Final Redemption, we can feel free following the Torah 
and Zohar. 

ֶרְך.   .48 ּדֶ י יֹוֵסי ָהיּו הֹוְלִכים ּבַ י ִחיָּיא ְוַרּבִ ַרּבִ
ַרבִּ  ֶזה  ָאַמר  ַעל  ֵמַהִני  ּתְ ִחיָּיא,  י  ְלַרּבִ יֹוֵסי  י 

ל   ּכָ לֹֹמה,  ׁשְ ָאַמר  ׁשֶ
ָבִרים נֹוָדִעים,   [ַהִּמִּלים] ַהּדְ ְולֹא  ְסתּוִמים 

ֲהֵרי קֶֹהֶלת ְסתּום תּוִמים. [ַהִּמִּלים] ׁשֶ  ַהּסְ
  

ַתח   .48 א) ,ְוָאַמרּפָ לא  (קהלת  ְיֵגִעים  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ
ר ֵלא   יּוַכל ִאיׁש ְלַדּבֵ ע ַעִין ִלְראֹות ְולֹא ִתּמָ ּבַ לא ִתׂשְ

ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ְוִכי  ְיֵגִעים,  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ מֹוַע.  ִמׁשְ אֶֹזן 
ר.  ָקֲאַמר לֹא יּוַכל ִאיׁש ְלַדּבֵ ָלא, ּדְ ְיֵגִעים ִאינּון ְלַמּלָ

מֹוַע, ַמאי ְולֹא ִתׂשְ  ֵלא אֶֹזן ִמׁשְ ע ַעִין ִלְראֹות ְולא ִתּמָ ּבַ
אִ  ַעיְיִנין ַטְעָמא  ְוִאינּון  ִמְנהֹון,  ְתֵרין  ּדִ ִגין  ּבְ א  ֶאּלָ ין.  ּלֵ

ַבר ָנׁש, ּופּוָמא ִאיהּו  ְרׁשּוֵתיּה ּדְ יִמין ּבִ ְואּוְדִנין, ָלא ַקּיָ
ְרׁשּוֵתיּה. ְוָכל ַלת ָלא ָיְכִלי (מה)  ּבִ ין ּתְ ָלָמא ִאּלֵ ן ְלַאׁשְ

א, ּולְ  א. ּכֹּלָ ָקא ּכֹּלָ  ַאְדּבָ
ְוָאַמר, .49 ַתח  א) ּפָ ָבִרים  (קהלת  ַהּדְ ל  ּכָ

ע ַעִין   ּבַ ר לֹא ִתׂשְ ְיֵגִעים לֹא יּוַכל ִאיׁש ְלַדּבֵ
ל  ּכָ ֹמַע.  ְ ִמׁשּ ֹאֶזן  ֵלא  ִתּמָ ְולֹא  ִלְראֹות 
ְיֵגִעים ֵהם   ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ְוִכי  ְיֵגִעים,  ָבִרים  ַהּדְ

ְולֹא לְ  ר?  ְלַדּבֵ ִאיׁש  יּוַכל  לֹא  ָאַמר  ׁשֶ ִדּבּור 
ע ַעִין לִ  ּבַ ֹמַע, ִתׂשְ ְ ֵלא ֹאֶזן ִמׁשּ ְראֹות ְולֹא ִתּמָ

ַנִים ֵמֶהם,  ְ ׁשּ ּום ׁשֶ א ִמׁשּ ַעם ֵאּלּו? ֶאּלָ ָמה ַהּטַ
ְרׁשּותֹו   ְוֵהם ָהֵעיַנִים ְוָהָאְזַנִים, לֹא עֹוְמִדים ּבִ

בִּ  הּוא  ה  ְוַהּפֶ ָהָאָדם,  ל  ְרׁשּותֹו,  ׁשֶ
ְיכֹוִלים  [ַמה] ְוָכל לֹא  לּו  ַהּלָ ת  לֹׁשֶ ׁשְ

ִלים  יג ֶאת ַהּכֹל. ְלַהׁשְ ִ  ֶאת ַהּכֹל ּוְלַהׂשּ

  

ַבר ָנׁש ָלא  .49 ִדּבּוָרא ּדְ יא, ָהִכי הּוא, ּדְ י ִחּיָ ָאַמר ִרּבִ
ַמע, ְוֵאין  ְוַעְייִנין ְלֶמֱחֵמי, ְואּוְדִנין ְלִמׁשְ ָלא,  ָיִכיל ְלַמּלָ

ָחָדׁש  ל  ְרָיין  ּכָ ּבִ ֲאִפילּו  ֲחֵזי,  א  ְוּתָ ֶמׁש.  ֶ ַהׁשּ ַחת  ּתַ  
ֶמׁש,   ְוַקְסטֹוִרין, ֶ ַחת ַהׁשּ ִריְך הּוא ּתַ א ּבְ ֲעַבד קּוְדׁשָ ּדְ

ָלא   ְוֵעיָנא  ַעְלָמא,  ּדְ ין  ִמּלִ ל  ּכָ ָלא  ְלַמּלָ ָיְכִלין  ָלא 
ע''ב) ָיִכיל קצה  ְואּוְדָנא   (דף  ּוְלֶמחֵמי,  ַלט  ְלִמׁשְ

ָמע. ּוְבגִ  ה, ֲהָוה ְלִמׁשְ ל ִמּלָ ֲהָוה ָיַדע ּכָ לֹמֹה ּדְ ְך ׁשְ ין ּכָ
א.  ָאַמר ּדָ
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ל   .50 ׁשֶ ּבּור  ּדִ ׁשֶ ֶזה,  ְך  ּכָ ִחיָּיא,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ִלְראֹות   ְוָהֵעיַנִים  ר,  ְלַדּבֵ ָיכֹול  לֹא  ָאָדם 

ל ּכָ ְוֵאין  ֹמַע,  ִלׁשְ ַחת    ְוָהָאְזַנִים  ּתַ ָחָדׁש 
בְּ  ֲאִפּלּו  ְרֵאה,  ּוֹבא  ֶמׁש.  ֶ ְורּוחֹות ַהׁשּ ִריֹּות 

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָעׂשָ ֶמׁש לֹא   ׁשֶ ֶ ַחת ַהׁשּ ּתַ
ְוָהַעִין לֹא   ְבֵרי ָהעֹוָלם,  ּדִ ל  ּכָ ר  ְלַדּבֵ ְיכֹוִלים 
ֹמַע.   ִלׁשְ ְוָהֹאֶזן  ְוִלְראֹות  לֹט  ִלׁשְ ְיכֹוָלה 

לֹ  ְך ׁשְ ּום ּכָ ָבר ָהָיה ּוִמׁשּ ל ּדָ ָהָיה יֹוֵדַע ּכָ ֹמה ׁשֶ
 ה.אֹוֵמר ֶאת זֶ 

  

ַקְסְטִרין   .50 ה  ַכּמָ ּבְ ַעְלָמא,  ּדְ עֹוָבִדין  ל  ּכָ ֲחֵזי,  א  ְוּתָ
ַעל  יִחין  ּגִ ַמׁשְ ְוָלא  ָיְדִעין,  ָלא  ַעְלָמא  ֵני  ּבְ ְוָכל  ְלָיין,  ּתַ

ֲהוָ  ּדְ א,  ַמְלּכָ לֹמֹה  ׁשְ ְוֲאִפיּלּו  ַעְלָמא,  ּבְ ְייֵמי  ּקָ ה ַמה 
ֵני ַעְלָמא, ָלא ָיִכיל ְלָקְיי ל ּבְ ים ִמּכָ הּו. ֲחּכִ  ָמא ּבְ

Ecclesiastes 1:8 
“ ִתָּמֵלא ֹאֶזן ִמְּׁשֹמעַ -ִתְׂשַּבע ַעִין ִלְראֹות, ְולֹא-יּוַכל ִאיׁש ְלַדֵּבר; לֹא-ַהְּדָבִרים ְיֵגִעים, לֹא-ָּכל .” 
“All things are wearisome; Man is not able to tell it. The eye is not satisfied with seeing, 
Nor is the ear filled with hearing.” 
The more efforts we put into our studies we find out how little we know and 
understand. We find that there’s always more to read and learn. 
With the studies of the Torah and Zohar, we expand our vessel with the Light of the 
Endless and with it comes the feeling and understanding that there’s more ‘Endless’ 
to discover. In other words, as we draw more Endless Light into the vessel, the vessel 
feels smaller than before even if the vessel grew with the additional Light. The desire 
to have more of the ‘Endless’ grows bigger. 
The Zohar reveals that the words of Ecclesiastes, who was King Solomon, are ‘blocked’ 
from understanding. 
King Solomon was known to be the wisest of all people. He understood that everything 
is Endless and we can never come close to understanding it. 
Ecclesiastes 1:9 
“ ָחָדׁש, ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש-ֶּׁשַּנֲעָׂשה, הּוא ֶׁשֵּיָעֶׂשה; ְוֵאין ָּכל-ֶּׁשָהָיה, הּוא ֶׁשִּיְהֶיה, ּוַמה-ַמה ” 
“That which has been is that which will be, And that which has been done is that 
which will be done. So there is nothing new under the sun.” 
In this world, we are also limited by our senses. The eyes and ears are not under our 
control. We may see or hear things that we would like to forget immediately or wish to 
get more of it but we can’t. We can have control over our mouth but it is limited to 
express only what we see, hear and understand. The abilities of these three senses 
represent the complete power of a person. 
The Endless helps us grow by giving us the Torah that has endless depth. The Zohar 
reveals some of it but we can never reach a complete understanding. As we grow our 
vessel, we grow the ‘hunger’ for more and we can achieve more when putting a lot of 
effort into the process of learning and following the Torah precepts. 
Rabbi Shimon isolated himself from the rest of the world to study and achieve a higher 
level of understanding. The Holy Ari isolated himself for days without food, 
disconnecting from the corporeal world to expand his vessel and reveal more layers of 
understanding of the Zohar. 
Rabbi Ashlag merited to have a spark of the soul of the Holy Ari because he dedicated 
his life to the study of the Zohar and the writings of the Ari. 
This world and the spiritual system were designed for our benefits. We have plenty of 
opportunities in life to grow our vessels as big as we can so when we arrive at the Final 
Redemption and the Resurrection we are able to receive a greater portion of Light from 
the Endless. 
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לּוִיים  .51 י ָהעֹוָלם ּתְ ל ַמֲעׂשֵ ּכָ ּוְרֵאה,  ּוֹבא 
יֹוְדִעים  ֵני ָהעֹולם לֹא  ּבְ ְוָכל  ה רּוחֹות,  ַכּמָ ּבְ

ַעל   יִחים  ּגִ ַמׁשְ עֹוָלם,  ְולֹא  ּבָ עֹוְמִדים  ָמה 
ֵני  ל ּבְ ָהָיה ָחָכם ִמּכָ ֶלְך, ׁשֶ לֹֹמה ַהּמֶ ַוֲאִפּלּו ׁשְ

ֶהם. ָהעֹוָלם, לֹא ָיכֹל ַלֲעמֹ   ד ּבָ

  

ַקְסְטִרין  ּתָ וְ  .51 ה  ַכּמָ ּבְ ַעְלָמא,  ּדְ עֹוָבִדין  ל  ּכָ ֲחֵזי,  א 
ַעל  יִחין  ּגִ ַמׁשְ ְוָלא  ָיְדִעין,  ָלא  ַעְלָמא  ֵני  ּבְ ְוָכל  ְלָיין,  ּתַ
ֲהָוה  ּדְ א,  ַמְלּכָ לֹמֹה  ׁשְ ְוֲאִפיּלּו  ַעְלָמא,  ּבְ ְייֵמי  ּקָ ַמה 

ֵני ַעְלָמא, ָלא ָיִכיל ל ּבְ ים ִמּכָ הּו.  ֲחּכִ  ְלָקְייָמא ּבְ
For every little thing in existence and every action that we do in this world have angles 
appointed to it. The sages tell us that every little grass leave has an angel that control 
its growth. This is beyond our grasp and even King Solomon that was the wise of all 
people couldn’t come to see and understand that. 

ַתח ְוָאַמר, .52 ה  (קהלת ג) ּפָ ֶאת ַהּכֹל ָעׂשָ
ִלי  ם ִמּבְ ִלּבָ ּבְ ם ֶאת ָהֹעָלם ָנַתן  ָיֶפה ְבִעּתֹו ּגַ
ר  ֲאׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ָהָאָדם ֶאת  ִיְמָצא  ר לֹא  ֲאׁשֶ
ֵרי אֹוָתם   ה ָהֱאלִֹהים ְוגֹו'. ּבֹא ְרֵאה, ַאׁשְ ָעׂשָ

ְלִהְסּתַ  ְויֹוְדִעים  ּתֹוָרה  ּבַ ִלים  ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ל ׁשֶ ּכֵ
רּוחַ  ה  [ַּבּסֹוד] ּבָ ָעׂשָ ַהּכֹל  ַהָחְכָמה.ֶאת  ל  ׁשֶ

דֹוׁש   -ָיֶפה ְבִעּתֹו   ה ַהּקָ ָעׂשָ ים ׁשֶ ֲעׂשִ ָכל ַהּמַ ּבְ
ה ֵיׁש  ה ּוַמֲעׂשֶ ָכל ַמֲעׂשֶ עֹוָלם, ּבְ רּוְך הּוא ּבָ ּבָ
עֹוָלם, ֵהן  ה ּבָ ֲעׂשֶ ה ְמֻמּנָה ַעל אֹותֹו ַהּמַ ְרּגָ ּדַ

ֵמֶהם   ְלַרע.  ְוֵהן  ּוֵמהֶ ְלטֹוב  ְלָיִמין,  ָרגֹות  ם  ּדְ
ֹמאל. הֹוֵלְך ָהָאָדם ְלָיִמין, אֹותֹו  ָרגֹות ִלׂשְ ּדְ

ה ה ַהְמֻמּנָ ְרּגָ ה, אֹוָתּה ַהּדַ ָעׂשָ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ [ֶׁשל   ַהּמַ
ה ֵהם  ָיִמין] ה לֹו ִסיּּוַע, ְוַכּמָ ד ַההּוא ְועֹוׂשָ ַלּצַ

ה  ְועֹוׂשֶ ֹמאל  ִלׂשְ ָאָדם  הֹוֵלְך  לֹו.  ִעים  ַסיְּ ּמְ ׁשֶ
עֲ  יו, אֹותֹו ַהּמַ ה, הּואַמֲעׂשָ ָעׂשָ ה ׁשֶ [ַּדְרַּגת   ׂשֶ

לֹו   ַהְּׂשמֹאל] ּוְמַקְטֵרג  ַההּוא,  ד  ַלּצַ ַהְמֻמּנֶה 
אֹותֹו.  ּוַמְסֶטה  ד  ַהּצַ ְלאֹותֹו  אֹותֹו  ּומֹוִביל 
ה  עֹוׂשֶ ָאָדם  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ אֹותֹו  ְך,  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

הַ  ַצד  ל  ׁשֶ ַהְמֻמּנֶה  ָראּוי, אֹותֹו  ְמַסיֵַּע  ּכָ יִָּמין 
וְ  אֹותֹו לֹו.  ׁשֶ ְבִעּתֹו,  ָיֶפה  ִעּתֹו,  ּבְ הּוא  ֶזה 

ָראּוי לֹו. ִעּתֹו ּכָ ר ּבְ ֵ ה ִמְתַקׁשּ ֲעׂשֶ  ַהּמַ

  

ְוֲאַמר, .52 ַתח  ִעּתֹו   (קהלת ג)  ּפָ ּבְ ָיֶפה  ה  ֶאת ַהּכֹל ָעׂשָ
ִיְמָצא  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ִלי  ִמּבְ ם  ִלּבָ ּבְ ָנַתן  ָהעֹוָלם  ֶאת  ם  ּגַ

אֶ  ָעשָׂ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ א  ת  ּתָ ְוגו'.  ָהֱאלִֹהים  ה 
ְוָיְדֵעי  אֹוַרְייָתא  ּבְ ֵלי  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ּדְ ִאינּון  ִאין  ַזּכָ ֲחֵזי, 

רּוָחא ּבְ ָלא  ּכָ ברזא) ְלִאְסּתַ ֶאת   (ס''א  ְדָחְכָמָתא. 
א   קּוְדׁשָ ֲעַבד  ּדְ עֹוָבִדין  ל  ּכָ ִעּתֹו,  ּבְ ָיֶפה  ה  ָעׂשָ ַהּכֹל 

בְּ  הּוא  ִריְך  ִאית  ּבְ ְועֹוָבָדא,  עֹוָבָדא  ָכל  ּבְ ַעְלָמא, 
ַעְלָמא, ֵהן  א ַעל ַההּוא עֹוָבָדא ּבְ א ְמַמּנָ ְרּגָ ְלַטב ֵהן ּדַ

ין ִליִמיָנא, ּוִמְנהוֹ  ְרּגִ הֹון ּדַ ָמאָלא.  ְלִביׁש. ִמּנְ ין ִלׂשְ ְרּגִ ן ּדַ
ָעִביד, ַההּוא  ּדְ ִליִמיָנא, ַההּוא עֹוָבָדא  ָנׁש  ר  ּבַ ָאִזיל 

ְמ  א  אַדְרּגָ דימינא) ַמּנָ ְלַההּוא  (ס''א 
ִאינּון  (עבידי) ִסְטָרא, ה  ְוַכּמָ ִסּיּוָעא,  ֵליּה  ְוָעִביד 

ָמאָלא, ְוָעִביד עֹוָבדוֹ  ר ָנׁש ִלׂשְ ְמַסְייֵעי ֵליּה. ָאַזל ּבַ י, ּדִ
א ְמַמּנָ ָעִביד,  ּדְ עֹוָבָדא  דרגא   ַההּוא  (ס''א 

ְמַקְטֵרג דשמאלא) ְוָקא  ִסְטָרא,  ְלַההּוא  ֵליּה,   ִאיהּו 
ִסְטָרא, ְלַההּוא  ֵליּה  ְך   ְואֹוִביל  ּכָ ִגין  ּוּבְ ֵליּה.  ְוַאְסֵטי 

ַההּוא  ָחֵזי,  ְדָקא  ּכְ ָנׁש  ר  ּבַ ָעִביד  ּדְ עֹוָבָדא  ַההּוא 
א ִדְסַטר ְיִמינָ  ִעּתֹו, ְמַמּנָ יַע ֵליּה. ְוָדא הּוא ּבְ א ָקא ְמַסּיֵ

ָרא בְּ  ְ ַההּוא עֹוָבָדא ִמְתַקׁשּ ִעּתֹו, ּדְ ְדָקא  ָיֶפה ּבְ ִעּתֹו, ּכְ
 ָחֵזי ֵליּה.

Ecclesiastes 3:11 
“ ָעָׂשה -ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר-תִיְמָצא ָהָאָדם אֶ -ִמְּבִלי ֲאֶׁשר לֹא–ָהֹעָלם, ָנַתן ְּבִלָּבם-ַהֹּכל ָעָׂשה, ָיֶפה ְבִעּתֹו; ַּגם ֶאת-ֶאת

סֹוף-ָהֱא�ִהים, ֵמרֹאׁש ְוַעד ” 
“He has made everything appropriate in its time. He has also set the world in their 
heart, yet so that man will not find out the work which God has done from the 
beginning even to the end.” 
Every action in this world is controlled by Holy One Blessed be He. There’s an 
appointed angel for the specific action on a specific level. It is good and bad. 
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When a person does positive actions on the Right, which have the aspects of 
Chassadim (kindness, sharing) then the appointed angels support him. If the actions 
are negative then the angels connect him to the Left side, bringing judgment and cause 
him to fail. Everything happens in its time as we read in Ecclesiastes 3: 1-8.  
There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens: 
a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot, 
a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build, 
a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, 
a time to scatter stones and a time to gather them, a time to embrace and a time to 
refrain from embracing, 
a time to search and a time to give up, a time to keep and a time to throw away, 
a time to tear and a time to mend, a time to be silent and a time to speak,  
a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. 
14 ‘times’ with good actions from the Right and 14 bad ‘times’ for the Left. 14 is 
numerically יד ‘hand’ and 28 (14+14) is כח ’force’. To have all positive times in our lives 
we need to follow only positive actions. Then we will have supporting angels that will 
direct us on the righteous path. To get to this point we need to disable the negative 
angels we already ‘accumulated’ around ourselves and neutralize them with good and 
strong positive angels. 

ם   .53 ִלּבָ ם ֶאת ָהעָֹלם ָנַתן ּבְ ל ָהעֹוָלם   -ּגַ ּכָ
ב,  ְרצֹון ַהּלֵ א ּבִ י ָהעֹוָלם ֵאיָנם ֶאּלָ ְוָכל ַמֲעׂשֵ

ִבְרצֹון עֹוֶלה  ׁשֶ ּוְכֶׁשעֹולֶ  ּכְ ה  [ַהֵּלב, 
ִכים  ִבְרצֹון] ּמֹוׁשְ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵרי  ַאׁשְ ָהָאָדם. 

ים טֹוִבים ְלֵהיִטיב ָלֶהם ּוְלָכל ָהעֹולָ  ם, ַמֲעׂשִ
ּוְבכַֹח  לֹום,  ׁשָ ֵעת  ּבְ ק  ּבֵ ְלִהְתּדַ יֹוְדִעים  ְוֵהם 
ִכים אֹוָתּה   ה ֵהם מֹוׁשְ ים ְלַמּטָ עֹוׂשִ ָדָקה ׁשֶ ַהּצְ

ְקֵראת ּכֹל, ְלהָ  ּנִ ה ׁשֶ ְרּגָ ִעּתֹו. ַהּדַ  ִאיר ּבְ

  

ְוָכל   .53 ַעְלָמא,  ל  ּכָ ם.  ִלּבָ ּבְ ָנַתן  ָהעֹוָלם  ֶאת  ם  ּגַ
ד  עֹוָבדֹוי ְדַעְלָמא, ָלאו ִאינוּ  א, ּכַ ְרעּוָתא ְדִלּבָ א ּבִ ן ֶאּלָ

ְרעּוָתא ּבִ ברעותא) ָסִליק  סליק  וכד  ָנׁש.   (דלבא,  ְדַבר 
יכּו עֹוָבִדין ַאְמׁשִ א ּדְ יַקּיָ ִאין ִאּנּון ַצּדִ ָטִבין, ְלאֹוָטָבא   ַזּכָ

ְלִאְתּדַ  ָיְדִעין  ְוִאינּון  ַעְלָמא,  ּוְלָכל  ֵעת לֹון  ּבְ ָקא  ּבְ
לֹום. ּוְבֵחיָלא ִדְצָד  ִכין ׁשָ א, ִאינּון ָמׁשְ ָעְבִדין ְלַתּתָ ָקה ּדְ

ִעּתֹו. ל, ְלַאְנָהָרא ּבְ ִאְקֵרי ּכָ א ּדְ  ְלַההּוא ַדְרּגָ
The verse above mentions ‘He has also set the world in their heart’ and the Zohar 
explains that the actions of the people are not connected to holiness unless the desire 
for it comes from the heart. 
Deuteronomy 4:39 
“ ִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ֵאין עֹודְויַָדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל ְלָבֶב� ִּכי ְיהָוה הּוא ָהֱא�ִהים ַּבָּׁשמַ  ” 
“And you acknowledge today and bring into your heart that YHVH is God in the 
heavens above and over the earth below—there is none else.” 
Rabbi Ashlag quotes this verse as the secret that reveals the spiritual principle of 
consciousness with the action.  
‘Acknowledge today’ is the connection to sefira of Da’at. That draws the light from 
Chokmah and Binah to the ‘heart’, which is Zeir Anpin, connecting heavens and earth. 
Without pure consciousness, our actions below are subject to the forces of the 
negative-side that controls Malchut. 
The righteous actions have the consciousness to draw light for the world and benefit 
themselves for the desire to bring peace. ‘Peace’ is the state and time when the light 
from Yessod manifested in Malchut.  
The righteous uses the power of Tzedakah to create vessels that draw the light from 
Yessod to Malchut.  
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ל  .54 ׁשֶ ָהֵעת  יֹוְדִעים  ֵאין  ׁשֶ ִעים  ָלְרׁשָ אֹוי 
ַלֲעׂשֹות  יִחים  ּגִ ַמׁשְ ְולֹא  ה  ַמֲעׂשֶ אֹותֹו 

עֹוָלם ַעל ַהּתִ  יֶהם ּבָ ִריְך ָלעֹוָלם ַמֲעׂשֵ ּצָ ּקּון ׁשֶ
ְראּוָיה לֹו.  ה ׁשֶ ְרּגָ אֹוָתּה ַהּדַ ה ּבְ ֲעׂשֶ ן ַהּמַ ּוְלַתּקֵ

ַעם? מִ  ּלֹא יֹוְדִעים.ָמה ַהּטַ ּום ׁשֶ  ׁשּ

  

ַההּוא עֹוָבָדא,  .54 ָלא ָיְדִעין ֵעת ּדְ יַבָיא ּדְ ַווי לֹון ְלַחּיָ
ַעְלמָ  ד עֹוָבֵדיהֹון ּבְ יִחין ְלֶמְעּבַ ּגִ ּקּוָנא ְוָלא ַמׁשְ א ַעל ּתִ

ַההּוא  ּבְ עֹוָבָדא  ּוְלַאְתָקָנא  ְלַעְלָמא.  ֵליּה  ְדִאְצְטִריְך 
ִאְתֲחֵזי ֵליּה. ַמאי  א ּדְ ָלא ַדְרּגָ ִגין ּדְ  ָיְדִעין.ַטְעָמא, ּבְ

The wicked don’t know the ways of the spiritual system. Their actions lack the 
knowledge to draw the light of peace that the world needs.  
The aspect of ‘time’ exists only in Malchut and everything related to the correction 
process. The great tzadikim are above time because they achieved complete peace with 
their constant connection/unification with the light.  
Time has only one direction because we came to this world for a process that requires 
us to move only forward. We need to do the work of correction every moment with the 
fear of losing opportunities that may pass and cause us to miss the work of a lifetime 
and reincarnate again.  

ֵני  .55 ּבְ ל  ׁשֶ ְרצֹוָנם  ּבִ ַהּכֹל  ן  ִנּתָ ן  ּכֵ ְוַעל 
ִיְמָצא  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ִלי  ִמּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ָהָאָדם, 

ָהֱאלִֹהים ָהָאָדם   ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֶאת 
אֹוָתם  ׁשֶ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ סֹוף.  ְוַעד  ֵמרֹאׁש 

ְלַת  ַנֲעׂשּו  לֹא  ים  ֲעׂשִ ָראּוי ַהּמַ ּכָ ָתם  ַדְרּגָ ּבְ ן  ּקֵ
ּלֹא   ׁשֶ ַהזֹּו  ה  ְרּגָ ּדַ ּבַ ַהזֶּה  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֵלל  ּכָ יִּ ׁשֶ

ְרצוֹ  ִפי  ּכְ א  ֶאּלָ תְכִתּקּון,  ּכָ ַמה  ָהָאָדם.  ּוב  ן 
ִאם   י  ּכִ ם  ּבָ טֹוב  ֵאין  י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ַאֲחָריו? 
י ֵאין  י ּכִ ַחיָּיו. ָיַדְעּתִ מֹוַח ְוַלֲעׂשֹות טֹוב ּבְ ִלׂשְ

ַנֲעׂשּו טוֹ  ּלֹא  ׁשֶ ים  ֲעׂשִ ַהּמַ אֹוָתם  ּבְ ם,  ּבָ ב 
יָֹּבא ָעָליו   ֶ ָכל ַמה ׁשּ מֹוַח, ּבְ י ִאם ִלׂשְ ָראּוי. ּכִ ּכָ

דֹושׁ ְוָלֵתת ה הּוא ְוַלֲעׂשֹות - רּוךְ בָּ -ֹוָדָאה ַלּקָ
ה ּגֹוֵרם לֹו  ֲעׂשֶ ֲהֵרי ִאם אֹותֹו ַהּמַ ַחיָּיו. ׁשֶ טֹוב ּבְ

ְרגָּ  ּום אֹוָתּה ַהּדַ ה ָעָליו, יֵׁש  ַרע, ִמׁשּ ֻמּנָ ּמְ ה ׁשֶ
ָגַרם  הּוא  ׁשֶ ָעָליו,  ּוְלהֹודֹות  ּבֹו  ֹמַח  ִלׂשְ לֹו 

ְיִד  ִלי  ּבְ ְוהּוא הֹוֵלְך  ַהזּ ְלַעְצמֹו,  ּפֹור  ּצִ ּכַ ֹו יָעה 
תֹוְך ַמְלּכֶֹדת.   ּבְ

  

א.   .55 ָנׁשָ ְבֵני  ּדִ ְרעּוְתהֹון  ּבִ א  ּכֹּלָ ִאְתְייִהיב  א  ּדָ ְוַעל 
ִלי ֲאׁשֶ  ְכִתיב, ִמּבְ ה  ּדִ ֲעׂשֶ ר לֹא ִיְמָצא ָהָאָדם ֶאת ַהּמַ

ּובְ  סֹוף.  ְוַעד  ֵמרֹאׁש  ָהֱאלִהים  ה  ָעׂשָ ר  ְך ֲאׁשֶ ּכָ ִגין 
לְ  ִאְתֲעִבידּו  ָלא  עֹוָבִדין  ִאינּון  ְייהּו ּדְ ַדְרּגַ ּבְ ַאְתָקָנא 

א  ּכֹּלָ ָדא,  א  ַדְרּגָ ּבְ ָדא  עֹוָבָדא  ִליל  ִיְתּכְ ּדְ ְדָקָחֵזי,  ּכִ
פ ּכְ א  ֶאּלָ ִתּקּוָנא  ִתיב  ּכְ ּכְ ַמה  ָנׁש.  ַבר  ּדְ ְרעּוָתא  ּום 

מֹוַח  ִלׂשְ ִאם  י  ּכִ ם  ּבָ טֹוב  ֵאין  י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ְתֵריּה  ּבַ
יו. ָיַדְעּתִ ְוַלֲעׂשֹות טֹוב בְּ  ִאינּון ַחּיָ ם, ּבְ י ֵאין טֹוב ּבָ י ּכִ

מֹוַח,  י ִאם ִלׂשְ ְדָקא ְיאּות. ּכִ ָלא ִאְתֲעִבידּו ּכְ עֹוָבִדין, ּדְ
יֵ  ּדְ ַמה  ָכל  א  ּבְ ְלקּוְדׁשָ הֹוָדָאה  ּוְלֵמיַהב  ֲעלֹוי,  יֵתי 

ַההּוא  ִאי  ָהא  ּדְ יו,  ַחּיָ ּבְ טֹוב  ְוַלֲעׂשֹות  הּוא.  ִריְך  ּבְ
גָ  אעֹוָבָדא  יׁשָ ּבִ ֵליּה  ְדָקא  ִרים  א  ַדְרּגָ ַההּוא  ִגין  ּבְ  ,

יּה, ּוְלאֹוָדָאה ֲעֵליּה.   א ֲעלֹוי, ִאית ֵליּה ְלֶמחֵדי ּבֵ ְמַמּנָ
ִרים לֵ  ִאיהּו ּגָ ָלא ְיִדיָעא,  ּדְ יּה, ְוִאיהּו ָאִזיל ּבְ יּה ְלַנְפׁשֵ

גֹו קּוְסִטיָרא. ִציֳפָרא ָדא ּבְ  ּכְ
Everything in this world was given to us, according to our desires. Most people don’t 
have any idea about the purpose of Creation and the process of correction. This 
knowledge helps us conduct our actions to draw light into our lives and the world.  
Ecclesiastes 3:12 
 ”ָיַדְעִּתי ִּכי ֵאין טֹוב ָּבם ִּכי ִאם ִלְׂשמֹוַח ְוַלֲעׂשֹות טֹוב ְּבַחָּייו“
“I know that there is nothing good in them but desire to rejoice and to do good during 
one’s lifetime;” 
Ecclesiastes knows that the focus of people is on the pleasures of this world. They 
don’t think about the good that their actions can do to reveal light.  
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The Zohar says that the right way is to be happy and give thanks to God for everything 
that happens to us, the good and the bad. Our actions determine their outcome. If the 
outcome brought judgments on us then we should understand that they came on us 
because of the original negative action. It didn’t follow the correction process. We 
should be happy and accept the bad/judgment as a ‘payment’ for the lesson that 
taught us what not to do in the future. 
Lesson:  
Many good people suffer a lot from different types of ‘judgments’. Most of them have 
great and positive consciousness and conduct their actions with the Light in mind. It’s 
only natural to feel the pain and ask “Why me”, evaluating their actions and find very 
little to put on the negative side of the scale.  
I’d like to see people understand this lesson and focus on the big picture, which is the 
Final Redemption and the Resurrection. The world that we live in was made with the 
element of time for our correction process. As long as we are in this process, everything 
is temporary, the good and the bad.  
The suffering of our times is the process of ‘payments’ on a global and personal level. 
It could be related to actions from this lifetime or previous ones. Even if we don’t 
understand why we go through the sufferings, we should accept them with 
appreciation and consciousness of “Thank you God, I am happy to pay for my 
correction and for the sake of earning a place in the world to come and the 
Resurrection”.  
We should not ‘remind’ God the good things we did and trade them for ‘discounts’ and 
rewards in this life. Once we are rewarded in this world, we shrink the ‘earning’ 
account, having less for the future. It’s better to suffer temporary pain than to lose 
good earnings.  
In the future, we will enjoy endless pleasures of pure Light that is beyond our grasp 
while we are deep in the correction process.  
Having this consciousness could set you free from the current pain and difficulties. 
Health issues, terminal disease and or bitter relationship with spouse or family 
members and or sustenance issues are all temporary and different types of ‘payments’.  
As the last generation before the revelation of Mashiach, we should be happy to be 
cleansed from past ‘stains’ on our spiritual garments. Even if we die during the process 
we will be Resurrected to immortality, which is better than 120 years of temporary 
pleasures.  

תּוב .56 ּכָ ׁשֶ ָלנּו?  ִין  ִמּנַ ֶזה  י  (שם ט) ְוָכל  ּכִ
ּנֱֶאָחִזים  ִגים ׁשֶ ּדָ ם לֹא יֵַדע ָהָאָדם ֶאת ִעּתֹו ּכַ ּגַ

ִרים ָהֲאֻחזֹות ּפֳ ְמצֹוָדה ָרָעה ְוַכּצִ ֵהם   ּבִ ח ּכָ ּפָ ּבַ
ּפוֹ  ּתִ ׁשֶ ּכְ ָרָעה  ְלֵעת  ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ים  ל יּוָקׁשִ

יֵַדע ָהָאָדם ֶאת   ם לֹא  ּגַ י  ּכִ ְתאֹום.  ּפִ ֲעֵליֶהם 
ה   ִעּתֹו, ַמה ֲעׂשֶ ַהּמַ ל אֹותֹו  ׁשֶ ִעּתֹו  ִעּתֹו?  זֶּה 

ָיֶפה   ה  ָעׂשָ ַהּכֹל  ֶאת  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  עֹוׂשֶ ׁשֶ
כָּ  ּום  ּוִמׁשּ ָהֲאֻחזֹות ְבִעּתֹו.  ִרים  ּפֳ ּצִ ּכַ ֵהם  ְך 

ֵרי ְך ַאׁשְ ּום ּכָ ח. ּוִמׁשּ ּפָ ִלים    ּבַ ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ אֹוָתם ׁשֶ
בִ  ּוׁשְ ְרֵכי  ּדַ ְויֹוְדִעים  ּתֹוָרה  ל ּבַ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  יֵלי 

ֶדֶרְך ָהֱאֶמת.  ּה ּבְ ֶלְך ָהֶעְליֹון ָלֶלֶכת ּבָ  ַהּמֶ

  

ְכִתיב, .56 א ְמָנָלן, ּדִ י (קהלתט) ְוָכל ּדָ ם לֹא ֵיַדע   ּכִ ּגַ
ְמ  ּבִ ֱאָחִזים  ּנֶ ׁשֶ ִגים  ּדָ ּכַ ִעּתֹו,  ֶאת  ָרָעה  ָהָאָדם  צֹוָדה 
ים   יּוָקׁשִ ֵהם  ּכָ ח  ּפָ ּבַ ָהֲאֻחזֹות  ִרים  ּפֳ ָהָאָדם ְוַכּצִ ֵני  ּבְ

ם לא ָיַדע  י ּגַ ְתאֹום. ּכִ ּפֹול ֲעֵליֶהם ּפִ ּתִ ׁשֶ ְלֵעת ָרָעה ּכְ
ָקא  ָהָאָדם ֶאת ִעּתֹו. ַמאי ִעּתֹו, ִעּתֹו ּדְ  ַההּוא עֹוָבָדא ּדְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֶאת ַהּכֹל עָ  ִעּתֹו, ָעִביד. ּכְ ה ָיֶפה ּבְ ׂשָ
ָהֲאחוּ  ִרים  ּפֳ ּצִ ּכַ ִאינּון  ְך  ּכָ ְך ּוְבִגין  ּכָ ּוְבִגין  ח.  ּפָ ּבַ זֹות 

אֹוְרחֹוי  ְוָיְדֵעי  אֹוַרְייָתא,  ּבְ ֵלי  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ּדְ ִאינּון  ִאין  ַזּכָ
אֹוַריְ  ּדְ ִבילֹוי  ּה ּוׁשְ ּבָ ְלֵמיַהְך  ָאה,  ִעּלָ א  ַמְלּכָ ּדְ יָתא 

אַֹרח ְקׁשֹוט.   ּבְ
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The Zohar asks about how do we know that people act without knowledge of the 
spiritual system and quote Ecclesiastes 9:12 
“ ֵני ָהָאָדם ְלֵעת ֹוָדה ָרָעה ְוַכִּצֳּפִרים ָהֲאֻחזֹות ַּבָּפח ָּכֵהם יּוָקִׁשים ּבְ ִּכי ַּגם לֹא ֵיַדע ָהָאָדם ֶאת ִעּתֹו ַּכָּדִגים ֶׁשֶּנֱאָחִזים ִּבְמצ
 ”ָרָעה ְּכֶׁשִּתּפֹול ֲעֵליֶהם ִּפְתֹאם
“Moreover, man does not know his time: like fish caught in a treacherous net and birds 
trapped in a snare, so the sons of men are ensnared at an evil time when it suddenly 
falls on them.” 
The ‘time’ that people don’t know is the aspect of the spiritual connection in Malchut. 
Those who study the Torah know the ways of the spiritual system and walk the 
righteous path of truth. They are protected because they know how to connect to the 
Right by doing good and how to avoid the bad by disconnecting from the judgment that 
comes from the Left. 

ח ָאָדם ֶאת   .57 ּוֹבא ְרֵאה, ְלעֹוָלם ַאל ִיְפּתַ
נֹוֵטל אֹותֹו   ִמי  יֹוֵדַע  לֹא  הּוא  ׁשֶ ְלָרָעה,  יו  ּפִ
ּה.   ּבָ ל  ִנְכׁשָ ָאָדם,  יֹוֵדַע  ּלֹא  ּוְכׁשֶ ָבר,  ַהּדָ

ר  ם   ְוַכֲאׁשֶ ּלָ ּכֻ יֶהם,  ּפִ ּפֹוְתִחים ֶאת  יִקים  ּדִ ַהּצַ
יֹּוֵסף ִהְתִחיל ְלַד  ׁשֶ לֹום. ּבֹא ְרֵאה, ּכְ ר ִעם ׁשָ ּבֵ

לֹום   תּוב? ֱאלִֹהים ַיֲעֶנה ֶאת ׁשְ ְרעֹה, ַמה ּכָ ּפַ
ֵאר   ִנְתּבָ ִהּנֵה  ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר  ְרעֹה.  ּפַ
לֹום  ׁשְ ַעל  ָחס  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ
ֵני  ּבְ ֶאל  ַוְיַצּוֵם  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלכּות,  ַהּמַ

ְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים, וּ  ָרֵאל ְוֶאל ּפַ  ֵבֲארּוהּו.ִיׂשְ

  

ר ַנׁש ּפּוֵמיּה ְלִביׁש,  .57 ח ּבַ א ֲחֵזי, ְלעֹוָלם ַאל ִיְפּתַ ְוּתָ
ה. ְוַכד ָלא ָיַדע  ִאיהּו ָלא ָיַדע ַמאן ָנִטיל ַהִהיא ִמּלָ ּדְ
ּפּוַמְייהּו  ְתֵחי  ּפָ ד  ּכַ יַקָיא  ְוַצּדִ ּה.  ּבָ ל  ׁשַ ִאְתּכְ ָנׁש  ר  ּבַ

א ֲחֵזי, יֹוֵסף כַּ  ָלם. ּתָ הּו ׁשְ ּלְ ָלא ְלַפְרעֹה. ּכֻ ָרא ְלַמּלָ ד ׁשָ
י  ְרעֹה. ָאַמר ִרּבִ לֹום ּפַ ִתיב, ֱאלִהים ַיֲעֶנה ֶאת ׁשְ ַמה ּכְ
ַעל  ָחס  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ָמר.  ִאּתְ ָהא  ְיהּוָדה, 

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ָלָמא ְדַמְלכּוָתא, ּכְ ם  (שמות ו) ׁשְ ַוְיַצּוִ
ְרעֹה   ּפַ ְוֶאל  ָרֵאל  ִיׂשְ ִני  ּבְ ִמְצַרִיםֶאל  קצו  ֶמֶלְך  (דף 

 ְואּוְקמּוָה. ע''א)
We shouldn’t open our mouth to say bad words because we don’t were they may reach 
and bring harm and failures on us.  
When a righteous opens his mouth it’s always with peace. We learn that from Joseph 
saying to Pharaoh 
Genesis 41:16 
 ”.ַוַּיַען יֹוֵסף ֶאת ַּפְרֹעה ֵלאֹמר ִּבְלָעָדי ֱא�ִהים ַיֲעֶנה ֶאת ְׁשלֹום ַּפְרֹעה“
“And Joseph answered Pharaoh, saying, It is not in me: God shall give Pharaoh an 
answer of peace.” 
The ‘seal’ of God is ‘Truth’, ‘אמת’. It represents the central column and the flow of pure 
light to the world through Yessod. The mouth is the aspect of Malchut and the words 
are the force that manifests in this world. To be a channel of the good we must speak 
the truth and avoid any negative word that we don’t have control over their 
manifestation and the level of judgment that they can bring on us. Bad words can echo 
negatively and bring us unexpected harm/judgments while spreading good can bring 
only good. 
Choose your words wisely.   

חִ  .58 י  ְלַנּסֹות ַרּבִ ָרָצה  ְרעֹה  ּפַ ָאַמר,  יָּיא 
ּום  ּוִמׁשּ ַהֲחלֹום,  ֶאת  לֹו  ְוֶהֱחִליף  יֹוֵסף,  ֶאת 
ָבר  ָכל ּדָ ל ּבְ ּכֵ ָרגֹות, ִהְסּתַ יֹּוֵסף ָיַדע ֶאת ַהּדְ ׁשֶ
ָראּוי   ָבר ְוָדָבר ּכָ ל ּדָ ְך ָרִאיָת, ּכָ ְוָדָבר ְוָאַמר ּכָ

 לֹו. 

  

יא ָאַמר, פַּ  .58 י ִחּיָ ָאה ֵליּה ְליֹוֵסף, ְרעֹה בָּ ִרּבִ ָעא ְלַנּסָ
ין,   ְרּגִ ּדַ ָיַדע  ֲהָוה  ּדְ ִגין  ּבְ ְויֹוֵסף  ֶחְלָמא.  ֵליּה  ְוַאְחַלף 
ל   ּכָ ֲחִמיָתא,  ְך  ּכָ ְוָאַמר,  ה.  ּוִמּלָ ה  ִמּלָ ָכל  ּבְ ל  ּכַ ִאְסּתַ

ְדָקא ָחֵזי.  ה ּכְ ה ּוִמּלָ  ִמּלָ

https://dailyzohar.com/


Zohar Miketz – Draft – unedited- not for publishing 

30 DailyZohar.com  
 

The Zohar reveals that Pharaoh changed the details of his dreams to test Joseph but 
Joseph corrected Pharaoh and told him the dream as Pharaoh dreamt it. If someone 
mixes or add words to a proper sentence, we know how to put it back together for 
proper understanding. Joseph knew the spiritual language of the dreams and could 
tell that Pharaoh was testing him. 

יֹוֵסף   .59 ֶאל  ְרעֹה  ּפַ ַויֹּאֶמר  תּוב:  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו 
ל זֹאת ֵאין   ַאֲחֵרי הֹוִדיַע ֱאלִֹהים אֹוְתָך ֶאת ּכָ
ֱאלִֹהים,   הֹוִדיַע  ַאֲחֵרי  מֹוָך.  ּכָ ְוָחָכם  ָנבֹון 

ָחלַ  ׁשֶ ַהִהיא  ָעה  ָ ׁשּ ּבַ ָהִייָת  ֶאת ַאֲחַרי  י  ְמּתִ
ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ָמצּוי.  ָהִייָת  ם  ׁשָ ַהֲחלֹום, 

[ֱאֶמת ֶאת ָּכל זֹאת ָיַדְעָּת, ְוֵאי� ָיַדְעָּת   ר ָאמַ 
ַהֲחלֹום  ִּפְתרֹונֹו] ֶאת  ָיַדְעּתָ  זֹאת,  ל  ּכָ ֶאת 

ְתרֹונֹו.   ֵאיְך ָהָיה ְוָיַדְעּתָ ּפִ

  

ְרעֹה ֶאל יֹוֵסף ַאֲחֵרי  .59 ְכִתיב ַוּיֹאֶמר ּפַ ֲהָדא הּוא ּדִ
ָנבוֹ  ֵאין  זֹאת  ל  ּכָ ֶאת  אֹוְתָך  ֱאלִֹהים  ְוָחָכם הֹוִדיַע  ן 

ַהִהיא  ּבְ ֲהֵוית  ַאֲחַרי  ֱאלִֹהים,  הֹוִדיַע  ַאֲחֵרי  מֹוָך.  ּכָ
ְך  ִכיַח. ּוְבִגין ּכָ ן ֲהֵוית ׁשְ ּמָ ֲחָלִמית ֶחְלָמא, ּתַ א ּדַ ְעּתָ ׁשַ

ידעת   ָאַמר ואיך  ידעת,  זאת  כל  את  אמת  (ס''א 
ל זֹאת ָיַדְעּתְ ֶחְלָמא ֵהיְך ֲהָוה, ְוָיַדְעּתְ  פשריה) ֶאת ּכָ

ֵר  ׁשְ  יּה.ּפִ
Genesis 41:39 
“ ָנבֹון ְוָחָכם, ָּכמֹו�-זֹאת, ֵאין-ָּכל-יֹוֵסף, ַאֲחֵרי הֹוִדיַע ֱא�ִהים אֹוְת� ֶאת-ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל ” 
“So Pharaoh said to Joseph, “Since God has informed you of all this, there is no one 
so discerning and wise as you are.” 
With these words Pharaoh realizes that God is with Joseph telling him the details of 
the dream and its interpretation as if he was there. 

ָאַמר  .60 יֹוֵסף  ְך,  ּכָ ִאם  ִיְצחק,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ָאַמר   ׁשֶ ָדִניֵּאל  מֹו  ּכְ ּוִפְתרֹונֹו,  ַהֲחלֹום  ַהּכֹל, 

ַהֲחלוֹ  ֶזה  וְ ם  ֶאת  לֹא  לֹו,  ָאַמר  ְתרֹונֹו!  ּפִ ֶאת 
מֹו ֶזה. ּבּורֹו   [ֶׁשֲהֵרי] ּכְ ל ִמּתֹוְך ּדִ ּכֵ יֹוֵסף ִהְסּתַ

ְידּועֹות,  ְדָרגֹות  ּבִ אֹוֵמר  ָהָיה  ׁשֶ ְרעֹה,  ּפַ ל  ׁשֶ
א  ְך, ֶאּלָ ָעה, ְוָאַמר לֹו לֹא ּכָ ּטָ ְוָרָאה אֹותֹו ׁשֶ

כְּ  אֹות  ּבָ ָרגֹות  ַהּדְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֶזה,  ְך  ְדָרן. סִ ּכָ
ל   ּבּורֹו ׁשֶ ל ִמּתֹוְך ּדִ ּכֵ ִניֵּאל לֹא ִהְסּתַ ֲאָבל ּדָ

לּום, ר ּכְ ְוַהּכֹל ָאַמר לֹו, ֶאת  [ֶׁשּלֹא] ְנבּוַכְדֶנּצַ
 ַהֲחלֹום ּוִפְתרֹונֹו.

  

א, ֶחְלָמא  .60 י ִיְצָחק, ִאי ָהִכי יֹוֵסף ָאַמר ּכֹּלָ ָאַמר ִרּבִ
ָאַמר ֶחלְ  ָדִנּיֵאל ּדְ ָרא. ּכְ ֵריּה. ָאַמר ֵליּה,   אמָ ּוִפׁשְ ּוִפׁשְ

ַהאי ּכְ ַהאי  דהא) ָלאו  ל''ג  ִמּגֹו (ז''ח  ל  ּכַ ִאְסּתַ יֹוֵסף   .
ין ְיִדיָען, ְוָחָמא ֵליּה  ַדְרּגִ ֲהָוה ָאַמר ּבְ ִמּלּוָלא ְדַפְרעֹה ּדְ
ִגין   א ָהִכי הּוא. ּבְ ָקא ָטָעה, ְוָאַמר ֵליּה ָלאו ָהִכי, ֶאּלָ ּדְ

ִסְדָרן   ין ּכְ ַדְרּגִ ל ִמּגֹו ְת אַ ּדְ ּכַ ִנּיֵאל ָלא ִאְסּתַ ָיין. ֲאָבל ּדָ
לּום. ּכְ ר  ְנבּוַכְדְנּצַ ּדִ ֵליּה  (דלא) ִמּלּוָלא  ָקֲאַמר  א  ְוכֹּלָ

ֵריּה.  ֶחְלָמא ּוִפׁשְ
Rabbi Yitzhak explains that this story tells that Joseph told the dream and its 
interpretation but in actual, Joseph saw everything from Pharaoh’s words. Pharaoh 
described the dreams using the dream language of a certain level that Joseph knew 
and could see when Pharaoh was not describing the dream properly. 
The Zohar compares Pharaoh’s dream to another famous dream and interpretation 
from Daniel 3:31-4:34. In the later one, King Nebuchadnezzar had a dream and looked 
for interpretation. The dream was not described until Daniel came and told the dream 
and its interpretation. 

ָדִניֵּאל? .61 ּבְ תּוב  ּכָ ב) ַמה  ָאז   (דניאל 
ֶחְזיֹון   ּבְ ה.  ּלָ ּגִ סֹוד  ְיָלה  ַהּלַ ֶחְזיֹון  ּבְ ְלָדִניֵּאל 
ַגְבִריֵאל,  זֶה  ְיָלה?  ַהּלַ ֶחְזיֹון  ִמי  ְיָלה,  ַהּלַ

הּוא ִחזָּיֹון, ַמְרֶאה ִמן ַמְרֶאה.  ׁשֶ
  

ָדִנּיֵאל, .61 ּבְ ִתיב  ּכְ ב) ַמה  ְלָדִנּיֵאל  (דניאל  ֱאַדִין 
ֶחְזָוא ִדי ֵליְלָיא. ַמאן ֶחְזָוא  ֶחְזָוא ִדי ֵליְלָיא ָרָזא ֲגִלי ּבְ ּבְ

ִאיהּו ֶחְזָוא ֵחיזּו ִמן ֵחיזּו. א ַגְבִריֵאל, ּדְ  ִדי ֵליְלָיא, ּדָ
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God revealed King Nebuchadnezzar’s dream to Daniel in a vision at night time. This 
vision delivered by the angel Gabriel that delivers the spiritual message as a vision.  

תּוב, .62 ּכָ ַמה  ְרֵאה  (יחזקאל   ּבֹא 
מִ  מג) א  ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי  בֹוד  ּכְ ֶרְך  ְוִהּנֵה  ּדֶ

ְוָהָאֶרץ   ים  ַרּבִ ַמִים  קֹול  ּכְ ְוקֹולֹו  ִדים  ַהּקָ
תּוב ַאֲחָריו? ּוְכַמְרֵאה   ֹבדֹו. ַמה ּכָ ֵהִאיָרה ִמּכְ
ֶאת  ֵחת  ְלׁשַ ֹבִאי  ּבְ ָרִאיִתי  ר  ֲאׁשֶ ְרֶאה  ַהּמַ
ֶאל   ָרִאיִתי  ר  ֲאׁשֶ ְרֶאה  ּמַ ּכַ ּוַמְראֹות  ָהִעיר 

ָבר ָואֶ  ל ַהּמַ ְנַהר ּכְ ָני. ּכָ לּו ּפֹל ֶאל ּפָ ְראֹות ַהּלָ
ל  ׁשֶ ּוַמְרֶאה  ְראֹות,  ַהּמַ אֹוָתן  ׁשֶ ׁש.  ׁשֵ ֵהן 

הַ  בֹו  יֵָּראּו  ׁשֶ לֹו,  יֵׁש  ַמְרֶאה  ָוִנים  ַהִחזָּיֹון,  ּגְ
ְוֵיׁש  ַההּוא.  ְרֶאה  ּמַ ּבַ ְוִנְרִאים  ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ

ְרֶאה ֶזה ַעל זֶ  ְרֶאה, ּוַמְרֶאה ַלּמַ ה,  ַמְרֶאה ַלּמַ
ְד  ּבִ עֹוְמִדים  ם  ְוׁשֹוְלִטים, ְוֻכּלָ ְידּועֹות  ָרגֹות 

ים   ְרׁשִ ִמְתּפָ ּוָבֶהם  ְיָלה,  ַהּלַ ַמְרֵאה  ְוִנְקָרִאים 
ָהעוֹ  ל  ׁשֶ ַהֲחלֹומֹות  ל  מֹו ּכָ ּכְ ֵהם  ְוֵאּלּו  ָלם, 

ַמְעָלה, ֲעֵליֶהם.  ּלְ  ׁשֶ

  

ִתיב, .62 א ֲחֵזי, ַמה ּכְ בֹוד ֱאלֵקי   (יחזקאל מג) ּתָ ה ּכְ ְוִהּנֵ
ֶרךְ  ִמּדֶ א  ּבָ ָרֵאל  ים ִיׂשְ ַרּבִ ַמִים  קֹול  ּכְ ְוקֹולֹו  ִדים  ַהּקָ  

ְתֵריּה,  ּבַ ִתיב  ּכְ ַמה  בֹודֹו.  ִמּכְ ֵהִאיָרה  ְוָהָאֶרץ 
ַהמַּ  ֶאת  ּוְכַמְרֵאה  ֵחת  ְלׁשַ בִֹאי  ּבְ ָרִאיִתי  ר  ֲאׁשֶ ְרֶאה 

ָבר  ּכְ ְנַהר  ֶאל  ָרִאיִתי  ר  ֲאׁשֶ ְרֶאה  ּמַ ּכַ ּוַמְראֹות  ָהִעיר 
יןָוֶאּפֹ  ִאּלֵ ל  ּכָ ָני.  ּפָ ֶאל  ִאינּון   ל  ּדְ ית,  ׁשִ ִאינּון  ַמְראֹות, 

יּה  ּבֵ ֶחְזָוא. ֵחיזּו ִאית ֵליּה, ְלִאְתֲחָזָאה  ּדְ ְוֵחיזּו  ַמְראֹות 
ָוונִ  ַההּוא ֵחיזּו. ְוִאית ֵחיזּו ְלֵחיזּו, ּגְ ְלֵעיָלא, ְוִאְתֲחזּון ּבְ ין ּדִ

הוּ  א. ְוֻכּלְ א ַעל ּדָ ין יְ   ְוֵחיזּו ְלֵחיזּו, ּדָ ַדְרּגִ ִדיָען  ָקְייִמין ּבְ
ל   ּכָ ין  ְרׁשִ ִמְתּפָ ּוְבהּו  ְדֵליְלָיא,  ֵחיזּו  ְוִאְקרּון  ְלֵטי,  ְוׁשָ

ין ִאינּון ַעְלָמא, ְוִאּלֵ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ֲעַלְייהּו. ֶחְלִמין ּדְ  ּכְ

Ezekiel 43:2 
ַרִּבים, ְוָהָאֶרץ, ֵהִאיָרה ִמְּכֹבדֹוְוִהֵּנה, ְּכבֹוד ֱא�ֵהי ִיְׂשָרֵאל, ָּבא, ִמֶּדֶר� ַהָּקִדים; ְוקֹולֹו, ְּכקֹול ַמִים  “ .” 
“and behold, the glory of the God of Israel was coming from the way of the east. And 
His voice was like the sound of many waters; and the earth shone with His glory.” 
Ezekiel 43:3 
“ -ְנַהר-ָהִעיר, ּוַמְראֹות, ַּכַּמְרֶאה ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ֶאל-ָרִאיִתי ְּבֹבִאי ְלַׁשֵחת ֶאת-יִתי, ַּכַּמְרֶאה ֲאֶׁשרּוְכַמְרֵאה ַהַּמְרֶאה ֲאֶׁשר ָראִ 

ָּפָני-ָבר; ָוֶאֹּפל, ֶאלּכְ  ” 
“And it was like the appearance of the vision which I saw, like the vision which I saw 
when He came to destroy the city. And the visions were like the vision which I saw by 
the river Chebar, and I fell on my face.” 
The verse mentions six* visions, referring to the six levels and the six sefirot that 
connect Binah, which is the source of the vision to Malchut.  
These levels control all the dreams in the world. The angel Gabriel, gives the spiritual 
message of the dream a vision that is revealed at night on the level of Malchut.  
*One vision is mentioned in the plural and it counted as two. 

ה   .63 ּלָ ּגִ ְיָלה  ַהּלַ ֶחְזיֹון  ּבְ ִניֵּאל  ּדָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
ה,  ּלָ ּגִ סֹוד  א  ֶאּלָ ה,  ּלָ ִהְתּגַ ָכתּוב  לֹא  סֹוד. 

ֵמֵאּלוּ  ֲחלֹום   ַאַחת  אֹותֹו  לֹו  ה  ּלָ ּגִ ָרגֹות,  ַהּדְ
ַפְרעֹה   ְבֵרי  ּדִ ִמּתֹוְך  יֹוֵסף  ֲאָבל  ּוִפְתרֹונֹו. 

ָרגֹות ָהֶעְליֹונֹות  ּדְ ל ּבַ ּכֵ  ְוָאַמר.ִהְסּתַ

  

ִלי  .63 ֶחְזָוא ְדֵליְלָיא ָרָזא ֲגִלי. ִאְתּגְ ִנּיֵאל ּבְ ְך ּדָ ִגין ּכָ ּוּבְ
א ָרָזא ֲגִלי, ַחד  ִתיב, ֶאּלָ י ֵליּה   ָלא ּכְ ּלֵ ין, ּגַ ְרּגִ ין ּדַ ֵמִאּלֵ

ֵריּה. ֲאָבל יֹוֵסף, ִמּגֹו ִמּלֹוי ְדַפְרעֹה,   ַההּוא ֶחְלָמא ּוִפׁשְ
ין עִ  ַדְרּגִ ל ּבְ ּכַ ִאין ְוָקֲאַמר.ִאְסּתַ  ּלָ

Nebuchadnezzar’s dream and its interpretation revealed to Daniel from one of the six 
levels. Joseph is a chariot for Yessod and was able to connect to all the levels above. 
He saw the spiritual levels of the dream from the dream itself and could interpret it to 
Pharaoh. 
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ֶאֶרץ  .64 ל  ּכָ ַעל  אֹותֹו  ִמּנָה  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
בָּ  דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָנַתן  ִמְצַרִים,  הּוא  רּוְך 

ק ָלֲעֵבָרה,  ּלֹא ָנׁשַ ה ׁשֶ ּלֹו. ַעל ַהּפֶ ֶ ְליֹוֵסף ִמׁשּ
ּלֹא  ׁשֶ ַהיָּד  י.  ַעּמִ ל  ּכָ ק  ַ ִיׁשּ יָך  ּפִ ְוַעל  תּוב  ּכָ
ַיד   ַעל  ֹאָתּה  ן  ּתֵ ַויִּ תּוב  ּכָ ָלֲעֵבָרה,  ָקְרָבה 
תּוב   ּכָ ָלֲעֵבָרה,  ָקַרב  ּלֹא  ׁשֶ ּוָאר  ַהּצַ יֹוֵסף. 

ם ְרִבד הַ  ּלֹא ָקַרב  ַויָּׂשֶ זָָּהב ַעל ַצּוָארֹו. ַהּגּוף ׁשֶ
ל   -ָלֲעֵבָרה   ׁש. ָהֶרֶגל ׁשֶ ְגֵדי ׁשֵ ׁש ֹאתֹו ּבִ ַויְַּלּבֵ

תּוב ַויַּ  ֶבת  ָרְכָבה ָלֲעֵבָרה, ּכָ ִמְרּכֶ ב ֹאתֹו ּבְ ְרּכֵ
ב   ָחׁשַ ּלֹא  ׁשֶ ָבה  ֲחׁשָ ר לֹו. ַהּמַ ֶנה ֲאׁשֶ ׁשְ   - ַהּמִ

ּלֹא ׁשֶ ב  ַהּלֵ ְוָחָכם.  ָנבֹון    - ִהְרֵהר    ִנְקָרא 
ּלֹו הּוא ָנַטל.  ֶ ְקְראּו ְלָפָניו ַאְבֵרְך. ְוַהּכֹל ִמׁשּ  ַויִּ

  

ל ַאְרָעא ְדִמְצַריִ  .64 ּכָ ְקֵדיּה ַעל  ּפַ ְך  ּכָ ִגין  ּוְבִגין  ּבְ ם, 
יֵליּה ּדְ  ִריְך הּוא, ִמּדִ א ּבְ קּוְדׁשָ יֹוֵסף ָקא ָיִהיב ֵליּה.  ּדְ

ִתיב וְ  ק ַלֲעֵביָרה, ּכְ ל  ּפּוָמא ְדָלא ָנׁשַ ק ּכָ ַ יָך ִיׁשּ ּפִ ַעל 
ן אֹוָתּה ַעל  ּתֵ ִתיב ַוּיִ ַעִמי. ָיָדא ְדָלא ָקִריב ַלֲעֵביָרה, ּכְ

ַלֲעֵביָר  ָקִריב  ָלא  ּדְ אר  ַצּוָ יֹוֵסף.  ם ַיד  ׂשֶ ַוּיָ ִתיב  ּכְ ה, 
ָלא ָקִריב ַלֲעֵביָרה,  ּגּוָפא ּדְ ארֹו.  ָהב ַעל ַצּוָ ְרִביד ַהּזָ

ׁש.   ׁשֵ ְגֵדי  ּבִ אֹתֹו  ׁש  ְלּבֵ ַלֲעֵביָרה,  ַוּיַ ָרִכיב  ָלא  ּדְ ֶרֶגל 
לֹו.   ר  ֲאׁשֶ ֶנה  ׁשְ ַהּמִ ֶבת  ִמְרּכֶ ּבְ אֹתֹו  ב  ְרּכֵ ַוּיַ ִתיב  ּכְ

נָ  ִנְקָרא  ב,  ָחׁשַ ָלא  ּדְ ָבה  ֲחׁשָ ּלֹא ַהּמַ ׁשֶ ְוָחָכם. ֵלב  בֹון 
יֵליּה ָנַטל.  א ִמּדִ ְקְראּו ְלָפָניו ַאְבֵרְך. ְוכֹּלָ  ִהְרֵהר, ַוּיִ

After Joseph interpreted Pharaoh’s dream, he was appointed to control over all Egypt. 
Obviously, God brought him to that position and the Zohar explains that the reasons 
for Joseph’s merits concealed in the Torah verses. 
For keeping his mouth pure Joseph could command others. 
Genesis 41:40 
 ”ַאָּתה ִּתְהיֶה ַעל ֵּביִתי ְוַעל ִּפי� ִיַּׁשק ָּכל ַעִּמי ַרק ַהִּכֵּסא ֶאְגַּדל ִמֶּמּךָ “
“You shall be over my house, and according to your command all my people shall do 
homage; only in the throne I will be greater than you.”” 
He was called wise (Genesis 41:39) because his mind had positive thoughts. His hand, 
his body, and neck were all pure and worthy to receive the honor of a king. 
41:42 
“ ִּבְגֵדי ֵׁשׁש ַוָּיֶׂשם ְרִבד ַהָּזָהב ַעל ַצָּוארֹו ַוָּיַסר ַּפְרֹעה ֶאת ַטַּבְעּתֹו ֵמַעל ָידֹו ַוִּיֵּתן ֹאָתּה ַעל יַד יֹוֵסף ַוַּיְלֵּבׁש ֹאתֹו ” 
“Then Pharaoh took his signet ring from his hand and put it on Joseph’s hand, and 
clothed him in garments of fine linen and put a gold chain about his neck.”  

ִמלִּ  .65 יֹוֵסף  ַויֵֵּצא  תּוב?  ּכָ ַפְרעֹה  ַמה  ְפֵני 
י ִחְזִקיָּה,  ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים. ָאַמר ַרּבִ ַויֲַּעֹבר ּבְ
ֵדי  ּכְ ִמְצָרִים?  ֶאֶרץ  ָכל  ּבְ ַויֲַּעֹבר  ַעם  ַהּטַ ָמה 

לְ  ַמְכִריִזים  ְך  ּכָ ׁשֶ לֹט,  ִלְכֹנס ִלׁשְ ּוְכֵדי  ָפָניו, 
ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ּוָמקֹום.  ָמקֹום  ָכל  ּבְ בּוָאה  ַהּתְ

י ּנֵס  ּכִ ֵדי  ָאַמר,  ּכְ ָמקֹום  ָכל  ּבְ בּוָאה  ּתְ ֹוֵסף 
ּלֹא ִתְרַקב.   ׁשֶ

  

ָכל   .65 ֲעבֹר ּבְ ְפִני ַפְרעֹה ַוּיַ ֵצא יֹוֵסף ִמּלִ ִתיב. ַוּיֵ ַמה ּכְ
י ִחְזִקיָּ  ֲעבֹור ֶאֶרץ ִמְצָרִים. ָאַמר ִרּבִ ה, ַמאי ַטְעָמא ַוּיַ

יה  ַקּמֵ ַמְכְרֵזי  ּדְ ְלָטָאה,  ְלׁשַ ִגין  ּבְ ִמְצַרִים.  ֶאֶרץ  ָכל  ּבְ
ַוֲאתַ   ָהִכי. ֲאַתר  ָכל  ּבְ ִעּבּוָרא  ְלִמְכַנׁש  י ּוְבִגין  ִרּבִ ר. 

ָלא  ִגין ּדְ ָכל ֲאַתר, ּבְ ַנׁש יֹוֵסף ִעיּבּור ּבְ ֶאְלָעָזר ָאַמר, ּכָ
ב.   ִיְתַרּקַ

41:46 
“ ֶרץ ִמְצָרִיםף ֶּבן ְׁש�ִׁשים ָׁשָנה ְּבָעְמדֹו ִלְפֵני ַּפְרֹעה ֶמֶל� ִמְצָרִים ַוֵּיֵצא יֹוֵסף ִמִּלְפֵני ַפְרֹעה ַוַּיְעֹבר ְּבָכל אֶ ֹוסֵ ְוי ” 
“Now Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh, king of Egypt. And 
Joseph went out from the presence of Pharaoh and went through all the land of Egypt.” 
Joseph went through all the land of Egypt’ in order to have control over the collection 
and storage of the cereal grains. Rabbi Elazar explains that the storage was local so 
the grains won’t rot. Rabbi Ashlag adds that the natural energy of the area protects its 
crops. 
Lessons; 
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Our body represents the Tree of Life (Deuteronomy 20:19, “Man is like a Tree (of Life) 
in the field (Malchut)”, Genesis 1:27 “In the image of God he created him (Man, Adam)”= 
Tree of Life). When the body is pure then we can channel the light that flows through 
the Tree of Life. Watch the video below about Tikun Hanefesh and our body as an 
image of the Tree of Life. 
Rabbi Shimon was in a cave for 13 years and when he came out his physical body was 
weak, wounded and sore but his spiritual body was pure to a point that he could 
command heaven and earth like a king. 
One more important lesson is the effect of the energy that the local environment on 
us. Joseph chose to store the crops locally for a good reason. We see people in different 
regions in the world, share similar body features, like skin color, eyes, nose, height, 
etc. What less obvious is that the body is also affected internally by the food we eat. 
It’s always better to eat locally grown food and especially seasonal produce. They grow 
under the same energy of the season that we live in and can bring a positive effect on 
us. It’s even better to eat food made at home rather than preserved food made in 
faraway countries. Their energy may not match ours and we should avoid that. People 
that migrate from one region of the world to another should pay close attention to their 
food and allow gradual adjustments to avoid weight change and shift in body energy 
that could bring sickness and diseases. 

דֹוׁש   .66 ַהּקָ ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 
ְלּגּוִלים,   ל ּגִ ה, ַהּכֹל הּוא ְלַגְלּגֵ רּוְך הּוא ָעׂשָ ּבָ
ְרֵאה,  ּבֹא  ֵזָרה.  ַהּגְ ְלַקיֵּם  ָרָצה  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

ָר  ּבָ ׁשֶ ָהעֹוָלם, ּכְ ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ א 
ִראשׁ  ּבָ ָהעֹוָלם  ִריְך  ּצָ ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ ֹוָנה, ֵהִביא 

ּוָמָצא   ָלעֹוָלם  ָהָאָדם  ֶאת  ֵהִביא  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
 ָמזֹון. 

  

ִריְך   .66 א ּבְ ֲעַבד קּוְדׁשָ ל ַמה ּדְ ְמעֹון, ּכָ י ׁשִ ָאַמר ִרּבִ
ָלא גִּ  א ִאיהּו ְלַגְלּגְ ָבֵעי ְלָקְייָמא הּוא, ּכֹּלָ ִגין ּדְ ְלּגּוִלין, ּבְ

א בְּ  ָרא קּוְדׁשָ ד ּבָ א ֲחֵזי, ּכַ ִריְך הּוא ַעְלָמא, ִקּיּוָמא. ּתָ
ַקְדִמיָתא, ּוְלָבתַ  ִאְצְטִריְך ַעְלָמא ּבְ ל ַמה ּדְ ר ַאְייֵתי ּכָ

ח ְמזֹוָנא.  ּכַ  ַאְייֵתי ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלַעְלָמא, ְוַאׁשְ

Rabbi Shimon reveals that when the Holy One Blessed be He created the world he 
prepared everything needed for the creation of man. When the man was created, his 
sustenance was ready for him. 

ְרֵאה] .67 הּוא   [ּבֹא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֵכן  מֹו  ּכְ
י  (בראשית טו) ָאַמר ְלַאְבָרָהם, ַדע ּכִ ָידַֹע ּתֵ

ְוַאֲחֵרי  ְוגֹו',  ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם  ּבְ ַזְרֲעָך  ִיְהיֶה  ֵגר 
יְֵצאוּ  ְלֶאֶרץ    ֵכן  יֹוֵסף  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ דֹול.  ּגָ ְרֻכׁש  ּבִ

דֹול ּגָ ְרכּוׁש  ּה  ּבָ ָמָצא  לֹא  ל  ִמְצַרִים,  ְלּגֵ ּגִ  .
ְוָכל   ָהעֹוָלם,  ַעל  ָרָעב  ְוֵהִביא  ְלּגּוִלים,  ּגִ

ְמבִ  ָהיּו  ְלִמְצַרִים, ָהעֹוָלם  ְוָזָהב  ֶסף  ּכֶ יִאים 
ְוָזָהב.  ֶסף  ּכֶ ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ל  ּכָ ָאה  ְוִהְתַמּלְ

דֹול, ֵהִביא ֶאת  לְ  ַהּכֹל ִנְתַקן ְרכּוׁש ּגָ ַאַחר ׁשֶ
 ַיֲעקֹב ְלִמְצַרִים.

  

ִריְך הּוא  (ז''ח ל''ג תא חזי) .67 א ּבְ ַגְווָנא ָדא, קּוְדׁשָ ּכְ
ר ִיְהֶיה  ו)(בראשית ט ָאַמר ְלַאְבָרָהם, ּגֵ י  ַדע ּכִ ָידֹוַע ּתֵ

ֵיצְ  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  ְוגו',  ָלֶהם  לֹא  ֶאֶרץ  ּבְ ְרכּוׁש  ַזְרֲעָך  ּבִ אּו 
ַכח   ּתְ ד ֲאָתא יֹוֵסף ְלַאְרָעא ְדִמְצַרִים, ָלא ִאׁשְ דֹול. ּכַ ּגָ

הּ  ַעל ּבָ ְפָנא  ּכַ ְוַאְייֵתי  ְלגּוִלין,  ּגִ ל  ְלּגֵ ּגִ דֹול.  ּגָ ְרכּוׁש   
ְוָכל   ְוַדֲהָבא ַעְלָמא.  א  ְסּפָ ּכַ ַמְייִתין  ֲהוּו  ַעְלָמא 

ְדִמְצַר  ַאְרָעא  ָכל  ְוִאְתְמֵלי  א ְלִמְצַרִים,  ְסּפָ ּכַ ִים 
ַאְייֵתי   דֹול,  ּגָ ְרכּוׁש  א  ּכֹּלָ ן  ּקַ ִאְתּתַ ּדְ ְלָבַתר  ְוַדֲהָבא. 

 ב ְלִמְצַרִיםַיֲעקֹ 
God makes plans for us to work and manifest through generations and many 
incarnations in order to fulfill his promises. Like he promised Abram; 
Genesis 15:13,14 
“ הַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם יָֹדַע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהיֶה ַזְרֲע� ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם וֲַעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשנָ  ” 

https://dailyzohar.com/


Zohar Miketz – Draft – unedited- not for publishing 

34 DailyZohar.com  
 

 ”ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר יֲַעֹבדּו ָּדן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול“
“Then the LORD said to Abram, “Know for certain that your offspring will be sojourners 
in a land that is not theirs and will be servants there, and they will be afflicted for four 
hundred years.” 
“But I will also judge the nation whom they will serve, and afterward they will come 
out with many possessions.” 
God brought famine to the world so they will bring their Gold and Silver to Egypt. 
When Egypt got filled with gold, God brought Jacob to Egypt so when they go out they 
will have all the ‘many possessions’ that God promised them. 

הּוא   .68 רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְרֵכי  ּדַ ְך  ּכָ   - ׁשֶ
ּבֹוֵרא ִראׁשֹוָנה  ְוַאַחר   [ַמְקִּדים] ּבָ ְרפּוָאה, 

ִראׁשֹוָנה הִ  ְך ּבָ ה. ּכָ ְך ַמּכֶ דֹול,  ּכָ ְתִקין ְרכּוׁש ּגָ
ל   ְלּגֵ ן ּגִ לּות, ְוַעל ּכֵ ְך ֵהִביא אֹוָתם ַלּגָ ְוַאַחר ּכָ

ַעל ָרָעב  ְוֵהִביא  ְלּגּוִלים  ֵדי  ל][ּכָ  ּגִ ּכְ ָהעֹוָלם, 
ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ְוָזָהב  ֶסף  ּכֶ ְמִביִאים  ְהיּו  יִּ ׁשֶ

 ְלִמְצַרִים. 

  

הּוא,   .68 ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ָאְרֵחי  ָהִכי  ַקְדִמיָתא  ּדְ ּבְ
אֵרי אק  ּבָ ְך  דים)1(ס''א  ּכָ ָמֵחי.  ּוְלָבַתר  ַאְסָווָתא, 

ּוְלָבתַ  דֹול,  ּגָ ְרכּוׁש  ַאְתִקין  ַקְדִמיָתא  קצו  רּבְ (דף 
ְלּגּוִלין ְוַאְייֵתי   ע''ב) ל ּגִ ְלּגֵ א ּגִ ַאְייֵתי לֹון ְלָגלּוָתא. ְוַעל ּדָ

א  ְסּפָ ּכַ ַמְייִתין  ֵליהוּו  ּדְ ִגין  ּבְ ַעְלָמא,  ל  ּכָ ַעל  ְפָנא  ּכַ
ל ַעְלָמא ְלִמְצַרִים.   ְוַדֲהָבא ּכָ

The Holy One Blessed be He, creates the medicine before the disease. The Israelites 
went to exile to get ‘sick’ before receiving the ‘medicine’.  
Lessons; 
Without the ‘disease’ that is the aspect of earning and preparing the vessel, we can not 
have the ‘cure’ that is the light we are missing. The greater the pain, the greater the 
vessel and the light it would attract into it.  
We are not Abraham nor worthy to receive direct promises or messages from God but 
we are part of the promised made to Abram. We can be sure that whatever happens in 
our lives leads to positive outcomes because as the Zohar teaches us, the cure is ready 
before the pain.  
People with limited thinking consider this life as the last one. They look for or expecting 
rewards immediately. The process that God made was designed to spread across many 
lifetimes. Abraham, Isaac, and Jacob had many challenges in their lives until their 
children did the hard labor in Egypt and got out with ‘many possessions’ to receive the 
Torah and Immortality on Mount Sinai. As we know they sinned with the Golden Calf 
and lost the immortality that Moses brought with him from Mount Sinai on his first 
climb. 
The Gold and Silver of this world are temporary because only a pure soul can hold the 
‘treasures’. The good news is that ‘many possessions’ awaits for us after the Final 
Redemption process is completed. God promised us to remove the spirit of impurity 
from the world (Zechariah 13:2) and bring immortality (Isaiah 25:8). 
Our goal is to continue forward with certainty no matter what kind of pain we 
experience because sooner or later it will go away and we will see the cure.  

יק,   .69 ַצּדִ הּוא  ׁשֶ יֹוֵסף  ּום  ִמׁשּ ְרֵאה,  ּבֹא 
ְטלּו   יִּ ׁשֶ ְוָזָהב  ֶסף  ּכֶ ל  ׁשֶ ר  עֹׁשֶ ָגַרם  הּוא 

תּוב ּכָ ּכַ ָרֵאל,  קה) ִיׂשְ ַויֹּוִציֵאם  (תהלים 
ל  ל. ּוִמיָּדֹו ׁשֶ ָבָטיו ּכֹוׁשֵ ׁשְ ֶכֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ּבִ ּבְ

ָרֵאל, ְוַהּכֹל ְלַזּכוֹ הַ  א ְלִיׂשְ יק ֶזה ּבָ ּדִ ת אֹוָתם ּצַ
א.  ָלעֹוָלם ַהּבָ

  

ִגין .69 א ֲחֵזי, ּבְ ִרים   (כך) ּתָ יק, ִאיִהי ּגָ ִאיהּו ַצּדִ יֹוֵסף ּדְ
ָרֵאל.   ִיׂשְ ְלַנְטָלא  ְוַדֲהָבא,  א  ְסּפָ ּכַ עּוְתָרא 

ִדְכִתיב, קה) ּכְ וְ  (תהלים  ְוָזָהב  ֶכֶסף  ּבְ ֵאין ַוּיֹוִציֵאם 
ל. ּוִמן ָבָטיו ּכֹוׁשֵ ׁשְ יק  ּבִ ַצּדִ ָרֵאל.  ְיָדא ּדְ , ֲאָתא ָדא ְלִיׂשְ

י לֹון ְלַעְלָמא ְדָאֵתי.  א ְלִמְזּכֵ  ְוכֹּלָ
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Because Joseph was a Tzadik, the Israelites benefited from his merits and came out of 
Egypt with silver and gold. All were made to give them a path to the world to come. 
Psalms 105:37 
 ”ַוּיֹוִציֵאם ְּבֶכֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל“
“Then he brought out Israel with silver and gold, and there was none among his tribes 
who stumbled.” 

ַתח ְוָאַמר, .70 ים ִע  (קהלת ט) ּפָ ם ְרֵאה ַחיִּ
ֲאשֶׁ  ה  ָ ְרֵאה,  ִאׁשּ ּבֹא  ְוגֹו'.  ָאַהְבּתָ  סּוק ר  ַהּפָ

ים   סֹוד ֶעְליֹון, ּוֵבֲארּוהּו. ְרֵאה ַחיִּ ַהזֶּה הּוא ּבְ
ָהִאיׁש    - ֵרי  ַאׁשְ ׁשֶ א,  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ַחיֵּי  ֵאּלּו 

ָראּוי.  זֹּוֶכה לֹו ּכָ  ׁשֶ

  

ַתח ְוָאַמר, .70 ה ֲאׁשֶ  (קהלת ט)  ּפָ ָ ים ִעם ִאׁשּ ר ְרֵאה ַחּיִ
ֲחֵזי, א  ּתָ ְוגו'.  ָר   ָאַהְבּתָ  ּבְ ְקָרא  ִאיהּו, ַהאי  ָאה  ִעּלָ ָזא 

ָאֵתי,  ּדְ ַעְלָמא  ּדְ ין  ַחּיִ ין  ִאּלֵ ים,  ַחּיִ ְרֵאה  ְואּוְקמּוָה. 
ְדָקא ְיאּות.  יּה ּכְ ָזֵכי ּבֵ ר ָנׁש ּדְ ַזָכָאה הּוא ּבַ  ּדְ

Ecclesiastes 9:9 
“ ַחת ַהֶּׁשֶמׁש ֹּכל ְיֵמי ֶהְבֶל� ִּכי הּוא ֶחְלְק� ַּבַחִּיים  ּתַ ָּכל ְיֵמי ַחֵּיי ֶהְבֶל� ֲאֶׁשר ָנַתן ְל�ְרֵאה ַחִּיים ִעם ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת 
 ”ּוַבֲעָמְל� ֲאֶׁשר ַאָּתה ָעֵמל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש
“Find life with the woman whom you love, all the days of your vain life that he has 
given you under the sun, because that is your portion in life and in your toil at which 
you toil under the sun.” 
‘Find life with the woman’ is the aspect of life in the world to come that we need to 
work and earn to reach the love and light that we seek. 

ָאַהְבּתָ    ִעם .71 ר  ֲאׁשֶ ה  ָ ֶנֶסת    -ִאׁשּ ּכְ זֹו 
ַאֲהָבה,  תּוב  ּכָ ּה  ּבָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָרֵאל,  ִיׂשְ

תּוב ּכָ לא) ׁשֶ עֹוָלם  (ירמיה  ְוַאֲהַבת 
אֹוֵחז   ַהיִָּמין  ד  ּצַ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ָמַתי?  יְך.  ֲאַהְבּתִ

תּוב ּכָ יְך ָחֶסד.  (שם) אֹוָתּה, ׁשֶ ְכּתִ ן ְמׁשַ  ַעל ּכֵ

  

71.  ָ ִגין  ֲאׁשֶ ה  ִעם ִאׁשּ ָרֵאל, ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ א ּכְ , ּדָ ר ָאַהְבּתָ
ְכִתיב, ּדִ ַאֲהָבה.  ִתיב  ּכְ ָבּה  לא) ּדְ ְוַאֲהַבת   (ירמיה 

ִדיִמיָנא  ְדִסְטָרא  א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ ֵאיָמַתי.  יָך,  ֲאַהְבּתִ עֹוָלם 
ְכִתיב, ּה. ּדִ יְך ָחֶסד. (ירמיה לא) ָאִחיד ּבָ ְכּתִ ן ְמׁשַ  ַעל ּכֵ

‘with the woman whom you love’ is the aspect of the female, the Shechina that draws 
the light of Chessed. The love comes from the Right that is Chessed. 
Jeremiah 31:2 
 ”ֵמָרחֹוק ְיהָוה ִנְרָאה ִלי ְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבִּתי� ַעל ֵּכן ְמַׁשְכִּתי� ָחֶסד“
“YHVH appeared to him from afar, saying, “I have loved you with an everlasting love; 
Therefore I have drawn you with lovingkindness (Chessed).” 
Lesson; 
Abraham, Isaac, and Jacob made the triangle that connects to the upper triangle (the 
upper three Sefirot) but for us, Joseph is the first connection because he is at the door, 
Yessod, that connects us to the Tree of Life. Without him, we are lost in the darkness 
of Malchut. 

ִהיא   .72 ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֶהְבֶלָך,  ַחיֵי  ְיֵמי  ל  ּכָ
וֹ  ׁשּ ׁשֶ ָהעֹוָלם  ְוִהיא  ים,  ַחיִּ ּבַ ֶרת  ּה ִנְקׁשֶ ּבָ ִרים 

ים,   ֲהֵרי ָהעֹוָלם ַהזֶּה לֹא ׁשֹוִרים ּבֹו ַחיִּ ים. ׁשֶ ַחיִּ
יִעים  ַמּגִ ְולֹא  ֶמׁש,  ֶ ַהׁשּ ַחת  ּתַ ֵהם  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

 ֶ ַהׁשּ אֹוָתּה  ל  ׁשֶ ָהאֹורֹות  אֹוָתם  ֶמׁש, ְלָכאן 
ית   ּבֵ ֱחַרב  ּנֶ ׁשֶ ִמיֹּום  ֵמָהעֹוָלם  קּו  ּלְ ְוִהְסּתַ

תּוב ּכָ ׁשֶ ׁש,  ְקּדָ יג)(ישעי ַהּמִ ֶמׁש   ה  ֶ ַהׁשּ ְך  ָחׁשַ

  

ט) .72 ִאיִהי  (קהלת  ּדְ ִגין  ּבְ ֶהְבְלָך,  י  ַחּיֵ ְיֵמי  ל  ּכָ
ְוִאיִהי   ים,  ַחּיִ ּבַ ַרת  ְ יּה. ִאְתַקׁשּ ּבֵ ְרָיין  ׁשָ ין  ַחּיִ ּדְ עֹוָלם 

ִאינּון  ּדְ ִגין  ּבְ ים.  ַחּיִ יּה  ּבֵ ְרָיין  ׁשַ ַעְלָמא ָדא, ָלא  ָהא  ּדְ
הַ  ֶמׁש, ְוָלא ָמָטאן ָהָכא ִאינּון ְנהֹוִרין ּדְ ֶ ַחת ַהׁשּ הּוא ּתַ

י  ּבֵ ִאְתָחִריב  ּדְ ִמּיֹוָמא  ֵמַעְלָמא  קּו  ּלָ ְוִאְסּתַ א,  ְמׁשָ ׁשִ
ְכִת  ּדִ א.  ׁשָ יג) יב,ַמְקּדְ ֵצאתֹו   (ישעיה  ּבְ ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ְך  ָחׁשַ
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ק   ּלֵ ּסִ ׁשֶ ֶמׁש?  ֶ ַהׁשּ ְך  ָחׁשַ זֶּה  ַמה  ְוגֹו'.  ֵצאתֹו  ּבְ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵמִאיר,  ְולֹא  אֹורֹו  (שם   ֶאת 

יק ָאָבד ְוגֹו'.  נז) ּדִ  ַהּצַ
ָנִהיר.  ְוָלא  ְנהֹוֵריּה  ָסִליק  ּדְ ֶמׁש,  ֶ ַהׁשּ ְך  ָחׁשַ ַמאי  ְוגו'. 

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר יק ָאַבד ְוגו (ישעיה נז) ּכְ ּדִ  '. ַהּצַ
‘all the days of your vain life’ (From #69) is the aspect of Malchut connected to Binah 
and receive the light of Life from Binah. This world is female, Malchut, that doesn’t 
have a life of its own unless she receives from the upper female that is Binah. 
Isaiah 13:10 
 ”ִּכי כֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ּוְכִסיֵליֶהם לֹא יֵָהּלּו אֹוָרם ָחַׁש� ַהֶּׁשֶמׁש ְּבֵצאתֹו ְויֵָרַח לֹא ַיִּגיַה אֹורֹו“
“For the stars of the heavens and their constellations will not give their light; the sun 
will be dark at its rising, and the moon will not shed its light.” 
The sun is the aspect of Zeir Anpin and after the destruction of the Holy Temple, the 
sun became ‘dark’ and stopped delivering light to the world. 
‘Vain life’ is life in Malchut under the Sun that became dark when the Holy Temple 
was no longer serving the world as the gate of Yessod to bring down the light from 
Binah to this world.  

ים   .73 ַחיִּ י הּוא ֶחְלְקָך ּבַ ֶמׁש ִעם   -ּכִ ֶ ֶזהּו ַהׁשּ
ֶמׁש   ֶ ׁשּ ּבַ ָבָנה  ַהּלְ ְלַהְכִניס  ּוְצִריִכים  ָבָנה.  ַהּלְ

ָבָנה   ּלְ ּבַ ֶמׁש  ֶ הּוא  שֶׁ ְוַהׁשּ ְוֶזה  ְלַהְפִריָדם,  ּלֹא 
א. ם ָלעֹוָלם ַהּבָ ֵנס ִעּמָ  ֵחֶלק ָהָאָדם ְלִהּכָ

  
ים, ּדָ  .73 ַחּיִ י הּוא ֶחְלְקָך ּבַ ִסיֲהָרא, ּכִ א ּבְ ְמׁשָ א הּוא ׁשִ

ִסיֲהָרא,   ּבְ א  ְמׁשָ ְוׁשִ א  ְמׁשָ ׁשִ ּבְ ִסיֲהָרא  ְלֵמיַעל  ּוְבִעיָנן 
חוּ  הּוא  ְוָדא  לֹון.  א  ְלַאְפָרׁשָ ָלא  ָנׁש, ּדְ ַבר  ּדְ ָלָקא 

הּו ְלַעְלָמא ְדָאֵתי.   ְלֵמיַעל ּבְ
‘that is your portion in life’ is the aspect of the unification of the Light, Zeir Anpin, the 
Sun and Malchut, the moon. 
‘Your portion’ is the vessel, Malchut and ‘in life’ is the Life force that comes from Zeir 
Anpin. Our ‘portion’ is the duty to make unifications of vessel and light in order to earn 
merits for the world to come. 

תּוב ַאֲחָריו? .74 ר  (קהלת ט) ַמה ּכָ ל ֲאׁשֶ ּכָ
ֵאין  י  ּכִ ה  ֲעׂשֵ כֲֹחָך  ּבְ ַלֲעׂשֹות  ָיְדָך  ְמָצא  ּתִ
ר  אֹול ֲאׁשֶ ׁשְ ּבֹון ְוַדַעת ְוָחְכָמה ּבִ ה ְוֶחׁשְ ַמֲעׂשֶ
סּוק ַהזֶּה יֵׁש ְלִהְתּבֹוֵנן  ה. ַהּפָ ּמָ ה הֵֹלְך ׁשָ ַאּתָ

ַלֲעׂשֹות ָיְדָך  ְמָצא  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ְוִכי  ּבֹו.   ,
שֶׁ  ָהְרצּוָעה  ָרה  ַמה  ֻהּתְ ל  ּכָ ה  ַיֲעׂשֶ ָאָדם 

כֲֹחָך. ַמה זֶּה   תּוב ַלֲעׂשֹות ּבְ א ּכָ יָּכֹול? ֶאּלָ ֶ ׁשּ
ַהּכַֹח   ִהיא  ׁשֶ ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ זֹו  כֲֹחָך?  ּבְ
ּה ָלעֹוָלם ַהזֶּה ְוָלעֹוָלם   ל ָהָאָדם, ִלְזּכֹות ּבָ ׁשֶ

א.  ַהּבָ

  

ְת  .74 ּבַ ִתיב  ּכְ ט) ֵריּה,ַמה  ְמָצא  (קהלת  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ
ּבֹון  ְוֶחׁשְ ה  ַמֲעׂשֶ ֵאין  י  ּכִ ה  ֲעׂשֵ כֲֹחָך  ּבְ ַלֲעׂשֹות  ָיְדָך 
ה. ַהאי  ּמָ ה הֹוֵלְך ׁשָ ר ַאּתָ אֹול ֲאׁשֶ ׁשְ ְוַדַעת ְוָחְכָמה ּבַ
ָיְדָך  ְמָצא  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ יּה.  ּבֵ ָלא  ּכָ ְלִאְסּתַ ִאית  ְקָרא 

ָר  ל ַמה ה ְרצּוָעה ְלֶמעְ ַלֲעׂשֹות, ְוִכי הּוּתְ ר ָנׁש ּכָ ד ּבַ ּבַ
א  כֲֹחָך. ּדָ ִתיב, ַמאי ּבְ כֲֹחָך ּכְ א, ַלֲעׂשֹות ּבְ ָיִכיל. ֶאּלָ ּדְ
י ָבּה  ַבר ָנׁש, ְלִמְזּכֵ ִאיִהי ֵחיָלא ּדְ ַבר ָנׁש, ּדְ ָמֵתיּה ּדְ ִנׁשְ

 ְלַעְלָמא ֵדין ּוְלַעְלָמא ְדָאֵתי. 
Ecclesiastes 9:10 
“ ֲעֵׂשה: ִּכי ֵאין ַמֲעֶׂשה ְוֶחְׁשּבֹון, ְוַדַעת ְוָחְכָמה, ִּבְׁשאֹול, ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹהֵל� ָׁשָּמה–ֹות ְּבֹכֲח�ָצא יְָד�, ַלֲעׂשֹּכל ֲאֶׁשר ִּתמְ  ” 
“Whatever your hand finds to do, do it with all your might; for there is no activity or 
planning or knowledge or wisdom in Sheol where you are going.” 
Ecclesiastes teaches us that we should do all that we can to earn the light because 
after death we go to a place ‘Sheol’ where we no longer have the opportunity to act 
positively and earn light for the world to come. 
Lesson; 
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This world is the only place where we find opportunities to ‘work’ and do our best to 
improve our souls. When we do that, we benefit from this world and the world to come. 
Never miss the opportunity to do good, your future life depends on it. 

ָבר ַאחֵ  .75 כֲֹחָך  ּדָ ָאַמְרנּו,   -ר ּבְ ה ׁשֶ ָ זֹו ָהִאׁשּ
ַהזֶּה   עֹוָלם  ּבָ ּה  ּבָ ְלִהְתַחזֵּק  ַהּכַֹח  ִהיא  ׁשֶ
ּה  ּבָ ִלְזּכֹות  ָאָדם  ן  ּבֶ ְוָצִריְך  א.  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם 
ּה  ּבָ ר  ּבֵ ְתּגַ יִּ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶזה,  כַֹח  ּבְ ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ

 ָלעֹוָלם ַההּוא. 

  

בְּ  .75 ַאֵחר  ָבר  אּדָ ּדָ ָ   כֲֹחָך,  ִאׁשּ ְדָקֲאָמָרן,  ִהיא  ה 
ַעְלָמא ֵדין ּוְבַעְלָמא  ּה, ּבְ ִאיִהי ֵחיָלא ְלִאְתַתְקָפא ּבָ ּדְ
ַהאי  ַהאי ַעְלָמא ּבְ י ָבּה ּבְ ר ָנׁש ְלִמְזּכֵ ְדָאֵתי. ּוָבֵעי ּבַ

ַההּוא ַעְלָמא. ּה ּבְ ף ּבָ ּקַ ִיְתּתַ ִגין ּדְ  ֵחיָלא, ּבְ
Ecclesiastes 9:10 
“ ֲעֵׂשה: ִּכי ֵאין ַמֲעֶׂשה ְוֶחְׁשּבֹון, ְוַדַעת ְוָחְכָמה, ִּבְׁשאֹול, ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹהֵל� ָׁשָּמה–ֲעׂשֹות ְּבֹכֲח�ִּתְמָצא יְָד�, לַ ֶׁשר ֹּכל אֲ  ” 
“Whatever your hand finds to do, do it with all your might; for there is no activity or 
planning or knowledge or wisdom in Sheol where you are going.” 
‘with all your might’ is the aspect of the support of the Shechina in Malchut that help 
us follow the ways of the Torah that earn us merits for the world to come. 

יָָּצא ָהָאָד  .76 ַאַחר ׁשֶ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ם ָמה ַהּטַ
ָבר  ּדָ ַלֲעׂשֹות  ּכַֹח  ּבֹו  ֵאין  ַהזֶּה,  ָהעֹוָלם  ִמן 
ים   ה ַמֲעׂשִ אן ָוָהְלָאה ֶאֱעׂשֶ ו ִמּכָ ְולֹוַמר, ַעְכׁשָ
ְוַדַעת  ּבֹון  ְוֶחׁשְ ה  ֵאין ַמֲעׂשֶ ׁשֶ אי  ּדַ ּוַ ׁשֶ טֹוִבים. 

אִ  ְוגֹו'.  ר  ֲאׁשֶ אֹול  ׁשְ ּבִ זֹוֶכה ְוָחְכָמה  לֹא  ם 
ִיְזכֶּ  לֹא  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ְך ָאָדם  ּכָ ַאַחר  ּבֹו  ה 

ּוֵבֲארּוהָ  ַההּוא.  ַמְתִקין  ָלעֹוָלם  ּלֹא  ׁשֶ ִמי   ,
יֹאַכל   לֹא  ַהזֶּה,  ָהעֹוָלם  ִמן  ָלֶלֶכת  ֵציָדה 
ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ טֹוִבים  ים  ַמֲעׂשִ ְויֵׁש  ַההּוא.  עֹוָלם  ּבָ

יֹּאַכל מֵ  עֹוָלם ַהזֶּה ׁשֶ אן, ְוַהּכֹל ָאָדם ּבָ ֶהם ּכָ
א ּולְ  ָאר ָלעֹוָלם ַהּבָ  ִהזֹּון ֵמֶהם.ִנׁשְ

  

ר ָנׁש ֵמַהאי  .76 ִיּפּוק ּבַ ְלָבַתר ּדְ ִגין ּדִ ַמאי ַטְעָמא. ּבְ
א,  ּתָ י ְולֹוַמר, ַהׁשְ ד ִמיּדִ יּה ֵחיָלא ְלֶמְעּבַ ַעְלָמא, ֵלית ּבֵ

אי ַוּדַ ּדְ ָטִבין.  עֹוָבִדין  ַאֲעִביד  ּוְלָהְלָאה  אן  ֵאין   ִמּכָ
ּבֹון ְוַדַעת ְוָחְכָמה בַּ  ה ְוֶחׁשְ ר וגו'. ִאי  ַמֲעׂשֶ אֹול ֲאׁשֶ ׁשְ

בְּ  ָנׁש  ר  ּבַ ָזֵכי  ְלָבַתר ָלא  יּה  ּבֵ י  ִיְזּכֵ ָלא  ַעְלָמא,  ַהאי 
ְזָווִדין  ַאְתִקין  ָלא  ּדְ ַמאן  ְואּוְקמּוָה,  ַעְלָמא.  ַההּוא  ּבְ

ַההּוא ַעְלמָ  א. ְוִאית  ְלֵמיַהְך ֵמַהאי ַעְלָמא, ָלא ֵייכּול ּבְ
ָנׁש   ר  ּבַ ָעִביד  ּדְ ָטִבין  ֵייכּול  עֹוָבִדין  ּדְ ַעְלָמא,  ַהאי  ּבְ

ְייהּו ָהָכא. וְ  ְזָנא ִמּנַ ַאר ְלַעְלָמא ְדָאֵתי ּוְלִאּתְ ּתָ א ִאׁשְ כֹּלָ
ְייהּו.  ִמּנַ

When Ecclesiastes says, ‘there is no activity or planning or knowledge or wisdom in 
Sheol’, he warns us that after our souls leave this world, we cannot do anything 
positive to gain merits. The Zohar explains our work in this world as preparing supplies 
for the road. Whatever merits we earn during this life, nourish us in this world and the 
world to come. 

עֹוָלם .77 ּבָ ָזָכה  ְוָזָכה   ּבֹא ְרֵאה, יֹוֵסף  ַהזֶּה 
ה   ָ ִאׁשּ ָרָצה ְלֵהָאֵחז ּבְ ּום ׁשֶ א, ִמׁשּ עֹוָלם ַהּבָ ּבָ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה',  (בראשית   ִיְרַאת 
ָזָכה   לט) ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ֵלאלִֹהים.  ְוָחָטאִתי 

ָר  ה ֶאת ִיׂשְ עֹוָלם ַהזֶּה ְוִזּכָ לֹט ּבָ  ֵאל.ִלׁשְ

  

ַעְלמָ  .77 ַהאי  ּבְ ָזָכה  יֹוֵסף  ֲחֵזי,  א  ַעְלָמא ּתָ ּבְ ְוָזָכה  א 
ִגין ָמה    ְדָאֵתי, ּבְ ה ִיְרַאת ְיָי. ּכְ ָ ִאׁשּ ָבָעא ְלִאְתַאֲחָדא ּבְ ּדְ
ְך  (בראשית לט) ְדַאּתְ ָאֵמר, ְוָחָטאִתי ֵלאלִהים. ּוְבִגין ּכָ

ַהאי ַעְלָמא, ְוָזָכה לֹון לְ  ַלט ּבְ ָרֵאל.ָזָכה ְלִמׁשְ  ִיׂשְ
Joseph earned merits for this world and for the world to come because he desired 
unification only with a woman that fears YHVH. The woman is the aspect of Malchut 
and the fear of YHVH is the ability to unify with Binah and create a flow of light to the 
world. 
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For that righteous desires, Joseph merited ruling this world and allowed all the 
children of Israel to have a better connection and unification of Malchut and Binah. 
Lesson; 
The key to righteousness is to refuse the temptations of the temporary world. It 
connects us to the material aspect of Malchut and ‘ground’ us.  
In Genesis 39:8 we read how Joseph refused the temptation of the wife of Potiphar, 
the officer of Pharaoh and became a Tzadik. The word ‘וימאן’,’ and he refused’ has 
special cantillation that is called ‘Shalshelet’ which produce a longer and elevated 
sound of the word. This word is followed by a ‘Pasek’ with is a cantillation mark that 
tells the reader to make a shortstop before continuing with the rest of the verse.   
Shalshelet appears only seven times in the entire Bible. Seven is a significant number 
and it makes the Shalshelts significant wherever they are placed in the Bible. All of 
them are above words that are verbs. Each one is significant and has a ‘story’ attached 
to it. Four of them are in the Torah, two in Prophets and one in Writings. 
The shalshelet and Pasek that connect to Joseph represent the restriction he applied 
to the temptation. It elevated him spiritually, putting him on a path to become a king 
over Egypt. Immediately after this event, he was sent to prison and shortly after invited 
to the palace of Pharaoh where was raised to a level second to Pharaoh. 
Controlling the level of Yessod is an important aspect of success in this world. It’s the 
channel for blessings and to correct it, one should stop temptations of the material 
world. We can enjoy pleasures if they are shared with others and not purely selfish. 
Frequent fasting, even for half a day or skipping meals elevates a person spiritually. It 
reduces the desire for the self alone and also brings a person to have a healthier body. 
Studying is a positive connection to Yessod and helps to purify the channel. Giving 
Tzedakah connects us quickly to Yessod, Tzadik, because we transform ‘matter’ into 
spiritual. Tzedakah removes blockages and opens the channel of Yessod for a flow of 
light. 

תּוב? .78 ּכָ מז) ַמה  ֶאת   (שם  יֹוֵסף  ט  ַוְיַלּקֵ
ָנָהר   אֹותֹו  ֲהֵרי  ׁשֶ ָראּוי.  ְוָכְך  ֶסף,  ַהּכֶ ל  ּכָ
ר   ֹוֵפַע ְויֹוֵצא, הּוא לֹוֵקט ַהּכֹל, ְוָכל ָהעֹׁשֶ ׁשּ ׁשֶ

תּוב ַהּכָ סֹוד  ְוֶזה  ּבֹו.  א) עֹוֵמד  ן  (שם  ּתֵ ַויִּ
ְר  ּבִ ֱאלִֹהים  הֹאָתם  ְוַהּכֹל  ָמִים,  ָ ַהׁשּ ּוא ִקיַע 
י אי  ַוּדַ ָראּוי,  ַעל  ּכָ לֹט  ִלׁשְ ָצִריְך  ֹוֵסף 

ְלכּות.   ַהּמַ

  

ִתיב, .78 ּכְ מז) ַמה  ל   (בראשית  ּכָ ֶאת  יֹוֵסף  ט  ַוְיַלּקֵ
ְוָנִפיק,  ָהא ַההּוא ָנָהר ְדָנִגיד  ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי, ּדְ ֶסף.  ַהּכֶ

א, ְוָכל עּוְתָר  יּה ָקְייָמא. ְוָדא ִהיא ִאיהּו ָלִקיט ּכֹּלָ א ּבֵ
ְכִתיב, ּדִ ְרִקיַע  א)  (בראשית ָרָזא  ּבִ ֱאלִֹהים  אָֹתם  ן  ּתֵ ַוּיִ

ֵעי  ּבָ יֹוֵסף  אי  ַוּדַ ְיאּות,  ְדָקא  ּכְ ִאיהּו  א  ְוכֹּלָ ַמִים,  ָ ַהׁשּ
ַלט ַעל ַמְלכּוָתא.   ְלִמׁשְ

This Shabbat is Shabbat Hanukkah. It is very special because it’s also Rosh Chodesh 
Tevet. Before Shabbat put few coins aside for Tzedakah (That’s a good habit to follow 
before every Shabbat) Light the Menorah and then light the Shabbat candles. 
If for some reasons, you are late then light the Menorah with blessings, then the 
Shabbat candles. Then you can go back to the menorah and sing the Hanukkah songs 
and meditation. 
Genesis 47:14 
“ ֶּכֶסף ֵּביָתה יֹוֵסף ֶאת הַ ַוְיַלֵּקט יֹוֵסף ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף ַהִּנְמָצא ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְבֶאֶרץ ְּכַנַען ַּבֶּׁשֶבר ֲאֶׁשר ֵהם ֹׁשְבִרים ַוָּיֵבא 
 ”ַפְרֹעה
“And Joseph gathered up all the money that was found in the land of Egypt and in the 
land of Canaan, in exchange for the grain that they bought. And Joseph brought the 
money into Pharaoh’s house.” 
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Joseph took control over the wealth of the world that came to purchase food from 
Egypt. That was his mission to govern Malchut. 

תּוב .79 ֶבת    ּוֹבא ְרֵאה, ּכָ ִמְרּכֶ ב ֹאתֹו ּבְ ַויְַּרּכֵ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ֶנה? ַהּקָ ׁשְ ֶבת ַהּמִ ֶנה. ִמי ִמְרּכֶ ׁשְ ַהּמִ
ִהּנֵה  ּום ׁשֶ יט, ִמׁשּ ּלִ יק ׁשַ ּדִ ה ֶאת ַהּצַ הּוא ָעׂשַ

דֹושׁ  ְוַלּקָ ְלִהזֹּון,  ְוָצִריְך  ָהעֹוָלם,  ִנזֹּון  ּנּו  - ִמּמֶ
רּוךְ  ֶמְרכָּ -ּבָ יֵׁש  וְ הּוא  ֶעְליֹוָנה,  לֹו ָבה  יֵׁש 

ָבה   ְחּתֹוָנה ִהיא  ֶמְרּכָ ָבה ַהּתַ ְרּכָ ַתְחּתֹוָנה. ַהּמֶ
ְולֹו  יק,  ַצּדִ ִנְקָרא  ְויֹוֵסף  ֶנה,  ׁשְ ַהּמִ ֶבת  ִמְרּכֶ
ֶנה   ׁשְ ַהּמִ ֶבת  ִמְרּכֶ ַעל  רֹוֵכב  ִלְהיֹות  ָראּוי 

דֹושׁ  ַלּקָ לֹו,  ר  רּוךְ - ֲאׁשֶ הּוא  -ּבָ ְוַהּכֹל  הּוא, 
סֹוד ֶעלְ  ְהיֶה כְּ ּבְ יִּ ַמְעָלה. יֹון ׁשֶ ּלְ  מֹו ׁשֶ

  

ֶנה.   .79 ׁשְ ֶבת ַהּמִ ִמְרּכֶ ב אֹותֹו ּבְ ְרּכֵ ִתיב, ַוּיַ א ֲחֵזי, ּכְ ְוּתָ
ִריְך הּוא ָעִביד ֵליּה  א ּבְ ֶנה. קּוְדׁשָ ׁשְ ֶבת ַהּמִ ַמאן ִמְרּכֶ
ַעְלָמא,  ַזן  ִאּתְ יּה  ִמּנֵ ָהא  ּדְ ִגין  ּבְ יָטא,  ּלִ ׁשַ יק  ּדִ ַלּצַ

וְ ְוִאְצְטִר  ָזָנא.  ְלִאּתְ היְך  ִריְך  ּבְ א  ֵליּה קּוְדׁשָ ִאית  ּוא 
ְרִתיָכא   ָאה.  ּתָ ּתַ ְרִתיָכא  ֵליּה  ְוִאית  ָאה,  ִעּלָ ְרִתיָכא 
ִאְקֵרי,   יק  ַצּדִ ְויֹוֵסף  ֶנה,  ׁשְ ַהּמִ ֶבת  ִמְרּכֶ ִאיִהי  ָאה  ּתָ ּתַ
ר  ֶנה ֲאׁשֶ ׁשְ ֶבת ַהּמִ ְוֵליּה ִאְתֲחֵזי ְלֶמהֵוי ָרִכיב ַעל ִמְרּכֶ

ִריךְ לֹו,   ּבְ א  א ִאיה  ְלקּוְדׁשָ ְוכֹּלָ ִעָלָאה, הּוא.  ָרָזא  ּבְ ּו 
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא.   ְלֶמֱהֵוי ּכְ

Genesis 41:43 
 ”ַוַּיְרֵּכב ֹאתֹו ְּבִמְרֶּכֶבת ַהִּמְׁשֶנה ֲאֶׁשר לֹו וִַּיְקְראּו ְלָפָניו ַאְבֵר� ְוָנתֹון ֹאתֹו ַעל ָּכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים“
“And he made him ride in his second chariot. And they called out before him, “Bow the 
knee!” Thus he set him over all the land of Egypt.” 
The Holy One Blessed Be He made Joseph a ruler because he nourishes the world. The 
Holy One Blessed be He has an upper chariot that is the upper sefirot of Zeir Anpin 
that receive from Binah. The second and lower chariot is Joseph, Yessod, that delivers 
nourishments to Malchut. 

ְקְראּו ְלָפָניו ַאְבֵרְך, ַמה זֶּה  .80 ּבֹא ְרֵאה. ַויִּ
ִעם   ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ִרים  ְקׁשָ ּנִ ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ַאְבֵרְך? 

ַהזֶּה. הַ  קֹום  ַהּמָ ֶנֶגד  ּכְ ּכֹוְרִעים  ְוַהּכֹל  ָבָנה,  ּלְ
מֹוִדים  ם  ְוֻכּלָ ָהעֹוָלם,  ל  ּכָ ַעל  אֹותֹו  ְוָנתֹון 

סֹוד  ּום ֶזה ַהּכֹל הּוא ּבְ  ֶעְליֹון. ֵאָליו, ִמׁשּ
  

ירּו  .80 ְקְראּו ְלָפָניו ַאְבֵרְך, ַמאי ַאְבֵרְך. ְקׁשִ א ֲחֵזי, ַוּיִ ּתָ
ְמ  ׁשִ ר  ַ ׁשּ ִאְתּקַ ָלֳקֵבל  ּדְ ְרִעין  ּכָ א  ְוכֹּלָ ִסיֲהָרא,  ּבְ א  ׁשָ

אֹוָדן  הּו  ְוֻכּלְ ַעְלָמא,  ל  ּכָ ַעל  אֹותֹו  ְוָנתֹון  א.  ּדָ ֲאַתר 
יּה, א ּכֹ  (דף קצז ע''א) ְלַגּבֵ ָרָזא  ּוְבִגין ּדָ ּבְ א  ָאה ּלָ ִעּלָ

 ִאיהּו.
Bow the knee!’, ‘�ַאְבֵר’’, is a word with the root of ‘ברך’, ‘Knee’ and also ‘bless’, ‘ברוך’ that 
refers to Yessod. During our prayers, we kneel with appreciation with the word ‘ברוך’ 
(Baruch) to connect to yessod and draw down the light to Malchut. 
The people of Egypt bowed to Joseph and called him ‘�ַאְבֵר’’ to establish an appreciation 
for the nourishments he brought to them.  
Lesson; 
Baruch is a word of blessings. When we express appreciation to God and say “Baruch 
Hashem” we connect Yessod to the light of the Tree of Life. 
When we say ‘Baruch Ata’, Baruch is Yessod and Ata is Malchut. This teaches us the 
blessings that starts with Baruch Ata, make an immediate connection between Yessod 
and Malchut. When we are at the prayer of the Amidah that is on the higher level, 
‘Baruch’ connects us to the upper Chariot that receives the light from Binah. 

ה ֶאת   .81 רּוְך הּוא ָעׂשָ דֹוׁש ּבָ ּבֹא ְרֵאה, ַהּקָ
ְוַהּכֹל   ָהָרִקיַע,  ַמְלכּות  ֵעין  ּכְ ָהָאֶרץ  ַמְלכּות 

מֹו ֶזה. ְוכָ  ּכְ ָאֶרץ, עֹוֵמד ֶזה  ּבָ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ׁשּ ל ַמה 
  

ַמְלכּוָתא   .81 ָעַבד  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ֵעין ַמְלכּוָתא ִדְרִקיעָ  ַגְווָנא ְדַאְרָעא, ּכְ א ָדא ּכְ א, ְוכֹּלָ

א   י קּוְדׁשָ ַאְרָעא ָקְייָמא ַקּמֵ ִאְתֲעִביד ּבְ ָדא. ְוָכל ַמה ּדְ
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ּבֹא  ִראׁשֹוָנה.  ּבָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני 
ָלה ה לֹא ִקּבְ דֹוׁשָ ְלכּות ַהּקְ ַמְלכּות    ְרֵאה, ַהּמַ

ּום   ִמׁשּ ָהָאבֹות,  ִעם  ָרה  ִהְתַחּבְ ׁשֶ ַעד  ֵלָמה  ׁשְ
ְלכּות   ַהּמַ אֹוָתּה  ה  ָעׂשָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ

ִאיר ִמּסֹוד ָהָאבֹות. ּתָ  ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ

א, ָלא  יׁשָ א ֲחֵזי, ַמְלכּוָתא ַקּדִ ַקְדִמיָתא. ּתָ ִריְך הּוא ּבְ ּבְ
ֲאָבָהן.  ּבַ ר  ִאְתַחּבַ ּדְ ַעד  ֵליָמָתא,  ׁשְ ַמְלכּוָתא  יל  ַקּבִ

ִריְך ה ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ִגין  ָאה, ּבְ ִעּלָ ְלַמְלכּו  ָלּה  ָעַבד  ּוא 
ֲאָבָהן.  ְלִאְתַנֲהָרא ֵמָרָזא ּדְ

The Holy One Blessed be He created the kingdom/Malchut on earth to be like the 
kingdom of heaven. They are parallel and everything on earth has a root in heavens. 
Anything that is done on earth was in front of the Holy One Blessed be He before it 
happened in this world. 
The upper Three Sefirot are called the Kingdom of Heavens and our world is the 
‘Kingdom’ that is nourished and controlled by the upper kingdom. To have united 
kingdoms with a complete connection between the upper and lower kingdoms, the Holy 
One Blessed be He, uses the Patriarchs as channels for the three lines; Abraham on 
the Right, Chessed, Isaac on the Left, Gevurah, and Jacob in the middle for Tiferet. 
They connect the Kingdom of heavens to Malchut that is the kingdom below. 

ְלִמְצַרִים  .82 ָיַרד  יק  ּדִ ַהּצַ יֹּוֵסף  ּוְכׁשֶ
ֶאת  ִעּמֹו  ְך  ּכָ ַאַחר  ְך  ָמׁשַ הּוא  ִראׁשֹוָנה,  ּבָ
א  ֶאּלָ הֹוֶלֶכת  ִכיָנה  ׁשְ ֵאין  ֲהֵרי  ׁשֶ ִכיָנה,  ְ ַהׁשּ

ךְ  ִנְמׁשַ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ יק,  ּדִ ַהּצַ ֵסף יוֹ   ַאַחר 
ר   עֹׁשֶ ל  ּכָ ֶאת  ְוָנַטל  ִראׁשֹוָנה,  ּבָ ְלִמְצַרִים 
ִכיָנה  ׁשְ ָיְרָדה  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָראּוי,  ּכָ ָהעֹוָלם 

ּה.  ָבִטים ִעּמָ ְ  ְלִמְצַרִים ְוָכל ַהׁשּ

  

ַקְדִמיָתא, ִאיהּו  .82 יק ָנַחת ְלִמְצַרִים ּבְ ּדִ ְוַכד יֹוֵסף ַהּצַ
א ְלָבתַ  ִכיְנּתָ יְך ָלּה ִלׁשְ א ָלא עִ   רָמׁשִ ִכיְנּתָ ָהא ׁשְ יּה, ּדְ ּמֵ

ְך יֹוֵסף   ְך ִאְתְמׁשַ יק. ּוְבִגין ּכָ ְתָרא ְדַצּדִ א ּבַ ָאְזָלא ֶאּלָ
ְדַעְלָמא  עּוְתָרא  ל  ּכָ ְוָנִטיל  ַקְדִמיָתא,  ּבְ ְלִמְצַרִים 
הּו  ִכיְנָתא ְלִמְצַרִים, ְוֻכּלְ ְדָקא ְיאּות, ּוְלָבַתר ָנֲחַתת ׁשְ ּכְ

ֲהָדהּ  ְבִטין ּבַ  . ׁשִ
When Joseph arrived in Egypt, he had the Shechina with him, because the Shechina 
follows the Tzadik wherever he goes. This connection allowed him to be in control of 
all the treasures and resources of Egypt that was in control of the entire world. Later 
he was joined with his brothers and their tribes. 

ִרית,   .83 ַמר ֶאת ַהּבְ ָ ׁשּ ׁשֶ ְך יֹוֵסף,  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
ְלכּות  ַלּמַ ְוָזָכה  ְמקֹומֹו,  ּבִ ר  ְלִהְתַעּטֵ ָזָכה 
ל   ּכָ ן,  ּכֵ ְוַעל  ה.  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ְלכּות  ְוַלּמַ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ

ִאלּ  ּכְ ַהּקֶֹדׁש  ִרית  ּבְ ֹוֵמר  ׁשּ ׁשֶ ל  ִמי  ּכָ ִקיֵּם  ּו 
הֲ  ׁשֶ ּה,  ּלָ ּכֻ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִרית  ַהּתֹוָרה  ַהּבְ ֵרי 

ָכל ַהּתֹוָרה. קּוָלה ּכְ  ׁשְ

  

ָזָכה   .83 ִרית,  ַלּבְ ֵליּה  ָנַטר  ּדְ יֹוֵסף  ְך,  ּכָ ּוְבִגיֵני 
ִדְלֵעיָלא,  ְלַמְלכּוָתא  ְוָזָכה  ַאְתֵריּה,  ּבְ ָרא  ְלִאְתַעּטְ
ִרית  ָנַטר ּבְ ּדְ ל ַמאן  א ּכָ ְוַעל ּדָ א.  ּוְלַמְלכּוָתא ִדְלַתּתָ

ִאיּלּו ִק  א, ּכְ יׁשָ ָהא ַקּדִ א ּכֹוָלה, ּדְ יׁשָ ּיֵים אֹוַרְייָתא ַקּדִ
ָכל אֹוַרְייָתא:  ִקיל ּכְ ִרית ׁשָ  ּבְ

The reproductive organs in males and females are aspects of Yessod. Yessod is the 
channel that connects the upper and lower to bring life into this world. The man is 
responsible to draw life force into the vessel of the woman that would accept it. A 
thought that drew light became a drop that is transformed through Yessod to into a 
new life. The male organ is called in the Torah ‘ברית’ ‘Covenant’ or ‘ברית קודש’ ‘Holy 
Covenant’, because of the covenant God made with Abraham and was marked by the 
circumcision. The circumcision ceremony is called ‘ברית’ (Pronounced “B’rit”) to connect 
us to the covenant with Abraham. 
Joseph became a chariot for the Sefira of Yessod because he kept his ‘ברית קודש’, ‘Holy 
Covenant’. Keeping a pure channel of Yessod, allow the flow of pure light from the 
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three columns to Malchut. Because of that he had the Shechina with him and was 
able to control the treasures of Egypt. 
The Zohar tells us that those who keep the purity of the ‘Holy Covenant’ are considered 
as if they kept the entire Torah. 
Lesson; 
The Sefira of Yessod brings the energy of Life to this world. Yessod is the gate that 
controls the flow of sustenance and blessing to the world. Joseph earned the merits to 
be a chariot for Yessod and it gave him control over this critical gate of light. He 
controlled the sustenance of Egypt and the world. 
Joseph was protected from the Evil Eye because he holds the Light of the upper Sefirot 
before releasing it to us in Malchut. 
The Torah is Zeir Anpin and we connect to it with our daily studies and on Shabbat. 
Giving Tzedakah connects us to Yessod because giving money creates a bridge from 
the material level to the spiritual level of Light. 

יַ  .84 ִמְצָרִים קֹעֲ ַויְַּרא  ּבְ ֶבר  ׁשֶ יֶׁש  י  ּכִ ב 
ַתח  ּפָ ִחיָּיא  י  ַרּבִ ְוגֹו'.  ְלָבָניו  ַיֲעקֹב  ַויֹּאֶמר 

יב) ְוָאַמר, ַעל  (זכריה  ה'  ְדַבר  א  ָ ַמׂשּ
ַמִים ְויֵֹסד ָאֶרץ ְויֵֹצר   ָרֵאל ְנֻאם ה' ֹנֶטה ׁשָ ִיׂשְ
סּוק ַהזֶּה יֵׁש ְלִהְתּבֹוֵנן.   ּפָ ִקְרּבֹו. ּבַ רּוַח ָאָדם ּבְ

ָ מַ  ה ׂשּ ָהֵאּלֶ קֹומֹות  ַהּמְ ָכל  ּבְ ה'.  ְדַבר  א 
ָכל ָמקֹום  א ּבְ א? ֶאּלָ ָ ה ַמׂשּ א, ָלּמָ ָ ָאַמר ַמׂשּ ׁשֶ
ְוָאַמר  ים  ָהַעּמִ ָאר  ׁשְ ל  ׁשֶ ין  ַהּדִ ַעל  הּוא  ׁשֶ

א   ָ ַעל   -ַמׂשּ הּוא  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ְלטֹוב.  ֶזה 
א  ָ ָרֵאל ְואֹוֵמר ַמׂשּ  ֶזה ְלַרע. -ִיׂשְ

  

יַ  .84 ְרא  ַיֲעקֹב קֹ עֲ ַוּיַ ַוּיֹאֶמר  ִמְצַרִים  ּבְ ֶבר  ׁשֶ ֵיׁש  י  ּכִ ב 
ְוֲאַמר, ַתח  ּפָ יא  ִחּיָ י  ִרּבִ ְוגו'.  יב) ְלָבָניו  א   (זכריה  ָ ַמׂשּ

ְויֹוֵסד ָאֶרץ  ַמִים  ְיָי נֹוֶטה ׁשָ ָרֵאל ְנֻאם  ִיׂשְ ְיָי ַעל  ְדַבר 
ָלא  ּכָ ִקְרּבֹו. ַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ְויֹוֵצר רּוַח ָאָדם ּבְ

א, הּ יבֵּ  ָ ַמׂשּ ָקֲאַמר  ּדְ י ֲאַתר  ַהּנֵ ָכל  ּבְ ְיָי,  ַבר  ּדְ א  ָ ַמׂשּ  .
יָנא   ּדִ ַעל  ִאיהּו  ּדְ ֲאַתר  ָכל  ּבְ א,  ֶאּלָ אי.  ַאּמַ א  ָ ַמׂשּ
ִאיהּו  ּדְ ֲאַתר  ָכל  ּבְ ְלַטב.  א,  ָ ַמׂשּ ְוָאַמר  ין  ַעּמִ ָאר  ׁשְ ּדִ

א, ְלִביׁש.  ָ ָרֵאל ְוָאַמר ַמׂשּ  ַעל ִיׂשְ
Genesis 42:1 
“ י ֶיׁש ֶׁשֶבר ְּבִמְצָרִים ַוּיֹאֶמר יֲַעֹקב ְלָבָניו ָלָּמה ִּתְתָראּוֲעֹקב ּכִ ַוַּיְרא יַ  .” 
“Now Jacob saw that there was grain in Egypt, and Jacob said to his sons, “Why are 
you staring at one another?”” 
The Shechinah left Jacob after he learned that he lost Joseph. The Zohar asks how 
could Jacob was able to see that there’s sustenance in Egypt when the Shechina wasn’t 
with him to give him the power to see beyond the limitations of the five senses. 
Zechariah 12:1 
“ ם ְוֹיֵסד ָאֶרץ ְוֹיֵצר רּוַח ָאָדם ְּבִקְרּבֹוֶטה ָׁשַמיִ ם ְיהָוה נֹ ַמָּׂשא ְדַבר ְיהָוה ַעל ִיְׂשָרֵאל ְנאֻ  .” 
“The burden of the word of YHVH concerning Israel. Thus declares YHVH who stretches 
out the heavens, lays the foundation of the earth, and forms the spirit of man within 
him,” 
Rabbi Chiya quotes this verse and explains that when the word ‘ַמָּׂשא’,’burden’ used in 
relation to the other nations, it has a positive aspect but when it is related to Israel it 
is the opposite. 

ָאר  .85 ׁשְ ל  ׁשֶ ין  ַהּדִ הּוא ַעל  ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ
וּ  ים ְלטֹוב, ִמׁשּ א הּוא ַמֲעָמָסה,  ָהַעּמִ ָ ׂשּ ּמַ ם ׁשֶ

דֹוׁש   ַהּקָ ַעל  ַמֲעָמָסה  זֹו  ְבָיכֹול  הּוא  ּכִ רּוְך  ּבָ
ים עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות,   ל ָהַעּמִ לֹום ׁשֶ ָ ַהׁשּ

עֹוֶבֶר  ֲעֵליֶהם,  ין  ַהּדִ ְגָזר  ּנִ ּנּו ּוְכׁשֶ ִמּמֶ ת 

  

ָאר ַעִמין, ְלַטב.   .85 יָנא ִדׁשְ ִאיהּו ַעל ּדִ ָכל ֲאַתר ּדְ ּבְ
ּדְ  ִגין  ִאיהּו ּבְ ָמטּוָלא  ְבָיכֹול  ּכִ ִאיהּו.  ָמטּוָלא  א  ָ ַמׂשּ

קּוְד  ּדְ עֹוְבֵדי  ֲעֵליּה  ין  ַעּמִ ּדְ לֹום  ׁשָ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  ׁשָ
ַמֲעַבר  ֲעַלְייהּו  יָנא  ּדִ ַזר  ִאְתּגְ ְוַכד  לֹות.  ּוַמּזָ   ּכֹוָכִבים 
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ָכל   ּבְ ֲעֵליֶהם.  סֹוֵבל  הּוא  ׁשֶ ַהזֹּו  ֲעָמָסה  ַהּמַ
א, ָמקֹום   ָ ָרֵאל ְואֹוֵמר ַמׂשּ ין ַעל ִיׂשְ ְגָזר ּדִ ּנִ ׁשֶ

ְבָיכֹול ַמֲעָמסָ  רּוְך הּוא,  ּכִ דֹוׁש ּבָ ה ִהיא ַעל ַהּקָ
ד ַהזֶּה, ֶזה   ד ַהזֶּה ּוֵמַהּצַ א ֵמַהּצַ ָ ְך ַמׂשּ ּום ּכָ ּוִמׁשּ

א.  ָ  ַמׂשּ

ָכל ֲאַתר  ִאיהּו ָסִביל ֲעַלְייהּו. ּבְ יּה ַההּוא ָמטּוָלא ּדְ ִמּנֵ
א, ּדְ  ָ ַמׂשּ ְוָאַמר  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּדְ ֲעַלְייהּו  ַזר  ִאְתּגְ ִדיָנא 

ְבָיכוֹ  הּוא. ּכִ ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ֲעֵליּה  ִאיהּו  ָמטּוָלא  ל 
ָמטוּ  ִגיָסא,  ּוֵמַהאי  ִגיָסא,  ֵמַהאי  א  ָ ַמׂשּ ְך  ּכָ ִגין  ָלא ּוּבְ

 ִאיהּו.
Rabbi Chiya continues to explain that God carries the judgment created by the people, 
allowing them time to correct and repent. If the judgment they created is not removed 
with correction, then he releases the judgment and the burden is removed from him.  
When it comes to the other nations, the ‘burden’ is released from God and the judgment 
is inflicted on the people. When it is related to the people of Israel, even if the burden 
of the punishment/judgment is released, God still carries the burden of caring for the 
Israelites.  
If he doesn’t punish them then he continues to carry the burden and they stay with 
their impurities. If he punishes them then he shares the burden and the pain of their 
punishment.  

ָאֶרץ,   .86 ְויֵֹסד  ַמִים  ׁשָ ֹנֶטה  ָאַמר  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ִקְרּבֹו? ְוִכי לֹא ּבְ ה ָצִריְך ְויֵֹצר רּוַח ָאָדם   ָלּמָ
א  ֶאּלָ ָאָדם?  רּוַח  יֵֹצר  הּוא  ׁשֶ יֹוְדִעים  ָהִיינּו 
ָהרּוחֹות   ל  ּכָ ׁשֶ ְידּוָעה,  ה  ְרּגָ ּדַ ְלַהְראֹות 
אֹוָתהּ  ּבְ עֹוְמדֹות  ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ מֹות  ׁשָ  ְוַהּנְ

ה.  ְרּגָ  ַהּדַ

  

אי  .86 ַאּמַ ָאֶרץ,  ְויֹוֵסד  ַמִים  ׁשָ נֹוֶטה  ָאַמר  ּדְ יָון  ּכֵ
ִקְרּבֹו. ְוִכי ָלא ֲהֵויָנא ָיְדֵעי ִאְצְטִריְך ְויֹוֵצר רּוַח   ָאָדם ּבְ

א לְ  ִאיהּו יֹוֵצר רּוַח ָאָדם. ֶאּלָ א ְיִדיָעא,  ּדְ ַאֲחָזָאה ַדְרּגָ
ַעְלמָ  ָמִתין ּדְ ָכל רּוִחין ְוִנׁשְ א ָקְייִמין.ּדְ ְרּגָ ַההּוא ּדַ  א, ּבְ

Why adding to the verse “He forms the spirit of man within him”?. Isn’t it enough to 
say “stretches out the heavens, lays the foundation of the earth” to tell us that he also 
forms the spirit of man?  
Rabbi Chiya explains that it was said this way to tell us that all souls and spirits are 
on the level of the female, Malchut. 
Lesson; 
One of God’s attributes is ‘נושא עוון’ ‘Carry iniquity, and transgression, and sin’ (Exodus 
34:6,7).  
In Exodus 20:4 it says ‘visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the 
third and fourth generation’ 
God carries our inequities for a long time but sooner or later, he releases the judgment 
on us so we can make the proper correction.  
We should correct anything wrong we do immediately because we can’t get away from 
it. 
  

ה.   .87 ָקׁשֶ ַהזֶּה  סּוק  ַהּפָ ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
ָיֶפה.    -ִאם ָאַמר ְויֵֹצר רּוַח ָאָדם ְולֹא יֹוֵתר  

ֵני  ׁשְ ּבִ סֹוד  זֶה  א  ֶאּלָ ִקְרּבֹו?  ּבְ זֶּה  ַמה  ֲאָבל 
ֹוֵפַע וְ  ׁשּ ָהר ַההּוא ׁשֶ ֲהֵרי ֵמַהּנָ יֹוֵצא,  ְצָדִדים, ׁשֶ

מֹות   ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ּופֹוְרחֹות  יֹוְצאֹות  ם  ָ ִמׁשּ
ה  ְרּגָ ַהּדַ ְואֹוָתּה  ֶאָחד,  ְלָמקֹום  סֹות  ּנְ ּוִמְתּכַ

  

ָאַמר  .87 ִאי  ָיא,  ַקׁשְ ְקָרא  ַהאי  ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ִרּבִ
יר יָ  ִקְרּבֹו ַמהּו. ְויֹוֵצר רּוַח ָאָדם ְוָלא ַיּתִ אֹות, ֲאָבל ּבְ

ָנָהר  ֵמַההּוא  ָהא  ּדְ ִסְטִרין,  ְתֵרין  ּבִ ִאיהּו  ָרָזא  א  ֶאּלָ
ִנׁשְ  ּוָפְרֵחי  ָנְפֵקי  ן  ּמָ ִמּתַ ְוָנִפיק,  ָנִגיד  הּו, ּדְ ּלְ ּכֻ ָמִתין 

א ִאיהּו יֹוֵצר רּוַח  ֲאַתר ָחד. ְוַההּוא ַדְרּגָ ִניׁשּו ּבְ ְוִאְתּכְ
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ִקְרבּ  ּבְ ָאָדם  רּוַח  יֵֹצר  ה ִהיא  ָ ִאׁשּ מֹו  ּכְ ְוֶזה  ֹו. 
ָלד ְמַציֶֶּרת  ֶרת ִמן ַהזָָּכר, ְואֹותֹו ַהּוָ ְתַעּבֶ ּמִ ׁשֶ

ַהּכֹ ׁשֶ ַעד  ֵמֶעיָה,  ּבְ ִציּּור  ָלּה  ּבְ ִמְצַטיֵּר  ל 
ִקְרּבֹו,  ְך ְויֵֹצר רּוַח ָאָדם ּבְ ֵמֶעיָה. ּכָ ָלם ּבְ ֻמׁשְ
עֹוָלם   ְבָרא ָהָאָדם ּבָ ּנִ ִקְרּבֹו ֶזה עֹוֵמד, ַעד ׁשֶ ּבְ

 ְונֹוֵתן לֹו.

ִקְרּבֹו. ְוהַ  כּוָרא,  ָאָדם ּבְ ָרא ִמן ּדְ ָתא ְדִאְתַעּבְ ִאּתְ אי ּכְ
א  יר ּכֹּלָ ִאְצַטּיֵ ְמָעָהא. ַעד ּדְ ְוַההּוא ְוָלָדא ָצַרת ָלּה ּבִ

ְמָעהָ  ִלימּו ּבִ ִצּיּוָרא ׁשְ ִקְרּבֹו, ּבְ ְך ְויֹוֵצר רּוַח ָאָדם ּבְ א. ּכָ
ַעְלָמא ְוָיִהיב ר ָנׁש ּבְ ֵרי ּבַ ִאְתּבְ ִקְרּבֹו ָקְייָמא. ַעד ּדְ  ּבְ

 ֵליּה.
Rabbi Shimon says that we can understand “forms the spirit of man” but what is the 
meaning of the addition “within him”. He explains that the secret is in the two sides, 
Yessod and Malchut. From the Garden of Eden, Binah comes out the river that brings 
souls to Yessod and from Yessod to Malchut. “forms the spirit of man” is the aspect of 
Yessod and “within him” is the aspect of Malchut where the souls form into existence. 
It is like a woman receiving seed from a man and then a baby is formed inside her with 
the support of the spirit until he is in a complete form and can come out to the world. 
This is a ‘burden’ for the Israelites. 

בְּ ּדָ  .88 ָאָדם  רּוַח  ְויֵֹצר  ַאֵחר   -ִקְרּבֹו  ָבר 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ׁש.  ַמּמָ ָאָדם  ל  ׁשֶ ִקְרּבֹו  ּבְ
לֹו  נֹוֵתן  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ָהָאָדם  ִנְבָרא 
ל ָהעֹוָלם, אֹוָתּה  ָמתֹו ְויֹוֵצא ָלֲאִויר ׁשֶ ֶאת ִנׁשְ

ְלִהְת  ּגּוף  מֹוֵצאת  לֹא  תֹוכֹו  ּבְ ׁשֶ ט ָהרּוַח  ֵ ׁשּ ּפַ
צַ  תֹוכֹו, ְועֹוֶמֶדת ּבְ תֹוכֹו.ּבְ  ד ֶאָחד ּבְ

  

ִקְרּבֹו  .88 ּבְ ִקְרּבֹו,  ּבְ ָאָדם  רּוַח  ְויֹוֵצר  ַאֵחר,  ָבר  ּדָ
א   ְוקּוְדׁשָ ָנׁש,  ַבר  ֵרי  ִאְתּבְ ַכד  ּדְ ִגין  ּבְ ׁש.  ַמּמָ ָאָדם  ּדְ
ַלֲאִויָרא  ְוָנִפיק  ָמֵתיּה,  ִנׁשְ ֵליּה  ָיַהב  הּוא  ִריְך  ּבְ

ָלא  ְדַעְלָמא יּה,  ְבַגּוֵ ּדִ רּוָחא  ַההּוא  ּגּוָפא .  ח  ּכַ ַאׁשְ
יּה.  ַגּוֵ ִסְטָרא ַחד ּבְ יּה, ְוָקְייָמא ּבְ ַגּוֵ ָטא ּבְ ְ ׁשּ  ְלִאְתּפַ

Another explanation is that the spirit is formed inside the body, not at the level of 
Binah. The Holy One Blessed be He brings the soul into the body and then the body 
comes out to the world. At this stage, the spirit doesn’t have enough room inside the 
body and it stands on the right side of the body. 

ָהרּוַח  .89 אֹוָתּה  ּגּופֹו,  ט  ֵ ׁשּ ִמְתּפַ ָאָדם  ּוְכׁשֶ
ּבוֹ  ְונֹוֶתֶנת  ֶטת  ֶ ׁשּ ַהּגּוף  ִמְתּפַ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוֵכן  ּכַֹח.   

ְתַחזֵּק   יִּ ׁשֶ ּכַֹח  ּבֹו  נֹוֶתֶנת  ָהרּוַח  ְך  ּכָ ל,  ּדֵ ִמְתּגַ
ָאָדם   רּוַח  יֵֹצר  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ּה,  ִעּמָ ָהָאָדם 

ׁש.  ִקְרּבֹו ַמּמָ  ּבְ

  

רּוָחא  .89 ַההּוא  ּגּוֵפיּה,  ט  ׁשַ ִאְתּפַ ָנׁש  ר  ּבַ ְוַכד 
יהּ  ּבֵ ְוָיִהיב  ט,  ַ ׁשּ ְדגּופָ   ִאְתּפַ ַגְווָנא  ּכְ ְוֵכן  א ֵחיָלא, 

ר  ָפא ּבַ ּקְ יּה, ְלִאְתּתַ י, ָהִכי רּוָחא ָיִהיב ֵחיָלא ּבֵ ִאְתַרּבֵ
ׁש.  ִקְרּבֹו ַמּמָ ְך יֹוֵצר רּוַח ָאָדם ּבְ ֲהֵדיּה. ּוְבִגין ּכָ  ַנׁש ּבַ

As the body grows, the spirit spreads inside it and gives the body strength during the 
growing process. That is the aspect of “the spirit of man within him” 
Lesson; 
The sages teach us that there are three partners in the process of creating a man in 
this world. The first two are man and woman that form the physical body. The third 
partner is the Holy One, Blessed be He that brings the soul (Ruach and Neshama), 
wisdom and the senses of the body. 
The father and mother are important to build us but they are temporary. Only the 
third partner, the Holy One, can support us through our entire life and beyond. 
The original text from the Talmud (Translation source: 
https://www.sefaria.org/Niddah.31a.9?lang=bi&with=all&lang2=en ) 
The Sages taught: There are three partners in the creation of a person: The Holy One, 
Blessed be He, and his father, and his mother. His father emits the white seed, from 
which the following body parts are formed: The bones, sinews, the nails, the brain that 

https://dailyzohar.com/


Zohar Miketz – Draft – unedited- not for publishing 

44 DailyZohar.com  
 

is in its head, and the white of the eye. His mother emits red seed, from which are 
formed the skin, the flesh, the hair, and the black of the eye. And the Holy One, Blessed 
be He, inserts into him a spirit, a soul, his countenance [ukelaster], eyesight and 
hearing of the ear, the capability of speech of the mouth, the capability of walking with 
the legs, understanding, and wisdom. 
  

זֶּה?  .90 ַמה  ָאָדם  רּוַח  יֵֹצר  ּתֹאַמר,  ְוִאם 
ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ּכַֹח  ְצִריָכה  ַהִהיא  ָהרּוַח  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ן ַהּקָ ּכֵ ְוַעל  ּה,  יֵַּע ִעּמָ ְלִהְסּתַ יֹוֵתר 
לֹו   ְונֹוֵתן  ִקְרּבֹו,  ּבְ ָאָדם  רּוַח  יֵֹצר  הּוא  הּוא 

 ִסיּּוַע ָלָאָדם.

  

ֵתיָמא .90 רוּ יֹוצֵ   ְוִאי  ְדַההּוא ר  ִגין  ּבְ ַמהּו,  ָאָדם  ַח 
ְייָעא  ְלִאְסּתַ יר  ַיּתִ ִדְלֵעיָלא  ֵחיָלא  ִאְצְטִריְך  רּוָחא, 
ִריְך הּוא ִאיהּו יֹוֵצר רּוַח  א ּבְ א קּוְדׁשָ ֲהֵדיּה. ְוַעל ּדָ ּבַ

ַבר ָנׁש.  ִקְרּבֹו, ְוָיִהיב ֵליּה ִסּיּוָעא ּבְ  ָאָדם ּבְ
The Holy One Blessed be He “forms the spirit of man” to support its growth inside. 

אֹוָתּה ָהרּוַח ְצִריָכה ִסיּּוַע  .91 ׁשֶ ּבֹא ְרֵאה, ּכְ
אֹותֹו ַהּגּוף   - הּוא אֹותֹו ָהָאָדם ּוְכמֹו ׁשֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

ִנים לֹו ֶאת אֹוָתּה ָהרּוַח  ם ְמַתּקְ ְך ּגַ ּכָ ִנְתָקן, 
ְלִהְתּתַ  רּוַח  לֹו  יֵֹצר  ּומֹוִסיִפים  הּוא  ְוֶזה  ן,  ּקֵ

ִקְרּבֹו. רּוַח ָאָד   ם ּבְ

  

ַגְווָנא  .91 ד ַההּוא רּוָחא ִאְצְטִריְך ִסּיּוָעא, ּכְ א ֲחֵזי, ּכַ ּתָ
ן,  ּקַ ַההּוא גּוָפא ִאְתּתַ ר ָנׁש, ּוְכַגְווָנא ּדְ ְדִאיהּו ַההּוא ּבַ

א ין ֵליּה, ְואֹוְסִפין ֵליּה רּוחָ ָהִכי ָנֵמי ַההּוא רּוָחא ְמַתְקנִ 
ָנא. ְוָדא הּוא י ּקְ ִקְרּבֹו.ְלִאְתּתַ  ֹוֵצר רּוַח ָאָדם ּבְ

The baby cannot have the whole spirit inside of him at his early development stages. 
As he grows, he gets support and receives the expansion of the soul required for his 
growth. When the child (bar/ bat Mitzvah) is able to add merits to himself by following 
the precepts and positive actions, he gets extra levels from the upper levels and the 
soul grows and expands in all directions. 

ֵמָאִביו,  .92 יֹוֵסף  ָאַבד  ׁשֶ יָון  ּכֵ ְרֵאה,  ּוֹבא 
ָהְיָתה ּבֹו, ַיֲעקֹב ִא  ד אֹוָתּה ּתֹוֶסֶפת ָהרּוַח ׁשֶ ּבֵ

ַמה   ְך  ּכָ ַאַחר  ִכיָנה.  ְ ַהׁשּ ּנּו  ִמּמֶ ָקה  ּלְ ְוִהְסּתַ
תּוב? מה) ּכָ ַיֲעקֹב  (בראשית  רּוַח  ִחי  ַוּתְ

א אֹוָת  ו ָהָיה ֵמת? ֶאּלָ ּה  ֲאִביֶהם. ְוִכי ַעד ַעְכׁשָ
ִכינָ  ְ ּנּו ַהׁשּ ָקה ִמּמֶ ּלְ ה ְולֹא  ּתֹוֶסֶפת ָהרּוַח ִהְסּתַ

ָהָיה בּ  ָהֶעֶצב ׁשֶ ּום ׁשֶ ַרם ָהְיָתה ְבתֹוכֹו, ִמׁשּ ֹו ּגָ
ָלֶזה] לֹו, לֹו  ָּגְרָמה  רּוַח   [ְוִאם  ָהְיָתה  ּלֹא  ׁשֶ

ַיֲעקֹב  רּוַח  ִחי  ַוּתְ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ִקיּּוָמּה,  ּבְ
 ֲאִביֶהם.

  

א   .92 ַיֲעקֹב  ְוּתָ ֵמֲאבֹוי,  יֹוֵסף  ִאְתֲאִביד  ּדְ יָון  ּכֵ ֲחֵזי, 
ַק ָאבִ  ּלְ ְוִאְסּתַ ֵליּה,  ֲהָוה  ּדְ רּוָחא  ּתֹוֶסֶפת  ַההּוא  ת  יד 

ִתיב, א. ְלָבַתר ַמה ּכְ ִכיְנּתָ יּה ׁשְ ִחי  (בראשית מה) ִמּנֵ ַוּתְ
א ּתָ ַהׁשְ ַעד  ְוִכי  ֲאִביֶהם.  ַיֲעקֹב  קצז  רּוַח  (דף 

ֶאלָּ  ע''ב) ֲהָוה.  ק  ִמית  ּלַ ִאְסּתַ רּוָחא  ּתֹוֶסֶפת  ַההּוא  א 
ִכיְנּתָ  יּה ׁשְ הֲ ִמּנֵ ִעְצבֹוָנא ּדְ ִגין ּדְ יּה. ּבְ ַגּוֵ ָוה א, ְוָלא ֲהָוה ּבְ

ֵליּה, ְרָמא  ּגָ יּה  הא) ּבֵ ליה  גרמא  דלא) (ואי  ָלא  (ס''א 
ַיֲעקֹב   רּוַח  ִחי  ַוּתְ ְך  ּכָ ּוְבִגין  ִקּיּוֵמיּה.  ּבְ רּוֵחיּה  ֲהָוה 

 ֲאִביֶהם.
Jacob lost his extra soul level of Ruach from the upper three Sefirot when he learned 
that he lost Joseph. Because of that, the Shechina left him. Later when he was told 
that Joseph is alive it said “the spirit of their father Jacob revived” 
Genesis 45:27 
“ ֵׂשאת ֹאתֹו וְַּתִחי רּוַח יֲַעֹקב ר ֲאֵלֶהם ַוַּיְרא ֶאת ָהֲעָגלֹות ֲאֶׁשר ָׁשַלח יֹוֵסף לָ ְיַדְּברּו ֵאָליו ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי יֹוֵסף ֲאֶׁשר ִּדּבֶ וַ 
 ”.ֲאִביֶהם
“When they told him all the words of Joseph that he had spoken to them, and when 
he saw the wagons that Joseph had sent to carry him, the spirit of their father Jacob 
revived.” 
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The word ‘revived’ means that there was a state of ‘death’. For Jacob, when the extra 
soul from the upper three sefirot left him, was a state of ‘death’ that was ‘revived’ when 
he receives the good news and the extra soul with the Shechina came back to him. 
Lesson; 
When Joseph’s brothers came back home from Egypt, they didn’t want to shock their 
father by telling him directly that Joseph is alive and in Egypt. They sent ahead Jacob’s 
granddaughter, Serach, to deliver the message in a smart way. She had a beautiful 
voice and through a song, she revealed to Jacob that Joseph is alive and he is a king 
in Egypt.  
When Jacob saw the wagons that Joseph had sent to carry him, he accepted the truth 
and his soul was revived with the extra soul that returned to him. At that time he 
blessed Serach to live forever. 
Serach was a prophetess (according to Ba’al Haturim) and one of the few people that 
entered alive into the Garden of Eden.  
Another lesson for us is to avoid losing hope or direction in life. Depression, 
desperation, worries and all types of feeling that put us down, take away a significant 
part of our souls. When you find yourself in such a low situation, connect immediately 
to the Zohar and Torah studies to support your soul. We work hard to achieve higher 
spiritual levels and losing it for anger and depression doesn’t worth it. The path to the 
Light may not be easy but it always the bright side.  
 
  

ו  .93 ַעְכׁשָ ַעד  ׁשֶ ַיֲעקֹב,  ַויְַּרא  תּוב  ּכָ ְוָכאן 
ָהָיה   ִין  ִמּנַ ר.  ֵ ׂשּ ִהְתּבַ ַויְַּרא לֹא  א  ֶאּלָ יֹוֵדַע? 

הֹוְלִכים  יֵָּרי ָהָאֶרץ ׁשֶ ל ּדַ ָרָאה ֶאת ּכָ ַיֲעקֹב, ׁשֶ
תּוב   ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  בּוָאה.  ּתְ ּוְמִביִאים  ְלִמְצַרִים 

 ַויְַּרא ַיֲעקֹב.

  

ו ְוָהָכא .93 ר, ירא יעקב)(כתיב  ַ ׂשּ ִאְתּבַ ָלא  ָען  ּכְ ַעד  ּדְ  ,
ְייֵרי  ָחָמא ְלָכל ּדָ ְרא ַיֲעקֹב, ּדְ א ַוּיַ ְמָנא ֲהָוה ָיַדע. ֶאּלָ

ִעּבּוָרא ּוַמְייָתן  ְלִמְצַרִים,  ָאְזֵלי  ּדְ הוא  ַאְרָעא  (הדא 
 . דכתיב וירא יעקב)

It is written “Now Jacob saw that there was grain in Egypt” and the Zohar asks how 
did Jacob see that when he didn’t have the Shechna with him after losing Joseph. The 
explanation is that Jacob knew that when he saw the other people of the land go to 
Egypt for food. It wasn’t with the support of the Holy Spirit that he temporarily lost.  

ֶלְך   .94 ִוד ַהּמֶ י ִיְצָחק ָאַמר, ּבֹא ְרֵאה, ּדָ ַרּבִ
ר ִעם ָהָאבֹות, ְוָיַרׁש ֶאת ְמקֹומֹו   ָזָכה ְלִהְתַחּבֵ
ַהּבֹוִנים  ָמֲאסּו  ֶאֶבן  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ְבתֹוָכם. 

ה.  ּנָ  ָהְיָתה ְלרֹאׁש ּפִ
  

וִ  .94 ּדָ ֲחֵזי,  א  ּתָ ָאַמר,  ִיְצָחק  י  ָזָכה  ִרּבִ א  ַמְלּכָ ד 
ּדוּ ְלִאְתַחבְּ  ְוָיִרית  ֲאָבָהן,  ּבַ ֲהָדא  ָרא  וְייהּו.  ַגּוַ ּבְ יּה  ְכּתֵ

ה. ּנָ ְכִתיב, ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ּפִ  הּוא ּדִ
Rabbi Yitzchak says that King David had merits to connect to the patriarchs and have 
a place among them.  
Psalms 118:22 
“ ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנהֲאסּו ֶאֶבן מָ  .” 
“The stone which the builders rejected Has become the chief cornerstone.” 

הֹוְלִכים  .95 ָהיּו  ִחְזִקיָּה  י  ְוַרּבִ יֵיָסא  י  ַרּבִ
ֶאָחד   ְיהּוִדי  ֶהם  ִעּמָ ְוָהָיה  ְללֹוד,  ּפֹוְטִקיָּא  ִמּקַ

ל יַ  ֲחִזיק נֹוד ׁשֶ ּמַ עֹוָדם הֹוְלִכים, ָאַמר ׁשֶ ִין. ּבְ
ֶוֱאֹמר   יָך  ּפִ ַתח  ּפְ ִחְזִקיָּה,  י  ְלַרּבִ יֵיָסא  י  ַרּבִ

  
י ִחזְ  (נדפס וארא לא א) .95 י ֵייָסא ְוִרּבִ ה ֲהוּו ָאְזֵלי ִרּבִ ִקּיָ
ָמטּול ִמּקַ  ּבְ יּוָדאי  ַחד  הֹון  ִעּמְ ְוֲהָוה  ְללֹוד,  א  ּפֹוְטִקּיָ

ֲהו ַקְפִטיָרא ְדַחְמָרא, ַעד ּדְ י ֵייָסא  ּדְ ּו ָאְזֵלי, ָאַמר ִרּבִ
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ָבִרים   ַהּדְ ֵמאֹוָתם  ֶאָחד  ָבר  ל ּדָ ׁשֶ ים  ַהְמֻעּלִ
אֹור  ִלְפֵני ַהּמָ ל יֹום  ּכָ ה אֹוֵמר  ַאּתָ ׁשֶ ַהּתֹוָרה 

דֹוׁש.   ַהּקָ
ֵמִאינּון  ה  ִמּלָ ַחד  ְוֵאיָמא  ּפּוָמְך  ח  ַאְפּתַ ה,  ִחְזִקּיָ י  ְלִרּבִ

ְדאֹוַרְייתָ  ַמַעְלָייָתא  יֹוָמא ִמיֵלי  ָכל  ּבְ ֲאֵמר  ְדַאּתְ  א, 
א.  יׁשָ י ּבּוִציָנא ַקּדִ  ַקּמֵ

Rabbi Yessa and Rabbi Chizkiya were walking from Kaputkia to Lod and with them a 
jew carrying a vessel of wine. Rabbi Yessa asked Rabbi Chizkia to share one of the 
beautiful studies that he had with Rabbi Shimon.  
Lesson; 
“The stone which the builders rejected Has become the chief cornerstone.” 
The Zohar references ‘The Stone’ as the ‘Drinking Stone’ that the world was founded 
on. See Daily Zohar # 3209 – Vayetze – The stone of the house of God. 
The stone is the aspect of Malchut that doesn’t have a light of its own. It’s also the 
aspect of David, the humble king of Israel. He connected to the Patriarchs that 
represent the three-column, Right for Chessed, Left for Gevurah and center for Tiferet. 
He gave us the tools to connect and draw the Light of the three columns to Malchut. 
These tools are the Psalms that we include in all our prayers.  
In the future, the children of Israel that are ignored and disrespected like a simple 
stone would be the ‘Chief cornerstone’ for the whole world because the Light would 
shine from Israel to all directions of the world.  
 
  

ְוָאַמר,פָּ  .96 ג) ַתח  ַדְרֵכי  (משלי  ָרֶכיָה  ּדְ
ָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם   לֹום. ּדְ ֹנַעם ְוָכל ְנִתיֹבֶתיָה ׁשָ

ַדְרֵכי   - ּבְ הֹוֵלְך  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה.  ְרֵכי  ּדַ ֵאּלּו 
ֶרה ָעָליו ֶאת  רּוְך הּוא ַמׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּתֹוָרה, ַהּקָ

ּלֹא ָתזּוז   ִכיָנה ׁשֶ ְ ּנּו ְלעֹוָלִמים.  מִ ְנִעימּות ַהׁשּ ּמֶ
לֹום   ׁשָ ְנִתיֹבֶתיָה  ְנִתיבֹות    -ְוָכל  ל  ּכָ ׁשֶ

ְלַמְעָלה,  לֹו  לֹום  ׁשָ לֹום.  ׁשָ ם  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה 
ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ לֹו  לֹום  ׁשָ ה.  ְלַמּטָ לֹו  לֹום  ׁשָ

א.  עֹוָלם ַהּבָ לֹום לֹו ּבָ  ׁשָ

  

ְוֲאַמר, .96 ַתח  ג) ּפָ נֹועַ  (משלי  ַדְרֵכי  ָרֶכיָה  ְוָכל  ּדְ ם 
ָאְרִחין ְנִתיבֹוֶתיָה   ין  ִאּלֵ נַֹעם,  ַדְרֵכי  ָרֶכיָה  ּדְ לֹום.  ׁשָ

א   ָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא, קּוְדׁשָ ָאִזיל ּבְ ַמאן ּדְ אֹוַרְייָתא. ּדְ ּדְ
י ָלא  א, ּדִ ִכיְנּתָ ֵרי ֲעֵליּה ְנִעימּוָתא ִדׁשְ ִריְך הּוא ַאׁשְ ּבְ

ְלעָ  יּה  ִמּנֵ ְנִתיבוֹ ַתֲעֵדי  ְוָכל  ֻכלְּ ְלִמין.  ּדְ לֹום,  ׁשָ הּו ֶתיָה 
ְלֵעיָלא,  ֵליּה  ָלם  ׁשְ ָלם,  ׁשְ הּו  ּלְ ּכֻ אֹוַרְייָתא  ּדְ ְנִתיִבין 
ָלם ֵליּה  ַעְלָמא ֵדין, ׁשְ ָלם ֵליּה ּבְ א. ׁשְ ָלם ֵליּה ְלַתּתָ ׁשְ

ַעְלָמא ְדָאֵתי.   ּבְ
Proverbs 3:17 
 ”.ְּדָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ָׁשלֹום“
“Her ways are pleasant ways And all her paths are peace.” 
Rabbi Chizkiya quotes this verse and says that the ‘pleasant ways’ are the ways of the 
Torah and those who walk by it, the Holy One Blessed be He, bestows on him the 
pleasant presence of the Shechina to be with him forever. 
All the Torah paths lead to peace. Those who follow the Torah benefit from peace in 
this world and in the world to come.  

ַע בְּ  .97 מֹו ַמְטּבֵ הּוִדי ַההּוא, ּכְ ִכיס ָאַמר ַהיְּ
ִין ְלָך? ָאַמר   סּוק ַהזֶּה. ָאְמרּו לֹו, ִמּנַ ּפָ ִנְמָצא ּבַ
אן  ּכָ י  ְוָלַמְדּתִ א,  ֵמַאּבָ י  ַמְעּתִ ׁשָ ָלֶהם, 

ָבר  סּוק   [טֹוב] ּדָ ַתח ְוָאַמר, ַהּפָ סּוק ַהזֶּה. ּפָ ּפָ ּבַ
ֵני ְגָוִנים ּוִבשְׁ  ׁשְ ֵני ְצָדִדים. קֹוְרִאים ַהזֶּה הּוא ּבִ

  

ִאיִסיָרא .97 יּוָדאי,  ַההּוא  ִקיְסְטָרא  (אסתרא) ָאַמר  ּבְ
ַהאי ְקָרא ח, ָאְמרּו ֵליהּ  ּבְ ּכַ ּתַ ַמר לֹון, , ִמַנִין ָלְך. אָ ִאׁשְ

ְקָרא  ַהאי  ּבְ ָהָכא  ְואֹוִליְפָנא  ַמְעָנא,  ׁשְ א  ֵמַאּבָ
ה ָווִנין ִאיהּו, (טבא) ִמּלָ ְתֵרין ּגְ ַתח ְוֲאַמר, ַהאי ְקָרא ּבִ . ּפָ
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ָרִכים ְוקוֹ  ְרִאים ּבֹו ְנִתיבֹות. קֹוְרִאים ּבֹו  ּבֹו ּדְ
ּוִמי  ָרִכים  ַהּדְ ִמי  לֹום.  ׁשָ ּבֹו  ְוקֹוְרִאים  ֹנַעם, 

לֹום? ָ ִתיבֹות? ִמי ַהּנַֹעם ּוִמי ַהׁשּ  ַהּנְ
יּה ְנִתיבֹות.   ָרִכים, ְוָקֵרי ּבֵ יּה ּדְ ּוִבְתֵרין ִסְטִרין. ָקֵרי ּבֵ

לֹום. ַמאן  ָקֵר  יּה ׁשָ יּה נַֹעם, ְוָקֵרי ּבֵ ָרִכים, ּוַמאן י ּבֵ ּדְ
לֹום.  ְנִתיבֹות. ַמאן נַֹעם, ּוַמאן ׁשָ

The Jew that joined them said that there is a deep secret in this study. They asked 
him how he knows it and he replied that he learned it from his father. 
He explained that the verse mentions ‘ways’ and ‘paths’, and ‘pleasant’ and ‘Peace’. 
The question is what is ways, what is the path. What is pleasant and what is the path. 
Lesson; 
Walking the ways of the Torah that is Zeir Anpin and a male aspect that brings the 
Light of Binah. The light comes to this world, female, Malchut through the 
process/sefirot of Zeir Anpin. Drawing the Light is always an aspect of males. Woman 
receives sparks of Light from a man to bring life to this world. Studies and prayers by 
men or women have the aspect of male. If a woman is single or her spouse is not well 
connected, then the woman can add and complement to the aspect of male that is 
important to draw light to the home.  
When we address a mixed group of males and females, we use the plural form of the 
male because we want to connect to Light from the higher level and not Malchut that 
is most important for the process of manifesting the light in this world. A child is born 
with a Jewish/Israelite soul if the mother (vessel) is Jewish, even if the father is from 
a different religion. We learn that the vessel and the end results are what counts. 
The Hebrew language and its grammar rules are important because it’s about spiritual 
connection and receiving light. 
Women in the Torah and the Bible have great roles. Rabbi Akiva said that by the merit 
of righteous women, the Israelites redeemed from Egypt and by their merits, we will be 
redeemed in the future. 
Studying the Torah, especially through the Zohar connects us to the pleasantness 
feeling of the Shechina. 
  

ַהְינּו   .98 ֹנַעם,  ַדְרֵכי  ָרֶכיָה  ּדְ א  ֶאּלָ
תּוב ּכָ ֲהֵרי   (ישעיה מג) ׁשֶ ֶרְך. ׁשֶ יָּם ּדָ ַהּנֹוֵתן ּבַ

ֶדֶרְך   זֹו  ֶרְך,  ּדֶ ַבּתֹוָרה  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ
ְלָכל   תּוָחה  ּפְ ׁשֶ ַהזֹּו  ֶרְך  ּדֶ ּכַ ַלּכֹל.  תּוָחה  ּפְ

ֵאּלּו  ָאָדם, כָּ  ֹנַעם.  ַדְרֵכי  ָרֶכיָה  ּדְ ָרִכים ְך  ַהּדְ
דֹול,  ַהּגָ יָּם  ּבַ רּו  ּכָ ׁשֶ ָהָאבֹות,  ִמן  תּוִחים  ּפְ ׁשֶ
ִחים   ָרִכים ִנְפּתָ ְוִנְכָנִסים ְלתֹוכֹו, ּוֵמאֹוָתם ַהּדְ

 ְלָכל ֵעֶבר ּוְלָכל ִצְדֵדי ָהעֹוָלם. 

  

ִדְכִתי .98 ַהְיינּו  נַֹעם.  ַדְרֵכי  ָרֶכיָה  ּדְ א  (ישעיה  ב,ֶאּלָ

ֶר  מג) ּדָ ם  ּיָ ּבַ ִאְקֵרי ַהּנֹוֵתן  ּדְ ֲאַתר  ָכל  ּבְ ָהא  ּדְ ְך, 
ַהאי  ּכְ א.  ְלכֹּלָ ִתיָחא  ּפְ אֹוַרח  הּוא  ֶדֶרְך,  אֹוַרְייָתא  ּבְ
ָרֶכיָה ַדְרֵכי  ְך ּדְ ר ָנׁש. ּכָ ִתיַח ְלָכל ּבַ ִאיהּו ּפְ ָאְרָחא, ּדְ

ֵמֲאבָ  ִתיָחן  ּפְ ִאינּון  ּדְ ָרִכים  ּדְ ִאיֵלין  ָכָראן  נַֹעם,  ּדְ ָהן, 
א, וְ  א ַרּבָ ַיּמָ ִחין ּבְ ּתְ יּה, ּוֵמִאינּון אֹוְרִחין ִמְתּפַ ַגּוֵ ָעאִלין ּבְ

 ְלָכל ֵעיַבר ּוְלָכל ִסְטֵרי ַעְלָמא.
 

ַהזֶּ  .99 הִ ְוַהּנַֹעם  ִמן ה  יֹּוֵצאת  ׁשֶ ְנִעימּות  יא 
ל  א ְמִאיִרים ּכָ א, ּוִמן ָהעֹוָלם ַהּבָ ָהעֹוָלם ַהּבָ
אֹורֹות ְוִנְפָרִדים ְלָכל ֵעֶבר, ְואֹותֹו ַהּטֹוב  ַהּמְ
א   ַהּבָ ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ָהאֹור  ְואֹותֹו 

יֹּוְנִקים ֹנַעם.   [ֶׁשּיֹוְרִׁשים] ׁשֶ ִנְקָרא  ָהָאבֹות 
ַאֵחר   ָבר  הַ ָהעוֹ   -ּדָ ֹנַעם,  ָלם  ִנְקָרא  א  ּבָ

  

ְדָאֵתי.   .99 ֵמַעְלָמא  ָנַפק  ּדְ ְנִעימּו  הּוא  נַֹעם,  ְוַהאי 
ְלָכל  ּוֵמַעלְ  ן  ְרׁשָ ּוִמְתּפַ ּבּוִציִנין,  ל  ּכָ ָנֲהִרין  ְדָאֵתי  ָמא 

ְדָאֵתי, ֵעי ַעְלָמא  ּדְ ְנהֹוָרא  ְוַההּוא  ִטיבּו  ְוַההּוא  ַבר. 
ָיְנִקין דירתין) ּדְ ַאֵחר,  (נ''א  ָבר  ּדָ נַֹעם.  ִאְקֵרי  ֲאָבָהן, 
א ְדָאֵתי ִאְקֵרי נַֹעם, ְוַכד ִאְתַער ַעְלָמא ְדָאֵתי, ַעְלמָ 
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ְמָחה ְוָכל   ִ ל ַהׂשּ א, ּכָ ְתעֹוֵרר ָהעֹוָלם ַהּבָ ּמִ ּוְכׁשֶ
ל ָהעֹוָלם  ַהּטּוב ְוָכל ָהאֹורֹות ְוָכל ַהֵחרּות ׁשֶ

ְך ִנְקָרא ֹנַעם. ּום ּכָ  ִמְתעֹוְרִרים, ּוִמׁשּ
חֵ  ל  ְדַעְלָמא ּכָ ֵחירּו  ְוָכל  ְנהֹוִרין  ְוָכל  ִטיבּו  ְוָכל  דּו 

ְך ִאְקֵרי נַֹעם.  ִאְתַער,  ּוְבִגיִני ּכָ

יִהּנֹם,  .100 ל ַהּגֵ ִעים ׁשֶ ִנינּו, ָהְרׁשָ ְוַעל ֶזה ׁשָ
 ַ ַהׁשּ ְכֶנֶסת  ּנִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ְויֵׁש  ּבְ ָנִחים,  ם  ּלָ ּכֻ ת,  ּבָ

יֹּוֵצאת  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ּוְמנּוָחה.  ֵחרּות  ָלֶהם 
ְמָחה ֶעְליֹוָנה ָעֵלינּו   ת, יֵׁש ָלנּו ְלעֹוֵרר ׂשִ ּבָ ַ ַהׁשּ

הָ  ֵמאֹותֹו  ֵצל  ּנָ ּנִ ִעים ׁשֶ ָהְרׁשָ ל  ׁשֶ עֶֹנׁש 
ּדֹונוּ  ּנִ ָוָהְלָאה.   [ֶׁשָחְזרּו] ׁשֶ ַהִהיא  ָעה  ָ ַהׁשּ ִמן 

ָלנוּ  ְולֹוַמר,  ְויֵׁש  ִויִהי  (תהלים צ) ְלִהְתעֹוֵרר 
ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו. ֶזהּו ַהּנַֹעם ָהֶעְליֹון, 

ְמַחת ַדְרֵכי  [ֵחרּות] ׂשִ ָרֶכיָה  ּדְ ן  ּכֵ ְוַעל  ַהּכֹל, 
 ַעם.נֹ 

  

ָעאל  .100 א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ֵגיִהּנֹם, ּבְ יִבין ּדְ ִניָנן, ַחּיָ א ּתָ ְוַעל ּדָ
ָניְ  א,  ּתָ ּבַ ְוַנְייָחא. ׁשַ ֵחירּות  ְלהּו  ְוִאית  הּו,  ּלְ ּכֻ יִחין 

ֵחידּו   ְלִאְתָעָרא  ָלן  ִאית  א,  ּתָ ּבַ ׁשַ ָנִפיק  ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ
עוֹ  ֵמַההּוא  ִזיב  ּתֵ ִנׁשְ ּדְ ֲעָלָנא,  ָאה  יַבָיא ִעּלָ ְדַחּיָ א  ָנׁשָ

נוּ  ִאְתּדָ דאהדרו)  ּדְ ּוְלָהְלָאה.  (ס''א  א  ְעּתָ ׁשַ ֵמַהִהיא 
ְלאִ  ָלן  ְוֵליָמא,ְוִאית  צ) ְתָעָרא  ְיָי   (תהלים  נַֹעם  ִויִהי 

ֵחידוּ  ָאה,  ִעּלָ נַֹעם  הּוא  א  ּדָ ָעֵלינּו.  (ס''א   ֱאלֵֹקינּו 
ָרֶכיָה ַדְרֵכי נַֹעם. חירו) א ּדְ א, ְוַעל ּדָ כֹּלָ  ּדְ

When Shabbat enters, the wicked in the heavens can rest. When the Shabbat is over 
we awaken the supernal happiness on us to be saved from the punishment that the 
wicked go back into immediately after Shabbat. 
Psalms 90:17 
“ ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּוִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱא�ֵהינּו  .” 
“And let the pleasantness of YHVH our God be upon us, And establish the work of our 
hands for us; Yes, establish the work of our hands.” 
The Torah connects us to the pleasant ways as we read in Proverbs 3:17 above “Her 
ways are pleasant ways and all her paths are peaceful.” 
Lesson; 
Studies in Shabbat is on the highest level and connects us to the pleasantness that 
we wish to draw into our lives. 
  

ל .101 ׁשָ ְנִתיֹבֶתיָה  ֶזה  ְוָכל  ִמי  ֹום, 
יֹּוְצִאים  ׁשֶ ִביִלים  ְ ַהׁשּ ֵהם  ֵאּלּו  ְנִתיֹבֶתיָה? 
ִרית ַהְיִחיִדי  ם לֹוֵקַח ַהּבְ ּלָ ּכֻ ִמְלַמְעָלה, ְוֶאת 
ִית, ּוַמְכִניס אֹוָתם  לֹום ַהּבַ לֹום, ׁשְ ְקָרא ׁשָ ּנִ ׁשֶ

נֹוֵת  ְוָאז  ְגבּוָרתֹו,  ּבִ הּוא  ׁשֶ ּכְ דֹול  ַהּגָ לֹו ַליָּם  ן 
שֶׁ  ֶזהּו  לֹום.  ְנִתיֹבֶת ׁשָ ְוָכל  תּוב  לֹום. ּכָ ׁשָ יָה 

לֹום, ְוָהָיה ֶמֶלְך  ִרית ׁשָ ּבֹא ְרֵאה, יֹוֵסף ָהָיה ּבְ
ּום   ִמׁשּ ְוַיֲעקֹב,  ָהָאֶרץ,  ַעל  יט  ּלִ ְוׁשַ ִמְצַרִים  ּבְ

ִכיָנה, לֹא ָהָיה יֹוֵדַע.  ְ ּנּו ַהׁשּ ָקה ִמּמֶ ּלְ ִהְסּתַ  ׁשֶ

  

ְנִת  .101 ַמאן  לֹום,  ׁשָ ְנִתיבֹוֶתיָה  ין ְוָכל  ִאּלֵ יבֹוֶתיָה. 
ִביִלין   ִרית ִאינּון ׁשְ הּו ָנִקיט לֹון ּבְ ֵעיָלא, ְוֻכּלְ ָנְפִקין ִמּלְ ּדְ

ָלָמא ְדֵביָתא. ְוָאִעיל  לֹום, ׁשְ ִאיהּו ִאְקֵרי ׁשָ ְיִחיָדאי, ּדְ
תּוְקֵפיּה, ּוְכֵדין יָ  ד ִאיהּו ּבְ א, ּכַ ִהיב ֵליּה לֹון ְלַיָמא ַרּבָ

ִדְכִת  הּוא  ֲהָדא  ָלָמא.  ְנִתיבֹוֶתיָה  ׁשְ ְוָכל  יב 
לֹום ְוֲהָוה (ע''כ) ׁשָ ֲהָוה,  לֹום  ׁשָ ִרית  ּבְ יֹוֵסף  ֲחֵזי,  א  ּתָ  .

ִגין   ּבְ ְוַיֲעקֹב  ַאְרָעא.  ַעל  יט  ּלִ ְוׁשַ א,  ַמְלּכָ ִמְצַרִים  ּבְ
א, ָלא ֲהָוה ָיַדע.  ִכיְנּתָ יּה ׁשְ ק ִמּנֵ ּלַ ִאְסּתַ  ּדְ

ֵדי  .102 ּכְ ֶבר,  ׁשֶ ָהָיה  ְלַיֲעקֹב  ֶזה,  ל  ּכָ ְוִעם 
ֶבר  הּוא ׁשֶ ִמְצַרִים, ּוְרֵאה ׁשֶ בּוָאה ּבְ ִלְקנֹות ּתְ
ַויֹּאֶמר   ְלִמְצַרִים,  ָבָניו  יְֵּרדּו  ׁשֶ ֶבר,  ׁשֶ ַעל 

ּלֹא ַתְראּו  ַיֲעֹקב ְלָבָניו ָלּמָ  ֵדי ׁשֶ ְתָראּו, ּכְ ה ּתִ

  
ן   .102 ִגין ְלִמְזּבַ ְבָרא, ּבְ א, ַיֲעקֹב ֲהָוה ֵליּה ּתַ ל ּדָ ְוִעם ּכָ

ִביָרא,  ִביָרא ַעל ּתְ ִאיהּו ּתְ ִמְצַרִים. ְוָחָמא ּדְ ִעּבּוָרא ּבְ
יֵ  יַ ּדְ ַוּיֹאֶמר  ְלִמְצַרִים.  נֹוי  ּבְ ה ֲחתּון  ָלּמָ ְלָבָניו  ֲעקֹב 
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מֹו  עַ  ּכְ ְרֵעִבים,  מֹו  ּכְ א  ֶאּלָ ים ְצְמֶכם  ֲאָנׁשִ
ֵאין ָלֶהם ׂשַֹבע.   ׁשֶ

גִ  ּבְ ְתָראּו,  ְרֵעִבין, ּתִ ּכִ א  ֶאּלָ ּגּוַפְייכּו,  ַתֲחמּון  ָלא  ּדְ ין 
ְבָעא. ֵלית לֹון ׂשָ גּוְבִרין ּדְ  ּכְ

אן,  .103 אי סֹוד יֵׁש ּכָ י ִחְזִקיָּה, ַוּדַ ָאַמר ַרּבִ
זְ  ָכל  ּבְ ֲהֵרי  לֹא  ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ַצַער  הּוא  ׁשֶ ַמן 

ֵדי   ּוק, ּכְ ׁשּ ָצִריְך ָהָאָדם ְלַהְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ּבַ
ה   ָלּמָ ָאַמר  ן  ּכֵ ְוַעל  ֲחָטָאיו,  ּבַ ֵפס  ִיּתָ ּלֹא  ׁשֶ

ֵאר.  ְתָראּו, ְוִהּנֵה ִנְתּבָ  ּתִ

  

ָכל  ר ִר ָאמַ  .103 ָהא ּבְ אי ָרָזא ָהָכא. ּדְ ַוּדַ ה,  ִחְזִקּיָ י  ּבִ
ְדצַ  ָנׁש, ִזְמָנא  ר  ּבַ ֵעי  ּבָ ָלא  ַעְלָמא,  ּבְ ִאיהּו  ֲעָרא 

חֹובֹוי.   ּבְ ֵפס  ִיּתָ ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ׁשּוָקא,  ּבְ ַגְרֵמיּה  ְלַאֲחָזָאה 
ָמר. ְתָראּו, ְוָהא ִאּתְ ה ּתִ א ָאַמר ָלּמָ  ְוַעל ּדָ

ֶבר   .104 ׁשֶ יֶׁש  י  ּכִ ַיֲעקֹב  ַויְַּרא  ַאֵחר  ָבר  ּדָ
ִמְצָרִים   ן    -ּבְ ּכֵ ַעל  ֲהֵרי  ׁשֶ ׁש,  ַמּמָ בּוָאה  ּתְ

ֵדי  ּכְ ָרָעב ָלעֹוָלם,  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַלח  ׁשָ
ם, ְוַעל ֶזה ְלהֹוִריד ֶאת ַיֲעקֹ ָניו ְלׁשָ ּבָ ב ְוֶאת 

 ָ ִמׁשּ ְמִביִאים  ָהיּו  ׁשֶ ָהָאֶרץ  ֵני  ּבְ ֶאת  ם ָרָאה 
בּוָאה.  ּתְ

  

ֵיׁש  .104 י  ּכִ ַיֲעקֹב  ְרא  ַוּיַ ַאֵחר  ָבר  קצח   ּדָ (דף 
א   ע''א) קּוְדׁשָ ָהא  ּדְ ׁש.  ַמּמָ ִעּבּור  ִמְצַרִים,  ּבְ ֶבר  ׁשֶ

ְפָנא בְּ  ר ּכַ ּדַ א ׁשַ ִריְך הּוא ַעל ּדָ ִגין ְלַנֲחָתא  ּבְ ַעְלָמא, ּבְ
ֵני אַ  א ָחָמא ּבְ ן, ְוַעל ּדָ ֲהוּו ְלַיֲעקֹב ּוְבנֹוי ְלַתּמָ ְרָעא, ּדְ

ן ִעּבּור. ּמָ  ַמְייִתין ִמּתַ
ִמְצָרִים.  .105 ּבְ ֶבר  ׁשֶ יֶׁש  י  ּכִ ַיֲעקֹב  ַויְַּרא 

ו ַלֲחלֹק,  אּו ַיֲעקֹב ְוֵעׂשָ ת ִיְצָחק, ּבָ ּמֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ו ָיָצא ל ָהָאֶרץ ּוֵמַהּכֹל, ְוַיֲעקֹב   ְוֵעׂשָ ֵמֶחְלקֹו ׁשֶ

לּות ִיּטֹל ַהּכֹ ְסּבֹל ֶאת ַהּגָ יִּ ל. ְוַעל ֶזה ָרָאה ׁשֶ
ּוָבָניו   הּוא  ִמְצַרִים  ּבְ לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ֶבר  ֶ ַהׁשּ אֹותֹו 
ַיֲעקֹב  ַויֹּאֶמר  ֶזה  ְוַעל  לּות,  ַהּגָ ֶאת  ִלְסּבֹל 

ַהּדִ  ְפֵני  ִמּלִ ְתָראּו,  ּתִ ה  ָלּמָ ין ְלָבָניו 
ְמַקְטֵרג.   ֲעֵליֶכם  ֵצא  ִיּמָ ּלֹא  ׁשֶ ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ

ַמְעּתִ  ׁשָ ִהּנֵה  ִמְצָרִים ַויֹּאֶמר  ּבְ ֶבר  ׁשֶ יֶׁש  י  ּכִ י 
ּבֹון ַהזֶּה  ֶחׁשְ ְרׁשּוָה ְרד''ּו, ּכַ ה. ֲהֵרי ּפֵ ּמָ ְרדּו ׁשָ

ִמְצַרִים. ָרֵאל ּבְ  ָהיּו ִיׂשְ

  

ִמצְ  .105 ּבְ ֶבר  ׁשֶ ֵיׁש  י  ּכִ ַיֲעקֹב  ְרא  א  ַוּיַ ְעּתָ ׁשַ ּבְ ַרִים, 
ָאת ִיְצָחק,  ָנַפק ְדִמית  ו  ְוֵעׂשָ ְלִמְפַלג.  ו  ְוֵעׂשָ ַיֲעקֹב  ּו 

לּוָתא   ּגָ ִיְסּבֹול  ּדְ ְוַיֲעקֹב  א,  ּוִמּכֹּלָ ַאְרָעא  ּדְ ֵמחּוָלֵקיּה 
ֲהָוה   ִביָרא ּדְ א ָחָמא ַההּוא ּתְ א. ְוַעל ּדָ ֵליּה ִיּטֹול ּכֹּלָ

ִמְצַרִים, הּוא ּוְבנֹוי ְלִמְס  א ַוּיֹאֶמר ּבְ לּוָתא. ְוַעל ּדָ ל ּגָ ּבַ
ִדְלֵעיָלא, ַיעֲ  ִדיָנא  ֵמי  ִמּקַ ִתְתָראּו.  ה  ָלּמָ ְלָבָניו  קֹב 

י   ַמְעּתִ ה ׁשָ ח ֲעַלְייכּו ְמַקְטְרָגא. ַוּיֹאֶמר ִהּנֵ ּכַ ּתַ ָלא ִיׁשְ ּדְ
ה ּמָ ִמְצַרִים ְרדּו ׁשָ ֶבר ּבְ י ֵיׁש ׁשֶ . ָהא אּוְקמּוָה רד''ו,  ּכִ

א  ן ּדָ ּבַ ִמְצַרִים:חּוׁשְ ָרֵאל ּבְ  ֲהוּו ִיׂשְ

ְוגֹו'.   .106 ָהָאֶרץ  ַעל  יט  ּלִ ַ ַהׁשּ הּוא  ְויֹוֵסף 
ְוָאַמר, ַתח  ּפָ יֵיָסא  י  כז) ַרּבִ ה  (תהלים  ְוַעּתָ

ָחה  ְוֶאְזּבְ ְסִביבֹוַתי  ֹאְיַבי  ַעל  י  רֹאׁשִ ָירּום 
ָאשִׁ  ְתרּוָעה  ִזְבֵחי  ָרה ְבָאֳהלֹו  ַוֲאַזּמְ יָרה 

שֶׁ  ּכְ ְרֵאה,  הּוא ַלה'.ּבֹא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
מֵ  ה  ל ִמְתַרּצֶ ּכָ ַעל  אֹותֹו  זֹוֵקף  הּוא  ָהָאָדם, 

ַהּכֹל,   ל  ׁשֶ ָהרֹאׁש  ה אֹותֹו  ְועֹוׂשֶ ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ
יו. ְחּתָ  ְוָכל ׂשֹוְנָאיו ִנְכָנִעים ּתַ

  

ָהָאֶרץ   .106 ַעל  יט  ּלִ ַ ַהׁשּ הּוא  ֵייָסא  ְויֹוֵסף  י  ִרּבִ ְוגו', 
ְוֲאַמר, ַתח  אֹוְיַבי  כז)  לים(תה ּפָ ַעל  י  רֹאׁשִ ָירּום  ה  ְוַעּתָ

יָרה  ָאׁשִ ְתרּוָעה  ִזְבֵחי  ָאֳהלֹו  ּבְ ָחה  ְוֶאְזּבְ ְסִביבֹוַתי 
ִריְך הּוא ִאְתָרֵעי   א ּבְ ד קּוְדׁשָ א ֲחֵזי, ּכַ ָרה ַלְיָי. ּתָ ַוֲאַזּמְ

ַבר ָנׁש, ָזִקיף ֵליּה ַעל יּה ּבְ ֵני ַעְלָמא. ְוָעִביד    ּבֵ ל ּבְ ּכָ
ְנאֹוי ִאְת ֵליּה ֵרי הּו ׂשָ א, ְוֻכּלְ א ְדכֹּלָ חֹותֹוי.ׁשָ ְפָיין ּתְ  ּכַ

חּו   .107 ּדָ ֶאָחיו,  ְנאּו  ׂשָ ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ֶאת 
רּוְך הּוא ֵהִרים אֹותֹו   -אֹותֹו ֵמֶהם  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ָחִמיו   א  ּבָ ָהעֹוָלם.  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ַרח   -ַעל  ּבָ
רּוְך הּוא ֵהִר מִ  דֹוׁש ּבָ ָפָניו, ַהּקָ ים אֹותֹו ַעל ּלְ

  
ִוד מַ  .107 א,ּדָ ְייהּו.   ְלּכָ חּו ֵליּה ִמּנַ ְנאּו ֵליּה ֲאחֹוי, ּדָ ׂשָ

ַעְלָמא.  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ַעל  ֵליּה  ָאִרים  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ִריְך הּוא ָאִרים   א ּבְ ֵמיּה. קּוְדׁשָ ֲאָתא ֲחמֹוי, ָעַרק ִמּקַ

ְוכֻ  ַמְלכּוֵתיּה,  ל  ּכָ ַעל  ְוָסְגִדין ֵליּה  ְרִעין  ּכָ ֲהוּו  הּו  ּלְ
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ם   ְוֻכּלָ ַמְלכּותֹו,  ל  ְוסֹוְגִדים  ּכָ כֹוְרִעים  ָהיּו 
ם  ּלָ ּכֻ ְך  ּכָ חּו ֶאָחיו, ַאַחר  ּדָ ְלָפָניו. ְוֶאת יֹוֵסף 
ַויָֹּבאּו   תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ְלָפָניו,  ֲחוּו  ּתַ ְוִהׁשְ ְרעּו  ּכָ

ֲחו ּתַ ׁשְ ִים ָאְרָצה.ֲאֵחי יֹוֵסף ַויִּ  ּו לֹו ַאּפַ

י ְלָבתַ ַקּמֵ ֲאחּוי,  ֵליּה  חּו  ּדָ ְויֹוֵסף  ְרעּו  ּה.  ּכָ הּו  ּלְ ּכֻ ר 
יֹוֵסף   ֲאֵחי  בֹאּו  ַוּיָ ִדְכִתיב  הּוא  ֲהָדא  יּה.  ַקּמֵ ּוְסִגידּו 

ִים ָאְרָצה. ֲחוּו לֹו ַאּפַ ּתַ ׁשְ  ַוּיִ

י   .108 ה ָירּום רֹאׁשִ ָבר ַאֵחר ְוַעּתָ ה ַמה זֶּ   -ּדָ
ְיה י  ַרּבִ ה.  ְוַאּתָ מֹו  ּכְ ה?  ִהּנֵה  ְוַעּתָ ָאַמר,  ּוָדה 

הִ  ׁשֶ ֵעת  ֵאר,  ּוִמי  ִנְתּבָ ָהֶעְליֹוָנה.  ה  ְרּגָ ַהּדַ יא 
ה.  ַעּתָ ְוִנְקֵראת  ֵה''א,  זֹו  ָהֵעת?  אֹוָתּה  ִהיא 

ה  ינֹו.  -ְוַעּתָ  ֶזה הּוא ּוֵבית ּדִ

  

מֹו   .108 ה, ּכְ י, ַמאי ְוַעּתָ ה ָירּום רֹאׁשִ ָבר ַאֵחר, ְוַעּתָ ּדָ
ְיהּוָדה   י  ִרּבִ ה.  ִאיהּו ְוַאּתָ ּדְ ֵעת  ָמר,  ִאּתְ ָהא  ָאַמר, 

א ה' ָאה, ּוַמאן ִאיהּו ַההּוא ֵעת. ּדָ א ִעּלָ 'א, ְוִאְקֵרי ַדְרּגָ
א ִאיהּו ּוֵבי ִדיֵניּה.  ה, ּדָ ה. ְוַעּתָ  ַעּתָ

י   .109 רֹאׁשִ ָכבֹוד    -ָירּום  ּבְ אֹוָתּה  ְלָהִרים 
ְסִביבֹוַתי   ֹאְיַבי  ַעל  ָאר   -ּוַמְלכּות.  ׁשְ ֵאּלּו 

ְבָאֳהלֹו    ַמְלֵכי ָחה  ְוֶאְזּבְ זֹו   -ָהָאֶרץ. 
ָאֳהלֹו   ּבְ ַלִים.  זִ   -ְירּוׁשָ מֹוֵעד.  ֹאֶהל  ְבֵחי  ֶזה 

יָרה   -ְתרּוָעה   ָאׁשִ ָהעֹוָלם.  ל  ּכָ ַמע  ׁשְ יִּ ׁשֶ
ָרה   ַצד  -ַוֲאַזּמְ רּוָעה.   ֵמאֹותֹו  ַהּתְ ִהיא  ׁשֶ

ָאה   ּבָ רּוָעה,  ַהּתְ ל  ׁשֶ ד  ֵמַהּצַ ם,  ָ ִמׁשּ ֲהֵרי  ׁשֶ
יָרה וְ  ִ ַחת. ַהׁשּ ּבַ ׁשְ  ַהּתִ

  

יָקָרא ּוַמְלכּוָתא. ַעל  .109 י, ַלֲאָרָמא ָלּה ּבִ ָירּום רֹאׁשִ
ָחה  ְוֶאְזּבְ ַאְרָעא.  ַמְלֵכי  ָאר  ׁשְ ין  ִאּלֵ ְסִביבֹוַתי,  אֹוְיַבי 

א ְיר ָאֳהלֹו, ּדָ א אֶֹהל מֹוֵעד. ִזְבֵחי  ּבְ ָאֳהלֹו, ּדָ ַל ם. ּבְ ּוׁשָ
אָ  ַעְלָמא.  ל  ּכָ ַמע  ְלִמׁשְ ָרה,  ְתרּוָעה,  ַוֲאַזּמְ יָרה  ׁשִ

ן, ֵמַההּוא  ּמָ ִמּתַ ָהא  ּדְ ֵמַההּוא ִסְטָרא ִדְתרּוָעה ִהיא. 
א. ִסְט  ְחּתָ ּבַ יָרה ְותּוׁשְ  ָרא ִדְתרּוָעה, ִהיא ַאְתָיא ׁשִ

ְוַעּתָ  .110 ַאֵחר  ָבר  י  ּדָ רֹאׁשִ ָירּום  זֹו   -ה 
ָרֵאל. ַעל ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי   ֶנֶסת ִיׂשְ ו    -ּכְ ֶזה ֵעׂשָ

ְבָאֳהלֹו  ְוָכל   ָחה  ְוֶאְזּבְ ּלֹו.  ׁשֶ ִרים  ָ ֵאּלּו    -ַהׂשּ
ְתרּוָעה   ִזְבֵחי  ָרֵאל.  כָּ   -ִיׂשְ (שם   תּובׁשֶ

ֵדי ְלַהֲעִביר  נא) ָרה, ּכְ ּבָ ִזְבֵחי ֱאלִֹהים רּוַח ִנׁשְ
מִ  ין  ַהּדִ ָרה  ֶאת  ַוֲאַזּמְ יָרה  ָאׁשִ ָהעֹוָלם.    - ן 

דֹושׁ  ַלּקָ ַח  ּבֵ ּוְלׁשַ רּוךְ - ְלהֹודֹות  לְ -ּבָ לֹא  הּוא 
 ֶהְפֵסק ְלעֹוָלם. 

  

ֶנֶסת   .110 ּכְ א  ּדָ י,  רֹאׁשִ ָירּום  ה  ְוַעּתָ ַאֵחר,  ָבר  ּדָ
ֲאַפְרִכין  ְוָכל  ו  ֵעׂשָ א  ּדָ ְסִביבֹוַתי,  ַעל אֹוְיַבי  ָרֵאל.  ִיׂשְ

יֵליּה. ְוֶאְזבְּ  ָרֵאל. ִזְבֵחי ְתרּוָעה,  ּדִ ין ִיׂשְ ָאֳהלֹו, ִאּלֵ ָחה ּבְ
ְכִתיב, נא) ּדִ אֱ  (תהלים  רּוחַ ִזְבֵחי  ִגין    לִהים  ּבְ ָרה,  ּבָ ִנׁשְ

ָרה, ְלאֹוָדָאה  יָרה ַוֲאַזּמְ ְלַאֲעָבָרא ִדיָנא ֵמַעְלָמא. ָאׁשִ
ִסיקּו ְלעֹוָלם. ָלא ּפְ ִריְך הּוא, ּבְ א ּבְ ָחא ְלקּוְדׁשָ ּבְ  ּוְלׁשַ

י   .111 ה ָירּום ֹראׁשִ ָבר ַאֵחר ְוַעּתָ ּכֹל,    -ּדָ ּבַ
תּוב ּכָ ׁשֶ ָרע,  יֵֶצר  ַעל  טֹוב  ֹאְיַבי   יֵֶצר  ַעל 

ְסִביב   הּוא  ׁשֶ ָהָרע  ַהיֵֶּצר  ֶזה  ְסִביבֹוַתי, 
ׂשֹוֵנא   ְוהּוא  ָחה  ָהָאָדם,  ְוֶאְזּבְ ּכֹל.  ּבַ אֹותֹו 
ְתרּוָעה   ִזְבֵחי  נָ   -ְבָאֳהלֹו  ּתְ ּנִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ה  זֹו 

תּוב ּכָ ד ָהֵאׁש, ּכַ ִמיִמינֹו ֵאׁש  (דברים לג) ִמּצַ
ָירּום   ַהּתֹוָרה  ִביל  ׁשְ ּבִ ֲהֵרי  ׁשֶ ָלמֹו.  ת  ּדָ

ָהָאָדם] רֹאׁשוֹ  ׂשֹוְנָאיו  [ֶׁשל  ל  ּכָ ִרים  ּבָ ְוִנׁשְ
תּוב ּכָ ּכַ יח) ְלָפָניו,  ָקַמי  (תהלים  ְכִריַע  ּתַ

י. ְחּתָ  ּתַ

  

ה ָירּום רֹ  .111 ָבר ַאֵחר, ְוַעּתָ א, ֵיֶצר טֹוב ּדָ כֹּלָ י, ּבְ אׁשִ
ֵיֶצר ֵיֶצר   ַעל  א  ּדָ ְסִביבֹוַתי,  אֹוְיַבי  ַעל  ְכִתיב,  ּדִ ָרע. 

א.  כֹּלָ ְנֵאיּה ּבְ ַבר ָנׁש, ְוִאיהּו ׂשָ ִאיהּו ַסֲחָרֵניּה ּדְ ָהָרע, ּדְ
אֹוַרְייָתא,  א  ּדָ ְתרּוָעה,  ִזְבֵחי  ְבָאֳהלֹו  ָחה  ְוֶאְזּבְ

 ָ ְדֶאׁשּ ְטָרא  ִמּסִ ִאְתְיִהיַבת  ִדְכִתיבּדְ ּכְ (דברים   א, 
ָירּום    ִמיִמינוֹ  לג) אֹוַרְייָתא,  ִגין  ּבְ ָהא  ּדְ ָלמֹו.  ת  ּדָ ֵאׁש 

ִדְכִתיב, ְנאֹוי ֳקָדמֹוי. ּכְ ל ׂשָ ְברּו ּכָ יּה, ְוִאּתָ (תהלים  ֵריׁשֵ
י.  יח) ְחּתָ  ַתְכִריַע ָקַמי ּתַ

י   .112 רֹאׁשִ ָירּום  ה  ְוַעּתָ ַאֵחר  ָבר   -ּדָ
ָהָאב ִעם  ֵלל  יֵׁש ְלִהּכָ ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ֲהֵרי  ׁשֶ ֹות,  ָלָלא  .112   ְלִאְתּכְ י,  רֹאׁשִ ָירּום  ה  ְוַעּתָ ַאֵחר  ָבר  ּדָ

ָקא   ּבָ ְלִאְתּדַ ֵליּה  ִאית  א,  ַמְלּכָ ָדִוד  ָהא  ּדְ ֲאָבָהן,  ּבַ
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ֵבק ִעם ָהָאבֹות, ְוָאז ִיְתרֹוֵמם ְוַיֲעֶלה לוֹ   ְלִהּדָ
ם. ַעל ֹאְיַבי  ר ֶאָחד ִעּמָ ֶקׁשֶ ְלַמְעָלה, ְוהּוא ּבְ

ם    -ְסִביבֹוַתי   ּלָ ֹמאל, ּכֻ ְ ַצד ַהׂשּ ּבְ ֵאּלּו ֵהם ׁשֶ
ְוָאז   ל,  ְלַחּבֵ ִנים  ּוְ ְתּכַ ּמִ ׁשֶ יִנים  ַהּדִ ֲעֵלי  ּבַ

ָבָנה, ְוהַ  ר ַלּלְ ֶמׁש ִמְתַחּבֵ ֶ  ּכֹל הּוא ֶאָחד.ַהׁשּ

ַחד   ּבְ ְוִאיהּו  ְלֵעיָלא,  ְוָסִליק  ִיְתרֹוֵמם  ּוְכֵדין  ֲאָבָהן,  ּבַ
ּוָרא בְּ  ִבְסַטר הּו. ַעל אֹוְיַבי ְסִביבֹוַתי, ִאלֵּ ִקׁשּ ין ִאינּון ּדְ

ָלא.   ְלַחּבָ ִנין  ּוְ ִמְתּכַ ּדְ ִדיִנין,  ָמאֵרי  הּו  ּלְ ּכֻ ָמאָלא,  ׂשְ
א ָחד.  ִסיֲהָרא, ְוֲהֵוי ּכֹּלָ ר ּבְ א ִאְתַחּבַ ְמׁשָ  ּוְכֵדין ׁשִ

יט  .113 ּלִ ַ ַהׁשּ הּוא  ְויֹוֵסף  תּוב  ּכָ ְרֵאה,  ּבֹא 
ָבָנה  ּלְ ּבַ ֹוֵלט  ׁשּ ׁשֶ ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ֶזה  ָהָאֶרץ.    ַעל 
יר ְלָכל ַעם  ּבִ ׁשְ ּוֵמִאיר ָלּה ְוָזן אֹוָתּה. הּוא ַהּמַ
ְויֹוֵצא,  ֹוֵפַע  ׁשּ ׁשֶ ָנָהר  אֹותֹו  ֲהֵרי  ׁשֶ ָהָאֶרץ, 

ּפֹוְרח ם  ָ ּוִמׁשּ ִנזֹּוִנים  ם  ּלָ ּכֻ ּנּו  מֹות ִמּמֶ ׁשָ ַהּנְ ֹות 
ֲחִוים ֶאל אֹותֹו  ּתַ ם ִמׁשְ ּלָ ְך ּכֻ ּום ּכָ ַלּכֹל, ּוִמׁשּ

אֵ  ֲהֵרי  ׁשֶ קֹום,  ּלֹא  ַהּמָ ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ָבר  ּדָ ְלָך  ין 
ַמזָּל, ּוֵבֲארּוהּו.   ָתלּוי ּבְ

  

ָהָאֶרץ,  .113 ַעל  יט  ּלִ ַ ַהׁשּ ְויֹוֵסף הּוא  ִתיב,  ּכְ ֲחֵזי  א  ּתָ
יט   ּלִ ׁשַ א ּדְ ְמׁשָ א ׁשִ ִסיֲהָרא, ְוָנִהיר ָלּה ְוָזן ָלּה. הּוא ּדָ ּבְ

ָנָהר   ַההּוא  ָהא  ּדְ ָהָאֶרץ,  ַעם  ְלָכל  יר  ּבִ ׁשְ ָנִגיד ַהּמַ ּדְ
ָמִתין  ִנׁשְ ְרִחין  ּפָ ן  ּמָ ּוִמּתַ הּו,  ּלְ ּכֻ ִאְתָזנּו  יּה  ִמּנֵ ְוָנִפיק, 
ַההּוא ֲאַתר,  יּה ּדְ הּו ָסְגִדין ְלַגּבֵ ּלְ א, ּכֻ א. ּוְבִגין ּדָ ְלכֹּלָ

ָלא ּדְ  ַמּזָ ּבְ ֵלי  ּתָ ָלא  ּדְ ַעְלָמא,  ּבְ ה  ִמּלָ ָלְך  ֵלית  ָהא 
 ְואּוְקמּוָה: 

ר יֹוֵסף אֶ  .114 ֻרהּו.  ַויַּּכֵ ת ֶאָחיו ְוֵהם לֹא ִהּכִ
ַתח ְוָאַמר, י ֶאְלָעָזר ּפָ ה   (תהלים מט) ַרּבִ ָלּמָ

ִני. ּבֹא ְרֵאה,   יֵמי ָרע ֲעֹון ֲעֵקַבי ְיסּוּבֵ ִאיָרע ּבִ
פּ  ה ֵהם ׁשֶ לֹׁשָ ה ֵהם ׁשְ ֹוֲחִדים ְולֹא יֹוְדִעים ִמּמָ

ְולֹא   ּפֹוֵחד  ׁשֶ ִמי  ֲאָבל  ּוֵבֲארּוהּו.  ּפֹוֲחִדים, 
ּפֹוֵחד    יֹוֵדעַ  הּוא  ה  אֹוָתם   - ִמּמַ ּום  ִמׁשּ

ְולֹא   ֲחָטִאים,  ֵהם  ׁשֶ יֹוֵדַע  ּלֹא  ׁשֶ ַהֲחָטִאים 
ֶהם, ְוהּוא ּפֹוֵחד ִמיֵמי ָרע. יַח ּבָ ּגִ  ַמׁשְ

  

יֹוֵסף .114 ר  ּכֶ י   ַוּיַ ִרּבִ ירּוהּו.  ִהּכִ לֹא  ְוֵהם  ֶאָחיו  ֶאת 
ַתח ְוֲאַמר, ה ִאיָרא בִּ  (תהלים מט) ֶאְלָעָזר ּפָ יֵמי ָרע  ָלּמָ

ְוָלא  ָדֲחִלין  ּדְ ִאינּון  ַלת  ּתְ ֲחֵזי,  א  ּתָ ִני.  ְיֻסּבֵ ֲעֵקַבי  ֲעֹון 
ָדִחיל,  ֲחִלין, ְואּוְקמּוָה. ֲאָבל ִאית ַמאן ּדְ ה ּדָ ָיְדִעין ִמּמַ

ָיַדע ָלא    ְוָלא  ּדְ ֶחְטֵאי.  ִאינּון  ִגין  ּבְ ִחיל,  ּדָ ִאיהּו  ה  ִמּמַ
גַּ  ַאׁשְ ְוָלא  ֲחָטִאין,  ִאינּון  ּדְ ִחיל  ָיַדע  ּדָ ְוִאיהּו  הּו,  ּבְ ח 

 ִמיֵמי ָרע. 
ֵהם  .115 ִמי ֵהם ְיֵמי ָרע? ֵאּלּו ֵהם ַהיִָּמים ׁשֶ

אֹותֹו ָרע, ּוִמי ֵהם? ֶזה ִנים ּבְ ּמְ יֵֶצר  [הּוא] ִמְזּדַ
הּוא ִנְקָרא ָרע, ְויֵׁש לֹו ָיִמים ְידּוִעים  ָהָרע, שֶׁ 

ְלכָ  ְלַהְסִטין  עֹוָלם  ּבָ ְרׁשּות  לֹו  ֶנת  ּתֶ ּנִ ל  ׁשֶ
א   ּבָ י ׁשֶ ּמִ ְרֵכיֶהם. ׁשֶ ִאים ֶאת ּדַ ַטּמְ ּמְ אֹוָתם ׁשֶ

ֵמא   ֵהם    -ְלִהּטָ ה  ְוֵאּלֶ אֹותֹו,  ִאים  ְמַטּמְ
ים ַעל אֹוָתם  ְמֻמּנִ ְוֵאּלּו  ָרע,  ְיֵמי  ְקָרִאים  ּנִ   ׁשֶ
ִעְקֵביֶהם. ֵני ָאָדם ּבְ ים אֹוָתם ּבְ ׁשִ ּדָ  ֲחָטִאים ׁשֶ

  

אִ  .115 ין  ִאּלֵ ָרע,  ְיֵמי  ִאינּון  ִאינּון ַמאן  ּדְ יֹוִמין  ינּון 
ַההּוא ָנן ּבְ ּמְ (ד''א  ָרע. ּוַמאן ִאינּון, (דף קצח ע''ב) ִאְזּדַ

ִאיהּו ִאְקֵרי ָרע. ְוִאית ֵליּה יֹוִמין  איהו) א ֵיֶצר ָהָרע, ּדְ ּדָ
ַעְלָמא, ְלַאְסָטָאה ְלָכל   ִאְתְיִהיב ֵליּה ְרׁשּו ּבְ ְיִדיָען, ּדְ

ָאְרַחְיי ְמָסֲאֵבי  ּדִ ֲאָבא, ִאינּון  ְלִאְסּתָ ָאֵתי  ּדְ ַמאן  ּדְ הּו. 
ן  ין ְמַמּנָ ין ִאינּון ִאְקרּון ְיֵמי ָרע, ְוִאּלֵ ְמָסֲאֵבי ֵליּה. ְוִאּלֵ

ִני נָ  הּו ּבְ ין ּבְ ָדׁשִ ֲעֵקַבְייהּו. ַעל ִאינּון חֹוִבין ּדְ א ּבַ  ׁשָ
ִאים ֶאת  .116 ַטּמְ ּמְ ל אֹוָתם ׁשֶ ּבֹא ְרֵאה, ּכָ

ְקבוּ  ה  ּמָ ּכַ ְרֵכיֶהם,  יִקים  ּדַ ַמזִּ ל  ׁשֶ צֹות 
ֶדֶרְך  ּבְ אֹוָתם.  ִאים  ּוְמַטּמְ ֶאְצָלם  ִנים  ּמְ ִמְזּדַ

ָלֶלֶכת   רֹוֶצה  ָאָדם  ֶרְך   -ׁשֶ ַהּדֶ אֹוָתּה  ּבְ
אָ  א  ּבָ ׁש.  ַמּמָ אֹותֹו  ֵהר  ַמְנִהיִגים  ְלִהּטָ   - ָדם 

ִעים לֹו.  ַסיְּ ּמְ ה ֵהם ׁשֶ ּמָ  ּכַ

  

אָ  .116 ְמָסֲאֵבי  ּדִ ִאינּון  ל  ּכָ ֲחֵזי,  א  ה ּתָ ּמָ ּכַ ְרַחְייהּו, 
ְלהּו.  ּוְמָסֲאֵבי  ְייהּו,  ְלַגּבַ ָנן  ּמְ ִאְזּדַ ְטִהיִרין  ֲחִביֵלי 
ָאְרָחא  ַההּוא  ּבְ ְלֵמיַהְך,  ָנׁש  ר  ּבַ ְדָבֵעי  ָאְרָחא  ּבְ
ה  ּמָ ּכַ ָאה,  ּכָ ְלִאְתּדַ ָנׁש  ר  ּבַ ָאֵתי  ׁש.  ַמּמָ ֵליּה  ִרין  ְמַדּבְ

ְמַסְייִעין ֵליּה.ִאי  נּון ּדִ
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שָׁ  .117 ּבֶֹקר,  ֲהֵרי  ּבַ ָקם  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ִנינּו, 
ַמִים,  ל  ׁשֶ ַנְטָלה  ִמּתֹוְך  ָיָדיו  ִלְרחֹץ  ָצִריְך 
ָרַחץ  ּנּו ַמִים, ִמּתֹוְך ִמי ׁשֶ ִלי ִלּטֹל ִמּמֶ הּוא ּכְ ׁשֶ
ְרֵאה,  ּוֹבא  ֲארּוהּו.  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִראׁשֹוָנה,  ּבָ ָידֹו 

שְׁ  ַאְרנּו ֶאת הַ ּבִ ְטָלה ַהזֹּו ּבֵ ָבר.ִביל ַהּנַ  ּדָ
  

ֵעי  .117 ּבָ ַצְפָרא,  ּבְ ָקם  ָנׁש  ר  ּבַ ַכד  ּדְ ִניָנן,  ּתָ ָהא 
ִמּגוֹ  ְידֹוי,  נג א) ְלַאְסָחָאה  ִאיהּו  (לעיל  ּדְ ְדַמָיא,  ַנְטָלא 

ְידֹוי   ַאְסֵחי  ּדְ ַמאן  ִמּגֹו  ַמָיא.  יּה  ִמּנֵ ִליּטֹול  ָמאָנא 
ִגין   ּבְ ֲחֵזי,  א  ְוּתָ ְדאּוְקמּוָה.  ָמה  ּכְ ַקְדִמיָתא,  ַנְטָלא ּבְ

ה.   ָדא, אֹוִקיְמָנא ִמּלָ
ָיִמין  .118 ַיד  ִלּטֹל  ָאָדם  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ְועֹוד, 

ְלַהשְׁ  ֵדי  ּכְ ֹמאל,  ׂשְ ֹמאל,  ּבִ ׂשְ ַעל  ָיִמין  ִליט 
ִהיא   ֶזה  ּום  ּוִמׁשּ ֹמאל,  ְ ַהׂשּ ִמן  ַהיִָּמין  ְוִיְרַחץ 
ָיִמין  ִיּטֹל  ָידֹו,  ּנֹוֵטל  ׁשֶ ִמי  ן  ּכֵ ְוַעל  ְנִטיָלה. 

ֹמא  ׂשְ ֵדי ּבִ ֹמאל, ּכְ ְ ִליט ַהיִָּמין ַעל ַהׂשּ ל, ְלַהׁשְ
ָלל,   ּכְ לֹט  ִלׁשְ ָהָרע  ַליֵֶּצר  ָמקֹום  ן  ִיּתֵ ּלֹא  ׁשֶ

ַאְרנּו.ְוִהנֵּ   ה ּבֵ

  

ְיִמיָנא  .118 ׁש, ְלַנְטָלא ְיָדא  ּנָ ָבְעָיא ֵליּה ְלַבר  ְותּו, ּדְ
ָמאָלא,  ׂשְ ַעל  ְיִמיָנא  ְלָטָאה  ְלׁשַ ִגין  ּבְ ָמאָלא.  ׂשְ ּבִ

ְנִטיָלא.  ְוִיְס  ִאיהּו  ְך  ּכָ ּוְבִגין  ָמאָלא,  ׂשְ ִמן  ְיִמיָנא  ֵחי  ּתְ
יְ  ִיּטֹול  ְידֹוי,  ָנִטיל  ּדְ ַמאן  א,  ּדָ ָמאָלא, ְוַעל  ׂשְ ּבִ ִמיָנא 

ָיִהיב  ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ָמאָלא.  ׂשְ ַעל  ְיִמיָנא  ָלָטא  ְלַאׁשְ
ַלל, ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ָטָאה ּכְ ּלְ א ְלֵיֶצר ָהָרע ְלׁשַ  ּדּוְכּתָ

ׁשֹוֵלט,   .119 ָהָרע  ין  ּדִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ְרֵאה,  ּבֹא 
ַהיִָּמין  ׁשֶ ָעה  ּוְבׁשָ ָהַרע,  ִמּלְ ָידֹו  יב  ֵמׁשִ לֹא 

ּוַמזָּלֹות ׁשוֹ  כֹוָכִבים  עֹוְבֵדי  ים  ָהַעּמִ ַעל  ֵלט 
רּוְך הּוא ֲעֵליֶהם  דֹוׁש ּבָ ּבֹר אֹוָתם, ָחס ַהּקָ ִלׁשְ

ה אֹוָתם.  ְולֹא ְמַכּלֶ

  

ֲחֵזי,   .119 א  ָלא ּתָ ְלָטא,  ׁשָ א  יׁשָ ּבִ ְדִדיָנא  א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ
ְלָטא ׁשָ יִמיָנא  ּדִ א  ְעּתָ ּוְבׁשַ א.  ִמְלַאְבָאׁשָ ְיֵדיּה   ָאִתיב 
לֹות ְלַתְבָרא לֹון,  ַעל ַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ

ֵצי לֹון. ִריְך הּוא ֲעַלְייהּו, ְוָלא ׁשָ א ּבְ  ָחִייס קּוְדׁשָ

ּום .120 חֹוֵטא,   ּוִמׁשּ הּוא  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ְך,  ּכָ
לֹא  ַרְגָליו,  ּבְ ֶהם  ּבָ ׁש  ּדָ ׁשֶ ַהֲחָטִאים  אֹוָתם  ּבְ

ֶלְך ָהָיה  ָיַדע ֲעֵליֶהם, ּופֹוחֵ  ִוד ַהּמֶ ּדָ ִמיד.  ד ּתָ
ָהָיה   ּוְכׁשֶ לּו,  ַהּלָ ֵמַהֲחָטִאים  ָמר  ִנׁשְ ָתִמיד 
ן לֹא   ֶהם, ְוַעל ּכֵ ׁש ּבָ ּפֵ ָרב, ָהָיה ְמַפׁשְ יֹוֵצא ַלּקְ

ָרב. פָ  ּקְ ֶהם ּבַ ֵחם ִעּמָ  ַחד ְלִהּלָ

  

ֶחְטִאין  .120 ִאינּון  ּבְ ָחֵטי,  ִאיהּו  ּדְ ל ַמאן  ּכָ ְך,  ּכָ ִגין  ּוּבְ
ִוד  ּדְ  ִדיָרא. ּדָ הּו, ְוָדִחיל ּתְ ַרְגלֹוי, ָלא ָיַדע ּבְ הּו ּבְ ָדׁש ּבְ

ֲהָוה  ְוַכד  ין,  ִאּלֵ ֵמחֹוִבין  ִדיר  ּתָ ַמר  ִאְסּתַ ֲהָוה  א  ַמְלּכָ
א ָלא ָדִחיל  ָנִפיק ִלְק  ׁש לֹון. ְוַעל ּדָ ּפֵ ָרָבא, ֲהָוה ְמַפׁשְ

הֹון ְקָרָבא.   ַלֲאָגָחא ִעּמְ
ַאְרבָּ  .121 ְרֵאה,  ַמה  ּוֹבא  ָהיּו,  ְמָלִכים  ָעה 

ִוד ָאַמר  ׁש ֶזה. ּדָ ׁש ֶזה לֹא ִבּקֵ ּקֵ ּבִ ֶ (תהלים   ׁשּ
ַעד  יח) ָאׁשּוב  ְולֹא  יֵגם  ִ ְוַאׂשּ אֹוְיַבי  ֶאְרּדֹוף 

ּלֹוָתם. ָמה ָמר ִמן   ּכַ ָהָיה ִנׁשְ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ַהּטַ
ְלׂשֹוְנָאיו  ָמקֹום  ָנַתן  ְולֹא  לּו,  ַהּלָ ַהֲחָטִאים 

לֹט, ְועַ  ִמיד,  ִלׁשְ ן ָרָצה ִלְרּדֹף ַאֲחֵריֶהם ּתָ ל ּכֵ
ֲחָטָאיו   ֶאת  ִלְתּבַֹע  ַאֲחָריו  פּו  ִיְרּדְ לֹא  ְוֵהם 

יֵדיֶהם.  ְוִיּפֹל ּבִ

  

ע מַ  .121 א ֲחֵזי, ַאְרּבַ א ָלא ְוּתָ ִאיל ּדָ ׁשָ ְלִכין ֲהוּו, ַמאן ּדְ
ָאַמר, ִוד  ּדָ א.  ּדָ ִאיל  יח) ׁשָ אֹוְיַבי  (תהלים  ֶאְרּדֹוף 

יגֵ  ִ ִגין  ְוַאׂשּ ּבְ ַטְעָמא,  ַמאי  ּלֹוָתם.  ּכַ ַעד  ָאׁשּוב  ְולֹא  ם 
א   ּדּוְכּתָ ָיִהיב  ְוָלא  חֹוִבין,  ין  ֵמִאּלֵ ר  ּמַ ִאְסּתַ ֲהָוה  ּדְ

ָטָאה. וְ  ּלְ ְנאֹוי ְלׁשַ ְתַרְייהּו ְלׂשַ ף ֲאּבַ ֵעי ְלִמְרּדַ א ּבָ ַעל ּדָ
חֹובֹוי, ע  ְלִמְתּבַ ֲאַבְתֵריּה  ִאינּון  פּון  ִיְרּדְ ְוָלא  ִדיר,   ּתָ

יַדְייהּו.   ְוִיּפֹול ּבִ
ב   .122 ּגַ ַעל  ַאף  יֹוֵתר.  ְמַפֵחד  ָהָיה  ָאָסא 

ָדִוד  מֹו  ּכְ ְולֹא  ֲחָטָאיו,  ּבַ ׁש  ּפֵ ְמַפׁשְ ָהָיה  ׁשֶ
ָרָצה הּוא  ֶלְך,  ְולֹא   ַהּמֶ ַאֲחֵריֶהם,  ִלְרּדֹף 

רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ אֹוָתם  ְוַיֲהֹרג  ֶהם,  ּבָ ֵחם  ְלִהּלָ

  
ֲהָוה  .122 ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  יר,  ַיּתִ ִחיל  ּדָ ֲהָוה  ָאָסא 

ֶחְט  ּבְ ׁש  ּפֵ ֵעי ְמַפׁשְ ּבָ ִאיהּו  א.  ַמְלּכָ ְכָדִוד  ְוָלא  אֹוי, 
ְת  ף ֲאּבַ א  ְלִמְרּדַ יַח לֹון, ְוִיְקטֹול לֹון קּוְדׁשָ ַרְייהּו, ְוָלא ַיּגִ
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תּוב ּכָ ׁשֶ ָהָיה,  ְוָכְך  הימים  הּוא,  ב  -(דברי 
ְר  יד) ְוגֹו',  ַויִּ ִעּמֹו  ר  ֲאׁשֶ ְוָהָעם  ָאָסא  ֵפם  ּדְ

ים ִלְפֵני ָאָסא ְוִלְפֵני   ּגֹף ה' ֶאת ַהּכּוׁשִ ְוָכתּוב ַויִּ
וַ  ים.ְיהּוָדה  ׁשִ ַהּכֻ תּוב  [ְוֵכן] יָֻּנסּו  ּכָ ַמה 

ָדִוד? ף ְוַעד  (שמואל א ל) ּבְ ׁשֶ ִוד ֵמַהּנֶ ם ּדָ ַויַּּכֵ
רֹוֵדף   הּוא  ָאָסא,  ֲאָבל  ְלָמֳחָרָתם.  ָהֶעֶרב 

ה.  רּוְך הּוא ַמּכֶ דֹוׁש ּבָ  ְוַהּקָ

ְכִתיב, ּדִ ֲהָוה.  ְוָכְך  הּוא,  ִריְך  ב  ּבְ הימים  (דברי 
ּגֹוף ְיָי  יד) ר ִעּמֹו ְוגו', ּוְכִתיב ַוּיִ ֵפם ָאָסא ְוָהָעם ֲאׁשֶ ְרּדְ ַוּיִ

נּוסּו  ֶאת   ַוּיָ ְיהּוָדה  ְוִלְפִני  ָאָסא  ִלְפֵני  ים  ַהּכּוׁשִ
ים.ַהּכוּ  יּה, (וכן) ׁשִ ִתיב ּבֵ ִוד ַמה ּכְ ם  (שמואל א ל) ּדָ ּכֵ ַוּיַ

ף ְוַעד ָהֶעֶרב ְלָמֳחָרָתם. ֲאָבל ָאָסא ִאיהּו  ׁשֶ ִוד ֵמַהּנֶ ּדָ
ִריְך הּוא ָמֵחי.  א ּבְ  ָרִדיף ְוקּוְדׁשָ

ֶמלֶ  .123 ָפט  ְיהֹוׁשָ ם  ָהָיה ּגַ ְך  ּכָ ְיהּוָדה  ְך 
ׁש ְואֹוֵמר, ֵאיִני ָיכֹול ִלְר  ּדֹף ְולֹא ַלֲהֹרג,  ְמַבּקֵ

ּום  ֲהֹרג אֹוָתם, ִמׁשּ ה ּתַ ר, ְוַאּתָ א ֲאִני ֲאַזּמֵ ֶאּלָ
מֹו ָאָסא, ְוָכְך  ׁש ּכְ ּפֵ ְך ְמַפׁשְ ל ּכָ ּלֹא ָהָיה ּכָ ׁשֶ

תּוב ּכָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ה לֹו ַהּקָ (דברי   ָעׂשָ
ה ָנַתן  ב כ)-מיםהי ה ּוְתִהּלָ ּוְבֵעת ֵהֵחּלּו ְבִרּנָ

ִעיר ה' ְמָאְרבִ  ֵני ַעּמֹון מֹוָאב ְוַהר ׂשֵ ים ַעל ּבְ
ֵגפּו. ּנָ ִאים ִליהּוָדה ַויִּ  ַהּבָ

  

ִאיל.   .123 ָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה, אּוף ָהִכי ָנֵמי ֲהָוה ׁשָ ְיהֹוׁשָ
ף ְוָלא ְלָקְט  א ֲאָנא ְוֲאַמר, ָלא ָיִכיְלָנא ְלִמְרּדַ ָלא. ֶאּלָ

ָלא ּדְ ִגין  ּבְ ְקֵטיל לֹון.  ְוַאּתְ  ר,  ל    ֲאַזּמֵ ּכָ ׁש  ּפֵ ְמַפׁשְ ֲהָוה 
ָהִכי.   ֵליּה  ֲעַבד  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ ָאָסא.  ּכְ ְך  ּכָ

ְכִתיב, ה  (דברי הימים ב כ)  ּדִ ּוְתִהּלָ ְבִרָנה  ֵהֵחּלּו  ּוְבֵעת 
מוֹ  ַעּמֹון  ִני  ּבְ ַעל  ְמָאְרִבים  ְיָי  ִעיר  ָנַתן  ׂשֵ ְוַהר  ָאב 

ֵגפּו. ּנָ ִאים ִליהּוָדה ַוּיִ  ַהּבָ
ם ָאַמר, ִחזְ  .124 ְך ּגַ ִקיָּה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַאף ּכָ

ֵחם   ר ְולֹא ִלְרּדֹף ְולֹא ְלִהּלָ ֵאיִני ָיכֹול לֹא ְלַזּמֵ
לּו  ַהּלָ ֵמַהֲחָטִאים  ַחד  ּפָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָרב,  ּקְ ּבַ

תּוב? ּכָ ַמה  ָאַמְרנּו.  ַוְיִהי  יט)ב  -(מלכים  ׁשֶ
בְּ  ַויְַּך  ה'  ַמְלַאְך  ַויֵֵּצא  ַההּוא  ְיָלה  ּלַ ַמֲחֵנה ּבַ

ימּו  ּכִ ה ָאֶלף ַויַּׁשְ ָ מֹוִנים ַוֲחִמׁשּ ּור ֵמָאה ּוׁשְ ַאׁשּ
ָגִרים ֵמִתים. ְוִחְזִקיָּה ָהָיה  ם ּפְ ַבּבֶֹקר ְוִהּנֵה ֻכּלָ

רוּ  דֹוׁש ּבָ תֹו, ְוַהּקָ ִמּטָ ֵביתֹו, ְוׁשֹוֵכב ּבְ ב ּבְ ְך  יֹוׁשֵ
 הּוא ָהַרג אֹוָתם. 

  

ה ֶמֶלְך ְיהּוָדה, אּוף הָ  .124 ִכי ָנֵמי ָאַמר. ֲאָנא ָלא ִחְזִקּיָ
ַלֲאָגָחא  ְוָלא  ף,  ְלִמְרּדַ ְוָלא  ָרא,  ְלַזּמָ ָלא  ָיִכיְלָנא, 
ַמה  ָקֲאָמָרן.  ּדְ חֹוִבין  ין  ֵמִאּלֵ ָדִחיל  ּדְ ִגין  ּבְ ְקָרָבא. 

ִתיב, ַההּוא ַוּיֵֵצא ַמְלַאְך ְיָי  ַוְיִהי ַבַלְיָלה  (מלכים ב יט) ּכְ
ֵמָאה ּור  ַאׁשּ ַמֲחִנה  ּבְ ְך  ֶאֶלף   ַוּיַ ה  ָ ַוֲחִמׁשּ מֹוִנים  ּוׁשְ

ה ֲהָוה  ָגִרים ֵמִתים. ְוִחְזִקּיָ ם ּפְ ה ֻכּלָ ימּו ַבּבֶֹקר ְוִהּנֵ ּכִ ׁשְ ַוּיַ
ִריְך הּוא  א ּבְ ַעְרֵסיּה, ְוקּוְדׁשָ ִכיב ּבְ ֵביֵתיּה ְוׁשָ ָיִתיב ּבְ

 ָקִטיל לֹון. 
ִמן  .125 פֹוֲחִדים  ָהיּו  לּו  ַהּלָ יִקים  ּדִ ַהּצַ ּוָמה 

לּו  ַהֲחָטִאי ֵני ָהעֹוָלם ַעל ַאַחת   -ם ַהּלָ ָאר ּבְ ׁשְ
ֵמר   ָ ְלִהׁשּ ָלָאָדם  יֵׁש  ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ ה.  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ
מֹו   ּכְ ֶהם  ּבָ ׁש  ּפֵ ּוְלַפׁשְ לּו  ַהּלָ ֵמַהֲחָטִאים 

ְלטוּ  ּלֹא ִיׁשְ ֵדי ׁשֶ ָאַמְרנּו, ּכְ  ָעָליו אֹוָתם ְיֵמי  ׁשֶ
ּלֹא ְמַרֲחִמים ָעָליו.   ָרע, ׁשֶ

  

חֹוִבין, וּ  .125 ין  ֵמִאּלֵ ֲחִלין  ּדָ ֲהוּו  ין  ִאּלֵ יִקים  ּדִ ּצַ ַמה 
ְך ִאית   ִגין ּכָ ה. ּבְ ה ְוַכּמָ ּמָ ִני ַעְלָמא ַעל ַאַחת ּכַ ָאר ּבְ ׁשְ

ׁשָ  ּפְ ּוְלַפׁשְ חֹוִבין,  ין  ֵמִאּלֵ ָרא  ּמְ ְלִאְסּתַ ָנׁש  ְלַבר  א  ֵליּה 
אִ  ֲעלֹוי  ְלטּון  ִיׁשְ ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ְדָקֲאָמָרן.  ּכִ הֹון  ְיֵמי ּבְ ינּון 

ָלא ְמַרֲחֵמי ֲעֵליּה.   ָרע, ּדְ
ֶאָחיו.  .126 ֶאת  יֹוֵסף  ר  ַויַּּכֵ ְרֵאה,  ּבֹא 

ֲעֵליֶהם,  ִרַחם  הּוא  ְבָידֹו,  ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
ֻרהּו.  ִהּכִ לֹא  ְוֵהם  ֵלם,  ׁשָ הּוא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

ה,  שֶׁ  ׁשֶ ין ַהּקָ ד ַהּדִ אּו ִמּצַ ְמעֹון ְוֵלִוי ּבָ אֹוָתם ׁשִ
אֹוָתם   ְוַעל ל  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ ָעָליו,  ִרֲחמּו  לֹא  ן  ּכֵ

  

בְּ  .126 ֶאָחיו.  ֶאת  יֹוֵסף  ר  ּכֶ ַוּיַ ֲחֵזי,  א  ָנְפלּו ּתָ ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ
ִלים. ְוֵהם  ִאיהּו ׁשְ ִגין ּדְ ָיֵדיּה, ִאיהּו ָרִחים ֲעַלְייהּו, ּבְ ּבְ
ְטָרא  ִמּסִ ָאתּו  ְוֵלִוי,  ְמעֹון  ׁשִ ִאינּון  ּדְ ירּוהּו,  ִהּכִ לא 

ּדְ  ֲעֵליּה.  ְרִחימּו  ָלא  א  ּדָ ְוַעל  ָיא,  ַקׁשְ ִדיָנא  ל  ּדְ ּכָ ָהא 
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ֵני  ּבְ ַעל  ְמַרֲחִמים  לֹא  ה  ׁשֶ ַהּקָ ין  ַהּדִ ֲעֵלי  ּבַ
יֵדיֶהם.  ּנֹוְפִלים ּבִ ָעה ׁשֶ ׁשָ  ָאָדם ּבְ

יָ  ַקׁשְ ִדיָנא  ּדְ ָמאֵריהֹון  ֲעַלְייהּו ִאינּון  ְמַרֲחֵמי  ָלא  א, 
יַדְייהּו.  ָנְפֵלי ּבִ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ א ּבְ  ִדְבֵני ָנׁשָ

ִוד .127 ּדָ ָאַמר  ְך  ּכָ ּום  (תהלים   ּוִמׁשּ
א   מט) ֶאּלָ ָיֵראִתי,  ָכתּוב  לֹא  ִאיָרא.  ה  ָלּמָ

יֵּשׁ  [ֶאָּלא] ִאיָרא, ִלְפחֹד  ִלי   [ֶׁשֵאין] ׁשֶ
ָאַמְר  ׁשֶ ִפי  ּכְ ָרע,  ְיֵמי  ֲעֵקַבי  ֵמאֹוָתם  ֲעֹון  נּו. 

סֹוד   ּבְ ֵהם  ֵאּלּו  ֲעֵקַבי?  ֵהם  ִמי  ִני,  ְיסּוּבֵ
תּוב ּכָ ְוָידֹו ֹאֶחֶזת   (בראשית כה) ָהֱאמּוָנה, ׁשֶ

ָהֲעֵקִבים  ְוֵהם  ֶהָעֵקב,  הּוא  ֶזה  ו.  ֵעׂשָ ֲעֵקב  ּבַ
אוֹ  ּבְ ִמיד,  ּתָ ֶהם  ּבָ ִלים  ּכְ ְסּתַ ּמִ ַהֵחְטא ׁשֶ תֹו 

עֲ  ִמיד ּבַ ׁש ּבֹו ּתָ ָאָדם ּדָ  ֵקבֹו. ׁשֶ

  

ִוד, .127 ּדָ ָאַמר  ְך  ּכָ מט) ּוְבִגין  ִאיָרא.  (תהלים  ה  ָלּמָ
ִאיָרא, א  ֶאּלָ ִתיב,  ּכְ ָלא  ִאית (אלא) ָיֵראִתי  (נ''א   ּדְ

ְלִמְדַחל דלית) ע''א) ִלי  קצט  ָרע,   (דף  ְיֵמי  ֵמִאינּון 
ין ִאינּון  ִני, ַמאן ֲעֵקַבי. ִאּלֵ ְדָקֲאָמָרן. ֲעֹון ֲעֵקַבי ְיֻסּבֵ ּכִ

ְכִתיב,בְּ  ְמֵהיְמנּוָתא. ּדִ ְוָידֹו אֹוֶחֶזת  (בראשית כה) ָרָזא ּדִ
ֲעֵקיִבין  ְוִאינּון  ֲעֵקיָבא.  הּוא  א  ּדָ ו,  ֵעׂשָ ֲעֵקב  ּבַ

ַהה ִדיר ּבְ הּו ּתָ ִלין ּבְ ּכְ ִמְסּתַ ר ּדְ יּה ּבַ ָדׁש ּבֵ ּוא חֹוָבא ּדְ
ֲעֵקבֹוי.  ִדיר ּבַ  ָנׁש ּתָ

תּוב? .128 ּכָ ַמה  ְרֵאה  ה  ּבֹא  הֹוי  )(ישעיה 
ָהֲעָגָלה  ְוַכֲעבֹות  ְוא  ָ ַהׁשּ ַחְבֵלי  ּבְ ֶהָעֹון  ֵכי  ֹמׁשְ

ְוא   ָ ַהׁשּ ַחְבֵלי  ּבְ ָאה.  ָעֵקב    -ַחּטָ ּבֶ ּבֹו  ׁש  ּדָ ׁשֶ
מִ  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָעָליו,  ׁש  חֹוׁשֵ ְתַחזֵּק ְולֹא 

ה ַהָּׁשְוא] ְוַנֲעׂשֶ ָהֲעָגָלה,  [ְּבַחְבֵלי  ֲעבֹות  ּכַ
עֹוָלם ּוִמְתַחזֵּק אֹותֹו ַהֵחְטא, וּ  ַמְסֶטה אֹותֹו ּבָ

א.  ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

  

ִתיב, .128 ּכְ ֲחֵזי, ַמה  א  ֶהָעֹון   (ישעיה ה) ּתָ ֵכי  הֹוי מֹוׁשְ
ַחּטָ  ָהֲעָגָלה  ְוַכֲעבֹות  ְוא  ָ ַהׁשּ ַחְבֵלי  ַחְבֵלי  ּבְ ּבְ ָאה. 

יׁש ֲעֵליּה. ּוְלָבַתר  ֲעֵקָבא ְוָלא ַחּיִ יּה ּבַ ָדׁש ּבֵ ְוא, ּדְ ָ ַהׁשּ
ְוִאְתֲעִבידִאְתּתַ  ף  השוא) ּקַ ָהֲעָגָלה,  (בחבלי  ֲעבֹות  ּכַ

ַעְלָמא  ַהאי  ּבְ ֵליּה  ְוַאְסֵטי  ֶחְטָאה.  ַההּוא  ף  ּקַ ְוִאְתּתַ
 ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי. 

יֹּוְדִעים   .129 ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵריֶהם  ַאׁשְ
ים  ׁשִ ּפְ ִמיד ְמַפׁשְ ֵמר ֵמֲחָטֵאיֶהם, ְוֵהם ּתָ ָ ְלִהׁשּ

יֶהם כְּ  ַמֲעׂשֵ ֵצא ֲעֵליֶהם מְ ּבְ ּלֹא ִיּמָ ַקְטֵרג  ֵדי ׁשֶ
ָלעֹוָלם  ֲעֵליֶהם  ִטינּו  ַיׂשְ ְולֹא  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ
ָרִכים  ּדְ ָלֶהם  ֶנת  ְמַתּקֶ ַהּתֹוָרה  ֲהֵרי  ׁשֶ א,  ַהּבָ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֶהם,  ּבָ ָלֶלֶכת  ִביִלים  (משלי   ּוׁשְ
לֹום. ג) ָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם ְוָכל ְנִתיבֶֹתיָה ׁשָ  ּדְ

  

יַקָייא, .129 ַצּדִ ִאינּון  ִאין  ָרא   ַזּכָ ּמְ ְלִאְסּתַ ָיְדִעין  ּדְ
ִגין   ּבְ עֹוָבַדְייהּו.  ּבְ ִדיר  ּתָ ין  ׁשִ ּפְ ְמַפׁשְ ְוִאינּון  ֵמחֹוֵביהֹון, 
ְוָלא  ַעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ְמַקְטְרָגא  ֲעַלְייהּו  ח  ּכַ ּתַ ִיׁשְ ָלא  ּדְ

ָהא אֹוַרְייתָ  א ְמַתְקָנא  ִיְסטּון ֲעַלְייהּו ְלַעְלָמא ְדָאֵתי. ּדְ
ּוׁשְ  ָאְרִחין  ְכִתיב,ְלהּו  ּדִ הּו,  ּבְ ְלֵמיַהְך  (משלי   ִביִלין 

לֹום:  ג) ָרֶכיָה ַדְרֵכי נַֹעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ  ּדְ
ר ָחַלם  .130 ְזּכֹר יֹוֵסף ֵאת ַהֲחלֹמֹות ֲאׁשֶ ַויִּ

ְוָאַמר, ַתח  ּפָ ִחיָּיא  י  ַרּבִ ְוגֹו'.  (שם   ָלֶהם 
אֹוִיְבךָ  כד) ְנֹפל  אַ ּבִ לֹו  ׁשְ ּוִבּכָ ָמח  ׂשְ ּתִ ַאל  ל  

ה   רּוְך הּוא ָעׂשָ דֹוׁש ּבָ ָך. ּבֹא ְרֵאה, ַהּקָ ָיֵגל ִלּבֶ
ְלָפָניו  ׁש  ּמֵ ּוְלׁשַ ִלְכבֹודֹו  ה  ְזּכֶ יִּ ׁשֶ ָהָאָדם  ֶאת 
ְוֵלילֹות,  ָיִמים  ּתֹוָרה  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ִמיד  ּתָ
ָבהּ  ה  ִמְתַרּצֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ּום   ִמׁשּ

ִמיד.   ַבּתֹוָרה ּתָ

  

ר ָחַלם ָלֶהם ְוגו'. ַויִּ  .130 ְזּכֹור יֹוֵסף ֶאת ַהֲחלֹומֹות ֲאׁשֶ
ְוֲאַמר, ַתח  ּפָ יא  ִחּיָ י  כד) ִרּבִ ַאל  (משלי  אֹוִיְבָך  ְנפֹול  ּבִ

ִריְך   א ּבְ א ֲחֵזי, קּוְדׁשָ ָך. ּתָ לֹו ַאל ָיֵגל ִלּבֶ ׁשְ ַמח ּוִבּכָ ׂשְ ּתִ
ָנׁש  ְלַבר  ֵליּה  ֲעַבד  ִדיֵליּה, הּוא  ִליָקָרא  י  ִיְזּכֵ ּדְ  , 

אֹוַרְייָתא   ּבְ ָלא  ּדְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ִדיָרא,  ּתְ יּה  ַקּמֵ א  ׁשָ ּמָ ּוְלׁשַ
ּה  ּבָ ִאְתָרֵעי  ִריְך הּוא  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ִגין  ּבְ ְוֵליֵלי.  ְיָמָמא 

ִדיר.  אֹוַרְייָתא ּתָ  ּבְ
ֶאת  .131 ָרא  ּבָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ְוֵכיָון 

ְוִלּמֵ ָהָאָדם ּתֹוָרה,  ְלָפָניו  ָנַתן  ּה ,  ּבָ אֹותֹו  ד  ָיַהב  .131   ְלָאָדם,  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָבָרא  ּדְ ְוֵכיָון 
ָאְרָחָהא.  ְלִמְנַדע  ּה  ּבָ ֵליּה  ְואֹוֵליף  אֹוַרְייָתא,  יּה  ַקּמֵ
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תּוב ּכָ ִין ָלנּו? ׁשֶ ָרֶכיָה. ִמּנַ (איוב   ָלַדַעת ֶאת ּדְ
ֲחָקָרּה.  כח) ְוַגם  ֱהִכיָנּה  ָרּה  ַוְיַסּפְ ָרָאּה  ָאז 

ִיְרַאת ה' ִהיא   ֵהן  ָלָאָדם  ַויֹּאֶמר  ְך,  ּכָ ְוַאַחר 
הִ  יָון ׁשֶ ּכֵ יָנה.  ּבִ ּה ָחְכָמה ְוסּור ֵמָרע  ּבָ ל  ּכֵ ְסּתַ

אוֹ  ַמר  ׁשָ ִרּבֹונֹו ְולֹא  ִמְצַות  ַעל  ָעַבר  ָתּה, 
ֶחְטאֹו. ס ּבְ  ְוִנְתּפַ

ְכִתיב, ָרּה הִכיָנּה ְוַגם  ָאז ָראָ  (איוב כח) ְמָנָלן, ּדִ ּה ַוְיַסּפְ
ֲחָקָרּה. ּוְלָבַתר, ַוּיֹאֶמר ָלָאָדם ֵהן ִיְרַאת ְיָי ִהיא ָחְכָמה 
ָלּה,  ּה ְוָלא ָנִטיר  ּבָ ל  ּכַ ִאְסּתַ יָון ּדְ ּכֵ יָנה.  ּבִ ְוסּור ֵמָרע 

חֹוֵביּה.  ס ּבְ ּקּוָדא ְדָמאֵריּה ְוִאְתּפַ  ֲעַבר ַעל ּפִ

ָעְברוּ  .132 ל   ְוָכל אֹוָתם ׁשֶ ָבר ֶאָחד ׁשֶ ַעל ּדָ
ם    ַהּתֹוָרה ִהְתַחּכֵ ֶלְך ׁשֶ לֹֹמה ַהּמֶ סּו ָבּה. ׁשְ ִנְתּפְ

ל  ָבר ֶאָחד ׁשֶ ֵני ָהעֹוָלם, ָעַבר ַעל ּדָ ל ּבְ ַעל ּכָ
ֶאת   ּנּו  ִמּמֶ ְלַהֲעִביר  לֹו  ְוָגַרם  ַהּתֹוָרה, 
ִמי   נֹו.  ִמּבְ ְלכּות  ַהּמַ ֶאת  ג  ּוְלַפּלֵ ַמְלכּותֹו 

עֹוֵבר ַעל ַהּתוֹ  ה. ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ  ָרה ַעל ַאַחת ּכַ

  

ְדאֹוַרְייָתא,  .132 ָחָדא  ה  ִמּלָ ַעל  ָעְברּו  ּדְ ִאינּון  ְוָכל 
ֵני  ּבְ ל  ּכָ ַעל  ם  ִאְתַחּכַ ּדְ א  ַמְלּכָ למֹה  ׁשְ ָבּה.  ָפסּו  ִאּתְ
ֵליּה  ְוָגִרים  ה ָחָדא ְדאֹוַרְייָתא,  ִמּלָ ֲעַבר ַעל  ַעְלָמא, 

י ָגא ַמְלכּוָתא ְלִאְתֲעָבָרא ַמְלכּוֵתיּה ִמּנֵ ּלְ ִמן ה, ּוְלִאְתּפַ
ה  ּמָ ּכַ ַאַחת  ַעל  אֹוַרְייָתא  ַעל  ַאֲעַבר  ּדְ ַמאן  נֹוי.  ּבְ

ה.   ְוַכּמָ
ָהָיה יֹוֵדַע ּתֹוָרה, ְוֶאָחיו ָנְפלּו  .133 ְויֹוֵסף ׁשֶ

ַהזֶּה,  ְלּגּול  ַהּגִ ל  ּכָ ֲעֵליֶהם  ל  ִגְלּגֵ ה  ָלּמָ ְבָידֹו, 
ַהּתֹוָרה   ֶאת  ָיַדע  הּוא  אֹותֹו ַוֲהֵרי  ד  ּמֵ ּלִ ׁשֶ

ל ֲעֵליֶהם   ְלּגֵ יֹּוֵסף ּגִ לֹום ׁשֶ א ַחס ְוׁשָ ָאִביו? ֶאּלָ
ְלּגּוִלים ִלְנקֹם ֵמֶהם, ֶאלָּ  ה ּגִ ל ֶזה לֹא ָעׂשָ א ּכָ

ֶאְצלֹו,  ְנָיִמין  ּבִ ָאִחיו  ֶאת  ְלָהִביא  א  ֶאּלָ
ִאיר   ִהׁשְ לֹא  ְוהּוא  ֵאָליו,  ָהְיָתה  ׁשּוָקתֹו  ּתְ ׁשֶ

שֶׁ  ִלּפֹל,  ֶאָחיו  יֹוֵסף ֶאת  ַוְיַצו  תּוב  ּכָ ֲהֵרי 
ֵדי   ּכְ ֶזה  ְוָכל  ְוגֹו',  ר  ּבָ ֵליֶהם  ּכְ ֶאת  אּו  ַוְיַמּלְ

לּו. ּלֹא ִיּפְ  ׁשֶ

  

יֵדיּה,  .133 ּבִ ָנְפלּו  ַוֲאחֹוי  ֲהָוה ָיַדע אֹוַרְייָתא,  ְויֹוֵסף ּדְ
ְלּגּוָלא ָדא. ְוָהא ִאיהּו ָיַדע  ל ּגִ ל ֲעַלְייהּו ּכָ ְלּגֵ ּגִ אי  ַאּמַ

יֹוֵסף  אֹוַרְייתָ  לֹום ּדְ א, ַחס ְוׁשָ אֹוִליף ֵליּה ֲאבֹוי. ֶאּלָ א ּדְ
ִמ  ְלַנְקָמא  ְלּגּוִלין  ּגִ ֲעַלְייהּו  ְלֵגל  א  ּגִ ּדָ ל  ּכָ א  ֶאּלָ ְייהּו.  ּנַ

יּה,  ְלַגּבֵ ְנָיִמן  ּבִ ַלֲאחּוָה  ְלַאְייָתָאה  א  ֶאּלָ ֲעַבד,  ָלא 
ַלאֲ  ַבק  ׁשָ ָלא  ְוִאיהּו  יה.  ְלַגּבֵ ֲהָוה  יּה  ִתאּוְבּתֵ חֹוי ּדְ

ֵליֶהם  ּכְ ֶאת  אּו  ַוְיַמּלְ יֹוֵסף  ַוְיַצו  ִתיב,  ּכְ ָהא  ּדְ ל,  ְלִמְנּפַ
ִגין  א ּבְ ר ְוגו', ְוָכל ּדָ לּון.ּבָ ָלא ִיְנּפְ  ּדְ

דֹוׁש   .134 ַהּקָ ָרא  ּבָ ׁשֶ ּכְ ָאַמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ
ל  ּכֵ ָבָנה, ָהָיה ָתִמיד ִמְסּתַ רּוְך הּוא ֶאת ַהּלְ ּבָ

תּוב ּכָ ּכַ ּה,  יא)(דבר  ּבָ ה'  ים  ֵעיֵני  ִמיד  ּתָ
ִמיד. ְוָכתּוב ָאז  ָחתֹו ָבּה ּתָ ּגָ ּה. ַהׁשְ ֱאלֶֹהיָך ּבָ

 ֶ ֲהֵרי ַהׁשּ ָחתֹו ָבּה ְמִאיָרה. ָרָאּה, ׁשֶ ּגָ ַהׁשְ ֶמׁש ּבְ
ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ָרּה? ּכְ ָרּה, ַמה זֶּה ַוְיַסּפְ (איוב   ַוְיַסּפְ

יר ֲאָבֶניָה. כח)  ְמקֹום ַסּפִ

  

י ְיהוּ  .134 ִריְך הּוא ִרּבִ א ּבְ ָרא קּוְדׁשָ ד ּבְ ָדה ָאַמר, ּכַ
ְכִתיב, ּדִ ִדיר, ּכְ ּה ּתָ ל ּבָ ּכַ (דברים  ְלִסיֲהָרא, ֲהָוה ִאְסּתַ

ּה  יא) ּבָ חּוָתא ִדיֵליּה  ּגָ ּה, ַאׁשְ ּבָ ְיָי ֱאלֶהיָך  ֵעיִני  ִמיד  ּתָ
חּוָתא   ּגָ ַאׁשְ ּבְ א  ְמׁשָ ׁשִ ָהא  ּדְ ָרָאּה,  ָאז  ּוְכִתיב  ִדיר,  ּתָ

ָמה   ִדיֵליהּ  ּכְ ָרּה,  ַוְיַסּפְ ַמאי  ָרּה,  ַוְיַסּפְ ִאְתְנִהיר.  ּה,  ּבָ
יר ֲאבָ  (איוב כח) ְדַאּתְ ָאֵמר,  ֶניָה.ְמקֹום ַסּפִ

ֵנים   .135 ׁשְ ִתּקּון ּבִ ֶבת ּבְ ִהיא יֹוׁשֶ ֱהִכיָנּה, ׁשֶ
ִרים,   ׂשָ ְבִעים  ְלׁשִ ֶקת  ְמֻחּלֶ חּוִמים  ּתְ ר  ָעׂשָ

ַעּמּוִד  ְבָעה  ׁשִ ּבְ אֹוָתּה  ֶעְליֹוִנים  ִהְתִקין  ים 
ֲחָקָרּה,   ְוַגם  ֵלמּות.  ׁשְ ַעל  ֶבת  ְוָלׁשֶ ְלֵהאֹור 

אַ  ַעם  ּפַ ִמיד,  ּתָ ָעֶליָה  יַח  ּגִ ַעם, ְלַהׁשְ ּפַ ַחר 
ֵאין ּפֹוֵסק ְלעֹוָלִמים.   ׁשֶ

  

ְתֵריַסר  .135 ּבִ ִתּקּוָנא,  ּבְ ָיְתָבא  ִאיִהי  ּדְ ֱהִכיָנּה, 
ָגא ּלְ ִמְתּפַ חּוִמין,  ב) ּתְ נח  בְ  (שמות  ׁשִ ְקִסיִרין.  ּבְ ִעין 

ְלִאְתַנֲהָרא  ִאין,  ִעּלָ ַסְמִכין  ְבָעה  ׁשִ ּבְ ָלּה  ַאְתִקין 
ְוגַ  ִלימּו.  ׁשְ ַעל  ֲעָלּה ּוְלַיְתָבא  ָחא  ּגָ ְלַאׁשְ ֲחָקָרּה,  ם 

ִסיק ְלָעְלִמין.  ָלא ּפָ ַתר ִזְמָנא, ּדְ ִדיר, ִזְמָנא ּבָ  ּתָ
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ְוָאַמר,   .136 ָהָאָדם  ֶאת  ִהְזִהיר  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ֶמר ָלָאָדם ֵהן ִיְרַאת ה' ִהיא ָחְכָמה ְוסּור  ַויֹּא

ַעל  ֶרת  ִמְתַעּטֶ ִהיא  ֲהֵרי  ׁשֶ יָנה,  ּבִ ֵמָרע 
ְחּתֹונִ  רּוְך  ַהּתַ דֹוׁש ּבָ ים ִליָרא ְוָלַדַעת ֶאת ַהּקָ

רּור  ּבֵ יָנה,  ּבִ ֵמָרע  ְוסּור  ְגָלָלּה.  ּבִ הּוא 
ְוָאז   ִעּמֹו,  ִלְקַרב  ּלֹא  ׁשֶ סֶֹלת  ֵמַהּפְ

ַחת ּגָ ָלַדַעת   ָּמְצאּות][הִ  ַהׁשְ יָנה  ַהּבִ
ֶלְך ָהֶעְליֹון. ְכבֹוד ַהּמֶ ל ּבִ ּכֵ  ּוְלִהְסּתַ

  

ֵליהּ  .136 ַאְזַהר  ַוּיֹאֶמר ּוְלָבַתר  ְוֲאַמר  ָנׁש,  ְלַבר   
ַהאי  יָנה. ּדְ ָלָאָדם ֵהן ִיְרַאת ְיָי ִהיא ָחְכָמה ְוסּור ֵמָרע ּבִ

אי, ְלַדֲחָלא ּוְלִמְנַדע לֵ  ּתָ ָרא ַעל ּתַ א  ִמְתַעּטְ יּה ְלקּוְדׁשָ
ָסלּוָתא,  ִרירּו ִמּפְ יָנה, ּבְ ִגיָנּה. ְוסּור ֵמָרע ּבִ ִריְך הּוא ּבְ ּבְ

ְלִמְקַרב ָלא  חּוָתא  ּדְ ּגָ ַאׁשְ ּוְכֵדין  ֲהֵדיּה.  (נ''א   ּבַ

יָקָרא  אשכחותא) ּבִ ָלא  ּכְ ּוְלִאְסּתַ ְלִמְנַדע  ְדִביָנה, 
ָאה.  א ִעּלָ  ְדַמְלּכָ

ַלְילָ  .137 ָקם  יֹוֵסי  י  ל  ַרּבִ ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ֶאָחד  ה 
ַגׁש ּבֹו   ּפָ ם ִעּמֹו ְיהּוִדי ֶאָחד ׁשֶ ּתֹוָרה, ְוָהָיה ׁשָ ּבַ

ִית. אֹותֹו ַהּבַ י יֹוֵסי ְוָאַמר,  ּבְ ַתח ַרּבִ (משלי   ּפָ
יל  לֹ  י) ּצִ ּתַ ּוְצָדָקה  ע  ֶרׁשַ אֹוְצרֹות  יֹוִעילּו  א 

ע   ֶות. לֹא יֹוִעילּו אֹוְצרֹות ֶרׁשַ ֵאּלּו ֵהם   -ִמּמָ
ּלֹ  ַאַחר ׁשֶ ְוהֹוְלִכים  ּתֹוָרה,  ּבַ ִלים  ּדְ ּתַ ִמׁשְ א 

ַמה   ע.  ֶרׁשַ אֹוְצרֹות  ְוִלְכֹנס  ָהעֹוָלם  ְבֵרי  ּדִ
תּוב? ִעְניַ  (קהלת ה) ּכָ ר ַההּוא ּבְ ן  ְוָאַבד ָהעֹׁשֶ

ע. ֵהם אֹוְצרֹות ֶרׁשַ ּום ׁשֶ  ָרע, ִמׁשּ

  

ָלא  .137 ּדְ ּתַ ְלִאׁשְ ַחד  ֵליְלָיא  ּבְ ָקם  יֹוֵסי  י  ִרּבִ
אֹוַר  יּה ּבְ ָאֳעַרע ּבֵ יּה ַחד יּוָדאי, ּדְ ן ִעּמֵ ּמָ ְייָתא, ְוֲהָוה ּתַ

ְוֲאַמר, יֹוֵסי  י  ִרּבִ ַתח  ּפָ ֵביָתא.  ַההּוא  י) ּבְ לֹא  (משלי 
ֶות. לֹא יֹוִעילּו יֹוִעילּו אֹוְצרֹות ֶרׁשַ  יל ִמּמָ ּצִ ע ּוְצָדָקה ּתַ

אוֹ  ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ָלא ִמׁשְ ין ִאינּון ּדְ ע, ִאּלֵ ַרְייָתא, אֹוְצרֹות ֶרׁשַ
ִחּיּוָבא.  י ְדַעְלָמא, ּוְלִמְכַנׁש אֹוְצִרין ּדְ ַתר ִמּלֵ ְוָאְזֵלי ּבָ

אִ  ִגין ּדְ ִעְנַין ָרע. ּבְ ר ַההּוא ּבְ ִתיב, ְוָאַבד ָהעׁשֶ ינּון ַמה ּכְ
ע.  אֹוְצרֹות ֶרׁשַ

ֶות   .138 ִמּמָ יל  ּצִ ּתַ ֵאּלּו   -ּוְצָדָקה 
ְויֹוְדִעי ּתֹוָרה  ּבַ ִלים  ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ָרֶכיָה ׁשֶ ּדְ ם 

ֵעץ   ִנְקֵראת  ַהּתֹוָרה  ֲהֵרי  ׁשֶ ּה,  ּבָ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ
תּוב ּכָ ׁשֶ ְצָדָקה,  ְוִנְקֵראת  ים,  (דברים   ַחיִּ

בָ  ו) נּו.ּדָ ְהיֶה ּלָ יל  ּוְצָדָקה ּתִ ּצִ ר ַאֵחר ּוְצָדָקה ּתַ
ֶות   ְגָוִנים    -ִמּמָ ֵני  ׁשְ ּבִ ְוִהיא  ׁש,  ַמּמָ ְצָדָקה  זֹו 

קוֹ  ְצָדִדים.  ֵני  לֹו ּוִבׁשְ ְוקֹוֵרא  ּתֹוָרה  לֹו  ֵרא 
 ְצָדָקה, ְוַהּכֹל ֶאָחד. 

  

ֵלי   .138 ּדְ ּתַ ִמׁשְ ּדְ ין  ִאּלֵ ֶות,  ִמּמָ יל  ּצִ ּתַ ּוְצָדָקה 
אֹוְרָחָהא  ְוָיְדִעין  אֹוַרְייָתא,  ּבְ

ָלא  ּדְ ּתַ ים  (לאסתכלא) ְלִאׁשְ ָהא אֹוַרְייָתא ֵעץ ַחּיִ ָבּה. ּדְ
כְ  ּדִ ְצָדָקה.  ְוִאְתְקִריַאת  ְהֶיה ִאְקֵרי,  ּתִ ּוְצָדָקה  ִתיב, 

צִּ  ּתַ ּוְצָדָקה  ַאֵחר,  ָבר  ּדָ ְצָדָקה  ָלנּו.  א  ּדָ ֶות,  ִמּמָ יל 
יּה  ּבֵ ָקֵרי  ִסְטִרין.  ּוִבְתֵרין  ִאיהּו,  ָווִנין  ּגְ ּוִבְתֵרין  ׁש,  ַמּמָ

ע''ב) אֹוַרְייָתא, קצט  א   (דף  ְוכֹּלָ ְצָדָקה,  יּה  ּבֵ ְוָקֵרי 
 ַחד. 

הּוִד  .139 לֹום. ָאַמר אֹותֹו ַהיְּ י, ְוקֹוֵרא לֹו ׁשָ
א ְך ֶזה ַוּדַ י יֹוֵסי, ּכָ לֹום. ָאַמר ַרּבִ ְקֵראת ׁשָ ּנִ י ׁשֶ

ַתח אֹותֹו   ף ִעּמֹו. ּפָ ּתֵ ּתַ הּוִדי ְוִהׁשְ ָקם אֹותֹו ַהיְּ
ְוָאַמר, הּוִדי  כח) ַהיְּ ַאְדָמתֹו   (משלי  עֵֹבד 

ִריׁש.  ע  ּבַ ִיׂשְ ֵריִקים  ף  ּוְמַרּדֵ ָלֶחם  ע  ּבַ ִיׂשְ
סּוק הַ  הּוא  ַהּפָ ֶלְך, ׁשֶ לֹֹמה ַהּמֶ ה, ְוִכי ׁשְ זֶּה ָקׁשֶ

ל בְּ  ץ  ָחָכם ִמּכָ ְתַאּמֵ יִּ ֵני ָהעֹוָלם, ֵאיְך ָאַמר ׁשֶ
ל ַאֲחֶריָה  ּדֵ ּתַ ָאָדם ַלֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה ּוְלִהׁשְ

 ְוַיֲעזֹב ַחיֵּי עֹוָלם?.

  

י  .139 לֹום. ָאַמר ִרּבִ יּה ׁשָ ָאַמר ַההּוא יּוָדאי, ְוָקֵרי ּבֵ
לֹום. ָקם ַההּוא יּוָדאי, יֹוסֵ  אי ְדִאְקֵרי ׁשָ י, ָהִכי הּוא ַוּדַ

ְוֲאַמר, יּוָדאי  ַההּוא  ַתח  ּפָ ֲהֵדיּה,  ּבַ ף  ּתַ ּתַ (משלי   ְוִאׁשְ
ע  כח) ּבַ ִיׂשְ ֵרִקים  ף  ּוְמַרּדֵ ָלֶחם  ע  ּבַ ִיׂשְ ַאְדָמתֹו  עֹוֵבד 

ִאיהּו  ּדְ א  ַמְלּכָ לֹמֹה  ׁשְ ְוִכי  ָיא,  ַקׁשְ ְקָרא  ַהאי  ֵריׁש. 
ר נָ ַחכִּ  ל ּבַ ּדַ ּתָ ִיׁשְ ֵני ַעְלָמא, ֵהיְך ָאַמר ּדְ ל ּבְ ׁש  ים ִמּכָ

י   ַחּיֵ ּבֹוק  ְוִיׁשְ ֲאַבְתֵריּה,  ָלא  ּדְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ַאְרָעא  ְלִמְפַלח 
 ָעְלָמא.
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ַתח  .140 ּפָ הּוא.  סֹוד  א  ֶאּלָ
ב) ְוָאַמר, ֶאת   (בראשית  ֱאלִֹהים  ה'  ח  ּקַ ַויִּ

ֵעֶדן   ְבַגן  ֵחהּו  ַויַּּנִ ְמָרּה, ָהָאָדם  ּוְלׁשָ ְלָעְבָדּה 
ְר  סֹוד ַהּקָ הּוא ּבְ נֹות. ּבֹא ְרֵאה,  ּוֵבֲארּוהּו ׁשֶ ּבָ

ְמָרּה    -ְלָעְבָדּה   ֶלְך ָהֶעְליֹון. ּוְלׁשָ זֶה   -ֶזה ַהּמֶ
ְוָהעֹוָלם  ָהֶעְליֹון  ָהעֹוָלם  ְחּתֹון.  ַהּתַ ֶלְך  ַהּמֶ

ְחּתֹון. ְלָעְבָדּה   ל ָזכֹור. [ַלָּזָכר] -ַהּתַ ּסֹוד ׁשֶ  ּבַ
ְמָרּה  מֹור.  -ּוְלׁשָ ל ׁשָ ּסֹוד ׁשֶ  ּבַ

  

ַתח ְוֲאַמר, .140 א ָרָזא ִאיהּו. ּפָ ח ְיָי   (בראשית ב) ֶאּלָ ּקַ ַוּיִ
ְלָעְבָדּה   ֵעֶדן  ְבַגן  יֵחהּו  ּנִ ַוּיַ ָהָאָדם  ֶאת  ֱאלִֹהים 
ֲחֵזי,  א  ּתָ ִאיהּו.  ִנין  ְדָקְרּבָ ָרָזא  ּבְ ְואּוְקמּוָה  ְמָרּה,  ּוְלׁשָ

א ּדָ ַמְלכָּ   ְלָעְבָדּה,  א  ּדָ ְמָרּה,  ּוְלׁשָ ָאה.  ִעּלָ א  א  ַמְלּכָ
ָאה.  ּתָ ּתַ ְוַעְלָמא  ָאה,  ִעּלָ ַעְלָמא  ָאה.  ּתָ ּתַ

ָרָזא   (דדכורא) ְלָעְבָדהּ  ּבְ ְמָרּה  ּוְלׁשָ ְדָזכֹור,  ָרָזא  ּבְ
מֹור.   ְדׁשָ

ֵעֶדן,  .141 ַגן  ֶזה  ַאְדָמתֹו  עֵֹבד  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
ִריְך ַלֲעׂשֹות ְוַלֲעֹב ּצָ ָרכֹות ׁשֶ ד ְוִלְמׁשְֹך ָלּה ּבְ

ּוְכשֶׁ  ָלּה  ִמְלַמְעָלה,  כֹות  ְוִנְמׁשָ ֶרֶכת  ְתּבָ ּמִ
ּה.   ִעּמָ ֵרְך  ִמְתּבָ הּוא  ם  ּגַ ִמְלַמְעָלה,  ָרכֹות  ּבְ
מֹו  ּכְ ֵרְך,  ִמְתּבָ ָבֵרְך  ּמְ ׁשֶ ַהּכֵֹהן  ׁשֶ ְרֵאה  ּבֹא 

ּנֱֶאַמר  ו) ׁשֶ ּום  (במדבר  ּוִמׁשּ ֲאָבֲרֵכם.  ַוֲאִני 
עֵֹבד   ְך  ָלֶחם  ּכָ ע  ּבַ ִיׂשְ זֹון   -ַאְדָמתֹו  ַהּמָ ֶזהּו 

ֵריִקים  שֶׁ  ף  ּוְמַרּדֵ ַמְעָלה.  ק   -ּלְ ּבֵ ְתּדַ יִּ ׁשֶ ִמי 
ֵריִקים   ף  ְמַרּדֵ הּוא  ׁשֶ ָהַאֵחר  ד  ּצַ ע    -ּבַ ּבַ ִיׂשְ

זִָּכיָת   ׁשֶ ֶריָך  ַאׁשְ יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר  אי.  ַוּדַ ִריׁש 
ָבר ַהזֶּה.  ַלּדָ

  

ְך, עוֹ  .141 ִגין ּכָ ִאְצְטִריְך  ּוּבְ א ַגן ֵעֶדן. ּדְ ֵבד ַאְדָמתֹו, ּדָ
ֵעיָלא.  לְ  ְרָכאן ִמּלְ ָכא ָלּה ּבִ ד ּוְלִמְפַלח, ּוְלַאְמׁשָ ֶמְעּבַ

ֵעיָלא,  ִמּלְ ְרָכאן  ּבִ ָלּה  ָכא  ְ ְוִאְתַמׁשּ ְרָכא  ִאְתּבָ ְוַכד 
ְמָבֵרְך,   ַכֲהָנא ּדִ א ֲחֵזי, ּדְ ֲהָדּה. ּתָ ֵרְך ּבַ ִאיהּו ָנֵמי ִאְתּבָ

ֵר  ָאֵמר,ִמְתּבָ ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ו) ְך.  אֲ  (במדבר  ָבַרֵכם. ַוֲאִני 
א הּוא ְמזֹוָנא  ע ָלֶחם, ּדָ ּבַ ְך, עֹוֵבד ַאְדָמתֹו ִיׂשְ ּוְבִגין ּכָ
ִסְטָרא  ּבְ ק  ּבַ ִיְתּדַ ּדְ ַמאן  ֵרִקים,  ף  ּוְמַרּדֵ ִדְלֵעיָלא. 
אי. ָאַמר  ע ֵריׁש וּדַ ּבַ ף ֵרִקים. ִיׂשְ ִאיהּו ְמַרּדֵ ָאֳחָרא, ּדְ

ָזִכית ְלַהאי ִרבִּ  , ּדְ ָאה ַאְנּתְ ה. י יֹוֵסי, ַזּכָ  ִמּלָ

סּוק ַאֲחָריו, .142 ַתח ְוָאַמר ּפָ (משלי   עֹוד ּפָ
ּבֹו   כח) ָרכֹות. ֶזהּו ָאָדם ׁשֶ ִאיׁש ֱאמּונֹות ַרב ּבְ

יֵיָסא  י  ַרּבִ מֹו  ּכְ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֱאמּוַנת 
מַ  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ׁשֶ ל ַהזֵָּקן,  ׁשֶ ֲאָכל 

ְתִקין אֹותֹו ַעד  אֹותֹו ַהיֹּום ֶלֱאכֹל, לֹא ָהָיה מַ 
דֹוׁש.  ַהּקָ ֶלְך  ַהּמֶ ִלְפֵני  ְמזֹונֹו  ׁש  ְמַבּקֵ ָהָיה  ׁשֶ
ְפֵני  ׁש ְמזֹונֹו ִמּלִ תֹו ּוִבּקֵ ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ִהְתּפַ ַאַחר ׁשֶ
ְוָהָיה ָתִמיד אֹוֵמר:  ֶלְך, ָאז ָהָיה ַמְתִקין,  ַהּמֶ

ֶלְך. לֹא ַנְתִקין עַ  ית ַהּמֶ ְתנּו ִמּבֵ ּנָ יִּ  ד ׁשֶ

  

ֲאַבְתֵריּה,תּו   .142 ְקָרא  ְוָאַמר  ַתח  ִאיׁש   (משלי כח) ּפָ
ְמֵהיְמנּוָתא   ּדִ ָנׁש  ר  ּבַ הּוא  א  ּדָ ָרכֹות,  ּבְ ַרב  ֱאמּונֹות 
ַאף  י ֵייָסא ָסָבא. ּדְ גֹון ִרּבִ יּה, ּכְ ִריְך הּוא ּבֵ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ

ֲהָוה ֵליּה מֵ  ב ּדְ יְכָלא ְדַההּוא יֹוָמא ְלֵמיַכל, ָלא ַעל ּגַ
ַמְת  א  ֲהָוה  ַמְלּכָ י  ַקּמֵ ְמזֹוֵניּה  ִאיל  ׁשָ ּדְ ַעד  ֵליּה  ִקין 

י   ַקּמֵ ְמזֹוֵניּה  ִאיל  ְוׁשָ ְצלֹוֵתיּה  י  ַצּלֵ ּדְ ְלָבַתר  א.  יׁשָ ַקּדִ
ָלא  ִדיר,  ּתָ ָאַמר  ְוֲהָוה  ין.  ְמַתּקִ ֲהָוה  ֵדין  ּכְ א,  ַמְלּכָ

ְת  ִיּנָ ין, ַעד ּדְ א. ְנַתּקִ י ַמְלּכָ  נּון ִמּבֵ
יר לֹ  .143 ּלֹא ְוָאץ ְלַהֲעׁשִ ּום ׁשֶ ֶקה, ִמׁשּ א ִיּנָ

ל  ׁשֶ ים  ַהַחיִּ ִהיא  ׁשֶ ּתֹוָרה,  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָרָצה 
ו   א. ַעְכׁשָ ל ָהעֹוָלם ַהּבָ ים ׁשֶ ָהעֹוָלם ַהזֶּה ְוַהַחיִּ

ּתֹוָרה   ל ּבַ ּדֵ ּתַ ָעה ְלִהׁשְ ָ ִהיא ַהׁשּ ל.  -ׁשֶ ּדֵ ּתַ  ִנׁשְ
  

לָ  .143 ּדְ ִגין  ּבְ ֶקה,  ִיּנָ לֹא  יר  ְלַהֲעׁשִ ָעא ְוָאץ  ּבָ א 
ין  ַעְלָמא ֵדין, ְוַחּיִ ין ּדְ ִאיִהי ַחּיִ אֹוַרְייָתא, ּדְ ָלא ּבְ ּדְ ּתַ ְלִאׁשְ
ָלא   ּדְ ּתַ ְלִאׁשְ א  ְעּתָ ׁשַ ְדִאיִהי  א  ּתָ ַהׁשְ ְדָאֵתי.  ַעְלָמא  ּדְ

ל.  ּדֵ ּתַ אֹוַרְייָתא, ִנׁשְ  ּבְ
ָהִאי .144 אֹותֹו  ַתח  ַהֲחלֹום  ּפָ סֹוד  ּבְ ׁש 

ר ָחַלם   ְזּכֹר יֹוֵסף ֵאת ַהֲחלֹמֹות ֲאׁשֶ ְוָאַמר, ַויִּ
ה  ְזּכֹר יֹוֵסף ֵאת ַהֲחלֹמֹות, ְוִכי ָלּמָ ָלֶהם ְוגֹו'. ַויִּ

אֹו] יֹוֵסף ַהֲחלֹומֹות   [ָאַמר  אֹוָתם  ָלֶהם  ָזַכר 

  
ְזּכֹור  .144 ָרָזא ְדֶחְלָמא ְוֲאַמר, ַוּיִ ַתח ַההּוא ַגְבָרא ּבְ ּפָ

ְזּכֹור יֹוֵסף   ר ָחַלם ָלֶהם ְוגו'. ַוּיִ יֹוֵסף ֶאת ַהֲחלֹומֹות ֲאׁשֶ
איֹומֹות, ְוִכי יֹוסֵ ֶאת ַהֲחל ר לֹון  (נ''א אמר או) ף ַאּמַ ַאְדּכַ
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ָחַלם ָלֶהם, ּוַמה הֹוִעיל לֹו ִאּלּו לֹא ִהזְ  יר ׁשֶ ּכִ
ֲהֵר  ל ָערּום ָלֶהם, ׁשֶ י יֹוֵסף ָהָיה ָחָכם, ְוָכתּוב ּכָ

ֶלת? ה ְבָדַעת ּוְכִסיל ִיְפֹרׂש ִאּוֶ  ַיֲעׂשֶ
ָלא  ִאּלּו  ֵליּה  ַסְגָיא  ּוַמה  ְלהּו.  ָחַלם  ּדְ ֲחלֹומֹות  ִאינּון 
ל ָערּום  ים ֲהָוה, ּוְכִתיב, ּכָ ָהא יֹוֵסף ַחּכִ ר ְלהּו, ּדְ ַאְדּכַ

ֶלת.  ה ְבָדַעת ּוְכִסיל ִיְפרֹׂש ִאּוֶ  ַיֲעׂשֶ
אוּ  .145 ּבָ ֵהם  ׁשֶ ָרָאה  ׁשֶ יָון  ּכֵ  ֲאָבל 

אַ  לֹו  ֲחִוים  ּתַ ר  ּוִמׁשְ ִנְזּכַ ָאז  ָהָאֶרץ,  ַעל  ִים  ּפַ
תּוב   ּכָ ׁשֶ ֶהם,  ִעּמָ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ָלֶהם  ָחַלם  ֶ ׁשּ ה  ִמּמַ
יָנה  ָבה ְוִהּנֵה ְתֻסּבֶ ִתי ְוַגם ִנּצָ ְוִהּנֵה ָקָמה ֲאֻלּמָ
ָאַמר  ִתי.  ַלֲאֻלּמָ ֲחֶויןָ◌  ּתַ ׁשְ ַוּתִ ֲאֻלּמֵֹתיֶכם 

שֶׁ  ָרָאה  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ְלפָ יֹוֵסף  ֶאָחיו  ָניו, ּכֹוְרִעים 
ִים   ֲחוּו לֹו ַאּפַ ּתַ ׁשְ ַויִּ ַויָֹּבאּו ֲאֵחי יֹוֵסף  תּוב  ּכָ ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ַהֲחלֹמֹות  ֵאת  יֹוֵסף  ְזּכֹר  ַויִּ ָאז  ָאְרָצה, 

ֵהם ַקיִָּמים. ֲהֵרי ָרָאה ׁשֶ  ָחַלם, ׁשֶ

  

ָחָמא ְדִאינּון ָאּתּו, ְוָסְגֵדי ֵליּה אַ  .145 יָון ּדְ ין  ֲאָבל, ּכֵ ּפִ
ֵד  ד ֲהָוה ַעל ַאְרָעא. ּכְ ָחַלם ְלהּו, ּכַ ה ּדְ ר ִמּמַ ין ִאְדּכַ

ה  ָבה ְוִהּנֵ ִתי ְוַגם ִנּצָ ה ֲאֻלּמָ ה ָקּמָ ְכִתיב, ְוִהּנֵ הֹון. ּדִ ִעּמְ
ִתי. ֲאַמר יֹוֵסף   ֲחֶויָנה ַלֲאֻלּמָ ּתַ ׁשְ יָנה ֲאֻלּמֹוֵתיֶכם ַוּתִ ְתֻסּבֶ

ָכְרִעין ֲאחֹוי א ְדָחָמא ּדְ ְעּתָ ׁשַ ְכִתיב, וַ   ּבְ יּה. ּדִ בֹאּו ַקּמֵ ּיָ
ְזּכֹור יֹוֵסף   ֵדין ַוּיִ ִים ַאְרָצה, ּכְ ֲחוּו לֹו ַאּפַ ּתַ ׁשְ ֲאֵחי יֹוֵסף ַוּיִ
ֲהוּו  ּדְ ָחָמא  ָהא  ּדְ ָחַלם.  ר  ֲאׁשֶ ַהֲחלֹומֹות  ֶאת 

 . (מתקיימי) ָקְייֵמי
ר  .146 ְזּכֹר יֹוֵסף ֵאת ַהֲחלֹמֹות ֲאׁשֶ ַויִּ עֹוד, 
ֵאין שִׁ ָזַכר אֹוָת   -ָחַלם   ּום ׁשֶ ְכָחה ִלְפֵני ם, ִמׁשּ

הּוא טֹוב,  ֲהֵרי ֲחלֹום ׁשֶ רּוְך הּוא. ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ְוָאז  ַכח,  ָ ִיׁשּ ּלֹא  ׁשֶ ירֹו,  ְלַהְזּכִ ָאָדם  ָצִריְך 
ָהָאָדם,   ִלְפֵני  ח  ּכָ ׁשְ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲהֵרי  ׁשֶ ִמְתַקיֵּם, 

ח ָעָליו.  ּכָ ְך ִנׁשְ  ּכָ

  

ְזּכֹור   .146 ַוּיִ אֲ תּו,  ַהֲחלֹומֹות  ֶאת  ָחַלם, יֹוֵסף  ר  ׁשֶ
ִריְך הּוא,  א ּבְ י קּוְדׁשָ יּו ַקּמֵ ֵלית ַנׁשְ ִגין ּדְ ר לֹון. ּבְ ַאְדּכַ
ָרא ֵליּה  ֵעי ַבר ָנׁש ְלַאְדּכָ ִאיהּו ָטָבא, ּבָ ָהא ֶחְלָמא ּדְ ּדְ
י   ְדִאְתְנׁשֵ ָמה  ּכְ ָהא  ּדְ ים.  ִאְתְקּיַ ּוְכֵדין  י,  ִיְתְנׁשֵ ָלא  ּדְ

יּה ּדְ   י ֲעֵליּה.ַבר ָנׁש, ָהִכי ִאְתְנׁשֵ ַקּמֵ
ֶרת   .147 ִאּגֶ ר, ּכְ ּלֹא ִנְפּתַ ּבֹא ְרֵאה, ֲחלֹום ׁשֶ

ר,  ּלֹא ִנְזּכָ ּום ׁשֶ ּלֹא ִנְקְרָאה. ּוֹבא ְרֵאה, ִמׁשּ ׁשֶ
ח   ּכַ ׁשְ ּנִ יר אֹותֹו. ְוַעל ֶזה, ִמי ׁשֶ ּלֹא ִהּכִ ִמי ׁשֶ ּכְ

ּנּו ֲחלֹום ְולֹא ָיַדע אֹותֹו, לֹא עֹומֵ  ד ָעָליו ִמּמֶ
וּ  ֶאת ְלִהְתַקיֵּם.  זֹוֵכר  ָהָיה  יֹוֵסף  ֶזה  ּום  ִמׁשּ

ַכח  ָ ִיׁשּ ּלֹא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ְלִהְתַקיֵּם,  ֵדי  ּכְ ֲחלֹומֹו, 
ה לֹו.  ּנּו ְלעֹוָלם, ְוָהָיה ָתִמיד ְמַצּפֶ ַהֲחלֹום ִמּמֶ
ם. הּוא ָזַכר ֶאת   ִלים ַאּתֶ ַויֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ְמַרּגְ

ָאַמר  לֹא  ֲאָבל  א    ַהֲחלֹום,  ֶאּלָ ָבר,  ּדָ ָלֶהם 
ם. מְ  ִלים ַאּתֶ  ַרּגְ

  

ָלא  .147 א ּדְ ְרּתָ ִאּגַ ּכְ ר,  ַ ׁשּ ָלא ִאְתּפַ א ֲחֵזי, ֶחְלָמא ּדְ ּתָ
ָלא ָיַדע  ַמאן ּדְ ר, ּכְ ָלא ִאְדּכַ ִגין ּדְ א ֲחֵזי, ּבְ ִמְתַקְרָיא, ְוּתָ
ָיַדע  ְוָלא  ֶחְלָמא  יּה  ִמּנֵ י  ִאְתְנׁשֵ ּדְ א, ַמאן  ּדָ ְוַעל  ֵליּה. 

ֲעֵליּה  ֵליהּ  ָקְייָמא  ָלא  יֹוֵסף  ,  א  ּדָ ּוְבִגין  ְלִאְתָקְייָמא. 
י   ָלא ִיְתְנׁשֵ ִגין ּדְ יָמא. ּבְ ִגין ְלִאְתַקּיְ ִכיר ֶחְלֵמיּה, ּבְ ֲהָוה ּדָ
ִדיר. ַוּיֹאֶמר  ה ֵליּה ּתָ יּה ְלָעַלם, ְוֲהָוה ְמַחּכֶ ֶחְלָמא ִמּנֵ

ִכיר ֶחְלָמא  ם, ִאיהּו ּדָ ִלים ַאּתֶ ה ֲאֵליֶהם ְמַרּגְ . ֲאָבל ִמּלָ
ם. ָלא ָאַמר ִלים ַאּתֶ א ְמַרּגְ  לֹון, ֶאּלָ

ְוָאַמר, .148 יֹוֵסי  י  ַרּבִ ַתח  י  (קהלת ה) ּפָ ּכִ
ֹרב  ּבְ ִסיל  ּכְ ְוקֹול  ִעְנָין  ֹרב  ּבְ ַהֲחלֹום  א  ּבָ
ִהּנֵה   ִעְנָין,  ֹרב  ּבְ ַהֲחלֹום  א  ּבָ י  ּכִ ָבִרים.  ּדְ

חֲ  ה ֵהם ָהעֹוְזִרים ּבַ ּמָ ּכַ ְרׁשּוָה ׁשֶ ים ּפֵ לֹום, ּוְמֻמּנִ
ָרג ֵמֶהם  ּדְ ַהֲחלֹומֹות  ׁשֶ ַעד  ָרגֹות,  ּדְ ַעל  ֹות 

ְוָכָזב.  ֱאֶמת  ֶהם  ּבָ יֵּׁש  ׁשֶ ּוֵמֶהם  ֱאֶמת,  ם  ּלָ ּכֻ
ים   ּלִ ִמְתּגַ ֵאין  ָהֱאֶמת,  יֵקי  ַצּדִ ְלאֹוָתם  ֲאָבל 

  

יוֹ  .148 י  ִרּבִ ַתח  ְוֲאַמר,ּפָ ַהֲחלֹום כִּ  (קהלת ה) ֵסי  ָבא  י 
י ָבא ַהֲחלֹום  ָבִרים. ּכִ רֹוב ּדְ ִסיל ּבְ רֹוב ִעְנָין ְוקֹול ּכְ ּבְ
ְסִמיִכין  ִאינּון  ה  ַכּמָ ּדְ אּוְקמּוָה.  ָהא  ִעְנָין,  רֹוב  ּבְ
ָחְלִמין ִמְנהֹון  ין. ַעד ּדְ ְרּגִ ין ַעל ּדַ ְרּגִ ן ּדַ ֶחְלָמא, ּוְמַמּנָ ּבְ

לְּ  אִ ְקׁשֹוט ּכֻ הֹון ּדְ הֹון ְקׁשֹוט ּוְכִדיבּו. ֲאָבל  הּו, ּוִמּנְ ית ּבְ
לּום,  ִדיָבן ּכְ ין ּכְ ִלי לֹון ִמּלִ ֵאי ְקׁשֹוט, ָלא ִאְתּגְ ְלִאינּון ַזּכָ

הּו ְקׁשֹוט.  ּלְ א ּכֻ  ֶאּלָ
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ם   ּלָ ּכֻ א  ֶאּלָ לּום,  ּכְ ּכֹוְזִבים  ָבִרים  ּדְ ָלֶהם 
 ֱאֶמת.
תּוב   .149 ּכָ ַמה  ִניֵּאל  ּדָ ְרֵאה  ּבֹא 

ב) ּבֹו, ְיָלה  (דניאל  ַהּלַ ֶחְזיֹון  ּבְ ְלָדִניֵּאל    ָאז 
ה, ְוָכתּוב ּלָ ִניֵּאל ָרָאה ֲחלֹום  (שם ז) סֹוד ּגִ ּדָ

ֶאת   ַתב  ּכָ ָאז  בֹו,  ּכָ ִמׁשְ ַעל  ן  ָיׁשֵ ְהיֹותֹו  ּבִ
ה  ָלּמָ ּכֹוְזִבים,  ָבִרים  ּדְ ּבֹו  יֵׁש  ְוִאם  ַהֲחלֹום. 
יֵקי  ַצּדִ אֹוָתם  א  ֶאּלָ תּוִבים?  ַהּכְ ין  ּבֵ ב  ִנְכּתַ

עֹולוֹ  מֹוֵתיֶהם  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ לֹא  ֱאֶמת,  ת, 
בָּ  ִרים  ים, ִמְתַחּבְ ְקדֹוׁשִ ְדָבִרים  א  ֶאּלָ ֶהם 

ַקיִָּמים,   ָבִרים  ּדְ ֱאֶמת,  ְבֵרי  ּדִ לֹו  ּמֹוִדיִעים  ׁשֶ
ִרים ְלעֹוָלִמים. ּקְ ּלֹא ְמׁשַ  ׁשֶ

  

יּה, .149 ּבֵ ִתיב  ִנּיֵאל ַמה ּכְ ּדָ א ֲחֵזי,  ֱאַדִין  (דניאל ב) ּתָ
ֵליְלָיא ִדי  ֶחְזָוא  ּבְ ר   ְלָדִנּיֵאל  י.  ע''א)(דף  ּלֵ ּגַ ָרָזא 

ז) ּוְכִתיב, ַעל  (דניאל  ּה  ֵראׁשֵ ְוֶחְזֵוי  ֲחָזה  ֵחֶלם  ִנּיֵאל  ּדָ
ין  ִמּלִ יּה  ּבֵ ִאית  ְוִאי  ְכַתב.  ֶחְלָמא  אַדִין  ּבֵ ֵביּה  ּכְ ִמׁשְ

א תּוִבים. ֶאּלָ ין ּכְ יב ּבֵ אי ִאיְכּתִ ִדיָבן, ַאּמַ ֵאי   ּכְ ִאינּון ַזּכָ
מַ  ִנׁשְ ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ ָרן  ְקׁשֹוט,  ִמְתַחּבְ ָלא  ָסְלִקין.  ְתהֹון 

י ִדְק ׁשֹוט,  אֹוְדִעין ֵליּה ִמּלֵ ין. ּדְ יׁשִ ין ַקּדִ א ִמּלִ הּו, ֶאּלָ ּבְ
ְקָרן ְלָעְלִמין. ָלא ְמׁשַ ין ָקְייָמן ּדְ  ִמּלִ

ִוד ַהּמֶ  .150 ּדָ ִנינּו ׁשֶ ֶלְך  ְוִאם ּתֹאַמר, ִהּנֵה ׁשָ
הָ  ׁשֶ ָמע  ִנׁשְ ִהּנֵה  טֹוב,  ֲחלֹום  ָרָאה  ָיה לֹא 

אי,   א ַוּדַ ּלֹא ֱאֶמת? ֶאּלָ ָבִרים ׁשֶ רֹוֶאה ָדִוד ּדְ
ְוִנְלַחם   ִמים  ּדָ ּפְֹך  ִלׁשְ ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ָיָמיו ָהָיה  ל  ּכָ
א ֲחלֹומֹות   ְקָרבֹות, ְוָכל ֲחלֹומֹות לֹא ָהיּו ֶאּלָ

ְוָדם   ָמָמה  ּוׁשְ ן  ֻחְרּבָ ִמים, ָרִעים,  ּדָ ִפיכּות  ּוׁשְ
לֹום.  ל ׁשָ  ְולֹא ֲחלֹום ׁשֶ

  

ָחָמא  .150 ָלא  א  ַמְלּכָ ָדִוד  ּדְ ַנן  ּתְ ָהא  ֵתיָמא,  ְוִאי 
ָלא  ין ּדְ ִוד ִמּלִ ֲהָוה ָחֵמי ּדָ ַמע ּדְ ּתְ ֶחְלָמא ָטָבא. ָהא ִאׁשְ
ָדא   ל ְלאֹוׁשְ ּדֵ ּתַ ל יֹומֹוי ֲהָוה ִמׁשְ אי, ּכָ א ַוּדַ ְקׁשֹוט. ֶאּלָ

א חֶ ָדִמין, וְ  ח ְקָרִבין, ְוָכל ֶחְלמֹוי ָלא ֲהוּו ֶאּלָ ְלִמין ַאּגַ
ָדִמין,   ּדְ ידּו  ְואֹוׁשִ ְוָדָמא  ְוׁשֹוְממּוָתא  חּוְרָבא  ין.  יׁשִ ּבִ

ָלם.  ְוָלא ֶחְלָמא ִדׁשְ
ַמְרִאים  .151 טֹוב  ְלָאָדם  ּתֹאַמר,  ְוִאם 

ָרעֹות   אֹוָתם  ל  ּכָ אי.  ַוּדַ ֶזה  ְך  ּכָ ָרע?  ֲחלֹום 
ֲעִתיִדים לְ  יג  ׁשֶ ִ עֹוְבִרים ַעל   -ַהׂשּ ַעל אֹוָתם ׁשֶ

ת ְבֵרי  ֲעִתיִדים  ּדִ ׁשֶ ים  ֳעָנׁשִ ְואֹוָתם  ֹוָרה, 
ל  ּכָ ֵדי ׁשֶ ם רֹוֶאה, ּכְ ּלָ עֹוָלם ַההּוא ּכֻ ְלֵהָעֵנׁש ּבָ
ְהיֶה ִיְרַאת ֲאדֹונֹו ָעָליו. ְוִהּנֵה ֵהִעירּו   ָעה ּתִ ׁשָ

תּוב ּכָ ג) ׁשֶ יְר  (קהלת  יִּ ׁשֶ ה  ָעׂשָ אּו  ְוָהֱאלִֹהים 
ָפָניו   יק ֶזה ֲחלֹום ָרע. ְוַעל ֶזה ְלאֹות  -ִמּלְ ֹו ַצּדִ

ֵאר. ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ  ַמְרִאים לֹו ֲחלֹום ָרע, ּכְ

  

ֶחְלָמא  .151 ֵליּה  ַאֲחִזיאּו  ַטב  ָנׁש  ְלַבר  ֵתיָמא,  ְוִאי 
יִנין  ַזּמִ ּדְ ין  יׁשִ ּבִ ִאינּון  ל  ּכָ אי.  ַוּדַ הּוא  ָהִכי  א,  יׁשָ ּבִ

ָקא ַעל ּבְ ְתָגֵמי ְדאֹוַרְייָתא,   ְלִאְתּדַ ּפִ ָעְבֵרי ַעל  ִאינּון ּדְ
ַעְלָמא,  ַההּוא  ּבְ א  ְלִאְתֲעָנׁשָ יִנין  ַזּמִ ּדְ ין  עֹוָנׁשִ ְוִאינּון 
ְדָמֵריּה  ְדִחילּו  ְיֵהא  א  ְעּתָ ׁשַ ָכל  ּדְ ִגין  ּבְ ָחֵמי.  הּו  ּלְ ּכֻ

ְכִתיב, ּדִ ִאְתָערּו.  ְוָהא  ג) ֲעֵליּה,  ְוָהֱאלִהים  (קהלת 
יִּ  ה ׁשֶ א, לְ ָעׂשָ ַההּוא יְראּו ִמְלָפָניו, ֶזה ֲחלֹום ָרע. ְוַעל ּדָ

ָמר.  ָמה ְדִאּתְ א, ּכְ יׁשָ ָאה, ַאֲחִזיּו ֵליּה ֶחְלָמא ּבִ  ַזּכָ
אֹותֹו ָאָדם  .152 ִנינּו, ׁשֶ ִהּנֵה ׁשָ ּבֹא ְרֵאה, ׁשֶ

ּבֹו  יו  ּפִ ַח ֶאת  ִלְפּתֹ ָצִריְך לֹו  ֲחלֹום,  רֹוֶאה  ׁשֶ
אֹוהֲ  ים ׁשֶ יֲַּעֶלה  ִלְפֵני ֲאָנׁשִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִבים אֹותֹו, 

לְ  ֵאָליו  ְלטֹוב,  ְרצֹוָנם  ִפיֶהם  חּו  ְוִיְפּתְ טֹוב 
ָהָרצֹון  ְלטֹוב.  ַהּכֹל  ָבר  ְוַהּדָ ָהָרצֹון  ֵצא  ְוִיּמָ
ה  ּלָ ְוַהּמִ ַהּכֹל,  ית  ֵראׁשִ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ הּוא  ׁשֶ
ִהּנֵה הּוא   ן ִנְמָצא ׁשֶ ִהיא ִסיּּום ַהּכֹל. ְוַעל ּכֵ ׁשֶ

ֵלמּות סֹוד ֶעְליֹון.   ׁשְ  ּבְ

  

נִ  .152 ּתָ ָהא  ּדְ ֲחֵזי,  א  ָחֵמי ּתָ ּדְ ָנׁש  ר  ּבַ ַההּוא  ּדְ יָנן, 
א   ֵני ָנׁשָ י ּבְ יּה ַקּמֵ ח ּפּוֵמיּה ּבֵ ֵעי ֵליּה ְלִמְפּתַ ֶחְלָמא, ּבָ
יּה  ְלַגּבֵ ִדְלהֹון  ְרעּוָתא  ק  ּלַ ִיְסּתַ ּדְ ִגין  ּבְ ֵליּה.  ַרֲחֵמי  ּדְ

חּון ּפּוַמְיי ה ְלַטב, ְוִיְפּתְ ח ְרעּוָתא ּוִמּלָ ּכַ ּתַ הּו ְלַטב, ְוִיׁשְ
א, ּכֹלָּ  רּוָתא ְדכֹּלָ ָבה, ׁשֵ א ְלַטב. ְרעּוָתא ְדִאיִהי ַמֲחׁשָ

ָהא  ח ּדְ ּכַ ּתַ א ִאׁשְ א. ְוַעל ּדָ ה ְדִאיִהי ִסּיּוָמא ְדכֹּלָ ּוִמּלָ
ָאה. ָרָזא ִעּלָ ִלימּו ִאיהּו ּבְ  ׁשְ
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ִמְתַקיֵּם,   .153 ַהּכֹל  ְך  ּכָ ּום  ּוְצִריִכים  ּוִמׁשּ
אֹותוֹ  ְתרֹון טֹוב,  אֹוֲהֵבי ָהִאיׁש ְלִהְתַקיֵּם ּבְ  ּפִ

רּוְך   דֹוׁש ּבָ ְך ַהּקָ ּום ּכָ ָראּוי. ּוִמׁשּ ְוַהּכֹל הּוא ּכָ
אֹוָתּה  ּבְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ָלָאָדם  מֹוִדיַע  הּוא 
ל  ּכָ ׁשֶ ָגֶון  ּוְבאֹותֹו  הּוא,  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּלֹו  ׁשֶ ה  ְרּגָ ַהּדַ

ְהיֶה ֲחלֹום. ָאַמר אֹותֹו    ֶאָחד ְוֶאָחד יִּ אֹוֵמר ׁשֶ
ְלָאָדם    ְיהּוִדי, א  ֶאּלָ ֵאינֹו  ַהֲחלֹום  ׁשֶ אי  ַוּדַ

ָראּוי. הּוא ָרָאה ֲחלֹום ּכָ יק, ׁשֶ  ַצּדִ

  

ַבר  .153 ּדְ ְרִחיִמין  ּוְבִעיָנן  א,  ּכֹּלָ ים  ִאְתְקּיַ ְך  ּכָ ּוְבִגין 
בגין) ָנׁש  נש  דבר  עליה  רחימין  ַההּוא  (נ''א  ּבְ יָמא  ְלִאְתַקּיְ

ְדָק  ּכְ ִאיהּו  א  ְוכֹּלָ ָטָבא,  ָרא  ׁשְ ְך ּפִ ּכָ ִגין  ּוּבְ ְיאּות.  א 
ל ַחד ְוַחד, ִריְך הּוא אֹוַדע ֵליּה ְלַבר ָנׁש, ּכָ א ּבְ  קּוְדׁשָ
ַגְווָנא  ּוְבַההּוא  ְדִאיהּו.  ָמה  ּכְ ִדיֵליּה,  א  ַדְרּגָ ַההּוא  ּבְ
יֵהא ֶחְלָמא. ָאַמר ַההּוא יּוָדאי,  ָכל ַחד ְוַחד, ָאַמר ּדִ ּדְ

אי ְדֶחְלָמא ָלאו ִאיהּו ֶאלָּ  ִאיהּו ַוּדַ ָאה, ּדְ א ְלַבר ָנׁש ַזּכָ
ְדָקא ָחֵזי.   ָחָמא ֶחְלָמא ּכְ

אֲ  .154 ּכַ ׁשֶ ּוְרֵאה,  ַעל ּוֹבא  ן  ָיׁשֵ ָאָדם  ר  ׁשֶ
עֹוָלם   ּבָ ּוְמׁשֹוֶטֶטת  יֹוֵצאת  ָמתֹו  ִנׁשְ תֹו,  ִמּטָ
ה   ְוַכּמָ ְכֶנֶסת,  ּנִ ׁשֶ ְלָמקֹום  ְוִנְכֶנֶסת  ְלַמְעָלה 

ְוה עֹוְמִדים  יִקים  ַמזִּ עֹוָלם  ְקבּוצֹות  ּבָ ֹוְלִכים 
ִהיא   ִאם  ָמה.  ׁשָ ַהּנְ אֹוָתּה  ֶאת  ים  ּופֹוְגׁשִ

ְלַמְעלָ  יָקה, עֹוָלה  רֹוָאה.  ַצּדִ ֶ ׁשּ ְורֹוָאה ַמה  ה 
ד ַההּוא, ּומֹוִדיִעים ָלּה  ּצַ ְוִאם לֹא, ֶנֱאֶחֶזת ּבַ
ָלֹבא  ֲעִתיִדים  ׁשֶ ְדָבִרים  אֹו  ּכֹוְזִבים  ָבִרים  ּדְ

ּמִ  רֹוב. ּוְכׁשֶ ַמן ַהּקָ ָמה ַלזְּ ׁשָ ְתעֹוֶרֶרת אֹוָתּה ַהּנְ
ָרֲאָתה. ֶ ּבֹו, ִהיא מֹוִדיָעה לֹו ַמה ׁשּ  ׁשֶ

  

א   .154 ַעְרֵסיּה, ְוּתָ ַעל  ָנִאים  ָנׁש  ר  ּבַ ַכד  ּדְ ֲחֵזי, 
ְוָעאַלת   ְלֵעיָלא,  ַעְלָמא  ּבְ ְטָיא  ְוׁשַ ָנְפָקא  ָמֵתיּה  ִנׁשְ

ה ֲחִביֵלי ְטִהיִרין, ָקְייִמ  ָעאַלת. ְוַכּמָ ַאְתָרא ּדְ ין ְוָאְזִלין ּבְ
ָאה ִהיא,  ָמָתא. ִאי ַזּכָ ַהִהיא ִנׁשְ ּה ּבְ ַעְלָמא, ּוָפְגִעין ּבָ ּבְ

ָלאו, ַסְלָק  ְוִאי  ָחַמאת.  ּדְ ַמה  ְוָחַמאת  ְלֵעיָלא  א 
ִדיָבן,  ין ּכְ ַההּוא ִסְטָרא, ּומֹוִדיִעין ָלּה ִמּלִ ִאְתַאֲחַדת ּבְ

יִנין ְלֵמיֵתי ִלְזַמן ָקִריב. ַזּמִ ין ּדְ ְוַכד ִאְתַער ַהִהיא   אֹו ִמּלִ
ָחַמאת.  ֵביּה, ִאיִהי מֹוְדָעא ֵליּה ַמה ּדְ ָמָתא ּדְ  ִנׁשְ

יק מֹוִדיִעים  .155 ֵאינֹו ַצּדִ ן ְלָאָדם ׁשֶ ְוַעל ּכֵ
ֵדי  ּכְ ַהּכֹל  ֱאֶמת,  ֵאינֹו  ׁשֶ טֹוב  ֲחלֹום  לֹו 
הּוא   יָון ׁשֶ ֶרְך ָהֱאֶמת. ּכֵ ְלַהְסטֹותֹו ֵמאֹוָתּה ּדֶ

ְרּכוֹ  ּדַ ֶאת  ִאים ֵהִסיט  ְמַטּמְ ָהֱאֶמת,  ֶרְך  ִמּדֶ  
ֵהר   ְלִהּטָ א  ּבָ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ְמַטֲהִרים    -אֹותֹו. 

ֵמא  א א ְלִהּטָ ּבָ ִאים אֹותֹו.   -ֹותֹו, ּוִמי ׁשֶ ְמַטּמְ
ֵאר. ְך ִנְתּבָ אי ּכָ  ִהּנֵה ַוּדַ

  

ָאה, מֹוִדיִעין   .155 ַזּכָ ִאיהּו  ָלאו  ּדְ ָנׁש  ְלַבר  ְוַעל ָדא, 
ָטבָ  ֶחְלָמא  ִגין  ֵליּה  ּבְ א  ּכֹּלָ ְקׁשֹוט.  ִאיהּו  ָלאו  ּדְ א 

כֵּ  ְקׁשֹוט.  אַֹרח  ֵמַההּוא  ֵליּה  ִאיהּו ְלַאְסָטָאה  ּדְ יָון 
ָכל ַמאן  ַאְסֵטי אֹוְרֵחיּה ֵמאַֹרח ְקׁשֹוט, ְמָסֲאִבין ֵליּה. ּדְ
ָאֵתי   ּדְ ּוַמאן  ֵליּה.  ִאין  ְמַדּכְ ָאה,  ּכָ ְלִאְתּדַ ָאֵתי  ּדְ

ֲאָבא, ְמָסֲאִבין  ָמר ָהִכי. ְלִאְסּתַ אי ִאּתְ  ֵליּה. ָהא ַוּדַ
י   .156 ַרּבִ ָאַמר  ַהּבֶֹקר.  ָעָלה  ׁשֶ ַעד  בּו  ָיׁשְ

אֹוָתם  ּבְ יֹוֵסף  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ָזַכר  לֹא  אי  ַוּדַ יֹוֵסי, 
תּוב ּכָ ׁשֶ ָגִלים,  ב)  ּדְ ַמֲחֵנה  (במדבר  ֶגל  ּדֶ

ּום  ֶגל ַמֲחֵנה יֹוֵסף, ִמׁשּ ֶאְפַרִים, ְולֹא ָכתּוב ּדֶ
אָ  ִהְתּגָ ֵאר.ׁשֶ  ה ַעל ֶאָחיו, ְוִהּנֵה ִנְתּבָ

  

י   .156 ִרּבִ ַצְפָרא, ָאַמר  ָסִליק  ּדְ אי ָיְתבּו ַעד  ַוּדַ יֹוֵסי, 
ְכִתיב, ָגִלים. ּדִ ִאינּון ּדְ יֹוֵסף ּבְ ֵמיּה ּדְ (במדבר   ָלא ָזַכר ׁשְ

יֹוֵסף.   ב) ַמֲחֵנה  ֶגל  ּדֶ ִתיב  ּכְ ְוָלא  ֶאְפַרִים,  ַמֲחֵנה  ֶגל  ּדֶ
אֵ  ִאְתּגָ ִגין ּדְ ָמר.ּבְ  י ַעל ֲאחֹוי, ְוָהא ִאּתְ

י,  .157 ַמְעּתִ ׁשָ אי  ַוּדַ הּוִדי,  ַהיְּ אֹותֹו  ָאַמר 
ָבִטים ֵהם שֶׁ  ְ עֹוַלם ַהזָָּכר, ְוָכל ַהׁשּ יֹּוֵסף הּוא ּבְ

יֹוֵסף  ִנְכָלל  לֹא  ן  ּכֵ ְוַעל  ֵקָבה,  ַהּנְ עֹוַלם  ּבְ
ֶהם. עֹוַלם ַהזָָּכר ִעּמָ הּוא ּבְ ּום ׁשֶ ֶהם, ִמׁשּ  ִעּמָ

  
ִאיהּו  .157 יֹוֵסף  ּדְ ַמְעָנא  ׁשְ אי  ַוּדַ יּוָדאי,  ַההּוא  ָאַמר 

וְ  ְדכּוָרא,  ּדִ ַעְלָמא  ְדנּוְקָבא  ּבְ ַעְלָמא  ּבְ ְבִטין  ׁשִ הּו  ֻכּלְ
ִאיהּו  ִגין ּדְ הֹון, ּבְ ִליל יֹוֵסף ִעּמְ א ָלא ִאְתּכְ ִאינּון. ְוַעל ּדָ

הֹון ְדכּוָרא ִעּמְ ַעְלָמא ּדִ  . (נ''א ל''ג עמהון) ּבְ
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ֵני ִאיׁש ֶאָחד ָנְחנּו.  .158 נּו ּבְ ּלָ תּוב? ּכֻ ַמה ּכָ
ה ָחֵסר א'?   ב! ָלּמָ ָנְחנּו? ַאְחנּו ָהָיה ָצִריְך ִלְכּתֹ
ם.  ִרית לֹא ִנְמָצא ִעּמָ ּסֹוד ַהּבְ ּום ׁשֶ א ִמׁשּ ֶאּלָ
ֲהֵרי א' הּוא ָזָכר. ְוַעל   ם א', ׁשֶ ָ ק ִמׁשּ ּלֵ ִהְסּתַ

ּוִמׁשּ  ָזָכר.  א'  ְנֵקָבה,  ִהיא  ב'  ן  א' ּכֵ ְך  ּכָ ּום 
ֵאֶצל  ְנֵקבֹות  ֲארּו אֹוָתן  ְוִנׁשְ ם,  ָ ִמׁשּ ק  ּלֵ ִהְסּתַ

ִכיָנה. ְ  ַהׁשּ

  

ֵני ִאיׁש ֶאָחד ָנְחנּו. ָנְחנּו, ֲאַנְחנּו  .158 נּו ּבְ ּלָ ִתיב, ּכֻ ַמה ּכְ
ָרָזא ִדְבִרית  ִגין ּדְ א, ּבְ אי ָחֵסר א'. ֶאּלָ ֵעי ֵליּה. ַאּמַ ִמּבָ

הֹון ִעּמְ ח  ּכַ ּתַ ִאׁשְ א'   ,ָלא  ָהא  ּדְ א'.  ן  ּמָ ִמּתַ ק  ּלַ ִאְסּתַ
כּוָרא.  ּדְ א'  נּוְקָבא,  ִאיִהי  א ב'  ּדָ ְוַעל  ִאיהּו.  כּוָרא  ּדְ
נּוְקֵבי   ִאינּון  ֲארּו  ּתָ ְוִאׁשְ ן,  ּמָ ִמּתַ א'  ק  ּלַ ִאְסּתַ א  ּדָ ּוְבִגין 

א.  ִכיְנּתָ  ְלַגֵבי ׁשְ
נֹוְסָפה  .159 ֲאַנְחנּו.  ִנים  ּכֵ ָאְמרּו  ְך  ּכָ ַאַחר 

יֹּוֵסף מְ א'. אָ  ּום ׁשֶ רּו ְולֹא ָיְדעּו ָמה ָאְמרּו, ִמׁשּ
ֲאַנְחנּו.  ְוָאְמרּו  ָבר  ַהּדָ ִלימּו  ְוִהׁשְ ם,  ׁשָ ִנְמָצא 
ר  ָעׂשָ ֵניֶהם  ׁשְ ַויֹּאְמרּו  תּוב  ּכָ ׁשֶ ָלנּו?  ִין  ִמּנַ
ּבֹון.   ֶחׁשְ ּבַ הּוא  ְויֹוֵסף  ֲאַנְחנּו.  ַאִחים  ֲעָבֶדיָך 

אָ  ּבֹון,  ֶחׁשְ ּבַ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ּלֹא  מְ ּכְ ּוְכׁשֶ ֲאַנְחנּו.  רּו 
ּבֹון, ָאְמרּו ָנְחנּו.  ֶחׁשְ  ִנְכַנס ּבַ

  

ָאְמרּו  .159 א'.  ִאּתֹוַסף  ֲאַנְחנּו,  ִנים  ּכֵ ָאְמרּו,  ּוְלָבַתר 
ן,  ּמָ ּתַ ח  ּכַ ּתַ ִאׁשְ יֹוֵסף  ּדְ ִגין  ּבְ ָקֲאְמרּו.  ַמה  ָיְדֵעי  ְוָלא 

ה, ְוָאְמרּו ֲאַנְחנּו. ְמָנָלן, ִלימּו ִמּלָ ְכִתיב ַוּיֹאְמרּו   ְוַאׁשְ ּדִ
ִאיהּו  ְויֹוֵסף  ֲאָנְחנּו,  ַאִחים  ֲעָבֶדיָך  ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ
ְוַכד   ֲאָנְחנּו.  ָאְמרּו  ָנא,  ּבָ חּוׁשְ ּבְ ָעאל  ד  ּכַ ָנא,  ּבָ חּוׁשְ ּבְ

ָנא, ָאְמרּו ָנְחנּו. ּבָ חּוׁשְ  ָלא ָעאל ּבְ
לּו   .160 ַהּלָ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר 

ָאַמְר  ה נׁשֶ ִהְתַרּצָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָכאן,  ּו 
אן,  ִמּכָ ָזָזה  לֹא  ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ֲהֵרי  ׁשֶ ָבֶהם, 

תּוב ּכָ ג) ּכַ ִאיׁש   (מלאכי  ִיְרֵאי ה'  רּו  ִנְדּבְ ָאז 
ֵסֶפר  ֵתב  ּכָ ַויִּ ָמע  ׁשְ ַויִּ ה'  ב  ַויְַּקׁשֵ ֵרֵעהּו  ֶאל 

מֹו.  ֵבי ׁשְ רֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ה' ּוְלחֹׁשְ  ִזּכָ

  

ָהָכא,  .160 ָקֲאָמָרן  ּדְ ין  ִמּלִ י  ָהּנֵ ל  ּכָ יֹוֵסי,  י  ִרּבִ ָאַמר 
א  ִכיְנּתָ ָהא ׁשְ הּו, ּדְ ִריְך הּוא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ (דף  קּוְדׁשָ

ע''ב) ִדְכִתיב, ר  ּכְ ֵמָהָכא.  ַאֲעֵדי  ג) ָלא  ָאז  (מלאכי 
ׁשְ  ב ְיָי ַוּיִ ְקׁשֵ רּו ִיְרֵאי ְיָי ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוּיַ ֵתב  ִנְדּבְ ּכָ ָמע ַוּיִ
מֹו:  ֵבי ׁשְ רּון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ְיָי ּוְלחֹוׁשְ  ֵסֶפר ִזּכָ

ת   .161 לֹׁשֶ ׁשְ ָמר  ִמׁשְ ֶאל  ֹאָתם  ַויֱֶּאסֹף 
ַהיִָּמים  ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר  ָיִמים. 
לּו  ַהּלָ ַהיִָּמים  ת  לֹׁשֶ ׁשְ א  ֶאּלָ ה?  ָלּמָ לּו  ַהּלָ

ַהיָּמִ  ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֶנֶגד  ֶכם,  ּכְ ׁשְ ל  ׁשֶ ים 
תּוב ּכָ לד) ׁשֶ י  (בראשית  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ַביֹּום  ַוְיִהי 

ְהיֹוָתם ּכֲֹאִבים.   ּבִ

  

ָאַמר  .161 ָיִמים.  ת  לׁשֶ ׁשְ ָמר  ִמׁשְ ֶאל  אֹוָתם  ַוּיֱֶאסֹוף 
ַלת   ּתְ י  ָהּנֵ א  ֶאּלָ אי.  ַאּמַ יֹוִמין  ַלת  ּתְ י  ָהּנֵ ֶאְלָעָזר,  י  ִרּבִ

יֹוִמי  ַלת  ּתְ ָלֳקֵביל  ְכִתיב,  ןיֹוִמין,  ּדִ ֶכם.  ׁשְ (בראשית  ּדִ
ְהיֹוָתם ּכֹוֲאִבים.  לה) י ּבִ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ  ַוְיִהי ּבַ

תּוב ּבֹו, ַויֹּאֶמר ֲאֵלֶהם  .162 ּבֹא ְרֵאה ַמה ּכָ
י זֹאת ֲעׂשּו ִוְחיּו. ְלַהְראֹות  ִליׁשִ ְ יֹּום ַהׁשּ יֹוֵסף ּבַ
ֶכם,  ׁשְ ּבִ ָעׂשּו  ֵהם  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה  ָעׂשָ לֹא  הּוא    ׁשֶ
ֶאת  ֲעֵליֶהם  ל  ְלַקּבֵ ֶכם  ׁשְ י  ְלַאְנׁשֵ ְרמּו  ּגָ ׁשֶ

ָעׂשּו ַהבְּ  ִרית, ְוַאַחר ׁשֶ ִרית ַהזֹּו, זֹאת, סֹוד ַהּבְ
ְוהּוא   ֶאָחד.  ֵמֶהם  ַאר  ִנׁשְ ְולֹא  אֹוָתם,  ָהְרגּו 
ּום  ַעם? ִמׁשּ תּוב? זֹאת ֲעׂשּו ִוְחיּו. ָמה ַהּטַ ַמה ּכָ

ַמר  ֶאת ָהֱאלִֹהים ֲאִני ָיֵרא, ׁשָ ִרית. ְוָכל   ׁשֶ ַהּבְ
ְנָיִמין.  ִביל ּבִ ׁשְ א ּבִ ְלּגּול ַהזֶּה לֹא ָהָיה ֶאּלָ  ַהּגִ

  

ֲחֵזי, .162 א  יֹוֵסף    ּתָ ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  יּה,  ּבֵ ִתיב  ּכְ ַמה 
ָעַבד   ָלא  ּדְ ְלַאֲחָזָאה  ִוְחיּו.  ֲעׂשּו  זֹאת  י  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ּיֹום  ּבַ

ֶכם. ִבׁשְ ָעְבדּו  ִאינּון  ּדְ ָמה  ּכְ י    ִאיהּו,  ְלַאְנׁשֵ ָגְרמּו  ּדְ
ָלא ֲעַלְייהּו ַהאי זֹאת, ָרָזא ִדְבִרית. ּוְלָבַתר  ֶכם ְלַקּבְ ׁשְ

ֲעָבד הֹון ּדְ ַאר ִמּנְ ּתָ ּו ִקּיּוָמא ָדא, ָקִטילּו לֹון, ְוָלא ִאׁשְ
ַטְעָמא,  ַמאי  ִוְחיּו.  ֲעׂשּו  זֹאת  ִתיב,  ּכְ ַמה  ְוִאיהּו  ַחד. 

ָיֵרא ֲאִני  ָהֱאלִהים  ֶאת  ּדְ ִגין  ְוָכל  ּבְ ְקָייָמא.  ָנִטיר   ,
ִבְנָיִמין: ִגיֵניּה ּדְ א ּבְ ְלּגּוָלא ָדא ָלא ֲהָוה ֶאּלָ  ּגִ

https://dailyzohar.com/


Zohar Miketz – Draft – unedited- not for publishing 

62 DailyZohar.com  
 

ִמים  ַויֹּ .163 אְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֲאָבל ֲאׁשֵ
ֲאַנְחנּו ַעל ָאִחינּו ְוגּו'. ַויֹּאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו  

ִראׁשֹוָנה   - ּבָ ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוֵלִוי,  ְמעֹון  ׁשִ ֶזה 
כָּ  לז) תּובׁשֶ ָאִחיו   (שם  ֶאל  ִאיׁש  ַויֹּאְמרּו 

ן ַהּלָ ּלְ ַמה  א.  ּבָ ֶזה  ַהּלָ ַהֲחלֹמֹות  ַעל  ּבַ  ִהּנֵה 
ְמעֹון ְוֵלִוי  ְמעֹון ְוֵלִוי. -ׁשִ אן ׁשִ  ַאף ּכָ

  

ִמים ֲאַנְחנּו ַעל  .163 ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֲאָבל ֲאׁשֵ
ָאִחי ֶאל  ִאיׁש  ַוּיֹאְמרּו  ְוגו'.  ְוֵלִוי, ָאִחינּו  ְמעֹון  ׁשִ א  ּדָ ו, 
ְכִתיב, ַקְדִמיָתא. ּדִ ֲהָוה ּבְ ָמה ּדְ ַוּיֹאְמרּו  (בראשית לז) ּכְ

ַמה ִאיׁש  א.  ּבָ ֶזה  ַהּלָ ַהֲחלֹומֹות  ַעל  ּבַ ה  ִהּנֵ ָאִחיו  ֶאל   
ְמעֹון ְוֵלִוי.  ְמעֹון ְוֵלִוי, אּוף ָהָכא ׁשִ ן ׁשִ ַהּלָ  ּלְ

ָאִחיו?   .164 ּוִמי  ִאיׁש  ִמי  ְרֵאה,  א ּבֹא  ֶאּלָ
ְוָכתּוב  ִאיׁש,  אן  ּכָ תּוב  ּכָ ְמעֹון.  ׁשִ ֶזה  ִאיׁש 

ם כה) ׁשָ ֵני (במדבר  ִמּבְ ִאיׁש  ָרֵאל   ְוִהּנֵה  ִיׂשְ
ְמעֹון   ִ ִמׁשּ ן  ַהּלָ ּלְ ַמה  א.  ם    -ּבָ ּגַ אן  ּכָ ַאף 

ָכה   ּבָ ְתׁשּוָבה,  ּבִ ָחַזר  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ ְמעֹון.  ׁשִ
ֲאָבל אֲ  ְלֵלִוי  ְוָאַמר  ֶזה,  ַעל  ִמים  ְוִהְתַנֵחם  ׁשֵ

זָּלֹו  ּמַ מֹו ׁשֶ ן ִנְבָנה ַמזָּלֹו ׁשֹור, ּכְ ֲאַנְחנּו. ַעל ּכֵ
כָּ  ׁשֶ ׁשֹור,  יֹוֵסף  ל  לג) תּובׁשֶ כֹור  (דברים  ּבְ

ְמעֹון הּוא ׁשֹור. ל ׁשִ  ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו. ּוַמזָּלֹו ׁשֶ

  

א   .164 ִאיׁש, ּדָ א  ֶאּלָ ָאִחיו.  ִאיׁש ּוַמאן  ֲחֵזי, ַמאן  א  ּתָ
כְּ  ְמעֹון,  ָהָתםׁשִ ּוְכִתיב  ִאיׁש,  ָהָכא  (במדבר   ִתיב 

ַהלָּ  כה) א. ַמה ּלְ ָרֵאל ּבָ ֵני ִיׂשְ ה ִאיׁש ִמּבְ ְמעֹון,  ְוִהּנֵ ִ ן ִמׁשּ
ָכה   ְתׁשּוָבה, ּבָ ַאֲהַדר ּבִ ְמעֹון. ּוְבִגין ּדְ אּוף ָהָכא ָנֵמי ׁשִ
ֲאַנְחנּו.  ִמים  ֲאׁשֵ ֲאָבל  ְלֵלִוי,  ְוָאַמר  א.  ּדָ ַעל  ְוִאְתֶנָחם 

א ּדָ יֹוֵסף    ַעל  ּדְ ֵליּה  ַמּזְ ּדְ ַגְווָנא  ּכְ ׁשֹור,  ֵליּה  ַמּזָ ֵני  ִאְתּבְ
ְכִתיב, ֵליּה בְּ  (דברים לג) ׁשֹור. ּדִ כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו, ּוַמּזָ

ְמעֹון ׁשֹור ִאיהּו. ׁשִ  ּדְ
ֵדי  .165 ְמעֹון, ּכְ ם ֶאת ׁשִ ח ֵמִאּתָ ּקַ ן ַויִּ ְוַעל ּכֵ

וּ  ּלֹא ְיַקְטֵרג ִעם ֵלִוי, ִמׁשּ ְמעֹון ְוֵלִוי, ׁשֶ ִ ׁשּ ם ׁשֶ
ְלַקְטֵרג.  ְיכֹוִלים  ִרים,  ִמְתַחּבְ ֵניֶהם  ְ ׁשּ ׁשֶ ּכְ

לְ  ֹאתֹו  ְרׁשּוָה, ַויֱֶּאסֹר  ּפֵ ִהּנֵה  ֵעיֵניֶהם. 
ַמֲאִכיל  ָהָיה  יְָּצאּו  ׁשֶ ְוַאַחר  ֲאָסרֹו,  ְלֵעיֵניֶהם 

ֶקה אֹותֹו.   אֹותֹו ּוַמׁשְ

  

ְמ  .165 ׁשִ ֶאת  ם  ֵמִאּתָ ח  ּקַ ַוּיִ א,  ּדָ ָלא ְוַעל  ּדְ ִגין  ּבְ עֹון, 
ד ִמְתַחבְּ  ְמעֹון ְוֵלִוי, ּכַ ׁשִ ִגין ּדְ ֵלִוי. ּבְ ֲהֵדיּה ּדְ ָרן  ְיַקְטֵרג ּבַ

ַוּיֱֶאסֹור אֹותֹו ְלֵעיֵניֶהם, ָהא  ְרַוְייהּו ָיְכֵלי ְלַקְטְרָגא:  ּתַ
אּוְקמּוָה, ְלֵעיֵניֶהם ֲאָסרֹו. ּוְלָבַתר ְדָנְפקּו ֲהָוה ַמֲאִכיל  

ֵק   י ֵליּה. ֵליּה, ּוַמׁשְ
יֹוֵסף,  .166 ל  ׁשֶ ְרצֹונֹו  הּוא  ׁשֶ ּתֹאַמר  ְוִאם 

תּוב ּכָ ׁשֶ ּום  ׂשַֹנֲאָך   (משלי כה) ִמׁשּ ָרֵעב  ִאם 
ֵקהּו ָמִים. ִאם  ַהֲאִכיֵלהּו ָלֶחם ְוִאם ָצֵמא ַהׁשְ
ֲהֵרי   ְך, ׁשֶ ה ּכָ יק ֵאיְך ָעׂשָ הּוא ַצּדִ ְך, יֹוֵסף ׁשֶ ּכָ

תּוב ה חֹ  (שם) ּכָ י ֶגָחִלים ַאּתָ   ֶתה ַעל רֹאׁשוֹ ּכִ
ם ָלְך?.  ּלֶ  ַוה' ְיׁשַ

  

ִגין   .166 ּבְ ִאיהּו,  ְדיֹוֵסף  ְרעּוָתא  ּדִ ֵתיָמא  ְוִאי 
ְכִתיב, ׂשֹוַנֲאָך ַהֲאִכיֵלהּו ֶלֶחם  (משלי כה) ּדִ ָרֵעב  ִאם 

ָאה,  ִאיהּו ַזּכָ ֵקהּו ַמִים. ִאי ָהִכי, יֹוֵסף ּדְ ְוִאם ָצֵמא ַהׁשְ
כְּ  ָהא  ּדְ ָהִכי.  ָעִביד  כה) ִתיב,ֵהיִכי  ֶגָחִלים  (משלי  י  ּכִ

ם ָלְך. ּלֶ ה ַעל רֹאׁשֹו ַוְיָי ְיׁשַ ה חֹוּתֶ  ַאּתָ
יֹּוסֵ  .167 ׁשֶ ְוָחִליָלה  ַחס  א  הּוא ֶאּלָ ְלָכְך  ף 

ָהָיה   ם  ּגַ ְך  ּכָ ְלָאִחיו  ָאָדם  ּכְ א  ֶאּלָ ׁש,  ָחׁשַ
ְבצּוָרה  ְולֹא  ַאֲחָוה  ּבְ ִעּמֹו  ִהְתַנֵהג  ה,  עֹוׂשֶ

ִעּמֹו   ְולֹא  ל ַאֶחֶרת,  ּכָ ִעם  א  ֶאּלָ ְלַבּדֹו,  ּבִ
ֶאת   ַוְיַמְלאּו  יֹוֵסף  ַוְיַצו  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶאָחיו, 

סְ  יב ּכַ ר ּוְלָהׁשִ ֵליֶהם ּבָ ּקֹו  ּכְ יֶהם ִאיׁש ֶאל ׂשַ ּפֵ
ֵדי   ן, ּכְ ֶרְך ַויַַּעׂש ָלֶהם ּכֵ ְוָלֵתת ָלֶהם ֵצָדה ַלּדָ

ַאֲחָוה.  ם ּבְ  ְלִהְתַנֵהג ִעּמָ

  

ְוׁשָ  .167 ַחס  א,  ָחִייׁש.  ֶאּלָ ּדְ הּוא  ְלָהִכי  יֹוֵסף  ּדְ לֹום 
ַבר ָנׁש ְלֲאחֹוי, ָהִכי ָנֵמי ֲהָוה ָעִביד. ִאְתְנִהיג  א ּכְ ֶאּלָ

יּה   יּה ִעּמֵ ִעּמֵ ְוָלא  ָאֳחָרא.  ַגְווָנא  ּבְ ְוָלא  ַאְחָוה,  ּבְ
ָמה ִדְכִתיב, ַוְיַצו יֹוֵסף   ל ֲאחֹוי. ּכְ א ִעם ּכָ ְלחֹודֹוי, ֶאּלָ ּבִ

אּו אֶ  ֶאל ַוְיַמּלְ יֶהם ִאיׁש  ְסּפֵ ּכַ יב  ּוְלָהׁשִ ר  ּבָ ֵליֶהם  ּכְ ת 
גִ  ּבְ ן,  ּכֵ ָלֶהם  ַעׂש  ַוּיַ ֶרְך  ַלּדֶ ֵצָדה  ָלֶהם  ְוָלֵתת  ּקֹו  ין  ׂשַ

ַאְחָוה. הֹון ּבְ  ְלַאְנָהָגא ִעּמְ
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ְוָאַמר, .168 ַתח  ּפָ יֹוֵסי  י  א) ַרּבִ ִאם   (נחום 
ים ְוֵכן ָנגֹוזּּו ְוָעָבר ְוִענִּ  ֵלִמים ְוֵכן ַרּבִ ִתְך לֹא ׁשְ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֲארּוהּו,  ּבֵ ַהזֶּה  סּוק  ַהּפָ עֹוד.  ְך  ֲאַעּנֵ
עֲ  ּבַ ֶהם  ּבָ ְוֵאין  לֹום  ׁשָ יֵׁש  ם  ֻכּלָ ּבְ ֵלי ָהָעם 

ין  רּוְך הּוא ָחס ֲעֵליֶהם, ְוַהּדִ דֹוׁש ּבָ ְנָאה, ַהּקָ ׂשִ
ם עֹוְבִדים  ּלָ ּכֻ ב ׁשֶ ֶהם. ְוַאף ַעל ּגַ לֹא ׁשֹוֵלט ּבָ

ּוַמזָּ  לֹום  ְלכֹוָכִבים  ׁשָ ּבְ ְוֵהם  ין לֹא   -לֹות  ַהּדִ
תּוב ּכָ ׁשֶ ּוֵבֲארּוָה  ֲעֵליֶהם,  (הושע   ׁשֹוֵלט 

ים ֶאְפַרִים ַהנַּ  ד)  ח לֹו.ֲחבּור ֲעַצּבִ

  

ְוֲאַמר, .168 ַתח  ּפָ יֹוֵסי  י  ְוֵכן  (נחום א) ִרּבִ ֵלִמים  ׁשְ ִאם 
הַ  עֹוד,  ְך  ֲאַעּנֵ לא  יִתיָך  ְוִעּנִ ְוָעָבר  ָנגֹזּו  ְוֵכן  ים  אי ַרּבִ

ָלם, ְוָלא  הּו ׁשְ הּו ִאית ּבְ ּלְ א ּכֻ ַכד ַעּמָ ְקָרא אּוְקמּוָה. ּדְ
ִריךְ  ּבְ א  קּוְדׁשָ ְדָבבּו.  ָמאֵרי  הּו  ּבְ ָחִייס    ִאית  הּוא 

הּו  ֻכּלְ ב ּדְ ּגַ הּו. ְוַאף ַעל  ְלָטא ּבְ ֲעַלְייהּו, ְוִדיָנא ָלא ׁשָ
ּדִ  ָלם,  ׁשְ ּבִ ְוִאינּון  לֹות,  ּוַמּזָ ְלּכֹוָכִבים  ְלֵחי  ָלא ּפָ יָנא 

ְכִתיב, ּדִ ְואּוְקמּוָה.  ֲעַלְייהּו,  יט  ּלִ ד) ׁשַ ֲחבּור  (הושע 
ח לֹו. ים ֶאְפָרִים ַהּנַ  ֲעַצּבִ

ָנגֹוזּּו ְוָעָבר, ַמה זֶּה ְוֵכן ָנגֹוזּּו? ָהָיה  ְוֵכן   .169
סּוק  ַהּפָ רֹאׁש  ֶזהּו  א  ֶאּלָ ְוָנגֹוזּּו!  ִלְהיֹות  ָצִריְך 

אן שָׁ  לֹום, ַאף ּכָ הּוא ׁשָ לֹום, ּוִמי הּוא? ֶזהּו ׁשֶ
ּוִמי   לֹום,  ׁשָ ֶזהּו  ָדָקה  ּצְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ְצָדָקה. 

לֹום ׁשָ ה  ַמְרּבֶ ְצָדָקה,  ּבִ ה  ְרּבֶ ּמַ ְלַמְעָלה   ׁשֶ
ָנגֹוזּּו   ְוֵכן  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ה,  ְלַמּטָ לֹום  ׁשָ ה  ּוַמְרּבֶ
ְצָדָקה. ְוָעָבר? ָהָיה   ּגֹוְזִזים ָממֹוָנם ּבִ וָעָבר, ׁשֶ

א ֶזה  ָצִריְך   ִלְהיֹות ְוָעְברּו. ַמה זֶּה ְוָעָבר? ֶאּלָ
ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ל ָהֹרֶגז, ּכְ ין ׁשֶ ַעד   (ישעיה כו) ַהּדִ

ין ֵמֲעֵליֶהם. ַיֲעָבר ָזעַ   ם. ָעַבר ַהּדִ

  

ֵליּה.  .169 ֵעי  ִמּבָ ְוָנגֹזּו  ָנגֹזּו,  ְוֵכן  ַמאי  ְוָעָבר,  ָנגֹזּו  ְוֵכן 
א ִדְקָרא   א הּוא ֵריׁשָ א, ּדָ ָלם, אּוף ָהָכא  ֶאּלָ ְדִאיהּו ׁשְ

ְצָדָקה ָדא הּוא  ִגין ּדִ א ְצָדָקה. ּבְ ָלם. ּוַמאי ִאיהּו, ּדָ ׁשְ
ַאְסגֵּ  ּדְ ּוַמאן  לֹום,  ְלֵעיָלא, ׁשָ ָלם  ׁשְ י  ַאְסּגֵ ְצָדָקה,  ּבִ י 

ָגְזֵזי   ּדְ ְוָעָבר,  ָנגֹזּו  ְוֵכן  ְך  ּכָ ּוְבִגין  א.  ְלַתּתָ ָלם  ׁשְ י  ְוַאְסּגֵ
ְצָדָק  ּבִ ַמאי ָממֹוְנהֹון  ֵליּה,  ֵעי  ִמּבָ ְוָעְברּו  ְוָעָבר,  ה. 

ְדַאּתְ   ָמה  ּכְ ְדרּוְגָזא,  ִדיָנא  הּוא  א  ּדָ א  ֶאּלָ ְוָעָבר. 
יָנא ֵמֲעַלְייהּו. כו)  (ישעיה ָאֵמר,  ַעד ַיֲעָבר ָזַעם, ָעַבר ּדִ

ֵלִמים   .170 ָבר ַאֵחר ּכֹה ָאַמר ה' ִאם ׁשְ   - ּדָ
רוּ  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָרֵאל ׁשֶ ְך הּוא ָנַתן ָלֶהם ֵאּלּו ִיׂשְ

ָהָאָדם  ִמיד, ְוׁשֶ ֹמר אֹותֹו ּתָ ִרית ַהּקֶֹדׁש ִלׁשְ ּבְ
לְ  ָדִדים,  ַהּצְ ָכל  ּבְ ֵלם  ׁשָ ּבֹו  ַמְעָלה ִיְהיֶה 

ִמיד,   ה. ְוִאם ֵאין ָהָאָדם ׁשֹוֵמר אֹותֹו ּתָ ּוְלַמּטָ
ָלנּו?  ִין  ִמּנַ ּכֹל.  ּבַ גּום  ּפָ גּום,  ּפָ הּוא  ֲהֵרי 

תּוב ּכָ יז) ׁשֶ ֶוְהיֵה   (בראשית  ְלָפַני  ְך  ִהְתַהּלֵ
ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ׁשֶ ֵלם.  ׁשָ ִמים?  ּתָ זֶּה  ַמה  ָתִמים. 

גּום. ִרית, הּוא ּפָ  ִהְתַקְיָמה ּבֹו ּבְ

  

ין  .170 ִאּלֵ ֵלִמים,  ׁשְ ִאם  ְיָי  ָאַמר  ּכֹה  ַאֵחר,  ָבר  ּדָ
יָמא  ִרית ַקּיָ ִריְך הּוא ָיַהב לֹון ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ָרֵאל. ּדְ ִיׂשְ

ָכל  ְלַנְטָרא   ִלים ּבְ ׁש ׁשְ ר ּנָ יּה ּבַ ִדיר, ּוְלֶמֱהֵוי ּבֵ ֵליּה ּתָ
ִד  ר ָנׁש ּתָ א. ְוִאי ָלא ָנִטיר ֵליּה ּבַ יר,  ִסְטִרין ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

ְכִתיב, א. ְמָנָלן, ּדִ כֹּלָ גּום ּבְ ִגים, ּפָ (בראשית  ָהא ִאיהּו ּפָ
לִ  יז) ׁשְ ִמים,  ּתָ ַמאי  ָתִמים.  ֶוְהֵיה  ְלָפַני  ְך  ים. ִהְתַהּלֵ

ִגים.  ִרית, ִאיהּו ּפָ יּה ּבְ ים ּבֵ ַעד ָלא ִאְתְקּיַ  ּדְ

ים   .171 ֵלִמים ְוֵכן ַרּבִ ְך, ִאם ׁשְ ּום ּכָ   - ּוִמׁשּ
ֵלִמי ׁשְ ִלְהיֹות ִאם  ַהזֹּו  ְצָוה  ַהּמִ ֹוְמִרים  ׁשּ ׁשֶ ם 

ים   ַרּבִ ְוֵכן  ְפגּוִמים.  ִיְהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵלִמים,   -ׁשְ
וּ  ִמׁשּ בֹו,  לּו  ְוִיְגּדְ מֹות ִיְרּבּו  ׁשָ ַהּנְ ֵאין  ׁשֶ ם 

ְוֵכן   ַהזֹּו.  ִרית  ַהּבְ ִעם  א  ֶאּלָ ָלעֹוָלם  יֹוְצאֹות 
אוֹ   -ָנגֹוזּּו   ֹוְמִרים  ׁשּ ׁשֶ ֵלִמים  ׁשְ ִאם  תֹו  ֶזה 

ֶאת   ָעָליו  ל  ְוִקּבֵ ּמֹול  ּנִ ׁשֶ ִמי  ָנגֹוזּּו  ִמיד,  ּתָ
ְוָעָבר   ַהזֹּו.  ִרית  אֹוָתּה   -ַהּבְ ְוָעָבר?  זֶּה  ַמה 

ִראׁשֹוָנה. זֲֻהַמת ָהָעְרָלה ָהְיָתה ּבֹו ּבָ  ׁשֶ

  

ֵלִמים  .171 ים. ִאם ׁשְ ַרּבִ ְוֵכן  ֵלִמים  ְך, ִאם ׁשְ ּוְבִגין ּכָ
ִגיִמין,   ָלא ְיהֹון ּפְ ֵליִמין, ּדְ ּקּוָדא ָדא, ְלֶמֱהֵוי ׁשְ ָנְטֵרי ּפִ ּדְ

ִיְפׁשּון ים,  ַרּבִ ע''א) ְוֵכן  רא  ִגין   (דף  ּבְ יּה.  ּבֵ ְוִיְסּגּון 
ָמִתין לָ  ִנׁשְ ִר ּדְ ּבְ ַהאי  ָנְפֵקי ְלַעְלָמא, ֶאָלא ּבְ ְוֵכן א  ית. 

ַמאן  ָנגֹזּו  ִדיר,  ּתָ ֵליּה  ָנְטֵרי  ּדְ ֵלִמים  ׁשְ ִאם  ַהאי  ָנגֹזּו, 
ל ֲעֵליּה ְקָייָמא ָדא. ְוָעָבר, ַמאי ְוָעָבר.  ַזר ְוִקּבֵ ִאְתּגְ ּדְ

ַקְדִמיָתא.  יּה ּבְ ֲהָוה ּבֵ  ַההּוא זּוֲהָמא ְדָעְרָלה, ּדְ
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ָבר   .172 ֵלִמים  ּדָ ׁשְ ִאם  ה'  ָאַמר  ּכֹה  ַאֵחר 
ים    ְוֵכן ְזַמן    -ַרּבִ ל  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ ַיֲעקֹב.  ֵני  ּבְ ֵאּלּו 

עֹוְמִדים ִעם  ֵלִמים, ׁשֶ ָהיּו ֵאֶצל יֹוֵסף, ֵהם ׁשְ ׁשֶ
ָנגֹוזּּו   ְוֵכן  ִרית.  ֶאת    -ַהּבְ ִאירּו  ְוִהׁשְ ָהְלכּו  ׁשֶ

ְוָעָבר   ְמעֹון.  ׁשִ ְוֶאת  ׁשוֹ   -יֹוֵסף  ין  ַהּדִ ֶרה ָאז 
ְגָלָלם בֵ  ּבִ ָׁשְרָתה  מֹו יֵניֶהם][ַהְּׁשִכיָנה  ּכְ  ,
ּנֱֶאַמר  יב) ׁשֶ ֶאת   (שמות  ִלְנּגֹף  ה'  ְוָעַבר 
 ִמְצַרִים.

  

ים,  .172 ֵלִמים ְוֵכן ַרּבִ ָבר ַאֵחר, ּכֹה ָאַמר ְיָי ִאם ׁשְ ּדָ
יֹוֵסף,  יּה ּדְ ֲהוּו ְלַגּבֵ ל ִזְמָנא ּדְ ָהא ּכָ ִני ַיֲעקֹב. ּדְ ין ּבְ ִאּלֵ

ֲהֵדיהּ אִ  ּבַ ָקְייֵמי  ּדְ ֵלִמים,  ׁשְ ָנגֹזּו,  ינּון  ְוֵכן  ְבִרית.  ּדִ  
יָנא  ֵדין ּדִ ְמעֹון. ְוָעָבר, ּכְ ְבקּו ֵליּה ְליֹוֵסף ּוְלׁשִ ָאְזלּו ְוׁשָ ּדְ

ִגיַנְייהוּ  ְרָיא ּבְ ָמה ְדַאּתְ  (נ''א שכינתא שרייא בינייהו) ׁשַ , ּכְ
 ְצַרִים.ְוָעַבר ְיָי ִלְנגֹוף ֶאת ִמ  (שמות יב) ָאֵמר,

ין   .173 ין ָרֶפה.  ּבֹא ְרֵאה, יֵׁש ּדִ ה ְויֵׁש ּדִ ָקׁשֶ
ר  ׁש. ְוַכֲאׁשֶ ין ָהָרֶפה ַחּלָ ה ָחָזק, ַהּדִ ׁשֶ ין ַהּקָ ַהּדִ
ָאז   ה,  ׁשֶ ַהּקָ ין  ֵמַהּדִ ַהזֶּה  ָהָרֶפה  ין  ַהּדִ יֹוֵנק 

ר, ְוהּוא ָחָזק.  ּבֵ  ִמְתּגַ
  

ְוִאי .173 ָיא,  ַקׁשְ יָנא  ּדִ ִאית  ֲחֵזי,  א  ַרְפָיא. ּתָ יָנא  ּדִ ת 
ָיא ּתַ  יָנא ַקׁשְ יָנא ַרְפָיא ֲחָלׁש, ְוַכד ָיְנָקא ַהאי ּדִ יף, ּדִ ּקִ

ְוִאיהּו  ף,  ּקַ ִאְתּתַ ֵדין  ּכְ ָיא,  ַקׁשְ יָנא  ִמּדִ ַרְפָיא,  ִדיָנא 
יף.  ּקִ  ּתַ

ָרֵאל,  .174 ִיׂשְ ַעל  ין  ּדִ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
ְוֵאינ ַהזֶּה,  ָהָרֶפה  ין  ּדִ ּבַ ה  ר ַנֲעׂשֶ ּבֵ ִמְתּגַ ֹו 

ַעל  ה  ַנֲעׂשֶ ין  ַהּדִ ּוְכׁשֶ ה.  ׁשֶ ַהּקָ ין  ַהּדִ אֹותֹו  ּבְ
ּוַמזָּלֹות,   ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ים  ָהַעּמִ

ַהקָּ  ין  ּדִ ּבַ ַהזֶּה  ָהָרֶפה  ין  ַהּדִ ר  ּבֵ ה  ִמְתּגַ ׁשֶ
תּוב ְוָעַבר  ּכָ ר. ֶזהּו ׁשֶ ּבֵ ֵדי ְלִהְתּגַ ַמְעָלה ּכְ ּלְ ׁשֶ

מִ  ֶאת  ִלְנּגֹף  ְוָעָבר  ה'  א   -ְצַרִים.  ִהְתַמּלֵ ׁשֶ
אן  ה. ַאף ּכָ ׁשֶ ין ַהּקָ ּדִ ּבַ ר  ּבֵ ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוִהְתּגַ
ִסים  ּנְ ְתּכַ ּמִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ּוְרֵאה,  ּוֹבא  ְוָעָבר. 

נֶ  ֵבית ַהּכְ ָרה ּבְ ָמט, ָאז ֲעׂשָ ֶסת ְוֶאָחד ֵמֶהם ִנׁשְ
רּוְך הּוא רֹוֵגז ָעָליו. דֹוׁש ּבָ  ַהּקָ

  

ׁשַ  .174 ָרֵאל, ִאְתֲעִביד  ּבְ יָנא ַעל ִיׂשְ ִאְתֲעִביד ּדִ א ּדְ ְעּתָ
ָיא.  יָנא ַקׁשְ ַההּוא ּדִ ף ּבְ ּקַ ַהאי ִדיָנא ַרְפָיא, ְוָלא ִאְתּתַ ּבְ

י ַעּמִ ּדְ ֲעַלְייהּו  ִאְתֲעִביד  יָנא  ּדִ ֲעבֹוַדת  ְוַכד  עֹוְבֵדי  ן 
ִדינָ  ּבְ ַרְפָיא,  ִדיָנא  ַהאי  ף  ּקַ ִאְתּתַ לֹות,  ּוַמּזָ א ּכֹוָכִבים 

ְכִתיב,  ְקָפא. ֲהָדא הּוא ּדִ ִגין ְלִאְתּתַ ָיא ִדְלֵעיָלא, ּבְ ַקׁשְ
ֶעְבָרה  ִאְתְמֵלי  ּדְ ְוָעַבר,  ִמְצַרִים.  ֶאת  ִלְנגֹוף  ְיָי  ְוָעַבר 

ִדיָנא   ף ּבְ ּקַ א  ְוַזֲעָמא, ְוִאְתּתַ ָיא, אּוף ָהָכא ְוָעַבר. ְוּתָ ַקׁשְ
ָרה בְּ  ֲעׂשָ י  ׁשֵ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ ְוַחד  ֲחֵזי,  א,  ּתָ ִניׁשְ ּכְ ֵבי 

יז   ַאְרּגִ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵדין  ּכְ ִמיט,  ּתְ ִאׁשְ ְייהּו  ִמּנַ
 ֲעֵליּה.

ָבר ַאֵחר ְוֵכן ָנגֹוזּּו   .175 ִלים   - ּדָ ּטְ ְתּבַ ּמִ ׁשֶ ּכְ
ים ָהָרִעים, ֲאַזי ְוָעָבר. ַמה ֵמֶהם אוֹ  ֲעׂשִ ָתם ַהּמַ

ְמעֹון ָאַמר,   י ׁשִ ָמה  זֶּה ְוָעָבר? ַרּבִ ׁשָ ַהּנְ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
ה  ַכּמָ ּבְ יֹוֵצאת ִמן ָהעֹוָלם ַהזֶּה, ִהיא ִנּדֹוֵנית 
ל  ְך ּכָ ּכָ ֵנס ִלְמקֹוָמּה. ַאַחר  ּכָ ֶטֶרם ּתִ ִדיִנים ּבְ

ַלעֲ  ָלֶהן  יֵׁש  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ַהר  אֹוָתן  ַהּנְ ֶזה  ּבְ ֹבר 
הּוא  ּוִמי  ם.  ׁשָ ְוִלְרחֹץ  ְויֹוֵצא  ֹוֵפַע  ׁשּ ׁשֶ ינּור  ּדִ

יַּעֲ  מֹו ׁשֶ ּכְ ַפַחד?  ִלי  ּבְ ְוַיֲעֹבר  ם  ׁשָ ֹמד 
ּנֱֶאַמר  ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ה' ְוגֹו',   (תהלים כד) ׁשֶ

ְוָיקּום  ַפַחד,  ִלי  ּבְ עֹוֶבֶרת  יק  ּדִ ַהּצַ ַמת  ְוִנׁשְ
ְמקֹום ָקְדׁשֹו.   ּבִ

  

ִאינּון  .175 ְייהּו  ִמּנַ ֵרי  ִמְתַעּבְ ד  ּכַ ָנגֹזּו,  ְוֵכן  ַאֵחר  ָבר  ּדָ
יׁשִ  ּבִ ְמעֹון  עֹוָבִדין  ׁשִ י  ִרּבִ ְוָעָבר,  ְוָעָבר. ַמאי  ֵדין  ּכְ ין, 

ה  ַכּמָ ָמָתא ָנְפַקת ֵמַהאי ַעְלָמא, ּבְ ִזְמָנא ְדִנׁשְ ָאַמר, ּבְ
ְלָבתַ  ְלַאְתָרּה.  ִתיעּול  ָלא  ַעד  ַנת  ִאְתּדָ ל  ִדיִנין  ּכָ ר, 

ינּור  ּדִ ְנַהר  ַהְך  ּבְ ְלֶמֱעַבר,  לֹון  ִאית  ָמִתין  ִנׁשְ ִאינּון 
ְונָ  ָנִגיד  ָיקּום ּדְ ּדְ ִאיהּו  ּוַמאן  ן.  ּמָ ּתַ ָחָאה  ּוְלִאְסּתַ ִפיק, 

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ְדִחילּו.  ָלא  ּבְ ְוַיֲעַבר  ן,  ּמָ (תהלים  ּתַ
ּדְ  כד) ָמָתא  ְוִנׁשְ ְוגו'.  ְיָי  ַהר  ּבְ ַיֲעֶלה  ַאֲעַבר ִמי  ָאה  ַזּכָ

ְמקֹום ָקְדׁשֹו.  ָלא ְדִחילּו ְוָיקּום ּבִ  ּבְ
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שְׁ  .176 ּמִ ׁשֶ ַהזֶּה  ּוִמי  עֹוָלם  ּבָ ְצָדָקה  ּבִ ל  ּדֵ ּתַ
אֹותֹו  ּבְ ְוָעַבר  ֲאַזי  ִלְצָדָקה,  מֹונֹו  ִמּמָ ן  ְוִיּתֵ
ָמה  ׁשָ ַלּנְ קֹוֵרא  רֹוז  ְוַהּכָ פֹוֵחד,  ְולֹא  קֹום  ַהּמָ

ְך עֹוד. ִמי  ְוִענִּ  (נחום א) ַהִהיא, ִתְך לֹא ֲאַעּנֵ
ָלל.  ין ּכְ ֶזה, ֵאין לֹו יֹוֵתר ּדִ זָָּכה ַלֲעֹבר ּבָ  ׁשֶ

  

ן  .176 ְוִיּתֵ ַעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ְצָדָקה  ּבִ ל  ּדַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ּוַמאן 
ְוָלא  ֲאַתר,  ַההּוא  ּבְ ְוָעַבר  ֵדין,  ּכְ ְצָדָקה.  ּבִ מֹוֵניּה  ִמּמָ

ְלַהִהיא ָלּה  ָקֵרי  ְוָכרֹוָזא  ָמָתא,  ָדִחיל,  (נחום  ִנׁשְ
ַהא א) ָזָכה ְלֶמֱעַבר ּבְ ְך עֹוד. ַמאן ּדְ יִתיָך לא ֲאַעּנֵ י, ְוִעּנִ

ָלל. יר ּכְ יָנא ַיּתִ  ֵלית ֵליּה ּדִ
ל יֹוֵסף ִעם ֶאָחיו  .177 ל ֶזה ׁשֶ ּכָ ּבֹא ְרֵאה, 

א ּתֹוַרת  ה ָצִריְך? ֶאּלָ לּו ָלּמָ ָבִרים ַהּלָ ְוָכל ַהּדְ
ָרִכים  ּדְ ָרֶכיָה  ּדְ ְוָכל  ַהּתֹוָרה,  ִהיא  ֱאֶמת 
ּבֹו   ֵאין  ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ָבר  ּדָ ְלָך  ְוֵאין  ְקדֹוׁשֹות, 

ים ּוְדָרִכים ִלְבנֵ סֹודוֹ  י ָאָדם ת ֶעְליֹוִנים ּוְקדֹוׁשִ
ֶהם.   ְלִהְתַחזֵּק ּבָ

  

י ִמיֵלי,  .177 יֹוֵסף ִעם ֲאחֹוי, ְוָכל ַהּנִ א ּדְ ל ּדָ א ֲחֵזי, ּכָ ּתָ
ִאיִהי  ִדְקׁשֹוט  אֹוַרְייָתא  א  ֶאּלָ ִאְצְטִריְך.  אי  ַאּמַ

ין. ְולֵ  יׁשִ ה אֹוַרְייָתא, ְוָכל ָאְרָחָהא ָאְרִחין ַקּדִ ית ָלְך ִמּלָ
ִאית   ָלאו  ּדְ אֹוַרְייָתא  ין, ּבְ יׁשִ ְוַקּדִ ִאין  ִעּלָ ָרִזין  ּה  ּבָ

הּו.  ְקָפא ּבְ א ְלִאְתּתַ  ְוָאְרִחין ִלְבֵני ָנׁשָ
ְוָאַמר, .178 ַתח  כ)  ּפָ ּתֹאַמר   (משלי  ַאל 

רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְרֵאה,  ּבֹא  ְוגֹו'.  ָרע  ָמה  ּלְ ֲאׁשַ
יִּ  ה ָלָאָדם ׁשֶ ּתֹוָרה, ְוָלֶלֶכת  הּוא עֹוׂשֶ ר ּבַ ּבֵ ְתּגַ

אֱ  ֶדֶרְך  ְלַצד  ּבְ יֵֵלְך  ְולֹא  ַהיִָּמין,  ּוְלַצד  ֶמת, 
ִריְך ָלֶהם ָלֶלֶכת ְלַצד   ּצָ ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ ֹמאל.  ְ ַהׂשּ
ַהיִָּמין, יֵׁש ָלֶהם ְלַהְרּבֹות ַאֲהָבה ֶזה ִעם ֶזה,  
ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶזה,  ִעם  ֶזה  ְנָאה  ׂשִ ִתְהיֶה  ְולֹא 

קֹום  ְלַהְכחִ  ַהּמָ הּוא  ׁשֶ ַהיִָּמין,  ֶאת  יׁש 
יִּ  ִקים ּבֹו. ׁשֶ ָרֵאל ִנְדּבָ  ׂשְ

  

ְוֲאַמר, .178 ַתח  כ) ּפָ ָרע   (משלי  ָמה  ּלְ ֲאׁשַ ּתֹאַמר  ַאל 
ִריְך הּוא ָעִביד ֵליּה ְלַבר ָנׁש,  א ּבְ א ֲחֵזי, קּוְדׁשָ ְוגו'. ּתָ

אַֹרח ּבְ ּוְלֵמיַהְך  אֹוַרְייָתא,  ּבְ ּה  ּבָ ְקָפא  ְקׁשֹוט,   ְלִאְתּתַ
ָבֵעי  ָמאָלא. ּוְבִגין ּדְ ְוִלְסַטר ְיִמיָנא, ְוָלא ְיַהְך ִלְסַטר ׂשְ

לֹון ְלֵמיַהךְ  (דישראל) ְלהוּ  ִאית  ְיִמיָנא,  ִלְסַטר   
א ִעם   א, ְוָלא ְיֵהא ְדָבבּו ּדָ א ִעם ּדָ ָאה ְרִחימּו ּדָ ְלַאְסּגָ

אֲ  ִאיהּו  ּדְ ְיִמיָנא,  א  ָחׁשָ ְלַאּכְ ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ א.  ַתר ּדָ
יּה.  ָקן ּבֵ ּבְ ָרֵאל ִמְתּדַ ִיׂשְ  ּדְ

יֵֶצר טֹוב  .179 ְך הּוא  ּכָ ּום  ּוְרֵאה, ִמׁשּ ּוֹבא 
ָרע יֵֶצר ְויֵֶצר  ֶאת  ְלַחזֵּק  ְצִריִכים  ָרֵאל  ְוִיׂשְ  ,

ִרים,   ׁשֵ ים ַהּכְ ֲעׂשִ אֹוָתם ַהּמַ טֹוב ַעל יֵֶצר ָרע ּבְ
יֵֶצר   ר  ּבֵ ִמְתּגַ ָאז  ֹמאל,  ִלׂשְ ְוִאם ָאָדם סֹוֶטה 

ִלים ָר  ַמׁשְ ָפגּום,  ָהָיה  ׁשֶ ּוִמי  יֵֶצר טֹוב.  ַעל  ע 
ִנְת  ַהזֶּה  ל  ַהְמֻנּוָ ֵאין  ֲהֵרי  ׁשֶ ֶחְטאֹו,  ּבְ ָקן לֹו 

ֵני ָהָאָדם.  ל ּבְ ֲחָטִאים ׁשֶ א ּבַ  ֶאּלָ

  

ָרע,   .179 ְוֵיֶצר  טֹוב  ֵיֶצר  ִאיהּו  ְך  ּכָ ְבִגין  ֲחֵזי,  ְוָתא 
ְלֵיצֶ  ְקָפא  ְלִאְתּתַ ְעָיין  ּבָ ָרֵאל  ָרע,  ְוִיׂשְ ֵיֶצר  ַעל  טֹוב  ר 

ָמאָלא,  ִלׂשְ ָנׁש  ר  ּבַ ְוִאי ָסֵטי  ָרן,  ָכׁשְ ּדְ ִאינּון עֹוָבִדין  ּבְ
ֵדין ִאְת  ִגים, ּכְ ֲהָוה ּפָ ף ֵיֶצר ָרע ַעל ֵיֶצר טֹוב. ּוַמאן ּדְ ּקַ ּתַ

א   ּדָ ים  ּלִ ּתַ ִאׁשְ ָלא  ָהא  ּדְ ֶחְטאֹוי,  ּבְ ֵליּה  ִלים  ַאׁשְ
בְ  ֶחְטִאין ּדִ א ּבְ א. ְמנּוָוָלא, ֶאּלָ  ֵני ָנׁשָ

ּלֹא   .180 ְך ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהזֵָּהר ׁשֶ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
ֶחטְ  ן אֹותֹו יֵֶצר ָרע ּבְ ֵמר, ְיֻתּקַ ָ אֹו, ְוָתִמיד ִיׁשּ

ִמיד   ּתָ ִלימֹו  ְלַהׁשְ רֹוֶצה  טֹוב  יֵֶצר  ֲהֵרי  ׁשֶ
ַאל  ְך,  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ָהָרע.  יֵֶצר  ְולֹא  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ

ָמה ָרע ּלְ ע ָלְך. ּתֹאַמר ֲאׁשַ  ַקּוֵה ֶאל ה' ְויֹׁשַ
  

לִּ  .180 ּתַ ָלא ִיׁשְ ֲהָרא, ּדְ ר ָנׁש ְלִאְזּדַ ֵעי ּבַ ְך ּבָ ים ּוְבִגין ּכָ
ֵיֶצר  ָהא  ּדְ ִדיר.  ּתָ ר  ּמַ ְוִיְסּתַ ֶחְטאֹוי,  ּבְ ַרע  ֵיֶצר  ַההּוא 
ִדיר, ְולא ֵיֶצר  ֵלימּות ּתָ ׁשְ ָלָמא ֵליּה ּבִ ֵעי ְלַאׁשְ טֹוב ּבָ

ֵוה ֶאל ְיָי  ָהָרע. ּוְבִגין כָּ  ָמה ַרע ּקַ ּלְ ְך, ַאל ּתֹאַמר ֲאׁשַ
ע ָלְך.  ְויֹוׁשַ

לְּ  .181 ָבר ַאֵחר ַאל ּתֹאַמר ֲאׁשַ   - ָמה ָרע  ּדָ
תּוב ּכָ לח) ּכַ ַחת  (תהלים  ּתַ ָרָעה  ֵמי  ּלְ ּוְמׁשַ ַרע,   .181   ָמה  ּלְ ֲאׁשַ ּתֹאַמר  ַאל  ַאֵחר  ָבר  ּדָ

לח) ִדְכִתיב,כְּ  טֹוָבה,  (תהלים  ַחת  ּתַ ָרָעה  ֵמי  ּלְ ּוְמׁשַ
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ם לֹו טֹוָבה   ּלֵ ִ ׁשּ ם   - טֹוָבה. ְלִמי ׁשֶ ּלֵ ּלֹא ְיׁשַ ׁשֶ
ּום ִמׁשּ ָרע,  ַהָּקדֹוׁש  לֹו  הּוא,    [ִיְרַאת  ָּברּו� 

ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר זֹאת ֲעׂשּו ִוְחיּו. ְוַגם הּוא ָּתִמיד  
תּוב עֹוֶׂשה] ּכָ ַחת  )(משלי יז ׁשֶ יב ָרָעה ּתַ ֵמׁשִ

ְלִמי  ֲאִפּלּו  יתֹו.  ִמּבֵ ָרָעה  ָתמּוׁש  לֹא  טֹוָבה 
ָרע  ִלים  ְלַהׁשְ לֹו  ֵאין  ָרעֹות,  לֹו  ִלימּו  ִהׁשְ ׁשֶ

 ִ ׁשּ ׁשֶ ָהָרע  מּוַרת אֹותֹו  ַקּוֵה  ּתְ א  ֶאּלָ לֹו,  מּו  ּלְ
ע ָלְך.   ֶאל ה' ְויֹׁשַ

ָרע,   ֵליּה  ֵלים  ַיׁשְ לא  ּדְ טֹוָבה,  ֵליּה  ים  ּלִ ׁשַ ּדְ ְלַמאן 
ִגין ד ּבְ כמה  הוא.  בריך  דקודשא  עשו (דחילו  זאת  אמר,  את 

ְכִתיב, וחיו. ואוף איהו הוי תדיר עביד) יב  (משלי יז) ּדִ ֵמׁשִ
ָתמ לֹא  טֹוָבה  ַחת  ּתַ ֲאִפיּלּו ָרָעה  יתֹו.  ִמּבֵ ָרָעה  ּוׁש 

ָלָמא  ין, ָלא ִאית ֵליּה ְלַאׁשְ יׁשִ ִלימּו ֵליּה ּבִ ַאׁשְ ְלַמאן ּדְ
ֵליּה. אֶ  ימּו  ּלִ ׁשַ ּדְ א  א, ֲחַלף ַההּוא ִביׁשָ יׁשָ ה  ּבִ ַקּוֵ א,  ּלָ

ע ָלְך.  ַלְיָי ְויֹוׁשַ
יק  .182 ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ּבְ ֲארּוהּו  ּבֵ ַהזֶּה  סּוק  ְוַהּפָ

ּלֹא ָר  ְפלּו  ׁשֶ ּנָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם ָרע ְלֶאָחיו ּבְ ּלֵ ָצה ְלׁשַ
הּוא   ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָלְך,  ע  ְויֹׁשַ ה'  ֶאל  ַקּוֵה  ְבָידֹו. 

כָּ  ׁשֶ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִמן  ָיֵרא  תּוב  ָהָיה 
ְוגֹו'. ִוְחיּו  ֲעׂשּו  ָתִמיד  [ְוַגם] זֹאת  ָהָיה  ְוהּוא 

דֹושׁ  ַלּקָ ה  רּוךְ - ְמַצּפֶ ֶׁשֶּנֱאַמר,    [ְּכמֹו הּוא.-ּבָ
 ַקֵּוה ַלה' ְוֹיַׁשע ָל�.] 

  

ָעא  .182 ּבָ ָלא  ּדְ ָאה,  ַזּכָ יֹוֵסף  ּבְ ְקָרא אּוְקמּוָה,  ְוַהאי 
א   ְעּתָ ׁשַ ּבְ ַלֲאחֹוי,  א  יׁשָ ּבִ ָלָמא  ידֹוי.  ְלַאׁשְ ּבִ ָנְפלּו  ּדְ

ֲהָוה ַ◌1ק הּוא  ּדְ ִגין  ּבְ ָלְך,  ע  ְויֹוׁשַ ַלְיָי  ה  רא  ּוִ (דף 
ְכִתיב, זֹאת ֲעׂשּו  ע''ב) ִריְך הּוא. ּדִ א ּבְ ִחיל ְלקּוְדׁשָ ּדָ

ְוגו'. א   (ואוף) ִוְחיּו  ְלקּוְדׁשָ ה  ְמַחּכֶ ֲהָוה  ִדיר  ּתָ ְוִאיהּו 
ִריְך הּוא.  . שע לך)(ס''א כמה דאת אמר, קוה ליי ויו ּבְ

ְוָאַמר, .183 ַתח  ּפָ א  ַאּבָ י  (משלי   ַרּבִ
ים ֵעָצה ְבֶלב ִאיׁש   כ) בּוָנה ַמִים ֲעֻמּקִ ְוִאיׁש ּתְ

ִאיׁש   ְבֶלב  ֵעָצה  ים  ֲעֻמּקִ ַמִים  ה.  ֶזה    -ִיְדֶלּנָ
ה  עֹוׂשֶ הּוא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ְלּגוּ  ל ּגִ ִביא ְטָעִמים ְלַגְלּגֵ ּמֵ ִלים ַעל ֵעצֹות, ׁשֶ
ֵזָרה  ָהעֹוָלם ַעל ְיֵדי יֹוֵסף ְלַקיֵּם ֶאת אֹוָתּה ַהּגְ

ַעל   ָרָעב  ַזר  ּגָ ְוִאיׁש [ָהעֹוָלם] ָהָאֶרץ ׁשֶ  .
ה   ִיְדֶלּנָ בּוָנה  אֹוָתם    -ּתְ ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ יֹוֵסף  ֶזה 

רּוְך הּוא ַעל ָהעֹוָלם.  דֹוׁש ּבָ ַזר ַהּקָ ּגָ  ֳעָמִקים ׁשֶ

  

ְואֲ  .183 ַתח  ּפָ א  ַאּבָ י  כ) ַמר,ִרּבִ ֲעמּוִקים  (משלי  ַמִים 
עֲ  ַמִים  ה.  ִיְדֶלּנָ בּוָנה  ּתְ ְוִאיׁש  ִאיׁש  ֵלב  ּבְ מּוִקים ֵעָצה 

ִאיהּו  ִגין ּדְ ִריְך הּוא. ּבְ א ּבְ א קּוְדׁשָ ֵלב ִאיׁש, ּדָ ֵעָצה ּבְ
ַעל  ְלּגּוִלין  ּגִ ָלא  ְלַגְלּגְ ַטֲעִמין  ַאְייֵתי  ּדְ ֵעצֹות,  ָעִביד 

ְדיֹוסֵ  ְיָדא  ַעל  ָגַזר  ַעְלָמא  ּדְ ְגֵזָרה,  ַההּוא  ְלַקְייָמא  ף, 
ְפָנא ַעל ַאְרָעא בוּ (נ''א עלמא) ּכַ א  . ְוִאיׁש ּתְ ה, ּדָ ָנה ִיְדֶלּנָ

ִריְך הּוא ַעל  א ּבְ ָגַזר קּוְדׁשָ ָגֵלי ִאינּון ֲעִמיִקין, ּדְ יֹוֵסף. ּדְ
 ַעְלָמא.

לֹא   .184 הּוא  ׁשֶ ְליֹוֵסף  ַדי  לֹא  ְרֵאה,  ּבֹא 
ם ָרע ְלֶאָחי ּלֵ ֶהם ֶחֶסד  ׁשִ ה ִעּמָ ָעׂשָ א ׁשֶ ו, ֶאּלָ

ִמיד. ִמׁשּ  יִקים ּתָ ּדִ ְרֵכי ַהּצַ ּום ֶזה  ֶוֱאֶמת, ְוָכְך ּדַ
עֹוָלם   ִמיד, ּבָ רּוְך הּוא ָחס ֲעֵליֶהם ּתָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

א.  ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

  

ים  .184 ּלִ ׁשַ ָלא  ִאיהּו  ּדְ ֵליּה  ַדי  לא  יֹוֵסף  ֲחֵזי,  א  ּתָ
א ַלֲאחוֹ  יׁשָ הֹון ִטיבּו ּוְקׁשֹוט. ְוָכְך ּבִ ֲעַבד ִעּמְ י, ֶאָלא ּדְ

ִדיר.   ֵאי ּתָ ַזּכָ ִריְך הּוא ָאְרֵחיהֹון ּדְ א ּבְ א קּוְדׁשָ ִגין ּדָ ּבְ
ַעְלָמא ֵדין ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי.  ִדיר, ּבְ  ָחִייס ֲעַלְייהּו ּתָ

ִאיׁש   .185 ְבֶלב  ֵעָצה  ים  ֲעֻמּקִ ֶזה    -ַמִים 
פֵּ  ְוִהּנֵה  ִהְתָקֵרב  ְיהּוָדה,  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ְרׁשּוָה, 

בּונָ  ְנָיִמין. ְוִאיׁש ּתְ ּבִ ל  ה ְליֹוֵסף ַעל ָהֵעֶסק ׁשֶ
 ֶזה יֹוֵסף. -ִיְדֶלּנָה 

  
א ְיהּוָדה. ְוָהא  .185 ֶלב ִאיׁש, ּדָ ַמִים ֲעמּוִקים ֵעָצה ּבְ

ַעל  יֹוֵסף,  ּדְ יּה  ְלַגּבֵ ִאְתָקִריב  ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ אּוְקמּוָה, 
א יֹוֵסף. ִעְסָקא ְדבִ  ה, ּדָ בּוָנה ִיְדֶלּנָ  ְנָיִמין. ְוִאיׁש ּתְ

ַער  .186 ׁשַ ַעל  ב  יֹוׁשֵ ָהָיה  א  ַאּבָ י  ַרּבִ
ָר  לֹוד.  ל  ׁשֶ ִניָסה  ָהָיה ַהּכְ ׁשֶ ֶאָחד  ִאיׁש  ָאה 

ַצד ָהָהר, ְוָהָיה ָעיֵף   ִליָטה ּבְ ב ַעל ּבְ א, ְוָיׁשַ ּבָ
  

ְדלֹוד,  .186 ָבא  ַאּבָ ּדְ ֲאַתְרָעא  ָיִתיב  ֲהָוה  א  ַאּבָ י  ִרּבִ
ֲהוָ  ּדְ ָנׁש  ר  ּבַ ַחד  קּוְלָטא ָחָמא  ַחד  ּבְ ְוָיִתיב  ָאֵתי,  ה 
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יְנַתִים   ם. ּבֵ ן ׁשָ ב ְוָיׁשַ ֶרְך, ְוָיׁשַ ָרָאה ָנָחׁש ִמן ַהּדֶ
קֹוְסְטָפא   ָיָצא  ֵאָליו.  א  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד 

ָנא ֶׁשֶרץ) ְדגֹוְרּדְ ָחׁש.  (ִמין  ַהּנָ ֶאת  ְוָהַרג 
ִהְתעוֹ  ׁשֶ אֹותֹו ּכְ ֶאת  ָרָאה  ָהִאיׁש,  אֹותֹו  ֵרר 

אֹותֹו   ף  ּקֵ ִהְזּדַ ֵמת.  ָהָיה  ׁשֶ ֶנְגּדֹו  ּכְ ָחׁש  ַהּנָ
ָלעֹ ִליָטה  ַהּבְ אֹוָתּה  ְוָנְפָלה  ֶמק ָהִאיׁש, 

יָה ְוִנּצֹול.  ְחּתֶ ּתַ  ׁשֶ

ְוָנִאים  ְוָיִתיב  ֵמָאְרָחא,  ָלֵאי  ְוֲהָוה  ְדַאְרָעא,  ָתָלא  ּדְ
ָהִכי ָחֵמי ַחד ִחְוָיא ן. ַאּדְ ּמָ יּה, ָנַפק ּתַ ֲהָוה ָאֵתי ְלַגּבֵ , ּדְ

ִאְתַער   ד  ּכַ ְלִחְוָיא.  ֵליּה  ְוָקִטיל  ָנא,  ְדגּוְרּדְ קֹוְסְטָפא 
ר ָנׁש, ָחמָ  ֲהָוה ִמית.  ַההּוא ּבַ א ַההּוא ִחְוָיא ְלֳקְבֵליּה, ּדְ

ר ָנׁש, ְוָנַפל ַההּוא קּוְלָטא ְלעּוְמָקא   ף ַההּוא ּבַ ּקַ ִאְזּדַ
זִ  ּתֵ ְתחֹותֹוי ְוִאׁשְ  יב. ּדִ

א, ָאַמר לֹו, ֱאֹמר  .187 ַאּבָ י  ַרּבִ ֵאָליו  א  ּבָ
הּוא   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֲהֵרי  ׁשֶ יָך,  ֲעׂשֶ ּמַ ַמה  ִלי 

ֵאיָנם ְלִחּנָם? ִהְרִחיׁש לְ  לּו ׁשֶ ים ַהּלָ ּסִ ֵני ַהּנִ    ָך ׁשְ
ִלי  .187 ֵאיָמא  ֵליּה,  ָאַמר  יּה,  ְלַגּבֵ א  ַאּבָ י  ִרּבִ ֲאָתא 

הָ  ין ָמאן עֹוָבָדְך. ּדְ ִריְך הּוא ָרִחיׁש ָלְך ִאּלֵ א ּבְ א קּוְדׁשָ
ָנא. ין, ָלאו ִאינּון ְלַמּגָ ֵרין ִנּסִ  ּתְ

לֹא  .188 ָיַמי  ל  ּכָ ָהִאיׁש,  אֹותֹו  לֹו  ָאַמר 
י   יְַּסּתִ ִהְתּפַ ּלֹא  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ָרע  ִאיׁש  ִלי  ם  ּלֵ ׁשִ
י   ָיכְֹלּתִ לֹא  ִאם  ְועֹוד,  לֹו.  י  ּוָמַחְלּתִ ִעּמֹו 

יֵּ ַעד  ְלִהְתּפַ ִתי  ִמּטָ ַעל  ָעִליִתי  לֹא  ִעּמֹו,  ס 
אֹוִתי,   ֲערּו  ּצִ ׁשֶ אֹוָתם  ּוְלָכל  לֹו  י  ַחְלּתִ ּמָ ׁשֶ
ם  ּלֵ ִ ׁשּ ל ַהיֹּום ְלאֹותֹו ָהָרע ׁשֶ י ּכָ ּתִ ׁשְ ְולֹא ָחׁשַ
ַהיֹּום  אֹותֹו  ּמֵ ׁשֶ א  ֶאּלָ ֶזה,  ִלי  ַדי  ְולֹא  ִלי, 

ֶהם טוֹ  י ַלֲעׂשֹות ִעּמָ ְלּתִ ּדַ ּתַ  ב.ָוָהְלָאה ִהׁשְ

  

ִלים  .188 ל יֹוָמאי ָלא ַאׁשְ ר ָנׁש, ּכָ ָאַמר ֵליּה ַההּוא ּבַ
עַ  א ּבְ יׁשָ ר ָנׁש ּבִ ֲהֵדיּה, ִלי ּבַ יְסָנא ּבַ ּיַ ָלא ִאְתּפַ ְלָמא, ּדְ

ְייָסא   ְלִאְתּפַ ָיִכיְלָנא  ָלא  ִאי  ְותּו,  ֵליּה.  ּוָמִחיְלָנא 
ָמִחיְלָנא   ּדְ ַעד  ְלַעְרִסי,  ָסִליְקָנא  ָלא  ֲהֵדיּה,  ֵליּה, ּבַ

יֹוָמא  ל  ּכָ ָנא  ַחְייׁשָ ְוָלא  ִלי,  ְמַצֲערּו  ּדִ ִאינּון  ּוְלָכל 
ַאׁשְ  ּדְ א  יׁשָ ּבִ א ְלַההּוא  ֶאּלָ ָדא,  ִלי  י  ּדִ ְוָלאו  ִלי.  ִלים 

הֹון  ד ִעּמְ ְלָנא ְלֶמְעּבַ ּדַ ּתַ ְמַההּוא יֹוָמא ּוְלָהְלָאה, ִאׁשְ ּדִ
 ָטָבא.

י .189 א ְוָאַמר, ַמֲעׂשָ י ַאּבָ ָכה ַרּבִ ל ֶזה ּבָ ו ׁשֶ
אי, ְוָהָיה   יֹּוֵסף ָהיּו ֶאָחיו ַוּדַ ֵהם יֹוֵתר ִמיֹּוֵסף, ׁשֶ

ֲעֵליֶהם, ְלַרֵחם  ה    לֹו  ָעׂשָ זֶּה  ֶ ׁשּ ַמה   -ֲאָבל 
רּוְך הּוא   דֹוׁש ּבָ ַהּקָ יֹוֵתר ִמיֹּוֵסף, ָנֶאה הּוא ׁשֶ

 ַיְרִחיׁש לֹו ֵנס ַעל ֵנס.

  

עוֹ  .189 יר  ַיּתִ ְוֲאַמר,  א  ַאּבָ י  ִרּבִ ָכה  ֵדין ּבָ ּדְ ָבדֹוי 
ְלַרֲחָמא  ֵליּה  ְוֲהָוה  אי,  ַוּדַ ֲאחֹוי  ֲהוּו  יֹוֵסף  ּדְ ִמּיֹוֵסף, 

יר הּוא ִמּיֹוֵסף. ָיאֹות    ֲעלֹוי. ֲאָבל א, ַיּתִ ֲעִביד ּדָ ַמה ּדְ
א. א ַעל ִניּסָ ִריְך הּוא ַיְרִחיׁש ֵליּה ִניּסָ א ּבְ  הּוא ְדקּוְדׁשָ

ַתח ְוָאַמר, .190 ּתֹ  (שם י) ּפָ ם יֵֶלְך  הֹוֵלְך ּבַ
יֵֶלְך  ם  ּתֹ ּבַ ֵדַע. הֹוֵלְך  ִיּוָ ָרָכיו  ּדְ ׁש  ּוְמַעּקֵ ַטח  ּבֶ

ַטח   ָהָאָדם    -ּבֶ ַדְרֵכי ֶזה  ּבְ הֹוֵלְך  ׁשֶ ַההּוא 
ַטח   ּבֶ יֵֶלְך  ִנְזֵקי   -ַהּתֹוָרה,  ְיכֹוִלים  ּלֹא  ׁשֶ

ֵדַע   ָרָכיו ִיּוָ ׁש ּדְ ִמי    -ָהעֹוָלם ְלָהַרע לֹו. ּוְמַעּקֵ
הּוא ֶזה  ֵדַע?  ָהֱאֶמת   ִיּוָ ֶרְך  ִמּדֶ ּסֹוֶטה  ׁשֶ ִמי 

ֵדַע?  ִיּוָ זֶּה  ַמה  ֵדַע.  ִיּוָ ֵמֲחֵברֹו,  ִלְגּבֹות  ְורֹוֶצה 
ּלֹא יֹאַבד   ין ׁשֶ ֲעֵלי ַהּדִ ל ּבַ ֵעיֵני ּכָ ר ּבְ הּוא יֻּכַ
ֵדי ְלָהִביא  ל אֹותֹו ָהָאָדם, ּכְ מּות ׁשֶ ֵמֶהם ַהּדְ

וּ  ּוִמׁשּ ּנּו,  ִמּמֶ ְנְקמּו  יִּ ׁשֶ ְלָמקֹום  ְך אֹותֹו  ּכָ ם 
ֵדַע.  ִיּוָ

  

ְוֲאַמר, .190 ַתח  י) ּפָ ּתֹם   (משלי  ּבַ ַטח הֹוֵלְך  ּבֶ ֵיֶלְך 
א   ּדָ ַטח,  ּבֶ ֵיֶלְך  ּתֹום  ּבַ הֹוֵלְך  ֵדַע.  ִיּוָ ָרָכיו  ּדְ ׁש  ּוְמַעּקֵ
ַטח,  אֹוַרְייָתא. ֵיֶלְך ּבֶ ָאְרִחין ּדְ ָאִזיל ּבְ ר ָנׁש, ּדְ ַההּוא ּבַ

ְדַעְלָמא ִנְזֵקי  ָיִכילּו  ָלא  ׁש    ּדְ ּוְמַעּקֵ ֵליּה.  א  ְלַאְבָאׁשָ
ֵדעַ  ִיּוָ ַמאן  ֵדַע,  ִיּוָ ָרָכיו  ַאְסֵטי  ּדְ ּדְ ַמאן  הּוא  א  ּדָ  .

ַמהּו  ֵדַע,  ִיּוָ ְדַחְבֵריּה.  י  ַגּבֵ ּוָבֵעי  ִדְקׁשֹוט,  ֵמָאְרָחא 
ִדיָנא,  ּדְ ָכל ָמאֵרי  ּדְ ֵעיֵניהֹון  ּבְ ִאיהּו  מֹוַדע  ּתְ ִיׁשְ ֵדַע,  ִיּוָ

ִמנַּ  ִיְתֲאִביד  ָלא  ִגין  ּדְ ּבְ ָנׁש.  ר  ּבַ ְדַההּוא  יּוְקָנא  ּדִ ְייהּו 
ֵדַע.ְלַאְייָתָאה ֵליּה לְ  ְך ִיּוָ יּה, ּוְבִגין ּכָ ִיְנְקמּון ִמּנֵ  ַאְתָרא ּדְ
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ֶדֶרְך  .191 ּבְ הֹוֵלְך  ׁשֶ אֹותֹו  ּוְרֵאה,  ּוֹבא 
ֵדי  ּכְ ָעָליו  ה  ְמַכּסֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֱאֶמת, 

יֻ  ְולֹא  ַדע  ִיּוָ ּלֹא  ֲאָבל  ׁשֶ ין,  ַהּדִ ְלַבֲעֵלי  ר  ּכַ
ר  ֵדַע ְויֻּכַ ָרָכיו ִיּוָ ׁש ּדְ ֵרי אֹוָתם    ְמַעּקֵ ָלֶהם. ַאׁשְ

ֶדֶרְך ֱאֶמת ְוהֹוְלִכים  ּבְ הֹוְלִכים  ֵני ָהָאָדם ׁשֶ ּבְ
ּפֹוֲחִדים  ֵאיָנם  ֵהם  ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ַעל  ָלֶבַטח 

א. עֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהזֶּה ְולֹא ּבָ  ּבָ

  

ֲחֵזי, .191 א  א    ְוּתָ ְקׁשֹוט, קּוְדׁשָ אַֹרח  ּבְ ָאִזיל  ּדְ ַההּוא 
עֲ  ָחֵפי  הּוא  ִריְך  ְוָלא ּבְ ִאְתְיַדע,  ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ֵליּה, 

ׁש   ְמַעּקֵ ֲאָבל  ִדיָנא.  ּדְ ָמאֵריהֹון  י  ְלַגּבֵ מֹוַדע,  ּתְ ִאׁשְ
ֵני  ּבְ ִאינּון  ִאין  ַזּכָ ְייהּו.  ְלַגּבַ מֹוַדע  ּתְ ְוִיׁשְ ֵדַע,  ִיּוָ ָרָכיו  ּדְ

א ּדְ  אַֹרח ְקׁשֹוט, ְוָאְזֵלי ְלרֹוֲחָצן ַעל ַעְלָמא. ָנׁשָ ָאְזֵלי ּבְ
ָלא ַעְלָמא ְדָאֵתי:  ּדְ ַעְלָמא ֵדין, ְוָלא ּבְ ֲחֵלי ִאינּון ּבְ  ּדָ

ית יֹוֵסף.   .192 י הּוְבאּו ּבֵ ים ּכִ יְראּו ָהֲאָנׁשִ ַויִּ
ֵאין  י יֹוֵסי ָאַמר, אֹוי ָלֶהם ִלְבֵני ָהָאָדם ׁשֶ ַרּבִ

ַדְרֵכי ַהּתֹוָרה. אֹוי  יֹוְדִעים ְואֵ  ִלים ּבְ ּכְ ין ִמְסּתַ
יָּ  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ הּוא  ָלֶהם  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֹבא 

יֶהם, ְוָיקּום ַהּגּוף   ין ַמֲעׂשֵ ִלְתּבַֹע אֹוָתם ַעל ּדִ
ֶטֶרם  יֶהם ּבְ ל ַמֲעׂשֵ ּבֹון ַעל ּכָ ֶפׁש ָלֵתת ֶחׁשְ ְוַהּנֶ

ֶפׁש ִמן ַהּגּוף. ְרדּו ַהּנֶ  ִיּפָ

  

י יֹוֵסי  וַ  .192 ית יֹוֵסף. ִרּבִ י הּוְבאּו ּבֵ ים ּכִ יְראּו ָהֲאָנׁשִ ּיִ
ִלין ָאמַ  ּכְ ִמְסּתַ ְוָלא  ָיְדֵעי  ָלא  ּדְ א,  ָנׁשָ ִלְבֵני  לֹון  ַווי  ר, 

ִריְך   ּבְ א  קּוְדׁשָ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ּבְ ַווי לֹון  ָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא.  ּבְ
יָנא ַעל עֹוָבֵדיהֹון ע לֹון ּדִ , ְוָיקּום ּגּוָפא הּוא ֵייֵתי ְלִמְתּבַ

עֹוָבֵדיה ל  ִמּכָ ָנא  ּבָ חּוׁשְ ְלֵמיַהב  א  ָלא  ְוַנְפׁשָ ַעד  ֹון, 
א ִמן ּגּוָפא.  ְרׁשּון ַנְפׁשָ  ִיְתּפָ

ַהיֹּום  .193 ין,  ַהּדִ יֹום  הּוא  ַהיֹּום  ְואֹותֹו 
עֹוְמִדים,  ין  ַהּדִ ּוַבֲעֵלי  תּוִחים  ּפְ ָפִרים  ּסְ ׁשֶ

עֹומֵ  ַמן  ַהזְּ אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ ּום  ִקיּּומֹו  ִמׁשּ ּבְ ָחׁש  ַהּנָ ד 
ִמְתַר  ָהֵאיָבִרים  ְוָכל  אֹותֹו,  ים ִלְנׁשְֹך  ׁשִ ּגְ

ְוהֹוֶלֶכת   ַהּגּוף  ִמן  ִנְפֶרֶדת  ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ ֶאְצלֹו, 
ֵלְך   ּתֵ ֶדֶרְך  ְלֵאיזֹו  יֹוַדַעת  ְוֵאין  ּוְמׁשֹוֶטֶטת, 

 ּוְלֵאיֶזה ָמקֹום ַמֲעִלים אֹוָתּה.

  

ִסְפִרין  ְוַההּוא יֹוָמא, יֹוָמא ּדְ  .193 ִדיָנא ִאיהּו, יֹוָמא ּדְ
ַההּוא ִזְמָנא,  ִגין ּדְ ִדיָנא ָקְייִמין. ּבְ ִתיָחן, ּוָמאֵריהֹון ּדְ ּפְ
ְייֵפי  ׁשַ ְוָכל  ֵליּה.  ָכא  ְלַנׁשְ ִקּיּוֵמיּה,  ּבְ ָנָחׁש  ָקְייָמא 

א ִמן ְרׁשָ ָמָתא ִאְתּפָ יּה, ְוִנׁשְ ין ְלַגּבֵ ׁשִ ּגּוָפא, ְוָאְזָלא   ִמְתַרּגְ
ֲאַתר ְוׁשַ  ּוְלָאן  ַהְך,  ּתְ ָאְרָחא  ְלָאן  ָיְדַעת  ְוָלא  ְטָיא. 

 ָסְלִקין ָלּה. 
ל ֹרֶגז ּוְנָאָצה  .194 אֹוי ְלאֹותֹו ַהיֹּום! ַהיֹּום ׁשֶ

יז  ְך ָצִריְך ָלָאָדם ְלַהְרּגִ ּום ּכָ אֹותֹו ַהיֹּום. ִמׁשּ
ְלָפנָ  יר  ְלַהְזּכִ יֹום,  ל  ּכָ ִיְצרֹו  יֹום  ֶאת  יו אֹותֹו 

יֲַּעמֹ  ַחת ׁשֶ ְכִניִסים אֹותֹו ּתַ ּמַ ֶלְך, ׁשֶ ִדין ַהּמֶ ד ּבְ
ּנּו. ָמה ִנְפֶרֶדת ִמּמֶ ׁשָ  ָהָאֶרץ ְלֵהָרֵקב, ְוַהּנְ

  

ַההּוא  .194 ּוְנִאיצּו  ְדרּוְגָזא  יֹוָמא  יֹוָמא,  ְלַההּוא  ַווי 
ָזא   ֵעי ֵליּה ְלַבר ָנׁש, ְלַאְרּגָ ְך ִאּבָ ִיְצֵריּה יֹוָמא, ְבִגין ּכָ

לְ  יֹוָמא,  ל  ֵייקּום ּכָ ּדְ יֹוָמא,  ַההּוא  יּה  ַקּמֵ ָרא  ַאְדּכָ
ַאְרָעא   חֹות  ּתְ ֵליּה  ָעאִלין  ָקא  ּדְ א,  ְדַמְלּכָ ִדיָנא  ּבְ

א ְרׁשָ ָמָתא ִאְתּפָ ָבא, ְוִנׁשְ יּה. (דף רב ע''א) ְלִאְתַרּקְ  ִמּנֵ
טֹוב   .195 יֵֶצר  ָאָדם  יז  ַיְרּגִ ְלעֹוָלם  ִנינּו,  ְוׁשָ
יֵ לַעל  ּדֵ ּתַ ְוִיׁשְ ָהָרע  הֹוֵלְך    ֶצר  ִאם  ַאֲחָריו. 

ּנּו   ּתֹוָרה,   -ָיֶפה, ְוִאם ָלאו    -ִמּמֶ ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ִיׁשְ
ַהיֵֶּצר ָהָרע   ּבֹר ֶאת  ִלׁשְ ָבר  ּדָ ְלָך  ִהּנֵה ֵאין  ׁשֶ

א ַהּתֹוָרה. ִאם הֹוֵלְך   מּוָטב, ְוִאם לֹא   -ֶאּלָ
ֵדי ִלשְׁ   - ֶות, ּכְ יר לֹו ֶאת יֹום ַהּמָ  ּבֹר אֹותֹו. ַיְזּכִ

  

יז ָאָדם ֵיֶצר טֹוב ַעל ֵיֶצר ָהָרע,  ּוְת  .195 ַנן, ְלעֹוָלם ַיְרּגִ
ָלאו,  ְוִאי  ָיאֹות.  יּה,  ִמּנֵ ָאִזיל  ִאי  ֲאַבְתֵריּה.  ל  ּדֵ ּתַ ְוִיׁשְ
ה ְלַתְבָרא ֵיֶצר  ָהא ֵלית ָלְך ִמּלָ אֹוַרְייָתא. ּדְ ל ּבְ ּדַ ּתַ ִיׁשְ

א אֹוַרְייָתא. ִאי ָאזִ  ר יל, מּוָטב. ְוִאי ָלאו, יַ ָהָרע ֶאּלָ ְדּכַ
ָרא ֵליּה.  ִגין ְלַתּבְ  ֵליּה יֹוָמא ְדמֹוָתא, ּבְ

ֲהֵרי ֶזה הּוא יֵֶצר   .196 ל, ׁשֶ ּכֵ אן יֵׁש ְלִהְסּתַ ּכָ
ַמְלַאְך  ְוִכי  ֶות,  ַהּמָ ַמְלַאְך  הּוא  ְוֶזה  ָהָרע, 
הּוא   ַוֲהֵרי  ֶות,  ַהּמָ יֹום  ִלְפֵני  ר  ּבָ ִנׁשְ ֶות  ַהּמָ

  
הּוא .196 ָדא  ְדָהא  ָלא,  ּכָ ְלִאְסּתַ ִאית  (קסא  ָהָכא 

ַמְלַאְך  ב) ְוִכי  ֶות.  ַהּמָ ַמְלַאְך  הּוא  ְוָדא  ָהָרע,  ֵיֶצר 
י י ּמֵ ר ִמּקַ ֶות ִמְתּבַ ֹוָמא ְדמֹוָתא. ְוָהא ִאיהּו ָקטֹוָלא ַהּמָ
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ְוִנשְׁ  ָהָאָדם,  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ְמָחה ַהֶהֶרג  ׂשִ זֹּו  ׁשֶ ָמע 
נֵ  ּבְ ֶאת  ַמְסֶטה  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ּלֹו,  ָהָאָדם ׁשֶ י 

יָכם ָלֶזה?. ֵדי ְלַהְמׁשִ ִמיד ּכְ  ּתָ
וְ  א ֲהֵוי,  ָנׁשָ ְבִני  ּוְבִגין  ּדִ ֶחְדָוה הּוא ִדיֵליּה.  ַמע ּדְ ּתְ ִאׁשְ

ָכא לֹון  ִגין ְלַאְמׁשָ ּבְ ִדיר,  א ּתָ ָנׁשָ ִלְבִני  ְך ַאְסֵטי לֹון  ּכָ
 ְלָדא. 

לֹו  .197 ְזּכֹר  יִּ ׁשֶ ֵאר  ְתּבָ ּנִ ֶ ׁשּ ַמה  אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ
אֹותוֹ  ֶות    ָאָדם  ַהּמָ ֵדי   -יֹום  ּכְ ֶזה,  ן  ּכֵ אי  ַוּדַ

ּבֹר ֶאת ֵלב ָהאָ  ֲהֵרי ֵאין יֵֶצר ָהָרע  ִלׁשְ ָדם, ׁשֶ
ַהיִַּין  ְמַחת  ׂשִ ְמֵצאת  ּנִ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ א  ֶאּלָ ׁשֹוֶרה 
ָאז   בּוָרה,  ׁשְ רּוַח  ְמֵצאת  ּנִ ּוְכׁשֶ ָהרּוַח,  ְוַגּסּות 

ּוִמׁשּ  ִעּמֹו,  ׁשֹוֶרה  ְוֵאין  ּנּו  ִמּמֶ ְך ִנְפָרד  ּכָ ּום 
ֵבר   ָ ְוִיׁשּ ֶות,  ירֹו ֶאת יֹום ַהּמָ ּגּופֹו,  ָצִריְך ְלַהְזּכִ

 ְוהּוא הֹוֵלְך לֹו. 

  

ָנׁש   .197 ר  ּבַ ֵליּה  ִיְדּכֹור  ּדְ ָמר,  ִאּתְ ּדְ אי ַמה  ַוּדַ א  ֶאּלָ
ר  ִמְתּבַ ּדְ ִגין  ּבְ הּוא,  ָהִכי  אי  ַוּדַ ְדמֹוָתא.  יֹוָמא  ַההּוא 

ָהא ֵיֶצר   א ְדַבר ָנׁש. ּדְ ֲאַתר ִלּבָ א ּבְ ְרָיא ֶאּלָ ָהָרע ָלא ׁשַ
ְדחַ  ֶחְדָוה  ח  ּכַ ּתַ ִאׁשְ ְוַכד  ּדְ ְדרּוָחא.  ְוַגּסּוָתא  ְמָרא, 

ְוָלא  יּה,  ִמּנֵ ַרׁש  ִאְתּפְ ֵדין  ּכְ ִביָרא,  ּתְ רּוָחא  ח  ּכַ ּתַ ִאׁשְ
יֹוָמא  ֵליּה  ָרא  ְלַאְדּכָ ֵעי  ּבָ ְך  ּכָ ּוְבִגין  ֲהֵדיּה.  ּבַ ְרָיא  ׁשַ

ר גּ   ּוֵפיּה, ְוִאיהּו ָאִזיל ֵליּה.ְדמֹוָתא, ְוִיְתּבַ
ל ּבֹא ְרֵאה, יֵֶצר טֹוב צָ  .198 ְמָחה ׁשֶ ִריְך ׂשִ

ְוִנאּוִפים   ַיִין  ל  ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ָהָרע  ְויֵֶצר  ּתֹוָרה, 
ִלְרּגֹז   ָאָדם  ָצִריְך  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ רּוַח,  ְוַגּסּות 
יֹום   ין,  ַהּדִ יֹום  דֹול,  ַהּגָ ַהיֹּום  ֵמאֹותֹו  ִמיד  ּתָ

א ַהֶחשְׁ  ֶאּלָ ָעָליו  ְלָהֵגן  ָלָאָדם  ֵאין לֹו  ׁשֶ ּבֹון, 
הַ  יו  ַהזֶּה ַמֲעׂשָ עֹוָלם  ּבָ ה  עֹוׂשֶ הּוא  ׁשֶ ִרים  ׁשֵ ּכְ

ָעה. ָ אֹוָתּה ַהׁשּ יֵָּגּנּו ָעָליו ּבְ ֵדי ׁשֶ  ּכְ

  

ְוֵיֶצר  .198 ֶחְדָוה ְדאֹוַרְייָתא,  ֵעי  ּבָ ֵיֶצר טֹוב  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ְך ָרע ֶחְדָוה ְדַחְמָרא, ְוִניאּופִ  ין ְוַגּסּוָתא ְדרּוָחא. ּוְבִגין ּכָ

ר ָנׁש ְלַאְר  ֵעי ּבַ ָזאּבָ א,  (ליה) ּגָ ִדיר, ֵמַההּוא יֹוָמא ַרּבָ ּתָ
ָנׁש   ְלַבר  ֵליּה  ֵלית  ּדְ ָנא.  ּבְ חּוׁשְ ּדְ יֹוָמא  ְדִדיָנא,  יֹוָמא 
ָעִביד   ִאיהּו  ּדְ ָרן,  ַכׁשְ ּדְ עֹוָבדֹוי  א  ֶאּלָ ֲעֵליּה,  ַלֲאָגָנא 

ַהאי ַעְלמָ  א. ּבְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ָיִגינּו ֲעֵליּה ּבְ ִגין ּדְ  א. ּבְ
י הּוְבאּו   .199 ים ּכִ יְראּו ָהֲאָנׁשִ ּבֹא ְרֵאה, ַויִּ

ם   ּלָ ּכֻ ִגּבֹוִרים,  ָהיּו  ם  ּלָ ּכֻ ּוַמה  יֹוֵסף.  ית  ּבֵ
ְלֵבית  אֹוָתם  ֵהִביא  ׁשֶ ֶאָחד  ְוֶעֶלם  ֲחָזִקים, 

ֲחדּו   ּפָ ר   -יֹוֵסף  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ יָֹּבא  ׁשֶ הּוא ּכְ ּוְך 
ה  ִלְתּבַֹע אֹותֹו ְלִדין ֶאת ָהָאָדם ַעל ַאַחת כַּ  ּמָ

ה.   ְוכּמָ

  

יֹוֵסף.   .199 ית  ּבֵ י הּוְבאּו  ּכִ ים  ָהֲאָנׁשִ יְראּו  ַוּיִ ֲחֵזי,  א  ּתָ
עּוֵליָמא  ְוַחד  יִפין,  ּקִ ּתַ הּו  ּלְ ּכֻ ִרין,  יּבָ ּגִ ֲהוּו  הּו  ּלְ ּכֻ ּוַמה 

ּדַ  ְדיֹוֵסף,  ְלֵביָתא  לֹון  ַאְייֵתי  א  ּדְ קּוְדׁשָ ֵייֵתי  ד  ּכַ ֲחלּו. 
ֵלי ע  ְלִמְתּבַ ִריְך הּוא  ַאַחת  ּבְ ַעל  ָנׁש,  ְלַבר  ְלִדיָנא  ּה 

ה.  ה ְוַכּמָ ּמָ  ּכַ
ְלִהזֵָּהר  .200 ָלָאָדם  ָצִריְך  ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ

דֹושׁ  ּקָ ּבַ ְלִהְתַחזֵּק  ַהזֶּה  עֹוָלם  רּוךְ -ּבָ הּוא, -ּבָ
ַאף עַ  ׁשֶ ְטחֹונֹו.  ּבִ ּבֹו ֶאת  ים  הּוא  ְוָיׂשִ ׁשֶ ב  ּגַ ל 

ְתׁשּוָבה   ּבִ ּנּו  ִמּמֶ ַיֲחזֹר  ִאם  ֵלָמה,  חֹוֵטא,  ׁשְ
דֹושׁ  ּקָ ּבַ ּבֹו  ְוִיְתַחזֵּק  ָחָזק,  יף  ּקִ ּתַ הּוא  - ֲהֵרי 

רּוךְ  ִאּלּו לֹא ָחָטא. -ּבָ  הּוא ּכְ

  

ַהאי  .200 ּבְ ֲהָרא  ְלִאְזּדַ ָנׁש,  ְלַבר  ֵליּה  ֵעי  ּבָ ְך  ּכָ ִגין  ּבְ
ְקָפא בֵּ  ֵוי  ַעְלָמא. ְלִאְתּתַ ִריְך הּוא, ְוַיׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּבְ

רֹוֲחָצנֵ  יּה  ֶיהַדר ּבֵ ִאי  ָחֵטי,  ִאיהּו  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ּדְ יּה. 
ף   ּקַ ְוִיְתּתַ יף ִאיהּו,  ּקִ ּתַ ֵליָמָתא, ָהא  ׁשְ א  ְתיּוְבּתָ ּבִ יּה  ִמּנֵ

ִאיּלּו ָלא ָחָטא.  ִריְך הּוא, ּכְ א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּבְ  ּבֵ
201.  ְ ַהׁשּ ֲהֵרי  ַעל  ׁשֶ ָחְטאּו  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָבִטים, 

פוֹ  ָהיּו  יֹוֵסף  ֵנַבת  לֹא  ּגְ ִאְלָמֵלא  ׁשֶ ֲחִדים, 
ֲחָטֵאי  ּום ׁשֶ ָלל, ִמׁשּ ָחְטאּו לֹא ָהיּו פֹוֲחִדים ּכְ
ָלל ּכַֹח.   ִרים ֶאת ִלּבֹו, ְוֵאין לֹו ּכְ ּבְ ָהָאָדם ְמׁשַ
ר  ּבָ ִנׁשְ ַהּטֹוב  יֵֶצר  אֹותֹו  ֲהֵרי  ׁשֶ ַעם?  ַהּטַ ָמה 

יֵֶצר  ִעּמ  אֹותֹו  ַעל  ְלִהְתַחזֵּק  ּכַֹח  לֹו  ְוֵאין  ֹו, 

  

ָחטּו   .201 ּדְ ִגין  ּבְ ְבִטין,  ׁשִ ָהא  ֲהוּו  ּדְ יֹוֵסף,  ֵניַבת  ּגְ ַעל 
ִגין   ַלל. ּבְ ֲחִלין ּכְ ָמֵלא ָלא ָחטּו, ָלא ֲהוּו ּדָ ִאּלְ ֲחִלין. ּדְ ּדַ
ֵחיָלא  ֵליּה  ְוֵלית  יּה,  ִלּבֵ ִרין  ְמַתּבְ ָנׁש  ַבר  ּדְ חֹובֹוי  ּדְ

ִאְתבַּ  ַהּטֹוב  ֵיֶצר  ַההּוא  ָהא  ּדְ ַטְעָמא,  ַמאי  ַלל.  ר ּכְ
לְ  ֵחיָלא  ֵליּה  ְוֵלית  יּה,  ֵיֶצר ִעּמֵ ַההּוא  ַעל  ָפא  ּקְ ִאְתּתַ
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תּובָהָרע,   ּכָ ֶזה  כ) ְוַעל  ָהִאיׁש  (דברים  ִמי 
ַהיֵָּרא ָבב,  ַהּלֵ ְוַרְך  זֹו] ַהיֵָּרא  ִמן   [ֶׁשִּיְרָאה 

ל  ׁשֶ ב  ַהּלֵ ֶבר  ׁשֶ ֵהם  ׁשֶ ָידֹו,  ּבְ ׁשֶ ַהֲחָטִאים 
 ָהָאָדם.

ִתיב, א ּכְ ֵרא ְוַרְך   (דברים כ) ָהָרע. ְוַעל ּדָ ִמי ָהִאיׁש ַהּיָ
ֵרא ַהּיָ ָבב,  דא) ַהּלֵ ִאינּון  (דיראה  ּדְ ִבידֹוי,  ּדְ ֵמחֹוִבין 

ַבר ָנׁש.  א ּדְ ִלּבָ ִביָרא ּדְ  ּתְ

דוֹ  .202 ה  ְלַכּמָ ְרֵאה  ִנְפָרע  ּוֹבא  רֹות 
רּוְך ה דֹוׁש ּבָ ָבִטים,  ַהּקָ ְ ּוא ֵמאֹוָתם ֲחָטֵאי ַהׁשּ

רּוְך הּוא   ּבָ דֹוׁש  ְפֵני ַהּקָ ִמּלִ ֲהֵרי ֵאין ֶנֱאָבד  ׁשֶ
ִמיד  ּתָ ין  ְוַהּדִ ְלדֹור,  ִמּדֹור  ְוִנְפָרע  לּום,  ּכְ
ין  ַהּדִ ְוׁשֹוֶרה  ְפָרע,  ּנִ ׁשֶ ַעד  ְלָפָניו  עֹוֵמד 

ִריְך.  ּצָ ָמקֹום ׁשֶ  ּבְ

  

ָדִרין .202 ה  ְלַכּמָ ֲחֵזי,  א  ִריְך    ְוּתָ ּבְ א  קּוְדׁשָ ַרע  ִאְתּפְ
ִאְתֲאִביד   ָלא  ָהא  ּדְ ְבִטין,  ׁשִ ּדְ חֹוִבין  ֵמִאינּון  הּוא, 
ָרא  ַרע ִמּדָ לּום. ְוִאְתּפְ ִריְך הּוא ּכְ א ּבְ קּוְדׁשָ יּה ּדְ ּמֵ ִמּקַ

ַר  ִאְתּפְ ּדְ ַעד  ִדיר,  ּתָ יּה  ַקּמֵ ָקְייָמא  ְוִדיָנא  ע,  ְלָדָרא, 
ִאצְ  ֲאַתר ּדְ ֵרי ִדיָנא ּבְ  ְטִריְך. ְוׁשָ

ִין ָלנּו? ֵמִחְזִקיָּהּו. ִחְזִקיָּהּו ָחָטא ֶאת  .203 ִמּנַ
דֹוׁש   ַהּקָ רֹות  ִנְסּתְ ֶאת  ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ ַהֵחְטא,  אֹותֹו 
ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ים  ָהַעּמִ ָאר  ִלׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ

ָצִריךְ  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ּוַמזָּלֹות,  ְלַגּלֹות,   ּכֹוָכִבים 
רּוְך ה דֹוׁש ּבָ ְעָיהּו ְוָאַמר  ְוַהּקָ ַלח ֶאת ְיׁשַ ּוא ׁשָ

ל  (ישעיה לט) לֹו, א ּכָ ָ ְוִנׂשּ ִאים  ִהּנֵה ָיִמים ּבָ
ר ָאְצרּו ֲאבֶֹתיָך ַעד ַהיֹּום  ֵביֶתָך ַוֲאׁשֶ ר ּבְ ֲאׁשֶ

 ַהזֶּה ְוגֹו' 

  

הּו ָחב ַההּוא חֹובָ  .203 הּו. ִחְזִקּיָ ָגֵלי ְמָנָלן, ֵמִחְזִקּיָ א, ּדְ
א   קּוְדׁשָ ּדְ עֹוְבֵדי  ְסִתיִרין  ין  ַעּמִ ָאר  ִלׁשְ הּוא,  ִריְך  ּבְ

ָאה.  ָלא ֲהָוה ִאְצְטִריְך ְלַגּלָ לֹות, ּדְ ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ
ְוָאַמר  ְעָיהּו,  ִליׁשַ ֵליּה  ר  ּדַ ׁשַ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ

לט) ֵליּה, ָ  (ישעיה  ְוִנׂשּ ִאים  ּבָ ָיִמים  ה  ר ִהּנֵ ֲאׁשֶ ל  ּכָ א 
ר  ֵביֶתָך ַוֲאׁשֶ ה ְוגו'.ּבְ  ָאְצרּו ֲאבֹוֶתיָך ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ

ַהֵחְטא  .204 אֹותֹו  ָגַרם  ה  ּמָ ּכַ ְרֵאה  ּבֹא 
יָון  ּכֵ ׁשֶ ר,  ִנְסּתָ ָהָיה  ֶ ׁשּ ַמה  ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ּלֹא   ׁשֶ ַאֵחר  ְלָמקֹום  קֹום  ַהּמָ ן  ִנּתַ ה,  ּלָ ִהְתּגַ ׁשֶ

עָ  לֹט  ִלׁשְ ָרָכה  ָצִריְך  ּבְ ֵאין  ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ ָליו. 
ַמה  ּוֵבֲארּוָה,  ר.  ִנְסּתָ ָמקֹום  ּבְ א  ֶאּלָ ׁשֹוָרה 

הּוא ֶ ר,  [ָהָיה] ׁשּ ִנְסּתָ
ָרָכה יָון  [ֶׁשָהְיָתה] ַהּבְ ּכֵ ָעָליו.  ׁשֹוָרה 

לֹט  ִלׁשְ ַאֵחר  ְלָמקֹום  ָמקֹום  ן  ִנּתַ ה,  ּלָ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ
 ָעָליו.

  

י .204 ַגּלֵ ִגין ּדְ ה ָגִרים ַההּוא חֹוָבא, ּבְ ּמָ א ֲחֵזי, ּכַ ַמה   ּתָ
א ְלֲאַתר  ֵלי, ִאְתְייִהיב ּדּוְכּתָ ִאְתּגְ ֵכיָון ּדְ ֲהָוה ָסִתים. ּדְ ּדְ
ְך ָלאו  ִגין ּכָ ָטָאה ֲעֵליּה. ּבְ ּלְ ָלא ִאְצְטִריְך, ְלׁשַ ָאֳחָרא ּדְ

ְואּוְק  ָסִתים.  ֲאַתר  ּבְ א  ֶאּלָ ְרָיא,  ׁשַ ָרָכה  ַמה ּבְ מּוָה, 
ִאיהוּ  ָרָכה (הוה) ּדְ ּבְ ְריָ  (דהוה) ָסִתים,  יָון ׁשַ ּכֵ ֲעלֹוי,  א 

ְלָטָאה  א, ְלֲאַתר ָאֳחָרא ְלׁשַ ֵלי ִאְתְייִהיב ּדּוְכּתָ ִאְתּגְ ּדְ
 ֲעלֹוי.

תּוב .205 ילּוָה   (איכה א) ּכָ ֶדיָה ִהזִּ ל ְמַכּבְ ּכָ
ל ְמכַ  י ָראּו ֶעְרָוָתּה, ּוֵבֲארּוָה. ֲאָבל ּכָ ֶדיָה ּכִ ּבְ

ילּוָה   ָ   -ִהזִּ ִמׁשּ ֲהֵרי  ׁשֶ ֶבל,  ּבָ ַמְלכּות  ם זֹו 
תּוב ּכָ ׁשֶ ַלִים,  ִלירּוׁשָ ּדֹורֹון  ַלח  (ישעיה   ִנׁשְ

ן   לט) ּבֶ ְלֲאָדן  ּבַ ְמרֹאַדְך  ַלח  ׁשָ ַהִהיא  ֵעת  ּבָ
ֶאל   ּוִמְנָחה  ְסָפִרים  ֶבל  ּבָ ֶמֶלְך  ְלֲאָדן  ּבַ

 ִחְזִקיָּהּו. 

  

ִתיב, .205 א) ּכְ ָראּו  (איכה  י  ּכִ ילּוָה  ִהּזִ ֶדיָה  ְמַכּבְ ל  ּכָ
ְואּוְקמּוהָ  א  ֶעְרָוָתּה,  ּדָ ילּוָה,  ִהּזִ ֶדיָה  ְמַכּבְ ל  ּכָ ֲאָבל   .

ַמְלכּות ּדֹורֹון    הּוא  ר  ּדַ ּתַ ִאׁשְ ן  ּמָ ִמּתַ ָהא  ּדְ ֶבל,  ּבָ
ְכִתיב, ּדִ ֵלם.  לט) ִלְירּוׁשְ ַלח   (ישעיה  ׁשָ ַהִהיא  ֵעת  ּבָ

ֶבל ְסָפִרים ּוִמְנָחה  ְלֲאָדן ֶמֶלְך ּבָ ן ּבַ ְלֲאָדן ּבֶ ְמרֹוָדְך ּבַ
הּו.   ֶאל ִחְזִקּיָ

ְלִחְזִקיָּהּו  .206 לֹום  ׁשָ ֶהם?  ּבָ תּוב  ּכָ ּוַמה 
לֹום  ֶמֶלְך ְיהוּ  דֹול ְוׁשָ לֹום ָלֱאלִֹהים ַהּגָ ָדה ְוׁשָ

ּנּו,  ִמּמֶ ּלֹו  ׁשֶ ֶתק  ַהּפֶ יָָּצא  ׁשֶ יָון  ּכֵ ַלִים.  ִלירּוׁשָ
  

ִת  .206 ּכְ ְיהּוָדה, ּוַמה  ֶמֶלְך  ְלִחְזִקָיהּו  ָלם  ׁשְ הּו,  ּבְ יב 
ָלם ָנַפק   ּוׁשְ ּדְ יָון  ּכֵ ֵלם.  ִלְירּוׁשְ ָלם  ּוׁשְ א  ַרּבָ ֵלאָלָהא 
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יִתי   ָעׂשִ ׁשֶ ָנֶאה  לֹא  ְוָאַמר:  ִלּבֹו  ַעל  ֶהֱחִזיר 
לִ  ָהֶעֶבד  לֹום  ׁשְ ֶאת  י  ְמּתִ ִהְקּדַ ַרּבֹו.  ׁשֶ לֹום  ׁשְ

ִסיעֹות ּפְ לֹׁש  ׁשָ ּוָפַסע  ְסאֹו  ִמּכִ ְוֶהֱחִזיר ָקם   ,
יֶהם.  ְחּתֵ ּתַ ֲאֵחִרים  ְוָכַתב  ּלֹו,  ׁשֶ ֶתק  ַהּפֶ ֶאת 
לֹום   ׁשָ דֹול,  ַהּגָ ָלֱאלֹוּהַ  לֹום  ׁשָ ַתב:  ּכָ ְוָכְך 

ֶדיָה. לֹום ְלִחְזִקיָּה. ְוֶזהּו ְמַכּבְ ַלִים, ְוׁשָ  ִלירּוׁשָ

יּה ְוֲאַמר, ָלא ָיאֹות ָעְבִדית   יּה, ַאֲהַדר ְלִלּבֵ ְתֵקיּה ִמּנֵ ּפִ
ָקם  ְדָמאֵריּה.  ָלָמא  ִלׁשְ ְדַעְבָדא,  ָלָמא  ׁשְ ָמא  ְלַאְקּדָ

ְוָכַתב  ִמּכּוְרְסיֵ  ְתֵקיּה,  ּפִ ְוַאֲהַדר  ִסיָען  ּפְ ג'  ּוָפַסע  ּה 
א, ָאחֳ  ַרּבָ ָלם ֵלאָלָהא  ׁשְ ָהִכי.  ְוָכַתב  חֹוַתְייהּו,  ּתְ ָרִנין 

הּוא  ְוָדא  ה,  ְלִחְזִקּיָ ָלם  ּוׁשְ ם,  ַל  ִלְירּוׁשָ ָלם  ׁשְ
ֶדיָה.  (דף רב ע''ב)  ְמַכּבְ

ַעם ִהזִּ  .207 ילּוָה. ָמה ַהּטַ ְך ִהזִּ ילּוָה? ְוַאַחר ּכָ
ֶהְרָאה ָלֶהם חִ  י ָראּו ֶעְרָוָתּה, ׁשֶ ּום ּכִ ְזִקיָּה, ִמׁשּ

ְך. ִמּתֹוְך   ּכָ ילּוָה ַאַחר  ִהזִּ ְך לֹא  ּכָ ִאְלָמֵלא  ׁשֶ
ָבר   ַהּדָ ב  ִהְתַעּכֵ יק,  ַצּדִ יֹוֵתר  ָהָיה  ִחְזִקיָּהּו  ׁשֶ

תּוב ּכָ ׁשֶ ָיָמיו,  ּבְ ָבא  ְולֹא  ֹבא,  (ישעיה   ִמּלָ
לוֹ  לט) ׁשָ ִיְהיֶה  י  ְך  ּכִ ּכָ ְוַאַחר  ָיָמי.  ּבְ ֶוֱאֶמת  ם 

ַקד ֶאת אֹותֹו ַהֵחטְ  ָניו ַאֲחָריו.ּפָ  א ַעל ּבָ

  

י  .207 ּכִ ִגין  ּבְ ילּוָה.  ִהּזִ ַטְעָמא  ַמאי  ילּוָה,  ִהּזִ ּוְלָבַתר 
לא  ְך,  ּכָ ִאְלָמֵלא  ּדְ ה.  ִחְזִקּיָ לֹון  ַאְחֵזי  ּדְ ֶעְרָוָתה,  ָראּו 

ֲהָוה   ּדְ ִמּגֹו  ְלָבַתר.  ילּוָה  יר,  ִהּזִ ַיּתִ הּו  ִחְזִקּיָ ָאה  ַזּכָ
ַאיְ  ִמּלְ ה  ִמּלָ ב  יֹומֹוי. ִאְתַעּכַ ּבְ ֲאָתא  ְוָלא  יָתָאה, 

ְכִתיב, לט) ּדִ ָיַמי.  (ישעיה  ּבְ ְוֱאֶמת  לֹום  ׁשָ ִיְהֶיה  י  ּכִ
ְתֵריּה.  יד ַההּוא חֹוָבא ִלְבנֹוי ַאּבַ ּקִ  ּוְלָבַתר ּפַ

ָבִטים .208 ְ ַהׁשּ ל  ׁשֶ ַהֵחְטא  אֹותֹו  ֵכן  מֹו   ּכְ
ין  ַהּדִ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ן,  ִמּכֵ ְלַאַחר  ַעד  ָעַמד 

ַמְעלָ  ּלְ ַעד ׁשֶ ֲעֵליֶהם,  לֹט  ִלׁשְ ָיכֹל  לֹא  ה 
ֵמֶהם.  ְוִנְפַרע  ַרע  ְלִהּפָ ָעה  ָ ַהׁשּ ְמְצָאה  ּנִ ׁשֶ
ִמיד   ָידֹו ֲחָטִאים, ּתָ יֵּׁש ּבְ ל ִמי ׁשֶ ְך, ּכָ ּום ּכָ ּוִמׁשּ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ כח) ּפֹוֵחד,  ּתָ  ּוָפַחְד  (דברים 
יְראּו ָהֲאנָ  ן ַויִּ י  ַלְיָלה ְויֹוָמם ְוגֹו'. ְוַעל ּכֵ ים ּכִ ׁשִ

 הּוְבאּו ְוגֹו'. 

  

ַעד  .208 ָקִאים  ְבִטין,  ׁשִ ּדְ חֹוָבא  ַההּוא  ָדא,  ַגְווָנא  ּכְ
ָטָאה  ּלְ ְלׁשַ ָיִכיל  ָלא  ִדְלֵעיָלא,  ִדיָנא  ּדְ ִגין  ּבְ ְלָבַתר. 

א לְ  ְעּתָ ח ׁשַ ּכַ ּתַ ִאׁשְ ַרע  ֲעַלְייהּו, ַעד ּדְ ְרָעא, ְוִאְתּפְ ִאְתּפָ
ְך   ִגין ּכָ ְייהּו. ּוּבְ ִחיל ִמיּנַ ידֹוי, ּדָ ִאית חֹוִבין ּבִ ל ַמאן ּדְ ּכָ

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ִדיר.  כח) ּתָ ַלְיָלה  (דברים  ּוָפַחְדּתָ 
י הּוְבאּו ְוגו':  ים ּכִ יְראּו ָהֲאָנׁשִ א ַוּיִ  ְויֹוָמם ְוגו'. ְוַעל ּדָ

א ֵעי .209 ָ ׂשּ ן  ַויִּ ְנָיִמין ָאִחיו ּבֶ ָניו ַויְַּרא ֶאת ּבִ
ְוָאַמר, ַתח  ּפָ ִחיָּיא  י  ַרּבִ ְוגֹו'.  (משלי   ִאּמֹו 

ים  יג) ַחיִּ ְוֵעץ  ֵלב  ַמֲחָלה  ָכה  ָ ְמֻמׁשּ ּתֹוֶחֶלת 
ֵאין ָלָאָדם  ׁשֶ ִנינּו,  ָ ׁשּ ׁשֶ ֲאָוה ָבָאה. ֶזה הּוא  ּתַ

דוֹ  ַהּקָ ֶאל  תֹו  ׁשָ ַבּקָ ּבְ הְלִהְתּבֹוֵנן  רּוְך  ּבָ ּוא  ׁש 
ּום  ַעם? ִמׁשּ ָאה ְוִאם לֹא ָבָאה. ָמה ַהּטַ ִאם ּבָ
ין   ַהּדִ ֲעֵלי  ּבַ ה  ּמָ ּכַ ּה,  ּבָ ִמְתּבֹוֵנן  הּוא  ִאם  ׁשֶ

יו.  ַמֲעׂשָ ִאים ְלִהְתּבֹוֵנן ּבְ  ּבָ

  

ְוגו'.  .209 ִאּמֹו  ן  ּבֶ ָאִחיו  ְנָיִמין  ּבִ ְרא ֶאת  ַוּיַ ֵעיָניו  א  ָ ׂשּ ַוּיִ
פָּ  יא  ִחּיָ י  ְוֲאַמר,ִרּבִ יג)( ַתח  ָכה   משלי  ְממּוׁשָ ּתֹוֶחֶלת 

ְתַנן,  ּדִ הּוא  א  ּדָ ָבָאה.  ֲאָוה  ּתַ ים  ַחּיִ ְוֵעץ  ֵלב  ַמֲחָלה 
י  ְלַגּבֵ ָבעּוֵתיּה  ּבְ ָלא  ּכָ ְלִאְסּתַ ָנׁש  ְלַבר  ֵליּה  ֵלית  ּדְ
ִריְך הּוא, ִאי ָאֵתי, ִאי ָלא ָאֵתי. ַמאי ַטְעָמא,  א ּבְ קּוְדׁשָ

ִאי ִאיהוּ  ִגין ּדְ ל  ּבְ ּכֵ ִדיָנא,  ִאְסּתַ ה ָמאֵריהֹון ּדְ ּמָ יּה, ּכַ ּבֵ
עֹוָבדֹוי.  יּה ּבְ ָלא ּבֵ ּכָ  ָאתּו ְלִאְסּתַ

ַהִהְתּבֹוְננּות  .210 ֲהֵרי אֹוָתּה  ׁשֶ ְוסֹוד הּוא, 
ה, ּגֹוֶרֶמת לֹו  ׁשָ ּקָ אֹוָתּה ַהּבַ הּוא ִמְתּבֹוֵנן ּבְ ׁשֶ
ִמי  ֶזהּו  ֵלב?  ַמֲחַלת  זֶּה  ַמה  ֵלב.  ְלַמֲחַלת 

ִמי ּתָ עֹוֵמד  ְלַמְעָלה ׁשֶ ְלַהְסִטין  ָהָאָדם  ַעל  ד 
ה.   ּוְלַמּטָ

  

ִאְס  .210 ַההּוא  ָהא  ּדְ ִאיהּו,  ִאיהּו ְוָרָזא  ּדְ לּוָתא,  ּכְ ּתַ
ִרים ֵליּה ְלַמֲחַלת ֵלב. ַמאי  עּוָתא, ּגָ ַההּוא ּבָ ל ּבְ ּכֵ ִמְסּתַ
ַבר  ִדיר ֲעֵליּה ּדְ ָקִאים ּתָ א ִאיהּו ַמאן ּדְ ַמֲחָלה ֵלב, ּדָ

א. ָנׁש, ְלַאְסטָ   ָאה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ
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ִמי   .211 ִנינּו,  ׁשָ ָבָאה.  ֲאָוה  ּתַ ים  ַחיִּ ְוֵעץ 
שֶׁ  רֹוֶצה  ֶאת ׁשֶ ל  ְיַקּבֵ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ים,   ַחיִּ ֵעץ  ִהיא  ׁשֶ ּתֹוָרה,  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ִיׁשְ תֹו,  ִפּלָ ּתְ
ל  ּכָ ה ׁשֶ ְרּגָ ֲאָוה? זֹו ַהּדַ ֲאָוה ָבָאה. ִמי ַהּתַ ְוָאז ּתַ

ִפּלֹות אֹוָתם    ּתְ ּוַמְכִניָסה  ָיֶדיָה,  ּבְ ָהעֹוָלם 
בָּ  אן  ּכָ תּוב  ּכָ ָהֶעְליֹון.  ֶלְך  ַהּמֶ ָאה, ִלְפֵני 

ם ֶעֶרב ִהיא ָבָאה. ְוזֹו  (אסתר ב) ְוָכתּוב ׁשָ ּבָ
ֶלְך ָהֶעְליֹון   ָאה ִלְפֵני ַהּמֶ ֲאָוה ָבָאה, ּבָ ִהיא ּתַ

ִלים ֶאת ְרצֹון אֹותֹו ָהִאיׁש.  ְלַהׁשְ

  

ַחיִּ  .211 ָבֵעי ְוֵעץ  ּדְ ַמאן  ִניָנן,  ּתָ ָבָאה.  ֲאָוה  ּתַ ים 
ְצלוֹ  ל  ְיַקּבֵ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ל  ּדְ ּדַ ּתַ ִיׁשְ ֵתיּה, 

ֲאָוה ָבָאה. ַמאן  ים. ּוְכֵדין ּתַ ִאיִהי ֵעץ ַחּיִ אֹוַרְייָתא, ּדְ ּבְ
יֵדיּה,  ַעְלָמא ּבִ ָכל ְצלֹוִתין ּדְ א ּדְ ְרּגָ א הּוא ּדַ ֲאָוה, ּדָ ּתַ

לוֹ  ָבָאה, ְוֲעִאיל  ָהָכא  ִתיב  ּכְ ָאה.  ִעּלָ א  ַמְלּכָ י  ַקּמֵ ן 
ָהָתם, ב) ּוְכִתיב  ִהי (אסתר  ֶעֶרב  הּוא ּבָ ְוָדא  ָבָאה.  א 

ָלָמא  ְלַאׁשְ ָאה,  ִעּלָ א  ַמְלּכָ י  ַקּמֵ ָאה  ּבָ ָבָאה,  ֲאָוה  ּתַ
ר ָנׁש.   ְרעּוָתא ְדַההּוא ּבַ

ַמֲחָלה   .212 ָכה  ָ ְמֻמׁשּ ּתֹוֶחֶלת  ַאֵחר  ָבר  ּדָ
ָמקֹום  ֶזה  -ֵלב   ָבר ּבְ ן אֹותֹו ַהּדָ ּתָ ּנִ קֹום ׁשֶ ּו ַהּמָ

ְך   ְוִנְמׁשָ ָצִריְך,  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמיָּד ַאֵחר  ן  ּתָ ּנִ ׁשֶ ַעד 
ַעם?   ַהּטַ ָמה  ָיֹבא.  ּלֹא  ׁשֶ ְוִלְפָעִמים  ְלָיד, 
אֹוָתם   ל  ּכָ ִעם  ְך  ְוִנְמׁשָ ט  ֵ ׁשּ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

ים ְלהֹוִריד אֹותֹו ָלעֹוָלם.   ַהְמֻמּנִ

  

א   .212 ּדָ ֵלב,  ַמֲחָלה  ָכה  ְממּוׁשָ ּתֹוֶחֶלת  ַאֵחר,  ָבר  ּדָ
ַההִ  ִאְתְייִהיב  ּדְ ֲאַתר,  ָאֳחָרא הּוא  ֲאַתר  ּבְ ה,  ִמּלָ יא 

ָדא   ִמּיָ ִאְתְייִהיב  ּדְ ַעד  ָכא  ְ ְוִאְתַמׁשּ ִאְצְטִריְך.  ָלא  ּדְ
ִגין   ּבְ ַטְעָמא,  ַמאי  ִיִיֵתי.  ָלא  ּדְ ּוְלִזְמִנין  ְלָיָדא, 

ָטא ְ ׁשּ ִאְתּפַ ן, ְלַנֲחָתא ֵליּה   ּדְ ָכל ִאינּון ְמַמּנָ ָכא ּבְ ְ ְוִאְתַמׁשּ
 ְלַעְלָמא.

י .213 ַחיִּ ָבָאה  ְוֵעץ  ֲאָוה  ּתַ ִהיא    -ם  זֹו 
ּום אֹוָתם ְמֻמּנֵי  ֶכת, ִמׁשּ ּלֹא ִנְמׁשֶ ַהּתֹוֶחֶלת ׁשֶ
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ א  ֶאּלָ בֹות,  ְרּכָ ַהּמֶ

וּ  [ָלֶהם] נֹוֵתן ִמׁשּ ִמיָּד,  ר לֹו  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ם 
ה   ּמָ ּכַ בֹות,  ְרּכָ ַהּמֶ ְמֻמּנֵי  אֹוָתם  ין  ּבֵ ֶכת  ִנְמׁשֶ

הַ  ֲעֵלי  ּבַ ְלַעיֵּן ֵהם  ְרׁשּות  ָלֶהם  ֶנת  ּתֶ ּנִ ׁשֶ ין  ּדִ
יָָּצא   ֶ ׁשּ ּוַמה  נּו לֹו,  ִיּתְ ִדינֹו ֶטֶרם  ּבְ ל  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ
ין  זֹּוֶכה ּבֵ ין ׁשֶ ן לֹו ָלָאָדם, ּבֵ ֶלְך ְוִנּתַ ית ַהּמֶ ִמּבֵ

ּלֹא זֹוֶכה   ֲאָוה    -ׁשֶ ים ּתַ ן ִמיָּד, ְוֶזהּו ֵעץ ַחיִּ ִנּתָ
 ָבָאה.

  

י .213 ַחּיִ ָלא ְוֵעץ  ּדְ ּתֹוֶחֶלת,  א הּוא  ּדָ ֲאָוה ָבָאה,  ּתַ ם 
א   קּוְדׁשָ ּדְ א  ֶאּלָ ְרִתיִכין,  ן  ְמַמּנָ ִאינּון  ִגין  ּבְ ָכא,  ְ ִאְתַמׁשּ

ָיִהיב הּוא  ִריְך  ִגין (לון) ּבְ ּבְ ר.  ְלַאְלּתָ ַכד    ֵליּה  ּדְ
ִאינּון  ה  ּמָ ּכַ ְרִתיִכין,  ן  ְמַמּנָ ִאינּון  ין  ּבֵ ָכא  ְ ִאְתַמׁשּ

ִד  ּדְ ְלַעְייָנא ָמאֵריהֹון  ְרׁשּוָתא.  לֹון  ִאְתְייִהיב  ּדְ יָנא 
ָנִפיק  ְתנּון ֵליּה. ּוַמה ּדְ ִדיֵניּה, ַעד ָלא ִיּנָ ָלא ּבְ ּכְ ּוְלִאְסּתַ

ָנׁש, ְלַבר  ֵליּה  ְוִאְתְייִהיב  א  ַמְלּכָ י  ין   ִמּבֵ ּבֵ ָזֵכי,  ּדְ ין  ּבֵ
ֲאָוה ּתַ ַחִיים  ֵעץ  הּוא  ְוָדא  ד.  ִמּיָ ִאְתְייִהיב  ָזֵכי,  ָלא   ּדְ

 ָבָאה.
ָכה   .214 ָ ְמֻמׁשּ ּתֹוֶחֶלת  ַאֵחר  ָבר  זֶה   -ּדָ

ל יֹוֵסף ַעד   ָכה לֹו ַהּתֹוֶחֶלת ׁשֶ ְמׁשְ ּנִ ַיֲעקֹב, ׁשֶ
ֲאָוה ָבָאה   ים ּתַ ֶזה הּוא    -ִלְזַמן ָאֹרְך. ְוֵעץ ַחיִּ

ׁש אֹותֹו יֹוֵסף ַעד  בִּ  ּקֵ ּבִ ׁשֶ ַמן  ִמזְּ ֲהֵרי  ׁשֶ ְנָיִמין, 
א ֵאָליו לֹא ָהָיה הּוא ּבָ א ְזַמן    אֹותֹו ְזַמן ׁשֶ ֶאּלָ

תּוב  ּכָ ְך. ֶזהּו ׁשֶ ַמן לֹא ִנְמׁשַ אֹותֹו ַהזְּ מּוָעט, ׁשֶ
ן ִאּמֹו.   ְנָיִמין ָאִחיו ּבֶ ּבִ ַויְַּרא ֶאת  א ֵעיָניו  ָ ׂשּ ַויִּ

ִאּמ  ן  ּבֶ זֶּה  ּבֹו, ַמה  ָהְיָתה  ִאּמֹו  מּות  ּדְ ׁשֶ ֹו? 
ְך  ּום ּכָ ְוָהְיָתה דֹוָמה ְדמּותֹו ִלְדמּות ָרֵחל, ִמׁשּ

  

ַיֲעקֹב.   .214 א  ּדָ ָכה,  ְממּוׁשָ ּתֹוֶחֶלת  ַאֵחר,  ָבר  ּדָ
ָכא ֵליּה ּתֹוַחְלּתָ  ְ ִאְתַמׁשּ א ְדיֹוֵסף ַעד ְזַמן ָאִריְך. ְוֵעץ ּדְ

ְמָנא  ִמּזִ ָהא  ּדְ ְנָיִמן.  ּבִ הּוא  א  ּדָ ָבָאה,  ֲאָוה  ּתַ ים  ַחּיִ
יּה, ָלא  ָאָתא ְלַגּבֵ ָתַבע ֵליּה יֹוֵסף, ַעד ַההּוא ִזְמָנא ּדְ ּדְ
ִזְמָנא.  ָכא ַההּוא  ְ ָלא ִאְתַמׁשּ ְזֵעיר. ּדְ ִזְמָנא  א  ֲהָוה ֶאּלָ

ְנָיִמין ָאִחיו ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, וַ  ְרא ֶאת ּבִ א ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ ּיִ
אִ  ִדיּוְקֵניּה ּדְ ּדְ ן ִאּמֹו.  ּבֶ ן ִאּמֹו. ַמאי  יּה, ּבֶ ּבֵ יּה ֲהָוה  ּמֵ

ִתיב,   ְך ּכְ ָרֵחל. ְבִגין ּכָ יּוְקֵניּה ְלִדיּוְקָנא ּדְ ְוֲהָוה ָדֵמי ּדִ
ן ִאּמוֹ  ְנָיִמן ָאִחיו ּבֶ ְרא ֶאת ּבִ א ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ  .ַוּיִ
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תּוב   ן  ּכָ ְנָיִמין ָאִחיו ּבֶ א ֵעיָניו ַויְַּרא ֶאת ּבִ ָ ׂשּ ַויִּ
 ִאּמֹו.
ִראׁשֹוָנה  .215 ַתב ּבָ י יֹוֵסי ָאַמר, ַוֲהֵרי ּכָ ַרּבִ

וְ  ְנָיִמין,  ּבִ ֶאת  ם  ִאּתָ יֹוֵסף  תּוב ַויְַּרא  ּכָ ָכאן 
ֵאיזֹו   ָאִחיו,  ְנָיִמין  ּבִ ֶאת  ַויְַּרא  ֵעיָניו  א  ָ ׂשּ ַויִּ
ֶאת   ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ּבְ ָרָאה  א  ֶאּלָ ָרָאה?  ְרִאיָּה 

ֶחְלקֹו ָהָיה ִע  ְנָיִמין ׁשֶ ָאֶרץ, ּוְבֶחְלָקם  ּבִ ֶהם ּבָ ּמָ
ֲהֵרי   ׁשֶ ִכיָנה,  ְ ַהׁשּ ֶרה  ׁשְ ּתִ ִויהּוָדה  ְנָיִמין  ּבִ ל  ׁשֶ

ֶחְלָקם ִיְהיֶה ָרָאה ֶאת יְ  ּבְ ְנָיִמין ׁשֶ הּוָדה ְוֶאת ּבִ
ְנָיִמין,  ם ֶאת ּבִ ׁש. ְוֶזהּו ַויְַּרא יֹוֵסף ִאּתָ ְקּדָ ַהּמִ

אָ  ָהָיה  ׁשֶ יֹוֵסף  ְוֶאת  ֶהם,  ִעּמָ אֹותֹו  ִחיו ָרָאה 
אֹותֹו ַהֵחֶלק.  ֶהם ּבְ  לֹא ָרָאה ִעּמָ

  

ְרא  .215 ַוּיַ ַקְדִמיָתא,  ּבְ ִתיב  ּכְ ְוָהא  ָאַמר,  יֹוֵסי  י  ִרּבִ
ְרא  א ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ ִתיב, ַוּיִ א ּכְ ּתָ ְנָיִמן. ְוַהׁשְ ם ֶאת ּבִ יֹוֵסף ִאּתָ
רּוָחא  א ָחָמא ּבְ ְנָיִמין ָאִחיו. ַמאי ְרִאָיה ָהָכא. ֶאּלָ ֶאת ּבִ

ה ִעּמְ ֲהָוה  חּוָלֵקיּה  ּדְ ְלִבְנָיִמן,  א  ַאְרָעא. ְדקּוְדׁשָ ּבְ ֹון 
ָהא  ּדְ ִכיְנָתא.  ׁשְ ֵרי  ׁשְ ּתִ ִויהּוָדה  ִבְנָיִמן  ּדְ ּוְבחּוָלֵקיּה 
א.   ׁשָ ְבחּוְלֵקהֹון ֲהָוה ַמְקּדְ ָחָמא ֵליּה ִליהּוָדה ּוִבְנָיִמן, ּדִ

ְנָיִמן.   ּבִ ֶאת  ם  ִאּתָ יֹוֵסף  ְרא  ַוּיַ הּוא  ָחָמא ְוָדא  ֵליּה 
ֲהָוה ֲאחּוָה לָ  ּדְ ְויֹוֵסף  הֹון,  ַההּוא ִעּמְ ּבְ הֹון  ִעּמְ א ָחָמא 

 חּוָלָקא. 
ְנָיִמין   .216 א ֵעיָניו ַויְַּרא ֶאת ּבִ ָ ׂשּ אן, ַויִּ ַאף ּכָ

תּוב ַאֲחָריו? ַוְיַמֵהר יֹוֵסף   ן ִאּמֹו. ַמה ּכָ ָאִחיו ּבֶ
ׁש   ַוְיַבּקֵ ָאִחיו  ֶאל  ַרֲחָמיו  ִנְכְמרּו  י  ִלְבּכֹות  ּכִ

ה.  ּמָ  ַויָֹּבא ַהַחְדָרה ַויְֵּבּךְ ׁשָ
  

ן  .216 ְנָיִמין ָאִחיו ּבֶ ְרא ֶאת ּבִ א ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ אּוף ָהָכא, ַוּיִ
י ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו  ְתֵריּה. ַוְיַמֵהר יֹוֵסף ּכִ ִתיב ּבַ ִאּמֹו. ַמה ּכְ

בֹא ַהַחְדָרה ַוּיֵבְ  ׁש ִלְבּכֹות ַוּיָ ה.ֶאל ָאִחיו ַוְיַבּקֵ ּמָ  ךִ◌ ׁשָ

ְוָאַמר, .217 ַתח  ּפָ ִחְזִקיָּה  י  (ישעיה   ַרּבִ
י ָעִלית   כב) ְך ֵאפֹוא ּכִ א ֵגיא ִחזָּיֹון ַמה ּלָ ָ ַמׂשּ

ְזַמן   ּבִ ְרׁשּוָה,  ּפֵ ֲהֵרי  ְרֵאה,  ּבֹא  ּגֹות.  ַלּגַ ְך  ּלָ ּכֻ
אֹותֹו   ׂשֹוְרִפים  ְוָהיּו  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֱחַרב  ּנֶ ׁשֶ

אֹוָת  ל  ּכָ ָעלּו  ַעל ָבֵאׁש,  ַהּכֲֹהִנים  ם 
ְתֵלי שׁ  [ַּגּגֹות] ּכָ ְקּדָ חֹות  ַהּמִ ְפּתְ ַהּמַ ְוָכל   ,

ִרים  ִגְזּבָ ָהִיינּו  אן  ּכָ ַעד  ְוָאְמרּו:  יֵדיֶהם,  ּבִ
ָך.  ּלְ אן ְוֵאיָלְך טֹל ֶאת ׁשֶ ָך. ִמּכָ ּלְ  ׁשֶ

  

ְוֲאַמר, .217 ַתח  ּפָ ה  ִחְזִקּיָ י  כב) ִרּבִ ֵגיא  (ישעיה  א  ָ ַמׂשּ
יֹון ַמה לָּ  א ֲחזֵ ִחּזָ ּגֹות. ּתָ ְך ַלּגַ ּלָ י ָעִלית ּכֻ י, ָהא ְך ֵאיפֹה ּכִ

א, ְוָהיּו מֹוְקִדין  ׁשָ י ַמְקּדְ ִאְתָחִריב ּבֵ ִזְמָנא ּדְ אּוְקמּוָה ּבְ
ֲהֵני ל ִאינּון ּכַ נּוָרא, ְסִליקּו ּכָ ַעל  (דף רג ע''א)  ֵליּה ּבְ

גגיהון) ּכֹוְתֵליהֹון ִחי (נ''א  ַמְפּתֵ ְוָכל  א,  ׁשָ ַמְקּדְ ן ּדְ
אן  יָלְך, ִמּכָ ִרין ּדִ יַדְייהּו, ְוָאְמרּו. ַעד ָהָכא ֲהֵויָנא ִגְזּבָ ּבִ

יָלְך.  ָוֵאיָלְך טֹול ּדִ
ִחזָּיֹון   .218 יא  ּגֵ ְרֵאה,  ּבֹא  זֹו   -ֲאָבל 

ֵני ָהעֹוָלם  ׁש, ְוָכל ּבְ ְקּדָ ּמִ ָהְיָתה ּבַ ִכיָנה ׁשֶ ְ ַהׁשּ
ה ָהיּו   ּנָ בּוָאה.  ִמּמֶ ַאף ַעל יֹוְנִקים ְיִניַקת ַהּנְ ׁשֶ

קֹום   ִמּמָ ִאים  ִמְתַנּבְ ָהיּו  ִביִאים  ַהּנְ ל  ּכָ ׁשֶ ב  ּגַ
ְנבּוָאָתם,    -ַאֵחר   ֶאת  יֹוְנִקים  ָהיּו  ִמּתֹוָכּה 

ִהּנֵה  ִחזָּיֹון,  ִחזָּיֹון.  יא  ּגֵ ִנְקֵראת  ִהיא  ן  ּכֵ ְוַעל 
ַהגְּ  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְרֶאה  ַהּמַ הּוא  ׁשֶ ְרׁשּוָה  ָוִנים  ּפֵ

 ָהֶעְליֹוִנים.

  

ֲהַות  ֲאבָ  .218 ּדְ א  ִכיְנּתָ ׁשְ א  ּדָ יֹון,  ִחּזָ יא  ּגֵ ֲחֵזי,  א  ּתָ ל 
ְיִניקּו   ָיְנִקין  ֲהוּו  ִמיָנּה  ַעְלָמא,  ֵני  ּבְ ְוָכל  א.  ׁשָ ַמְקּדְ ּבְ
ִאין  ָכל ְנִביִאין, ָקא ֲהוּו ִמְתַנּבְ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ְנבּוָאה. ּדְ ּדִ

וָּ  ִמּגַ ָאֳחָרא,  ְנבּוַאְתהוֹ ֵמֲאַתר  ָיְנִקין  ֲהוּו  א  וּה  ּדָ ְוַעל  ן. 
ְדִאיהּו  אּוְקמּוָה,  ָהא  יֹון,  ִחּזָ יֹון.  ִחּזָ יא  ּגֵ ִאיִהי  ִאְתְקֵרי 

ִאין.  ָווִנין ִעּלָ ָכל ּגְ  ֵחיזּו ּדְ

ּגֹות,   .219 ְך ַלּגַ ּלָ י ָעִלית ּכֻ ְך ֵאפֹוא ּכִ ַמה ּלָ
ִכינָ  ְ ַהׁשּ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֱחַרב  ּנֶ ׁשֶ ּכְ ֲהֵרי  ָאה ׁשֶ ּבָ ה 

אֹוָתם ְלָכל  ָבֶהם   ְוָעְלָתה  ָהָיה  ׁשֶ קֹומֹות  ַהּמְ
ית   ּבֵ ַעל  ּבֹוָכה  ְוָהְיָתה  ִראׁשֹוָנה,  ּבָ ְמדֹוָרּה 

  
י ָעִלית .219 ְך ֵאיפֹה ּכִ ּלָ ד    ַמה  ָהא ּכַ ּגֹות, ּדְ ַלּגַ ְך  ּלָ ּכֻ

ָכל   ּבְ ּוְסִליַקת  ָאָתאת,  א  ִכיְנּתָ ׁשְ א,  ׁשָ ַמְקּדְ ִאְתָחַרב 
ַוֲהַות   ַקְדִמיָתא.  ּבְ הּו  ּבְ ְמדֹוָרּה  ֲהָוה  ּדְ ַאְתִרין,  ִאינּון 
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ְוַעל  לּות,  ַלּגָ ָהְלכּו  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְוַעל  ְמדֹוָרּה, 
ם  ׁשָ ָהיּו  ׁשֶ יִקים  ּדִ ְוַהּצַ ַהֲחִסיִדים  אֹוָתם  ל  ּכָ

ִין ָלנּו? שֶׁ  תּובְוֶנֶאְבדּו. ּוִמּנַ ּכֹה   (ירמיה לא) ּכָ
ִכי ָאַמר   ּבְ ְנִהי  ָמע  ִנׁשְ ָרָמה  ּבְ קֹול  ה' 

ַוֲהֵרי   ֶניָה,  ּבָ ַעל  ה  ְמַבּכָ ָרֵחל  ַתְמרּוִרים 
רּוְך הּוא ׁשֹוֵאל ֶאת  ּבָ דֹוׁש  ְוָאז ַהּקָ ֵאר.  ִנְתּבָ
י ָעִלית  ְך ֵאפֹוא ּכִ ִכיָנה ְואֹוֵמר ָלּה: ַמה ּלָ ְ ַהׁשּ

ּגֹות.  ְך ַלּגַ ּלָ  ּכֻ

גָ  ֲאְזלּו ּבְ ָרֵאל ּדְ ית ְמדֹוָרּה, ְוַעל ִיׂשְ ַכת ַעל ּבֵ לּוָתא, ּבָ
ַצּדִ  ִאינּון  ל  ּכָ ְוִאְתֲאִבידּו.  ְוַעל  ן  ּמָ ּתַ ֲהוּו  ּדְ ַוֲחִסיֵדי  יֵקי 

ְכִתיב, ּדִ לא) ּוְמָנָלן,  ָרָמה  (ירמיה  ּבְ קֹול  ְיָי  ָאַמר  ּכֹה 
ֶניָה, ְוָהא  ה ַעל ּבָ ִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבּכָ ָמע ְנִהי ּבְ ִנׁשְ

הּוא   ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּוְכֵדין  ָמר.  ָלּה ִאּתְ ִאיל  ׁשָ
א, ְואָ  ִכיְנּתָ ְך ִלׁשְ ּלָ ּכֻ י ָעִלית  ְך ֵאיפֹה ּכִ ּלָ ַמר ָלּה. ַמה 

ּגֹות.  ַלּגַ
ֶזה   .220 ָעִלית  י  ּכִ ֲהֵרי  ׁשֶ ְך,  ּלָ ּכֻ זֶּה  ַמה 

ל   ּכָ ּה  ִעּמָ ְלַהְכִליל  ְך?  ּלָ ּכֻ זֶּה  ַמה  יק.  ַמְסּפִ
כּו  ּבָ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ָהֲאֵחִרים  בֹות  ְרּכָ ְוַהּמֶ ָבאֹות  ַהּצְ

ְק ִע  ית ַהּמִ ן ּבֵ ּה ַעל ֻחְרּבַ ׁש. ּמָ  ּדָ
  

ְך.  .220 ּלָ ּכֻ ַמהּו  ַסְגָיא,  ָעִלית  י  ּכִ ָהא  ּדְ ְך,  ּלָ ּכֻ ַמהּו 
ָאֳחָרִנין,   ְרִתיִכין  ְוָכל  ֵחיִלין  ל  ּכָ ֲהָדּה  ּבַ ְלַאְכָלָלא 

א.  ׁשָ י ַמְקּדְ ן ּבֵ ּה ַעל ֻחְרּבַ כּו ִעּמָ הּו ּבְ ֻכּלְ  ּדְ

ָאְמָרה   .221 ֵאפֹוא.  ְך  ּלָ ַמה  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
ַרף, ַוֲאִני  ְלָפָניו: וְ  ׁש ִנׂשְ ְקּדָ לּות, ְוַהּמִ ּגָ ַני ּבַ ִכי ּבָ

ְואֹוֶמֶרת, ִהְתִחיָלה  אן?  ּכָ י  ּלִ (ישעיה   ַמה 
ִקְרָיה   כב) הֹוִמיָּה  ִעיר  ְמֵלָאה  אֹות  ׁשֻ ּתְ

ֵמֵתי  ְולֹא  ֶחֶרב  ַחְלֵלי  לֹא  ֲחָלַלִיְך  יָזה  ַעּלִ
ֲאָמֵרר  מִ  י  ִמּנִ עּו  ׁשְ י  ָאַמְרּתִ ן  ּכֵ ַעל  ְלָחָמה. 
רּוְך הּוא  בַּ  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ַאְרנּו, ׁשֶ ִכי ְוגֹו'. ְוִהּנֵה ּבֵ ּבֶ

ָלהּ  שם) ָאַמר  ִמְנִעי  (ירמיה  ה'  ָאַמר  ּכֹה 
ִכי ְוגֹו'.   קֹוֵלְך ִמּבֶ

  

נַ  .221 יּה, ְוִכי ּבָ ְך ֵאיפֹה. ָאְמָרה ַקּמֵ ְך, ַמה ּלָ י ּוְבִגין ּכָ
ַמה  ְוֲאָנא  ִאּתֹוְקָדא,  א  ׁשָ ּוַמְקּדְ ָגלּוָתא,  ָהָכא.   ּבְ י  ּלִ

ְוֲאְמַרת, ִריַאת  כב) ׁשָ ִעיר   (ישעיה  ְמֵלָאה  ׁשּואֹות  ּתְ
יָזה ֲחָלַלִיְך לא ַחְלֵלי ֶחֶרב ְולֹא ֵמֵתי   ה ִקְרָיה ַעּלִ הֹוִמּיָ

וְ  ִכי  ּבֶ ּבַ ֲאָמֵרר  י  ִמּנִ עּו  ׁשְ י  ָאַמְרּתִ ן  ּכֵ ַעל  גו'. ִמְלָחָמה 
ִריְך הּוא ָאמַ  א ּבְ קּוְדׁשָ (ירמיה  ר ָלּה,ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּדְ

ִכי ְוגו'. לא)  ּכֹה ָאַמר ְיָי ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמּבֶ

ית   .222 ּבֵ ֱחַרב  ּנֶ ׁשֶ ִמיֹּום  ּוְרֵאה,  ּוֹבא 
בֹו  ִנְמְצאּו  ּלֹא  ׁשֶ יֹום  ָהָיה  לֹא  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ
ׁש ָהָיה  ְקּדָ ית ַהּמִ ר ּבֵ ֲאׁשֶ ּכַ ּום ׁשֶ ְקָללֹות, ִמׁשּ

עֹוְבִדי  ָרֵאל  ִיׂשְ ָהיּו  ֲעבֹודֹות  ַקיָּם,  ם 
ִכיָנה ׁשֹוָרה  ְ נֹות, ְוַהׁשּ ּוַמְקִריִבים עֹולֹות ְוָקְרּבָ

רֹוֶבֶצת בְּ  ׁשֶ ֵאם  מֹו  ּכְ ֲעֵליֶהם  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית 
ַעד  ְמִאירֹות,  ִנים  ַהּפָ ל  ּכָ ְוָהיּו  ֶניָה,  ּבָ ַעל 
ה, ְולֹא ָהָיה  ְמְצאּו ְבָרכֹות ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ּנִ ׁשֶ

ִנְמְצאוּ  ּלֹא  ׁשֶ ְוָהיּו   יֹום  ָמחֹות,  ּוׂשְ ָרכֹות  ּבְ בֹו 
ָאֶרץ  רּוִיים ָלֶבַטח ּבָ ָרֵאל ׁשְ , ְוָכל ָהעֹוָלם ִיׂשְ

ְגָלָלם.   ָהָיה ִנזֹּון ּבִ

  

ָלא  .222 א,  ׁשָ ַמְקּדְ י  ּבֵ ִאְתָחִריב  ּדְ ִמּיֹוָמא  ֲחֵזי,  א  ְוּתָ
י  ּבֵ ַכד  ִגין ּדְ ּבְ יּה ְלָווִטין.  ּבֵ ח  ּכַ ּתַ ָלא ִאׁשְ ֲהָוה יֹוָמא ּדְ

ּפּוְלָחִנין מַ  ְלִחין  ּפָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֲהוּו  ים,  ַקּיָ ֲהָוה  א  ׁשָ ְקּדְ
א  ְוָקְרבִ  ׁשָ ֵבי ַמְקּדְ ְרָיא ּבְ א ׁשַ ִכיְנּתָ ִנין, ּוׁשְ ון ְוָקְרּבָ ּוָ ין ִעּלַ

ין   ַאְנּפִ ל  ּכָ ְוֲהוּו  ַנָייא.  ּבְ ַעל  ְרִביָעא  ּדִ א  ִאּמָ ּכְ ֲעַלְייהּו, 
ְר  ּבִ חּו  ּכָ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ַעד  ְוָלא ְנִהיִרין,  א.  ְוַתּתָ ְלֵעיָלא  ָכאן 

בִּ  יּה  ּבֵ ח  ּכַ ּתַ ִאׁשְ ָלא  ּדְ יֹוָמא,  ְוֲהוּו ֲהָוה  ְוֶחְדָוון.  ְרָכאן 
ָזן  ַאְרָעא, ְוָכל ַעְלָמא ֲהָוה ִאּתְ ָראן ְלָרֲחָצן ּבְ ָרֵאל ׁשָ ִיׂשְ

ִגיַנְייהּו.  ּבְ

ׁש,   .223 ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֱחַרב  ּנֶ ׁשֶ ו  ַעְכׁשָ
הֶ  ִעּמָ ִכיָנה  ְ ּלֹא ְוַהׁשּ ׁשֶ יֹום  ְלָך  ֵאין  לּות,  ּגָ ּבַ ם 

ְוָהעֹוָלם   ְקָללֹות,  ּבֹו  ְוֵאין ִנְמָצִאים  ל,  ְמֻקּלָ
ה. ָמחֹות ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ  ִנְמָצאֹות ׂשְ

  
א   .223 ִכיְנּתָ ּוׁשְ א,  ׁשָ ַמְקּדְ י  ּבֵ ִאְתָחִריב  ּדְ א  ּתָ ַהׁשְ

כַּ  ּתַ ִאׁשְ ָלא  ּדְ יֹוָמא  ָלְך  ֵלית  ָגלּוָתא,  ּבְ הֹון  יּה ִעּמְ ּבֵ ח 
חּו לְ  ּכָ ּתַ ֵעיָלא ְלָווִטין, ְוַעְלָמא ִאְתַלְטָיא. ְוֶחְדָוון ָלא ִאׁשְ

א.   ְוַתּתָ
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רּוְך הּוא ְלָהִקים ֶאת   .224 דֹוׁש ּבָ ְוָעִתיד ַהּקָ
ֵאר,  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶהָעָפר  ִמן  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ
מֹו   ּכְ ּכֹל,  ּבַ ָהעֹוָלם  ֶאת  ַח  ּמֵ ּוְלׂשַ

ּנֱֶאַמר  נו)(י ׁשֶ ַהר   שעיה  ֶאל  ַוֲהִביאֹוִתים 
ִת  ִפּלָ ּתְ ֵבית  ּבְ ים  ְחּתִ ּמַ ְוׂשִ י  ְוגֹו', ָקְדׁשִ י 

לא) ְוָכתּוב ּוְבַתֲחנּוִנים  (ירמיה  ָיֹבאּו  ְבִכי  ּבִ
תּוב ּכָ ׁשֶ ַהְתָחָלה,  ּבַ ׁשֶ מֹו  ּכְ (איכה   אֹוִביֵלם. 

ֶלֱחָיּה,  א) ְוִדְמָעָתּה ַעל  ְיָלה  ּלַ ּבַ ה  כֹו ִתְבּכֶ ּבָ
גַּ  ְך  תּוב  ּכָ ּכָ ׁשֶ ַיְחְזרּו,  ְבִכי  ּבִ ְך  ּכָ ְלַאַחר  ן  ּכֵ ם 

ְבִכי ָיֹבאּו ְוגוֹ   '. ּבִ

  

ִלְכְנֶסת   .224 ָלּה  ִריְך הּוא, ְלֲאַקָמא  ּבְ א  ין קּוְדׁשָ ְוַזּמִ
ַעְלָמא  ּוְלֶמֱחֵדי  ָמר.  ְדִאּתְ ָמה  ּכְ ֵמַעְפָרא,  ָרֵאל  ִיׂשְ

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ א.  כֹּלָ ֶאל ַוֲהבִ  (ישעיה נו) ּבְ יאֹוִתים 
ְוגו'.  ִתי  ִפּלָ ּתְ ֵבית  ּבְ ים  ְחּתִ ּמַ ְוׂשִ י  ָקְדׁשִ ַהר 

אֹוִביֵלם.  (ירמיה לא) יב,ּוְכִת  ּוְבַתֲחנּוִנים  ָיבֹואּו  ְבִכי  ּבִ
ְכִתיב, ּדִ יָתא,  ְבַקְדּמִ ּדִ ָמה  א) ּכְ ה   (איכה  ִתְבּכֶ כֹה  ּבָ

ָנֵמי ְלָבַתר, בִּ  ָהִכי  ְוִדְמָעָתּה ַעל ֶלחָיּה.  ְיָלה  ּלַ ְבִכי  ּבַ
ְבִכי ָיבֹאּו ְוגו': ְכִתיב, ּבִ רּון. ּדִ  ִיְתַהּדְ

א .225 ה ַהּבֶֹקר  ֵהּמָ חּו  ּלְ ׁשֻ ים  ְוָהֲאָנׁשִ ֹור 
יֵׁש   אן  ּכָ ָאַמר,  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ַוֲחֹמֵריֶהם. 
ָלִחים,  ְוִנׁשְ הֹוְלִכים  ָהיּו  ֵהם  ִאם  ְלִהְתּבֹוֵנן, 

ַוחֲ  ה  ֵהּמָ ּתֹוָרה  ּבַ ב  ִלְכּתֹ ָלנּו  ה  ֹמֵריֶהם?  ָלּמָ
תּוב ְוָלַקַחת ֹאָתנּו ַלֲעָבִדים  ּכָ ּום ׁשֶ א ִמׁשּ ֶאּלָ

חֲ  חּו ְוֶאת  ּלְ ׁשֻ ים  ְוָהֲאָנׁשִ ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ ֹמֵרינּו, 
ֵהם   ֲארּו  ָ ִיׁשּ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַוֲחֹמֵריֶהם,  ה  ֵהּמָ

ָאְמרּו.  מֹו ׁשֶ  ַוֲחמֹוֵריֶהם ּכְ

  

ֵהמָּ  .225 חּו  ּלְ ׁשֻ ים  ְוָהֲאָנׁשִ אֹור  ַוֲחמֹוֵריֶהם, ַהּבֶֹקר  ה 
ָלא, ִאי  ּכָ י ֶאְלָעָזר ָאַמר, ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ִאינּון ֲהוּו    ִרּבִ

ה  ֵהּמָ אֹוַרְייָתא,  ּבְ ב  ְלִמְכּתַ ן  ּלָ ַמה  רּו,  ּדָ ּתַ ְוִאׁשְ ָאְזֵלי 
ְכִתיב ְוָלַקַחת אֹוָתנּו ַלֲעָבִדים  ִגין ּדִ א ּבְ ַוֲחמֹוֵריֶהם. ֶאּלָ

כָּ  ִגין  ּבְ ֲחמֹוֵרינּו,  ה ְוֶאת  ֵהּמָ חּו  ּלְ ׁשֻ ים  ְוָהֲאָנׁשִ ְך 
ּתָ  ִיׁשְ ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ַוֲחמֹוֵריהֹון,  ַוֲחמֹוֵריֶהם.  ִאינּון  ֲארּון 

ְדָקֲאְמרּו.   ּכִ
ְוָאַמר, .226 ַתח  כב) ּפָ ם   (בראשית  ּכֵ ַויַּׁשְ

ּבֶֹקר ַויֲַּחֹבׁש ֶאת ֲחמֹורֹו ְוגֹו'. אֹותֹו   ַאְבָרָהם ּבַ
ָהיָ  ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ ַלֲעֹמד ַהּבֶֹקר  ֵמִאיר  ה 

ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ ְזכּותֹו  ָאז  ְזכּותֹו,  ּבִ ֲעֵליֶהם 
ין,   ָעְמָדה לּו ִמן ַהּדִ לֹום ְוִנּצְ ֲעֵליֶהם ְוָהְלכּו ְבׁשָ

ין   ַהּדִ ֲעֵליֶהם  ָעַמד  ָעה  ָ ַהׁשּ אֹוָתּה  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ל   ׁשֶ ַהּבֶֹקר  כּות אֹותֹו  זְּ ׁשֶ ַרק  ֵמֶהם,  ַרע  ְלִהּפָ

עֲ  ֵהֵגּנָה  ין, ַאְבָרָהם  ַהּדִ ִמן  ְלחּו  ְוִנׁשְ ֵליֶהם 
אֹותֹו ְזַמן.  ַלט ֲעֵליֶהם ּבְ ּלֹא ׁשָ  ׁשֶ

  

ְוֲאַמר, .226 ַתח  כב) ּפָ ַאְבָרָהם  (בראשית  ם  ּכֵ ׁשְ ַוּיַ
ַאְבָרָהם  ֲחבׁש ֶאת ֲחמֹורֹו ְוגו', ַההּוא ּבֶֹקר ּדְ ּבֶֹקר ַוּיַ ּבַ

ֵד  ּכְ ְזכּוֵתיּה.  ּבִ ֲעַלְייהּו  ְלַקְייָמא  ָנִהיר,  ְזכּוָתא  ֲהָוה  ין 
ִזיבּו ִמן  ּתְ ָלם, ְוִאׁשְ ׁשְ ְדַאְבָרָהם ָקְייָמא ֲעַלְייהּו, ְוֲאְזלּו ּבִ

הַ  ּדְ ִגין  ּבְ יָנא.  ִדיָנא, ּדִ ֲעַלְייהּו  ָקְייָמא  א,  ְעּתָ ׁשַ ִהיא 
ּבֶֹקר  ַההּוא  ּדְ ְזכּוָתא  ּדִ ר  ּבַ ְייהּו.  ִמּנַ ְרָעא  ְלִאְתּפָ

ּתַ  ְוִאׁשְ ֲעַלְייהּו.  ָאִגין  ַאְבָרָהם,  ָלא ּדְ ּדְ יָנא,  ּדִ ִמן  חּו  ּלָ
ַההּוא ִזְמָנא. יט ֲעַלְייהּו ּבְ ּלִ  ׁשַ

ְוָאַמר, .227 ַתח  ּפָ ְיהּוָדה  י  ב  -ואל(שמ ַרּבִ
ֶמׁש   כג) ל    -ּוְכאֹור ּבֶֹקר ִיְזַרח ׁשָ זֶהּו ָהאֹור ׁשֶ

ֶמׁש   ׁשָ ִיְזַרח  ַאְבָרָהם.  ל  ׁשֶ ּבֶֹקר  ֶזה   -אֹותֹו 
שֶׁ  ַיֲעקֹב,  ל  ׁשֶ ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ תּובהּוא  (בראשית   ּכָ

ָעבֹות   לב) לֹא  ּבֶֹקר  ֶמׁש.  ֶ ַהׁשּ לֹו  ְזַרח    - ַויִּ
ְך ָעבוֹ  ּכָ ל  ּכָ ּבֶֹקר הּוא לֹא  אֹותֹו  א ׁשֶ ֶאּלָ ת, 

ָטר   ִמּמָ ֹנַגּה  ָטר.  ִמּמָ ַגּה  ָטר    - ִמּנֹ ַהּמָ הּוא 
א   אֹותֹו ָמָטר מֹוִציא ֶדׁשֶ ד ִיְצָחק, ׁשֶ א ִמּצַ ּבָ ׁשֶ

 ִמן ָהָאֶרץ.

  

י ְיה .227 ַתח,ִרּבִ ּוְכאֹור ּבֶֹקר ִיְזַרח   (שמואל ב כג) ּוָדה ּפָ
ַאְבָרָהם ַההּוא ּבֶֹקר ּדְ א הּוא ְנהֹוָרא, ּדְ ֶמׁש. ּדָ . ִיְזַרח ׁשֶ

ְכִתיב, ּדִ ְדַיֲעקֹב.  א  ְמׁשָ ׁשִ הּוא  א  ּדָ ֶמׁש,  (בראשית  ׁשֶ
ַההּוא ּבֶֹקר  לכ) ֶמׁש. ּבֶֹקר לֹא ָעבֹות, ּדְ ֶ ְזַרח לֹו ַהׁשּ ַוּיִ

ִאיהּו   נַֹגּה ָלא  ָטר.  ִמּמָ ִמּנַֹגּה  א  ֶאּלָ ְך,  ּכָ ל  ּכָ ָעבֹות 
ְטָרא ְדִיְצָחק, ָאֵתי ִמּסִ ָרא ּדְ ָטר, ִאיהּו ִמּטְ ַההּוא  ִמּמָ ּדְ

א ֵמָאֶרץ. ׁשֶ יק ּדֶ  ִמְטָרא ַאּפִ
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ָבר ַאֵחר ּוְכאֹור ּבֶֹקר  .228 אֹותֹו אֹור  -ּדָ ּבְ
הּוא  ֶזה  ֶמׁש,  ׁשָ ִיְזַרח  ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ ַהּבֶֹקר 

ל ַהּבֶֹקר. ּבֶֹקר יַ  אֹותֹו אֹור ׁשֶ אֹורֹו ּכְ ֲעקֹב, ׁשֶ
אֹותֹו ּבֶֹקר ֵאינֹו ָחׁשּוךְ   -לֹא ָעבֹות   ּום ׁשֶ , ִמׁשּ

ַהּבֶֹקר,  א  ּבָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ֵמִאיר,  א  ֶאּלָ
ד   ּצַ א ַהּכֹל ֵמִאיר ּבַ ָלל, ֶאּלָ ין לֹא ׁשֹוֵלט ּכְ ַהּדִ

ָטר   ִמּמָ ַגּה  ִמּנֹ ל ַאְבָרָהם.  ל   -ׁשֶ ׁשֶ ד  ַהּצַ ֶזהּו 
ָהָאֶרץ  ַעל  ַמְמִטיר  הּוא  ׁשֶ יק,  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף 

א ְוָכל טּוב ָהעֹוָלם.  ְלהֹוִציא ֶדׁשֶ

  

בֶֹקר  .228 ַההּוא ְנִהירּו ּדְ ָבר ַאֵחר, ּוְכאֹור ּבֶֹקר, ּבְ ּדָ
ַאְבָרָהם. א הּוא ַיֲעקֹב.   (דף רג ע''ב) ּדְ ֶמׁש, ּדָ ִיְזַרח ׁשֶ

ִדיֵליּה,   ְנִהירּו  לֹא ּדִ ּבֶֹקר  ּבֶֹקר.  ַההּוא  ּדְ ְנִהירּו  ּכִ
א  ֶאּלָ ָחׁשּוְך,  ִאיהּו  ָלאו  ּבֶֹקר,  ַההּוא  ּדְ ִגין  ּבְ ָעבֹות, 

ִדיָנא  ָנִהי ְלָטא  ׁשָ ָאֵתי ּבֶֹקר, ָלא  ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ ָהא  ּדְ ר. 
ִמּנַֹגּה  ְדַאְבָרָהם.  ִסְטָרא  ּבְ ָנִהיר,  א  ּכֹּלָ א  ֶאּלָ ַלל.  ּכְ

ִס  הּוא  א  ּדָ ָטר,  ִאיהּו ִמּמָ ּדְ יק,  ּדִ ַהּצַ ְדיֹוֵסף  ְטָרא 
ִטיבּו  ְוָכל  ָאה,  ִדׂשְ ְלֲאָפָקא  ַאְרָעא,  ַעל  ַאְמִטיר 

 ְדָעְלָמא.
ָעה   .229 ׁשָ ּבְ ְרֵאה,  ּבֹא  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 

ָהעֹוָלם,   ַעל  ָנָפיו  ּכְ ּופֹוֵרׂש  ְיָלה  ַהּלַ ְכָנס  ּנִ ׁשֶ
לָ  ִנים  ְמזֻּמָ יִקים  ַמזִּ ׁשֹוְמִרים  ה  ּמָ ֵצאת ּכַ

יִנים  ַהּדִ ֲעֵלי  ּבַ ה  ְוַכּמָ עֹוָלם,  ּבָ לֹט  ְוִלׁשְ
ה ְצָדִדים ְלִמיָנם, ְוׁשֹוְלטִ  ַכּמָ ים  ִמְתעֹוְרִרים ּבְ

ם  ּלָ יַע ַהּבֶֹקר ּוֵמִאיר, ּכֻ ּגִ ּמַ יָון ׁשֶ ַעל ָהעֹוָלם. ּכֵ
ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְוָכל  ׁשֹוְלִטים,  ְולֹא  ִקים  ּלְ ִמְסּתַ

ב ִלמְ   קֹומֹו. ִנְכָנס ִלְמקֹומֹו ְוׁשָ

  

ֵליְלָיא  .229 ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ ְמעֹון,  ׁשִ י  ִרּבִ ָאַמר 
ְדפֹוי ַעל עַ  יֵני ְטִהיִרין,  ָעאל, ּוָפִריׂש ּגַ ְרּדִ ה ּגַ ּמָ ְלָמא, ּכַ

ָמאֵריהֹון  ה  ְוַכּמָ ַעְלָמא.  ּבְ ָטָאה  ּלְ ּוְלׁשַ ְלַנְפָקא,  ְזִמיִנין 
ִסְטִר  ה  ַכּמָ ּבְ ִמְתָעִרין  ִדיִנין,  ַעל ּדְ ְלֵטי  ְוׁשָ ִלְזַנְייהּו,  ין 

ֵקי, ְוָלא  ּלְ הּו ִמְסּתַ ּלְ ָאֵתי ַצְפָרא ְוָנִהיר, ּכֻ יָון ּדְ ַעְלָמא. ּכֵ
יּה, ְוָתב ְלַאְתֵריּה.ׁשָ   ְלֵטי, ְוָכל ַחד ְוַחד ָעאל ְלדּוְכּתֵ

אֹור   .230 ַהּבֶֹקר  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּבֶֹקר   -ּכְ ֶזה 
ים שֻׁ  ל ַאְבָרָהם. ְוָהֲאָנׁשִ חּו  ׁשֶ ֲעֵלי   -ּלְ ֵאּלּו ּבַ

ה ַוֲחֹמֵריֶהם  ְיָלה. ֵהּמָ ּלַ ָהיּו ׁשֹוְלִטים ּבַ ין, ׁשֶ ַהּדִ
ּבַ   - [ֵהָּמה   - ֶׁשָאַמְרנּו.  אֹוָתם  ַהִּדיִנים  ֲעֵלי 

 ֽ ִאים  ]-ַוֲחֹמֵריֶהם◌ ּבָ ׁשֶ ים  ַהֻחּקִ ׁשֹוְמֵרי  ֵהם 
ְולֹא  ים  ְקדֹוׁשִ ֵאיָנם  ׁשֶ ְמָאה,  ַהּטֻ ד  ִמּצַ

ְולֹא   ְוֵהם  ׁשֹוְלִטים  ַהּבֶֹקר.  א  ּבָ ׁשֶ ִמּכְ ִנְרִאים 
ים  ל אֹוָתם ַהֲחמֹוִרים, ׁשֹוְמֵרי ַהֻחּקִ ם ׁשֶ ּדָ ִמּצִ

ָאְמרּו.  ׁשֶ

  

ּבֶֹק  .230 א  ּדָ אֹור,  ַהּבֶֹקר  ָאֵמר,  ְדַאּתְ  ָמה  ר ּכְ
ִדיָנא,  ּדְ ָמאֵריהֹון  ין  ִאּלֵ חּו,  ּלְ ׁשֻ ים  ְוָהֲאָנׁשִ ַאְבָרָהם.  ּדְ

ֵלילְ  ּבְ ְלִטין  ׁשָ ֲהוּו  ַוֲחמֹוֵריֶהםּדְ ה  ֵהּמָ המה   ָיא.  (ס''א 
וחמוריהם) דקאמרן,  דדינא  מאריהון  ִאינּון  אינון 

ָלאו  ּדְ ְמָסֲאָבא.  ּדִ ְטָרא  ִמּסִ ַאְתָיין  ּדְ ִנימּוִסין,  יֵני  ְרּדִ ּגַ
ָאֵתי  ִאינוּ  ֵמִכי  ִאְתֲחזּון  ְוָלא  ְלִטין,  ׁשָ ְוָלא  ין,  יׁשִ ַקּדִ ן 

ִאי ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ְוִאינּון  ִנימּוִסין ַצְפָרא.  יִני  ְרּדִ ּגַ ֲחָמִרי,  נּון 
 ְדָקֲאְמרּו. 

ֶעְליֹונֹות  .231 ָרגֹות  ּדְ ְלָך  ֵאין  ֲהֵרי  ׁשֶ
ֵאין ֹמאל, ַרֲחִמים ְוִדין,  [ֵיׁש] ׁשֶ ֶהם ָיִמין ּוׂשְ ּבָ

ה, ּדְ  ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ד  ִמּצַ ְקדֹוׁשֹות  ָרגֹות  ּדְ ַעל  ָרגֹות 
ָרג ּדְ ם  ְוֻכּלָ ְמָאה,  ַהּטֻ ד  ִמּצַ ַעל  ּוְטֵמאֹות  ֹות 

ָרגֹות, ֵאּלּו ַעל ֵאּלּו.   ּדְ
  

ָלא  .231 ּדְ ִאין.  ִעּלָ ין  ְרּגִ ּדַ ָלְך  ֵלית  ָהא  ּדְ
ְוִדיָנא.  (אית) ִאיָתאי ַרֲחֵמי  ָמאָלא,  ּוׂשְ ְיִמיָנא  הּו  ּבְ

ְרגִּ  ה.  ּדַ ָ ְקדּוׁשּ ּדִ ְטָרא  ִמּסִ ין,  יׁשִ ַקּדִ ין  ְרּגִ ּדַ ַעל  ין 
ְמָסֲאָבא.   ּדִ ְטָרא  ִמּסִ ַעל ּוְמָסֲאִבין,  ין  ְרּגִ ּדַ הּו  ְוֻכּלְ

ין.  ין ַעל ִאּלֵ ין, ִאּלֵ ְרּגִ  ּדַ
ל  .232 ׁשֶ ַהּבֶֹקר  ְתעֹוֵרר  ּמִ ׁשֶ ָמקֹום  ּוְבָכל 

ְולֹא  עֹוְבִרים  ם  ּלָ ּכֻ עֹוָלם,  ּבָ ַאְבָרָהם 
ָלֶהם ֵאין  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַלֲעֹמד   [ִקּיּום] ׁשֹוְלִטים, 

  
ַעְלָמא,  .232 ּבְ ִאְתַער  ַאְבָרָהם  ּדְ בֶֹקר  ּדְ ֲאַתר  ּוְבָכל 

ְולָ  ִמְתַעְבֵרי,  הּו  ּלְ לֹוןּכֻ ֵלית  ּדְ ִגין  ּבְ ְלֵטי.  ׁשָ (ז''ח  א 
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דֹושׁ  ֹמאל. ְוַהּקָ ַצד ׂשְ א ּבְ ַצד ָיִמין, ֶאּלָ רּוְך  ּבְ  ּבָ
ל ֶאָחד ְוֶאחָ  ה יֹוָמם ָוַלִיל ְלַהְנִהיג ּכָ ד  הּוא ָעׂשָ

ל  ׁשֶ ֶחְלָקם  ֵרי  ַאׁשְ לֹו.  ָראּוי  ּכָ ּלֹו  ׁשֶ ד  ַלּצַ
א. עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ָרֵאל ּבָ  ִיׂשְ

ְסטַ  קיומא) ָמאָלא.  ְלָקְייָמא ּבִ ְסַטר ׂשְ א ּבִ ר ְיִמיָנא, ֶאּלָ
ל   ִריְך הּוא ָעַבד ְיָמָמא ְוֵליְלָיא, ְלַאְנָהָגא ּכָ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ
חּוָלֵקיהֹון  ָאה  ַזּכָ ֵליּה.  ָחֵזי  ְדָקא  ּכְ ְלִסְטֵריּה  ְוַחד  ַחד 

ָרֵאל, בְּ  ִיׂשְ  ַעְלָמא ֵדין, ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי. ּדְ
וְ  .233 ַתח  ּפָ ִחיָּיא  י  (מלאכי   ָאַמר,ַרּבִ

ְצָדָקה   ג) ֶמׁש  ׁשֶ ִמי  ׁשְ ִיְרֵאי  ָלֶכם  ְוָזְרָחה 
דֹוׁש   ַהּקָ ָעִתיד  ְרֵאה,  ּבֹא  ְכָנֶפיָה.  ּבִ א  ּוַמְרּפֵ
ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ אֹותֹו  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ְלָהִאיר  הּוא  רּוְך  ּבָ

דוֹ  ַהּקָ ַנז  ּגָ ְבָרא ׁשֶ ּנִ ׁשֶ ִמיֹּום  הּוא  רּוְך  ּבָ ׁש 
ַהָּקדֹו ָהעֹוָלם הּוא][ֶׁשָּגַנז  ָּברּו�  ְפֵני  ׁש  ִמּלִ

תּוב ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִעים  (איוב   ָהְרׁשָ
ִעים אֹוָרם. לח) ַנע ֵמְרׁשָ  ְוִיּמָ

  

ְוֲאַמר, .233 ַתח  ּפָ יא  ִחּיָ י  ג) ִרּבִ ָלֶכם  (מלאכי  ְוָזְרָחה 
ין  ִיְרֵאי ׁשְ  א ֲחֵזי, ַזּמִ ְכָנֶפיָה. ּתָ א ּבִ ֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרּפֵ ִמי ׁשֶ

ַההּוא  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ לֹון  ְלַאְנָהָרא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ֵרי  ִאְתּבְ ּדְ ִמּיֹוָמא  ִריְך הּוא,  ּבְ א  ָגִניז קּוְדׁשָ ּדְ א,  ְמׁשָ ׁשִ

יֵעי ְדַעלְ  (דגניז קודשא בריך הוא) ַעְלָמא. ִ י ַרׁשּ ּמֵ ָמא. ִמּקַ
ְכִתיב, ָמה ּדִ ִעים אֹוָרם.  (איוב לח) ּכְ ְמַנע ֵמְרׁשָ  ַוּיִ

דֹוׁש  .234 ַהּקָ אֹותֹו  ַנז  ּגָ ָהאֹור  אֹותֹו  ְוֶאת 
ָהָיה   ִראׁשֹוָנה,  ּבָ ָיָצא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ הּוא.  רּוְך  ּבָ
יָון   ּכֵ ָהעֹוָלם.  סֹוף  ְוַעד  ָהעֹוָלם  ִמּסֹוף  ֵמִאיר 

ִהסְ  דֹור ֱאנֹוׁש וּ ׁשֶ ל ּבְ ּכֵ ּבּול ּוְבדֹור ּתַ ְבדֹור ַהּמַ
ַנז ֶאת אֹותֹו  ִעים, ּגָ ה ּוְבָכל אֹוָתם ָהְרׁשָ ַלּגָ ַהּפְ

 ָהאֹור.

  

ַכד   .234 ִריְך הּוא. ּדְ א ּבְ ִניז ֵליּה קּוְדׁשָ ְוַההּוא ְנהֹוָרא ּגָ
ָייֵפי ַעְלָמא, ְוַעד ְסיָ  ַקְדִמיָתא, ֲהָוה ָנִהיר ִמּסְ יֵפי ָנַפק ּבְ

אִ  ּדְ יָון  ּכֵ ּוְבָדֵריּה ַעְלָמא.  ֱאנֹוׁש  ּדֶ ָדֵריּה  ּבְ ל  ּכַ ְסּתַ
ִניז   ּגָ יַבָיא.  ַהְפָלָגה, ּוְבָכל ִאינּון ַחּיָ ַמּבּול. ּוְבָדֵריּה ּדְ ּדְ

 ֵליּה ְלַההּוא ְנהֹוָרא.
אֹותֹו  .235 ּבְ ק  ְוִנְדּבַ ַיֲעקֹב  א  ּבָ ׁשֶ יָון  ּכֵ

ו וְ  ל ֵעׂשָ דֹול ׁשֶ יֵרכֹו, ַהְמֻמּנֶה ַהּגָ יׁש אֹותֹו ּבִ   ִהּכִ
ֶמׁש.   ֶ ְזַרח לֹו ַהׁשּ תּוב? ַויִּ ְוָהָיה ָנֶכה, ָאז ַמה ּכָ
יֵּׁש   ּום ׁשֶ ַנז, ִמׁשּ ּגָ ֶמׁש ׁשֶ ֶ ֶמׁש? אֹותֹו ַהׁשּ ֵאיֶזה ׁשֶ
ְוַאַחר  תֹו,  ּבָ ֵמַאְרּכֻ אֹותֹו  א  ְלַרּפֵ ְרפּוָאה  ּבֹו 

תּוב ּכָ ֶמׁש ַההּוא, ׁשֶ ֶ ׁשּ א ּבַ ְך ִנְרּפָ ית  (בראש  ּכָ
א. ַויָֹּבא ַיֲעקֹב שָׁ  לג) ְרּפָ ּנִ גּופֹו, ׁשֶ ֵלם ּבְ  ֵלם, ׁשָ

  

א  .235 ְמַמּנָ ַההּוא  ּבְ ק  ּבַ ְוִאְתּדָ ַיֲעקֹב,  ָאָתא  ּדְ יָון  ּכֵ
ַיְרָכא ִדיֵליּה, ְוֲהָוה ָנֵכי.   יׁש ֵליּה ּבְ ו, ְוַאּכִ ַרְבְרָבא ְדֵעׂשָ

ֶמׁש, ַמאן   ֶ ְזַרח לֹו ַהׁשּ ִתיב, ַוּיִ ֵדין ַמה ּכְ ֶמׁש, ַההּוא ּכְ ׁשֶ
א ְד  ְמׁשָ ָסָאה ֵליּה ׁשִ יּה ֲאסּוָתא, ְלִאּתְ ִאית ּבֵ ִגין ּדְ ָגֵניז. ּבְ

א.   ְמׁשָ ׁשִ ַההּוא  ּבְ ֵסי  ִאּתְ ּוְלָבַתר  ֵמַאְרּכּוָבֵתיּה, 
ְכִתיב, גּוֵפיּה  (בראשית לג) ּדִ ֵלם ּבְ ֵלם, ׁשָ בֹא ַיֲעקֹב ׁשָ ַוּיָ
ֵסי.  ִאּתְ  ּדְ

ַהקָּ  .236 ָעִתיד  ן  ּכֵ הּוא  ְוַעל  רּוְך  ּבָ דֹוׁש 
אֹותֹו  ְלַגּלוֹ  ּוְלָהִאיר  ַההּוא  ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ֶאת  ת 

ִמי   ׁשְ ִיְרֵאי  ָלֶכם  ְוָזְרָחה  תּוב  ּכָ ׁשֶ ָרֵאל,  ְלִיׂשְ
ֶזה  ְצָדָקה?  ֶמׁש  ׁשֶ זֶּה  ַמה  ְצָדָקה.  ֶמׁש  ׁשֶ
א   ּוַמְרּפֵ ּבֹו.  א  ְרּפָ ּנִ ׁשֶ ַיֲעקֹב  ל  ׁשֶ ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ

ְכָנֶפיָה   ל אֹוָתּה שֶׁ   -ּבִ אוּ ׁשֶ ִיְתַרּפְ ם  ּלָ ּכֻ .  ֶמׁש 
ִמן  ָיקּומּו  ָרֵאל  ׂשְ יִּ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ִהּנֵה  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ה סּוִמים ִיְהיּו ָבֶהם,   ה ִחְגִרים ְוַכּמָ ּמָ ֶהָעָפר, ּכַ
אֹוָתּה   ָלֶהם  ָיִאיר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוָאז 

  

א, ַזּמִ  .236 ָאה ַההּוא ְוַעל ּדָ ִריְך הּוא ְלַגּלָ א ּבְ ין קּוְדׁשָ
ְוָזְרָחה  ְכִתיב,  ּדִ ָרֵאל.  ְלִיׂשְ ֵליּה  ּוְלַאְנָהָרא  א,  ְמׁשָ ׁשִ
א   ֶמׁש ְצָדָקה. ּדָ ֶמׁש ְצָדָקה, ַמאי ׁשֶ ִמי ׁשֶ ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ

א   ּוַמְרּפֵ יּה.  ּבֵ ֵסי  ִאּתְ ּדְ ַיֲעקֹב,  ּדְ א  ְמׁשָ ְכָנֶפיָה, ׁשִ ּבִ
ׁשִ  ַההּוא  ִזְמָנא ּדְ ּבְ ָהא  ּדְ ִגין  ּבְ הּו.  ּלְ ּכֻ סּון  ִיּתְ א,  ְמׁשָ

סּוִמין  ה  ְוַכּמָ ִחְגִרין  ה  ּמָ ּכַ ֵמַעְפָרא,  ָרֵאל  ִיׂשְ יקּומּון  ּדִ
ִריְך הּוא ַיְנִהיר לֹון ַההּוא  א ּבְ הֹון. ּוְכֵדין קּוְדׁשָ ְיהֹון ּבְ

ְכִת  ּה. ּדִ ָסָאה ּבָ א ְלִאּתְ ְמׁשָ ְכָנֶפיהָ ׁשִ א ּבִ  . יב ּוַמְרּפֵ
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א   ּוַמְרּפֵ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּה,  ּבָ ְלֵהָרֵפא  ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ
ְכָנֶפיהָ   .ּבִ

ֶמׁש ִמּסֹוף ָהעֹוָלם   .237 ֶ ְוָאז יּוַאר אֹותֹו ַהׁשּ
ְרפּוָאה,   ְהיֶה  ּתִ ָרֵאל  ּוְלִיׂשְ ָהעֹוָלם,  ְוַעד סֹוף 
ּוַמזָּלֹות  ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ים  ְוָהַעּמִ
ַמה  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ֲאָבל  בֹו.  ְרפּו  ָ ִיׂשּ

תּוב? נח) ּכָ יִ  (ישעיה  אֹוֶרָך  ָאז  ַחר  ַ ׁשּ ּכַ ַקע  ּבָ
ַוֲאֻרָכְתָך ְמֵהָרה ִתְצָמח ְוָהַלְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקָך 

בֹוד ה' ַיַאְסֶפָך.  ּכְ

  

ַעְלָמא,  .237 ְייֵפי  ִמּסְ א,  ְמׁשָ ׁשִ ַההּוא  ִיְתְנִהיר  ּוְכֵדין, 
ין  ְוַעּמִ ַאְסָווָתא,  ְיֵהא  ָרֵאל  ּוְלִיׂשְ ַעְלָמא.  ְסָייֵפי  ַעד 

בֵּ  לֹות  ּוַמּזָ ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  ֲאָבל  עֹוְבֵדי  ִיּתֹוְקדּון.  יּה 
ִתיב, ּכְ ַמה  ָרֵאל  נח) ְלִיׂשְ ַחר  (ישעיה  ַ ׁשּ ּכַ ַקע  ִיּבָ ָאז 

ִצְדֶקָך אוֹ  ְלָפֶניָך  ְוָהַלְך  ִתְצָמח  ְמֵהָרה  ַוֲאֻרָכְתָך  ֶרָך 
בֹוד ְיָי ַיַאְסֶפָך.  ּכְ

ָהִראׁשֹוִנים.   .238 ָבִרים  ַלּדְ חֹוְזִרים  ָאנּו 
ָבִנים   ֵני  ׁשְ ד  יֻּלָ ַנת  ּוְליֹוֵסף  ׁשְ ֹבא  ּתָ ֶטֶרם  ּבְ

ַתח, י ִיְצָחק ּפָ ְוָהָיה  (מיכה ה) ָהָרָעב ְוגֹו'. ַרּבִ
ים  ַרּבִ ים  ַעּמִ ֶקֶרב  ּבְ ּגֹוִים  ּבַ ַיֲעקֹב  ֵאִרית  ׁשְ
ר לֹא  ב ֲאׁשֶ ְרִביִבים ֲעֵלי ֵעׂשֶ ַטל ֵמֵאת ה' ּכִ ּכְ
ְיַקּוֶה ְלִאיׁש ְולֹא ְיַיֵחל ִלְבֵני ָאָדם. ּבֹא ְרֵאה,  

יֹום   ָכל  ִמְתעֹוֶרֶרת ּבְ עֹוֶלה,  ָהאֹור  ׁשֶ ּכְ ָויֹום 
ן ּגַ ל  ׁשֶ ֵעץ  ּבָ ַאַחת  ְוקֹוֵראת   ִצּפֹור  ָהֵעֶדן, 

רֹוז   ְוַהּכָ ף,  ּקֵ ִמְזּדַ ְרִביט  ַ ְוַהׁשּ ָעִמים,  ּפְ לֹׁש  ׁשָ
ָלה,  ְמׁשָ ֵרי ַהּמֶ קֹוֵרא ְבַחִיל: ָלֶכם אֹוְמִרים ׂשָ

עֹולָ  עֹוֵמד ּבָ רֹוֶאה ְולֹא רֹוֶאה, ׁשֶ ם ׁשֶ ם  ִמי ִמּכֶ
יִחים  ּגִ ַמׁשְ ַקיִָּמים, ְולֹא  ְולֹא יֹוְדִעים ַעל ָמה 

ְכבֹוד ִרבּ  ֹוָנם, ַהּתֹוָרה עֹוֶמֶדת ִלְפֵניֶהם ְולֹא ּבִ
ּה   ּבָ ִלים  ּדְ ּתַ ִנְבְראּו,   -ִמׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ָלֶהם  טֹוב 

ָלֶהם   אֹוי  ֶכל.  ׂשֵ ִלי  ּבְ ָיקּומּו  ָמה  ַעל 
אוֹ  ְוִיְטְרדּו  ָרע  ְיֵמי  ְתעֹוְררּו  יִּ ׁשֶ ִמן ּכְ ָתם 

 ָהעֹוָלם. 

  

ִני ָבִנים ַאֲהַדְרָנא ְלִמיֵלי ַקְדָמֵאי: ּוְליֹוֵסף יֻ  .238 ד ׁשְ ּלָ
ַתח, י ִיְצָחק ּפָ ַנת ָהָרָעב ְוגו'. ִרּבִ בֹוא ׁשְ ֶטֶרם ּתָ (מיכה  ּבְ

ים  ה) ַרּבִ ים  ַעּמִ ֶקֶרב  ּבְ ּגֹוִים  ּבַ ַיֲעקֹב  ֵאִרית  ׁשְ ְוָהָיה 
עֲ  ְרִביִבים  ּכִ ְיָי  ֵמֵאת  ַטל  ה  ּכְ ְיַקּוְ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ב  ֵעׂשֶ ֵלי 

ּתָ  ָאָדם.  ִלְבֵני  ְיַיֵחל  ְולֹא  יֹוָמא ְלִאיׁש  ָכל  ּבְ ֲחֵזי,  א 
ִאיָלָנא  ָרא ּבְ ד ְנהֹוָרא ָסְלָקא. ִאְתַער ַחד ִציּפֳ ְויֹוָמא, ּכַ
ף,  ּקַ ִיְזּדָ ְרִביָטא  ְוׁשַ ִזְמִנין.  ַלת  ּתְ ְוָקֵרי  ְדֵעֶדן,  ִגְנָתא  ּדְ

ְבָחיִ  ָקֵרי  בֹוְרָייֵרי. ְוָכרֹוָזא  ּדְ הּוְרָמִני  ָאְמִרין,  ְלכֹון  ל, 
ָחֵמי   ּדְ כֹון  ִמּנְ ְוָלא ַמאן  ַעְלָמא,  ּבְ ָקְייָמא  ּדְ ָחֵמי.  ְוָלא 

יָקָרא  ּבִ יִחין  ּגִ ַמׁשְ ָלא  ְייֵמי,  ּקָ ַמה  ַעל  ָיְדֵעי 
ע''א) ְדָמאֵריהֹון. רד  ְייהּו,  (דף  ַקּמַ ָקְייָמא  אֹוַרְייָתא 

ֵלי ָבּה. ּדְ ּתַ קּומּון   ְוָלא ִמׁשְ רּון, ַעל ַמה ּיְ ָלא ִיּבָ ַטב לֹון ּדְ
ָלא ָסְכְלָתנּו. ַווי ד ִיְתָערּון יֹוֵמי ְדַרע ֲעַלְייהּו,   ּבְ לֹון ּכַ

 ְוִיְטְרדּון ְלהֹון ֵמָעְלָמא. 
ֲעֶלה ַעל  .239 ל ָרע? ִאם ּתַ ִמי ֵהם ַהיִָּמים ׁשֶ

ְקָנה   ֵהם ְיֵמי ַהזִּ ָך ׁשֶ ְעּתְ ֲהֵרי  -ּדַ ְך, ׁשֶ ְיֵמי    לֹא ּכָ
ָבִנים ּוְבֵני ָבִנים  ְקָנה, ִאם ָזָכה ּבְ ֵהם ְיֵמי  -ַהזִּ

 ִמי ֵהם ְיֵמי ָרע?  טֹוב.
  

ִאינּון  .239 ְך ּדְ ַדְעּתָ ַרע, ִאי ַסְלָקא  יֹוִמין ּדְ ַמאן ִאינּון 
ָזָכה   ִאי  ְדִסיבּו,  יֹוֵמי  ָהא  ּדְ ָהִכי.  ָלאו  ִסיבּו,  ּדְ יֹוֵמי 

ְבִנין ּוְבִני ְבִנין, יֹוֵמי ַרע.   ּבִ  ְדַטב ִאינּון. ַמאן ִאינּון יֹוִמין ּדְ

שֶׁ  .240 מֹו  ּכְ ֵהם  א  ּנֱֶאַמר, ֶאּלָ
תּוב ּכָ יֵמי  (קהלת יב) ׁשֶ ּוְזכֹר ֶאת ּבֹוְרֶאיָך ּבִ

ָהָרָעה.   ְיֵמי  ָיֹבאּו  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַעד  חּורֶֹתיָך  ּבְ
ָבר  ַהּדָ סֹוד  א  ֶאּלָ ְקָנה.  ַהזִּ ְיֵמי    - ֵאיָנם 

דֹושׁ  ַהּקָ ָרא  ּבָ ׁשֶ ָהעֹוָלם, ּכְ ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ  
וְ  ַהּתֹוָרה,  אֹוִתיֹּות  ּבְ אֹותֹו  ָרא  אֹות  ּבָ ָכל 

ל   ּכָ מּו  ִהְתַקיְּ ׁשֶ ַעד  ְלָפָניו,  ִנְכְנָסה  ְואֹות 

  

ְכִתיב, .240 ּדִ ָמר.  ְדִאּתְ ָמה  ּכְ ִאינּון  א  (קהלת  ֶאּלָ

ר לֹא  יב) יֵמי ְבחּורֹוֶתיָך ַעד ֲאׁשֶ ּוְזכֹור ֶאת ּבֹוְרֶאָך ּבִ
ָרָזא   א  ֶאּלָ ִסיבּו.  ּדְ יֹוִמין  ִאינּון  ָלאו  ָהָרָעה,  ְיֵמי  ָיבֹאּו 

ַעְלמָ  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָרא  ּבָ ד  ּכַ ה,  ָרא ְדִמּלָ ּבָ א, 
אֹוַרְייָתא. ְוָכל ָאת ְוָאת ָעֳאַלת ַקּמֵ  ַאְתָוון ּדְ יּה, ֵליּה ּבְ

ִאינּון  ְוָכל  ֵבי''ת.  ָאת  ּבְ ַאְתָוון  הּו  ּלְ ּכֻ ִאְתָקְיימּו  ּדְ ַעד 
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ַאְלָפא  אֹוָתן  ְוָכל  י''ת.  ּבֵ אֹות  ּבָ אֹוִתיֹּות 
ן  ּלָ ּכֻ ָהאֹוִתיֹּות,  לּו  ְלּגְ ִהְתּגַ ׁשֶ יתֹות  ּבֵ

 א ָהעֹוָלם. ִלְבֹר [ֻּכָּלן] עֹוְמדֹות
הּו  ּלְ ּכֻ ַאְתָוון,  לּו  ְלּגְ ִאְתּגַ ּדְ יתֹות  ּבֵ ַאְלָפא 

 ְלִמְבִרי ָעְלָמא. (כלהו) ָקְייֵמי

הִ  .241 ׁשֶ יָון  י ּכֵ ּתֵ ׁשְ רּו  ְוִהְתַחּבְ לּו  ְלּגְ ְתּגַ
לּו ט''ר ַיַחד, עָ  ְלָתה ֵטי''ת, ְולֹא  אֹוִתיֹּות ַהּלָ

רּוְך הּוא   דֹוׁש ּבָ ּה ַהּקָ ַער ּבָ ּגָ ָבה, ַעד ׁשֶ ְ ִהְתַיׁשּ
ָלּה: ֵטי''ת ֵטי''ת, ַעל ָמה ַאּתְ עֹוָלה   ְוָאַמר 
ְלָפָניו: ָאְמָרה  ְמקֹוֵמְך?  ּבִ ֶבת  ֶ ִמְתַיׁשּ  ְוֵאיֵנְך 
ל  ׁשֶ רֹאׁש  ּבְ אֹות  ִלְהיֹות  אֹוִתי  יָת  ָעׂשִ ְוִכי 

ֲהֵרי ַהּתוֹ  י טֹוב, ֵאיְך  טֹוב, ׁשֶ י ּכִ ְתָחה ּבִ ָרה ּפָ
ב ִעם אֹות ָרע?  ֵ ֶרת ְלִהְתַיׁשּ  ֲאִני ִמְתַחּבֶ

  

ין ט''ר  .241 ֵרין ַאְתָוון ִאּלֵ רּו ּתְ לּו ְוִאְתַחּבָ ְלּגְ ִאְתּגַ יָון ּדְ ּכֵ
ֲחָדא, ַסְלָקא טי''ת ּה   ּכְ ּבָ ָגַער  ּדְ ַבת, ַעד  ִאְתַייׁשְ ְוָלא 

ְוָאמַ  ִריְך הּוא.  ּבְ א  ָלּה, טי''ת טי''ת, ַעל ָמה קּוְדׁשָ ר 
יּה.  יְך. ָאְמָרה ַקּמֵ דּוְכּתִ ַבת ּבְ ַאּתְ ָסְלָקא ְוָלא ִאְתַייׁשְ
ָהא  ּדְ ְדטֹוב,  א  ֵריׁשָ ּבְ ָאת  ְלֶמהֵוי  ִלי  ָעְבַדת  ְוִכי 

ט י  ּכִ י  ּבִ ַתח  ּפָ ָרא אֹוַרְייָתא  ִמְתַחּבְ ֲאָנא  ֵהיְך  ֹוב. 
ָאת ַרע. ָבא ּבְ  ְלִאְתַייׁשְ

ֲהֵרי ַאּתְ   .242 ָאַמר ָלּה: ׁשּוִבי ִלְמקֹוֵמְך, ׁשֶ
רֹוֶצה   ֲאִני  ׁשֶ ָהָאָדם  ֲהֵרי  ׁשֶ אֹוָתּה,  ְצִריָכה 
ֵרא,  ְוִיּבָ ַיַחד  ִנְכָלִלים  יֶכן  ּתֵ ׁשְ ָבֶכם,  ִלְברֹא 

ֹמאל ִלׂשְ ְוהּוא  ְלָיִמין,  ַאּתְ  בּו ֲאָבל  ׁשָ ְוָאז   .
בּו זֹו ִעם זֹו ַיַחד.  ְ  ְוִהְתַיׁשּ

  

לָ  .242 ָלּה.  ָאַמר  ָצִריְך  ַאּתְ  ָהא  ּדְ ְלַאְתִריְך,  ּתּוב  ּה, 
ְרַווְייכּו   ּתַ כֹון,  ּבְ ְלִמְבֵרי  ֵעי  ּבָ ֲאָנא  ּדְ ָנׁש  ַבר  ָהא  ּדְ
ְוִאיִהי  ִליִמיָנא,  ַאּתְ  ֲאָבל  ֵרי.  ְוִיְתּבְ ֲחָדא,  ּכְ ִליל  ִאְתּכְ

מָ  ֲחָדא.ִלׂשְ ָדא ּכְ א ּבְ בּו ּדָ בּו ְוִאְתַייׁשְ  אָלא. ּוְכֵדין ּתָ

דֹוׁש   .243 ַהּקָ אֹוָתם  ִהְפִריד  ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ
ל ַאַחת ְוַאַחת   רּוְך הּוא, ּוָבָרא אֹוָתן ֶאת ּכָ ּבָ
ְוֵאּלּו  ְלָיִמין  ֵאלּו  ְידּועֹות,  ִנים  ְוׁשָ ָיִמים 

ל ַהיִָּמין ִנְקָרִא  ֹמאל. ֵאּלּו ׁשֶ ים ְיֵמי ַהּטֹוב,  ִלׂשְ
ֹמאל ִנְקָרִאים ְיֵמי   ְ ל ַהׂשּ ָהָרָעה. ְוַעל ְוֵאּלּו ׁשֶ

ְיֵמי   ָיֹבאּו  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַעד  לֹֹמה,  ׁשְ ָאַמר  ן  ּכֵ
ֲחָטָאיו  ּבַ ָהָאָדם  ֵאּלּו סֹוְבִבים ֶאת  ׁשֶ ָהָרָעה, 
טֹוב   ל  ׁשֶ ָיִמים  ְבְראּו  ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ה.  ָעׂשָ הּוא  ׁשֶ

ֲאזַ  ָרע,  ל  ׁשֶ ֵלל  ְוָיִמים  ְלִהּכָ בּו  ְ ְוִהְתַיׁשּ בּו  ׁשָ י 
ָאָדם.   ּבָ

  

ַההִ  .243 ִריְך הּוא, ּבְ ּבְ א  לֹון קּוְדׁשָ ִריׁש  ּפָ א  ְעּתָ ׁשַ יא 
ין  ִאּלֵ ְיִדיָען.  ִנין  ּוׁשְ יֹוִמין  ְוַחד,  ַחד  ְלָכל  לֹון  ּוָבָרא 
ָיִמיָנא, ִאְתְקרּון ְיֵמי  ין ּדְ ָמאָלא. ִאּלֵ ין ִלׂשְ ִליִמיָנא ְוִאּלֵ

ָמאָלא ִאְתְקרּון ְיֵמי ָהָרָעה. ְוַעל ּדָ ַהּטוֹ  ׂשְ ין ּדִ א  ב, ְוִאּלֵ
ין  ִאּלֵ ר לֹא ָיבֹאּו ְיֵמי ָהָרָעה. ּדְ למֹה, ַעד ֲאׁשֶ ָאַמר ׁשְ
יָון  ּכֵ ָעִביד.  ִאיהּו  ּדְ חֹובֹוי  ּבְ ָנׁש  ְלַבר  ֵליּה  ְמַסֲחִרין 
בוּ  ּתָ ֵדין  ּכְ ַרע,  ּדְ ְויֹוִמין  טֹוב,  ּדְ יֹוִמין  רּון  ִאְתּבְ   ּדְ

ַבר ָנׁש.  הּו ּבְ ָלָלא ּבְ בּו, ְלִאְתּכְ  ְוִאְתַייׁשְ

ִוד,וּ  .244 ּדָ ָאַמר  ְך  ּכָ ּום  (תהלים   ִמׁשּ
ִני.  מט) יֵמי ָרע ֲעֹון ֲעֵקַבי ְיסּוּבֵ ה ִאיָרא ּבִ ָלּמָ

ְיֵמי   ִנְקָרִאים  ֵאּלּו  ַהּסֹוד.  ְוֶזה  אי,  ַוּדַ ָרע  ְיֵמי 
ִנְקָרִאים   ְוֵאּלּו  ָהָרָעב,  נֹות  ׁשְ ְיֵמי  ָרָעב, 

ָבע.  ָ נֹות ַהׂשּ ָבע, ׁשְ ָ  ַהׂשּ

  

אָ  .244 ָכְך  ִוד,ּוְבִגיֵני  ּדָ מט) ַמר  ִאיָרא  (תהלים  ה  ָלּמָ
ְוָרָזא ָדא,  אי.  ַוּדַ ָרע  ְיֵמי  ִני.  ְיֻסּבֵ ֲעֵקַבי  ֲעֹון  ָרע  יֵמי  ּבִ
ין ִאְקרּון ְיֵמי  ָרָעב, ְוִאּלֵ ִנין ּדְ ין ִאְקרּון ְיֵמי ָרָעב, ׁשְ ִאּלֵ

ֵני  ָבע, ׁשְ ָבע. ׂשָ  ׂשָ

ָבר   .245 ַהּדָ ֶאת   -ְוסֹוד  ְלהֹוִציא  ּלֹא  ׁשֶ
ַנת   ַמְעַין ׁשְ ּבִ ָהָרָעב,  יֵמי  ּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ִרית  ַהּבְ

ִרית,  הּוא סֹוד ַהּבְ ְך יֹוֵסף, ׁשֶ ּום ּכָ ָהָרָעב. ּוִמׁשּ
ָנַתן לֹו   ְולֹא  ָהָרָעב  ַנת  ׁשְ ּבִ ַמְעָינֹו  ָסַתם ֶאת 

ְוֶזה   עֹוָלם.  ּבָ ִלְרּבֹות  ָלָאָדם, ָמקֹום  ָצִריְך 
יִּ  ַנת ָהָרָעב, ׁשֶ ר ׁשֹוֶלֶטת ׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ ם ֶאת  ׁשֶ ְסּתֹ

  

ְבִרית  .245 ּדִ ַמּבּוָעא  ְלֲאָפָקא  ָלא  ּדְ ה,  ְדִמּלָ ְוָרָזא 
ׁשְ  ּבִ ָרָעב,  יֹוֵמי  ּבְ א,  יׁשָ יֹוֵסף  ַקּדִ ְך  ּכָ ּוְבִגין  ָהָרָעב.  ַנת 

ִדְבִרית, ָרָזא  ִאיהּו  ָהָרָעב.    ּדְ ַנת  ׁשְ ּבִ ַמּבּוֵעיּה  ָסִתים 
ֵעי  ּבָ ְוָדא  ַעְלָמא.  ּבְ ָאה  ְלַאְסּגָ א  ּדּוְכּתָ ֵליּה  ָיַהב  ְוָלא 
ים  ַיְסּתִ ּדְ ָהָרָעב,  ַנת  ׁשְ ְלָטא  ׁשָ ְדַכד  ָנׁש,  ְלַבר  ֵליּה 
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לֹו  ן  ִיּתֵ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּלֹו  ׁשֶ קֶֹדׁש  ִרית  ַהּבְ ַמְעַין 
עֹוָלם.   ָמקֹום ִלְרּבֹות ּבָ

יׁשָ  ְבִרית ַקּדִ ָלא ָיַהב ֵליּה ַמּבּוָעא ּדִ ִגין ּדְ א ִדיֵליּה. ּבְ
א ְלַאְסגָּ  ַעְלָמא.ּדּוְכּתָ  ָאה ּבְ

סֹוד   .246 הּוא  ֶזה  סֹוד  ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
ִהיא   ׁשֶ יָון  ּכֵ ַהִהיא,  ָהָרָעב  ַנת  ׁשְ ּבִ ֶעְליֹון. 
ּום   ִמׁשּ ַמְעָינֹו,  ֶאת  ם  ִלְסּתֹ ָצִריְך  ׁשֹוֶלֶטת, 

אֹותוֹ  סֹוֵתם  ֵאינֹו  ִאם  רּוַח  ׁשֶ ִלְמׁשְֹך  ּגֹוֵרם   ,
ד ַההּוא, ָלד ֵמַהּצַ ד    ְלאֹותֹו ַהּוָ ְונֹוֵתן ָמקֹום ַלּצַ

ַצד  ּבְ ְמָאה  ַהּטֻ ַצד  עֹוָלם,  ּבָ ִלְגּדֹל  ַההּוא 
תּוב ּכָ ה. ְועֹוד סֹוד, ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ַחת  (משלי ל) ַהּקְ ּתַ

לֹוׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ ְוגֹו'.   ׁשָ

  

ָרָזא   .246 ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ָאה. ִרּבִ ִעּלָ ָרָזא  ִאיהּו  ָדא 
יָון   ּכֵ ָהָרָעב,  ַנת  ׁשְ ַהִהיא  ֵעי ּבְ ּבָ ְלָטא,  ׁשָ ִאיִהי  ּדְ

ִרים   ּגָ ֵליּה,  ָסִתים  ִאי ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ַמּבּוֵעיּה.  ָמא  ְלַאְסּתָ
ָכא רּוָחא ְלַההּוא ַוְלָדא ֵמַההּוא ִסְטָרא. ְוָיִהיב  ְלַאְמׁשָ

ְלִמְפׁשֵ  ִסְטָרא  ְלַההּוא  א  ִסְטָרא ּדּוְכּתָ ַעְלָמא,  ּבְ י 
וְ  א.  קּוְדׁשָ ּדְ ִסְטָרא  ּבְ ְמָסֲאָבא  ָרָזא,  ּדִ תּו 

ְכִתיב, לׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ ְוגו'.  (משלי ל) ּדִ ַחת ׁשָ  ּתַ
ִרית,  .247 יק, סֹוד ַהּבְ ּדִ ְך יֹוֵסף ַהּצַ ּום ּכָ ּוִמׁשּ

ּלֹא   ַנת ָהָרָעב, ׁשֶ ׁשְ ק ְוָסַתם ֶאת ַמְעָינֹו ּבִ ִסּלֵ
ִע  ּוִמי ְלִהְתָעֵרב  ָלּה ָמקֹום,  ְוָלֵתת  ָלל  ּכְ ּה  ּמָ

ָעָליו  ַההּוא,  ַמן  זְּ ּבַ ַמְעָינֹו  ּפֹוֵתַח  ׁשֶ
תּוב ה) ּכָ ָזִר  (הושע  ָבִנים  י  ּכִ ָגדּו  ּבָ ה'  ים  ּבַ

ֲהֵרי ֵאּלּו ִנְקָרִאים  ה יֹאְכֵלם ְוגֹו'. ׁשֶ ָיָלדּו ַעּתָ
ּום   אי. ּוִמׁשּ ָגדּו ַוּדַ ה' ּבָ אי. ּבַ ִנים ָזִרים ַוּדַ ְך  ּבָ ּכָ

ּלֹא  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֶחְלָקם  ֵרי  ַאׁשְ
ָמקֹום ָטֵמא.  ֶהֱחִליפּו ָמקֹום ָקדֹוׁש ּבְ

  

יֹוֵסף   .247 ְך  ּכָ ִגין  ָסִליק  ּוּבְ ִדְבִרית,  ָרָזא  יָקא,  ַצּדִ
ְלִאְתָעְרָבא  ָלא  ּדְ ָהָרָעב.  ַנת  ׁשְ ּבִ ַמּבּוֵעיּה,  ְוָסִתים 

ּוְלֵמיהַ  ַלל,  ּכְ ֲהָדּה  ח  ּבַ ַאְפּתַ ּדְ ּוַמאן  א.  ּדּוְכּתָ ָלּה  ב 
ִתיב, ּכְ ֲעֵליּה  ִזְמָנא,  ַההּוא  ּבְ ה)  ַמּבּוֵעיּה  ְיָי   (הושע  ּבַ

י ָבִנים ָזִרים יָ  ָגדּו ּכִ ין ּבָ ָהא ִאּלֵ ה יֹאְכֵלם ְוגו'. ּדְ ָלדּו ַעּתָ
ְך  ּכָ ִגין  ּוּבְ אי.  ַוּדַ ָגדּו  ּבָ ְיָי  ּבַ אי.  ַוּדַ ָזִרים  ִנים  ּבָ ִאְקרּון 

פּו ַזכָּ  ִאְתַחּלְ ָלא  ּדְ ין,  יׁשִ ַקּדִ ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ חּוַלְקהֹון  ָאה 
א ְמָסֲאָבא.  דּוְכּתָ א, ּבְ יׁשָ א ַקּדִ  ּדּוְכּתָ

תוּ  .248 ּכָ ָבִנים ְוַעל ֶזה  ֵני  ׁשְ ד  יֻּלָ ּוְליֹוֵסף  ב 
ַמן  ֵמַהזְּ ֲהֵרי  ׁשֶ ָהָרָעב,  ַנת  ׁשְ ֹבא  ּתָ ֶטֶרם  ּבְ

ָהָרָעב,   ַנת  ׁשְ ְלָטה  ָ ׁשּ ׁשֶ ֶאת  ַההּוא  ָסַתם 
ִנים  ּבָ ָלֵתת  ּלֹא  ׁשֶ ְמקֹורֹו  ֶאת  ק  ְוִסּלֵ ַמְעָינֹו 
ל קֶֹדׁש   ְמָאה ְולֹא ְלַהֲחִליף ָמקֹום ׁשֶ ְלַצד ַהּטֻ

טֻ  ל  ׁשֶ ָמקֹום  ְלַצּפֹות ּבְ ָאָדם  ְוָצִריְך  ְמָאה. 
תּוב ּכָ ּכַ לֹט,  ְוִיׁשְ יָֹּבא  ׁשֶ ּכְ (ישעיה   ְלִרּבֹונֹו 

פָּ  ח) יר  ְסּתִ ַהּמַ ַלה'  יִתי  ַיֲעקֹב  ְוִחּכִ ית  ִמּבֵ ָניו 
יִתי לֹו.  ְוִקּוֵ

  

ֶטֶרם   .248 ּבְ ָבִנים  ִני  ׁשְ ד  ֻיּלָ ּוְליֹוֵסף  ִתיב,  ּכְ א  ּדָ ְוַעל 
ַנת   ְלָטא ׁשְ ׁשָ ָהא ֵמַההּוא ִזְמָנא ּדְ ַנת ָהָרָעב. ּדְ בֹוא ׁשְ ּתָ
ָלא  ּדְ ְמקֹוֵריּה,  ְוָסִליק  ַמּבּוֵעיּה  ים  ַאְסּתִ ָהָרָעב, 

ִנין ְלִסְט  א  ְלֵמיַהב ּבְ ָרא ְמָסֲאָבא, ְוָלא ְלַאְחָלָפא ּדּוְכּתָ
ָאה  ּדְ  ְמָסֲאָבא. ּוָבֵעי ַבר ָנׁש ְלַחּכָ א ּדִ דּוְכּתָ א, ּבְ קּוְדׁשָ

לֹוט,  ְוִיׁשְ ֵייֵתי  ד  ּכַ א,  קּוְדׁשָ ּדְ ְלָמאֵריּה 
ִדְכִתיב, ית   (ישעיה ח) ּכְ ָניו ִמּבֵ ּפָ יר  ְסּתִ יִתי ַלְיָי ַהּמַ ְוִחּכֵ

יִתי ל  ֹו. ַיֲעקֹב ְוִקּוִ
יֹּוְדִע  .249 ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵריֶהם  ֶאת  ַאׁשְ ים 

ֶאת  ְוׁשֹוְמִרים  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְרֵכי  ּדַ
תּוב ּכָ ֶהם, ׁשֶ (הושע   ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ָלֶלֶכת ּבָ

ָבם   יד) יְֵלכּו  ִקים  ְוַצּדִ ה'  ְרֵכי  ּדַ ִרים  ְיׁשָ י  ּכִ
ְוָכתּוב ָבם.  לּו  ׁשְ ִיּכָ ִעים    (דברים  ּוֹפׁשְ

ה' ֱאלֵֹהיֶכם ַחיִּ  ד) ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ ֶכם  ְוַאּתֶ ּלְ ים ּכֻ
ְוָכתּוב ַהיֹּום. ל''ג  (ויקרא   [ר''א 

ָקדֹוׁש   כ) ִּכי  ְקֹדִׁשים  ִוְהִייֶתם  ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם 

  

א   .249 קּוְדׁשָ ּדְ אֹוְרחֹוי  ָיְדִעין  ּדְ יַקָיא,  ַצּדִ ִאינּון  ִאין  ַזּכָ
הּו.   ּבְ ְלֵמיַהְך  אֹוַרְייָתא  ּדְ ּקּוֵדי  ּפִ ְוָנְטֵרי  הּוא,  ִריְך  ּבְ

ְכִתיב, ְרֵכי ְיָי וְ  (הושע יד) ּדִ ִרים ּדַ י ְיׁשָ יִקים ֵיְלכּו  ּכִ ַצּדִ
בָ  לּו  ׁשְ ִיּכָ ִעים  ּופׁשְ ּוְכִתיב,ָבם  ד) ם.  ם  (דברים  ְוַאּתֶ

ַהּיֹום. ֶכם  ּלְ ּכֻ ים  ַחּיִ ְיָי ֱאלֵהיֶכם  ּבַ ֵבִקים  ל''ג   ַהּדְ (ד''א 
אני קדוש  כי  קדושים  והייתם  והתקדשתם  דהא,  דכתיב  (יי). 
לישראל להו  לקדשא  בעא  הוא  בריך  רד  קודשא  (דף 
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ָרָצה   ָאִני הּוא  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשֲהֵרי  [ה']. 
ָלהֶ  ִיְהֶיה  ְולֹא  ַּבֹּכל,  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ם  ְלַקֵּדׁש 

ַהֻּטְמָאה] ְּבַצד  ְּכׁשֶ  ְּכלּום  ְרֵאה,  ַהַּצד  [ּבֹא 
ַהֶּזה ׁשֹוֵלט ָּבעֹוָלם, לֹא ָצִרי� ְלָאָדם ְלֵהָראֹות  
ְלָפָניו ַּבּׁשּוק, ִמּׁשּום ֶׁשָּיכֹול ְלַהִּזיק ְוִנְּתָנה לֹו  
ָּכתּוב   ַמה  ּוְרֵאה  ּובֹא  ְלַהְׁשִחית.  ְרׁשּות 

לְ  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  ִּתְתָראּו,  ְּבַיֲעֹקב,  ָלָּמה  ָבָניו 
 . ֹות ְלָפָניו]ֶׁשּלֹא ָרָצה ְלֵהָרא

(תא חזי כד  א יהא לון בסטרא דמסאבא כלום)בכלא ול ע''ב)
שלטא בעלמא לא אצטריך ליה לבר נש לאתחזאה   סטרא דא

בשוקא קמיה בגין דיכיל לנזקא ואתייהיב ליה רשותא לחבלא. 
ותא חזי ביעקב מה כתיב ויאמר יעקב לבניו למה תתראו, דלא 

 .בעי לאתחזאה קמיה)

רּוְך   .250 ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶזה  ּום  ִהְזִהיר  ּוִמׁשּ הּוא 
ִוְהִייֶתם  תּוב  ּכָ ׁשֶ ׁש,  ְלִהְתַקּדֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת 
דֹוׁש   י ָקדֹוׁש ָאִני. ִמי ֶזה ָאִני? ֶזה ַהּקָ ים ּכִ ְקדֹׁשִ
ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ַמִים  ָ ַהׁשּ ַמְלכּות  הּוא,  רּוְך  ּבָ

ֲעבֹוָדה   עֹוְבֵדי  ל  ׁשֶ ָהַאֶחֶרת  ְלכּות  ָזָרה ַהּמַ
תּוב ּכָ ׁשֶ ַאֵחר,  לד)(ש ִנְקֵראת  לֹא   מות  י  ּכִ

מֹו. י ה' ַקּנָא ׁשְ ֲחֶוה ְלֵאל ַאֵחר ּכִ ּתַ  ִתׁשְ

  

ְלהּו  .250 ַאְזַהר  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָדא,  ּוְבִגין 
א.  ׁשָ ְלִאְתַקּדָ ָרֵאל  אמר) ְלִיׂשְ דאת  דכתיב) (כמה  , (ד''א 

י ָקדֹוׁש ָאנִ  ים ּכִ א  ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ א קּוְדׁשָ י. ַמאן ָאִני. ּדָ
ִר  א. ַמְלכּוָתא ַאֲחָרא ּבְ יׁשָ ַמִים ַקּדִ יְך הּוא, ַמְלכּות ׁשָ

ַאֵחר.  ִאְקֵרי  לֹות,  ּוַמּזָ ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ּדְ
ְכִתיב, י ְיָי   (שמות לה) ּדִ ֲחֶוה ְלֵאל ַאֵחר ּכִ ּתַ י לא ִתׁשְ ּכִ

מֹו.  א ׁשְ  ַקּנָ
ְלטֹון ָהעֹוָלם ַהזֶּה  -ִני ּוֹבא ְרֵאה, אֲ  .251 ׁשִ

ַאֵחר  ְוהָ  ּבֹו.  לּוי  ּתָ ְוַהּכֹל  א,  ַהּבָ ַצד    -עֹוָלם 
ְמָאה,   ַהּטֻ ַצד  ּבְ ָהַאֵחר  ַצד  ַאֵחר,  ְמָאה,  ַהּטֻ
עֹוָלם  לּום ּבָ עֹוָלם ַהזֶּה, ְוֵאין לֹו ּכְ ְלטֹונֹו ּבָ ְוׁשִ

ֲאִני ַהזֶּה, יֵ ק ּבָ ְדּבָ ּנִ ּום ֶזה ִמי ׁשֶ א, ּוִמׁשּ ׁש  ַהּבָ
עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבע א.לֹו ֵחֶלק ּבָ  ֹוָלם ַהּבָ

  

ְוַעְלָמא  .251 ֵדין,  ַעְלָמא  ּדְ ְלָטנּו  ׁשָ ֲאִני,  ֲחֵזי,  א  ְוּתָ
ְמָסֲאָבא.   ִסְטָרא  ַאֵחר,  ְלָיא.  ּתַ יּה  ּבֵ א  ְוכֹּלָ ְדָאֵתי, 
ְוׁשּוְלָטנּו  ְמָסֲאָבא,  ִסְטָרא  ּבְ ָאֳחָרא  ִסְטָרא  ַאֵחר, 

ַהאי ַעלְ  יֵליּה ּבְ ַעְלָמא ְדָאתֵ ּדִ לּום. ָמא, ְוֵלית ֵליּה ּבְ י ּכְ
ַהאי ֲאִני, ִאית ֵליּה חּוָלָקא   ק ּבְ ּבַ ִאְתּדָ ּוְבִגין ָדא ַמאן ּדְ

ַעְלָמא ֵדין ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי.   ּבְ
ִמן  .252 ֶנֱאָבד  ַהזֶּה,  ַאֵחר  ּבָ ק  ְדּבָ ּנִ ׁשֶ ּוִמי 

א. עֹוָלם ַהּבָ ְויֵׁש    ָהעֹוָלם ַההּוא ְוֵאין לֹו ֵחֶלק ּבָ
ַהזֶּה   עֹוָלם  ּבָ ֵחֶלק  ּום לֹו  ִמׁשּ ְמָאה,  ּטֻ ּבַ

ֲעבֹוַדת   עֹוְבֵדי  ָהַאֶחֶרת,  ְלכּות  ַהּמַ אֹוָתּה  ׁשֶ
ׁשֹוְמִרים  ים  ְמִגּנִ ֵהם  ה  ּמָ ּכַ ּוַמזָּלֹות,  ּכֹוָכִבים 

עֹוָלם ַהזֶּה.  לֹט ּבָ ּה ִלׁשְ ים ּבָ  ְמֻמּנִ

  

ַהאי ַאֵחר, ִאְת  .252 ק ּבְ ּבַ ִאְתּדָ ֲאִביד ֵמַההּוא ּוַמאן ּדְ
ַעְלָמא ְדָאֵתי. ְוִאית ֵליּה ַעְלָמא, ְוֵלית לֵ  יּה חּוָלָקא ּבְ

ַההּוא ַמְלכּו   ִגין ּדְ ְמָסֲאבּו. ּבְ ַהאי ַעְלָמא, ּבִ חּוָלָקא ּבְ
ִאינּון  ה  ּמָ ּכַ לֹות,  ּוַמּזָ ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ַאֲחָרא 

יּה, לְ  ן ּבֵ יִנין ְמַמּנָ ְרּדִ ֵריִסין ּגַ ַהאי ַעְלָמא.ּתְ ָטָאה ּבְ ּלְ  ׁשַ
יַָּרד   .253 ׁשֶ ַאֵחר  ע  ֱאִליׁשָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

א   ַהּבָ ָהעֹוָלם  ִמן  ִנְטַרד  ַהזֹּו,  ה  ְרּגָ ּדַ ּבַ ק  ְוִנְדּבַ
ְתׁשּוָבה   ָנה לֹו ְרׁשּות ַלֲחזֹר ּבִ ַההּוא, ְולֹא ִנּתְ
ן ִנְקָרא ַאֵחר.  ְוִנְטַרד ִמן ָהעֹוָלם ַההּוא, ְוַעל ּכֵ

  
ע ַאחֵ  .253 ְך, ֱאִליׁשָ ַהאי ּוְבִגיֵני ּכָ ק ּבְ ּבַ ָנַחת ְוִאְתּדָ ר, ּדְ

ַדְרָגא, ִאְתְטִריד ֵמַההּוא ַעְלָמא ְדָאֵתי, ְוָלא ִאְתְייִהיב 
ֵמַההּוא  ְוִאְתְטִריד  א,  ְתיּוְבּתָ ּבִ ְלֶמהַדר  ְרׁשּו  ֵליּה 

א ִאְקֵרי ַאֵחר.  ַעְלָמא, ְוַעל ּדָ
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ל   .254 ִמּכָ ֵרד  ְלִהּפָ ָצִריְך ָאָדם  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
ָדִד  ד ַההּוא, ִלְזּכֹות  ַהּצְ ּצַ ֵמא ּבַ ּלֹא ְלִהּטָ ים ׁשֶ

ָרָכה  ן ֶזה ּבְ א. ְוַעל ּכֵ עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ּבָ
ִהּפּוְך   ָבע ְוֶזה ָרָעב. ַהּכֹל ּבְ ְוֶזה ְקָלָלה, ֶזה ׂשָ

ַאְרנּו.    ֶזה ִמזֶּה, ְוִהּנֵה ּבֵ

א ִמ  .254 ָרׁשָ ֵעי ַבר ָנׁש ְלִאְתּפְ ְך ּבָ ִגין ּכָ ל ִסְטִרין,  ּוּבְ ּכָ
ַהאי  ּבְ י  ְלִמְזּכֵ ִסְטָרא,  ַההּוא  ּבְ ֲאָבא  ְלִאְסּתָ ָלא  ּדְ
ְוָדא   ָרָכה,  ּבְ א  ּדָ א,  ּדָ ְוַעל  ְדָאֵתי.  ּוְבַעְלָמא  ַעְלָמא 

א   ִהּפּוָכא ּדָ א ּבְ ָבע, ְוָדא ָרָעב. ּכֹּלָ א ׂשָ ִמן  ְקָלָלה. ּדָ
א. ְוָהא אֹוִקיְמָנא.   ּדָ

א .255 ּבְ ְך,  ּכָ ּום  ַנת ּוִמׁשּ ׁשְ ל  ׁשֶ ְזַמן  ֹותֹו 
ְולֹא  ּוק,  ׁשּ ּבַ ְלֵהָראֹות  ְלָאָדם  ֵאין  ָהָרָעב, 
ִנים ְלֵאל ַאֵחר, ְוִהּנֵה  ַח ַמְעינֹו ְלהֹוִליד ּבָ ִלְפּתֹ

ֵאר.  ִנְתּבָ
  

ַנת ָהָרָעב, ֵלית ֵליּה  .255 ׁשְ ַההּוא ִזְמָנא ּדִ ְך, ּבְ ּוְבִגין ּכָ
ׁשּוָקא, ְולָ ְלַבר ָנׁש ְלִאְתחֲ  ָחא ַמּבּוֵעיּה ָזָאה ּבְ א ְלִאְפּתְ

ָמר. ִנין ְלֵאל ַאֵחר, ְוָהא ִאּתְ  ְלאֹוָלָדא, ְלֵמיַהב ּבְ

ֶדֶרְך   .256 ּבְ ָלֶלֶכת  ָמר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָהִאיׁש  ֵרי  ַאׁשְ
ִרּבֹונֹו,  ּבְ ִמיד  ּתָ ֵבק  ּוְלִהּדָ ֱאֶמת 

תּוב ּכָ ק (דברים י) ׁשֶ   [ְוָכתּוב ֶאת ְיָי ּובֹו ִתְדּבָ
מֹו   תֹו ַתֲעֹבד ּובֹו ִתְדָּבק]ֱא�ֶהי� ִּתיָרא אֹ  ּוִבׁשְ

מֹו.   א ּוִבׁשְ ֵבַע לֹא ָכתּוב, ֶאּלָ ָ ׁשּ ֵבַע. ּובֹו ּתִ ָ ׁשּ ּתִ
ֵבק   ּדָ ִלְהיֹות  ַאְרנּו,  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵבַע?  ָ ׁשּ ּתִ זֶּה  ַמה 

סֹוד ָהֱאמּוָנה.   ּבְ

  

ְלֵמיהַ  .256 ר  ּמַ ִאְסּתַ ּדְ ָנׁש  ַבר  ִאיהּו  ָאה  אַֹרח ַזּכָ ּבְ ְך 
ְכִתיב,ְקׁשֹוט,   ִדיר. ּדִ ָמאֵריּה ּתָ ָקא ּבְ ּבְ (דברים  ּוְלִאְתּדַ

ק.  י) ִתְדּבָ ובו  ּובֹו  תעבד  אתו  תירא  אלהיך  יי  את  (וכתיב, 
א  תדבק) ֶאּלָ ִתיב,  ּכְ ָלא  ֵבַע.  ָ ִתׁשּ ּובֹו  ֵבַע,  ָ ׁשּ ּתִ מֹו  ּוִבׁשְ

לְ  ְדאֹוִקיְמָנא,  ָמה  ּכְ ֵבַע,  ָ ִתׁשּ ַמאי  מֹו.  ֶמֱהֵוי ּוִבׁשְ
ק בְּ  ּבַ  ָרָזא ִדְמֵהיְמנּוָתא. ִמְתּדְ

ַעל  .257 ֶעְליֹונֹות  ְלַמְעָלה  ְדָרגֹות  ַבע  ׁשֶ
ל  ֵלמּות ָהֱאמּוָנה ְוַהּסֹוד ׁשֶ ל ׁשְ ַהּכֹל, ַהּסֹוד ׁשֶ
ִחּבּור   ֵהם  ׁשֶ ֵמֶהם,  ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ָרגֹות  ּדְ ַבע  ׁשֶ

ם   ּלָ ּכֻ ר ֶאָחד, ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו, ׁשֶ ִיְהיּו ֶאָחד ְוֶקׁשֶ
ּוִמׁשּ  תּובֶאָחד.  ּכָ ְך  ּכָ א  -(מלכים  ּום 

ר  ח) ָעה ָעׂשָ ְבַעת ָיִמים ַאְרּבָ ְבַעת ָיִמים ְוׁשִ ׁשִ
תּוב   ן ּכָ ר ֶאָחד. ְוַעל ּכֵ יֹום, ְוַהּכֹל ֶאָחד ְוֶקׁשֶ
ה.   ַמּטָ ּוִמּלְ ִמְלַמְעָלה  ֵבַע,  ָ ׁשּ ּתִ מֹו  ּוִבׁשְ

ָריו - ָּברּו�- דֹוׁש[ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ְלִהְתַּדֵּבק ַּבּקָ  ַאׁשְ
ָראּוי, ַצִּדיק הּוא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם  הּוא ּכָ 

ַהָּבא. ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּפֹוֵתַח לֹו אֹוָצרֹות  
ְלַקָּבַלת   ֶׁשִּיְצָטֵר�  ְּבָׁשָעה  ְקדֹוִׁשים  טֹוִבים 

 ַהְּתִפָּלה, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר] 

  

ְלֵעיָלא   .257 ין  ְרּגִ ּדַ ְבָעה  א,ׁשִ ּכֹּלָ ַעל  ִאין  ָרָזא    ִעּלָ
א   ְלַתּתָ ין ּדִ ְבָעה ַדְרּגִ ׁשִ ְמֵהיְמנּוָתא. ְוָרָזא ּדְ ִלימּו ּדִ ׁשְ ּדִ
ין,  ִאּלֵ ין ּבְ ּוָרא ַחד, ִאּלֵ ִאינּון ִחּבּוָרא ַחד, ְוִקׁשּ ְייהּו, ּדְ ִמּנַ

ִתיב, ְך ּכְ הּו ַחד. ּוְבִגין ּכָ ּלְ ְבַעת  (מלכים א ח) ְלֶמֱהֵוי ּכֻ ׁשִ
ְבַעת ָיִמים י''דָיִמים   ּוָרא ַחד,   ְוׁשִ א ַחד, ְוִקׁשּ יֹום. ְוכֹּלָ

א.   ּתָ ּוִמּתַ ֵעיָלא  ִמּלְ ֵבַע,  ָ ׁשּ ּתִ מֹו  ּוִבׁשְ ִתיב  ּכְ א  ּדָ ְוַעל 
ָאה ִאיהוּ  (נ''א מאן דזכי לאתדבקא ביה בקודשא בריך הוא   ַזּכָ

כדקא יאות. זכאה הוא בעלמא דין ובעלמא דאתי. דקודשא בריך  
א  ליה  פתח  בשעתהוא  קדישין  טבין  לקבלא  וצרין  דאצטריך  א 

 .צלותא כמה דאת אמר)

ָעָליו   .258 ֵאּלּו,  ִעם  ֵאּלּו  ֶׁשְּמַיֵחד  [ּוִמי 
ח ה' ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו  (דברים כח) ָּכתּוב] ִיְפּתַ

ָהאֹוָצרֹות   ֵאּלּו  ַמִים.  ָ ַהׁשּ ֶאת  ַהּטֹוב 
ְבַעת  ְוׁשִ ָיִמים  ְבַעת  ׁשִ ה.  ּוְלַמּטָ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ

ם ֶאָחד,   ּלָ ּכֻ תּוב ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב  ָיִמים  ּכָ ׁשֶ

  

כתיב) .258 עליה  באלין,  אלין  דמייחד  ומאן  (דברים  ,(נ''א 

ַמיִ  כח) ָ ח ְיָי ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב ֶאת ַהׁשּ ין ִיְפּתַ ם, ִאּלֵ
ָיִמים  ְבַעת  ְוׁשִ ָיִמים  ְבַעת  ׁשִ א.  ְוַתּתָ ְלֵעיָלא  ּדִ אֹוָצִרין 
ַמִים.  ָ ַהׁשּ ֶאת  ַהּטֹוב  אֹוָצרֹו  ֶאת  ְכִתיב,  ּדִ ַחד.  הּו  ּלְ ּכֻ
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ֶאת   ְוהּוא  ֶאָחד,  אֹוָצרֹו  ַמִים.  ָ ַהׁשּ ֶאת 
ַמִים. ָ ד) ַהׁשּ ְבָעה   (זכריה  ְוׁשִ ְבָעה  ׁשִ

 מּוָצקֹות, ְוֵהם ֶאָחד. 
ַמִים. ָ ַהׁשּ ֶאת  ְוִאיהּו  ַחד,  ד) אֹוָצרֹו  ְבָעה  (זכריה  ׁשִ

ְבָעה מּוָצקֹות, ְוִאינּון ַחד. וְ   ׁשִ

ִחיָּ  .259 י  הֹוְלִכים ַרּבִ ָהיּו  יֹוֵסי  י  ְוַרּבִ יא 
א   ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד  ִאיׁש  ָראּו  יְנַתִים  ּבֵ ֶדֶרְך.  ּבַ
ְקׁשּוִרים  ַזִין  ּוְכֵלי  ִמְצָוה  ל  ׁשֶ ִעּטּוף  ּבְ ף  ְמֻעּטָ
ַהזֶּה, ֶאָחד ָהִאיׁש  ִחיָּיא,  י  ַרּבִ יו. ָאַמר  ְחּתָ  ּתַ

ּבֹו   יֵׁש  ַנִים  ְ ַהׁשּ לֵ   -ִמן  ׁשָ יק  ַצּדִ הּוא  ׁשֶ ם, אֹו 
ֵני ָהעֹוָלם. ִביל ְלַרּמֹות ֶאת ּבְ ׁשְ הּוא ּבִ  אֹו ׁשֶ

  

ָהִכי   .259 י יֹוֵסי ֲהוּו ָאְזֵלי ְבָאְרָחא, ַאּדְ יא ְוִרּבִ י ִחּיָ ִרּבִ
ִעּטּוָפא ְדִמְצָוה  ף ּבְ ֲהָוה ָאֵתי, ִמְתַעּטֵ ָחמּו ַחד ַבר ָנׁש ּדְ

חִ  י  ִרּבִ ָאַמר  חֹותֹוי.  ּתְ ַזְייִנין ְקטּוִרין  ָנׁש  ּוְכֵלי  יא, ַבר  ּיָ
ָאה ׁשְ  יּה. אֹו ַזּכָ ִרין ִאית ּבֵ ין, ַחד ִמּתְ ִלים ִאיהּו, אֹו ּדֵ

ָאה ֵני ַעְלָמא ִאיהּו. (את) ְלַרּמָ  ּבְ
ַהֲחִסיִדים   .260 ֲהֵרי  יֹוֵסי,  י  ַרּבִ לֹו  ָאַמר 

ל ָאָדם ְלַכף ְזכּות.  ָהֶעְליֹוִנים ָאְמרּו, ֱהֵוי ָדן ּכָ
שֶׁ  ָאָדם  ִנינּו,  ׁשָ ן ִהּנֵה  ּוֵ ִיְתּכַ ֶרְך,  ַלּדֶ יֹּוֵצא 
ְדָבִרים   ה  לֹׁשָ ִלְקָרב,  ְלדֹורֹון,    -ִלׁשְ

הּוא   ֲהֵרי  ׁשֶ ִמיֲַּעקֹב.  ָלנּו?  ִין  ִמּנַ ה.  ְוִלְתִפּלָ
ְלדֹורֹון,   ַעְצמֹו  ְוֵזֵרז  ֵאּלּו,  ת  לֹׁשֶ ִלׁשְ ן  ּוֵ ִהְתּכַ
הֹוֵלְך   הּוא  ַהזֶּה  ְוָהִאיׁש  ה.  ְוִלְתִפּלָ ִלְקָרב 

ֶרְך, ִהנֵּ  ּדֶ ה,  ּבַ ִפּלָ ל ִמְצָוה ַלּתְ ה יֵׁש ּבֹו ִעּטּוף ׁשֶ
כְּ  ּבֹו  ֵני  ְוִהּנֵה  ׁשְ ּבֹו  יֵּׁש  ׁשֶ יָון  ּכֵ ִלְקָרב.  ַזִין  ֵלי 

י ֵאין ִלְרּדֹף ַאֲחֶריָה. ִליׁשִ ְ ה, ַהׁשּ  ֵאּלֶ

  

ָאְמרּו,   .260 ֶעְליֹוִנין  ֲחִסיֵדי  יֹוֵסי, ָהא  י  ִרּבִ ֵליּה  ָאַמר 
ָנׁש ִלזְ  ָנִפיק ֱהֵוי ָדן ְלָכל ַבר  ּדְ ָנׁש  ר  ִניָנן, ּבַ ּתָ כּו. ָהא 

ין   ּוֵ ִיְתּכַ ִלְקָרָבא, ְלָאְרָחא,  ְלדֹורֹון,  ין.  ִמּלִ ִלְתַלת 
ון,  ּוֵ ִאְתּכַ ין  ִאּלֵ ִלְתַלת  ָהא  ּדְ ֲעקֹב,  ִמּיַ ָלן  ִמּנָ ִלְצלֹוָתא. 
ְרֵמיּה ְלדֹורֹון, ִלְקָרָבא, ִלְצלֹוָתא. ְוַהאי ַבר ָנׁש,  ְוַזִריז ּגַ

אָ  ּבְ ְדִמְצָוה, ָאִזיל  ִעּטּוָפא  יּה  ּבֵ ָהא  ִאיהּו.  ְרָחא 
ְוָהא   ְתֵרין ִלְצלֹוָתא.  ּדִ יָון  ּכֵ ִלְקָרָבא.  ַזְייִנין,  ֵלי  ּכְ יּה  ּבֵ

ף ֲאַבְתָרּה.  ִליָתאי ָלא ְלִמְרּדַ יּה, ּתְ ין ִאית ּבֵ  ִאּלֵ

לֹום ְולֹא  .261 ַרב ֲאֵליֶהם, ָנְתנּו לֹו ׁשָ ּקָ ׁשֶ ּכְ
ַר  ָאַמר  ָלֶהם.  יב  ֶאָחד ֵהׁשִ ִהּנֵה  ִחיָּיא,  י  ּבִ

ִלהְ  ְראּוִיים  ׁשֶ ַנִים  ְ ַהׁשּ ּבֹו  ֵמאֹוָתם  ֵאין    -יֹות 
ּוְבדֹורֹון  ְלדֹורֹון,  ַעְצמֹו  ן  ִתּקֵ לֹא  ֲהֵרי  ׁשֶ ּבֹו, 
ָהָיה   אּוַלי  יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר  לֹום.  ָ ַהׁשּ לּול  ּכָ
ְלמּודֹו  ּתַ ְרִחיׁש  ּמַ ׁשֶ אֹו  תֹו,  ְתִפּלָ ּבִ ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ

ֵד  ח אֹותֹו.ּכְ ּכַ ּלֹא ִיׁשְ  י ׁשֶ

  

ְייהּו, ַיהֲ  .261 ד ָקִריב ְלַגּבַ ָלם ְוָלא ָאִתיב  ּכַ בּו ֵליּה ׁשְ
ֵמִאינּון ַחד  ָהא  יא,  ִחּיָ י  ִרּבִ ָאַמר  רה  לֹון.  (דף 

ָהא ָלא  ע''א) יּה, ּדְ יּה ֵלית ּבֵ ָיין ְלֶמהֵוי ּבֵ ִאְתַחּזְ ֵרין, ּדְ ּתְ
ּובְ  ְלדֹורֹון,  ְרֵמיּה  ּגַ יּה. ַאְתִקין  ּבֵ ִליל  ּכָ ָלָמא  ׁשְ דֹורֹון 
יְלָמא אִ  י יֹוֵסי, ּדִ ְצלֹוֵתיּה, אֹו ָאַמר ִרּבִ ל ּבִ ּדֵ ּתַ יהּו ִמׁשְ

ָלא ְיָעַקר ֵליּה. ִגין ּדְ ְלמּוֵדיּה ּבְ  ַמְרִחיׁש ּתַ
ָהִאיׁש   .262 אֹותֹו  ר  ִדּבֵ ְולֹא  ַיַחד,  ָהְלכּו 

י ִחיָּיא וְ  ְמטּו ַרּבִ ְך ִנׁשְ ֶהם. ַאַחר ּכָ י יֹוֵסי  ִעּמָ ַרּבִ
ָרָאה אֹותוֹ  יון ׁשֶ ּתֹוָרה. ּכֵ לּו ּבַ ּדְ ּתַ ָהִאיׁש    ְוִהׁשְ

ּתֹוָרה, ָקַרב ֲאֵליֶהם ְוָנַתן  ִלים ָהיּו ּבַ ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ
לֹום.   ָלֶהם ׁשָ

  

ֲהַדְייהּו.  .262 יל ַההּוא ַבר ָנׁש ּבַ ֲחָדא, ְוָלא ַמּלִ ַאְזֵלי ּכְ
י ִחּיָ י  ִרּבִ ִמיטּו  ּתְ ִאׁשְ לּו  ְלָבַתר  ּדָ ּתַ ְוִאׁשְ יֹוֵסי  י  ְוִרּבִ א 

ֵלי   ּדְ ּתַ ֲהוּו ִמׁשְ ָחָמא ַההּוא ַבר ָנׁש ּדְ יָון ּדְ אֹוַרְייָתא. ּכֵ ּבְ
ְייהּו ְוָיִהיב לוֹ  אֹוַרְייָתא, ָקִריב ְלַגּבַ ָלם. ּבְ  ן ׁשְ

ם   .263 ְדּתֶ ֲחׁשַ ה  ּמָ ּבַ ַרּבֹוַתי,  ָלֶהם,  ָאַמר 
ְולֹ  לֹום  ׁשָ ִלי  ם  ַתּתֶ ּנְ ׁשֶ ּכְ י אֹוִתי  ְבּתִ ֵהׁשַ א 

ָהִייָת אֹוֵמר   יֹוֵסי, אּוַלי  י  ַרּבִ ָלֶכם? ָאַמר לֹו 
ָלֶהם,  ָאַמר  ַתְלמּוְדָך.  ּבְ ַמְרִחיׁש  אֹו  ה  ִפּלָ ּתְ

רּוְך הּוא ָידּון ֶאְת  דֹוׁש ּבָ  ֶכם ְלַכף ְזכּות. ַהּקָ

  

ד ַיֲהִביּתּו   .263 ְדּתּון ִלי, ּכַ ה ֲחׁשַ ּמָ ָאַמר לֹון, ַרּבֹוַתי, ּבְ
לָ  ׁשְ יֹוֵסי, ִלי  י  ִרּבִ ֵליּה  ָאַמר  ְלכּו.  ֲאִתיְבָנא  ְוָלא  ם, 

ַתְלמּוָדְך.  ּבְ ַמְרִחיׁש  אֹו  ָאַמר,  ֲהֵוית  ְצלֹוָתא  יְלָמא  ּדִ
ִריְך הּוא ָיִד  א ּבְ  ין ְלכּו ְלַכף ְזכּו. ָאַמר לֹון, קּוְדׁשָ
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ָהִייִתי  .264 ֶאָחד  יֹום  ָלֶכם,  ֹאַמר  ֲאָבל 
ֶרְך, ָמָצאִתי ִא  ּדֶ ּבַ י הֹוֵלְך  ְמּתִ ְוִהְקּדַ יׁש ֶאָחד 

לֹום, ְואֹותֹו ִאיׁש ָהָיה ׁשֹוֵדד, ְוָקם ָעַלי   לֹו ׁשָ
ָעָליו  י  ְרּתִ ּבַ ִהְתּגַ ׁשֶ ְוִאְלָמֵלא  אֹוִתי,  ְוִצֵער 

ֵמאוֹ  י.  ּלֹא ִהְצַטַעְרּתִ ׁשֶ י  ָנַדְרּתִ יֹום  תֹו 
א ִאם   יק, ֶאּלָ לֹום, ַרק ְלָאָדם ַצּדִ ים ׁשָ ְלַהְקּדִ

ִר  ּבָ יו  ְרּתִ ְלַצֵער  ִהּכַ יָּכֹול  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ אׁשֹוָנה, 
ָאסּור  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ כַֹח,  ּבְ ָעַלי  ר  ּבֵ ְוִיְתּגַ אֹוִתי 
ע,   ָרׁשָ ְלִאיׁש  לֹום  ׁשָ ים  ְלַהְקּדִ

תּוב ּכָ מט) ׁשֶ שָׁ  (ישעיה  ה'  ֵאין  ָאַמר  לֹום 
ִעים.  ָלְרׁשָ

  

ָאְרָחא,  .264 ֲאָבל ֵאיָמא ְלכּו. יֹוָמא ַחד ֲהֵויָנא ָאִזיל ּבְ
ָלם. ְוַההּוא ַאׁשְ  ְחָנא ַחד ַבר ָנׁש, ְוַאְקִדיְמָנא ֵליּה ׁשְ ּכַ

ְוִאְלָמֵלא  ִלי.  ְוִצֵער  ָעַלי,  ְוָקם  ִלְסִטים,  ֲהָוה  ַגְבָרא 
ִאְצָטעַ  יּה  ּבֵ ְפָנא  ּקַ ָנַדְרָנא, ְדִאְתּתַ יֹוָמא  ֵמַההּוא  ְרָנא. 

א ִאי  ָאה. ֶאּלָ ר ְלַבר ָנׁש ַזּכָ ָלם, ּבַ ָמא ׁשְ ָלא ְלַאְקּדָ ּדְ
ִלי,  ְלַצֲעָרא  ָיִכיל  ּדְ ִגין  ּבְ ַקְדִמיָתא,  ּבְ יּה  ּבֵ ְיַדְעָנא 
ָלם  ׁשְ ָמא  ְלַאְקּדָ ָאִסיר  ּדְ ִגין  ּבְ ֵחיָלא.  ּבְ י  ּבִ ף  ּקַ ְוִיַתּתַ

יָבא. ּדִ  לֹום ָאַמר  (ישעיה מט) ְכִתיב,ְלַבר ָנׁש ַחּיָ ֵאין ׁשָ
ִעים.  ְיָי ָלְרׁשָ

ֶאְת  .265 ָרִאיִתי  ׁשֶ ָעה  ָ ַהׁשּ ֶכם  ְואֹוָתּה 
י   ְדּתִ י ָלֶכם, ָחׁשַ ְבּתִ לֹום ְולֹא ֵהׁשַ ם ִלי ׁשָ ּוְנַתּתֶ
ִמְצָוה   ָבֶכם  ָרִאיִתי  ּלֹא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֶאְתֶכם, 
ַעל  חֹוֵזר  ָהִייִתי  ֵכן  ּוְכמֹו  חּוץ,  ּבַ ְרֵאית  ּנִ ׁשֶ
ֶאְתֶכם   ָרִאיִתי  ׁשֶ ו  ַעְכׁשָ ֲאָבל  ְלמּוִדי,  ּתַ

אַ  ֶרְך מְ ׁשֶ יִקים, ִהּנֵה ַהּדֶ ם ַצּדִ ֶנת ְלָפַני.ּתֶ  ֻתּקֶ

  

ָלם  .265 ְוַיֲהִביּתּו ִלי ׁשְ ָחֵמיָנא ְלכּו,  א ּדְ ְעּתָ ְוַהִהיא ׁשַ
ָחֵמיָנא  ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ְלכּו.  יְדָנא  ֲחׁשִ ְלכּו.  ֲאִתיְבָנא  ְוָלא 
ר ְמַהּדַ ֵכן  מֹו  ּכְ ַוֲהֵויָנא  ְלַבר.  ִאְתֲחֵזי  ּדְ ִמְצָוה  כּו   ּבְ

חָ  א ּדְ ּתָ ְלמּוָדאי. ֲאָבל ַהׁשְ ִאין,  ּתַ ַאּתּון ַזּכָ ֵמיָנא ְבכֹו ּדְ
ָנא ֳקָדָמי. ּקְ  ָהא ָאְרָחא ִמְתּתַ

ְוָאַמר, .266 ַתח  עג) ּפָ ִמְזמֹור   (תהלים 
ְלָבֵרי   ֱאלִֹהים  ָרֵאל  ְלִיׂשְ טֹוב  ַאְך  ְלָאָסף 
ה ֶאת   רּוְך הּוא ָעׂשָ דֹוׁש ּבָ ֵלָבב. ּבֹא ְרֵאה, ַהּקָ

ֶאתַהיָּ  ְלַהְנִהיג  ֹמאל  ׂשְ ה  ְוָעׂשָ ָהעֹוָלם.   ִמין 
ֵני   ּוִבׁשְ ָרע.  ִנְקָרא  ְוֶאָחד  טֹוב,  ִנְקָרא  ֶאָחד 

ּכֹל.  ה ִנְכָלל ָהָאָדם, ְוִהְתָקֵרב ּבַ  ֵאּלֶ

  

ְוֲאַמר, .266 ַתח  עג) ּפָ טֹוב  (תהלים  ַאְך  ְלָאָסף  ִמְזמֹור 
א ֲחֵזי, קוּ  ָרֵאל ֱאלִֹהים ְלָבֵרי ֵלָבב. ּתָ ִריְך  ְלִיׂשְ א ּבְ ְדׁשָ

ָמאָלא, ְלַאְנָהָגא ַעְלָמא. ַחד    הּוא ָעַבד ְיִמיָנא ְוָעַבד ׂשְ
ר  ִליל ּבַ ין ִאְתּכְ ִאְקֵרי טֹוב ְוַחד ִאְקֵרי ָרע. ּוִבְתֵרין ִאּלֵ

א.  כֹּלָ  ָנׁש, ְוִאְתְקִריב ּבְ
ֹמאל, ִנְכְללּו   .267 ְ הּוא ַהׂשּ ּוְבאֹותֹו ָהָרע, ׁשֶ

כֹוָכבִ  עֹוְבֵדי  ים  ד  ַעּמִ ּצַ ּבַ ן  ְוִנּתַ ּוַמזָּלֹות  ים 
ר  שֶׁ  ָבׂשָ ְוַעְרֵלי  ֵהם ַעְרֵלי ֵלב  ּום ׁשֶ ֶהם, ִמׁשּ ּלָ

תּוב? ַאְך  ָרֵאל ַמה ּכָ ִיׂשְ ֵמא בֹו. ֲאָבל ּבְ ּוְלִהּטָ
ָרֵאל.   טֹוב ְלִיׂשְ

  

ין   .267 יּה ַעּמִ ִלילּו ּבֵ ָמאָלא, ִאְתּכְ ִאיהּו ׂשְ ְוַההּוא ַרע ּדְ
בְּ  ְוִאְתְיִהיב  לֹות,  ּוַמּזָ ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  ִסְטָרא עֹוְבֵדי 

ָרא,   ׂשְ ּבִ ְוַעְרֵלי  א,  ִלּבָ ַעְרֵלי  ִאינּון  ּדְ ִגין  ּבְ ִדְלהֹון. 
ִתיב, ַאךְ  ָרֵאל ַמה ּכְ ִיׂשְ יּה. ֲאָבל ּבְ ֳאָבא ּבֵ  טֹוב ּוְלִאְסּתָ

ָרֵאל  .(כתיב) ְלִיׂשְ
א   .268 ֶאּלָ לֹא,  ם?  ְלֻכּלָ ּתֹאַמר,  ְוִאם 

ָהָרע,   אֹותֹו  ִעם  ִנְטָמִאים  ּלֹא  ׁשֶ ְלאֹוָתם 
כָּ  זֶּה טֹוב ְוֶזה ָרע.  ׁשֶ ּום ׁשֶ תּוב ְלָבֵרי ֵלָבב, ִמׁשּ

עֹוְבֵדי   ים  ָלַעּמִ ְוָרע  ם,  ְלַבּדָ ָרֵאל  ְלִיׂשְ טֹוב 
ַאךְ  ּוַמזָּלֹות.  ֵדי    כֹוָכִבים  ּכְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ טֹוב 

סֹוד  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ קּו  ִנְדּבְ ּוָבֶזה  ּבֹו,  ֵבק  ְלִהּדָ
ַהּכֹל  סֹוד ָהֱאמּוָנה, ׁשֶ  ִיְהיֶה ֶאָחד.ֶעְליֹון, ּבְ

  

ָלא  .268 ּדְ ְלִאינּון  א  ֶאּלָ ָלאו.  הּו,  ְלֻכּלְ ֵתיָמא  ְוִאי 
ְכִתיב, ְלָבֵרי ֵלָבב.  ֲהֵדי ַההּוא ָרע. ּדִ ִגין    ִאְסַתֲאֵבי ּבַ ּבְ

ְוַרע  ְלחֹוַדְייהּו,  ָרֵאל ּבִ ְלִיׂשְ ָדא טֹוב ְוָדא ַרע. טֹוב  ּדְ
ל ּוַמּזָ ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ין  טֹוב ְלַעּמִ ַאְך  ֹות. 

קּו   ּבָ ִאְתּדַ ּוְבַהאי  יּה.  ּבֵ ָקא  ְלִאְדּבָ ִגין  ּבְ ָרֵאל,  ְלִיׂשְ
ִדְמֵהיְמנּותָ  ָרָזא  ּבְ ָאה,  ִעּלָ ָרָזא  ּבְ ָרֵאל,  ְלֶמֱהֵוי ִיׂשְ א, 

א ַחד.   ּכֹּלָ
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ּלֹא ָטִעינּו   .269 ׁשֶ ֵרינּו  י יֹוֵסי, ַאׁשְ ַרּבִ ָאַמר 
הּוא   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַוֲהֵרי  אֹוְתָך  ְבָך,  ַלח  ׁשָ

הּוא  ּטֹוב  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר  ֵאֵלינּו. 
ַהזֶּה,   ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  ָרֵאל  ְלִיׂשְ יֵׁש  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ

ַעִין ֶאת ַמְרֵאה  ּוָבעֹוָלם   ּבְ ַעִין  א ִלְראֹות  ַהּבָ
תּוב ּכָ ּכַ בֹוד,  נב) ַהּכָ ַעִין  (ישעיה  ּבְ ַעִין  י  ּכִ

ִציּוֹ  ה'  ׁשּוב  ּבְ ָאֵמן  ִיְראּו  ְלעֹוָלם  ה'  רּוְך  ּבָ ן. 
 ְוָאֵמן. 

  

ְך.  .269 ּבָ ָנא  ׁשְ ּבַ ׁשַ ָלא  ּדְ ֲאַנן,  ִאין  ַזּכָ יֹוֵסי,  י  ִרּבִ ָאַמר 
ִריךְ  א ּבְ י יֹוֵסי, ְוָהא קּוְדׁשָ ן. ָאַמר ִרּבִ ָרְך ְלַגּבָ ּדְ  הּוא ׁשַ

חּוָלָקא   לֹון  ִאית  ָרֵאל  ִיׂשְ ָרֵאל,  ְלִיׂשְ טֹוב הּוא  ּדְ ִגין  ּבְ
ַעלְ  ֵעיָנא ֵחיזּו ּבְ ָמא ֵדין ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי. ְלֶמחֵמי ֵעיָנא ּבְ

ְכִתיב, ּדִ ָמה  ּכְ נב) ְיָקָרא.  ִיְראּו  (ישעיה  ַעִין  ּבְ ַעִין  י  ּכִ
ׁשוּ  רּוְך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן:ּבְ (ע''כ פרשת  ב ְיָי ִצּיֹון. ּבָ
 מקץ)

 

רּוְך ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ִיְמלֹוְך   ְוָאֵמן. ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן ּבָ

 

 

https://dailyzohar.com/

