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ֶאֶרץ   .1 ּבְ ָאִביו  ְמגּוֵרי  ֶאֶרץ  ּבְ ַיֲעקֹב  ב  ַויֵּׁשֶ
ְוָאַמר, ַתח  ּפָ ִחיָּיא  י  ַרּבִ ָנַען.  (תהלים   ּכְ

יֶלּנּו ה' ּבֹא   לד)  ם ַיּצִ ּלָ יק ּוִמּכֻ ַרּבֹות ָרעֹות ַצּדִ
ַהיֹּום  ִמן  ָלָאָדם  לֹו  יֵׁש  ְמַקְטְרִגים  ה  ּמָ ּכַ ְרֵאה 

ַהקָּ  נְ ׁשֶ ּבֹו  ָנַתן  הּוא  רּוְך  ּבָ ָמהדֹוׁש  [ד''א   ׁשָ

ָאָדם   [ְלִהְתַקֵּים]  ָלָאָדם]  ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ
ף  ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ ן  ּמֵ ִמְזּדַ ִמיָּד  ָהעֹוָלם,  ַלֲאִויר  יֹוֵצא 
ּנֱֶאַמר,   ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָרע,  יֵֶצר  ִעּמֹו 

תּוב ּכָ ְוג (בראשית ד)  ׁשֶ ֹרֵבץ  את  ַחּטָ ַתח  ֹו',  ַלּפֶ
ף ִעּמ  ּתֵ ּתַ  ֶצר ָהָרע.ֹו יְֵוָאז ִמׁשְ

  

י  .1 ִרּבִ ָנַען.  ּכְ ֶאֶרץ  ּבְ ָאִביו  ְמגּוֵרי  ֶאֶרץ  ּבְ ַיֲעקֹב  ב  ׁשֶ ַוּיֵ
ַתח ְוָאַמר, יא ּפָ ם  (תהלים לה) ִחּיָ ּלָ יק ּוִמּכֻ ַרּבֹות ָרעֹות ַצּדִ

ֵליּה ְלַבר   ְמַקְטְרִגין ִאית  ה  ּמָ ּכַ ֲחֵזי,  א  ּתָ ְיָי.  יֶלנּו  ָנׁש ַיּצִ
ָמָתא יּה ִנׁשְ ִריְך הּוא ָיַהב ּבֵ א ּבְ קּוְדׁשָ (ד''א ל''ג   ִמּיֹוָמא ּדְ

ָנִפיק ַבר ָנׁש  (לאתקיימא) לבר נש) ֵכיָון ּדְ ַהאי ַעְלָמא. ּדְ ּבְ
ֲהֵדיּה ֵיֶצר ַלֲאִויָרא   ָפא ּבַ ּתְ ּתַ ן ְלִאׁשְ ּמַ ד ִאְזּדַ ְדַעְלָמא, ִמּיָ

ְכִתיב, ָמר. ּדִ ָמה ְדִאּתְ את   ת ד)אשי(בר ָהָרע ּכְ ַתח ַחּטָ ַלּפֶ
ֲהֵדיּה ֵיֶצר ָהָרע. ף ּבַ ּתַ ּתַ  רֹוֵבץ ְוגו'. ּוְכֵדין ִאׁשְ

ֵהמֹות  .2 ַהּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ הּוא,  ְך  ּכָ ׁשֶ ּוְרֵאה  ּוֹבא 
ּנֹוָלִדים, ׁשֹוְמִרים ֶאת ַעְצָמם ּובֹוְרִחים   ִמיֹּום ׁשֶ
ְוָאָדם   ָהָרִעים,  קֹומֹות  ַהּמְ ל  ּוִמּכָ ָהֵאׁש  ִמּתֹוְך 

ּום  ִמיָּ  א ִלְזֹרק ֶאת ַעְצמֹו ְלתֹוְך ָהֵאׁש, ִמׁשּ ד ּבָ
תֹוכֹו,   ּבְ רּוי  ׁשָ ָהָרע  יֵֶּצר  אֹותֹו ׁשֶ ֵמִסיט  ּוִמיָּד 

 ְלֶדֶרְך ָרָעה. 

  

ידּו,  .2 ִאְתַיּלִ ִעיֵרי ִמּיֹוָמא ּדְ ָהא ּבְ ָהִכי הּוא, ּדְ א ֲחֵזי, ּדְ ְוּתָ
הּו ָנְטֵרי ַגְרַמְייהּו, ְוָעְרִקין ִמן גּ  ּלְ ל ַאְתִרין ּכֻ ֹו נּוָרא, ּוִמן ּכָ

ְרֵמיּה גּ  ד ָאֵתי ַלֲאָרָמא ּגַ ין. ּוַבר ָנׁש, ִמּיָ יׁשִ ִגין  ּבִ ֹו נּוָרא, ּבְ
ְלָאְרָחא  ֵליּה  ַאְסֵטי  ד  ּוִמּיָ יּה,  ַגּוִ ּבְ אֵרי  ׁשָ ָהָרע  ֵיֶצר  ּדְ

א.   ִביׁשָ
תּוב .3 ּכָ ן  (קהלת ד)  ּוֵבַאְרנּו, ׁשֶ טֹוב יֶֶלד ִמְסּכֵ

ר לֹא יָ ְוָחָכם ִמּמֶ  ַדע ְלִהזֵָּהר ֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל ֲאׁשֶ
יֶֶלד   ַהּטֹוב,    -עֹוד. טֹוב  יֵֶצר  יֵֶצר  ֶזהּו  הּוא  ׁשֶ

ָהָאָדם,   ִעם  מּוָעִטים  ִמיִָּמים  יֶֶלד  הּוא  ׁשֶ טֹוב 
ִנים ְוֵאיָלךְ  ר ׁשָ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ְ ֲהֵרי ִמׁשּ מֹו  [ִעּמֹו]  ׁשֶ , ּכְ

ֵאר. ְתּבָ ּנִ  ׁשֶ

  

ְוָחָכם  (קהלת ד) ְכִתיב,ְואֹוִקיְמָנא ּדִ  .3 ן  טֹוב ֶיֶלד ִמְסּכֵ
ר לא ָיַדע לְ  ֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל ֲאׁשֶ ֵהר עֹוד. טֹוב ֶיֶלד, ִמּמֶ ִהּזָ

ַבר  יּה ּדְ הּוא ֶיֶלד ִמּיֹוִמין ְזִעיִרין ִעּמֵ א הּוא ֵיֶצר טֹוב ּדְ ּדָ
ִנין ָוֵאיָלךְ  ֵליַסר ׁשְ ָהא ִמּתְ ָמר. (עמיה) ָנׁש, ּדְ ָמה ְדִאּתְ  ּכְ

Genesis 37:1 
“ ְּבֶאֶרץ, ְּכָנַען–ַוֵּיֶׁשב יֲַעֹקב, ְּבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו .” 
“So Jacob settled again in the land of Canaan, where his father had lived as a 
foreigner.” 
The Zohar quotes this verse and immediately connects “Jacob settled” to hardship. 
Psalms 34:20 
 ”ַרּבֹות, ָרעֹות ַצִּדיק; ּוִמֻּכָּלם, יִַּציֶלּנּו ְיהוָה“
“Many are the afflictions of the righteous, but YHVH delivers him out of them all.” 
Even if a person is righteous it doesn’t stop the negative side from ‘attacking’ him. 
When a child comes out to the world the negative side is ready by the opening of the 
womb and attaches itself to the soul of the child. (Genesis 4:7) “sin is crouching at the 
door” 
When a person feels that he ‘settled’, troubles come. 
The world was created with the principle of movement and continuation. The upper 
levels that bring life to the world don’t have the aspect of time. In the world of Malchut, 
we must have goals and progress, otherwise, we bring the aspect of end that 
immediately attracts the negative side. 
Every aspect of our lives is a process of life and we can not rest until our last breath 
of life. 
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As we can read from the portion of Vayeshev, Jacob wasn’t hurt directly because of his 
righteousness but the events around him caused him great pain and loss of spiritual 
connection. 

ֶלְך   .4 ֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל. ִמּמֶ ֶזה הּוא יֵֶצר   -ִמּמֶ
ַעל   עֹוָלם  ּבָ יט  ּלִ ְוׁשַ ֶמֶלְך  ִנְקָרא  הּוא  ׁשֶ ָהָרע, 

ֵני ָאָדם. ָזֵקן ּוְכִסיל   מֹו    -ּבְ אי, ּכְ הּוא ָזֵקן ַוּדַ ׁשֶ
ר ָאָדם נֹוָלד וְ  ֲאׁשֶ ּכַ ֲארּוהּו, ׁשֶ ּבֵ יֹוֵצא ַלֲאִויר ׁשֶ

ן   ּמֵ ן הּוא ָהעֹוָלם, הּוא ִמְזּדַ ִעם ָהָאָדם, ְוַעל ּכֵ
 ְכִסיל. ֶמֶלְך ָזֵקן וּ 

  

ִאיהּו  .4 א הּוא ֵיֶצר ָהָרע ּדְ ֶלְך, ּדָ ֶלָך ָזֵקן ּוְכִסיל. ִמּמֶ ִמּמֶ
א. ָזֵקן ּוְכִסיל,  ֵני ָנׁשָ ַעְלָמא ַעל ּבְ יט ּבְ ּלִ ִאְקֵרי ֶמֶלְך ְוׁשַ

ָזֵקן ִאיהּו  ִאְתיְ   ּדְ ַכד  ּדְ ָמה ְדאּוְקמּוָה,  ּכְ אי,  ַבר ַוּדַ ִליד 
ְדַעְלמָ  ַלֲאִויָרא  ְוָנִפיק  ִאיהוּ ָנׁש  ן  (דף קעט ע''ב) א  ּמַ ִאְזּדַ

א ִאיהּו ֶמֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל.  ַבר ָנׁש. ְוַעל ּדָ יּה ּדְ  ִעּמֵ
ָכתּוב   .5 לֹא  עֹוד,  ְלִהזֵָּהר  ָיַדע  לֹא  ר  ֲאׁשֶ

ִסיל,  ּכְ הּוא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ְלִהזֵָּהר,  א  ֶאּלָ ְלַהְזִהיר 
אָ  לֹום,ְוָעָליו  ָ ַהׁשּ ָעָליו  לֹֹמה,  ׁשְ (קהלת  ַמר 

ְך   ב)  חֹׁשֶ ּבַ ִסיל  סֶֹלת ְוַהּכְ ִמּפְ ֲהֵרי  ׁשֶ הֹוֵלְך, 
א, ְוֵאין לֹו אֹור ְלעֹוָלִמים.  ְך הּוא ּבָ  ַהחֹׁשֶ

  

א  .5 ִתיב, ֶאּלָ ֵהר עֹוד, ְלַהְזִהיר ָלא ּכְ ר לא ָיַדע ְלִהּזָ ֲאׁשֶ
ְועֲ  ִאיהּו ְכִסיל.  ּדְ ִגין  ּבְ ֵהר,  לֹמֹה ָעָליו ְלִהּזָ ֵליּה ָאַמר ׁשְ

לֹום ב) ַהׁשָ חׁשֶ  (קהלת  ּבַ ִסיל  ָהא  ְוַהּכְ ּדְ הֹוֵלְך.  ְך 
ְך ָקא ַאְתָיא ְוֵלית ֵליּה ְנהֹוָרא ְלָעְלִמין. חׁשֶ  ֵמּסּוִסיָתא ּדְ

טֹוב   .6 תּוב  ּכָ ְרֵאה,  ּבֹא  ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
הֲ  ן?  ִמְסּכֵ יֶֶלד  ֶזה  ִמי  ְוָחָכם,  ן  ִמְסּכֵ ֵרי יֶֶלד 

הּוא יֵֶצר טֹוב. ֲאָבל טֹוב  ֵאר ׁשֶ ֲארּוָה, ְוִנְתּבָ ּבֵ
תּוביֶֶלד ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  לז)  ,  ם   (תהלים  ּגַ ָהִייִתי  ַנַער 

ֵאין  ן, ׁשֶ הּוא יֶֶלד ִמְסּכֵ י, ְוֶזה הּוא ַנַער ׁשֶ ָזַקְנּתִ
ּום  ִמׁשּ ַנַער?  ִנְקָרא  ה  ְוָלּמָ לּום.  ּכְ ֵמַעְצמֹו  לֹו 

הַ  ִחּדּוׁש  לֹו  יֵּׁש  ת, ׁשֶ ׁשֶ ִמְתַחּדֶ ִמיד  ּתָ ׁשֶ ָבָנה  ּלְ
ן,  ָאַמְרנּו. ְוָחָכם, ְוָתִמיד הּוא יֶֶלד ִמְסּכֵ מֹו ׁשֶ ּכְ

ֹוָרה ּבֹו ָחְכָמה.  ׁשּ ּום ׁשֶ  ִמׁשּ

  

ן   .6 ִמְסּכֵ ֶיֶלד  ִתיב טֹוב  ּכְ ֲחֵזי,  א  ּתָ ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ִרּבִ
ָמר   ְוִאּתְ אּוְקמּוָה  ָהא  ן,  ִמְסּכֵ ֶיֶלד  ַמאן  ִאיהּו ְוָחָכם.  ּדְ
ֶיֶלד, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ם (תהלי ֵיֶצר טֹוב. ֲאָבל טֹוב 

ֶיֶלד   לז) ִאיהּו  ּדְ ַנַער  הּוא  ְוָדא  י.  ָזַקְנּתִ ם  ּגַ ָהִייִתי  ַנַער 
ַנַער,   ִאְקֵרי  אי  ְוַאּמַ לּום.  ּכְ ְרֵמיּה  ִמּגַ ֵליּה  ֵלית  ּדְ ן  ִמְסּכֵ

ִמְת  ּדְ ְדִסיֲהָרא  ַחְדּתּו  ֵליּה  ִאית  ּדְ ִגין  ִדיר, ּבְ ּתָ א  ׁשָ ַחּדְ
ֲאְמָר  ּדְ ָמה  ּכְ ן  ִמְסּכֵ ֶיֶלד  ִאיהּו  ִגין  ְוָתִדיר  ּבְ ְוָחָכם,  ן. 

יּה.  ְרָיא ּבֵ ָחְכָמה ׁשַ  ּדְ
Ecclesiastes 4:13 
“ ָיַדע ְלִהָּזֵהר עֹוד-ִמֶּמֶל� ָזֵקן ּוְכִסיל, ֲאֶׁשר לֹא–טֹוב ֶיֶלד ִמְסֵּכן, ְוָחָכם .” 
“Better was a poor and wise youth than an old and foolish king who no longer knew 
how to take advice.” 
‘A poor and wise youth’ is our good side that accompanies us from age 13. ‘King’ is the 
negative side and the evil inclination. He is considered a king because he has control 
in our world. 
‘old’ because he exists before man was born. ‘Foolish’ because he walks in the dark, 
as it said in Ecclesiastes 2:14 
 ”.but the fool walks in darkness“ ”ְוַהְּכִסיל ַּבֹחֶׁש� הֹוֵל�“
Rabbi Shimon explains that ‘a poor youth’ is the good side because it doesn’t have 
from its own and always in need to renew itself like the moon. He is wise because he 
connects to the light of wisdom, Chokmah. 
Psalms 37:25 
“ ָזַקְנִּתי-ַּגם –ַנַער, ָהִייִתי : 

ָלֶחם-ַזְרעֹו, ְמַבֶּקׁשָרִאיִתי, ַצִּדיק ֶנֱעָזב; וְ -ְולֹא .” 
“I have been young, and now am old, yet I have not seen the righteous forsaken or his 
children begging for bread.” 
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The light of Chassadim is called “נער” “youth” and growing old is the state of earning 
the light of Chokmah. Then the state of ‘poorness’ ends by the connection of the Tzadik 
and light flows to the world. 
With every cycle of renewal we can grow to achieve higher spiritual level. The moment 
of birth is a renewal from previous life. Every week, month and year we have 
opportunities to connect to the process of growth through the connections of Shabbat, 
Rosh Chodesh and holidays. During the holidays that we celebrate from Rosh 
Hashanah through Sukkot we have major renewal and greater opportunity to control 
the ‘old and foolish king’. 

ֶלְך ָזֵקן   .7 ּנֱֶאַמר,   -ִמּמֶ מֹו ׁשֶ ֶזהּו יֵֶצר ָהָרע, ּכְ
ְמָאתֹו  ִמּטֻ ָיָצא  לֹא  ָהָיה  ׁשֶ ִמיֹּום  ֲהֵרי  ׁשֶ

ִסיל, שֶׁ  ָרָכיו ֵהם ְלֶדֶרְך ְלעֹוָלִמים. ְוהּוא ּכְ ל ּדְ ּכָ
ֵני ָהָאָדם ְולֹא יֹוֵדַע  ה ֶאת ּבְ ָרָעה, ְוהֹוֵלְך ּוְמַסּטֶ

אָ ְלִהזֵָּהר  ִעם  א  ּבָ ְוהּוא  כְּ ,  ֲעִלילֹות  ּבַ ֵדי ָדם 
ֶרְך טֹוָבה ְלֶדֶרְך ָרָעה.  ְלַהְסטֹוָתם ִמּדֶ

  

ָהא   .7 ָמר. ּדְ ָמה ְדִאּתְ א הּוא ֵיֶצר ָהָרע ּכְ ֶלָך ָזֵקן, ּדָ ִמּמֶ
ְוִאיהּו  ָסֲאבּוֵתיּה ְלָעְלִמין,  ִמּמְ ֲהָוה ָלא ָנַפק  ִמן יֹוָמא ּדְ

ִאי ָאְרחֹוי  ָכל  ּדְ יׁשָ ְכִסיל.  ּבִ ְלאַֹרח  ְוָסטֵ נּון  ְוָאִזיל  י  א, 
ֲהָרא. ְוִאיהּו ָאֵתי ִעם ַבר ָנׁש   א ְוָלא ָיַדע ְלִאְזּדַ ִלְבִני ָנׁשָ
ְלאַֹרח  ָטָבא  ֵמאַֹרח  לֹון  ְלַאְסָטָאה  ִגין  ּבְ ִתְסקּוִפין  ּבְ

א.  יׁשָ  ּבִ
יֹּום   .8 ּבַ ָאָדם  ִעם  ים  ַמְקּדִ ֶזה  ַעל  ְרֵאה,  ּבֹא 

שֶׁ  לֹו,  יֲַּאִמין  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּנֹוָלד,  יֵֶצר ׁשֶ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ֲהֵרי 
ְודֹוֶמה   לֹו,  ְלַהֲאִמין  ָהָאָדם  ָיכֹול  לֹא  ַהּטֹוב, 

מַ  ע ָעָליו ּכְ ִנינּו, ִמי הּוא ָרׁשָ מֹו ֶזה ׁשָ ֲעָמָסה. ּכְ
ים   ְקּדִ ּמַ ׁשֶ ִמי  ֶזהּו  ִלְפֵני  ָערּום?  ָבָריו  ּדְ ִלְטעֹן 

מֹו  ּכְ ין,  ַהּדִ ַעל  ּבַ ֲחֵברֹו  ָיֹבא  ֶטֶרם  יָּן  ַהּדַ
ּנֱֶאמַ  ִריבֹו ְוגֹו'.  (משלי יח)  ר ׁשֶ יק ָהִראׁשֹון ּבְ  ַצּדִ

  

יֹוָמא  .8 ּבְ ָנׁש  ר  ּבַ ִעם  ַאְקִדים  א  ּדָ ַעל  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ד ָאֵתי ֵיֶצר טֹוב  ָהא ּכַ ְיֵהיִמין ֵליּה. ּדְ ִגין ּדִ ְדִאְתְיִליד ּבְ
ָמטּוָלא.   ָלא ָיִכיל ַבר ָנׁש ִלְמֵהיְמָנא ֵליּה ְוָדֵמי ֲעֵליּה ּכְ

ַגְוונָ  א הּוא מַ ּכְ ע ָערּום, ּדָ ִניָנן, ַמאן הּוא ָרׁשָ אן א ָדא ּתָ
ֵייֵתי   ָלא  ַעד  ַדְייָנא  י  ְלַקּמֵ ִמּלֹוי  ְלַאְטָעָנא  ים  ַאְקּדִ ּדְ

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ְדִדיָנא.  ָמאֵרי  (משלי   ַחְבֵריּה 
ִריבֹו ְוגו'. יח) יק ָהִראׁשֹון ּבְ  ַצּדִ

ֶזה .9 מֹו  ַהֶּזה]  ּכְ נ''א  מֹו ע  ָרשָׁ  [הּוא  ּכְ ָערּום, 
ּנֱֶאַמר  ג)  ׁשֶ הָ  (בראשית  ָחׁש  ְוהּוא  ְוַהּנָ ָערּום,  ָיה 

ָיֹבא   ֶטֶרם  ּבְ ָאָדם  ל  ׁשֶ ִעּמֹו  ְוׁשֹוֶרה  ים  ַמְקּדִ
ים,  ַמְקּדִ הּוא  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ ָעָליו.  רֹות  ִלׁשְ ֲחֵברֹו 

ִעּמֹו   ַטֲעָנתֹו  טֹוֵען  ֲחֵברֹו,   -ְוִהּנֵה  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ
הּוא ֵיֶצר ַהטּ  ֹוב, ֵמֵרַע ֶאת ָהָאָדם ִעּמֹו ְולֹא  ׁשֶ

ל ָיכֹול ִלְזקֹף ֹר ֵתפֹו ּכָ ִאּלּו ִהְטִעין ַעל ּכְ אׁשֹו ּכְ
ע ָערּום   ְגַלל אֹותֹו ָרׁשָ ל ָהעֹוָלם ּבִ אֹות ׁשֶ ָ ׂשּ ַהּמַ

לֹֹמה ׁשְ ָאַמר  ֶזה  ְוַעל  ִעּמֹו.  ים  ִהְקּדִ (קהלת   ׁשֶ

אֵ  ט)  ּוְדָבָריו  זּוָיה  ּבְ ן  ְסּכֵ ַהּמִ יָנם ְוָחְכַמת 
ים ִהּנֵה ִהְקּדִ ּום ׁשֶ ָמִעים, ִמׁשּ  ַאֵחר.  ִנׁשְ

  

ָדא .9 ַגְווָנא  האי) ּכְ נ''א  ְדַאּתְ   (הוא  ָמה  ּכְ ָערּום,  ע  ָרׁשָ
ג) ָאֵמר, ים  (בראשית  ַאְקּדִ ְוהּוא  ָערּום.  ָהָיה  ָחׁש  ְוַהּנָ

ָרָאה  ְלַאׁשְ ַחְבֵריּה  ֵייֵתי  ָלא  ַעד  ָנׁש  ַבר  ּדְ יּה  ִעּמֵ ֵרי  ְוׁשָ
ים ְוָהא ַאְטִעין ַטֲעָנֵתיֲעֵליהּ  ִאיהּו ַאְקּדִ יּה, . ּוְבִגין ּדְ ּה ִעּמֵ

ִאיהּו ֵיֶצר ַהּטֹוב, ַאְבִאיׁש ֵליּה ְלַבר  ד ָאֵתי ַחְבֵריּה ּדְ ּכַ
ִאיּלּו ַאְטִעין ַעל  יּה, ּכְ ֲהֵדיּה ְוָלא ָיִכיל ְלָזְקָפא ֵריׁשֵ ָנׁש ּבַ

ִגין   ּבְ ַעְלָמא.  ּדְ ָמטֹוִלין  ל  ּכָ ְתֵפיּה  ָערּום  ּכִ ע  ָרׁשָ ַההּוא 
אָ  א  ּדָ ְוַעל  יּה.  ִעּמֵ ים  למֹהְדַאְקּדִ ׁשְ (קהלת  ַמר 

ִגין   ט) ָמִעים, ּבְ זּוָיה ּוְדָבָריו ֵאיָנם ִנׁשְ ן ּבְ ְסּכֵ ְוָחְכַמת ַהּמִ
ָהא ַאְקִדים ָאֳחָרא.   ּדְ

The negative side exists before man is born. Because of that it has the advantage and 
can put a heavy load on the man’s shoulders that can not raise his head. Man is 
already in trouble before his good side comes to assist. 
Ecclesiastes 9:16 
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 ”ְוָחְכַמת ַהִּמְסֵּכן ְּבזּויָה, ּוְדָבָריו ֵאיָנם ִנְׁשָמִעים“
“the poor man’s wisdom is despised and his words are not heard.” 
The Zohar explains this verse and tells us that the wisdom of the poor person is not 
heard because the evil side already took over. 
Lesson: We encounter difficulties each time we want to take the right course of actions 
because the negative side is already there. When we have a new plan, it would be better 
to have proper planning and allow time to pass from the initial idea to the process of 
manifestation. Doing so lets the good side and the Light with it to come and support 
us. 
The other way to break the negative side that awaits at the beginnings is to be aware 
that this force is always there and start with actions of drawing light before anything 
else. 
There are blessings for almost every action that we do in this world. We usually make 
a blessing before eating food but there are blessings and meditations before we do each 
precept. 
Blessing is a tool to push negativity away before we do the action. Even before we read 
the Zohar we have a special meditation that the Holy Ari created in order to protect 
the light revealed through the Zohar study. 

ָבר  .10 ּדָ ֵמָאָדם  ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ יָּן  ּדַ ל  ּכָ ן,  ּכֵ ְוַעל 
ּתֹוֵעָבה  ָעָליו  ל  ִקּבֵ ִאּלּו  ּכְ ֲחֵברֹו,  ָיֹבא  ֶטֶרם  ּבְ

א ֵרֵעהּו   (משלי שם)  ַאֶחֶרת ָלֱאמּוָנה, ֶאּלָ ּוָבא 
י  ַוֲחָקרֹו, ְוֶזה ל ָאָדם ַצּדִ ֶרְך ׁשֶ ֲהֵרי הּוא ּדֶ ק. ׁשֶ

ּלֹא הֶ  יק ַהזֶּה ׁשֶ ּדִ ע  ָהָאָדם ַהּצַ ֱאִמין ְלאֹותֹו ָרׁשָ
הּוא   ֶטֶרם ָיֹבא ֲחֵברֹו, ׁשֶ ל יֵֶצר ָהָרע ּבְ ָערּום ׁשֶ
ִלים   ִנְכׁשָ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֶזה  ּום  ּוִמׁשּ ַהּטֹוב.  יֵֶצר 

א.  ָלעֹוָלם ַהּבָ

  

ל ַדיְ  .10 א ּכָ יל ִמבַּ ְוַעל ּדָ ַקּבִ ה ַעד ָלא יֵני ּדְ ר ָנׁש ִמּלָ
ְמַקבֵּ  ִאיּלּו  ּכְ ַחְבֵריּה,  ָאֳחָרא ֵייֵתי  ַטֲעָווא  ֲעֵליּה  ל 

א  ֶאּלָ יח) ִלְמֵהיְמנּוָתא.  ְוָדא   (משלי  ַוֲחָקרֹו,  ֵרֵעהּו  ּוָבא 
א הּוא,  ָאה ּדָ ָהא ַבר ָנׁש ַזּכָ ָאה, ּדְ ַבר ָנׁש ַזּכָ הּוא אַֹרח ּדְ

ָלא ֵהיִמין לְ  ֵייֵתי  ּדְ ֵיֶצר ָהָרע, ַעד ּדְ ע ָערּום ּדְ ַההּוא ָרׁשָ
ֵיֶצר   ִאיהּו  ּדְ ִאינּון ַחְבֵריּה  א  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ָדא  ּוְבִגין  טֹוב. 

ִלין ְלַעְלָמא ְדָאֵתי.  ׁשְ  ּכָ
ה  .11 ּמָ ּפֹוֵחד ֵמִרּבֹונֹו, ּכַ יק ׁשֶ ֲאָבל אֹותֹו ַצּדִ

ּלֹא ַיאֲ  ֵדי ׁשֶ עֹוָלם ַהזֶּה ּכְ ִמין ְולֹא  ָרעֹות סֹוֵבל ּבָ
רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ָהָרע,  יֵֶצר  אֹותֹו  ִעם  ף  ּתֵ ּתַ ִיׁשְ

תּובהּוא מַ  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ם.  ּלָ ִמּכֻ יל אֹותֹו  (תהלים  ּצִ

יֶלּנּו ה'. לֹא  לד)  ם ַיּצִ ּלָ יק ּוִמּכֻ ַרּבֹות ָרעֹות ַצּדִ
יק,  ַצּדִ א  ֶאּלָ יק,  ּדִ ַלּצַ ָרעֹות  ַרּבֹות  ָכתּוב 

דוֹ  ַהּקָ ּום ׁשֶ ּום ִמׁשּ ה ּבֹו, ּוִמׁשּ רּוְך הּוא ְמֻרּצֶ ׁש ּבָ
ְמֻר  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְך  ָהָאָדם ּכָ ה ֵמאֹותֹו  ּצֶ

ּוָבעֹוָלם  ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ַהּכֹל  ִמן  אֹותֹו  יל  ּוַמּצִ
ֵרי ֶחְלקֹו.  א. ַאׁשְ  ַהּבָ

  

ה   .11 ּמָ ּכַ ְלָמאֵריּה,  ִחיל  ּדָ ִאיהּו  ּדְ ָאה  ַזּכָ ַההּוא  ֲאָבל 
י יׁשִ ְוָלא ּבִ ְיֵהיִמין  ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ַעְלָמא  ַהאי  ּבְ ָסִביל  ן 

ף  ּתַ ּתַ ִזיב   ִיׁשְ ִריְך הּוא ׁשֵ ּבְ א  ֵיֶצר ָהָרע. ְוקּוְדׁשָ ַההּוא  ּבְ
ִדְכִתיב, הּוא  ֲהָדא  הּו,  ּלְ ִמּכֻ לה) ֵליּה  ַרּבֹות  (תהלים 

יק  ָרע ּדִ יֶלנּו ְיָי. ַרּבֹות ָרעֹות ַלּצַ ם ַיּצִ ּלָ יק ּוִמּכֻ ָלא ֹות ַצּדִ
ִריְך הּוא ִאְת  א ּבְ קּוְדׁשָ ִגין ּדְ יק. ּבְ א ַצּדִ ִתיב, ֶאּלָ ָרֵעי ּכְ

ַההּוא ַבר   ִריְך הּוא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ ְך קּוְדׁשָ יּה. ּוְבִגין ּכָ ּבֵ
ַעלְ  ַהאי  ּבְ א  ִמּכֹּלָ ֵליּה  ִזיב  ְוׁשֵ ְדָאֵתי, ָנׁש  ּוְבַעְלָמא  ָמא 

ָאה חּוָלֵקיּה.   ַזּכָ
ּמָ  .12 ּכַ ְרֵאה  ָעְברּו  ּבֹא  ָרעֹות  ַעל ה  ָעָליו 

ָהָרע   ַהיֵֶּצר  אֹותֹו  ּבְ ק  ּבֵ ִיְתּדַ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַיֲעקֹב 
ה   ּמָ ּכַ ָסַבל  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ֵמֶחְלקֹו,  ְוִיְתַרֵחק 
ַתח  ּפָ ַקט.  ׁשָ ְולֹא  ָרעֹות  ה  ְוַכּמָ ים    ֳעָנׁשִ

  
כַּ  .12 ֲחֵזי,  א  ִגין  ּתָ ּבְ ַיֲעקֹב,  ּדְ ֲעֵליּה  ָעְברּו  ין  יׁשִ ּבִ ה  ּמָ

בַּ  ִיְתּדַ ָלא  ֵמחּוָלֵקיּה.  ּדְ ְוִיְתְרַחק  ָהָרע  ֵיֶצר  ַההּוא  ּבְ ק 
ְך סָ  ִקיט.  ּוְבִגין ּכָ ין ְוָלא ׁשָ יׁשִ ה ּבִ ּמָ ין ּכַ ה עֹוְנׁשִ ּמָ ִביל ּכַ
ַתח ְוָאַמר, י ְולֹ  (איוב ג) ּפָ ַקְטּתִ י ְולֹא ׁשָ ַלְוּתִ י  לא ׁשָ א ַנְחּתִ
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י ְולֹא  (איוב ג)  ְוָאַמר, ַקְטּתִ י ְולֹא ׁשָ ַלְוּתִ לֹא ׁשָ
י   ה ָרעֹות סֹוְבִליַנְחּתִ ּמָ ם ַויָֹּבא ֹרֶגז. ּבֹא ְרֵאה ּכַ

ָרעֹות,   ַעל  ָרעֹות  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ֵדי ְלַזּכֹות אֹוָתם ָלעֹוָלם  ֵאִבים, ּכְ ֵאִבים ַעל ּכְ ּכְ

א.  ַהּבָ

ין ָסְבִלין צַ  יׁשִ ה ּבִ ּמָ א ֲחֵזי, ּכַ בֹא רֶֹגז. ּתָ ַהאי ַוּיָ יַקָיא ּבְ ּדִ
כְּ  ַעל  ֵאִבין  ּכְ ין,  יׁשִ ּבִ ַעל  ין  יׁשִ ּבִ ִגין  ַעְלָמא.  ּבְ ֵאִבין. 

י לֹון ְלַעְלָמא ְדָאֵתי.  ְלִמְזּכֵ

Proverbs 18:17 
“ , וֲַחָקרֹו) ֵרֵעהּו-(ּוָבא -ַצִּדיק ָהִראׁשֹון ְּבִריבֹו; יבא .” 
“The first to plead his case is righteous, and his friend comes and examines him.” 
The Zohar teaches us that a judge who listens to one side is following other gods. 
We are the aspect of the ‘judge’, who always have ‘cases’ to deal with. If we listen to 
the negative side, it is like worshiping another god. We need to bring the ‘friend’, who 
is our good side, to examine the case and take the good from the bad. 
The Zohar reveals that most people lose their share in the world to come because they 
follow the Evil Inclination without bringing the good side to challenge it. 
Psalms 34:20 
 ”ַרּבֹות, ָרעֹות ַצִּדיק; ּוִמֻּכָּלם, יִַּציֶלּנּו ְיהוָה“
“Many are the afflictions of the righteous, but YHVH delivers him out of them all.” 
The righteous people who live with awe and love to God are challenged with negativity 
more than other people. God saves them from all their troubles in this world and 
increases their share in the world to come. This world will be under the control of 
Mashiach, a time that we will experience fulfillment and immortality. 
The hardship and suffering a righteous go through come to help him grow his vessel. 
The size of the vessel will determine the share in the fulfillment of 1000 years and 
beyond. After that, we will be elevated from human beings to super-beings with a 
higher physical and spiritual state. 
The people that follow easy choices enjoy short time fulfillment but only in this 
temporary world. They lose their part in the world of Mashiach. 
The sages taught us that this world is a ‘corridor’ to the next world. If we suffer then 
we should trust that everything comes from God helping us to grow our vessel. We 
should work harder to push away the negative side and stay with the Light. If we enjoy 
an easy life, we should ask ourselves if we are doing everything to be with Light and 
expand our vessels. The only thing we take with us after death is the level of purity 
and size of our souls. Money and honor in this world are temporary and have no value 
unless we use it to do good. Like the body itself, money is a tool for the soul to do good 
until the body and money expire. The basic positive use of money is giving a tithe to 
remove the aspect of death (Malchut, the 10th) from the vessel. It keeps the purity of 
the vessel. Doing for others beyond our selves helps in expanding the vessel. 

ה ָרעֹות ָסַבל, ָרעֹות ַעל ָרעֹות ַיֲעקֹב כַּ  .13 ּמָ
י   ַלְוּתִ ׁשָ לֹא  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמיד,  ֵבית   -ּתָ ּבְ

י  ַקְטּתִ ּנּו. ְולֹא ׁשָ ֵצל ִמּמֶ י ְלִהּנָ ָלָבן, ְולֹא ָיכְֹלּתִ
ֵער אֹוִתי ַהְמֻמּנֶה ֵמֵעשָׂ  - ּצִ ַער ׁשֶ ו, ֵמאֹותֹו ַהּצַ

ְך הַ  ּכָ ְוַאַחר  ּלֹו,  ׁשֶ ְולֹא ַההּוא  ו.  ֵעׂשָ ל  ׁשֶ ַחד  ּפַ
י  ֶכם.  -ַנְחּתִ יָנה ּוִמן ׁשְ  ִמן ּדִ

  

ָמה   .13 ּכְ ִדיר,  ּתָ ין  יׁשִ ּבִ ַעל  ין  יׁשִ ּבִ ָסִביל  ה  ּמָ ּכַ ַיֲעקֹב 
ְד  ֵביָתא  ּבְ י,  ַלְוּתִ ׁשָ לֹא  ָאֵמר  ָיִכיְלָנא ְדַאּתְ  ְוָלא  ָלָבן, 

ו. ֵמהַ  י, ֵמֵעׂשָ ַקְטּתִ יּה. ְולא ׁשָ ָזָבא ִמּנֵ ּתְ הּוא ַצֲעָרא  ְלִאׁשְ
ו ְדֵעׂשָ ִחילּו  ּדְ ּוְלָבַתר  א ִדיֵליּה,  ְמַמּנָ ִלי ַההּוא  ִצֵער  . ּדְ

ֶכם.  יָנה ּוִמן ׁשְ י, ִמן ּדִ  ְולֹא ַנְחּתִ
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ֹרֶגז   .14 ְוָהִעְרּבּוְביָ   -ַויָֹּבא  ָהֹרֶגז  ל  ֶזה  ׁשֶ ה 
ַאֲהָבתֹו  ּוִמּתֹוְך  ַהּכֹל,  ִמן  ה  ָקׁשֶ הּוא  ׁשֶ יֹוֵסף 

ל ַיֲעקֹב ֶאל יוֹ  ִרית, ִנְכַנס  ׁשֶ הּוא סֹוד ַהּבְ ֵסף, ׁשֶ
תּוב ְך ּכָ ּכָ י ַאַחר  ָוֶאְזּכֹר   (שמות ו) ְלִמְצַרִים, ּכִ

ִכיָנה ְ ֵצא ַהׁשּ ּמָ ּתִ ִריִתי, ׁשֶ ם   [נ''א ֶׁשֶמׁש]  ֶאת ּבְ ׁשָ
 ִעּמֹו.

  

ִאיהּו ַויָּ  .14 ּדְ ְדיֹוֵסף  ְוִעְרּבּוְבָיא  רּוְגָזא  א  ּדָ רֶֹגז,  בֹא 
הוּ  ּלְ ִמּכֻ ָיא  ְדיֹוֵסף  ַקׁשְ י  ְלַגּבֵ ְדַיֲעקֹב  ְרִחימּוָתא  ִמּגֹו   ,

בְּ  ָעאל  ִדְבִרית,  ָרָזא  ִאיהּו  ְלָבַתר ּדְ ּדִ ִגין  ּבְ ִמְצַרִים. 
ִתיב, ו) ּכְ ָחא   (שמות  ּכָ ּתַ ְלִאׁשְ ִריִתי,  ּבְ ֶאת  ָוֶאְזּכֹר 

אׁשְ  ֲהֵדיּה.  (נ''א שמש) ִכיְנּתָ ן ּבַ ּמָ  ּתַ
ְמגּוֵר  .15 ֶאֶרץ  ּבְ ַיֲעקֹב  ב  ֶאֶרץ  ַויֵּׁשֶ ּבְ ָאִביו  י 

ָנַען. ַרבִּ  ַתח,ּכְ יק ָאָבד   (ישעיה נז)  י יֹוֵסי ּפָ ּדִ ַהּצַ
ֶנֱאָסִפים   ֶחֶסד  י  ְוַאְנׁשֵ ֵלב  ַעל  ם  ׂשָ ִאיׁש  ְוֵאין 
יק.   ּדִ ַהּצַ ֶנֱאַסף  ָהָרָעה  ֵני  ִמּפְ י  ּכִ ֵמִבין  ֵאין  ּבְ
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ָאָבד,  יק  ּדִ ַהּצַ

יחַ  ּגִ ן   ַמׁשְ ּמֵ ּוִמְזּדַ ָראּוי,  ּכָ ָהעֹוָלם  ְוֵאין  עֹוָלם  ּבָ
לִ  ין  רּוְך  ַהּדִ ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאז  ָהעֹוָלם,  ַעל  רֹות  ׁשְ

ֵדי  ּכְ יֵניֶהם  ּבֵ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ֶאת  נֹוֵטל  הּוא 
ֵצא ִמי  ל ָהֲאֵחִרים ְולֹא ִיּמָ ין ַעל ּכָ ֶרה ַהּדִ ׁשְ יִּ ׁשֶ

יֵָּגן ֲעֵליֶהם.   ׁשֶ

  

ב  ַויֵּ  .15 ָנַען,ׁשֶ ֶאֶרץ ּכְ ֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו ּבְ פ (דף ק ַיֲעקֹב ּבְ

ַתח, ע''א) י יֹוֵסי ּפָ יק ָאַבד ְוֵאין ִאיׁש   (ישעיה נז) ִרּבִ ּדִ ַהּצַ
ֵני  י ִמּפְ ֵאין ֵמִבין ּכִ י ֶחֶסד ְנֱאָסִפים ּבְ ם ַעל ֵלב ְוַאְנׁשֵ ׂשָ

ִזְמ  יק ָאַבד, ּבְ ּדִ יק. ַהּצַ ּדִ א  ָהָרָעה ְנֱאַסף ַהּצַ ָנא ְדקּוְדׁשָ
ַעְלָמא ְוָלא ֲהֵוי ח ּבְ ּגַ ִריְך הּוא ַאׁשְ ְדָקא ְיאּות,   ּבְ ַעְלָמא ּכְ

ִריְך   א ּבְ ֵדין קּוְדׁשָ ְרָייא ַעל ַעְלָמא. ּכְ יָנא ְלׁשַ ן ּדִ ּמַ ְוִאְזּדַ
יָנא   ֵרי ּדִ ִיׁשְ ִגין ּדְ יַנְייהּו, ּבְ ח ּבֵ ּכַ ּתַ ִאׁשְ ָאה ּדְ הּוא ָנִטיל ַזּכָ

הּו אָ  ּלְ ָיִגין ֲעַלְייהּו.ַעל ּכֻ ח ַמאן ּדְ ּכַ ּתַ  ֳחָרִנין, ְוָלא ִיׁשְ
Job 3:26 
“ ָנְחִּתי; ַוָּיבֹא ֹרֶגז-לֹא ָׁשַלְוִּתי, ְולֹא ָׁשַקְטִּתי ְולֹא ” 
“I had no peace, no quietness; I have no rest, but only turmoil.”” 
As we learned in the previous study, righteous people suffer great hardship so they 
can have great rewards in the world to come. 
Jacob didn’t have peace in the house of Laban. He also couldn’t have quietness 
because Esau was after him. He couldn’t rest because his daughter, Dina, was raped. 
His sons, Shimon and Levi, got into a fight with Shechem and killed all the men of the 
city. Then came the turmoil, which is the feeling of loss he experienced when he heard 
that Joseph was gone. 
The Zohar tells us that Jacob suffered a lot so he could stay far from the evil 
inclination. Because of it he merited becoming the chariot for the Central Column. 
Isaiah 57:1 
“ ָרָעה ֶנֱאַסף ַהַּצִּדיקִמְּפֵני הָ -ֶחֶסד ֶנֱאָסִפים ְּבֵאין ֵמִבין, ִּכי-ֵלב; ְוַאְנֵׁשי-ַהַּצִּדיק ָאָבד, ְוֵאין ִאיׁש ָׂשם ַעל ” 
“The righteous man perishes, and no man takes it to heart; And devout men are taken 
away, while no one understands. For the righteous man is taken away from evil,” 
The Zohar teaches that when the world is not worthy of the Chassadim revealed by the 
righteous God takes the righteous away from the people. 
The void left behind them releases judgment in the community and the world. It gives 
the opportunity to the people to make corrections and push away the negative side 
that was allowed to come. 
Rabbi Shimon could’ve rid the world from the negative side. God didn’t send the angel 
of death to take him because the purity of Rabbi Shimon didn’t allow death to come 
close to him. God asked him to leave the world at his own time. After Rabbi Shimon 
ascended to heavens (read Idra Zuta) the world gradually sank into darkness. The 
Zohar that Rabbi Shimon left for us was found and studied by Kabbalists in early 
1300. With that revelation of Light, the world awakened and the renaissance era began 
in Italy (where many Israelite souls existed). 
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When a Tzadik passed away his community and the world experience a lack of light. 
God wants us to take personal responsibility and not to be dependent on Tzadikim. 
We should definitely learn from them and get their support. At the same time accept 
the hardship and challenges in our lives, keep moving forward and expand our souls. 

עֹוָלם,   .16 ּבָ ׁשֹוֶרה  יק  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ
ִין ָלנּו?   לֹט ַעל ָהעֹוָלם. ִמּנַ ין לֹא ָיכֹול ִלׁשְ ַהּדִ

שֶׁ  ה,  תּובִמּמֹׁשֶ קו)  ּכָ ַויֹּאֶמר   (תהלים 
ֶרץ  ּפֶ ּבַ ָעַמד  ְבִחירֹו  ה  ֹמׁשֶ לּוֵלי  ִמיָדם  ְלַהׁשְ

ר  דֹוׁש ּבָ ְך ַהּקָ ּום ּכָ ּוְך הּוא נֹוֵטל  ְלָפָניו ְוגֹו'. ּוִמׁשּ
ִמן  אֹותֹו  ק  ּוְמַסּלֵ יֵניֶהם  ִמּבֵ יק  ּדִ ַהּצַ ֶאת 

ּלֹו.   ׁשֶ ֶאת  ְוגֹוֶבה  ִנְפָרע  ְוָאז  סֹוף ָהעֹוָלם, 
סוּ  יק.    -ק  ַהּפָ ּדִ ַהּצַ ֶנֱאַסף  ָהָרָעה  ֵני  ִמּפְ י  ּכִ

לֹט ַעל ָהעֹוָלם ֶנֱאַסף  ֹבא ָהָרָעה ִלׁשְ ֶטֶרם ּתָ ּבְ
יק ּדִ ִמְּפֵני ַהּצַ ִּכי  טֶ   [ד''א  ֶנֱאַסף,  ִּתְׁש�ט ָהָרָעה  ֶרם 

ֵני ָהָרָעה  ָהָרָעה ָּבעֹוָלם]  י ִמּפְ ָבר ַאֵחר ּכִ ֶזה    -. ּדָ
 יֵֶצר ָהָרע. 

  

ל .16 ָהא ּכָ יָנא ָלא   ּדְ ַעְלָמא, ּדִ אֵרי ּבְ ָאה ׁשָ ַזּכָ ִזְמָנא ּדְ
ה,  ִמּמׁשֶ ְמָנָלן  ַעְלָמא.  ַעל  ְלָטָאה  ְלׁשַ ָיִכיל 

ְכִתיב, קו) ּדִ לְ ַוּיֹ  (תהלים  ה  אֶמר  מׁשֶ לּוֵלי  ִמיָדם  ַהׁשְ
ִריְך   א ּבְ ְך קּוְדׁשָ ֶרץ ְלָפָניו ְוגו'. ּוְבִגין ּכָ ּפֶ ְבִחירֹו ָעַמד ּבַ

יק ֵליּה ֵמַעְלָמא, ּוְכֵדין  הּוא ָנִטיל ְלַזכָּ  יַנְייהּו ְוַסּלִ ָאה ִמּבֵ
ָהָרָעה   ֵני  ִמּפְ י  ּכִ ְקָרא,  ּדִ סֹוֵפיּה  ִדיֵליּה.  ְוָגֵבי  ַרע  ִאְתּפְ

ַעל ְנֱאסַ  ְלָטָאה  ְלׁשַ ָרָעה  ֵייֵתי  ָלא  ּדְ ַעד  יק.  ּדִ ַהּצַ ף 
יק. ּדִ ַהּצַ ֶנֱאַסף  לא  ַעְלָמא  עד  נאסף  הרעה  מפני  כי  (ד''א 

א ֵיֶצר  בעלמא)ישלוט הרעה   ִני ָהָרָעה, ּדָ י ִמּפְ ָבר ַאֵחר ּכִ ּדָ
 ָהָרע. 

ָהָאבֹות,   .17 ִחיר  ּבְ ָהָיה  ַיֲעקֹב  ְרֵאה,  ּבֹא 
ְלִהְתקַ  עֹוֵמד  ִמּתֹוְך ְוהּוא  ֲאָבל  לּות,  ּגָ ּבַ יֵּם 

ַהּדִ  ב  ִהְתַעּכֵ יק,  ַצּדִ הּוא  לֹט  ׁשֶ ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ין 
ְיֵמי ַיֲעקֹב   ל  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ עֹוָלם,  ין  ּבָ ַהּדִ ָרה  ׁשָ לֹא 

ל.  ּטֵ  ַעל ָהעֹוָלם ְוָהָרָעב ִהְתּבַ

  

ָקִאים  .17 ְוִאיהּו  ֲהָוה  ַדֲאָבָהן  ִלימּו  ׁשְ ַיֲעקֹב  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ב ְלָקְיימָ  ִאְתַעּכַ יק  ַצּדִ ִאיהּו  ּדְ ִמּגֹו  ֲאָבל  ָגלּוָתא.  ּבְ א 

לָ  יָנא ּדְ ל יֹוֵמי ְדַיֲעקֹב ָלא  ּדִ ָהא ּכָ ַעְלָמא. ּדְ ְלָטא ּבְ א ׁשָ
ְטַלת.  יָנא ַעל ַעְלָמא, ְוַכְפָנא ִאְתּבַ ָרא ּדִ  ׁשָ

ְדמּות  .18 הּוא  ׁשֶ יֹוֵסף,  יֵמי  ּבִ ְך  ּכָ ְוַאף 
ֵמת   ָאִביו, ֶׁשהּוא  ְרָתה  ִמָּיד] [ֵּכיָון  ׁשָ לֹא 

לּות ָהעֹוָלם]  ַהּגָ ַעל  ֵהֵגן  [ַהִּדין  הּוא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ  ,
ְרָתה   הּוא ֵמת, ִמיָּד ׁשָ יָון ׁשֶ ל ָיָמיו. ּכֵ ֲעֵליֶהם ּכָ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ לּות,  ַהּגָ ַויָָּמת   (שמות א) ֲעֵליֶהם 
לֹו   ְוָסמּוְך  ְוגֹו',  לֹו.   -יֹוֵסף  ָמה  ְתַחּכְ ּנִ ָהָבה 

ה  ְוָכתוּ  ָקׁשָ ֲעֹבָדה  ּבַ ַחיֵּיֶהם  ֶאת  ַוְיָמֲררּו  ב 
חֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ְוג  ֹו'. ּבְ

  

ֲאבֹוי  .18 יּוְקָנא ּדְ ִאיהּו ּדִ יֹומֹוי ְדיֹוֵסף ּדְ (כיון   ְואּוף ָהִכי ּבְ

ָגלוּ דאיהו מת מיד) ָרא  ׁשְ ָלא  ִגין  (דינא על עלמא) ָתא.  ּבְ  .
כֵּ  יֹומֹוי,  ל  ּכָ ֲעַלְייהּו  ָאִגין  ִאיהּו  ד  ּדְ ִמּיָ ֵמת,  ִאיהּו  ּדְ יָון 

ָרא ֲעַלְייהּו ָגלּותָ  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמרׁשָ ָמת   (שמות א)  א. ּכְ ַוּיָ
ָמה לֹו. ּוְכִתיב ַוְיָמֲררּו   יֹוֵסף ְוגו', ְוָסִמיְך ֵליּה ָהָבה ִנְתַחּכְ

יֶהם חֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ְוגו'. ֶאת ַחּיֵ ה ּבְ ֲעבֹוָדה ָקׁשָ  ּבַ

Psalms 106:23 
“ ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו ְלָהִׁשיב ֲחָמתֹו, ֵמַהְׁשִחית –ְׁשִמיָדם: לּוֵלי, ֹמֶׁשה ְבִחירֹור, ְלהַ ַוּיֹאמֶ  ” 
“Therefore he said he would destroy them— had not Moses, his chosen one, stood in 
the breach before him, to turn away his wrath from destroying them.” 
The Zohar quotes this verse and explains that as long as there is a Tzadik in the world 
judgment can not control the world. 
Because of this spiritual principle, God brings the righteous to him to allow the 
negative side to doing its work with the people. Isaiah 57:1 “For the righteous man is 
taken away from evil” 
Joseph was righteous like his father. When Joseph went into exile, and Jacob thought 
he died, the Shechina left him and the world went into darkness and famine spread 
throughout the world. 
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When Joseph took over the control over Egypt he had seven fruitful years then when 
Jacob came down to Egypt, the famine stopped and Egypt flourished again. 
When Joseph died, the Israelites lost his protection and the Egyptians decided to take 
advantage of them. 
Exodus 1:10 “ ִיְרֶּבה-ָהָבה ִנְתַחְּכָמה, לֹו: ֶּפן ” 
“Come, let us be wiser than them, so they won’t multiply” 
We are experiencing a famine of light. Many Tzadikim in Israel and around the world 
left us and the negative side is growing. Corrupted leaders, wars, greed, radical Islam 
around the world go after the head of the Jews and Christians and many other 
representatives of the negative side are in control. 
For some of you, it is far and for some, it’s a threat down the street. 
We should be wiser than them and take the literal secret of the verse to our side. We 
should connect to Chokmah (Wisdom) with our prayers and positive actions so the 
negative side won’t grow and spread beyond control. 

רּוי  .19 ָ ׁשּ ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ֵכן  מֹו  ּכְ
יק רּוְך   [ַעל]  ַצּדִ ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִבילֹו  ׁשְ ּבִ עֹוָלם,  ּבָ

ין   הּוא ַקיָּם, ַהּדִ הּוא ָיֵגן ַעל ָהעֹוָלם, ְוָכל ְזַמן ׁשֶ
ֵאר.  לֹא ׁשֹוֶרה ַעל ָהעֹוָלם, ְוִהּנֵה ִנְתּבָ

  
אָ  .19 ְרָיא ַזּכָ ׁשַ ָכל ֲאַתר ּדְ ַגְווָנא ָדא ּבְ ַעְלָמא  (על) הּכְ ּבְ

ִריְך ה ּבְ א  ִגיֵניּה קּוְדׁשָ ִזְמָנא ּבְ ְוָכל  ָיִגין ַעל ַעְלָמא,  ּוא 
ָמר. ְרָיא ַעל ַעְלָמא ְוָהא ִאּתְ יָנא ָלא ׁשָ ים, ּדִ ִאיהּו ַקּיָ  ּדְ

ְמגּוֵרי   .20 ֶאֶרץ  ּבְ ַיֲעקֹב  ב  ַויֵּׁשֶ ְרֵאה,  ּבֹא 
נֶּ  מֹו ׁשֶ (ירמיה   ֱאַמר ָאִביו, ַמה זֶּה ְמגּוֵרי ָאִביו? ּכְ

הָ  ו)  ָיָמיו  ל  ּכָ ׁשֶ ִביב,  ִמּסָ ְוָהָיה  ָמגֹור  ּפֹוֵחד  ָיה 
י   ַרּבִ ָאִביו.  ְמגּוֵרי  ֶאֶרץ  ּבְ ַיֲעקֹב  ב  ַויֵּׁשֶ ַפַחד.  ּבְ
אֹותֹו ָמקֹום  ב ּבְ ר ְוָיׁשַ ֵ ִהְתַקׁשּ ֶאְלָעָזר ָאַמר, ׁשֶ
ְוָקא,   ּדַ ָאִביו  ְמגּוֵרי  ֶאֶרץ  ְך.  חֹׁשֶ ּבַ ּנֱֶאַחז  ׁשֶ

ֶאֶרץ   ְמגּוֵרי ּבְ ִלְמקֹומֹו.  קֹום  ַהּמָ ר  ִנְקׁשַ ָנַען,  ּכְ
ֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו,    -ִביו  אָ  ה. ּבְ ׁשֶ ין ַהּקָ ֶזה ַהּדִ

ִהיא ָהָאֶרץ   ין ָהָרֶפה, ׁשֶ ּנֱֶאַמר אֹותֹו ַהּדִ מֹו ׁשֶ ּכְ
ב ַיֲעקֹב   ֵ ה, ּובֹו ִהְתַיׁשּ ׁשֶ ין ַהּקָ ּנֶֶאְחָזה ִמן ַהּדִ ׁשֶ

ּבוֹ  ִהיא  [ְואֹוָתּה   ְוֶנֱאַחז  ֶׁשֵאיָנּה  ֶאֶרץ  ָהַאְסַּפְקַלְרָיה 

 .ְמִאיָרה] 

  

ֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו, ַמאי ְמגּוֵרי   .20 ב ַיֲעקֹב ּבְ ׁשֶ א ֲחֵזי, ַוּיֵ ּתָ
ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ָכל   (ירמיה ו) ָאִביו,  ּדְ ִמָסִביב,  ָמגֹור 

אֶ  ּבְ ַיֲעקֹב  ב  ׁשֶ ַוּיֵ ְדִחילּו:  ּבִ ְוֲהָוה  ָדִחיל  ֲהָוה  ֶרץ יֹומֹוי 
ְדִאְת  ָאַמר,  ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ ָאִביו.  ְוָיִתיב  ְמגּוֵרי  ר  ַ ַקׁשּ

ָאִביו  ְמגּוֵרי  ֶאֶרץ  ְך.  חׁשֶ ּבַ ִאְתֲאִחיד  ּדְ ֲאַתר  ַההּוא  ּבְ
ַאְתֵריּה. ְמגּוֵרי   ר ַאְתָרא ּבְ ַ ָנַען, ִאְתַקׁשּ ֶאֶרץ ּכְ ְייָקא, ּבְ ּדַ

ָאבִ  ְמגּוֵרי  ֶאֶרץ  ּבְ ָיא.  ַקׁשְ ִדיָנא  א  ּדָ ָמה  ָאִביו,  ּכְ יו, 
ִאי ָמר ַההּוא ִדיָנא ַרְפָיא ּדְ ִאְתַאִחיד ִמן ְדִאּתְ ִהי ֶאֶרץ, ּדְ

יּה, ב ַיֲעקֹב ְוִאְתַאִחיד ּבֵ ֵ ָיא ּוֵביּה ִאְתַיׁשּ יָנא ַקׁשְ (וההיא  ּדִ
 :ארץ איהי אספקלריא דלא נהרא)

ַאַחר   .21 ְוגֹו'.  יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  ְלדֹות  ּתֹ ה  ֵאּלֶ
ב יֹוֵסף ִע  ֵ ִהְתַיׁשּ ֶמׁש ִעם ׁשֶ ֶ ג ַהׁשּ ּוֵ ְוִהְזּדַ ם ַיֲעקֹב 

ַלעֲ  ִהְתִחיל  ָאז  ָבָנה,  ּוִמי  ַהּלְ ּתֹוָלדֹות.  ׂשֹות 
ֲהֵרי   ה תֹוָלדֹות? ָחַזר ְוָאַמר יֹוֵסף. ׁשֶ עֹוׂשֶ הּוא ׁשֶ

ֹוֵפַע ְויֹוֵצא ה ׁשּ ה תֹוָלדֹות,  אֹותֹו ָנָהר ׁשֶ ּוא עֹוׂשֶ
ְלעֹוָלִמי ּפֹוְסִקים  ֵמיָמיו  ֵאין  ׁשֶ ּום  ְוהּוא ִמׁשּ ם, 

יֹוְצִאים  ּנּו  ּוִמּמֶ ַהזֹּו  ָאֶרץ  ּבָ ּתֹוָלדֹות  ה  עֹוׂשֶ
 ֹוָלדֹות ָלעֹוָלם. ּת 

  

ב יֹוֵסף   .21 ַ ִאְתַיׁשּ ַתר ּדְ ה ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ְוגו', ּבָ ֵאּלֶ
ו ּוַ ַיֲעקֹב ְוִאְזּדַ ד ּבְ ָרא ְלֶמְעּבַ ֵדין ׁשָ ִסיֲהָרא, ּכְ א ּבְ ְמׁשָ ג ׁשִ
ּוַמאן ְוָאַמר   ּתֹוְלדֹות,  ַאֲהַדר  ּתֹוְלדֹות,  ֲעִביד  ּדְ ִאיהּו 

נָ  ַההּוא  ָהא  ּדְ ָעִביד יֹוֵסף,  ִאיהּו  ְוָנִפיק  ָנִגיד  ּדְ ָהר 
ְסִקין ֵמימֹוי ְלָעְלִמין, ְוִאיהּו ָעִביד   ָלא ּפָ ִגין ּדְ ּתֹוְלדֹות ּבְ

יּה ָנְפִקין ּתֹוְלדֹות ְלַעְלָמא.ּתֹוְלדוֹ  ַהאי ֶאֶרץ ּוִמּנֵ  ת ּבְ

Genesis 37:1 
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ְּבֶאֶרץ, ְּכָנַען–ַוֵּיֶׁשב ַיֲעֹקב, ְּבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו “ ” 
“And Jacob dwelleth in the land of his father’s sojournings — in the land of Canaan.” 
Jacob’s father Isaac was the aspect of the Left column and hard judgments. Jacob 
is the Central column that draws Light from Zeir Anpin to Malchut that is the aspect 
of ‘the land’. When the Light is revealed in ‘the land’, which is the aspect of Malchut, 
the hard judgments become soft. 
Lesson: 
‘The land’ is Malchut and, in the absence of Light, we experience hard judgments. 
The technological progress of the world transformed our civilization into one that 
focuses on the material existence, greed and control. This strong gravity to ‘the land’, 
disconnected us from the Light and brought about hard judgments that we can see 
everywhere. The only way to soften the judgments is by drawing Light using the 
spiritual tools of the study of Torah through the Zohar. 
Each one of us needs to make more time than before for Zohar study to reveal more 
Light in our lives and the world around us. 

 

ִהְתָקֵרב   .22 ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ֶמׁש,  ֶ ַהׁשּ ֲהֵרי  ׁשֶ
ה  ְרּגָ רֹות, ַרק אֹוָתּה ַהּדַ ה ּפֵ ָבָנה, לֹא עֹוׂשֶ ַלּלְ
ל ַיֲעקֹב   ה ׁשֶ ְרּגָ יק, ְויֹוֵסף הּוא ַהּדַ ְקֵראת ַצּדִ ּנִ ׁשֶ
ָלעֹוָלם,   תֹוָלדֹות  ּוְלהֹוִציא  רֹות  ּפֵ ַלֲעׂשֹות 

ּום  לְ ּוִמׁשּ ה ּתֹ תּוב ֵאּלֶ ְך ּכָ  ף.יֹוסֵ   דֹותּכָ

  

ִסיֲהָרא ָלא  .22 ִאְתַקַרב ּבְ ב ּדְ ּגַ א ַאף ַעל  ְמׁשָ ָהא ׁשִ ּדְ
ְויֹוֵסף   י''ק,  ַצּדִ ִאְקֵרי  ּדְ א  ַדְרּגָ ַההּוא  ר  ּבַ ין  ִאיּבִ ָעִביד 
ּתֹוָלִדין  ְוְלֲאָפָקא  ין  ִאיּבִ ד  ְלֶמְעּבַ ְדַיֲעקֹב  א  ַדְרּגָ ִאיהּו 

ה ִתיב ֵאּלֶ ְך ּכְ  ת ַיֲעקֹב יֹוֵסף.ְלדוֹ ּתוֹ  ְלַעְלָמא, ּוְבִגין ּכָ

ְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף   .23 ה ּתֹ ָהָיה   -ֵאּלֶ ל ִמי ׁשֶ ּכָ
ִהיא   זֹּו  ׁשֶ אֹוֵמר  ָהָיה  יֹוֵסף,  ְדמּות  ּבִ ֵכל  ִמְסּתַ
ֵני ַיֲעקֹב לֹא  ָכל ּבְ ּבְ מּות ַיֲעקֹב. ּבֹא ְרֵאה ׁשֶ ּדְ
ָרט   ּפְ ְראּוֵבן,  ַיֲעקֹב  ּתֹוְלדֹות  ה  ֵאּלֶ ָכתּוב 

ּדְ  ְליֹוֵסף,  תֹו ּדֹוָמה ִלְדמּות ָאִביו.מוּ ׁשֶ
  

ל   .23 ּכֵ ֲהָוה ִמְסּתַ ל ַמאן ּדְ ה ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף, ּכָ ֵאּלֶ
ָדא הּוא ִדיּוְקָנא ְדַיֲעקֹב.   ִדיּוְקָנא ְדיֹוֵסף ֲהָוה ָאַמר ּדְ ּבְ
ה ּתֹוְלדֹות   ִתיב ֵאּלֶ ֵני ַיֲעקֹב ָלא ּכְ הּו ּבְ ְבֻכּלְ א ֲחֵזי, ּדִ ּתָ

ְרא ָדמֵ ַיֲעקֹב  ִדיּוְקִניּה  ּדְ יֹוֵסף,  ר  ּבַ ְלִדיּוְקָנא  ּוֵבן,  י 
ֲאבֹוי.   ּדְ

ָנה   .24 ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ן ׁשְ א,    -ּבֶ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
ּנֱֶאַבד  ׁשֶ ּכְ ִהּנֵה  ׁשֶ רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ָרַמז לֹו ַהּקָ
ְוָכל   ִנים,  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ ַבע  ׁשְ ן  ּבֶ ָהָיה  יֹוֵסף  ּנּו  ִמּמֶ

ָיִמים   יֹוֵסף, אֹוָתם  ֶאת  ָרָאה  ּלֹא  ׁשֶ ֲארּו  ׁשְ ּנִ   ׁשֶ
ִנים,   ָ ַהׁשּ ֵרה  ֶעׂשְ ַבע  ׁשְ אֹוָתם  ַעל  ּבֹוֶכה  ָהָיה 

ָהָיה ּבֹוֶכה ָעָליו   רּוְך הּוא    -ּוְכמֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ִהְתַקיֵּם  ִנים ֲאֵחרֹות ׁשֶ ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ָנַתן לֹו ׁשְ

ּובִ  ָכבֹוד  ּבְ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ֵלמּות ּבְ ׁשְ
ָהָיה יֹוֵסף  נֹו  ּבְ ׁשֶ ָהיּו    ַהּכֹל.  ָניו  ּבָ ְוָכל  ֶמֶלְך, 

ים   ַחיִּ ָהיּו  ִנים  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ ַבע  ׁשְ אֹוָתן  ְלָפָניו. 
ָנה הּוא   ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ן ׁשְ ְך ּבֶ ּום ּכָ ֶאְצלֹו, ּוִמׁשּ

ּנּו.  ּנֱֶאַבד ִמּמֶ ׁשֶ  ָהָיה ּכְ

  

ָנה. ָאַמר   .24 ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ן ׁשְ א, ָרַמז ֵליּה  ּבֶ י ַאּבָ ִרּבִ
ן א בְּ קּוְדׁשָ  יּה יֹוֵסף ּבֶ ד ִאְתֲאִביד ִמּנֵ ָהא ּכַ ִריְך הּוא, ּדְ

ֲארּו  ּתָ ִאׁשְ ּדְ יֹוִמין  ִאינּון  ְוָכל  ֲהָוה.  ִנין  ׁשְ ֵרה  ֶעׂשְ ַבע  ׁשְ
ֵרה  ַבע ֶעׂשְ ֵכי ַעל ִאינּון ׁשְ ָלא ָחָמא ֵליּה ְליֹוֵסף ֲהָוה ּבָ ּדְ

ה ּדְ  ִנין. ּוְכּמָ ִריךְ ׁשְ א ּבְ ֵכי ֲעֵליּה, קּוְדׁשָ הּוא ָיַהב   ֲהָוה ּבָ
ַאְרָעא   ּבְ ים  ִאְתַקּיֵ ּדְ ָאֳחָרִנין  ִנין  ׁשְ ֵרה  ֶעׂשְ ַבע  ׁשְ ֵליּה 
יֹוֵסף   ֵריּה  ּבְ א.  כֹּלָ ּדְ ִלימּו  ּוִבׁשְ יָקָרא  ּבִ ֵחדּו  ּבְ ְדִמְצַרִים 

ֶעׂשְ  ַבע  ׁשְ ִאינּון  ֲהוּו,  יּה  ַקּמֵ נֹוי  ּבְ ְוָכל  א,  ַמְלּכָ ֵרה ֲהָוה 
יּה. וּ  ין ְלַגּבֵ ִנין ֲהוּו ַחּיִ ָנה  ׁשְ ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ן ׁשְ ְך ּבֶ ְבִגין ּכָ

יּה. ד ִאְתֲאִביד ִמּנֵ  ֲהָוה ִאיהּו, ּכַ
Genesis 37:2 
ֶאָחיו ַּבּצֹאן-ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָהָיה ֹרֶעה ֶאת-ְׁשַבע-ֵאֶּלה ֹּתְלדֹות ַיֲעֹקב, יֹוֵסף ֶּבן “ ,” 
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“These are the generations of Jacob. Joseph, being seventeen years old, was feeding 
the flock with his brethren ” 
The Zohar explains that after Jacob established the connection to the Central Column, 
Zeir Anpin, he started to bring out ‘generations’. And those generations come from 
Joseph who is Yessod that brings the Light of Zeir Anpin to Malchut. 
The analogy that the Zohar uses is of a unification of the Sun and the Moon to bring 
out ‘fruits’. The light of the sun (Zeir Anpin) is not revealed until it’s unified with the 
moon (vessel, Malchut). Only then, the light is revealed and the moon becomes visible 
and is the aspect of ‘fruit’. The Light itself is like a river of water that comes from the 
levels of Chokmah and Binah. The river that comes out of this source ‘feeds’ the Sun 
with energy before Yessod continues the flow to Malchut. 
Chokmah and Binah are the aspects of father and mother (right and left brain) that 
join together (knowing) to activate the flow of water through the middle brain (Da’at) 
through the spine to the system of Yessod, where these waters (seeds) are ‘cooked’ and 
shoot out into the vessel. This process brings fruits to the world. 

ְוָאַמר, .25 ַתח  ּפָ ִחיָּיא  י  לד)  ַרּבִ ָלֵכן  (איוב 
ע   ֵמֶרׁשַ ָלֵאל  ָחִלָלה  ִלי  ְמעּו  ׁשִ ֵלָבב  י  ַאְנׁשֵ

י פֹ  ּכִ י ֵמָעֶול,  ּדַ ּוְכֹאַרח  ְוׁשַ ם לֹו  ּלֶ ְיׁשַ ַעל ָאָדם 
דֹוׁש  ִאישׁ  ַהּקָ ָרא  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְרֵאה,  ּבֹא  ַיְמִצֶאּנּו.   

ין,  ה אֹותֹו ַעל ַהּדִ רּוְך הּוא ֶאת ָהעֹוָלם, ָעׂשָ ּבָ
ל ָהעֹוָלם  ים ׁשֶ ֲעׂשִ ין ִהְתַקיֵּם, ְוָכל ַהּמַ ְוַעל ַהּדִ

רוּ  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ֶ ִמׁשּ חּוץ  ין  ּדִ ּבַ עֹוְמִדים  ְך  ֵהם 
ָהעֹוָלם  ֶאת  ְלַקיֵּם  ֵדי  ּכְ יֹאַבד.    הּוא,  ּלֹא  ׁשֶ

ִבים   ַרׂש ָעָליו ַרֲחִמים, ְואֹוָתם ָהַרֲחִמים ְמַעּכְ ּפָ
ְוַעל  ָהעֹוָלם,  ֶאת  ה  ְיַכּלֶ ּלֹא  ׁשֶ ין  ַהּדִ ֶאת 

ִביָלם.  ׁשְ  ָהַרֲחִמים ִמְתַנֵהג ָהעֹוָלם ּוִמְתַקיֵּם ּבִ

  

ְוָאַמר, .25 ַתח  ּפָ יא  ִחּיָ י  לה)( ִרּבִ ֵלָבב   איוב  י  ַאְנׁשֵ ָלֵכן 
י פַֹעל י ֵמָעֶול. ּכִ ּדַ ע ְוׁשַ ְמעּו ִלי ָחִלָלה ָלֵאל ֵמְרׁשַ (דף  ׁשִ

א ֲחֵזי,  קפ ע''ב) ם לֹו ּוְכאַֹרח ִאיׁש ַיְמִצֶאּנּו. ּתָ ּלֶ ָאָדם ְיׁשַ
ַעל  ֵליּה  ֲעַבד  ַעְלָמא,  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָרא  ּבָ ד  ּכַ

יָנא אִ  ּדִ ְוַעל  יָנא,  י ּדִ ִאינּון ְתַקּיַ ַעְלָמא  ּדְ עֹוָבִדין  ְוָכל  ם. 
ִגין ְלַקְייָמא  ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ר ּדְ ִדיָנא. ּבַ ָקְייִמין ּבְ
ִריׂש ֲעֵליּה ַרֲחֵמי, ְוִאינּון ַרֲחֵמי  ּפָ ַעְלָמא ְוָלא ִיְתֲאִביד, 

ֵצי ַעְלָמא, ְוַעל ַרֲחֵמי ִאְתנַ  ּתְ ָלא ִיׁשְ ֵבי ְלִדיָנא ּדְ ִהיג ְמַעּכְ
ִגיִניּה.ַעלְ  ים ּבְ  ָמא ְוִאְתְקּיַ

ה  .26 רּוְך הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ְוִאם ּתֹאַמר ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֶנֱאַמר,  ֲהֵרי  ִדין,  ִלי  ּבְ ָאָדם  ּבָ ִדין 
ּום   יק, ִמׁשּ הּוא ַצּדִ ׁשֶ ין ׁשֹוֶרה ַעל ָהָאָדם ּכְ ַהּדִ

הִ  ֵאָליו  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ יא,  ַאֲהָבתֹו 
מ הּוא  ּכְ רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֲהֵרי  ׁשֶ ֵאר,  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ ֹו 

ֵאָליו,  אֹותֹו  ְלָקֵרב  ַאֲהָבה  ּבְ ָעָליו  ְמַרֵחם 
ָמה,  ׁשָ ִליט ֶאת ַהּנְ ֵדי ְלַהׁשְ ר ֶאת ַהּגּוף ּכְ ּבֵ ְמׁשַ
ָראּוי,   ּכָ ַאֲהָבה  ּבְ ֵאָליו  ָהָאָדם  ִמְתָקֵרב  ְוָאז 

ָמה ׁשֹוֶלֶטת ְוַהּגּוף  ׁשָ  ֶנֱחָלׁש. ְוַהּנְ

  

ַבר  .26 יָנא ּבְ ִריְך הּוא ָעִביד ּדִ א ּבְ קּוְדׁשָ ְוִאי ֵתיָמא ּדְ
ֲעֵליּה  ְרָיא  ׁשַ יָנא  ּדִ ַכד  ּדְ ָמר,  ִאּתְ ָהא  ִדיָנא.  ָלא  ּבְ ָנׁש 
א   ְדקּוְדׁשָ ְרִחימּוָתא  ִגין  ּבְ ָאה.  ַזּכָ ִאיהּו  ד  ּכַ ָנׁש  ַבר  ּדְ

ָמר ְדִאּתְ ָמה  ּכְ ִאיִהי,  יּה  ּבֵ הּוא  ִריְך  קּוְדׁשָ ּבְ ָהא  ּדְ א  . 
יּה,  ְרִחימּו ְלָקְרָבא ֵליּה ְלַגּבֵ ִריְך הּוא ָרִחים ֲעֵליּה ּבִ ּבְ
ָמָתא, ּוְכֵדין ִאְתְקִריב  ְלָטָאה ִנׁשְ ִגין ְלׁשַ ר ּגּוָפא ּבְ ְמַתּבַ
ְלָטא  ָמָתא ׁשָ ְדָקא ְיאּות. ְוִנׁשְ ְרִחימּו ּכְ יּה ּבִ ר ָנׁש ְלַגּבֵ ּבַ

ׁש.   ְוגּוָפא ִאְתַחּלָ
The Zohar deals with the ‘complaint’ of most people. Why do bad things happen? and 
bring the following quotes from Job, who we know as one who went through great 
suffering in his life but didn’t lose his faith. 
Job 34:10 
ִלי-ִׁשְמעּו –ָלֵכן, ַאְנֵׁשי ֵלָבב “ : 

ֶרַׁשע; ְוַׁשַּדי ֵמָעוֶלָחִלָלה ָלֵאל מֵ  .” 
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“Therefore, listen to me, you men of understanding. Far be it from God to do 
wickedness, And from the Almighty to do wrong.” 
Job 34:11 
“ לֹו; ּוְכֹאַרח ִאיׁש, ַיְמִצֶאּנּו-ִּכי ֹפַעל ָאָדם, ְיַׁשֶּלם ” 
“For according to the work of a man he will repay him, and according to his ways he 
will make it befall him.” 
The world was created with the force of judgment, that could destroy the world but 
God added the aspect of mercy to delay the judgment from taking immediate effect. 
Mercy is expressed in the aspect of time (brought to us in the second Tzimtzum) and 
it allows us to correct any action that drew judgment on us. 
The Zohar explains that when a tzadik suffers from judgment it is because God helps 
him elevate his soul by breaking his ‘body’. The body is everything that connects him 
to the corporeal world. When the body weakened, the soul can take control over it and 
gets stronger. Then the tzadik can experience greater closeness to the Light. 
The aspects of judgment and mercy help create a balanced system and a process that 
helps our souls grow in the righteous path. 
We may not accept the pain but we should always know that there is a reason for 
everything that happens to us. 

ׁש ְוֶנֶפׁש ֲחָזקָ  .27 ְתגַּ ְוָצִריְך ּגּוף ַחּלָ ּמִ ֶרת  ה ׁשֶ ּבֶ
רּוְך הּוא,   דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ חֶֹזק, ְוָאז הּוא ָאהּוב ׁשֶ ּבְ
רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ נֹוֵתן  ַהֲחֵבִרים,  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ְלַזּכֹות   ֵדי  ּכְ ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ַצַער  יק  ּדִ ַלּצַ הּוא 

א.   אֹותֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ

  

ף   .27 ּקַ ִאְתּתַ ּדְ יָפא  ּקִ ּתַ א  ְוַנְפׁשָ א  חּוְלׁשָ ּגּוָפא  ּוַבְעָיא 
הּוא.  ִריְך  ּבְ א  ְדקּוְדׁשָ ְרִחיָמא  ִאיהּו  ּוְכֵדין  ְתִקיפּו,  ּבִ
יק   ּדִ ִריְך הּוא ַלּצַ א ּבְ ָמה ַדֲאְמרּו ַחְבַרָייא, ָיַהב קּוְדׁשָ ּכְ

י ֵליּה לְ  ִגין ְלִמְזּכֵ ַעְלָמא ֵדין, ּבְ  ָמא ְדָאֵתי. ַעלְ ַצֲעָרא ּבְ

ָחָזק, הּוא  .28 ְוגּוף  ה  ׁשָ ַחּלָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ה  ֵאינֹו ְמֻרּצֶ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ׂשֹוְנאֹו ׁשֶ
א  ֶאּלָ ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ַצַער  לֹו  נֹוֵתן  לֹא  ּבֹו, 
ּום  ֵלמּות ְיֵתָרה, ִמׁשּ ׁשְ נֹות ְוהּוא ּבִ ָרָכיו ְמֻתּקָ ּדְ

עוֹ  ִאם  הׁשֶ רּוְך   ׂשֶ ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶחֶסד,  אֹו  ְצָדָקה 
ַהזֶּה, ְולֹא   עֹוָלם  ּבָ ָכרֹו  ׂשְ ם לֹו ֶאת  ּלֵ ְמׁשַ הּוא 
ם   ְרּגֵ ּתִ ׁשֶ ְוֶזהּו  ַההּוא.  עֹוָלם  ּבָ ֵחֶלק  לֹו  ִיְהיֶה 

ז)  אּוְנְקלּוס ְוגֹו'   (דברים  ְלׂשֹוְנָאיו  ם  ּלֵ  -ּוְמׁשַ
עֹושִׂ  ֵהם  ׁשֶ טֹובֹות  ְלׂשֹוְנָאיו  ם  ּלֵ ,  [הּוא]  יםְמׁשַ

הּוא   ִמיד  ּתָ ר  ּבָ ׁשְ ּנִ ׁשֶ יק  ַצּדִ אֹותֹו  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
לּו  ָבִרים ַהּלָ רּוְך הּוא. ְוַהּדְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָאהּוב ׁשֶ
ֱעַנׁש ָעָליו. ּנֶ ָידֹו ׁשֶ ַדק, ְולֹא ָמָצא ֵחְטא ּבְ ּבָ ׁשֶ  ּכְ

  

ִאיהּו שָׂ  .28 ַתִקיָפא,  ְוגּוָפא  א  ָחְלׁשָ ָמָתא  ִנׁשְ ּה ְנֵאיְוַכד 
יּה, ָלא ָיִהיב ֵליּה   ָלא ִאְתָרֵעי ּבֵ ִריְך הּוא ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ
ְוהּוא   ְקָנן  ִמְתּתַ אֹוְרחֹוי  א  ֶאּלָ ַעְלָמא  ַהאי  ּבְ ַצֲעָרא 
א   ִאי ָעַבד ְצָדָקה אֹו ִטיבּו קּוְדׁשָ ִגין ּדְ יר. ּבְ ִלימּו ַיּתִ ׁשְ ּבִ

ַהא ם ֵליּה ַאְגֵריּה ּבְ ּלֵ ִריְך הּוא ְמׁשַ ָמא ְוָלא ֶיֱהֵוי י ַעלְ ּבְ
ם   ִתְרּגֵ ּדְ הּוא  ְוָדא  ַעְלָמא.  ַההּוא  ּבְ חּוַלק  ֵליּה 

ז) אּוְנְקלּוס ם  (דברים  ּלֵ ּוְמׁשַ ְוגו',  ְלׂשֹוְנָאיו  ם  ּלֵ ּוְמׁשַ
ְוגו' ִאינּון  ּדְ ַטְבָוון  ְנאֹוִהי  ַההּוא (איהו) ְלׂשַ ְך  ּכָ ּוְבִגין   .

ְרִחי ִאיהּו  ִדיר  ּתָ ר  ִאְתּבַ ּדְ ָאה  ְד ַזּכָ ִריְך  ָמא  ּבְ א  קּוְדׁשָ
יֵדיּה   ּבִ חֹוָבא  ח  ּכַ ַאׁשְ ְוָלא  ַדק  ּבָ ד  ּכַ ִמיֵלי  י  ְוַהּנֵ הּוא, 

ׁש ֲעֵליּה.  ִאְתַעּנַ  ּדְ
Deuteronomy 7:10 
“ לֹו-ָּפָניו ְיַׁשֶּלם-ָּפָניו, ְלַהֲאִבידֹו: לֹא ְיַאֵחר ְלׂשְֹנאֹו, ֶאל-ּוְמַׁשֵּלם ְלׂשְֹנָאיו ֶאל .” 
“and repays those who hate him to their face, so he would be lost: he will not be slack 
to him who hates him, he will repay him to his face.” 
We studied previously that the hardship a person goes through is the effect of previous 
actions from this or previous lives. The pain is just an opportunity to ‘pay’ for past 
‘sins’. 
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The rewards for good deeds are done in several ways. Those who don’t have the 
consciousness of earning Light for the benefit of the soul receive their rewards 
immediately in this world. Their ‘earnings’ go toward good things in this world and lose 
the possibility for immortality in the future. 
Those who are pure in their consciousness and without the consciousness of the Light, 
receive opportunities to come closer and earn the rewards of the future. Many good 
people came to Kabbalah because they expressed the desire to connect to the Light. 
Once they accept the Light in their lives their process became harder, so they can 
achieve greater soul cleansing and accumulate earnings for the future. 
Righteous people are loved by God and get special treatment. They are provided with 
a lot of opportunities to break their body consciousness and their desires for material 
comfort. This process allows them to expand their vessel with greater ‘emptiness’ in 
this world so their soul could have a greater capacity for the awesome light that would 
be revealed in the world to come. 
Rabbi Yehuda bar Ilai, a great Tana (a spiritual level with the ability to resurrect the 
dead), from the generation of Rabbi Shimon and a student of Rabbi Akiva, lived his life 
in poverty. 
Once, Raban Shimon ben Gamliel decreed a day of prayer and fasting. Rabbi Yehuda 
was unable to attend the gathering since he had no coat to wear at that time. Raban 
Shimon ben Gamliel sent him a coat as a gift but Rabbi Yehuda refused to take it. 
Instead, he lifted the mat upon which he sat and showed the messenger how 
underneath it lay many golden coins. He then said, “See how much wealth I have but 
I do not wish to make use of it in This World”. Although the appearance of the gold 
coins under his mat was a miracle, Rabbi Yehuda bar Ilai was showing that if he 
desired money he could easily get it. 
The great Tzadikim had a better spiritual connection and elevation to understand the 
value of working in this world to earn the great rewards of the world to come. Even 
though Rabbi Shimon has the power to control the material world, he never used his 
abilities for personal benefits. When his father in law was surprised to see his physical 
condition after 12 years on the cave, Rabbi Shimon explained to him that his broken 
body is the reward of his Torah studies. 
The Holy Ari had a shop, he opened it for a very short time just to have some income 
for basic living. 
Rabbi Ashlag never saved money and he used to give what’s left of his earnings to 
Tzedakah. His consciousness was to demonstrate 100% trust in the YHVH. 

ה ְצָדִדים, ֶאָחד  .29 ַכּמָ ל ּבְ ּכֵ אן יֵׁש ְלִהְסּתַ ּכָ
ָמקֹום    - ִכיָנה ׁשֹוָרה ּבְ ְ ֵאין ַהׁשּ ִהּנֵה ָרִאינּו ׁשֶ ׁשֶ

ְמָחה. ִא  יֵּׁש ּבֹו ׂשִ ָמקֹום ׁשֶ א ּבְ ם ֵאין ָעצּוב, ֶאּלָ
אֹותֹו ָמקֹום,  ּבְ ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ׁשְ ֵאין  ְמָחה,  ׂשִ ּבֹו 

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ן  ב ג) - (מלכים ּכְ ְמַנּגֵ ִלי  ְקחּו  ה  ְוַעּתָ
אי  ֲהֵרי ַוּדַ ִהי ָעָליו ַיד ה'. ׁשֶ ן ַוּתְ ן ַהְמַנּגֵ ַנּגֵ ְוָהָיה ּכְ
ִין ָלנּו?  ָמקֹום ָעצּוב. ִמּנַ ִכיָנה לֹא ׁשֹוָרה ּבְ ְ ׁשּ ׁשֶ
יֹוֵסף   ַעל  ָעצּוב  ָהָיה  ׁשֶ ּום  ׁשּ ּמִ ׁשֶ ִמיֲַּעקֹב, 

שֶׁ  יָון  ּכֵ ִכיָנה.  ׁשְ ּנּו  ִמּמֶ ָקה  ּלְ לֹו ִהְסּתַ ָאה  ּבָ
רּוַח   ִחי  ַוּתְ ִמיָּד  יֹוֵסף,  ׂשֹוַרת  ּבְ ַעל  ְמָחה  ִ ַהׂשּ
יָון   ר, ּכֵ ּבָ ׁשְ ּנִ יק ַהזֶּה ׁשֶ ּדִ ּצַ אן ּבַ ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם. ּכָ

  

ָהא   .29 ּדְ ַחד,  ִסְטִרין.  ה  ַכּמָ ּבְ ָלא  ּכָ ְלִאְסּתַ ִאית  ָהָכא 
ֲאַתר  א ּבְ ֲאַתר ֲעִציבּו ֶאּלָ ְרָיא ּבְ א ָלא ׁשַ ִכיְנּתָ ׁשְ ָחִמיָנן ּדִ
ְרָיא  ׁשַ ָלא  יּה,  ּבֵ ֵלית  ֶחְדָוה  ִאי  ֶחְדָוה.  יּה  ּבֵ ִאית  ּדְ

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ֲאַתר.  ַההּוא  ּבְ א  ִכיְנּתָ ב  ׁשְ (מלכים 
ִהי ָעָליו ג) ַוּתְ ן  ן ַהְמַנּגֵ ְוָהָיה ְכַנּגֵ ן  ְמַנּגֵ ה ְקחּו ִלי  (יד  ְוַעּתָ
ֲאַתר  יי) ְרָיא ּבְ אי ָלא ׁשַ א ַוּדַ ִכיְנּתָ ָהא ׁשְ רּוַח ֱאלִהים, ּדְ

יֹוֵסף   ֲהָוה ָעִציב ֲעֵליּה ּדְ ְבִגין ּדְ ֲעקֹב. ּדִ ֲעִציבּו. ְמָנָלן ִמּיַ
יהּ  ִמּנֵ א  ִכיְנּתָ ׁשְ ְלַקת  ֶחְדָוה  ִאְסּתַ ֵליּה  ָאָתא  ּדְ יָון  ּכֵ  ,

ָהָכא   ֲאִביֶהם.  ַיֲעקֹב  רּוַח  ִחי  ַוּתְ ד  ִמּיָ ְדיֹוֵסף  ְבׂשֹוָרה  ּדִ
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ֵאיֹפה   ַמְכאֹוִבים,  ּבְ ר  ּבָ ְוִנׁשְ ׁש  ַחּלָ הּוא  ׁשֶ
ָלל   ּכְ ִעּמֹו  ְוֵאין  ֶעֶצב  ּבְ הּוא  ֲהֵרי  ׁשֶ ְמָחה?  ִ ַהׂשּ

ְמָחה.   ׂשִ
ַבר  ְוִאּתָ א  ֲחָלׁשָ ִאיהּו  ּדְ יָון  ּכֵ ַבר  ִאּתָ ּדְ ָאה  ַזּכָ ַהאי  ּבְ
ְוֵלית   ֲעִציבּו  ּבַ ִאיהּו  ָהא  ּדְ ֶחְדָוה  הּוא  ָאן  ַמְכאֹוִבין,  ּבְ

לָ  יּה ֶחְדָוה ּכְ  ל. ִעּמֵ
ה ֲאהּוִבים ָהיּו   -ְוֶאָחד   .30 ּמָ ִהּנֵה ָרִאינּו ּכַ ׁשֶ

רּו  ּבְ רּוְך הּוא ְולֹא ִנׁשְ דֹוׁש ּבָ יִקים ִלְפֵני ַהּקָ ַצּדִ
ּגּוָפם   ֶנֱחַלׁש  ְולֹא  ַמְכאֹוִבים,  ּבְ ְולֹא  ֳחָלִאים  ּבָ

ה   ֵאּלֶ ּכְ ה  ֵאּלֶ לֹא  ה  ָלּמָ ה   -ְלעֹוָלִמים,  ֵאּלֶ ׁשֶ
ה ע רּו, ְוֵאּלֶ ּבְ ָראּוי? ִנׁשְ גּוָפם ּכָ  ֹוְמִדים ּבְ

  

ַקֵמי   .30 יַקָיא  ַצּדִ ֲהוּו  ְרִחיִמין  ה  ּמָ ּכַ ָחִמיָנן  ָהא  ּדְ ְוַחד 
ְוָלא  ַמְרִעין  ּבְ ְברּו  ִאּתָ ְוָלא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
אי  ַאּמַ ְלָעְלִמין.  ּגּוָפא ִדְלהֹון  ׁש  ִאְתַחּלַ ְוָלא  ַמְכאֹוִבין  ּבְ

ין, ּדְ  ִאּלֵ ין ּכְ גּוַפְייהּו ָלאו ִאּלֵ ין ָקְייֵמי ּבְ ְברּו ְוִאּלֵ ין ִאּתָ ִאּלֵ
ְדָקא ְיאּות.   ּכְ

The Shechina doesn’t stay in a place of sadness, only in joy. The Light is positive and 
it requires a positive vessel. Sadness and all kind of negative feelings contaminate the 
vessel and the Shechina can’t be there to attract the upper Light to come to the vessel. 
The vessel is any kind of desire. When the desire is for the Light and for doing 
something positive then the Shechina comes to the vessel and the Light of fulfillment 
comes down to it. 
When the desire is negative or there is a lack of any desire the vessel is dark and draws 
judgments. 
The righteous accept their pain in a positive way, knowing that everything happens to 
them is part of the process of building, cleansing and strengthening their soul. Those 
who ‘complaint’ about the suffering lose whatever Light they have and delay their 
spiritual progress. 
The Zohar teaches us that we break the Shabbat connection to Binah when we are 
angry on Shabbat. A person may keep all the laws of Shabbat but if he gets angry then 
he disconnects from the Light. 

ִקיּּום   .31 ָעְמדּו ּבְ ה ׁשֶ ִהּנֵה ֵאּלֶ ְוִאם ּתֹאַמר ׁשֶ
יִקים ֵהם,  ֵני ַצּדִ יִקים ּבְ ֵהם ַצּדִ ּום ׁשֶ ָראּוי ִמׁשּ ּכָ
ְולֹא  יִקים  ַצּדִ ָהֲאֵחִרים  ְוֵאּלּו  ֲארּוהּו,  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ

נֵ  יִקים  ּבְ ַצּדִ ֵני    -י  ּבְ יִקים  ַצּדִ ָרִאינּו  ִהּנֵה 
ִהּנֵה ָאִביו   יִקים, ׁשֶ יק, ַצּדִ ן ַצּדִ יק ּבֶ ל ֶזה ַצּדִ ׁשֶ

ַמכְ  ר ּגּופֹו ּבְ ּבָ ה ִנׁשְ יק, ָלּמָ אֹוִבים ְוָכל  ְוהּוא ַצּדִ
ַצַער?  ָיָמיו ּבְ

  

ְדָקא   .31 ּכְ ִקּיּוָמא  ּבְ ָקְיימּו  ּדְ ין  ִאּלֵ ָהא  ּדְ ּתֹאַמר  ְוִאם 
ָמה   ּכְ ִאיְנהּו,  יֵקי  ַצּדִ ֵני  ּבְ יֵקי  ַצּדִ ִאינּון  ּדְ ִגין  ּבְ ְיאּות, 

יֵקי, ָהא ְדאּוְק  ִני ַצּדִ יֵקי ְוָלאו ּבְ ין ָאֳחָרִנין ַצּדִ מּוָה. ְוִאּלֵ
ָהא   ּדְ יֵקי,  ַצּדִ ֵני  ּבְ יֵקי  ַצּדִ ָחֵמיָנן  ָאה  ָקא  ַזּכָ ֵדין  ּדְ ֲאבֹוי 

ּגּוֵפיּה  ַבר  ִאּתָ אי  ַאּמַ ָאה.  ַזּכָ ְוִאיהּו  ָאה,  ַזּכָ ר  ּבַ
ַצֲעָרא.  ַמְכאֹוִבין ְוָכל יֹומֹוי ּבְ  ּבְ

כָּ  .32 א  הּוא  ֶאּלָ י אן  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ ִהּנֵה  ׁשֶ סֹוד, 
ֱאֶמת ָוֶצֶדק, רּוְך הּוא ּבֶ דֹוׁש ּבָ י   (איוב לד)  ַהּקָ ּכִ

לֶּ  ְיׁשַ ָאָדם  ַיְמִצֶאּנּו. ֹפַעל  ִאיׁש  ּוְכֹאַרח  לֹו  ם 
ְוֶאְצלֹו   ִסְפֵרי ָהִראׁשֹוִנים סֹוד ֶאָחד,  ּבְ ָמָצאנּו 
יֵשׁ  ֲהֵרי  ׁשֶ ַנִים,  ׁשְ הּוא  ׁשֶ ֶאָחד  ַאֵחר    סֹוד 

רֹון ְוׁשֹוָרה ְבִדין ְוֵאין   ִחּסָ ָבָנה ּבְ ַהּלְ ִלְפָעִמים ׁשֶ
ֶמׁש ִנְמָצא ֶאְצָלּה, ּוְבָכל ְזַמן ּוְבָכל שָׁ  ֶ ָעה  ַהׁשּ

מֹו   ּכְ ָאָדם  ִלְבֵני  מֹות  ְנׁשָ ְלהֹוִציא  ָלּה  יֵׁש 
ֵעת  ּכָ אֹוָתם  ּומֹוִציָאה  ִראׁשֹוָנה,  ּבָ ְקָטה  ּלָ ׁשֶ

  

א   .32 קּוְדׁשָ ל עֹוָבדֹוי ּדְ ָהא ּכָ א ָהָכא ָרָזא ִאיהּו, ּדְ ֶאּלָ
ְקׁשֹוט ּוְזכוּ  ִריְך הּוא ּבִ ם  וב לה)(אי ּבְ ּלֶ י פַֹעל ָאָדם ְיׁשַ ּכִ

ִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ָרָזא  ְחָנא ּבְ ּכַ לֹו ּוְכאַֹרח ִאיׁש ַיְמִציֶאּנּו. ַאׁשְ
יּה ָרָזא ָאחֳ  ָהא ִאית  ָחָדא, ּוְלַגּבֵ ֵרין, ּדְ ִאיהּו ּתְ ָרא ַחד ּדְ

א ָלא   ְמׁשָ ִדיָנא ְוׁשִ ְרָיא ּבְ ְפִגימּו ְוׁשַ ִסיֲהָרא ִאיִהי ּבִ ִזְמִנין ּדְ
ָלּה   ִאית  א  ְעּתָ ׁשַ ּוְבָכל  ִזְמָנא  ּוְבָכל  ה.  ּבָ ּגַ ח  ּכַ ּתַ ִאׁשְ
ַקְדִמיָתא,  ָמה ְדָלְקָטא ּבְ א ּכְ ְבֵני ָנׁשָ ָמִתין ּבִ ְלֲאָפָקא ִנׁשְ

ִדיָנא. ַהאי ַואֲ  ִזְמָנא ְדִאיִהי ָקְייָמא ּבְ א ּבְ ּתָ ִפיַקת לֹון ַהׁשְ
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ִד  ִהיא עֹוֶמֶדת ּבְ ְזַמן ׁשֶ ּלֹוֵקַח אֹוָתּה ּבִ ין, ּוִמי ׁשֶ
רֹון ְוָהעִֹני הֹוֵלְך   ִחּסָ אֹותֹו ְזַמן, ִיְהיֶה ָתִמיד ּבְ ּבְ

ר ּתָ  ּבָ ין ֵאָליו, ְוִנׁשְ ל ְיֵמי ָהָאָדם, ּבֵ ִדין ּכָ ִמיד ּבְ
ל   ֶלת ֶאת ּכָ ה ְמַבּטֶ ִפּלָ ּתְ אי, ַרק ׁשֶ ין ַזּכַ ַחיָּב ּבֵ

ָקם בִּ  יִנים ְוָיכֹול ְלַסּלְ ְזֵרי ַהּדִ ה.ּגִ  ְתִפּלָ

ַההּוא ִזְמָנא ֶליֱהֵוי ּתָ  ָנִקיט ָלּה ּבְ ְגִריעּוָתא, ַמאן ּדְ ִדיר ּבִ
ל   ּכָ ִדיָנא  ּבְ ִדיר  ּתָ ַבר  ְוִאּתָ יּה,  ְלַגּבֵ ָאְזָלא  נּוָתא  ּוִמְסּכֵ

אָ  ַזּכָ ין  ּבֵ יָבא  ַחּיָ ין  ּבֵ ָנׁש  ְדַבר  ְצלֹוָתא  יֹומֹוי  ּדִ ר  ּבַ ה. 
ְצלֹוָתא.  ְזֵרי ִדיִנין ְוָיִכיל ְלַסְלָקא ּבִ ל ּגִ ִטיל ּכָ  ּבָ

The Zohar asks why sufferings come to righteous people whose fathers and 
grandfathers were righteous. If they don’t have a Tikkun to carry in the family then 
why go through such a process of breaking the body? 
The Zohar explains that the secret is that souls must come to the world during the 
cycles of the sun and the moon. The moon begins waxing from the first day and 
becomes full on the 15th day then the moon is waning until it completes the cycle and 
a new moon begins again. 
Those who were born in the first two parts of the month are influenced by the energy 
of growth, especially after the first Shabbat of the month until the day of the full moon. 
Souls that were born when the moon goes darker, during the 3rd and 4th quarter, 
experience more judgments than those who are born during the 1st and 2nd quarters. 
This rule affects good and bad people in order to create spiritual balance in the world. 
Those who have an easy life should work harder on their desire for the self alone and 
share their blessings with those who need it. Those who experience more difficulties 
should work on strengthening their faith and do more prayers. The Zohar tells us that 
no matter how many judgments come to a person, he can still cancel them with 
prayers. 
There’s a lot to learn about the deeper meaning of our prayer books and the spiritual 
process that takes us through the different spiritual worlds to the higher levels where 
we can pray (in plural form) and draw Light to us and the world. 
The Zohar is not a tool to replace the regular prayers but its studies give us short cuts 
to the higher levels and carry up our meditations. 
The moon represents us, living in lack of Light and need to make efforts to connect to 
the Light to remove darkness from our lives. 
A day will come when the moon will constantly be full of light and we will experience 
no lack. 
Once a month we make a special blessing for the moon. Every month after the first 
Shabbat of the month, usually, after the first seven days, we make a special blessing 
for the moon. We don’t do it after the 2nd quarter because the moon is waning and 
loses its ability to transfer light. 
During the blessings of the moon, we recite the verses below from Isaiah 30:26 
“ ם ֲחֹבׁש ְיהוָה ֶאת ֶׁשֶבר ַעּמֹו ּוַמַחץ ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה ְואֹור ַהַחָּמה ִיְהיֶה ִׁשְבָעַתִים ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ְּביֹו
 ”ַמָּכתֹו ִיְרָּפא
“Moreover, the light of the moon will be as the light of the sun, and the light of the sun 
will be sevenfold, as the light of seven days, in the day when YHVH binds up the 
brokenness of his people and heals the wounds inflicted by his blow” 
When this event happens, the moon will have no ‘dark’ side and we will experience a 
life of no sufferings and complete fulfillment. 

עֹוֶמֶדת   .33 ה  ְרּגָ ַהּדַ אֹוָתּה  ׁשֶ ַמן  ַהזְּ ְואֹותֹו 
ְויֹוֵצא  ֹוֵפַע  ׁשּ ׁשֶ ָנָהר  ְואֹותֹו  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ
יְָּצָאה  ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ אֹוָתּה  ָאז  ּה,  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ִמׁשְ

  
ִלימּו,  .33 ׁשְ ּבִ א  ַדְרּגָ ַההּוא  ָקְייָמא  ּדְ ִזְמָנא  ְוַההּוא 

ַההּוא  ֵדין  ּכְ ּה,  ּבָ ׁש  ּמַ ּתַ ִאׁשְ ְוָנִפיק  ָנִגיד  ּדְ ָנָהר  ְוַההּוא 
ַההּוא ַבר ָנׁש, ַההּוא  יּה ּבְ ַקת ּבֵ ּבְ ָנְפַקת ְוִאְתּדַ ָמָתא ּדְ ִנׁשְ
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ָהָאָדם   אֹותֹו  ָהָאָדם,  אֹותֹו  ּבְ ּבֹו  ָקה  ְוִנְדּבְ
ּכֹל  מֻ  ּבַ ָלם  ּוִבשְׁ   -ׁשְ ָבִנים  ּבְ ר,  עֹׁשֶ ֵלמּות  ּבְ

 ַהּגּוף. 
כֹלָּ  ּבְ ים  ּלִ ּתַ ִאׁשְ ָנׁש  ר  ִלימּו ּבַ ׁשְ ּבִ ְבִנין  ּבִ עּוְתָרא  ּבְ א 

גּוָפא.  ּדְ

ֹוֵפַע ְויֹוֵצא  .34 ׁשּ זָּל ׁשֶ ּום אֹותֹו ַהּמַ ְוַהּכֹל ִמׁשּ
ּבֹו  ם  ּלֵ ּתַ ְלִהׁשְ ה  ְרּגָ ַהּדַ אֹוָתּה  ּבְ ר  ּוִמְתַחּבֵ
ָבר  ַהּדָ ַמזָּל  ּבְ ַהּכֹל  ן  ּכֵ ְוַעל  ּנּו,  ִמּמֶ ֵרְך  ּוְלִהְתּבָ

ִני ׁשָ ן  ּכֵ ְוַעל  לּוי.  ּוְמזֹונֹות  ּתָ ים  ַחיִּ ִנים,  ּבָ   - נּו, 
לּוי,  ָבר ּתָ ַמזָּל ַהּדָ א ּבְ לּוִיים, ֶאּלָ לֹא ִבְזכּות ּתְ
את   ְתַמּלֵ ּמִ ׁשֶ ַעד  א  ֶאּלָ ֵאינֹו  ְזכּות  ּבִ ֲהֵרי  ׁשֶ

זָּל.   ּוְמִאיָרה ִמן ַהּמַ

  

ִגין .34 א ּבְ ָנִגיד ְוָנִפיק  (דף קפא ע''א) ְוכֹּלָ ָלא ּדְ ַההּוא ַמּזָ
ְרָכא ְוִאְתַחבַּ  יּה ּוְלִאְתּבָ ָמא ּבֵ ּלְ ּתַ א ְלִאׁשְ ַההּוא ַדְרּגָ ר ּבְ

א   ּדָ ְוַעל  ָתא.  ִמּלְ ְלָיא  ּתַ ָלא  ַמּזָ ּבְ א  ּכֹּלָ א  ּדָ ְוַעל  יּה,  ִמּנֵ
א  ֶאּלָ ָתא  ְלָיא ִמּלְ ְזכּוָתא ּתַ ּבִ ּוְמזֹוֵני ָלאו  י  ַחּיֵ ִני  ּבָ ִניָנן,  ּתָ

זְ  ּבִ ָהא  ּדְ ָתא.  ִמּלְ ְלָיא  ּתַ ָלא  ַמּזָ א ּבְ ֶאּלָ ִאיהּו  כּוָתא ָלאו 
ָלא. ָיא ְוִאְתְנִהיר ִמן ַמּזָ ִאְתַמּלְ  ַעד ּדְ

עֹוָלם   .35 רּו ּבָ ּבְ ׁשְ ּנִ ל אֹוָתם ׁשֶ ְך, ּכָ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
עֹוָלם   ִרים ּבָ ּבָ ם ִנׁשְ ּלָ יֵקי ֱאֶמת, ּכֻ ַהזֶּה, ְוֵהם ַצּדִ

אֹוָת  ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ִדין. ָמה ַהּטַ ּה  ַהזֶּה ְוִנּדֹוִנים ּבְ
דֹוׁש   ן ָחס ֲעֵליֶהם ַהּקָ ְרָמה ָלֶהם, ְוַעל ּכֵ ֶפׁש ּגָ ַהּנֶ

א. רּוְך הּוא ָלעֹוָלם ַהּבָ  ּבָ
  

ְוִאינּון  .35 ַעְלָמא  ַהאי  ּבְ ְברּו  ִאּתָ ּדְ ִאינּון  ל  ּכָ ְך  ּכָ ּוְבִגין 
נּו   ְוִאְתּדָ ַעְלָמא  ַהאי  ּבְ ְברּו  ִאּתָ הּו  ּלְ ּכֻ ְקׁשֹוט,  אי  ַזּכָ

ִדיָנא. ַמאי ַטעְ  ְרָמא ְלהּו, ּבְ ּגָ א  ַנְפׁשָ ַהִהיא  ּדְ ִגין  ּבְ ָמא, 
ְלַעְלָמא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֲעַלְייהּו  ָחִייס  א  ּדָ ְוַעל 

 ְדָאֵתי. 
Job 34:11 
“ לֹו; ּוְכֹאַרח ִאיׁש, ַיְמִצֶאּנּו-ִּכי ֹפַעל ָאָדם, ְיַׁשֶּלם ” 
“For He pays a man according to his work, And makes him find it according to his 
way.” 
When a person’s soul reaches a higher level, the upper Light is open for him and is 
manifested in his life in the aspects of sustenance, children, and health of the body. 
This Light flows through Yessod and comes from the higher level that is called “מזלא” 
“Mazala”. The root word means ‘luck’. 
The Zohar reveals that this ‘luck’ can be earned only when the soul of a person achieves 
unification with the level of Yessod. 

ה  .36 עֹוׂשֶ ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ ָאַמר,  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ
ִד  ּבְ הּוא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְלַטֵהר ַהּקָ ֵדי  ּכְ ין, 

ָלעֹוָלם  אֹוָתּה  ְלָהִביא  ֶפׁש  ַהּנֶ אֹוָתּה 
א ָּברּו�   ַהּבָ ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ַמֲעָׂשיו  ָּכל  ָּכ�  [ּוִמּׁשּום 

ֵהם   ָּברּו� הּוא]   [נ''א ִמּׁשּום ֶׁשָּכל ַמֲעֵׂשי ַהָּקדֹוׁש  הּוא] 
ּנּו אֹוָתּה זֲֻהמָ  ִדין ֶוֱאֶמת, ּוְכֵדי ְלַהֲעִביר ִמּמֶ ה  ּבְ

אֹותֹו   ר  ּבָ ִנׁשְ ן  ּכֵ ְוַעל  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ָלה  ּבְ ּקִ ׁשֶ
דֹוׁש ַהגּ  ַהּקָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ֶפׁש,  ַהּנֶ ְוִנְטֶהֶרת  ּוף 

ְסּבֹל   יִּ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ְלאֹותֹו  ה  עֹוׂשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ
ִמן  יִ  ה  ְוִיְתַנּקֶ ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ּוַמְכאֹוִבים  ּסּוִרים 

ה ְלחַ  תּובַהּכֹל ְוִיְזּכֶ ן ּכָ (תהלים  יֵּי עֹוָלם, ְוַעל ּכֵ

ֵאר. יא)  אי, ְוִהּנֵה ִנְתּבָ יק ִיְבָחן, ַוּדַ  ה' ַצּדִ

  

ִריְך   .36 א ּבְ ָעִביד קּוְדׁשָ ל ַמה ּדְ י ֶאְלָעָזר ָאַמר, ּכָ ִרּבִ
ִדיָנא   ּבְ א הּוא  ַנְפׁשָ ְלַהִהיא  ָאה  ּכָ ְלּדַ ִגין  ּבְ ִאיהּו, 

(ובגין כך קודשא בריך הוא   י.ְלַאְייָתָאה ָלּה ְלַעְלָמא ְדָאתֵ 
עובדוי) הוא) כל  בריך  דקודשא  עובדוי  דכל  בגין  ִאינּון  (נ''א 

זּוֲהָמא  ַההּוא  יּה  ִמּנֵ ְלַאֲעָבָרא  ּוְבִגין  ּוְקׁשֹוט.  ִדיָנא  ּבְ
ּגּוָפא   ַההּוא  ַבר  ִאּתָ א  ּדָ ְוַעל  ַעְלָמא  ַהאי  ּבְ יַלת  ַקּבִ ּדְ

ךְ  א. ּוְבִגין ּכָ ִכיַאת ַנְפׁשָ ִריְך הּוא ָעִביד  ְוִאְתּדְ א ּבְ  קּוְדׁשָ
ִיְסּבֹול ִיּסּוִרין ּומַ  ָאה ּדְ ַהאי ַעְלָמא ְלַההּוא ַזּכָ ְכאֹוִבין ּבְ

א  ּדָ ְוַעל  ָעְלָמא.  י  ְלַחּיֵ ה  ְוִיְזּכֶ א  ִמּכֹּלָ ְוִיְתְנֵקי 
ִתיב ָמר. (תהלים יא) ּכְ אי, ְוָהא ִאּתְ יק ִיְבָחן. ַוּדַ  ְיָי ַצּדִ
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פָּ  .37 ְמעֹון  ׁשִ י  כא)  ַתח,ַרּבִ ֶאל  (ויקרא  ַאְך 
שׁ  ַח לֹא ִיּגָ ְזּבֵ ֹרֶכת לֹא ָיֹבא ְוֶאל ַהּמִ י מּום   ַהּפָ ּכִ

ׁשֹו.   י ֲאִני ה' ְמַקּדְ י ּכִ ׁשַ ל ֶאת ִמְקּדָ ּבֹו ְולֹא ְיַחּלֵ
ֹרֶכת לֹא ָיֹבא   אֹוָתּה    -ַאְך ֶאל ַהּפָ ּבֹא ְרֵאה, ּבְ

ֹוֵפַע ְויֹוֵצא,   ׁשּ ָהר ׁשֶ אֹותֹו ַהּנָ ָעה ׁשֶ ל  ׁשָ מֹוִציא ּכָ
ם   ּלָ ּכֻ ֶרת,  ִמְתַעּבֶ ֵקָבה  ְוַהּנְ מֹות  ׁשָ ַהּנְ אֹוָתן 

ה  עֹוְמִדים   ְמֻצּפֶ ֵמָחֵצר  ִלְפִנים  ָחֵצר  ּבְ ְפִנים  ּבִ
ִטיִחים.  ׁשְ

  

ַתח, .37 ּפָ ְמעֹון  ׁשִ י  רֶֹכת לֹא  (ויקרא כא) ִרּבִ ַהּפָ ַאְך ֶאל 
ְולֹ  ּבֹו  י מּום  ּכִ ׁש  ִיּגָ ַח לא  ְזּבֵ ַהּמִ ְוֶאל  ל ֶאת  ָיבֹא  ְיַחּלֵ א 

רֶֹכת לא  ׁשֹו. ַאְך ֶאל ַהּפָ י ֲאִני ְיָי ְמַקּדְ י ּכִ ׁשַ ָיבֹא.    ִמְקּדָ
ְוָנִפיק  ָנִגיד  ּדְ ָנָהר  ַההּוא  ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ ַהִהיא  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
הּו  ּלְ ּכֻ נּוְקָבא,  ְוִאְתֲעָבַרת  ָמִתין  ִנׁשְ ִאינּון  ל  ּכָ יק  ַאּפִ

קּוְרָטא ִדְלגֹו  ִסיטֹו קּוְרָטא. ָקְייִמין ְלגֹו ּבְ  ּבְ

 Psalms 11:5 
“ ָׂשְנָאה ַנְפׁשֹו–ָחָמסְיהָוה, ַצִּדיק ִיְבָחן: ְוָרָׁשע, ְוֹאֵהב  .” 
“YHVH tests the righteous; the wicked and the one who loves violence His soul hates.” 
After the first Sin in the Garden of Eden, we lost the state of immortality and have to 
go through the process of generations and reincarnations to correct our souls and 
come back to the state of oneness and unity as we were one as the soul of Adam. 
The world was created with the freedom to choose, with cause and effect on every 
action, positive and negative. God wants to help us achieve the purity required to be 
included in the final process of the Redemption and Resurrection to Immortality. 
The righteous people who wish to earn immortality are tested by God for their level of 
purity, and when they have issues God helps them by giving them a correction process 
that in most cases is painful and not easy. 
To achieve a higher level of the soul the vessel of a person should be purer and that 
can be achieved only through a painful process that removes the desire for the self 
alone. That desire blocks the Light of a higher level of the soul from coming into the 
vessel. 
The tests are always about the choice between the desire for the self and immediate 
pleasure and the action of doing for others. The formula is simple but Rabbi Ashlag 
tells us that the way to achieve that high altruistic state is by following the precepts of 
the Torah with the study of the Zohar and Kabbalah. 
The wicked are hated and ignored by God until they make the efforts to change their 
ways and follow the Torah. They are rewarded in this world for their good deeds, 
earning nothing toward the state of immortality. 
Most people are idiots. They are focused on the immediate pleasures of this world and 
may fulfill their entire ‘bucket list’. These people have no future in the world to come. 
Most people work hard for a month before they are rewarded with a temporary currency 
that ends sooner or later and has no value after their death. The righteous knows that 
his entire life is the process of earning the ultimate reward of immortality, living in a 
world that provides them with everything they ever want. 
There will be different levels of state of existence in the world to come. The lower level 
of earning would be riches and unlimited pleasure of the new world with no negativity. 
The higher level will be having no lack of material things together with full control of 
mind over matter. Everything desired would be manifested immediately including 
teleportation and going above the force of gravity. 
I am aware that the title may make some people feeling uncomfortable, especially new 
people in the study on the Daily Zohar. Every day and every action is very important 
in the process of earning ‘credits’ toward the resurrection in the world to come. The 
true meaning of Kabbalah is to receive the highest Light possible and purify ourselves. 
If a student of Kabbalah is focused on his/her desires for pleasures and comfort in 

https://dailyzohar.com/


Zohar Vayeshev – Draft – unedited- not for publishing 

19 DailyZohar.com  
 

this world then he/she misses on the true purpose of life. The pleasure and comfort a 
student can achieve immediately are with the understanding of the process. It can be 
long and painful and the knowledge of its purpose makes it easy to bare and live with 
until the next process of elevating the soul to the next level. 
The study of Zohar, especially on a daily basis, purifies our souls and removes most of 
the pain from our personal process of correction. This is the goal and purpose of the 
DZ study and DZ projects. 
I invite questions on this subject to help students understand the pain of this life and 
the reward of the next. 

ל ּוְכשֶׁ  .38 ׁשֶ ַצד  אֹותֹו  ּבְ ֶמת  ִנְפּגֶ ָבָנה  ַהּלְ
יֹּוְצאֹות,   מֹות ׁשֶ ל אֹוָתן ְנׁשָ ָחׁש ָהָרע, ָאז ּכָ ַהּנָ

ְקדֹוׁשֹות   ן  ְוֻכּלָ ְטהֹורֹות  ן  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ב  ּגַ ַעל    - ַאף 
ְמקֹומֹות   אֹוָתם  ָכל  ּבְ ָגם,  ּפְ ּבַ ְוָנְפלּו  הֹוִאיל 

ם ּלָ מֹות, ּכֻ ׁשָ יעּו אֹוָתן ַהּנְ ִהּגִ מּו ִנשְׁ   ׁשֶ רּו ְוִנְפּגְ ּבְ
ֵהם ְוֵאּלּו  ְכֵאִבים,  ה  ְוַכּמָ ַצַער  ה  ַכּמָ [ְנָׁשמֹות   ּבְ

ֶׁשל   ּוְמקֹומֹות]  ְמקֹומֹות  ֶׁשל  ְנָׁשמֹות  [נ''א 

רּוְך הּוא ַאַחר   ְּפָגם]  דֹוׁש ּבָ ה ָבֶהם ַהּקָ ְתַרּצֶ ּמִ ׁשֶ
ֵעֶצב ְולֹא  מֹות ּבְ ׁשָ ַהּנְ ב ׁשֶ רּו, ְוַאף ַעל ּגַ ּבְ ׁשְ ּנִ   ׁשֶ

 ָמחֹות. ִבשְׁ 

  

ִחְוָיא  .38 ּדְ ִסְטָרא  ַההּוא  ּבְ ִגים  ִאְתּפְ ִסיֲהָרא  ְוַכד 
ב  ּגַ ַעל  ַאף  ָנְפִקין,  ּדְ ָמִתין  ִנׁשְ ִאינּון  ל  ּכָ ֵדין  ּכְ א,  ִביׁשָ
ְפִגימּו.  ּבִ ְוָנְפלּו  הֹוִאיל  ין,  יׁשִ ַקּדִ הּו  ְוֻכּלְ ְכָיין  ּדַ הּו  ֻכּלְ ּדְ

ִאינ ְדָמטּו  ַאְתֵרי  ִאינּון  ָכל  נִ ּבְ ְברּו ּון  ִאּתָ הּו  ּלְ ּכֻ ָמִתין  ׁשְ
ין  ְוִאיּלֵ ֵאִבין,  ּכְ ה  ַכּמָ ּבְ ַצֲעִרין  ה  ַכּמָ ּבְ ִגימּו  ְוִאְתּפְ

ואתרין) ִאינּון דאתרין   (נשמתין  נשמתין  (נ''א 

ְלָבַתר  דפגימו) הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ הּו  ּבְ ִאְתְרֵעי  ּדְ
ָמִתין בַּ  ִנׁשְ ב ּדְ ְברּו, ְוַאף ַעל ּגַ ִאּתָ ֶחְדָוון.ֲעִציבּדְ  ּו ְוָלא ּבְ

ַמְעָלה, ַהּגּוף   .39 ּלְ מֹו ׁשֶ ָבר ׁשֹוִרים ּכְ סֹוד ַהּדָ
ְוֶזה   ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְפִנים  ּבִ ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ ם,  ִנְפּגָ
ִריכֹות  ּצְ ׁשֶ ֵהם  ֵאּלּו  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ֶזה.  מֹו  ּכְ

ֵאלּ  ְוַעל  ָבָנה,  ַהּלְ ׁשּות  ִהְתַחּדְ ּבְ ׁש  ּו ְלִהְתַחּדֵ
י   (ישעיה סו)  תּובכָּ  ָחְדׁשֹו ּוִמּדֵ י חֶֹדׁש ּבְ ְוָהָיה ִמּדֵ

ֲחֹות ְלָפַני  ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ ּתֹו ָיֹבא ָכל ּבָ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ׁשַ
ׁשּו  ִיְתַחּדְ ֵאּלּו  ׁשֶ אי,  ַוּדַ ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ה'.  ָאַמר 
ׁשּות   ִהְתַחּדְ ּבְ ׁש  ְלִהְתַחּדֵ ּוְצִריִכים  ּכֹל.  ּבַ

ָבָנה.   ַהּלְ

  

ִגים,  .39 ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּגּוָפא ִאְתּפְ ְרָיין ּכְ ה ׁשַ ָרָזא ְדִמּלָ
ָדא, ּוְבִגין   ַגְווָנא ּדְ אי ּכְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ַוּדַ ָמָתא ְלגֹו ּכְ ְוִנׁשְ
ַחְדתּוָתא ְדִסיֲהָרא,   ַבְעָיין ְלַחְדתּוֵתי ּבְ ין ִאינּון ּדְ ְך ִאּלֵ ּכָ

ִתיב, ּכְ ין  ִאּלֵ סו) ְוַעל  ָחְדׁשֹו   (ישעיה  ּבְ חֶֹדׁש  י  ִמּדֵ ְוָהָיה 
ְלָפַני   ֲחֹות  ּתַ ְלִהׁשְ ר  ׂשָ ּבָ ָכל  ָיבֹא  ּתֹו  ּבַ ׁשַ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ י  ּוִמּדֵ
א. ּוָבְעָיין   כֹּלָ ין ִיְתַחְדתּון ּבְ ִאּלֵ אי, ּדְ ר ַוּדַ ׂשָ ל ּבָ ָאַמר ְיָי. ּכָ

ַחְדתּוָתא ְדִסיֲהָרא.  ְלַחְדתּוֵתי ּבְ

The Zohar reveals that there are righteous souls that go into vessels/bodies and put 
flaws on the vessel. 
This Zohar section was difficult to understand but after I read the explanation of Rabbi 
Ashlag I could get some understanding. 
We usually think about the bodily desires and negative / flawed consciousness as 
‘corrupting’ the soul. Here we read the opposite and that is difficult to understand. 
Rabbi Ashlag brings the example of Binah and Malchut. At the initial process of 
Creation, Malchut was dark and without Light of its own or even a desire for the Light. 
To correct that, the Creator elevated Malchut, which is the aspect of the vessel to 
Binah, which is the aspect of pure Light and righteous soul. Malchut experienced the 
Light of Binah and when it went back down to its dark place it raised the desire for the 
Light of Binah. The desire is the flaw because purity is a simple channel of Light 
without desire for the self. 
Now the vessel, Malchut, needs to work harder to connect to the Light. 
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The righteous souls force themselves to go into a process of renewal. They may 
reincarnate in simple vessels to have greater ability to desire the higher levels of Light 
and expand their vessels. 
The important lesson here is that even if we are in a happy and tranquil state of living, 
we need to challenge ourselves in order to expand our vessels and earn more Light. 
Study, share to expand your spiritual vessel, give Tzedakah and increase your tithe 
(gradually over the basic 10%) to expand your material vessel. 

ִע  .40 ַאַחת  פּות  ּתָ ׁשֻ ּבְ ֵהם  ָבָנה ְוֵאּלּו  ַהּלְ ם 
ְך ִהיא   ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ּה,  ּלָ ׁשֶ ָגם  ַהּפְ אֹותֹו  ּבְ גּוִמים  ּפְ
ֵאיָנּה עֹוֶזֶבת אֹוָתם,  ׁשֶ ׁשֹוָרה ְבתֹוָכם,  ָתִמיד 

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  נז)  ּכְ רּוַח,   (שם  ַפל  ּוׁשְ א  ּכָ ּדַ ְוֶאת 
לד)  ְוָכתּוב ְלִנשְׁ ָקרוֹ  (תהלים  ה'  ֵלבב  ֵרי  .  ּבְ

ָגם   ַהּפְ אֹותֹו  ָבָנה,  ַהּלְ ִעם  ּסֹוְבִלים  ׁשֶ ְלאֹוָתם 
ֵלב   ְלַהֲחיֹות  זֶה  ְוַעל  ִמיד.  ּתָ ָלּה  ְקרֹוִבים  ֵהם 
ָלּה  ִאים  ּבָ ׁשֶ ים  ַהַחיִּ אֹוָתם  ּבְ ִאים,  ִנְדּכָ
ּסֹוְבִלים  ׁש ִיְהיֶה ָלֶהם ֶחְלָקם, אֹוָתם ׁשֶ ְלִהְתַחּדֵ

ּה ִיְתַחּדְ  הּ ִעּמָ  . ׁשּו ִעּמָ

  

ִגיִמין   .40 ּפְ ִסיֲהָרא  ּבְ ָחָדא  פּוָתא  ׁשּוּתָ ּבְ ִאינּון  ין  ְוִאּלֵ
וְייהּו  ַגּוַ ּבְ ְרָיא  ׁשַ ִאיִהי  ְך  ּכָ ּוְבִגין  ִדיָלּה,  ִגימּו  ּפְ ַההּוא  ּבְ

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ לֹון  ְבָקא  ׁשָ ָלא  ּדְ ִדיר  (ישעיה   ּתָ
ּוכְ  נז) רּוַח.  ַפל  ּוׁשְ א  ּכָ ּדַ ְיָי   ם לה)(תהלי ִתיב,ְוֶאת  ָקרֹוב 

ִגימּו,   ָסְבֵלי ִעם ִסיֲהָרא ַההּוא ּפְ ֵרי ֵלב, ְלִאינּון ּדְ ּבְ ְלִנׁשְ
ִאים,  א ְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדּכָ ִדיר. ְוַעל ּדָ ִאינּון ְקֵריִבין ָלּה ּתָ
ַאְתָיין ָלּה ְלִאְתַחְדָתא ְיֵהא לֹון חּוְלֵקהֹון,  ים ּדְ ִאינּון ַחּיִ ּבְ

ּה.ּה ִיְתחַ ָסְבֵלי ִעמָּ ִאינּון ּדְ   ְדתּון ִעּמָ

ל   .41 ׁשֶ ַאֲהָבה.  ל  ׁשֶ ִיּסּוִרים  ִנְקָרִאים  ְוֵאּלּו 
ל ַאֲהָבה,  ַאֲהָבה ֵהם, ְולֹא ֵמאֹותֹו ָהָאָדם. ׁשֶ
ה   ַטּנָ ַהּקְ ָהַאֲהָבה  ל  ׁשֶ ָהאֹור  ם  ְפּגָ ּנִ ׁשֶ אֹוָתם 
ה ֵהם   ֵאּלֶ ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ ה.  ַרּבָ ֵמַאֲהָבה  ְדֵחית  ּנִ ׁשֶ

ִפים ִע ֵבִרים ְמשֻׁ חֲ  עֹוָלם  ּתָ ֵרי ֶחְלָקם ּבָ ּה. ַאׁשְ ּמָ
ִלְהיֹות   ָלֶזה  ָזכּו  ֵהם  ׁשֶ א,  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם  ַהזֶּה 

תּוב ּכָ ֲעֵליֶהם  ּה,  ִעּמָ קכב)  ֲחֵבִרים  ְלַמַען   (שם 
 ַאַחי ְוֵרַעי ְוגֹו'.

  

ל ַאֲהָבה ִאינּון  .41 ל ַאֲהָבה, ׁשֶ ין ִאְקרּון ִיּסּוִרין ׁשֶ ְוִאּלֵ
ַההוּ ְוָלא ִמנֵּ  ים  יּה ּדְ ּגִ ִאְתּפַ ל ַאֲהָבה, ִאינּון ּדְ א ַבר ָנׁש. ׁשֶ

ה.   ַרּבָ ֵמַאֲהָבה  ְחָייא  ִאְתּדַ ּדְ זּוָטא  ַאֲהָבה  ל  ׁשֶ ְנהֹוָרא 
ָאה   ַזּכָ ֲהָדּה.  ּבַ ִפים  ְמׁשּוּתָ ִאינּון ֲחֵבִרים  ין  ִאּלֵ ְך  ּכָ ִגין  ּבְ

ַעְלָמא ֵדין ּוְבַעְלָמא ְדָאתֵ  ִאינוּ חּוַלְקהֹון ּבְ ַהאי ן ָזכּו לְ י, ּדְ
ִתיב, ּכְ ֲעַלְייהּו  ֲהָדּה,  ּבַ ֲחֵבִרים  (תהלים  ְלֶמהֵוי 

 ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ְוגו'.  קכב)
A righteous person accepts the challenges of having smaller and broken vessels. He 
works to correct and expand it. Even though the vessel is at the lower level, he receives 
support from the Light of Binah. The suffering of a righteous is called the suffering of 
love. 
The lacks and limitations in Tzadik’s life represent the love of the Creator for the 
Tzadik, giving him opportunities to work and expand his vessel to a greater level. 
Psalms 34:19 
“ רּוַח יֹוִׁשיעַ -ַּדְּכֵאי-ֵלב; ְוֶאת-ָקרֹוב ְיהָוה, ְלִנְׁשְּבֵרי .” 
“Many are the afflictions of the righteous, But the LORD delivers him out of them all.” 
The Light of Binah supports us and gives us the closeness to the Creator, where we 
feel his love and involvement in our lives even at a time when we feel that we walk 
alone and in the dark. As righteous people, we should remember that the time flows 
in one direction and all we need is to hang on the righteous path with the spiritual 
tools, and soon we will step into the Light. 
Deuteronomy 6:5 
“ ְמֹאֶד�-ַנְפְׁש�, ּוְבָכל-ְלָבְב� ּוְבָכל-ְוָאַהְבָּת, ֵאת ְיהָוה ֱא�ֶהי�, ְּבָכל ” 
“You shall love YHVH your God with all your heart and with all your soul and with all 
your might.” 
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This is the first verse of the Shema Israel prayer. This prayer is the ultimate connection 
to the Light of Binah, especially when the person feels the love to the Creator in his 
heart, and is ready to accept all four types of death. The Shema prayer creates 
unification that lets the Light of Binah to flow into the person and ‘wash’ him from all 
negativity. We have three daily opportunities to make this connection, one in the 
morning, one in the evening and one on the bed just before going to sleep. 
The Zohar reveals that when the Light is drawn into the vessel and renews it, it creates 
renewal energy that helps the person in this life and in the world to come.  

ְוָאַמר, .42 ַתח  נב)  ּפָ יל  (ישעיה  ּכִ ַיׂשְ ִהּנֵה 
ֶחְלָקם   ֵרי  ַאׁשְ ְמֹאד.  ְוָגַבּה  א  ָ ְוִנׂשּ ָירּום  י  ַעְבּדִ

ה ּלָ רּוְך הּוא ּגִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ יִקים ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ ם  ָלהֶ   ׁשֶ
סּוק  ּדַ  ֶהם. ּבֹא ְרֵאה, ַהּפָ ְרֵכי ַהּתֹוָרה ָלֶלֶכת ּבָ

י  ַעְבּדִ יל  ּכִ ַיׂשְ ִהּנֵה  ֶעְליֹון,  סֹוד  הּוא  ַהזֶּה 
דֹוׁש   ַהּקָ ָרא  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְרֵאה,  ּבֹא  ֲאָבל  ּוֵבֲארּוָה. 
ָבָנה   ַהּלְ ֶאת  ה  ָעׂשָ ָהעֹוָלם,  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ

הֲ  ן ָלּה ֵמַעְצָמּה  ֵאי  ֵריְוִהְקִטין ָלּה ֶאת אֹוָרּה, ׁשֶ
ִהְקִטיָנה ֶאת ַעְצָמּה, ֵהִאיָרה   ּום ׁשֶ לּום. ּוִמׁשּ ּכְ

ֶמׁש ּוְבחֶֹזק ָהאֹורֹות ָהֶעְליֹוִנים. ֶ ְגַלל ַהׁשּ  ּבִ

  

ְוָאַמר, .42 ַתח  נב) ּפָ ָירּום   (ישעיה  י  ַעְבּדִ יל  ּכִ ַיׂשְ ה  ִהּנֵ
ַצּדִ  ָאה חּוַלְקהֹון ּדְ א ְוָגַבּה ְמאֹד. ַזּכָ ָ א  ְוִנׂשּ קּוְדׁשָ יַקָייא ּדְ

הּו. ּתָ  ֵלי לֹון ָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא ְלֵמַהְך ּבְ ּגָ ִריְך הּוא  א  ּבְ
י  ַעְבּדִ יל  ּכִ ַיׂשְ ה  ִהּנֵ ִאיהּו,  ָאה  ִעּלָ ָרָזא  ְקָרא  ַהאי  ֲחֵזי, 

ִריְך הּוא ְואּוְקמ א ּבְ ָרא קּוְדׁשָ ד ּבָ א ֲחֵזי, ּכַ ּוָה. ֲאָבל ּתָ
ְלִסיֲהָר  ָלּה  ֲעַבד  ָהא  ַעְלָמא,  ּדְ ְנהֹוָרָהא  ָלּה  ְוַאְזַער  א 

גַּ  ַאְזִעיַרת  ּדְ ּוְבִגין  לּום.  ּכְ ִמַגְרָמּה  ָלּה  ְרָמּה,  ֵלית 
ִאין. ְנהֹוִרין ִעּלָ א, ּוְבתּוְקָפא ּדִ ְמׁשָ ִגין ׁשִ  ִאְתַנֲהָרא ּבְ

ָרֵאל   .43 ׁש ַקיָּם, ִיׂשְ ְקּדָ ית ַהּמִ ָהָיה ּבֵ ּוִבְזַמן ׁשֶ
קָ  ּבְ ִלים  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ַוֲעבֹודֹות  ָהיּו  ְועֹולֹות  נֹות  ְרּבָ

ְראֵ  ְוִיׂשְ ם  ּוְלִויִּ ַהּכֲֹהִנים  ים  עֹוׂשִ ָהיּו  ֵדי ׁשֶ ּכְ ִלים 
ִרים ּוְלָהִאיר אֹורֹות.   ִלְקׁשֹר ְקׁשָ

  
י   .43 ּבֵ ֲהָוה  ּדְ ֲהוּו ּוְבִזְמָנא  ָרֵאל  ִיׂשְ ים,  ַקּיָ א  ׁשָ ַמְקּדְ

ָוון ּופּולְ  ִנין ְוִעּלָ קּוְרּבָ ִלין ּבְ ּדְ ּתַ ֲהִני  ִמׁשְ ֲהוּו ָעְבִדין ּכַ ָחִנין, ּדְ
ִרין ָרא ִקׁשְ ִגין ְלָקׁשְ ְרֵאֵלי ּבְ  ּוְלַאְנָהָרא ְנהֹוִרין.   ְוֵליָוֵאי ְוִיׂשְ

ֶנְחשַׁ  .44 ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֱחַרב  ּנֶ ׁשֶ ְך  ּוְלַאַחר 
ֶמׁש,  ֶ ַהׁשּ ִמן  הּוֲאָרה  לֹא  ָבָנה  ְוַהּלְ ָהאֹור, 

ּנָה ק ִמּמֶ ּלֵ ֶמׁש ִהְסּתַ ֶ ְולֹא ֵהִאיָרה, ְוֵאין ְלָך   ְוַהׁשּ
ּלֹא ׁשֹוְלִטים ּבֹו ְקָללֹות ְוַצַער ּוְכֵאִבים,  יֹום ׁשֶ

ֵאר. כְּ  ְתּבָ ּנִ  מֹו ׁשֶ

  

ךְ  .44 ַ ִאְתַחׁשּ א  ׁשָ ַמְקּדְ י  ּבֵ ִאְתָחַרב  ּדְ ְנהֹוָרא,  ּוְלָבַתר   
א ְמׁשָ ְוׁשִ א,  ְמׁשָ ׁשִ ִמן  ִאְתְנִהיַרת  ָלא  קפא  ְוִסיֲהָרא  (דף 

לַּ  ע''ב) ָלא  ק ִמנָּ ִאְסּתַ ּה ְוָלא ִאְתְנָהָרא, ְוֵלית ָלְך יֹוָמא ּדְ
ָמר.  ָמה ְדִאּתְ יּה ְלָווִטין ְוַצֲעִרין ּוְכֵאִבין ּכְ ְלָטא ּבֵ  ׁשָ

The Holy Temple was considered as the Sun that shines its light to the world. When 
the priests made the sacrifices and different services in the Holy Temple, the world 
enjoyed a great flow of Light. After the destruction of the Holy Temple, the ‘sun’ lost its 
light and the moon, which is the aspect of our world and Malchut, couldn’t receive the 
light from its source of the Holy Temple. 
The Zohar tells us that since the destruction of the Holy Temple the world is 
experiencing everyday different kind of curses, pain, and suffering and continues to 
quote Isaiah 52:13 to praise the righteous people that follow the ways of the Torah. 
“ ה ַיְׂשִּכיל, ַעְבִּדי; ָירּום ְוִנָּׂשא ְוָגַבּה, ְמֹאדִהּנֵ  ” 
“behold, My servant will prosper, He will be high and lifted up and greatly exalted.” 
When the Light is fully revealed in the world at the time of the Resurrection, the vessel 
of the righteous people will be ready for the great Light of the ‘sun’ to shine in their 
lives. 
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ָבנָ  .45 יַע ְזַמן ַהּלְ ִהּגִ ה ְלָהִאיר, ּוְבאֹותֹו ְזַמן ׁשֶ
ַעל  ֶנֱאַמר  י.  ַעְבּדִ יל  ּכִ ַיׂשְ ִהּנֵה  תּוב?  ּכָ ַמה 
י, ֶזהּו סֹוד ָהֱאמּוָנה.   יל ַעְבּדִ ּכִ ָבָנה ִהּנֵה ַיׂשְ ַהּלְ

יל  הִ  ּכִ ַיׂשְ ִהְתעֹוְררּות    -ּנֵה  ְתעֹוֶרֶרת  ּמִ ׁשֶ
ֵריַח ּוָבא ְלִהְתעֹוֵרר  ֵהִריַח  ׁשֶ ִמי  ּכְ ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ

ָיר  ל.  ּכֵ ל   -ּום  ּוְלִהְסּתַ ׁשֶ ָהֶעְליֹון  ָהאֹור  ד  ִמּצַ
ל ָהאֹורֹות.  ּכָ

  

ְלִאְתַנֲהָרא,   .45 ִסיֲהָרא  ּדְ ִזְמָנא  ְמֵטי  ּדְ ִזְמָנא  ּוְבַההּוא 
ָמר ַמה כְּ  ִאּתְ ִסיֲהָרא  י, ֲעֵליּה ּדְ ַעְבּדִ יל  ּכִ ַיׂשְ ה  ִתיב ִהּנִ
יַ  ה  הִהּנֵ ִהּנֵ ִדְמֵהיְמנּוָתא.  ָרָזא  הּוא  א  ּדָ י  ַעְבּדִ יל  ּכִ  ׂשְ

ַמאן ְדָאַרח ֵריָחא  ִאְתַער ִאְתֲערּוָתא ְלֵעיָלא ּכְ יל, ּדְ ּכִ ַיׂשְ
ָלא. ּכָ  ְוָאֵתי ְלִאְתָעָרא ּוְלִאְסּתַ

מוֹ   -ָירּום   .46 ּנֱֶאַמר   ּכְ ְוָלֵכן ָירּום   (ישעיה ל)  ׁשֶ
א  ָ ל ַאְבָרָהם. ְוָגַבּה    -ְלַרֶחְמֶכם. ְוִנׂשּ ד ׁשֶ ֵמַהּצַ

ל ִיְצָחק. ְמֹאד    - ד ׁשֶ ל ַיֲעקֹב.    -ֵמַהּצַ ּדֹו ׁשֶ ִמּצִ
ל   ּסֹוד ׁשֶ ֲארּוהּו, ְוַהּכֹל ֶאָחד ּבַ ּבֵ ב ׁשֶ ְוַאף ַעל ּגַ

 ַהָחְכָמה.
  

ְטָרא ִדְנהוֹ  .46 ָכל ְנהוֹ ָירּום, ִמּסִ ָאה ּדְ ִרין. ָירּום,  ָרא ִעּלָ
ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ל) ּכְ ְלַרֶחְמֶכם.  (ישעיה  ָירּום  ְוָלֵכן 

ְדִיְצָחק.   ְטָרא  ִמּסִ ְוָגַבּה,  ְדַאְבָרָהם.  ְטָרא  ִמּסִ א,  ָ ְוִנׂשּ
אּוְקמּוָה, ְוכֹלָּ  ב ּדְ ְטָרא ְדַיֲעקֹב. ְוַאף ַעל ּגַ א  ְמאֹד, ִמּסִ

ָרָזא ְדָחְכְמ   ָתא. ַחד ּבְ
הּוא  .47 רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְיעֹוֵרר  ְזַמן  ּוְבאֹותֹו 

ָראּוי,   ּכָ ָבָנה  ַלּלְ ְלָהִאיר  ֶעְליֹוָנה  ִהְתעֹוְררּות 
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  אֹור  (שם)  ּכְ ּכְ ָבָנה  ַהּלְ אֹור  ְוָהָיה 

אֹור  ּכְ ְבָעַתִים  ׁשִ ִיְהיֶה  ה  ַהַחּמָ ְואֹור  ה  ַהַחּמָ
בְ  וּ ׁשִ ּוִמׁשּ ַהיִָּמים.  ר ַעת  ָלּה  ּתֹוֵסף  ּתִ ְך  ּכָ ּוַח  ם 

אֹוָתם  ל  ּכָ ָאז  ִיְתעֹוְררּו  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ֶעְליֹוָנה, 
תֹוְך ֶהָעָפר. ֵהם ּבְ ִתים ׁשֶ  ַהּמֵ

  

ִריְך הּוא ִאְתֲערּוָתא  .47 א ּבְ ּוְבַההּוא ִזְמָנא ִיְתַער קּוְדׁשָ
ָאה ְלַאְנָהָרא ָלּה ְלִסיֲהָרא כְּ  ָמה ְדאַ ִעּלָ ּתְ  ְדָקא ְיאּות ּכְ

ה ְואֹור  (ישעיה ל) ָאֵמר, אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ ְוָהָיה אֹור ַהּלְ
ְך  ִמים. ּוְבִגין ּכָ ְבַעת ַהּיָ אֹור ׁשִ ְבָעַתִים ּכְ ה ִיְהֶיה ׁשִ ַהַחּמָ
ל ִאינּון  ֵדין ּכָ ְך ִיְתָערּון ּכְ ָאה, ּוְבִגין ּכָ ּה רּוַח ִעּלָ ִיּתֹוַסף ּבָ

ִאינּון ּגֹו ַעְפָרא. ֵמיַתָיא   ּדְ
Isaiah 52:13 
 ”ִהֵּנה ַיְׂשִּכיל, ַעְבִּדי; ָירּום ְוִנָּׂשא ְוָגַבּה, ְמֹאד“
“behold, My servant will prosper, He will be high and lifted up and greatly exalted.” 
The Hebrew word for ‘servant’ is ‘עבד’, which means ‘worker’ and a ‘slave’. The aspect 
of ‘slave’ is by knowing that the Torah is the truth to be followed. ‘Worker’ is the aspect 
of those who follow the precepts and reveal the Light of the Creator in the world. 
The Zohar reveals that the reward for those righteous people will be a higher elevation 
to see the full revelation of the Light in the world. 
Isaiah 30:26 
“ ֶבר ַעּמֹו ּוַמַחץ אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה ְואֹור ַהַחָּמה ִיְהיֶה ִׁשְבָעַתִים ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ְּביֹום ֲחֹבׁש ְיהוָה ֶאת ׁשֶ ְוָהָיה 
 ”ַמָּכתֹו ִיְרָּפא
“Moreover, the light of the moon will be as the light of the sun, and the light of the sun 
will be sevenfold, as the light of seven days, in the day when YHVH binds up the 
brokenness of his people and heals the wounds inflicted by his blow” 

ִרּבֹונֹו  .48 חֹות  ְפּתְ ּמַ ׁשֶ ַהּסֹוד  י,  ַעְבּדִ ְוֶזהּו 
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָידֹו,  ַעְבּדוֹ  ּבְ ּוְכמֹו    ְזַקן   [ֶאל  ֵּביתֹו, 

כד)  ֶׁשֶּנֱאַמר]  ֶאל  (בראשית  ַאְבָרָהם  ַויֹּאֶמר 
מטטרו''ן  ּנֱֶאַמר,  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָבָנה  ַהּלְ זֹו  ַעְבּדֹו. 

ִליַח ִרּבֹונֹו.  הּוא ֶעֶבד ׁשְ  ׁשֶ
  

יֵדיּה.   .48 ּבִ ָמאֵריּה  ּדְ ָחן  ְדַמְפּתְ ָרָזא  י,  ַעְבּדִ הּוא  ְוָדא 
ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  דאת ז  עבדו(אל   ּכְ וכמה  ביתו  קן 

כד) ,אמר) א   (בראשית  ּדָ ַעְבדֹו,  ֶאל  ַאְבָרָהם  ַוּיֹאֶמר 
ִליָחא  ִאיהּו ֶעֶבד ׁשְ ָמר, מטטרו''ן ּדְ ָמה ְדִאּתְ ִסיֲהָרא ּכְ

ָמאֵריּה.  ּדְ
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‘My servant’ is Malchut that is able to connect to the upper levels. It’s like it said in 
Genesis 24:2 
“ ָנא יְָד�, ַּתַחת ְיֵרִכי-לֹו: ִׂשים-ֲאֶׁשר-ַעְבּדֹו ְזַקן ֵּביתֹו, ַהֹּמֵׁשל, ְּבָכל-ּיֹאֶמר ַאְבָרָהם, ֶאלוַ  ” 
“Abraham said to his servant, the oldest of his household, who had charge of all that 
he owned, “Please place your hand under my thigh” 
The ‘servant’ is trusted with the ‘keys’ to his master’s house. 
The archangel Metatron is the servant that has the keys to the upper and lower levels. 

ּנֱֶאַמר  .49 ׁשֶ מֹו  ּכְ יתֹו,  ּבֵ לז) ְזַקן  ַנַער   (תהלים 
ר לוֹ  ָכל ֲאׁשֶ ל ּבְ י. ַהּמֹׁשֵ ם ָזַקְנּתִ ּום ָהִייִתי ּגַ , ִמׁשּ

ָוִנים ִנְרִאים ּבֹו ָיֹר''ק ְולָ  ל ַהּגְ ּכָ  ָב''ן ְוָאדֹ''ם. ׁשֶ
  

ָאֵמר, .49 ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ יתֹו  ּבֵ ָהִייִתי   (תהלים לז) ְזַקן  ַנַער 
ָווִנין  ּגְ ָכל  ּדְ ִגין  ּבְ לֹו,  ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּבְ ל  ַהּמֹוׁשֵ י.  ָזַקְנּתִ ם  ּגַ

ו''ר וְ  יּה ָירֹו''ק ְוִחּוָ  סּוָמ''ק. ִאְתֲחזּון ּבֵ
‘The oldest of his household’ is Metatron that is called ‘old’. 
Psalms 37:25 “ ָזַקְנִּתי-ַּגם –ַנַער, ָהִייִתי :” 
“I have been young and now I am old” 
He is called both ‘young’ and ‘old’ because he is between the upper three and the lower 
seven. He controls the three columns represented by the colors. 

ַחת ְיֵרִכי   .50 ים ָנא ָיְדָך ּתַ יק,   -ׂשִ ּדִ ֶזהּו ַהּצַ
בָ  ֲהֵרי ָאז ָהֶעֶבד ַהזֶּה  סֹוד ַהּדָ ר ִקיּּום ָהעֹוָלם, ׁשֶ

סֹוד ֶעְליֹון ְלַהֲחיֹות ֶאת ׁשֹוְכֵני ֶהָעָפר,   ְמֻמּנֶה ּבְ
בְּ  ִליַח  ׁשָ ה  יב  ְויֵָעׂשֶ ְלָהׁשִ ַמְעָלה  ל  ׁשֶ רּוַח 

ְלאֹוָתם  ִלְמקֹוָמן  מֹות  ׁשָ ְוַהּנְ ָהרּוחֹות 
ְוִנְרְקבוּ  [ֶׁשֶּנֶאְכלּו] ּגּוִפים ּלּו  ִהְתּבַ ַחת  ׁשֶ ּתַ  

 ֶהָעָפר. 

  

ָרָזא   .50 יק  ַצּדִ הּוא  א  ּדָ ְיֵרִכי,  ַחת  ּתַ ָיְדָך  ָנא  ים  ׂשִ
ֵדין ַהא ָהא ּכְ ה, ִקּיּוָמא ְדַעְלָמא. ּדְ א ְדִמּלָ י ֶעֶבד ְמַמּנָ

ְוִיְתֲעִביד  ַעְפָרא  ְלַדְייֵרי  לֹון  ַלֲאָחָייא  ָאה  ִעּלָ ָרָזא  ּבְ
ִדלְ  רּוָחא  ּבְ ִליָחא  ְוְלֲאָתָבא  ׁשְ ָמִתין ֵעיָלא  ְוִנׁשְ רּוִחין 

ּגּוֵפי ְלִאינּון  דאתאכלו) ְלַאְתַרְייהּו  לּו   (ס''א  ִאְתּבָ ּדְ
חֹות ַעְפָרא.  ְוִאְתְרָקבּו ּתְ

‘place your hand under my thigh’ is the aspect of Tzadik, which is Yessod. Tzadik is 
the foundation of the world and its source of sustenance. When holding to Yessod, the 
‘servant’ is appointed to bring life to the dead with the Light from above. He connects 
the souls to their original bodies underground. 

ַמִים.   .51 ָ ַהׁשּ ֱאלֵֹהי  ה'  ּבַ יֲעָך  ּבִ ְוַאׁשְ
יֲעָך   ּבִ ׁש    -ְוַאׁשְ ְלִהְתַלּבֵ יֲעָך?  ּבִ ְוַאׁשְ ֶזה  ַמה 

ֵהם סֹוד   ְבָעה אֹורֹות ֶעְליֹוִנים, ׁשֶ ל ׁשִ סֹוד ׁשֶ ּבְ
ה   ָ ח ִאׁשּ ר לֹא ִתּקַ ֵלמּות ָהֶעְליֹוָנה. ֲאׁשֶ ְ  -ַהׁשּ

יֵּׁש לֹו ִק ֶזהוּ  ַחת ֶהָעָפר ׁשֶ ּתַ יּּום ְלָהִקים  ַהּגּוף ׁשֶ
ְוָזכּו  ָבּה  רּו  ְקּבְ ּנִ ׁשֶ אֹוָתם  ּכל  ׁשֶ ֵמֶהָעָפר, 
ִיְתעֹוְררּו   ֵהם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ֵבר  ְלִהּקָ

תּוב ּכָ ׁשֶ ַאְרנּו,  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִראׁשֹוָנה,  (ישעיה   ּבָ

ִראׁשֹוָנה   כו)  ל    -ִיְחיּו ֵמֶתיָך, ּבָ ִתים ׁשֶ ֵאּלּו ַהּמֵ
ָרֵאל. ְנֵבלָ  ִתים   -ִתי ְיקּומּון  ֶאֶרץ ִיׂשְ אֹוָתם ַהּמֵ

ּגּוִפים  ְלאֹוָתם  ֶזה  ְוַעל  ָהֲאָרצֹות.  ָאר  ׁשְ ל  ׁשֶ
ָאר  ם, ְולֹא ְלגּופֹות ׁשְ רּו ׁשָ ְקּבְ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ ׁשֶ
ִנְטְמָאה  ָהָאֶרץ  ׁשֶ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  ים  ָהַעּמִ

 ֵמֶהם. 

  

ַמִים.  .51 ָ ַהׁשּ ֱאלֵהי  ְיָי  ּבַ יֲעָך  ּבִ ַמאי   ְוַאׁשְ יֲעָך,  ּבִ ְוַאׁשְ
ִאין  ִעּלָ ְנהֹוִרין  ַבע  ׁשְ ּדִ ָרָזא  ּבְ א  ׁשָ ְלִאְתַלּבְ יֲעָך.  ּבִ ְוַאׁשְ
א  ה, ּדָ ָ ח ִאׁשּ ר לֹא ִתּקַ ָאה. ֲאׁשֶ ִלימּו ִעּלָ ִאינּון ָרָזא ִדׁשְ ּדְ
ַלֲאָקָמא   ִקּיּוָמא  ֵליּה  ִאית  ּדְ ַעְפָרא  ְתחֹות  ּדִ גּוָפא  הּוא 

ִאינּון   ָכל  ּדְ ְלִאְתְקָבָרא ֵמַעְפָרא.  ְוָזכּו  ָבּה  ִאְתְקָברּו  ּדְ
ָמה   ּכְ ַקְדִמיָתא,  ּבְ ִיְתָערּון  ִאינּון  ָרֵאל  ְדִיׂשְ ַאְרָעא  ּבְ

ְכִתיב, ַקְדִמיָתא   (ישעיה כו) ְדאֹוִקיְמָנא. ּדִ ִיְחיּו ֵמֶתיָך, ּבְ
ָרֵאל. ְנֵבָלִתי ְיקּומּון, ִאינּון ֵמִתין  ין ֵמִתין ְדַאְרָעא ְדִיׂשְ ִאּלֵ

ׁשְ  ָרֵאל ּדִ ִיׂשְ ּדְ ּגּוֵפיהֹון  ְלִאינּון  א  ּדָ ְוַעל  ַאְרָעאן.  ָאר 
ָאר ַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה   ׁשְ ן, ְוָלא ְלגּוֵפי ּדִ ּמָ ִאְתְקָברּו ּתַ ּדְ

ֲאָבא ַאְרָעא ִמיַנְייהּו. ִאְסּתָ ָרה ּדְ  ּזָ
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Genesis 24:3 
“ ִתַּקח ִאָּׁשה, ִלְבִני, ִמְּבנֹות ַהְּכַנֲעִני, ֲאֶׁשר ָאֹנִכי יֹוֵׁשב ְּבִקְרּבֹו-: ֲאֶׁשר לֹאַּביהוָה ֱא�ֵהי ַהָּׁשַמִים, ֵוא�ֵהי ָהָאֶרץ–ְוַאְׁשִּביֲע� ” 
“and I will make you swear by YHVH, the God of heaven and the God of earth, that you 
shall not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites, among whom I 
live,” 
‘And I will make you swear’ means that the ‘servant’ is dressed with seven upper lights 
that are the seven sefirot of Chessed to Malchut. 
The word ‘swear’ ‘�ְוַאְׁשִּביֲע’ comes from the root ‘שבע’ that means ‘seven’. 
The servant that connects to Yessod is dressed with the seven sefirot to achieve 
completion. ‘you shall not take a wife’ is the body that is in the ground and in the 
aspect of female awaits the light of the Resurrection. 
Isaiah 26:19 
“ יצּו ְוַרְּננּו ֹׁשְכֵני ָעָפר ִּכי ַטל אֹוֹרת ַטֶּל� וָָאֶרץ ְרָפִאים ַּתִּפילִיְחיּו ֵמֶתי� ְנֵבָלִתי ְיקּומּון ָהִק  ” 
“Your dead will live; Their corpses will rise. You who lie in the dust, awake and shout 
for joy, For your dew is as the dew of the dawn, And the earth will give birth to the 
departed spirits.” 
‘The dead will rise’ is related to those who had the merit to be buried in Israel. They 
will be resurrected first. This is correct to the children of Israel, not to the dead from 
other nations that were buried in Israel. 
‘Their corpses will rise’ is related to those who die and buried outside the Land of Israel. 

ה ִלְבִני. ַמה   .52 ָ ח ִאׁשּ ר לֹא ִתּקַ ן, ֲאׁשֶ ְוַעל ּכֵ
יֹּוְצאֹות  ׁשֶ ָהעֹוָלם  מֹות  ִנׁשְ ל  ּכָ ׁשֶ ִלְבִני?  זֶּה 
ִנים  ּבָ ֵהם  ְויֹוֵצא,  ֹוֵפַע  ׁשּ ׁשֶ ָנָהר  ֵמאֹותֹו 

דֹושׁ  רּוךְ - ַלּקָ ח  -ּבָ ר לֹא ִתּקַ הּוא. ְוַעל ֶזה ֲאׁשֶ
ה   ָ מָ   -ֶזה ַהּגּוף. ִלְבִני    -ִאׁשּ ׁשָ נֹות זֹו ַהּנְ ה. ִמּבְ

ַנֲעִני   עֹוְבֵדי   -ַהּכְ ים  ַעּמִ ל  ׁשֶ גּופֹות  ֵאּלּו 
רּוְך הּוא ְלַנֵער  דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ֵמָהָאֶרץ  (איוב  אֹוָתם 

ית  לח)  ַנֵער ַטּלִ ּמְ ִמי ׁשֶ ה, ּכְ ּנָ ִעים ִמּמֶ ֲערּו ְרׁשָ ְוִיּנָ
ה. ְמַהזֲֻּהמָ  ּלָ  ה ׁשֶ

  

ִלְבִני.   .52 ַמאי  ִלְבִני.  ה  ָ ִאׁשּ ח  ִתּקַ לא  ר  ֲאׁשֶ א  ּדָ ְוַעל 
ָנִגיד   ּדְ ָנָהר  ֵמַההּוא  ָנְפֵקי  ּדְ ַעְלָמא  ּדְ ָמִתין  ִנׁשְ ָכל  ּדְ
ר  א ֲאׁשֶ ִריְך הּוא. ְוַעל ּדָ א ּבְ ִנין ְלקּוְדׁשָ ְוָנִפיק, ִאינּון ּבְ

א גּוָפא. ִלְבִני, ּדָ  ה, ּדָ ָ ח ִאׁשּ נֹות  לֹא ִתּקַ ָמָתא. ִמּבְ א ִנׁשְ
ין  ָזּמִ ּדְ ָרה,  ּזָ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה  ַעּמִ ּדְ ּגּוִפין  ין  ַנֲעִני, ִאּלֵ ַהּכְ
ָמה   א. ּכְ יׁשָ ִריְך הּוא ְלַנֲעָרא לֹון ֵמַאְרָעא ַקּדִ א ּבְ קּוְדׁשָ

ָאֵמר, לח) ְדַאּתְ  ַמאן  (איוב  ּכְ ּה.  ּנָ ִמּמֶ ִעים  ְרׁשָ ֲערּו  ְוִיּנָ
ְמַנֵער ַטלִּ   יָתא ִמּזּוֲהָמא ִדיָלּה. ּדִ

‘you shall not take a wife for my son’ relates to the souls coming from the ‘river’ that is 
Binah. They come out from yessod that is the aspect of ‘sons’. The ‘wife’ is the aspect 
of the body and the ‘son’ is the soul. 
‘the daughters of the Canaanites’ are the bodies of the idol worshipers that God will 
shake them out of the holy land as a person shake his prayer shawl from dirt. 
Job 38:13 
“ ִיָּנֲערּו ְרָׁשִעים ִמֶּמָּנהֶלֱאֹחז, ְּבַכְנפֹות ָהָאֶרץ; וְ  ” 
“That it might take hold of the ends of the earth, And the wicked be shaken out of it?” 
Lesson: 
The Torah story tells about Abraham, sending his servant to find a wife for his son, 
Isaac. The Zohar reveals from this story the secrets of the souls connecting to the body 
and the importance of having a proper body for the soul. 
We are at the end of the personal and global Tikun process and we have left with the 
last and difficult process. When we close our eyes to be alone with our soul we can 
expose our true desires and what we can do without limitations. If we have positive 
thoughts than our soul is mostly corrected and if we have negative desires and 
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thoughts then we are still in the correction process. We need to work hard and fast to 
correct that before Mashiach comes and God ‘shake’ the negative vessels from getting 
the rewards of the ‘Holy Land’. 

ֵלְך. ַאְרִצי  .53 י ּתֵ י ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מֹוַלְדּתִ ּכִ
ְלָכל    - ִראׁשֹוָנה  ִהיא  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהָאֶרץ  זֹו 

ָאר ָהֲאָרצֹות, ֵאר.  ׁשְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ [ְוַעל ֶזה ִּכי ֶאל   ּכְ
ְׁשָאר   ָּכל  ֵּבין  ֶׁשּלֹו  ֶׁשִהיא  ַהְּקדֹוָׁשה,  ָהָאֶרץ  זֹו  ַאְרִצי, 

י  אֹוָתם ִלְמֻמִּנים ֲאֵחִרים] ָהֲאָרצֹות ֶׁשִחֵּלק   , ְוַעל ֶזה ּכִ
ֶאל  ָאַמר  ׁשֶ יָון  ּכֵ י.  מֹוַלְדּתִ ְוֶאל  ַאְרִצי  ֶאל 

א ֶאל ַאְרִצי,  ַאְרִצי, ַמה זֶּה ְוֶאל מ י? ֶאּלָ ֹוַלְדּתִ
ּנֱֶאַמר. מֹו ׁשֶ י? ֵאּלּו ֵהם   [ַמה ֶּזה]  ּכְ ְוֶאל מֹוַלְדּתִ

ָרֵאל  ִיׂשְ

  

י ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מ  .53 ֵלְך. ַאְר ּכִ י ּתֵ ִהיא ֹוַלְדּתִ א  ִצי, ּדָ
ָמה   ָאר ַאְרִעין ּכְ ִאיהּו ַקְדָמָאה ְלָכל ׁשְ א ּדְ יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ

ָמר. ל דא כי אל ארצי דא ארעא קדישא דאיהו דיליה (וע ְדִאּתְ
י ֶאל  בין כל שאר ארעין דפליג לון לממנן אחרנין) א ּכִ ְוַעל ּדָ

י. כֵּ  ְוֶאל מֹוַלְדּתִ ְוֶאל ַאְרִצי,  ַמהּו  ַאְרִצי  ָאַמר ֶאל  ּדְ יָון 
אֶ  י.  ָמר,מֹוַלְדּתִ ְדִאּתְ ָמה  ּכְ ַאְרִצי  ֶאל  א  ְוֶאל   (מהו)  ּלָ

ין אִ  י ִאּלֵ ָרֵאל.מֹוַלְדּתִ  ינּון ִיׂשְ
Genesis 24:4 
“ מֹוַלְדִּתי, ֵּתֵל�; ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה, ִלְבִני ְלִיְצָחק-ַאְרִצי ְוֶאל-ִּכי ֶאל ” 
“but will go to my country and to my kindred, and take a wife for my son Isaac.” 
‘to my country’ is the Holy Land that is before all other nations. ‘to my kindred’ is 
Israel. 

ח ָהֶעֶבד   .54 ּקַ תּוב, ַויִּ מֹו   -ּבֹא ְרֵאה ַמה ּכָ ּכְ
ָר  ֲעׂשָ ֵאר.  ְתּבָ ּנִ ים  ׁשֶ ְגַמּלִ ר  ֵאלּ   -ה  ֶעׂשֶ ֵהם  ּו 

מֹו ּדְ  ּכְ ֲעֵליֶהם  ׁשֹוֵלט  ַהזֶּה  ָהֶעֶבד  ׁשֶ ָרגֹות 
י ֲאדָֹניו   ַמּלֵ ַמְעָלה. ִמּגְ ּלְ ָגֶון   -ׁשֶ אֹותֹו  ּבְ ֵהם  ׁשֶ

ׁשֹוֵלט  ַהזֶּה  ְוָהֶעֶבד  ֵאר,  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁש,  ַמּמָ
ֶהם.   ְוִנְתָקן ּבָ

  

ַויִּ  .54 ִתיב,  ּכְ ַמה  ֲחֵזי,  א  מָ ּתָ ּכְ ָהֶעֶבד  ח  ָמר. ּקַ ְדִאּתְ ה 
ֶעֶבד עֲ  ַהאי  ּדְ ין  ַדְרּגִ ָרה  ֲעׂשָ ִאינּון  ין  ִאּלֵ ים,  ְגַמּלִ ָרה  ׂשָ

ִאינּון  י ֲאדָֹניו, ּדְ ַמּלֵ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ִמּגְ ְלָטא ֲעַלְייהּו, ּכְ ׁשָ
ְלָטא  ָמר, ְוַהאי ֶעֶבד ׁשָ ָמה ְדִאּתְ ׁש ּכְ ַההּוא ַגְווָנא ַמּמָ ּכְ

הּו. ְוִאְתּתַ  ן ּבְ  ּקַ
Genesis 24:10 
“ ִעיר ָנחֹור-ֶאל–ֲאַרם ַנֲהַרִים-טּוב ֲאֹדָניו, ְּביָדֹו; וַָּיָקם, וֵַּיֶל� ֶאל-ַוִּיַּקח ָהֶעֶבד ֲעָׂשָרה ְגַמִּלים ִמְּגַמֵּלי ֲאֹדָניו, ַוֵּיֶל�, ְוָכל ” 
“Then the servant took ten camels from the camels of his master, and set out with a 
variety of good things of his master’s in his hand; and he arose and went to 
Mesopotamia, to the city of Nahor.” 
‘ then the servant’, who as we studied the angel Metatron, ‘took ten camels’ that are 
the ten levels that the ‘servant’, Metatron, controls. 
‘from the camels of his master’ means the connection of the ‘servant’ to the higher level 
of the ‘master’, which is the world of Atzilut. 

ָידֹו   .55 ּבְ ֲאדָֹניו  טּוב  טּוב    -ְוָכל  אֹותֹו  ל  ּכָ
אוֹ  ִמּתֹוְך  יֹּוְצִאים  ׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים  ָתם ָהֵריחֹות 

 -אֹורֹות ּוְמאֹורֹות ֶעְליֹוִנים. ְוָכל טֹוב ֲאדָֹניו  
ּה   ּבָ ָכה  ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ל  ׁשֶ ּמּוׁש  ִ ַהׁשּ אֹותֹו 

ָבָנה.  ּלְ  ּבַ

  

ל ַההּוא ִטיבְוָכל טּוב ֲאדָֹניו בְּ  .55 ִאין ָידֹו, ּכָ ּו ֵריִחין ִעּלָ
טּוב  ְוָכל  ִאין.  ִעּלָ ּובֹוִציִנין  ְנהֹוִרין  ִאינּון  ִמּגֹו  ָנְפֵקי  ּדְ
ּה  ּבָ ָכא  ְ ִאְתַמׁשּ ּדְ א  ְמׁשָ ׁשִ ּדְ א  ּמּוׁשָ ׁשִ ַההּוא  ֲאדֹוָניו, 

ִסיֲהָרא.  ּבְ
‘with a variety of good things of his master’s in his hand’ is the aspect of the lights and 
the goodness that come from the upper levels through the unification of Zeir Anpin 
and Malchut. 
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קֹום    -ַויָָּקם ַויֵֶּלְך ֶאל ֲאַרם ַנֲהַרִים   .56 ֶזהּו ַהּמָ
ְכָת  ּבָ ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהָאֶרץ  ל  ָרֵחל ׁשֶ ה 

ית ָחַרב ּבֵ ׁשֶ ׁש. ַויְַּבֵרךְ   ּכְ ְקּדָ ים ִמחּוץ ַהּמִ ַמּלִ  ַהּגְ
ִים   ַהּמָ ֵאר  ּבְ ֶאל  ּכָֹחּה    -ָלִעיר  ְלִהְתַחזֵּק 

ֵנס ְלָהִקים ֶאת אֹוָתם   ּכָ ָראּוי ֶטֶרם ּתִ ָחְזָקּה ּכָ ּבְ
 ַהּגּוִפים.

  

ַאְרָעא   .56 ּדְ ֲאַתר  א  ּדָ ַנֲהַרִים,  ֲאַרם  ֶאל  ֶלְך  ַוּיֵ ָקם  ַוּיָ
ּתַ  ָבַכת  ּדְ א  יׁשָ א.  ַקּדִ ׁשָ ַמְקּדְ י  ּבֵ ָחִריב  ד  ּכַ ָרֵחל  ן  ּמָ

אֶ  ָלִעיר  ִמחּוץ  ים  ַמּלִ ַהּגְ ְבֵרְך  ִים, ַוּיַ ַהּמָ ֵאר  ּבְ ל 
ָלא   ַעד  ְיאּות  ְדָקא  ּכְ תּוְקָפָהא  ּבְ ֵחיָלָהא  ְקָפא  ְלִאְתּתַ

 ַלֲאָקָמא לֹון ְלִאינּון ּגוִפין.ִתיעּול 
‘and he arose and went to Aram Naharaim’ is the place in the Holy Land, where Rachel 
wept when the Holy Temple destroyed. 
Genesis 24:11 
“ ַהֹּׁשֲאֹבת ְּבֵאר ַהָּמִים, ְלֵעת ֶעֶרב, ְלֵעת ֵצאת-ַוַּיְבֵר� ַהְּגַמִּלים ִמחּוץ ָלִעיר, ֶאל ” 
“He made the camels kneel down outside the city by the well of water at evening time, 
the time when women go out to draw water.” 
‘He made the camels kneel down outside the city by the well of water’ is the aspect of 
strengthening Malchut before the time of the Resurrection. 
The servant needed to balance his forces outside the city. ‘Outside’ is the aspect of 
Gevurah. He wanted to balance himself before entering the city. This is the aspect of 
preparation before the Final Redemption and the resurrection. 

ְלֵעת ֶעֶרב, ַמה זֶּה ְלֵעת ֶעֶרב? ֶזה ֶעֶרב  .57
מַ  ַהזְּ הּוא  ׁשֶ ת  ּבָ ְלֵעת  ׁשַ י.  ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ ָהֶאֶלף  ל  ׁשֶ ן 

ּנֱֶאַמר   -ֶעֶרב   ׁשֶ מֹו  קד)  ּכְ ְוַלֲעבֹוָדתֹו   (תהלים 
ְוָכתּוב ָעֶרב,  ו)  ֲעֵדי  ִצֲלֵלי  (ירמיה  טּו  ִיּנָ י  ּכִ

 ָעֶרב.

  

ּדָ  .57 ֶעֶרב.  ְלֵעת  ַמאי  ֶעֶרב,  ת ְלֵעת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  (דף  א 

ע''א) ֶעֶרב   קפב  ְלֵעת  ִתיָתָאה.  ׁשְ ְדֶאֶלף  ִזְמָנא  ִאיהּו  ּדְ
ָאֵמר ְדַאּתְ  ָמה  קד) ּכְ ָעֶרב   (תהלים  ֲעֵדי  ְוַלֲעבֹוָדתֹו 

ֵלי ָעֶרב. (ירמיה ו) ּוְכִתיב, טּו ִצּלְ י ִיּנָ  ּכִ
‘at evening time’ is Friday before Shabbat. The six days of Creation is the secret of six 
thousand years. The sixth day on Friday night is the time for the Resurrection of the 
dead. 

ֲֹאֹבת   .58 ַהׁשּ ֵצאת  ְזַמן    -ְלֵעת  אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ
ל   ִמּכָ ִראׁשֹוָנה  ּבָ ּוְלֵהָחיֹות.  ָלקּום  ֲעִתיִדים 

וֹ שְׁ  ׁשּ ׁשֶ אֹוָתם  ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ ֵמיֵמי ָאר  ֲאִבים 
ֹאב [ְוׁשֹוֲאִבים]  ַהּתֹוָרה ִלׁשְ קּו  ְתַעּסְ יִּ ׁשֶ ֵדי  ּכְ  ,

ְוֵהם   ים,  ַהַחיִּ ֵעץ  ּבְ קּו  ְוִהְתַחזְּ ַהּתֹוָרה,  ֵמיֵמי 
ָלֶהם  ַרם  ּגָ ים  ַהַחיִּ ֵעץ  ׁשֶ ָבִראׁשֹוָנה,  ָיְצאּו 

מֹו שֶׁ  ִראׁשֹוָנה, ּכְ יָּקּומּו ּבָ ֵאר.ׁשֶ ְתּבָ  ּנִ

  

וֹ  .58 ַההוּ ְלֵעת ֵצאת ַהׁשּ א ִזְמָנא ְזִמיִנין ְלֵמיַקם ֲאבֹות, ּדְ
ִאינּון  ַעְלָמא,  ֵני  ּבְ ָאר  ׁשְ ל  ִמּכָ ַקְדִמיָתא  ּבְ ְוַלֲאָחָייא 

ְדאֹוַרְייָתא ֵמימֹוי  ֲאֵבי  ׁשָ קּו  (ושאבין) ּדְ ִאְתַעּסְ ּדְ ִגין  ּבְ  ,
ְוִאְת  יֵמי ְדאֹוַרְייָתא,  ֲאָבא ִמּמֵ י, ְלׁשָ ְדַחּיֵ ִאיָלָנא  ּבְ פּו  ּקָ ּתַ

אִ ְואִ  ּדְ ַקְדִמיָתא,  ּבְ ִיְפקּון  לֹון ינּון  ְרָמא  ּגָ י  ְדַחּיֵ יָלָנא 
ָמר.  ָמא ְדִאּתְ ַקְדִמיָתא ּכְ יקּומּון ּבְ  ּדִ

‘the time when women go out to draw water’ relates to those who draw from the Torah 
that is ‘water of life’. They will be the first to resurrect because they have the light of 
the Torah and the connection to the Tree of Life, center column. 
The Zohar reveals above that at the end of the sixth millennium there will be a process 
of correcting the ‘Left’ (‘outside the city’). It’s a preparation for the Life force of Binah 
that comes on on Friday night (‘Evening time’) to rejuvenate us. 
We are now in the year 5778 that is considered to be ‘Friday night’, just before Shabbat. 
On Friday night we receive the Shabbat that is the Light of Binah and 
rejuvenation/resurrection. The seventh millennium is the aspect of Shabbat that is all 
rest and peace for a thousand years under the kingdom of Mashiach. 
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The process of correction is now in full force. God manages all the players, giving us 
leaders to destruction and leaders to the Light. In the US and almost on any 
government in the world we find idol worship, sex scandal, greed, corruption, Satan 
worshippers and a lot of other ‘dark’ things that we better not spell out here. It’s like 
Sodom and Gomorrah and the angels of God are about to wipe the evil (left column 
desires) from the world because we can not go into the city (time of complete peace) 
while the Left wants to control the Right. Only the corrected souls that draw from the 
‘well’ can get into the city. 

י ָהִעיר יְֹצֹאת, ַמה זֶּה יְֹצֹאת?  .59 ּוְבנֹות ַאְנׁשֵ
ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ יל,  (ישעיה כו)  ּכְ ּפִ ְרָפִאים ּתַ ָוָאֶרץ 

ַהּגּופֹות  ל  ּכָ ה  ּנָ ִמּמֶ ִלְפלֹט  ָהָאֶרץ  ֲעִתיָדה  ׁשֶ
ֹאב   ִלׁשְ תּוב יְֹצֹאת.  ְך ּכָ ּכָ ְוַעל  תֹוָכּה,  ּבְ ֵהם  ׁשֶ

ָלהּ   -ָמִים   ָמה ּוְלַקּבְ ֶנת ִלּטֹל ְנׁשָ ָראּוי ְמֻתּקֶ  ּכָ
ָראּוי. קֹוָמּה ּכָ  ִמּמְ

  

ָמה ְדַאּתְ   .59 י ָהִעיר יֹוְצאֹות. ַמאי יֹוְצאֹות, ּכְ ּוְבנֹות ַאְנׁשֵ
כו) ָאֵמר ַאְרָעא   (ישעיה  יָנא  ַזּמִ ּדְ יל,  ּפִ ּתַ ְרָפִאים  ְוֶאֶרץ 

ִת  א ּכְ ְוַעל ּדָ וּה,  ַגּוָ ּבְ ִאינּון  ל רּוִחין ּדְ ּה ּכָ ִמּנָ יב  ְלִמְפַלט 
וּ  ָמָתא  ִנׁשְ ְלַנְטָלא  ַמִים,  אֹוב  ִלׁשְ ָלּה  יֹוְצאֹות.  ָלא  ְלַקּבְ
ְדָקא ָחֵזי. ְדָקא ְיאּות ְמַתְקָנא ֵמַאְתָרּה ּכְ  ּכְ

Genesis 24:13 
“ ֵעין ַהָּמִים; ּוְבנֹות ַאְנֵׁשי ָהִעיר, ֹיְצֹאת ִלְׁשֹאב ָמִים-ִהֵּנה ָאֹנִכי ִנָּצב, ַעל .” 
“Behold, I am standing by the spring, and the daughters of the men of the city are 
coming out to draw water;“ 
In the future, the corpses of the dead will be ejected out of the land. ‘daughters … 
coming out to draw water’ is the aspect of receiving the souls back into the body. 
Isaiah 26:19 
“ יצּו ְוַרְּננּו ֹׁשְכֵני ָעָפר, ִּכי ַטל אֹוֹרת ַטֶּל�, ָוָאֶרץ, ְרָפִאים ַּתִּפילִיְחיּו ֵמֶתי�, ְנֵבָלִתי ְיקּומּון; ָהִק  .” 
“Your dead will live; Their corpses will rise. You who lie in the dust, awake and shout 
for joy, For your dew is as the dew of the dawn, And the earth will give birth to the 
departed spirits.” 

י ָנא   .60 ר ֹאַמר ֵאֶליָה ַהּטִ ֲעָרה ֲאׁשֶ ְוָהָיה ַהּנַ
ל   ּכָ ׁשֶ ֵאר,  ִנְתּבָ ֲהֵרי  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ה,  ּתֶ ְוֶאׁשְ ְך  ַכּדֵ
עֹוָלם   ּבָ מּו  ִהְתַקיְּ ׁשֶ ל ָהעֹוָלם  מֹות ׁשֶ ְנׁשָ אֹוָתן 

ּדְ  ּתַ ְוִהׁשְ סֹוד ַהזֶּה  ּבְ ִרּבֹוָנם  ֶאת  ָלַדַעת  לּו 
ּוִמְתַקיֶֶּמת  ַהחָ  עֹוָלה  ִהיא  ָהֶעְליֹוָנה,  ְכָמה 

קּו  ִנְדּבְ ּלֹא  ׁשֶ אֹוָתם  ל  ּכָ ַעל  ֶעְליֹוָנה  ה  ַדְרּגָ ּבְ
ְוזֹו   ִראׁשֹוָנה.  ּבָ ִמים  ִמְתַקיְּ ְוֵהם  ָיְדעּו,  ְולֹא 
ֹאל,  ָעַמד אֹותֹו ָהֶעֶבד ָלַדַעת ְוִלׁשְ ֵאָלה ׁשֶ ְ ַהׁשּ

מָ  ׁשָ ָקה אֹוָתּה ַהּנְ ה ִהְתַעּסְ ּמָ עֹוָלם ַהזֶּה. ּבַ  ה ּבָ

  

ְך   .60 ַכּדֵ ָנא  י  ַהּטִ ֵאֶליָה  אַֹמר  ר  ֲאׁשֶ ֲעָרה  ַהּנַ ְוָהָיה 
ַעְלָמא  ָמִתין ּדְ ָכל ִאינּון ִנׁשְ ָמר, ּדְ ָהא ִאּתְ ִגין ּדְ ה, ּבְ ּתֶ ְוֶאׁשְ

לּו ְלִמְנַד  ּדְ ּתַ ַהאי ַעְלָמא ְוִאׁשְ ִאְתָקְיימּו ּבְ ע ְלָמאֵריהֹון ּדְ
עִ  ְדָחְכְמָתא  ָרָזא  ְוִאְתָקְייַמת  ּבְ ָסְלַקת  ִאיִהי  ָאה.  ּלָ

קּו ְוָלא ָיְדעּו,  ּבְ ָלא ִאְתּדַ ל ִאינּון ּדְ ָאה ַעל ּכָ א ִעּלָ ַדְרּגָ ּבְ
ָקִאים  א ּדְ ֵאְלּתָ ַקְדִמיָתא. ְוָדא הּוא ׁשְ ְוִאינּון ִאְתָקְיימּון ּבְ

אַ  ַקת ַהִהיא ַההּוא ֶעֶבד ְלִמְנַדע ּוְלִמׁשְ ה ִאְתַעּסְ ּמָ ל, ּבְ
מָ  ַהאי ָעְלָמא. ִנׁשְ  ָתא ּבְ

Genesis 24:14 
ֹאָתּה ֹהַכְחָּת, ְלַעְבְּד� ְלִיְצָחק, –ְּגַמֶּלי� ַאְׁשֶקה-ָנא ַכֵּד� ְוֶאְׁשֶּתה, ְוָאְמָרה ְׁשֵתה, ְוַגם-ְוָהָיה ַהַּנֲעָר, ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָה ַהִּטי “

ֲאֹדִני-ִׂשיָת ֶחֶסד ִעםעָ -ּוָבּה ֵאַדע, ִּכי ” 
“now may it be that the girl to whom I say, ‘Please let down your jar so that I may 
drink,’ and who answers, ‘Drink, and I will water your camels also ‘– may she be the 
one whom You have appointed for Your servant Isaac; and by this, I will know that 
You have shown lovingkindness to my master.” 
, the girl that …’ is the aspect of the souls that study Torah in this world and sought 
the upper wisdom and the knowledge of God. These souls receive a level that is much 
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higher than the souls who had a lack of this knowledge. The ‘servant’, who as we 
studied earlier is Metatron, evaluate the soul level by checking what is in her vessel, 
asking; ‘Please let down your jar so that I may drink’. 

ה צָ  .61 ֵתה, ַאּתָ ה ׁשְ ם ַאּתָ ִריְך ְוָאְמָרה ֵאַלי ּגַ
ְוַאֲחֶריךָ  ִראׁשֹוָנה,  ּבָ ֶקה  ֻמׁשְ ְוִלְהיֹות  ּתֹות   ִלׁשְ

אֹוָתם  (ִל)  ְוַגם  - ל  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֶקה,  ַאׁשְ יָך  ְגַמּלֶ
ִקים  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  בֹות,  ְרּכָ ַהּמֶ ָאר  ׁשְ

ִקים   ִנׁשְ ם  ּלָ ּכֻ ַהזֹּו,  ה  ְרּגָ ֵמֲעבֹוַדת ֵמַהּדַ
ָראּוי,  ּכָ ִרּבֹוָנם  ֲעבֹוַדת  יֹּוְדִעים  ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ

ק ְלכָ  יִקים יֹוְדִעים ְלַסּפֵ ּדִ ַהּצַ ה ׁשֶ ה ְוַדְרּגָ ְרּגָ ל ּדַ
ְוַגם ֶזה  ְוַעל  ָראּוי.  אי (ִל)  ּכָ ַוּדַ ֶקה.  ַאׁשְ יָך  ְגַמּלֶ

אי  ַוּדַ ר הִֹכיַח ה' ְלֶבן ֲאדִֹני.  ה ֲאׁשֶ ָ ִהיא ָהִאׁשּ
ֶׁשִּלי] [  ַהִהיא ַהְּתִפָּלה  ֶׁשל  ַּבִהְתעֹוְררּות  הּוא  ס''א 

ָמה ָהֶעְליֹונָ  ׁשָ ן ְלאֹוָתּה ַהּנְ ּמֵ ִהְזּדַ  ה.ַהּגּוף ׁשֶ

  

י   .61 ּתֵ ְלִמׁשְ ֵעי  ּבָ ַאְנּתְ  ֵתה,  ׁשְ ה  ַאּתָ ם  ּגַ ֵאַלי  ְוָאְמָרה 
ֶקה.   יָך ַאׁשְ ּוַבְתָרְך ְוַגם ִלְגַמּלֶ ַקְדִמיָתא,  ּבְ ְקָיא  ּוְלִאְתׁשַ

ְקָיין  בְּ  ִאְתׁשַ ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ְרִתיִכין  ָאר  ׁשְ ִאינּון  ָכל  ּדְ ִגין 
ְקָיין   ִאְתׁשַ הּו  ּלְ ּכֻ א,  ַדְרּגָ יַקָייא  ֵמַהאי  ְדַצּדִ ִמּפּוְלָחָנא 

יַקָייא   ַצּדִ ּדְ ְיאּות.  ְדָקא  ּכְ ְדָמאֵריהֹון  ּפּוְלָחָנא  ָיְדֵעי  ּדְ
ְד  א ּכְ א ְוַדְרּגָ ְרּגָ ָקא ְלָכל ּדַ א  ָיְדֵעי ְלַסּפְ ָקא ְיאּות. ְוַעל ּדָ

ר הִֹכיַח ְיָי  ה ֲאׁשֶ ָ אי ִהיא ָהִאׁשּ ֶקה. ַוּדַ יָך ַאׁשְ ְוַגם ִלְגַמּלֶ
ֲאדֹנִ  ַהִהיא ְלֶבן  אי  ַוּדַ דצלותא  י.  באתערותא  (ס''א 

ָאה. דילי) ָמָתא ִעּלָ ן ְלַהִהיא ִנׁשְ ּמַ ִאְזּדַ  ִאיהּו גּוָפא ּדְ
The girl offers ‘Drink, and I will water your camels also’. 
The work of the righteous nourish spiritual levels and when the soul (the ‘girl’) comes 
to bring his body to life, she also connects him to the levels he achieved in his life. 

ׁשּוַקת  .62 ּתְ ׁשֶ ֵאר  ִנְתּבָ ִהּנֵה  ׁשֶ ְרֵאה,  ּבֹא 
ֵקָבה  ַהזָָּכר לַ  ָמה, ּוְתׁשּוַקת ַהּנְ ה ְנׁשָ ֵקָבה עֹוׂשָ ּנְ

ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ ּה  ִעּמָ ּוִמְתָעֵרב  עֹוֶלה  ַלזָָּכר 
ְך,   ּום ּכָ ָמה. ּוִמׁשּ ה ְנׁשָ ְוִנְכָלִלים ֶזה ִעם ֶזה ְועֹוׂשֶ

ה   ָ ָהִאׁשּ ַוּדַ   - ִהיא  ַהּגּוף  ָזִמין  ֶזהּו  הּוא  ׁשֶ אי, 
ָמה שֶׁ  ׁשָ ל ַהּנְ  יְָּצָאה ִמן ַהזָָּכר. ְלאֹותֹו ָרצֹון ׁשֶ

  

י  .62 ְלַגּבֵ א ִדְדכּוָרא  ִתיאּוְבּתָ ָמר ּדְ ָהא ִאּתְ א ֲחֵזי, ּדְ ּתָ
י  ְלַגּבֵ ְדנּוְקָבא  א  ְוִתיאּוְבּתָ ָמָתא.  ִנׁשְ ָעִביד  נּוְקָבא 

לְ  ֲהָדּה ּדִ א  ְדכּוָרא ָסְלָקא ְוִאְתָעַרב ּבַ ִליל ּדָ ֵעיָלא ְוִאְתּכְ
ָמָתא. וּ  ָדא ְוָעִביד ִנׁשְ א הּוא ּבְ ה. ּדָ ָ ְך ִהיא ָהִאׁשּ ְבִגין ּכָ

ּדְ  אי  ַוּדַ ָמָתא  גּוָפא  ְדִנׁשְ ְרעּוָתא  ְלַההּוא  ְזִמיָנא  ִאיהּו 
כּוָרא.  ָנְפָקא ִמן ּדְ  ּדְ

The desire of the male to the woman draws the light of Chokmah to the female and 
bring a soul. The desire of the female to the male draws light of Chessed that elevates 
to the Chokmah from the male and include in each other in the process of making the 
soul. 
When the ‘servant’ saw the girl offering to water the camels he knew that she has the 
desire for the male and ready to accept him. That is the aspect of connecting the right 
soul with the right body. 
At the time of the Resurrection, the souls that may have been split into several lifetimes 
and bodies will come together and the body that achieved greater and complete 
correction would be the one that the soul with all of its parts join. 
The desire of male and female to each other determine the quality of the unification 
and the type of soul that would be drawn into the body. 

ְלִהְתעֹוֵרר  .63 ֲעִתיִדים  ַהּגּוִפים  ְואֹוָתם 
ִרא ֵאּלּו ּבָ ׁשֶ ּוְלַאַחר  ָאַמְרנּו.  ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשֹוָנה, 

ָאר ָהֲאָרצֹות    ָיקּומּו, ׁשְ ּבִ ל ָהֲאֵחִרים ׁשֶ ָיקּומּו ּכָ
ׁשּות   ִהְתַחּדְ ׁשּו ּבְ ֵלם, ְוִיְתַחּדְ ִקיּּום ׁשָ מּו ּבְ ְוִיְתַקיְּ
ְוָאז  ִמּקֶֹדם,  מֹו  ּכְ ָהעֹוָלם  ׁש  ְוִיְתַחּדֵ ָבָנה,  ַהּלְ

  

ְדֲאָמָרן.  ְוִאינּון   .63 ַקְדִמיָתא ּכִ ּגּוִפין ְזִמיִנין ְלַאְתָעָרא ּבְ
ָאר  ִבׁשְ ּדְ ָאֳחָרִנין  ל  ּכָ ְיקּומּון  ְיקּומּון,  ין  ִאּלֵ ּדְ ּוְלָבַתר 
ְוִיְתַחְדּתּון   ִלים,  ׁשְ ִקּיּוָמא  ּבְ ְוִיְתַקְיימּון  ַאְרָעאן, 

חַ  ִמ ּבְ ִמְלַקּדְ ּכְ ַעְלָמא  ׁש  ְוִיְתַחּדֵ ִסיֲהָרא,  ּדְ ין. ְדתּוָתא 
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ַהזְּ  אֹותֹו  ּבְ תּוב  קד)  ַמןּכָ ה'  (תהלים  ַמח  ִיׂשְ
יו.  ַמֲעׂשָ  ּבְ

ִזְמָנא ַההּוא  ּבְ ִתיב  ּכְ קד) ּוְכֵדין  ְיָי   (תהלים  ַמח  ִיׂשְ
יו. ַמֲעׂשָ  ּבְ

The bodies that were buried in the land of Israel and have the merit for the resurrection 
would rise first. After them the bodies with merits that were buried outside Israel. They 
will rise to a complete state of existence. At that time the Light of the moon will be 
equal to the light of the sun and spread all over the world to sustain existence in the 
new light that would bring immortality. 
Isaiah 30:26 
“ ַחץ ְּכאֹור ַהַחָּמה ְואֹור ַהַחָּמה ִיְהיֶה ִׁשְבָעַתִים ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ְּביֹום ֲחֹבׁש ְיהוָה ֶאת ֶׁשֶבר ַעּמֹו ּומַ ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה 
 ”ַמָּכתֹו ִיְרָּפא
“Moreover, the light of the moon will be as the light of the sun, and the light of the sun 
will be sevenfold, as the light of seven days, in the day when YHVH binds up the 
brokenness of his people and heals the wounds inflicted by his blow” 
This would be the fulfillment of the reason for the Creation and God would rejoice and 
be pleased with the outcome. 
Psalms 104:31 
 ”ְיִהי ְכבֹוד ְיהוָה ְלעֹוָלם; ִיְׂשַמח ְיהָוה ְּבַמֲעָׂשיו“
“Let the glory of YHVH endure forever; Let YHVH rejoice in His works;” 

י   .64 יל ַעְבּדִ ּכִ ְך, ִהּנֵה ַיׂשְ ּום ּכָ ְלַהֲחִזיר   -ּוִמׁשּ
ָירּום  ִלְמקֹוָמּה.  ְוַאַחת  ַאַחת  ל  ּכָ מֹות  ׁשָ ַהּנְ

א   ָ מְ ְוִנׂשּ אֹוָתן    -ֹאד  ְוָגַבּה  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ד  ֵמַהּצַ
ָאַמְרנּו.  מֹו ׁשֶ ָרגֹות ָהֶעְליֹונֹות, ּכְ  ַהּדְ

  
ךְ  .64 י, ְלַאֲהָדָרא  (ישעיה נב) ּוְבִגין ּכָ יל ַעְבּדִ ּכִ ה ַיׂשְ ִהּנֵ

א ְוָגַבּה ְמאֹד,  ָ ל ַחד ְוַחד ְלַאְתֵריּה. ָירּום ְוִנׂשּ ָמִתין ּכָ ִנׁשְ
ָכל אִ  ְטָרא ּדְ ְדָקֲאָמָרן. ִמּסִ ִאין ּכִ ין ִעּלָ ְרּגִ  ינּון ּדַ

The Archangel Metat- will know which soul to return to its proper body because he is 
on the level above all the rest. 

ן  (ישעיה נב)  .65 ים ּכֵ ְממּו ָעֶליָך ַרּבִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ
ַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵאהּו ְוֹתֲארֹו מִ  ֵני ָאָדם, ּבֹא ִמׁשְ ּבְ

ית   ּבֵ ֶנֱחַרב  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֶנֱאַמר  ִהּנֵה  ׁשֶ ְרֵאה, 
ְק  ֲאָר ַהּמִ ְלתֹוְך  ְלָתה  ּגָ ִכיָנה  ְ ְוַהׁשּ ׁש  צֹות ּדָ

תּוב? ּכָ ַמה  יֵניֶהם,  ּבֵ לג)  ָנְכִריֹּות  ֵהן   (שם 
יּון,   לֹום ַמר ִיְבּכָ ם ָצֲעקּו ֻחָצה ַמְלֲאֵכי ׁשָ ֶאְרֶאּלָ

כּו ַעל זֶ  ם ּבָ ּלָ ִכיָּה ְוֵאֶבל, ְוָכל ֶזה  ּכֻ רּו ּבְ ה ְוָקׁשְ
קֹוָמּה. וְ  ְלָתה ִמּמְ ּגָ ִכיָנה ׁשֶ ְ ִהיא  ַעל ַהׁשּ ה ׁשֶ ַכּמָ

ּנֵית ִמכְּ  ּתַ ְעָלּה לֹא ִמׁשְ ּבַ ְך  ּכָ ָהְיָתה, ַאף  ׁשֶ מֹו 
ָהָיה,   ׁשֶ מֹו  ִמּכְ ה  ּנָ ּתַ ְוִהׁשְ אֹורֹו  ֵמִאיר 

תּוב ּכָ ֵצאתוֹ  (שם יג)  ׁשֶ ֶמׁש ּבְ ֶ ְך ַהׁשּ , ְוַעל ֶזה  ָחׁשַ
ן ִמשְׁ  תּוב ּכֵ  ַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵאהּו.ּכָ

  

נב) .65 ַחת   (ישעיה  ִמׁשְ ן  ּכֵ ים  ַרּבִ ָעֶליָך  ְממּו  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ָמר מֵ  ָהא ִאּתְ א ֲחֵזי, ּדְ ֵני ָאָדם. ּתָ ִאיׁש ַמְרֵאהּו ְוֹתֲארֹו ִמּבְ

א ִכיְנּתָ ּוׁשְ א,  ׁשָ ַמְקּדְ י  ּבֵ ִאְתָחַרב  ַכד  גֹו  (אתגלי) ּדְ ּבְ
ִתיב,ַאְרָען   ּכְ ַמה  יַנְייהּו.  ּבֵ לג) נּוְכָרִאין  ֵהן  (ישעיה 

הּו   ּלְ ּכֻ יּון.  ִיְבּכָ לֹום ַמר  ֶאְרֱאָלם ָצֲעקּו ֻחָצה ַמְלֲאֵכי ׁשָ
ֲעָלה  א  ּדָ ְוָכל  ְוֶאְבָלא.  ִכָיה  ּבְ ירּו  ּוְקׁשִ א,  ּדָ ַעל  כּו  ּבָ

ה ְדאִ  ָייא ֵמַאְתָרּה, ְוַכּמָ ּלְ ִאְתּגַ א ּדְ ִכיְנּתָ ׁשְ ית  ּדִ ּנֵ ּתַ יִהי ִמׁשְ
ֲעָלהּ  ּבַ ָהִכי  אּוף  ֲהַות.  ּדְ ָמה  ְנהֹוֵריּה   ִמּכְ ָנִהיר  ָלא 

ְכִתיב, ּדִ ֲהָוה,  ּדְ ָמה  ִמּכְ י  ּנֵ ּתַ יג) ְוִאׁשְ ְך  (ישעיה  ָחׁשַ
ֵמִאיׁש   ַחת  ִמׁשְ ן  ּכֵ ִתיב  ּכְ א  ּדָ ְוַעל  ֵצאתֹו.  ּבְ ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ

 ַמְרֵאהּו.
After the destruction of the Holy Temple, we lost the great light that was emanating 
from it and everything turned dark and changed. 
Isaiah 52:14 
“ ִמְׁשַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵאהּו; ְוֹתֲארֹו, ִמְּבֵני ָאָדם-ַּכֲאֶׁשר ָׁשְממּו ָעֶלי� ַרִּבים, ֵּכן ” 
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“As many were astonished at you— his appearance was so marred, beyond human 
semblance, and his form beyond that of the children of mankind” 
The worlds above and below cried because the Shechina went out of the Temple to 
exile where she can’t shine without her husband. 
Isaiah 33:7 
“ ֻחָצה ַמְלֲאֵכי ָׁשלֹום ַמר ִיְבָּכיּוןֵהן ֶאְרֶאָּלם ָצֲעקּו  ” 
“Behold, their heroes cry in the streets; the angels of peace weep bitterly.” 
Lesson; 
Because the Land of Israel is where the light comes down to the world, the Resurrection 
would start in Jerusalem, then the land of Israel, then those who have the merit 
outside Israel. For that reason, many religious people move to Jerusalem and or ask 
to be buried in Jerusalem. Some with low budget outside Israel ask to be buried with 
a little soil from the land Israel. Because the soil of the Land absorbs the Light on a 
higher level, the soul that is buried in or with that soil, enjoys easier process after 
death and greater elevation, depends on the base merits. 
The angels of peace cry because they cannot do their duty when there’s no unification 
of the Light, Zeir Anpin, and Malchut, the Shechina. Peace is when there is equality 
on both site, light and vessel, sun and moon, husband and wife. Pease, שלום, Shalom, 
means ‘whole’,’complete’. 
If we want peace, we should bring light to the vessel, our body/life. Light to the 
relationship in business and home, with the wife and children. 
Bring ‘peace’ into your life so you won’t get to the point of crying. 
Warning! 
Don’t bring light to ‘black holes’!, Create a distance and save yourself from getting 
drained.  

ַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵאהּו   .66 ן ִמׁשְ ּכֵ ָבר ַאֵחר    - ּדָ
ְוגֹונוֹ  ְדיֹוְקנֹו  ה  ּנָ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ַהזֶּה  מֹו ֵמָהֶעֶבד  ִמּכְ  

ַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵאהּו   ן ִמׁשְ ָבר ַאֵחר ּכֵ ָהָיה. ּדָ  -ׁשֶ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  נ)  ּכְ ַקְדרּות  (שם  ַמִים  ׁשָ יׁש  ַאְלּבִ

ֲהֵרי  סּוָתם. ׁשֶ ים ּכְ ק ָאׂשִ ית ְוׂשַ ֱחַרב ּבֵ ּנֶ ִמיֹּום ׁשֶ
בְּ  ַמִים  ָ ַהׁשּ ָעְמדּו  לֹא  ׁש  ְקּדָ ְוסֹוד ַהּמִ אֹוָרם, 

ָבר   ָר   -ַהּדָ ָמקֹום  ַהּבְ ּבְ א  ֶאּלָ ׁשֹורֹות  כֹות לֹא 
מֹו   ּכְ ּוֵבֲארּוהּו  ּוְנֵקָבה,  ָזָכר  ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ

ּנֱֶאַמר  ָרָאם ַוְיָבֶרְך  (בראשית ב)  ׁשֶ ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבְ
ַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵאהּו.ֹאָתם, ּומִ  ְך ִמׁשְ ּום ּכָ  ׁשּ

  

ַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵאהּו, ֵמַהא .66 ן ִמׁשְ ָבר ַאֵחר ּכֵ י ֶעֶבד ּדָ
ן  ָבר ַאֵחר ּכֵ ֲהָוה. ּדָ ָמה ּדְ י ִדיּוְקֵניּה ּוְגָווֵניּה ִמּכְ ּנִ ּתַ ִאׁשְ ּדְ

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ַמְרֵאהּו,  ֵמִאיׁש  ַחת  (ישעיה   ִמׁשְ
יׁש   נ) ַקְד ַאְלּבִ ַמִים  ָהא  ׁשָ ּדְ סּוָתם.  ּכְ ים  ָאׂשִ ק  ְוׂשַ רּות 

ָקיְ  ָלא  א  ׁשָ ַמְקּדְ י  ּבֵ ִאְתָחַרב  ּדְ ַמִים ִמּיֹוָמא  ׁשָ ימּו 
א  ְרָיין ֶאּלָ ְרָכאן ָלא ׁשָ ה ּבִ ְנהֹוָרא ִדְלהֹון, ְוָרָזא ְדִמּלָ ּבִ
ָמה ְדַאּתְ  ַכר ְונּוְקָבא, ְואּוְקמּוָה. ּכְ חּו ּדְ ּכָ ּתַ ִאׁשְ ֲאַתר ּדְ   ּבְ

ב) ָאֵמר, אָֹתם.  (בראשית  ַוְיָבֶרְך  ָרָאם  ּבְ ּוְנֵקָבה  ָזָכר 
ַחת ֵמִאיׁש ַמְר  ְך ִמׁשְ  ֵאהּו.ּוְבִגין ּכָ

Isaiah 50:3 
 ”ַאְלִּביׁש ָׁשַמִים ַקְדרּות ְוַׂשק ָאִׂשים ְּכסּוָתם“
“I clothe the heavens with blackness And make sackcloth their covering.” 
From the day of the destruction of the Holy Temple, the heavens that are Zeir Anpin, 
couldn’t channel its light. The secret is that blessings cannot come to a place where 
there is not the unification of male and female. 
Genesis 5:2 
“ ְׁשָמם ָאָדם, ְּביֹום, ִהָּבְרָאם-ָבֶר� ֹאָתם, ַוִּיְקָרא ֶאתָזָכר ּוְנֵקָבה, ְּבָרָאם; ַויְ  ” 
“Male and female he created them, and he blessed them and named them Man (Adam) 
on the day they were created.” 

https://dailyzohar.com/


Zohar Vayeshev – Draft – unedited- not for publishing 

31 DailyZohar.com  
 

Adam was created as male and female and receives God’s blessings as one. Later he 
separated them so they can go through the process of ‘earning’. They need to come 
together in order to restore the connection of the original blessings from God. 

תּוב .67 ּכָ ּכַ נז)  ְוֶזהּו  ָאָבד.  (ישעיה  יק  ּדִ ַהּצַ
א אָ  ֵאין  ָאבּוד אֹו ֶנֱאָבד לֹא ֶנֱאַמר, ֶאּלָ ָבד, ׁשֶ

ְמצָ  ּנִ ָמקֹום ׁשֶ א ּבְ ָרכֹות ֶאּלָ ים ָזָכר ִא ׁשֹורֹות ּבְ
ֵאר.  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ  ּוְנֵקָבה ַיַחד, ּכְ

  
ִדְכִתיב, .67 ָמה  ּכְ הּוא  נז) ְוָדא  ָאַבד,   (ישעיה  יק  ּדִ ַהּצַ

ְרָיין  ׁשַ ָלא  ּדְ ָאַבד,  א  ֶאּלָ ֶנֱאַמר,  לֹא  ֶנֱאַבד  אֹו  ָאבּוד 
א בְּ  ְרָכאן ֶאּלָ ֲחָדא  ּבִ ַכר ְונּוְקָבא ּכְ חּו ּדְ ּכָ ּתַ ִאׁשְ ֲאַתר ּדְ

ָמה ּדְ  ָמר. ּכְ  ִאּתְ
Isaiah 57:1 
“ ִמְּפֵני ָהָרָעה ֶנֱאַסף ַהַּצִּדיק-ֶחֶסד ֶנֱאָסִפים ְּבֵאין ֵמִבין, ִּכי-ֵלב; ְוַאְנֵׁשי-ַהַּצִּדיק ָאָבד, ְוֵאין ִאיׁש ָׂשם ַעל ” 
“The righteous man perishes, and no man takes it to heart; And devout men are taken 
away, while no one understands. For the righteous man is taken away from evil,” 
The meaning of is that the righteous lose the blessings because the connection there’s 
no unification of male and female. 

ּלֹא ִנְמָצא ַהזָָּכר  ִמׁשּ  .68 אֹותֹו ְזַמן ׁשֶ ּום ֶזה ּבְ
ּה, וְ  ן  ִעּמָ יֹּוְצאֹות, ְלֻכּלָ מֹות ׁשֶ ל אֹוָתן ְנׁשָ ָאז ּכָ

ֶמׁש   ֶ ַהׁשּ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ָהיּו  ׁשֶ מֹו  ִמּכְ ּנּוי  ׁשִ ָלֶהן  ָהָיה 
ה  ְוָלֵכן ֵאּלֶ ֵאר.  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָבָנה,  ּלְ ּבַ ר  ִמְתַחּבֵ

ְלדֹות ַיֲעקֹב יוֹ  ֵאר.ּתֹ  ֵסף ְוגֹו', ְוִנְתּבָ
  

ח .68 ּכַ ּתַ ִאׁשְ ָלא  ּדְ ִזְמָנא  ַההּוא  ּבְ א  ּדָ ִגין  קפב  ּבְ (דף 

ָנְפֵקי  ע''ב) ּדְ ָמִתין  ִנׁשְ ִאינּון  ל  ּכָ ּוְכֵדין  ֲהָדּה,  ּבַ כּוָרא  ּדְ
א   ְמׁשָ ׁשִ ּדְ ִזְמָנא  ּבְ ֲהוּו  ּדְ ָמה  ִמּכְ ּנּוָיא  ׁשִ ְלהּו  ֲהֵוי  הּו  ּלְ ּכֻ

ִסיהֲ  ּבְ ר  ּדָ ִאְתַחּבַ ְוַעל  ָמר.  ִאּתְ ּדְ ָמה  ּכְ ה ָרא  ֵאּלֶ א 
ָמר.  ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ְוגו' ְוִאּתְ

At the time of exile, Zeir Anpin and Malchut are in different states. The souls that come 
to the world are different from the souls that used to come when the Holy Temple was 
active and Zeir Anpin and the Shechina were in unification. 
Lesson; 
We learn from the above that the time of the unification is very important when we 
want to draw high souls to the world. The most elevated time for a husband and wife 
to come together and bring a child to the world is Friday after midnight. This is when 
the Light of Binah begins to shine on the day of Shabbat. 
Another lesson that we can take from this study is that to have blessings in our vessels, 
which is everything we desire, we need to bring the light in. That includes work, 
personal desires, and marriage. 
Saturday night immediately after Shabbat, we do Havdalah then we recite Patach 
Eliyahu, ‘Elijah Opened’. It helps to continue the Light of Shabbat for the rest of the 
week. The fourth meal with Birkat Hamazon followed by planning the activity of the 
coming week would benefit from this connection. 

ִנְפָרִדים   .69 ֵאין  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַנַער,  ְוהּוא 
ִהיא  מֹו ׁשֶ י''ק ְוֶצֶד''ק ֵהם ַיַחד. ּכְ ְלעֹוָלִמים, ַצּדִ

ַהזָּכָ  ל  ׁשֶ ם  ֵ ׁשּ ּבַ ִנְקָרא ִנְקֵראת  ְך הּוא  ּכָ ם  ּגַ ר, 
תּוב ְוהּוא ַנַער. ּכָ ּה, ׁשֶ ּלָ ם ׁשֶ ֵ ׁשּ  ּבַ

  
נַ  .69 ְלעָ ְוהּוא  ין  ְרׁשִ ִמְתּפָ ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ י''ק  ַער,  ַצּדִ ְלִמין, 

ִאי ֲחָדא  ּכְ ָמא  ְוֶצֶד''ק  ׁשְ ּבִ ִאְתְקִריַאת  ִאיִהי  ּדְ ָמה  ּכְ נּון, 
ְכִתיב   ָמא ִדיָלּה ּדִ ׁשְ ִדְדכּוָרא, ָהִכי ָנֵמי ִאְתְקֵרי ִאיהּו ּבִ

 ְוהּוא ַנַער. 
Genesis 37:2 
“ ֵני ִבְלָהה ְוֶאת ְּבֵני ִזְלָּפה ְנֵׁשי ֶאת ֶאָחיו ַּבּצֹאן ְוהּוא ַנַער ֶאת ּבְ ֶּבן ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָהיָה ֹרֶעה ֵאֶּלה ֹּתְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף 
 ”ָאִביו ַוָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת ִּדָּבָתם ָרָעה ֶאל ֲאִביֶהם
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“These are the generations of Jacob. Joseph, being seventeen years old, was pasturing 
the flock with his brothers. He was a boy with the sons of Bilhah and Zilpah, his 
father’s wives. And Joseph brought a bad report of them to their father.” 
The children of Leah and Rachel are the aspect of the front of the Shechina. The 
children of the maids, Bilhah and Zilpah are the aspects of the back of the Shechina. 
The ‘Front’ or ‘Face’ (פנים) represent the side that shows and spread the Light. The 
‘Back’ represents the lack of light/vessel. 
Joseph was with the children of the maids means that he was connected and do the 
work of correcting the ‘back’ of the Shechina. Joseph was the aspect of Yessod and he 
is the one that connects Shechina in Malchut with the Light, Zeir Anpin. 
‘He was a boy’ is a description of Joseph that refers to his connection to Malchut. ‘A 
boy’, male, is ‘נער’ and a girl, female, is ‘נערה’. We see that the female gets the letter ה 
of Malchut added to her to tell us that the male ‘נער’ is part of the female, ‘נערה’. 

ם   .70 ֻכּלָ ּבְ ה.  ִזְלּפָ ֵני  ּבְ ְוֶאת  ִבְלָהה  ֵני  ּבְ ֶאת 
ַע   ֲעׁשֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ָראּוי  ּכָ אֹוָתם  ׁש  ְלַחּדֵ עֹוֶמֶדת 

ָהֲעָנפִ  ל  ּכָ ׁשֶ ּלֹו.  ׁשֶ ְמָחה  ִ ׂשּ ּבַ ְוָכל  ָלֶהם  ים 
ְמָחתֹו.  ׂשִ ְרִכים ּבְ ם ִמְתּבָ ּלָ  ֶהָעִלים, ּכֻ

  
ה, .70 ִזְלּפָ ִני  ּבְ ְוֶאת  ְלָהה  ּבִ ֵני  ּבְ ָקְייָמא    ֶאת  הּו  ֻכּלְ ּבְ

ֶחְדָוה   ּבְ לֹון  ָעא  ְעׁשְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ְיאּות  ְדָקא  ּכְ לֹון  א  ְלַחְדּתָ
הּו   ּלְ ּכֻ ָעִלין,  הּו  ְוֻכּלְ ַעְנִפין  הּו  ֻכּלְ ּדְ ְרִכין ִדיֵליּה.  ִאְתּבָ

ֶחְדָוה ִדיֵליּה.   ּבְ
As Yessod, Joseph has a strong connection to all the 12 tribes that represent the 
‘borders’ of Zeir Anpin. (Read: 
https://dailyzohar.com/daily-zohar-1677/ ) 
He is in the middle at the foundation of the Tree of Life and all levels blessed because 
of him. 

מֹו  .71 ּכְ יֹוֵסף,  ַיֲעקֹב  ְלדֹות  ּתֹ ה  ֵאּלֶ
ל   ּכָ ׁשֶ ֵאר,  ְתּבָ ּנִ ָהְיָתה  ׁשֶ ַיֲעקֹב  ל  ׁשֶ מּותֹו  ּדְ

ָלֶזה,  ֵאַרע  ָלזֶה  ֵאַרע  ֶ ׁשּ ַמה  ְוָכל  יֹוֵסף,  ּבְ
ָהאֹות  ל  ׁשֶ ַהּסֹוד  ְוֶזהּו  ַיַחד.  הֹוְלִכים  ֵניֶהם  ּוׁשְ

נֵ  ְ ׁשּ ֵהם סֹוד  ָו''ו, ׁשֶ ּום ׁשֶ יֶהם הֹוְלִכים ַיַחד, ִמׁשּ
 ֶאָחד ּוְדמּות ַאַחת. 

  

יֹוסֵ  .71 ַיֲעקֹב  ּתֹוְלדֹות  ה  ָכל  ֵאּלֶ ּדְ ָמר  ְדִאּתְ ָמה  ּכְ ף, 
ֵאיַרע   ּדְ ַמה  ְוָכל  יֹוֵסף,  ּבְ יּה  ּבֵ ֲהָוה  ְדַיֲעקֹב  יּוְקָנא  ּדִ

ְוָד  ָאְזֵלי.  ֲחָדא  ּכְ ְוַתְרַווְייהּו  ְלַהאי,  ֵאיַרע  א הּוא ְלַהאי 
ִאינּון ָרָזא   ִגין ּדְ ֲחָדא, ּבְ ְרַווְייהּו ּכְ ָאְזֵלי ּתַ ָאת ו''ו ּדְ ָרָזא ּדְ

 א ָחָדא: ָחָדא ְוִדיּוְקנָ 
‘These are the generations of Jacob. Joseph’s from the verse above (#69) came to tell 
us that events in Jacob’s and Joseph’s lives were similar. 
Jacob is Tiferet in the central column between Chessed and Gevurah. Joseph is Yessod 
in the middle between Netzach and Hod. Both are in the secret of the spelled letter ‘וו’ 
that shows the parallel between them. 

ָתם ָרָעה, .72 ּבָ ְרׁשּוָה    ַויֵָּבא יֹוֵסף ֶאת ּדִ ֲהֵרי ּפֵ
לְ  אֹוֵמר  ָהָיה  אֹוְכִלים ׁשֶ ָהיּו  ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ָאִביו 

יֹוֵסף   ַויֵָּבא  ים.  ַחיִּ ֵהם  ׁשֶ ּכְ ים  ַחיִּ ֲעֵלי  ִמּבַ ֵאיָבר 
ֵני   ִמְנָין ָהיּו אֹוָתם ּבְ ָתם ָרָעה, ְוִכי ֶזה ּבְ ּבָ ֶאת ּדִ

ָפחֹות, ֵאיְך ָהיוּ  ְ ֵני ֵלָאה,    ַהׁשּ ֶהם ּבְ ְמַזְלְזִלים ּבָ
ַחי ְוָהיּו עֹוְבִרים  ֵאיְך ָהיּו אֹוְכִלים ֵאיָבר ִמן הַ וְ 

ֵני ֹנַח ִמְצָוה   ה ַעל ּבְ ֲהֵרי ִצּוָ ַעל ִמְצַות ִרּבֹוָנם, ׁשֶ
ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ַנְפׁשֹו  (בראשית ט)  זֹו, ּכְ ר ּבְ ׂשָ ַאְך ּבָ

  

ֲהָוה  .72 ּדְ אּוְקמּוָה  ָהא  ָרָעה,  ָתם  ּבָ ּדִ ֶאת  יֹוֵסף  ֵבא  ַוּיָ
ד   ין ּכַ ֲעֵלי ַחּיִ ְייָפא ִמּבַ ֲהוּו ָאְכֵלי ׁשַ ָאַמר ְלֲאבֹוי ֲעַלְייהּו ּדְ

ָתם ָרָעה,   ּבָ ֵבא יֹוֵסף ֶאת ּדִ ין. ַוּיָ ִמְנָייָנא ִאינּון ַחּיִ ְוִכי ָהא ּבְ
ָפחֹות, ֵהיְך הֲ  ֵני ׁשְ ֵני ֵלָאה, ֲהוּו ִאינּון ּבְ הֹון ּבְ וּו ְמַזְלְזִלין ּבְ

ּקּוָדא   ְוֵהיְך ֲהוּו ָאְכִלין ֵאָבר ִמן ַהַחי ְוֲהוּו ָעְבִרין ַעל ּפִ
ָמה   ּקּוָדא ָדא. ּכְ ֵני נַֹח ּפִ יד ַעל ּבְ ּקִ ָהא ּפַ ְדָמאֵריהֹון. ּדְ

ָאֵמר ט) ,ְדַאּתְ  לא   (בראשית  מֹו  ּדָ ַנְפׁשֹו  ּבְ ר  ׂשָ ּבָ ַאְך 
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אֹוְכלִ  ָהיּו  ְוֵהם  ֹתאֵכלּו,  לֹא  מֹו  אֹוָתם ּדָ ים 
ִר  ִמְצַות  ַעל  ָהָיה  ְועֹוְבִרים  יֹוֵסף  א  ֶאּלָ ּבֹוָנם? 

 , ְוַעל ֶזה ֶנֱעַנׁש.אֹוֵמר 
ְוִאינ ּקּוָדא  ֹתאֵכלּו,  ּפִ ַעל  ְוָעְבִרין  ֵליּה  ָאְכֵלי  ֲהוּו  ּון 

ׁש.  א ִאְתַעּנַ א יֹוֵסף ֲהָוה ָקֲאַמר, ְוַעל ּדָ  ְדָמאֵריהֹון. ֶאּלָ
Genesis 37:2 
“ ְוֶאת ְּבֵני ִזְלָּפה ְנֵׁשי ָהה ָהיָה ֹרֶעה ֶאת ֶאָחיו ַּבּצֹאן ְוהּוא ַנַער ֶאת ְּבֵני ִבלְ ֵאֶּלה ֹּתְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף ֶּבן ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה 
 ”ָאִביו ַוָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת ִּדָּבָתם ָרָעה ֶאל ֲאִביֶהם
“These are the records of the generations of Jacob. Joseph, when seventeen years of 
age, was pasturing the flock with his brothers while he was still a youth, along with 
the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father’s wives. And Joseph brought back 
a bad report about them to their father.” 
The sages tell us that Joseph was telling his father about his brothers that they were 
eating the flesh of a living animal. The Zohar finds it hard to accept, explaining that 
they all knew that it is forbidden to eat live flesh, since after the Flood (Genesis 9:4 
“But you shall not eat flesh with its life, that is, its blood.”). 
The Zohar concludes that Joseph tells it from what he saw in his mind and because of 
that he was punished. 

ָרָעה   .73 ָתם  ּבָ ּדִ ֶאת  ָאַמר,  ְיהּוָדה  י    - ַרּבִ
ְבנֹות ָהָאֶרץ,   ְתנּו ֵעיֵניֶהם ּבִ ּנָ ֲארּוהּו ׁשֶ ּבֵ מֹו ׁשֶ ּכְ

ָרָעה, ָתם  ּבָ ּדִ אֹוָתן   ְוֶזהּו  ל  ּכָ ֶאת  ְלֵהיִניק 
ְקדֹוׁשֹות ֵאיָנן  ׁשֶ ָרגֹות  ַעל [ד ַהּדְ ַאף  ''א 

ְמָאה.  ַּגב]  ד ַהּטֻ אֹות ִמּצַ ּבָ  ׁשֶ

  

ָמה   .73 ּכְ ָרָעה,  ָתם  ּבָ ּדִ ֶאת  ָאַמר,  ְיהּוָדה  י  ִרּבִ
הּוא   ְוָדא  ַאְרָעא,  ְבנֹות  ּבִ ֵעיַנְייהּו  ַיֲהֵבי  ּדְ ְדאּוְקמּוָה 

ְלַינְ  ָרָעה.  ָתם  ּבָ ָלא  ּדִ ּדְ ין  ְרּגִ ּדַ ִאינּון  ְלָכל  ָקא 
ין יׁשִ ְטָרא ְמָסֲאָבא: על גב)(ד''א ל''ג אף  ַקּדִ ַאְתָיין ִמּסִ  ּדְ

Rabbi Yehuda explains that the bad things that Joseph saw in his brothers were their 
interest in women of the land. These women were bad because they came to suck the 
energy from the holy side. 

י ֶבן   .74 ָניו ּכִ ל ּבָ ָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמּכָ ְוִיׂשְ
י   ַרּבִ ים.  ּסִ ּפַ ֹתֶנת  ּכְ לֹו  ה  ְוָעׂשָ לֹו  הּוא  ְזֻקִנים 

ְוָאַמר, ַתח  ּפָ כו)  ֶאְלָעָזר  ּבֹא   (ישעיה  י  ַעּמִ ֵלְך 
ֲעֶדָך ֲחבִ  ָלְתָך ּבַ י ִכְמַעט ֶרַגע ַבֲחָדֶריָך ּוְסֹגר ּדְ

י   ַעּמִ ֵלְך  ַזַעם.  ַיֲעָבר  ּבֹא  ַעד  ַבֲחָדֶריָך.  ּבֹא 
ֶאת   הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ אֹוֵהב  ה  ּמָ ּכַ ְרֵאה 
אֹוֵהב אֹוָתם ַעל  ִביל ַאֲהָבָתם ׁשֶ ָרֵאל, ּוִבׁשְ ִיׂשְ
ּוַמזָּלֹות,   ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ים  ָהַעּמִ ל  ּכָ

ְורֹוֶצה  אֹוָתם  ַמה   ִהְזִהיר  ָכל  ּבְ אֹוָתם  ֹמר  ִלׁשְ
ים. ֵהם עֹוׂשִ ֶ  ׁשּ

  

י ֶבן ְזֻקִנים הּוא  .74 ָניו ּכִ ל ּבָ ָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמּכָ ְוִיׂשְ
ַתח   ּפָ ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ ים.  ּסִ ּפַ ֹתֶנת  ּכְ לֹו  ה  ְוָעׂשָ לֹו 

כו) ְוֲאַמר, ָלְתָך   (ישעיה  ּדְ ּוְסגֹר  ַבֲחָדֶריָך  ּבֹא  י  ַעּמִ ֵלְך 
ֲעֶדךָ  ֵלְך עַ   ּבַ ַזַעם.  ַיֲעָבר  ֶרַגע ַעד  י ּבֹא  ֲחִבי ִכְמַעט  ּמִ

 ַבֲחָדֶריָך.

Genesis 37:3 
 ”ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָּכל ָּבָניו ִּכי ֶבן ְזֻקִנים הּוא לֹו ְוָעָׂשה לֹו ְּכֹתֶנת ַּפִּסים“
“Now Israel loved Joseph more than all his sons, because he was the son of his old 
age; and he made him a varicolored tunic.” 
Jacob made him ‘a varicolored tunic’. This tunic was made of light that protected 
Joseph. 
Rabbi Elazar quotes the following verse to show the love of God to us. God gives us the 
warning to protect ourselves until ‘the fury’ has passed. 
Isaiah 26:20 
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“ ) ָזַעם-(יֲַעָבר -יעבור-ֶרַגע, ַעד-ֵל� ַעִּמי ּבֹא ַבֲחָדֶרי�, ּוְסֹגר דלתיך (ְּדָלְת�) ַּבֲעֶד�; ֲחִבי ִכְמַעט ” 
“Come, my people, enter your chambers, and shut your doors behind you; hide 
yourselves for a little while until the fury has passed by.” 
Lesson; 
Joseph on a spiritual level is considered to be the firstborn because when Jacob came 
to his wife on their first night he thought that it was Rachel but then he realized that 
it was Leah. For that reason, the firstborn to Rachel is the first son of Jacob. 
Joseph believed that as a firstborn, he is responsible for his brothers and reported to 
his father everything he saw about them. 
Joseph assumed his brothers eating live flesh because as said by Rabbi Yehuda, their 
eyes desired the women of the land. His assumption was correct because eating animal 
flesh that wasn’t properly slaughtered and cooked drive great desires for pleasures in 
this world. Highly spiritual people don’t eat meat. For many reasons, we cannot trust 
even meat bought with a kosher certificate. 
B”H we are protected from the chaos that is developing in the world. Take shelter in 
the study of the Zohar that was given to us with love, ‘until the fury has passed by’. 

ין  .75 ַהּדִ יֹּום ׁשֶ ָעִמים יֵׁש ּבַ לֹׁש ּפְ ּבֹא ְרֵאה, ׁשָ
עוֹ  ּבָ ָצִריְך ׁשֹוֶרה  ַמן,  ַהזְּ אֹותֹו  א  ּבָ ּוְכׁשֶ ָלם, 

ע ּבֹו אֹותֹו  ּלֹא ִיְפּגַ ֵמר ׁשֶ ָ ָהָאָדם ְלִהזֵָּהר ּוְלִהׁשּ
ֲארּוָה. ים ְידּוִעים, ַוֲהֵרי ּבֵ ין, ְוֵהם ְזַמּנִ    ַהּדִ

ק .75 ה  ּמָ ּכַ ֲחֵזי,  א  לֹון  ּתָ ָרִחים  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ּוְדׁשָ
ל   ּכָ ַעל  לֹון  ָרִחים  ּדְ ִדְלהֹון  ְרִחימּוָתא  ּוְבִגין  ָרֵאל.  ְלִיׂשְ
לֹות, ַאְזַהר לֹון, ּוָבֵעי  ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ַעּמִ
ַלת ִזְמִנין  א ֲחֵזי, ּתְ ִאינּון ָעְבִדין. ּתָ ָכל ַמה ּדְ ְלַנְטָרא לֹון ּבְ

בְּ  ַההּוא ִאית  ָאֵתי  ְוַכד  ַעְלָמא,  ּבְ ְרָיא  ׁשַ ִדיָנא  ּדְ יֹוָמא 
ָלא   ְמָרא ּדְ ֲהָרא ּוְלִאְסּתַ ֵעי ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלִאְזּדַ ִזְמָנא, ִמּבָ
יּה ַההּוא ִדיָנא, ְוִאינּון ִזְמִנין ְיִדיָען ְוָהא אּוְקמּוָה.   ִיְפַגע ּבֵ

Three times a day, the judgement appears in the world and we should be aware of that 
and protect ourselves. 

ַאְבָרָהם   .76 ַהּבֶֹקר,  עֹוֶלה  ׁשֶ ּכְ ֲהֵרי  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ין ִלְקׁשֹר אֹותֹו  עֹוָלם ְואֹוֵחז ֶאת ַהּדִ ִמְתעֹוֵרר ּבָ
ָהִראׁשֹונֹות   עֹות  ָ ַהׁשּ לֹׁש  ׁשְ ית  ּוְבֵראׁשִ ִעּמֹו, 

קֹומוֹ  ין ִמּמְ ַיֲעקֹב, ַעד  נֹוֵסַע ַהּדִ  ְלִהְתעֹוֵרר ּבֹו ּבְ
ַהּמִ  ת  ִפּלַ ּתְ ְתעֹוֶרֶרת  ּמִ ֶאת ׁשֶ ֲחִזיָרה  ּמַ ׁשֶ ְנָחה 

ה   ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ין  ַהּדִ ּוִמְתעֹוֵרר  ִלְמקֹומֹו,  ין  ַהּדִ
ר   ֲהֵרי ָאז ִנְקׁשָ ל ַמְעָלה, ׁשֶ ין ׁשֶ ּדִ ר ּבַ ֵ ְלִהְתַקׁשּ

ין, ְוָצִריְך ְלִהזֵָּהר. ין ִעם ּדִ  ּדִ

  

גִ  .76 ּדְ ּבְ ִאְתַער ין  ַאְבָרָהם  ַצְפָרא,  ָסִליק  ד  ּכַ ָהא 
ְוָאחִ  ַעְלָמא,  ֲהֵדיּה.  ּבְ ּבַ ֵליּה  ָרא  ְלָקׁשְ ְלִדיָנא  ֵליּה  יד 

יָנא ֵמַאְתִריּה  ָנִטיל ּדִ ְייָתא  ַקּמַ ֵעי  ְתַלת ׁשָ ירּוָתא ּדִ ּוְבׁשֵ
ְדִמְנָחה  ְצלֹוָתא  ִאְתַער  ּדְ ַעד  ַיֲעקֹב,  ּבְ יּה  ּבֵ ְלַאְתָעָרא 

ַאהֲ  א  ּדְ ִדְלַתּתָ יָנא  ּדִ ְוִאְתַער  ְלַאְתֵריּה,  יָנא  ּדִ ַדר 
ָר  ְ ר  ְלִאְתַקׁשּ ַ ִאְתַקׁשּ ֵדין  ּכְ ָהא  ּדְ ִדְלֵעיָלא.  ִדיָנא  ּבְ א 

ֲהָרא. ִדיָנא ּוָבֵעי ְלִאְזּדַ יָנא ּבְ  ּדִ
The three aspects of judgments appear in the three lines of the Tree of Life. They are 
connected to the Nikud of the letter Vav. Cholam, Shuruk, and Chirik. Cholam is the 
dot above the letter Vav and represents the judgment (דין, Din) aspect of Chessed. When 
Chessed rises in the morning it connects to Binah. At the same time, judgments want 
to connect this connection and draw from it. Jacob that is the center line rises up and 
joins Chessed to remove the hold of the judgments. 
When we avoid the desire for the self alone in the morning and day, we connect to 
Chessed without judgment. 
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In the afternoon, the Chassadim of the morning leave and it is the time of the Left, 
Isaac, Gevurah. The judgments connect to the dot of the Shuruk that is in the middle 
of the letter Vav. 
In the evening Jacob, middle line, Zeir Anpin, rises and balances the Right and the 
Left. The root of Z”A is in the dot of the Chirik that is a curtain that separates Z”A and 
Malchut. This aspect of Judgment is called the judgment of the lower level. 
Our daily prayers designed to protect us from judgments and connect us to the light 
of Chassadim and mercy of the day. 
Lesson; 
Our body at night has the aspect of death and judgment. When we wake up we give 
thanks to God for returning our soul and allowing us to have another day of work. The 
work is always about avoiding judgments and connecting to Light to protect and 
expand our vessels. 
Women and men that don’t use proper prayer books should make at least a few short 
pauses during morning afternoon and night and read Zohar and Psalms. 
We have the Unity Zohar app and the websites that any person with an internet 
connection could use and draw light to protect himself. 
On ZoharVoice.com you can listen to Zohar reading 24x7x365. 
Those without an internet connection can dial up a local US number 
Listen to the Zohar over the phone. 
Dial-in Number: (641) 715-3800 Access Code: 60238 
We live in difficult times and we see many forces of evil creating chaos all over the 
world. The Zohar promised us to be like Noah’s Ark and protect us during the times 
before the coming of Mashiach. Our only protection is the study of the Torah through 
the Zohar. We should thank God every moment for bringing us closer to this wisdom 
and light. 
Keep your certainty no matter what kind of chaos you experience in your life now or 
chaos that may arise in the future. 

ֶות עֹוד,   .77 ְוַהּמָ עֹוָלם  ּבָ ִמְתעֹוֵרר  ין  ַהּדִ ׁשֶ ּכְ
ְיִחיִדי  ָלֶלֶכת  ָהָאָדם  ָצִריְך  ִעיר, לֹא  ּבָ ִנְמָצא 
א ָצִריְך  ָבִרים, ֶאּלָ ַאְרנּו ֶאת ַהּדְ ּוק, ַוֲהֵרי ּבֵ ׁשּ ּבַ

יֵֵצא   ּלֹא  ׁשֶ ַעְצמֹו  ֶאת  מֹו ִלְסּגֹר  ּכְ ַהחּוָצה, 
ַגר ֶאת ּסָ ֹנַח ׁשֶ ֲארּוהּו ּבְ ּבֵ ּלֹא   ׁשֶ ָבה ׁשֶ ּתֵ ַעְצמֹו ּבַ

חִ  ׁשְ ֵצא ִלְפֵני ַהּמַ  ית. ִיּמָ

  

ב) .77 סח  ּומֹוָתא   (לעיל  ַעְלָמא  ּבְ ִאְתַער  יָנא  ּדִ ד  ּכַ תּו 
ְלֵמיַהְך  ָנׁש  ְלַבר  ֵליּה  ֵעי  ִליּבָ ָלא  ָמָתא,  ּבְ ח  ּכַ ּתַ ִאׁשְ

ׁשּוָק  ּבְ ֵעי ְיִחיָדאי  ּבָ א  ֶאּלָ י.  ִמּלֵ אֹוִקיְמָנא  ְוָהא  א 
ָר  ָמה ְדאּוְקמוּ ְלַאְסּגָ ָלא ִיּפּוק ְלַבר, ּכְ ְרֵמיּה ּדְ נַֹח  א ּגַ ָה ּבְ

ָלא.  ח ַקֵמי ְמַחּבְ ּכַ ּתַ ָלא ִיׁשְ ֵתיבּוָתא ּדְ ְרֵמיּה ּבְ ר ּגַ ַאְסּגַ  ּדְ
When judgments rise in the world of Malchut, the aspect of death spreads, people 
should avoid public places and ‘hide’. Noah closed himself in the Ark to stay away from 
the judgment of the Flood that was outside, so he can stay protected from all sides. 
To stay away from the three judgments that in the three lines of Zeir Anpin, we should 
not draw direct light from the Left because it’s an aspect of darkness. Direct light is 
light that is ‘swallowed‘ by the desire for the self alone. It’s like black color/darkness 
that doesn’t reveal light. This darkness is where the forces of the other side await and 
take the light away from us by creating judgments. 
When we create ‘returning light’ by the restriction that is pushing away (reflecting) the 
Light, we reveal it and benefit from it. 
The light of Chokmah that comes down to Malchut without restriction is considered 
darkness. If we receive it and share it (pushing away) we create the light of Chassadim. 
The Sefira of Chessed is on the Right and below Chokmah. Abraham that was the 
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chariot of Chessed had no desires for himself. He was all about sharing and therefore 
could transform the light of Chokmah from darkness to light in this world. Abraham’s 
tent was open to all directions so people would feel invited and come to receive from 
what he shared. 

ֶאת   .78 ְסֹגר  ַבֲחָדֶריָך,  י  ַעּמִ ֵלְך  ֶזה  ְוַעל 
ֲעֶד  ּבַ ָלְתָך  ּדְ ּוְסֹגר  ִיְתָרֶאה ַעְצְמָך,  ּלֹא  ׁשֶ ָך, 

ַיֲעָבר  ַעד  ֶרַגע  ִכְמַעט  ֲחִבי  ִחית.  ׁשְ ַהּמַ ִלְפֵני 
ְרׁשּות   ֵאין  ין  ַהּדִ עֹוֵבר  ׁשֶ ַאַחר  ׁשֶ ַזַעם, 

ִחית.  ִחית ְלַהׁשְ ׁשְ  ַלּמַ

  

א ֵלְך ַעּמִ  .78 ְרָמְך. ּוְסגֹור ְוַעל ּדָ ר ּגַ י ּבֹא ַבֲחָדֶריָך, ַאְסּגַ
יִ  ָלא  ּדְ ֲעֶדָך,  ּבַ ָלְתָך  ֲחִבי  ּדְ ָלא.  ְמַחּבְ ּדִ יּה  ַקּמֵ ְתֲחֵזי 

ָבתַ  ְמַעט ֶרַגע ַעד ַיֲעבֹור ַזַעם, ּדְ יָנא ֵלית ּכִ ַאֲעַבר ּדִ ר ּדְ
ָלא. ָלא ְלַחּבָ  ֵליּה ְרׁשּו ִלְמַחּבְ

Isaiah 26:20 
“ ) ָזַעם-(יֲַעָבר -יעבור-ֶרַגע, ַעד-ֲחָדֶרי�, ּוְסֹגר דלתיך (ְּדָלְת�) ַּבֲעֶד�; ֲחִבי ִכְמַעטֵל� ַעִּמי ּבֹא בַ  ” 
“Come, my people, enter your chambers, and shut your doors behind you; hide 
yourselves for a little while until the fury has passed by.” 
‘the fury’ is the forces of judgments that we need to hide from. As we explained above, 
we hide or as the verse says ‘shut your doors behind’ by surrounding ourselves with 
the light of Chassadim until judgment has no longer permission to inflict harm. 

הַ  .79 ִביל  ּבֹא ְרֵאה, ׁשֶ ׁשְ ּבִ רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ּקָ
ְוֵקַרב ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  אֹוֵהב  הּוא  ׁשֶ  ָהַאֲהָבה 
ים עֹוְבֵדי כֹוָכִבים   ָאר ָהַעּמִ ל ׁשְ אֹוָתם ֵאָליו, ּכָ

אֶ  ׂשֹוְנִאים  ֵהם  ּוַמזָּלֹות  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָרֵאל,  ִיׂשְ ת 
ָרֵאל ְקרֹוִבים.   ְמֻרָחִקים ְוִיׂשְ

  

קּוְדׁשָ  .79 ּדְ ֲחֵזי,  א  ְרִחימּוָתא  ּתָ ִגין  ּבְ הּוא,  ִריְך  ּבְ א 
ָרֵאל ְוָקִריב ִאיהּו ָרִחים לֹון ְלִיׂשְ ָאר   ּדְ ל ׁשְ יּה, ּכָ לֹון ְלַגּבֵ

ְנִאין ל לֹות ׂשָ ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ִגין ַעּמִ ָרֵאל. ּבְ ֹון ְלִיׂשְ
ָרֵאל ְקֵריִבין. ִאינּון ִמְתַרֲחִקין ְוִיׂשְ  ּדְ

The Holy One Blessed be He loves the souls of the Israelites because they are close to 
him. The nations of the world are far from him and can’t experience that love. Because 
of the special relations, they have with God, they hate the Israelites. 

ָאַהב ַיֲעקֹב   .80 ּום ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּוֹבא ְרֵאה, ִמׁשּ
ם ָהיוּ  ּלָ ּכֻ ב ׁשֶ  ֶאת יֹוֵסף יֹוֵתר ֵמֶאָחיו, ַאף ַעל ּגַ
לּו ֹאתֹו ַלֲהִמיתֹו.  ְתַנּכְ תּוב? ַויִּ לֹו ַאִחים, ַמה ּכָ
ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ים  ָהַעּמִ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ

ָרֵאל.   ּוַמזָּלֹות ְלִיׂשְ

  

א .80 יר   ְוּתָ ָרִחים ַיֲעקֹב ְליֹוֵסף ַיּתִ ִגין ְרִחימּוָתא ּדְ ֲחֵזי, ּבְ
ֲהוּו לֵ  הּו  ֻכּלְ ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ִתיב  ֵמֲאחֹוי,  ּכְ ַאִחין, ַמה  יּה 

ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת   ַעּמִ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ַלֲהִמיתֹו,  לּו אֹותֹו  ְתַנּכְ ַוּיִ
ָרֵאל.ּכֹוכָ  לֹות ְלִיׂשְ  ִבים ּוַמּזָ

Jacob loved Joseph more than his brothers and it revealed the aspect of judgment in 
Malchut that is darkness and death. This judgment expressed in Joseph’s life with the 
desire and plans of his brothers to kill him. Even though they were brothers, the force 
of judgment was strong. 
Lesson; 
The Torah guides us to follow 365 precepts of “You shall not do” and 248 precepts of 
“Do…”. By following the 365 precepts, we hide from judgments and by acting on the 
248, we create the light of Chassadim to support us. Abraham has a numerical value 
of 248. 
When we wake up in the morning we still carry the aspect of death from the night 
sleep. We must wash our hands immediately to avoid transferring negative 
energy/darkness to what we touch, including our own body. We do the 18-morning 
blessings to restore the soul/life into our body. Then we pray and read the Shema 
Israel prayer that has 1000 letters in 248 words. Only after we bring the light in, we 
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can eat or drink. If one must drink before then he can drink pure water (no flavorings) 
because water has an aspect of Chassadim in the body. Sugar has the aspect of the 
desire for the self and that is why it can be addictive and hurt the body. 
The word for the womb that is the vessel that forms and channel life to the world is 
 ’.’רחמים‘ ,’it’s as you guessed, 248. This word also the root of the word for ‘Mercy ,רחם
When we feel under judgment we should reduce the desire for the self alone and think 
about actions that would draw light (pray, study, sharing, Tzedakah, etc.). A person 
with an illness should minimize eating because the digestion takes from the body 
energy/light and could make the person even weaker. Normally sick people don’t have 
much appetite because the body doesn’t want extra activity and in focus to remove the 
judgment in the body. 
We fast on the 8th of Av to disconnect from the presence of the negative energy spread 
in the world on that day. We stay ‘low’ and close ourselves away from the ‘other-side’. 
On Yom Kippur, we fast so our body won’t interfere with the process of receiving the 
high light. 
Expressing love to a loved one in public is risky because those around that don’t have 
love of their own would create jealousy and ‘hate’ aspect that may bring undesired 
judgments.  

ַאֲהָבה  .81 אֹוָתּה  לֹו  ָגְרָמה  ה  ּמָ ּכַ ְרֵאה  ּבֹא 
ָהְגָלה ֵמָאִביו,  ַרם לֹו ׁשֶ ּגָ ָאַהב אֹותֹו יֹוֵתר, ׁשֶ ׁשֶ

לּות   ּגָ ָלֶהם  ְוָגַרם  ִעּמֹו,  ָאִביו  ִכיָנה ְוָגָלה  ְ ְוַלׁשּ
ֵזָרה,  ְגְזָרה ַהּגְ ּנִ י ׁשֶ יֵניֶהם, ְוַאף ַעל ּפִ ְלָתה ּבֵ ּגָ ׁשֶ

ִבי  ׁשְ ּבִ ה לֹו  ּוֵבֲארּוהּו ׁשֶ ָעׂשָ ים ׁשֶ ּסִ ֹתֶנת ַהּפַ ל ּכְ
ְראּו ֶאָחיו.  תּוב? ַויִּ  יֹוֵתר, ַמה ּכָ

  

ָרִחים  .81 ִרים ֵליּה ַההּוא ְרִחימּוָתא ּדְ ה ּגָ ּמָ א ֲחֵזי, ּכַ ּתָ
ֲאבֹוי  ִלי  ְוִאְתּגְ ֵמֲאבֹוי,  ֵלי  ִאְתּגְ ּדְ ֵליּה  ָגַרם  ּדְ יר,  ַיּתִ ֵליּה 

ָגלּוָתא ְלהּו  ְוָגַרם  ֲהֵדיּה,  ע''א)(ד ּבַ קפג  א   ף  ִכיְנּתָ ְוִלׁשְ
ֵזָרה,   ּגְ ִזיַרת  ִאְתּגְ ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  יַנְייהּו.  ּבֵ ָיא  ּלְ ְדִאְתּגַ
ַמה  יר,  ַיּתִ ֵליּה  ֲעַבד  ּדְ ים  ּסִ ּפַ ֹתֶנת  ּכְ ְבִגין  ּדִ ְואּוְקמּוָה 

ְראּו ֶאָחיו:  ִתיב ַוּיִ  ּכְ
Genesis 37:3,4 

“ ְּכֹתֶנת ַּפִּסים יו ִּכי ֶבן ְזֻקִנים הּוא לֹו ְוָעָׂשה לֹוְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָּכל ָּבנָ  .” 
 ”.ַוִּיְראּו ֶאָחיו ִּכי ֹאתֹו ָאַהב ֲאִביֶהם ִמָּכל ֶאָחיו ַוִּיְׂשְנאּו ֹאתֹו ְולֹא ָיְכלּו ַּדְּברֹו ְלָׁש�ם“
“Now Israel loved Joseph more than all his sons because he was the son of his old 
age, and he made him a varicolored tunic.” 
“His brothers saw that their father loved him more than all his brothers, and so they 
hated him and could not speak to him on friendly terms.” 
Jacob’s love for Joseph and the brothers hated him when they saw that their father 
“made him a varicolored tunic”. This love and the brother’s hate brought on them 
the exile in Egypt. Joseph was the first to be in Egypt far away from his father. Later, 
Jacob and all the children joined him. 
God revealed to Abraham in the covenant of the halves (Genesis 15:7-21) that his 
descendants would go into exile. The cause of it revealed here with the judgment 
caused by Jacob’s love for Joseph that brought about the hate of the brothers and 
the events that followed. 

 

ַתח   ַויֲַּחלֹם .82 ּפָ ִחיָּיא  י  ַרּבִ ְוגֹו'.  ֲחלֹום  יֹוֵסף 
ָבָרי ִאם   (במדבר יב)  ְוָאַמר, ְמעּו ָנא ּדְ ַויֹּאֶמר ׁשִ

ע  ֶאְתַוּדָ ֵאָליו  ְרָאה  ּמַ ּבַ ה'  ְנִביֲאֶכם  ִיְהיֶה 
  

ִר  .82 ְוגו',  ֲחלֹום  יֹוֵסף  ֲחלֹם  ַתח ַוּיַ ּפָ יא  ִחּיָ י  ּבִ
יב) ְוֲאַמר, ּדְ  (במדבר  ָנא  ְמעּו  ׁשִ ִיְהֶיה ַוּיֹאֶמר  ִאם  ָבָרי 
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ְדָרגֹות  ה  ּמָ ּכַ ְרֵאה  ּבֹא  ּבֹו.  ר  ֲאַדּבֶ ֲחלֹום  ּבַ
לָּ  ּכֻ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ָעׂשָ ם  ִלְדָרגֹות 

זֹו  ה,  ְרּגָ ּדַ ַעל  ה  ְרּגָ ּדַ ֶזה,  ַעל  ֶזה  עֹוְמִדים 
ָראּוי ְלַמְעָלה מִ  ן יֹוְנקֹות ֵאּלּו ֵמֵאּלּו ּכָ זֹּו, ְוֻכּלָ

ם   ְוֻכּלָ ֹמאל,  ְ ִמׂשּ ְוֵאּלּו  ִמיִָּמין  ֵאּלּו  ָלֶהם, 
ָראּוי.  ְמֻמּנֹות ֵאּלּו ַעל ֵאּלּו ַהּכֹל ּכָ

ּבֹו.   ר  ֲאַדּבֶ ֲחלֹום  ּבַ ע  ֶאְתַוּדָ ֵאָליו  ְרָאה  ּמַ ּבַ ְיָי  ְנִביֲאֶכם 
ִריְך הּוא,  א ּבְ ין ְלַדְרִגין ֲעַבד קּוְדׁשָ ה ַדְרּגִ ּמָ א ֲחֵזי, ּכַ ּתָ

הּו ָקְייֵמי ָדא ַעל   א ְלֵעיל ְוֻכּלְ א, ּדָ ְרּגָ א ַעל ּדַ ְרּגָ א. ּדַ ּדָ
הּו יָ  א, ְוֻכּלְ ין ִמן ּדָ ְדָקא ָחֵזי לֹון, ִאּלֵ ין ּכְ ין ִמן ִאּלֵ ְנִקין ִאּלֵ

ין,  ין ַעל ִאּלֵ ן ִאּלֵ הּו ִאְתַמּנָ ָמאָלא, ְוֻכּלְ ְ ין ִמׂשּ ִמיִמיָנא ְוִאּלֵ
ְדָקא ְיאּות.  א ּכְ  ּכֹּלָ

Genesis 37:5 

“ ְלֶאָחיו ַוּיֹוִספּו עֹוד ְׂשנֹא ֹאתֹו ֲחלֹום ַוַּיֵּגד ַוַּיֲח�ם יֹוֵסף .”  
“Then Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him even 
more.” 
Numbers 12:6 
“ ֲחלֹום ֲאַדֶּבר ּבֹוַוּיֹאֶמר ִׁשְמעּו ָנא ְדָבָרי ִאם ִיְהיֶה ְנִביֲאֶכם ְיהָוה ַּבַּמְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוָּדע ּבַ  .” 
“He said, “Hear now My words: If there is a prophet among you, I, YHVH, shall make 
Myself known to him in a vision. I shall speak with him in a dream.” 
Rabbi Chiya explains that the Holy One Blessed be He made many spiritual levels. 
They stand one above the other and receive from the appropriate level. Some receive 
from the Right, and some from the Left. Each according to its level and its vessel. The 
dream comes to a person from his level. 
Lesson; 
Jacob was the center column, Tiferet, and he knew that Joseph would be the chariot 
of Yessod that is a continuation of Tiferet and the funnel of the Light to Malchut. To 
protect him, Jacob made for Joseph a special garment of protection. When the brothers 
saw it, they understood that Joseph is on a different level than them and hated him.  
DIfferences between people are a common cause for hate but when we trust God and 
accept the difference, we can be certain that there is a reason for that and the final 
outcome is positive.  
Later in this portion (#102), the Zohar reveals that God made this plot to follow the 
decree that he made with Abraham in the covenant of the halves. (Genesis 15:13) “God 
said to Abram, “Know for certain that your descendants will be strangers in a land that 
is not theirs, where they will be enslaved and oppressed four hundred years.” 
The Zohar teaches us in this study that God fulfills his words and will arrange all the 
events needed to lead to a certain outcome.  
Whatever happens to us is based on the level we achieve. The higher we go, the greater 
the ‘plot’ and the challenges we experience to stay on that level and go higher.  
Recommended reading: There is Nothing Random About the Universe  
  

כָּ  .83 ְרֵאה,  ם  ּבֹא  ּלָ ּכֻ ָהעֹוָלם,  ְנִביֵאי  ל 
י ְדָרגֹות ְידּועֹות,   ּתֵ ד ֶאָחד ִמּתֹוְך ׁשְ יֹוְנִקים ִמּצַ
תֹוְך   ּבְ ִנְראֹות  ָהיּו  ָרגֹות  ַהּדְ ְואֹוָתן 
תּוב  ּכָ ׁשֶ ְמִאיָרה,  ֵאיָנּה  ׁשֶ ְקַלְרָיה  ָהַאְסּפַ

מ ְרָאה? ּכְ ע. ַמה ִהיא ַהּמַ ְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוּדָ ּמַ ֹו ּבַ
ּנֱֶאַמר  ָוִנים   [ֶׁשַּמְרָאה]  ׁשֶ ַהּגְ ל  ּכָ ׁשֶ ְרֶאה  ַהּמַ

ֵאיָנּה   ׁשֶ ְקַלְרָיה  ָהַאְסּפַ ְוזֹוִהי  תֹוָכּה,  ּבְ ִנְרִאים 

  

ְטָרא  .83 ִמּסִ ָיְנֵקי  הּו  ּלְ ּכֻ ְדַעְלָמא  ְנִביֵאי  ל  ּכָ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ין ֲהוּו ִאְת  ְרּגִ ין ְיִדיָען, ְוִאינּון ּדַ ְרּגִ ִרין ּדַ ָיין  ָחָדא, ִמּגֹו ּתְ ַחּזְ

ְרָאה ֵאָליו  ּמַ ְכִתיב ּבַ ָלא ָנֲהָרא, ּדִ ְקַלְרָיאה ּדְ גֹו ַאְסּפַ ּבְ
ָמר ְדִאּתְ ָמה  ּכְ ַמְרָאה,  הּוא  ַמאי  ע,  ל''ג  ֶאְתַוּדָ (ד''א 

ִהיא   דמראה) ְוָדא  וּה,  ַגּוָ ּבְ ָיין  ִאְתַחּזְ ָווִנן  ּגְ ָכל  ּדְ ֵחיזּו 
ֲחלֹום ֲאַד  ָלא ָנֲהָרא. ּבַ ְקַלְרָיא ּדְ א הּוא ַאְסּפַ ר ּבֹו, ּדָ ּבֶ
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ים   ִ ׁשּ ִ ר ּבֹו, ֶזהּו ֶאָחד ִמׁשּ ֲחלֹום ֲאַדּבֶ ְמִאיָרה. ּבַ
ה  ְרּגָ ַהּדַ ְוִהיא  ֲארּוהּו,  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְנבּוָאה,  ּבִ

ֵמאֹוָתהּ  ית  ִ ׁשּ ִ ְוִהיא  ַהׁשּ ְנבּוָאה,  ל  ׁשֶ ה  ְרּגָ ַהּדַ  
ַהֲחלֹום,   ַעל  ֻמּנֶה  ּמְ ׁשֶ ְבִריֵאל  ּגַ ל  ׁשֶ ה  ְרּגָ ַהּדַ

ֵאר.   ַוֲהֵרי ִנְתּבָ

א  ְרּגָ ּדַ ְוִאיהּו  ְדאּוְקמּוָה.  ָמה  ּכְ ְנבּוָאה  ּבִ ין  ּתִ ִ ִמׁשּ ַחד 
ְנבּוָאה ְוִאיהוּ  א ּדִ ִתיָתָאה ֵמַההּוא ַדְרּגָ א  (קצו א) ׁשְ ְרּגָ ּדַ

ָמר.  א ַעל ֶחְלָמא ְוָהא ִאּתְ  ְדַגְבִריֵאל ִדְמַמּנָ

All prophets in the world drew from the leaves of Netzach and Hod. These levels are 
seen in a vision that doesn’t have light, which is Malchut as it says “I will make Myself 
known to him in a vision”.  
Malchut doesn’t have the light of its own but can reveal the light from the three 
columns of Zeir Anpin that included in her. 
The dream is the sixth level below the level of prophecy. The angel Gabriel is appointed 
on delivering the dreams that speak one of sixty parts of prophecy.  

א   .84 ּבָ ָראּוי,  ּכָ הּוא  ל ֲחלֹום ׁשֶ ּכָ ּבֹא ְרֵאה, 
ְרגָּ  ַהּדַ ּלֹא ִמן  ׁשֶ ֲחלֹום  ְלָך  ֵאין  ן  ּכֵ ְוַעל  ַהזֹּו,  ה 

ַאְרנּו.  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּכֹוְזִבים,  ָבִרים  ּדְ בֹו  ִיְתָעְרבּו 
ְך ֵמֶהם ֱאֶמת ּוֵמֶהם ּכֹוְזִבים, ְוֵאין ְלָך  ּום ּכָ ּוִמׁשּ

ד  ֵאין ּבֹו ִמּצַ ד זֶה.ֲחלֹום ׁשֶ  ֶזה ּוִמּצַ
  

כְּ  .84 ִאיהּו  ּדְ ֶחְלָמא  ל  ּכָ ֲחֵזי,  א  ֵמַהאי ּתָ ְיאּות  ְדָקא 
ָלא   ּדְ ֶחְלָמא  ָלְך  ֵלית  א  ּדָ ְוַעל  ַאְתָיא,  ָקא  א  ַדְרּגָ
ּוְבִגין   ָמה ְדאֹוִקיְמָנא,  ּכְ ִדיִבין,  ּכְ ין  ִמּלִ יּה  ִעּמֵ ִיְתָעְרבּון 

ְייהּו כְּ  ְייהּו ְקׁשֹוט ּוִמּנַ ְך ִמּנַ ָלא  ּכָ ִדיָבן, ְוֵלית ָלְך ֶחְלָמא ּדְ
יּה ֵמַהאי ִגיָסא וּ   ֵמַהאי ִגיָסא.ִאית ּבֵ

Every dream that comes from the level of the angel Gabriel, include false images and 
messages. There are no dreams that don’t have from both sides, truth, and lies. 

ָאַמְרנּו, ּום שֶׁ ּוִמׁשּ  .85 מֹו ׁשֶ ֲחלֹום ַהּכֹל ּכְ יֵּׁש ּבַ
ְתרֹון   עֹוָלם הֹוְלִכים ַאַחר ּפִ ּבָ ל ַהֲחלֹומֹות ׁשֶ ּכָ

תּוב ּכָ ׁשֶ ּוֵבֲארּוהּו  ה,  מא)  ַהּפֶ ַוְיִהי   (בראשית 
ּום  ִמׁשּ ַעם?  ָהָיה. ָמה ַהּטַ ן  ּכֵ ָלנּו  ַתר  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ֶוֱאמֶ  ָזב  ּכָ ֲחלֹום  ּבַ יֵּׁש  ְוהַ ׁשֶ ּבוּ ת,  ר ׁשֹוֵלט ַעל  ּדִ
טֹוב.  ְתרֹון  ּפִ ַהֲחלֹום  ָצִריְך  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ַהּכֹל, 
הּוא  ֲחלֹום  ל  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָאַמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ
ָעָליו,   ׁשֹוֵלט  ּבּור  ְוַהּדִ ה,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ְדֵרָגה  ֵמַהּמַ

ְתרֹון.  ל ֲחלֹום הֹוֵלְך ַאַחר ַהּפִ ְך ּכָ ּום ּכָ  ּוִמׁשּ

  

ּדְ ּוְבגִ  .85 ל  ין  ּכָ ְדֲאָמָרן,  ּכִ א  ּכֹּלָ ֶחְלָמא  ּבְ יּה  ּבֵ ִאית 
ָרא ְדפּוָמא, ְואּוְקמּוָה.   ׁשְ ַתר ּפִ ַעְלָמא ָאְזִלין ּבָ ֶחְלִמין ּדְ

ְכִתיב, מא) ּדִ ָהָיה.  (בראשית  ן  ּכֵ ָלנּו  ַתר  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַוְיִהי 
ִדיבוּ  ֶחְלָמא ּכְ יּה ּבְ ִאית ּבֵ ִגין ּדְ ֹוט,  ּוְקׁש ַמאי ַטְעָמא, ּבְ

ָרא וּ  ׁשְ ּפִ ֵעי ֶחְלָמא  ּבָ ְך  ּכָ ּוְבִגין  א,  ְלָטא ַעל ּכֹּלָ ה ׁשָ ִמּלָ
א   ְרּגָ ִמּדַ ֶחְלָמא  ָכל  ּדְ ִגין  ּבְ ָאַמר,  ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ָטָבא. 
ל   ּכָ ְך  ּכָ ּוְבִגין  ֲעֵליּה.  ְלָטא  ׁשָ ְוִדּבּור  ִאיהּו,  א  ִדְלַתּתָ

ָרא. ׁשְ ַתר ּפִ  ֶחְלָמא ָאְזָלא ּבָ
Since every dream has truth and lies, the dream is manifested according to the 
interpretation given to it. 
Genesis 41:13 
 ”.ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָּפַתר ָלנּו ֵּכן ָהיָה ֹאִתי ֵהִׁשיב ַעל ַּכִּני ְוֹאתֹו ָתָלה“
“And just as he interpreted to us, so it happened; he restored me in my office, but he 
hanged him.” 
This verse said by the chief butler of Pharaoh, telling him that the outcome of their 
dreams came as Joseph interpreted. 
The words expressed by the dream interpretation control it and determined its 
manifestation. 
Rabbi Yehuda says that every dream is from the level of the angel Gabriel, and 
speaking is an aspect of the female, Malchut. Since Malchut controls the angels, every 
dream needs a good interpretation. 
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ְוָאַמר, .86 ַתח  לג)  ּפָ ֶחזְ  (איוב  ֲחלֹום  יֹון  ּבַ
ְתנּומֹות   ּבִ ים  ֲאָנׁשִ ַעל  ָמה  ְרּדֵ ּתַ ְנֹפל  ּבִ ַלְיָלה 
ּוְבֹמָסָרם  ים  ֲאָנׁשִ ֹאֶזן  ִיְגֶלה  ָאז  ב  ּכָ ִמׁשְ ֲעֵלי 
תֹו,  ְלִמּטָ ָאָדם  עֹוֶלה  ׁשֶ ּכְ ְרֵאה,  ּבֹא  ם.  ַיְחּתֹ

מַ  ׁשָ ַמְלכּות  ָעָליו  ְלַהְמִליְך  ָצִריְך  ִים  הּוא 
יֹאַמר   ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִראׁשֹוָנה,  ל  ּבָ ׁשֶ ֶאָחד  סּוק  ּפָ

ִהּנֵה   ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַהֲחֵבִרים.  ּוֵבֲארּוהּו  ַרֲחִמים, 
ָמתֹו  ִנׁשְ ִהּנֵה  תֹו,  ִמּטָ ַעל  ן  ָיׁשֵ ָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ל   ּנּו ְוהֹוֶלֶכת ּוְמׁשֹוֶטֶטת ְלַמְעָלה, ּכָ יֹוֵצאת ִמּמֶ

ַדְרּכוֹ  ִפי  ּכְ ְוֶאָחד  מֹו ֶאָחד  ּכְ עֹוֶלה,  ְוָכְך   ,
ֵאר. ְתּבָ ּנִ  ׁשֶ

  

ְוֲאַמר, .86 ַתח  לג) ּפָ ְנפֹל  (איוב  ּבִ ַלְיָלה  ֶחְזיֹון  ֲחלֹום  ּבַ
ב ָאז ִיְגֶלה אֶֹזן   ּכָ ְתנּומֹות ֲעֵלי ִמׁשְ ים ּבִ ָמה ַעל ֲאָנׁשִ ְרּדֵ ּתַ
ָנׁש   ר  ּבַ ָסִליק  ד  ּכַ ֲחֵזי,  א  ּתָ ַיְחּתֹם.  ּוְבמָֹסָרם  ים  ֲאָנׁשִ

ֵעי ֵליּה ְלַאְמָלָכא ֲעֵליּה מַ ְלַעְרֵסי ַמָיא  ּה, ִמּבָ ְלכּוָתא ִדׁשְ
סּוָקא ְדַרֲחֵמי ְואּוְקמּוָה  ַקְדִמיָתא, ּוְלָבַתר ֵייָמא ַחד ּפְ ּבְ
ר ָנׁש ָנִאים ַעל ַעְרֵסיּה, ָהא  ד ּבַ ָהא ּכַ ִגין ּדְ ַחְבַרָייא. ּבְ

ְלֵעילָ  ְטָיא  ְוׁשָ ְוָאְזָלא  יּה  ִמּנִ ַנְפָקא  ָמֵתיּה  ַחד  ִנׁשְ ל  ּכָ א, 
פּום ָאְרֵחיּה ְוהָ  ָמר. ְוַחד ּכְ ָמה ְדִאּתְ  ִכי ְסִליַקת ּכְ

Job 33:15 
 ”.ַּבֲחלֹום ֶחְזיֹון ַלְיָלה ִּבְנֹפל ַּתְרֵּדָמה ַעל ֲאָנִׁשים ִּבְתנּומֹות ֲעֵלי ִמְׁשָּכב“
“In a dream, a vision of the night, When sound sleep falls on men, While they slumber 
in their beds,” 
When a person goes to bed, he needs to accept the kingdom of heaven, then says a 
verse of mercy because his soul leaves the body and goes up on a path that is 
appropriate for her. The preparation for sleep is important in preparing the soul on its 
way up. (See Bedtime Shema) 
Lesson; 
Never tell your dreams to random people! If you can’t find a true kabbalist to interpret 
your dreams don’t tell it. If you feel that the dream is positive, write it down with what 
you expect from it to happen positively. Putting your words in writings would be a form 
of manifestation. If the dream is negative or scary just say “Dreams tell lies” and forget 
it. 

ֵני  .87 ּבְ ׁשֶ ּכְ ַלְיָלה,  ֶחְזיֹון  ֲחלֹום  ּבַ תּוב?  ּכָ ַמה 
ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ ִנים  ְיׁשֵ ָתם  ִמּטָ ּבְ ׁשֹוְכִבים  ָאָדם 
ֲעֵלי  ְתנּומֹות  ּבִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ֵמֶהם.  יֹוֵצאת 

יִ  ָאז  ב  ּכָ דֹוׁש ִמׁשְ ַהּקָ ְוָאז  ים.  ֲאָנׁשִ ֹאֶזן  ְגֶלה 
אוֹ  ּבְ ָמה,  ׁשָ ַלּנְ מֹוִדיַע  הּוא  רּוְך  ה ּבָ ְרּגָ ַהּדַ ָתּה 

ָבִרים  ַהּדְ אֹוָתם  ַהֲחלֹום,  ַעל  עֹוֶמֶדת  ׁשֶ
ֲעִתיִדים ָלֹבא עַ  ָבִרים ׁשֶ ל ָהעֹוָלם, אֹו אֹוָתם ּדְ

ָאָד  ּום ׁשֶ ּל ִלּבֹו, ִמׁשּ ִפי אֹוָתם ַהִהְרהּוִרים ׁשֶ ם  ּכְ
ל ּתֹוְכחֹות ָהעֹוָלם. ֶרְך ׁשֶ  נֹוֵטל ּדֶ

  

ֲחלֹום ֶחְזיֹון לַ  .87 ִתיב, ּבַ ְכבֵ ַמה ּכְ א ׁשָ ֵני ָנׁשָ ד ּבְ י  ְיָלה. ּכַ
הּוא  ֲהָדא  ְייהּו.  ִמּנַ ָנְפַקת  ָמָתא  ְוִנׁשְ ָנְייִמין  ַעְרַסְייהּו  ּבְ
ים.  ֲאָנׁשִ אֶֹזן  ִיְגֶלה  ָאז  ב  ּכָ ִמׁשְ ֲעֵלי  ְתנּומֹות  ּבִ  ִדְכִתיב, 
ַההּוא  ָמָתא ּבְ ִריְך הּוא אֹוַדע ָלּה ְלִנׁשְ א ּבְ ּוְכֵדין קּוְדׁשָ

ָק  ּדְ א  ְלֵמיֵתי  ַדְרּגָ ְזִמיִנין  ּדִ ין  ִמּלִ ִאינּון  ֶחְלָמא,  ַעל  ְייָמא 
יּה.   ַעל ַעְלָמא אֹו ִאינּון ִלּבֵ פּום ִאינּון ִהְרהּוִרין ּדְ ין ּכְ ִמּלִ

תֹוכָ  ַבר ָנׁש ָנִטיל ָאְרָחא ּדְ ִגין ּדְ  ֵחי ְדָעְלָמא. ּבְ

When people sleep, and the soul leaves the body, the Holy One Blessed be He, reveals 
the future to the people through the angel Gabriel. The dreams may have visions that 
come from a person’s heart. It means visions of truth, lies or a combination of both. 
The reason for revealing the future in dreams is for the person to awaken himself to 
follow the messages received on the path of correction. 

עֹוד  .88 ִהּנֵה לֹא מֹוִדיִעים ָלָאָדם ּבְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ַהּגּוף כַֹח  ּבְ עֹוֵמד  הּוא  ֶׁשל ׁשֶ מֹו  ָהרּוַח]   [נ''א  ּכְ ִאיהּו  .88   עֹוד ּדְ ָהא ָלא מֹוָדִעין ֵליּה ְלַבר ָנׁש ּבְ ִגין ּדְ ּבְ

ְדגּוָפא תּוְקָפא  ּבְ דרוחא) ָקִאים  א  (נ''א  ֶאּלָ ְדָקֲאָמָרן,  ּכִ
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ָמה,  ׁשָ ַלּנְ מֹוִדיַע  ַמְלָאְך  א  ֶאּלָ ָאַמְרנּו,  ׁשֶ
הּוא   ַהֲחלֹום  ְואֹותֹו  ָלָאָדם,  ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ

ַהגּ  ִמן  יֹוְצאֹות  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ּכְ ּוִפים  ִמְלַמְעָלה, 
ּה. ִפי ַדְרּכָ ל ַאַחת ְוַאַחת ּכְ  ְועֹולֹות ּכָ

ְוַההּוא  ָנׁש.  ְלַבר  ָמָתא  ְוִנׁשְ ָמָתא  ְלִנׁשְ אֹוַדע  ַמְלָאָכא 
ָמִתין ָנְפִקין ִמּגּוֵפי  ֶחלְ  ד ִנׁשְ ֵעיָלא, ּכַ ְוָסְלִקין ָמא ִאיהּו ִמּלְ

פּום ָאְרֵחיּה. ל ַחד ְוַחד ּכְ  ּכָ
The future of a person can not be revealed to the soul while it is in the body. The angel 
can only deliver the message to the soul is out of the body, in the spiritual realm 
without physical limitations. When the soul is back into the body, it can share the 
message with the cognitive functions of the brain. 

סֹוד ַהֲחלֹום,   .89 ָרגֹות ּבְ ּדְ ָרגֹות ַעל  ּדְ ה  ְוַכּמָ
סֹוד ַהָחְכָמה. ּוֹבא ּוְרֵאה,  ן ּבְ ּלָ ה   ּכֻ ְרּגָ ַהֲחלֹום ּדַ

ה   ְרּגָ ּדַ בּוָאה  ַהּנְ ַאַחת,  ה  ְרּגָ ּדַ ְרֶאה  ַהּמַ ַאַחת, 
ָרגֹות לִ  ם ּדְ ה. ַאַחת, ְוֻכּלָ ה ַעל ֵאּלֶ  ְדָרגֹות ֵאּלֶ

  
ָרָזא   .89 הּו ּבְ ּלְ ָרָזא ְדֶחְלָמא ּכֻ ין, ּבְ ְרּגִ ין ַעל ּדַ ְרּגִ ה ּדַ ְוַכּמָ

א ְרּגָ א ֲחֵזי, ֲחלֹום ּדַ א    ְדָחְכְמָתא. ְוּתָ ְרּגָ ָחָדא, ַמְרָאה ּדַ
ין  ין ִאּלֵ ין ְלַדְרּגִ ְרּגִ הּו ּדַ א ָחָדא, ְוֻכּלְ ְרּגָ ָחָדא, ְנבּוָאה ּדַ

ין. ַעל  ִאּלֵ
There are many levels in dreams and in visions. Prophetic visions are above the levels 
of visions that are above the levels of dreams. (See also Zohar Vayetze #45, #50). 
Lesson; 
Our body is like a prison for the soul and limits its ability to communicate spiritually. 
If we close our eyes, we disconnect temporarily from some limitations and we can travel 
with our thoughts anywhere we wish. When we open our eyes, we are back to a limited 
and confined reality. The soul needs to leave the body for high-level spiritual 
communication. This is done during sleep outside the limits of the body and the 
influence of the senses that connect us strongly to this world. Highly spiritual people 
with proper meditations can separate their soul from the body and ascend to spiritual 
levels where they can see angels and visions. During the time of the Holy Temple, there 
were schools for prophets where they learn to meditate and ascend to levels of 
prophecy. 
The dreams reveal true or false messages based on the spiritual level of the person. 
For similar reasons, most people forget their dreams or remember only parts of them. 
A person may have several different dreams during sleep because the soul receives 
messages from the different levels it passes through on the way up or down. 

ַויֹּוִספּו   .90 ְלֶאָחיו  ד  ַויַּּגֵ ֲחלֹום  יֹוֵסף  ַויֲַּחלֹם 
חֲ  ַעל  ֹאתֹו  ֹנא  ׂשְ ּלֹא עֹוד  ׁשֶ אן  ִמּכָ לֹומֹוָתיו. 

ְלאֹותֹו  ַרק  ֲחלֹומֹו  ֶאת  לֹוַמר  ָהָאָדם  ָצִריְך 
אֹוֵהב אֹותֹו, ׁשֶ גֹוֵרם   -ְוִאם לֹא    ָהָאָדם  הּוא 

ְך ְלָגֶון ַאֵחר   ִאם אֹותֹו ַהֲחלֹום ִמְתַהּפֵ  -לֹו. ׁשֶ
קוֹ   הּוא גֹוֵרם ְלַסּלְ

  

ד ְלֶאָחיו   .90 ּגֵ ֲחלֹם יֹוֵסף ֲחלֹום ַוּיַ נֹא אֹתֹו  ַוּיַ ַוּיֹוִספּו עֹוד ׂשְ
ֵעי ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלֵמיַמר ַעל ֲחלֹומֹותָ  ָלא ִמּבָ יו. ֵמָהָכא ּדְ

ָרִחים ֵליּה, ְוִאי ָלאו, ִאיהּו ֶחלְ  ר ָנׁש ּדְ ר ְלַההּוא ּבַ ֵמיּה ּבַ
ְך ְלַגְווָנא ָאֳחָרא,  ִאי ַההּוא ֶחְלָמא ִמְתַהּפֵ ִרים ֵליּה. ּדְ ּגָ

ִרים ְלסַ  ָקא.ִאיהּו ּגָ  ּלְ
Genesis 37:5,6 
 ”.ַוַּיֲח�ם יֹוֵסף ֲחלֹום ַוַּיֵּגד ְלֶאָחיו ַוּיֹוִספּו עֹוד ְׂשנֹא ֹאתֹו“
“ ָנא, ַהֲחלֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָחָלְמִּתי-ַוּיֹאֶמר, ֲאֵליֶהם: ִׁשְמעּו ” 
“Then Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him even 
more.” 
“He said to them, “Please listen to this dream which I have had;” 
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We learn from this verse that a person should tell his dreams only to those who love 
him. If not, as in the case with Joseph’s brother, it transforms the true message of the 
dream. 

יֹּוסֵ  .91 ׁשֶ ְרֵאה  ַהֲחלֹום ּבֹא  ֶאת  ָאַמר  ף 
ֲחלֹומֹו   ֶאת  ק  ְלַסּלֵ לֹו  ְרמּו  ּגָ ן  ּכֵ ְוַעל  ְלֶאָחיו, 
יֹוֵסי   י  ַרּבִ ב.  ִהְתַעּכֵ ׁשֶ ִנים  ׁשָ ִים  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ
ֹנא   ׂשְ עֹוד  ַויֹּוִספּו  תּוב  ּכָ ׁשֶ ָלנּו?  ִין  ִמּנַ ָאַמר, 

ל ְרמּו  ּגָ ׁשֶ ֹאתֹו?  ֹנא  ׂשְ ֶזה  ַמה  ֶזה  ֹאתֹו.  ּבָ ֹו 
 ם.ִקְטרּוִגי

  

א   .91 יֹוֵסף ִאיהּו ָאַמר ֶחְלָמא ַלֲאחּוִהי, ְוַעל ּדָ א ֲחֵזי, ּדְ ּתָ
ִנין  ׁשְ ִרין  ְוֶעׂשְ ֵרין  ּתְ ֶחְלֵמיּה  ָקא  ְלַסּלָ ֵליּה  ְרמּו  ּגָ
ַוּיֹוִסיפּו עֹוד  ְכִתיב  י יֹוֵסי ָאַמר, ְמָנָלן, ּדִ ב. ִרּבִ ִאְתַעּכַ ּדְ

נֹ  נֹא אֹותֹו. ַמאי ׂשְ ָגְרמוּ ׂשְ ָדא. א אֹותֹו, ּדְ   ֵליּה ִקְטרּוִגין ּבְ

Because Joseph told the dream to his brothers, the true message and was delayed for 
22 years. Rabbi Yossei explains that we learn that from the verse when it says, “they 
hated him even more”. The hate of the brothers added more judgments and delayed 
the manifestation of the dream for 22 years. 

ָנא  .92 ְמעּו  ׁשִ ֲאֵליֶהם  ַויֹּאֶמר  תּוב?  ּכָ ַמה 
ֵמֶהם   ָרָצה  ׁשֶ י.  ָחָלְמּתִ ר  ֲאׁשֶ ַהזֶּה  ַהֲחלֹום 
ְמעּו לֹו, ְוהּוא הֹוִדיַע ָלֶהם אֹותֹו ַהֲחלֹום,   ׁשְ יִּ ׁשֶ

ִאְלמָ  ָהְפכּו אֹותֹו ְלָגֶון ַאֵחר  ׁשֶ ְך    -ֵלא ֵהם ׁשֶ ּכָ
ֲהָמלֹ  ְוָאְמרּו,  יבּו  ֵהׁשִ ְוֵהם  ְמלְֹך  ִהְתַקיֵּם,  ּתִ ְך 

נּו?! ִמיָּד ָאְמרּו לֹו   ְמׁשֹל ּבָ ָעֵלינּו ִאם ָמׁשֹול ּתִ
ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ְגֵזָרה,  ְוָגְזרּו  ַהֲחלֹום  ר  ׁשֶ ּפֵ ֶאת 

ֹנא ֹאתֹו.   ַויֹּוִספּו עֹוד ׂשְ

  

ַהֲחלֹום  .92 ָנא  ְמעּו  ׁשִ ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ִתיב,  ּכְ ַמה 
ה ע''ב) ַהּזֶ קפג  ָחָלְמּתִ  (דף  ר  ִמַנְייהּו ֲאׁשֶ ָבָעא  ּדְ י, 

ֶחְלָמא,  ַההּוא  ְלהּו  אֹוַדע  ְוִאיהּו  ֵליּה.  ְמעּון  ִיׁשְ ּדְ
ָהִכי   ָאֳחָרא,  ְלַגְווָנא  ֵליּה  ַאֲהָפכּו  ּדְ ִאינּון  ִאְלָמֵלא  ּדְ

ים.  ְמלְך ָעֵלינּו ִאם ִאְתְקּיַ ְוִאינּון ֲאִתיבּו ְוָאְמרּו ֲהָמלְֹך ּתִ
ד   ִמּיָ נּו.  ּבָ ְמׁשֹל  ּתִ ְדָחְלָמא ָמׁשֹול  ָרא  ׁשְ ּפִ ֵליּה  ָאְמרּו 

נֹא אֹותֹו.  ְך ַוּיֹוִסיפּו עֹוד ׂשְ ֵזָרה, ּוְבִגין ּכָ  ְוָגְזרּו ּגְ
Joseph told his brothers “Please listen to this dream which I have had”. If he didn’t tell 
them than the dream would have manifested without delays. 
Genesis 37:8 
“ ֹוד ְׂשנֹא ֹאתֹו ַעל ֲח�ֹמָתיו ְוַעל ְּדָבָריוַוּיֹאְמרּו לֹו ֶאָחיו ֲהָמ�� ִּתְמ�� ָעֵלינּו ִאם ָמׁשֹול ִּתְמֹׁשל ָּבנּו ַוּיֹוִספּו ע .” 
“His brothers said to him, “Are you indeed to reign over us? Or are you indeed to rule 
over us?” So they hated him even more for his dreams and for his words.” 
The brothers’ reply changed the interpretation of the dream and turned Joseph’s reign 
into a decree that he won’t rule over them. They hated him more and brought more 
judgments on him. 
Lesson; 
Joseph suffered on the path to become a ruler over Egypt’s economy, under Pharaoh. 
We should learn a big lesson from this and share our dreams ONLY with positive 
people. This aspect is not just for night dreams but also for ideas that we wish to 
manifest and fulfil in our lives. We should build strong foundation before revealing and 
sharing everything that is dear to our hearts. Sharing our ideas and blessings with 
pride and ego would attract negativity. 
When a child is conceived, and a woman gets pregnant, the pregnancy is not visible 
for at least three months. God made it this way to protect the process. In addition to 
that the baby develops in water that is Chassadim. 
The same process should be with any home plan, business ideas and similar. Protect 
your blessings by hiding them. You can share it only with those who would add value, 
encourage and bless you. 
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י יֹוֵסי ָהיּו ְמצּוִיים ִלְפֵני ַרבִּ  .93 י ִחיָּיא ְוַרּבִ י  ַרּבִ
ֲחלֹום  ִנינּו,  ׁשָ ִהּנֵה  ִחיָּיא,  י  ַרּבִ ָאַמר  ְמעֹון.  ׁשִ
ִאם   ִנְקְרָאה,  ּלֹא  ׁשֶ ֶרת  ִאּגֶ מֹו  ּכְ ר  ִנְפּתָ ּלֹא  ׁשֶ
ּלֹא  ׁשֶ אֹו  ָיַדע,  לֹא  ְוהּוא  ִהְתַקיֵּם  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

ָאַמר  ָלל.  ּכְ נֹוַדע,    ִהְתַקיֵּם  ְולֹא  ִהְתַקיֵּם  לֹו, 
לוּ  ֲהֵרי אֹותֹו ַהֲחלֹום ּתָ י ָעָליו ּכַֹח, ְוהּוא לֹא ׁשֶ

 ְוִאם לֹא ִהְתַקיֵּם. נֹוַדע ְולֹא ָידּוַע ִאם ִהְתַקיֵּם

  

י  .93 ִרּבִ ּדְ ַקֵמיּה  ִכיֵחי  ׁשְ ֲהוּו  יֹוֵסי  י  ְוִרּבִ יא  ִחּיָ י  ִרּבִ
ּתָ  ָהא  יא,  ִחּיָ י  ִרּבִ ָאַמר  ְמעֹון,  ְדָלא  ׁשִ ֶחְלָמא  ִניָנן 

א ְדָלא ִמְת  ְרּתָ ִאּגַ ר, ּכְ ַ ׁשּ ים ִאְתּפַ ִאְתְקּיַ ִגין ּדְ ַקְרָיא. ִאי ּבְ
ּדְ  אֹו  ָיַדע,  ָלא  ֵליּה, ְוִאיהּו  ָאַמר  ָלל.  ּכְ ים  ִאְתְקּיַ ָלא 

ְלָיא   ָהא ַההּוא ֶחְלָמא ֵחיָלא ּתַ ים ְוָלא ִאְתְייַדע, ּדְ ִאְתְקּיַ
ים ִאי ָלא ֲעֵליּה, ְוִאיהּו ָלא ִאְת  ְיַדע ְוָלא ְיִדיַע, ִאי ִאְתְקּיַ

ים.   ִאְתְקּיַ
Rabbi Chiya and Rabbi Yossi came to Rabbi Shimon and said; we learned that a dream 
without interpretation is like a letter that wasn’t open. The question is if the dream 
fulfills itself without knowing the time and process, or it doesn’t manifest at all.  
Rabbi Shimon answered that the dream is realized but without being known to the 
person who dreamt of it. There is a force behind the dream that is revealed through 
the dream. This force becomes known through the dream and it must come to 
existence because it was already released. 

ָיֹבא  .94 ֶרם  ּטֶ ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ָבר  ּדָ ְלָך  ְוֵאין 
ֲחלֹום אֹו ַעל ְיֵדי ָכרֹוז,   ֵאינֹו ָתלּוי ּבַ ָלעֹוָלם ׁשֶ
ָיֹבא  ֶטֶרם  ּבְ ְוָדָבר  ָבר  ּדָ ל  ּכָ ׁשֶ ֶנֱאַמר  ֲהֵרי  ׁשֶ
ם  ָ ּוִמׁשּ ָרִקיַע,  ּבָ ָעָליו  ַמְכִריִזים  ָלעֹוָלם 

עֹולָ  ּבָ ט  ֵ ׁשּ ר ִמְתּפַ ַהּכָ ְיֵדי  ַעל  ן  ְוִנּתָ ְוַהּכֹל  ם  ֹוז, 
תּוב ּכָ ׁשֶ ּום  ג)  ִמׁשּ ה'  (עמוס  ה  ַיֲעׂשֶ לֹא  י  ּכִ

ֲעָבָדיו   ֶאל  סֹודֹו  ָלה  ּגָ ִאם  י  ּכִ ָבר  ּדָ ֱאלִֹהים 
עֹוָלם,  ּבָ ִנְמָצִאים  ִביִאים  ּנְ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ִביִאים,  ַהּנְ

לֹא   ׁשֹוָרה,    -ְוִאם  לֹא  בּוָאה  ּנְ ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף 
ִביִאיֲחכָ  ִמּנְ ֲעִדיִפים  לֹא  ִמים  ְוִאם  ן   -ם,  ִנּתָ

לֹא   ְוִאם  ֲחלֹום,  ֵרי   -ּבַ ִצּפֳ ּבְ ִנְמָצא  ָבר  ַהּדָ
ֲארּוָה.  ַמִים, ַוֲהֵרי ּבֵ ָ  ַהׁשּ

  

ְלַעְלָמא,  .94 ֵייֵתי  ָלא  ַעד  ּדְ ַעְלָמא  ּבְ ה  ִמּלָ ָלְך  ְוֵלית 
ָכרוֹ  ֶחְלָמא אֹו ַעל ְיָדא ּדְ ְלָייא ּבְ ָלאו ִאיִהי ּתַ ָהא  ּדְ ָזא. ּדְ

כָ  ָמר ּדְ ה ַעד ָלא ֵייֵתי ְלַעְלָמא, ַמְכְרֵזי ִאּתְ ה ּוִמּלָ ל ִמּלָ
ַעְלָמא ְוִאְתְיִהיב ַעל   ט ּבְ ַ ׁשּ ן ִאְתּפַ ּמָ ָרִקיַע. ּוִמּתַ ֲעֵליּה ּבָ

ְכִתיב, ּדִ ִגין  ּבְ א  ְוכֹּלָ ָכרֹוָזא.  ּדְ ג) ְיָדא  לא  (עמוס  י  ּכִ
ִאם   י  ּכִ ָבר  ּדָ ֱאלִהים  ְיָי  ה  ֲעָבָדיו  ַיֲעׂשֶ ֶאל  סֹודֹו  ָלה  ּגָ

ְוִאי  ַעְלָמא.  ּבְ חּו  ּכָ ּתַ ִאׁשְ ִדְנִביִאים  ִזְמָנא  ּבְ ִביִאים,  ַהּנְ
ֲעִדיֵפי  יֵמי  ַחּכִ ְרָיא,  ׁשַ ָלא  ְנבּוָאה  ּדִ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ָלאו, 
ֵרי   ִצּפֳ ֶחְלָמא. ְוִאי ָלאו, ּבְ ִביִאים. ְוִאי ָלא, ִאְתְיִהיב ּבְ ִמּנְ

ֵחי ּכְ ּתַ ַמָיא ִמׁשְ ה ְוָהא אּוְקמּוָה:  ׁשְ  ִמּלָ
Amos 3:7 
 ”.ִּכי לֹא ַיֲעֶׂשה ֲאֹדָני ְיהִוה ָּדָבר ִּכי ִאם ָּגָלה סֹודֹו ֶאל ֲעָבָדיו ַהְּנִביִאים“
“For YHVH GOD does nothing without revealing his secret to his servants the 
prophets.” 
Everything that appears in this world must be announced first in heavens and then 
spread down to the world. The message was given to prophets when they were in the 
world. When there are no prophets, the message is given to the wise ones that can 
elevate themselves to the level where prophecies come from. If not to the wise then the 
message is delivered through dreams, and if not to them then the birds in the sky carry 
the message. 
Lesson; 
The true part of the dream (1/60) is the force that was released from the upper levels 
and would be manifested in this world. There are dreams that come to the individuals 
to support their correction process. When the force behind the dream is ‘intercepted’ 
and interpreted properly, it would manifest its maximum potential.  
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Many dreams are quickly forgotten but the force of the dream would be manifested 
sooner or later regardless of the person’s awareness.  
Some people, and children, with special souls, can connect more easily than others to 
Chokmah and Binah (the ‘Wise” ones). They get messages in dreams more than others. 
Some messages are related to the direction of this world and global events.  

ֲאִביֶהם   .95 צֹאן  ֶאת  ִלְרעֹות  ֶאָחיו  ַויְֵּלכּו 
צֹאן   ִלְרעֹות  ָאַמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ֶכם.  ׁשְ ּבִ
ֲאִביֶהם ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות! ַמה זֶּה ֶא''ת ָנקּוד 

ֶהם, שֶׁ ֵמָעָליו? ְלַרבּ  ִכיָנה ִעּמָ רּוָיה  ֹות ׁשְ ִהיא ׁשְ
יֹוֵסף   ֲהֵרי  ׁשֶ ָרה,  ֲעׂשָ ָהיּו  ֵהם  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֶהם,  ִעּמָ
ִית,  ּבַ ּבַ ָקָטן  הּוא  ּוִבְנָיִמין  ֶהם,  ִעּמָ ָהָיה  לֹא 
ָהְלכּו,   ּוְכׁשֶ ָרה,  ֲעׂשָ ָהיּו  ֵהם  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

ָנקוּ  ן  ּכֵ ְוַעל  ֵביֵניֶהם,  ָהְיָתה  ִכיָנה  ְ ד  ַהׁשּ
 ִמְלַמְעָלה. 

  

י   .95 ֶכם. ִרּבִ ׁשְ ְלכּו ֶאָחיו ִלְרעֹות ֶאת צֹאן ֲאִביֶהם ּבִ ַוּיֵ
ֵעי ֵליּה, ַמאי ֶא''ת   ְמעֹון ָאַמר, ִלְרעֹות צֹאן ֲאִביֶהם ִמּבָ ׁשִ
ִאיִהי  ּדְ א,  ִכיְנּתָ ׁשְ ִעְמהֹון  ָאה  ְלַאְסּגָ ֵעיָלא,  ִמּלְ ָנקּוד 

ִאינּון ִגין ּדְ ְרָייא. ּבְ הֹון ׁשַ הָ   ִעּמְ ָרה, ּדְ א יֹוֵסף ָלא ֲהוּו ֲעׂשָ
ְך ִאינּון  ֵביָתא. ּוְבִגין ּכָ הֹון, ּוִבְנָיִמין ִאיהּו ְזִעיר ּבְ ֲהָוה ִעּמְ
א  יַנְייהּו, ְוַעל ּדָ א ּבֵ ִכיְנּתָ ָרה. ְוַכד ָאְזלּו ֲהַות ׁשְ ֲהוּו ֲעׂשָ

ֵעיָלא.   ָנקּוד ִמּלְ

י .96 ֶאת  ְכרּו  ּמָ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ְך,  ּכָ ּום  ֹוֵסף,  ּוִמׁשּ
ִכינָ  ְ ַהׁשּ ִעם  ם  ֻכּלָ פּו  ּתְ ּתַ אֹוָתּה ִהׁשְ פּו  ּתְ ְוׁשִ ה, 

ַבר   ּדְ ה  ּלָ ִהְתּגַ ׁשֶ ְוַעד  בּוָעה,  ׁשְ ָעׂשּו  ׁשֶ ּכְ ֶהם  ִעּמָ
ִכיָנה ַעל ַיֲעקֹב.  ְרָתה ׁשְ  יֹוֵסף, לֹא ׁשָ

  
ַזבִּ  .96 ִזְמָנא ּדְ ְך ּבְ הוּ ּוְבִגין ּכָ ּלְ פּו ּכֻ ּתָ ּתַ   ינּו ֵליּה ְליֹוֵסף ִאׁשְ

בַּ  ָלּה  יפּו  ּתִ ְוַאׁשְ א  ִכיְנּתָ ׁשְ ֲהֵדי  ֲעִבידּו ּבַ ד  ּכַ ֲהַדְייהּו 
ְרָיא  ׁשַ ָלא  ְדיֹוֵסף,  ה  ִמּלָ ָייא  ּלְ ִאְתּגַ ּדְ ְוַעד  אֹוָמָאה. 

ַיֲעקֹב.  א ֲעֵליּה ּדְ ִכיְנּתָ  ׁשְ
ִנְמצְ  .97 לֹא  ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ׁשֶ ּתֹאַמר  ָאה ְוִאם 

ֶהם   תּוב  -ִעּמָ ּכָ ׁשֶ ְרֵאה,  ם (תהלי ּבֹא 

ֵעדּות   ) קכב ָיּה  ְבֵטי  ׁשִ ָבִטים  ׁשְ ָעלּו  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ
יִקים   ַצּדִ ם  ּלָ ּכֻ ה'.  ם  ְלׁשֵ ְלהֹודֹות  ָרֵאל  ְלִיׂשְ
ִקיּּום  ֵהם  ָהעֹוָלם,  ל  ּכָ ל  ׁשֶ יּּום  ַהּקִ ַוֲחִסיִדים, 

ה.   ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ

  

ִכי .97 ׁשְ ּדִ ֵתיָמא  א  ְוִאי  ּתָ הֹון.  ִעּמְ ַחת  ּכְ ּתַ ִאׁשְ ָלא  א  ְנּתָ
ְכִתיבחֲ  ְבֵטי ָיּה  (תהלים קכב) ֵזי, ּדִ ָבִטים ׁשִ ם ָעלּו ׁשְ ָ ׁשּ ׁשֶ

יֵקי ַוֲחִסיֵדי   הּו ַצּדִ ּלְ ם ְיָי. ּכֻ ָרֵאל ְלהֹודֹות ְלׁשֵ ֵעדּות ְלִיׂשְ
א.   ִקּיּוָמא ְדָכל ַעְלָמא, ִקּיּוָמא ִאינּון ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

ַת  .98 ְוָאַמר,ּפָ ִלי   (שם)  ח  ֹאְמִרים  ּבְ י  ַמְחּתִ ׂשָ
סוּ  ית ה' ֵנֵלְך. ֶאת ַהּפָ ִוד ּבֵ ּדָ ֲארּוהּו, ׁשֶ ק ַהזֶּה ּבֵ

מֹו   ּכְ ִית,  ַהּבַ ִלְבנֹות  ִלּבֹו  ִעם  ָהָיה 
ּנֱֶאַמר  ח) -(מלכים ׁשֶ ָאִבי   א  ִוד  ּדָ ְלַבב  ִעם  ַוְיִהי 

ַמה  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְוגֹו'.  ה'  ם  ְלׁשֵ ִית  ּבַ ִלְבנֹות 
יכָּ  ִית ּכִ ה לֹא ִתְבֶנה ַהּבָ ְנָך    תּוב? ַרק ַאּתָ ִאם ּבִ

ִמי. ְוָכל  ַהיֵֹּצא ֵמֲחָלֶציָך הּוא ִיְבנֶ  ִית ִלׁשְ ה ַהּבַ
ָרֵאל ָהיּו יֹוְדִעים ֶאת ֶזה, ְוָהיּו אֹוְמִרים ָמַתי  ִיׂשְ
ִית,   נֹו ְוִיְבֶנה ֶאת ַהּבַ לֹֹמה ּבְ ִוד ְוָיקּום ׁשְ ָימּות ּדָ

ם,  ְוָאז עְֹמדֹות הָ  ָלִ ָעַרִיְך ְירּוׁשָ ׁשְ ָאז  יּו ַרְגֵלינּו ּבִ
נֹות.  ם ָקְרּבָ  ַנֲעֶלה ְוַנְקִריב ׁשָ

  

ַתח ְוָאַמר, .98 ית   (תהלים קכב) ּפָ אֹוְמִרים ִלי ּבֵ י ּבְ ַמְחּתִ ׂשָ
יּה  ִלּבֵ ִעם  ֲהָוה  ָדִוד  ּדְ אּוְקמּוָה,  ְקָרא  ַהאי  ִנֵלְך.  ְיָי 

ָאמֵ  ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ יָתא.  ּבֵ ִעם  (מלכים א ח) ר,ְלִמְבֵני  ַוְיִהי 
ָאבִ  ִוד  ּדָ ְיָי  ְלַבב  ם  ְלׁשֵ ִית  ּבַ ִלְבנֹות  ַמה י  ּוְלָבַתר  ְוגו'. 

ַהּיֹוֵצא  ְנָך  ּבִ י ִאם  ּכִ ִית  ַהּבַ ִתְבֶנה  ה לא  ַאּתָ ִתיב ַרק  ּכְ
ָרֵאל ֲהוּו ָיְדֵעי  ִמי. ְוָכל ִיׂשְ ִית ִלׁשְ ֵמֲחָלֶציָך הּוא ִיְבֶנה ַהּבַ

לֹמֹה בְּ   ָדא, ְוֲהוּו ָאְמרוּ  ִוד ְוָיקּום ׁשְ ֵריּה ֵאיָמַתי ָימּות ּדָ
עֹוְמדֹות ּוְכֵדין  יָתא.  ּבֵ ָעַרִיְך    ְוִיְבֶנה  ׁשְ ּבִ ַרְגֵלינּו  ָהיּו 

ִנין. ן ָקְרּבָ ּמָ ֵדין ִניַסק ְוַנְקִריב ּתַ ַלִים, ּכְ  ְירּוׁשָ

אֹוְמִרים   .99 ָהיּו  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ֶזה,  ל  ּכָ ְוִעם 
ַהזָּקֵ  ָימּות  ְמָחה  ָמַתי  ְוׂשִ י  ַמְחּתִ ׂשָ ֲאַזי  ַהזֶּה,  ן  ב .99   א, ַאף ַעל ּגַ ל ּדָ ֲהוּו ָאְמרּו ֵאיָמַתי יָ   ְוִעם ּכָ מּות  ּדְ

ֲהוּו   ִרי, ּדְ ִגין ּבְ י. ְוֶחְדָוה ֲהָוה ִלי ּבְ ַמְחּתִ ֵדין ׂשָ ָסָבא ָדא, ּכְ
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אֹוְמִריםָהְיָת  ָהיּו  ׁשֶ ִני,  ּבְ ִביל  ׁשְ ּבִ ִלי  ִני   ה  ּבְ ׁשֶ
ֶאת   ִלְבנֹות  ְצָוה  ַהּמִ ֶאת  ִלְגֹמר  י  ְחּתַ ּתַ ָיקּום 
ְוָאַמר,   אֹוָתּה  ַח  ּבֵ ְלׁשַ ִהְתִחיל  ָאז  ִית.  ַהּבַ

ּה יַ  ָרה ּלָ ֻחּבְ ִעיר ׁשֶ נּוָיה ּכְ ַלִים ַהּבְ ו. ְירּוׁשָ  ְחּדָ

קּוָדא ְלִמְבִני ֵביָתא.   חֹוִתי ְלִמְגַמר ּפִ ָאְמֵרי ִדְבִרי ָיקּום ּתְ
ָלּה   ח  ּבַ ְוׁשַ ֵרי  ׁשָ ֵדין  ִעיר ּכְ ּכְ נּוָיה  ַהּבְ ַלִים  ְירּוׁשָ ְוָאַמר, 

ו. ׁשֶ  ָרה ָלּה ַיְחּדָ  ֻחּבְ

הּוא   .100 רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ָעׂשָ ִנינּו,  ׁשָ
ְוזֹו  ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה  ְלַמּטָ ַלִים  ְירּוׁשָ

ֶנת תּוב [זֹו]  ְמֻתּקֶ ּכָ ֶנֶגד זֹו, ׁשֶ ָמכֹון   (שמות טו)  ּכְ
דֹוׁש   ָעִתיד ַהּקָ נּוָיה, ׁשֶ ַעְלּתָ ה'. ַהּבְ ָך ּפָ ְבּתְ ְלׁשִ

רּוְך   ַמְעָלה ּבָ ּלְ ׁשֶ ַלִים  ְירּוׁשָ ֶאת  ְלהֹוִריד  הּוא 
ְך ַהבְּ  ּום ּכָ ָראּוי, ּוִמׁשּ ו, ּכָ ּה ַיְחּדָ ָרּה ּלָ ֻחּבְ נּוָיה. ׁשֶ

ִלְהיֹות   ָצִריְך  ָהָיה  ָרה?  ֻחּבְ ׁשֶ ֲארּוָה,  ּבֵ ַוֲהֵרי 
חִ  ת ׁשֶ ַהּבַ ִעם  ָהֵאם  ָרה  ִהְתַחּבְ ׁשֶ א  ֶאּלָ רּו!  ּבְ

 ְוִנְהיּו ַיַחד, ּוֵבֲארּוהּו.

  

א   .100 ְלַתּתָ ַלִים  ְירּוׁשָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֲעַבד  ַנן  ּתְ
ָנא ּקְ ִמְתּתַ ְוָדא  ִדְלֵעיָלא,  ַגְווָנא  א   (דא) ּכְ ּדָ ָלֳקֵבל 

ְכִתיב, טו) ּדִ ַעלְ  (שמות  ּפָ ָך  ְבּתְ ְלׁשִ נּוָיה, ָמכֹון  ַהּבְ ְיָי.  ּתָ 
ְירוּ  ָלּה  ְלַנֲחָתא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ין  ַזּמִ ַלִים ּדְ ׁשָ

ָרה   ֻחּבְ נּוָיה. ׁשֶ ְך ַהּבְ ְדָקא ָיאֹות, ּוְבִגין ּכָ ְלֵעיָלא ּכְ ָלּה  ּדִ
א  ֵעי ֵליּה. ֶאּלָ רּו ִמּבָ ִחּבְ ָרה ׁשֶ ֻחּבְ ו, ְוָהא אּוְקמּוָה ׁשֶ ַיְחּדָ

ַרת ִאמָּ  ִאְתַחּבָ ֲחָדא ְואּוְקמּוָה. ּדְ א ְוֲהוּו ּכְ ְבַרּתָ  א ּבִ

שְׁ  .101 ָעלּו  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ֵהם  ְוֶנֱאַמר  ֵאּלּו  ָבִטים, 
ָהעֹוָלם   ִקיּּום ל  ׁשֶ ּקּון  ְוַהּתִ ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ

ְחּתֹון  ַהּתַ ָהעֹוָלם  ׁשֶ ּתֹאַמר  ְוַאל  ְחּתֹון.  ַהּתַ
ָהֶעְליֹון,  ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ֲאִפּלּו  א  ֶאּלָ ְלַבּדֹו, 
ְוָקא  ּדַ ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ֵעדּות  ָיּה  ְבֵטי  ׁשִ תּוב  ּכָ ׁשֶ

הֵ  ּום ׁשֶ ָרֵאל, ִמׁשּ ה, ֵעדְלִיׂשְ ְלַמּטָ יּּום  ַהּקִ ּות  ם 
ְוַהּכֹל   ְלַמְעָלה,  ה',   -ֵהם  ם  ְלׁשֵ ְלהֹודֹות 

ְלָכל   הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ם  ְלׁשֵ ְלהֹודֹות 
ם ה'. תּוב ְלהֹודֹות ְלׁשֵ ּכָ ָדִדים, ׁשֶ  ַהּצְ

  

ִאינוּ  .101 ין  ִאּלֵ ָבִטים  ׁשְ ָעלּו  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ָמר.  ִקּיּוָמא ְוִאּתְ ן 
ָאה,ְדַעְלָמא ְוִתקּ  ּתָ ַעְלָמא   ּוָנא ְדַעְלָמא ּתַ ְוָלא ֵתיָמא ּדְ

ְכִתיב   ָאה. ּדִ ַעְלָמא ִעּלָ א ֲאִפיּלּו ּדְ ְלחֹודֹוי, ֶאּלָ ָאה ּבִ ּתָ ּתַ
ִגין   ּבְ ְייָקא.  ּדַ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ֵעדּות  ָיּה  ְבֵטי  ׁשִ

ַסֲהדוּ  א,  ְלַתּתָ ִקּיּוָמא  ִאינּון  ְוכֹלָּ ּדְ ְלֵעיָלא.  ִאינּון  א  ָתא 
ם ְיָי,   ִריְך הּוא ְלהֹודֹות ְלׁשֵ א ּבְ קּוְדׁשָ ֵמיּה ּדְ ְלאֹוָדָאה ׁשְ

ם ְיָי:  ְכִתיב ְלהֹודֹות ְלׁשֵ  ְלָכל ִסְטִרין, ּדִ

ֶדה   .102 ָ ׂשּ ּבַ ֹתֶעה  ְוִהּנֵה  ִאיׁש  ְמָצֵאהּו  ַויִּ
ַמה  ׁש.  ַבּקֵ ּתְ ַמה  ֵלאֹמר  ָהִאיׁש  ָאֵלהּו  ׁשְ ַויִּ

ַויֹּאֶמר  כָּ  ְלַמְעָלה?  יֹוֵסף תּוב  ֶאל  ָרֵאל  ִיׂשְ
ָלֲחָך  ֲהלוֹ  ְוֶאׁשְ ְלָכה  ֶכם  ׁשְ ּבִ רִֹעים  ַאֶחיָך  א 

ָהָיה אֹוֵהב ֶאת   ׁשֶ ֵלם,  ָ ַהׁשּ ַיֲעקֹב  ְוִכי  ֲאֵליֶהם. 
ָהיּו  ֶאָחיו  ל  ּכָ ׁשֶ יֹוֵדַע  ְוָהָיה  ָניו  ּבָ ל  ִמּכָ יֹוֵסף 

אֲ  אֹותֹו  ַלח  ׁשָ ה  ָלּמָ אֹותֹו,  ֵליֶהם? ׂשֹוְנִאים 
חָ  לֹא  הּוא  א  יוֹ ֶאּלָ ָהָיה  ׁשֶ ֲעֵליֶהם,  ד  ֵדַע ׁשַ

א   ֶאּלָ אֹוָתם,  ד  ָחׁשַ ְולֹא  יִקים  ַצּדִ ָהיּו  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ
ֵדי ְלַקיֵּם  ל ֶזה ּכְ ַרם ֶאת ּכָ רּוְך הּוא ּגָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ָתִרים. ין ַהּבְ ַזר ּבֵ ּגָ ֵזָרה ׁשֶ  ֶאת ַהּגְ

  

ְמָצֵאהּו ִאיׁש ְוִהּנֵה .102 אָ   ַוּיִ ׁשְ ֶדה ַוּיִ ָ ׂשּ ֵלהּו ָהִאיׁש  ֹתֶעה ּבַ
ּתְ  ַמה  ׁש.ֵלאמֹר  ע''א) ַבּקֵ קפד  ְלֵעיָלא,  (דף  ִתיב  ּכְ ַמה 

ֶכם   ׁשְ ּבִ רִֹעים  ַאֶחיָך  ֲהלֹוא  יֹוֵסף  ֶאל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַוּיֹאֶמר 
ֲהָוה ָרִחים   ֵליָמא ּדְ ָלֲחָך ֲאֵליֶהם. ְוִכי ַיֲעקֹב ׁשְ ְלָכה ְוֶאׁשְ

ל נֹוי, ְוֲהָוה ָיַדע ּדְ   ֵליּה ְליֹוֵסף ִמּכָ ָכל ֲאחּוי ֲהוּו ָסְנִאין ּבְ
יד  לֵ  א ִאיהּו ָלא ָחׁשִ ְייהּו. ֶאּלָ ר ֵליּה ְלַגּבַ ּדַ אי ׁשַ יּה, ַאּמַ

יד לֹון.  ִאין, ְוָלא ָחׁשִ הּו ֲהוּו ַזּכָ ֻכּלְ ֲהָוה ָיַדע ּדְ ֲעַלְייהּו, ּדְ
ִגין א, ּבְ ל ּדָ ִריְך הּוא ּכָ א ּבְ ִרים קּוְדׁשָ א ּגָ ְלַקְייָמא   ֶאּלָ

ָגזַ  ֵזָרה ּדְ ָתִרים.ּגְ ין ַהּבְ  ר ּבֵ

ִריִכים  .103 ּצְ ׁשֶ ְדמֹוִנים,  ַהּקַ ִסְפֵרי  ּבְ ָמָצאנּו 
יֵֵרד  ֶטֶרם  ּבְ ָעָליו  לֹט  ִלׁשְ לּו  ַהּלָ ַיֲעקֹב  ֵני  ּבְ
לֹא  ְוֵהם  ְלִמְצַרִים  ָיַרד  ִאּלּו הּוה  ׁשֶ ְלִמְצַרִים, 

ָיכְ  ִראׁשֹוָנה,  ּבָ ּבֹו  ׁשֹוְלִטים  ְצִרים  ָהיּו  ַהּמִ לּו 
לֹט עַ  ָרֵאל ְלעֹוָלִמים,  ִלׁשְ יֹוֵסף  ל ִיׂשְ ְוִהְתַקיֵּם ּבְ

  

ִס  .103 ְחָנא ּבְ ּכַ ֵני ַיֲעקֹב ְפֵרי ַקְדָמאי, ּדְ ַאׁשְ ין ּבְ ָבְעָיין ִאּלֵ
הּוא   ִאיּלּו  ּדְ ְלִמְצַרִים.  ֵיחֹות  ָלא  ַעד  ֲעלֹוי  ָטָאה  ּלְ ְלׁשַ
ַקְדִמיָתא. ָיְכֵלי   יּה ּבְ ְלטּו ּבֵ ֵיחֹות ְלִמְצַרִים, ְוִאינּון ָלא ׁשָ

ֲעלַ  ְלָעְלִמין  ָטָאה  ּלְ ְלׁשַ ָרֵאל, ִמְצָרִאי  ִיׂשְ ּדְ ְייהּו 
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ב   ְלטּו ָעָליו, ְוַאף ַעל ּגַ ר ְלֶעֶבד, ְוֵהם ׁשָ ְמּכַ ּנִ ׁשֶ
ָהיּו  ְצִרים  ְוַהּמִ ֶמֶלְך  ְך  ּכָ ַאַחר  ָהָיה  יֹּוֵסף  ׁשֶ
ַעל   ְלטּו  ָ ׁשּ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְמְצאּו  ּלֹו,  ׁשֶ ֲעָבִדים 

ם ּלָ  . ּכֻ

יֹוֵסף  ְוִאְת  ּבְ יּה  ּבֵ ְלטּו  ַקְייָמא  ְוִאינּון ׁשָ ן ְלַעְבָדא  ּבַ ִאְזּדַ ּדְ
א ְלָבַתר, ּוִמְצָרֵאי  יֹוֵסף ֲהָוה ַמְלּכָ ב ּדְ ּגַ ֲעלֹוי. ְוַאף ַעל 

הּו. ּלְ ְלטּו ַעל ּכֻ ׁשָ ָרֵאל ּדְ חּו ִיׂשְ ּכָ ּתַ  ֲהוּו ָעְבִדין ֵליּה, ִאׁשְ

ְראֵ  .104 ִריּבֹא  ַהּבְ הּוא  יֹּוֵסף  ׁשֶ ת ה 
ל ְזַמן   ִכיָנה  ָהֶעְליֹוָנה, ּכָ ְ ִרית, ַהׁשּ ְתַקיֵּם ַהּבְ ּמִ ׁשֶ

יָון   ּכֵ ָראּוי.  ּכָ לֹום  ׁשָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִעם  ִמְתַקיֶֶּמת 
ִמן   ָהֶעְליֹוָנה,  ִרית  ַהּבְ יֹוֵסף,  ק  ּלֵ ִהְסּתַ ׁשֶ

יָ  ָרֵאל  ְוִיׂשְ ִכיָנה  ְ ְוַהׁשּ ִרית  ַהּבְ ָאז  ְצאּו  ָהעֹוָלם, 
ְוהִ  לּות,  ַלּגָ ם  תּובֻכּלָ ּכָ ׁשֶ ַאְרנּו  ּבֵ (שמות  ּנֵה 

ר לֹא ָיַדע   א)  ַויָָּקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ִמְצַרִים ֲאׁשֶ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ֶאת יֹוֵסף, ְוַהּכֹל ָהָיה ֵמִעם ַהּקָ

ָראּוי.  ּכָ

  

ִזְמָנא  .104 ל  ּכָ ִעָלָאה,  ִרית  ּבְ ִאיהּו  ּדְ יֹוֵסף  ּדְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ִרית, ׁשְ  ים ּבְ ִאְתְקּיַ ָרֵאל ּדְ ֲהַדְייהּו ְדִיׂשְ ים ּבַ א ִאְתְקּיַ ִכיְנּתָ

אִ  יָון ּדְ ְדָקא ְיאּות, ּכֵ ָלם ּכְ ׁשְ ָאה ּבִ ִרית ִעּלָ ק יֹוֵסף ּבְ ּלַ ְסּתַ
א ְויִ  ִכיְנּתָ ִרית ׁשְ ֵדין ּבְ ָגלּוָתא  ֵמַעְלָמא, ּכְ הּו ּבְ ּלְ ָרֵאל ּכֻ ׂשְ

ְכִתיב ָקם ֶמלֶ  (שמות א) ָנְפקּו, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ּדִ ְך ָחָדׁש  ַוּיָ
א ֲהָוה ֵמִעם  עַ  ר לא ָיַדע ֶאת יֹוֵסף. ְוכֹּלָ ל ִמְצַרִים ֲאׁשֶ

ְדָקא ְיאּות.  ִריְך הּוא ּכְ א ּבְ  קּוְדׁשָ

ִאיׁש   .105 ְמָצֵאהּו  ַויִּ ְרֵאה,  ֶזה    -ּבֹא 
ְמָצֵאהּו ַגְבִרי ַויִּ אן  ּכָ תּוב  ּכָ ּוֵפְרׁשּוהּו,  ֵאל. 

ם ׁשָ ְוָכתּוב  ט)  ִאיׁש,  ְבִריאֵ   ְוָהִאישׁ  (דניאל  ל ּגַ
ֹתֶעה   ְוִהּנֵה  ה.  ִחּלָ ּתְ ּבַ ֶבָחזֹון  ָרִאיִתי  ר   -ֲאׁשֶ

ׁש  ְמַבּקֵ ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחיו  ַעל  ַטח  ּבָ ׁשֶ ּכֹל,  ּבַ ּתֹוֶעה 
ֶהם ְולֹא ָמָצא, ּובִ  ּלָ ׁשֶ ׁש אֹוָתם  ֶאת ָהַאֲחָוה  ּקֵ

ֶזה,  ְוַעל  ּכֹל.  ּבַ ּתֹוֶעה  ן  ּכֵ ְוַעל  ָמָצא,  ְולֹא 
ָאֵלהּו ָהִאיׁש  ׁשְ ׁש. ַויִּ ַבּקֵ  ֵלאֹמר ַמה ּתְ

  

ְבִריֵא''ל, ְואּוְקמּוָה.  .105 ּגַ א  ְמָצֵאהּו ִאיׁש ּדָ ַוּיִ א ֲחֵזי,  ּתָ
ָהָתם ּוְכִתיב  ִאיׁש,  ְמָצֵאהּו  ַוּיִ ָהָכא  ִתיב  (דניאל  ּכְ

ה   ְוָהִאיׁש  ט) ה. ְוִהּנֵ ִחּלָ ּתְ ר ָרִאיִתי ֶבָחזֹון ּבַ ְבִריֵאל ֲאׁשֶ ּגַ
א ּתֹוֶעה, ּדְ  כֹּלָ ע תֹוֶעה, ּבְ ֲהָוה ִמְתּבַ ַאְבַטח ַעל ֲאחּוי ּדְ

ח, ְוָתַבע ְלהּו וְ  ּכַ ח. ְוַעל ַאְחָוה ִדְלהֹון ְוָלא ַאׁשְ ּכַ ָלא ַאׁשְ
ָאֵלהּו ָהִאיׁש  ׁשְ א ַוּיִ א, ְוַעל ּדָ כֹּלָ א תֹוֶעה ּבְ ֵלאמֹר ַמה   ּדָ

ׁש:  ַבּקֵ  ּתְ
ְוגֹו'.  .106 ׁש  ְמַבּקֵ ָאֹנִכי  ַאַחי  ֶאת  ַויֹּאֶמר 

ָהִא  ְיהּוָדה ַויֹּאֶמר  י  ַרּבִ ְוגֹו'.  ִמזֶּה  ָנְסעּו  יׁש 
ַתח י  (שיר ח)  ּפָ ֵדי ִאּמִ ָאח ִלי יֹוֵנק ׁשְ ְנָך ּכְ ִמי ִיּתֶ

ֶאת   ִלי.  ָיֻבזּו  לֹא  ם  ּגַ ְקָך  ָ ֶאׁשּ ַבחּוץ  ֶאְמָצֲאָך 
סוּ  סּוק  ַהּפָ ֲארּו ַהֲחֵבִרים, ֲאָבל ֶאת ַהּפָ ק ַהזֶּה ּבֵ

ַלּמֶ  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ָאְמָרה  לֹום  ַהזֶּה  ָ ַהׁשּ ׁשֶ ֶלְך 
ֶאָחיו,  ַעל  יֹוֵסף  ּכְ ִלי,  ָאח  ּכְ ְנָך  ִיּתֶ ִמי  ּלֹו,  ׁשֶ

וְ  ָאַמר  ל ׁשֶ ֲאַכְלּכֵ ָאֹנִכי  יָראּו  ּתִ ַאל  ה  ַעּתָ
ֶכם. ָנַתן ָלֶהם מָ  זֹון ְוָזן אֹוָתם  ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטּפְ

ָאח ִלי.  ְנָך ּכְ ְך, ִמי ִיּתֶ ּום ּכָ ָרָעב. ִמׁשּ  ּבָ

  

ַוּיֹאֶמר ָהִאיׁש  ת ַאַחי ָאנַֹוּיֹאֶמר אֶ  .106 ְוגו'.  ׁש  ִכי ְמַבּקֵ
ַתח, ּפָ ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ְוגו',  ה  ִמּזֶ ח) ָנְסעּו  השירים  ִמי   (שיר 

ם   ְקָך ּגַ י ֶאְמָצֲאָך ַבחּוץ ֶאׁשָ ֵדי ִאּמִ ָאח ִלי יֹוֵנק ׁשְ ְנָך ּכְ ִיּתֶ
אֲ  ַחְבַרָייא,  אּוְקמּוָה  ְקָרא  ַהאי  ִלי.  ָיבֹוזּו  ַהאי לֹא  ָבל 

ֶנֶסתְק  ָלָמא ִדיֵליּה. ִמי   ָרא ּכְ ׁשְ א ּדִ ָרֵאל ֲאָמרֹו ְלַמְלּכָ ִיׂשְ
ָאַמר, ּדְ ֲאחּוי,  ַעל  יֹוֵסף  ּכְ ִלי,  ָאח  ּכְ ְנָך  (בראשית   ִיּתֶ

ֶכם.  נ) ל ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטּפְ יָראּו ָאנִֹכי ֲאַכְלּכֵ ה ַאל ּתִ ְוַעּתָ
ַכְפָנא.   ךְ ָיַהב לֹון ְמזֹוָנא ְוָזן ְלהּו ּבְ ִגין ּכָ נְ ּבְ ָאח   ִמי ִיּתֶ ָך ּכְ

 ִלי.
ָאח ִלי   .107 ְנָך ּכְ ָבר ַאֵחר ִמי ִיּתֶ ֶזה יֹוֵסף,   -ּדָ

ּה. יֹוֵנק  ק ִעּמָ ּה ְוִנְדּבַ ּנֱֶאַחז ִעּמָ ִכיָנה, ׁשֶ ְ ֶאל ַהׁשּ
י   ֵדי ִאּמִ ֶהם.    -ׁשְ ֵלָמה ִעּמָ ֲהֵרי ָאז ַאֲחָוה ּוׁשְ ׁשֶ

ל  -ֶאְמָצֲאָך ַבחּוץ   תֹוְך ַהּגָ ִהיאּבְ ֶאֶרץ    ּות, ׁשֶ ּבְ
ְקָך אַ  ָ יק רּוַח ִעם רּוַח.   -ֶחֶרת. ֶאׁשּ ֵדי ְלַהְדּבִ ּכְ

  

ּה  .107 ְלַגּבָ יֹוֵסף,  א  ּדָ ִלי,  ָאח  ּכְ ְנָך  ִיּתֶ ִמי  ַאֵחר  ָבר  ּדָ
הּ  ִאְתַאַחד ִעּמָ א ּדְ ִכיְנּתָ ׁשְ בַּ   ּדִ ֲהָדהּ ְוִאְתּדָ ֵדי  ק ּבַ . יֹוֵנק ׁשְ

ֶאְמָצֲאָך  ֲהַדְייהּו.  ּבַ ִלימּו  ּוׁשְ ַאְחָוה  ֵדין  ּכְ ָהא  ּדְ י,  ִאּמִ
ִגין   ְקָך, ּבְ ַאְרָעא ָאֳחָרא. ֶאׁשָ ִאיהּו ּבְ לּוָתא, ּדְ חּוץ, ּגֹו ּגָ ּבַ
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ִלי   ָיֻבזּו  ם לֹא  ִנְמֵצאת   -ּגַ ֲאִני  ׁשֶ ב  ּגַ ַאף ַעל 
ֶאֶרץ ַאֶחֶרת  ּבְ

ב   ם לא ָיבֹוזּו ִלי, ַאף ַעל ּגַ רּוָחא. ּגַ ָקא רּוָחא ּבְ ּבְ ְלִאְתּדַ
אֲ  ַאְר ּדְ  ָעא ָאֳחָרא.ָנא ּבְ

ֶאָחיו   .108 ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  יֹּוֵסף,  ׁשֶ ְרֵאה  ּבֹא 
יֵדיֶהם, הּוא  ַפל ּבִ ּנָ ׁשֶ ּכְ מֹו ַאִחים  לֹא ָהיּו לֹו ּכְ
ַוֲהֵרי   ְבָידֹו,  ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ּכְ ָאח  מֹו  ּכְ ָלֶהם  ָהָיה 

תּוב ּכָ ׁשֶ ְרׁשּוָה  נ)  ּפֵ אֹוָתם   (בראשית  ַוְיַנֵחם 
ר ַעל  ּכֹ ַוְיַדּבֵ ם, ּבַ ם. ל הּוא ּדִ ִלּבָ ר, ַעל ִלּבָ  ּבֵ

  

ֵליּה  .108 ֲהוּו  ָלא  ֲאחֹוי  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  יֹוֵסף  ּדְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ד ָנְפלּו  ַאָחא ּכַ יַדְייהּו. ִאיהּו ֲהָוה לֹון ּכְ ד ָנַפל ּבִ ַאִחין ּכַ ּכְ

ְכִתיב, יֵדיּה, ְוָהא אּוְקמּוָה. ּדִ ַוְיַנֵחם אֹוָתם  (בראשית נ) ּבִ
ר ַעל  ר ַעל לִ ַוְיַדּבֵ ּבֶ א ּדִ כֹּלָ ם, ּבְ ְייהּו. ִלּבָ  ּבַ

תּוב, ַויֹּאְמרּו ִאיׁש ֶאל  .109 ּוֹבא ּוְרֵאה ַמה ּכָ
ַאִחים   אי  ַוּדַ ָהיּו  ֵהם  ׁשֶ ְוֵלִוי  ְמעֹון  ׁשִ ֶזה  ָאִחיו. 
ּום   ה, ּוִמׁשּ ׁשֶ ין ַהּקָ ד ַהּדִ אּו ִמּצַ ּבָ ּום ׁשֶ ּכֹל, ִמׁשּ ּבַ

ֶהֶרגכָּ  ל  ׁשֶ ֹרֶגז  הּוא  ָרְגָזם  מֹו   ְך  ּכְ עֹוָלם,  ּבָ
ּנֱֶאַמר  ְוֶעְבָרָתם  (שם מט)  ׁשֶ ָעז  י  ּכִ ם  ַאּפָ ָארּור 

ָתה  י ָקׁשָ  ּכִ

  

א  .109 ּדָ ָאִחיו,  ִאיׁש ֶאל  ַוּיֹאְמרּו  ִתיב  ּכְ ֲחֵזי, ַמה  ְוָתא 
ִגין   ּבְ א,  כֹּלָ ּבְ אי  ַוּדַ ַאִחין  ֲהוּו  ִאינּון  ּדְ ְוֵלִוי  ְמעֹון  ָקא  ׁשִ ּדְ

ְדִדיָנא ְטָרא  ִמּסִ רּוְגזָ   ָאתּו  ְך  ּכָ ּוְבִגין  ָיא.  ִדְלהֹון, ַקׁשְ א 
ְדַאּתְ   ָמה  ּכְ ַעְלָמא.  ּבְ ְקָטָלא  ּדִ רּוְגָזא  ִאיהּו 

מט) ָאֵמר י   (בראשית  ּכִ ְוֶעְבָרָתם  ָעז  י  ּכִ ם  ַאּפָ ָארּור 
ָתה.   ָקׁשָ

ָבר, יֵׁש ֹרֶגז ְויֵׁש  .110 ּבֹא ְרֵאה ֶאת סֹוד ַהּדָ
ְמֹבָרְך  ֹרגֶ  הּוא  ׁשֶ ֹרֶגז  יֵׁש  ה,  ז.  ּטָ ּוִמּמַ ְעָלה  ִמּמַ

תּובְוִנְקָר  ּכָ ׁשֶ ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ רּוְך,  ּבָ (שם  א 

ַמִים  יד)  ׁשָ קֵֹנה  ֶעְליֹון  ְלֵאל  ַאְבָרם  רּוְך  ּבָ
ל ְלַמְעָלה  ְרׁשּוָה. ְויֵׁש ֹרֶגז ְמֻקּלָ ָוָאֶרץ, ַוֲהֵרי ּפֵ

אֵ  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ָארּור,  ּוַמּטָ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ר, 
תוּ  ּכָ ג)  בׁשֶ ֵהָמה  (שם  ַהּבְ ל  ִמּכָ ה  ַאּתָ ָארּור 

י ָעז. ם ּכִ ֶדה. ָארּור ַאּפָ ָ  ּוִמּכֹל ַחיַּת ַהׂשּ

  

ה, ִאית רּוְגָזא ְוִאית רּוְגָזא. ִאית   .110 א ֲחֵזי, ָרָזא ְדִמּלָ ּתָ
ְוִאְקֵרי   א,  ּתָ ּוִמּתַ ִאיהּו ְמָבְרָכא ֵמֵעיָלא  רּוְך,  רּוְגָזא ּדְ ּבָ

כְ  ָמר ּדִ ָמה ְדִאּתְ רּוְך ַאְבָרם ְלֵאל   (בראשית יד) ִתיב ּכְ ּבָ
רּוְגָזא   ְוִאית  אּוְקמּוָה.  ְוָהא  ָוָאֶרץ  ַמִים  ׁשָ קֹוִנה  ֶעְליֹון 
ִאְקֵרי  ָמר ּדְ ָמה ְדִאּתְ א, ּכְ ִאיִהי ִאְתַלְטָיא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּדְ

ְכִתיב, ה ִמ  (בראשית ג) ָארּור. ּדִ ֵהָמה ָארּור ַאּתָ ל ַהּבְ ּכָ
ת  ל ַחּיַ י עָ ּוִמּכָ ם ּכִ ֶדה. ָארּור ַאּפָ ָ  ז. ַהׂשּ

ָהִרים,   .111 ֵני  ׁשְ יֵׁש  ַהזֶּה  ַהּסֹוד  ְוַעל 
תּוב ּכָ יא)  ׁשֶ ַעל  (דברים  ָרָכה  ַהּבְ ֶאת  ה  ְוָנַתּתָ

ֶנֶגד   ּכְ ָלָלה ַעל ַהר ֵעיָבל,  ים ְוֶאת ַהּקְ ִרזִּ ּגְ ַהר 
לּו. ְועַ  ָרגֹות ַהּלָ י ַהּדְ ּתֵ ן זֶה ִנְקָרא ָארּור  ׁשְ ל ּכֵ

ְמעֹון וְ   ְוֶזה רּוְך. ְוׁשִ ין ִנְקָרא ּבָ ד ַהּדִ ֵלִוי ֵהם ִמּצַ
רֶֹגז  יֹוֵצא  ֶהָחָזק  ה  ׁשֶ ַהּקָ ין  ַהּדִ ד  ּוִמּצַ ה,  ׁשֶ ַהּקָ

ל.  ֻקּלָ ּמְ  ׁשֶ

  

ְכִתיב, .111 ּדִ טּוִרין  ֵרין  ּתְ ִאית  ָדא  ָרָזא  (דברים  ְוַעל 

ָרָכה עַ  יא) ָללָ ְוָנַתּתָ ֶאת ַהּבְ ִריִזים ְוֶאת ַהּקְ ה ַעל ל ַהר ּגְ
א ִאְקֵרי ַהר ֵעיָבל, ָלֳקֵביל ִאלֵּ  א, ּדָ ין. ְוַעל ּדָ ְרּגִ ֵרין ּדַ ין ּתְ

ְטָרא  ִמּסִ ִאינּון  ְוֵלִוי  ְמעֹון  ְוׁשִ רּוְך.  ּבָ ִאְקֵרי  ְוָדא  ָארּור, 
יָפא, ָנְפַקת   ּקִ ָיא ּתַ ָיא, ּוִמן ִסְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְדִדיָנא ַקׁשְ

 ְגָזא ְדִאְתַלְטָיא.רוּ 
ה יֹוֵצא ֹרֶגז  א וּ ּובֹ  .112 ׁשֶ ין ַהּקָ ד ַהּדִ ְרֵאה, ִמּצַ

ְצָדִדים   ֵני  ְוֶאָחד    -ִלׁשְ ֵרְך  ִהְתּבָ ׁשֶ ֶאָחד 
מֹו ֵכן   ּכְ ְוֶאָחד ָארּור.  רּוְך  ּבָ ל, ֶאָחד  ִהְתַקּלֵ ׁשֶ

ָבִנים   ֵני  ׁשְ ָיְצאּו  ִיְצָחק  ל  ׁשֶ ד  ֶאָחד   -ֵמַהּצַ
ל ְלַמְעָלה ּולְ  ִהְתַקּלֵ ֶזה    ה.ַמטָּ ְמֹבָרְך, ְוֶאָחד ׁשֶ

ָאֶרץ   יּּורֹו ּבָ ִנְפַרד ְלִצּדֹו ְוֶזה ִנְפַרד ְלִצּדֹו. ֶזה ּדִ
ִעיר,   ׂשֵ ַהר  ּבְ יּּורֹו  ּדִ ְוֶזה  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ

  

ָיא ָנְפֵקי רּוְגָזא ִלְתֵרי  .112 ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ א ֲחֵזי, ִמּסִ ְוּתָ
ִאְתַלְטָיא.  ּדְ ְוַחד  ַרְך,  ִאְתּבָ ּדְ ַחד  קפד  ִסְטִרין,  (דף 

ְטָרא ְדִיְצָחק   ע''ב) ַגְווָנא ָדא ִמּסִ רּוְך ְוַחד ָארּור. ּכְ ַחד ּבָ
ֵרין בְּ  ּתְ ְלֵעיָלא ָנְפקּו  ִאְתַלְטָיא  ּדְ ְוַחד  ְמבֹוָרְך,  ַחד  ִנין, 

ַרׁש ְלִסְט  א ִאְתּפָ א. ּדָ ַרׁש ְלִסְטֵריּה. ְוַתּתָ ֵריּה, ְוָדא ִאְתּפָ
יּ  ּדִ ְוָדא  א,  יׁשָ ַקּדִ ַאְרָעא  ּבְ ּיּוֵריּה  ּדִ א  טּוָרא ּדָ ּבְ ּוֵריּה 
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תּוב ּכָ כד)  ׁשֶ ִאיׁש   (בראשית  ַצִיד  יֵֹדַע  ִאיׁש 
ה  ָחְרּבָ ר,  ִמְדּבָ ל  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ְמקֹומֹו  ֶזה  ֶדה.  ׂשָ

ב ֹאהָ  ָמָמה, ְוֶזה יֹׁשֵ ִריְך. ם, וְ ִליּוׁשְ ּצָ מֹו ׁשֶ  ַהּכֹל ּכְ
ְכִתיב, ּדִ ִעיר.  כה) ְדׂשֵ ִאיׁש   (בראשית  ַצִיד  יֹוֵדַע  ִאיׁש 

ֶד  ֲאַתר ּדְ ׂשָ א ַאְתֵריּה ּבְ ָמָמה, ה. ּדָ ָרא ְוָחְרָבא ּוׁשְ ִמְדּבָ
ַגְווָנא ְדִאְצְטִריְך. א ּכְ ב אָֹהִלים. ְוכֹּלָ  ְוָדא יֹוׁשֵ

ֵהן   .113 ְדָרגֹות  י  ּתֵ ׁשְ ְך  ּכָ ּום  רּוְך בָּ   -ּוִמׁשּ
ל   ְוָארּור, ֶזה ְלִצּדֹו ְוֶזה ְלִצּדֹו. ִמזֶּה יֹוְצאֹות ּכָ

ל ָרכֹות ׁשֶ ה ְוָכל    ַהּבְ ָהעֹוָלמֹות ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ
ה ְוָכל   ֻאּלָ ָלה, ּוִמזֶּה  ַהּטֹוב ְוָכל ָהאֹור ְוָכל ּגְ ַהּצָ

ם ְוָכל   ָללֹות ְוָכל ֶחֶרב ְוָכל ּדָ ל ַהּקְ יֹוְצאֹות ּכָ
ָמָמה ְוָכל   ל ָהעֹוָלם. ׁשְ ְמָאה ׁשֶ  ָהָרעֹות ְוָכל ַהּטֻ

  

אִ  .113 ין  ְרּגִ ּדַ ֵרין  ּתְ ְך  ּכָ א  ּוְבִגין  ּדָ ְוָארּור,  רּוְך  ּבָ ינּון, 
ְרָכאן ְלִס  ּבִ ל  ּכָ ָנְפִקין  ֵמַהאי  ְלִסְטֵריּה.  ְוָדא  ְטֵריּה 

א ְוָכל ִטיבּו ְוָכל ְנִהירּו ְוָכל ּפּוְרָקן  ָעְלִמין ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּדְ
א ְוָכל   ְוָכל ל ְלָווִטין ְוָכל ַחְרּבָ ָזבּוָתא. ּוֵמַהאי ָנְפִקין ּכָ ׁשֵ

ָמא ְוָכל ׁשְ  ין ְוָכל ְמָסֲאבּו ְדָעְלָמא.ּדָ יׁשִ  ָמָמא ְוָכל ּבִ
ְוָאַמר, .114 ַתח  ּפָ ְמעֹון  ׁשִ י  (תהלים   ַרּבִ

ֲחָך  כו)  י ַוֲאסֹוְבָבה ֶאת ִמְזּבַ ּפָ ּכַ יֹון  ִנּקָ ּבְ ֶאְרַחץ 
סּוק הַ  אן  ה'. ַהּפָ ֲארּוהּו. ֲאָבל ּבֹא ְרֵאה ּכָ זֶּה ּבֵ

ְלָך ָאָד  ֲהֵרי ֵאין  ׁשֶ ָבר,  עֹוָלם ֶאת סֹוד ַהּדָ ּבָ ם 
ְורּוַח   ְיָלה,  ּלַ ּבַ ֶות  ַהּמָ ַטַעם  ֶאת  טֹוֵעם  ֵאינֹו  ׁשֶ

שׁ  ְמָאה  ַעם?  ַהּטֻ ַהּטַ ָמה  ַהּגּוף,  אֹותֹו  ַעל  ֹוָרה 
ֶקת ּלֶ ִמְסּתַ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ּום  ִמן    ִמׁשּ

ָמה   ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ְוַעל  ּנּו,  ִמּמֶ ְויֹוֵצאת  ָהָאָדם 
ה יֹוֵצאת ּוִמְסּתַ  דֹוׁשָ ּנּו, ׁשֹוָרה רּוַח ַהּקְ ֶקת ִמּמֶ ּלֶ

ל ֻטְמָאה ַעל אֹותֹו ַהּגּוף ְוִנְטָמא.  ׁשֶ

  

ַתח ְוֲאַמר, .114 ְמעֹון ּפָ י ׁשִ יֹון  (תהלים כו) ִרּבִ ִנּקָ ֶאְרַחץ ּבְ
י ַוֲאסֹוְבָבה ֶאת ּפָ ֲחָך ְיָי, ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה. ֲאָבל    ּכַ ִמְזּבַ

ּדְ  ָהָכא,  ה  ְדִמּלָ ָרָזא  ֲחֵזי,  א  ָנׁש  ּתָ ר  ּבַ ָלְך  ֵלית  ָהא 
וְ  ֵליְלָיא,  ּבְ ְדמֹוָתא  ַטְעָמא  ָטִעים  ָלא  ּדְ ַעְלָמא  רּוַח ּבְ

ִגין   ּבְ ַטְעָמא,  ַמאי  גּוָפא.  ַההּוא  ַעל  ְרָיא  ׁשַ ְמָסֲאָבא 
א יׁשָ ַקּדִ ָמָתא  ִנׁשְ ְוָנְפַקת    ּדְ ָנׁש,  ַבר  ּדְ יּה  ִמּנֵ ַקת  ּלְ ִאְסּתַ

י ָמָתא ַקּדִ ִנׁשְ יּה. ְוַעל ּדְ יּה, ִמּנֵ ַקת ִמּנִ ּלְ א ָנְפַקת ְוִאְסּתַ ׁשָ
ְרָיא רּוָחא ְמָסֲאָבא ַעל ַההּוא גּוָפא  ַאב. ׁשַ  ְוִאְסּתָ

עֹוֶבֶרת  .115 ַלּגּוף,  חֹוֶזֶרת  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ּכְ
ַוֲהֵר  ַהזֲֻּהָמה,  ָהָאָדם  אֹוָתּה  יֵדי  ּבִ ׁשֶ ֵאר  ִנְתּבָ י 

ַיעֲ  ַאל  ן  ּכֵ ְוַעל  ְמָאה,  ַהּטֻ זֲֻהַמת  ֶאֶרת  ִביר  ִנׁשְ
ְמָאה  ַהּטֻ רּוַח  אֹוָתּה  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֵעינֹו,  ַעל  ָידֹו 

נּ  ׁשֶ ּנֹוֵטל ָידֹו  ׁשֹוָרה ָעָליו ַעד  ּוְכׁשֶ ֹוֵטל אֹוָתם, 
ׁש ְוִנְקָרא ָקדֹוׁש. ָראּוי, ָאז ִמְתַקּדֵ  ּכָ

  

ַההּוא וְ  .115 ִאְתֲעַבר  ְלגּוָפא,  ַרת  ִאְתַהּדְ ָמָתא  ִנׁשְ ַכד 
ּדִ  ָמר  ִאּתְ ְוָהא  ִדְמָסֲאבּו זּוֲהָמא.  זּוֲהָמא  ָנׁש  ַבר  ּדְ ידֹוי 

א ָלא ַיֲעָבר   הּו. ְוַעל ּדָ ַאר ּבְ ּתָ ִגין  ִאׁשְ ְידֹוי ַעל ֵעינֹוי, ּבְ
ָנִטיל לֹון.   ְריא ֲעלֹוי, ַעד ּדְ ַההּוא רּוַח ְמָסֲאָבא ׁשַ ְוַכד  ּדְ

ֵדין ִאְתק ְדָקא ָחֵזי, ּכְ  ּדׁש ְוִאְקֵרי ָקדֹוׁש. ַ◌3ָנִטיל ְידֹוי ּכְ
ִלי ֶאָחד אֵ וְ  .116 ׁש? ָצִריְך ּכְ יְך ָצִריְך ְלִהְתַקּדֵ

ׁש   ְתַקּדֵ יִּ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִמְלַמְעָלה,  ֶאָחד  ּוְכִלי  ה  ְלַמּטָ
ב  יֹּוׁשֵ ׁשֶ ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ְואֹותֹו  ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ ֵמאֹותֹו 

זֻּ  ל ֻטְמָאה,  ּבַ ִלי ְלַקּבֵ ְמָאה ּבֹו. ְוֶזה ַהּכְ ּטֻ ֲהָמה ׁשֶ
נּ  ׁש ִמּמֶ רּוְך ְוֶזה ָארּור. ְולֹא  ְוֶזה ְלִהְתַקּדֵ ּו. ֶזה ּבָ

ַמִים   אֹוָתם  ֶאת  ית  ּבַ ּבַ ּפְֹך  ִלׁשְ ל ָצִריְך  ׁשֶ
ֲהֵרי   ׁשֶ ִאיׁש,  ֲאֵליֶהם  ִיְקַרב  ּלֹא  ׁשֶ ַהזֲֻּהָמה, 

שֶׁ  ד  ַהּצַ ִסים  ּנְ ִמְתּכַ ֶהם  ל ּבָ ְלַקּבֵ ְוָיכֹול  ֶהם,  ּלָ
ֵמִאים. ִים ַהּטְ  ֵנֶזק ֵמאֹוָתם ַהּמַ

  

עֵ  .116 א ְוַחד  י ְלִאְתַקּדְ ְוֵהיָך ּבָ ִלי ְלַתּתָ ֵעי ַחד ּכְ א. ּבָ ׁשָ
ׁש ֵמַההּוא ִדְלֵעיָלא. ְוַההּוא  ִיְתַקּדַ ִגין ּדְ ֵעיָלא, ּבְ ִלי ִמּלְ ּכְ

בֵּ  ְמָסֲאבּו  ּדִ זּוֲהָמא  ּבְ ָיִתיב  ּדְ א  ִלי  ִדְלַתּתָ ּכְ ְוָדא  יּה. 
רוּ  ּבָ א  ּדָ יּה,  ִמּנֵ א  ׁשָ ְלִאְתַקּדְ ְוָדא  ְמָסֲאבּו,  ָלא  ְך  ְלַקּבְ

ָדא לֹון  זּוֲהָמא ְלאֹוׁשְ ְעָיין ִאינּון ַמִיין ּדְ ְוָדא ָארּור. ְוָלא ּבָ
בֵ  י  ּבְ ׁשֵ ּנְ הּו ִמְתּכַ ָהא ּבְ ר ָנׁש. ּדְ הּו ּבַ ָלא ִיְקַרב ּבְ יָתא, ּדְ

ָלא ִנְזָקא ֵמִאינּון ַמִיין ְמָסֲאִבין.ִסְטָרא ִדְלהֹון, ָיכִ   יל ְלַקּבְ

ַהזֲֻּהמָ  .117 יֲַּעֹבר  ׁשֶ ְיָבֵרְך,  ְוַעד  לֹא  ִמיָּדֹו  ה 
ׁש ָהָאָדם ֶאת   ֶטֶרם ְיַקּדֵ ְך, ּבְ ּום ּכָ ּוֵבַאְרנּו. ּוִמׁשּ   

ְיָבֵרְך,   .117 ָלא  ְידֹוי  ִמן  זּוֲהָמא  ִיְתֲעַבר  ּדְ ְוַעד 
ְידֹוי   ׁש  ְיַקּדֵ ָלא  ַעד  ָנׁש  ר  ּבַ ְך,  ּכָ ּוְבִגין  ְואֹוִקיְמָנא. 
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ׁש,  ִהְתַקּדֵ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָטֵמא.  ִנְקָרא  ּבֶֹקר,  ּבַ ָיָדיו 
ִמיָּד   א  ֶאּלָ ִיּטֹל  ְך ַאל  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ִנְקָרא ָטהֹור. 

ִראׁשֹוָנה ּבָ ְטֲהָרה  ּנִ תּובׁשֶ ּכָ ׁשֶ (במדבר   , 

ֵמא. ֶזה ִנְקָרא ָטהֹור,  ִהזָּ וְ  יט)  הֹור ַעל ַהּטָ ה ַהּטָ
 ְוֶזה ִנְקָרא ָטֵמא.

ִאְקֵרי   ׁש  ִאְתַקּדַ ּדְ יָון  ּכֵ ָטֵמא.  ִאְקֵרי  ַצְפָרא,  ָטהֹור. ּבְ
ַקְדִמיָתא.   ּבְ י  ִאְדּכֵ א ִמן ְיָדא ּדְ ִיּטֹול ֶאּלָ ְך ָלא  ּוְבִגין ּכָ

ְכִתיב, יט) ּדִ א   (במדבר  ּדָ ֵמא.  ַהּטָ ַעל  הֹור  ַהּטָ ה  ְוִהּזָ
 ִאְקֵרי ָטהֹור, ְוָדא ִאְקֵרי ָטֵמא.

ּוְכִלי  .118 ְלַמְעָלה  ֶאָחד  ִלי  ּכְ ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ
ָקדֹוׁש   ֶזה  ה,  ְלַמּטָ ְוָאסּור ֶאָחד  ָטֵמא.  ְוֶזה 

ָצִריךְ  א  ֶאּלָ ִים,  ַהּמַ אֹוָתם  ִעם  ָבר  ּדָ   ַלֲעׂשֹות 
עֹוְבִרים ִלשְׁ  לֹא  ים  ֲאָנׁשִ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ אֹוָתם  ּפְֹך 

יָון   ּכֵ ֲהֵרי  ׁשֶ ִית,  ּבַ ּבַ אֹוָתם  ָיִלין  ְולֹא  ֲעֵליֶהם 
ם  ׁשָ ִנְמֵצאת  ְמָאה  ַהּטֻ רּוַח  ָאֶרץ,  ּבָ כּו  ּפְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

לְ  ַחת  ִויכֹוָלה  ּתַ ִמְדרֹון  ָלֶהם  ָחַפר  ְוִאם  יק.  ַהזִּ
ּלֹא ֵיָראּו   ָיֶפה.  -ָהָאֶרץ ׁשֶ

  

א  .118 ּדָ א,  ְלַתּתָ ִלי  ּכְ ְוַחד  ְלֵעיָלא  ִלי  ּכְ ַחד  ְך  ּכָ ִגין  ּבְ
הּו   ד ּבְ א ְוָדא ְמָסֲאָבא. ּוֵמִאינּון ַמִיין ָאִסיר ְלֶמְעּבַ יׁשָ ַקּדִ

ָדא לֹון   ְלאֹוׁשְ ֵעי  ּבָ א  ֶאּלָ א ָלא  ִמיִדי,  ָנׁשָ ְבֵני  ּדִ ֲאַתר  ּבְ
ֵביָתא.   ּבְ לֹון  ָיִבית  ְוָלא  ֲעַלְייהּו,  יָון ָעְבִרין  ּכֵ ָהא  ּדְ

ן ְוָיִכיל   ּמָ ח ּתַ ּכַ ּתַ ַאְרָעא, רּוָחא ְמָסֲאָבא ִאׁשְ ָדן ּבְ ִאּתֹוׁשְ ּדְ
ָלא ִיְתֲחזּון  חֹות ַאְרָעא ּדְ ְלַנְזָקא. ְוִאי ָחַפר לֹון ִמְדרֹון ּתְ

יר. ּפִ  ׁשַ
פֹות  .119 ְ ְמַכׁשּ ים  ְלָנׁשִ אֹוָתם  ן  ִיּתֵ ְולֹא 

ִלְבֵני   ֶהם  ּבָ ְלָהַרע  יּּוְכלּו  ּום ׁשֶ ִמׁשּ ָאָדם, 
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ לּו,  ִהְתַקּלְ ׁשֶ ִים  ַהּמַ אֹוָתם  ׁשֶ
ים,  ְהיּו ְקדֹוׁשִ יִּ ָרֵאל ׁשֶ הּוא רֹוֶצה ְלַטֵהר ֶאת ִיׂשְ

תּוב ּכָ לו)  ׁשֶ ֲעֵליֶכם (יחזקאל  י  ַמִים    ְוָזַרְקּתִ
ִמּכֹ ּלּוֵליֶכם  ְטהֹוִרים  ּגִ ל  ּוִמּכָ ֻטְמאֹוֵתיֶכם  ל 

 ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם.

  

א   .119 ְלַאְבָאׁשָ ִיְכלּון  ּדְ ָיא  ֳחָרׁשַ י  ִלְנׁשֵ לֹון  ָיִהיב  ְוָלא 
א   ִאְתַלְטָיין, ְוקּוְדׁשָ ִאינּון ַמִיין ּדְ ִגין ּדְ א. ּבְ הּו ִלְבִני ָנׁשָ ּבְ

אָ  ֵעי ְלַדּכָ ִריְך הּוא ּבָ ין. ּבְ יׁשִ ָרֵאל ּוְלֶמֱהֵוי ַקּדִ ה לֹון ְלִיׂשְ
ְכִתיב, לו) ּדִ ְטהֹוִרים  ְוָזַרְקּתִ  (יחזקאל  ַמִים  ֲעֵליֶכם  י 

ֲאַטֵהר  ּלּוֵליֶכם  ּגִ ל  ּוִמּכָ ֻטְמאֹוֵתיֶכם  ִמּכֹל  ם  ּוְטַהְרּתֶ
 ֶאְתֶכם: 

ִלכּו ֹאתֹו ַהּבָֹרה ְוַהּבֹור ֵרק   .120 ֻחהּו ַויַּׁשְ ּקָ ַויִּ
ָמיִ  ּבֹו  ְוָאַמר,ֵאין  ַתח  ּפָ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ (תהלים   ם. 

נָ  יט)  יַבת  ְמׁשִ ִמיָמה  ּתְ ה'  [ִמי  ֶפׁש.ּתֹוַרת 

ה   ֶׁשְּמַבֵּטל ִּדְבֵרי תֹוָרה ְּכִאּלּו ֶהֱחִריב עֹוָלם ָׁשֵלם]  ּמָ ּכַ
ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ּתֹוָרה,  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָאָדם  ִלְבֵני  יֵׁש 

ּתֹוָרה, ִיְהיוּ  ל ּבַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ עֹוָלם ַהזֶּה    ׁשֶ ים ּבָ לֹו ַחיִּ
ֵני עֹוָלמֹות. וַ  ׁשְ א ְוזֹוֶכה ּבִ ֲאִפּלּו ִמי ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

ָמּה  ּה ִלׁשְ ל ּבָ ּדֵ ּתַ ּתֹוָרה ְולֹא ִמׁשְ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ
ְוֵאין   ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ טֹוב  ָכר  ְלׂשָ זֹוֶכה  ָראּוי,  ּכָ

עֹוָלם ַההּוא. ִנים אֹותֹו ּבָ  ּדָ

  

ּבֹו ּקָ ַויִּ  .120 ֵאין  ֵרק  ְוַהּבֹור  ַהּבָֹרה  אֹתֹו  ִלכּו  ׁשְ ַוּיַ ֻחהּו 
יְ  י  ִרּבִ ְוֲאַמר,ָמִים.  ַתח  ּפָ יט) הּוָדה  ְיָי   (תהלים  ּתֹוַרת 

ָנֶפׁש  יַבת  ְמׁשִ ִמיָמה  כאילו  ּתְ דאורייתא  מילי  דבטיל  (מאן 
ָלא  חריב עלמא שלים) ּדְ ּתַ א ְלִאׁשְ ה ִאית לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ּמָ . ּכַ

א אֹוַרְייָתא לֶ ּבְ ל ּבְ ּדַ ּתַ ִאׁשְ ָכל ַמאן ּדְ הֵוי ֵליּה  ֹוַרְייָתא, ּדְ
ים בְּ  ְתֵרין ָעְלִמין. ַחּיִ ַעְלָמא ֵדין ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ְוָזֵכי ּבִ

ּה  ּבָ ל  ּדַ ּתַ ִיׁשְ ְוָלא  אֹוַרְייָתא  ּבְ ל  ּדַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ַמאן  ְוֲאִפיּלּו 
ְדָקא ָיאֹות, ָזֵכי ְלֲאַגר טַ  ָמּה ּכְ ַעְלָמא ֵדין, ְוָלא  ִלׁשְ ב ּבְ

ַההּוא ַעְלָמא.  ָדְייִנין ֵליּה ּבְ
תּובּוֹבא ּוְראֵ  .121 ֹאֶרְך ָיִמים   (משלי ג)  ה, ּכָ

ָיִמים  ֹאֶרְך  ְוָכבֹוד.  ר  עֹׁשֶ ֹמאָלּה  ׂשְ ּבִ יִמיָנּה  ּבִ
לֹו   יֵּׁש  ׁשֶ ָמּה,  ִלׁשְ ּתֹוָרה  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ אֹותֹו  ּבְ

עֹוָלם   ּבָ ָיִמים  ַהיִָּמים,  ֹאֶרְך  ֹאֶרְך  ּבֹו  ׁשֶ ַההּוא 
ם הוּ  אי ָיִמים, ׁשָ ְטחֹון  ְואֹוָתם ַהיִָּמים ֵהם ַוּדַ א ּבִ

עֹוָלם ַהזֶּה   ּבֹוֵטַח ָאָדם ּבָ ַמְעָלה ׁשֶ ּלְ ה ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ַהּקְ

  

ִתיב, .121 ּכְ ֲחֵזי,  א  ג) ְוּתָ יִמיָנּה  (משלי  ּבִ ָיִמים  אֶֹרְך 
ל   ּדַ ּתַ ִאׁשְ ַההּוא ּדְ ר ְוָכבֹוד. אֶֹרְך ָיִמים ּבְ מֹאָלּה עׁשֶ ׂשְ ּבִ
ַההּוא  ּבְ ָיִמים  אֶֹרְך  ֵליּה  ִאית  ּדְ ָמּה,  ִלׁשְ אֹוַרְייָתא  ּבְ

אוֹ  ֵביּה  ּדְ יַעְלָמא  ִאינּון  יֹוִמין  ְוִאינּון  ְדיֹוִמין.  ֹוִמין ְרָכא 
ִאְתְרִחיץ  א ִדְלֵעיָלא ּדְ ן ִאיהּו ָרֲחָצנּו ִדְקדּוׁשָ ּמָ אי, ּתַ ַוּדַ
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ַההּוא,   עֹוָלם  ּבָ ְלִהְתַחזֵּק  ּתֹוָרה,  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ
כָ  ׂשָ לֹו  יֵׁש  ְוָכבֹוד,  ר  עֹׁשֶ ֹמאָלּה  ׂשְ טֹוב ּבִ ר 

עֹוָלם ַהזֶּה.  ְלָוה ּבָ  ְוׁשַ
אֹוַרְייָתא,  ּבְ ָלא  ּדְ ּתַ ְלִאׁשְ ַעְלָמא  ַהאי  ּבְ ָנׁש  ר  ּבַ

ַעְלָמא ַההּוא  ּבְ ָפא  ּקְ ע''א) ְלִאְתּתַ קפה  מֹאָלּה  (דף  ׂשְ ּבִ
ר ְוָכב ְלָוה אִ עֹוׁשֶ ַהאי ֹוד, ֲאַגר ַטב ְוׁשַ  ַעְלָמא.   ית ֵליּה ּבְ

ָמּה,  .122 ִלׁשְ ּתֹוָרה  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ִמי  ְוָכל 
הֹוֶלֶכת  ַהּתֹוָרה  ַהזֶּה,  ָהעֹוָלם  ִמן  יֹּוֵצא  ׁשֶ ּכְ
ּלֹא   ׁשֶ ָעָליו  ה  ּוְמִגּנָ ְלָפָניו  ּוַמְכִריָזה  ְלָפָניו 

כְּ  ין.  ַהּדִ ֲעֵלי  ּבַ ֵאָליו  ַהּגּוף ִיְקְרבּו  ֹוֵכב  ׁשּ ׁשֶ
ׁשֹומֶ  ִהיא  ֶבר,  ּקֶ ָמה ּבַ ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ּכְ אֹותֹו.  ֶרת 

ִהיא  ִלְמקֹוָמּה,  ָלׁשּוב  ק  ּלֵ ְלִהְסּתַ הֹוֶלֶכת 
ָעִרים  ׁשְ ה  ְוַכּמָ ַהִהיא.  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ִלְפֵני  הֹוֶלֶכת 
ְכֶנֶסת  ּנִ ׁשֶ ַעד  ַהּתֹוָרה  ְפֵני  ִמּלִ ִרים  ּבָ ִנׁשְ

ְתעֹוֵרר  ִלְמקֹוָמּה, ְועֹוֶמֶדת עַ  יִּ ׁשֶ ל ָהָאָדם ַעד 
יָּ  ׁשֶ ַמן  זְּ ְוִהיא ּבַ ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִתים  ַהּמֵ קּומּו 

ֶדת ָעָליו ָסֵנגֹוְרָיה.  ְמַלּמֶ

  

ד ָנִפיק  .122 ָמּה, ּכַ אֹוַרְייָתא ִלׁשְ ל ּבְ ּדַ ּתַ ִיׁשְ ְוָכל ַמאן ּדְ
יּה   ַקּמֵ ְוַאְכָרַזת  יּה  ַקּמֵ ָאְזָלא  אֹוַרְייָתא  ַעְלָמא,  ֵמַהאי 

ֲהֵד וְ  ּבַ ִיְקְרבּון  ָלא  ִדיָנא.  ֲאִגיַנת ֲעֵליּה, ּדְ יּה ָמאֵריהֹון ּדְ
ָמָתא   ד ִנׁשְ ִקְבָרא, ִהיא ָנְטַרת ֵליּה. ּכַ ִכיב ּגּוָפא ּבְ ד ׁשָ ּכַ
ּה   ָקא ְלֵמיַתב ְלַאְתָרּה, ִאיִהי ָאְזָלא ַקּמָ ּלְ ָאְזָלא ְלִאְסּתַ

ְבר ִאּתָ ְרִעין  ּתַ ה  ְוַכּמָ ָמָתא.  ִנׁשְ ַהִהיא  ּה  ּדְ ּמָ ִמּקַ ּו 
ָעאַלת לְ  אֹוַרְייָתא ַעד ּדְ ַבר ּדְ ּה. ְוָקְייָמא ֲעֵליּה ּדְ דּוְכּתָ

יקּומּון ֵמַתָייא ְדַעְלָמא, ְוִאיִהי  ִזְמָנא ּדִ ִיְתַער ּבְ ָנׁש ַעד ּדְ
יגֹוָרא ֲעֵליּה.   ַמְלָפא ַסּנֵ

תּוב .123 ּכָ ְנֶחה   (משלי ו)  ֶזהּו ׁשֶ ְכָך ּתַ ִהְתַהּלֶ ּבְ
שָׁ  ּבְ ַוֲהִקיצֹוָת  ֹאָתְך  ָעֶליָך  ֹמר  ׁשְ ּתִ ָך  ִהיא ְכּבְ

ֹאָתְך   ְנֶחה  ּתַ ְכָך  ִהְתַהּלֶ ּבְ יֶחָך.  מֹו    -ְתׂשִ ּכְ
ָעֶליָך   ֹמר  ׁשְ ּתִ ָך  ְכּבְ ׁשָ ּבְ ֵאר.  ְתּבָ ּנִ ָעה    -ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ַההוּ  ַמן  זְּ ּבַ ָאז  ֲהֵרי  ׁשֶ ֶבר,  ּקֶ ּבַ ַהּגּוף  ֹוֵכב  ׁשּ א ׁשֶ
ַהּת  ְוָאז  ֶבר,  ּקֶ ּבַ ַהּגּוף  ָעָליו. ִנּדֹון  ה  ְמִגּנָ ֹוָרה 

ִהי יֶחָך  ַוֲהִקיצֹוָת  ְתׂשִ ֵאר,   -א  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ִמן   ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ִתים  ַהּמֵ ְתעֹוְררּו  יִּ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ

יֶחָך ִלְהיֹות ָעֶליָך ָסֵנגֹור.  ֶהָעָפר, ִהיא ְתׂשִ

  

ִדְכִתיב, .123 הּוא  ְנֶחה  ו)(משלי   ֲהָדא  ּתַ ְכָך  ִהְתַהּלֶ ּבְ
בְּ  ַוֲהִקיצאָֹתְך  ָעֶליָך  מֹר  ׁשְ ּתִ ָך  ְכּבְ יֶחָך. ׁשָ ְתׂשִ ִהיא  ֹוָת 

ָך   ְכּבְ ׁשָ ּבְ ָמר.  ְדִאּתְ ָמה  ּכְ אָֹתְך,  ְנֶחה  ּתַ ְכָך  ִהְתַהּלֶ ּבְ
ָהא   ּדְ ִקְבָרא,  ּבְ ּגּוָפא  ִכיב  ׁשָ ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ ָעֶליָך,  מֹר  ׁשְ ּתִ

ַההּוא ִזְמ  ֵדין ּבְ ִקְבָרא ּוְכֵד ּכְ ן ּגּוָפא ּבְ ין אֹוַרְייָתא  ָנא ִאְתּדָ
ַוֲהִק  ֲעֵליּה.  ָמר ֲאִגיַנת  ְדִאּתְ ָמא  ּכְ יֶחָך  ְתׂשִ ִהיא  יצֹוָת 

יֶחָך  ְתׂשִ ִהיא  ַעְפָרא.  ִמן  ַעְלָמא  ֵמֵתי  ִיְתָערּון  ּדְ ִזְמָנא  ּבְ
יגֹוְרָיא ֲעָלְך.   ְלֶמֱהֵוי ַסּנֵ

ְת  .124 ִהיא  ָאַמר,  ֶאְלָעָזר  י  ַמה ַרּבִ יֶחָך,  ׂשִ
יֶחָך? מִ  ו  זֶּה ִהיא ְתׂשִ ַעְכׁשָ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ ּום ׁשֶ ׁשּ

ֵמֶהם,  ָיקוּ  ח  ּכַ ּתַ ִתׁשְ לֹא  ַהּתֹוָרה  ֵמֶהָעָפר,  מּו 
ָעְזבּו  ל אֹוָתּה ַהּתֹוָרה ׁשֶ ֲהֵרי ָאז יְֵדעּו ֶאת ּכָ ׁשֶ
ַהּתֹוָרה   אֹוָתּה  ַהזֶּה.  ָהעֹוָלם  ִמן  קּו  ּלְ ִהְסּתַ ׁשֶ ּכְ

מּוָרה   כְּ ׁשְ ִלְמֵעיֶהם  ֵנס  ְוִתּכָ ְזַמן,  מֹו ֵמאֹותֹו 
ְמעֵ  ר ּבִ  יֶהם. ִמּקֶֹדם, ְוִהיא ְתַדּבֵ

  

ִהיא  .124 ַמאי  יֶחָך.  ְתׂשִ ִהיא  ָאַמר,  ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ
ֵמַעְפָרא,   ְיקּומּון  א  ּתָ ַהׁשְ ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ּדְ ִגין  ּבְ יֶחָך.  ְתׂשִ

ָהא הֹון. ּדְ י ִמּנְ ל ַהִהיא   אֹוַרְייָתא ָלא ִיְתְנׁשֵ עּון ּכָ ֵדין ִיְנּדְ ּכְ
ֵמהַ אֹוַריְ  ְלקּו  ִאְסּתַ ד  ּכַ ְבקּו  ׁשָ ּדְ ַהִהיא יָתא  ַעְלָמא,  אי 

ֵמַעְייהּו  ּבְ ְוִתיעּול  ִזְמָנא  ֵמַההּוא  ְנִטיָרא  אֹוַרְייָתא 
ֵמַעְייהּו. ל ּבְ ַמּלֵ ִמין ְוִאיִהי ּתְ ַקּדְ ִמּלְ  ּכְ

מִ  .125 יֹוֵתר  ִנים  ְמֻתּקָ ָבִרים  ַהּדְ מֹו  ְוָכל  ּכְ
ֲהֵר  ׁשֶ ִראׁשֹוָנה,  ּבָ ָהיּו  ָבִרים ׁשֶ ַהּדְ אֹוָתם  ל  ּכָ י 

יָ  לֹא  הּוא  ְוהּוא  ׁשֶ ָראּוי  ּכָ אֹוָתם  יג  ִ ְלַהׂשּ כֹל 
ֶהם   ּבָ ק  ִנְדּבַ ְולֹא  ֶהם  ּבָ ל  ּדֵ ּתַ ם    -ִהׁשְ ּלָ ּכֻ

ּבֹו.  ר  ַדּבֵ ּתְ ְוַהּתֹוָרה  ִנים  ְמֻתּקָ ְלֵמָעיו  ִנְכָנִסים 
ַוֲהִקיצוֹ  תּוב  ּכָ ׁשֶ י ֶזהּו  ַרּבִ יֶחָך.  ְתׂשִ ִהיא  ָת 

  

ַקְדִמיָתא,  .125 ֲהוּו ּבְ ָמה ּדְ יר ִמּכְ ָנן ַיּתִ ּקְ ין ִמְתּתַ ְוָכל ִמּלִ
יָ  ָלא  ִאיהּו  ּדְ ין  ִמּלִ ִאינּון  ל  ּכָ ָהא  לֹו ּדְ ָקא  ְלַאְדּבָ ִכיל 

הּו.   ּבְ ק  ּבַ ִאְתּדָ ְוָלא  הּו  ּבְ ל  ּדַ ּתַ ִאׁשְ ְוִאיהּו  ָיאֹות  ְדָקא  ּכְ
ָעאִלין   הּו  ּלְ ְואֹוַריְ ּכֻ ְקָנן,  ִמְתּתַ ֵמעֹוי  יּה.  ּבְ ּבֵ ל  ַמּלֵ ּתְ יָתא 

י ְיהּוָדה   יֶחָך. ִרּבִ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתׂשִ
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אָ  דֵּ ְיהּוָדה  ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ֶזה  מֹו  ּכְ ל ַמר, 
ּה  ּבָ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ זֹוֶכה  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ּתֹוָרה  ּבַ

ֵאר. א, ְוִהּנֵה ִנְתּבָ  ָלעֹוָלם ַהּבָ
ַגְווָנא ָדא ַהאי   ָאַמר, ּכְ אֹוַרְייָתא ּבְ ל ּבְ ּדַ ּתַ ִאׁשְ ל ַמאן ּדְ ּכָ

ְוָהא   ְדָאֵתי  ְלַעְלָמא  ּה  ּבָ ָלא  ּדְ ּתַ ְלִאׁשְ ָזֵכי  ַעְלָמא, 
ָמר.  ִאּתְ

אֹות .126 ְרֵאה,  זֹוֶכה  ּבֹא  ּלֹא  ׁשֶ ָהִאיׁש  ֹו 
הֹוֵלְך   ְוהּוא  ּתֹוָרה  ּבַ ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ

מִ  יֹּוֵצא  ׁשֶ ּכְ ָכה,  ֲחׁשֵ נֹוְטִלים ּבַ ַהזֶּה,  ָהעֹוָלם  ן 
קֹום   ַלּמָ יִהּנֹם  ַלּגֵ אֹותֹו  ּוַמְכִניִסים  אֹותֹו 

מְ  ִיְהיֶה  ּלֹא  ׁשֶ ְחּתֹון,  ְקָרא ַהּתַ ּנִ ׁשֶ ָעָליו,  ַרֵחם 
ּנֱֶאַמר   ּבֹור  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהיֵָּון,  ִטיט  אֹון  (תהלים   ׁשָ

ַעל  מ)  ַויֶָּקם  ַהיֵָּון  יט  ִמּטִ אֹון  ׁשָ ִמּבֹור  ַויֲַּעֵלִני 
 ֶסַלע ַרְגָלי ּכֹוֵנן ֲאׁשּוָרי.

  

ָלא   .126 ּדְ ּתַ ְלִאׁשְ ָזֵכי  ָלא  ּדְ ָנׁש  ַבר  ַההּוא  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ָאִזי ְוִאיהּו  אֹוַרְייָתא,  ּבְ ַעְלָמא  ַהאי  ד  ּבְ ּכַ ֲחׁשֹוָכא,  ּבְ ל 

יִהּנֹם,  ַלּגֵ ֵליּה  ְוָעאִלין  ֵליּה  ָנְטִלין  ַעְלָמא,  ֵמַהאי  ָנִפיק 
ָלא   ָאה ּדְ ּתָ אֹון ֲאַתר ּתַ ִאְקֵרי ּבֹור ׁשָ ְיֵהא ְמַרֵחם ֲעֵליּה, ּדְ

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ֵון.  ַהּיָ מ) ִטיט  ִמּבֹור  (תהלים  ֲעֵלִני  ַוּיַ
ֵון ַויָּ  יט ַהּיָ אֹון ִמּטִ  ֶקם ַעל ֶסַלע ַרְגָלי ּכֹוֵנן ֲאׁשּוָרי.ׁשָ

ל   .127 ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ּלֹא  ׁשֶ אֹותֹו  ְך,  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
עוֹ  ּבָ ּתֹוָרה  ל ּבַ ׁשֶ ּנֹופֹות  ּטִ ּבַ ּוִמְתַטּנֵף  ַהזֶּה  ָלם 

תוּ  ּכָ ַמה  ֹאתֹו  ָהעֹוָלם,  ִלכּו  ַויַּׁשְ ֻחהּו  ּקָ ַויִּ ב? 
קֹום  -ַהּבָֹרה   יִהּנֹם, ַהּמָ ִנים ֶאת   ֶזה הּוא ַהּגֵ ּדָ ׁשֶ

ְוַהּבֹור ֵרק   ּתֹוָרה.  ּבַ לּו  ּדְ ּתַ ּלֹא ִהׁשְ ׁשֶ   - אֹוָתם 
עַ  הּוא ָהָיה ֵריק, ָמה ַהּטַ מֹו ׁשֶ ּלֹא  ּכְ ּום ׁשֶ ם? ִמׁשּ

 ָהָיה ּבֹו ַמִים.

  

ַהאי  .127 אֹוַרְייָתא ּבְ ל ּבְ ּדַ ּתַ ָלא ִאׁשְ ְך ַההּוא ּדְ ִגין ּכָ ּוּבְ
ִטּנּוֵפי ּבְ ף  ְוִאְתַטּנַ ֻחהּו    ַעְלָמא  ּקָ ַוּיִ ִתיב  ּכְ ַמה  ַעְלָמא, 

ַדְייִנין  ּדְ ֲאַתר  יִהּנֹם,  ּגֵ הּוא  א  ּדָ ַהּבֹוָרה.  אֹתֹו  ִליכּו  ׁשְ ַוּיַ
ֵרק, ְלה ְוַהּבֹור  אֹוַרְייָתא.  ּבְ לּו  ּדְ ּתַ ִאׁשְ ָלא  ּדְ ְלִאינּון  ּו 

ִגי ָמה ְדִאיהּו ֲהָוה ֵרק. ַמאי ַטְעָמא ּבְ יּה  ּכְ ָלא ֲהָוה ּבֵ ן ּדְ
 ַמִים.

ל  .128 ׁשֶ ָהעֶֹנׁש  הּוא  ה  ּמָ ּכַ ּוְרֵאה  ּוֹבא 
ֵמָהָאֶרץ   ָרֵאל  ִיׂשְ ָגלּו  לֹא  ֲהֵרי  ׁשֶ ַהּתֹוָרה, 

ה ֶאלָּ  דֹוׁשָ קּו ִמן ַהּתֹוָרה ַהּקְ ּלְ ִהְסּתַ ּום ׁשֶ א ִמׁשּ
תּוב ּכָ ה, ֶזהּו ׁשֶ ּנָ ִמי ָהִאיׁש  (ירמיה ט)  ְוֶנֶעְזבּו ִמּמֶ

ָאְבָדה ָהָאֶרץ   ֶהָחָכם ְוָיֵבן ֶאת זֹאת ְוגֹו' ַעל ָמה 
י  ְוגֹו'. ַויֹּאֶמר ה' ַעל ָעְזָבם ֶאת ּתֹוָרִתי ְוגֹו'. ַרּבִ

אן ִמּכָ ָאַמר,  ה)  יֹוֵסי  י  כֵ לָ  (ישעיה  ַעּמִ ָלה  ּגָ ן 
ִלי ָדַעת.  ִמּבְ

  

ָהא ָלא   .128 אֹוַרְייָתא, ּדְ א ּדְ ה הּוא עֹוְנׁשָ ּמָ ְוָתא ֲחֵזי, ּכַ
קּו   ּלָ ִאְסּתַ ִגין ּדְ א ּבְ א, ֶאּלָ יׁשָ ָרֵאל ֵמַאְרָעא ַקּדִ לּו ִיׂשְ ִאְתּגָ

ָבקּו ִמיָנּה. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּתְ (ירמיה  ֵמאֹוַרְייָתא, ְוִאׁשְ
ְוָיֵבן ֶאת זֹאת ְוגו' ַעלָהִאיִמי   ט) ַמה ָאְבָדה    ׁש ֶהָחָכם 

י יֹוֵסי   ָהָאֶרץ ְוגו'. ַוּיֹאֶמר ְיָי ַעל ָעְזָבם ֶאת ּתֹוָרִתי ְוגו'. ִרּבִ
ִלי ָדַעת.  (ישעיה ה) ָאַמר, ֵמָהָכא, י ִמּבְ ָלה ַעּמִ  ָלֵכן ּגָ

ְך ַהּכֹל עֹוֵמד ַעל ִקיּּום ַהּתֹוָרה,   .129 ּום ּכָ ִמׁשּ
א  ְוהָ  ֶאּלָ ִקיּּומֹו  ּבְ ִמְתַקיֵּם  לֹא  ּתֹוָרה, עֹוָלם  ּבַ

ה,  ּוַמּטָ ַמְעָלה  ָהעֹוָלמֹות,  ִקיּּום  ִהיא  ׁשֶ
תּוב ּכָ ִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה  (ירמיה לג)  ׁשֶ

י. ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ לֹא ׂשָ  ֻחּקֹות ׁשָ

  

ְדאֹוַר  .129 ִקּיּוָמא  ַעל  ָקְייָמא  א  ּכֹּלָ ְך  ּכָ ִגין  ְייָתא, ּבְ
ִקּיוּ  ים ּבְ ִאיהּו ְוַעְלָמא ָלא ִאְתְקּיַ אֹוַרְייָתא, ּדְ א ּבְ ֵמיּה ֶאּלָ

ְכִתיב, א ּדִ ִאם לא   (ירמיה לג) ִקּיּוָמא ְדָעְלִמין ֵעיָלא ְוַתּתָ
י:  ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ לא ׂשָ  ְבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ

ַהבֹּ  .130 ֹאתֹו  ִלכּו  ַויַּׁשְ ֻחהּו  ַעל ַוִיּקָ ֶרֶמז  ָרה, 
לְ  אֹותֹו  זְָּרקּו  ּלֹא  ׁשֶ ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ְצִרים,  ַהּמִ תֹוְך 

י ִיְצָחק ָאַמר,  ָלל. ַרּבִ ִנְמָצא ּבֹו סֹוד ָהֱאמּוָנה ּכְ
תּוב   ּכָ ה  ָלּמָ בֹו,  ָהיּו  ים  ְוַעְקַרּבִ ים  ְנָחׁשִ ִאם 

יל ֹאתוֹ  ְראּוֵבן ְלַמַען ַהּצִ יבֹו ֶאל ּבִ  ִמיָָּדם ַלֲהׁשִ

  

ִליכּו אֹותֹו ַהּבֹוָרה, ָרמַ  .130 ׁשְ ֻחהּו ַוּיַ ּקָ ַאְרִמיאּו ַוּיִ ז ַעל ּדְ
ח ָרָזא ִדְמֵהיְמנּוָתא   ּכַ ּתַ ָלא ִאׁשְ ֵליּה ְלגֹו ִמְצָרֵאי ֲאַתר ּדְ
יּה,  ּבֵ ֲהוּו  ין  ְוַעְקַרּבִ ין  ְנָחׁשִ ִאי  ָאַמר,  ִיְצָחק  י  ִרּבִ ָלל.  ּכְ
יבֹו   ָדם ַלֲהׁשִ יל אֹותֹו ִמּיָ ְראּוֵבן ְלַמַען ַהּצִ ִתיב ּבִ אי ּכְ ַאּמַ
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ִהנֵּ  ׁש ְראּוֵבן ָלֶזה ׁשֶ ה אֹוָתם  ָאִביו, ְוִכי לֹא ָחׁשַ
ָאַמר  ְוֵאיְך  אֹותֹו,  יקּו  ַיזִּ ים  ְוַעְקַרּבִ ים  ְנָחׁשִ
יל   ַהּצִ ְלַמַען  ְוָכתּוב  ָאִביו,  ֶאל  יבֹו  ַלֲהׁשִ

 אֹותֹו?.

ין   ֶאל ָאִביו. ְוִכי ָלא ָהא ִאינּון ְנָחׁשִ יׁש ְראּוֵבן ְלַהאי. ּדְ ַחּיִ
ָאִביו,  ֶאל  יבֹו  ַלֲהׁשִ ָאַמר  ְוֵאיְך  ֵליּה,  ְיַנְזקּון  ין  ְוַעְקַרּבִ

יל אֹותֹו.   ּוְכִתיב ְלַמַען ַהּצִ

ִנְמָצא  .131 ֶזק  ַהּנֵ ׁשֶ ְראּוֵבן  ָרָאה  ׁשֶ א  ֶאּלָ
ׂשוֹ  ֵהם  ה  ּמָ ּכַ יַָּדע  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֶאָחיו,  יֵדי  ְנִאים  ּבִ

אֹותֹו ּוְרצֹוָנם ַלֲהֹרג אֹותֹו. ָאַמר ְראּוֵבן, טֹוב  
ים  ים ְוָהַעְקַרּבִ ָחׁשִ יל אֹותֹו ְלתֹוְך ּבֹור ַהּנְ ְלַהּפִ
ּלֹא ְמַרֲחִמים ָעָליו.   יֵדי ׂשֹוְנָאיו ׁשֶ ֵסר ּבִ ְולֹא ִיּמָ
יל ָאָדם ַעְצמֹו ָלֵאׁש אֹו ְלבֹור   אן ָאְמרּו, ַיּפִ ִמּכָ

ים   ְנָחׁשִ ל  יֵדי  ׁשֶ ּבִ ֵסר  ִיּמָ ְולֹא  ים  ְוַעְקַרּבִ
ְלִהָּנֵצל, ּוִמּׁשּום ָּכ�   ׂשֹוְנָאיו [ֶׁשְּמַעִּטים ֵהם ֶׁשְּיכֹוִלים 

 .ָאַמר ְלַמַען ַהִּציל ֹאתֹו ִמָּיָדם] 

  

יַדְייהּו   .131 ּבִ ח  ּכַ ּתַ ִאׁשְ ִנְזָקא  ּדְ ְראּוֵבן  ָחָמא  א  ֶאּלָ
נְ  ׂשָ ה  ּמָ ּכַ ָיַדע  ּדְ ִגין  ּבְ ֲאחֹוי,  ִדְלהֹון ּדְ ּוְרעּוָתא  ֵליּה  ִאין 

ל ֵליּה ְלגֹו ּגֹוָבא  ְלָקְטָלא ֵליּה. ָאַמר ְראּוֵבן, ַטב ְלִמְנּפַ
ָלא   ּדְ ְנאֹוי  ׂשַ ּדְ יָדא  ּבִ ִיְתְמַסר  ְוָלא  ין,  ְוַעְקַרּבִ ין  ְנָחׁשִ ּדִ
א   ְרֵמיּה ְלֶאׁשָ יל ַבר ָנׁש ּגַ אן ָאְמרּו ַיּפִ ְמַרֲחֵמי ֲעֵליּה. ִמּכָ

ְלגּוָבא   יָדא  אֹו  ּבִ ר  ִיְתַמּסַ ְוָלא  ין,  ְוַעְקַרּבִ ין  ְנָחׁשִ ּדִ
ְנאֹוי ׂשַ לאשתזבא. ובגין  (דף קפה ע''ב) (דזעירין אינון דיכלי ּדְ

 .כך אמר למען הציל אותו מידם)
ים   .132 ָחׁשִ ַהּנְ ְמקֹום  ּבִ אן  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

ים   רּוְך   -ְוָהַעְקַרּבִ ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ יק,  ַצּדִ הּוא  ִאם 
ַיְר  ָאבֹות  הּוא  כּות  זְּ ׁשֶ ְוִלְפָעִמים  ֵנס,  לֹו  ִחיׁש 

יָון   ּכֵ ֲאָבל  ֵמֶהם.  ֵצל  ְוִיּנָ ָלָאָדם  ִעים  ְמַסיְּ
כֹוִלים   יְּ ׁשֶ ֵהם  ים  ְמַעּטִ ׂשֹוְנָאיו,  יֵדי  ּבִ ְמָסר  ּנִ ׁשֶ

ֵצל.   ְלִהּנָ

  

ִאיהּו  .132 ִאי  ים.  ְוַעְקַרּבִ ים  ְנָחׁשִ ּדִ ֲאַתר  ָהָכא  ּדְ ִגין  ּבְ
יָקא, קּוְד  ִריְך הּוא ַיְרִחיׁש ֵליּה ִניָסא. ּוְלִזְמִנין  ַצּדִ א ּבְ ׁשָ

ְייהּו.  ִמּנַ ִזיב  ּתְ ְוִיׁשְ ָנׁש  ְלַבר  ֵליּה  ְמַסְייִעין  ֲאָבָהן  ּדְ ְזכּו  ּדִ
ָיְכִלין  ְנאֹוי, ְזִעיִרין ִאינּון ּדְ ׂשַ יָדא ּדְ ר ּבִ ִיְתַמּסַ יָון ּדְ ֲאָבל ּכֵ

ָזָבא.  ּתְ  ְלִאׁשְ
ָאמַ  .133 ְך  ּכָ ּום  ֹאתֹו  ּוִמׁשּ יל  ַהּצִ ְלַמַען  ר 

יל   ְוָקא, ְולֹא ָכתּוב ְלַמַען ַהּצִ ּדַ ִמיָָּדם  ִמיָָּדם, 
ֵצל  ִיּנָ ְראּוֵבן,  ָאַמר  א  ֶאּלָ לֹא.  ְויֹוֵתר  אֹותֹו 

ּבֹור   ּבַ ָימּות  ְוִאם  ְך   -ִמיָָּדם,  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ָימּות. 
ֵלהּו ִמיָָּדם ַמע ְראּוֵבן ַויַּּצִ ׁשְ תּוב ַויִּ  ּכָ

  

ָדם וּ  .133 ִמּיָ ָדם.  ִמּיָ יל אֹותֹו  ַהּצִ ְלַמַען  ְך ָאַמר,  ּכָ ְבִגין 
א  ֶאּלָ ָלא.  ְותּו  אֹותֹו  יל  ַהּצִ ְלַמַען  ִתיב  ּכְ ְוָלא  ְייָקא,  ּדַ
גּוָבא ְימּות.   ִזיב ִמן ְיַדְייהּו, ְוִאי ְימּות ּבְ ּתְ ָאַמר ְראּוֵבן, ִיׁשְ

צִּ  ַמע ְראּוֵבן ַוּיַ ׁשְ ִתיב ַוּיִ ְך ּכְ ָדם. ּוְבִגין ּכָ  יֵלהּו ִמּיָ

ל  .134 ׁשֶ ֲחִסידּותֹו  ִהיא  ה  ּמָ ּכַ ְרֵאה  ּבֹא 
ְוֵלִוי,  ְמעֹון  ִ ׁשּ ׁשֶ יַָּדע  ׁשֶ ּום  ׁשּ ּמִ ׁשֶ ְראּוֵבן, 
ֵהם  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ְוַהֲחֵברּות  ְוַהָחְכָמה  פּות  ּתָ ֻ ַהׁשּ
ל  ּכָ ָהְרגּו  ֶכם  ׁשְ ּבִ רּו  ִהְתַחּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ים,  ָקׁשִ

ֶׁשָהְר  ָזָכר  ְוֶזה  ָזָכר] [ס''א  ָּכל  ַד גּו  לֹא  ָלֶהם,  ,  י 
ְוָכל   ְוָזָהב  ְוֶכֶסף  ָוַטף  ים  ָנׁשִ ּנֹוְטִלים  ׁשֶ א  ֶאּלָ
ְמָצא   ּנִ ׁשֶ ִמי  ְוָכל  ְיָקר  ֵלי  ּכְ ְוָכל  ֵהמֹות  ַהּבְ
ַמה   ל  ּכָ ֲאִפּלּו  ׁשֶ א  ֶאּלָ ַדי,  ְולֹא  ְרָיה,  ּקִ ּבַ

תּוב ּכָ ׁשֶ ָנְטלּו,  ֶדה  ָ ׂשּ ּבַ ֶ לד)  ׁשּ ְוֶאת   (בראשית 
ר בָּ  ֶדה ָלָקחּו. ֲאׁשֶ ָ ׂשּ ר ּבַ  ִעיר ְוֶאת ֲאׁשֶ

  

ָיַדע   .134 ּדְ ְבִגין  ּדִ ְראּוֵבן,  ּדִ ֲחִסידּוֵתיּה  ה  ּמָ ּכַ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ְלהֹון,  ּדִ ְוַחְברּוָתא  ַוֲחִכימּוָתא  פּוָתא  ׁשּוּתְ ְוֵלִוי  ְמעֹון  ׁשִ ּדְ

ָקְטלוּ  ֶכם,  ׁשְ ּבִ רּו  ִאְתַחּבָ ַכד  ּדְ ִאינּון.  ָיא  ל    ַקׁשְ ּכָ
כּוָרא ָלא ַדי לֹון.  (ס''א ל''ג והא דקטלו כל דכורא) ּדְ

ִעיֵרי ְוָכל   א ְוַדֲהָבא ְוָכל ּבְ ין ָוַטף ְוַכְסּפָ ָנְטִלין ָנׁשִ א ּדְ ֶאּלָ
ל   א. ְוָלא ַדי ּכָ ַקְרּתָ ח ּבְ ּכַ ּתַ ִאׁשְ ָמאֵני ִדיָקר ְוָכל ַמאן ּדְ

ָנְט  ְבַחְקָלא  ּדִ ַמה  ל  ּכָ ָאִפיּלּו  ּדְ א  ֶאּלָ לּו.  ָדא, 
ְכִתיב לה) ,ּדִ ר  (בראשית  ֲאׁשֶ ְוֶאת  ִעיר  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ְוֶאת 

ֶדה ָלָקחּו.  ָ ׂשּ  ּבַ
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לֹא   .135 זֹו  ּכָ דֹוָלה  ַהּגְ ְרָיה  ַהּקִ ּוָמה  ָאַמר, 
ֵמֶהם   ל  ִיּפֹל   -ִנּצַ ַהזֶּה  ָהֶעֶלם  ִאְלָמֵלא 

ר  ׂשָ ּבָ ֲחִתיַכת  ּנּו  ִמּמֶ ִאירּו  ַיׁשְ לֹא  יֵדיֶהם,  ּבִ
כֵּ  ְוַעל  עֹוָלם,  טֹוב  ּבָ ָאַמר  ֵמֶהם,  ן  ֵצל  ְלִהּנָ

ְולֹא   עֹוָלם  ּבָ ֵאִרית  ׁשְ ּנּו  ִמּמֶ ִאירּו  ַיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ
לּום ְלעֹוָלִמים. א ּכְ ּנּו ַאּבָ  ִיְרֶאה ִמּמֶ

  

ִזיב  .135 ּתְ ִאׁשְ ָלא  ַהאי  י  ּכִ ָתא  ַרּבָ א  ְרּתָ ּקַ ּוַמה  ָאַמר, 
יַדְייהּו,   ּבִ ִיּפֹול  ַרְבָיא ָדא  הֹון, ִאְלָמֵלא  ֲארּון ִמּנְ ַיׁשְ   ָלא 

ָזָבא  ּתְ א ָאַמר, ַטב ְלִאׁשְ ַעְלָמא. ְוַעל ּדָ יּה אּוְמָצא ּבְ ִמּנֵ
ַעְלָמא, ְוָלא  ֲארּוָתא ּבְ ּתָ יּה ִאׁשְ ֲארּון ִמּנֵ ָלא ַיׁשְ ְייהּו ּדְ ִמּנַ

לּום ְלָעְלִמין.  יּה ּכְ א ִמּנֵ  ֶיחֵמי ַאּבָ
אֵ  .136 ָ ר  ְוָכאן ִאם ָימּות, לֹא ְיכֹוִלים לֹו, ְוִיׁשּ

ל ּגּופֹו   ֵלם, ְוַעל  ּכָ א ׁשָ יב אֹותֹו ְלַאּבָ ֵלם ְוָאׁשִ ׁשָ
יבֹו ֶאל ָאִביו,   יל ֹאתֹו ִמיָָּדם ַלֲהׁשִ ן ְלַמַען ַהּצִ ּכֵ
ְך ָאַמר ַהיֶֶּלד  ּום ּכָ ם. ּוִמׁשּ יָּמּות ׁשָ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ
א ָאַמר ֵאיֶנּנּו   ֵאיֶנּנּו, ְולֹא ָאַמר ֵאיֶנּנּו ַחי, ֶאּלָ

 ֵמת.ֲאִפּלּו  -

  

ל ּגּוֵפיּה ְוהָ  .136 ַאר ּכָ ּתָ ָכא ִאי ְימּות, ָלא ָיְכִלין ֵליּה ְוִיׁשְ
יל  א ְלַמַען ַהּצִ ִלים. ְוַעל ּדָ א ׁשְ ִלים, ַוֲאִתיב ֵליּה ְלַאּבָ ׁשְ
ימּות ָהָתם.  ב ּדִ יבֹו ֶאל ָאִביו, ַאף ַעל ּגַ ָדם ַלֲהׁשִ אֹותֹו ִמּיָ

ְך ָאַמר ַהּיֶֶלד ֵאיֶנּנוּ  א . ְוָלא ָאַמר  ּוְבִגין ּכָ ֵאיְנּנּו ַחי, ֶאּלָ
 ָאַמר ֵאיֶנּנּו, ֲאִפיּלּו ֵמת.

ְבָחְכָמה  .137 הּוא  ׁשֶ ה,  ָעׂשָ ֶ ׁשּ ְרֵאה ַמה  ּבֹא 
ּנּו   ַנּכֶ לֹא  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶהם,  ִעּמָ ַעְצמֹו  ף  ּתֵ ְמׁשַ ָהָיה 
ָהָיה  לֹא  ְוהּוא  ַתּכּוהּו,  ָכתּוב לֹא  ְולֹא  ָנֶפׁש, 

יוֹ  ר  ְמּכַ ּנִ ׁשֶ ּכְ ם  כֻּ ׁשָ ֲהֵרי  ׁשֶ ֶאת ֵסף,  ׁשּו  ּמְ ׁשִ ם  ּלָ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד יֹום ֶאָחד, ְואֹותֹו ַהיֹּום   ֲאִביֶהם, ּכָ
אֹותֹו ַהיֹּום  ּבְ ן ָרָצה ׁשֶ ל ְראּוֵבן, ְוַעל ּכֵ ָהָיה ׁשֶ
ּום   ּוִמׁשּ יֹוֵסף,  יֵָאֵבד  ּלֹו לֹא  ׁשֶ ּמּוׁש  ִ ַהׁשּ ָהָיה  ׁשֶ

ַהבּ  ֶאל  ְראּוֵבן  ב  ַויָּׁשָ תּוב  ּכָ ְך  אֵ ּכָ ְוִהּנֵה  ין  ֹור 
ָגָדיו. ְוִהּנֵה ֵאין יֹוֵסף  ְקַרע ֶאת ּבְ ַויִּ ּבֹור  ּבַ יֹוֵסף 

ְוָקא, ֲאִפּלוּ  ב ֶאל ֶאָחיו  [ַחי אֹו]  ּדַ ֵמת, ִמיָּד ַויָּׁשָ
 ַויֹּאֶמר ַהיֶֶּלד ֵאיֶנּנּו. 

  

יף   .137 ּתִ ָחְכְמָתא ֲהָוה ׁשַ ִאיהּו ּבְ ֲעַבד, ּדְ א ֲחֵזי, ַמאי ּדְ ּתָ
ְרֵמיּה   ֲהַדְייהּו,  ּגַ ִתיב ָלא  ּבַ ּנּו ָנֶפׁש, ְוָלא ּכְ ְכִתיב לא ַנּכֶ ּדִ

ָהא   ּדְ יֹוֵסף,  ן  ּבַ ִאְזּדַ ד  ּכַ ן  ּמָ ּתַ ֲהָוה  ָלא  ְוִאיהּו  ַתּכּוהּו. 
ל ַחד ְוַחד יֹוָמא ַחד. ְוַההּוא  י ַלֲאבּוהֹון ּכָ ׁשֵ ּמְ הּו ְמׁשַ ּלְ ּכֻ

ְבַהה ָעא ּדִ א ּבָ הֲ יֹוָמא ִדְראּוֵבן ֲהָוה. ְוַעל ּדָ ָוה  ּוא יֹוָמא ּדְ
ִתיב   ּכְ ְך  ּכָ ּוְבִגין  יֹוֵסף.  ִיְתֲאִביד  ָלא  ִדיֵליּה  א  ּמּוׁשָ ׁשִ
ְקַרע ֶאת  ּבֹור ַוּיִ ה ֵאין יֹוֵסף ּבַ ב ְראּוֵבן ֶאל ַהּבֹור ְוִהּנֵ ׁשָ ַוּיָ

ְייָקא. ֲאִפיּלוּ  ָגָדיו. ְוִהֵנה ֵאין יֹוֵסף ּדַ ד   (חי או) ּבְ ִמית, ִמּיָ
ב ֶאל ֶאָחיו ׁשָ  ֶלד ֵאיֶנּנּו. ַוּיֹאֶמר ַהיֶּ  ַוּיָ

ֵמאֹוָתּה  .138 ָיַדע  לֹא  ְראּוֵבן  ַוֲאִפּלּו 
ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ׁשֶ ֲארּוהּו  ּבֵ ַוֲהֵרי  יֹוֵסף.  ל  ׁשֶ ִכיָרה  ַהּמְ
ְראּוֵבן   ָיַדע  לֹא  ן  ּכֵ ְוַעל  ֶהם,  ִעּמָ ָפה  ּתְ ּתַ ִהׁשְ
ָתה לֹו   ּלְ ל יֹוֵסף, ְולֹא ִהְתּגַ ִכיָרה ַהִהיא ׁשֶ ֵמַהּמְ

ַמן ַעד א ה ְלֶאָחיו. ֹותֹו ַהזְּ ּלָ יֹּוֵסף ִהְתּגַ  ׁשֶ

  

ְוֲאִפיּלּו ְראּוֵבן ָלא ָיַדע ֵמַההּוא ְזִביָנא ְדיֹוֵסף, ְוָהא  .138
ָיַדע  ָלא  א  ּדָ ְוַעל  א,  ִכיְנּתָ ׁשְ הּו  ּבְ יף  ּתִ ּתַ ִאׁשְ ּדְ אּוְקמּוָה 
ַעד  ֵליּה  ִאְתַגְלָייא  ְוָלא  ְדיֹוֵסף  ְזִביָנא  ֵמַההּוא  ְראּוֵבן 

ֵלי יֹוֵסף ַלֲאחֹוִהי. ַההּוא ִזְמָנא ּדְ   ִאְתּגְ

ּום  בֹּ  .139 ִמׁשּ ִלְראּוֵבן  ָגַרם  ה  ּמָ ּכַ ְרֵאה  א 
ַמה  יֹוֵסף.  ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ל  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ הּוא  ׁשֶ

תּוב? לג)  ּכָ ְוגֹו'.  (דברים  ָיֹמת  ְוַאל  ְראּוֵבן  ְיִחי 
ְלְקָחה   ּנִ יַָּדע ׁשֶ ב ׁשֶ ּום ֶזה, ַאף ַעל ּגַ ֲהֵרי ִמׁשּ ׁשֶ

ּתַ   ְבכֹוָרתוֹ  ִהׁשְ ְליֹוֵסף,  ָנה  ְוִנּתְ ּנּו  ל ִמּמֶ ּדֵ
ְיִחי   ְוָאַמר  ה  ֹמׁשֶ ל  ּלֵ ְוִהְתּפַ אֹותֹו,  ְלַהֲחיֹות 
ַהזֶּה   עֹוָלם  ּבָ ְוִהְתַקיֵּם  ָיֹמת,  ְוַאל  ְראּוֵבן 
ּום  ּום ֶזה, ּוִמׁשּ ַעם? ִמׁשּ א. ָמה ַהּטַ ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

כָּ  ׁשֶ ַההּוא.  ה  ֲעׂשֶ ֵמַהּמַ ְתׁשּוָבה  ה  ָעׂשָ ִמי ׁשֶ ל 

  

ִאיהּו  .139 ּדְ ִגין  ּבְ ִלְראּוֵבן  ֵליּה  ִרים  ּגָ ה  ּמָ ּכַ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ִתיב, ל ְלַאֲחָייא ֵליּה ְליֹוֵסף, ַמה ּכְ ּדַ ּתַ ְיִחי   (דברים לג) ִאׁשְ

ָיַדע ְראּוֵבן וְ  ב ּדְ א, ַאף ַעל ּגַ ִגין ּדָ ָהא ּבְ ַאל ָימֹות ְוגו'. ּדְ
יּה ְוִאְתְיִהי ֵכירּוֵתיּה ִמּנֵ ִקיל ּבְ ּתְ ִאׁשְ ל  ּדְ ּדַ ּתַ ב ְליֹוֵסף, ִאׁשְ

ה ְוֲאַמר ְיִחי ְראּוֵבן ְוַאל ָימֹות,  י מׁשֶ ְלֲאַחָייא ֵליּה, ְוַצּלֵ
עַ  ּבְ ים  ְוִאְתְקּיַ ֵדין  ַעְלָמא  ּבְ ים  ַמאי ְוִאְתְקּיַ ְדָאֵתי.  ְלָמא 

ֵמַההּוא  ׁשּוָבה  ּתְ ֲעַבד  ּדְ ּוְבִגין  א,  ּדָ ִגין  ּבְ ַטְעָמא, 
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דֹוׁש   ַהּקָ ְתׁשּוָבה,  ה  עֹוׂשֶ ְמַקיֵּם  ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ
א. עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ  אֹותֹו ּבָ

ָעִביד ָכל ַמאן ּדְ ִריְך הּוא    עֹוָבָדא. ּדְ א ּבְ ׁשּוָבה, קּוְדׁשָ ּתְ
ַעְלָמא ֵדין ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי.  ים ֵליּה ּבְ  ַקּיַ

ֹתֶנת  .140 ְקחּו ֶאת ּכְ תּוב? ַויִּ ּבֹא ְרֵאה ַמה ּכָ
ִעיר  י ָ ם ַהׂשּ ּדַ ּום ׁשֶ ׁשּ ּמִ ֲארּוהּו, ׁשֶ ֹוֵסף ְוגֹו'. ֲהֵרי ּבֵ

ל ָאָדם. ֲאָבל ּבֹא ְרֵאה, ַאף   ַעל ּדֹוֶמה ְלָדם ׁשֶ
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָראּוי,  ּכָ א  ּבָ ָבר  ַהּדָ ׁשֶ ב  ּגַ

ֲעָרה. ַ חּוט ַהׂשּ יִקים ֲאִפּלּו ּכְ ּדִ ק ִעם ַהּצַ  ְמַדְקּדֵ
  

א ֲחֵזי ַמה   .140 ֹתֶנת יֹוֵסף ְוגו', ָהא ּתָ ְקחּו ֶאת ּכְ ִתיב, ַוּיִ ּכְ
ְמָיא ְלָדָמא ְדבַ  ִעיר ּדַ ׂשָ ָדָמא ּדְ ְבִגין ּדְ ר ָנׁש.  אּוְקמּוָה ּדִ

ָחֵזי,   ְדָקא  ּכְ ַאְתָיא  ה  ִמּלָ ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ֲחֵזי,  א  ּתָ ֲאָבל 
ֲאִפיּלּו  יַקָייא  ַצּדִ ּבְ הּו  ּבְ ק  ְמַדְקּדֵ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ

ֲעָרה.כְּ  ַ  חּוט ַהׂשּ
ה?  .141 ּמֶ ּבַ ָראּוי,  ּכָ ה  ַמֲעׂשֶ ה  ָעׂשָ ַיֲעקֹב 

הוּ  ִעיר, ׁשֶ ִהְקִריב ְלָאִביו ׂשָ ּום ׁשֶ ין ִמׁשּ א ַצד ַהּדִ
ִהְקִריב  הּוא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֶזה,  ל  ּכָ ְוִעם  ה,  ׁשֶ ַהּקָ
ּלֹו,  ׁשֶ ד  ַהּצַ הּוא  ׁשֶ ָאִביו  ֶאת  ְוִהְכִחיׁש  ִעיר  ׂשָ

ִעיר  ָ ׂשּ ּבַ ָניו   ֶנֱעַנׁש  ּבָ ִהְקִריבּו לֹו  ׁשֶ ַהזֶּה  ָהַאֵחר 
ּלֹו.  ם ׁשֶ  ֶאת ַהּדָ

  

מַ  .141 ּבְ ָיאֹות.  ְדָקא  ּכְ עֹוָבָדא  ָעַבד  ִגין ַיֲעקֹב  ּבְ אי, 
ִדיָנא   ּדְ ִסְטָרא  ִאיהּו  ּדְ ִעיר,  ׂשָ ֲאבֹוי  ְלַגּבֹוי  ַאְקִריב  ּדְ
ִעיר   ׂשָ ַאְקִריב  ִאיהּו  ּדְ ִגין  ּבְ א,  ּדָ ל  ּכָ ְוִעם  ָיא.  ַקׁשְ

ִאְתֲעַנׁש  וְ  ִדיֵליּה,  ִסְטָרא  ִאיהּו  ּדְ ְלֲאבֹוי  ֵליּה  ִחיׁש  ַאּכְ
ַאְקִריבּו ֵליּה בְּ  ִעיר ָאֳחָרא, ּדְ ַהאי ׂשָ  נֹוי ָדָמא ִדיֵליּה.ּבְ

תּוב .142 ּכָ כז)  ּבֹו  ָדיֵי   (בראשית  ּגְ עֹרֹת  ְוֵאת 
אָריו,  ה ַעל ָיָדיו ְוַעל ֶחְלַקת ַצּוָ יׁשָ ים ִהְלּבִ ָהִעזִּ

כָּ  ּום  ם,    -ְך  ִמׁשּ ּדָ ּבַ ֶנת  ּתֹ ַהּכֻ ֶאת  לּו  ְטּבְ ַויִּ
ֶזה  ְוַהּכֹל  ְלַהְכִחיׁש אֹותֹו.  ֶנת  ּתֹ ּכֻ לֹו  ִהְקִריבּו 

ֶנֶגד   ִיְצָחק  ּכְ ַויֱֶּחַרד  תּוב  ּכָ ׁשֶ ַרם  ּגָ הּוא  ֶזה. 
לֹו   ְרמּו  ּגָ ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ ְמֹאד,  ַעד  דָֹלה  ּגְ ֲחָרָדה 

כָּ  ׁשֶ ַההּוא,  ַמן  זְּ ּבַ ֲחָרָדה  ָחַרד  ָנא ׁשֶ ר  ַהּכֶ תּוב 
ְנָך ִהיא ִאם לֹא. ֹתֶנת ּבִ  ַהּכְ

  

ִתיב, .142 ִאיהּו ּכְ ָדֵיי הָ  (בראשית כז) ּבְ ים  ְוֵאת עֹורֹות ּגְ ִעּזִ
לּו   ְטּבְ ְך ַוּיִ ִגין ּכָ אָריו, ּבְ ה ַעל ָיָדיו ְוַעל ֶחְלַקת ַצּוָ יׁשָ ִהְלּבִ

לְ  א  ּתֹוְנּתָ ּכֻ ֵליּה  ַאְקִריבּו  ם,  ּדָ ּבַ ּתֶֹנת  ַהּכֻ א  ֶאת  ָחׁשָ ַאּכְ
ְכִתיב ַוּיֶחַרד  ִרים ּדִ א, ִאיהּו ּגָ א ָלֳקֵבל ּדָ א ּדָ ֵליּה, ְוכֹּלָ

ְמ  ַעד  ְגדֹוָלה  ֲחָרָדה  ֵליּה  ִיְצָחק  ְרמּו  ּגָ ְך  ּכָ ִגין  ּבְ אֹד, 
ֹתֶנת   ר ָנא ַהּכְ ְכִתיב ַהּכֶ ַההּוא ִזְמָנא ּדִ ָחַרד ֲחָרָדה ּבְ ּדְ

ְנָך ִהיא ִאם לֹא.  (דף קפו ע''א) ּבִ
תּוב ּבוֹ  .143 י ִחיָּיא ָאַמר, ּכָ ה   (שם) ַרּבִ ַהַאּתָ

ו ִאם לֹא   ִני ֵעׂשָ ְנָך    -ֶזה ּבְ ֹתֶנת ּבִ תּוב, ַהּכְ לֹו ּכָ
רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ לֹא.  ִהיא ִאם 
ים. ֵהם עֹוׂשִ ֶ ָכל ַמה ׁשּ יִקים ּבְ ּדִ ק ִעם ַהּצַ  ְמַדְקּדֵ

  
יא ָאַמר, בֵּ  .143 ִחּיָ י  ִתיב,ִרּבִ ּכְ ה   (בראשית כז) יּה  ַהַאּתָ

ְנָך ִהיא ִאם ֶזה בְּ  ֹתֶנת ּבִ ִתיב, ַהּכְ ו ִאם לֹא. ֵליּה ּכְ ִני ֵעׂשָ
הּו  ּבְ ק  ְמַדְקּדֵ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ְך  ּכָ ִגין  ּוּבְ לא. 

ִאינּון ָעְבִדין. ָכל ַמה ּדְ יַקָיא ּבְ ַצּדִ  ּבְ
א ָאַמר  .144 י ַאּבָ יָון י ַאָּבא] [נ''א ָאַמר ַרּבִ  ַרּבִ , ּכֵ

ָבִטים ָר  ְ ל ַהׁשּ ּכָ ל ֲאִביֶהם, ׁשֶ ַער ׁשֶ אּו אֹותֹו ַהּצַ
ְפּדּו  יִּ ׁשֶ יֹוֵסף  ַעל  ַעְצָמם  ְוָנְתנּו  ִהְתַנֲחמּו  אי  ַוּדַ
ּלֹא  ָראּו ׁשֶ יָון ׁשֶ אֹותֹו ִאְלָמֵלא ִיְמְצאּו אֹותֹו. ּכֵ
אֹותֹו   ְוֶהֱעִבירּו  ְיהּוָדה  ֶאל  ָחְזרּו  ְיכֹוִלים, 

ֶמֶלְך  ֵמֲעלֵ  ָהָיה  הּוא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ יֶהם, 
ֶהֱעִבירּוהּו ֵמֲעֵליֶהם,  [ְוָאז ס''א ְוֵכיָון ֶׁש]  יֶהם,ֲעלֵ 

ֵעת ַהִהיא ַויֵֶּרד ְיהּוָדה ְוגֹו'.  תּוב? ַוְיִהי ּבָ  ַמה ּכָ

  

ָאַמר, .144 א  ַאּבָ י  אבא) ִרּבִ רבי  אמרז  ָחמּו  (נ''א  ּדְ יָון  ּכֵ
ְבִטין ַההּוא ַצעֲ  הּו ׁשִ ּלְ אי, ּכֻ ֲאבּוהֹון, ִאְתֶנָחמּו ַווּדַ ָרא ּדְ

ִאְלָמֵלא וִ  ֵליּה  ִיְפדּון  ּדְ יֹוֵסף,  ּדְ ֲעֵליּה  ְרַמְייהּו  ּגַ יִהיבּו 
יּה  ְלַגּבֵ ַאֲהָדרּו  ָיִכילּו,  ָלא  ּדְ ָחמּו  ּדְ יָון  ּכֵ ֵליּה.  חּון  ּכְ ִיׁשְ
ֲהָוה  ִאיהּו  ּדְ ִגין  ּבְ ֵמֲעַלְייהּו,  ֵליּה  ְוַאֲעָברּו  יהּוָדה  ּדִ

ֲעַלְייהּו.ַמלְ  א  ֵמֲעַלְייהּו, אַ  (וכדין ס''א וכיון ד) ּכָ ֲעָברּוהּו 
ֶרד ְיהּוָדה ְוגו'.  ֵעת ַהִהיא ַוּיֵ ִתיב, ַוְיִהי ּבָ  ַמה ּכְ
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ְוָאַמר, .145 ַתח  ּפָ ְיהּוָדה  י  (תהלים   ַרּבִ

ָרד   יח)  ּבָ קֹולֹו  ן  ִיּתֵ ְוֶעְליֹון  ה'  ַמִים  ָ ׁשּ ּבַ ַויְַּרֵעם 
רּוְך  ְוַגֲחֵלי ֵאׁש. ּבֹא ְר  דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ֵאה, ּכְ

ַעּמּוִדים   ְבָעה  ׁשִ לֹו  ִהְתִקין  ָהעֹוָלם,  הּוא ֶאת 
עֹוְמִדים   ָהַעּמּוִדים  ְוָכל  עֹוֵמד,  ֶ ׁשּ ַמה  ַעל 

ַוֲהֵרי   ְיִחיִדי,  ֶאָחד  ַעּמּוד  ְרׁשּוָה  ּבְ ּפֵ
תּוב ּכָ ְנָתה ֵביָתּה ָחְצָבה   (משלי ט)  ׁשֶ ָחְכמֹות ּבָ

שִׁ  עֹוְמִדים  ַעּמּוֶדיָה  ֵהם  ה  ֵאּלֶ ְוָכל  ְבָעה, 
ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ ֵמֶהם  ַאַחת  ה  ַדְרּגָ י) ּבְ יק  (שם  ַצּדִ

 ְיסֹוד עֹוָלם.

  

ְוֲאַמר, .145 ַתח  ּפָ ְיהּוָדה  י  יח) ִרּבִ ְרֵעם   (תהלים  ַוּיַ
ַמִים   ָ ׁשּ ֲחֵזי, ּבַ א  ּתָ ֵאׁש.  ְוַגֲחֵלי  ָרד  ּבָ ן קֹולֹו  ִיּתֵ ְוֶעְליֹון  ְיָי 

קּוְד  ָרא  ּבָ ד  ֵליּה  ּכַ ַאְתִקין  ַעְלָמא,  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ׁשָ
ָקְייֵמי   ְסָמִכין  הּו  ְוֻכּלְ ָקְייָמא,  ּדְ ַמה  ַעל  ְסָמִכין  ְבָעה  ׁשִ

ְכִתיב, ּדִ אּוְקמּוָה.  ְוָהא  ְיִחיָדאי,  ָסְמָכא  ַחד  (משלי   ּבְ
ְבָעה.  ט) ְנָתה ֵביָתּה ָחְצָבה ַעּמּוֶדיָה ׁשִ ים ּבָ ַחְכמֹות ָנׁשִ

לְּ  ּכֻ ין  ְייהּו ְוִאּלֵ ִמּנַ א  ְרּגָ ּדַ ַחד  ּבְ ָקְייֵמי  ִאינּון  הּו 
ִאְקֵרי יק ְיסֹוד עֹוָלם. (משלי י) ּדְ  ַצּדִ

ֵמאֹותֹו  .146 ִנְבָרא  ָהעֹוָלם,  ְבָרא  ּנִ ּוְכׁשֶ
ל ָהעֹוָלם ְוִתּקּונֹו,   ֵלמּות ׁשֶ ְ הּוא ַהׁשּ קֹום ׁשֶ ַהּמָ
ל  ל ָהעֹוָלם ְוָהֶאְמַצע ׁשֶ ה ַאַחת ׁשֶ הּוא ְנֻקּדָ ׁשֶ

תּובהַ  ּכָ ִמְזמֹור  (תהלים נ)  ּכֹל, ּוִמי הּוא? ִציֹּון, ׁשֶ
ְקָרא  ַויִּ ר  ּבֶ ּדִ ה'  ֱאלִֹהים  ֶאל  ָאֶרץ    ְלָאָסף 

ָמקֹום?  ּוֵמֵאיֶזה  ְמֹבאֹו.  ַעד  ֶמׁש  ׁשֶ ְזַרח  ִמּמִ
ֱאלִֹהים   יִֹפי  ִמְכַלל  יֹּון  ִמּצִ תּוב  ּכָ ׁשֶ יֹּון,  ִמּצִ

הַ  ַצד  הּוא  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ֵמאֹותֹו  ֵלמּות  הֹוִפיַע.  ְ ׁשּ
ָראּוי ּכָ ֵלָמה  ְ ַהׁשּ ָהֱאמּוָנה  ל  ִיְׂשָרֵאל  ׁשֶ [ְוָכֵעת 

ְצוֹות ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ִמּׁשּום ֶׁשָּכל ֶהֱחִזיקּו בֹו ְּבסֹודֹות ַהּמִ 
ַּבִּציִצית ֶׁשִּמְתַעֵּטף ָּבּה]  ָויֹום ַמֲחִזיק ָאָדם  ְוִציֹּון יֹום   ,

וּ  ָהעֹוָלם,  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ה  ֻקּדָ ְוַהּנְ קֹום  ַהחֶֹזק  ֵמַהּמָ
ִנזֹּון  ּוִמּתֹוכֹו  ה,  ְוַנֲעׂשָ ל ָהעֹוָלם  ּכָ ַההּוא ִנְתַקן 

ל ָהעֹוָלם.   ּכָ

  

ֵרי. ְועַ  .146 ִאְתּבְ ֲאַתר  ֵמַההּוא  ֵרי,  ִאְתּבְ ד  ּכַ ְלָמא 
ִאיהּו ַחד ְנקּוָדה   ַעְלָמא, ְוִתּקּונֹוי. ּדְ ְכלּוָלא ּדְ ִאיהּו ׁשִ ּדְ

א.  ְדכֹּלָ ְוֶאְמָצִעיָתא  ִצּיֹון.   ְדַעְלָמא,  ִאיהּו,  ּוַמאן 
ְכִתיב, נ) ּדִ ר  (תהלים  ּבֶ ּדִ ְיָי  ֱאלִֹהים  ֵאל  ְלָאָסף  ִמְזמֹור 

ְקָרא ֲאַתר,   ַוּיִ ּוֵמָאן  ְמבֹואֹו.  ַעד  ֶמׁש  ׁשֶ ְזַרח  ִמּמִ ֶאֶרץ 
הֹוִפיַע.  ֱאלִֹהים  יֹוִפי  ִמְכַלל  ּיֹון  ִמּצִ ְכִתיב  ּדִ ּיֹון,  ִמּצִ

ּדְ  ִסְטָרא  ִאיהּו  ּדְ ֲאַתר  ְמֵהיְמנּוָתא  ֵמַההּוא  ּדִ ְכלּוָלא  ׁשִ
ְיאּות  ְדָקא  ּכְ ֵליָמָתא  שם  (והשתא ׁשְ כי  א  קמא  (עי' 

פו ביה ברזי דפקודי דאורייתא בגין דכל ישראל אתתק מקומו)
יפּו יומא ויומא אתתקף בר נש בציצית דאתעטף ביה) ּקִ . ְוִצּיֹון ּתַ

ְכלַ  ּתַ ִאׁשְ ֲאַתר  ּוֵמַההּוא  ַעְלָמא,  ָכל  ּדְ ל  ּוְנקּוָדה  ּכָ ל 
ָזן. ל ַעְלָמא ִאּתְ יּה ּכָ ּוֵ  ַעְלָמא ְוִאְתֲעִביד, ּוִמּגַ

בַּ  .147 ַויְַּרֵעם  ּוְרֵאה,  ְוֶעְליֹון ּוֹבא  ה'  ַמִים  ָ ׁשּ
ַמִים ה',  ָ ׁשּ ָאַמר ַויְַּרֵעם ּבַ יָון ׁשֶ ן קֹולֹו ְוגֹו'. ּכֵ ִיּתֵ

ִהּנֵה קֹולֹו?  ן  ִיּתֵ ְוֶעְליֹון  תּוב  ּכָ ה  [ס''א   ָלּמָ

ָאַמְרנּו   [ַעל ָמה עֹוָלם]  אן סֹוד ָהֱאמּוָנהכָּ  ֶאָּלא]  ׁשֶ
ָהע ל  ׁשֶ ְוַהיִֹּפי  ֵלמּות  ְ ַהׁשּ ִהיא  יֹּון  ּצִ ֹוָלם, ׁשֶ

י ְדָרגֹות ֵהן,   ּתֵ ְ ׁשּ ּום ׁשֶ ּנּו, ִמׁשּ ְוָהעֹוָלם ִנזֹּון ִמּמֶ
ְוֶזה  ין  ּדִ ֶזה  ַלִים,  ִוירּוׁשָ ִציֹּון  ֵהם  ַאַחת,  ְוֵהן 

ֶאָחד, ֵניֶהם  ּוׁשְ אן   ַרֲחִמים,  ּוִמּכָ ין  ּדִ אן  ִמּכָ
 ַרֲחִמים.

  

ִיתֵּ  .147 ְוֶעְליֹון  ְיָי  ַמִים  ָ ׁשּ ּבַ ְרֵעם  ַוּיַ ֲחֵזי,  א  ְוגו',  ְוּתָ ן קֹולֹו 
ן  ִתיב ְוֶעְליֹון ִיּתֵ אי ּכְ ַמִים ְיָי, ַאּמַ ָ ׁשּ ְרֵעם ּבַ ָאַמר ַוּיַ יָון ּדְ ּכֵ

ְמֵהיְמנּוָתא, (ס''א אלא) קֹולֹו. ָהא מה (ועל   ָהָכא ָרָזא ּדִ
עלמא) ירּו  ס''א  ּפִ ְוׁשַ ְכלּוָלא  ׁשִ ִאיהּו  ִצּיֹון  ּדְ ֲאִמיָנא  ּדְ

יהּ  ִמּנֵ ְוַעְלָמא  ַעְלָמא,  ִאינּון   ּדְ ין  ְרּגִ ּדַ ְתֵרין  ּדִ ִגין  ּבְ ָזן.  ִאּתְ
ַרֲחֵמי,  ְוָדא  ִדיָנא  א  ּדָ ַלם.  ִוְירּוׁשָ ִצּיֹון  ִאינּון  ְוִאינּון ַחד, 

יָנא   ּוֵמָהָכא ַרֲחֵמי. ְוַתְרַוְייהּו ַחד, ֵמָהָכא ּדִ

ָמע.   .148 ׁשְ ּנִ ׁשֶ קֹול  יֹוֵצא  ְלַמְעָלה  ְעָלה  ִמּמַ
אֹותֹו ַהּקֹול י ָמע, ָאז יֹוְצִאים ְלַאַחר ׁשֶ ֹוֵצא ְוִנׁשְ

יֹוְצִאים   ְוָהַרֲחִמים  ין,  ַהּדִ ְוַדְרֵכי  יִנים  ַהּדִ
ית   ּבֵ ֶזה  ה',  ַמִים  ָ ׁשּ ּבַ ַויְַּרֵעם  ם.  ָ ִמׁשּ ְוִנְפָרִדים 

ַר  ּבְ ין  ֵאינֹו ַהּדִ ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ְוֶעְליֹון,  ֲחִמים. 

  

ְלָבַתר  .148 ַמע,  ּתְ ִאׁשְ ּדְ קֹול  ָנְפָקא  ְלֵעיָלא  ֵמֵעיָלא 
ַמע ָנפְ  ּתְ ַההּוא קֹול ָנְפָקא ְוִאׁשְ ִדיָנא, ּדְ ֵקי ִדיִנין ְוָאְרֵחי ּדְ

א   ְיָי, ּדָ ַמִים  ָ ׁשּ ְרֵעם ּבַ ַוּיַ ן.  ּמָ ן ִמּתַ ְרׁשָ ְוַרֲחֵמי ָנְפִקין ּוִמְתּפָ
ַרֲחֵמי. ְוֶעְליֹון, ַאף ַעל י ִדיָנא ּבְ ח ְוָלא   ּבֵ ּכַ ּתַ ָלא ִאׁשְ ב ּדְ ּגַ
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ַהּקֹול ַההּוא יֹוצֵ  ׁשֶ יָון  ּכֵ ְוֵאינֹו נֹוָדע,  א,  ִנְמָצא 
תּוב   ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ְוַרֲחִמים.  ין  ּדִ ַהּכֹל,  ִנְמָצא  ָאז 
ָרד   ּבָ ָאז  קֹולֹו,  ן  ּתֵ יִּ ׁשֶ יָון  ּכֵ קֹולֹו.  ן  ִיּתֵ ְוֶעְליֹון 

 ְוַגֲחֵלי ֵאׁש, ַמִים ְוֵאׁש.

ח ּכֹלָּ  ּכַ ּתַ ֵדין ִאׁשְ ָנִפיק ּכְ ַההּוא קֹול  יָון ּדְ ּכֵ א, ִאְתְייַדע, 
יָון   ן קֹולֹו, ּכֵ יָנא ְוַרֲחֵמי. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְוֶעְליֹון ִיּתֵ ּדִ

א.  ָרד ְוַגֲחֵלי ֵאׁש, ַמָיא ְוֶאׁשָ ֵדין ּבָ ן קֹולֹו, ּכְ ִיּתֵ  ּדְ

ְראֵ  .149 ַמה ּבֹא  ְיהּוָדה,  ּנֹוַלד  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ה, 
תּוב? כט)  ּכָ ּום   (בראשית  ִמׁשּ ֶדת,  ִמּלֶ ֲעֹמד  ַוּתַ
ה זֶּה  ָעה ׁשֶ ָהַאְרּבָ ֵמאֹוָתם  ָהְרִביִעי  ַהְיסֹוד  ּוא 

ָבה ָהֶעְליֹוָנה, ַעּמּוד ֶאָחד ֵמאֹוָתם   ְרּכָ ֵהם ַהּמֶ ׁשֶ
ַוְיִהי בָּ  ּבֹו?  תּוב  ּכָ ָעה ָהַעּמּוִדים, ַמה  ֵעת  ַאְרּבָ

ֶמֶלְך  ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחיו,  ֵמֵאת  ְיהּוָדה  ַויֵֶּרד  ַהִהיא 
הוֹ  ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ִרידּו ֶאת יֹוֵסף  ֲעֵליֶהם. ָמה ַהּטַ

ָאַמְרנּו. מֹו ׁשֶ  ְלִמְצַרִים, ּכְ

  

ַמה   .149 ְיהּוָדה  ִאְתְיִליד  ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ִתיב, כט) ּכְ גִ  (בראשית  ּבְ ֶדת,  ִמּלֶ ֲעמֹד  הּוא ַוּתַ ָדא  ּדְ ין 

ָאה,  ִאינּון ְרִתיָכא ִעּלָ ע ּדְ ְיסֹוָדא ְרִביָעָאה ֵמִאינּון ַאְרּבַ
יּה, ַוְיִהי  ִתיב ּבֵ ע ַסְמִכין. ַמה ּכְ ַסְמָכא ַחד ֵמִאינּון ַאְרּבַ
א   ַמְלּכָ ֲהָוה  ּדְ ֶאָחיו,  ֵמֵאת  ְיהּוָדה  ֶרד  ַוּיֵ ַהִהיא  ֵעת  ּבָ

מַ  יֲעַלְייהּו.  ּדְ ִגין  ּבְ ַטְעָמא,  ְלִמְצַרִים  אי  ֵליּה  ָנֲחתּו  ֹוֵסף 
ְדָקֲאָמָרן:  ּכִ

ְוִכי   .150 ַנֲעִני,  ּכְ ִאיׁש  ת  ּבַ ְיהּוָדה  ם  ׁשָ ַויְַּרא 
ַהֲחֵבִרים.  ְרׁשּוהּו  ּפֵ ִהּנֵה  א  ֶאּלָ ָהָיה?  ַנֲעִני  ּכְ
ה  לֹׁשָ מֹו ֵער. ׁשְ ְקָרא ֶאת ׁשְ ן ַויִּ ֶלד ּבֵ ַהר ַוּתֵ ַוּתַ

ַאר ֵמֶהם ַרק ֶאָחד,  יּו ִליהּוָדה, ְולֹא ִנשְׁ ָבִנים הָ 
ָלה.  ְוֶזה הּוא ׁשֵ

  

ַנֲעִני ֲהָוה,  .150 ַנֲעִני. ְוִכי ּכְ ת ִאיׁש ּכְ ם ְיהּוָדה ּבַ ְרא ׁשָ ַוּיַ
ְקָרא ֶאת   ן ַוּיִ ֶלד ּבֵ ַהר ַוּתֵ יא. ַוּתַ א ָהא אּוְקמּוָה ַחְבַרּיָ ֶאּלָ

ּתָ  ִאׁשְ ְוָלא  ֵליּה ִליהּוָדה,  ֲהוּו  ִנין  ּבְ ַלת  ּתְ מֹו ֵער,  ֲארּו ׁשְ
ָלה.  ר ַחד, ְוָדא הּוא ׁשֵ ְייהּו ּבַ  ִמּנַ

ָהיּו   .151 ִחיָּיא  י  ְוַרּבִ יֹוֵסי  י  ְוַרּבִ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ
י ֶאְלָעָזר,  י יֹוֵסי ְלַרּבִ ֶרְך. ָאַמר ַרּבִ ּדֶ הֹוְלִכים ּבַ

ִראׁשֹון   ּבָ ְיהּוָדה,  ְבֵני  ּבִ תּוב  ּכָ ה  ְקָרא    -ָלּמָ ַויִּ
ֵני  מֹו ֵער, ּוִבׁשְ ְקָרא   ֶאת ׁשְ תּוב, ַוּתִ ָהֲאֵחִרים ּכָ

מֹו אֹוָנן ָלה? ֶאת ׁשְ מֹו ׁשֵ ְקָרא ֶאת ׁשְ  , ַוּתִ
  

ָאְזֵלי  .151 ֲהוּו  יא  ִחּיָ י  ְוִרּבִ יֹוֵסי  י  ְוִרּבִ ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ
ִתיב   ּכְ אי  ַאּמַ ֶאְלָעָזר,  י  ְלִרּבִ יֹוֵסי  י  ִרּבִ ָאַמר  ָאְרָחא.  ּבְ

ַקְדָמָאה וַ  יהּוָדה, ּבְ ְבנֹוי ּדִ מֹו ֵער, ּוִבְתֵרין ּבִ ְקָרא ֶאת ׁשְ ּיִ
מֹו ָאֳחָרִנין כְּ  ְקָרא ֶאת ׁשְ מֹו אֹוָנן, ַוּתִ ְקָרא ֶאת ׁשְ ִתיב ַוּתִ

ָלה.   ׁשֵ
ַהזֹּו ִהיא   .152 ה  ָרׁשָ ַהּפָ ְרֵאה,  ּבֹא  ָאַמר לֹו, 

ְיהּוָדה  ַויֵֶּרד  ָראּוי.  ּכָ הּוא  ְוַהּכֹל  ֶעְליֹון,  סֹוד 
ִנְכסְ  ִהּנֵה  ׁשֶ ֶאָחיו,  ְוָיְרָדה ֵמֵאת  ָבָנה  ַהּלְ ָתה 

קּ  ּתִ ל  ׁשֶ ה  ְרּגָ ַאֶחֶרת,  ֵמַהּדַ ה  ְרּגָ ּדַ ְלתֹוְך  ּון 
ַעד   ַויֵּט  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָחׁש,  ַהּנָ ּה  ּבָ ר  ִהְתַחּבֵ ׁשֶ

מֹו ִחיָרה.  ִמי ּוׁשְ  ִאיׁש ֲעֻדּלָ

  

ָאה  .152 ִעּלָ ָרָזא  ָתא  ְרׁשָ ּפָ ַהאי  ֲחֵזי,  א  ּתָ ֵליּה  ָאַמר 
א  ֶרד ְיהּוָדה ֵמֵאת אֶ ִאיהּו, ְוכֹּלָ ְדָקא ָחֵזי. ַוּיֵ ָחיו, ִאיהּו ּכְ

ְלגֹו  א  ּנָ ִתּקֻ ּדְ א  ְרּגָ ִמּדַ ְוָנֲחַתת  ִסיֲהָרא,  ְסָיא  ִאְתּכַ ָהא  ּדְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ָיא, ּכְ יּה ִחּוְ ר ּבֵ ִאְתַחּבַ א אֹוֲחָרא, ּדְ ְרּגָ ּדַ

מֹו ִחיָרה. ִמי ּוׁשְ  ַוּיֵט ַעד ִאיׁש ֲעֻדּלָ
הַ  .153 ֵער, ַוּתַ מֹו  ׁשְ ְקָרא ֶאת  ַויִּ ן  ּבֵ ֶלד  ַוּתֵ ר 
ד ַהיֵֶּצר ָהָרע,    ְוהּוא א ִמּצַ ּבָ ַרע, ְוַהּכֹל ֶאָחד, ׁשֶ

מֹו ְולֹא ָכתּוב   ְקָרא ֶאת ׁשְ תּוב ַויִּ ְך ּכָ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
מֹו,  ׁשְ ְקָרא  ַויִּ תּוב  ּכָ ַיֲעקֹב  ּבְ מֹו.  ׁשְ ְקָרא  ַויִּ

רּוְך הּוא ָקָרא לוֹ  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ַיֲעקֹב, ְוָכאן ֶאת   ׁשֶ
ַאֶחֶר   - ה  ְרּגָ ּדַ ְמָאה  ְלַרּבֹות  ַהּטֻ זֲֻּהַמת  ׁשֶ ת 

 נֹוַלד, ְוֶזה הּוא ֵער ַרע, ְוַהּכֹל ֶאָחד. 

  

ְוִאיהּו ַרע,   .153 מֹו ֵער,  ְקָרא ֶאת ׁשְ ַוּיִ ן  ּבֵ ֶלד  ַוּתֵ ַהר  ַוּתַ
ְך  ּכָ ּוְבִגין  ָהָרע.  ְדֵיֶצר  ְטָרא  ִמּסִ ַאְתָיא  ּדְ ַחד,  א  ְוכֹּלָ

ִתיב ַויִּ כְּ  מֹו, ְוָלא ּכְ ְקָרא ֶאת ׁשְ מֹו.ִתיב ַוּיִ (דף קפו   ְקָרא ׁשְ
ִריְך הּוא  ע''ב) א ּבְ קּוְדׁשָ מֹו, ּדְ ְקָרא ׁשְ ִתיב ַוּיִ ַיֲעקֹב ּכְ ּבְ

ָאֳחָרא  א  ְרּגָ ּדַ ָאה  ְלַאְסּגָ ֶאת  ְוָהָכא  ַיֲעקֹב.  ֵליּה  ָקָרא 
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ְמָסֲאָבא ִאְתְיִליד, ְוָדא הּוא עֵ  זּוֲהָמא ּדִ א  ּדְ ר ַרע, ְוכֹּלָ
 ַחד. 

ְך לֹא ִהְתבַּ  .154 א  ַאַחר ּכָ ּבָ קֹום ַעד ׁשֶ ם ַהּמָ ּסֵ
תּוב? ַוְיִהי  ם. ַמה ּכָ ּלָ ל ּכֻ ר ׁשֶ ָהָיה ָהִעּקָ ָלה ׁשֶ ׁשֵ
אן ַרע,  תּוב ּכָ ֵעיֵני ה'. ּכָ כֹור ְיהּוָדה ַרע ּבְ ֵער ּבְ

ם י יֵֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע  (בראשית ח)  ְוָכתּוב ׁשָ ּכִ
ֻעָר  ַעל ִמּנְ ֶזַרע  ׁשֹוֵפְך  ִמים,  ּדָ ֹוֵפְך  ׁשּ ׁשֶ ַרע  יו. 

תּוב   ּכָ ַמה  ה'.  ַוְיִמֵתהּו  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ָהָאֶרץ, 
ת   ֵאׁשֶ ֶאל  ּבֹא  ְלאֹוָנן  ְיהּוָדה  ַויֹּאֶמר  ַאֲחָריו? 

 ָאִחיָך ְוגֹו'. 

  

ְדאֲ  .154 ַעד  ַאְתָרא,  ם  ּסַ ִאְתּבַ ָלא  ָלה  ְלָבַתר  ׁשֵ ָתא 
ֻכלְּ  ָרא ּדְ ֲהָוה ִעּקָ כֹר ְיהּוָדה  ּדְ ִתיב ַוְיִהי ֵער ּבְ הּו. ַמה ּכְ

ּוְכִתיב   ַרע,  ָהָכא  ִתיב  ּכְ ְיָי,  ֵעיִני  ּבְ ַרע 
ַרע  (בראשיתח) ָהָתם ִמְנעּוָריו,  ַרע  ָהָאָדם  ֵלב  ֵיֶצר  י  ּכִ

ךְ  ּכָ ּוְבִגין  ַאְרָעא.  ַעל  ַזְרָעא  יד  אֹוׁשִ ִמין,  ּדָ יד  אֹוׁשִ  ּדְ
ְת  ִתיב ּבַ ֵריּה, ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלאֹוָנן ּבֹא ַוְיִמיֵתהּו ְיָי. ַמה ּכְ

ת ָאִחיָך ְוגו':   ֶאל ֵאׁשֶ
ת   .155 ֵאׁשֶ ֶאל  ּבֹא  ְלאֹוָנן  ְיהּוָדה  ַויֹּאֶמר 

ְוָאַמר, ַתח  ּפָ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ְוגֹו'.  (ישעיה  ָאִחיָך 

שֶׁ  מא)  ְזַרח  ִמּמִ ַויַּאת  פֹון  ִמּצָ ֶמׁש  ֲהִעירֹוִתי 
ִמי ְוָיֹבא ְסָגנִ  מֹו חֶֹמר ּוְכמֹו יֹוֵצר ִיְקָרא ִבׁשְ ים ּכְ

ֵהם  ָאָדם  ֵני  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ְרֵאה  ּבֹא  ִטיט.  ִיְרָמס 
ִלים ָלַדַעת   ּכְ ֵאין יֹוְדִעים ְוֵאין ִמְסּתַ ים ׁשֶ ׁשִ ִטּפְ
ִנים,  ם ְיׁשֵ ּלָ ִהּנֵה ּכֻ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְבֵרי ַהּקָ ּדִ

ֵאין ִמְתעוֹ  ִנְקֵבי ֵעיֵניהֶ ׁשֶ ָנה ּבְ  ם. ְרִרים, ְוׁשֵ

  

י  .155 ת ָאִחיָך ְוגו'. ִרּבִ ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלאֹוָנן ּבֹא ֶאל ֵאׁשֶ
ְוָאַמר, ַתח  ּפָ ְמעֹון  מא) ׁשִ ֲאת   (ישעיה  ַוּיַ פֹון  ִמּצָ ַהִעירֹוִתי 

מֹו חֶֹמר ּוְכמֹו   ִמי ְוָיבֹא ְסָגִנים ּכְ ֶמׁש ִיְקָרא ִבׁשְ ְזַרח ׁשֶ ִמּמִ
מָּ יוֹ  א ֲחֵזי, ּכַ ין ֵצר ִיְרָמס ִטיט. ּתָ ׁשִ א ִטּפְ ִני ָנׁשָ ה ִאינּון ּבְ

א   ְדקּוְדׁשָ ָאְרחֹוי  ְלִמְנַדע  ִלין  ּכְ ִמְסּתַ ְוָלא  ָיְדִעין  ָלא  ּדְ
יְנָתא   ׁשֵ ִמְתָעֵרי  ָלא  ּדְ ַנְייִמין,  הּו  ּלְ ּכֻ ָהא  ּדְ הּוא.  ִריְך  ּבְ

חֹוֵריהֹון.  ּבְ
ה ֶאת  .156 רּוְך הּוא ָעׂשָ דֹוׁש ּבָ ּבֹא ְרֵאה, ַהּקָ

מוֹ  ּכְ ָחְכָמה,  ָהָאָדם  ּבְ הּוא  ַהּכֹל  ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ  
עֹוֵמד  ֵאינֹו  ׁשֶ ָאָדם  ּבָ ְוֵאיָבר  ֵאיָבר  ְלָך  ְוֵאין 
ל ַהּגּוף  ְתַקן ּכָ ּנִ יָון ׁשֶ ֲהֵרי ּכֵ ָחְכָמה ֶעְליֹוָנה. ׁשֶ ּבְ

דֹוׁש   ַהּקָ ָראּוי,  ּכָ ֵאיָבָריו  הּוא ּבְ רּוְך  ּבָ
ף ּתֵ ּתַ ּבוֹ  [ִהְתַחֵּזק]  ִהׁשְ ְוִהְכִניס  ָמה ִעּמֹו  ְנׁשָ  

ַדְרֵכי  ד ֶאת ָהָאָדם ָלֶלֶכת ּבְ ֵדי ְלַלּמֵ ה ּכְ ְקדֹוׁשָ
ן  ּקֵ ָאָדם ִיְתּתַ ֵדי ׁשֶ ֹמר ִמְצוֹוָתיו, ּכְ ַהּתֹוָרה ְוִלׁשְ

ָראּוי.  ּכָ

  

ִריְך הּוא ֲעַבד ֵליהּ  .156 א ּבְ א ֲחֵזי, קּוְדׁשָ ְלַבר ָנׁש,    ּתָ
ָחְכְמ  ּבְ ִאיהּו  א  ּכֹּלָ ִדְלֵעיָלא.  ַגְווָנא  ָלְך ּכְ ֵלית  ּדְ ָתא. 

ָאה.   ָחְכְמָתא ִעּלָ ָלא ָקְייָמא ּבְ ַבר ָנׁש ּדְ ְייָפא ּבְ ְייָפא ְוׁשַ ׁשַ
ְיאּות,  ְדָקא  ּכְ ְייפֹוי  ׁשַ ּבְ ּגּוָפא  ל  ּכָ ן  ּקַ ִאְתּתַ ּדְ יָון  ּכֵ ָהא  ּדְ

ּתַ  ִאׁשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ףקּוְדׁשָ אתתקף) ּתַ ֲהֵדיּה,  (נ''א  ּבַ
ָמָתא ַק  יּה ִנׁשְ ִגין ְלאֹוָלָפא ֵליּה ְלַבר ְוָאִעיל ּבֵ א. ּבְ יׁשָ ּדִ

ִגין   ּבְ ּקּודֹוי,  ּפִ ּוְלִמיַטר  אֹוַרְייָתא  ּדְ ָאְרחֹוי  ּבְ ְלֵמַהְך  ָנׁש 
ְדָקא ְיאּות.  ר ָנׁש ּכְ ן ּבַ ּקַ ִיְתּתַ  ּדְ

ֶזה]  .157 יֵּ  [ּוְבעֹוד]  [ּוִמּׁשּום  ָמה  ׁשֶ ְנׁשָ ּבֹו  ׁש 
ֶאת   יל  ְלַהְגּדִ ָלָאָדם  ָצִריְך  ה,  מּות ְקדֹוׁשָ ּדְ

ֲהֵרי אֹותֹו   עֹוָלם. ְוסֹוד ֶזה, ׁשֶ ֶלְך ָהֶעְליֹון ּבָ ַהּמֶ
ֵמיָמיו  פֹוְסִקים  לֹא  ְויֹוֵצא  ֹוֵפַע  ׁשּ ׁשֶ ָהר  ַהּנָ
ּלֹא ַיְפִסיק  ְלעֹוָלִמים, ְוַעל ֶזה ָצִריְך ָלָאָדם ׁשֶ

ְוַהּמָ  ָהר  ַהּנָ ַהזֶּה.ֶאת  עֹוָלם  ּבָ ּלֹו  ׁשֶ [ָנָה''ר   קֹור 
ֶדׁש ֶׁשָחתּום ִּבְבָׂשרֹו, ֶׁשהּוא ֻדְגָמא ֶׁשל  ֶרֶמז ִלְבִרית ַהּקֹ 

אֹותֹו ַהָּנָה''ר ַהּסֹוד ֶׁשל ַצִּדיק ֶׁשִּמְתַחֵּבר ִעם ֶצֶד''ק ַיַחד  
ִעם   ְלִהְתַחֵּבר  ְלַמָּטה  ָאָדם  ָצִרי�  ָּכ�  ִמּׁשּום  ְלַמְעָלה. 

ָהעֹוָלם.]ִאְׁשּת ְּבאֹותֹו  ֶׁשִּיְתַחֵּזק  ְּכֵדי  ִּבְקֻדָּׁשה  ָכל וְ  ֹו 

  

יּה   (ובגין ס''א ובעוד) (ס''א ובגין דא בעוד) .157 ִאית ּבֵ ּדְ
יּוְקָנא   ָאה ּדִ ֵעי ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלַאְסּגָ א ִמּבָ יׁשָ ָמָתא ַקּדִ ִנׁשְ
ָנָהר   ָהא ַההּוא  ּדְ ְוָרָזא ָדא,  ַעְלָמא.  ּבְ ָאה  ִעּלָ א  ְדַמְלּכָ

ְסָקן ֵמימֹוי ְלָעְלִמין. ְוַעל   ָנִגיד ְוָנִפיק ָלא ּפָ ֵעי ּדְ א ִמּבָ ּדָ
ָלא ַיְפִסי  ַהאי ֵליּה ְלַבר ָנׁש ּדְ יֵליּה ּבְ ק ַנֲהָרא ּוְמקֹוָרא ּדִ

בבשריה,   ָעְלָמא דחתים  קדישא  לקיימא  רמז  נה''ר  (גליון 
דאיהו דוגמא דההוא נה''ר רזא דצדיק דאתחבר בצד''ק כחדא 
לעילא, בגין כך בעי בר נש לתתא לאתחברא באתתיה בקדושה  

https://dailyzohar.com/


Zohar Vayeshev – Draft – unedited- not for publishing 

58 DailyZohar.com  
 

ַהזֶּה עֹוָלם  ּבָ ַיְצִליַח  לֹא  ָאָדם  ׁשֶ ְוַעל  ְזַמן  [ס''א 
ֶׁשּלֹו   ְוַהָּמקֹור  ַהָּנָהר  ֶאת  ַיְפִסיק  ֶׁש�א  ָלָאָדם  ָצִרי�  ֵּכן 

ְוִאם �א] ַהֶּזה,  עֹוֵקר   ָּבעֹוָלם  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
מֹו ִמּקֶֹדם. א ה ְפָעִמים ּכְ ַכּמָ  ֹותֹו ְונֹוֵטַע אֹותֹו ּבְ

ַבר ָנׁש ָלא  בההוא עלמא)  בגין דאתתקף ביה . ְוָכל ִזְמָנא ּדְ
ַעְלָמאיַ  ַהאי  ּבְ (ס''א ועל דא מבעי ליה לבר נש  ְצַלח 

ואי  עלמא,  בהאי  דיליה  ומקורא  נהרא  יפסיק  דלא 
ה   לא) ַכּמָ ּבְ ֵליּה  ְוָנַטע  ֵליּה  ָעַקר  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ

ִמין. ַקּדְ ִמּלְ  ִזְמִנין ּכְ
כָּ  .158 ַמה  ְרֵאה  פֹון  ּבֹא  ִמּצָ ַהִעירֹוִתי  תּוב, 

ַהִעירוֹ  ּוּוג    -ִתי  ַויַּאת.  ַהזִּ ל  ׁשֶ ַהִהְתעֹוְררּות  זֹו 
ִהְתעֹוְררּות   ִהיא  ׁשֶ ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ

פֹון. ַויַּאת   ד ַהּצָ ה   -ִמּצַ דֹוׁשָ ָמה ַהּקְ ׁשָ זֹו ִהיא ַהּנְ
רּוְך הּוא ׁשוֹ  דֹוׁש ּבָ ָאה ִמְלַמְעָלה, ְוַהּקָ ּבָ ֵלַח  ׁשֶ

ַהזֶּ  ָלעֹוָלם  ָאה  ּבָ ִמְלַמְעָלה,  ְוִנְכֶנֶסת אֹוָתּה  ה 
ָאַמְרנּו. מֹו ׁשֶ ֵני ָאָדם, ּכְ  ְלתֹוְך ּבְ

  

ַוּיַאת.   .158 פֹון  ִמּצָ ַהִעירֹוִתי  ִתיב,  ּכְ ַמה  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ַהאי  ּבְ ָנׁש  ַבר  ּדְ ִזּוּוָגא  ּדְ ִאְתֲערּוָתא  א  ּדָ ַהִעירֹוִתי, 

ִאְתעֲ  ִאיהּו  ּדְ א ַעְלָמא,  ּדָ ַוַיאת,  ְדָצפֹון.  ְטָרא  ִמּסִ רּוָתא 
ִריְך    ִהיא א ּבְ ֵעיָלא, ְוקּוְדׁשָ ַאְתָיא ִמּלְ א ּדְ יׁשָ ָמָתא ַקּדִ ִנׁשְ

ַהאי ַעְלָמא ְוָעאַלת   ֵעיָלא. ַאְתָיא ּבְ ר ָלּה ִמּלְ ּדֵ הּוא ְמׁשַ
ְדָקֲאָמָרן. א ּכִ ֵני ָנׁשָ גֹו ּבְ  ּבְ

ֶמׁש   .159 ְזַרח ׁשֶ קֹום  -ִמּמִ ל אֹותֹו   ֶזה ַהּמָ ׁשֶ
ֹוֵפַע ְויֹוֵצא,   ׁשּ ָהר ׁשֶ ָמה  ַהּנָ ׁשָ ם יֹוֵצאת ַהּנְ ָ ׁשּ ּמִ ׁשֶ
ְסָגִנים ְוָיֹבא  ֹחֶמר]  ּוְמִאיָרה.  ֵהם   - [ְּכמֹו  ֵאּלּו 

ּום  ִמׁשּ ִאים  ּבָ ׁשֶ ָהעֹוָלם  אֹוָתּה   [ְּבתֹו�]  ֵחילֹות 
מֹו חֶֹמר   מֹות. ּכְ ׁשָ ל ַהּנְ מֹו   -ַהִהְתעֹוְררּות ׁשֶ ּכְ

ְתע ּמִ ּגּוף. ׁשֶ  ֹוֵרר ָאָדם ּבַ

  

מֶ  .159 ְזַרח ׁשֶ ָנִגיד ְוָנִפיק ִמּמִ ַההּוא ָנָהר ּדְ א ֲאַתר ּדְ ׁש, ּדָ
ְסָגִנים ְוָיבֹא  ְוִאְתְנִהיַרת.  ָמָתא  ִנׁשְ ָנְפַקת  ן  ּמָ ִמּתַ (כמו   ּדְ

ִגין  חמר) ּבְ ַאְתָיין  ּדְ ָעְלָמא  ּדְ ֵחיִלין  ִאינּון  ין  (ס''א   ִאּלֵ
ִאְתֲערּוָתא   בגו) ַגְווָנא ַההּוא  ּכְ חֹוֶמר,  מֹו  ּכְ ָמִתין.  ִנׁשְ ּדְ

גּוָפא.ּדְ  ר ָנׁש ּבְ  ִאְתַער ּבַ
הּוא   .160 רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶזה  ּום  ִמׁשּ ֲהֵרי  ׁשֶ

עֹוָלם, ְוִנְמֵצאת   מֹות ּבָ יל ְנׁשָ ה ִזּוּוִגים ּוַמּטִ עֹוׂשֶ
ַהּכֹל   ל  ׁשֶ קֹור  ְוַהּמָ ה,  ּוְלַמּטָ ְלַמְעָלה  ֲחֵברּות 

יִ  הּוא דֹושׁ  ְהֶיה][ס''א  ַהּקָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ רּוְך.    ּבָ
ל   ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ֵדי  ּכְ ָהָאָדם,  ה ֶאת  ָעׂשָ רּוְך הּוא  ּבָ
ּוַמְעָינֹו  ְמקֹורֹו  ֶאת  ַיְפִסיק  ְולֹא  ְדָרָכיו,  ּבִ

 ְלעֹוָלִמים.

  

ִזוּוִגין   .160 ָעִביד  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ א,  ּדָ ִגין  ּבְ ָהא  ּדְ
ָמִת  ִנׁשְ יל  ְלעֵ ְוַאּטִ ח  ּכַ ּתַ ִאׁשְ ְוַחְברּוָתא  ַעְלָמא,  ּבְ יָלא ין 

א הּוא כֹּלָ א ּוְמקֹוָרא ּדְ ְך  (ס''א יהא) ְוַתּתָ ִגין ּכָ רּוְך. ּוּבְ ּבָ
ָלא   ּדָ ּתַ ִגין ְלִאׁשְ ִריְך הּוא ֲעַבד ֵליּה ְלַבר ָנׁש ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ

ָאְרחֹוי, ְוָלא ַיְפִסיק ְמקֹוֵריּה ּוַמּבּוָעא ִדיֵליּה לְ   ָעְלִמין.ּבְ

ְפִסיק ְמקֹורוֹ  .161 ּמַ [ִמְּלַמָּטה ּוְמַיֵּבׁש  ְוָכל ִמי ׁשֶ
ָאז  ְלַמְעָלה,  ְלִהָּפֵסק  ּגֹוֵרם  ִּכְבָיכֹול  (איוב   אֹותֹו, 

ּוֶבן   יד)  ְוהֹוִאיל  ְוָיֵבׁש.  ֶיֱחַרב  ְוָנָהר  ָים  ִמִּני  ַמִים  ָאְזלּו 
ֶׁשְּלַמְעָלה   ַּכֻּדְגָמא  ְלַמָּטה  הּוַקם  ֶׁשְּמקֹורֹו  מִ   -ָאָדם  י 

ִמיׁש ֵמֲעׂשֹות ֵּפרֹות, ְּכמֹו ֶזה ֶׁש�א ָרָצה ִלָּׂשא ִאָּׁשה, אֹו  יָ 
ֶׁשָּנָׂשא אֹוָתּה ְוִהְׁשַּתֵּדל ְו�א ָיֹכל, ֵאּלּו ֶׁשְּׁשֵני ֲהָפִכים ֵהם 

ִמֶּזה, אֹותֹו)  ֶזה  לֹו   (אֹו  ֵאין  ֵּפרֹות,  ֵמֲעׂשֹות  ֶׁשָּיִמיׁש 
יּוַכל ִלְתֹקן, ִמּׁשּום    ְמֻעָּות �א א)   (קהלת ַּתָּקָנה ְלעֹוָלם.

ֶׁש�א ָרָצה ִלָּׂשא ִאָּׁשה ּוְלִהְׁשַּתֵּדל ִּבְפִרָּיה ּוְרִבָּיה. ְואֹותֹו  
ְּבגֹוֲאלֹו  ְמֻתָּקן  ֶזה  ָיֹכל,  ְו�א  ִאָּׁשה  ְוָנָׂשא  ֶׁשִהְׁשַּתֵּדל 

ָבִנים]  ְּבִלי  ֵמת  אֹותֹו  ֶׁשל  ָאִחיו  ֶׁשהּוא  לֹו,  . ֶׁשָּקרֹוב 
מִ  יֹּוֵצא  ׁשֶ לֹא ּכְ ָהִאיׁש  אֹותֹו  ַהזֶּה,  ָהעֹוָלם  ן 

עֹוָלם   ּבָ ֵחֶלק  נֹוֵטל  ְולֹא  ְרּגֹוד  ַלּפַ ִנְכָנס 
ַהְּנָׁשמֹות   ַההּוא ֶׁשָּכל  ַּבָּמקֹום  ִנְכֶלֶלת  �א  [ְוִנְׁשָמתֹו 

  

ָפִסיק ְמקֹוֵריּה, .161 (מתתא ומיבש ליה כביכול  ְוָכל ַמאן ּדְ
אזלו מים מני   (איוב יד) כאלו גרים ליה לאתפסקא לעילא, כדין

כדוגמא   לתתא  אתקם  נש  ובר  הואיל  ויבש,  יחרב  ונהר  ים 
א בעא דלעילא, מאן דמקוריה ימיש מלמעבד פירין, כגון דין דל

למיתב איתתא, או נסיב לה דאשתדל ולא יכיל, אלו דתרין הפכין 
דימיש מלמעבד פירין, לית ליה  (או ס''א ההוא) אינון דא מדא,
ות לא יכול לתקון, בגין דלא בעא מעו (קהלת א) תקנה לעולם.

למיסב איתתא ולאשתדלא בפריה ורביה, וההוא דאשתדל ונסב  
קיה דקריב ליה דהוא אחוי, איתתא ולא יכיל, דא מתתקן בפרי

ר  וההוא דמית בלא בנין) ד ָנִפיק ֵמַהאי ַעְלָמא ַההּוא ּבַ ּכַ
ַההּוא  ּבְ חּוַלק  ָנִטיל  ְוָלא  ַפְרּגֹוָדא  ּבְ ָעאל  ָלא  ָנׁש 

(ונשמתיה לא אתכלילת באתר דכל נשמתין אתכלילו,  ַעְלָמא
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ְוִנְכְרָתה  ֶׁשָּכתּוב  ֶזהּו  ִמָּׁשם,  ְּדמּותֹו  ְוִנְגֶזֶרת  ִנְכְללּו, 
ֹוִאיל ְוָכ� הּוא, ּבֹוֵרא לֹו ַהָּקדֹוׁש יא ִמְּלָפַני. הַהֶּנֶפׁש ַההִ 

ָּברּו� הּוא ּגֹוֵאל ֶׁשִּיְגָאֶלּנּו ִמַּיד ַהַּמְׁשִחיִתים, ְוֶזה ָאִחיו 
ֶׁשֶּנֱאַמר ֵאָליו,  כה)  ֶׁשָּקרֹוב  ַאִחים  (דברים  ֵיְׁשבּו  ִּכי 

ֹאָתּה ְוגֹו',   ַיְחָּדו ְוגֹו'. ְוָכתּוב ֹּבא ֶאל ֵאֶׁשת ָאִחי� ְוַיֵּבם
ָּברּו� הּוא,   ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ִנְכֶנֶסת  ֶׁשִּנְׁשָמתֹו �א  ִמּׁשּום 
ְלָהִאיר   ָזָכה  ֶׁש�א  ִמּׁשּום  ַּבחּוץ,  עֹוֶמֶדת  ִהיא  ֶאָּלא 
ַהֶּזה,   ַּבָּמקֹום  זֹוֶכה  ַּבּגּוף ַההּוא.ִמי ֶׁש�א  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם 

ץ ֶׁשּדֹוֵלק ְואֹורֹו ֹו. ְּכמֹו ֵכן עֵ ֵיֵל� ְלָמקֹום ַאֵחר ְוִיְזֶּכה ּב
הּוא   ֵעץ  ְוָיִאיר.  אֹור  ּבֹו  ְוַיֲעֶלה  אֹותֹו  ַיּכּו  עֹוֶלה,  �א 

ֶׁשָּכתּוב כ)  ָאָדם,  רֹוֶצה   (שם  ַהָּׂשֶדה.  ֵעץ  ָהָאָדם  ִּכי 
ְוָתֵאב   ְוהֹוֵל�  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ְּכֶׁשהּוא  ֶׁשָהָאָדם  לֹוַמר, 

ה ְו�א זֹוֶכה ְלָבִנים, ֶזהּו  ֵּוג ִעם ִאּׁשָ ְואֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ּוִמְזּדַ 
ֵעץ ֶׁשּדֹוֵלק ְואֹורֹו �א עֹוֶלה, ְּכלֹוַמר, ִנְׁשָמתֹו �א זֹוָכה  

. ּבֹא ְּבאֹותֹו ַהּגּוף ִלְהיֹות מּוֶאֶרת, ֶאָּלא ִהיא ַּבֲחֵׁשָכה] 
תּוב ּכָ מה)  ְרֵאה,  ָרָאּה   (ישעיה  ּבְ ֹתהּו  לֹא 

ׁשּ  ּמִ ׁשֶ ְיָצָרּה,  ֶבת  ָעשָׂ ָלׁשֶ ְך  ּכָ דֹוׁש ּום  ַהּקָ ה 
ָאַמְרנּו,  מֹו ׁשֶ ָראּוי, ּכְ רּוְך הּוא ֶאת ָהָאָדם ּכָ ּבָ
ָהעֹוָלם   ִעם  ֶחֶסד  ה  עֹוׂשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ

תּוב, ּכָ ַמה  ְרֵאה  כה)  ּבֹא  ַויֶֹּסף   (בראשית 
סֹוד  ְקטּוָרה.  ָמּה  ּוׁשְ ה  ָ ִאׁשּ ח  ּקַ ַויִּ ַאְבָרָהם 

בָּ  ָמה ׁשֶ ׁשָ קֵּ ַהּנְ מֹו ִמּקֶֹדם. ָאה ְלִהְתּתַ  ן ּכְ

דכתיב, הוא  הדא  מתמן.  דיוקניה  כב) ואתגזר  ונכרתה   (ויקרא 
ההיא מלפני, הואיל וכדין הוא, ברא ליה קודשא בריך הוא  הנפש  
ע''א) פריק קפז  אחוי  (דף  ודא  דמחבלין,  מידא  ליה  דיפרוק 

יחדיו וגו'. וכתיב   כי ישבו אחים (דברים כה) דקריב ליה שנאמר
עאלת  לא  דנשמתיה  בגין  וגו'.  אותה  ויבם  אחיך  אשת  אל  בא 

בג לבר.  קימא  היא  אלא  הוא,  בריך  קודשא  זכה  קמיה  דלא  ין 
לאנהרא בהאי עלמא בההוא גופא. מאן דלא זכה בהאי אתר, יהך 
לאתר אחרא ויזכי ביה. כגוונא דא אעא דדליק ונהורא לא סליק 

(שם  ביה וינהיר. אעא הוא אדם דכתיב   יבטשון ליה ויסלק נהורא
כי האדם עץ השדה. רצונו לומר בר נש כד איהו בהאי עלמא  כ)

ואזדווג באיתתא ולא זכי לבנין. דא הוא  ואזל ותאיב ואכיל ושתי  
אעא דדליק ונהורא לא סליק, כלומר נשמתיה לא זכאת בההוא 

ִתיב,גופא לאתנהרא אלא איהי בחשוכא) א ֲחֵזי, ּכְ שעיה  (י  . ּתָ
ִריְך הּוא  מה) א ּבְ קּוְדׁשָ ֶבת ְיָצָרּה, ּדְ ָרָאּה ְלׁשֶ לֹא ֹתהּו ּבְ

כְּ  ָנׁש  ְלַבר  ֵליּה  ֲעַבד  א  ּדָ ִגין  ְדֲאָמָרן.  ּבְ ּכְ ְיאּות  ְדָקא 
ֲחֵזי,  א  ּתָ ַעְלָמא.  ִעם  ִטיבּו  ֲעַבד  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ

ִתיב, ּכְ כה) ַמה  ּקַ  (בראשית  ַוּיִ ַאְבָרָהם  ה  ַוּיֹוֶסף  ָ ִאׁשּ ח 
ָנא   ּקָ ְלִאְתּתַ ָאַתת  ָמָתא  ִנׁשְ ּדְ ָרָזא  ְקטּוָרה,  ָמּה  ּוׁשְ

ִמין.  ִמְלַקּדְ  ּכְ
בְּ  .162 ְרֵאה  ַמה ּבֹא  ַהּגּוף  אֹותֹו 

תּוב, נג)  ּכָ ִאם  (ישעיה  ֶהֱחִלי  אֹו  ּכְ ּדַ ָחֵפץ  ַוה' 
ָיִמים   ַיֲאִריְך  ֶזַרע  ִיְרֶאה  ַנְפׁשֹו  ם  ָאׁשָ ים  ׂשִ ּתָ

יָ  סּוק  ְוֵחֶפץ ה' ּבְ ּפָ אֹו, ּבַ ּכְ דֹו ִיְצָלח. ַוה' ָחֵפץ ּדַ
ְטַהר.   יִּ ֵדי ׁשֶ ּכְ ה ָחֵפץ?  ל, ָלּמָ ּכֵ ַהזֶּה יֵׁש ְלִהְסּתַ

ם  ִאם ּתָ  ים ָאׁשָ ים   -ׂשִ ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות ִאם ָיׂשִ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ַעל  א  ֶאּלָ ים?  ׂשִ ּתָ ִאם  זֶּה  ַמה  ם!  ָאׁשָ

ַהִהי ָמה  ׁשָ ַהּנְ ִאם  ָבר.  ַהּדָ רֹוָצה  חֹוֵזר  א 
ָראּוי   ן ּכָ ּקֵ אֹוָתּה    -ְלִהְתּתַ ּום ׁשֶ ִיְרֶאה ֶזַרע, ִמׁשּ

ּוְמזֻּמֶ  ּוְמׁשֹוֶטֶטת  הֹוֶלֶכת  ָמה  ׁשָ ֵנס ַהּנְ ְלִהּכָ ֶנת 
ְפִריָּה  ּבִ ָהָאָדם  ּה  ּבָ ק  ִהְתַעּסֵ ׁשֶ ַהזֶַּרע  ְלאֹותֹו 

זֹו ַהּתֹוָרה    -ּוְרִביָּה, ְוָאז ַיֲאִריְך ָיִמים, ְוֵחֶפץ ה'  
יָ  -  דֹו ִיְצָלח. ּבְ

  

ִתיב, .162 א ֲחֵזי, ַההּוא גּוָפא ַמה ּכְ ַוְיָי ָחֵפץ  (ישעיה נג) ּתָ
י ׂשִ אֹו ֶהחִלי ִאם ּתָ ּכְ ם ַנְפׁשֹו ִיְרֶאה ֶזַרע ַיֲאִריְך  ּדַ ם ָאׁשָ

ְקָרא  ַהאי  אֹו,  ּכְ ּדַ ָחַפץ  ַוְיָי  ִיְצָלח.  ָידֹו  ּבְ ְיָי  ְוֵחֶפץ  ָיִמים 
יּה,   ּבֵ ָלא  ּכָ ְלִאְסּתַ י. ִאם ִאית  ּכֵ ִיְתּדַ ּדְ ִגין  ּבְ ָחֵפץ  אי  ַאּמַ

ִאם  ַמאי  ֵליּה,  ֵעי  ִמּבָ ם  ָאׁשָ ים  ָיׂשִ ִאם  ם,  ָאׁשָ ים  ׂשִ ּתָ
ים. ׂשִ ָמָתא    ּתָ ה. ִאי ַהִהיא ִנׁשְ ָמָתא ַאֲהַדר ִמּלָ א ְלִנׁשְ ֶאּלָ

ִגין   ּבְ ֶזַרע.  ִיְרֶאה  ָיאֹות,  ְדָקא  ּכְ ָנא  ּקָ ְלִאְתּתַ ְעָיא  ּבַ
ָמָתא ִנׁשְ ַהִהיא  ְלָאֳעָלא   ּדְ ְזִמיָנא  ְוִאיִהי  אַטת  ְוׁשָ ָאְזַלת 

ּוְרִביָּ  ה  ְפִרּיָ ּבִ ָנׁש  ר  ּבַ ּה  ּבָ ק  ִאְתַעּסַ ּדְ ֶזַרע  ַההּוא  ה, ּבְ
יֵדיּה ַאְצַלח.  א אֹוַרְייָתא ּבִ  ּוְכֵדין ַיֲאִריְך ָיִמים. ְוֵחֶפץ ְיָי ּדָ

ל  .163 ּדֵ ּתַ ָאָדם ִמׁשְ ב ׁשֶ ּבֹא ְרֵאה, ַאף ַעל ּגַ
ּתֹוָרה יֹוָמם ָוַלְיָלה ּוְמקֹורֹו ּוַמְעָינֹו עֹוֵמד ּבֹו   ּבַ

ַוֲהֵרי  ְרּגֹוד.  ַלּפַ ֵנס  ְלִהּכָ ָמקֹום  לֹו  ֵאין  ם,  ְלִחּנָ
ּה אֹותֹו  ִים, ִאם לֹא ִנְכָנס ּבָ ֵאר ַהּמַ ּבְ ֶנֱאַמר ׁשֶ
קֹור   ֵאר ְוַהּמָ ַהּבְ ֵאר, ׁשֶ ְעָין, ֵאיָנּה ּבְ קֹור ְוַהּמַ ַהּמָ

 ָחד, ּוֵבַאְרנּו.ֵהם ַיַחד ְוֵהם סֹוד אֶ 

  

אֹוַרְייָתא   .163 ל ּבְ ּדַ ּתַ ַבר ָנׁש ִאׁשְ ב ּדְ א ֲחֵזי, ַאף ַעל ּגַ ּתָ
ָנא,  ְיָמָמא ְוֵליְלָיא, וּ  יּה ְלַמּגָ ְמקֹוֵריּה ּוַמּבּוֵעיּה ָקְייָמא ּבֵ

ֵביָרא  ָמר ּדְ ֵלית ֵליּה ֲאַתר ְלֲאָעָלא ְלַפְרּגֹוָדא. ְוָהא ִאּתְ
יּה, ָלאו ְדַמָיא ִאי ַההּוא ְמקוֹ  ּבֵ ּוַמּבּוָעא ָלא ָעאל  ָרא 
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ֲחָדא ִאינּון, ְוָרָזא ָחָדא   ֵביָרא ּוְמקֹוָרא, ּכְ ֵאר, ּדְ ִאיהּו ּבְ
 , ְואֹוִקיְמָנא. ִאיהוּ 

תּוב .164 יֵמי   (תהלים קכז)  ּכָ ּכִ ַמׁשְ ָלֶכם  ְוא  ׁשָ
ן  ּכֵ ָהֲעָצִבים  ֶלֶחם  ֹאְכֵלי  ֶבת  ׁשֶ ְמַאֲחֵרי  קּום 
ה ֵהם ֲחִביִבים   ּמָ ָנא. ּבֹא ְרֵאה ּכַ ן ִליִדידֹו ׁשֵ ִיּתֵ
ּתֹוָרה יֵׁש   ָבר ְוָדָבר ּבַ ָכל ּדָ ּבְ ְבֵרי ַהּתֹוָרה, ׁשֶ ּדִ

עֶ  סֹודֹות  ֶנֱאַמר  ּבֹו  ַוֲהֵרי  ים,  ְקדֹוׁשִ ְליֹוִנים 
כַּ  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ

ָהֶעְליֹוִנים   ָנִזים  ַהּגְ ל  ּכָ ֶאת  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ
ָלֶהם ָנַתן  ם  ּלָ ּכֻ ים  דֹוׁשִ ּתֹוָרה,   [ְוֻכָּלם]  ַהּקְ ּבַ

לּו ַהּת  ּבְ ּקִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ָרֵאל  נּו ְלִיׂשְ ם ִנּתְ ֹוָרה ְוֻכּלָ
ִסיַני.  ּבְ

  

ִתיב, .164 קכז)  ּכְ קּום  (תהלים  יֵמי  ּכִ ַמׁשְ ָלֶכם  ְוא  ׁשָ
ִליִדידֹו   ן  ִיּתֵ ן  ּכֵ ָהֲעָצִבים  ֶלֶחם  אֹוְכֵלי  ֶבת  ׁשֶ ֵמַאֲחֵרי 
ָכל   י ְדאֹוַרְייָתא. ּדְ ה ֲחִביִבין ִאינּון ִמּלֵ ּמָ א ֲחֵזי, ּכַ ָנה. ּתָ ׁשֵ

יהּ  ּבֵ ִאית  ה ְדאֹוַרְייָתא  ּוִמּלָ ה  ין.  ִמּלָ יׁשִ ַקּדִ ִאין  ִעּלָ ָרִזין   
מָ  ִאּתְ אֹוַרְייָתא  ְוָהא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָיַהב  ַכד  ּדְ ר 

ָיַהב  הּו  ּלְ ּכֻ ין  יׁשִ ַקּדִ ִאין  ִעּלָ ִניִזין  ּגְ ל  ּכָ ָרֵאל,  ְלִיׂשְ
ָרֵאל  (וכלהו) ְלהוּ  הּו ִאְתְיִהיבּו ְלהּו ְלִיׂשְ אֹוַרְייָתא, ְוֻכּלְ ּבְ

ַקבִּ  א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ִסיַני. ּבְ  ילּו אֹוַרְייָתא ּבְ

ְראֵ  .165 קּום  ּבֹא  יֵמי  ּכִ ַמׁשְ ָלֶכם  ְוא  ׁשָ   - ה, 
ָזָכר  ֵאיָנם  ׁשֶ ְמָצִאים,  ּנִ ׁשֶ ַהְיִחיִדים  ֵהם  ֵאּלּו 
ּבֶֹקר ַלֲעבֹוָדָתם,  יִמים ּבַ ָראּוי, ּוַמְקּדִ ּוְנֵקָבה ּכָ

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ִני ְוגֹו',  (קהלת ד)  ּכְ   יֵׁש ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ
ֶבת   ׁשֶ ְמַאֲחֵרי  ֲעָמלֹו.  ְלָכל  ֵקץ   -ְוֵאין 

ַבת,  י בֹו ׁשָ ּנֱֶאַמר ּכִ מֹו ׁשֶ נּוָחה, ּכְ ְמַאֲחִרים ַהּמְ
אי  ַוּדַ ַנַחת  ִהיא  ָהָאָדם  ֶאל  ה  ָ ָהִאׁשּ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

 ֶאְצלֹו. 

  

ִאינּון  .165 ִאֵלין  קּום,  יֵמי  ּכִ ַמׁשְ ָלֶכם  ְוא  ׁשָ ֲחֵזי,  א  ּתָ
כָּ  ּתַ ִאׁשְ ּדְ כְּ ְיִחיִדים  ְונּוְקָבא  ַכר  ּדְ ִאינּון  ָלאו  ּדְ ְדָקא  חּו, 

ְדַאּתְ   ָמה  ּכְ ְיהּו.  ַלֲעִביְדּתַ ַצְפָרא  ּבְ ָמן  ְוַאְקּדְ ְיאּות, 
ד) ָאֵמר, ְלָכל   (קהלת  ֵקץ  ְוֵאין  ְוגו'  ִני  ׁשֵ ְוֵאין  ֶאָחד  ֵיׁש 

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר,   ֶבת. ְמַאֲחִרין ַנְייָחא, ּכְ ֲעָמלֹו. ֵמַאֲחֵרי ׁשֶ
י ב רּכִ ּבַ י  ְלַגּבֵ ָתא  ִאּתְ ּדְ ִגין  ּבְ ַבת.  ׁשָ ַנְייָחא   ֹו  ִאיִהי  ָנׁש 

אי.  יּה ַוּדַ  ְלַגּבֵ
ֶלֶחם   .166 זֶּה  ַמה  ָהֲעָצִבים,  ֶלֶחם  ֹאְכֵלי 

אֹותֹו   ִנים,  ּבָ יֵׁש  ָלָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ָהֲעָצִבים? 
ְמָחה ּוִבְרצֹון   ׂשִ אֹוֵכל, אֹוֵכל אֹותֹו ּבְ ֶחם ׁשֶ ַהּלֶ

ב. ְוזֶ  אֹוכֵ ַהּלֵ ִנים, אֹותֹו ֶלֶחם ׁשֶ ֵאין לֹו ּבָ ל ה ׁשֶ
ֶלֶחם  ֹאְכֵלי  ֵהם  ְוֵאּלּו  ֶעֶצב,  ל  ׁשֶ ֶלֶחם  הּוא 

אי.  ָהֲעָצִבים ַוּדַ

  

ַכד   .166 אֹוְכֵלי ֶלֶחם ָהֲעָצִבים, ַמאי ֶלֶחם ָהֲעָצִבים. ּדְ
ָאִכיל, ָאִכיל ֵליּה  ִנין, ַההּוא ַנֲהָמא ּדְ ר ָנׁש ִאית ֵליּה ּבְ ּבַ

ֶחְד  ֵלית  ּבְ ּדְ ְוַההּוא  א.  ְדִלּבָ ּוִבְרעּוָתא  ִנין, ָוה  ּבְ ֵליּה 
ין ִאינּון  ֲעִציבּו. ְוִאּלֵ ָאִכיל ִאיהּו ַנֲהָמא ּדַ ַההּוא ַנֲהָמא ּדְ

אי.  אֹוְכֵלי ֶלֶחם ָהֲעָצִבים ַוּדַ
ן   .167 ִיּתֵ זֶּה  ַמה  ָנא,  ׁשֵ ִליִדידֹו  ן  ִיּתֵ ן  ּכֵ

קֹורֹו ְמֹבָרְך, ּמְ רּוְך    ִליִדידֹו? ֶזהּו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ
מֹו  ּכְ ַההּוא,  עֹוָלם  ּבָ ָנה  ׁשֵ לֹו  נֹוֵתן  הּוא 

ּנֱֶאַמר  ג)  ׁשֶ ָנֶתָך,  (משלי  ׁשְ ְוָעְרָבה  ַכְבּתָ  ְוׁשָ
א ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ֵחֶלק  לֹו  יֵּׁש  ׁשֶ ּום  ֵדי ִמׁשּ ּכְ  ,

א   ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ְויֵָהֶנה  ב  ּכַ ִיׁשְ ָהִאיׁש  אֹותֹו  ׁשֶ
ָראּוי.   ַההּוא ּכָ

  

הּוא  .167 א  ּדָ ִליִדידֹו,  ן  ִיּתֵ ַמאי  ָנה,  ׁשֵ ִליִדידֹו  ן  ִיּתֵ ן  ּכֵ
יָנה   ִריְך הּוא ָיַהב ֵליּה ׁשֵ א ּבְ קּוְדׁשָ ְמקֹוֵריּה ְמָבַרְך, ּדְ ּדִ

ְדַאּתְ   ָמה  ּכְ ַעְלָמא  ַההּוא  ג) ָאֵמר,ּבְ ַכְבּתָ   (משלי  ְוׁשָ
עַ  ִאית ֵליּה חּוָלָקא ּבְ ִגין ּדְ ָנֶתָך. ּבְ ְלָמא ְדָאֵתי.  ְוָעְרָבה ׁשְ

ַעְלָמא  ַההּוא  ּבְ י  ְוִיְתַהּנֵ ִכיב  ׁשָ ָנׁש  ר  ּבַ ַההּוא  ּדְ ִגין  ּבְ
ְדָקא ְיאּות.   ְדָאֵתי ּכְ

ִני ְוגֹו', יֵׁש ֶאָחד   .168 ֶזהּו    -ֵיׁש ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ
ָראּוי,    ָאָדם עֹוָלם, לֹא ְיִחיִדי ּכָ הּוא ְיִחיִדי ּבָ ׁשֶ

ִלי ִזּוּוג. וְ  הּוא ּבְ א ׁשֶ ִני  ֶאּלָ ֵאין ִעּמֹו   -ֵאין ׁשֵ ׁשֶ
  

ר ָנׁש  .168 א הּוא ּבַ ִני ְוגו'. ֵיׁש ֶאָחד, ּדָ ֵיׁש ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ
ַעְלָמא, ָלא ְיִחיָד  ִאיהּו ְיִחיָדאי ּבְ א ּדְ ְדָקא ְיאּות, ֶאּלָ אי ּכְ

ן,  ם ּבֵ יּה ֶסֶמְך. ּגַ ֵלית ִעּמֵ ִני, ּדְ ָלא ִזּוּוָגא. ְוֵאין ׁשֵ ִאיהּו ּבְ ּדְ
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ן   ּבֵ ם  ּגַ לֹא    -ֶסֶמְך.  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ מֹו  ׁשְ יִָּקים  ׁשֶ
ִאיר. ָוָאח ֵאין לֹו  יִָּביא אֹותֹו ְלִתּקּון.  -ִהׁשְ  ׁשֶ

בַ  ׁשָ ָלא  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ֵמיּה  ׁשְ יֹוִקים  ְוָאח ּדְ (אין   ק. 
 ְלַאְייָתָאה ֵליּה ְלִתּקּוָנא. לו)

ֲעָמלֹו   .169 ְלָכל  ֵקץ  ָעֵמל   - ְוֵאין  הּוא  ׁשֶ
ִמיד,   לֹא ּתָ ֵעינֹו  ם  ּגַ ָוַלְיָלה.  יֹום  ים  ְקּדִ ּמַ ׁשֶ

ר   ע עֹׁשֶ ּבַ יַח ְולֹוַמר,   -ִתׂשְ ּגִ ְוֵאין לֹו ֵלב ְלַהׁשְ
י ִמטּ  ר ֶאת ַנְפׁשִ ֹוָבה. ְוִאם  ְלִמי ֲאִני ָעֵמל ּוְמַחּסֵ

ה   ְוַיֲעׂשֶ יֹוֵתר  ה  ּתֶ ְוִיׁשְ יֹּאַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ׁשֶ ּתֹאַמר 
ִמיד   ּתָ יֹום  ָכל  ּבְ ה  ּתֶ ֲהֵרי לֹ   -ִמׁשְ ׁשֶ ְך,  ּכָ א 

הּוא   אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ ּנּו.  ִמּמֶ ֶנֱהֵנית  ֵאיָנּה  ֶפׁש  ַהּנֶ
ל ָהעֹוָלם   ל ָהאֹור ׁשֶ ר ֶאת ַנְפׁשֹו ִמּטֹוב ׁשֶ ְמַחּסֵ

שֶׁ  ּום  ִמׁשּ א  ּלֹא ַהּבָ ׁשֶ ֲחֵסָרה,  ֶנֶפׁש  זֹּוִהי 
דֹוׁש   ַהּקָ ָחס  ה  ּמָ ּכַ ְרֵאה  ּבֹא  ָראּוי.  ּכָ ְלָמה  ֻהׁשְ

רּוְך הּוא ַעל ן    ּבָ ֻתּקַ יְִּ רֹוֶצה ׁשֶ ּום ׁשֶ יו, ִמׁשּ ַמֲעׂשָ
מֹו   ּכְ א,  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ֵמאֹותֹו  יֹאַבד  ְולֹא 

ָאַמְרנּו.  ׁשֶ

  

ִאיהּו עָ  .169 ים  ְוֵאין ֵקץ ְלָכל ֲעָמלֹו, ּדְ ַאְקּדִ ִדיר ּדְ ֵמל ּתָ
ֵליּה   ְוֵלית  ר,  עׁשֶ ע  ּבַ ִתׂשְ לא  ֵעינֹו  ם  ּגַ ְוֵליְלָיא.  ְיָמָמא 

גָּ  ְלַאׁשְ א  ֶאת  ִלּבָ ר  ּוְמַחּסֵ ָעֵמל  ֲאִני  ְלִמי  ּוְלֵמיַמר  ָחא 
י ע''ב) ַנְפׁשִ קפז  ֵייכּול   (דף  ּדְ ְבִגין  ּדִ ֵתיָמא  ְוִאי  ִמּטֹוָבה. 

יר ְוַיֲעֵבד ִמׁשְ  י ַיּתִ ּתֵ ִדיר, ָלאו ָהִכי.  ְוִיׁשְ ָכל יֹוָמא ּתָ ָיא ּבְ ּתַ
אי ִאיהוּ  א ַוּדַ יּה, ֶאּלָ י ִמּנֵ א ָלא ִאְתַהּנִ ָהא ַנְפׁשָ ר   ּדְ ְמַחּסֵ

ָדא   ּדְ ִגין  ּבְ ְדָאֵתי.  ְדַעְלָמא  ְנהֹוָרא  ּדִ יבּו  ִמּטִ יּה  ְלַנְפׁשֵ
א   ְדָקא ְיאּות. ּתָ יַמת ּכְ ּלִ ּתַ ָלא ִאׁשְ א ַחְסָרא, ּדְ ִהיא ַנְפׁשָ

ִגין ֲחזֵ  ּבְ עֹוָבדֹוי,  ַעל  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָחס  ה  ּמָ ּכַ י, 
ן, ְוָלא ִיְתֲאבִ  ּקַ ִיְתּתַ ֵעי ּדְ ָקא ּבָ יד ֵמַההּוא ַעְלָמא ְדָאֵתי  ּדְ

ְדָקֲאָמָרן.  ּכִ
ֵלם   .170 יק ׁשָ הּוא ַצּדִ ַאל, ֶזה ׁשֶ י ִחיָּיא ׁשָ ַרּבִ

ְוָכל   ְוֵלילֹות  ָיִמים  ּתֹוָרה  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ יו ּוִמׁשְ ַמֲעׂשָ
רּוְך הּוא ְולֹא ָזָכה ְלָבִנים   דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ִלׁשְ

ּתַ  ִהׁשְ מֹו ׁשֶ עֹוָלם ַהזֶּה, ּכְ ֶהם ְולֹא ָזָכה, ּבָ ל ּבָ ּדֵ
ּוֵמתּו   לֹו  ָהיּו  ׁשֶ א?    -אֹו  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ֵהם  ַמה 

ַהִהיא   ְוַהּתֹוָרה  יו  ַמֲעׂשָ יֹוֵסי,  י  ַרּבִ לֹו  ָאַמר 
ים ָעָליו לָ   עֹוָלם ַההּוא. ְמִגּנִ

  

ֵליָמא  .170 ׁשְ ָאה  ַזּכָ ְדִאיהּו  ַהאי  ָעא,  ּבָ יא  ִחּיָ י  ִרּבִ
אֹוַרְייתָ  ּבְ ל  ּדָ ּתְ ָמא  ְוִאׁשְ ִלׁשְ עֹוָבדֹוי  ְוָכל  ְוֵליֵלי  יֹוֵמי  א 

גֹון  ַהאי ַעְלָמא ּכְ ִריְך הּוא, ְוָלא ָזָכה ִלְבִנין ּבְ א ּבְ ְדקּוְדׁשָ
הּו ְוָלא ָזָכה, ל ּבְ ּדַ ּתַ ִאׁשְ ֲהוּו ֵליּה ּוִמיתּו. ַמה ִאינּון   ּדְ אֹו ּדְ

ְוַהִהיא  עֹוָבדֹוי  יֹוֵסי,  י  ִרּבִ ֵליּה  ָאַמר  ְדָאֵתי.   ְלַעְלָמא 
 אֹוַרְייָתא, ָקא ָמִגיָנן ֲעֵליּה ְלַההּוא ַעְלָמא.

אֹוָתם  .171 ְוַעל  ֲעֵליֶהם  ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר 
יֵקי ָהֱאֶמת, יּו לֹו ָּבִנים ּוֵמתּו,  [ְּכמֹו ַרִּבי יֹוָחָנן ֶׁשהָ  ַצּדִ

ָעָקר]  ֶׁשהּוא  ִחְזִקָּיה  ַרִּבי  ֲעֵליֶהם  ּוְכמֹו 
תּוב ר  ּכֹה ָאַמר   (ישעיה נו)  ּכָ ִריִסים ֲאׁשֶ ה' ַלּסָ

י   ָחַפְצּתִ ר  ֲאׁשֶ ּבַ ּוָבֲחרּו  תֹוַתי  ּבְ ׁשַ ֶאת  ְמרּו  ִיׁשְ
י   תּוב ַאֲחָריו? ְוָנַתּתִ ְבִריִתי. ַמה ּכָ ּוַמֲחִזיִקים ּבִ

בְּ  ִנים ָלֶהם  ִמּבָ טֹוב  ם  ָוׁשֵ ָיד  ּוְבחֹוֹמַתי  ֵביִתי 
ֵרת,  ִיּכָ ר לֹא  ן לֹו ֲאׁשֶ ם עֹוָלם ֶאּתֶ נֹות ׁשֵ ּוִמּבָ

א. ָאַמר ִמׁשּ  ה יֵׁש ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ֵאּלֶ ּלְ ּום ׁשֶ
י יֹוֵסי, ָנֶאה הּוא ְוָיֶפה.   לֹו ַרּבִ

  

ַזכָּ  .171 ִאינּון  ְוַעל  ֲעַלְייהּו  ִיְצָחק,  י  ִרּבִ ֵאי  ָאַמר 
(כגון רבי יוחנן דהוו ליה בנין ומיתו, וכגון רבי חזקיה  ְקׁשֹוט,

עקר) ִתיב, דאיהו  ּכְ נ ֲעַלְייהּו  ְיָי  ו)(ישעיה  ָאַמר  ּכֹה 
ר  ֲאׁשֶ ּבַ ּוָבֲחרּו  תֹוַתי  ּבְ ׁשַ ֶאת  ְמרּו  ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ִריִסים  ַלּסָ

וְ  ְתֵריּה,  ּבַ ִתיב  ּכְ ַמה  ְבִריִתי.  ּבִ ּוַמֲחִזיִקים  י  י  ָחָפְצּתִ ָנַתּתִ
נֹות   ּוִמּבָ ִנים  ִמּבָ טֹוב  ם  ָוׁשֵ ָיד  ּוְבחֹומֹוַתי  ֵביִתי  ּבְ ָלֶהם 

ן לֹו ֲאׁשֶ  ם עֹוָלם ֶאּתֵ ין ִאית לֹון  ׁשֵ ִאּלֵ ִגין ּדְ ֵרת. ּבְ ר לֹא ִיּכָ
י יֹוֵסי, ָיאֹות הּוא   חּוָלָקא ְלַעְלָמא ְדָאֵתי. ָאַמר ֵליּה ִרּבִ

יר. ּפִ  ְוׁשַ
יק   .172 ַצּדִ ְרֵאה,  ל ּבֹא  ּכָ בֹו  ָהיּו  ׁשֶ ֵלם  ׁשָ

ְוִהּנֵה   ָבִנים,  ִלי  ּבְ ּוֵמת  ָראּוי  ּכָ ַלם  ְוֻהׁשְ ה  ֵאּלֶ
עוֹ  ּבָ ְמקֹומֹו  ַההּוא  יֹוֵרׁש  ּתֹו    -ָלם  ִאׁשְ ַהִאם 

ִריָכה  ּצְ ׁשֶ אַמר  ּתֹ ִאם  לֹא?  אֹו  ִיּבּום  ְצִריָכה 

  
יּה,   .172 ּבֵ ין  ִאּלֵ ל  ּכָ ֲהוּו  ּדְ ִלים  ׁשְ ָאה  ַזּכָ ֲחֵזי,  א  ּתָ

ְדָקא יְ  ִלים ּכְ ּתְ ִנין, ְוָהא ָקא ָיִרית ְוִאׁשְ ָלא ּבְ אּות, ּוִמית ּבְ
ְעָיא ִליבּוֵמי אֹו ָלא.   ֵתיּה ּבָ ַההּוא ַעְלָמא, ִאּתְ יּה ּבְ ּדּוְכּתֵ
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ֶאת  ֲהֵרי  ׁשֶ ְלֵריָקנּות,  ֶזה  ֲהֵרי  ם,  ְלִהְתַיּבֵ
ע  ֹוָלם ַההּוא.ְמקֹומֹו ָיַרׁש ּבָ

אִ  ֵריַקְנָיא  ּבְ ָהא  ִליבּוֵמי,  ֵעי  ִלּבָ ּדְ ֵתיָמא  ָהא  ִאי  ּדְ יהּו, 
ַההּוא ַעְלָמא.  ַאְתֵריּה ָקא ָיִרית ּבְ

לְ  .173 ְצִריָכה  אי  ַוּדַ א  ּום ֶאּלָ ִמׁשּ ִיּבּום, 
ְוִאם   יו  ַמֲעׂשָ ּבְ ֵלם  ׁשָ ָהָיה  ִאם  יֹוְדִעים  ֵאיֶנּנּו  ׁשֶ
ָהָיה  לֹא  ֶזה  ֶמת,  ִמְתַיּבֶ ִהיא  ְוִאם  לֹא. 

דֹושׁ  יֵּׁש ָמקֹום ַלּקָ ּום ׁשֶ ֵריָקנּות, ִמׁשּ רּוךְ -ּבְ - ּבָ
ִלי ָבִנים   עֹוָלם ּוֵמת ּבְ ָהָיה ּבָ הּוא ָלִאיׁש ַהזֶּה ׁשֶ

ָהיָ  לֹא  יק  ְוגֹוֵאל  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ יָון  ּכֵ עֹוָלם.  ּבָ לֹו  ה 
ֶמת, ְוהּוא ָיַרׁש  ּתֹו ִמְתַיּבֶ ֵלם ַהזֶּה ֵמת ְוִאׁשְ ָ ַהׁשּ
אן,   ם ּכָ ּלֵ ּתַ א ָהִאיׁש ַההּוא ּוִמׁשְ ֶאת ְמקֹומֹו, ּבָ

ְך וּ  רּוְך הּוא ַמְזִמין לֹו  ּוֵבין ּכָ דֹוׁש ּבָ ְך ַהּקָ ֵבין ּכָ
יָּמּות ַהצַּ  ֵלם ַהזֶּה  ָמקֹום ָלעֹוָלם ַעד ׁשֶ ָ יק ַהׁשּ ּדִ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  עֹוָלם.  ּבָ ם  ּלֵ ּתַ ִיׁשְ (במדבר   ְוהּוא 

ַהּכֵֹהן   לב)  מֹות  ַעד  ב  יֵׁשֵ ִמְקָלטֹו  ְבִעיר  י  ּכִ
דֹול ְוגֹו'.   ַהּגָ

  

בָּ  .173 אי  ַוּדַ א  ִאי ֶאּלָ ַיְדִעיָנן  ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ִליבּוֵמי,  ְעָיא 
עֹוָבדֹוי ִאי ָלאו.   ִלים ּבְ ַמת ָלא  ֲהָוה ׁשְ ְוִהיא ִאי ִאְתַייּבְ

ִריְך   ּבְ א  ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ֲאַתר ִאית  ּדְ ִגין  ּבְ ֵריַקְנָיא.  ּבְ ֲהָוה 
ָהא ר ָנׁש  (ל) הּוא ּדְ ִנין  (ד)  ּבַ ָלא ּבְ ַעְלָמא ּוִמית ּבְ ֲהָוה ּבְ

ָאה  ּופ ַזּכָ ִמית ַהאי  יָון ּדְ ּכֵ ַעְלָמא,  ּבְ ּוָרָקא ָלא ֲהֵוי ֵליּה 
ֵתיה  ְוִאּתְ ִלים  ֲאָתא    ׁשְ ָיִרית.  ַאְתֵריּה  ְוִאיהּו  ַמת,  ִאְתַייּבְ

ְך  ּכָ ּוֵבין  ְך  ּכָ ּוֵבין  ָהָכא,  ים  ּלִ ּתַ ְוִאׁשְ ָנׁש  ר  ּבַ ַההּוא 
ין   ַזּמִ ֲאַתר  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ

ִלים,  למא)(בע (לעלמא) ֵליהּ  ׁשְ ָאה  ַזּכָ ַהאי  ֵיימּות  ּדְ ַעד 
הוּ  ֲהָדא  ַעְלָמא.  ּבְ ִאיהּו  ִלים  ּתְ ִדְכִתיבְוִיׁשְ (במדבר   א 

דֹול ְוגו'. לה) ב ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ י ְבִעיר ִמְקָלטֹו ֵיׁשֵ  ּכִ
יִקים  .174 ּדִ ַלּצַ ִנים  ְמזֻּמָ ִנים  ּבָ ִנינּו,  ָ ׁשּ ׁשֶ ְוֶזהּו 

ַחיֵּ ּבְ ִמיָתָתם.  ָזכּו.  ּבְ ּוְבִמיָתָתם  ָזכּו,  לֹא  יֶהם 
דֹוׁש בָּ  ל ַהּקָ יו ׁשֶ ל ַמֲעׂשָ ְך ּכָ ּום ּכָ רּוְך הּוא  ּוִמׁשּ

ם ֱאֶמת ּוְזכּות, ּלָ ים ַעל ַהּכֹל.  [ְוָחס]  ּכֻ  ְוַחיִּ
  

יַקָיא   .174 ְלַצּדִ ִאינּון  ְזִמיִנין  ִנין  ּבְ ָתִניָנן,  ּדְ הּוא  ְוָדא 
יהֹון ָלא ַחּיֵ ִמיַתְתהֹון, ּבְ ְך   ּבְ ָזכּו ּוְבִמיַתְתהֹון ָזכּו. ּוְבִגין ּכָ

הוּ  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ עֹוָבדֹוי  ל  ְקׁשֹוט  ּכָ הּו  ּלְ ּכֻ א 
א.  (ס''א וחייס) ּוְזכּו, ים ַעל ּכֹּלָ  ְוַחּיִ

ַנִים ִמן   (קהלת ד)  פתח ואמר  .175 ְ טֹוִבים ַהׁשּ
ֲעָמָלם   ּבַ טֹוב  ָכר  ׂשָ ָלֶהם  יֵׁש  ר  ֲאׁשֶ   - ָהֶאָחד 

ְלהֹוִליד ֵאּלּו   ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ִקים  ְתַעּסְ ּמִ ׁשֶ ֵהם 
ִא  ִהׁשְ ׁשֶ ִנים  ּבָ אֹוָתם  ׁשֶ ִנים,  יֵׁש ּבָ ְגָלָלם  ּבִ ירּו, 

ים   עֹוָלם ַהזֶּה ּוִבְגָלָלם יֹוְרׁשִ ָכר טֹוב ּבָ ָלֶהם ׂשָ
עֹוָלם ַההּוא, ּוֵבֲארּוהּו.  ֲאבֹוֵתיֶהם ֵחֶלק ּבָ

  

ר ֵיׁש ָלֶהם  (קהלת ד) .175 ַנִים ִמן ָהֶאָחד ֲאׁשֶ ְ טֹוִבים ַהׁשּ
בְּ  ִקין  ִמְתַעּסְ ּדְ ִאינּון  ין  ִאּלֵ ֲעָמָלם,  ּבַ טֹוב  ָכר  ַהאי ׂשָ

ִגיֵניהֹון  ּבְ ְבקּו,  ׁשָ ּדְ ִנין  ּבְ ִאינּון  ּדְ ִנין.  ּבְ ְלאֹוָלָדא  ַעְלָמא 
ַההּוא ַעְלָמא, ּוְבִגיֵניהּו ַיְרִתין ֲאָבהָ  ן ִאית לֹון ֲאַגר ַטב ּבְ

ַההּוא ַעְלָמא ְואּוְקמּוָה.  ְלהֹון חּוָלָקא ּבְ  ּדִ
נֹוֵטַע   .176 הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְרֵאה,  ּבֹא 
עֹוָלם ַהזֶּה. ִאם ִהְצִליחּו  ִאילָ  ָיֶפה. לֹא    -נֹות ּבָ

ֲאִפּלּו   -ִהְצִליחּו   ְוׁשֹוֵתל אֹוָתם  עֹוֵקר אֹוָתם 
ּדַ  ל  ּכָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ְפָעִמים,  ה  ּמָ דֹוׁש  ּכַ ַהּקָ ְרֵכי 

ן ֶאת ָהעֹוָלם. רּוְך הּוא ֵהן ְלטֹוב ּוְלַתּקֵ  ּבָ

  

הוּ  .176 ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֲחֵזי,  א  ַהאי ּתָ ּבְ ִאיָלִנין  ָנַטע  א 
ַתל   ַעְלָמא ִאי ַאְצָלחּו ָיאֹות, ָלא ַאְצָלחּו ַאֲעַקר לֹון ְוׁשָ

ל אָ  ְך ּכָ ִגין ּכָ ּוּבְ ִזְמִנין.  ה  ּמָ ּכַ א  לֹון ֲאִפיּלּו  קּוְדׁשָ ְרחֹוי ּדְ
הּו ְלַטב ּוְלַאְתָקָנא ָעְלָמא:  ּלְ ִריְך הּוא ּכֻ  ּבְ

ת ָאִחיָך ְוַיבֵּ  .177 ֲהֵרי  ּבֹא ֶאל ֵאׁשֶ ם ֹאָתּה. ׁשֶ
ר   ָבִטים ָהיּו יֹוְדִעים ֶאת ֶזה ְוִעּקַ ְ ְיהּוָדה ְוָכל ַהׁשּ
אֹותֹו ַהזֶַּרע ָצִריְך   ּום ׁשֶ ָבר ְוָהֵקם ֶזַרע, ִמׁשּ ַהּדָ

ּלֹא  ְלִהְת  ׁשֶ ְלִתּקּון  ּגֶֹלם  ְוִלְגלֹם  ָבר  ַהּדָ ן  ּקֵ ּתַ
תוּ  ּכָ ָראּוי, ֶזהּו ׁשֶ ְרׁשֹו ּכָ ָ ֵרד ַהזֶַּרע ִמׁשּ (איוב  בִיּפָ

 ְוָאָדם ַעל ָעָפר ָיׁשּוב. לד) 

  

ְיהּוָדה   .177 ָהא  ּדְ אֹוָתּה,  ם  ְוַיּבֵ ָאִחיָך  ת  ֵאׁשֶ ֶאל  ּבֹא 
וְ  א.  ּדָ ָיְדֵעי  ֲהוּו  ְבִטין  ׁשִ הּו  ְוָהֵקם ְוֻכּלְ ָתא,  ְדִמּלְ ָרא  ִעּקְ

ה  ִמּלָ ָנא  ּקָ ְלִאְתּתַ ִאְצְטִריְך  ֶזַרע  ַההּוא  ּדְ ִגין  ּבְ ֶזַרע. 
יּה  ּוְלִמְגַלם גּ  ְרׁשֵ ָ ְזָעא ִמׁשּ ַרׁש ּגִ ָלא ִיְתּפְ ֹוָלָמא ְלִתּקּוָנא ּדְ
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ִדְכִתיב הּוא  ֲהָדא  ְיאּות,  ְדָקא  לה) ּכְ ַעל  (איוב  ְוָאָדם 
 ָעָפר ָיׁשּוב.

ֵאּלּו   .178 ָראּוי,  ּכָ ְך  ּכָ ַאַחר  ְתָקן  ּנִ ּוְכׁשֶ
דֹוׁש   ַהּקָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַההּוא,  עֹוָלם  ּבָ ִחים  ּבְ ּתַ ִמׁשְ

רּוְך   ְך ּבָ ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ָבֶהם,  ה  ִמְתַרּצֶ הּוא 
תּוב ָבר   (קהלת ד)  ּכָ ּכְ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ ְוׁשַ

ר ֵהם ַחיִּ  ים ֲאׁשֶ ְוָקא, ִמן ַהַחיִּ ים ֲעֶדָנה. ֵמתּו, ּדַ
ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ַאֲחֵרי   (בראשית יח)  ַמה זֶּה ֲעֶדָנה? ּכְ

י ֶעְדָנה, ְוָכתּוב ָיׁשּוב  וב לג) (אי ְבלִֹתי ָהְיָתה ּלִ
 ִליֵמי ֲעלּוָמיו. 

  

ִחין  .178 ּבְ ּתַ ין ִמׁשְ ְדָקא ָיאֹות, ִאּלֵ ן ְלָבַתר ּכְ ּקַ ְוַכד ִמְתּתַ
קּוְדׁשָ  ִגין ּדְ ַההּוא ַעְלָמא ּבְ הּו.  ּבְ ִריְך הּוא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ

ִתיב, ּכְ ְך  ּכָ ד) ּוְבִגין  ִתים  (קהלת  ַהּמֵ ֶאת  ֲאִני  ַח  ּבֵ ְוׁשַ
ָבר ֵמתוּ  ּכְ ה. ׁשֶ ים ֲעֶדּנָ ה ַחּיִ ר ֵהּמָ ים ֲאׁשֶ ְייָקא. ִמן ַהַחּיִ , ּדַ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ה, ּכְ ַאֲחֵרי ְבלֹוִתי   (בראשית יח) ַמאי ֲעֶדּנָ
 ָיׁשּוב ִליֵמי ֲעלּוָמיו. (איוב לג) . ּוְכִתיבָהְיָתה ִלי ֶעְדָנה

לֹא  .179 ֲעֶדן  ר  ֲאׁשֶ ֵאת  ֵניֶהם  ְ ִמׁשּ ְוטֹוב 
ר לֹא ָרָאה ֶאת  ב ִליֵמי ֲעלּוָמיו] [ֶׁש�א ׁשָ  ָהָיה ֲאׁשֶ

ֶמׁש.  ָ ַהׁשּ ַחת  ּתַ ה  ַנֲעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ָהָרע  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ
ר ֲעֶדן לֹא ָהָיה, שֶׁ  ֵניֶהם ֵאת ֲאׁשֶ ְ ּלֹא  ְוטֹוב ִמׁשּ

ְולֹא   ן  ּקֵ ְלִהְתּתַ ָצִריְך  ְולֹא  ֲעלּוָמיו  ִליֵמי  ב  ׁשָ
דֹושׁ  ַהּקָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ִראׁשֹוִנים,  ֲחָטִאים   סֹוֵבל 
עֹוָלם ַההּוא  ן ּבָ רּוְך הּוא ָנַתן לֹו ָמקֹום ְמֻתּקָ ּבָ

ָראּוי.  ּכָ

  

ָהָיה .179 ֲעֶדן לא  ר  ֲאׁשֶ ֵאת  ִניֶהם  ְ ִמׁשּ (דלא שב  ְוטֹוב 

ר  לימי עלומיו) ֲאׁשֶ ָהַרע  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֶאת  ָרָאה  לֹא  ר  ֲאׁשֶ
ר ֲעֶדן לֹ  ִניֶהם ֶאת ֲאׁשֶ ְ ֶמׁש. ְוטֹוב ִמׁשּ ֶ ַחת ַהׁשּ ה ּתַ א ַנֲעׂשָ

ָנא,  ּקָ ב ִליֵמי ֲעלּוָמיו ְוָלא ִאְצְטִריְך ְלִאְתּתַ ָלא ׁשָ ָהָיה, ּדְ
ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ ִגין ּדְ ף (ד ְוָלא ָסִביל חֹוִבין ַקְדָמֵאי, ּבְ

ְדָקא   קפח ע''א) ַההּוא ַעְלָמא ּכְ ָיַהב ֵליּה ֲאַתר ְמַתְקָנא ּבְ
 ָיאֹות. 

תּוב? .180 ּכָ ַמה  ְרֵאה  ח)  ּבֹא  ּוְבֵכן   (קהלת 
ּנֱֶאַמר   ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוגֹו',  ְקֻבִרים  ִעים  ְרׁשָ ָרִאיִתי 
ְולֹא   ֶחֶסד  ה  רּוְך הּוא עֹוׂשֶ ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

הָ  ֶאת  ְלַכּלֹות  מֹו רֹוֶצה  ּכְ א  ֶאּלָ עֹוָלם, 
ּוְזכּות   ֱאֶמת  ם  ּלָ ּכֻ ָרָכיו  ּדְ ְוָכל  ֵאר,  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ

וּ  ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ָלֶהם  א. ְלֵהיִטיב  ַהּבָ ָבעֹוָלם 
הֹוְלִכים   ֵהם  ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ֶחְלָקם  ֵרי  ַאׁשְ

תּוב ּכָ ֲעֵליֶהם  ָהֱאֶמת,  ֶדֶרְך  (תהלים  ּבְ

יִקים ִייְרׁשּו ָאֶרץ  לז)   . ַצּדִ

  

ִתיב, .180 א ֲחֵזי, ַמה ּכְ ִעים   (קהלת ח) ּתָ ּוְבֵכן ָרִאיִתי ְרׁשָ
ִגי ָמר. ּבְ ִאּתְ ָמה ּדְ ִריְך הּוא  ְקבּוִרים ְוגו', ּכְ א ּבְ קּוְדׁשָ ן ּדְ

ָמה   ּכְ א  ֶאּלָ ַעְלָמא  ָצָאה  ְלׁשֵ ָבָעא  ְוָלא  ִטיבּו  ָעִביד 
הּו ְקׁשֹוט ּוְזכּו לְ  ּלְ ָמר, ְוָכל ָאְרחֹוי ּכֻ אֹוָטָבא ְלהּו ְדִאּתְ

חּוְלֵקהֹון  ָאה  ַזּכָ ְדָאֵתי.  ּוְבַעְלָמא  ַעְלָמא  ַהאי  ּבְ
אֹ  ּבְ ָאְזֵלי  ִאינּון  ּדְ יַקָייא  ַצּדִ ֲעַלְייהּו ּדְ ְקׁשֹוט,  ַרח 

ִתיב, יִקים ִיְרׁשּו ָאֶרץ: (תהלים לז) ּכְ  ַצּדִ

ם   .181 ּגַ ַויֶָּמת  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ה'  ֵעיֵני  ּבְ ַויֵַּרע 
חִ  י  ַרּבִ ַתח,ֹאתֹו.  ּפָ יא)  יָּיא  ְזַרע  (קהלת  ּבֶֹקר  ּבַ

ּנַח ָיֶדָך ְוגֹו'. ּבֹא ְרֵאה  ֶאת ַזְרֶעָך ְוָלֶעֶרב ַאל ּתַ
ָראוּ  ה  ּמָ ּוְלִהזֵָּהר  ּכַ ֵמֲחָטָאיו  ְלִהזֵָּהר  ָלָאָדם  י 

ּום   ִמׁשּ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  יו  ַמֲעׂשָ ּבְ
ים   ְמֻמּנִ ה  ְוַכּמָ לּוִחים  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ עֹוָלם  ׁשֶ ּבָ ֵהם 

י  ּוְמׁשֹוְטִטים ְורֹוִאים ֶאת ַמֲעׂשֵ ֵהם הֹוְלִכים  ׁשֶ
ֵני ָהָאָדם ּוְמִעיִדים ָעָליו , ְוַהּכֹל יֶהם] [ז''ח ֲעלֵ  ּבְ

ֶפר. ּסֵ תּוִבים ּבַ  ּכְ

  

יא  .181 י ִחּיָ ם אֹתֹו. ִרּבִ ֶמת ּגַ ה ַוּיָ ר ָעׂשָ ֵעיֵני ְיָי ֲאׁשֶ ַרע ּבְ ַוּיֵ
ַתח, ּבֹ  (קהלת יא) ּפָ ח  ּבַ ּנַ ֶקר ְזַרע ֶאת ַזְרֲעָך ְוָלֶעֶרב ַאל ּתַ

ה ִאְתֲחֵזי ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלִאְזּדַ  ּמָ א ֲחֵזי, ּכַ ֲהָרא ָיְדָך ְוגו'. ּתָ
ִריְך הּוא.  א ּבְ י קּוְדׁשָ עֹוָבדֹוי ַקּמֵ ֲהָרא ּבְ ֵמחֹובֹוי, ּוְלִאְזּדַ

ַעְלמָ  ן ִאינּון ּבְ ה ְמַמּנָ ִליָחן ְוַכּמָ ה ׁשְ ַכּמָ ִגין ּדְ ִאינּון ּבְ א, ּדְ
ְוָסֲהִדין  א,  ָנׁשָ ְבֵני  ּדִ עֹוָבֵדיהֹון  ְוָחָמאן  ְייָטן,  ְוׁשָ ָאְזִלין 

ִסְפָרא ְכִתיִבין. ְוכֹלָּ  (ז''ח עלייהו) ֲעלֹוי  א ּבְ
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ַהֲחָטִאים   .182 אֹוָתם  ָכל  ּבְ ּוְרֵאה,  ּוֹבא 
ֶזהּו  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ יֹוֵתר  ָהָאָדם  ָבֶהם  ְטָמא  ּנִ ׁשֶ

טְ  ּנִ ׁשֶ ַהזֶּה ֵחְטא  עֹוָלם  ּבָ יֹוֵתר  ָאָדם  בֹו  ָמא 
א   ַהּבָ ָלִריק    -ּוָבעֹוָלם  ַזְרעֹו  ֹוֵפְך  ׁשּ ׁשֶ ִמי 

יָּד אֹו ָבֶרֶגל ְוִנְטָמא ּבֹו,  ּומֹוִציא ֶזַרע ְלִחנָּ  ם ּבַ
ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ע  (תהלים ה)  ּכְ י לֹא ֵאל ָחֵפץ ֶרׁשַ ּכִ

ה לֹא ְיֻגְרָך ָרע.  ָאּתָ

  

כָ  .182 א ֲחֵזי, ּבְ הּו ַבר ָנׁש ְוּתָ ַאב ּבְ ִאְסּתָ ל ִאינּון חֹוִבין ּדְ
יּה ַבר ָנׁש  ַאב ּבֵ ִאְסּתָ א ִאיהּו חֹוָבא ּדְ ַהאי ַעְלָמא, ּדָ  ּבְ

יד   אֹוׁשִ ּדְ ַמאן  ְדָאֵתי.  ּוְבַעְלָמא  ַעְלָמא  ַהאי  ּבְ יר  ַיּתִ
ַרְגָלא   יָדא אֹו ּבְ ָנא ּבִ יק ַזְרָעא ְלַמּגָ ֵריַקְנָיא, ְוַאּפִ ַזְרֵעיּה ּבְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר,וְ  יּה. ּכְ ַאב ּבֵ י לֹא ֵאל  (תהלים ה) ִאְסּתָ ּכִ
ה לא ְיגּוְרָך ָרע.  ע ָאּתָ  ָחֵפץ ֶרׁשַ

גְ  .183 ה ְולֹא רֹוֶאה  ּבִ ִחּצָ ַלל ֶזה לֹא ִנְכָנס ַלּמְ
ַמְדנּו,   ּלָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יֹוִמין,  יק  ַעּתִ ל  ׁשֶ ָניו  ּפָ ַאר  ּתֹ
כֹור  אן לֹא ְיֻגְרָך ָרע, ְוָכתּוב ַוְיִהי ֵער ּבְ תּוב ּכָ ּכָ

תּוב ְך ּכָ ּום ּכָ ֵעיֵני ה', ּוִמׁשּ (ישעיה  ְיהּוָדה ַרע ּבְ

ָמֵלאוּ  א)  ִמים  ּדָ ַאשְׁ ְיֵדיֶכם  ל .  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ֵרי 
ֶרְך   ִמּדֶ מּור  ׁשָ ְוִיְהיֶה  ֵמִרּבֹונֹו  יֵָּרא  ׁשֶ ָהִאיׁש 
ִיְרַאת ִרּבֹונֹו. ל ּבְ ּדֵ ּתַ  ָרָעה, ִויַטֵהר ַעְצמֹו ְלִהׁשְ

  

י   .183 ִגין ָדא ָלא ָעאל ְלַפְרּגֹוָדא, ְוָלא ָחֵמי ְסָבר ַאּפֵ ּבְ
ָהָכא   ִתיב  ּכְ ָתִניָנן  ּדְ ָמה  ּכְ יֹוִמין,  יק  ָרע,  ַעּתִ ְיגּוְרָך  לא 

ְך  ּכָ ּוְבִגין  ְיָי.  ֵעיֵני  ּבְ ַרע  ְיהּוָדה  כֹור  ּבְ ֵער  ַוְיִהי  ּוְכִתיב 
ִתיב, א) ּכְ ָאה   (ישעיה  ַזּכָ ָמֵלאּו.  ִמים  ּדָ חּוָלֵקיּה  ְיֵדיֶכם 

א,  יׁשָ ָדִחיל ְלָמאֵריּה ִויֵהא ְנִטיר ֵמאֹוַרח ּבִ ַבר ָנׁש ּדְ ּדְ
ּדָ  ּתַ י ַגְרֵמיּה ְלִאׁשְ ְדִחילּו ְדָמאֵריּה.ְוַיְדּכֵ  ָלא ּבִ

ְזַרע .184 ּבֶֹקר  ּבַ ְרֵאה,  ַזְרֶעָך.   [ֶאת]  ּבֹא 
ּבֶֹקר   ּבַ ֲארּוהּו,  ּבֵ ַהזֶּה  סּוק  ְזַמן    -ַהּפָ ּבִ ֶזהּו 

ע ָאָדם  ָאז  ׁשֶ ֲעלּוָמיו,  ּבַ ְוִיְהיֶה  כֹחֹו  ּבְ ֹוֵמד 
ְראּוָיה לֹו,  ה ׁשֶ ָ ִנים ִעם ִאׁשּ ל ְלהֹוִליד ּבָ ּדֵ ּתַ ִיׁשְ

תוּ  ּכָ ּבֶֹקר ְזַרע ֶאת ַזְרֶעָך.ׁשֶ  ב ּבַ

  

ְקָרא  .184 ַהאי  ַזְרֶעָך,  ֶאת  ְזַרע  ּבֶֹקר  ּבַ ֲחֵזי,  א  ּתָ
נָ  ַבר  ּדְ ִזְמָנא  ּבְ הּוא  א  ּדָ ּבֶֹקר,  ּבַ ִאְתַקּיֵים אּוְקמּוָה.  ׁש 

ִנין  ּבְ ְלאֹוָלָדא  ל  ּדַ ּתַ ִאׁשְ ֵדין  ּכְ עּוֵלימֹו,  ּבְ ִויֵהא  ֵחיֵליּה  ּבְ
ַחְזיָ  ָתא ּדְ ִאיּתְ ּבֶֹקר ְזַרע ֶאת ַזְרֶעָך. ּבְ ְכִתיב ּבַ  א ֵליּה, ּדִ

מֹו   .185 ּכְ ַמן,  ַהזְּ הּוא  ָאז  ֲהֵרי  ׁשֶ
ּנֱֶאַמר  ן (תהלים קכז)  ׁשֶ ּבֹור ּכֵ ַיד ּגִ ים ּבְ ִחּצִ ֵני   ּכְ ּבְ

ְרֵכי   ּדַ אֹוָתם  ד  ְלַלּמֵ יָּכֹול  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ עּוִרים,  ַהּנְ
כָ  ׂשָ לֹו  ְוִיְהיֶה  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  טֹוב  ַהּקָ ר 

ר   ֲאׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ ֵרי  ַאׁשְ תּוב  ּכָ ׁשֶ א,  ַהּבָ ָלעֹוָלם 
רּו   י ְיַדּבְ תֹו ֵמֶהם לֹא יֵבֹוׁשּו ּכִ ּפָ א ֶאת ַאׁשְ ִמּלֵ

ַער. ַ ׁשּ ּבַ אֹוְיִבים  יֵבֹוׁשּו    ֶאת  עֹוָלם    -לֹא  ּבָ
ְלַקְטֵרג   ָיבֹואּו  ין  ַהּדִ ֲעֵלי  ּבַ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ַההּוא, 

ָכר   ֵאין ְלָך ׂשָ מֹו ָעָליו, ׁשֶ עֹוָלם ַההּוא ּכְ טֹוב ּבָ
ַדְרֵכי  ּבְ ִרּבֹונֹו  נֹו ִיְרַאת  ּבְ ד ֶאת  ַלּמֵ ּמְ ׁשֶ ַההּוא 

 ַהּתֹוָרה.

  

ְד  .185 ָמה  ּכְ ִזְמָנא ִאיהּו  ֵדין  ּכְ ָהא  (תהלים  ַאּתְ ָאֵמר,ּדְ

ָיִכיל   קכז) ּדְ ִגין  ּבְ עּוִרים.  ַהּנְ ִני  ּבְ ן  ּכֵ ּבֹור  ּגִ ַיד  ּבְ ים  ִחּצִ ּכְ
ְלהוּ  ֵליּה   ְלֵמיַלף  ִויֵהא  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  ְדקּוְדׁשָ ָאְרחֹוי 

ר  ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּגֶ ְכִתיב ַאׁשְ ַאְגָרא ָטָבא ְלַעְלָמא ְדָאֵתי. ּדִ
תֹו ֵמהֶ  ּפָ א ֶאת ַאׁשְ רּו ֶאת אֹוְיִבים ִמּלֵ י ְיַדּבְ ם לא ֵיבׁשּו ּכִ

ִזְמָנא ְדָמאֵריהֹון   ּבְ ַההּוא ַעְלָמא,  ּבְ ַער. לא ֵיבֹוׁשּו  ָ ׁשּ ּבַ
ָטָבא  ַאְגָרא  ָלְך  ֵלית  ּדְ ֲעלֹוי.  ְלַקְטְרָגא  ֵייתּון  ִדיָנא  ּדְ
ִחילּו  ּדְ ִלְבֵריּה  ֵליּה  ְדאֹוִליף  ַההּוא  ּכְ ַעְלָמא,  ַההּוא  ּבְ

אָ   ְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא. ְדָמֵריּה ּבְ

ַאְבָרָהם,  .186 ּבְ ָאַמר  ָמה  ְרֵאה  ּבֹא 
תּוב ּכָ יח)  ׁשֶ ְלַמַען   (בראשית  יו  ְיַדְעּתִ י  ר ּכִ ֲאׁשֶ

ֶרְך   ְמרּו ּדֶ יתֹו ַאֲחָריו ְוׁשָ ָניו ְוֶאת ּבֵ ְיַצּוֶה ֶאת ּבָ
אֹוָתּה  ן  ּכֵ ְוַעל  ט,  ּפָ ּוִמׁשְ ְצָדָקה  ַלֲעׂשֹות  ה' 

כּות ַקיֶֶּמת לוֹ  ֲעֵלי    ַהזְּ ל ּבַ עֹוָלם ַההּוא ֵאֶצל ּכָ ּבָ
ין.  ַהּדִ

  

ְכִתיב, .186 ּדִ ַאְבָרָהם,  ּבְ ָאַמר  ַמה  ֲחֵזי  א  (בראשית   ּתָ

יתֹו   יח) ּבֵ ְוֶאת  ָניו  ּבָ ֶאת  ה  ְיַצּוֶ ר  ֲאׁשֶ ְלַמַען  יו  ְיַדְעּתִ י  ּכִ
א   ט. ְוַעל ּדָ ּפָ ֶרְך ְיָי ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמׁשְ ְמרּו ּדֶ ַאֲחָריו ְוׁשָ

ל  הַ  ּכָ י  ְלַגּבֵ ַעְלָמא  ַההּוא  ּבְ ֵליּה  ָקְייָמא  ְזכּו  הּוא 
ִדיָנא.  ָמאֵריהֹון ּדְ
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ּבֹקֶ  .187 ּבַ ְך  ּכָ ּום  ַזְרֶעָך,  ּוִמׁשּ ֶאת  ְזַרע  ר 
ָיֶדָך   ּנַח  ּתַ ַאל  ְקָנה,    -ְוָלֶעֶרב  ַהזִּ יֵמי  ּבִ ֲאִפּלּו 

ָזֵקן, ָאָדם  ׁשֶ ַמן  ַהזְּ הּוא  ְּכָבר   ׁשֶ ֹיאַמר  [�א 
אֹו   ִלי,  ְוַדי  ָיכֹול,   -ִהְׁשַּתַּדְלִּתי  ְוֵאיִני  ִהְׁשַּתַּדְלִּתי  ְּכָבר 

תּוב?  ל ֶזה] ן ֵאיִני רֹוֶצה. ְוִעם ּכָ ְוָכֵעת ֶׁשֲאִני ָזקֵ  ַמה ּכָ
עֹוָלם ַהזֶּה.   הֹוִליד ּבָ יַח ִמּלְ ּנַח ָיֶדָך. לֹא ַיּנִ ַאל ּתַ
ר   ִיְכׁשַ ֵאיֶזה  ֵתַדע  ּלֹא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה 

ָהֱאלִֹהים   ִלְפֵני  ֶזה.  אֹו  יַַּעְמדּו    - ֲהֶזה  ׁשֶ ֵדי  ּכְ
עֹוָלם ַההּוא. ִבילֹו ּבָ ׁשְ  ּבִ

  

ּבֶֹק  .187 ְך ּבַ ח  ּוְבִגין ּכָ ּנַ ר ְזַרע ֶאת ַזְרֶעָך, ְוָלֶעֶרב ַאל ּתַ
ַבר   ְדִסיב  ִזְמָנא  ִאיהּו  ּדְ ְדִזְקָנה,  יֹוֵמי  ּבְ ֲאִפיּלּו  ָיֶדָך, 

ולא   ָנׁש  אשתדלית  כבר  או  לי  ודי  אשתדלית  כבר  יימא  (לא 
ִתיב   יכילנא והשתא דאנא סיב לית אנא בעי ועם כל דא) ַמה ּכְ

נַּ  ּבֹוק  ַאל ּתַ ַהאי ַעְלָמא. ַמאי  ח ָיֶדָך ָלא ִיׁשְ אֹוָלָדא ּבְ ִמּלְ
ה אֹו ֶזה ִלְפֵני  ר ַהּזֶ ָלא ֵתַדע ֵאיֶזה ִיְכׁשַ ִגין ּדְ ַטְעָמא, ּבְ

ַההּוא ַעְלָמא. ִגיֵניּה ּבְ יקּומּון ּבְ ִגין ּדִ  ָהֱאלִהים. ּבְ

תּוב .188 ּכָ ן  ּכֵ קכז)  ְוַעל  ַנֲחַלת  (תהלים  ִהּנֵה 
ִנים.   מֹותה' ּבָ ׁשָ ל ָהעֹוָלם  ֶזהּו ְצרֹור ַהּנְ ד ׁשֶ , ַהּצַ

ָהָאָדם   ֶאת  ה  ְמַזּכֶ ִמי  ַהזֹּו,  ֲחָלה  ְוַלּנַ א.  ַהּבָ
אֹוָתם   ִנים.  ַהּבָ ה'?  ַנֲחַלת  ְלאֹוָתּה  ֵנס  ְלִהּכָ
ֵרי   ן ַאׁשְ ים אֹותֹו ְלַנֲחַלת ה', ְוַעל ּכֵ ִנים ְמַזּכִ ַהּבָ

ְלַלּמֵ  אֹוָתם  ה  ַזּכֶ ּמְ ׁשֶ ָהִאיׁש  אֹוָתם  אֹותֹו  ד 
ְרֵכי ַהּתֹוָר  ֵאר.ּדַ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ  ה ּכְ

  

ִתיב .188 ּכְ א  ּדָ קכז) ְוַעל  ִנים,  (תהלים  ּבָ ְיָי  ַנֲחַלת  ה  ִהּנֵ
ּוְלַהאי  ְדָאֵתי,  ְדַעְלָמא  ִסְטָרא  ָמָתא  ְדִנׁשְ ְצרֹוָרא  א  ּדָ
ַההּוא ַנֲחַלת ְיָי,  ַנֲחָלה ַמאן ָזֵכי ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלַאָעָלא ּבְ

נִ  ָזָכאּבָ ִנין  ּבְ ָאה  ים. ִאינּון  ַזּכָ א  ּדָ ְוַעל  ְיָי,  ן ֵליּה ְלַנֲחַלת 
ָאְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא   יֹוִליף לֹון  ּדְ ָזֵכי לֹון  ּדְ ָנׁש  ר  ּבַ ַההּוא 

ָמר:  ִאּתְ ָמה ּדְ  ּכְ
ְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה ֵמָעֶליָה ְוגֹו'. ּבֹא  .189 ַסר ּבִ ַוּתָ

ַעל   ַתֲעֶלה  ְוִכי  ּכֵֹהן,  ת  ּבַ ָהְיָתה  ָמר  ּתָ ְרֵאה, 
ְעּתְ  ָחִמיָה?  ּדַ ִעם  ִלְזנֹות  ֵדי  ּכְ ָהְלָכה  ִהיא  ׁשֶ ָך 

א  ִמיד. ֶאּלָ ּה ּתָ ֲהֵרי ִהיא, ְצִניעּות ִנְמְצָאה ּבָ ׁשֶ
ֶקת, ּוְבָחְכָמה   ָתה ֶאת ֶזה,  ִהיא ָהְיָתה ַצּדֶ ָעׂשְ

ֵאָליו,   ַעְצָמּה  ֶאת  ִהְפִקיָרה  לֹא  ִהיא  ֲהֵרי  ׁשֶ
ּוְבָחְכָמה ְיִדיָעה  יְָּדָעה  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ א   ֶאּלָ
ֵאָליו  ָאה  ּבָ ִהיא  ן  ּכֵ ְוַעל  ִהְתּבֹוְנָנה, 

ֶזה   [ִעּמֹו]  ַלֲעׂשֹות ְוַעל  ֶוֱאֶמת,  ֶחֶסד 
ָאה ֵעֶסק  [ְּבַפְרֶהְסָיא]  ּבָ ָלה ּבָ ּדְ ּתַ  ַהזֶּה. ְוִהׁשְ

  

ָמר  .189 א ֲחֵזי, ּתָ ְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה ֵמָעֶליָה ְוגו', ּתָ ַסר ּבִ ַוּתָ
ַסְלָקא   ְוִכי  ֲהַות,  ּכֵֹהן  ת  ִגין  ּבַ ּבְ ָאְזָלא  ִאיִהי  ּדְ ְך  ַדְעּתָ

ּה   ַחת ּבָ ּכְ ּתַ ָהא ִאיִהי ְצִניעּוָתא ִאׁשְ ְלַאְזָנָאה ִעם ָחמּוָה, ּדְ
ֶקת   ַצּדֶ ִאיִהי  א  ֶאּלָ ִדיר.  ָעְבַדת ַהאי, ּתָ ּוְבָחְכָמה  ֲהַות 

ִגין   ּבְ א  ֶאּלָ יּה,  ְלַגּבֵ ְרָמּה  ּגַ ַאְפָקַרת  ָלא  ִאיִהי  ָהא  ּדְ
יִדיָעה ָיְדַעת   א ִאיִהי ָאַתת  ּדִ ַלת. ְוַעל ּדָ ּכָ ְוָחְכְמָתא ִאְסּתַ

ד ְלֶמְעּבַ יּה  א   (עמיה)  ְלַגּבֵ ּדָ ְוַעל  ּוְקׁשֹוט,  ִטיבּו 
ַלת  (להדיה) ָאַתת ּדְ ּתַ ִעְסָקא ָדא. ְוִאׁשְ  ּבְ

ְיִדיָעה  .190 ָיְדָעה  ִהיא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ְרֵאה,  ּבֹא 
רוּ  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶזה,  ֵעֶסק  ּבְ ָלה  ּדְ ּתַ הּוא  ְוִהׁשְ ְך 

ּוִמיָּד   ַההּוא  ה  ֲעׂשֶ ּמַ ּבַ ִסיּּוַע  ם  ׁשָ ה  ָעׂשָ
ּתֹאַמר,   ְוִאם  ּנּו.  ִמּמֶ ָהָיה  ְוַהּכֹל  ָרה,  ִהְתַעּבְ

דֹושׁ  ַהּקָ ֵהִביא  לֹא  ה  אֹוָתם ָלּמָ הּוא  רּוְך  ּבָ  
אי   ַוּדַ א  ֶאּלָ ִמזֹּו?  ה  ָלּמָ ַאֶחֶרת?  ה  ָ ֵמִאׁשּ ִנים  ּבָ

ַהזֶּה ה  ֲעׂשֶ ַלּמַ ֻהְצְרָכה  ִהיא  ה    ׁשֶ ָ ִאׁשּ ְולֹא 
 ַאֶחֶרת.

  

ַלת   .190 ּדְ ּתַ ְוִאׁשְ ְיִדיָעה  ָיְדַעת  ִאיִהי  ּדְ ִגין  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ֲעַבד הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָדא.  ִעְסָקא  ן   ּבְ ּמָ ּתַ ִסּיּוָעא 

ֲהָוה א  ְוכֹּלָ ד.  ִמּיָ ַרת  ְוִאְתֲעּבְ עֹוָבָדא  ַההּוא  קפח  ּבְ (דף 
יּה. ְוִאי ֵתיָמא ַאמַּ  ע''ב) ִריְך  ִמּנֵ א ּבְ אי ָלא ַאְייֵתי קּוְדׁשָ

א  א. ֶאּלָ אי ִמן ּדָ ָתא אֹוֲחָרא, ַאּמַ ִנין ֵמִאּתְ ּבְ הּוא ִאינּון 
ָתא ָאֳחָרא. אי ִאיִהי ִאְצְטִריָכא ְלעֹוָבָדא ָדא ְוָלא ִאּתְ  ַוּדַ

ל .191 ֶהן ִנְבָנה ַהזֶַּרע ׁשֶ ּמֵ ים ָהיּו ׁשֶ י ָנׁשִ ּתֵ  ׁשְ
ֶלְך  ְיהּוָדה, ּוָבאּו ֵמֶהן ּדָ  לֹֹמה ַהּמֶ ֶלְך ּוׁשְ ִוד ַהּמֶ

מֹו זֹו,  לּו זֹו ּכְ ים ַהּלָ ׁשִ י ַהּנָ ּתֵ יַח, ּוׁשְ ׁשִ ּוֶמֶלְך ַהּמָ
  

ִמ  .191 ּדְ ֲהוּו  ין  ְנׁשִ ֵרין  ַזְר ּתְ ֵני  ִאְתּבְ ְייהּו  ִדיהּוָדה, ּנַ ָעא 
א   ּוַמְלּכָ א  ַמְלּכָ לֹמֹה  ּוׁשְ א  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ ְייהּו  ִמּנַ ְוֲאתּו 
ָמר ְורּות  ָדא, ּתָ ַגְווָנא ּדְ א ּכְ ין ּדָ ֵרין ְנׁשִ ין ּתְ יָחא. ְוִאּלֵ ְמׁשִ

https://dailyzohar.com/


Zohar Vayeshev – Draft – unedited- not for publishing 

66 DailyZohar.com  
 

ְוֵהן   ִראׁשֹוָנה,  ּבָ ְעֵליֶהן  ּבַ תּו  ּמֵ ׁשֶ ְורּות  ָמר  ּתָ
ה ַהזֶּה.  ֲעׂשֶ לּו ַלּמַ ּדְ ּתַ  ִהׁשְ

לּו ְלעֹוָבָד  ּדְ ּתַ ַקְדִמיָתא, ְוִאינּון ִאׁשְ ֲעַלְייהּו ּבְ ִמיתּו ּבַ א  ּדְ
 ָדא. 

ִהשְׁ  .192 ָמר  הּוא  ּתָ ׁשֶ ָחִמיָה,  ֵאֶצל  ָלה  ּדְ ּתַ
ִהיא   ַעם  ַהּטַ ָמה  תּו.  ּמֵ ׁשֶ ְלָבָניו  ָקרֹוב  יֹוֵתר 
י ָגַדל  י ָרֲאָתה ּכִ תּוב ּכִ ּכָ ָלה ֶאְצלֹו? ׁשֶ ּדְ ּתַ ִהׁשְ
ֶזה   ּום  ּוִמׁשּ ה,  ָ ְלִאׁשּ לֹו  ָנה  ִנּתְ לֹא  ְוִהיא  ָלה  ׁשֵ

ה הַ  ֲעׂשֶ ּמַ ָלה ּבַ ּדְ ּתַ  זֶּה ֵאֶצל ָחִמיָה. ִהׁשְ

  

יר  .192 ַיּתִ ָקִריב  ִאיהּו  ּדְ ָחמּוָה  י  ְלַגּבֵ ַלת  ּדְ ּתַ ִאׁשְ ָמר  ּתָ
יּה,  ְלַגּבֵ ַלת  ּדְ ּתַ ִאׁשְ ִאיִהי  ַטְעָמא  ַמאי  ְדִמיתּו.  ִלְבנֹוי 
לֹו   ָנה  ִנּתְ לֹא  ְוִהיא  ָלה  ׁשֵ ָגַדל  י  ּכִ ָרֲאָתה  י  ּכִ ְכִתיב  ּדִ

ּתַ  א ִאׁשְ ה. ּוְבִגין ּדָ ָ עֹוָבָדא ָדא ְלגַ ְלִאׁשּ ַלת ּבְ י ָחמּוָה.ּדְ  ּבֵ

ָלה   .193 ּדְ ּתַ ִהׁשְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְעָלּה,  ּבַ רּות ֵמת 
תּוב ּכָ ה ַהזֶּה ֵאֶצל ּבַֹעז, ׁשֶ ֲעׂשֶ ּמַ ַגל   (רות ג)  ּבַ ַוּתְ

ְך  ָלה ִעּמֹו, ְוַאַחר ּכָ ּדְ ּתַ ב, ְוִהׁשְ ּכָ ׁשְ לָֹתיו ַוּתִ ַמְרּגְ
ּתֹ  ְוִאם  עֹוֵבד.  ֶאת  לֹא  הֹוִליָדה  ה  ָלּמָ אַמר, 

עוֹ  ִהיא ָיָצא  אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ ַאֶחֶרת?  ה  ָ ֵמִאׁשּ ֵבד 
י ֵאּלּו ִנְבָנה   ּתֵ ְ ה ַאֶחֶרת. ּוִמׁשּ ָ ֻהְצְרָכה ְולֹא ִאׁשּ
ָעׂשּו  יֶהן  ּתֵ ּוׁשְ ְיהּוָדה,  ל  ׁשֶ ַזְרעֹו  ְוִנְתַקן 
ִתים   ַהּמֵ אֹוָתם  ִעם  ֶחֶסד  ַלֲעׂשֹות  רּות,  ַכׁשְ ּבְ

ן ֶאת ָהעֹוָלם   ן. ְלַתּקֵ  ְלַאַחר ִמּכֵ

  

עֹוָבָדא ָדא  רוּ  .193 ַלת ּבְ ּדְ ּתַ ֲעָלּה ּוְלָבַתר ִאׁשְ ת ִמית ּבַ
ְכִתיב, בַֹעז ּדִ יּה ּדְ ב.   (רות ג) ְלַגּבֵ ּכָ ׁשְ לֹוָתיו ַוּתִ ַגל ַמְרּגְ ַוּתְ

ְוִאי   ּוְלָבַתר אֹוִליַדת ֵליּה ְלעֹוֵבד.  ֲהֵדיּה  ּבַ ַלת  ּדְ ּתַ ְוִאׁשְ
ָנִפיק ָלא  אי  ַאּמַ ָאֳחָרא  ֵתיָמא  ָתא  ֵמִאּתְ א עֹוֵבד  ֶאּלָ  ,

ין  ֵרין ִאּלֵ ָתא ָאֳחָרא. ּוִמּתְ אי ִהיא ִאְצְטִריַכת ְוָלא ִאּתְ ַוּדַ
רּות   ַכׁשְ ְכִליל ַזְרָעא ִדיהּוָדה, ְוַתְרַוְוְייהּו ּבְ ּתַ ִני ְוִאׁשְ ִאְתּבְ
ָנא   ּקְ ְלִאְתּתַ ֵמיַתָייא  ִאינּון  ִעם  ִטיבּו  ד  ְלֶמְעּבַ ָעְבדּו 

 ָבַתר.ַעְלָמא לְ 
מוֹ  .194 ּכְ ּנֱֶאַמר ְוֶזהּו  ׁשֶ ֲאִני   (קהלת ד)    ַח  ּבֵ ְוׁשַ

ים   ָהיּו ַחיִּ ׁשֶ ֲהֵרי ּכְ ָבר ֵמתּו, ׁשֶ ּכְ ִתים ׁשֶ ֶאת ַהּמֵ
ַבח  ֶהם ׁשֶ ּבָ ָהָיה  ַהְתָחָלה, לֹא  ְוַאַחר ָּכ�   ּבַ [ז''ח 

ֶׁשַבח]  ָּבֶהם  ַלֲעׂשֹות ָהָיה  לּו  ּדְ ּתַ ִהׁשְ יֶהן  ּתֵ ּוׁשְ  ,
ִתים, וְ ֶחֶסד ֶוֱאמֶ  רּוְך  ת ִעם אֹוָתם ַהּמֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ָראּוי.  ּכָ ָהָיה  ְוַהּכֹל  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ אֹותֹו  ּבְ ִסיַּע  הּוא 
יֹוָמם  ּתֹוָרה  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ִמי  הּוא  ֵרי  ַאׁשְ

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם   (יהושע א)  ָוַלְיָלה, ּכְ
ֹמר ַלֲעׂשוֹ  ׁשְ תּוב ּבֹו  ָוָלְיָלה ְלַמַען ּתִ ָכל ַהּכָ ת ּכְ

ָרֶכָך ְוגֹו'. כִּ  ְצִליַח ֶאת ּדְ  י ָאז ּתַ

  

ָמר .194 ָמה ְדִאּתְ ַח ֲאִני ֶאת   (קהלת ד) ְוָדא הּוא ּכְ ּבֵ ְוׁשַ
ַקְדִמיָתא ָלא   ין ּבְ ד ֲהוּו ַחּיִ ָהא ּכַ ָבר ֵמתּו, ּדְ ּכְ ִתים ׁשֶ ַהּמֵ

ָבָחא הּו ׁשְ , ְוַתְרַווְייהּו (ז''ח ולבתר הוה בהו שבחא) ֲהָוה ּבְ
לוּ  ּדְ ּתַ ֵמיַתָייא, ִאׁשְ ִאּנּון  ִעם  ּוְקׁשֹוט  ִטיבּו  ד  ְלֶמְעּבַ  

יעַ  ִסּיֵ ִריְך הּוא  ּבְ א  ֲהָוה ְוקּוְדׁשָ א  ְוכֹּלָ ַההּוא עֹוָבָדא  ּבְ  
אֹוַרְייָתא  ּבְ ל  ּדַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ַמאן  ִאיהּו  ָאה  ַזּכָ ָיאֹות.  ְדָקא  ּכְ

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ְוֵליְלָיא.  א) ְיָמָמא  בוֹ  (יהושע    ְוָהִגיָת 
י   תּוב ּבֹו ּכִ ָכל ַהּכָ מֹר ַלֲעׂשֹות ּכְ ׁשְ יֹוָמם ָוַלְיָלה ְלַמַען ּתִ

ְצִליחַ  ָרֶכיָך ְוגו':ָאז ּתַ   ֶאת ּדְ
ּפֹוִטיַפר   .195 ְקֵנהּו  ַויִּ ִמְצָרְיָמה  הּוַרד  ְויֹוֵסף 
הּוא   ְוגֹו'. ַוֹּיאֶמר.  ְיהּוָדה  ַוַּיֵּכר  ְלַמְעָלה?  ָּכתּוב  [ַמה 

ָנא ְוגֹו', ְוַעל ֵּכן ַוַּיֵּכר ְיהּוָדה. ְוָכתּוב   ָאַמר ְלָאִביו ַהֶּכר
אֹוִמים ָהיּו ִמֹּקֶדם ָלֵכן ַאִחים ְוִהֵּנה ְתאֹוִמים ְּבִבְטָנּה. ּתְ 

ָהיּו. ַרִּבי ִחְזִקָּיה ָאַמר, �א ָּכ� ִנְׁשָמע, ֶאָּלא ָּבִנים ֲאֵחִרים  
ִהְׁשַּתְּד  ָּכ�  ִמּׁשּום  ַאָּבא,  ַרִּבי  ָאַמר  ִלְמֹצא נֹוְלדּו.  ָלה 

ָהֲאֵבָדה ֶׁשֶּנֶאְבָדה ֹּבא ְרֵאה ַמה ָּכתּוב, ַוְיִהי ְכֵמִׁשיב ָידֹו 
ָּפַרְצָּת ָעֶלי� ָּפֶרץ. ָרַמז ָּכאן -ִהֵּנה ָיָצא ָאִחיו ַוֹּתאֶמר ַמהוְ 

ִמַּמְׁשָמע   ָעָליו,  ֶׁשֵּמת  ֶזה  ֶׁשָּפַרץ  ִראׁשֹוָנה  ִהְתָּפְרצּות 
ָעֶלי� ָּפַרְצָּת  ֶׁשִהְצָטַרְכָּת ֶׁשָּכתּוב  ִּבְגַלל  ִהְתָּפְרצּות   ,

ְתָּפְרצּות ֵּתָעֶׂשה ִּבְׁשָאר ְלַהְטִריַח ַלֲאדֹוְנ�, ּוִמּׁשּום ָּכ� הִ 
ַוִּיְקָרא   ֶזה  ְוַעל  ּוַמָּזלֹות.  ֻאּמֹות עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים 
ֶנֱאַמר  ְיהּוָדה  ֶׁשל  ַמֲעֶׂשה  ֶׁשָּכל  ּוְלַאַחר  ָּפֶרץ.  ְׁשמֹו 

  

ִמְצַר  .195 הּוַרד  ְוגו'.ְויֹוֵסף  ּפֹוִטיַפר  ְקֵנהּו  ַוּיִ (מה   ְיָמה 
כתיב לעיל ויכר יהודה ויאמר, איהו אמר לגבי אבוי הכר נא וגו', 
הוו   והנה תאומים בבטנה. תאומין  וכתיב  יהודה.  ויכר  דא  ועל 

הוו. רבי חזקיה אמר, לא אשתמע הכי. אלא   מקדמת דנא אחין
ת לאשכחא בנין אחרנין אתילידו. אמר רבי אבא, בגין כך אשתדל

אובדא דאתאביד. תא חזי מה כתיב, ויהי כמשיב ידו והנה יצא 
אחיו ותאמר מה פרצת עליך פרץ. רמז הכא פריצותא קדמאה 
פריצותא  עליך  פרצת  דכתיב  משמע  עליה  דמית  ההוא  דפריץ 

דאצטריכת לאטרחא למרך ובגין כך פריצותא תעביד בשאר  בגין  
א ויקרא את שמו פרץ. עמין עובדי עבודת כוכבים ומזלות. ועל ד

ולבתר דכל עובדא דיהודה אתמר דיהודה זבין ליה ליוסף. ואיהו 
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ְּיהּוָדה ָמַכר לֹו ְליֹוֵסף, ְוהּוא ָגַרם לֹו ְלָכל ֶזה, ֶׁשִאם  ׁשֶ 
ַנֲחִזיר אֹותֹו ְלָאִבינּו, ָהיּו עֹוִׂשים לֹו    ְיהּוָדה ָהָיה אֹוֵמר

ִמִּׁשְלטֹונֹו   ֶאָחיו  אֹותֹו  הֹוִרידּו  ֶזה  ְוַעל  ָּכ�,  ֶאָחיו 
ל ֶזה, ָחַזר ֶׁשֲעֵליֶהם. ּוְלַבּסֹוף ֶׁשָּגָלה ֵמֶאָחיו ּוָבא ָעָליו ּכָ 

ִמְצָרְיָמה]  הּוַרד  ְויֹוֵסף  הּוַרד?   ְוָאַמר  זֶּה  ַמה 
ים ַהקָּ  ִהְסּכִ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ רּוְך הּוא ְלאֹותֹו ַהּמַ דֹוׁש ּבָ

ָתִרים,  ַהּבְ ין  ּבֵ ַזר  ּגָ ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ֵזָרה  ַהּגְ ֶאת  ְלַקיֵּם 
תּוב ּכָ טו)  ׁשֶ ִיְהיֶה   (בראשית  ֵגר  י  ּכִ ַדע  ּתֵ ָידֹוַע 

ְוגוֹ  ּפֹוִטיַפר, ְלַצד ַהֵחְטא ָקָנה  ַזְרֲעָך  ְקֵנהּו  ַויִּ  .'
 אֹותֹו.

גרים ליה לכל האי. דאי יהודה הוה אמר נהדר ליה לאבונא הוו  
י משלטנותא דעליהו. עבדין ליה אחוי הס ועל דא נחתו ליה אחו

לבתר דאתגלי מאחוי ואתא עליה כל דא אהדר ואמר ויוסף הורד 
הּוא   ַמאי מצרימה) ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ם  ּכַ ִאְסּתַ ּדְ הּוַרד. 

ין  ּבֵ ְגַזר  ּדִ ִדיֵליּה  ְגֵזָרה  ְלַקְייָמא  עֹוָבָדא  ַההּוא  ּבְ
ְכִתיב, ָתִרים ּדִ י ֵגר יִ  (בראשית טו) ַהּבְ ַדע ּכִ ְהֶיה ָידֹוַע ּתֵ

ְקֵנהּו ּפֹוִטיַפר ִלְסַטר ֲחָטָאה ָקָנה ֵליּה.   ַזְרֲעָך ְוגו'. ַוּיִ

ַת  .196 ְוָאַמר,ּפָ ט)  ח  ַלֶחֶרס  (איוב  ָהֹאֵמר 
ְרֵאה,  ּבֹא  ם.  ַיְחּתֹ ּכֹוָכִבים  ּוְבַעד  ִיְזָרח  ְולֹא 
הּוא   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ָעׂשָ ּכֹוָכִבים  ְבָעה  ׁשִ

ָרִקיַע, ּוְבָכל ָרִקיעַ  ים  ּבָ ׁשִ ּמָ ה ׁשַ ּמָ  ְוָרִקיַע יֵׁש ּכַ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ּמּוׁשֹו ׁשֶ ים ְלׁשִ  הּוא.ְמֻמּנִ

  

ְוָאַמר, .196 ַתח  ט) ּפָ ִיְזָרח   (איוב  ְולֹא  ַלֶחֶרס  ָהאֵֹמר 
ֲעַבד  ּכְֹכַבָיא  ְבָעה  ׁשִ ֲחֵזי,  א  ּתָ ַיְחּתֹם.  ּכֹוָכִבים  ּוְבַעד 

ְרִקיָעא ִריְך הּוא ּבִ א ּבְ , ְוָכל ְרִקיָעא ּוְרִקיָעא ִאית  קּוְדׁשָ
א ֵלי ׁשָ ּמָ ין ְלׁשַ ין ְמַמּנִ ׁשִ ּמָ ה ׁשַ ּמָ יּה ּכַ ִריְך  ּבֵ א ּבְ ּה ְלקּוְדׁשָ

 הּוא.
ֵאין   .197 ׁש אֹו ְמֻמּנֶה ׁשֶ ּמָ ֵאין ְלָך ׁשַ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ל ֶאָחד   ּמּוׁש ַלֲאדֹונֹו, ְועֹוְמִדים ּכָ לֹו ֲעבֹוָדה ְוׁשִ
 ִ ַהׁשּ אֹותֹו  ַעל  ְוָכל  ְוֶאָחד  בֹו,  ְתַמּנָה  ּנִ ׁשֶ ּמּוׁש 

ׁש.  ּמֵ  ֶאָחד יֹוֵדַע ֲעבֹוָדתֹו ְלׁשַ
  

ִגי  .197 ֵליּה ּבְ ֵלית  ּדְ א  ְמַמּנָ אֹו  א  ׁשָ ּמָ ׁשַ ָלְך  ֵלית  ּדְ ן 
ַעל  ְוַחד  ַחד  ל  ּכָ ְוָקְייֵמי  ְלָמאֵריּה,  א  ּמּוׁשָ ְוׁשִ ּפּוְלָחָנא 

ְוָכל   יּה,  ּבֵ ְקָדא  ִאְתּפַ ּדְ א  ּמּוׁשָ ׁשִ ָיַדע ַההּוא  ַחד 
א.  ׁשָ ּמָ יּה ְלׁשַ  ֲעִביְדּתֵ

ִרבּ  .198 ִליחּות  ׁשְ ּבִ ים  ׁשִ ּמְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ֹוָנם  ֵמֶהם 
ָהָאָדם,   ֵני  ּבְ י  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ עֹוָלם ַעל  ּבָ ּוֻמְפָקִדים 

ְוֵהם אֹותֹו,  ִחים  ּבְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ֻמְפָקִדים  [ֲהֵרי]  ּוֵמֶהם 
ֻמְפָקִדים   ֵהם  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  יָרה.  ִ ַהׁשּ ַעל ַעל 

ַמִים ְוכֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות   ָ ׁשּ ל ַחִיל ּבַ ֶזה, ֵאין ְלָך ּכָ
ם לֹא ְמשַׁ  ּלָ ּכֻ רּוְך הּוא.ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ִחים ֶאת ַהּקָ  ּבְ

  

ָדן  .198 ּקְ ְוִאְתּפַ ְדָמֵריהֹון  ִליחּוָתא  ׁשְ ּבִ י  ׁשֵ ּמְ ְמׁשַ הֹון  ִמּנְ
ּוִמנְּ  א,  ָנׁשָ ְבֵני  ּדִ עֹוָבֵדיהֹון  ל  ּכָ ַעל  ַעְלָמא  ָקא  ּבְ ּדְ הֹון 

ִחין ֵליּה ְוִאינּון ּבְ יָרָתא. ְוַאף ַעל  (הא) ְמׁשַ ָדן ַעל ׁשִ ּקְ ִאְתּפַ
ַמָייא  ׁשְ ל ֵחיָלא ּבִ ַהאי, ֵלית ָלְך ּכָ ָדן ּבְ ּקְ ִאינּון ִאְתּפַ ב ּדְ ּגַ
ִריְך   א ּבְ ָחן ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ּבְ הּו ָלא ְמׁשַ ֻכּלְ ֵלי ּדְ ְוכָֹכִבין ּוַמּזָ

 הּוא.
ֲהֵרי .199 ָאז    ׁשֶ ְיָלה,  ַהּלַ ְכָנס  ּנִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
ת ִנְפָרִד  לֹׁשֶ ִלׁשְ ַמֲחנֹות  ְצָדִדים  ה  לֹׁשָ ׁשְ ים 

ֲאָלִפים   ֶאֶלף  ְוַצד  ַצד  ּוְבָכל  ָהעֹוָלם,  ִצְדֵדי 
יָרה. ִ ים ַעל ַהׁשּ ם ְמֻמּנִ  ְוִרּבֹוא ְרָבבֹות, ְוֻכּלָ

  
ְר  .199 ֵדין ִאְתּפַ ָעאל ֵליְלָיא ּכְ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ָהא ּבְ ַלת  ּדְ ן ּתְ ׁשָ

ִסְט  ִלְתַלת  ְרָיין  ִ ַמׁשּ ִסְטָרא ִסְטִרין  ּוְבָכל  ַעְלָמא,  ֵרי 
ן ַעל  הּו ְמַמּנָ (דף  ְוִסְטָרא ֶאֶלף ַאְלִפין ְוִרּבֹוא ִרְבָבן ְוֻכּלְ

יָרָתא. קפט ע''א)  ׁשִ
ה ַאַחת   .200 ה ַמֲחנֹות ֵהם, ְוַחיָּה ְקדֹוׁשָ לֹׁשָ ׁשְ

ֲעלֵ  ְועֹוֶמֶדת  ֲעֵליֶהם  ה  ם  ְמֻמּנָ ְוֻכּלָ יֶהם, 
א   ּבָ ׁשֶ ַעד  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶאת  ִחים  ּבְ ְמׁשַ
רֹום   ַצד ּדָ ּבְ ל אֹוָתם ׁשֶ א ַהּבֶֹקר, ּכָ ּבָ ׁשֶ ַהּבֶֹקר. ּכְ

מְ  ם  ּלָ ּכֻ ִאיִרים,  ּמְ ׁשֶ ַהּכֹוָכִבים  ִחים ְוָכל  ּבְ ׁשַ
דֹושׁ  ַלּקָ יָרה  ׁשִ רּוךְ - ְואֹוְמִרים  מֹו -ּבָ ּכְ הּוא, 

  

א  .200 ְמַמּנָ א  יׁשָ ַקּדִ ֵחיָוָתא  ְוַחד  ִאינּון,  ְרָיין  ִ ַמׁשּ ַלת  ּתְ
ֵליּה   ָחן  ּבְ ְמׁשַ ָקא  הּו  ְוֻכּלְ ֲעַלְייהּו,  ְוָקְייָמא  ֲעַלְייהּו 

ד ָאֵתי ַצְפָרא,  לְ  ָאֵתי ַצְפָרא, ּכַ ִריְך הּוא ַעד ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ
ּדְ  ִאינּון  ל  הּו  ּכָ ּלְ ּכֻ ָנֲהֵרי,  ּדְ ּכְֹכַבָיא  ְוָכל  רֹום  ּדָ ִבְסַטר 

ָמה   ּכְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ יָרָתא  ׁשִ ְוָאְמֵרי  ָחן  ּבְ ְמׁשַ
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ּנֱֶאַמר  ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי ֹבֶקר ַויִָּריעּו  לח) (איוב   ׁשֶ ּבְ
ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי ֹבֶקר   ֵני ֱאלִֹהים. ּבְ ל ּבְ ֵאּלּו    -ּכָ

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ רֹום, ּכְ ַצד ּדָ ּבְ (בראשית  ַהּכֹוָכִבים ׁשֶ

ֵני ַויַּשְׁ  יט)  ּבְ ל  ּכָ ַויִָּריעּו  ּבֶֹקר.  ּבַ ַאְבָרָהם  ם  ּכֵ
ַצד    -ֱאלִֹהים   ּבְ ׁשֶ ֵהם  ְכְללּו  ֵאּלּו  ּנִ ׁשֶ ֹמאל  ׂשְ

יִָּמין.   ּבַ

ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי בֶֹקר וַ  (איוב לח) ְדַאּתְ ָאֵמר, ל  ּבְ ִריעּו ּכָ ּיָ
ּכְֹכַבָיא   ין  ִאּלֵ בֶֹקר,  ּכְֹכֵבי  ַיַחד  ָרן  ּבְ ֱאלִֹהים.  ֵני  ּבְ

ָאֵמר,ּדְ  ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ רֹום  ּדָ יט) ִבְסַטר  ם   (בראשית  ּכֵ ׁשְ ַוּיַ
ִאינּון  ין  ִאּלֵ ֱאלִהים,  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ִריעּו  ַוּיָ ּבֶֹקר.  ּבַ ַאְבָרָהם 

ִלילּו בִּ  ִאְתּכְ ָמאָלא ּדְ ִבְסַטר ׂשְ  יִמיָנא. ּדְ
ִאים   .201 נֹוׂשְ ָרֵאל  ְוִיׂשְ ַהּבֶֹקר,  ֵמִאיר  ְוָאז 

בְּ  ּוְמׁשַ יָרה  דֹושׁ ׁשִ ַלּקָ רּוךְ -ִחים  יֹּום,  -ּבָ ּבַ הּוא 
ל   ׁשֶ ָעִמים  ּפְ לֹׁש  ׁשָ ֶנֶגד  ּכְ יֹּום  ּבַ ָעִמים  ּפְ לֹׁש  ׁשָ
ַעד   ה,  ֵאּלֶ ֶנֶגד  ּכְ ה  ֵאּלֶ ְועֹוְמִדים  ְיָלה,  ַהּלַ

ה ְכבֹודוֹ  ְתַעּלֶ ּמִ יֹּום    ׁשֶ רּוְך הּוא ּבַ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ׁשֶ
רוּ  דֹוׁש ּבָ ָראּוי, ְוַהּקָ ְיָלה ּכָ ה ּוַבּלַ ְך הּוא ִמְתַעּלֶ

לּו.  ׁש ַהּלָ ֵ ׁשּ  ּבַ

  

יָרָתא  .201 ׁשִ ָנְטֵלי  ָרֵאל  ְוִיׂשְ ָנִהיר,  ַצְפָרא  ּוְכֵדין 
ַלת ִזְמִני יָמָמא, ּתְ ִריְך הּוא ּבִ א ּבְ ָחן ֵליּה ְלקּוְדׁשָ ּבְ ן ּוְמׁשַ

ין  ִאּלֵ ְוָקְייִמין  ֵליְלָיא.  ּדְ ִזְמִנין  ַלת  ּתְ ָלֳקֵבל  יָמָמא,  ּבִ
ִריְך הּוא ָלֳקֵביל ִאלֵּ  א ּבְ קּוְדׁשָ ק ְיָקָרא ּדְ ּלַ ִיְסּתַ ין, ַעד ּדְ

הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ ְיאּות,  ְדָקא  ּכְ ּוְבֵליְלָיא  יָמָמא  ּבִ
ין. ית ִאּלֵ ׁשִ הּו ּבְ ק ּבְ ּלַ  ִאְסּתַ

עֹוֶמֶדת  אֹוָת  .202 ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהַחיָּה  ּה 
ָרֵאל לְ  ה  ֲעֵליֶהם ְלַמְעָלה, עֹוֶמֶדת ַעל ִיׂשְ ַמּטָ

ּה? תּוב ּבָ ָראּוי. ַמה ּכָ ן ַהּכֹל ּכָ ֵדי ְלַתּקֵ (משלי  ּכְ

ְלֵביָתּה   לא)  ֶטֶרף  ן  ּתֵ ַוּתִ ַלְיָלה  עֹוד  ּבְ ָקם  ַוּתָ
ְלֵביָתּה   ֶטֶרף  ן  ּתֵ ַוּתִ ְלַנֲערֶֹתיָה.  ּו  ֵאלּ   -ְוחֹק 

ַמְעָלה. ְוחֹק ְלַנֲערֶֹתיָה   ּלְ ֲחנֹות ׁשֶ   - אֹוָתם ַהּמַ
ֲחנֹות שֶׁ  ְך  ֵאּלּו ַהּמַ ּום ּכָ ה. ּוִמׁשּ ָרֵאל ְלַמּטָ ל ִיׂשְ

ל   ה ִמּכָ רּוְך הּוא ִמְתַעּלֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ בֹודֹו ׁשֶ ּכְ
ַהּכֹל   ן  ּכֵ ְוַעל  ה,  ּטָ ּוִמּמַ ְעָלה  ִמּמַ ָדִדים,  ַהּצְ

ְרצֹונֹו.עֹוֵמד בִּ  [הּוא]  ָהָיה  ְרׁשּותֹו ְוַהּכֹל הּוא ּבִ

  

ָקְיימָ  .202 ּדְ א  יׁשָ ַקּדִ ֵחיָוָתא  ְלֵעיָלא ַההּוא  ֲעַלְייהּו  א 
ְדָקא   א ּכְ ִגין ְלַאְתָקָנא ּכֹּלָ א ּבְ ָרֵאל ְלַתּתָ ָקְייָמא ַעל ִיׂשְ

הּ  ִתיב ּבָ ן   (משלי לא) ְיאּות. ַמה ּכְ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ ַוּתָ
ן ֶטֶרף לְ  ּתֵ ין ֶטֶרף ְלֵביָתּה ְוחֹק ְלַנֲערֹוֶתיָה. ַוּתִ ֵביָתּה ִאּלֵ

יְרָיי ִ ַמׁשּ ְרָיין ִאינּון  ִ ַמׁשּ ין  ִאּלֵ ְלַנֲערֹוֶתיָה  ְלֵעיָלא, ְוחֹק  ּדִ ן 
ִריְך הּוא  א ּבְ ְך ְיָקָרא ְדקּוְדׁשָ א, ּוְבִגין ּכָ ָרֵאל ְלַתּתָ ִיׂשְ ּדְ
א   ּכֹּלָ א  ּדָ ְוַעל  א.  ּתָ ּוִמּתַ ֵמֵעיָלא  ִסְטִרין  ל  ִמּכָ ק  ּלַ ִאְסּתַ

הוא) ֲהָוה ְר  (ס''א  ִאיהוּ ּבִ א  ְוכֹּלָ ַקְייָמא,   ׁשּוֵתיּה 
ְרעּוֵתיּה.  ּבִ

י   -ָהֹאֵמר ַלֶחֶרס ְולֹא ִיְזָרח   (איוב ט)  .203 ַרּבִ
ם  ְמעֹון ָאַמר ֶזה יֹוֵסף. ּוְבַעד ּכֹוָכִבים ַיְחּתֹ  -ׁשִ

ר   ָעׂשָ ְוַאַחד  ֶהם  ּבָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶאָחיו,  ֵהם  ֵאּלּו 
אַ  ָבר  ּדָ לֹו.  ֲחִוים  ּתַ ִמׁשְ ָהֹאֵמר ּכֹוָכִבים  ֵחר, 

ר ָנא.  ֶזה ַיֲעקֹב בְּ   -ַלֶחֶרס   ָאְמרּו לֹו ַהּכֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ
ִיְזָרח   ּנּו   -ְולֹא  ִמּמֶ ָקה  ּלְ ִהְסּתַ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ

ם   ִכיָנה. ּוְבַעד ּכֹוָכִבים ַיְחּתֹ ְ ָניו   -ַהׁשּ ּום ּבָ ִמׁשּ
ְך   ָחׁשַ ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ּלֹו,  ׁשֶ ָהאֹור  ם  ְוִנְסּתַ ם  ֶנְחּתַ

נִ ְוַהּכֹוָכִבים   יֹּוֵסף  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֵהִאירּו,  ְפַרד  לֹא 
אֹותֹו  ל  ׁשֶ ַהיֹּום  ֵמאֹותֹו  ּוְרֵאה,  ּוֹבא  ֵמָאִביו. 
ּמּוׁש   ִ ִמׁשּ ַיֲעקֹב  ִנְפַרד  יֹוֵסף,  ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ
ַהיֹּום   אֹותֹו  ַעד  ָאֵבל  ַאר  ְוִנׁשְ ה,  ּטָ ַהּמִ

ׂשֹוַרת יֹוֵסף.  ר ּבְ ֵ ׂשּ ִהְתּבַ  ׁשֶ

  

ט) .203 ְמע  ָהאֹוֵמר (איוב  ׁשִ י  ִרּבִ ִיְזָרח.  ְולא  ֹון  ַלֶחֶרס 
ין ִאינּון ֲאחֹוי  א יֹוֵסף. ּוְבַעד ּכֹוָכִבים ַיְחּתֹום, ִאּלֵ ָאַמר, ּדָ
ָבר  ֲחִוים ִלי. ּדָ ּתַ ר ּכֹוָכִבים ִמׁשְ הּו ַוֲאַחד ָעׂשָ ְכִתיב ּבְ ּדִ
ָאְמרּו לֹו  ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ ַיֲעקֹב,  א  ּדָ ַלֶחֶרס,  ַאֵחר ָהאֹוֵמר 

ר   אִ ַהּכֶ ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ ִיְזָרח,  ְולא  א  ָנא.  ִכיְנּתָ ׁשְ ְלַקת  ְסּתַ
ם  ִאְתַחּתַ נֹוי  ּבְ ִגין  ּבְ ַיְחּתֹום,  ּכָֹכִבים  ּוְבַעד  יּה.  ִמּנֵ
ְך ְוכְֹכַבָיא ָלא  א ִאְתַחׁשַ ְמׁשָ יֵליּה, ׁשִ ים ְנהֹוָרא ּדִ ְוַאְסּתִ

ֲחזֵ  א  ְוּתָ ֵמֲאבֹוי.  ַרׁש  ִאְתּפָ יֹוֵסף  ּדְ ִגין  ּבְ ֵמַההּוא ְנִהירּו  י, 
א  יֹוָמא ְדַההּוא עֹוָבָד  ּמּוׁשָ ִ ַרׁש ַיֲעקֹב ִמׁשּ א ְדיֹוֵסף, ִאְתּפְ

ר  ַ ׂשּ ִאְתּבַ ּדְ יֹוָמא  ַההּוא  ַעד  ֲאֵבָלא  ַאר  ּתָ ְוִאׁשְ ַעְרָסא  ּדְ
ׂשֹוָרה ְדיֹוֵסף:   ּבְ
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ַוְיִהי ה' ֶאת יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח ַוְיִהי  .204
ְוגֹו'.   ֲאדָֹניו  ֵבית  ַתח,ּבְ ּפָ יֹוֵסי  י  (תהלים   ַרּבִ

ט ְולֹא ַיֲעזֹב ֶאת ֲחִסיָדיו  כִּ  לז)  ּפָ י ה' ֹאֵהב ִמׁשְ
ֲארּוהּו   ּבֵ ַהזֶּה  סּוק  ַהּפָ ָמרּו.  ִנׁשְ ְלעֹוָלם 
ַוֲהֵרי   ֲחִסידֹו,  תּוב  ּכָ ֲחִסיָדיו,  ֶאת  ַאְבָרָהם.  ּבְ

ֵאר.  ִנְתּבָ

  

ַמְצִליחַ  .204 ִאיׁש  ַוְיִהי  יֹוֵסף  ֶאת  ְיָי  ֵבית    ַוְיִהי  ּבְ ַוְיִהי 
ִר  ְוגו'.  ַתח,ֲאדֹוָניו  ּפָ יֹוֵסי  י  לז) ּבִ אֹוֵהב  (תהלים  ה'  י  ּכִ

ָמרּו. ַהאי ְקָרא  ט ְולֹא ַיֲעזֹב ֶאת ֲחִסיָדיו ְלעֹוָלם ִנׁשְ ּפָ ִמׁשְ
ְוָהא   ִתיב,  ּכְ ֲחִסידֹו  ֲחִסיָדיו,  ֶאת  ַאְבָרָהם,  ּבְ אּוְקמּוָה 

ָמר.  ִאּתְ
ָמקוֹ  .205 ָכל  ּבְ ְרֵאה,  יִקים  ּבֹא  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ם 

ד רּוְך הּוא ׁשֹוֵמר אֹוָתם ְולֹא הֹוְלִכים, ַהּקָ ֹוׁש ּבָ
ָאַמר  ִוד  ּדָ אֹוָתם.  כג)  עֹוֵזב  ֵאֵלְך  (שם  י  ּכִ ם  ּגַ

ִדי  ִעּמָ ה  ַאּתָ י  ּכִ ָרע  ִאיָרא  ַצְלָמֶות לֹא  ֵגיא  ּבְ
ָמקֹום  ָכל  ּבְ ְוגֹו'.  ָך  ַעְנּתֶ ּוִמׁשְ ְבְטָך  ׁשִ

יִקים הֹוְלכִ  ּדִ ַהּצַ ֶהם  ׁשֶ ִכיָנה הֹוֶלֶכת ִעּמָ ְ ים, ַהׁשּ
 לֹא עֹוֶזֶבת אֹוָתם. וְ 

  

א   .205 קּוְדׁשָ ָאְזֵלי,  יַקָיא  ַצּדִ ּדְ ֲאַתר  ָכל  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ִוד ָאַמר, ִביק לֹון. ּדָ ִריְך הּוא ָנִטיר לֹון ְוָלא ׁשָ (תהלים  ּבְ

ה   כג) ַאּתָ י  ּכִ ַצְלָמֶות לֹא ִאיָרא ָרע  ֵגיא  ּבְ ֵאֵלְך  י  ּכִ ם  ּגַ
ךָ  ַעְנּתְ ּוִמׁשְ ְבְטָך  ׁשִ ִדי  ַצּדִ   ִעּמָ ּדְ ֲאַתר  ָכל  ּבְ יַקָיא  ְוגו'. 

ִביק לֹון.  הֹון ְוָלא ׁשָ א ָאְזָלא ִעּמְ ִכיְנּתָ  ָאְזֵלי, ׁשְ

ֵגיא ַצְלָמֶות ְוהֹוִרידֹו אֹותֹו   .206 יֹוֵסף ָהַלְך ּבְ
תּוב   -ְלִמְצַרִים   ּכָ ִכיָנה ָהְיָתה ִעּמֹו, ֶזהּו ׁשֶ ְ ַהׁשּ

כִ  ְ ׁשּ ּום ׁשֶ יָנה ָהְיָתה ִעּמֹו ַוְיִהי ה' ֶאת יֹוֵסף. ּוִמׁשּ
ָידֹו.   - ּבְ ה, ָהָיה ַמְצִליַח  ָהָיה עֹוׂשֶ ֶ ׁשּ ָכל ַמה  ּבְ

ָהיָ  ֶ ׁשּ ַמה  ֲאִפּלּו  אֹותֹו ׁשֶ ׁש  ְמַבּקֵ ְוָהָיה  ָידֹו  ּבְ ה 
ָגֶון ַאֵחר   ָידֹו ְלאֹוָתּה    -ֲאדֹונֹו ּבְ ְך ּבְ ָהָיה ִמְתַהּפֵ

מֹו   ּכְ ָבּה,  רֹוֶצה  ָהָיה  ֲאדֹונֹו  ְרצֹון  ׁשֶ ַהּצּוָרה 
ר הּוא   י ה' ִאּתֹו ְוכֹל ֲאׁשֶ ּנֱֶאַמר ַויְַּרא ֲאדָֹניו ּכִ ׁשֶ

ָידֹו. ַמְצִליחַ  ה ה' ַמְצִליַח ּבְ י   עֹׂשֶ אי, ּכִ ָידֹו ַוּדַ ּבְ
 ה' ִאּתֹו.

  

ְלִמְצַרִים,   .206 ֵליּה  ְוָנֲחתּו  ַצְלָמֶות  ֵגיא  ּבְ ָאַזל  יֹוֵסף 
וַ  ְכִתיב,  ּדִ הּוא  ֲהָדא  יּה.  ִעּמֵ ֲהַות  ִכיְנָתא  ֶאת  ׁשְ ְיָי  ְיִהי 

ֲהָוה ָעִביד  ָכל ַמה ּדְ א ּבְ ִכיְנּתָ יּה ׁשְ ֲהַות ִעּמֵ יֹוֵסף. ּוְבִגין ּדְ
ַמְצלַ  ְוֲהָוה ֲהָוה  יֵדיּה  ּבִ ְדֲהָוה  ַמאי  ָאִפיּלּו  ּדְ יֵדיּה.  ּבִ ח 

יֵדיּה   ְך ּבִ ַגְווָנא ָאֳחָרא, ֲהָוה ִמְתַהּפֵ ַבע ֵליּה ָמאֵריּה ּבְ ּתָ
ְרעוּ  ָמה  ְלַההּוא ַגְווָנא ּדִ יּה. ּכְ ָתא ְדָמאֵריּה ֲהָוה ָרֵעי ּבֵ

ֲאׁשֶ  ְוָכל  ִאּתֹו  ְיָי  י  ּכִ ֲאדֹוָניו  ְרא  ַוּיַ ָאֵמר,  הּוא ְדַאּתְ  ר 
י ְיָי ִאּתֹו.  אי, ּכִ ָידֹו ַוּדַ ָידֹו, ַמְצִליַח ּבְ ה ְיָי ַמְצִליַח ּבְ  עֹוׂשֶ

י ה' ִאּתֹו לֹא  .207 ּכִ ַויֵַּדע ֲאדָֹניו  ּבֹא ְרֵאה, 
ֶאלָּ  ָהָיה  ָכתּוב,  ֵעינֹו  ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ֲאדָֹניו,  ַויְַּרא  א 

ר  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָכל יֹום ׁשֶ ים ּבְ ה ִנּסִ ּוְך  רֹוֶאה ַמֲעׂשֵ
ית   ַוְיָבֶרְך ה' ֶאת ּבֵ ן  ּכֵ ָידֹו, ְוַעל  ּבְ ה  הּוא עֹוׂשֶ
רּוְך הּוא ׁשֹוֵמר   דֹוׁש ּבָ ְגַלל יֹוֵסף. ַהּקָ ְצִרי ּבִ ַהּמִ

ּוִבְגָלָלם יִקים,  ּדִ ַהּצַ ֶאת    ֶאת  ׁשֹוֵמר  הּוא 
ּום  ִמׁשּ ְרִכים  ִמְתּבָ ִעים  ָהְרׁשָ ֲהֵרי  ׁשֶ ִעים,  ָהְרׁשָ

כָּ  ֵכן  מֹו  ּכְ יִקים.  ּדִ ו) -(שמואל תּובַהּצַ ַוְיָבֶרְך  ב 
ית עֵֹבד ֱאדֹם, ֲעבּור ֲארֹון   [ַהִּגִּתי]  ה', ֶאת ּבֵ ּבַ

 ָהֱאלִֹהים.

  

ְיָי ִאּתֹו לָ  .207 י  ַוּיֵַדע ֲאדָֹניו ּכִ א ֲחֵזי,  א ּתָ ִתיב, ֶאּלָ א ּכְ
ָכל   ין ּבְ ֵעינֹוי ֲהָוה ָחֵמי עֹוָבָדא ְדִנּסִ ָהא ּבְ ְרא ֲאדָֹניו, ּדְ ַוּיַ

ּדְ  א  יֹוָמא  ּדָ ְוַעל  יֵדיּה,  ּבִ ָעִביד  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ִריְך   ּבְ א  ְגַלל יֹוֵסף. קּוְדׁשָ ּבִ ְצִרי  ית ַהּמִ ְיָי ֶאת ּבֵ ַוְיָבֶרְך 

יַק  ְלַצּדִ ָנִטיר לֹון  יַעָיא,  הּוא  ִ ְלַרׁשּ ָנַטר לֹון  ּוְבִגיֵנהֹון  ָיא 
יַק  ַצּדִ ִגיֵנהֹון ּדְ ְרִכין ּבְ יַעָיא ִמְתּבָ ִ ָהא ַרׁשּ ַגְווָנא ָדא  ּדְ ָיא. ּכְ

ִתיב, י  (שמואל ב ו) ּכְ ּתֵ ית עֹוֵבד ֱאדֹום ַהּגִ ַוְיָבֶרְך ְיָי ֶאת ּבֵ
ֲעבּור ֲארֹון ָהֱאלִהי ם.   ּבַ

ְרכִ  .208 ִמְתּבָ יִקים,  ּדִ ָהֲאֵחִרים ַהּצַ ים 
ְלִהזֹּון ָיְכלּו  לֹא  ְוֵהם  ְגָלָלן,  [ס''א  ּבִ

ְרׁשוּ  ְלִהָּנֵצל]  ּפֵ ַוֲהֵרי  ְזכּוָתם,  ֵרְך ּבִ ִהְתּבָ יֹוֵסף  ָה. 
  

ְרכִ  .208 ִמְתּבָ ָאֳחָרִנין  יַקָיא,  ָלא ַצּדִ ְוִאינּון  ִגיַנייהּו,  ּבְ ין 
ְזָנא ְלִאּתְ לאשתזבא) ָיְכלּו  ְוָהא  (ס''א  ְזכּוַתְייהּו,  ּבִ
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ּנּו  ִמּמֶ ֵצל  ְלִהּנָ ָיכֹל  לֹא  ְוהּוא  ְגָללֹו,  ּבִ ֲאדֹונֹו 
ְזכּותֹו ְוָלֵצאת ְלֵחרּות.  ּבִ

ִגיֵניּה, ְוִאיהּו ָלא ָיִכיל  אּוְקמּוהָ  ֵרְך ָמאֵריּה ּבְ . יֹוֵסף ִאְתּבָ
יּה ּוְלָנְפָקא ְלֵחירּו. ְזכּוֵתיּה ִמּנֵ ָזָבא ּבִ ּתְ  ְלִאׁשְ

ִהְכִניס   .209 ְך  ּכָ ַהּסַֹהר, ְוַאַחר  ְלֵבית  אֹותֹו 
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  קה)  ּכְ ַרְגלֹו   (תהלים  ֶבל  ַבּכֶ ִעּנּו 

ַנְפׁשוֹ  ָאה  ּבָ ְרֶזל  דֹוׁש  ּבַ ַהּקָ ן  ִמּכֵ ַאַחר  ּלְ ׁשֶ , ַעד 
ִליט אֹותֹו  רּוְך הּוא הֹוִציא אֹותֹו ַלֵחרּות ְוִהׁשְ ּבָ
ְולֹא  תּוב  ּכָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ִמְצַרִים.  ל ֶאֶרץ  ּכָ ַעל 

תּוב  ַיעֲ  ּכָ ָמרּו.  ִנׁשְ ְלעֹוָלם  ֲחִסיָדיו  ֶאת  זֹב 
רּוְך הּוא ֵמֵגן  דֹוׁש ּבָ ֵאר, ְוַהּקָ ַעל    ֲחִסידֹו ְוִנְתּבָ

א,  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם  ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ יִקים  ּדִ ַהּצַ
תּוב ּכָ ה)  ׁשֶ ָבְך   (תהלים  חֹוֵסי  ָכל  ְמחּו  ְוִיׂשְ

נּו ְוָתֵסְך ָעֵלימֹו ְוַיְעְלצוּ  ְבָך ֹאֲהֵבי    ְלעֹוָלם ְיַרּנֵ
ֶמָך.   ׁשְ

  

ְדַאּתְ   .209 ָמה  ּכְ ַהּסַֹהר  ֵבית  ּבְ ֵליּה  ָאִעיל  ּוְלָבַתר 
ָאה ַנְפׁשֹו, ַעד  (תהלים קה) ָאֵמר ְרֶזל ּבָ ֶבל ַרְגלֹו ּבַ ִעּנּו ַבּכֶ

ְלֵטיּה  יק ֵליּה ְלֵחירּו ְוׁשַ ִריְך הּוא ַאּפִ א ּבְ ְלָבַתר קּוְדׁשָ ּדִ
ל ַאְרָעא ְדִמְצָרִים. ִתיב ְולא ַיֲעזֹב ֶאת    ַעל ּכָ ְך ּכְ ּוְבִגין ּכָ

ְלעֹוָלם ע''ב) ֲחִסיָדיו  קפט  ִתיב   (דף  ּכְ ֲחִסידֹו  ָמרּו,  ִנׁשְ
יַקָיא,  ַצּדִ ּדְ ֲעַלְייהּו  ָאִגין  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ ָמר.  ְוִאּתְ

ְכִתיב, ּדִ ְדָאֵתי.  ּוְבַעְלָמא  ֵדין  ַעְלָמא  (תהלים  ּבְ
חֹוֵסי ה) ָכל  ְמחּו  ָעֵלימּו   ְוִיׂשְ ְוָתֵסְך  נּו  ְיַרּנִ ְלעֹוָלם  ָבְך 

מֶ   ָך:ְוַיְעְלצּו ְבָך אֹוֲהֵבי ׁשְ

א  .210 ָ ׂשּ ַוּתִ ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ַאַחר  ַוְיִהי 
ִחיָּיא   י  ַרּבִ יֹוֵסף.  ֵעיֶניָה ֶאל  ת ֲאדָֹניו ֶאת  ֵאׁשֶ

ְוָאַמר, ַתח  ּבֵֹרי  (שם קג)  ּפָ ּגִ ַמְלָאָכיו  ְרכּו ה'  ּבָ
י   ּבֹא ְרֵאה כַֹח עֹׂשֵ ָברֹו  ּדְ קֹול  ֹמַע ּבְ ִלׁשְ ְדָברֹו 

ָצִריְך ָהָאָדם ְלהִ  ה  ּמָ ְוָלֶלֶכת  ּכַ ֵמר ֵמֲחָטָאיו  ָ ׁשּ
ַהיֵֶּצר   ּלֹא ָיִסיט אֹותֹו  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶנת,  ֶדֶרְך ְמֻתּקֶ ּבְ
ָויֹום,   יֹום  ל  ּכָ לֹו  ְמַקְטֵרג  הּוא  ׁשֶ ַההּוא,  ָהָרע 

ּנֱֶאַמר.  מֹו ׁשֶ  ּכְ

  

ת ֲאדָֹניו ֶאת  ַוְיִהי ַאחַ  .210 א ֵאׁשֶ ָ ׂשּ ה ַוּתִ ָבִרים ָהֵאּלֶ ר ַהּדְ
ַתח ְוֲאַמר,  ֵעיֶניָה ֶאל יֹוֵסף. יא ּפָ י ִחּיָ ְרכּו  (תהלים קג) ִרּבִ ּבָ

ָברֹו.   קֹול ּדְ מֹוַע ּבְ י ְדָברֹו ִלׁשְ ּבֹוֵרי כַֹח עֹוׂשֵ ְיָי ַמְלָאָכיו ּגִ
ְלאִ  ָנׁש  ְלַבר  ֵליּה  ִאְצְטִריְך  ה  ּמָ ּכַ ֲחֵזי,  א  ָרא ּתָ ּמְ ְסּתַ
ָלא   ִגין ּדְ ָנא. ּבְ ּקְ אַֹרח ִמְתּתַ ִיְסֵטי ֵליּה ֵמחֹובֹוי, ּוְלֵמיַהְך ּבְ

ל יֹוָמא ְויֹוָמא,  ִאיהּו ְמַקְטְרָגא ֵליּה ּכָ ַההּוא ֵיֶצר ָהָרע, ּדְ
ָמר.  ָמה ְדִאּתְ  ּכְ

ִמיד, ָצִריְך   .211 הּוא ְמַקְטֵרג לֹו ּתָ ּום ׁשֶ ּוִמׁשּ
עָ  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ָעָליו ָהָאָדם  ּוְלִהְתַעּלֹות  ָליו 

ָעָליו  ּגֹוֵבר  ִלְהיֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ חֶֹזק,  ל  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ
ּום  ִמׁשּ בּוָרה,  ּגְ ל  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ף  ּתֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ

הּוא   ָאז  ָעָליו,  ּגֹוֵבר  ָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַצד  ׁשֶ ּבְ
אֹותֹו  ּום ׁשֶ ר, ּוִמׁשּ ּבֵ ק ּבֹו ְלִהְתּגַ ְוִנְדּבָ בּוָרה  ַהּגְ

יף יֵ ּקִ ּתַ ִלְהיֹות  ָהָאָדם  ָצִריְך  יף,  ּקִ ּתַ ָהָרע  ֶצר 
ּנּו.   ִמּמֶ

  

ָנׁש  .211 ר  ּבַ ֵעי  ּבָ ִדיר,  ּתָ ֵליּה  ְמַקְטְרָגא  ִאיהּו  ּדְ ּוְבִגין 
ֲעֵלי ָקא  ּלְ ּוְלִאְסּתַ ֲעֵליּה,  ָפא  ּקְ יפּו. ְלִאְתּתַ ּקִ ּתָ ֲאַתר  ּבְ ּה 

ּתְ  ּתַ ַבר ֲעֵליּה, ּוְלִאׁשְ ָבֵעי ְלֶמֱהֵוי ּגָ ְגבּוָרה. ּדְ ֲאַתר ּדִ ָפא ּבְ
ְסַטר  ּבִ ִאיהּו  ֵדין  ּכְ ֲעֵליּה,  ִאְתַקף  ָנׁש  ַבר  ַכד  ּדְ ִגין  ּבְ
ַההּוא ֵיֶצר  ָפא. ּוְבִגין ּדְ ּקְ יּה ְלִאְתּתַ ק ּבֵ ּבַ בּוָרה, ְוִאְתּדָ ּגְ

יף, בָּ  ּקִ יף ִמיֵניּה. ָהָרע ּתַ ּקִ יֵהא ּתַ  ֵעי ַבר ָנׁש ּדִ

לּו   .212 ַהּלָ ָהָאָדם  ִרים, ּוְבֵני  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ
ִמינֹו,  ִעם  ִמין  ְמָצא  יִּ ׁשֶ כַֹח,  ּבֹוֵרי  ּגִ ִנְקָרִאים 
הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ַמְלָאָכיו  ֵהם  ְוֵאּלּו 

בֵּ  ְלִהְתּגַ ה,  ׁשָ ַהּקָ בּוָרה  ַהּגְ ד  ִמּצַ ִאים  ּבָ ר  ׁשֶ
ְרכּו ה' ַמְלָאָכיו  י ְדָברֹו. ּבָ ּבֵֹרי כַֹח עֹׂשֵ ָעָליו, ּגִ

מוֹ   - ִרית  ּכְ ַמר ּבְ יק ְוִגּבֹור ְוׁשָ ְקָרא ַצּדִ ּנִ  יֹוֵסף ׁשֶ
תֹוכֹו.   ַהּקֶֹדׁש ָהְרׁשּוָמה ּבְ

  

ּבֹוֵרי   .212 ּגִ ִאְקרּון  ֲעֵליּה,  פּו  ּקְ ִאְתּתַ ּדְ א  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ין  ְוִאּלֵ
כְּ  ּתַ ְלִאׁשְ ַמְלָאָכיו  כַֹח,  ִאינּון  ין  ְוִאּלֵ ִזיֵניּה.  ִעם  ִזיָנא  ָחא 
ִר  א ּבְ קּוְדׁשָ ָיא, ּדְ ְטָרא ִדְגבּוָרה ַקׁשְ יְך הּוא, ְדַאְתָיין ִמּסִ

ְיָי   ְרכּו  ּבָ ְדָברֹו.  י  עֹוׂשֵ ּכַֹח  ּבֹוֵרי  ּגִ ֲעֵליּה,  ָפא  ּקְ ְלִאְתּתַ
ְונָ  ְוִגּבֹור  יק  ַצּדִ ִאְקֵרי  ּדְ יֹוֵסף,  ּכְ ִרית ַמְלָאָכיו,  ּבְ ַטר 

יּה. ַגּוֵ ים ּבְ ִאְתְרׁשִ א ּדְ יׁשָ  ַקּדִ
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י ֶאְלָעָזר  .213 ָבִרים   ַרּבִ ָאַמר, ַוְיִהי ַאַחר ַהּדְ
ֶזה  ָמקֹום  ְרׁשּוָה,  ּפֵ ֲהֵרי  ִהיא?  זֶּה  ַמה  ה,  ָהֵאּלֶ
ַאַחר  ה  ְרּגָ ַהּדַ הּוא  ׁשֶ ְמַקְטֵרג,  ָהָרע  יֵֶּצר  ׁשֶ

יֹּוֵסף ָנַתן לוֹ  ּום ׁשֶ ָבִרים. ִמׁשּ  ָמקֹום ְלַקְטֵרג, ַהּדְ
ן ֶאת   ָערֹו ּוְמַתּקֵ ׂשְ ָהָיה יֹוֵסף ְמַסְלֵסל ּבִ ַעְצמֹו ׁשֶ

ָהָרע  ַליֵֶּצר  ָמקֹום  ָנַתן  ָאז  אֹותֹו,  ט  ֵ ּוְמַקׁשּ
ָעָליו,  ל  ִמְתַאּבֵ ָאִביו  ּוָמה  ָאַמר:  ׁשֶ ְלַקְטֵרג, 
ָערֹו?! ָאז   ׂשְ ט ֶאת ַעְצמֹו ּוְמַסְלֵסל ּבִ ֵ ְויֹוֵסף ְמַקׁשּ

ָר   ה ּבֹו ַהּדֹב ְוִקְטֵרג לֹו. ִהְתּגָ

  

ַאַחר .213 ַוְיִהי  ָאַמר,  ֶאְלָעָזר  י  ה,   ִרּבִ ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ
ֵיֶצר ָהָרע ְמַקְטֵרג,   א ּדְ ַמאי ִהיא, ָהא אּוְקמּוָה ֲאַתר ּדָ
ֵליּה  ָיַהב  יֹוֵסף  ּדְ ִגין  ּבְ ָבִרים.  ַהּדְ ַאַחר  א  ַדְרּגָ ִאיהּו  ּדְ

הֲ  ּדְ ְלַקְטָרָגא,  א  ֲעֵריּה ּדּוְכּתָ ׂשַ ּבְ ְמַסְלֵסל  יֹוֵסף  ָוה 
ֵליהּ  יט  ִ ְוַקׁשּ ְרֵמיּה  ּגַ א  ְוַאְתִקין  ּדּוְכּתָ ִאְתְיִהיב  ֵדין  ּכְ  ,

ִאיהּו   ּדְ ֲאבֹוי  ּוַמה  ָאַמר,  ּדְ ְלַקְטְרָגא.  ָהָרע  ַלֵיֶצר 
ּוְמַסְלֵסל   ְרֵמיּה,  ּגַ יט  ִ ְמַקׁשּ ְויֹוֵסף  ֲעֵליּה,  ל  ִמְתַאּבֵ

ֵדין ִאְת  ֲעֵריּה, ּכְ ׂשַ א ְוַקְטִריג ֵליּה: ּבְ יּה ּדּוּבָ ֵרי ּבֵ  ּגָ
ָבִרים   .214 ַהּדְ ְרֵאה, ַוְיִהי ַאַחר  ּבֹא  ה.  ָהֵאּלֶ

עֹוָלם   ּבָ יַח  ּגִ ַמׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ
ַמה   עֹוָלם,  ּבָ ִעים  ְרׁשָ ּומֹוֵצא  אֹותֹו  ָלדּון 

תּוב? יא)  ּכָ ְולֹא   (דברים  ַמִים  ָ ַהׁשּ ֶאת  ְוָעַצר 
ן ֶאת ְיבּוָלּה. ְוָאז  ִיְהיֶה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתּתֵ

ְמהֵ   - ם  ֵני ַוֲאַבְדּתֶ ּבְ ֲחָטֵאי  ּום  ִמׁשּ ֲהֵרי  ׁשֶ ָרה. 
נֹוֲהִגים  ְולֹא  ֶנֱעָצִרים  ַמִים  ָ ַהׁשּ ָהָאָדם 

ָראּוי. ֻחּקֹוֵתיֶהם ּכָ  ּבְ

  

ָהאֵ  .214 ָבִרים  ַהּדְ ַאַחר  ִזְמָנא ַוְיִהי  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ ה.  ּלֶ
ַעְלָמא, ְלֵמיַדן ָיֵתיּה,  יּה ּבְ ח ּבֵ ּגַ ִריְך הּוא ַאׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ

ִתיב,ְואַ  ּכְ ַמה  ַעְלָמא,  ּבְ יִבין  ַחּיָ ח  ּכַ יא) ׁשְ ְוָעַצר   (דברים 
ֶאת   ן  ִתּתֵ לֹא  ְוָהֲאָדָמה  ָמָטר  ִיְהֶיה  ְולֹא  ַמִים  ָ ַהׁשּ ֶאת 

ְבֵני  ְיבּוָלּה, ּוְכֵדין ַואֲ  ִגין חֹוִבין ּדִ ָהא ּבְ ם ְמֵהָרה. ּדְ ַבְדּתֶ
נִ  ָנֲהֵגי  ְוָלא  ִאְתֲעָצרּו,  ְוַאְרָעא  ַמָיא  ׁשְ א,  ּמּוֵסיהֹון ָנׁשָ

ְדָקא ְיאּות.   ּכְ
ּלֹא ׁשֹוְמִרים ֶאת  .215 ּוֹבא ּוְרֵאה, אֹוָתם ׁשֶ

ין  ּבֵ ְרדּות  ִהְתּפָ ּגֹוְרִמים  ַהזֹּו,  ַהּקֶֹדׁש  ִרית  ּבְ
לַ  ָרֵאל  תּוב  ִיׂשְ ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַמִים,  ָ ׁשּ ּבַ ׁשֶ ֲאִביֶהם 

ֲאֵחִרים   ֱאלִֹהים  ם  ַוֲעַבְדּתֶ ם  ְוַסְרּתֶ
ֲחִויֶתם ּתַ ַמִים   ְוִהׁשְ ָ ָלֶהם, ְוָכתּוב ְוָעַצר ֶאת ַהׁשּ

ֲחֶוה  ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ מֹו  ּכְ זֶּהּו  ׁשֶ ָמָטר.  ִיְהיֶה  ְולֹא 
ִרית   ַהּבְ אֹות  ּבְ ר  ּקֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ַאֵחר,  ֵלאלֹוּהַ 

ה ַהזֹּו. ַהּקְ   דֹוׁשָ

  

א,  .215 ָלא ָנְטרּו ְלַהאי ְקָייָמא ְדקּוְדׁשָ א ֲחֵזי, ִאינּון ּדְ ְוּתָ
ִריׁש  ּפְ ְרֵמי  ִגין  ּגָ ּבְ ַמָיא,  ִבׁשְ ּדְ ַלֲאבּוהֹון  ָרֵאל  ִיׂשְ ין  ּבֵ ּו 

ֲחִויֶתם  ּתַ ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְוִהׁשְ ם ַוֲעַבְדּתֶ ְכִתיב ְוַסְרּתֶ ּדִ
ַהאי ָלֶהם, ּוְכִתיב ְוָעצַ  ַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר. ּדְ ָ ר ֶאת ַהׁשּ

הַ  ר ּבְ ּקֵ ְמׁשַ ָסִגיד ֵלאָלָהא ָאֳחָרא, ּדִ ַמאן ּדְ אי ָאת  ִאיהּו ּכְ
א.  יׁשָ  ְקָייָמא ַקּדִ

ֶמֶרת  .216 ִנׁשְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִרית  ַהּבְ ר  ְוַכֲאׁשֶ
נֹוֵתן  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאז  ָראּוי,  ּכָ עֹוָלם  ּבָ

לְ  ָרכֹות  מֹו ּבְ ּכְ עֹוָלם,  ּבָ ְלָהִריק  ַמְעָלה 
ּנֱֶאַמר  סח)  ׁשֶ ִניף  (תהלים  ּתָ ְנָדבֹות  ם  ׁשֶ ּגֶ

ְונִ  ַנֲחָלְתָך  ם ֱאלִֹהים  ׁשֶ ּגֶ ה.  כֹוַנְנּתָ ה  ַאּתָ ְלָאה 
דֹוׁש    -ְנָדבֹות   ה ַהּקָ ְתַרּצֶ ּמִ ׁשֶ ֵמי ָרצֹון, ּכְ ׁשְ ֶזהּו ּגִ

ְלהָ  ְורֹוֶצה  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ִעם  רּוְך הּוא  ִריק ּבָ
ה  ַאּתָ ְוִנְלָאה  ַנֲחָלְתָך  ֲאַזי  ָרכֹות,  ּבְ ָלּה 

ה.  כֹוַנְנּתָ

  

ִאְתנְ  .216 א  יׁשָ ַקּדִ ְקָייָמא  ְדָקא  ְוַכד  ּכְ ַעְלָמא  ּבְ ִטיר 
ְלֵעיָלא  ְרָכאן  ּבִ ָיִהיב  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵדין  ּכְ ָיאֹות, 

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַעְלָמא. ּכְ ם  (תהלים סח) ְלַאְתָרָקא ּבְ ׁשֶ ּגֶ
ה. גֶּ  ה כֹוַנְנּתָ ִניף ֱאלִהים ַנֲחָלְתָך ְוִנְלָאה ַאּתָ ם ְנָדבֹות ּתָ ׁשֶ

ם ּדִ  ׁשֶ א ּגֶ ִריְך  ְנָדבֹות, ּדָ א ּבְ ד ִאְתָרֵעי קּוְדׁשָ ְרעּוָתא. ּכַ
ֵדין   ְרָכאן, ּכְ ָרֵאל, ּוָבֵעי ַלֲאָרָקא ָלּה ּבִ ְכְנֶסת ִיׂשְ הּוא ּבִ

ה.  ה כֹוַנְנּתָ  ַנֲחָלְתָך ְוִנְלָאה ַאּתָ

ַנֲחָלתֹו   -ַנֲחָלְתָך   .217 ֵהם  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵהם 
דֹוׁש בָּ  ַהּקָ ל  ּנֱֶאַמר ׁשֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ (דברים  רּוְך הּוא,  ָראֵ  .217   ִיׂשְ ִאינּון  יּה  ַנֲחָלְתָך,  ַאְחַסְנּתֵ ִאינּון  ּדְ ל, 

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ (דברים   ּדְ
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ְוִנְלָאה   לב)  ַנֲחָלתֹו.  ֶחֶבל  ֶנֶסת    -ַיֲעקֹב  ּכְ זֹו 
ִהיא  ׁשֶ ֶאֶרץ ַאֶחֶרת.  ּבְ ִהיא ִנְלָאה  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ
אֹותֹו   ּוְכׁשֶ ִנְלָאה.  ִהיא  ְוָאז  ּתֹות,  ִלׁשְ ְצֵמָאה 

ה. ה כֹוַנְנּתָ ן, ָאז ַאּתָ ל ָרצֹון ִנּתָ ם ׁשֶ  ֶגׁשֶ

ָרֵאל,  לב) ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ א  ּדָ ְוִנְלָאה,  ַנֲחָלתֹו.  ֶחֶבל  ַיֲעקֹב 
י,   ּתֵ ְלִמׁשְ ַצְחָיא  ִאיִהי  ּדְ ָאֳחָרא,  ַאְרָעא  ּבְ ִנְלָאה  ִאיִהי  ּדְ

ְרעּוָתא ִאְתְיִהיב, ְכֵדין ִאיִהי ִנְלָאה. ְוַכד ַההוּ  ם ּדִ ּוא ֶגׁשֶ
ה.  ה ּכֹוַנְנּתָ ֵדין ַאּתָ  ּכְ

ם  .218 ּלָ ַמִים ָוָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם, ּכֻ ן ׁשָ ְוַעל ּכֵ
תּוב ּכָ ׁשֶ ַהזֶּה,  יּּום  ַהּקִ ַעל  (ירמיה   עֹוְמִדים 

ַמיִ  לג)  ם ִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ
ּוִמׁשּ  י,  ְמּתִ ׂשָ לֹא  ְלִהזֵָּהר  ָוָאֶרץ  ָצִריְך  ְך  ּכָ ּום 

תּוב ַוְיִהי יֹוֵסף   ְך ּכָ ּום ּכָ ְרׁשּוָה. ּוִמׁשּ ֶזה, ַוֲהֵרי ּפֵ ּבָ
א  ָ ׂשּ תּוב ַוּתִ ְיֵפה ֹתַאר ִויֵפה ַמְרֶאה, ְוַאֲחָריו ּכָ

ת ֲאדָֹניו ֶאת ֵעיֶניָה ֶאל יֹוֵסף.  ֵאׁשֶ

  

כֻּ  .218 ֵחיֵליהֹון,  ְוָכל  ְוַאְרָעא,  ַמָיא  ׁשְ א,  ּדָ הּו  ְוַעל  ּלְ
ְכִתיב ּדִ ָדא.  ִקּיּוָמא  ַעל  לג) ָקְייָמא  לֹא   (ירמיה  ִאם 

ִגין   י. ּוּבְ ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ לֹא ׂשָ ְבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ
ּוְבִגין   אּוְקמּוָה.  ְוָהא  ָדא,  ּבְ ֲהָרא  ְלִאְזּדַ ֵעי  ּבָ ְך  ְך ּכָ ּכָ

ִתיב, ַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפה ֹתַאר ִויֵפה מַ  ִתיב  ּכְ ְרֶאה, ּוַבְתֵריּה ּכְ
ת ֲאדָֹניו ֶאת ֵעיֶניָה ֶאל יֹוֵסף.  א ֵאׁשֶ ָ ׂשּ  ַוּתִ

י   .219 ַרּבִ יֹום.  יֹום  יֹוֵסף  ֶאל  ָרּה  ַדּבְ ּכְ ַוְיִהי 
ְוָאַמר, ַתח  ּפָ ו)  ֶאְלָעָזר  ָמְרָך  (משלי  ִלׁשְ

אַ  ְוגֹו'.  ָרע  ת  יֹּוְדִעים ֵמֵאׁשֶ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֵרי  ׁשְ
ַהקָּ  ְרֵכי  ּדַ ֶהם,  ֶאת  ּבָ ָלֶלֶכת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש 

ּתֹוָרה יֹוָמם ָוַלְיָלה,  ִלים ּבַ ּדְ ּתַ ֵהם ִמׁשְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ְוֵלילֹות,  ָיִמים  ּתֹוָרה  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ

ֵני עֹוָלמֹות   ָהעֹוָלם ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון וְ   -נֹוֵחל ׁשְ
ְחּתֹון. נֹוֵחל ֶאת ָהעֹוָלם ַהזֶּה  ב  -ַהּתַ ַאף ַעל ּגַ

ְויֹוֵרׁש  ָמּה.  ִלׁשְ ּה  ּבָ ק  ִמְתַעּסֵ ָהָאָדם  ֵאין  ׁשֶ
ַההּוא   ָהֶעְליֹון  ּה    -ָהעֹוָלם  ּבָ ק  ְתַעּסֵ ּמִ ׁשֶ ּכְ

ָמּה.   ָהָאָדם ִלׁשְ

  

פָּ  .219 ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ יֹום.  יֹום  ֵאָליו  ָרּה  ַדּבְ ּכְ ַתח ַוְיִהי 
ו) ְוֲאַמר, ְוג (משלי  ָרע  ת  ֵמֵאׁשֶ ָמְרָך  ִאינּון ִלׁשְ ִאין  ַזּכָ ו', 

ְלֵמיַזל  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ָאְרחֹוי  ָיְדֵעי  ּדְ א,  יַקּיָ ַצּדִ
אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליְלָיא.   ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ִאינּון ִמׁשְ ִגין ּדְ הּו. ּבְ ּבְ

אֹוַר  ל ּבְ ּדַ ּתַ ִאׁשְ ָכל ַמאן ּדְ ֵרין ּדְ ְייָתא יֹוֵמי ְוֵליֵלי, ַאְחִסין ּתְ
ְוַעְלָמא  ָעְלִמין, ָאה,  ִעּלָ ע''א) ַעְלָמא  קצ  ָאה.  (דף  ּתָ ּתַ

ר  ּה ּבַ ק ּבָ ָלא ִאְתַעּסַ ב ּדְ ַאְחִסין ַהאי ַעְלָמא, ַאף ַעל ּגַ
ק   ד ִאְתַעּסַ ָאה, ּכַ ָמּה, ְוַאְחִסין ַההּוא ַעְלָמא ִעּלָ ָנׁש ִלׁשְ

ר ָנׁש ִלׁשְ  ּה ּבַ  ָמּה. ּבָ

תּוב, .220 ּכָ ַמה  ְרֵאה  ג)  ּבֹא  ְך ֹאֶר  (משלי 
ֹאֶרְך   ְוָכבֹוד.  ר  עֹׁשֶ ֹמאָלּה  ׂשְ ּבִ יִמיָנּה  ּבִ ָיִמים 

יִמיָנּה   ּבִ ַהּתֹוָרה,    -ָיִמים  ִליִמין  הֹוֵלְך  ׁשֶ ִמי 
ם  זֹּוֶכה ׁשָ א, ׁשֶ ים הּוא ָלעֹוָלם ַהּבָ ל ַחיִּ ֹאֶרְך ׁשֶ

ב הּוא ּכָ ר ִלְכבֹוד ַהּתֹוָרה, ׁשֶ ֹוד ְוֶכֶתר ְלִהְתַעּטֵ
ֶתר ַהּת  ּכֶ עֹוָלם ַההּוא. ַעל ַהּכֹל, ׁשֶ ֹוָרה הּוא ּבָ

ר ְוָכבֹוד   ֹמאָלּה עֹׁשֶ ׂשְ ַאף   -ּבִ עֹוָלם ַהזֶּה, ׁשֶ ּבָ
זֹוֶכה   ָמּה,  ִלׁשְ ּה  ּבָ ק  ִמְתַעּסֵ ֵאינֹו  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל 

ר ְוָכבֹוד.  עֹוָלם ַהזֶּה ְלעֹׁשֶ  ּבָ

  

ִתי .220 ּכְ ֲחֵזי, ַמה  א  יִמיָנּה  (משלי ג) ב,ּתָ ּבִ ָיִמים  אֶֹרְך 
מֹאָלהּ  ׂשְ ַמאן   ּבִ יִמיָנּה,  ּבִ ָיִמים  אֶֹרְך  ְוָכבֹוד.  ר  עׁשֶ

ין ִאיהּו ְלַעְלָמא  ָאִזיל ִליִמיָנא ְדאֹוַרְייָתא, ָאְרָכא ְדַחּיִ ּדְ
ְיָקָרא  ִאיהּו  ּדְ ְדאֹוַרְייָתא,  ִליָקָרא  ן  ּמָ ּתַ ָזֵכי  ּדְ ְדָאֵתי. 

ְלִאְתעַ  ְדאֹוַרְייָתא ְוִכְתָרא,  ִכְתָרא  ּדְ א.  ּכֹּלָ ַעל  ָרא  ּטְ
הַ  ַהאי ּבְ ּבְ ְוָכבֹוד,  ר  עׁשֶ מֹאָלּה  ׂשְ ּבִ ִאיהּו.  ַעְלָמא  הּוא 

ָזֵכי  ָמּה,  ִלׁשְ ּה  ּבָ ק  ִאְתַעּסַ ָלא  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ּדְ ַעְלָמא, 
עּוְתָרא ִויָקָרא. ַהאי ַעְלָמא ּבְ  ּבְ

בָּ  .221 ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִחיָּיא,  י  ַרּבִ ֲהֵרי  ם ׁשֶ ָ ִמׁשּ א 
ּתֹוָרה, עַ  ָרֵאל, ָקָרא ּבַ ָהיּו ָפָניו  ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ד ׁשֶ

ָהיּו עֹוְמִדים ְלָפָניו  ֶמׁש, ּוְכׁשֶ ֶ מֹו ַהׁשּ ְמִאיִרים ּכְ
ֶזה  אֹוֵמר:  ָהָיה  ַבּתֹוָרה,  ָעְסקּו  ׁשֶ אֹוָתם  ל  ּכָ
ל   ּדֵ ּתַ ִהׁשְ לֹא  ְוֶזה  ָמּה,  ִלׁשְ ּתֹוָרה  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ

  

יא   .221 ִחּיָ י  ִרּבִ ָהא  ְלַאְרָעא  ּדְ ֵמָהָתם  ֲאָתא  ד  ּכַ
בְּ  ָקָרא  ָרֵאל,  ְנִהיִרין  ְדִיׂשְ ַאְנּפֹוי  ֲהוּו  ּדְ ַעד  אֹוַרְייָתא, 

ָלָעאן   ּדְ ִאינּון  ל  ּכָ יּה  ַקּמֵ ָקְייִמין  ֲהוּו  ְוַכד  א.  ְמׁשָ ׁשִ ּכְ
ָמּה,  אֹוַרְייָתא ִלׁשְ ל ּבְ ּדַ ּתַ א ִאׁשְ אֹוַרְייָתא. ֲהָוה ָאַמר, ּדָ ּבְ
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ְוהָ  ָמּה.  ק  ִלׁשְ ְתַעּסֵ ּמִ ׁשֶ אֹותֹו  ַעל  ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָיה 
ָמהּ  א.  ִלׁשְ ה ָלעֹוָלם ַהּבָ ְך ִיְהיֶה ָתִמיד ְוִיְזּכֶ ּכָ , ׁשֶ

ָמּה,   ִלׁשְ ק  ִהְתַעּסֵ ּלֹא  ׁשֶ אֹותֹו  ַעל  ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ
ְלַחיֵּי  ה  ְוִיְזּכֶ ָמּה  ִלׁשְ ּה  ּבָ ק  ְלִהְתַעּסֵ יָֹּבא  ׁשֶ

 עֹוָלם. 

ּתַ  ִאׁשְ ָלא  ַההּוא ְוָדא  ַעל  י  ַצּלֵ ְוֲהָוה  ָמּה,  ִלׁשְ ל  ּדַ
ִאְתעַ  ְלַעְלָמא ּדְ י  ְוִיְזּכֵ ִדיר,  ּתָ ָהִכי  ֶליהֵוי  ּדְ ָמּה,  ִלׁשְ ק  ּסַ

ֵייֵתי   ָמּה, ּדְ ּה ִלׁשְ ק ּבָ ָלא ִאְתַעּסַ י ַעל ַההּוא ּדְ ְדָאֵתי. ְוַצּלֵ
י ָעְלָמא. י ְלַחּיֵ ָמּה, ְוִיְזּכֵ ּה ִלׁשְ ָקא ּבָ  ְלִאְתַעּסְ

ָהָיה   .222 ׁשֶ ֶאָחד  ַתְלִמיד  ָרָאה  ֶאָחד  יֹום 
בַּ  אי  עֹוֵסק  ַוּדַ ָאַמר,  מֹוִריִקים.  ּוָפָניו  ּתֹוָרה 

ְלָפָניו,   אֹותֹו  ָאַחז  ֶזה.  הּוא  ֲעֵבָרה  ּבַ ְמַהְרֵהר 
ָבה   ְ ִהְתַיׁשּ ׁשֶ ַעד  תֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ָעָליו  יְך  ְוִהְמׁשִ

ָוָהְלָאה   ַהיֹּום  ֵמאֹותֹו  תֹוכֹו.  ּבְ ַעל רּוחֹו  ם  ׂשָ
ַהִהְרהּוִר  אֹוָתם  ַאַחר  ִיְרּדֹף  ּלֹא  ׁשֶ ים  רּוחֹו 

ָמּה. ּתֹוָרה ִלׁשְ ל ּבַ ּדֵ ּתַ  ָהָרִעים ְוִיׁשְ

  

ָלֵעי  .222 ֲהָוה  ּדְ ְלִמיד  ּתַ ַחד  ָחָמא  ַחד,  יֹוָמא 
ְמַהְרֵהר   אי  ַוּדַ ָאַמר,  מֹוִריָקן.  ְוַאְנּפֹוי  אֹוַרְייָתא,  ּבְ
יְך ֲעֵליּה  יּה, ְוַאְמׁשִ ָנא. ָאִחיד ֵליּה ְלַקּמֵ ֶחְטָאה ִאיהּו ּדְ ּבְ

אוֹ  ּדְ ין  ִמּלִ ִמן  ּבְ יּה.  ַגּוֵ ּבְ רּוֵחיּה  ב  ִאְתַייׁשַ ּדְ ַעד  ַרְייָתא, 
ַתר הַ  ָלא ִיְרּדֹף ּבָ י ַעל רּוֵחיּה, ּדְ ּוֵ הּוא יֹוָמא ּוְלָהְלָאה, ׁשַ

ָמּה. אֹוַרְייָתא ִלׁשְ ל ּבְ ּדַ ּתַ ין, ְוִיׁשְ יׁשִ  ִאינּון ִהְרהּוִרין ּבִ
ִאים  .223 ּבָ ָאָדם רֹוֶאה ׁשֶ ׁשֶ י יֹוֵסי, ּכְ   ָאַמר ַרּבִ

ְוָאז  ּתֹוָרה,  ּבַ ק  ִיְתַעּסֵ ָרִעים,  ִהְרהּוִרים  ֵאָליו 
אֹותֹו  ׁשֶ ּכְ ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר  ּנּו.  ִמּמֶ ַיַעְברּו 
ִיְמׁשְֹך  ָהָאָדם,  ֶאת  ְלַפּתֹות  א  ּבָ ָהָרע  ד  ַהּצַ

ּנּו.  ֵרד ִמּמֶ  אֹותֹו ַלּתֹוָרה, ְוִיּפָ
  

ד ָחֵמי ַבר ָנׁש ּדְ  .223 י יֹוֵסי, ּכַ ין ָאַמר ִרּבִ יׁשִ ִהְרהּוִרין ּבִ
בְּ  ק  ִיְתַעּסַ יּה,  ְלַגּבֵ ִיְתַעְברּון  ַאְתָיין  ּוְכֵדין  אֹוַרְייָתא, 

א ָאֵתי   יׁשָ ד ַההּוא ִסְטָרא ּבִ י ֶאְלָעָזר, ּכַ יּה. ָאַמר ִרּבִ ִמּנֵ
י אֹוַרְייָתא,  יְך ֵליּה ְלַגּבֵ י ֵליּה ְלַבר ָנׁש, ְיֵהא ָמׁשִ ְלִמְפּתֵ

יהּ  ַרׁש ִמּנֵ  .ְוִיְתּפְ
ר ַהצַּ  .224 ֲאׁשֶ ּכַ ִנינּו, ׁשֶ ִהּנֵה ׁשָ ד ּבֹא ְרֵאה, ׁשֶ

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  עֹוֵמד  ַהזֶּה  ָהָרע 
ָרִעים,   ים  ַמֲעׂשִ ּום  ִמׁשּ ָהעֹוָלם  ַעל  ִטין  ְלַהׂשְ
רּוְך הּוא ָחס ַעל ָהעֹוָלם, ְונֹוֵתן ֵעָצה   דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

נּ  ִמּמֶ ֵצל  ְלִהּנָ ָאָדם  לֹט  ִלְבֵני  ִלׁשְ יּוַכל  ְולֹא  ּו, 
יֶהם. ּוַמה ִהיא ָהֵעָצה?    ֲעֵליֶהם ְולֹא ַעל ַמֲעׂשֵ

ִין ָלנּו?   ּנּו. ִמּנַ ּתֹוָרה, ְוִנּצֹוִלים ִמּמֶ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ
תּוב ּכָ י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור ְוֶדֶרְך   (שם ו)  ׁשֶ ּכִ

ַאֲחָריו?  תּוב  ּכָ ַמה  מּוָסר.  ּתֹוְכחֹות  ים  ַחיִּ
ת ָרע ֵמֶחְלַקת ָלׁשֹון ָנְכִריָּה.ִלשְׁ   ָמְרָך ֵמֵאׁשֶ

  

א   .224 ִביׁשָ ִסְטָרא  ַהאי  ַכד  ּדְ ִניָנן,  ּתָ ָהא  ּדְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ַעל  ְלַאְסָטָאה  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְדקּוְדׁשָ יּה  ַקּמֵ ָקְייָמא 
ִריְך הּוא ָחס ַעל  א ּבְ ין. קּוְדׁשָ יׁשִ ִגין עֹוָבִדין ּבִ ַעְלָמא ּבְ

יּה. וְ ַעְלָמא, וְ  ָזָבא ִמּנֵ ּתְ א, ְלִאׁשְ ָלא ָיִהיב ֵעיָטא ִלְבֵני ָנׁשָ
ְלָטָאה ֲעֵליהֹון ְוָלא ַעל עֹוָבֵדיהֹון, ּוַמאי ִאיהּו  ָיִכיל ְלׁשַ
יּה. ְמָנָלן,  ָזבּו ִמּנֵ ּתֵ אֹוַרְייָתא, ְוִאׁשְ ָלא ּבְ ּדְ ּתַ ֵעיָטא, ְלִאׁשְ

ְכִתיב, י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור (משלי ו) ּדִ ים   ּכִ ְוֶדֶרְך ַחּיִ
ְתֵרי ִתיב ּבַ ת ָרע  ּתֹוְכחֹות מּוָסר. ַמה ּכְ ָמְרָך ֵמֵאׁשֶ ּה ִלׁשְ

ה.   ֵמֶחְלַקת ָלׁשֹון ָנְכִרּיָ
ָהַאֵחר   .225 ד  ַהּצַ ְמָאה.  ַהּטֻ ַצד   -ֶזהּו 

הּוא   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ִמיד  ּתָ עֹוֵמד  ׁשֶ
ֵני ָהָאָדם, ְועוֹ  ִטין ַעל ֲחָטֵאי ּבְ ִמיד ְלַהׂשְ ֵמד ּתָ

ּתָ  עֹוֵמד  ָאָדם.  ִלְבֵני  ה  ְלַמּטָ ִטין  ִמיד ְלַהׂשְ
ָהָאָדם   ֵני  ּבְ ֲחָטֵאי  יר  ְלַהְזּכִ ֵדי  ּכְ ְלַמְעָלה 
נּו  ּתְ ּנִ ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ יֶהם,  ַמֲעׂשֵ ָלֶהם ַעל  ִטין  ּוְלַהׂשְ

ה לֹו ְלִאיֹּוב.  ָעׂשָ מֹו ׁשֶ ְרׁשּותֹו, ּכְ  ּבִ

  

א, ִסְטָרא ָאֳחָרא. ְדִאיִהי ְוָדא הּוא ִסְטָרא ְמָסֲאבָ  .225
יּה קוּ  ִדיר ַקּמֵ ִריְך הּוא, ְלַאְסָטָאה ַעל ָקְייָמא ּתָ א ּבְ ְדׁשָ

א   ְלַתּתָ ְלַאְסָטָאה  ִדיר  ּתָ ְוָקְייָמא  א.  ָנׁשָ ְבֵני  ּדִ חֹוֵביהֹון 
ָרא  ְלַאְדּכָ ִגין  ּבְ ְלֵעיָלא,  ִדיר  ּתָ ָקְייָמא  א.  ָנׁשָ ִלְבִני 

א,   ְבִני ָנׁשָ ּוְלַאְסָטָאה לֹון ַעל עֹוָבֵדיהֹון. ּוְבִגין חֹוֵביהֹון ּדִ
ִאְתְיהִ  ֲעַבד ֵליּה ְלִאּיֹוב. ּדְ ָמה ּדְ ְרׁשּוֵתיּה, ּכְ  יבּו ּבִ
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ָרֵאל   .226 ִטין ֶאת ִיׂשְ ְוֵכן עֹוֵמד ֲעֵליֶהם ְלַהׂשְ
אֹוָתן   ּבְ ָעׂשּו  ֶ ׁשּ ַמה  ָכל  ּבְ ֲחָטֵאיֶהם  יר  ּוְלַהְזּכִ

רּוךְ  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ָעִמים  ֲעֵליֶהם ַהּפְ עֹוֵמד  הּוא   
ִטין   ְלַהׂשְ עֹוֵמד  ֲאַזי  ִדין,  יר  ּבְ ּוְלַהְזּכִ ָלֶהם 

ָרֵאל   רּוְך הּוא ָחס ַעל ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ֲחָטֵאיֶהם, ְוַהּקָ
ה?   ּוַבּמֶ ּנּו,  ִמּמֶ ֵצל  ְלִהּנָ ֵעָצה  ָלֶהם  ְונֹוֵתן 
ּוְביֹום  ָנה,  ָ ַהׁשּ רֹאׁש  ל  ׁשֶ יֹּום  ּבַ ֹוָפר,  ׁשּ ּבַ

בַּ  ּפּוִרים  לֹו,  ַהּכִ ּנֹוְתִנים  ׁשֶ ַח  ּלֵ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ִעיר  ָ ׂשּ
ְלהִ  ֵדי  ַהֵחֶלק  ּכְ אֹותֹו  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ֵמֶהם  ֵרד  ּפָ

ֲארּוָה. ּלֹו, ַוֲהֵרי ּבֵ  ׁשֶ

  

ָרא חֹוֵביהֹון  .226 ְוֵכן ָקְייָמא ֲעַלְייהּו ְלַאְסָטָאה ּוְלַאְדּכָ
קּוְד  ּדְ ִזְמִנין  ִאינּון  ּבְ ֲעָבדּו,  ּדְ ַמה  ָכל  הּוא ּבְ ִריְך  ּבְ א  ׁשָ

ֵדי ּכְ ִדיָנא.  ּבְ ֲעַלְייהּו  לֹון ָקְייָמא  ְלַאְסָטָאה  ָקִאים  ן 
ֲעַלְייהּו  ָחס  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ חֹוֵביהֹון.  ָרא  ּוְלַאְדּכָ
ה,  ּוְבּמָ יּה.  ִמּנֵ ָזָבא  ּתְ ְלִאׁשְ ֵעיָטא  לֹון  ְוָיַהב  ָרֵאל,  ְדִיׂשְ

 ָ יֹוָמא ְדרֹאׁש ַהׁשּ ֹוָפר ּבְ ׁשּ ִעיר ּבַ ׂשָ ָנה, ּוְביֹוָמא ְדִכּפּוֵרי ּבְ
ַח   ּלֵ ּתַ ׁשְ ְייהּו, ַהּמִ ִמּנַ א  ָרׁשָ ְלִאְתּפְ ִגין  ּבְ ֵליּה,  ָיֲהִבין  ּדְ

ַההּוא חּוָלֵקיּה, ְוָהא אּוְקמּוָה.  ָלא ּבְ ּדְ ּתַ  ּוְלִאׁשְ

תּוב, .227 ּכָ ַמה  ְרֵאה  ה)  ּבֹא  ַרְגֶליָה  (שם 
ִיְת  ְצָעֶדיָה  אֹול  ׁשְ ָמֶות  ּוְבסֹוד  יְֹרדֹות  ֹמכּו. 

תּוב? ָרֶכיהָ  (שם ג)  ָהֱאמּוָנה ַמה ּכָ ַדְרֵכי ֹנַעם    ּדְ
ִביֵלי   ְרֵכי ּוׁשְ לֹום. ְוֵאּלּו ֵהם ּדַ ְוָכל ְנִתיֹבֶתיָה ׁשָ
לֹום ְוֶזה ָמֶות, ְוַהּכֹל  ַהּתֹוָרה, ְוַהּכֹל ֶאָחד. ֶזה ׁשָ

 ֲהפּוִכים ֶזה ִמזֶּה.

  

ִתיב,  .227 א ֲחֵזי, ַמה ּכְ ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמֶות   )(משלי ה ּתָ
ַמה  ְמֵהיְמנּוָתא  ּדִ ּוְבָרָזא  ִיְתמֹוכּו.  ְצָעֶדיָה  אֹול  ׁשְ

ִתיב, ג) ּכְ ְנִתיבֹוֶתיָה   (משלי  ְוָכל  נֹוַעם  ַדְרֵכי  ָרֶכיָה  ּדְ
א   ְוכֹּלָ אֹוַרְייָתא,  ּדְ ִביִלין  ּוׁשְ ָאְרִחין  ִאינּון  ין  ְוִאּלֵ לֹום.  ׁשָ

לֹום ְוַהאי ָמוְ  א.  ת,ַחד. ַהאי ׁשָ א ִמן ּדָ א ִהּפּוָכן ּדָ  ְוכֹּלָ
ִקים  .228 ְדּבָ ּנִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֶחְלָקם  ֵרי  ַאׁשְ

דֹושׁ  ּקָ רּוךְ - ּבַ ֵעָצה  -ּבָ ָלֶהם  ְונֹוֵתן  ָראּוי  ּכָ הּוא 
ל ָהעֹוָלם,   ָדִדים ָהֲאֵחִרים ׁשֶ ל ַהּצְ ֵצל ִמּכָ ְלִהּנָ

ְוֶחְלקֹו,   ְלַנֲחָלתֹו  ָקדֹוׁש  ֵהם ַעם  ׁשֶ ּום  ַעל  וְ ִמׁשּ
עֹוָלם  ּבָ ֵריֶהם  ַאׁשְ ּכֹל.  ּבַ ֵעָצה  ָלֶהם  נֹוֵתן  ן  ּכֵ

א.  ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

  

יּה  .228 ִקין ּבֵ ּבְ ִאינּון ִמְתּדַ ָרֵאל, ּדְ ִיׂשְ ָאה חּוְלֵקהֹון ּדְ ַזּכָ
ֵעיָטא  לֹון  ְוָיִהיב  ָחֵזי,  ְדָקא  ּכְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּבְ

ל ִסְטִר  ָזָבא ִמּכָ ּתְ ִאינּון   יןְלִאׁשְ ִגין ּדְ ַעְלָמא. ּבְ ָאֳחָרִנין ּדְ
א ָיִהיב לֹון  יּה ְוחּוָלֵקיּה, ְוַעל ּדָ א ְלַאְחַסְנּתֵ יׁשָ א ַקּדִ ַעּמָ
ּוְבַעְלָמא  ֵדין,  ַעְלָמא  ּבְ ִאינּון  ִאין  ַזּכָ א.  כֹּלָ ּבְ ֵעיָטא 

 ְדָאֵתי. 
יֹוֵרד  .229 ַהזֶּה  ָהָרע  ד  ַהּצַ ׁשֶ ּכְ ְרֵאה,  ּבֹא 

בָּ  ֵני  עּוְמׁשֹוֵטט  ּבְ י  ַמֲעׂשֵ ֶאת  ְורֹוֶאה  ֹוָלם 
עֹוָלם,   ּבָ ְרֵכיֶהם  ּדַ סֹוִטים  ם  ּלָ ּכֻ ֵהם  ׁשֶ ָהָאָדם, 
ְוִאְלָמֵלא  ֲעֵליֶהם,  ִטין  ּוַמׂשְ עֹוֶלה  הּוא 
י ָיָדיו, ֵהם   רּוְך הּוא ָחס ַעל ַמֲעׂשֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

עֹוָלם. ָאִרים ּבָ  לֹא ָהיּו ִנׁשְ

  

ַהאי .229 ד  ּכַ ֲחֵזי,  א  אט  ִס   ּתָ ְוׁשָ ָנַחת  א  יׁשָ ּבִ ְטָרא 
הּו ָסְטִאין  ּלְ ִאינּון ּכֻ א, ּדְ ְבֵני ָנׁשָ ַעְלָמא, ְוָחֵמי עֹוָבִדין ּדִ ּבְ
ַעְלָמא. ָסִליק ְלֵעיָלא ְוַאְסִטין לֹון, ְוִאְלָמֵלא  ָאְרַחְייהּו ּבְ
ָלא  ְידֹוי,  עֹוָבֵדי  ַעל  ָחִייס  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ

ֲארּון בְּ  ּתָ  ְלָמא.עַ ִיׁשְ
יֹום   .230 יֹוֵסף  ָרּה ֶאל  ַדּבְ ּכְ ַוְיִהי  תּוב?  ּכָ ַמה 

ָרּה   ַדּבְ ָכל יֹום ָויֹום,  -יֹום. ּכְ עֹוֶלה ּוַמֲעֶלה ּבְ ׁשֶ
ָרעֹות,  ה  ּמָ ּכַ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ְואֹוֵמר 

ֵני ָאָדם. ֵדי ְלַכּלֹות ּבְ ינּות, ּכְ ה ַמְלׁשִ ּמָ  ּכַ
  

ִתיב   .230 ּכְ יֹום. וַ ַמה  יֹום  יֹוֵסף  ֶאל  ָרּה  ַדּבְ ּכְ ְיִהי 
ָרּה, ַדּבְ ע''ב) ּכְ קצ  יֹוָמא  (דף  ָכל  ּבְ ְוָסאֵטי  ְדָסְלָקא 

ין  יׁשִ ּבִ ה  ּמָ ּכַ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ י  ַקּמֵ ְוָאַמר  ְויֹוָמא, 
ִני ַעְלָמא.  יָצָאה ּבְ ִגין ְלׁשֵ ְלטֹוִרין, ּבְ ה ּדִ ּמָ  ּכַ

שָׁ  .231 ְולֹא  תּוב?  ּכָ ב  מַ ַמה  ּכַ ִלׁשְ ֵאֶליָה  ע 
ֵאֶליָה   ַמע  ׁשָ ְולֹא  ּה.  ִעּמָ ִלְהיֹות   -ֶאְצָלּה 

ב ֶאְצָלּה,   ּכַ הּוא ָחס ַעל ָהעֹוָלם. ִלׁשְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
  

ב ֶאְצָלּה ִלְהיֹות   .231 ּכַ ַמע ֵאֶליָה ִלׁשְ ִתיב, ְולֹא ׁשָ ַמה ּכְ
ִאיהּו ָחִייס ַעל ַעְלָמא.  ִגין ּדְ ַמע ֵאֶליָה, ּבְ ּה. ְולא ׁשָ ִעּמָ
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ְלטֹון   ׁשִ ָלַקַחת  ֵדי  ּכְ ֶאְצָלּה?  ב  ּכַ ִלׁשְ ַמהּו 
ׁשֹוֵלט ַעד  ְלטֹון לֹא  ִ ְוַהׁשּ לֹט ַעל ָהעֹוָלם,  ִלׁשְ

ֶנת לֹו ְרׁשוּ  ּתֶ ּנִ  ת.ׁשֶ
ְלָנְסָבא   ִגין  ּבְ ֶאְצָלּה.  ב  ּכַ ִלׁשְ ַמהּו  ֶאְצָלּה,  ב  ּכַ ִלׁשְ

ְלָטנּו   ָטָאה ַעל ַעְלָמא, ְוׁשָ ּלְ ְלָטנּו, ְלׁשַ ְלָטא, ַעד לָ ׁשָ א ׁשָ
ִאְתְיִהיב ֵליּה ְרׁשּו.   ּדְ

ֶאְצָלּה   .232 ב  ּכַ ִלׁשְ ַאֵחר  ָבר  מֹו    -ּדָ ּכְ
ּנֱֶאַמר  טו)  ׁשֶ ִעם  (ויקרא  ב  ּכַ ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּוְלִאיׁש 

ּה   ִעּמָ ִלְהיֹות  ְדלּות    -ְטֵמָאה.  ּגַ ָלּה  ָלֵתת 
ִסיּּוַע  ָלּה  ָהָיה  ִאְלָמֵלא  ׁשֶ ְוִסיּּוַע,  ּוְבָרכֹות 

ֶאָחד,  ִמלְ  ֲאִפּלּו  עֹוָלם  ּבָ ָאר  ִנׁשְ לֹא  ַמְעָלה, 
ַעל  ָחס  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֲאָבל 

אָ  ִקיּּומֹו. ָהעֹוָלם, ִנׁשְ  ר ָהעֹוָלם ּבְ

  

ְדַאּתְ   .232 ָמה  ּכְ ֶאְצָלּה,  ב  ּכַ ִלׁשְ ַאֵחר  ָבר  ּדָ
טו) ָאֵמר, ְטֵמָאה.  (ויקרא  ִעם  ב  ּכַ ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּוְלִאיׁש 

א. לִ  יְעּתָ ְוִסּיַ ּוִבְרָכאן  ְרבּו  ָלּה  ְלֵמיַהב  ּה  ִעּמָ ְהיֹות 
אִ  ָלא  ֵעיָלא,  ִמּלְ ָלּה  ֲהָוה  ִסּיּוָעא  ָמֵלא  ִאּלְ ַאר ּדְ ּתָ ׁשְ

הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ִגין  ּבְ ֲאָבל  ַחד.  ֲאִפיּלּו  ַעְלָמא  ּבְ
ִקּיּוֵמיּה. ַאר ַעְלָמא ּבְ ּתָ  ָחִייס ַעל ַעְלָמא, ִאׁשְ

ֶרְך ַאַחת,  ַר  .233 א ָאַמר, ַהּכֹל הּוא ּדֶ י ַאּבָ ּבִ
ֵני   ה ֶאת ּבְ הֹוֵלְך ּוְמַפּתֶ ֲאָבל יֵֶצר ָהָרע הּוא ׁשֶ
ֵבק  ּוְלִהּדָ ְרֵכיֶהם  ּדַ ֶאת  ְלַהְסטֹות  ֵדי  ּכְ ָהָאדם 
ַמְסֶטה  ן.  ְוִעּדָ ן  ִעּדָ ּוְבָכל  ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ֶהם  ּבָ

ֵדי לִ  ֶרְך ָהֱאֶמת ּכְ ֶרְך  ֶאת ָהָאָדם ִמּדֶ ְדחֹותֹו ִמּדֶ
יִהּנֹם. ים, ִלְמׁשְֹך אֹותֹו ַלּגֵ  ַהַחיִּ

  

ֲאָבל   .233 ָחָדא,  ָאְרָחא  ִאיהּו  א  ּכֹּלָ ָאַמר,  א  ַאּבָ י  ִרּבִ
ִגין   א, ּבְ י לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ֵיֶצר ָהָרע הּוא ְדָקא ָאִזיל ּוְמַפּתֵ

יוֹ  ָכל  ּבְ הּו,  ּבְ ָקא  ּבְ ּוְלִאְתּדַ ָאְרַחְייהּו  ָמא ְלַאְסָטָאה 
ְויֹוָמא, ּוְבָכל ִעיָדן ְוִעיָדן. ָסֵטי ֵליּה ְלַבר ָנׁש ֵמָאְרָחא 
ָכא   ְלַאְמׁשָ י,  ִגין ְלַדְחָייא ֵליּה ֵמָאְרָחא ְדַחּיֵ ּבְ ִדְקׁשֹוט, 

יִהּנֹם.  ֵליּה ַלּגֵ
ְוׁשֹוֵמר  .234 ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ִמי  ָריו  ִמי  ַאׁשְ [ַאְׁשֵרי 

ׁשֹוֵמר]  ִבי ֶׁשעֹוֶׂשה,  ּוׁשְ ָרָכיו  ּלֹא  לָ ּדְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ יו 
ָרּה ֶאל   ַדּבְ ּכְ ַוְיִהי  תּוב  ּכָ ֶ ׁשּ ַהְינּו ַמה  ק ּבֹו,  ִיְדּבַ
ֵאֶליָה,  ַמע  ׁשָ ְולֹא  יֹום  יֹום  יֹוֵסף 

מוֹ  ֲהֵרי   [ַּבֶּמה]  ּכְ ָכל יֹום. ׁשֶ ִהיא אֹוֶמֶרת לֹו ּבְ ׁשֶ
ָהָאָדם   ֶאת  ה  ְמַפּתֶ ָהָרע,  יֵֶצר  ְמָאה,  ַהּטֻ רּוַח 

ב ּכַ ִלׁשְ יֹום  ָכל  יִהּנֹם,   ּבְ ַהּגֵ תֹוְך  ּבְ ֶאְצָלּה, 
ּה.  ם, ִלְהיֹות ִעּמָ  ּוְלִהּדֹון ׁשָ

  

ָעִביד ְוָנִטיר .234 ָאה ִאיהּו ַמאן ּדְ (נ''א זכאה מאי עביד,   ַזּכָ

ַהְיינּו  נטיר) יּה.  ּבֵ ק  ּבַ ִיְתּדַ ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ִבילֹוי,  ּוׁשְ ָאְרחֹוי 
ָרּה ֶאל יֹוֵסף יֹום ַדּבְ ַמע ֵאֶליָה,   ִדְכִתיב ַוְיִהי ּכְ יֹום ְולא ׁשָ

ה ּמָ במה) ּכְ ָהא   (נ''א  ּדְ יֹוָמא.  ָכל  ּבְ ֵליּה  ֲאְמַרת  ִאיִהי  ּדְ
ָנׁש,  ְלַבר  ֵליּה  י  ְמַפּתֵ ִאיהּו  ָהָרע,  ֵיֶצר  ְמָסֲאָבא,  רּוַח 
ן,  ּמָ ּתַ ָנא  יִהּנֹם, ּוְלִאְתּדָ ּגֵ ּגֹו  ב ֶאְצָלּה,  ּכַ ָכל יֹוָמא, ִלׁשְ ּבְ

ּה.  ִלְהיֹות ִעּמָ
ד,  בֹּ  .235 ק ְלאֹותֹו ַהּצַ ָאָדם ִנְדּבָ ׁשֶ א ְרֵאה, ּכְ

ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ּה  ִעּמָ ְוִנְטָמא  ַאֲחֶריָה,  ְך  ִנְמׁשָ
ַצד  ְרֵאה,  ּבֹא  ָהַאֵחר.  עֹוָלם  ּבָ ּה  ִעּמָ ְוִנְטָמא 
ְמֻלְכָלְך,  הּוא  ל,  ְמֻנּוָ הּוא  ַהזֶּה  ְמָאה  ַהּטֻ

תּוב ּכָ ׁש, ּמָ ֵצא ּתֹאַמר לֹו, צֹוָאה מַ  (ישעיה ל)  ּכַ
ּובֹו  ֵמַהּתֹוָרה,  ַדְרּכֹו  ְסֶטה  ּמַ ׁשֶ ִמי  ִנּדֹון  ּובֹו 
ֵאין  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ִעים  ָהְרׁשָ אֹוָתם  ִנּדֹוִנים 

דֹושׁ  ּקָ רּוךְ -ָלֶהם ֱאמּוָנה ּבַ  הּוא.-ּבָ

  

ִסְטָרא,   .235 ַההּוא  ּבְ ק  ּבַ ִאְתּדָ ָנׁש  ַבר  ד  ּכַ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ְוִאְסּתָ  ֲאַבְתָרּה,  ְך  ַעְלָמא, אַ ִאְתְמׁשַ ַהאי  ּבְ ּה  ִעּמָ ב 

א ֲחֵזי, ַהאי ִסְטָרא  ַעְלָמא ָאֳחָרא. ּתָ ּבְ ּה  ִעּמָ ַאב  ְוִאְסּתָ
ִאיהּו.   ִלְכלּוָכא  ִאיהּו,  ְמנּוָוָלא  ְמָסֲאָבא, 

ְכִתיב, ּדִ ׁש. ּוֵביּה  (ישעיה ל) ּכְ ֵצא ּתֹאַמר לֹו, צֹוָאה ַמּמָ
אֹוַרְייתָ  ִמן  ָאְרחֹוי  ַאְסֵטי  ּדְ ַמאן  ן  ִאְתָדנּו  ִאְתּדָ ּוֵביּה  א, 

א   קּוְדׁשָ ּבְ ְמֵהיְמנּוָתא  ֵלית לֹון  ּדְ ַעְלָמא,  ּדְ יִבין  ַחּיָ ִאינּון 
ִריְך הּוא.  ּבְ
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ַויָֹּבא  .236 ַהזֶּה  ַהיֹּום  ּכְ ַוְיִהי  תּוב?  ּכָ ַמה 
י  ֵמַאְנׁשֵ ְוֵאין ִאיׁש  ְמַלאְכּתֹו  ַלֲעׂשֹות  ְיָתה  ַהּבַ

הַ  ּכְ ַוְיִהי  ִית.  ּבָ ּבַ ם  ׁשָ ִית  ַהזֶּה  ַהּבַ ַהיֹּום   -יֹּום 
ִטין   ְלַהׂשְ ְויֹוֵרד  עֹוָלם  ּבָ ׁשֹוֵלט  ָהָרע  יֵֶּצר  ׁשֶ

שֶׁ  ַהיֹּום  ָמַתי?  ָהָאָדם.  ָלׁשּוב ִלְבֵני  ָאָדם  א  ּבָ
ּתֹוָרה  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ אֹו  ֲחָטָאיו,  ַעל  ְתׁשּוָבה  ּבִ
אֹותֹו   ּבְ יֹוֵרד  ְוָאז  ַהּתֹוָרה,  ִמְצוֹות  ְוַלֲעׂשֹות 

ַמן כְּ  ִטין ִלְבֵני ָהָאָדם.ַהזְּ  ֵדי ְלַהׂשְ
  

ְיָתה ַלֲעׂשֹות   .236 בֹא ַהּבַ ה ַוּיָ ַהּיֹום ַהּזֶ ִתיב, ַוְיִהי ּכְ ַמה ּכְ
ַוְיִהי ְמלַ  ִית.  ּבָ ּבַ ם  ׁשָ ִית  ַהּבַ י  ֵמַאְנׁשֵ ִאיׁש  ְוֵאין  אְכּתֹו 

ַעְלָמא, ְוָנֲחָתא   ְלָטא ּבְ ה, יֹוָמא ְדֵיֶצר ָהָרע ׁשָ ַהּיֹום ַהּזֶ ּכְ
ָנׁש  ְלַאְסטָ  ר  ּבַ ְדָאֵתי  יֹוָמא  ֵאיָמַתי,  א.  ָנׁשָ ִלְבֵני  ָאה 

לָ  ּדְ ּתַ ְלִאׁשְ אֹו  חֹובֹוי,  ַעל  א  ְתיּוְבּתָ ּבִ א  ְלֲאָתָבא 
ַההּוא  ּקּוֵדי ְדאֹוַרְייָתא. ּוְכֵדין ּבְ ד ּפִ אֹוַרְייָתא, ּוְלֶמְעּבַ ּבְ

בֹא ַהבַּ  ִגין ְלַאְסָטָאה ִלְבֵני ָעְלָמא. ַוּיָ ְיָתה  ִזְמָנא ָנֲחָתא, ּבְ
אֹוַרְייָתא   ּבְ ָלא  ּדְ ּתַ ְלִאׁשְ ִגין  ּבְ ְמַלאְכּתֹו,  ַלֲעׂשֹות 

אִ  ּקּוֵדי ְדאֹוַרְייָתא, ּדְ ד ּפִ ַבר ָנׁש  ּוְלֶמְעּבַ יהּו ְמַלאְכּתֹו ּדְ
ַהאי ַעְלָמא,  ַבר ָנׁש ּבְ א ּדְ ֲעִביְדּתָ ַהאי ַעְלְמא. ְוֵכיָון ּדְ ּבְ

ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ א ּדְ ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש, הּוא ֲעִביְדּתָ . ּבָ
לֹוט  ָלא ִיׁשְ ִגין ּדְ ָכל ִסְטרֹוי, ּבְ ַאְרָיא ּבְ יָפא ּכְ ּקִ ְלֶמֱהֵוי ּתַ

ִתיב  ֲעלֹוי ִסְטָר  י ֵליּה. ַמה ּכְ א ָאֳחָרא, ְוָלא ָיִכיל ְלִמְפּתֵ
ח  ֵיֶצר ָהָרע, ְוִיּגַ ֵיקּום ְלֳקְבֵליּה ּדְ ַבר ּדְ ְוֵאין ִאיׁש, ֵלית ּגְ

יּה ְקָרָבא כְּ   ְדָקא ָיאֹות. ּבֵ
ֵדי  .237 ּכְ ְמַלאְכּתֹו,  ַלֲעׂשֹות  ְיָתה  ַהּבַ ַויָֹּבא 

ִמצְ  ְוַלֲעׂשֹות  ּתֹוָרה  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ַהּתֹוָרה,  ְלִהׁשְ וֹות 
עֹוָלם ַהזֶּה. ְוֵכיָון  ל ָהָאָדם ּבָ ִהיא ְמַלאְכּתֹו ׁשֶ ׁשֶ
ֲעבֹוַדת   ִהיא  ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  ׁשֶ

ר  דֹוׁש ּבָ יף ַהּקָ ּקִ ּוְך הּוא, ָצִריְך ָלָאָדם ִלְהיֹות ּתַ
ָעָליו  לֹט  ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְצָדָדיו  ָכל  ּבְ ַאְריֵה  ּכְ

ָהאַ  ד  ַמה  ַהּצַ אֹותֹו.  ְלַפּתֹות  יּוַכל  ְולֹא  ֵחר 
ִלְפֵני  יֲַּעֹמד  ׁשֶ ֶבר  ּגֶ ֵאין  ִאיׁש,  ְוֵאין  תּוב?  ּכָ

ָראּוי. ֵחם ּבֹו ְקָרב ּכָ  ַהיֵֶּצר ָהָרע ְוִיּלָ

  

ר  .237 ּבַ ֵלית  ּדְ ָחֵמי  ּדְ יָון  ּכֵ ָהָרע,  ֵיֶצר  ּדְ אֹוְרֵחיּה  ַמאי 
יּה   ּבֵ ָחא  ּוְלַאּגָ ְלֳקְבֵליּה  ָקִאים  ד:  ָנׁש  ִמּיָ ְקָרָבא, 

הּו   ׂשֵ ְתּפְ ַוּתִ י.  ִעּמִ ְכָבה  ׁשִ ֵלאמֹר  ִבְגדֹו  ּבְ הּו  ׂשֵ ְתּפְ ַוּתִ
ּדְ  ֲעֵליּה  ָהָרע  ֵיֶצר  יט  ּלִ ׁשַ ַכד  ּדְ ִגין  ּבְ ִבְגדֹו,  ָנׁש,  ּבְ ַבר 

ֲעֵריּה.  ׂשַ ּבְ ְמַסְלֵסל  ְלבּוׁשֹוי,  ֵליּה  יט  ִ ְוַקׁשּ ֵליּה,  ַאְתִקין 
שֵׂ  ְתּפְ ַוּתִ ִדְכִתיב  הּוא  ְכָבה  ֲהָדא  ׁשִ ֵלאמֹר  ִבְגדֹו  ּבְ הּו 

י.  ק ִעּמִ ּבַ י, ִאְתּדָ  ִעּמִ

רֹוֶאה  .238 יָון ׁשֶ ּכֵ יֵֶצר ָהָרע?  ל  ְרּכֹו ׁשֶ ּדַ ַמה 
ֵאין ָהָאָדם עֹוֵמד כְּ  ֶנְגּדֹו ְויֹוֵצא ִלְקָרב ִאּתֹו, ׁשֶ

י.    -ִמיָּד   ְכָבה ִעּמִ ִבְגדֹו ֵלאֹמר ׁשִ הּו ּבְ ׂשֵ ְתּפְ ַוּתִ
הּו בְּ  ׂשֵ ְתּפְ ר יֵֶצר ָהָרע  ַוּתִ ֲאׁשֶ ּכַ ּום ׁשֶ ִבְגדֹו, ִמׁשּ

לֹו  ט  ֵ ּוְמַקׁשּ אֹותֹו  ַמְתִקין  ָהָאָדם,  ַעל  ׁשֹוֵלט 
שֶׁ  ֶזהּו  ָערֹו.  ׂשְ ּבִ ְמַסְלֵסל  ְלבּוׁשֹו,  תּוב  ֶאת  ּכָ

ֵבק  י, ִהּדָ ְכָבה ִעּמִ ִבְגדֹו ֵלאֹמר ׁשִ הּו ּבְ ׂשֵ ְתּפְ ַוּתִ
י.  ִעּמִ

  

יּה  .238 ח ּבֵ ף ְלֳקְבֵליּה, ְוַאּגַ ּקַ ָאה, ִאְתּתַ ִאיהּו ַזּכָ ַמאן ּדְ
ַוּיֵֵצא  ָנס  ַוּיָ ָיָדּה  ּבְ ְגדֹו  ּבִ ֲעזֹב  ַוּיַ ִתיב,  ּכְ ַמה  ְקָרָבא. 

ְוִיְת  ֵליּה,  ּבֹוק  ִיׁשְ ְלֳקְבֵליּה.ַהחּוָצה,  ף  ּקַ ואגח   ּתַ (ס''א 
ָזָבא ביה קרבא) ּתְ ִגין ְלִאׁשְ יּה, ּבְ יּה, ְוָלא   ְוֵיֲערֹוק ִמּנֵ ִמּנֵ

לֹוט ֲעלֹוי.   ִיׁשְ

ֶנְגּדֹו ְוִנְלָחם  .239 ר ּכְ ּבֵ יק, ִמְתּגַ הּוא ַצּדִ ִמי ׁשֶ
ַויָָּנס   ָיָדּה  ּבְ ְגדֹו  ּבִ ַויֲַּעזֹב  תּוב?  ּכָ ַמה  ְקָרב.  ּבֹו 

הַ  ר ַויֵֵּצא  ּבֵ ְוִיְתּגַ אֹותֹו  ַיֲעזֹב  חּוָצה. 
  

ְלֶמחֵמי  .239 יַקָיא  ַצּדִ ִאינּון  ְזִמיִנין  ִיְצָחק,  י  ִרּבִ ָאַמר 
ַחד טּוָרא ַרְבְרָבא, וְ  ִיְתְמהּון ְוֵייְמרּון. ֵאיְך ְלֵיֶצר ָהָרע, ּכְ
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ֶנְגּדוֹ  ֵצל  ְוִיְבַרח מִ  [ְוִיָּלֵחם ּבֹו ְקָרב]  ּכְ ֵדי ְלִהּנָ ּנּו ּכְ ּמֶ
לֹט ָעָליו.  ּנּו, ְולֹא ִיׁשְ  ִמּמֶ

ָהֵדין   ַרְבְרָבא  ְלטּוָרא  ֵליּה  ְפָיא  ְלַאּכְ ָאה. ָיִכיְלָנא  ִעּלָ
חּוָטא  יק ּכְ ּקִ יַעָיא ְלֶמֱחֵמי ֵליּה ְלֵיֶצר ָהָרע, ּדַ ִ ּוְזִמיִנין ַרׁשּ
ְפָיא  ְלַאּכְ ָיִכיְלָנא  ָלא  ֵהיְך  ְוֵייְמרּון.  ְוִיְתְמהּון  ֲעָרא,  ׂשַ ּדְ

ין ִיְבּכּון.  ְלחּוָטא ְדשַׂ  ין ִיְבּכּון ְוִאּלֵ יק. ִאּלֵ ּקִ ָדא ּדַ ֲעָרא ּכְ
ה ִריְך  ּבְ א  ֵליּה  ְוקּוְדׁשָ ְוִיּכֹוס  ֵמַעְלָמא,  ֵליּה  ְיַבֵער  ּוא 

יַקָיא   ַצּדִ ְוֶיחמּון  ַעְלָמא,  ּבְ עֹוד  לֹוט  ִיׁשְ ְוָלא  ְלֵעיַנְייהּו, 
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, יִקים יֹודּו  ַאְך ַצּדִ  (תהלים קמ) ְוֶיֱחדּון. ּכְ

ֶניָך.  ִרים ֶאת ּפָ בּו ְיׁשָ ֶמָך ֵיׁשְ  ִלׁשְ
י ִיְצָחק, עֲ  .240 יִקים ָאַמר ַרּבִ ּדִ ִתיִדים ֵהם ַהּצַ

דֹול, ְוִיְתְמהּו   מֹו ַהר ּגָ ִלְראֹות ֶאת יֵֶצר ָהָרע ּכְ
דֹול   ְויֹאְמרּו, ֵאיְך ָיכְֹלנּו ְלַהְכִניַע ֶאת ָהָהר ַהּגָ

ִעים ִלְראֹות ֶאת  ָהֶעְליֹון ַהזֶּה?! ַוֲעִתי ִדים ָהְרׁשָ
ֲעָרה,  ׂשַ ל  ׁשֶ חּוט  מֹו  ּכְ יק  ּקִ ּדַ ָהָרע  ַהיֵֶּצר 

ְמהּו ְויֹאְמרּו, ֵאיְך לֹא ָיכְֹלנּו ְלַהְכִניַע ֶאת  ְוִיְת 
ְוֵאּלּו  ִיְבּכּו  ֵאּלּו  יק?!  ּקִ ּדַ ֶזה  ּכָ ֲעָרה  ַ ַהׂשּ חּוט 
ִמן אֹותֹו  ְיַבֵער  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ  ִיְבּכּו. 
לֹט  ִיׁשְ ְולֹא  ְלֵעיֵניֶהם,  אֹותֹו  ַחט  ְוִיׁשְ ָהעֹוָלם 

ַהצַּ  ְוִיְראּו  עֹוָלם,  ּבָ מֹו  עֹוד  ּכְ ְמחּו,  ְוִיׂשְ יִקים  ּדִ
ּנֱֶאַמר  קמ)  ׁשֶ ֶמָך   (תהלים  ִלׁשְ יֹודּו  יִקים  ַצּדִ ַאְך 

ֶניָך. ִרים ֶאת ּפָ בּו ְיׁשָ  יֵׁשְ

  

ע''א) .240 קצא  ָהאֵ  (דף  ָבִרים  ַהּדְ ַאַחר  ָחְטאּו ַוְיִהי  ה  ּלֶ
ַתח, ּפָ ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ְוגו'.  ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ֵקה  (עמוס  ַמׁשְ

ִפיר קֹולֹו   ג) ן ּכְ ֲהִיּתֵ ְוֶטֶרף ֵאין לֹו  ַער  ּיַ ּבַ ַאג ַאְרֵיה  ֲהִיׁשְ
ַער. ּיַ ַאג ַאְרֵיה ּבַ י ִאם ָלָכד. ֲהִיׁשְ ְלּתִ עֹוָנתֹו ּבִ  ִמּמְ

ה  ַוְיהִ  .241 ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ַאַחר  ָחְטאּו י 
ְיהּוָדה   י  ַרּבִ ְוגֹו'.  ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ֵקה  ַמׁשְ

ַתח, יַַּער ְוֶטֶרף ֵאין   (עמוס ג)  ּפָ ַאג ַאְריֵה ּבַ ֲהִיׁשְ
י ִאם ָלָכד.   ְלּתִ עֹונתֹו ּבִ ִפיר קֹולֹו ִמּמְ ן ּכְ לֹו ֲהִיּתֵ

ה   ּמָ ּכַ ְרֵאה  יַַּער.ּבֹא  ּבַ ַאְריֵה  ַאג  יֵׁש  ֲהִיׁשְ
יחַ  ּגִ ְלַהׁשְ ים  רּוְך ַלֲאָנׁשִ ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֲעבֹוַדת  ּבַ  

ּוַבֲעבֹוַדת  ּתֹוָרה  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ הּוא, 
ַעל   ֵהם  ְוִיְרָאתֹו  ְחּדֹו  ּפַ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

 ַהּכֹל, 

  

ָחא  .241 ּגָ ְלַאׁשְ א  ָנׁשָ ִלְבֵני  לֹון  ִאית  ה  ּמָ ּכַ ֲחֵזי,  א  ּתָ
פ ִריּבְ ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ל  ּוְלָחָנא  ּדַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ָכל ַמאן  ּדְ ְך הּוא. 

יּה   ַחְלּתֵ ִריְך הּוא, ּדַ א ּבְ אֹוַרְייָתא, ּוְבפּוְלָחָנא ְדקּוְדׁשָ ּבְ
ִריְך   א ּבְ ָרא קּוְדׁשָ ד ּבָ ָהא ּכַ א. ּדְ ְוֵאיָמֵתיּה הּוא ַעל ּכֹּלָ

כָּ  ַעְלָמא,  ּדְ ְרָיין  ּבִ ל  ּכָ ֲעַבד  ַעְלָמא,  ְוַחד  הּוא  ַחד  ל 
ִדיּוְקֵניּה   ָרא ֵליּה ְלַבר ָנׁש  ּבְ ְדָקא ָחֵזי ֵליּה. ּוְלָבַתר ּבָ ּכְ

ִדיּוְקָנא ָדא. הּו, ּבְ ּלְ ְלֵטיּה ַעל ּכֻ ָאה, ְוׁשַ ִדיּוְקָנא ִעּלָ  ּבְ

רּוְך הּוא ֶאת  .242 דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ֲהֵרי ּכְ ׁשֶ
ל ׁשֶ ִריֹּות  ַהּבְ ל  ּכָ ֶאת  ה  ָעׂשָ ָהעֹוָלם    ָהעֹוָלם, 

ל ֶאָחד ְוֶאָחד  ְך  ּכָ ָראּוי לֹו, ְוַאַחר ּכָ ְדמּותֹו ּכָ ּבִ
ִליט  ְוִהׁשְ ֶעְליֹוָנה,  ְדמּות  ּבִ ָהָאָדם  ֶאת  ָרא  ּבָ
ָאָדם   ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ מּות ַהזֹּו. ׁשֶ ּדְ ם ּבַ ּלָ אֹותֹו ַעל ּכֻ
ל ָהעֹוָלם   ִריֹּות ׁשֶ ל אֹוָתם ַהּבְ עֹוָלם, ּכָ עֹוֵמד ּבָ

מוּ זֹוְקִפים רֹאשָׁ  ּדְ ּבַ ִלים  ּכְ ּוִמְסּתַ ָהֶעְליֹוָנה ם  ת 

  

ִאינּון  .242 ל  ּכָ ַעְלָמא,  ּבְ ָקִאים  ָנׁש  ַבר  ּדְ ִזְמָנא  ָכל  ּדְ
ָאה  ִדיּוְקָנא ִעּלָ ָלן ּבְ ּכְ א, ּוִמְסּתַ ַעְלָמא ָזְקִפין ֵריׁשָ ְרָיין ּדְ ּבִ

ֲחִלין   הּו ּדַ ּלְ ֵדין ּכֻ ַבר ָנׁש. ּכְ ָמה  ּדְ יּה, ּכְ ּמֵ ְדַאּתְ  ְוָזִעין ִמּקַ
ת   (בראשית ט) ָאֵמר, ל ַחּיַ ֶכם ִיְהֶיה ַעל ּכָ ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ

ד   ּכַ ִמיֵלי,  י  ְוַהּנֵ ְוגו',  ַמִים  ָ ַהׁשּ עֹוף  ל  ּכָ ְוַעל  ָהָאֶרץ 
יּה. ָמָתא ּבֵ יּה, ַהאי ִדיּוְקָנא, ְוִנׁשְ ָלן ְוָחָמאן ּבֵ ּכְ  ִמְסּתַ
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ָפָניו,  ִמּלְ ְוָזִעים  ּפֹוֲחִדים  ם  ּלָ ּכֻ ָאז  ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ב)  ּכְ ֶכם   (בראשית  ְוִחּתְ ּומֹוַרֲאֶכם 

ַמִים  ָ ל עֹוף ַהׁשּ ל ַחיַּת ָהָאֶרץ ְוַעל ּכָ ִיְהיֶה ַעל ּכָ
ּמִ  ׁשֶ ּכְ לּו,  ַהּלָ ָבִרים  ְוַהּדְ ְורֹוִאים ְוגֹו'.  ִלים  ּכְ ְסּתַ

ָמה ּבֹו.אֹות ׁשָ מּות ַהזֹּו, ְוַהּנְ  ֹו, ַהּדְ
י   .243 אֵ ָאַמר ַרּבִ ב ׁשֶ ין ּבֹו  ֶאְלָעָזר, ַאף ַעל ּגַ

ָהְיָתה   מֹו ׁשֶ ים ִמּכְ ּנִ ּתַ יִקים לֹא ִמׁשְ ּדִ ָמה, ַהּצַ ְנׁשָ
הֹוֵלְך  לֹא  ָאָדם  ּוְכׁשֶ ַהְתָחָלה,  ּבַ ְדמּוָתם 
ַהזֹּו  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ מּות  ַהּדְ ַהּתֹוָרה,  ַדְרֵכי  ּבְ
ַמִים  ָ ַהׁשּ ְועֹוף  ר  ַהּבָ ַחיַּת  ְוָאז  לֹו,  ֶפת  ִמְתַחּלֶ

מִ  ָעָליו,  לֹט  ִלׁשְ מּות  ְיכֹוִלים  ַהּדְ ׁשֶ ּום  ׁשּ
לֹו   ָפה  ִהְתַחּלְ לֹו,  ָפה  ִהְתַחּלְ ַהזֹּו  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

ן ָאָדם.  ל ּבֶ מּות ַהזֹּו ׁשֶ  ַהּדְ

  

יּה,   .243 ָמָתא ָלאו ּבֵ ִנׁשְ ב ּדְ י ֶאְלָעָזר, ַאף ַעל ּגַ ָאַמר ִרּבִ
ֲהוָ  ּדְ ָמה  ִמּכְ ְנָיין  ּתַ ִמׁשְ ָלא  יַקָיא  ְדיּוְקְנהֹון ַצּדִ ה 

ַקְדִמיָתא  ָאְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא, ּבְ ר ָנׁש ָלא ָאִזיל ּבְ . ְוַכד ּבַ
ָרא  ּבְ ֵחיַות  ּוְכֵדין  ֵליּה.  ף  ִאְתַחּלַ א  יׁשָ ַקּדִ ִדיּוְקָנא  ַהאי 
ף  ִאְתַחּלַ ִגין ּדְ ָטָאה ֲעֵליּה, ּבְ ּלְ ַמָיא ָיְכִלין ְלׁשַ ְועֹוָפא ִדׁשְ

יׁשָ  ַקּדִ ִדיּוְקָנא  ִד ֵליּה ַהאי  ֵליּה ַהאי  ף  ִאְתַחּלַ יּוְקָנא  א, 
 ְדַבר ָנׁש. 

רּוְך הּוא ַמֲחִליף  .244 דֹוׁש ּבָ ּוֹבא ּוְרֵאה, ַהּקָ
ְלַהֲחִזיר   ֵדי  ּכְ ה  ּוַמּטָ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ים  ֲעׂשִ ַהּמַ
ָכל   ּבְ ְרצֹונֹו  ֵצא  ּמָ יִּ ְוׁשֶ ִלְמקֹוָמם,  ָבִרים  ַהּדְ
לֹא   ִניֵּאל  ּדָ ל  ׁשֶ מּות  ַהּדְ ָהעֹוָלם.  י  ַמֲעׂשֵ

הִ  ׁשֶ ּכְ ָתה  ּנְ ּתַ ָהֲאָר ִהׁשְ ְלֹגב  אֹותֹו  ילּו  יֹות, ּפִ
ְך,  ּכָ ִחְזִקיָּה, ִאם  י  ַרּבִ ִנּצֹול. ָאַמר  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

תּוב ַלח ֶאת ַמְלָאכֹו   (דניאל ו) ִהּנֵה ּכָ ֱאלַֹהי ׁשָ
אֹוִתי.  לּו  ִחּבְ ְולֹא  ָהֲאָריֹות  י  ּפִ ֶאת  ְוָסַגר 

יֶהם ּפִ ֶאת  ַגר  ּסָ ׁשֶ ְלָאְך  ַהּמַ ּום  ׁשּ ּמִ ׁשֶ ָמע  ,  ַמׁשְ
 לֹא ִנזֹּוק. 

  

עֹוָבִדין  .244 ַאְחַלף  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֲחֵזי,  א  ְוּתָ
ְלַאְתַרְייהּו,  ין  ִמּלִ ְלַאֲהָדָרא  ִגין  ּבְ א,  ְוַתּתָ ְלֵעיָלא  ּדִ
ִנּיֵאל ָלא  ָכל עֹוָבֵדי ְדַעְלָמא. ּדָ ָחא ְרעּוֵתיּה ּבְ ּכְ ּתַ ּוְלִאׁשְ

ילוּ  ד ַאּפִ י ִדיּוְקֵניּה ּכַ ּנֵ ּתַ גּוָבא ְדַאְר   ִאׁשְ ְיָוָתא, ּוְבִגין  ֵליּה ּבְ
ָהא  ָהִכי,  ִאי  ה,  ִחְזִקּיָ י  ִרּבִ ָאַמר  ִזיב.  ּתֵ ִאׁשְ ְך  ּכָ

ִתיב, ו) ּכְ ּפּום   (דניאל  ּוֲסַגר  ַמְלֲאֵכיּה  ַלח  ׁשְ ֱאָלִהי 
ר  ַאְסּגַ ּדְ ְבִגין ַמְלָאָכא  ּדִ ַמע  ַמׁשְ לּוִני.  ַחּבְ ְוָלא  ַאְרָיָוָתא 

ל. ְלפּוַמְייהּו, ָלא ִאְת   ַחּבַ

לוֹ  .245 ֲהֵרי  ָאַמר  ׁשֶ ִנזֹּוק,  לֹא  ֶזה  ּום  ִמׁשּ  ,
ְלָאְך  ַהּמַ ִהיא  יק  ּדִ ַהּצַ ָהָאָדם  מּות  ּדְ אֹוָתּה 
ֹמר  ר אֹוָתם ִלׁשְ ה ְוקֹוׁשֵ ּסֹוֵגר ֶאת ַהּפֶ ׁש, ׁשֶ ַמּמָ
ַלח  ְך ֱאָלִהי ׁשְ ּום ּכָ יקּו לֹו, ּוִמׁשּ ּלֹא ַיזִּ אֹותֹו ׁשֶ

כָּ  ׁשֶ אֹותֹו  עַמְלֲאֵכּה,  ּבָ ׁשֶ ֻמיֹּות  ַהּדְ ֹוָלם ל 
מּוִתי ְולֹא  י ֶאת ּדְ ֲחקּוקֹות ּבֹו, ְוהּוא ֶהֱחִזיק ּבִ
ַלח  יֶהם. ְוַעל ֶזה ׁשָ י, ְוָסַגר ֶאת ּפִ לֹט ּבִ ָיְכלּו ִלׁשְ

אי ֶאת ַמְלָאכֹו.   ַוּדַ

  

ַההּוא  .245 ָהא  ּדְ ל,  ִאְתַחּבַ ָלא  ָדא  ִגין  ּבְ ֵליּה,  ָאַמר 
ַבר ָנׁש   ָאה, ִאיהּו ַמְלאָ ִדיּוְקֵניּה ּדְ ְסִגיר ַזּכָ ׁש, ּדִ ָכא ַמּמָ

ֵליּה.   לּון  ְיַחּבְ ָלא  ּדְ ֵליּה,  ְלַנְטָרא  לֹון,  יר  ְוָקׁשִ ּפּוָמא, 
יּוְקִנין  ּדִ ָכל  ּדְ ַההּוא  ַמְלֲאֵכיּה,  ַלח  ׁשְ ֱאָלִהי  ְך  ּכָ ִגין  ּוּבְ

י, ְולָ  יּוְקִני ּבִ יּה, ְוִאיהּו ַאְתִקיף ּדִ ָקן ּבֵ ַעְלָמא ִמְתַחּקְ א ּדְ
ְלָטאָ  ְלׁשַ ַלח  ָיִכילּו  ׁשָ א  ּדָ ְוַעל  ּפּוַמְייהּו,  ְוָסַגר  י,  ּבִ ה 
אי.   ַמְלֲאֵכיּה ַוּדַ

ֻמיֹּות   .246 ַהּדְ ל  ּכָ ׁשֶ אֹותֹו  ַהזֶּה,  ְלָאְך  ְוַהּמַ
תּוב ּכָ ׁשֶ ּבֹו,  קי)  ֲחקּוקֹות  ּגֹוִים  (תהלים  ּבַ ָיִדין 

ְלָפָניו   ּנֶה  ּתַ ִמׁשְ ּלֹא  ׁשֶ הּוא  ְגִויֹּות,  ל ָמֵלא  ּכָ
ָהעֹולָ  ֻמיֹּות  ֹמר  ּדְ ִלׁשְ ָהָאָדם  ָצִריְך  ן  ּכֵ ְוַעל  ם, 

ּלֹא ֶיֱחָטא ִלְפֵני ִרּבֹונֹו,   ֵדי ׁשֶ ִביָליו ּכְ ָרָכיו ּוׁשְ ּדְ
ל ָאָדם.  ְדמּות ׁשֶ  ְוִיְתַקיֵּם ּבִ

  

יּה.   .246 ָקן ּבֵ יּוְקִנין ִמְתַחּקְ ָכל ּדִ ְוַהאי ַמְלֲאָכא, ַההּוא ּדְ
ְכִתיב, ּגֹוִים ָמלֵ  (תהלים קי) ּדִ ָלא  ָיִדין ּבַ א ְגִוּיֹות, ִאיהּו ּדְ

ֵעי ֵליּה   א ִמּבָ ַעְלָמא. ְוַעל ּדָ יּוְקִנין ּדְ ל ּדִ יּה ּכָ י ַקּמֵ ּנֵ ּתַ ִאׁשְ
ָלא ֶיחָטא  ִגין ּדְ ִבילֹוי, ּבְ ָרא ָאְרחֹוי ּוׁשְ ּמְ ְלַבר ָנׁש, ְלִאְסּתַ

ִדיּוְקָנא ְדָאָד  ים ּבְ ָמאֵריּה, ְוִיְתַקּיַ יּה ּדְ  ם. ַקּמֵ
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ְרֵאה,   .247 יו  ּבֹא  ּפִ ֶאת  ַמר  ׁשָ ְיֶחְזֵקאל 
תּוב ּכָ ׁשֶ ֲאָכלֹות ֲאסּוִרים,  ְולֹא  (יחזקאל ד)  ִמּמַ

ן ָאָדם. ַמה   ּגּול, ָזָכה ְוִנְקָרא ּבֶ ר ּפִ ׂשַ ִפי ּבְ ָבא ּבְ
ָדִניֵּאל? ּבְ תּוב  א)  ּכָ ַעל   (דניאל  ִניֵּאל  ּדָ ם  ַויָּׂשֶ

ַפת ּבְ ַאל  ִיְתּגָ ר לֹא  ֲאׁשֶ ּוְביֵ  ִלּבֹו  ֶלְך  ַהּמֶ ג  ין ּבַ
ל ָאָדם.  ְדמּות ׁשֶ יו, ָזָכה הּוא ְוִהְתַקיֵּם ּבִ ּתָ ִמׁשְ
ְמַפֲחִדים  ם  ּלָ ּכֻ ָהעֹוָלם,  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ַעל   יט  ּלִ ׁשַ הּוא  ׁשֶ ָאָדם,  ל  ׁשֶ ְדמּותֹו  ְפֵני  ִמּלִ

ֶלְך ַעל ַהּכֹל.  ם ְוהּוא ַהּמֶ ּלָ  ּכֻ

  

א ֲחֵזי, ְיֶחְזֵקא .247 ֲאָכֵלי ְדִאיּסּוֵרי, ל ָנַטר ּפּוֵמיּה ִממַּ ּתָ
ְכִתיב, ָזָכה  (יחזקאלד) ּדִ ּגּול,  ּפִ ר  ׂשַ ּבְ ִפי  ּבְ א  ּבָ ְוָלא 

יּה, ִתיב ּבֵ ִנּיֵאל ַמה ּכְ ן ָאָדם. ּדָ ם  (דניאל א)  ְוִאְקֵרי ּבֶ ׂשֶ ַוּיָ
ֶלְך ּוְבֵיין  ג ַהּמֶ ַפת ּבַ ַאל ּבְ ר לא ִיְתּגָ ִנּיֵאל ַעל ִלּבֹו ֲאׁשֶ ּדָ

הּוא,ִמ  ָזָכה  יו,  ּתָ ִגין   ׁשְ ּבְ ָאָדם.  ּדְ ִדיּוְקֵניּה  ּבִ ים  ְוִאְתְקּיַ
יּוְקָנא   ּדִ י  ּמֵ ִמּקַ ֲחִלין  ּדַ הּו  ּלְ ּכֻ ַעְלָמא,  ּדְ ין  ִמּלִ ָכל  ּדְ
ַעל  א  ַמְלּכָ ְוִאיהּו  הּו,  ּלְ ּכֻ ַעל  יָטא  ּלִ ׁשַ ִאיהּו  ּדְ ְדָאָדם, 

א.   ּכֹּלָ
ּום ֶזה   .248 י יֹוֵסי, ִמׁשּ ָצִריְך ָלָאָדם  ָאַמר ַרּבִ
 ָ ֹמאל,  ְלִהׁשּ ֵמר ֵמֲחָטָאיו ְולֹא ִיְסֶטה ְלָיִמין ְוִלׂשְ

ָכל   ֲחָטָאיו ּבְ ל ֶזה ָצִריְך ָלָאָדם ִלְבּדֹק ּבַ ְוִעם ּכָ
ֵני  תֹו, ׁשְ ּטָ ָאָדם עֹוֵמד ִמּמִ ׁשֶ ּכְ ֲהֵרי  יֹום ָויֹום, ׁשֶ

ל ַהיֹּום.   ֵעִדים עֹוְמִדים ְלָפָניו ְוהֹוְלִכים ִעּמֹו ּכָ
  

י יֹוסֵ  .248 א ִאְצְטִריְך ֵליּה ְלַבר ָנׁש, ָאַמר ִרּבִ ִגין ּדָ י, ּבְ
ָמאָלא. ְוִעם   ָרא ֵמחֹובֹוי, ְוָלא ִיְסֵטי ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ּמְ ְלִאְסּתַ
ָכל יֹוָמא  חֹובֹוי ּבְ ק ּבְ ֵעי ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלִמְבּדַ א, ּבָ ל ּדָ ּכָ

ד ַבר ָנׁש ָקִאים ֵמַעְר  ָהא ּכַ ֵרין ַסֲהִדיְויֹוָמא. ּדְ ן ֵסיּה, ּתְ
ל יֹוָמא.  ֲהֵדיּה ּכָ יּה, ְוָאְזֵלי ּבַ  ָקְייִמין ַקּמֵ

ָלקּום   .249 ָהָאָדם  ָהֵעִדים   -רֹוֶצה  אֹוָתם 
ֵעיָניו: ּפֹוֵתַח  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ לֹו  (משלי   אֹוְמִרים 

ָך.  ד)  ירּו ֶנְגּדֶ יָך ַיְיׁשִ יטּו ְוַעְפַעּפֶ ֵעיֶניָך ְלֹנַכח ַיּבִ
ּוְמַסּדֵ  ָלֶלֶכת  ָקם  ַרְגָליו  ָהֵעִדים   -ר  אֹוָתם 

ל ַרְגֶלָך ְוגֹו'. ְוַעל   (שם)  אֹוְמִרים לֹו: ס ַמְעּגַ ּלֵ ּפַ
לֹו  ָצִריְך  יֹום,  ָכל  ּבְ ָהָאָדם  הֹוֵלְך  ׁשֶ ּכְ ן,  ּכֵ

ֵמר ֵמֲחָטָאיו. ָ  ְלִהׁשּ

  

ֵליּה  .249 ָאְמִרין  ַסֲהֵדי  ִאינּון  ְלֵמיַקם,  ָנׁש  ר  ּבַ ֵעי  ּבָ
אַ  ּדְ א  ְעּתָ ׁשַ ֵעינֹוי,ּבְ ח  ד) ְפּתַ יטּו  (משלי  ַיּבִ ְלנַֹכח  ֵעיֶניָך 

ָך. ָקם ְוַאְתִקין ַרְגלֹוי ְלֵמַהְך, ִאינּון  ירּו ְנְגּדֶ יָך ַיְיׁשִ ְוַעְפַעּפֶ
ס ַמְעגַּ  (שם) ַסֲהִדין ָאְמִרין ֵליּה, ּלֵ א  ּפַ ל ַרְגֶלָך ְוגו'. ְוַעל ּדָ

ֵליהּ  ֵעי  ּבָ יֹוָמא,  ָכל  ּבְ ָנׁש,  ַבר  ָאִזיל  ד  ָרא   ּכַ ּמְ ְלִאְסּתַ
 ֵמחֹובֹוי. 

ָצִריְך  .250 ְיָלה,  ַהּלַ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ
ַהיֹּום  ל  ּכָ ה  ָעׂשָ ֶ ׁשּ ַמה  ָכל  ּבְ ְוִלְבּדֹק  ְלִהְתּבֹוֵנן 

יָּׁשּוב ֵמֶהם ֵדי ׁשֶ ִמיד,  ַההּוא ּכְ ֶהם ּתָ ל ּבָ ּכֵ ְוִיְסּתַ
נֶּ  מֹו ׁשֶ יָּׁשּוב ִלְפֵני ִרּבֹונֹו, ּכְ ֵדי ׁשֶ (תהלים   ֱאַמר ּכְ

יָּׁשּוב ֵמֶהם.  נא)  ֵדי ׁשֶ י ָתִמיד, ּכְ אִתי ֶנְגּדִ  ְוַחּטָ
  

ֵעי  .250 ּבָ ֵליְלָיא,  ָאֵתי  ד  ּכַ ְויֹוָמא,  יֹוָמא  ָכל  ּבְ
ּדְ  ַמה  ָכל  ּבְ ק,  ּוְלִמְבּדַ ָלא  ּכְ ַההּוא ְלִאְסּתַ ל  ּכָ ֲעַבד 

הּו   ּבְ ל  ּכֵ ְוִיְסּתַ ְייהּו,  ִמּנַ ֵייתּוב  ּדְ ִגין  ּבְ ִגין  יֹוָמא.  ּבְ ִדיר,  ּתָ
ָאֵמר ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ָמאֵריּה.  י  ַקּמֵ ֵייתּוב  (תהלים  ּדְ

ְייהּו.  נא) ֵייתּוב ִמּנַ ִגין ּדְ י ָתִמיד, ּבְ אִתי ֶנְגּדִ  ְוַחּטָ
שְׂ  .251 יִּ ְזַמן ׁשֶ ָאֶרץ  ּוֹבא ּוְרֵאה, ּבִ ָרֵאל ָהיּו ּבָ

מֹו  ּכְ ֵחְטא,  ִביֵדיֶהם  ִנְמָצא  לֹא  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ
אֲ  ּבֵ ָהיּו ׁשֶ ׁשֶ נֹות  ְרּבָ ַהּקָ אֹוָתם  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ רּוהּו, 

ֲעֵליֶהם.   ִרים  ְמַכּפְ ָהיּו  יֹום  ָכל  ּבְ ַמְקִריִבים 
ִמי   ְוֵאין  ָהָאֶרץ  ִמן  לּו  ּגָ ָרֵאל  ׂשְ יִּ ׁשֶ ו  ַעְכׁשָ

ֲעֵליהֶ  ר  ַכּפֵ ּמְ ֲעֵליֶהם  ׁשֶ ֶרת  ְמַכּפֶ ַהּתֹוָרה  ם, 
ִכינָ  ְ ַהׁשּ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ִרים,  ׁשֵ ּכְ ים  ֶהם ּוַמֲעׂשִ ִעּמָ ה 

דֹוׁש   ַהּקָ ַדְרֵכי  ּבְ ל  ּכֵ ִמְסּתַ ֵאינֹו  ׁשֶ ּוִמי  לּות,  ּגָ ּבַ
תֹוְך   ּבְ ַנע  ְלִהּכָ ִכיָנה  ְ ַלׁשּ ּגֹוֵרם  הּוא,  רּוְך  ּבָ

  

ֲהווּ  .251 ִזְמָנא ּדְ א ֲחֵזי, ּבְ א, ְוּתָ יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ
ִגין  ּבְ אּוְקמּוָה.  ּדְ ָמה  ּכְ חֹוָבא,  יַדְייהּו  ּבִ ח  ּכַ ּתַ ִאׁשְ ָלא 

יֹוָמא, ָכל  ּבְ ַמְקִרִבין  ֲהוּו  ּדְ ִנין,  ָקְרּבָ ִאינּון  קצא  ּדְ (דף 
ָרֵאל  ע''ב) ִיׂשְ לֹון  ִאְתּגָ ּדְ א  ּתָ ַהׁשְ ֲעַלְייהּו.  ֵרי  ְמַכּפְ ֲהוּו 

ְולֵ  ִהיא ֵמַאְרָעא,  אֹוַרְייָתא  ֲעַלְייהּו,  ר  ְמַכּפֵ ּדִ ַמאן  ית 
א   ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ ִגין  ּבְ ָרן,  ַכׁשְ ּדְ ְועֹוָבִדין  ֲעַלְייהּו,  ָרא  ְמַכּפְ

כַּ  ִמְסּתַ ָלא  ִאיהּו  ּדְ ּוַמאן  ָגלּוָתא.  ּבְ הֹון  ָאְרחֹוי ִעּמְ ּבְ ל 
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ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ כו)  ֶהָעָפר,  ּפִ  (ישעיה  ה ַיׁשְ יֶלּנָ
יָלּה ַעד ֶאֶרץ ְוגֹו'. ּפִ  ַיׁשְ

ְפָיא   א ְלִאְתּכַ ִכיְנּתָ ִרים ִלׁשְ ּגָ ִריְך הּוא,  א ּבְ קּוְדׁשָ גֹו ּדְ ּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר,  יָלּה  (ישעיה כו) ַעְפָרא, ּכְ ּפִ ה ַיׁשְ יֶלּנָ ּפִ ַיׁשְ

 ַעד ָאֶרץ ְוגו'.
ל  .252 ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ִמי  ְוֵכן  ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר 

ים   ּוְבַמֲעׂשִ ּתֹוָרה  ִלְכֶנֶסת ּבַ ּגֹוֵרם  ִרים,  ׁשֵ ּכְ
ַאשְׁ  לּות.  ַהּגָ תֹוְך  ּבְ רֹאׁש  ְלָהִרים  ָרֵאל  ֵרי ִיׂשְ

ּתֹוָרה ָיִמים  ִלים ּבַ ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ל אֹוָתם ׁשֶ ֶחְלָקם ׁשֶ
 ְוֵלילֹות. 

  

אֹוַרְייָתא   .252 ּבְ ל  ּדַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ְוֵכן ַמאן  ִיְצָחק,  י  ִרּבִ ָאַמר 
ָרֵאל, ַלֲאָרָמא  ֶנֶסת ִיׂשְ ִרים ָלּה ְלּכְ ָרן, ּגָ ַכׁשְ ּוְבעֹוָבִדין ּדְ

ָאה חּולָ  גֹו ָגלּוָתא. ַזּכָ א ּבְ ֵלי  ֵריׁשָ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ִאינּון ּדְ ֵקיהֹון ּדְ
אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליֵלי.   ּבְ

הּוא   ּבֹא .253 רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ְלּגֵ ּגִ ְרֵאה, 
רֹאׁש   ֶאת  ְלָהִרים  ֵדי  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ְלּגּוִלים  ּגִ
יֹּוֵסף ָיִרים ֶאת רֹאׁשֹו   ֵדי ׁשֶ ֲהֵרי ּכְ יִקים, ׁשֶ ּדִ ַהּצַ

מְ  ּנִ ׁשֶ עֹוָלם ַעל  יז ֶאת  ּבָ ִהְרּגִ ְלָפָניו,  יק  ַצּדִ ָצא 
ּנֱֶאַמר חָ  מֹו ׁשֶ ֵקה  ָהָאדֹון ַעל ֲעָבָדיו, ּכְ ְטאּו ַמׁשְ

ְלֶמֶלְך   ַלֲאדֵֹניֶהם  ְוָהֹאֶפה  ִמְצַרִים  ֶמֶלְך 
ל  ׁשֶ רֹאׁשֹו  ֶאת  ְלָהִרים  ֵדי  ּכְ ְוַהּכֹל  ִמְצָרִים, 

יק. ּוֹבא ּוְרֵאה, ַעל ְיֵדי ַהֲחלֹום ִנְכנַ  ּדִ ע  יֹוֵסף ַהּצַ
ל ַעל ֶאָחיו,   ּדֵ ֵמִעם ֶאָחיו, ְוַעל ְיֵדי ַהֲחלֹום ִהְתּגַ

ל ַעל כָּ  ּדֵ  ל ָהעֹוָלם. ְוִהְתּגַ

  

ְלּגּוִלין   .253 ּגִ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ל  ְלּגֵ ּגִ ֲחֵזי,  א  ּתָ
ִגין  ּבְ ָהא  ּדְ יַקָייא,  ְדַצּדִ א  ֵריׁשָ ַלֲאָרָמא  ִגין  ּבְ ַעְלָמא,  ּבְ

יהּ  ֵריׁשֵ יֹוֵסף  ָיִרים  ָאה  ּדְ ַזּכָ ח  ּכַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ַעל  ַעְלָמא,  ּבְ  
יז ִרּבֹוָנא ַעל ַעבְ  יּה, ַאְרּגִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ָחְטאּו ַקּמֵ דֹוי. ּכְ

ְלֶמֶלְך  ַלֲאדֹוֵניֶהם  ְוָהאֹוֶפה  ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ֵקה  ַמׁשְ
א   ָאה. ְוּתָ א ְדיֹוֵסף ַזּכָ ִגין ַלֲאָרָמא ֵריׁשָ א ּבְ ִמְצַרִים. ְוכֹּלָ

ְפָייא ֵמִעם ֲאחֹוי, ְוַעל ְיָדא ֲחֵזי, עַ  ל ְיָדא ְדֶחְלָמא, ִאְתּכַ
י  ל ַעְלָמא:ְדֶחְלָמא ִאְתַרּבֵ י ַעל ּכָ  ַעל ֲאחֹוי, ְוִאְתַרּבֵ

ֲחלֹמֹו  .254 ִאיׁש  ֵניֶהם  ׁשְ ֲחלֹום  ַויְַּחְלמּו 
ְרֵאה   ּבֹא  ְוגֹו'.  ִפְתרֹון  ּכְ ִאיׁש  ֶאָחד  ַלְיָלה  ּבְ

ל הַ  ּכָ ׁשֶ ֶנֱאַמר  ִהּנֵה  ַאֲחֵרי ׁשֶ ֲחלֹומֹות הֹוְלִכים 
ַהֲחלֹום,  ֶאת  ָלֶהם  ַתר  ּפָ יֹוֵסף  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה.  ַהּפֶ

ְתרֹון ַרע? לָ  ְתרֹון טֹוב, ְוָלֶזה ּפִ ַתח ּפִ ה ָלֶזה ּפָ ּמָ
ּום   אֹוָתם ַהֲחלֹומֹות ָהיּו ַעל יֹוֵסף, ּוִמׁשּ א ׁשֶ ֶאּלָ
ךְ  ּכָ ּום  ִמׁשּ ְרׁשֹו,  ְוׁשָ רֹו  ִעּקָ ַעל  ָבר  ַהּדָ יַָּדע   ׁשֶ
ֶאָחד   ְלָכל  ִריְך,  ּצָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהֲחלֹום  ָלֶהם  ַתר  ּפָ

ְת  ּפִ ָלֶהם  ַתר  ּפָ ַעל ְוֶאָחד  ָבר  ַהּדָ ְלַהֲחִזיר  רֹון 
 ְמקֹומֹו. 

  

ֶאָחד   .254 ַלְיָלה  ּבְ ֲחלֹומֹו  ִאיׁש  ֵניֶהם  ׁשְ ֲחלֹום  ַחְלמּו  ַוּיַ
ֶחְלִמי ָכל  ּדְ ָמר  ִאּתְ ָהא  ּדְ ֲחֵזי,  א  ּתָ ְוגו',  ִפְתרֹון  ּכְ ן ִאיׁש 

אי  ַאּמַ ר ְלהּו ֶחְלָמא,  ׁשַ ּפָ ד  ּכַ יֹוֵסף  ּפּוָמא,  ַתר  ּבָ ָאְזִלין 
ר ְלהַ  ׁשַ א, ּפָ א. ֶאּלָ יׁשָ ָרא ּבִ יׁשְ ָרא ָטָבא, ּוְלַהאי ּפִ יׁשְ אי ּפִ

ַעל  ה  ִמּלָ ָיַדע  ּדְ ּוְבִגין  ֲהָוה,  יֹוֵסף  ּדְ ֲעֵליּה  ֶחְלִמין  ִאינּון 
ְך   ִגין ּכָ א ִדיָלּה, ּבְ ְרׁשָ ָרא ְוׁשָ ָמה  ִעּקָ ר ֶחְלָמא ְלהּו ּכְ ׁשַ ּפָ

יׁשְ  ּפִ ְלהֹון  ר  ׁשַ ּפָ ְוַחד  ַחד  ְלָכל  ָרא, ְדִאְצְטִריְך. 
ה ַעל ַאְתֵריּה.  ְלַאֲהָדָרא ִמּלָ

תּוב? ַויֹּאֶמר ֲאֵליֶהם יֹוֵסף ֲהלֹוא  .255 ַמה ּכָ
ַעם?   ַהּטַ ָמה  ִלי.  ָנא  רּו  ַסּפְ ְתרִֹנים  ּפִ ֵלאלִֹהים 

לוֹ  ָצִריְך  ְך  ּכָ ׁשֶ ּום  ַהֲחלֹום    ִמׁשּ ר   -ִלְפּתֹ
דֹושׁ  ַלּקָ ְתרֹון  ַהּפִ ֶאת  רּוךְ -ְלַהְפִקיד  הּוא, -ּבָ

ל ַהּכֹל ּובֹו ע יּּום ׁשֶ ַהּקִ ם הּוא  ָ ׁשּ ׁשֶ ּום  ֹוֵמד  ִמׁשּ
ְתרֹון.  ַהּפִ

  

ֵלאלִהים  .255 ֲהלֹא  יֹוֵסף  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ִתיב  ּכְ ַמה 
גִ  רּו ָנא ִלי. ַמאי ַטְעָמא, ּבְ ְתרֹוִנים ַסּפְ ֵעי ּפִ ָהִכי ִמּבָ ין ּדְ

ִריְך   א ּבְ ָרא ְלקּוְדׁשָ יׁשְ ר ֶחְלָמא, ְלָפְקָדא ּפִ ֵליּה ְלִמְפׁשַ
ִקּיּומָ  ִאיהּו  ן  ַתּמָ ּדְ ִגין  ּבְ ָקְייָמא הּוא,  ּוֵביּה  א,  כֹּלָ ּדְ א 

ָרא. יׁשְ  ּפִ
ת ַהֲחלֹום   .256 ְרּגַ ּדַ ּבֹא ְרֵאה, ֲהֵרי ֶנֱאַמר ׁשֶ

ְרגָּ  ַהּדַ ְוִהיא  ִהיא,  ה  ּום ְלַמּטָ ִמׁשּ ית,  ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ ה  א ִאיהּו,  .256   א ְדֶחְלָמא ְלַתּתָ ַדְרּגָ ָמר ּדְ א ֲחֵזי, ָהא ִאּתְ ּתָ
ִגין ּבְ ִתיָתָאה.  ׁשְ א  ַדְרּגָ ְנבּוָאה   ְוִאיהּו  ּדִ ֵמֲאַתר  ָהא  ּדְ
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ַעד   ׁשֹוָרה,  ִהיא  בּוָאה  ַהּנְ קֹום  ִמּמְ ֲהֵרי  ׁשֶ
ֵהן ָרגֹות  ּדְ ׁש  ׁשֵ ַהֲחלֹום,  ל  ׁשֶ ַהזֹּו  ה  ְרּגָ ,  ַהּדַ

ה   ְלַדְרּגָ ַהֲחלֹום  ת  ְרּגַ ִמּדַ ְתרֹון  ַהּפִ ְועֹוֶלה 
ה,   ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ה  ְרּגָ ַהּדַ הּוא  ַהֲחלֹום  ַאֶחֶרת. 

ֲעלֵ  עֹוֵמד  ְתרֹון  עֹוֵמד ְוַהּפִ ְתרֹון  ְוַהּפִ יֶהם, 
תּוב   ּכָ ָבר, ׁשֶ ּבּור עֹוֵמד ַהּדָ ּדִ ן ּבַ ּבּור, ְוַעל ּכֵ ּדִ ּבַ

ֲהלֹוא ְתרִֹנים.  ּפִ ֵלאלִֹהים  ֵלאלִֹהים   ֲהלֹוא 
אי.  ַוּדַ

ִאינּון.  ין  ַדְרּגִ א  יּתָ ׁשִ ְדֶחְלָמא,  א  ְרּגָ ּדַ ַהאי  ַעד  ְרָיא  ׁשַ
א ְרּגָ ִמּדַ ָרא  יׁשְ ּפִ ָאֳחָרא.   ְוָסְלָקא  א  ְלַדְרּגָ ְדֶחְלָמא, 

ֲעַלְייהּו.  ָרא ָקְייָמא  ּוִפיׁשְ א,  א ִדְלַתּתָ ֶחְלָמא ִאיהּו ַדְרּגָ
ִדבּ  ָרא ָקְייָמא ּבְ ה.  ּוִפיׁשְ ִדּבּור ָקְייָמא ִמּלָ א ּבְ ּור, ְוַעל ּדָ

אי.  ְתרֹוִנים, ֲהלא ֵלאלִהים ַוּדַ ְכִתיב ֲהלֹא ֵלאלִהים ּפִ  ּדִ

ַמה   .257 ְרֵאה  ר  ּבֹא  ׂשַ ר  ַוְיַסּפֵ תּוב.  ּכָ
י ֶאְלָעָזר  ִקים ֶאת ֲחלֹומֹו ְליֹוֵסף ְוגֹו'. ַרּבִ ׁשְ ַהּמַ

ַתח ְוָאַמר, ם ְוֵאִליָּהּו ַוְיִהי ְכָעְבָר  ב ב) -(מלכים ּפָ
ֶטֶרם  ְך ּבְ ה ּלָ ַאל ָמה ֶאֱעׂשֶ ע ׁשְ ָאַמר ֶאל ֱאִליׁשָ
י   ּפִ ָנא  ִויִהי  ע  ֱאִליׁשָ ַויֹּאֶמר  ְך  ֵמִעּמָ ַקח  ֶאּלָ

ל, שְׁ  ּכֵ ְלִהְסּתַ יֵׁש  אן  ּכָ ֵאָלי.  רּוֲחָך  ּבְ ַנִים 
סּוק ַהזֶּה הּוא ְתִמיָהה. ְוֵאִליָּהּו ָאַמר ֶאל   ַהּפָ ׁשֶ

ַאל ָמה ע ׁשְ ְרׁשּותֹו ֶזה    ֱאִליׁשָ ְך, ְוִכי ּבִ ה ּלָ ֶאֱעׂשֶ
רּוְך   דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְרׁשּותֹו ׁשֶ עֹוֵמד? ַוֲהֵרי הּוא ּבִ

גַּ  ע  ֱאִליׁשָ ׁשֶ ְועֹוד,  ָמה  הּוא!  יֹוֵדַע,  ָהָיה  ן  ּכֵ ם 
רּוֲחָך ֵאָלי?  ַנִים ּבְ י ׁשְ ָאַמר ִויִהי ָנא ּפִ ַעם ׁשֶ  ַהּטַ

  

ַוְיַספֵּ  .257 ִתיב,  ּכְ ַמה  ֲחֵזי,  א  ֶאת  ּתָ ִקים  ׁשְ ַהּמַ ר  ׂשַ ר 
ְוֲאַמר, ַתח  ּפָ ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ ְוגו'.  ְליֹוֵסף  ב  ֲחלֹומֹו  (מלכים 

הּו   ב) ְוֵאִלּיָ ָעְבָרם  ּבְ ָמה ַוְיִהי  ַאל  ׁשְ ע  ֱאִליׁשָ ֶאל  ָאַמר 
ִויִהי   ע  ַוּיֹאֶמר ֱאִליׁשָ ְך  ַקח ֵמִעּמָ ֶטֶרם ֶאּלָ ה ָלְך ּבְ ֶאֱעׂשֶ

רּוֲחָך   ַנִים ּבְ י ׁשְ ָלא, ְוַהאי ָנא ּפִ ּכָ ֵאָלי. ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ
ַאל ָמה   ע ׁשְ הּו ָאַמר ֶאל ֱאִליׁשָ ָווָהא ִאיהּו. ְוֵאִלּיָ ְקָרא ּתְ

וְ  ָלְך,  ה  ְרׁשּוֵתיּה  ֶאֱעׂשֶ ּבִ ְוָהא  ָקְייָמא,  ְרׁשּוֵתיּה  ּבִ ִכי 
ָנֵמי  ָהִכי  ע  ֱאִליׁשָ ּדֶ ְותּו,  ִאיהּו.  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ

ֲהָוה ַנִים   ִאיהּו  ׁשְ י  ּפִ ָנא  ִויִהי  ָאַמר,  ַטְעָמא  ַמאי  ָיַדע, 
רּוֲחָך ֵאַלי.  ּבְ

ָוָאֶרץ  .258 ַמִים  ָ ׁשּ ּבַ אֹוֵחז  ׁשֶ ִמי  אי,  ַוּדַ א  ֶאּלָ
ְרׁשּותֹו?   ּבִ ִיְהיּו  לֹא  ֶזה  ֵאיְך  ָהעֹוָלמֹות,  ְוָכל 
רּוְך  דֹוׁש ּבָ יִקים, ַהּקָ ּדִ ָאר ַהּצַ ֵאִליָּהּו ּוׁשְ אי ׁשֶ ַוּדַ

תּובהּוא עוֹ  ּכָ ה ָתִמיד ֶאת ְרצֹוָנם, ׁשֶ (תהלים  ׂשֶ

וְ  קמה)  ה,  ַיֲעׂשֶ ְיֵרָאיו  אֹוָתּה  ְרצֹון  ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ָכל 
יק,   ּדִ ע ַהּצַ ָעָליו הֹוִריׁש ֶלֱאִליׁשָ רּוַח ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ּלֹו, ְוִהּנֵה ַהּקָ ׁש ׁשֶ ּמָ ַ ָהָיה ַהׁשּ ׁשֶ

לוֹ  יט) -(מלכים ָאַמר  ֱאלִ  א  ָפט  ְוֶאת  ׁשָ ן  ּבֶ ע  יׁשָ
ְוַעל  יָך,  ְחּתֶ ּתַ ְלָנִביא  ח  ְמׁשַ ּתִ ֵמָאֵבל ְמחֹוָלה 

ת אֹותֹו. כֵּ  ע ָלֶרׁשֶ  ן ָהָיה ֶלֱאִליׁשָ

  

ְוָכל   .258 ְוַאְרָעא  ַמָיא  ׁשְ ּבִ ָאִחיד  ּדְ ַמאן  אי,  ַוּדַ א  ֶאּלָ
הּו,  ֵאִלּיָ אי  ַוּדַ א.  ּדָ ְרׁשּוֵתיּה  ּבִ ְיֵהא  ָלא  ֵהיְך  ָעְלִמין, 

ָאר   ְרעּוְתהֹון ּוׁשְ ָעִביד  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ יִקים,  ַצּדִ
ִד  ּתָ יא  יַקּיָ ַצּדִ ְכִתיב,ּדְ ּדִ קמה) יר.  ְיֵרָאיו  (תהלים  ְרצֹון 

י ֲעֵליּה, ָיִרית  א, ּדִ יׁשָ ַההּוא רּוָחא ַקּדִ ן ּדְ ּכֵ ה, ְוָכל ׁשֶ ַיֲעׂשֶ
ִדיֵליּה.   א  ׁשָ ּמָ ׁשַ ֲהָוה  ּדְ ע,  ֱאִליׁשָ ּדֶ יָקא  ְלַצּדִ ְוָהא ֵליּה 

ִריְך הּוא ָאַמר ֵליהּ  א ּבְ ע  (מלכים א יט) קּוְדׁשָ ְוֶאת ֱאִליׁשָ
ׁשָ  ן  ְוַעל ּבֶ יָך,  ְחּתֶ ּתַ ְלָנִביא  ח  ְמׁשַ ּתִ ְמחֹוָלה  ֵמָאֵבל  ָפט 

ע ְלָיְרָתא ֵליּה. א ֲהָוה ֵליּה ֶלֱאִליׁשָ  ּדָ
ַנִים   .259 ׁשְ י  ּפִ זֶּה  ַמה  רּוֲחָך,  ּבְ ַנִים  ׁשְ י  ּפִ

רּוֲחָך ֵאָלי? ַעל ֶאָחד  ּבְ ָך ׁשֶ ְעּתְ ְוִכי ַיֲעֶלה ַעל ּדַ
ּלֹא   ֶ ׁשּ ּוַמה  ַנִים?  ׁשְ ׁש  ּקֵ ֵאיְך ּבִ ְרׁשּותֹו  ּבִ ָהָיה 

ל  ׁש רּוַח ַעל ּכָ א הּוא לֹא ִבּקֵ ּנּו? ֶאּלָ ׁש ִמּמֶ ּקֵ ּבִ
א ֶאּלָ ַנִים,  ׁשְ ּנּו   [הּוא]  ֶאָחד  ִמּמֶ ׁש  ּקֵ ּבִ ְך    - ּכָ

שֶׁ  לֹו,  ָהְיָתה  ׁשֶ ָהרּוַח  אֹוָתּה  י  ּבְ ּתֵ ׁשְ ה  יֲַּעׂשֶ
אֹוָתּה ָהרּוַח.  עֹוָלם ּבְ  ַהְנָהגֹות ּבָ

  

ַניִ  .259 י ׁשְ רּוֲחָך ֵאַלי, ְוִכי  ּפִ ַנִים ּבְ י ׁשְ רּוֲחָך, ַמאי ּפִ ם ּבְ
ֲהָוה   ָלא  ּדְ ּוַמה  ִאיל,  ׁשָ ֵרין  ּתְ ַעל ַחד  ּדְ ְך,  ַדְעּתָ ַסְלָקא 

לָ  ִאיהּו  א,  ֶאּלָ ִמיֵניּה.  ַאל  ׁשָ ֵהיְך  ְרׁשּוֵתיּה,  ִאיל ּבִ ׁשָ א 
ֶאָלא ֵרין,  ּתְ ַחד  ַעל  יּה,  (איהו) רּוַח  ִמיּנֵ ַאל  ׁשָ ָהִכי 

ַהה ַיֲעִבידּבְ ּדְ ֵליּה,  ֲהָוה  ּדְ ֵרין  (ד''א ל''ג חד)  ּוא רּוָחא  ּתְ
ַההּוא רּוָחא. ַעְלָמא, ּבְ  ִנּמּוִסין ּבְ
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אֹול ִאם   .260 יָת ִלׁשְ תּוב? ַויֹּאֶמר ִהְקׁשֵ ַמה ּכָ
ח   ְרֶאה ֹאִתי ֻלּקָ ָך ְיִהי ְלָך ֵכן ְוִאם ַאִין ּתִ ֵמִאּתְ

ְרֶאה אֹ  ַעם ִאם ּתִ א  לֹא ִיְהיֶה. ָמה ַהּטַ ִתי? ֶאּלָ
ָהרּוַח  ר  ִעּקַ ַעל  ַלֲעֹמד  ּתּוַכל  ִאם  לֹו,  ָאַמר 

ָך   ַקח ִמּמְ ֶאּלָ ָעה ׁשֶ ׁשָ י ְלָך ּבְ ַאְרּתִ ִהׁשְ ִיְהיֶה   -ׁשֶ
ָהרּוחַ  ל  ׁשֶ ר  ָהִעּקָ אֹותֹו  ל  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ ֶזה,  ּכָ  ְלָך 

ֶאת   ִיְרֶאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּבֹו,  ְתּבֹוֵנן  יִּ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
ְהיֶה  ָראּוי.ֵאִליָּהּו, ּתִ  ְדֵבקּות ּבֹו ּכָ

  

ְרֶאה  .260 ּתִ ִאם  אֹול  ִלׁשְ יָת  ִהְקׁשֵ ַוּיֹאֶמר  ִתיב  ּכְ ַמה 
ְך ְיִהי ְלָך ֵכן ְוִאם ַאִין לא ִיְהֶיה. ַמאי   ח ֵמִאּתָ אֹוִתי ֻלּקָ

ְרֶאה אוֹ  יכּול  ַטְעָמא ִאם ּתִ א ָאַמר ֵליּה, ִאם ּתֵ ִתי. ֶאּלָ
א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ ָלְך,  ַבְקָנא  ׁשָ ּדִ ְדרּוָחא  ָרא  ִעּקָ ַעל  ְלֵמיַקם 

ִאְת  ַההּוא ּדְ ל  ּכָ ְדָהא  ֵדין.  ּכְ ְלָך  ְיֵהא  ִמיָנְך,  ָנִסיְבָנא 
ֵליּה  ָחֵמי  ד  ּכַ יּה,  ּבֵ ל  ּכֵ ְדִיְסּתַ א  ְעּתָ ׁשַ ּבְ ָרא ְדרּוָחא  ִעּקָ

ֶיהֱ  הּו,  ְיאּות.ְלֵאִלּיָ ְדָקא  ּכְ יּה,  ּבֵ ְדֵביקּוָתא  קצב  ֵוי  (דף 
 ע''א)

ּלֹומֵ  .261 ֶ ַמה ׁשּ ל ּבְ ּכֵ ְסּתַ ּמִ ד  ּבֹא ְרֵאה, ִמי ׁשֶ
ָיכֹול   ַהָחְכָמה,  אֹוָתּה  ּבְ אֹותֹו  ְורֹוֶאה  ֵמַרּבֹו 
ְרֵאה,   ּבֹא  ָהרּוַח.  אֹוָתּה  ּבְ יֹוֵתר  ְלִהּתֹוֵסף 

ה הָ  ָעׂשָ ֶ ָכל ַמה ׁשּ ֲהֵרי יֹוֵסף ּבְ רּוַח ׁשֶ ָיה רֹוֶאה ּבָ
ָאִביו.  ל  ׁשֶ מּות  ַהּדְ אֹוָתּה  ֶאת  ַהָחְכָמה  ל  ׁשֶ

ְך הָ  ּום ּכָ יֵַּע  ָהָיה ִמְתּבֹוֵנן, ּוִמׁשּ ָבר ִמְסּתַ ָיה ַהּדָ
אֹור יֹוֵתר ֶעְליֹון.   לֹו, ְונֹוְסָפה לֹו רּוַח ַאֶחֶרת ּבְ

  

ְדאֹוִליף  .261 ה  ּמָ ּבְ ל  ּכַ ִאְסּתַ ּדְ ַמאן  ַהאי  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ְלִאּתֹוְסָפא  ָיִכיל  ַההּוא ָחְכְמָתא,  ּבְ ֵליּה  ְוָחֵמי  יּה,  ֵמַרּבֵ

ְדהָ  ֲחֵזי,  א  ּתָ יר.  ַיּתִ רּוָחא  ַההּוא  ַמה ּבְ ָכל  ּבְ יֹוֵסף  א 
ְלַההּוא  ְדָחְכְמָתא  רּוָחא  ּבְ ָחֵמי  ֲהֵוי  ָעִביד,  ִאיהּו  ּדְ

ְך ֲהָוה ִמְס  ל. ּוְבִגין ּכָ ּכַ ֲאבֹוי, ֲהָוה ִמְסּתַ ְייָעא ִדיּוְקָנא ּדְ ּתַ
ְנִהירּו  ּבִ ָאֳחָרא,  רּוָחא  ֵליּה  ְוִאּתֹוְסָפא  ָתא,  ִמּלְ ֵליּה 

יר. ָאה ַיּתִ  ִעּלָ
ְוִהּנֵה   .262 ע  ָהָרׁשָ אֹותֹו  לֹו  ָאַמר  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ

ּלֹא ָהָיה יֹוֵדַע ַעל   ֲעַזע יֹוֵסף, ׁשֶ ֶגֶפן ְלָפָני, ִהְזּדַ
פֶ  ּוַבּגֶ ָאַמר  ׁשֶ יָון  ּכֵ ָבר.  ַהּדָ יָֹּבא  ה  ַמה  לֹׁשָ ׁשְ ן 

אֹור,   ּבְ ְונֹוַסף  רּוחֹו  ִהְתעֹוְרָרה  ִמיָּד  ִריִגם,  ׂשָ
ְדמּות ָאִביו, ל ּבִ ּכֵ ְוָאז ֵהִאיָרה רּוחֹו ְוָיַדע    ְוִהְסּתַ

ָבר.  ֶאת ַהּדָ

  

ֶפן ְלָפָני,  .262 ה ּגֶ ע, ְוִהּנֵ ָאַמר ֵליּה ַההּוא ָרׁשָ א ּדְ ְעּתָ ׁשַ ּבְ
ָלא ֲהָוה ָיַד  ְעַזע יֹוֵסף. ּדְ יָון  ִאְזּדַ ה, ּכֵ יֵתי ִמּלָ ע ַעל ַמה ּתֵ

רּוֵחיהּ  ִאְתַער  ד  ִמּיָ ִריִגים,  ׂשָ ה  לׁשָ ׁשְ ֶפן  ּוַבּגֶ ָאַמר  , ּדְ
ֵדין   ּכְ ֲאבֹוי,  ּדְ ִדיּוְקָנא  ּבְ ל  ּכַ ְוִאְסּתַ ְנִהירּו,  ּבִ ְוִאּתֹוַסף 

ה.  ִאְתְנִהיר רּוֵחיּה, ְוָיַדע ִמּלָ
ִרי .263 ה ׂשָ לֹׁשָ ֶפן ׁשְ תּוב? ּוַבּגֶ ִגם. ָאַמר  ַמה ּכָ

ֵלמּות  ׁשְ ְמָחה ּבִ ל ׂשִ ׂשֹוָרה ׁשֶ אי ּבְ יֹוֵסף, ִהּנֵה ַוּדַ
וּ  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה  ִנְרֵאית  ִהיא.  ַהזֹּו  ֶפן  ַהּגֶ ׁשֶ ם 

ֶזה.   ַעל  יֹוֵסף  ר  ֵ ׂשּ ְוִהְתּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ַעל 
ִריִגם   ה ׂשָ לֹׁשָ ֶפן ׁשְ ָרגֹות    -ּוַבּגֶ לֹׁש ּדְ ֵאּלּו ֵהם ׁשָ

ם  ֶעְליֹונוֹ  ֶפן ַהזֹּו, ּכֲֹהִנים ְלִויִּ יֹּוְצאֹות ִמן ַהּגֶ ת ׁשֶ
ְרֵאִלים.  ְוִיׂשְ

  

ִתיב, ּוַבגֶּ  .263 ִריִגים. ָאַמר יֹוֵסף, ָהא  ַמה ּכְ ה ׂשָ לׁשָ ֶפן ׁשְ
ִגין  ִלימּו ִאיהּו, ַמאי ַטְעָמא, ּבְ ׁשְ ׂשֹוָרה ְדֶחְדָוה ּבִ אי ּבְ ַוּדַ

אִ  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ַעל  ֶגֶפן  ַהאי  ר  ּדְ ַ ׂשּ ְוִאְתּבַ ֵליּה,  ְתֲחֵזי 
לָ  ין ִאינּון ּתְ ִריִגים, ִאּלֵ ה ׂשָ לׁשָ ֶפן ׁשְ ַהאי. ּוַבּגֶ ָתא  יֹוֵסף ּבְ

ְרֵאֵלי. ֲהֵני ֵליָוֵאי ְוִיׂשְ ָנְפֵקי ֵמַהאי ֶגֶפן, ּכַ ין ִעָלִאין, ּדְ  ַדְרּגִ

ֲהֵרי   .264 ׁשֶ ּה,  ִנּצָ ָעְלָתה  ְכֹפַרַחת  ְוִהיא 
ֶנסֶ  ְגָלָלם עֹוָלה ּכְ ֶרֶכת ֵמִעם  ּבִ ָרֵאל ּוִמְתּבָ ת ִיׂשְ

לֶֹתיָה ֲעָנִבים   ּכְ ילּו ַאׁשְ ֶלְך ָהֶעְליֹון. ִהְבׁשִ  -ַהּמֶ
מֹו ֲעָנִבים ֵאלּ  ֵהם ּכְ ל ָהעֹוָלם, ׁשֶ יִקים ׁשֶ ּדִ ּו ַהּצַ

ילּו   ִהְבׁשִ ַאֵחר  ָבר  ּדָ ָראּוי.  ּכָ ִלים  ָ ְמֻבׁשּ
ֲעָנִבים   לֶֹתיָה  ּכְ ר   -ַאׁשְ ּמָ ַהְמׁשֻ ַהיִַּין   ֶזהּו 

ית.  ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ֵ ֲעָנָביו ִמׁשּ  ּבַ

  

ָהא ְבִגיֵני .264 ּה, ּדְ הֹון ָסְלָקא  ְוִהיא ְכפֹוַרַחת ָעְלָתה ִנּצָ
ָאה.   ִעּלָ א  ַמְלּכָ ֵמִעם  ְרַכת  ְוִאְתּבָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ
יַקָיא   ַצּדִ ִאינּון  ין  ִאּלֵ ֲעָנִבים,  לֹוֶתיָה  ּכְ ַאׁשְ ילּו  ִהְבׁשִ

אִ  ָבר ְדַעְלָמא, ּדְ ְדָקא ָחֵזי. ּדָ ִלים ּכְ ֲעָנִבים ְמבּוׁשָ ינּון ּכַ
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ֲעָנִבים,   לֹוֶתיָה  ּכְ ַאׁשְ ילּו  ִהְבׁשִ ַיִין ַאֵחר  הּוא  א  ּדָ
ית.  ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ֵ ִעְנַבְייהּו ִמׁשּ ִאְתְנִטיר ּבְ  ּדְ

אן   .265 ֲחלֹומֹו, ִמּכָ ר יֹוֵסף ּבַ ֵ ׂשּ אן ִהְתּבַ ַעד ּכָ
שֶׁ  הּוא  ַהֲחלֹום  לֹו  ָוָהְלָאה  יֵּׁש  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ּלֹו, 

ָהֲעָנִבים,   ֶאת  ח  ָוֶאּקַ ְוַלֲאֵחִרים.  ֲחלֹומֹות, 
הּוא לֹו, ְלַעצְ   מֹו.ׁשֶ

  
אן ּוְלָהְלָאה  .265 ֶחְלֵמיּה, ִמּכָ ר יֹוֵסף ּבְ ַ ׂשּ ַעד ָהָכא ִאְתּבַ

ִאית ֶחְלִמין ֵליּה, ּוְלַאֲחָרִנין.   ִגין ּדְ ֶחְלָמא ִאיהּו ִדיֵליּה, ּבְ
ִאיהּו ֵליּה ְלַגְרֵמיּה.ָוֶאַקח   ֶאת ָהֲעָנִבים, ּדְ

ְלָבִנים   .266 ֲעָנִבים  רֹוֶאה  ׁשֶ ִמי  ִנינּו,  ׁשָ
חֹוִרים   ׁשְ לֹו.  ָיֶפה  ִסיָמן  ֲחלֹום,  ָמה    -ּבַ לֹא. 

י ְדָרגֹות   ּתֵ ׁשְ ל  הּוא ַהּסֹוד ׁשֶ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ַהּטַ
חֹוִרים ּוְלָבִנים. ֶזה הּוא טֹוב ,  ְידּועֹות, אֹוָתם ׁשְ

לּוִיים  סֹוד ְוֶזה הּוא לֹא טֹוב, ְוָכל ָהֲעָנִבים ּתְ ּבְ
ָחְכָמה, ֵהן ְלטֹוב  ן ִנְפָרִדים ּבְ ָהֱאמּוָנה, ְוַעל ּכֵ
ָחה   ּגָ ֵהן ְלַרע. ֵאּלּו ְצִריִכים ַרֲחִמים, ְוֵאּלּו ַהׁשְ

ל ַרֲחִמים.   ׁשֶ

  

ִניָנן, .266 וִר  (שמות קמד א) ּתָ ָחֵמי ִעְנִבין ִחּוָ ין  ַהאי ַמאן ּדְ
ֶחְלָמא, ִסיָמן ָיֶפה לֹו, אּוָכֵמי ָלא. ַמא ִגין ּבְ י ַטְעָמא, ּבְ

וֵרי.  ְוִחּוָ אּוָכֵמי  ִאינּון  ְיִדיָען,  ין  ְרּגִ ּדַ ִדְתֵרין  ָרָזא  ִאיהּו  ּדְ
ִעְנִבין  הּו  ְוֻכּלְ ַטב,  ָלא  ּדְ ִאיהּו  ְוַהאי  ַטב,  ִאיהּו  ַהאי 

א   ְלָיין. ְוַעל ּדָ ָרָזא ִדְמֵהיְמנּוָתא ּתַ ָחְכְמָתא, ּבְ ן ּבְ ְרׁשָ ִמְתּפַ
ְלִביׁש. ֵהן  ְלַטב,  ין   ֵהן  ְוִאּלֵ ַרֲחֵמי,  ְצִריִכין  ין  ִאּלֵ

חּוָתא ְדַרֲחֵמי.  ּגָ  ַאׁשְ
ּתֹו  .267 ִאׁשְ ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ְרֵאה,  ּבֹא 

ּוְלָכל   ָמֶות  לֹו  ְוָגְרָמה  ֲעָנִבים  לֹו  ָסֲחָטה 
א ָלֲעָנבִ  ָרֵאל ּוְלָכל ָהעֹוָלם. ֹנַח ּבָ לּו,  ִיׂשְ ים ַהּלָ
תּוב ּכָ ַמה  ָראּוי,  ּכָ ַמר  ִנׁשְ (בראשית  ?ְולֹא 

תֹוְך ָאֳהלֹה,   ט)  ל ּבְ ְתּגַ ר ַויִּ ּכָ ׁשְ ּתְ ִמן ַהיִַּין ַויִּ ַויֵּׁשְ
ְוִהְקִריבּו  ֵמֶהם,  ַיִין  תּו  ׁשָ ַאֲהֹרן  ֵני  ּבְ ֵה''א.  ּבְ
ֵאר.   ִנְתּבָ ַוֲהֵרי  ּוֵמתּו,  ַהיִַּין  אֹותֹו  ּבְ ן  ָקְרּבָ

וּ  תּובּוִמׁשּ ְך ּכָ ֵבי רֹוׁש  (דברים לב)  ם ּכָ ֲעָנֵבמֹו ִעּנְ
אֹוָתם ָהֲעָנִבים  ּום ׁשֶ לֹת ְמֹררֹת ָלמֹו, ִמׁשּ ּכְ ַאׁשְ

ְרמּו ֶאת ֶזה.  ּגָ

  

ֵליּה  .267 ָסֲחָטא  ֵתיּה  ִאְנּתְ ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ָרֵאל, ּוְלָכל עַ  ְלָמא. ִעְנִבין, ְוָגִריַמת ֵליּה מֹוָתא, ּוְלָכל ִיׂשְ

י   ְלַהּנֵ ֲאָתא  ַמה נַֹח  ְיאּות,  ְדָקא  ּכְ ִאְתְנַטר  ְוָלא  ִעְנִבין, 
ִתיב, תֹוְך  (בראשיתט) ּכְ ּבְ ל  ְתּגָ ַוּיִ ר  ּכָ ׁשְ ַוּיִ ִין  ַהּיַ ִמן  ּתְ  ׁשְ ַוּיֵ

ְייהּו, ְוָקִריבּו  תּו ַחְמָרא ִמּנַ ֵני ַאֲהרֹן, ׁשָ ֵה''א. ּבְ ָאֳהלֹה, ּבְ
ַההּוא ַחְמָרא,   ָנא ּבְ ָמר. וּ ָקְרּבָ ְך  ּוִמיתּו, ְוָהא ִאּתְ ְבִגין ּכָ

ִתיב, לב) ּכְ לֹות   (דברים  ּכְ ַאׁשְ רֹאׁש  ִעְנֵבי  ֲעָנֵבימֹו 
ְרֵמי ַהאי.  ִאינּון ִעְנִבין ּגָ ִגין ּדְ  ְמרֹורֹות ָלּמֹו, ּבְ

ֶרם   .268 אֹותֹו ַהּכֶ ֵהם טֹוִבים ּבְ ָרָאה ֲעָנִבים ׁשֶ
ְדָרגֹות שְׁ  ֲעִלים ַנַחת ְוֵריַח ּבִ ּמַ ָראּוי. ׁשֶ ֵלמֹות ּכָ

ר ְוַעל זֶ  ִעּקָ ל ּבָ ּכֵ ָבר ְוִהְסּתַ ה יֹוֵסף ָיַדע ֶאת ַהּדָ
ר  ֵ ׂשּ ִהְתּבַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ְריֹו,  ּבֻ ַעל  ַהֲחלֹום  ּוָפַתר 
ַתר  ּפָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ָראּוי,  ּכָ ַהֲחלֹום  אֹותֹו  ּבְ

ְתרֹון ְלטֹוב ְוָכְך ִהְתַקיֵּם.   ַהּפִ

  

ִאינ .268 ּדְ ִעְנִבין  ֶר ָחָמא  ּכֶ ַההּוא  ּבְ ָטִבין,  ָקא  ּון  ּדְ ם, 
ְדָקא ְיאּות. ְוַעל  ֵליִמין, ּכְ ין ׁשְ ַדְרּגִ ָסְלִקין ַנְייָחא ְוֵריָחא ּבְ
ר ֶחְלָמא  ּוָפׁשַ ָרא,  ִעּקָ ּבְ ל  ּכַ ְוִאְסּתַ ה,  ִמּלָ ָיַדע  יֹוֵסף  א  ּדָ
ְדָקא   ּכְ ֶחְלָמא,  ַההּוא  ּבְ ר  ַ ׂשּ ִאְתּבַ ּדְ ִגין  ּבְ ּבּוְרֵייּה.  ַעל 

ר פִּ ְיאוּ  ׁשַ ְך ּפָ ים ָהִכי. ת. ּוְבִגין ּכָ ָרא ְלַטב, ְוִאְתְקּיַ  ׁשְ
טֹוב   .269 י  ּכִ ָהֹאִפים  ר  ׂשַ ַויְַּרא  תּוב?  ּכָ ַמה 

ֲחלֹוִמי ְוִהּנֵה  ָתר ַויֹּאֶמר ֶאל יֹוֵסף ַאף ֲאִני ּבַ ּפָ
ְרֵאה,   ּבֹא  י.  רֹאׁשִ ַעל  חִֹרי  י  ַסּלֵ ה  לֹׁשָ ׁשְ

כָּ  ׁשֶ ִעים,  ָהְרׁשָ ֵהם  ם  ֲארּוִרים  ּלָ ּכֻ יֶהם  ַמֲעׂשֵ ל 
אֹוְמִרים,  ְלַרע ֵהם  ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ אֹוָתם  ְוָכל   ,

ם ְלַרע ּוְלָהַרע.  ּלָ  ּכֻ

  

ָתר ַוּיֹאֶמר  .269 י טֹוב ּפָ ר ָהאֹוִפים ּכִ ְרא ׂשַ ִתיב. ַוּיַ ַמה ּכְ
ַעל  י חִֹרי  ַסּלֵ ה  לׁשָ ׁשְ ה  ְוִהּנִ ֲחלֹוִמי  ּבַ ֲאִני  ַאף  יֹוֵסף  ֶאל 

א ֲחֵזי, י. ּתָ יעַ   רֹאׁשִ ִ ָכל עֹוָבֵדיהֹון ֲארּוִרין ִאינּון ַרׁשּ ָיא, ּדְ
הּו   ּלְ ּכֻ ָאְמִרין,  ְדִאינּון  ין  ִמּלִ ִאינּון  ְוָכל  ְלִביׁש.  הֹון  ּלְ ּכֻ

א.   ְלִביׁש, ּוְלַאְבָאׁשָ
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ַחד  .270 ּפָ ִמיָּד  ַאף,  ּבְ יו  ּפִ ֶאת  ַתח  ּפָ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ּובְ  ְלָהַרע  ֵהם  ָבָריו  ּדְ ל  ּכָ ׁשֶ ְוָיַדע  ׂשֹוָרה יֹוֵסף, 

וְ  ִפיו.  ּבְ ַרע  ל  ַעל  ׁשֶ חִֹרי  י  ַסּלֵ ה  לֹׁשָ ׁשְ ִהּנֵה 
ית  ן ּבֵ ר ַעל ֻחְרּבַ ֵ ׂשּ ִהְתּבַ י. ָאז ָיַדע יֹוֵסף ׁשֶ רֹאׁשִ
ָהָאֶרץ  ִמן  ְגלּו  יִּ ׁשֶ לּות,  ּגָ ּבַ ָרֵאל  ְוִיׂשְ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ

ה.  דֹוׁשָ  ַהּקְ

  

ִחיל .270 ּדָ ד  ִמּיָ ַאף,  ּבְ ּפּוֵמיּה  ָפַתח  ּדְ יָון  ְוָיַדע   ּכֵ יֹוֵסף, 
ָכל ִמלּ  פּוֵמיּה. ּדְ ִביׁש ּבְ ּדְ ּוְבׂשֹוָרה  א,  ֹוי ִאינּון ְלַאְבָאׁשָ

יֹוֵסף  ָיַדע  ֵדין  ּכְ י,  רֹאׁשִ ַעל  חִֹרי  י  ַסּלֵ ה  לׁשָ ׁשְ ה  ְוִהּנִ
ָגלּוָתא,  ָרֵאל ּבְ א, ְוִיׂשְ ׁשָ ֵבי ַמְקּדְ ר ַעל ֲחִריבּו ּדְ ַ ׂשּ ִאְתּבַ ּדְ

לּון ֵמַאְרָעא ַקּדִ  ִיְתּגָ א.ּדְ  יׁשָ
כָּ  .271 ַמה  ִמּכֹל  ְרֵאה  ָהֶעְליֹון  ל  ּוַבּסַ תּוב, 

ה ֹאֶפה ְוָהעֹוף ֹאֵכל ֹאָתם  ְרעֹה ַמֲעׂשֵ ַמֲאַכל ּפַ
ים   ָאר ָהַעּמִ י. ֵאּלּו ֵהם ׁשְ ל ֵמַעל רֹאׁשִ ִמן ַהּסַ
אֹוָתם   ְוהֹוְרִגים  רֵאל  ִיׂשְ ַעל  ִסים  ּנְ ְתּכַ ּמִ ׁשֶ

ִרים   ּוְמַפזְּ יָתם  ּבֵ ַעת ּוַמֲחִריִבים  ְלַאְרּבַ אֹוָתם 
ְוָיַדע    ִצְדֵדי יֹוֵסף,  ל  ּכֵ ִהְסּתַ ְוַהּכֹל  ָהעֹוָלם. 

ִחיּּוב   ּבְ ְהיּו  יִּ ׁשֶ ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ַהֲחלֹום  אֹותֹו  ׁשֶ
ְלַרע,   ְתרֹון  ּפִ לֹו  ַתר  ּפָ ִמיָּד  ֶלְך.  ַהּמֶ ִלְפֵני 

 ְוִהְתַקיֵּם ּבֹו. 

  

ל ָהֶעְליֹון ִמ  .271 ִתיב, ּוַבּסַ ְרעֹה  ָחֵמי ַמה ּכְ ל ַמֲאַכל ּפַ ּכָ
י.   ל ֵמַעל רֹאׁשִ ה אֹוֶפה ְוָהעֹוף אֹוֵכל אֹוָתם ִמן ַהּסַ ַמֲעׂשֵ
ָרֵאל,  ְדִיׂשְ ֲעַלְייהּו  י  ְנׁשֵ ִמְתּכַ ּדְ ַעִמין,  ָאר  ׁשְ ִאינּון  ין  ִאּלֵ

ֵרי לוֹ  ע ִסְטֵרי ְוָקְטֵלי לֹון, ְוָחְרֵבי ֵביַתְייהּו, ּוְמַפּזְ ן ְלַאְרּבַ
א   ַההּוא ֶחְלָמא ַעל ְדַעְלָמא. ְוכֹּלָ ל יֹוֵסף, ְוָיַדע ּדְ ּכַ ִאְסּתַ

ר ֵליּה  ׁשַ ד ּפָ א, ִמּיָ י ַמְלּכָ ִחּיּוָבא ַקּמֵ ד ְיהֹון ּבְ ָרֵאל, ּכַ ִיׂשְ
יּה. ים ּבֵ ָרא ְלִביׁש, ְוִאְתְקּיַ ׁשְ  ּפִ

לוּ  .272 ַהּלָ ָרגֹות  ַהּדְ י  ּתֵ ׁשְ ּוְרֵאה,   ּוֹבא 
ֶזה   ְוָרָאה  ֶזה  ָרָאה  כְּ   -ׁשֶ ָרָאה  עֹוָלה  ֶזה  ׁשֶ

ָבָנה,   ַהּלְ ּוְמִאיָרה  ָהֶעְליֹוָנה  ה  ְרּגָ ַהּדַ ְוׁשֹוֶלֶטת 
ָחׁש ָהַרע,  ְך ְוׁשֹוֵלט ָעֶליָה ַהּנָ ְחׁשָ ּנֶ ְוֶזה ָרָאה ׁשֶ
ֲחלֹום ַההּוא, ּוָפַתר   ל יֹוֵסף ּבַ ּכֵ ְך ִהְסּתַ ּום ּכָ ּוִמׁשּ

ְלַרע ְתרֹון  ּפִ עֹוֵמד אֹותֹו  ַהּכֹל  ן  ּכֵ ְוַעל   .
ִפְתרֹון, וְ  לּו,  ּבְ ָרגֹות ַהּלָ י ַהּדְ ּתֵ ׁשְ ֶזה ָוֶזה ָראּו, ּבִ

ֹוֵלט ֶזה ְוׁשֹוֵלט ֶזה.  ׁשּ  ׁשֶ

  

ָקא ָחָמא ַהאי, ְוָחָמא  .272 ין, ּדְ ין ִאּלֵ ְרּגִ ֵרין ּדַ א ֲחֵזי, ּתְ ְוּתָ
ָחָמא  א  ּדָ ע''ב) (דהא) ַהאי.  קצב  ְוָקא   (דף  ָסִליק,  ד  ּכַ

ְוִאְתְנִהיר   ָאה,  ִעּלָ א  ְרּגָ ּדַ יט  ּלִ ָחָמא, ׁשַ ְוָדא  ִסֲהָרא. 
ְך   א. ּוְבִגין ּכָ יט ֲעָלּה ִחיְוָיא ִביׁשָ ּלִ ְך ְוׁשַ ַ ִאְתַחׁשּ ל  ּדְ ּכַ ִאְסּתַ

ְוַעל  ְלִביׁש.  ָרא  ׁשְ ּפִ ֵליּה  ר  ּוָפׁשַ ֶחְלָמא,  ַההּוא  ּבְ יֹוֵסף 
ֵרין  ין ּתְ ִאּלֵ ָרא ָקְייָמא, ְוָדא ְוָדא ָחמּו, ּבְ ִפיׁשְ א ּבְ א, ּכֹּלָ ּדָ

ין, ּדְ  ְרּגִ א. ּדַ יט ּדָ ּלִ א, ְוׁשַ יט ּדָ ּלִ  ׁשַ
ַתח, .273 י ְיהּוָדה ּפָ ֵלב ָטהֹור   (תהלים נא)  ַרּבִ

ָר  י. ֶאת ּבְ ִקְרּבִ ׁש ּבְ א ִלי ֱאלִֹהים ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ
מֹו  ּכְ ָטהֹור,  ֵלב  ֲאָבל  ֲארּוהּו,  ּבֵ ַהזֶּה  סּוק  ַהּפָ

ּנֱֶאַמר  ָך ֵלב ׁשֵֹמעַ  א ג) -(מלכים ׁשֶ   ְוָנַתּתָ ְלַעְבּדְ
ְוָכתּוב טו)  ְוגֹו',  ה  (משלי  ּתֶ ִמׁשְ ֵלב  ְוטֹוב 

ְך ֵלב ָטהֹור וַ  ּום ּכָ ִמיד, ּוִמׁשּ אי.ּתָ  ּדַ

  

ַתח, .273 ּפָ ְיהּוָדה  י  ִלי  (תהלים נא) ִרּבִ ָרא  ּבְ ֵלב ָטהֹור 
י, ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה,  ִקְרּבִ ּבְ ׁש  ַחּדֵ ָנכֹון  ְורּוַח  ֱאלִהים 

ְדאַ  ָמה  ּכְ ָטהֹור,  ֵלב  ָאֵמר,ֲאָבל  ג) ּתְ  א  ְוָנַתּתָ   (מלכים 
ּוְכִתיב ְוגו',  ׁשֹוֵמַע  ֵלב  ָך  טו) ְלַעְבּדְ ֵלב ְוטוֹ  (משלי  ב 

אי.  ְך ֵלב ָטהֹור ַוּדַ ִמיד, ּוְבִגין ּכָ ה ּתָ ּתֶ  ִמׁשְ
י   .274 ִקְרּבִ ׁש ּבְ ֶזהּו רּוַח ָנכֹון   -ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ אי,  ֱאלִֹהים ְורּוחַ  (בראשית א) ַוּדַ  
רּוחֹו   זֹו  ְוִהְתעֹוְררּו,  ִים,  ַהּמָ ֵני  ּפְ ַעל  ְמַרֶחֶפת 

וְ  יַח,  ׁשִ ַהּמָ ל  יא)  ִהְתעֹוְררוּ ׁשֶ ְורּוַח   (יחזקאל 
אֹותֹו  ל,  ּלֵ ִהְתּפַ ְוָדִוד  ֶכם.  ִקְרּבְ ּבְ ן  ֶאּתֵ ה  ֲחָדׁשָ

י. ִקְרּבִ ׁש ּבְ  רּוַח ָנכֹון ַחּדֵ

  

י .274 ִקְרּבִ ׁש ּבְ אי.  ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ א הּוא רּוַח ָנכֹון ַוּדַ , ּדָ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֶפת ַעל ְורּוַח ֱאלִֹהים ְמַרחֶ  (בראשית א) ּכְ

יַח.   ָמׁשִ ל  ׁשֶ רּוחֹו  ֶזה  ְוִאְתָערּו,  ִים.  ַהּמָ ִני  ּפְ
י  (יחזקאל יא) ְוִאְתָערּו, ֶכם. ְוַצּלֵ ִקְרּבְ ן ּבְ ה ֶאּתֵ ְורּוַח ֲחָדׁשָ

י. ָדִוד, ַההּוא רּוַח ָנכֹון, חַ  ִקְרּבִ ׁש ּבְ  ּדֵ
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ָטֵמא   .275 ֵלב  ָהַאֵחר  ד  ֵמַהּצַ יֵּׁש  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ֵני ָהעֹוָלם, ְוזֹו ִהיא ְורּוַח ִעְוִעים שֶׁ  ְסֶטה ֶאת ּבְ ּמַ

מֹו   ּכְ ִעְוִעים,  רּוַח  ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ ֻטְמָאה  רּוַח 
ּנֱֶאַמר  יט)  ׁשֶ רּוַח   (ישעיה  ּה  ִקְרּבָ ּבְ ָמַסְך  ה' 

ן וְ  י. ַמה זֶּה  ִעְוִעים, ְוַעל ּכֵ ִקְרּבִ ׁש ּבְ רּוַח ָנכֹון ַחּדֵ
ת  ׁשֶ ְתַחּדֶ ּמִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָבָנה. ּבְ ׁש? ֶזה ִחּדּוׁש ַהּלְ ַחּדֵ
ּום   ּוִמׁשּ ְוַקיָּם,  ַחי  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶמֶלְך  ִוד  ּדָ ָבָנה,  ַהּלְ

ׁש.  ְך ַחּדֵ  ּכָ

  

ִאית .275 ּדְ ִגין  ְורּוַח   ּבְ ָטֵמא  ֵלב  ָאֳחָרא,  ְטָרא  ִמּסִ
ּדְ  רּוַח טּוְמָאה, ִעְוִעים,  ְוָדא הּוא  ַעְלָמא,  ִלְבֵני  ַאְסֵטי 

ָאֵמר, ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ִעְוִעים.  רּוַח  ִאְקֵרי  יט) ּדְ ְיָי   (ישעיה 
ׁש   ַחּדֵ ָנכֹון  ְורּוַח  א  ּדָ ְוַעל  ִעְוִעים.  רּוַח  ּה  ִקְרּבָ ּבְ ָמַסְך 

ַמאי י.  ִקְרּבִ א  ּבְ ְעּתָ ׁשַ ּבְ ִסיֲהָרא.  ּדְ א  ִחּדּוׁשָ א  ּדָ ׁש.   ָחּדֵ
ּוְבִגין   ים  ְוַקּיָ ַחי  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶמֶלְך  ִוד  ּדָ ׁש ִסיֲהָרא,  ִאְתַחּדַ ּדְ

ׁש.  ְך ָחּדֵ  ּכָ
הֹוְלִכים   .276 ָהיּו  יֹוֵסי  י  ְוַרּבִ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ

ֶזה  ֶאְלָעָזר,  י  ְלַרּבִ יֹוֵסי  י  ַרּבִ ָאַמר  ֶרְך.  ּדֶ ּבַ
כָּ  ֵני  ַויֵֵּצא ָהרּוַח ַויֲַּעֹמד ִלפְ  א כב) -(מלכים  תּובׁשֶ

ה.  ּמָ ּבַ ַויֹּאֶמר ה' ֵאָליו  ּנּו  ַויֹּאֶמר ֲאִני ֲאַפּתֶ ה' 
ל ְנִביָאיו   ִפי ּכָ ֶקר ּבְ ַויֹּאֶמר ֵאֵצא ְוָהִייִתי רּוַח ׁשֶ
ִנינּו  ה ֵכן. ְוׁשָ ה ְוַגם ּתּוָכל ֵצא ַוֲעׂשֵ ַפּתֶ ַויֹּאֶמר ּתְ

ָהְיָתה רּוחַ  מֹות, ׁשֶ ׁשָ ְזְרֵעאִלי. ְוִכי ַהּנְ  ָנבֹות ַהיִּ
יוָ  ְיכֹולֹות  ּכֵ ֵהן  ְלַמְעָלה,  ְועֹוְמדֹות  עֹולֹות  ׁשֶ ן 

ָאַמר,  ׁשֶ מּוּהַ  ּתָ ָבר  ְוַהּדָ ַהזֶּה?  ָלעֹוָלם  ָלׁשּוב 
ִפי ְוגֹו'. ֶקר ּבְ  ֵאֵצא ְוָהִייִתי רּוַח ׁשֶ

  

ָאְזֵלי .276 ֲהוּו  יֹוֵסי  י  ְוִרּבִ ֶאְלָעָזר  י  ָאַמר   ִרּבִ ְבָאְרָחא. 
י ֶאְלָעָזר, י יֹוֵסי ְלִרּבִ ְכִתיב,  ִרּבִ ַוּיֵֵצא  (מלכים א כב) ַהאי ּדִ

ּנּו ַוּיֹאֶמר ְיָי ֵאָליו  ֲעמֹד ִלְפֵני ְיָי ַוּיֹאֶמר ֲאִני ֲאַפּתֶ ָהרּוַח ַוּיַ
ְנִביָאיו  ל  ּכָ ִפי  ּבְ ֶקר  ׁשֶ רּוַח  ְוָהִייִתי  ֵאֵצא  ַוּיֹאֶמר  ה  ּמָ ּבְ

פַ  ּתְ ּדְ ַוּיֹאֶמר  ְוָתִניָנן  ֵכן.  ה  ַוֲעׂשֵ ֵצא  ּתּוָכל  ְוַגם  ה  ֲהָוה ּתֶ
ָסְלִקין ְוָקְייִמין  יָון ּדְ ָמִתין, ּכֵ ְזְרֵעאִלי. ְוִכי ִנׁשְ רּוַח ָנבֹות ַהּיִ
ה  ּוִמּלָ ַעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ְלֲאָתָבא  ָיְכִלין  ִאינּון  ְלֵעיָלא, 

פִ  ֶקר ּבְ ָאַמר ֵאֵצא ְוָהִייִתי רּוַח ׁשֶ ִמיָהה, ּדְ  י ְוגו'. ּתְ

ָעָלי .277 ֶנֱעַנׁש  ַעם  ַהּטַ ָמה  ַאְחָאב? ְועֹוד,  ו 
ָרֵאל  מּוֵאל ִלְפֵני ִיׂשְ ם ׁשְ ָ ׂשּ ין ַהּתֹוָרה ׁשֶ ֲהֵרי ּדִ ׁשֶ

תּוב ּכָ ְך הּוא, ׁשֶ דֹוֵתיֶכם  א ח) -(שמואל ּכָ ֶאת ׂשְ
ח, ְוִאם ַאְחָאב  ְוַכְרֵמיֶכם ְוֵזיֵתיֶכם ַהּטֹוִבים ִיּקָ

ין ּדִ ָנבֹות,  ּבְ ֶרם  ּכֶ אֹוָתּה  ְועֹוד,    ָנַטל  ָהָיה! 
ֶר  ָהְיָתה לֹו ּכֶ  ם ַאֶחֶרת, אֹו ָזָהב, ְולֹא ָרָצה! ׁשֶ

  

ָהא   .277 ּדְ ַאְחָאב,  ֲעֵליּה  ִאְתֲעַנׁש  ַטְעָמא  ַמאי  ְותּו, 
ָרֵאל, ָהִכי  ְייהּו ְדִיׂשְ מּוֵאל ַקּמַ י ׁשְ ּוֵ ׁשַ ִדיָנא ְדאֹוַרְייָתא, ּדְ

ְכִתיב, ּדִ ח) הּוא.  א  וְ  (שמואל  דֹוֵתיֶכם  ׂשְ ַכְרֵמיֶכם ֶאת 
יִ  ַהּטֹוִבים  ְרם ְוֵזיֵתיֶכם  ּכֶ ַההּוא  ָנַטל  ַאְחָאב  ְוִאי  ח.  ּקָ

ְרָמא ָאֳחָרא,   ֲהָוה ָיִהיב ֵליּה ּכַ יָנא ֲהָוה. ְותּו, ּדְ ָנבֹות, ּדִ ּבְ
ֲהָבא, ְוָלא ָבָעא.   אֹו ּדַ

. ּבֹא ְרֵאה, ָהרּוַח  .278 ַאְלּתָ ָאַמר לֹו, ָיֶפה ׁשָ
ִהיא ׁשֶ ָאְמרּו  ׁשֶ יֵׁש   ַהזֹּו  אן  ּכָ ָנבֹות,  ל  ׁשֶ רּוַח 

ל  ְלהִ  ּכֵ ְיכֹוָלה    -ְסּתַ ָנבֹות  ל  ׁשֶ ָהרּוַח  ְוִכי 
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ְוַלֲעֹמד  ַלֲעלֹות 
ַויֵֵּצא ָהרּוַח? ְוִאם הּוא   תּוב  ּכָ ֶקר, ׁשֶ ׁש ׁשֶ ְלַבּקֵ
הּוא   עֹוָלם ַההּוא, ׁשֶ ֶקר ּבָ ׁש ׁשֶ יק, ֵאיְך ְיַבּקֵ ַצּדִ

עֹוָלם ַהזֶּה  עֹוָלם ל ֱאֶמת? ּוָמה ּבָ לֹא ָצִריְך   ׁשֶ
ן? ְוִאם  ּכֵ ל ׁשֶ עֹוָלם ַההּוא לֹא ּכָ ֶקר, ּבָ יק ׁשֶ ַצּדִ
דֹוׁש   ַהּקָ ִלְפֵני  ַלֲעֹמד  ָיכֹול  ֵאיְך  יק,  ַצּדִ ֵאינֹו 

רּוְך הּוא?  ּבָ

  

רּוַח  .278 ַהאי  ֲחֵזי,  א  ּתָ  . ַאְלּתְ ׁשְ ָיאֹות  ֵליּה,  ָאַמר 
ְדִאי ָקֲאְמרּו  ְלאִ ּדְ ִאית  ָהָכא  ָנבֹות,  ּדְ רּוַח  ָלא.  הּו  ּכָ ְסּתַ

יּה   ַקּמֵ יָמא  ּוְלַקּיְ ָקא  ְלַסּלְ ָיִכיל  ְדָנבֹות  רּוָחא  ְוִכי 
ֵצא  ַוּיֵ ְכִתיב  ּדִ ְקָרא.  ׁשִ ע  ְלִמְתּבַ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ
ַההּוא  ּבְ ְקָרא  ׁשִ ֵעי  ִיּבָ ֵאיְך  הּוא,  יָקא  ַצּדִ ְוִאי  ָהרּוַח. 

ַהאי ַעְלָמא, ָלא  ִאיהּו ַעְלָמא ִדְקׁשֹוט. ּוַמה בְּ ַעְלָמא, ּדְ 
ן. ְוִאי   ּכֵ ַההּוא ַעְלָמא, ָלא ָכל ׁשֶ ְקָרא, ּבְ ָאה ׁשִ ָבֵעי ַזּכָ
ִריְך   א ּבְ י קּוְדׁשָ ָאה ִאיהּו, ֵהיְך ָיִכיל ְלָקְייָמא ַקּמֵ ָלאו ַזּכָ

 הּוא.
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יק  .279 ְך ַצּדִ ל ּכָ אי ָנבֹות לֹא ָהָיה ּכָ א ַוּדַ ֶאּלָ
רּוךְ  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  רּוַח   ַלֲעֹמד  א  ֶאּלָ הּוא, 

רּוַח   זֹּוִהי  ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ְלָטה  ָ ׁשּ ׁשֶ ָהְיָתה  ַאֶחֶרת 
רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ְועֹוָלה  עֹוֶמֶדת  ִמיד  ּתָ ׁשֶ
ר,   ּקֵ ֵני ָהעֹוָלם ְלׁשַ ּבְ ְסָטה ֶאת  ּמַ הּוא, ְוזֹוִהי ׁשֶ

קֶ  ׁשֶ ּבְ ָרִגיל  הּוא  ׁשֶ ִמיד ּוִמי  ּתָ ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ר, 
ֶקר,   ׁשֶ ֶקר  ּבְ ְוַעל ֶזה ָאַמר ֵאֵצא ְוָהִייִתי רּוַח ׁשֶ

רּוְך הּוא ָאַמר לֹו ֵצא   ּבָ דֹוׁש  ן ַהּקָ ְוַעל ּכֵ ְוגֹו', 
ֲארּוהּו   ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ אן,  ִמּכָ ֵצא  ֵכן.  ה  ַוֲעׂשֵ

תּוב ּכָ קא)  ׁשֶ ִיּכֹון  (תהלים  לֹא  ָקִרים  ׁשְ ּדֵֹבר 
ֶקר ַוּדַ ְלֶנֶגד ֵעיָני, וּ  ּום ֶזה ִהיא רּוַח ׁשֶ  אי.ִמׁשּ

  

ְך ְלָקְייָמא   .279 ל ּכָ ָאה ֲהָוה ּכָ אי ָנבֹות ָלאו ַזּכָ א ַוּדַ ֶאּלָ
ֲהָוה,  ָאֳחָרא  רּוָחא  א  ֶאּלָ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ י  ַקּמֵ
ִדיר  ּתָ ָקְייָמא  ּדְ רּוָחא  הּוא  ָדא  ּדְ ַעְלָמא.  ּבְ ְלָטא  ׁשָ ּדְ

קוּ  י  ַקּמֵ ְד ְוָסְלָקא  הּוא  ְוָדא  הּוא.  ִריְך  ּבְ א  ַאְסֵטי  ְדׁשָ
ְקָרא,  ׁשִ ּבְ ָרִגיל  ִאיהּו  ּדְ ּוַמאן  ְקָרא.  ׁשִ ּבְ ַעְלָמא  ִלְבִני 
ְוָהִייִתי   ֵאֵצא  ָאַמר  א  ּדָ ְוַעל  ְקָרא.  ׁשִ ּבְ ִדיר  ּתָ ל  ּדַ ּתַ ִאׁשְ
ִריְך הּוא ָאַמר ֵליּה,  א ּבְ א קּוְדׁשָ ֶקר ְוגו'. ְוַעל ּדָ רּוַח ׁשֶ

ַוֲעשֵׂ  ְדאּוְק ֵצא  ָמה  ּכְ ֵמָהָכא,  ּפּוק  ֵכן.  מּוָה  ה 
ְכִתיב, ָקִרים לא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני.  (תהלים קא) ּדִ ּדֹוֵבר ׁשְ

אי.  ֶקר ַוּדַ א ִאיהּו רּוַח ׁשֶ  ּוְבִגין ּדָ
ְוָנַטל  .280 ָנבֹות  ֶאת  ָהַרג  ֶ ׁשּ ַמה  ַעל  ְועֹוד, 

ָהַרג  א ׁשֶ ה ָהַרג אֹותֹו ֶהֶרג? ֶאּלָ ְרמֹו, ָלּמָ ֶאת ּכַ
ִלי ִדין ֶנֱעַנׁש. הָ  ִלי ִדין ְוָנַטל אֹותֹו ּבְ ַרג אֹותֹו ּבְ

תּוב ּכָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ְרמֹו,  ּכַ א  -(מלכים ֶאת 

ן כא)  ּכֵ ְוַעל   , ּתָ ָיָרׁשְ ְוַגם  ּוֹבא   ֲהָרַצְחּתָ  ֶנֱעַנׁש. 
ֶקר  ֶ רּוַח ַהׁשּ עֹוָלם ׁשֶ ֵני ָאָדם ּבָ ה ֵהם ּבְ ּמָ ּוְרֵאה ּכַ

עוֹ  ֶקר, ְוהּוא ׁשֹוֵלט ּבָ ׁשֶ ָלם  ַהזֹּו ַמְסָטה אֹוָתם ּבְ
ַאְרנּו   ּבֵ ְוִהּנֵה  ים,  ַמֲעׂשִ ה  ּוְבַכּמָ ְצָדִדים  ה  ַכּמָ ּבְ

ָבִרים.  ֶאת ַהּדְ

  

ְלנָ  .280 ֵליּה  ָקַטל  ּדְ ַמה  ַעל  ְרָמא ְותּו,  ּכַ ְוָנַטל  בֹות 
ָקִטיל   ּדְ ַעל  א  ֶאּלָ ֵליּה.  ָקִטיל  אי  ַאּמַ ָקטּוָלא  ִדיֵליּה, 

ׁש. ָקַטל ֵליּה בְּ  ָלא ִדיָנא, ִאְתַעּנַ ָלא ִדיָנא, ְוָנִסיב  ֵליּה ּבְ
ִתיב, ּכְ ְך  ּכָ ּוְבִגין  ְרָמא ִדיֵליּה.  ֲהָרַצְחּתָ   (מלכים א כא) ּכַ

א ִאְתעַ  , ְוַעל ּדָ ּתָ ֵני ְוַגם ָיַרׁשְ ה ִאינּון ּבְ ּמָ א ֲחֵזי, ּכַ ׁש. ְוּתָ ּנַ
ְקָרא.  ׁשִ ְקָרא ּבְ ַעְלָמא, ְדַאְסֵטי לֹון ַהאי רּוַח ׁשִ א ּבְ ָנׁשָ

בְּ  ִאיהּו  יט  ּלִ עֹוָבִדין, ְוׁשַ ה  ּוְבַכּמָ ִסְטִרין  ה  ַכּמָ ּבְ ַעְלָמא 
י.   ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמּלֵ

281.  ָ ׁש ְלִהׁשּ ּקֵ ֶלְך ּבִ ִוד ַהּמֶ ן ּדָ ּנּו  ְוַעל ּכֵ ֵמר ִמּמֶ
תּוב ּכָ ְמָאה, ׁשֶ (תהלים  ְוָרָצה ָלֵצאת ִמּתֹוְך ַהּטֻ

ׁש   נא)  ָרא ִלי ֱאלִֹהים ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ ֵלב ָטהֹור ּבְ
ִק  רּוַח ּבְ הּוא  ְוָהַאֵחר  ָנכֹון,  רּוַח  ִהיא  זֹו  י.  ְרּבִ

ה   י ְדָרגֹות ֵהן, ַאַחת ְקדֹוׁשָ ּתֵ ן ׁשְ ֶקר. ְוַעל ּכֵ ׁשֶ
 ה.ְוַאַחת ְטֵמאָ 

  

יּה,  .281 ִמּנֵ ְמָרא  ְלִאְסּתַ ָעא  ּבָ א  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ א  ּדָ ְוַעל 
ְכִתיב, ּדִ ְמָסֲאבּו.  ִמּגֹו  ְלֲאָפָקא  נא) וָבָעא  ֵלב   (תהלים 

א  טָ  ּדָ י.  ִקְרּבִ ּבְ ׁש  ַחּדֵ ָנכֹון  ְורּוַח  ֱאלִֹהים  ִלי  ָרא  ּבְ הֹור 
ֶקר. ְוַעל ּדָ  ֵרין הּוא רּוַח ָנכֹון, ְוָאֳחָרא ִאיהּו רּוַח ׁשֶ א ּתְ

א, ְוַחד ְמָסֲאָבא.  יׁשָ ין ִאינּון, ַחד ַקּדִ ְרּגִ  ּדַ
ְוָאַמר, .282 ַתח  ב) ּפָ קֹולֹו   (יואל  ָנַתן  ַוה' 

י ה    ִלְפֵני ֵחילֹו ּכִ י ָעצּום עֹׂשֵ ַרב ְמֹאד ַמֲחֵנהּו ּכִ
ֲארּוהּו. ֲאָבל ַוה',  סּוק ַהזֶּה ּבֵ ְדָברֹו ְוגֹו'. ֶאת ַהּפָ

וּ  ָכל ָמקֹום הּוא  ָנַתן קֹולֹו  ּבְ ינֹו.  ּדִ ֶזהּו   -ֵבית 
תּוב ּכָ ׁשֶ ד)  ַהּקֹול  ְוָכתּוב   (דברים  ָבִרים.  ּדְ קֹול 

ם ד)  ׁשָ ִאישׁ  (שמות  ִמי  ָבִרים.  ּדְ ִאיׁש    לֹא 
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָבִרים?  לג)  ַהּדְ ִאיׁש  (דברים 

ָרֵאל. -ָהֱאלִֹהים. ִלְפֵני ֵחילֹו   ֵאּלּו ֵהם ִיׂשְ

  

ַתח ְוֲאַמר, .282 י ַרב  (יואל ב)  ּפָ ַוְיָי ָנַתן קֹולֹו ִלְפֵני ֵחילֹו ּכִ
ְקָרא  ַהאי  ְוגו',  ְדָברֹו  ה  עֹוׂשֵ ָעצּום  ְוִכי  ַמֲחִנהּו  ְמאֹד 

ָכל ֲאַתר הּוא ּוֵבי ִדיֵניּה. ָנַתן קֹולֹו, אּוְקמּוָה. ֲאבָ  ל ַוְיָי, ּבְ
ְכִתיב, א הּוא ָקָלא ּדִ ָבִרי (דברים ד) ּדָ ם. ּוְכִתיב  קֹול ּדְ

ד) ָהָתם, ָבִרים.  (שמות  ּדְ ִאיׁש  ַמאן  ָבִרים.  ּדְ ִאיׁש  לֹא 
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִאיׁש ָהֱאלִֹהים. ִלְפֵני ֵחילֹו,  (דברים לג) ּכְ

ין אִ  ָרֵאל.ִאּלֵ  ינּון ִיׂשְ
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ַמֲחֵנהּו   .283 ְמֹאד  ַרב  י  מֹו    -ּכִ ּכְ
ּנֱֶאַמר  כה)  ׁשֶ ִלְגדּוָדיו.  (איוב  ר  ִמְסּפָ ֲהיֵׁש 

דֹושׁ  ַלּקָ יֵׁש  לּוִחים  ּוׁשְ ים  ה ְמֻמּנִ ּמָ ּכַ רּוךְ -ׁשֶ - ּבָ
ָרֵאל ִטין ַעל ִיׂשְ ם עֹוְמִדים ְלַהׂשְ [ז''ח   הּוא, ְוֻכּלָ

אֹוָתם]  ְלַטֵּמא  ְועַ ְּכֵדי  הּוא ,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ן  ּכֵ ל 
ֹמר אוֹ  ֵדי ִלׁשְ ָרֵאל ּכְ ן ִלְפֵני ִיׂשְ ּמֵ ָתם, ְולֹא  ִמְזּדַ

 יּוְכלּו ְלַקְטֵרג ָלֶהם. 

  

ָאֵמר .283 ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ַמֲחֵנהּו,  ְמאֹד  ַרב  י  (איוב  ּכִ

ִלְגדּוָדיו. כה) ר  ִמְסּפָ ע''א) ֲהֵיׁש  קצג  ן  (דף  ְמַמּנָ ה  ַכּמָ ּדְ
ִליָחן ָקְייֵמי    ּוׁשְ הּו  ְוֻכּלְ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ ֵליּה  ִאית 

ָרֵאל  ְלַאְסָטָאה ֲעַלְייהוּ  (זהר חדש ל''ג בגין לאסתאבא  ְדִיׂשְ
ְייהּו להו) ַקּמַ ן  ּמַ ִאְזּדַ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ א  ּדָ ְוַעל   .

ִגין ְלַנְטָרא ְלהּו, ְוָלא ָיִכילּו ְלַקְטְרָגא ְלהוּ  ָרֵאל ּבְ  .ְדִיׂשְ
ֶזהּו  .284 ָעצּום?  ִמי  ְדָברֹו,  ה  עֹׂשֵ ָעצּום  י  ּכִ

שְׁ  ּמִ ׁשֶ אֹותֹו  יק,  ּדִ ה  ַהּצַ דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ
ָעצּום   י  ּכִ ַאֵחר  ָבר  ּדָ ָוַלְיָלה.  ֶזה    -יֹוָמם 

הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ַהְמַקְטֵרג 
ה כַּ  ַבְרֶזל, ָקׁשֶ ה ְדָברֹו  ְוהּוא ָחָזק ּכְ ַלע. עֹׂשֵ   - ּסֶ

מָ  ׁשָ ּנֹוֵטל ְרׁשּות ִמְלַמְעָלה, ְונֹוֵטל ֶאת ַהּנְ ה ׁשֶ
ה.  ַמּטָ  ִמּלְ

  

ָאה   .284 א הּוא ַזּכָ ה ְדָברֹו. ַמאן ָעצּום, ּדָ י ָעצּום עֹוׂשֵ ּכִ
ָבר  א ְיָמָמא ְוֵליֵלי. ּדָ יׁשָ אֹוַרְייָתא ַקּדִ ל ּבְ ּדַ ּתַ ִאׁשְ ַההּוא ּדְ

ָעצּום, י  ּכִ י    ַאֵחר  ַקּמֵ ח  ּכַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ְמַקְטְרָגא  הּוא  א  ּדָ
ּתַ  ְוִאיהּו  הּוא  ִריְך  ּבְ א  יָפא קּוְדׁשָ ּקִ ּתַ ַפְרְזָלא  ּכְ יָפא  ּקִ

ְוָנִטיל  ֵעיָלא  ִמּלְ ְרׁשּות  ָנִטיל  ּדְ ְדָברֹו,  ה  עֹוׂשֵ ִטיָנָרא.  ּכְ
א.  ּתָ ָמָתא ִמּתַ  ִנׁשְ

י ָגדֹול יֹום ה' ְונֹוָרא ְמֹאד ּוִמי ְיכִ  .285 יֶלּנּו  ּכִ
ַעל    - יף  ְוַתּקִ ְוֶעְליֹון  ַהּכֹל  ַעל  ׁשֹוֵלט  הּוא  ׁשֶ

ּתַ  ם  ְוֻכּלָ ם,  ּלָ יִקים ּכֻ ּדִ ַהּצַ ֵרי  ַאׁשְ ְלטֹונֹו.  ׁשִ ַחת 
ִמיד ְלַזּכֹות   רּוְך הּוא רֹוֶצה ָבֶהם ּתָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ
ְמַחת   ׂשִ ּבְ ַח אֹוָתם  ּמֵ ּוְלׂשַ א  ַהּבָ ָלעֹוָלם  אֹוָתם 

עֲ  יִקים ׁשֶ ּדִ רּוְך  ַהּצַ דֹוׁש ּבָ ֹמַח ִעם ַהּקָ ִתיִדים ִלׂשְ
תּוב ּכָ ְמחוּ  (תהלים ה)  הּוא, ׁשֶ ָכל חֹוֵסי ָבְך    ְוִיׂשְ

נּו ְוָתֵסְך ָעֵלימֹו ְוַיְעְלצּו ְבָך ֹאֲהֵבי   ְלעֹוָלם ְיַרּנֵ
רּוְך ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.  ֶמָך. ּבָ  ׁשְ

  

ּוִמי   .285 ְמאֹד  ְונֹוָרא  ְיָי  יֹום  ָגדֹול  י  ִאיהּו ּכִ ּדְ ְיִכיֶלּנּו. 
הוּ  ּלְ ּכֻ ַעל  יָפא  ְוַתּקִ ָאה  ְוִעּלָ א,  ּכֹּלָ ַעל  יט  ּלִ הּו  ׁשַ ְוֻכּלְ  ,

ִריְך   א ּבְ יא, ְדקּוְדׁשָ יַקּיָ ִאין ִאינּון ַצּדִ ְלָטֵניּה. ַזּכָ חֹות ׁשָ ּתְ
ְדָאֵתי   ְלַעְלָמא  לֹון  ָאה  ְלַזּכָ ִדיר,  ּתָ הּו  ּבְ ִאְתָרֵעי  הּוא 

בְּ  ְלהּו  יּה ּוְלֶמֱחֵדי  ּבֵ ְלֶמחֵדי  ְזִמיִנין  ּדִ יַקָייא  ְדַצּדִ ֵחידּו 
ּדִ  הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ה) ְכִתיב,ּבְ ָכל   (תהלים  ְמחּו  ְוִיׂשְ

נּו ְוָתֵסְך ָעֵלימֹו ְוַיְעְלצּו ְבָך אֹוֲהֵבי  חֹוֵסי ָבְך ְלעֹוָלם ְיַרּנִ
רּוְך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן וָאֵמן:  ֶמָך. ּבָ  ׁשְ

 

רּוְך ְיָי'    ְוָאֵמן. ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ִיְמלֹוְך ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן ּבָ
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