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ִטים  .1 ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ ְמעֹון ְוָאַמר, ְוֵאּלֶ י ׁשִ ַתח ַרּבִ ּפָ
י   יַניָּא ּדִ ין ּדִ ְרּגּום: ְוִאּלֵ ים ִלְפֵניֶהם. ּתַ ׂשִ ר ּתָ ֲאׁשֶ
ל  ׁשֶ ִסּדּוִרים  אֹוָתם  ה  ֵאּלֶ ֳקָדֵמיהֹון.  ר  ַתְסּדַ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד   ּדֹונּו ּכָ ּנִ מֹות ׁשֶ ׁשָ יֵני ַהּנְ ְלּגּול, ּדִ ַהּגִ

ל ָענְ   ׁשֹו. ְלַקּבֵ
  

וָאַמר, .1 ְמעֹון  ׁשִ ר'  ַתח  כא) ּפָ ה   (שמות  ְוֵאּלֶ
ין   ְוִאּלֵ ְרגּום,  ּתַ ִלְפֵניֶהם,  ים  ׂשִ ּתָ ר  ֲאׁשֶ ִטים  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ִסּדּוִרין   ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ ֳקָדֵמיהֹון.  ר  ְתַסּדֵ ּדִ א  יַנּיָ ּדִ

ְוחַ  ַחד  ל  ּכָ נּו  ִאְתּדָ ּדְ ָמִתין,  ִנׁשְ ּדְ יִנין  ּדִ ִגְלּגּוָלא,  ד  ּדְ
יּה.   ָלֳקֵבל עֹוְנׁשֵ

ַיֲעֹבד  .2 ִנים  ׁשָ ׁש  ׁשֵ ִעְבִרי  ֶעֶבד  ִתְקֶנה  י  ּכִ
ַמן  ַהזְּ ֲחֵבִרים,  ם.  ִחּנָ י  ַלָחְפׁשִ יֵֵצא  ִביִעית  ְ ּוַבׁשּ
ְלּגּול.   ל ַהּגִ ִרים ׁשֶ ה סֹודֹות ִנְסּתָ ּמָ ֵעת ְלַגּלֹות ּכַ ּכָ
ַיֲעֹבד,  ִנים  ׁשָ ׁש  ׁשֵ ִעְבִרי  ֶעֶבד  ִתְקֶנה  י  ּכִ

שֶׁ  ד ּכְ ִמּצַ ִהיא  ִאם  ִגְלּגּול,  ּבְ ָבה  ִהְתַחיְּ ָמה  ׁשָ ַהּנְ
ה   ָ ׁשּ ׁשִ ּכֹוֵלל  הּוא  ׁשֶ מטטרו''ן,  ָהֶעֶבד  אֹותֹו 
ְלּגּוִלים   ּגִ ַיֲעֹבד.  ִנים  ׁשָ ׁש  ׁשֵ ּבֹו  תּוב  ּכָ ְצָדִדים, 
ַעד  ִנים,  ׁשָ ׁש  ׁשֵ א  ֶאּלָ ִמְתַחיֶֶּבת  לֹא  ּה  ּלָ ׁשֶ

ֵמאֹותוֹ  ָרגֹות  ּדְ ׁש  ׁשֵ ִליָמה  ׁשְ ּמַ קֹום ׁשֶ ַהּמָ  
ְלְקָחה.  ּנִ  ׁשֶ

  

ִנים ַיֲעבֹד   (שמות כא)  .2 ׁש ׁשָ י ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ׁשֵ ּכִ
יא, ִעיָדן ָהָכא,   ם. ַחְבַרּיָ י ִחּנָ ִביִעית ֵיֵצא ַלָחְפׁשִ ְ ּוַבׁשּ
ִתְקֶנה   י  ּכִ ִגְלּגּוָלא.  ּדְ ְטִמיִרין  ָרִזין  ה  ּמָ ּכַ ָאה  ְלַגּלָ

ַיעֲ  ִנים  ׁשָ ׁש  ׁשֵ ִעְבִרי  ְמָתא  ֶעֶבד  ִנׁשְ ד  ּכַ בֹד. 
ַההּוא   ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ִהיא  ִאם  ִגְלּגּוָלא,  ּבְ יַבת  ִאְתַחּיְ

ִאיהוּ  ּדְ ְמַטְטרֹון,  צ''ו  ֶעֶבד  ע''א,  ט''ו  ע''ב,  (ק''ה 
ִנים   ע''א) ׁשָ ׁש  ׁשֵ יּה  ּבֵ ִתיב  ּכְ ִסְטִרין,  ית  ׁשִ ִליל  ּכָ

ׁשִ  א  ֶאּלָ יָבא  ִמְתַחּיְ ָלא  יָלּה  ּדִ ְלּגּוִלין  ּגִ ית  ַיֲעבֹד, 
ֲאַתר   ֵמַההּוא  ְרִגין,  ּדַ ׁש  ׁשֵ ִליָמת  ַאׁשְ ּדְ ַעד  ִנין,  ׁשְ

ִאְתְנִטיָלת.   ּדְ
ִהיא   .3 ִכיָנה ׁשֶ ְ ד ַהׁשּ ָמה ִהיא ִמּצַ ׁשָ ֲאָבל ִאם ַהּנְ

יֵֵצא   ִביִעית  ְ ּוַבׁשּ תּוב?  ּכָ ַמה  אי  ַוּדַ ִביִעית,  ׁשְ
ְמָלאָכה,   ּבֹו  ֵאין  אי  ַוּדַ יק  ּדִ ּצַ ׁשֶ ם.  ִחּנָ י  ַלָחְפׁשִ

ְעּבּוד.  ְוכֵ  ׁשִ ּבֹו  ֵאין  ְמָלאָכה,  ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ יָון 
ִביִעית  ְ ּוַבׁשּ ּה  ּבָ ֶנֱאַמר  ם,  ָ ִמׁשּ ִהיא  ׁשֶ ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ

ְעּבּוד.  ּה ׁשִ ם, ֵאין ּבָ י ִחּנָ  יֵֵצא ַלָחְפׁשִ
  

א,   .3 ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ ְטָרא  ִמּסִ ִהיא  ְמָתא  ִנׁשְ ִאם  ֲאָבל 
ִת  ִביִעית ַוַדאי ַמה ּכְ ִאיִהי ׁשְ ִביִעית ֵיֵצא  ּדְ ְ יב, ּוַבׁשּ

יָון   יּה ְמָלאָכה, ּכֵ יק, ַוַדאי ֵלית ּבֵ ַצּדִ ם, ּדְ י ִחּנָ ַלָחְפׁשִ
ְמָתא   ְוִנׁשְ ְעּבּוד.  יּה ׁשִ יּה ְמָלאָכה, ֵלית ּבֵ ּבֵ ֵלית  ּדְ
י   ִביִעית ֵיֵצא ַלָחְפׁשִ ְ ּה ּוַבׁשּ ַמר ּבָ ן, ִאּתְ ּמָ ִאיִהי ִמּתַ ּדְ

ְעּבּוָדא ּה ׁשִ ם, ֵלית ּבָ  .ִחּנָ
ְך  .4 ּכָ ֵאָליו, ָאַמר לֹו, ִאם  ַהזֵָּקן  ָיַרד  ְך  ּכָ ין  ּבֵ

ה,  ּנָ ִמּמֶ ִהיא  ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַלּנְ ּתֹוֶסֶפת  ַמה  י,  ַרּבִ
הּ  ּנֱֶאַמר ּבָ ה ָכל ְמָלאָכה   (שמות כ) ׁשֶ לֹא ַתֲעׂשֶ

ָך ְוגֹו'?  ָך ַעְבּדְ ה ּוִבְנָך ּוִבּתֶ  ַאּתָ
  

ָהא  .4 ע''ב) ַאְדָהִכי,  צ''ד  יּה,   (דף  ְלַגּבֵ ָנַחת  ָסָבא 
ְמָתא   ְלִנׁשְ ּתֹוֶסֶפת  ַמה  י,  ַרּבִ ָהִכי,  ִאי  ֵליּה,  ֲאַמר 

ּה,  ַמר ּבָ ִאּתְ ּה, ּדְ ִאיִהי ִמּנָ ה ָכל   (שמות כ)  ּדְ לֹא ַתֲעׂשֶ
ה ּוִבְנָך ּוִבֶתָך ְוַעְבְדָך ְוגֹו'.  ְמָלאָכה ַאּתָ

The Zohar reveals to us that the portion of Mishpatim conceals the secrets of the 
reincarnation process and the different causes for it. Genesis 2:7 “ -ַוִּייֶצר ְיהָוה ֱא�ִהים ֶאת

ָהֲאָדָמה, ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו, ִנְׁשַמת ַחִּיים; ַוְיִהי ָהָאָדם, ְלֶנֶפׁש ַחָּיה-ָאָדם, ָעָפר ִמןהָ  ” “Then YHVH God formed the 
man out of the dust from the ground and breathed the breath of life into his nostrils, 
and the man became a living being. ” This verse teaches us that there are two elements 
to human beings. The first element is a body that comes from the ground, which is 
physical and the second element is the soul that gives life to the body. The soul comes 
from God and therefore it’s not destructible. Then God put the man in the Garden of 
Eden and gave him one simple instruction. Eat from everything in the Garden except 
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from the Tree of Knowledge Good and Bad. Adam had six hours to stay away from 
connecting to the Tree of Knowledge and if he were to succeed then he would have 
completed the Tikkun of the entire Creation. Because he failed, we inherited the 
correction process for six thousand years. Please don’t blame Adam because he was 
destined to fail so we can all enjoy the Final Redemption. Just keep working on your 
Tikun and help others with theirs. Together with the Zohar, we will get there. 

ֶזה?   .5 ֶאת  ׁשֹוֵאל  ה  ְוַאּתָ ָזֵקן,  ָזֵקן  לֹו,  ָאַמר 
ַאף ַעל  יק, ׁשֶ ּדִ ַמת ַהּצַ אי ֶזה ֶנֱאַמר ַעל ִנׁשְ ּדַ ּוַ ׁשֶ
ה, ֲאִפּלּו  ָכל ֵאּלֶ ִגְלּגּול ּבְ ִהְתַחיֵּב ָלֶרֶדת ּבְ ב ׁשֶ ּגַ
ים, אֹו ְבָכל  ֵהם אֹוַפּנִ ֶעֶבד ְוָאָמה, ּוְבֵהמֹות ׁשֶ ּבְ

ֶהם ִנשְׁ  ּמֵ ּה לֹא ַהַחיֹּות ׁשֶ תּוב ּבָ ֵני ָאָדם, ּכָ מֹות ּבְ
ְוֶזהוּ  ְמָלאָכה,  ָכל  ה  כה) ַתֲעׂשֶ לֹא  (ויקרא 

יֹום   הּוא  ׁשֶ יק,  ַצּדִ ּבְ ָעֶבד.  ֲעֹבַדת  ּבֹו  ַתֲעֹבד 
הּוא יֹום  ת, לֹא ַתֲעֹבד ּבֹו ֲעֹבַדת ָעֶבד, ׁשֶ ּבָ ַ ַהׁשּ

ל חֹל.   ׁשֶ

  

א,  .5 ִאיל ּדָ אי    ֲאַמר ֵליּה, ָסָבא ָסָבא, ְוַאּתְ ׁשָ ַוּדַ ּדְ
ב   ּגַ ַעל  ְדַאף  ַמר,  ִאּתְ יק  ַצּדִ ּדְ ְמָתא  ִנׁשְ ַעל  ַהאי 
ֲאִפיּלּו   ין,  ִאּלֵ ָכל  ּבְ ִגְלּגּוָלא  ּבְ ְלַאֲחָתא  יב  ִאְתַחּיָ ּדְ
ָכל   ּבְ אֹו  ים,  אֹוַפּנִ ִאיּנּון  ּדְ ּוְבִעיָרן  ְוָאָמה,  ֶעֶבד  ּבְ

ִתיב   ּכְ א,  ָנׁשָ ְבִני  ּדִ ָמִתין  ִנׁשְ הֹון  ִמּנְ ּדְ ּה לא  ֵחיָון,  ּבָ
ִאיהּו, ְוַהאי  ְמָלאָכה.  ָכל  ה  ֲעׂשֶ כה) ּתַ לא   (ויקרא 

יֹום   ִאיהּו  ּדְ ַצִדיק  ּבְ ָעֶבד,  ֲעבֹוַדת  ּבֹו  ַתֲעבֹד 
ִאיהּו יֹום   ּדְ ת, לא ַתֲעבֹד ּבֹו ֲעבֹוַדת ָעֶבד,  ּבָ ַ ַהׁשּ

חֹול.   ּדְ
ת .6 ּבָ ׁשַ ָזֵקן,  ָזֵקן  ת  (ַהְּנָׁשָמה) ֲאָבל  ּבַ ִהיא  ׁשֶ

ת.  ְיִחיָדה, ְוהִ  ּבָ הּוא ׁשַ יק ׁשֶ ל ַצּדִ ת זּוגֹו ׁשֶ יא ּבַ
אי   ח לֹו? ָאַמר לֹו, ֲהֵרי ַוּדַ ַמה זֶּה ִאם ַאֶחֶרת ִיּקַ
ּלֹא ִנְקָרא  יֵּׁש ַאֵחר ׁשֶ ת, ׁשֶ ּבָ ל ׁשַ ָלה ֻחּלֹו ׁשֶ ַהְבּדָ
ְפָחה.  ל ֻטְמָאה ׁשִ א ֻחּלֹו ׁשֶ ת, ֶאּלָ ּבָ ל ׁשַ ֻחּלֹו ׁשֶ

ל שַׁ  ת ַמה זֶּה? ָאַמר לֹו, ָאַמר לֹו, ַוֲהֵרי ֻחּלֹו ׁשֶ ּבָ
ָעֶליָה  ׁשֶ ְיִחיָדה,  ת  ּבַ ל  ׁשֶ ּגּוף  ִהיא  ׁשֶ ָאָמה,  זֹו 

ח לֹו.  ֶנֱאַמר ִאם ַאֶחֶרת ִיּקַ

  

ת  .6 ּבָ ת   (ד''א נשמתא)  ֲאָבל ָסָבא ָסָבא, ׁשַ ִאיִהי ּבַ ּדְ
ת. ַמאי   ּבָ ִאיהּו ׁשַ יק, ּדְ ַצּדִ ת זּוֵגיּה ּדְ ְיִחיָדה, ְוִאיִהי ּבַ

ח לֹו. ֲאַמר ֵליּה ָהא ַוָדאי ַהְבָדָלה,    ִאם ַאֶחֶרת  ִיּקַ
ִאְתְקִריַאת   ָלא  ּדְ ַאֲחָרא  ִאית  ּדְ ת,  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ חּולֹו 
ְפָחה.   ׁשִ ֻטְמָאה  ל  ׁשֶ חּולֹו  א  ֶאּלָ ת,  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ חּולֹו 
ֲאַמר   ִהיא.  ת ַמאי  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ְוָהא חּולֹו  ֵליּה.  ֲאַמר 

ִאיִהי ּגּוָפא  א ֲאָמָתא, ּדְ ָעָלּה    ֵליּה, ּדָ ַבת ְיִחיָדה ּדְ ּדְ
ח לֹו.  ַמר, ִאם ַאֶחֶרת ִיּקַ  ִאּתְ

ָאָמה,  .7 ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ יֵׁש  ָמה  ְנׁשָ ּוְרֵאה,  ּבֹא 
ְקֵראת  (ְנָׁשָמה) ְויֵשׁ  ּנִ ׁשֶ ִכיָנה  ׁשְ

ְפָחה, ת  (ּוְנָׁשָמה) ׁשִ ּבַ ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ יֵׁש  ִכיָנה  ּוׁשְ
ּנֱֶאַמר ּבוֹ  אן יֵׁש ִאיׁש ׁשֶ ֶלְך. ּכָ ה'  (שמות טו) ַהּמֶ

ּבוֹ  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִאיׁש  ְויֵׁש  ִמְלָחָמה.  (דניאל   ִאיׁש 
ְבִריֵאל. ט)  ְוָהִאיׁש ּגַ

  

ָאָמה,   .7 ִאְתְקִריַאת  ּדְ ִאית  ְמָתא  ִנׁשְ ֲחִזי,  א  ּתָ
ִאְתְקִריַאת   (נשמתא)  ְוִאית ּדְ א  ִכיְנּתָ ׁשְ

ְפָחה,  ִאְתְקִריַאת   (ונשמתא)  ׁשִ ּדְ ִאית  א  ִכיְנּתָ ְוׁשְ
ַמר   ִאּתְ ּדְ ִאיׁש,  ִאית  ָהָכא  א.  ַמְלּכָ ּדְ ָרָתא  ּבְ

יהּ  טו)  ּבֵ ִאיׁש,   (שמות  ְוִאית  ִמְלָחָמה.  ִאיׁש  ְיָי' 
יהּ  ַמר ּבֵ ִאּתְ ְבִריֵאל.  (דניאל ט)  ּדְ  ְוָהִאיׁש ּגַ

 Adam has the initials (Hebrew name) of אדם
משיח –דוד  –אדם   

Adam – David – Mashiach 
Adam was born immortal and after the sin, he was given only 1000 years to live. 
Genesis 5:5 
“ ַחי, ְּתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה, ּוְׁש�ִׁשים ָׁשָנה; ַוָּיֹמת-ְיֵמי ָאָדם, ֲאֶׁשר-ַוִּיְהיּו ָּכל ” 
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“And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years; and he died” 
The Torah tells us that he lived only 930 years so we have 70 years to look for. The 
sages revealed to us that Adam gave 70 years of his life to King David that was 
supposed to live only three hours. Adam knew that King David would be part of his 
reincarnation and he projected from his life to the future. It was significant because 
king David became the aspect of the Sefirah of Malchut to complete the 10 Sefirot in 
the world of Malchut. 
King David became the seed of Mashiach that will bring immortality again to the world, 
and that will complete the correction of Adam and thus the entire world. 
David asked the Creator to tell him the number of his days and God told him only that 
he would die on Shabbat. King David used to study Torah the entire Shabbat to block 
the angel of death from reaching him. On the last Shabbat of David’s life, the angel of 
death came and could not take his soul because the king didn’t stop his mouth from 
the study. Shabbat was already over and the angel of death couldn’t break through 
the Light to take David’s soul. He had to resort to ‘dirty’ tricks, so he made a noise 
behind the house. King David came out to see what was going on while keeping the 
words of the Torah on his mouth. Only when one stair broke under his foot and 
interrupted his study the angel of death could take his soul. 
King David lived half a day extra because he kept continuous study. Even though God 
sent the angel of death to retrieve his soul, the word of Torah had the power of 
immortality and pushed away death. 
The Zohar tells us the story of Rabbi Shimon that sent away the angel of death that 
was after Rabbi Yitzchak, his student. Rabbi Shimon accepted his student under his 
garments of Light and protected him from death. Rabbi Yitzchak left the world on the 
same day Rabbi Shimon did. 
With the daily study of Zohar, we receive Light that pushes away judgments. It gives 
us from the Light of immortality that the Zohar reveals from the Torah. 
Proverb 3:18 
“ ַחִּיים ִהיא, ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה; ְוֹתְמֶכיָה ְמֻאָּׁשר-ֵעץ ” 
“She is a tree of life to them that lay hold upon her: And happy is every one that 
retained her.” 

ִהיא   .8 ִאם  ִגְלּגּול,  ּבְ ֻחיֶֶּבת  ּמְ ׁשֶ ָמה  ְנׁשָ ְוָלֵכן, 
ּתֹאַמר  ִאם  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ
ָהָרע   יֵֶצר  ְלטֹון  ׁשִ ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ָנְכִרי  ְלגּוף  ֵכר  ּמָ ּתִ ׁשֶ

ָסָמֵא''ל   ד  ִמּצַ הּוא  ֲהֵרי    -ׁשֶ ׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ַחס 
תּוב ּוְכבֹוִדי  מב)(ישעיה   ּכָ ִמי  ׁשְ הּוא  ה'  ֲאִני 

הּוא יֵֶצר ָהָרע. ן, ׁשֶ  ְלַאֵחר לֹא ֶאּתֵ
  

ִגְלגּול, ִאם   .8 ִאיִהי ִמַחְייָבא ּבְ ְמָתא ּדְ א, ִנׁשְ ּוְבִגין ּדָ
יָמא   ּתֵ ִאי  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  ְדקּוְדׁשָ ָרָתא  ּבְ ִהיא 

ְלָטנּותָ  ן ׁשֻ ַתּמָ גּוָפא נּוְכָרָאה, ּדְ ִאְזְדָבן ּבְ ֵיֶצר  ּדְ א ּדְ
ָהא   לֹום. ּדְ ָסָמֵא''ל. ַחס ְוׁשָ ְטָרא ּדְ ִאיהּו ִמּסִ ָהָרע ּדְ

ִתיב, ִמי ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר   (ישעיה מב)  ּכְ ֲאִני ְיָי' הּוא ׁשְ
ִאיהּו ֵיֶצר ָהָרע. ן ּדְ  לא ֶאּתֵ

ִאם  .9 ֶלְך,  ַהּמֶ ת  ּבַ ׁשֹוָרה  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ַהּגּוף  ְואֹותֹו 
ְכָת  ר ּבִ ְמּכָ ּנִ ְטְמאּו  ּתֹאַמר ׁשֶ ּנִ ְחּתֹוִנים ׁשֶ   -ִרים ּתַ

ֶנֱאַמר  ָעָליו  ְוַחס.  כה) ָחִליָלה  ְוָהָאֶרץ   (ויקרא 
ל  י ִלי ָהָאֶרץ. ִמי גּוף ׁשֶ ֵכר ִלְצִמֻתת ּכִ לֹא ִתּמָ
ָאָמה   הּוא  ֶזה  ְוגּוף  ֶזה מטטרו''ן,  ֶלְך?  ַהּמֶ ת  ּבַ
ִהיא   ָמה ׁשֶ ִהיא ְנׁשָ ב ׁשֶ ִכיָנה, ַאף ַעל ּגַ ְ ל ַהׁשּ ׁשֶ

ת   ִאים ּבַ ּבָ ָאה, ׁשֶ ִגְלּגּול ּבָ ם, ּבְ בּוָיה ׁשָ ֶלְך, ׁשְ ַהּמֶ

  

יָמא   .9 א, ִאי ּתֵ ַמְלּכָ ָרָתא ּדְ ְרָיא ּבְ ׁשַ ְוַההּוא ּגּוָפא, ּדְ
ְוָחס.   ֲחִליָלה  ְמָסַאבּו,  ּדִ ִאין  ּתָ ּתַ ִכְתִרין  ּבְ ִאְזְדָבן  ּדְ

ַמר  ִאּתְ כה) ָעָלּה  ֵכר   (ויקרא  ִתּמָ לֹא  ְוָהָאֶרץ 
ְבָרָתא   ּדִ ּגּוָפא  ַמאן  ָהָאֶרץ.  ִלי  י  ּכִ ִלְצִמיתּות 

ְמטַ  א  ּדָ א.  ַמְלּכָ ָאָמה  ּדְ ִאיהּו  ּגּוָפא  ְוַהאי  ְטרֹון. 
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ּה? ְוִכי   תּוב ּבָ ם. ַמה ּכָ ָאה ׁשָ ּבָ ּום ׁשֶ ְלּגּוִלים ִמׁשּ ּגִ
ֵצאת   ּכְ ּתֹו ְלָאָמה לֹא ֵתֵצא  ּבִ ִיְמּכֹר ִאיׁש ֶאת 

 ָהֲעָבִדים. 
ִאיִהי   ּדְ ְמָתא  ִנׁשְ ִאיִהי  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ִכיְנָתא,  ׁשְ ּדִ
ַאְתָיא   ִגְלּגּוָלא  ּבְ ן,  ּמָ ּתַ בּוָיה  ׁשְ א  ַמְלּכָ ּדְ ָרָתא  ּבְ
ִתיב   ּכְ ַמה  ן,  ּמָ ּתַ ית  ַאּתִ ּדְ ִגין  ּבְ ִגְלּגּוִלין  ַאְתָיין  ּדְ

הּ  ּתֹו ְלָאָמה לא  ְוִכי ִיְמּכֹור   (שמות כא)  ּבָ ִאיׁש ֶאת ּבִ
ֵצאת ָהֲעָבִדים. ֵצא ּכְ  ּתֵ

רּוְך   -ְועֹוד, ְוִכי ִיְמּכֹר ִאיׁש   .10 דֹוׁש ּבָ זֶה ַהּקָ
ּתֹו   ל   -הּוא. ֶאת ּבִ ד ׁשֶ ֵהם ִמּצַ ָרֵאל, ׁשֶ ֵאּלּו ִיׂשְ

יְֵּצאּו,  ׁשֶ ּתֹאַמר  ְוִאם  ּתֹו.  ּבִ ִנְקְראּו  ְיִחיָדה  ת  ּבַ
ה ִמצַּ  ֵאּלֶ מֹו ׁשֶ הּוא מטטרו''ן, ּכְ ל ָהֶעֶבד ׁשֶ ד ׁשֶ

ֵצאת  ּכְ ֵתֵצא  לֹא  ְצַרִים,  ִמּמִ ְמנּוָסה  ּבִ יְָּצאּו  ׁשֶ
תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  נב) ָהֲעָבִדים.  לֹא  (ישעיה  י  ּכִ

ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון.  זֹון ּתֵ  ְבִחּפָ
  

ִריְך הּוא.   .10 א ּבְ א קּוְדׁשָ ְועֹוד ְוִכי ִיְמּכֹור ִאיׁש, ּדָ
ַבת   ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ִאיּנּון  ּדְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵאּלּו  ּתֹו:  ּבִ ֶאת 
ַגְווָנא   ִיְפקּון, ּכְ יָמא ּדְ ּתֹו. ְוִאי ּתֵ ְיִחיָדה, ִאְתְקִריאּו ּבִ
ַנְפק ּדְ ְמַטְטרֹו''ן,  ִאיהּו  ּדְ ֶעֶבד,  ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ִאֵלין  ּו  ּדְ

ָהֲעָבִדים,   ֵצאת  ּכְ ֵתֵצא  לא  ְצַרִים,  ִמּמִ ְמנּוָסה  ּבִ
ֵצאּו   (ישעיה נב) ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  זֹון ּתֵ ִחּפָ י לא ּבְ ּכִ

 ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון. 
ּנֹוָלד ִאיׁש, נֹוְתִנים לֹו ֶנֶפׁש  .11 ׁשֶ ּבֹא ּוְרֵאה, ּכְ

ֵאלֶּ  ד  ִמּצַ טַֹהר,  ל  ׁשֶ ד  ִמּצַ ֵהָמה  ַהּבְ ד  ה ִמּצַ
ָזָכה יֹוֵתר   ַהּקֶֹדׁש.  ְקָרִאים אֹוַפּנֵי  ּנִ נֹוְתִנים    -ׁשֶ

יֹוֵתר   ָזָכה  ַהּקֶֹדׁש.  ַחיֹּות  ל  ׁשֶ ד  ִמּצַ רּוַח    -לּו 
ת  לֹׁשֶ ּוׁשְ א.  ּסֵ ַהּכִ ל  ׁשֶ ד  ִמּצַ ָמה  ְנׁשָ לֹו  נֹוְתִנים 

ֶלְך.  ת ַהּמֶ ל ּבַ ְפָחה ׁשֶ  ֵאּלּו ֵהם ָאָמה, ֶעֶבד ְוׁשִ
  

ר  .11 ּבַ ֲחִזי,  א  ִאְתְיִליד,   ּתָ ד  ּכַ רכ''ד  ָנׁש  (ויקרא 
ְטָרא   ע''ב) ְבִעיָרא, ִמּסִ ְטָרא ּדִ א ִמּסִ ָיֲהִבין ֵליּה ַנְפׁשָ

י ַהּקֹוֶדׁש.   ִאְתְקרּון אֹוַפּנֵ ין ּדְ ִאּלֵ ְטָרא ּדְ ַדְכיּו, ִמּסִ ּדְ
ַחּיֹות   ּדְ ְטָרא  ִמּסִ רּוָחא,  ֵליּה  ַיֲהִבין  יר,  ַיּתִ ָזָכה 

יר  ְטָרא  ַהּקֹוֶדׁש. ָזָכה ַיּתִ ְמָתא, ִמּסִ , ַיֲהִבין ֵליּה ִנׁשְ
ְפָחה   ְוׁשִ ֶעֶבד  ָאָמה  ִאיּנּון  ין,  ִאּלֵ ּוְתַלת  ֻכְרְסָייא.  ּדְ

א.  ַמְלּכָ ְבָרָתא ּדְ  ּדִ
יֹוֵתר   .12 ָזָכה  ֶדֶרְך   - ִאם  ּבְ ֶנֶפׁש  לֹו  נֹוְתִנים 

ת  ּבַ ְוִנְקֵראת  ְיִחיָדה,  ת  ּבַ ל  ׁשֶ ד  ִמּצַ ֲאִצילּות, 
ל ֲאִצילּות   -ר  ֶמֶלְך. ָזָכה יֹוֵת  נֹוְתִנים לֹו רּוַח ׁשֶ

דֹושׁ  ַלּקָ ן  ּבֵ ְוִנְקָרא  ָהֶאְמָצִעי,  ָהַעּמּוד  ד  - ִמּצַ
רּוךְ  תּוב-ּבָ ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  יד) הּוא.  ִנים   (דברים  ּבָ

יֹוֵתר   ָזָכה  ֱאלֵֹהיֶכם.  ַלה'  ם  לֹו   -ַאּתֶ נֹוְתִנים 
ֶזהּו  א.  ְוִאּמָ א  ַאּבָ ל  ׁשֶ ד  ִמּצַ ָמה  ְנׁשָ

תּוב ּכָ ב)(ב ׁשֶ ַמת  ראשית  ִנׁשְ יו  ַאּפָ ּבְ ח  ּפַ ַויִּ
ֲעֵליֶהם  ׁשֶ י''ה  אֹוָתם  א  ֶאּלָ ים?  ַחיִּ ֵאיֶזה  ים.  ַחיִּ

קנ)  ֶנֱאַמר  ָיּה,  (תהלים  ל  ַהּלֵ ּתְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ
ּה יהו''ה.  ְלָמה ּבָ  ְוִנׁשְ

  

אַֹרח ֲאִצילּות,   .12 ּבְ א  ַנְפׁשָ ֵליּה  ַיֲהִבין  יר,  ַיּתִ ָזָכה 
ַבת ְטָרא ּדְ ת ֶמֶלְך.    ִמּסִ ְיִחיָדה, ְוִאְתְקִריַאת ִאיִהי ּבַ

ְטָרא   ִמּסִ ֲאִצילּות.  ּדְ רּוָחא  ֵליּה  ַיֲהִבין  יר,  ַיּתִ ָזָכה 
ִריְך   א ּבְ קּוְדׁשָ ן ּלְ ֶאְמָצִעיָתא, ְוִאְקֵרי ּבֵ ַעּמּוָדא ּדְ ּדְ

ם ַלְיָי'   (דברים יד)  הּוא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ִנים ַאּתֶ ּבָ
ְטָרא  ֱאלֵֹהיֶכם. ָזָכה יַ  ְמָתא, ִמּסִ יר, ַיֲהִבין ֵליּה ִנׁשְ ּתִ

א ְוִאָמא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ַאּבָ ח   (בראשית ב)  ּדְ ּפַ ַוּיִ
י''ה,   ִאיּנּון  א  ֶאּלָ ים.  ַחּיִ ַמאי  ים.  ַחּיִ ַמת  ִנׁשְ יו  ַאּפָ ּבְ

ַמר,  ִאּתְ ָעַלְייהּו  קנ)  ּדְ ל   (תהלים  ַהּלֵ ּתְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ
ִלים בֵּ  ּתְ  יּה ידו''ד. ָיּה, ְוִאׁשְ

יֹוֵתר   .13 ֵלמּות    -ָזָכה  ׁשְ ּבִ יהו''ה  לֹו  נֹוְתִנים 
הּוא ָאָדם,    -ָהאֹוִתיֹּות   יֹו''ד ֵה''א ָוא''ו ֵה''א, ׁשֶ ַאְתָוון,    ָזָכה  .13   ִלימּו ּדְ ׁשְ יר, ַיֲהִבין ֵליּה ידו''ד ּבִ ַיּתִ

אַֹרח ֲאִצילּות   ִאיהּו ָאָדם, ּבְ יּו''ד ֵה''א ָוא''ו ֵה''א, ּדְ
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ְדמּות   ּבִ ְוִנְקָרא  ְלַמְעָלה.  ֲאִצילּות  ֹאַרח  ּבְ
ֶנֱאַמר  ְוָעָליו  א) ִרּבֹונֹו.  ְדַגת  (בראשית  ּבִ ּוְרדּו 

שִׁ  ְוֶזהּו  ְוגֹו'.  ּוְבָכל ַהיָּם  ָהְרִקיִעים  ָכל  ּבְ ְלטֹונֹו 
ַהֲחָילֹות   ּוְבָכל  ְוַהַחיֹות  ָרִפים  ְ ְוַהׂשּ ים  ָהאֹוַפּנִ
ן ָאָדם   ּבֶ ׁשֶ ה. ְוָלֵכן, ּכְ ַמְעָלה ּוְלַמּטָ ּלְ ְוַהּכֹחֹות ׁשֶ
ת ְיִחיָדה, ֶנֱאַמר ּבֹו לֹא   ל ּבַ ד ׁשֶ ֶנֶפׁש ִמּצַ זֹוֶכה ּבְ

ֵצאת ָהֲעָבִדים.  ֵתֵצא ּכְ

ְוָעֵליּה   ָמאֵריּה.  ּדְ ִדּיּוְקָנא  ּבְ ְוִאְתְקֵרי  א,  ֵעיּלָ ּדְ
ַמר, א) ִאּתְ ְוַהאי   (בראשית  ְוגֹו'.  ם  ַהּיָ ְדַגת  ּבִ ּוְרדּו 

ׁשּולְ  ים  ִאיהּו  אֹוַפּנִ ּוְבָכל  ְרִקיִעין,  ָכל  ּבְ ָטנּוֵתיּה 
א   ְלֵעיּלָ ּדִ ְותּוְקִפין  יִלין  ַחּיָ ּוְבָכל  ְוֵחיָוון,  ָרִפים  ּוׂשְ
ְטָרא   ֶנֶפׁש ִמּסִ ר ָנׁש ָזֵכי ּבְ ד ּבַ א, ּכַ א. ּוְבִגין ּדָ ְוַתּתָ
ֵצאת   ּכְ ֵתֵצא  לא  יּה,  ּבֵ ַמר  ִאּתְ ְיִחיָדה,  ַבת  ּדְ

 ָהֲעָבִדים. 
The reincarnation process was designed to give our souls opportunities to correct 
themselves. Those who didn’t commit serious sins have an opportunity to go through 
the process of ‘hell’, which cleanses them before progressing to their next, higher level. 
The souls of evil people go through many different and difficult reincarnations. They 
experience difficult incarnations into inanimate objects, vegetables, and other living 
creatures. This is a ‘forced’ correction because they have lost the right of free choice. 
And only after their big impurities are cleansed by force, they can reincarnate into a 
human body, having the freedom and a greater potential of cleansing and spiritual 
growth. 
The souls of evil people suffer tremendously until they get to hell where they can be 
cleansed of their lower-level impurities. This process usually takes about 12 months; 
and after it is completed, they move to a better state of life. 
Souls that reincarnate into vegetables or kosher animals have a faster correction 
process if they are consumed as part of a meal by a person using the proper blessings. 
A righteous person can elevate many souls in his lifetime just by blessing and eating 
kosher food. In non-kosher animals and fish, the incarnated souls have greater 
negativity. That is why the blood of the animal must be drained totally so the soul that 
holds on to the body through the blood can be released without affecting the soul of 
the person eating it. 
Kosher salt is coarse and is made that way so it will efficiently absorb the blood of the 
animal before it is washed and cooked. 

ֶאָחד  .14 ַלְיָלה  ׁשּו  ִנְפּגְ יֹוֵסי  י  ְוַרּבִ ִחיָּיא  י  ַרּבִ
ֶזה.  ּבָ ֶזה  ְמחּו  ְוׂשָ ם  ׁשָ ִהְתָאְרחּו  צֹור.  ל  ִמְגּדַ ּבְ
ֵני   ּפְ ָרִאיִתי  ׁשֶ י  ַמְחּתִ ׂשָ ה  ּמָ ּכַ יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ַהזֹּאת  ֶרְך  ַהּדֶ ָכל  ּבְ ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ִכיָנה,  ְ ַהׁשּ

ָזֵקן ֶאָחד   י ּבְ ָהָיה ׁשֹוֵאל אֹוִתי ִהְצַטַעְרּתִ סֹוֵחר ׁשֶ
ֶרְך:  ל ַהּדֶ  ּכָ

  

ל   .14 ִמְגּדַ י יֹוִסי ִאֲעָרעּו ַחד ֵליְלָיא ּבְ יא ְוַרּבִ י ִחּיָ ַרּבִ
י   ַרּבִ ָאַמר  ָדא.  ּבְ א  ּדָ ְוַחּדּו  ן  ּמָ ּתַ ִאְתֲאָרחּו  צֹור.  ּדְ
א,   ִכיְנּתָ ׁשְ י  ַאְנּפֵ ֲחֵמיָנא  ּדַ יָנא  ַחּדֵ ה  ּמָ ּכַ יֹוִסי, 

א ּתָ ַהׁשְ ֲחָדא    ּדְ ּבַ ִאְצָטַעְרָנא  א,  ּדָ ָאְרָחא  ָכל  ּבְ
ִלי  ִאיל  ׁשָ ֲהָוה  ּדְ יָעא,  ַטּיָ ע''א) ָסָבא,  צ''ה  ל   (דף  ּכָ

 ָאְרָחא. 
ְוהֹוֵלְך  .15 ֲאִויר  ּבָ ַהּפֹוֵרַח  ָנָחׁש  הּוא  ִמי 

ִלְנָמָלה   ְמנּוָחה  יֵׁש  ְך  ּכָ ּוֵבין  ְך  ּכָ ּוֵבין  ֵפרּוד,  ּבְ
נָּ  ין ׁשִ ֹוֶכֶבת ּבֵ ׁשּ ִחּבּור ְוִסיֵּם ַאַחת ׁשֶ יו, ִהְתִחיל ּבְ

ּלֹא  ׁשֶ ִאיָלן  ּבְ ן  ַקּנֵ ּמְ ׁשֶ ר  ֶנׁשֶ הּוא  ּוַמה  ֵפרּוד?  ּבְ
ְבְראּו   ּנִ ׁשֶ ִריֹּות?  ֵמַהּבְ ְולֹא  ְגְזלּו,  ּנִ ׁשֶ ָניו  ּבָ ָהָיה? 
יֹוְרִדים,   עֹוִלים  ׁשֶ ּכְ ִנְבְראּו?  ּלֹא  ׁשֶ ְבָמקֹום 

  

ְואָ  .15 ֲאִויָרא,  ּבַ ָפַרח  ּדְ א,  ְנָחׁשָ הּוא  ִזיל  ַמאן 
ְלַחד   ַנְייָחא  ִאית  ְך,  ּכַ ּוֵבין  ְך  ּכַ ּוֵבין  ִפרּוָדא,  ּבְ
ְוִסּיֵים   ִחּבּוָרא  ּבְ ֵרי  ׁשָ ּנֹוי.  ׁשִ ין  ּבֵ ִכיב  ׁשָ ּדְ ְנָמָלה, 
ִאיָלן   ָנא, ּבְ ָקא ְמַקּנְ ָרא, ּדְ ִפרּוָדא. ּוַמאי ִאיהּו ִנׁשְ ּבְ
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ֵהם   ׁשֶ ַנִים  ׁשְ עֹוִלים?  יֹּוְרִדים  ׁשֶ ְוֶאָחד ּכְ ֶאָחד, 
לֹׁש? ַמה זֶּה ַעְלָמה ָיָפה ְוֵאין ָלּה ֵעיַנִים,   ֵהם ׁשָ ׁשֶ
ּבֶֹקר  ּבַ יֹוֵצאת  ִהיא  ה?  ּלֶ ּוִמְתּגַ ר  ִנְסּתָ ְוַהּגּוף 
ּלֹא   ׁשֶ ּוִטים  ִקׁשּ ּבְ ֶטת  ֶ ּוִמְתַקׁשּ יֹּום,  ּבַ ית  ּסֵ ְוִנְתּכַ

 ָהיּו?

ְרָיין ּבִ ִמן  ְוָלאו  ָזלּו,  ִאְתּגְ ּדְ נֹוי  ּבְ ֲהָוה.  ָלא  .  ּדְ
ִקין   ַסּלְ ד  ּכַ ִריאּו.  ִאְתּבְ ָלא  ּדְ ֲאָתר  ּבַ ִריאּו  ִאְתּבְ ּדְ
ְוַחד   ַחד,  ִאיּנּון  ּדְ ֵרין  ּתְ ִקין.  ַסּלְ ין  ַנְחּתִ ד  ּכַ ין,  ַנְחּתִ
א, ְוֵלית ָלּה   יְרּתָ ּפִ א ׁשַ ָלָתא. ַמהּו עּוֵליְמּתָ ִאיּנּון ּתְ ּדְ

נַ  ִאיִהי  ְלָיא,  ְוִאְתּגַ א  ְטִמיְרּתָ ְוגּוָפא  ְפַקת  ֵעייִנין, 
ַטת   ִאְתַקׁשְ יָמָמא.  ּבִ יַאת  ּסִ ְוִאְתּכַ ַצְפָרא,  ּבְ

ָלא ָהוֹו.  ּוִטין ּדְ ִקׁשּ  ּבְ
ו   .16 ְוַעְכׁשָ י.  ְוִהְצַטַעְרּתִ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ַאל  ׁשָ ֶזה  ל  ּכָ

ְקנּו   ִהְתַעּסַ ֶאָחד,  ּכְ ָהִיינּו  ִאּלּו  ׁשֶ ְמנּוָחה.  ִלי  ֵיׁש 
ְדבָ  ָהִיינּו ּבִ ֶ ִדְבֵרי תֹוָרה ַמה ׁשּ ל ּבְ ִרים ֲאֵחִרים ׁשֶ

ָיַדְעּתָ   ָזֵקן סֹוֵחר  ִחיָּיא, ְואֹותֹו  י  ַרּבִ הּו. ָאַמר  ּתֹ
ׁש  ַמּמָ ֵאין  ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ לֹו,  ָאַמר  הּו?  ֶ ַמׁשּ ּבֹו 
ּתֹוָרה, ְולֹא   ח ּבַ ִאּלּו ָהָיה יֹוֵדַע, ִיְפּתַ ְדָבָריו, ׁשֶ ּבִ

י ִחיָּיא, וְ  ֵריָקנּות. ָאַמר ַרּבִ ֶרְך ּבְ אֹותֹו  ָהְיָתה ַהּדֶ
אֹוָתם  ּבְ ִלְפָעִמים  ֲהֵרי  ׁשֶ אן,  ּכָ נֹו  יֶׁשְ ַהּסֹוֵחר 
לֹו,  ָאַמר  ָזָהב.  ֲעמֹוֵני  ּפַ ִאיׁש  ֵצא  ִיּמָ ָהֵריָקִנים 

אן, ְוִהְתִקין ֲחמֹורֹו ְלַמֲאָכל.   ֲהֵרי הּוא ּכָ

  

א   .16 ּתָ ָאְרָחא, ְוִאְצָטַעְרָנא. ְוַהׁשְ ִאיל ּבְ א ׁשָ ל ּדָ ּכָ
ּדְ  ַנְייָחא.  ִלי  ִאְתֲעַסְקָנא  ִאית  ֲחָדא,  ּכַ ֲהֵויָנא  ִאיּלּו 

ַאֲחָרִנין   ין  ִמּלִ ּבְ ֲהֵויָנן  ּדַ ַמה  אֹוַרְייָתא,  ּדְ י  ִמּלֵ ּבְ
יָעא, ַיְדַעת   יא, ְוַההּוא ָסָבא ַטּיָ י ִחּיָ ֹתהּו. ָאַמר ַרּבִ ּדְ
ׁשּו   ַמּמָ ֵלית  ּדְ ָיַדְעָנא,  ֵליּה,  ָאַמר  לּום.  ּכְ יּה  ּבֵ

ֲהוָ  ִאיּלּו  ּדְ ִמּלֹוי.  ְוָלא  ּבְ אֹוַרְייָתא,  ּבְ ח  ִיְפּתָ ָיַדע,  ה 
ְוַההּוא   יא,  ִחּיָ י  ַרּבִ ָאַמר  יא.  ֵריָקַנּיָ ּבְ ָאְרָחא  ֲהָוה 
ֵריָקִנין,   ִאיּנּון  ּבְ ְלִזְמִנין  ָהא  ּדְ ָהָכא,  ִאית  יָעא  ַטּיָ
ָהָכא   ָהא  ֵליּה,  ָאַמר  ַדֲהָבא.  ּדְ ין  ַזּגִ ָבר  ּגְ ח  ּכַ ִיׁשְ

 ֵמיְכָלא. ִאיהּו, ְוַאְתִקין ֲחָמֵריּה בְּ 
The righteous people don’t reincarnate as others because the Light of the Torah 
protects them from the fire of hell. Some of them just pass through the gates of hell 
for short cleansing of small impurities. They need that in order to ascend to the Garden 
of Eden and beyond. Some righteous get cleansed when they are delayed by the gates 
of the upper levels. Some righteous souls study Torah but still have uncorrected issues 
from before they repented and turned to the Light. They experience ‘hell’ in their lives 
according to their past sins especially before they die. God gives them final cleansing 
before they leave this world. 
After death the process is very painful and ‘paying’ all debts in the lower world is much 
better than going through the process above. 
If you are in pain remember that God loves you and prepares you for the Final 
Redemption. If you enjoy your life, you probably came across this article by chance or 
you may worry about losing the good that you have. In any case, we should not miss 
any opportunity to make a correction because everything is counted for the next life, 
Final Redemption and our state at the Resurrection. The pleasures of this world are 
always temporary. Get to the point where you have no fear of death because you study 
Zohar and follow on your corrections. 

ֵעת  .17 ָקְראּו לֹו ּוָבא ִלְפֵניֶהם. ָאַמר ָלֶהם, ּכָ
ָאַמר  ֶאָחד.  ּכְ ֵהם  ה  לֹׁשָ ּוׁשְ ה,  לֹׁשָ ׁשְ ֵהם  ַנִים  ׁשְ
ָבָריו ֵריָקִנים  ל ּדְ ּכָ י ְלָך ׁשֶ י יֹוֵסי, ְולֹא ָאַמְרּתִ ַרּבִ

ב ִלְפֵניֶהם. ֵריָקנּות?! ָיׁשַ  ְוֵהם ּבְ
  

ָאמַ  .17 ְלָקַמְייהּו.  ְוָאָתא  ֵליּה,  א  ָקרּו  ּתָ ַהׁשְ לֹון,  ר 
י יֹוִסי,   ַחד. ָאַמר ַרּבִ ַלת, ּוְתַלת ִאיּנּון ּכְ ֵרין ִאיּנּון ּתְ ּתְ
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ְוִאיּנּון   ֵריָקִנין,  ִמּלֹוי  ָכל  ּדְ ָלְך,  ֲאֵמיָנא  ָלא 
יא, ָיִתיב ָקַמְייהּו.  ֵריָקַנּיָ  ּבְ

יִתי סֹוֵחר,   .18 ָאַמר ָלֶהם, ַרּבֹוֵתינּו, ֲאִני ַנֲעׂשֵ
ְפֵני   ִמּלִ לֹא  ְוַרק  ַהְתָחָלה  ּבַ ֲהֵרי  ׁשֶ ָיִמים,  ְמַעט 

י  ן ֶאָחד ָקָטן יֵׁש ִלי, ְוָנַתּתִ ָהִייִתי סֹוֵחר, ֲאָבל ּבֵ
ּתֹוָרה,   יֲַּעסֹק ּבַ ֶפר, ַוֲאִני רֹוֶצה ׁשֶ אֹותֹו ְלֵבית ַהּסֵ
ֶרְך,  ּדֶ הֹוֵלְך ּבַ ִנים ׁשֶ ֲאִני מֹוֵצא ֶאָחד ֵמָהַרּבָ ּוְכׁשֶ

ַמע ֲאִני טֹוֵען ַאֲחָריו, ְוַהיּ  ֶאׁשְ י ׁשֶ ְבּתִ ֹום ַהזֶּה ָחׁשַ
י ָדָבר.  ַמְעּתִ ּתֹוָרה, ְולֹא ׁשָ ים ּבַ ָבִרים ֲחָדׁשִ  ּדְ

  

ִאְתַעִביְדָנא,   .18 יָעא  ַטּיָ ֲאָנא  ָנן,  ַרּבָ לֹון  ָאַמר 
יָעא,   ַקְדִמיָתא ָלא ֲהֵויָנא ַטּיָ ָהא ּבְ ּוִמּיֹוִמין ְזִעיִרין, ּדְ

ְזִעיָרא ִאית ִלי,   ָרא ַחד  ֵבי  ֲאָבל ּבְ ּבְ ְוָיֲהִבית ֵליּה 
ֲאָנא   ְוַכד  אֹוַרְייָתא.  ּבְ ל  ּדַ ּתָ ִיׁשְ ּדְ ּוָבֵעיָנא  ִסְפָרא, 
ָטִעין   ֲאָנא  ָאְרָחא,  ּבְ ָאִזיל  ּדְ ָנן  ֵמַרּבָ ְחָנא ַחד  ּכַ ַאׁשְ
ין   ִמּלִ ַמע  ֶאׁשְ ּדְ יְבָנא  ֲחׁשִ יֹוָמא,  ְוַהאי  ֲאַבְתֵריּה, 

ַמְעָנא מִ  אֹוַרְייָתא, ְוָלא ׁשְ ין ּבְ  ִדי. ַחְדּתִ
י   .19 ַמְעּתִ ָ ׁשּ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ָכל  ּבְ יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר 

א ַרק ֵמֶאָחד   י, ֶאּלָ ָאַמְרּתָ לֹא ָתַמְהּתִ אֹו    -ׁשֶ
ָבִרים  ּדְ ֵהם  ׁשֶ אֹו  טּות,  ׁשְ ּבִ ָאַמְרּתָ  ה  ַאּתָ ׁשֶ
ֵריִקים. ָאַמר אֹותֹו ָזֵקן, ּוַמה ִהיא? ָאַמר, ַנֲעָרה  

 ָיָפה ְוכּו'.
  

ָקַאָמְרּת,   .19 ַמְעָנא ּדְ ׁשָ ין ּדְ ָכל ִמּלִ ָאַמר ר' יֹוִסי, ּבְ
ּטּוָתא ָאַמְרת,   ׁשְ א ֵמַחד. אֹו ַאְנּתְ ּבִ ָווְהָנא, ֶאּלָ ָלא ּתַ
ּוַמאן   ָסָבא,  ַההּוא  ָאַמר  ִאיּנּון.  ֵריָקִנין  ין  ִמּלִ אֹו 

א ְוכּו'.  יְרּתָ ּפִ א ׁשַ  ִאיִהי. ָאַמר עּוֵליְמּתָ
The secrets of Kabbalah were given to Moses on Mount Sinai as the oral Torah. After 
the destruction of the Holy Temple the risk of losing it was so great that Rabbi Shimon 
went into hiding, dedicating his life to revealing it. His work and sacrifice merited him 
the soul of Moses, bringing the oral Torah to the world to complement the written 
Torah. 
Moses ran into the desert away from Pharaoh that wanted to kill him. He found God 
and the mission of redeeming the Israelites from the bondage of Egypt. Rabbi Shimon 
ran to the cave away from the emperor that wanted to kill him and he found the Zohar. 
Moses revealed to Rabbi Shimon the secrets of the Zohar making it the tool that will 
pave the way for Mashiach to come to this world. The Zohar begins with the word בריש, 
meaning “in the head”,”in the top” or “in the beginning”. It is also the initials of Rabbi 
Shimon Bar Yochai רשב”י, רבי שמעון בר יוחאי. This is like a statement that the soul of 
Rabbi Shimon and Moses are in the Zohar. 
The Torah didn’t tell us where Moses was buried but rabbi Shimon revealed this secret 
to us when he buried himself in the ground while studying the Torah with Moses and 
Elijah. 
The souls of the Israelites that left Egypt are back in this world for their final 
corrections and to experience the Final Redemption. We are these souls and should 
make special efforts to connect to the Zohar and stay away from the Erev Rav. They 
are everywhere and among us, waiting to ‘suck’ our energy and lose the Light again. 
They pretend to be Kabbalah students and more. The Zohar tells us that in the final 
generations many rabbis will lead the people in the wrong path. They will look for 
money and control using the name of God for their own material benefits. 
Being good gives no special merits to a person. Good is a basic requirement and is the 
baseline for improving the soul. That is done by studying the Torah (Moses) through 
the Zohar (Rabbi Shimon) to reveal Light that affects the whole world. 
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ַתח   .20 ְוָאַמר,ּפָ ָזֵקן  קיח) אֹותֹו  ה'  (תהלים 
עְֹזָרי   ה ִלי ָאָדם. ה' ִלי ּבְ ִלי לֹא ִאיָרא ַמה יֲַּעׂשֶ
ה טֹוִבים ּוְנִעיִמים   ּמָ ה' ְוגֹו'. ּכַ ְוגֹו'. טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ
ֵאיְך   ַוֲאִני  ַהּתֹוָרה,  ְבֵרי  ּדִ ְוֶעְליֹוִנים  ִדים  ְוִנְכּבָ

ּלֹא יֶהם ַעד   ֹאַמר ִלְפֵני ַרּבֹוֵתינּו, ׁשֶ י ִמּפִ ַמְעּתִ ׁשָ
לֹוַמר,  ִלי  יֵׁש  ֲאָבל  ֶאָחד?!  ָבר  ּדָ ֲאִפּלּו  ו  ַעְכׁשָ
ִלְפֵני   תֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ לֹוַמר  ָלל  ּכְ ה  ּבּוׁשָ ֵאין  ׁשֶ

 ַהּכֹל. 

  

ַתח ַההּוא ָסָבא ְוָאַמר,  .20 ְיָי' ִלי לא   (תהלים קיח)  ּפָ
עְֹזָר  ה ִלי ָאָדם. ְיָי' ִלי ּבְ ֲעׂשֶ י ְוגֹו'. טֹוב  ִאיָרא ַמה ּיַ

ִאין   יִרין ְוִעּלָ ה ָטִבין ּוְנִעיִמין ְוַיּקִ ּמָ ְיָי' ְוגֹו'. ּכָ ַלֲחסֹות ּבַ
ָנן,   ַרּבָ ָקֵמי  ֵאיָמא  ֵהיִכי  ַוֲאָנא  אֹוַרְייָתא,  ּדְ ין  ִמּלִ
ה   א, ֲאִפיּלּו ִמּלָ ּתָ ַמְעָנא ִמּפּוַמְייהּו ַעד ַהׁשְ ָלא ׁשְ ּדְ

ּדְ  ְלֵמיָמר,  ִלי  ִאית  ֲאָבל  ּסּוָפא  ֲחָדא.  ּכִ ֵלית  ָהא 
א.  אֹוַרְייָתא ָקֵמי ּכֹּלָ י ּדְ ָלל ְלֵמיָמר ִמּלֵ  ּכְ

ַתח ְוָאַמר, .21 ף אֹותֹו ַהזֵָּקן, ּפָ (ויקרא   ִהְתַעּטֵ
ְתרּוַמת   כב) י ִתְהיֶה ְלִאיׁש ָזר ִהיא ּבִ ּוַבת ּכֵֹהן ּכִ

סּוק  סּוק ֶזה ָסמּוְך ַעל ּפָ ים לֹא ֹתאֵכל. ּפָ ָדׁשִ ַהּקֳ
ַאְלָמָנה  )(שם -ַאֵחר   ִתְהיֶה  י  ּכִ ּכֵֹהן  ּוַבת 

ָאִביָה  ית  ּבֵ ֶאל  ָבה  ְוׁשָ ָלּה  ֵאין  ְוֶזַרע  ה  ּוְגרּוׁשָ
לֹא  ָזר  ְוָכל  ּתֹאֵכל  ָאִביָה  ֶחם  ִמּלֶ ְנעּוֶריָה  ּכִ
ְבֵרי  ָמָעם, ֲאָבל ּדִ ַמׁשְ לּו ּכְ סּוִקים ַהּלָ יֹאַכל ּבֹו. ּפְ

ָבִרים ְסתּוִמים.  ַהּתֹוָרה ֵהם ּדְ

  

ְוָאַמר, ִאְת  .21 ַתח  ּפָ ָסָבא,  ַההּוא  ף  (ויקרא   ַעּטָ
ְתרּוַמת   כב) ּבִ ִהיא  ָזר  ְלִאיׁש  ִתְהֶיה  י  ּכִ ּכֵֹהן  ּוַבת 

ַאֲחָרא   ַאְקָרא  ְקָרא,  ַהאי  ֹתאֵכל.  לא  ים  ָדׁשִ ַהּקֳ
כב) ָסִמיְך, ַאְלָמָנה   (ויקרא  ִתְהֶיה  י  ּכִ ּכֵֹהן  ּוַבת 

בֵּ  ֶאל  ָבה  ְוׁשָ ָלּה  ֵאין  ְוֶזַרע  ה  ָאִביָה  ּוְגרּוׁשָ ית 
ְוָכל ָזר לא יֹאַכל   ּתֹאֵכל  ֶחם ָאִביָה  ְנעּוֶריָה ִמּלֶ ּכִ
אֹוַרְייָתא   ּדְ ין  ִמּלִ ֲאָבל  ָמָען.  ַמׁשְ ּכְ ְקָרֵאי  ָהֵני  ּבֹו. 

ין ְסִתיִמין ִאיּנּון   ִמּלִ
ָכל   .22 ּבְ תּוִמים  ּסְ ׁשֶ ָחְכָמה  ְבֵרי  ּדִ ֵהם  ה  ְוַכּמָ

ְונֹוָדִע  ּתֹוָרה,  ּבַ ׁשֶ ְוָדָבר  ָבר  ְלאֹוָתם ּדָ ים 
ֲהֵרי   ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ְרֵכי  ּדַ יֹּוְדִעים  ׁשֶ ַהֲחָכִמים 
ְלִמי  ְמְסרּו  ּנִ ׁשֶ ֵהם,  ֲחלֹום  ְבֵרי  ּדִ ֵאיָנם  ַהּתֹוָרה 
ל ֶזה   ה, ְוִעם ּכָ ִכים ַאַחר ַהּפֶ ּפֹוֵתר אֹוָתם ְוִנְמׁשָ ׁשֶ
ְבֵרי  ם. ּוָמה ִאם ּדִ ר אֹוָתם ְלִפי ַדְרּכָ ָצִריְך ִלְפּתֹ

ם  ֲחלֹום ָצִר  ַדְרּכָ ר אֹוָתם ְלִפי  ְבֵרי   -יְך ִלְפּתֹ ּדִ
דֹוׁש ַעל ַאַחת  ֶלְך ַהּקָ ֲעׁשּוֵעי ַהּמֶ ֵהם ׁשַ ַהּתֹוָרה ׁשֶ
ֱאֶמת  ֶדֶרְך  ּבְ ָלֶלֶכת  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֶהם,  יד) ּבָ ה'  (הושע  ְרֵכי  ּדַ ִרים  ְיׁשָ י  ּכִ
 ְוגֹו'. 

  

י .22 ִמּלִ ִאיּנּון  ה  ָכל  ְוַכּמָ ּבְ יִמין  ְסּתִ ּדִ ָחְכְמָתא  ּדְ ן 
י   ְלַגּבֵ ִאיּנּון  מֹוְדָען,  ּתְ ְוִאׁשְ אֹוַרְייָתא,  ּדְ ה  ּוִמּלָ ה  ִמּלָ
ָהא אֹוַרְייָתא   אֹוַרְייָתא. ּדְ ַיְדִעין ָאְרִחין ּדְ יִמין, ּדְ ַחּכִ
ְלַמאן   ִאְתָמְסָרן  ָקא  ּדְ ִאיּנּון,  ֶחְלָמא  ּדְ ין  ִמּלִ ָלאו 

ְוִאְת  לֹון,  ר  ָפׁשַ א  ּדְ ּדָ ל  ּכָ ְוִעם  ּפּוָמא,  ַתר  ּבָ ָכן  ְ ַמׁשּ
ין   ר לֹון ְלפּום ָאְרחֹוי. ּוַמה ִאי ִמּלִ ִאְצְטִריכּו ְלִמְפׁשַ
ין   ר לֹון ְלפּום ָאְרחֹוי, ִמּלִ ֶחְלָמא ִאְצְטִריכּו ְלִמְפׁשַ ּדְ
א, ַעל   יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ ֲעׁשּוִעין ּדְ ִאיּנּון ׁשַ אֹוַרְייָתא ּדְ ּדְ

ה וְ  ּמָ אַֹרח ְקׁשֹוט  ַאַחת ּכַ ִאְצְטִריכּו ְלֵמָהְך ּבְ ה ּדְ ַכּמָ
יב,  ְכּתִ הּו, ּדִ ְרֵכי ְיָי' ְוגֹו'.  (הושע יד) ּבְ ִרים ּדַ י ְיׁשָ  ּכִ

Leviticus 22:12 
“ ִּכי ִתְהֶיה, ְלִאיׁש ָזר: ִהוא, ִּבְתרּוַמת ַהֳּקָדִׁשים לֹא תֹאֵכל–ֹּכֵהן-ּוַבת ” 
“If a priest’s daughter is married to a layman, she shall not eat of the offering of the 
gifts.” 
The Zohar explains that the wisdom of the Torah is concealed in every word of it. This 
wisdom is known to the wise who know the ways of the Torah. The words of the Torah 
are not like a dream that follows the words of the one who interprets it, yet he still 
needs to follow the language of the dream. 
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The Torah came from God and to understand and benefit from it we need to follow its 
truth. 
Hosea 14:10 
“ ְיָׁשִרים ַּדְרֵכי ְיהָוה, ְוַצִּדִקים ֵיְלכּו ָבם, ּוֹפְׁשִעים, ִיָּכְׁשלּו ָבם-ִמי ָחָכם ְוָיֵבן ֵאֶּלה, ָנבֹון ְוֵיָדֵעם: ִּכי ” 
“Whoever is wise, let him understand these things; Whoever is discerning, let him know 
them. For the ways of YHVH are right, And the righteous will walk in them, But 
transgressors will stumble in them.” 
Dreams come from the spiritual level of the individual. In most cases, they deliver 
messages for the person. The interpreter should know the spiritual level of the person 
and interpret it accordingly, while creating openings for the positive manifestation of 
the dream or if the dream is bad then help in nullifying it. 
The Torah is the words of God and it is written in Hebrew but with concealed codes. 
Only those who are connected to it with truth and understand the spiritual system 
can reveal its secrets. 

ּכֵֹהן   .23 ּוַבת  לֹוַמר,  יֵׁש  ו  ָמה   -ַעְכׁשָ ׁשָ ַהּנְ זֹו 
בִּ  ִראׁשֹון  ָהֶעְליֹוָנה,  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ ּתֹו 

קֹום   ָמה ִמּמָ ְך ֶאת אֹוָתּה ְנׁשָ ִרים, ְוהּוא מֹוׁשֵ ַלּגֵ
ּכֵֹהן,   ִאיׁש  ּוַבת  ָאַמר  ׁשֶ סּוק  ּפָ ין  ּבֵ ַמה  ֶעְליֹון. 
ָאַמר ּוַבת ּכֵֹהן, ְולֹא ָכתּוב ִאיׁש?   סּוק ׁשֶ ּוֵבין ּפָ

ּכֵֹהן, ִאיׁש  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ּכֵֹהן  יֵׁש  א  ּכֵֹהן    ֶאּלָ ְולֹא 
ָהָיה ַהזֶּה  ֶרְך  ַהּדֶ ְוַעל  ׁש.  ְוָהָיה  (ִאיׁש) ַמּמָ ּכֵֹהן, 

דֹול.   ּגָ ֵאינֹו  ׁשֶ ּכֵֹהן  ְוָהָיה  דֹול,  ּגָ ּכֵֹהן  ְוָהָיה  ְסָגן, 
דֹול ְוֶעְליֹון ֵמִאיׁש ּכֵֹהן. ְוַעל ֶזה יֵׁש   ּכֵֹהן ְסָתם ּגָ

ָמה, ְויֵׁש רּוַח, ְויֵׁש ֶנֶפׁש.   ְנׁשָ

  

ּתָ  .23 ְמָתא  ַהׁשְ ִנׁשְ א  ּדָ ּכֵֹהן,  ּוַבת  ְלֵמיָמר,  ִאית  א 
ּיֹוִרין,   ַאְבָרָהם ָאִבינּו ַקְדָמָאה ַלּגִ ַרֵתיּה ּדְ ָאה, ּבְ ִעּלָ
ָאה.   ִעּלָ ֵמֲאָתר  ְמָתא  ִנׁשְ ְלַהאי  ָלּה  יְך,  ָמׁשִ ְוִאיהּו 
ְקָרא   ּוֵבין  ּכֵֹהן,  ִאיׁש  ּוַבת  ָאַמר  ּדְ ְקָרא  ין  ּבֵ ַמה 

ָאַמר ּוַבת ּכֵֹהן, א, ִאית ּכֵֹהן    ּדְ ִתיב ִאיׁש. ֶאּלָ ְוָלא ּכְ
א,   ׁש. ְוַעל ָאְרָחא ּדָ ִאְקֵרי ִאיׁש ּכֵֹהן, ְולֹא ּכֵֹהן ַמּמָ ּדְ

דֹול, ַוֲהָוה   (איש)  ֲהָוה  ּכֵֹהן, ַוֲהָוה ְסָגן, ַוֲהָוה ּכֵֹהן ּגָ
יר   ָאה ַיּתִ דֹול. ּכֵֹהן ְסָתם, ַרב ְוִעּלָ ָלאו ִאיהּו ּגָ ּכֵֹהן ּדְ

ּכֹהֵ  ְמָתא, ֵמִאיׁש  ִנׁשְ ִאית  א  ּדָ ְוַעל  צ''ה  ן.  (דף 
 ְוִאית רּוָחא, ְוִאית ֶנֶפׁש.  ע''ב)

י ִתְהיֶה ְלִאיׁש ָזר  .24 ָמה  -ּוַבת ּכֵֹהן ּכִ ׁשָ זֹו ַהּנְ
ְוִנְכְנָסה  ֶעְליֹון  קֹום  ִמּמָ ָכה  ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

רּוַח ַהּכֵֹהן ָהֶעְליוֹ  ים, ּוְכׁשֶ ן ְלתֹוְך ֵסֶתר ֵעץ ַהַחיִּ
ּפֹוְרחֹות   ַהזֶּה,  ִאיָלן  ּבָ מֹות  ְנׁשָ ְונֹוֶתֶנת  ֶבת  נֹוׁשֶ

אֹוָצר ֶאָחד.  מֹות ְוִנְכָנסֹות ּבְ ם אֹוָתם ְנׁשָ ָ  ִמׁשּ
  

ְמָתא   .24 ִנׁשְ א  ּדָ ָזר,  ְלִאיׁש  ִתְהֶיה  י  ּכִ ּכֵֹהן  ּוַבת 
ְלגֹו   ָאה, ְוָעאַלת  ִעּלָ ַכת ֵמֲאָתר  ְ ִאְתַמׁשּ ּדְ א,  יׁשָ ַקּדִ

ִאי ּדְ ָאה  ְסִתימּו  ִעּלָ ַכֲהָנא  ּדְ ְוַכד רּוָחא  י.  ַחּיֵ ּדְ ָלָנא 
ן   ּמָ ְרִחין ִמּתַ א, ּפַ ִאיָלָנא ּדָ ָמִתין ּבְ ָבא, ְוָיִהיב ִנׁשְ ָנׁשְ

אֹוָצר ַחד. ָמִתין, ְוָעאִלין ּבְ  ִאיּנּון ִנׁשְ
ָאָדם  .25 ֵני  ּבְ יֹוְדִעים  ּלֹא  ׁשֶ ָלעֹוָלם,  אֹוי 

ִע  יָכה  ְמׁשִ ִכים  ּמֹוׁשְ ׁשֶ ֵמר,  ָ ָהָרע,  ְלִהׁשּ יֵֶצר  ם 
ּפֹוַרַחת  ַהזֹּאת  ַהּכֵֹהן  ּוַבת  ָזר,  ִאיׁש  הּוא  ׁשֶ
הּוא  ּום ׁשֶ ִאיׁש ָזר. ּוִמׁשּ ְנָין ּבְ ה ּומֹוֵצאת ּבִ ְלַמּטָ
ְולֹא   ית,  ְוִנְכּפֵ ם  ְלׁשָ ִנְכֶנֶסת  ֲאדֹוָנּה,  ל  ׁשֶ ָרצֹון 
ַהזֶּה.   עֹוָלם  ּבָ ָמה  ּלְ ּתַ ִהׁשְ ְולֹא  לֹט,  ִלׁשְ ְיכֹוָלה 

יּוֹ  ים לֹא  ּוְכׁשֶ ָדׁשִ ְתרּוַמת ַהּקֳ ּנּו, ִהיא ּבִ ֵצאת ִמּמֶ
מּו   ּלְ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ָאר  ׁשְ ּכִ ֹתאֵכל, 

עֹוָלם ַהזֶּה.   ּבָ

  

ָרא,   .25 ּמְ א ְלִאְסּתַ ֵני ָנׁשָ ָלא ַיְדִעין ּבְ ַווי ְלָעְלָמא, ּדְ
ִאיהּו ִאיׁש  ֲהֵדי ֵיֶצר ָהָרע, ּדְ יכּו ּבַ ִכין ְמׁשִ ָקא ַמׁשְ   ּדְ
ְנָייָנא   ַחת ּבִ ּכְ א, ְוַאׁשְ ְרַחת ְלַתּתָ ת ּכֵֹהן ּפַ ָזר, ְוַהאי ּבַ
ן   ּמָ ָמָרה, ָעאַלת ּתַ ִאיהּו ְרעּוָתא ּדְ ִאיׁש ָזר. ּוְבִגין ּדְ ּבְ
ְוָלא   ָטָאה,  ּלְ ְלׁשַ ָיִכיַלת  ְוָלא  ִפיַאת,  ְוִאְתּכַ
ִהיא   יּה,  ִמּנֵ ַנְפַקת  ד  ּכַ ָעְלָמא.  ַהאי  ּבְ יַמת  ּלִ ּתַ ִאׁשְ
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ְת  ל  ּבִ ּכָ ַאר  ׁשְ ּכִ ּתֹאֵכל,  לֹא  ים  ָדׁשִ ַהּקֳ רּוַמת 
ַהאי ָעְלָמא.  ִלימּו ּבְ ּתְ ִאׁשְ ָמִתין, ּדְ  ִנׁשְ

Leviticus 21:9 “ּוַבת ִאיׁש ֹּכֵהן” “And the daughter of any priest,…” 
Leviticus 22:12 
“ ִּכי ִתְהֶיה, ְלִאיׁש ָזר: ִהוא, ִּבְתרּוַמת ַהֳּקָדִׁשים לֹא תֹאֵכל–ֹּכֵהן-ּוַבת ” 
“If a priest’s daughter marries a foreigner, she may no longer eat the sacred offerings.” 
Unfortunately, the translation can not show the difference between the two forms of 
referring to the daughter of a priest. The Zohar explains that it is related to the three 
levels of the soul, Neshamah, Ruach, and Nefesh. 
When a couple gets together to have a unification for bringing a child to the world they 
draw a soul to the body. The type of the soul depends on their spiritual level and 
consciousness at the time of conception. 
The Zohar says “Wow to those who are not careful at the time of the unification”. They 
may connect with a ‘foreigner’ that is the evil inclination coming from the negative side. 
The daughter of a priest is the aspect of a pure soul that comes down to a body under 
the control of a ‘foreigner’. Because the negative force is already in the vessel, the soul 
can not have control and gives up to the body. 
This soul cannot complete its correction and can not enjoy the ‘sacred offering’, which 
is the rewards of the world to come. 
When a couple comes together for unification to bring new soul to the world they 
should be at the highest purity level, physically and spiritually. The room should be 
totally dark so the couple can focus on their spiritual desires to draw a high and pure 
soul. The physical desire is a distraction. It may bring greater sexual satisfaction but 
low-level spiritual connection and soul. 
Sexual connection is the aspect of the unification of Yessod and Malchut. It is the 
aspect of drawing light to the vessel and even if the unification is not for having 
children it is better to focus on drawing spiritual energy. A life full of light together can 
bring fulfillment on a higher level than temporary physical pleasure. 
A man should have pure consciousness and ‘prepare’ the woman for true love before 
sending his Yessod to Malchut. 
A woman is the vessel and therefore has a stronger influence on it at the time of 
conception. Her consciousness has a greater impact on the type of soul drawn into the 
vessel. She should cooperate with her husband or postpone the connection to a better 
time if she is not well or ready to have a pure and ready vessel. 
It’s good for married couples to schedule specific dates during the purity period of the 
woman for unification. Both can prepare themselves spiritually and physically. 
‘Quickies’, in most cases, don’t draw positive energy. 
It’s great merit to draw higher souls to the world. Married couples and or parents to 
newly married couples and or those with difficulties in having children may contact 
me directly for a free consultation related to drawing higher souls. B”H I will be able to 
help them. 

ִתְהיֶה   .26 י  ּכִ ּכֵֹהן  ּוַבת  ַהזֶּה,  סּוק  ּפָ ּבַ יֵׁש  עֹוד 
י  ּכִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ִהיא  ֲעלּוָבה  ָזר.  ְלִאיׁש 
יֵּר,  ִהְתּגַ ר ׁשֶ ָכה ַעל ַהּגֵ ְמׁשְ ּנִ ִתְהיֶה ְלִאיׁש ָזר, ׁשֶ
ְנָין  ּבִ ַעל  ר  ִנְסּתָ ֶדֶרְך  ּבְ ֵעֶדן  ן  ִמּגַ ֵאָליו  ּוָפְרָחה 

ְבֶנה ֵמָעְרלָ  ּנִ  ה ְטֵמָאה, זֹו ָהְיָתה ְלִאיׁש ָזר.ׁשֶ
  

י ִתְהֶיה ְלִאיׁש   .26 ַהאי ְקָרא, ּוַבת ּכֵֹהן ּכִ ּתּו ִאית ּבְ
ִתְהֶיה   י  ּכִ א,  יׁשָ ַקּדִ ְמָתא  ִנׁשְ ִאיִהי  ֲעלּוָבָתא  ָזר. 
ַייר,   ִאְתּגְ ּדְ ּיֹוָרא  ּגִ ַעל  ָכת,  ְ ָקא ִאְתַמׁשּ ּדְ ָזר,  ְלִאיׁש 
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ְנָייָנא   ּבִ ַעל  ָסִתים,  אַֹרח  ּבְ ֵעֶדן  ן  ִמּגַ ָעֵליּה  ּוַפְרַחת 
ִאְתבְּ  א ֲהַות ְלִאיׁש ָזר.ּדְ  ִני ֵמָעְרָלה ִמְסֲאָבא, ּדָ

ַעּמּוד   .27 ּבָ ֵמַהּכֹל.  יֹוֵתר  ֶעְליֹון  סֹוד  ְוֶזהּו 
יֵׁש  ב,  ּנֹוׁשֵ ׁשֶ ֲאִויר  תֹוְך  ּבְ ַלּמֹאְזַנִים  עֹוֵמד  ׁשֶ
ַצד   ּבְ ַאֵחר  ָקל  ִמׁשְ ְויֵׁש  ֶזה,  ַצד  ּבְ ֶאָחד  ָקל  ִמׁשְ

ּובְ  ֶצֶדק,  ֹמאְזֵני  ֶזה  ַצד  ּבְ ֹמאְזֵני  ֶזה.  ֶזה  ַצד 
ְלעֹוָלִמים,  ׁשֹוֵכְך  לֹא  ַהזֶּה  ָקל  ׁשְ ְוַהּמִ ִמְרָמה. 
מֹות עֹולֹות ְויֹוְרדֹות, ִנְכָנסֹות ְויֹוְצאֹות, ְויֵׁש   ּוְנׁשָ
ָאָדם,   ּבְ ָאָדם  ֹוֵלט  ׁשּ ׁשֶ ּכְ ֲעׁשּוקֹות,  מֹות  ְנׁשָ

תּוב ּכָ ח) ׁשֶ ָהָאָדם  (קהלת  ַלט  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ֵעת 
ָאָדם ְלַרע לֹו.  אי.ּבְ  ְלַרע לֹו ַוּדַ

  

ַעּמּוָדא   .27 א. ּבְ ָאה ְיֵתיָרא ִמּכֹּלָ ְוָדא הּוא ָרָזא ִעּלָ
ָבת, ִאית ִטיְקָלא   ָנׁשְ יָמא ְלִטְקִלין, ּגֹו ֲאִויָרא ּדְ ַקּיְ ּדְ
ַהאי   ּבְ ַאֲחָרא  ִטיְקָלא  ְוִאית  ִסְטָרא,  ַהאי  ּבְ ֲחָדא 

ַהאי ִסְטָרא מֹאְזִני ֶצֶדק. ּוְבַהאי ִס  ְטָרא  ִסְטָרא. ּבְ
ִכיְך ְלָעְלִמין,   ׁשָ ְוַהאי ִטיְקָלא, ָלא  מֹאְזֵני ִמְרָמה. 
ָמִתין   ין ָעאִלין ְוָתִבין, ְוִאית ִנׁשְ ִקין ְוַנְחּתִ ָמִתין ַסּלְ ְוִנׁשְ

יב,  ְכּתִ ָאָדם, ּדִ ְלָטא ָאָדם ּבְ ד ׁשַ יִקין, ּכַ (קהלת   ֲעׁשִ
ָאָדם ְלַרע לֹו, ְלַרע ל ח)  ַלט ָהָאָדם ּבְ ר ׁשָ ֹו  ֵעת ֲאׁשֶ

אי.  ַוּדַ
ד ָהַאֵחר, ִאיׁש   .28 ָהְיָתה ַלּצַ ָמה זֹו ׁשֶ ֲאָבל ְנׁשָ

ּנּו, זֹוִהי ְלַרע לֹו. לֹו   ָקה ִמּמֶ ְלאֹותֹו    -ָזר, ְוֶנֶעׁשְ
ים לֹא ֹתאֵכל,  ָדׁשִ ְתרּוַמת ַהּקֳ ִאיׁש ָזר, ְוִהיא ּבִ
ה.   עֹוׂשֶ ֶ רּוְך הּוא ַמה ׁשּ דֹוׁש ּבָ ּה ַהּקָ ה ּבָ עֹוׂשֶ ַעד ׁשֶ

הַ  א  ְלִאיׁש  ּבָ ִתְהיֶה  י  ּכִ ּכֵֹהן  ּוַבת  ְוָאַמר,  סּוק  ּפָ
ְך ֶזה.  ָזר, ּכָ

  

ַאֲחָרא,   .28 ְלִסְטָרא  ֲהַות  ּדַ ְמָתא,  ִנׁשְ ַהאי  ֲאָבל 
א ִאיִהי ְלַרע לֹו. לֹו:   יּה, ּדָ ָקת ִמּנֵ ְ ִאיׁש ָזר, ְוִאְתַעׁשּ
לא   ים  ָדׁשִ ַהּקֳ ְתרּוַמת  ּבִ ְוִאיִהי  ָזר,  ִאיׁש  ְלַההּוא 

עַ  ַמה  ּתֹאֵכל,  ִריְך הּוא  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּה  ּבָ ָעִביד  ּדְ ד 
ִתְהֶיה   י  ּכִ ּכֵֹהן  ּוַבת  ְוָאַמר  ְקָרא  ָאָתא  ָעִביד,  ּדְ

 ְלִאיׁש ָזר ָהִכי הּוא. 
The Zohar explains that there are cases when a soul from the other side takes over the 
vessel and forces the pure soul to submit to its control. These souls are called,’ 
wronged’ or ‘oppressed’ souls. 
Ecclesiastes 8:9 
“ ְלַרע לֹו–ֵעת, ֲאֶׁשר ָׁשַלט ָהָאָדם ְּבָאָדם ” 
“a time that man has ruled over man to his own evil.” 
This situation may happen when the man is not circumcised. His body carries the 
memory of the impurity that was caused by the first sin and marked with the foreskin 
that concealed the opening of Yessod. 
The Holy One Blessed be He gives these souls a special Tikkun process so they process 
to be able to go back on the righteous path. 
Some souls come into a body that was created from an impure connection. They suffer 
a lot because of parents’ sins but they all have a way to make their corrections. 

מֹות.   .29 ׁשָ ַהּנְ קֹות  ֶנֱעׁשָ ֵאיְך  סֹוד  יֵׁש  אן  ּכָ
ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ּבְ ַהּכֹל  ִמְתַנֵהג  ַהזֶּה  ָהעֹוָלם  א  ֶאּלָ
ד  ּצַ ּבַ ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ ְתַנֲהִגים  ּמִ ּוְכׁשֶ ָוָרע.  טֹוב 
ד  ַלּצַ ּוַמְכִריָעה  עֹוֶמֶדת  קֶֹלת  ׁשְ ַהּמִ ַהּטֹוב, 

ָהָרע ד  ּצַ ּבַ ְתַנֲהִגים  ּמִ ּוְכׁשֶ ַמְכִריָעה    -  ַהּטֹוב, 
ָעה  אֹוָתּה ׁשָ ָהיּו ּבְ מֹות ׁשֶ ׁשָ ד. ְוָכל ַהּנְ ְלאֹותֹו ַהּצַ

ק אֹוָתן ְולֹוֵקַח אֹוָתן.  קֶֹלת, ָהָיה עֹוׁשֵ ׁשְ ּמִ  ּבַ

  

א   .29 ָמִתין. ֶאּלָ ָקן ִנׁשְ ְ ָהָכא ִאית ָרָזא, ֵהיְך ִמְתַעׁשּ
טֹוב   ַדַעת  ּדְ ִאיָלָנא  ּבְ א,  ּכֹּלָ ִאְתְנַהג  ָעְלָמא  ַהאי 

טֹוב,  וָ  ּדְ ִסְטָרא  ּבְ ָעְלָמא  ֵני  ּבְ ִאְתַנֲהָגן  ְוַכד  ָרע. 
ְוַכד   טֹוב.  ּדְ ְלִסְטָרא  ְוַאְכַרע  יָמא  ַקּיְ ִטיְקָלא 
ִסְטָרא.   ְלַההּוא  ַאְכַרע  ַרע,  ּדְ ִסְטָרא  ּבְ ִאְתַנֲהָגן 
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ִטיְקָלא, ֲהָוה   ֲעָתא ּבְ ַהִהיא ׁשַ ֲהוֹו ּבְ ָמִתין ּדַ ְוָכל ִנׁשְ
יק לֹון, ְוָנִטיל  לֹון.   ָעׁשִ

מֹות  .30 ְנׁשָ אֹוָתן  ׁשֶ לֹו,  ְלַרע  ֲאָבל 
ּמֹוְצאֹות   (ְמַכּסֹות) ַמְכִניעֹות ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ ֶאת 

ִמידֹות אֹותֹו, ְוִסיָמן ָלֶזה   ד ָהָרע ּוַמׁשְ ֲארֹון   -ִמּצַ
ְלטּו ְלָהַרע   ים ְוׁשָ ּתִ ִלׁשְ ק ְלתֹוְך ּפְ ֱעׁשַ ּנֶ ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ

שָׁ  אן, ֵאּלּו ַהּנְ ד  ָלֶהם. ַאף ּכָ קֹות ֵמַהּצַ מֹות ֶנֱעׁשָ
 ָהַאֵחר ְלָהַרע ָלֶהן. 

  

ְפָיין .30 ּכַ ָמִתין  ִנׁשְ ִאיּנּון  ּדְ לֹו,  ְלַרע  (ס''א  ֲאָבל 
יְצָאן   חפיין)  א, ְוׁשַ יׁשָ ְטָרא ּבִ ָחן ִמּסִ ּכְ ַאׁשְ ְלָכל ַמה ּדְ

ק ּגֹו   ִאְתֲעׁשָ א, ּדְ יׁשָ ֵליּה. ְוִסיָמָנא ְלָדא, ֲארֹוָנא ַקּדִ
ָהֵני   ָהִכי.  יּה, ְלַרע לֹון. אּוף  ּבֵ ִליטּו  ּוׁשְ ים,  ּתִ ִלׁשְ ּפְ

ְטָרא ַאֲחָרא ְלַרע לֹון.  ִקין ִמּסִ ָמִתין ִאְתְעׁשַ  ִנׁשְ
ִסְפֵרי  ַמה נַּ  .31 מֹות? ָרִאינּו ּבְ ה ֵמאֹוָתן ְנׁשָ ֲעׂשָ

ֻאּמֹות  ֲחִסיֵדי  אֹוָתם  ָהיּו  ֶהם  ּמֵ ׁשֶ ְדמֹוִנים,  ַהּקַ
ְלִמיֵדי  ּתַ ֵהם  ׁשֶ ְמֵזִרים  ַהּמַ ְואֹוָתם  ָהעֹוָלם. 
ָהָאֶרץ   ַעם  דֹול  ּגָ ְלכֵֹהן  ּקֹוְדִמים  ׁשֶ ֲחָכִמים 

ִנְכָנס הּוא  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  עֹוָלם,  ּבָ ִלְפַני   ְוָחׁשּוב 
ְמהּו  ּתָ ֶאָחד.  ֶרַגע  ַהזֶּה  ַהזֵָּקן  ָכה  ּבָ ְוִלְפִנים. 

 ַהֲחֵבִרים ְולֹא ָאְמרּו ָדָבר. 

  

ִסְפֵרי   .31 ּבְ ֲחֵמיָנן  ָמִתין.  ִנׁשְ ֵמִאיּנּון  ִאְתֲעִבידּו  ָמה 
ְייהּו ֲהוֹו ִאיּנּון ֲחִסיֵדי אּומֹות ָהעֹוָלם.   ִמּנַ ַקְדָמֵאי, ּדְ

ּתַ  ַמְמְזֵרי  ְלַכֲהָנא  ְוִאיּנּון  ַקְדָמן  ּדְ ֲחָכִמים,  ְלִמיֵדי 
ב   ָעְלָמא, ַאף ַעל ּגַ ַאְרָעא, ְוָחׁשּוב ּבְ א ּדְ א ַעּמָ ַרּבָ
ָכה ַהאי ָסָבא ִרְגָעא ֲחָדא,   ָעאל ִלְפַני ְוִלְפִנים. ּבָ ּדְ

יא, ְוָלא ָאְמרּו ִמִדי.  ְווהּו ַחְבַרּיָ  ּתַ
 
The world is governed by the system of the Tree 
of Knowledge Good and Evil. When people 
connect to the good side of the Tree with their 
actions they bring balance into their lives and 
souls. 
Before a soul comes down to the world she is put 
on a scale that measures to see if it is heavier on 
the right or on the left. 
The soul is inserted into a proper body to 
continue its correction process. When the left is 
strong the soul becomes ‘oppressed’ in a negative 
vessel and the Tikkun is harder. 
These souls have the challenges but at the same 
time greater rewards when they are able to 
remove the negativity from their vessel. 
The system works on individual and generation 
levels. A generation may have a similar type of 
soul that requires similar or shared Tikkun. The 
consciousness of parents from a specific 
generation affects their children and future 
generations. 
Rabbi Yochanan tells us that 
 .”אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי, או כולו חייב“
“the son of David (Mashiach) comes only in a generation that all the people have merits 
or in a generation that all are wicked ”  
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ֵעיֵני  .32 ּבְ ָרָעה  ִאם  ְוָאַמר,  ָזֵקן  אֹותֹו  ַתח  ּפָ
ּה ְלַעם ָנְכִרי ְוגֹו'.  ר לֹא ְיָעָדּה ְוֶהְפּדָ ֲאדֶֹניָה ֲאׁשֶ
ה זֹו ֶנֶאְמָרה ַעל ַהּסֹוד ַהזֶּה, ְוִכי ִיְמּכֹר ִאיׁש  ָרׁשָ ּפָ
ֵצאת ָהֲעָבִדים ִאם  ּתֹו ְלָאָמה לֹא ֵתֵצא ּכְ ֶאת ּבִ

ה   ְוגֹו'. ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ַאּתָ ָך, ׁשֶ ִמי לֹא ִיְפַחד ִמּמְ
מֹו   ּכְ ָהעֹוָלם,  ַמְלֵכי  ל  ּכָ ַעל  ׁשֹוֵלט 

ּנֱֶאַמר  י  (ירמיה י) ׁשֶ ִמי לֹא ִיָרֲאָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים ּכִ
 ְלָך ָיָאָתה ְוגֹו'. 

  

ְוָאַמר, .32 ָסָבא  ַההּוא  ַתח  כא)  ּפָ ָרָעה   (שמות  ִאם 
ּה ְלַעם ָנְכִרי   ר לֹא ְיָעָדּה ְוֶהְפּדָ ֵעיֵני ֲאדְֹניָה ֲאׁשֶ ּבְ
ַמר, ְוִכי ִיְמּכֹר   א ִאּתְ א ַעל ָרָזא ּדָ ּתָ ְרׁשְ ְוגֹו'. ַהאי ּפַ
ָהֲעָבִדים   ֵצאת  ּכְ ֵתֵצא  ְלָאָמה לא  ּתֹו  ּבִ ֶאת  ִאיׁש 
ִיְדַחל   ָלא  ַמאן  ָעְלָמא  ּדְ ָמאֵריּה  ְוגֹו'.  ָרָעה  ִאם 

ָמה  ִמינָ  ָעְלָמא, ּכְ ל ַמְלִכין ּדְ ִליט ַעל ּכָ ַאְנּתְ ׁשָ ְך, ּדְ
י   (ירמיה י) ְדַאּתְ ָאֵמר  ּכִ ִמי לֹא ִיָרֲאָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים 

 ְלָך ָיָאָתה ְוגֹו'. 
ים   .33 ׁשִ ּבְ ּתַ ׁשְ ּמִ עֹוָלם ׁשֶ ֵני ָהָאָדם ּבָ ה ֵהם ּבְ ּמָ ּכַ

ם אֹוְמִרים, ֲאָבל ַהפָּ  סּוק ַהזֶּה, ְוֻכּלָ ּפָ סּוק ַהזֶּה  ּבַ
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוִכי  ִפיֶהם.  ּבְ ר  ֵ ִמְתַיׁשּ לֹא 
ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶמֶלְך  הּוא  ַוֲהלֹא  ַהּגֹוִים?!  ֶמֶלְך  הּוא 

תּוב ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ ִנְקָרא!  לב) ְוָכְך  ַהְנֵחל   (דברים  ּבְ
י ֵחֶלק ה' ַעּמֹו.   (שם) ֶעְליֹון ּגֹוִים ְוגֹו', ְוָכתּוב ּכִ

ָרֵאל. ְוִאם ּתֹאַמר  ְוַעל ֶזה הוּ  א ִנְקָרא ֶמֶלְך ִיׂשְ
ֶהם   ּלָ ׁשֶ ַבח  ׁשֶ ֲהֵרי  ַהּגֹוִים,  ֶמֶלְך  ִנְקָרא  הּוא  ׁשֶ
מֹו   ּכְ ְולֹא  ֲעֵליֶהם,  ֶמֶלְך  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ
ים  ְוַלְמֻמּנִ ים  ׁשִ ּמָ ַ ַלׁשּ ִנְמְסרּו  ֵהם  ׁשֶ אֹוְמִרים  ׁשֶ

ּלֹו.   ׁשֶ

  

ֵני   .33 ה ִאיּנּון ּבְ ּמָ ן  ּכַ ׁשָ ּבְ ּתַ ָקא ִמׁשְ ָעְלָמא, ּדְ א ּבְ ָנׁשָ
ָלא   א  ּדָ ְקָרא  ֲאָבל  ַאְמִרי,  הּו  ְוֻכּלְ ְקָרא,  ַהאי  ּבְ
ִריְך הּוא ֶמֶלְך   ּבְ א  פּוַמְייהּו. ְוִכי קּוְדׁשָ ר ּבְ ָ ִאְתָייׁשּ
ְוָהִכי   ִאיהּו,  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶמֶלְך  ַוֲהלֹא  ִאיהּו,  ַהּגֹוִים 

ִתיב, ָהא ּכְ ַהְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוִים   לב) (דברים   ִאְקֵרי, ּדְ ּבְ
ּוְכִתיב  לב)  ְוגֹו'.  א   (דברים  ּדָ ְוַעל  ַעּמֹו.  ְיָי'  ֵחֶלק  י  ּכִ

ִאיהּו ֶמֶלְך ַהּגֹוִים   יָמא ּדְ ָרֵאל. ְוִאי ּתֵ ִאְקֵרי ֶמֶלְך ִיׂשְ
הּוא   ִריְך  ּבְ א  ְדקּוְדׁשָ ְלהֹון  ּדִ ָבָחא  ׁשְ ָהא  ִאְקֵרי, 

ּדְ  ָמה  ּכְ ְוָלא  ָעַלְייהּו,  ִאְתַמְסִרין  ֶמֶלְך  ּדְ ַאְמִרין 
יֵליּה. ין ְוִלְמָמָנן ּדִ ׁשִ ּמָ  ְלׁשַ

Exodus 21:8 
“ ָבּה-ִיְמֹׁשל ְלָמְכָרּה, ְּבִבְגדֹו-ְוֶהְפָּדּה: ְלַעם ָנְכִרי לֹא–לא (לֹו) ְיָעָדּה-ָרָעה ְּבֵעיֵני ֲאֹדֶניָה, ֲאֶׁשר-ִאם ” 
“If she does not please her master, who has designated her for himself, then he shall 
let her be redeemed. He shall have no right to sell her to a foreign people, since he has 
broken faith with her.” 
Some souls may reincarnate in a body of a different nation. God controls all the souls 
even if the other nations have separate ministers. (70 nations of the world have an 
individual system of governance with a minister. The Israelites have a direct connection 
to YHVH.) 
Exodus 20:4 (From the ten Commandments) 
“ ֵּבִעים, ְלׂשְֹנָאיִר -ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל-ָּבִנים ַעל-ן ָאֹבת ַעלֹּפֵקד ֲעֹו ” 
“ visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and the fourth 
generations of those who hate Me,” 
The Holy Ari explains that ‘father’ is the aspect of the first incarnation, the ‘son’ is the 
second and so on. After the fourth incarnation in the same line, the soul may take a 
different path, including incarnation in an environment that is far from its original 
roots. 
Exodus 20:5 
“ ָתיְלֹאֲהַבי, ּוְלֹׁשְמֵרי ִמְצֹו–ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד, ַלֲאָלִפים ” 
“but showing faithful love to a thousand generations of those who love Me and keep 
My commands. ” 
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The Holy Ari continues and reveals to us that God has mercy on the souls that wish 
to come back to the path and follow the Torah. God lets them reincarnate up to 2000 
times with opportunities to purify their souls. 
The process of reincarnation is not easy. The soul suffers greatly on each ‘travel’ to the 
material body. It is like being sent to prison for a lifetime of hard labor. 

תּוב .34 ּכָ ׁשֶ סּוק,  ַהּפָ סֹוף  י) ְועֹוד  י  (ירמיה  ּכִ
מֹוָך.  ְבָכל ַחְכֵמי ַהּגֹוִים ּוְבָכל ַמְלכּוָתם ֵמֵאין ּכָ
ים. ּוְתִמיָהה ִהיא   ָאר ָהַעּמִ ַבח ִלׁשְ ל ֶזה הּוא ׁשֶ ּכָ

ַהזֶּה ְלרּום הָ  סּוק  ּפָ ּבַ ים  ָרִקיַע?  ֵאיְך לֹא ִמְתַעּלִ
ֵעיֵניֶהם   ֶאת  א  ִסּמֵ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ א  ֶאּלָ
ָאנּו אֹוְמִרים   ֶ ֲהֵרי ַמה ׁשּ ָלל, ׁשֶ ְולֹא יֹוְדִעים ּבֹו ּכְ

תּוב ּכָ ם ַאִין ְוֶאֶפס ְוֹתהּו, ׁשֶ ּלָ ּכֻ ל  (ישעיה מ) ׁשֶ ּכָ
בּו לֹו, ֲהֵרי  ַאִין ֶנְגּדֹו ֵמֶאֶפס ָוֹתהּו ֶנְחׁשְ ַהּגֹוִים ּכְ

אֹוָתם  הָ  ם  ׂשָ ד  ְכּבָ ְוַהּנִ דֹול  ַהּגָ ָהֶעְליֹון  ר  ִעּקָ
תּוב ַהזֶּה.   ַהּכָ

  

יב, .34 ְכּתִ ּדִ ְקָרא,  ּדִ ֵסיָפא  י) ְותּו  ָכל   (ירמיה  ּבְ י  ּכִ
ל ַהאי,   מֹוָך. ּכָ ַחְכֵמי ַהּגֹוִים ּוְבָכל ַמְלכּוָתם ֵמֵאין ּכָ

ין, ּוְתָווָהא ִאיהּו, ֵהי  ַאר ַעּמִ ָבָחא ִאיהּו ִלׁשְ ְך ָלא  ׁשְ
ְלרּום  ְקָרא  ַהאי  ּבְ ֵקי  ּלְ ע''א) ִמְסּתַ צ''ו  ְרִקיָעא.   (דף 

ְוָלא   ֵעיַנְייהּו,  ָסָמא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְדקּוְדׁשָ א,  ֶאּלָ
הּו ַאִין,   ֻכּלְ ֲאַנן ַאְמֵרי ּדְ ָהא ַמה ּדַ ָלל, ּדְ יּה ּכְ ַיְדֵעי ּבֵ

יב,  ְכּתִ ּדִ ָוֹתהּו.  מ)  ָוֶאֶפס,  ַאִין   (ישעיה  ּכְ ַהּגֹוִים  ל  ּכָ
ָאה   ִעּלָ ִעָקָרא  ָהא  לֹו,  בּו  ֶנְחׁשְ ָוֹתהּו  ֵמֶאֶפס  ֶנְגּדֹו 

א.  ֵוי לֹון ְקָרא ּדָ יָרא ׁשָ א ְוַיּקִ  ַרּבָ
ָמַלְך   .35 תּוב  ּכָ ַוֲהֵרי  ִחיָּיא,  י  ַרּבִ לֹו  ָאַמר 

ָרִאיִתי   ֲאִני  לֹו,  ָאַמר  ְוגֹו'.  ּגֹוִים  ַעל  ֱאלִֹהים 
ַהּכֶֹתל   ַאַחר  סּוק  ׁשֶ ּפָ ּבַ ְוָיָצאָת  ָהִייָת,  ֶהם  ּלָ ׁשֶ

ה ַעל   ִחּלָ ּתְ ּבַ יב  ְלָהׁשִ ִלי  ַלֲעֹזר ָלֶהם. ָהָיה  ַהזֶּה 
אֹוְתָך  ָצאִתי  ּמָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ֲאָבל  י.  ָאַמְרּתִ ֶ ׁשּ ַמה 
ֵאֵלְך   ם  ָ ּוִמׁשּ ם,  ָ ִמׁשּ אֹוְתָך  ַאֲעִביר  ֶרְך,  ּדֶ ּבַ

 ְלַהֲעִביר ֶאת ַהּכֹל. 

  

ִתיב ָאַמר ֵליּה ר' ִחיָּ  .35 ָמַלְך   (תהלים מז)  יא ְוָהא ּכְ
ֲחֵמיָנא   ֲאָנא  ֵליּה,  ָאַמר  ְוגֹו'.  ּגֹוִים  ַעל  ֱאלִהים 
יָעא   ַהאי ְקָרא ְלַסּיְ ָבַתר ּכְֹתַלְייהּו ֲהִוית, ְוַנְפַקת ּבְ ּדְ
ֲאֵמיָנא.   ַקְדִמיָתא, ַעל ַמה ּדַ לֹון, ֲהָוה ִלי ְלָאָתָבא ּבְ

ָלךְ  ְחָנא  ּכַ ַאׁשְ ּדְ יָון  ּכֵ ָלְך  ֲאָבל  ר  ַאְעּבַ ָאְרָחא,  ּבְ  
א.  ָרא ּכֹּלָ ן ֵאיָהְך ְלַאְעּבְ ּמָ ן, ּוִמּתַ ּמָ  ִמּתַ

מֹות   .36 ֵ ּנּויֵי ַהׁשּ מֹות ְוָכל ּכִ ֵ ל ַהׁשּ ּבֹא ּוְרֵאה, ּכָ
דֹושׁ  ַלּקָ יֵּׁש  רּוךְ -ׁשֶ ִטים -ּבָ ְ ׁשּ ִמְתּפַ ם  ּלָ ּכֻ הּוא, 

ֵאלֶּ  ּבְ ה  ֵאּלֶ ים  ׁשִ ִמְתַלּבְ ם  ְוֻכּלָ ה, ְלַדְרֵכיֶהם, 
ָרט   ִביִלים ְידּוִעים, ּפְ ם ֶנֱחָלִקים ִלְדָרִכים ּוׁשְ ְוֻכּלָ
מֹות,  ֵ ָאר ַהׁשּ ל ׁשְ ּכָ ל  ְבָחר ׁשֶ ַהּנִ ַהְיִחיִדי,  ם  ֵ ַלׁשּ
ים,  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ ְבָחר  ַהּנִ ַהיִָּחיד  ָלָעם  הֹוִריׁש  ׁשֶ

תּוב -ְוהּוא  ּכָ (דברים   יֹו''ד ֵה''א ָוא''ו ֵה''א, ׁשֶ
עַ  לב) ה'  ֵחֶלק  י  ְוָכתּובּכִ ם   (שם) ּמֹו.  ְוַאּתֶ

ָאר  ל ׁשְ ׁש יֹוֵתר ִמּכָ ם ֶזה ַמּמָ ׁשֵ ה', ּבְ ֵבִקים ּבַ ַהּדְ
מֹות.  ֵ  ַהׁשּ

  

ִאית   .36 ָמָהן, ּדְ ׁשְ ּנּוָיין ּדִ ָמָהן, ְוָכל ּכִ ל ׁשְ א ֲחֵזי, ּכָ ּתָ
ָטן   ְ ׁשּ ִמְתּפַ הּו  ּלְ ּכֻ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּלְ ֵליּה 

ה הּו  ְלָאְרַחְייהּו, ְוֻכּלְ ין, ְוֻכּלְ ִאּלֵ ין ּבְ ין ִאּלֵ ׁשִ ּו ִמְתַלּבְ
ָמא   ׁשְ ר  ּבַ ְיִדיָען.  ִביִלין  ּוׁשְ ְלָאְרִחין  ְלִגין  ִמְתּפַ
א   ַאֲחִסין ְלַעּמָ ָמָהן, ּדְ ַאר ׁשְ ָכל ׁשְ ִריר ּדְ ְיִחיָדָאה, ּבָ
ין, ְוִאיהּו יּו''ד ֵה''א   ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ִריר ִמּכָ ְיִחיָדָאה, ּבָ

ּדִ  ֵה''א,  יב, ָוא''ו  לב)  ְכּתִ ַעּמֹו.   (דברים  ְיָי'  ֵחֶלק  י  ּכִ
א   (דברים ד) ּוְכִתיב ָמא ּדָ ׁשְ ְיָי' ּבִ ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ ְוַאּתֶ

ָמָהן.  ַאר ׁשְ ל ׁשְ יר ִמּכָ ׁש, ַיּתִ  ַמּמָ
Each lifetime comes with many opportunities to correct our souls. We should accept 
any hardship we experience as a payment/correction for past life issues. Having an 
easy life means a hidden tikun. Going through life thinking that God blessed us with 
material comfort and wealth is a mistake. It’s only a test and most people fail at it. We 
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should push ourselves out of the easy life and comfort zone to find ways of spreading 
light and doing for others. 
Deuteronomy 8:10 
“ ָל�-ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן-ְיהָוה ֱא�ֶהי�, ַעל-תּוֵבַרְכָּת אֶ –ְוָאַכְלָּת, ְוָׂשָבְעּתָ  ” 
“”When you have eaten and are satisfied, you shall bless YHVH your God for the good 
land which He has given you.” 
The Torah teaches us that all things that satisfy us in this world come from God and 
we should bless everything. The blessing is a form of earning the Light that comes to 
us through the material things that benefit us. 
Everything material in this world is for our temporary use. The material world is a tool 
used by the physical body to serve the soul when it is used for good. If we have 
surpluses of money and material things it means that we were given a gift to become 
a greater channel of light for others. 
Some people go to services for a simple reason of making God ‘happy’ with them. In 
return, they expect God’s protection and rewards for their family and business. The 
Zohar calls them ‘leeches’, screaming like dogs on Yom Kippur asking for food. 
 ”אלא כלהו צווחין בצלותין ביומא דכפורי ככלבים הב הב לנא מזונא וסליחה וכפרה וחיי“
Proverbs 30:15 
“ ַהב ַהב –ַלֲעלּוָקה, ְׁשֵּתי ָבנֹות : 

ָאְמרּו הֹון-ָׁשלֹוׁש ֵהָּנה, לֹא ִתְׂשַּבְעָנה; ַאְרַּבע, לֹא ” 
“The leech has two daughters, “Give,” “Give.” There are three things that will not be 
satisfied, Four that will not say, “Enough”:” 
“ ל חסד דעבדין לגרמייהן עבדיןואינון ערב רב, דכ ,” 
“The Erev Rav make acts of Chessed only for their own good.” 
People are given the ability to make money (material energy) in this lifetime so they 
can do more good with it. Some get great spiritual abilities (Spiritual energy). If they 
miss the opportunity to share their wealth it becomes their punishment. One may die 
rich (material or spiritual) but with a serious flaw in his soul. If they merit having 
another lifetime they may reincarnate as people who are dependent on the charity of 
others. Some poor people are born feeling its natural to receive but those who misused 
their wealth are born with difficulties accepting charity and gifts from others. Their 
soul is in constant lack and pain in this world. 
There are people that make a good income with surplus but use it for unnecessary 
luxuries. Irresponsible money spending is considered misusing God’s gifts. 
Deuteronomy 32:9 
 ”ִּכי ֵחֶלק ְיהוָה, ַעּמֹו“
“For the portion of YHVH is His people” 
We go through many lifetimes and reincarnations for the purpose of bringing our souls 
as close as possible to YHVH and get attached to the Tree of Life, which is Torah and 
Zohar. The true and lasting reward is having the merit to be alive in the Final 
Redemption or resurrect in the Resurrection and achieve Immortality. 

אֹותֹו  .37 מֹוָתיו,  ׁשְ ָאר  ׁשְ ל  ִמּכָ ֶאָחד  ם  ְוׁשֵ
ִביִלים  ּוׁשְ ְדָרִכים  ה  ְלַכּמָ ְוֶנֱחָלק  ט  ֵ ׁשּ ִהְתּפַ ׁשֶ
ם ַהזֶּה, ְוֶנֱחָלק   ֵ ְוִנְקָרא ֱאלִֹהים. ְוהֹוִריׁש ֶאת ַהׁשּ
ם ַהזֶּה   ֵ ל ָהעֹוָלם ַהזֶּה, ְוֶנֱחָלק ַהׁשּ ְחּתֹוִנים ׁשֶ ַלּתַ

שֶׁ  ים  ְוִלְמֻמּנִ ים  ׁשִ ּמָ ָאר  ְלׁשַ ׁשְ ֶאת  ְנִהיִגים  ּמַ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ים,  כב) ָהַעּמִ ַויָֹּבא  (במדבר 

ַלְיָלה. ְלָעם  ּבִ ֶאל  כ) ֱאלִֹהים  ַויָֹּבא  (בראשית 

  

ַההּוא  ּוׁשְ  .37 יֵליּה,  ּדִ ָמָהן  ׁשְ ַאר  ׁשְ ל  ִמּכָ ַחד  ָמא 
ִביִלין, ְוִאְקֵרי   ה ָאְרִחין ּוׁשְ ַלג ְלַכּמָ ט ְוִאְתּפְ ׁשַ ִאְתּפְ ּדְ
ֵאי ְדַהאי   ַלג ְלַתּתָ א, ְוִאְתּפְ ָמא ּדָ ֱאלִֹהים. ְוַאֲחִסין ׁשְ
ְוִלְמָמָנן   ין  ׁשִ ּמָ ְלׁשַ א,  ּדָ ָמא  ׁשְ ַלג  ְוִאְתּפְ ָעְלָמא, 

ְמַנהֲ  ָאֵמר, ּדִ ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ין.  ַעּמִ ַאר  ִלׁשְ (במדבר  ֵגי 
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ל   ּכָ ְוֵכן  ְיָלה.  ֲחלֹום ַהּלַ ּבַ ֱאלִֹהים ֶאל ֲאִביֶמֶלְך 
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ הֹוִריׁש  ׁשֶ ּוְמֻמּנֶה  ְמֻמּנֶה 

אָ  ִלׁשְ ַהזֶּה,  אֹוָתם  ם  ֵ ׁשּ ּבַ ִנְכָלִלים  ים  ָהַעּמִ ר 
ם ֶזה   ם ַהזֶּה. ְוׁשֵ ֵ ׁשּ ַוֲאִפּלּו ֲעבֹוָדה ָזָרה ִנְקֵראת ּבַ
ֶמֶלְך  הּוא  ׁשֶ ם,  ֵ ַהׁשּ ְולֹא אֹותֹו  ּגֹוִים,  ַעל  ָמַלְך 
ְלַעם  ַהְיִחיִדי,  ָלָעם  ְיִחיִדי  הּוא  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל 

דֹוׁש.  ָרֵאל, ָהָעם ַהּקָ  ִיׂשְ

ַלְיָלה. כב) ְלָעם  ּבִ ֶאל  ֱאלִהים  בֹא  (בראשית   ַוּיָ
ְיָלה. ְוֵכן   כ)  ֲחלֹום ַהּלַ ַוּיָבֹא ֱאלִהים ֶאל ֲאִביֶמֶלְך ּבַ

ִריְך הּוא   א ּבְ ַאֲחִסין לֹון קּוְדׁשָ א ּדְ ל ְמָמָנא ּוְמַמּנָ ּכָ
מָ  ׁשְ ּבִ ין,  ַעּמִ ַאר  ַוֲאִפיּלּו ֲעבֹוָדה  ִלׁשְ ִליָלן.  ּכְ א  א ּדָ

א ָמַלְך ַעל ּגֹוִים,   ָמא ּדָ א ִאְקֵרי. ּוׁשְ ָמא ּדָ ׁשְ ָזָרה ּבִ
ָרֵאל,   ִיׂשְ ָמַלְך ַעל  א ַההּוא ּדְ ָמא, ּדָ ְוָלא ַההּוא ׁשְ
ָרֵאל,   ִיׂשְ א ּדְ א ְיִחיָדָאה, ְלַעּמָ ִאיהּו ְיִחיָדָאה, ְלַעּמָ ּדְ

א. יׁשָ א ַקּדִ  ַעּמָ
ֶאת  .38 ְנָבֵאר  זֹו  ֶרְך  ּדֶ ַעל  ּתֹאַמר,  ְוִאם 

תּוב ּכָ סּוק, ׁשֶ ִמי לֹא ִיָרֲאָך ֶמֶלְך  (ירמיה י) ַהּפָ
ּגֹוִים   ַעל  ּמֹוֵלְך  ׁשֶ ם  ׁשֵ הּוא  ֲהֵרי  ׁשֶ   - ַהּגֹוִים, 

רּוי  ׁשָ ין  ְוַהּדִ ּבֹו  רּוָיה  ׁשְ ְרָאה  ַהיִּ ֲהֵרי  ׁשֶ ֱאלִֹהים, 
ֶנֱאמַ   -ּבֹו   ֶזה  ַעל  ְולֹא  ְך,  ּכָ ְך,  לֹא  ּכָ ִאם  ׁשֶ ר. 

ְכַלל ֶזה ִהיא.  ֲאִפּלּו ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבִ
  

ְקָרא   .38 נֹוִקים  א  ּדָ ָאְרָחא  ַעל  יָמא,  ּתֵ ְוִאי 
יב,  ְכּתִ ָדא   (ירמיה י)  ּדִ ִמי לא ִיָרֲאָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים, ּדְ

ָהא   ּדְ ֱאלִֹהים  ּגֹוִים,  ַעל  ָמַלְך  ָקא  ּדְ ָמא  ׁשְ ִאיהּו 
ְריָ  ׁשַ יּה  ּבֵ ִחילּו  ָהִכי,  ּדְ ָלאו  ְרָיא.  ׁשַ יּה  ּבֵ ְוִדיָנא  א 

ִאי ָהִכי ֲאִפיּלּו ֲעבֹוָדה ָזָרה   ַמר, ּדְ א ִאּתְ ְוָלאו ַעל ּדָ
א ִאיהּו.  ְכָלָלא ּדָ  ּבִ

The Zohar reveals that the name of God ‘אלהים’ ELOHIM is a special name that spreads 
out to different ways and paths. This name is the force used by all appointees, 
governors, and leaders that serve all the other nations. 
The Zohar quotes the verses below to show that the force of God ‘אלהים’ ELOHIYM 
communicates also with idol worshipers. 
Numbers 22:9 
“ ָעםִּבלְ -ַוָּיבֹא ֱא�ִהים, ֶאל ;” 
“And God came to Balaam and said, “Who are these men with you?” 
Genesis 20:3 
“ ֲאִביֶמֶל�, ַּבֲחלֹום ַהָּלְיָלה-ַוָּיבֹא ֱא�ִהים ֶאל ” 
“And God came to Abimelech in a dream of the night” 
The Israelites are governed solely by the higher name, YHVH. The name ‘אלהים’ 
ELOHIM, is the aspect of the executive branch of the government. It manages and 
controls everything. 
In English translation, YHVH is usually translated as ‘The Lord’ and ELOHIM as ‘God’. 
On the Daily Zohar, I may use ‘God’ for both names depending on the connection to 
the study, but in the quoted Torah verses I use ‘YHVH’ and ‘God’ accordingly. 
Because YHVH is higher on the spiritual system we don’t read the name as 
written and the connection is mostly through the eyes. The name ELOHIM is 
read as written because it is the ‘executive’ that created the world. 

שֶׁ  .39 ַהּכֶֹתל  ׁשֶ יָון  ּכֵ ַאֲחָריו ֲאָבל  ָסמּוְך  ָהִייָת 
לּות   ּכְ ִהְסּתַ ּבְ ִקיּּומֹו  ַעל  עֹוֵמד  סּוק  ַהּפָ ֶנֱעַקר, 
ה. ִמי לֹא ִיָרֲאָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים. ְוִאם ּתֹאַמר   ְקַטּנָ

רּוְך הּוא   דֹוׁש ּבָ ֶלְך ַהּגֹוִים ֶנֱאַמר ַעל ַהּקָ ּמֶ  - ׁשֶ

  
ֲאַבְתֵריּה,   .39 ָסִמיְך  ֲהֵוית  ּדַ כָֹתָלא  ּדְ יָון  ּכֵ ֲאָבל 
לּוָתא  אִ  ּכְ ִאְסּתַ ּבְ ִקּיּוָמא,  ַעל  ָקִאים  ְקָרא  ְתְנַסח, 

ֶמֶלְך   יָמא ּדְ ְזֵעיר. ִמי לֹא ִיָרֲאָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים, ְוִאי ּתֵ
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ּלֹא יִ  א ִמי הּוא ֶמֶלְך ַהּגֹוִים ׁשֶ ְך. ֶאּלָ ָרֲאָך, לֹא ּכָ
ָך, ִמי ֶמֶלְך   ֲעַזע ִמּמְ ָך ְולֹא ִיְזּדַ ּלֹא פֹוֵחד ִמּמְ ׁשֶ

ֶזה, מֹו  ּכְ ִיָרֲאָך?  ּלֹא  ׁשֶ (תהלים   ַהּגֹוִים 
ם ה'.  קיג) ַהְללּוָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי ה' ַהְללּו ֶאת ׁשֵ

יָון  ּכֵ ָאַמר.  ָמה  יֹוֵדַע  לֹא  אֹותֹו,  ַמע  ָ ׁשּ ׁשֶ ִמי 
ָאַמר ַהְללּוָיּה, ַאף כָּ  ָהָיה  ׁשֶ ְך ַהְללּו ַעְבֵדי ה'! ׁשֶ

אן   ם ה'. ַאף ּכָ ב, ַעְבֵדי ה' ַהְללּו ֶאת ׁשֵ לֹו ִלְכּתֹ
ּלֹא ִיָרֲאָך,   ֶלְך ַהּגֹוִים ׁשֶ ב, ִמי ִמּמֶ ָהָיה לֹו ִלְכּתֹ

ֵאר. ּקּונֹו ִנְתּבָ א ַהּכֹל ַעל ּתִ  ֶאּלָ

ָהִכי.   ַמר, ָלאו  ִאּתְ ִריְך הּוא  ּבְ א  ַעל קּוְדׁשָ ַהּגֹוִים 
ָלא   ּדְ ִיָרֲאָך,  ָלא  ּדְ ַהּגֹוִים  ֶמֶלְך  הּוא  ַמאן  א,  ֶאּלָ

ִמינָ  ִחיל  ַהּגֹוִים  ּדָ ֶמֶלְך  ִמי  ִמיָנְך.  ְעַזע  ִיְזּדַ ְוָלא  ְך, 
א ַגְווָנא ּדָ ָלא ִיָרֲאָך. ּכְ ַהְללּוָיּה ַהְללּו   (תהלים קיג) ּדְ

ַמע ֵליּה, ָלא   ׁשְ ם ְיָי'. ַמאן ּדִ ַעְבֵדי ְיָי' ַהְללּו ֶאת ׁשֵ
ָהִכי   ַהְללּוָיּה, אּוף  ָאַמר  ּדְ יָון  ּכֵ ָקָאַמר,  ָיַדע ַמאי 

ַעבְ  ְיָי'  ַהְללּו  ַעְבֵדי  ב,  ְלִמְכּתַ ֵליּה  ֲהָוה  ּדְ ְיָי',  ֵדי 
ב,   ְיָי'. אּוף ָהָכא. ֲהָוה ֵליּה ְלִמְכּתַ ם  ַהְללּו ֶאת ׁשֵ
ַעל   א  ּכֹּלָ א  ֶאּלָ ִיָרֲאָך.  ָלא  ּדְ ַהּגֹוִים  ֶלְך  ִמּמֶ ִמי 

ַמר.  ְתּקּוֵניּה ִאּתְ
י ְבָכל ַחְכֵמי ַהּגֹוִים ּוְבָכל ַמְלכּוָתם ֵמֵאין  .40 ּכִ

ָחְכָמה  כָּ  ּבַ יֵניֶהם  ּבֵ ט  ֵ ׁשּ ִהְתּפַ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ָמה  מֹוָך. 
ֶזה.   ַעל  מֹוִדים  ם  ְוֻכּלָ מֹוָך,  ּכָ ֵמֵאין  ֶהם?  ּלָ ׁשֶ
ּוְגבּורֹוֶתיָך,   יָך  ַמֲעׂשֶ ָחְכָמָתם  ּבְ רֹוִאים  ׁשֶ ּכְ
מֹוָך   יֵניֶהם, ְואֹוְמִרים ֵמֵאין ּכָ ָבר ֶזה ּבֵ ט ּדָ ֵ ׁשּ ִהְתּפַ

ָכל ַחְכֵמי ַהּגֹוִים מֹוָך   ּבְ ּוְבָכל ַמְלכּוָתם. ֵמֵאין ּכָ
ַהֲחֵבִרים,  ְמחּו  ׂשָ יֵניֶהם.  ּבֵ ט  ֵ ׁשּ ְוִהְתּפַ אֹוְמִרים, 
ָכה  ּבָ הּוא  ְך  ּכָ ַאף  ָדָבר.  ָאְמרּו  ְולֹא  ּוָבכּו 

ִמּקֶֹדם.   ּכְ

  

ֵמֵאין   .40 ַמְלכּוָתם  ּוְבָכל  ַהּגֹוִים  ַחְכֵמי  ְבָכל  י  ּכִ
 ַ ׁשּ ִאְתּפָ ּדְ ה  ִמּלָ ַמהּו  מֹוָך,  ָחְכְמָתא  ּכָ ּבְ יַנְייהּו  ּבֵ ט 

ד   ּכַ א,  ּדָ ַעל  אֹוָדאן  הּו  ְוֻכּלְ מֹוָך  ּכָ ֵמֵאין  הֹון,  ּלְ ּדִ
ְך,   ּוְגבּוְרּתָ עֹוָבָדְך  ְלהֹון  ּדִ ָחְכְמָתא  ּבְ ָחָמאן 
מֹוָך   ּכָ ֵמֵאין  ְוַאְמֵרי  יַנְייהּו,  ּבֵ א  ּדָ ה  ִמּלָ ט  ׁשַ ִאְתּפָ

ַמְלכּוָתם. ּוְבָכל  ַהּגֹוִים  ַחְכֵמי  ָכל  מֹוָך    ּבְ ּכָ ֵמֵאין 
יא, ּוָבכּו ְוָלא   יַנְייהּו. ַחּדּו ַחְבַרּיָ ט ּבֵ ַ ׁשּ ַאְמֵרי, ְוִאְתּפָ

ִמין. ַקּדְ ִמּלְ ָכה ִאיהּו ּכְ  ָאְמרּו ִמִדי. אּוף ָהִכי ּבָ
The name YHVH is beyond the reach of the other nations. Their wisdom is limited. 
Jeremiah 10:7 
“ ַמְלכּוָתם, ֵמֵאין ָּכמֹו�-ַחְכֵמי ַהּגֹוִים ּוְבָכל-ֲא� ֶמֶל� ַהּגֹוִים, ִּכי ְל� יָָאָתה: ִּכי ְבָכלִמי לֹא ִירָ  .” 
“Who would not fear you, O King of the nations? For this is your due; for among all 
the wise ones of the nations and in all their kingdoms there is none like you.” 
The Israelites have the wisdom and tools to connect to YH, which is the upper level of 
the Tree of Life. 
Psalms 113:1 
“ ָיּה-ַהְללּו : 

ֵׁשם ְיהָוה-ַהְללּו, ַעְבֵדי ְיהָוה; ַהְללּו, ֶאת .” 
“Praise YH! Praise, O servants of YHVH, praise the name of YHVH!” 
The word servants has the root עבד, which is shared by ‘Servant/slave’, ‘work’ and 
‘workers’. The Israelites have the ability to work the system and connect to the name 
YHVH. 

ַתח .41 כא) ְוָאַמר,  ּפָ ַוּתֹאֶמר   (בראשית 
ְוגֹו'.  ָנּה  ּבְ ְוֶאת  ַהזֹּאת  ָהָאָמה  ֵרׁש  ּגָ ְלַאְבָרָהם 
ְלַפּנֹות  ָרה  ׂשָ ָרְצָתה  ׁשֶ ִהְתעֹוְררּו,  ַהֲחֵבִרים 
ר  ֲאׁשֶ ּכֹל  תּוב  ּכָ ֶזה  ְוַעל  ָזָרה,  יָתּה ֲעבֹוָדה  ִמּבֵ

  
ְוָאַמר  .41 ַתח  כא) ּפָ ְלַאְבָרָהם   (בראשית  ַוּתֹאֶמר 

ֲערּו,   יא ִאּתְ ָנּה ְוגֹו', ַחְבַרּיָ ֵרׁש ָהָאָמה ַהּזֹאת ְוֶאת ּבְ ּגָ
יָתא, ְוַעל   ָאה ֲעבֹוָדה ָזָרה ִמּבֵ ָרה ְלַפּנָ ָבָעאת ׂשָ ּדְ
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תּוב   ּכָ אן  ּכָ קָֹלּה.  ּבְ ַמע  ׁשְ ָרה  ׂשָ ֵאֶליָך  ּתֹאַמר 
ּתֹו  וְ  ִגְלּגּוִלים   -ִכי ִיְמּכֹר ִאיׁש ֶאת ּבִ ָמה ּבְ ׁשָ זֹו ַהּנְ

עֹוָלם. ְלָאָמה   ּבָ ים ָרִעים ׁשֶ ְלאֹותֹו   -ַעל ַמֲעׂשִ
חֹוֵזר,  ָקל ׁשֶ ׁשְ ל ַהּמִ ִגְלּגּול ַרע ׁשֶ ד ָהַאֵחר ּבְ ַהּצַ
לֹא  אי  ַוּדַ ם.  ָ ִמׁשּ ְלהֹוִציא אֹוָתּה  ָקה  ֶנֶעׁשְ ַוֲהֵרי 

ָהעֲ  ֵצאת  ּכְ מֹות  ֵתֵצא  ְנׁשָ אֹוָתן  ל  ּכָ ָבִדים, 
קֹות.  ֱעׁשָ ּנֶ  ׁשֶ

ַמע   ׁשְ ָרה  ׂשָ ֵאֶליָך  ּתֹאַמר  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ִתיב  ּכְ א  ּדָ
ִתיב ְוִכי ִיְמּכֹר ִאיׁש אֶ  קֹוָלּה. ָהָכא ּכְ א  ּבְ ּתֹו, ּדָ ת ּבִ

ָעְלָמא.   ּדְ ין  יׁשִ ּבִ עֹוָבִדין  ַעל  ִגְלּגּוֵלי  ּבְ ְמָתא  ִנׁשְ
א   יׁשָ ּבִ ִגְלּגּוָלא  ּבְ ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ַההּוא  ְלָאָמה: 
ָקא ָלּה   ַקת, ְלַאּפָ ְ ַאֲהָדר, ְוָהא ִאְתַעׁשּ ִטיְקָלא, ּדְ ּדְ

ל ִאינּ  ֵצאת ָהֲעָבִדים, ּכָ ֵצא ּכְ אי לֹא ּתֵ ן. ַוּדַ ּמָ ּון  ִמּתַ
ָקן.  ְ ִמְתַעׁשּ ָמִתין ּדְ  ִנׁשְ

מֹות  .42 ה אֹוָתן ִנׁשְ אן? הּוא סֹוד ֵאּלֶ ִמי ֵהן ּכָ
ֶקף   ֵהם יֹוְנִקים ִמּתֹוְך ּתֹ ׁשֶ ים, ּכְ ַטּנִ ינֹוקֹות ַהּקְ ַהּתִ
ִאם   ׁשֶ רֹוֶאה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ם,  ִאּמָ ל  ׁשֶ

ְוַיֲחִמיצ ֵריָחם  ִיְבַאׁש  עֹוָלם,  ּבָ מּו  מֹו ִיְתַקיְּ ּכְ ּו 
עֹוָדם  ּבְ ים,  ְקַטּנִ אֹוָתם  לֹוֵקַח  ַהזֶּה.  ַהחֶֹמץ 

 נֹוְתִנים ֵריַח. 
  

ָמִתין   .42 ין ִאיּנּון ִנׁשְ ַמאן ִאיּנּון ָהָכא. ִאיהּו ָרָזא, ִאּלֵ
הֹון.   ִאּמְ א ּדְ ד ִאיּנּון ַיְנֵקי ִמּגֹו ּתּוְקּפָ ינֹוִקין ְזִעיִרין, ּכַ ּדִ

ִריְך הּוא ָחמֵ  א ּבְ ָעְלָמא,  ְוקּוְדׁשָ ימּון ּבְ ִאי ִיְתַקּיְ י, ּדְ
ָלִקיט   א.  ּדָ חֹוֶמץ  ּכְ ְוַיְחְמצּון  ֵריֵחיהֹון,  ְיַבֲאׁשּון 

ע''ב) לֹון רמ''ט  ע''ב,  ַיֲהֵבי   (רמ''ח  ּדְ עֹוד  ּבְ ְזִעיִרין, 
 ֵריָחא. 

ַיד   .43 ּבְ ק  ְלֵהָעׁשֵ אֹוָתם  ִאיר  ַמׁשְ ה?  עֹוׂשֶ ָמה 
שֶׁ  ִליִלי''ת.  ְוזֹוִהי  ָהָאָמה,  נּו  אֹוָתּה  ּתְ ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ

ֵמָחה ׂשְ ְרׁשּוָתּה,  ִתינֹוק  (אֹוֶחֶזת) ּבִ אֹותֹו  ּבְ
ָהעֹוָלם  ִמן  אֹותֹו  ּומֹוִציָאה  אֹותֹו,  ֶקת  ְועֹוׁשֶ

הּוא יֹוֵנק ִמּכַֹח ִאּמֹו.  ׁשֶ  ּכְ
  

יָדא   .43 ּבִ ָקא  ְ ְלִאְתַעׁשּ לֹון  ִביק  ׁשָ ָעִביד.  ַמה 
ּדְ  ִליִלית  ִאיִהי  ְוָדא  ָאָמה,  ַהִהיא  צ''ו  ֵכיָון ּדְ (דף 

את ע''ב) ַחּדָ ְרׁשּוָתּה,  ּבִ ִאְתְייִהיבּו  (נ''א  ּדְ

ֵליּה   אחדא) יַקת  ְוַאּפִ ֵליּה,  יַקת  ַוֲעׁשִ ְינֹוָקא,  ַההּוא  ּבְ
יּה.  ִאּמֵ א ּדְ תּוְקּפָ ד ִאיהּו ָיִניק ּבְ  ֵמָעְלָמא, ּכַ

The Zohar brings the following story to teach us about the types of souls and correction 
processes. 
Sarah couldn’t have children and she gave her Egyptian servant Hagar to her husband, 
Abraham, so he will have a child. After Sarah received a gift from God to bare her own 
child, she didn’t like the relationship between her son, Isaac, and Ishmael, the son of 
her servant. She demanded from Abraham to cast out his first son to disconnect 
Ishmael from Isaac. 
Genesis 21:10 
“ ִיְצָחק-ְּבִני ִעם-ָהָאָמה ַהּזֹאת, ִעם-ְּבָנּה: ִּכי לֹא ִייַרׁש ֶּבן-ַוּתֹאֶמר, ְלַאְבָרָהם, ָּגֵרׁש ָהָאָמה ַהּזֹאת, ְוֶאת ” 
“So she said to Abraham, “Cast out this slave woman with her son, for the son of this 
slave woman shall not be heir with my son Isaac.” 
Abraham was all kindness and love and couldn’t see a good reason to follow his wife’s 
demand. 
11: “ י ַאְבָרָהם, ַעל, אֹוֹדת ְּבנֹוַוֵּיַרע ַהָּדָבר ְמֹאד, ְּבֵעינֵ  .” 
“And the thing was very displeasing to Abraham on account of his son (Ishmael).” 
The Zohar explains that Sarah’s motive was to protect Isaac from the negative influence 
that was attached to the son of Hagar, the Egyptian. The Torah tells us that Hagar was 
Egyptian, to imply a connection to the negative side and idol worshiping. 
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Abraham didn’t see what Sarah could until God told him to follow his wife’s advice, 
explaining that his son Isaac was the pure one, that he will continue the blessings God 
gave him earlier. 
12: “ ֹּכל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאֶלי� ָׂשָרה, ְׁשַמע ְּבֹקָלּה: ִּכי –ֲאָמֶת�-ַהַּנַער ְוַעל-יֵַרע ְּבֵעיֶני� ַעל-ַאְבָרָהם, ַאל-ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ֶאל
 ”.ְבִיְצָחק, ִיָּקֵרא ְל� ָזַרע
“But God told Abraham, “Do not be upset over the boy and your servant. Do whatever 
Sarah tells you, for Isaac is the son through whom your descendants will be counted.” 
To protect Isaac, Ishmael had to leave. The outcome was that Isaac became pure and 
Ishmael turned negative. 
The Zohar reveals here that there are souls that are taken by the other side. Even 
though Abraham was pure the vessel of his first son, Ishmael, was impure. 
Many souls come to the world without proper preparation of the parents. When 
consciousness is absent or corrupted the soul of the child could come to be influenced 
by the negative side. 
The Zohar also reveals that if God sees that the child may grow corrupted he takes 
them back to him while they are still pure to avoid the corruption of their souls. 

טֹוב   .44 ַיֲעׂשּו  מֹות  ְנׁשָ אֹוָתן  ׁשֶ ּתֹאַמר  ְוִאם 
ֵעיֵני    -ָלעֹוָלם   ּבְ ָרָעה  ִאם  תּוב  ּכָ ׁשֶ ְך,  ּכָ לֹא 

ּה ְלַאַחר ָיִמים,   יֲַּחִמיץ אֹותֹו ָהִאיׁש ּבָ ֲאדֶֹניָה, ׁשֶ
לֹא   ְוַאֶחֶרת  ֶקת,  ֶנֱעׁשֶ זֹו  ּה.  ּבָ ִיְתַקיֵּם  ִאם 

תּוב, ּכָ ה  ֵאּלֶ ְוַעל  ֶקת,  ד) ֶנֱעׁשֶ ָוֶאְרֶאה   (קהלת 
ֵעיֵני  ּבְ ָרָעה  ִאם  ְוַהְינּו  ְוגֹו',  ָהֲעׁשּוִקים  ל  ּכָ ֶאת 

 ֲאדֶֹניָה.

  

ַטב   .44 ַיַעְבדּון  ּדְ ָמִתין  ִנׁשְ ִאיּנּון  יָמא,  ּתֵ ְוִאי 
ֵעיֵני   ּבְ ָרָעה  ִאם  יב  ְכּתִ ּדִ ָהִכי.  ָלאו  ְלָעְלָמא. 
ּה ְלָבַתר יֹוִמין, ִאי   ְבָרא ּבָ ַיֲחִמיץ ַההּוא ּגַ ֲאדֶֹניָה, ּדְ
ָלא   ְוַאֲחָרא  ַקת,  ִאְתַעׁשְ א  ּדָ ּה.  ּבָ ים  ִאְתַקּיַ

ין כְּ  ַקת. ְוַעל ִאּלֵ ְ ָוֶאְרֶאה ֶאת   (קהלת ד) ִתיב,ִאְתַעׁשּ
ֵעיֵני ֲאדֶֹניָה.  ל ָהֲעׁשּוִקים ְוגֹו' ְוַהְיינּו ִאם ָרָעה ּבְ  ּכָ

ר לֹא ְיָעָדּה. לֹא   .45 ָאֶל''ף. ִאם   -ֲאׁשֶ תּוב ּבְ ּכָ
ָלּה  ִהְזִמין  ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ אֹותֹו  ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ּתֹאַמר 

ָהְיָתה  רּוְך הּוא ִמיֹּום ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ו   -ַהּקָ לֹא! ְוַעְכׁשָ
ַהּמֹאְזַנִים   ִגְלּגּוֵלי  ַמה    -ּבְ ָוא''ו,  ּבְ ְיָעָדּה,  לֹו 

ּלֹא ָהָיה ִמּקֶֹדם ָלֵכן.  ֶ  ׁשּ
  

יָמא,   .45 ִתיב. ִאי ּתֵ ָאֶלף ּכְ ר לֹא ְיָעָדּה, לֹא ּבְ ֲאׁשֶ
א   קּוְדׁשָ ָלּה  ַאְזִמין  ַאֲחָרא,  ִסְטָרא  ַההּוא  ּבְ ָהא  ּדְ

הֲ  ּדַ ִמּיֹוָמא  הּוא  ִריְך  ִגְלּגּוֵלי  ּבְ ּבְ א  ּתָ ְוַהׁשְ ָלא.  ַות. 
ְדַמת   ָלא ֲהַות ִמּקַ ָוא''ו. ַמה ּדְ ִטיְקָלא, לֹו ְיָעָדּה ּבְ

ָנא.  ּדְ
אֹוָתּה  .46 ַאל  ּגָ ּה?  ְוֶהְפּדָ זֶּה  ַמה  ּה,  ְוֶהְפּדָ

ֲעָלה ֵריַח, ֶטֶרם  ּמַ ו, ׁשֶ רּוְך הּוא ַעְכׁשָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
לְ  אֹוָתּה  ּוַמֲעֶלה  ֲחִמיץ,  ּתַ ְמרֹוִמים ׁשֶ רּוֵמי 

ָקה   ֶעׁשְ ּנֶ ׁשֶ יָון  ּכֵ ּתֹאַמר,  ְוִאם  ּלֹו.  ׁשֶ יָבה  ְיׁשִ ּבַ
ָאְמרּו   ׁשֶ מֹו  ּכְ אֹוָתּה,  נֹוֵתן  ָהָרע,  ד  ַהּצַ ֵמאֹותֹו 
ַמְמֵזִרים  ּוְלאֹוָתם  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ַלֲחִסיֵדי 

ֲחָכִמים   ְלִמיֵדי  ְלַעם    -ּתַ ּומֹוִכיַח,  תּוב  ַהּכָ א  ּבָ
ִימְ  לֹא  ָבּה, ָנְכִרי  ִבְגדֹו  ּבְ אי,  ַוּדַ ְלָמְכָרּה,  ׁשֹל 

ַהּמֹאְזַנִים,  ְלּגּול  ּגִ ל  ׁשֶ ק  עֹׁשֶ ּבָ אֹוָתּה  ק  עֹוׁשֵ ׁשֶ
יֹּוֵצאת   אי, ְולֹא ְלַאֵחר. ּוְכׁשֶ ָרֵאל ַוּדַ א ְלִיׂשְ ֶאּלָ
א   ֵצאת ָהֲעָבִדים, ֶאּלָ ִמן ַהּמֹאְזַנִים, לֹא ֵתֵצא ּכְ

ֲהָרמַ  ּה ּבַ ֲעַטְרּתָ ֶרת ּבַ ּה.ִמְתַעּטֶ  ה ַעל רֹאׁשָ

  

ִריְך   .46 א ּבְ ִריק ָלּה קּוְדׁשָ ּה. ּפָ ּה, ַמאי ְוֶהְפּדָ ְוֶהְפּדָ
ֲחִמיץ,   ּתַ ָלא  ַעד  ֵריָחא,  ָקא  ַסּלְ ּדְ א,  ּתָ ַהׁשְ הּוא 

ְמרֹוִמים, ְלרּוֵמי  ָלּה  ע''ב)  ְוָסִליק  א   (קי''ג  ְמִתיְבּתָ ּבִ
ָקת ֵמהַ  ְ ִאְתַעׁשּ יָון ּדְ יָמא ּכֵ יֵליּה, ְוִאי ּתֵ הּוא ִסְטָרא  ּדִ

ַלֲחִסיֵדי ָאְמרּו  ּדְ ָמה  ּכְ ָלּה,  ָיִהיב  (ר''ה  ַאֲחָרא, 
ָאָתא   ע''ב) ֲחֵזי.  א  ּתָ ַמְמְזֵרי  ּוְלִאיּנּון  ין,  ַעּמִ ַאר  ׁשְ

אי,   ְקָרא ְואֹוַכח, ְלַעם ָנְכִרי לֹא ִיְמׁשֹול ְלָמְכָרּה ַוּדַ
ִגְלּגּולָ  ּדְ יקּו  ֲעׁשִ ּבַ ָלּה  יק  ָעׁשִ ּדְ ָבּה,  ִבְגדֹו  א  ּבְ

אי, ְוָלא ְלַאֲחָרא. ְוַכד   ָרֵאל ַוּדַ א ְלִיׂשְ ִטיְקָלא, ֶאּלָ ּדְ
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א   ֵצאת ָהֲעָבִדים, ֶאּלָ ַנְפַקת ִמן ִטיְקָלא, לֹא ֵתֵצא ּכְ
יּה.  ֲאָרָמא ַעל ֵריׁשֵ ָרָהא ּבַ ִעּטְ ָרא ּבְ  ִמְתַעּטְ

Exodus 21:8 
“ ָבּה-ִיְמֹׁשל ְלָמְכָרּה, ְּבִבְגדֹו-ְלַעם ָנְכִרי לֹא ּה: ְוֶהְפּדָ –לא (לֹו) ְיָעָדּה-ָרָעה ְּבֵעיֵני ֲאֹדֶניָה, ֲאֶׁשר-ִאם ” 
“If she does not please her master, who has (not) designated her for himself, then he 
shall let her be redeemed. He shall not let foreign people (impure side) govern her since 
he has broken faith with her” 
The Torah is written with the word לא, ‘not’ for ‘not designated for him’, but the Torah 
reader should read it as ‘לו’, which means ‘designated for him’. 
If the soul was designated for him but was taken by the negative side then it shall be 
redeemed before the other side corrupts the good part of that soul. 
The verse says ‘He shall not let foreign people (impure side) govern her’ to tell us that 
God protects the special souls from being soiled by impure side. The Zohar reveals that 
these redeemed souls are taken to the study halls on the higher levels by the Holy One 
Blessed be He. 

אֹותֹו   .47 ִהְכִניס  ַהזֶּה  ד  ַהּצַ ׁשֶ ּתֹאַמר  ְוִאם 
א נֹוֶטֶלת אֹוָתּה   -ְלאֹותֹו ִתינֹוק   ְך, ֶאּלָ ּכָ לֹא 

ְלאֹות ְוִנְכֶנֶסת  ִמיָָּדּה  ּופֹוַרַחת  ּה  ִעּמָ ֵמָחה  ֹו ּוׂשְ
ֵמָחה   ָמקֹום, ְוִהיא ּפֹוֶקֶדת ֶאת אֹותֹו ִתינֹוק ּוׂשְ
ר, ַעד   ׂשָ ּבֹו ְוצֹוֶחֶקת ּבֹו, ּוְתֵאָבה ֶאת אֹותֹו ַהּבָ
ֶאת   הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ נֹוֵטל  ְך  ּכָ ַאַחר  ׁשֶ
ְרׁשּותֹו   ּבִ ַהּכֹל  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַלּגּוף.  ְוִהיא  ָמתֹו,  ִנׁשְ

רּוְך הוּ  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ  א. ׁשֶ

  

ַההּוא   .47 ּבְ ָלּה  ָעאַלת  ִסְטָרא  ַהאי  ּדְ יָמא,  ּתֵ ְוִאי 
ֲהָדּה,   את ּבַ א ַנְטַלת ָלּה, ְוַחּדָ ַיּנּוָקא. ָלאו ָהִכי. ֶאּלָ
ְוִאיִהי   ֲאָתר,  ַההּוא  ּבְ ְוָעאַלת  ְיָדָהא,  ִמן  ּוַפְרַחת 
יּה,   יַכת ּבֵ יּה, ְוַחּיְ את ּבֵ ִקיַדת ְלַההּוא ְינֹוָקא, ְוַחּדָ ּפְ

ְלָבַתר   (נ''ח, ס''ה ע''א) ְוָתִאיַבת  ר, ַעד ּדִ ׂשָ ְלַההּוא ּבָ
ְוִהיא ְלגּוָפא.   ָמֵתיּה,  ִנׁשְ ִריְך הּוא  ּבְ א  ָנִטיל קּוְדׁשָ
ִריְך הּוא. א ּבְ קּוְדׁשָ ְרׁשּוָתא ּדְ א ִאיהּו ּבִ  ּוְלָבַתר ּכֹּלָ

ֵצאת ָהֲעָבִדים, ַמה  .48 ּבֹא ּוְרֵאה, לֹא ֵתֵצא ּכְ
ָעה שֶׁ  ׁשָ א ּבְ יֹּוֵצאת ִמן ַהּמֹאְזַנִים ְואֹותֹו  זֶּה? ֶאּלָ

רּוְך הּוא ְוחֹוֵתם  דֹוׁש ּבָ ם ַהּקָ ְמָחה, רֹוׁשֵ ׂשִ ד ּבְ ַהּצַ
ְלבּוׁש   ָעֶליָה  ּופֹוֵרס  ַאַחת,  חֹוֶתֶמת  ּבְ אֹוָתּה 
ְקָרא   ּנִ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ ּוִמיהּו?  ּלֹו,  ׁשֶ בֹוד  ּכָ

בּוׁש   ַהּלְ ָבּה,  ִבְגדֹו  ּבְ ְוֶזהּו   . ל  ֱאלֹוּהַ ׁשֶ ד  ְכּבָ ַהּנִ
ּלֹא   ׁשֶ מּוָרה,  ׁשְ ִהיא  ְוָאז  ָעֶליָה,  ּפֹוֵרׂש  ֶלְך  ַהּמֶ

ָרֵאל ְלחּוד.  א ְלִיׂשְ  ִנְמְסָרה ְלַעם ָנְכִרי ֶאּלָ

  

א ֲחֵזי,  .48 ֵצאת ָהֲעָבִדים,   (שמות כא)  ּתָ לא ֵתֵצא ּכְ
ִטיְקָלא   ִמן  ַנְפַקת  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ א,  ֶאּלָ הּוא.  ַמאי 

ִריְך  ְוַההּוא ִסְטָרא   ּבְ א  קּוְדׁשָ ּלְ ָלּה  ים  ָרׁשִ ֵחדּו,  ּבְ
ָעָלּה   ּוָפִריׂש  ְנָקא,  ּפַ ּגּוׁשְ ַחד  ּבְ ָלּה  ְוָחִתים  הּוא, 
א   יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ִאיהּו.  ּוַמאן  יֵליּה,  ּדִ ְיָקר  ְלבּוׁש 
א   ְלבּוׁשָ ָבּה,  ִבְגדֹו  ּבְ הּוא  ְוָדא   . ֱאלֹוּהַ ִאְקֵרי  ּדְ

עָ  ִריׂש  ּפָ א  ַמְלּכָ ּדְ יָרא  ְנִטיָרא,  ַיּקִ ִאיִהי  ּוְכֵדין  ָלּה 
ָרֵאל ְלחּוד.  א ְלִיׂשְ ַרת ְלַעם ָנְכִרי, ֶאּלָ ָלא ִאְתַמּסְ  ּדְ

When the impure side is stronger the souls from the good side of the Tree of Life Good 
and Bad receive impure vessels/body that can take over the soul. 
Exodus 21:8 
ָבּה-ִיְמֹׁשל ְלָמְכָרּה, ְּבִבְגדֹו-ְלַעם ָנְכִרי לֹא “ ” 
“He shall not let foreign people (impure side) to govern her, since he has garment with 
her” 
There are souls that God dresses them with special garments of protection. They are 
not given to the other side and they go into bodies from the pure side, which is the 
Israelites. 
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תּוב .49 ּכָ ׁשֶ כטו) ְוֶזהּו  ֱאלֹוּהַ  (איוב  יֵמי  ּכִ
ָנְכִרי  ְלַעם  אן,  ּכָ תּוב  ּכָ ֶזה  סֹוד  ְוַעל  ְמֵרִני,  ִיׁשְ
בּוׁש   ּלְ עֹוד ׁשֶ ִבְגדֹו ָבּה, ּבְ לֹא ִיְמׁשֹל ְלָמְכָרּה ּבְ

ב תּוב ְלַעם  ּכְ ְגדֹו ָבּה, ּכָ ּבִ יָון ׁשֶ ּה. ּכֵ ֶלְך ּבָ ֹוד ַהּמֶ
   ָנְכִרי לֹא ִיְמׁשֹל ְלָמְכָרּה.

יב,  .49 ְכּתִ ּדִ ִאיהּו  כט)  ְוָדא  ֱאלֹוּהַ   (איוב  יֵמי  ּכִ
ִתיב ָהָכא, ְלַעם ָנְכִרי לֹא   א ּכְ ְמֵרִני, ְוַעל ָרָזא ּדָ ִיׁשְ

בְּ  ָבּה,  ִבְגדֹו  ּבְ ְלָמְכָרּה  ְיָקר  ִיְמׁשֹל  ְלבּוׁש  ּדִ עֹוד 
יָון  ּה. ּכֵ א ּבָ ַמְלּכָ (בראשית צ''ד ע''א, שמות קע''ב ע''ב,   ּדְ

ע''ב) ע''ב  לֹא   ויקרא  ָנְכִרי  ְלַעם  ִתיב  ּכְ ָבּה,  ִבְגדֹו  ּדְ
 ִיְמׂשֹל ְלָמְכָרּה. 

ּה? ּבֹא ּוְרֵאה,   .50 ָמה ְרׁשּות יֵׁש ְלאֹותֹו ַצד ּבָ
ְר  ּבִ ם  ּלָ ּכֻ ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ ל  דֹוׁש,  ּכָ ַהּקָ ֶלְך  ַהּמֶ ׁשּות 

רֹוֶצה   הּוא  ׁשֶ ַעד  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ְזַמן  יֵׁש  ם  ּוְלֻכּלָ
ְך  ּכָ ְוַעל  ְזַמן,  לֹו  ֵאין  ְוֶזה  ָהעֹוָלם,  ִמן  ָקם  ְלַסּלְ

ֵמָחה ָבֶהם. ֶהם ּוׂשְ  ִהיא צֹוֶחֶקת ּבָ
  

ל   .50 א ֲחֵזי, ּכָ ּה. ּתָ ַמה ְרׁשּו ִאית ְלַההּוא ִסְטָרא ּבָ
א,   יׁשָ ַקּדִ א  ַמְלּכָ ּדְ ְרׁשּוֵתיּה  ּבִ הּו,  ּלְ ּכֻ ָעְלָמא  ֵני  ּבְ
ֵעי   ִאיהּו ּבָ ַהאי ָעְלָמא, ַעד ּדְ הּו ִאית לֹון ִזְמָנא ּבְ ְוֻכּלְ
ָקא לֹון ִמן ָעְלָמא, ְוָדא ֵלית ֵליּה ִזְמָנא, ְוַעל   ְלַסּלְ

א אִ  הּו. ּדָ את ּבְ הּו, ְוַחּדָ  יִהי ַחְייָכת ּבְ
ָלָאָדם .51 ַאְזָהָרה  ַהֶּזה) עֹוד,  יֵׁש   (ָּבעֹוָלם 

ֶעְליֹונֹות  טֹובֹות  ֵעצֹות  ה  ְוַכּמָ לּו  ַהּלָ סּוִקים  ּפְ ּבַ
ֶדֶרְך  ּבְ ֱאֶמת  ן  ְוֻכּלָ ַהּתֹוָרה,  ְבֵרי  ּדִ ָכל  ּבְ ֵהן 

ְוה יֹּוְדִעים  ׁשֶ ַלֲחָכִמים  ְונֹוָדעֹות  ֹוְלִכים ֱאֶמת, 
רּוְך הּוא   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרָצה  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ֱאֶמת.  ֶדֶרְך  ּבְ
ְוִציֵּר   ְלָפָניו,  ְבָרצֹון  ָעָלה  ָהעֹוָלם,  ֶאת  ִלְברֹא 
ְבֵני  ּבִ ֵתן  ְלִהּנָ ֲעִתידֹות  ֵהן  ׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ֶאת 
אֹותֹו   ּבְ ְלָפָניו  רּו  ִהְצַטיְּ ן  ְוֻכּלָ ְך,  ּכָ ַאַחר  ָאָדם 

ֵני ָאָדם ְלַאַחר ִציּּור ַמּמָ  ֲעִתיִדים ִלְהיֹות ּבְ ׁש ׁשֶ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד.  ן, ְוָרָאה ּכָ  ִמּכֵ

  

ָהֵני   (בהאי עלמא)  ּתּו, ַאְזָהרּוָתא ְלַבר ָנׁש  .51 ִאית ּבְ
ָכל ִמיֵלי   ִאין ִאיּנּון, ּבְ ה ֵעיִטין ָטִבין ִעּלָ ְקָרֵאי, ְוַכּמָ
ְקׁשֹוט,   אַֹרח  ּבְ ְקׁשֹוט,  הּו  ְוֻכּלְ אֹוַרְייָתא,  ּדְ
אַֹרח   ּבְ ְוַאְזֵלי  ַיְדֵעי  ּדְ יִמין,  ַחּכִ י  ְלַגּבֵ מֹוְדָען  ּתְ ְוִאׁשְ

ִריְך הוּ  א ּבְ ָבָעא קּוְדׁשָ ִזְמָנא ּדְ א ְלִמְבֵרי  ְקׁשֹוט. ּבְ
ָמִתין   ל ִנׁשְ ְרעּוָתא ָקֵמיּה, ְוִצּיֵיר ּכָ ָעְלָמא, ָסִליק ּבִ
הּו   ְוֻכּלְ ְלָבַתר,  א  ָנׁשָ ְבִני  ּבִ ְלֵמיָהב  ְזִמיִנין  ִאיּנּון  ּדְ
ְזִמיִנין   ּדִ ׁש,  ַמּמָ ִצּיּוָרא  ַההּוא  ּבְ ָקֵמיּה  ירּו  ִאְתְצּיָ

ל חַ  א ְלָבַתר, ְוָחָמא ּכָ ְבִני ָנׁשָ  ד ְוַחד.ְלֶמֱהֵוי ּבִ
Job 29:2 
“ ֶקֶדם; ִּכיֵמי, ֱאלֹוַּה ִיְׁשְמֵרִני-ִיְּתֵנִני ְכַיְרֵחי-ִמי ” 
“Oh that I were as in months gone by, As in the days when God ( ֱַאלֹוּה ) watched over 
me;” 
The Zohar reveals that the special garment that protects the soul is called “ והאל ”, 
numerically 42. 
All souls are under the control of the Holy One Blessed be He. Everyone has a known 
time to live and is called up when God wishes to remove the soul from the world. At 
that time the other side receives permission to remove the soul from the body. 
God brings the soul into the developing body, after 40 days, while it is in a pure state 
immersed and protected from negativity in water. When it’s time to leave the world the 
other side is called and with a special spiritual sword it separates the soul from the 
impure physical body. Because the body is under the control of the other side, a person 
may die before his time if he attracts negativity to himself or puts himself in an 
environment that could bring judgment on him. 
Special souls like Moses, Rabbi Shimon, and few others, bypass treatment of the other 
side and ascend to heaven in a pure state, leaving the body behind, like a person 
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undressing. At the end of the Idra Zuta, we read that Rabbi Shimon was smiling when 
his soul left his body. 
The study of Zohar adds merits to those with pure consciousness. They may have a 
garment of protection during their lives and if their spiritual connection is strong, they 
may smile with great pleasure when they see the Light that awaits them. 

ְרֵכיֶהן  ְויֵ .52 ּדַ ֶאת  ְלָהַרע  ֲעִתידֹות  ׁשֶ ֵמֶהן  ׁש 
דֹוׁש  ַהּקָ קֹוֵרא  ן,  ְזַמּנָ יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ָעה  ּוְבׁשָ עֹוָלם,  ּבָ
ְלִכי   ָלּה:  ְואֹוֵמר  ָמה  ְנׁשָ ְלאֹוָתּה  הּוא  רּוְך  ּבָ
ְוִהיא   לֹוִני.  ּפְ ְלגּוף  לֹוִני  ּפְ ָמקֹום  ּבְ ְנִסי  ְוִהּכָ

יָבה ְלָפָניו: ִרּבֹון ָהעֹולָ  עֹוָלם ַהזֶּה ְמׁשִ י ִלי ּבָ ם, ּדַ
ַאֵחר  ְלעֹוָלם  ֵאֵלְך  ְולֹא  ּבֹו,  ֶבת  יֹוׁשֶ ֲאִני  ׁשֶ
יֵניֶהם.  ּבֵ ְמֻלְכֶלֶכת  ְוֶאְהיֶה  ִבי  דּו  ְעּבְ ּתַ ׁשְ יִּ ׁשֶ
ְבֵראת,  ּנִ רּוְך הּוא: ִמיֹּום ׁשֶ דֹוׁש ּבָ אֹוֵמר ָלּה ַהּקָ

אֹותֹו עֹוָלם. כֵּ  ן ִנְבֵראת, ִלְהיֹות ּבְ יָון  ַעל ְמָנת ּכֵ
יֹוֶרֶדת  ְרָחּה  ּכָ ַעל  ּבְ ְך,  ּכָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ רֹוָאה  ׁשֶ

ם.   ְוִנְכֶנֶסת ְלׁשָ

  

ָאְרַחְייהּו   .52 א  ְלַאְבָאׁשָ ְזִמיִנין  ּדִ הֹון  ִמּנְ ְוִאית 
א   ָקֵרי קּוְדׁשָ ִזְמַנְייהּו,  ָמָטא  ּדְ ֲעָתא  ּוְבׁשַ ָעְלָמא,  ּבְ
ִזיִלי עּוִלי   ָלּה,  ְמָתא, ָאַמר  ִנׁשְ ִריְך הּוא ְלַהִהיא  ּבְ
ָמאֵריּה   ָקֵמיּה,  ָאִתיַבת  ָלן.  ּפְ גּוף  ּבְ ָלן.  ּפְ דֹוְך  ּבְ

ּדַ  ָעְלָמא,  יּה,  ּדְ ּבֵ ָיְתָבא  ֲאָנא  ּדַ א  ּדָ ָעְלָמא  ּבְ ִלי  י 
י, ְוֵאֶהא   דּון ּבִ ְעּבְ ּתַ ִיׁשְ ְוָלא ֵאיָהְך ְלָעְלָמא ַאֲחָרא, ּדְ
ִריְך הּוא,   א ּבְ יַנְייהּו. ָאַמר ָלּה קּוְדׁשָ ְמלּוְכְלָכא ּבֵ
ִריַאת ְלֶמהֵוי   א ִאְתּבְ ִריַאת, ַעל ּדָ ִאְתּבְ ּדְ ִמן יֹוָמא 

ָעְלָמא ַההּוא  ַעל  ּבְ ּבְ ְך,  ּכַ ְמָתא  ִנׁשְ ָחָמאת  ּדְ יָון  ּכֵ  .
ן.  ּמָ ת ְוָעאַלת ּתַ ְרָחּה ַנְחּתַ  ּכָ

ּנֹוֶתֶנת ֵעָצה ְלָכל ָהעֹוָלם רֹוָאה  .53 ַהּתֹוָרה ׁשֶ
ְראּו   ְואֹוֶמֶרת:  ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ ֶאת  ּוַמְזִהיָרה  ְך,  ּכָ
ִלית   רּוְך הּוא ֲעֵליֶכם. ַמְרּגָ דֹוׁש ּבָ ה ָחס ַהּקָ ּמָ ּכַ

ֵדי  ט ּכְ ם  ִחּנָ ּבְ ָלֶכם  ָמַכר  לֹו,  ָהְיָתה  ׁשֶ ֹוָבה 
עֹוָלם ַהזֶּה.  דּו ָבּה ּבָ ְעּבְ ּתַ ׁשְ ּתִ  ׁשֶ

  

ָחָמאת   .53 ָעְלָמא  ְלָכל  ֵעיָטא  ָיִהַבת  ּדְ אֹוַרְייָתא 
ה ָחס   ּמָ ָהִכי, ַאְזִהיַרת ִלְבֵני ָעְלָמא, ְוַאְמַרת, ָחמּו ּכַ

ִריְך הּוא ָעַלְייכּו, ַמְר  א ּבְ ֲהַות  קּוְדׁשָ ִליָתא ָטָבא ּדַ ּגָ
ַהאי   ּבְ ּה  ּבָ דּון  ְעּבְ ּתַ ִתׁשְ ּדְ ָנא,  ְלַמּגָ ְלכּו  ין  ַזּבִ ֵליּה, 

 ָעְלָמא. 
There are souls destined to be bad in their lives. When the time comes for them to 
come down to the world, the Holy One Blessed be He, orders the soul to go down to a 
specific place and body. The soul objects and expresses its desire to stay where she is. 
The soul justified itself by explaining that the body will use her to do negative things 
and make her impure. 
The soul is told that she was born for that time and body and the soul is forced to go 
down into the body. 
The reincarnation process is not easy. The soul remembers the difficulties in 
controlling the influence of the negative side while trapped in the body. When outside 
the body, the soul sees the truth and try to avoid the rest of her correction process. 
The sages tell us that incarnations in elements other than humans are easier because 
even though it’s painful, it’s short and always elevates the soul because it doesn’t have 
a free choice that could go ‘bad’. 
Reincarnation can be in any of the elements of inanimate, vegetative, living and human 
(speaking). A human that speaks has abilities to control nature and is above all living 
creatures. Rabbi Yehuda Halevi (1075-1141), the author of the Kuzari, talks about 
another level of existence and it’s a Jew. He explains that a Jew can achieve a level of 
prophecy. After the Zohar of Rabbi Ashlag was published in 1955, there was a great 
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awakening of Israelites souls in the world. Being born to non-Jewish parents doesn’t 
change the root of the soul. 
The Torah and the sacred teaching of the Zohar and Kabbalah elevate the soul to a 
level higher than a ‘speaking’ human. When the soul connects to the spiritual system, 
it adds abilities beyond, time, space and motion. 
Our soul is a part and a gift from the Endless Light. We have opportunities in this life 
to grow to higher levels that we were born into and that can be done only with a greater 
connection to the Torah and Zohar. It’s the only tool that can free us from the ‘slavery’ 
to the body and its false and temporary desires in this world. 

ִיְמּכֹר ִאיׁש   .54 רּוְך הּוא.    -ְוִכי  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶזה 
ּתֹו   ּבִ ְלָאָמה    -ֶאת  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ   - זֹו 

ַהזֶּה.   עֹוָלם  ּבָ יֵניֶכם  ּבֵ ֶדת  ְעּבֶ ְמׁשֻ ָאָמה  ִלְהיֹות 
ּה ָלֵצאת ִמן בְּ  יַע ְזַמּנָ ּגִ ּמַ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם, ּבְ ה ִמּכֶ ׁשָ ַבּקָ

לֹא  ָהֲעָבִדים,  ֵצאת  ּכְ ֵתֵצא  לֹא  ַהזֶּה,  ָהעֹוָלם 
חֹוִרין,   ת  ּבַ ֵצא  ּתֵ ֲחָטִאים.  ּבַ ְמֻטּנֶֶפת  ֵתֵצא 
ח  ּבַ ּתַ ּה ֲאדֹוָנּה ְוִיׁשְ ַמח ּבָ ׂשְ יִּ ֵדי ׁשֶ רּוָרה ְנִקיָּה, ּכְ ּבְ

ן ָלּה   ּה ְוִיּתֵ מֹו ּבָ ן ֵעֶדן, ּכְ ִצְחצּוֵחי ּגַ ָכר טֹוב ּבְ ׂשָ
אי  ַוּדַ ָך.  ַנְפׁשֶ ַצְחָצחֹות  ּבְ יַע  ּבִ ְוִהׂשְ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ

ָראּוי. רּוָרה ְנִקיָּה ּכָ ֵצא ּבְ ר ּתֵ ֲאׁשֶ  ּכַ

  

ִריְך הּוא. ֶאת   .54 ּבְ א  א קּוְדׁשָ ּדָ ִאיׁש:  ִיְמּכֹר  ְוִכי 
ְלָאמָ  א.  יׁשָ ַקּדִ ְמָתא  ִנׁשְ א  ּדָ ּתֹו:  ְלֶמֱהֵוי ָאָמה  ּבִ ה: 

יַנְייכוּ  ּבֵ ָדא  ְעּבְ ּתַ ע''א) ִמׁשְ צ''ז  ָעְלָמא.   (דף  ַהאי  ּבְ
ָמֵטי ִזְמָנא ְלָנְפָקא ֵמַהאי   ֲעָתא ּדְ ׁשַ ְייכּו, ּבְ ָמטּו ִמּנַ ּבְ
ּפּוק   ּתִ ָלא  ָהֲעָבִדים,  ֵצאת  ּכְ ֵתֵצא  לֹא  ָעְלָמא, 

ִריָר  ת חֹוִרין, ּבְ ּפּוק ּבַ חֹוִבין, ּתִ ָפא ּבְ ה,  ִמְתַטּנְ ה ְנִקּיָ
ָלּה   ְוָיִהיב  ּה  ּבָ ח  ּבַ ּתָ ְוִיׁשְ ָמאָרּה  ּה  ּבָ ֶיֱחֵדי  ּדְ ִגין  ּבְ
ְדַאּתְ   ָמה  ּכְ ֵעֶדן.  ּדְ א  ִגְנּתָ ּדְ ִצְחצּוֵחי  ּבְ ָטב,  ֲאַגר 

נח)  ָאֵמר  אי   (ישעיה  ַוּדַ ָך,  ַנְפׁשֶ ַצְחָצחֹות  ּבְ יַע  ּבִ ְוִהׁשְ
ְדָקא ֵיאֹות.  ִריָרה ְנִקּיָה ּכְ ּפּוק ּבְ ד ּתִ  ּכַ

יֹּוֵצאת   .55 ׁשֶ ּכְ ֲאדֶֹניָה,  ֵעיֵני  ּבְ ָרָעה  ִאם  ֲאָבל 
ִטּנּוֵפי ַהֲחָטִאים ְולֹא ִנְרֵאית ְלָפָניו   ְמֻלְכֶלֶכת ּבְ

ָראּוי   ֵמאֹוָתּה    -ּכָ ָאַבד  ׁשֶ ַהּגּוף  ְלאֹותֹו  אֹוי 
מֹות  ׁשָ ַהּנְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ְלעֹוָלִמים.  ָמה  ְנׁשָ

רּורֹות ְויֹוְצאֹות ְנִק  יֹּות ִמן ָהעֹוָלם ַהזֶּה, עֹולֹות ּבְ
ֶלְך,  ָמה ִנְכֶנֶסת ְלֵסֶפר אֹוַצר ַהּמֶ ָמה ּוְנׁשָ ל ְנׁשָ ּכָ
לֹוִני  ּפְ ַמת  ִנׁשְ ִהיא  זֹו  ְואֹוֵמר:  מֹות,  ׁשֵ ּבְ ן  ְוֻכּלָ
תּוב  ָעְזָבה. ְוָאז ּכָ ְהיֶה ְלאֹותֹו ַהּגּוף ׁשֶ ֲעִתיָדה ּתִ

ו'.   לֹו ְיָעָדּה, ּבְ

  

ַנְפַקת   .55 ד  ּכַ ֲאדֶֹניָה,  ֵעיִני  ּבְ ָרָעה  ִאם  ֲאָבל 
ָקֵמיּה   ִאְתֲחִזיַאת  ְוָלא  חֹוִבין,  ִטנּוֵפי  ּבְ ְמלּוְכָלָכא 
ִאְתֲאִביד ֵמַהִהיא   ְדָקא ֵיאֹות, ַווי ְלַההּוא ּגּוָפא, ּדְ ּכְ
ִקין   ַסּלְ ָמִתין  ִנׁשְ ַכד  ּדְ ִגין,  ּבְ ְלָעְלִמין.  ְמָתא  ִנׁשְ

ְוָנְפִקין  ִריָרן,  ְמָתא    ּבְ ִנׁשְ ל  ּכָ ָעְלָמא,  ֵמַהאי  ין  ְנִקּיִ
ִסְפָרא ְמָתא, ָעאַלת ּבְ ַאְחָמָתא   (שלח קנ''ו ע''ב) ְוִנׁשְ ּדְ

ְמָתא   א ִהיא ִנׁשְ ָמָהן, ְוָאַמר ּדָ ׁשְ הּו ּבִ א, ְוֻכּלְ ַמְלּכָ ּדְ
ְבַקת,   ׁשַ ּדְ ּגּוָפא  ְלַההּוא  ֵהא  ּתְ ְזִמיַנת  ְפַלְנָיא,  ּדִ

ִתיב, לֹו ְיעָ  ו'. ּוְכֵדין ּכְ  ָדּה, ּבְ
Exodus 21:7 
“ לֹא ֵתֵצא, ְּכֵצאת ָהֲעָבִדים–ִּבּתֹו, ְלָאָמה-ִיְמֹּכר ִאיׁש ֶאת-ִכי ” 
“If a man sells his daughter as a female slave, she is not to go free as the male slaves 
do” 
 man” is the Holy One Blessed be He, “his daughter” is the holy soul, “a female“ ,” ִאיׁש“
slave” is the aspect of work in this world, Malchut. 
“Not to go free as a male slave” is the aspect of coming out of life without sins and 
impurities. The soul should come out pure and free from the negativity of this world. 
The pure souls are promised great light and rewards. 
Isaiah 58:11 
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“ ְיַכְּזבּו ֵמיָמי-ַמִים, ֲאֶׁשר לֹאְוָנֲח� ְיהָוה, ָּתִמיד, ְוִהְׂשִּביַע ְּבַצְחָצחֹות ַנְפֶׁש�, ְוַעְצֹמֶתי� יֲַחִליץ; ְוָהִייָת, ְּכַגן ָרֶוה, ּוְכמֹוָצא  ” 
“And YHVH will continually guide you, And satisfy your desire in scorched places, And 
give strength to your bones; And you will be like a watered garden, And like a spring 
of water whose waters do not fail.” 
The word ‘ְּבַצְחָצחֹות’ is incorrectly translated to ‘scorched places’. The Zohar (Toldot 
#107-110) reveals that this word represents the pure upper light of Chassadim that 
the souls draw pleasures from. 
“give strength to your bones” is the aspect of the Resurrection (from the ‘Luz bone’) 
that the righteous souls will experience. Their bones will resurrect incomplete forms 
and have a complete immortal body. 

ְטְמָאה   .56 ּנִ ֵעיֵני ֲאדֶֹניָה, ׁשֶ יֹּוֵצאת ָרָעה ּבְ ּוְכׁשֶ
ל ַהֲחָטִאים, ָאז לֹא ְיָעָדּה,   ּנּוף ׁשֶ ֲחָטִאים ּוַבּטִ ּבַ
לֹא   ְוִהיא  ה,  ּנָ ִמּמֶ ַהּגּוף  אֹותֹו  ְוֶנֱאָבד  א'.  ּבְ

ה מִ  ְעָלּה ִהְתַרּצָ ּבַ ָרט ְלאֹוָתה ׁשֶ ֶנת ֵאָליו, ּפְ ּמֶ ְזּדַ
ּה,   תּוב ְוֶהְפּדָ ּה, ָאז ּכָ ל ַהּגּוף ּבָ ְתׁשּוָבה ׁשֶ ב ּבִ ְוׁשָ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  לג) ּכְ ֵמֲעֹבר  (איוב  ַנְפׁשֹו  ָדה  ּפָ
ּלֹו  ׁשֶ ָהֵעָצה  ׁשֶ ָאָדם,  ּבָ ֶזהּו  ּה,  ְוֶהְפּדָ ַחת.  ָ ׁשּ ּבַ

ה אֹוָת  ְפּדֶ יִּ רּוְך  ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְתׁשּוָבה. ְוַהּקָ ּה ְוָיׁשּוב ּבִ
ּה  ְוֶהְפּדָ ְצָדִדים,  ֵני  ִלׁשְ ֶזה  ֶאת  ָאַמר  הּוא 
אֹוָתּה   ָדה  ּפָ ְתׁשּוָבה,  ּבִ ב  ָ ׁשּ ׁשֶ ַאַחר  ְתׁשּוָבה.  ּבִ

יִהּנֹם.  ֶרְך ַהּגֵ  ִמּדֶ

  

ָאַבא   .56 ָקא ִאְסּתְ ֵעיֵני ֲאדֶֹניָה, ּדְ ְוַכד ַנְפַקת ָרָעה ּבְ
א'.   ְיָעָדּה ּבְ ֵדין לא  ִאין, ּכְ ַחּטָ ּוְבִטּנּוָפא ּדְ חֹוִבין,  ּבְ
ַנת   ּמְ ִאְזּדַ ָלא  ְוִאיִהי  ִמיָנּה  ּגּוָפא  ַההּוא  ְוִאְתֲאִביד 
א ִתיּוְבּתָ ָמאָרּה ִאְתְרֵעי, ְוָתב ּבְ ר ַהִהיא ּדְ יּה ּבַ   ְלַגּבֵ
ְדַאּתְ   ָמה  ּכְ ה.  ְוֶהְפּדָ ִתיב,  ּכְ ֵדין  ּכְ ּה,  ּבָ גּוָפא  ּדְ

ּה,   (איוב לג)  ָאֵמר  ַחת. ְוֶהְפּדָ ָ ׁשּ ָפָדה ַנְפׁשֹו ֵמֲעבֹור ּבַ
ִיְפרֹוק ָלּה,   יֵליּה, ּדְ ֵעיָטא ּדִ ַבר ָנׁש, ּדְ ַהאי ִאיהּו ּבְ
א   קּוְדׁשָ ָקָאַמר  ִסְטִרין  ְוִלְתֵרין  א,  ִתיּוְבּתָ ּבְ ְוֵיתּוב 

ָתב  בְּ  ּדְ ְלָבַתר  א.  ִתיּוְבּתָ ּבְ ְוֶהְפָדּה  הּוא,  ִריְך 
ם.  ֵגיִהּנָ ָדא ָלּה ֵמָאְרָחא ּדְ א, ּפָ ִתיּוְבּתָ  ּבְ

ְלַעם ָנְכִרי לֹא ִיְמׁשֹל ְלָמְכָרּה. ִמי ֶזה ַעם  .57
יֹוֵצאת   ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ ִהיא  ֲעלּוָבה  ָנְכִרי? 

ַדְר  ַמְסֶטה  ָאָדם  ּוֶבן  ָהעֹוָלם  ִהיא  ִמן  ּה,  ִעּמָ ּכֹו 
ֲחנֹות   ַהּמַ ְלתֹוְך  ְלַמְעָלה  ַלֲעלֹות  רֹוָצה 
ים   דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחנֹות  ַהּמַ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ
ּוַמֲחנֹות  ֵעֶדן,  ן  ּגַ ל  ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ אֹוָתּה  ּבְ עֹוְמִדים 

יִהּנֹם.  ל ַהּגֵ ֶרְך ׁשֶ אֹוָתּה ּדֶ ים עֹוְמִדים ּבְ  ָנְכִריִּ

  

לֹא ִיְמׁשֹל ְלָמְכָרּה. ַמאן ַעם ָנְכִרי.  ְלַעם ָנְכִרי   .57
ַכד ַנְפַקת ֵמָעְלָמא, ּוַבר   ְמָתא, ּדְ ֲעלּוָבָתא ִאיִהי ִנׁשְ
ָקא   ְלַסּלְ ָעאת  ּבָ ִהיא  ֲהָדּה,  ּבַ ָאְרֵחיּה  ַאְסֵטי  ָנׁש 
ין   יׁשִ ְרָיין ַקּדִ ַמׁשְ ִגין ּדְ ין, ּבְ יׁשִ ְרָיין ַקּדִ א, ּגֹו ַמׁשְ ְלֵעיּלָ

ַההוּ  ְרָיין נּוְכָרִאין  ַקְייִמין ּבְ ן ֵעֶדן, ּוַמׁשְ א ָאְרָחא ְדּגַ
ם.  ֵגיִהּנָ ַההּוא ָאְרָחא ּדְ  ַקְייִמין ּבְ

Exodus 21:8 
“ ָבּה-ִיְמֹׁשל ְלָמְכָרּה, ְּבִבְגדֹו-ְוֶהְפָּדּה: ְלַעם ָנְכִרי לֹא–לא (לֹו) ְיָעָדּה-ָרָעה ְּבֵעיֵני ֲאֹדֶניָה, ֲאֶׁשר-ִאם ” 
“If she is displeasing in the eyes of her master who designated her for himself, then he 
shall let her be redeemed. He does not have authority to sell her to a foreign people 
because of his unfairness to her.” 
If the soul comes out of life in this world ‘contaminated’ with sins and impurities, the 
body is lost and not listed in the book of life for Resurrection. The soul feels shame for 
each and every sin. The ‘nakedness’ of the soul makes the feeling of shame very painful. 
People who went through clinical death and out of body experience in the heavenly 
court felt the great pain of shame. When they ‘returned’ to the life they committed 
themselves to avoid all connection to negativity and impurities just not to experience 
this kind of pain again. 
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Our souls would like to have an easy and quick life to finish their Tikkun but in most 
cases, the negative angels drive the body and soul far from the goal of working on the 
Tikun of the soul. 
The body consciousness has a strong desire for the self and ultimately got the upper 
hand on the soul. 
For soul correction and elevation we should not seek selfish pleasures but connect 
each action to the unification of light and vessels for the purpose of continuation life. 
This is the only way to earn merits for the Final Redemption, the Resurrection and 
immortality. 

ת   .58 ּוְפִריׂשַ ִמיָרה  ׁשְ ְואֹוָתּה  ָמה,  ׁשָ ַהּנְ ָזְכָתה 
ים  ְקדֹוׁשִ ַמֲחנֹות  ה  ּמָ ּכַ ָעֶליָה.  ד  ְכּבָ ַהּנִ ְלבּוׁש 
ּוְלַהְכִניס אֹוָתּה  ּה  ִעּמָ ר  ְלִהְתַחּבֵ ָלּה  ִדים  ְמֻעּתָ

ָזְכָתה   לֹא  ֵעֶדן.  ים    -ְלַגן  ָנְכִריִּ ַמֲחנֹות  ה  ּמָ ּכַ
ם, ְואֹוָתם ְמזֻּמָ  יִהּנָ ֶדֶרְך ַהּגֵ ִנים ְלַהְכִניס אֹוָתּה ּבְ

ּה   ִנים ַלֲעׂשֹות ּבָ ָלה ְמזֻּמָ ל ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ַמֲחנֹות ׁשֶ
לֹא   ָנְכִרי  ְלַעם  ּומֹוִכיַח,  תּוב  ַהּכָ א  ּבָ ְנָקמֹות. 

ִבְגדֹו   -ִיְמׁשֹל ְלָמְכָרּה   ּבְ ָלה.  ַחּבָ ֵאּלּו ַמְלֲאֵכי 
ִמיָר   -ָבּה   ׁשְ הּוא אֹוָתּה  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ה 

ָנְכִרי  ַעם  ה  ּבָ לֹט  ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ִמיָרה  ׁשְ ָלּה  ה  עֹוׂשֶ
ֹוֶמֶרת ָעֶליָה. ׁשּ ִריָסה ׁשֶ אֹוָתּה ַהּפְ  ּבְ

  

ּוְפִריׂשּו   .58 ְנִטירּו,  ְוַההּוא  ְמָתא,  ִנׁשְ ָזְכָתה 
ין, ָקא   יׁשִ ְרָיין ַקּדִ ה ַמׁשְ ּמָ יָרא ָעָלּה. ּכַ א ַיּקִ ְלבּוׁשָ ּדִ
ָלּה   ּוְלֵמיָעאל  ֲהָדּה,  ּבַ ָרא  ְלִאְתַחּבְ ָלּה,  ָדן  ִמְתַעּתְ
נּוְכָרִאין   ייְרָין  ַמׁשְ ה  ּמָ ּכַ ָזְכָתה,  לֹא  ֵעֶדן.  ן  ְלּגַ

לְ  ָדן  ְוִאיּנּון  ִמְתַעּתְ ם.  ֵגיִהּנָ ּדְ ָאְרָחא  ּבְ ָלּה  ֵמיַעל 
ּה   ּבָ ד  ְלֶמְעּבַ ְזִמיִנין  ָלה  ַחּבָ ַמְלֲאֵכי  ּדְ ְרָיין  ַמׁשְ
נּוְקִמין, ָאָתא ְקָרא ְואֹוַכח, ְלַעם ָנְכִרי לא ִיְמׂשֹל  
ִבְגדֹו ָבּה, ִאיהּו   ָלה. ּבְ ין ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ְלָמְכָרּה, ִאּלֵ

בְּ  א  קּוְדׁשָ ּדְ ְנִטיָרא,  ְנִטיָרא,  ָלּה  ָעִביד  הּוא  ִריְך 
ְנִטירּו   ִריסּו ּדִ ַההּוא ּפְ ּה ַעם ָנְכִרי, ּבְ לֹוט ּבָ ָלא ִיׁשְ ּדְ

ה.   ָעּלָ
יֵׁש   .59 ה  ּמָ ּכַ ּוְרֵאה  ּבֹא  ה.  ִייָעֶדּנָ ִלְבנֹו  ְוִאם 

עֹוָלם ַהזֶּה.  ּלֹא ִיְסטּו ְדָרָכיו ּבָ ָלָאָדם ְלִהזֵָּהר ׁשֶ
עוֹ  ּבָ ָאָדם  ָזָכה  ִאם  ֶאת  ׁשֶ ְוׁשֹוֵמר  ַהזֶּה  ָלם 

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָראּוי, ֶזהּו ָאָדם ׁשֶ ָמה ּכָ ׁשָ ַהּנְ
ַהיִָּמים   ָכל  ּבְ ּבֹו  ַח  ּבֵ ּתַ ּוִמׁשְ ּנּו,  ִמּמֶ ה  ְמֻרּצֶ
ִלי   יֵּׁש  ׁשֶ ָקדֹוׁש  ֵבן  ְראּו  ְואֹוֵמר:  ּלֹו  ׁשֶ ַמְלָיה  ּפָ ּבַ

ְך   ה, ּכָ ְך ְוָכְך ָעׂשָ אֹותֹו ָהעֹוָלם, ּכָ יו  ּבְ ְוָכְך ַמֲעׂשָ
ִנים.   ְמֻתּקָ

  

ה ִאית   (שמות כא) .59 ּמָ א ֲחֵזי ּכַ ה, ּתָ ְוִאם ִלְבנֹו ִייָעֶדּנָ
ַהאי   ָלא ִיְסֵטי ָאְרחֹוי ּבְ ֲהָרא ּדְ ר ָנׁש ְלִאְזּדַ ּבַ ֵליּה ּלְ
ַהאי ָעְלָמא, ְוָנִטיר ָלּה   ר ָנׁש ּבְ ִאי ָזָכה ּבַ ָעְלָמא, ּדְ

ֵיאֹות,   ְדָקא  ּכְ ְמָתא  ָנׁש  ְלִנׁשְ ר  ּבַ ִאיהּו  ַהאי 
יּה   ַבח ּבֵ ּתָ יּה, ְוִאׁשְ ִריְך הּוא ִאְתְרֵעי ּבֵ א ּבְ ְדקּוְדׁשָ
ָרא   ּבְ ֲחמּו  ְוָאַמר,  יֵליּה,  ּדִ ָפַמְלָייא  ּבְ יֹוַמּיָא,  ָכל  ּבְ
ְך ְוָכְך ָעִביד,   ַההּוא ָעְלָמא, ּכַ ִאית ִלי ּבְ א ּדְ יׁשָ ַקּדִ

ָנן. ּקְ ְך ְוָכְך עֹוָבדֹוי ִמְתּתַ  ּכַ
If the soul is pure, she earns special garments that is called ‘אלוה’. This is one of the 
names of God and has a numerical value of 42. It’s three times 14, ’יד’, ‘hand’, 
representing the three ‘hands’ (columns of the Tree of Life) of God. 
Becoming pure in this life means complete connection to the Tree of Life that gives us 
the protection of the entire spiritual system. 
A pure soul that leaves the world is welcomed by camps of holy angels that escort her 
into the Garden of Eden. 
Exodus 21:9 
“ ָּלּה-ְּכִמְׁשַּפט ַהָּבנֹות, ַיֲעֶׂשה–ִייָעֶדָּנה ִלְבנֹו,-ְוִאם ” 
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“If he designates her for his son, he shall deal with her according to the custom of 
daughters.” 
Sins and impurities that the soul did in this world create negative angles. That soul 
also loses the garments of protection that were assigned to her and when she leaves 
the body, negative angels take revenge on her. 

ה   .60 ַזּכָ ַהזֶּה  ֵמָהעֹוָלם  יֹוֵצאת  זֹו  ָמה  ׁשָ ּנְ ּוְכׁשֶ
ָלּה  ֵמִאיר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּוְברּוָרה,  ְנִקיָּה 

ָכל   ּבְ אֹורֹות,  ה  ַכּמָ זֹוִהי  ּבְ ָעֶליָה:  קֹוֵרא  יֹום 
ְהיֶה ְלאֹותֹו ַהּגּוף   ִמיָרה ּתִ ִני, ׁשְ לֹוִני ּבְ ַמת ּפְ ִנׁשְ

ָעְזָבה.   ׁשֶ
  

ְמָתא, ַנְפַקת ְמַהאי ָעְלָמא, ַזְכָייא   .60 ְוַכד ַהאי ִנׁשְ
ָלּה   ַאְנִהיר  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ִריָרה,  ּבְ יה  ְנִקּיָ

יֹומָ  ָכל  ּבְ ְנהֹוִרין,  ה  ַכּמָ ִהיא  ּבְ א  ּדָ ָעָלּה,  ָקאֵרי  א 
ִרי, ְנִטיָרא ִליֲהִוי ֵליּה ְלַההּוא   ּבְ ְפַלְנָיא  ּדִ ְמָתא  ִנׁשְ

ַבק.  ׁשָ  ּגּוָפא ּדְ
ט   .61 ּפַ ִמׁשְ ּכְ ה  ִייָעֶדּנָ ִלְבנֹו  ְוִאם  תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוֶזהּו 

אן   נֹות? ּכָ ט ַהּבָ ּפַ ִמׁשְ ּה. ַמה זֶּה ּכְ ה ּלָ נֹות ַיֲעׂשֶ ַהּבָ
ַלע ֶהָחָזק, ָהָרִקיַע  תֹוְך ַהּסֶ יֵׁש סֹוד ַלֲחָכִמים. ּבְ
ְקָרא ֵהיַכל ָהַאֲהָבה,   ּנִ מּון, יֵׁש ֵהיָכל ֶאָחד ׁשֶ ַהּטָ

ָנזִ  ם ַהּגְ ל ְוׁשָ יקֹות ָהַאֲהָבה ׁשֶ ים ְטמּוִנים, ְוָכל ְנׁשִ
ֶלְך   ַהּמֶ ֲאהּובֹות  מֹות  ְנׁשָ ְואֹוָתן  ם,  ׁשָ ֵהן  ֶמֶלְך 

ם.   ִנְכָנסֹות ְלׁשָ
  

ט   .61 ּפַ ִמׁשְ ה ּכְ יב, ְוִאם ִלְבנֹו ִייָעֶדּנָ ְכּתִ ְוָדא הּוא ּדִ
ָהָכא   נֹות.  ַהּבָ ט  ּפַ ִמׁשְ ּכְ ַמאי  ּה,  ּלָ ה  ַיֲעׂשֶ נֹות  ַהּבָ

ְרִקיָעא  ִאית   יָפא,  ּקִ ּתַ ִטָנָרא  גֹו  ּבְ יִמין,  ְלַחּכִ ָרָזא 
ֵהיַכל   ִאְקֵרי  ּדְ ֲחָדא,  ֵהיָכָלא  ִאית  ְטִמיָרא, 

ע''א) ַאֲהָבה. ְוָכל   (קמ''ו  ְטִמיִרין,  ְנִזין  ּגִ ִאיּנּון  ן  ְוַתּמָ
ָמִתין   ן, ְוִאיּנּון ִנׁשְ ּמָ א ִאיּנּון ּתַ ְרִחימּו ְדַמְלּכָ יִקין ּדִ ְנׁשִ

ן.  ְרִחיָמאן  ּמָ א ָעאִלין ּתַ ַמְלּכָ  ּדְ
ֶלְך,  .62 ִנְכָנס ְלאֹותֹו ֵהיַכל ַהּמֶ ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ יָון  ּכֵ

תּוב ּכָ ם  כט) ׁשָ ְלָרֵחל.   (בראשית  ַיֲעקֹב  ק  ַ ׁשּ ַויִּ
אֹוָתּה   ֶאת  ם  ׁשָ מֹוֵצא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ

ק ָלּה, ּוְמַגפֵּ  ים ִמיָּד ְונֹוׁשֵ ה, ַמְקּדִ ָמה ְקדֹוׁשָ ף ְנׁשָ
ּה.  ַע ּבָ ֲעׁשֵ ּתַ  אֹוָתּה ּוַמֲעֶלה אֹוָתּה ֵאָליו ּוִמׁשְ

  

א,   .62 ַמְלּכָ ּדְ ֵהיָכָלא  ַההּוא  ּבְ ָעאל  א  ַמְלּכָ ּדְ יָון  ּכֵ
ִתיב, ּכְ ן  ּמָ כט)  ּתַ ְלָרֵחל,   (בראשית  ַיֲעקֹב  ק  ַ ׁשּ ַוּיִ

ְמָתא   ן ְלַהִהיא ִנׁשְ ּמָ ח ּתַ ּכַ ִריְך הּוא ַאׁשְ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ
א,  יׁשָ יק ָלּה, ְוָגִפיף ָלּה, ְוָסִליק    ַקּדִ ד ְוָנׁשִ ָקִדים ִמּיַ

ּה.  ע ּבָ ֲעׁשַ ּתַ ֲהֵדיּה, ְוִאׁשְ  ָלּה ּבַ
Exodus 21:9 
“ ָּלּה-ְּכִמְׁשַּפט ַהָּבנֹות, ַיֲעֶׂשה–ִלְבנֹו, ִייָעֶדָּנה-ְוִאם ” 
“If he designates her for his son, he shall deal with her according to the custom of 
daughters.” 
When a pure soul leaves the world, the Holy One Blessed be He, add more lights to her 
and announce that the body of this soul is protected and reserved for her for the 
Resurrection. 
As we learned, at the time of the Resurrection, the bodies will rise as they were before 
they died. They will be with their illnesses and disabilities so people will see the 
miracles of healing and transformation from the world before and the world the is 
rising new. The body will be purified, healed and bestowed with the Light of 
Immortality. 
The souls that await the Resurrection are loved and allowed to enter the ‘היכל האהבה’ 
‘Palace of Love’ that is in the world of Creation. The Holy One Blessed be He, comes to 
the palace of love to connect and to give them gifts of Light. 
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ִדין  .63 ּכְ ּה,  ּלָ ה  ַיֲעׂשֶ נֹות  ַהּבָ ט  ּפַ ִמׁשְ ּכְ ְוֶזהּו 
ָעָליו,  ֲחִביָבה  ִהיא  ׁשֶ ְלִבּתֹו,  ה  עֹוׂשֶ ָאב  ׁשֶ
ְך  נֹות. ּכָ ף אֹוָתּה ְונֹוֵתן ָלּה ַמּתָ ק ָלּה ּוְמַגּפֵ ּנֹוׁשֵ ׁשֶ
יָקה  ּדִ ַהּצַ ָמה  ׁשָ ַלּנְ ה  עֹוׂשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

כָ  ה  ּבְ נֹות ַיֲעׂשֶ ט ַהּבָ ּפַ ִמׁשְ תּוב ּכְ ּכָ מֹו ׁשֶ ל יֹום, ּכְ
ּה.   ּלָ

  

ִדיָנא   .63 ּכְ ָלּה,  ה  ַיֲעׂשֶ נֹות  ַהּבָ ט  ּפַ ִמׁשְ ּכְ ְוָדא הּוא 
יּה,   ְלַגּבֵ ֲחִביָבא  ִאיִהי  ּדְ ִלְבַרֵתיּה,  ָעִביד  א  ַאּבָ ּדְ
ְך   ּכַ ַמְתָנן.  ָלּה  ְוָיִהיב  ָלּה,  ְוָגִפיף  ָלּה,  יק  ָנׁשִ ּדְ

ָכל  קוּ  ָאה ּבְ ַזּכָ ְמָתא  ִריְך הּוא ָעִביד, ְלִנׁשְ ּבְ א  ְדׁשָ
ה ָלּה.  נֹות ַיֲעׂשֶ ט ַהּבָ ּפַ ִמׁשְ יב ּכְ ְכּתִ ָמה ּדְ  יֹוָמא, ּכְ

תּוב .64 ּכָ ׁשֶ סד) ַהְינּו  ה  (ישעיה  ִלְמַחּכֵ ה  ַיֲעׂשֶ
עֹוָלם  יָּה ּבָ ִליָמה ֲעׂשִ ת ַהזֹּאת ַמׁשְ ַהּבַ מֹו ׁשֶ לֹו. ּכְ
ָלּה   ִלים  ַמׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְך  ּכָ ַאף  ַהזֶּה, 
לֹא  ַעִין  תּוב  ּכָ ׁשֶ א,  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ַאֶחֶרת  יָּה  ֲעׂשִ
ה לֹו. ְוָכאן  ה ִלְמַחּכֵ ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלְתָך ַיֲעׂשֶ
ח   ּטַ ּתַ אן. אֹותֹו ַהזֵָּקן ִהׁשְ ּה. ַעד ּכָ ה ּלָ תּוב ַיֲעׂשֶ ּכָ

ִמּקֶֹדם. ה, ּוָבָכה ּכְ ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ  ְוִהְתּפַ
  

יב .64 ְכּתִ ּדְ סד)  ַהְיינּו  לֹו,   (ישעיה  ה  ִלְמַחּכֵ ה  ַיֲעׂשֶ
ַהאי   ּבְ יה  ּיָ ֲעׂשִ ִליַמת  ַאׁשְ ַרָתא,  ּבְ ַהאי  ּדְ ָמה  ּכְ

ִלים ָלּה  ָעְלָמא. אּוף ָהִכי קּוְדׁשָ  ִריְך הּוא ַאׁשְ א ּבְ
לא   ַעִין  יב,  ְכּתִ ּדְ ָאֵתי,  ּדְ ַעְלָמא  ּבְ ַאֲחָרא  יה  ּיָ ֲעׂשִ
ְוָהָכא   לֹו.  ה  ִלְמַחּכֵ ה  ַיֲעׂשֶ זּוָלְתָך  ֱאלִהים  ָרָאָתה 

ִתיב  ן. ַההּוא ָסָבא   (דף צ''ז ע''ב) ּכְ ה ָלּה. ַעל ּכֵ ַיֲעׂשֶ
ִמ  ָכה ּכְ י ְצלֹוָתא. ּבָ ח, ְוַצּלֵ ּטַ ּתָ ִמין. ִאׁשְ  ְלַקּדְ

ח לֹו ְוגֹו', ַמה זֶּה ִאם  .65 ְוָאַמר, ִאם ַאֶחֶרת ִיּקַ
רּוְך   דֹוׁש ּבָ ָמה ַאֶחֶרת ָעִתיד ַהּקָ ַאֶחֶרת? ְוִכי ְנׁשָ
ָמה   עֹוָלם ַהזֶּה, ְולֹא ְנׁשָ יִקים ּבָ ּדִ יב ַלּצַ הּוא ְלָהׁשִ
עֹוָלם ַהזֶּה ֶאת ְרצֹון ִרּבֹוָנּה? ִאם   ִליָמה ּבָ ִהׁשְ זֹו ׁשֶ
ָלל. ַמה זֶּה ִאם   יִקים ּכְ ּדִ ְך, ָאז ֵאין ַהְבָטָחה ַלּצַ ּכָ

ח לֹו?   ַאֶחֶרת ִיּקַ
  

ַמאי   (שמות כא)  ְוָאַמר  .65 ְוגֹו',  לֹו  ח  ִיּקַ ַאֶחֶרת  ִאם 
ִריְך   א ּבְ ין קּוְדׁשָ ְמָתא ַאֲחָרא ַזּמִ ִאם ַאֶחֶרת, ְוִכי ִנׁשְ

ַהאי ָעְלָמא, וְ  יא ּבְ יַקּיָ ָלאו ַהאי  הּוא ְלָאָתָבא ְלַצּדִ
ְרעּוָתא   ָעְלָמא  ַהאי  ּבְ ִליַמת  ַאׁשְ ּדְ ְמָתא  ִנׁשְ
ָלל.   יא ּכְ יַקּיָ ָמאָרּה, ִאי ָהִכי ֵלית ַאְבָטחּוָתא ְלַצּדִ ּדְ

ח לֹו.   ַמאי ִאם ַאֶחֶרת ִיּקַ
Isaiah 64:3 
“ ַחֵּכה לֹוּוֵמעֹוָלם לֹא ָׁשְמעּו לֹא ֶהֱאִזינּו ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱא�ִהים זּוָלְת� יֲַעֶׂשה ִלמְ  ” 
“From of old no one has heard or perceived by the ear, no eye has seen a God besides 
you, who will make for those who wait for him.” 
The aspect of ‘waiting’ related to the work that the soul does all her life in this world 
to complete her correction and earn the rewards that awaits her in the world to come. 
A simple example would be a person that works the entire month, waiting for his pay 
at the end of it. He will do his best work in order to earn greater pay and benefit. Even 
though he doesn’t get paid every day, he knows and works hard until the ‘payment’ 
day. 
The word for ‘waiting’, ‘מחכה’ has the same letters as חכמה, ‘chokmah’, ‘Wisdom’. The 
root of the word is ‘חכם’, meaning ‘Wise’. The wise ones know how to wait. 
Those who don’t do the work are moved to a harder work area or totally replaced when 
payday arrive. 

ְוָאַמר, .66 ָזֵקן  ַתח אֹותֹו  יב) ּפָ ְוָיׁשֹוב  (קהלת 
ֶאל  ׁשּוב  ּתָ ְוָהרּוַח  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ָהָאֶרץ  ַעל  ֶהָעָפר 
ְרׁשּוהּו   ּפֵ ֶזה  סּוק  ּפָ ְנָתָנּה.  ר  ֲאׁשֶ ָהֱאלִֹהים 

חֻ  ּבְ ׁש.ַהֲחֵבִרים  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ן  (ְוָׁשם  ְרּבַ
אן   ָׁשִנינּו) ּכָ ָהָיה.  ׁשֶ ּכְ ָהָאֶרץ  ַעל  ֶהָעָפר  ְוָיׁשֹוב 

  

ְוָאַמר,  .66 ָסָבא  ַההּוא  ַתח  יב)  ּפָ ְוָיׁשֹוב   (קהלת 
ֶאל   ׁשּוב  ּתָ ְוָהרּוַח  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ָהָאֶרץ  ַעל  ֶהָעָפר 
יא,   ר ְנָתָנּה. ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה ַחְבַרּיָ ָהֱאלִהים ֲאׁשֶ

א.  ׁשָ י ַמְקּדְ ן ּבֵ ָחְרּבַ ְוָיׁשֹוב ֶהָעָפר ַעל   (ותמן תנינן)  ּבְ
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ָהָיה   ׁשֶ ּכְ ָאֶרץ,  ּבָ ָאז  ַנֲעִני  ְוַהּכְ תּוב  ּכָ ֶ ׁשּ ַמה  הּוא 
ר ְנָתָנּה,   ׁשּוב ֶאל ָהֱאלִֹהים ֲאׁשֶ אי. ְוָהרּוַח ּתָ ַוּדַ

ִכי ׁשְ זֹו  ׁשּוב?  ּתָ ְוָהרּוַח  זֶּה  רּוַח  ַמה  ִהיא  ׁשֶ ָנה, 
ָרה  ֲעׂשָ אֹוָתם  ּבְ ִכיָנה  ׁשְ ָרֲאָתה  ׁשֶ ּכְ ַהּקֶֹדׁש. 
ָרֵאל ָלׁשּוב  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְסָעה, ְולֹא ָרצּו  ּנָ ׁשֶ עֹות  ַמּסָ
הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ
ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהָאֶרץ  ַעל  ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ְוׁשֹוֵלט 

  ַהֲחֵבִרים.ּוֵפְרׁשּוהָ 

יב, ְכּתִ ָהָיה. ָהָכא ִאיהּו ַמאי ּדְ ׁשֶ (בראשית   ָהָאֶרץ ּכְ
ְוָהרּוַח  וְ  יב) אי.  ַוּדַ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ָאְרץ,  ּבָ ָאז  ַנֲעִני  ַהּכְ

ְוָהרּוַח   ַמאי  ְנָתָנּה,  ר  ֲאׁשֶ ָהֱאלִהים  ֶאל  ׁשּוב  ּתָ
ד   ּכַ א.  יׁשָ ַקּדִ רּוַח  ִאיִהי  ּדְ א,  ִכיְנּתָ ׁשְ א  ּדָ ׁשּוב.  ּתָ
ָקא ַנְטָלא,   עֹות ּדְ ר ַמּסָ ִאינּון ֶעׂשֶ א, ּבְ ִכיְנּתָ ָחָמאת ׁשְ

עּון יִ  א  ְוָלא ּבָ א ָקֵמי קּוְדׁשָ ְתיּוְבּתָ ָרֵאל ְלָאָתָבא ּבִ ׂשְ
ַאְרָעא   ַעל  ַאֲחָרא  ִסְטָרא  ְלָטא  ְוׁשָ הּוא,  ִריְך  ּבְ

יא.  א, ְואּוְקמּוָה ַחְבַרּיָ יׁשָ  ַקּדִ
The elder opened and quoted Ecclesiastes 12:7 
“ ָהֱא�ִהים ֲאֶׁשר ְנָתָנּה-ָהָאֶרץ, ְּכֶׁשָהיָה; ְוָהרּוַח ָּתׁשּוב, ֶאל-ְוָיֹׁשב ֶהָעָפר ַעל ” 
“then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who 
gave it.” 
The Zohar explains that this is related to the state after the destruction of the Holy 
Temple. 
‘the dust will return to the earth’ means that the earth went back to the control of the 
Klipa. 
‘the spirit will return to God who gave it’ is the Shechina that returned to God because 
the Israelites didn’t do repentance, ‘Teshuvah’. 

ֶרת  .67 יק ִמְתַעּטֶ ל ִאיׁש ַצּדִ ּבֹא ּוְרֵאה, רּוַח ׁשֶ
תֹות   ּבָ ַ ַהׁשּ ּוְבָכל  ה,  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ֵעֶדן  ַגן  ּבְ ְדמּות  ּבִ
רּוחֹות  רֹות  ִמְתַעּטְ ים  ֳחָדׁשִ י  ְוָראׁשֵ ְוַהּמֹוֲעִדים 
ה  ָעׂשָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלַמְעָלה.  ְועֹולֹות  טֹות,  ְ ׁשּ ּוִמְתּפַ

בָּ  דֹוׁש  ֶעְליֹוָנה ַהּקָ ָמה  ְנׁשָ אֹוָתּה  ּבְ הּוא  רּוְך 
ַהזֹּאת  רּוַח  ּבָ ה  ֶ עֹוׂשּ ם  ּגַ ְך  ּכָ ְלַמְעָלה,  ה  ְקדֹוׁשָ
ְלָפָניו,   עֹוָלה  ׁשֶ ּכְ ְחּתֹון  ַהּתַ ֵעֶדן  ַגן  ּבְ ה  ְלַמּטָ
ר אֹוָתּה   לֹוִני ַהּגּוף. ִמיָּד ְמַעּטֵ ְואֹוֵמר: זֹוִהי רּוַח ּפְ

רּוְך הּוא ְלאוֹ  דֹוׁש ּבָ ה ֲעָטרֹות ַהּקָ ַכּמָ ָתּה רּוַח ּבְ
ּה.  ַע ּבָ ֲעׁשֵ ּתַ  ּוִמׁשְ

  

ר   .67 ִאְתַעּטָ ָאה,  ַזּכָ ָנׁש  ַבר  ּדְ רּוָחא  ֲחִזי,  א  ּתָ
ֵתי ּומֹוֲעֵדי   ּבָ א, ּוְבָכל ׁשַ ְלַתּתָ ן ֵעֶדן ּדִ ּגַ ִדּיּוְקָנא ּבְ ּבְ
ִקין   ְוַסּלְ ָטן,  ְ ׁשּ ּוִמְתּפַ רּוֵחי,  ָרן  ִמְתַעּטְ ַיְרֵחי,  י  ְוֵריׁשֵ

ַהִהיא  לְ  ִריְך הּוא, ּבְ א ּבְ ָעִביד קּוְדׁשָ ה ּדְ ּמָ א. ּכְ ֵעיּלָ
ָעִביד   ָנֵמי  ָהִכי  א,  ְלֵעיּלָ א  יׁשָ ַקּדִ ָאה  ִעּלָ ְמָתא  ִנׁשְ
ָקא ַסְלַקת   א, ּדְ ן ֵעֶדן ְלַתּתָ ּגַ א ּבְ ַהאי רּוָחא, ְלַתּתָ ּבְ
ד   ְפַלְנָיא ּגּוָפא, ִמּיָ א ִאיִהי רּוָחא ּדִ ָקֵמיּה. ְוָאַמר ּדָ

רּוָחא  ְמעַ  ְלַהאי  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָלּה  ָרא  ּטְ
ּה.  ע ּבָ ֲעׁשַ ּתַ ה ִעְטִרין, ְוִאׁשְ ַכּמָ  ּבְ

‘‘the spirit’ is also the aspect of the righteous souls in the lower Garden of Eden. On 
Shabbats, holidays and days of Rosh Chodesh, the souls elevate to the upper Garden 
of Eden, leave their lower-level garments and stand in front of God that gives them 
crowns to be with him and enjoy his presence. 

ִאיר  .68 ּום רּוַח זֹו ִהׁשְ ֲהֵרי ִמׁשּ ְוִאם ּתֹאַמר, ׁשֶ
ָמה   ׁשָ ה ַלּנְ ָעׂשָ ֶ רּוְך הּוא ַמה ׁשּ דֹוׁש ּבָ א  לֹ   -ַהּקָ

ִיְגָרע.  לֹא  ְועָֹנָתּה  סּוָתּה  ּכְ ֵאָרּה  ׁשְ א  ֶאּלָ ְך!  ּכָ
ַעִין   ׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים  מֹות  ֵ ַהׁשּ ת  לֹׁשֶ ׁשְ אֹוָתם  ה  ֵאּלֶ

 לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלְתָך. 
  

ִביק   .68 ׁשָ א,  ּדָ רּוָחא  ִגין  ּבְ ָהא  ּדְ יָמא,  ּתֵ ְוִאי 
ָלאו   ְמָתא.  ְלִנׁשְ ָעִביד  ּדְ ַמה  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ין   סּוָתּה ְועָֹנָתּה לא ִיְגָרע, ִאּלֵ ֵאָרּה ּכְ א ׁשְ ָהִכי. ֶאּלָ
ַעִין לא ָרָאָתה ֱאלִהים   ִאין, ּדְ ָמָהן ִעּלָ ַלת ׁשְ ִאיּנּון ּתְ

 זּוָלְתָך. 

https://dailyzohar.com/


Zohar Mishpatim  – unedited- not for publishing 

30 DailyZohar.com  
 

Exodus 21:10 
“ ְׁשֵאָרּה ְּכסּוָתּה ְוֹעָנָתּה, לֹא ִיְגָרע–לֹו-ַאֶחֶרת, ִיַּקח-ִאם ” 
“If he takes to himself another woman, he may not reduce her food, her clothing, or 
her conjugal rights.” 
‘Food, Clothing, and conjugal rights’ are three aspects of the soul’s needs. They are 
three supreme names that are the secret of Binah that provides for all. 

ֶאָחד   .69 ם.  ָ ִמׁשּ כּו  ְוִנְמׁשְ א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ם  ְוֻכּלָ
ֵאָרּה   ׁשְ ְואֹור   -ֵמֶהם  ִהְתנֹוְצצּות  ל  ׁשֶ יָכה  ְמׁשִ

ָמזֹון ר,  ִנְסּתָ ֶדֶרְך  ּבְ ִאיר  ּמֵ לַ  (ָלנּו) ׁשֶ זָּן  ּכֹל,  ׁשֶ
ֵאָרּה  ׁשְ ֱאלִֹהי''ם.  ִנּקּוד  ִעם  יהו''ה  ְוִנְקָרא 

אֹוִתיֹּות   ִהּפּוְך  ְוֶזה  -ּבְ ה',  ר  (בראשית  ָאׁשֵ
ֵאָרּה. מט) ֵמָנה ַלְחמֹו, ְוזה הּוא ׁשְ ר ׁשְ  ֵמָאׁשֵ

  

ַחד   .69 ן.  ּמָ ִמּתַ כּו  ְ ְוִאְתַמׁשּ ָאֵתי  ּדְ ָעְלָמא  ּבְ הּו  ְוֻכּלְ
ְמׁשִ  ֵאָרּה,  ׁשְ ְייהּו  ָנִהיר  ִמּנַ ּדְ ּוְנִהירּו,  ְנִציצּו  ּדִ יכּו 
ְמזֹוָנא  ָסִתים,  אַֹרח  ידו''ד   (לן)  ּבְ ְוִאְקֵרי  א,  ּכֹּלָ ָזן  ּדְ

ִהּפּוְך ַאְתָוון, אשר ה'   ֵאָרּה ּבְ ְנקּוַדת ֱאלִהים. ׁשְ ּבִ
א  מט)  ְוּדָ הּוא   (בראשית  ְוָדא  ַלְחמֹו,  ָנה  ּמֵ ׁשְ ר  ֵמָאׁשֶ

ֵאָרּה.   ׁשְ
The name ‘ְׁשֵאָרּה’ is a concealed light drawn from Binah as direct and returning light. 
It nourishes everything and is called YHVH with the nikud (vowel) of ELHYM 

 
This name in a different permutation is ‘אשר ה’. The ‘ה’ is the first ה of the YHVH name, 
which is Binah. ‘אשר’ is Asher, the name of the son of Jacob that was blessed with 
plenty of sustenance. 
Genesis 49:20 
“ ֶמֶל�-ֵמָאֵׁשר, ְׁשֵמָנה ַלְחמֹו; ְוהּוא ִיֵּתן, ַמֲעַדֵּני ” 
“As for Asher, his food shall be rich, And he will yield royal dainties.” 

סּוָתּה   .70 יָכה    -ּכְ ֶלְך. זֹו ְמׁשִ ל ַהּמֶ ה ׁשֶ ִריׂשָ ּפְ
ִמיד,  ּתָ אֹוָתּה  ְוׁשֹוֶמֶרת  ִאיָרה  ּמְ ׁשֶ ַאֶחֶרת 
 . ּפֹוֵרׂש ָעֶליָה ֱאלֹוּהַ ֶלְך ׁשֶ ל ְלבּוׁש ַהּמֶ ה ׁשֶ ִריׂשָ ּפְ
ְוֶזהּו  ה,  ּנָ ִמּמֶ ָזז  ּלֹא  ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ָבּה  ִבְגדֹו  ּבְ ֶזה 

סּוָתּה.  ּכְ
  

סּוָתהּ  .70 ַאֲחָרא,  ּכְ יכּו  ְמׁשִ א  ּדָ א.  ַמְלּכָ ּדְ ִריׂשּו  ּפְ  :
א,   ַמְלּכָ א ּדְ ְלבּוׁשָ ִדיר, ְפִריׂשּו ּדִ ָנִהיר ְוָנִטיר ָלּה ּתָ ּדְ
ָלא   ִדיר, ּדְ ּתָ ִבְגדֹו ָבּה  ּבְ א  ּדָ  . ָעָלּה ֱאלֹוּהַ ָפִרׂש  ּדְ

סּוָתּה.  ּה, ְוַהאי ִאיהּו ּכְ  ִאְתָעֵדי ִמיּנָ
‘Clothing’ is a special spread that the king spreads on her. This precious clothing is 
called < image> . 
This light protects the soul and stays with her. 

ָהעֹוָלם  .71 ִמן  יָכה  ְמׁשִ זֹו  הּוא?  ִמי  ְועָֹנָתּה, 
ִאיר  ּמֵ ּבֹו ַהּכֹל. ה' ְצָבאֹות הּוא, ְוֶזהּו ׁשֶ א ׁשֶ ַהּבָ

ָהאוֹ  ָכל  ֵעץ ּבְ ל  ׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים  ִרים  ְסּתָ ַהּנִ רֹות 
ם ִהיא יֹוֵצאת,   ָ ׁשּ ּמִ מּוָרה עֹוָנה, ׁשֶ ּבֹו ׁשְ ים ׁשֶ ַהַחיִּ

א.  ל ָהעֹוָלם ַהּבָ ִעּדּון ּוְתׁשּוָקה ׁשֶ  ְוָכל ֶזה ּבְ
  

ָאֵתי,   .71 ָעְלָמא ּדְ יכּו ּדְ א ְמׁשִ ְועָֹנָתּה, ַמאן ִאיהּו. ּדָ
ְצָבא  ְיָי'  א.  ּכֹּלָ ֵביּה  ָנִהיר  ּדְ ּדְ ִאיהּו  ְוָדא  ִאיהּו,  ֹות 

ֵביּה   ּדְ י,  ַחּיֵ ּדְ ִאיָלָנא  ּדְ ִאין  ָכל ְנהֹוִרין ְסִתיִמין ִעּלָ ּבְ
ִעּדּוָנא   ּבְ א  ּדָ ְוָכל  ַנְפַקת.  ן  ּמָ ִמּתַ ּדְ ְטִמיָרא,  עֹוָנה 

ָאֵתי. ָעְלָמא ּדְ  ְוִכּסּוָפא ּדְ
What is ‘her conjugal’ (see #68 above), the Zohar asks and answers that this is a light 
from Binah that include everything, represented by the name יהוה צבאות, ‘Lord of Hosts’. 
It’s a light of the concealed levels of the Tree of Light. It comes out with tenderness and 
passionate desire from the world to come to connect to Malchut. 
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ִאית  .72 ִהיא ַזּכָ ׁשֶ ה לֹא ִיְגַרע ָלּה, ּכְ לֹׁש ֵאּלֶ ׁשְ
ה ִנְגָרעֹות   לֹׁש ֵאּלֶ ָראּוי, ׁשְ ָראּוי. ְוִאם ֵאיָנּה ּכָ ּכָ
ֵמֶאָחד   ֲאִפּלּו  ֲעָטָרה  ָלּה  ה  ַיֲעׂשֶ ּלֹא  ׁשֶ ה,  ּנָ ִמּמֶ
ה   ֵאּלֶ ָלׁש  ׁשְ ְוִאם  תּוב,  ּכָ ַמה  ּוְרֵאה  ּבֹא  ֵמֶהם. 

ה ָלּה   ּלֹא    -לֹא ַיֲעׂשֶ ם  ׁשֶ ָזְכָתה ָבֶהם, ְוָיְצָאה ִחּנָ
ֶסף   ּכָ אֹוָתּה    -ֵאין  ְודֹוֶחה  ָפָניו,  ִמּלְ ֵצא  ּתֵ

ֶסף   ּכָ ֵאין  ִעּדּון   -ַהחּוָצה.  ְולֹא  ּסּוף  ּכִ ָלּה  ֵאין 
ָלל.   ּכְ

  

את   .72 ַזּכָ ִאיִהי  ד  ּכַ ָלּה,  ִיְגָרע  לא  ָהֵני  ָלָתא  ּתְ
ֵיאוּ  ְדָקא  ּכַ ִאיִהי  ָלאו  ְוִאי  ֵיאּות.  ָקא  ּדְ ָהֵני  ּכַ ת, 

ָרה   ֲעּטָ ָלּה  ִיְתֲעִביד  ָלא  ּדְ ִמָנּה,  ְרָעאן  ּגַ ָלָתא  ּתְ
ָלׁש   ִתיב, ְוִאם ׁשְ א ֲחִזי, ַמה ּכְ ְייהּו, ּתָ ֲאִפיּלּו ֵמָחד ִמּנַ
ם   הּו, ְוָיְצָאה ִחּנָ ָלא ָזָכאת ּבְ ה ָלּה, ּדְ ה לֹא ַיֲעׂשֶ ֵאּלֶ

ֵמיּה, ְוַדְחָיין ָלּה ְלַבר. ּפּוק ִמּקַ ֶסף ּתִ ֶסף,    ֵאין ּכָ ֵאין ּכָ
ַלל.  ּסּוָפא, ְוֵלית ָלּה ִעּדּוָנא ּכְ  ֵלית ָלּה ּכִ

These three ‘Food, Clothing and conjugal rights’ may not be reduced from her, when 
she is truly worthy of it. If she is not worthy then she won’t have any of these ‘crowns’. 
Exodus 21:11 
“ לֹא ַיֲעֶׂשה, ָלּה: ְוָיְצָאה ִחָּנם, ֵאין ָּכֶסף–ֵאֶּלה-ְׁשָלׁש-ִאםוְ  ” 
“And if he does not do these three things for her, she shall go out for nothing, without 
payment of money.” 
‘she shall go out for nothing’ is the aspect of being rejected because of having no merits. 
‘Without money’ is the aspect of the passionate desire that the soul won’t be able to 
enjoy. 

ָהֵעצֹות  .73 ל  ּכָ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  מֹוִכיָחה  אן  ּכָ ַעד 
ָאָדם.   ִלְבֵני  טֹוָבה  ֵעָצה  ְונֹוֶתֶנת  ּה,  ּבָ לּויֹות  ּתְ

ָבִרים ַלּדְ ַנֲחזֹר  ָוָהְלָאה  אן  ָהִראׁשֹוִנים,    ִמּכָ
דֹוׁש  ּפֹוֵרׂש ָעֶליָה ַהּקָ ִמיָרה ֶעְליֹוָנה ׁשֶ אֹוָתּה ׁשְ ּבְ
ֲהֵרי   ּלֹא ִתְהיֶה ְלַעם ָנְכִרי, ׁשֶ ֵדי ׁשֶ רּוְך הּוא ּכְ ּבָ

ִמיד. ִמיָרה ִהיא ָלּה ּתָ ְגדֹו ָבּה, ּוׁשְ  ּבִ
  

ּה   .73 ּבָ ֵעיִטין  ָכל  ּדְ אֹוַרְייָתא,  אֹוִכיַחת  אן  ּכָ ַעד 
ְלָיין, אן    ּתַ ִמּכָ א.  ָנׁשָ ִלְבִני  ָטָבא  ֵעיָטא  ְוָיִהיַבת 

ְנִטירּו   ַההּוא  ּבְ ַקְדָמִאין,  ין  ְלִמּלִ ר  ֶנְהּדָ ּוְלָהְלָאה 
ִגין   ִריְך הּוא, ּבְ א ּבְ ִריׂש ָעָלּה קּוְדׁשָ ָקא ּפָ ָאה, ּדְ ִעּלָ
ּוְנִטירּו   ָבּה,  ְגדֹו  ּבִ ָהא  ּדְ ָנְכִרי,  ְלַעם  ֵהא  ּתְ ָלא  ּדְ

ִד   יר. ִאיהּו ָלּה ּתָ
Exodus 21:8 
“ ָבּה-ִיְמֹׁשל ְלָמְכָרּה, ְּבִבְגדֹו-ְוֶהְפָּדּה: ְלַעם ָנְכִרי לֹא–לא (לֹו) ְיָעָדּה-ָרָעה ְּבֵעיֵני ֲאֹדֶניָה, ֲאֶׁשר-ִאם ” 
“If she does not please her master, who has designated her for himself, then he shall 
let her be redeemed. He shall have no right to sell her to a foreign people since he has 
broken faith with her.” 
The Torah proves that all the good advice that we receive depends on her. It’s the 
protection over the soul the Holy One Blessed be He spread over the soul so she won’t 
be given ‘to a foreign people’. 
Lesson: The simple Torah law of ‘Food, Clothing, and conjugal rights’ is the duties and 
responsibilities of a man to provide for his wife. 
On a deeper level, it’s what YHVH wishes to provide for our souls when we have the 
merits. God can provide these three things if we connect and follow the Torah. Then 
we have a higher level of protection from losing the ‘benefits’. 

ה  .74 נֹות ַיֲעׂשֶ ט ַהּבָ ּפַ ִמׁשְ ה ּכְ ְוִאם ִלְבנֹו ִייָעֶדּנָ
ְלכּו ְלאֹותֹו   ּתֵ ׁשֶ ּה. ָאַמר אֹותֹו ָזֵקן, ֲחֵבִרים, ּכְ ּלָ
ְזּכֹר   יִּ ָהעֹוָלם ָסמּוְך ָעָליו, ִאְמרּו לֹו ׁשֶ ַלע ׁשֶ ַהּסֶ

ַנִים   ֶאת יֹום ים ּוׁשְ ִ ְזְרעּו ּפֹוִלים ַלֲחִמׁשּ ּנִ ֶלג ׁשֶ ֶ ַהׁשּ

  
כא) .74 נֹות   (שמות  ַהּבָ ט  ּפַ ִמׁשְ ּכְ ה  ִייָעֶדּנָ ִלְבנֹו  ְוִאם 

הֲ  ד ּתַ יא, ּכַ ה ָלּה. ָאַמר ַההּוא ָסָבא, ַחְבַרּיָ כּון  ַיֲעׂשֶ
ִאְמרּו   ָעֵליּה,  ָסִמיְך  ָעְלָמא  ּדְ ִטיָנָרא  ַההּוא  י  ְלַגּבֵ
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סּוק ַהזֶּה, ְוהּוא   ְך ִקְראּו ֶאת ַהּפָ ָוִנים, ְוַאַחר ּכָ ּגְ
ּפֹוִלין   יֹאַמר ָלֶכם. ָרעּו  ִאְזּדְ ּדְ א  ַתְלּגָ ּדְ יֹוָמא  ר  ִיְדּכַ ּדְ ֵליּה, 

ְקָרא,   ַהאי  ַאְקֵריָנן  ַוֲהַדר  ְווִנין,  ּגַ ּוְתֵרין  ין  ְלַחְמׁשִ
 ְוהּוא ֵייָמא ְלכֹון. 

Exodus 21:9 
“ ָּלּה-ְּכִמְׁשַּפט ַהָּבנֹות, ַיֲעֶׂשה–ִלְבנֹו, ִייָעֶדָּנה-ְוִאם ” 
“If he designates her for his son, he shall deal with her as with a daughter.” 
The ‘elder’ sends the students, Rabbi Chiya and Rabbi Yosei, to the ‘rock’ that the 
world is leaning on. He was referring to rabbi Shimon that would explain this verse 
and the aspect of ‘son’. 
He tells them to mention to him the day of snow when beans were planted in 52 ways. 
The ‘day of snow’ is judgments that come from the control of the Left. ‘Planting’ is the 
concealment of Light that becomes a great revelation, like planting fine wheat grains 
in the ground. They disappear, get rotten, then turn and grow as 100 folds. 
The word for ‘beans’ is ‘פולים’ that means ‘falling’, and that is the ‘planting’ that was 
made when Malchut elevated to Binah in the Creation process. This process made 
Binah and the levels below her to fall to the level below Binah. 52 ways are the aspect 
of son, ‘בן’ with a numerical value of 52. 
The ‘elder’ found difficulty to refer to ‘his son’ in the verse as to the ‘son of God’ because 
there are not aspects of Father and sons in the supreme levels. For that reason, he 
sent them to Rabbi Shimon. 
The connection between the levels of Chokmah and Binah formed the aspect of Father 
and Mother and the level of Zeir Anpin below is called the ‘son’ because it is the 
continuation of Light from Father and Mother. 

ִהְתִחיל ֶאת   .75 ׁשֶ ִמי  ָך,  ִמּמְ ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ָאְמרּו, 
ָבר   אי    -ַהּדָ ַוּדַ ָלֶהם,  ָאַמר  יֹּאַמר!  ׁשֶ הּוא 

יִקים, ְויֵׁש ִלְרֹמז ָלֶכם ֶרֶמז  ם ַצּדִ ַאּתֶ י ׁשֶ יַָּדְעּתִ ׁשֶ
ירּו  ְזּכִ ּתַ ׁשֶ ֲאִני אֹוֵמר, ּכְ ֶ ל ֲחָכִמים. ְוַעל ַמה ׁשּ ׁשֶ

ִלים ַיׁשְ הּוא  ֶזה,  ִסיָמן  יֵׁש    לֹו  ו  ַעְכׁשָ ֶזה.  ֶאת 
דֹושׁ  ן ַלּקָ ְקָרא ּבֵ ּנִ רּוךְ -לֹוַמר ִמי הּוא ׁשֶ  הּוא. -ּבָ

  

הּוא   .75 ה  ִמּלָ אִרי  ׁשָ ּדְ ַמאן  ִמיָנְך  ָמטּו  ּבְ ָאְמרּו 
ִאין ַאּתּון, ְוִאית   ַזּכָ ָיַדְעָנא ּדְ אי ּדְ ֵייָמא. ָאַמר לֹון, ַוּדַ

ְועַ  יִמין,  ַחּכִ ּדְ ְרָמָזא  ְלכּון  ָזא  ֲאָנא  ְלַרּמְ ּדַ ָמה  ל 
ִלים   א, הּוא ַיׁשְ רּון ֵליּה ִסיָמָנא ּדָ ְדּכְ ד ּתִ ֵאיָמא, ּכַ
ן   ִאְקֵרי ּבֵ א ִאית לֹוַמר, ַמאן הּוא ּדְ ּתָ א. ַהׁשְ ַעל ּדָ

ִריְך הּוא.  א ּבְ  ְלקּוְדׁשָ
The students ask the ‘elder’ to continue with his explanation. He told them that 
because they are righteous with merits, he’s giving them a hint, a sign to share with 
Rabbi Shimon. The hint is that he needs to explain what is called ‘son’ for the Holy 
One Blessed Be He. 

לֹׁש   .76 ִלׁשְ זֹוֶכה  הּוא  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ּוְרֵאה,  ּבֹא 
ָומַ  ִנים  ׁשָ ֵרה  ִלְכֶנֶסת  ֶעׂשְ ן  ּבֵ ִנְקָרא  ְעָלה, 

ָנה  ׁשָ ִרים  ֶעׂשְ ן  ִמּבֶ הּוא  ׁשֶ ִמי  ְוָכל  ָרֵאל.  ִיׂשְ
דֹושׁ  ן ַלּקָ רּוךְ - ָוַמְעָלה ְוזֹוֶכה ָבֶהם, ִנְקָרא ּבֵ - ּבָ

אי. ַוּדַ יד) הּוא  ַלה'  (דברים  ם  ַאּתֶ ִנים  ּבָ
 ֱאלֵֹהיֶכם. 

  

ל  .76 א ֲחֵזי ּכָ ָזֵכי  (דף צ''ח ע''א) ּתָ ּדְ (ק''א ע''א,   ַההּוא 
ֶנֶסת   קי''ג ע''א) ן ִלּכְ ִנין ּוְלָהְלָאה, ִאְקֵרי ּבֵ ִלְתֵליַסר ׁשְ

ִנין ּוְלֵעיָלא   ִרין ׁשְ ן ֶעׂשְ ִאיהּו ִמּבֶ ָרֵאל. ְוָכל ַמאן ּדְ ִיׂשְ
הּוא   ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּלְ ן  ּבֵ ִאְקֵרי  הּו,  ּבְ ְוָזֵכי 

אי ם לַ  (דברים יד) ַוּדַ ִנים ַאּתֶ  ְיָי' ֱאלֵהיֶכם. ּבָ
Deuteronomy 14:1 
 ”ָּבִנים ַאֶּתם ַליהָוה ֱא�ֵהיֶכם“
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“You are the sons of YHVH your God;” 
Those who turned 13 years old are called sons to Malchut. Those of 20 years or older 
and have the merits are called sons to Zeir Anpin. 
There are different Lights that the soul can receive through time of growth. At age 13, 
boys are able to receive additional light to their souls that give them a greater 
connection to Malchut. They are now able to follow the Torah and earn merits for 
themselves. They can receive the level of Neshamah from the lower part of Zeir Anpin. 
At age 20 or older, usually after marriage, a man can earn merits and light of Chaya, 
the highest level that the soul can achieve. It comes from the supreme Father and 
Mother. 

ְוָזָכה  .77 ָנה  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ לֹׁש  ִלׁשְ ִוד  ּדָ יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ָאז   ֵרה,  ֶעׂשְ ע  ָלַאְרּבַ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ יֹום  אֹותֹו  ּבְ

תּוב ה ֲאִני   (תהלים ב) ּכָ ִני ַאּתָ ה' ָאַמר ֵאַלי ּבְ
ָלֶזה  ִמּקֶֹדם  ֲהֵרי  ׁשֶ ַעם?  ַהּטַ ָמה  יָך.  ְיִלְדּתִ ַהיֹּום 

ְרָתה   ׁשָ ְולֹא  ן,  ּבֵ לֹו  ָהָיה  ָמה לֹא  ְנׁשָ ָעָליו 
ּום   נֹות ָעְרָלה הּוא ָהָיה, ּוִמׁשּ ׁשְ ֲהֵרי ּבִ ֶעְליֹוָנה, ׁשֶ
יָך.   ְיִלְדּתִ אי  ַוּדַ ַהיֹּום  יָך,  ְיִלְדּתִ ַהיֹּום  ֲאִני  ְך  ּכָ
ו,   ָהָיה ַעד ַעְכׁשָ מֹו ׁשֶ ד ָהַאֵחר, ּכְ ֲאִני, ְולֹא ַהּצַ
תּוב  ּכָ ַמה  ִנים,  ׁשָ ִרים  ֶעׂשְ ן  ּבֶ י.  ְלַבּדִ ֲאִני 

לֹֹמה?בִּ  י ֵבן ָהִייִתי ְלָאִבי, ְלָאִבי  (משלי ד) ׁשְ ּכִ
אי.  ׁש ַוּדַ  ַמּמָ

  

ַההּוא   .77 ּבְ ְוָזָכה  ִנין,  ׁשְ ִלְתֵליַסר  ִוד  ּדָ ָמָטה  ד  ּכַ
ִתיב,  ֵדין ּכְ יָסר, ּכְ ָעאל ְלַאְרּבֵ ְיָי'   (תהלים ב) יֹוָמא ּדְ

ַמאי   יָך.  ְיִלְדּתִ ַהּיֹום  ֲאִני  ה  ַאּתָ ִני  ּבְ ֵאַלי  ָאַמר 
ָרא,   ּבְ ֵליּה  ֲהָוה  ָלא  ָנא  ּדְ ְדָמת  ִמּקַ ָהא  ּדְ ַטְעָמא. 
ֵני   ׁשְ ּבִ ָהא  ּדְ ָאה,  ִעּלָ ְמָתא  ִנׁשְ ָעֵליּה  ָראת  ׁשָ ְוָלא 

ְך,  ּכָ ּוְבִגין  ֲהָוה,  ע''ב)  ָעְרָלה  ַהּיֹום   (קכ''ח  ֲאִני 
ִסְטָרא   ְוָלא  ֲאִני,  יָך.  ְיִלְדּתִ אי  ַוּדַ ַהּיֹום  יָך,  ְיִלְדּתִ

ָמה  ּכְ ְלחֹוָדאי.    ַאֲחָרא,  ּבִ ֲאִני  א,  ּתָ ַהׁשְ ַעד  ֲהָוה  ּדְ
לֹמֹה,  ׁשְ ִתיב ּבִ ִנין, ַמה ּכְ ִרין ׁשְ ר ֶעׂשְ י   (משלי ד) ּבַ ּכִ

אי.  ׁש ַוּדַ  ֵבן ָהִייִתי ְלָאִבי, ְלָאִבי ַמּמָ
When King David passed the age of 13 years, YHVH told him (Psalms 2:7) 
“ ַמר ֵאַלי ְּבִני ַאָּתה ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדִּתי�ֲאַסְּפָרה ֶאל ֹחק ְיהָוה אָ  ” 
“I will surely tell of the decree of YHVH: He said to Me, ‘You are My Son, Today I have 
begotten You.” 
‘I have begotten You’ means that David received from the pure side, not from the other 
side that was until then. 
Before the age of 13, David couldn’t have the supernal soul to be called ‘son’ of YHVH. 
At age 20 King Solomon received a higher level of the soul. As we read in the verse 
below, ‘the only son’ to his father and mother is the aspect of Zeir Anpin that his soul 
was connected to. 
Proverbs 4:3 
 ”ִּכי ֵבן ָהִייִתי ְלָאִבי ַר� ְויִָחיד ִלְפֵני ִאִּמי“
“When I was a son to my father, Tender and the only son in the sight of my mother,” 

ִנים  .78 ֵרה ׁשָ לֹׁש ֶעׂשְ ן ׁשְ ְוִאם ִלְבנֹו ִייָעֶדָנה. ּבֶ
ָהַאֵחר  ָומַ  ד  ַהּצַ ֵמְרׁשּות  ָיָצא  ֲהֵרי  ׁשֶ ְעָלה, 

ה  נֹות ַיֲעׂשֶ ט ַהּבָ ּפַ ִמׁשְ תּוב? ּכְ ן לֹו. ַמה ּכָ ּמֵ ִהְזּדַ ׁשֶ
ָכל יֹום   ּבְ ִנינּו,  ׁשָ נֹות?  ט ַהּבָ ּפַ ִמׁשְ ּכְ זֶּה  ָלּה. ַמה 
רּוְך הּוא ֶאת אֹותֹו ִתינֹוק  דֹוׁש ּבָ ָויֹום רֹוֶאה ַהּקָ

ָהעָ  ְרׁשּות  ּבִ עֹוֵמד  ה ׁשֶ ּנָ ִמּמֶ יֹוֵצא  ְוהּוא  ְרָלה, 
ה  ֶפר, ְוׁשֹוֵבר אֹוָתּה. ֶמה ָעׂשָ ְך ְלֵבית ַהּסֵ ְוִנְמׁשָ
ַמְכִניס  ָמה?  ְנׁשָ ְלאֹוָתּה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

  

ִנין ּוְלָהְלָאה,   .78 ֵליַסר ׁשְ ר ּתְ ה. ּבַ ְוִאם ִלְבנֹו ִייָעֶדּנָ
ַנת ֵליּה,   ּמְ ִאְזּדַ ִסְטָרא ַאֲחָרא ּדְ ָהא ַנְפָקא ֵמְרׁשּו ּדְ ּדְ
ַמהּו   ָלּה.  ה  ַיֲעׂשֶ נֹות  ַהּבָ ט  ּפַ ִמׁשְ ּכְ ִתיב  ּכְ ַמה 
ָחֵמי   ְויֹוָמא,  יֹוָמא  ָכל  ּבְ ֵניָנן,  ּתָ נֹות.  ַהּבָ ט  ּפַ ִמׁשְ ּכְ

ְרׁשּו  קּוְד  ּבִ ָקֵאי  ּדְ ְינֹוָקא  ְלַההּוא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ׁשָ
ְך ְלֵבי ִסְפָרא,   ָעְרָלה, ְוִאיהּו ָנִפיק ִמיָנּה, ְוִאְתְמׁשַ ּדְ
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ַלּגֶֹרן ִלּמּוד) אֹוָתּה  ָלּה   (ֲחַדר  ְונֹוֵתן  ּלֹו,  ׁשֶ
אֹוָתּה   ט  ֵ ּוְמַקׁשּ ים  ַרּבִ ְואֹוָצרֹות  נֹות  ַמּתָ

ִק  ה  ּבְ ְכִניָסּה ַלֻחּפָ ּמַ ַמן ׁשֶ ים, ַעד ַהזְּ ִאיִּ ּוִטים ִעּלָ ׁשּ
ִנים   (ּתֹו� אֹותֹו) ִעם אֹותוֹ  ֵרה ׁשָ לֹׁש ֶעׂשְ ְ ן ִמׁשּ ּבֵ
 ָוַמְעָלה. 

ַמה   ָלּה.  ר  ְוַתּבַ א,  ּתָ ִניׁשְ ּכְ ְלֵבי  ְוָאִזיל  ָלּה,  ר  ְוַתּבַ
ְמָתא. ָאִעיל   ִריְך הּוא ְלַהִהיא ִנׁשְ א ּבְ ָעִביד קּוְדׁשָ

ְלִאּדָ  ָזן  ָלּה  ּוְנִבְזּבְ ָנן,  ַמּתְ ָלּה  ְוָיִהיב  יֵליּה,  ּדִ ָרא 
ִזְמָנא   ַעד  ִאין,  ִעּלָ ּוִטין  ִקׁשּ ּבְ ָלּה  יט  ְוָקׁשִ יִאין,  ַסּגִ

ָאִעיל  ע''ב) ּדְ קמ''ז  ַההּוא  (בראשית  ּבְ ה  ַלחּוּפָ (גו   ָלּה 
ִנין ּוְלֵעיָלא.  ההוא)  ֵליַסר ׁשְ ר, ִמּתְ  ּבַ

Until age 13 the child is under the control of the Klipa. When he goes to study Torah 
or pray in a synagogue with the congregation, the Klipa breaks. The Holy One Blessed 
Be He brings that soul to his chamber and gives her many gifts, decorating her with 
supernal decorations until the time of unification with the extra soul that is added to 
him after 13 years of age. 

אן יֵׁש סֹוד ַהּסֹודֹות  .79 ח לֹו. ּכָ ִאם ַאֶחֶרת ִיּקַ
ִראׁשֹוָנה  ּבָ ְלהֹוִדיַע  ְויֵׁש  ִנְמְסרּו,  ֲחָכִמים  ּלַ ׁשֶ
ָעה   ׁשָ ּבְ ת,  ּבָ ַ ַהׁשּ יֹום  ּבְ ּוְרֵאה,  ּבֹא  ֶאָחד.  ָבר  ּדָ
ֵעץ  ִמּתֹוְך  מֹות  ְנׁשָ יֹוְצאֹות  ַהיֹּום,  ׁש  ְתַקּדֵ ּמִ ׁשֶ
דֹוׁשֹות  ַהּקְ מֹות  ׁשָ ַהּנְ אֹוָתן  בֹות  ְ ּוְמַנׁשּ ים,  ַהַחיִּ
ת. ְוַאַחר  ּבָ ַ ל יֹום ַהׁשּ ֶהם ּכָ ְחּתֹוִנים ְוָנִחים ּבָ ַלּתַ
מֹות   ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ עֹולֹות  ת,  ּבָ ַ ַהׁשּ יֹּוֵצאת  ׁשֶ

ֲעָטרוֹ  ּבַ רֹות  ְקדֹוׁשֹות  ּוִמְתַעּטְ ת 
ֵהם   ְלַמְעָלה. ֵאּלּו  טּוב,  ְּבאֹותֹו  (ּוְכֶׁשִּמְתַעְּטרֹות 

ַוַּדאי) טּוב  אֹותֹו  ֶׁשל  ַמְזִמין  ְּבָעָליו  אן  ּכָ ַאף 
ְוזֹוִהי   ָהִאיׁש,  אֹותֹו  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
לֹו,   ֶנת  ְמזֻּמֶ זֹּו  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ַאֶחֶרת,  ָמה  ְנׁשָ

הָ  ׁשֶ ָמה  ׁשָ ֵאָרּה  ַהּנְ ׁשְ ִראׁשֹוָנה,  ּבָ לֹו  ְיָתה 
מֹו  ּכְ ִיְגָרע,  לֹא  ְועָֹנָתּה  סּוָתּה  ּכְ ָהִראׁשֹוָנה, 

ֵאר. ְתּבָ ּנִ  ׁשֶ

  

ָרִזין,   .79 ּדְ ָרָזא  ִאית  ָהָכא  לֹו.  ח  ִיּקַ ַאֶחֶרת  ִאם 
ַקְדִמיָתא   ּבְ ְלאֹוָדָעא  ְוִאית  ִאְתְמָסֵרי,  יִמין  ְלַחּכִ

יוֹ  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ ֲחָדא.  ה  ֲעָתא  ִמּלָ ׁשַ ּבְ ָתא  ּבְ ׁשַ ּדְ ָמא 
י,   ַחּיֵ ּדְ ִאיָלִני  ִמּגֹו  ָמִתין  ִנׁשְ ַנְפֵקי  יֹוֵמי,  ׁש  ִאְתַקּדָ ּדְ
הּו   ֵאי, ְוַנְייִחין ּבְ ין ְלַתּתָ יׁשִ ָמִתין ַקּדִ ָבן ִאיּנּון ִנׁשְ ְ ּוְמַנׁשּ
ִקין   ָתא, ַסּלְ ּבְ ָנִפיק ׁשַ ָתא. ּוְלָבַתר ּדְ ּבְ ׁשַ ל יֹוָמא ּדְ ּכָ

נִ  הּו  ּלְ ין  ּכֻ יׁשִ ַקּדִ ִעְטִרין  ּבְ ָרן  ּוִמְתַעּטְ ָמִתין  ׁשְ
א.  (וכד מתעטרן בההוא טבא אלין אינון בעליו דההוא  ְלֵעיּלָ

ודאי)  ַאְזִמין   טיבו  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָהִכי,  אּוף 
ְמָתא ַאֶחֶרת, ְוַאף ַעל   ר ָנׁש, ְוָדא הּוא ִנׁשְ ְלַההּוא ּבַ

מְ  ִנׁשְ ֵליּה,  ְזִמיָנא  ָדא  ּדְ ב  ֵליּה  ּגַ ֲהָות  ּדַ ָתא 
ְועָֹנָתּה   סּוָתּה  ּכְ ְדַקְדֵמיָתא,  ֵאָרּה  ׁשְ ַקְדִמיָתא,  ּבְ

ַמר. ִאּתְ ָמה ּדְ  לֹא ִיְגָרע, ּכְ
Exodus 21:10 
“ ְׁשֵאָרּה ְּכסּוָתּה ְוֹעָנָתּה, לֹא ִיְגָרע–לֹו-ַאֶחֶרת, ִיַּקח-ִאם ” 
“If he takes to himself another woman, he may not reduce her food, her clothing, or 
her conjugal rights.” 
On Friday night, when the Shabbat becomes holy, souls from the Tree of Life, Zeir 
Anpin, come down to the lower levels and stay with them during the Shabbat. 
This is the extra soul of Shabbat that the Holy One Blessed be He allows us to draw. 
‘If he takes to himself another woman’ is the aspect of the additional soul that we 
receive and need to take care of it. 
After Shabbat, the souls go back up and receive holy crowns for their Shabbat 
connection. 
On Shabbat, we have the opportunity to draw three extra levels of the soul to ourselves. 
This additional support helps us connect and draw greater light of Shabbat. The first 
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level is Nefesh of Shabbat that we can draw on Friday night, The level of Ruach on 
Shabbat morning and the level of Neshama in the Kedusha of Musaf of Shabbat. 
On Mincha of Shabbat, we connect to Chokmah Binah and Daat with the reading of 
the Torah. It is the highest level of Shabbat and we follow it with the third meal that 
joins all the levels of the souls together giving us the opportunity to connect to the 
‘forehead’ of Keter. It means that we can connect to the thought of the Creator and 
inject personal wish. 
If one is doing it at home then the best connection is to do a meal, study Zohar and 
make a personal wish. Finish with the blessing of the food. 

ָאַמר   .80 ְוהּוא  ִמּקֶֹדם,  ּכְ ָזֵקן  אֹותֹו  ָכה  ּבָ
ָבִרים  ּדְ יג  ִ ְלַהׂשּ ָיַגְעּתָ  ה  ּמָ ּכַ ָזֵקן,  ָזֵקן  ְלַנְפׁשֹו, 
ֶרַגע  ּבְ אֹוָתם  ּתֹאַמר  ו  ְוַעְכׁשָ ֵאּלּו,  ים  ְקדֹוׁשִ
ָבִרים  חּוס ַעל אֹוָתם ַהּדְ ּתָ ֶאָחד?! ִאם ּתֹאַמר ׁשֶ

תּוב  -ְולֹא ֹתאַמר אֹוָתם   ַאל   שלי ג)(מ ֲהֵרי ּכָ
ְהיֹות ְלֵאל ָיְדָך ַלֲעׂשֹות.  ָעָליו ּבִ ְמַנע טֹוב ִמּבְ  ּתִ

  

ִאיהּו   .80 ְוָאַמר  ִמין,  ִמְלַקּדְ ּכְ ָסָבא  ַההּוא  ָכה  ּבָ
ין   ָקא ִמּלִ ה ָיַגְעּתָ ְלַאְדּבְ ּמָ יּה, ָסָבא ָסָבא, ּכַ ְלַנְפׁשֵ

ִרְגָעא ֲחָד  יָמא לֹון ּבְ א ּתֵ ּתָ ין, ְוַהׁשְ ין ִאּלֵ יׁשִ א. ִאי  ַקּדִ
יָמא   ּתֵ ְוָלא  ין  ִמּלִ ִאיּנּון  ַעל  ָעַלְייהּו  ֵתיָחס  ּדְ יָמא  ּתֵ

ִתיב  ּכְ ָהא  ג) לֹון,  ָעָליו   (משלי  ִמּבְ טֹוב  ְמָנע  ּתִ ַאל 
ְהיֹות ְלֵאל ָיְדָך ַלֲעׂשֹות.   ּבִ

The ‘elder’ cried and said to himself, ‘old man, how hard you worked to study and 
reveal these holy sacred things, and now you reveal them in one moment. If you have 
doubts if to reveal them to others then it says;’ 
Proverb 3:27 
 ”ַאל ִּתְמַנע טֹוב ִמְּבָעָליו ִּבְהיֹות ְלֵאל ידיך [ָיְד�] ַלֲעׂשֹות“
“Do not withhold good from those to whom it is due when it is in your power to act.” 
When what we study is worth revealing to others then they have ‘ownership’ because 
God may choose a channel to reveal secrets and light but then it should be spread to 
those who need it, ‘the owners’. 

אַ  .81 זֶּה  א ַמה  ֶאּלָ ָעָליו?  ִמּבְ טֹוב  ְמַנע  ּתִ ל 
אן,   ּכָ ֵהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְכֶנֶסת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
תֹוָרה,   ְבֵרי  ּדִ ּנֱֶאָמִרים  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ
ם  ׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְכֶנֶסת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ל טֹוב ָוָרע,   יִבים ָלֶהם. ְוָאז אֹותֹו ֵעץ ׁשֶ ּוַמְקׁשִ
ְלאֹוָתם  יִבים  ּוַמְקׁשִ ם  ָ ִמׁשּ הֹוְלִכים  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
ה   ּוִמְתַעּלֶ ר  ּבֵ ִמְתּגַ ַהּטֹוב  ַצד  אֹותֹו  ָבִרים,  ּדְ
ָרֵאל  ֶנֶסת ִיׂשְ רּוְך הּוא ִעם ּכְ דֹוׁש ּבָ ְלַמְעָלה, ְוַהּקָ
ל  ָעָליו ׁשֶ ה ֵהם ּבְ אֹותֹו טֹוב, ְוֵאּלֶ ִרים ּבְ ִמְתַעּטְ

 אֹותֹו טֹוב.

  

אַ  .81 א  ַמאי  קּוְדׁשָ א,  ֶאּלָ ָעָליו.  ִמּבְ טֹוב  ְמָנע  ּתִ ל 
ָכל   ָהא ּבְ ָרֵאל ִאיּנּון ָהָכא. ּדְ ְנֶסת ִיׂשְ ִריְך הּוא ּוּכְ ּבְ
ִריְך הּוא   א ּבְ אֹוַרְייָתא ַאְמִרין, קּוְדׁשָ ין ּדְ ִמּלִ ֲאָתר ּדְ
ָמן, ְוַצְייֵתי לֹון. ּוְכֵדין, ַההּוא   ָרֵאל ִאיּנּון ּתַ ְנֶסת ִיׂשְ ּוּכְ

ן, ְוַצְייתּו  ִאילָ  ּמָ ַאְזִלין ִמּתַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ טֹוב ָוָרע, ּבְ ָנא ּדְ
ק   ּלָ ר, ְוִאְסּתַ ּבָ טֹוב ִאְתּגַ ין, ַההּוא ִסְטָרא ּדְ ִאיּנּון ִמּלִ
ָרֵאל   ִיׂשְ ְנֶסת  ּוּכְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ א,  ְלֵעיּלָ

הַ  ָעָליו ּדְ ין ִאיּנּון ּבְ ַההּוא טֹוב, ְוִאּלֵ ָרן ּבְ הּוא  ִמְתַעּטְ
 טֹוב. 

Proverbs 3:27 
 ”ַאל ִּתְמַנע טֹוב ִמְּבָעָליו ִּבְהיֹות ְלֵאל ָיְד� ַלֲעׂשֹות“
“Do not withhold good from those to whom it is due When it is in your power to do it.” 
Wherever the words of Torah study are heard, the Holy One Blessed be He and the 
Shechina come to listen. Then the good side of the Tree of knowledge Good and Bad 
gets stronger and draw the ‘good’ to the world. The verse is referring to the Holy One 
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Blessed be He and the Shechina as the owners of the ‘Good’. They won’t withhold good 
from those who study the sacred Torah. 
The study that is the aspect of good connects to the good side of the Tree and draw 
good from above. 

ְולֹא  .82 ֵאּלּו  ָבִרים  ּדְ ָאַמְרּתָ  ה  ַאּתָ ָזֵקן,  ָזֵקן 
ה  אן, ְוִאם ֵאּלֶ רּוְך הּוא ּכָ דֹוׁש ּבָ ָיַדְעּתָ ִאם ַהּקָ
ַאל  ה.  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַלּדְ ִאים  ַזּכָ אן  ּכָ עֹוְמִדים  ׁשֶ
ל   ׁשֶ ְקָרבֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ָהִייָת  ֲהֵרי  ׁשֶ ָזֵקן,  ְפַחד,  ּתִ

ָבִרים ֲחָזִקים ְולֹא ָפַחְד  ה ּפֹוֵחד?! ּגְ ו ַאּתָ , ְוַעְכׁשָ ּתָ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ אן  ּכָ אי  ַוּדַ ֲהֵרי  ׁשֶ ָבֶריָך,  ּדְ ֱאֹמר 
ה  ֵאּלֶ ֵהם  ֵרי  ְוַאׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ִעם  הּוא 
ים אֹוָתם   ּפֹוְגׁשִ ְך, לֹא ָהִיינּו  אן. ְוִאם לֹא ּכָ ּכָ ׁשֶ

בּ  ּדִ ֱאֹמר  לּו.  ַהּלָ ָבִרים  ּדְ ּבַ ִהְתַחְלנּו  ּוְרָך,  ְולֹא 
ַחד.   ָזֵקן, ֱאֹמר ְללֹא ּפַ

  

ין, ְוָלא ָיַדְעּתְ   .82 ין ִאּלֵ ָסָבא ָסָבא, ַאּתְ ָאַמְרּתְ ִמּלִ
ַקְייֵמי   ּדְ ין  ִאּלֵ ְוִאי  ָהָכא,  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ִאי 
ָהא   ּדְ ָסָבא,  ְדַחל  ּתִ ין. ָלא  ִאּלֵ ין  ְלִמּלִ ִאין  ַזּכָ ָהָכא 

ה ְקָרִבין ּדְ  ַכּמָ ִחיַלת,  ֲהֵוית ּבְ יִפין, ְוָלא ּדָ ּקִ ַגְבִרין ּתַ
אי ָהָכא   ָהא ַוּדַ ִחיל, ֵאיָמא ִמיָלְך, ּדְ א ַאְנּתְ ּדָ ּתָ ְוַהׁשְ
ִאין   ְוַזּכָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְנֶסת  ּוּכְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ִאיהּו 
ַאֲעַרְעָנא  ָלא  ָהִכי,  ָלאו  ְוִאי  ָהָכא.  ּדְ ין  ִאּלֵ ִאיּנּון 

ֵריָנא   ׁשָ ְוָלא  הּו,  ִמּלּוָלְך  ּבְ ֵאיָמא  ין.  ִמּלִ ין  ִאּלֵ ּבְ
ִחילּו.  ָלא ּדְ  ָסָבא, ֵאיָמא ּבְ

The elder that presented this study had fears of revealing these secrets. He was afraid 
that if he reveals them, they will become small. Rabbi Chiya and Rabbi Yosei told him 
to sense the place and see that the Holy One Blessed be He and the Shechina were 
present during his teaching. They encouraged him to continue with his revelations, 
reminding him that he already fought strong men without fear. Now he should 
continue without fear. 
Lesson; 
The strong men the elder fought is the aspect of the challenges a person finds on his 
path of studying the Torah and its secrets. The studies are a process of climbing on a 
spiritual level. The other side tries to pull our heals and stop us from climbing.  If we 
don’t experience ‘strong men’ fighting us then we are not climbing. 
The good news is that the Light of the study is the tool that we need to fight the 
strong men and overcome them. Jacob fought until morning (=Light) and the 
angel of the other side begged Jacob to let go of him.  We keep the fight and 
move forward, we always win. Never give in and never give up. 
  

ַתח ְוָאַמר, .83 ַדְלּתָ   (תהלים קד) ּפָ ה' ֱאלַֹהי ּגָ
. ה' ֱאלַֹהי   ּתָ ֹאד הֹוד ְוָהָדר ָלָבׁשְ ית    -ּמְ זֹו ֵראׁשִ

א, סֹוד    ָהֱאמּוָנה, ֲעִליַּת ָבה ְוָהעֹוָלם ַהּבָ ֲחׁשָ ַהּמַ
ַדְלּתָ   ּגָ לֹא ֵפרּוד.  ית, ַהיֹּום    -ֶאָחד ּבְ זֹו ָהֵראׁשִ

ַהיִָּמין.   ַצד  יִקים,  ַעּתִ ָיִמים  ְואֹוָתם  ָהִראׁשֹון 
ֹמאל.  -ְמֹאד  ְ  ֶזהּו ַצד ַהׂשּ

  

ְוָאַמר, .83 ַתח  קד) ּפָ ְמאֹד   (תהלים  ַדְלּתָ  ּגָ ֱאלַהי  ְיָי' 
. ְיָי' ֱאלַהי: ּתָ א   (ט' ע''א, רי''ו ע''ב) הֹוד ְוָהָדר ָלָבׁשְ ּדָ

ָבה, ְוָעְלָמא   ַמֲחׁשָ ְמֵהיְמנּוָתא, ְסִליקּו ּדְ ירּוָתא ּדִ ׁשֵ
א   ּדָ  : ַדְלּתָ ּגָ רּוָדא.  ּפִ ָלא  ּבְ ֲחָדא  ָרָזא  ָאֵתי,  ּדְ

ְוִאיּנּון ַקְדָמָאה,  יֹוָמא  ירּוָתא,  יִקין,    ׁשֵ ַעּתִ יֹוִמין 
א  ּדָ ְמאֹד:  יִמיָנא.  ּדִ ע''ב) ִסְטָרא  ִסְטָרא   (ס''ח  הּוא 

ָמאָלא.  ׂשְ  ּדִ
Psalms 104:1 
“ ְיהָוה ְיהָוה ֱא�ַהי ָּגַדְלָּת ְּמֹאד הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשּתָ -ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ” 
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“Bless YHVH, O my soul! O YHVH my God, You have grown very much; You are clothed 
with splendor and majesty,” 
“YHVH my God” is the beginning of the connection to faith and elevation to Chokmah 
that is the aspect of thoughts and to Binah that is the aspect of the world to come. 
Chokmah and Binah are a pair that would never be separated because they deliver the 
light of the Endless to the lower worlds. 
‘You have grown’,’ ָָּגַדְלּת’ is the beginning of the lower seven Sefirot, which is the first 
day, Chessed, Right side. 
‘Very much’, ‘ְּמֹאד’ is Gevurah, Left side. 

ּתָ   .84 ָלָבׁשְ ְוָהָדר  י   -הֹוד  ּדֵ ּבַ ֵני  ׁשְ ֵאּלּו 
ֵעץ   ְלתֹוְך  יַע  ִהּגִ ׁשֶ יָון  ּכֵ אן,  ּכָ ַעד  ֲעָרבֹות. 
ּום   ִמְנָין ִמׁשּ ה ִלְהיֹות ּבְ ים, ִנְטַמן ְולֹא ִהְתַעּלֶ ַהַחיִּ
ל   ּכָ ׁשֶ ֹמאל,  ְ ַהׂשּ ְמֹאד?  זֶּה  ַמה  ְמֹאד.  אֹותֹו 

ה ּוִבְכָלל ָעָנף ַמּטָ ּלְ ַמר ֶאָחד. ְוָלֵכן    ָהֲעָנִפים ׁשֶ
ְנָין   ּמִ ים ְולֹא ָרָצה ִלְהיֹות ּבַ ִנְטַמן אֹותֹו ֵעץ ַהַחיִּ

ָגֶון ַאֵחר.  ח ּבְ ּבַ מֹו ִמּקֶֹדם ְוׁשִ ָחַזר ּכְ  ַהזֶּה, ַעד ׁשֶ
  

י .84 ּדֵ ּבַ ֵרין  ּתְ ין  ִאּלֵ  : ּתָ ָלַבׁשְ ְוָהָדר  (ויחי   הֹוד 
ְלגוֹ  רכ''ב) ָמָטא  ּדְ יָון  ּכֵ ָהָכא,  ַעד  ִאיָלָנא    ֲעָרבֹות. 

ק  ּלָ ר, ְוָלא ִאְסּתַ י, ִאְתָטּמַ ַחּיֵ ְלֶמֱהֵוי   (ס''א ולא בעי)  ּדְ
ָמאָלא,   ִגין ַההּוא ְמאֹד. ַמאי ְמאֹד. ׂשְ ִמְנָייָנא, ּבְ ּבְ
א ּוִבְכָלָלא ֲעָנָפא ְמִריָרא ֲחָדא.   ְלַתּתָ ין ּדִ ָכל ַעְנּפִ ּדְ
ָעא   ּבָ ְוָלא  י,  ַחּיֵ ּדְ ִאיָלָנא  ַההּוא  ר  ִאְתָטּמַ א  ּדָ ְוַעל 

ִמ  ַקּדְ ִמּלְ ּכְ ַאֲהָדר  ּדְ ַעד  א,  ּדָ ִמְנָייָנא  ּבְ ין,  ְלֶמֱהִוי 
ַגְווָנא ַאֲחָרא.  ח ּבְ ּבַ  ְוׁשַ

‘splendor and majesty’, ‘הֹוד ְוָהָדר’ is for Hod and Netzach. Tiferet that represents the 
Tree of Life, Zeir Anpin and the unification of Right and Left is concealed here because 
the Left is represented here as ‘ְּמֹאד’,’ Very much’. This Left includes the branch that 
connects the minister of the other-side, Sam-el to the Left. 
Lesson; 
We read Psalms 104 every Rosh Chodesh to connect to the blessings that God reveals 
in the new month. 
When we make blessings and appreciate YHVH we connect to the Tree of Life and get 
‘dressed’ with splendor and majesty. 
Another important lesson is the aspect of concealing the good from the other side. 
Deuteronomy 28:8 
“ ְיהוָה ֱא�ֶהי� ֹנֵתן ָל�-ָּבָאֶרץ, ֲאֶׁשר–ַהְּבָרָכה, ַּבֲאָסֶמי�, ּוְבֹכל ִמְׁשַלח יֶָד�; ּוֵבַרְכ�-ְיַצו ְיהוָה ִאְּת�, ֶאת ” 
“YHVH will command the blessing upon you in your barns and in all that you put your 
hand to, and He will bless you in the land which YHVH your God gives you.” 
The sages explain that “In your barn” is a place out of sight and it means that blessings 
come to what is concealed, out of sight. 
If we look at nature we see a proves to that principle. A seed must be concealed in the 
ground before it grows to be a tree. A man puts seeds inside a woman and a baby 
grows about three months before the process of growth becomes visual. If we ‘show off’ 
our ‘gifts’ they attract evil eyes and the forces of the negative-side. If one starts 
something new, it would be wise not to share the happy occasion immediately. We 
should let the ‘seeds’ of these beginnings to grow and get stronger before revealing it. 
Counting our money and other valuables creates an aspect of ‘exposure’ and 
connection to the world of Malchut where darkness, judgment, and limitation exists. 
This study reveals the spiritual reason for concealing the blessings that is Tiferet and 
the connection to the Light of the Tree of Life. When we start a connection we build a 
vessel and that involves the Left, negative-side because we are in Malchut. Only after 
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we have a vessel, the Light can come in without the attachment of the Left that may 
drain the light from the vessel and break. The concealment lets the Light holds stronger 
and support the vessel. 
We should also conceal health issues. We shouldn’t tell people about our health issues. 
When we give a description, we reveal the aspect of judgment and create an ‘image’ in 
the mind of the other people. It creates a stronger manifestation, giving the negative-
side a stronger hold on that judgment. When we ask people to pray for another for 
health, it would be better to avoid specifying details. Prayer is a simple request, asking 
God to send healing to that person. God knows exactly what are the issues that 
brought that person to his current state and with the support of others, especially 
Tzadikim and Tzedakah, God can ease the judgment of the person in need. A study for 
the sake of another person is also an aspect of Tzedakah. 

ְלָמה  ְואָ  .85 ַ ׂשּ ּכַ אֹור  עֶֹטה  זֹו    -ַמר, 
יתוֹ  ל ַהיֹּום ָהִראׁשֹון. נֹוֶטה   (ֶׁשל ָהאֹור) ֵראׁשִ ׁשֶ

ַמִים   ֹמאל, ְולֹא ָאַמר ְמֹאד,   -ׁשָ ְ אן ִנְכָלל ַהׂשּ ּכָ
ל   ְכָלל ׁשֶ יִָּמין ִלְהיֹות ֵמִאיר ּבִ ֹמאל ּבַ ְ ִנְכָלל ַהׂשּ

ֲעִליֹּוָתיו   ִים  ַבּמַ ַהְמָקֶרה  ַמִים.  א  -ׁשָ יֹוֵצא  ּכָ ן 
יֹּוֵצא ֵמֵעֶדן,  ָהר ׁשֶ ים, ַהּנָ ְמָחה אֹותֹו ֵעץ ַהַחיִּ ְבׂשִ
ֲעָרבֹות,  י  ּדֵ ּבַ ֵני  ׁשְ אֹוָתם  ֵמיָמיו  ּבְ בֹו  ְרׁשּו  ְוִנׁשְ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ֵמיָמיו.  ּבְ ֵדִלים  ּגְ ֵהם  ִאיַלן  ׁשֶ (אֹותֹו 
ֵהם  ַהַחִּיים, ְוִנְׁשְרׁשּו בֹו אֹוָתם ְׁשֵני ַּבֵּדי ֲעָרבֹות, ׁשֶ 

ֵמֵעֶדן,  יֹוֵצא  ָנָהר  ְואֹותֹו  ְּבֵמיָמיו,  ְּגֵדִלים 
ִים ֲעִליֹּוָתיו. ִמי   (תהלים קד) ְוֶזהּו) ַהְמָקֶרה ַבּמַ

י ֲעָרבֹות. ּדֵ  ֵהם ֲעִליֹּוָתיו? ֵאּלּו ּבַ

  

א   .85 ּדָ ְלָמא  ַ ׂשּ ּכַ אֹור  עֶֹטה  ְוָאַמר, 
ירּוָתא  יֹוָמא ַקְדָמָאה.   (דף צ''ח ע''ב) (דאור)  ׁשֵ נֹוֶטה  ּדְ

ָמאָלא, ְוָלא ָאַמר ְמאֹד,   ִליל ׂשְ ַמִים, ָהָכא ִאְתּכְ ׁשָ
ְכָלָלא   ּבִ ָנִהיר  יִמיָנא, ְלֶמהֵוי  ּבִ ָמאָלא  ִליל ׂשְ ִאְתּכְ

ַמִים. ׁשָ ִים ֲעִלּיֹוָתיו, ָהָכא   (תהלים קד) ּדְ ַהְמָקֶרה ַבּמַ
ָנִפיק   ּדְ ָנָהר  י,  ַחּיֵ ּדְ ִאיָלָנא  ַההּוא  ֶחְדָוה  ּבְ ָנִפיק 

י  ֵמֵעֶד  ּדֵ ּבַ ֵרי  ּתְ ִאיּנּון  ֵמימֹוי  ּבְ יּה  ּבֵ ָרׁשּו  ּתְ ְוִאׁשְ ן, 
הּוא   ֲהָדא  ֵמימֹוי,  ּבְ ְדִלין  ּגַ ִאיּנּון  ּדְ ֲעָרבֹות, 

בדי   ִדְכִתיב תרי  אינון  ביה  ואשתרשו  דחיי  אילנא  ההוא  (נ''א 
ודא  מעדן  דנפיק  נהרז  וההוא  במימוי  גדלין  דאינון  ערבות, 

ֲעִליּ  הוא) ִים  ַבּמַ ין  ַהְמָקֶרה  ִאּלֵ ֲעִלּיֹוָתיו.  ַמאן  ֹוָתיו. 
י ֲעָרבֹות.  ּדֵ  ּבַ

Psalms 104:2 
“ אֹור, ַּכַּׂשְלָמה נֹוֶטה ָׁשַמִים, ַּכְיִריָעה-ֹעֶטה ” 
“Wraps himself with a robe of light, stretch out the heavens like a curtain” 
“Wraps himself with Light” is the aspect of the first day of Chessed. “stretch out the 
heavens” is the aspects of Tiferet, middle column that is called ‘heavens’. The Right 
and the Left are unified here to reveal the Tree of Life but without the branch that is 
represented by the word “מאוד”, “Very much” (See paragraph #83) and connect the Left 
to the negative side. 
Psalms 104:3 
“ רּוחַ -ַּכְנֵפי-ָעִבים ְרכּובֹו ַהְמַהֵּל� ַעל-ַהְמָקֶרה ַבַּמִים ֲעִלּיֹוָתיו ַהָּׂשם .” 
“He lays the beams of his chambers on the waters; he makes the clouds his chariot; 
he rides on the wings of the wind;” 
The ‘chambers’ are Netzach and Hod where the waters that are the Light of the Tree of 
Life come from Binah to the world. 
  

תּוב  ְוֶזהוּ  .86 ּכָ יז) ׁשֶ ח   (ירמיה  ּלַ ְיׁשַ יּוַבל  ְוַעל 
תּוב ַהּכָ סֹוד  ְוֶזהּו  יו.  ָרׁשָ מו) ׁשָ ָנָהר  (תהלים  יב,  .86   ְכּתִ ּדִ הּוא  יז) ְוָדא  ְיׁשַ  (ירמיה  יּוַבל  ח  ְוַעל  ּלַ

יב,  ְכּתִ ּדִ ָרָזא  הּוא  ְוָדא  יו.  ָרׁשָ מו)  ׁשָ ָנָהר   (תהלים 
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ָלָגיו? ֵאּלּו   חּו ִעיר ֱאלִֹהים. ִמי ֵהם ּפְ ּמְ ָלָגיו ְיׂשַ ּפְ
יו,   ָרׁשָ ׁשָ ֲעִליֹּוָתיו,  ִנְקָרִאים.  ְוָכְך  יו,  ָרׁשָ ׁשָ ֵהם 

ָלָגיו   ל אֹותֹו   -ּפְ ִים ׁשֶ אֹוָתם ַהּמַ ְרׁשּו ּבְ ם ִנׁשְ ּלָ ּכֻ
 ָנָהר.

ין ִאיּנּון   ָלָגיו. ִאּלֵ ְמחּו ִעיר ֱאלִהים. ַמאן ּפְ ָלָגיו ְיׂשַ ּפְ
ָלָגיו,   ּפְ יו,  ָרׁשָ ׁשָ ֲעִלּיֹוָתיו,  ִאְקרּון,  ְוָהִכי  יו.  ָרׁשָ ׁשָ

ַההּוא נָ  ִאיּנּון ַמִיין ּדְ ָרׁשּו ּבְ ּתְ הּו ִאׁשְ ּלְ  ָהר.ּכֻ
Jeremiah 17:8 
“ ַנת ַּבֹּצֶרת לֹא ִיְדָאג ְולֹא ְוָהָיה ְּכֵעץ ָׁשתּול ַעל ַמִים ְוַעל יּוַבל ְיַׁשַּלח ָׁשָרָׁשיו ְולֹא ִיְרֶאה ִּכי ָיבֹא ֹחם ְוָהָיה ָעֵלהּו ַרֲעָנן ּוִבְׁש 
 ”ָיִמיׁש ֵמֲעׂשֹות ֶּפִרי
“For he will be like a tree planted by the water, That extends its roots by a stream And 
will not fear when the heat comes; But its leaves will be green, And it will not be anxious 
in a year of drought Nor cease to yield fruit.” 
“extends its roots by a stream” is the aspect of connection to the nourishments of the 
Tree of Life at the level of Netzach and Hod. 
Psalms 46:5 
“ ֱא�ִהים ְקֹדׁש ִמְׁשְּכֵני ֶעְליֹון-ָנָהר ְּפָלָגיו ְיַׂשְּמחּו ִעיר ” 
“There is a river whose streams make glad the city of God, The holy dwelling places of 
the Most High.” 
The ‘streams’ that delivers the nourishments come from the highest level to provide us 
with fulfillment and happiness. 
Lesson; 
Water is a source of life and the ‘product’ of the Tree of Life. When we connect our 
roots, which is our souls to the Tree of Life, we enjoy the nourishments that we need 
to sustain our lives. 
The river that spreads its streams comes from the ‘City of God’ that is Jerusalem and 
the Holy Temple that is the dwelling of the ‘most-high’, which is יה YH, Chokmah, and 
Binah. 
Isaiah 55:1 
“ ָצֵמא ְלכּו ַלַּמִים-הֹוי ָּכל …” 
“Ho, every one that is thirsty, come for the water…” 
Our souls get thirsty for the light and the prophet Isaiah tells us where to find it. The 
water is the light of the Torah. The study of the Zohar is the tool that helps us spread 
roots into the streams and draw water from the river that is the light concealed in the 
Torah. 

ם ָעִבים ְרכּובֹו   .87 ָ ֶזה ִמיָכֵאל ְוַגְבִריֵאל,   -ַהׂשּ
ְנֵפי רּוַח, ָלֵתת  ּכַ ְך ַעל  ה ֵהם ָעִבים. ַהְמַהּלֵ ֵאּלֶ
ָוָהְלָאה   אן  ִמּכָ ְרָפֵאל.  ְוֶזהּו  ָלעֹוָלם,  ְרפּוָאה 

ָזֵקן ָזֵקן  ְוגֹו'.  רּוחֹות  ַמְלָאָכיו  ה  ל  עֹׂשֶ ּכָ ִאם   ,
ָבֶריָך  ּדְ ֱאֹמר  ְפַחד,  ּתִ ְוַאל  ֱאֹמר   , ָיַדְעּתָ ה  ֵאּלֶ
ְוָהיּו   ַהֲחֵבִרים,  ְמחּו  ׂשָ ִפיָך!  ְבֵרי  ּדִ ְוָיִאירּו 
ָאַמר,  ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ ִלְדָבָריו  ְמָחה  ׂשִ ּבְ יִבים  ַמְקׁשִ
ַעְצְמָך,   ֶאת  ִהְכַנְסּתָ  ה  ּמָ ּבַ ָזֵקן,  ִאי  ָזֵקן,  ִאי 

ַליָּם ְוָלֵצאת    ִנְכַנְסּתָ  ְלׁשֹוֵטט  ְלָך  ֵיׁש  דֹול?  ַהּגָ
ם.  ָ  ִמׁשּ

  

קד)  .87 ִמיָכֵאל   (תהלים  א  ּדָ ְרכּובֹו.  ָעִבים  ם  ָ ַהׂשּ
ְנֵפי רּוַח,   ְך ַעל ּכַ ין ֵהם ָעִבים. ַהְמַהּלֵ ְוַגְבִריֵאל, ִאּלֵ
אן   ְלֵמיַהב ַאְסָווָתא ְלָעְלָמא, ְוָדא ִאיהּו ְרָפֵאל. ִמּכָ

ַמלְ  ה  עֹוׂשֶ ָסָבא,  ּוְלָהְלָאה  ָסָבא  ְוגֹו'.  רּוחֹות  ָאָכיו 
ְדַחל, ֵאיָמה ִמיָלְך   , ֵאיָמא ְוָלא ּתִ ל ָהֵני ָיַדְעּתְ ִאי ּכָ
ַצְייִתין   ַוֲהוּו  יא,  ַחְבַרּיָ ַחּדּו  פּוָמְך.  ּדְ ין  ִמּלִ ְוִיְנֲהרּון 
ִאי ָסָבא,   ָאַמר ִאי ָסָבא  ין.  יׁשִ ַקּדִ ְלִמּלֹוי  ֶחְדָוה  ּבְ

ְרמָ  ּגַ ָמה ַעְייַלת  א, ִאית ָלְך  ּבְ א ַרּבָ ַיּמָ ְך, ָעאַלת ּבְ
ן. ּמָ ְלָנְפָקא ִמּתַ ָטא ּוְ ּטְ  ְלׁשַ
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“he makes the clouds his chariot” (see #85 above). The ‘clouds’ are the angels Michael 
and Gabriel. “he rides on the wings of the wind” is the angel Raphael that brings health 
and healing to the world. 
The elder was praised by those who study from him and they asked him to continue 
the teaching. 

ִגְלּגּוִלים   .88 ה  ּמָ ּכַ לֹו.  ח  ִיּקַ ַאֶחֶרת  ִאם 
ם   ו, ְוֻכּלָ ּלּו ַעד ַעְכׁשָ ּלֹא ִהְתּגַ אן ׁשֶ יִקים יֵׁש ּכָ ַעּתִ

אֵ  ָראּוי, ׁשֶ ֶרְך ֱאֶמת ֲאִפּלּו ֱאֶמת ּכָ ין ִלְסטֹות ִמּדֶ
ה ִחּלָ ּתְ ּבַ ִניָמה.  ְמלֹא  ְלִהְתעֹוֵרר,   (ַעָּתה) ּכִ יֵׁש 

ֵעֶדן  ן  ּגַ ִמּתֹוְך  ּפֹוְרחֹות  ן  ּלָ ּכֻ ִרים  ַהּגֵ מֹות  ִנׁשְ
ַהזֶּה,  ִמן ָהעֹוָלם  קֹות  ּלְ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ר.  ִנְסּתָ ֶדֶרְך  ּבְ

ן  ּגַ ִמּתֹוְך  ִהְרִויחּו  ׁשֶ מֹוָתם  ְלֵאיֶזה   ִנׁשְ ָהֵעֶדן, 
 ָמקֹום חֹוְזרֹות?

  

כא)  .88 ְלּגּוִלין   (שמות  ּגִ ה  ּמָ ּכַ לֹו,  ח  ִיּקַ ַאֶחֶרת  ִאם 
הּו   ְוֻכּלְ ָנא,  ָהִאיּדָ ַעד  ּלּון  ִאְתּגַ ָלא  ּדְ יִקין ָהָכא,  ַעּתִ
ֵמאַֹרח   ְלַאְסָטָאה  ֵלית  ּדְ ֵיאֹות,  ְדָקא  ּכְ ְקׁשֹוט 

בְּ  ִניָמא.  ְמלא  ּכִ ֲאִפיּלּו  (נ''א  ַקְדִמיָתאְקׁשֹוט, 

ָעָרא,  השתא) ְלִאּתְ ע''ב) ִאית  ִגּיֹוִרין   (צ''ה  ּדְ ָמִתין  ִנׁשְ
ד   ּכַ ָסִתים,  אַֹרח  ּבְ ֵעֶדן  ּדְ א  ְנּתָ ּגִ ִמּגֹו  ְרָחן  ּפַ הּו,  ּלְ ּכֻ
ָקא ְרָווָחא ִמּגֹו   ָמְתהֹון ּדְ ָקן ֵמַהאי ָעְלָמא, ִנׁשְ ּלְ ִמְסּתַ

ְייִבי ֵעֶדן, ְלָאן ֲאָתר ּתַ א ּדְ ְנּתָ  ן. ּגִ
Exodus 21:10 
 ”ִאם ַאֶחֶרת ִיַּקח לֹו ְׁשֵאָרּה ְּכסּוָתּה ְוֹעָנָתּה לֹא ִיְגָרע“
“If he takes to himself another woman, he may not reduce her food, her clothing, or 
her conjugal rights.” 
The Elder explains that this is related to the ancient incarnation process that was 
never revealed until that moment. These are true and the truth must be told without 
even the slightest deviation. 
He continues to reveal that the souls of converts come from the Garden of Eden in an 
unknown way and incarnate in converts. When they leave this world, they go back to 
the Garden of Eden. 
Lesson; 
A convert that makes the efforts to transform himself earns great merits. When he 
breaks the Klipah that blocked him from seeing the righteous path of the Torah, he 
elevates himself to a level that draws the support of a soul from the Garden of Eden. 
This extra soul stays with him until he dies. Then the extra soul goes back to the 
garden of Eden and the original soul of the convert is judged by its own merits. 
Converts or those who are in the process of conversion should appreciate the gift they 
receive and stay on the path of Torah and righteousness. 
A convert is one that converted his soul to follow the path of Torah, not necessarily 
one that went through a process to get a certificate of conversion. When Mashiach 
comes, he will judge the souls by their purity, not by certificates or by the name of the 
rabbi that made the conversion. 
There are many souls that were born into a Jewish family but have fewer merits than 
a convert. A Jew that adopts the path of Torah and righteousness also has the aspect 
of ‘convert’ and his soul is supported and elevated to a greater level than before. 

ר  .89 ִנְכֵסי ַהּגֵ ּנֹוֵטל ְואֹוֵחז ּבְ ִנינּו, ִמי ׁשֶ א ׁשָ ֶאּלָ
אֹוָתן   ל  ּכָ ְך  ּכָ ַאף  ָבֶהם.  זֹוֶכה  ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ
אֹוָתן   ְזִמין  ּמַ ׁשֶ ָהֶעְליֹונֹות  דֹוׁשֹות  ַהּקְ מֹות  ׁשָ ַהּנְ
ן  ּלָ ָאַמְרנּו, ּכֻ ִפי ׁשֶ ה, ּכְ רּוְך הּוא ְלַמּטָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ים ִלְזַמּנִ ֵדי  (ְועֹולֹות)  ְידּוִעים,  יֹוְצאֹות  ּכְ

  

ּיֹוִרין   .89 ּגִ ִנְכֵסי  ּבְ ְוָאִחיד  ָנִטיל  ּדְ ַמאן  ֵניָנן,  ּתָ א  ֶאּלָ
הוּ  ַקְדִמיָתא, ָזֵכי ּבְ ָמִתין  ּבְ ל ִאיּנּון ִנׁשְ . אּוף ָהִכי ּכָ

ִריְך הּוא   א ּבְ ין לֹון קּוְדׁשָ ָקא ַזּמִ ִאין, ּדְ ין ִעּלָ יׁשִ ַקּדִ
ְלִזְמִנין   ָנְפִקין  הּו  ּלְ ּכֻ ְדָקאְמַרן,  ּכִ א  ְלַתּתָ
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ֵעֶדן ַגן  ּבְ ַע  ֲעׁשֵ ּתַ ּופֹוְגעֹות  (ָהֶעְליֹון) ְלִהׁשְ  ,
ֶהן ֵמאֹוָתן  אֹוֵחז ּבָ ִרים. ִמי ׁשֶ מֹות ַהּגֵ אֹוָתן ִנׁשְ ּבְ

מֹות ׁשָ ָבֶהם, (ֶׁשעֹולֹות) ַהּנְ ְוזֹוֶכה  ֶהם  ּבָ אֹוֵחז   ,
עֹוְמד ן  ְוֻכּלָ ְועֹוִלים.  ֶהם  ּבָ ים  ׁשִ ֹות ּוִמְתַלּבְ

ַהזֶּה,  בּוׁש  ּלְ ּבַ ן  ַהּגָ ְלתֹוְך  ְוָיְרדּו  ֶזה,  ְלבּוׁש  ּבִ
א  ֶאּלָ ם  ׁשָ עֹוְמדֹות  לֹא  ֵעֶדן  ַגן  ּבְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

ם. עֹוְמדֹות ׁשָ ל ֵאּלּו ׁשֶ ְלבּוׁש ּכָ  ּבִ

ָעא   (בראשית ל''ה ע''ב) (וסלקין)  ְיִדיָען. ְעׁשְ ּתַ ִגין ְלִאׁשְ ּבְ
ֵעֶדן,  ן  ּגַ ִגּיֹוִרין,  ּוַפְגעָ  (דלעילא)  ּבְ ּדְ ָמִתין  ִנׁשְ ִאיּנּון  ּבְ ן 

ָמִתין, ִנׁשְ ין  ֵמִאּלֵ הּו  ּבְ ָאִחיד  ּדְ ָאִחיד   (דסלקין)  ַמאן 
הּו   ְוֻכּלְ ִקין.  ְוַסּלְ הּו,  ּבְ ן  ׁשָ ּוִמְתַלּבְ הּו,  ּבְ ְוָזֵכי  הּו  ּבְ
א.   א ּדָ ְלבּוׁשָ א ּבִ ְנּתָ א ְוַנְחּתּו ּגֹו ּגִ ַהאי ְלבּוׁשָ ַקְייֵמי ּבְ

ּדִ  ִגין  א  ּבְ ֶאּלָ ן,  ּמָ ּתַ יָמאן  ַקּיְ ָלא  ֵעֶדן,  ּדְ א  ְנּתָ ְבּגִ
ן.  ּמָ ַקְייֵמי ּתַ ל ִאיּנּון ּדְ א, ּכָ ְלבּוׁשָ  ּבִ

Righteous souls are invited by the Holy One Blessed be He, on Shabbat, Rosh Chodesh 
and Holidays to the Garden of Eden to enjoy a higher light. On the way up, they connect 
to the souls of converts and get ‘dressed’ with them as a decoration because of their 
value. When they reach the Garden of Eden, they get ‘undressed’/separated because 
each soul needs to be by itself. 

בּוׁש ַהזֶּה ּגֹוְרִעים  .90 ִביל ַהּלְ ׁשְ ּבִ ִאם ּתֹאַמר ׁשֶ
ה,   ִחּלָ ּתְ ָהָיה ָלֶהן ּבַ ל ָהעֶֹנג ׁשֶ מֹות ִמּכָ אֹוָתן ְנׁשָ
סּוָתּה   ֵאָרּה ּכְ ח לֹו ׁשְ ִיּקַ תּוב ִאם ַאֶחֶרת  ֲהֵרי ּכָ
ֶזה,  ְלבּוׁש  ּבִ עֹוְמדֹות  ן  ּגָ ּבַ ִיְגָרע?  לֹא  ְועָֹנָתּה 

הֶ  ּבָ ֶלֱאחֹז  ְדמּו  ּקָ עֹולֹות  ׁשֶ ּוְכׁשֶ ֶהם,  ּבָ ְוזֹוכֹות  ם 
לֹא   ם  ׁשָ ֲהֵרי  ׁשֶ ּנּו,  ִמּמֶ טֹות  ְ ׁשּ ִמְתּפַ ְלַמְעָלה 

ְלבּוׁש.   עֹוְמדֹות ּבִ
  

ִאיּנּון   .90 ְרָען  ּגַ א,  ְלבּוׁשָ ַהאי  ְבִגין  ּדִ יָמא,  ּתֵ ִאי 
ָהא   ַקְדִמיָתא.  ּבְ לֹון  ֲהָוה  ּדְ ִעּנּוָגא  ל  ִמּכָ ָמִתין  ִנׁשְ

ִתיב, ִאם ַאֶחֶר  סּוָתּה ְועֹוָנָתּה  ּכְ ֵאָרּה ּכְ ח לֹו ׁשְ ת ִיּקַ
ַקְדָמן   ּדְ א,  ּדָ י  ְלבּוׁשֵ ּבִ ַקְייֵמי  א  ִגְנּתָ ּבְ ִיְגָרע.  לא 
א,   ְלֵעיּלָ ִקין  ַסּלְ ְוַכד  הּו,  ּבְ ְוָזֵכי  הּו  ּבְ ְלַאֲחָדא 

ן ָלא ַקְייָמן  ּמָ ָהא ּתַ יּה, ּדְ ָטן ִמּנֵ ְ ׁשּ (קפ''ו ע''ב, ר''י   ִמְתּפַ
א.  , נ''ח, ס''ז)ע''ב, רכ''ט, נ' ְלבּוׁשָ  ּבִ

The ‘undressing’ from the converts’ souls don’t reduce the elevated state and pleasures 
of the souls because, in the Garden of Eden, the souls must stand without clothing. 
Lesson; 
The converts with the extra souls from the Garden of Eden are on a level that the 
righteous souls are happy to connect to and ‘travel’ together on the way up to the 
Garden of Eden. It helps them with the ascending process to heavens. 
There’s a story about a Tzadik that used to ascend (his soul) to heavens during the 
silent prayers. The congregation was waiting until he comes back to continue with the 
prayers. One time he came back very quickly. When he was asked about the reason, 
he told them that a great Tzadik passes away on that day, and the path to the higher 
levels was clear so he didn’t have to struggle with the obstacles of the other-side. We 
learn from that about the value of connecting to righteous and elevated souls. The 
Zohar is the body for the soul of Rabbi Shimon, Moses, Elijah and the other righteous 
souls that are part of the Zohar studies. 
When we study the Zohar, we connect to these souls that help us elevate our own 
souls. 
King David opened Psalms with six verses that praise the people that choose the 
righteous path of YHVH and avoid the negative path. Associating yourself with the 
good always benefits us. 
It’s good to read Psalms 1 when we are confused and need support to stay on the 
righteous path with the right environment and social group. 
Psalms 1 
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1 Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way 
that sinners take or sit in the company of mockers, 2 but whose delight is in the law 
of YHVH, and who meditates on his law day and night. 3 That person is like a tree 
planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not 
wither—whatever they do prospers. 4 Not so the wicked! They are like chaff that the 
wind blows away. 5 Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners 
in the assembly of the righteous. 6 For YHVH watches over the way of the righteous, 
but the way of the wicked leads to destruction. 

ִמּקֶֹדם ְוָאַמר ְלַנְפׁשֹו, ָזֵקן  .91 ָכה אֹותֹו ָזֵקן ּכְ ּבָ
ְלָך   יֵׁש  אי  ַוּדַ ּבְ ִלְבּכֹות,  ְלָך  יֵׁש  אי  ַוּדַ ּבְ ָזֵקן, 

ָבר ְוָד  ל ּדָ ָמעֹות ַעל ּכָ ּפְֹך ּדְ לּוי ִלׁשְ ּגָ ָבר, ֲאָבל 
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנתֹו  ּוׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני 
ּום   י, ִמׁשּ ב ּוַבֲעבֹוָדָתם ָאַמְרּתִ ְרצֹון ַהּלֵ ֲאִני ּבִ ׁשֶ

ֶהם. ִרים ּבָ ָבר ּוִמְתַעּטְ ל ּדָ ל ּכָ ָעָליו ׁשֶ ֵהם ּבְ  ׁשֶ
  

ִמין, ְוָאַמר ְלנַ  .91 ַקּדְ ִמּלְ ָכה ַההּוא ָסָבא ּכְ יּה,  ּבָ ְפׁשֵ
אי ִאית   ַוּדַ י, ּבְ אי ִאית ָלְך ְלִמְבּכֵ ַוּדַ ָסָבא ָסָבא, ּבְ
ֲאָבל   ה,  ּוִמּלָ ה  ִמּלָ ל  ּכָ ַעל  ְמִעין,  ּדִ ְלאֹוָשָדא  ָלְך 
א,   יׁשָ ַקּדִ יּה  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ָקֵמי קּוְדׁשָ י  ּלֵ ּגַ

ָקאמֵ  ְלהֹון  ּדִ ּוְבפּוְלָחָנא  א,  ִלּבָ ּדְ ְרעּו  ּבִ ֲאָנא  יָנא,  ּדַ
הּו. ָרן ּבְ ה, ּוִמְתַעּטְ ָכל ִמּלָ ָעָליו ּדְ ִאיּנּון ּבְ ִגין ּדְ  ּבְ

The Elder cried and said to himself that it’s proper to cry on every revelation. It is 
known to the Holy One Blessed be He and the Shechina, that everything said came 
from the desire of the soul and heart and every word of the study is added to their 
honor. 

יֹּוְרדֹות  .92 ׁשֶ ּכְ ְקדֹוׁשֹות,  מֹות  ְנׁשָ אֹוָתן  ל  ּכָ
ל ַאַחת ַעל ְמקֹוָמן   רֹות ּכָ ֵדי ִלׁשְ ָלעֹוָלם ַהזֶּה ּכְ
יֹוְרדֹות   ן  ּלָ ּכֻ ָאָדם,  ִלְבֵני  ָלֶהם  ְראּוִיים  ׁשֶ
ְוָכְך  ָאַמְרנּו,  ׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ אֹוָתן  ּבְ ׁשֹות  ְמֻלּבָ

ַהּקֶֹדׁש.   ְלֶזַרע  עֹוְמדֹות  ִנְכָנסֹות  ֶזה  ּוְבַמְלּבּוׁש 
ָאִבים   ׁשְ ּנִ ּוְכׁשֶ ַהזֶּה.  עֹוָלם  ּבָ ֵמֶהם  ד  ְעּבֵ ּתַ ְלִהׁשְ
אֹוָתן  ַהזֶּה,  ָהעֹוָלם  ְבֵרי  ִמּדִ ים  ְלבּוׁשִ אֹוָתם 

ִנזֹּונֹות ְקדֹוׁשֹות  מֹות  ֵמָהֵריַח   (ֶנֱהנֹות) ְנׁשָ
לּו.  ים ַהּלָ בּוׁשִ ִריַח ִמּתֹוְך ַהּלְ ּמֵ  ׁשֶ

  

ְלַהאי   .92 י  ַנְחּתֵ ד  ּכַ ין,  יׁשִ ַקּדִ ָמִתין  ִנׁשְ ִאיּנּון  ל  ּכָ
ְייהּו,   ּדּוְכּתַ ַעל  ַחד  ל  ּכָ ֵרי  ְלִמׁשְ ִגין  ּבְ ָעְלָמא, 
ן   ׁשָ ִמְתַלּבְ י  ַנְחּתֵ הּו  ּלְ ּכֻ א.  ָנׁשָ ִלְבִני  הּו,  ּבְ ִאְתָחזּון  ּדְ

ִאי ְבַזְרָעא  ּבְ ָעאִלין  ְוָהִכי  ָקא ַאָמָרן,  ּדְ ָמִתין  ִנׁשְ ּנּון 
ָדא   ְעּבְ ּתַ ְלִאׁשְ ַקְייֵמי  א,  ּדָ א  ּוְבַמְלּבּוׁשָ א.  יׁשָ ַקּדִ
ִאיּנּון   ֲאָבן  ּתַ ִאׁשְ ְוַכד  ָעְלָמא.  ַהאי  ּבְ ְייהּו  ִמּנַ
ָמִתין   ִנׁשְ ִאיּנּון  ָעְלָמא,  ַהאי  ּדְ ין  ּלִ ִמּמִ ין  ַמְלּבּוׁשִ

ין, יׁשִ ְזָנן   ַקּדִ אתהנון) ִאּתְ ֲאִריָחא,   (נ''א  ָקא  ּדְ ֵמֵריָחא 
ין.  יהֹון ִאּלֵ  ִמּגֹו ְלבּוׁשֵ

The holy souls that come down to the world are ‘dressed’ with souls of converts and 
enter the seeds that bring life. With these garments, they come out to live in this world, 
slaved in a body but with abilities to follow the precepts and do positive actions. The 
light revealed by the precepts adds pleasant scents that nourish and benefit the holy 
souls. 
The souls of the converts serve as a middle layer between the body and the righteous 
souls that receive only from the positive actions made by the converts. 
Lesson; 
A soul of a convert conceals another righteous soul that joined her in this world so it 
can be awakened to follow the ways of the Torah. When the converted soul follows the 
righteous path, a bond with the holy soul inside is made and the convert’s soul 
accompanies the righteous soul back to the Garden of Eden. 
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Crying is an aspect of revelation on the level of Chokmah. The eyes are the highest 
sense that we have and it connects directly to the brain and the spiritual realm 
(Visions, Hallucinations…). 
The aspect of scent is considered pure because it was the only sense that wasn’t part 
of the first sin. The Light we reveal add scent to our spiritual garments. 
After Shabbat we make a blessing over a pleasant scent to Myrtle, special herbs or 
perfume to keep the extra level of souls we receive on Shabbat a little longer with us. 
Mashiach would know our purity by the scent our souls give out. 

רּוְך  .93 ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ִרים  ְסּתָ ַהּנִ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ
ה,   דֹוׁשָ ַהּקְ ַלּתֹוָרה  אֹוָתם  ִהְכִניס  ה,  ָעׂשָ הּוא 
ָתה  ּלְ ר ּגִ ּתֹוָרה, ְואֹותֹו ָדָבר ִנְסּתָ ְוַהּכֹל ִנְמָצא ּבַ
ַאֵחר,  ְלבּוׁש  ּבִ ׁש  ִהְתַלּבֵ ּוִמיָּד  ַהּתֹוָרה,  אֹותֹו 

ִהְתגַּ  ְולֹא  ם  ׁשָ ֵהם ְוִנְטַמן  ׁשֶ ְוַהֲחָכִמים  ה.  ּלָ
ר   ָבר ִנְסּתָ אֹותֹו ַהּדָ ב ׁשֶ ְמֵלִאים ֵעיַנִים, ַאף ַעל ּגַ

ְלבּוׁשוֹ  ְלבּוׁשֹו, (ָׁשם) ּבִ ִמּתֹוְך  אֹותֹו  רֹוִאים   ,
ֵנס   ִיּכָ ֶטֶרם  ָדָבר,  אֹותֹו  ה  ּלָ ִהְתּגַ ׁשֶ ָעה  ּוְבׁשָ
ב   ּגַ ַעל  ְוַאף  ַעִין,  ִקיַחת  ּפְ ּבֹו  זֹוְרִקים  בּוׁש,  ַלּלְ

ר, לֹא ֶנֱאָבד ֵמֵעיֵניֶהם יָּד ִנְסּתָ ּמִ  . (נ''א ֵמֶהם) ׁשֶ

  

ִאיהּו   .93 ּדְ ְסִתיִמין  ין  ִמּלִ ל  ּכָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
א   ְוכֹּלָ א,  יׁשָ ַקּדִ אֹוַרְייָתא  ּבְ לֹון  ָעאל  ָעִביד, 
י ָלּה   ּלֵ ה ְסִתיָמא ּגַ אֹוַרְייָתא, ְוַהִהיא ִמּלָ ַכח ּבְ ּתְ ִאׁשְ

וּ  ַאֲחָרא,  אֹוַרְייָתא,  א  ְלבּוׁשָ ּבִ א  ׁשָ ִאְתַלּבְ ד  ִמּיָ
ִאיּנּון ַמְלָיין   יִמין ּדְ ֵלי. ְוַחּכִ ן, ְוָלא ִאְתּגְ ּמָ ר ּתַ ְוִאְתָטּמַ
ים   ַאְסּתִ ה  ִמּלָ ַהִהיא  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ַעְייִנין, 

ה  ְלבּוׁשָ ֲעָתא  (תמן)  ּבִ ה, ּוְבׁשַ , ָחָמאן ָלּה ִמּגֹו ְלבּוׁשָ
ִמלָּ  ַהִהיא  ִאְתְגֵלי  א,  ּדְ ְלבּוׁשָ ּבִ יעּול  ּתֵ ָלא  ַעד  ה 

ד   ִמּיָ ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ֵעיָנא,  ּדְ ִקיחּו  ּפְ ּה  ּבָ ָרָמאן 
ים, ָלא ִאְתֲאִביד ֵמֵעיַנְייהּו.  (נ''א מינייהו)  ַאְסּתִ

Everything the Holy One Blessed be He made in this world he concealed in the Torah. 
Whatever we read in the Torah conceals something that is ‘dressed’ in different 
garments that we can’t see. Only the wise people that are full of ‘eyes’ can see the 
secret from its garments. Even though the revelation of the secret disappears 
immediately, they retain the secret. 

רּוְך הּוא  .94 דֹוׁש ּבָ ה ְמקֹומֹות ִהְזִהיר ַהּקָ ַכּמָ ּבְ
ר  ַהּגֵ ְוַאַחר   (ְּכֵדי) ַעל  ַהּקֶֹדׁש,  ֶזַרע  בֹו  זֲָּהרּו  יִּ ׁשֶ

ה,   ּלָ ִהְתּגַ יקֹו. ְוֵכיָון ׁשֶ ְרּתִ ר ִמּנַ הֹוִציא ָדָבר ִנְסּתָ
ם. ׁש ׁשָ יקֹו ְוִהְתַלּבֵ    חֹוֵזר ִמיָּד ְלַנְרּתִ

ה דּ  .94 ַכּמָ ַעל  ּבְ ִריְך הּוא  ּבְ א  ַאְזַהר קּוְדׁשָ ין  ּוְכּתִ
ּיֹוָרא,  יּה,   (בגין)  ּגִ ּבֵ ֲהרּון  ִיְזּדָ א,  יׁשָ ַקּדִ ַזְרָעא  ּדְ

ָקּה. ְרּתִ ִמּנַ ְסִתיָמא  ה  ִמּלָ ָנִפיק  צ''ט  ּוְלָבַתר  (דף 
ִמּיָד,   ע''א) ָקּה  ְלַנְרּתִ ר  ַאְהּדָ ִאְתְגֵלי  ּדְ ְוֵכיָון 

ן.  ּמָ  ְוִאְתָלַבׁש ּתַ
The Holy One Blessed be He warned us in several places in the Torah to watch for the 
converts and honor them because they have the holy seed of the Israelites. They are 
concealed in different garments. After a convert comes out and reveals his Israelite 
soul, he goes back to his external garments but retains the Israelite soul in its new 
and revealed state. 

אֹוָתם   .95 ָכל  ּבְ ר  ַהּגֵ ַעל  ִהְזִהיר  ׁשֶ יָון  ּכֵ
בָ  ה ְוָאַמר, ְמקֹומֹות, ָיָצא ַהּדָ ּלָ יקֹו ְוִהְתּגַ ְרּתִ ר ִמּנַ

ִנְכְנָסה   ִמיָּד  ר.  ַהּגֵ ֶנֶפׁש  ֶאת  ם  ְיַדְעּתֶ ם  ְוַאּתֶ
י   תּוב ּכִ ּכָ ְלבּוׁש ְוִנְטְמָנה, ׁשֶ יָקּה, ְוָחְזָרה ּבִ ְלַנְרּתִ
תּוב,   ַהּכָ ב  ָחׁשַ ׁשֶ ִמְצָרִים,  ֶאֶרץ  ּבְ ֱהִייֶתם  ֵגִרים 

  

ין, ָנַפק   .95 ָכל ִאיּנּון ּדּוְכּתִ ּיֹוָרא ּבְ ַאְזַהר ַעל ּגִ יָון ּדְ ּכֵ
ְוִאְתגְּ  ָקּה  ְרּתִ ִמּנַ ה  ְוָאַמר ִמּלָ כג)  ֵלי,  ם   (שמות  ְוַאּתֶ

ָקּה,   ְלַנְרּתִ ָעאַלת  ד  ִמּיָ ַהֵגר.  ֶנֶפׁש  ֶאת  ם  ְיַדְעּתֶ
ִרים   ּגֵ י  ּכִ יב  ְכּתִ ּדִ ַרת,  ְוִאְתַטּמְ ה  ְלבּוׁשָ ּבִ ְוָאַהְדַרת 
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ׁש, לֹ  יָּד ִהְתַלּבֵ ּמִ ְגַלל ׁשֶ ּבִ יַח ׁשֶ ּגִ יַּׁשְ א ָהָיה ִמי ׁשֶ
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ יֹוַדַעת  ַהזֹּו  ר  ַהּגֵ ֶנֶפׁש  ּבְ ּבֹו. 

ִדְבֵרי ָהעֹוָלם ַהזֶּה ְוֶנֱהֵנית  ֵמֶהם. (ְוׁשֹוֶאֶבת) ּבְ
ְבִגין   ּדִ ְקָרא,  יב  ָחׁשִ ּדְ ִמְצָרִים,  ֶאֶרץ  ּבְ הִייֶתם 

אַ  ד, ָלא ֲהָוה ַמאן ּדְ ׁש ִמּיָ ִאְתְלּבַ ַהאי  ּדְ ּה. ּבְ ח ּבָ ּגַ ׁשְ
ַהאי   ּדְ ין  ִמּלִ ּבְ א  יׁשָ ַקּדִ ְמָתא  ִנׁשְ ַיְדַעת  ַהֵגר,  ֶנֶפׁש 

ְייהּו.  (ואשתאבת)  ָעְלָמא, ְוִאְתֲהִניַאת   ִמּנַ
Exodus 23:9 
 ”.ְוֵגר לֹא ִתְלָחץ ְוַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ֶאת ֶנֶפׁש ַהֵּגר ִּכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים“
“Also you shall not oppress a stranger(convert), for you know the heart of a stranger, 
because you were strangers in the land of Egypt.” 
The first command ‘Do not oppress a stranger/convert’ is made to follow literally. It is 
the concealed part. Then the revelation of the secret explained as ‘for you know the 
heart of a stranger’. ‘Knowing’ is an aspect of the connection between the soul and the 
body. Then the ‘window’ of understanding is closed with ‘because you were strangers 
in the land of Egypt’.  
Lesson; 
In Egypt, we were slaves and couldn’t connect to YHVH until Moses was sent to take 
us out.  
Many Israelites’ souls are with the aspect of ‘slaves’ in ‘Egypt’. The Zohar is the aspect 
of Moses using Rabbi Shimon to shine a light on the souls of the ‘strangers in the Land 
of Egypt’ and lead them out of slavery. The light of the Torah and Zohar activates their 
Israelite’s soul and draws them to reveal the concealed soul inside through the process 
of Torah study and conversion.  
There are many Israelites souls around the world that wish to come out but they don’t 
have a Jewish community nearby to support their process in revealing their true soul. 
The first step in their conversion process is to know their hearts and let it follow the 
path out ‘Egypt’. Then they should abandon all types of worship that are not based on 
the Torah. The Zohar is the highest level of Torah study and connection to Moses, our 
first and final redeemer. 
All Jews/Israelites should follow the command “Do not oppress a stranger(convert)” 
because anyone that comes close to the Torah potentially has the Holy seed of an 
Israelite. Honor and support them because they are part of our expanded family. 
 
  

ְוָאַמר, .96 ָזֵקן  אֹותֹו  ַתח  כד) ּפָ ַויָֹּבא   (שם 
זֶה   ָעָנן  ְוגֹו'.  ָהָהר  ֶאל  ַויַַּעל  ֶהָעָנן  תֹוְך  ּבְ ה  ֹמׁשֶ

תּוב ַהּכָ ֶזהּו  א  ֶאּלָ ט) ַמהּו?  ֶאת  (בראשית 
ת  ֶקׁשֶ אֹוָתּה  ׁשֶ ִנינּו  ׁשָ ָעָנן.  ּבֶ י  ָנַתּתִ י  ּתִ ַקׁשְ

ְונָ  יָה  ְלבּוׁשֶ ֶאת  יָטה  ה,  ִהְפׁשִ ְלֹמׁשֶ אֹוָתם  ְתָנה 
ָרָאה   ּנּו  ּוִמּמֶ ָלָהר,  ה  ֹמׁשֶ ָעָלה  ְלבּוׁש  ּוְבאֹותֹו 
אּו   ָרָאה ְוֶנֱהָנה ֵמַהּכֹל. ַעד אֹותֹו ָמקֹום ּבָ ֶ ַמה ׁשּ
ָזֵקן  אֹותֹו  ִלְפֵני  חּו  ּטְ ּתַ ְוִהׁשְ ַהֲחֵבִרים,  אֹוָתם 
א  ּוָבכּו ְוָאְמרּו, ִאְלָמֵלא לֹא ָבאנּו ָלעֹוָלם ֶאּלָ

יָך  כְּ  ָבִרים ֵאּלּו ִמּפִ ֹמַע ּדְ י ָלנּו!  -ֵדי ִלׁשְ  ּדַ

  

ַתח ַההּוא ָסָבא ְוָאַמר,  .96 ה   (שמות כד) ּפָ בֹא מֹׁשֶ ַוּיָ
א ַמאי ִהיא.   ַעל ֶאל ָהָהר ְוגֹו', ָעָנן ּדָ תֹוְך ֶהָעָנן ַוּיַ ּבְ

יב,  ְכּתִ א הּוא ּדִ א ּדָ י   (בראשית ט)  ֶאּלָ י ָנַתּתִ ּתִ ֶאת ַקׁשְ
ָעָנן. ּתָ  ַלַחת ְלבּוׁשֹוי, ְוָיִהיב  ּבֶ ת ַאׁשְ ַההּוא ֶקׁשֶ ֵניָנן, ּדְ

ה, ְלמֹׁשֶ ע''א) לֹון  ָסִליק   (רכ''ט  א  ְלבּוׁשָ ּוְבַההּוא 
ְוִאְתֲהֵני   ָחָמא,  ּדְ ַמה  ָחָמא  יּה  ּוִמּנֵ ְלטּוָרא  ה  מֹׁשֶ
יא,   ַחְבַרּיָ ִאיּנּון  ָאתּו  ֲאָתר,  ַההּוא  ַעד  א.  ִמּכֹּלָ

ּדְ  ָקֵמיּה  ָטחּו  ּתְ ְוָאְמרּו,  ְוִאׁשְ ּוָבכּו  ָסָבא,  ַההּוא 
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ין   ַמע ִמּלִ א ְלִמׁשְ ִאְלָמֵלא ָלא ֲאֵתיָנא ְלָעְלָמא, ֶאּלָ
י ָלן.  ין ִמּפּוָמְך ּדַ  ִאּלֵ

The old sage opens this part of the study by quoting Exodus 24:18 
 ”.ַוָּיבֹא ֹמֶׁשה ְּבתֹו� ֶהָעָנן ַוַּיַעל ֶאל ָהָהר ַוְיִהי ֹמֶׁשה ָּבָהר ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה“
“So Moses went into the midst of the cloud and went up into the mountain. And Moses 
was on the mountain forty days and forty nights.” 
He explains that the ‘rainbow’ is the secret of Malchut that receives from the three 
colors white, red, and green. 
Genesis 9:13 
 ”.ֶאת ַקְׁשִּתי ָנַתִּתי ֶּבָעָנן ְוָהְיָתה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵבין ָהָאֶרץ“
“I set My rainbow in the cloud, and it shall be for the sign of the covenant between Me 
and the earth.” 
These three colors represent the three lines of the Tree of Life. Moses received from 
Malchut the three colors as a garment that with it he went up the mountain to receive 
the Torah. 
Rabbi Chiya and Rabbi Yossi listen to this explanation and bow before the sage, saying 
that it would have been a good enough reason for them to come to this world just to 
listen to his words.  

ָזֵקן, .97 אֹותֹו  ִיַּקח  ָאַמר  ַאֶחֶרת  (ִאם 
י  לֹו) ִהְתַחְלּתִ ְלַבד  ּבִ ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ לֹא  ֲחֵבִרים, 

ָדָבר ֶאָחד   ּבְ מֹוִני לֹא  ָזֵקן ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ ָבר,  ֶאת ַהּדָ
ּמָ  ה ִקיׁש ִקיׁש ְולֹא קֹוֵרא, ּכַ ֵני ָהעֹוָלם עֹוׂשֶ ה ּבְ

ֶהם, ְולֹא רֹוִאים   ּלָ בּוָנה ׁשֶ ּתְ ִעְרּבּוְבָיה ּבַ ֵהם ּבְ ׁשֶ
ָכל יֹום   ּתֹוָרה, ְותֹוָרה קֹוֵראת ּבְ ֶדֶרְך ֱאֶמת ּבַ ּבְ

ְנִהיָמה יב  (ְּבַאֲהָבה) ּבִ ֲאֵליֶהם, ְולֹא רֹוִצים ְלָהׁשִ
ם.  רֹאׁשָ

  

ָסָבא, .97 ַההּוא  לו)  ָאַמר  יקח  אחרת  יא,  ַחְבַר  (אם  ּיָ
ָהא ָסָבא   ּדְ ה,  ֵריָנא ִמּלָ ְלחֹודֹוי ׁשָ ּבִ א  ּדָ ִגין  ּבְ ָלאו 
ה ֲחָדא ָעִביד ִקיׁש ִקיׁש, ְוָלא ָקֵרי,   ִמּלָ ִגיִני, ָלאו ּבְ ּכְ
ְלהֹון,   ּדִ ָסְכְלָתנּו  ּבְ ִעְרּבּוְבָיא  ּבְ ָעְלָמא  ֵני  ּבְ ה  ּמָ ּכַ

ְואֹוַרְיי אֹוַרְייָתא,  ּבְ ְקׁשֹוט  אַֹרח  ּבְ ָחָמאן  ָתא  ְוָלא 
ְנִהימוּ  ָכל יֹוָמא ּבִ ְייהּו, (נ''א ברחימו)  ָקֵרי ּבְ (דבני  ְלַגּבַ

א.  נשא) ָעאן ְלָאָתָבא ֵריׁשָ  ְוָלא ּבָ
The Saba replied that he didn’t open this study just to get attention like empty people 
that learn one thing and make a lot of ‘noise’ about it to make himself famous. They 
are like a small coin that makes a big noise in an empty jar.  
Many people don’t study the Torah as a path to the truth. The Torah calls them with 
love every day but they don’t turn their head to her call for study.  

ַהּתֹוָרה    ְוַאף .98 ֲהֵרי  ׁשֶ ָאַמְרנּו  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל 
ּוִמיָּד  ָקָטן  ְוִנְרָאה  יָקּה,  ְרּתִ ִמּנַ ָדָבר  הֹוִציָאה 

ה ִמּתֹוְך   -ִנְטַמן   ּלָ ְתּגַ ּנִ אי. ּוִבְזַמן ׁשֶ ְך הּוא ַוּדַ ּכָ
א   ֶאּלָ ֶזה  ה ֶאת  ִמיָּד, לֹא עֹוׂשֶ ְוִנְטַמן  יָקּה  ַנְרּתִ

ּה ְונוֹ  יֹּוְדִעים ּבָ ּה. ְלאֹוָתם ׁשֶ  ָדִעים ּבָ
  

ה   .98 ִמּלָ אֹוַרְייָתא  ָהא  ּדְ ֲאֵמיָנא,  ּדַ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף 
ַרת.   ָקּה, ְוִאְתֲחִזיַאת ְזֵעיר, ּוִמּיָד ִאְתַטּמָ ְרּתִ ָנְפָקא ִמּנַ
ָקּה   ַנְרּתִ ִליַאת ִמּגֹו  ִאְתּגְ ּדְ ּוְבִזְמָנא  אי.  ַוּדַ ָהִכי הּוא 
ְלִאינּון   א  ֶאּלָ א,  ּדָ ַעְבַדת  ָלא  ִמּיָד,  ַרת  ְוִאְתַטּמְ

ַיְד  ּה. ּדְ מֹוְדָעאן ּבָ ּתְ ּה, ְוִאׁשְ  ִעין ּבָ
The Saba adds that even though he said that the Torah reveals little secrets and 
concealed them immediately, it is so only for those who are committed to its study. 
Lesson; 
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Moses needed to connect to the three columns to form the path to Binah, where he 
can connect to God and receive the Torah. The two rabbis realized the great secret, 
revealed by the Saba and they bowed to him with humility and appreciation. 
The cloud is formed from air and water that brings the aspect of Chassadm, connecting 
Malchut to the Tree of Life. This spiritual cloud can ascend to the seventh heavens 
that are Chessed, where we find Da’at the connect us to Binah.  
The secret of ‘קפיצת הדרך’ ‘distance hopping’ that is a kabbalist way to ‘walk’ great 
distance in a short time is by forming a cloud around himself and make a jump that 
is actual teleportation or in science fiction terms, a ‘hyperspace jump’. 
The Saba continues to the subject of studying the Torah because only through its 
study we can reveal such high secrets. 
 
  

ִהיא  .99 ָבר ּדֹוֶמה? ַלֲאהּוָבה, ׁשֶ ל ְלָמה ַהּדָ ָמׁשָ
ְטמּוָנה   ְוִהיא  ֹתַאר,  ּבְ ְוָיָפה  ַמְרֶאה  ּבְ ָיָפה 
אֹוֵהב  ָלּה  ְוֵיׁש  ּה,  ּלָ ׁשֶ ַהֵהיָכל  תֹוְך  ּבְ ר  ֶהְסּתֵ ּבְ
א  ֶאּלָ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ָעָליו  יֹוְדִעים  ּלֹא  ׁשֶ ְיִחיִדי 

ָהַאֲהָבה שֶׁ  ִמּתֹוְך  אֹוֵהב,  אֹותֹו  ר.  ִנְסּתָ ּבְ הּוא 
ִמיד,  ּתָ יָתּה  ּבֵ ַער  ׁשַ אֹוֵהב אֹוָתּה, עֹוֵבר ַעל  ׁשֶ
ֲהֵרי ָהאֹוֵהב   ֵמִרים ֵעיָניו ְלָכל ַצד. ִהיא יֹוַדַעת ׁשֶ
ּפֹוַתַחת  ה?  ִמיד. ָמה עֹוׂשָ ּתָ יָתּה  ּבֵ ַער  ׁשַ סֹוֵבב 

ִנְסּתָ  ֵהיָכל  אֹותֹו  ּבְ ָקָטן  ַתח  ם  ּפֶ ׁשָ ִהיא  ׁשֶ ר 
חֹוֶזֶרת  ּוִמיָּד  ְלאֹוֲהָבּה,  ֶניַה  ּפָ ֶאת  ה  ּוְמַגּלָ
ָהיּו ֵאֶצל ָהאֹוֵהב, לֹא   ׁשֶ ל אֹוָתם  ּכָ ית.  ּסֵ ְוִנְתּכַ
ָרט ָלאֹוֵהב ְלַבּדֹו, ּוֵמָעיו  לּו, ּפְ ּכְ ָראּו ְולֹא ִהְסּתַ
ּתֹוְך   ּמִ ׁשֶ ְויֹוֵדַע  ַאֲחֶריָה.  ָהְלכּו  ְוַנְפׁשֹו  ְוִלּבֹו 

ִהיא אֹוֶהֶבת אֹותֹו, ִנְגֵלית ֵאָליו ֶרַגע  ָהאַ  ֲהָבה ׁשֶ
ַבר   (ֵאָליו ַאֲהָבה) ֶאָחד ְלעֹוֵרר  ְך הּוא ּדְ אֹותֹו. ּכָ

יֹוַדַעת  ְלאֹוֲהבֹו.  א  ֶאּלָ ִנְגֶלה  לֹא  ַהּתֹוָרה 
ל  יָתּה ּכָ ַער ּבֵ אֹותֹו ֲחַכם ֵלב סֹוֵבב ׁשַ ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ָפנֶ  ה  ְמַגּלָ ה?  ִמּתֹוְך יֹום. ַמה ִהיא עֹוׂשָ ֵאָליו  יָה 
ַהֵהיָכל, ְורֹוֶמֶזת לֹו ֶרֶמז, ּוִמיָּד חֹוֶזֶרת ִלְמקֹוָמּה  
ְולֹא   יֹוְדִעים  לֹא  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ֵאּלּו  ל  ּכָ ֶרת.  ְוִנְסּתֶ
ְלַבּדֹו, ּוֵמָעיו ְוִלּבֹו   א ַרק הּוא ּבִ ִלים, ֶאּלָ ּכְ ִמְסּתַ

ֵלית  ְוַנְפׁשֹו הֹוְלִכים ַאֲחֶריָה, ְוַעל ֶזה ַהּתֹוָרה ִנגְ 
ַאֲהָבה ַלֲאהּוָבה ְלעֹוֵרר ִעּמֹו  ְוִנְכֵסית ְוהֹוֶלֶכת ּבְ

 ַאֲהָבה. 

  

ִאיִהי .99 ּדְ ִלְרִחיָמָתא,  ין,  ַהּדִ ת  ְלִמּדַ ל  (צ''ה  ָמׁשָ
ְוִאיִהי   ע''א) ֵריָוא,  ּבְ א  ִפיְרּתָ ּוׁשְ ֵחיזּו,  ּבְ א  יְרּתָ ּפִ ׁשַ

ָלּה   ְוִאית  יָלּה,  ּדִ ֵהיָכָלא  ּגֹו  ְטִמירּו  ּבִ א  ְטִמיְרּתָ
א   א, ֶאּלָ ֵני ָנׁשָ יּה ּבְ ָלא ַיְדִעין ּבֵ ְרִחיָמא ְיִחיָדָאה, ּדְ
ָרִחים   ְטִמירּו. ַההּוא ְרִחיָמא, ִמּגֹו ְרִחיָמא ּדְ ִאיהּו ּבִ

עָ  ְלָכל  ָלּה  ֵעינֹוי  ָזִקיף  ִדיר,  ּתָ יָתה  ּבֵ ִלְתַרע  ַבר 
ַרע   ּתְ ַאְסַחר  ְרִחיָמא  ָהא  ּדְ ַיְדַעת  ִאיִהי,  ְסָטר. 
ְזֵעיָרא   ְתָחא  ּפִ ְתַחת  ּפָ ַעְבַדת,  ָמה  ִדיר,  ּתָ יָתה  ּבֵ
ּוְגִליַאת   ן,  ּמָ ּתַ ִאיִהי  ּדְ ְטִמיָרא,  ֵהיָכָלא  ַההּוא  ּבְ

ּומִ  ְרִחיְמָאה,  י  ְלַגּבֵ ָהא  ַרת  ַאְנּפָ ִאְתַהּדְ ד  ּיָ
י ְרִחיָמא, ָלא ָחמּו   ֲהוֹו ְלַגּבֵ ל ִאיּנּון ּדַ ִסיַאת. ּכָ ְוִאְתּכַ
יּה   ְלחֹודֹוי, ּוֵמעֹוי ְוִלּבֵ ר ְרִחיָמא ּבִ לּו, ּבַ ּכָ ְוָלא ִאְסּתַ
ְרִחיָמת   ִמּגֹו ְרִחימּו ּדִ יּה ָאְזלּו ֲאַבְתָרּה. ְוָיַדע ּדְ ְוַנְפׁשֵ

ְלַגבֵּ  ִליַאת  ִאְתּגְ ֲחָדא,  ֵליּה,  ִרְגָעא  יּה 
ָעָרא  ליה) ְלִאּתְ רחימו  לגביה  ה  (ס''א  ִמּלָ הּוא  ָהִכי   .

ָלא  אֹוַרְייָתא,  ע''ב) ּדְ י   (ר''ל  ְלַגּבֵ א  ֶאּלָ ִליַאת,  ִאְתּגְ
א   ִלּבָ יָמא ּדְ ַההּוא ַחּכִ ְרִחיְמָאה. ַיְדַעת אֹוַרְייָתא, ּדְ

ִלי ל יֹוָמא, ָמה ַעְבַדת, ּגְ יָתה ּכָ ַאת  ַאְסַחר ִלְתַרע ּבֵ
יּה, ִמּגֹו ֵהיָכָלא, ְוַאְרִמיַזת ֵליּה ְרִמיָזא,   ָהא ְלַגּבֵ ַאְנּפָ
ִאיּנּון   ל  ּכָ ַרת.  ְוִאְתַטּמְ ְלַאְתָרּה  ָאַהְדַרת  ּוִמּיָד 
ִאיהּו   א  ֶאּלָ ֵלי,  ּכְ ִמְסּתַ ְוָלא  ַיְדֵעי,  ָלא  ן,  ַתּמָ ּדְ

יּה ָאִזיל ֲאַבְתָרהּ  יּה ְוַנְפׁשֵ ְלחֹודֹוי, ּוֵמעֹוי ְוִלּבֵ . ְוַעל  ּבִ
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ְוַאְזַלת   יַאת,  ּסִ ְוִאְתּכַ ִליַאת  ִאְתּגְ אֹוַרְייָתא  א,  ּדָ
ֲהֵדיּה ְרִחימּו. ָעָרא ּבַ י ְרִחיְמָהא, ְלִאּתְ ְרִחימּו ְלַגּבֵ  ּבִ

It is like an amazingly beautiful beloved that is hiding in her palace. She has a lover 
that is unknown to others. His love drives him to go to the palace gate and look around. 
Knowing that he loves her so much, she opens for him a small opening and reveals her 
face to him but quickly hides. Even though there were more people passing with him 
by the opening, only he could see her and appreciate her love gesture to him. He keeps 
coming every day and each time she gives him more to see. The love between them 
grows with each visit and the revelation of her beauty. 
The Torah reveals the secrets to those who love her and visit her daily. 
Lesson; 
After Moses brought the Israelites to the border of the Holy Land, he passed away and 
Joshua inherited the leadership. 
God gave him the best advice by telling him that he will be with him through the 
connection to the Torah. It will give him knowledge and success in everything he does. 
Joshua 1:8 
“ -ָאז ַּתְצִליַח ֶאת-ַהָּכתּוב ּבֹו: ִּכי-, ְלַמַען ִּתְׁשֹמר ַלֲעׂשֹות, ְּכָכלָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִמִּפי�, ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה-לֹא

ָרֶכ�, ְוָאז ַּתְׂשִּכילְּד  ” 
“This Torah shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and 
night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then 
you will make your way prosperous, and then you will have good success.” 
The study of the Zohar is the highest level of Torah study. It’s the aspect of the pillar 
of cloud and the pillar of fire that leads the Israelites throughout their journeys in the 
wilderness. 
The Daily Zohar is an important tool for me and you to study the Torah every day. 
With every study on the Daily Zohar, we open gates of Light, revealing the beauty of 
the Torah.  
  

ְרכָּ  .100 ּדַ ִהיא  ְך  ּכָ ּוְרֵאה,  ּתֹוָרה:  ּבֹא  ל  ׁשֶ ּה 
ֶאל   ּלֹות  ְלִהְתּגַ ְתִחיָלה  ּמַ ׁשֶ ּכְ ִראׁשֹוָנה  ּבָ

יֹוֵדַע   (ְּבֶרַגע) ָהָאָדם, ִאם  ֶרֶמז.  ּבְ לֹו   - רֹוֶמֶזת 
יֹוֵדַע   לֹא  ְוִאם  טֹוב,  ֵאָליו   - ָאז  ׁשֹוַלַחת 

ְלאֹותֹו  אֹוֶמֶרת  ְוַהּתֹוָרה  ִתי.  ּפֶ לֹו  ְוקֹוֵראת 
ְלא ִאְמרּו  ֵאָליו:  ְלָחה  ָ ׁשּ ְקַרב ׁשֶ יִּ ׁשֶ ִתי  ַהּפֶ ֹותֹו 

ָיֻסר   ֶפִתי  ִמי  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ִעּמֹו.  ר  ַוֲאַדּבֵ ְלָכאן 
ּוַמְתִחיָלה   ֵאֶליָה,  ָקַרב  ְוגֹו'.  ֵלב  ֲחַסר  ה  ֵהּנָ
ָבִרים   ת לֹו ּדְ ּפֹוֶרׂשֶ ֹרֶכת ׁשֶ ר ִעּמֹו ֵמַאַחר ּפָ ְלַדּבֵ
ְוֶזהוּ  ְלַאט,  ְלַאט  ְתּבֹוֵנן  יִּ ׁשֶ ַעד  ַדְרּכֹו,    ְלִפי 

ָרׁש.  ַהּדְ

  

הּוא,   .100 ְך  ּכַ אֹוַרְייָתא  ּדְ ָאְרָחא  ֲחֵזי,  א  ּתָ
ר   ּבַ י  ְלַגּבֵ ָאה  ּלָ ְלִאְתּגַ ְרָיא  ׁשַ ד  ּכַ ַקְדִמיָתא  ּבְ

ְרִמיזּו, ִאי ָיַדע ָטב. ְוִאי   (ברגעא) ָנׁש,  ַאְרִמיַזת ֵליּה ּבִ
ִתי. ְוַאְמַרת   יּה, ְוָקָראָת ֵליּה ּפֶ ְדַרת ְלַגּבֵ ָלא ָיַדע, ׁשַ

יּה, ִאְמרּו ְלַההּוא  א ְדַרת ְלַגּבֵ ׁשַ ֹוַרְייָתא, ְלַההּוא ּדְ
ֲהֵדיּה. ֲהָדא הּוא   ּבַ ֵעי  ּתָ ְוִאׁשְ ִיְקַרב ָהָכא,  ּדְ ִתי,  ּפֶ

ה ָחֵסר ֵלב ְוגֹו'.   (משלי ט) ִדְכִתיב,  ִתי ָיסּור ֵהּנָ ִמי ּפֶ
ַתר   ִמּבָ יּה,  ִעּמֵ ָלא  ְלַמּלְ ִריַאת  ׁשָ ּה,  ְלַגּבָ ָקִריב 

רֹוְכתָּ  ַעד  ּפָ ָאְרחֹוי,  ְלפּום  ין  ִמּלִ ֵליּה,  ַפְרָסא  ּדְ א 
א.  ָרׁשָ ל ְזֵעיר ְזֵעיר, ְוָדא הּוא ּדְ ּכַ ִיְסּתַ  ּדְ

Proverbs 9:4 
 ”.ִמי ֶפִתי יָֻסר ֵהָּנה ֲחַסר ֵלב ָאְמָרה ּלֹו“
“Whoever is simple, let him turn in here!” As for him who lacks understanding, she 
says to him,” 
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When a person comes closer, the Torah gives him clues (רמז) to test his knowledge and 
level of understanding. If he doesn’t get the clues, she brings him closer and converses 
with him in simple words (פשט) until he begins to see and understand better. This is 
the aspect of ‘discussion’ (דרש). 

ׁש ָקָטן  .101 ּפֵ ׁשְ ר ִעּמֹו ֵמַאַחר ּפִ ַדּבֵ ְך ּתְ ַאַחר ּכָ
ל   ִהְתַרּגֵ ׁשֶ ַאַחר  ָדה.  ַהּגָ ְוזֹוִהי  ִחיָדה,  ְבֵרי  ּדִ
ֶרת ִעּמֹו  ָפִנים ּוְמַדּבֶ ִנים ּבְ ֵאֶליָה, ִנְגֵלית ֵאָליו ּפָ
ָרִכים  ַהּדְ ְוָכל  ּה,  ּלָ ׁשֶ ִרים  ְסּתָ ַהּנִ ַהּסֹודֹות  ל  ּכָ

ָהיוּ  ׁשֶ רֹות  ְסּתָ ִמיִָּמים    ַהּנִ ּה  ִלּבָ ּבְ מּוִרים  ׁשְ
ַעל   ּבַ ֵלם,  ׁשָ הּוא  ָאָדם  אֹותֹו  ְוָאז  ִראׁשֹוִנים, 
ל סֹודֹוֶתיָה  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ ִית,  ַהּבַ ַעל  ּבַ אי,  ַוּדַ ּתֹוָרה 
לּום.  ּנּו ּכְ ָתה ִמּמֶ ָתה לֹו, ְולֹא ִרֲחָקה ְולֹא ִכּסְ ּלְ  ּגִ

  

תַ  .101 ִמּבָ ֲהֵדיּה,  ּבַ ֵעי  ּתָ ׁשְ ּתִ יָפא  ְלָבַתר,  ׁשּוׁשִ ר 
ְלָבַתר   ָדה.  ַהּגָ ִאיהּו  ְוָדא  ִחיָדה,  ּדְ ין  ִמּלִ ִקיק,  ּדָ
ין   ַאְנּפִ יּה  ְלַגּבֵ ִליַאת  ִאְתּגְ ּה,  ְלַגּבָ ָרִגיל  ִאיהּו  ּדְ
יָלּה,   ּדִ ְסִתיִמין  ָרִזין  ל  ּכָ ֲהֵדיּה  ּבַ ּוְמִליַלת  ין,  ַאְנּפִ ּבְ

ָאה ְטִמי ִלּבְ ֲהוֹו ּבְ ִרין, ִמּיֹוִמין  ְוָכל ָאְרִחין ְסִתיִמין, ּדַ
ֵדין ּכְ ע''ב) ַקְדָמִאין.  צ''ט  ִלים,   (דף  ׁשְ ָנׁש  ר  ּבַ ִאיהּו 

ָרִזין   ל  ּכָ ָהא  ּדְ ֵביָתא,  ּדְ ָמאֵרי  אי,  ַוּדַ ּתֹוָרה  ַעל  ּבַ
יּה   יַאת ִמיּנֵ ּסִ ִליַאת ֵליּה, ְוָלא ְרִחיַקת, ְוָלא ּכַ יָלּה ּגְ ּדִ

לּום.   ּכְ
Later, behind a thin curtain, she speaks to him with riddles that are the aspect of 
Torah ‘Secrets’ (סוד). After he gets used to this level of study, she reveals herself and 
shares with him all the secrets and paths of understanding that were hidden from him 
since the beginning of their relationship. He then becomes the master of the ‘house’ 
that is the Torah, and wherever he goes, he can unlock the secrets. 
Lesson; 
The study of Torah has four aspects of understanding; פשט, רמז, דרש, סוד. Simple, clues, 
discussions, secrets. The initials spell ‘פרדס’ that translates as ‘Orchard’. 
The Torah welcomes the student with clues that would lead to secrets but ‘converse’ 
with the student on its level, allowing him to grow with the study all the way to 
understand the secrets. 
The ‘Orchard’ is very special, and as we go deeper inside, passing through the lower 
levels, we see more magnificent and beautiful fruits that nourish us on a higher level. 
The Zohar is the deeper place of the orchard and, at the same time, has its own four 
aspects of understanding. Reading the text and the literal translations are the simple 
level and studying the Bible verses that the Zohar quotes are the aspect of clues. The 
study, as we do on the Daily Zohar, is the ‘discussion,’ including the ‘Lesson’ part. 
When we discuss the connection of the study to the flow of the Sefirot, we are at the 
level of secrets. 
Repeated study of the Zohar opens a greater level of understandings that leads into 
the heart of the Orchard where the fruits are most ‘sweet’ and nourishing. 
  

י  .102 ָרַמְזּתִ ַבר ָהֶרֶמז ׁשֶ אֹוֶמֶרת לֹו, ָרִאיָת ּדְ
בַּ  ְוָכְך  ְלָך  ְך  ּכָ ַהּסֹודֹות,  ָהיּו  ְוָכְך  ְך  ּכָ ה?  ִחּלָ ּתְ

רֹוֶאה ְוָאז  ָבִרים  (ֶׁשָהֶעְליֹוִנים) הּוא.  ַהּדְ ַעל  ׁשֶ
ט  ׁשַ לּו ֵאין ְלהֹוִסיף ְוֵאין ִלְגרַֹע ֵמֶהם, ְוָאז ּפְ ַהּלָ
ּלֹא ְלהֹוִסיף ְולֹא ִלְגרַֹע  הּוא, ׁשֶ מֹו ׁשֶ תּוב ּכְ ַהּכָ

וְ  ַאַחת.  אֹות  ְצִריִכים  ֲאִפּלּו  ים  ֲאָנׁשִ ְך  ּכָ ַעל 

  

ָקא ָרִמיְזָנא   .102 ְרִמָזא ּדְ ה ּדִ ָאְמָרה ֵליּה, ָחִמית ִמּלָ
ְוָכְך הּוא.   ְך  ּכַ ֲהוֹו,  ָרִזין  ְוָכְך  ְך  ּכַ ַקְדִמיָתא,  ּבְ ָלְך 

ָחֵמי, ֵדין  דעלאין) ּכְ ָלאו   (ס''א  ין  ִמּלִ ִאיּנּון  ַעל  ּדְ
ֵטיּה   ׁשָ ּפְ ּוְכֵדין  ְייהּו.  ִמּנַ ְלִמְגַרע  ְוָלאו  ְלאֹוָסָפא, 

ְקָרא, כְּ  ָלאו ְלאֹוָסָפא ְוָלא ְלִמְגַרע  ּדִ ִאיהּו, ּדְ ָמה ּדְ
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אֹוֲהִבים  ִלְהיֹות  ַהּתֹוָרה  ַאֲחֵרי  ְוִלְרּדֹף  ְלִהזֵָּהר 
ֵאר. ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ּה, ּכְ ּלָ ִאְצְטִריכּו   ׁשֶ א  ָנׁשָ ִני  ּבְ א,  ּדָ ְוַעל  ַחד.  ָאת  ֲאִפיּלּו 

ְלֶמהֵוי   אֹוַרְייָתא,  ּדְ ֲאַבְתָרא  ף  ּוְלִמְרּדַ ֲהָרא,  ְלִאְזּדַ
ַמר.  ִאּתְ ָמה ּדְ יָלּה, ּכְ  ְרִחיִמין ּדִ

When a person reaches the level of understanding the secrets of the Torah, he recalls 
the clues that the Torah gave him at the beginning of his studies and realizes that even 
on the simple level of understanding every letter and word in the Torah is significant 
and can’t be changed or taken out. 
The true study is to follow and love every word to reveal all of its levels of 
understanding. 

לֹו.   .103 ח  ִיּקַ ַאֶחֶרת  ִאם  ּוְרֵאה,  ּבֹא 
ה  ּמָ ּכַ ַהזֶּה  סּוק  ּפָ ּבַ ִלים  ְלּגְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ְלּגּוִלים  ַהּגִ

מוֹ  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ ֵהם,  ְוֶעְליֹוִנים  ת  ְגדֹוִלים 
ְרֵכי   ּדַ ֵני ָאָדם  ּבְ ִגְלּגּול, ְולֹא יֹוְדִעים  ּבְ ִנְכָנסֹות 
רּוְך הּוא ֵאיְך עֹוְמִדים ַהּמֹאְזַנִים ְוֵאיְך   דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ְוֵאיְך   ְזַמן,  ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ּבְ ָאָדם  ֵני  ּבְ ִנּדֹוִנים 
ּלֹא ָבאֹות ָלעֹוָלם  ין ַעד ׁשֶ מֹות ִנְכָנסֹות ַלּדִ ְנׁשָ

ְואֵ  ִמן  ַהזֶּה,  יֹּוְצאֹות  ׁשֶ ַאַחר  ין  ַלּדִ ִנְכָנסֹות  יְך 
 ָהעֹוָלם ַהזֶּה. 

  

א ֲחֵזי  .103 ְלּגּוִלין   (שמות כא)  ּתָ ח לֹו, ּגִ ִאם ַאֶחֶרת ִיּקַ
ִאין   ְוִעּלָ ַרְבְרִבין  ה  ּמָ ּכַ ְקָרא,  ַהאי  ּבְ ָלן  ְלּגְ ִמְתּגַ ּדְ

וְ  ִגְלּגּוָלא.  ּבְ ָעאִלין  ָמִתין  ִנׁשְ ל  ּכָ ָהא  ּדְ ָלא  ִאיּנּון, 
ִריְך הּוא, ְוֵהיַאְך   א ּבְ קּוְדׁשָ א ָאְרחֹוי ּדְ ֵני ָנׁשָ ַיְדִעין ּבְ
ָכל יֹוָמא,   א ּבְ ֵני ָנׁשָ נּו ּבְ יָמא ִטיְקָלא, ְוֵהיְך ִאְתּדָ ַקּיְ
ִדיָנא, ַעד ָלא   ָמִתין ָעאִלין ּבְ ן, ְוֵהיְך ִנׁשְ ּוְבָכל ִעיּדָ

ִדיָנא, ּבְ ָעאִלין  ְוֵהיְך  ָעְלָמא,  ְלַהאי  ְלָבַתר    ֵייתּון 
ַנְפֵקי ֵמַהאי ָעְלָמא.   ּדְ

Exodus 21:10 
 ”.ִאם ַאֶחֶרת ִיַּקח לֹו ְׁשֵאָרּה ְּכסּוָתּה ְוֹעָנָתּה לֹא ִיְגָרע“
“If he takes to himself another woman, he may not reduce her food, her clothing, or 
her conjugal rights.” 
This verse concealed laws of the incarnation process. Every soul comes to this world 
dressed in a different body and life’s path. People don’t know how the Holy One Blessed 
be He judges them every day and what is the judgment process of the soul before 
coming to this world and after it leaves the world.  

ִרים   .104 ִנְסּתָ ים  ַמֲעׂשִ ה  ְוַכּמָ ִגְלּגּוִלים  ה  ּמָ ּכַ
מֹות  ְנׁשָ ה  ּמָ ּכַ ִעם  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  עֹוׂשֶ
הֹוְלכֹות   ְמֻעְרָטלֹות  רּוחֹות  ה  ְוַכּמָ ְמֻעְרָטלֹות, 
ל  ׁשֶ ְרּגֹוד  ַלּפַ ִנְכָנסֹות  ּלֹא  ׁשֶ ָהעֹוָלם  אֹותֹו  ּבְ

ה עֹוָלמֹות ִמְתַהפֵּ  ֶלְך, ְוַכּמָ ֶהם, ְוָהעֹוָלם  ַהּמֶ ְך ּבָ
ּוְבֵני ָאָדם   ִרים,  ִנְסּתָ ְפָלִאים  ה  ַכּמָ ּבְ ְך  ְתַהּפֵ ּמִ ׁשֶ
לֹות   ְלּגְ ִמְתּגַ ְוֵאיְך  יִחים,  ּגִ ַמׁשְ ְולֹא  יֹוְדִעים  לֹא 
ּנֱֶאַמר ְוֵאת  מֹו ׁשֶ ַלע, ּכְ ַכף ַהּקֶ ֶאֶבן ּבְ מֹות ּכְ ׁשָ ַהּנְ

ף ַהקָּ  תֹוְך ּכַ ה ּבְ ֶעּנָ  ַלע. ֶנֶפׁש ֹאְיֶביָך ְיַקּלְ

  

ָעִביד   .104 ְסִתיִמין,  עֹוָבִדין  ה  ְוַכּמָ ְלּגּוִלין,  ּגִ ה  ּמָ ּכַ
ָמִתין   ִנׁשְ ה  ּמָ ּכַ ֲהֵדי  ּבַ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ַההּוא   ה רּוִחין ַעְרִטיָלִאין ַאְזִלין ּבְ ַעְרִטיָלִאין, ְוַכּמָ
ה   ְוַכּמָ א.  ַמְלּכָ ּדְ ְלַפְרּגֹוָדא  ָעאִלין  ָלא  ּדְ ָעְלָמא, 

ִאְתַהפַּ  ה  ָעְלִמין  ַכּמָ ּבְ ְך  ִאְתַהּפָ ּדְ ְוָעְלָמא  הּו  ּבְ ְך 
יִחין,   ּגִ א ָלא ַיְדִעין, ְוָלא ַמׁשְ ִליָאן ְסִתיִמין. ּוְבֵני ָנׁשָ ּפְ
יָתא.   קּוְסּפִ ּבְ ַאְבָנא  ּכְ ָמִתין,  ִנׁשְ ִלין  ְלּגְ ִמְתּגַ ְוֵהיְך 

ָאֵמר,  ְדַאּתְ  ָמה  אֹוְיֶביָך   (שמואל א כה) ּכְ ֶנֶפׁש  ְוֵאת 
ה בְּ  ַלע.ְיַקְלֶעּנָ ף ַהּקָ  תֹוְך ּכַ

The reincarnations process and other actions of Holy One Blessed be He are concealed 
from people. Many souls don’t even have the merits to come in the presence of the Holy 
One to be judged. They go through different worlds of hidden wonders and don’t realize 
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their own incarnation state. Some souls go through the harsh process called “the 
hollow of a sling”. 
1 Samuel 25:29 
“ ָוה ֱא�ֶהי� ְוֵאת ֶנֶפׁש ֹאְיֶבי� ַוָּיָקם ָאָדם ִלְרָדְפ� ּוְלַבֵּקׁש ֶאת ַנְפֶׁש� ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאֹדִני ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ֵאת ְיה
 ”ְיַקְּלֶעָּנה ְּבתֹו� ַּכף ַהָּקַלע
“Should anyone rise up to pursue you and to seek your life, then the life of my lord 
shall be bound in the bundle of the living with YHVH your God; but the lives of your 
enemies He will sling out as from the hollow of a sling.” 
Lesson; 

The reincarnation process is complex and not easily known to 
people. Some go through an easy process, and some go through 
the most difficult and most painful process that is the “Hollow 
of a sling”. This process is forced on those who did evil without 
repenting. During this process, the soul is cast away through 
different worlds like a stone sling out from the hollow of a sling. 
That soul cannot rest in the constant movement and the pain it 
suffers is extreme. 
Studying the Zohar is a gift and opportunity given to us to 
cleanse our soul to have an easy path of incarnation. If we earn 

enough merits, we won’t have to reincarnate and suffer the process until the 
Resurrection.  
There are very few places in the Torah and Bible that give us clues to the 
process after Life. The verse above tells about souls that have merits to be in 
the ‘bundle of livings’ and get Resurrected and the group on the opposite side 
of those who will be placed in the ‘hollow of a sling‘ and thrown like a stone in 
every direction with great suffering.  

  
ְלַגּלֹות) .105 ְוִהְתַחְלנּו  יֵׁש  (ְוהֹוִאיל  ו  ַעְכׁשָ

דֹול   ַהּגָ ֵמָהִאיָלן  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ ְלַגּלֹות, 
יֹּוֵצא ֵמֵעֶדן, יֹוְצאֹות,  ָהר ׁשֶ הּוא ַהּנָ יף, ׁשֶ ּקִ ְוַהּתַ

ָמה וְ  ׁשָ ָכל ָהרּוחֹות ֵמֵעץ ַאֵחר ָקָטן יֹוְצאֹות. ַהּנְ
ַאַחת   רֹות ּכְ ה, ּוִמְתַחּבְ ַמּטָ ִמְלַמְעָלה ְוָהרּוַח ִמּלְ
ַאַחת,   ּכְ רֹות  ִמְתַחּבְ ר  ְוַכֲאׁשֶ ּוְנֵקָבה.  ָזָכר  מֹו  ּכְ
ֵניֶהם   ׁשְ ל  ׁשֶ ּוְבִחּבּור  ֶעְליֹון,  אֹור  ְמִאירֹות  ָאז 

מַ  ָמה ִנְקָרא ֵנר. ֵנר ה' ִנׁשְ ת ָאָדם. ַמהּו ֵנ''ר? ְנ'ׁשָ
ֶאָחד ִנְקָרא ֵנר,  ֵניֶהם ּכְ ל ׁשְ ר'ּוַח. ְוַעל ַהִחּבּור ׁשֶ

תּוב ּכָ ַמת ָאָדם. (משלי ב) ׁשֶ  ֵנר ה' ִנׁשְ

  

לגלאה) .105 אתדכי  ָאה,   (והואיל  ְלַגּלָ ִאית  א  ּתָ ַהׁשְ
ל  ּכָ ָהא  ע''א) ּדְ כ''ט  ֵמִאיָלָנא   (ויקרא  ָמִתין,  ִנׁשְ

ַנְפֵקי.  ַרְבְרָבא   ֵמֵעֶדן  ָנִפיק  ּדְ ָנָהר  הּוא  ּדְ יָפא  ְוַתּקִ
ָמה   ְנׁשָ ָנְפִקין.  ְזֵעיָרא  ַאֲחָרא  ֵמִאיָלָנא  רּוִחין,  ְוָכל 
ַגְווָנא   ֲחָדא, ּכְ ָרן ּכַ א, ּוִמְתַחּבְ ַתּתָ א רּוַח ִמּלְ ֵעיּלָ ִמּלְ
ֵדין ְנִהִרין   ֲחָדא, ּכְ ָרן ּכַ א. ְוַכד ִמְתַחּבְ ָדַכר ְונּוְקּבָ ּדְ

ַתְרַוְייהּו ִאְקֵרי ֵנר.ְנהִ  ָאה. ּוְבִחּבּוָרא ּדְ (משלי   ירּו ִעּלָ
ְוַעל   כ)  ָמה רּוַח.  ַמת ָאָדם. ַמהּו נ''ר. ְנׁשָ ְיָי' ִנׁשְ ֵנר 

יב ֵנר ְיָי'   ְכּתִ ֲחָדא ִאְקֵרי ֵנר, ּדִ ַתְרַוְייהּו ּכַ ִחּבּוָרא ּדְ
ַמת ָאָדם.   ִנׁשְ

All souls come out from the big and strong tree that is the river that comes out of Eden, 
which is Zeir Anpin. The spirit comes from the ‘small tree’ that is Malchut. Both 
connect together like male and female. They create the aspect of ‘נר’ ‘Candle’ that is the 
initials of ‘נשמה’, ‘רוח’, Neshama and Ruach, Soul and spirit. 
Proverbs 20:27 
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 ”.ֵנר ְיהוָה ִנְׁשַמת ָאָדם ֹחֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן“
“The spirit of a man is the candle of YHVH, Searching all the inner depths of his heart.” 
Lesson; 
For every connection in this world, we need the aspects of male and female, even when 
it comes to the soul in the body. The soul is the male aspect and the body is the female 
aspect. The soul comes from a rested state and to connect to the entire body it needs 
to connect to the blood and move constantly because if it goes into ‘rest’ it departs the 
body.  
The spirit is like a vessel attracting the soul and together they ‘dwell’ in the blood and 
give it Light like a candle.  

ְורּוַח   .106 ָמה  ְלָהִאיר   -ְנׁשָ ּוְנֵקָבה  ָזָכר 
ִלי ֶזה לֹא ְמִאיִרים ְולֹא ִנְקָרא ֵנר.  ֶאָחד, ְוֶזה ּבְ ּכְ
ְוָאז   ֵנר.  ִנְקָרא  ַהּכֹל  ֶאָחד,  ּכְ ִרים  ְתַחּבְ ּמִ ּוְכׁשֶ
ְלַמְעָלה   ם  ׁשָ ַלֲעֹמד  רּוַח  ּבְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶפת  ִמְתַעּטֶ

תּוב ּכָ ׁשֶ נּוז,  ַהּגָ ֵהיָכל  נז)(ישעי  ּבַ רּוַח   ה  י  ּכִ
א ַיֲעטֹוף,   ף, ֶאּלָ ָפַני ַיֲעטֹוף. לֹא ָכתּוב ִיְתַעּטֵ ִמּלְ
ם   יִתי. ׁשָ מֹות ֲאִני ָעׂשִ ׁשָ ּנְ ׁשֶ ּום  ַעם? ִמׁשּ ָמה ַהּטַ
ֶפת  ִמְתַעּטֶ נּוז,  ַהּגָ ֵהיָכל  ּבַ ן,  ּגָ ּבַ ְלַמְעָלה 

ָראּוי. מֹו ׁשֶ רּוַח ּכְ ָמה ּבְ ׁשָ ת ַהּנְ ׁשֶ  ּוִמְתַלּבֶ

  

ֲחָדא,  ְנׁשָ  .106 א ְלַאְנֲהָרא ּכַ ַכר ְונּוְקּבָ ָמה ְורּוַח: ּדְ
ְוַכד   ֵנר,  ִאְקֵרי  ְוָלא  ְנִהִרין,  ָלא  א,  ּדָ לֹא  ּבְ ְוָדא 
ף   ִאְתַעּטָ ּוְכֵדין  ֵנר.  א  ּכֹּלָ ִאְקֵרי  ֲחָדא,  ּכַ ָרן  ַחּבְ ִמּתְ
ֵהיְכָלא   ּבְ א,  ְלֵעיּלָ ן  ּמָ ּתַ יָמא  ְלַקּיְ רּוַח,  ּבְ ָמה  ְנׁשָ

ְכּתִ  ָפַני ַיֲעטֹוף.   (ישעיה נז) יב,ְטִמיָרא, ּדִ י רּוַח ִמּלְ ּכִ
ִגין   א ַיֲעטֹוף. ַמאי ַטְעָמא. ּבְ ִתיב, ֶאּלָ ף ָלא ּכְ ִיְתַעּטֵ
א,   ִגְנּתָ ּבְ א  ְלֵעיּלָ ן  ּמָ ּתַ יִתי,  ָעׂשִ ֲאִני  מֹות  ְנׁשָ ּדִ
ָמה   ְנׁשָ ְוִאְתָלַבׁש  ף  ִאְתַעּטָ ְטִמיָרא,  ֵהיְכָלא  ּבְ

ִאְתָחזֵ  ָמה ּדְ רּוַח, ּכְ  י. ּבְ
ְולֹא  .107 ָהָיה  לֹא  ֵהיָכל  אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ ְוֵכיָון 

ֶפׁש לֹא ָבָאה  ָמה, ַהּנֶ רּוַח ּוְנׁשָ א ּבְ ׁש ֶאּלָ ּמֵ ּתַ ִהׁשְ
ם רּוַח  (ִמָּׁשם) ְלׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ת  ׁשֶ ִמְתַלּבֶ א  ֶאּלָ  ,

ֵעֶדן  ן  ּגַ ְלתֹוְך  יֹּוֶרֶדת  ּוְכׁשֶ ם,  ׁשָ
ְחּתֹון, ַהֶּזה) ַהּתַ אֹוָתּה  ִמְתַלבֶּ  (ָּבעֹוָלם  ּבְ ת  ׁשֶ

ם   ָ ִמׁשּ יְָּצָאה  ׁשֶ אֹוָתּה  ָאַמְרנּו,  ׁשֶ ַאֶחֶרת  רּוַח 
ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ׁשֹוָרה  ִהיא  ן  ּוְבֻכּלָ ם,  ָ ִמׁשּ ְוָהְיָתה 

ֶהם.  ת ּבָ ׁשֶ  ּוִמְתַלּבֶ

  

ְוָלא   .107 ֲהֵוי,  ָלא  ֵהיָכָלא,  ְבַההּוא  ּדִ ְוֵכיָון 
ֶנפֶ  ָמה,  ּוְנׁשָ רּוַח  ּבְ א  ֶאּלָ ׁש  ּמַ ּתַ ָאֵתי  ִאׁשְ ָלא  ׁש 

ן, ן,   (נ''א מתמן) ְלַתּמָ ּמָ ַההּוא רּוַח ּתַ א ִמְתַלַבׁש ּבְ ֶאּלָ
א,  ְלַתּתָ ּדִ ֵעֶדן  ן  ּגַ ְלגֹו  א  ַנְחּתָ (בהאי   ְוַכד 

ֲאֵמיָנא,   עלמא)  ּדַ ַאֲחָרא  רּוָחא  ַההּוא  ּבְ ִאְתָלַבׁש 
ְרָיא   הּו ׁשַ ן, ּוְבֻכּלְ ּמָ ן, ַוֲהָוה ִמּתַ ּמָ ָנִפיק ִמּתַ ַההּוא ּדְ

הּו. בְּ   ַהאי ָעְלָמא, ְוִאְתָלַבׁש ּבְ
ַהזֶּה,  .108 ָהעֹוָלם  ִמן  יֹּוֵצאת  ׁשֶ רּוַח  אֹוָתּה 

ָתה ּלֹא ִהְתַרּבְ ָטה  (ֶׁשּלֹא ִנְטֲהָרה) ׁשֶ ְ ׁשּ ְולֹא ִהְתּפַ
מֹוֵצאת   ְולֹא  ִגְלּגּול  ּבְ הֹוֶלֶכת  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ

בְּ  ֶאֶבן  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ִגְלּגּול  ּבְ ָאה  ּבָ ַכף  ְמנּוָחה. 
ה,   ְגֲאֶלּנָ יִּ ׁשֶ גֹוֵאל  אֹותֹו  ֵצא  ּמָ יִּ ׁשֶ ַעד  ַלע,  ַהּקָ
ָהָיה  הּוא  ׁשֶ ׁש  ַמּמָ ִלי  ּכְ אֹותֹו  ּבְ אֹותֹו  ּוֵמִביא 
ְוַנְפׁשֹו,   רּוחֹו  ִמיד  ּתָ ּבֹו  יק  ּוַמְדּבִ ּבֹו,  ׁש  ּמֵ ּתַ ִמׁשְ
רּוַח, ְואֹותֹו ַהּגֹוֵאל ּבֹוֶנה   ת זּוגֹו, רּוַח ּבְ ְוָהְיָתה ּבַ

ִמּקֶֹדם. אֹותֹו   ּכְ

  

ָלא   .108 ּדְ ָעְלָמא,  ֵמַהאי  ָנִפיק  ּדְ רּוַח  ַההּוא 
י  אתדכי) ִאְתַרּבֵ ָעְלָמא.   (דלא  ַהאי  ּבְ ט  ׁשַ ִאְתּפָ ְוָלא 

ִגְלּגּוָלא   י ּבְ ח ַנְייָחא, ִאּתִ ּכַ ִגְלּגּוָלא, ְוָלא ַאׁשְ ַאְזָלא ּבְ
ח ַההּוא   ּכַ ִיׁשְ קּוְסִפיָתא, ַעד ּדְ ַאְבָנא ּבְ ָעְלָמא, ּכְ ּבְ
ָמאָנא   ַההּוא  ּבְ ֵליּה  ְוַאְייֵתי  ֵליּה,  ִיְפרֹוק  ּדְ רֹוָקא  ּפָ

ִאיהוּ  ֲהָוה  ּדְ ׁש,  יּה  ַמּמָ ּבֵ ְוָדִביק  יּה,  ּבֵ ׁש  ּמַ ּתַ ִאׁשְ  
רּוָחא   זּוֵגיּה,  ת  ּבַ ַוֲהַות  יּה,  ְוַנְפׁשֵ רּוֵחיּה  ִדיר  ּתָ

ִמין. ַקּדְ ִמּלְ ִני ֵליּה ּכְ רֹוָקא ּבָ רּוָחא, ְוַההּוא ּפָ  ּבְ
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אֹותֹו  .109 ּבְ ָקה  ְוִנְדּבְ ִאיר  ִהׁשְ ׁשֶ רּוַח  ְואֹוָתּה 
ֲהֵרי אֵ  ִלי, לֹא ֶנֶאְבָדה. ׁשֶ ָבר ָקָטן ַהּכְ ין ֲאִפּלּו ּדָ

ֵמן  ְלִהּטָ ּוָמקֹום  ֲאַתר  לֹו  ֵאין  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ
ּום  ם, ְולֹא ֶנֱאָבד ְלעֹוָלִמים. ּוִמׁשּ ּנֵס ְלׁשָ ּוְלִהְתּכַ
ם,  ׁשָ ִלי  ּכְ אֹותֹו  ּבְ ִאיר  ִהׁשְ ׁשֶ ָהרּוַח  אֹוָתּה  ְך,  ּכָ

יָּצָ  ּלֹו ׁשֶ ר ְוַהְיסֹוד ׁשֶ אי רֹוֵדף ַאַחר ָהִעּקָ א הּוא ַוּדַ
ְמקֹומֹו,  ּבִ אֹותֹו  ּובֹוֶנה  אֹותֹו  ּוֵמִביא  ּנּו,  ִמּמֶ
יְָּצָאה ִעּמֹו,  ׁשֶ זּוגֹו  ת  ּבַ ל אֹוָתּה רּוַח  ָמקֹום ׁשֶ ּבְ
ו   ַעְכׁשָ ה  ֲחָדׁשָ ִריָּה  ּבְ ְוזֹוִהי  ִמּקֶֹדם,  ּכְ ם  ׁשָ ְוִנְבֶנה 

ה ְוגּוף ָחָדׁש.  עֹוָלם, רּוַח ֲחָדׁשָ  ּבָ

  

בַ  .109 ׁשָ ּדְ רּוָחא  ַההּוא  ְוַההּוא  ּבְ ַבק  ְוִאְתּדְ ק 
ֲאִפיּלּו   ה  ִמּלָ ֵלית  ָהא  ּדְ ִאְתֲאִביד.  ָלא  ָמאָנא, 
א   ְודּוְכּתָ ֲאָתר  ֵליּה  ֲהֵוי  ָלא  ּדְ ָעְלָמא,  ּבְ ְזֵעיָרא 
ִאְתֲאִביד   ְוָלא  ן,  ּמָ ּתַ א  ׁשָ ּנְ ּוְלִאְתּכַ ָרא  ְלִאְתַטּמְ

ַהה ּבְ ַבק  ׁשָ ּדְ רּוָחא  ַההּוא  ְך,  ּכָ ִגין  ּוּבְ ּוא  ְלָעְלִמין. 
ִויסֹוָדא   ִעָקָרא  ַתר  ָרִדיף ּבָ אי  ַוּדַ ן הּוא,  ּמָ ּתַ ָמָנא, 
ֵליּה   ּוָבֵני  ֵליּה,  ְוַאְייֵתי  יּה,  ִמיּנֵ ָנִפיק  ָקא  ּדְ יֵליּה,  ּדִ

זּוֵגיּה,  ת  ּבַ רּוַח  ַההּוא  ּדְ ֲאָתר  ּבַ יּה,  דּוְכּתֵ (לך לך   ּבְ
ִמ  פ''ה ע''ב) ן ּכְ ּמָ ֵני ּתַ ֲהֵדיּה, ְוִאְתּבְ ַנְפַקת ּבַ ִמין.  ּדְ ַקּדְ ּלְ

רּוָחא   ָעְלָמא,  ּבְ א  ּתָ ַהׁשְ א  ַחְדּתָ ְרָיה  ּבִ ִאיהּו  ְוָדא 
א.  א ְוגּוָפא ַחְדּתָ  ַחְדּתָ

ָהָיה   .110 ֶ ְך   -ְוִאם ּתֹאַמר, רּוַח זֹו ִהיא ַמה ׁשּ ּכָ
ִביל אֹוָתּה רּוַח   ׁשְ א ּבִ ֶזה, ֲאָבל לֹא ִנְבֵנית ֶאּלָ

כָּ  ִלי.  ּכְ אֹותֹו  ּבְ ִאיר  ִהׁשְ ׁשֶ יֵׁש ַאֶחֶרת  אן 
ְּכִלי) סֹודֹות ְּבאֹותֹו  ַהּסֹודֹות  ל (סֹוד  ׁשֶ ִסְפרֹו  ּבְ  .

אֹוָתּה  א ּבְ ְבֶנה, לֹא ִנְבֶנה ֶאּלָ ּנִ ְנָין ֶזה ׁשֶ ֲחנֹוְך, ּבִ
ִלי.  ַהּכְ אֹותֹו  ּבְ ם,  ׁשָ ִאיר  ִהׁשְ ׁשֶ ַאֶחֶרת  רּוַח 
ל  ׁשֶ ַאֲחָריו  ְך  מֹוׁשֵ ֶזה  נֹות,  ְלִהּבָ ִהְתִחיל  ּוְכׁשֶ

ְך אֹוָתּה אֹוָתּה רּוחַ  הֹוֶלֶכת ַעְרִטיָלִאית ּומֹוׁשֵ  ׁשֶ
ְך   ּכָ ַאַחר  ַאַחת.  ֵהן  ׁשֶ רּוחֹות  י  ּתֵ ׁשְ ם  ְוׁשָ ֵאָליו, 

יֶהן ַאַחת. ּתֵ ָמה, ּוׁשְ  זֹוִהי רּוַח, ְוזֹוִהי ְנׁשָ

  

ֲהָוה. ָהִכי הּוא   .110 א הּוא ַמה ּדְ יָמא, רּוַח ּדָ ְוִאי ּתֵ
ִגין  ּבְ א  ֶאּלָ ֵני,  ִאְתּבְ ַההּוא רּוָחא ַאֲחָרא    ֲאָבל ָלא 
ַההּוא ָמאָנא, ַבק ּבְ ׁשָ ָקא  ָהָכא ִאית   (דף ק' ע''א) ּדְ

מאנא.) ָרִזין בההוא  דרזין  רזא  ֲחנֹוְך,   (ס''א  ּדְ ִסְפָרא  ּבְ
ַההּוא   ּבְ א  ֶאּלָ ֵני,  ִאְתּבְ ָלא  ֵני,  ִאְתּבְ ּדְ א  ּדָ ְנָייָנא  ּבִ

ָמאָנא.   ַההּוא  ּבְ ן,  ּמָ ּתַ ִביק  ׁשָ ּדְ ַאֲחָרא  ְוַכד  רּוָחא 
ַההּוא   ּדְ ֲאַבְתֵריּה  יְך  ָמׁשִ א  ּדָ ָנָאה,  ְלִאְתּבְ אֵרי  ׁשָ
ן   יּה, ְוַתּמָ יְך ֵליּה ְלַגּבֵ ָאִזיל ַעְרִטיָלָאה, ּוָמׁשִ רּוַח ּדְ
א ִאיהּו רּוַח, ְוָדא   ִאיּנּון ַחד. ְלָבַתר, ּדָ ֵרי רּוחֹות ּדְ ּתְ

ָמה, ְוַתְרַווְייהּו ַחד.   ִאיהּו ְנׁשָ
לְ  .111 ָזָכה  ֵהן ִאם  יֶהן  ּתֵ ׁשְ ָראּוי,  ּכָ ֵהר  ִהּטָ

ֶעְליֹוָנה.  ַאֶחֶרת  ָמה  ְנׁשָ ֶהן  ּבָ ׁש  ְלִהְתַלּבֵ ַאַחת 
ֶהן   זֹּוכֹות ּבָ ֵני ָהעֹוָלם רּוַח ׁשֶ ָאר ּבְ יֵּׁש ִלׁשְ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֶהן, ְורּוַח  ּקֹוְדמֹות ְואֹוֲחזֹות ּבָ מֹות, אֹוָתן ׁשֶ ׁשָ ַהּנְ

הַ  ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ ִמְלַמְעָלה,  ה  ַאֶחֶרת  דֹוׁשָ ּקְ
ָבֶהן   ה  ׁשָ יֵׁש   -ִהְתַלּבְ ׁש  ַמּמָ ּלֹו  ֶ ם ִמׁשּ ּגַ ְך  ּכָ ַאף 

ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶהן  ּבָ יׁש  ְלַהְלּבִ ֵדי  ּכְ רּוחֹות  י  ּתֵ ׁשְ
 ָהֶעְליֹוָנה.

  

ְרַווְייהּו   .111 ּתַ ֵיאֹות,  ְדָקא  ּכְ ָאה  ְלִאְתַדּכְ ָזָכה  ִאי 
ְמָתא אַ  הּו ִנׁשְ א ּבְ ׁשָ ָאה.  ִאיּנּון ַחד, ְלִאְתַלּבְ ֲחָרא ִעּלָ

הּו   ִאין ּבְ ַזּכָ ֵני ָעְלָמא, רּוַח, ּדְ ַאר ּבְ ִאית ִלׁשְ ָמה ּדְ ּכְ
הּו, ְורּוָחא ַאֲחָרא   ַקְדָמן ְוֲאִחיָדן ּבְ ָמִתין, ִאיּנּון ּדְ ִנׁשְ
הּו. אּוף   א ּבְ ׁשָ א ִאְתַלּבְ יׁשָ ְמָתא ַקּדִ ְוִנׁשְ א.  ֵעיּלָ ִמּלְ

ּתְ  ִאית  ׁש  ַמּמָ יֵליּה  ִמּדִ ָנֵמי,  ִגין  ָהִכי  ּבְ רּוִחין,  ֵרין 
ָאה.  ָמה ִעּלָ הּו ְנׁשָ א ּבְ ׁשָ  ְלִאְתַלּבְ

ו ָחָדׁש.  .112 ְבֶנה ַעְכׁשָ ּנִ ִיְהיֶה ָלֶזה ּגּוף ַאֵחר ׁשֶ
ה  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה  ִאיר,  ִהׁשְ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ַהּגּוף  אֹותֹו 
ֵריָקנּות.   ּבְ זֶּה  ׁשֶ אֹו  ֵריָקנּות,  ּבְ זֶּה  ׁשֶ אֹו  ּנּו?  ִמּמֶ

ּלֹא ְלִפי ְתבּונַ  ָהִראׁשֹון ַהזֶּה ׁשֶ ָמע, ׁשֶ ת ָאָדם ִנׁשְ

  
א   .112 ּתָ ֵני ַהׁשְ ָקא ִאְתּבְ ְיֵהא ְלֵדין ּגּוָפא ַאֲחָרא, ּדְ

ָמה   ַבק,  ׁשָ ּדְ ַקְדָמָאה  ּגּוָפא  ַההּוא  א,  ַחְדּתָ
ַהאי   אֹו  יא,  ֵריָקַנּיָ ּבְ ַהאי  אֹו  יּה.  ִמּנִ ִאְתָעִביד 
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ה ֶנֱאָבד, הֹוִאיל ְולֹא ָזָכה. ִאם  ִחּלָ ּתְ ם ּבַ ּלֵ ּתַ ִנׁשְ
ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה, אֹו ֲאִפּלּו  ל ּבְ ּדֵ ּתַ ם ִהׁשְ ְך, ְלִחּנָ ּכָ
ֲאִפּלּו ֵריָקִנים   ַאַחת ֵמֶהן? ַוֲהֵרי ָאנּו יֹוְדִעים ׁשֶ ּבְ

ָרֵאל, כֻּ  ִיׂשְ ּבְ ְוגּוף ׁשֶ ִרּמֹון.  ּכָ ם ְמֵלִאים ִמְצוֹות  ּלָ
ְלִהְתַרּבֹות   ם  ּלֵ ּתַ ִהׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ֶזה, 
ֲאֵחרֹות  ִמְצוֹות  עֹוָלם,  ּבָ ל  ּדֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ְוִלְזּכֹות 
ּנּו, ְוִכי  ּלֹא ֶנֶאְבדּו ִמּמֶ ַמר, ׁשֶ ל ַהּתֹוָרה הּוא ׁשָ ׁשֶ

ם ֵהם ָהיּו?  ְלִחּנָ

ַמע,   ּתְ ִאׁשְ ָנׁש  ר  ּבַ ּדְ ָסְכְלָתנּו  ְלפּום  יא.  ֵריָקַנּיָ ּבְ
ִאׁשְ  ָלא  ּדְ ַקְדָמָאה  ַהאי  ַקְדִמיָתא,  ּדְ ּבְ ִלים  ּתְ

ָנא   ְלַמּגָ ָהִכי,  ִאי  ָזָכה.  ְוָלא  הֹוִאיל  ִאְתֲאִביד, 
ַחד   ּבְ ֲאִפיּלּו  אֹו  אֹוַרְייָתא,  ִפּקּוֵדי  ּבְ ל  ּדַ ּתַ ִאׁשְ
ֵריָקִנין   ֲאִפיּלּו  ּדְ ַיְדֵעיָנן,  ֲאָנן  ְוָהא  ְייהּו.  ִמּנַ

ִרּמֹון. וְ  הּו ַמְלָיין ִמְצֹות ּכָ ּלְ ָרֵאל, ּכֻ ִיׂשְ ּבְ א,  ׁשֶ גּוָפא ּדָ
י   ּוְלִמְזּכֵ ָאה,  ְלִאְתַרּבְ ִלים,  ּתְ ִאׁשְ ָלא  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף 
אֹוַרְייָתא ָנַטר,   ּקּוִדין ַאֲחָרִנין ּדְ ָעְלָמא, ּפִ י ּבְ ּוְלִמְסּגֵ

ָנא ֲהוֹו.  יּה, ְוִכי ְלַמּגָ ָלא ִאְתֲאִבידּו ִמּנֵ  ּדְ
ֲהֵרי   .113 ׁשֶ ֵעיֵניֶכם,  ְקחּו  ּפִ ֲחֵבִרים,  ֲחֵבִרים 

ְסבּוִרים  אֲ  ם  ַאּתֶ ְך  ּכָ ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ ִני 
ל אֹוָתם ּגּוִפים   (ֲהַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת) ְויֹוְדִעים, ּכָ ׁשֶ

ִקיּּום  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ֵריָקנּות,  ּבְ ֵהם  רּו  ִנְצַטיְּ
ָבִרים  ּדְ ל ּבַ ּכֵ ְך, ְוָחס ָלנּו ְלִהְסּתַ ְלעֹוָלִמים. לֹא ּכָ

לּו.   ַהּלָ

  

ַחְבַריָּ  .113 יא  ֲאָנא  ַחְבַרּיָ ָהא  ּדְ ֵעיַנְייכּו,  ִקיחּו  ּפְ יא, 
ְוַיְדִעין,  ַסְבִרין  ַאּתּון  ָהִכי  ּדְ סלקא  ְיַדְעָנא,  (נ''א 

ָלא   דעתין) יא, ּדְ ֵריָקַנּיָ ָכל ִאיּנּון ּגּוִפין, ִצּיּוִנין ִאיּנּון ּבְ ּדְ
ָלן   ְוָחס  ָהִכי,  ָלאו  ְלָעְלִמין.  ִקּיּוָמא  לֹון  ִאית 

ִאלֵּ  ָלא ּבְ ּכְ ין.ְלִאְסּתַ  ין ִמּלִ
ַתח ַהזֵָּקן ְוָאַמר, .114 ל  (תהלים קו) ּפָ ִמי ְיַמּלֵ

עֹוָלם  תֹו. ִמי הּוא ּבָ ִהּלָ ל ּתְ ִמיַע ּכָ בּורֹות ה' ַיׁשְ ּגְ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ עֹוׂשֶ בּורֹות ׁשֶ ל ַהּגְ יָּכֹול ְלַמּלֵ ׁשֶ
ָהִראׁשֹון  גּוף  אֹותֹו  ִמיד?  ּתָ עֹוָלם  ּבָ הּוא 
ֶלָעִתיד   ִקיּּום  לֹו  ְוִיֶהיה  ֶנֱאָבד,  לֹא  ִאיר,  ִהׁשְ ׁשֶ

ֲהֵר  ׁשֶ ִמיִנים, ָלֹבא,  ה  ַכּמָ ּבְ ָסַבל  ָעְנׁשֹו  ֶאת  י 
ׁשּום  ַכר  ׂשְ ַח  ְמַקּפֵ לֹא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ
ִמּתֹוְך  יְָּצאּו  ׁשֶ ְלאֹוָתם  ָרט  ּפְ ָרא,  ּבָ ׁשֶ ִריֹּות  ּבְ
ְלעֹוָלִמים,   טֹוב  ָבֶהם  ָהָיה  ְולֹא  ּלֹו  ׁשֶ ָהֱאמּוָנה 

שֶׁ  מֹוִדים,  ּבְ ָכְרעּו  ּלֹא  ׁשֶ ְלֵאּלּו  ה  ּוְפָרט  ֵאּלֶ ּמֵ
ֵדי   ִריֹּות ֲאֵחרֹות, ּכְ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ עֹוׂשֶ
ל ָאָדם ְולֹא  ְדמּות ׁשֶ אֹותֹו ַהּגּוף ּבִ ֶנה ּבְ ּלֹא ִיּבָ ׁשֶ

ְך.  ה לֹא ּכָ  ָיקּום ְלעֹוָלִמים. ֲאָבל ֵאּלֶ

  

ַתח ָסָבא ְוָאַמר,  .114 בּורֹות   (תהלים קו)  ּפָ ל ּגְ ִמי ְיַמּלֵ
ִמי ָיִכיל  ְיָי' ַיׁשְ ָעְלָמא, ּדְ תֹו. ַמאן הּוא ּבְ ִהּלָ ל ּתְ ַע ּכָ

הּוא   ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָעִביד  ּדְ בּוָרן,  ּגְ ָלא  ְלַמּלְ
ַבק, ָלא   ׁשָ ִדיר. ַההּוא ּגּוָפא ַקְדָמָאה ּדְ ָעְלָמא ּתָ ּבְ
ָהא   ָאֵתי. ּדְ ּדְ ְוִקּיּוָמא ֶלהֵוי ֵליּה ְלִזְמָנא  ִאְתֲאִביד, 

כַ  יּה ָסַבל ּבְ ִריְך הּוא ָלא  עֹוְנׁשֵ א ּבְ ה ִזיִנין, ְוקּוְדׁשָ ּמָ
ַנְפקּו   ר ִאיּנּון ּדְ ָבָרא, ּבַ ְרָיין ּדְ ׁשּום ּבִ ַח ַאְגָרא ּדְ ְמַקּפֵ
הּו ָטב ְלָעְלִמין.   יֵליּה, ְוָלא ֲהָוה ּבְ ִמּגֹו ְמֵהיָמנּוָתא ּדִ
א   קּוְדׁשָ ָהֵני  ּדְ מֹוִדים,  ּבְ ְרעּו  ּכָ ָלא  ּדְ ֵמִאיּנּון  ּוַבר 

ִריְך   ָלא  ּבְ ִגין ּדְ ְרָיין ַאֲחָרִנין, ּבְ ְייהּו ּבִ הּוא ָעִביד ִמּנַ
ְיקּום   ְוָלא  ָנׁש,  ַבר  ּדְ ּיּוְקָנא  ּדִ ּגּוָפא  ַההּוא  ֵני  ִיְתּבְ

 ְלָעְלִמין. ֲאָבל ָהֵני ָלאו ָהִכי. 
רּוְך הּוא? ִאם אֹוָתּה   .115 דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָמה עֹוׂשֶ

הַ  עֹוָלם  ּבָ ן  ּקֵ ְלִהְתּתַ זֹוָכה  ַהּגּוף  רּוַח  אֹותֹו  ּבְ זֶּה 
אֹותֹו   הּוא?  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  עֹוׂשֶ ָמה  ָהַאֵחר, 
ּלֹו   ׁשֶ ָהרּוַח  אֹוָתּה  אֹוָתּה,  ּגֹוֵאל  ׁשֶ ַהּגֹוֵאל 
רּוַח  אֹוָתּה  ּבְ ּוְמָעֵרב  ף  ּתֵ ּוְמׁשַ ם,  ְלׁשָ ְכִניס  ּמַ ׁשֶ
ֶנֱאֶבֶדת.   ּלֹא  ׁשֶ אי  ַוּדַ ִלי,  ַהּכְ אֹותֹו  ּבְ ָהְיָתה  ׁשֶ

  

ִריְך הּוא. ִאי ַההּוא רּוַח,   .115 א ּבְ ַמה ָעֵבד קּוְדׁשָ
ּגּוָפא   ַההּוא  ּבְ ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ְקָנא  ְלִאְתּתָ ָזֵכי 

ַההּוא  ַאֲחָר  הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָעִביד  ֶמה  א, 
ָקא   יֵליּה ּדְ ִריק ֵליּה, ַההּוא רּוַח ּדִ ָקא ּפָ רֹוָקא ּדְ ּפָ
ֲהָוה   ּדְ רּוַח  ַההּוא  ּבְ ְוָעַרב  ַתף  ְוׁשָ ן,  ּמָ ּתַ ָאִעיל 
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לֹׁש רּוחֹותּוַמה   ם ׁשָ ֲהֵרי יֵׁש ׁשָ ה? ׁשֶ ֲעׂשֶ (ְּבאֹותֹו  ּנַ
גּוף ַאֵחר ּבֹו ָיקּום. ּוֶמה ָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא? 
ּבֹא ּוְרֵאה, ַהְּגֻאָּלה ַהִהיא ֶׁשָהָיה ּגֹוֵאל אֹוָתּה, רּוַח  
ּוִמְׁשַּתֶּתֶפת  ְוֶנֱעֶזֶבת,  ָׁשם  ִנְכֶנֶסת  ֲהֵרי  ֶׁשּלֹו 

ת ַּבְּכִלי ַההּוא. ְואֹוָתּה ָהרּוַח ָהִראׁשֹוָנה ּוִמְתָעֶרבֶ 
ֶׁשָהְיָתה ְּבאֹותֹו ְּכִלי ְוִנְדֶּבֶקת ּבֹו, ַוַּדאי ֶׁשִּנְׁשֶאֶרת  
ָׁשם ְולֹא ֶנֱאֶבֶדת, ּוִמּׁשּום ֶזה אֹוָתּה ָהרּוַח ֶׁשָעַזב  
ַאַחר   רֹוֵדף  הּוא  ָׁשם,  ְוִנְדְּבָקה  ַהְּכִלי  ְּבאֹותֹו 

ֶׁשּלֹו ִמֶּמּנּו  ַהֹּׁשֶרׁש  יֹוֵצא  ֶׁשָהָיה  ֶׁשּלֹו  ְוַהְיסֹוד   
ַּבת   ֶׁשָהְיָתה  ְּבָמקֹום  אֹותֹו  ּובֹוֶנה  ֵאָליו,  ּוְמִביאֹו 

ָׁשם) רּוחֹות  ָׁש�ׁש  ֲהֵרי  ָהְיָתה    -  זּוגֹו.  ׁשֶ ַאַחת 
אֹוָתּה  ְוַאַחת  ם,  ׁשָ ֲאָרה  ְוִנׁשְ ִלי  ַהּכְ אֹותֹו  ּבְ

ַעְרִטי ְוָהְיָתה  ם  ְלׁשָ ָכה  ְמׁשְ ּנִ ְוַאַחת ׁשֶ ָלִאית, 
ְוִהְתָעֵרב   ַהּגֹוֵאל  אֹותֹו  ם  ְלׁשָ ִהְכִניס  ׁשֶ אֹוָתּה 
ּוָמה   ר,  ֶאְפׁשָ ִאי  רּוחֹות  לֹׁש  ׁשָ ִלְהיֹות  ֶהן.  ּבָ

ה?  ַנֲעׂשֶ

אי ָלא ִאְתֲאִביד, ּוַמה ִאְתָעִביד.   ַההּוא ָמאָנא, ַוּדַ ּבְ
ן  ּמָ ַלת רּוִחין ּתַ ָהא ּתְ (ס''א בההוא גופא אחרא ביה יקום   , ּדְ

ומה עביד קודשא בריך הוא. תא חזי ההוא פרוקא דקא פריק  
ליה. רוח דיליה הא אעיל המן ושביק ושחף וערב בההוא מאנא. 
ודאי  ביה  ואתדבק  מאנא  בההוא  דהוא  קדמאה  רוחא  וההוא 
אשתאר תמן ולא אתאביד ובגין כך ההוא רוחא דשבק בההוא 

הוא רדיף בתר עיקרא דיליה ויסודא דיליה מאנא ואתדבק תמן  
דקא נפיק מיניה ואייתיה ליה ובני ליה בדוכתיה באתר דהוות  

תמן) רוחין  תלת  הא  זוגיה.  ַההּוא   בת  ּבְ ֲהָוה  ּדְ ַחד, 
ן   ּמָ ְך ּתַ ִאְתְמׁשָ ן. ְוַחד, ַההּוא ּדְ ּמָ ָאר ּתַ ּתְ ָמאָנא, ְוִאׁשְ

ָאעִ  ֲהָוה ַעְרִטיָלָאה. ְוַחד, ַההּוא ּדְ ן ַההּוא  ּדְ ּמָ יל ּתַ
ִאי   רּוִחין  ְתַלת  ּבִ ְלֶמהֵוי  הּו.  ּבְ ְוִאְתֲעַרב  רֹוָקא,  ּפָ

ר. ּוָמה ִאְתָעִביד.  ֶאְפׁשָ
ָהֶעְליֹונֹות   .116 בּורֹות  ַהּגְ ֵהן  ְך  ּכָ א  ֶאּלָ

רּוַח  אֹוָתּה  הּוא.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ
ה   ׁשָ ִהְתַלּבְ ּבֹו  ַהּגֹוֵאל,  אֹותֹו  ם  ְלׁשָ ִהְכִניס  ׁשֶ
ְלבּוׁש  ל  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ַהזֹּו  ָמה  ׁשָ ַהּנְ

ִרים, ָבה  (ְוהּוא) ַהּגֵ ָ ׁשּ ְואֹוָתּה רּוַח ַעְרִטיָלִאית ׁשֶ
ָמה ָהֶעְליֹוָנה. שָׁ  ׁשָ ַלּנְ ִלְהיֹות ְלבּוׁש  נֹות  ְלִהּבָ ם 

אֹותֹו  ֲאָרה ּבְ ׁשְ ּנִ ה ׁשֶ ִחּלָ ּתְ ָהְיָתה ּבַ ְואֹוָתּה רּוַח ׁשֶ
ַמְזִמין  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ם,  ָ ִמׁשּ ְרָחה  ּפָ ְכִלי, 
ַלע   ּסֶ ּבַ ׁשֶ ַהַחּלֹונֹות  סֹודֹות  תֹוְך  ּבְ ָמקֹום  ָלּה 

ְתֵפי ַאַחר ּכִ ה  ׁשֶ ם. ּוִמְתַעּלָ ן ֵעֶדן, ְוִנְטֶמֶנת ׁשָ ַהּגָ
ה, ּוְבאֹוָתּה  ִחּלָ ּתְ ָהָיה ּבַ ְלאֹותֹו ַהּגּוף ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ַנִים   ְ רּוַח ָיקּום אֹותֹו ַהּגוף, ְוֶזהּו ֶאָחד ֵמאֹוָתם ַהׁשּ

ָאַמְרנוּ   . (ְלַמְעָלה) ׁשֶ

  

ָעבִ  .116 ִאין, ּדְ בּוָרן ִעּלָ ְך ִאיּנּון ּגְ א, ּכָ א  ֶאּלָ יד קּוְדׁשָ
ַההּוא   ן  ּמָ ּתַ ָאִעיל  ּדְ רּוָחא  ַההּוא  הּוא.  ִריְך  ּבְ
ֲאָתר   ּבַ ְמָתא,  ִנׁשְ ַהִהיא  ִאְתָלַבׁש  יּה  ּבֵ רֹוָקא,  ּפָ

ִגּיֹוֵרי,  ּדְ א  ְלבּוׁשָ ַעְרִטיָלָאה,   (והוא) ּדִ ְוַההּוא רּוָחא 
ְמָתא   ְלִנׁשְ א  ְלבּוׁשָ ֶלהֵוי  ָנָאה,  ְלִאְתּבְ ן  ּמָ ּתַ ָתב  ּדְ

אָ  ַאר  ִעּלָ ּתְ ִאׁשְ ַקְדִמיָתא, ּדְ ֲהָוה ּבְ ה. ְוַההּוא רּוַח ּדְ
הּוא   ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ ן.  ּמָ ִמּתַ ַרח  ּפָ ָמָנא,  ַההּוא  ּבְ
ָבַתר   ּדְ ִטָנָרא,  ּדְ ין  ּוִ ּכַ ָרִזין  גֹו  ּבְ ֲאָתר,  ֵליּה  ַאְזִמין 
ק ְלַההּוא   ּלָ ן. ְוִאְסּתַ ּמָ ר ּתַ ן ֵעֶדן, ְוִאְתָטּמַ ְתפֹוי ְדּגַ ּכִ

רּוַח  ּגוּ  ּוְבַההּוא  ַקְדִמיָתא.  ּבְ הּוא  ּדְ ַקְדָמָאה,  ָפא 
ֵרין,   ּתְ ִאיּנּון  ּדְ ַחד  ִאיהּו  ְוָדא  ּגּוָפא,  ַההּוא  ְיקּום 

ָקא ֲאֵמיָנא   . (לעילא) ּדְ
ָעְנׁשֹו   .117 יָּקּום  ׁשֶ ֶטֶרם  ַהּגּוף  אֹותֹו  ֲאָבל 

ְלִהְתַרּבֹות,   ָזָכה  ּלֹא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֲהֵרי  ׁשֶ דֹול,  ּגָ
מּוָכה הֹוִר  ּסְ ׁשֶ ָהֲאָדָמה,  ְלתֹוְך  אֹותֹו  ידּו 

אֹותֹו   ַמֲעִלים  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ם.  ׁשָ ְוִנּדֹון  ְלַאְרָקא, 
ִהּנֵה   ו עֹוֶלה,  ְוַעְכׁשָ יֹוֵרד  ו  ַעְכׁשָ ַהזֹּאת.  ֵבל  ַלּתֵ
תֹות   ּבָ ָרט ְלׁשַ ָעָלה ְוִהּנֵה ָיַרד, ֵאין לֹו ְמנּוָחה, ּפְ

י ֳחָדשִׁ   ים.ְוָיִמים טֹוִבים ּוְבָראׁשֵ
  

יּה   .117 עֹוְנׁשֵ ְיקּום,  ָלא  ּדְ ַעד  ּגּוָפא,  ַההּוא  ֲאָבל 
י ֵליּה   ָאה, ַנְחּתֵ ָלא ָזָכה ְלִאְתַרּבְ ִגין ּדְ ָהא ּבְ ַסְגָיא ּדְ

ע''א) ְלגוֹ  ע''ט  ְלַאְרָקא.   (תיקונין  ָסִמיְך  ּדְ ֲאָדָמה, 
ֵבל.   ּתֵ ְלַהאי  ֵליּה  ִקין  ַסּלְ ּוְלָבַתר  ן.  ּמָ ּתַ ְוִאְתָדן 

תָּ  ְוָהא  ַהׁשְ ָסִליק,  ָהא  ָסִליק,  א  ּתָ ְוַהׁשְ ָנִחית,  א 
ֵתי, ּוְביֹוִמין ָטִבין   ּבָ ׁשַ ר ּבְ ִכיכּו ּבַ ָנִחית, ֵלית ֵליּה ׁשְ

י ַיְרֵחי.   ּוְבֵריׁשֵ
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ַאְדַמת   .118 ָעָפר.  ַאְדַמת  ּבְ ִנים  ְיׁשֵ ה    -ְוֵאּלֶ
ָעָפר   ֵאּלּו    -ֵמֲאָדָמה.  ְוַעל  ֵבל.  ִמּתֵ

תּוב יב) ּכָ ָעָפר  ְוַר  (דניאל  ַאְדַמת  ֵני  ׁשֵ ִמיְּ ים  ּבִ
ַלֲחָרפֹות  ה  ְוֵאּלֶ עֹוָלם  ְלַחיֵּי  ה  ֵאּלֶ ָיִקיצּו 
ן.  ּקֵ ּלֹא ָזכּו ְלִהְתּתַ ה ׁשֶ ל ֵאּלֶ ּוְלִדְראֹון עֹוָלם. ּכָ
ָבה   ָ ׁשּ ֲאָבל ִאם ָזְכָתה אֹוָתּה רּוַח ַעְרִטיָלִאית ׁשֶ

הֲ  ׁשֶ הּוא,  יק  ַצּדִ ָאז  ן,  ּקֵ ְלִהְתּתַ ִמּקֶֹדם  מֹו  ֵרי  ּכְ
ַלע,  ּסֶ ּבַ ְמָרה  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ּה  ּבָ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ רּוַח  אֹוָתּה 
תּוב  ה ּכָ אֹותֹו ַהּגּוף ָהִראׁשֹון, ְוַעל ֵאּלֶ ן ּבְ ֻתּקַ ּתְ
ל  ּכָ ְוגֹו'.  ַלֲחָרפֹות  ה  ְוֵאּלֶ עֹוָלם  ְלַחיֵּי  ה  ֵאּלֶ

ן.  ּקֵ ּלֹא ָזכּו ְלִהּתַ  אֹוָתם ׁשֶ

  

ָעפָ  .118 ַאְדַמת  ּבְ ִמיִכין  ּדְ ין  ק'  ר, ְוִאּלֵ (דף 
ין   ע''ב) ִאּלֵ ְוַעל  ֵבל.  ִמּתֵ ָעָפר  ֵמֲאָדָמה.  ַאְדַמת, 

ִתיב, יִני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצּו   (דניאל יב)  ּכְ ים ִמְיׁשֵ ְוַרּבִ
ּוְלִדְראֹון עֹוָלם.   ה ַלֲחָרפֹות  ְוֵאּלֶ י עֹוָלם  ה ְלַחּיֵ ֵאּלֶ

ְקָנא ֲאָבל ִאי ָזָכה ַההוּ  ין ְדָלא ָזכּו ְלִאְתּתַ ל ִאּלֵ א  ּכָ
ְקָנא.   ְלִאְתּתַ ִמין,  ַקּדְ ִמּלְ ּכְ ָתב  ּדְ ַעְרִטיָלָאה,  רּוָחא 
יּה,   ּבֵ ַמר  ִאּתְ ּדְ רּוָחא  ַההּוא  ָהא  ּדְ ִאיהּו,  ָאה  ַזּכָ
ַההּוא ּגּוָפא ַקְדָמָאה.   ן ּבְ ּקַ ִטָנָרא, ִיְתּתָ ר ּבְ ִאְתְטּמַ ּדְ
ה ַלֲחָרפֹות   י עֹוָלם ְוֵאּלֶ יב ֵאֶלה ְלַחּיֵ ּתִ ין ּכְ ְוַעל ִאּלֵ

ְקָנא.  ָלא ָזכּו ְלִאְתּתַ ל ִאיּנּון ּדְ  ְוגֹו'. ּכָ
ֶלְך  .119 ל ַהּמֶ בּורֹות ָהֶעְליֹונֹות ׁשֶ ְוֵאּלּו ֵהן ַהּגְ

דֹוׁש, ּוְכלּום לֹא ֶנֱאָבד. ֲאִפּלּו ֶהֶבל  ָהֶעְליֹון ַהּקָ
רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ּוָמקֹום,  יֵׁש לֹו ֲאַתר  ה  ַהּפֶ

 ֶ ׁשּ ַמה  ּנּו  ִמּמֶ ה  ל  עֹוׂשֶ ׁשֶ ִדּבּור  ַוֲאִפּלּו  ה,  עֹוׂשֶ
ָאָדם ַוֲאִפּלּו קֹול ֵאינֹו ְבֵריָקנּות, ַוֲאַתר ּוָמקֹום 

ם.   יֵׁש ְלֻכּלָ
  

ָאה   .119 ִעּלָ א  ַמְלּכָ ּדְ ִאין,  ִעּלָ בּוָרן  ּגְ ִאיּנּון  ין  ְוִאּלֵ
פּוָמא   לּום. ֲאִפיּלּו ֲהַבל ּדְ א, ְוָלא ִאְתֲאִביד ּכְ יׁשָ ַקּדִ
ִריְך הּוא ָעִביד   א ּבְ א ִאית ֵליּה, ְוקּוְדׁשָ ֲאָתר ְודּוְכּתָ
ַבר ָנׁש, ַוֲאִפיּלּו   ה ּדְ ָעִביד. ַוֲאִפיּלּו ִמּלָ ִמיֵנּה ַמה ּדְ

א ִאית ְלהּו  ָק  יא, ַוֲאָתר ְודּוְכּתָ ֵריָקַנּיָ ָלא, ָלא ֲהֵוי ּבְ
א.  ְלכֹּלָ

ִריָּה   .120 ּבְ ָלעֹוָלם  ְוָיָצא  ו  ַעְכׁשָ ְבֶנה  ּנִ ׁשֶ ֶזה 
ת זּוג, ְוַעל ֶזה לֹא ַמְכִריִזים,  ה, ֵאין לֹו ּבַ ֲחָדׁשָ
ָהְיָתה   ת ַהזּּוג ׁשֶ ּנּו. ּבַ ת זּוגֹו ָאְבָדה ִמּמֶ ֲהֵרי ּבַ ׁשֶ

ָתה ִאּמֹו, ְוָאִחיו ְלָאִביו.  לוֹ   ֶנֶעׂשְ
  

ְרָיה   .120 ּבִ ְלָעְלָמא  ְוָנַפק  א,  ּתָ ַהׁשְ ֵני  ִאְתּבְ ּדְ ַהאי 
ַמְכִריֵזי,   ָלא  א  ּדָ ְוַעל  זּוג.  ת  ּבַ ֵליּה  ֵלית  א,  ַחְדּתָ
ֲהַות   ת זּוֵגיּה ּדַ יּה, ּבַ ת זּוֵגיּה ִאְתֲאִביַדת ִמּנֵ ָהא ּבַ ּדְ

יהּ   , ְוָאחּוָה ָאבּוָה. ֵליּה, ִאְתָעִביַדת ִאּמֵ
ְלָך  .121 ָהְיָתה  טֹוָבה  יָת?  ָעׂשִ ֶמה  ָזֵקן,  ָזֵקן 

ַליָּם  ְכַנְסּתָ  ּנִ ׁשֶ ָזֵקן, ֲהֵרי ָאַמְרנּו  ָזֵקן  ִתיָקה.  ְ ַהׁשּ
ה? ִאם  ֲעׂשֶ ִלי ֲחָבִלים ּוְבִלי ֶדֶגל, ַמה ּתַ דֹול ּבְ ַהּגָ

ְלַמְעָלה   ֲעֶלה  ּתַ ׁשֶ ְוִאם   -ּתֹאַמר  תּוַכל.  לֹא 
ה  ּתֹאמַ  ֵרד ְלַמּטָ ּתֵ הֹום   -ר ׁשֶ ל ַהּתְ ֲהֵרי ָעְמקֹו ׁשֶ

ְלָך   ֵאין  ָזֵקן,  ִאי  ָזֵקן,  ִאי  ה?  ֲעׂשֶ ּתַ ַמה  דֹול.  ּגָ
ְולֹא   ָהִייָת,  לֹא  לּו  ַהּלָ ים  ַמּנִ זְּ ּבַ ְלָאחֹור.  ַלֲחזֹר 
ָאָדם  ֲהֵרי ָיַדְעּתָ ׁשֶ כֲֹחָך, ׁשֶ ְלּתָ ְלֵהָחֵלׁש ּבְ ִהְתַרּגַ

ָכל ַהּדֹור הַ  עֶֹמק  ַאֵחר ּבְ זֶּה לֹא ִנְכָנס ָלֳאִניָּה ּבָ
ם. ה ׁשָ ַאּתָ  ַהזֶּה ׁשֶ

  

ִתיָקא,   .121 ָסָבא ָסָבא, ַמה ַעְבַדת, ָטב ֲהָוה ָלְך ׁשְ
ָלא   א, ּבְ א ַרּבָ ַיּמָ ָעאָלת ּבְ ָסָבא ָסָבא, ָהא ֲאֵמיָנא ּדְ
יָמא   ּתֵ ִאי  ֲעֵביד.  ּתַ ָמה  ְגָלא,  ּדִ ּוְבָלא  ַחְבִלין, 

ְלֵעילָּ  ק  ִתְסּלַ ֵתיחּות  ּדְ ּדְ יָמא  ּתֵ ִאי  יכֹול.  ּתִ ָלא  א, 
ֲעֵביד.   ּתַ א, ַמה  ַרּבָ ְתהֹוָמא  ּדִ ִעְמָקא  א, ָהא  ְלַתּתָ
ָרא   ְלָאַהּדְ ָלְך  ִאית  ָלא  ָסָבא,  ִאי  ָסָבא  ִאי 
יַלת,   ין, ָלא ֲהֵוית, ְוָלא ִאְתְרּגִ ִעָדִנין ִאּלֵ ַלֲאחֹוָרא. ּבְ

ַיְדַעת, ָהא  ּדְ תּוְקָפְך,  ּבְ א  ׁשָ ָנׁש    ְלִאְתַחּלְ ַבר  ּדְ
א   ַאְרּבָ ּבְ ָעאל  ָלא  א,  ּדָ ָרא  ּדָ ָכל  ּבְ ַאֲחָרא 

ן. ּמָ ַאְנּתְ ּתַ א ּדְ ֲעִמיָקא ּדָ  ּבְ
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ְוִאם  .122 ְרּכֹו,  ּדַ ֶאת  ֹמר  ִלׁשְ יֹוֵדַע  יֹוַחאי  ן  ּבֶ
ַהְתָחָלה   יַח ּבַ ּגִ הּוא ִנְכָנס ַליָּם ֶהָעֹמק, הּוא ַמׁשְ

בַּ  ְוָיׁשּוט  ַאַחת  ַפַעם  ּבְ ַיֲעֹבר  ֶטֶרם ֵאיְך  יָּם 
ה.  ִחּלָ ּתְ ּבַ ְחּתָ  ּגַ ִהׁשְ לֹא  ָזֵקן,  ה,  ְוַאּתָ ֵנס.  ּכָ יִּ ׁשֶ
ֱחַלׁש   ּתֶ ַאל  ם,  ׁשָ ה  ְוַאּתָ הֹוִאיל  ָזֵקן,  ו,  ַעְכׁשָ
ָך, ָלׁשּוט ְלָיִמין   ְרּכְ ל ּדַ ֲעזֹב ֶאת ּכָ כֲֹחָך, ַאל ּתַ ּבְ
ְוַלּגַֹבּה. ַאל  ְוָלֹרַחב, ָלעֶֹמק  ֹמאל, ָלֹאֶרְך  ְוִלׂשְ

ְפחַ  ְגָבִרים ּתִ ה  ּמָ ּכַ כֲֹחָך.  ּבְ ִהְתַחזֵּק  ָזֵקן,  ָזֵקן  ד. 
 . ה ְקָרבֹות ָנַצְחּתָ כָֹחם ְוַכּמָ ַבְרּתָ ּבְ  ֲחָזִקים ׁשָ

  

ְוִאי   .122 ָאְרחֹוי,  ָרא  ּמְ ְלִאְסּתַ ָיַדע  יֹוָחאי  ּדְ ֵריּה  ּבְ
ַקְדִמיָתא, ֵהיְך ַיֲעָבר   ח ּבְ ּגַ א ֲעִמיָקא, ַאׁשְ ַיּמָ ָעאל ּבְ

ִזְמָנא ֲחָד  א, ַעד ָלא ֵייעּול ְוַאְנּתְ  ּבְ ַיּמָ א, ִויׁשֹוֵטט ּבְ
ָסָבא,   א  ּתָ ַהׁשְ ַקְדִמיָתא.  ּבְ ְחת  ּגַ ַאׁשְ ָלא  ָסָבא, 
ָלא   תּוְקָפְך,  ּבְ חַלׁש  ּתֶ ָלא  ן,  ּמָ ּתַ ְוַאְנּתְ  הֹוִאיל 
ִליִמיָנא   ָטא  ּטְ ִלְמׁשַ ָאְרָחְך,  ל  ּכָ ּבֹוק  ׁשְ ּתִ

א ּוְלפּוְתָייא,  ָמאָלא, ְלָאְרּכָ ְלָעְמָקא ּוְלרּוָמא,    ְוִלׂשְ
ה   ּמָ ּכַ ֻתְקָפְך,  ּבְ ף  ּקַ ִאְתּתָ ָסָבא,  ָסָבא  ְדַחל.  ּתִ ָלא 
ְקָרִבין   ה  ְוַכּמָ ֻתְקֵפיהֹון,  ּבְ ַבְרּתְ  ּתָ יִפין  ּקִ ּתַ ְבִרין  ּגַ

 .  ָנַצְחּתְ
ְוָאַמר, .123 ַתח  ּפָ ָכה,  ג) ּבָ ְצֶאיָנה  (שיר 

בָּ  לֹֹמה  ׁשְ ֶלְך  ּמֶ ּבַ ִציֹּון  נֹות  ּבְ ֲעָטָרה ּוְרֶאיָנה 
ְמַחת   ׂשִ ּוְביֹום  ֲחֻתּנָתֹו  יֹום  ּבְ ִאּמֹו  ּלֹו  ָרה  ִעּטְ ׁשֶ
ְרׁשּוהּו, ְוָכְך הּוא. ֲאָבל ְצֶאיָנה   סּוק ֶזה ּפֵ ִלּבֹו. ּפָ
לֹֹמה,  ׁשְ ֶלְך  ּמֶ ּבַ ִלְראֹות  ָיכֹול  ִמי  ְוִכי  ּוְרֶאיָנה, 
ר   ּלֹו? ַוֲהֵרי הּוא ִנְסּתָ לֹום ׁשֶ ָ ַהׁשּ ֶלְך ׁשֶ הּוא ַהּמֶ ׁשֶ

אֹותֹו  מִ  ּבְ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ רֹוִמים  ַהּמְ ֵחילֹות  ל  ּכָ
סד) ָמקֹום, ֱאלִֹהים   (ישעיה  ָרָאָתה  לֹא  ַעִין  ׁשֶ

נֹות   ּבְ ּוְרֶאיָנה  ְצֶאיָנה  ָאַמְרּתָ  ה  ְוַאּתָ זּוָלְתָך, 
ל   ּכָ בֹודֹו,  ּכְ ֲהֵרי  ׁשֶ ְועֹוד,  לֹֹמה?  ׁשְ ֶלְך  ּמֶ ּבַ ִציֹּון 

ׁשֹוֲאלִ  ָהֶעְליֹוִנים  ְלָאִכים  ַאיֵּה  ַהּמַ ְואֹוְמִרים  ים 
בֹודֹו?   ְמקֹום ּכְ

  

ְוָאַמר,  .123 ַתח  ּפָ ָכה,  ג)  ּבָ השירים  ְצֶאיָנה   (שיר 
ָרה   ִעּטְ ֲעָטָרה ׁשֶ לֹמֹה ּבַ ֶלְך ׁשְ ּמֶ נֹות ִצּיֹון ּבַ ּוְרֶאיָנה ּבְ
ְמַחת ִלּבֹו. ַהאי ְקָרא   ּתֹו ּוְביֹום ׁשִ יֹום ֲחֻתּנָ לֹו ִאּמֹו ּבְ

א. ֲאָבל ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה, ְוִכי ַמאן  אּוְקמּוָה, ְוָהִכי הוּ 
א   ַמְלּכָ הּוא  ּדְ לֹמֹה,  ׁשְ ֶלְך  ּמֶ ּבַ ְלֵמחֵמי  ָיִכיל 
ֵחיֵלי   ל  ִמּכָ הּוא,  ָסִתים  ְוָהא  יֵליּה,  ּדִ ָלָמא  ׁשְ ּדִ

ֲאָתר, ַההּוא  ּבְ א,  ְלֵעיּלָ ּדִ סד)  ְמרֹוִמין  ַעִין   (ישעיה  ּדְ
ָאַמְר  ְוַאּתְ  זּוָלְתָך.  ֱאלִהים  ָרָאָתה  ְצֶאיָנה  ָלא  ּתְ 

בֹוד   ָהא ּכָ למֹה. ְותּו, ּדְ ֶלְך ׁשְ ּמֶ נֹות ִצּיֹון ּבַ ּוְרֶאיָנה ּבְ
ַאּיֵה   ְוַאְמֵרי,  ֲאִלי  ׁשַ ֵאי  ִעּלָ ַמְלֲאֵכי  הּו  ּלְ ּכֻ יֵליּה,  ּדִ

בֹודֹו.   ְמקֹום ּכְ
נֹות   .124 ָאַמר ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ּבְ ֶ א, ַמה ׁשּ ֶאּלָ

לֹֹמה, בָּ  ֶלְך ׁשְ ּמֶ תּוב, ְולֹא ָכתּוב ִציֹּון ּבַ ֲעָטָרה ּכָ
רֹוֶאה אֹוָתּה ֲעָטָרה, רֹוֶאה   ל ִמי ׁשֶ ּכָ ּוָבֲעָטָרה. ׁשֶ
ָרה  ִעּטְ ּלֹו. ׁשֶ לֹום ׁשֶ ָ ַהׁשּ ֶלְך ׁשֶ ל ַהּמֶ ֶאת ַהּנַֹעם ׁשֶ
ת ְוקֹוֵרא ָלּה  ִנינּו, קֹוֵרא ָלּה ּבַ ּלֹו ִאּמֹו, ֲהֵרי ׁשָ

ּכֹל ָהָיה.  ָאחֹות, קֹוֵרא ָלּה ֵאם, ְוַהּכֹל הּוא, ְוהַ 
ָדה.  ל ְויֵַדע ֶאת ֶזה, יֵַדע ָחְכָמה ִנְכּבָ ּכֵ ְסּתַ יִּ  ִמי ׁשֶ

  

ִצּיֹון   .124 נֹות  ּבְ ּוְרֶאיָנה  ְצֶאיָנה  ָאַמר  ּדְ ַמה  א,  ֶאּלָ
ִתיב   ּכְ ְוָלא  ִתיב,  ּכְ ֲעָטָרה  ּבַ לֹמֹה,  ׁשְ ֶלְך  ּמֶ ּבַ
ָרה, ָחֵמי נַֹעם   ָחֵמי ַההּוא ֲעּטָ ָכל ַמאן ּדְ ּוַבֲעָטָרה ּדְ
ָהא   ִאּמֹו,  לֹו  ָרה  ִעּטְ ׁשֶ יֵליּה.  ּדִ ָלָמא  ׁשְ ּדִ א  ַמְלּכָ

ֵניָנן, ָקֵרי ָלּה   ת, ְוָקֵרי ָלּה ָאחֹות, ָקֵרי ָלּה ֵאם,  ּתָ ּבַ
ַהאי,   ע ּבְ ל ְוִיְנּדַ ּכַ ִיְסּתָ א ֲהֵוי, ַמאן ּדְ א ִאיהּו. ְוכֹּלָ ְוכֹּלָ

יָרא.  ע ָחְכְמָתא ַיּקִ  ִיְנּדַ
ר   .125 ה? ִאם ֹאַמר סֹוד ִנְסּתָ ו ָמה ֶאֱעׂשֶ ַעְכׁשָ

ֲארּו   -לֹא ָצִריְך ְלַגּלֹות. ִאם לֹא ֹאַמר    -ֶזה   ָ ִיׁשּ
ָנַפל   ַהזֶּה.  ַהּסֹוד  ִמן  ְיתֹוִמים  לּו  ַהּלָ יִקים  ּדִ ַהּצַ

  
ָרָזא ְסִתיָמא   .125 א ָמה ַאְעִביד, ִאי ֵאיָמא,  ּתָ ַהׁשְ

ָאה. ִאי ָלא ֵאיָמא, יִ  א, ָלא ִאְצְטִריְך ְלַגּלָ ֲארּון  ּדָ ּתַ ׁשְ
ין, ַיְתִמין ֵמַהאי ָרָזא, ָנַפל ַההּוא ָסָבא ַעל   ִאין ִאּלֵ ַזּכָ
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ָניו ְוָאַמר, ָיְדָך  (תהלים לא) אֹותֹו ַהזֵָּקן ַעל ּפָ ּבְ
ִדיָתה אֹוִתי ה' ּפָ ִלי    ַאְפִקיד רּוִחי  ּכְ ֵאל ֱאֶמת. 

ְעָלּה   ּבַ ְלַמְעָלה?  ה  יֵָעׂשֶ ֵאיְך  ה,  ְלַמּטָ ָהָיה  ׁשֶ
ת  ה? ּבַ ְך ְוִיְהיֶה ְלַמּטָ ָהָיה ְלַמְעָלה, ֵאיְך ִיְתַהּפֵ ׁשֶ
ָאִחיו   ִמיָהה.  ּתְ ַעל  ִמיָהה  ּתְ ִאּמֹו?  ָתה  ֶנֶעׂשְ זּוגֹו 
ִיְגַאל  ִראׁשֹוָנה  ּבָ ׁשֶ ָאִביו  ִאם  ְלָאִביו?  הֹוֵפְך 

זֹו    -אֹותֹו   ְוִכי  ָאִביו?  ְהיֶה  יִּ ׁשֶ ָאִחיו  ָיֶפה, ֲאָבל 
ֶעְליֹוִנים  אי ׁשֶ לֹא ְתִמיָהה?! עֹוָלם ָהפּוְך הּוא! ַוּדַ

ה ְוַתְחּתֹוִנים ְלַמְעָלה.   ְלַמּטָ

ִדיָת   (תהלים לא) ַאְנּפֹוי, ְוָאַמר,  ָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי ּפָ ּבְ
ֵהיְך   א,  ְלַתּתָ ֲהַות  ּדַ ָמאָנא  ֱאֶמת.  ֵאל  ְיָי'  אֹוִתי 
ֵהיךְ  א,  ְלֵעיּלָ ֲהָוה  ּדְ ְעָלּה  ּבַ א,  ְלֵעיּלָ   ִיְתֲעִביד 
יּה.   ת זּוֵגיּה ִאְתָעִביַדת ִאּמֵ א. ּבַ ְך ַוֲהָוה ְלַתּתָ ִיְתַהּפֵ
ָאבּוָה   ִאי  ָאבּוָה.  ָאחּוָה  ָווָהא.  ּתָ ַעל  ָווָהא  ּתָ
ֶליֱהֵוי   ַקְדֵמיָתא, ִיְפרֹוק ֵליּה, ֵיאֹות, ֲאָבל ָאחּוָה ּדְ ּדְ
ִהּפּוָכא   א. ָעְלָמא ּבְ ָווָהא ִאיהּו ּדָ ָאבּוָה, ְוִכי ָלא ּתָ

א. ִאיהוּ  ִאין ְלֵעיּלָ א, ְוַתּתָ ִאין ְלַתּתָ אי ִעּלָ  . ַוּדַ
א, .126 ב) ֶאּלָ ָהֱאלֹוּהַ   (דניאל  ם  ׁשֵ ִיְהיֶה 

ַהָחְכָמה   ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ְוַעד  ָהעֹוָלם  ִמן  ְמֹבָרְך 
ים  ִנים ּוְזַמּנִ ּנֶה ִעּדָ ּלֹו ִהיא, ְוהּוא ְמׁשַ בּוָרה ׁשֶ ְוַהּגְ

ָכה, ְוהָ  ֲחׁשֵ רּוי. ּבֹא ְוגֹו'. יֹוֵדַע ַמה ּבַ אֹור ִעּמֹו ׁשָ
ל   ּכֵ ְלִהְסּתַ יּוַכל  לֹא  אֹור  ּבְ רּוי  ָ ׁשּ ׁשֶ ִמי  ּוְרֵאה, 
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֲאָבל  ָכה.  ֲחׁשֵ ּבַ ֶ ׁשּ ַמה  ְוִלְראֹות 
ב   ּגַ ַעל  ַאף  ָכה  ֲחׁשֵ ּבַ ַמה  יֹוֵדַע  ְך,  ּכָ לֹא  הּוא 
ל   ּכֵ ִמְסּתַ ָהאֹור  ִמּתֹוְך  ִעּמֹו.  רּוי  ׁשָ ָהאֹור  ׁשֶ

חֹשֶׁ  ם. ּבַ ָ ׁשּ ֶ ל ַמה ׁשּ  ְך ְויֹוֵדַע ּכָ

  

א,  .126 י ֱאָלָהא ְמָבַרְך   (דניאל ב) ֶאּלָ ֵמיּה ּדִ ֶלהֵוא ׁשְ
יֵליּה   א ּדִ י ָחְכְמָתא ּוְגבּוְרּתָ ִמן ָעְלָמא ְוַעד ָעְלָמא ּדִ
ָמה   ָיַדע  ְוגֹו'  ְוִזְמַנָיא  א  ַנּיָ ִעּדָ ֵנא  ְמַהׁשְ ְוהּוא  ִהיא. 

ָחׁשֹוָכא ּוְנהֹוָרא ִעמֵּ  ֵרי  ּבְ ׁשְ א ֲחִזי, ַמאן ּדִ ָרא. ּתָ יּה ׁשָ
ָחׁשֹוָכא.   ָלא ּוְלֶמחֵמי ּבְ ּכְ ְנהֹוָרא, ָלא ָיִכיל ְלִאְסּתַ ּבִ

ָהִכי, ָלאו  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ק''א  ֲאָבל  (דף 
יּה   ע''א) ְנהֹוָרא ִעּמֵ ב ּדִ ָיַדע ָמה ַבֲחׁשֹוָכא, ַאף ַעל ּגַ

ל   ּכַ ִאְסּתָ ְנהֹוָרא,  ִמּגֹו  ָרא.  ל  ׁשָ ּכָ ְוָיַדע  ֲחׁשֹוָכא,  ּבַ
ן.  ַתּמָ  ַמה ּדְ

ָבר ֶאָחד   .127 ִראׁשֹוָנה ּדָ ים ּבָ ו יֵׁש ְלַהְקּדִ ַעְכׁשָ
ְיָלה.  ַהּלַ ַמְראֹות  אֹוָתם  ּבְ ְדמֹוִנים  ַהּקַ ָאְמרּו  ׁשֶ
ה  ִיְצּפֶ ֲחלֹום,  ּבַ ִאּמֹו  ַעל  א  ּבָ ׁשֶ ִמי  ִנינּו,  ָ ׁשּ ׁשֶ

תּוב ּכָ ׁשֶ ב) ְלִביָנה,  לַ  (משלי  ִאם  י  יָנה  ּכִ ּבִ
ִהיא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ִאם  ְלִהְתּבֹוֵנן,  יֵׁש  אן  ּכָ ִתְקָרא. 

רֹוֶאה    -ֵאם   י ׁשֶ ּמִ ְך: ׁשֶ ּכָ ב  ָיֶפה, ְוָהָיה לֹו ִלְכּתֹ
א ַעל   ּבָ ה ְלִביָנה. ֲאָבל ִמי ׁשֶ ֲחלֹום, ִיְזּכֶ ִאּמֹו ּבַ

ה?   ִאּמֹו ָלּמָ

  

ה ֲחָד  .127 ַקְדִמיָתא, ִמּלָ ָמא ּבְ א,  ָהָכא, ִאית ְלַאְקּדְ
ַמאן   ְתָנן,  ּדִ ֵליְלָיא.  ֶחְזֵוי  ִאיּנּון  ּבְ ַקְדָמֵאי,  ָאְמרּו  ּדְ
יָנה.   ַלּבִ ה  ְיַצּפֶ ֶחְלָמא,  ּבְ יּה  ִאּמֵ ַעל  ָאֵתי  ּדְ

יב,  ְכּתִ יָנה ִתְקָרא, ָהָכא ִאית   (משלי ב)  ּדִ י ִאם ַלּבִ ּכִ
ִאיִהי ֵאם ֵיאֹות, ַוֲהָוה ֵליּה   ִגין ּדְ ָלא, ִאי ּבְ ּכְ ְלִאְסּתַ

י  ְלִמְכתַּ  ֶחְלָמא, ִיְזּכֵ יּה ּבְ ָחָמא ִאּמֵ ַמאן ּדְ ב ָהִכי, ּדְ
יּה ֲאַמאי. ָאֵתי ַעל ִאּמֵ יָנה. ֲאָבל ַמאן ּדְ  ַלּבִ

ְך  .128 ִהְתַהּפֵ ּום ׁשֶ א סֹוד ֶעְליֹון הּוא, ִמׁשּ ֶאּלָ
יָון  ה, ּכֵ ִחּלָ ּתְ ן ָהָיה ּבַ ה ְלַמְעָלה. ּבֵ ַמּטָ ְוָעָלה ִמּלְ

ָעָלה ְלַמְעָלה, ִמְתהַ  ה הּוא ׁשֶ ְך ָהִאיָלן, ְוַנֲעׂשֶ ּפֵ
 ֵמעֹוָלם ֶעְליֹון, ְוׁשֹוֵלט ָעֶליָה ְוזֹוֶכה ְלִביָנה. 

  

ְך ְוָסִליק   .128 ִאְתַהּפָ ִגין ּדְ ָאה ִאיהּו, ּבְ א ָרָזא ִעּלָ ֶאּלָ
ָסִליק   יָון ּדְ ַקְדִמיָתא, ּכֵ ָרא ֲהָוה ּבְ א. ּבְ א ְלֵעיּלָ ּתָ ִמּתַ
ְך ִאיָלָנא, ְוִאְתָעִביד ִאיהּו ֵמָעְלָמא   א, ִאְתַהּפַ ְלֵעיּלָ

יָנה.  ִליט ָעָלּה, ְוָזֵכי ַלּבִ ָאה, ְוׁשָ  ִעּלָ
ִחלָּ  .129 ּתְ ֵרה ּבַ ֶעׂשְ לֹׁש  ִלׁשְ ָאָדם  עֹוֶלה  ׁשֶ ּכְ ה 

תּוב? ָנה, ַמה ּכָ ִני   (תהלים ב) ׁשָ ה' ָאַמר ֵאַלי ּבְ
ה.   ּנָ ה ִמּמֶ יָך. ָאז הּוא ְלַמּטָ ה ֲאִני ַהיֹּום ְיִלְדּתִ ַאּתָ

  
לי''ג .129 ֵאיָנׁש  ָסִליק  ד  ּכַ ַקְדִמיָתא  (צ''ח   ּבְ

ִתיב,  ע''א) ּכְ ַמה  ִנין,  ִני   (תהלים ב) ׁשְ ּבְ ֵאַלי  ָאַמר  ְיָי' 
א ִמיָנּה.   ֵדין ִאיהּו ְלַתּתָ יָך, ּכְ ה ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדּתִ ַאּתָ
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ָעָלה ֵאֶליָה, ֲהֵרי הּוא ִמן ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון,   יָון ׁשֶ ּכֵ
יֹוֵסף ת  ְלַדְרּגַ ה  ִהְתַעּלָ ֲהֵרי  ְוֶזהׁשֶ זֹוֶכה  (ַוַּדאי) , 

 ְלִביָנה. 
ִאיהוּ  ַהאי  ָעָלּה,  ָסִליק  ּדְ יָון  ָאה.    ּכֵ ִעּלָ ֵמָעְלָמא 

יֹוֵסף, ְוָדא  ּדְ א  ַדְרּגָ ּבְ ק  ּלָ ָהא ִאְסּתַ ָזֵכי   (ס''א ודאי) ּדְ
יָנה.   ַלּבִ

ָהָיה  .130 הּוא  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ַהזֶּה  ִלי  ַהּכְ ְך  ּכָ ַאף 
עֹוֵמד   ְחּתֹון,  ַהּתַ ָהִאיָלן  ַעל  ּבַ יֹוֵסף,  ת  ַדְרּגַ ּבְ

ל נְ  ֲהֵרי ּכָ ְרצֹונֹו ְוׁשֹוֵלט ָעָליו, ׁשֶ ְדמּות  ּבִ ֵקָבה ּבִ
הּוא לֹא   יָון ׁשֶ ְחּתֹון עֹוֶמֶדת. ּכֵ ֵקָבה ָהֵעץ ַהּתַ ַהּנְ
ְולֹא   יֹוֵסף  ל  ׁשֶ ה  ְרּגָ ּדַ אֹוָתּה  ּבְ ַלֲעֹמד  ָרָצה 
עֹוָלם  ּבָ ּוְלִהְתַרּבֹות  ּה  ּבָ ׁש  ּמֵ ְלׁשַ ִהְתַקיֵּם 
ְוִהיא   ה,  ְלַמּטָ יֹוֵרד  ָאז  ּתֹוָלדֹות,  ְוַלֲעׂשֹות 

וְ  ִאּמֹו.  ית  ת  ַנֲעׂשֵ ַ ְיֻרׁשּ ֶאת  יֹוֵרׁש  ַהּגֹוֵאל  אֹותֹו 
ה. ָהָיה הּוא ָבִראׁשֹוָנה ְוהּוא ָיַרד ְלַמּטָ  יֹוֵסף, ׁשֶ

  

ֲהָוה   .130 ִאיהּו  ַקְדִמיָתא  ּבְ ָמאָנא,  ַהאי  ָהִכי  אּוף 
יָמא   ַקּיְ ָאה,  ּתָ ּתַ ִאיָלָנא  ַעל  ּבַ יֹוֵסף,  ּדְ א  ַדְרּגָ ּבְ
א,   נּוְקּבָ ל  ּכָ ָהא  ּדְ ָעֵליּה,  ִליט  ְוׁשָ ְרעּוֵתיּה,  ּבִ
יָון   ּכֵ יָמא.  ַקּיְ ָאה  ּתָ ּתַ ִאיָלָנא  א  נּוְקּבָ ּדְ ִדּיּוְקָנא  ּבְ

לְ  ָעא  ּבָ ָלא  ִאיהּו  יֹוֵסף,  ּדְ ּדְ א  ְרּגָ ּדַ ַההּוא  ּבְ יָמא  ַקּיְ
ָעְלָמא,   ּבְ א  ׁשָ ּוְלַאּפָ יּה,  ּבֵ א  ׁשָ ּמְ ְלׁשַ ִאְתְקָיים  ְוָלא 
ְוִאְתָעִביַדת   א,  ָנִחית ְלַתּתָ ֵדין  ּכְ ּתֹוָלִדין,  ד  ּוְלֶמְעּבַ
יֹוֵסף,   ּדְ ָירּוָתא  ָיִרית  רֹוָקא,  ּפָ ְוַההּוא  יּה.  ִאיִהי ִאּמֵ

ַקְד  ֲהָוה הּוא ּבְ א. ּדְ  ִמיָתא ְוִאיהּו ָנִחית ְלַתּתָ
ה'  .131 ּבֹו,  ִהְתַקיֵּם  ָאז  ה,  ְלַמּטָ יַָּרד  ׁשֶ יָון  ּכֵ

יָך.  ְיִלְדּתִ ַהיֹּום  ֲאִני  ה  ַאּתָ ִני  ּבְ ֵאַלי  ָאַמר 
ַלט  יו ְוהּוא ׁשָ ָהָיה ַתְחּתָ ֶ ְך ָהִאיָלן. ַמה ׁשּ ִהְתַהּפֵ

ַלט ָהִאיָלן ַההּוא ָעָליו, ְוהוּ  א ָיַרד  ָעָליו, ָחַזר ְוׁשָ
יַָּרׁש   ׁשֶ אֹותֹו  ה,  ְלַמּטָ ָיַרד  הּוא  ׁשֶ יָון  ּכֵ ה.  ְלַמּטָ
ִיְהיֶה   ָאִביו  ִנְקָרא,  ָאִביו  יֹוֵסף,  ְמקֹום  ת  ַ ְיֻרׁשּ

ָראּוי.  אי ּכָ ּקּונֹו ַוּדַ א ַעל ּתִ אי, ְוַהּכֹל ּבָ  ַוּדַ
  

ְיָי'   .131 יּה,  ּבֵ ים  ִאְתַקּיָ ֵדין  ּכְ א,  ְלַתּתָ ָנִחית  ּדְ יָון  ּכֵ
ְך    ָאַמר  ִאְתַהּפַ יָך.  ְיִלְדּתִ ַהּיֹום  ֲאִני  ה  ַאּתָ ִני  ּבְ ֵאַלי 

ָעֵליּה,   ִליט  ׁשָ ְוִאיהּו  חֹוֵתיּה  ּתְ ֲהָוה  ּדְ ַמה  ִאיָלָנא, 
ִליט ַההּוא ִאיָלָנא ָעֵליּה, ְוִאיהּו ָנִחית   ר ְוׁשָ ִאְתַהּדַ
ָיִרית   ּדְ ַההּוא  א,  ְלַתּתָ ָנִחית  ִאיהּו  ּדְ יָון  ּכֵ א.  ְלַתּתָ

אי,  ָירּוָתא אֲ  יֹוֵסף, ֲאבֹוי ִאְקֵרי, ֲאבֹוי ֲהֵוי ַוּדַ ָתר ּדְ
ְדָקא ֵיאֹות.  אי ּכְ א ִאיהּו ַעל ְתּקּוֵניּה ַוּדַ  ּכֹּלָ

ה ָהָיה ֵמעֹוַלם ַהזָָּכר, ַוֲהֵרי ֶנֱעַקר   .132 ִחּלָ ּתְ ּבַ
הּוא   ֶ ֵקָבה. ּוַמה ׁשּ ו הּוא ֵמעֹוַלם ַהּנְ ם, ְוַעְכׁשָ ָ ִמׁשּ

יא ׁשֹוֶלֶטת ָעָליו, ְוחֹוֵזר  הִ   -ָהָיה ׁשֹוֵלט ָעֶליָה  
ְכָלל   ֵקָבה, ְוַעל ֶזה ֵאין לֹו ּבִ עֹוַלם ַהּנְ ִלְהיֹות ּבְ
ֲהֵרי   ֵקָבה, ׁשֶ ת זּוג, ְולֹא ַמְכִריִזים ָעָליו ַעל ַהּנְ ּבַ

ֵקָבה.  הּוא ָחַזר ִלְהיֹות ֵמעֹוַלם ַהּנְ
  

ְוָהא   .132 ְדכּוָרא,  ּדִ ֵמָעְלָמא  ֲהָוה  ַקְדִמיָתא  ּבְ
א.   נּוְקּבָ ּדְ ֵמָעְלָמא  ִאיהּו  א  ּתָ ְוַהׁשְ ן,  ּמָ ִמּתַ ר  ִאְתַעּקָ
ְלָטא ִאיִהי ָעֵליּה,   ִליט ָעָלּה, ׁשַ ֲהָוה ִאיהּו ׁשָ ּוַמה ּדְ
א ֵלית   ּדָ ְוַעל  א.  נּוְקּבָ ּדְ ָעְלָמא  ּבְ ר ְלֶמהֵוי  ְוִאְתַהּדָ

ת זּוג   א.  ֵליּה ּבַ ָלל. ְוָלא ַמְכִריֵזי ָעֵליּה, ַעל נּוְקּבָ ּכְ
ר ִאיהּו.  א ִאְתַהּדַ נּוְקּבָ ָהא ֵמָעְלָמא ּדְ  ּדְ

ִאיר,   .133 ִהׁשְ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ַהּגּוף  ְואֹותֹו 
ַער   ֵני ָהעֹוָלם ֶאת ַהּצַ לּו ּבְ ּכְ ִאְלָמֵלא יְֵדעּו ְוִיְסּתַ

יֵָּעֵקר ִמן עֹוַלם ַהזָָּכר  ׁשֶ יֵּׁש לֹו ּכְ ְוחֹוֵזר ְלעֹוַלם    ׁשֶ
אֹותֹו   ּכְ עֹוָלם  ּבָ ַצַער  ֵאין  ֲהֵרי  ׁשֶ יְֵדעּו  ֵקָבה,  ַהּנְ
עֹוֵמד  ֵאינֹו  ֲהֵרי  ׁשֶ לֹו,  ֵאין  זּוג  ת  ּבַ ַער.  ַהּצַ
ַעל  ָעָליו  ַמְכִריִזים  לֹא  ָזָכר.  ל  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ
ֵקָבה. ְוִאם יֵׁש לֹו   ֲהֵרי הּוא ֵמעֹוַלם ַהּנְ ֵקָבה, ׁשֶ ַהּנְ

  

ַבק, ִאְלָמֵלא ִינְ  .133 ׁשָ עּון  ְוַההּוא ּגּוָפא ַקְדָמָאה ּדְ ּדְ
ד   ּכַ ֵליּה,  ִאית  ּדְ ַצֲעָרא  ָעְלָמא,  ִני  ּבְ לּון  ּכְ ְוִיְסּתַ
ְלָעְלָמא   ר  ְוִאְתַהּדָ ְדכּוָרא,  ּדִ ֵמָעְלָמא  ר  ִיְתָעּקָ
ָעְלָמא,   ּבְ ַצֲעָרא  ֵלית  ָהא  ּדְ עּון,  ִיְנּדְ א.  נּוְקּבָ ּדְ
יָמא   ָהא ָלא ַקּיְ ת זּוג ֵלית ֵליּה, ּדְ ַההּוא ַצֲעָרא. ּבַ ּכְ

ֲאָתר  א,    ּבְ נּוְקּבָ ַעל  ָעֵליּה,  ַמְכִרֵזי  ָלא  ְדכּוָרא.  ּדִ
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ת זּוג, זֶ  ׁש ִעםּבַ ַרֲחִמים ִנְפּגָ ְנֵקָבה,  (ְּבַאַחת) ה ּבְ
א   ּמָ ִנינּו, ׁשֶ ן זּוג. ְוַעל ֶזה ׁשָ ו ֵאין ָלּה ּבֶ ַעד ַעְכׁשָ ׁשֶ
ְוַהּכֹל  ִנינּו.  ָ ׁשּ ׁשֶ ַאֵחר  ַרֲחִמים,  ּבְ ַאֵחר  ֶמּנּו  ְיַקּדְ

ּקּונֹו.  הּוא ַעל ּתִ

ת זּוג,   א ִאיהּו. ְוִאי ִאית ֵליּה ּבַ נּוְקּבָ ָהא ֵמָעְלָמא ּדְ ּדְ
ֲהֵדי  ַרֲחֵמי, ִאֲעְרַעת ּבַ ַעד   (נ''א בחד) ֲהִוי ּבְ א, ּדְ נּוְקּבָ

יְלָמא   ֵניָנן, ּדִ א ּתָ ר זּוג. ְוַעל ּדָ ַען ָלא ִאית ָלּה ּבַ ּכְ
מֶ  א ִאיהּו ַעל  ְיַקּדְ ָנן. ְוכֹּלָ ַרֲחִמים. ַאֵחר ּתְ נּו ַאֵחר ּבְ

 ְתּקּוֵניּה.
תּוב, .134 י  (ויקרא כב) ְוַעל ֶזה ּכָ ּוַבת ּכֵֹהן ּכִ

ָבה ֶאל   ה ְוֶזַרע ֵאין ָלּה ְוׁשָ ִתְהיֶה ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ
ּכֵֹהן   ּוַבת  ְנעּוֶריָה.  ּכִ ָאִביָה  ית  ַאְרנּו    -ּבֵ ּבֵ ֲהֵרי 

ֶזה ַאְלָמָנה  ָדָבר  ָהִראׁשֹון.   -.  ַהּגּוף  ֵמאֹותֹו 
ה   ל    -ּוְגרּוׁשָ ּכָ ֶלְך. ׁשֶ ּלֹא ִנְכְנָסה ְלַפְרּגֹוד ַהּמֶ ׁשֶ

ָלֶהם   ֵאין  ַהזָָּכר,  עֹוַלם  ּבְ ּלֹא עֹוְמִדים  ׁשֶ אֹוָתם 
ֵמעֹוַלם   ַעְצמֹו  ְוָעַקר  ט  ּמֵ ּתַ ִהׁשְ הּוא  ֵחֶלק.  ּבֹו 

ה.  ַהזָָּכר, ָאז ֵאין לֹו ֵחֶלק ּבֹו, ְועַ  ְך ִהיא ְגרּוׁשָ ל ּכָ
ִאם ָהָיה ָלּה ֶזַרע, לֹא ֶנֱעַקר   - ְוֶזַרע ֵאין ָלּה   ׁשֶ

ֵקָבה.  ּנּו ְולֹא ָהָיה יֹוֵרד ְלעֹוַלם ַהּנְ  ִמּמֶ

  

ִתיב  .134 א ּכְ ְהֶיה   (ויקרא כב)  ְוַעל ּדָ י ּתִ ּוַבת ּכֵֹהן ּכִ
ית   ּבֵ ֶאל  ָבה  ְוׁשָ ָלּה  ֵאין  ְוֶזַרע  ה  ּוְגרּוׁשָ ַאְלָמָנה 

ה  אָ  ִמּלָ אֹוִקיְמָנא  ָהא  ּכֵֹהן,  ּוַבת  ְנעּוֶריָה.  ּכִ ִביָה 
ה,   ּוְגרּוׁשָ ַקְדָמָאה.  ּגּוָפא  ֵמַההּוא  ַאְלָמָנה,  א.  ּדָ
ָלא   ָכל ִאיּנּון ּדְ א, ּדְ ַמְלּכָ ָלא ָעאַלת ְלַפְרּגֹוָדא ּדְ ּדְ
יּה   ּבֵ ְלהּו  ִאית  ָלא  ְדכּוָרא,  ּדִ ָעְלָמא  ּבְ ַקְייֵמי 

ּתְ  ִאׁשְ הּוא  ֵמָעְלָמא  חּוָלָקא.  ְרֵמיּה  ּגַ ְוַאְעַקר  ִמיט 
א ִאיִהי   יּה ְוַעל ּדָ ְדכּוָרא, ָלא ִאית ֵליּה חּוָלָקא ּבֵ ּדִ
ָלא   ֶזַרע,  ָלּה  ֲהָוה  ִאי  ּדְ ָלּה,  ֵאין  ְוֶזַרע  ה.  רּוׁשָ ּגְ

א.  נּוְקּבָ יּה, ְוָלא ֲהָוה ָנִחית ְלָעְלָמא ּדְ ר ִמּנֵ  ִאְתַעּקָ
ָאִביהָ  .135 ית  ּבֵ ֶאל  ָבה  ית  ְוׁשָ ּבֵ זֶּה  ַמה   ,

אֹותֹו ָהעֹוָלם ִנְקָרא  ֵקָבה, ׁשֶ ָאִביָה? ֶזה עֹוַלם ַהּנְ
ֻמְתָקן  ָהָיה  ׁשֶ ִלי  ּכְ ְואֹותֹו  ָאִביָה,  ית  ּבֵ
ה,  ְלַמּטָ יֹוֵרד  ְוהּוא  ְך  ִהְתַהּפֵ ּבֹו,  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ְנעּוֶריָה   ּכִ ְלַמְעָלה.  עֹוֶלה  ִלי  ּכְ מֹו   - ְואֹותֹו  ּכְ
כָּ  יָך  אֹותֹו ְזַמן ׁשֶ יָך. ְיִלְדּתִ תּוב ֲאִני ַהיֹּום ְיִלְדּתִ

מֹו   ּכְ ֲעלּוָמיו,  ִליֵמי  ָיׁשּוב  אי,  ַוּדַ
ָהָיה ִנים ָוַמְעָלה. (ַּבְּתִחָּלה) ׁשֶ ֵרה ׁשָ לֹׁש ֶעׂשְ ְ  ִמׁשּ

  

א   .135 ית ָאִביָה. ּדָ ית ָאִביָה, ַמאן ּבֵ ָבה ֶאל ּבֵ ְוׁשָ
ַההּוא ָעְלָמא בֵּ  א, ּדְ נּוְקּבָ ית ָאִביָה ִאְקֵרי,  ָעְלָמא ּדְ

יּה,   ּבֵ א  ׁשָ ּמְ ּתַ ְלִאׁשְ ן  ּקַ ִאְתּתָ ֲהָוה  ּדְ ָמאָנא  ְוַההּוא 
ְוַההּוא ָמאָנא ָסִליק   א,  ָנִחית ְלַתּתָ ְוִאיהּו  ְך  ִאְתַהּפַ
יב, ֲאִני ַהּיֹום   ְכּתִ ַההּוא ִזְמָנא ּדִ ְנעּוֶריָה, ּכְ א. ּכִ ְלֵעיּלָ

אי, ָיׁשוּ  יָך ַוּדַ יָך, ְיִלְדּתִ ָמה  ְיִלְדּתִ ב ִליֵמי ֲעלּוָמיו, ּכְ
ֲהָוה א.  (בקדמיתא) ּדְ ִנין ּוְלֵעיּלָ ֵליַסר ׁשְ  ִמּתְ

ן   .136 ּקֵ ְלִהּתַ ָזְכָתה  ָבה ֶאל    -ִאם  ְוׁשָ הֹוִאיל 
ְתַעּנֵג   ּתִ ּתֹאֵכל,  ָאִביָה  ֶחם  ִמּלֶ ָאִביָה,  ית  ּבֵ
אֹוְכִלים   ׁשֶ ֵקָבה  ַהּנְ עֹוַלם  ל  ׁשֶ ָהעֶֹנג  ֵמאֹותֹו 
ֲאָבל  ִמְלַמְעָלה.  יֹּוֵרד  ׁשֶ יִרים  ַאּבִ ֶחם  ִמּלֶ
ָאר   ׁשְ ֱהִנים  ּנֶ ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ ְוֵלָהנֹות  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ
ם. ְוַעל   ָהָיה ָזר ְלׁשָ ּום ׁשֶ יִקים לֹא ָיכֹול, ִמׁשּ ּדִ ַהּצַ
רּוָמה,   ֶזה הּוא לֹא אֹוֵכל קֶֹדׁש, ֲאָבל אֹוֵכל ּתְ

ֵקָבה.  עֹוַלם ַהּנְ ב ּבְ י הּוא יֹוׁשֵ  ּכִ

  

ית   .136 ָבה ֶאל ּבֵ ְקָנא, הֹוִאיל ְוׁשָ ִאי ָזָכאת ְלִאְתּתַ
ּתֹאֵכל,  ָאִביָה  ֶחם  ִמּלֶ ע''ב) ָאִביָה,  ק''א  ג   (דף  ְתַעּנַ ּתִ

ֲהָמא   ַאְכֵלי ִמּנַ א, ּדְ נּוְקּבָ ָעְלָמא ּדְ ֵמַההּוא ִעּנּוָגא. ּדְ
ָלא   ּכְ ְלִאְסּתַ ֲאָבל  א.  ֵעיּלָ ִמּלְ ָנִחית  ּדְ יִרים,  ַאּבִ ּדְ

ָלא  ּוְלִאְתֲהנֵ  יא,  יַקּיָ ַצּדִ ַאר  ׁשְ ִאְתֲהנּון  ּדְ ַמה  ּבְ י 
ָאִכיל   ָלא  א  ּדָ ְוַעל  ן.  ְלַתּמָ ָזר  ֲהָוה  ּדְ ִגין  ּבְ ַיְכָלא 
ָעְלָמא   ּבְ ָיִתיב  ִאיהּו  ּדְ רּוָמה,  ּתְ ָאִכיל  ֲאָבל  קֶֹדׁש 

א.  נּוְקּבָ  ּדְ

https://dailyzohar.com/


Zohar Mishpatim  – unedited- not for publishing 

60 DailyZohar.com  
 

ֵקָבה, לֹא אֹוֵכל   .137 הּוא ֵמעֹוַלם ַהּנְ ּוִמּתֹוְך ׁשֶ
א בַּ  תּובאֹותֹו ֶאּלָ ּכָ ׁשֶ ְיָלה,  ּוָבא  (ויקרא כב) ּלַ

י  ּכִ ים  ָדׁשִ ַהּקֳ ִמן  יֹאַכל  ְוַאַחר  ְוָטֵהר  ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ
ַהזָָּכר  ֵמעֹוַלם  הּוא  ׁשֶ קֶֹדׁש  ֲהֵרי  ׁשֶ הּוא.  ַלְחמֹו 

ךְ  ּכָ ּום  ִמׁשּ יֹּום.  ּבַ א  ֶאּלָ ֶנֱאָכל  (ירמיה   לֹא 
בּוָאֹתה,  ב) ּתְ ית  ֵראׁשִ ַלה'  ָרֵאל  ִיׂשְ קֶֹדׁש 

ִהיא ֵראשִׁ  ַהזָָּכר  עֹוַלם  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֶעְליֹוָנה  ית 
ָרֵאל,   ִיׂשְ ָהָיה  ּקֶֹדׁש  ּבַ ּבֹו,  עֹוֶלה  ֶ ׁשּ ּוַמה  קֶֹדׁש, 
ית   ֵראׁשִ ַלה'  ָרֵאל  ִיׂשְ קֶֹדׁש  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

בּוָאֹתה.   ּתְ

  

א, ָלא ָאִכיל ֵליּה   .137 נּוְקּבָ ִאיהּו ֵמָעְלָמא ּדְ ּוִמּגֹו ּדְ
ּדִ  ְיָלה,  ּלַ ּבַ א  יב, ֶאּלָ כב)  ְכּתִ ֶמׁש   (ויקרא  ָ ַהׁשּ ּוָבא 

הּוא.   ַלְחמֹו  י  ּכִ ים  ָדׁשִ ַהּקֳ ִמן  יֹאַכל  ְוַאַחר  ְוָטֵהר 
ָלא   ְדכּוָרא,  ּדִ ֵמָעְלָמא  ִאיהּו  ּדְ קֶֹדׁש  ָהא  ּדְ

ךְ  ּכַ ִגיֵני  ּבְ ּיֹום.  ּבַ א  ֶאּלָ ב)  ִאְתֲאִכיל  קֶֹדׁש   (ירמיה 
בּוָאֹתה,  ּתְ ית  ֵראׁשִ ַלְיָי'  ָרֵאל  ל''א (בראשי  ִיׂשְ ת 

ְדכּוָרא, ע''ב) ּדִ ָעְלָמא  ָכל  ּדְ ָאה  ִעּלָ ירּוָתא  (נ''ט  ׁשֵ
ּקֶֹדׁש   ע''א) ּבַ יּה,  ּבֵ ָסִליק  ּדְ ּוַמה  ִאיהּו,  קֶֹדׁש 

ית   ָרֵאל ַלְיָי' ִראׁשִ ְך קֶֹדׁש ִיׂשְ ָרֵאל ֲהָוה, ּוְבִגיִני ּכַ ִיׂשְ
בּוָאֹתה.   ּתְ

י .138 ְזַמּנִ אֹוָתם  ּבְ ּפֹוְקדֹות,  רּוחֹות  ׁשֶ ם ּכְ
לֹא  אֹוָתם  ָברֹות,  ַהּקְ ית  ּבֵ ֶאת  ּפֹוְקִדים  ׁשֶ
ַהּקֶֹדׁש,  ְלעֹוַלם  זֹוכֹות  לֹא  ֲהֵרי  ׁשֶ פֹוְקִדים, 

תּוב ּכָ כב) ׁשֶ קֶֹדׁש.  (ויקרא  יֹאַכל  לֹא  ָזר  ְוָכל 
יָון   ָראּוי, ּכֵ ן ּכָ ּקֵ ְוִאם אֹוָתּה רּוַח לֹא ָזְכָתה ְלִהּתַ

אֹותוֹ  ִגְלּגּול ֲאִפּלּו ּבְ ָחַזר ּבְ ָמקֹום, לֹא אֹוֵכל    ׁשֶ
ְחּתֹון   ַהּתַ ָלעֹוָלם  ֲאִפּלּו  ָזר  ְוִנְקָרא  ְתרּוָמה,  ּבִ

סֹוד זֶה. אן ּבְ ּה. ַעד ּכָ  ְולֹא אֹוֵכל ּבָ

  

ַפְקִדין ְלֵבי   .138 ִאיּנּון ִזְמִנין ּדְ ִקיַדאן, ּבְ ד רּוִחין ּפְ ּכַ
ְלָעְלָמא   ָזָכאן  ָלא  ָהא  ּדְ ְקִדין,  ּפַ ָלא  ִאיּנּון  ִקְבֵרי, 

יב, ּדְ  ְכּתִ ּדִ כב) קֶֹדׁש,  יֹאַכל   (ויקרא  לֹא  ָזר  ְוָכל 
ְדָקא   ְקָנא ּכְ קֶֹדׁש. ְוִאי ָלא ָזָכה ַההּוא רּוָחא ְלִאְתּתַ
ַההּוא   ּבְ ֲאִפיּלּו  ִגְלּגּוָלא,  ּבְ ַאֲהָדר  ּדְ יָון  ּכֵ ֵיאֹות, 
ֲאִפיּלּו   ִאְקֵרי,  ְוָזר  ָאִכיל,  ָלא  ְתרּוָמה  ּבִ ֲאָתר, 

ְולָ  ָאה  ּתָ ּתַ ָרָזא  ְלָעְלָמא  ּבְ ָהָכא  ַעד  ּה.  ּבָ ָאִכיל  א 
א.   ּדָ

יָּם   .139 ּבַ ָלׁשּוט  ִהְתַחְלּתָ  ׁשֶ יָון  ּכֵ ָזֵקן,  ָזֵקן 
ו יֵׁש   ְרצֹוְנָך ְלָכל ִצְדֵדי ַהיָּם. ַעְכׁשָ דֹול, ֵלְך ּבִ ַהּגָ
ַהזֶּה  ַהּגֹוֵאל  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ָאַמְרנּו,  ֲהֵרי  ׁשֶ ְלַגּלֹות, 

ִלי ם    ְוִנְכָנס ֶאל אֹותֹו ַהּכְ ָאַמְרנּו, ַמְכִניס ְלׁשָ ׁשֶ
ָהרּוחַ  ֶאת  ם  ׁשָ יק  ָהעֹוָלם) ּוַמְדּבִ ּלֹו   (ֶׁשל  ׁשֶ

ה   ִלי ּוְכלּום לֹא ֶנֱאָבד, ֲאִפּלּו ֶהֶבל ַהּפֶ אֹותֹו ּכְ ּבְ
ּתֹאַמר    - ִאם  ָזֵקן,  ָזֵקן  הּוא.  ְוָכְך  הּוא  ָיֶפה 

ִלי ַפַחד.  ה, ֱאֹמר ּבְ  ּוְתַגּלֶ

  

יָון   .139 ּכֵ ָסָבא,  א  ָסָבא  ַיּמָ ּבְ ָטא  ּטְ ְלׁשַ ִריַאת  ׁשְ ּדִ
א   ּתָ ַהׁשְ א.  ַיּמָ ּדְ ִסְטִרין  ְלָכל  ְרעּוָתְך,  ּבִ ִזיל  א,  ַרּבָ
ד ָאֵתי,   רֹוָקא ּכַ ַהאי ּפָ ָהא ֲאֵמיָנא, ּדְ ָאה, ּדְ ִאית ְלַגּלָ
ן,   ּמָ ָקא ֲאֵמיָנא, ָאִעיל ּתַ י ַההּוא ָמאָנא, ּדְ ּבֵ ָעאל ּגַ

רּוָחא  ן  ּמָ ּתַ ָמאָנא   (דעלמא)  ְוָדִביק  ַההּוא  ּבְ יֵליּה  ּדִ
ֵיאֹות   פּוָמא,  ּדְ ֲהַבל  ֲאִפיּלּו  לּום,  ּכְ ִאְתֲאִביד  ְוָלא 
יָמא ּוְתָגֵלי, ֵאיָמא   הּוא ְוָכְך הּוא. ָסָבא ָסָבא, ִאי ּתֵ

ִחילּו.  ָלא ּדְ  ּבְ
עֹוִלים   .140 ׁשֶ ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ָאר  ׁשְ

רּוחוֹ  ׁשֶ ָיַדְענּו  ַוֲהֵרי  ּנּו,  אֹוָתּה ִמּמֶ ּבְ ִאיר  ִהׁשְ  
ה   ֲעׂשֶ ם רּוַח, ַמה ּנַ ָהְיָתה לֹו, ְוִהְכִניס ְלׁשָ ה ׁשֶ ָ ִאׁשּ
ְך  ה ַהזֹּו, ַאף ּכָ ָ את ָהִאׁשּ ֵ ֵמאֹוָתּה ָהרּוַח? ְוִאם ִנׂשּ

ְעָלּה   - ּה ּבַ ִאיר ּבָ ִהׁשְ ה ֵמאֹוָתּה רּוַח ׁשֶ ֲעׂשֶ ַמה ּנַ
א ָעֶליָה? ֲהֵרי ִאיׁש ַאֵחר ּבָ  ָהִראׁשֹון, ׁשֶ

  

יּה,   .140 ֵקי ִמּנֵ ּלְ ָקא ִמְסּתַ ָעְלָמא, ּדְ א ּדְ ֵני ָנׁשָ ַאר ּבְ ׁשְ
ָתא   ִאּתְ ַהִהיא  ּבְ ִביק  ׁשָ יֵליּה  ּדִ רּוַח  ּדְ ְיַדְעָנא,  ְוָהא 
ִאְתָעִביד   ָמה  ן,  ּמָ ּתַ ָאִעיל  ְורּוָחא  ֵליּה,  ֲהַות  ּדַ
ָתא, אּוף ָהִכי, ָמה   ֵמַההּוא רּוַח. ְוִאי ַנְסָבא ַהאי ִאּתְ
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ְעָלּה  ִאְתעָ  ּבַ ּה  ּבָ ַבק  ׁשָ ּדְ רּוַח  ֵמַההּוא  ִביד 
ַבר ַאֲחָרא ָאֵתי ָעָלּה.  ָהא ּגְ  ַקְדָמָאה, ּדְ

ֲהֵרי   .141 ר, ׁשֶ ְלִהְתַקיֵּם רּוַח ִעם רּוַח ִאי ֶאְפׁשָ
ְוֵכן   רּוַח,  ּה  ּבָ ִהְכִניס  ָעֶליָה,  א  ּבָ ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ֶזה 

הּ  ק ִהְכִניס ּבָ ּלֵ ִהְסּתַ  רּוַח. אֹותֹו  אֹותֹו ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ו  ל ַעְכׁשָ ִנים, ְוֶזה ׁשֶ ק ָהיּו לֹו ּבָ ּלֵ ִהְסּתַ ִראׁשֹון ׁשֶ
אֹותֹו   ִאיר אֹותֹו ִראׁשֹון ּבְ ִהׁשְ ֵאינֹו גֹוֵאל רּוַח ׁשֶ
אי  ַוּדַ רּוַח,  ּה  ּבָ ְוִהְכִניס  ַהזֶּה  ָהַאֵחר  ּוָבא  ִלי,  ּכְ
גּוף   אֹותֹו  ּבְ ְלִהְתַקיֵּם  ֵניֶהם  ׁשְ יּוְכלּו  ּלֹא  ׁשֶ

ּנֱֶאַבד  הָ  ׁשֶ ֹנאַמר  ְוִאם  ֶאָחד.  ּכְ ה  ָ ִאי   -ִאׁשּ
ּנּו? ה ִמּמֶ ֲעׂשָ ר. ַמה ּנַ  ֶאְפׁשָ

  

ָהא ַהאי   .141 ר, ּדְ רּוַח ָלא ֶאְפׁשָ יָמא רּוַח ּבְ ְלִאְתַקּיְ
ַההּוא   ְוֵכן  ּה.  ּבָ ָאִעיל  רּוַח  א,  ּתָ ַהׁשְ ָעָלּה  ָאֵתי  ּדְ
ַההּוא   ּה.  ּבָ ָאִעיל  רּוַח  ִליק,  ִאְסּתָ ּדְ ַקְדָמָאה 
א   ּתָ ַהׁשְ ּדְ ְוָדא  ֵליּה,  ֲהוֹו  ִנין  ּבְ ק  ּלָ ִאְסּתַ ּדְ ַקְדָמָאה 

ִאיהוּ  רֹוָקא  ּפָ ַקְדָמָאה  ָלאו  ַההּוא  ַבק  ׁשָ ּדְ רּוַח   ,
ּה רּוַח,   ַההּוא ָמאָנא, ְוָאָתא ַהאי ַאֲחָרא ְוָאִעיל ּבָ ּבְ
ַההּוא ּגּוָפא   יָמא ּבְ ְרַוְייהּו ְלִאְתַקּיְ אי ָלא ַיְכֵלי ּתַ ַוּדַ
ר,   ִאְתֲאִביד, ִאי ֶאְפׁשָ ֲחָדא, ִאי ִניָמא ּדְ ָתא ּכַ ִאּתְ ּדְ

יּה.   ָמה ִאְתָעִביד ִמּנֵ
ָאה, אֹוָתּה רּוַח   .142 ְך ִאם ִהיא לֹא ִנׂשְ ַאף ּכָ

ִאם   ּנָה?  ִמּמֶ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה  ְעָלּה  ּבַ ּה  ּבָ ִאיר  ִהׁשְ ׁשֶ
ּתֹאַבד   ו   -ֹנאַמר ׁשֶ ל ֶזה ָצִריְך ַעְכׁשָ ְך. ּכָ לֹא ּכָ

ה ִהְכַנְסּתָ  יָת ּוַבּמָ ְלַגּלֹות. ָזֵקן ָזֵקן, ְרֵאה ֶמה ָעׂשִ
ָהֵר  ָזֵקן  קּום  ַעְצְמָך.  ָזֵקן  ֶאת  קּום  ְגְלָך!  ּדִ ם 
ל ַעְצְמָך ִלְפֵני ִרּבֹוְנָך!  ּפֵ  ְוַהׁשְ

  

אּוף ָהִכי ִאי ִאיִהי ָלא ִאְתְנִסיַבת, ַההּוא רּוָחא   .142
יּה. ִאי ִניָמא   ְעָלּה, ַמאי ִאְתָעִביד ִמּנִ ּה ּבַ ַבק ּבָ ׁשָ ּדְ
ָאה   ְלַגּלָ ָצִריְך  א  ּדָ ל  ּכָ ָהִכי.  ָלאו  ִאְתֲאִביד,  ּדְ

א.  ּתָ ה    ַהׁשְ ּוַבּמֶ ַעְבַדת,  ָמה  ָחֵמי  ָסָבא,  ָסָבא 
ְגָלְך. קּום ָסָבא,   ְרָמְך. קּום ָסָבא, ָאִרים ּדִ ָאִעיַלת ּגַ

ְרָמְך ָקֵמי ָמאָרְך. יל ּגַ ּפִ  ְוַאׁשְ
ַתח אֹותֹו ָזֵקן ְוָאַמר, .143 ה'   (תהלים קלא) ּפָ

ֶלְך   ַהּמֶ ִוד  ּדָ ְוגֹו'.  ֵעיַני  ָרמּו  ְולֹא  י  ִלּבִ ָגַבּה  לֹא 
ָהָיה ֶמֶלְך ֶעְליֹון ְוׁשֹוֵלט אָ  ּום ׁשֶ ַמר ֶאת ֶזה ִמׁשּ

יֵּׁש  ׁשֶ יִטים  ּלִ ַ ְוַהׁשּ ָהֶעְליֹוִנים  ָלִכים  ַהּמְ ל  ּכָ ַעל 
ְזָרח ְוַעד ַמֲעָרב, ְולֹא ָעָלה ַעל ִלּבֹו ִלְסטֹות  ִמּמִ
ִרּבֹונֹו,   ִלְפֵני  ִלּבֹו  ַפל  ׁשָ ְוָתִמיד  ֶרְך,  ַהּדֶ ִמן 

ּת  ּבַ עֹוֵסק  ָהָיה  ַאְריֵה, ּוְכׁשֶ ּכָ ר  ּבֵ ִמְתּגַ ָהָיה  ֹוָרה, 
ִרּבֹונֹו,   ַחד  ִמּפַ ָלָאֶרץ  ֻמְנָמכֹות  ִמיד  ּתָ ְוֵעיָניו 
ּסּות  ּגַ ּבֹו  ָהְיָתה  לֹא  ָהָעם,  ין  ּבֵ הֹוֵלְך  ָהָיה  ּוְכׁשֶ

ָלל.   ָהרּוַח ּכְ

  

ְוָאַמר, .143 ָסָבא  ַההּוא  ַתח  קלא) ּפָ לא   (תהלים  ְיָי' 
י ְולֹא ָרמּו עֵ  ַבּה ִלּבִ א,  ּגָ א ָאַמר ּדָ ִוד ַמְלּכָ יַני ְוגֹו'. ּדָ

ל ַמְלִכין   יָטא ַעל ּכָ ּלִ ָאה, ְוׁשַ א ִעּלָ ֲהָוה ַמְלּכָ ִגין ּדְ ּבְ
ְוָלא   ַמֲעָרב,  ְוַעד  ְזָרח  ִמּמִ ִאית  ּדְ יִטין  ּלִ ְוׁשַ ִאין,  ִעּלָ
ִפיל   יּה ְלַאְסָטָאה ֵמָאְרָחא, ְוָתִדיר ׁשָ ָסִליק ַעל ִלּבֵ

יּה ָקֵמי ָמאֵריהּ  אֹוַרְייָתא, ֲהָוה  ִלּבֵ , ְוַכד ֲהָוה ָלֵעי ּבְ
ַאְרָעא,   ּבְ ְמִאיִכין  ִדיר  ּתָ ְוֵעינֹוי  ַאְרָיא,  ּכְ ר  ּבַ ִמְתּגַ
א, ָלא   ַעּמָ ין  ּבֵ ָמאֵריּה. ְוַכד ֲהָוה ָאִזיל  ִחילּו ּדְ ִמּדְ

ַלל.  ּסּות רּוָחא ּכְ יּה ּגַ  ֲהָוה ּבֵ
תּוב .144 ה' לֹא ָגַבּה   (תהלים קלא) ְוַעל ֶזה ּכָ

ֲאִני ֶמֶלְך   ב ׁשֶ י, ַאף ַעל ּגַ י ְוגֹו'. לֹא ָגַבּה ִלּבִ ִלּבִ
ָרמּו  ְולֹא  ָהעֹוָלם.  ַמְלֵכי  ָאר  ׁשְ ל  ּכָ ַעל  יט  ּלִ ׁשַ
ּתֹוָרה.  ֲאִני עֹוֵמד ְלָפֶניָך ְועֹוֵסק ּבַ ְזַמן ׁשֶ ֵעיַני, ּבִ
ָעה  ׁשָ י, ּבְ ּנִ ְגדֹלֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמּמֶ י ּבִ ְכּתִ ְולֹא ִהּלַ

ֲאִני ְך    ׁשֶ ֶלְך ָאַמר ּכָ ִוד ַהּמֶ ין ָהָעם. ְוִאם ּדָ הֹוֵלְך ּבֵ

  

ַבּה   .144 י ְוגֹו', לֹא ּגָ ַבּה ִלּבִ ִתיב, ְיָי' לֹא ּגָ א ּכְ ְוַעל ּדָ
ל   ּכָ ַעל  יָטא  ּלִ ׁשַ א  ַמְלּכָ ֲאָנא  ּדַ ב  ּגַ ַעל  ַאף  י,  ִלּבִ
ֲאָנא   ִזְמָנא ּדַ ָעְלָמא. ְולֹא ָרמּו ֵעיֵני, ּבְ ַאר ַמְלִכין ּדְ ׁשְ

יָמא  י    ַקּיְ ְכּתִ ִהּלַ ְולא  אֹוַרְייָתא.  ּבְ ָלֵעי  ְך,  ַקּמָ
ָאִזיל   ֲאָנא  ּדַ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ י,  ּנִ ִמּמֶ ּוְבִנְפָלאֹות  ְגדֹולֹות  ּבִ
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ה. ַוֲאִני   - ה ְוַכּמָ ּמָ ֵני ָהעֹוָלם ַעל ַאַחת ּכַ ָאר ּבְ ׁשְ
ֶלְך  ַפל ֵלב ִעם ַעִין ְנמּוָכה ִלְפֵני ַהּמֶ ה ֲאִני ׁשְ ּמָ ּכַ
ל  ׁשֶ ים  ְקדֹוׁשִ ְדָבִרים  ּבִ ׁשֶ ִלי  ַוֲחָבל  דֹוׁש,  ַהּקָ

ָכה ְוִדְמעֹוָתיו נֹוְפלֹות ַעל ַהּתֹוָרה ָירּום ִלבִּ  י. ּבָ
 ְזָקנֹו. 

ֵני   ּבְ ַאר  ׁשְ ָהִכי,  ָאַמר  א  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ ְוִאי  א.  ַעּמָ ין  ּבֵ
ֲאָנא   ה  ּמָ ּכַ ַוֲאָנא  ה.  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַאַחת  ַעל  ָעְלָמא 

א, ּומָ  ִפיל ִלּבָ א. ְוָחס  ׁשָ יׁשָ א ַקּדִ ִאיְך ֵעיָנא ָקֵמי ַמְלּכָ
ָכה   אי. ּבָ אֹוַרְייָתא, ְירֹום ִלּבָ ין ּדְ יׁשִ ין ַקּדִ ְבִמּלִ ִלי, ּדִ

יְקֵניּה.   ְוִדְמעֹוי ַנְפִלין ַעל ּדִ
ָיפֹות   .145 ה  ּמָ ּכַ כַֹח,  ּבְ ָעיֵף  ָזֵקן  ָאַמר, 

ֶמן  ֶ ַהׁשּ ָיֶפה  ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְזָקְנָך,  ַעל  ָמעֹות  ַהּדְ
ַהּטֹוב   ַהזֵָּקן  ל  ׁשֶ ַהזָָּקן  ַעל  יֹוֵרד  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ַהּטֹוב 
דֹוׁש   ֶלְך ַהּקָ ֲהֵרי ַהּמֶ ָבְרָך, ָזֵקן, ׁשֶ ַאֲהֹרן. ֱאֹמר ּדְ

שֶׁ  ָאָדם  ֵני  ּבְ ָאר  ׁשְ אן.  קּו ּכָ ּלְ ִהְסּתַ ׁשֶ ָהעֹוָלם  ל 
ָהיּו  ׁשֶ ִלי  ּכְ אֹותֹו  ּבְ רּוַח  ִאירּו  ְוִהׁשְ ּנּו,  ִמּמֶ
ְוִהְכִניס   ַאֵחר  ּוָבא  ָאה,  ְ ְוִנׂשּ ּבֹו,  ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ
ֵמאֹותֹו   ה  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה  ַאֶחֶרת,  רּוַח  ִלי  ּכְ ְלאֹותֹו 

ֵאר? ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ  ִראׁשֹון, ּכְ

  

ָלֵאי .145 ָסָבא  יָראן    ָאַמר,  ּפִ ׁשַ ה  ּמָ ּכַ ֵחיָלא,  ּבְ
ָחא   ִמׁשְ יר  ּפִ ׁשַ ֲהָוה  ּדְ ָמה  ּכְ יְקָנְך,  ּדִ ַעל  ְמִעין  ּדִ
ָטָבא   ָסָבא  ּדְ יְקָנא  ּדִ ַעל  ָנִחית  ֲהָוה  ד  ּכַ ָטָבא, 

ָסָבא ִמיָלְך  ֵאיָמא  ַאֲהרֹן.  ע''א)  ּדְ ק''ב  ָהא   (דף  ּדְ
ָעלְ  ּדְ א  ָנׁשָ ֵני  ּבְ ַאר  ׁשְ ָהָכא.  א  יׁשָ ַקּדִ א  ָמא,  ַמְלּכָ

ַההּוא ָמאָנא,   ְבקּו רּוָחא ּבְ יּה, ְוׁשָ ָלקּו ִמּנֵ ָקא ִאְסּתָ ּדְ
ַאֲחָרא   ְוָאָתא  ְוִאְתְנִסיַבת,  יּה,  ּבֵ י  ׁשֵ ּמְ ּתַ ִמׁשְ ֲהוֹו  ּדַ
ַההּוא ָמאָנא רּוָחא ַאֲחָרא, ָמה ִאְתָעִביד   ְוָאִעיל ּבְ

ַמר. ִאּתְ ָמה ּדְ  ֵמַההּוא ַקְדָמָאה, ּכְ
ֶלְך ּבֹא ּוְרֵאה, כַּ  .146 בּורֹות ַהּמֶ ה ֶעְליֹוִנים ּגְ ּמָ

יד אֹוָתם.   ה, ּוִמי ָיכֹול ְלַהּגִ הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ׁשֶ ַהּקָ
ְלאֹותֹו  רּוַח  ּוַמְכִניס  א  ּבָ ַהזֶּה  ִני  ֵ ַהׁשּ ַעל  ַהּבַ ׁשֶ ּכְ
הזֹּו  רּוַח  ּבָ ְמַקְטֶרֶגת  ָהִראׁשֹוָנה  ָהרּוַח  ִלי,  ּכְ

ְכְנָסה ּנִ ְ (ִנְלֶחֶמת) ׁשֶ ֶאָחד. , ְולֹא ִמְתַיׁשּ  בֹות ּכְ
  

א   .146 ַמְלּכָ ּדְ בּוָראן  ּגְ ִאין  ִעּלָ ה  ּמָ ּכַ ֲחִזי,  א  ּתָ
ד   ָלא לֹון. ּכַ ָקא ָעִביד, ּוַמאן ָיִכיל ְלַמּלְ א, ּדְ יׁשָ ַקּדִ
ַההּוא   ּבְ רּוָחא  ְוָאִעיל  ָאֵתי  ְנָייָנא,  ּתִ ְעָלּה  ּבַ ַהאי 
רּוַח   ַהאי  ּבְ ְמַקְטְרָגא  ַקְדָמָאה,  רּוָחא  ָמאָנא, 

ֲחָדא. ּדְ  ָבן ּכַ ְ  ָעאל, ְוָלא ִאְתַייׁשּ
ָראּוי  .147 ּכָ ֶבת  ֶ ְמיֻׁשּ לֹא  ה  ָ ָהִאׁשּ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

ָהִראׁשֹוָנה  ָהרּוַח  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ִני,  ֵ ַהׁשּ ְעָלּה  ּבַ ִעם 
ִמיד   ּתָ אֹותֹו  זֹוֶכֶרת  ִהיא  ְוָאז  ּה,  ּבָ ת  ׁשֶ ּכֶ ְמַכׁשְ
רּוחֹו   ֲהֵרי  ׁשֶ ָעָליו,  ֶנֱאַנַחת  אֹו  ָעָליו  ּובֹוָכה 

ָנָחשׁ  ֵמֶעיָה ּכְ ת ּבְ ׁשֶ ּכֶ , ּוְמַקְטֶרֶגת ִעם ָהרּוַח ְמַכׁשְ
ְזַמן   ַעד  ִני.  ֵ ַהׁשּ ַעל  ֵמַהּבַ ּה  ּבָ ְכְנָסה  ּנִ ׁשֶ ָהַאֶחֶרת 

ֶזה.   ַרב ְמַקְטְרִגים ֶזה ּבָ
  

ְדָקא   .147 ּכְ ַבת  ְ ִאְתַייׁשּ ָלא  ָתא  ִאּתְ ְך,  ּכַ ּוְבִגיֵני 
רּוָחא ַקְדָמָאה   ִגין ּדְ ְנָייָנא, ּבְ ְעָלּה ּתִ ֲהֵדי ּבַ ֵיאֹות, ּבַ

ִדיר,  ְמַכׁשְ  ּתָ ֵליּה  ִכיַרת  ּדְ ִאיִהי  ּוְכֵדין  ּה,  ּבָ א  ׁשָ ּכְ
רּוָחא   ָהא  ּדְ ָעֵליּה,  ִאְתַאְנַחת  אֹו  ָעֵליּה,  ּוָבָכאת 
ּוְמַקְטְרָגא   ִחְוָיא,  ּכְ ְמָעָהא  ּבִ א  ׁשָ ּכְ ְמַכׁשְ יֵליּה,  ּדִ
ְעָלּה ִתְנָיָנא. ַעד   ּה ִמּבַ ָעאל ּבָ ֲהֵדי רּוַח ַאֲחָרא, ּדְ ּבַ

י ְמ  ָדא. ְזָמן ַסּגִ א ּבְ  ַקְטְרִגין ּדָ
ְכְנָסה  .148 ּנִ ׁשֶ זֹו  ַמֲעִביָרה  ְוִאם 

ִראׁשֹוָנה (ִהְתעֹוְררּות) ְלאֹוָתהּ  ָהְיָתה  (ְלַאַחר   ׁשֶ
ָלּה.   - ָּכ�) ְוהֹוֶלֶכת  יֹוֵצאת  ָהִראׁשֹוָנה  זֹו 

אֹוָתּה   ֶאת  ַהזֹּו  ָהִראׁשֹוָנה  ּדֹוָחה  ׁשֶ ְוִלְפָעִמים 
לָ  ית  ְוַנֲעׂשֵ ִניָּה  ְ ּמֹוִציָאה ַהׁשּ ׁשֶ ַעד  ְמַקְטֵרג,  ּה 

ַנִים  ְ ׁשּ ּמִ ׁשֶ ִנינּו,  ׁשָ ֶזה  ְוַעל  ָהעֹוָלם.  ִמן  אֹוָתּה 

  

ָעאל, ְלַההּוא  .148 א ּדְ ר ּדָ ֲהָוה   (אתערו)  ְוִאי ַאְעּבָ ּדְ
ֵליּה.  (לבתר)  ַקְדָמָאה  ְוָאִזיל  ָנִפיק  ַקְדָמָאה  א  ּדָ  ,

ַק  א  ּדָ ָדֵחי  ּדְ ְנָייָנא,  ּוְלִזְמִנין,  ּתִ ְלַההּוא  ְדָמָאה 
ֵליּה   יק  ַאּפִ ּדְ ַעד  ְמַקְטְרָגא,  ֵליּה  ְוִאְתָעִביד 
ָלא   ּוְלָהְלָאה,  ֵרין  ִמּתְ ּדְ ֵניָנן,  ּתָ א  ּדָ ְוַעל  ֵמָעְלָמא. 
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ֲהֵרי   ה ַהזֹּו, ׁשֶ ָ א ָאָדם ֶאת ָהִאׁשּ ָ ָוַמְעָלה לֹא ִיׂשּ
לֹא   ָהעֹוָלם  ּוְבֵני  ּה,  ּבָ ִהְתַחזֵּק  ֶות  ַהּמָ ַמְלַאְך 

ִנְתַחזֵּ  ׁשֶ יָון  ּכֵ ָהרּוַח,  ֲהֵרי  ׁשֶ ֶאת יֹוְדִעים  ח  ְוִנּצַ ק 
ָוָהְלָאה  אן  ִמּכָ ִניָּה,  ְ ַהׁשּ ָהַאֶחֶרת  ָהרּוַח  אֹוָתּה 

ּה.  לֹא ִיְתָעֵרב ִאיׁש ַאֵחר ִעּמָ

ֶות   ַהּמָ ַמְלַאְך  ָהא  ּדְ ָתא,  ִאּתְ ְלַהאי  ָנׁש  ר  ּבַ ב  ִיּסַ
ּדְ  ַיְדִעין,  ָעְלָמא ָלא  ּוְבֵני  ּה,  ּבָ ף  ּקַ ָהא רּוָחא  ִאְתּתָ

ַאֲחָרא   רּוָחא  ְלַההּוא  ָנַצח  ְוָקא  ף  ּקַ ִאְתּתָ ּדְ יָון  ּכֵ
ר ָנׁש ַאֲחָרא   אן ּוְלָהְלָאה ָלא ִיְתָעַרב ּבַ ְנָייָנא, ִמּכָ ּתִ

ֲהָדּה.  ּבַ
ָמקֹום ֶזה יֵׁש ָלֶכם  .149 ּבְ ֲחֵבִרים, ֲהֵרי ָיַדְענּו ׁשֶ

ִני ַהזֶּה לֹא ֵמת   ֵ ְך, ַהׁשּ ְלַהְקׁשֹות ְולֹוַמר, ִאם ּכָ
ין ְולֹא ָדנּו אֹותֹו ִמְלַמְעָלה. ּבֹא ּוְרֵאה, ַהּכֹל  ּדִ ּבַ
ּלֹא  ׁשֶ אֹו  לֹוִני  ּפְ ֶאת  לֹוִני  ּפְ ח  ַנּצַ יְּ ׁשֶ ִדין  ּבְ הּוא 

פְּ  ָעָליו  א  ְיַקְטֵרג  ּנֹוׂשֵ ׁשֶ ּוִמי  ִלְפלֹוִני,  לֹוִני 
ִלי  ּבְ ַעזֹּות  רּוחֹות  ּבְ ַליָּם  ְכָנס  ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַאְלָמָנה 
ע   לֹום אֹו ִיְטּבַ ׁשָ ֲחָבִלים, ְולֹא יֹוֵדַע ִאם ַיֲעֹבר ּבְ

הֹומֹות.   ְלתֹוְך ַהּתְ

  

ְלכּו   .149 ִאית  א  ּדָ ַבֲאָתר  ּדִ ְיַדְעָנא  ָהא  יא,  ַחְבַרּיָ
וְ  י,  ַהאי  ְלִמְקׁשֵ ִדיָנא  ּבְ ִמית  ָלא  ָהִכי  ִאי  ֵליָמא 

א   ּכֹּלָ ֲחִזי,  א  ּתָ א.  ֵעיּלָ ִמּלְ ֵליּה  ְייִנין  ּדַ ְוָלא  ְנָייָנא,  ּתִ
ָלא ְיַקְטֵרג   לֹוִני ִלְפלֹוִני אֹו ּדְ ִיְנַצח ּפְ ִדיָנא, ּדְ ִאיהּו ּבְ
ַמאן   ָנִסיב ַאְרַמְלָתא, ּכְ לֹוִני ִלְפלֹוִני. ּוַמאן ּדְ ָעֵליּה ּפְ

ָעא ְוָלא  ּדְ ַחְבִלין,  לֹא  ּבְ יִפין,  ּקִ ּתַ רּוִחין  ּבְ א,  ַיּמָ ּבְ ל 
הֹוֵמי.  ע ּגֹו ּתְ ָלם, ִאי ִיְטּבַ ׁשְ  ָיַדע ִאי ַיֲעָבר ּבִ

ִניָּה  .150 ׁשְ רּוַח  אֹוָתּה  ִהְכִניס  ׁשֶ ֶזה  ְוִאם 
ָהִראׁשֹון   אֹותֹו  ֶאת  ח  ְוִנּצַ אֹותֹו    -ִהְתַחזֵּק 

ְוהֹוֵלךְ  ם  ָ ִמׁשּ יֹוֵצא  ָמקֹום   ָהִראׁשֹון  ְלֵאיֶזה  לֹו. 
יָת?  ה ִאּתֹו? ָזֵקן ָזֵקן, ֶמה ָעׂשִ ֲעׂשֶ הֹוֵלְך לֹו ּוַמה ּנַ
ר ְמַעט ְוָיָצאָת ָלֶזה? ֲהֵרי ִנְכַנְסּתָ   ַדּבֵ ּתְ ְבּתָ ׁשֶ ָחׁשַ
ּוִמיֹּום  ַאֵחר,  ִאיׁש  ם  ְלׁשָ ִנְכַנס  ּלֹא  ׁשֶ ְלָמקֹום 

בְּ  ֵאּלּו,  יֹות  ֻקׁשְ ָעׂשּו  ַוֲאִחיֹתֶפל  ּדֹוֵאג  אֹוָתם ׁשֶ
ל   ים ַעל ִמְגּדָ ָהיּו ַמְקׁשִ יֹות, ׁשֶ ע ֵמאֹות ֻקׁשְ ַאְרּבַ
ַעד  ִאיׁש,  ֲעֵליֶהן  יב  ֵהׁשִ ְולֹא  ֲאִויר  ּבָ ַהּפֹוֵרַח 
ֶאָחד  ל  ּכָ אֹוָתם  ּוֵבַרר  ֶלְך  ַהּמֶ לֹֹמה  ׁשְ א  ּבָ ׁשֶ
ָהָיה  ּקּונֹו. ָזֵקן ָזֵקן, ַהּסֹוד ָהֶעְליֹון ׁשֶ ְוֶאָחד ַעל ּתִ

אָת לְ  יָת?ָטִמיר ּבָ  ַגּלֹות, ֶמה ָעׂשִ

  

ִקיף   .150 ְנָייָנא, ִאְתּתָ ָעאל ַההּוא רּוָחא ּתִ א ּדְ ְוִאי ּדָ
ן   ּמָ ְוָנַצח ְלַההּוא ַקְדָמָאה, ַההּוא ַקְדָמָאה ָנַפק ִמּתַ
ִאְתָעִביד.   ּוָמה  ֵליּה,  ָאִזיל  ֲאָתר  ְלָאן  ֵליּה.  ְוָאִזיל 

ל   ְתַמּלֵ ּדִ ְבּת  ָחׁשַ ַעְבַדת.  ָמה  ָסָבא  ְזֵעיר,  ָסָבא 
ר   ּבַ ָעאל  ָלא  ּדְ ֲאַתר  ּבַ ָעאַלת  ָהא  ְלַהאי,  ְוַנְפַקת 
ְעָיין   דֹוֵאג ַוֲאִחיתֹוֶפל ָעְבדּו ּבַ ָנׁש ַאֲחָרא, ִמן יֹוָמא ּדְ
ַעל   ָעאן  ּבָ ֲהוֹו  ּדַ ְעִיִי,  ּבַ ֵמָאה  ע  ַאְרּבַ ִאיּנּון  ּבְ ין,  ִאּלֵ

בַּ  ָעַלְייהּו  ָאִתיב  ְוָלא  ֲאִויָרא,  ּבַ ָפַרח  ּדְ ָלא  ר  ִמֲגּדְ
ל ַחד   א, ּוִביֵרר לֹון ּכָ למֹה ַמְלּכָ ָאָתא ׁשְ ָנׁש, ַעד ּדְ
ֲהָוה   ּדְ ָאה  ִעּלָ ָרָזא  ָסָבא,  ָסָבא  ְתּקּוֵניּה.  ַעל  ְוַחד 

ָאה, ָמה ֲעָבִדית.   ְטִמיָרא, ָאִתית ְלַגּלָ
ָך,  .151 ְרּכְ ֹמר ּדַ ה ָהָיה ְלָך ִלׁשְ ִחּלָ ּתְ ָזֵקן ָזֵקן, ּבַ

ךָ  רֹאׁשְ ּבְ ל  ּכֵ ָעה  ְוִתְסּתַ ׁשָ ֵאיָנּה  ו  ַעְכׁשָ ֲאָבל   .
רּוַח   אֹוָתּה  כֲֹחָך.  ּבְ ֲחזֹר  ָזֵקן,  א.  ְלִהְתַחּבֵ
ֲחֵבִרים,   ְוָאַמר,  ָכה  ּבָ הֹוֶלֶכת?  ְלָאן  יְָּצָאה,  ׁשֶ
ְגַלְלֶכם,  ֲאִני ּבֹוֶכה ֵאיָנם ּבִ לּו ׁשֶ ִכיֹּות ַהּלָ ל ַהּבְ ּכָ

ְמגַ  ֲאִני  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ְלִרּבֹון  ֲאִני  ּפֹוֵחד  א  ה  ֶאּלָ ּלֶ
ִלְפֵני  לּוי  ּגָ ֲאָבל  ְרׁשּות.  ִלי  ּבְ רֹות  ִנְסּתָ ְדָרִכים 
יִתי ְולֹא  ּלֹא ִלְכבֹוִדי ָעׂשִ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ִלְכבֹוד ָאִבי, ֲאָבל ְרצֹוִני הּוא ַלֲעבֹוָדתֹו, ַוֲאִני 
עֹוָלם,   אֹותֹו  ּבְ ם  ִמּכֶ ֶאָחד  ל  ׁשֶ בֹוד  ַהּכָ רֹוֶאה 

  

ְלַנְטָרא   .151 ָלְך  ֲהָוה  ַקְדִמיָתא  ּבְ ָסָבא,  ָסָבא 
ָלאו   א,  ּתָ ַהׁשְ ֲאָבל  ְך.  ֵריׁשָ ּבְ ל  ּכַ ְוִתְסּתַ ָאְרָחְך, 
ֻתְקָפְך. ַההּוא   ר ּבְ ָרא. ָסָבא, ַאְהּדָ ֲעָתא ְלִאְתַטּמְ ׁשַ

ָנַפק, ְלאָ  ל ָהִני  רּוַח ּדְ ָכה ְוָאַמר, ַחְבַרּיָא, ּכָ ן ָאִזל. ּבָ
א   ֶאּלָ הּוא,  ִגיַנְייכּו  ּבְ ָלאו  ֵכיָנא,  ּבָ ָקא  ּדְ ְכָיין  ּבִ
ְסִתיִמין,   ָאְרִחין  יָנא  ַגּלֵ ּדְ ָעְלָמא,  ְלָמאֵרי  ִחיְלָנא  ּדָ
הּוא,   ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָקֵמי  י  ּלֵ ּגַ ֲאָבל  ְרׁשּו.  לֹא  ּבְ

יִלי   ָלא ִליָקָרא ּדִ א,  ּדְ ַאּבָ ֲעִביְדָנא, ְוָלא ִליָקָרא ּדְ
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י שֶׁ  ְך הּוא, ֲאָבל לֹא ָגלּוי ְלָפַני,  ְוַאֵחר ָיַדְעּתִ ּכָ
ו ָרִאיִתי.  יֵליּה, ַוֲאָנא ֲחֵמיָנא, ְיָקָרא   ְוַעְכׁשָ ֲאָבל ְרעּוִתי ְלפּוְלָחָנא ּדִ

ָהִכי   ַההּוא ָעְלָמא, ְוַאֲחָרא ְיַדְעָנא ּדְ ְייכּו, ּבְ ָחד ִמּנַ ּדְ
א ֲחֵמיָנא.  ּתָ י ָקָמאי, ְוַהׁשְ ּלֵ  הּוא. ֲאָבל ָלא ּגַ

ִאישׁ  .152 ּדֹוִחים  ִנינּו,  ה   ׁשָ ַכּמָ ּבְ ִאיׁש,  ֵני  ִמּפְ
ִראׁשֹוָנה  רּוַח  אֹוָתּה  ִנְדִחים.  רֹות  ִנְסּתָ ְדָרִכים 
ִניָּה, ְלָאן הֹוֶלֶכת?  ְ ְפֵני אֹוָתּה ַהׁשּ ְדֲחָתה ִמּלִ ּנִ ׁשֶ
עֹוָלם,   אֹוָתּה רּוַח יֹוֵצאת ְוהֹוֶלֶכת ּוְמׁשֹוֶטֶטת ּבָ

ָהִא  ל אֹותֹו  ׁשֶ ְלִקְברֹו  ְוהֹוֶלֶכת  ָידּוַע,  יׁש,  ְולֹא 
ֲחלֹום ִלְבֵני  עֹוָלם ְוִנְרֵאית ּבַ ם ְמׁשֹוֶטֶטת ּבָ ָ ּוִמׁשּ
מּות אֹותֹו ָהִאיׁש,  ֲחלֹום ֶאת ּדְ ָאָדם, ְורֹוִאים ּבַ
ל אֹוָתּה רּוַח   ּה ׁשֶ ָבִרים ְלִפי ַדְרּכָ ּומֹוִדיַע ָלֶהם ּדְ
אֹותֹו  ּבְ הּוא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּנּו,  ִמּמֶ ָכה  ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ ִראׁשֹוָנה 

עֹוָלם ַהזֶּה. עֹוָלם, כָּ   ְך ְמׁשֹוֶטֶטת זֹו ּומֹוִדיָעה ּבָ

  

ה   .152 ַכּמָ ּבְ ְבָרא,  ּגַ ֵמי  ִמּקָ ְבָרא  ּגַ ְחָיין  ּדַ ֵניָנן,  ּתָ
ְסִתיִמין  ע''א) ָאְרִחין  רפ''ד  ַההּוא   (וילך  ְחָיין.  ִאְתּדַ

ְנָייָנא,   ּתִ ַההּוא  ֵמי  ִמּקָ ֵחי  ִאְתּדָ ּדְ ַקְדָמָאה,  רּוָחא 
ָטא   ּטְ ּוְמׁשַ ְוָאִזיל,  ָנִפיק  רּוָחא,  ַההּוא  ָאִזיל.  ְלָאן 
ר   ַההּוא ּבַ ָעְלָמא, ְוָלא ְיִדיַע, ְוָאִזיל ְלגֹו ִקְבָרא ּדְ ּבְ

ְוִאְת  ָעְלָמא,  ּבְ ָטא  ּטְ ְמׁשַ ן  ּמָ ּוִמּתַ ֶחְלָמא  ָנׁש,  ּבְ י  ַחּזֵ
ר   ּבַ ַההּוא  ּדְ ּיּוְקָנא  ּדִ ֶחְלָמא  ּבְ ְוָחָמאן  א,  ָנׁשָ ִלְבִני 
רּוַח   ַההּוא  ּדְ ָאְרֵחיּה  ְלפּום  ין  ִמּלִ לֹון  ְואֹוַדע  ָנׁש, 
ִאיהּו   ּדְ ָמה  ּכְ ִמֵניּה,  ְך  ִאְתְמׁשַ ָקא  ּדְ ַקְדָמָאה, 

הַ  ָטא ַהאי, ְואֹוַדע ּבְ ּטְ ַההּוא ָעְלָמא, ָהִכי ְמׁשַ אי  ּבְ
 ָעְלָמא. 

ּופֹוֶקֶדת  .153 עֹוָלם,  ּבָ ּוְמׁשֹוֵטט  הֹוֵלְך  ְוָכְך 
ָהרּוחֹות   ׁשֶ ַמן  ַהזְּ ַעד  ֶבר  ַהּקֶ אֹותֹו  ֶאת  ִמיד  ּתָ
ַהזֹּו   ָהרּוַח  ָאז  ַהּגּוִפים.  ְלִקְברֹות  ּפֹוְקדֹות 
ּה,   ת ּבָ ׁשֶ ּלֹו, ּוִמְתַלּבֶ אֹוָתּה רּוַח ׁשֶ ֶרת ּבְ ִמְתַחּבֶ

שֶׁ  ּכְ ּנּו, ְוהֹוֵלְך לֹו.  ִמּמֶ ט  ֵ ׁשּ ִמְתּפַ ִלְמקֹומֹו,  ְכָנס  ּנִ
אֹוָתם  (ְּבאֹוָתן רּוחֹות ְּבַגן ֵעֶדן)  ְויֵׁש לֹו ָמקֹום ּבְ

ל  ּכָ ַדְרֵכי  ְלִפי  חּוץ  ּבַ אֹו  ֵעֶדן  ן  ּגַ ל  ׁשֶ ֵהיָכלֹות 
ָמר. ם ִנׁשְ  ֶאָחד ְוֶאָחד, ְוׁשָ

  

ָעְלָמא, ּוַפְקַדת ּתָ  .153 ָטא ּבְ ּטְ ִדיר  ְוָהִכי ָאִזיל ּוְמׁשַ
ַעד ִקְבָרא,  הדף)  ְלַההּוא  רּוחֹות   (אחורי  ּדְ ִזְמָנא 

רּוָחא,   ַהאי  ֵדין,  ּכְ גּוִפין.  ּדְ ִקְבַרְייהּו  י  ְלַגּבֵ ְקָדן  ּפַ
יּה, ְוָאִזיל   יֵליּה, ְוִאְתָלַבׁש ּבֵ ַההּוא רּוַח ּדִ ר ּבְ ִאְתַחּבָ

יּה. ְודּוְכּתָ  ט ִמּנֵ ׁשַ יּה, ִאְתּפָ ד ָעאל ְלדּוְכּתֵ א  ֵליּה. ּכַ
ֵליהּ  עדן) ִאית  בגן  רוחין  ע''ב) (באינון  ק''ב  ִאיּנּון   (דף  ּבְ

ָכל ַחד   ַגן ֵעֶדן, אֹו ְלַבר, ְלפּום ָאְרחֹוי ּדְ ֵהיָכִלין ּדְ
ר.  ן ִאְתָטּמַ  ְוַחד, ְוַתּמָ

ַהזֶּה,   .154 ָהעֹוָלם  ֶאת  ּפֹוְקדֹות  ָהרּוחֹות  ּוְכׁשֶ
ים, ֵהם לֹא ִנְזָקִקים   ִתים ִנְזָקִקים ֶאל ַהַחיִּ ַהּמֵ ׁשֶ
ּוָבּה  ָהרּוַח,  יַכת  ְמׁשִ אֹוָתּה  ּבְ ַרק  א  ֶאּלָ
ְך,  ת רּוַח ַאֶחֶרת. ְוִאם ּתֹאַמר, ִאם ּכָ ׁשֶ ִמְתַלּבֶ

ה ַהזֹּו   ָ ה תֹוֶעֶלת  ָאז זֹו ּתֹוֶעֶלת ָלרּוַח, ְוָהִאׁשּ עֹוׂשָ
ָאה ְלַאֵחר   -ַלּכֹל   ִאְלָמֵלא לֹא ִנׂשְ ְך, ׁשֶ לֹא ּכָ

ְפֵני  ְואֹוָתּה רּוַח ִראׁשֹוָנה לֹא ָהְיָתה ִנְדֵחית ִמּלִ
לֹו  ָהְיָתה  ַאֶחֶרת  ּתֹוֶעֶלת  ַהזֶּה,  ָהַאֵחר  ָהִאיׁש 
הּוא,   מֹו ׁשֶ עֹוָלם ּכְ ָגֶון ַאֵחר, ְולֹא ִיְהיֶה ָיֵגַע ּבָ ּבְ

ָהָיה ְולֹא ִיזְ  מֹו ׁשֶ ל ָהעֹוָלם ַהזֶּה ּכְ ים ׁשֶ ק ַלַחיִּ ּקֵ ּדַ
אן ְוָכאן.   ְמׁשֹוֵטט ּכָ

  

ֵמִתין ִנְזָקִקין   .154 ְקָדן ְלַהאי ָעְלָמא, ּדְ ְוַכד רּוִחין ּפַ
יכּו   ְמׁשִ ַההּוא  ּבְ א  ֶאּלָ ִנְזָקִקין  ָלא  ין,  ַחּיִ י  ְלַגּבֵ

רּוָחא, ּוֵביּה ִאְתָלַבׁש רּוָחא ַאֲחָרא. ְואִ  יָמא,  ּדְ י ּתֵ
ָתא   ִאּתְ ְוַהאי  ְלרּוָחא,  ִאיהּו  א  ּתֹוַעְלּתָ ָהִכי,  ִאי 
ִאְלָמֵלא ָלא   א. ָלאו ָהִכי, ּדְ א ַעְבַדת ְלכֹּלָ ּתֹוַעְלּתָ
י ַאֲחָרא, ְוַהאי רּוָחא ַקְדָמָאה ָלא   ִאְתְנִסיַבת ְלַגּבֵ
א   ּתֹוַעְלּתָ ָאֳחָרא,  ְבָרא  ּגַ ַהאי  ֵמי  ִמּקָ ְחָייא  ִמְתּדַ

הֲ  ָלֵאי  ַאֲחָרא  ְיֵהא  ְוָלא  ַאֲחָרא,  ַגְווָנא  ּבְ ֵליּה,  ָוה 

https://dailyzohar.com/


Zohar Mishpatim  – unedited- not for publishing 

65 DailyZohar.com  
 

ַהאי   ין ּדְ י ַחּיִ ק ְלַגּבֵ ּקֵ ַהֵוי, ְוָלא ִיְזּדַ ָמה ּדְ ָעְלָמא, ּכְ ּבְ
ָטא ָהָכא ְוָהָכא.  ּטְ ַהֵוי ְמׁשַ ָמה ּדְ  ָעְלָמא, ּכְ

ה ַהזֹּו לֹא   .155 ָ ל ָהִאׁשּ ִני ׁשֶ ֵ ּוּוג ַהׁשּ ְך, ַהזִּ ִאם ּכָ
ִמְלַמְעָלה ִאיׁש  ָהָיה  ְדֶחה  ּנִ ׁשֶ אֹוֵמר  ה  ְוַאּתָ  ,

א ֶאת   ׂשָ ּנָ ִני ׁשֶ ֵ ַעל ַהׁשּ ַהּבַ ֵני ִאיׁש? ְוָאַמְרנּו ׁשֶ ִמּפְ
ׁש, ְואֹותֹו ָהִראׁשֹון   ת זּוגֹו ַמּמָ ה ַהזֹּו ִהיא ּבַ ָ ָהִאׁשּ
ּה,  ּלָ ׁשֶ ָהָיה  ִני  ֵ ְוַהׁשּ זּוָגּה,  ן  ּבֶ ׁש  ַמּמָ ָהָיה  לֹא 

יַע ְזַמּנֹו ִנְדֶחה  ִהּגִ ָניו    ּוְכׁשֶ ְך,   -ֶזה ִמּפָ אי ֶזה ּכָ ַוּדַ
ָהְיָתה   ֲהֵרי לֹא ִנְדֵחית אֹוָתּה רּוַח ִראׁשֹוָנה ׁשֶ ׁשֶ
ן  הּוא ּבֶ ִני ַהזֶּה, ׁשֶ ֵ ִביל ַהׁשּ ׁשְ א ּבִ ה ַהזֹּו ֶאּלָ ָ ִאׁשּ ּבָ

 . (ֶזה ַהֵּׁשִני) (ֶׁשַהֵּבן ִהיא ַּבת זּוגֹו) זּוָגּה.
  

ּדְ  .155 ְנָייָנא  ּתִ ִזּוּוָגא  ָהִכי  ֲהֵוי  ִאי  ָלא  ָתא,  ִאּתְ ַהאי 
ֵמי   ִמּקָ ַבר  ּגְ ְחָייא  ִאְתּדַ ּדְ ַאָמְרְת  ְוַאּתְ  א.  ֵעיּלָ ִמּלְ
ָנִסיב   ּדְ ְנָייָנא,  ּתִ ְעָלּה  ּבַ ַהאי  ּדְ ַוֲאֵמיָנא  ַבר,  ּגְ
ְוַההּוא   ׁש.  ַמּמָ זּוֵגיּה  ת  ּבַ ִאיהּו  א,  ּדָ ָתא  ְלִאּתְ

ְוַהא  ֲהָוה.  ׁש  ַמּמָ זּוֵגיּה  ר  ּבַ ָלאו  ְנָייָנא  ַקְדָמָאה  ּתִ י 
א   ּדָ ְחָייא  ִאְתּדַ ִזְמֵניּה,  ָמָטא  ְוַכד  ֲהָוה,  יָליּה  ּדִ
ְחָייא   ִאְתּדַ ָלא  ָהא  ּדְ הּוא,  ָהִכי  ַוָדאי  יּה.  ּמֵ ִמּקַ
א   ֶאּלָ ָתא.  ִאּתְ ַהאי  ּבְ ֲהָוה  ּדְ ַקְדָמָאה,  רּוַח  ַההּוא 

זּוָגּה. ר  ּבַ ִאיהּו  ּדְ ְנָייָנא,  ּתִ ַהאי  ּדְ ִגין  (דבר איהי בת  ּבְ
 . (האי תניינא) גיה) זו

ְפֵני  .156 ִמּלִ ְדִחים  ּנִ ׁשֶ ים  ִניִּ ְ ַהׁשּ אֹוָתם  ְוָכל 
ְולֹא   -ָהִראׁשֹוִנים   זּוָגם  ֵני  ּבְ ָהיּו  ָהִראׁשֹוִנים 

ם, ְוִנְדֵחית ָהרּוַח  ה, ְוָלֵכן ֵאין ָלֶהם ִקיּּום ִעּמָ ֵאּלֶ
ִמי  ְוָלֵכן  ָהִראׁשֹוָנה.  ָהרּוַח  ְפֵני  ִמּלִ ִניָּה  ְ ַהׁשּ

נּ  א ַאְלָמָנה, קֹוְרִאים ָעָליוׁשֶ ְולֹא  (משלי ז) ֹוׂשֵ
הּוא. ְבַנְפׁשֹו  י  ּכִ א) ָיַדע  ְמזָֹרה   (שם  ם  ִחּנָ י  ּכִ

ׁש  ת זּוגֹו ַמּמָ ת ְוגֹו'. ְולֹא ָידּוַע ִאם ִהיא ּבַ ָהָרׁשֶ
 ְוִאם לֹא.

  

ֵמי ַקְדָמִאין.   .156 ְחָיין ִמּקָ ְנָייִנין, ְדִאְתּדַ ְוָכל ִאיּנּון ּתִ
ְך, ָלא  ַקְדמָ  ּכַ ְוָלא ָהֵני. ּוְבִגין  זּוַגְייהּו,  ֵני  ּבְ ִאין ֲהוֹו 

ְנָייָנא   ְחָייא רּוַח ּתִ ֲהַדְייהּו, ְוִאְתּדַ ִאית לֹון ִקּיּוָמא ּבַ
ָנִסיב   ּדְ ַמאן  ְך,  ּכַ ּוְבִגין  ַקְדָמָאה.  רּוָחא  ֵמי  ִמּקָ

ָעֵליּה, ָקֵריָנן  ז) ַאְרַמְלָתא,  י   (משלי  ּכִ ָיַדע  ְולא 
הּוא. ְבַנְפׁשוֹ  א)    ְוגֹו'   (משלי  ת  ָהָרׁשֶ ְמזֹוָרה  ם  ִחּנָ י  ּכִ

ׁש ִאי ָלאו.  ת זּוֵגיּה ַמּמָ  ְוָלא ְיִדיַע ִאי ִהיא ּבַ
א  .157 ּבָ ב ׁשֶ את, ַאף ַעל ּגַ ֵ ּלֹא ִנׂשּ ַאְלָמָנה ׁשֶ

א   ׂשֵ ְלִהּנָ רֹוָצה  לֹא  ְוִהיא  זּוָגּה  ן  דֹוׁש    -ּבֶ ַהּקָ
רּוְך הּוא לֹא כֹוֶפה אֹוָתּה ִמן דֹוׁש   ּבָ ין, ְוַהּקָ ַהּדִ

ה ַאֶחֶרת,   ָ רּוְך הּוא ַמְזִמין ְלאֹותֹו ָהִאיׁש ִאׁשּ ּבָ
ֶזה ּכָ ִדין  ּבְ ִנְכֶנֶסת  ִּדין  ְולֹא  ֵּבית  ָעֶליָה  (ְוֵאין 

ן,  ְּבֶזה) ֵאין ָלּה ּבֵ ב ׁשֶ אֹותֹו ָהעֹוָלם, ְוַאף ַעל ּגַ ּבְ
מֹו   ּכְ ּוְרִביָּה,  ִריָּה  ּפְ ַעל  ה  ְמֻצּוָ לֹא  ה  ָ ִאׁשּ ֲהֵרי  ׁשֶ

ֲארּוָה. ּבֵ  ׁשֶ

  

ר   .157 ָאֵתי ּבַ ב ּדְ ָלא ְנִסיַבת, ַאף ַעל ּגַ ַאְרַמְלָתא ּדְ
ִר  א ּבְ ָבא, קּוְדׁשָ ָעאת ְלִאְתַנּסְ יְך  זּוָגּה, ְוִאיִהי ָלא ּבָ

ִריְך הּוא   ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ יָנא,  ּדִ ִמן  ָלּה  ִייף  ּכַ הּוא ָלא 
ָתא ַאֲחָרא, ְוָלא ָעאַלת   ר ָנׁש ִאּתְ ַאְזִמין ְלַההּוא ּבַ

ַהאי ּכְ ִדיָנא  בהאי) ּבְ דינא  בי  עליה  ולית  ַההּוא   (ס''א  ּבְ
א   ּתָ ִאּתְ ָהא  ּדְ ר,  ּבַ ָלּה  ֵלית  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ָעְלָמא, 

ּקְ  אּוְקמּוָה.ָלא ִאְתּפַ ָמה ּדְ ה, ּכְ ְרָיה ּוְרִבּיָ  ַדת ַאּפִ
ִניָּה,   .158 ׁשְ ַעם  ּפַ ָאה  ְ ִנׂשּ ּלֹא  ׁשֶ ַהזֹּו  ה  ָ ָהִאׁשּ

ה   ֲעׂשֶ ּנַ ַמה  ְעָלּה,  ּבַ ּה  ּבָ ִאיר  ִהׁשְ ׁשֶ רּוַח  אֹוָתּה 
ים, ּוְבָכל  ר ֳחָדׁשִ ֵנים ָעׂשָ ם ׁשְ ֶבת ׁשָ ה? יֹוׁשֶ ּנָ ִמּמֶ
ְוחֹוֵזר  ֶפׁש,  ַהּנֶ ֶאת  ּופֹוֵקד  יֹוֵצא  ְוַלְיָלה  ַלְיָלה 

ֵנים עָ  ק  ִלְמקֹומֹו ַאַחר ׁשְ ּלֵ ִהְסּתַ ׁשֶ ים, ּכְ ר ֳחָדׁשִ ׂשָ
ֵנים   ׁשְ ל אֹוָתם  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ ל אֹותֹו ָהִאיׁש.  ינֹו ׁשֶ ּדִ

  

ְנָייָנא,   .158 ּתִ ִזְמָנא  ִאְתְנִסיַבת  ָלא  ּדְ א  ּדָ ָתא  ִאּתְ
יּה.   ְעָלּה ָמה ִאְתָעִביד ִמּנֵ ּה ּבַ ַבק ּבָ ׁשָ ַההּוא רּוַח ּדְ
ֵריַסר ַיְרֵחי, ּוְבָכל ֵליְלָיא ְוֵליְלָיא, ָנִפיק   ן ּתְ ּמָ ָיִתיב ּתַ
ְלָבַתר   ְלַאְתֵריּה.  ר  ְוִאְתַהּדָ א,  ְלַנְפׁשָ א  ּוַפְקּדָ

ְבָרא,  ּתְ  ַההּוא ּגַ יָנא ּדְ ק ּדִ ּלָ ָקא ִאְסּתַ ֵריַסר ַיְרֵחי, ּדְ
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ל   ּכָ ַעְצבּות  ּבְ פּוָפה  ּכְ ָהרּוַח  זֹו  ים,  ֳחָדׁשִ ר  ָעׂשָ
ם  ָ ִמׁשּ יֹוֵצאת  ים  ֳחָדׁשִ ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ַאַחר  יֹום. 

ּופֹוֶקֶדת   ֵעֶדן  ן  ּגַ ַער  ׁשַ ּבְ ְועֹוֶמֶדת  ֶאת ְוהֹוֶלֶכת 
ּנּו.   ִמּמֶ יֹּוֵצאת  ׁשֶ ִלי  ַהּכְ אֹותֹו  ֶאל  ַהזֶּה  ָהעֹוָלם 
אֹוָתּה  ָהעֹוָלם,  ִמן  ֶקת  ּלֶ ִמְסּתַ ַהזֹּו  ה  ָ ָהִאׁשּ ּוְכׁשֶ
ּה,   ּלָ ׁשֶ רּוַח  אֹוָתּה  ּבְ ת  ׁשֶ ּוִמְתַלּבֶ יֹוֵצאת  רּוַח 
ָראּוי   ּכָ ְמִאיִרים  ֵניֶהם  ּוׁשְ ְלַבְעָלּה,  ּה  ּבָ ְוזֹוָכה 

ִחּבּור ֶאָחד.   ּבְ

ְפָייא   ֵריַסר ַיְרֵחי, ָהא רּוָחא ִאְתּכַ ל ִאיּנּון ּתְ ָהא ּכָ ּדְ
ָנִפיק   ַיְרֵחי,  ֵריַסר  ּתְ ְלָבַתר  יֹוָמא.  ל  ּכָ ֲעִציבּו  ּבַ

ֵעֶדן, ן  ּגַ ִלְתַרע  יָמא  ְוַקּיְ ְוָאִזיל  ן,  ּמָ (אחורי   ִמּתַ
ָמאָנא,  ּופַ  הדף) ַההּוא  י  ְלַגּבֵ ָעְלָמא,  ְלַהאי  א  ְקּדָ

ַקת ֵמָעְלָמא,   ּלָ ָתא ִאְסּתַ יּה. ְוַכד ַהאי ִאּתְ ָנִפיק ִמּנֵ ּדְ
יָלּה,   ּדִ רּוַח  ַההּוא  ּבְ ְוִאְתָלַבׁש  ָנִפיק  רּוַח  ַההּוא 
ְדָקא   ְרַווְייהּו, ּכְ ְעָלּה, ְוָנֲהִרין ּתַ י ּבַ יּה ְלַגּבֵ ְוָזָכאת ּבֵ

חִ   ּבּוָרא ֲחָדא. ֵיאֹות, ּבְ
יֵׁש   .159 ו  ַעְכׁשָ ֶזה,  ְלָמקֹום  אנּו  ּבָ ׁשֶ יָון  ּכֵ

ל ִרּבֹון ָהעֹוָלם ְולֹא   רֹות ׁשֶ ָרִכים ִנְסּתָ ְלַגּלֹות ּדְ
ֶדֶרְך   ּבְ הֹוְלִכים  ם  ְוֻכּלָ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ֶהם  ּבָ יֹוְדִעים 

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ְרֵכי   (הושע יד) ֱאֶמת, ּכְ ִרים ּדַ י ְיׁשָ ּכִ
לּו ָבם. ּוְבֵני ה' ְוַצּדִ  ׁשְ ִעים ִיּכָ ִקים יְֵלכּו ָבם ּוֹפׁשְ

ֵהם  ה  ּמָ ּכַ יִחים  ּגִ ַמׁשְ ְולֹא  יֹוְדִעים  לֹא  ָאָדם 
ֵהם   ה  ְוַכּמָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ י  ַמֲעׂשֵ ֶעְליֹוִנים 
ֶדֶרְך  ם ּבְ ים, ּוְבֵני ָהעֹוָלם לֹא יֹוְדִעים, ְוֻכּלָ ּנִ ְמׁשֻ

ּלֹא סֹוִטים ָימִ  ֹמאָלה.ֱאֶמת, ׁשֶ  יָנה ּוׂשְ

  

ִאית   .159 א  ּתָ ַהׁשְ ֲאָתר,  ְלַהאי  ָאֵתיָנא  ּדְ יָון  ּכֵ
ָמאֵרי ָעְלָמא, ָלא ַיְדִעין   ָאה ָאְרִחין ְסִתיִמין, ּדְ ְלַגּלָ
ָמה   אַֹרח ְקׁשֹוט, ּכְ הּו ַאְזִלין ּבְ א. ְוֻכּלְ ֵני ָנׁשָ הּו ּבְ ּבְ

ְרֵכי ְייָ  (הושע יד)  ְדַאּתְ ָאֵמר  ִרים ּדַ י ְיׁשָ יִקים  ּכִ ' ְוַצּדִ
ָלא   א  ָנׁשָ ּוְבִני  ם.  ּבָ לּו  ׁשְ ִיּכָ ִעים  ּופֹוׁשְ ם  ּבָ ֵיְלכּו 
עֹוָבִדין   ִאין,  ִעּלָ ִאיּנּון  ה  ּמָ ּכַ יִחין,  ּגִ ַמׁשְ ְוָלא  ַיְדִעין, 
ּוְבִני   ִאיּנּון,  ְנָיין  ְמׁשַ ה  ְוַכּמָ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ

אַֹרח  ּבְ הּו  ְוֻכּלְ ַיְדִעין,  ָלא  ָלא    ָעְלָמא  ּדְ ְקׁשֹוט, 
ָמאָלא.   ָסָטאן ִליִמיָנא ְוִלׂשְ

ין  .160 ְבֵגרּוׁשִ ּגְֹרׁשּו  ׁשֶ ִלים,  ְלּגְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ה  ֵאּלֶ
ַהזּּוג   ת  ּבַ זּוג,  ת  ּבַ ָלֶהם  ְוֵאין  ָהעֹוָלם  ֵמאֹותֹו 
אֹוָתן   ֵהן  ֵמֵאיֹפה  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ִגים  ּוְ ִמְזּדַ ֵהם  ׁשֶ

ִעּמָ  גֹות  ּוְ ְזּדַ ּמִ ׁשֶ ים  ַהזֶּה,  ָנׁשִ עֹוָלם  ּבָ ם 
ֲהֵרי ְּכאֹוָתם   ׁשֶ זּוג  ַּבת  לֹו  ְוֵאין  אֹוָתּה  (ֵּגַרׁש 

ִעם   ּוִמְזַּדְּוִגים  ֵגְרׁשּו  ֶׁשּלֹא  ְּגָבִרים 
חּוץ  ְנׁשֹוֵתיֶהם) זּוג,  ת  ּבַ יֵׁש  ָהָאדם  ֵני  ּבְ ְלָכל 

 ִמזֶּה? 

  

ִתרּוִכין   .160 ּבְ ָרכּו  ִאְתּתְ ָקא  ּדְ ִלין,  ְלּגְ ִמְתּגַ ּדְ ָהֵני 
ָקא   ּדְ זּוג  ת  ּבַ זּוג.  ת  ּבַ לֹון  ְוֵלית  ָעְלָמא,  ֵמַההּוא 
ָקא   ין, ּדְ ַהאי ָעְלָמא, ֵמָאן ִאיּנּון, ִאיּנּון ָנׁשִ וָגן ּבְ ּוְ ִמְזּדַ

ָהא ַהאי ָעְלָמא. ּדְ ֲהַדְייהּו ּבְ וָגן ּבַ ּוְ (תריך לה ולית   ִמְזּדַ
בהדי   מזדווגן  וקא  תריכו  דלא  גברין  כאינון  זוג  בת  ליה 

ר   נשייהו)  ּבַ זּוג,  ת  ּבַ לֹון  ִאית  א,  ָנׁשָ ֵני  ּבְ הּו  ְלֻכּלְ
 ֵמַהאי. 

ְוֶעְליֹוִנים  .161 ְגדֹוִלים  ה  ּמָ ּכַ ו  ַעְכׁשָ ְראּו 
ּתֹו  ִאׁשְ ָגֵרׁש  ּמְ ׁשֶ ִמי  ִנינּו,  ׁשָ בּורֹוָתיו.  ּגְ
ה   ָלּמָ ָמעֹות.  ּדְ ָעָליו  מֹוִריד  ַח  ִמְזּבֵ ָהִראׁשֹוָנה, 
ָהעֹוָלם  ְנׁשֹות  ל  ּכָ ׁשֶ ָאַמְרנּו  ֲהֵרי  א  ֶאּלָ ַח?  ִמְזּבֵ

ַהזֶּה, ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ְדמּות  ּבִ ֵהן   עֹוְמדֹות  ֶזה  ְוַעל 
ֶנֶסת  ִמּכְ ֵהן  ן  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ָרכֹות,  ּבְ ע  ּבַ ׁשֶ יֹוְרׁשֹות 
חֹוֶזֶרת  אֹוָתּה,  ְמָגֵרׁש  הּוא  ְוִאם  ָרֵאל.  ִיׂשְ

ָהֶעְליֹון) ָהֶאֶבן ַהִּמְזֵּבַח  ָמה   (ֶׁשל  ְלֵגָרעֹון. 
ין ֶזה ִעם ֶזה.  רּוׁשִ ִרים ַהּגֵ ְתַחּבְ ּמִ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ  ַהּטַ

  

ַהׁשְ  .161 ִאין  ֲחמּו  ְוִעּלָ ַרְבְרִבין  ִאיּנּון  ה  ּמָ ּכַ א,  ּתָ
ֵתיּה   ִאּתְ ֵרְך  ְמּתָ ּדִ ַמאן  ֵניָנן,  ּתָ יֵליּה.  ּדִ בּוָרן  ּגְ
ָחא   ַמְדּבְ ְמִעין.  ּדִ ֲעלֹוי  ָאִחית  ָחא  ַמְדּבְ ַקְדָמָאה, 
ָעְלָמא   ּדְ ין  ָנׁשִ ָכל  ּדְ ֲאֵמיָנא,  ָהא  א,  ֶאּלָ ֲאַמאי. 

ַק  ח  ִמְזּבַ ַהאי  ּדְ ִדּיּוְקָנא  אּבְ ּדָ ְוַעל  קפ''ד  ְייֵמי,  (נשא 
ְנֶסת   ע''א) ִמּכְ הּו  ֻכּלְ ּדְ אן,  ְרּכָ ּבִ ַבע  ׁשֶ ִאיּנּון  ָיְרָתאן 

ִאיהוּ  ְוִאי  ִאיּנּון.  ָרֵאל  ע''א) ִיׂשְ ק''ג  ָלּה,   (דף  ְמָתַרְך 
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ַאְבָנא  ר  עלאה) ַאְהּדָ דמדבחא  ַמאי   (נ''א  ְלִגְרעֹוָנא. 
רּוכִ  ָרן ּתִ ִמְתַחּבְ ִגין ּדְ ֲהֵדי ֲהָדֵדי.ַטְעָמא. ּבְ  ין ּבַ

תּוב .162 ּכָ ְוָכַתב ָלּה  (דברים כד) ְוסֹוד ֶזה, ׁשֶ
יתֹו  ִמּבֵ ְוָיְצָאה  ְוגֹו',  ָיָדּה  ּבְ ְוָנַתן  ִריֻתת  ּכְ ֵסֶפר 
ָאַמר  ׁשֶ ָמע  ׁשְ ִמּמַ ַאֵחר.  ְלִאיׁש  ְוָהְיָתה  ְוָהְלָכה 

ָיַדְענוּ  לֹא  ְלִאיׁש,  ְוָהְיָתה  (ֶׁשאֹוָתּה   ְוָהְלָכה 
אֹוָתּה)ֶׁשהֹולֶ  ֶׁשֵּגַרׁש  ַּבְעָלּה  ֵאֶצל  (ֶׁשֶּזה   ֶכת 
א  (אֹותֹו ֶׁשֵּגַרׁש אֹוָתּה) ֵאינֹו) ? ַמה זֶּה ַאֵחר? ֶאּלָ

תּוב, ְוַאֵחר   ִנינּו ַאֵחר, ְוַאֵחר ּכָ ּנֱֶאַמר, ׁשָ מֹו ׁשֶ ּכְ
תּוב ּכָ ּוֵמָעָפר ַאֵחר   (איוב ח) קֹוְרִאים אֹותֹו, ׁשֶ
ִמְת  ים  רּוׁשִ ְוַהּגֵ ים ִיְצָמחּו.  רּוׁשִ ּגֵ ֶאָחד,  ּכְ ִרים  ַחּבְ

ַהזֶּה.  ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ים  ְוֵגרּוׁשִ ָהעֹוָלם  אֹותֹו  ל  ׁשֶ
ֲהֵרי  ֶעְליֹון,  ְדיֹוָקן  ּבִ ָהְיָתה  ַהזֹּו  ה  ָ ָהִאׁשּ ֶ ׁשּ ּוַמה 
ְחּתֹון, קֹוְרִאים לֹו ַאֵחר.  ָדה ִלְדיֹוָקן ּתַ ְעּבְ ּתַ  ִהׁשְ

  

יב, .162 ְכּתִ א ּדִ ָכַתב ָלּה ֵסֶפר  וְ  (דברים כד)  ְוָרָזא ּדָ
ְוָהְלָכה   יתֹו  ִמּבֵ ְוָיְצָאה  ְוגֹו',  ָיָדּה  ּבְ ְוָנַתן  ִריתּות  ּכְ
ְוָהְלָכה   ָאַמר,  ּדְ ַמע  ׁשְ ִמּמַ ַאֵחר.  ְלִאיׁש  ְוָהְיָתה 

ְיַדְעָנא ָלא  ְלִאיׁש,  בעלה  ְוָהְיָתה  לגבי  אזלה  (דההיא 
לה, דליתיה) דתריך  לה') (נ''א  דתריך  ַאֵחר.   ההוא  ַמאי 

א   ִתיב, ְוַאֵחר  ֶאּלָ ָנן, ְוַאֵחר ּכְ ַמר, ַאֵחר ּתְ ִאּתְ ָמה ּדְ ּכְ
יב,  ְכּתִ ּוֵמָעָפר ַאֵחר ִיְצָמחּו.   (איוב ח) ָקֵריָנן ֵליּה, ּדִ

ַההּוא ָעְלָמא,   רּוִכין ּדְ ֲחָדא, ּתִ ָרן ּכַ ְוִתרּוִכין ִמְתַחּבְ
ָתא,   ִאּתְ ַהאי  ֲהַות  ּדַ ּוַמה  ָעְלָמא.  ַהאי  ּדְ ְוִתרּוִכין 

ִדּיוּ  ְלִדּיּוְקָנא  ּבְ ָדא  ְעּבְ ּתַ ִאׁשְ ָהא  ָאה,  ִעּלָ ְקָנא 
ָאה, ָקֵריָנא ֵליּה ַאֵחר. ּתָ  ּתַ

ַאֲחרֹון?  .163 ָלנּו  ִין  ִמּנַ ַאֲחרֹון.  לֹו  ְוקֹוְרִאים 
תּוב ּכָ ְוַאֲחרֹון ַעל ָעָפר ָיקּום. ְוָכאן   (שם יט) ׁשֶ

ָימּות   י  ּכִ אֹו,  ָהַאֲחרֹון.  ָהִאיׁש  ֵנָאּה  ּוׂשְ תּוב  ּכָ
ִני ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות!   ָהִאיׁש ָהַאֲחרֹון. ַאֲחרֹון? ׁשֵ
ֶזה  ָרה  ַלֲעׂשָ ֲאִפּלּו  ג  ּוֵ ִתְזּדַ ּלֹא  ׁשֶ ּתֹאַמר  ְוִאם 

ַעל ַהזֶּה  -ַאַחר ֶזה   ְך. ְוִכי ַלּבַ ג ְולֹא   לֹא ּכָ ּוֵ ְזּדַ ּתִ
 ְלַאֵחר. ַמה זֶּה ַאֲחרֹון? 

  

ְמָנָלן.   .163 ַאֲחרֹון  ַאֲחרֹון,  ֵליּה  ֵריָנן  ְוּקָ
יב,  ְכּתִ ַעל ָעָפר ָיקּום.   (ק''ה ע''ב) ְוַאֲחרֹון (איוב יט)  ּדִ

י ָימּות   ֵנָאּה ָהִאיׁש ָהַאֲחרֹון. אֹו ּכִ ִתיב ּוׂשְ ְוָהָכא ּכְ
יָמא,   ֵעי ֵליּה. ְוִאי ּתֵ ִני ִמּבָ ַהִאיׁש ָהַאֲחרֹון. ַאֲחרֹון, ׁשֵ
א. ָלאו   ַתר ּדָ א ּבָ ָרה, ּדָ וג ֲאִפיּלּו ַלֲעׂשָ ּוֵ ְזּדַ ּתִ ָלא  ּדְ

וֵּ  ְזּדַ א ּתִ וג, ְולא ְלַאֲחָרא, ַמאי  ָהִכי. ְוִכי ְלַבְעָלּה ּדָ
 ַאֲחרֹון. 

ְוהּוא   .164 ָאַמְרנּו,  ׁשֶ ַהזֶּה  ָהַאֵחר  ֶזהּו  א  ֶאּלָ
ֶלת   ְלּגֶ ִמְתּגַ ָהֶאֶבן  ו  ַעְכׁשָ ַאֲחרֹון.  ְוהּוא  ַאֵחר, 
ל  ֲהֵרי ּכָ ְך? ׁשֶ ה ַאֵחר ִנְקָרא ּכָ ַלע. ָלּמָ ַכף ַהּקֶ ּבְ

 ֶ ׁשּ ַמה  ָהָיה  הּוא  ְלָעָפר,  ְוָחַזר  ָנַפל  ְנָין  ָהָיה  ַהּבִ
ה  ְך ָלּמָ ה קֹוְרִאים לֹו ַאֵחר? ַאף ּכָ ְולֹא ַאֵחר. ָלּמָ
ר   ֵ ִנְקָרא ַאֲחרֹון, ְוִכי הּוא ַאֲחרֹון? ַוֲהֵרי ִאם ִיְתַיׁשּ

לֹא    - ְוִאם  ַטע   -ָיֶפה,  ְוִיּנָ ל  ְלּגֵ ְוִיְתּגַ ַיֲחזֹר 
ה ִנְקָרא ַאֲחרֹון? ִמּקֶֹדם. ָלּמָ  ּכְ

  

אַ  .164 ַהאי  ִאיהּו  א  ּדָ א  ְוִאיהּו  ֶאּלָ ַקָאְמָרן,  ּדְ ֵחר 
ָלא   ְלּגְ ִמְתּגַ ַאְבָנא  א  ּתָ ַהׁשְ ַאֲחרֹון.  ְוִאיהּו  ַאֵחר, 
ל   ּכָ ָהא  ּדְ ָהִכי  ִאְקֵרי  ֲאַמאי  ַאֵחר  קּוְסִפָתא.  ּבְ
ַמה   ֲהָוה  ִאיהּו  ְלַעְפָרא,  ר  ְוִאְתַהּדָ ָנַפל,  ְנָייָנא  ּבִ

ַאֵחר.   ֵליּה  ָקֵריָנן  ַאֲחָרא. ֲאַמאי  ְוָלא  ֲהָוה,  אּוף  ּדְ
ָהִכי ֲאַמאי ִאְקֵרי ַאֲחרֹון, ְוִכי ַאֲחרֹון ִאיהּו, ְוָהא ִאי  
ְוִיְתְנַטע  ל  ְלּגֵ ְוִיְתּגַ ר  ֶיְהּדַ ָלא,  ְוִאי  ֵיאֹות,  ר  ִיְתְיׁשַ

ִמין, ֲאַמאי ִאְקֵרי ַאֲחרֹון.  ַקּדְ ִמּלְ  ּכְ
תּוב .165 ּכָ ּוְרֵאה,  ּבֹא  (בראשית   ֲאָבל 

ל ֲאשֶׁ  א) ה ְוִהּנֵה טֹוב  ַויְַּרא ֱאלִֹהים ֶאת ּכָ ר ָעׂשָ
ַהּטֹוב.   ַמְלַאְך  ֶזה  ִנינּו,  ׁשָ טֹוב?  זֶּה  ַמה  ְמֹאד. 

  
ִתיב .165 א ֲחִזי, ּכְ ְרא ֱאלִֹהים   (בראשית א)  ֲאָבל ּתָ ַוּיַ

ְוִהנֵּ  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ְמאֹד, ַמאי טֹוב.  ֶאת  ה טֹוב 
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רּוְך    -ְמֹאד   דֹוׁש ּבָ ֶות. ְוַלּכֹל ַהּקָ ֶזה ַמְלַאְך ַהּמָ
ּקּונֹו. ֶות.   הּוא ִהְזִמין ּתִ א ַמְלַאְך ַהּמָ טֹוב. ְמאֹד, ּדָ א ַמְלָאְך ּדְ ֵניָנן, ּדָ ּתָ

ּקּונֹוי.  ִריְך הּוא ַאְזִמין ּתִ א ּבְ א קּוְדׁשָ  ּוְלכֹּלָ
תּוב .166 ּכָ ּוְרֵאה,  ב) ּבֹא  יֵֹצא   (שם  ְוָנָהר 

ׁשֹוֵכְך   לֹא  ֶזה  ָנָהר  ן.  ַהּגָ ֶאת  קֹות  ְלַהׁשְ ֵמֵעֶדן 
רֹות. ְלעוֹ  ּפֵ ְוַלֲעׂשֹות  ְגּדֹל  ּוִמּלִ ְרּבֹות  ִמּלִ ָלִמים 

ׁשּוָקה ְלעֹוָלִמים,   ֵרס, ְוֵאין לֹו ּתְ ְוֵאל ַאֵחר ִהְסּתָ
ה   ִאְלָמֵלא ָעׂשָ ה ֵפרֹות. ׁשֶ ה ְולֹא עֹוׂשֶ ְולֹא ַמְרּבֶ

ל ָהעֹוָלם.  ל ֶאת ּכָ  ֵפרֹות, ְיַבְלּבֵ
  

ִתיב .166 ּכְ ֲחֵזי,  א  ב) ּתָ ֵמֵעֶדן  ְוָנָהר   (בראשית  יֹוֵצא 
ְלָעְלִמין,   ִכיְך  ׁשָ א, ָלא  ּדָ ָנָהר  ן,  ַהּגָ קֹות ֶאת  ְלַהׁשְ
ַאֵחר   ְוֵאל  יִרין.  ּפֵ ד  ּוְלֶמְעּבַ י  ּוְלִמְסּגֵ א  ׁשָ ַאּפָ ִמּלְ
יׁש,   א ְלָעְלִמין, ְוָלא ָאּפִ יאּוְבּתָ ַרס, ְוֵלית ֵליּה ּתִ ִאְסּתְ

יִרי ִאְלָמֵלי ָעִביד ּפֵ יִרין, ּדְ ֵטׁש  ְוָלא ָעִביד ּפֵ ן, ְיַטׁשְ
 ְלָכל ָעְלָמא. 

ד   .167 ַהּצַ ְלאֹותֹו  ּגֹוֵרם  ׁשֶ ָאָדם  ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
ִכיָנה   ֵני ׁשְ עֹוָלם ִנְקָרא ַרע, ְולֹא רֹוֶאה ּפְ ִלְגּדֹל ּבָ

תּוב ּכָ ׁשֶ ה) ְלעֹוָלִמים,  ָרע.   (תהלים  ְיֻגְרָך  לֹא 
ָעַבר  ִאם  ִגְלּגּול,  ּבְ ל  ְלּגֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ַהזֶּה    ָהִאיׁש 

ה ֵפרֹות ְולֹא   ּלֹא עֹוׂשֶ אֹותֹו ֵאל ַאֵחר ׁשֶ ק ּבְ ְוִנְדּבַ
ם  ֵ ְך ִנְקָרא ַאֵחר, ְוַהׁשּ ּום ּכָ עֹוָלם, ִמׁשּ ה ּבָ ִמְתַרּבֶ

אי.   ּגֹוֵרם לֹו. הּוא הּוא, ְוַאֵחר ִנְקָרא, ַאֵחר ַוּדַ
  

ִיּפּוׁש   .167 ָגִרים ְלַההּוא ְסַטר ּדְ ר ָנׁש ּדְ ְך, ּבַ ִגין ּכָ ּוּבְ
א   ִכיְנּתָ ׁשְ י  ַאּפֵ ָחֵמי  ְוָלא  ַרע,  ִאְקֵרי  ָעְלָמא,  ּבְ

יב,  ְכּתִ ר   (תהלים ה) ְלָעְלִמין, ּדִ לֹא ְיגּוְרָך ָרע. ַהאי ּבַ
ָעַבר   ִאיהּו  ִאי  ִגְלּגּוָלא,  ּבְ ָלא  ְלּגְ ִמְתּגַ ּדְ ָנׁש, 

ק   ּבָ יִרין, ְוָלא  ְוִאְתּדַ ָלא ָעִביד ּפֵ ַההּוא ֵאל ַאֵחר, ּדְ ּבְ
ִרים   ָמא ּגָ ְך ִאְקֵרי ַאֵחר, ּוׁשְ ִגין ּכַ ָעְלָמא, ּבְ יׁש ּבְ ָאּפִ

אי.   ֵליּה, ִאיהּו הּוא, ְוַאַחר ִאְקֵרי, ַאֵחר ַוּדַ
ַאֲחרֹון    - ַאֲחרֹון   .168 ְוֵאיָלְך  ֵמִראׁשֹון 

נִ  ׁשֵ ִנְקָרא.  ְוַאֲחרֹון  לֹו,  ּוִמיָּד קֹוְרִאים  הּוא,  י 
רּוְך הּוא   דֹוׁש ּבָ ִנְקָרא ַאֲחרֹון, ְוָכְך קֹוֵרא לֹו ַהּקָ
ְתָקן ִלְהיֹות ַאֲחרֹון ְולֹא ָיׁשּוב  ּנִ ּום ׁשֶ ַאֲחרֹון, ִמׁשּ
ָעִמים  ַהּפְ ָכל  ּבְ ְוֵכן  ְך.  ּכָ י ַאף  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ִמּקֶֹדם.  ּכְ

ְך ִנְקָרא ַאֲחרֹון, ְוכֵ  ן ָצִריְך ֵמָהִראׁשֹון ְוֵאיָלְך, ּכָ
ִני, ֲהֵרי  ִאְלָמֵלא ִנְקָרא ִמיָּד ׁשֵ ִלְקרֹא ַאֲחרֹון, ׁשֶ
ְנָין   ּבִ ְואֹותֹו  ִמּקֶֹדם,  ּכְ ַלֲחזֹר  ה  ּפֶ ְתחֹון  ּפִ יֵׁש 

 ֶנֱהַרס.

  

ְדָמָאה ְוֵאיָלְך, ַאֲחרֹון ָקֵריָנן ֵליּה,   .168 ַאֲחרֹון: ִמּקַ
אִ  ּוִמּיָד  ִאיהּו,  ְנָייָנא  ּתִ ִאְקֵרי.  ַאֲחרֹון,  ְוַאֲחרֹון  ְקֵרי 

ִגין   ּבְ ַאֲחרֹון,  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵליּה  ָקֵרי  ְוָהִכי 
ִמין.   ַקּדְ ִמּלְ ּכְ ְיתּוב  ְוָלא  ַאֲחרֹון,  ְלֶמהֵוי  ן  ּקַ ִיְתּתָ ּדְ
ְדָמָאה   ִמּקַ ִזְמִנין,  ָכל  ּבְ ְוֵכן  ָהִכי.  אּוף  ִליָתָאה  ּתְ

ְך ְלִמְקֵרי  ְוֵאיָלְך. ָהִכי ִאְקֵרי ַאֲחרֹון, ְוָהִכי ִאְצְטִרי
ִתיחּו   ְנָייָנא, ָהא ּפְ ִאְלָמֵלא ִאְתְקֵרי ִמַיד ּתִ ַאֲחרֹון, ּדְ
ְנָייָנא   ּבִ ְוַההּוא  ִמין,  ִמְלַקּדְ ּכְ ָרא  ְלָאַהּדְ פּוָמא  ּדְ

ַתר.  ִאְסּתְ
ַאֲחרֹון,  .169 ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ִני  ׁשֵ ִית  ִמּבַ ָלנּו?  ִין  ִמּנַ

תּוב ּכָ ב) ׁשֶ ַהזֶּה  (חגי  ִית  ַהּבַ בֹוד  ּכְ ִיְהיֶה  דֹול  ּגָ
ְוֵאיָלְך   ֵמִראׁשֹון  ֲהֵרי  ׁשֶ ָהִראׁשֹון.  ִמן  ָהַאֲחרֹון 
ה   ּפֶ ְתחֹון  ּפִ ִיְהיֶה  לֹא  ֲהֵרי  ׁשֶ ַאֲחרֹון,  ִנְקָרא 

ְנָין ִיּפֹל ְוַיחֲ  אֹותֹו ּבִ ִמּקֶֹדם.ׁשֶ  זֹר ּכְ
  

יב,  .169 ְכּתִ ִאְקֵרי ַאֲחרֹון, ּדִ ִני ּדְ ִית ׁשֵ (חגי   ְמָנָלן. ִמּבַ
ִמן   ב) ָהַאֲחרֹון  ה  ַהּזֶ ִית  ַהּבַ בֹוד  ּכְ ִיְהֶיה  דֹול  ּגָ

ִאְקֵרי,   ַאֲחרֹון  ְוֵאיָלְך,  ְדָמָאה  ִמּקַ ָהא  ּדְ ָהִראׁשֹון. 
בִּ  ַההּוא  ּדְ פּוָמא,  ּדְ ִתיחּו  ּפְ ְיֵהא  ָלא  ָהא  ְנָייָנא  ּדְ

ִמין.  ִמְלַקּדְ ר ּכְ  ִיְנּפֹול, ְוִיְתַהּדָ
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ְוָלֵכן  .170 לֹו.  קֹוְרִאים  ַאֲחרֹון  ְך,  ּכָ ֶזה  ַאף 
ָחּה  ּלְ ׁשִ ר  ֲאׁשֶ ָהִראׁשֹון  ְעָלּה  ּבַ יּוַכל  לֹא  תּוב  ּכָ
ָהָיה  ה  ֶחּנָ ִיּקָ לֹא  יּוַכל?  לֹא  ּה.  ְלַקְחּתָ ָלׁשּוב 

יּוַכל? לֹא  זֶּה  ַמה  ִלְהיֹות!  יָון    ָצִריְך  ּכֵ א  ֶאּלָ
ד  ְעּבֵ ּתַ ַאֵחר ְוָיְרָדה ְלִהׁשְ ָקה ּבְ ה ַהזֹּו ִנְדּבְ ָ ָהִאׁשּ ׁשֶ
רּוְך הּוא   דֹוׁש ּבָ ה ַתְחּתֹוָנה, לֹא רֹוֶצה ַהּקָ ַדְרּגָ ּבְ
אֹוָתּה   ּבְ ֵבק  ּוְלִהּדָ ִרי  ּפְ ָלֵתת  תֹו  ְרּגָ ִמּדַ יָּׁשּוב  ׁשֶ

ּלֹו.  ֵאיָנּה ׁשֶ ה ׁשֶ ְרּגָ  ּדַ

  

ּדָ  .170 ָהִכי  ְך  אּוף  ּכַ ּוְבִגין  ֵליּה.  ָקֵריָנן  ַאֲחרֹון  א, 
ָחּה   ּלְ ׁשִ ר  ֲאׁשֶ ָהִראׁשֹון  ְעָלּה  ּבַ יּוַכל  לא  ִתיב,  ּכְ
ֵעי ֵליּה,   ה ִמּבָ ֶחּנָ ה. לא יּוַכל, לֹא ִיּקָ ָלׁשּוב ְלַקְחּתָ
ַקת   ּבְ ָתא ִאְתּדַ ַהאי ִאּתְ יָון ּדְ א ּכֵ ַמאי לא יּוַכל. ֶאּלָ

ת ְלִאׁשְ  ַאֵחר, ְוַנְחּתַ ָאה, ָלא  ּבְ ּתָ א ּתַ ַדְרּגָ ָדא ּבְ ְעּבְ ּתַ
א   ְרּגָ ִמּדַ ְיתּוב  ִאיהּו  ּדְ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵעי  ּבָ
א   ְרּגָ ַההּוא ּדַ ָקא ּבְ ּבְ יֵליּה, ְלֵמיָהב ִאיָבא, ּוְלִאְתּדַ ּדִ

יֵליּה.  ָלאו ּדִ  ּדְ
את,   .171 ֵ ִנׂשּ ה ַהזֹּו לֹא  ָ ָהִאׁשּ ְרֵאה, ִאם  ּוֹבא 

ְזֶנה ּתִ עֹוָלם    ֲאִפּלּו  ּבָ ׁשֶ ים  ל ָהֲאָנׁשִ ּכָ ִאם    -ִעם 
ָקה   ִנְדּבְ ִאם  ֲאָבל  ֵאֶליָה.  ָיׁשּוב  ַבְעָלּה,  רֹוֶצה 

ְלַאֵחר, ּוִאין  ִנׂשּ יּוַכל  (ֶזה) ֶזה (ְוַאַחר) ּבְ לֹא 
ה   ִחּלָ ּתְ ּבַ ָהָיה  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  תֹו  ְלַדְרּגָ ָלׁשּוב 

ַהּדַ  אֹוָתּה  יב  ְלָהׁשִ אי  ַוּדַ יּוַכל  לֹא  ה ֵאֶליָה.  ְרּגָ
 ְלעֹוָלִמים.

  

ִאְתְנִסיַבת,   .171 ָלא  ָתא  ִאּתְ ַהאי  ִאי  ֲחֵזי,  א  ְוּתָ
ְעָלּה   ֵעי ּבַ ָעְלָמא, ִאי ּבָ ָכל ּגּוְבִרין ּדְ ְזֶנה ּבְ ֲאִפיּלּו ּתִ
ּוִאין   ִנׂשּ ּבְ ָקא  ּבְ ִאְתּדַ ִאי  ֲאָבל  ּה,  ְלַגּבָ ְיתּוב 

א  (נ''א ואחר) ְלַאֵחר,  א   (האי) ּדָ לא יּוַכל ָלׁשּוב ְלַדְרּגָ
אי   ּה. לא יּוַכל ַוּדַ ַקְדִמיָתא ְלַגּבָ ֲהָוה ּבְ ַקְדָמָאה, ּדְ

א ְלָעְלִמין.  ְרּגָ  ְלָאָתָבא ְלַההּוא ּדַ
ָאה   .172 ּמָ ֻהּטַ ִנינּו, ׁשֶ ָאה. ׁשָ ּמָ ר ֻהּטַ ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ

ִלי   ְתַרֵחק ְוִתְזֶנה ּבְ ְך, ֲאִפּלּו ִאם ּתִ ִלּבֹו. ִאם ּכָ ּבְ
ֲהֵרי   ְלַאֵחר,  ָקה  ְדּבְ ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ א  ֶאּלָ ּוִאין?  ִנׂשּ
ד,   ַהּצַ אֹותֹו  ל  ׁשֶ ַהֵחֶלק  ֶאת  ָעֶליָה  ָלה  ִקּבְ
ל   ׁשֶ טֹוב  ַאֵחר  ד  ִמּצַ הּוא  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ּוַבְעָלּה 
ְולֹא  ְלעֹוָלִמים,  ֵחֶלק  ּה  ּבָ לֹו  ִיְהיֶה  לֹא  טֹוב, 

ִא  ֲהֵרי  ָמקֹום.  ֶאת אֹותֹו  ָלל  ּכְ ה  ָחּה ַיְרּבֶ ּלְ ׁשִ ם 
ִכי ָימּות ָהִאיׁש ָהַאֲחרֹון    - ָהִאיׁש ָהַאֲחרֹון אֹו 

ָאָדם   ֵני  ּבְ ָאר  ִלׁשְ ֲאָבל  ֲאסּוָרה,  ָלִראׁשֹון 
ִמּקֶֹדם,  מֹו  ּכְ ָמקֹום  ְמָצא  ּתִ אּוַלי  ֶרת.  ֻמּתֶ

ּה.  ג ִעּמָ ּוֵ  ְוַאֲחרֹון ָיקּום ְוִיְזּדַ

  

ּדְ  .172 ִניָנן,  ּתָ ָאה.  ּמָ ֻהּטַ ר  ֲאׁשֶ ָאה  ַאֲחֵרי  ּמָ ֻהּטַ
ָלא   ְוִתְזֶנה ּבְ ְתַרֵחק  ּתִ יּה. ִאי ָהִכי, ֲאִפיּלּו ִאי  ִלּבֵ ּבְ
יַלת   ַקת ְלַאֵחר, ָהא ַקּבִ ּבְ ִאְתּדַ יָון ּדְ א, ּכֵ ּוִאין. ֶאּלָ ִנׂשּ

ְעָלהּ  ְוּבַ ִסְטָרא,  ַההּוא  ּדְ חּוָלָקא  ק''ג  ָעָלה  (דף 
ְטָרא ַאֲחָרא ָטָבא ּדְ  ע''ב) ִאיהּו ִמּסִ טֹוב,  ַקְדָמָאה ּדְ

ָלל   יׁש ּכְ ּה חּוָלָקא ְלָעְלִמין, ְוָלא ַיּפִ ָלא ְיֵהא ֵליּה ּבָ
ָחּה ָהִאיׁש ָהַאֲחרֹון, אֹו   ּלְ ְלַההּוא ֲאָתר. ָהא ִאם ׁשִ
י ָימּות ָהִאיׁש ָהַאֲחרֹון, ְלַקְדָמָאה ֲאסּוָרא, ֲאָבל   ּכִ

ח ַאְתָר  ּכַ ׁשְ יְלָמא ּתִ ֵרי. ּדִ ּתְ ׁשְ א, ּתִ ִני ָנׁשָ ַאר ּבְ א  ִלׁשְ
ֲהָדּה.  וג ּבַ ּוִ ִיְזּדַ ִמין, ְוַאֲחרֹון ָיקּום ּדְ ִמְלַקּדְ  ּכְ

ָהִראׁשֹוָנה  .173 ּתֹו  ֵמִאׁשְ ִנים  ּבָ לֹו  יֵּׁש  ׁשֶ ִמי 
הּוא   ַהיֹּום  אֹותֹו  יתֹו,  ּבֵ ְלתֹוְך  זֹו  ֶאת  ּוַמְכִניס 
ֵני  ׁשְ ִביל  ׁשְ ּבִ ֶכת  ְתַהּפֶ ּמִ ׁשֶ ה  ָקׁשָ ֶחֶרב  ּבְ ק  ִנְדּבָ

ֶאָחד   ֲחָתה שֶׁ   -ְצָדִדים.  ּדָ ִהיא  ַנִים  ׁשְ ֲהֵרי 
ְועֹוד   י.  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ הּוא  ו  ְוַעְכׁשָ ִלי   -ַהחּוָצה,  ּכְ

ד ְעּבֵ ּתַ ִהׁשְ הּוא   (ֶׁשִהְׁשַּתֵּתף) ׁשֶ ֵאיְך  ַאֵחר,  ּבֹו 
ק  ּה ְוִיְדּבַ ף ִעּמָ ּתֵ ּתַ ּלֹו ְוִיׁשְ ּה רּוחֹו ׁשֶ ָיֹבא ָלֵתת ּבָ

אי ִהיא ֲאסּוָרה, ֲאָבל ַוּדַ ּה? לֹא ׁשֶ ּתּוף ַרע    ּבָ ׁשִ
 . (ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו) הּוא ְלַעְצמוֹ 

  

ַקְדִמיָתא,   .173 ֵתיּה  ְמִאּתְ ִנין  ּבְ ֵליּה  ִאית  ּדְ ַמאן 
ק   ּבָ ִאְתּדַ יֹוָמא  ַההּוא  יֵתיּה,  ּבֵ ְלגֹו  ַהאי  ְוָאִעיל 
ִסְטִרין.   ֵרין  ּתְ ִגין  ּבְ ָכא,  ִמְתַהּפְ ּדְ ָיא  ַקׁשְ א  ַחְרּבָ ּבְ

ּדָ  ֵרין  ּתְ ָהא  ּדְ ִאיהּו  ַחד,  א  ּתָ ְוַהׁשְ ְלַבר,  לֹון  ַחת 
ד ֲעּבֶ ּתָ ְדִאׁשְ ָמאָנא  ְותּו,  ִליָתָאה.  (נ''א  ּתְ

יּה   דאשתתף) ּבֵ ְלֵמיַהב  ִאיהּו  ֵייֵתי  ֵהיְך  ַאֵחר,  יּה  ּבֵ
ּה. ָלאו   ק ּבָ ּבַ ֲהָדּה, ְוִיְתּדַ ף ּבַ ּתַ ּתַ יֵליּה, ְוִיׁשְ רּוָחא ּדִ

https://dailyzohar.com/


Zohar Mishpatim  – unedited- not for publishing 

70 DailyZohar.com  
 

ּתּופָ  ׁשִ אי  ַוּדַ ֲאָבל  ֲאסּוָרא,  ִאיִהי  ִאיהּו  ּדְ א  יׁשָ ּבִ א 
 (כדאמרן)  ְלַגְרֵמיּה. 

צֹוֵחק   .174 ָהָיה  אֹונֹו  ַפר  ּכְ ִאיׁש  ְלִויַטס  י  ַרּבִ
ג  ּוֵ ִמְזּדַ ִמי  ָרָאה  ׁשֶ ּכְ ַהזֹּו,  ה  ָ ָהִאׁשּ ַעל  ּוִמְתלֹוֵצץ 

אֹוֵמר,  ְוָהָיה  ּה,  לא) ִעּמָ ְליֹום  (משלי  ַחק  ׂשְ ַוּתִ
ּבֹו בְּ  ֶקת  ְדּבֶ ּנִ ׁשֶ תּוב. ִמי  ּכָ ִאיׁש ַאֲחרֹון, ַאֲחרֹון 

ְך ִהיא ְצחֹוק.   ַאַחר ּכָ
  

ַחִייְך   .174 ֲהָוה  אֹונֹו,  ַפר  ּכְ ִאיׁש  ְלִויַטס  י  ַרּבִ
ג   ּוָ ִאְזּדַ ּדְ ַמאן  ָחֵמי  ד  ּכַ א,  ּדָ ָתא  ִאּתְ ַעל  ּוִמְתלֹוֵצץ 

ֲהָדּה, ַוֲהָוה ָאַמר,  ַחק ְליֹום ַאֲחרֹון   (משלי לא)  ּבַ ׂשְ ַוּתִ
ִאיׁש ַאֲחרֹון, ִחּיּוָכא   יּה ּבְ ָקת ּבֵ ּבְ ִאְתּדַ ִתיב, ַמאן ּדְ ּכְ

 ַתר. ִאיִהי ְלבָ 
ָמקֹום .175 ַעל  ּוְלַעיֵּן  ַלֲחזֹר  יֵׁש  ו  (נ''א  ַעְכׁשָ

ְוֶגַזע  ִאיָלן) עֹוָלם,  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ְוֶעְליֹון  דֹול  ּגָ ֶאָחד 
ֲאִבי   י  ִיׁשַ ֲאִבי  עֹוֵבד  ְוהּוא  ֱאֶמת,  ל  ׁשֶ ְוׁשֶֹרׁש 
ָיָצא   ֵאיְך  ַאֲחרֹון,  ָהָיה  ׁשֶ ֶנֱאַמר  ֲהֵרי  ׁשֶ ָדִוד, 

קֹום ַהזֶּה?  ׁשֶֹרׁש ֱאֶמת ֵמַהּמָ
  

ַעל   .175 ּוְלַעְייָנא,  ְלָאַהְדָרא  ִאית  א,  ּתָ ַהׁשְ
אילנא) ֲאָתר  ָעְלָמא,   (נ''א  ּבְ ֲהָוה  ּדְ ָאה,  ְוִעּלָ ַרב  ַחד 

י ֲאִבי   ְקׁשֹוט, ְוִאיהּו עֹוֵבד ֲאִבי ִיׁשַ א ּדִ ְרׁשָ ְוִגְזָעא ְוׁשָ
א   ְרׁשָ ַאֲחרֹון ֲהָוה, ֵהיְך ָנַפק ׁשָ ַמר ּדְ ָהא ִאּתְ ִוד. ּדְ ּדָ

א. ְקׁשֹוט, ִמּגֹו ֲאָתר ּדָ  ּדִ
ִתּקוּ  .176 ּבְ ִנְתָקן  עֹוֵבד  א  ְוָחַזר ֶאּלָ ֶעְליֹון,  ן 

ּקּונֹו,  ּתִ ַעל  ְך  ִהְתַהּפֵ ׁשֶ ָהִאיָלן  ל  ׁשֶ ֶֹרׁש  ַהׁשּ
ִנְקָרא  ֶזה  ְוַעל  ָראּוי,  ּכָ ן  ּקֵ ְוִהְתּתַ ּבֹו  ה  ְוִהְתַעּלָ

ֵני ָהעֹוָלם. ָאר ּבְ ְך ׁשְ ּלֹא ָזכּו ּכָ ֶ  עֹוֵבד, ַמה ׁשּ
  

ָאה, ְוַאהְ  .176 ִתּקּוָנא ִעּלָ ן ּבְ ּקַ א, עֹוֵבד ִאְתּתָ ר  ֶאּלָ ּדָ
ְתּקּוֵניּה,   ַעל  ְך,  ִאְתַהּפַ ָקא  ּדְ ִאיָלָנא  ּדְ א  ְרׁשָ ׁשָ
א   ּדָ ְוַעל  ֵיאֹות,  ְדָקא  ּכְ ן  ּקַ ְוִאְתּתָ יּה,  ּבֵ ִליק  ְוִאְסּתְ
ֵני ָעְלָמא.  ַאר ּבְ ָלא ָזכּו ָהִכי, ׁשְ  ִאְקֵרי עֹוֵבד. ַמה ּדְ

ְוׁשֶֹרׁש  .177 ר  ִעּקַ ֶאת  ְוָעַדר  ָעַבד  א,  ּבָ הּוא 
וְ  ְוִנְתָקן  ָהִאיָלן,  ְוָחַזר  ִרים,  ַהּמָ ִנים  ֵמַהּפָ ָיָצא 

נֹו ְוִחזֵּק   י ּבְ א ִיׁשַ ל ִאיָלן ַאֵחר ֶעְליֹון. ּבָ נֹוף ׁשֶ ּבְ
ַעְנֵפי ָהִאיָלן ָהֶעְליֹון  ן אֹותֹו, ְוֶנֱאַחז ּבְ אֹותֹו ְוִתּקֵ
ֶזה.   כּו ֶזה ּבָ ּבְ ִאיָלן, ְוִהְסּתַ ר ִאיָלן ּבְ ָהַאֵחר, ְוִחּבֵ

א   ּבָ ׁשֶ יָון  ִכים ּכֵ ְמֻסּבָ ִאיָלנֹות  ָמָצא  ָדִוד, 
ָאֶרץ,  ּבָ ְלטֹון  ִ ַהׁשּ ָיַרׁש  ָאז  ֶזה.  ּבָ ֶזה  ּוְמֻאָחִדים 

ַרם ֶאת ֶזה.  ְועֹוֵבד ּגָ
  

א   .177 ְרׁשָ ְוׁשָ ִעָקָרא  ר  ְוַאְעּדָ ַלח  ּפָ ִאיהּו,  ָאָתא 
ר  ְוַאְהּדָ ְמִריָרן,  ֵמַאְנִפין  ְוָנַפק  ִאיָלָנא,  (נ''א   ּדְ

ַקן בְּ  ואעדר) ָאה, ָאָתא  ְוִאּתָ ִאיָלָנא ַאֲחָרא ִעּלָ נֹוָפא ּדְ
ְוִאְתֲאָחד   ֵליּה,  ְוָתִקין  ֵליּה,  ְוַאֲחִסין  ֵריּה,  ּבְ י  ִיׁשַ

ַעְנּפֹוי  ע''ב) ּבְ ְוִחֵבר   (קע''ה  ָאה,  ִעּלָ ַאֲחָרא  ִאיָלָנא  ּדְ
יָון   ּכֵ ָדא.  ּבְ א  ּדָ כּו  ּבָ ְוִאְסּתְ ִאיָלָנא,  ּבְ ִאיָלָנא 

ָאָתא ע''א) ּדְ וִ  (ק''ע  ִמְסַתְבָכן  ּדָ ִאיָלִנין  ח  ּכַ ַאׁשְ ד, 
ַאְרָעא,   ֵדין ָיִרית ֻשְלָטנּו ּבְ ָדא, ּכְ א ּבְ ּוִמְתַאֲחָדן ּדָ

א. ִרים ּדָ  ְועֹוֵבד ּגָ
ָכה אֹותֹו ָזֵקן ְוָאַמר, ִאי ָזֵקן ָזֵקן, ְולֹא  .178 ּבָ

ה  ו ַאּתָ דֹול?! ַעְכׁשָ ְכַנְסּתָ ַליָּם ַהּגָ ּנִ ָאַמְרנּו ְלָך ׁשֶ
ת ּבְ ן הּוא  ּקֵ ִהְתּתַ דֹוִלים.  ַהּגְ הֹומֹות  ַהּתְ ֹוְך 

ִאְלָמֵלא  ַרְמּתָ ָלֶזה, ׁשֶ ה ּגָ ַלֲעלֹות. ָזֵקן ָזֵקן, ַאּתָ
ֲאָבל  ְלָך,  ָנֶאה  ָהָיה  ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ ׁשֹוֵתק  ָהִייָת 
א  ָיְדָך, ֶאּלָ ּבְ יֹּאֵחז  ו לֹא ָיכְֹלּתָ ְוֵאין ִמי ׁשֶ ַעְכׁשָ

ָך. קּום ָזֵקן וַ  ְלַבּדְ ה ּבִ  ֲעֵלה ְבַמֲעָלה. ַאּתָ

  

ָכה ַההּוא ָסָבא ְוָאַמר, ִאי ָסָבא ָסָבא, ְוָלא   .178 ּבָ
א ַאְנּתְ הּוא   ּתָ א, ַהׁשְ א ַרּבָ ַיּמָ ָעַלת ּבְ ֲאֵמיָנא ָלְך, ּדְ
ָקא. ָסָבא ָסָבא,   ן ְלַסּלְ ּקַ הֹוֵמי ַרְבְרִבין, ִאְתּתָ ּגֹו ּתְ

ִתי  ׁשָ ֲהֵוית  ִאְלָמֵלא  ּדְ א,  ּדָ ַרְמּתְ  ּגָ ק  ַאְנּתְ 
א ָלא ָיִכיַלת   ּתָ ַקְדִמיָתא, ֲהָוה ֵיאֹות ָלְך, ֲאָבל ַהׁשְ ּבְ
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ְלחֹוָדְך. קּום   א ַאְנּתְ ּבִ יָדְך, ֶאּלָ ָאִחיד ּבִ ְוֵלית ַמאן ּדְ
ְסִליקּו. ק ּבִ ּלָ  ָסָבא ְוִאְסּתַ

ֶדה ַרע  .179 ְוָיָצא ִמּתֹוְך ׂשָ ן  ּקֵ עֹוֵבד ֶזה ִהְתּתַ
בְּ  י  ִיׁשַ א  ּבָ ָרִעים.  ּבֹורֹות  ל  ְוָעַדר ׁשֶ ְוִהְתִקין  נֹו 
ֶזה, ל  ּכָ ְוִעם  ָהִאיָלן,  סֹוד  (ְועֹוֵבד) ֶאת  ֶזה 

י ִאם ֹאַמר ְוִאם לֹא ֹאַמר.   ַהּסֹודֹות, ְולֹא ָיַדְעּתִ
ל  ֶזה ְידּוִעים ּכָ אי ֱאֹמר, ּבָ ָבֶריָך, ָזֵקן, ַוּדַ ֱאֹמר ּדְ

ְלּגּול. ֵני ַהּגִ ָאר ּבְ (עֹוֵבד ִהְתִקין ִאיָלן, ְוִעם ָּכל   ׁשְ
ִאיָלן) ֶׁשִהְתִקין  ִהְתִקין   ֶזה  ֶזה  ל  ּכָ ִעם  עֹוֵבד 

שֶׁ  ּכְ ִאיָלן ִאיָלן.  ּבָ ַאר  ִנׁשְ ֶלְך,  ַהּמֶ ָדִוד  א  ּבָ
ים  ַחיִּ ל  ְלַקּבֵ ְוִהְצָטֵרְך  ֵקָבה,  ַהּנְ ל  ׁשֶ ְחּתֹון  ַהּתַ
ְך   ן ְוִהְתִקין ַהּכֹל ּכָ ּקֵ ִהְתּתַ ֵמַאֵחר. ּוָמה ִאם ֶזה ׁשֶ

ּלֹא   - ׁשֶ ִגְלּגּול,  ּבְ ִאים  ּבָ ׁשֶ ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ ָאר  ׁשְ
ְך, עַ  ן ּכָ ּקֵ ה. ְיכֹוִלים ְלִהְתּתַ ה ְוַכּמָ ּמָ  ל ַאַחת ּכַ

  

א,   .179 יׁשָ ּבִ ֲחַקל  ִמּגֹו  ְוְנַפק  ן  ּקַ ִאְתּתָ א,  ּדָ עֹוֵבד 
ר   ְוַאְעּדָ ְוַאְתִקין  ֵריּה,  ּבְ י  ִיׁשַ ָאָתא  ין.  יׁשִ ּבִ גּוִבין  ּדְ

א, ל ּדָ ָרִזין, ְוָלא   (ועובד)  ִאיָלָנא, ְוִעם ּכָ ּדְ א ָרָזא  ּדָ
ֵאיָמא ִמיָלְך ָסָבא,    ְיַדְעָנא ִאי ֵאיָמא, ִאי ָלא ֵאיָמא. 

ֵני   ּבְ ַאר  ׁשְ ל  ּכָ ְיִדיָעאן  ָדא  ּבְ ֵאיָמא,  אי  ַוּדַ
ְלּגּוָלא. אתקין) ּגִ אילנא  עובד  א   (נ''א  ּדָ ל  ּכָ ִעם  עֹוֵבד 

ִאיָלָנא   ּבְ א,  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ ָאָתא  ד  ּכַ ַאְתִקין.  ִאיָלָנא 
ְוִאְצְטִריְך   ַאר,  ּתְ ִאׁשְ א  נּוְקּבָ ּדְ ָאה  ּתָ ּתַ

ָלא ִאי   ראשית קס''ה ע''א)(ב ְלַקּבְ ין ְמַאֲחָרא, ּוָמה  ַחּיִ
ֵני   ּבְ ַאר  ׁשְ ָהִכי.  א,  ּכֹּלָ ְוַאְתִקין  ן,  ּקַ ִאְתּתָ ּדְ ַהאי 
ְקָנא   ְלִאְתּתַ ַיְכִלין  ָלא  ּדְ ִגְלּגּוָלא,  ּבְ ַאְתָיין  ּדְ ָעְלָמא 

ה.  ה ְוַכּמָ ּמָ  ָהִכי, ַעל ַאַחת ּכַ
ְך ָהָיה  .180 ִגְלּגּול. ּכָ ְך ּבְ ָדִדים ִמְתַהּפֵ ָכל ַהּצְ ּבְ

ְך ָהָיה עֹוֵבד. ְך ָהָיה ּבַֹעז. ּכָ ֶרץ. ּכָ (ְוִעם ָּכל ֶזה   ּפֶ
ִנְתָקן) ָהָרע,   ָהִאיָלן  ד  ִמּצַ ִאיָלן  יֹוֵצא  ּוַבּכֹל 

ה, ַוְיִהי ֵער  ִחּלָ ּתְ ד ַהּטֹוב. ּבַ ּצַ ק ּבַ ְך ִנְדּבָ ְוַאַחר ּכָ
כֹור ְיהּוָד  ְך  (אֹוֵנן ַאף ָּכ�)  ה ַרע.ּבְ ַמְחלֹון ַאף ּכָ

ל ָהָרע, ְוָיָצא   ה ִהְתַעּכֵ ֵאּלֶ ְך. ֲאָבל ּבְ ל ּכָ ְולֹא ּכָ
טֹוב, ְך  ּכָ תּוב   (ָיָצא) ַאַחר  ּכָ ׁשֶ אֹותֹו 

טז)-(שמואל ּבוֹ  ו  א  ַעְכׁשָ ִעּמֹו.  ַוה'  רִֹאי.  ְוטֹוב 
אֱ  ּוֶמֶלְך  ּקּונֹו,  ּתִ ַעל  ְחּתֹון  ּתַ ִאיָלן  לִֹהים  עֹוֵמד 

 ַעל ּגֹוִים.

  

ָהִכי   .180 ֶרץ  ּפֶ ִגְלּגּוָלא.  ּבְ ְך  ִאְתַהּפַ ִסְטִרין  ָכל  ּבְ
(ס''א ועם כל   ֲהָוה. ּבַֹעז ָהִכי ֲהָוה. עֹוֵבד ָהִכי ֲהָוה.

אתתקן)  אילנא  ְטָרא   דא  ִמּסִ ִאיָלָנא  ָנִפיק  א  ּוְבכֹּלָ
טֹוב.   ּדְ ִסְטָרא  ּבְ ְלָבַתר  ק  ּבַ ְוִאְתּדָ ַרע,  ּדְ

ַקְדמִ  לח)  יָתא, ּבְ ְיהּוָדה   (בראשית  כֹור  ּבְ ֵער  ַוְיִהי 
ְך.   (אונן אוף הכי) ַרע. ּכַ ל  ּכָ ְוָלאו  ַמְחלֹון אּוף ָהִכי, 

טֹוב   ְוָנִפיק  ָרע,  ל  ִאְתַעּכָ ָהִני  ּבְ ֲאָבל 
יּה,  (נפק)  ְלָבַתר,  ּבֵ יב  ְכּתִ ּדִ א  ַההּוא  (שמואל 

יָמא  ַוְיָי' ִעּמֹו. ָהָכא   (שמואל א טז)  ְוטֹוב רִֹאי. טז) ַקּיְ
ָאה ַעל ְתּקּוֵניּה, ּוֶמֶלְך ֱאלִֹהים ַעל ּגֹוִים. ּתָ  ִאיָלָנא ּתַ

ֶעְליֹון   .181 ִויסֹוד  ר  ֵמִעּקַ ַהּכֹל,  ית  ֵראׁשִ ּבְ
ְיהּוָדה.  ֵלִוי  ְמעֹון  ׁשִ ְראּוֵבן  ְדָרגֹות,  ְרׁשּו  ּתָ ִהׁשְ

תּוב ּבֹו? ַעם אֹוֶדה ֶאת   (בראשית כט) ַמה ּכָ ַהּפַ
ַהְינוּ  ֶדת.  ִמּלֶ ֲעֹמד  ַוּתַ ְוָכתּוב  (ישעיה  ה'. 

נּ  נד) ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָיָלָדה.  לֹא  ֲעָקָרה  י  ֹוַלד  ָרּנִ
בּוָקה ְבָזָכר, ְולֹא ָהְיָתה  ְיהּוָדה, ָיְצָאה ְנֵקָבה ּדְ
ָרה ָלֶלֶדת.   ָפִנים ְולֹא ֻהְכׁשְ ִנים ּבְ ּקּוֶניָה ּפָ ַעל ּתִ
ְוִהְתִקין  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ אֹוָתּה  ר  ּסֵ ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ

  

ָאה,   .181 ִעּלָ ִויסֹוָדא  ֵמִעָקָרא  א,  כֹּלָ ּדְ ירּוָתא  ׁשֵ ּבְ
ַמה   ְיהּוָדה,  ֵלִוי  ְמעֹון  ׁשִ ְראּוֵבן  ין,  ְרּגִ ּדַ ָרׁשּו  ּתְ ִאׁשְ

יּה,  ּבֵ ִתיב  כט)  ּכְ ְיָי',   (בראשית  ֶאת  אֹוֶדה  ַעם  ַהּפַ
ֶדת. ַהְיינוּ  ֲעמֹוד ִמּלֶ י ֲעָקָרה   (ישעיה נד) ּוְכִתיב ַוּתַ ָרּנִ

יָ  ַנְפַקת  לֹא  ְיהּוָדה,  ִאְתְיִליד  ַכד  ּדְ ִגין  ּבְ ָלָדה. 
ּקּוָנָהא   ְדכּוָרא, ְוָלא ֲהַות ַעל ּתִ ָקא ּבִ ּבְ א ִמְתּדַ נּוְקּבָ
ָנַסר   יָון ּדְ ַרת ְלאֹוָלָדא ּכֵ ׁשָ ין, ְוָלא ִאְתּכְ ַאְנּפִ ין ּבְ ַאְנּפִ
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ְּבָפִנים) אֹוָתּה, ר   (ָּפִנים  ְלִהְתַעּבֵ ָרה  ֻהְכׁשְ ָאז 
ָלּה,  . ְוָלֶלֶדת ְוַאְתִקין  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ אנפין   ָלּה  (ס''א 

ָרא ּוְלאֹוָלָדא. באנפין) ַרת ְלִאְתַעּבְ ׁשָ ֵדין ִאְתּכְ  ּכְ
לֹא   .182 ֶדת  ִמּלֶ ֲעֹמד  ַוּתַ ֲחנֹוְך,  ל  ׁשֶ ּוְבִסְפרֹו 

א ֶנֱאַמר ַעל ָרֵחל, אֹוָתּה   ֶנֱאַמר ַעל ֵלָאה, ֶאּלָ
יהּוָדה   ה ּבִ ְרׁשָ ׁשְ ּנִ ֶניָה, אֹוָתּה ׁשֶ ה ַעל ּבָ ַבּכָ ּמְ  - ׁשֶ

ֲעֹמד ִמלֶּ  ֲהֵרי לֹא ִנְתְקָנה.ְיה''ּו ָד''ה. ַוּתַ    ֶדת, ׁשֶ

ַעל   .182 ָלאו  ֶדת,  ִמּלֶ ֲעמֹוד  ַוּתַ ֲחנֹוְך,  ּדְ ּוְבִסְפָרא 
ַהִהיא   ַמר,  ִאּתְ ָרֵחל  ַעל  א  ֶאּלָ ַמר,  ִאּתְ ֵלָאה 

ה ְמַבּכָ ת   (דף ק''ד ע''א) ּדִ ָרׁשַ ּתָ ִאׁשְ ֶניָה, ַהִהיא ּדְ ַעל ּבָ
ּדְ  ֶדת,  ִמּלֶ ֲעמֹוד  ַוּתַ ד''ה.  ְיה''ּו  יהּוָדה:  ָלא  ּבִ ָהא 

ְקָנא.   ִאְתּתַ
יֹוַקן ָהֶעְליֹון ָהָיה ַהּכֹל ְראּוֵבן   .183 ה ּדְ ִחּלָ ּתְ ּבַ

''ן.  - ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי   (בראשית א) אֹו''ר ּבֵ
אֹור. ָיִמין  אֹור,  (ֵּב''ן)  אֹור,  ֹמאל  ׂשְ ְמעֹון  ׁשִ

ַהזָָּהב ִעּמֹו   אֹותֹו ִסיג ׁשֶ ם ָעֹון. ֵלִוי    -ּבְ ִחּבּור   -ׁשָ
ְיהּוָדה  שֶׁ  ְצָדִדים.  ֵני  ְ ִמׁשּ ר  ְלִהְתַחּבֵ ַהּכֹל    - ל 

ֶקת. ְיה''ּו     - ֶזה ָזָכר. ָד''ה    -ְנֵקָבה ִעם ָזָכר ִנְדּבֶ
ָהְיָתה ִעּמֹו.   זֹו ְנֵקָבה ׁשֶ

  

א   .183 ּכֹּלָ ֲהָוה  א  ְלֵעיּלָ ּדִ ּיּוְקָנא  ּדִ ַקְדִמיָתא,  ּבְ
''ן. ּבֵ אֹו''ר  א') ְראּוֵבן:  ְיִהי   (בראשית  ֱאלִהים  ַוּיֹאֶמר 

אֹור. ְיִמיָנא  אֹור   (ב''ן) אֹור,  ָמאָלא  ׂשְ ְמעֹון  ׁשִ
ֵלִו''י:   ָעֹון.  ם  ׁשֵ ֲהֵדיּה  ּבַ ַדֲהָבא  ּדְ ִסיָגא  ַההּוא  ּבְ
ֵרין ִסְטִרין. ְיהּוָדה:   ָרא ִמּתְ א, ְלִאְתַחּבְ כֹּלָ ִחּבּוָרא ּדְ

ְיה''ּו,   ָקת,  ּבְ ִמְתּדַ כּוָרא  ּדְ ֲהֵדי  ּבַ א  א  נּוְקּבָ ּדָ
ֲהֵדיּה.  ֲהַות ּבַ א ּדַ א נּוְקּבָ כּוָרא. ד''ה, ּדָ  ּדְ

ְבקּות   .184 ִהּדָ ּבְ ד'  א  ֶאּלָ ָד''ה?  ה  ָלּמָ ָד''ה, 
ּה ִהיא ָדֶל''ת, ִהיא ֲעִניָּה, ּוְצִריָכה   ל ַרע ִעּמָ ׁשֶ
ָהָרע   אֹותֹו  ֶאת  ְלַבֵער  ִגְלּגּול  ּבְ ָלׁשּוב 

ִלְצֹמחַ  ְוַאַחר  ָעָפר,  ּבֶ ּלֹות  ַהּטֹוב   ּוְלִהְתּבַ ד  ּצַ ּבַ
ְיה''ּו  ֶזה  ְוַעל  ה'.  ְוָאז  ר,  ְלעֹׁשֶ ֵמעִֹני  ְוָלֵצאת 

 ָד''ה. 
  

קּוָתא   .184 ּבְ ִאְתּדַ ּבְ ד',  א  ֶאּלָ ד''ה.  ֲאַמאי  ד''ה, 
ָנא ִאיִהי, ְוִאְצְטִריְך   ֶל''ת, ִמְסּכְ ֲהָדּה, ִאיִהי ּדָ ַרע ּבַ ּדְ
ַרע, ַההּוא  ָלא  ְלִאְתַעּכְ ִגְלּגּוָלא,  ּבְ   ְלָאָתָבא 
ִסְטָרא   ּבְ ְלַצְמָחא  ּוְלָבַתר  ַעְפָרא.  ּבְ ֵלי  ּוְלִמְתּבְ
ְוַעל   ה'.  ּוְכֵדין  ַלֲעִתירּו,  נּו  ְסּכְ ִמּמִ ְלָנְפָקא  ּוְ טֹוב,  ּדְ

א, ְיה''ּו ד''ה.   ּדָ
ְפַחד,   .185 ּתִ ַאל  הֹומֹות,  ַהּתְ ִמּתֹוְך  ָזֵקן  ֵצא 

ׁשּוט  ּתָ ָעה ׁשֶ ׁשָ נֹות ְלָך ּבְ ה ְסִפינֹות ְמזֻּמָ ּמָ יָּם ּכַ ּבַ
ִרּבֹון  ְוָאַמר,  ִמּקֶֹדם  מֹו  ּכְ ָכה  ּבָ ֶהן.  ּבָ ָלנּוַח  ֵדי  ּכְ
ֲאִני   ֲחנֹות ָהֶעְליֹוִנים ׁשֶ ָהעֹוָלם, אּוַלי יֹאְמרּו ַהּמַ
בֹוְדָך  ּכְ ַעל  ׁשֶ ְלָפֶניָך  לּוי  ּגָ ִתינֹוק.  ּכְ ּובֹוֶכה  ָזֵקן 
ֲהֵרי  ׁשֶ ִלְכבֹוִדי,  יִתי  ָעׂשִ ְולֹא  ה,  עֹוׂשֶ ֲאִני 

ִחלָּ  ּתְ ַליָּם  ּבַ ֵנס  ֶאּכָ ּלֹא  ׁשֶ ֵמר  ָ ְלִהׁשּ ִלי  ָהָיה  ה 
ְלׁשֹוֵטט   ִלי  יֵׁש  ּבֹו,  ֲאִני  ׁשֶ יָון  ּכֵ ו  ְוַעְכׁשָ דֹול,  ַהּגָ

ּנּו. ָדִדים ְוָלֵצאת ִמּמֶ ָכל ַהּצְ  ּבְ

  

ה   .185 ּמָ ּכַ ְדַחל,  ּתִ ָלא  הֹוֵמי,  ּתְ ִמּגֹו  ָסָבא,  ּפּוק 
ִגין   ּבְ א,  ַיּמָ ְתׁשֹוֵטט  ּדִ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ָלְך,  ְזִמיִנין  ין  ַאְרּבִ
ָמאֵרי   ְוָאַמר,  ִמין  ַקּדְ ִמּלְ ּכְ ָכה  ּבָ הּו.  ּבְ ְלַנְייָחא 
ֲאָנא   ּדַ ִאין,  ִעּלָ ְרָיין  ַמׁשְ ֵייְמרּון  יְלָמא  ּדִ ָעְלָמא,  ּדְ

ּוָבכֵ  ֲאָנא  ָסָבא,  ְיָקָרְך  ַעל  ּדְ ְך,  ַקּמָ י  ּלֵ ּגַ ינֹוָקא.  ּכִ י 
ָהא   ּדְ יִלי,  ּדִ ְיָקָרא  ַעל  ֲעִביְדָנא  ְוָלא  ָעִביד, 
א   ַיּמָ ָלא ֵאיעּול ּבְ ָרא, ּדְ ּמְ ַקְדִמיָתא ֲהָוה ִלי ְלִאְסּתַ ּבְ
ָטא   ּטְ יּה, ִאית ִלי ְלׁשַ ֲאָנא ּבֵ יָון ּדַ א ּכֵ ּתָ א, ְוַהׁשְ ַרּבָ

ָכל ִסְטִרין,  ְלָנְפָקא ִמֵניּה. ּבְ  ּוְ
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ַאֶחיָך, .186 יֹודּוָך  ה  ַאּתָ מֹוִדים   ְיהּוָדה  (ֻּכָּלם 
ַהֶּזה) ַהֵּׁשם  רּוְך  ַעל  ּבָ אֹוְמִרים  ָאנּו  ֶ ׁשּ ַמה  ַהְינּו 

לֹא   ָניו  ּבָ ְלָכל  ה.  ַאּתָ ְוִהיא  רּוְך  ּבָ הּוא  ה,  ַאּתָ
ִהְצָטֵרְך. ֶזהּו   א ְלָמקֹום ׁשֶ ה, ֶאּלָ ָאַמר ַיֲעקֹב ַאּתָ

ה.אַ   ּתָ
  

כט) .186 ַאֶחיָך,  (בראשית  יֹודּוָך  ה  ַאּתָ (ס''א  ְיהּוָדה 
ֲאַנן ַאְמִרין   כולהו אודאן על שמא דא והיינו וכו') ַהְיינּו ּדַ

נֹוי   הּו ּבְ ה, ְלֻכּלְ רּוְך ְוִאיִהי ַאּתָ ה. ִאיהּו ּבָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִאְצְטִריְך. ּדָ  א ַלֲאָתר ּדְ ה, ֶאּלָ א  ָלא ָאַמר ַיֲעקֹב ַאּתָ

ה.   ִאיהּו ַאּתָ
ַהזֶּה .187 ם  ֵ ַאָּתה) ַהׁשּ ַאֶחיָך.  (ַוַּדאי  יֹודּוָך 

ה   ַאּתָ אי  ַוּדַ ַהזֶּה.  ם  ֵ ַהׁשּ ַעל  ְלָך  מֹוִדים  ם  ּלָ ּכֻ
ה   ְוִנְכּפָ ק  ּלֵ ִהְסּתַ ַהזֶּה  ם  ֵ ַהׁשּ ַעל  ַאֶחיָך,  יֹודּוָך 
ֲהֵרי   ר,  ְוִנְזּכָ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ָהַאֵחר,  ד  ַהּצַ

ה,    יֹוֵצא אֹוְמִרים ַאּתָ יָון ׁשֶ ּכֵ ד ָהַאֵחר.  ִאּתֹו ַהּצַ
ה ְולֹא  ד ָהַאֵחר ִנְכּפֶ ה יֵׁש ָלּה, ְוַהּצַ ְלטֹון ּוְגֻדּלָ ׁשִ
ְוִנְבָחר   ם  ִנְרׁשָ ַהזֶּה  ם  ֵ ׁשּ ּבַ ׁשֶ אי  ַוּדַ ם.  ׁשָ ִנְרֶאה 
ּה,  ּלָ ׁשֶ ָלה  ְמׁשָ ְוַהּמֶ ָהֲעִליָּה  ְוזֹו  ָהַאֵחר.  ד  ֵמַהּצַ

ֶבר ְוַרע ַלצַּ  יֹּודּוָך ַאֶחיָך ַעל  ְוׁשֶ יָון ׁשֶ ד ָהַאֵחר. ּכֵ
ִמיָּד   עֶֹרף ֹאְיֶביָך,  ּבְ ָיְדָך  ה, ָאז  ַהזֶּה, ַאּתָ ם  ֵ ַהׁשּ

ם ַהזֶּה ּגֹוֵרם. ֵ  ִנְכָנִעים ֵאֶליָך, ְוַהׁשּ

  

א, .187 ּדָ ָמא  אתה) ׁשְ ודאי  הּו   (נ''א  ּלְ ּכֻ ַאֶחיָך,  יֹודּוָך 
ה יֹודּוָך ַאֶחיָך,   אי ַאּתָ א, ַוּדַ ָמא ּדָ אֹוָדן ָלְך ַעל ׁשְ
ַאֲחָרא,   ְסָטר  ְפָיא  ְוִאְתּכַ ק  ּלָ ִאְסּתַ א,  ּדָ ָמא  ׁשְ ַעל 
ִסְטָרא   ַנְפַקת  ָהא  ר,  ְוַאְדּכַ ִאְתְקֵרי  ַכד  ּדְ ִגין  ּבְ

ֻשלְ  ה,  ַאּתָ ַאְמֵרי  ּדְ יָון  ּכֵ ֲהָדּה.  ּבַ ָטנּו  ַאֲחָרא 
ְפָייא, ְוָלא   ְוַרְבְרָבנּו ִאית ָלּה, ְוִסְטָרא ַאֲחָרא ִאְתּכַ
ים   ִאְתְרׁשִ א  ּדָ ָמא  ׁשְ ּבִ אי  ַוּדַ ן.  ּמָ ּתַ ִאְתֲחִזיַאת 
ָלקּו ְוֻשְלָטנּו   ְטָרא ַאֲחָרא. ְוָדא ִאְסּתָ ִריר ִמּסִ ְוִאְתּבְ

יֹוד  יָון ּדְ יָליּה, ּוְתִבירּו ּוִביׁש ְלִסְטָרא ַאֲחָרא. ּכֵ ּוָך  ּדִ
עֶֹרף   ּבְ ָיְדָך  ֵדין  ּכְ ה,  ַאּתָ א,  ּדָ ָמא  ׁשְ ַעל  ַאֶחיָך 

ִרים.  א ּגָ ָמא ּדָ ְך, ּוׁשְ ְפָיין ְלַגּבָ ד ִאְתּכַ  אֹוְיֶביָך, ִמּיָ
ֲהֵרי   .188 ה  ַאּתָ ׁשֶ י,  ָיַדְעּתִ ֲחֵבִרים,  י,  ָיַדְעּתִ

ם אֹוְמִרים ְלָמקֹום ֶעְליֹון ַאֵחר,   ם ַהזֶּה, ַאּתֶ ֵ ַהׁשּ
תּוב ּכָ יִָּמין  הלים קי)(ת ׁשֶ ה כֵֹהן ְלעֹוָלם, ּבַ ַאּתָ

ְמעֹון   ׁשִ י  ַרּבִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ֲהֵרי  ׁשֶ הּוא,  ָיֶפה  ָהֶעְליֹון. 
ל  ּכָ ַלּכֹל.  ְוַתְחּתֹוִנים, ְוָזָכה  מֹוִדים לֹו ֶעְליֹוִנים 

ְך ֶזה ְוָיֶפה. הּוא אֹוֵמר, ּכָ ֶ  ַמה ׁשּ
  

ָהא ַאּתָ  .188 יא ָיַדְעָנא, ּדְ א,  ָיַדְעָנא ַחְבַרּיָ ָמא ּדָ ה ׁשְ
יב, ְכּתִ ָאה, ּדִ (תהלים   ַאּתּון ַאְמִרין ַלֲאַתר ַאֲחָרא ִעּלָ

יר ִאיהּו,   קי)  ּפִ ָאה. ׁשַ יִמיָנא ִעּלָ ה ּכֵֹהן ְלעֹוָלם, ּבִ ַאּתָ
ִאין,   ִאין ְוַתּתָ ְמעֹון אֹוָדן ֵליּה ִעּלָ י ׁשִ ַרּבִ יָון ּדְ ָהא ּכֵ ּדְ

ָאמַ  ִאיהּו  ּדְ ַמה  ל  ּכָ א,  ְלכֹּלָ ִאיהּו  ְוָזָכה  ָהִכי  ר, 
יר. ּפִ  ְוׁשַ

לֹו  .189 ִאְמרּו  ֵאָליו,  יִעים  ַמּגִ ְהיּו  ּתִ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל 
ּפֹוִלים   זַָּרְענּו  ׁשֶ ּכְ ֶלג  ֶ ַהׁשּ יֹום  ֶאת  לֹו  ירּו  ְוַהְזּכִ
אן   ה כֵֹהן. ּכָ ֲהֵרי ַאּתָ ָוִנים, ׁשֶ ּגְ ַנִים  ים ּוׁשְ ִ ַלֲחִמׁשּ

יִָּמין בְּ  ּבַ ָרָכה  ל ּבְ ּכֹוס ׁשֶ ר  ָלל,  ִנְקׁשָ ּכְ ִלי ֵפרּוד 
ר ּכֹוס  אן ִנְקׁשָ ה כֵֹהן ְלעֹוָלם. ּכָ ְך, ַאּתָ ּום ּכָ ּוִמׁשּ

ָראּוי. יִָּמין ּכָ  ּבַ
  

ֵליּה,   .189 ִאְמרּו  יּה,  ְלַגּבֵ ָמָטאן  ֱהוֹון  ּתֶ ד  ּכַ ֲאָבל 
ד  ּכַ א,  ַתְלּגָ ּדְ יֹוָמא  ֵליּה,  רּו  ְזַרְעָנא   (צ''ז ע''ב) ְוַאְדּכְ

ין וּ  ה ּכֵֹהן, ָהָכא  ּפֹוִלין, ְלַחְמׁשִ ָהא ַאּתָ ְווִנין. ּדְ ְתֵרין ּגַ
רּוָדא   ּפִ לֹא  ּבְ יִמיָנא,  ּבִ ְבָרָכה  ּדִ ּכֹוס  ר  ַ ִאְתָקׁשּ
ר   ָ ה ּכֵֹהן ְלעֹוָלם, ָהָכא ִאְתָקׁשּ ְך, ַאּתָ ָלל. ּוְבִגין ּכַ ּכְ

ְדָקא ֵיאֹות.  יִמיָנא, ּכְ  ּכֹוס ּבִ
ה,   .190 ַאּתָ ְיהּוָדה  תּוב,  ַהּכָ ָאַמר  ֶזה  ְוַעל 

ְיהּוָדה   ָכתּוב  ְולֹא  ַאֶחיָך,  יֹודּוָך  ַהזֶּה  ה  ָלַאּתָ
ל   ׁשֶ ם  ׁשֵ ַעל  א  ֶאּלָ יֹוֵתר,  ְולֹא  ַאֶחיָך  יֹודּוָך 

  
ה   .190 ה, ְלַהאי ַאּתָ א ָאַמר ְקָרא, ְיהּוָדה ַאּתָ ְוַעל ּדָ

ִתיב ְיהּוָדה יֹודּוָך ַאֶחיָך, ְוָלא  יֹודּוָך ַאֶחיךָ  , ְוָלא ּכְ
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ה   ''ה. ַאּתָ ַהזֶּה,   -ַאּתָ ם  ֵ ַלׁשּ ָמקֹום ֶזה ִהְצָטֵרְך 
א,   ְולֹא ַאֵחר. ּדָ ֲאָתר  ה,  ַאּתָ ''ה.  ַאּתָ ּדְ ָמא  ׁשְ ַעל  א  ֶאּלָ יר,  ַיּתִ

א, ְוָלא ַאֲחָרא.  ָמא ּדָ  ִאְצְטִריְך ִלׁשְ
ִני,   -ְיהּוָדה   .191 ֵ ַהׁשּ ְוָהָאב  ָהִראׁשֹון  ָהָאב 

ֶרץ  ּפֶ ְך  ּכָ ּום  ְולֹא ָהָיה ּבֹו ִחּלּוף ְלעֹוָלִמים. ּוִמׁשּ
ְלָכל   ְך  ּכָ ָהָיה  ּלֹא  ֶ ׁשּ ַמה  ְגבּוָרתֹו  ּבִ ּבֹו  ר  ּבֵ ִהְתּגַ
ִוד ַמְתִחיל ֶאת  ל ּדָ ְנָינֹו ׁשֶ ְך ּבִ ֵני ָהעֹוָלם. ְוַעל ּכָ ּבְ

ֶר  ִמּפֶ ּבֹון  ּנּוי.  ַהֶחׁשְ ׁשִ ּבֹו  ָהָיה  ׁשֶ ִמּבַֹעז,  ְולֹא  ץ, 
ְדָבִרים  י  ָאַמְרּתִ לֹא  יחּו,  ּגִ ׁשְ ּתַ ִאם  ֲחֵבִרים, 

ִרים. ֵהם ִנְסּתָ ב ׁשֶ ֵסֶתר, ְוַאף ַעל ּגַ  ּבְ
  

ְוָלא   .191 ְנָייָנא,  ּתִ א  ְוַאּבָ ַקְדָמָאה,  א  ַאּבָ ְיהּוָדה, 
ְך פֶּ  ִגין ּכָ יּה ִחּלּוָפא ְלָעְלִמין. ּוּבְ ף  ֲהָוה ּבֵ ּקַ ֶרץ ִאְתּתָ

ֵני   ּבְ ְלָכל  ָהִכי  ֲהָוה  ָלא  ּדְ ַמה  תֹוְקפֹוי,  ּבְ יּה  ּבֵ
ּבָֹנא   ֶחׁשְ אֵרי  ׁשָ ָדִוד,  ּדְ ְנָייָנא  ּבִ א  ּדָ ְוַעל  ָעְלָמא. 
יא, ִאי   ּנּוָיא. ַחְבַרּיָ יּה ׁשִ ֲהָוה ּבֵ ֶרץ, ְוָלא ִמּבַֹעז, ּדְ ִמּפֶ

ְסִתימּו ָקא ֲאמֵ  ין ּבִ חּון, ָלאו ִמּלִ ּגְ ׁשְ ְוַאף ַעל  ּתַ יָנא, 
יִמין ִאיּנּון.  ְסּתִ ב ּדִ  ּגַ

ַהזֶּה   .192 ם  ֵ ַהׁשּ ֶאת  ִהְרִויַח  ְיהּוָדה  ְך  ּכָ ְוַעל 
ַעם ִראׁשֹוָנה   ּפַ ְריֹו  ּבֻ ''ה. ָעַמד ַעל  ְקָרא ַאּתָ ּנִ ׁשֶ
ּוְבֵני ְיהּוָדה   ה ְלעֹוָלם.  ּנָ ּתַ ְולֹא ִהׁשְ ִניָּה  ׁשְ ּוַפַעם 

כִּ  ְואֹוְמִרים  מֹוִדים  ַמה ְוַזְרעֹו  ָאִבינּו,  ה  ַאּתָ י 
ָאר  ְלּגּול ְלעֹוָלִמים. ׁשְ ֵני ַהּגִ ּבְ ָאר  ן ִלׁשְ ֵאין ּכֵ ֶ ׁשּ
יֵׁש  הֹות,  ִאּמָ י  ּתֵ ׁשְ ָאבֹות,  ֵני  ׁשְ ְלּגּול,  ַהּגִ ֵני  ּבְ
ִעְמֵקי ַהיָּם, ֵהם  לּו ּבְ ְנָין. ְוסֹודֹות ַהּלָ ֶון ַלּבִ ָלֶהם ּגָ

הֹומֹות, ִמי ָיכֹול ְלהֹוִציא   ֵלב ַהּתְ אֹוָתם? קּום  ּבְ
ִליֹּות  ָחְזְקָך ְוהֹוֵצא ַמְרּגָ ר ְוִהְתַחזֵּק ּבְ ּבֵ ָזֵקן, ִהְתּגַ

הֹומֹות!   ִמּתֹוְך ַהּתְ

  

ִאְקֵרי   .192 ּדְ א,  ּדָ ָמא  ׁשְ ָרַווח  ְיהּוָדה  א,  ּדָ ְוַעל 
ְנָייָנא,   ה. ָקם ַעל ּבּוְרֵיּה ִזְמָנא ַקְדָמָאה, ְוִזְמָנא ּתִ ַאּתָ
יֵליּה,   יהּוָדה ְוַזְרָעא ּדִ ִני ְלָעַלם. ּוְבנֹוי ּדִ ּתָ ְוָלא ִאׁשְ
ָהִכי   ֵלית  ּדְ ַמה  ָאִבינּו.  ה  ַאּתָ י  ּכִ ְוָאְמִרין  אֹוָדן 

ַאר   ְלּגּוָלא,  ִלׁשְ ּגִ ֵני  ּבְ ַאר  ׁשְ ְלָעְלִמין.  ְלּגּוָלא  ּגִ ִני  ּבְ
ְלִבְנָייָנא.   ון  ּגֹוָ לֹון  ִאית  ָהן,  ִאּמָ ֵרין  ּתְ ֲאָבָהן,  ֵרין  ּתְ
ִאיּנּון,   ְתהֹוֵמי  ּדִ א  ִלּבָ ּבְ א,  ַיּמָ ִעְמֵקי  ּבְ ין,  ִאּלֵ ְוָרִזין 

ר ְוִאּתָ  ּבָ ָקא לֹון. קּום ָסָבא, ִאְתּגַ ַקף  ַמאן ָיִכיל ְלַאּפָ
הֹוֵמי.  ָלן ִמּגֹו ּתְ יק ַמְרּגְ תּוְקָפְך, ַאּפִ  ּבְ

הֹוִליד ֶאת  .193 ׁשֶ ּנּוי ּכְ ָהָיה ּבֹו ׁשִ ּבַֹעז ִנְרֶאה ׁשֶ
עֹוֵבד ֲהֵרי  ׁשֶ לֹא  (ַמֲעֶׂשה) עֹוֵבד,  ּנּוי.  ׁשִ ּבְ הּוא 

ּלֹא  ְך. ִאְבַצן הּוא ּבַֹעז, הּוא ָהָאב ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּכָ
ּתֹ  ְוִאם  ּנּוי.  ׁשִ ה  אי  ָעׂשָ ַוּדַ ָהָיה,  הּוא  ׁשֶ אַמר 

הּוא   ׁשֶ ִמי  ּבֹו,  ָהָיה  ַהזֶּה  ה  ֲעׂשֶ ַלּמַ ִהְתעֹוֵרר  ׁשֶ ּכְ
ִיְהיֶה   ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּבֹו,  ָהָיה  ּוְכָלִביא  ֲאִרי  ּכַ ּבֹור  ּגִ
ֵדי   ּכְ ָהִראׁשֹון  ר  ָלִעּקָ ָבר  ַהּדָ ְוָחַזר  ָדִוד,  ּבְ ּנּוי  ׁשִ

ְלשֶׁ  ְוׁשַ ֶאָחד,  ֵמָאב  ִיְהיֶה  ַהּכֹל  ַאַחת. ׁשֶ ֶלת 
ֶזַרע  ל  ׁשֶ ְלּגּול  ּגִ ּבַ ּנּוי  ׁשִ ָהָיה  ְולֹא  ֶאָחד,  ְוַהּכֹל 
ּנּוי  ִלי ׁשִ ה, ֵמרֹאׁש ְוַעד סֹוף, ּבְ ִוד. ְוַעל ֶזה ַאּתָ ּדָ

ָלל.   ּכְ

  

אֹוִליד   .193 ד  ּכַ ּנּוָיא,  ׁשִ יּה  ּבֵ ֲהָוה  ּדְ ִאְתָחֵזי  ּבַֹעז, 
ָהא עֹוֵבד  נּ  (ס''א עובדא) ְלעֹוֵבד, ּדְ ׁשִ ּוָיא הּוא. ָלאו  ּבְ

ָלא   א ַקְדָמָאה, ּדְ ַאּבָ ָהִכי. ִאְבַצן הּוא ּבַֹעז, הּוא 
ד   ּכַ אי  ַוּדַ ֲהָוה,  ִאיהּו  יָמא,  ּתֵ ְוִאי  ּנּוָיא.  ׁשִ ָעֵבד 
יף   ּקִ הּוא ּתַ יּה ֲהָוה, ַמאן ּדְ א, ּבֵ ַער ְלעֹוָבָדא ּדָ ִאּתְ

ָלא ּדְ ִגין  ּבְ ֲהָוה.  יּה  ּבֵ ּוְכֵליָתא  ַאְרָיא  ק''ד ּכְ  (דף 
ה   ע''ב) ִמּלָ ר  ְוִאְתַהּדָ ָדִוד,  ּבְ יּה  ּבֵ ּנּוָיא  ׁשִ ֶלהֵוי 

א ֲחָדא,   א ֵמַאּבָ יֵהא ּכֹּלָ ִגין ּדִ ְלִעָקָרא ַקְדָמָאה, ּבְ
ּנּוָיא   ׁשִ ֲהָוה  ְוָלא  ַחד,  א  ְוכֹּלָ ֲחָדא.  ָלא  ְלׁשְ ְוׁשַ
א   ֵמֵריׁשָ ה  ַאּתָ א,  ּדָ ְוַעל  ָדִוד.  ּדְ ַזְרָעא  ּדְ ִגְלּגּוָלא  ּבְ

ָלל. ְוַעד סֹופָ  נּוָייא ּכְ לא ׁשִ  א, ּבְ
ַהיָּם.   .194 ֵלב  ל  ׁשֶ ֵמעֶֹמק  ָזֵקן  ָיָצאָת  ו  ַעְכׁשָ

אי ֵמרֹאׁש ְוַעד סֹוף, ְולֹא ָראּוי   ה, ַוּדַ ְיהּוָדה ַאּתָ   
א.   .194 ַיּמָ ּדְ א  ִלּבָ ֵמִעְמֵקי  ָסָבא,  ַנְפַקת  א,  ּתָ ַהׁשְ

א ְוַעד סֹוָפא ְוָלא ִאְתָחֵזי   אי ֵמֵריׁשָ ה, ַוּדַ ְיהּוָדה ַאּתָ
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לֹו  א  ֶאּלָ ה,  ַאּתָ ְראּו  ּקָ יִּ ׁשֶ ִנים  ַהּבָ ָאר  ׁשְ ְלָכל 
ִנְבַחר   ְך  ּכָ ׁשֶ ִוד  ּדָ ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ֵרי  ַאׁשְ ְלַבּדֹו. 

ָאֶרץ.וְ  ל ָאָדם ּבָ ר ׁשֶ ָאר ָהִעּקָ ְ ה ִמׁשּ  ִהְתַעּלָ
ֵליּה   א  ֶאּלָ ה,  ַאּתָ ְלִאְתְקֵרי  ִנין,  ּבְ ַאר  ׁשְ ְלָכל 

ָאה חוּ  ַזּכָ ְלחֹודֹוי.  ִריר,  ּבִ ָהִכי ִאְתּבְ ּדְ ָדִוד,  ּדְ ָלֵקיּה 
ַאְרָעא.  א ּבְ ְבֵני ָנׁשָ ָאר ִעָקָרא ּדִ ְ ק ִמׁשּ ּלָ  ְוִאְסּתַ

ֵני ָהעֹוָלם ָהָיה   .195 ל ּבְ יֹודּוָך ַאֶחיָך, יֹודּוָך ּכָ
ֶרְך  ּדֶ ׁשֶ א  ֶאּלָ ַאֶחיָך?  ַעם  ַהּטַ ָמה  ִלְהיֹות!  ָצִריְך 

ִמי ִמְתַיּבְ לֹא  ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ ל  א ּכָ ֶאּלָ ְלִגְלּגּול  ם 
ן ְלִיּבּום, ל ָהַאִחים, ְוָהָאח ְמזֻּמָ ד ׁשֶ (ְוַאָּתה   ֵמַהּצַ

ל ַאֶחיָך יֹודּוָך, ְּבַעְצְמ� ִהְזַּדַּמְנָּת ַלִּיּבּום) , ְוָכאן ּכָ
ֵמֶהם   ֵמֶאָחד  ְולֹא  ֵמֶהם  ל  ְלׁשֵ ּתַ ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ

ַאּתָ  ָך.  ְלַבּדְ ה  ַאּתָ א  ֶאּלָ לּוָכה,  ַהּמְ ֶלת  ְלׁשֶ ה  ׁשַ
ל   ּכָ ָיָצא  ָך  ּוִמּמְ יָת,  ָעׂשִ ה  ַאּתָ ְוַעד סֹוף  ֵמרֹאׁש 

ֶלת ְוֶגַזע ְלׁשֶ ַ ל ָהַאְריֵה. (ְּדמּות ְוגּוף) ַהׁשּ  ׁשֶ

  

ֵעי ֵליּה,   .195 ֵני ָעְלָמא ִמּבָ ל ּבְ יֹודּוָך ַאֶחיָך, יֹודּוָך ּכָ
ֵני ָעְלָמא, ָלא   ל ּבְ א אַֹרח ּכָ ַמאי ַטְעָמא ַאֶחיָך. ֶאּלָ

ְוָאָחא  ִמְתַיבְּ  ַאִחין,  ּדְ ְטָרא  א ִמּסִ ְלִגְלּגּוָלא, ֶאּלָ ִמין 
בּוָמא, ַמן ְלּיִ ְוָהָכא   (ואתה בגרמך, אזדמנת ליבומא.) ִאְזּדָ

ְוָלא   ְייהּו,  ִמּנַ ל  ְלׁשֵ ּתַ ִיׁשְ ָלא  ּדְ יֹודּוָך,  ַאֶחיָך  הּו  ּלְ ּכֻ
ה   ַאּתָ א  ֶאּלָ ַמְלכּו,  ּדְ ְלׁשּוָלא  ׁשִ ְייהּו,  ִמּנַ ֵמָחד 
ה ַעְבַדת,   א ְוַעד סֹוָפא ַאּתָ ה, ֵמִריׁשָ ְלחֹוָדְך. ַאּתָ ּבִ

ְוִגְזָעא  ְלׁשּוָלא  ׁשִ ל  ּכָ ָנַפק,  (דיוקנא   ּוִמיָנְך 
ַאְרֵיה.  וגופא)   ּדְ

ל  .196 ּנּוי ׁשֶ ּלֹא ָעְברּו ְלׁשִ ֵני ַאְריֵה, ׁשֶ ֶניָך ּבְ ּבָ
ְולֹא  ְלׁשֹור  ְולֹא  ְלָטֶלה  פּו  ִהְתַחּלְ לֹא  ַאֶחיָך, 
ַאְריֵה   א  ֶאּלָ ַאֵחר,  יֹוָקן  ּדְ ְלׁשּום  ְולֹא  ִלְגִדי 
ל   ּכָ ְנָין.  ַהּבִ ֶאת  ִסיֵּם  ְוַאְריֵה  ִלְבנֹות,  ִהְתִחיל 

ֶלת שֶׁ  ְלׁשֶ ַ א ַהׁשּ ִאְלָמֵלא ּבָ ֵני ַאְריֵה, ׁשֶ ָך ֵהם ּבְ ּלְ
יֹוְקָנאֹות  ַהּדְ ל  ּכָ פּו  ִיְתַחּלְ ַאֶחיָך,  ד  ִמּצַ ִגְלּגּול 
ּלֹא  ה. ְוָלֵכן יֹודּוָך ַאֶחיָך, ׁשֶ ה ְבֵאּלֶ ְוִיְתָעְרבּו ֵאּלֶ
ֶניָך.  ּבָ ל  ֶלת ׁשֶ ְלׁשֶ ַ ִגְלּגּול ַהׁשּ ּבְ ָהָיה ֶאָחד ֵמֶהם 

הָ  ּלֹא  ׁשֶ ָהֵרם,  ַאֶחֶרת ָיְדָך  ִעְרּבּוְבָיה  ָך  ּבְ ָיה 
ּלֹא ָהָיה ֶטֶרף  ִני ָעִליָת, ׁשֶ ֶרף ּבְ ֵמֶהם. ְוַהְינּו ִמּטֶ

ְלָחְנָך.   ְלַאֵחר ַעל ׁשֻ

  

ּנּוָיא   .196 ְלׁשִ ִאְתֲעָברּו  ָלא  ּדְ ַאְרֵיה,  ֵני  ּבְ ֶניָך,  ּבָ
ְוָלא   ְלׁשֹור,  ְוָלא  ְלָטֶלה,  ִאְתְחָלפּו  ָלא  ָאֶחיָך,  ּדְ
ַאְרֵיה   א  ֶאּלָ ַאֲחָרא,  ּיּוְקָנא  ּדִ ְלׁשּום  ְוָלא  ִלְגִדי, 
ְלׁשּוָלְך,   ל ׁשִ ְנָייָנא. ּכָ ים ּבִ אֵרי ְלִמְבֵני, ְוַאְרֵיה ִסּיֵ ׁשָ

ֵני ַאְר  ְטָרא  ּבְ ְלּגּוָלא ִמּסִ ִאְלָמֵלא ָאָתא ּגִ ֵיה ִניְנהּו. ּדְ
ין   ִאּלֵ ְוִיְתָעְרבּון  ּיּוְקִנין,  ּדִ ל  ּכָ פּון  ִיְתַחּלְ ַאחּוְך,  ּדְ
הֹון,   ָלא ֲהָוה ַחד ִמּנְ א יֹודּוָך ַאֶחיָך, ּדְ ין. ְוַעל ּדָ ִאּלֵ ּבְ

ְבָנְך. ָיְדָך ָזִקיף, ּדְ  ָלָאה ּדִ ְלׁשְ ׁשַ ִגְלּגּוָלא ּדְ ָלא ֲהָוה  ּבְ
ְייהּו.  ְך ִעְרּבּוְבָיא ַאֲחָרא ִמּנַ  ּבָ

ַרע   .197 ָרַבץ    -ּכָ ֵער.  ִמיַתת  ִמיַתת   -ּבְ ּבְ
ֶרץ,   ֲאִרי ְלָהִקים ֶאת ּפֶ ר ּכַ ּבֵ ְך ִהְתּגַ אֹוָנן. ַאַחר ּכָ
ְיִקיֶמּנּו?  ִמי  ֶזַרח.  ֶאת  ְלָהִקים  ּוְכָלִביא 

תּוב ּכָ ּה, ְולֹא ָיַסף עֹוד ְלַדְע  (בראשית לח) ׁשֶ ּתָ
ָאַמר  ְוַתְרּגּום: ְוָלא ָפַסק. ִמי ְיִקיֶמּנּו, ִמי הּוא ׁשֶ
הֹוִאיל  ָאַמר,  ׁשֶ הּוא  ִמי  זֹו.  ה  ָ ִאׁשּ ֲאסּוָרה 
ִליָמה ֶאת ְצָרֶכיָה, לֹא ִהְצָטְרָכה ְלָך יֹוֵתר,   ְוִהׁשְ
לֹא  ְדָרֶכיָה,  ִליָמה  ִהׁשְ ׁשֶ יָון  ּכֵ זֹו,  ְיָבָמה 

ְוִנְר  יֹוֵתר,  ְלָך  ה. ִהְצָטְרָכה  ּנָ ִמּמֶ ִלְפֹרׁש  ֵאית 
ִהיא  ָוָהְלָאה  ם  ָ ׁשּ ּמִ ׁשֶ אי  ַוּדַ ְיִקיֶמּנּו,  ִמי  ֲאָבל 

ֵמֶעיָה.  ׁש ּבְ ּכֵ ַכׁשְ ּמְ ֲהֵרי הֹוִציָאה ִמי ׁשֶ ּלֹו, ׁשֶ  ׁשֶ

  

א   .197 ַטְרּפָ ֲהָוה  ָלא  ּדְ ָעִלית,  ִני  ּבְ ֶרף  ִמּטֶ ְוַהְיינּו 
ֵער  ִמיַתת  ּבְ ַרע,  ּכָ תֹוָרְך.  ּפָ ַעל  ָרַבץ,  ְלַאֲחָרא   .

ְלָאָקָמא   ֲאִרי,  ּכַ ר  ּבָ ִאְתּגַ ְלָבַתר  אֹוָנן.  ִמיַתת  ּבְ
ְיִקיֶמּנּו,   ִמי  ְלֶזַרח.  ְלָאָקָמא  ּוְכָלִביא,  ְלֶפֶרץ. 

יב,  ְכּתִ לח)  ּדִ ּה.   (בראשית  ְלַדְעּתָ עֹוד  ָיַסף  ְולֹא 
ֵייָמא,   ּדְ הּוא  ַמאן  ְיִקיֶמּנּו,  ִמי  ַסק.  ּפָ ְוָלא  ְוַתְרּגּום 

ִאּתְ  הֹוִאיל  ֲאסּוָרה  ֵייָמא,  ּדְ הּוא  ַמאן  א.  ּדָ ָתא 
יר,   ַיּתִ ָלְך  ִאְצְטִריָכא  ָלא  ָאְרָחָהא,  ִליַמת  ְוִאׁשְ
ָלא   ָאְרָחָהא,  ִליַמת  ַאׁשְ ּדְ יָון  ּכֵ א,  ּדָ ְיָבָמה 
א ִמיָנּה,   ְרׁשָ יר, ְוִאְתֲחִזיַאת ְלִאְתּפָ ִאְצְטִריַכת ָלְך ַיּתִ
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וּ  ן  ּמָ ִמּתַ אי  ַוּדַ ְיִקיֶמּנּו,  ִמי  ִאיִהי  ֲאָבל  ְלָהְלָאה 
ְמָעָהא. ׁש ּבִ ּכֵ ְמַכׁשְ יק ַמאן ּדִ ָהא ַאּפִ יֵליּה. ּדְ  ּדִ

ה? ְועֹוד,  .198 אן, ֲאֵחי ָהָאָדם ָלּמָ ר ּכָ סֹוד ִנְסּתָ
אֹותֹו   א  ֶאּלָ ה?  ָלּמָ ָאִביו  ָהָיה  ׁשֶ ְיהּוָדה 
ֹוֵמר אֹותֹו,  ׁשּ ׁשֶ י  ּמִ ֵמֶעיָה רֹוֶאה ׁשֶ ׁש ּבְ ּכֵ ַכׁשְ ּמְ ׁשֶ

עָ  ְורֹוֶצה ְמַקְטֵרג  ָדִדים  ַהּצְ ָכל  ּבְ ִקְטרּוִגים  ָליו 
רּוַח   אֹוָתּה  ַאֵחר  ַמְזִמין  יָָּצא,  ׁשֶ יָון  ּכֵ ָלֵצאת. 
ְבֶנה   ּנִ מֹו ִמּקֶֹדם, ַעד ׁשֶ ֵנס ּכְ ַאֶחֶרת, ּוָבִאים ְלִהּכָ
ַקְטֵרג   ּמְ ׁשֶ ה  ׁשֶ ַהּקָ ְטרּוג  ַהּקִ כַֹח  ּבְ ִמּקֶֹדם  מֹו  ּכְ

ם ָוָהְלָאה ֻמּתֶ  ָ ָאִחיו. ִמׁשּ ה ַהזֹּו.ּבְ ָ  ֶרת לֹו ָהִאׁשּ
  

ַבר ָנׁש ֲאַמאי. ּתּו   .198 ָרָזא ְסִתיָמא ָהָכא, ָאחּוָה ּדְ
ַההּוא   א,  ֶאּלָ ֲאַמאי.  ֲאבֹוי  ֲהָוה  ּדְ ְיהּוָדה 
ָנִטיר   ֲהָוה  ּדְ ַמאן  ּדְ ָחֵמי  ְמָעָהא,  ּבִ א  ׁשָ ּכֵ ְמַכׁשְ ּדִ
ֵעי ּבָ ִסְטִרין.  ָכל  ּבְ ִקְטרּוִגין,  ֵליּה  ְמַקְטֵרג    ֵליּה, 
רּוַח   ַההּוא  ְלַאֲחָרא  ין  ַזּמִ ָנִפיק,  ּדְ יָון  ּכֵ ָקא.  ְלַאּפָ
ֵני   ִאְתּבְ ִמין, ַעד ּדְ ַקּדְ ִמּלְ ַאֲחָרא, ְוַאְתָיין ְלָאָעָלא ּכְ
ָקא   ּדְ יף  ּקִ ּתַ ִקְטרּוָגא  ּדְ ֵחיָלא  ּבְ ִמין,  ַקּדְ ִמּלְ ּכְ
ָתא   ִריַאת ִאּתְ ן ּוְלָהְלָאה ׁשָ ּמָ ָאחּוּה. ִמּתַ ְמַקְטֵרג ּבְ

א  ֵליּה.   ּדָ
ַהְתָחָלה ָהָיה  .199 ל ְיהּוָדה. ּבַ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ַאׁשְ

ט  ֵ ׁשּ ּוִמְתּפַ ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ַאְריֵה,  ְך  ּכָ ַאַחר  ּגּור. 
כֹחוֹ  ָּכ�) ּבְ ל  (ְוַאַחר  ּכָ ָלִביא.  ּבְ ְוִסיֵּם  ַאְריֵה.  ּכְ

מֹו  ְך, ְוַעל ֶזה ְיהּוָדה, ּכְ ֵני ָהעֹוָלם לֹא ּכָ ָאר ּבְ ׁשְ
ָאַמְר   נּו.ׁשֶ

  

ַקְדִמיָתא ֲהָוה ּגּור.   .199 יהּוָדה, ּבְ ָאה חּוָלָקא ּדִ ַזּכָ
ט   ַ ׁשּ ְוִאְתּפָ ר  ּבָ ִאְתּגַ ָקא  ּדְ ַאְרֵיה,  ְלָבַתר 

ֵחיֵליהּ  ַאר   (ולבתר)  ּבְ ׁשְ ל  ּכָ ָלִביא.  ּבְ ים  ְוִסּיֵ ַאְרֵיה. 
ְדַקָאְמָרן. א ְיהּוָדה ּכִ ֵני ָעְלָמא ָלאו ָהִכי, ְוַעל ּדָ  ּבְ

ֵלִוי  ְראוּ  .200 ְמעֹון  ׁשִ מֹו    -ֵבן  ּכְ ה,  לֹׁשָ ׁשְ ֲהֵרי 
ָראּוי.   ם, ְוַהּכֹל ּכָ ר ִעּמָ ָאַמְרנּו. ְיהּוָדה ִהְתַחּבֵ ׁשֶ
יֹּוְנִקים  ׁשֶ ָמקֹום  ְיֵרַכִים.  י  ּתֵ ׁשְ ּוְזבּולּון  שָכר  ָ ִיׂשּ
ֵני   תּוב ּוִמּבְ שָכר ָיֵרְך ָיִמין, ּכָ ָ ְנִביֵאי ָהֱאֶמת. ִיׂשּ

בִ  יֹוְדֵעי  שָכר  ָ יםִיׂשּ ָלִעּתִ ֶיֶר�  יָנה  (ְזבּולּון 
ְוָכתּובְׂשמֹאל) לג) ,  ְזבּוֻלן   (דברים  ַמח  ׂשְ

תּוב ּכָ דֹול  ּגָ עּור  ּוְבׁשִ ֵצאֶתָך.  (בראשית   ּבְ
ּכֹן ְוהּוא ְלחֹוף ֳאִניֹּת.   מט) ים ִיׁשְ ְזבּוֻלן ְלחֹוף ַיּמִ

ִצידֹן.  ַעל  ַיְרָכתֹו  ּוְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה 
עּור   ַעד ִצידֹון. (ַהָּיֵר� ֶׁשּלֹו) ׁשִ

  

ְדַקָאְמָרן.   .200 ּכִ ָלָתא,  ּתְ ָהא  ֵלִוי,  ְמעֹון  ׁשִ ְראּוֵבן 
א ְוכֹּלָ ֲהַדְייהּו,  ּבַ ר  ִאְתַחּבָ ֵיאֹות.    ְיהּוָדה  ְדָקא  ּכְ

ְנִביֵאי   ַיְנֵקי  ּדְ ֲאָתר  ַיְרִכין.  ֵרין  ּתְ ְזבּולּון,  ׂשָכר  ָ ִיׂשּ
ִתיב  ׂשָכר ַיְרָכא ְיִמיָנא, ּכְ ָ (דברי הימים א  ְקׁשֹוט. ִיׂשּ

ים  יב) ָלִעּתִ ִביָנה  יֹוְדֵעי  ׂשָכר  ָ ִיׂשּ ִני  זבולון   ּוִמּבְ (ס''א 
שמאלא)  לג)  ּוְכִתיב,  ירכא  ְזבוּ  (דברים  ַמח  לּון  ׂשְ

ִתיב,  ּכְ ַרְבְרָבא,  עּוָרא  ּוְבׁשִ ֵצאֶתָך,  (בראשית   ּבְ
ֳאִנּיֹות.   מט)  ְלחֹוף  ְוהּוא  ּכֹן  ִיׁשְ ים  ַיּמִ ְלחֹוף  ְזבּולּון 

ִצידֹון.   ַעל  ְוַיְרָכתֹו  ּדְ ִגין  ּבְ ַטְעָמא.  ַמאי 
יעּוָרא  ַעד ִצידֹון.  (ס''א דירך דידיה) ׁשִ

בֵּ  .201 ְלַמְעָלה  ָאר  ִנׁשְ ְנָיִמין  ַהְיֵרַכִים,  ּבִ ין 
ׁש  ּמֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ָאֶרץ,  ּבָ ְדיֹוְקנֹו  ָהָיה  יֹוֵסף  ֲהֵרי  ׁשֶ
ה,  ֹמׁשֶ ׁש  ּמֵ ּתַ ִהׁשְ ְוִעּמֹו  ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ

תּוב ּכָ יג) ׁשֶ ַעְצמֹות  (שמות  ֶאת  ה  ֹמׁשֶ ח  ּקַ ַויִּ
ְנָיִמין   ּבִ ְלַמְעָלה,  ק  ּלֵ ִהְסּתַ ְנָיִמין  ּבִ ִעּמֹו.  יֹוֵסף 

ל עוֹ  יקֹו ׁשֶ  ָלם. ַצּדִ
  

ַיְרִכין,   .201 ין  ּבֵ א  ְלֵעיּלָ ַאר  ּתְ ִאׁשְ ְנָיִמין,  ּבִ
ָהא  ע''ב) ּדְ קמ''ג  ּיּוְקֵניּה   (בראשית  ּדִ ֲהָוה  יֹוֵסף 

יּה   ְוִעּמֵ א,  ּדָ ָעְלָמא  ּבְ א  ׁשָ ּמְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ַאְרָעא,  ּבְ
יב,  ְכּתִ ה, ּדִ ׁש מֹׁשֶ ּמַ ּתָ ה ֶאת   (שמות יג)  ִאׁשְ ח מֹׁשֶ ּקַ ַוּיִ

ְנָיִמין  ַעְצמֹות יוֹ  א, ּבִ ק ְלֵעיּלָ ּלָ ְנָיִמין ִאְסּתַ ֵסף ִעּמֹו. ּבִ
ָעְלָמא.  יקֹו ּדְ  ַצּדִ
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ה   .202 ר.    -ְמָבְרִכים ְלַמּטָ ד ְוָאׁשֵ ִלי ּגָ ן ְוַנְפּתָ ּדָ
ֹמאל   יֶֶרְך ׂשְ ֶרק ָהֶרֶגל   -ּבְ ֶרק ָהֶרֶגל, ּפֶ ן ַעד ּפֶ ּדָ

ַקל   ֻלָחה,  ׁשְ ַאיָָּלה  ִלי  ַנְפּתָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ִלי,  ַנְפּתָ
ַעד   ָעֵקב,  ָיֻגד  ְוהּוא  ד,  ּגָ ָיִמין  יֶֶרְך  ּבְ ַרְגָליו.  ּבְ

ֶרק ֶהָעֵקב. אָ  ל ָעֵקב ָיִמין, ְוטֵֹבל  ּפֶ ֶרק ׁשֶ ר ּפֶ ׁשֵ
ת ִמְנָעֶליָך.  ְרֶזל ּוְנחֹׁשֶ ֶמן ַרְגלֹו, ְוָכתּוב ּבַ ֶ ׁשּ  ּבַ

  

ַיְרָכא   .202 ר. ּבְ ד ְוָאׁשֵ ִלי ּגָ ן ְוַנְפּתָ א, ּדָ ְמָבְרִכין ְלַתּתָ
ַרְגָלא   ּדְ ְרָקא  ּפִ ַרְגָלא.  ּדְ ְרָקא  ּפִ ַעד  ן  ּדָ ָמאָלא,  ׂשְ

ִגין   ּוּבְ ִלי.  ַקל  ַנְפּתָ לּוָחה,  ׁשְ ָלה  ַאּיָ ִלי  ַנְפּתָ ְך,  ּכָ
ד, ְוהּוא ָיגּוד ָעֵקב, ַעד   ַיְרָכא ְיִמיָנא. ּגָ ַרְגלֹוי. ּבְ ּבְ

ָעֵקב ְיִמיָנא.  ְרָקא ּדְ ר ּפִ ָעֵקב. ָאׁשֵ ְרָקא ּדְ (דברים  ּפִ
ת   לג)  ּוְנחֹׁשֶ ְרֶזל  ּבַ ּוְכִתיב  ַרְגלֹו.  ֶמן  ֶ ׁשּ ּבַ ְוטֹוֵבל 

ין, ִאּלֵ ל  ּכָ ּיּוְקָנא    ִמְנָעֶליָך.  ּדִ ִאין,  ִעּלָ ּיּוְקִנין  ּדִ ִאיּנּון 
ָעְלָמא,   ַהאי  ּבְ ׁש  ַמּמָ ְרָיין  ּבִ ֲהוֹו  ּדַ ּוְבִגין  א.  ְלֵעיּלָ ּדִ

א,  ִכיְנּתָ הּו ׁשְ ֵריַסר   (דף ק''ה ע''א) ִאַתְקַנת ּבְ ין ּתְ ִאּלֵ ּבְ
ָרֵאל   ׂשְ ִמּיִ ִאְתְמָתחּו  ּדְ ְמִתיִחין,  ֵריַסר  ּתְ ְרִקין,  ּפִ

יב,  ְכּתִ ּדִ ׁש.  מט)  ַמּמָ ְבֵטי   (בראשית  ׁשִ ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ
ה   ֵאּלֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּדְ ְמִתיִחין  ר.  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ְנָיינָ  ּבִ ְלֶמהֵוי  ִמ''י,  ּדְ ָמא  ׁשְ ָחא  ְלִאְתַמּתְ א  ִאְקרּון. 
ָמא   ׁשְ ּדִ ְכָלָלא  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶמֱהֵוי  ֵיאֹות,  ְדָקא  ּכַ
ִמ''י   ְכָלל.  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ִאיהּו  ''ה  ֵאּלֶ ֱאלִהים.  ּדֶ

ר  ברא) ִחּבֵ ִלים   (נ''א  ׁשְ ְנָייָנא  ּבִ ַוֲהָוה  ֲהֵדיּה,  ּבַ ה  ֵאּלֶ
ׁש.  ָמא ֲחָדא ַמּמָ  ַעל ְתּקּוֵניּה, ׁשְ

יֹוְקָנאֹות .203 ה ֵהם ּדְ ל ֵאּלֶ יֹוָקן   ּכָ ֶעְליֹוִנים, ּדְ
עֹוָלם   ּבָ ׁש  ַמּמָ ִריֹּות  ּבְ ָהיּו  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ ַמְעָלה.  ּלְ ׁשֶ
ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ּבִ ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ָבֶהם  ִנְתְקָנה  ַהזֶּה, 
ֻטיֹּות   ְ ׁשּ ִהְתּפַ ֵרה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ לּו  ַהּלָ ָרִקים  ַהּפְ

תּוב כָּ  ּכָ ָרֵאל, ׁשֶ ׂשְ ׁש ִמיִּ טּו ַמּמָ ְ ׁשּ ְתּפַ ּנִ ה  ׁשֶ ל ֵאּלֶ
ל  ׁשֶ ֻטיֹּות  ְ ׁשּ ִהְתּפַ ר.  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵטי  ׁשִ
ל  ם ׁשֶ טּות ׁשֵ ְ ׁשּ ה ִנְקָרִאים. ְלִהְתּפַ ָרֵאל, ֵאּלֶ ִיׂשְ
ְכָלל   ָרֵאל ּבִ ָראּוי, ִלְהיֹות ִיׂשְ ְנָין ּכָ ִמ''י ִלְהיֹות ּבִ
ְכָלל.   ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ הּוא  ''ה  ֵאּלֶ ֱאלִֹהים.  ם  ׁשֵ ל  ׁשֶ

חִ  ר ִמ''י  ֵלם  (ָּבָרא) ּבֵ ׁשָ ְנָין  ּבִ ְוָהָיה  ִעּמֹו,  ה  ֵאּלֶ
ׁש.  ם ֶאָחד ַמּמָ ּקּונֹו, ׁשֵ  ַעל ּתִ

  

ָאַמר ֵליּה ְלַיֲעקֹב, ַההּוא ְמָמָנא   .203 ֲהָדא הּוא ּדְ
יב, ְכּתִ ּדִ ו,  ֵעׂשָ לב)  ּדְ ִעם   (בראשית  ִריָת  ׂשָ י  ּכִ

ותוכל)  ֱאלִהים,  אנשים  ִתּקּוָנא   (עם  ּבְ א,  ְלֵעיּלָ
אי  ַקְדמָ  ַוּדַ ה,  ֵאּלֶ ל  ּכָ ַקְדָמָאה.  ִבְנָייָנא  ּבְ ָאה, 

ְנָייָנא ַקְדָמָאה ִאיהּו.   ּבִ

ל  .204 ָאַמר לֹו ְלַיֲעקֹב אֹותֹו ַהְמֻמּנֶה ׁשֶ ֶזהּו ׁשֶ
תּוב ּכָ ׁשֶ ו,  לב) ֵעׂשָ ִעם   (בראשית  ִריָת  ׂשָ י  ּכִ

ַוּתּוַכל) ֱאלִֹהים, ֲאָנִׁשים  ִתּקּון  (ִעם  ּבְ ְלַמְעָלה, 
ְנָין  ִראׁשֹון   ּבִ אי  ַוּדַ ה,  ֵאּלֶ ל  ּכָ ִראׁשֹון.  ִבְנָין  ּבְ

   ִראׁשֹון הּוא.

ְלָעַלם   .204 ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ִציאּו  ׁשְ ֵלית  א,  ּדָ ְוַעל 
ִציאּו,   ּתְ ִיׁשְ ִאְלָמֵלא  לֹום  ְוׁשָ ְוָחס  ָעְלִמין.  ּוְלָעְלֵמי 

ִדְכִתיב, הּוא  ֲהָדא  ֲהֵוי,  ָלא  א  ּדָ ָמא  (יהושע   ׁשְ
ֶאת  ז) ה    ְוִהְכִריתּו  ֲעׂשֵ ּתַ ּוַמה  ָהָאֶרץ  ִמן  ֵמנּו  ׁשְ

ְנָייָנא ַקְדָמָאה,   א, ּבִ דֹול, ּדָ ָמא ּגָ דֹול. ׁשְ ְמָך ַהּגָ ְלׁשִ
ִאיּנּון   ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ א  ּתָ ְוַהׁשְ ֱאלִֹהים.  ַקְדָמָאה  ָמא  ׁשְ
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ָאֵתי,   ְנָייָנא ָנַפל. ְלִזְמָנא ּדְ ל ּבִ ְבָיכֹול ּכָ ָגלּוָתא, ּכִ ּבְ
קּוְדׁשָ  ִיְפרֹוק  ד  ִלְבנֹוי  ּכַ הּוא  ִריְך  ּבְ א 

לּוָתא,  ֵפרּוָדא   (מתחבר)  ִמּגָ ּבְ ֲהָוה  ּדְ ''ה  ְוֵאּלֶ ִמ''י 
ְיֵהא   ֱאלִֹהים  ּדֶ ָמא  ּוׁשְ ֲחָדא,  ּכַ רּון  ִיְתַחּבְ ָגלּוָתא,  ּבְ
הּוא   ֲהָדא  ָסם.  ִיְתּבְ ְוָעְלָמא  ְתּקּוֵניּה,  ַעל  ִלים  ׁשְ

עּוֶפינָּ  (ישעיה ס)  ִדְכִתיב,  ָעב ּתְ ה ּכָ ה ְוַכּיֹוִנים  ִמי ֵאּלֶ
 ֶאל ֲאֻרּבֵֹתיֶהם. 

ְלעֹוָלם  .205 ָרֵאל  ְלִיׂשְ יֹון  ּלָ ּכִ ֵאין  ְוָלֵכן 
לֹום, ִאְלָמֵלא ִיְכלּו,  ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ְוַחס ְוׁשָ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ָהָיה.  לֹא  ַהזֶּה  ם  ֵ (יהושע   ַהׁשּ
ה  ז) ֲעׂשֵ ּתַ ּוַמה  ָהָאֶרץ  ִמן  ֵמנּו  ׁשְ ֶאת  ְוִהְכִריתּו 

ְנָין ָהִראׁשֹון,  דֹול ֶזה ַהּבִ ם ַהּגָ דֹול. ׁשֵ ְמָך ַהּגָ ְלׁשִ
ָרֵאל   ׂשְ יִּ ׁשֶ ו  ְוַעְכׁשָ ֱאלִֹהים.  ָהִראׁשֹון  ם  ׁשֵ

לּות, ּגָ ְנָין,  (ִיְתַחֵּבר) ּבַ ַהּבִ ל  ּכָ ָנַפל  ְבָיכֹול  ּכִ
גְ  יִּ ׁשֶ רּוְך הּוא ֶאת  ְוֶלָעִתיד ָלֹבא ּכְ דֹוׁש ּבָ ַאל ַהּקָ

ְבֵפרּוד  ָהיּו  ׁשֶ ''ה  ְוֵאּלֶ ִמ''י  לּות,  ֵמַהּגָ ָניו  ּבָ
ִיְהיֶה   ָהֱאלִֹהים  ם  ְוׁשֵ ְכֶאָחד,  רּו  ִיְתַחּבְ לּות  ּגָ ּבַ
ֶזהּו  ם.  ּסֵ ִיְתּבַ ְוָהעֹוָלם  ּקּונֹו  ּתִ ַעל  ֵלם  ׁשָ

תּוב ּכָ ס) ׁשֶ עּוֶפיָנה   (ישעיה  ּתְ ָעב  ּכָ ה  ֵאּלֶ ִמי 
 יֹּוִנים ֶאל ֲאֻרּבֵֹתיֶהם. ְוכַ 

  

ה,   .205 ִתיב ִמי ְוֵאּלֶ ָמא ֲחָדא, ָלא ּכְ ִאיהּו ׁשְ ּוְבִגין ּדְ
ְוהּוא   רּוָדא,  ּפִ ָלא  ּבְ ֲחָדא,  ָמא  ׁשְ ה,  ֵאּלֶ ִמי  א  ֶאּלָ
א,   ְלֵעיּלָ ִמי  ק  ּלָ ִאְסּתַ ָגלּוָתא,  ּבְ א  ּתָ ַהׁשְ ּדְ ֱאלִֹהים. 

ִנין. ּוְבנִ  ְבָיכֹול ִאיָמא ֵמַעל ּבְ ֲהָוה  ּכִ ָמא ּדְ ין ַנְפלּו. ּוׁשְ
ַקְדָמָאה,   ַרְבְרָבא  ָאה  ִעּלָ ָמא  ׁשְ הּוא  ּדְ ִלים,  ׁשְ

 ָנִפיל. 

ִמי   .206 ָכתּוב  ֶאָחד, לֹא  ם  ׁשֵ הּוא  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ
ֵפרּוד,  ם ֶאָחד ְללֹא  ׁשֵ ה,  ֵאּלֶ ִמי  א  ֶאּלָ ה,  ְוֵאּלֶ
ִמי   ה  ִהְתַעּלָ לּות  ּגָ ּבַ ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ֱאלִֹהים.  ְוהּוא 

ִנים ְלמַ  ְוַהּבָ ִנים,  ַהּבָ ֵמַעל  ָהֵאם  ְבָיכֹול  ּכִ ְעָלה, 
ם ָהֶעְליֹון  ֵ הּוא ַהׁשּ ֵלם, ׁשֶ ָהָיה ׁשָ ם ׁשֶ ֵ ָנְפלּו, ְוַהׁשּ

דֹול ָהִראׁשֹון, ָנַפל.     ַהּגָ

ֵנִסּיֹות,   .206 י ּכְ ָבּתֵ ן ּבְ ׁשָ א, ֲאָנן ְמָצָלן, ּוְמַקּדְ ְוַעל ּדָ
ָמה  ֵני ּכְ ִיְתּבְ א, ּדְ ָמא ּדָ ל    ַעל ׁשְ ּדַ ֲהָוה. ְוַאְמֵרי ִיְתּגַ ּדְ
א. ָאֵמן  ֵמיּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ֵמיּה   (קס''ה ע''ב) ְוִיְתַקּדַ ְיֵהא ׁשְ

ַקְדָמָאה   ַההּוא  א.  ַרּבָ ֵמיּה  ׁשְ ַמאן  ְמָבַרְך.  א  ַרּבָ
ִמ''י   ֲהָדן.  ּבַ א  ֶאּלָ ְנָייָנא  ּבִ ֵליּה  ֵלית  ּדְ ִגין  ּבְ א,  כֹּלָ ּדְ

א בְּ  ִני ְלעֹוָלם, ֶאּלָ ַההּוא  ָלא ִיְתּבְ א, ּבְ ה. ְוַעל ּדָ ֵאּלֶ
ל ָעְלָמא,   ה. ְוֶיחמּון ּכָ עּוֶפיּנָ ָעב ּתְ ה ּכָ ִזְמָנא, ִמי ֵאּלֶ

ן ַעל ְתּקּוֵניּה.  ּקַ ָאה ִאְתּתָ ָמא ִעּלָ ָהא ׁשְ  ּדְ
י  .207 ָבּתֵ ים ּבְ ׁשִ ְלִלים ּוְמַקּדְ ְועל ֶזה ָאנּו ִמְתּפַ

כְּ  ֶנה  ּבָ יִּ ׁשֶ ַהזֶּה  ם  ֵ ַהׁשּ ַעל  ֵנִסיֹּות  ָהָיה,  ּכְ ׁשֶ מֹו 
ָאֵמן  א.  ַרּבָ ֵמיּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ ְואֹוְמִרים 
דֹול?   ַהּגָ מֹו  ׁשְ ֶזה  ִמי  ְמָבַרְך.  א  ַרּבָ ֵמיּה  ׁשְ ְיֵהא 
ְנָין   ֵאין לֹו ּבִ ּום ׁשֶ ל ַהּכֹל, ִמׁשּ אֹותֹו ָהִראׁשֹון ׁשֶ
א   ֶאּלָ ְלעֹוָלם  ֶנה  ִיּבָ לֹא  ִמ''י  נּו.  ִעּמָ א  ֶאּלָ

ה ֵאּלֶ ָעב  ּבְ ּכָ ה  ֵאּלֶ ִמי  ְזַמן,  אֹותֹו  ּבְ ֶזה  ְוַעל   .

  

ַעל   .207 ִני  ְוִאְתּבְ ן,  ִאְתּקַ א  ּדָ א  ַרּבָ ֵמיּה  ׁשְ ְוִאי 
ַאר   א, ְוָכל ׁשְ יִטין ַעל ּכֹּלָ ּלִ ָרֵאל ׁשַ ְתּקּוֵניּה, ָהא ִיׂשְ
יִטין ַעל   ּלִ ָרֵאל ׁשַ ּקּוַנְייהּו, ְוִיׂשְ רּון ַעל ּתִ ָמָהן ִיְתַהּדְ ׁשְ

ַקְדָמאָ  א,  ַרּבָ ֵמיּה  ׁשְ ּבִ ְלָיין  ּתַ הּו  ּלְ ּכֻ ָהא  ּדְ א,  ה  ּכֹּלָ
ְנָייִנין.   ְלָכל ּבִ
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ם   ֵ ַהׁשּ ֲהֵרי  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ְוִיְראּו  עּוֶפיָנה,  ּתְ
ּקּונֹו.  ָהֶעְליֹון ִנְתָקן ַעל ּתִ

ַעל  .208 ְוִנְבֶנה  ִנְתָקן  ַהזֶּה  דֹול  ַהּגָ מֹו  ׁשְ ְוִאם 
ְוָכל  ַהּכֹל,  ַעל  ׁשֹוְלִטים  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲהֵרי  ּקּונֹו,  ּתִ
ָרֵאל  ְוִיׂשְ ּקּוָנם,  ּתִ ַעל  ַיְחְזרּו  מֹות  ֵ ַהׁשּ ָאר  ׁשְ
מוֹ  ׁשְ ּבִ לּוִיים  ם ּתְ ּלָ ּכֻ ֲהֵרי  ׁשֶ   ׁשֹוְלִטים ַעל ַהּכֹל, 

ְנָיִנים. דֹול, ִראׁשֹון ְלָכל ַהּבִ    ַהּגָ

ִריְך הּוא ָעְלִמין.   .208 א ּבְ ָרא קּוְדׁשָ ד ּבָ א, ּכַ ָרָזא ּדָ
ֵני.   ִאְתּבְ א  ּדָ ָמא  ׁשְ ְנָייִנין,  ּבִ ְלָכל  ַקְדָמָאה 

יב,  ְכּתִ מ)  ּדִ ִמי   (ישעיה  ּוְראּו  ֵעיֵניֶכם  ָמרֹום  אּו  ׂשְ
ְתקּ  ַעל  ֵמיּה  ׁשְ ָרא  ּבָ ה,  ֵאּלֶ ָרא  ָבָרא  ּבָ ְוַכד  ּוֵניּה, 

ָרא  ה, ּבָ ִיְתֲחזּון ֵליּה,   (שמיה) ֵאּלֶ ָכל ֵחיִלין ּדְ ֵליּה ּבְ
ֵיאֹות,   ְדָקא  ּכְ ְתּקּוֵניּה  ַעל  ֵמיּה  ׁשְ ְלֶמֱהֵוי 

יב,  ְכּתִ ר ְצָבָאם.  (ישעיה מ')  ּדִ ִמְסּפָ  ַהּמֹוִציא ּבְ
רּוְך הּוא ֶאת   .209 דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ סֹוד ֶזה, ּכְ
ם ֶזה ִנְבָנה,  ָהעוֹ  ְנָיִנים, ׁשֵ ָלמֹות. ִראׁשֹון ְלָכל ַהּבִ

תּוב ּכָ אּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי   (ישעיה מ) ׁשֶ ׂשְ
ָרא  ּבָ ּוְכׁשֶ ּקּונֹו.  ּתִ ַעל  מֹו  ׁשְ ָרא  ּבָ ה.  ֵאּלֶ ָבָרא 

ָרא ּבָ ה,  ַהֲחָילֹות  (ְׁשמֹו) ֵאּלֶ ָכל  ּבְ אֹותֹו 
עַ  מֹו  ׁשְ ִלְהיֹות  לֹו  ְרִאים  ּנִ ָראּוי,  ׁשֶ ּכָ ּקּונֹו  ּתִ ל 

ר ְצָבָאם. תּוב ַהּמֹוִציא ְבִמְסּפָ ּכָ    ׁשֶ

ְייֵפי   .209 ָנִהיר ִמּסַ ָרא ַחד ּדְ א ּבְ ר. ֶאּלָ ִמְסּפָ ַמאי ּבְ
ִריְך   א ּבְ ָעְלָמא ַעד ַסְייֵפי ָעְלָמא, ִאית ֵליּה ְלקּוְדׁשָ
יּה ָמֵטי ְלֵצית   יף. ֵריׁשֵ א ְוַתּקִ הּוא, ְוהּוא ִאיָלָנא ַרּבָ
ָעָפר   ּבֶ ן  ְרׁשָ ּתָ ְוִאׁשְ ְרׁשֹוי,  ׁשָ ַמְתִחן  ְוסֹוֵפיּה  א,  ַמּיָ ׁשְ

ִאין,  ַקּדִ  ִעּלָ ַמִים  ָ ׁשּ ּבַ ְוַתְלָיא  ֵמיּה.  ׁשְ ר  ּוִמְסּפָ א,  יׁשָ
הּו   ר, ְוֻכּלְ יּה, ַעד ַהאי ִמְסּפָ ְלָיין ִמּנֵ ְוָחֵמׁש ְרִקיִעין ּתַ

יב,  ְכּתִ ּדִ ִגיֵניּה  ּבְ א  ּדָ ָמא  ׁשְ (תהלים   ַנְטִלין 
הוּ  יט)  ּלְ ר, ּכֻ ִגין ַהאי ִמְסּפָ ִרים, ּבְ ַמִים ְמַסּפְ ָ (ד''א  ַהׁשּ

ִגיֵניּה,   האי שמא מספר) בגין   א ּבְ ָמא ּדָ ַמִים ַרְווִחין ׁשְ ׁשָ
ִאְלָמֵלא   ּדְ ְצָבָאם,  ר  ִמְסּפָ ּבְ ַהּמֹוִציא  א  ּדָ ְוַעל 
יִלין ְוּתֹוָלִדין ְלָעְלִמין.  חּון ַחּיָ ּכְ ּתְ א, ָלא ִיׁשְ ר ּדָ  ִמְסּפָ

ִאיר  .210 ּמֵ ן ֶאָחד ׁשֶ א ּבֵ ר? ֶאּלָ ִמְסּפָ ַמה זֶּה ּבְ
ָהעֹולָ  דֹושׁ ִמּסֹוף  ַלּקָ יֵׁש  ָהעֹוָלם  סֹוף  ְוַעד  - ם 

רּוךְ  יַע -ּבָ דֹול ְוָחָזק. רֹאׁשֹו ַמּגִ הּוא, ְוהּוא ֵעץ ּגָ
יו,   ָרׁשָ ׁשָ ִטים  ְ ׁשּ ִמְתּפַ ְוסֹופֹו  ַמִים,  ָ ַהׁשּ ְלֹגַבּה 
מֹו. ְוָתלּוי  ר ׁשְ דֹוׁש, ּוִמְסּפָ ָעָפר ַהּקָ ים ּבֶ ָרׁשִ ּוֻמׁשְ

ַוֲחמִ  ָהֶעְליֹוִנים,  ַמִים  ָ ׁשּ לּוִיים ּבַ ּתְ ְרִקיִעים  ה  ָ ׁשּ
ֶזה  ם  ׁשֵ נֹוְטִלים  ם  ְוֻכּלָ ַהזֶּה,  ר  ְסּפָ ַהּמִ ַעד  ּנּו  ִמּמֶ

תּוב ּכָ ְגָללֹו, ׁשֶ ִרים,  (תהלים יט) ּבִ ַמִים ְמַסּפְ ָ ַהׁשּ
ל ּכָ ֶזה.  ר  ִמְסּפָ ְגַלל  ַהֶּזה  ּבִ ַהֵּׁשם  (ִּבְׁשִביל 

ַהזֶּה  ִמְסָּפר) ם  ֵ ַהׁשּ ֶאת  ַמְרִויִחים  ַמִים  ָ ַהׁשּ
ְצָבָאם,  ר  ְבִמְסּפָ ַהּמֹוִציא  ֶזה  ְוַעל  ְגָללֹו.  ּבִ
ֲחָילֹות  ְצאּו  ִיּמָ לֹא  ֶזה  ר  ִמְסּפָ ִאְלָמֵלא  ׁשֶ

 ְותֹוָלדֹות ְלעֹוָלִמים. 

  

ִתיב, .210 א ּכְ ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעקֹב   (במדבר כג)  ְוַעל ּדָ
ָמנּו ָעאָנא ֵרין ִאיּנּון, ּדְ ָרֵאל, ּתְ ר ֶאת רַֹבע ִיׂשְ ,  ּוִמְסּפָ

ְלָטא   ׁשַ ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ְיַדְייהּו,  ַעל  ָנא  ּבָ חּוׁשְ ּבְ ְוָעאלּו 
ַחד,   ָהא  ַיֲעקֹב,  ֲעַפר  ָמָנה  ִמי  א.  יׁשָ ּבִ ֵעיָנא  הּו  ּבְ
ָהא   ָרֵאל,  ִיׂשְ ר ֶאת רַֹבע  ּוִמְסּפָ ָנא.  ּבָ חּוׁשְ ָעִביד  ּדְ

 מֹוֶנה ַאֲחָרא.
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תּוב .211 ִמי ָמָנה ֲעַפר  (במדבר כג) ְוַעל ֶזה ּכָ
ֵהם  ַיעֲ  ַנִים  ׁשְ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֹרַבע  ֶאת  ר  ּוִמְסּפָ קֹב 

ְגַלל  ּבִ ְיֵדיֶהם,  ַעל  ּבֹון  ְבֶחׁשְ ְוִנְכְנסּו  צֹאן  נּו  ּמָ ׁשֶ
ֲעַפר   ָמָנה  ִמי  ָהָרע.  ַעִין  ָבֶהם  ְלָטה  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ

ר ֶאת    -ַיֲעקֹב   ּבֹון. ּוִמְסּפָ ה ֶחׁשְ ָעׂשָ ֲהֵרי ֶאָחד ׁשֶ
ָרֵאל   ַאֵחר. ֲהֵרי מֹוֶנה -ֹרַבע ִיׂשְ

  

א,   .211 יׁשָ הּו ֵעיָנא ּבִ ְלָטא ּבְ ין ָלא ׁשַ ֵרין ִאּלֵ ְוַעל ּתְ
ין ִאיּנּון ֲאָבִנין ָהא ִמי ָמָנה ְלָעָפר ַיֲעקֹב, ִאּלֵ (ד''א  ּדְ

הֹון ַנְפֵקי ַמִיין   דרגין)  ִמּנְ ין, ֲאָבִנין ְמפּוָלִמין, ּדְ יׁשִ ַקּדִ
ִתיב  ּכְ א  ּדָ ְוַעל  כח)  ְלָעְלָמא.  ַזְרֲעָך  ְוהָ  (בראשית  ָיה 
ֲעַפר ָהָאֶרץ. ַמה ַההּוא  ֲעַפר, ָעְלָמא   (וישלח ק''ע)  ּכַ

ָהִכי  אּוף  ִגיֵניּה.  ּבְ ִרְך  כב)  ִמְתּבָ ַרכּו   (בראשית  ְוִהְתּבָ
ׁש.   ַמּמָ ָהָאֶרץ  ֲעַפר  ּכַ ָהָאֶרץ.  ּגֹוֵיי  ל  ּכָ ְבַזְרֲעָך 

ל ִאינּ  ְנָייָנא, ָמָנה ְלרַֹבע ּכָ ִאיהּו מֹוֶנה ּתִ ר ּדְ ּון  ּוִמְסּפָ
ָעֵליּה   ִכיב  ׁשָ ּדְ ה  ִמּטָ ּדְ ִאין,  ִעּלָ ָלן  ַמְרּגְ נּוְקִבין, 

ָרֵאל.   ִיׂשְ
ַעִין  .212 ָבֶהם  ְלָטה  ׁשָ לֹא  ה  ֵאּלֶ ֵני  ׁשְ ְוַעל 

ֲהֵרי ִמי ָמָנה ַלֲעַפר ַיֲעקֹב   ה אֹוָתן    -ָהָרע, ׁשֶ ֵאּלֶ
מֹות  (ְּדָרגֹות) ֲאָבִנים ְמֻפּלָ ֲאָבִנים  ְקדֹוׁשֹות, 

יֹוצְ  ֶהן  ּמֵ ֶזה  ׁשֶ ְוַעל  ְלעֹוָלם.  ַמִים  ִאים 
תּוב ֲעַפר ָהָאֶרץ.   (בראשית כח) ּכָ ְוָהָיה ַזְרֲעָך ּכַ

ַאף   ִבילֹו,  ׁשְ ּבִ ֵרְך  ִמְתּבָ ָהעֹוָלם  ָעָפר  ָמה אֹותֹו 
ךְ  כב) ּכָ ּגֹויֵי  (בראשית  ּכֹל  ְבַזְרֲעָך  ֲרכּו  ְוִהְתּבָ

הּוא   ׁשֶ ר,  ּוִמְסּפָ ׁש.  ַמּמָ ָהָאֶרץ  ֲעַפר  ּכַ ָהָאֶרץ. 
ְנֵקבֹות, מ אֹוָתן  ל  ּכָ ֹרַבע  ֶאת  ָמָנה  ִני,  ׁשֵ ֹוֶנה 

ֹוֵכב ָעֶליָה  ׁשּ ׁשֶ ה  ּטָ ַהּמִ ל  ִליֹּות ֶעְליֹונֹות, ׁשֶ ַמְרּגָ
ָרֵאל.  ִיׂשְ

  

ן  .212 ּמָ ע''ב) ּוִמּתַ ק''ה  מֹוֶנה   (דף  ִאיהּו  ּוְלָהְלָאה, 
יב,   ְכּתִ ִאיהּו טֹוב ַעִין. ֲהָדא הּוא ּדִ ִגין ּדְ א, ּבְ ְלכֹּלָ
ר ַלּכָֹכִבים. ַמאן הּוא מֹוֶנה ַלּכָֹכִבים.   מֹוֶנה ִמְסּפָ
ַעְבִרין   ְידֹוי  ַעל  ַלּכָֹכִבים,  ר  ִמְסּפָ מֹוֶנה  ר.  ִמְסּפָ

ָאֵתי,  ּדְ ּוְלִזְמָנא  ָנא,  ּבָ ֻחׁשְ ּבְ הּו  ּלְ לג) ּכֻ עֹוד   (ירמיה 
ַמאן   ַיְדִעיָנן  ְוָלא  מֹוֶנה,  ְיֵדי  ַעל  ַהּצֹאן  ֲעבֹוְרָנה  ּתַ
א   ּכֹּלָ ְיֵהא  ִזְמָנא,  ְבַההּוא  ּדִ ִגין  ּבְ א  ֶאּלָ הּוא. 

ִליֲהֵוי  א  ּכֹּלָ רּוָדא,  ּפִ לא  ּבְ ִיחּוָדא  (וכלא   ּבְ
 מֹוֶנה ַחד.  ליהוי)

ּום  .213 ִמׁשּ ַלּכֹל,  מֹוֶנה  הּוא  ָוָהְלָאה  ם  ָ ּוִמׁשּ
ר  ִמְסּפָ מֹוֶנה  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ַעִין.  טֹוב  הּוא  ׁשֶ
ַהּכֹוָכִבים?  ֶאת  ּמֹוֶנה  ׁשֶ הּוא  ִמי  ַלּכֹוָכִבים. 
ר ַלּכֹוָכִבים. ְוַעל ָידֹו עֹוְבִרים   ר. מֹוֶנה ִמְסּפָ ִמְסּפָ

ּבֹון. ְוֶלָעִתיד ָלֹבא, ֶחׁשְ ם ּבְ ּלָ עֹוד  (ירמיה לג) ּכֻ
ֲעֹבְרָנה ַהּצֹאן ַעל ְיֵמי מֹוֶנה. ְולֹא יֹוְדִעים ִמי   ּתַ
ַהּכֹל   ִיְהיֶה  ְזַמן  אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ א  ֶאּלָ הּוא. 

ִיְהיֶה ַהּכֹל  ֵפרּוד,  לֹא  ּבְ ִיחּוד  (ְוַהֹּכל   ּבְ
 מֹוֶנה ֶאָחד.  ִיְהֶיה)

  

ֵחיָלךְ  .213 ּבְ ר  ּבַ ְוִאְתּגַ ַער  ִאּתְ ָסָבא,  ְוׁשּוט  קּום   ,
ְוָאַמר,  ַתח  ּפָ א.  ַיֲעקֹב   (במדבר כג) ַיּמָ ֲעַפר  ָמָנה  ִמי 

ַער   ִיּתְ ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ָרֵאל.  ִיׂשְ רַֹבע  ֶאת  ר  ּוִמְסּפָ
רּו   ִאְתַהּדָ א, ָהֵני ּדְ ִריְך הּוא ְלַאֲחָייא ֵמַתּיָ א ּבְ קּוְדׁשָ

ֲאבָ  ֵרין  ּתְ ֲחָדא,  רּוָחא  ּבְ ּגּוִפין  ֵרין  ּתְ ִגְלּגּוָלא,  ָהן,  ּבְ
ָלן ַעל  ְלּגְ ְלּגּוִלין ִמְתּגַ ה ּגִ ּמָ ָהן, ּכַ ֵרין ִאּמָ א,   (ודא) ּתְ ּדָ

ַמר, ְוָהִכי הּוא, ֲאָבל ִמי ָמָנה ֲעַפר   ִאּתְ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ
לּום,   ּכְ ִיְתֲאִביד  ְוָלא  א,  ּכֹּלָ ַיְתִקין  ְוִאיהּו  ַיֲעקֹב, 

א ְיקּום.   ְוכֹּלָ
כֲֹחָך ְוׁשּוט קּום ָזֵקן, ִהְתעֹוֵרר ְוִהְתגַּ  .214 ר ּבְ ּבֵ

ְוָאַמר, ַתח  ּפָ יָּם.  כג) ּבַ ֲעַפר   (במדבר  ָמָנה  ִמי 
ָעה   ׁשָ ּבְ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֹרַבע  ֶאת  ר  ּוִמְסּפָ ַיֲעקֹב 

  
ַמר, .214 ִאּתְ יב) ְוָהא  ים  (דניאל  ַאְדַמת    ְוַרּבִ ֵני  ׁשֵ ִמּיְ

ַמר   ִאּתְ ּדְ ָמה  ּכְ ָהֵני,  ָעָפר  ַאְדַמת  ָיִקיצּו.  ָעָפר 
ִאיּנּון   ּבְ לּו  ּכָ ִאְסּתַ יא  ַחְבַרּיָ ד  ּכַ ֲחנֹוְך,  ּדְ ִסְפָרא  ּבְ
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רּוְך הּוא ִיְתעֹוֵרר ְלַהֲחיֹות ֵמִתים   דֹוׁש ּבָ ַהּקָ  - ׁשֶ
ַאַחת,  רּוַח  ּבְ גּוִפים  ֵני  ׁשְ ְבִגְלּגּול  ָחְזרּו  ׁשֶ ֵאּלּו 

ָאב ֵני  ִגְלּגּוִלים  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ הֹות,  ִאּמָ י  ּתֵ ׁשְ ֹות, 
ֵאר,  ְתּבָ ּנִ ב ׁשֶ ִלים ַעל ְיֵדי ֶזה, ַאף ַעל ּגַ ְלּגְ ִמְתּגַ
ן   ְוָכְך הּוא. ֲאָבל ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעקֹב, ְוהּוא ְיַתּקֵ

לּום, ְוַהּכֹל ָיקּום.   ַהּכֹל, ְולֹא יֹאַבד ּכְ

פמת''ר,   (דטסין)  ַאְתָוון אע''ד  ְוִאיּנּון  יּה,  ּבֵ ֲאִויָרא  ּבַ
 ַהְיינּו, ַאְדַמ''ת ָעָפ''ר.

ֶנֱאַמר  .215 יב)  ַוֲהֵרי  ֵני   (דניאל  ׁשֵ ִמיְּ ים  ְוַרּבִ
מֹו  ּכְ ה,  ֵאּלֶ ָעָפר  ַאְדַמת  ָיִקיצּו.  ָעָפר  ַאְדַמת 
ַהֲחֵבִרים  ׁשֶ ּכְ ֲחנֹוְך,  ל  ׁשֶ ִסְפרֹו  ּבְ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ

אֹוָתן אֹוִתיֹּות לּו ּבְ ּכְ ֲאִויר ּבֹו,  (ֶׁשָּטסֹות) ִהְסּתַ ּבָ
ָעָפ''ר.  ַאְדַמ''ת  ַהְינּו  פמת''ר,  אע''ד  ְוֵהם 

ָבר  (קהלת ד) וּ ַהְינ ּכְ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ ְוׁשַ
ֵמתּו. ַאְדַמת ָעָפר ֵהן אֹוִתיֹּות, ְוקֹול ִמְתעֹוֵרר 

ָעָפר   ִני.  ֵ ַהׁשּ ְנָין  ּבִ ּבַ אֹוֵמר  ְוָכְך  ָעָפר    -ּומֹוִדיַע 
ַאְדַמת   ר    -ִראׁשֹון.  ָהִעּקָ ן  ּקֵ ִהְתּתַ ׁשֶ ִני.  ׁשֵ

סֶֹלת ֵאָליו.  ָהִראׁשֹון ּפְ

  

ָבר   (קהלת ד)  ַהְיינוּ  .215 ּכְ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ ְוׁשַ
ַער ְואֹוַדע   ֵמתּו, ַאְדַמת ָעָפר ִאיּנּון ַאְתָוון ְוָקָלא ִאּתְ

ִבְנָייָנא  ּבְ ָאַמר  ע''ב) ְוָהִכי  ָעָפר   (ק''ג  ָעָפר,  ְנָייָנא.  ּתִ
ן ִעָקר ַקְדָמאָ  ּקַ ִאְתּתָ ְנָייָנא, ּדְ ה  ַקְדָמָאה. ַאְדַמת ּתִ

יּה. סֹוֶלת ְלַגּבֵ  ּפְ

ָעָפר   .216 ם    -ַאְדַמת  ּלָ ה    -ּכֻ ֵאּלֶ ָיִקיצּו, 
עֹוָלם. ְלַחיֵּי  נּו  ּקְ ִהְתּתַ ֶׁשֶּנֱאַמר  ׁשֶ ְּכמֹו  (ָיִקיצּו, 

ְּבֵאּלּו  ִהְסַּתְּכלּו  ֲחֵבִרים  ֲחנֹו�.  ֶׁשל  ְּבִסְפרֹו 
ָעָפ''ר ַאְדַמ''ת  אע''ד   ָהאֹוִתּיֹות  (ְוֵהן 

אֹו פמת''ר) ְוקֹול אֹוָתן  ָּבֲאִויר,  ָּטסֹות  ִתּיֹות 
ּומֹוִדיעַ  ֹׁשְכֵני  (ּוַמְכִריז) ִמְתעֹוֵרר  ְוַרְּננּו  ָהִקיצּו 

ְּבִסְפרֹו   ָאַמר  ְוָכ�  ֶׁשִּנְתַקן.  ֵׁשִני  ִּבְנָין  ְוֶזהּו  ָעָפר, 
ֶׁשל ֲחנֹו�: ִּבְנָין ֵׁשִני ָעָפר ֶׁשִּנְתַקן. ִראׁשֹון ַאְדַמת.  

ְּפסֹ  ִראׁשֹון  ְוֵאּלּו ְואֹותֹו  ֶׁשִּנְתַקן.  ֵׁשִני  ְלַגֵּבי  ֶלת 
ְיֵׁשֵני ַאְדַמת ָעָפר ֻּכָּלם ָיִקיצּו ֵאֶּלה ֶׁשִּנְתְקנּו ְלַחֵּיי 

ֲהֵרי   עֹוָלם) ה, ׁשֶ ַמּטָ ּלְ ִמי ֶזה עֹוָלם? ֶזהּו עֹוָלם ׁשֶ
ּלֹא  ה ׁשֶ ַמְעָלה. ְוֵאּלֶ ּלְ עֹוָלם ׁשֶ לֹא ָזכּו ִלְהיֹות ּבָ

ּולְ   -ָזכּו   זֶּה ַלֲחָרפֹות  ַמה  עֹוָלם.  ִדְראֹון 
ד ָהַאֵחר ַיֲעֹבר ִמן ָהעֹוָלם,  ּצַ ּום ׁשֶ ַלֲחָרפֹות? ִמׁשּ
ָהיּו  ׁשֶ ה  ֵאּלֶ ֶאת  ִאיר  ַיׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ
ֵני  ל ּבְ ֶהם ֶאת ּכָ ד ְלַהְתִמיּהַ ּבָ ִביַעת אֹותֹו ַהּצַ ִמּנְ

 ָהעֹוָלם. 

  

ָיִקיצּו.  .216 הּו,  ּלְ ּכֻ ָעָפר  ָקנּו,    ַאְדַמת  ִאּתָ ּדְ ה  ֵאּלֶ
עֹוָלם.  י  דחנוך.  ְלַחּיֵ בספרא  דאתמר  כמה  יקיצו  (ס''א 

עפ''ר אדמ''ת  אתוון  באינון  איסתכלו  אע''ד   חברייא  (ואינון 
ואודע פמת''ר) אתער  וקלא  באוירא  טסאן  אתוון  (ס''א  אינון 
תניינא  ואכריז) בניינא  איהו  ודא  עפר  שוכני  ורננו  הקיצו 

רא דחנוך בניינא תניינא עפר דאתתקן.  דאתתקן והכי אמר בספ 
קדמאה אדמת. וההוא קדמאה פסולת לגבי תניינא דאתתקן והני 

ַמאן   ישני אדמת עפר כלהו יקיצו אלה דאתתקנו לחיי עולם)
ְלמהֵר   ָזכּו  ָלא  ָהא  ּדְ א  ְלַתּתָ ּדִ עֹוָלם  א  ּדָ עֹוָלם. 
ָזכּו,   ָלא  ּדְ ה  ְוֵאּלֶ א.  ְלֵעיּלָ ּדִ עֹוָלם  ּבָ

ִגין  ַלֲחָרפֹותוּ  א ּבְ ְלִדְראֹון עֹוָלם. ַמאי ַלֲחָרפֹות, ֶאּלָ
ִריְך   א ּבְ ר ֵמָעְלָמא, ְוקּוְדׁשָ ִיְתַעּבָ ִסְטָרא ַאֲחָרא  ּדְ
ַאר   ָיׁשְ ִסְטָרא,  ַההּוא  ּדְ ִביעּו  ִמּנְ ֲהוֹו  ּדַ ין  ִאּלֵ הּוא, 

ֵני ָעְלָמא.  ל ּבְ הֹון ּכָ וָהא ּבְ  לֹון, ְלַתּוְ
אֹותוֹ  .217 ֶזה?  ל  ּכָ ָגַרם  ָרָצה    ִמי  ּלֹא  ׁשֶ

עֹוָלם ְולֹא ָרָצה ְלַקיֵּם (ְּבַדְרָּגה ֶׁשל  ְלִהְתַרּבֹות ּבָ
ל  אֹותֹו ָנָהר ֶׁשהּוא) ַרם ּכָ ִרית ַהּקֶֹדׁש, ְוָלֵכן ּגָ ּבְ

ָאַמְרנּו ָעֶליָה  לּו ׁשֶ ְלּגּוִלים ַהּלָ ַרם ְוָכל ַהּגִ ּגָ ֶ ַמה ׁשּ
אן. ַתק ֶרַגע (ְוֶזהּו) ַעד ּכָ אן ָזֵקן. ׁשָ ֶאָחד,    ַעד ּכָ

ֵמִהים, ְולֹא ָהיּו יֹוְדִעים ִאם ָהָיה   ְוַהֲחֵבִרים ָהיּו ּתְ
לֹא  ִאם  ם  ׁשָ עֹוְמִדים  ִאם  ַלְיָלה,  ָהָיה  ִאם  יֹום 

 עֹוְמִדים. 

  

א   .217 ׁשָ ֵעי ְלַאּפָ ָלא ּבָ ִרים, ַההּוא ּדְ א ַמאן ּגָ ל ּדָ ּכָ
יָמא  ְלַקּיְ ֵעי  ּבָ ְוָלא  ָעְלָמא,  נהר  ּבְ דההוא  בדרגא  (ס''א 

ַמה   איהו) ד ל  ּכָ ִרים  ּגָ א  ּדָ ַעל  א,  יׁשָ ַקּדִ ִרית  ּבְ
ַעד   ָעָלּה  ֲאֵמיָנא  ָקא  ּדְ ְלּגּוִלין  ּגִ ָהֵני  ְוָכל  ָגִרים,  ּדְ

ִתיק ִרְגָעא ֲחָדא,   (הדא הוא)  ָהָכא.  אן ָסָבא. ׁשָ ַעד ּכָ
ֲהָוה   ִאי  ַיְדִעין,  ֲהוֹו  ְוָלא  ְווִהין,  ּתָ ֲהוֹו  יא  ְוַחְבַרּיָ
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ֲהָוה   ִאי  ָלא  ְיָמָמא,  ִאי  ן,  ּמָ ּתַ ַקְייֵמי  ִאי  ֵליְלָיא, 
 ַקְייֵמי. 

ֶעֶבד  .218 ִתְקֶנה  י  ּכִ ְוָאַמר,  ָזֵקן  אֹותֹו  ַתח  ּפָ
סּוק   ּפָ ְוגֹו'.  ִביִעית  ְ ּוַבׁשּ ַיֲעֹבד  ִנים  ׁשָ ׁש  ׁשֵ ִעְבִרי 
ל  ֵאר. ּבֹא ּוְרֵאה, ּכָ ְתּבָ ּנִ ֶ ל ַמה ׁשּ ֶזה מֹוִכיַח ַעל ּכָ

בְּ  ְדיֹוָקן  ּבִ עֹוֵמד  ְנֵקָבה  ָזָכר  ְוָכל  ַהזָָּכר,  עֹוַלם 
הּוא   ׁשֶ עֹוד  ּבְ ֵקָבה.  ַהּנְ עֹוַלם  ּבְ ְדיֹוָקן  ּבִ עֹוֶמֶדת 
ׁש  אֹוָתן ׁשֵ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ק ּבֹו ַהּקָ ְדּבָ ּנִ ֶעֶבד ׁשֶ
ֵמֲעבֹוָדתֹו,   ַעְצמֹו  ָעַקר  ְוִאם  ַקְדמֹוִניֹּות,  ִנים  ׁשָ

ֵמא הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ אֹותֹו  ׁש  ַיֲעקֹר  ׁשֵ ֹוָתן 
הּוא  ׁשֶ ְלָאָדם  ְוִיָמֵסר  ַהזָָּכר,  עֹוַלם  ל  ׁשֶ ִנים  ׁשָ
ְויֵָעֵקר   ִנים,  ׁשָ ׁש  ׁשֵ לֹו  ַיֲעֹבד  ְצָדִדים,  ה  ָ ׁשּ ִ ִמׁשּ

ִנים ׁש ׁשָ ֵ ַמְעָלה.  (ַקְדמֹוִנּיֹות) ִמׁשּ ּלְ  ׁשֶ

  

ַתח ַההּוא ָסָבא ְוָאַמר, .218 י ִתְקֶנה   (שמות כא) ּפָ ּכִ
ִביִעית ְוגֹו'. ְקָרא   ְ ִנים ַיֲעבֹד ּוַבׁשּ ׁש ׁשָ ֶעֶבד ִעְבִרי ׁשֵ
ל   ּכָ ֲחֵזי,  א  ּתָ ַמר.  ִאּתְ ּדְ ַמה  ל  ּכָ ַעל  אֹוַכח,  א  ּדָ
ְדכּוָרא. ְוָכל   ָעְלָמא ּדִ ִדּיּוְקָנא, ּבְ כּוָרא, ָקִאים ּבְ ּדְ

א. נּוְקּבָ ָעְלָמא ּדְ ִדּיּוְקָנא, ּבְ א ָקִאים ּבְ עֹוד    נּוְקּבָ ּבְ
יּה,   ק ּבֵ ּבַ ִריְך הּוא ִאְתּדָ א ּבְ קּוְדׁשָ א ּדְ ִאיהּו ַעְבּדָ ּדְ
ְרֵמיּה   ּגַ ִאֲעָקר  ְוִאי  ַקְדמֹוִנּיֹות,  ִנים  ׁשָ ׁש  ׁשֵ ִאיּנּון  ּבְ
ִריְך הּוא ֵמִאיּנּון   א ּבְ ִמּפּוְלָחֵניּה, ַיְעָקר ֵליּה קּוְדׁשָ

ְוִאְתְמסַ  ְדכּוָרא,  ּדִ ָעְלָמא  ּדְ ִנים,  ׁשָ ׁש  (צ''ד  ר ׁשֵ
ֵליּה   ע''א) ִיְפַלח  ִסְטִרין,  ית  ִ ִמׁשּ ִאיהּו  ּדְ ָנׁש,  ר  ּבַ ּלְ

ית   ִ ִמׁשּ ר  ְוִיְתַעּקָ ִנין,  ׁשְ ית  ׁשִ
ִנין א. (קדמוניות)  ׁשְ ְלֵעיּלָ  ּדִ

ְלעֹוַלם   .219 ְוִנְמָסר  ם  ָ ִמׁשּ יֹוֵרד  ְך  ּכָ ַאַחר 
ֵקָבה. הּוא לֹא ָרָצה ַלֲעֹמד זָָּכר   (ָּבעֹוָלם) ַהּנְ   - ּבַ

ִהיא יוֹ  ׁשֶ ֵקָבה,  ַהּנְ ָאה  ּבָ ֵקָבה.  ּנְ ּבַ ְועֹוֵמד  ֵרד 
ָוָהְלָאה  אן  ִמּכָ ֲהֵרי  אֹותֹו.  ְונֹוֶטֶלת  ִביִעית,  ׁשְ

ֵקָבה.   הּוא ֵמעֹוַלם ַהּנְ
  

ָעְלָמא   .219 ּבְ ְוִאְתְמַסר  ן,  ּמָ ִמּתַ ָנִחית  ְלָבַתר 
ְדכּוָרא, ָנִחית   יָמא ּבִ ָעא ְלַקּיְ א. הּוא ָלא ּבָ נּוְקּבָ ּדְ

ִביִעית,  ְוַק  ִאיִהי ׁשְ א, ּדְ נּוְקָבא. ָאָתאת נּוְקּבָ יָמא ּבְ ּיְ
ֵמָעְלָמא   ּוְלָהְלָאה,  אן  ִמּכָ ָהא  ֵליּה,  ְוָנְטָלא 

א ִאיהּו.  נּוְקּבָ  ּדְ
ּה   .220 ּלָ ׁשֶ ה  ֻאּלָ ּוַבּגְ ּה  ּבָ ַלֲעֹמד  ָרָצה    - לֹא 

ד ָהַאֵחר.   ּצַ ה ְוֶנֱאָחז ּבַ ק ְלַמּטָ ה ְוִנְדּבָ יֹוֵרד ְלַמּטָ
ּוֵמעֹוַלם  ִמכָּ  ַהזָָּכר  ֵמעֹוַלם  ֶנֱעָקר  ָוָהְלָאה  אן 

ד   ֵהם ִמּצַ אֹוָתם ֲעָבִדים ׁשֶ ֵקָבה. ֲהֵרי ֶנֱאָחז ּבְ ַהּנְ
 ָהַאֵחר.

  

יָלּה,   .220 ּדִ ּוְבִפירּוָקא  ּה,  ּבָ יָמא  ְלַקּיְ ָעא  ּבָ ָלא 
ִסְטָרא   א, ְוִאְתֲאִחיד ּבְ ק ְלַתּתָ א, ְוִאְתָדּבַ ָנִחית ְלַתּתָ

ִמכָּ  ֵמָעְלָמא  ַאֲחָרא.  ר  ִאְתַעּקָ ּוְלָהְלָאה,  אן 
ִאיּנּון   א. ָהא ִאְתֲאָחד, ּבְ נּוְקּבָ ְדכּוָרא, ּוֵמָעְלָמא ּדְ ּדִ

ְטָרא ַאֲחָרא.  ִאיּנּון ִמּסִ  ֲעָבִדים ּדְ
ָגם  .221 ּפְ ִהְצָטֵרְך  הּוא,  ְך  ּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ו,  ַעְכׁשָ

ל פְּ  ֲהֵרי ּכָ ָגם, ׁשֶ ל ּפְ ם ׁשֶ ָגם הּוא  ְוַלֲעׂשֹות ּבֹו ֹרׁשֶ
ל ַצד ָהַאֵחר, ּוִמיֹּוֵבל ָוָהְלָאה חֹוֵזר ְלִגְלּגּול,   ׁשֶ

ִמּקֶֹדם, ב ָלעֹוָלם ּכְ (ִאם זֹוֶכה ּוְמַתֵּקן ַעְצמֹו,  ְוׁשָ
ֵקָבה ְולֹא יֹוֵתר.  ִנְדָּבק) אֹותֹו עֹוַלם ַהּנְ ק ּבְ ְוִנְדּבָ
ם    -ָזָכה   ְוֻכּלָ ֵקָבה,  ַהּנְ עֹוַלם  ּבְ ה תֹוָלדֹות  עֹוׂשֶ

תּובסֹוד   מה) ַהּכָ ַאֲחֶריָה  (תהלים  תּולֹות  ּבְ
ן   ּקֵ ְתּתַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ָריו  ְוַאׁשְ ָלְך.  מּוָבאֹות  ֵרעֹוֶתיָה 

 ְוזֹוֶכה ְלָכְך. 

  

ָגם,   .221 ּפְ ִאיְצְטִריְך  הּוא,  ָהִכי  ּדְ יָון  ּכֵ א  ּתָ ַהׁשְ
ָגם   ּפְ ל  ּכָ ָהא  ּדְ ְפָגם,  ּדִ ימּו  ְרׁשִ יּה  ּבֵ ד  ּוְלֶמְעּבַ

ַאֲחָרא   ִסְטָרא  ר  ּדְ ּוְלָהְלָאה ִאְתַהּדַ ּוִמּיֹוֵבל  ִאיהּו, 
ִמין.  ַקּדְ ִמּלְ ּכְ ְלָעְלָמא  ְוָתב  זכי   ְלִגְלּגּוָלא,  אי  (ס''א 

אתבר)  גרמיה  ָעְלָמא   ואתתקן  ַההּוא  ּבְ ק  ּבָ ְוִאְתּדַ
ָעְלָמא   ּבְ ּתֹוָלִדין  ָעִביד  ָזָכה  יר.  ַיּתִ ְוָלא  א,  נּוְקּבָ ּדְ

כְ  הּו ָרָזא ּדִ א, ְוֻכּלְ נּוְקּבָ יב, ּדְ תּולֹות   (תהלים מה) ּתִ ּבְ
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ד   ּכַ ִאיהּו  ָאה  ְוַזּכָ ָלְך.  מּוָבאֹות  ֵרעֹוֶתיָה  ַאֲחֶריָה 
ן ְוָזֵכי ְלָכְך. ּקַ  ִאְתּתָ

ִגְלּגּול ַהיֹּוֵבל, ֲהֵרי  .222 ְוִאם לֹא ָזָכה ֲאִפּלּו ּבְ
ָיָמיו  ִלים  ִהׁשְ ְולֹא  ָחַזר  ׁשֶ ָהָיה,  לֹא  ּכְ הּוא 
תּוב?  עֹוָלם ְוַלֲעׂשֹות ּתֹוָלדֹות. ַמה ּכָ א ּבָ ׂשֵ ְלִהּנָ
ֵנס   ִיּכָ ְיִחיִדי  ִאם  יֵֵצא.  ַגּפֹו  ּבְ ָיֹבא  ַגּפֹו  ּבְ ִאם 

תֹוָלדוֹ  ִלי  ּבְ ָהעֹוָלם  ָרָצה ְלאֹותֹו  ְולֹא  ת 
ִלי  ָכְך, ְוָיָצא ֵמָהעֹוָלם ַהזֶּה ְיִחיִדי ּבְ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ַעד אֹותֹו    -ֶזַרע   ַלע  ַהּקֶ ַכף  ּבְ ֶאֶבן  מֹו  ּכְ הֹוֵלְך 
ּוִמיָּד   ם,  ְלׁשָ ְוִנְכָנס  ֶהָחָזק,  ַלע  ַהּסֶ ל  ׁשֶ ָמקֹום 
ֵקָבתֹו,  ִמּנְ ֱעַזב  ּנֶ ׁשֶ ָיִחיד  ל אֹותֹו  ֶבת רּוַח ׁשֶ נֹוׁשֶ

ַאֵחר וְ  ִעם  ר  ִמְתַחּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ָנָחׁש  ּכְ ְיִחיִדי  הֹוֵלְך 
ב ּבֹו.  ֶרְך, ְונֹוׁשֵ ּדֶ  ּבַ

  

ָהא   .222 יֹוְבָלא,  ּדְ ִגְלּגּוָלא  ּבְ ֲאִפיּלּו  ָזָכה  ָלא  ְוִאי 
יֹומֹוי,   ִלימּו  ַאׁשְ ְוָלא  ר,  ִאְתַהּדַ ֲהָוה  ָלא  ּכְ ִאיהּו 

ד ּתֹוָלִד  ָעְלָמא, ּוְלֶמְעּבַ ָבא ּבְ ִתיב,  ְלִאְתַנּסְ ין. ַמה ּכְ
ַההּוא   ַגּפֹו ֵיֵצא. ִאי ְיִחיָדאי ֵיעּול ּבְ ַגּפֹו ָיבֹא ּבְ ִאם ּבְ

ָלא  ּבְ ע''א) ָעְלָמא  ק''ו  ָעא   (דף  ּבָ ְוָלא  ּתֹוָלִדין, 
ְיִחיָדאי,   ָעְלָמא  ֵמַהאי  ְוָנַפק  ַהאי,  ּבְ ָלא  ּדְ ּתַ ְלִאׁשְ

קּוְסִפיָתא, ַעד הַ  ַאְבָנא ּבְ ָלא ַזְרָעא, ָאִזיל ּכְ הּוא  ּבְ
ִטָנָרא  ּדְ ע''א) ֲאָתר  ּוִמּיַד   (ק'  ן  ּמָ ּתַ ְוָעאל  יָפא,  ּקִ ּתַ

ִביק   ּתְ ִאׁשְ ָקא  ּדְ ְיִחיָדאי,  ַההּוא  ּדְ רּוָחא  ב  ָנׁשַ
ְיִחיָדאי, ְוָאִזיל  ע''א) ִמּנּוְקֵביּה,  ָלא   (צ''ה  ּדְ ִחְוָיא  ּכְ

יּה.  יב ּבֵ אֹוְרָחא, ְוָנׁשִ ַאֲחָרא ּבְ ר ּבְ  ִאְתַחּבָ
ַלע    ּוִמיָּד .223 ל ַהּסֶ יֹוֵצא ִמּתֹוְך אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ

עֹוָלם ַעד  ּבָ ּוְמׁשֹוֵטט  ְלַבּדֹו, ְוהֹוֵלְך  ֶהָחָזק הּוא 
ָיֹבא  ַגּפֹו  ּבְ ִאם  ְוַהְינּו  יבֹו.  ַלֲהׁשִ גֹוֵאל  ּמֹוֵצא  ׁשֶ
לֹו  ְהיּו  יִּ ׁשֶ את  ָלׂשֵ ָרָצה  ּלֹא  ׁשֶ ֶזה  יֵֵצא,  ַגּפֹו  ּבְ

 תֹוָלדֹות. 
  

ָנַפק  .223 ד  יָפא,    ּוִמּיָ ּקִ ּתַ ִטָנָרא  ּדְ ֲאָתר  ַההּוא  ִמּגֹו 
ָקא   ָעְלָמא, ַעד ּדְ ָטא ּבְ ּטְ ְלחֹודֹוי, ְוָאִזיל ּוְמׁשַ הּוא ּבִ
ָיבֹא   ַגּפֹו  ּבְ ִאם  ְוַהְיינּו  ְלָאָתָבא.  רֹוָקא  ּפָ ח  ּכַ ַאׁשְ
ָבא, ְלֶמֱהֵוי ֵליּה   ָעא ְלִאְתַנּסְ ָלא ּבָ ַגּפֹו ֵיֵצא, ַהאי ּדְ ּבְ

 ּתֹוָלִדין. 
א   .224 ׂשָ ּנָ ׁשֶ הּוא,  ה  ָ ִאׁשּ ַעל  ּבַ ִאם  ֲאָבל 

ּתֹו ְולֹא ָיכֹל   ִאׁשְ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ַההּוא לֹא ְמֹגָרׁש    -ְוִהׁשְ
ֵנס ְיִחיִדי ְולֹא יֵֵצא ְיִחיִדי.  אֹותֹו ַאֵחר, לֹא ִיּכָ ּכְ
רּוְך הּוא   דֹוׁש ּבָ ה הּוא, ַהּקָ ָ ַעל ִאׁשּ א ִאם ּבַ ֶאּלָ

ל בְּ  ַכר ּכָ ַח ׂשְ ּלֹא לֹא ְמַקּפֵ ב ׁשֶ ִריֹּוָתיו, ַאף ַעל ּגַ
ִעּמֹו.  ּתֹו  ִאׁשְ ְוָיְצָאה  תּוב?  ּכָ ַמה  ְלָבִנים,  ָזכּו 
ֶאָחד   ר ּכְ ִגְלּגּול ְוזֹוִכים ְלִהְתַחּבֵ ִאים ּבְ ֵניֶהם ּבָ ּוׁשְ
א   ין, ֶאּלָ רּוׁשִ ל ּגֵ ה ׁשֶ ָ א ִאׁשּ ִמּקֶֹדם. ְוֶזה לֹא ָנׂשָ ּכְ

ַהְתחָ  ּבַ ּה  ּבָ ל  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ָזכּו  אֹוָתּה  ְולֹא   - ָלה 
יֶהם, ְוַעל ֶזה   ֶאָחד ִאם ְיַתְקנּו ַמֲעׂשֵ ֵעת ִיְזּכּו ּכְ ּכָ

ּתֹו ִעּמֹו.  ְוָיְצָאה ִאׁשְ

  

ִאְתְנִסיב,   .224 ָקא  ּדְ הּוא,  ה  ָ ִאׁשּ ַעל  ּבַ ִאם  ֲאָבל 
ַרְך   ֵתיּה, ְוָלא ָיִכיל, ַההּוא ָלא ִאְתּתָ ִאּתְ ל ּבְ ּדַ ּתָ ְוִאׁשְ

ָלא   ַאֲחָרא,  ַההּוא  ָנִפיק  ּכְ ְוָלא  ְיִחיָדאי,  ֵייעּול 
ִריְך   א ּבְ ה הּוא, קּוְדׁשָ ָ ַעל ִאׁשּ א ִאם ּבַ ְיִחיָדאי, ֶאּלָ
ָלא   ב ּדְ ְרָיין, ַאף ַעל ּגַ ל ּבִ ַח ֲאַגר ּכָ הּוא ָלא ְמַקּפֵ
ּתֹו ִעּמֹו. ְוַתְרַווְייהּו   ִתיב ְוָיְצָאה ִאׁשְ ְבֵני, ַמה ּכְ ָזכּו ּבִ

ְוזַ  ִגְלּגּוָלא,  ּבְ ֲחָדא  ַאְתָיין  ּכַ ָרא  ְלִאְתַחּבְ ְכָיין 
א   ְתרּוִכין, ֶאּלָ ָתא ּדִ ִמין. ְוַהאי ָלא ָנִסיב ִאּתְ ַקּדְ ִמּלְ ּכְ
א   ּתָ ְ ַקְדִמיָתא, ְוָלא ָזכּו, ַהׁשּ ּה ּבְ ל ּבָ ּדַ ּתַ ִאׁשְ ַהִהיא ּדְ
ְוָיְצָאה   א  ּדָ ְוַעל  עֹוָבִדין,  נּון  ְיַתּקְ ִאי  ֲחָדא,  ּכַ ִיְזּכּו 

ּתֹו ִעּמֹו.   ִאׁשְ
ה ְוגֹו'. .225 ָ ן לֹו ִאׁשּ חֹוֵזר   (ַעָּתה) ִאם ֲאדָֹניו ִיּתֶ

ֲאֵחִרים ִלְדָבִרים  תּוב  ָהִראׁשֹון) ַהּכָ ,  (ַלָּדָבר  כא) .225   ה   (שמות  ָ ִאׁשּ לֹו  ן  ִיּתֵ ֲאדֹוָניו  ִאם 
ין ַאֲחָרִנין,  (השתא) ְוגֹו'.  ר ְקָרא ְלִמּלִ (ס''א למלה   ַאְהּדָ
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ְוִיְגַאל   ָלל,  ּכְ ְנֵקָבה  ִלי  ּבְ ְיִחיִדי  יָָּצא  ׁשֶ ְלאֹותֹו 
ְואֹוָתּה   ִביִעית,  ׁשְ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ָמקֹום  אֹותֹו  אֹותֹו 

ִביִעית ִנְקֵראת ֲאדָֹניו,  ל ָהָאֶרץ. ׁשְ הּוא ֲאדֹון ּכָ
יב אֹותֹו ָלעֹוָלם    -ִאם ֲאדָֹניו   ֶזה ָחס ָעָליו ּוֵמׁשִ

ה, אֹוָתּה   ָ ְונֹוֵתן לֹו ִאׁשּ ָהָיה,  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְיִחיִדי  ַהזֶּה 
ִרים  ּוִמְתַחּבְ ָמעֹות,  ּדְ ָעֶליָה  הֹוִריד  ַח  ְזּבֵ ּמִ ׁשֶ

ה וִ  ָ ֶאָחד. ְוָיְלָדה ּלֹו ָבִנים אֹו ָבנֹות ָהִאׁשּ יָלֶדיָה  ּכְ
ּנֱֶאַמר. מֹו ׁשֶ ְהיֶה ַלאדֶֹניָה, ּכְ  ּתִ

ָלל,   קדמאה)  א ּכְ ָלא נּוְקּבָ ָנִפיק ְיִחיָדאי ּבְ ְלַההּוא ּדְ
ִביִעית.   ׁשְ ִאְקֵרי  ּדְ א  ּדּוְכּתָ ַההּוא  ֵליּה  ַוִיְפרֹוק 
ָהָאֶרץ   ל  ּכָ ֲאדֹון  ֲאדֹוָניו,  ִאְקֵרי  ִביִעית  ׁשְ ְוַההּוא 
א ֲאדֹוָניו ָחס ָעֵליּה, ְוָאִתיב ֵליּה ְלַהאי   ִאיהּו. ִאם ּדָ

מָ  ּכְ ְיִחיָדאי  ָתא  ָעְלָמא  ִאּתְ ֵליּה  ְוָיִהיב  ֲהָוה,  ּדְ ה 
ָרא   ְוִאְתַחּבְ ְמִעין,  ּדִ ֲעלֹוי  ֲאִחיַתת  ַח  ִמְזּבֵ ּדְ ַהִהיא 
ִויָלֶדיָה   ה  ָ ָהִאׁשּ ּלֹו ָבִנים אֹו ָבנֹות  ְוָיְלָדה  ֲחָדא.  ּכַ

ַמר. ִאּתְ ָמה ּדְ ְהֶיה ַלאדֶֹניָה ּכְ  ּתִ
ָמקֹום  .226 אֹותֹו  ְוִהְתִקין  ב  ׁשָ ִאם  ֲהֵרי  ׁשֶ
פָּ  דֹוׁש,  ׁשֶ ַהּקָ ֶלְך  ַהּמֶ ִלְפֵני  ל  ִמְתַקּבֵ ַחיָּיו,  ּבְ ַגם 

ְוֶזה  ְך.  ּכָ ַאַחר  ּקּונֹו  ּתִ ַעל  נֹו  ּוְמַתּקְ אֹותֹו  נֹוֵטל 
בֹו   מֹוׁשָ ֶאת  ָיַרׁש  ֲהֵרי  ׁשֶ ׁשּוָבה,  ּתְ ַעל  ּבַ ִנְקָרא 
ֹוֵפַע  ׁשּ ׁשֶ ָנָהר  אֹותֹו  ל  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ אֹותֹו  ל  ׁשֶ

עַ  ֶאת  ן  ּוְמַתּקֵ ָהָיה  ְויֹוֵצא,  ֶ ׁשּ ה  ִמּמַ ְצמֹו 
ה. ִחּלָ ּתְ (אֹותֹו ָמקֹום ֶׁשִּנְפָּגם ּוְמַתֵּקן אֹותֹו ַעל   ּבַ

ִּתּקּונֹו ְּבַחָּייו, ִמְתַקֵּבל ִלְפֵני ַהֶּמֶל� ַהָּקדֹוׁש ְולֹוֵקַח  
ֶׁשֲהֵרי   ְּתׁשּוָבה,  ַּבַעל  ִנְקָרא  ְוֶזה  ָּכ�,  ַאַחר  אֹותֹו 

ּבַ  ֶּׁשָהָיה  ִמַּמה  ַעְצמֹו  ְתַקן  ְּתִחָּלה)ִּתֵּקן  ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ֵאין   ׁשֶ ּקּונֹו.  ּתִ ַעל  ָעָלה  ֲהֵרי  ְתׁשּוָבה,  ּבִ ב  ְוׁשָ
ׁשֹוֵבר  ּלֹא  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ַח  ַמְפּתֵ ְוֵאין  עֹוָלם  ּבָ ָבר  ּדָ

ְתׁשּוָבה.  ב ּבִ ָ ׁשּ  אֹותֹו ׁשֶ

  

ָפִגים   .226 ּדְ ֲאָתר  ַההּוא  ְוַאְתִקין  ב,  ּתָ ִאי  ָהא  ּדְ
ַחּייֹוי, ִאְתַק  א, ָנִטיל ֵליּה,  ּבְ יׁשָ א ַקּדִ ל ָקֵמי ַמְלּכָ ּבַ

ַעל   ּבַ ִאְקֵרי  ְוָדא  ְלָבַתר.  ּקּונֹוי  ּתִ ַעל  ֵליּה  ְוַאְתִקין 
ֲאָתר,   ַההּוא  ּדְ מֹוְתֵביּה,  ָיִרית  ָהא  ּדְ ׁשּוָבה,  ּתְ
ה   ִמּמַ ְרֵמיּה  ּגַ ְוַאְתִקין  ְוָנִפיק,  ָנִגיד  ּדְ ָנָהר  ַההּוא  ּדְ

ַקְדִמיָתא. ֲהָוה ּבְ ''א ההוא אתר דפגים ואתקין ליה על (ס ּדְ
תיקונוי בחיוי אתקבל קמי מלכא קדישא ונטיל ליה לבתר ודא 
דהוה   ממה  גרמיה  אתקין  דהא  תשובה  בעל  אקרי 

א, ָהא ָסִליק   בקדמיתא)  ִתיּוְבּתָ ן ְוָתב ּבְ ּקַ ִאְתּתָ יָון ּדְ ּכֵ
ַמְפְתָחא   ְוֵלית  ָעְלָמא,  ּבְ ה  ִמּלָ ֵלית  ּדְ ְתּקּוֵניּה.  ַעל 

א.בְּ  ִתיּוְבּתָ ָתב ּבְ ַבר ַההּוא ּדְ ָלא ּתָ  ָעְלָמא, ּדְ
ֲאָבל  .227 ֵאר.  ִנְתּבָ ֲהֵרי  ְבַגּפֹו?  יֵֵצא  זֶּה  ַמה 

ַגּפֹו   ּבְ יֵֵצא  ּבֹו,  יֵׁש  סֹוד  מֹו    -עֹוד  ּכְ
ּנֱֶאַמר  ט) ׁשֶ ַמה   (משלי  ָקֶרת.  ְמֹרֵמי  י  ּפֵ ּגַ ַעל 

ִעּלּוי  אן  ּכָ ַאף  ְוִהְתַעּלּות,  ִעּלּוי  ם  ׁשָ ּלְ
עֹוִלים, וְ  ְתׁשּוָבה  ֲעֵלי  ּבַ ׁשֶ ָמקֹום  ִהְתַעּלּות. 

ם.  מּוִרים לֹא ְיכֹוִלים ַלֲעֹמד ׁשָ יִקים ּגְ ֲאִפּלּו ַצּדִ
רּוְך   דֹוׁש ּבָ ְתׁשּוָבה, ַהּקָ ב ּבִ ָ ׁשּ יָון ׁשֶ ְך, ּכֵ ּום ּכָ ּוִמׁשּ

אי ִמיָּד. ל אֹותֹו ַוּדַ  הּוא ְמַקּבֵ

  

מַ  .227 ַגּפֹו. ָהא ִאּתְ ר, ֲאָבל ּתּו ָרָזא ִאית  ַמאי ֵיֵצא ּבְ
ַאּתְ ָאַמר, ָמה ּדְ ַגּפֹו, ּכְ יּה, ֵיֵצא ּבְ י   (משלי ט)  ּבֵ ּפֵ ַעל ּגַ

ְמרֹוֵמי ָקֶרת, ַמה ְלָהָתם ִעּלּוָייא ּוְסִליקּו, אּוף ָהָכא  
ִקין,   א ַסּלְ ִתיּוְבּתָ ִעּלּוָייא ּוְסִליקּו, ֲאָתר ְדָמֵריהֹון ּדְ

מּוִרים   ּגְ יִקים  ַצּדִ ן.  ֲאִפיּלּו  ּמָ ּתַ ְלֵמיָקם  ַיְכִלין  ָלא 
ִריְך הּוא   א ּבְ א, קּוְדׁשָ ִתיּוְבּתָ ָתב ּבְ יָון ּדְ ְך ּכֵ ִגין ּכָ ּוּבְ

ד.  אי ִמּיָ ל ֵליּה ַוּדַ  ְמַקּבֵ
ִלְפֵני  .228 עֹוֵמד  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ָבר  ּדָ ֵאין  ִנינּו,  ׁשָ

ל   רּוְך הּוא ְמַקּבֵ דֹוׁש ּבָ ׁשּוָבה, ְוֶאת ַהּכֹל ַהּקָ ַהּתְ
ֶנְגּדֹו  ַוּדַ  ּכְ ן  ְמזֻּמָ ֲהֵרי  ְתׁשּוָבה,  ּבִ ב  ׁשָ ְוִאם  אי. 

ַגם   ּפָ ֶ ׁשּ ַמה  ַגם  ּפָ ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ים.  ַחיִּ  -ֹאַרח 
ֲהֵרי ֲאִפּלּו  ּקּונֹו, ׁשֶ ַהּכֹל ִנְתָקן ְוַהּכֹל חֹוֵזר ַעל ּתִ

בּוָעה, יֵּׁש ּבֹו ׁשְ ֶ ַמה ׁשּ (ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא   ּבְ
ּבֹו ֶזהּו סֹוד  ִנְקָרא  ָיֵפר.  ּוִמי  ָיָעץ  ְצָבאֹות  ה'  ִּכי   

  

י   .228 ַקּמֵ יָמא  ַקּיְ ּדְ ָעְלָמא  ּבְ ה  ִמּלָ ֵלית  ֵניָנן,  ּתָ
א ק ׁשּוָבה, ּוְלכֹּלָ אי.  ּתְ ל ַוּדַ ִריְך הּוא ְמַקּבֵ א ּבְ ּוְדׁשָ

ים,   ַמן ָלֳקְבֵליּה אַֹרח ַחּיִ א ָהא ִאְזּדָ ִתיּוְבּתָ ב ּבְ ְוִאי ּתָ
ן,   ּקַ ִאְתּתָ א  ּכֹּלָ ָפִגים,  ּדְ ַמה  ָפִגים  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף 
ַמה   ּבְ ֲאִפיּלּו  ָהא  ּדְ ְתּקּוֵניּה,  ַעל  ר  ִאְתַהּדַ א  ְוכֹּלָ
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ִנְׁשָּבע  הּוא  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ַּכֲאֶׁשר  ְועֹוד,  ָסתּום. 
ְׁשבּוָעה, לֹא ִנְׁשָּבע ֶאָּלא ִאם לֹא ַיֲעֶׂשה ְּתׁשּוָבה, 
ֶׁשֲהֵרי ֵאין ָּדָבר ֶׁשעֹוֵמד ִּבְפֵני ַהְּתׁשּוָבה, ְוַעל ַהֹּכל  

 ָּברּו� הּוא ַּכֲאֶׁשר עֹוִּׂשים ְּתׁשּוָבה ְמַכֵּפר ַהָּקדֹוׁש
תּוב ַחי   ְׁשֵלָמה) ּכָ ל, ׁשֶ רּוְך הּוא ְמַקּבֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ְוָכתּוב   ְוגֹו'.  ְנָיהּו  ּכָ ִיְהיֶה  ִאם  י  ּכִ ה'  ְנֻאם  ֲאִני 
ב  ָ ׁשּ ְתבּו ֶאת ָהִאיׁש ַהזֶּה ֲעִריִרי ְוגֹו'. ְוַאַחר ׁשֶ ּכִ

ּוְבנֵ  תּוב,  ּכָ ְתׁשּוָבה  ְוגֹו'. ּבִ נֹו  ּבְ ר  ַאּסִ ְיָכְנָיה  י 
ְוִדיִנים   ְגֵזרת  ה  ּמָ ּכַ ֶרת  ּבֶ ְמׁשַ ׁשּוָבה  ּתְ ׁשֶ אן  ִמּכָ
עֹוֵמד ִלְפֵני  ְרֶזל, ְוֵאין ִמי ׁשֶ ָלאֹות ּבַ ְלׁשְ ה ׁשַ ְוַכּמָ

ׁשּוָבה.   ַהּתְ

יּה אֹוָמָאה, ִאית ּבֵ (קמי קודשא בריך הוא קרי ביה כי  ּדְ
יי' צבאות יעץ ומי יפר דא איהו רזא סתימא. ותו כד קודשא 
בריך הוא אומי אומאה לא אומי אלא אם לא יעביד תיובתא  
דהא לית פתגמא דקיימא קמי תיובתא ועל כלא מכפר קודשא 

ִריְך הּוא   בריך הוא כד עבדין תיובתא שלימתא)  א ּבְ קּוְדׁשָ
ל, ּדִ  יב,ְמַקּבֵ י ִאם   (ירמיה כב) ְכּתִ ַחי ֲאִני ְנֻאם ְיָי' ּכִ

ְנָיהּו ְוגֹו' ּוְכִתיב  ְתבּו ֶאת ָהִאיׁש   (ירמיה כב)  ִיְהֶיה ּכָ ּכִ
א   ִתיּוְבּתָ ּבְ ָתב  ּדְ ּוָבַתר  ְוגֹו'.  ֲעִריִרי  ה  ַהּזֶ

ִתיב, ג) ּכְ ְוגֹו',   (דברי הימים א  נֹו  ּבְ ָאִסיר  ְיָכְנָיה  ּוְבֵני 
ְתׁשוּ  ּדִ אן  ה  ִמּכָ ְוַכּמָ ְוִדיִנין,  ְזִרין  ּגִ ה  ּמָ ּכַ ר  ּבַ ִמּתְ ָבה 

י   ַקּמֵ יָמא  ַקּיְ ּדְ ַמאן  ְוֵלית  ַפְרְזָלא,  ּדְ ָלִאין  ְלׁשְ ׁשַ
א.  ִתיּוְבּתָ  ּדְ

תּוב, .229 ּכָ ֶזה  סו) ְוַעל  ְוָראּו   (ישעיה  ְוָיְצאּו 
י   ּבִ עּו  ׁשְ ּפָ ר  ֲאׁשֶ י.  ּבִ ִעים  ַהּפֹׁשְ ים  ָהֲאָנׁשִ ִפְגֵרי  ּבְ
רֹוִצים  ּלֹא  ׁשֶ י.  ּבִ ִעים  ַהּפֹׁשְ א  ֶאּלָ ָכתּוב,  לֹא 
יָון   ּכֵ ֲאָבל  ָעׂשּו.  ֶ ׁשּ ַמה  ַעל  ּוְלִהְתַנֵחם  ָלׁשּוב 

ל אֹוָתם.  רּוְך הּוא ְמַקּבֵ דֹוׁש ּבָ ִהְתַנֲחמּו, ַהּקָ  ׁשֶ
  

ִתיב,  .229 א ּכְ ִפְגֵרי   (ישעיה סו) ְוַעל ּדָ ְוָיְצאּו ְוָראּו ּבְ
ִתיב,   י, ָלא ּכְ עּו ּבִ ׁשְ ר ּפָ י. ֲאׁשֶ ִעים ּבִ ים ַהּפֹוׁשְ ָהֲאָנׁשִ
ְלָאָתָבא,   ָעאן  ּבָ ָלא  ּדְ י,  ּבִ ִעים  ַהּפֹוׁשְ א  ֶאּלָ
ִאְתַנֲחמּו,   יָון ּדְ ָעְבדּו. ֲאָבל ּכֵ ּוְלִאְתַנֲחָמא ַעל ַמה ּדְ

ִריְך הּוא. ָהא  א ּבְ ל לֹון קּוְדׁשָ  ְמַקּבֵ
ע ּבֹו   .230 ׁשַ ּפָ ב ׁשֶ ּגַ ָלֵכן ָהָאָדם ַהזֶּה, ַאף ַעל 

ב ְלָפָניו   ּלֹא ָצִריְך ְוׁשָ ָמקֹום ׁשֶ ל    -ּוָפַגם ּבְ ְמַקּבֵ
רּוְך הּוא הּוא   דֹוׁש ּבָ ֲהֵרי ַהּקָ אֹותֹו ְוָחס ָעָליו, ׁשֶ

עַ  ַרֲחִמים  א  ּוִמְתַמּלֵ ַרֲחִמים,  ל  ָמֵלא  ּכָ ל 
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ יו,  קמה) ַמֲעׂשָ ְוַרֲחָמיו  (תהלים 

ְועֹופֹות   ֵהמֹות  ּבְ ַעל  ֲאִפּלּו  יו.  ַמֲעׂשָ ל  ּכָ ַעל 
ל   יִעים ַרֲחָמיו, ּכָ יִעים ַרֲחָמיו. ִאם ֲעֵליֶהם ַמּגִ ַמּגִ
ַח   ּבֵ ְלׁשַ יִרים  ּוַמּכִ יֹּוְדִעים  ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ַעל  ן  ּכֵ ׁשֶ

ַרֲחמָ  ׁשֶ ְוׁשֹוִרים ִרּבֹוָנם  ֲעֵליֶהם  יִעים  ַמּגִ יו 
ִוד, ּדָ ֶזה ָאַמר  ְוַעל  ַרֲחֶמיָך   (שם קיט) ֲעֵליֶהם. 

ֶטיָך ַחיִֵּני. ּפָ ִמׁשְ ים ה' ּכְ  ַרּבִ

  

יּה,   .230 ע ּבֵ ָפׁשַ ב ּדְ א, ַאף ַעל ּגַ ר ָנׁש ּדָ ְך, ּבַ ִגין ּכַ ּבְ
ְלַקֵמיּה,   ְוָתב  ִאְצְטִריְך,  ָלא  ּדְ ַאְתָרא  ּבְ ּוָפִגים 

ִריְך  ְמַקבֵּ  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָהא  ּדְ ָעֵליּה,  ְוָחס  ֵליּה,  ל 
ע''ב) הּוא  ק''ו  ְוִאְתְמֵלי   (דף  ִאיהּו,  ַרֲחִמין  ָמֵלא 

ְדַאּתְ ָאֵמר  ָמה  ּכְ ל עֹוָבדֹוי,  ּכָ ַעל  (תהלים   ַרֲחִמים 
ִעיֵרי   קמה) ּבְ ַעל  ֲאִפיּלּו  יו.  ַמֲעׂשָ ל  ּכָ ַעל  ְוַרֲחָמיו 

ל  ְועֹופֹוי ָמאטּון ַרֲחמֹוי. ִאי   ָעַלְייהּו ָמאטּון ַרֲחמֹוי, ּכָ
ְבָחא   מֹוְדָעאן ְלׁשָ ּתְ ַיְדִעין ְוִאׁשְ א, ּדְ ֵני ָנׁשָ ן ַעל ּבְ ּכֵ ׁשֶ
ָראן   ְוׁשָ ָעַלְייהּו,  ָמאטּון  ַרֲחמֹוי  ּדְ ְלָמאֵריהֹון, 

ִוד,  ּדָ ָאַמר  א  ּדָ ְוַעל  קיט)  ָעַלְייהּו.  ַרֲחֶמיָך   (תהלים 
י ֶטיָך ַחּיֵ ּפָ ִמׁשְ ים ְיָי' ּכְ  ִני. ַרּבִ

ן   .231 ּכֵ ל ׁשֶ יִעים ַרֲחָמיו, ּכָ ִעים ַמּגִ ִאם ַעל ְרׁשָ
אֹוָתם   ְרפּוָאה?  ָצִריְך  ִמי  א  ֶאּלָ יִקים.  ַצּדִ ַעל 
ה  ֵאּלֶ ְכֵאִבים?  ֲעֵלי  ּבַ ֵהם  ּוִמי  ְכֵאִבים.  ֲעֵלי  ּבַ
ְוַרֲחִמים,   ְרפּוָאה  ְצִריִכים  ֵהם  ִעים,  ְרׁשָ אֹוָתם 

הּוא רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּלֹא   ֵחם) (ְמרַ  ׁשֶ ׁשֶ ֲעֵליֶהם 

  

ַעל   .231 ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ַרֲחמֹוי,  ָמאטּון  יִבין  ַחּיָ ַעל  ִאי 
ֵאִבין,   ֵעי ַאְסָווָתא, ִאיּנּון ָמאֵרי ּכְ א ַמאן ּבָ ִאין. ֶאּלָ ַזּכָ

יִבין, ִאיּנּון  ּוַמאן ִאיּנּון ָמא ין ִאיּנּון ַחּיָ ֵאִבין. ִאּלֵ ֵרי ּכְ
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ְוהּוא   ּנּו,  ִמּמֶ ֲעזּוִבים  ּלק    -ִיְהיּו  ִמְסּתַ ּלֹא  ׁשֶ
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ּכְ ְכֶנְגּדֹו.  ְוָיׁשּובּו  ֵמֶהם, 
ּדֹוֶחה   ּדֹוֶחה,  ּוְכׁשֶ יִָּמין.  ּבַ ְמָקֵרב  הּוא  ְמָקֵרב, 
ְמָקֶרֶבת.  ַהיִָּמין  ּדֹוֶחה,  ׁשֶ ָעה  ּוְבׁשָ ֹמאל.  ְ ׂשּ ּבַ
דֹוׁש   ְוַהּקָ ְמָקֵרב,  ַהזֶּה  ד  ּוֵמַהּצַ ּדֹוֶחה  ַהזֶּה  ד  ִמּצַ

רּוְך הּוא לֹא עֹוֵזב ֶאת ַרֲחָמיו ֵמֶהם.  ּבָ

ִריְך   ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ְוַרֲחֵמי,  ַאְסָווָתא  ָעאן  ּבָ
יּה, ְוִאיהּו   (רחמי)  הּוא  ִביִקין ִמּנֵ ָלא ְיהֹון ׁשְ ָעַלְייהּו, ּדְ

ד   ּכַ ָלֳקְבֵליּה.  ִויתּובּון  ְייהּו,  ִמּנַ ַלק  ִאְסּתָ ָלא  ּדְ
ִר  ּבְ א  ְוַכד  ְמָקֵרב קּוְדׁשָ יִמיָנא ְמָקֵרב.  ּבִ יְך הּוא, 

ְיִמיָנא   ָדֵחי,  ּדְ ֲעָתא  ּוְבׁשַ ֵחי.  ּדָ ָמאָלא  ׂשְ ּבִ ֵחי,  ּדָ
א ְמָקֵרב,   ּדָ ְטָרא  ּוִמּסִ ֵחי,  ּדָ א  ּדָ ְטָרא  ְמָקֵרב. ִמּסִ

ְייהּו. ִביק ַרֲחמֹוי ִמּנַ ִריְך הּוא ָלא ׁשָ א ּבְ  ְוקּוְדׁשָ
תּוב, .232 ּכָ ַמה  ּוְרֵאה  ַויֵֶּלְך   נז)(ישעיה   ּבֹא 

ָרָכיו ָרִאיִתי   ֶדֶרְך ִלּבֹו. ְוָכתּוב ַאֲחָריו, ּדְ ׁשֹוָבב ּבְ
ם ִנֻחִמים לֹו ְוַלֲאֵבָליו.   ּלֵ ֵאהּו ְוַאְנֵחהּו ַוֲאׁשַ ְוֶאְרּפָ
ל  ים ּכָ ִעים עֹוׂשִ ָהְרׁשָ ב ׁשֶ ַויֵֶּלְך ׁשֹוָבב, ַאף ַעל ּגַ

ֶדֶרְך   ּבְ הֹוְלִכים  ׁשֶ ָזדֹון,  ּבְ ים  עֹוׂשִ ֶ ׁשּ ם,  ַמה  ִלּבָ
רֹוִצים   ְולֹא  ַהְתָרָאה  ֶהם  ּבָ ים  עֹוׂשִ ַוֲאֵחִרים 

ָלֶהם   ְתׁשּוָבה    -ְלַציֵּת  ּבִ ִבים  ָ ׁשּ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
ׁשּוָבה, ֲהֵרי ָהְרפּוָאה   ל ּתְ ֶרְך טֹוָבה ׁשֶ ְונֹוְטִלים ּדֶ

ם.  ֶנְגּדָ ֶנת ּכְ  ְמזֻּמֶ

  

ִתיב  .232 ּכְ ַמה  ֲחֵזי,  א  נז)  ּתָ ׁשֹוָבב   (ישעיה  ֶלְך  ַוּיֵ
ָרִאיִתי   ָרָכיו  ּדְ ְתֵריּה,  ּבַ ּוְכִתיב  ִלּבֹו.  ֶדֶרך  ּבְ
ְוַלֲאֵבָליו.   לֹו  ִנֻחִמים  ם  ּלֵ ַוֲאׁשַ ְוַאְנֵחהּו  ֵאהּו  ְוֶאְרּפָ
ל ַמה   יִבין ַעְבִדין, ּכָ ַחּיָ ּדְ ב  ּגַ ֶלְך ׁשֹוָבב, ַאף ַעל  ַוּיֵ

לִ  ָאְרָחא ּדְ ַאְזִלין ּבְ ָזדֹון ּדְ ַעְבִדין ּבְ ְייהּו, ְוַאֲחָרִנין  ּדְ ּבַ
לֹון.   ְלַצְייָתא  ָעאן  ּבָ ְוָלא  ַהְתָרָאה,  הּו  ּבְ ַעְבִדין 
ָטָבא   ָאְרָחא  ְוַנְטִלין  א,  ְתיּוְבּתָ ּבִ ָתִבין  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ

א, ָהא ַאְסָווָתא ְזִמיָנא ָלֳקְבַלְיהּו. ְתיּוְבּתָ  ּדִ
ים   .233 ַהַחיִּ ַעל  ִאם  ְלִהְתּבֹוֵנן,  יֵׁש  ו  ַעְכׁשָ

תּוב,  אוֹ  ִתים אֹוֵמר ַהּכָ ַעל ַהּמֵ תּוב, אֹו ׁשֶ ֵמר ַהּכָ
סּוק ֵאינֹו סֹוף, ְוַהּסֹוף ֵאינֹו רֹאׁש   ֲהֵרי רֹאׁש ַהּפָ ׁשֶ

ְוסֹופֹו    - ים,  ַהַחיִּ ַעל  ַמְרֶאה  תּוב  ַהּכָ רֹאׁש 
סּוק ַהּפָ ׁשֶ א  ֶאּלָ ִתים.  ַהּמֵ ַעל  (רֹאׁש  ַמְרֶאה 

ָהָאָדם הוּ  ַהָּפסּוק) עֹוד ׁשֶ ַחיָּיו, ְוָכְך  אֹוֵמר, ּבְ א ּבְ
יֵּׁש ּבֹו    -הּוא   ּום ׁשֶ ֶדֶרְך ִלּבֹו, ִמׁשּ ַויֵֶּלְך ׁשֹוָבב ּבְ

ׁשֹוָבב  הֹוֵלְך  ְוָלֵכן  ּבֹו,  ּוַמֲחִזיק  ָחָזק  ָהָרע  יֵֶצר 
ְתׁשּוָבה.   ְולֹא רֹוֶצה ָלׁשּוב ּבִ

  

ָאַמר   .233 יא  ַחּיָ ַעל  ִאי  ָלא,  ּכְ ְלִאְסּתַ ִאית  א  ּתָ ַהׁשְ
ַעל  אֹו  א    ְקָרא,  ֵריׁשָ ָהא  ּדְ ְקָרא.  ָאַמר  יא  ֵמַתּיָ

א.   ְקָרא, ָלאו ִאיהּו ֵסיָפא. ְוֵסיָפא, ָלאו ִאיהּו ֵריׁשָ ּדִ
ַעל   ַאְחֵזי  ְוסֹוֵפיּה  יא.  ַחּיָ ַעל  ַאְחֵזי  ְקָרא,  ּדִ א  ֵריׁשָ

ְקָרא  א,  ֶאּלָ יא.  עֹוד   (ס''א רישא דקרא) ֵמַתּיָ ּבְ ָאַמר, 
ְוָהכִ  ַחּייֹו,  ּבְ ִאיהּו  ָנׁש  ַבר  ׁשֹוָבב  ּדְ ֶלְך  ַוּיֵ הּוא,  י 

יף   ּקִ ּתַ ֵביּה,  ּדְ ָהַרע  ֵיֶצר  ּדְ ִגין  ּבְ ִלּבֹו,  ֶדֶרך  ּבְ
ֵעי   ּבָ ְוָלא  ׁשֹוָבב,  ָאִזל  א  ּדָ ְוַעל  יּה,  ּבֵ ף  ּקַ ְוִאְתּתָ

א.  ְתיּוְבּתָ  ְלָאָתָבא ּבִ
ָרָכיו   .234 ּדְ ֶאת  רֹוֶאה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

תֹועֶ  ִלי  ּבְ ַרע  ּבְ הֹוְלִכים  דֹוׁש  ׁשֶ ַהּקָ אֹוֵמר  ֶלת, 
ֶזהּו   ָידֹו.  ּבְ ְלַהֲחִזיק  ָצִריְך  ֲאִני  הּוא:  רּוְך  ּבָ

ָרִאיִתי ָרָכיו  ּדְ תּוב  ּכָ הֹוְלִכים (ְוֶאְרָּפֵאהּו) ׁשֶ ׁשֶ  ,
ֶזהּו   ְרפּוָאה.  לֹו  ֵתת  רֹוֶצה  ֲאִני  ָכה,  ֲחׁשֵ ּבַ
ַמְכִניס   רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֵאהּו.  ְוֶאְרּפָ תּוב  ּכָ ׁשֶ

ָמתֹו. ְלִלבּ  ְלִנׁשְ ּוְרפּוָאה  ּלֹו  ׁשֶ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶרְך  ּדֶ ֹו 
ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ (שמות  ְוַאְנֵחהּו, ַמה זֶּה ְוַאְנֵחהּו? ּכְ

הּוא  לב) רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָהָעם.  ֶאת  ְנֵחה  ֵלְך 

  

ַאְזִלין   .234 ָקא  ּדְ ָאְרחֹוי,  ָחֵמי  ִריְך הּוא  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ִריְך הּוא,   א ּבְ א, ָאַמר קּוְדׁשָ ָלא ּתֹוַעְלּתָ ִביׁש, ּבְ ּבְ
הּוא   ֲהָדא  יֵדיּה,  ּבִ ְלַאְתְקָפא  ִאְצְטִריְכָנא  ֲאָנא 

ָרִאיִתי, ָרָכיו  ּדְ ַאְזלִ  (וארפאהו)  ִדְכִתיב  ָקא  ין  ּדְ
ֲהָדא   ַאְסָווָתא  ֵליּה  ְלֵמיָהב  ֵעי  ּבָ ֲאָנא  ָחׁשֹוָכא,  ּבְ
ִריְך הּוא ִאיהּו   א ּבְ ֵאהּו, קּוְדׁשָ הּוא ִדְכִתיב ְוֶאְרּפָ
ְוַאְסָווָתא   א  ִדִתיּוְבּתָ ָאְרֵחיּה  יּה  ִלּבֵ ּבְ ָאִעיל 
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ל   ָידֹו ׁשֶ ֲחִזיק ּבְ ּמַ ִמי ׁשֶ ר ּכְ ֶדֶרְך ָיׁשָ ַמְנִהיג אֹותֹו ּבְ
ָכה.ַאֵחר ּומֹוִציא אֹות ְדַאּתְ   ֹו ִמּתֹוְך ַהֲחׁשֵ ָמה  ּכְ ְוַאְנֵחהּו.  ַמאי  ְוַאְנֵחהּו,  ָמֵתיּה.  ְלִנׁשְ

לכ)  ָאֵמר  ֵליּה   (שמות  ַאְנִהיג  ָהָעם.  ֶאת  ְנֵחה  ֵלְך 
ַאְתִקיף   ַמאן ּדְ ר, ּכְ אַֹרח ֵמיׁשָ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ

ַאֲחָרא, ְוַאְפֵקיּה ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא.  יָדא ּדְ  ּבִ
ם ִנֻחִמים לֹו ְוַלֲאֵבָליו, ֲהֵרי ִנְרֶאה   .235 ּלֵ ַוֲאׁשַ

ֵמת! הּוא  ְועֹוֵמד   (ֶאָּלא) ׁשֶ ֵמת  אי  ַוּדַ הּוא  ן  ּכֵ
הֹוִאיל ׁשֶ ים.  ַחיִּ ְועֹוְמִדים  ּבַ הּוא  ֶׁשִהיא  (ֶאָּלא 

ע, ִנְקָרא ֵמת. ַמה זֶּה  ַּבַחִּיים, ְוהֹוִאיל) ְוהּוא ָרׁשָ
ְוַלֲאֵבלָ  לֹו  ִנֻחִמים  ם  ּלֵ דֹוׁש ַוֲאׁשַ ַהּקָ א  ֶאּלָ יו? 

יָון  ּכֵ ׁשֶ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ִעם  טֹוב  ה  עֹוׂשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ
ַמְפִקיד   ָוַמְעָלה,  ִנים  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ לֹׁש  ְ ִמׁשּ ְכָנס  ּנִ ׁשֶ
ֹוְמִרים אֹותֹו,   ׁשּ ׁשֶ ׁשֹוְמִרים  ַמְלָאִכים  ֵני  ׁשְ ִעּמֹו 

ֹמאלֹו.  ְ  ֶאָחד ִמיִמינֹו ְוֶאָחד ִמׂשּ

  

ִאְתָחֵזי   .235 ָהא  ְוַלֲאֵבָליו,  לֹו  ִנחּוִמים  ם  ּלֵ ַוֲאׁשַ
ִאיהּו,  ִמיָתא  ִאיהּו,   (אלא) ּדְ ֵמיָתא  אי  ַוּדַ ִאין, 

הֹוִאיל ּדְ ין  ַחּיִ ּבַ יָמא  וקיימא בחיין  ְוַקּיְ (אלא דאיהי איהו 
ם   והואיל)  ּלֵ ַוֲאׁשַ ַמהּו  ִאְקֵרי.  ֵמיָתא  ע,  ָרׁשָ ְוִאיהּו 

ְוַלֲאֵבָליו.  לֹו  הּוא    ִנחּוִמים  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ א  ֶאּלָ
ִנין   ָעאל ִמי''ג ׁשְ ֵכיָון ּדְ א, ּדְ ֵני ָנׁשָ ָעִביד ִטיבּו ִעם ּבְ

יהּ  ִעּמֵ ִקיד  ּפָ קס''ה   ּוְלָהְלָאה,  ע''ב,  קמ''ד  (בראשית 
ַחד   ע''ב) ֵליּה,  ַנְטֵרי  ּדְ ְנטּוִרין  ַמְלָאִכין  ֵרין  ּתְ

ָמאֵליּה.  יּה, ְוַחד ִמׂשּ  ִמיִמיּנֵ
שֶׁ  .236 ֵמִחים ּכְ ר, ֵהם ׂשְ ֶדֶרְך ָיׁשָ ָאָדם הֹוֵלְך ּבְ

ְלָפָניו  ַמְכִריִזים  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ אֹותֹו  ּוַמֲחִזיִקים  ּבֹו 
הֹוֵלְך   ֶלְך. ּוְכׁשֶ נּו ָכבֹוד ִלְדמּות ַהּמֶ ְואֹוְמִרים: ּתְ
ְועֹוְבִרים   ָעָליו  ִלים  ִמְתַאּבְ ֵהם  ָעקֹם,  ֶדֶרְך  ּבְ

דֹושׁ  ַהּקָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ּנּו.  ּבֹו    ִמּמֶ ַמֲחִזיק  הּוא  רּוְך  ּבָ
ם   ּלֵ ַוֲאׁשַ תּוב  ּכָ ָרה, ָאז  ְיׁשָ ֶדֶרְך  ּבְ ּוַמְנִהיג אֹותֹו 
לֹו   ִנֻחִמים  ם  ּלֵ ַוֲאׁשַ ְוַלֲאֵבָליו.  לֹו  ִנֻחִמים 
ה   ָעׂשָ ֶ ׁשּ ַמה  ַעל  ִהְתַנֵחם  הּוא  ׁשֶ ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ
ב  ְוׁשָ ו  ַעְכׁשָ ה  עֹוׂשֶ ֶ ׁשּ ַמה  ְוַעל  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ

ְתׁשּובָ  ְך ְוַלֲאֵבָליו, אֹוָתם ַמְלָאִכים ּבִ ה. ְוַאַחר ּכָ
ו   ּנּו, ְוַעְכׁשָ ָעְברּו ִמּמֶ ׁשֶ ִלים ָעָליו ּכְ ָהיּו ִמְתַאּבְ ׁשֶ
ָדִדים. אי ִנחּוִמים ְלָכל ַהּצְ ָחְזרּו ִעּמֹו, ֲהֵרי ַוּדַ  ׁשֶ

  

אן   .236 ַחּדָ ִאיּנּון  ר,  ֵמיׁשָ אַֹרח  ּבְ ָנׁש  ר  ּבַ ָאִזיל  ד  ּכַ
ְוִאּתָ  יּה,  ָקֵמיּה  ּבֵ ַמְכְרָזן  ֶחְדָוה,  ּבְ יּה  ִעּמֵ ִקיפּו 

ָאִזיל   ְוַכד  א.  ַמְלּכָ ּדְ ְלִדּיּוְקָנא  ְיָקר  ָהבּו  ְוַאְמִרין, 
ּוִמְתַעְבָרן   ָעֵליּה,  ָלן  ִמְתַאּבְ ִאיּנּון  ָעִקימּו,  אַֹרח  ּבְ
הּוא,   ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ יּה  ּבֵ ַאְתִקיף  ּדְ יָון  ּכֵ ִמֵניה. 

אֹ  ּבְ ֵליּה  ם  ְוַאְנִהיג  ּלֵ ַוֲאׁשַ ִתיב,  ּכְ ֵדין  ּכְ ר,  ֵמיׁשָ ַרח 
לֹו   ִנחּוִמים  ם  ּלֵ ַוֲאׁשַ ְוַלֲאֵבָליו.  לֹו  ִנֻחִמים 
ָעַבד   ּדְ ַמה  ַעל  ִאְתְנַחם  ִאיהּו  ּדְ ַקְדִמיָתא,  ּבְ
ְוָתב   א,  ּתָ ַהׁשְ ָעַבד  ּדְ ַמה  ְוַעל  ַקְדִמיָתא,  ּבְ

ן ְוַלֲאֵבָליו, ִאיּנּון ַמְלאָ  א. ּוָבַתר ּכֵ ְתיּוְבּתָ ֲהוֹו  ּבִ ִכין ּדַ
א   ּתָ ְוַהׁשְ יּה,  ִמּנֵ ִאְתֲעָברּו  ד  ּכַ ָעֵליּה  ָלן  ִמְתַאּבְ
אי ִנחּוִמים ְלָכל ִסְטִרין. ֲהֵדיּה, ָהא ַוּדַ רּו ּבַ ִאְתַהּדָ  ּדְ

ָדִדים,   .237 ָכל ַהּצְ אי ַחי. ַחי ּבְ ו הּוא ַוּדַ ְוַעְכׁשָ
ֵעץ ַהַחיִּ  ָאחּוז ּבְ ים. ְוֵכיָון ׁשֶ ֵעץ ַהַחיִּ ים, ָאז ָאחּוז ּבְ

ָרֵאל   ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ֲהֵרי  ׁשֶ ׁשּוָבה,  ּתְ ַעל  ּבַ ִנְקָרא 
ַעל   ּבַ ִנְקָרא  ְוהּוא  ׁשּוָבה,  ּתְ ְך  ּכָ ַאף  ִנְקֵראת 
ׁשּוָבה  ּתְ ַעל  ּבַ ָאְמרּו,  ְוָהִראׁשֹוִנים  ׁשּוָבה.  ּתְ
ֵאיָנם   מּוִרים  ּגְ יִקים  ַצּדִ ֲאִפּלּו  ֶזה  ְוַעל  ׁש.  ַמּמָ

ָמקוֹ  ּבְ ַלֲעֹמד  ְתׁשּוָבה  ְיכֹוִלים  ֲעֵלי  ּבַ ׁשֶ ם 
 עֹוְמִדים. 

  

ָכל ִסְטִרין, ָאִחיד   .237 אי. ַחי ּבְ א ִאיהּו ַחי ַוּדַ ּתָ ְוַהׁשְ
ֵדין   ּכְ י,  ַחּיֵ ִאיָלָנא ּדְ ָאִחיד ּבְ י, ְוֵכיָון ּדְ ַחּיֵ ּדְ ִאיָלָנא  ּבְ

ׁשּוָבה,  ּתְ ַעל  ּבַ ע''ב) ִאְקֵרי  קכ''ב  ֶנֶסת   (נשא  ּכְ ָהא  ּדְ
ׁשּובָ  ּתְ ָרֵאל,  ַעל  ִיׂשְ ּבַ ְוִאיהּו  ִאְקֵרי.  ָהִכי  אּוף  ה 

ׁשּוָבה   ּתְ ַעל  ּבַ ָאְמרּו,  ְוַקְדָמֵאי  ִאְקֵרי.  ׁשּוָבה  ּתְ
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ֵאיָנם   מּוִרים  ּגְ יִקים  ַצּדִ ֲאִפיּלּו  א,  ּדָ ְוַעל  ׁש.  ַמּמָ
ׁשּוָבה עֹוְמִדים.  ֲעֵלי ּתְ ּבַ ָמקֹום ׁשֶ  ְיכֹוִלים ַלֲעמֹוד, ּבְ

ָאַמר, .238 ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  נא)(תהלי ּדָ ְלָך   ם 
ְלָך  ְוגֹו'.  יִתי  ָעׂשִ ֵעיֶניָך  ּבְ ְוָהַרע  ָחָטאִתי  ָך  ְלַבּדְ
יֵּׁש  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ א  ֶאּלָ ָך?  ְלַבּדְ ְלָך  זֶּה  ַמה  ָך,  ְלַבּדְ

דֹושׁ  ַלּקָ ָאָדם  חֹוֵטא  ׁשֶ רּוךְ -ֲחָטִאים  הּוא -ּבָ
ָאָדם   ִלְבֵני  ָחָטא  ׁשֶ ֲחָטִאים  ְויֵׁש  ָאָדם,  ְוִלְבֵני 

דֹושׁ  רּוךְ - ְולֹא ַלּקָ חֹוֵטא -ּבָ הּוא, ְויֵׁש ֲחָטִאים ׁשֶ
דֹושׁ  רּוךְ - ַלּקָ ִלְבֵני -ּבָ ְולֹא  ְלַבּדֹו  הּוא 

רּוְך  (ֲאֵחִרים) ָאָדם דֹוׁש ּבָ ֶלְך ָחָטא ַלּקָ ִוד ַהּמֶ . ּדָ
 הּוא ְלַבּדֹו ְולֹא ִלְבֵני ָאָדם. 

  

ָאַמר,  .238 א  ַמְלּכָ ִוד  נא) ּדָ ָך   (תהלים  ְלַבּדְ ְלָך 
ָך, ַמאי  ָחָטאִתי ְוָהַר  יִתי ְוגֹו', ְלָך ְלַבּדְ ֵעיֶניָך ָעׂשִ ע ּבְ

ר ָנׁש   ָחֵטי ּבַ ִאית חֹוִבין, ּדְ ִגין ּדְ א, ּבְ ָך. ֶאּלָ ְלָך ְלַבּדְ
חֹוִבין   ְוִאית  א.  ָנׁשָ ְוִלְבַני  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ
ִריְך הּוא. ְוִאית   א ּבְ א, ְוָלא ְלקּוְדׁשָ ָחָטא ִלְבֵני ָנׁשָ ּדְ

ּדְ  ְוָלא  חֹוִבין  ְלחֹודֹוי  ּבִ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ ָחֵטי 
א. ָנׁשָ א   (אחרא) ִלְבִני  ְלקּוְדׁשָ ָחב  א,  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ

א.  ְלחֹודֹוי, ְוָלא ִלְבֵני ָנׁשָ ִריְך הּוא ּבִ  ּבְ
ל   .239 ְוִאם ּתֹאַמר, ֲהֵרי ָחָטא אֹותֹו ַהֵחְטא ׁשֶ

 ָ ִאׁשּ ַעל  א  ּבָ ׁשֶ ִמי  ִנינּו,  ְוׁשָ ַבע,  ׁשֶ ת  ֶעְרָוה  ּבַ ה 
ְעָלּה, ְוָחָטא ַלֲחֵברֹו,   ְרצֹוָנה ָאַסר אֹוָתּה ַעל ּבַ ּבִ

דֹושׁ  ַלּקָ רּוךְ - ְוָחָטא  הּוא.    - הּוא  -ּבָ ְך  ּכָ לֹא 
ר ָהָיה, ְוָדִוד ָלַקח   ֶהּתֵ ה אֹוֵמר ּבְ ַאּתָ ַההּוא ׁשֶ ׁשֶ
יָָּצא  ׁשֶ ֶטֶרם  ְעָלּה  ִמּבַ ָלּה  ָהָיה  ְוֵגט  ּלֹו,  ׁשֶ ֶאת 

כָּ  ׁשֶ ָרב,  ָרֵאל  ַלּקְ ִיׂשְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִמְנָהג  ָהָיה  ְך 
ַלַחִיל,   יֹּוֵצא  ׁשֶ ל  ּכָ ּתֹו  ְלִאׁשְ ְזַמן  ט  ּגֵ ּנֹוְתִנים  ׁשֶ
ָעַבר ְזַמן   ַבע, ְוַאַחר ׁשֶ ה אּוִריָּה ְלַבת ׁשֶ ְוָכְך ָעׂשָ
ר  ִוד, ּוְבֶהּתֵ טּוָרה ַלּכֹל, ָלַקח אֹוָתּה ּדָ ְוָהְיָתה ּפְ

ה.  ָעׂשָ ֶ ל ַמה ׁשּ ה ּכָ  ָעׂשָ

  

ָהא  .239 יָמא  ּתֵ ע''א) ְוִאי  ק''ז  חֹוָבה   (דף  ַההּוא  ָחב 
ָתא   ִאּתְ ֶעְרָוה  ַעל  ָאֵתי  ּדְ ְוָתֵניָנן, ַמאן  ַבע,  ׁשֶ ַבת  ּדְ
ְוָחב   ְלַחְבֵריּה,  ְוָחב  ְעָלּה,  ּבַ ַעל  ָאְסָרה  ְרעּוָתּה  ּבִ
ַאּתְ   ַההּוא ּדְ ִריְך הּוא. ָלאו ָהִכי הּוא ּדְ א ּבְ ְלקּוְדׁשָ

יֵליּה ָנַקט, וְ  ָרא ֲהָוה, ְוָדִוד ּדִ ֶהיּתֵ ֵגט ֲהָוה  ָאַמר. ּבְ
ֲהָוה   ָהִכי  ּדְ ִלְקָרָבא,  ֵיַהְך  ָלא  ַעד  ְעָלּה,  ִמּבַ ָלּה 
ֵתיּה,   ְלִאּתְ ְזַמן  ט  ּגֵ ַיֲהִבין  ּדְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ָכל  ּדְ ִמְנֲהָגא 
ַבע.   ׁשֶ ְלַבת  ה  אּוִרּיָ ָעֵבד  ְוֵכן  ֵחיָלא.  ָנִפיק  ּדְ ל  ּכָ

א, ָנַטל לָ  טּוָרא ְלכֹּלָ ָעַבר ְזַמן ַוֲהַות ּפְ ּה  ּוְלָבַתר ּדְ
ָעַבד.  ל ַמה ּדְ ָרא ָעַבד ּכָ ִוד. ּוְבֶהיּתֵ  ּדָ

ִאּסּור, לֹא   .240 ְך ְוֶזה ָהָיה ּבְ ִאְלָמֵלא לֹא ּכָ ׁשֶ
ָידֹו.   ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ אֹוָתּה  ִאיר  ַמׁשְ ָהָיה 

ְלֵעדּות, תּוב  ּכָ ׁשֶ יב)-(שמואל ְוַהְינּו  ַוְיַנֵחם  ב 
ּתֹו. עֵ  ַבע ִאׁשְ ת ׁשֶ ִוד ֵאת ּבַ ּתֹו ִהיא, ּדָ ִאׁשְ דּות ׁשֶ

ֵאָליו  ָנה  ּמְ ִהְזּדַ ׁשֶ ָהְיָתה  זּוגֹו  ּוַבת  ּתֹו,  ִאׁשְ אי  ַוּדַ
ָהעֹוָלם. ְבָרא  ּנִ ׁשֶ ַהָּדָבר   ִמיֹּום  ַמְלכּות   -(ְוסֹוד 

ַלֶּמְרָּכָבה   ְרִביִעית  ֶרֶגל  ַנֲעֶׂשה  ֶׁשהּוא  ַמְעָלה  ֶׁשל 
ת ִׁשְבָעה  ָהֶעְליֹוָנה, ְוִנְקָרא ַּבת ֶׁשַבע, ַעל ֶאֶבן ַאחַ 

ֵחְטא   ֵעיָנִים) ֶאת  ָדִוד  ָחָטא  ּלֹא  ׁשֶ ֵעדּות  ֲהֵרי 
ָאַמְרנּו.  מֹו ׁשֶ ַבע ּכְ ת ׁשֶ  ּבַ

  

ָלא   .240 ֲהָוה,  ּוְבִאסּוָרא  ָהִכי,  ָלאו  ִאְלָמֵלא  ּדְ
יב   ְכּתִ יּה. ְוַהְיינּו ּדִ ִריְך הּוא ְלַגּבֵ א ּבְ ְבָקה קּוְדׁשָ ׁשַ

ַבע   (שמואל ב יב) ְלַסֲהדּוָתא,  ת ׁשֶ ִוד ֵאת ּבַ ַוְיַנֵחם ּדָ
ּתֹו, ּוַבת   ִאי ִאׁשְ ּתֹו ִהיא, ַוּדַ ִאׁשְ ּתֹו. ַסֲהדּוָתא ּדְ ִאׁשְ

ֲהַות,  ִרי    זּוגֹו  ִאְתּבְ ּדְ ִמּיֹוָמא  יּה,  ְלַגּבֵ ַנת  ּמְ ִאְזּדַ ּדְ
(ורזא דמלתא מלכותא דלעילא דאיהו אתעביד רגלה   ָעְלָמא. 

רביעא למרכבתא עלאה ואתקרי בת שבע על אבן אחת שבע  
ַבת   עיניים) ּדְ חֹוָבה  ִוד  ּדָ ָחב  ָלא  ּדְ ַסֲהדּוָתא  ָהא 

ְדָקאְמַרן.  ַבע ּכִ  ׁשֶ
חָ  .241 ׁשֶ ַהֵחְטא  דֹושׁ  (ֶאָּלא) ָטא?ּוָמה  - ַלּקָ

ֶאת  -רּוךְ בָּ  ָהַרג  ׁשֶ ְלַאֵחר.  ְולֹא  ְלַבּדֹו  הּוא  ָחב,  .241   ִריְך   (אלא)  ּוַמה ִהיא חֹוָבה ּדְ א ּבְ ְלקּוְדׁשָ
ָקטַ  ּדְ ְלַאֲחָרא.  ְוָלא  ְלחֹודֹוי,  ּבִ ְלאּוִרּיָה  הּוא  ל 
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ָעה   ׁשָ ֵני ַעּמֹון ְולֹא ָהַרג אֹותֹו ּבְ ֶחֶרב ּבְ אּוִריָּה ּבְ
ִרּבֹון  ָהָיה  ִוד  ּדָ ֲהֵרי  ׁשֶ יֹוָאב,  ַואדִֹני  לֹו  ָאַמר  ׁשֶ

יֹוָאב) ָעָליו מֹוִכיַח,  (ְוַעל  תּוב  ְוַהּכָ  ,
תּוב ּכָ כג) ׁשֶ ר   (שם  ֲאׁשֶ ּבִֹרים  ַהּגִ מֹות  ׁשְ ה  ֵאּלֶ

אֹותֹו   ָהַרג  ְולֹא  ְליֹוָאב.  ר  ֲאׁשֶ ְולֹא  ְלָדִוד, 
ֵני ַעּמֹון.  ֶחֶרב ּבְ ָעה, ְוָהַרג אֹותֹו ּבְ אֹוָתּה ׁשָ  ּבְ

ֲעָתא   ׁשַ ּבְ ִאיהּו  ַקְטֵליּה  ְוָלא  ַעּמֹון,  ֵני  ּבְ ֶחֶרב  ּבְ
ִרּבֹון   ֲהָוה  ִוד  ּדָ ָהא  ּדְ יֹוָאב,  ַוֲאדִֹני  ֵליּה  ָאַמר  ּדְ

יואב) ָעֵליּה, יב, (ועל  ְכּתִ ּדִ אֹוַכח,  (שמואל  ְוָקָרא 
ר   בכג)  ר ְלָדִוד, ְולא ֲאׁשֶ ּבֹוִרים ֲאׁשֶ מֹות ַהּגִ ה ׁשְ ֵאּלֶ
ְוַקְטֵליּה  ְליוֹ  ֲעָתא,  ׁשַ ַהִהיא  ַקְטֵליּה  ְולֹא  ָאב, 

ֵני ַעּמֹון.  ֶחֶרב ּבְ  ּבְ
ָבר,   .242 ּדָ ִאּתֹו  ִנְמָצא  ְולֹא  אֹוֵמר  תּוב  ְוַהּכָ

א.   י. ַרק ְלַמֵעט הּוא ּבָ ְדַבר אּוִריָּה ַהִחּתִ ַרק ּבִ
רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ אּוִריָּה.  ּבְ ְולֹא  אּוִריָּה,  ְדַבר  ּבִ

ֵני ַעּמֹון. ְוָכל הּוא ָאמַ  ֶחֶרב ּבְ ר, ְואֹותֹו ָהַרְגּתָ ּבְ
יֹוָקן   ֵני ַעּמֹון ָהָיה ָחקּוק ּבֹו ָנָחׁש ָעקֹם, ּדְ ֶחֶרב ּבְ
ָאַמר   ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ְוהּוא  ְרקֹון,  ּדַ ל  ׁשֶ
ְלאֹותֹו   ּכַֹח  ָנַתּתָ  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ּקּוץ. י ַעּמֹון ִהְתַּגְּבָרה אֹוָתּה (ֶׁשֵּכיָון ֶׁשֶחֶרב ְּבנֵ  ׁשִ
ָנָחׁש   אֹותֹו  ִהְתַחֵּזק  ֹחֶזק  ַּכָּמה  אּוִרָּיה,  ַעל  ָׁשָעה 

ֶאת   ָעֹקם) ַעּמֹון  ֵני  ּבְ ָהְרגּו  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ָרה   ּבְ ְוִהְתּגַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ִמּבְ ים  ַרּבִ ְוִעּמֹו  אּוִריָּה, 

ַעּמֹון ֵני  ּבְ ֶחֶרב  ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  חֶֹזק ּבְ ה  ּמָ ּכַ  ,
ּקּוץ. ָקה אֹוָתּה ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשִ  ִהְתַחזְּ

  

ָבר,  .242 ּדָ ִאּתֹו  ִנְמָצא  ְולא  ָאַמר,  (מלכים א  ְוָקָרא 
י. ַרק ְלָמעּוֵטי ָקא ָאֵתי,   טו) ְדַבר אּוִרּיָה ַהִחּתִ ַרק ּבִ

ִריְך הּוא   א ּבְ אּוִרּיָה. ְוקּוְדׁשָ ה, ְוָלא ּבְ ְדַבר אּוִרּיָ ּבִ
ִני   ֵני ַעּמֹון, ְוָכל ֶחֶרב ּבְ ֶחֶרב ּבְ ָאַמר, ְואֹותֹו ָהַרְגּתָ ּבְ
ּיּוְקָנא   ּדִ ָעִקים,  ִחְוָיא  יּה  ּבֵ ָחִקיק  ֲהָוה  ַעּמֹון, 

א  ּדְ  ְלהֹון. ָאַמר קּוְדׁשָ ַדְרקֹון, ְוִאיהּו ֲעבֹוָדה ָזָרה ּדִ
ּקּוץ. ִריְך הּוא, ָיָהַבת ֵחיָלא ְלַההּוא ׁשִ (ד''א דכיון  ּבְ

תוקפא  כמה  אוריה  על  ההיא שעתא  אתגבר  עמון  בני  דחרב 
ֵני   תקיף ההוא חויא עקימא)  ּבְ ָקְטלּו  ּדְ ֲעָתא  ְבׁשַ ּדִ ִגין  ּבְ

וְ  ְלאּוִרּיָה,  יּה,  ַעּמֹון  ִעּמֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ִני  ִמּבְ יִאין  ַסּגִ
ה   ּמָ ּכַ ַעּמֹון,  ֵני  ּבְ ֶחֶרב  ֲעָתא  ׁשַ ַהִהיא  ּבְ ר  ּבַ ְוִאְתּגַ

ּקּוץ. ף ַהִהיא ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשִ ּקַ א ִאְתּתָ ְקּפָ  ּתֻ
יק,  .243 ַצּדִ ָהָיה  לֹא  אּוִריָּה  ׁשֶ ּתֹאַמר  ְוִאם 

י   ַהִחּתִ אּוִריָּה  ָעָליו  תּוב  ּכָ ׁשֶ יָון  ְך!   -ּכֵ ּכָ לֹא 
י,  ם ְמקֹומֹו ָהָיה ִחּתִ ֵ ׁשּ א ׁשֶ יק הּוא ָהָיה, ֶאּלָ ַצּדִ
ם ְמקֹומֹו  ׁשֵ ְלָעִדי, ַעל  ַהּגִ ח  ְוִיְפּתָ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ְך.   ִנְקָרא ּכָ
  

יב   .243 ְכּתִ יָון ּדִ אי, ּכֵ ה ָלא ֲהָוה ַזּכָ יָמא, אּוִרּיָ ְוִאי ּתֵ
י. ָלאו ָהִכי  ה ַהִחּתִ א  ָעֵליּה אּוִרּיָ ֶאּלָ ָאה ֲהָוה,  ַזּכָ  ,

ְדַאּתְ   ָמה  ּכְ י.  ִחּתִ ֲהָוה  ַאְתֵריּה  ּדְ ָמא  ׁשְ ּדִ
ְלָעִדי, ַעל ׁשּום ַאְתֵריּה   (שופטים יא)  ָאֵמר  ח ַהּגִ ְוִיְפּתָ

 ִאְתְקֵרי ָהִכי. 
ּקּוץ  .244 ִ ׁשּ ׁשֶ י,  ַהִחּתִ אּוִריָּה  ְדַבר  ּבִ ֶזה  ְוַעל 

ר ַעל ַמֲחֵנה אֱ  ּבֵ ֵני ַעּמֹון ִהְתּגַ ֲחנֹות ּבְ ּמַ לִֹהים, ׁשֶ
ָעה   ַמְעָלה, ּוְבאֹוָתּה ׁשָ ּלְ יֹוָקן ׁשֶ ׁש ּדְ ִוד ָהיּו ַמּמָ ּדָ
ַגם ְלַמְעָלה ַמֲחֶנה ַאֵחר.   ִוד ַמֲחֶנה ֶזה, ּפָ ַגם ּדָ ּפָ ׁשֶ
ָך   ְלַבּדְ ָך ָחָטאִתי.  ְלַבּדְ ִוד, ְלָך  ּדָ ְוַעל ֶזה ָאַמר 

חָ  ׁשֶ ַהֵחְטא  ָהָיה אֹותֹו  הּוא  ׁשֶ ְלַאֵחר.  ָטא ְולֹא 
ֵני ַעּמֹון.  ֶחֶרב ּבְ ְדַבר אּוִריָּה, ְוֶזהּו ּבְ  ֵאָליו. ְוֶזהּו ּבִ

  

ֵני   .244 ּבְ ּקּוץ  ׁשִ ּדְ י,  ַהִחּתִ אּוִרּיָה  ְדַבר  ּבִ א  ּדָ ְוַעל 
ְרָיָתא   ִ ַמׁשּ ּדְ ֱאלִֹהים,  ַמֲחִנה  ַעל  ר  ּבָ ִאְתּגַ ַעּמֹון 

ּוְבַהה  ֲהוֹו.  א  ְלֵעיּלָ ּדִ ׁש  ַמּמָ ּיּוְקָנא  ּדִ ָדִוד,  ּוא  ּדְ
א   ְלֵעיּלָ ִגים  ּפָ א,  ּדָ ְרָיָתא  ִ ַמׁשּ ִוד  ּדָ ָפִגים  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ

ִוד,  ּדָ ָאַמר  א  ּדָ ְוַעל  ַאֲחָרא.  ְרָיָתא  ִ (תהלים   ַמׁשּ
א   נא) ָך, ְוָלא ְלַאֲחָרא. ּדָ ָך ָחָטאִתי. ְלַבּדְ ְלָך ְלַבּדְ

ְדַבר   יּה. ְוָדא הּוא ּבִ ָחב ְלַגּבֵ ֲהָוה ַההּוא חֹוָבה ּדְ
ֵני ַעּמֹון. אּוִרּיָה. וְ  ֶחֶרב ּבְ  ָדא הּוא ּבְ
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ָכל   .245 ּבְ ְמׁשְֹטטֹות  ֵעיָניו  ה'  י  ּכִ תּוב,  ּכָ
ֵקבֹות. ְוָכתּוב, ַהּנְ ֵעיֵני   (זכריה ד) ָהָאֶרץ, ֵאּלּו 

ֵהם   ַוֲהֵרי  ָכִרים.  ַהזְּ ֵאּלּו  ְמׁשֹוְטִטים,  ה  ֵהּמָ ה' 
ָאַמר  ִוד  ּדָ נא) ְידּוִעים.  ֵעיֶניָך   (תהלים  ּבְ ְוָהַרע 

ֵעיֶניָך? ִלְפֵני ֵעיֶניָך ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות!  ָעשִׂ  יִתי. ּבְ
אֹותֹו ָמקֹום  ִוד, ּבְ ֵעיֶניָך? ָאַמר ּדָ א ַמה זֶּה ּבְ ֶאּלָ
ֲהֵרי  ׁשֶ יֹוֵדַע  ָהִייִתי  ׁשֶ ָהָיה.  ֵעיֶניָך  ּבְ ָחָטאִתי,  ׁשֶ
י  ְבּתִ ֵעיֶניָך ָהיּו ְזִמיִנים ְועֹוְמִדים ְלָפַני ְולֹא ֶהְחׁשַ

ֵאיֶזה  אֹוָתם, הֲ  יִתי, ּבְ ָחָטאִתי ְוָעׂשִ ֵרי ַהֵחְטא ׁשֶ
ֵעיֶניָך.  ָמקֹום ָהָיה? ּבְ

  

ִתיב,  .245 י ְיָי' ֵעיָניו ְמׁשֹוְטטֹות   (דברי הימים ב טז)  ּכְ ּכִ
ין ִאּלֵ ָהָאֶרץ,  ָכל  ע''א) ּבְ רמ''ח  נּוְקִבין.   (ויחי 

ד)  ּוְכִתיב ין   (זכריה  ִאּלֵ ְמׁשֹוְטִטים,  ה  ֵהּמָ ְיָי'  ֵעיִני 
ֲאַמר ּדְ  ִוד  ּדָ ִאיּנּון.  ְיִדיָען  ְוָהא  (תהלים   כּוִרין, 

ֵעיֶניָך   נא) ִלְפֵני  ֵעיֶניָך,  ּבְ יִתי.  ָעׂשִ ֵעיְניָך  ּבְ ְוָהַרע 
ַההּוא   ִוד, ּבְ ֵעיֶניָך, ָאַמר ּדָ א ַמאי ּבְ ֵעי ֵליּה. ֶאּלָ ִמּבָ
ָהא   ּדְ ָיַדע,  ֲהֵויָנא  ּדַ ֲהָוה.  ֵעיֶניָך  ּבְ ַחְבָנא,  ּדְ ֲאָתר 

ָנא לֹון,  ֵעיְניךָ  ּבְ יִמין ָקָמאי, ְוָלא ַחׁשַ  ֲהוֹו ְזִמיִנין, ְוַקּיְ
ֲהָוה,   ֲאָתר  ָאן  ּבְ ְוַעַבְדָנא,  ַחְבָנא,  ּדְ חֹוָבא  ֲהֵרי 

ֵעיֶניָך.  ּבְ
ְפֶטָך,   .246 ְבׁשָ ה  ְזּכֶ ּתִ ָדְבֶרָך  ּבְ ק  ְצּדַ ּתִ ְלַמַען 

ּבֹא   ְלָפֶניָך.  לֹוַמר  ה  ּפֶ ְתחֹון  ּפִ ִלי  ִיְהיֶה  ְולֹא 
ר  ְמַדּבֵ הּוא  ר,  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ ן  ֻאּמָ ל  ּכָ ּוְרֵאה, 
ב   ֶלְך, ְוַאף ַעל ּגַ ַחן ַהּמֶ ּדְ ִוד ָהָיה ּבַ נּותֹו. ּדָ ֻאּמָ ּבְ

הָ  ׁשֶ יָון  ּכֵ ְבַצַער,  ָהָיה  ב  ׁשֶ ׁשָ ֶלְך,  ַהּמֶ ִלְפֵני  ָיה 
ֶלְך.  ַח ֶאת ַהּמֶ ֵדי ְלַבּדֵ ָהָיה ּכְ מֹו ׁשֶ ָחנּותֹו ּכְ  ְלַבּדְ

  

ְולֹא   .246 ְפֶטָך,  ְבׁשָ ה  ְזּכֶ ּתִ ָדְבֶרָך  ּבְ ק  ְצּדַ ּתִ ְלַמַען 
ל   ּכָ ֲחֵזי,  א  ּתָ ְך.  ַקּמָ ְלֵמיָמר  ה  ּפֶ ְתחֹון  ּפִ ִלי  ְיֵהא 
ִדיָחא   ִוד ּבְ יל. ּדָ אּוָמֻנֵתיּה ַמּלִ יל, ּבְ ד ַמּלִ אּוָמָנא, ּכַ
יָון   ּכֵ ַצֲעָרא,  ּבְ ֲהָוה  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  ֲהָוה,  א  ַמְלּכָ ּדְ

ֲהָוה  ֲהָוה,    ּדְ ָמה ּדְ ב ִלְבִדיחּוֵתיּה, ּכְ א, ּתָ י ַמְלּכָ ַקּמֵ
א. ָחא ְלַמְלּכָ ִגין ְלַבּדְ  ּבְ

י .247 ָאַמְרּתִ ֲאִני  ָהעֹוָלם,  ִרּבֹון  (שם  ָאַמר, 
ּלֹא אּוַכל  כז) ה ָאַמְרּתָ ׁשֶ ִני, ְוַאּתָ ָחֵנִני ה' ְוַנּסֵ ּבְ

צְ  ּתִ ְלַמַען  ָחָטאִתי  ֲהֵרי  ִנְסיֹוְנָך.  ּבְ ק  ַלֲעֹמד  ּדַ
לֹא   ִאְלָמֵלא  ׁשֶ ֱאֶמת,  ְדָבְרָך  ְוִיְהיֶה  ָדְבֶרָך  ּבְ
ְדָבְרָך  ְוִיְהיֶה  ֱאֶמת,  ְדָבִרי  ִיְהיֶה  ָחָטאִתי, 
ְהיֶה ְדָבְרָך  יִּ ֵדי ׁשֶ ָחָטאִתי, ּכְ ו ׁשֶ ֵריָקנּות. ַעְכׁשָ ּבְ
יִתי,  ָבֶריָך, ָלֵכן ָעׂשִ ק ּדְ י ָמקֹום ְלַצּדֵ ֱאֶמת, ָנַתּתִ

ק בְּ  ְצּדַ ִוד ְלַמַען ּתִ ְפֶטָך. ָחַזר ּדָ ה ְבׁשָ ְזּכֶ ָדְבֶרָך ּתִ
ָחנּות  ּדְ ּבַ ְבֵרי  ּדִ ַצֲערֹו  ּתֹוְך  ְוָאַמר  נּותֹו  ְלֻאּמָ

ֶלְך.   ַלּמֶ

  

ֲאֵמיָנא,  .247 ֲאָנא  ָעְלָמא,  ּדְ ָמאֵרי  (תהלים   ָאַמר, 
ִאיכּול   כו)  ָלא  ּדְ ָאַמְרּתְ  ְוַאּתְ  ִני,  ְוַנּסֵ ְיָי'  ָחֵנִני  ּבְ

נִ  ּבְ יָמא  ק  ְלַקּיְ ְצּדַ ּתִ ְלַמַען  ָחְבָנא,  ָהא  ְסיֹוָנְך. 
ִאְלָמֵלא ָלא ָחְבָנא,   ְך ְקׁשֹוט, ּדְ ָדְבֶרָך, ִויֵהא ִמיּלָ ּבְ
א,   ֵריַקְנּיָ ּבְ ְך  ִמיּלָ ִויֵהא  ְקׁשֹוט,  יִלי  ּדִ ה  ִמּלָ ְיֵהא 
ְך ְקׁשֹוט, ָיִהיְבָנא   ֶלֱהֵוי ִמיּלָ ִגין ּדְ ַחְבָנא, ּבְ א ּדְ ּתָ ַהׁשְ

ִמ  ָקא  ְלַצּדְ ְלַמַען  ֲאָתר  ֲעִביְדָנא,  ְך  ּכַ ִגין  ּבְ ְך,  יּלָ
ִוד   ּדָ ר  ַאְהּדָ ְפֶטָך.  ְבׁשָ ה  ְזּכֶ ּתִ ָדְבֶרָך  ּבְ ק  ְצּדַ ּתִ
ְבִדיחּוָתא   ּדִ ין  ִמּלִ ַצֲעֵריּה  ּגֹו  ְוָאַמר  ְלאּוָמנּוֵתיּה, 

א.   ְלַמְלּכָ
ְלאֹותֹו   .248 ָראּוי  ָהָיה  לֹא  ִוד  ּדָ ִנינּו,  ׁשָ

הּוא   ֲהֵרי  ׁשֶ ה,  ֲעׂשֶ קט) ָאַמר, ַהּמַ י  (שם  ְוִלּבִ
י ִקְרּבִ ּבְ ָחָלל   ָחַלל  ָהָיה  ֶׁשְּכָבר  ָחַלל,  (ָנקּוד 

ֵני  ְּבִקְרִּבי) ב יֵׁש ׁשְ ּלֵ ִוד ָאַמר, ּבַ ְך הּוא. ֲאָבל ּדָ ּכָ
ֶאָחד  רּוַח. אֹותֹו  ּוְבֶאָחד  ם  ּדָ ֶאָחד  ּבְ ֵהיָכלֹות, 

יּּור ַליֵֶּצר ָהָרע, ְוִלבִּ  ֵלא ְבָדם, ּבֹו יֵׁש ּדִ ּמָ י לֹא ׁשֶ

  

ֵניָנן, ָלאו ּדָ  .248 ָהא  ּתָ ִוד ִאְתָחֵזי ְלַההּוא עֹוָבָדא, ּדְ
ָאַמר,  קט) ִאיהּו  י  (תהלים  ִקְרּבִ ּבְ ָחַלל  י  (אנקיד  ְוִלּבִ

ָהִכי הּוא. ֲאָבל   (דף ק''ז ע''ב) חלל כבר הוה חלל בקרבי) 
ָמא,   ַחד ּדָ ֵרין ֵהיָכִלין, ּבְ א ִאית ּתְ ִלּבָ ִוד, ּבְ ָאַמר ּדָ

ַמְליָ  ּיּוָרא  ּוְבַחד רּוָחא, ַההּוא ַחד ּדְ יּה ּדִ ָמא, ּבֵ יא ּדָ
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י ִדיּּור ְלָדם ַרע   ֲהֵרי הּוא ֵריָקן, ְולֹא ָנַתּתִ ְך, ׁשֶ ּכָ
ִלי  אי ָחָלל ּבְ י הּוא ַוּדַ ּכֹן ּבֹו יֵֶצר ָהָרע, ְוִלּבִ ִלׁשְ

ִוד   (ָּדם) ִדיּּור  ּדָ ָראּוי  לֹא  ֶזה,  ְך  ּכָ ׁשֶ ְוֵכיָון  ַרע, 
ְתחֹון   ּפִ ָלֵתת  ֵדי  ּכְ א  ֶאּלָ ָחָטא,  ׁשֶ ֵחְטא  ְלאֹותֹו 

ה לָ  ב ּפֶ ֶלְך ָחָטא ְוׁשָ ִוד ַהּמֶ יֹּאְמרּו, ּדָ ִעים, ׁשֶ ְרׁשָ
ן  ּכֵ ל ׁשֶ רּוְך הּוא, ּכָ דֹוׁש ּבָ ְתׁשּוָבה ּוָמַחל לֹו ַהּקָ ּבִ

ָאַמר  ֶזה  ְוַעל  ָאָדם.  ֵני  ּבְ ָאר  (תהלים  ִלׁשְ
ֵאֶליָך  נא) ִאים  ְוַחּטָ ָרֶכיָך  ּדְ ִעים  ֹפׁשְ ָדה  ֲאַלּמְ

 ָיׁשּובּו. 

ָהא ֵריָקן ִאיהּו, ְוָלא   י ָלאו ָהִכי, ּדְ ְלֵיֶצר ָהָרע. ְוִלּבִ
ֵיֶצר   יּה  ּבֵ ְכָנא  ְלׁשַ א,  יׁשָ ּבִ ְלָדָמא  ּיּוָרא  ּדִ ָיֲהִבית 

ּיּוָרא ּדִ ָלא  ּבְ ִאיהּו,  ָחַלל  אי  ַוּדַ י  ְוִלּבִ (נ''א  ָהָרע, 

הּוא,   דמא) ָהִכי  ּדְ ְוֵכיָון  א,  יׁשָ ִוד  ּבִ ּדָ ִאְתֲחֵזי  ָלא 
ִתיחּו   ּפְ ְלֵמיָהב  ִגין  ּבְ א,  ֶאּלָ ָחב  ּדְ חֹוָבה  ְלַההּוא 
ְוָתב   ָחב  א  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ ֵיְמרּון,  ּדְ יַבּיָא,  ְלַחּיָ פּוָמא  ּדְ
ן   ּכֵ ל ׁשֶ ִריְך הּוא, ּכָ א ּבְ ְתיּוְבָתא, ּוָמַחל ֵליּה קּוְדׁשָ ּבִ

א ָאַמר  א. ְוַעל ּדָ ֵני ָנׁשָ ַאר ּבְ ָדה   נא)   (תהלים ׁשְ ֲאַלּמְ
ִאים ֵאֶליָך ָיׁשּובּו.  ָרֶכיָך ְוַחּטָ ִעים ּדְ  פֹוׁשְ

טו)-(שמואל ְוָכתּוב, .249 עֶֹלה  ב  ְוָדִוד 
ָחפּוי  לֹו  ְורֹאׁש  ּובֹוֶכה  עֶֹלה  ַהזֵּיִתים  ְבַמֲעֵלה 
א  ה? ֶאּלָ ְוהּוא הֵֹלְך ָיֵחף. רֹאׁש לֹו ָחפּוי ְוָיֵחף ָלּמָ
ל עֶֹנׁש, ְוֵהם ָהיּו   ה ַעְצמֹו ָנזּוף ְלַקּבֵ ָהָיה ָנזּוף, ָעׂשָ
ָהֶעֶבד  ֵרי  ַאׁשְ ַאּמֹות.  ע  ַאְרּבַ ּנּו  ִמּמֶ ְרחֹוִקים 

כָּ  ּנּו  ׁשֶ ִמּמֶ ָלׁשּוּב  ְלֶחְטאֹו  ּומּוָדע  ְלַרּבֹו  ְך עֹוֵבד 
ֵלָמה.  ְתׁשּוָבה ׁשְ  ּבִ

  

טו)  ּוְכִתיב, .249 ב  ַמֲעֵלה   (שמואל  ּבְ עֶֹלה  ְוָדִוד 
ְוהּוא הֹוֵלְך   ָחפּוי  לֹו  ְורֹאׁש  ּובֹוֶכה  עֹוֶלה  יִתים  ַהּזֵ

א, ָנזּוף ֲהוָ  ה,  ָיֵחף. רֹאׁש לֹו ָחפּוי, ְוָיֵחף ֲאַמאי. ֶאּלָ
ֲהוֹו   א  ְוַעּמָ א.  עְֹנׁשָ ָלא  ְלַקּבְ ָנזּוף,  ְרֵמיּה  ּגַ ָעֵבד 
ַלח   ָהִכי ּפָ א ּדְ ָאה ַעְבּדָ יּה ד' ַאּמֹות. ַזּכָ ְרִחיִקין ִמּנֵ
ִמֵניּה   ְלָאָתָבא  חֹוֵביּה,  ּבְ מֹוָדע  ּתְ ְוִאׁשְ ְלָמאֵריּה, 

ֵליָמָתא.  ְתיּוְבָתא ׁשְ  ּבִ
250.  ֶ ׁשּ ַמה  ָהָיה  יֹוֵתר  ּוְרֵאה,  לֹו  ּבֹא  ה  ָעׂשָ

ָעְברּו ָעָליו ַעד  ׁשֶ רֹות  ל ַהּצָ ִמּכָ ָרא  ּגֵ ן  ּבֶ ְמִעי  ׁשִ
ְך  ּכָ ֶנְגּדֹו ָדָבר, ׁשֶ ִוד ּכְ יב ּדָ אֹותֹו ַהיֹּום, ְולֹא ֵהׁשִ

רּו ֲחָטָאיו.  ּפְ  ָהָיה ָראּוי לֹו, ּוָבֶזה ִהְתּכַ
  

ן   .250 ְמִעי ּבֶ ָעַבד ֵליּה ׁשִ יר ֲהָוה, ַמה ּדְ א ֲחֵזי, ַיּתִ ּתָ
ָעְברּו ָעֵליּה ַעד ַההּוא יֹוָמא,  גֵּ  ין ּדְ ל ַעְקּתִ ָרא, ִמּכָ

ֵיאֹות   ֲהָוה  ָהִכי  ּדְ ה  ִמּלָ ָלֳקְבֵליּה  ִוד  ּדָ ָאִתיב  ְוָלא 
רּו חֹובֹוי.  ּפָ  ֵליּה, ּוְבָדא ִאְתּכַ

ְלִמיד  .251 ְמִעי ָהָיה ּתַ ו יֵׁש ְלִהְתּבֹוֵנן, ׁשִ ַעְכׁשָ
ה ָהְיָתה ּבוֹ  ה ָיָצא ְלָדִוד  ָחָכם, ְוָחְכָמה ַרּבָ , ָלּמָ

קֹום ַאֵחר  א ִמּמָ ה? ֶאּלָ ָעׂשָ ֶ ל ַמה ׁשּ ה לֹו ּכָ ְוָעׂשָ
ָבר ֶזה, ְוָכל ֶזה  ִלּבֹו ּדָ ָבר, ְוִהְכִניס לֹו ּבְ ָהָיה ַהּדָ
לֹו  ה  ָעׂשָ ֶ ׁשּ ַמה  ֲהֵרי  ׁשֶ ִוד,  ּדָ ל  ׁשֶ ְלתֹוַעְלּתֹו 

בַ  ֵלָמה ְוׁשָ ְתׁשּוָבה ׁשְ ַרם לֹו ָלׁשּוב ּבִ ְמִעי, ּגָ ר ׁשִ
ִמּתֹוְך  ְדָמעֹות  ה  ַהְרּבֵ ַפְך  ְוׁשָ ַרב,  ֶבר  ׁשֶ ּבְ ִלּבֹו 
י   רּוְך הּוא, ְוַעל ֶזה ָאַמר, ּכִ דֹוׁש ּבָ ִלּבֹו ִלְפֵני ַהּקָ
קֹום ֶעְליֹון ָיַרד  ֲהֵרי ִמּמָ ל. ָיַדע ׁשֶ ה' ָאַמר לֹו ַקּלֵ

ָבר.   ַהּדָ

  

ְלִמיד ָחָכם   .251 ְמִעי ּתַ ָלא, ׁשִ ּכְ א ִאית ְלִאְסּתַ ּתָ ַהׁשְ
י   יּה, ֲאַמאי ָנִפיק ְלַגּבֵ יָאה ֲהַות ּבֵ ֲהָוה, ְוָחְכְמָתא ַסּגִ
ֵמֲאָתר   א  ֶאּלָ ָעַבד.  ּדְ ַמה  ל  ּכָ ֵליּה  ְוָעִביד  ִוד,  ּדָ
א.   ה ּדָ יּה ִמּלָ ִלּבֵ ה, ְוָאִעיל ֵליּה ּבְ ַאֲחָרא ֲהָוה ִמּלָ

א ְלת ָעַבד ֵליּה  ְוָכל ּדָ ָהא ַההּוא ּדְ ָדִוד. ּדְ א ּדְ ֹוַעְלּתָ
ֵליָמָתא,   ׁשְ א  ְתיּוְבּתָ ּבִ ְלֵמיָתב  ֵליּה  ְרָמא  ּגַ ְמִעי,  ׁשִ
יִאין,   ְמִעין ַסּגִ יד ּדִ י, ְואֹוׁשִ ְתִבירּו ַסּגִ יּה ּבִ ְוָתַבר ִלּבֵ
א   ּדָ ְוַעל  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֳקָדם  יּה  ִלּבֵ ִמּגֹו 

ָהא   טז)(שמואל ב   ָאַמר,  ל. ָיַדע, ּדְ י ְיָי' ָאַמר לֹו ַקּלֵ ּכִ
ה.  ָאה ַאֲחָרא ָנַחת ִמּלָ  ֵמֲאָתר ִעּלָ
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נֹו   .252 ּבְ לֹֹמה  ׁשְ ָדִוד ֶאת  ה  ִצּוָ ִצּוּוִיים  ֵני    - ׁשְ
ָאר   ׁשְ ִעם  ְמִעי,  ׁשִ ל  ׁשֶ ְוֶאָחד  יֹוָאב,  ל  ׁשֶ ֶאָחד 

יֹוָאב   ל  ׁשֶ אֹותֹו.  ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ ּוּוִיים    -ַהּצִ
תּוב ּכָ ב)-(מלכים ׁשֶ ֵאת   א  ָיַדְעּתָ  ה  ַאּתָ ְוַגם 

ָהָיה,   ר  ִנְסּתָ ָבר  ּדָ ְצרּוָיה.  ן  ּבֶ יֹוָאב  ִלי  ה  ָעׂשָ
א   לֹֹמה לֹא ָהָיה לֹו ָלַדַעת. ֶאּלָ ֲהֵרי ֲאִפּלּו ׁשְ ׁשֶ

ָיְדעוּ  ֲאֵחִרים  ׁשֶ ּום  ה (אֹותֹו)  ִמׁשּ ּלָ ִהְתּגַ ֶזה   ,
ה ָיַדְעּתָ וְ  לֹֹמה. ְוַעל ֶזה ָאַמר, ְוַאּתָ גֹו', ַמה  ִלׁשְ

ּלֹא ָראּוי ְלָך ָלַדַעת.  ֶ  ׁשּ

  

ֵריּה, ַחד   .252 לֹמֹה ּבְ ִוד ִלׁשְ ִקיד ּדָ ּקּוִדין, ּפָ ֵרין ּפִ ּתְ
ָפִקיד   ּדְ ּקּוִדין  ּפִ ַאר  ׁשְ ִעם  ְמִעי,  ׁשִ ּדְ ְוַחד  יֹוָאב,  ּדְ

יב,  ְכּתִ יֹוָאב: ּדִ ה ָיַדְעּתָ   (מלכים א ב) ֵליּה. ּדְ ְוַגם ַאּתָ
ה לִ  ר ָעׂשָ ה ְסִתיָמא  ֵאת ֲאׁשֶ ן ְצרּוָיה. ִמּלָ י יֹוָאב ּבֶ

ע, ְוָלא   למֹה ָלא ֲהָוה ֵליּה ְלִמְנּדַ ֲאִפיּלּו ׁשְ ֲהָוה, ּדְ
ַאֲחָרִנין,   ָיְדעּו  ּדְ ִגין  ּבְ א  ֶאּלָ ָיַדע 

ֵלי  ה   (ליה)  ִאְתּגְ ַאּתָ ְוַגם  ָאַמר,  א  ּדָ ְוַעל  לֹמֹה.  ִלׁשְ
ָלא ִאְתָחֵזי ָלְך ְלִמנְ  ע. ָיַדְעּתָ ְוגֹו'. ַמה ּדְ  ּדַ

ְמִעי   .253 ל ׁשִ ְמִעי    -ׁשֶ ָך ׁשִ תּוב ְוִהּנֵה ִעּמְ ּכָ ׁשֶ
ָך   ִעּמְ הּוא  ן  ְמזֻּמָ ָך?  ִעּמְ ְוִהּנֵה  זֶּה  ַמה  ָרא.  ּגֵ ֶבן 
ְך לֹא ָאַמר לֹו ַעל  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ַרּבֹו ָהָיה,  ִמיד,  ּתָ
ְמָצא   ּנִ ְמִעי ֶזה ׁשֶ ָך יֹוָאב. ֲאָבל ׁשִ יֹוָאב ְוִהּנֵה ִעּמְ

ָך. ָתִמיד ִע   ּמֹו, ָאַמר ְוִהּנֵה ִעּמְ
  

ָרא.   .253 ּגֵ ן  ּבֶ ְמִעי  ׁשִ ָך  ִעּמְ ה  ְוִהּנֵ ִתיב,  ּכְ ְמִעי:  ׁשִ ּדְ
ִדיר, ַרּבֹו ֲהָוה.  ַמאי ְוִהנֵּ  ָך ּתָ ין הּוא ִעּמְ ָך, ַזּמִ ה ִעּמְ

ָך יֹוָאב. ֲאָבל   ה ִעּמְ ְך ָלא ָאַמר ַעל יֹוָאב ְוִהּנֵ ּוְבִגין ּכַ
ה   ְוִהּנֵ ָאַמר  ִדיר,  ּתָ יּה  ִעּמֵ ַכח  ּתְ ִאׁשְ ּדְ א,  ּדָ ְמִעי  ׁשִ

ָך.  ִעּמְ
ַויֹּאֶמר  .254 ְמִעי  ְלׁשִ ְקָרא  ַויִּ ֶלְך  ַהּמֶ ַלח  ׁשְ ַויִּ

ָחְכָמתֹו  בְּ  ִהיא  ֵאיֹפה  ם.  ַלִ ירּוׁשָ ּבִ ַבִית  ְלָך  ֵנה 
ְבָחְכָמה,   ה  ָעׂשָ ַהּכֹל  א  ֶאּלָ ֶזה?  ּבָ לֹֹמה  ׁשְ ל  ׁשֶ
ְמִעי ָהָיה   ֲהֵרי ׁשִ ָדִדים הּוא ִהְתּבֹוֵנן. ׁשֶ ּוְלָכל ַהּצְ
ל ּתֹוָרה  ְגּדַ ּתִ לֹֹמה, ֲאִני רֹוֶצה ׁשֶ ָחָכם, ְוָאַמר ׁשְ

ְמִעי ְולֹא יֵ  ֵצא ַהחּוָצה.ַעל ְיֵדי ׁשִ
  

ֵנה ְלָך   .254 ְמִעי ַוּיֹאֶמר ּבְ ְקָרא ְלׁשִ ֶלְך ַוּיִ ַלח ַהּמֶ ׁשְ ַוּיִ
א   לֹמֹה ַמְלּכָ ׁשְ ַלם. ָאן הּוא ָחְכְמָתא ּדְ ְירּוׁשָ ַבִית ּבִ
ָחְכְמָתא ָעַבד, ּוְלָכל ִסְטִרין   א ּבְ א ּכֹּלָ ַהאי. ֶאּלָ ּבְ

ְואָ  ְמִעי,  ׁשִ ֲהָוה  ים  ַחּכִ ָהא  ּדְ ח,  ּגַ למֹה,  ַאׁשְ ׁשְ ַמר 
ְמִעי,   ׁשִ ַאְרָעא ַעל ְידֹוי ּדְ ִיְסֵגי אֹוַרְייָתא ּבְ ֵעיָנא ּדְ ּבְ

 ְוָלא ִיּפּוק ְלַבר.
ָחְכָמה,  .255 לֹֹמה ּבְ יַח ׁשְ ּגִ ָבר ַאֵחר ִהׁשְ עֹוד ּדָ

תּוב ּכָ ל. ַמה   ב טז)-(שמואל ׁשֶ יֵֹצא ָיצֹוא ּוְמַקּלֵ
ַויֵּ יק  ַמְסּפִ ֲעַמִים?  ּפַ ָיצֹוא  יֵֹצא  ֵצא זֶּה 

ל א ְיִציָאה ַאַחת  (לֹו) ַוְיַקּלֵ ית    -. ֶאּלָ יָָּצא ִמּבֵ ׁשֶ
ַאַחת   ִויִציָאה  ְלָדִוד,  יָָּצא   -ִמְדָרׁשֹו  ׁשֶ

ת ָעָליו. ְיִציָאה ַאַחת   ּמֵ ַלִים ֶאל ַעְבּדֹו ׁשֶ ִמירּוׁשָ
ָרָאה  ֶזה  ְוָכל  ָלֲעָבִדים.  ִניָּה  ׁשְ ִויִציָאה  ֶלְך,  ַלּמֶ

בְּ  יַח  ּגִ ְוִהׁשְ לֹֹמה  ַהְיִציָאה  ׁשְ אֹוָתּה  ַהּקֶֹדׁש  רּוַח 
ָיַדע   יֹום ֵצאְתָך.  ּבְ ְוָהָיה  ֶזה ָאַמר  ְוַעל  ִניָּה,  ְ ַהׁשּ

יִציָאה ָימּות. ּבִ  ׁשֶ

  

ָחְכְמָתא,   .255 ּבְ למֹה  ׁשְ ח  ּגַ ַאׁשְ ַאֲחָרא  ה  ִמּלָ ּתּו 
יב,  ְכּתִ ל. ַמאי יֵֹצא   (שמואל ב טז)  ּדִ יֵֹצא ָיצֹוא ּוְמַקּלֵ

ִזְמ  ֵרי  ּתְ י. ָיצֹא  ַסּגִ ל  ַוְיַקּלֵ ֵצא  ַוּיֵ ַחד   (ליה)  ֵני,  א,  ֶאּלָ
ְוַחד   ִוד.  ּדָ י  ְלַגּבֵ א  ִמְדָרׁשָ י  ִמּבֵ ָנַפק  ּדְ ְיִציָאה, 
ִמית ָעלֹוי.   י ַעְבּדֹוי ּדְ ַל ם, ְלַגּבֵ ָנַפק ִמְירּוׁשָ ְיִציָאה, ּדְ
י   ְלַגּבֵ ְנָייָנא  ּתִ ִויִציָאה  א,  ַמְלּכָ י  ְלַגּבֵ ֲחָדא  ְיִציָאה 

ין. רּוַח    ַעְבּדִ ּבְ ח  ּגַ ְוַאׁשְ למֹה,  ׁשְ ָחָמא  א  ּדָ ְוָכל 
א ָאַמר, ְוָהָיה   ְנָייָנא. ְוַעל ּדָ א, ַההּוא ְיִציָאה ּתִ קּוְדׁשָ

ִביִציָאה ָימּות.  יֹום ֵצאְתָך, ָיַדע ּדְ  ּבְ
ֶאל  .256 לֹֹמה,  ׁשְ ָאַמר  ַמהּו?  ָעָפר  ּבֶ ר  ְוִעּפַ

ְמִעי ֶזה ִיהְ  ָעָפר, ֶאל ׁשִ ַמִים,  ָאִבי ֶזה ָהָיה ּבֶ יֶה ּבְ
ַנַחל  ֶאת  ְוָעַבְרּתָ  ֵצאְתָך  יֹום  ּבְ ְוָהָיה  תּוב  ּכָ ׁשֶ

  
ָעָפר ַמהּו. ָאמַ  (שמואל ב טז) .256 ּבֶ ר  לֹמֹה  ְוִעּפַ ר ׁשְ

ַמּיָא,   ּבְ ְמִעי  ׁשִ י  ְלַגּבֵ ֲהָוה.  ָעָפר  ּבֶ א  ַאּבָ י  ְלַגּבֵ

https://dailyzohar.com/


Zohar Mishpatim  – unedited- not for publishing 

93 DailyZohar.com  
 

לֹֹמה,   ן ׁשְ ֵניֶהם ּדָ ם ָעָפר ְוָכאן ַמִים. ׁשְ ִקְדרֹון. ׁשָ
ִהְסִטין   ׁשֶ ְלִמי  סֹוָטה,  מֹו  ּכְ ּוַמִים  ָעָפר  ִלְהיֹות 

ְרּכֹו ְלָאִביו.   ּדַ
יֹום ֵצאְתָך ְוָעַבְרּתָ ֶאת ַנַחל ִקְדרֹון.   יב ְוָהָיה ּבְ ְכּתִ ּדִ
לֹמֹה,   ׁשְ ן  ּדָ ְרַווְייהּו  ּתַ א.  ַמּיָ ְוָהָכא  ָהָתם,  ָעָפר 

ַאְסִטין אָ  ּסֹוָטה, ְלַמאן ּדְ א ּכַ ְרָחא  ְלֶמֱהֵוי ָעָפר ּוַמּיָ
י ֲאבֹוי.   ְלַגּבֵ

ִנְמֶרֶצת.  .257 ְקָלָלה  ִקְלַלִני  ְוהּוא  תּוב  ּכָ
ֲאִמיְתָך   ִאם  ֵלאֹמר  ַבה'  לֹו  ַבע  ָ ָוֶאׁשּ ְוָכתּוב 
ְך   ּכָ ִאּלּו  ׁשֶ ׁש?  ִטּפֵ ָהָיה  ְמִעי  ׁשִ ְוִכי  ָחֶרב.  ּבֶ
ֲאָבל  לֹא,  ֶחֶרב  ּבַ יֹאַמר  ּלֹא  ׁשֶ יַע אֹותֹו,  ּבִ ִהׁשְ

ן.  ֵחץ ּכֵ ֲחִנית אֹו ּבְ  ּבַ
  

ִתיב .257 ְוהּוא ִקְלַלִני ְקָלָלה ִנְמֶרֶצת.   ב)   (מלכים א ּכְ
ָחֶרב.   ְיָי' ֵלאמֹר ִאם ֲאִמיְתָך ּבֶ ַבע לֹו ּבַ ָ ּוְכִתיב ָוֶאׁשּ
ִאיּלּו ָהִכי   ּדְ א ֲהָוה,  ׁשָ ְמִעי ִטּפְ ָחֶרב. ְוִכי ׁשִ ַמאי ּבֶ
ֲחִנית אֹו   ֶחֶרב ָלא. ֲאָבל ּבַ ָלא ֵייָמא ּבְ אֹוֵמי ֵליּה, ּדְ

ִגיָרא ִאין.   ּבְ
ָאַמר  ֶאלָּ  .258 ֶאָחד  אן.  ּכָ יֵׁש  ְדָבִרים  ֵני  ׁשְ א 

יו   ָ ַקׂשּ ׂשְ ּקַ דֹול, אֹותֹו ׁשֶ ג ַהּגָ ל ַהּדָ נֹו ׁשֶ ינֹוק, ּבְ ַהּתִ
ֶלְך,   ִוד ַהּמֶ ל ּדָ בּוָעתֹו ׁשֶ עֹוִלים ְלרּום ָהֲעָנִנים. ׁשְ
ַבע, ָהָיה מֹוִציא ֶאת ַחְרּבֹו   ָ ָהָיה רֹוֶצה ְלִהׁשּ ׁשֶ ּכְ

שֵׁ  ָחקּוק  ָהָיה  ם  ָ ׁשּ ְוָכְך  ׁשֶ ע.  ּבַ ִנׁשְ ם  ְוׁשָ ָחקּוק  ם 
ַבע לֹו ַבה' ֵלאֹמר   ָ תּוב ָוֶאׁשּ ּכָ ְמִעי, ׁשֶ ה ְלׁשִ ָעׂשָ
בּוָעה ַהזֹּו?   ְ ה ָהְיָתה ַהׁשּ ּמָ ָחֶרב. ּבַ ִאם ֲאִמיְתָך ּבֶ

ָחֶרב. ָּבּה  ּבֶ ָרַקק  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשַהֵּׁשם  ַהּזֹו  (ַּבֶחֶרב 
לֹֹמה.   ְׁשבּוָעה) ן ׁשְ ע. ְוָדָבר ַאֵחר ּדָ ּבַ ֶחֶרב ִנׁשְ ּבַ

ְדָבִרים   ּבִ ָאִבי,  א ֶאל  ּבָ ְקָלָלה  ּבִ ֲהֵרי    -ָאַמר, 
ְולֹא   אֹותֹו  ָהַרג  ַהְמֹפָרׁש  ם  ֵ ּוַבׁשּ ֵאָליו.  ָבִרים  ּדְ

ְך.  ה ּכָ לֹֹמה ָעׂשָ ָחֶרב. ְוָלֵכן ׁשְ  ּבֶ

  

ין ָהָכא. ַחד ָאַמר ַיּנֹוָק  .258 ֵרין ִמּלִ א ּתְ ֵריּה  ֶאּלָ א, ּבְ
א ַההּוא  ַרּבָ נּוָנא  ָסְלִקין   (דף ק''ח ע''א) ּדְ ָקׂשֹוי  ַקׂשְ ּדְ

ֵעי   ד ֲהָוה ּבָ א, ּכַ ָדִוד ַמְלּכָ ְלרּום ֲעָנִנין. אֹוָמָאה ּדְ
ן ֲהָוה ָחִקיק   ַתּמָ יֵליּה, ּדְ א ּדִ יק ֲחְרּבָ ְלאּוָמָאה, ַאּפִ

ְלׁשִ  ָעִביד  ְוָכְך  אֹוֵמי.  ן  ְוַתּמָ ִליָפן,  ּגְ ָמא  ְמִעי,  ׁשְ
ָחֶרב.   ַבע לֹו ַבְיָי' ֵלאמֹר ִאם ֲאִמיְתָך ּבֶ ָ יב ָוֶאׁשּ ְכּתִ ּדִ

ָחֶרב. ּבֶ א.  ּדָ אֹוָמָאה  ֲהָוה  ָמאי  חרב  ּבְ בהאי  (ס''א 
אומי)  ביה  חקיק  קדישא  ה   דשמא  ּוִמּלָ אֹוֵמי.  ָחֶרב  ּבֶ

י   ְלַגּבֵ ָאָתא  ְקָלָלה  ּבִ ָאַמר,  לֹמֹה,  ׁשְ ן  ּדָ ַאֲחָרא, 
ין,  ִמּלִ ּבְ א,  פֹוָרׁש    ַאּבָ ַהּמְ ם  ּוְבׁשֵ יּה,  ְלַגּבֵ ין  ִמּלִ ָהא 

לֹמֹה ָהִכי.  א ָעַבד ׁשְ ָחֶרב. ּוְבִגין ּדָ  ַקְטֵליּה, ְולא ּבֶ
ִוד   .259 ּדָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ְלִהְתּבֹוֵנן,  יֵׁש  ו  ַעְכׁשָ

ְרֶאה   ּנִ ׁשֶ אֹותֹו,  ָהַרג  ה  ָלּמָ אֹותֹו,  יַע  ּבִ ִהׁשְ
ֲעִליָלה, בּוָעה זֹו ָהְיָתה ּבַ ְ ׁשּ ה   ׁשֶ ב ְוַהּפֶ ֲהֵרי ַהּלֵ ׁשֶ

ִוד לֹא ָהַרג אֹותֹו,  אי ּדָ א ַוּדַ לֹא ָהיּו ְכֶאָחד? ֶאּלָ
ַהּכֹל,   ִלים  ְמַקּבְ ַהּגּוף  ֵאיְבֵרי  ל  ּכָ ָידּוַע,  ַוֲהֵרי 
ל  ׁשֶ ִניָמה  ל  ׁשֶ חּוט  ּכְ ֲאִפּלּו  ל  ְמַקּבֵ לֹא  ב  ְוַהּלֵ

 ֶ ל ַמה ׁשּ ב, ְוִקּבֵ ֶלְך ָהָיה ַהּלֵ ִוד ַהּמֶ ֲעָרה. ּדָ ּלֹא ׂשַ
ר   ְך, ְוָיַדְעּתָ ֵאת ֲאׁשֶ ּום ּכָ ל, ּוִמׁשּ ָראּוי לֹו ְלַקּבֵ
ּגֹוֵרם   ָהִאיָלן  ֲהֵרי  ׁשֶ ְועֹוד,  תּוב.  ּכָ ּלֹו  ה  ֲעׂשֶ ּתַ

ָנָחׁש.  ִלְהיֹות נֹוֵטר ְונֹוֵקם ּכְ

  

ֵליּה   .259 אֹוֵמי  ּדְ ֵכיָון  ּדְ ָלא,  ּכְ ְלִאְסּתַ ִאית  א  ּתָ ַהׁשְ
ּדְ  ַקְטֵליּה,  ֲאַמאי  ִוד,  א  ּדָ ּדָ אֹוָמָאה  ָהא  ּדְ ִאְתָחֵזי 

ֲחָדא.   א ּופּוָמא ָלא ֲהוֹו ּכַ ָהא ִלּבָ ֲעִליָלה ֲהָוה, ּדְ ּבַ
ל   ּכָ ְיִדיָעא,  ְוָהא  ַקְטֵליּה,  ָלא  ִוד  ּדָ אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ
ָלא   ְמַקּבְ א ָלא  ְוִלּבָ א,  ּכֹּלָ ִלין  ְמַקּבְ גּוָפא  ּדְ ְייִפין  ׁשַ

עֲ  ׂשַ ֵניָמא ּדְ חּוָטא ּדְ א  ֲאִפיּלּו ּכְ א ִלּבָ ִוד ַמְלּכָ ָרא. ּדָ
ָלא, ּוְבִגין   ָלא ִאְתָחֵזי ֵליּה ְלַקּבְ יל ַמה ּדְ ֲהָוה, ְוָקּבִ

ְך, ִתיב.   (מלכים א ב)  ּכָ ה לֹו ּכְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ְוָיַדְעּתָ ֵאת ֲאׁשֶ
ִחְוָיא. ִרים ְלֶמֱהֵוי ָנִטיר ְונֹוֵקם ּכְ ָהא ִאיָלָנא ּגָ  ְותּו, ּדְ

תּוב .260 נא) ּכָ י (תהלים  ֶזַבח    ּכִ ַתְחּפֹץ  לֹא 
רּוַח   ֱאלִֹהים  ִזְבֵחי  ִתְרֶצה.  לֹא  עֹוָלה  ֶנה  ְוֶאּתֵ   

ִתיב .260 נא) ּכְ ָנה   (תהלים  ְוֶאּתֵ ֶזַבח  ַתְחּפֹוץ  לא  י  ּכִ
ָרה ֵלב  עֹוָלה לא   ּבָ ִנׁשְ ִזְבֵחי ֱאלִהים רּוַח  ִתְרֶצה. 
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ִתְבֶזה.  ֱאלִֹהים לֹא  ה  ְוִנְדּכֶ ר  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  ָרה  ּבָ ִנׁשְ
רּוְך   דֹוׁש ּבָ י לֹא ַתְחּפֹץ ֶזַבח, ְוִכי לֹא רֹוֶצה ַהּקָ ּכִ
ן  ּקֵ ּתִ הּוא  ַוֲהֵרי  ן,  ָקְרּבָ ְלָפָניו  יְַּקִריבּו  ׁשֶ הּוא 

ר ָלֶהם ֶחְטָאם?  לָ  ּפֵ יְַּקִריבּו ְוִיְתּכַ ן ׁשֶ ִעים ָקְרּבָ ְרׁשָ
ן  ם ֱאלִֹהים, ְוָקְרּבָ ֵ ִוד ָאַמר ֶאת ֶזה ַלׁשּ ּדָ א ׁשֶ ֶאּלָ
ם יֹו''ד   א ְלׁשֵ ם ֱאלִֹהים, ֶאּלָ ֵ לֹא ַמְקִריִבים ַלׁשּ
ת   ִמּדַ ה,  ׁשֶ ַהּקָ ין  ַלּדִ ֲהֵרי  ׁשֶ ֵה''א.  ָוא''ו  ֵה''א 

ַמְקִריבִ  לֹא  ין,  תּובַהּדִ ּכָ ׁשֶ ן,  ָקְרּבָ (ויקרא   ים 
ן ַלה'. ַלה', ְולֹא   א) ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ ָאָדם ּכִ

ַלה'.  ִמְנָחה  ן  ָקְרּבַ ַתְקִריב  ְוִכי  ֱאלִֹהים.  ם  ְלׁשֵ
ָלִמים ַלה'.  ֶזַבח ּתֹוָדה ַלה'. ֶזַבח ׁשְ

ַתְחּפֹוץ   י לא  ּכִ ִתְבֶזה.  ֱאלִהים לא  ה  ְוִנְדּכֶ ר  ּבָ ִנׁשְ
ִיְקְרבּון   ּדְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵעי  ּבָ ָלא  ְוִכי  ֶזַבח, 
יַבּיָא   ַחּיָ י  ְלַגּבֵ ַאְתִקין  ִאיהּו  ְוָהא  ָנא,  ָקְרּבְ ָקֵמיּה 

ִיְקְרבוּ  ָנא, ּדְ ִוד  ָקְרּבְ א ּדָ ר ְלהּו חֹוַבְייהּו. ֶאּלָ ּפֵ ן ְוִיְתּכַ
ְקָרִבין   ָלא  ָנא  ְוָקְרּבָ ָאַמר,  ֱאלִהים  ּדֶ ָמא  ׁשְ ְלָקֵמי 
ָוא''ו   ֵה''א  דיו''ד  ָמא  ִלׁשְ א  ֶאּלָ ֱאלִֹהים,  ּדֶ ָמא  ִלׁשְ
ָלא   ין,  ַהּדִ ת  ִמּדַ ָיא  ַקׁשְ יָנא  ּדִ י  ְלַגּבֵ ָהא  ּדְ ֵה''א. 

ְכּתִ  ּדִ ָנא.  ָקְרּבְ א)  יב,ְמָקְרִבין  י   (ויקרא  ּכִ ָאָדם 
ְוָלא ַלְיָי',  ַלְיָי'.  ן  ָקְרּבָ ם  ִמּכֶ ה'  ַיְקִריב  (ויקרא 

ִמְנָחה   ע''א) ן  ָקְרּבָ ַתְקִריב  ְוִכי  ֱאלִהים.  ּדֶ ָמא  ִלׁשְ
ָלִמים ַלְיָי'.   ַלְיָי'. ֶזַבח ּתֹוָדה ַלְיָי'. ֶזַבח ׁשְ

ָאַמר  .261 ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְך,  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
ֶזַבח  ַתְחּפֹץ  לֹא  י  ּכִ ב  ִלְכּתֹ ִהְצָטֵרְך  ֵלאלִֹהים, 
ם ַהזֶּה לֹא   ֵ ֲהֵרי ַלׁשּ ָנה עֹוָלה לֹא ִתְרֶצה. ׁשֶ ְוֶאּתֵ
ִזְבֵחי   תּוב  ּכָ ׁשֶ ָרה,  ּבָ ִנׁשְ רּוַח  א  ֶאּלָ ַמְקִריִבים, 

ָקְר  ָרה.  ּבָ ִנׁשְ רּוַח  הּוא ֱאלִֹהים  ֱאלִֹהים  ל  ׁשֶ ן  ּבָ
ָחַלם ֲחלֹום   ְך, ִמי ׁשֶ ּום ּכָ ְברֹון ֵלב. ּוִמׁשּ ֶעֶצב ְוׁשִ
ת   ִמּדַ ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ַעְצבּות,  ְלַהְראֹות  ָצִריְך  ַרע, 

ין ָצִריְך  (ִּדין) ֱאלִֹהים ת ַהּדִ ל ִמּדַ עֹוֵמד, ְוֶזַבח ׁשֶ
א ָרה, ְואֹוָתּה ַעְצבּות ְמַרּפֵ ּבָ ת ַעְצבּות ְורּוַח ִנׁשְ

ֲהֵרי   ין. ׁשֶ ֶאת ַהֲחלֹום ָהָרע, ְולֹא ׁשֹוֵלט ָעָליו ַהּדִ
ין, ִהְקִריב ְלָפֶניָה.  ת ַהּדִ ָראּוי ְלִמּדַ  ַהזֶַּבח ׁשֶ

  

ֱאלִֹהים   .261 י  ְלַגּבֵ א,  ַמְלּכָ ָדִוד  ּדְ יָון  ּכֵ ְך,  ּכַ ּוְבִגין 
ֶזַבח   ַתְחּפֹוץ  לֹא  י  ּכִ ב,  ְלִמְכּתַ ִאְצְטִריְך  ָאַמר. 

עוֹ  ָנה  ָלא  ְוֶאּתֵ א  ּדָ ָמא  ִלׁשְ ָהא  ּדְ ִתְרֶצה.  לא  ָלה 
יב ִזְבֵחי ֱאלִֹהים   ְכּתִ ָרה. ּדִ ּבָ א רּוַח ִנׁשְ ְמָקְרִבין, ֶאּלָ
ּוְתִבירּו   ֲעִציבּו,  ֱאלִהים,  ּדֶ ָנא  ָקְרּבְ ָרה.  ּבָ ִנׁשְ רּוַח 
א,   יׁשָ ּבִ ֶחְלָמא  ָחַלם  ּדְ ַמאן  ְך,  ּכַ ּוְבִגין  א.  ִלּבָ ּדְ

ְלַאחֲ  ִאְצְטִריְך  ֱאלִהים  ֲעִציבּו  ת  ִמּדַ ּבְ ָהא  ּדְ ָזָאה, 
יָנא, ֲעִציבּו ִאְצְטִריְך ְורּוַח   ת ּדִ ִמּדַ ּדְ ְוֶזַבח  יָמא,  ַקּיְ
א,   יׁשָ ּבִ ְלֶחְלָמא  ְתֵייּה  ִמּסְ ֲעִציבּו  ְוַההּוא  ָרה,  ּבָ ִנׁשְ
ת   ִאְתָחֵזי ְלִמּדַ ָהא ֶזַבח ּדְ יָנא ֲעלֹוי. ּדְ ְלָטא ּדִ ְוָלא ׁשַ

יָנא, ַאְקִריב ָקֵמיּה.   ּדִ
ה ֱאלִֹהים לֹא ִתְבֶזה. ַמה   .262 ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ֵלב ִנׁשְ

ן.  הּוא ּבֹוֶזה? ּכֵ יֵּׁש ֵלב ׁשֶ ָלל ׁשֶ זֶּה לֹא ִתְבֶזה? ִמּכְ
ַגּסּות ָהרּוַח, ַהְינּו ֵלב  הּוא ֵגֶאה, ֵלב ּבְ ֶזהּו ֵלב ׁשֶ
לֹא   ֱאלִֹהים  ה  ְוִנְדּכֶ ר  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  ֲאָבל  ּבֹוֶזה, 

 ִתְבֶזה. 
  

ה ֱאלִֹהים לא ִתְבֶזה, ַמאי לֹא   .262 ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ֵלב ִנׁשְ
ִאיהּו ּבֹוֶזה. ִאין. ַהְיינּו   א ֵלב ּדְ ִאיּכָ ָלל ּדְ ִתְבֶזה, ִמּכְ
ֵלב   ַהְיינּו  רּוָחא,  ַגּסּות  ּבְ ֵלב  ֶאה,  ּגֵ ִאיהּו  ּדְ ֵלב 
ה ֱאלִהים לא   ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ִאיהּו ּבֹוֶזה, ֲאָבל ֵלב ִנׁשְ ּדְ

 ִתְבֶזה. 
ְבֶנה חֹומֹות  .263 ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִציֹּון ּתִ

ֲהֵרי טֹוב יֵׁש   ם. ַמה זֶּה ֵהיִטיָבה? ִנְרֶאה ׁשֶ ָלִ ְירּוׁשָ
ְך   אי ּכָ ו ֵהיִטיָבה ַעל אֹותֹו ַהּטֹוב?! ַוּדַ ּה, ְוַעְכׁשָ ּבָ
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ַהיֹּום  ִמן  ֲהֵרי  ׁשֶ הּוא, 

בֵּ  ִבְנַין  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ַעד  ִהׁשְ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית 

  

חֹומֹות   .263 ְבֶנה  ּתִ ִצּיֹון  ֶאת  ִבְרצֹוְנָך  ֵהיִטיָבה 
ִאית  ְירוּ  ִטיבּו  ָהא  ּדְ ִאְתָחֵזי  ֵהִטיָבה,  ַמאי  ַל ם.  ׁשָ

אי ָהִכי   א ֵהִטיָבה ַעל ַההּוא ִטיבּו. ַוּדַ ּתָ ּה, ְוַהׁשְ ּבָ
ל   ּדַ ּתָ ִריְך הּוא ִאׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ ָהא ִמן יֹוָמא ּדְ הּוא, ּדְ
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ְרָתה ַעל   ל ָרצֹון לֹא ׁשָ ו, אֹוָתּה ֲהָטָבה ׁשֶ ַעְכׁשָ
ָעה  ׁשָ ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ן לֹא ִנְתַקן.  ּכֵ ְוַעל  ְנָין,  ַהּבִ אֹותֹו 
ְוַיְדִליק  יֵיִטיב  הּוא  ִיְתעֹוֵרר,  ָהֶעְליֹון  ָהָרצֹון  ׁשֶ

ְנָין ְואוֹ  ל אֹותֹו ַהּבִ נֹורֹות ׁשֶ ה, ֶאת ַהּמְ ֲעׂשֶ תֹו ַהּמַ
לֹא  ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ְלָאִכים  ַהּמַ ֲאִפּלּו  ׁשֶ

ׁש ְולֹא  (לֹא) יּוְכלוּ  ית ִמְקּדָ אֹותֹו ּבֵ ל ּבְ ּכֵ ְלִהְסּתַ
ה   ֲעׂשֶ ַהּמַ ְוָכל  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ְוָאז  ְנָין,  ּבִ אֹותֹו  ּבְ

 ִנְתָקן. 

ַעד  א,  ְלֵעיּלָ א  ׁשָ ַמְקּדְ י  ּבֵ ִבְנַין  רכ''א   ּבְ (ויקרא 
הֲ  ע''א) ַההּוא  ַען,  ַעל  ּכְ ְרָייא  ׁשַ ָלא  ָרצֹון,  ּדְ ָטָבה 

ֲעָתא   ׁשַ ָהא ּבְ ְכַלל. ּדְ ּתָ א ָלא ִאׁשְ ְנָין, ְוַעל ּדָ ַההּוא ּבִ
ְנהֹוִרין   ְוַיְדִליק  ֵייִטיב  ַער,  ִיּתְ א  ְלֵעיּלָ ּדִ ָרצֹון  ּדְ
ַמְלָאִכין   ֲאִפיּלּו  ּדְ א,  ֲעִביְדּתָ ְוַההּוא  ְנָין,  ּבִ ַההּוא  ּדְ

ֵייְכלוּ  ָלא  א,  ְלֵעיּלָ י   (לא) ןּדִ ּבֵ ַההּוא  ּבְ ָלא  ּכְ ְלִאְסּתַ
א,   ׁשָ י ַמְקּדְ ּוְכֵדין ּבֵ ְנָין.  ּבִ ַההּוא  א, ְוָלאו ּבְ ׁשָ ַמְקּדְ

ְכַלל. ּתָ  ְוָכל עֹוָבָדא ִאׁשְ
ִמיֹּום  .264 ְוִכי  ם.  ָלִ ְירּוׁשָ חֹומֹות  ְבֶנה  ּתִ

ו לֹא  ׁש ַעד ַעְכׁשָ ְקּדָ ית ַהּמִ ִבְנַין ּבֵ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ
א ַעד  (אֹו) ֹוָתם?ָבָנה  ַלִים  ְירּוׁשָ חֹומֹות  ִאם 

ו לֹא ָבָנה   ה   -ַעְכׁשָ ּמָ ׁש ַעל ַאַחת ּכַ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ
הּוא   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ י  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ ׁשֶ א  ֶאּלָ ה.  ְוַכּמָ
ית   נּו ּבֵ ּבָ ֵני ָאָדם  ּבְ ׁשֶ ּכְ ן ָאָדם.  י ּבֶ ַמֲעׂשֵ ֵאיָנם ּכְ

ַהְתָחלָ  ּבַ ה,  ְלַמּטָ ׁש  ְקּדָ חֹומֹות ַהּמִ ֶאת  ָעׂשּו  ה 
ׁש. חֹומֹות   ְקּדָ ית ַהּמִ ָהִעיר, ּוְלַבּסֹוף ָעׂשּו ֶאת ּבֵ
ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֲעֵליֶהם,  ְלָהֵגן  ֵדי  ּכְ ַהְתָחָלה  ּבַ ָהִעיר 
א   ְך, ֶאּלָ רּוְך הּוא לֹא ּכָ דֹוׁש ּבָ ִית. ְוַהּקָ ְנַין ַהּבַ ּבִ

ּוַבּסוֹ  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֶאת  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ף  ּבֹוֶנה 
ַעל   אֹותֹו  יב  ְויֹוׁשִ ַמִים  ָ ַהׁשּ ִמן  אֹותֹו  יֹּוִריד  ׁשֶ ּכְ
ֵהן  ׁשֶ ַלִים,  ְירּוׁשָ חֹומֹות  ֶאת  ִיְבֶנה  ָאז  ְמקֹומֹו, 
ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ָאַמר  זֶה  ְוַעל  ָהִעיר.  חֹומֹות 

לֹום, ָ נא) ַהׁשּ ֶאת   (תהלים  ִבְרצֹוְנָך  ֵהיִטיָבה 
ְוַאַחר    -ִציֹּון   ַהְתָחָלה,  חֹומֹות ּבַ ְבֶנה  ּתִ ְך  ּכָ

ם. ָלִ  ְירּוׁשָ

  

יֹוָמא   .264 ִמן  ְוִכי  ַלם,  ְירּוׁשָ חֹומֹות  ְבֶנה  ּתִ
ָנה   ּבָ ָלא  ַען,  ּכְ ַעד  א  ׁשָ ַמְקּדְ י  ּבֵ ִבְנַין  ּבְ ל  ּדַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ

י   (או)  לֹון. ָנה, ּבֵ ַען ָלא ּבָ ַל ם ַעד ּכְ ִאי חֹומֹות ְירּוׁשָ
ְוכַ  ה  ּמָ ּכַ ַאַחת  ַעל  א  ׁשָ א  ַמְקּדְ קּוְדׁשָ א  ֶאּלָ ה.  ּמָ

ָנׁש.   ר  ּבַ ּדְ עֹוָבֵדי  ּכְ ָלאו  עֹוָבדֹוי,  ל  ּכָ הּוא,  ִריְך  ּבְ
ַקְדִמיָתא   א, ּבְ א ְלַתּתָ ׁשָ י ַמְקּדְ נּו ּבֵ ד ּבָ א ּכַ ֵני ָנׁשָ ּבְ
א.   ׁשָ ַמְקּדְ י  ּבֵ ָעְבדּו  ּוְלַבּסֹוף  א,  ַקְרּתָ ׁשּוֵרי  ָעְבדּו 

ִגין   ּבְ ַקְדִמיָתא,  ּבְ א  ַקְרּתָ ָעַלְייהּו,  ׁשּוֵרי  ָנא  ְלַאּגָ
ָלאו   ִריְך הּוא  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵביָתא.  ּדְ ְנָייָנא  ּבִ ּוְלָבַתר 
ַקְדִמיָתא, ּוְלַבּסֹוף,   א ּבְ ׁשָ י ַמְקּדְ ֵני ּבֵ א ּבָ ָהִכי, ֶאּלָ
ַאְתֵריּה,   ַעל  ֵליּה  ְויֹוִתיב  ַמּיָא,  ְ ִמׁשּ ֵליּה  ָיִחית  ד  ּכַ

אִ  ַל ם ּדְ ֶנה חֹומֹות ְירּוׁשָ ֵדין ִיּבָ א.  ּכְ ַקְרּתָ ּנּון ׁשּוִרין ּדְ
לֹום, ֲהׁשָ ָעָליו  ִוד  ּדָ ָאַמר  א  ּדָ (תהלים   ְוַעל 

ַקְדִמיָתא, ּוְלָבַתר   נא) ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִצּיֹון ּבְ
ְבֶנה ַל ם.  (דף ק''ח ע''ב) ּתִ  חֹומֹות ְירּוׁשָ

ה  .265 עֹוׂשֶ ׁשֶ ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ל  ּכָ סֹוד.  יֵׁש  אן  ּכָ
אֹותֹו   ים  ַמְקּדִ ַהְתָחָלה  ּבַ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ְך.  ְפִנים, ְוָכאן לֹא ּכָ ּלִ ַבחּוץ, ְוַאַחר ַהּמַֹח ׁשֶ ּלְ ׁשֶ
ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ים  ֲעׂשִ ַהּמַ אֹוָתם  ל  ּכָ ּוְרֵאה,  ּבֹא 

אֹותוֹ  ים  ּוַמְקּדִ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  חּוץ, ַהּקָ ּבַ ל  ׁשֶ  
ל  ׁשֶ אֹותֹו  ה  ּוְבַמֲעׂשֶ ָבה,  ַמֲחׁשָ ּבְ ים  ִהְקּדִ ַהּמַֹח 
ָהַאֵחר,  ד  ִמּצַ ִהיא  ה  ְקִלּפָ ל  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ חּוץ,  ּבַ
ים  ַמְקּדִ ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ ְוָתִמיד  ַהּמַֹח,  ִמן  ְוַהּמַֹח 
ה,   ְתַרּבֶ ּמִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ִרי.  ַהּפְ ְוׁשֹוֵמר  ה  ּוִמְתַרּבֶ ְוָגֵדל 

ׁש, זֹוְרִק  יק ִיְלּבַ ע ְוַצּדִ ים אֹותֹו ַהחּוָצה, ְוָיִכין ָרׁשָ

  

א   .265 ָעִביד קּוְדׁשָ ל עֹוָבִדין ּדְ ָהָכא ִאית ָרָזא, ּכָ
ְלַבר,   ּדִ ַההּוא  ים  ַאְקּדִ ַקְדִמיָתא  ּבְ הּוא,  ִריְך  ּבְ

ל  ּוְלָבַתר  א ֲחֵזי, ּכָ ְלגֹו, ְוָהָכא ָלאו ָהִכי. ּתָ מֹוָחא ּדִ
ים   ִריְך הּוא, ְוַאְקּדִ א ּבְ ָעִביד קּוְדׁשָ ִאיּנּון עֹוָבִדין ּדְ
ָבה,   ַמֲחׁשָ ּבְ ים  ַאְקּדִ מֹוָחא  ְלַבר,  ּדִ ַההּוא 
ְטָרא   ה ִמּסִ ל ְקִליּפָ ָהא ּכָ ְלַבר, ּדְ ּוְבעֹוָבָדא ַההּוא ּדִ

ִמן מֹוָחא, ְוָתִדיר ִסְטָרא ַאֲחָרא  ַאֲחָרא ֲהֵוי, ּומֹוָחא  
י,   ִאְתַרּבֵ יָון ּדְ א. ּכֵ יל ְוָנִטיר ִאיּבָ י ְוַאְגּדִ ים ְוַרּבִ ַאְקּדִ
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ֶאת  ּוְמָבְרִכים  ה,  ְקִלּפָ אֹוָתּה  ֶאת  ְוזֹוְרִקים 
עֹוָלם.  יק ּבָ ּדִ ׁש,   (איוב כז) ַזְרִקין ֵליּה ְלַבר, ַהּצַ ע ְוַצִדיק ִיְלּבַ ְוָיִכין ָרׁשָ

ּוְמָבְרִכין  ה,  ְקִליּפָ ְלַהִהיא  רע''א   ְוַזְרִקין  (עקב 
ָעלְ  ע''א) יָקא ּדְ  ָמא.ְלַצּדִ

ד   .266 ַהּצַ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ִבְנַין ּבֵ אן, ּבְ ֲאָבל ּכָ
ֲהֵרי ַהּמַֹח   -ָהָרע ַיֲעֹבר ֵמָהעֹוָלם   לֹא ָצִריְך, ׁשֶ

תּוב   ּכָ ׁשֶ ַהּמַֹח,  ים  ִהְקּדִ ָהָיה.  ּלֹו  ׁשֶ ה  ִלּפָ ְוַהּקְ
ַהְתָחָלה, ְוַאַחר   -ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִציֹּון   ּבַ

ח ְבֶנה  ּתִ ְך  חֹוָמה  ּכָ אֹוָתּה  ם.  ָלִ ְירּוׁשָ ֹומֹות 
ׁש,   ַמּמָ ִהיא  ּלֹו  ׁשֶ ה,  ְקִלּפָ ִהיא  ׁשֶ ַהִחיצֹוִנית, 

תּוב ּכָ ב) ׁשֶ ה'   (זכריה  ְנֻאם  ּה  ּלָ ֶאְהיֶה  ַוֲאִני 
ד ָהָרע.  חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב. ֲאִני ְולֹא ַהּצַ

  

ִסְטָרא   .266 א, ּדְ ׁשָ ֵבי ַמְקּדְ ִבְנָייָנא ּדְ ֲאָבל ָהָכא, ּבְ
ָהא מֹוָחא  בִּ  ר ֵמָעְלָמא, ָלא ִאְצְטִריְך, ּדְ א ִיְתַעּבָ יׁשָ

יב   ְכּתִ ּדִ מֹוָחא,  ים  ַאְקּדִ ֲהֵוי.  יֵליּה  ּדִ ה  ּוְקִליּפָ
ּוְלָבַתר   ַקְדִמיָתא,  ּבְ ִצּיֹון  ֶאת  ִבְרצֹוְנָך  ֵהיִטיָבה 
ְלַבר,   ּדִ חֹוָמה  ַהִהיא  ַלם.  ְירּוׁשָ חֹומֹות  ְבֶנה  ּתִ

ילֵ  ה, ּדִ ִאיִהי ְקִליּפָ יב,ּדְ ְכּתִ ׁש. ּדִ (זכריה   יּה ִהיא ַמּמָ
ֲאִני   ב) ָסִביב.  ֵאׁש  ְיָי' חֹוַמת  ְנֻאם  ּה  ּלָ ֶאְהֶיה  ַוֲאִני 

א.  יׁשָ  ְוָלא ִסְטָרא ּבִ
ָהעֹוָלם.  .267 ל  ׁשֶ ָהֶעְליֹון  ַהּמַֹח  ֵהם  ָרֵאל  ִיׂשְ

ים  ָהַעּמִ ה.  ִחּלָ ּתְ ּבַ ָבה  ֲחׁשָ ַבּמַ ָעלּו  ָרֵאל  ִיׂשְ
ּכוֹ  ה, עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת  ְקִלּפָ ֵהם  ּוַמזָּלֹות, ׁשֶ ָכִבים 

תּוב ּכָ ׁשֶ ימּו,  לו) ִהְקּדִ ה   (בראשית  ְוֵאּלֶ
ֶאֶרץ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך  ר ָמְלכּו ּבְ ָלִכים ֲאׁשֶ ַהּמְ
רּוְך הּוא   דֹוׁש ּבָ ָרֵאל. ְוָעִתיד ַהּקָ ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיׂשְ

תּוב ּכָ ה, ׁשֶ ִלי ְקִלּפָ ים ֶאת ַהּמַֹח ּבְ רמיה  (י ְלַהְקּדִ
בּוָאֹתה. ַהּמַֹח  ב) ית ּתְ ָרֵאל ַלה' ֵראׁשִ קֶֹדׁש ִיׂשְ

ִלי   ַהּמַֹח ַיֲעֹמד ּבְ ב ׁשֶ ּגַ ה. ְוַאף ַעל  ִלּפָ קֹוֵדם ַלּקְ
ּום  ּנּו? ִמׁשּ יט ָיד ֶלֱאכֹל ִמּמֶ יֹּוׁשִ ה, ִמי הּוא ׁשֶ ְקִלּפָ
ְנֻאם   ֲאֵליֶהם  ֹבא  ּתָ ָרָעה  מּו  יְֶאׁשָ ֹאְכָליו  ל  ּכָ ׁשֶ

 ה'.

  

ָרֵאל  ִיׂשְ  .267 ָעְלָמא. ִיׂשְ ָאה ּדְ ָרֵאל, ִאיּנּון מֹוָחא, ִעּלָ
ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת   ַקְדִמיָתא, ַעּמִ ָבה ּבְ ַמֲחׁשָ ְסִליקּו ּבְ
ימּו.   ַאְקּדִ ה,  ְקִליּפָ ִאיּנּון  ּדְ לֹות,  ּוַמּזָ ּכֹוָכִבים 

יב,  ְכּתִ לו)  ּדִ ָמְלכּו   (בראשית  ר  ֲאׁשֶ ָלִכים  ַהּמְ ה  ְוֵאּלֶ
ֶאֶרץ ֱאדוֹ  ין  ּבְ ָרֵאל. ְוַזּמִ ם ִלְפֵני ְמָלְך ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיׂשְ

ָלא   ּבְ מֹוָחא,  ָמא  ְלַאְקּדְ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
יב, ְכּתִ ּדִ ה.  ב) ְקִליּפָ ַלְיָי'   (ירמיה  ָרֵאל  ִיׂשְ קֶֹדׁש 

ה. ְוַאף ַעל   בּוָאֹתה, מֹוָחא ָקִדים ִלְקִליּפָ ית ּתְ ֵראׁשִ
לא ְקלִ  מֹוָחא ְיקּום ּבְ ב ּדְ יט  ּגַ יֹוׁשִ ה, ַמאן הּוא ּדְ יּפָ
ִגין, ּבְ יּה,  ִמּנֵ ְלֵמיָכל  אֹוְכָליו   (ירמיהב)  ַיָדא  ָכל  ּדְ

בֹא ֲאֵליֶהם ְנֻאם ְיָי'.  מּו ָרָעה ּתָ  ֶיְאׁשָ
אֹותֹו ְזַמן, .268 ְחּפֹץ ִזְבֵחי  (תהלים נא) ּבְ ָאז ּתַ

ִחּבּור  ּבְ ַהּכֹל  ר  ִיְתַחּבֵ ָאז  ֲהֵרי  ׁשֶ ֱהיֹות  ֶצֶדק. 
ְוָאז  ּקּונֹו,  ּתִ ָכל  ּבְ ֵלם  ׁשָ ם  ֵ ַהׁשּ ְוִיְהיֶה  ֶאָחד, 
ו   ַעְכׁשָ ׁשֶ ֱאלִֹהים.  ַלה'  ֵלם  ׁשָ ִיְהיֶה  ן  ְרּבָ ַהּקָ
ִאְלָמֵלא   ׁשֶ ן,  ְרּבָ ַלּקָ ר  ִמְתַחּבֵ לֹא  ֱאלִֹהים 

ּבֹו,   ר  ָאְזַנִים  ִהְתַחּבֵ ַיֲעלּו  ֱאלִֹהים  ה  ּמָ ּכַ
אֹותֹו ְזַמן, ם. ֲאָבל ּבְ ר ְלׁשָ י  (שם פו) ְלִהְתַחּבֵ ּכִ

ֱאלִֹהים   ה  ַאּתָ ִנְפָלאֹות  ה  ְועֹוׂשֵ ה  ַאּתָ ָגדֹול 
ָך. ְוֵאין ֱאלִֹהים ַאֵחר.  ְלַבּדֶ

  

ִזְמָנא,  .268 ַההּוא  נא)  ּבְ ִזְבֵחי   (תהלים  ְחּפֹוץ  ּתַ ָאז 
ּדְ  ִגין,  ּבְ ִחּבּוָרא  ֶצֶדק.  ּבְ א  ּכֹּלָ ר  ִיְתַחּבָ ֵדין,  ּכְ ָהא 

ּוְכֵדין   ְתּקּוֵניּה.  ָכל  ּבְ ִלים  ׁשְ ָמא  ׁשְ ִויֵהא  ֲחָדא, 
א   ּתָ ַהׁשְ ּדְ ֱאלִהים.  ַלְיָי'  ִלים,  ׁשְ ֶלֱהֵוי  ָנא  ָקְרּבְ
ִאְלָמֵלא   ּדְ ָנא,  ְלקֹוְרּבָ ר  ִאְתַחּבָ ָלא  ֱאלִהים 

ְיַסְלקוּ  ֱאלִֹהים  ָמה  ּכַ יּה,  ּבֵ ר  אּוְדִנין  ִאְתַחּבָ ן 
ִזְמָנא,  ַההּוא  ּבְ ֲאָבל  ן.  ּמָ ּתַ ָרא  (תהלים   ְלִאְתַחּבְ

ֱאלִהים   פו) ה  ַאּתָ ִנְפָלאֹות  ה  ְועֹוׂשֶ ה  ַאּתָ דֹול  ּגָ י  ּכִ
ָך. ְוֵאין ֱאלִֹהים ַאֲחָרא.  ְלַבּדֶ
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תּוב, .269 ּכָ ְזַמן  לב) ּוְבאתֹו  ְראּו   (דברים 
י ֲאִני ֲאִני הּוא ְוֵאין ֱאלִֹהים   ה ּכִ ִדי.ַעּתָ (ְראּו  ִעּמָ

ה?  ַעָּתה) דֹול, ַמה זֶּה ַעּתָ י ֲאִני ֲאִני הּוא ּגָ ְראּו ּכִ
ֶזה  ְזַמן  ּוְבאֹותֹו  ָלֵכן,  קֶֹדם  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ א  ֶאּלָ
ה ְראּו ַמה   רּוְך הּוא, ַעּתָ דֹוׁש ּבָ ִיְהיֶה. ָאַמר ַהּקָ

ם ִלְראֹות ִמּקֶֹדם ָלֵכן.  ּלֹא ְיָכְלּתֶ ֶ  ׁשּ
  

ִתיב, ּוְבַההּוא זִ  .269 י   (דברים לב) ְמָנא ּכְ ה ּכִ ְראּו ַעּתָ
ִדי  י   (ראו עתה) ֲאִני ֲאִני הּוא ְוֵאין ֱאלִהים ִעּמָ ְראּו ּכִ

ָלא ֲהָוה קֶֹדם   א ּדְ ה. ֶאּלָ י, ַמאי ַעּתָ ֲאִני ֲאִני הּוא ַסּגִ
ִריְך הּוא,   א ּבְ ָלֵכן, ְוַההּוא ִזְמָנא ִליֲהֵוי. ָאַמר קּוְדׁשָ

ּדְ  ַמה  ְראּו,  ה  ְדַמת  ַעּתָ ִמּקַ ְלֶמיֱחֵמי  יְכלּון  ּתֵ ָלא 
ָנא.  ּדְ

ֵדי  .270 ּכְ א  ֶאּלָ ֲעַמִים?  ּפַ ה  ָלּמָ ֲאִני,  ֲאִני  י  ּכִ
הּוא.   א  ֶאּלָ ֱאלִֹהים,  ם  ׁשָ ֵאין  ֲהֵרי  ׁשֶ ְלַדיֵּק, 
ַאַחת  ַעם  ּפַ ֲאִני  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ ְפָעִמים  ה  ּמָ ּכַ ֲהֵרי  ׁשֶ

ד ָהַאֵחר. אֲ  ם ַהּצַ ו ְולֹא יֹוֵתר, ְוָהָיה ׁשָ ָבל ַעְכׁשָ
ל  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ ִדי,  ִעּמָ ֱאלִֹהים  ְוֵאין  הּוא  ֲאִני  ֲאִני 

ד ָהַאֵחר ָהֳעַבר, ְוַדְוָקא ֲאִני ֲאִני.   ַהּצַ
  

א ְלַדְייָקא,   .270 ִזְמִני ֲאַמאי. ֶאּלָ ֵרי  ּתְ ֲאִני,  ֲאִני  י  ּכִ
ה   ּמָ ּכַ ָהא  ּדְ הּוא.  א  ֶאּלָ ֱאלִֹהים,  ן  ּמָ ּתַ ֵלית  ָהא  ּדְ

ּדְ  ַוֲהָוה  ִזְמִנין,  יר,  ַיּתִ ְוָלא  ֲחָדא,  ִזְמָנא  ֲאִני  ַמר  ִאּתְ
א ֲאִני ֲאִני הּוא ְוֵאין   ּתָ ן ִסְטָרא ַאֲחָרא. ֲאָבל ַהׁשְ ּמָ ּתַ
ל ִסְטָרא ַאֲחָרא ִאְתֲעָבר,   ָהא ּכָ ִדי, ּדְ ֱאלִֹהים ִעּמָ

 ְוַדְייָקא ֲאִני ֲאִני. 
ו ַהּמַֹח ָהיָ  .271 ה  ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחיֶּה. ַעד ַעְכׁשָ

ָאִמית   ֲאִני  ָוָהְלָאה,  אן  ִמּכָ ָהַאֵחר.  ד  ַהּצַ ִמן 
ּלֹא   ל אֹוָתם ׁשֶ ַמן, ּכָ אֹותֹו ַהזְּ ּבְ אן ׁשֶ ַוֲאַחיֶּה. ִמּכָ

ֶות   ַהּמָ ַטַעם  ָמֶות,   -ָטֲעמּו  ָלֶהם  ִיְהיֶה  ּנּו  ִמּמֶ
אֹוָתם ֵאר  (ִמָּיד) ְוָיִקים  ָ ִתׁשּ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ה?  ָלּמָ  .

בָּ  ַהזֲֻּהָמה  עֹוָלם  ֵמאֹוָתּה  ְוִיְהיֶה  ָלל,  ּכְ עֹוָלם 
רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ י ְיֵדי ַהּקָ ַמֲעׂשֵ  ָחָדׁש ּבְ

  

ֲהַות   .271 מֹוָתא  א  ּתָ ַהׁשְ ַעד  ַוֲאֲחּיֶה,  ָאִמית  ֲאִני 
ָאִמית   ֲאִני  ּוְלָהְלָאה,  אן  ִמּכָ ַאֲחָרא,  ְטָרא  ִמּסִ

לָ  ּדְ ִאיּנּון  ל  ּכָ ִזְמָנא,  ְבַההּוא  ּדִ אן  ִמּכָ א  ַוֲאֲחּיֶה, 
מֹוָתא,   לֹון  ֵהא  ּתְ יּה  ִמּנֵ מֹוָתא.  ּדְ ַטֲעָמא  ַטֲעֵמי 

ַאר ֵמַההּוא  (מיד) ְוָיִקים לֹון  ּתְ ָלא ִיׁשְ ִגין ּדְ . ֲאַמאי. ּבְ
א,   ַחְדּתָ ָעְלָמא  ִויֵהא  ָלל,  ּכְ ָעְלָמא  ּבְ זּוֲהָמא 

ִריְך הּוא.  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ְידֹוי  עֹוְבֵדי  י' דברים  ּבְ (תנינן 
 .(שייך לעיל ק''ו ע''א) כו' קי''ג ע''ב)

י,   .272 ָחְפׁשִ ֵאֵצא  לֹא  ְוגֹו'  יֹאַמר  ָאֹמר  ְוִאם 
ַגּפֹו  ְפָגם. ִאם ּבְ ֵאר, ָאז ּפֹוֵגם אֹותֹו ּבִ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ּכְ

ַתְרּגּומֹו   ּכְ ִנינּו,  ׁשָ ַגּפֹו  ּבְ זֶּה  ַמה  ְלַבּדֹו.   -ָיֹבא, 
לֹ  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ִנינּו,  ׁשָ ֲהֵרי  ֲאָבל  הּוא.  א  ָיֶפה 

ל ִלְוָיָתן.  יר ֶאָחד ׁשֶ א ַעל ְסַנּפִ  עֹוֵמד ֶאּלָ
  

כא) .272 ֵאֵצא   (שמות  לֹא  ְוגֹו'  יֹאַמר  ָאמֹר  ְוִאם 
ִגימּו. ִאם   ִגים ֵליּה ּפְ ֵדין ּפָ ַמר ּכְ ִאּתְ ָמה ּדְ י. ּכְ ָחְפׁשִ
ְלחֹודֹוי.   ַתְרּגּומֹו, ּבִ ֵניָנן, ּכְ ַגּפֹו. ּתָ ַגּפֹו ָיבֹא, ַמהּו ּבְ ּבְ

ל ָעְלָמא, ָלא ָקִאים,  ֵיאֹות הוּ  ֵניָנן, ּכָ א. ֲאָבל ָהא ּתָ
ִלְוָיָתן.  א ֲחָדא, ּדְ ּפָ א ַעל ּגַ  ֶאּלָ

עֹוְמִדים ָזָכר ּוְנֵקָבה,  .273 ָעה ׁשֶ ׁשָ ְוסֹוד ֶזה, ּבְ
רּוְך הּוא,   ּבָ דֹוׁש  ָרא אֹוָתם ַהּקָ ּבָ ּוְנֵקָבה  זָָּכר  ׁשֶ

ֲעֵזעַ  ִמְזּדַ ָהעֹוָלם  הֹוְלִכים,  ֶ ׁשּ ַמה  , ּוְבָכל 
רּוְך הּוא ֶאת ַהזָָּכר  דֹוׁש ּבָ ַרס ַהּקָ ּסֵ ְוִאְלָמֵלא ׁשֶ
ָהעֹוָלם,  ֶאת  ַמֲחִריִבים  ָהיּו  ֵקָבה,  ַהּנְ ֶאת  ְוִצּנֵן 

ים ּתֹוָלדֹות. ְך לֹא עֹוׂשִ (ּוִמי ֶׁשּלֹא עֹוֶׂשה  ְוַעל ּכָ
ְּבַגּפֹו) אֹותֹו   תֹוָלדֹות  ַחת  ּתַ ָיֹבא,  ַגּפֹו  ּבְ ִאם 

  

א,   .273 ְונּוְקּבָ ַכר  ּדְ יָמא  ַקּיְ ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ א,  ּדָ ְוָרָזא 
ִריְך הּוא, ּוְבָכל   א ּבְ ָרא לֹון קּוְדׁשָ א ּבָ ְדַכר ְונּוְקּבָ ּדִ
ִסֵרס   ּדְ ְוִאְלָמֵלא  ַעְזָע,  ִמְזּדְ ָעְלָמא  ַאְזִלין,  ּדְ ַמה 
ֲהוֹו   א,  נּוְקּבָ ַית  ן  ְוִצּנֵ כּוָרא,  ּדְ ִריְך הּוא  ּבְ א  קּוְדׁשָ

ַעְבִדין  ְמַטׁשְ  ָלא  א  ּדָ ְוַעל  ָעְלָמא.  ין  ְטׁשִ
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ּלֹא עוֹ  יר ׁשֶ ה תֹוָלדֹות ִנְכָנס. ְוהֹוִאיל ְוֵכן ְסַנּפִ ׂשֶ
ְרּגֹוד   ַלּפַ ִנְכָנס  ְולֹא  ִנְדֶחה,  ם  ְלׁשָ יֵֵצא,  ַגּפֹו  ּבְ
ַגּפֹו יֵֵצא,  ָלל, ְוִנְדֶחה ְוִנְטָרד ֵמאֹותֹו ָהעֹוָלם. ּבְ ּכְ

אי. ַגּפֹו יֵֵצא ַוּדַ  ּבְ

ַגּפֹו   (דבר אחר ומאן דלא עביד תולדין בגפו)  ּתֹוָלִדין,  ִאם ּבְ
ָלא ָעִביד ּתֹוָלִדין ָעאל.   א, ּדְ ּפָ חֹות ַההּוא ּגַ ָיבֹא, ּתְ
ן ִאְתַדָחא, ְוָלא ָעאל   ַגּפֹו ֵיֵצא, ְלַתּמָ ְוהֹוִאיל ְוֵכן, ּבְ

ָלל, וְ  ִאְתֲדָחא ְוִאְטִריד ֵמַההּוא ָעְלָמא.  ְלַפְרּגֹוָדא ּכְ
אי.  ַגּפֹו ֵיֵצא ַוּדַ ַגּפֹו ֵיֵצא, ּבְ  ּבְ

תּוב, .274 ֲעִריִרים   (ויקרא כ) ּבֹא ּוְרֵאה ַמה ּכָ
ל ָזָכר ּוְנֵקָבה.    - (ָּכתּוב) ָיֻמתּו. ֲעִריִרים ָלל ׁשֶ ּכְ

יֵֵצא.   ְנֵקָבה  ל  ׁשֶ ּוְבסֹוד  ִנְכָנס,  ָזָכר  ל  ׁשֶ סֹוד  ּבְ
ּבֹו ִנְכנָ  ק  ְדּבָ ּנִ ׁשֶ ָמקֹום  ְוֶזהּו  ֶזה.  ּבָ ְויֹוֵצא  ֶזה  ּבָ ס 

רּוְך הּוא לֹא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֲהֵרי  ׁשֶ אֹותֹו ָהעֹוָלם,  ּבְ
עֹוָלם  ָסֵרס ַעְצמֹו ּבָ ּמְ ֵנס ְלָפָניו ִמי ׁשֶ ּכָ יִּ רֹוֶצה ׁשֶ

 ַהזֶּה.

  

ִתיב,  .274 א ֲחֵזי, ַמה ּכְ ֲעִריִרים ָימּותּו,   (ויקרא כ)  ּתָ
ְדכּוָרא   (כתיב)  ים ֲעִריִר  ָרָזא ּדִ א. ּבְ ַכר ְונּוְקּבָ ָלל ּדְ ּכְ

ְוִיּפּוק   ַהאי,  ּבְ ָעאל  ִיּפּוק.  א  נּוְקּבָ ּדְ ּוְבָרָזא  ָעאל, 
יּה   ּבֵ ק  ּבַ ִאְתּדָ ָקא  ּדְ ֲאָתר,  ִאיהּו  ְוַהאי  ַהאי.  ּבְ
ֵעי   ִריְך הּוא ָלא ּבָ א ּבְ ָהא קּוְדׁשָ ַההּוא ָעְלָמא, ּדְ ּבְ

ֵיעֹול ָקֵמיּה,  ַהאי ָעְלָמא.  ּדְ ְרֵמיּה ּבְ ְמָסֵרס ּגַ  ַמאן ּדִ
ָהיּו  .275 ּלֹא  ׁשֶ ן,  ְרּבָ ַהּקָ ִמן  ּוְרֵאה  ּבֹא 

ּלֹא  ׁשֶ אֹותֹו  ְוהֹוִציאּו  ְמסָֹרס,  ְלָפָניו  ַמְקִריִבים 
ְוָאַמר, ה  ְוִצּוָ ְלָפָניו,  (ויקרא   ִיְקַרב 

דֹורֹות  כב) ְלדֹוֵרי  ְוֵכן  ַתֲעׂשּו.  לֹא  ּוְבַאְרְצֶכם 
דֹוׁש  ָאַסר   ַהּקָ ָרָאם  ּבְ ׁשֶ ִריֹּות  ַהּבְ ֶאת  ְלָסֵרס 

ל   ׁשֶ הּוא  ֵסרּוס  ל  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ הּוא  רּוְך  ּבָ
ד ָהַאֵחר.   ַהּצַ

  

ָלא  .275 ּדְ ָנא.  ָקְרּבְ ִמן  ֲחִזי,  א  ע''א) ּתָ ק''ט  ֲהוֹו   (דף 
ָלא ִיְתָקִרב   יקּו ֵליּה, ּדְ ְמָקְרִבין ָקֵמיּה ִסרּוָסא, ְוַאּפִ

ְוָאַמר, ּוָפִקיד  כב)  ְלָקֵמיּה,  לֹא   (ויקרא  ּוְבַאְרְצֶכם 
ְרָיין,   ּבִ ְלָסרּוֵסי  ָאִסיר  ִרין  ּדָ ְלָדֵרי  ְוֵכן  ֲעׂשּו.  ּתַ
ל   ּכָ ָהא  ּדְ ָעְלָמא.  ּבְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָבָרא  ּדְ

ִסְטָרא ַאֲחָרא ִאיהּו. ִסרּוָסא  , ּדְ
ְולֹא   .276 ה  ָ ִאׁשּ א  ְוָנׂשָ ל  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ הּוא  ְוִאם 

יֵּׁש לֹו  ב ׁשֶ ה תֹוָלדֹות ְולֹא ָרָצה, ְוַאף ַעל ּגַ ָעׂשָ
ְלאֹותֹו   ְוִנְכָנס  ָרְצָתה,  לֹא  ִהיא  ׁשֶ אֹו  ה,  ָ ִאׁשּ

תֹוָלדֹות   ִלי  ּבְ ַעל   -עֹוָלם  ּבַ ִאם  תּוב?  ּכָ ַמה 
הּוא, ה  ָ ִרּבֹוָנם,   ִאׁשּ ְיֵדי  ְלפַֹעל  יחּו  ּגִ ִהׁשְ ְולֹא 

ָזָכר,  ל  ׁשֶ ַגּפֹו  ּבְ ֵנס  ִיּכָ ִעּמֹו. הּוא  ּתֹו  ִאׁשְ ְוָיְצָאה 
מֹו   ּכְ ֵיֵצא,  ַגּפֹו  ּבְ ָיֹבא  ַגּפֹו  ּבְ ְנֵקָבה.  ּבִ ְוִהיא 

ּקּונֹו. ֵאר, ַהּכֹל ַעל ּתִ ְתּבָ ּנִ  ׁשֶ

  

ל, ְוָנִסיב ִאיּתְ  .276 ּדַ ּתָ ָתא, ְוָלא ָעִביד  ְוִאי ִאיהּו ִאׁשְ
ָתא,   ִאית ֵליּה ִאיּתְ ב ּדְ ָעא, ְוַאף ַעל ּגַ ּתֹוָלִדין, ְוָלא ּבָ
ָלא   ָעאת, ְוָעאל ְלַההּוא ָעְלָמא, ּבְ אֹו ִאי ִהיא ָלא ּבָ
ְוָלא   הּוא,  ה  ָ ִאׁשּ ַעל  ּבַ ִאם  ִתיב.  ּכְ ַמה  ּתֹוָלִדין, 

ּת  ָמאֵריהֹון, ְוָיְצָאה ִאׁשְ חּו ְלפַֹעל ְידֹוי ּדְ ּגָ ֹו ִעּמֹו,  ַאׁשְ
ַגּפֹו   ּבְ נּוְקָבא.  ּבְ ְוִאיִהי  ְדכּוָרא,  ּדִ ַגּפֹו  ּבְ ֵיעּול  ִאיהּו 

א ַעל ְתּקּוֵניּה.  ַמר, ּכֹּלָ ִאּתְ ָמה ּדְ ַגּפֹו ֵיֵצא ּכְ  ָיבֹא ּבְ
ֵאר.  .277 ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ָ ן לֹו ִאׁשּ ִאם ֲאדָֹניו ִיּתֶ

ן  -ִאם ֲאדָֹניו   ל ָהָאֶרץ. ִיּתֶ ה   ֶזה ֲאדֹון ּכָ ָ לֹו ִאׁשּ
את   - ָלׂשֵ עֹוֵמד  ָהָאָדם  ְרׁשּות  ּבִ ּלֹא  ׁשֶ אן  ִמּכָ

א ֶאּלָ ה,  ָ טז) (ַהֹּכל ִאׁשּ ּומֹאְזֵני   (משלי  ֶּפֶלס 
ַלה') לֹו   ִמְׁשָּפט  ן  ִיּתֶ ַלֲעלֹות.  ֹמאְזַנִים  ּבְ ַהּכֹל 

ִהיא?   ּוִמי  ְרׁשּותֹו הּוא,  ּבִ לֹא  ֶזה  ֲהֵרי  ׁשֶ ה,  ָ ִאׁשּ
ּלוֹ  ׁשֶ ֵאיָנּה  ׁשֶ ּוִמי ַהִהיא  ֵאָליו,  ָנה  ּמְ ִהְזּדַ ְולֹא   

ים   ְוִהְקּדִ ְלַאֵחר,  ֶנת  ְמזֻּמֶ ָהְיָתה  ׁשֶ אֹוָתּה  ִהיא? 

  

ַמר, ִאם   .277 ִאּתְ ּדְ ָמה  ה, ּכְ ָ ן לֹו ִאׁשּ ִיּתֶ ִאם ֲאדָֹניו 
ִאיהּו ֲאדוֹ  א  ּדָ ה,  ֲאדָֹניו,  ָ ִאׁשּ ן לֹו  ִיּתֶ ָהָאֶרץ.  ל  ּכָ ן 

יָמא ְלֵמיָסב   ַבר ָנׁש ַקּיְ ְרׁשּוָתא ּדְ ָלאו ּבִ ֵמָהָכא, ּדְ
א ָתא. ֶאּלָ א   (כלא משלי ט''ז פלס מאזני משפט יי')  ִאּתְ ּכֹּלָ

ָלאו   ָהא  ּדְ ה,  ָ ִאׁשּ לֹו  ן  ִיּתֶ ַלֲעלֹות.  מֹאְזַנִים  ּבְ
ְרׁשּוֵתיּה ִאיהּו. ּוַמאן ִאיִהי. ַההִ  יֵליּה,  ּבִ ָלאו ּדִ יא ּדְ

ֲהַות   ּדַ ַהִהיא  ִאיִהי.  ּוַמאן  יּה,  ְלַגּבֵ ַנת  ּמְ ִאְזּדַ ְוָלא 
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ּלֹא  ׁשֶ לֹו,  ָנה  ִנּתְ זֹו  אֹוָתּה,  ְוָנַטל  ַרֲחִמים  ּבְ ֶזה 
ַרֲחֵמי, ְוָנִטיל ָלּה,   ְראּוָיה לֹו. ים ַהאי ּבְ ְזִמיָנא ְלַאֲחָרא, ְוַאְקּדִ

ָלא ִאְתֲחִזיַאת ֵליּה.  א ִאְתְייִהיַבת ֵליּה, ּדְ  ּדָ
רּוְך הּוא רֹוֶאה ֵמָרחֹוק ְורוֹ  .278 דֹוׁש ּבָ ֶאה ְוַהּקָ

תֹוָלדֹות  ְלהֹוִציא  ֲעִתיָדה  ׁשֶ ה  ָ ִאׁשּ אֹוָתּה  ֶאת 
ה   ֶנת לֹו, ְועֹוׂשֶ ַרֲחִמים ְוִנּתֶ ים ֶזה ּבְ עֹוָלם, ַמְקּדִ ּבָ

ה ָ ִאׁשּ ּבְ ֶזַרע  ְוזֹוֵרַע  ּלֹו,   (ְּבַגן) ֵפרֹות,  ׁשֶ ֵאיָנּה  ׁשֶ
ְהיֶה ַלֲאדֶֹניָה, ְוהּוא  ה ִויָלֶדיָה ּתִ ָ ְך ָהִאׁשּ ּום ּכָ ִמׁשּ

בְ  ל  יֵֵצא  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ה  ּמָ ּכַ ן,  ִמְסּכֵ ָעִני  ֵאי  ַגּפֹו. 
ַגן   רֹות ּבְ ל ַלֲעׂשֹות ּפֵ ּדֵ ּתַ ע ְוִנׁשְ ֵריָקנּות, ִהְתַיּגַ ּבְ

ּלֹו, ְוָיָצא ְבֵריָקנּות. ֵאינֹו ׁשֶ  ׁשֶ

  

ְוָחֵמי   .278 ֵמָרִחיק,  ָחֵמי  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ
ָקא ּתוֹ  ְזִמיַנת ְלַאּפָ ָתא, ּדִ ָעְלָמא.  ְלַהִהיא ִאּתְ ָלִדין ּבְ

ְוָעִביד   ֵליּה,  ְוִאְתְייִהיַבת  ַרֲחֵמי,  ּבְ ַהאי  ים  ַאְקּדִ
ָתא ִאּתְ ּבְ ַזְרָעא,  ְוָזַרע  בגנתא) ִאיִבין,  ָלאו   (ס''א  ּדְ

ְהֶיה ַלאדֶֹניָה,   ה ִויָלֶדיָה ּתִ ָ ְך, ָהִאׁשּ ִגין ּכָ יֵליּה, ּבְ ּדִ
ָנא, כַּ  ל  ְוהּוא ֵיֵצא ְבַגּפֹו. ִאי ַעְנָייא ִמְסּכְ ּדַ ּתָ ה ִאׁשְ ּמָ

א   ִגְנּתָ ּבְ יִרין,  ּפֵ ד  ל ְלֶמְעּבַ ּדַ ּתָ ְוִאׁשְ א, ָלָאה  ֵריַקְנּיָ ּבְ
ֵריַקְנּיָא.  יֵליּה, ְוָנַפק ּבְ ָלאו ִאיִהי ּדִ  ּדְ

ים .279 ַמּנִ זְּ ּבַ ָזֵקן,  לֹא   (ָּבִעְנָיִנים) ָזֵקן  לּו  ַהּלָ
ֹוֵכב  ׁשּ ִמי ׁשֶ ַער, ּכְ ַ ַרְגֶליָך ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ ָהִייָתַ ּבְ
ה,   ה ַרּבָ ֲהֵרי ֶנֱחַלׁש, ּוֵמֻחְלׁשָ ִלי ּכַֹח, ׁשֶ ָאֶרץ ּבְ ּבָ
ְוַאל  ָזֵקן  ִהְתַחזֵּק  ְבַרְגָליו.  ּדֹוֶחה  ָיכֹול  ּלֹא  ׁשֶ

ָלִרי ל  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ַהזֶּה  ן  ְסּכֵ ַהּמִ ֶהָעִני  ַפֵחד.  ק,  ּתְ
ֵאינֹו   ַגן ַאֵחר ׁשֶ זַָּרע ּבְ ּום ׁשֶ ה? ִאם ִמׁשּ ֱאֹמר ָלּמָ

ּלֹו   ךְ   -ׁשֶ ּכָ ִאם  ָּכאן) ָיֶפה.  דֹוׁש  (ֲאָבל  ַהּקָ ֲהֵרי 
ֲהֵרי  ׁשֶ ּבֹו,  ִלְזרַֹע  ן  ַהּגָ לֹו אֹותֹו  ָנַתן  רּוְך הּוא  ּבָ

ַקח אֹוָתּה. ּלָ  לֹא הּוא ׁשֶ

  

ִעָדִנין .279 ּבְ ָסָבא,  בענייני ָסָבא  ָלא   ן)(נ''א  ין,  ִאּלֵ
ִכיב   ׁשָ ּדְ ַמאן  ּכְ ְלַתְרָעא,  ֵחי  ּדָ ַרְגָליְך  ּבְ ֲהֵוית 
א   ּוֵמָחְלׁשָ ִאְתֲחָלׁש  ָהא  ּדְ א,  ּתּוְקּפָ ָלא  ּבְ ַאְרָעא  ּבְ
ְתַקף ָסָבא, ְוָלא   ַרְגלֹוי. ִאּתְ ֵחי ּבְ ָלא ָיִכיל, ּדָ י, ּדְ ַסּגִ

ֵר  ּבְ ל  ּדַ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ָנא,  ִמְסּכְ ַעְנָייא  ָהא  ְדַחל.  א,  ּתִ יַקְנּיָ
ָלאו   א ַאֲחָרא ּדְ ִגְנּתָ ָזַרע ּבְ ִגין ּדְ ֵאיָמא ֲאַמאי. ִאי ּבְ

יֵליּה, ֵיאֹות. ִאי ָהִכי ִריְך   (ס''א אבל הכא) ּדִ א ּבְ קּוְדׁשָ
ָהא ִאיהּו   ּה, ּדְ א ְלִמְזַרע ּבָ ְנּתָ הּוא ָיִהיב ֵליּה ַההּוא ּגִ

 ָלא ָנִטיל ָלּה.
הַ  .280 ל  ּכָ ּוְרֵאה,  ּבֹא  א  ה ֶאּלָ עֹוׂשֶ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ

ָהָיה  ְולֹא  ִדין,  ּבְ ֵהם  ם  ּלָ ּכֻ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
לֹו  ָנַתן  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ֶזה  ָלִריק.  ָדָבר 
ָאר  ׁשְ רֹות ְוִגּדּוִלים, ֵאין ֶזה ּכִ ּה ּפֵ ה ּבָ ה ְוָעׂשָ ָ ִאׁשּ

ל בָּ  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ְלּגּול, ְולֹא דֹוֶמה ִמי ׁשֶ ֵני ַהּגִ עֹוָלם  ּבְ
ָהִאיָלן ֶאת  יל  ְלַהְגּדִ ָיכֹול) ַהזֶּה  ְלִמי (ְולֹא   ,

יל  ל, ְועֹוֵקר ּוַמּפִ ּדֵ ּתַ יל ּוְלִהׁשְ ּלֹא רֹוֶצה ְלַהְגּדִ ׁשֶ
ּלֹו.  ִרי ׁשֶ ל ָהִאיָלן ּוַמְקִטין ַהּפְ  ֶאת ֶהָעִלים ׁשֶ

  

ִריְך הּוא   .280 א ּבְ קּוְדׁשָ ין ּדְ ל ִמּלִ א ֲחֵזי ּכָ א ּתָ ֶאּלָ
ֵריַקְנָיא  ֲעִביד כֻּ  ה ּבְ ִדיָנא ִאיּנּון ְוָלא ֲהֵוי ִמּלָ הּו ּבְ ּלְ

ָתא ְוָעַבד   ִריְך הּוא ָיַהב ֵליּה ִאּתְ א ּבְ קּוְדׁשָ ָהאי ּדְ
ֵני ִגְלגּוָלא ְוָלא   ָאר ּבְ ׁשְ ין ָלאו ָהאי ּכִ יִרין ְוִאיּבִ ּה ּפֵ ּבָ
ָאה   ְלַאְסּגָ ָעְלָמא  ָהאי  ּבְ ַתָדל  ְדִאׁשְ ָמאן  ָדֵמי 

יכיל)(ס ִאיָלָנא  ולא  ָאה   ''א  ְלַאְסּגָ ָעא  ּבָ ְדָלא  ְלָמאן 
ין ְדִאיָלָנא ְוַאְזָער   יל ַטְרּפִ ְדָלא ְוַאֲעָקר ְוַאּפִ ּתָ ּוְלִאׁשְ

יֵליּה.  א ּדִ  ִאיּבָ
ַלֲעׂשֹות   .281 ֵדי  ּכְ ה  ָ ִאׁשּ לֹו  ָנַתן  ֲאדֹוָניו  ׁשֶ ֶזה 

יל   ְלַהְגּדִ ֵדי  ּכְ ַהְתָחָלה  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ֲהֵרי  רֹות,  ּפֵ
ֵאין    ֶאת ְך  ּכָ ל  ּכָ ְזֻכיֹּות  ָיכֹל.  ְולֹא  ָהִאיָלן 
ֵאין לֹו) לֹו, ֵּכן  ַּגם  ָּבִנים  יק  (ֶׁשל  ַצּדִ ִאם ָהָיה  ׁשֶ

ִגְלּגּול ּבְ ב  ׁשָ ָהָיה  לֹא  ָראּוי,  ְּבַכף   ּכָ (ְּכֶאֶבן 

  

ד   .281 ִגין ְלֶמְעּבַ ָתא, ּבְ ֲאדָֹניו ָיִהיב ֵליּה ִאּתְ ַהאי ּדַ
ָאה   ְלַאְסּגָ ִגין  ּבְ ַקְדִמיָתא  ּבְ ל  ּדַ ּתָ ִאׁשְ ָהא  ִאיִבין, 

ְך ֵלית ֵליּה,  ל ּכַ (ס''א דבנין   ִאיָלָנא, ְוָלא ָיִכיל. ַזְכָיין ּכָ
ליה)  לית  כן  ָלא   גם  ֵיאֹות,  ְדָקא  ּכְ ָאה  ַזּכָ ֲהָוה  ִאי  ּדְ
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תּובַהֶּקַלע)  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ נו) ,  ָלֶכם  (ישעיה  י  ְוָנַתּתִ
ם טוֹ  ָוׁשֵ ָיד  ּוְבחֹֹמַתי  ֵביִתי  נֹות.  ּבְ ּוִמּבָ ִנים  ִמּבָ ב 

רֹוֶאה   הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָזָכה,  ּלֹא  ׁשֶ ו  ְוַעְכׁשָ
לֹו   ן  ִיּתֶ ֲאדֹוָניו  ֶזה  ָיכֹל.  ְולֹא  ל  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ֲהֵרי  ׁשֶ
דֹוׁש   ַהּקָ ָעָליו  ָחס  ׁשֶ ְוֵכיָון  ּנֱֶאַמר.  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ָ ִאׁשּ

דֹושׁ  ַרֲחִמים, ַהּקָ רּוְך הּוא ְוָנַתן לֹו ּבְ רּוְך הּוא   ּבָ ּבָ
ַרע אֹותֹו  ּגָ ֶ ׁשּ ַמה  ְונֹוֵטל  ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ ּלֹו  ֶ ִמׁשּ ּגֹוֶבה 
ְהיֶה  ּתִ ִויָלֶדיָה  ה  ָ ָהִאׁשּ ְך,  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ְעָין.  ַהּמַ
ַעְצמֹו   ַעל  ל  ּדֵ ּתַ ְוִיׁשְ ָיׁשּוב  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַלאדֶֹניָה, 

תּוב.  אן סֹוד ַהּכָ ְרעֹונֹו. ַעד ּכָ ִלים ּגִ  ְלַהׁשְ

ּתָ  ִגְלּגּוָלא, ֲהָוה  ּבְ בקוספיתא)  ב  ָהא   (כאבנא  ּדְ
ִתיב, ֵביִתי ּוְבחֹומֹוַתי ָיד   (ישעיה נו)  ּכְ י ָלֶכם ּבְ ְוָנַתּתִ

ָזָכה,   ָלא  ּדְ א  ּתָ ְוַהׁשְ נֹות.  ּוִמּבָ ִנים  ִמּבָ טֹוב  ם  ָוׁשֵ
ל ְוָלא ָיִכיל,   ּדַ ּתָ ָהא ִאׁשְ ִריְך הּוא ָחֵמי, ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ
ְוֵכיָון   ַמר.  ִאּתְ ּדְ ָמה  ּכְ ה,  ָ ִאׁשּ לֹו  ן  ִיּתֶ ֲאדֹוָניו  ַהאי, 

ָחס ָעֵליּה קּוְד  ַרֲחֵמי,  ּדְ ִריְך הּוא, ְוָיַהב ֵליּה ּבְ א ּבְ ׁשָ
ַקְדִמיָתא, ְוָנִטיל   יֵדיּה ּבְ ֵבי ִמּדִ ִריְך הּוא ּגַ א ּבְ קּוְדׁשָ
ה   ָ ָהִאׁשּ ְך,  ּכָ ִגין  ּוּבְ ַמּבּוָעא,  ַההּוא  ָגַרע  ּדְ ַמה 
ל   ּדֵ ּתָ ְוִיׁשְ ֵייתּוב,  ּוְלָבַתר  ַלאדֶֹניָה,  ְהֶיה  ּתִ ִויָלֶדיָה 

ְלאַ  ְרֵמיּה,  ּגַ ָרָזא  ַעל  ָהָכא  ַעד  ְרעֹוֵניּה.  ּגִ לּוֵמי  ׁשְ
ְקָרא.   ּדִ

ִריק   .282 ּלָ ׁשֶ ֶזה  ַעל  ָאַמְרּתָ  ה  ַאּתָ ָזֵקן,  ָזֵקן 
ה   ַאּתָ ִריק  ּלָ ׁשֶ ָעֶליָך  ְחּתָ  ּגַ ִהׁשְ ְולֹא  ל,  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ
רֹוֵדף   תּוב  ַהּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ  , ָאַמְרּתָ ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ הֹוֵלְך 

הַ  ל  ּכָ ֶאת  ּסֹוֵתר  ׁשֶ ַעד  ַאֲחֶריָך,  ִניָת  ּבָ ׁשֶ ְנָין  ּבִ
ַהיָּם   ֶאת  יט  ֵמׁשִ ה  ַאּתָ ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ ה  ְוַאּתָ ו,  ַעְכׁשָ
תּוב ְוִאם ָאֹמר יֹאַמר ָהֶעֶבד   ּכָ ִלְרצֹוְנָך. ּוַמהּו? ׁשֶ

י ְוגֹו'.  ּתִ י ֶאת ֲאדִֹני ֶאת ִאׁשְ  ָאַהְבּתִ
  

ְבֵריָקְנָיא   .282 ּדִ א,  ּדָ ַעל  ֲאַמְרּתְ  ַאּתְ  ָסָבא,  ָסָבא 
תָּ  ְבֵריָקְנָיא ַאּתְ ָאִזיל  ִאׁשְ ְחּת ֲעָלְך, ּדִ ּגַ ל, ְוָלא ַאׁשְ ּדַ

ָסִתיר   ָהא ְקָרא ָרִדיף ֲאַבְתָרְך, ּדְ , ּדְ ֲאַמְרּתְ ָמה ּדַ ּבְ
ַאְנּתְ   יב ּדְ א, ְוַאת ָחׁשִ ּתָ ָבִנית ַעד ַהׁשְ ְנָייָנא ּדְ ל ּבִ ּכָ
יב, ְוִאם ְכּתִ א ִלְרעּוָתְך. ּוַמאי ִאיהּו. ּדִ ָטא ַיּמָ ּטְ   ְמׁשַ
י   ּתִ י ֶאת ֲאדֹוִני ֶאת ִאׁשְ ָאמֹר יֹאַמר ָהֶעֶבד ָאַהְבּתִ

 ְוגֹו'. 
ְבּתָ   .283 ה? ָחׁשַ ֲעׂשֶ ִאי ָזֵקן ָזֵקן, ֲעיֵף ּכַֹח, ַמה ּתַ

תּוב   ַהּכָ ֲהֵרי  ַאֲחֶריָך,  ְרּדֹף  יִּ ׁשֶ ִמי  ִיְהיֶה  ּלֹא  ׁשֶ
ַאיָָּלה   ַהזֶּה רֹוֵדף ַאֲחֶריָך ְויֹוֵצא ֵמַאַחר ַהּכֶֹתל ּכְ

 ָ ׂשּ ר  ּבַ ָעׂשָ ה  לֹׁשָ ׁשְ ַאֲחֶריָך,  ּלּוִגים  ּדִ ג  ְמַדּלֵ ֶדה, 
ה,  ֲעׂשֶ יג אֹוְתָך. ַמה ּתַ ִ ג ַאֲחֶריָך ְוִהׂשּ ּלֵ ּלּוִגים ּדִ ּדִ
ֲהֵרי  ׁשֶ כֲֹחָך,  ּבְ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ְלָך  יֵׁש  ו  ַעְכׁשָ ָזֵקן? 
ְהיֶה זֹוֵכר   ּבֹור ָחָזק ָהִייָת ַעד ַהיֹּום. ָזֵקן ָזֵקן, ּתִ ּגִ

יֹום   ה ֶאת  ּמָ ּכַ ְוָהיּו  ּפֹוִלים,  זַָּרְענּו  ׁשֶ ּכְ ֶלג  ֶ ַהׁשּ
ְחּתָ   ִנּצַ ָך  ְלַבּדְ ה  ְוַאּתָ ָך,  ֶנְגּדְ ּכְ ַחִיל  ֵני  ּבְ ְגָבִרים 
ל   ּכָ ׁשֶ ַחִיל,  ֵני  ּבְ ֲחָזִקים  ָבִרים  ּגְ ר  ָעׂשָ ה  לֹׁשָ ׁשְ

יֹּאַכל.   ֶאָחד ֵמֶהם הֹוֵרג ַאְריֵה ֶטֶרם ׁשֶ

  

ֵחילָ  .283 ָלֵאי  ָסָבא,  ָסָבא  ֲעֵביד,  ִאי  ּתַ ַמה  א, 
ָרִדיף ֲאַבְתָרְך, ָהא ַהאי   ָלא ִליֲהֵוי ַמאן ּדְ ְבּת ּדְ ָחׁשַ
ָלה   ַאּיָ ַתר ּכָֹתָלא, ּכְ ָקָרא ָרִדיף ֲאַבְתָרְך, ְוָנִפיק ִמּבָ
יּלּוִגין   ּדִ ֵליַסר  ּתְ ֲאַבְתָרְך,  ּלּוִגין  ּדִ ג  ְמַדּלֵ ַחְקָלא,  ּבְ

ּתַ  ַמה  ָלְך,  יק  ְוַאְדּבִ ֲאַבְתָרְך  ִליג  ָסָבא.  ּדָ יד  ְעּבִ
ר   יּבָ ּגִ ָהא  ּדְ ֵחיָלְך.  ּבְ ָרא  ּבְ ְלִאְתּגַ ָלְך  ִאית  א  ּתָ ַהׁשְ
ִכיר   ּדָ ֲהֵוי  ָסָבא,  ָסָבא  יֹוָמא.  ַעד  ֲהֵוית  יף  ּקִ ּתַ

ע''ב) יֹוָמא ַוֲהוּו   (צ''ז  ּפֹוִלין,  ְזַרְעָנא  ד  ּכַ א,  ַתְלּגָ ּדְ
ִני  ה ּגּוְבִרין ּבְ ּמָ ָלְך, ְוַאְנּתְ  ֵחיָלא, ָלֳקבְ  (דף ק''ט ע''ב) ּכַ

ֵני ֵחיָלא,   יִפין, ּבְ ּקִ ְבִרין ּתַ ֵליָסר ּגַ ְלחֹוָדְך, ָנַצְחּתְ ּתְ ּבִ
ְייהּו ָקִטיל ַאְרָיא, ַעד ָלא ֵייכּול.  ָכל ַחד ִמּנַ  ּדְ

ָבִרים   .284 ּגְ ר  ָעׂשָ ה  לֹׁשָ ׁשְ אֹוָתם  ֶאת  ִאם 
ְחּתָ   ּכַֹח,    -ִנּצַ ֶהם  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ר  ָעׂשָ ה  לֹׁשָ ׁשְ ה  ֵאּלֶ ֵליָסר   .284   ּתְ ָהֵני   , ָנַצְחּתְ ּגּוְבִרין  ֵליַסר  ּתְ ְלִאינּון  ִאי 

ה   ּמָ ּכַ ַאַחת  ַעל  ין,  ִמּלִ א  ֶאּלָ ֵחיָלא,  הּו  ּבְ ֵלית  ּדְ
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תּוב  ֶאלָּ  ּכָ ה.  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַאַחת  ַעל  ְדָבִרים,  א 
ְרּכֹו   ּדַ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ א  ֶאּלָ יֹאַמר.  ָאֹמר 
ה  ָ ָהִאׁשּ ל  ׁשֶ ּה  ְזַמּנָ יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ַלּכֹל.  ין  ּדִ ַלֲעׂשֹות 
ה? הֹוֵרג ֶאת  ן זּוָגּה, ָמה עֹוׂשֶ ַהזֹּו ִלְמצֹא ֶאת ּבֶ

ן זּוָגּה, ְוהּוא יֹוֵצא ִמן ֶזה, ְונֹוֵטל אֹוָתּה אֹותֹו בֶּ 
 ָהעֹוָלם ַהזֶּה ְלַבּדֹו ְיִחיִדי. 

ִריְך   ּבְ א  קּוְדׁשָ א  ֶאּלָ ִתיב.  ּכְ יֹאַמר  ָאמֹר  ה.  ְוַכּמָ
ד ָמָטא ִזְמָנא   א. ּכַ יָנא ְלכֹּלָ ד ּדִ הּוא ָאְרֵחיּה ְלֶמְעּבַ

ָתא ַהאי ִאּתְ ר זּוֵגיּה ַמה ָעִביד ָקִטיל    ּדְ ָחא ּבַ ּכְ ְלַאׁשְ
ר זּוָגא, ְוִאיהּו ָנִפיק ֵמַהאי   ְלֵדין, ְוָנִטיל ָלּה ַההּוא ּבַ

ְלחֹודֹוי ְיִחיָדָאה.   ָעְלָמא ּבִ
ַהֲחֵבִרים  .285 ֲארּו  ּבֵ ֲהֵרי  יֹאַמר,  ָאֹמר  ְוִאם 

תּוב. ְוִאם ָאֹמר   ט ַהּכָ ְפׁשַ ׁש    -ּכִ ל ׁשֵ ית ׁשֶ ֵראׁשִ ּבְ
ִנים. יֹאַמר  הַ  ָ ֵנס    -ׁשּ ּכָ ִנים ֶטֶרם ּתִ ָ ׁש ַהׁשּ סֹוף ׁשֵ ּבְ

יֹום   הּוא ֲאִפּלּו ּבְ ׁשֶ ֲהֵרי ִאם ָאַמר ּכְ ִביִעית. ׁשֶ ְ ַהׁשּ
ִביִעית   ְ ַעם?   - ֶאָחד ֵמַהׁשּ ֵטִלים. ָמה ַהּטַ ָבָריו ּבְ ּדְ

ָנה   ָ ׁשּ ּבַ ֶעֶבד,  הּוא  ׁשֶ עֹוד  ּבְ ָהֶעֶבד,  תּוב  ּכָ
ית. ָאַמר בְּ  ִ ׁשּ ִ ִנים ְולֹא ַהׁשּ ָ ׁש ַהׁשּ ל ׁשֵ ית ׁשֶ ֵראׁשִ

ִנים   ָ ׁש ַהׁשּ סֹוף ׁשֵ ּום   -ָאַמר ּבְ ֵאינֹו ְכלּום. ּוִמׁשּ
ֲעַמִים ָאֹמר יֹאַמר. ְך ּפַ  ּכָ

  

יא   .285 ַחְבַרּיָ אּוְקמּוָה  ָהא  יֹאַמר,  ָאמֹר  ְוִאם 
ית   ׁשִ ּדְ ירּוָתא  ׁשֵ ּבְ ָאמֹר,  ְוִאם  ְקָרא.  ּדִ ֵטיּה  ְפׁשָ ּכִ

יאַמר, ִנין,  ֵיעּול    ׁשְ ָלא  ַעד  ִנין,  ׁשְ ית  ׁשִ ּדְ סֹוָפא  ּבְ
יֹוָמא   ד ִאיהּו ֲאִפיּלּו ּבְ ָהא ִאי ָאַמר, ּכַ ִביָעָאה, ּדְ ׁשְ
ֵטִלין. ַמאי ַטְעָמא. ָהֶעֶבד   ִביָעָאה, ִמּלֹוי ּבְ ְ ַחד ִמׁשּ
ִתיָתָאה.   ׁשְ א  ּתָ ׁשַ ּבְ ֶעֶבד,  ִאיהּו  ּדְ עֹוד  ּבְ ִתיב,  ּכְ

ׁשְ  ית  ׁשִ ּדְ ירּוָתא  ׁשֵ ּבְ סֹוָפא  ָאַמר  ּבְ ָאַמר  ְוָלא  ִנין, 
ֵרי ִזְמִני   ְך, ּתְ לּום הּוא, ּוְבִגין ּכַ ִנין, ָלאו ּכְ ית ׁשְ ׁשִ ּדְ

 ָאמֹר יֹאַמר. 
ה  .286 ַמְרּבֶ ַהזֹּו,  ה  ָ ִאׁשּ ּבָ הּוא  ׁשֶ עֹוד  ּבְ ְוָכאן 

מֹו   דֹוׁש. ּכְ ֶלְך ַהּקָ ָכל יֹום ַלּמֶ ׁשֹות ּבְ ְתִפּלֹות ּוַבּקָ
בְּ  ית  ָהֵראׁשִ ָהָיה  ַהּסֹוף  ׁשֶ הּוא  ְך  ּכָ ַרֲחִמים, 

ְוֶזהּו ָאֹמר יֹאַמר. ָאֹמר   ַרֲחִמים.  ה,    -ּבְ ִחּלָ ּתְ ּבַ
ַרֲחִמים. יֹאַמר   ּבְ ים  ִהְקּדִ ׁשֶ ל    -ּכְ ְוִיְתַקּבֵ ּסֹוף,  ּבַ

ֲאדִֹני.   ֶאת  י  ָאַהְבּתִ יֹּאַמר?  ּוַמה  ַרֲחִמים.  ּבְ
דֹושׁ  ִפּלֹות אֹוֵהב ֶאת ַהּקָ ְגַלל ֶזה ּוְבֹרב ַהּתְ ּבִ  ׁשֶ
י ֶאת  יו, ְואֹוֵמר ָאַהְבּתִ ן ַמֲעׂשָ רּוְך הּוא. ְמַתּקֵ ּבָ
י.   ָחְפׁשִ ֵאֵצא  לֹא  ָני  ּבָ ְוֶאת  י  ּתִ ִאׁשְ ֶאת  ֲאדִֹני 
אֹוָתּה  ּבְ אֹותֹו  ל  ְמַקּבֵ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ

ִפּלֹות ָהַרּבֹות. ׁשּוָבה ּוְבאֹוָתן ַהּתְ  ּתְ

  

ַהא  .286 ּבְ ִאיהּו  ּדְ עֹוד  ּבְ ָתא,  ְוָהָכא,  ִאּתְ י 
י ָכל יֹוָמא,   (ויקרא רמ''ד ע''א)  ַאְסּגֵ ְצלֹוִתין ּוָבעּוִתין ּבְ

ירּוָתא   ׁשֵ ֲהָוה  ּדְ ָמה  ּכְ א,  יׁשָ ַקּדִ א  ַמְלּכָ י  ְלַגּבֵ
ַרֲחֵמי, ְוָדא הּוא ָאמֹר   ַרֲחֵמי, ָהִכי הּוא סֹוָפא ּבְ ּבְ
ַרֲחֵמי.   ּבְ ים  ַאְקּדִ ד  ּכַ ַקְדִמיָתא,  ּבְ ֱאמֹור  יֹאַמר. 

ּומַ  ַרֲחֵמי.  ּבְ ל  ְוִיְתַקּבֵ סֹוָפא  ּבְ ּיֹאַמר.  יֹאַמר  ה 
ְצלֹוִתין,   יאּו ּדִ א, ּוִבְסּגִ ִגין ּדָ ּבְ י ֶאת ֲאדֹוִני, ּדִ ָאַהְבּתִ
עֹוָבדֹוי,   ַאְתִקין  ִריְך הּוא.  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ ֵליּה  ָרִחים 
ָני לֹא   י ְוֶאת ּבָ ּתִ י ֶאת ֲאדֹוִני ֶאת ִאׁשְ ְוָאַמר ָאַהְבּתִ

לֵ  יל  ַקּבִ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ י.  ָחְפׁשִ יּה,  ֵאֵצא 
ְצלֹוִתין.  יאּו ּדִ א, ּוְבִאיּנּון ְסּגִ ּיּוְבּתָ ַההּוא ּתִ  ּבְ

ָהָיה   .287 ֶ רּוְך הּוא? ַמה ׁשּ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָמה עֹוׂשֶ
עֹוָלם   ים ּבָ ן ְלַהֲחִזירֹו ְבִגְלּגּול ְוִלְסּבֹל ֳעָנׁשִ ְמזֻּמָ

ה   ָעׂשָ ֶ לֹא ַמֲחִזירֹו ָלעֹוָלם ַהזֶּה.   -ַהזֶּה ַעל ַמה ׁשּ
יַבת ּוָמה   ל ְיׁשִ ין ׁשֶ ה? ְמָקֵרב אֹותֹו ְלֵבית ּדִ עֹוׂשֶ

ְלֵבית  אֹותֹו  ּומֹוְסִרים  אֹותֹו  ְוָדִנים  ָהָרִקיַע, 
רּוְך הּוא ֵאיְך  דֹוׁש ּבָ ם אֹותֹו ַהּקָ ְלקּות, ְורֹוׁשֵ ַהּמַ
ַחת   ִנְמָסר ְלֵבית ָהעֶֹנׁש, ּופֹוֵגם אֹותֹו ִלְהיֹות ּתַ

ָהָעְרָלה ְלטֹון  א ׁשִ ַּתַחת (ּוְמַצֶּוה  ִלְהיֹות  ֹותֹו 

  

ין   .287 ֲהָוה ַזּמִ ִריְך הּוא, ַמה ּדְ א ּבְ ַמה ָעִביד קּוְדׁשָ
ַהאי   ין ּבְ ל עֹוָנׁשִ ּוְלִמְסּבַ ִגְלּגּוָלא,  ּבְ ֵליּה  ָרא  ְלָאַהּדְ

אַ  ָלא  ָעַבד,  ּדְ ַמה  ַעל  ְלַהאי  ָעְלָמא,  ֵליּה  ר  ְהּדָ
יָנא   ּדִ ְלֵבי  ֵליּה  ָקִריב  ָעִביד,  ּוֶמה  ָעְלָמא. 
ְרִקיָעא, ְוַדְייִנין ֵליּה, ּוַמְסִרין ֵליּה ְלֵבי   א ּדִ ְמִתיְבּתָ ּדִ
ִריְך הּוא, ֵהיְך   א ּבְ ים ֵליּה קּוְדׁשָ ַמְלִקּיּוָתא, ְוַאְרׁשִ
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ַהּיֹוֵבל) ּגֹוֵאל   ִׁשְלטֹון  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָידּוַע,  ְזַמן  ַעד 
ְלֶמֱהֵוי  אֹותֹו. ֵליּה,  ּוָפִגים  א,  עֹוְנׁשָ ְלֵבי  חֹות    ִאְתְמַסר  ּתְ

ָעְרָלה,  ּדְ ְלָטֵניּה  שולטנא  ׁשֻ תחות  למהר  ליה  ופקיד  (נ''א 

ִריק ֵליּה.  דיובלא)  ַעד ְזַמן ְיִדיָעא, ּוָבַתר ּפָ
ִאם   .288 ָגם,  ּפְ לֹו  ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ְזַמן  אֹותֹו  ּבְ ִאם 

ַליֹּוֵבל   ֶאָחד  יֹום  ֲאִפּלּו  יֹוֵבל,  יַע  ב   -ִהּגִ ֶנְחׁשָ
ַעד ְזַמן  ָצא  ּמָ ׁשֶ ִמי  ְולֹא   ּכְ ֶנֱעָנׁש  ְך  ּכָ ַהיֹּוֵבל. 

ל ְוִנְגָאל, ּוַמְכִניִסים אֹותֹו ְלתֹוְך  א ַהיֹּוּבֵ יֹוֵתר. ּבָ
יר אֹותֹו ָזֵקן ֶאת ֵעיָניו   אן. ִהְסּתִ ְרּגֹוד. ַעד ּכָ ַהּפַ

 ֶרַגע ֶאָחד. 
  

ִגימּו, ִאי   .288 ָקא ַעְבִדין ֵליּה ּפְ ַההּוא ִזְמָנא ּדְ ִאי ּבְ
ב  ָמָטא יֹוְבָלא, ֲאפִ  יּלּו יֹוָמא ַחד ְליֹוְבָלא, ִאְתֲחׁשָ

ׁש ְוָלא   ח ִזְמָנא ַעד יֹוְבָלא, ָהִכי ִאְתַעּנָ ּכַ ַאׁשְ ָמה ּדְ ּכְ
ּגֹו   ֵליּה  ְוָעאִלין  ְוַאְפרּוק,  יֹוְבָלא,  ָאָתא  יר.  ַיּתִ
ָסָבא,   ַההּוא  ֵעינֹוי  ים  ַאְסּתִ ָהָכא.  ַעד  ְרּגֹוָדא.  ּפַ

 ִרְגָעא ֲחָדא. 
ַתח ְוָאַמר  .289 ְמעּו ָהִרים ֶאת   (מיכה ו) ,ּפָ ׁשִ

ַלה' ִעם  ִריב  י  ּכִ ֹמְסֵדי ָאֶרץ  ְוָהֵאָתִנים  ִריב ה' 
ַהיָּם,  ִעְמֵקי  ּבְ ָהִייָת  אן  ּכָ ָזֵקן, ַעד  ְוגֹו'. ֵאי  ַעּמֹו 
ֶהם   ְגּתָ ַעל ָהִרים ֲחָזִקים ַלֲעׂשֹות ִעּמָ ּלַ ו ּדִ ְוַעְכׁשָ

ה בַּ  ו ַאּתָ אי ַעד ַעְכׁשָ א ַוּדַ יָּם ֶהָחָזק,  ְקָרב?! ֶאּלָ
ֶאת  ּתָ  ַגׁשְ ּפָ ַהיָּם,  ְלִעְמֵקי  ָהַלְכּתָ  ׁשֶ ַעד  ֲאָבל 
ְוִנְתַקְלּתָ  ַהיָּם  תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ֲחָזִקים  ָהִרים  אֹוָתם 
ַהיָּם  ִעְמֵקי  ּבְ ְקָרב  ַלֲערְֹך  ְלָך  יֵׁש  ו  ַעְכׁשָ ֶהם.  ּבָ

לּו.   ּוֶבָהִרים ַהּלָ

  

ַתח ְוָאַמר,  .289 ְמעּו ָהִרים   (מיכה ו) ּפָ ֶאת ִריב ְיָי'  ׁשִ
ְוגֹו'.   ַעּמֹו  ַלְיָי' ִעם  י ִריב  ּכִ ְוָהֵאיָתִנים מֹוְסֵדי ָאֶרץ 
א   ּתָ א, ְוַהׁשְ ִעְמֵקי ַיּמָ א ֲהֵוית ּבְ ּתָ ִאי ָסָבא, ַעד ַהׁשְ
ְקָרָבא.   הֹון  ִעּמְ ד  ְלֶמְעּבַ יִפין,  ּקִ ּתַ טּוִרין  ּבְ ַלְגּתָ  ּדָ

יָפא ּקִ א ּתַ ַיּמָ ָען, ּבְ אי ַעד ּכְ א ַוּדַ , ֲאָבל ַעד    ֶאּלָ ַאְנּתְ
יִפין,   ּקִ ִאיּנּון טּוִרין ּתַ ַגְעּתְ ּבְ א, ּפָ ִעְמֵקי ַיּמָ ַאְזַלת ּבְ ּדְ
ָלְך   ִאית  א  ּתָ ַהׁשְ הּו.  ּבְ ְוִאֲעָרָעת  א,  ַיּמָ גֹו  ּבְ י  ּדִ

א, ּוְבַהְנהּו טּוִרין.  ִעְמֵקי ַיּמָ ָחא ְקָרָבא ּבְ  ְלַאּגָ
ָהִייָת  .290 ֶזה?  ּבָ ְנָתְנָך  ִמי  ּכַֹח,  ֲעיֵף  ָזֵקן 

יָת   ָעׂשִ ה  ַאּתָ ֶזה?!  ל  ּכָ ֶאת  ְוָרִציָת  לֹום,  ׁשָ   -ּבְ
ַלֲעֹרְך ְקָרב   א  ֶאּלָ ְלָך  ֵאין  ו  ַעְכׁשָ ה סֹוֵבל.  ַאּתָ
ִהְתַחזֵּק   ְלָאחֹור.  ַלֲחזֹר  ְולֹא  ַהּכֹל  ֶאת  ַח  ּוְלַנּצֵ

ְפחַ  ּתִ ְוַאל  ָמְתֶניָך  ֲחֹגר  כֲֹחָך,  ֶאת  ּבְ ּבֹר  ִלׁשְ ד 
קּו ָעֶליָך. ֱאֹמר ָלֶהם:   ּלֹא ִיְתַחזְּ לּו ׁשֶ ֶהָהִרים ַהּלָ
ם   ַאּתֶ ֵאיְך  ֲחָזִקים,  ָהִרים  ָרִמים,  ָהִרים 

ִרים? ּבְ  ִמְתּגַ

  

ֲהֵוית   .290 ָדא,  ּבְ ָיֲהָבְך  ַמאן  ֵחיָלא,  ָלֵאי  ָסָבא 
ָלם, ּוָבִעית ְלָכל ַהאי, ַאְנּתְ ַעְבַדת, ַאְנּתְ ָסבִ  ׁשְ יל.  ּבִ

ָחא   ּוְלַנּצְ ְקָרָבא,  ָחא  ְלַאּגָ א  ֶאּלָ ָלְך,  ֵלית  א  ּתָ ַהׁשְ
ֵחיָלְך, ֲחגֹור   ַקף ּבְ א, ְוָלא ְלֶמֲהָדר ַלֲאחֹוָרא. ִאּתָ ּכֹּלָ
ָלא   ּדְ טּוִרין,  ָהֵני  ְלַתְבָרא  ְדַחל,  ּתִ ְוָלא  ַחְרָצְך, 
טּוִרין   ָרָמִאין,  טּוִרין  לֹון,  ֵאיָמא  ְך.  ְלַגּבָ ְקפּון  ִיְתּתַ

ּקִ  ְקִפין. ּתַ  יִפין, ֵהיְך ַאּתּון ִמְתּתַ
ֶאָחד   .291 תּוִבים.  ּכְ ְפסּוִקים  ֵני  ׁשְ

תּוב, ַמְעָנה  (שם) ּכָ ְוִתׁשְ ֶהָהִרים  ֶאת  ִריב  קּום 
ְמעּו ָהִרים ֶאת  תּוב, ׁשִ ָבעֹות קֹוֶלָך, ְוֶאָחד ּכָ ַהּגְ
ָהִרים   יֵׁש  ָהִרים.  ְויֵׁש  ָהִרים  יֵׁש  א  ֶאּלָ ה'.  ִריב 
ה   ְלֵאּלֶ ְלַמְעָלה,  ְלַמְעָלה  ָרִמים  ָהִרים  ֵהם  ׁשֶ

ְמעּו ָהִרים ֶאת ִריב ה'. ְויֵׁש ָהִרים שֶׁ  תּוב ׁשִ ֵהם  ּכָ
תּוב   ּכָ ה  ּוְלֵאּלֶ ֵמֶהם,  ה  ְלַמּטָ ְחּתֹוִנים  ּתַ ָהִרים 
ֲהֵרי רֹוֵדף ְמִריבֹות יֵׁש   קּום ִריב ֶאת ֶהָהִרים, ׁשֶ

 ָלֶהם. ְוָלֵכן יֵׁש ָהִרים ְויֵׁש ָהִרים. 

  

ִתיב, .291 ּכְ ַחד  ִתיֵבי,  ּכְ ְקָרֵאי  ֵרי  ו)  ּתְ קּום   (מיכה 
בָ  ַהּגְ ַמְעָנה  ְוִתׁשְ ֶהָהִרים  ְוַחד  ִריב ֶאת  עֹות קֹוֶלָך. 

א ִאית טּוִרין,   ְמעּו ָהִרים ֶאת ִריב ְיָי'. ֶאּלָ ִתיב, ׁשִ ּכְ
טּוִרין ִאיּנּון  ּדְ טּוִרין,  ִאית  טּוִרין.  (ג'   ְוִאית 

ְמעּו   ע''א) ׁשִ ִתיב,  ּכְ ין  ְלִאּלֵ א,  ְלֵעיּלָ א  ְלֵעיּלָ ָרָמִאין 
טּוִר  ִאיּנּון  ּדְ ָהִרים,  ְוִאית  ְיָי'.  ִריב  ֶאת  ין  ָהִרים 

ִתיב, קּום ִריב ֶאת   ין ּכְ ְייהּו, ְלִאּלֵ א ִמּנַ ִאין ְלַתּתָ ּתָ ּתַ
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ָמצּוִתין,  ָרִדיף  ָהא  ּדְ נ''ג)  ֶהָהִרים.  ִאית   (תיקונין 
א ִאית טּוִרין ְוִאית טּוִרין.  ְייהּו. ְוַעל ּדָ  ְלַגּבַ

ַמְעָנה   .292 תּוב ְוִתׁשְ ְוִאם ּתֹאַמר, ָזֵקן, ֲהֵרי ּכָ
ה   ֵאּלֶ ָבעֹות,  ה, ַהּגְ ַמּטָ ּלְ ׁשֶ אֹוָתם  ל  ּכָ ְגָבעֹות 

ְך הּוא   א ּכָ ה אֹוָתם ָהִרים? ֶאּלָ ה עֹוׂשֶ ו ַאּתָ ְוַעְכׁשָ
ֵהם   - ׁשֶ ָבעֹות. ּכְ ְלאֹוָתם ָהִרים ָרִמים ִנְקָרִאים ּגְ

ם ֵהם ִנְקָרִאים ָהִרים.   ְלַבּדָ
  

ַמְעָנה   .292 ְוִתׁשְ ִתיב  ּכְ ָהא  ָסָבא,  יָמא,  ּתֵ ְוִאי 
ָבעֹות, ִאלֵּ  לַהּגְ ְבעֹות ּכָ ִאיּנּון   (ק''ב ע''ב, קכ''ט ע''ב) ין ּגִ

א ָהִכי   א ַאְנּתְ ָעִביד לֹון ָהִרים. ֶאּלָ ּתָ א, ְוַהׁשְ ְלַתּתָ ּדִ
ד   ְבעֹות. ּכַ י ִאיּנּון טּוִרין ָרָמִאין, ִאְקרּון ּגִ הּוא, ְלַגּבֵ

ְלחֹוַדְייהּו ִאיּנּון ָהִרים ִאְקרּון.   ִאיּנּון ּבִ
תּוב ְוָהֵאָתִנים ֹמְסֵדי ָאֶרץ.    ּבֹא ּוְרֵאה, .293 ּכָ

ְמעּו ָהִרים, ִמי ֵהם ָהִרים ּוִמי ֵהם   תּוב ׁשִ ּכָ יָון ׁשֶ ּכֵ
ָבר ֶאָחד.   א ָהִרים ְוֵאָתִנים ַהּכֹל ּדָ ֵאָתִנים? ֶאּלָ
יֶהם,  ָראׁשֵ ֵמַעל  ֶעְליֹוִנים  ה  לֹׁשָ ׁשְ אֹוָתם  ֲאָבל 

ם ֶאָחד ה ֵמֶהם, ְוֻכּלָ ה ְלַמּטָ לֹׁשָ . ָהִרים ְואֹוָתם ׁשְ
ִוד, ּדָ ָאַמר  ַוֲעֵליֶהם  (תהלים  ְלַמְעָלה, 

ה   קכא) לֹׁשָ ה ֵהם ׁשְ א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים. ְוֵאּלֶ ָ ֶאׂשּ
ֵהם   ה  ֵאּלֶ ָאֶרץ,  ֹמְסֵדי  ְוָהֵאָתִנים  ָהִראׁשֹוִנים. 
ַעּמּוֵדי   ֵני  ׁשְ ֵמֶהם,  ה  ְלַמּטָ ַאֲחרֹוִנים,  ה  לֹׁשָ ׁשְ

וְ  ִית,  ַהּבַ ְמַחת  ׂשִ ְוֶאָחד  ִית  ִנְקְראּו  ַהּבַ ה  ֵאּלֶ
 ֹמְסֵדי ָאֶרץ. ֵאָתִנים ֵהם, ְוֵאָתִנים ִנְקְראּו.

  

יָון   .293 ּכֵ ָאֶרץ,  מֹוְסֵדי  ְוָהֵאיָתִנים  ִתיב  ּכְ ֲחִזי,  א  ּתָ
ְמעּו ָהִרים,  יב ׁשִ ְכּתִ ַמאן ִאיּנּון ָהִרים,   (דף ק''י ע''א) ּדִ

כֻּ  ְוֵאיָתִנים  ָהִרים  א,  ֶאּלָ ֵאיָתִנים.  ִאיּנּון  הּו  ּוַמאן  ּלְ
ְייהּו.   א ַעל ֵריׁשַ ִאין ְלֵעיּלָ ַלת ִעּלָ ַחד. ֲאָבל ִאיּנּון ּתְ
ָהִרים   ַחד.  הּו  ְוֻכּלְ ְייהּו.  ִמּנַ א  ְלַתּתָ ַלת  ּתְ ְוִאיּנּון 

ִוד א, ְוָעַלְייהּו ָאַמר ּדָ א ֵעיִני   (תהלים קכא)  ְלֵעיּלָ ָ ֶאׂשּ
ַלת ַקְדָמֵאי. ְוָהאֵ  ין ִאיּנּון ּתְ יָתִנים  ֶאל ֶהָהִרים. ְוִאּלֵ

א   ְלַתּתָ ְתָרֵאי,  ּבַ ַלת  ּתְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ ָאֶרץ,  מֹוְסֵדי 
ֵביָתא,   ּדְ ֶחְדָוה  ְוַחד  יָתא,  ּבֵ ַסְמֵכי  ֵרי  ּתְ ְייהּו,  ִמּנַ
ין ִאְקרּון מֹוְסֵדי ָאֶרץ. ֵאיָתִנים ִאיּנּון, ְוֵאיָתִנים   ְוִאּלֵ

 ִאְקרּון. 
עֹוֵר  .294 ׁשֶ ִמי   , ָיַדְעּתָ ֲהֵרי  ָזֵקן,  ְקָרב, ָזֵקן  ְך 

ָרבֹות.   ּקְ ּבַ ח  ְיַנּצַ לֹא  ֵמר,  ָ ְלִהׁשּ יֹוֵדַע  לֹא  ִאם 
ַמה   ַרְעיֹונֹו,  ּבְ ֵמר  ָ ּוְלִהׁשּ ָידֹו  ּבְ ְלַהּכֹות  ָצִריְך 
ְוַיד  ָחׁשּוב,  הּוא  ְהיֶה  יִּ ׁשֶ ָחׁשּוב,  ַאֵחר  ְהיֶה  יִּ ֶ ׁשּ
ְוָיד  בֹוָתיו  ּוַמְחׁשְ ְלַהּכֹות.  ִמיד  ּתָ ֶנת  ְמזֻּמֶ ָיִמין 

ָמאִלית ֵמר, ְוָיִמין    ׂשְ ָ ל ּוְלִהׁשּ ִמיד ְלַקּבֵ ְזִמיִנים ּתָ
 ַהּכֹל. 

  

ח ְקָרָבא, ִאי   .294 ַאּגָ , ַמאן ּדְ ָסָבא ָסָבא, ָהא ָיַדְעּתְ
ִאְצְטִריְך   ְקָרִבין,  ִיְנַצח  ָלא  ָרא,  ּמְ ְלִאְסּתַ ָיַדע  ָלא 
ַמה   ַרְעיֹוֵניּה,  ּבְ ָרא  ּמְ ּוְלִאְסּתַ יֵדיּה,  ּבִ ְלָמָחָאה 

יֵהא ָחׁשִ  יב ִאיהּו, ְוַיד ְיִמיָנא  ּדִ יֵהא ָחׁשִ יב ַאֲחָרא, ּדִ
ָמאִלית,   ׂשְ ִויָדא  בֹוי  ּוַמֲחׁשָ ְלָמָחָאה.  ִדיר  ּתָ ְזִמיָנא 

א.  ָרא, ִויִמיָנא ּכֹּלָ ּמְ ָלא ּוְלִאְסּתַ ִדיר ְלַקּבְ  ְזִמיָנא ּתָ
ֵהם   .295 ֵאיָתִנים  ְוָהֵאָתִנים.  ָאַמְרּתָ  ו  ַעְכׁשָ

ֲהֵרי   ׁשֶ ָזֵקן,  ֵמר  ָ ִהׁשּ ְלַמְעָלה.  ְוָהִרים  ה,  ְלַמּטָ
תּוב ּכָ ָך, ׁשֶ ֶנְגּדְ ּכְ יל   (שם פט) ַרְעיֹון ַאֵחר  ּכִ ַמׂשְ

ְוִנְקָרא  ַהזֵָּקן,  ַאְבָרָהם  ְוֶזהּו  ָהֶאְזָרִחי.  ְלֵאיָתן 
ֵאיָת  הּוא  ַאְבָרָהם  ְוִאם  ְוַיֲעקֹב  ֵאיָתן.  ִיְצָחק  ן, 

ֲהֵרי ָיַדְעּתָ ַרְעיֹון ֶזה   ִנְקְראּו ֵאיָתִנים. קּום ָזֵקן, ׁשֶ
ה ֶאת ַרְעיֹוְנָך.   ָהָיה ַמּכֶ

  

ִאיּנּון   .295 ֵאיָתִנים  ְוָהֵאיָתִנים,  ָאַמְרּתְ  א  ּתָ ַהׁשְ
ָהא   ּדְ ָסָבא,  ר  ּמַ ִאְסּתָ א.  ְלֵעיּלָ ְוָהִרים  א,  ְלַתּתָ

יב,  ְכּתִ ּדִ ָלֳקְבָלְך,  ַאֲחָרא  (תהלים   ַרְעיֹוָנא 
ַאְבָרָהם   פט)  ִאיהּו  ְוָדא  ָהֶאְזָרִחי.  ְלֵאיָתן  יל  ּכִ ַמׂשְ

ָהם ִאיהּו ֵאיָתן, ִיְצָחק  ָסָבא, ְוִאְקֵרי ֵאיָתן, ְוִאי ַאְבָר 
ַיָדְעּתְ   ָהא  ּדְ ָסָבא,  קּום  ִאְקרּון.  ֵאיָתִנים  ְוַיֲעקֹב 

א ֲהֵוי ָמֵחי ְלַרְעיֹוָנְך.  ַרְעיֹוָנא ּדָ
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ים  .296 ֶבָך ְוׂשִ לֹו ַויֹּאַמר ֵאיָתן מֹוׁשָ א ְמׁשָ ָ ׂשּ ַויִּ
ַלע ִקּנֶךָ  ּסֶ ל  -. ֵאיָתן (במדבר כד) ּבַ ֶזה ּבֶֹקר ׁשֶ

ְוַהְינוּ ַאְבָרָהם מד) ,  ֶזה   (בראשית  אֹור.  ַהּבֶֹקר 
אֹורֹו  ְוֶאת  ָעָליו,  עֹוֵמד  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ׁשֶ ָהַעּמּוד 
ִאי  ֵמֵעֶדן.  ַהיֹּוֵצא  ָנָהר  ִנְקָרא  ֵמַאְבָרָהם.  ָיַרׁש 
ָיַדְעּתָ   ְולֹא  ָך,  ֶנְגּדְ ּכְ ַאֵחר  ַרְעיֹון  ִהּנֵה  ָזֵקן,  ָזֵקן 

זָ  ְקָרב.  עֹוְרִכים  ֵאיְך  ֵמר  ָ ַהּכַֹח ְלִהׁשּ ֵאיֹפה  ֵקן, 
ְלָחָמה.  ּבֹוִרים ַהּמִ אי לֹא ַלּגִ ָך? ַוּדַ ּלְ  ׁשֶ

  

ֶבָך   (במדבר כד)  .296 ַוּיֹאַמר ֵאיָתן מֹוׁשָ לֹו  א ְמׁשָ ָ ְוִיׂשּ
א  ּדָ ֵאיָתן:  ָך.  ִקּנֶ ַלע  ּסֶ ּבַ ים  י''ד  ְוׂשִ בלק  ע''ב,  (קי''ט 

ְוַהְיינּו,  ע''א) ַאְבָרָהם.  ּדְ מה)  ּבֶֹקר  ר  ַהּבֶֹק  (בראשית 
ָעֵליּה,   יָמא  ַקּיְ ָעְלָמא  ָכל  ּדְ ַעּמּוָדא,  א  ּדָ אֹור. 
יֵליּה ֵמַאְבָרָהם ָיִרית. ָנָהר ַהּיֹוֵצא ֵמֵעֶדן   ּוְנִהירּו ּדִ
ִאְקֵרי. ִאי ָסָבא ָסָבא, ָהא ַרְעיֹוָנא ַאֲחָרא ָלֳקְבָלְך,  
יִחין ְקָרָבא. ָסָבא,   ָרא, ֵהיִכי ַמּגִ ּמְ ְוָלא ָיַדְעּתְ ְלִאְסּתַ

איָאן ה  יָלְך, ַוּדַ א ּדִ ּבֹוִרים   (קהלת ט) ּוא ּתּוְקּפָ לא ַלּגִ
ְלָחָמה.   ַהּמִ

ְוָכתּוב  .297 ָהֶאְזָרִחי,  ְלֵאיָתן  יל  ּכִ ַמׂשְ תּוב  ּכָ
הּוא  ׁשֶ ֵמֵעֶדן,  ַהיֹּוֵצא  ָנָהר  ֶזה  ְלָדִוד.  יל  ּכִ ַמׂשְ
ָבִרים  ּדְ ֵמאֹוָתם  לֹו  ְלהֹוִדיַע  ְלָדִוד  ָמן  ְרּגְ ּתֻ

הָ  ִרים  ְסּתָ ָנָהר ַהּנִ הּוא  יל  ּכִ ַמׂשְ ִאם  ֶעְליֹוִנים. 
יֹּוֵצא ֵמֵעֶדן, ָאז ֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי ַאְבָרָהם הּוא   ׁשֶ
ֲאִני  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף  י.  ָיַדְעּתִ ֶזה  אי.  ַוּדַ ְלַמְעָלה 
ָזֵקן, ַעל ַרְעיֹון ֶזה ֲאִני מֹוֶחה. ֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי ֵהם 

ּנֱֶאַמר בֹּ  ׁשֶ מֹו  ּכְ י ְדָרגֹות,  ּתֵ ֶקר אֹור. אֹור ֶזה  ׁשְ
ְך ֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי.  ַאְבָרָהם. ּבֶֹקר ֶזה ָנָהר. ַאף ּכָ
ֶזה  ּנֱֶאַמר,  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵאיָתן,  ַאְבָרָהם.  הּוא  ֶאְזָרח 

ֹוֵפַע ְויֹוֵצא ֵמֵעֶדן. ׁשּ  אֹותֹו ָנָהר ׁשֶ

  

ּוְכִתיב   .297 ָהֶאְזָרִחי,  ְלֵאיָתן  יל  ּכִ ַמׂשְ ִתיב  ּכְ
ְלָדִוד,  יל  ּכִ ִאיהּו    ַמׂשְ ּדְ ֵמֵעֶדן,  ַהּיֹוֵצא  ָנָהר  א  ּדָ

ין ְסִתיִמין   ּתּוְרְגָמן ְלָדִוד, ְלאֹוָדָעא ֵליּה, ֵמִאיּנּון ִמּלִ
ָנִפיק ֵמֵעֶדן. ֵאיָתן   יל ִאיהּו ָנָהר ּדְ ּכִ ִאין. ִאי ַמׂשְ ִעּלָ
אי, ָהא ְיַדְעָנא.   א ַוּדַ ָהֶאְזָרִחי ַאְבָרָהם, ִאיהּו ְלֵעיּלָ

ב ּדַ  א ָמֵחיָנא.  ְוַאף ַעל ּגַ ֲאָנא ָסָבא, ַעל ַרְעיֹוָנא ּדָ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר,   ין ִאיּנּון. ּכְ ְרּגִ ִרין ּדַ ֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי, ּתְ

ַאְבָרָהם.  הּוא  אֹור,  אֹור.  כ''ב   ּבֶֹקר  ע''א,  ו'  (ויקרא 
ָהֶאְזָרִחי,   ע''ב) ֵאיָתן  ָהִכי,  אּוף  ָנָהר.  הּוא  ּבֶֹקר 

ֵאיתָ  ַאְבָרָהם.  הּוא  א  ֶאְזָרח,  ּדָ ַמר,  ִאּתְ ּדְ ָמה  ּכְ ן, 
ָנֵגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן.  ַההּוא ָנָהר ּדְ

ָך,   .298 ְבּתְ ֶמְרּכַ ַעל  ֲעֹמד  קּום  ָזֵקן,  ו,  ַעְכׁשָ
לֹֹמה  ׁשְ ֲהֵרי  ָלקּום.  תּוַכל  ְולֹא  ּפֹל  ּתִ ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ
יו   בֹוָתיו ּוְגָבָריו ּוָפָרׁשָ כֹחֹוָתיו ּוַמְרּכְ א ּבְ ֶלְך ּבָ ַהּמֶ

ּלֹא ִיְמָצא ּוָבא כְּ  ׁשֶ ֶדה,  ָ ָך. קּום ֵצא ִמן ַהׂשּ ֶנְגּדְ
תּוב ּכָ ם.  ׁשָ ח)-(מלכים אֹוְתָך  ֶאל  א  ֲהלּו  ּקָ ַויִּ

יֶַרח ָהֵאָתִנים  ָרֵאל ּבְ ל ִאיׁש ִיׂשְ לֹֹמה ּכָ ֶלְך ׁשְ ַהּמֶ
ֵהם?  ּוִמי  ָהֵאיָתִנים,  ּנֹוְלדּו בֹו  ׁשֶ ֶיַרח  ְוגֹו'.  ָחג  ּבֶ

ָהעוֹ  ֵאיָתֵני  ְוֵהם  הּוא  ָהָאבֹות,  ֶזה  ְויֶַרח  ָלם, 
ה   ּטָ ִמּמַ ְלַמְפֵרַע  חֹוֵזר  יָתא  ּבֵ ַאְלָפא  ׁשֶ ֵרי.  ׁשְ ּתִ

 ְלַמְעָלה. 

  

ְרִתיָכְך,   .298 ַעל  ָקִאים  קּום  ָסָבא,  א  ּתָ ַהׁשְ
לֹמֹה   ׁשְ יכּול ְלֵמיָקם. ָהא  ּתִ ְוָלא  ְנּפֹול  ּתִ א  ּתָ ַהׁשְ ּדְ

ֵחילֹוי ּוְרִתיכֹוי ְוַגְברֹוי וּ  א, ָאֵתי ּבְ ָפָרׁשֹוי, ְוָאֵתי  ַמְלּכָ
ן.   ּמָ ח ָלְך ּתַ ּכַ ָלא ִיׁשְ ָלֳקְבָלְך, קּום ּפּוק ִמן ַחְקָלא, ּדְ

ִתיב  ח) ּכְ א  ל   (מלכים  ּכָ לֹמֹה  ׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ ֶאל  ֲהלּו  ּקָ ַוּיִ
ֶיַרח   ְוגֹו'.  ָחג  ּבֶ ָהֵאיָתִנים  ֶיַרח  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִאיׁש 
ֲאָבָהן,   ִאיּנּון.  ּוַמאן  ָהֵאיָתִנים,  יּה  ּבֵ ִאְתְיִלידּו  ּדְ
ַאְלָפא   ֵרי. ּדְ ׁשְ א, ִאיהּו ּתִ ַרח ּדָ ְוִאיּנּון ֵאיָתֵני עֹוָלם. ַוּיָ

ר ְלמַ  יָתא ַאְהּדָ א. ּבֵ א ְלֵעיּלָ ּתָ  ְפֵרַע ִמּתַ
ֶדה   .299 ָ ַהׂשּ ִמן  ֵצא  ּתֵ ׁשֶ ָנֶאה  ָבֶריָך,  ִמּדְ ְועֹוד 

ֵאיָתן  יל  ּכִ ַמׂשְ תּוב  ּכָ ִאּלּו  ם.  ׁשָ ֵצא  ִתּמָ ְולֹא    
ְוָלא   .299 ַחְקָלא,  ִמן  ִתּפֹוק  ּדְ ֵיאֹות  ְך,  יּלָ ִמּמִ ְותּו 

יל ֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי   ּכִ ִתיב ַמׂשְ ן. ִאילּו ּכְ ּמָ ַכח ּתַ ּתְ ׁשְ ּתִ
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ו    -ָהֶאְזָרִחי   ַעְכׁשָ ֲאָבל   . ָאַמְרּתָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָאז 
ָך   ּלְ ָרב ׁשֶ יל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי, ַהּקְ ּכִ תּוב ַמׂשְ ּכָ ׁשֶ

ְרֲחָך ְולֹא אֵ  ַעל ּכָ ֶדה ּבְ ָ ינֹו ְכלּום, ְוֵתֵצא ִמן ַהׂשּ
ם.  ִתְתָרֶאה ׁשָ

לְ  יל  ּכִ ַמׂשְ יב  ְכּתִ ּדִ א  ּתָ ַהׁשְ  . ְדָקָאַמְרּתְ ֵאיָתן  ּכִ
ַחְקָלא,   ִמן  ְוִתּפֹוק  לּום,  ּכְ ְקָרָבְך  ֵלית  ָהֶאְזָרִחי. 

ן.  ּמָ ְתָחֵזי ּתַ ְרָחְך ְוָלא ּתִ ַעל ּכָ  ּבְ
ְך,   .300 ֵצא? ִאם ּכָ ן, ֵאיְך ּתֵ ֵאי ָזֵקן, ָעִני ִמְסּכֵ

ֵני ָהעֹוָלם   ל ּבְ ֶדה, ּכָ ָ חּו אֹוְתָך ְוִתְבַרח ִמן ַהׂשּ ְיַנּצְ
וְ  ַאֲחֶריָך,  פּו  ִלְפֵני ִיְרּדְ ְלֵהָראֹות  ִנים  ּפָ ְלָך  ֵאין 

ֵאֵצא  ּלֹא  ׁשֶ ֲאִני  ע  ּבָ ִנׁשְ אן  ּכָ ְלעֹוָלִמים.  ִאיׁש 
למֹה   ׁשְ ּבִ ָפִנים  ּבְ ִנים  ּפָ ֶאָרֶאה  ְוָכאן  ֶדה,  ָ ֵמַהׂשּ
ים   ָרׁשִ ָבִרים ְוַהּפָ ָרֵאל, ְוַהּגְ ֶלְך, ְוָכל ִאיׁש ִיׂשְ ַהּמֶ

רוּ  דֹוׁש ּבָ ּלֹו. ַהּקָ בֹות ׁשֶ ְרּכָ ְך הּוא ְיַסיַּע ְלָך, ְוַהּמֶ
ר   ּבֵ ִהְתּגַ ָזֵקן,  קּום  ּכַֹח.  ֲעיֵף  ה  ַאּתָ ֲהֵרי  ׁשֶ ָזֵקן, 
ּבֹור   ּגִ ָהִייָת  ַהזֶּה  ַהיֹּום  ַעד  ׁשֶ ְוִהְתַחזֵּק,  כֲֹחָך  ּבְ

ָבִרים. ּגְ  ָחָזק ּבַ

  

ּפֹוק. ִאי ָהִכי,   .300 ָנא, ֵהיִכי ּתֵ ִאי ָסָבא ַעְנָיא ִמְסּכְ
ֲער  ְוּתַ ָלְך  ָעְלָמא  ִיְנְצחּון  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ַחְקָלא,  ִמן  ֹוק 

ָקֵמי   ְלִאְתֲחָזָאה  ין  ַאְנּפִ ָלְך  ְוֵלית  ֲאַבְתָרְך,  פּון  ִיְרּדְ
ִמן   ִאּפֹוק  ָלא  ּדְ אֹוֵמיָנא,  ָהָכא  ְלָעְלִמין.  ָנׁש  ר  ּבַ
לֹמֹה   ׁשְ ּבִ ין  ַאְנּפִ ּבְ ין  ַאְנּפִ ִאְתָחֵזי  ְוָהָכא  ַחְקָלא, 

ָרֵאל,  א, ְוָכל ִאיׁש ִיׂשְ ין ּוְרִתיִכין    ַמְלּכָ ְוגּוְבִרין ּוָפָרׁשִ
ָהא   יַע ָלְך ָסָבא, ּדְ ִריְך הּוא ְיַסּיֵ א ּבְ יֵליּה. קּוְדׁשָ ּדִ
ֵחיָלְך   ּבְ ר  ּבָ ִאְתּגַ ָסָבא  קּום   . ַאְנּתְ ֵחיָלא  ָלֵאי 
יף   ּקִ ּתַ ר  יּבָ ּגִ ֲהֵוית  א  ּדָ יֹוָמא  ַעד  ּדְ ף,  ּקַ ְוִאְתּתָ

גּוְבִרין.  ּבְ
ָהֶאְזָרִחי.   .301 ְלֵאיָתן  יל  ּכִ ַמׂשְ ְוָאַמר,  ַתח  ּפָ

יל ְלָדִוד   ּכִ תּוב ַמׂשְ ,    -ִאּלּו ּכָ ָאַמְרּתָ מֹו ׁשֶ ָאז ּכְ
ְויֵׁש  יל  ּכִ ַמׂשְ יֵׁש  תּוב.  ּכָ ְלֵאיָתן  יל  ּכִ ַמׂשְ ֲאָבל 
יל  ּכִ ַמׂשְ ְויֵׁש  ְלַמְעָלה  יל  ּכִ ַמׂשְ יֵׁש  יל.  ּכִ ַמׂשְ

בִּ  ְלֵאיָתן,  יל  ּכִ ַמׂשְ ה.  אֹותֹו ְלַמּטָ ׁשֶ ְזַמן 
ָהֵאיָבִרים   (ָנָהר)  ִאישׁ  ל  ּכָ ְתׁשּוָקה,  ּבִ עֹוֵמד 

ִרים ִעּמֹו. ְוִאם הּוא עֹוֶלה, ַעד   ֵמִחים ּוִמְתַחּבְ ׂשְ
ֶנְגּדֹו. ְוָאז   ֵמַח ּכְ יֵּס ֵאָליו ְוׂשָ ַהּמַֹח ָהֶעְליֹון ִמְתּפַ ׁשֶ

יל אֹותֹו ּומֹוִדי ּכִ יל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי, ַמׂשְ ּכִ ַע ַמׂשְ
ַאְבָרָהם ְיֵדי  ַעל  ֶׁשל  לֹו  ָיָדיו  (ַעל 

ֹמַח   ַאְבָרָהם) ְואֹותֹו  ִריְך,  ּצָ ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ אֹוֲהבֹו 
ִנְתָקן  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ּוְכׁשֶ ְלֵאיָתן.  יל  ּכִ ַמׂשְ ֶעְליֹון 
ָהָיה  מֹו ׁשֶ יל ְלָדִוד, ּכְ ּכִ ְתׁשּוָקה ֵאָליו, הּוא ַמׂשְ ּבִ

יל א ּכִ ַמׂשְ ָהֶעְליֹון  יל  ַהּמַֹח  ּכִ ַמׂשְ יֵׁש  ְוָלֵכן  ֹותֹו. 
יל. ּכִ  . (ֵיּׁש ַמְׂשִּכיל) ְויֵׁש ַמׂשְ

  

ֵאּלּו   .301 ָהֶאְזָרִחי.  ְלֵאיָתן  יל  ּכִ ַמׂשְ ְוָאַמר,  ַתח  ּפָ
יל   ּכִ ַמׂשְ ֲאָבל   , ְדָקָאַמְרּתְ ּכִ ְלָדִוד,  יל  ּכִ ַמׂשְ ִתיב  ּכְ
יל  ּכִ ַמׂשְ ִאית  יל.  ּכִ ַמׂשְ ְוִאית  יל  ּכִ ַמׂשְ ִאית    ְלֵאיָתן, 

יל ּכִ ַמׂשְ ְוִאית  א,  ע''ב) ְלֵעיּלָ ט''ז  א.   (בראשית  ְלַתּתָ
ָקם   ָנָהר,  ַההּוא  ּדְ ִזְמָנא  ּבְ ְלֵאיָתן  יל  ּכִ ַמׂשְ
יּה, ְוִאי   ָרן ְלַגּבֵ ְייִפן ֲחָדאן ּוִמְתַחּבְ ל ׁשַ א ּכָ ִתאּוְבּתָ ּבְ

ע''ב) הּוא  ק''י  ָאה   (דף  ִעּלָ מֹוָחא  ּדְ ַעד  ָסִליק, 
יּה,  ְלַגּבֵ יס  ּיַ יל    ִאְתּפָ ּכִ ַמׂשְ ּוְכֵדין  ָלֳקְבֵליּה.  י  ְוַחּדֵ

יל ֵליּה, ְואֹוַדע ֵליּה ַעל ְיָדא   ּכִ ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי, ַמׂשְ
ַאְבָרָהם  דאברהם) ּדְ ידוי  על  ַמה   (ס''א  ל  ּכָ ְרִחימֹוי, 

ְלֵאיָתן.   יל  ּכִ ַמׂשְ ָאה  ִעּלָ ְוַההּוא מֹוָחא  ִאְצְטִריְך,  ּדְ
ּקַ  ִאְתּתָ א,  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ יּה,  ְוַכד  ְלַגּבֵ א  ִתיאּוְבּתָ ּבְ ן 

ָאה,   ִעּלָ מֹוָחא  ֲהָוה  ּדְ ָמה  ּכְ ְלָדִוד.  יל  ּכִ ַמׂשְ ִאיהּו 
ְוִאית   יל,  ּכִ ַמׂשְ ִאית  א,  ּדָ ְוַעל  ֵליּה.  יל  ּכִ ַמׂשְ

יל.  ּכִ  . (אית משכיל) ַמׂשְ
יֶַּרח  .302 ּנֹוְלדּו ָהֵאיָתִנים ּבַ יֶַרח ָהֵאָתִנים, ׁשֶ ּבְ

ַמְעָלה, ְונֹוְלדּו  ּלְ מֹו ׁשֶ ה הּוא ּכְ ְנָין ְלַמּטָ ַהזֶּה. ַהּבִ
ֵאָתִנים   ִרים.  ִנְסּתָ ָהִרים  ְוֵאיָתִנים.  ָהִרים   -בֹו 

יֵניֶהם.  ת, ְואֹותֹו ָהֵאיָתן ּבֵ ְנחֹׁשֶ  ְיֵרַכִים ֲחָזקֹות ּכִ
  

הָ  .302 ֶיַרח  ֶיַרח  ּבְ ָהא  ּבְ ִאְתְיִלידּו  ּדְ ֵאיָתִנים, 
א,   ְלֵעיּלָ ּדִ ַגְווָנא  ּכְ ִאיהּו  א  ְלַתּתָ ְנָיָנא  ּבִ ֵאיָתִנים, 
ְסִתיִמין.   ָהִרים  ְוֵאיָתִנים.  ָהִרים  יּה  ּבֵ ְוִאְתְיִלידּו 

https://dailyzohar.com/


Zohar Mishpatim  – unedited- not for publishing 

106 DailyZohar.com  
 

ֵאיָתן   ְוַההּוא  א,  ְנָחׁשָ ּכִ יִפין  ּקִ ּתַ ַיְרִכין  ֵאיָתִנים: 
יַנְייהּו.   ּבֵ

ָזֵקן .303 ָעה  קּום  ׁשָ ּבְ ָדִדים.  ַהּצְ ְלָכל  ה  ּכֶ ּתַ  ,
דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ָמַסר  ּתֹוָרה,  ל  ְלַקּבֵ ה  ֹמׁשֶ ָעָלה  ׁשֶ
ַהּתֹוָרה.   ל  ׁשֶ חֹות  ַמְפּתְ ְבִעים  ׁשִ הּוא  רּוְך  ּבָ

ים ִ ַלֲחִמׁשּ יַע  ִהּגִ ׁשֶ ָהָיה   (ְלִׁשִּׁשים) ּכְ ָעה,  ְוִתׁשְ
ּלֹא ָהָיה   ר, ׁשֶ נּוז ְוִנְסּתָ ַח ֶאָחד ּגָ מֹוֵסר לֹו. ַמְפּתֵ

חֹות   ְפּתְ ל ַהּמַ ה, ּכָ ן ְלָפָניו. ָאַמר לֹו: ֹמׁשֶ ִהְתַחּנֵ
ַהזֶּה.   ַח  ְפּתֵ ּמַ ּבַ לּוִיים  ּתְ ְחּתֹוִנים  ְוַהּתַ ָהֶעְליֹוִנים 
מֹו? ָאַמר לֹו:   ְ ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ַמה ׁשּ
ּובֹו   ּבֹו,  לּוִיים  ּתְ ֵאיָתִנים  אֹוָתם  ְוָכל  ֵאיָתן. 

הּוא, עֹוְמִד  ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ׁשֶ ַלּגּוף,  ִמחּוץ  ים 
ַח   ְפּתֵ ְוַהּמַ ר  ִעּקָ יל אֹותֹו, הּוא  ּכִ ּוַמׂשְ מֹוִדיַע לֹו 

ְכָתב.  ּבִ ל ּתֹוָרה ׁשֶ  ׁשֶ

  

ֲעָתא   .303 ׁשַ ּבְ ִסְטִרין,  ְלָכל  ָמֵחי  ֲהֵוי  ָסָבא,  קּום 
ֵליּה   ָמַסר  אֹוַרְייָתא,  ָלא  ְלַקּבְ ה  מֹׁשֶ ָסִליק  ּדְ

א ד    קּוְדׁשָ אֹוַרְייָתא. ּכַ ָחן ּדְ ְבִעין ַמְפּתְ ִריְך הּוא ׁשִ ּבְ
ָעה ין, ֲהָוה ַחד ַמְפְתָחא   (ושיתין)  ָמָטא ְלִתׁשְ ְוַחְמׁשִ

ן ְלָקֵמיּה.   ָלא ֲהָוה ָמַסר ֵליּה, ִאְתַחּנָ ִניז ְוָסִתים, ּדְ ּגָ
ַהאי   ִאין ּבְ ִאין ְוַתּתָ ָחן ִעּלָ ל ַמְפּתְ ה, ּכָ ָאַמר ֵליּה, מֹׁשֶ

ָעְלָמא,  ַמְפְתחָ  ּדְ ָמאֵריּה  יּה,  ְלַקּמֵ ָאַמר  ְלָיין.  ּתַ א 
יּה   ֵמיּה. ָאַמר ֵליּה ֵאיָתן. ְוָכל ִאיּנּון ֵאיָתִנים ּבֵ ַמה ׁשְ
ְכָתב   ּבִ תֹוָרה ׁשֶ ְלָיין, ּוֵביּה ַקְייָמן ְלַבר ִמּגּוָפא ּדְ ּתַ
ִעָקָרא   ִאיהּו  ֵליּה,  יל  ּכִ ּוַמׂשְ ֵליּה,  אֹוַדע  ִאיהּו. 

ָחא ּדְ  ְכָתב. ּוַמְפּתְ ּבִ  תֹוָרה ׁשֶ
ר  .304 ה ֵאָליו, ִעּקַ ַעל ּפֶ ּבְ ְתְקָנה תֹוָרה ׁשֶ ּנִ ּוְכׁשֶ

הּ  ּלָ ַח ׁשֶ ְפּתֵ ָאז (ֵאָליו) ַהֵהיָכל הּוא ַהּמַ אי ׁשֶ , ַוּדַ
ַעל   ּבְ ׁשֶ תֹוָרה  ה  יְָּרׁשָ ׁשֶ ּוִמּתֹוְך  ְלָדִוד.  יל  ּכִ ַמׂשְ

ה ִנְקָרא   אֹוִתיֹּות ְלַמְפֵרַע. ְוַעל ֶזה הּוא (ֵאָליו) ּפֶ
הּוא סֹוד  ּום ׁשֶ ֵר''י, הּוא תש''ר, ֲאָבל ִמׁשּ ִתׁשְ
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּבֹו  ָחתּום  דֹוׁש,  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ
ת   ַח ָחתּום ּבֹו ה', ָהֶרׁשֶ ְזּבֵ ּמִ מֹו י'. ּבַ ל ׁשְ אֹות ׁשֶ
ו',  ּבֹו  ְוָחְתָמה  ְדבֹוָרה  ָאה  ּבָ ַח.  ְזּבֵ ַהּמִ ֲחִצי  ַעד 

כָּ  ֶ ׁשּ בֹוָרה.  (שופטים ה) תּובְוַהְינּו ַמה  ּדְ ר  ׁשַ ַוּתָ
ָחַתם  דֹוׁש ׁשֶ ם ַהּקָ ֵ ל ַהׁשּ קֹום ַהזֶּה ַהחֹוָתם ׁשֶ ּוַבּמָ

 ּבֹו. 

  

יּה,   .304 ְלַגּבֵ ה  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ְקַנת  ִאְתּתַ ְוַכד 
ַמְפְתָחא  הּוא  ֵהיָכָלא  ּדְ ל''ז  ִעיָקָרא  (בראשית 

יָלּה,  ע''ב) ֵדין   (לגביה) ּדִ ּכְ אי  ְלָדִוד.  ַוּדַ יל  ּכִ ַמׂשְ
ע''ב) ּוִמּגוֹ  ַעל   (קי''ח  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ָיְרָתא  ּדְ
ה,  ֵר''י   (לגביה) ּפֶ ׁשְ ּתִ א ִאְקֵרי  ְלַמְפֵרַע. ַעל ּדָ ַאְתָוון 

ָמא   ׁשְ ּדִ ָרָזא  ִאיהּו  ּדְ ִגין  ּבְ ֲאָבל  ִאיהּו,  תש''ר 
ָאת   הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ יּה  ּבֵ ָחִתים  א  יׁשָ ַקּדִ

ֵמיּה י ׁשְ ת ַעד ֲחִצי  ּדִ יּה ה', ָהְרׁשֶ ַח, ָחִתים ּבֵ ְזּבֵ ּמִ '. ּבַ
ְוַהְיינּו   ו',  יּה  ּבֵ ְוָחִתים  בֹוָרה,  ּדְ ָאַתת  ַח.  ְזּבֵ ַהּמִ

יב,  ְכּתִ ה)  ּדִ א,   (שופטים  ּדָ ּוַבֲאַתר  בֹוָרה.  ּדְ ר  ׁשַ ַוּתָ
יּה.  ים ּבֵ ַאְחּתִ א, ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ  ָחִתימּו ּדִ

חַ  .305 ְפּתֵ ַהּמַ ּתֹוָרה ְואֹותֹו  ּבַ ּפֹוֵתַח  ׁשֶ ּכְ  ,
ְנָיא,   ּתַ ְוֶזהּו  לֹו,  ַדע  ְלִהּוָ ְצִריִכים  ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ
ֵאיָתִנים   ַלּגּוף.  ִמחּוץ  ַרְיָתא  ּבָ ֶבָך,  מֹוׁשָ ֵאיָתן 
ַלּגּוף.  ִמחּוץ  ּתֹוְמִכים  ַעּמּוִדים  ִאים,  ּנָ ּתַ ֵהם 

ה ַלּתוֹ  ֵאּלֶ ְזַמן ׁשֶ ּבִ ָבר,  ּדָ יֵׁש ְלהֹוִדיַע  ו  ָרה  ַעְכׁשָ
ֵאיָתִנים   ִנְקָרִאים  ְכָתב  ּבִ ַעל    -ׁשֶ ּבְ ׁשֶ ַלּתֹוָרה 

ַהּתֹוָרה   ֶאל  ֵאיָתן  ִאים.  ּנָ ּתַ ִנְקָרִאים  ה  ּפֶ
ה, ְוַהּכֹל   ַעל ּפֶ ּבְ ְנָיא ֶאל ַהּתֹוָרה ׁשֶ ְכָתב. ּתַ ּבִ ׁשֶ

ָראּוי.  ּכָ

  

ַעל   .305 ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ְתָחא  ּפַ ד  ּכַ ַמְפְתָחא,  ְוַההּוא 
ִאיהוּ  ְוָדא  ֵליּה,  מֹוְדָעא  ּתְ ְלִאׁשְ ֵעיָנן  ּבָ ה,  (מ''ז   ּפֶ

ִמּגּוָפא.   ע''ב) ְלַבר  ַרְייָתא  ּבָ ֶבָך,  מֹוׁשָ ֵאיָתן  ְנָיא,  ּתַ
ְלַבר   ַסְמִכין,  ַעּמּוִדים  ִאים.  ּנָ ּתַ ִאיּנּון  ֵאיָתִנים: 

ּתָ  ין  ִמּגּוָפא. ַהׁשְ ִאּלֵ ִזְמָנא ּדְ ה, ּבְ א ִאית ְלאֹוָדָעא ִמּלָ
י ּתֹוָרה   ְכָתב, ִאְקרּון ֵאיָתִנים. ְלַגּבֵ ּבִ י ּתֹוָרה ׁשֶ ְלַגּבֵ
ּתֹוָרה   י  ְלַגּבֵ ֵאיָתן,  ִאים.  ּנָ ּתַ ִאְקרּון  ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ
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א   ְוכֹּלָ ה.  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  י  ְלַגּבֵ ְנָיא,  ּתַ ְכָתב.  ּבִ ׁשֶ
ְדָקא ֵיא  ֹות.ּכַ

ֶלְך   .306 ַהּמֶ לֹֹמה  ׁשְ ֶדה.  ָ ׂשּ ּבַ ֲהֵריִני  ֲחֵבִרים, 
ָזֵקן ֶאָחד   ְוִיְמָצא  ָיֹבא  ּלֹו  ׁשֶ ַהֲחָזִקים  ּבֹוִרים  ְוַהּגִ
ֲהֵריִני   ְקָרבֹות.  ַח  ְמַנּצֵ ּבֹור,  ּגִ ָחָזק  כֹחֹו,  ּבְ ָעיֵף 
ְוהּוא   ֶדה  ָ ַהׂשּ ֶסַלע  ַאַחר  ְועֹוֵמד  יָֹּבא,  ׁשֶ יֹוֵדַע 

יַח בִּ  ּגִ ֶדה, ְלַבּדֹו  ַמׁשְ ָ ׂשּ בּוָרִתי עֹוֶמֶדת ּבַ י ְוֵאיְך ּגְ
לֹום,   ָ ַהׁשּ ַעל  ּבַ לֹום,  ׁשָ ִאיׁש  הּוא  ׁשֶ יַח,  ּגִ ַמׁשְ
ה   ְוַאּתָ ָעֶליָך,  בּוָרְתָך  ּגְ ָזֵקן,  ו,  ַעְכׁשָ ְוהֹוֵלְך לֹו. 
ֵזיְנָך   ִלי  ּכְ ר  ְוַהּתֵ ִלְמקֹוְמָך  ׁשּוב  ֶדה,  ָ ׂשּ ּבַ ְלַבד 

 .ֵצא ִמן ַהָּׂשֶדה)(ְּכִמי ֶׁשּיֹו ֵמָעֶליָך.

  

א,   .306 ַמְלּכָ לֹמֹה  ׁשְ ַחְקָלא.  ּבְ ֲאָנא  ָהא  יא,  ַחְבַרּיָ
ח ַחד ָסָבא, ָלֵאי   ּכַ יֵליּה. ְייֵתי ְוִיׁשְ יִפין ּדִ ּקִ ְוגּוְבִרין ּתַ
ְיַדְעָנא   ָהא  ְקָרִבין.  ָנַצח  ר,  יּבָ ּגִ יף  ּקִ ּתַ ֵחיָלא,  ּבְ
ְוהּוא   ַחְקָלא,  ּדְ ִטיְנָרא  ְלָבַתר  יָמא  ְוַקּיְ ָאָתא,  ּדְ

ח בִּ  ּגַ ְלחֹודֹוי  ַאׁשְ ַחְקָלא, ּבִ יָמא ּבְ בּוְרִתי ַקּיְ י, ְוֵהיְך ּגְ
ָלָמא, ְוָאַזל   ׁשְ לֹום, ָמאֵריּה ּדִ ִאיהּו ִאיׁש ׁשָ ח, ּדְ ּגַ ַאׁשְ
ְלחֹוָדְך   ְך ֲעָלְך, ְוַאְנּתְ ּבִ בּוְרּתָ א ָסָבא, ּגְ ּתָ ֵליּה. ַהׁשְ

ֵמֲעָלְך. ִזיָנְך  אִרי  ְוׁשָ ְלֲאְתָרְך.  ּתּוב  ַחְקָלא,   (ד''א ּבְ
 . כמאן דנפיק מן חקלא)

ְמעּו ָהִרים ֶאת ִריב ה' ְוָהֵאָתִנים ֹמְסֵדי   .307 ׁשִ
ו) ָאֶרץ  ָאַמְרנּו. (מיכה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהִרים,  ְמעּו  ׁשִ  .

ֲהֵרי   אי, ׁשֶ ְוָהֵאָתִנים ֹמְסֵדי ָאֶרץ, ֹמְסֵדי ָאֶרץ ַוּדַ
ְוֵהם   יֹום,  ל  ּכָ ֶלת  ְמַקּבֶ ּוֵמֶהם  ִנזֹּוֵנית,  ּנּו  ִמּמֶ

 ָאֶרץ. ֹמְסֵדי
  

ו) .307 ְוָהֵאָתִנים   (מיכה  ְיָי'  ִריב  ֶאת  ָהִרים  ְמעּו  ׁשִ
ְוָהֵאיָתִנים   ְדַקאְמָרן.  ְמעּו ָהִרים ּכִ מֹוְסֵדי ָאֶרץ. ׁשִ
ָזן,   ְייהּו ִאּתְ ָהא ִמּנַ אי, ּדְ מֹוְסֵדי ָאֶרץ, מֹוְסֵדי ָאֶרץ ַוּדַ

ל יֹוָמא, ְוִאיּנּון מֹוְסֵדי ָאֶר  יל ּכָ ְייהּו ַקּבִ  ץ. ּוִמּנַ
יָּכֹול   .308 י ִריב ַלה' ִעם ַעּמֹו. ִמי הּוא ֶזה ׁשֶ ּכִ

הּוא רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ִריב  ּבְ (ָּכל   ָלקּום 
ְמעּו   ֶׁשֵּכן) ׁשִ ה,  ְלֵאּלֶ ָאַמר  ֶזה  ְוַעל  ָרֵאל?  ִיׂשְ ּבְ

ה'   ִריב  ֶאת  ִריב    -ָהִרים  קּום  ֶאָחד.  ִריב  ֶזהּו 
ֶהָהִרים   ּמְ   -ֶאת  ׁשֶ ִני.  ׁשֵ ִריב  ֶהם ֶזה  ּבָ ַח  ַנּצֵ

לּו   ַהּלָ ָהִריבֹות  ל  ּכָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ָאב  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ ּתֹוָכחֹות,  אֹוָתם  ְוָכל  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ

ְרׁשּוָה.  נֹו, ַוֲהֵרי ּפֵ  ַהּמֹוִכיַח ֶאת ּבְ

  

ָיִכיל   (מיכה ו)  .308 י ִריב ַלה' ִעם ַעּמֹו, ַמאן הּוא ּדְ ּכִ
קּוְדׁשָ  ּדְ ִריב  ּבְ הּוא ְלֵמיָקם  ִריְך  ּבְ (כל   א 

ְמעּו ָהִרים   שכן)  ין, ׁשִ א ָאַמר ְלִאּלֵ ָרֵאל. ְוַעל ּדָ ִיׂשְ ּבְ
א ִאיהּו ָמצּוָתא ֲחָדא. קּום ִריב ֶאת   ֶאת ִריב ה', ּדָ
ִריְך   א ּבְ הּו קּוְדׁשָ ָנַצח ּבְ ְנָייָנא. ּדְ ֶהָהִרים, ָמצּוָתא ּתִ

ִאי ְוָכל  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ִריבֹות  ין  ִאּלֵ ל  ּכָ ּנּון  הּוא, 
ְוָהא   ִלְבִריּה,  אֹוַכח  ּדְ א  ַאּבָ ּכְ הּו  ּלְ ּכֻ ּתֹוָכחֹות, 

 אּוְקמּוָה.
ַח ִעּמֹו,   .309 ָרָצה ְלַנּצֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ תּוב ּבְ ַיֲעקֹב ּכָ ּבְ

תּוב? ּכָ יב) ַמה  ְיהּוָדה   (הושע  ִעם  ַלה'  ְוִריב 
ֶטן   ּבֶ ּבַ תּוב,  ּכָ ּכַ ָהִריב?  ַמהּו  ַיֲעקֹב.  ְוִלְפקֹד ַעל 

ָאה תֹוָכָחה, ְוָכל  ָעַקב ֶאת   ָבר ֶזה ּבָ ָאִחיו. ַעל ּדָ
ֶטן  ּבֶ ּבַ דֹול הּוא,  ּגָ ְוִכי לֹא ָדָבר  אֹוָתם ִריבֹות. 
ַמה   ָקָטן  ָדָבר  ֵאינֹו  ֶזה  ְוגֹו'?  ָאִחיו  ֶאת  ָעַקב 
ן,   ּכֵ ֶטן?  ּבֶ ּבַ ה  ָעׂשָ אּות  ַרּמָ ְוִכי  ֶטן.  ּבֶ ּבַ ה  ָעׂשָ ֶ ׁשּ

אי.  ַוּדַ

  

ׁשַ  .309 ּבְ ִתיב,  ּכְ ַיֲעקֹב  ָחא  ּבְ ְלַנּצְ ָבָעא  ּדְ ֲעָתא 
ִתיב,  ֲהֵדיּה, ַמה ּכְ ְוִריב ַלְיָי' ִעם ְיהּוָדה   (הושע יב) ּבַ

ָמה   ּכְ ִאיהּו,  ִריב  ָמה  ַיֲעקֹב.  ַעל  ְוִלְפקֹוד 
יב,  ְכּתִ ֶטן ָעַקב ֶאת ָאִחיו. ַעל ַהאי   (הושע יב) ּדִ ּבֶ ּבַ

ָלאו   ְוִכי  ִריבֹות.  ִאיּנּון  ְוָכל  ּתֹוָכָחה,  ָאָתא  ה  ִמּלָ
ְוגֹו'.   ָאִחיו  ֶאת  ָעַקב  ֶטן  ּבֶ ּבַ ִאיהּו,  ַרְבְרָבא  ה  ִמּלָ
ֶטן.   ּבֶ ָעִביד ּבַ ה ְזִעיָרא ִאיהּו, ַמאי ּדְ ַהאי ָלאו ִמּלָ

ֶטן, ִאין וַ  ּבֶ אי. ְוִכי עּוְקָבא ָעִביד ּבַ  ּדַ
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ֶנֱאַמר) .310 ַיֲעקֹב   (ֲאָבל) (ַוֲהֵרי  ָחה  ּדָ ּכֹל  ּבַ ׁשֶ
ָלל.   ּלֹא ִיְהיֶה לֹו ֵחֶלק ּכְ ֵדי ׁשֶ ו ָאִחיו, ּכְ ֶאת ֵעׂשָ
ַנִים,  ׁשְ ֵהם  ׁשֶ ֵמֶאָחד  א  ֶאּלָ ִהְתַרֵעם  לֹא  ו  ֵעׂשָ

תּוב ּכָ כז) ׁשֶ ַפֲעַמִים.  (בראשית  ֶזה  ַויְַּעְקֵבִני 
ֲעַמִים ָהָיה ָצִריךְ  א (ִלְכֹּתב) ּפַ , ַמה זֶּה ''זֶה''? ֶאּלָ

ַנִים,  ִלׁשְ יָָּצא  ׁשֶ ֶאָחד  ַנִים,  ִלׁשְ יׁש  ִהּקִ ׁשֶ ֶאָחד 
ְוִנְהיֶה   ָהאֹוִתיֹּות  כּו  ִהְתַהּפְ ׁשֶ כָֹרִתי.  ּבְ ּוַמהּו? 

ְרָכִתי. ֶזה ַפֲעַמִים  ַנִים.  -ּבִ ׁש ִלׁשְ ֻהּקַ  ֶאָחד ׁשֶ

  

אתמר)  ס''א .310 והא  א,  (אבל) (נ''א  כֹּלָ ַיֲעקֹב    ּבְ ָחה  ּדָ
ַלל.   ּכְ חּוָלָקא  ֵליּה  ְיֵהא  ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ֲאחּוי,  ו  ְלֵעׂשָ
ֵרין,   ּתְ ִאיּנּון  ּדְ ֵמָחד  א  ֶאּלָ ִהְתַרַעם  ָלא  ו  ֵעׂשָ

יב,  ְכּתִ כז)  ּדִ ַפֲעַמִים   (בראשית  ַפֲעַמִים.  ֶזה  ְעְקֵבִני  ַוּיַ
ָאִקיׁש ִלְתֵרין. חַ  א, ַחד ּדְ ֵעי ֵליּה, ַמאי ֶזה. ֶאּלָ ד  ִמּבָ

כּו ַאְתָוון,   כָֹרִתי ִאְתַהּפְ ָנַפק ִלְתֵרין. ּוַמאי ִניהּו. ּבְ ּדְ
ַקׁש ִלְתִרין. ִאּתְ ִתי. ֶזה ַפֲעַמִים: ַחד, ּדְ ְרּכָ  ַוֲהָוה ּבִ

ֶטן,   .311 ּבֶ ּבַ לֹו  ה  ָעׂשָ ֶ ׁשּ ַמה  ו  ֵעׂשָ ָיַדע  ְולֹא 
דֹוׁש   ְוַהּקָ יֹוֵדַע,  ָהָיה  ּלֹו  ׁשֶ ַהְמֻמּנֶה  ר  ַ ַהׂשּ ֲאָבל 

רוּ  ַלּקֹול  ּבָ ְוֵחיֵליֶהם  ַמִים  ָ ַהׁשּ ֶאת  ׁש  ִרּגֵ הּוא  ְך 
ַהְמֻמּנֶה   ָתַבע  לֹא  ּוְבכֹוָרה  ָרָכה  ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ַהזֶּה, 
ִלְתּבַֹע  ָהָיה לֹו  ָרָכה  ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ּלֹו, ְולֹא ָאַמר.  ׁשֶ
ַבע,  ּתָ ׁשֶ אי  ַוּדַ ֲהֵרי  ָאִחיו  ָתַבע.  ְולֹא 

תּוב ּכָ נח) ׁשֶ לֹא (ישעיה  ְרָך  ׂשָ ם,    ּוִמּבְ ִתְתַעּלָ
ַטל   ּנָ ׁשֶ ַעד  ֶלֱאכֹל,  לֹו  ָלֵתת  ַיֲעקֹב  ָרָצה  ְולֹא 

כֹוָרתֹו.  ּנּו ֶאת ּבְ  ִמּמֶ

  

ֲאָבל   .311 ֶטן,  ּבֶ ּבַ ֵליּה  ָעַבד  ּדְ ַמה  ו  ֵעׂשָ ָיַדע  ְוָלא 
ִריְך הּוא   ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ ֲהָוה,  ָיַדע  יֵליּה  ּדִ ְמָמָנא  ַרב 

ַמּיָא וֵחייַלְייהּו ְלָקלָ  יׁש ׁשְ ָרָכה  ַאְרּגִ ָהא ּבְ א, ּדְ א ּדָ
ָהא   יֵליּה, ְוָלא ָאַמר. ּדְ ַבע ְמָמָנא ּדִ ּוְבכֹוָרה ָלא ּתָ
ַבע. ָאחּוָה ָהא   ּתָ ְוָלא  ע,  ְלִמְתּבַ ֵליּה  ֲהָוה  ָרָכה  ּבְ

יב, ְכּתִ ּדִ אי,  וּדַ ַבע  נח)  ּתָ לֹא   (ישעיה  ְרָך  ׂשָ ּוִמּבְ
ָעא ַיֲעקֹב ְלֵמיָהב ֵליּה ְלֵמיכַ  ם ְוָלא ּבָ ל, ַעד  ִתְתַעּלָ

יֵליּה.  כֹוָרָתא ּדִ יה ּבְ ָנַטל ִמּנֵ  ּדְ
כֹוָרה  .312 ַהּבְ ּנּו?  ִמּמֶ ָנַטל  כֹוָרה  ּבְ ֵאיזֹו 

כָֹרה ָחֵסר ו'. ָאז הּוא ָעַקב  ה. ּבְ ַמְעָלה ּוְלַמּטָ ּלְ ׁשֶ
ה אֹותֹו ָעֵקב ְוָזַרק אֹותֹו  ָעׂשָ אי ׁשֶ ֶאת ָאִחיו. ַוּדַ
יָָּצא  ׁשֶ אֹותֹו,  ים  ִהְקּדִ ׁשֶ ָאחֹור?  ֵאיֶזה  ְלָאחֹור. 

ִראׁשֹוָנה ָלעֹוָלם ַהזֶּה. ָאַמר  ו, טֹל   ּבָ ַיֲעקֹב ְלֵעׂשָ
ְך.  ה, ַוֲאִני ַאַחר ּכָ ִחּלָ ּתְ ה ֶאת ָהעֹוָלם ַהזֶּה ּבַ  ַאּתָ

  

א   .312 ְלֵעיּלָ ּדִ כֹוָרה  ַהּבְ יּה,  ִמּנֵ ָנַטל  כֹוָרה  ּבְ ָמאי 
אי   ֵדין ָעַקב ֶאת ָאִחיו, וּדַ כָֹרה ָחֵסר ו'. ּכְ א. ּבְ ְוַתּתָ

ַלֲאח ֵליּה  ְוַאְרֵמי  עּוְקָבא,  ֵליּה  ָעַבד  ַמאי  ּדְ ֹוָרא. 
ְלַהאי   ַקְדִמיָתא  ּבְ ִיּפּוק  ּדְ ֵליּה,  ים  ַאְקּדִ ֲאחֹוָרא. 
ה ַהאי ָעְלָמא   ו, טֹול ַאּתָ ָעְלָמא. ָאַמר ַיֲעקֹב ְלֵעׂשָ

ַקְדִמיָתא, וֲאָנא ְלָבַתר.  ּבְ
ָיָצא  .313 ֵכן  ְוַאֲחֵרי  תּוב,  ּכָ ַמה  ּוְרֵאה  ּבֹא 

ֲעֵקב   ּבַ זֶּה  ַמה  ו.  ֵעׂשָ ֲעֵקב  ּבַ ֹאֶחֶזת  ְוָידֹו  ָאִחיו 
ָהָיה אֹוֵחז ֶאת ָידֹו  ָך ׁשֶ ְעּתְ ו? ְוִכי ַיֲעֶלה ַעל ּדַ ֵעׂשָ
הּוא  ִמי ׁשֶ ּבְ א ָידֹו אֹוֶחֶזת  ְך. ֶאּלָ ּכָ ַרְגלֹו? לֹא  ּבְ

ו ו ִנְקָרא ָעֵקב ָהָיה ָעֵקב. ּוִמיהּו? ֵעׂשָ ֲהֵרי ֵעׂשָ , ׁשֶ
ְבָרא  ּנִ ׁשֶ ּוִמיֹּום  ָאִחיו,  ֶאת  ָעַקב  ׁשֶ ָעה  ָ ִמׁשּ
ָעֵקב,  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  קֹוֵרא  ָהעֹוָלם 
ׁשּוֶפּנּו ָעֵקב.  ה ּתְ תּוב הּוא ְיׁשּוְפָך רֹאׁש ְוַאּתָ ּכָ ׁשֶ

ה, ּולְ  ִחּלָ ּתְ ׁשּוֶפּנּו ּבַ ְקָרא ָעֵקב ּתְ ּנִ ה ׁשֶ ַבּסֹוף  ַאּתָ
ּוִמיהּו?  ֵמָעֶליָך.  ָך  רֹאׁשְ ֶאת  ְמֶחה  יִּ ׁשֶ הּוא 
ה   ּכֶ ּמַ ׁשֶ ָחׁש  ַהּנָ ל  ׁשֶ רֹאׁש  הּוא  ׁשֶ סמא''ל, 

עֹוָלם ַהזֶּה.   ּבָ

  

ִתיב, .313 ּכְ ַמה  ֲחֵזי,  א  כה) ּתָ ֵכן   (בראשית  ְוַאֲחֵרי 
ֲעֵקב   ּבַ ַמאי  ו.  ֵעׂשָ ֲעֵקב  ּבַ אֶֹחֶזת  ְוָידֹו  ָאִחיו  א  ָיּצָ

ְוכִ  ו.  ְיֵדיּה  ֵעׂשָ ָאִחיד  ֲהָוה  ּדְ ְך  ְעּתָ ּדַ ָקא  ַסּלְ י 
ַההּוא   ַמאן ּדְ א, ָידֹו אֶֹחֶזת ּבְ ַרְגֵליּה, ָלאו ָהִכי. ֶאּלָ ּבְ
ִאְקֵרי,   ָעֵקב  ו  ֵעׂשָ ָהא  ּדְ ו.  ֵעׂשָ ּוַמּנֹו  ָעֵקב,  ֲהָוה  ּדְ
ֵרי   ִאְתּבְ ּדְ ּוִמּיֹוָמא  ְלָאחּוי,  ֵליּה  ֲעַקב  ּדְ ֲעָתא  ִמׁשַ

ָקֵרי ָעֵקב  הּוא,    ָעְלָמא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֵליּה 
יב,  ְכּתִ ג)  ּדִ ה   (בראשית  ְוַאּתָ רֹאׁש  ְיׁשּוְפָך  הּוא 

ׁשּוֶפּנּו   ּתְ ָעֵקב,  ִאְקֵרי  ּדְ ַאְנּתְ  ָעֵקב.  ׁשּוֶפּנּו  ּתְ
ֵמָעָלְך.   ְך  ֵריׁשָ ִיְמֵחי  ּדְ הּוא  ּוְלַבּסֹוף  ַקְדִמיָתא.  ּבְ

https://dailyzohar.com/


Zohar Mishpatim  – unedited- not for publishing 

109 DailyZohar.com  
 

ִחויָ  א ּדְ ִאיהּו ֵריׁשָ ַהאי  ּוַמּנֹו. ָסָמֵא''ל. ּדְ ָמֵחי ּבְ א, ּדְ
 ָעְלָמא. 

ם ָעָליו  .314 ֶטן ָעַקב ֶאת ָאִחיו, ׂשָ ּבֶ ְוַעל ֶזה ּבַ
ַהזֶּה  ָהעֹוָלם  ֶאת  ו  ֵעׂשָ ְוָנַטל  ָעֵקב,  ִלְקיֹות 
ָלִכים  ַהּמְ ה  ְוֵאּלֶ תּוב  ַהּכָ סֹוד  ְוֶזה  ַהְתָחָלה.  ּבַ
ֶאֶרץ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך ֶמֶלְך ִלְבֵני  ר ָמְלכּו ּבְ ֲאׁשֶ

לֹמֹה  ִישְׂ  ׁשְ ָאַמר  ׁשֶ ַהּסֹוד  ְוֶזהּו  ָרֵאל. 
ֶלְך, כ) ַהּמֶ ִראׁשֹוָנה  (משלי  ּבָ ְמֹבֶהֶלת  ַנֲחָלה 

סֹוף ָהעֹוָלם.   ְוַאֲחִריָתּה לֹא ְתֹבָרְך, ּבְ
  

ָעֵליּה   .314 ִוי  ׁשָ ָאִחיו,  ֶאת  ָעַקב  ֶטן  ּבֶ ּבַ א  ּדָ ְוַעל 
ַקְדִמ  ּבְ ָעְלָמא  ַהאי  ו  ֵעׂשָ ְוָנַטל  ָעֵקב,  יָתא,  ְלֶמֱהִוי 

יב,  ְכּתִ ּדִ ָרָזא  לו)  וָדא  ָלִכים   (בראשית  ַהּמְ ה  ְוֵאּלֶ
ִלְבֵני   ֶמֶלְך  ְמָלְך  ִלְפֵני  ֱאדֹום  ֶאֶרץ  ּבְ ָמְלכּו  ר  ֲאׁשֶ
לֹמֹה   ׁשְ ָאַמר  ּדְ ָרָזא  ִאיהּו  וָדא  ָרֵאל.  ִיׂשְ

א,  כ)  ַמְלּכָ ִראׁשֹוָנה   (משלי  ּבָ ְמבֹוֶהֶלת  ַנֲחָלה 
ס   ֹוף ָעְלָמא. ְוַאֲחִריָתּה לֹא ְתבֹוָרְך, ּבְ

ֶטן ָעַקב ֶאת ָאִחיו   (הושע יב) ְוַעל ֶזה .315 ּבֶ ּבַ
ְך  ּכָ ּוְבאֹונֹו?  ֶזה  ָרה ֶאת ֱאלִֹהים. ַמה  ׂשָ ּוְבאֹונֹו 
ְך.   ּכָ ּלֹו ָנֶאה. ֲאָבל לֹא  ֶקף ׁשֶ כַֹח ְוַהּתֹ ָאְמרּו, ּבְ

ָבר   ַהּדָ רּור  ְוגּוף   -ּבֵ ֶעְליֹון  ְדיֹוָקן  ָהָיה  יֲַּעקֹב  ׁשֶ
שֶׁ  ָהִראׁשֹון ָקדֹוׁש,  ָאָדם  ָהָיה  ׁשֶ ִמיֹּום  ּגּוף  ֵאין 

ׁש  ַמּמָ ָאָדם,  ל  ׁשֶ ְוָיְפיֹו  ַיֲעקֹב.  ל  ׁשֶ ַהּגּוף  מֹו  ּכְ
ַיֲעקֹב,   ל  ׁשֶ ּוְדיֹוָקן  ְלַיֲעקֹב.  ָהָיה  ַהיִֹּפי  אֹותֹו 

ׁש.  ל ָאָדם ָהִראׁשֹון ַמּמָ יֹוָקן ׁשֶ  ּדְ

  

א  .315 ּדָ יב) ְוַעל  ָאחִ  (הושע  ֶאת  ָעַקב  ֶטן  ּבֶ יו  ּבַ
ָרה ֶאת ֱאלִהים. ַמאי ְואֹונֹו. ָהִכי ָאְמרּו   ּוְבאֹונֹו ׂשָ
ָהִכי.   ָלאו  ֲאָבל  ֵיאֹות,  יֵליּה  ּדִ א  ְוּתּוְקּפָ ֵחיָלא  ּבְ
ְוגּוָפא   ֲהָוה,  ָאה  ִעּלָ ּיּוְקָנא  ּדִ ַיֲעקֹב  ה,  ִמּלָ ּדְ ִרירּו  ּבְ
ֲהָוה ָאָדם ָהִראׁשֹון,   ֵלית ּגּוָפא ִמּיֹוָמא ּדְ א. ּדְ יׁשָ ַקּדִ

ָאָדם ָהִראׁשֹון, ַההּוא  כְּ  ַיֲעקֹב, ְוׁשּוְפֵריּה ּדְ גּוָפא ּדְ
ַיֲעקֹב,   ׁש ֲהָוה ֵליּה ְלַיֲעקֹב. ְוִדּיּוְקֵניּה ּדְ ׁשּוְפֵריּה ַמּמָ

ׁש.  ָאָדם ָהִראׁשֹון ַמּמָ ּיּוְקָנא ּדְ  ּדִ
ָחׁש   .316 ַהּנָ א  ּבָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ָהִראׁשֹון,  ָאָדם 

ה ַעל ָידֹו, ָיכֹ ּתָ ַעם?  ְוִהְתּפַ ָחׁש. ָמה ַהּטַ ַהּנָ ל לֹו 
ו לֹא  י לֹא ָהָיה ּכַֹח ְלָאָדם ָהִראׁשֹון, ְוַעד ַעְכׁשָ ּכִ
ל  ׁשֶ ָתְקּפֹו  ּוִמיהּו  ּלֹו.  ׁשֶ ַהּכַֹח  ָהָיה  ׁשֶ ִמי  נֹוַלד 
ל   ׁשֶ ְדיֹוָקן  ּבִ ָהָיה  ׁשֶ ת,  ׁשֵ ֶזה  ָהִראׁשֹון?  ָאָדם 

תּוב ּכָ ׁשֶ ׁש,  ַמּמָ ָהִראׁשֹון  (בראשית   ָאָדם 
ת.  וַ  ה) מֹו ׁשֵ ְקָרא ֶאת ׁשְ ַצְלמֹו ַויִּ ְדמּותֹו ּכְ יֹּוֶלד ּבִ

א   ּבָ ָהָיה ָמהּול. ּוְכׁשֶ ַצְלמֹו? ׁשֶ ְדמּותֹו ּכְ ַמה זֶּה ּבִ
ְקּפֹו  ָבר נֹוַלד ּתָ ו ֶאל ַיֲעקֹב, ּכְ ל ֵעׂשָ ַהְמֻמּנֶה ׁשֶ
ָרה ֶאת  הּוא יֹוֵסף, ְוֶזהּו ּוְבאֹונֹו ׂשָ ל ַיֲעקֹב, ׁשֶ ׁשֶ

 .אן מצאתי)(עד כ ֱאלִֹהים.

  

ָאָתא   .316 ּדְ ִחְוָיא  ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ָהִראׁשֹון,  ָאָדם 
ַטְעָמא.   ֵליּה. ַמאי  ִחְוָיא  ָיִכיל  ְידֹוי,  ַעל  ה  ּתָ ְוִאְתּפַ
ָען   א ְלָאָדם ָהִראׁשֹון, ְוַעד ּכְ ָלא ֲהָוה ּתּוְקּפָ ִגין ּדְ ּבְ
ּוַמּנֹו   יֵליּה.  ּדִ א  ּתּוְקּפָ ֲהָוה  ּדְ ַמאן  ִאְתייִליד  ָלא 

ִדּיּוְקָנא  ּתוּ  ֲהָוה ּבְ ת, ּדְ א ׁשֵ ָאָדם ָהִראׁשֹון. ּדָ א ּדְ ְקּפָ
יב,  ְכּתִ ׁש, ּדִ ָאָדם ָהִראׁשֹון ַמּמָ ַוּיֹוֶלד   (בראשית ה) ּדְ

ַמאי   ת.  ׁשֵ מֹו  ׁשְ ֶאת  ְקָרא  וּיִ ְלמֹו  ּצַ ּכְ ְדמּותֹו  ּבִ
ְמָמָנא   ָאָתא  ְוַכד  ָמהּול.  ֲהָוה  ּדְ ְלמֹו.  ּצַ ּכְ ְדמּותֹו  ּבִ

ְלגַ  ו  ֵעׂשָ א  ּדְ ּתּוְקּפָ ִאְתְיִליד  ַבר  ּכְ ַיֲעקֹב,  ּדְ י  ּבֵ
ֶאת   ָרה  ׂשָ ּוְבאֹונֹו  ְוֶזהּו  יֹוֵסף.  ִאיהּו  ּדְ ַיֲעקֹב,  ּדְ

 (עד כאן מצאתי)  ֱאלִֹהים. 
ָחׁש   .317 יָּכֹול קֹול ַהּנָ ה ׁשֶ ָ ל ָהִאׁשּ ַהּקֹול ַהזֶּה ׁשֶ

א  ה, ַמה הּוא? ֶאּלָ ַכְלּבָ מֹו ֶכֶלב ּבְ ּה ּכְ ְלֵהָאֵחז ּבָ
ל   ׁשֶ ים  ׁשִ ַהּנָ קֹולֹות  ָכל  ּבְ ֵאין  ׁשֶ ּוְרֵאה  ּבֹא 

  
ִחְוָיא   .317 ּדְ ָקָלא  ַיְכָלא  ּדְ ָתא,  ִאּתְ ּדְ ָקָלא  ַהאי 

ָתא, ַמאן ִאיהּו. ַכְלּבְ ּבְ א  ַכְלּבָ ּכְ ּה,  ּבָ (דף   ְלָאֲחָדא 
ע''א) ין   קי''א  ָנׁשִ ּדְ ָקִלין  ָכל  ּבְ ֵלית  ּדְ ֲחִזי,  א  ּתָ א  ֶאּלָ
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ֵבק ּבֹו ּוְלֵהָאֵחז  ָחׁש ְלִהּדָ יָּכֹול קֹול ַהּנָ ָהעֹוָלם ׁשֶ
ף ּבוֹ  ּתֵ ּתַ יָּכֹול  ּבֹו ּוְלִהׁשְ ים ֵהן ׁשֶ י ָנׁשִ ּתֵ א ׁשְ . ֶאּלָ

ֶהן   ּבָ ְלֵהָאֵחז  ָחׁש  ַהּנָ ּלֹא    -קֹול  ׁשֶ זֹו  ַאַחת 
אֹו   ָראּוי,  ּכָ ִלּבּוָנּה  ִויֵמי  ה  ִנּדָ ֻטְמַאת  ׁשֹוֶמֶרת 
ה  ָ ִאׁשּ זֹו  ְוַאַחת  ִלְטּבֹל,  ֶאָחד  יֹום  יָמה  ְקּדִ ּמַ ׁשֶ

ַלֲעׂשֹות   עֹוָנָתּה  ֶאת  ְלַבְעָלּה  ַאֶחֶרת  ּמְ ַצַער ׁשֶ
יַח ַעל   ּגִ יד ְולֹא ַמׁשְ ָרט ִאם ֵאינֹו ַמְקּפִ ְלַבְעָלּה, ּפְ

 ֶזה.

ּה,   ּבָ ָקא  ּבְ ְלִאְתּדַ ִחְוָיא  ּדְ ָקָלא  ַיְכָלא  ּדְ ָעְלָמא,  ּדְ
ִרין  ּוְלִאְתַאֲחָדא   ּתְ א  ֶאּלָ ּה.  ּבָ ָפא  ּתְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּה,  ּבָ

הֹון,   ִחְוָיא ְלִאְתַאֲחָדא ּבְ ַיְכָלא ָקָלא ּדְ ין ִאיּנּון ּדְ ָנׁשִ
ִויֵמי   ִנּדּוָתּה,  סֹוָאבּות  ְנִטיַרת  ָלא  ּדְ ַהאי  ֲחָדא. 
ֲחָדא   יֹוָמא  יַמת  ַאְקּדִ ּדְ אֹו  ֵיאֹות,  ְדָקא  ּכְ ִלּבּוָנּה, 

הַ  ַוֲחָדא,  ְלַבְעָלּה  ִלְטּבֹול.  ְמַאְחֶרת  ּדִ ָתא  ִאּתְ אי 
ר ִאי ִאיהּו   ד ַצֲעָרא ְלַבְעָלּה, ּבַ יָלּה ְלֶמְעּבַ עֹוָנה ּדִ

ח ְלָדא.  ּגַ  ָלא ָחִייׁש, ְוָלא ַאׁשְ
מֹו  .318 ּכְ ֲהֵרי  ׁשֶ ים.  ָנׁשִ י  ּתֵ ׁשְ ֵהן  ֵאּלּו 

ָחׁש, ַעד   ְך ֵהן ִמְתַאֲחרֹות ְלקֹול ַהּנָ ימּו, ּכָ ִהְקּדִ ׁשֶ
ְדבָּ  ּנִ ְתַאֲחדֹות ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ּמִ קֹול, ּוְכמֹו ׁשֶ ק קֹול ּבְ

ְלַבְעָלהּ  ְך   (ָּבֲעבֹוָדה) ַצַער  ּכָ ִמְצָוה,  ִעּכּוב  ּבְ
אֹוָתּה  קֹול  ּבְ ֵבק  ְלִהּדָ ָחׁש  ַהּנָ קֹול  ים  ַמְקּדִ
ָחׁש אֹוֵחז  ּקֹול ַהּנָ ים ׁשֶ י ָנׁשִ ּתֵ ה. ְוֵאּלּו ֵהן ׁשְ ָ ָהִאׁשּ

ֶכלֶ  מֹו  ּכְ ֶהן  ּלָ ׁשֶ ּקֹול  ַאַחר ּבַ ֻטְמָאה  ה,  ַכְלּבָ ּבְ ב 
 ֻטְמָאה, ִמין ַאַחר ִמינֹו.

  

ימּו,   .318 ַאְקּדִ ָמה ּדְ ָהא ּכְ ין, ּדְ ֵרין ָנׁשִ ין ִאיּנּון ּתְ ִאּלֵ
ַעד   ָנָחׁש,  ּדְ ָקָלא  י  ְלַגּבֵ ִמְתַאֲחָרן,  ִאיּנּון  ָהִכי 
ד   ִמְתַאֲחָרן ְלֶמְעּבַ ָקָלא, ּוְכָמה ּדְ יק ָקָלא ּבְ ַאְדּבִ ּדְ

ְלַבְעָלהּ ַצֲעָר  ָהִכי   (בעבודה) א  ִמְצָוה,  ּדְ ִעּכּוָבא  ּבְ
ָקָלא   ַהִהיא  ּבְ ָקא  ּבְ ְלִאְתּדַ ָנָחׁש,  ּדְ ָקָלא  ים  ַאְקּדִ
ָנָחׁש   ּדְ ָקָלא  ּדְ ין,  ָנׁשִ ֵרין  ּתְ ִאיּנּון  ין  ְוִאּלֵ ָתא.  ִאּתְ ּדְ
ָתא,   ַכְלּבְ ּבְ א  ַכְלּבָ ּכְ ְלהֹון,  ּדִ ָקָלא  ּבְ ָאִחיד 

ַתר ִסא  א ּבָ ַתר ִזיֵניּה. ִסאּוְבּתָ יָנא ּבָ א, ּזִ  ּוְבּתָ
אֹוֵחז   .319 ִאם  ָלנּו  ת  ִאְכּפַ ָמה  ּתֹאַמר,  ְוִאם 

ִדים   ְך ִמְתַאּבְ ּכָ קֹול ְוִאם לֹא אֹוֵחז? אֹוי ׁשֶ קֹול ּבְ
ה,   ָ ל ָהִאׁשּ ִלי ַדַעת. ַהּקֹול ַהזֶּה ׁשֶ ֵני ָהעֹוָלם ּבְ ּבְ

ַהנָּ  קֹול  ִעם  ַיַחד  ף  ּתֵ ּתַ ּוִמׁשְ ְתָעֵרב  ּמִ ׁשֶ ָחׁש,  ּכְ
יֹוֵצאת   ַעת  ּוִמְרׁשַ ָעה  ָהְרׁשָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ

ִהיא   (ָהֵאיָפה) ִמּתֹוךְ  ִאם  עֹוָלם,  ּבָ ּוְמׁשֹוֶטֶטת 
ְוקֹול   ָחׁש  ַהּנָ ֵני קֹולֹות, קֹול  ׁשְ אֹוָתם  ּבְ ת  ּפֹוֶגׁשֶ
ּה,  ּבָ ְוֵהם  ֶהם  ּבָ ֶמת  ִמְתַחּמֶ ה  ָ ְוָהִאׁשּ ה,  ָ ָהִאׁשּ

,  ים רּוַח ְוהֹוְלִכים ִעָּמּה)(ֶׁשִמְתַחְּמִמים ַנֲעׂשִ  ְוֵכיָון
ּה, ַעד   ם ִעּמָ ֵ ׁשּ ּוִמְתּגַ ים רּוַח,  ַנֲעׂשִ ֶמת  ִמְתַחּמֶ ׁשֶ

ה. ָ ׁשֹוֶטֶטת ְוִנְכֶנֶסת ִלְמֵעי אֹוָתּה ָהִאׁשּ ּמְ  ׁשֶ

  

ת ָלן, ִאי ָאִחיד ָקָלא   .319 ְוִאם ּתֹאַמר, ָמה ִאיְכּפַ
ָדן ִמְתַאּבְ ָהִכי  ּדְ ַווי  ָאִחיד.  לא  ִאי  ָקָלא,  ֵני    ּבְ ּבְ

ד   ּכַ ָתא,  ִאּתְ ּדְ ָקָלא  ַהאי  א.  ְעּתָ ּדַ לא  ּבְ ָעְלָמא 
ֲעָתא   ׁשַ ּבְ ָנָחׁש,  ּדְ ָקָלא  ֲהֵדי  ּבַ ף  ּתַ ּתָ ְוִאׁשְ ִאְתֲעָרב 
ָטא   ּטְ ּוְמׁשַ ֵאיָפה  ִמּגֹו  ַנְפַקת  ַעת  ּוַמְרׁשָ יַבת  ַחּיָ ּדְ
ָנָחׁש,   ֵרין ַקִלין, ָקָלא ּדְ ָהֵני ּתְ ָעְלָמא, ִאי ַעְרַעת ּבְ ּבְ

ְוִאיּנּון  ְוָק  הּו,  ּבְ ַמת  ִאְתַחּמְ ָתא  ְוִאּתְ ָתא,  ִאּתְ ּדְ ָלא 
ְוֵכיָון  ּה,  אזלין  ּבָ רוחא  דמתחממן  (ס''א 

ְוַאְגִלים   בהדה) רּוָחא,  ִדין  ִמְתַעּבְ ָמת,  ִאְתַחּמְ ּדְ
ַהאי   ּדְ ְמָעָהא  ּבִ ְוָעאל  ָטא,  ּטְ ְמׁשַ ּדִ ַעד  ֲהָדּה,  ּבַ

ָתא.  ִאּתְ
יּ  .320 ׁשֶ ַהזֶּה  ינֹוק  ָאה אֹוָתּה  ְוַהּתִ ּבָ ׁשֶ ּכְ ֹוֶלֶדת, 

ִעית ָהרּוַח  (לילי''ת) ְרׁשָ אֹוָתּה  ֶאת  ּפֹוֶקֶדת   ,
ּה,  ּבָ ׁש  ּכֵ ַכׁשְ ּמְ ׁשֶ ָחׁש  ַהּנָ קֹול  ַרע,  ִחּבּור  הּוא  ׁשֶ
אֹוָתּה  ָאה  ּבָ ׁשֶ ַעד  ינֹוק,  ּתִ ּבַ צֹוֵחק  ְוהּוא 

ִעית ן   (לילי''ת) ָהְרׁשָ ּבֵ ּפֹוֶקֶדת  ׁשֶ ה  ָ ִאׁשּ מֹו  ּכְ

  

ַהִהיא   .320 ָאַתאת  ד  ּכַ ְיִליַדת,  ּדִ ָיּנֹוָקא  ְוַהאי 
ִאיהּו   ּדְ רּוָחא,  ְלַההּוא  ֵליּה  ִקיַדת  ּפְ א,  יְבּתָ ַחּיַ

ּה,  ִחּבוּ  ּבָ א  ׁשָ ּכְ ׁשְ ְמּכַ ּדִ ָנָחׁש,  ּדְ ָקָלא  א,  יׁשָ ּבִ ָרא 
א,   יְבּתָ ָאַתת ַהִהיא ַחּיַ יּנֹוָקא, ַעד ּדְ ְוִאיהּו ְמַחְייָכא ּבִ
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לֹו   ְוצֹוֶחֶקת  לֹו  ֶטת  ּוְמַפְטּפֶ ַאֶחֶרת,  ה  ָ ְלִאׁשּ
ִפטְ  אֹוָתּה ּבְ ה  עֹוׂשָ ְך  ּכָ ִאּמֹו.  ֹבא  ּתָ ׁשֶ ַעד  ּפּוט 

ל אֹוָתּה  ִליַח ׁשֶ הּוא ׁשָ ָהרּוַח. ּוְפָעִמים ַרּבֹות ׁשֶ
תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  אֹותֹו.  ְוהֹוֶרֶגת  ִעית,  (קהלת  ָהְרׁשָ

ם  ד) ַאּתֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְולֹא  ּכַֹח,  ֵקיֶהם  עֹׁשְ ּוִמיַּד 
ל אוֹ  א אֹותֹו ּכַֹח ׁשֶ ָתּה רּוַח. ְוַעל  אֹוְמִרים, ֶאּלָ

סּוק ַהזֶּה ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם   ּפָ תּוב ּבַ ֲעַמִים ּכָ ֶזה ּפַ
ֵמאֹוָתּה    - ְוֶאָחד  ָעה,  ָהְרׁשָ יִלית  ִמּלִ ֶאַחד 

 ָהרּוַח.

ַאֲחָרא,   ָתא  ְלִאּתְ ָרא  ּבְ ָפִקיַדת  ּדְ ָתא  ִאּתְ ּכְ
ַעד   ִפְטּפּוָטא  ּבְ ֵליּה,  יַכת  ְוַחּיְ ֵליּה  ּוְמַפְטֶפֶטת 

כַּ  יּה.  ִאּמֵ ֵתיֵתי  ּוְזָמִנין  ּדְ רּוָחא.  ַהאי  ָעְבָדא  ְך 
א, ְוַקְטָלא   יְבּתָ ַהִהיא ַחּיַ ִליָחא ּדְ ִאיהּו ׁשְ יִאין, ּדְ ַסּגִ

יב,  ְכּתִ ֵקיֶהם   (קהלת ד)  ֵליּה, ֲהָדא הּוא ּדִ ד עֹוׁשְ ּוִמּיַ
ְוָלא א   (דף קי''א ע''ב)  ּכַֹח.  ַאּתּון ַאְמִרין. ֶאּלָ ּדְ ָמה  ּכְ

רּוָחא ַההּוא  ּדְ ּכַֹח  ִזְמִנין  ַההּוא  ִרין  ּתְ א,  ּדָ ְוַעל   ,
יִלית   ַהאי ְקָרא, ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם. ַחד ִמּלִ ִתיב ּבְ ּכְ

א, ְוַחד ֵמַההּוא רּוָחא.  יְבּתָ  ַחּיַ
ה   .321 ְוַאּתָ ַרֲחִמים,  ְלָך  יֵׁש  ה  ַעּתָ ָסָבא,  ֵאי 

ִלְקָרב,   ַהיֹּוְצִאים  ֵאּלּו  ָרָאה  ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ּכְ ר  ְמַדּבֵ
ם בְּ  ּלָ אן ּוְלָהְלָאה ֲהֵרי ּכֻ ה ִמּכָ ָך. ַעּתָ לֹום ִעּמְ ׁשָ

יר   ַאְזּכִ ֲעבּור ׁשֶ ָרב ּבַ ֵלי ַהּקְ לֹא ֶאְפׁשֹט ֵמָעַלי ּכְ
ִמי.  ׁשְ

  

ְוַאּתְ   .321 ְרִחיִמין,  ָלְך  ִאית  א  ּתָ ַהׁשְ ָסָבא,  ִאי 
ְקָרָבא,   יֵחי  ַמּגִ ִאיּנּון  ָחִמית  ָלא  ּדְ ַמאן  ּכְ ֵעי,  ּתָ ִמׁשְ

ָלמָ  ׁשְ הּו ּבִ ּלְ אן ּוְלָהְלָאה,  ָהא ּכֻ א ִמּכָ ּתָ ְך. ַהׁשְ א ִעּמָ
ָרא   ְלַאְדּכְ ִדיל  ּבְ ְקָרָבא  ָמאֵני  אי  ִמּנַ י  ַאְעּדֵ ָלא 

ִמי.  ׁשְ
מֹו  .322 ַתח ּכְ את ֹרֵבץ עֹוֵמד ַעל ַהּפֶ אֹותֹו ַחּטָ

ה   ָ ָהִאׁשּ ּנֹוֶתֶנת  ׁשֶ ָהַאֲחרֹון  ַהּקֹול  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ֶכֶלב. 
ַהפֶּ  ֵמַעל  ג  ְמַדּלֵ הּוא  ם  יֹוֵצא,  ָ ִמׁשּ ְועֹוֵבר  ַתח 

דֹוׁש   ַהּקָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה  ַאֲחֶריָה.  ְוהֹוֵלְך 
ְוַהּקֹול   ּלֹו,  ׁשֶ ֶאָחד  ַח  ַמְפּתֵ ׁשֹוֵלַח  הּוא  רּוְך  ּבָ
ָחׁש הֹוֵלְך ַאַחר ַהּקֹול   א, ְוַהּנָ ַח ּבָ ְפּתֵ ּפֹוֵרַח, ְוַהּמַ

הֹולֵ  ֶטן  ּבֶ ּבַ ׁשֶ ָהָהר  ְוַעד  ָלעֹוָלם,  יֹוֵצא  הּוא  ְך  ׁשֶ
ֵמאֹוָתּה  ית  ְתַנּקֵ ּמִ ׁשֶ ַמן  ַהזְּ ַעד  ׁש,  ּכֵ ּוְמַכׁשְ
דֹוׁש   ְוַהּקָ ָהָרע.  ָחׁש  ַהּנָ יכֹות  ְנׁשִ ל  ׁשֶ ַהזֲֻּהָמה 
ים  ַמֲעׂשִ ה  ְועֹוׂשֶ ִסּבּוִבים  ב  ְמַסּבֵ הּוא  רּוְך  ּבָ

ָראּוי.  ּכָ

  

ְתָחא   .322 ּפִ ַעל  ָקִאים  רֹוֵבץ,  את  ַחּטָ ַההּוא 
ּדְ  ִזְמָנא  ּבְ א.  ַכְלּבָ ָיִהיַבת  ּכְ ּדְ ְתַרְייָתא,  ּבַ ָקָלא 

ְוִאְתֲעָבר   ְתָחא  ּפִ ֵמַעל  ִליג  ּדָ ִאיהּו  ָנִפיק,  ָתא,  ִאּתְ
א   קּוְדׁשָ ִגין ּדְ ן, ְוָאִזיל ֲאַבְתָרּה. ַמאי ַטְעָמא. ּבְ ּמָ ִמּתַ
ְוָקָלא   יֵליּה,  ּדִ ַמְפְתָחא  ַחד  ַדר  ׁשָ הּוא  ִריְך  ּבְ

ְוִחְויָ  ַאְתָיא,  ָחא  ּוַמְפּתְ ְרָחא,  ָקָלא  ּפַ ַתר  ּבָ ָאַזל  א 
ָאִזיל,   ִבְטָנא  ּדְ טּוָרא  ְוַעד  ְלָעְלָמא,  ָנִפיק  הּוא  ּדְ
ֵמַההּוא   ִאְתְנִקיַאת,  ּדְ ן  ִעיּדָ ַעד  א,  ׁשָ ּכְ ּוְמַכׁשְ
ִריְך   ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ א.  יׁשָ ּבִ ִחְוָיא  ּדְ יִכין  ְנׁשִ ּדִ זּוֲהָמא, 

ְדָקא יֵ  ב ִסבּוִבין, ְוָעִביד עֹוָבִדין ּכַ  אֹות. הּוא, ְמַסּבֵ
ִנְדֲחָתה.  .323 ֶטן  ַהּבֶ אֹוָתּה  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֶזה  ְוָכל 

לֹו   ְוֵאין  ֶטן,  ַהּבֶ ֵמאֹוָתּה  ְדָחה  ּנִ ׁשֶ אי  ַוּדַ ֲהֵרי 
ָאר ְנׁשֹות   ל ׁשְ ה ׁשֶ ַמּטָ ּלְ ֶטן ׁשֶ ֵחֶלק, ְוִנְדָחה ֵמַהּבֶ
ֶנת   ה ַצַער, לֹא ִנּתֶ עֹוׂשֶ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ ָהעֹוָלם. ׁשֶ

וְ  ֶהם.  ּבָ לֹט  ִלׁשְ ְרׁשּות  לֹו לֹו  ֶנת  ִנּתֶ ֶטן  ּבֶ ֵאיזֹו 
ַהּסֹוָטה,  ל  ׁשֶ ֶטן  ַהּבֶ אֹוָתּה  ָעֶליָה?  ְוׁשֹוֵלט 

תּוב ּכָ ה) ׁשֶ ּום  (במדבר  ִמׁשּ ִבְטָנּה.  ְוָצְבָתה 
ֶטן  ְרצֹונֹו, ְוַהּבֶ ּה ְנָקמֹות ּכִ ּבָ ה  ֶטן ַהזֹּו עֹוׂשֶ ּבֶ ּבַ ׁשֶ
לֹו   ָנַתן  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ּלֹו,  ׁשֶ ִהיא  ַהזֹּו 

  

ּדְ  .323 ִגין  ּבְ א,  ּדָ ָהא  ְוָכל  ְחָיא.  ִאְתּדַ ֶטן  ּבֶ ַההּוא 
ֵליּה חּוָלָקא,   ְוֵלית  ֶטן,  ּבֶ ְחָיא ֵמַההּוא  ִאְתּדַ אי,  ַוּדַ
ְדַעְלָמא   ין  ְנׁשִ ַאר  ׁשְ ּדִ א,  ְלַתּתָ ּדִ ֶטן  ִמּבֶ ֵחי  ְוִאְתּדָ
ָעִביד ַצַער ָלא ִאְתְייִהיב ֵליּה ֵרׁשּו   ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ּדְ

ֶטן   ּבֶ ּוַמאן  יּה.  ּבֵ ָטָאה  ּלְ ְוִאיהּו  ְלׁשַ ֵליּה,  ִאְתְייִהיב 
יב,  ְכּתִ סֹוָטה, ּדִ ֶטן ּדְ ִליט ָעֵליּה. ַההּוא ּבֶ (במדבר  ׁשָ

יּה   ה) ּבֵ ָעִביד  ֶטן,  ּבֶ ַהאי  ּדְ ִגין  ּבְ ִבְטָנּה,  ְוָצְבָתה 
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ֲאהּוִבים בִּ  ו,  ַעְכׁשָ ֵמַהּכֹל.  ֶחה  ִיּדָ ּלֹא  ׁשֶ ִביל  ׁשְ
י  ְרּתִ ְוִדּבַ ֶאְתֶכם  ָרִאיִתי  לֹא  יבּו.  ַהְקׁשִ י,  ּלִ ׁשֶ

ֶכם, א)  ִעּמָ לֹא  (קהלת  ְיֵגִעים,  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ
ֵהם   ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ֲאִפּלּו  ר,  ְלַדּבֵ ִאיׁש  ָיכֹול 

 ְיֵגִעים.

א   יֵליּה ִאיהּו, ְוקּוְדׁשָ ֶטן ּדִ נּוְקִמין ִלְרעּוֵתיּה, ְוַהאי ּבֶ
ּדְ  ִגין  ּבְ ֵליּה  ָיִהיב  הּוא  ִריְך  א.  ּבְ ִמּכֹּלָ ֵחי  ִאְתּדָ ָלא 

ְלכּו,   ֲחֵמיָנא  ָלא  ֲאִציתּו.  יִלי,  ּדִ ְרִחיִמין  א  ּתָ ַהׁשְ
ְלכּו. יְלָנא  ָלא   (קהלת א) ּוַמּלִ ְיֵגִעים,  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ

אֹוַרְייָתא ְיֵגִעים   ין ּדְ ָלא, ֲאִפיּלּו ִמּלִ ָיִכיל ִאיִניׁש ְלַמּלְ
 ִאיּנּון. 

תּוב .324 ֵתר ַיֲעקֹב ְלַבּדֹו   (בראשית לה) ּכָ ּוָ ַויִּ
י לֹא ָיכֹל לֹו  ַויְַּרא ּכִ ַויֵָּאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו, ְוָכתּוב 

וְ  ְיֵרכֹו.  ַכף  ּבְ ע  ּגַ ִמיֲַּעקֹב.  ַויִּ ִהְרִויַח  ׁשֶ ָיֵרְך  אֹוָתּה 
מּוֵאל. ַמה   א ׁשְ ּבָ ָתּה ַעד ׁשֶ ֻחְלׁשָ ְואֹוָתּה ַהיֵָּרְך ּבְ
א   ּבָ ׁשֶ ּכְ ְנבּוָאה.  ְך  ָמׁשַ ּלֹא  ׁשֶ ה?  ֻחְלׁשָ ּבְ זֶּה 
מּוֵאל, ָנַטל אֹוָתּה ָיֵרְך ְוֶהֱעָלה אֹוָתּה ֵמאֹותֹו   ׁשְ

ּנּו, ּוֵמאוֹ  תֹו ְזַמן ָהָעְבָרה ָמקֹום ְוָחַטף אֹוָתּה ִמּמֶ
ָלל.  ה ּכְ ָ ֻדׁשּ ּקְ ּנּו ְולֹא ָהָיה לֹו ֵחֶלק ּבַ  ִמּמֶ

  

ִתיב,  .324 ֵתר ַיֲעקֹב ְלַבּדֹו ַוּיֵָאֵבק   (בראשית לכ) ּכְ ּוָ ַוּיִ
ַכף   ע ּבְ ּגַ י לא ָיכֹול לֹו ַוּיִ ְרא ּכִ ִאיׁש ִעּמֹו, ּוְכִתיב ַוּיַ

ֲעקֹב ִמּיַ ָרַווח  ּדְ ָיֵרְך  ְוַההּוא  ָיֵרְך  ְיֵרכֹו.  ְוַההּוא   .
יֵליהּ  ּדִ ֲחִליׁשּו  ע''א) ּבַ קמ''ד  ע''ב,  נ''א  ַעד   (בראשית 

יְך ְנבּוָאה.   ָלא ָמׁשִ ֲחִליׁשּו ּדְ מּוֵאל. ַמאי ּבַ ָאָתא ׁשְ ּדְ
ְוַסְלֵקיּה   ָיֵרְך,  ַההּוא  ָנַטל  מּוֵאל,  ׁשְ ָאָתא  ד  ּכַ
ִזְמָנא   ּוֵמַההּוא  יּה,  ִמּנֵ ֵליּה  ְוָחַטף  ֲאָתר,  ֵמַההּוא 

ה  אִ  ְקדּוׁשָ ּבִ חּוָלָקא  ֵליּה  ֲהָוה  ְוָלא  יּה,  ִמּנֵ ְתָעֵדי 
ָלל.   ּכְ

ָדָחה   .325 ְולֹא  ח  ִקּפַ לֹא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
מּוֵאל ָנַטל ֶאת ַהיֵָּרְך  ְ ׁשּ ּום ׁשֶ אֹותֹו ִמן ַהּכֹל, ִמׁשּ
ּוַמהּו? ָנַתן לֹו   א ָנַתן לֹו ֵחֶלק ֶאָחד,  ּלֹו, ֶאּלָ ׁשֶ

וּ  ָיֵרְך  אֹוָתּה אֹוָתּה  מּוַרת  ּתְ ַהּסֹוָטה  ל  ׁשֶ ֶבֶטן 
ֵניֶהם ָנַתן  ּנּו, ְוָלֵכן ֶאת ׁשְ ֶהֱעִביר ִמּמֶ ָיֵרְך ּוֶבֶטן ׁשֶ
דֹוׁש   ַהּקָ קֹום  ַהּמָ ִלְהיֹות  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו 

ל ֻטְמָאה. נּוי ִמּכָ  ּפָ

  

ֵליּה   .325 ֵחי  ּדָ ְוָלא  ִריְך הּוא ָלא ָקַפח,  ּבְ א  קּוְדׁשָ
א ָיִהיב  ִמּכֹלָּ  יֵליּה, ֶאּלָ מּוֵאל ָיֵרְך ּדִ ָנַטל ׁשְ ִגין ּדְ א, ּבְ

ֵליּה חּוָלָקא ֲחָדא. ַמאי ִאיִהי. ָיִהיב ֵליּה ַההּוא ָיֵרְך  
י   ַאְעּדֵ ּדְ ּוֶבֶטן,  ָיֵרְך  ַההּוא  ֳחַלף  סֹוָטה,  ּדְ ּוֶבֶטן 
ִריְך   א ּבְ ְרַווְייהּו ָיִהיב ֵליּה קּוְדׁשָ א ּתַ יּה. ְוַעל ּדָ ִמּנֵ

ל ַסֲאבּוָתא. הוּ  נּוי ִמּכָ א ּפָ ֻקְדׁשָ  א, ְלֶמהֵוי ַאְתָרא ּדְ
ל? ְוָנְפָלה ְיֵרָכּה  .326 ל ָיֵרְך. ַמה ֶזה ְוַלְנּפִ ְוַלְנּפִ

ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות! ְוַלְצּבֹות, ְוָצְבָתה ָהָיה ָצִריְך 
ְואֹוֵמר  ֶלב  ַלּכֶ ֶעֶצם  זֹּוֵרק  ׁשֶ ִמי  ּכְ א  ֶאּלָ ִלְהיֹות! 

ֶזה ְלֶחְלְקָך. ּוֵמַהּכֹל לֹא ֵהַרע ְלָפָניו   לֹו: טֹל ֶאת
ְזלוּ  ּגָ ׁשֶ א  ּום  (ֶׁשהֹוִציאּו) ֶאּלָ ִמׁשּ ָיֵרְך,  ּנּו  ִמּמֶ

אֹוָתּה  ְוִהְרִויַח  ָעֶליָה  ְוִהְתַעיֵּף  ָיַגע  הּוא  ׁשֶ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ּנּו. ְוָלֵכן ַהּקָ ְוהֹוִציאּו אֹוָתּה ִמּמֶ

ַהזּוֹ  ָהֶעֶצם  ֶאת  לֹו  יל  ְוהֹוִציא  ִהּפִ ַהּסֹוָטה  ל  ׁשֶ  
ַמח. ָאַמְרנּו, ּוָבֶזה הּוא ָרָוה ְוׂשָ מֹו ׁשֶ  אֹותֹו לֹו, ּכְ

  

ְיֵרָכּה   .326 ְוָנְפָלה  יל,  ְוַלְנּפִ ַמהּו  ָיֵרְך.  יל  ְוַלְנּפִ
ַמאן   ּכְ א,  ֶאּלָ ֵליּה.  ֵעי  ִמּבָ ְיֵרָכּה  ְוָצְבָתה  ְוַלְצּבֹות, 

ְוָאמַ  א,  ְלַכְלּבָ ְרָמא  ּגַ ֵדי  ַאׁשְ ַהאי  ּדְ טֹול  ֵליּה,  ר 
א   ֶאּלָ ָקֵמיּה,  ַאְבִאיׁש  ָלא  א  ּוִמּכֹּלָ ְלחּוָלָקְך. 

ָגְזלוּ  ִאיהּו ָיַגע ְוָלֵאי   (ס''א דאפיקו) ּדְ ִגין ּדְ יּה ָיֵרְך, ּבְ ִמּנֵ
א,   ּדָ ְוַעל  יּה.  ִמּנֵ ֵליּה  יקּו  ְוַאּפִ ֵליּה  ְוָרַווח  ָעֵליּה, 

ְר  יל ֵליּה, ּגַ ִריְך הּוא ַאּפִ א ּבְ סֹוָטה,  קּוְדׁשָ א ּדְ ָמא ּדָ
י. י ְוַחּדֵ ְדַקאְמָרן, ּוְבָדא ִאיהּו ַרּוִ יק ֵליּה ּכִ  ְוַאּפִ

ִמיד   .327 ּלֹו ּתָ יּּוַע ׁשֶ בֹות ְוַהּסִ ְרּכָ ל אֹוָתן ַהּמֶ ּכָ
ּום  ְתׁשּוָקה ַאֲחֶריָה, ּוִמׁשּ רֹוִצים ָיֵרְך, ְוהֹוְלִכים ּבִ ָעאן   .327   ּבָ יֵליּה,  ּדִ א  יְעּתָ ְוִסּיַ ְרִתיִכין  ִאיּנּון  ל  ּכָ

ּוְבִגין   ֲאַבְתֵריּה.  ִכסּוָפא  ּבְ ְוַאְזֵלי  ָיֵרְך,  ִדיר  ּתָ
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ֲעיִֵפים, ִנים  ָהַרּבָ ל  ׁשֶ ִים  ְרּכַ ַהּבִ ְך  ֶזה.   ּכָ ִמן  ְוֶזה 
ְוָכל  ִהיא,  ַהיֵָּרְך  ַאַחר  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ׁשּוָקה  ַהּתְ ל  ּכָ ׁשֶ
ָבר חֹוֵזר ִלְמקֹומֹו.   ל ֲחָכִמים, ְוָכל ּדָ ן ָיֵרְך ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ
ַמה   ל  ִמּכָ לּום  ּכְ גֹוֵרַע  לֹא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ
חּוץ  ה  ָ ֻדׁשּ ַלּקְ ְתָקֵרב  יִּ ׁשֶ רֹוֶצה  ְולֹא  ִריְך,  ּצָ ֶ ׁשּ

ה  מֵ  עֹוׂשֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַנֲחָלתֹו.  ֶחְלקֹו  ְוגֹוָרלֹו,  ַעּמֹו 
ָרֵאל  ים ִיׂשְ ְך עֹוׂשִ רּוְך הּוא ְלַמְעָלה, ּכָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ָאסּור   ִנינּו,  ׁשָ ְוָכְך  ַלֲעׂשֹות.  ָצִריְך  ְוָכְך  ה  ְלַמּטָ
כֹוָכִבים  ְלעֹוְבֵדי  ּתֹוָרה  ד  ְלַלּמֵ ָרֵאל  ְלִיׂשְ

תּוב ּכָ ׁשֶ קמז)( ּוַמזָּלֹות,  ָבָריו  תהלים  ּדְ יד  ַמּגִ
ה ֵכן ְלָכל ּגֹוי ְוגֹו'.   ְלַיֲעֹקב ְוגֹו', לֹא ָעׂשָ

א,  א   (קי''ב ע''ב) ּדָ ְלֵהי, ִמן ּדָ ׁשַ ּדְ ָנן  ַרּבָ ּדְ ְרִכי  ּבָ ָהֵני 
ְוָכל   ַתר ָיֵרְך ִאיהּו,  ְלהֹון, ּבָ ּסּוָפא ּדִ ּכִ ָכל  ִאיהּו. ּדְ
ְלַאְתֵריּה,   ר  ַאְהּדָ ה  ִמּלָ ְוָכל  ָנן,  ַרּבָ ּדְ ָיֵרְך  ן  ּכֵ ׁשֶ
ַמה   ל  ִמּכָ לּום,  ּכְ ַרע  ּגָ ָלא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ

ִאְצְטִריְך, ְוָלא   יּה  ּדְ ר ִעּמֵ ה, ּבַ ִיְקַרב ִלְקדּוׁשָ ָעא ּדְ ּבָ
ָעִביד   ּדְ ָמה  ּכְ יּה.  ְוַאֲחַסְנּתֵ חּוָלֵקיּה  ְוַעְדֵביּה 
ָרֵאל   ִיׂשְ ַעְבֵדי  ָהִכי  א,  ְלֵעיּלָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ֵניָנן, ָאִסיר   ד, ְוָהִכי ּתָ א, ְוָהִכי ִאְצְטִריְך ְלֶמְעּבַ ְלַתּתָ

ָרֵאל, ְלֵמי ָלף אֹוַרְייָתא ְלעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים  ֵליּה ְלִיׂשְ
ְכִתיב,  לֹות, ּדִ ָבָריו ְלַיֲעקֹב   (תהלים קמז)  ּוַמּזָ יד ּדְ ַמּגִ

ה ֵכן ְלָכל ּגֹוי ְוגֹו'.   ְוגֹו', לא ָעׂשָ
אֹותֹו  .328 ְוָדָחה  ַיֲעקֹב  אֹותֹו  ָחה  ּדָ ְוָלֵכן 

וּ  ה. ּוִמׁשּ ָ ֻדׁשּ ּקְ ּלֹא ִיְהיֶה לֹו ֵחֶלק ּבַ מּוֵאל, ׁשֶ ם  ׁשְ
ְך.   ָרֵאל ִהיא ַעל ּכָ ְנָאה ְלִיׂשְ ִ ִמיַרת ַהׂשּ ל ׁשְ ְך ּכָ ּכָ
ּוק ְוֵהִביא אֹותֹו,   ָחַטף עֹוף ָטהֹור ֵמַהׁשּ ְלֶכֶלב ׁשֶ
אֹותֹו  ְוָחַטף  ֶאָחד  ִאיׁש  א  ּבָ ר  ּבַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ְוֶטֶרם 
ִלי  ְך ָנַתן לֹו ֶעֶצם ִנְגֶרֶרת ַאַחת ּבְ ּנּו, ְוַאַחר ּכָ ִמּמֶ

 תֹוֶעֶלת. 
  

מּוֵאל,   .328 ֵחי ֵליּה ַיֲעקֹב, ְוָדֵחי ֵליּה ׁשְ א ּדָ ְוַעל ּדָ
חּוָלָקא ֵליּה  ְיֵהא  ָלא  ע''א) ּדְ קי''ב  א.   (דף  ְקדּוׁשָ ּבִ

א   ּדָ ַעל  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ָבבּו  ּדְ ְנִטירּו  ל  ּכָ א,  ּדָ ּוְבִגין 
ׁשֹוָקא,   ִמן  ְכָיא  ּדַ עֹוָפא  ָחִטיף  ּדְ א  ְלַכְלּבָ ִאיהּו. 

ֵליהּ  ָנׁש  ְוַאְייֵתי  ר  ּבַ ַחד  ָאָתא  ַבר,  ִאּתְ ָלא  ְוַעד   ,
ִריָרא   ְרָמא ּגְ יּה, ְלָבַתר ָיִהיב ֵליּה ַחד ּגַ ְוַחְטָפא ִמּנֵ

א.  ָלא ּתֹוַעְלּתָ  ּבְ
אֹותֹו   .329 הֹוִציאּו  ו  ֵעׂשָ ל  ׁשֶ רֹו  ְלׂשָ ְך  ּכָ

ַהיֵָּרְך,   ּנּו ֶאת אֹוָתּה  ִמּמֶ ֶטן, ָחְטפּו  ֵמאֹוָתּה ַהּבֶ
ָנְתנוּ  ְך  ּכָ ַאַחת  ַאַחר  ֶעֶצם  לֹו  ֶטן   -  ַהּבֶ אֹוָתּה 

ל ַהּסֹוָטה, ְולֹא ַאֵחר. זֹו ָהֶעֶצם   ְואֹוָתּה ַהיֵָּרְך ׁשֶ
ְך   ּום ּכָ ְתנּו ְלֶחְלקֹו ּוְלגֹוָרלֹו ְוָעְרָבה לֹו. ּוִמׁשּ ּנָ ׁשֶ
יֵני ֱאֶמת, ּוְבֵני   רּוְך הּוא ֵהם ּדִ דֹוׁש ּבָ יֵני ַהּקָ ל ּדִ ּכָ

רּוְך  ָאָדם לֹא יֹוְדִעים ְולֹא   דֹוׁש ּבָ יִחים ַלּקָ ּגִ ַמׁשְ
ֶאת  ִהְסְטָתה  ִהיא  ֱאֶמת.  ֶדֶרְך  ּבְ ם  ְוֻכּלָ הּוא, 

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְעָלּה,  ִמּבַ (משלי  ַעְצָמּה 
ה   ב) ָ ָהִאׁשּ ְך  ּכָ ַאף  ְוגֹו'.  ְנעּוֶריָה  ַאּלּוף  ַהעֶֹזֶבת 

ָאֶרץ. ּה ּבָ ּלָ גֹון ׁשֶ  ּכְ

  

ו, אַ  .329 ל ֵעׂשָ רֹו ׁשֶ ָך ְלׂשָ ֶטן,  ּכַ יקּו ֵליּה ֵמַההּוא ּבֶ ּפִ
ְרָמא   ּגַ יּה ַההּוא ָיֵרְך. ְלָבַתר ָיֲהבּו ֵליּה  ָחִטיפּו ִמּנֵ
סֹוָטה, ְוָלא ָאֳחָרא.   ֶטן ְוַההּוא ָיֵרְך ּדְ ַחד, ַההּוא ּבֶ
ְוַעְדֵביּה,   ְלחּוָלֵקיּה  ֵליּה  ָיֲהבּו  ָקא  ּדְ ְרָמא,  ּגַ ָהא 

ּדִ  ל  ּכָ ְך,  ּכָ ִגין  ּוּבְ ֵליּה.  ִריְך  ְוָעַרב  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ יִנין 
א ָלא ַיְדִעין, ְוָלא   ְקׁשֹוט ִאיּנּון, ּוְבִני ָנׁשָ יִנין ּדִ הּוא ּדִ
אַֹרח   ּבְ הּו  ְוֻכּלְ הּוא.  ִריְך  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ יִחין  ּגִ ַמׁשְ
ָמה ְדַאּתְ   ְעָלּה, ּכְ ְרָמּה ִמּבַ ְקׁשֹוט. ִהיא ַאְסִטיַאת ּגַ

ְנעּוֶריָה ְוגֹו', אּוף ָהִכי    ָהעֹוֶזֶבת ַאּלּוף  (משלי ב)  ָאֵמר 
ַאְרָעא.  יָלּה ּבְ ַגְווָנא ּדִ ָתא, ּכְ  ִאּתְ

מֹותֹו  .330 ּכְ ָחֵבר  ּמֹוֵצא  ׁשֶ ִמי  ּוְרֵאה,  ּבֹא 
ק   ְוִנְדּבָ אֹוֵהב אֹותֹו  עֹוָלם,  ּבָ יו  ְכַמֲעׂשָ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ
לֹא  ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ ֲאָבל  טֹוב.  ִעּמֹו  ה  ְועֹוׂשֶ ִעּמֹו 

שֶׁ  יָון  ּכֵ ְך;  ה  ּכָ ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ַצד  ֶאת  ָעַזב  ׁשֶ ִמי  ּמֹוֵצא 

  
ָעִביד   .330 ָווֵתיּה, ּדְ ח ַחְבָרא ּכְ ּכַ ַאׁשְ א ֲחֵזי, ַמאן ּדְ ּתָ

ֲהֵדיּה,   ק ּבַ ּבַ ָעְלָמא, ָרִחים ֵליּה, ְוִאְתּדָ עֹוָבדֹוי ּבְ ּכְ
יּה ִטיבּו. ֲאָבל ִסְטָרא ָאֳחָרא ָלאו ָהִכי,   ְוָעִביד ִעּמֵ
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ק   יו ְוִנְדּבָ ה ְכַמֲעׂשָ רּוְך הּוא ְועֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ׁשֶ
ִמן  ּוְלהֹוִציאֹו  ְלַכּלֹותֹו  רֹוֶצה  הּוא  ָאז  ּבֹו, 
ָקה  ְוִנְדּבְ יו  ְכַמֲעׂשָ ָתה  ָעׂשְ ַהזֹּו  ה  ָ ָהִאׁשּ ָהעֹוָלם. 

ּה   ּבָ ה  ָעׂשָ ַמה הּוא  ְרֵאה  ִבְטָנּה  וְ   - ּבֹו,  ָצְבָתה 
ְך; ִמי   רּוְך הּוא ֵאינֹו ּכָ דֹוׁש ּבָ ְוָנְפָלה ְיֵרָכּה. ְוַהּקָ

דֹושׁ  ּקָ ּבַ ק  ְוִנְדּבָ ָהַאֵחר  ד  ַהּצַ ֶאת  עֹוֵזב  - ׁשֶ
רּוךְ  ל טּוב -ּבָ ה לֹו ּכָ הּוא, ָאז אֹוֵהב אֹותֹו ְועֹוׂשֶ

ֲהֵרי  ׁשֶ ַעְצְמָך,  ן  ּקֵ ּתַ ָזֵקן,  ו,  ַעְכׁשָ עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ
חָ  ָך ְולֹא ָיכֹול. ַהּנָ רֹות ּבְ  ׁש ָהַלְך לֹו ְורֹוֶצה ְלִהְתּגָ

יוָ  ה  ּכֵ ְקדּוׁשָ ּדִ ִסְטָרא  ַבק  ׁשָ ּדְ ַמאן  ח  ּכַ ַאׁשְ ּדְ ן 
ק   ּבַ ְוִאְתּדָ עֹוָבדֹוי,  ּכְ ְוָעִביד  ִריְך הּוא,  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ
ָקא ֵליּה ֵמָעְלָמא.   יָצָאה ּוְלַאּפָ ְעָיא ְלׁשֵ ֵדין ּבַ ּה, ּכְ ּבָ
ּה,   ּבָ ַקת  ּבְ ְוִאְתּדַ עֹוָבָדָהא,  ּכְ ַעְבַדת  ָתא,  ִאּתְ ַהאי 

ּה, ְוָצְבָתה ִבְטָנּה ְוָנְפָלה ְיֵרָכּה.  ֲחִזי ַמה ּדְ  ַעְבַדת ּבָ
ִביק   ׁשָ ּדְ ַמאן  ָהִכי,  ָלאו  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ִריְך   ּבְ א  קּוְדׁשָ ּבְ יּה  ּבֵ ק  ּבָ ְוִאְתּדַ ָאֳחָרא,  ְלִסְטָרא 
ִטיבּו   ל  ּכָ ֵליּה  ְוָעִביד  ֵליּה,  ָרִחים  ֵדין  ּכְ הּוא, 

א ָסָבא ַאְת  ּתָ ָעְלָמא. ַהׁשְ ָהא ִחְוָיא  ּדְ ְרִמיְך, ּדְ ִקין ּגַ
ֲהָדְך, ְוָלא ָיִכיל. ָרא ּבַ  ָאִזיל ֵליּה, ּוָבָעא ְלִאְתּגָ

ְוָאַמר, .331 ַתח  א) ּפָ ְתרֹון   (קהלת  יִּ ַמה 
ְוִכי  ֶמׁש.  ָ ַהׁשּ ַחת  יֲַּעֹמל ּתַ ׁשֶ ָכל ֲעָמלֹו  ּבְ ָלָאָדם 
ִאּלּו   ֶזה?  ָבר  ּדָ ד  ְלַלּמֵ א  ֶאּלָ לֹֹמה  ׁשְ ָבא  לֹא 

ְוִכי ַמה ָּבא ְׁש�ֹמה ַהֶּמֶל� ְלַלֵּמד ְּבָדָבר ֶזה? ( ָאַמר 
יֲַּעֹמל   ְועֹוד, ִאּלּו ָאַמר) ֲעָמלֹו ׁשֶ ֲהֵרי    -ּבַ ָיֶפה, ׁשֶ

תּוב   ּכָ יָון ׁשֶ א ּכֵ יֵּׁש ּבֹו ִיְתרֹון. ֶאּלָ ָאר ָעָמל ׁשֶ ִנׁשְ
ַהּכֹל   ל  ׁשֶ ָלל  ַהּכְ ֲהֵרי  ֲעָמלֹו,  ָכל  ּלֹא   -ּבְ ׁשֶ

לּום שֶׁ  ָאר ּכְ  יֵּׁש ּבֹו ִיְתרֹון.ִנׁשְ

  

ְוָאַמר  .331 ַתח  א) ּפָ ָכל   (קהלת  ּבְ ָלָאָדם  ְתרֹון  ּיִ ַמה 
למֹה   ֶמׁש, ְוִכי ָלא ָאָתא ׁשְ ָ ַחת ַהׁשּ ֲעמֹול ּתַ ּיַ ֲעָמלֹו ׁשֶ

א. ִאּלּו ָאַמר  ה ּדָ א ְלאֹוְלָפא ִמּלָ (ס''א וכי מה אתא  ֶאּלָ
אמר)  אלו  ותו  דא  במלה  לאלפא  מלכא  ֲעָמלֹו   שלמה  ּבַ

ִאית  ּדְ ָעָמל,  ַאר  ּתְ ִאׁשְ ָהא  ּדְ ֵיאֹות,  ֲעמֹול  ּיַ יּה    ׁשֶ ּבֵ
ָלָלא   ָכל ֲעָמלֹו, ָהא ּכְ ְכִתיב ּבְ יָון ּדִ א ּכֵ ְתרֹון. ֶאּלָ ּיִ

ְתרֹון. יּה ּיִ ִאית ּבֵ לּום ּדְ ַאר ּכְ ּתְ ָלא ִאׁשְ א, ּדְ כֹּלָ  ּדְ
לֹֹמה ֶאת  .332 ּלֹא ְלָכל ָאָדם ָאַמר ׁשְ א ׁשֶ ֶאּלָ

ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ עֹוָלם ׁשֶ א יֵׁש ָאָדם ּבָ ָבר ַהזֶּה, ֶאּלָ ַהּדָ
מִ  טֹוב ֲאִפּלּו  ּתָ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ַרע ּוְלָהַרע, ְולֹא ִמׁשְ יד ּבְ

ָכתּוב   ְולֹא  ֲעָמלֹו  תּוב  ּכָ ֶזה  ְוַעל  ֶאָחד,  ֶרַגע 
ּנֱֶאַמר   -ְיִגיעֹו. ֲעָמלֹו   מֹו ׁשֶ ָיׁשּוב  (תהלים ס) ּכְ

ָרֵאל. ְיִגיעֹו  ִיׂשְ ֲעָמלֹו ְברֹאׁשֹו. ְולֹא ָרָאה ָעָמל ּבְ
ּנֱֶאַמר   - ׁשֶ מֹו  קכח) ּכְ י   (שם  ּכִ יָך  ּפֶ ּכַ ְיִגיַע 

ְוָכתּוב ְוגֹו'.  לא) ֹתאֵכל  ְיִגיַע   (בראשית  ְוֶאת 
תּוב י ָרָאה ֱאלִֹהים. ֲאָבל ֲעָמלֹו, ּכָ ּפַ (תהלים  ּכַ

ְלַרע,  י) ִמיד  ּתָ ִהיא  לּותֹו  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ָוַכַעס.  ָעָמל 
ֶמׁש.  ָ ַחת ַהׁשּ ְך הּוא ּתַ  ְוַעל ּכָ

  

א, ָלאו ְלָכל ָאָדם ָאמַ  .332 א,  ֶאּלָ ה ּדָ לֹמֹה ִמּלָ ר ׁשְ
ִדיר   ל ּתָ ּדֵ ּתַ ִאיהּו ִמׁשְ ּדְ ָעְלָמא,  ּבְ א ָאָדם ִאית  ֶאּלָ
ֲאִפיּלּו   ָטב  ּבְ ל  ּדַ ּתָ ִאׁשְ ְוָלא  א,  ָ ּוְלַאְבָאׁשּ ִביׁש  ּבְ
ִתיב   ּכְ ְוָלא  ֲעָמלֹו,  ִתיב  ּכְ א  ּדָ ְוַעל  ֲחָדא.  ִרְגָעא 

ָאֵמר,  ְדַאּתְ  ָמה  ּכְ ֲעָמלֹו:  ז)  ְיִגיעֹו.  ׁשּוב  יָ  (תהלים 
ְברֹאׁשֹו. כג)  ֲעָמלֹו  ָעָמל   (במדבר  ָרָאה  ְולא 

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ָרֵאל. ְיִגיעֹו: ּכְ ִיׂשְ ְיִגיַע   (תהלים קכח)  ּבְ
י ֹתאֵכל ְוגֹו'. ּוְכִתיב  יָך ּכִ ּפֶ ְוֶאת ְיִגיַע   (בראשית לא)  ּכַ

ִתיב,  ּכְ ֲעָמלֹו,  ֲאָבל  ֱאלִֹהים.  ָרָאה  י  ּפַ (תהלים   ּכַ
ָוַכַעס י) ְלִביׁש,  ָעָמל  ִדיר  ּתָ הּוא  לּוֵתיּה  ּדְ ּתַ ִאׁשְ  .

ֶמׁש.  ָ ַחת ַהׁשּ א ִאיהּו ּתַ  ְוַעל ּדָ
ַרע, ַעל   .333 ל ּבְ ּדֵ ּתַ ָהָאָדם ַהזֶּה ִמׁשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

תּוב ַעּמֹו   (איוב יח) ֶזה ּכָ לֹא ִנין לֹו ְולֹא ֶנֶכד ּבְ
ּלֹא  ׁשֶ רֹוֶצה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֲהֵרי  ׁשֶ ְוגֹו', 

תֹוָלדֹות,  יַ  ה  ַיֲעׂשֶ ִאְלָמֵלא  ׁשֶ תֹוָלדֹות,  ה  ֲעׂשֶ

  
ַעל   .333 ִביׁש,  ּבְ ל  ּדַ ּתָ ִאׁשְ ָאָדם  ַהאי  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ

ִתיב,  ַעּמֹו ְוגֹו',   (איוב יח)  ַהאי ּכְ לֹא ִנין לֹו ְולֹא ְנֶכד ּבְ
יד   ַיְעּבִ ָלא  ּדְ ֵעי,  ּבָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ָהא  ּדְ
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ַמה  תּוב  ּכָ ֶזה  ְוַעל  ָהעֹוָלם,  ֶאת  ַמֲחִריב  ָהָיה 
ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ּוִמי  ֲעָמלֹו.  ָכל  ּבְ ָלָאָדם  ְתרֹון  יִּ
ָאָדם  ל  ׁשֶ ַהזֶּה  ד  ּצַ ּבַ ק  ִנְדּבָ ּתֹוָלדֹות,  ַלֲעׂשֹות 

ָנָפיו.  ַחת ּכְ  ַרע, ְוִנְכָנס ּתַ

א   ֵטׁשָ יד ּתֹוָלִדין, ֲהָוה ְמַטׁשְ ִאְלָמֵלא ַיְעּבֵ ּתֹוָלִדין, ּדְ
ָכל  ָעְלָמא.   ּבְ ָלָאָדם  ְתרֹון  ּיִ ַמה  ִתיב,  ּכְ א  ּדָ ְוַעל 

ּתֹוָלִדין,   ד  ְלֶמְעּבַ ל  ּדַ ּתָ ִיׁשְ ָלא  ּדְ ּוַמאן  ֲעָמלֹו. 
חֹות   א ְוָעאל ּתְ יׁשָ ָאָדם ּבִ ַהאי ִסְטָרא ּדְ ק ּבְ ּבַ ִאְתּדָ

ְדּפֹוי.   ּגַ
ּתָ ְכָנֶפיָך ַעל  (רות ג) רּות ָאְמָרה, .334 ּוָפַרׂשְ

ַלֲעׂשֹות   יק,  ּדִ ַהּצַ ִעם  ּוֵג  ְלִהְזּדַ ֵדי  ּכְ ֲאָמְתָך, 
ָפָניו ַעל   ּכְ ּפֹוֵרס  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ּתֹוָלדֹות, 
ּלֹא  ׁשֶ ּוִמי  עֹוָלם,  ּבָ ְלִהְתַרּבֹות  ֵדי  ּכְ ָאָדם  ן  ּבֶ

ַגּפֹו ָיֹבא  ַגפּ  -רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ּתֹוָלדֹות, ּבְ ל  ּבְ ֹו ׁשֶ
ַהזֶּה   ָחׁש  ּנָ ּכַ ֲעִריִרי  הֹוֵלְך  הּוא  ׁשֶ ַרע,  אֹותֹו 

יֵֵצא   ַגּפֹו  ּבְ ְיִחיִדי.  הֹוֵלְך  ֵאר,   -ׁשֶ ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ֲהֵרי   ּתֹוָלדֹות,  ַלֲעׂשֹות  ל  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ּלֹא  ׁשֶ הּוא 

ִריְך. ּצָ ֶ ל ַמה ׁשּ ֵאר ּכָ (ּבֹא ּוְרֵאה ֶׁשֵּיׁש ַלֲחֹזר   ִנְתּבָ
 . ָבִרים ָהִראׁשֹוִנים)ָּזֵקן ַּבּדְ 

  

ָאְמָרה, .334 ג)  רּות  ַעל   (רות  ְכָנֶפיָך  ּתָ  ּוָפַרׂשְ
ד   ְלֶמְעּבַ יק,  ַצּדִ ּדְ ֲהֵדיּה  ּבַ וָגא  ּוְ ְלִאְזּדַ ִגין  ּבְ ֲאָמְתָך, 
ר   ְדּפֹוי ַעל ּבַ ִריׂש ּגַ ִריְך הּוא ּפָ א ּבְ ּתֹוָלִדין, ְוקּוְדׁשָ

לְ  ָעְלָמא.  ּבְ א  ׁשָ ְלַאּפָ ִגין  ּבְ ֵעי  ָנׁש,  ּבָ ָלא  ּדְ ַמאן 
יׁש,   ּבִ ַההּוא  ּדְ ַגּפֹו  ּבְ ָיבֹא,  ַגּפֹו  ּבְ ּתֹוָלִדין,  ד  ְלֶמְעּבַ

א,  ּדָ ִחְוָיא  ּכְ ֲעִריִרי,  ָאִזיל  ִאיהּו  ע''א) ּדְ ָאִזיל   (צ''ה  ּדְ
ַגּפֹו ֵיֵצא,  ָלא   (כמה דאת אמר השתא) ְיִחיָדאי. ּבְ ִאיהּו ּדְ

אִ  ָהא  ּתֹוָלִדין,  ד  ְלֶמְעּבַ ל  ּדַ ּתָ ַמה  ִאׁשְ ל  ּכָ ַמר  ּתְ
ִאְצְטִריְך. במלין   ּדְ סבא,  לאהדרא  דאית  חזי,  תא  (ס''א 

 קדמאין) 
ֲהֵרי   .335 הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ָהִריב 

תּוב  -ֶנֱאַמר, ִריב   ּכָ קּום ִריב ֶאת   (מיכה ו) ׁשֶ
ה.  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ָהִרים  אֹוָתם  א  ֶאּלָ ֵהם?  ִמי  ֶהָהִרים. 

ַהזֶּה ָהִריב  ה  ל  ָלּמָ ּכָ לּוִיים  ּתְ ֶהם  ּבָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ  ?
ַלֲאִביֶהם   ָרֵאל  ִיׂשְ ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ַהֲחָטִאים 
ָרֵאל ָהיּו יֹוְדִעים  ִיׂשְ י  ּכִ ַעם?  ַמִים. ָמה ַהּטַ ָ ׁשּ ּבַ ׁשֶ
ַמִים,  ָ ׁשּ ּבַ ְלָאִכים ָהֶעְליֹוִנים ׁשֶ ל ַהּמַ ל ּכָ ּמּוׁש ׁשֶ ׁשִ

ֶאָחד ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ֲאִפּלּו  ֵמֶהם  ֶנְעָלם  ֵמֶהם,   ְולֹא 
ֶהם.  ּלָ ּמּוׁש ׁשֶ ִ  ְוָכל ַהׁשּ

  

ַמר,   .335 ִריְך הּוא, ָהא ִאּתְ א ּבְ ָעַבד קּוְדׁשָ ִריב ּדְ
ְכִתיב, קּום ִריב ֶאת ֶהָהִרים. ַמאי   (מיכה ו) ִריב: ּדִ

א.   א. ֲאַמאי ִריב ּדָ ְלַתּתָ א, ִאיּנּון טּוִרין ּדִ ִאיהּו. ֶאּלָ
חֹוָבא   ל  ּכָ ְלָיא,  ּתַ ְבהּו  ּדִ ִגין  ָרֵאל,  ּבְ ִיׂשְ ַעְבִדין  ּדְ

ִגין   ּבְ ַטֲעָמא.  ַמאי  א.  ַמּיָ ִבׁשְ ּדְ ֲאבּוהֹון  י  ְלַגּבֵ
ִאין   ָכל ַמְלָאִכין ִעּלָ א ּדְ ּמּוׁשָ ָרֵאל ֲהוֹו ַיְדִעין ׁשִ ִיׂשְ ּדְ
ָחד   ּדְ ָמא  ׁשְ ֲאִפיּלּו  ְלהּו,  ָאִניס  ְוָלא  ַמּיָא,  ִבׁשְ ּדְ

ְלהֹון.  א ּדִ ּמּוׁשָ ְייהּו, ְוָכל ׁשִ  ִמּנַ
ֵני ְצָדִדים ָהיּו טֹוִעים ַאֲחֵריֶהם. ֶאָחד  .336 ּוִבׁשְ

ל ַהּכֹוָכִבים    - ָהיּו יֹוְדִעים ִלְמׁשְֹך ֶאת ּכָֹחם ׁשֶ ׁשֶ
ְוֶאָחד   ָלָאֶרץ.  ָזלֹות  ֵאיְך   -ְוַהּמַ יֹוְדִעים  ָהיּו  ׁשֶ

ָרָצה  ְוָלֵכן  ִהְצָטְרכּו,  ֶ ׁשּ ַמה  ָכל  ּבְ יָעם  ּבִ ְלַהׁשְ
רּוְך הּוא לַ  דֹוׁש ּבָ ֶהם ִריב ְוִדין. ְוֵכיָון ַהּקָ ֲעׂשֹות ּבָ

ֶלת נֹוֶפֶלת,   ְלׁשֶ ַ ל ַהׁשּ ֶהם ִיְהיֶה ִריב ְוִדין, ּכָ ּבָ ׁשֶ
ְך קּום   ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ּתֹוֶעֶלת,  ּבֹו  ִתְהיֶה  ֲהֵרי לֹא  ׁשֶ
ִמי  קֹוֶלָך,  ָבעֹות  ַהּגְ ַמְעָנה  ְוִתׁשְ ְוגֹו'.  ִריב 

ָרגוֹ  ַהּדְ הֹות,  ָהִאּמָ ֵהן  ה  ֵאּלֶ ָבעֹות?  ת ַהּגְ
ְך   ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ְוגֹו',  ַאֲחֶריָה  תּולֹות  ּבְ ְקָראֹות  ּנִ ׁשֶ

  

ַחד,   .336 ֲאַבְתַרְייהּו.  ָטָעאן  ֲהֵוי  ִסְטִרין  ּוִבְתֵרין 
יַ  ֲהוֹו  א  ּדַ ּכָֹכַבּיָ ּדְ ְלהֹון,  ּדִ ֵחיָלא  ָכא  ְלַאְמׁשָ ְדִעין 

לֹון,   ְלאּוָמָאה  ַיְדֵעי  ֲהוֹו  ּדַ ְוַחד,  ַאְרָעא.  ּבְ ֵלי  ּוַמּזָ
ִריְך   א ּבְ ָעא קּוְדׁשָ א ּבָ ִאְצְטִריכּו. ְוַעל ּדָ ָכל ַמה ּדְ ּבְ
ֶלֱהֵוי   הֹון  ּבְ ּדִ ְוֵכיָון  ְוִדיָנא.  ִריב  הּו  ּבְ ד  ְלֶמְעּבַ הּוא 

יּה  ִריב ְוִד  ָהא ָלא ֶיֱהֵוי ּבֵ ְלׁשּוָלא ָנַפל ּדְ ל ׁשִ יָנא, ּכָ
ַמְעָנה   ְוִתׁשְ ְוגֹו'.  ִריב  קּום  ְך,  ּכַ ּוְבִגין  א.  ּתֹוַעְלּתָ

קֹוֶלָך. ָבעֹות  ע''ב) ַהּגְ קי''ב  ין   (דף  ִאּלֵ ְבעֹות.  ּגִ ַמאן 
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ים   עֹוׂשִ ָהיּו  ְך  ּכָ ׁשֶ קֹוֶלָך.  ָבעֹות  ַהּגְ ַמְעָנה  ְוִתׁשְ
ְחּתֹונֹות. ְדָרגֹות ּתַ פּו ּבִ ּתְ ּתַ ִהׁשְ ָרֵאל ַעד ׁשֶ הֹות, ִיׂשְ ִאּמָ ע''ב)  ִאיּנּון  קפ''ט  ע''ב,  ין   (ק''ט  ְרּגִ ּדַ

ִאְקרּון  ְך   (תהלים מה)  ּדְ תּולֹות ַאֲחֶריָה ְוגֹו', ּוְבִגין ּכַ ּבְ
ַעְבֵדי   ֲהוֹו  ָהִכי  ּדְ קֹוֶלָך.  ָבעֹות  ַהּגְ ַמְעָנה  ְוִתׁשְ

ִאין.  ּתָ ין ּתַ ַדְרּגִ פּו ּבְ ּתָ ּתַ ִאׁשְ ָרֵאל, ַעד ּדְ  ִיׂשְ
ִלְדָבִרים  .337 ָזֵקן,  ַלֲחזֹר,  יֵּׁש  ׁשֶ ּוְרֵאה  ּבֹא 
ַעד ִראשׁ  ָרֵאל  ִיׂשְ ים  עֹוׂשִ ָהיּו  ְך  ּכָ ׁשֶ ֹוִנים, 

ַהיֵָּרְך   ְחּתֹונֹות.  ַהּתַ ָרגֹות  ַבּדְ פּו  ּתְ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ
אֹוָתּה  ָרֵאל ּבְ ה ִהְתִקיפּו ֶאת ִיׂשְ ָאַמְרנּו, ַהְרּבֵ ׁשֶ
ע   ַכי ָהָיה ַמְרֶאה ְלאֹותֹו ָהָמן ָהָרׁשָ ָמְרּדְ ַהיֵָּרְך. 

ְולָ  ּלֹו,  ׁשֶ ָיֵרְך  אֹוָתּה  ָבר  ֶאת  ּדָ רֹוֵגז,  ָהָיה  ֵכן 
ְראּו  ִעּמֹו.  אֹותֹו  יז  ִהְרּגִ ְוהּוא  לֹו,  ְרָאה  ּנִ ׁשֶ

תּוב   ּכָ ַמה  כז) -ַהֲחֵבִרים  ח   (בראשית  ּקַ ַוּתִ
דֹל ַהֲחֻמדֹת ְוגֹו'.   ָנּה ַהּגָ ו ּבְ ְגֵדי ֵעׂשָ ִרְבָקה ֶאת ּבִ
אֹותֹו  ְוהֹוִציא  אֹותֹו  ַזל  ּגָ ּלֹו  ׁשֶ לּו  ַהּלָ בּוׁש  ּלְ ּבַ

ל כֹוָרה.  ִמּכָ ְרכֹוָתיו ּוֵמַהּבְ  ּבִ

  

ין   .337 ִמּלִ ּבְ ָסָבא,  ָרא  ְלָאַהּדְ ִאית  ּדְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
פּו   ּתָ ּתַ ִאׁשְ ָרֵאל, ַעד ּדְ ָהִכי ֲהוֹו ַעְבֵדי ִיׂשְ ַקְדָמִאין, ּדְ
י ַאְתִקיפּו לֹון   ָקא ַאָמָרן, ַסּגִ ִאין ָיֵרְך ּדְ ּתָ ין ּתַ ַדְרּגִ ּבְ

ַההּוא ָיֵרךְ  ָרֵאל, ּבְ ַכי ֲהָוה ַאְחֵמי ְלַההּוא  ִיׂשְ . ָמְרּדְ
א ֲהָוה ָרִגיז,   יֵליּה, ְוַעל ּדָ ָהָמן ַההּוא ָיֵרְך ּדִ ע ּדְ ָרׁשָ
ֲהֵדיּה. ָחמּו   יז ֵליּה ּבַ ִאְתָחֵזי ֵליּה, ְוִאיהּו ַאְרּגִ ה ּדְ ִמּלָ

ִתיב,  יא, ַמה ּכְ ח ִרְבָקה ֶאת   (בראשית כז) ַחְבַרּיָ ּקַ ַוּתִ
ָנּה   ו ּבְ ְגֵדי ֵעׂשָ ין  ּבִ ין ְלבּוׁשִ ִאּלֵ דֹל ַהֲחֻמדֹת ְוגֹו'. ּבְ ַהּגָ

אן   ְרּכָ ּבִ ל  ִמּכָ ֵליּה  יק  ְוַאּפִ יֵליּה,  ּדִ ַזל  ּגָ יֵליּה,  ּדִ
ִכרּוָתא. יֵליּה, ּוִמּבְ  ּדִ

בֹות   .338 ְרּכָ ַהּמֶ ְצאּו  ּמָ ׁשֶ ה  ָהִעּלָ ְך,  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
ְגֵד  ּבִ ִעם  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַהִחּכּוְך  הּוא  ַלֲחָכִמים  ּלֹו  י ׁשֶ

ָגִדים  ְוַלּבְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַלְיֵרַכִים  ִמיד  ּתָ ַרּבֹוֵתינּו 
ד  ַהּצַ ל  ׁשֶ ָהיּו  ָבִרים  ַהּדְ ֵני  ׁשְ ְוֵאּלּו  ֶהם.  ּלָ ׁשֶ
ּנּו אֹוָתם, ְוֵאין  ְזלּו ִמּמֶ ּגָ ּום ׁשֶ ָהַאֵחר, ְוָכל ֶזה ִמׁשּ
ָגִדים   ְך ַהּבְ ּום ּכָ א ַלֲחָכִמים. ּוִמׁשּ ה ֶאּלָ ָלֶהם ִעּלָ

ל   ׁשֶ לּו  ֵמַהִחּכּוְך  ַהּלָ ים  ּלִ ִמְתּבַ ֵהם  ַהֲחָכִמים 
ֵמֶהם  ֶזה  לּו  ַהּלָ לֹות  ַהּכֹוׁשְ ִים  ְרּכַ ְוַהּבִ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ
ּתֹוֲאָנה,   נֹוְטִלים  ּוֵמֶהם  ָהיּו,  ֶהם  ּלָ ֶ ּוִמׁשּ אי,  ַוּדַ
ָלל   ֵהם ּכְ ָהיּו ֵמֶהם. ְורֹוִצים ַלֲחָכִמים, ׁשֶ ֶ ה ׁשּ ּוִמּמַ

ב ֹאָהִלים, יֹּוׁשֵ ל אֹותֹו ׁשֶ ִלי   ׁשֶ ה ּבְ ְוָלֵכן ֵאין ִעּלָ
ב  ׁשָ ָבר  ּדָ ְוָכל  ִדין,  ִלי  ּבְ ָבר  ּדָ ֵאין  ְוָלֵכן  ה,  ִעּלָ

 ִלְמקֹומֹו. 

  

יֵליּה,   .338 חּו ְרִתיִכין ּדִ ּכָ ָקא ַאׁשְ ְך, ִעיָלה ּדְ ּוְבִגין ּכַ
ָנן   ַרּבָ ּדְ ְלָמאֵני  ְלהֹון  ּדִ חּוְפָיא  ּדְ ִאיהּו  ָנן,  ְלַרּבָ

ִדיר. ְלהֹון.  ְלַיְרכִ  (קי''א) ּתָ ּדִ ּוְלָמאִנין  ְלהֹון.  ּדִ ין 
ִגין   א ּבְ ְסָטר ַאֲחָרא ָהוֹו, ְוָכל ּדָ ין ּדִ ֵרין ִמּלִ ין ּתְ ְוִאּלֵ
ָנן. ּוְבִגין   א ְלַרּבָ יּה. ֵלית ְלהּו ִעיָלה ֶאּלָ ָגְזלּו לֹון ִמּנֵ ּדְ
ְלהֹון   ּדִ ֵמחּוְפָיא  לּו  ּבָ ָקא  ּדְ ָנן  ַרּבָ ּדְ ָמאִני  ָהֵני  ְך,  ּכַ

ְוהָ  אי.  ִאיהּו,  ַוּדַ הּוא  ְייהּו  ִמּנַ ְלֵהי,  ׁשַ ּדְ ְרִכי  ּבָ ִני 
ֲהוֹו   ּדַ ה  ּוִמּמַ ִעיָלה,  ַנְטֵלי  הֹון  ּוִמּנְ ָהוֹו,  ְלהֹון  ּוִמּדִ
ב   ַההּוא יֹוׁשֵ ָלָלא ּדְ ִאיּנּון ּכְ ָנן, ּדְ ָעאן ְלַרּבָ ְייהּו. ּבָ ִמּנַ
א   ָלא ִעיָלה, ְוַעל ּדָ א ֵלית ִעיָלה ּבְ אָֹהִלים, ְוַעל ּדָ

ב ְלַאְתֵריּה.ֵלית  ה ּתָ יָנא, ְוָכל ִמּלָ ָלא ּדִ ה, ּבְ  ִמּלָ
ָאַמר, .339 לֹֹמה  ד) ׁשְ ֲאִני   (קהלת  י  ְבּתִ ְוׁשַ

ַחת  ים ּתַ ר ַנֲעׂשִ ל ָהֲעׁשּוִקים ֲאׁשֶ ָוֶאְרֶאה ֶאת ּכָ
ָלֶהם   ְוֵאין  ָהֲעׁשּוִקים  ְמַעת  ּדִ ְוִהּנֵה  ֶמׁש  ָ ַהׁשּ

ְוֵאין ּכַֹח  ֵקיֶהם  עֹׁשְ ּוִמיַּד  ְמַנֵחם.    ְמַנֵחם  ָלֶהם 
י   ְבּתִ ׁשַ ֲאָבל  ֵאר.  ְוִנְתּבָ בֹו  ָרַמְזנּו  ַהזֶּה  סּוק  ַהּפָ
לֹֹמה? ִאם ֹנאַמר,   ב ׁשְ ֲאִני, ְוִכי ֵמֵאיֶזה ָמקֹום ׁשָ
מֹו ִמּקֶֹדם ְוָאַמר   ב ּכְ ָבר ֶזה ׁשָ ָאַמר ּדָ ְלַאַחר ׁשֶ

ָבר ַאֵחר  י ָוֶאְרֶאה.  -ּדָ ְבּתִ  ָיֶפה. ֲאָבל ׁשַ

  

ָאַמר,  .339 למֹה  ד)  ׁשְ ָוֶאְרֶאה   (קהלת  ֲאִני  י  ְבּתִ ְוׁשַ
ֶמׁש   ָ ַהׁשּ ַחת  ּתַ ים  ַנֲעׂשִ ר  ֲאׁשֶ ָהֲעׁשּוִקים  ל  ּכָ ֶאת 
ד   ּוִמּיַ ְמַנֵחם  ָלֶהם  ְוֵאין  ָהֲעׁשּוִקים  ְמַעת  ּדִ ה  ְוִהּנֵ
ְקָרא   ַהאי  ְמַנֵחם.  ָלֶהם  ְוֵאין  ּכַֹח  ֵקיֶהם  עֹוׁשְ

יּה,  ּבֵ ע''ב) ַאְרִמיְזָנא  י   (קי''א  ְבּתִ ׁשַ ֲאָבל  ַמר.  ְוִאּתְ
לֹמֹה. ִאי ִניָמא, ְלָבַתר   ב ׁשְ ֲאִני, ְוִכי ֵמָאן ֲאָתר ּתָ
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ה   ִמּלָ ְוָאַמר  ִמין,  ִמְלַקּדְ ּכְ ב  ּתָ א,  ּדָ ה  ִמּלָ ָאַמר  ּדְ
י ָוֶאְרֶאה  ְבּתִ  .(ויקרא רל''ג ע''א) ָאֳחָרא, ֵיאֹות ֲאָבל ׁשַ

ָכל יֹום ָהָיה ַמְקּדִ  .340 ִנינּו, ּבְ ם ׁשָ לֹמֹה  ׁשָ ים ׁשְ
ַמה  ְורֹוֶאה  ִמְזָרח  ְלַצד  ָניו  ּפָ ם  ׂשָ ְוָהָיה  ּבֶֹקר  ּבַ
רֹום ְורֹוֶאה ַמה   ב ְלַצד ּדָ ְך ׁשָ רֹוֶאה, ְוַאַחר ּכָ ֶ ׁשּ
ם.  ב ְלַצד ָצפֹון ְועֹוֵמד ׁשָ ְך ׁשָ רֹוֶאה, ְוַאַחר ּכָ ֶ ׁשּ

 ַמְנִמיְך ֵעיָניו ּוֵמִרים רֹאׁשֹו. 
  

ָכל  .340 ּבְ ֵניָנן,  ּתָ ן  ּמָ לֹמֹה    ּתַ ׁשְ ים  ַאְקּדִ ֲהָוה  יֹוָמא 
ַמה   ְוָחֵמי  ִמְזָרח,  ִלְסַטר  ַאְנּפֹוי  י  ּוֵ ׁשַ ַוֲהֵוי  ַצְפָרא,  ּבְ
ָחֵמי   רֹום, ְוָחֵמי ַמה ּדְ ב ִלְסַטר ּדָ ָחֵמי, ּוְלָבַתר ּתָ ּדְ
ֵעינֹוי   ָמִאיְך  ן.  ּמָ ּתַ ְוָקִאים  ָצפֹון,  ִלְסַטר  ב  ּתָ ְוָהָדר 

יּה.  ְוָזִקיף ֵריׁשֵ
ָעה ַהזֹּו ֲהֵרי ַעּמּוד ֵאׁש ְוַעּמּוד ָעָנן ָהיּו   .341 ָ ׁשּ ּבַ

ר   ֶנׁשֶ א  ּבָ ָהָיה  ֶהָעָנן  ַעּמּוד  אֹותֹו  ְוַעל  ָבִאים, 
ְוָכְך ָהָיה  ְוָחָזק.  דֹול  ּגָ ר הּוא  ׁשֶ ַהּנֶ ֶאָחד, ְואֹותֹו 
י ַעּמּוד ָהֵאׁש, ְוַהּגּוף ְוָכָנף  ּבֵ ָנף ָיִמין ַעל ּגַ א: ּכָ ּבָ

גַּ  ַעל  ֹמאל  ָהָיה ׂשְ ר  ֶנׁשֶ ְואֹותֹו  ָהָעָנן.  ַעּמּוד  י  ּבֵ
א ַעּמּוד ֶהָעָנן ְוַעּמּוד   ִפיו. ּבָ ֵני ָעִלים ּבְ ֵמִביא ׁשְ
ֲחִוים ִלְפֵני  ּתַ ר ֲעֵליֶהם, ּוִמׁשְ ׁשֶ ָהֵאׁש, ְואֹותֹו ַהּנֶ

ֶלְך.  לֹֹמה ַהּמֶ  ׁשְ
  

ְוַעּמּוָדא   .341 א  ָ ֶאׁשּ ּדְ ַעּמּוָדא  ָהא  ֲעָתא,  ׁשַ ַהאי  ּבְ
ֲענָ  ֲעָנָנא, ֲהָוה  ּדַ ָנא, ֲהוֹו ַאְתָיין, ְוַעל ַההּוא ַעּמּוָדא ּדַ

ַרְבְרָבא   הּוא  ָרא  ִנׁשְ ְוַההּוא  ֲחָדא.  ָרא  ִנׁשְ ָאֵתי 
י ַעּמּוָדא   ּבֵ א ְיִמיָנא, ַעל ּגַ ְדּפָ יף, ְוֵכן ֲהָוה ָאֵתי, ּגַ ְוַתּקִ
ַעּמּוָדא   י  ּבֵ ּגַ ַעל  ָמאָלא,  ׂשְ א  ְוַגְדּפָ ְוגּוָפא  א,  ָ ֶאׁשּ ּדְ

ַטְרִפין  ּדַ  ֵרין  ּתְ ַמְייֵתי  ֲהִוי  ָרא  ִנׁשְ ְוַההּוא  ֲעָנָנא. 
א,   ָ ֶאׁשּ ֲעָנָנא, ְוַעּמּוָדא ּדְ פּוָמָהא, ָאָתא ַעּמּוָדא ּדַ ּבְ
לֹמֹה   ׁשְ ּדְ ְלָקֵמיּה  ין  ְוַסְגּדִ ָעַלְייהּו,  ָרא  ִנׁשְ ְוַההּוא 

א.   ַמְלּכָ
ר ְוִהְנִמיְך ְלָפָניו, ְוָנַתן לֹו אוֹ  .342 ׁשֶ א ַהּנֶ ָתם ּבָ

ֶהם,  לֹֹמה ּוֵמִריַח ּבָ ֶלְך ׁשְ ָעִלים. לֹוֵקַח אֹוָתם ַהּמֶ
ֶהם ִסיָמן ְואֹוֵמר: ֶזהּו ַהּנֹוֵפל, ְוֶזהּו   ְוָהָיה יֹוֵדַע ּבָ
ֵני ָעִלים ָהיּו, ָהָיה יֹוֵדַע   ְ ׁשּ ָעה ׁשֶ ׁשָ לּוי ָהֵעיַנִים. ּבְ ּגְ

ֵניֶהם   ְ ׁשּ יעֹו רֹוִצים ְלהֹוִד   - נֹוֵפל ּוְגלּוי ֵעיַנִים    -ׁשֶ
 ְדָבִרים.

  

ָרא, ּוָמִאיְך ְלָקֵמיּה, ְוָיִהיב ֵליּה ִאיּנּון   .342 ָאָתא ִנׁשְ
הּו,   א, ַוֲהָוה ֵמִריַח ּבְ למֹה ַמְלּכָ ַטְרִפין, ָנִטיל לֹון ׁשְ
נֹוֵפל, ְוָדא   א ִאיהּו ּדְ הֹון ִסיָמן, ְוָאַמר ּדָ ַוֲהָוה ָיַדע ּבְ

ּדִ  ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ֵעיָנִים.  ְגלּוי  ּדִ ָהוֹו,  ִאיהּו  ַטְרִפין  ְתֵרין 
ַתְרַווְייהּו,  ּדְ ָיַדע  ע''א) ֲהָוה  ר''ח  ּוְגלּוי   (בלק  נֹוֵפל 

ין.  ָעאן ְלאֹוָדָעא ֵליּה ִמּלִ  ֵעיָנִים ּבָ
חֹוָתם  .343 ּבְ ְסאֹו  ּכִ ֶאת  ָחַתם  ה?  ָעׂשָ ֶמה 

ַעת  ַטּבַ ְונֹוֵטל  דֹוׁש,  ַהּקָ ם  ֵ ַהׁשּ ּבֹו  ָחקּוק  ָהָיה  ׁשֶ
 ֵ ָחקּוק ָעֶליָה ַהׁשּ ג ְורֹוֵכב  ׁשֶ דֹוׁש, ְועֹוֶלה ַלּגַ ם ַהּקָ

ָהָיה   ר  ֶנׁשֶ ְואֹותֹו  לֹו.  ְוהֹוֵלְך  ר  ׁשֶ ַהּנֶ אֹותֹו  ַעל 
הּוא   ׁשֶ ָמקֹום  ּוְבָכל  ָהֲעָנִנים,  ְלרּום  ה  ִמְתַעּלֶ
אֹותֹו  ָהיּו ּבְ ְך. ַהֲחָכִמים ׁשֶ ָעַבר, ָהָיה ָהאֹור ֶנְחׁשָ

יֹוְדִע  ָהיּו  ָהאֹור,  ְך  ָחׁשַ ׁשֶ קֹום  ְוָהיּו  ַהּמָ ים, 
אן.  ֶלְך ֲהֵרי הֹוֵלְך ְועֹוֵבר ּכָ לֹֹמה ַהּמֶ אֹוְמִרים: ׁשְ
ים  ׁשִ ּפְ ְולֹא יֹוְדִעים ְלֵאיֶזה ָמקֹום ָהָיה הֹוֵלְך. ַהּטִ
ֲעָנִנים   ָהיּו  ֵהם  ׁשֶ אֹוְמִרים,  ָהיּו  ם  ׁשָ ָהיּו  ׁשֶ

יִכים ֶאת ָהעֹוָלם. הֹוְלִכים ּוַמְחׁשִ  ׁשֶ

  

ֲהָוה  ַמה ָעִביד, ָחִתים כֻּ  .343 ְנָקא, ּדְ ּפַ גּוׁשְ ְרְסֵייּה ּבְ
ִעְזָקא   ָנִטיל  ְוִאיהּו  א.  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ יּה  ּבֵ ָחִקיק 
ְלִאְגָרא,   ְוָסִליק  א,  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ָעֵליּה  ָחִקיק  ּדְ
ָרא,   ָרא, ְוָאִזיל ֵליּה. ְוַההּוא ִנׁשְ ְוָרִכיב ַעל ַההּוא ִנׁשְ

וּ  ֲעָנִנין,  ְלרּום  ק,  ּלַ ִמְסּתָ ִאיהּו  ֲהָוה  ּדְ ֲאָתר  ְבָכל 
ַההּוא   ֲהוֹו ּבְ יֵמי ּדַ ְך ְנהֹוָרא. ַחּכִ ָעַבר, ֲהָוה ִאְתֲחׁשָ
ַאְמֵרי,   ַוֲהוּו  ַיְדֵעי,  ֲהוֹו  ְנהֹוָרא,  ְך  ִאְתֲחׁשָ ּדְ ֲאָתר 
ר ָהָכא, ְוָלא ַיְדֵעי   א ָהא ָאִזיל, ְוַאְעּבַ לֹמֹה ַמְלּכָ ׁשְ
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ֲהווֹ  ין ּדַ ׁשִ ן, ֲהוֹו ַאְמֵרי,    ְלָאן ֲאָתר ֲהָוה ָאִזיל. ִטּפְ ּמָ ּתַ
יְך ָעְלָמא.  ָקא ַאְזֵלי ְוָחׁשִ  ֲעָנִנין ֲהוֹו ִאיּנּון, ּדְ

ע ֵמאֹות  .344 ּופֹוֵרַח ַאְרּבַ ר ִעּמֹו  ׁשֶ ַהּנֶ יּהַ  ִהְגּבִ
הּוא  ם  ׁשָ ְך.  ַהחֹׁשֶ ְלָהֵרי  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ַעד  ְרָסאֹות,  ּפַ

ָהִרים, ְוהּוא יֹוֵרד שָׁ  ר ּבֶ ְדּבָ ּמִ ְרמּוד ּבַ ם. ֵמִרים ּתַ
ל ַמה  ם ָהָיה יֹוֵדַע ּכָ רֹאׁשֹו ְורֹוֶאה ַהר ָחׁשּוְך, ְוׁשָ
ֵנס. ָהָיה רֹוֵכב ַעל  ם ִיּכָ ָ ׁשּ ִריְך, ְוָהָיה יֹוֵדַע ׁשֶ ּצָ ֶ ׁשּ
ַעד   ֶהָהִרים  ְלתֹוְך  ְוִנְכָנס  ְוָטס  ִמּקֶֹדם,  ּכְ ר  ׁשֶ ַהּנֶ
ְבַחִיל ְואֹוֵמר,  ַהזִַּית, קֹוֵרא  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ אֹותֹו ָמקֹום 

ל יֱֶחָזיּון ְוגֹו'. ה  ' ָרָמה ָיְדָך ּבַ

  

ְמָאה   .344 ע  ַאְרּבַ ּוָפַרח  ֲהֵדיּה,  ּבַ ָרא  ִנׁשְ ַבּה  ּגָ
ִאיהּו   ן  ְוַתּמָ ָחׁשֹוְך.  ְלטּוֵרי  ָמָטא  ּדְ ַעד  ְרִסין,  ּפַ
ָזִקיף   ן.  ּמָ ּתַ ָנִחית  ְוִאיהּו  ָהִרים,  ּבְ ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ְרמּוד  ּתַ

יּה, ְוָחֵמי טּוָרא ָחׁשֹוךְ  ל ַמה  ֵריׁשֵ ן ּכָ ּמָ , ַוֲהָוה ָיַדע ּתַ
ן ֵיעּול. ֲהָוה ָרִכיב ַעל   ַתּמָ ִאְצְטִריְך. ַוֲהָוה ָיַדע ּדְ ּדְ
ַעד   טּוִרין,  ְלגֹו  ְוָעאל  ְוָטאס  ַקְדִמין,  ִמּלְ ּכְ ָרא  ִנׁשְ
ֵחיָלא   ּבְ ָקָרא  ָמן,  ּתַ ֵזיָתא  ּדְ ֲאָתר  ַההּוא 

ל ֶיחָזי (ישעיה כו) ְוָאַמר,  ּון ְוגֹו'. ְיָי' ָרָמה ָיְדָך ּבַ
ָמקֹום,  .345 ְלאֹותֹו  ַרב  ּקָ ׁשֶ ַעד  ם,  ְלׁשָ ִנְכָנס 

ל   ם ָהָיה יֹוֵדַע ּכָ ַעת ִלְפֵניֶהם ְוָקַרב, ְוׁשָ ם ַטּבַ ְוׂשָ
ָרָצה ָלַדַעת.   ָרָצה ֵמאֹוָתן ָחְכמֹות ָזרֹות ׁשֶ ֶ ַמה ׁשּ
ָרָצה, ָאז ָהָיה   ֶ ל ַמה ׁשּ ָהיּו אֹוְמִרים לֹו ּכָ יָון ׁשֶ ּכֵ

ר, ְושָׁ  ָהָיה רֹוֵכב ַעל אֹותֹו ֶנׁשֶ יָון ׁשֶ ב ִלְמקֹומֹו. ּכֵ
ר  ְוָהָיה ְמַדּבֵ ַדְעּתֹו  ּבְ ב  ֵ ְסאֹו, ִהְתַיׁשּ ּכִ ב ַעל  יֹוׁשֵ
ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ָדה.  ִנְכּבָ ָחְכָמה  ְבֵרי  ּדִ ַדְעּתֹו  ּבְ
אי  ַוּדַ י  ְבּתִ ׁשַ ָוֶאְרֶאה.  ֲאִני  י  ְבּתִ ְוׁשַ אֹוֵמר,  ָהָיה 

י ֵמאֹוָתּה חָ  ְבּתִ ֶרְך, ׁשַ ָבה  ֵמאֹוָתּה ּדֶ ְ ְכָמה ְוִהְתַיׁשּ
ל   ּכָ ֶאת  ָוֶאְרֶאה  ְוָאז,  י.  ּוְבַדְעּתִ י  ִלּבִ ּבְ

(ְוִכי ְמַעִּטים ֵהם ָּבעֹוָלם ֶׁשהּוא ָאַמר   ָהֲעׁשּוִקים.
 . ֶאת ָּכל ָהֲעׁשּוִקים?)

  

י   .345 ּוֵ ׁשַ ֲאָתר,  ְלַההּוא  ָקִריב  ּדְ ַעד  ן,  ּמָ ּתַ ָעאל 
הֲ  ן  ְוַתּמָ ְוָקִריב,  ָקַמְייהּו,  ַמה  ִעְזָקא  ל  ּכָ ָיַדע  ָוה 

יָון   ע. ּכֵ ָבֵעי ְלִמְנּדַ ָבֵעי ֵמִאיּנּון ָחְכְמָתן נּוְכָרִאין, ּדְ ּדְ
ֵדין ֲהָוה ָרִכיב   ָבֵעי, ּכְ ל ַמה ּדְ ֲהוֹו ַאְמִרין ֵליּה ּכָ ּדַ

יָון   (דף קי''ג ע''א) ַעל ַההּוא  ָרא, ְוָתב ְלַאְתֵריּה. ּכֵ ִנׁשְ
יּה ַוֲהָוה   ַדְעּתֵ ב ּבְ ַ ֲהָוה ָיִתיב ַעל ּכּוְרְסֵייּה, ִאְתָייׁשּ ּדְ
ַהִהיא   ּבְ יָרא.  ַיּקִ ָחְכְמָתא  ּדְ ין  ִמּלִ יּה  ַדְעּתֵ ּבְ ל  ְמַמּלֵ
י   ְבּתִ ׁשַ ָוֶאְרֶאה,  ֲאִני  י  ְבּתִ ְוׁשַ ָאַמר,  ֲהָוה  ֲעָתא  ׁשַ

ָאְרחָ  ֵמַההּוא  אי  ָחְכְמָתא,  ַוּדַ ֵמַהִהיא  י  ְבּתִ ׁשַ א, 
אי. ּוְכֵדין ָוֶאְרֶאה ֶאת   אי ּוְבַדְעּתָ ִלּבָ ִבת ּבְ ְוִאְתְייׁשָ
ְדִאיהּו   ָעְלָמא  ּבְ ִאיּנּון  ְזִעיִרין  ְוִכי  ָהֲעׁשּוִקים.  ל  ּכָ

ל ֲהַעׁשּוִקים.   ֲאָמר ֶאת ּכָ
ֶׁשָהיּו  .346 ָהֲעׁשּוִקים  ֶׁשָּכל  ַּדְעְּת�  ַעל  (ֶהָעָלה 
ַהֶּמֶל�?!) ָבעֹו ְׁש�ֹמה  רֹוֶאה  ָהָיה  ִמי   ָלם  א  ֶאּלָ

ינֹוקֹות  הּוא ָאַמר? אֹוָתם ַהּתִ לּו ׁשֶ ָהֲעׁשּוִקים ַהּלָ
ֲעׁשּוִקים  ֵהם  ֲהֵרי  ׁשֶ ִאּמֹוֵתיֶהם,  ֵחיק  ּבְ ִתים  ּמֵ ׁשֶ

ְצָדִדים   ה  ּמָ ֶעְליֹון   -ִמּכַ ָמקֹום  ּבְ ֲעׁשּוִקים 
וַ  ה.  ְלַמּטָ ַוֲעׁשּוִקים  ַמְעָלה,  ּלְ ִהְתעֹוְררּו  ׁשֶ ֲהֵרי 

ים ֵהם. קּום ָזֵקן,   ַהֲחֵבִרים, ְוָכְך הּוא, ֲאָבל ַרּבִ
אי   ּדַ ּוַ ׁשֶ ָבְרָך,  ּדְ ֱאֹמר  ָזֵקן,  כֲֹחָך.  ּבְ ִהְתעֹוֵרר 

ַחד.  ִלי ּפַ  ּתֹאַמר ּבְ

  

הוה חמי שלמה  .346 בעלמא,  דהוו  דכל עשיקין  (נ''א סלקא דעתך 
ין ּדְ  מלכא.) א, ַמאי ֲעׁשּוִקים ִאּלֵ הּוא ָאַמר. ִאיּנּון  ֶאּלָ

ֲעׁשּוִקים   ָקא  ּדְ הֹון,  ִאּמְ ּדְ ּתּוְקָפא  ּבְ ֵמִתין  ּדְ ְינֹוִקין 
א,   ְלֵעיּלָ ּדִ ָאה  ִעּלָ ֲאָתר  ּבַ ֲעׁשּוִקים  ה ִסְטִרין,  ּמָ ִמּכַ
ָערּו, ְוָהִכי הּוא,   יא ִאּתְ א. ְוָהא ַחְבַרּיָ ַוֲעׁשּוִקים ְלַתּתָ

ָסָבא,   קּום  ִאיּנּון.  יִאין  ַסּגִ ֵחיָלְך.  ֲאָבל  ּבְ ַער  ִאּתְ
יָמא. ִחילּו ּתֵ ָלא ּדְ אי ּבְ ַוּדַ  ָסָבא ֵאיָמא ִמיָלְך, ּדְ

ָהָיה הּוא   .347 אֹוָתם ֲעׁשּוִקים, ׁשֶ ֵאין ָעׁשּוק ּכְ
ְלַאֵחר,  י  ִליׁשִ ְ ִמׁשּ אֹו  ַהְתָחָלה,  ּבַ ָעׁשּוק  ִאיהּו   .347   ֲהָוה  ּדְ ֲעׁשּוִקים,  ִאיּנּון  ּכְ ָעׁשּוק  ֵלית 

ָמה   ּכְ ְלָאֳחָרא,  ָלָתא  ִמּתְ אֹו  ַקְדִמיָתא,  ּבְ יק  ָעׁשִ
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תּוב ּכָ לד) ּכַ ִנים  (שמות  ּבָ ַעל  ָאבֹות  ֲעֹון  ּפֵֹקד 
ֵני ָבִנים ִעים. ְוַעל ּבְ ים ְוַעל ִרּבֵ ׁשִ ּלֵ ְכִתיב,  ַעל ׁשִ כ)  ּדִ ְוַעל   (שמות  ִנים  ּבָ ַעל  ָאבֹות  ֲעֹון  ּפֹוֵקד 

ִעים.  ים ְוַעל ִרּבֵ ׁשִ ּלֵ ֵני ָבִנים ַעל ׁשִ  ּבְ
צֹוֵוַח  .348 ֶלְך  ַהּמֶ לֹמֹה  ׁשְ ק?  עֹוׁשֵ ָהָיה  ֵאיְך 

ַעד  (משלי כח) ְואֹוֵמר, ָנֶפׁש  ַדם  ּבְ ק  ָעׁשֻ ָאָדם 
ַדם  הּוא ָעׁשּוק ּבְ יָון ׁשֶ ּבֹור ָינּוס ַאל ִיְתְמכּו בֹו. ּכֵ
ֲעׁשּוִקים   ִיְהיּו  נֹו  ּבְ ן  ּבֶ אֹו  נֹו  ּבְ אֹו  הּוא  ֶנֶפׁש, 

תּוב ַעד ּכָ ֹמאְזַנִים, ׁשֶ ּבֹור ָינּוס ַאל ִיְתְמכּו בֹו.    ּבְ
ְוַאל  ָקדֹוׁש,  קֹום  ִמּמָ ָינּוס  ַרק  ַהּבֹור  אֹותֹו  ַעד 
ַדם   הּוא ָעׁשּוק ּבְ יָון ׁשֶ עֹוָלם ַהזֶּה. ּכֵ ִיְתְמכּו בֹו ּבָ
ד  ֶנֶפׁש, הּוא אֹו ַזְרעֹו ִיְהיּו ֲעׁשּוִקים ֵמאֹותֹו ַהּצַ

 ָהַאֵחר.

  

למֹה   .348 ׁשְ יק.  ָעׁשִ ֲהָוה  ָצַווח  ֵהיָך  א  ַמְלּכָ
כח) ְוָאַמר  ּבֹור   (משלי  ַעד  ָנֶפׁש  ָדם  ּבְ ָעׁשּוק  ָאָדם 

ַדם ֶנֶפׁש,   הּוא ָעׁשּוק, ּבְ יָון ּדְ ָינּוס ַאל ִיְתְמכּו בֹו. ּכֵ
ִטיְקָלא,   ּבְ ֲעׁשּוִקין  ְיהֹון  נֹו,  ּבְ ן  ּבֶ נֹו, אֹו  ּבְ הּוא, אֹו 

הַ  ַעד  בֹו.  ִיְתְמכּו  ַאל  ָינּוס  ּבֹור  ַעד  ְכִתיב  הּוא  ּדִ
ַהאי   א, ְוַאל ִיְתְמכּו ּבֹו ּבְ יׁשָ ּבֹור ַרק ָינּוס ֵמֲאָתר ַקּדִ
אֹו   ִאיהּו,  ֶנֶפׁש,  ַדם  ּבְ ָעׁשּוק  ִאיהּו  ּדְ יָון  ּכֵ ָעְלָמא. 

 ַזְרֵעיּה, ֶלֱהוֹו ֲעׁשּוִקים ֵמַההּוא ִסְטָרא ָאֳחָרא.
ּנֱֶאַמר   .349 מֹו ׁשֶ ָאר ֲעׁשּוִקים, ּכְ ְ יֵׁש ָעׁשּוק ִמׁשּ

ַתעֲ  הּוא  לֹא  ק,  ְוָעׁשַ ָעַבר  הּוא  ֵרֲעָך.  ֶאת  ׁשֹק 
ְך   ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ד ָהַאֵחר,  ָבָניו, ֵמאֹותֹו ַהּצַ ּכְ ָעׁשּוק 
י  לֹֹמה, ָעַמְדּתִ ל ָהֲעׁשּוִקים. ָאַמר ׁשְ ָאַמר ֶאת ּכָ

ק.  ָעׁשַ ָדִדים ׁשֶ ָכל ַהּצְ ָכל אֹוָתם ֲעׁשּוִקים ּבְ  ּבְ
  

ְדַאּתְ   .349 ָמה  ּכְ ֲעׁשּוִקים,  ָאר  ְ ִמׁשּ ָעׁשּוק,  ִאית 
לא ַתֲעׁשֹוק ֶאת ֵרֲעָך. ִאיהּו ָעַבר   (ויקרא יט)  ָאֵמר 

ְבנֹוי, ֵמַההּוא ִסְטָרא ָאֳחָרא.   ק, ִאיהּו ָעׁשּוק ּבִ ְוָעׁשַ
לֹמֹה,   ל ָהֲעׁשּוִקים. ָאַמר ׁשְ ְך ָאַמר, ֶאת ּכָ ִגין ּכָ ּוּבְ

ָכל ִאיּנּון ק.   ָקִאיְמָנא ּבְ ֲעׁשָ ָכל ִסְטִרין ּדַ  ֲעׁשּוִקים, ּבְ
ַחת  .350 ּתַ ַנֲעׂשּו  ר  ֲאׁשֶ ֲעׁשּוִקים?  ֵהם  ה  ְוָלּמָ

ָצִריְך  ָהָיה  רּו  ּגָ ר  ֲאׁשֶ ַנֲעׂשּו?  ר  ֲאׁשֶ ֶמׁש.  ָ ַהׁשּ
ִהיא   יָּה  ָהֲעׂשִ ִאם  ַנֲעׂשּו?  ר  ֲאׁשֶ זֶּה  ַמה  ִלְהיֹות! 

ְלַמְע  א  ֶאּלָ ֶהם  ּלָ ׁשֶ יָּה  ֲעׂשִ ֵאין  ַבח,  ִמן  ְלׁשֶ ָלה 
ֶמׁש.  ֶ  ַהׁשּ

  

ַחת   .350 ּתַ ַנֲעׂשּו  ר  ֲאׁשֶ ֲעׁשּוִקים.  ִאיּנּון  ַוֲאַמאי 
ַמאי   ֵליּה,  ֵעי  ִמּבָ רּו  ּגָ ר  ֲאׁשֶ ַנֲעׂשּו,  ר  ֲאׁשֶ ֶמׁש.  ָ ַהׁשּ
יה   ּיָ ָבָחא, ָלאו ֲעׂשִ יה ִאיִהי ִלׁשְ ּיָ ר ַנֲעׂשּו. ִאי ֲעׂשִ ֲאׁשֶ

א.  ְמׁשָ א ִמן ׁשִ א ְלֵעיּלָ ְלהֹון ֶאּלָ  ּדִ
אי ַנֲעׂשּו.   .351 יָון  ֲאָבל ַוּדַ א ּכֵ ֵאיְך ַנֲעׂשּו? ֶאּלָ

ָלעֹוָלם   ִאים  ּבָ ה  ָלּמָ ם,  ׁשָ ֵמרּוָחם  ֲעׁשּוִקים  ׁשֶ
ַנֲעׂשּו ְברּוחֹות   ַנֲעׂשּו,  אי רּוחֹות  ַוּדַ א  ַהזֶּה? ֶאּלָ
ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַהּגּוף  ְתַקן  ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ַהזֶּה.  עֹוָלם  ּבָ ְוגּוף 

גּוף ַזְך ְוָנִקי בְּ  ָתה אֹוָתּה רּוַח ּבְ ִלי ִלְכלּוְך  ְוֶנֶעׂשְ
מֹו  ק ַהּגּוף ּכְ עֹוָלם ַהזֶּה, ָאז ֶנֱעׁשַ ל ֲחָטִאים ּבָ ׁשֶ
יֹוֵתר   ּבֹו  ֱהָנה  ּנֶ ׁשֶ ַהּגּוף  ְוֶזהּו  ָהרּוַח.  ָקה  ֶעׁשְ ּנֶ ׁשֶ
ִמיִנים  ה  ַכּמָ ּבְ ֲאֵחִרים  ֲעׁשּוִקים  ְויֵׁש  ֵמַהּכֹל. 
ה  ֵאּלֶ ֲאָבל  ְבגּוִפים.  ַנֲעׂשּו  ְולֹא  ם,  ׁשָ ֵמרּוחֹות 

ר ַנֲעׂשּו.ֵהם עֲ   ׁשּוִקים ֲאׁשֶ

  

יָון   .351 ּכֵ א  ֶאּלָ ַנֲעׂשּו.  ֵהיְך  ַנֲעׂשּו.  אי  ַוּדַ ֲאָבל 
ְלַהאי   ַאְתָיין  ֲאַמאי  ן,  ּמָ ּתַ ֵמרּוֵחיהֹון  ֲעׁשּוִקים  ּדְ
רּוִחין   אי ַנֲעׂשּו, ִאְתָעִבידּו ּבְ א רּוִחין ַוּדַ ָעְלָמא. ֶאּלָ

ִאׁשְ  ּדְ יָון  ּכֵ ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ּגּוָפא  ּוְבגּוָפא  ְכַלל  ּתָ
ְוָנִקי   ַזְך  גּוָפא  ּבְ רּוָחא  ַההּוא  ְוִאְתָעִביד  ְלהֹון,  ּדִ
ֵדין   ּכְ ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ חֹוִבין,  ּדְ ִלְכלּוָכא  ָלא  ּבְ
ק רּוָחא. ְוַהאי ִאיהּו   ִאְתֲעׁשָ ָמה ּדְ ק ּגּוָפא, ּכְ ִאְתֲעׁשָ

א. ַוֲעׁשּוִקי יר ִמּכֹּלָ יּה ַיּתִ ִאְתֲהֵני ּבֵ ן ַאֲחָרִנין  ּגּוָפא, ּדְ
גּוִפין.   ן, ְוָלא ַנֲעׂשּו ּבְ ּמָ ה ִזיִנין ֵמרּוִחין ּתַ ַכּמָ ִאית, ּבְ

ר ַנֲעׂשּו.  ין, ִאיּנּון ֲעׁשּוִקים ֲאׁשֶ  ֲאָבל ִאּלֵ
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ֵני   .352 ּבְ ְוִהְטִריחּו  ַנֲעׂשּו,  ר  ֲאׁשֶ ֲאֵחִרים  יֵׁש 
ת  ֵאׁשֶ ק  ָעׁשַ ׁשֶ ִמי  ֵהם?  ּוִמי  ִרּבֹוָנם.  ֶאת  ָאָדם 

ּנֹוָלד ֵמֶהם  ֲחֵברֹו בַּ  לּוי, ְואֹותֹו ָוָלד ׁשֶ ּגָ ֶתר אֹו ּבַ ּסֵ
ַעל   ִלי ְרצֹון ִרּבֹוָנם, ְולֹא יֹוֵדַע ּבַ הּוא ָעׁשּוק, ּבְ
ֲעׁשּוִקים,  ֵהם  ים  ֲעׂשִ ַהּמַ אֹוָתם  ׁשֶ ה  ָ ָהִאׁשּ
רּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ָלֶהם  דֹוׁש ּבָ ְוִהְטִריחּו ֶאת ַהּקָ

ֵאלּ  צּוָרה.  ָלֶהם  ּוְלַציֵּר  ר ּגּוף  ֲאׁשֶ ֲעׁשּוִקים  ּו 
ַעל  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַהּגּוִפים  אי  ַוּדַ ַנֲעׂשּו  ר  ֲאׁשֶ ַנֲעׂשּו. 

ֶלְך אֹוֵמר, לֹֹמה ַהּמֶ ְך ׁשְ ּכָ ּום  (קהלת   ּכַֹרח. ִמׁשּ
ִמיֵני  ד) ָכל  ּבְ ָהֲעׁשּוִקים,  ל  ּכָ ֶאת  ָוֶאְרֶאה 

ְוַנֲעׂשּו   ַנֲעׂשּו  ר  ֲאׁשֶ אֹוָתם  י,  ָעַמְדּתִ ֲעׁשּוִקים 
יָּה ֲעׂשִ  . ּבַ

  

א   .352 ָנׁשָ ֵני  ּבְ ְוַאְטָרחּו  ַנֲעׂשּו,  ר  ַאֲחָרִנין, ֲאׁשֶ ִאית 
ָתא   ִאּתְ יק  ָעׁשִ ּדְ ַמאן  ִאיהּו.  ּוַמאן  ְלָמאֵריהֹון. 
א   ַוְלּדָ ְוַההּוא  ָייא.  ּלְ ִאְתּגַ ּבְ אֹו  ְטִמירּו,  ּבִ ַחְבֵריּה  ּדְ
ְרעּוָתא   ָלא  ּבְ ִאיהּו,  ָעׁשּוק  ְייהּו,  ִמּנַ ִאְתְיִליד  ּדְ

ָמאִר  ִאיּנּון  ּדְ ָתא,  ִאּתְ ּדְ ְעָלּה  ּבַ ָיַדע  ְוָלא  יהֹון, 
ִריְך   ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ ְוַאְטָרחּו  ִאיּנּון,  ֲעׁשּוִקין  עֹוָבִדין 
ין   יָרא לֹון צּוָרה, ִאּלֵ ד לֹון ּגּוָפא, ּוְלַצּיְ הּוא ְלֶמְעּבַ
ּגּוִפין   אי  ַוּדַ ַנֲעׂשּו  ר  ֲאׁשֶ ַנֲעׂשּו.  ר  ֲאׁשֶ ֲעׁשּוִקים 

ַעל  ְלהֹון,  א    ּדִ ַמְלּכָ למֹה  ׁשְ ְך,  ּכָ ִגין  ּבְ ְרָחא.  ּכָ
ד)  ָאַמר,  ָכל   (קהלת  ּבְ ָהֲעׁשּוִקים,  ל  ּכָ ֶאת  ָוֶאְרֶאה 

ר ַנֲעׂשּו ְוִאְתָעִבידּו   ִזיֵני ֲעׁשּוִקים ָקִאיְמָנא, ִאיּנּון ֲאׁשֶ
יה.  ּיָ ֲעׂשִ  ּבַ

ה .353 ֵאּלֶ ׁשֶ מֹו  ָּגֵדל  ּכְ ֵאינֹו  ְּבָעְרָלה,  (הּוא 
ְוַאחַ  ִמֶּמּנּו, ְועֹוֶׂשה,  אֹותֹו  עֹוְׁשִקים  ָּכ�  ר 

ְבָעְרָלה,   ָּכ�) ַנֲעׂשּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ ֲעׁשּוִקים,  אֹוָתם 
ה אֹותֹו, ְוַאַחר  ה ְוָנַטל ְוָגַדל ַהּגּוף, ְוָעׂשָ ְוִהְתַרּבָ
ּנּו ְולֹוְקִחים אֹוָתם, ֲהֵרי   ִקים אֹוָתם ִמּמֶ ְך עֹוׁשְ ּכָ

ַהּכֹל ְוַעל  ַנֲעׂשּו,  ר  ֲאׁשֶ ֶלְך    ֲעׁשּוִקים  ַהּמֶ ָעַמד 
ר  ל ָהֲעׁשּוִקים ֲאׁשֶ י ַעל ּכָ לֹֹמה ְוָאַמר, ָעַמְדּתִ ׁשְ

 ַנֲעׂשּו.

  

ָהֵני  .353 ָמה ּדְ (דבר אחר איהו בערלה, אינו רבי ועביד  ּכְ
ְכָבר ַנֲעׂשּו   ולבתר עשקין ליה מינה הכי) ִאיּנּון ֲעׁשּוִקין, ּדְ

וְ  ּגּוָפא,  ְוָגִדיל  ְוָנִטיל  י  ַרּבֵ ָעְרָלה  ֵליּה,  ּבְ ָעִביד 
יּה, ְוַנְטִלין לֹון, ֲהֵרי ֲעׁשּוִקים   ִקין לֹון ִמּנֵ ּוְלָבַתר ַעׁשְ
א ְוָאַמר,   למֹה ַמְלּכָ א ָקִאים ׁשְ ר ַנֲעׂשּו, ְוַעל ּכֹּלָ ֲאׁשֶ

ר ַנֲעׂשּו. ל ָהֲעׁשּוִקים ֲאׁשֶ  ָקִאיְמָנא ַעל ּכָ
ׁשֹוְפִכים  .354 ם  ּלָ ּכֻ ָהֲעׁשּוִקים,  ְמַעת  ּדִ ְוִהּנֵה 

הּוא.  ּדְ  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ַטֲעָנה  ִעם  ָמעֹות 
ה  ַמְרּבָ ָהָעְרָלה  ֲהֵרי  ׁשֶ ָמעֹות,  ּדְ ׁשֹוְפִכים  ֵאּלּו 
ִנים, ְוַאַחר  ֵרה ׁשָ לֹׁש ֶעׂשְ ֶלת אֹוָתם ַעד ׁשְ ּוְמַגּדֶ
רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ֵמָהָעְרָלה  אֹוָתם  ִקים  עֹוׁשְ ְך  ּכָ

ר ַנֲעׂשּו  הּוא לֹוֵקַח אֹוָתם. ֲהֵרי לְ  ָך ֲעׁשּוִקים ֲאׁשֶ
ָבר.   ּכְ

  

ְמִעין,   .354 ִדין ּדִ א אֹוׁשְ ִקים, ּכֹּלָ ְמַעת ָהֲעׁשֻ ה ּדִ ְוִהּנֵ
ִדין   ָהֵני אֹוׁשְ ִריְך הּוא.  ּבְ א  ָקֵמי קּוְדׁשָ ַטֲעָנה  ִעם 
י''ג   ַעד  לֹון,  ְוָגִדיל  לֹון,  י  ַרּבֵ ָעְרָלה  ָהא  ּדְ ְמִעין,  ּדִ
לֹון   ְוָנִטיל  ֵמָעְרָלה,  לֹון  ִקין  ַעׁשְ ּוְלָבַתר  ִנין,  ׁשְ

א בְּ  ַנֲעׂשּו  קּוְדׁשָ ר  ֲאׁשֶ ֲעׁשּוִקין  ָלְך  ִריְך הּוא, ָהא 
ָבר.  ּכְ

ֲעֵבָרה   .355 יֵׁש    -ָעַבר  ָלֶהם  אֹותֹו.  הֹוְרִגים 
ן   ינֹוק ּבֶ ַטֲעָנה, ַוֲעִתיִדים לֹוַמר: ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ּתִ
יֹוִמי   ן  ּבֶ ֲאִני  ין?  ּדִ אֹותֹו  ִנים  ּדָ ָחָטא,  ׁשֶ יֹומֹו 

ֲהֵרי ֵמאֹותֹו יוֹ  רּוְך  ָהִייִתי, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ֹו קֹוֵרא לֹו ַהּקָ
תּוב ּכָ ן, ׁשֶ ִני   (תהלים ב) הּוא ּבֵ ה' ָאַמר ֵאַלי ּבְ

ן   יָך. ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ְיִליד ּבֶ ה ֲאִני ַהיֹּום ְיִלְדּתִ ַאּתָ
אֹוָתם  ְמַעת  ּדִ ֲהֵרי  לֹו?  ים  עֹוׂשִ ין  ּדִ יֹום, 

 ָהֲעׁשּוִקים ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם. 

  

ֲעֵביָר  .355 ַטֲעָנה,  ָעַבר  ִאית  לֹון  ֵליּה.  ַקְטִלין  ה 
יֹוֵמיּה   ר  ּבַ ינֹוק  ּתִ ָעְלָמא,  ּדְ ָמאֵרי  לֹוַמר,  ּוְזִמיִנין 
ֲהֵויָנא,   יֹוֵמיּה  ר  ּבַ ֲאָנא  יָנא.  ּדִ ֵליּה  ְייִנין  ּדַ ָחב,  ּדְ

ָהא  ע''ב) ּדְ א   (צ''ח  קּוְדׁשָ ֵליּה  ָקֵרי  יֹוָמא  ֵמַההּוא 
ְכִתיב ן, ּדִ ִריְך הּוא ּבֵ ִני   ב)  (תהלים ּבְ ְיָי' ָאַמר ֵאַלי ּבְ

ֲאִני ה  ע''ב) ַאּתָ קי''ג  ָמאֵריּה   (דף  יָך,  ְיִלְדּתִ ַהּיֹום 
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ֲהֵרי   ֵליּה,  ַעְבִדין  יָנא  ּדִ יֹוָמא,  ר  ּבַ ְיִליד  ָעְלָמא,  ּדְ
ְמַעת ִאיּנּון ָהֲעׁשּוִקים ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם.   ּדִ

ְקָרא  .356 ּנִ ׁשֶ ָעׁשּוק  אֹותֹו  ַאֵחר,  ָעׁשּוק  ְויֵׁש 
ַמְפִריִדים  ִמיָּד  ָהעֹוָלם,  ִמן  יֹּוֵצא  ׁשֶ ּכְ ַמְמֵזר, 
דֹוׁש. אֹותֹו ַמְמֵזר, ָעִני  ת ָהָעם ַהּקָ ִהּלַ אֹותֹו ִמּקְ
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלֵפי  ָמעֹות  ּדְ ׁשֹוֵפְך  ן,  ִמְסּכֵ

ָלם, ִאם ֲאבֹוַתי ָחְטאּו, ְוטֹוֵען ְלָפָניו: ִרּבֹון ָהעוֹ 
ִקיִנים ָהיּו  י ּתְ יִתי? ֲהֵרי ַמֲעׂשַ ֵאיֶזה ֵחְטא ֲאִני ָעׂשִ
ָלֶהם   ְוֵאין  ָהֲעׁשּוִקים  ְמַעת  ּדִ ְוִהּנֵה  ְלָפֶניָך, 
ְמַנֵחם. ְוֵכן ְלָכל אֹוָתם ֲעׁשּוִקים יֵׁש ָלֶהם ַטֲעָנה  

ַטֲעָנה   ּוֵמאֹוָתּה  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֵאין ִלְפֵני 
ם. ָבר ַעל ִלּבָ יב ּדָ יָּׁשִ  ָלֶהם ְמַנֵחם, ְוֵאין ׁשֶ

  

ִאְקֵרי   .356 ּדְ ָעׁשּוק  ַההּוא  ַאֵחר,  ָעׁשּוק  ְוִאית 
ֵליּה   ין  ַמְפִריׁשִ ד  ִמּיָ ֵמָעְלָמא,  ָנַפק  ד  ּכַ ַמְמֵזר, 
ַעְנָיא   ַמְמֵזר,  ַההּוא  א.  יׁשָ ַקּדִ א  ַעּמָ ּדְ ָתא  ִהּלָ ִמּקְ

ְמ  ּדִ יד  ָנא, אֹוׁשִ ִריְך הּוא,  ִמְסּכְ ּבְ א  ִעין ָקֵמי קּוְדׁשָ
ָעְלָמא, ִאי ֲאָבָהַתי ָחאבּו,   ְוַאְטִעין ָקֵמיּה, ָמאֵריּה ּדְ
ָנן   ּקְ ִמְתּתַ עֹוָבָדאי,  ָהא  ֲעִביְדָנא,  חֹוָבא  ַמה  ֲאָנא 
ָלֶהם   ְוֵאין  ָהֲעׁשּוִקים  ְמַעת  ּדִ ה  ְוִהּנֵ ֲהוֹו,  ְך  ְלַקּמָ

ֲעׁשּוִק  ִאיּנּון  ְלָכל  ְוֵכן  ַטֲעָנה  ְמַנֵחם.  לֹון  ִאית  ים, 
ִריְך הּוא, ּוֵמַהִהיא ַטֲעָנה ֵלית לֹון   א ּבְ ָקֵמי קּוְדׁשָ

הֹון.  ה ַעל ִלּבְ ָיִתיב ִמּלָ  ְמַנֵחם, ְוֵלית ּדְ
ָהֲעׁשּוִקים   .357 ְמַעת  ּדִ ְוִהּנֵה  ָאַמר  ֶ ׁשּ   - ּוַמה 

ה  ֵאּלֶ ִאּמֹוֵתיֶהם,  ֵחיק  ּבְ ִתים  ּמֵ ׁשֶ אֹוָתם  ֵאּלּו 
פֹּ  ים ִלׁשְ ּום  עֹוׂשִ ֵני ָהעֹוָלם, ִמׁשּ ָמעֹות ְלָכל ּבְ ְך ּדְ

ָמעֹות   ּדְ ּכַ ב  ַהּלֵ ִמן  יֹּוְצאֹות  ׁשֶ ָמעֹות  ּדְ ֵאין  ׁשֶ
יֵני   ֵני ָהעֹוָלם ּתֹוִהים ְואֹוְמִרים: ּדִ ל ּבְ ּכָ לּו, ׁשֶ ַהּלָ
ֶרְך   רּוְך הּוא ֵהם ֱאֶמת, ְוהֹוְלִכים ַעל ּדֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ְסכֵּ  ינֹוקֹות ַהּמִ ּלֹא ָחְטאּו, ֱאֶמת. ַהּתִ לּו ׁשֶ ִנים ַהּלָ
ִרּבֹון  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ָהֱאֶמת  ין  ּדִ ֵאיֹפה  ֵמתּו?  ה  ָלּמָ
ִמן   ִקים  ּלְ ִמְסּתַ ֲאבֹוָתם  ֲחָטֵאי  ּבַ ִאם  ָהעֹוָלם? 

אי ֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם.  -ָהעֹוָלם  ה? ַוּדַ  ָלּמָ

  

ָאַמר  .357 ּדְ העשוקים)  ּוַמה  כל  ְמַעת   (את  ּדִ ה  ְוִהּנִ
אִ  הֹון,  ָהֲעׁשּוִקים,  ִאּמְ ּדְ ּתּוְקָפא  ּבְ ֵמִתין  ּדְ ִאיּנּון  ין  ּלֵ

ָעְלָמא,   ֵני  ּבְ ְלָכל  ְמִעין,  ּדִ ְלאֹוָשָדא  ַעְבִדין  ין  ִאּלֵ
ְמִעין,   ּדִ ָהֵני  ּכְ א,  ּבָ ִמּלִ ַנְפֵקי  ּדְ ְמִעין  ּדִ ֵלית  ּדְ ִגין  ּבְ
א   קּוְדׁשָ ּדְ יִנין  ּדִ ְוַאְמִרין,  ְווִהין  ּתָ ָעְלָמא  ִני  ּבְ ָכל  ּדְ

ִריךְ   הּוא ְקׁשֹוט ִאיּנּון, ְוַעל אַֹרח ְקׁשֹוט ַאְזֵלי. ָהִני  ּבְ
יָנא   ּדִ ָאן  ִמיתּו.  ֲאַמאי  ָחאבּו,  ָלא  ּדְ ְינּוֵקי  ֵני  ִמְסּכְ
חֹוֵבי   ּבְ ִאי  ָעְלָמא.  ָמאֵרי  ָעִביד  ּדְ ְקׁשֹוט,  ּדִ
ֵאין   אי  ַוּדַ ֲאַמאי.  ֵמָעְלָמא,  ֵקי  ּלְ ִאְסּתַ ֲאָבַהְתהֹון 

 ָלֶהם ְמַנֵחם. 
ָהֲעׁשּוִקים  עוֹ  .358 ְמַעת  ּדִ ְוִהּנֵה  אֹוָתּה   -ד, 

ַעל   ים  ִגּנִ ּמְ ׁשֶ ָהעֹוָלם,  אֹותֹו  ּבְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ְמָעה  ּדִ
אֹותֹו   ן ָלֶהם ּבְ ִנינּו, יֵׁש ָמקֹום ְמֻתּקָ ָ ׁשּ ים. ׁשֶ ַהַחיִּ
ְיכֹוִלים   לֹא  מּוִרים  ּגְ יִקים  ַצּדִ ֲאִפּלּו  ׁשֶ עֹוָלם 

רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ם.  ׁשָ אֹוָתם  ַלֲעֹמד  אֹוֵהב  הּוא 
יָבה  ַהְיׁשִ ֶאת  ֶהם  ּבָ ן  ּוְמַתּקֵ ֶהם,  ּבָ ק  ְוִנְדּבָ

תּוב ּלֹו, ַוֲעֵליֶהם ּכָ י  (תהלים ח) ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ִמּפִ
ַהּתֹוֶעֶלת   ּוָמה  עֹז.  ְדּתָ  ִיּסַ ְויְֹנִקים  עֹוְלִלים 
תּוב  ּכָ ׁשֶ ם?  ְלׁשָ עֹוִלים  ה  ְוָלּמָ ם,  ׁשָ ים  עֹוׂשִ ׁשֶ

ם. ְוֵכן יֵׁש ְלַמַען צֹוְרֶריךָ  ית אֹויֵב ּוִמְתַנּקֵ ּבִ  ְלַהׁשְ
 ָמקֹום ַאֵחר ְלַבֲעֵלי ְתׁשּוָבה. 

  

ְמָעה   .358 ּדִ ַההּוא  ָהֲעׁשּוִקים,  ְמַעת  ּדִ ה  ְוִהּנֵ ּתּו, 
ְתָנן   ָיא. ּדִ ין ַעל ַחּיָ ָקא ְמִגיּנִ ַההּוא ָעְלָמא, ּדְ ְלהֹון ּבְ ּדִ
ֲאִפיּלּו   ּדְ ָעְלָמא,  ַההּוא  ּבְ ְקָנא לֹון  ֲאָתר ִאית ִמְתּתַ
א   ָמן, ְוקּוְדׁשָ יָמא ּתַ מּוִרים ָלא ַיְכִלין ְלַקּיְ יִקים ּגְ ַצּדִ

ִר  ְוַאְתִקין  ּבְ הּו,  ּבְ ק  ּבַ ְוִאְתּדָ לֹון,  ָרִחים  הּוא  יְך 
הּו, ע''ב)  ּבְ ְוָעַלְייהּו   (צ''ו  יֵליּה.  ּדִ ָאה  ִעּלָ א  ְמִתיְבּתָ

ִתיב, ח)  ּכְ עֹז.   (תהלים  ְדּתָ  ִיּסַ ְויֹוְנִקים  עֹוְלִלים  י  ִמּפִ
ן.   ּמָ ּתַ ִקין  ַסּלְ ַוֲאַמאי  ן,  ּמָ ּתַ ַעְבִדין  א  ּתֹוַעְלּתָ ּוַמאי 

כְ  יב, ּדִ ח)  ּתִ אֹוֵיב   (תהלים  ית  ּבִ ְלַהׁשְ צֹוְרֶריָך  ְלַמַען 
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ְלַבֲעֵלי   ָאֳחָרא  ֲאָתר  ִאית  ְוֵכן  ם.  ּוִמְתַנּקֵ
א.  ּיּוְבּתָ  (תחזור לעיל דף ק''ו תנינן לית מלה)  ּתִ

ֶעֶרב  .359 ּבְ ִנְבְראּו  ְדָבִרים  ָרה  ֲעׂשָ ִנינּו,  ׁשָ
ְוַהּלוּ  ב  ְכּתָ ְוַהּמִ ָתב  ַהּכְ ְוכּו'.  ת  ּבָ חֹות,  ׁשַ

תּוב ּכָ לב) ׁשֶ ֱאלִֹהים   (שמות  ה  ַמֲעׂשֵ חֹת  ְוַהּלֻ
ָמה   הּוא.  ֱאלִֹהים  ב  ִמְכּתַ ב  ְכּתָ ְוַהּמִ ה  ֵהּמָ
ת, ְואּוַלי ֶזה ָהָיה   ּבָ ָהָיה ֶעֶרב ׁשַ ְך ׁשֶ ר ִמּכָ ַהְמֻדּבָ
ָרֵאל   ָעְמדּו ִיׂשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְך, אֹו ּבְ ָנה ַאַחר ּכָ ֶאֶלף ׁשָ

א ַוּדַ  ת. ַעל ַהר ִסיַני? ֶאּלָ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ זֶּה ָהָיה ּבְ אי ׁשֶ
ֶנֱאַמר   לֹא  ית  ְבֵראׁשִ ה  ַמֲעׂשֵ ָכל  ּבְ ּוְרֵאה,  ּבֹא 
ַמה   ָכל  ּבְ ֱאלִֹהים  ֱאלִֹהים  א  ֶאּלָ ָמֵלא,  ם  ׁשֵ
ה   ֲעׂשֶ ל ַהּמַ ּכָ ם ֱאלִֹהים, ַעד ׁשֶ ם ׁשֵ ְבָרא, ְוֻכּלָ ּנִ ֶ ׁשּ

ֲעשִׂ  ַהּמַ ל  ּכָ ְתְקנּו  ּנִ ֶ ִמׁשּ ת.  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ים, ִנְתַקן 
ם ָמֵלא.   ִנְקָרא ה' ֱאלִֹהים, ׁשֵ

  

ת   .359 ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ִריאּו ּבְ ָבִרים ִאְתּבְ ָרה ּדְ ֵניָנן, ֲעׂשָ ּתָ
חֹת   ְוַהּלֻ יב  ְכּתִ ּדִ ְוַהּלּוחֹות.  ב  ְכּתָ ְוַהּמִ ָתב  ַהּכְ כּו'. 
ֱאלִֹהים   ב  ִמְכּתַ ב  ְכּתָ ְוַהּמִ ה  ֵהּמָ ֱאלִֹהים  ה  ַמֲעׂשֵ

ָהכִ  ִמּדְ ִאיְרָיא  ַמאי  ֲהָוה,  הּוא.  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּדְ י 
ַקְיימּו   ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ אֹו  ְלָבַתר,  ִנין  ׁשְ ֶאֶלף  ְוִדיְלָמא 
הּוא   ָהִכי  אי  ַוּדַ א,  ֶאּלָ ִסיַני.  ּדְ טּוָרא  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ
עֹוָבָדא   ָכל  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ ֲהָוה.  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ּדְ

א ֱאלֹהִ  ם ָמֵלא, ֶאּלָ ַמר ׁשֵ ית, ָלא ִאּתְ ְבֵראׁשִ ים,  ּדִ
ם ֱאלִֹהים,   הּו ׁשֵ ֵרי. ְוֻכּלְ ִאְתּבְ ָכל ַמה ּדְ ֱאלִהים, ּבְ
ת.   ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ְכַלל  ּתָ ִאׁשְ עֹוָבָדא  ָכל  ּדְ ַעד 
ם   ל עֹוָבָדא, ִאְקֵרי ְיָי' ֱאלִֹהים, ׁשֵ ְכַללּו ּכָ ּתָ ִאׁשְ ִמּדְ

 ָמֵלא. 
ם ֱאלִֹהים,  .360 ׁשֵ ַהּכֹל ִנְבָרא ּבְ ב ׁשֶ ְוַאף ַעל ּגַ

ִנְתקַ  ֶעֶרב  לֹא  ַעד  ְבָרא  ּנִ ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ יָּה  ֲעׂשִ ּבָ ן 
יָּה,  ֲעׂשִ ּבָ ִנְתַקן  ַהּכֹל  ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ת.  ּבָ ׁשַ

תּוב ּכָ ב) ׁשֶ ה.   (בראשית  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ְמַלאְכּתֹו 
ה.   ַמֲעׂשֶ ּבְ ְועֹוֵמד  ה.  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ְמַלאְכּתֹו  ל  ִמּכָ

ה ֱאלִֹהים, כְּ  ַמֲעׂשֵ חֹת  ְוַהּלֻ תּוב  ּכָ ְתַקן  ְוָלֵכן  ּנִ ׁשֶ
ְך,  ה, ְולֹא ַאַחר ּכָ ַמֲעׂשֶ ם ֱאלִֹהים ּבְ ׁשֵ ָהעֹוָלם ּבְ
ְוָעַמד  ִנְתַקן ָהעֹוָלם  ּוָבֶזה  תּוב ה' ֱאלִֹהים.  ּכָ ׁשֶ

 ַעל ִקיּּומֹו. 

  

א, ָלא   .360 ֵרי ּכֹּלָ ם ֱאלִֹהים ִאְתּבְ ְבׁשֵ ב ּדִ ְוַאף ַעל ּגַ
ִאְתבְּ  ּדְ ַמה  ל  ּכָ ּיָה,  ֲעׂשִ ּבַ ְכַלל  ּתָ ֶעֶרב  ִאׁשְ ַעד  ֵרי, 

ה,   ּיָ ֲעׂשִ ּבַ א  ּכֹּלָ ְכַלל  ּתָ ִאׁשְ ֲעָתא  ׁשַ ַהִהיא  ּבְ ת.  ּבָ ׁשַ
יב,  ְכּתִ ב) ּדִ ל   (בראשית  ִמּכָ ה.  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ְמַלאְכּתֹו 

א   ה. ְוַעל ּדָ ַמֲעׂשֶ יָמא ּבְ ה. ְוַקּיְ ר ָעׂשָ ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ
ְכַלל   ּתָ ִאׁשְ ד  ּכַ ֱאלִהים,  ה  ַמֲעׂשֵ חֹת  ְוַהּלֻ ִתיב,  ּכְ
ְלָבַתר,   ְוָלא  ה,  ַמֲעׂשֶ ּבְ ֱאלִֹהים  ם  ׁשֵ ּבְ ָעְלָמא, 
ָעְלָמא,   ְכַלל  ּתָ ִאׁשְ ּוְבָדא  ֱאלִֹהים  ְיָי'  יב  ְכּתִ ּדִ

יָמא ַעל ִקיּוֵמיּה.   ְוַקּיְ
ה   .361 ֹמׁשֶ ַבר  ָ ׁשּ ׁשֶ ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ּוְרֵאה,  ּבֹא 

תּוב ּכָ ׁשֶ ַהּלּוחֹות,  לב) ֶאת  ר   (שמות  ּבֵ ַוְיׁשַ
ַחת קֹומֹו ְוָעָלה   ֹאָתם ּתַ ָהָהר, ָצף ָהאֹוְקָינֹוס ִמּמְ

אֹוְקָינֹוס  ׁשֶ ה  ֹמׁשֶ ָרָאה  ָהעֹוָלם.  ֶאת  טֹף  ִלׁשְ
טֹף ֶאת ָהעֹוָלם,  ְוָהָיה רֹוֶצה ִלׁשְ עֹוֶלה ֲאֵליֶהם 

ֵאׁש   -ִמיָּד   רֹף ּבָ ׂשְ ר ָעׂשּו ַויִּ ח ֶאת ָהֵעֶגל ֲאׁשֶ ּקַ ַויִּ
עָ  ִים.  ַהּמַ ֵני  ּפְ ַעל  ֶזר  ַויִּ ֵמי ְוגֹו',  ַעל  ה  ֹמׁשֶ ַמד 

ם רֹוִצים?   ְוָאַמר: ַמִים ַמִים, ָמה ַאּתֶ ָהאֹוְקָינֹוס 
תֹוַרת  ּבְ א  ֶאּלָ ָהעֹוָלם  ִמְתַקיֵּם  ְוִכי  ָאְמרּו: 
ֵני  ּבְ ָבּה  רּו  ּקְ ִ ׁשּ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ְוַעל  ַהּלּוחֹות?! 

  

ה   .361 מֹׁשֶ ָתַבר  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ַהִהיא  ּבְ ֲחֵזי,  א  ּתָ
יב, ְכּתִ ּדִ לב)  ַהּלּוחֹות,  ַחת   (שמות  ּתַ אֹוָתם  ר  ּבֵ ַוְיׁשַ

ָפא   ּטְ ְלׁשַ ְוָסִליק  ֵמַאְתֵריּה,  אֹוְקָיינּוס  ָצף  ָהָהר. 
ְייהּו,   ְלַגּבַ ָסִליק  אֹוְקָיינּוס  ּדְ ה  מֹׁשֶ ָחָמא  ָעְלָמא. 
ָהֵעֶגל   ח ֶאת  ּקַ ַוּיִ ד  ִמּיָ ָעְלָמא,  ָפא  ּטְ ְלׁשַ ֵעי  ּבָ ַוֲהָוה 

ְוגוֹ  ֵאׁש  ּבָ אֹותֹו  רֹוף  ׂשְ ַוּיִ ָעׁשּוֹ  ר  ִני  ֲאׁשֶ ּפְ ַעל  ֶזר  ַוּיִ  ,'
א   ה ַעל ֵמי אֹוְקָיינּוס ְוָאַמר, ַמּיָא ַמּיָ ִים. ָקם מֹׁשֶ ַהּמַ
א   ים ָעְלָמא ֶאּלָ ָעאן. ָאְמרּו ְוִכי ִאְתַקּיָ ָמה ַאּתּון ּבָ
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ָרֵאל (ְוָעׂשּו ֶאת ֵעֶגל ַהָּזָהב ָאנּו רֹוִצים ִלְׁשֹטף  ִיׂשְ
 . ם)ֶאת ָהעֹולָ 

ּה   ּבָ ְקרּו  ׁשָ ּדְ אֹוַרְייָתא  ְוַעל  לּוחֹות,  ּדְ אֹוַרְייָתא  ּבְ
ָרֵאל  ן לשטפא עלמא.) (ד''א ועבדו עגלא דדהבא, אנן בעא ִיׂשְ

ָעׂשּו   .362 ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ ֲהֵרי  ָלֶהם:  ָאַמר  ִמיָּד 
ל   ּכָ ַדי  ְולֹא  ָלֶכם,  ָמסּור  ֲהֵרי  ָהֵעֶגל,  ֵחְטא  ּבְ

ְפלּו ֵמֶהם?! ִמיָּד   ּנָ ֶזר ַעל   -אֹוָתם ָהֲאָלִפים ׁשֶ ַויִּ
ַטל  ּנָ ׁשֶ ִים ׁשֹוְכִכים ַעד  ִים. ְולֹא ָהיּו ַהּמַ ַהּמַ ֵני  ּפְ

נִ  ִמיָּד  אֹוָתם.  ָקה  ְוִהׁשְ ָהאֹוְקָינֹוס ֵמֶהם  ַקע  ׁשְ
ְמקֹומֹו.   ּבִ

  

חֹוָבא   .362 ּבְ ָעְבדּו  ּדְ ַמה  ל  ּכָ ָהא  לֹון,  ָאַמר  ִמּיָד 
ל ִאיּנּון ַאְלִפין   י ּכָ ֶעְגָלא, ָהא ָמִסיר ְלכֹון, ְוָלא ּדַ ּדְ
ֲהוֹו   ָלא  ִים.  ַהּמַ ִני  ּפְ ַעל  ֶזר  ַוּיִ ד  ִמּיָ ְייהּו,  ִמּנַ ָנְפלּו  ּדְ

א, ַעד   ְכֵכי ַמּיָ ּתַ ֵקי לֹון,  ִמׁשְ ְייהּו ְוַאׁשְ ָנִטיל ַמּיָא ִמּנַ ּדְ
ַאְתֵריּה.  ַקע אֹוְקָיינּוס ּבְ ּתְ ד ִאׁשְ  ִמּיָ

ַמִים,  .363 ָהיּו  לֹא  ר  ְדּבָ ַהּמִ אֹותֹו  ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ
תּוב ּכָ כ) ׁשֶ ּוַמִים  (במדבר  ְוגֹו'.  ֶזַרע  ְמקֹום  לֹא 

ּתֹות. ְוִאם ּתֹאַמר, ִלְבֵאר ִמְרָים ָזַרק     - ַאִין ִלׁשְ
רֹון ָהָרע  ּכָ ה ֶאת ַהזִּ ם ִיְזֹרק ֹמׁשֶ ָ ׁשּ לֹום ׁשֶ ַחס ְוׁשָ
ו   ַעד ַעְכׁשָ ְך. ְועֹוד, ׁשֶ ּנּו ַאַחר ּכָ ּתֹות ִמּמֶ ַהזֶּה ִלׁשְ
ר   ְלִמְדּבַ אּו  ּבָ ׁשֶ ַעד  ֵאר,  ּבְ ָלֶהם  ָהְיָתה  לֹא 
ְוגֹו'.  ִרים  ׂשָ ֲחָפרּוָה  ֵאר  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ָנה,  ַמּתָ

ָנה.   ַמּתָ ר  ְדּבָ ַעל ּוִמּמִ תּוב  ּכָ ְבֵאר.  ָיְרׁשּו  ם  ָ ִמׁשּ
ֵני ְתהֹום. ם ַעל ּפְ ִים, ְוָכתּוב ׁשָ ֵני ַהּמַ  ּפְ

  

א,   .363 ַמּיָ ֲהוֹו  ָלא  ר  ִמְדּבָ ַההּוא  ּבְ ָהא  ּדְ
יב,  ְכּתִ כ)  ּדִ ַאִין   (במדבר  ּוַמִים  ְוגֹו'.  ֶזַרע  ְמקֹום  לא 

ֵליהּ  ַאְרִמי  ִמְרָים  ּדְ ְלֵביָרא  יָמא,  ּתֵ ְוִאי  ּתֹות.  .  ִלׁשְ
א   א ּדָ יׁשָ ְכָרָנא ּבִ ה ּדֻ ֵדי מֹׁשֶ ן ׁשָ ַתּמָ לֹום, ּדְ ַחס ְוׁשָ
ְלהּו   ֲהָוה  ָלא  אן  ּכָ ַעד  ּדְ ְותּו,  ְלָבַתר.  י  ּתֵ ְלִמׁשְ

יב,  ְכּתִ ָנה, ּדִ ר ַמּתָ ָאתּו ְלִמְדּבַ יָרא, ַעד ּדְ (במדבר   ּבֵ
ָנה.   כא) ַמּתָ ר  ְדּבָ ּוִמּמִ ְוגֹו'.  ִרים  ׂשָ ֲחָפרּוָה  ֵאר  ּבְ

ן  ּמָ ִים,    ִמּתַ ַהּמַ ֵני  ּפְ ַעל  ָהָכא  ִתיב  ּכְ יָרא.  ּבֵ ַיְרּתּו 
ִני ְתהֹום.  (בראשית א) ּוְכִתיב ָהָתם  ַעל ּפְ

ַעל  .364 ָחרּות  זֶּה  ַמה  חֹת.  ַהּלֻ ַעל  ָחרּות 
ֶות,   ַהּמָ ְלַאְך  ִמּמַ ֵחרּות  ְרׁשּוָה,  ּפֵ ְך  ּכָ חֹת?  ַהּלֻ

כָּ  ֵמַהּכֹל.  ֵחרּות  ַמְלֻכיֹּות,  ְעּבּוד  ִ ִמׁשּ ְך  ֵחרּות 
א,   ל ָהעֹוָלם ַהּבָ הּוא. ּוַמה זֶּה ֵחרּות? חֹוָתם ׁשֶ
ָכל ִמיֵני ֵחרּות. ְוִאְלָמֵלא לֹא  ּבֹו יֵׁש ֵחרּות ּבְ ׁשֶ

ְך   א ָלעֹוָלם ַאַחר ּכָ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ רּו, ּכָ ּבְ לֹא    -ִנׁשְ
ַמְלָאִכים  ל  ׁשֶ ְדיֹוְקָנאֹות  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְוָהיּו  ָבא, 

ַמְעלָ  ּלְ ׁשֶ תּוב  ֶעְליֹוִנים  ַהּכָ ַמְכִריז  ְך  ּכָ ְוַעל  ה. 
ה ֱאלִֹהים ְוגֹו'. ַאל ּתֹאַמר  חֹת ַמֲעׂשֵ ְואֹוֵמר ְוַהּלֻ
ם ָמֵלא ָהיּו,  ר ׁשֵ ְוִנְזּכַ ָהעֹוָלם ִנְתַקן  ׁשֶ ַאַחר  ּלְ ׁשֶ
ֶטֶרם   ֱאלִֹהים,  ם  ׁשֵ ּבְ ְתַקן  ּנִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ א  ֶאּלָ

ת.  ּבָ ְכְנָסה ׁשַ ּנִ  ׁשֶ

  

חֹת,  .364 חֹת. ָהִכי    ָחרּות ַעל ַהּלֻ ַמאי ָחרּות ַעל ַהּלֻ
ְעּבּוד   ִ ֶות, ֵחירּות ִמׁשּ ְלַאְך ַהּמָ אּוְקמּוָה, ֵחירּות ִמּמַ

ע''א) ַמְלִכּיֹות, קי''ד  הּוא.   (דף  ָהִכי  א,  ִמּכֹּלָ ֵחירּות 
ֵביּה ֲהָוה   ָאֵתי, ּדְ ָעְלָמא ּדְ ְנָקא ּדְ ּפַ ּוַמאי ָחרּות. ּגּוׁשְ

ֵחירּות.   ִמיֵני  ָכל  ּבְ רּו,  ֵחירּות,  ּבָ ִאּתְ ָלא  ְוִאְלָמֵלא 
ַוֲהוּו   ָאָתא,  ָלא  ְלָבַתר,  ְלָעְלָמא  ָאָתא  ּדְ ַמה  ל  ּכָ
ְוַעל   א.  ְלֵעיּלָ ּדִ ִאין  ִעּלָ ַמְלָאִכין  ּדְ ּיּוְקָנא  ּדִ ָרֵאל  ִיׂשְ
ֱאלִֹהים   ה  ַמֲעׂשֵ ְוַהּלּוחֹת  ְוָאַמר,  ְקָרא  ַאְכִריז  א  ּדָ

אִ  ָעְלָמא  ּדְ ְלָבַתר  ּדִ יָמא  ּתֵ ָלא  ְכַלל,  ְוגֹו',  ּתָ ׁשְ
ְכַלל   ּתָ ִאׁשְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א ּבְ ם ָמֵלא ָהוֹו, ֶאּלָ ר ׁשֵ ְוַאְדּכַ

ת.  ּבָ ם ֱאלִהים, ַעד ָלא ֵייעּול ׁשַ ׁשֵ  ּבְ
ָהיּו,  .365 מה''ה  ָהפּוְך  ה?  ֵהּמָ זֶּה  ַמה  ה,  ֵהּמָ

ָהיּו   ְצָדִדים  ֵני  ְ ְוֶאָחד   -ִמׁשּ ה,  ַמֲעׂשֶ ּבְ ֶאָחד 
ל ַמְעָלה. ָרׁשּום ֹמר ֶאת   ֵמֵחרּות ׁשֶ ְלַמְעָלה ִלׁשְ

ב ֱאלִֹהים   ב ִמְכּתַ ְכּתָ ''ה. ְוַהּמִ ַהּכֹל. ְוַעל ֶזה ֵהּמָ
ב    -הּוא   י ֵאׁש ְלָבָנה. ִמְכּתַ ּבֵ ֹחָרה ַעל ּגַ ֵאׁש ׁשְ

  

ֵרין   .365 ִמּתְ ָהוֹו.  מה''ה  ִהּפּוְך  ה.  ֵהּמָ ַמאי  ה,  ֵהּמָ
ֵחירּות ְלֵעיָלא,   עֹוָבָדא, ַוֲחָדא ּדְ ִסְטִרין ָהוֹו. ֲחָדא ּבְ
המ''ה.   א  ּדָ ְוַעל  א.  ְלכֹּלָ ְלַנְטָרא  א  ְלֵעיּלָ ים  ָרׁשִ

ב ֱאלִהים הּוא, אֶ  ב ִמְכּתַ ְכּתָ א אּוָכָמא ַעל  ְוַהּמִ ָ ׁשּ
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הּוא.  ִוי  ַהּלֵ ְוָעַבד  תּוב  ּכָ ׁשֶ ַהְינּו  הּוא,  ֱאלִֹהים 
ֲהֵרי יֹוֵבל ִנְקָרא ֵחרּות,  ּנֱֶאַמר, ׁשֶ מֹו ׁשֶ  ָחרּות, ּכְ

ה ֵחרּות ְלָכל ָהעֹוָלמֹות.   ְועֹוׂשֶ
ַהְיינּו   הּוא,  ֱאלִהים  ב  ִמְכּתַ וָרא.  ִחּוָ א  ָ ֶאׁשּ י  ּבֵ ּגַ

יב,  ְכּתִ ָמה   (במדבר יח) ּדִ ּכְ ָחרּות  ִוי הּוא.  ַהּלֵ ְוָעַבד 
ֵחירּות   ְוָעִביד  ָחרּות,  ָקֵרי  יֹוֵבל  ָהא  ּדְ ַמר,  ִאּתְ ּדְ

 ְלָכל ָעְלִמין. 
ְדעּו  .366 ּתֵ ָוָהְלָאה  אן  ִמּכָ ֲחֵבִרים,  ָלֵכן, 

ד ָהָרע לֹא ׁשֹוֵלט ֲעֵליֶכם, ַוֲאִני יֵיָבא   ֲהֵרי ַהּצַ ׁשֶ
ָבִרים ֵאּלּו. ָקמּו   ָסָבא עֹוֵמד ִלְפֵניֶכם ְלעֹוֵרר ּדְ
חּו ְלָפָניו,  ּטְ ּתַ ָנתֹו, ְוִהׁשְ ְ ִהְתעֹוֵרר ִמׁשּ ִמי ׁשֶ ֵהם, ּכְ

ר  כּו. ְולֹא ָהיּו ְיכֹוִלים ְלַדּבֵ ָעה ֵהם ּבָ ׁשָ  . ַאַחר ּכְ
  

עּון,   .366 ְנּדְ ּתִ ְוָהְלָאה  אן  ִמּכָ יא.  ַחְבַרּיָ אן  ּכָ ֲעד 
ְלָטא ָעַלְייכּו ַוֲאָנא ֵייָבא   א, ָלא ׁשַ יׁשָ ָהא ִסְטָרא ּבִ ּדְ
ין, ָקמּו   ין ִאּלֵ ָעָרא ִמּלִ ָסָבא, ָקִאיְמָנא ָקַמְייכּו, ְלִאּתְ

 ֵ ַער ִמׁשּ ִאּתְ ַמאן ּדְ ָטחּו ָקֵמיּה,  ִאיּנּון, ּכְ ּתְ יָנֵתיּה, ְוִאׁשְ
כּו. ֲעָתא ּבָ ָלא. ְלָבַתר ׁשַ  ְוָלא ֲהוֹו ַיְכִלין ְלַמּלְ

ַכחֹוָתם  .367 יֵמִני  ׂשִ ְוָאַמר,  ִחיָּיא  י  ַרּבִ ַתח  ּפָ
יֵמִני  ׂשִ ְוגֹו'.  ְזרֹוֶעָך  ַעל  חֹוָתם  ּכַ ָך  ִלּבֶ ַעל 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ָקה  ְדּבְ ּנִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ַכחֹוָתם, 
ָך.   יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ ַבְעָלּה, ִהיא ָאְמָרה ׂשִ ּבְ

ק   ְדּבָ ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ַהחֹוָתם,  ֶרְך  ָמקֹום ּדֶ אֹותֹו  ּבְ
ב  יֹוְקנֹו. ַאף ַעל ּגַ ל ּדְ ִאיר ּבֹו ֶאת ּכָ ק, ַמׁשְ ְדּבָ ּנִ ׁשֶ
ם   אן ְוָכאן ְולֹא עֹוֵמד ׁשָ אֹותֹו חֹוָתם הֹוֵלְך ּכָ ׁשֶ
ם   ְוׁשָ ם,  ׁשָ ִאיר  ַמׁשְ יֹוְקנֹו  ּדְ ל  ּכָ ּנּו,  ִמּמֶ ְוֶנֱעָבר 
יָון  ּכֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ָאְמָרה  ְך  ּכָ ַאף  עֹוֵמד. 

ָך, שֶׁ  ּבְ ָחקּוק  ִיְהיֶה  יֹוְקִני  ּדְ ל  ּכָ ְבָך,  י  ְקּתִ ְדּבַ ּנִ
ְמָצא ֶאת   ֵאֵלְך ְלָכאן ּוְלָכאן, ּתִ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ ׁשֶ

ָך ְוִתְזּכֹר אֹוִתי. יֹוְקִני ָחקּוק ּבְ  ּדְ

  

ְוָאַמר,  .367 יא  ִחּיָ י  ַרּבִ ַתח  ח) ּפָ יֵמִני   (שיר השירים  ׂשִ
עַ  חֹוָתם  ּכַ ָך  ִלּבֶ ַעל  יֵמִני  ַכחֹוָתם  ׂשִ ְוגֹו',  ְזרֹוֶעָך  ל 

ָרֵאל   ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ָקא  ּבְ ִאְתּדַ ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ַכחֹוָתם, 
ַכחֹוָתם,  יֵמִני  ׂשִ ַאְמַרת  ִאיִהי  ַבְעָלּה,  רמ''ד   ּבְ (ויחי 

ַההּוא ֲאָתר   ע''ב) ק ּבְ ּבָ ִאְתּדַ יָון ּדְ חֹוָתם, ּכֵ ָאְרָחא ּדְ
ּיּוְק  ּדִ ל  ּכָ יּה  ּבֵ ִביק  ׁשָ ק  ּבָ ִאְתּדַ ב  ּדְ ּגַ ַעל  ַאף  ֵניּה, 

ן,   ּמָ יָמא ּתַ ַההּוא חֹוָתם ָאִזיל ָהָכא ְוָהָכא, ְוָלא ַקּיְ ּדְ
ן   ן, ְוַתּמָ ּמָ ִביק ּתַ ּיּוְקֵניּה ׁשָ ל ּדִ יּה, ּכָ ְוָהא ִאְתֲעָבר ִמּנֵ
יָון   ּכֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ַאְמַרת  ָהִכי  אּוף  יָמא.  ַקּיְ

ּיּוְק  ּדִ ל  ּכָ ְך,  ּבָ ְקָנא  ּבָ ִאְתּדַ ְך,  ּדְ ּבָ ָחִקיק  ִליֲהֵוי  ִני 
ּיּוְקִני   ח ּדִ ּכַ ׁשְ ֵאיִזיל ָהָכא אֹו ָהָכא, ּתִ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ּדְ

ר ִלי.  ְך, ְוִתְדּכַ  ָחִקיק ּבָ
תּוב .368 ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְזרֹוֶעָך,  ַעל  (שיר   ְוַכחֹוָתם 

ֵקִני, ַאף  ב) ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ַחת ְלרֹאׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ׂשְ
ְך ִיְהיֶה ְדי ם, ּוְבֵכן ֶאְהיֶה ְדבּוָקה ּכָ ֹוְקִני ָחקּוק ׁשָ

ַעזָּה   י  ּכִ ָך.  ִמּמְ ח  ּכַ ּתַ ֶאׁשְ ְוַאל  ְלעֹוָלִמים  ָך  ּבְ
חֶֹזק ָחָזק,  ֶות ַאֲהָבה, ּבְ ּמָ ֶות ַאֲהָבה, ֲחָזָקה ּכַ ַכּמָ

ֶות. ַאֲהָבה   ַהּמָ ּבֹו  ֹוֶרה  ׁשּ ׁשֶ מֹו אֹותֹו ָמקֹום    - ּכְ
ְקָרא ַאֲהַבת ּנִ  עֹוָלם.  אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ

  

יב,  .368 ְכּתִ ּדִ ָמה  ּכְ ְזרֹוֶעָך,  ַעל  (שיר   ְוַכחֹוָתם 
ב)  ֵקִני,   השירים  ַחּבְ ּתְ ִויִמינֹו  י  ְלרֹאׁשִ ַחת  ּתַ מֹאלֹו  ׂשְ

ְך   ן. ּוְבֵכן ֱאֵהא ּבָ ּמָ ּיּוְקִני ָחִקיק ּתַ ֵהא ּדִ אּוף ָהִכי, ּתְ
עַ  י  ּכִ ִמיָנְך.  י  ׁשֵ ִאְתּנְ ְוָלא  ְלָעְלִמין,  ָקא  ּבְ ה  ִמְתּדַ ּזָ

ּתּוְקָפא   ּבְ ַאֲהָבה,  ֶות  ּמָ ּכַ יָפא  ּקִ ּתַ ַאֲהָבה,  ְות  ַכּמָ
יּה מֹוָתא. ַאֲהָבה,   ְרָיא ּבֵ ׁשַ ַההּוא ֲאָתר ּדְ יף, ּכְ ּקִ ּתַ

ִאְקֵרי ַאֲהַבת עֹוָלם.   ַההּוא ֲאָתר ּדְ
ִקְנָאה   .369 אֹול  ִכׁשְ ה  ֲהֵרי   -ָקׁשָ ׁשֶ ְך,  ּכָ ַאף 

ַצד.  ֵמאֹותֹו  ֵהם  מֹות  ֵ ַהׁשּ י    ֵאּלּו  ּפֵ ִרׁשְ ֶפיָה  ְרׁשָ
ֲאָבִנים   לּו? אֹוָתם  ַהּלָ י ֵאׁש  ּפֵ ִרׁשְ ֵאׁש, ַמה ֵהם 

  
ִכׁשְ  .369 ה  ין  ָקׁשָ ִאּלֵ ָהא  ּדְ ָהִכי,  אּוף  ִקְנָאה,  אֹול 

י ֵאׁש,   ּפֵ ֶפיָה ִרׁשְ ָמָהן, ֵמַההּוא ִסְטָרא ִאיּנּון. ְרׁשָ ׁשְ
ָלן ָטָבאן,   ין. ִאיּנּון ַאְבִנין ּוַמְרּגְ י ִאּלֵ ּפֵ ַמאן ִאיּנּון ִרׁשְ
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ֵאׁש.  ֵמאֹוָתּה  ּנֹוְלדֹו  ׁשֶ טֹובֹות  ִליֹּות  ּוַמְרּגָ
ִמן  יֹּוֵצאת  ׁשֶ ְלֶהֶבת  ׁשַ ֵמאֹוָתּה  ָיּה,  ְלֶהֶבת  ׁשַ
ָרֵאל,   ִיׂשְ ְכֶנֶסת  ּבִ ְוֶנֶאְחָזה  ָהֶעְליֹון  ָהעֹוָלם 

ַהּכֹל   ַאֲהָבה ִלְהיֹות  ֲהֵרי  ְוָאנּו,  ֶאָחד.  ִיחּוד 
ָרצֹון  ְיִהי  ַאֲחֶריָך,  ב  ַהּלֵ ל  ׁשֶ ְלֶהֶבת  ׁשַ י  ּפֵ ְוִרׁשְ
מֹו   ּכְ ָך  ִלּבְ ּבְ ָחקּוק  ִיְהיֶה  נּו  ּלָ ׁשֶ יֹוָקן  ַהּדְ ׁשֶ
ק אֹוָתם ּוֵבַרְך  נּו. ָנׁשַ ִלּבֵ ָך ָחקּוק ּבְ ּלְ יֹוָקן ׁשֶ ַהּדְ ׁשֶ

 אֹוָתם ְוָהְלכּו. 

ֵמַההּוא   ָיּה.  ְלֶהֶבת  ׁשַ ֵאׁש.  ֵמַההּוא  ִאְתְיִלידּו  ּדְ
ָנפְ  ּדְ ְלהֹוָבא,  ְוִאְתַאֲחָדא  ׁשַ ָאה,  ִעּלָ ֵמָעְלָמא  ָקא 

א ַחד ִיחּוָדא, ַוֲאָנן, ָהא   ָרֵאל, ְלֶמֱהֵוי ּכֹּלָ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ּבִ
ְיֵהא   ֲאַבְתָרְך,  א  ִלּבָ ּדְ ְלהֹוָבא  ׁשַ ּדְ ִפין  ּוְרׁשָ ַאֲהָבה 
ָמה   ְך, ּכְ ִלּבָ ֵהא ֲחקּוָקה ּבְ יָלן, ּתְ ִדּיּוְקָנא ּדִ ַרֲעָוא, ּדְ

י ִדּיּוְקָנא ּדִ ק לֹון, ּוָבִריְך לֹון  ּדְ ן. ָנׁשַ ִלּבָ ָלְך ַחּקּוק ּבְ
 ְוָאְזלּו. 

ל   .370 רּו לֹו ּכָ ְמעֹון ְוִסּפְ י ׁשִ יעּו ֶאל ַרּבִ ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ֵריֶכם   ַמח ְוָתַמּה ְוָאַמר, ַאׁשְ ָרה ָלֶהם, ׂשָ ּקָ ֶ ַמה ׁשּ
ָהַאְריֵה   ִעם  ֱהִייֶתם  ּוָמה  ֶזה.  ְלָכל  ִכיֶתם  זְּ ׁשֶ

ּבוֹ  ה ִגּבֹוִרים לֹא ָהיּו ֵאָליו ָהֶעְליֹון ּגִ ּמָ ּכַ ר ָחָזק, ׁשֶ
י  ַמְהּתִ ּתָ ִמיָּד,  לֹו  ַדע  ְלִהּוָ ם  ְיַדְעּתֶ ְולֹא  לּום,  ּכְ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ א  ֶאּלָ ֵמָעְנׁשֹו,  ם  ְלּתֶ ִנּצַ ֵאיְך 
ְוֹאַרח  ֲעֵליֶהם,  ָקָרא  יְלֶכם.  ְלַהּצִ ָרָצה  הּוא 

ָוא הֹוֵלְך  ֹנַגּה  אֹור  ּכְ יִקים  ַהיֹּום. ַצּדִ ְנכֹון  ַעד  ֹור 
לֹא  רּוץ  ּתָ ְוִאם  ַצֲעֶדָך  יֵַצר  לֹא  ָך  ֶלְכּתְ ּבְ

ל. ׁשֵ יִקים ְלעֹוָלם   (ישעיה ס) ִתּכָ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ ְוַעּמֵ
ָיַדי   ה  ַמֲעׂשֵ ַעי  ַמּטָ ֵנֶצר  ָאֶרץ  ִייְרׁשּו 

ֵאר.  . (ַעד ָּכאן ִמן ַרב ֵייָבא ָסָבא) ְלִהְתּפָ

  

ּדְ  .370 י  ְלַגּבֵ ָמטּו  ד  ל  ּכַ ּכָ ֵליּה  ְוָסחּו  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ
ַאּתּון   ִאין  ַזּכָ ָאַמר,  וה,  ְוַתּוָ י  ַחּדֵ לֹון,  ִאיַרע  ּדְ ַמה 
ַאְרָיא   ֲהֵדי  ּבַ ֲהֵויתּון  ּוַמה  ַהאי,  ְלָכל  ָזִכיתּון  ּדְ
יּה   ִרין ְלַגּבֵ יּבָ ה ּגִ ּמָ ָלא ֲהוֹו ּכַ יף, ּדְ ּקִ ר ּתַ יּבָ ָאה, ּגִ ִעּלָ

ְיַדְעּתוּ  ְוָלא  לּום,  ד.  ּכְ ִמּיַ ֵליּה  מֹוְדָעא  ּתְ ְלִאׁשְ ן 
א   ֶאּלָ יֵליּה,  ּדִ א  ֵמעֹוְנׁשָ ַזְבּתּון  ּתְ ִאׁשְ ֵאיְך  ָווְהָנא,  ּתַ
ָקָרא   ְלכֹון,  ָזָבא  ְלׁשֵ ָעא  ּבָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ

הֹוֵלְך   (משלי ד) ָעַלְייהּו,  נַֹגּה  אֹור  ּכְ יִקים  ַצּדִ ְואַֹרח 
ַהּיֹום.  ְנכֹון  ַעד  ד) ְואֹור  ֵיֶצר   (משלי  לא  ָך  ֶלְכּתְ ּבְ

ל.  ׁשֵ ִתּכָ לא  רּוץ  ּתָ ְוִאם  ס)  ַצֲעֶדָך  ְך   (ישעיה  ְוַעּמֵ
ַעי   ַמּטָ ֵנֶצר  ָאֶרץ  ִיְרׁשּו  ְלעֹוָלם  ַצִדיִקים  ם  ּלָ ּכֻ

ֵאר. ה ָיַדי ְלִהְתּפָ  . יבא סבא)(ע''כ מן רב י ַמֲעׂשֵ
ים   .371 ֲאָנׁשִ צּו  ִיּנָ י  ְוס''מ.    -ּכִ ִמיָכֵאל  ֵאּלּו 

ָהָרה   ה  ָ ִאׁשּ ְוָיְצאּו    -ְוָנְגפּו  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ זֹו 
יֵָעֵנׁש    -ְיָלֶדיָה   ָענֹוׁש  לּות.  ּגָ ס''מ.   -ּבַ ֶזה 

ה   ָ ַעל ָהִאׁשּ ּבַ ית ָעָליו  ָיׁשִ ר  ֲאׁשֶ דֹוׁש    -ּכַ ֶזה ַהּקָ
רּוְך הּוא.  ּבָ

  

מהימנא  .371 ין,   (מ)  רעיא  ִאּלֵ ים.  ֲאָנׁשִ צּו  ִיּנָ י  ּכִ
ֶנֶסת   ּכְ א  ּדָ ָהָרה,  ה  ָ ִאׁשּ ְוָנְגפּו  ְוס''מ.  ִמיָכֵאל 
א   ָגלּוָתא. ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש, ּדָ ָרֵאל. ְוָיְצאּו ְיָלֶדיָה, ּבְ ִיׂשְ
א   א קּוְדׁשָ ה, ּדָ ָ ַעל ָהִאׁשּ ית ָעָליו ּבַ ר ָיׁשִ ֲאׁשֶ ס''מ, ּכַ

ִריְך הוּ   א. ּבְ
זֹו   (מא) ִמְצָוה .372 ֲאֵבָדה,    -ַאַחר  יב  ְלָהׁשִ

ְמנֹוָרה   -ְוַאֲחָריו   ָאַמר  ֵזל.  ַהּגָ יב  ְלָהׁשִ
ְלַהֲחִזיר  ָעִתיד  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ
ּום ָהֵעֶרב ַרב,   ְדּתָ ִמׁשּ ִאּבַ ׁשֶ ְלָך ֶאת ָהֲאֵבדֹות 

עָ  ְזַמן ׁשֶ ּבִ ָך, ׁשֶ ּלְ ה ׁשֶ ּלָ ׂשּו ָהֵעֶרב ַרב ֶאת ְוזֹו ַהּכַ
תּוב ּכָ ָך. ֶזהּו ׁשֶ ּלְ ה ׁשֶ ּלָ (שמות   ָהֵעֶגל, ָיְצָאה ַהּכַ

חֹת. לב) ֵלְך ִמיָָּדו ֶאת ַהּלֻ  ַויַּׁשְ
  

ּקּוָדא  .372 ַתר   (מא)  ּפִ ֲאֵבָדה.  ּבָ יב  ְלָהׁשִ א,  ּדָ
א,   יׁשָ ַקּדִ ּבּוִציָנא  ָאַמר  ֶזל.  ַהּגֶ יב  ְלָהׁשִ ַוֲאַבְתֵריּה 
ֲאֵבָדה   ָלְך,  ְלָאַהְדָרא  ָעִתיד  ִריְך הּוא  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ְבִזְמָנא   יָלְך, ּדִ ה ּדִ ּלָ ִגין ֵעֶרב ַרב, ְוָדא ּכַ ָאְבַדּת ּבְ ּדְ

כַּ  ַנְפַקת  ֶעְגָלא,  ַית  ַרב  ֵעֶרב  ָעְבדּו  יָלְך,  ּדְ ּדִ ה  ּלָ
ִדְכִתיב,  הּוא  לב)  ֲהָדא  ֶאת   (שמות  ָדו  ִמּיָ ֵלְך  ׁשְ ַוּיַ

חֹת.   ַהּלֻ
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ְיִריָדה   .373 ִנְרְמָזה  ם  ׁשָ ֵרד.  ֶלְך  ָך  ּבְ ְוֶנֱאַמר 
ֶלְך   ָהְרִביִעית.  לּות  ַלּגָ ָך  ּלְ מוֹ   - ׁשֶ (בראשית   ּכְ

אן ׁש, יב) ֶהן  (איוב לב) ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ְוגֹו'. ּכָ
ל   ֶבר. ּכָ ּגָ ִעם  לֹוׁש  ׁשָ ֲעַמִים  ּפַ ֵאל  ִיְפַעל  ה  ֵאּלֶ

לֹׁש   ׁשָ ְלָך  ֶלְך  רֹוֵמז  אן  ּכָ
ָעִמים ֵרד,   (ְּבִגְלּגּול) ּפְ ְרִביִעית  ּבָ לּות.  ּגָ ּבַ

ֶזהּו   ְפָלה.  ּנָ ׁשֶ ָך  ּלְ ׁשֶ ה  ּלָ ַהּכַ ְיִחיָדה,  ת  ּבַ ִביל  ׁשְ ּבִ
תּוב ּכָ ָנְפָלה לֹא תֹוִסיף קּום. ּוִמיָּד   (עמוס ה) ׁשֶ

ְוזוֹ  ָעֶליָך,  קּום  ּתָ ִביָלּה,  ׁשְ ּבִ יֹוֵרד  ה  ַאּתָ (זֹו  ׁשֶ
ָיְד�,   ַעל  ֶׁשִהְתַּגְּלָתה  ַהּתֹוָרה  ְוזֹו  ֲאֵבָדה,  ֲהָׁשַבת 

ָך.  זֹו) ּלְ ַבת ָהֲאֵבָדה ׁשֶ  ִהיא ֲהׁשָ

  

ְנִחיתּו   .373 ָרִמיז  ָקא  ָהָתם  ֵרד,  ֵלְך  ְך  ּבָ ַמר  ְוִאּתְ
ְרִביָעָאה,   ָגלּוָתא  ּבְ יָלְך,  קי''ד   ֵלְך:ּדִ (דף 

גֹון ע''ב) יב) ּכְ ָהָכא   (בראשית  ְוגֹו'.  ֵמַאְרְצָך  ְלָך  ֶלְך 
לֹׁש   (איוב לג)  ש,  ֲעַמִים ׁשָ ה ִיְפַעל ֵאל ּפַ ל ֵאּלֶ ֵהן ּכָ

ג'   ְלָך  ֶלְך,  ָרִמיז  ָקא  ָהָכא  ֶבר.  ּגָ ִעם 
ת   (בגלגולא)  ִזְמִנין ּבַ ִגין  ּבְ ֵרד,  ְרִביָעָאה  ָגלּוָתא.  ּבְ

הּוא   ֲהָדא  ַנְפַלה.  ּדְ יָלְך,  ּדִ ה  ּלָ ּכַ ְיִחיָדה, 
ה)  ִדְכִתיב,  ּוִמּיַד   (עמוס  קּום.  תֹוִסיף  לא  ָנְפָלה 

ְוַהאי ּדְ  ֲעָלְך  קּום  ִגיֵניּה, ּתָ ּבְ ָנִחית  (איהו השבת   ַאְנּתְ 
ַבת   אבדה, והאי אורייתא דאתגליא על ידך האי) ִאיהּו ֲהׁשָ

יָלְך.   ֲאֵבָדה ּדִ
יֹוֵתר  .374 ּתֹוָרה  ְלָך  ִנְגְלָתה  ם  ְלִחּנָ ּלֹא  ׁשֶ

ֵאר  ַהּבְ ֵמי  מֹו  ּכְ ֵאֶליָך  ְוָעְלָתה  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ִמּכָ
ָעלּו אֵ  ֲהֵרי  ׁשֶ ֶליָך, ְולֹא ָלָאבֹות ְולֹא ְלִאיׁש, ׁשֶ

ַהזֹּו  ַהּתֹוָרה  ְוַעל  ֲאדֹוֶניָה.  ֶאת  יָרה  ַמּכִ ֵאר  ַהּבְ
ֵאר   (במדבר כא) ֶנֱאַמר  ַהּבְ ִהיא  ֵאָרה  ּבְ ם  ָ ּוִמׁשּ

ֵמיֶמיָה  יֹוְצִאים  ְולֹא  ְמֵלָאה,  ִהיא  ֵאר  ַהּבְ ְוגֹו'. 
ּמוֹ  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ֵמי  ֵאר  ּבְ ְוִהיא  ל  ַהחּוָצה,  ּכָ ִציָאה 

ּה, ְולֹא  ל ָהעֹוָלם ִנְכָנִסים ּבָ ִים ׁשֶ ִים, ְוָכל ַהּמַ ַהּמַ
 יֹוְצִאים ֵמיֶמיָה ַהחּוָצה. 

  

יר   .374 ַיּתִ אֹוַרְייָתא,  ָלְך  ְלָיא  ִאְתּגַ ָנא  ְלַמּגָ ָלאו  ּדְ
ְבֵאר   ּדִ א  ַמּיָ ּכְ ְך,  ְלַגּבָ ַקת  ּלָ ְוִאְסּתַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ִמּכָ

ְלגַ  קּו  ּלָ ִאְסּתַ ָנׁש,  ּדְ ְלַבר  ְוָלא  ַלֲאָבָהן,  ְוָלא  ְך,  ּבָ
ַמר   א, ִאּתְ ֶרת ֲאדֹוֶניָה. ְואֹוַרְייָתא ּדָ ֵאר ַמּכֶ ָהא ּבְ ּדְ

כא)  ָעָלּה,  ְוגֹו'.   (במדבר  ֵאר  ַהּבְ ִהיא  ֵאָרה  ּבְ ם  ָ ּוִמׁשּ
ֵאר ִהיא ַמְלָיא, ְוָלא ָנְפִקין ֵמימֹוי ְלַבר. ְוִאיהּו   ַהּבְ

אֹוַרְייָתא  ֵאר ַמּיָא ּדְ ל ַמִיין, ְוָכל ַמִיין  ּבְ יק ּכָ ַאּפִ , ּדְ
יּה, ְוָלא ָנְפִקין ֵמימֹוי ְלַבר.  ָעְלָמא ָעאִלין ּבֵ  ּדְ

ָהעֹוָלם  .375 ֵני  ּבְ ל  ּכָ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ֵאר  ַהּבְ ְוִהיא 
ָהעֹוָלם,   ַעְנֵני  ל  ּכָ ַוֲאִפּלּו  ַמִים  ה  ּנָ ִמּמֶ ׁשֹוֲאִבים 

 ַ חּוט ַהׂשּ ה ֲאִפּלּו ּכְ ּנָ ּום לֹא ֲחֵסִרים ִמּמֶ ֲעָרה. ִמׁשּ
ִמן  ִהיא  ה  ֲעֻמּקָ יֹוֵתר  סֹוף.  ָלּה  ֵאין  זֹו  ֵאר  ּבְ ׁשֶ

הּ  ּנֱֶאַמר ּבָ י ָים.   (איוב יא) ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּוְרָחָבה ִמּנִ
הּוא  ַמִים,  ה  ּנָ ִמּמֶ ֹוֵאב  ׁשּ ׁשֶ ִמי  ל  ׁשֶ ד  ּוַבּכַ

ל ָחְכמֹות   (ָּכל ֵמימֹות ְוָכל ָחְכמֹות) ּבֹוֵלעַ  ֶאת ּכָ
ל ֵאר ַעְצָמּה.  ָהעֹוָלם. ּכָ ן ַהּבְ ּכֵ  ׁשֶ

  

ֲאִבין   .375 ׁשָ ָעְלָמא  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ֲאִפיּלּו  ּדְ ֵאר  ּבְ ְוִאיהּו 
ֲחֵסִרין   ָלא  ָעְלָמא,  ֲעָנֵני  ל  ּכָ ַוֲאִפיּלּו  ַמּיָא,  יּה  ִמּנֵ
א, ֵלית   ְבֵאר ּדָ ִגין ּדִ ֲעָרה. ּבְ ַ חּוט ַהׂשּ יּה, ֲאִפיּלּו ּכְ ִמּנֵ

יר ָעמֹוק הוּ  ַיּתִ ַמר  ֵליּה סֹוף,  ִאּתְ אֹוַרְייָתא, ּדְ א ִמּדְ
הּ  יא) ּבָ ַמאן   (איוב  יֵליּה,  ּדִ ּוְבַכד  ָים.  י  ִמּנִ ּוְרָחָבה 

ַלע  ּבָ ִאיהּו  א,  ַמּיָ יּה  ִמּנֵ ֲאֵבי  ׁשָ וכל   ּדְ מימין  כל  (ס''א 
ֵאר   חכמתין) ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ָעְלָמא,  ּדְ ָחְכָמִתין  ל  ּכָ
 ַעְצמֹו. 

רּוְך הּוא ְלַהֲחִזיר ְלָך   .376 דֹוׁש ּבָ ְוֵכן ָעִתיד ַהּקָ
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ ה,  ּטֶ ַהּמַ הּוא  ׁשֶ ָך,  ּלְ ׁשֶ ֵזל  ַהּגָ ֶאת 

כג)-(שמואל ּבוֹ  ִמיַּד  ב  ַהֲחִנית  ֶאת  ְגזֹל  ַויִּ
לּות   ּוַבּגָ ִמְצִרי.  ִאיׁש  ֶנֱאַמר  ָעֶליָך  ׁשֶ ְצִרי,  ַהּמִ

ַיְפִרישׁ  ָך  ּלְ ׁשֶ ְלּגּול  ּוַבּגִ ָך  ּלְ ִמְקָלט ׁשֶ ָעֵרי  ְלָך   

  

ָלְך   .376 ִריְך הּוא ְלָאַהְדָרא  ּבְ א  ָעִתיד קּוְדׁשָ ְוֵכן 
יהּ  ּבֵ ַמר  ִאּתְ ּדְ ה,  ַמּטֶ ִאיהּו  ּדְ יָלְך,  ּדִ ֶזל  ב   ּגֶ (שמואל 

ְצִרי,  כג)  ַהּמִ ד  ִמּיַ ַהֲחִנית  ְגזֹול ֶאת  ַמר    ַוּיִ ָעָלְך ִאּתְ ּדְ
יָלְך,   ּדִ ּוְבִגְלּגּוָלא  יָלְך  ּדִ ּוְבָגלּוָתא  ִמְצִרי.  ִאיׁש 
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ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ַאֲחֶריָך  רֹוְדִפים  ׁשֶ ה  ּמָ ִמּכַ ֵצל  ְלִהּנָ
ַרְדִפין   סֹוף. ּדְ ה  ּמָ ִמּכַ ָזָבא,  ְלׁשֵ ִמְקָלט,  ָעֵרי  ָלְך  ַיְפִריׁש 

ֵלית ְלהֹון סֹוף.   ֲאַבְתָרְך, ּדְ
ִמְצָוה .377 ָעֵרי   (ַאַחת) (מב) ְוזֹוִהי  ְלַהְפִריׁש 

ָהַרג ׁשֶ ְלִמי  ְצִרי  ִמְקָלט  ַהּמִ אֹותֹו  ּום  ִמׁשּ  ,
ְדמֹוִני   ַהּקַ ָנָחׁש  ָהָיה  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ִמְצַרִים,  ּבְ ָהַרְגּתָ  ׁשֶ
יִפים אֹותֹו, ְוָהַרְגּתָ אֹותֹו   ָהיּו ַמּקִ ְוָכל ַמֲחנֹות ׁשֶ
ּלֹו,  ׁשֶ ֵמָהרֹוְדִפים  ָפַחְדּתָ  ְולֹא  ְזַמּנֹו,  ִלי  ּבְ

ּמָ  ּכַ ַאֲחֶריָך  ָרְדפּו  ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ים  ׁשֶ ָנׁשִ ה 
ִליִלי''ת   ַאְגַר''ת  ַנֲעָמ''ה  ֵהן  ׁשֶ ַנֲערּוְתָך,  ּבְ
רּוְך הּוא ָנַתן ְלָך ָעֵרי ִמְקָלט  דֹוׁש ּבָ חָֹרה. ְוַהּקָ ׁשְ

ֲעֵרי ְתׁשּוָבה. ֵצל ֵמֶהן, ְוֵהם ׁשַ  ְלִהּנָ

  

ּקּוָדא,  .377 ּפִ ִאיהּו  ָעֵרי   (חדא) (מב)  ְוַהאי  ְלַהְפִריׁש 
ָקַטל  ָקַטַלת  ִמְקָלט, ְלַמאן ּדְ ִגין ַההּוא ִמְצִרי ּדְ , ּבְ

ְוָכל   ְדמֹוִני  ַהּקַ ָנָחׁש  ֲהָוה  ן  ּמָ ּתַ ּדְ ִמְצַרִים,  ּבְ
ָלא   ּבְ ֵליּה  ְוָקְטַלת  ֵליּה,  ָסֲחִרין  ֲהוֹו  ּדַ ְרָייֵתיּה,  ִ ַמׁשּ
ה   ְבַכּמָ ּדִ יֵליּה,  ּדִ ֵמרֹוְדִפין  ַחְלּתָ  ּדָ ְוָלא  ִזְמֵניּה, 

מָּ  ּכַ ֲאָבְתָרְך,  ָרְדפּו  ַנֲערּוָתְך,  ַאְתִרין  ּבְ ין  ָנׁשִ ה 
א   ְוקּוְדׁשָ אּוָכָמא.  ִליִלי''ת  ַאְגַר''ת  ַנֲעָמ''ה  ִאיּנּון  ּדְ
ָזָבא   ּתְ ְלִאׁשְ ִמְקָלט,  ָעֵרי  ָלְך  ָיִהיב  הּוא  ִריְך  ּבְ

ׁשּוָבה.  ֲעֵרי ּתְ הֹון, ְוִאיּנּון ׁשַ  ִמּנְ
א   .378 ַאּבָ ל  ׁשֶ ן  ּבֵ ָיּה,  ן  ּבֶ ה  ַאּתָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

ְתׁשּוָבה, ָעִליָת  ֵה''א ּבִ ָחַזְרּתָ ּבְ א. ַאַחר ׁשֶ ְוִאּמָ
ים, ּוִבְגָלָלּה ָזִכיָת ָלאֹות  ְלִביָנה, יה''ו, ֵעץ ַהַחיִּ
ַאֲחֶריָה  ַעְצְמָך  ֶאת  ִהְכַנְסּתָ  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ה', 

ְלִרּבֹוְנךָ  ְלַהֲחִזיָרּה  ְתׁשּוָבה  ּוְלַהֲעלֹוָתּה  ּבִ  
ָכר. ה ׂשָ ל ַאּתָ ַקּבֵ ּתְ לּות, ְולֹא ׁשֶ  ֵמַהּגָ

  

ַתר   .378 א ּוְדִאָמא. ּבָ ַאּבָ ָרא ּדְ ן ָיּה, ּבְ ַאּתְ ּבֵ ִגין ּדְ ּבְ
יָנה, יה''ו,   ּבִ ְקּת ּבַ ּלַ א, ִאְסּתְ ִתיּוְבּתָ ֵה''א ּבְ ַהְדַרת ּבְ ּדְ

ה  ְלָאת  ָזֵכי  ַאּתְ  ּוְבִגיָנּה  י,  ַחּיֵ ּדְ ִגין  ִאיָלָנא  ּבְ  ,'
ְלָאַהְדָרא   א  ִתיּוְבּתָ ּבְ ֲאַבְתָרָהא,  ְרָמְך  ּגַ ַאִעיַלת  ּדְ
ָלא   ְלַקּבְ ְוָלא  לּוָתא,  ִמּגָ ָלּה  ָקא  ּוְלַסּלְ ְלָמָרְך,  ָלּה 

 ַאְנּתְ ַאְגָרא. 
ּום   .379 ָך, ּוִמׁשּ מֹו ּבְ ם ׁשְ רּוְך הּוא ׂשָ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ

ָהִע  ת  ְלִעּלַ ָהְיָתה  ָך  ְבּתְ ֲחׁשַ ּמַ ָך  ׁשֶ ּבְ ם  ׂשָ ּלֹות, 
ת   ִהיא יֹו''ד ֵה''א ָוא''ו ֵה''א. ְוִעּלַ ְבּתֹו, ׁשֶ ַמֲחׁשַ
ֵדי  ָך ּכְ לּו ּבְ ָהִעּלֹות הּוא ְמַיֵחד ֶאת ָהאֹוִתיֹּות ַהּלָ

לּו.  אֹוִתיֹּות ַהּלָ יר אֹותֹו ּבָ  ְלַהּכִ
  

ּוְבִגין   .379 ְך,  ּבָ ֵמיּה  ׁשְ י  ּוֵ ׁשַ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ
ַמֲחׁשָ  ְך  ּדְ ּבָ י  ּוִ ׁשַ ָהִעּלֹות,  ת  ְלִעּלַ ֲהַות  יָלְך  ּדִ ָבה 

ת   ְוִעּלַ ֵה''א.  ָוא''ו  ֵה''א  יּו''ד  ִאיִהי  ּדְ יּה,  ְבּתֵ ַמֲחׁשַ
ְך,   ּבָ ַאְתָוון  ין  ִאּלֵ ְמַיֵחד  ִאיהּו  ָהִעּלֹות, 

ין ַאְתָוון. ִאּלֵ מֹוְדָעא ֵליּה ּבְ ּתְ  ְלִאׁשְ
ּגֹוֵמל   .380 ָהִייָת  ה  ַאּתָ ׁשֶ ּום  ִעם  ּוִמׁשּ ֶחֶסד 

ֵאיֶזהּו   ְלַקיֵּם,  ָך  ּלְ ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ׁשֶ ִכיָנה,  ְ ַהׁשּ
קֹונֹו   ִעם  ד  ְתַחּסֵ ַהּמִ ת   - ָחִסיד?  ִמּדַ ְלָך  ָנַתן 

ה,   ַתֲעׂשֶ לֹא  ִמְצוֹות  ַמְרּתָ  ָ ׁשּ ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ ֶחֶסד. 
אֹותֹו   ִלְקׁשֹר  ִיְצְרָך,  ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ְלָך  ְוָהָיה 

ַחת ָיְדָך, ְולֹ  א  ּתַ ְצָוה ַהזֹּו, ֶאּלָ ּמִ ּבַ ְלּתָ  ּדַ ּתַ א ִהׁשְ
דֹוׁש   ַהּקָ ל  ׁשֶ ָידֹו  ַחת  ּתַ סמא''ל  ֶאת  ִלְקׁשֹר 
ַחת  ְפָחה ָרָעה, ּתַ ִהיא ׁשִ רּוְך הּוא, ּוַבת זּוגֹו, ׁשֶ ּבָ
ֲחנֹות   ים ְוַהּמַ ל ַהְמֻמּנִ ּה, אֹוָתם ְוֶאת ּכָ ִבְרּתָ ַיד ּגְ

ֶהם   ּלָ רּוְך הּוא נָ   -ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ת ַהּקָ ַתן ְלָך ֶאת ִמּדַ
ְוִיְפֲחדּו  ְתַחְלֲחלּו  יִּ ׁשֶ ֶעְזְרָך  ּבְ ִלְהיֹות  בּוָרתֹו  ּגְ

  

א,   .380 ִכיְנּתָ ׁשְ ִעם  ֶחֶסד  ּגֹוֵמל  ֲהֵוית  ַאּתְ  ּדְ ּוְבִגין 
ָחִסיד   ֵאיֶזהּו  יָמא,  ְלַקּיְ יָלְך  ּדִ ּקּוִדין  ּפִ ָכל  ּדְ
ּוְבִגין   ֶחֶסד.  ת  ִמּדַ ָלְך  ָיַהב  קֹונֹו.  ִעם  ד  ְתַחּסֵ ַהּמִ
ָרא   ּבְ ה, ַוֲהָוה ָלְך ְלִאְתּגַ ֲעׂשֶ ָלא ּתַ ּקּוִדין ּדְ ָנַטְרּתָ ּפִ ּדְ

ִיְצָר  ְוָלא  ַעל  ְיָדְך,  חֹות  ּתְ ֵליּה  ר  ְלִמְקׁשָ ְך, 
ָסָמֵא''ל   ָרא  ְ ְלַקׁשּ א  ֶאּלָ ּקּוָדא,  ּפִ ַהאי  ּבְ ַלת  ּדְ ּתַ ִאׁשְ
ִאיִהי   ִריְך הּוא. ּוַבת זּוֵגיּה ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ חֹות ְיָדא ּדְ ּתְ
א. לֹון ּוְלָכל ְמָמָנן   ִביְרּתָ חֹות ַיד ּגְ א, ּתְ יׁשָ ְפָחָתא ּבִ ׁשִ

ְר  ִריְך הּוא ָיַהב ָלְך,  ּוְלָכל ַמׁשְ א ּבְ ְלהֹון. קּוְדׁשָ ָיין ּדִ
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ֲחנֹות   ים ְוַהּמַ ָך סמא''ל ּוַבת זּוגֹו, ְוָכל ַהְמֻמּנִ ִמּמְ
ַחת ָיְדָך.  ָלאֹות ּתַ ְלׁשְ ׁשַ ֶהם, ְוִיְהיּו ְקׁשּוִרים ּבְ ּלָ ִיְתַחְלַחלּון   ׁשֶ ְך ּדְ ְעּתָ ְסּיַ יֵליּה, ְלֶמהֵוי ּבִ בּוָרה ּדִ ת ּגְ ִמּדַ

ְמָמָנן   ְוָכל  זּוֵגיּה,  ּוַבת  ָסָמֵא''ל  ִמיָנְך,  ִויַדֲחלּון 
חֹות   ָלֵאי ּתְ ְלׁשְ ׁשַ ּבְ ִויהֹון ְקׁשּוִרים  ְלהֹון,  ְרָיין ּדִ ּוַמׁשְ

 ָדְך.יְ 
אֹות   .381 ּבְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָחַזְרּתָ  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ

יק.   ַצּדִ ּבְ ר  ְלִהְתַחּבֵ יה''ו  יָנה  ּבִ ָיְרָדה  ִרית,  ַהּבְ
אֹות  ְלָך  נֹוֵתן  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִביְלָך  ׁשְ ּבִ
טֹוָבה   ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ ּלֹו.  ׁשֶ יק  ַצּדִ ִרית  ּבְ

ךְ  ּכָ ַהּכֹל,  ֶאת  יָת  ַהְמֹפָרשׁ ָעׂשִ ם  ׁשֵ ָיַרד  (ֶׁשל    
ם ִרּבֹוְנ�) ָ ּוִמׁשּ ֶׁשָּיַרד) ָעֶליָך,  ָיַרד  (ָהֹרֶׁשם 
 ָעֶליָך. 

  

ִרית, ָנִחית   .381 אֹות ּבְ א, ּבְ ִתיּוְבּתָ ַהְדַרת ּבְ ּוְבִגין ּדְ
א   קּוְדׁשָ ִגיָנְך,  ּבְ ַצִדיק.  ּבְ ָרא  ְלִאְתַחּבְ יה''ו,  יָנה  ּבִ

ִריְך הּוא ָיִהיב ָלְך אוֹ  יֵליּה. ּוְבִגין  ּבְ יק ּדִ ִרית ַצּדִ ת ּבְ
ָמא   ׁשְ ָנִחית  ָהִכי  א,  ּכֹּלָ ָעַבְדּתְ  טֹוָבה  ָבה  ַמֲחׁשָ ּדְ

ן,  (דמרך) ְמפָֹרׁש  ּמָ ּוִמּתַ דנחית) ָעָלְך,  רשומא  ָנִחית   (נ''א 
 ָעָלְך.

י  .382 ּתֵ ׁשְ ָכל יֹום ּבִ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ׁשְ ה ּתִ ַאּתָ ּום ׁשֶ ּוִמׁשּ
ָך   ּלְ ׁשֶ ָפַתִים  ְ ִרּבֹוְנָך  ַהׂשּ ֶאת  ַח  ּבֵ ְלׁשַ ה,  ְתִפּלָ ּבִ

ָך,  ּלְ ׁשֶ ָפַתִים  ְ ַהׂשּ י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ח  ְפּתָ ּתִ ָפַתי  ׂשְ אדָֹני  ּבַ
ְוִנּגּון  ֶזֶמר  ִמיֵני  ּוְבָכל  תּוִבים,  ּוַבּכְ ְנִביִאים  ּבִ

ה   ִפּלָ ּתְ אֹוָתם    -ּבַ הֹוִריד  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ן   ּכֵ ל ׁשֶ ָך. ּכָ ּלְ ָפַתִים ׁשֶ ְ ׂשּ ָך, ַעּמּוד  ּבַ ּלְ ה ׁשֶ ְרּגָ ַהּדַ

ֱאֶמת   ָכל ָיֶמיָך ּבֶ ְלּתָ ּבְ ּדַ ּתַ  - ָהֶאְמָצִעי, ּובֹו ִהׁשְ
ְלַהֲעלֹות   ְלָך  אֹותֹו  ָנַתן  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ּדֹות   ל ַהּמִ לּוָלה ִמּכָ תֹוַרת ֱאֶמת, ּכְ אֹוְתָך ּבֹו, ּבְ

ע ָהא ַאְרּבַ ם ַהְמֹפָרׁש ּבְ ֵ ׁשּ  ֹוִתיֹּות.ְוָהאֹוִתיֹּות, ּבַ

  

ְפָוון   .382 ְתֵרין ׂשִ ָכל יֹוָמא, ּבִ ל ּבְ ּדֵ ּתָ ׁשְ ַאְנּתְ ּתִ ּוְבִגין ּדְ
ָפַתי   ׂשְ ֲאדָֹני  ּבַ ְלָמָרְך,  ָחא  ּבְ ְלׁשַ ְצלֹוָתא,  ּבִ יָלְך  ּדִ
ְנִביִאים ּוַבְכתּוִבים.   יָלְך. ּבִ ְפָוון ּדִ ְתֵרין ׂשִ ח, ּבִ ְפּתָ ּתִ

צְ  ִריְך הּוא  ּוְבָכל ִמיֵני ֵזֶמר ְוִנּגּון ּבִ א ּבְ לֹוָתא. קּוְדׁשָ
יָלְך,   ּדִ א  ְרּגָ ּדַ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ יָלְך.  ּדִ ְפָוון  ׁשִ ּבְ לֹון  ָנִחית 
יֹוִמין   ָכל  ּבְ ַלת  ּדְ ּתַ ִאׁשְ ּוֵביּה  ֶאְמָצִעיָתא,  ּדְ ַעּמּוָדא 
ָלְך,   ָיֲהֵביּה  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ְקׁשֹוט,  ּבִ יָלְך  ּדִ

תוֹ  ּבְ יּה,  ּבֵ ָלְך  ָקא  ל  ְלַסּלְ ִמּכָ ִליָלא  ּכְ ֱאֶמת,  ַרת 
ד' ַאְתָוון.  ָמא ְמפָֹרׁש, ּבְ ׁשְ  ִמּדֹות ְוַאְתָוון. ּבִ

ָהִייָת  .383 לֹא  ְתׁשּוָבה  ּבִ ָחַזְרּתָ  ׁשֶ ּקֶֹדם  ׁשֶ
ְמָך  ל טֹוב ְוַרע. ֶעֶבד ְוַנַער ָהָיה ׁשִ ֵעץ ׁשֶ א ּבָ ֶאּלָ
ֶזהּו   ֶנֱאָמן.  ֶעֶבד  ּבֶֹכה,  ַנַער  ְוִהּנֵה  ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ

תּובשֶׁ  ָכל   (במדבר יב) ּכָ ּבְ ה  י ֹמׁשֶ ֵכן ַעְבּדִ לֹא 
ל  ׁשֶ ף  ּתָ ֻ ַהׁשּ ָהָרע,  ְואֹותֹו  הּוא.  ֶנֱאָמן  יִתי  ּבֵ
ה  ּטֶ ַהּמַ ּום ׁשֶ ַלע, ִמׁשּ ּסֶ ַרם ְלָך ַלֲחטֹא ּבַ ָהֶעֶבד, ּגָ

ְלךָ  ְמַסר  ּנִ ָוָרע.  (ְּבָיְד�) ׁשֶ טֹוב  ָהֵעץ  ל  ׁשֶ ָהָיה 
 מטטרו''ן טֹוב, סמא''ל ַרע. 

  

א  .383 ִתיּוְבּתָ ּבְ ָחַזְרּתְ  ּדְ קֶֹדם  ע''א) ּדְ קט''ו  ָלא   (דף 
ְוַנַער ֲהָוה   ָוָרע, ֶעֶבד  טֹוב  ִאיָלָנא ּדְ ּבְ א  ֲהֵוית, ֶאּלָ

ַקְדִמיָתא,  ָמְך ּבְ ה ַנַער ּבֹוֶכה, ֶעֶבד   (שמות ב)  ׁשְ ְוִהּנֵ
י   (במדבר יב) ֶנֱאָמן, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  לֹא ֵכן ַעְבּדִ

ָפא   יִתי ֶנֱאָמן הּוא. ְוַההּוא ַרע, ׁשּוּתָ ּבֵ ָכל  ה ּבְ מֹׁשֶ
ה   ַמּטֶ ּדְ ִגין  ּבְ ַלע,  ּסֶ ּבַ ְלֶמחֵטי  ָלְך  ַרם  ּגָ ֶעֶבד,  ּדְ

ָלְך, ְמַסר  ִאּתְ בידך) ּדְ טֹוב   (נ''א  ּדְ ִאיָלָנא  ּדְ ֲהָוה 
 ְמַטְטרֹו''ן טֹוב. ָסָמֵא''ל ָרע. (תיקונין צ' ע''ב) ָוָרע,

ֵעץ  .384 ּבְ ְקּתָ  ְוִנְדּבַ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָחַזְרּתָ  ׁשֶ ם  ּוְכׁשֵ
ן   ּבֵ ִלְהיֹות  ְוָהַפְכּתָ  ֵמֶעֶבד,  ָיָצאָת  ֲהֵרי  ים,  ַהַחיִּ

דֹושׁ  רּוךְ - ַלּקָ ָיְדָך  -ּבָ ּבְ ְמַסר  ּנִ ׁשֶ ה  ּטֶ ְוַהּמַ הּוא. 
ֵנס  ְוִתּכָ ָי''ּה,  ן  ּבֶ הּוא  ׁשֶ ו',  ים,  ַהַחיִּ ֵעץ  ִיְהיֶה 

ִעים   ַאְרּבָ ה  ּבְ ּתֹוָרה, ְויֵָעׂשֶ ָך ּבַ ּלְ ִנים ׁשֶ ע ַהּפָ ְוֵתׁשַ

  

ִאיָלָנא   .384 ַקת ּבְ ּבְ א, ְוִאְתּדַ ִתיּוְבּתָ ָחַזְרּתְ ּבְ ּוְכָען, ּדְ
י, ָהא נַ  ַחּיֵ א  ּדְ ן ְלקּוְדׁשָ ְפַקת ֵמֶעֶבד, ְוִאְתָהַדְרּתְ ּבֶ

ים,   יָדְך, ְיֵהא ֵעץ ַחּיִ ִאְתְמָסר ּבִ ה ּדְ ִריְך הּוא. ּוַמּטֶ ּבְ
ן ָי''ּה, ְוֵתיעּול ִאיהּו ּבֶ ין   (ד''א ותיעול) ו', ּדְ מ''ט ַאְנּפִ ּבְ
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ךָ  ן ְלעֹוָלם  (תהלים נה)  מֹוט, ְוִיְתַקיֵּם ּבְ לֹא ִיּתֵ
ִעים   ַאְרּבָ ִנים,  ּפָ ע  ְוֵתׁשַ ִעים  ַאְרּבָ יק.  ּדִ ַלּצַ מֹוט 
ם,  ָרֵאל ּוָברּוְך ׁשֵ ַמע ִיׂשְ ל ׁשְ ע אֹוִתיֹּות ׁשֶ ְוֵתׁשַ

הַ  ל  ׁשֶ בֹות  ַהּתֵ בֹות  ּתֵ ׁש  ו' ׁשֵ ָהֶעְליֹון,  חּוד  יִּ
רּוְך   ל ּבָ ִניֹּות ׁשֶ בֹות ׁשְ ׁש ּתֵ ְפֶאֶרת. ׁשֵ ֶעְליֹוָנה ּתִ
אּוהּו  ָ ׂשּ ַויִּ ו.  ֶאְמַצע  ּבָ מ''ט.  יק.  ַצּדִ ִני  ׁשֵ ו'  ם,  ׁשֵ

ָנִים.  ׁשְ  ַבּמֹוט ּבִ

ְוִיְתְקָיים   מֹוט.  ְוִיְתֲעֵבד  אֹוַרְייָתא,  ּבְ יָלְך  ּדִ
ְך, יק. מ''ט   )(תהלים נה ּבָ ּדִ ן ְלעֹוָלם מֹוט ַלּצַ לא ִיּתֵ

ם,   ׁשֵ ּוָברּוְך  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַמע  ׁשְ ּדִ ַאְתָוון  מ''ט  ין,  ַאְנּפִ
ְפֶאֶרת.   ּתִ ָאה  ִעּלָ ו'  ָאה,  ִעּלָ ִיחּוָדא  ּדְ יִבין  ּתֵ ית  ׁשִ
יק.   ַצּדִ ְנָייָנא  ּתִ ו'  ם,  ׁשֵ ָברּוְך  ּדְ ְנָייִנין,  ּתִ יִבין  ּתֵ ית  ׁשִ

ֶאְמָצִעיתָ  ָנִים. מ''ט. ּבְ ׁשְ אּוהּו ַבּמֹוט ּבִ ָ ׂשּ  א א. ַוּיִ
ֶאְמַצע, הּוא מ''ט. .385 לֹא ָוא''ו ּבָ (ְּבלֹא א'   ּבְ

ע, ּוִמי   ָהֶאְמָצִעית ֶׁשל ָו''ו) יק ָמ''ט ִלְפֵני ָרׁשָ ְוַצּדִ
ים  ִ ֲחִמׁשּ ׁשֶ ים,  ִ ֵמֲחִמׁשּ ֶאָחד  א'.  ֶזה?  ֶאת  ָגַרע 

מוֹ  נּו ְלָך ָחֵסר ֶאָחד, ּכְ ָעִרים ִנּתְ ֲעֵלי   ׁשְ ֲארּו ּבַ ּבֵ ׁשֶ
ה  ְלֹמׁשֶ ִנְמְסרּו  ִביָנה  ֲעֵרי  ׁשַ ים  ִ ֲחִמׁשּ ָנה,  ׁשְ ַהּמִ
ֲארּו   ים, ְוִנׁשְ ִ ָחֵסר ֵמֲחִמׁשּ חּוץ ֵמֶאָחד. ְוֶזהּו א' ׁשֶ
ע. ִמי  יק ָמ''ט ִלְפֵני ָרׁשָ ַרם ְלָך ַצּדִ מ''ט, ְוֶזה ּגָ

ע? ֶזה סמא''ל.   ָהָרׁשָ

  

ֶאְמָצִעיתָ  .385 לֹא ָוא''ו ּבְ (נ''א בלא א'   א, ִאיהּו מ''ט.ּבְ

דו''ו) ַרע   דאמצעיתא  ּגָ ּוַמאן  ע.  ָרׁשָ ִלְפִני  מ''ט  ְוַצִדיק 
ְרִעין ִאְתְיִהיבּו   ין ּתַ ַחְמׁשִ ים. ּדְ ִ א. א'. ֶאָחד ֵמֲחִמׁשּ ּדָ
ַמְתִניִתין,   ָמאֵרי  אּוְקמּוָה  ּדְ ָמה  ּכְ ַחד,  ָחֵסר  ָלְך, 

יָנה ִנְמְסרּו ְלמֹׁשֶ  ּבִ ֲעֵרי  ׁשַ ים  ה, חּוץ ְמֶאָחד.  ַחְמׁשִ
מ''ט,   ַאר  ּתְ ְוִאׁשְ ין,  ֵמַחְמׁשִ ָחֵסר  ּדְ א',  ִאיהּו  ְוַהאי 
ע.   ע. ַמאי ָרׁשָ יק מ''ט ִלְפֵני ָרׁשָ ִרים ָלְך ַצּדִ ְוָדא ּגָ

א ָסָמֵא''ל.   ּדָ
ּנֱֶאַמר  .386 ׁשֶ ָך,  ּלְ ׁשֶ ה  ּטֶ ֵמַהּמַ מ''ט,  ְוֶזהּו 

יז) ּבוֹ  הַ  (שמות  ָיִדי.  ּבְ ָהֱאלִֹהים  ה  ה  ּוַמּטֵ ּטֶ ּמַ
א,   ֶזה  ּום  ּוִמׁשּ ה,  ֹמׁשֶ ל  ׁשֶ ה  ּטֶ ַהּמַ הּוא  ָך  ּלְ ׁשֶ
ֲארּוָה   ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלָך,  חֹוֶזֶרת  יָנה,  ּבִ ִהיא  ׁשֶ
ְלָך   חֹוֶזֶרת  ִהיא  ׁשֶ יָנה.  ּבִ ָאֶלף  ָנה,  ׁשְ ּמִ ּבַ
ה ָוא''ו, ְלַקיֵּם   ין ָו''ו, ְוֵתָעׂשֶ ֵנס ּבֵ ְתׁשּוָבה ְוִתּכָ ּבִ

ָרֵאל, ְלִיׂשְ ָך  נד)(יש ּבְ דִֹלים   עיה  ּגְ ּוְבַרֲחִמים 
ֵצךְ  לא) ֲאַקּבְ אֹוִביֵלם)  ((ירמיה  .  ּוְבַתֲחנּוִנים 

ן ְלעֹוָלם מֹוט  ָך, לֹא ִיּתֵ ם ְוֵאיָלְך ִיְתַקיֵּם ּבְ ָ ִמׁשּ
יק.  ּדִ  ַלּצַ

  

ַמר   .386 ִאּתְ ּדְ יָלְך,  ּדִ ה  ַמּטֶ ִמן  מ''ט,  ִאיהּו  ְוַהאי 
יהּ  יז) ּבֵ יָ  (שמות  ּבְ ָהֱאלִהים  ה  אחרא  ִדי. ּוַמּטֵ (דמטה 

א   אית לך)  ה, ּוְבִגין ּדָ מֹׁשֶ ה ּדְ יָלְך הּוא ַמּטֶ ה ּדִ ַמּטֵ
אּוְקמּוָה   ּדְ ָמה  ּכְ ָלְך,  חֹוְזַרת  יָנה,  ּבִ ִאיִהי  ּדְ א, 
א,   ִתיּוְבּתָ ּבְ ָלְך  ָחְזַרת  ּדְ יָנה.  ּבִ ָאֶלף  ַמְתִניִתין,  ּבְ
ְך   ּבָ ְלַקּיֵים  ָוא''ו,  ְוִאְתָעִביד  ָו''ו,  ין  ּבֵ ְוֵתיעּול 

ָרֵאל, נ ְלִיׂשְ דֹוִלים   ד)(ישעיה  ּגְ ּוְבַרֲחִמים 
ֵצְך. ל''א) ֲאַקּבְ אובילם)  (ירמיה  ן   (ובתחנונים  ּמָ ִמּתַ

יק.  ּדִ ן ְלעֹוָלם מֹוט ַלּצַ ְך, לא ִיּתֵ  ְוֵאיָלְך ִיְתַקּיֵים ּבָ
ִמְצוֹות:   .387 י  ּתֵ ׁשְ ְבָך  מּו  ִיְתַקיְּ ְזַמן  אֹותֹו  ּבְ

ִניָּה   (דברים כב) -ַאַחת  ִקים ִעּמֹו. ׁשְ   - ָהֵקם ּתָ
יַח   ָמׁשִ ֶעְליֹוָנה,  ו'  ִעם  ָהֵקם  ִעּמֹו.  ֲעזֹב  ּתַ ָעזֹב 

ִעּמֹו   ִניָּה.  ׁשְ ו'  ִעם  ִקים  ּתָ ן    -ִראׁשֹון.  ּבֶ ֶזה 
ִהיא א'. יָנה ׁשֶ ָעִליָת ַלּבִ  ַעְמָרם, ׁשֶ

  

ּקּוִדין.   .387 ּפִ ֵרין  ּתְ ְך  ּבָ ימּו  ִיְתַקּיְ ִזְמָנא,  ַההּוא  ּבְ
כב)  ַחד,  ִעמּ  (דברים  ִקים  ּתָ ְנָייָנא, ָהֵקם  ּתִ (שמות   ֹו. 
יַח   כג)  ָמׁשִ ָאה,  ִעּלָ ו'  ִעם  ָהֵקם  ִעּמֹו.  ֲעזֹוב  ּתַ ָעזֹוב 

ן ַעְמָרם,   א ּבֶ ְנָייָנא. ִעּמֹו, ּדָ ִקים ִעם ו' ּתִ ִראׁשֹון. ּתָ
ִאיִהי א'.  יָנה ּדְ ְסִליַקת ַלּבִ  ּדִ

ה',   .388 אֹות  ֶאת  ִקים?  ּתָ ָהֵקם  ִמי  ְוֶאת 
ַהֲחמִ  ֶאֶלף  ּבָ ְפָלה  ּנָ ִמְנַין ׁשֶ ּכְ ע''ב,  ַאַחר  י  יׁשִ

ָעזֹוב   ִעּמֹו.  ֲעזֹוב  ּתַ ְוזֶה    - ָעזֹו''ב  ז''ו.  ע''ב 
  

ָאֶלף   .388 ַנְפַלת ּבְ ּדְ ִקים. ְלָאת ה'.  ּוְלַמאן ָהֵקם ּתָ
ִעּמֹו.   ֲעזֹוב  ּתַ ָעזֹו''ב  ִמְנָין  ּכְ ע''ב,  ַתר  ּבָ ָאה,  ֲחִמׁשָ
א   בֹא ַוּיֵט. ּדָ ע ַוּיָ ּסַ ָמָהן, ַוּיִ ָעזֹוב: ע''ב ז''ו. ְוָדא ע''ב ׁשְ
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ע ַויָֹּבא ַויֵּט. ֶזה ָוא''ו  ּסַ מֹות, ַויִּ ַנִים ׁשֵ ְבִעים ּוׁשְ ׁשִ
ֲעזֹב,   ם ֵעֶזר, ְולֹא ִקיָמה, ְוֶזהּו ָעזֹב ּתַ ִמן וה''ו, ׁשָ

ם יא) ׁשָ ְואָ  (שם  ּוַמְלקֹוׁש  יֹוֶרה  ִעּתֹו  ַסְפּתָ ּבְ
ֶלֶקט  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֵהם  ׁשֶ ְוִיְצָהֶרָך,  ָך  ְוִתיֹרׁשְ ְדָגֶנָך 

ּוֵפָאה, ְכָחה  יט) ׁשִ ֲעזֹב  (ויקרא  ּתַ ר  ְוַלּגֵ ֶלָעִני 
 ֹאָתם.

ן ֵעֶזר, ְוָלא ִקיָמה, ְוַהאי ִאיהּו ָעזֹוב   ּמָ ָוא''ו ִמן וה''ו, ּתַ
ן  ּמָ ּתַ ֲעזֹוב,  יא) ּתַ ּוַמְלקֹוׁש   (דברים  יֹוֶרה  ִעּת''ֹו  ּבְ

ִאי ּדְ ְוִיְצָהֶרָך,  ָך  ְוִתירֹׁשְ ָגֶנָך  ּדְ ָרֵאל.  ְוָאַסְפּתָ  ִיׂשְ ּנּון 
ּוֵפָאה,  ְכָחה  ׁשִ יט) ֶלֶקט  ֲעזֹוב   (ויקרא  ּתַ ר  ְוַלּגֵ ֶלָעִני 

ִליָתָאה.  ּקּוָדא ּתְ  אֹוָתם. ָהָכא אֹוִליְפָנא. ּפִ
ְוָצִריְך  .389 ית.  ִליׁשִ ׁשְ ִמְצָוה  ָלַמְדנּו  אן  ּכָ

יק, ָעִני   ּדִ ד ַהּצַ ֲהֵרי ִמּצַ ָעזֹב   -ַלֲחזֹר ֲעֵליֶהם, ׁשֶ
יק. ִעּמֹו   ֲעזֹב, ַצּדִ ן ַעְמָרם. ְוֶזהּו ֶלָעִני   -ּתַ ֶזה ּבֶ

ָך   ּבְ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה  ַאּתָ ר  ּגֵ ֹאָתם.  ֲעזֹב  ּתַ ר  ְוַלּגֵ
ה ַעם ָעִני, ִחּלָ ּתְ ֶאֶרץ   שמות יח)(  ּבַ ר ָהִייִתי ּבְ ּגֵ

 ָנְכִריָּה.

  

ְטָרא   .389 ִמּסִ ָהא  ּדְ ָעַלְייהּו,  ְלַאֲחָזָרא  ְוָצִריָך 
ן   ּבֶ א  ּדָ ִעּמֹו,  יק.  ַצּדִ ֲעזֹוב,  ּתַ ָעזֹוב  ָעִני,  יק,  ַצּדִ ּדְ
ר   ּגֵ אֹוָתם.  ֲעזֹוב  ּתַ ר  ְוַלּגֵ ֶלָעִני  ִאיהּו  ְוַהאי  ַעְמָרם. 

ִאּתְ  ּדְ ַגְווָנא  ּכְ ַעם  ַאְנּתְ  ַקְדִמיָתא  ּבְ ְך  ּבָ ַמר 
ֶאֶרץ ָנְכִרּיָה. (שמות יח) ָעִני, ר ָהִייִתי ּבְ  ּגֵ

ָהֵקם   .390 ָך,  ּלְ ׁשֶ ה  ְרּגָ ּדַ ּבַ ֲהָקָמה  ו'    -ֲאָבל 
ִקים ִעּמֹו   ְחּתֹוָנה. ּתָ ה    -ּתַ ַדְרּגָ ן ַעְמָרם, ּבְ ִעם ּבֶ

ם  ֵ ַהׁשּ ָך  ּלְ ׁשֶ מ''ה  ּבְ ְפֶאֶרת.  ּתִ ָך,  ּלְ ׁשֶ ֶעְליֹוָנה 
ָהֵקם   ל  ׁשֶ ק'  ק'  ַאַחר  ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ַהְמֹפָרׁש 

ִקים ָאר תים. ַמה  (ּוִמּׁשּום ָּכ� ָהֵקם ָּתִקים) ּתָ ִנׁשְ
ם. ִעּמֹו  (בראשית כה) זֶּה ַמְרֶאה? ַיֲעקֹב ִאיׁש ּתָ

ן ַעְמָרם ָיִקים. ָהֵקם    - ִקים    -ִעם ּבֶ יק. ּתָ   - ַצּדִ
ם.  ּתָ

  

ָאה.   .390 ּתָ יָלְך, ָהֵקם ו' ּתַ א ּדִ ַדְרּגָ ֲאָבל ֲהָקָמה, ּבְ
ילָ  ָאה ּדִ א ִעּלָ ַדְרּגָ ן ַעְמָרם, ּבְ ִקים ִעּמֹו: ִעם ּבֶ ְך,  ּתָ

ִלימּו.   ׁשְ ּבִ ְמפָֹרׁש  ָמא  ׁשְ יָלְך,  ּדִ מ''ה  ּבְ ְפֶאֶרת.  ּתִ
ִקים,  ּתָ ָהֵקם  ּדְ ק'  ק'  ַתר  הקם   ּבָ דא  (ובגין 

ַאְחֵזי. תקים)  ָקא  ַמאי  תים.  ַאר  ּתְ (בראשית   ִאׁשְ
יֹוִקים.   כה) ַעְמָרם,  ן  ּבֶ ִעם  ִעּמֹו:  ם.  ּתָ ִאיׁש  ַיֲעקֹב 

ם.  ִקים: ּתָ יק. ּתָ  ָהֵקם: ַצּדִ
ְצָוה ַאַחר זֹו ִלְפּדֹות ֶעֶבד ִעְבִרי ְוָאָמה מִ  .391

ִקְנַין   ּבְ ָלדּון  ָהִעְבִריָּה  ָאָמה  ְלַיֵעד  ָהִעְבִריָּה, 
י  תּוב ּכִ ּכָ ֲעִניק לֹו. ֶזהּו ׁשֶ ֶעֶבד ִעְבִרי, ַהֲעֵניק ּתַ
ׁש   ׁשֵ ָמֵהן  ַיֲעֹבד.  ִנים  ׁשָ ׁש  ׁשֵ ִעְבִרי  ֶעֶבד  ִתְקֶנה 

ִנים ַיֲעֹבד, ּוַמהּו ִקְניָ  ִסְתֵרי תֹוָרה,  ׁשָ א ּבְ נֹו? ֶאּלָ
ּבֹון  ֶחׁשְ ה ְצָדִדים ּכְ ָ ׁשּ ְמַטְטרֹו''ן ֶעֶבד ה' ּכֹוֵלל ׁשִ
יֵׁש  ּוָבֶהן  ָנה.  ִמׁשְ ִסְדֵרי  ה  ָ ׁשּ ׁשִ אֹוִתיֹּוָתיו,  ׁש  ׁשֵ

, (ִמְמָּכר) ָלָאָדם ַלֲעֹבד ְלִרּבֹונֹו ִלְהיֹות לֹו ֶעֶבד
ָימִ  ֶסף  ּכֶ ל  ׁשֶ ְסּפֹו  ּכַ ִקְנַין  ַאְבָרָהם ַלֲעׂשֹות  ׁשֶ ין, 

ם. ָ ָנה ִמׁשּ ּלֹו, ַהּתֹוָרה ִנּתְ ה ׁשֶ ְרּגָ  ֶחֶסד הּוא ַהּדַ

  

ְוָאָמה   .391 ִעְבִרי  ֶעֶבד  ִלְפּדֹות  א  ּדָ ַתר  ּבָ ּקּוָדא  ּפִ
ִקְנַין ֶעֶבד   ה, ָלדּון ּבְ ה, ְלַיֵעד ָאָמה ָהִעְבִרּיָ ָהִעְבִרּיָ

ִדְכִתי  הּוא  ֲהָדא  לֹו.  ֲעִניק  ּתַ ַהֲעֵנק  י  ִעְבִרי,  ּכִ ב, 
ׁש   ׁשֵ ַמאי  ַיֲעבֹד.  ִנים  ׁשָ ׁש  ׁשֵ ִעְבִרי  ֶעֶבד  ִתְקֶנה 
ִסְתֵרי   ּבְ א  ֶאּלָ יֵליּה.  ּדִ ִקְנָין  ּוַמאי  ַיֲעבֹד.  ִנים  ׁשָ

ית ׁשִ ִליל  ּכָ ְיָי',  ֶעֶבד  ְמַטְטרֹו''ן  (צ''ה  ּתֹוָרה, 
ית   ע''א) ׁשִ יֵליּה,  ּדִ ַאְתָוון  ית  ׁשִ ן  ּבָ חּוׁשְ ּכְ ִסְטִרין, 

נָ  ִמׁשְ ְלִמְפַלח  ִסְדֵרי  ָנׁש  ְלַבר  ֵליּה  ִאית  ּוְבהֹון  ה. 
ֶעֶבד,  ֵליּה  ְלֶמֱהֵוי  ממכר) ְלָמאֵריּה,  ד   (ס''א  ְלֶמְעּבָ

א   ְרּגָ ּדַ ַאְבָרָהם ֶחֶסד  ּדְ ְיִמיָנא,  ֶכֶסף  ּדְ ְסּפֹו,  ּכַ ִקְנַין 
ן ִאְתְיִהיַבת.  ּמָ יֵליּה, אֹוַרְייָתא ִמּתַ  ּדִ

ֵד  .392 ּכְ ּה  ּבָ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ָלעֹוָלם  ּוִמי  ִלְזּכֹות  י 
ְסּפֹו   א, ִנְקָרא ִקְנָין. ּכַ ּסּוף. ִקְנָין    -ַהּבָ עֹוַלם ַהּכִ   

ִגין   .392 ּבְ ּה,  ּבָ ל  ּדַ ּתָ ִאׁשְ ּדְ ּוַמאן 
ָאה אִ  (בה)  ְלַזּכָ ָאֵתי,  ּדְ ְסּפֹו:  ְלָעְלָמא  ּכַ ִקְנַין.  ְקֵרי 

ם ׁשֵ ַעל  ִקְנָין:  ִכּסּוָפא.  ּדְ יד) ָעְלָמא  ֵאל   (בראשית 
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ם  - ַמִים  (בראשית יד) ַעל ׁשֵ ֵאל ֶעְליֹון קֵֹנה ׁשָ
ַמִים ָוָאְרץ. ָוָאֶרץ. ְקֵנה ָחְכָמה ְקֵנה ִביָנה.  ְקֵנה ָחְכָמה ְקֵנה   (משלי ד) ֶעְליֹון קֹוֵנה ׁשָ

 ִביָנה. 
ָנה  .393 ּקָ ׁשֶ ַאַחר  ַרּבֹו  תֹוָרה.  ְבֵרי  ּדִ לֹו  ָקָנה 

הּוא  ׁשֶ יֵׁש  ּלֹו.  ְהיֶה  ּתִ ה  ֻאּלָ ּגְ לֹו, 
ׁש  (לֹו) ָקנּוי ׁשֵ לֹו  ָקנּוי  הּוא  ׁשֶ ְויֵׁש  ְלעֹוָלם, 

ּבֹו  תּוב  ּכָ ְלעֹוָלם,  לֹו  ָקנּוי  הּוא  ׁשֶ ִמי  ִנים.  ׁשָ
לְ  ַוֲעָבדֹו  ְרֵצַע  ּמַ ּבַ ָאְזנֹו  ֶאת  ֲאדָֹניו  עָֹלם.  ְוָרַצע 

ֵהם   ׁשֶ יֹוֵבל,  ל  ׁשֶ עֹוָלמֹו  א  ֶאּלָ עֹוָלם  ֵאין 
כ''ה   כ''ה  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ְוזֹו  ים.  ִ ֲחִמׁשּ
ֲעֵרי  ׁשַ ים  ִ ֲחִמׁשּ ֲחִרית.  ְוׁשַ ַעְרִבית  אֹוִתיֹּות, 

 ִביָנה.

  

אּוָלה   .393 ּגְ לֹו,  ָקָנה  ּדְ ַתר  ּבָ ַרּבֹו  ד''ת.  לֹו  ָקָנה 
אִ  ּדְ ִאית  לֹו.  ְהֶיה  ָקנּויּתִ ְוִאית   (ליה) יהּו  ְלעֹוָלם, 

ִאיהּו ָקנּוי ֵליּה   ִנין. ַמאן ּדְ ית ׁשְ ִאיהּו ָקנּוי ֵליּה ׁשִ ּדְ
ְרֵצַע   ּמַ יּה, ְוָרַצע ֲאדֹוָניו ֶאת ָאְזנֹו ּבַ ִתיב ּבֵ ְלעֹוָלם, ּכְ

עֹוָלמוֹ  א  ֶאּלָ עֹוָלם,  ֵלית  ְלעֹוָלם.  קט''ו   ַוֲעָבדֹו  (דף 
ִאינּ  ע''ב) ל יֹוֵבל, ּדְ ַמע,  ׁשֶ ין. ְוָדא ְקִריַאת ׁשְ ּון ַחְמׁשִ

ְרִעין   ֲחִרית. נ' ּתַ ן כ''ה כ''ה ַאְתָוון, ַעְרִבית ְוׁשַ ַתּמָ ּדְ
ִביָנה.   ּדְ

דֹוׁש  .394 ַהּקָ ֶאת  ָהָאָדם  ֶהם  ּבָ ַיֵחד  ּמְ ׁשֶ ַאַחר 
ין ַעל  ִפּלִ עֹל ּתְ ּלֹו, ּבְ הּוא ֶעֶבד ׁשֶ רּוְך הּוא, ׁשֶ ּבָ

ִנְרְצָעה ְוָאְזנֹו  ְקִריַאת   רֹאׁשֹו,  ֹמַע  ִלׁשְ ּוְפתּוָחה 
ַמע   ַמע, ֲהֵרי ׁשְ ה ׁשֹוֵמַע,    -ׁשְ ַאּתָ ָכל ָלׁשֹון ׁשֶ ּבְ
ָמעּות.  ַהְינּו ַמׁשְ  ׁשֶ

  

ִריְך   .394 ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ ָנׁש  ר  ּבַ הֹון  ּבְ ְמַיֵחד  ּדִ ַתר  ּבָ
יּה.   ין ַעל ֵריׁשֵ ִפּלִ עֹול ּתְ יֵליּה, ּבְ ִאיהּו ֶעֶבד ּדִ הּוא, ּדְ
ַמע,   ַמע ְקִריַאת ׁשְ ִתיָחא ְלִמׁשְ יֵליּה ְרִציָעא ּפְ ן ּדִ ְואֹּזֶ
ַהְיינּו   ּדְ ׁשֹוֵמַע,  ה  ַאּתָ ׁשֶ ָלׁשֹון  ָכל  ּבְ ַמע,  ׁשְ ּדִ

ָמע   ּות. ַמׁשְ
ַמע,  .395 ׁשְ ִריַאת  ּקְ ּבַ לּוי  ּתָ ְדיֹונֹו  ּפִ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ

ְדיֹון ַעל ְיֵדי  ּפִ ים, ֵאין לֹו  ִ ל ֲחִמׁשּ הּוא סֹוד ׁשֶ ׁשֶ
לֹא   אן  ּכָ ְלִרּבֹונֹו.  הּוא  ָרצּוַע  ׁשֶ ִגְלּגּול,  ּבְ ַאֵחר 
ת   ְתִפּלַ ּבִ ֶנֱאַמר אֹו דֹודֹו אֹו ֶבן דֹודֹו ִיְגָאֶלּנּו. ׁשֶ

הּוא ִנים    ָהָאָדם  ׁשָ ׁש  ׁשֵ ּבֹו  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ ֶעֶבד  מֹו  ּכְ
ִנים  ׁשָ ׁש  ׁשֵ ה.  ִפּלָ ּתְ א  ֶאּלָ ֲעבֹוָדה  ְוֵאין  ַיֲעֹבד, 

ִליַח   -ַיֲעֹבד   ׁשְ ל  ְוג' ַאֲחרֹונֹות ׁשֶ ג' ִראׁשֹונֹות 
ּלֹא   ִצּבּור מֹוִציא ֶאת ָהָאָדם ְיֵדי חֹוָבתֹו ְלִמי ׁשֶ

יק ּדִ ּצַ ֶהם, ׁשֶ ל ּבָ ּלֵ ַחי ָהעֹוָלם ִנְקָרא    יֹוֵדַע ְלִהְתּפַ
ָקרֹוב   ּגֹוֵאל,  יק,  ַצּדִ ּבַֹעז,  מֹו.  ׁשְ ַעל  ָבֶהם 

 (ְוָׁשם) ְוֶנֱאָמן.

  

ַמע,   .395 ְקִריַאת ׁשְ לּוָיה ּבִ יֵליּה ּתְ ִפְדיֹון ּדִ ַמאן ּדְ ּדְ
ְדיֹון ַעל ַיד ַאֲחָרא   ין, ֵלית ֵליּה ּפִ ַחְמׁשִ ִאיהּו ָרָזא ּדְ ּדְ

ה ְמרּוָצע  ּדִ ִגְלּגּוָלא,  ָלא  ּבְ ָהָכא  ְלָמאֵריּה,  ּוא 
ַמר  כה) ִאּתְ ִיְגָאֶלּנּו.   (ויקרא  דֹודֹו  ֶבן  אֹו  דֹודֹו  אֹו 

יּה   ּבֵ ַמר  ִאּתְ ּדְ ֶעֶבד,  ּכְ ָנׁש, ִאיהּו  ַבר  ּדְ ִבְצלֹוָתא  ּדְ
ׁש   ה. ׁשֵ ִפּלָ א ּתְ ִנים ַיֲעבֹד. ְוֵאין ֲעבֹוָדה, ֶאּלָ ׁש ׁשָ ׁשֵ

ַאֲחר  ְוג'  ִראׁשֹונֹות,  ג'  ַיֲעבֹד:  ִנים  ִליַח  ׁשָ ׁשְ ּדְ ֹונֹות 
ָלא   יק ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְיֵדי חֹוָבתֹו, ְלַמאן ּדְ ִצּבּור ַאּפִ
הּו,   יק ַחי ָעְלָמא, ִאְתְקֵרי ּבְ ַצּדִ הּו ּדְ ָאה ּבְ ָיַדע ְלַצּלָ

יק, ּגֹוֵאל, ָקרֹוב, ְוֶנֱאָמן.  ֵמיּה. ּבַֹעז, ַצּדִ  ַעל ׁשְ
ָלָאָד  .396 לֹו  ְוטֹוב  קְֹרָאיו.  ְלָכל  ה'  ם ָקרֹוב 

ַהְינּו ַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי,   ֵכן ָקרֹוב ֵמָאח ָרחֹוק, ׁשֶ ׁשָ
הּוא   ׁשֶ ְלַמְעָלה  ה  ִהְתַעּלָ ׁשֶ ָיּה,  ן  ּבֶ הּוא  ׁשֶ
יֹוֵבל,  ל  ׁשֶ עֹוָלמֹו  הּוא  ֶזה  עֹוָלם  ׁשֶ ְלִביָנה, 
ַהזֶּה   עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ חּוד.  ַהיִּ ים אֹוִתיֹּות  ִ ֲחִמׁשּ הּוא  ׁשֶ

ְד  ּפִ לֹו  ִלְהיֹות  ָאָדם  ִנים ָיכֹול  ׁשָ ו'  יק  ַצּדִ ּבְ יֹון 

  

ותמן) .396 קמה)  (נ''א  קֹוְרָאיו.   (תהלים  ְלָכל  ְיָי'  ָקרֹוב 
ָנׁש,  ְלַבר  ֵליּה  כז)  ְוָטב  ֵמָאח   (משלי  ָקרֹוב  ן  ּכֵ ׁשָ

ן ָיּה,   ִאיהּו ּבֶ ֶאְמָצִעיָתא, ּדְ ַהְיינּו ַעּמּוָדא ּדְ ָרחֹוק, ּדְ
א,   ּדָ עֹוָלם  ּדְ יָנה,  ּבִ ִאיהּו  ּדְ א  ְלֵעיּלָ ק  ּלָ ִאְסּתַ ּדְ

אַ  ין  ַחְמׁשִ ִאיהּו  ּדְ יֹוֵבל,  ל  ׁשֶ ִיחּוָדא.  עֹוָלמֹו  ּדְ ְתָוון 
ְדיֹון   ּפִ ֵליּה  ְלֶמהֵוי  ָנׁש,  ר  ּבַ ָיִכיל  ין,  ּדֵ ְבָעְלָמא  ּדְ
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ל   לֹׁש ַאֲחרֹונֹות ׁשֶ לֹׁש ִראׁשֹונֹות, ְוׁשָ ּכֹוֵלל ׁשָ ׁשֶ
ִנים ַיֲעֹבד. ׁש ׁשָ ה. ו' ְקַטּנָה הּוא ׁשֵ ִפּלָ ּוְתַלת   ַהּתְ ַקְדָמִאין,  ַלת  ּתְ ָכִליל  ּדְ ִנין  ׁשְ ו'  ַצִדיק,  ּבְ

ִאיּנּון  ְזִעיָרא,  ו'  ְצלֹוָתא.  ּדִ ְתָרִאין  איהו)  ּבַ ית   (נ''א  ׁשִ
ִנין ַיֲעבֹוד.   ׁשְ

א,   .397 ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ל ֲאָבל  ׁשֶ עֹוָלמֹו  הּוא  ׁשֶ
ְקִריַאת  ל  ׁשֶ אֹוִתיֹּות  ים  ִ ֲחִמׁשּ ם  ָ ׁשּ ׁשֶ יֹוֵבל, 
ְיֵדי   אֹותֹו  מֹוִציא  ִצּבּור  ִליַח  ׁשְ ֵאין  ַמע,  ׁשְ
ְדיֹון ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים,  ֵאין לֹו ּפִ ּום ׁשֶ חֹוָבתֹו, ִמׁשּ
ׁשֹוֵמַע.  ה  ַאּתָ ׁשֶ ָלׁשֹון  ָכל  ּבְ ַמע,  ׁשְ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ

וּ  ְך רֹוֵמז, ִאם ֵאין ֲאִני ִלי ִמי ִלי. ִמ''י  ּוִמׁשּ   -ם ּכָ
ל יֹוֵבל.  אי עֹוָלמֹו ׁשֶ  ַוּדַ

  

ל יֹוֵבל,   .397 ִאיהּו עֹוָלמֹו ׁשֶ ָאֵתי, ּדְ ָעְלָמא ּדְ ֲאָבל ּבְ
ִצּבּור   ִליַח  ׁשְ ֵלית  ַמע,  ׁשְ ְקִריַאת  ּדִ ַאְתָוון  נ'  ן  ּמָ ּתַ ּדְ

ֵלית ֵלי ִגין ּדְ יק ֵליּה ֵמחֹוָבה. ּבְ ְדיֹון ַעל ְיֵדי  ַאּפִ ּה ּפִ
ה   ַאּתָ ׁשֶ ָלׁשֹון  ָכל  ּבְ ַמע,  ׁשְ א  ּדָ ּוְבִגין  ֲאֵחִרים. 
א ָקא ָרִמיז, ִאם ֵאין ֲאִני ִלי ִמי ִלי.   ׁשֹוֵמַע. ּוְבִגין ּדָ

ל יֹוֵבל.  אי עֹוָלמֹו ׁשֶ  ִמ''י: ַוּדַ
י  .398 ָראׁשֵ לּו  ַהּלָ ְדָבִרים  ְמעּו  ָ ׁשּ ׁשֶ ִמיָּד 

ָהיּו י  יבֹות ׁשֶ ה, ַהְיׁשִ דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ ֹוְרִדים ִעם ַהּמְ
ִכיָנה   ְ ַהׁשּ י  ּפִ ַהּנֱֶאָמן,  רֹוֶעה  ְוָאְמרּו,  ְתחּו  ּפָ
רּוְך   דֹוׁש ּבָ יֶהן ַהּקָ ּתֵ ׁשְ ּבִ ְחּתֹוָנה, ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה ְוַהּתַ
ַמע,  ׁשְ ְקִריַאת  ּבִ ה  ּפֶ ֶאל  ה  ּפֶ ָך  ִעּמְ ר  ּבֵ ּדִ הּוא 

ּנֱֶאַמר ּבוֹ  ְגרֹוָנם רֹוְממוֹ  (תהלים קמט) ׁשֶ ת ֵאל ּבִ
אי י' רֹאׁש ַהֶחֶרב  ֲהֵרי ַוּדַ ָיָדם. ׁשֶ יִפיֹּות ּבְ ְוֶחֶרב ּפִ
ַהֶחֶרב   ְלׁשֹון  ו'  ָך.  ּלְ ׁשֶ ָפה  ָ ַהׂשּ ֶאת  ּסֹוֶבֶבת  ׁשֶ
ְפתֹוֶתיָך.   ׂשִ י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ִפיִפיֹּות,  י  ּתֵ ׁשְ ה'  ה'  ָך.  ּלְ ׁשֶ

ִפיָך. יֹו'' ר ּבְ ם ִרּבֹוְנָך ְמַדּבֵ אי ׁשֵ ד ֵה''א ַוֲהֵרי ַוּדַ
ֶאת   ּמֹוִציא  ׁשֶ ָך  ְבּתְ ַמֲחׁשַ ּבְ הּוא  ֵה''א  ָוא''ו 

יָך.  לּו ִמּפִ ים ַהּלָ ִ  ַהֲחִמׁשּ

  

אן   .398 ְמִתיְבּתָ ָמאֵרי  ין,  ִאּלֵ ין  ִמּלִ ְמעּו  ׁשָ ּדְ ִמּיַד 
ְוָאְמרּו,   ְתחּו  ּפָ א,  יׁשָ ַקּדִ ּבּוִציָנא  ִעם  י  ַנְחּתֵ ֲהוֹו  ּדַ

ִכיְנּתָ  ׁשְ י  ּפִ ְמֵהיָמָנא,  ָאה,  ַרְעָיא  ְוַתּתָ ָאה  ִעּלָ א 
יל   ה ַמּלִ ה ֵאל ּפֶ ִריְך הּוא ּפֶ א ּבְ ְבַתְרַווְייהּו קּוְדׁשָ ּדִ

יּה,  ּבֵ ַמר  ִאּתְ ּדְ ַמע,  ׁשְ ְקִריַאת  ּבִ ְך  (תהלים   ִעּמָ
ָיָדם.   קמט)  ּבְ יִפּיֹות  ּפִ ְוֶחֶרב  ְגרֹוָנם  ּבִ ֵאל  רֹוְממֹות 

ַאְסַחר   ּדְ א,  ַחְרּבָ ּדְ א  ֵריׁשָ י',  אי,  ַוּדַ ָהא  ָפה  ּדְ ׂשָ
ֵרין   ּתְ ה',  ה',  יָלְך.  ּדִ א  ַחְרּבָ ּדְ ָנא  ִליׁשָ ו',  יָלְך.  ּדִ
ָמא   ׁשְ אי,  ַוּדַ ְוָהא  יָלְך.  ּדִ ְפָוון  ׂשִ ְתֵרין  ּבִ יִפּיֹות,  ּפִ
פּוָמְך. יּו''ד ֵה''א ָוא''ו ֵה''א, ִאיהּו   ל ּבְ ָמָרְך, ְמַמּלֵ ּדְ

ין ִמּפּוָמךְ  ין ַחְמׁשִ יק ִאּלֵ ַאּפִ ְך ּדְ ְבּתָ ַמֲחׁשַ  . ּבְ
ֵאִליָּהּו  .399 לּו  ַהּלָ ָבִרים  ַהּדְ ּום  ִמׁשּ אי  ַוּדַ ּבְ

יֹוֵרד  ּלֹא  ׁשֶ פּוס,  ּתָ הּוא  ׁשֶ ְלַמְעָלה,  ב  ִהְתַעּכֵ
ֵאֶליָך,  יֹוֵרד  ָהָיה  ר  עֹׁשֶ ה  ַכּמָ ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ֵאֶליָך, 
ּום  ּלֹא יֹוֵרד ֵאֶליָך. ִמׁשּ פּוס ְלַמְעָלה, ׁשֶ ְוהּוא ּתָ

ָך הּוא   ּלְ ָהעִֹני ׁשֶ ְך ׁשֶ ּום ּכָ ָרֵאל, ּוִמׁשּ ה ְלִיׂשְ ֻאּלָ ּגְ
ְוֶזהּו   ָעִני,  יָֹּבא  ׁשֶ ַעד  יַח,  ָמׁשִ ָאַמר 

תּוב ּכָ א ָלנּו.  (ישעיה נג) ׁשֶ  ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרּפָ
  

ב   .399 ִאְתַעּכָ הּו  ֵאִלּיָ ין,  ִאּלֵ ין  ִמּלִ ִגין  ּבְ אי,  ַוּדַ ּבְ
ךְ  ְלַגּבָ ָנִחית  ָלא  ּדְ ִאיהּו.  ָתִפיס  ּדְ א,  ָהא  ְלֵעיּלָ ּדְ  ,

ִפיס   ּתָ ְוִאיהּו  ְך.  ְלַגּבָ ָנִחית  ֲהָוה  ֻעְתָרא  ה  ַכּמָ ּבְ
יָלְך,   ּדִ ֲעִנּיּוָתא  ּדַ ִגין  ּבְ ְך.  ְלַגּבָ ָנִחית  ָלא  ּדְ א,  ְלֵעיּלָ
יַח ָאַמר, ַעד   א ָמׁשִ ָרֵאל. ּוְבִגין ּדָ רֹוָקא ְלִיׂשְ ִאיהּו ּפָ

יב,  ְכּתִ ּדִ ִאיהּו  ְוַהאי  ָעִני,  ֵייֵתי  (ישעיה  ּדְ
א ָלנּו. נג)  ּוַבֲחבּוָרתֹו ִנְרּפָ

ָרה   .400 ַהּתָ לֹו  ה  ַנֲעׂשֶ ְך,  ּכָ ִאם  ָלֶהם,  ָאַמר 
ל   ׁשֶ ָממֹון  ל  ִמּכָ ִלי  הּוא  ָחׁשּוב  ׁשֶ ֵאַלי,  ְויֵֵרד 
יר לֹו   ְחֵרר אֹותֹו ּוַמּתִ ָהעֹוָלם, ַוֲהֵריִני מֹוֵחל ּוְמׁשַ
ירּו לֹו. ְוִאם ָצִריְך  ם ַהּתִ בּוָעה, ְוַאף ַאּתֶ ְ ֶאת ַהׁשּ

  
ִויֵהא   .400 ָרה,  ַהּתָ ֵליּה  ד  ַנְעּבִ ָהִכי,  ִאי  ָאַמר לֹון, 

ָממֹוָנא   ל  ִמּכָ אי,  ּבָ ּגַ הּוא  יב  ָחׁשִ ּדְ אי,  ְלַגּבָ ָנִחית 
יר ֵליּה   ּוַמּתִ ֵרי ֵליּה,  ְוׁשָ ָעְלָמא. ְוָהא ֲאָנא ָמִחיל  ּדְ
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הַ  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ִנׁשְ יֹוֵתר,  ָרה  יֵֵּרד ַהּתָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָרתֹו,  ּתָ
רוּ  ֵאַלי. ָרה  אֹוָמָאה. ְוַאּתּון אּוף ָהִכי ׁשָ  ֵליּה ְוִאי ָצִריְך ַהּתָ

אי. ּבָ יֵהא ָנִחית ּגַ ָרֵתיּה, ּדִ ַהּתָ ל ּבַ ּדֵ ּתַ יר, ִנׁשְ  ַיּתִ
בּוַעת ה',  .401 ה, ׁשְ דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ ָאַמר לֹו ַהּמְ

נּו  ּקְ ּתִ ם  ְלִחּנָ ְולֹא  ְיִחיָדה.  ת  ּבַ ִכיָנה,  ׁשְ ִהיא 
ל  ׁשֶ א ש'  ֶאּלָ ִלְפטֹר אֹותֹו,  ָאָדם  ֵני  ּבְ ת  לֹׁשֶ ׁשְ
ְיִחיָדה,  ת  ּבַ ָהָאבֹות,  ַעְנֵפי  ת  לֹׁשֶ ׁשְ ת,  ּבָ ׁשַ

ָפה ּתְ ּתַ ִהׁשְ בּוָעה ׁשֶ ֶהם. ַּדאי)(ָּבּה ִּכֵּסא וַ  ׁשְ  ּבָ
  

בּוַעת ְיָי', ִאיִהי   .401 א, ׁשְ יׁשָ ָאַמר ֵליּה ּבּוִציָנא ַקּדִ
ִני   ַלת ּבְ ינּו ּתְ ּקִ ָנא ּתַ ת ְיִחיָדה. ְוָלא ְלַמּגָ א, ּבַ ִכיְנּתָ ׁשְ
ַלת ַעְנֵפי   ת, ּתְ ּבָ ׁשַ א, ש' ּדְ א, ְלִמְפַטר ֵליּה. ֶאּלָ ָנׁשָ

אִ  ּדְ בּוָעה.  ׁשְ ְיִחיָדה.  ת  ּבַ ַפת ֲאָבָהן,  ּתָ ּתְ (ס''א בה   ׁשְ
הּו.  כורסיא ודאי)   ּבְ

ָבר   .402 א ַעל ּדָ בּוָעה לֹא ָחָלה ֶאּלָ אי ׁשְ ַוּדַ ּבְ
ֵאין  ָבר ׁשֶ ׁש. ֶנֶדר ָחל ֲאִפּלּו ַעל ּדָ יֵּׁש ּבֹו ַמּמָ ׁשֶ
עֹוד,   ְולֹא  ָנה.  ׁשְ ּמִ ּבַ ְרׁשּוָה  ּפֵ ַוֲהֵרי  ׁש,  ַמּמָ ּבֹו 

גַּ  ַעל  ְנָדִרים  ָאְמרּו,  יֹוֵתר  א  בּועֹות ֶאּלָ ׁשְ י  ּבֵ
ֶלְך ַעְצמֹו,   ּמֶ ע ּבַ ּבָ ִאּלּו ִנׁשְ ע ּכְ ּבָ ׁשְ עֹוִלים, ְוָכל ַהּנִ

ֶלְך.  ַחיֵּי ַהּמֶ ִאּלּו נֹוֵדר ּבְ  ְוָכל ַהּנֹוֵדר ּכְ
  

ׁש   .402 ּיֵ ָבר ׁשֶ א ַעל ּדָ בּוָעה ָלא ָחָלה ֶאּלָ אי, ׁשְ ַוּדַ ּבְ
אֵ  ָבר ׁשֶ ׁש. ֵנֶדר ָחל, ֲאִפיּלּו ַעל ּדָ ׁש.  ּבֹו ַמּמָ ין ּבֹו ַמּמָ

יר   ַיּתִ א  ֶאּלָ עֹוד,  ְולא  ַמְתִניִתין.  ּבְ אּוְקמּוָה  ְוָהא 
ע   ּבַ ׁשְ בּועֹות עֹוִלין, ְוָכל ַהּנִ י ׁשְ ּבֵ ָאְמרּו, ְנָדִרים ַעל ּגַ
ִאיּלּו   ּכְ ַהּנֹוֶדר,  ְוָכל  ַעְצמֹו.  ֶלְך  ּמֶ ּבַ ע  ּבַ ִנׁשְ ִאּלּו  ּכְ

ֶלְך.  י ַהּמֶ ַחּיֵ  נֹוֵדר ּבְ
לָ  .403 י  ָאַמר  ָראׁשֵ ַהּנֱֶאָמן,  רֹוֶעה  ֶהם 

ֲאָבל  יֹוְדִעים,  ם  ַאּתֶ ׁשֶ ָבֶכם  י  ָיַדְעּתִ יבֹות,  ְיׁשִ
ית  ְבֵראׁשִ ה  ַמֲעׂשֵ יֹום  ָכל  ּבְ ׁש  ַחּדֵ ּמְ ׁשֶ אֹותֹו 
קֶֹהֶלת  אי  ַוּדַ ֲהֵרי  ׁשֶ ים,  ִחּדּוׁשִ ָלֶכם  ׁש  ְיַחּדֵ

ֶמׁש.  (קהלת א) ָאַמר, ָ ַהׁשּ ַחת  ל ָחָדׁש ּתַ ּכָ ֵאין 
ֶמׁש יֵׁש לֹו. ּוְבִסְתֵרי תֹוָרה  ֲאָבל ְלמַ  ֶ ְעָלה ִמן ַהׁשּ

לֹוַמר, רֹוֶצה  סד) ֲאִני  ה'   (תהלים  ּוָמֵגן  ֶמׁש  ׁשֶ
ל   עֹוָלם ׁשֶ ּלֹו, ְולֹא ּבְ עֹוָלם ׁשֶ ֱאלִֹהים ְצָבאֹות, ּבָ
ה  ָעׂשָ ֶזה  ת  ְלֻעּמַ זֶּה  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ֶהְדיֹוט. 

ָכה יֹוֵצא ָהאֹור   .ָהֱאלִֹהים, ִמּתֹוְך ַהֲחׁשֵ

  

ְמִתיְבָתאן,   .403 ָאַמר לֹון ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא, ָמאֵרי ּדִ
ׁש   ְמַחּדֵ ּדִ ַההּוא  ֲאָבל  ַיְדִעין,  ַאּתּון  ּדְ כּו,  ּבְ ְיַדְעָנא 
לֹון   ׁש  ְיַחּדֵ ית,  ֵראׁשִ ּבְ ה  ַמֲעׂשֵ ִמיד  ּתָ יֹום  ָכל  ּבְ

אי ָאַמר קֶֹהֶלת,  ָהא ַוּדַ ין, ּדְ ל   (קהלת א) ִחדּוׁשִ ֵאין ּכָ
ֶמׁש, ֵיׁש  ָחָדׁש ּתַ  ֶ ֶמׁש, ֲאָבל ְלַמְעָלה ִמן ַהׁשּ ָ ַחת ַהׁשּ

ְלֵמיַמר,  ֵעיָנא  ּבָ ֲאָנא  ּתֹוָרה  ּוְבִסְתֵרי  (תהלים   לֹו. 
יֵליּה,   פד) ָעְלָמא ּדִ ֶמׁש ּוָמֵגן ְיָי' ֱאלִֹהים ְצָבאֹות, ּבְ ׁשֶ

ֶזה ְלעּוַמת ֶזה   ב ּדְ ֶהְדיֹוט, ַאף ַעל ּגַ ָעְלָמא ּדְ ְוָלא ּבְ
ה ָהֱאלִהי   ם, ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא, ָנִפיק ְנהֹוָרא. ָעׂשָ

יָנה ִהיא ְלַמְעָלה   .404 א, ּבִ עֹוָלם ַהּבָ אי ּבָ ּוְבַוּדַ
ם עֹוִלים  ָ הּוא ַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי. ִמׁשּ ֶמׁש, ׁשֶ ֶ ֵמַהׁשּ
ֵאין   ׁשֶ ָבר  ּדָ ְוָחִלים ַעל  בּוָעה  ׁשְ י  ּבֵ ּגַ ְנָדִרים ַעל 

בּוָעה הוּ  ְ ַהׁשּ ּום ׁשֶ ׁש, ִמׁשּ א ָהעֹוָלם ַהזֶּה,  ּבֹו ַמּמָ
ֶזהּו   ְיסֹוד.  ַעל  א  ֶאּלָ ִקיּּום  לֹו  ֵאין  ׁשֶ

תּוב ּכָ יק ְיסֹוד עֹוָלם.  (משלי י) ׁשֶ  ְוַצּדִ
  

ְלַמְעָלה   .404 ִאיִהי  יָנה,  ּבִ ָאֵתי,  ּדְ ָעְלָמא  אי  ּוְבַוּדַ
ְנָדִרים   ֶאְמָצִעיָתא.  ּדְ ַעּמּוָדא  ִאיהּו  ּדְ ֶמׁש,  ֶ ֵמַהׁשּ
ָבר   ּדָ ַעל  ְוָחִלין  עֹוִלים,  בּוָעה  ׁשְ י  ּבֵ ּגַ ַעל  ן,  ּמָ ִמּתַ
ין,   ּדֵ ָעְלָמא  ִאיהּו  בּוָעה  ׁשְ ּדִ ִגין  ּבְ ׁש,  ַמּמָ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ

ֵליהּ  ֵלית  הּוא    ּדְ ֲהָדא  ְיסֹוד,  ַעל  א  ֶאּלָ ִקּיּוָמא, 
 ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם.  (משלי י)  ִדְכִתיב, 

ַעד   .405 ְכִבי  ׁשִ ה'  ַחי  תּוב  ּכָ ׁשֶ בּוָעה,  ׁשְ ּובֹו 
ַמֲעָרִבי הּוא   ּכֶֹתל  ְחּתֹוָנה,  ּתַ ִכיָנה  ְ ׁשּ ׁשֶ ַהּבֶֹקר. 

ַהּכֹל ּפוֹ  ל ׁשֶ הּוא ּתֵ ם ׁשֶ ּה, ַעל ׁשֵ ּלָ יּּור ׁשֶ ִנים ַהּדִ
  

ע''א) .405 קט''ז  יב, (דף  ְכּתִ ּדִ אֹוָמָאה,  (רות   ּוֵביּה 
ָאה,   ג) ּתָ ּתַ א  ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ ַהּבֶֹקר.  ַעד  ְכִבי  ׁשִ ְיָי'  ַחי 
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ִהיא   ִכיָנה  ׁשְ אי  ַוּדַ ּכ''ֹו,  ְידָֹו''ד  ''ל,  ּתֵ ּכ''ֹו  ּבֹו. 
ם ּלֹו, ַעל ׁשֵ ל ׁשֶ ים  (שיר ה) ּתֵ ּלִ ְלּתַ ְקֻוּצֹוָתיו ּתַ

י  ּלֵ ל קֹוץ ְוקֹוץ ּתִ עֹוֵרב. ּוֵפְרׁשּוָה ַעל ּכָ חֹרֹות ּכָ ׁשְ
ֲהָלכֹות. ל  ׁשֶ ים  ל   (קֹוץ) ִתּלִ ּתֵ ֶאָחד,  ִמן  ד' 

ּפֹוִנים   ַהּכֹל  א''ח  ׁשֶ ין  ּבֵ ָאחּוז  ַהזֶּה  ְוַהּקֹוץ  ּבֹו. 
ּוָבָאֶרץ,   ַמִים  ָ ׁשּ ּבַ כֹל  י  ּכִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ד'.  ּוֵבין 

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָ ׁשּ ָאחּוז ּבַ ם ְיהֹוָנָתן, ׁשֶ  ְוִתְרּגֵ

ל   ִאיהּו ּתֵ ם ּדְ יֵליּה. ַעל ׁשֵ ּיּוָרא ּדִ ּכֹוֶתל ַמֲעָרִבי, ּדִ
אי   ַוּדַ ּכ''ֹו,  ''ד  ְידֹוָ ''ל,  ּתֵ ּכ''ֹו  ּבֹו.  ּפֹוִנים  ַהּכֹל  ׁשֶ

ם,  ׁשֵ ַעל  יֵליּה.  ּדִ ל  ּתֵ ִאיהּו  א,  ִכיְנּתָ (שיר השירים  ׁשְ
עֹוֵרב ְואּוְקמּוָה ַעל  ֶקוִ  ה) חֹורֹות ּכָ ים ׁשְ ּלִ ְלּתַ ּצֹוָתיו ּתַ

ל ֲהָלכֹות.  ים ׁשֶ ּלִ י ּתִ ּלֵ ל קֹוץ ְוקֹוץ ּתִ ד' ִמן   (קוץ)  ּכָ
ַהּכֹל ּפֹוִנים ּבֹו. ְוַהאי קֹוץ, הּוא ָאִחיד   ל ׁשֶ ֶאָחד, ּתֵ

ין א''ח, ּוֵבין ד', ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  (דברי הימים א  ּבֵ
י כֹל  כט)  ָאִחיד    ּכִ ַמִים ּוָבָאֶרץ, ְוִתְרֵגם ְיהֹוָנָתן, ּדְ ָ ׁשּ ּבַ

א ּוְבַאְרָעא.  ַמּיָ ׁשְ  ּבִ
ֲחִגיָגה, ַעל   .406 ָנה ּבַ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ֲארּו ּבַ ְוָעָליו ּבֵ

מֹו   ְ ׁשּ ׁשֶ ֶאָחד  ַעּמּוד  ַעל  עֹוֵמד?  ָהעֹוָלם  ָמה 
אי הוּ  יק ְיסֹוד עֹוָלם. ּוְבַוּדַ ּנֱֶאַמר ְוַצּדִ יק, ׁשֶ א  ַצּדִ

ד',  א''ח  עֹוְמִדים  ָעָליו  ׁשֶ בּוָעה  ׁשְ ל  ׁשֶ ִרית  ּבְ
תּוב ּכָ ׁשֶ ָוָאֶרץ,  ַמִים  ׁשָ ֵהם  לג) ׁשֶ ִאם   (ירמיה 

ַמִים ָוָאֶרץ לֹא   לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ
תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ַמִים,  ׁשָ א''ח  י.  ְמּתִ א -(מלכים ׂשָ

הָ  ח) ד'  ַמִים.  ָ ַהׁשּ ַמע  ׁשְ ּתִ ה  ֶזהּו  ְוַאּתָ ָאֶרץ, 
תּוב ּכָ  ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרְגָלי. (ישעיה סו) ׁשֶ

  

ֲחִגיָגה, ַעל ַמה   .406 ל ָמקֹום ּבְ ְוָעֵליּה אּוְקמּוָה ִמּכָ
יק,   ַצּדִ מֹו  ְ ׁשּ ׁשֶ ֶאָחד  ַעּמּוד  ַעל  עֹוֵמד,  ָהעֹוָלם 
ִרית   ּבְ ִאיהּו  אי  ּוְבַוּדַ עֹוָלם.  ְיסֹוד  ְוַצִדיק  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

ּדְ  בּוָעה,  ׁשְ א  ּדִ ַמּיָ ׁשְ ִאיּנּון  ּדְ ד',  א''ח  ַקְייִמין  ָעֵליּה 
יב,  ְכּתִ ּדִ לג) ְוַאְרָעא,  יֹוָמם   (ירמיה  ְבִריִתי  לֹא  ִאם 

ַמִים,   י. א''ח ׁשָ ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ לֹא ׂשָ ְוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ
ִדְכִתיב,  הּוא  ח) ֲהָדא  א  ַמע   (מלכים  ׁשְ ּתִ ה  ְוַאּתָ

ֲהָד  ָהָאֶרץ.  ד',  ַמִים.  ָ ִדְכִתיב, ַהׁשּ הּוא  (ישעיה   א 
 ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי. סו)

ַמִים ָוָאֶרץ  .407 ין ׁשָ ִרית ֲאחּוָזה ּבֵ ּבְ ּום ׁשֶ ּוִמׁשּ
ַעד  ְכִבי  ׁשִ ה'  ַחי  תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  בּוָעה,  ׁשְ ּוָבּה 
ִאּלּו ָהַרס   ֶקר, ּכְ ֶ מֹו ַלׁשּ ׁשְ ע ּבִ ּבָ ׁשְ ּנִ ַהּבֶֹקר. ִמי ׁשֶ
ָהעֹוָלם   ֶאת  ְוֶהֱחִזיר  ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ָ ַהׁשּ ְנַין  ּבִ ֶאת 

ִאם ׁשֶ ָוֹבהּו.  ִמן   ְלֹתהּו  ד'  ל  ׁשֶ ַהּקֹוץ  ָיִזיז  ָאָדם 
ֶקר.   ׁשֶ ְמקֹומֹו  ּבִ סמא''ל  ַאֵחר,  ֵאר  ָ ִיׁשּ ֶאָחד, 
ֶקר.  ַמִים ָוָאֶרץ ַעל ׁשֶ ּוְכִאּלּו אֹותֹו ִאיׁש ּבֹוֶנה ׁשָ
ְנָין,  ַהּבִ ָהַרס  עֹוֵמד.  לֹא  ֶקר  ׁשֶ עֹוֵמד,  ֶוֱאֶמת 

ַמִים ָוָאֶרץ.   ְוָנְפלּו ׁשָ

  

ְבִרית ָאחִ  .407 א ְוַאְרָעא, ּוֵביּה  ּוְבִגין ּדִ ַמּיָ ין ׁשְ יד ּבֵ
ַעד   ְכִבי  ׁשִ ְיָי'  ַחי  ִדְכִתיב,  הּוא  ֲהָדא  בּוָעה,  ׁשְ
ִאיּלּו ָהַרס   ְקָרא, ּכְ ֵמיּה ְלׁשִ ׁשְ אּוֵמי ּבִ ַהּבֶֹקר. ַמאן ּדְ
ְלֹתהּו   ָעְלָמא  ר  ְוַאְהּדָ ְוַאְרָעא,  א  ַמּיָ ׁשְ ּדִ ְנָייָנא  ּבִ

ַיְעֵדי ָנׁש  ר  ּבַ ִאי  ּדְ ֶאָחד    ָובֹהּו.  ִמן  ד'  ּדְ קֹוָצא 
ּוְכִאּלּו   ֶקר.  ׁשֶ ַאְתֵריּה  ּבְ ָסָמֵאל  ַאֵחר,  ַאר  ּתְ ִיׁשְ
ֶקר.   ׁשֶ ַעל  ְוַאְרָעא  א  ַמּיָ ׁשְ ֵני  ּבָ ָנׁש  ר  ּבַ ַההּוא 
ְנָייָנא,   ּבִ ָהַרס  ָקֵאי.  ָלא  ְקָרא  ׁשִ ָקֵאי,  ָטא  ְוקּוׁשְ

ַמּיָא ְוַאְרָעא.  ְוָנְפלּו ׁשְ
ִהשְׁ  .408 ִאּלּו  ּכְ ֶאֶרץ ְוֶזהּו  ַמִים  ָ ִמׁשּ ִליְך 

ַמִים,   ָ ׁשּ ּבַ ֶאֶרץ  נֹוֵתן  י  ּמִ ׁשֶ ָרֵאל.  ִיׂשְ ְפֶאֶרת  ּתִ
ָאַמר  אי   (איכה ב) ׁשֶ ַמִים ֶאֶרץ? ַוּדַ ָ ִליְך ִמׁשּ ִהׁשְ

ה  ּנָ ּלֹא ִנְפָרד ִמּמֶ ּה, ׁשֶ ִכיָנה, ְוִתְפֶאֶרת ִעּמָ זֹו ׁשְ
הּ  ְנִפיָלָתּה, ְלַקיֵּם ּבָ   ֲאִני ה' הּוא (ישעיה מב) ּבִ

  

ֶאֶרץ   .408 ַמִים  ָ ִמׁשּ ִליְך  ִהׁשְ ִאיּלּו  ּכְ ִאיהּו  ְוַהאי 
ַמִים,   ָ ׁשּ ּבַ ֶאֶרץ  ָיִהיב  ַמאן  ּדְ ָרֵאל.  ִיׂשְ ְפֶאֶרת  ּתִ

ָקָאַמר  ב) ּדְ ַמיִ  (איכה  ָ ִמׁשּ ִליְך  א  ִהׁשְ ֶאּלָ ֶאֶרץ.  ם 
ַרׁש   ָלא ִאְתּפְ ּה, ּדְ א, ְוִתְפֶאֶרת ִעּמָ ִכיְנּתָ א ׁשְ אי ּדָ ַוּדַ
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ֱאֶמת   ִין ָלנּו ׁשֶ ן. ּוִמּנַ ִמי ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר לֹא ֶאּתֵ ׁשְ
תּוב ּכָ ׁשֶ ּה?  ִעּמָ ח) ָנַפל  ֱאֶמת   (דניאל  ֵלְך  ְוַתׁשְ

ע ֱאֶמת הּוא ְמַקיֵּם ּבָ ׁשְ ּנִ (תהלים  ַאְרָצה. ּוִמי ׁשֶ
ָהַעּמּוד  פה) הּוא  ׁשֶ ''ְצָמח.  ּתִ ֵמ''ֶאֶרץ  ֱא''ֶמת 

ְניָ  ַהּבִ ּבֹו  ׁשֶ ָר''א  ָהֶאְמָצִעי  ּבָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ַקיָּם.  ן 
ְך   ּכָ ְוַאַחר  ֵא''ת,  ְוֵאת    -ֱאלִֹהי''ם  ַמִים  ָ ַהׁשּ

 ָהָאֶרץ. 

הּ  ּבָ ים  יָלּה, ְלַקּיֵ ּדִ ְנִפילּו  ּבִ ְיָי'   (ישעיה מב) ִמיָנּה  ֲאִני 
ֱאֶמת   ּדֶ ּוְמָנָלן  ן.  ֶאּתֵ ְלַאֵחר לא  ּוְכבֹוִדי  ִמי  ׁשְ הּוא 

יב,  ְכּתִ ּה, ּדִ ֵלְך ֱאֶמת ַאְרָצה.  ְוַתׁשְ  (דניאל ח)  ָנַפל ִעּמָ
ים  ְמַקּיֵ הּוא  ָטא,  קּוׁשְ אֹוֵמי  ּדְ (תהלים   ּוַמאן 

ַעּמּוָדא   פה)  ִאיהּו  ּדְ ''ְצָמח,  ּתִ ֵמ''ֶאֶרץ  ֱא''ֶמת 
ֲהָדא   ְנָייָנא.  ּבִ יָמא  ַקּיְ ִאיהּו  ֵביּה  ּדְ ֶאְמָצִעיָתא,  ּדְ
ַמִים   ָ ָר''א ֱאלִֹהי''ם ֵא''ת, ּוְלָבַתר ַהׁשּ הּוא ִדְכִתיב ּבָ

 ָהָאֶרץ.  ְוֵאת 
ל ָהעֹוָלם   .409 ׁשֶ ְנָין  ּבִ ִהיא  בּוָעה  ְ ׁשּ ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ

ּבֹו   יֵּׁש  ׁשֶ ָבר  ּדָ ְיסֹוד,  ְללֹא  ִקיּּום  לֹו  ֵאין  ַהזֶּה, 
י  ּבֵ א, עֹוֶלה ַעל ּגַ הּוא עֹוָלם ַהּבָ ׁש. ֶנֶדר, ׁשֶ ַמּמָ
ׁש,  ַמּמָ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ָבר  ּדָ ַעל  ָחל  ְוהּוא  בּוָעה,  ׁשְ

ּלֹא ְצִריכָ  ִרית,  ׁשֶ הּוא ּבְ ה ְיסֹוד ַלֲעֹמד ָעָליו, ׁשֶ
יֹום   ּבְ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ה.  ּטָ ַהּמִ ִמיׁש  ׁשְ ּתַ ּבֹו  ׁשֶ
ל ִנְדֵרי,  נּו ּכָ ּקְ ּבֹו ּתִ א, ׁשֶ ּפּוִרים, ָהעֹוָלם ַהּבָ ַהּכִ

ה.  ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ַתׁשְ  ָאסּור ּבְ

  

ּדָ  .409 ָעְלָמא  ּדְ ְנָייָנא  ּבִ ִאיהּו  בּוָעה,  ׁשְ ּדִ א,  ּוְבִגין 
ׁש.   ׁש ּבֹו ַמּמָ ּיֵ ָבר ׁשֶ לֹא ְיסֹוד, ּדָ ֵלית ֵליּה ִקּיּוָמא ּבְ
בּוָעה   ׁשְ י  ּבֵ ּגַ ַעל  ָאֵתי,  ּדְ ָעְלָמא  ִאיהּו  ּדְ ֶנֶדר, 
ָלא   ׁש, ּדְ ֵאין ּבֹו ַמּמָ ָבר ׁשֶ ְסִליַקת, ְוִאיִהי ָחָלה ַעל ּדָ
ֵביהּ  ִרית, ּדְ ִאיהּו ּבְ יָמא ָעֵליּה, ּדְ   ְצִריָכה ְיסֹוד ְלַקּיְ
ּפּוִרים, ָעְלָמא   יֹום ַהּכִ א, ּבְ ה. ּוְבִגין ּדָ ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ׁשְ ּתַ
ִמיׁש   ַתׁשְ ּבְ ָאסּור  ִנְדֵרי,  ל  ּכָ ינּו  ּקִ ּתַ ֵביּה  ּדְ ָאֵתי,  ּדְ

ה.  ּטָ  ַהּמִ
ֵסֶפר  .410 ַעל  ג  ּתָ ִהיא  י'  ִרית,  ּבְ אֹות  ם  ׁשָ

א ֵאין   ֲארּוָה, ָהעֹוָלם ַהּבָ ּבֵ מֹו ׁשֶ יק, ּכְ ּתֹוָרה ַצּדִ
ִמיׁש  בּ  ׁשְ ּתַ ְולֹא  ִתיָּה  ׁשְ ְולֹא  ֲאִכיָלה  לֹא  ֹו 

ְוַעְטרֹוֵתיֶהם   ִבים  יֹוׁשְ יִקים  ַצּדִ א  ֶאּלָ ה,  ּטָ ַהּמִ
יֶהם. ָראׁשֵ  ּבְ

  

ָגא ַעל ֵסֶפר ּתֹוָרה   .410 ִרית, י' ִאיִהי ּתָ ן אֹות ּבְ ּמָ ּתַ
א, ֵאין ּבֹו, לֹא   אּוְקמּוָה ָהעֹוָלם ַהּבָ ָמה ּדְ יק, ּכְ ַצּדִ

א  ֲאִכיָלה  ֶאּלָ ה,  ּטָ ַהּמִ ִמיׁש  ׁשְ ּתַ ְולא  ה,  ִתּיָ ׁשְ ְולֹא   ,
יֶהם.  ָראׁשֵ ִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ּבְ יִקים יֹוׁשְ  ַצּדִ

ָתג,   .411 ּבְ ַהזֶּה  עֹוָלם  ּבָ ּמּוׁש  ׁשִ ֵאין  ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ
ָתָגא   ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ל  ּכָ ָנה,  ׁשְ ַהּמִ ֲעֵלי  ּבַ ֲארּו  ּבֵ
ה  ֻקּדָ ַהּנְ ַהזֶּה.  עֹוָלם  ּבָ הּוא  ה  ְלַמּטָ ג  ּתָ ׁשֶ ֲחָלף. 
ֵאין  א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ֲאָבל  ָהאֹוִתיֹּות.  ּמּוׁש  ׁשִ

אֹוִתיֹּות, ְולָ  ּמּוׁש ּבָ ֵסֶתר ּתֹוָרה ֵאין ִנּקּוד ׁשִ ֵכן ּבְ
ׁש   ּמֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ִמי  ְוָלֵכן  ִגים.  ּתָ א  ֶאּלָ אֹוִתיֹּוָתיו,  ּבְ
ִמי  ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ִמי  ְוָכְך  חֹוֵלף,  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ּבְ
ַרּבֹוֵתינּו   ֲארּו  ּבֵ ָעָליו  ֲהָלכֹות,  ֹוֶנה  ׁשּ ׁשֶ

ָתָגא  ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ַהּמִ  חֹוֵלף.  -ׁשֶ

  

ֵלית  .411 ּדְ דאית) ּוְבִגין  ין   (ס''א  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ּמּוׁש  ׁשִ
ׁש   ּמֵ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ל  ּכָ ַמְתִניִתין,  ָמאֵרי  אּוְקמּוָה  ָתָגא,  ּבְ
ִאיִהי.   ין  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ א,  ְלַתּתָ ָתָגא  ּדְ ֲחָלף.  ָתָגא  ּבְ
ָאֵתי, ֵלית   ָעְלָמא ּדְ ַאְתָוון. ֲאָבל ּבְ א ּדְ ּמּוׁשָ ְנקּוָדה ׁשִ

ּמוּ  יּה  ׁשִ ּבֵ ֵלית  ּתֹוָרה  א ֵסֶפר  ּדָ ּוְבִגין  ַאְתָוון,  ּבְ א  ׁשָ
ַמאן   א,  ּדָ ּוְבִגין  ָגא,  ּתָ א  ֶאּלָ ַאתוֹוי,  ּבְ ְנקּוָדה 
ַמאן   ְוָהִכי,  ֲחָלף.  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ִמׁשְ ּדְ
אּוְקמּוָה   ָעֵליּה  ֲהָלכֹות,  ֹוֶנה  ׁשּ ׁשֶ ִמי  ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ִמׁשְ ּדְ

ּתַ  ִאׁשְ ָנן, ּדְ ָתָגא ֲחָלף. ַרּבָ ׁש ּבְ  ּמַ
חּו   .412 ּטְ ּתַ ְוִהׁשְ יבֹות  ַהְיׁשִ י  ָראׁשֵ ל  ּכָ אּו  ּבָ

ר   רּוְך הּוא ְמַדּבֵ ּבָ דֹוׁש  אי ַהּקָ ַוּדַ ְוָאְמרּו,  ְלָפָניו  ָטחּו   .412   ּתְ ְוִאׁשְ אן,  ְמִתיְבּתָ ָמאֵרי  הּו  ּלְ ּכֻ ָאתּו 
יל   ַמּלִ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ אי  ַוּדַ ְוָאְמרּו  ָקֵמיּה, 
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יִרים   ַמּכִ ְוָאנּו  ֲחִוים.  ּתַ ִמׁשְ ָאנּו  ְולֹו  ִפיָך,  ּבְ
ָרט לְ  ה ַאֵחר ּפְ ָ ֵאין ְילּוד ִאׁשּ לּו ׁשֶ ָבִרים ַהּלָ ּדְ ָך ּבַ

לּו  ַהּלָ ָבִרים  ַהּדְ ׁשֶ אי  ַוּדַ אֹוָתם.  ר  ְלַדּבֵ יָּכֹול  ׁשֶ
ּבוֹ  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ ה הּוא  ַאּתָ ׁשֶ ָך  ּבְ (במדבר   ְמִעיִדים 

ֶאת   יב) ב  ְלַעּכֵ ֵאין  ּבֹו.  ר  ֲאַדּבֶ ה  ּפֶ ֶאל  ה  ּפֶ
רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶאת  ְלַפיֵּס  א  ֶאּלָ ֵאֶליָך,  ֵאִליָּהּו 

אֵ  אֹותֹו  יֹּוִריד  ׁשֶ ּוָמֵלא  הּוא  ר  עֹׁשֶ ָמֵלא  ֶליָך, 
 ְסֻגּלֹות ֵאֶליָך. 

ין   ִמּלִ מֹוְדִעין ּבְ ּתְ ין. ַוֲאָנן ִאׁשְ פּוָמְך, ְוֵליּה ֲאָנן ַסְגּדִ ּבְ
ֵלית  ּדְ ין,  ָיִכיל    ִאּלֵ ִמיָנְך,  ר  ּבַ ַאֲחָרא  ה  ָ ִאׁשּ ְילּוד 

ְך,   ּבָ ָסֲהִדין  ָקא  ין,  ִאּלֵ ין  ִמּלִ אי  ַוּדַ לֹון.  ָלא  ְלַמּלְ
יּה, ּבֵ ַמר  ִאּתְ ּדְ הּוא  ַאְנּתְ  יב)  ּדְ ה   (במדבר  ּפֶ ֶאל  ה  ּפֶ

א   ֶאּלָ ְך,  ּבָ ּגַ הּו  ְלֵאִלּיָ ָבא  ְלַעּכְ ֵלית  ּבֹו.  ר  ֲאַדּבֵ
ְלקּוְדׁשָ  ֵליּה  יָסא  ֵליּה  ְלַפּיְ א  ְלַנְחּתָ הּוא,  ִריְך  ּבְ א 

ְך.  ְך, ַמְלָיא עּוְתָרא, ַמְלָייא ְסגּולֹות ְלַגּבָ  ְלַגּבָ
ֶעֶבד  .413 ֵאֶליָך  ֶנֱאָמן,  ֶעֶבד  ַהּנֱֶאָמן,  רֹוֶעה 

ֲעִניק לֹו. ַהֲעֵניק   (דברים טו) -ִעְבִרי   ַהֲעֵניק ּתַ
ֲעִניק    - נּוִזים  -לֹו, ּתַ ָבִרים ַהּגְ ּדְ לּו.    ְלָבָניו, ּבַ ַהּלָ

ְרְנָך   ְקְבָך    -ּוִמּגָ ָך. ּוִמיִּ ּלְ ל ַהּתֹוָרה ׁשֶ ְרָנּה ׁשֶ  - ּגָ
ֲעֵלי  ֲארּו ּבַ ּבֵ מֹו ׁשֶ ר, ּכְ תּוב ְמַדּבֵ ֹגֶרן ְויֶֶקב ַהּכָ ּבְ

ר. תּוב ְמַדּבֵ ְפסֶֹלת ּגֶֹרן ְויֶֶקב ַהּכָ ָנה, ּבִ ׁשְ  ַהּמִ
  

עֶ  .413 ְך  ְלַגּבָ ְנֱאָמן,  ֶעֶבד  ְמֵהיָמָנא,  ֶבד  ַרְעָיא 
טו)  ִעְבִרי, ֵליּה,   (דברים  ַהֲעֵנק  לֹו.  ֲעִניק  ּתַ ַהֲעֵנק 

ין.  ִאּלֵ ִניִזין  ּגְ ין  ִמּלִ ּבְ ִלְבנֹוי,  ֲעִניק  (דברים  ּתַ
גֶֹרן   טו) ְקֶבָך, ּבְ יָלְך. ּוִמּיִ ל ּתֹוָרה ּדִ ְרָנּה ׁשֶ ְרְנָך: ּגָ ּוִמּגָ

אּוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִת  ָמה ּדְ ל, ּכְ ין,  ְוֶיֶקב ְקָרא ְמַמּלֵ
ר. תּוב ִמְדּבָ ְפסֹוֶלת גֶֹרן ְוֶיֶקב ַהּכָ  ּבִ

ל   -יֶֶק''ב   .414 ׁשֶ ''ָרָכה  ּבְ ה,  ָ ְק''ֻדׁשּ ִי''חּוד, 
ָרָכה   ִהיא ּבְ ִכיָנה, ׁשֶ ְ רּוְך הּוא. ְוזֹו ַהׁשּ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ה  ָ ְקֻדׁשּ ְוִהיא  ִמיִָּמין,  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ

ִיחּודוֹ  ְוִהיא  ֹמאלֹו,  ְ עֹולֹות   ִמׂשּ ְוָכְך  ֶאְמַצע,  ּבָ
מֹו זֶה   רּוְך הּוא ַיּבֹ''ק. ּכְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ אֹוִתיֹּוָתיו ׁשֶ

ּבֹון ַיּבֹ''ק. ֶחׁשְ  הקב''ה ּבְ
  

ע''א) ֶיֶק''ב: .414 רס''ב  ע''א,  ה.   (קי''ט  ְק''דּוׁשָ ִי''חּוד. 
א,   ִכיְנּתָ ׁשְ ְוָדא  הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ''ָרָכה  ּבְ

ִאיִהי  ִמיִמיָנא.    ּדְ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ָרָכה,  ּבְ
ִיחּוֵדיּה,   ְוִאיִהי  ָמאֵליּה.  ִמׂשּ ה  ָ ְקדּוׁשּ ְוִאיִהי 
ִקין   ַסּלְ ָהִכי  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ ֶאְמָצִעיָתא.  ּבְ

ַגְווָנא  ּכְ ַיּבֹ''ק.  יֵליּה,  ּדִ ע''ב) ַאְתוֹוי  קט''ז  א,   (דף  ּדָ
ן ַיּבֹ''ק.  ּבַ ֻחׁשְ רּוְך הּוא: ּבְ  ַהָקדֹוׁש ּבָ

ִהיא  .415 ׁשֶ ּלֹו,  ׁשֶ ֲהָלָכה  ּבַ ִק''י  ּבָ הּוא  ׁשֶ ּוִמי 
ִכיָנה   ְ ִביָלּה    -ַהׁשּ ׁשְ ּבִ רּוְך הּוא ִעּמֹו, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ִהיא ַנֲעָרה   יֵּׁש ֲהָלָכה ׁשֶ ּנּו ְלעֹוָלם. ׁשֶ לֹא ָיזּוז ִמּמֶ
ד   ִמּצַ ּה  ּלָ ֲהָלָכה  ׁשֶ ֶנֱאַמר  ּוִבְגָלָלּה  ַנַער,  ל  ׁשֶ

ַהּנֱֶאָמן,  רֹוֶעה  ָך,  ּלְ ׁשֶ ַהֲהָלָכה  ֲאָבל  ְפלֹוִני.  ּכִ
י  ִמּפִ יַני.  ִמּסִ ה  ְלֹמׁשֶ ֲהָלָכה  ּה  ּבָ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ ִהיא 

ּתֹו. רּוְך הּוא ֶאת ּבִ דֹוׁש ּבָ בּוָרה ָנַתן ְלָך ַהּקָ  ַהּגְ
  

הֲ  .415 ּבַ ִק''י  ּבָ ִאיהּו  ּדְ ִאיִהי  ּוַמאן  ּדְ יֵליּה,  ּדִ ָלָכה 
ְבִגיָנּה ָלא   יּה. ּדִ ִריְך הּוא ִעּמֵ א ּבְ א, קּוְדׁשָ ִכיְנּתָ ׁשְ
יָלּה,   ִאיִהי ַנֲעָרה ּדִ ִאית ֲהָלָכה ּדְ יּה ְלָעַלם. ּדְ ָיזּוז ִמּנֵ
ְפלֹוִני.   ּכִ ֲהָלָכה  ַמר  ִאּתְ ּוְבִגיָנּה  ַנַער,  ּדְ ְטָרא  ִמּסִ

יָלְך, ַרְעָיא   ַמר  ֲאָבל ֲהָלָכה ּדִ ִאּתְ ְמֵהיָמָנא, ִאיִהי ּדְ
בּוָרה, ָיִהיב ָלְך   י ַהּגְ יַני, ִמּפִ ה ִמּסִ ּה, ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ ּבָ

יֵליּה.  ָרָתא ּדִ ִריְך הּוא, ּבְ א ּבְ  קּוְדׁשָ
(משלי  ְוָלֵכן ַעל ֲהָלכֹות ֲאֵחרֹות ֶנֱאַמר, .416
ָך   לא) ּלְ ׁשֶ ֲהָלָכה  ַעל  ָחִיל.  ָעׂשּו  נֹות  ּבָ ַרּבֹות 

ְרּתָ ַעל ֶנֱאַמר  ּבַ ִהְתּגַ ָנה. ׁשֶ ּלָ , ְוַאּתְ ָעִלית ַעל ּכֻ
ְגבּוָרה. ּבִ ם  ּלָ ו) ּכֻ ּבֹור  (שופטים  ּגִ ָך  ִעּמְ ה' 

  

ַמר,  .416 ִאּתְ ַאֲחָרִנין  ַעל ֲהָלכֹות  א,  ּדָ (משלי   ּוְבִגין 
יָלְך   לא) ּדִ ֲהָלָכה  ַעל  ָחִיל.  ָעׂשּו  נֹות  ּבָ ַרּבֹות 

ַעל   ְרּת  ּבַ ִאְתּגַ ּדְ ָנה.  ּלָ ּכֻ ַעל  ָעִלית  ְוַאּתְ  ַמר,  ִאּתְ
ְגבּוָרה. ּבִ הּו,  ּלְ ו)  ּכֻ ֶהָחִיל.   (שופטים  ּבֹור  ּגִ ָך  ִעּמְ ְיָי' 

https://dailyzohar.com/


Zohar Mishpatim  – unedited- not for publishing 

137 DailyZohar.com  
 

ֶלְך,  (ִנְתַחֵּזק) ֶהָחִיל. ִנְתַקן ְנַין ַהּמֶ ִלים ּבִ ָך ְוִהׁשְ ּבְ
ֶריָך!  יָך ְוַעל ָיְדָך. ַאׁשְ ְנָינֹו ַעל ּפִ את ַאְתִקין ְוהּוא ּבֹוֶנה ּבִ ְנָייָנא   תקפת)(ס''א  ּבִ ִלים  ְוַאׁשְ ְך,  ּבָ

ְוַעל ְיָדְך,   ּפּוָמְך,  ְנָייֵניּה ַעל  ּבִ ֵני  ּבָ א, ְוִאיהּו  ַמְלּכָ ּדְ
ָאה חּוָלָקְך.   ַזּכָ

ְוָאַמר, .417 ַהּנֱֶאָמן  ָהרֹוֶעה  ַתח  (בראשית  ּפָ
ִהיא  מח) ׁשֶ ָרע,  ל  ִמּכָ ֹאִתי  ַהּגֵֹאל  ְלָאְך  ַהּמַ

בָּ  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ ִכיָנה  ְ יד) הּ ַהׁשּ ַמְלַאְך  (שמות  ע  ּסַ ַויִּ
ְוִיְדּגּו   א,  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ֶאְתֶכם  ְיָבֵרְך  ָהֱאלִֹהים. 
ְהיֶה  ּתִ ׁשֶ ַהזֶּה.  עֹוָלם  ּבָ ָהָאֶרץ  ֶקֶרב  ּבְ ָלֹרב 
י  ּמִ ׁשֶ ים.  ַחיִּ ם  ַאּתֶ ׁשֶ ֵני עֹוָלמֹות  ׁשְ ּבִ ִליַטְתֶכם  ׁשְ

תּוב ּכָ הּוא ֵמָהעֹוָלם ַהזֶּה ִנְקָרא ַחי, ּכַ משלי  ( ׁשֶ
ם   ג) ׁשָ ים  ַחיִּ ּה.  ּבָ ֲחִזיִקים  ַלּמַ ִהיא  ים  ַחיִּ   -ֵעץ 

אן. ים ּכָ  ַחיִּ

  

ְוָאַמר,  .417 ְמֵהיָמָנא  ַרְעָיא  ַתח  (בראשית   ּפָ
ִאיִהי   מח)  ּדְ ָרע,  ל  ִמּכָ אֹוִתי  ַהּגֹוֵאל  ְלָאְך  ַהּמַ

ּה,  ּבָ ַמר  ִאּתְ ּדְ א,  ִכיְנּתָ יד)  ׁשְ ַמְלַאְך   (שמות  ע  ּסַ ַוּיִ
ְוִיְדּגּו ָלרֹב   ָאֵתי.  ּדְ ָעְלָמא  ּבְ ְלכּו  ְיָבֵרְך  ָהֱאלִֹהים. 
ְלָטנּוֵתכֹון   ׁשֻ ְלֶמֱהֵוי  ין.  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ָהָאֶרץ,  ֶקֶרב  ּבְ

ְתֵרין ָעְלִמ  ִאיהּו ֵמָעְלָמא  ּבִ ַמאן ּדְ ין. ּדְ ַאּתּון ַחּיִ ין, ּדְ
יב,  ְכּתִ ָמה ּדִ א, ַחי ִאְתְקֵרי. ּכְ ים   (משלי ג)  ּדָ ֵעץ ַחּיִ

ים ָהָכא. ן, ַחּיִ ּמָ ים ּתַ ּה. ַחּיִ ֲחִזיִקים ּבָ  ִהיא ַלּמַ
ׁש  .418 ְמֻלּבָ הּוא  ׁשֶ ִמי  ְך,  ּכָ ֵאינֹו  ֶ ׁשּ ַמה 

ל עֹור  לּו, ׁשֶ ִלּפֹות ַהּלָ ּקְ ר ַוֲעָצמֹות ְוִגיִדים   ּבַ ּוָבׂשָ
ת   ם. ָמה ַהּמֵ ָהרּוַח ֵמָתה ׁשָ ָפל, ׁשֶ ָ ל ַהּגּוף ַהׁשּ ׁשֶ
לֹו  ְוֵאין  ר  ְמַדּבֵ ְולֹא  ׁשֹוֵמַע  ְולֹא  רֹוֶאה  לֹא 
רֹוָאה   לֹא  ָהרּוַח  ְך  ּכָ ֵאיָבָריו,  ָכל  ּבְ נּוָעה  ּתְ
ע   ּדַ ּתֹוָרה,  ּבַ ֲעֵליֶהם  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ ה,  ּנָ ִמּמֶ ְלַמְעָלה 

ָך    ַמה ִמּמְ ׁשֹוַמַעת,   -ְלַמְעָלה  ְוֹאֶזן  ַעִין רֹוָאה 
ִבים.  ֵסֶפר ִנְכּתָ יָך ּבְ  ְוָכל ַמֲעׂשֶ

  

ין   .418 ִאּלֵ ּבְ ׁש  ְמלּוּבָ ִאיהּו  ּדְ ַמאן  ָהִכי,  ָלאו  ּדְ ַמה 
גּוָפא   ּדְ ְוִגיִדים  ַוֲעָצמֹות  ר  ּוָבׂשָ עֹור  ּדְ ְקִליִפין, 

ן. ַמה  ּמָ רּוָחא הּוא ִמית ּתַ ֵפָלא, ּדְ ֵמיָתא, ָלא ָחֵמי    ׁשְ
ָכל   ּבְ נּוָעה  ּתְ ֵליּה  ְוֵלית  ל  ְמַמּלֵ ְוָלא  ַמע  ׁשָ ְוָלא 
יּה.   ְלֵעיל ִמּנִ יֵליּה. ָהִכי רּוָחא, ָלא ָחָזא ּדִ ֵאָבִרין ּדִ
ְלַמְעָלה   ַמה  ע  ּדָ ָעַלְייהּו,  אֹוַרְייָתא  ּבְ ַמר  ִאּתְ ּדְ

יךָ  ְך, ַעִין רֹוֶאה ְואֶֹזן ׁשֹוַמַעת, ְוָכל ַמֲעׂשֶ ֵסֶפר   ִמּמָ ּבְ
ִבים.   ִנְכּתָ

ּנֱֶאַמר   .419 ה ַמְלָאִכים הֹוְלִכים ִעּמֹו, ׁשֶ ּמָ ּכַ ׁשֶ
ֶהם צא) ּבָ ְוֵאין  (תהלים  ְך.  ּלָ ְיַצּוֶה  ַמְלָאָכיו  י  ּכִ

מַֹע   ְוִלׁשְ ֶהם  ּבָ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ַהזֶּה  ּגּוף  ּבַ ְרׁשּות  לֹו 
רֹות  ְמַדּבְ ֵאׁש,  ל  ׁשֶ ַחיֹּות  ֵהם  ׁשֶ קֹוָלם,  ּבְ

דֹוׁש ּוְמַקּדְ  ַהּקָ ֶאת  ּוְמַיֲחדֹות  ּוְמָבְרכֹות  ׁשֹות 
ֶאת  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ֶאָחד,  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִעם  הּוא  רּוְך  ּבָ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ן ַהּקָ ּכֵ ל ׁשֶ ִהיא ֲעֵליֶהם, ּכָ ִכיָנה ׁשֶ ְ ַהׁשּ
ל  ּה הּוא ְמַקּבֵ ּבָ ִכיָנתֹו, ׁשֶ הּוא ֵמַעל ִלׁשְ הּוא ׁשֶ

ָרֵאל. ִפּלֹות ִיׂשְ  ֶאת ּתְ

  

ַמר   .419 ִאּתְ ּדְ יּה,  ִעּמֵ ַאְזִלין  ַמְלָאִכין  ה  ַכּמָ ּדְ
הֹון, ְוֵלית ֵליּה   (תהלים צא)  ּבְ ה ָלְך.  ְיַצּוֶ י ַמְלָאָכיו  ּכִ

ַמע   ּוְלִמׁשְ הֹון,  ּבְ ָלא  ּכְ ְלִאְסּתַ ּגּוָפא,  ַהאי  ּבְ ְרׁשּו 
א,  ָ ֶאׁשּ ּדְ ִחיָון  ִאיּנּון  ּדְ ַקֵליהֹון,  ע''ב) ּבְ ָלן   (פ''א  ְמַמּלְ

הּוא,  ּוְמַקּדְ  ִריְך  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ ּוְמַיֲחָדן  ּוְמָבְרָכן  ן  ׁשָ
ִאיִהי   ּדְ א,  ִכיְנּתָ ִלׁשְ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ֲחָדא.  ּכַ ָרֵאל  ִיׂשְ ִעם 
ִאיהּו   ּדְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ָעַלְייהּו. 
ְצלֹוִתין   ל  ְמַקּבֵ ָבּה  ּדְ יּה,  ִכיְנּתֵ ׁשְ ִמן  א  ְלֵעיּלָ

ָרֵאל.  ִיׂשְ  ּדְ
ים  .420 ׁשִ ִמְתַלּבְ ָהיּו  ַהֲחָטִאים  ּום  ּוִמׁשּ

ֲחָטֵאי  ׁשֶ ָאָדם  ׁשֶ מֹו  ּכְ לּו,  ַהּלָ ִלּפֹות  ּקְ ּבַ
ֲעֵלי  ּבַ ֲארּו  ּבֵ ׁשֶ ְוֶזהּו  יֵדיֶהם.  ּבִ ֲאבֹוֵתיֶהם 

  
ְקִליִפין.   .420 ין  ִאּלֵ ּבְ ין  ׁשִ ִמְתַלּבְ ֲהוֹו  חֹוִבין,  ּוְבִגין 

ְוַהאי   יֵדיהֹון.  ּבִ ֲאָבַהְתהֹון  חֹוֵבי  ּדְ ָאָדם,  ּדְ ַגְווָנא  ּכְ
ה   אֹוֲחִזין ַמֲעׂשֵ ׁשֶ אּוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּכְ ִאיהּו ּדְ

https://dailyzohar.com/


Zohar Mishpatim  – unedited- not for publishing 

138 DailyZohar.com  
 

ֲאבֹוֵתיֶהם  ה  ַמֲעׂשֵ אֹוֲחִזים  ׁשֶ ּכְ ָנה,  ׁשְ ַהּמִ
ל ַהֲחטָ  לּו ׁשֶ ִלּפֹות ַהּלָ ּום ַהּקְ יֵדיֶהם. ּוִמׁשּ ִאים, ּבִ

תּוב י ִאם ֲעֹוֹנֵתיֶכם ָהיּו  (ישעיה נט) ָאַמר ַהּכָ ּכִ
ִביל   ּוִבׁשְ ֱאלֵֹהיֶכם.  ְלֵבין  יֵנֶכם  ּבֵ ִלים  ַמְבּדִ
ה   ּסֶ ִמְתּכַ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לּו  ַהּלָ ִלּפֹות  ַהּקְ

ֶנֱאַמר  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ְכָנַפִים,  ה  ַכּמָ ו) ּבְ ִים  (שם  ּתַ ׁשְ ּבִ
ּתַ  ה ָפָניו ּוִבׁשְ ה ַרְגָליו ְוגֹו'. ְיַכּסֶ  ִים ְיַכּסֶ

וּ  יֵדיֶהם.  ּבִ חֹוִבין,  ֲאבֹוֵתיֶהם  ּדְ ְקִליִפין  ין  ִאּלֵ ְבִגין 
ְקָרא,  נט)  ָאַמר  ָהיּו   (ישעיה  ֲעֹונֹוֵתיֶכם  ִאם  י  ּכִ

ין   ִאּלֵ ּוְבִגין  ֱאלֵֹהיֶכם.  ְלֵבין  יֵניֶכם  ּבֵ יִלים  ַמְבּדִ
ה   ַכּמָ ּבְ ְסָיא  ִמְתּכַ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ְקִליִפין, 

הֹון, ַמר ּבְ ִאּתְ ין. ּדְ ְדּפִ ׁשְ  (ישעיה ו) ּגַ ָניו  ּבִ ה ּפָ ִים ְיַכּסֶ ּתַ
ה ַרְגָליו ְוגֹו'.  ִים ְיַכּסֶ ּתַ  ּוִבׁשְ

ָלֹבא, .421 ל) ֶלָעִתיד  עֹוד  (שם  ֵנף  ִיּכָ ְולֹא 
ם  ַאּתֶ ׁשֶ מֹוֶריָך.  ֶאת  רֹאֹות  ֵעיֶניָך  ְוָהיּו  מֹוֶריָך 
יֵׁש   ְועֹורֹות,  ְקִלּפֹות  ָלֶכם  ֵאין  ׁשֶ ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ
ְוִלְבֵני   ָהעֹוָלם,  ְבֵני  ּבִ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ְרׁשּות  ָלֶכם 

ְוָלֵכן  (ֵאין) ָהעֹוָלם ֶכם,  ּבָ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ְרׁשּות  יֵׁש 
הּוא  ֲעֵלי ְועֹוַלְמֶכם  ים,  ַחיִּ ם  ַאּתֶ ׁשֶ ֶנֱאַמר  ֶכם 

ָפל הּוא עֹוַלם   ָ ַהׁשּ ים. ֲאָבל ָהעֹוָלם  ַהַחיִּ עֹוַלם 
ָהעֹוָלם   ֻאּמֹות  ל  ׁשֶ ֱאָלהּות  ל  ּכָ ׁשֶ ִתים,  ַהּמֵ

ם ֵמִתים. ּלָ ְלֲעֵדי ה', ּכֻ  ִמּבִ

  

ִנף עֹוד מֹוֶריָך   (ישעיה ל)  ֶלָעִתיד ָלבֹא,  .421 ְולא ִיּכָ
ַהאי ָעְלָמא,  ְוָהיּו   ַאּתּון ּבְ ֵעיֶניָך רֹואֹות ֶאת מֹוֶריָך. ּדְ

ְרׁשּו   ְלכֹון  ִאית  ְועֹוִרין,  ְקִליִפין  ְלכֹון  ֵלית  ּדְ
ָעְלָמא ּוְבֵני  ָעְלָמא,  ְבִני  ּבִ ָלא  ּכְ (ס''א  ְלִאְסּתַ

א,   לית) ּדָ ּוְבִגין  כּו.  ּבְ ָלא  ּכְ ְלִאְסּתַ ְרׁשּו  לֹון  ִאית 
אַ  ַמר ּדְ ְלכֹון, עֹוָלם  ָעַלְייכּו ִאּתְ ין, ְוָעְלָמא ּדִ ּתּון ַחּיִ

ִתים,   ַהּמֵ עֹוָלם  א  ּדָ ָפָלא,  ׁשְ ָעְלָמא  ֲאָבל  ים.  ַהַחּיִ
הֹון   ּלְ ְלֲעֵדי ְיָי', ּכֻ ָעְלָמא, ִמּבַ אּוִמין ּדְ ָכל ֱאָלהּות ּדְ ּדְ

 ֵמִתים. 
ְמעֹון, .422 ׁשִ י  ַרּבִ לֹו  (ַהְּמנֹוָרה  ָאַמר 

ַהֶּנֱאָמן) ַהְּקדֹוָׁשה) ה (רֹוֶעה  ַאּתָ ׁשֶ ֶזה  ל  ּכָ ִעם   ,
ֵעיַנִים   א ּבָ ְבֵני ָהעֹוָלם ַהּבָ ל ּבִ ּכֵ לֹא ָיכֹול ְלִהְסּתַ

דֹושׁ  ּקָ ן ּבַ ּכֵ ל ׁשֶ ַמְלָאִכים, ּכָ רּוךְ -ְולֹא ּבְ הּוא -ּבָ
ה  ַאּתָ ָך  ִלּבְ ל  ׁשֶ ֶכל  ֵ ַהׂשּ ֵעין  ּבְ ֲאָבל  ִכיָנתֹו,  ּוׁשְ

ְלָאִכים  רֹואֶ  ּוַבּמַ א,  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ֶאת  ה 
יִפים אֹוְתָך.  ּקִ ּמַ ִכיָנתֹו ׁשֶ רּוְך הּוא ּוׁשְ דֹוׁש ּבָ ּוַבּקָ

תּוב ּבוֹ  ּכָ לֹֹמה, ׁשֶ ּום ֶזה ָאַמר ׁשְ א  -(מלכים ּוִמׁשּ
ָהָאָדם, ה) ל  ִמּכָ ם  א) ַויְֶּחּכַ ָרָאה   (קהלת  י  ְוִלּבִ

ה ָחְכָמה ָוָדַעת.   ַהְרּבֵ

  

ְמעֹון,  .422 י ׁשִ (נ''א רעיא  (בוצינא קדישא) ָאַמר ֵליּה ַרּבִ

ָלא   מהימנא') ּכְ ְלִאְסּתַ ָיִכיל  ָלא  ַאְנּתְ  ּדְ א,  ּדָ ל  ּכָ ִעם 
ל   ּכָ ַמְלֲאַכּיָא,  ּבְ ְוָלא  ַעְייִנין,  ּבְ ָאֵתי  ּדְ ָעְלָמא  ְבֵני  ּבִ

עֵ  יּה, ֲאָבל ּבְ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוִבׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ ן ּבְ ּכֵ ין  ׁשֶ
ָאֵתי,   ְבֵני ָעְלָמא ּדְ א ּבִ כֹּלָ ְך, ַאּתְ ֲחִזי ּבְ ִלּבָ ֶכל ּדְ ֵ ַהׂשּ
יּה.   ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ּוְבקּוְדׁשָ ּוְבַמְלָאִכין 
יב   ְכּתִ ּדִ לֹמֹה,  ׁשְ ָאַמר  א  ּדָ ּוְבִגין  ָלְך.  ַסֲחִרין  ּדְ

יהּ  ה) ּבֵ א  ָהָאָדם,  (מלכים  ל  ִמּכָ ם  ְחּכַ (קהלת   ַוּיֶ
ה ָחְכָמה ָוָדַעת. ְוִלבִּ  א)  י ָרָאה ַהְרּבֵ

ל   .423 ּכֵ ְלִהְסּתַ ְרׁשּות  ֵאין  ְנבּוָאה  ּבִ ֲאָבל 
ֵעיַנִים,   (ָּכל ֶׁשֵּכן)  ּבוֹ  א ּבָ ֶכל, ֶאּלָ ֵ ֵעין ַהׂשּ ָנִביא ּבְ

תּוב   ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ָהֵעיַנִים.  ְוֶחְזיֹון  ַמְרֶאה  ִהיא  ׁשֶ
ֶחְזיוֹ  ּבְ ְועֹוד  ע.  ֶאְתַוּדָ ֵאָליו  ְרָאה  ּמַ ַלְיָלה  ּבַ  - ן 

ֵעיַנִים, ְולֹא   ְיָלה. ְוַהּכֹל ּבָ ּלַ יֹּום, ִחזָּיֹון ּבַ ַמְרֶאה ּבַ
ֵני ַסְרסּוֵרי   ב. ְוָהֵעיַנִים ֵהן ׁשְ ל ַהּלֵ ֶכל ׁשֶ ֵ ֵעין ַהׂשּ ּבְ
ֶמֶלְך   ְוהּוא  ּלֹו,  ׁשֶ ים  ׁשִ ּמָ ַ ּוִמׁשּ ב,  ַהּלֵ

יֵניֶהם ִביא. ְוָכְך (ֲאֵליֶהם) ּבֵ , ְוָלֵכן ָחָכם ָעִדיף ִמּנָ
ב.  י ַהּלֵ ׁשֵ ּמָ ֵני ׁשַ י ָהָאְזַנִים, ׁשְ ּתֵ  ֵהם ׁשְ

  

ָלא   .423 ּכְ ְלִאְסּתַ ְרׁשּו  ְלכֹון  ֵלית  בּוָאה,  ּנְ ּבַ ֲאָבל 
יהּ  שכן) ּבֵ ַעְייִנין,   (כל  ּבְ א  ֶאּלָ ֶכל,  ֵ ַהׂשּ ֵעין  ּבְ ָנִביא 

ַעְיינִ  ּדְ ְוֶחְזיֹון  ַמְרֶאה  ִאיִהי  הּוא  ּדְ ֲהָדא  ין, 
יב) ִדְכִתיב,  ְועֹוד   (במדבר  ע.  ֶאְתַוּדָ ֵאָליו  ְרָאה  ּמַ ּבַ

א   ֵליְלָיא, ְוכֹּלָ יָמָמא, ֶחְזיֹון ּבְ ֶחְזיֹון ַלְיָלה, ַמְרֶאה ּבִ ּבְ
ֵרי   א. ְוַעְייִנין ִאיּנּון ּתְ ִלּבָ ֶכל ּדְ ֵ ֵעין ַהׂשּ ַעְייִנין, ְוָלא ּבְ ּבְ

ׁשִ  ּמָ ַ ּוִמׁשּ א,  ִלּבָ ּדְ א  ַסְרסּוֵרי  ַמְלּכָ ְוִאיהּו  יֵליּה.  ּדִ ין 
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יַנְייהוּ  ִביא.  (לגבייהו) ּבֵ ִמּנָ ָעִדיף  ָחָכם  א,  ּדָ ּוְבִגין   ,
א.  ִלּבָ י ּדְ ׁשֵ ּמָ ֵרין ׁשַ ֵרין אּוְדִנין, ּתְ  ְוָהִכי הּוא ּתְ

ב רֹוֶאה   .424 ְרׁשּוָה ַרּבֹוֵתינּו, ַהּלֵ ּום ֶזה ּפֵ ּוִמׁשּ
ֶאלָּ  עֹוד,  ְולֹא  ׁשֹוֵמַע.  ב  ב,  ְוַהּלֵ ּלֵ ּבַ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ א 

יֹוֵדַע. ב  ַהּלֵ ֵמִבין,  ב  ל   (שמות לא) ַהּלֵ ּכָ ּוְבֵלב 
ּוְתבּוָנה  ָחְכָמה  ֲהֵרי  ָחְכָמה.  י  ָנַתּתִ ֵלב  ֲחַכם 
ָוָאֶרץ   ַמִים  ׁשָ ַנֲעׂשּו  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ב,  ּלֵ ּבַ ָוַדַעת 
ֶזהּו   ן.  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ה  ַנֲעׂשָ ּוָבֶהם  ּוְתהֹומֹות, 

תּוב ּכָ ֱאלִֹהים ָוֲאַמלֵּ  (שם) ׁשֶ רּוַח  ֹאתֹו  א 
ֶזה   ל  ּכָ ֵאין  ֶ ׁשּ ַמה  ּוְבַדַעת.  ּוִבְתבּוָנה  ָחְכָמה  ּבְ

ֵעיַנִים.  ּבָ

  

ב   .424 ְוַהּלֵ ב רֹוֶאה,  ָנן, ַהּלֵ ַרּבָ א אּוְקמּוָה  ּדָ ּוְבִגין 
ב ֵמִבין,   ב, ַהּלֵ ּלֵ ַמר ּבַ ִאּתְ א ּדְ ׁשֹוֵמַע. ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ

יֹוֵדַע.  ב  לא)  ַהּלֵ י  ּובְ  (שמות  ָנַתּתִ ֵלב  ָחָכם  ל  ּכָ ֵלב 
הֹון   ּבְ א. ּדִ ִלּבָ ָחְכָמה. ֲהֵרי ָחְכָמה ּוְתבּוָנה ָוַדַעת ּבְ
ּוְבהֹון   ּוְתהֹוִמין.  ְוַאְרָעא,  א  ַמּיָ ׁשְ ִאְתָעִבידּו 

ָנא, ּכְ ַמׁשְ ע''א) ִאְתָעִביד  קי''ז  הּוא   (דף  ֲהָדא 
לא) ִדְכִתיב,  ֱאלִֹהים   (שמות  רּוַח  אֹותֹו  א  ָוֲאַמּלֵ

חָ  ַהאי  ּבְ ּכּוֵלי  ֵלית  ּדְ ַמה  ּוְבַדַעת.  ְתבּוָנה  ּבִ ְכָמה 
ַעְייִנין.   ּבְ

ִלּבֹו רֹוֶאה  .425 ל ֶזה ּבְ ּכָ ְורֹוֶעה ַהּנֱֶאָמן, ִמי ׁשֶ
ָלּה  ֵאין  ׁשֶ ָך  ְבּתְ ַמֲחׁשַ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ִביא,  ִמּנָ יֹוֵתר 
ַמה   סֹוף,  לֹו  ֵאין  ׁשֶ אֹותֹו  ּבְ ל  ּכֵ ְסּתַ ּתִ ּוָבּה  סֹוף, 

הָ  ּלֹא  ֶ ל  ׁשּ ּכֵ ְלִהְסּתַ ִראׁשֹוָנה  ּבָ ְרׁשּות  ְלָך  ְיָתה 
תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ֵעיַנִים.  לג) ּבָ ֶאת   (שם  ְוָרִאיָת 

 ֲאחָֹרי ּוָפַני לֹא יֵָראּו. 
  

יּה,   .425 ִלּבֵ ּבְ ַהאי  כּוֵלי  ּדְ ַמאן  ְמֵהיָמָנא,  ְוַרְעָיא 
יָלְך.   ּדִ א  ְבּתָ ַמֲחׁשַ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ָנִביא,  ִמן  ֲחִזי  יר  ַיּתִ

יּה  ּדְ  ֵלית ּבֵ ַההּוא, ּדְ ל, ּבְ ּכַ ְסּתָ ֵלית ָלּה סֹוף, ּוָבּה ּתִ
ַקְדִמיָתא   ּבְ ְרׁשּו  ָלְך  ֲהָוה  ָלא  ּדְ ַמה  סֹוף, 

ִדְכִתיב, הּוא  ֲהָדא  ַעְייִנין.  ּבְ ָלא  ּכְ (שמות   ְלִאְסּתַ
 ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי ּוָפַני לא ֵיָראּו.  לג) 

ֵמִת  .426 ֵהם  לּו  ַהּלָ ב  ַהּלֵ י  ׁשֵ ְוִעְוִרים  ִטּפְ ים, 
ֲחׁשּוִבים  ֵאיָנם  ֵאֶליָך  ֲאָבל  לּו.  ַהּלָ ִלּפֹות  ּקְ ּבַ
דֹוׁש   ַהּקָ ְלֵבין  יְנָך  ּבֵ ַמְפִסיִקים  ְוֵאיָנם  ִלְכלּום, 
א   ַהּבָ ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ ְוָכל  ִכיָנתֹו,  ּוׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ
אֹוָתם ַחּלֹונֹות   ֵנס ֵאֶליָך ּבְ ְך ִיּכָ ּכָ ְלָאִכים, ׁשֶ ְוַהּמַ

ל מֹו   ׁשֶ ה, ּכְ ָהֵעיַנִים ְוָהָאְזַנִים ְוִנְקֵבי ַהחֶֹטם ְוַהּפֶ
ר ִעם  ִכּסּוי ְלַחְדֵרי ֲחָדִרים ְלַדּבֵ ְכָנס ּבְ ּנִ ֶמֶלְך ׁשֶ
ּבֹו   ָרֵאל  ִיׂשְ ְלִלים  ִמְתּפַ ֶזה  ּום  ּוִמׁשּ נֹו.  ּבְ
רֹוֶאה   ָבֶטן  ַחְדֵרי  ל  ּכָ חֹוֵפׂש  ה  ַאּתָ ָתם:  ְתִפּלָ ּבִ

. ְכָליֹות ָוֵלב ְוֵאין כָּ  ּךָ ָבר ֶנְעָלם ִמּמֶ  ל ּדָ

  

ין   .426 ִאּלֵ א, ִאיּנּון ֵמִתין, ְוסּוִמין ּבְ ִלּבָ י ּדְ ׁשֵ ין ִטּפְ ִאּלֵ
לּום, ְוָלא   יִבין ּכְ ְך, ָלאו ִאיּנּון ֲחׁשִ ְקִליִפין. ֲאָבל ְלַגּבָ
יּה,   ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ יָנְך ְלֵבין קּוְדׁשָ ַמְפִסיִקין ּבֵ

ָהכִ  ּדְ ּוַמְלָאִכין,  ָאֵתי,  ּדְ ָעְלָמא  ֵני  ּבְ ֵייעּול  ְוָכל  י 
ְונּוְקֵבי   ְואּוְדִנין,  ַעְייִנין,  ּדְ ַחּלֹוִנין,  ִאיּנּון  ּבְ ְך  ְלַגּבָ
ְסָייא   ִאְתּכַ ּבְ ֵייעּול  ּדְ א  ַמְלּכָ ּכְ ּופּוָמא.  חֹוָטָמא, 
א,   ּדָ ּוְבִגין  ֵריּה.  ּבְ ִעם  ָלא  ְלַמּלְ ֲחָדִרים,  ְלַחְדֵרי 

ְלהֹון,  ּדִ ְצלֹוָתא  ּבִ יּה  ּבֵ ָרֵאל  ִיׂשְ לי  (מש ְמָצִלין 
ָליֹות ָוֵלב   כ') ּכְ ֶטן רֹוֶאה  ל ַחְדֵרי ּבֶ ה חֹוֵפׂש ּכָ ַאּתָ

. ּךָ ָבר ֶנְעָלם ִמּמְ ל ּדָ  ְוֵאין ּכָ
לֹמֹה, .427 ׁשְ ָאַמר  ֶ ׁשּ ַמה  (שיר  ְוַהְינּו 

ה ֵהם ַהַחּלֹונֹות   ב) יַח ִמן ַהַחּלֹנֹות ְוגֹו'. ְוֵאּלֶ ּגִ ַמׁשְ
ל ֵעיַנִים ְוָאְזַנִים ְוִנְקֵבי ַהחֶֹטם   ְבַעת  ׁשֶ ׁשִ ה. ּבְ ְוַהּפֶ

ִמיֵני  ְבָעה  ׁשִ ּבְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ עֹוָלה  לּו  ַהּלָ ָקִבים  ַהּנְ
ִמים   ׂשָ ְבָעה ַהּבְ ׁשִ ה עֹוָלה ּבְ ִפּלָ ִמים, ְוָכְך ַהּתְ ְבׂשָ

  

למֹה, .427 ׁשְ ָאַמר  ּדְ ב)  ְוַהְיינּו  השירים  יַח   (שיר  ּגִ ַמׁשְ
ַעְייִנין   ּדְ ַחּלֹונֹות,  ִאיּנּון  ין  ְוִאּלֵ ְוגֹו'.  ַהַחּלֹונֹות  ִמן 
ְבָעה   ׁשִ ין  ִאּלֵ ּבְ ּופּוָמא  חֹוָטָמא  ְונּוְקֵבי  ְואּוְדִנין 
ּבּוְסִמין,   ִמיֵני  ְבָעה  ׁשִ ּבְ ְסִליַקת,  ְמָתא  ִנׁשְ נּוְקִבין, 
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ֵהם: לּו, ׁשֶ מֹון   (שם ד) ַהּלָ ֵנְרּדְ ְוַכְרּכֹם ָקֶנה ְוִקּנָ
ל ָרא ל ֲעֵצי ְלבֹוָנה ֹמר ַוֲאָהלֹות ִעם ּכָ י  ִעם ּכָ ׁשֵ

עֹוָלה,  ה  ִפּלָ ַהּתְ ְך  ּכָ ׁשֶ ְזַמן  אֹותֹו  ּבְ ִמים.  ְבׂשָ
ׁשֹוֵאל   הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוכּו'.  ֹמר  ֶרת  ְמֻקּטֶ

ְוגֹו',  (שם ג) ָעֶליָה, ר  ְדּבָ ַהּמִ ִמן  ִמי זֹאת עָֹלה 
ד   ִמּצַ אי,  ַוּדַ זֹאת  ִמי  ְוגֹו'.  ּוְלֹבָנה  ֹמר  ֶרת  ְמֻקּטֶ

אי בִּ  ל ִמ''י ִהיא ַוּדַ ְבָעה ִמיֵני ׁשֶ ִ לּוָלה ִמׁשּ יָנה, ּכְ
ִמים.   ְבׂשָ

ין ז' ּבּוְסִמין,  ִאּלֵ ִאיּנּון  ְוָהִכי ְצלֹוָתא ְסִליַקת ּבְ (שיר   ּדְ
ד)  ֲעֵצי   השירים  ל  ּכָ ִעם  מֹון  ְוִקּנָ ָקֶנה  ְוַכְרּכֹם  ַנְרּדְ 

ִמים.   ׂשָ ּבְ י  ָראׁשֵ ל  ּכָ ִעם  ַוֲאָהלֹות  מֹר  ְלבֹוָנה 
ֶרת מֹר   ְצלֹוָתא ָהִכי ְסִליַקת, ְמֻקּטֶ ַההּוא ִזְמָנא ּדִ ּבְ

ִאיל ָעָלּה,  רּוְך הּוא ׁשָ (שיר השירים  ְוכּו'. ַהָקדֹוׁש ּבָ
ֶרת מֹר ּוְלבָֹנה   ג) ר ְמֻקּטֶ ְדּבָ ִמי זֹאת עֹוָלה ִמן ַהּמִ

יָנה,   אי ּבִ ִמ''י ִאיהּו ַוּדַ ְטָרא ּדְ אי, ִמּסִ ְוגֹו'. ִמי זֹאת ַוּדַ
ְבָעה ִמיִני ּבּוְסִמין.  ִ ִליָלא ִמׁשּ  ּכְ

ים  .428 ִ ֵמֲחִמׁשּ לּוָלה  ּכְ ַמע,  ׁשְ ְקִריַאת  ְוזֹו 
לוּ  ּכְ כ''ה,  כ''ה  ֵהם  ׁשֶ ָעִרים,  ַבע  ׁשְ ֶ ִמׁשּ ָלה 

ַחר   ַ ׁשּ ּבַ ָרכֹות,  ְוַאַחת   -ּבְ ְלָפֶניָה  ִים  ּתַ ׁשְ
ּוָבֶעֶרב   ִים    -ְלַאֲחֶריָה,  ּתַ ּוׁשְ ְלָפֶניָה  ִים  ּתַ ׁשְ

ְפֶאֶרת   ְוַהּתִ בּוָרה  ְוַהּגְ ה  ֻדּלָ ַהּגְ ְוֵהם:  ְלַאֲחֶריָה, 
ִהיא  ׁשֶ ְמָלָכה,  ַהּמַ ה'  ְלָך  ַעד  ְוַההֹוד,  ְוַהּנֵַצח 

ִהיא ׁשֶ ִמים:    ַמְלכּות,  ְבׂשָ ה  לֹׁשָ ְ ִמׁשּ לּוָלה  ּכְ
ֶרת ֹמר   ֶתר, ּוְלבֹוָנה    -ְמֻקּטֶ זֹו ָחְכָמה,    -ֶזה ּכֶ

ֵלם ֶאת    -ִמּכֹל ַאְבַקת רֹוֵכל   יָנה. קּום ְוַהׁשְ זֹו ּבִ
 ִמְצוֹות ִרּבֹוְנָך. 

  

ְרִעין,   .428 ּתַ ין  ֵמַחְמׁשִ ִליָלא  ּכְ ַמע,  ׁשְ ְקִריַאת  ְוָדא 
ִאיּנּון כ''ה כ''ה. כְּ  ַחר  ּדְ ַ ׁשּ אן, ּבַ ְרּכָ ְבָעה ּבִ ִ ִליָלא ִמׁשּ

ִים   ּתַ ׁשְ ּוְבֶעֶרב  ְלַאֲחֶריָה,  ְוַאַחת  ְלָפֶניָה,  ִים  ּתַ ׁשְ
ְוִאיּנּון, ְלַאֲחֶריָה.  ִים  ּתַ ּוׁשְ א  ְלָפֶניָה,  הימים  (דברי 

ְוַההֹוד,   כט)  ַצח  ְוַהּנֵ ְפֶאֶרת  ְוַהּתִ בּוָרה  ְוַהּגְ דֹוָלה  ַהּגְ
ְמלָ  ַהּמַ ְיָי'  ְלָך  ִאיִהי  ַעד  ּדְ ַמְלכּות.  ִאיִהי  ּדְ ָכה, 

ֶתר.   ּכֶ א  ּדָ מֹר,  ֶרת  ְמֻקּטֶ ּבּוְסִמין.  ַלת  ִמּתְ ִליָלא  ּכְ
יָנה.   א ּבִ א ָחְכָמה. ִמּכֹל ַאְבַקת רֹוֵכל, ּדָ ּוְלבֹוָנה, ּדָ

ָמָרְך. ּקּוִדין ּדְ ִלים ּפִ  קּום ַאׁשְ
ים ְלָרעֹת ְוגֹו', ַאֲחֵרי  .429 לֹא ִתְהיֶה ַאֲחֵרי ַרּבִ

ים ְלַהּטֹת  ַר  ים ְלַהּטֹת. ַאֲחֵרי ַרּבִ ים    -ּבִ ֵאין ַרּבִ
ה,   לֹׁשָ ׁשְ ּבִ ין  ּדִ ית  ּבֵ ֵאין  ְוִאם  ה,  לֹׁשָ ְ ִמׁשּ חֹות  ּפָ

ין   ּדִ ית  ּבֵ ינֹו.  ּדִ ַאַחר  ְלַהּטֹות  ִכיָנה.   -ֵאין  ׁשְ
ה   לֹׁשָ ׁשְ ּה, ְוִהיא   -ּבִ ּלָ ָבה ׁשֶ ְרּכָ לֹׁש ַחיֹּות ַהּמֶ ׁשְ

אֱ  ין  ּדִ ּתֹוָרה,  ין  ְוָכל ּדִ ָהֶאְמָצִעי.  ָהַעּמּוד  ֶמת, 
ִאּלּו  ּכְ ֶזהּו  ַלֲאִמּתֹו,  ֱאֶמת  ין  ּדִ ָדן  ּלֹא  ׁשֶ יָּן  ּדַ

עֹוָלם. ּבָ סמא''ל  ֶאת  ִליט  (דניאל  ִהׁשְ
ֶאת  ח) ּה  ִעּמָ יל  ְוִהּפִ ַאְרָצה,  ֱאֶמת  ֵלְך  ְוַתׁשְ

ל   ׁשֶ ַהזּּוג  ת  ּבַ יִהּנֹם,  ּגֵ ֶאת  ְוָיִקים  ִכיָנה,  ְ ַהׁשּ
ין ָהֱאֶמת  סמא''ל ִעם סמא  ּדִ ל  קֹום ׁשֶ ּמָ ּבַ ''ל. 

ין ֱאֶמת  ֶקר. ּדִ ַפת ׁשֶ ַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי.  -ָיִקים ׂשְ
ֶקר  ַפת ׁשֶ יִהּנֹם ְוסמא''ל.  -ׂשְ  ּגֵ

  

ים ְלָרעֹות ְוגֹו',   (שמות כג)  .429 לֹא ִתְהֶיה ַאֲחֵרי ַרּבִ
ֵלית   ְלַהּטֹות,  ים  ַרּבִ ַאֲחֵרי  ְלַהּטֹות.  ים  ַרּבִ ַאֲחֵרי 

י ג', ֵלית ְלַהּטֹות  ַרּבִ ין ּבְ ית ּדִ חּות ִמג' ְוִאי ֵלית ּבֵ ם ּפָ
ִחיָון   ַלת  ּתְ ג':  ּבְ א.  ִכיְנּתָ ׁשְ ין:  ּדִ ית  ּבֵ יֵניּה.  ּדִ ַתר  ּבָ
ֱאֶמת,   ין  ּדִ ּתֹוָרה,  ין  ּדִ ְוִאיִהי  יָלּה,  ּדִ א  ְבּתָ ֶמְרּכַ ּדְ
ין ֱאֶמת   ן ּדִ ָלא ּדָ ין ּדְ ּיָ ֶאְמָצִעיָתא. ְוָכל ּדַ ַעּמּוָדא ּדְ
ָסָמֵא''ל   ִליט  ַאׁשְ ִאיּלּו  ּכְ ִאיהּו  א  ּדָ ַלֲאִמּתֹו, 

ָעְלָמא.  ח)  ּבְ יל   (דניאל  ְוַאּפִ ַאְרָצה,  ֱאֶמת  ֵלְך  ְוַתׁשְ
ָסָמֵא''ל,   ת זּוֵגיּה ּדְ ם, ּבַ יִהּנָ יּה, ְוָיִקים ּגֵ א ִעּמֵ ִכיְנּתָ ׁשְ
ֶקר.   ַפת ׁשָ ִדין ֱאֶמת, יֹוִקים ׂשְ ֲאָתר ּדְ ִעם ָסָמֵא''ל. ּבַ

ין אֱ  ם  ּדִ יִהּנָ ֶקר ּגֵ ַפת ׁשָ ֶאְמָצִעיָתא. ׂשְ ֶמת, ַעּמּוָדא ּדְ
 ְוָסָמֵא''ל.

יִהּנֹם  .430 ּגֵ ין,  ּדִ ן  ּדָ יָּן  ּדַ ׁשֶ ּכְ ְך,  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
ל סמא''ל.  ת זּוגֹו ׁשֶ ֹמאלֹו, ּבַ ְ תּוָחה ְלָפָניו ִמׂשּ ּפְ תּוָחה   .430   ּפְ ם  יִהּנָ ּגֵ ין,  ּדִ ן  ּדָ ין  ּיָ ּדַ ד  ּכַ א,  ּדָ ּוְבִגין 

ַעל   ְוֶחֶרב  ָסָמֵא''ל.  ּדְ זּוֵגיּה  ת  ּבַ מֹאלֹו,  ְֹ ִמׁשּ ְלָפָניו 
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סמא''ל  ֶות.  ַהּמָ ַמְלַאְך  ַצּוָארֹו,  ַעל  ְוֶחֶרב 
ִליִמינֹו,   תּוַח  ּפָ ֵעֶדן  ְוַגן  ַצּוָארֹו,  ֵמַעל  ֵמֲאחֹוָריו 

תּוַח ְלָפָניו ים ּפָ  ַעל רֹאׁשֹו. ְוֵעץ ַהַחיִּ
ֵמַעל   ֵמֲאחֹורֹוי  ָסָמֵא''ל  ֶות.  ַהּמָ ַמְלַאְך  ארֹו,  ַצּוָ

תּוַח ִליִמיֵניּה, ְועֵ  אֵריּה. ְוַגן ֵעֶדן ּפָ תּוַח  ַצּוָ ים ּפָ ץ ַהַחּיִ
יּה.  יּה, ַעל ֵריׁשֵ  ְלַקּמֵ

ַמְלַאְך   .431 ָעָליו  ׁשֹוֵלט  ֶקר,  ׁשֶ ין  ּדִ ן  ּדָ ִאם 
אֹותֹו   ׂשֹוֵרף  ְך  ּכָ ְוַאַחר  אֹותֹו,  ְוׁשֹוֵחט  ֶות  ַהּמָ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ין ֱאֶמת, ַהּקָ ן ּדִ יִהּנֹם. ְוִאם ּדָ ּגֵ ּבַ

א ּוַמְטִעים  ֵעֶדן  ְלַגן  ים, ַיְכִניסֹו  ַהַחיִּ ֵמֵעץ  ֹותֹו 
ָעָליו תּוב  ּכָ ג) ׁשֶ ֵמֵעץ  (בראשית  ם  ּגַ ְוָלַקח 

ּה   ּבָ ּתֹוָרה, ׁשֶ ְבָרא ּבַ ּנִ ים ְוָאַכל ָוַחי ְלעָֹלם. ׁשֶ ַהַחיִּ
ּה.   (משלי ג) ֶנֱאַמר  ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ ֵעץ ַחיִּ

ים   ּלֹו ָחְכָמה ּוִביָנה.   -ֵעץ ַחיִּ ים ׁשֶ ְפֶאֶרת. ַחיִּ ּתִ
אי. ַחיֵּ ֶלְך ַוּדַ  י ַהּמֶ

  

ַמְלַאְך   .431 ָעֵליּה  ִליט  ׁשָ ְקָרא,  ׁשִ ּדְ יָנא  ּדִ ן  ּדָ ִאי 
ם.   יִהּנָ ּגִ ִחיט ֵליּה, ּוְלָבַתר אֹוִקיד ֵליּה ּבַ ֶות, ְוׁשָ ַהּמָ
ֵליּה   ֵייעּול  ִריְך הּוא  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֱאֶמת,  ין  ּדִ ן  ּדָ ְוִאי 

ּדְ  ֵמִאיָלָנא  ֵליּה  ְוַאְטִעים  ֵעֶדן,  יב  ְלַגן  ְכּתִ ּדִ י,  ַחּיֵ
ים ְוָאַכל ָוַחי   (בראשית ג) ָעֵליּה, ם ֵמֵעץ ַהַחּיִ ְוָלַקח ּגַ

ֵעץ   ּה,  ּבָ ַמר  ִאּתְ ּדְ אֹוַרְייָתא,  ּבְ ֵרי  ִאְתּבְ ּדְ ְלעֹוָלם. 
ים,   ַחּיִ ֵעץ  ּה.  ּבָ ֲחִזיִקים  ַלּמַ ִהיא  ים  ַחּיִ

ְפֶאֶרת.  ע''ב)  ּתִ ס''ו  תיקונים  ע''א,  נ''ח  ים   (ויקרא  ַחּיִ
ילֵ  אי. ּדִ ֶלְך ַוּדַ י ַהּמֶ  יּה ָחְכָמה ּוִביָנה. ַחּיֵ

ין   .432 ְוַהּדִ ין,  ּדִ הּוא  ְלכּות  ַהּמַ ין  ּדִ ּוְלעֹוָלם 
יָּן   ב רֹוֶאה. ְוָלֵכן ֵאין לֹו ַלּדַ ב, ְוֶנֱאַמר ּבֹו ַהּלֵ ּלֵ ּבַ
א   ֶאּלָ יָּן  ּדַ ֵאין  ְוָכאן  רֹואֹות.  ֵעיָניו  ֶ ׁשּ ַמה  א  ֶאּלָ

רּוְך הּוא. ּבָ דֹוׁש  י ה'   ַהּקָ ּכִ ֵעיָניו רֹואֹות,  ֶ ׁשּ ַמה 
ְרֵכי ִאיׁש.     ֵעיָניו ְמׁשֹוְטטֹות. ֵעיָניו ַעל ּדַ

ב,   .432 ּלֵ יָנא. ְוִדיָנא ּבַ ַמְלכּוָתא, ּדִ יָנא ּדְ ּוְלעֹוָלם, ּדִ
ין   ּיָ א, ֵאין לֹו ַלּדַ ב רֹוֶאה. ּוְבִגין ּדָ יּה, ַהּלֵ ַמר ּבֵ ְוִאּתְ

ְוהָ  רֹואֹות.  ֵעיָניו  ׁשֶ ַמה  א  א  ֶאּלָ ֶאּלָ ין,  ּיָ ּדַ ֵלית  ָכא 
ֵעיָניו רֹואֹות,  ִריְך הּוא. ַמה ׁשֶ א ּבְ (דברי הימים  קּוְדׁשָ

טז) ְמׁשֹוְטטֹות. ב  ֵעיָניו  ְיָי'  י  לה)  ּכִ ַעל   (איוב  ֵעיָניו 
ְרֵכי ִאיׁש.   ּדַ

ְבַעת ִנְקֵבי  .433 ׁשִ יַח ִמן ַהַחּלֹונֹות ּבְ ּגִ ּוָבֶהן ַמׁשְ
ֵני ִנְקֵבי  י ָאְזַנִים, ּוׁשְ ּתֵ י ֵעיַנִים, ּוׁשְ ּתֵ ׁשְ ָהָאָדם: ּבִ
ָהֶעְליֹוָנה.   ָהֵאם  ל  ׁשֶ ַבע  ׁשֶ ֲהֵרי  ה.  ְוַהּפֶ ַהחֶֹטם, 
ִכיָנה   ְ ַהׁשּ ד  ִמּצַ ַבע  ׁשֶ ּבְ ל  ּכֵ ִהְסּתַ יו  ַמֲעׂשָ ּבְ ְוָכְך 

ְחּתֹונָ  ְוַצּוָאר  ַהּתַ ָיַדִים  י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ְוגּוף    -ה,  לֹׁש,  ׁשָ
י ַרְגַלִים    -ּוְבִרית   ּתֵ ִים. ֲהֵרי ָחֵמׁש. ׁשְ ּתַ ֲהֵרי    -ׁשְ

ֵה''א   יֹו''ד  י''ה,  ַבע.  אֹוִתיֹּוָתיו   -ׁשֶ ַבע  ׁשֶ ּבְ
ַעל   ְנָקִבים,  ָהרֹאׁש.  ִנְקֵבי  ְבַעת  ׁשִ ּבְ ל  ּכֵ ִמְסּתַ

תּוח ּפְ ָקֶביָה  ּנְ ׁשֶ ְנֵקָבה,  ם  ו''ה, ׁשֵ ל.  ְלַקּבֵ ֹות 
ֵה''א   ל   -ָוא''ו  ּכֵ ִמְסּתַ אֹוִתיֹּוָתיו  ַבע  ׁשֶ ּבְ

ּקּון ַהּגּוף,  ֵהם ּתִ ה, ׁשֶ ַמּטָ ּלְ ְבָעה ָהֵאיָבִרים ׁשֶ ׁשִ ּבְ
ְצוֹות.  יַּת ַהּמִ ֶהם ֲעׂשִ ּבָ  ׁשֶ

  

ז'   (שיר השירים ב) ּוְבהֹון, .433 יַח ִמן ַהַחּלֹונֹות. ּבְ ּגִ ַמׁשְ
ַבר ָנׁש  ְתֵרין ַעְייִנין, ּוְתֵרין אּוְדִנין, ּוְתֵרין  נּוְקִבין ּדְ , ּבִ

ָאה.   ִעּלָ ִאָמא  ּדְ ז'  ָהא  ּופּוָמא.  חֹוָטָמא,  ּדְ נּוְקִבין 
ְטָרא   ִמּסִ ַבע,  ׁשֶ ּבְ ל  ּכַ ִאְסּתָ עֹוָבדֹוי  ּבְ ְוָהִכי 
ְוגּוף   ַלת,  ּתְ אר  ְוַצּוָ ְיִדין  ב'  ּבְ ָאה,  ּתָ ּתַ א  ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ

ֲחמֵ  ָהא  ֵרין,  ּתְ ַבע.  ּוְבִרית  ׁשֶ ָהא  ַרְגִלין,  ֵרין  ּתְ ׁש. 
ל   ּכַ ִאְסּתָ יֵליּה,  ּדִ ַאְתָוון  ַבע  ׁשֶ ּבְ ֵה''א,  יּו''ד  ָי''ּה, 

א,  ֵריׁשָ ּדְ נּוְקִבין  ַבע  ׁשֶ ע''ב) ּבְ קי''ז  ַעל   (דף  ְנָקִבים: 
וא''ו   ו''ה,  ל.  ְלַקּבֵ תּוחֹות  ּפְ ְנָקֶביָה  ּדִ ְנֵקָבה,  ם  ׁשֵ

יֵליּה, ּדִ ַאְתָוון  ַבע  ׁשֶ ּבְ ְבָעה    ה''א,  ׁשִ ּבְ ל  ּכַ ִאְסּתָ
הֹון   ּבְ ּדִ גּוָפא,  ּדְ ּקּוָנא  ּתִ ִאיּנּון  ּדְ א,  ְלַתּתָ ּדִ ֵאָבִרין 

ְצֹות.  ית ַהּמִ ּיַ  ֲעׂשִ
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ְצוֹות   .434 ַהּמִ ם  ׁשֵ ְוַעל  ְלגּופֹו,  ּדֹוָמה  ּתֹו  ִאׁשְ
ִכיָנה   ְ ַהׁשּ ם  ׁשֵ ַעל  ֵאיָבִרים.  ַהּגּוף.   -ִנְקְראּו 

ֶזהּו  ר.  ּוָבׂשָ עֹור  ֵהם  ׁשֶ ְלבּוׁשֹו,  ָהַאֵחר  ד  ּצַ ּמִ ׁשֶ
תּוב ּכָ י) ׁשֶ ִני  (איוב  יׁשֵ ְלּבִ ּתַ ר  ּוָבׂשָ עֹור 

מָ  ּבְ ׂשְֹכֵכִני.  ּתְ ְוִגיִדים  ֵאין ּוַבֲעָצמֹות  ׁשֶ קֹום 
ל  א ְלבּוׁש ׁשֶ ִכיָנה, אֹותֹו ַהּגּוף לֹא ִנְקָרא ֶאּלָ ׁשְ

ּתֹוָרה, הּוא  ׁשֶ יט) ָאָדם,  ַהּתֹוָרה   (ויקרא  זֹאת 
ֹאֶהל. ּבְ ָימּות  י  ּכִ מד) ָאָדם  ִתְפֶאֶרת  (ישעיה  ּכְ

ם ִמְצָוה ִנְקָרא   ָ ׁשּ ִית. ּוְבָמקֹום ׁשֶ ֶבת ּבָ ָאָדם ָלׁשֶ
מֹו  ל ָאָדם, ּכְ  גּוֵפי ֲהָלכֹות ּוִפְסֵקי ִדיִנים. גּוף ׁשֶ

  

ּקּוִדין,   .434 ּפִ ם  ׁשֵ ְוַעל  ְמָיא.  ּדַ גּופֹו  ּכְ ּתֹו  ִאׁשְ
ּגּוָפא.   א,  ִכיְנּתָ ׁשְ ם  ׁשֵ ַעל  ֵאָבִרים.  ִאְתְקִריאּו 
ר.   ּוָבׂשָ עֹור  ִאיּנּון  ּדְ א,  ְלבּוׁשָ ַאֲחָרא  ִמְסְטָרא  ּדְ

ִדְכִתיב,  הּוא  י) ֲהָדא  תַּ  (איוב  ר  ּוָבׂשָ ִני  עֹור  יׁשֵ ְלּבִ
א,   ִכיְנּתָ ֵלית ׁשְ ֲאַתר ּדְ ׂשְֹכֵכִני, ּבַ ּוַבֲעָצמֹות ְוִגיִדים ּתְ
ָאָדם.   ּדְ א  ְלבּוׁשָ א  ֶאּלָ ִאְתְקֵרי,  ָלא  ּגּוָפא  ַההּוא 

ּתֹוָרה,  ִאיהּו  יט)  ּדְ י   (במדבר  ּכִ ָאָדם  ַהּתֹוָרה  זֹאת 
אֶֹהל.  ּבְ מה)  ָימּות  ֶבת   (ישעיה  ָלׁשֶ ָאָדם  ִתְפֶאֶרת  ּכְ

יִ  ָאָדם,  ּבָ ן ִמְצָוה, ִאְתְקֵרי ּגּוָפא ּדְ ּמָ ּתַ ת. ּוַבֲאַתר ּדְ
יִנין.  גֹון ּגּוִפי ֲהָלכֹות, ּוִפְסֵקי ּדִ  ּכְ

ָהַעּמּוד  .435 ׁשֹוֵפט,  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
יָּן  הּוא ְידָֹו''ד. ּדַ יָנה, ׁשֶ ל ַהּבִ ד ׁשֶ ָהֶאְמָצִעי, ִמּצַ

שַׁ  הּוא  ׁשֹוֵטר  ְלכּות.  ַהּמַ ד  יט,ִמּצַ ֶׁשל  ּלִ (ִמַּצד 
ִמָּׁשם ַהַּצִּדיק  מב)) יֹוֵסף  הּוא   (בראשית  ְויֹוֵסף 

ל   ד ׁשֶ ִפירֹות ָהיּו ׁשֹוְפִטים ִמּצַ יט. ְוָכל ַהּסְ ּלִ ַ ַהׁשּ
ְפֶאֶרת ׁשֹוֵפט. ְוֵהם  (ִּביָנה) ָהֵאם ָהֶעְליֹוָנה ּתִ , ׁשֶ

ׁשֹוֵטר  ם  ָ ִמׁשּ יק  ּדִ ּצַ ׁשֶ ְלכּות.  ַהּמַ ד  ִמּצַ ׁשֹוְטִרים 
ל. ּומ  ֹוׁשֵ

  

ַעּמּוָדא   .435 ׁשֹוֵפט,  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
''ד.  ִאיהּו ְידֹוָ ִביָנה, ּדְ ְטָרא ּדְ ֶאְמָצִעיָתא. ִמּסִ (קי''ח   ּדְ

הּוא   ע''א) ׁשֹוֵטר,  ַמְלכּות.  ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ין,  ּיָ ּדַ
יט,  ּלִ ְויֹוֵסף   (בראשית מ''ב)) (מסטרא דיוסף הצדיק מתמן ׁשַ

יט. וְ  ּלִ ַ ְטָרא  הּוא ַהׁשּ ָכל ְסִפיָרין, ִאיּנּון ׁשֹוְפִטים, ִמּסִ
ִתְפֶאֶרת ׁשֹוֵפט. ְוִאיּנּון ׁשֹוְטִרים,   ָאה, ּדְ ִאָמא ִעּלָ ּדְ

ל.  ן ׁשֹוֵטר ּומֹוׁשֵ ּמָ יק ִמּתַ ַצּדִ ַמְלכּות. ּדְ ְטָרא ּדְ  ִמּסִ
ַאל  .436 יק  ְוַצּדִ ְוָנִקי  ְרָחק  ּתִ ֶקר  ׁשֶ ַבר  ִמּדְ

לְ  ִמְצָוה  ְוגֹו'.  ֲהֹרג  ִדיִנים ּתַ ֲעֵלי  ּבַ וֹות  ַהׁשְ
ֹוא   ַמׂשּ יֹאְמרּו  ּלֹא  ׁשֶ ֶקר,  ׁשֶ ַבר  ִמּדְ ּוְלִהְתַרֵחק 

ַּבָּדָבר) ָפִנים ֶנֱאַמר  (ֵיׁש  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ  ,
''ח   (דברים י) ּבוֹ  ִנים. ְולֹ''א ִיּקַ א ּפָ ָ ר לֹא ִיׂשּ ֲאׁשֶ

ַהזֶּה  -ׁשַֹח''ד   יָּן  סֹוֵפי ֵתבֹות ֶאָחד. ַהּדַ ָצִריְך   ּבְ
ֶאָחד,  ְידָֹו''ד  הּוא  ׁשֶ ֶאָחד,  ל  ׁשֶ ָגֶון  ּכְ ִלְהיֹות 

ְדיֹוְקנֹו. הּוא ִיְהיֶה ּבִ ח ׁשַֹחד, ׁשֶ ּלֹא ִיּקַ  ׁשֶ

  

ְרָחק ְוָנִקי ְוַצִדיק ַאל   (שמות כג)  .436 ֶקר ּתִ ַבר ׁשֶ ִמּדְ
יִנין,   ּדִ ֲעֵלי  ַהּבַ וֹות  ְלַהׁשְ ּקּוָדא  ּפִ ְוגֹו'.  ֲהרֹוג  ּתַ

ֹוא    ּוְלִהְתַרֵחק ַמׂשּ ֵייְמרּון  ָלא  ּדְ ֶקר,  ׁשֶ ַבר  ִמּדְ
ִנים  בדבר) ּפָ ַמר  (יש  ִאּתְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ  .
יּה, י)  ּבֵ ''ח   (דברים  ִיּקַ ְולֹ''א  ִנים.  ּפָ א  ָ ִיׂשּ לֹא  ר  ֲאׁשֶ

ין, ָצִריְך ְלֶמהֵוי   ּיָ יבֹות ֶאָחד. ַהאי ּדַ סֹוֵפי ּתֵ ׂשַֹח''ד, ּבְ
אִ  ּדְ ֶאָחד,  ּדְ ַגְווָנא  ח  ּכְ ִיּקַ ָלא  ּדְ ֶאָחד,  ''ד  ְידֹוָ יהּו 

ִדּיּוְקֵניּה.  יֵהא ִאיהּו ּבְ  ׂשַֹחד, ּדִ
ה  .437 ֶאָחד, ְולֹא ַיּטֶ ֵניֶהם ּכְ וֹות ׁשְ ין ְלַהׁשְ ּוַבּדִ

ֹקֶלת ַאַחת ַעד   ִמׁשְ א ּבְ ִדין ָלֶזה יֹוֵתר ִמזֶּה, ֶאּלָ
ְלִפי  ִנּדֹון  ֶאָחד  ל  ּכָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ין.  ַהּדִ לּו  ַקּבְ יְּ ׁשֶ

יו.  ַמֲעׂשָ
  

ה   .437 ַיּטֶ ְוָלא  ֶאָחד,  ּכְ ְרַווְייהּו  ּתַ וֹות  ְלַהׁשְ ּוְבִדיָנא 
ַעד  ּדִ  ִתְקָלא ַחד,  ּבְ א  ֶאּלָ א,  ּדָ ִמן  יר  ַיּתִ יָנא ְלָדא 

פּום   ּכְ ָדן,  ִאּתְ ַחד  ל  ּכָ ּוְלָבַתר,  יָנא.  ּדִ לֹון  יַקּבְ ּדִ
 עֹוָבדֹוי. 
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יק   .438 ַצּדִ ָנה,  ׁשְ ַהּמִ ֲעֵלי  ּבַ יֵֶצר    -ּוֵפְרׁשּוָה 
ע   ינֹוִני    -ַהּטֹוב ׁשֹוְפטֹו. ָרׁשָ יֵֶצר ָהָרע ׁשֹוְפטֹו. ּבֵ

ים ֵאין לֹו ֶזה וָ  - הּוא ֵמֵעץ ַהַחיִּ ֶזה ׁשֹוְפטֹו. ִמי ׁשֶ
מּור, ְוֶזה  יק ּגָ ָלל, ֵאין לֹו ֵיֶצר ָהָרע, ְוֶזה ַצּדִ ין ּכְ ּדִ
ֶזהּו   ּתֹוָרה.  א  ֶאּלָ טֹוב  ְוֵאין  לֹו.  ְוטֹוב  יק  ַצּדִ

תּוב ּכָ ד) ׁשֶ ָלֶכם   (משלי  י  ָנַתּתִ טֹוב  ֶלַקח  י  ּכִ
ְוַצּדִ  ֲעזֹובּו.  ּתַ ל  ּתֹוָרִתי ַאל  ׁשֶ ד  ִמּצַ ְוָרע לֹו,  יק 

יק ַאֵחר   ַצּדִ ה ִנְקָרא  ְוָלּמָ ָוָרע.  ַעת טֹוב  ֵעץ ַהּדַ
ּטֹוב   ּום ׁשֶ א ִמׁשּ הּוא יֵֶצר ָהָרע? ֶאּלָ ַרע לֹו, ׁשֶ ׁשֶ
ַרע  אֹותֹו  ׁשֶ לֹו,  ְוַרע  יק  ַצּדִ ִנְקָרא  ָעָליו  ׁשֹוֵלט 

ַחת ְרׁשּותֹו.  .(ְּכֶעֶבד ַּתַחת ַרּבֹו)הּוא ּתַ

  

ַהּטֹוב   .438 ֵיֶצר  יק  ַצּדִ ַמְתִניִתין,  ָמאֵרי  ְואּוְקמּוָה 
ְוֶזה   ֶזה  ינֹוִני,  ּבֵ ׁשֹוְפטֹו.  ָהָרע  ֵיֶצר  ע,  ָרׁשָ ׁשֹוְפטֹו. 
יָנא   י, ֵלית ֵליּה ּדִ ַחּיֵ ִאיהּו ֵמִאיָלָנא ּדְ ׁשֹוְפטֹו. ַמאן ּדְ
מּור, ְוָדא   יק ּגָ ָלל, ֵלית ֵליּה ֵיֶצר ָהָרע, ְוָדא ַצּדִ ּכְ

יק וְ  א ּתֹוָרה. ֲהָדא הּוא  ַצּדִ טֹוב לֹו. ְוֵלית טֹוב, ֶאּלָ
י ָלֶכם ּתֹוָרִתי   (משלי ד)  ִדְכִתיב,  י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ ּכִ

ַעת   ֵעץ ַהּדַ ְטָרא ּדְ ֲעזֹובּו. ְוַצִדיק ְוָרע לֹו, ִמּסִ ַאל ּתַ
לֹו,   ַרע  ּדְ ַתר  ּבָ יק  ַצּדִ ִאְתְקֵרי  ַוֲאַמאי  ָוָרע.  טֹוב 

ִאיהּו ֵיֶצר ָהָרע.   יט ָעֵליּה,  ּדְ ּלִ טֹוב ׁשַ ִגין ּדְ א, ּבְ ֶאּלָ
חֹות   ּתְ ִאיהּו  ָרע  ַההּוא  ּדְ לֹו.  ְוָרע  יק  ַצּדִ ִאְתְקֵרי 

 (ס''א כעבדא תחות רביה)  ְרׁשּוֵתיּה. 
ּום   .439 ע? ִמׁשּ ה ִנְקָרא ָרׁשָ ע ְוטֹוב לֹו, ָלּמָ ָרׁשָ

ּלֹו,  יֵֶּצר ָהָרע ׁשֶ ה ִלְהיֹות רֹאׁש ּבַ הּוא ִהְתַעּלָ ׁשֶ
ַחת ַרּבֹו.  ְוהַ  מֹו ֶעֶבד ּתַ ַחת ְרׁשּותֹו ּכְ ּטֹוב הּוא ּתַ

יק,  ּדִ ַהּצַ יר ֶאת  ַמְכּתִ ע הּוא  ָרׁשָ ׁשֶ ב  ּגַ ְוַאף ַעל 
ֲענֹוׁש   ם  ּגַ אֹותֹו,  ְלַהֲעִניׁש  מּור  ּגָ יק  ַצּדִ ְוָיכֹול 
ַחת  הּוא ּתַ ּום אֹותֹו טֹוב ׁשֶ יק לֹא טֹוב. ִמׁשּ ּדִ ַלּצַ

ְלַהעֲ  ֵאין  ע,  ָהָרׁשָ ַיֲחזֹר  ַרְגֵלי  אּוַלי  ׁשֶ ִניׁשֹו, 
ַחת   ּתַ ָעָפר  ְוִיְהיֶה  ִיְצרֹו,  ר ַעל  ּבֵ ְוִיְתּגַ ְתׁשּוָבה  ּבִ

 ַרְגָליו.

  

ִגין   .439 ּבְ ע.  ָרׁשָ ִאְתְקֵרי  ֲאַמאי  לֹו,  ְוטֹוב  ע  ָרׁשָ
יֵליּה,   ּדִ ָהָרע  ֵיֶצר  א  ֵריׁשָ ְלֶמהֵוי  ק  ּלָ ִאְסּתַ ִאיהּו  ּדְ

חֹות ְרׁשּוֵתיּה,   יּה.  ְוטֹוב ִאיהּו ּתְ חֹות ַרּבֵ א ּתְ ַעְבּדָ ּכְ
יק, ְוָיִכיל   ּדִ יר ֶאת ַהּצַ ע ִאיהּו ַמְכּתִ ָרׁשָ ב ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ

ֵליּה,  א  ְלַאְעָנׁשָ מּור  ּגָ יק  יז) ַצּדִ ֲענֹוׁש   (משלי  ם  ּגַ
חֹות   ּתְ ִאיהּו  ּדְ טֹוב  ַההּוא  ִגין  ּבְ טֹוב,  לא  ִדיק  ַלּצַ

ֵליהּ  א  ְלַאְעָנׁשָ ֵלית  ע,  ָרׁשָ ּדְ ַיֲחזֹור  ַרְגלֹוי  אּוַלי  ּדְ  ,
חֹות   ּתְ ָעָפר  ִויֵהא  ִיְצֵריּה,  ַעל  ר  ּבֵ ְוִיְתּגַ ְתׁשּוָבה  ּבִ

 ַרְגלֹוי. 
ְוטֹוב  .440 ע  ָרׁשָ ל  ׁשֶ ד  ּצַ ּמִ ׁשֶ

ג) ׁשֹוֶכֶבת, (ְׁשִכיָנה) לוֹ  לָֹתיו  (רות  ַמְרּגְ ַגל  ַוּתְ
ֶזהוּ  ב.  ּכָ ׁשְ ל) ַוּתִ ִתיַרׁש   (משלי  י  ּכִ ְפָחה  ְוׁשִ

ּה. ִבְרּתָ ְפָחה   ּוִמַּצד ֶׁשל ַצִּדיק ָּגמּור)( ּגְ יֵֶצר   -ׁשִ
ָהָרע   יֵֶצר  ְנֵקָבה.  ְגָללֹו   -ָהָרע  ּבִ ָזָכר. 

מב) ֶנֱאַמר  לֹא   (ישעיה  ְלַאֵחר  ּוְכבֹוִדי 
ן, ֵרב יּוָמת. (במדבר א) ֶאּתֵ  ְוַהזָּר ַהּקָ

  

לֹו,  .440 ְוטֹוב  ע  ָרׁשָ ּדְ ִמְסְטָרא  (נ''א  ּדְ

ִכיַבת,  שכינתא) ג) ׁשְ ב.   (רות  ּכָ ׁשְ ַוּתִ לֹוָתיו  ַמְרּגְ ַגל  ַוּתְ
ִאיהוּ  ל) ַהאי  ִתיַרׁש   (משלי  י  ּכִ ְפָחה  ְוׁשִ

ּה. ִביְרּתָ ְפָחה, ֵיֶצר   (דבר אחר ומסטרא דצדיק גמור)  ּגְ ׁשִ
ִגיֵניּה   ּבְ ַכר.  ּדְ ָהָרע,  ֵיֶצר  א.  נּוְקּבָ ָהָרע 

ַמר, ן.ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר לא אֶ  (ישעיה מב)  ִאּתְ (במדבר   ּתֵ
ֵרב יּוָמת.  א) ר ַהּקָ  ְוַהּזָ

ִהיא   .441 ִכיָנה  ׁשְ לֹו,  ְוַרע  יק  ַצּדִ ל  ׁשֶ ד  ּוִמּצַ
ְפָחה   ל ָאָדם, ְוׁשִ יֵֶצר ָהָרע    -ֲעָטָרה ַעל ֹראׁשֹו ׁשֶ

מּור   - יק ּגָ ל ַצּדִ ד ׁשֶ ּה. ּוִמּצַ ִבְרּתָ ַחת ּגְ ִנְכַנַעת ּתַ
ד שֶׁ  מּור ֵאין ֵאין ָזר ְוֵאין יֵֶצר ָהָרע. ּוִמּצַ ע ּגָ ל ָרׁשָ

  

ִאיִהי   .441 א  ִכיְנּתָ ׁשְ לֹו,  ְוָרע  יק  ַצּדִ ּדְ ְטָרא  ּוִמּסִ
ָהָרע,   ֵיֶצר  ְפָחה  ְוׁשִ ָנׁש,  ַבר  ּדְ א  ֵריׁשָ ַעל  ָרה  ֲעּטָ

ִביְר  חֹות ּגְ ְפָייא ּתְ מּור,  ִאְתּכַ יק ּגָ ַצּדִ ְטָרא ּדְ ּה. ּוִמּסִ ּתָ
מּור,   ּגָ ע  ָרׁשָ ּדְ ְטָרא  ּוִמּסִ ָהָרע.  ֵיֶצר  ְוֵלית  ָזר,  ֵלית 
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ִכיָנה   ְ ׁשּ ֵאין ֵחֶלק ָלָאָדם ּבַ ִכיָנה, ׁשֶ ְ ׁשּ לֹו ֵחֶלק ּבַ
ד ַהּטֹוב.  א ִמּצַ ר   ֶאּלָ ְלּבַ ֵלית חּוָלָקא  ּדְ א,  ִכיְנּתָ ׁשְ ּבִ ֵליּה חּוָלָקא  ֵלית 

טֹוב.  ְטָרא ּדְ א ִמּסִ א, ֶאּלָ ִכיְנּתָ ׁשְ  ָנׁש ּבִ
קּולֹות, שֶׁ  .442 ִכיָנה ׁשְ ל ׁשְ ִכיָנה  ְוֵאין ּכָ ֲהֵרי ׁשְ

ל   ִכיָנה ׁשֶ א, ֲאָבל ׁשְ ּסֵ ל ֵעץ טֹוב ָוָרע ִהיא ּכִ ׁשֶ
ֶנֱאַמר  ָעֶליָה  ים,  ַהַחיִּ ְיֻגְרָך   (תהלים ה) ֵעץ  לֹא 

ּכֹל   (ֶאָּלא) ָרע. ּבַ ּוַמְלכּותֹו  ּה  ּבָ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ִאּלּו   ּכְ ב  ֶנְחׁשָ ְמקֹומֹו  ֶאת  ּפֹוֵגם  ׁשֶ ִמי  ָלה,  ָמׁשָ

ָקלוֹ  ה  ִמי ָעׂשָ הּוא  ִביָרה  ַהּגְ לֹון  ּקְ ׁשֶ ִביָרה.  ַלּגְ ן 
ל   ׁשֶ הּוא  ִביָרה  ַהּגְ ּוְקלֹון  ְמקֹוָמּה,  ּבִ ַזְלֵזל  ּמְ ׁשֶ

ֶלְך.   ַהּמֶ

  

א   .442 ִכיְנּתָ ׁשְ ָהא  ּדְ ִקיִלין,  ׁשְ א  ִכיְנּתָ ׁשְ ל  ּכָ ְוֵלית 
א   ִכיְנּתָ ְרְסָייא, ֲאָבל ׁשְ טֹוב ָוָרע, ִאיהּו ּכֻ ִאיָלָנא ּדְ ּדְ

ִאיָלנָ  ַמר,ּדְ ִאּתְ ָעָלּה  י,  ַחּיֵ ּדְ ה) א  ְיגּוְרָך   (תהלים  לֹא 
ֲאָבל אלא) ָרע.  ּה,  (ד''א  ּבָ ַמר  ִאּתְ ּדְ ִגין  (תהלים   ּבְ

ֲאָתר   קג) ָפִגים  ּדְ ַמאן  ָלה,  ָמׁשָ ּכֹל  ּבַ ּוַמְלכּותֹו 
ַמְטרֹוִניָתא ְקָלָנא.   ִאיּלּו ָעִביד ּבְ יב ּכְ יָלּה, ִאְתֲחׁשִ ּדִ

ַמְטרֹונִ  ּדְ ָקָלָנא  ְמַזְלֵזל  ּדְ ּדִ ַמאן  ִאיהּו,  יָתא 
א ִאיהּו.  ַמְלּכָ ַמְטרֹוִניָתא, ּדְ ַאְתָרָהא. ּוְקָלָנא ּדְ  ּבְ

קֹוָמּה  .443 ִמּמְ אֹוָתּה  ֲעִביר  ּמַ ׁשֶ ִמי  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ
הּוא   ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ ְמקֹוָמּה,  ּבִ ְפָחה  ׁשִ ם  ְוׂשָ
ְפָחה,   א ׁשִ ם, ֶאּלָ רּוָיה ׁשָ ִביָרה ֵאיָנּה ׁשְ ּפֹוֵגם, ַהּגְ
ל  ׁשֶ ּוְפָגם  גּום.  ּפָ ָמקֹום  ּבְ ׁשֹוָרה  גּוָמה,  ּפְ ִהיא  ׁשֶ

ל ֲחָטָאיו ּפֹוֵגם בְּ  ּלֹא  ָאָדם ׁשֶ ָכל ֵאיָבָריו, ַעד ׁשֶ
לֹו   ְוֵאין  ם,  ׁשָ רֹות  ִלׁשְ ָמקֹום  ִביָרה  ַהּגְ מֹוֵצאת 

ה ְלָכל ֵאיָבָריו. יֲַּחִזיֶרּנָ ּקּון ַעד ׁשֶ  ּתִ
  

י   .443 ּוֵ ְוׁשַ ֵמַאְתָרָהא,  ָלּה  ר  ַאְעּבַ ּדְ ַמאן  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ
ִגים,   ּפָ ִאיהּו  ּדְ ֲאָתר  ְבָכל  ּדִ ַאְתָרָהא.  ּבְ ְפָחה  ׁשִ

ִאיִהי  ַמְט  ּדְ ְפָחה,  ׁשִ א  ֶאּלָ ן,  ּמָ ּתַ ְרָיא  ׁשַ רֹוִניָתא ָלא 
ָנׁש   ַבר  ּדְ ּוְפִגימּו  ִגים.  ּפָ ֲאָתר  ּבַ ְרָיא  ׁשַ ִגיָמא,  ּפְ
ָלא   ּדְ ַעד  יֵליּה,  ּדִ ֵאָבִרין  ָכל  ּבְ ִגים  ּפָ חֹובֹוי,  ּדְ
ן. ְוֵלית ֵליּה   ּמָ ְרָיא ּתַ ַחת ַמְטרֹוִניָתא ֲאָתר ְלׁשַ ּכָ ַאׁשְ

ּקּוָנא  ל ֵאָבִרין   דף קי''ח ע''א)( ּתִ ַיֲחִזיר ָלּה ַעל ּכָ ַעד ּדְ
יֵליּה.   ּדִ

ַהּנֱֶאָמן,  .444 רֹוֶעה  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ נֹוָרה  ַהּמְ ָאַמר 
ל ְרַמ''ח   ִחּבּור ַהזֶּה ׁשֶ ן ּבַ ה ְמַתּקֵ ּום ֶזה ַאּתָ ִמׁשּ
ל   רּוְך הּוא ַעל ּכָ דֹוׁש ּבָ ִמצוֹות ְלַהְמִליְך ֶאת ַהּקָ
ְוֵאיְנָך   ּוִמְצָוה,  ִמְצָוה  ָכל  ּבְ ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ֵאיְבֵרי 

ֵר  ׁש ִלְכבֹוְדָך. ַאׁשְ ה חֹוׁשֵ ַאּתָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשֶ ֶחְלְקָך.  י 
ֵאיְבֵרי  ָכל  ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶאת  ַמְמִליְך 
ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ל  ֲעֵלי ִמּדֹות ׁשֶ ּבַ ֵהם  ׁשֶ ִכיָנה,  ְ ַהׁשּ
ה  עֹוׂשֶ ְך  ּכָ ִכיָנה,  ְ ַהׁשּ ֵאיְבֵרי  ֵהם  ִמּדֹות  ֲעֵלי  ּבַ

ָעלֶ  מֹו  ׁשְ ֶאת  רֹות  ְלַהׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  יָך ַהּקָ
ָהֶעְליֹוִנים   ֲחנֹות  ַהּמַ ל  ּכָ ַעל  אֹוְתָך  ְוַיְמִליְך 

ְחּתֹוִנים.  ְוַהּתַ

  

ִגין   .444 ּבְ ְמֵהיָמָנא,  ַרְעָיא  א,  יׁשָ ַקּדִ ּבּוִציָנא  ָאַמר 
ּקּוִדין.   ּפִ רמ''ח  ּדְ א,  ּדָ ִחּבּוָרא  ּבְ ן,  ְמַתּקֵ ַאְנּתְ  א,  ּדָ

אֵ  ל  ּכָ ַעל  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ ָבִרים  ְלַאְמְלָכא 
ּקּוָדא ּוִפּקּוָדא, ְוֵלית ַאְנּתְ ָחִייׁש   ָכל ּפִ א, ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ
ַמְמִליְך   ַאְנּתְ  ּדְ ְכַגְווָנא  ּדִ חּוָלָקְך,  ָאה  ַזּכָ ִליָקָרְך. 
א,   ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ ֵאָבִרים  ָכל  ּבְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְלקּוְדׁשָ

ָמא ָרֵאל.  ִיׂשְ ָכל  ּדְ ִמּדֹות,  ֲעֵלי  ּבַ ִאיּנּון  ִמּדֹות  ּדְ ֵרי 
ִריְך   א ּבְ א, ָהִכי ָעִביד קּוְדׁשָ ִכיְנּתָ ׁשְ ִאיּנּון ֵאָבִרים ּדִ
ל   ּכָ ַעל  ְוַיְמְלִכיָנְך,  ָעָלְך,  ֵמיּה  ׁשְ ְרָיא  ְלׁשַ הּוא 

ִאין  ִאין ְוַתּתָ ְרָיין ִעּלָ (שופטים ער''ה ע''א לא יקום עד  ַמׁשְ
 . אחד)

יִנים בְּ  .445 ר ּדִ ִהְלכֹות  קּום רֹוֶעה ַהּנֱֶאָמן ְלַסּדֵ
ֲהָוָי''ה,   ַהזֶּה,  ם  ֵ ַהׁשּ ל  ׁשֶ ּדּור  ּסִ ּבַ ְנִזיִקין,  ִהְלכֹות   .445   יִנין ּבְ ָרא ּדִ קּום ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ְלַסּדְ

ִאיהּו,  א, ָהָוָי''ה. ּדְ ָמא ּדָ ׁשְ ִסּדּוָרא ּדִ (תהלים   ְנִזִקין, ּבְ
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הּוא ֶרֶכב ֱאלִֹהים ִרּבַֹתִים ַאְלֵפי  (תהלים סח) ׁשֶ
ד  ֲהֵרי ִמּצַ ר ַאְריֵה ָאָדם, ׁשֶ ֵהם ׁשֹור ֶנׁשֶ ְנָאן, ׁשֶ ׁשִ
הּוא   ְך  ּכָ ַחיֹּות,  ע  ַאְרּבַ ְידָֹו''ד,  ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ַהיִָּמין, 

ָאָדם ּנּוִיים    ִסּדּוָרם:  ִ ַהׁשּ ּוְכִפי  ׁשֹור.  ר  ֶנׁשֶ ַאְריֵה 
ַהַחיֹּות.  ְוִסּדּור  נּוַעת  ּתְ ִהיא  ְך  ּכָ ים,  ְתַהּוִ ּמִ ׁשֶ
ל  ׁשֶ ְנִזיִקין  ֵהם  ׁשֶ ָהַאֵחר,  ד  ַהּצַ ל  ׁשֶ ְוַהַחיֹּות 
ֶזה  ּום  ּוִמׁשּ ְנָאן.  ׁשִ ִסּדּוָרם:  ְך  ּכָ ֹמאל,  ׂשְ

ֶהם   ּלָ ֹור    -ַהַהְתָחָלה ׁשֶ ָעה ָקׁשּור לְ   -ַהׁשּ ַאְרּבָ
ְנִזיִקין   ְבֶעה    -ֲאבֹות  ְוַהּמַ ְוַהּבֹור  ֹור  ַהׁשּ

ֶהם ָאָדם, מּוָעד.  ּלָ יּּום ׁשֶ  ְוַהֶהְבֵער, ְוַהּסִ

אֱ  סח)  ִאיּנּון,  ֶרֶכב  ּדְ ְנָאן,  ׁשִ ַאְלֵפי  ִרּבֹוַתִים  לִהים 
יִמיָנא,   ּדִ ְטָרא  ִמּסִ ָהא  ּדְ ָאָדם,  ַאְרֵיה  ר  ֶנׁשֶ ׁשֹור 
ְלהֹון,   ּדִ ִסּדּוָרא  ָהִכי ִאיהּו  ִחיָוון,  ''ד, ד'  ְידֹוָ ן  ּמָ ּתַ ּדְ
ֲהָוָיין, ָהִכי   ּנּוִיין ּדְ ר ׁשֹור. ּוְכפּום ׁשִ ָאָדם ַאְרֵיה ֶנׁשֶ

נוּ  ִסְטָרא ַאֲחָרא,  ִאיהּו ּתְ ֵחיָון. ְוֵחיָון ּדְ ָעה ְוִסּדּוָרא ּדְ
ְנָאן.   ׁשִ ִסּדּוַרְייהּו,  ָהִכי  ָמאָלא,  ׂשְ ּדִ ְנִזיִקין  ִאיּנּון  ּדְ
ד'   ּבְ ָקׁשּור  ֹור.  ַהׁשּ ְלהֹון,  ּדִ ַהְתָחָלה  א,  ּדָ ּוְבִגין 
ְוַהֶהְבֵער   ְבֶעה  ְוַהּמַ ְוַהּבֹור  ֹור  ַהׁשּ ְנִזיִקין,  ָאבֹות 

ְלהֹון ָאָדם, מּוָעד. ְוִסּיּומָ   א ּדִ
רֹוֶעה  .446 ַתח  ּפָ ִדיִנים.  ּבְ ִהְתעֹוֵרר  קּום 

ְוָאַמר, כא) ַהּנֱֶאָמן  ח   (שם  ְפּתָ ּתִ ָפַתי  ׂשְ ֲאדָֹני 
אֹוִתיֹּות   ִהּפּוְך  ּבְ ֲאדָֹנ''י  ֶתָך.  ִהּלָ ּתְ יד  ַיּגִ  - ּוִפי 
ינָ  ָנה, ּדִ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ּום ֶזה ָאְמרּו ּבַ יָנ''א, ּוִמׁשּ א  ּדִ

ַהזֶּה  ם  ֵ ׁשּ ּבַ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ יָנא.  ּדִ ְדַמְלכּוָתא 
ד'   (ְּבה' ְּבד') ִנּדֹונּו. ג'. ּבְ ד', ּבְ ִכיָנה  -ּבְ (ֵּבית  ׁשְ

ִּבְׁש�ָׁשה) ְׁשִכיָנה  ִּדין  ֵּבית  ִּבְׁש�ָׁשה,  ֶנֶגד  ִּדין  ּכְ
ֱאֶמת,   יַּן  ּדַ ָהֶאְמָצִעי,  ַעּמּוד  ָהָאבֹות.  ת  לֹׁשֶ ׁשְ

יָּן   יַּן  ְוהּוא ּדַ ם הּוא ּדַ ָ ׁשּ ל ֲאדָֹנ''י, ׁשֶ ד ׁשֶ ָלדּון ִמּצַ
ֶזהּו   ׁשֹוֵפט.  ֱאלִֹהים,  ם  ׁשֵ ל  ׁשֶ ד  ּוִמּצַ ֱאֶמת. 

תּוב ּכָ י ֱאלִֹהים ׁשֵֹפט. (שם עה) ׁשֶ  ּכִ

  

ְמֵהיָמָנא   .446 ַרְעָיא  ַתח  ּפָ ִדיִנין.  ּבְ ַאְתַער  קּום 
נא)  ְוָאַמר, יד   (תהלים  ַיּגִ ּוִפי  ח  ְפּתָ ּתִ ָפַתי  ׂשְ ֲאדָֹני 

א,   ּדָ ּוְבִגין  יָנ''א.  ּדִ ַאְתָוון  ִהּפּוְך  ּבְ ֲאדָֹנ''י,  ֶתָך.  ִהּלָ ּתְ
ל   יָנא. ּכָ ַמְלכּוָתא ּדִ יָנ''א ּדְ ָאְמרּו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּדִ

ִאְתָדנּו. ָמא  ׁשְ ַהאי  ּבְ יִנין  וכו') ּדִ בד'  בה'  ד',   (ס''א  ּבְ
ׁשְ  ד':  ּבְ ג'.  אּבְ שכינתא   ִכיְנּתָ דין  בית  בג'  דין  בית  (ס''א 

ין   בג') ּיָ ֶאְמָצִעיָתא, ּדַ ַלת ֲאָבָהן. ַעּמּוָדא ּדְ ָלֳקֵבל ּתְ
ן   ּמָ ּתַ ּדְ ֲאדָֹנ''י,  ּדַ ְטָרא  ִמּסִ ָלדּון  ין,  ּיָ ּדַ ְוהּוא  ֱאֶמת, 
ם ֱאלִהים, ׁשֹוֵפט.   ׁשֵ ּדְ ְטָרא  ין ֱאֶמת. ּוִמּסִ ּיָ ּדַ ִאיהּו 

ְכּתִ  י ֱאלִֹהים ׁשֹוֵפט.  (תהלים עה) יב, ֲהָדא הּוא ּדִ  ּכִ
ׁשֹור.   .447 ִנְזֵקי  ּבְ ָלדּון  יִנים? ֶאָחד,  ַהּדִ ּוָמֵהם 

ִנְזֵקי ֵאׁש.  י, ָלדּון ּבְ ִליׁשִ ִנְזֵקי בֹור. ׁשְ ִני, ָלדּון ּבְ ׁשֵ
ִדיֵני  ִנְזֵקי ָאָדם. ְוַאֲחֵריֶהם ָלדּון ּבְ ְרִביִעי, ָלדּון ּבְ

שׁ  ׁשֹוְמִרים:  ָעה  ָכר, ַאְרּבָ ׂשָ ְוׁשֹוֵמר  ם,  ִחּנָ ֹוֵמר 
ָכר. ׂשָ א  ְונֹוׂשֵ ֹוֵאל,  ם  (ְוַהּׂשֹוֵכר) ְוַהׁשּ ֶנְגּדָ ּכְ

ין   ּדִ ִפים,  ּתָ ֻ ַהׁשּ ת  ֲחֻלּקַ ין  ּדִ יִנים:  ּדִ ָעה  ַאְרּבָ
יֵני   ּדִ ָפחֹות,  ּוׁשְ ֲעָבִדים  יֵני  ּדִ ַקְרָקעֹות,  ת  ֲחֻלּקַ

שֶׁ  ְתִביעֹות  ִמיֵני  ה  ַכּמָ ּבְ ע  ְוִנְתּבָ ִחיּּוב  תֹוֵבַע  ל 
ְוהֹוְרגֹו  ַלֲחֵברֹו  יק  זִּ ּמַ ׁשֶ אֹו  ַוֲאֵבָדה,  ְוָגֵזל  ָממֹון 

ין. ית ּדִ ע ִמיתֹות ּבֵ ַאַחת ֵמַאְרּבַ  ּבְ

  

ְנָייָנא,   .447 ִנְזֵקי ׁשֹור. ּתִ יִנין ִאיּנּון. ַחד, ָלדּון ּבְ ּוַמה ּדִ
ֵאׁש.   ִנְזֵקי  ּבְ ָלדּון  ִליָתָאה,  ּתְ ּבֹור.  ִנְזֵקי  ּבְ ָלדּון 

ָלדּון  ְרִבי ַוֲאַבְתַרְייהּו,  ָאָדם.  ִנְזֵקי  ּבְ ָלדּון  ָעָאה, 
ָכר.   ם. ְושֹוֵמר ׂשָ ע ׁשֹוְמִרים. ׁשֹוֵמר ִחּנָ ִדיֵני ַאְרּבַ ּבְ

ָכר. ׂשָ א  ְונֹוׂשֵ ֹוֵאל.  והשוכר)  ְוַהׁשּ ָלֳקְבַלְייהּו,   (ס''א 
ין ֲחלּוַקת   ִפים. ּדִ ּוּתָ ין ֲחלּוַקת ַהׁשּ ָעה. ּדִ יִנין ַאְרּבְ ּדִ

ּתֹוֵבַע  ַקְרָק  יֵני  ּדִ ָפחֹות.  ּוׁשְ ֲעָבִדים  יֵני  ּדִ עֹות. 
ְוֶגֶזל,   ָממֹון,  ִחּיּוב  ּדְ ִביעֹות  ּתְ ִמיֵני  ה  ַכּמָ ּבְ ע,  ְוִנְתּבָ
ֶאָחד   ּבְ ְוהֹוְרגֹו  ַלֲחֵברֹו,  יק  ּזִ ּמַ ׁשֶ אֹו  ַוַאֵבָדה, 

ין.  ית ּדִ ע ִמיתֹות ּבֵ  ֵמַאְרּבַ
רּוְך הּוא, בַּ  .448 דֹוׁש ּבָ אדָֹנ''י, ָאדֹון הּוא ַהּקָ

י  ּכִ ָהָרָעה  ְפָחה  ִ ַהׁשּ ִדיִנים ֶאת  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ָלדּון  ֲאדָֹנ''י. ָלדּון   .448   ִריְך הּוא, ּבַ א ּבְ ָאדֹון ִאיהּו קּוְדׁשָ
ִתיַרׁש   י  ּכִ א,  יׁשָ ּבִ ְפָחה  ְלׁשִ יִנין,  ּדִ ִמיִני  ָכל  ּבְ
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ָזִקים ִנְמָצִאים,  ל ַהּנְ ה ּכָ ּנָ ּמֶ ּמִ ּה, ׁשֶ ִבְרּתָ ִתיַרׁש ּגְ
ֵהם מֹות   (ָּכל) ׁשֶ ִנׁשְ ֶהם  ּמֵ ׁשֶ ָלה,  ַחּבָ ַמְלֲאֵכי 

מֹות  ָנה, ִנׁשְ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ֲארּו ּבַ ּבֵ מֹו ׁשֶ ִעים, ּכְ ָהְרׁשָ
ֵאל  ָהְר  ָהעֹוָלם.  ל  ׁשֶ יִקים  זִּ ַהּמַ ֵהן  ֵהן  ִעים  ׁשָ

ֶות. ע. ּוַבת זּוגֹו ַסם ַהּמָ ְזָלן ָרׁשָ יק, ּגַ  ַאֵחר, ַמזִּ

ִמי ּדְ ּה.  ִביְרּתָ ָכחּו,  ּגְ ּתְ ִאׁשְ ְנִזיִקין  ל  ּכָ ּה  ּנָ
ִאיּנּון  ל   (כל) ּדְ ָמְתהֹון ׁשֶ ְייהּו ִנׁשְ ִמּנַ ָלה, ּדְ ַמְלֲאֵכי ַחּבָ

אּוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין,  ָמה ּדְ ִעים, ּכְ (בראשית   ְרׁשָ
עֹוָלם.   כ''ט ע''א) יִקים ּבָ ּזִ ִעים ֵהן ֵהן ַהּמַ מֹות ָהְרׁשָ ִנׁשְ

יק, גַּ  ֶות. ֵאל ַאֵחר, ַמּזִ ע. ּוַבת זּוֵגיּה, ַסם ַהּמָ  ְזָלן ָרׁשָ
ְוִרּפּוי   .449 ת  ּוֹבׁשֶ ֶבת  ׁשֶ ִכיָנה    -ֶנֶזק  ְ ַלׁשּ

ֶבת   ָלה ֶאת   -ּוָבֶניָה. ׁשֶ ּטְ ּבִ ּטּול ּתֹוָרה ׁשֶ ל ּבִ ׁשֶ
ֶניָה. ְוִרּפּוי   ְבֵרי    -ּבָ ים ִמּדִ ְתַרּפִ ּמִ ְרָמה ָלֶהם ׁשֶ ּגָ ׁשֶ
ה ְנָזִקי  -תֹוָרה. ֶנֶזק   ַכּמָ ָלה, ּבְ ל ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ם ׁשֶ

ת   ִחית ַאף ְוֵחָמה. ּוֹבׁשֶ ֲעֵלי ַמׁשְ ים   -ּבַ ָהיּו ְמַבזִּ ׁשֶ
ֶקר  ֶ ַהׁשּ ּוַמזָּלֹות,  כֹוָכִבים  ּבְ ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ֶאת 
ה ְגֵזלֹות   ֶהם, ְוָהיּו אֹוְמִרים ַאיֵּה ֱאלֶֹהיָך. ְוַכּמָ ּלָ ׁשֶ

הּ  ּבָ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ ָהָרָעה,  ְפָחה  ִ (ישעיה  ֵמַהׁשּ
יֶכם.  )ג ָבּתֵ ֵזַלת ֶהָעִני ּבְ  ּגְ

  

ּוְבָנָהא.   .449 א  ִכיְנּתָ ִלׁשְ ְוִרּפּוּי,  ת  ּובֹׁשֶ ֶבת  ׁשֶ ֶנֶזק 
ִלְבָנָהא.   ָבִטיַלת  ּדְ אֹוַרְייָתא,  ּדְ ִבטּוָלא  ּדְ ֶבת,  ׁשֶ
ְנֶזק,   ּתֹוָרה.  ְבֵרי  ִמּדִ ין  ִמְתַרּפִ ּדְ ַגְרָמת לֹון  ּדְ ְוִרּפּוּי, 
ִחית ַאף   ָלה, ָמאֵרי ַמׁשְ ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ה ְנִזִקין ּדְ ַכּמָ ּבְ

ּכֹוָכִבים  ְוחֵ  ּבְ א  ִכיְנּתָ ִלׁשְ ין  ְמַבּזִ ֲהוֹו  ּדַ ת,  ּובֹׁשֶ יָמה. 
ְלהֹון, ַוֲהוּו ַאְמִרין ַאּיֵה ֱאלֶֹהיָך.   ְקָרא ּדִ לֹות, ׁשִ ּוַמּזָ

הּ  ַמר ּבָ ִאּתְ א, ּדְ יׁשָ ְפָחה ּבִ ֵזלֹות ִמן ׁשִ ה ּגְ (ישעיה  ְוַכּמָ
יֶכם.  ג) ָבּתֵ ֵזַלת ֶהָעִני ּבְ  ּגְ

ִכיָנה   .450 ְ ַהׁשּ ֶאת  ּגֹוֶזֶלת  ְבָרכֹות  ה  ּמָ ּכַ
ה   ּמָ ל ּכַ ס, ּוְבכֶֹבד ׁשֶ כֶֹבד ַהּמַ ְפָחה ָהָרָעה; ּבְ ִ ַהׁשּ
ל   ׁשֶ נֹות  ָקְרּבָ ה  ְוַכּמָ ֶניָה,  ּבָ ַעל  ים  ּנִ ְמׁשֻ ִדיִנים 

שֶׁ  ת  ּוֹבׁשֶ ִביָרה.  ַלּגְ ָלה  ּטְ ּבִ ׁשֶ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ל  ּבֵ
ְגֵדי ָזָהב   ָעה ּבִ ה ֵמַאְרּבָ ֲאָרה ֲעֻרּמָ ׁשְ ּנִ ִביָרה ׁשֶ ַהּגְ
ֵרה  ים ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ ָעה טּוֵרי ֶאֶבן ּבִ ִאיִרים ֵמַאְרּבָ ּמְ ׁשֶ
ְוִרּמֹוִנים.   ים  ַזּגִ ה  ַכּמָ ּבְ ִליֹּות. ְמִעיל  ַמְרּגָ ֲאָבִנים 
ִביָרה  ַהּגְ ָהְיָתה  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ָלָבן  ְגֵדי  ּבִ ָעה  ְוַאְרּבָ

תּובִמְתקַ  ּכָ ֶלְך. ֶזהּו ׁשֶ ֶטת ִלְפֵני ַהּמֶ ֶ (בראשית   ׁשּ
ֶאת  ט) ְוגֹוֶזֶלת  עֹוָלם.  ִרית  ּבְ ִלְזּכֹר  ּוְרִאיִתיָה 

נֹות. ְרּבָ ה ַמַאְכֵלי ַהּקָ ּמָ ּה ּכַ ִבְרּתָ  ּגְ

  

ְפָחא   .450 ׁשִ א,  ִכיְנּתָ ִלׁשְ ְזַלת  ּגַ אן,  ְרּכָ ּבִ ה  ּמָ ּכַ
ס, ּוְבכֹוֶבד   כֹוֶבד ַהּמַ א. ּבְ יׁשָ יִנין ְמׁשּוִנים  ּבִ ה ּדִ ּמָ ּכַ

ְבִטיַלת   א, ּדִ ׁשָ ֵבי ַמְקּדְ ִנין ּדְ ה ָקְרּבְ ָנָהא, ְוַכּמָ ַעל ּבְ
ָאַרת   ּתְ ִאׁשְ ּדְ ַמְטרֹוִניָתא,  ּדְ ת  ּובֹׁשֶ ְלַמְטרֹוִניָתא. 
ָאֶבן,   ֵמד' טּוֵרי  ָנֲהִרין,  ּדְ ָזָהב  ְגֵדי  ּבִ ֵמד'  ֲערּוָמה, 

כַ  ּבְ ְמִעיל  ָלן.  ַמְרּגְ ֲאָבִנין  ְוִרּמֹוִנים.  בי''ב  ָזִגין  ה  ּמָ
ַמְטרֹוִניָתא,   ֲהַות  הֹון  ּבְ ּדִ ָלָבן,  ְגֵדי  ּבִ ע  ְוַאְרּבַ
הּוא   ֲהָדא  א.  ַמְלּכָ ֳקָדם  ָטא  ְ ִמְתַקׁשּ

ט)  ִדְכִתיב,  עֹוָלם.   (בראשית  ִרית  ּבְ ִלְזּכֹר  ּוְרִאיִתיָה 
ִנין. ָקְרּבְ ה ַמֲאָכִלין ּדְ ּמָ ּה, ּכַ ִבְרּתָ  ְוָגְזַלת ָלּה ִלּגְ

ֶלְך   .451 ַהּמֶ ְלֵבית  ִנְכָנס  ְעָלּה,  ּבַ מּוָעד  ׁשֹור 
ִזיִקין   ַהּנְ ֲאבֹות  ָעה  ַאְרּבָ ּבְ ִרּבֹונֹו 

ּלֹו, ּוְפֵנִי ַהּׁשֹור ֵמַהְּׂשמֹאול   (יחזקאל א) (ֶׁשֵהם ׁשֶ
ם  ְלַאְרַּבְעָּתן) ּלָ ּכֻ ׁשֶ ְוֵחָמה,  ַאף  ִחית  ּוַמׁשְ ָעֹון 

ִהְר  ּלֹו  ׁשֶ ּגּוף  ּבַ ְלַקְלֵקל.  ַעל  מּוָעִדים  יץ  ּבִ
ִלים. ָרַבץ   ָאר ּכֵ ְלָחן ּוׁשְ ַח ְמנֹוָרה ׁשֻ ִלים, ִמְזּבֵ ַהּכֵ
נֹות   ְרּבָ ל ַהּקָ ּלֹו ָאַכל ּכָ ן ׁשֶ ֵ ָרם. ּוַבׁשּ ּבְ ֲעֵליֶהם ְוׁשִ
ָרַמס   ָאר  ְ ַהׁשּ ְוֶאת  ְלָחן,  ֻ ַהׁשּ ַמַאְכֵלי  ל  ׁשֶ

ַרְגָליו, ֵאמּוִרים   ּבְ ֶׁשֵהם  ְוַהְּׁשָאר  ַהֹּכל,  (ּוָמַחק 
ְּבַרְגָליו)ּוְפָדִר  ָרַמס  ְמָנחֹות,  ְׁשָיֵרי  ּוְבַקְרנֹו  ים, 

  

א  .451 ַמְלּכָ ְלֵבי  ָעאל  ְעָלּה,  ּבַ מּוָעד  (קצ''א   ׁשֹור 
ְנִזיִקין   ע''א) ֲאבֹות  ע  ַאְרּבַ ּבְ ִרּבֹוֵניּה, 

יֵליּה, א')(יחזק (דאינון, ּדִ מהשמאל   אל  שור  ופני 
הּו מּוָעִדין   לארבעתם)  ֻכּלְ ִחית ַאף ְוֵחָמה, ּדְ ָעֹון ּוַמׁשְ

ח   ִלים, ִמְזּבַ יץ ַעל ַהּכֵ יֵליּה, ִהְרּבִ גּוָפא ּדִ ְלַקְלֵקל. ּבְ
ָרָתן.   ּבְ ַאר ָמאִנין, ָרַבץ ָעַלְייהּו ְוׁשִ ְמנֹוָרה ֻשְלָחן ּוׁשְ

ָקְרבְּ  ל  ּכָ ָאִכיל  יֵליּה,  ּדִ ן  ֲאָכִלים  ּוְבׁשֵ ּמַ ּדִ ִנין 
ַרְפָסא.  ַרְגלֹוי  ּבְ ֲאָרא  ְוׁשַ ָפתֹוָרא,  כלא  ּדְ (ומדקא 
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ַמְמָלָכה   ל  ִחּלֵ ַהּכֹל,  ָהַרס  ם.  ּוְלִויִּ ּכֲֹהִנים  ָהַרג 
ֶריָה.  ְוׂשָ

ברגלוי   מנחות  שיירי  ופדרין  אמוהן  דאינון  ושארא 
ָהַרס   רפסא) ְוֵליָוֵאי.  ֲהֵני  ּכַ ָקַטל  יֵליּה,  ּדִ ּוְבֶקֶרן 
א, ל (איכה ב)  ּכֹּלָ ֶריָה.  (דף קי''ח ע''ב) ִחּלֵ  ַמְמָלָכה ְוׂשָ

ֵביָתּה, ַהּבוֹ  .452 ּבְ ִליִלית,  ָרָעה,  ְנֵקָבה  ר 
ִביָרה ּוָבֶניָה,  ְפָסה ֶאת ַהּגְ ית ַהּסַֹהר, ּתָ ִהיא ּבֵ ׁשֶ
אֹוָתּה   ָמה  ְוׂשָ ּה,  ּלָ ׁשֶ לּות  ּגָ ּבַ ָרָעה,  ְפָחה  ִ ַהׁשּ
ְיֵדיֶהם   ְלָבֶניָה ֶאת  ְוָאְסרּו  ָלאֹות,  ְלׁשְ ׁשַ ה  ַכּמָ ּבְ

ִקים ְלָאחֹור. ָישְׁ  (איכה א) ְמֻהּדָ ַבּגֹוִים ִהיא  ָבה 
א ֶאּלָ עֹוד,  ְולֹא  ָמנֹוַח.  ָמְצָאה  ל  (שם) לֹא  ּכָ

ִהיא   ם  ּגַ ֶעְרָוָתּה  ָראּו  י  ּכִ ילּוָה  ִהזִּ ֶדיָה  ְמַכּבְ
ב ָאחֹור.  ׁשָ  ֶנֶאְנָחה ַוּתָ

  

יָלּה,   .452 ּדִ ַבִית  ּבְ ִליִלית,  א,  יׁשָ ּבִ א  נּוְקּבָ ַהּבֹור, 
ּוְבָנָהא,   ְלַמְטרֹוִניָתא  ִפיַסת  ּתְ ית ַהּסַֹהר,  ּבֵ ִאיִהי  ּדְ
לֹון,   ְווָייאן  ְוׁשַ יָלּה,  ּדִ ָגלּוָתא  ּבְ א,  יׁשָ ּבִ ְפָחה  ׁשִ
ָקן   ָלִאין ַוֲאסּוִרין ִלְבָנָהא, ְיַדְייהּו ְמַהּדְ ְלׁשְ ה ׁשַ ַכּמָ ּבְ

א)  ֹוָרא.ַלֲאח ָמְצָאה   (איכה  לא  ּגֹוִים  ּבַ ָבה  ָיׁשְ ִהיא 
א ילּוָה   (איכה א) ָמנֹוַח. ְולא עֹוד ֶאּלָ ֶדיָה ִהּזִ ל ְמַכּבְ ּכָ

ב ָאחֹור. ׁשָ ם ִהיא ְנֶאְנָחה ַוּתָ י ָראּו ֶעְרָוָתּה ּגַ  ּכִ
ֶהְבֵער,   .453 ִהיא  ׁשֶ זֹוָנה,  א  ֶאּלָ עֹוד,  ְולֹא 

ת אֵ  ַהְינּו ֵאׁש, ַויַּּצֶ ְך ָקם ָאָדם  ׁשֶ ִציֹּון. ַאַחר ּכָ ׁש ּבְ
ִזיִקין,  ַהּנְ ַלֲאבֹות  ְרִביִעי  ע,  ָרׁשָ ִליַַּע''ל  ּבְ
ין   ּבֵ ֵער  ין  ּבֵ ְלעֹוָלם,  מּוָעד  ָאָדם  ּבֹו  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ
ְוָגַדע  ִמיד  ְוִהׁשְ ְוָאַכל  ִעירֹה,  ּבְ ח ֶאת  ּלַ ְוׁשִ ן,  ָיׁשֵ

ַלִים, ְוכִ  ל ְירּוׁשָ ִסים ׁשֶ ָרִמים ּוַפְרּדֵ ה ַהּכֹל. ּכְ  ּלָ
  

ַהְיינּו   .453 ּדְ ֶהְבֵער,  ִאיִהי  ּדְ זֹוָנה  א  ֶאּלָ עֹוד,  ְולא 
ד) ֵאׁש, ָאָדם   (איכה  ָקם  ְלָבַתר  ִצּיֹון.  ּבְ ֵאׁש  ת  ּצֶ ַוּיַ

יּה   ַמר ּבֵ ִאּתְ ע, ְרִביִעי ַלֲאבֹות ְנִזיִקין, ּדְ ַע''ל ָרׁשָ ִלּיַ ּבְ
ְוׁשִ  ן,  ָיׁשֵ ין  ּבֵ ֵער  ין  ּבֵ ְלעֹוָלם,  ֶאת  ָאָדם מּוָעד  ח  ּלַ

ִסים   ּוַפְרּדֵ ָרִמים  ּכְ ְוָגַדע  ֵצי  ְוׁשֵ ְוָאִכיל  ִעירֹו,  ּבְ
א. ֵצי ּכֹּלָ ַל ם, ְוׁשֵ ְירּוׁשָ  ּדִ

ְותֹוָרְתָך  .454 ֱאֶמת  ה  ַאּתָ ָהעֹוָלם,  ִרּבֹון 
יִקים   ְלַצּדִ ין,  ִפּלִ ּתְ ִמְצַות  ָלנּו  ָנַתּתָ  ֱאֶמת, 

פְּ  יֶהם,  ַמֲעׂשֵ ִפי  ּכְ ָכר  ׂשָ הּוא  מּוִרים  ַעל  ּגְ ֵאר 
מֹו   ם, ּכְ ים ֶאת ֲאבֹוֵתיֶהם ְוִאּמָ ׁשִ ּמְ ם, ּוְמׁשַ רֹאׁשָ
ְך  ים ֶאת ָהרֹאׁש, ּכָ ׁשִ ּמְ ל ֵאיָבָריו ְמׁשַ ּכָ ַהּגּוף ׁשֶ ׁשֶ

ְעָלּה.  ת ֶאת ּבַ ׁשֶ ּמֶ ה ְמׁשַ ָ  ָהִאׁשּ
  

ְקׁשֹוט,   .454 ְואֹוַרְייָתְך  ְקׁשֹוט,  ַאְנּתְ  ָעְלָמא,  ִרּבֹון 
פִ  ּתְ ִמְצַות  ָלן  ע''א) יִלין, ָיָהַבת  יִקים   (מ''ג  ַלַצּדִ

ַעל   ֵאר  ּפְ עֹוָבַדְייהּו,  פּום  ּכְ ַאְגָרא  ִאיהּו  מּוִרים  ּגְ
ַגְווָנא   ּכְ הֹון,  ְוִאּמְ ַלֲאבּוהֹון  ין  ׁשִ ּמְ ּוְמׁשַ ְייהּו.  ֵריׁשַ
א.   ְלֵריׁשָ ין  ׁשִ ּמְ ְמׁשַ יֵליּה  ּדִ ֵאָבִרים  ָכל  ּדְ גּוָפא,  ּדְ

א ְלַבעְ  ׁשָ ּמְ ָתא, ְמׁשַ  ָלּה. ָהִכי ִאּתְ
ַהּגּוף,   .455 ֶאת  ים  ׁשִ ּמְ ַהְמׁשַ ַמְלָאִכים  ְויֵׁש 

יֵּׁש   ָמה. ּוְכמֹו ׁשֶ ׁשָ ים ֶאת ַהּנְ ׁשִ ּמְ ּוַמְלָאִכים ַהְמׁשַ
ין  ּבֵ ַהְפָרָדּה  יֵׁש  ְך  ּכָ ָמה,  ּוְנׁשָ ּגּוף  ין  ּבֵ ַהְפָרָדה 
ל  ׁשֶ ְלָאִכים  ַהּמַ ְלֵבין  ַהּגּוף  ל  ׁשֶ ְלָאִכים  ַהּמַ

לִ  ָמה  ְנׁשָ ְויֵׁש  ָמה.  ׁשָ ּוַמְלָאִכים  ַהּנְ ָמה,  ְנׁשָ
ֹבּהַ ׁשֵֹמר  (קהלת ה)  ְלַמְלָאִכים, י ָגֹבּהַ ֵמַעל ּגָ ּכִ

ָמה,   ִלְנׁשָ ָמה  ְנׁשָ ֵהם  ׁשֶ ה  ְוֵאּלֶ ֲעֵליֶהם.  ּוְגֹבִהים 
גּוף   ל, ֵהם ּכְ ֶרְך ָמׁשָ ּדֶ ב ׁשֶ ם ֶאָחד. ְוַאף ַעל ּגַ ּלָ ּכֻ

לִ  ַקּבְ ּמְ ּום ׁשֶ ה, ִמׁשּ ה ְלֵאּלֶ ָמה ֵאּלֶ ׁשָ ים  ֵאֶצל ַהּנְ
ִכיָנה ְ ַהׁשּ ְך  ּכָ ה.  ֵמֵאּלֶ ה  ַעל (ַהְּנָׁשָמה) ֵאּלֶ ַאף   ,

ִריָאה  ַהּבְ ל  ׁשֶ ָהאֹורֹות  ָאר  ׁשְ ֶנֶגד  ּכְ ִהיא  ׁשֶ ב  ּגַ
הּוא   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶנֶגד  ּכְ ַהּגּוף,  ֵאֶצל  ָמה  ְנׁשָ ּכִ

  

ְלגּוָפא,  ְואִ  .455 ין  ׁשִ ּמְ ְמׁשַ ִאיּנּון  ּדְ ַמְלָאִכין  ית 
ִאית   ּדְ ּוְכַגְווָנא  ְמָתא.  ְלִנׁשְ ין  ׁשִ ּמְ ְמׁשַ ּדִ ּוַמְלָאִכין 
ִאית   ָהִכי  ְמָתא,  ְלִנׁשְ ּגּוָפא  ין  ּבֵ ַאְפָרׁשּוָתא 
ְלַמְלָאִכין   גּוָפא,  ּדְ ַמְלָאִכין  ין  ּבֵ ַאְפָרׁשּוָתא 

ְמָתא   ִנׁשְ ְוִאית  ְמָתא.  ִנׁשְ ּוַמְלָאִכין  ּדְ ְמָתא.  ְלִנׁשְ
ה) ְלַמְלָאִכין,  ׁשֵֹמר   (קהלת  בֹוּהַ  ּגָ ֵמַעל  בֹוּהַ  ּגָ י  ּכִ

ְמָתא,   ְמָתא ְלִנׁשְ ִאיּנּון ִנׁשְ ין ּדְ ּוְגבֹוִהים ֲעֵליֶהם. ְוִאּלֵ
גּוָפא   אַֹרח ִמְתָלא, ִאיּנּון ּכְ ב ּדְ הּו ַחד. ְוַאף ַעל ּגַ ּלְ ּכֻ

ְלִאלֵּ  ין  ִאּלֵ ְמָתא  ִנׁשְ ין  ֵאֶצל  ִאּלֵ ִלין  ְמַקּבְ ּדִ ִגין  ּבְ ין, 
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ּגּוף   אן  ּכָ גּוף, ֲאָבל ַהּכֹל ֶאָחד.  ּכְ ִהיא ֲחׁשּוָבה 
ָמה ַהּכֹל אֶ  ּגּופֹו  ּוְנׁשָ ָאָדם, ׁשֶ ְך ּבָ ֵאין ּכָ ֶ ָחד. ַמה ׁשּ

ים  ַחיִּ ֶזה  ֶכל,  ׂשֵ ְוֶזה  חֶֹמר  ֶזה  ֵפרּוד,  ּבְ ָמתֹו  ְוִנׁשְ
ים  ַחיִּ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֲאָבל  ָמֶות.  ְוֶזה 

תּוב ּכָ ים. ֶזהּו ׁשֶ ִכיָנתֹו ַחיִּ ים   (משלי ג) ּוׁשְ ֵעץ ַחיִּ
ּה.  ֲחִזיִקים ּבָ  ִהיא ַלּמַ

א,  ִכיְנּתָ ין. ָהִכי ׁשְ ִאיִהי   (נשמתא) ֵמִאּלֵ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ
ֵאֶצל   ְמָתא  ִנׁשְ ּכְ ְבִריָאה,  ּדִ ְנהֹוִרין  ַאר  ׁשְ ָלֳקֵבל 
גּוָפא.   יָבא ּכְ ִריְך הּוא ֲחׁשִ א ּבְ ּגּוָפא, ָלֳקֵבל קּוְדׁשָ

א ַחד. ָהָכא ּגּוָפא ְוִנׁשְ  א ַחד. ַמה  ֲאָבל ּכֹּלָ ְמָתא ּכֹּלָ
ִפרּוָדא.   ָמֵתיּה ּבְ גּוֵפיּה ְוִנׁשְ ַבר ָנׁש, ּדְ ָלאו ָהִכי ּבְ ּדְ
י, ְוָדא מֹוָתא. ֲאָבל   א ַחּיֵ ֶכל. ּדָ ֵ א חֹוֶמר, ְוָדא ׂשּ ּדָ
ֲהָדא   ים,  ַחּיִ יּה  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ים,  ַחּיִ ִריְך הּוא  ּבְ א  קּוְדׁשָ

ִדְכִתיב,  ג)  הּוא  ִהי  (משלי  ים  ַחּיִ ֲחִזיִקים  ֵעץ  ַלּמַ א 
ּה.   ּבָ

דֹוׁש   .456 ַהּקָ ִסיָמֵני  ּבְ ְרׁשּוִמים  ׁשֶ אֹוָתם  ְוָכל 
ַהחֹל   יֵמי  ּבִ ְרׁשּוִמים  ֵהם  ִכיָנתֹו,  ּוׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ
יָלה,  ַהּמִ ל  ׁשֶ אֹות  ּבָ ין,  ִפּלִ ַהּתְ ל  ׁשֶ אֹות  ּבָ
ְרׁשּוִמים  ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ מֹור  ְוׁשָ ָזכֹור  ּבְ ּוְרׁשּוִמים 

ּתֹוָרה   ּוַבּתֹוָרה  ּבַ ִמיִָּמין,  ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ ְכָתב  ּבִ ׁשֶ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ֹמאל.  ְ ִמׂשּ ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ ה  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ
ִכיָנה  ְ ְוַהׁשּ ֹמאל.  ְ ִמׂשּ מֹור  ְוׁשָ ִמיִָּמין,  ָזכֹור  הּוא 
ל   ין ׁשֶ ִפּלִ ֹמאל. ֵהן ּתְ ְ ִמיָרה ִמׂשּ ְזִכיָרה ִמיִָּמין, ּוׁשְ

ל ָהָאָדם, וּ  ִכיָנה, רֹאׁש ׁשֶ ל ָיד. ְוָכְך ׁשְ ין ׁשֶ ְתִפּלִ
ל   ד ׁשֶ ּלֹו. ְוֶזה ֵמַהּצַ ְצָוה ׁשֶ ִמיָמה, ְוַהּמִ ּתֹוַרת ה' ּתְ
ְוַרֲחִמים.  ין  ּדִ ּכֹוֵלל  הּוא  ׁשֶ ָהֶאְמָצִעי,  ָהַעּמּוד 
ִמיָרה.   ּוׁשְ ְזִכיָרה  ִהיא  ִנְקֵראת  מֹור.  ְוׁשָ ָזכֹור 

קּוָלה ֵאָליו בַּ  ְצוֹות ִהיא ׁשְ ְדֵרָגה. ּוְבָכל ַהּמִ  ּמַ

  

ִריְך   .456 א ּבְ קּוְדׁשָ ִסיָמִנין ּדְ יִמין ּבְ ְרׁשִ ְוָכל ִאיּנּון ּדִ
אֹות   חֹול, ּבְ יֹוִמין ּדְ יִמין ּבְ יּה, ִאיּנּון ְרׁשִ ִכיְנּתֵ הּוא ּוׁשְ
מֹור   ְוׁשָ ָזכֹור  ּבְ יִמין  ּוְרׁשִ ִמיָלה.  ּדְ ּוְבאֹות  ְתִפִלין,  ּדִ

ִאְתיְ  ּדְ ְכָתב,  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ יִמין  ְרׁשִ ת.  ּבָ ׁשַ ִהיַבת  ּבְ
ִאְתְיִהיַבת   ּדְ ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּוַבּתֹוָרה  ִמיִמיָנא. 
ִמיִמיָנא,   ָזכֹור  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ ָמאָלא.  ְ ִמׂשּ
ִמיִמיָנא,   ְזִכיָרה  א,  ִכיְנּתָ ּוׁשְ ָמאָלא.  ְ ִמׂשּ מֹור  ְוׁשָ
ר ָנׁש,   ּבַ א ּדְ ֵריׁשָ ין ּדְ ִפּלִ ָמאָלא. ִאיּנּון ּתְ ְ ִמיָרה ִמׂשּ ּוׁשְ

א,ּוְת  ִכיְנּתָ ׁשְ ְוָהִכי  ָיד.  ּדְ ין  יט) ִפּלִ ְיָי'   (תהלים  ּתֹוַרת 
ַעּמּוָדא   ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ְוַהאי  יֵליּה.  ּדִ ּוִמְצָוה  ִמיָמה,  ּתְ
ָזכֹור   ְוַרֲחֵמי.  יָנא  ּדִ ִליל  ּכָ ִאיהּו  ּדְ ֶאְמָצִעיָתא,  ּדְ
ּוְבָכל   ִמיָרה.  ׁשְ ְזִכיָרה  ִאיִהי  ִאְתְקִריַאת  מֹור.  ְוׁשָ

ּקּוִד  ַמְדֵרָגה. ּפִ יּה ּבְ ִקיָלה ְלַגּבֵ  ין ִאיִהי ׁשָ
ד ַהֶחֶסד   .457 רּוְך הּוא    -ֲאָבל ִמּצַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ֲארּוָה  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ מֹור.  ׁשָ ִכיָנה  ְ ְוַהׁשּ ָזכֹור,  הּוא 
ה.  ְלַכּלָ מֹור  ְוׁשָ ְלָזָכר,  ָזכֹור  ָנה,  ׁשְ ַהּמִ ֲעֵלי  ּבַ

ָהֲעָנפִ  ֹמאל  ּוִבׂשְ ָיִמין  ּבְ ׁשֶ ּום  ְרִדים,  ִמׁשּ ִמְתּפָ ים 
ם   ֶנְגּדָ רּודֹות ִמְלַמְעָלה. ּכְ ֵהן ּפְ ְנֵפי ֵרָאה ׁשֶ מֹו ּכַ ּכְ
ִמְלָמְעָלה.   ֻרדֹות  ּפְ ְוַכְנֵפיֶהם  ּוְפֵניֶהם  ַחיֹּות, 
ֵניֶהם   ה ׁשְ ל ֵסֶפר ּתֹוָרה. ְלַמּטָ תּוחֹות ׁשֶ ּוְכֶנֶגד ּפְ
ּתֹוָרה,   ֵסֶפר  ל  ׁשֶ ְסתּומֹות  מֹו  ּכְ ֶאָחד,  ִיחּוד  ּבְ

ל ִיחּוד,  שֶׁ  ָמקֹום ׁשֶ ְך ּבְ ּום ּכָ רּוד. ּוִמׁשּ ם ּפֵ ֵאין ׁשָ
ִאם  לּוָלב.  ל  ׁשֶ ְדָרה  ְלׁשִ ּדֹוֶמה  ּגּוף,  הּוא  ׁשֶ

סּול. -ִנְפְרצּו אֹו ִנְפְרדּו ָעָליו   ּפָ

  

הּוא   .457 ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ֶחֶסד,  ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ֲאָבל 
אוּ  ּדְ ָמה  ּכְ מֹור.  ׁשָ א  ִכיְנּתָ ּוׁשְ ָמאֵרי  ָזכֹור,  ְקמּוָה 

ִגין   ּבְ ה.  ְלַכּלָ מֹור  ְוׁשָ ְלָזָכר,  ָזכֹור  ַמְתִניִתין, 
ַגְווָנא   ּכְ ְרִדין,  ִמְתּפָ ין  ַעְנּפִ ָמאָלא  ּוִבׂשְ ִביִמיָנא  ּדְ
ַמְעָלה.   ִמּלְ רּודֹות  ּפְ ִאיּנּון  ּדְ ֵריָאה,  ַכְנֵפי  ּדְ

ֵחיָון, א)  ָלֳקְבַלְייהּו  ְוַכְנֵפיֶהם   (יחזקאל  ּוְפֵניֶהם 
רוּ  ֵסֶפר ּתֹוָרה.  ּפְ תּוחֹות ּדְ ַמְעָלה. ְוָלֳקֵבל ּפְ דֹות ִמּלְ

ְסתּומֹות   גֹון  ּכְ ֲחָדא,  ִיחּוָדא  ּבְ ְרַווְייהּו  ּתַ א  ְלַתּתָ
ֲאָתר   א, ּבַ רּוָדא. ּוְבִגין ּדָ ן ּפִ ּמָ ֵלית ּתַ ֵסֶפר ּתֹוָרה, ּדְ ּדְ
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לּוָלב,   ּדְ ְדָרה  ִ ַלׁשּ ּדֹוֶמה  ּגּוָפא,  ִאיהּו  ּדְ ִיחּוָדא,  ּדְ
סּול. ִאם נִ   ְפְרצּו, אֹו ִנְפְרדּו ָעָליו ּפָ

רּוְך הּוא  .458 דֹוׁש ּבָ ם ַהּקָ ּוִמים ָרׁשַ ה ִרׁשּ ַכּמָ ּבְ
ִמיִָּמין,   ֵאּלּו  ְלָאִכים.  ַלּמַ ַדע  ְלִהּוָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת 
ֵאּלּו   אֹו  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ֵמַהּקָ לּוִיים  ּתְ ׁשֶ

אוֹ  ִכיָנה,  ְ ֵמַהׁשּ לּוִיים  ּתְ ׁשֶ ֹמאל,  ְ ֵאּלּו ִמׂשּ  
ִיחּוד   ִכיָנתֹו ּבְ רּוְך הּוא ּוׁשְ דֹוׁש ּבָ לּוִיים ֵמַהּקָ ּתְ ׁשֶ
ְרׁשּוִמים   ּתֹוָרה  ֶהם  ּבָ יֵּׁש  ׁשֶ ה  ֵאּלֶ אי  ַוּדַ ֶאָחד. 
ְרׁשּוִמים  ִמְצָוה  ֶהם  ּבָ יֵּׁש  ׁשֶ ה  ְוֵאּלֶ ֶחֶסד,  ּבְ
ת  ּבָ ׁשַ ְואֹות  ין  ִפּלִ ַהּתְ ֲעֵלי  ּבַ ְוֵאּלּו  ְגבּוָרה,  ּבִ

ִר  יק. ְואֹות ּבְ ַצּדִ  ית ְרׁשּוִמים ּבְ

  

הּוא   .458 ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ים  ָרׁשִ יִמין  ְרׁשִ ה  ַכּמָ ּבְ
ין   ִאּלֵ ַמְלָאִכין.  י  ְלַגּבֵ מֹוְדָעא  ּתְ ְלִאׁשְ ָרֵאל,  ְלִיׂשְ
ין   ִאּלֵ אֹו  הּוא.  ִריְך  ּבְ א  ְמקּוְדׁשָ ַתְלָיין  ּדְ יִמיָנא,  ּדִ

אוֹ  א.  ִכיְנּתָ ִמׁשְ ַתְלָיין  ּדְ ָמאָלא,  ׂשְ ַתְלָיין    ּדִ ּדְ ין  ִאּלֵ
ֲחָדא.   ִיחּוָדא  ּבְ יּה  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא.  ִריְך  ּבְ א  ְמקּוְדׁשָ
ֶחֶסד.   ּבְ יִמין  ְרׁשִ ּתֹוָרה,  הֹון  ּבְ ִאית  ּדְ ין  ִאּלֵ אי  ַוּדַ
ין   ְגבּוָרה. ְוִאּלֵ יִמין ּבִ הֹון ִמְצָוה, ְרׁשִ ִאית ּבְ ין ּדְ ְוִאּלֵ

ְואוֹ  ת,  ּבָ ׁשַ ְואֹות  ְתִפִלין,  ּדִ יִמין  ָמאֵרי  ְרׁשִ ִרית,  ּבְ ת 
יק.  ַצּדִ  ּבְ

ְרׁשּוִמים   .459 ֵהם  ָהָאֶרץ,  י  ַעּמֵ ֵהמֹות,  ְוַהּבְ
עֹופֹות   ּוְפִריָעה.  ָעְרָלה  ַהֲעָבַרת  ֶזֶפק   -ּבְ ּבְ

ת  ּוְקִלּפַ ַהזֶֶּפק  ַהֲעָבַרת  ּבְ ִנְקָלף,  ּוְבֻקְרְקָבן 
ֶלֱאכֹל.  עֹופֹות  ּבָ ְרׁשּוִמים  ֵהם  ְרְקָבן,  ַהּקֻ

ֵני ִסיָמִנים  ּוְבֵהמֹות בִּ  ָרה ּוַמְפֶרֶסת   -ׁשְ ַמֲעַלת ּגֵ
מֹו  ּכְ ִסיָמִנים,  ֵני  ׁשְ ּבִ ְרׁשּוִמים  ם  ּלָ ּכֻ ְרָסה.  ּפַ

דֹוׁש.  ֳעָבִרים ֵמָהָעם ַהּקָ ּמָ  ָעְרָלה ּוְפִריָעה, ׁשֶ
  

רּו   .459 ַאְעּבָ ּבְ יִמין  ְרׁשִ ִאיּנּון  ָהָאֶרץ,  י  ַעּמֵ ּוְבִעיָרן, 
עֹופִ  ּוְפִריָעה.  ָעְרָלה  ִנְקָלף,  ּדְ ּוְבֻקְרְקָבן  ֶזֶפק  ּבְ ין, 

יִמין   ְרׁשִ ִאיּנּון  ֻקְרְקָבן  ּדְ ּוְקִליָפה  ֶזֶפק,  ּדְ רּו  ַאְעּבָ ּבְ
ָרה,   ְתֵרי ִסיָמִנין, ַמֲעַלת ּגֵ עֹוִפין ְלֵמיַכל, ּוְבִעיָרן, ּבִ
ִסיָמִנין,   ְתֵרי  ּבִ יִמין  ְרׁשִ הּו  ּלְ ּכֻ ְרָסה.  ּפַ ּוַמְפֶרֶסת 

ָעְרָלה   ּדְ ַגְווָנא  א  ּכְ ִמַעּמָ ַרן  ִמְתַעּבְ ּדְ ּוְפִריָעה, 
א.  יׁשָ  ַקּדִ

ְרׁשּוִמים  .460 ם  ּלָ ּכֻ ֲחָכִמים,  ְלִמיֵדי  ּתַ ֲאָבל 
ע ַחיֹּות  ַאְרּבַ ְלָאִכים, ּבְ ּמַ א. ּוֵמֶהם ּבַ ּסֵ ּכִ ֵמֶהם ּבַ
ּוֵמֶהם   זָּלֹות,  ּוַבּמַ ּכֹוָכִבים  ּבַ ֵמֶהם  א.  ּסֵ ַהּכִ

דֹוׁש   ַהּקָ ׁשֶ ּדֹות  ּמִ ּבַ נֹוָדע  ְרׁשּוִמים  הּוא  רּוְך  ּבָ
ּוִמְצוֹות  תֹוָרה  ּבְ ִקים  ְתַעּסְ ּמִ ׁשֶ ְואֹוָתם  ֶהם.  ּבָ
ְמָנת   ַעל  ּלֹא  ׁשֶ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ מֹו  ִלׁשְ
ָאִביו  ְכבֹוד  ּבִ ַהְמֻחיָּב  ֵבן  ּכְ א  ֶאּלָ ָרס,  ּפְ ל  ְלַקּבֵ

ַעּמּוד ָהֶאְמָצִע  ם ּבָ ר ְוִנְרׁשָ אי ִנְקׁשָ י  ְוִאּמֹו, ֶזה ַוּדַ
יֵּׁש ּבֹו  ִאּלּו ּבֹו ֵהם ָהיּו ֶאָחד. ּוִמי ׁשֶ ִכיָנתֹו, ּכְ ּוׁשְ
ְבָיכֹול   ִלי תֹוָרה, ּכִ ִלי ִמְצָוה אֹו ִמְצָוה ּבְ ּתֹוָרה ּבְ
מֹו ִאיָלן   ֶזה ְוֶזה, ּכְ ֵפרּוד. ֲאָבל ּבָ ִאּלּו ָהיּו בֹו ּבְ ּכְ
ְוָהִאיָלן  ֹמאל,  ְוִלׂשְ ְלָיִמין  ִנְפָרִדים  ֲעָנִפים  ׁשֶ

ֶאְמַצע. ַהיִּ  ֵניֶהם ּבָ ל ׁשְ  חּוד ׁשֶ

  

הֹון,   .460 יִמין ִמּנְ הֹון ְרׁשִ ּלְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ּכֻ ֲאָבל ּתַ
ֵחיָון   ע  ַאְרּבַ ּבְ ַמְלָאֵכי,  ּבְ הֹון,  ּוִמּנְ ֻכְרְסָייא.  ּבְ

א  כָֹכַבּיָ ּבְ הֹון  ִמּנְ ֻכְרְסָייא.  ע''א)  ּדְ קי''ט  ֵלי.   (דף  ּוְבַמּזָ
הּוא   ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ִמדֹות  ּבְ יִמין,  ְרׁשִ הֹון  ּוִמּנְ

אֹוַרְייָתא  ִאׁשְ  ּבְ ִקין  ִמְתַעּסְ ּדְ ְוִאיּנּון  מֹוְדִעין.  ּתְ
יּה,   ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ ָמא ּדְ ּוְבִמְצֹות, ִלׁשְ
ִאיהּו   ּדְ ְבָרא  ּכִ א  ֶאּלָ ָרס,  ּפְ ל  ְלַקּבֵ ְמָנת  ַעל  ּלֹא  ׁשֶ
ר   ָ ִאְתָקׁשּ א  ּדָ יּה,  ְוִאּמֵ ֲאבֹוִהי  ּדַ יָקָרא  ּבִ ְמחּוָייב 

אי וְ  יּה,  ַוּדַ ִכיְנּתֵ ֶאְמָצִעיָתא ּוׁשְ ַעּמּוָדא ּדְ ים, ּבְ ִאְתְרׁשִ
לֹא   יּה ּתֹוָרה ּבְ ִאית ּבֵ יּה ֲהוֹו ַחד. ּוַמאן ּדְ ִאיּלּו ּבֵ ּכְ
ִאיּלּו ֲהוֹו   ְבָיכֹול ּכְ לֹא ּתֹוָרה, ּכִ ִמְצָוה, אֹו ִמְצָוה ּבְ
ִאיָלָנא, ְדַעְנּפוֹ  ָדא ְוָדא, ּכְ ִפרּוָדא. ֲאָבל ּבְ יּה ּבְ י  ּבֵ
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ִיחּוָדא   ְוִאיָלָנא  ָמאָלא,  ְוִלׂשְ ִליִמיָנא  ְרִדין  ִמְתּפָ
ֶאְמָצִעיָתא. ַתְרַווְייהּו, ּבְ  ּדְ

ָטֳהָרה,   .461 ִסיָמֵני  ִלי  ּבְ ְרׁשּוִמים  ִעים  ָהְרׁשָ
רֹוַע,  ְוַהזְּ ָהרֹאׁש  ַעל  ין  ִפּלִ ּתְ ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ אֹוָתם 

ּוִמְצוֹות תֹוָרה  ּבְ ְרׁשּוִמים  ּלֹא  ׁשֶ ה  ְואֹוָתם  ְוֵאּלֶ  ,
ְרׁשּוִמים  ְולֹא  מֹור,  ְוׁשָ ָזכֹור  ׁשֹוְמִרים  ּלֹא  ׁשֶ
ּלֹא   ׁשֶ ה  ְוֵאּלֶ ִציִצית.  ל  ׁשֶ ְוָלָבן  ְתֵכֶלת  ּבִ
ֶקץ ֵהם ָלֶכם, ֵאיָנם  לּו, ׁשֶ יָמִנים ַהּלָ ּסִ ְרׁשּוִמים ּבַ
ֶקץ  ׁשֶ ה  ֵאּלֶ ָמה  ָהָאֶרץ.  י  ַעּמֵ א  ֶאּלָ ָרֵאל,  ִיׂשְ

ֶרץ   ֵהם  -ְוׁשֶ מֹו   (ָּכ�) ַאף  ּכְ ֶרץ.  ְוׁשֶ ֶקץ  ׁשֶ
ֶרץ,   י ָהָאֶרץ ֵהם ׁשֶ ָנה, ַעּמֵ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ֲארּוָה ּבַ ּבֵ ׁשֶ

נֹוֵתיֶהם ֶנֱאַמר, ֶקץ. ְוַעל ּבְ (דברים  ּוְנׁשֹוֵתיֶהם ׁשֶ
ֵהָמה.  כז) ל ּבְ  ָארּור ׁשֵֹכב ִעם ּכָ

  

ָטֳהָרה,   .461 ָלא ִסיָמִנין ּדְ יִמין ּבְ א, ִאיּנּון ְרׁשִ יַעּיָ ַרׁשִ
א, ּוְדרֹוָעא. ְוִאיּנּון  ִאינּ  ין ַעל ֵריׁשָ ִפּלִ ֵלית ְלהֹון ּתְ ּון ּדְ

ָלא ַנְטִרין   ין ּדְ ְצֹות. ְוִאּלֵ ּתֹוָרה ּוַבּמִ יִמין ּבַ ָלא ְרׁשִ ּדְ
ִציִצית.   ְתֵכֶלת ְוָלָבן ּדְ יִמין ּבִ מֹור. ְוָלא ְרׁשִ ָזכֹור ְוׁשָ

ֶק  ין ִסיָמִנין, ׁשֶ ִאּלֵ יִמין ּבְ ָלא ְרׁשִ ין ּדְ ץ ֵהם ָלֶכם,  ְוִאּלֵ
ין   ִאּלֵ ָמה  ָהָאֶרץ.  י  ַעּמֵ א  ֶאּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ ִאיּנּון  ָלאו 

ֶרץ, אּוף ִאיּנּון ֶקץ ְוׁשֶ ָמה   (נ''א כן') ׁשֶ ֶרץ. ּכְ ֶקץ ְוׁשֶ ׁשֶ
ֶרץ,   י ָהָאֶרץ ֵהם ׁשֶ ַעּמֵ אּוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין,  ּדְ

ַמר,  ִאּתְ נֹוֵתיֶהם  ּבְ ְוַעל  ֶקץ.  ׁשֶ רים (דב ּוְנׁשֹוֵתיֶהם 
ֵהָמה.  כז) ל ּבְ  ָארּור ׁשֹוֵכב ִעם ּכָ

א  .462 ָגלּוי, ְוֵאין ִמיָתה ֶאּלָ ּוִמיָתָתם ִמיָתה ּבְ
ִכּסּוי,  ּבְ ִתְהיֶה  לֹא  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָהעִֹני  ּוִמיַתת  עִֹני, 
א  ֶאּלָ ִמְצוֹות,  ְלַבֲעֵלי  ּדֹוִמים  ׁשֶ עֹופֹות  מֹו  ּכְ

ָעִני ָחׁשּוב בְּ  ִגּלּוי, ְלֵעיֵני ָהָעם, ׁשֶ ֵמת. ְוֵיׁש עִֹני ּבְ
ְויֵׁש ֲעִניּּות ְלֵעיֵני כֹל,  ֵני ָאָדם.  ּבְ ִכּסּוי ֵמֵעיֵני  ּבְ
כֹל,  ְלֵעיֵני  ּוְזִריָקָתּה  ֵהָמה,  ַהּבְ ם  ּדַ ְזִריַקת  ּכִ
ָמם  ּדָ ׁשֶ ים  ָהֲעִניִּ ְך  ּכָ ַהּכֹל.  ִלְפֵני  ם  ּדָ ֹוְפִכים  ׁשּ ׁשֶ

ְוַנעֲ  ָאָדם  ֵני  ּבְ ְלֵעיֵני  ְפֵניֶהם  ּבִ ְך  ּפָ ים ִנׁשְ ׂשִ
מֹו ֵמִתים.  ים ּכְ  ִליֻרּקִ

  

א   .462 ְלָיא, ְוֵלית ִמיָתה ֶאּלָ ִאְתּגַ ּוִמיַתְתהֹון ִמיָתה ּבְ
ְיֵהא   ָלא  ְלהֹון,  ּדִ ֲעִנּיּוָתא  ּדַ ּוִמיָתה  ֲעִנּיּוָתא, 
א   ּקּוִדין, ֶאּלָ ַדְמָיין ְלָמאֵרי ּפִ עֹוִפין ּדְ ְסָיא, ּכְ ִאְתּכַ ּבְ

ָייא, ְלֵעיִני עַ  ּלְ ִאְתּגַ ת. ְוִאית  ּבְ ּמֵ ָעִני ָחׁשּוב ּכַ א, ּדְ ּמָ
א. ְוִאית ֲעִנּיּוָתא,   ֵני ָנׁשָ ְסָיא, ֵמֵעיִני ּבְ ִאְתּכַ ֲעִנּיּוָתא ּבְ
ְבֵהָמה, ּוְזִריָקָתּה ְלֵעיֵני   ָדם ּדִ ְזִריקּו ּדְ א. ּכִ ְלֵעיִני ּכֹּלָ
ְפִכין   ין ׁשַ א. ָהִכי ֲעִנּיִ ָמא ָקֵמי ּכֹּלָ ְפִכין ּדָ ׁשַ א, ּדְ ּכֹּלָ

ִרין ְירֹוִקין  ּדָ  א, ְוִאְתַהּדְ ִני ָנׁשָ ְייהּו, ְלֵעיֵני ּבְ ַאְנּפַ מֹוי ּבְ
ִתין. ּמֵ  ּכַ

פֹוְתִחים   .463 ְולֹא  ְתׁשּוָבה  ּבִ חֹוְזִרים  ְוִאם 
ּוִמיָתָתם  ַמְעָלה,  י  ַלּפֵ ּכְ ָבִרים  ּדְ ְלָהִטיַח  יֶהם  ּפִ
ִהיא ֵמָתה ְוֵאין ָלּה  ֵהָמה ׁשֶ מֹו ּבְ ה, ּכְ ְסִתיַמת ּפֶ ּבִ

ה  ק ְך הּוא יֹאַמר: ֵאין ִלי ּפֶ ּדּוי ּכָ ֹול ְוִדּבּור. ּוַבּוִ
ה,   ְוִיְתַוּדֶ רֹאׁש.  ְלָהִרים  ֵמַצח  ְולֹא  יב,  ְלָהׁשִ
ָכל יֹום ִלְהיֹות  רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ּוְמַיֵחד ֶאת ַהּקָ
ים  ּתֵ ׁשְ ֵהָמה ּבִ ִחיַטת ַהּבְ מֹו ׁשְ ֶאָחד. ּכְ ִמיָתתֹו ּבְ

ִדיקֹות ַסכִּ  ֵרה ּבְ הּוא ֶאָח''ד. ֶעׂשְ ין ׁשֶ  ין, ּוְבַסּכִ

  

ּפּוְמהֹון   .463 ְתִחין  ּפַ ְוָלא  א,  ִתיּוְבּתָ ּבְ ַהְדִרין  ְוִאי 
ְלהֹון   ּדִ ּוִמיָתה  ַמְעָלה  י  ַלּפֵ ּכְ ָבִרים  ּדְ יַח  ְלַהּטִ
ִאיִהי ֵמיָתא, ְוֵלית ָלּה   ְבִעיָרא ּדְ פּוָמא, ּכִ ְסִתימּו ּדְ ּבִ

ָהִכי  ּוְבִוידּוי  ְוִדּבּור.  ה    קֹול  ּפֶ ִלי  ֵאין  ִאיהּו,  ִיִיָמא 
ה ּוְמַייֵחד   יב, ְולא ֵמַצח ְלָהִרים רֹאׁש, ְוִיְתַוּדֶ ְלָהׁשִ
ָכל יֹוָמא, ְלֶמֱהֵוי ִמיָתֵתיּה   ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ְלקּוְדׁשָ
ְתֵריַסר   ּבִ ֵהָמה,  ּבְ ִחיַטת  ׁשְ ּדִ ַגְווָנא  ּכְ ֶאָחד.  ּבְ

ִאיּנוּ  ין ּדְ ין, ּוְבַסּכִ ַסּכִ ִדיקֹות ּדְ  ן ֶאָח''ד. ּבְ
רּוְך הּוא  .464 ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁש ֶאת  ּוְמַקּדֵ ּוְמָבֵרְך 

ֲאִכיָלה   ּוְבָכל  ה,  ָ ּוִבְקֻדׁשּ ָבְרכּו  ּבְ יֹום  ָכל  ּבְ לְ  .464   ׁש  ּוְמַקּדֵ ָכל  ּוְמָבֵרָך  ּבְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ִתּיָה   ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ּוְבָכל  ה,  ָ ּוִבְקדּוׁשּ ָבְרכּו  ּבְ יֹוָמא, 
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ה  רּוְך ַאּתָ ָבֵרְך ַהּכֵֹהן: ּבָ ּמְ מֹו ׁשֶ ּלֹו. ּכְ ִתיָּה ׁשֶ ּוׁשְ
נּו    - ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָרָכה.  ּבְ ה.    -ֲהֵרי  ָ ְקֻדׁשּ ֲהֵרי 

הָ  ׁשֶ ָכל  ּכְ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ רּוַח ְמָבֶרֶכת ֶאת ַהּקָ
תֹו ּוְמַיֶחֶדת   ָ ְקֻדׁשּ ת אֹותֹו ּבִ ׁשֶ ָברּוְך, ּוְמַקּדֶ יֹום ּבְ
רּוְך הּוא   דֹוׁש ּבָ ִכיָנתֹו, ַהּקָ ִהיא ׁשְ ִיחּוד ׁשֶ אֹותֹו ּבְ

ה ַמֲחנֹות. ַכּמָ  יֹוֵרד ַעל אֹוָתּה רּוַח ּבְ

ָהא   ה,  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ֲהָנא,  ּכַ ְמָבֵרְך  ּדִ ַגְווָנא  ּכְ יֵליּה.  ּדִ
רּוָחא   ד  ּכַ ה.  ְקדּוׁשָ ָהא  נּו,  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָרָכה.  ּבְ

ִריְך הּוא, בְּ  א ּבְ ָברּוך,  ְמָבַרְך ְלקּוְדׁשָ ָכל יֹוָמא ּבְ
ֵליּה   ּוְמַיֵחד  יֵליּה,  ּדִ א  ְקדּוׁשָ ּבִ ֵליּה  ׁש  ּוְמַקּדֵ
הּוא   ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ יּה.  ִכיְנּתֵ ׁשְ ִאיהּו  ּדְ ִיחּוָדא  ּבְ

ְרָיין.  ה ַמׁשְ ַכּמָ  ָנִחית ַעל ַההּוא רּוָחא ּבְ
ׁש   .465 ּוְמַקּדֵ ָבֵרְך  ּמְ ׁשֶ ָאָדם  אי  ַוּדַ ֵאִליָּהּו, 
ִביָרה ּוְמַיחֵ  ל ַהּגְ ה ַמֲחנֹות ׁשֶ ּמָ ִביָרה, ּכַ ד ֶאת ַהּגְ

ם   ֶלְך יֹוְרִדים ֵאָליו. ְוֻכּלָ עֹוִלים ִעּמֹו, ּוַמֲחנֹות ַהּמֶ
ה   ּמָ ּכַ רּוַח  ְלאֹוָתּה  ּוְלהֹוִדיָעּה  ְמרֹו,  ְלׁשָ ֵדי  ּכְ
ה   ְוַכּמָ ְנבּוָאה,  ּבִ ֲחלֹומֹות  ּבַ ַוֲעִתידֹות  ים  ִחּדּוׁשִ

יַּ  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּבֹו,ְסָתִרים,  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ (בראשית  ֲעקֹב 
ּבֹו.   כח) ְויְֹרִדים  עִֹלים  ֱאלִֹהים  ַמְלֲאֵכי  ְוִהּנֵה 

ֶנֱאַמר  ִביָרה  ְוַהּגְ ֶלְך  ַהּמֶ ַמֲחנֹות  (שם  ְוַעל 
ֲאָבל  לב) ַמֲחָנִים.  ַההּוא  קֹום  ַהּמָ ם  ׁשֵ ְקָרא  ַויִּ

ם. ִביָרה לֹא יֹוְרִדים ְלׁשָ ֶלְך ְוַהּגְ  ַהּמֶ

  

ׁש, ּוְמַיֵחד   .465 ְמָבֵרְך ּוְמַקּדֵ ר ָנׁש ּדִ אי ּבַ הּו, ַוּדַ ֵאִלּיָ
ִקין   ַסּלְ ַמְטרֹוִניָתא  ּדְ ְרָיין  ַמׁשְ ה  ּמָ ּכַ ְלַמְטרֹוִניָתא, 
הּו   ְוֻכּלְ יּה.  ְלַגּבֵ ין  ַנְחּתִ א,  ַמְלּכָ ּדְ ְרָיין  ִ ּוַמׁשּ יּה,  ִעּמֵ

ה  ְלַנְטָרא ֵליּה, ּוְלאֹוָדָעא ֵליּה ְלַההּוא רּוָחא, כַּ  ּמָ
ה   ְוַכּמָ ְנבּוָאה,  ּדִ ֶחְלִמין  ּבְ ַוֲעִתידֹות,  ין  ִחידּוׁשִ

יּה,  ּבֵ ַמר  ִאּתְ ּדְ ַיֲעקֹב,  ּדְ ַגְווָנא  ּכְ (בראשית   ְסָתִרים. 
ה ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבֹו. ְוַעל   כח)  ְוִהּנִ

ַמר,  ִאּתְ ּוַמְטרֹוִניָתא  א  ַמְלּכָ ּדְ ְרָיין  (בראשית   ַמׁשְ
א  ַויִּ  לב) קֹום ַההּוא ַמֲחַנִים. ֲאָבל ַמְלּכָ ם ַהּמָ ְקָרא ׁשֵ

ן.  ּמָ ין ּתַ  ּוַמְטרֹוִניָתא ָלא ַנְחּתִ
אי,   .466 ְך ֶזה ַוּדַ ָאַמר ֵאִליָּהּו, רֹוֶעה ַהּנֱֶאָמן, ּכָ

ָהְיָתה  ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ָכל  ּבְ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֲאָבל 
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָך ְלַיֵחד ֶאת ַהּקָ ּלְ לּות ׁשֶ ּדְ ּתַ ִהׁשְ
ְך   ה, ּכָ ַמְעָלה ּוְלַמּטָ ּלְ ֲחנֹות ׁשֶ ָכל ַהּמַ ִכיָנתֹו ּבְ ּוׁשְ

הוּ  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַמֲחנֹוָתיו ַהּקָ ְוָכל  ִכיָנתֹו  ּוׁשְ א 
ִמְצָוה   ָכל  ּבְ רּוֲחָך  ִמְתַיֲחִדים ִעם  ה  ּוַמּטָ ַמְעָלה 
אֹוֲהִבים  ְוָהֵאם  ָהָאב  ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ֶבן  ּכְ ּוִמְצָוה, 
ֵאיָנם  ּלֹו  ׁשֶ ּוֵמֲחִביבּות  אֹותֹו,  ִקים  ְ ּוְמַנׁשּ אֹותֹו 
גּוָפם  ּבְ ֵהם  א  ֶאּלָ ְלַמֲחנֹוֵתיֶהם,  ַמֲאִמיִנים 

 ׁשֹוְמִרים אֹותֹו.

  

אי.   .466 הּו, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ָהִכי הּוא ַוּדַ ָאַמר ֵאִלּיָ
ֲהָוה   ּוִפּקּוָדא,  ּקּוָדא  ּפִ ְבָכל  ּדִ ִגין  ּבְ ֲאָבל 
הּוא   ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ְלַיֲחָדא  יָלְך,  ּדִ לּוָתא  ּדְ ּתַ ִאׁשְ

א, ְוַתּתָ א  ֵעיּלָ ּדְ ְרָיין  ַמׁשְ ָכל  ּבְ יּה,  ִכיְנּתֵ ָהִכי    ּוׁשְ
ְרָייֵתיּה   ִ ַמׁשּ ְוָכל  יּה,  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ּקּוָדא   ָכל ּפִ יָלְך, ּבְ רּוָחא ּדִ א, ִמְתַיֲחִדין ּבְ א ְוַתּתָ ֵעיּלָ
ַרֲחִמין   ְוִאָמא  א  ַאּבָ ּדְ א,  ַמְלּכָ ּדְ ְבָרא  ּכִ ּוִפּקּוָדא, 

יֵליּה, ָלא ִקין ֵליּה, ּוַבֲחִביבּו ּדִ ֵהְמִנין ֵליּה    ֵליּה, ְוַנׁשְ
א ִאיּנּון ּגּוַפְייהּו, ַנְטִרין ֵליּה.  ְלהֹון, ֶאּלָ ְרָיין ּדִ ִ ַמׁשּ  ּבְ

ד   .467 ִמּצַ ִהיא  ָך  ּלְ ׁשֶ ָהרּוַח  אֹוָתּה  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ
ָוֵאם,  ָאב  ּכֹוֵלל  ו'  הּוא  ׁשֶ ָהֶאְמָצִעי,  ָהַעּמּוד 
ד   ִמּצַ ְיִחיָדה,  ת  ּבַ ָך,  ּלְ ׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ י''ה.  ֵהם  ׁשֶ

ָך. ָהאוֹ  ִמּמְ ָזָזה  לֹא  ְחּתֹוָנה  ַהּתַ ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ה',  ת 
ְך   ּכָ ן,  ַהּבֵ ֶאת  ׁשֹוְמִרים  א  ְוִאּמָ א  ַאּבָ ׁשֶ ּוְכמֹו 
ֵהם  ׁשֶ ֶעְליֹוִנים,  ַמֲחנֹות  ּבְ ת  ַהּבַ ֶאת  ׁשֹוְמִרים 
ְלרּוֲחָך,   עֹוִלים  ָהֶעְליֹוָנה  ָבה  ֲחׁשָ ּוַבּמַ ַמֲחַנִים. 

ָרֵאל   ִיׂשְ ֲארּוָה,  ּבֵ ׁשֶ מֹו  יֹו''ד ּכְ ָבה.  ַמֲחׁשָ ּבְ ָעָלה 

  

ַעּמּוָד  .467 ְטָרא ּדְ יָלְך, ִמּסִ ַההּוא רּוָחא ּדִ ִגין ּדְ א  ּבְ
א,   ְוִאיּמָ א  ַאּבָ ִליל  ּכָ ו'  ִאיהּו  ּדְ ִאיהּו,  ֶאְמָצִעיָתא  ּדְ
ָאת   ְטָרא ּדְ ת ְיִחיָדא, ִמּסִ יָלְך. ּבַ ִאיּנּון ָי''ּה. ֶנֶפׁש ּדִ ּדְ
א   ַאּבָ ָאה, ָלא ָזָזת ִמיָנְך. ּוְכַגְווָנא ּדְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ה', ׁשְ

ָרָתא. ָרא, ָהִכי ַנְטִרין ּבְ א ַנְטִרין ּבְ ְרָיין    ְוִאיּמָ ִ ַמׁשּ ּבְ
ִקין   ָאה, ַסּלְ ָבה ִעּלָ ִאיּנּון ַמֲחַנִים. ּוְבַמֲחׁשָ ִאין, ּדְ ִעּלָ
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ָבה?   ַמֲחׁשָ ֵה''א ָוא''ו ֵה''א. ּוָמַתי רּוֲחָך ָעְלָתה ּבְ
הּ  ּבָ ְוֶנֱאַמר  ֵלָמה,  ׁשְ ִהיא  ׁשֶ קנ) ּכְ ּכֹל  (תהלים 

ִהיא ה'. ֶפׁש ׁשֶ ל ָיּה. ּוַבּנֶ ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ  ַהּנְ
ָעָלה   ָרֵאל  ִיׂשְ אּוְקמּוָה,  ּדְ ָמה  ּכְ יָלְך,  ּדִ ְלרּוָחא 
רּוָחא   ְוֵאיָמַתי  ֵה''א.  ָוא''ו  ֵה''א  יּו''ד  ָבה,  ַמֲחׁשָ ּבְ

ֵלימָ  ׁשְ ִאיִהי  ד  ּכַ ָבה.  ַמֲחׁשָ ּבְ ְסִליַקת  יָלְך  א,  ּדִ
ּה,  ַמר ּבָ ל ָיּה. (תהלים קנ)  ְוִאּתְ ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ (דף  ּכֹל ַהּנְ

ִאיִהי ה'.  קי''ט ע''ב) א ּדְ  ּוְבַנְפׁשָ
ע   .468 ֵמַאְרּבַ ה'  ָאַמר  ּכֹה  ֶנֱאַמר,  ה'  רּוַח  ּבְ

ָחְכָמה   רּוַח  ה',  רּוַח  ְוֵהם  ָהרּוַח.  ּבִֹאי  רּוחֹות 
ְוגֹו'.   ּוְגבּוָרה  ֵעָצה  רּוַח  ע  ּוִביָנה,  ַאְרּבַ ּבְ ֵלם  ׁשָ

ָהִעּלֹות  ת  ְוִעּלַ ָבה,  ַמֲחׁשָ ּבְ ָעָלה  אֹוִתיֹּות, 
רּוֲחָך עֹוָלה   ַהזֶּה  בֹוד  ַהּכָ ָכל  ּבְ ֶכֶתר.  ּבְ רֹו  ְמַעּטְ

ּלוּ  ִהְתּגַ ָבִרים ׁשֶ ל ַלְיָלה, ְוָכל ַהּדְ (ְל�  ְויֹוֶרֶדת ּכָ
ְוכּו') ְוַאֶּתם  ֶנֱאַמר  ַוֲעֵליֶהם  ַעל  ְּבֶחֶסד, 

ֶתר  ד)(דבר ּכֶ ם,  ים  ַאּתֶ ה'.  ּבַ ֵבִקים  ַהּדְ ם  ְוַאּתֶ
ּום   ּוִמׁשּ ּוַמזָּלֹות.  כֹוָכִבים  עֹוְבֵדי  ֻאּמֹות  ְולֹא 

כב) ֶזה, ֱאלִֹהים  (שמות  ָיֳחָרם.  ָלֱאלִֹהים  זֵֹבַח 
י ַלה' ְלַבּדֹו. ְלּתִ  ֲאֵחִרים. ּבִ

  

יּה,  .468 ּבֵ ַמר  ִאּתְ ְיָי'  לז) רּוַח  ְיָי'   (יחזקאל  ָאַמר  ּכֹה 
ע רּוחֹות ּבִֹאי ָהרּוַח. ְוִאיּנּון,ֵמַאְר  רּוַח   (ישעיה יא) ּבַ

ּוְגבּוָרה   ֵעָצה  רּוַח  ּוִביָנה,  ָחְכָמה  רּוַח  ְיָי', 
ָסִליק   (שלים)  ְוגֹו',  ַאְתָוון,  ע  ַאְרּבַ ּבְ לֹום  ׁשָ

ֶכֶתר.   ּבְ ֵליּה  ר  ְמַעּטֵ ָהִעּלֹות  ת  ְוִעּלַ ָבה,  ַמֲחׁשָ ּבְ
ָכל   ּבְ ְוָנִחית  ָסִליק  יָלְך,  ּדִ רּוָחא  ְיַקר,  ַהאי  ָכל  ּבְ

ָיין  ּלְ ִאְתּגַ ין ּדְ (נ''א לך בחסד ועלייהו אתמר   ֵליְלָיא. ְוָכל ִמּלִ

וכו') ֶתר  ואתם  ּכֶ ד) ָעל  ְיָי',   (דברים  ּבַ ֵבִקים  ַהּדְ ם  ְוַאּתֶ
ּוְבִגין   לֹות.  ּוַמּזָ ּכֹוָכִבים  עֹוְבֵדי  אּוִמין  ְוָלא  ם,  ַאּתֶ

א,  כב)  ּדָ ֱאלִהים   (שמות  ָיֳחַרם,  ֵלֱאלִהים  זֵֹבַח 
י ַלְיָי' ְלַבּדֹו.  ְלּתִ  ֲאֵחִרים. ּבִ

ל  .469 ׁשֶ צֹאן  ְקְראּו  ּנִ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ָהָעם  ֵרי  ַאׁשְ
רוּ  ּבָ דֹוׁש  ַעְצָמם ַהּקָ ֶאת  ְלַהְקִריב  הּוא,  ְך 

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלָפָניו,  נֹות  מד) ָקְרּבָ י  (תהלים  ּכִ
ִטְבָחה.   צֹאן  ּכְ ְבנּו  ֶנְחׁשַ ַהיֹּום  ָכל  הַֹרְגנּו  ָעֶליָך 
ַתֲעִנית.  ּבְ צֹאן,  מֹו  ּכְ ַעְצָמם  ֶאת  ּוַמְקִריִבים 

יוֹ  ָחׁשּוב  ֲעִנית  ּתַ ּבַ ׁשֶ ם  ְוַהּדָ ַהֵחֶלב  עּוט  ּמִ ֵתר ׁשֶ
ְוַהֵחֶלב   ם  ָהָיה ִמְתַמֵעט ַהּדָ ׁשֶ ֵהמֹות,  ּבְ ן  ְרּבַ ִמּקָ
ל   ּכָ ּנֱֶאָכִלים  ׁשֶ ּוְפָדִרים  ֵאמּוִרים  אֹוָתם  ְוָכל 

ְיָלה.   ַהּלַ

  

ָעאָנא   .469 ִאְתְקִריאּו  ּדְ א,  יׁשָ ַקּדִ א  ַעּמָ ָאה  ַזּכָ
ִנין   ָקְרּבְ ְרַמְייהּו  ּגַ ְלִמְקַרב  הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ

ַמר, ָקֵמי  ִאּתְ ָמה ּדְ י ָעֶליָך הֹוַרְגנּו   (תהלים מד)  ּה. ּכְ ּכִ
ְרַמְייהּו   צֹאן ִטְבָחה. ּוַקְרִבין ּגַ ְבנּו ּכְ ל ַהּיֹום ֶנְחׁשַ ּכָ
ְוָדָמא,   א  ֶחְלּבָ ִמעּוט  ּדְ ַתֲעִניָתא.  ּבְ ָעאִנין,  ּכְ
ְבִעיָרן,   ּדִ ָנא  ְרּבְ ִמּקָ יר  ַיּתִ יב  ָחׁשִ ִאיהּו  ַתֲעִניָתא,  ּדְ

ֲהָוה   ֵאמּוִרין  ּדְ ִאיּנּון  ְוָכל  א  ְוֶחְלּבָ ָמא  ּדָ ִמְתַמֵעט 
ל ֵליְלָיא.  ִלין ּכָ ִמְתַאּכְ  ּוְפָדִרין, ּדְ

ֵריֶהם .470 ֶאת   (ִיְׂשָרֵאל) ַאׁשְ ְקִריִבים  ּמַ ׁשֶ
ְוַלְיָלה  ַלְיָלה  ּוְבָכל  ה',  ִלְפֵני  נֹות  ָקְרּבָ רּוָחם 
אֹוָתהּ  ַמֲעֶלה  ִאם  ֵאָליו,  ָהעֹוָלה  ִהיא  רּוָחם   ׁשֶ

ר ֲאִמירֹות,   ִהיא ֶעׂשֶ ּתֹוָרה ׁשֶ תֹוָרה ּוִמְצָוה, ּבַ ּבְ
רֹות, ֵמאֹוִתיֹּות   ּבְ ר ּדִ ֶעׂשֶ ּבְ נּו ֵמָהאֹות י' ׁשֶ ּתְ ּנִ ׁשֶ

ְּבִׁשָּׁשה) ה''ה. ֵסֶפר   (ְּבו',  ּבְ י תֹוָרה  ֻחְמׁשֵ ׁש  ׁשֵ ּבְ
י  ֻחְמׁשֵ ה  ָ ֲחִמׁשּ ְקְראּו  ּנִ ׁשֶ ה ֵהם  ָ ֲחִמׁשּ ית.  ֵראׁשִ ּבְ

 ִ ׁשּ ָבה  תֹוָרה. ׁשִ ֲחׁשָ ית. ּוַבּמַ ֵראׁשִ י ִנְקָרא ֵסֶפר ּבְ
ּבֹו   ּנֱֶאַמר  ׁשֶ ֵה''א,  ָוא''ו  ֵה''א  יֹו''ד  הּוא  ׁשֶ

  

ִאיּנּון,  .470 ִאין  ישראל) ַזּכָ ְמ  (ס''א  רּוִחין  ּדִ ָקְרִבין 
ְוֵליְלָיא,   ֵליְלָיא  ּוְבָכל  ְיָי'.  ֳקָדם  ִנין  ָקְרּבְ ְלהֹון,  ּדִ
יּה, ִאי ָסִליק ָלּה,   ְלהֹון ִהיא ָהעֹוָלה ְלַגּבֵ רּוָחא ּדִ ּדְ
ֲאִמיָרן,   ר  ֶעׂשֶ ִאיִהי  ּדְ ּתֹוָרה,  ּבַ ּוִמְצָוה,  ּתֹוָרה  ּבַ

ָרן,   ּבְ ּדִ ר  ְבֲעׂשַ ּדִ י'  ֵמָאת  ִאְתְייִהיבּו  ֵמַאְתָוון  ּדְ
בשית)  ה''ה.  בו',  ֵסֶפר   (ס''א  ּבְ ּתֹוָרה  י  חּוְמׁשֵ ית  ׁשִ ּבְ

י   ה חּוְמׁשֵ ִאְתְקִריאּו ֲחִמׁשָ ה ִאיּנּון ּדְ ית. ֲחִמׁשָ ֵראׁשִ ּבְ
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ָבה. ּוְלֵאיֶזה ָמקֹום עֹוֶלה?  ַמֲחׁשָ ָרֵאל ָעָלה ּבְ ִיׂשְ
ה.  ת ָהִעּלֹות, ֻמְפָלא ּוְמֻכּסֶ ם ִעּלַ ָ ׁשּ ִאְקֵרי.   ְלֶכֶתר ׁשֶ ית  ֵראׁשִ ּבְ ֵסֶפר  ִתיָתָאה  ׁשְ ּתֹוָרה. 

ַמר   ִאּתְ ּדְ ֵה''א,  ָוא''ו  ֵה''א  יּו''ד  ִאיהּו  ּדְ ָבה  ּוְבַמֲחׁשָ
יּה,   ָבה. ּוְלָאן ֲאָתר ָסִליק.  ּבֵ ַמֲחׁשָ ָרֵאל ָעָלה ּבְ ִיׂשְ

ת ָהִעּלֹות, מּוְפֵלא ּוְמכּוָסה.  ן ִעּלַ ּמָ ּתַ ֶתר ּדְ י ּכֶ  ְלַגּבֵ
ִהיא  .471 ׁשֶ ִמְצָוה,  ּבְ ֲעֵלהּו  ּמַ ׁשֶ ִמי  ֵרי  ַאׁשְ

ֶהן  ּבָ ׁשֶ יֹּות,  ָרׁשִ ּפָ ע  ַאְרּבַ ֶהן  ּבָ ׁשֶ ין,  ִפּלִ ּתְ ִמְצַות 
ם ְיהָֹו''ה: י'   ׁש ִלי. ה'    -ׁשֵ י ְיִביֲאָך.    -ַקּדֶ ְוָהָיה ּכִ

ה'    -ו'   ָרֵאל.  ִיׂשְ ַמע  מֹוַע.   -ׁשְ ׁשָ ִאם  ְוָהָיה 
ִכיָנה ִהיא   ְ ַהׁשּ יָּד, ׁשֶ ר אֹוָתּה ּבַ ֵ ָבה. ְלַקׁשּ ֲחׁשָ ּמַ ּבַ
ִהיא  ִהיא ה'. ְוִדּבּור ׁשֶ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ י''ה ּוְכלּוָלה ִמּמַ

ּוַבּמַ  ְסִפירֹות.  ו'  לּוָלה  ּכְ יָנה  הּוא  ּבִ ׁשֶ ָבה,  ֲחׁשָ
אֹוִתיֹּות,   י''ד  ְיהָֹו''ה.  ֵה''א,  ָוא''ו  ֵה''א  יֹו''ד 
ּוֵבית   יֹּות,  ָרׁשִ ּפָ ע  ַאְרּבַ ּבְ ְוִנְרְמזּו  ָיד.  ּבֹון  ֶחׁשְ ּכְ

ָהרֹאׁש   ְרצּועֹות  י  ּתֵ ּוׁשְ א',  ין  ִפּלִ ַבע.    -ַהּתְ ׁשֶ
ר.  ֶעׂשֶ ָהְרצּוָעה  ר  ְוֶקׁשֶ ע,  ׁשַ ּתֵ יִני''ן  ׁשִ ֵני  ְ ׁשּ ׁשֶ

יֹּות ַהיָּד  ְואַ  ָרׁשִ ע ּפָ ִכיָנה,   -ְרּבַ ְ ֲהֵרי י''ד, ַיד ַהׁשּ
 ַיד ְיהָֹו''ה.

  

ִאיִהי ִמְצַות   .471 ְצָוה, ּדְ ּמִ ָסִליק ֵליּה ּבַ ָאה ַמאן ּדְ ַזּכָ
''ד.   ם ְידֹוָ הֹון ׁשֵ ּבְ ּיֹות, ּדִ ְרׁשִ ע ּפָ הֹון ַאְרּבַ ּבְ ִפיִלין, ּדִ ּתְ
ָרֵאל.   ַמע ִיׂשְ י ְיִביֲאָך. ו': ׁשְ ׁש ִלי. ה': ְוָהָיה ּכִ י': ַקּדֵ

ָרא   ְ ָבה. ְלַקׁשּ ַמֲחׁשָ מֹוַע. ּבְ ָיד,  ה': ְוָהָיה ִאם ׁשָ ָלּה ּבְ
ה'.   ִאיִהי  ּדְ ה  ֲעׂשֵ ִמּמַ ִליָלא  ּכְ י''ה  ִאיהּו  א  ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ
ָבה   ִליָלא ו' ְסִפיָראן. ּוְבַמֲחׁשָ יָנה, ּכְ ִאיִהי ּבִ ְוִדּבּור ּדְ
ַאְתָוון,   י''ד  ''ד.  ְידֹוָ ֵה''א,  ָוא''ו  ֵה''א  יּו''ד  ְדִאיהּו 

ְר  ּפָ ע  ַאְרּבַ ּבְ ְוִאְתְרִמיזּו  ָיד.  ָבן  חּוׁשְ ּוֵביָתא  ּכְ ָיין,  ׁשִ
א, ֵריׁשָ ְתִפִלין א', ּוְתֵרין ְרצּוֵעי ּדְ ַבע.   (נ''א ודידה) ּדִ ׁשֶ

ְוד'   ר.  ֶעׂשֶ ְרצּוָעה  ּדִ ר  ְוֶקׁשֶ ע.  ׁשַ ּתֵ יִנין  ׁשִ ְתֵרין  ּדִ
ָיד, ּדְ ָיין  ְרׁשִ י''ד.) ּפָ הרי  ַיד   (ס''א  א,  ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ ַיד 

''ד.   ְידֹוָ
ֶנֱאַמר, .472 ִביָלּה  ׁשְ ל ּבִ ָיְדָך  א)(שם  ּבְ

ַליהָֹו''ה,   ִנְפְקָדה  ָהרּוַח  ְוגֹו'.  רּוִחי  ַאְפִקיד 
לֹו   ְלַקּבְ ֵאָליו  יֹוֵרד  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ
הּוא   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ אֹותֹו  ְוׁשֹוְמִרים  ִכיָנה,  ְ ַלׁשּ
ִמְצָוה   ָכל  ּבְ ׁשֶ ִמי  ֶזה?  ֶאת  גֹוֵרם  ּוִמי  ִכיָנתֹו.  ּוׁשְ

רּוְך הּוא.ּוִמְצָוה ַמֲעֶלה שְׁ  דֹוׁש ּבָ  ִכיָנה ֶאל ַהּקָ
  

ַמר,  .472 ִגיָנּה ִאּתְ ָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי   (תהילים לא) ּבְ ּבְ
הּוא   ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ ''ד.  ַלְידֹוָ ַקד  ִאְתּפְ רּוַח  ְוגֹו'. 
א. ְוַנְטֵרי   ִכיְנּתָ י ׁשְ ָלא ֵליּה ְלַגּבֵ יּה, ְלַקּבְ ָנִחית ְלַגּבֵ

בְּ  א  קּוְדׁשָ ִרים  ֵליּה  ּגָ ּוַמאן  יּה.  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא  ִריְך 
א   ִכיְנּתָ ׁשְ ָסִליק  ּוִמְצָוה,  ִמְצָוה  ְבָכל  ּדִ ַמאן  א.  ּדָ

ִריְך הּוא.  א ּבְ י קּוְדׁשָ  ְלַגּבֵ
יֹום ָצָרה,  .473 ל ַיַעְנָך ה' ּבְ בֹות ׁשֶ ְבִעים ּתֵ ְוׁשִ

יֵׁש   ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ אי  ַוּדַ א  ֶאּלָ צֹוַוַחת?  ִהיא  ה  ּוַבּמָ
ַאיֶֶּלת בַּ  ל  ׁשֶ ד  ִמּצַ ַמְלָאִכים,  תֹוָרה,  ֲעֵלי 

י ְדָרגֹות ֵהן   ּתֵ ִכיָנה. ּוׁשְ ִהיא ׁשְ ַחר, ׁשֶ ַ ּבֶֹקר    -ַהׁשּ
ֶנֱאַמר  ַוֲעֵליֶהן  ַחר,  טז) ְוׁשַ ְנִעמֹות  (תהלים 

הּוא ֶחֶס''ד,   ל ַאְבָרָהם, ׁשֶ יִמיְנָך ֶנַצח. ּבֶֹקר ׁשֶ ּבִ
ה, ֻאּלָ ַהּגְ יֹום  ּבְ יֹוֵתר  עֹוֶלה  ַחר   ֶזה  ַ ַהׁשּ ֲאָבל 

ִכיָנה  ְ ׁשּ ׁשֶ ֶנַצח,  ּוִמיהּו?  ה,  ֻאּלָ ַהּגְ ְליֹום  ים  ַמְקּדִ
ַחר. ַ ּדֹו ִנְקֵראת ַאיֶֶּלת ַהׁשּ  ִמּצִ

  

ע''ב) ְוע' .473 רמ''ט  יֹום   (ויקרא  ּבְ ְיָי'  ַיַעְנָך  ּדְ יִבין  ּתֵ
הֹון   ָרֵאל ִאית ּבְ אי ִיׂשְ א ַוּדַ ָצָרה. ּוְבָמאי ְצָווַחת. ֶאּלָ

ַחר,  ָמאֵרי תּ  ַ ֶלת ַהׁשּ ַאּיֶ ְטָרא ּדְ ֹוָרה, ַמְלָאִכים, ִמּסִ
ַחר,   ין ִאיּנּון, ּבֶֹקר ְוׁשַ ְרּגִ ּדַ ּוְתֵרין  א.  ִכיְנּתָ ׁשְ ִאיִהי  ּדְ

ַמר, ִאּתְ טז)  ְוָעַלְייהּו  יִמיְנָך   (תהלים  ּבִ ְנִעימֹות 
א   (ק''י ע''א) ֶנַצח. ִאיהּו ֶחֶס''ד, ּדָ ַאְבָרָהם, ּדְ ּבֶֹקר ּדְ

ים  ָסִליק ַיּתִ  ָחר ַאְקּדִ פּוְרָקָנא, ֲאָבל ׁשָ יֹוָמא ּדְ יר ּבְ
א   ִכיְנּתָ ׁשְ ּדִ ֶנַצח,  ִאיהּו.  ּוַמאי  פּוְרָקָנא.  ּדְ ְליֹוָמא 

ַחר.  ַ ֶלת ַהׁשּ ְטֵריּה ִאְתְקִריַאת ַאּיֶ  ִמּסִ
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ם   .474 ׁשָ ֶנַצ''ח,  ם  ׁשָ ֶנַצח,  ְך, ל''מ  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
צּ  ְבִעים ַהּקֹולֹות ׁשֶ ֵהם ׁשִ ֹוַוַחת ַאיֶֶּלת  ל''''מ, ׁשֶ

ְדרּות  ַהּקַ ֲעֵליֶהם  ִהְתַחזֵּק  ׁשֶ ֶניָה,  ּבָ ַעל  ַחר  ַ ַהׁשּ
ִנים  ָ ַהׁשּ ְבִעים  ׁשִ ּבְ ַחר  ַ ַהׁשּ ֲחרּות  ׁשַ לּות,  ּגָ ּבַ

ִיְתַקיֵּם  (ְּבִׁשְבִעים) ָהַאֲחרֹונֹות. ְזַמן  אֹותֹו  ּבְ
ָרֵאל, ִיׂשְ כו) ּבְ ְקִריב  (ישעיה  ּתַ ָהָרה  מֹו  ּכְ

ֶניָך  ִמּפָ ָהִיינּו  ן  ּכֵ ֲחָבֶליָה  ּבַ ְזַעק  ּתִ ִחיל  ּתָ ָלֶלֶדת 
ן ְנַקּוֶה ָלְך ה' ֱאלֵֹהינּו:  ה'. ְוַעל ּכֵ

  

ל''מ.   .474 ן  ּמָ ּתַ ֶנַצ''ח,  ן  ּמָ ּתַ ְנַצ''ח,  ל''מ  א,  ּדָ ּוְבִגין 
ַחר ַעל בְּ  ַ ֶלת ַהׁשּ ַצָווָחת ַאּיֶ ִאיּנּון ע' ָקִלין ּדְ ָנָהא,  ּדְ

ֲחרּות   ׁשַ ָגלּוָתא,  ּבְ ַקְדרּוָתא  ָעַלְייהּו  ף  ּקַ ִאְתּתָ ּדְ
ְתָרִאין, ִנין ּבַ ע' ׁשְ ַחר ּבְ ַ ַההּוא ִזְמָנא   (בשבעים)  ַהׁשּ ּבְ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ כו)  ִיְתַקּיֵים  ְקִריב   (ישעיה  ּתַ ָהָרה  מֹו  ּכְ
ֶניָך   ִמּפָ ָהִיינּו  ן  ּכֵ ֲחָבֶליָה  ּבַ ְזַעק  ּתִ ִחיל  ּתָ ְיָי'.  ָלֶלֶדת 

ה ָלְך ְיָי' ֱאלֵהינּו.  ן ְנַקּוֶ  ְוַעל ּכֵ
ין  .475 ּבֵ ּה  רֹאׁשָ ַמְכִניָסה  ָהַאיֶֶּלת  ּוָבֶהם 

ין   ּבֵ עֹוָלם.  ְיסֹוד  יק  ַצּדִ הּוא  ָהרֹאׁש  יָה.  ְרּכֶ ּבִ
ע ָלּה ּבֹו ִלְפּדֹות  ּבַ ֵהם ֶנַצח ְוהֹוד. ְוִנׁשְ יָה ׁשֶ ְרּכֶ ּבִ

ִהיא ַאְר  ּבֶֹקר, ׁשֶ ֶניָה ּבַ ל ֶאת ּבָ יֵה, ּבֶֹקר ָיִמין ׁשֶ
ִמיהּוָדה,  יֹּוֵצא  ׁשֶ ִוד  ּדָ ן  ּבֶ יַח  ָמׁשִ ַאָבָרָהם, 

ּבוֹ  ּנֱֶאַמר  מט) ׁשֶ ְיהּוָדה.   (בראשית  ַאְריֵה  ּגּור 
ּום ֶזה ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר.  (רות ג) ּוִמׁשּ  ַחי ה' ׁשִ

  

ָהא.   .475 ְרּכָ ּבִ ין  ּבֵ ָהא  ֵריׁשָ ֲאִעיַלת  ֶלת  ַאּיֶ ּוְבהֹון 
א,   ָהא  ֵריׁשָ ְרּכָ ּבִ ין  ּבֵ עֹוָלם.  ְיסֹוד  יק  ַצּדִ ִאיהּו 

יּה, ְלִמְפַרק ִלְבָנָהא   ִאיּנּון ֶנַצח ְוהֹוד. ְואּוֵמי ָלּה ּבֵ ּדְ
ַאְבָרָהם,   ּדְ ְיִמיָנא  ּבֶֹקר  ַאְרֵיה  ִאיהּו  ּדְ ּבֶֹקר,  ּבַ
ַמר   ִאּתְ ּדְ ִמיהּוָדה,  ָנִפיק  ּדְ ִוד  ּדָ ן  ּבֶ יַח  ָמׁשִ

יּה, מט)  ּבֵ אַ  (בראשית  ּוְבִגין  ּגּור  ְיהּוָדה.  ְרֵיה 
א,  ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר.  (רות ג)  ּדָ  ַחי ְיָי' ׁשִ

סג) ּוָבהּ  .476 ה  (ישעיה  ֹמׁשֶ ִליִמין  מֹוִליְך 
ּום   ִמׁשּ ְוגֹו'.  ַמִים  ּבֹוֵקַע  ְפַאְרּתֹו  ּתִ ְזרֹוַע 
ְוֶחֶסד  ַהּגּוף,  ה,  ֹמׁשֶ ת  ְרּגַ ּדַ ִהיא  ְפֶאֶרת  ּתִ ׁשֶ

ר  ה ִנְקׁשַ תֹו   ְזרֹועֹו, ּוֹמׁשֶ ְרּגָ הּוא ֶחֶסד, ּדַ ע''ב ׁשֶ ּבְ
ּבֹון ח''י   ֶחׁשְ ְך עֹוֶלה ּבְ ּכָ ל ַאְבָרָהם. ׁשֶ וו''ו   -ׁשֶ

ַעְנֵפי ָהָאבֹות. ש,   ת  לֹׁשֶ ׁשְ ַויֵּט,  ַויָֹּבא  ע  ּסַ ַויִּ ִמן 
ּנֱֶאַמר   ׁשֶ ה,  ֹמׁשֶ ל  ׁשֶ ש'  ּבַ ָרה  ְקׁשְ ּנִ ׁשֶ

ֶהם א) ּבָ ַהיִָּמין   (יחזקאל  ֶאל  ַאְריֵה  ּוְפֵני 
ר ְלַאְר  ֹמאל ְוגֹו', ּוְפֵני ֶנׁשֶ ְ ם ּוְפֵני ׁשֹור ֵמַהׂשּ ְעּתָ ּבַ

ֵני   ּפְ ֵניֶהם  ּפְ ה, ּוְדמּות  ן. מ''ה ִמן ֹמׁשֶ ְעּתָ ְלַאְרּבַ
 ָאָדם.

  

סג) ּוָבהּ  .476 ְזרֹוַע   (ישעיהו  ה  מֹׁשֶ ִליִמין  מֹוִליְך 
א   ְרּגָ ּדַ ִתְפֶאֶרת  ּדְ ִגין  ּבְ ְוגֹו',  ַמִים  ּבֹוֵקַע  ְפַאְרּתֹו  ּתִ

ה  ּדְ  ּומֹׁשֶ יֵליּה,  ּדִ רֹוָעא  ּדְ ְוֶחֶסד  ּגּוָפא,  ה  מֹׁשֶ
ַאְבָרָהם.   ּדְ א  ְרּגָ ּדַ ֶחֶסד,  ִאיהּו  ּדְ ע''ב  ּבְ ר  ָ ִאְתָקׁשּ
בֹא ַוּיֵט,   ע ַוּיָ ּסַ ָבן ח''י. וו''ו ִמן ַוּיִ חּוׁשְ ָהִכי ָסִליק ּבְ ּדְ
ה.   ל מֹׁשֶ ׁש' ׁשֶ ּבְ ר  ָ ִאְתָקׁשּ ּדְ ַעְנֵפי ֲאָבָהן, ש.  ַלת  ּתְ

ִאּתְ  הֹון ּדְ ּבְ א) ַמר  ִמין   (יחזקאל  ַהּיָ ֶאל  ַאְרֵיה  ּוְפֵני 
ר   ְנׁשֶ ּוְפֵני  ְוגֹו',  מֹאל  ְ ֵמַהׂשּ ׁשֹור  ּוְפִני  ן  ְעּתָ ְלַאְרּבַ
ֵני ָאָדם.  ֵניֶהם ּפְ ה, ּוְדמּות ּפְ ן. מ''ה ִמן מֹׁשֶ ְעּתָ  ְלַאְרּבַ

ּדֹוָחה,   .477 ֹמאל  ׂשְ ֶנֱאַמר  ֹמאל  ׂשְ ְזרֹוַע  ּבִ
ֵרי,  ִתׁשְ ים ּבְ ִהְקּדִ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ ְוָיִמין ְמָקֶרֶבת. ׁשֶ
ֲעִתיִדים   ֵרי  ִתׁשְ ּבְ ָנה,  ׁשְ ַהּמִ ֲעֵלי  ּבַ ּבֹו  ֲארּוָה  ּבֵ ׁשֶ

ֵאל   יַח   -ְלִהּגָ ּלֹא ָימּות ָמׁשִ ֵדי ׁשֶ ְהיֶה ּדֹוָחה, ּכְ ּתִ
ּדֹוֶחה מִ  ֶאְפַרִים.  ן  ֹמאל, ַעד ּבֶ ׂשְ ִהיא  ׁשֶ ֵרי  ׁשְ ּתִ

הּ  ַסח ְזרֹוַע ָיִמין. ְלַקיֵּם ּבָ ְקַרב ָיִמין, ּפֶ יִּ (מיכה   ׁשֶ
ַאְרֶאּנּו   ז) ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ֵצאְתָך  יֵמי  ּכִ

ֲעִתיִדין  ּוְבִניָסן  ִנְגֲאלּו  ִניָסן  ּבְ ְוֶזהּו  ִנְפָלאֹות, 
ֶהם ֵאל, ְלַקיֵּם ּבָ ָלם ּוְבֶחֶסד עוֹ  (ישעיה נד) ְלִהּגָ

יְך ָאַמר ּגֲֹאֵלְך ה'.   ִרַחְמּתִ

  

דאיהו) .477 יּה,   (ס''א  ּבֵ ַמר  ִאּתְ ָמאָלא,  ׂשְ רֹוָעא  ּדְ
ב  ַאף ַעל ּגַ מֹאל ּדֹוָחה, ִויִמין ְמָקֶרֶבת. ּדְ (דף ק''כ  ׂשְ

ָמאֵרי   ע''א) יּה  ּבֵ אּוְקמּוָה  ּדְ ֵרי,  ִתׁשְ ּבְ ים  ַאְקּדִ ּדְ
ּדֹוָחה,   ֵהא  ּתְ ֵאל.  ְלִהּגָ ֲעִתיִדין  ֵרי  ִתׁשְ ּבְ ַמְתִניִתין, 
ֵרי   ׁשְ ן ֶאְפַרִים, ּדֹוָחה ְמּתִ יַח ּבֶ ָלא ָימּות ָמׁשִ ִגין ּדְ ּבְ
רֹוָעא   ּדְ ַסח  ּפֶ ָיִמין,  ִיְקַרב  ּדְ ַעד  מֹאל.  ׂשְ ִאיִהי  ּדְ

ְלַק  ּה, ְיִמיָנא.  ּבָ ים  ז)  ּיֵ ֵמֶאֶרץ   (מיכה  ֵצאְתָך  יֵמי  ּכִ
ִנְגֲאלּו   ִניָסן  ּבְ ִאיהּו  ְוַהאי  ִנְפָלאֹות  ַאְרֶאּנּו  ִמְצָרִים 
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הֹון  ּבְ ְלַקּיֵים  ֵאל.  ְלִהּגָ ֲעִתיִדין  (ישעיה   ּוְבִניָסן 
יְך ָאַמר ּגֲֹאֵלְך ְיָי'.  נד)  ּוְבֶחֶסד עֹוָלם ִרַחְמּתִ

ם   .478 ּלָ ּכֻ ְך  ּכָ בּוָרה,  ְוַאַחר  ִמּגְ נֹוְטִלים 
ְנָקָמה   ִלּטֹל  ֶאְפַרִים,  ן  ּבֶ יַח  ָמׁשִ ה  ּנָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ
בּוָאה,   ַהּתְ ֶאת  ְלַנּקֹות  ָצִריְך  ְך  ּכָ ׁשֶ ֹוְנָאיו.  ִמׂשּ
ֶאת  רֹף  ִלׂשְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָיִמין,  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵהם  ׁשֶ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ֹמאל.  ׂשְ ּבִ ׁש  א) ַהּקַ ְוָהָיה   (עובדיה 
יַ  ו ֵבית  ֵעׂשָ ּוֵבית  ֶלָהָבה  יֹוֵסף  ּוֵבית  ֵאׁש  ֲעקֹב 

בּוָאה ֶזהּו   ְלַקׁש ְוָדְלקּו ָבֶהם ַוֲאָכלּום. ְוִכּנּוס ַהּתְ
ּבוֹ  ָהֶאְמָצִעי,  (בראשית   ָהַעּמּוד 

ִית, זֹו  (ֶאל ַעָּמיו) ַויֵָּאֶסף  כה) . ְלֵאיֶזה ָמקֹום? ַלּבַ
ִכיָנה. ְ  ַהׁשּ

  

הּו   .478 ּלְ ּכֻ ַנְטֵלי  יַח  ּוְלָבַתר  ָמׁשִ יּה  ִמּנֵ ּדְ בּוָרה,  ִמּגְ
ֵעי   ּבָ ָהִכי  ּדְ ְנאֹוי.  ַ ִמׂשּ נּוְקָמא  ְלַנְטָלא  ֶאְפַרִים,  ן  ּבֶ
יִמיָנא. ּוְלָבַתר   ָרֵאל, ּבִ ִאיּנּון ִיׂשְ ָאה ִעּבּוָרא, ּדְ ְלַנּקָ
הּוא   ֲהָדא  ָמאָלא.  ׂשְ ּבִ ַקׁש,  ְלאֹוְקָדא 

ּוֵבית יֹוֵסף  ְוָהָיה ֵבית ַיֲעקֹב ֵאׁש   (עובדיה א)  ִדְכִתיב, 
ַוֲאָכלּום.   ֶהם  ּבָ ְוָדְלקּו  ְלַקׁש  ו  ֵעׂשָ ּוֵבית  ֶלָהָבה 
ֶאְמָצִעיָתא.   ּדְ ַעּמּוָדא  א  ּדָ ִעּבּוָרא,  ּדְ ּוְכִניׁשּו 

יהּ  כה)  ּבֵ ָאֶסף (בראשית  עמיו) ַוּיֵ ֲאָתר.  (אל  ְלָאן   .
א.  ִכיְנּתָ א ׁשְ  ְלֵביָתא, ּדָ

יֹוסֵ  .479 ן  ּבֶ יַח  ָמׁשִ ת  ַדְרּגַ ּבְ הּוא ֲאָבל  ף 
ל  (במדבר כה) רֹוֵמז, ָהל ֶאת ּכָ ה ְיַלֲחכּו ַהּקָ ַעּתָ

ֶדה.   ָ ַהׂשּ יֶֶרק  ֵאת  ֹור  ַהׁשּ ְלחְֹך  ּכִ ְסִביֹבֵתינּו 
ֶנֱאַמר  ֲעֵליֶהם  צא) ׁשֶ ִעים  (תהלים  ְרׁשָ ְפֹרַח  ּבִ

ְהיֶה   ּתִ ֵרי  ׁשְ ּתִ ְוַעד  ַסח  ִמּפֶ ְוגֹו'.  ב  ֵעׂשֶ מֹו  ּכְ
 ָ ּוִמׁשּ ַעד.  הּוא  ׁשֶ ה,  ֻאּלָ ְהיֶה ַהּגְ ּתִ ְוֵאיָלְך  ם 

ְמָדם ָ ְלִהׁשּ ָמָדָתם,  ַעד. (ְּגֻאָּלה) ַהׁשְ (ְולֹא  ֲעֵדי 
ְוֵאיָל�  ִמָּׁשם  ְלַעד.  ֶׁשַּמִּגיַע  ַעד  ֶאָּלא  ִּבְכָלל,  ַעד 

ַעד) ֲעֵדי  הּוא   ְלִהָּׁשְמָדם  ׁשֶ ֵרי,  ְלִתׁשְ יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ֹור. ְלחְֹך ַהׁשּ  ׁשֹור, ּבֹו ּכִ

  

ָקא   .479 ּדְ ִאיהּו  יֹוֵסף,  ן  ּבֶ יַח  ָמׁשִ ּדְ א  ַדְרּגָ ּבְ ֲאָבל 
כב)  ָרִמיז,  ל   (במדבר  ּכָ ֶאת  ָהל  ַהּקָ ְיַלֲחכּו  ה  ַעּתָ

ֶדה.   ָ ַהׂשּ ֶיֶרק  ֵאת  ֹור  ַהׁשּ ְלחֹוְך  ּכִ ְסִביבֵֹתינּו 
ַמר,  ִאּתְ ָעַלְייהּו  צב) ּדְ מֹו   (תהלים  ּכְ ִעים  ְרׁשָ ְפרַֹח  ּבִ

ַסח ְועַ  ב ְוגֹו'. ִמּפֶ ִאיהּו  ֵעׂשֶ ֵרי, ְיֵהא ּפּוְרָקָנא ּדְ ׁשְ ד ּתִ
ְלהֹון,  ּדִ ָמָדה  ַהׁשְ ְיֵהא  ְוֵאיָלְך  ן  ּמָ ּוִמּתַ (תהלים   ַעד. 

ְמָדם  צב) ָ ַעד.  (פורקנא) ְלִהׁשּ בכלל,  ֲעֵדי  עד  ולא  (נ''א 

עד) עדי  להשמדם  ואילך  מתמן  לעד,  דמטי  עד  ָמטּו   אלא  ד  ּכַ
ְלחוֹ  יּה ּכִ ִאיהּו ׁשֹור, ּבֵ ֵרי ּדְ ֹור. ְלִתׁשְ  ְך ַהׁשּ

ֶׁשָּלֶהם  ּוְסִמיָכָתם .480 ְוַהְּנִטָּיה  ִיְׂשָרֵאל  (ֶׁשל 
הּוא ַאְריֵה. ֲאָבל   ְּבָיִמין) ָיִמין, ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ׁשֶ

ַהּכֹוֵרַע  ל  ּכָ ְוֶזהּו  ָהִאיָלן.  גּוף  ּבְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ יָמה  ַהּקִ
יֹוֵסף   ּבְ ּבֹו  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ יק.  ַצּדִ ָברּוְך,  ּבְ ּכֹוֵרַע 

יק,הַ  ּדִ לז) ּצַ יָנה  (בראשית  ְתֻסּבֶ ְוִהּנֵה 
ְוֶזהוּ  ִתי.  ַלֲאֻלּמָ ֲחֶויןָ◌  ּתַ ׁשְ ַוּתִ (רות  ֲאֻלּמֵֹתיֶכם 

זֹוֵקף   ג) ַהזֹּוֵקף  ְוָכל  ַהּבֶֹקר.  ַעד  ְכִבי  ׁשִ ה'  ַחי 
ם   ֵ ׁשּ נּו   -ּבַ ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ ת  ְרּגַ ּדַ

ה, ּבֹו ָיקּומּו כָּ  (ּוְבֹמֶׁשה) ְלַמְעָלה. ה ְלַמּטָ ל  ּוֹמׁשֶ
ם  ּלָ ּכֻ ּבֹו  ׁשֶ ַהּגּוף,  ל  ׁשֶ ֵאיָבִרים  מֹו  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ
זֹוֵקף   ַהזֹּוֵקף  ל  ּכָ הּוא  ּוָבֶזה  ֲעִמיָדה.  ּבַ ְזקּוִפים 

ָעָליו ֶנֱאַמר  ּום ׁשֶ ם, ִמׁשּ ֵ ׁשּ ָוֵאָדֲעָך   (שמות לג) ּבַ
ם.  ׁשֵ  ּבְ

  

בימינא  ּוְסִמיָכה  .480 דלהון  ומטו  דישראל  (ס''א 
ִיׂשְ  וכו') ְלהֹון ּדְ ִאיהּו ַאְרֵיה. ֲאָבל  ּדִ יִמיָנא ּדְ ָרֵאל, ּבִ

ל   ּכָ ִאיהּו  ְוַהאי  ִאיָלָנא.  ּדְ גּוָפא  ּבְ ְלהֹון  ּדִ ִקיָמה 
יֹוֵסף   יּה ּבְ ַמר ּבֵ ִאּתְ יק. ּדְ ָברּוך, ַצּדִ ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ

יק, ּדִ לז)  ַהּצַ ֲאֻלּמֵֹתיֶכם   (בראשית  יָנה  ְתֻסּבֶ ה  ְוִהּנֵ
ַלֲאלֻ  ֲחֶויןָ◌  ּתַ ׁשְ ִאיהּו,ַוּתִ ְוַהאי  ִתי.  ג) ּמָ ְיָי'   (רות  ַחי 

א   ְרּגָ ם, ּדַ ׁשֵ ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר. ְוָכל ַהּזֹוֵקף זֹוֵקף ּבְ ׁשִ
א. ינּו ְלֵעיּלָ ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ א,   (ס''א ובמשה) ּדְ ה ְלַתּתָ ּומֹׁשֶ

ֵביּה   ּדְ גּוָפא,  ּדְ ֵאָבִרין  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ְיקּומּון  יּה  ּבֵ
ְזִקיִפין   הּו  ּלְ ַהּזֹוֵקף,  ּכֻ ל  ּכָ ִאיהּו  ּוְבַהאי  ֲעִמיָדה.  ּבַ

https://dailyzohar.com/


Zohar Mishpatim  – unedited- not for publishing 

156 DailyZohar.com  
 

ַמר, ָעֵליּה ִאּתְ ִגין ּדְ ם, ּבְ ׁשֵ ָוֵאָדֲעָך   (שמות לג)  זֹוֵקף ּבְ
ם.  ׁשֵ  ּבְ

ַאְריֵה,   .481 הּוא  ׁשֶ ִוד,  ּדָ ן  ּבֶ יַח  ָמׁשִ ִיְהיּו 
ֹמאל.  ְ הּוא ׁשֹור, ִמׂשּ ן יֹוֵסף, ׁשֶ יַח ּבֶ ִמיִמינֹו, ּוָמׁשִ
ר  ׁשֶ ַהּנֶ ְוהּוא  ִיְצָחק,  ֹמאל  ְ ִמׂשּ ַאְבָרָהם,  ִמיִָּמין 
ַיֲעקֹב.   ל  ׁשֶ ד  ִמּצַ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ֶלת  ְלׁשֶ ַ ַהׁשּ ֶאְמַצע.  ּבָ

ְלָך   ה  ָ ְקֻדׁשּ ה,  ֹמׁשֶ ל  ׁשֶ ל  ש'  ׁשֶ ד  ִמּצַ ׁשּו.  ּלֵ ְיׁשַ
ֲאָריֹות.   ִנְקְראּו  ָהָאבֹות  ֵני  ּפְ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ַאְריֵה 
ִחים.  ֹמאל ִנְקְראּו ָפִרים ְמַנּגְ ל ׂשְ ד ׁשֶ ּבֶֹקר. ִמּצַ
ַוֲעֵליֶהם   ִרים,  ְנׁשָ ִנְקְראּו  ָהֶאְמַצע  ד  ּוִמּצַ

יט) ֶנֱאַמר  ְנֵפי   (שמות  ּכַ ַעל  ֶאְתֶכם  א  ָ ָוֶאׂשּ
ִרים ָוָאִבא   יִרי  ְנׁשָ ֶאְתֶכם ֵאָלי. ֲהֵרי ֵהם ט'. ֲעׂשִ

רֹוֵכב ַעל  (ַמה ְּׁשמֹו) ּוְרִביִעי ָאָדם ה ׁשֶ ל ֹמׁשֶ ׁשֶ
לֹׁש ַחיֹּות.   ׁשָ

  

ִאיהּו ַאְרֵיה, ִמיִמיֵניּה.   .481 ּדְ ִוד,  ּדָ ן  ּבֶ יַח  ָמׁשִ ְיהֹון 
ָמאֵליּה. ִמיִמיָנא   ְ ִאיהּו ׁשֹור, ִמׂשּ ן יֹוֵסף, ּדְ יַח ּבֶ ּוָמׁשִ

ר  ַאְבָרהָ  ֶנׁשֶ ְוִאיהּו  ִיְצָחק,  ָמאָלא  ְ ִמׂשּ ם, 
ַיֲעקֹב.   ּדְ ְטָרא  ִמּסִ ְלהֹון,  ּדִ ֶלת  ְלׁשֶ ׁשַ ֶאְמָצִעיָתא.  ּבְ
ַאְרֵיה,   ְטָרא ּדְ ׁשּו. ִמּסִ ּלֵ ה ְלָך ְיׁשַ ה, ְקדּוׁשָ מֹׁשֶ ש' ּדְ
ְטָרא   ֲאָבָהן, ִאְתְקִריאּו ֲאָריֹות. ּבֶֹקר. ִמּסִ ין ּדַ ג' ַאְנּפִ

ָמאָלא ִאְתְק  ׂשְ ְטָראּדִ ִחים. ּוִמּסִ ִרים ְמַנּגְ (פ'   ִריאּו ּפָ
ְוָעַלְייהּו   ע''ב) ִרים.  ְנׁשָ ִאְתְקִריאּו  ֶאְמָצִעיָתא,  ּדְ

ַמר  יט) ִאּתְ ִרים   (שמות  ְנׁשָ ְנֵפי  ּכַ ַעל  ֶאְתֶכם  א  ָ ְוֶאׁשּ
יָרָאה,   ֲעׁשִ ט'.  ִאיּנּון  ָהא  ֵאָלי.  ֶאְתֶכם  ָוָאִביא 

מֹׁשֶ  (מה שמו) ּוְרִביָעָאה, ָאָדם  ַלת  ּדְ ָרִכיב ַעל ּתְ ה ּדְ
 ֵחיָוון. 

ָרֵאל, .482 ִיׂשְ ּבְ א) ְוֶנֱאַמר  ְוִיְרּדּו   (בראשית 
ַהיָּם   ל    -ִבְדַגת  ׁשֶ ד  ּצַ ּבַ ַהיָּם  ַעל  ים  ַהְמֻמּנִ

ט   ֵ ׁשּ ִהְתּפַ ׁשֶ ִמְצַרִים,  ל  ׁשֶ ָרּה  ׂשָ ָהָיה  ׁשֶ ָחׁש,  ַהּנָ
ַמיִ  ָ לּות ָהַאֲחרֹוָנה ִמיָּם ַעד ָים. ּוְבעֹוף ַהׁשּ ּגָ   - ם  ּבַ

ֲעֹרֶבת  ּתַ ְנִפיִלים,  ֲעָמֵלִקים,  ָרָעה.  ִעְרּבּוְבָיה 
ָהַאֲחרֹוָנה,  לּות  ּגָ ּבַ ַצד  ָכל  ּבְ ָהֻאּמֹות  ל  ּכָ ל  ׁשֶ
ו.   ֵעׂשָ ּבְ ין  ּבֵ ָמֵעאל,  ִיׁשְ ּבְ ין  ּבֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ין  ּבֵ

ֵהָמה   ָכל    -ּוַבּבְ ּבְ ְלטֹוָנם  ִ ׁשּ ׁשֶ ו  ֵעׂשָ ֵני  ּבְ ֵאּלּו 
 ָהָאֶרץ. 

  

ָרֵאל,  .482 ִיׂשְ ּבְ ַמר  א)  ְוִאּתְ ת   (בראשית  ִבְדּגַ ְוִיְרדּו 
ָרה   ׂשָ ֲהָוה  ּדְ ָנָחׁש,  ּדְ ִסְטָרא  ּבְ א,  ַיּמָ ּדְ ְמָמָנן  ַהּיָם, 
ַעד   ִמּיָם  ְתָרָאה,  ּבַ ָגלּוָתא  ּבְ ט  ַ ׁשּ ִאְתּפָ ּדְ ִמְצַרִים,  ּדְ
א.   יׁשָ ּבִ ִעְרּבּוְבָיא  ַמִים,  ָ ַהׁשּ ּוְבעֹוף  ָים. 

ָכל   ר''ה ע''א)  (בראשית ֲעָמֵלִקים, ֲערֹוֶבת ּדְ ְנִפיִלים, ּתַ
ין   ּבֵ ְתָרָאה,  ּבַ ָגלּוָתא  ּבְ ִסְטָרא,  ָכל  ּבְ אּוִמין, 

ו. ֵעׂשָ ּבְ ין  ּבֵ ָמֵעאל,  ִיׁשְ ּבְ ין  ּבֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ (באומות   ּבְ
הֹון   העולם)  ׁשּוְלָטְנּתְ ּדְ ו.  ֵעׂשָ ֵני  ּבְ ין  ִאּלֵ ֵהָמה,  ּוַבּבְ

ָכל ָהָאֶרץ.   ּבְ
יַח,ְוִיְתַקיֵּ .483 ׁשִ ּמָ ְויְֵרּדְ ִמיָּם   (תהלים עב) ם ּבַ

ֵני   ׁשְ ּבִ ְוָכְך  ָאֶרץ.  ַאְפֵסי  ַעד  ָהר  ּוִמּנָ ָים  ַעל 
ְזכּות   ּבִ ְוַהּכֹל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ְוָכְך  יִחים,  ְמׁשִ

ן  (ְׁשמֹו) ָמ''ה יַח ּבֶ ל ָמׁשִ ה. ְוָיִביאּו ֵנס ׁשֶ ל ֹמׁשֶ ׁשֶ
ִמיהּוָדה   ִוד  ָעָליו  -ּדָ ָרׁשּום  ל ַאְריֵה  ׁשֶ ְוֵנס   ,

יֹוֵסף   ן  ּבֶ יַח  ל   -ָמׁשִ ׁשֶ ְוֵנס  ָעָליו.  ָרׁשּום  ׁשֹור 
ילֹה   ר   -ׁשִ ְוֶנׁשֶ ֹמאל,  ִלׂשְ ׁשֹור  ְלָיִמין,  ַאְריֵה 

ְלָכל  ִנים  ּפָ ע  ְוַאְרּבַ ם.  ּלָ ּכֻ ַעל  ְוָאָדם  ֶאְמַצע,  ּבָ
לֹׁש ַחיֹּות   ל ׁשָ ָבִטים ׁשֶ ָעה ׁשְ ֵנים   -ֶאָחד, ַאְרּבָ ׁשְ

ּוְלָאָד  ר.  ה, ָעׂשָ ֹמׁשֶ ֵני  ּבְ מֹו,  ְ ׁשּ ַמה  הּוא  ׁשֶ ם 

  

יַח, ְוִיְתַקיֵּ  .483 ָמׁשִ ְרּדְ ִמּיָם ַעד ָים   (תהלים עב) ים ּבְ ְוּיֵ
ְוָהִכי   יִחין,  ְמׁשִ ב'  ּבְ ְוָהִכי  ָאֶרץ.  ַאְפֵסי  ַעד  ָהר  ּוִמּנָ

ְזכּות מ''ה א ּבִ ָרֵאל, ְוכֹּלָ ִיׂשְ ה. ְוֵייתּון,   (שמו) ּבְ מֹׁשֶ ּדְ
ים ָעֵליּה,   ִוד, ִמיהּוָדה, ַאְרֵיה ָרׁשִ ן ּדָ יַח ּבֶ ָמׁשִ ֵנס ּדְ

ְוֵנס  ְוִנס   ָעֵליּה.  ים  ָרׁשִ ׁשֹור  יֹוֵסף,  ן  ּבֶ יַח  ָמׁשִ ּדְ
ר   ֶנׁשֶ ָמאָלא,  ִלׂשְ ׁשֹור  ִליִמיָנא,  ַאְרֵיה  ילה,  ׁשִ ּדְ
ין ְלָכל ַחד.   הּו. ְוד' ַאְנּפִ ּלְ ֶאְמָצִעיָתא, ְוָאָדם ַעל ּכֻ ּבְ
ִאיהּו ַמה   י ָאָדם, ּדְ ּוְלַגּבֵ ג' ֵחיָון, י''ב.  ָבִטין ּדְ ד' ׁשְ
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ה ֹמׁשֶ ּבְ ִיְתַקיֵּם  ְזַמן  אֹותֹו  ּבְ (במדבר   ׁשֶ
ּנּו.   יד) ִמּמֶ ְוָעצּום  דֹול  ּגָ ְלגֹוי  אֹוְתָך  ה  ְוֶאֱעׂשֶ

ְזַמן, אֹותֹו  ג) ּבְ ה''ּוא  (קהלת  ''ָהָיה  ֶ ׁשּ ַמ''ה 
ָבר ָהָיה. ר ִלְהיֹות ּכְ ְהיֶה, ַוֲאׁשֶ יִּ  ׁשֶ

ֵני  ּבְ מֹו,  ְ ִיְתְקָיים    ׁשּ ִזְמָנא  ְבַההּוא  ּדִ ה,  מֹׁשֶ
ה  מֹׁשֶ דֹול ְוָעצּום   (במדבר יד) ּבְ ה אֹוְתָך ְלגֹוי ּגָ ְוֶאֱעׂשֶ

ִזְמָנא,  ַההּוא  ּבְ ּנּו.  ג') ִמּמֶ הּו''א   (קהלת  ''ָהָיה  ׁשֶ ַמ''ה 
ְהֶיה.  ּיִ ָבר ָהָיה.  (קהלת ג)  ׁשֶ ר ִלְהיֹות ּכְ  ַוֲאׁשֶ

ף   .484 ִנְרּדָ ֶאת  ׁש  ְיַבּקֵ ָרֵאל   -ְוָהֱאלִֹהים  ִיׂשְ
ֶהם ּבָ ּנֱֶאַמר  לד) ׁשֶ צֹאן   (יחזקאל  צֹאִני  ן  ְוַאּתֵ

ִפים ִלְפֵני ָהֵעֶרב   ם, ָהיּו ִנְרּדָ ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאּתֶ
ִיְטַרף   ְזֵאב  ְנָיִמין  ּבִ ֲהֵרי  ָרִעים,  ְזֵאִבים  ַרב, 

ּטֹוֵרף אֹוָתם, ְוִיְתַקיֵּם   אֹותֹו ְזַמן  ֲאֵליֶהם, ׁשֶ  - ּבְ
ילֹה, ְוֶזה  י ָיֹבא ׁשִ ַהְינּו ַעד ּכִ ּבֶֹקר יֹאַכל ַעד, ׁשֶ ּבַ

ַאְבָרָהם. ל  ׁשֶ מט) ּבֶֹקר  ְוָלֶעֶרב   (בראשית 
ָלל   ׁשָ ק  ֵני   -ְיַחּלֵ ׁשְ ם  ָ ׁשּ ׁשֶ ִיְצָחק,  ל  ׁשֶ ֶעֶרב  ֶזה 

יֹאַכל ֶאָחד  ּבְ יִחים.  ל  (ַהָּממֹון) ְמׁשִ ׁשֶ ַהְמֻמּנֶה 
ָרֵאל.ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ק ָלֶהם ְלִיׂשְ  , ּוְבֶאָחד ְיַחּלֵ

  

ַמר   .484 ִאּתְ ָרֵאל ּדְ ף, ִיׂשְ ׁש ֶאת ִנְרּדָ ְוָהֱאלִהים ְיַבּקֵ
הֹון, לה)  ּבְ ָאָדם   (יחזקאל  ַמְרִעיִתי  צֹאן  צֹאִני  ן  ְוַאּתֵ

ין,   יׁשִ ִפים קַדם ֵעֶרב ַרב, ְזֵאִבים ּבִ ם, ֲהוֹו ִנְרּדָ ַאּתֶ
מט)  ָהא  ְנָיִמין   (בראשית  ְייהּו,  ּבִ ְלַגּבַ ִיְטָרף  ְזֵאב 

ּבֶֹקר יֹאַכל   ַההּוא ִזְמָנא, ּבַ ים ּבְ ָטִריף לֹון, ְוִיְתַקּיֵ ּדְ
ּבֶֹקר   ְוָדא  ילֹה,  ׁשִ ָיבֹא  י  ּכִ ַעד  ַהְיינּו  ּדְ ַעד. 
ִיְצָחק,   א ֶעֶרב ּדְ ָלל ּדָ ק ׁשָ ַאְבָרָהם. ּוָלֶעֶרב ְיַחּלֵ ּדְ

ַחד ֵייכוּ  יִחין. ּבְ ֵרין ְמׁשִ ן ּתְ ּמָ ּתַ ְמָמָנא   (ס''א ממונא) לּדְ
ָרֵאל.  ק לֹון ְלִיׂשְ ָעְלָמא. ּוְבַחד ְיַחּלֵ אּוִמין ּדְ  ּדְ

ִלְפֵני   .485 ִפים  ִנְרּדָ ַאיֶֶּלת,  ֵהם  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ
הּוא  ׁשֶ ִלי,  ַנְפּתָ ְוִיְתעֹוֵרר  ֲאָריֹות,  ִעים  ָהְרׁשָ
ִיְתעֹוֵרר   ֶפר.  ׁשָ ִאְמֵרי  ַהּנֵֹתן  ֻלָחה  ׁשְ ַאיָָּלה 

יִָּמין ּנֱֶאַמר ּבַ ׁשֶ ִוד,  ּדָ ן  ּבֶ יַח  ָמׁשִ ַאְריֵה,  הּוא  ׁשֶ  ,
ָעִליָת.  ִני  ּבְ ֶרף  ִמּטֶ ְיהּוָדה  ַאְריֵה  ּגּור  ּבֹו 

ַכב  (ְוַיֲחֹזר) ְויֱֶחַזק ׁשָ ַרע  ּכָ ָהעֹוָלם,  ֻאּמֹות  ַעל 
ְזַמן   אֹותֹו  ּבְ ְיִקיֶמּנּו.  ִמי  אֹוָתם,  ִלְטרֹף  ֲעֵליֶהם 

שֶׁ  ַאֵחר  ֱאלֹוּהַ  הּוא  ִמי  אֹותֹו  ִנְרֶאה  יִָּקים 
ה ְוָלׁשֹון. ְטרֹף ֲעֵליֶהם אֹו ֻאּמָ  ִמּלִ

  

יַעּיָא   .485 ִ ִפין ֳקָדם ַרׁשּ ֶלת, ִנְרּדָ ִאיּנּון ַאּיֶ ָרֵאל ּדְ ִיׂשְ
לּוָחה ַהּנֹוֵתן   ָלה ׁשְ ִאיהּו ַאּיָ ִלי, ּדְ ַער ַנְפּתָ ֲאָריֹות. ְוִיּתְ

יִמיָנא ּבִ ַער  ִיּתְ ֶפר.  ׁשָ ע''ב) ִאְמֵרי  ק''כ  ִאיהּו  ּדְ  (דף 
יּה,  ּבֵ ַמר  ִאּתְ ּדְ ִוד,  ּדָ ן  ּבֶ יַח  ָמׁשִ (בראשית   ַאְרֵיה 

ָעִליָת.   מט)  ִני  ּבְ ֶרף  ִמּטֶ ְיהּוָדה  ַאְרֵיה  ּגּור 
ַכב   (ד''א ויחזור) ְוְיחְזקּון ַרע ׁשָ ָעְלָמא, ּכָ ַעל אּוִמין ּדְ

ַההּוא ִזְמָנא ֶנחֵזי   ָעַלְייהּו, ְלִמְטַרף לֹון ִמי ְיִקיֶמּנּו, ּבְ
ה ְטרֹוף  ַמאן  ִמּלִ ֵליּה  ָיִקים  ּדְ ַאֲחָרא,  ֱאלֹּהַ  ּוא 

ן.   ָעַלְייהּו, אֹו אּוָמה ְוִליׁשָ
ר  .486 ִפים ִלְפֵני ֶנׁשֶ יֹּוָנה, ִנְרּדָ ָהיּו ּכַ ָרֵאל ׁשֶ ְוִיׂשְ

אֹותֹו   ּבְ ֻאּמֹות ָהעֹוָלם.  ל  ׁשֶ ָהעֹופֹות  ל  ׁשֶ ד  ִמּצַ
ִעְרּבּוֵבי  ַעל  ָנָפיו  ּכְ ְוִיְפֹרׂש  ר  ֶנׁשֶ ִיְתעֹוֵרר  ְזַמן 
ֲעָמֵלִקים,  ֵהם  ׁשֶ ָמֵעאל,  ְוִיׁשְ ו  ְוֵעׂשָ ָהֻאּמֹות, 

שֶׁ  ָרָעה  אֹוָתם  ְוִעְרּבּוְבָיה  ְוטֹוֵרף  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל 
ּנֱֶאַמר  ֶ ׁשּ ַמה  ְלַקיֵּם  ֵמֶהם,  ֶאָחד  ֵאר  ָ ִיׁשּ ּלֹא  ׁשֶ

ָרֵאל, ִיׂשְ ָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו  (דברים לב) ּבְ ה' ּבָ
 ֵאל ֵנָכר.

  

ר,   .486 ְנׁשֶ ָקָדם  ִפין  ִנְרּדָ ּיֹוָנה,  ּכַ ֲהוֹו  ּדַ ָרֵאל  ְוִיׂשְ
אּוִמ  ּדְ עֹוִפין  ּדְ ְטָרא  ִזְמָנא,  ִמּסִ ַההּוא  ּבְ ָעְלָמא.  ּדְ ין 

אּוִמין,   ְדָפָהא, ַעל ִעְרּבּוֵבי ּדְ ַרׁש ּגַ ר, ְוִיְתּפְ ַער ֶנׁשֶ ִיּתְ
ְוִעְרּבּוְבָיא   ֲעָמֵלִקים,  ִאיּנּון  ּדְ ָמֵעאל,  ְוִיׁשְ ו  ְוֵעׂשָ
ַחד   ַאר  ּתְ ִיׁשְ ָלא  ּדְ לֹון,  ְוָטִריף  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּדְ א  יׁשָ ּבִ

מַ  ים  ְלַקּיֵ ְייהּו,  ָרֵאל, ִמּנַ ִיׂשְ ּבְ ֱאַמר  ּנְ ׁשֶ (דברים   ה 
ָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר.  לב)  ְיָי' ּבָ

מֹו  .487 ּכְ ִרים,  ּגֵ ִלים  ְמַקּבְ ֵאין  ְוֵאיָלְך  ם  ָ ִמׁשּ
ִרים  ּגֵ ִלים  ְמַקּבְ ֵאין  ָנה,  ׁשְ ַהּמִ ֲעֵלי  ּבַ ֲארּוָה  ּבֵ ׁשֶ ָמה   .487   ּכְ ִרים,  ּגֵ ִלים  ְמַקּבְ ֵאין  ְוֵאיָלְך,  ן  ּמָ ִמּתַ

ִרים   ּגֵ ִלים  ְמַקּבְ ֵאין  ַמְתִניִתין  ָמאֵרי  אּוְקמּוָה  ּדְ
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יַח. ְוֻאּמֹות עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ׁשִ ּוַמזָּלֹות    ִלימֹות ַהּמָ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ֲארּו, ְיעֹוֵרר ַהּקָ ָ ׁשּ יִּ ל ָהעֹוָלם ׁשֶ ׁשֶ
ְלַקיֵּם   ֲעֵליֶהם,  לֹט  ִלׁשְ ָאָדם  ל  ׁשֶ ַחיָּה 

ֶהם ר לֹא   (ישעיה ס) ּבָ ֲאׁשֶ ְמָלָכה  ְוַהּמַ ַהּגֹוי  י  ּכִ
ָרֵאל, ִיׂשְ ּבְ ְלַקיֵּם  יֹאֵבדּו.  (בראשית  ַיַעְבדּוָך 

ִבְדַגת   א) ְוגֹו'.ְוִיְרּדּו  ט) ַהיָּם  ּומֹוַרֲאֶכם  (שם 
ֶכם ְוגֹו'.   ְוִחּתְ

לֹות   ּוַמּזָ ּכֹוָכִבים  עֹוְבֵדי  ְואּוִמין  יַח.  ׁשִ ַהּמָ ִלימֹות 
ּתַ  ִיׁשְ ּדְ ָעְלָמא  הּוא  ּדְ ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ַער  ִיּתְ ֲארּון, 

יָמא   ְלַקּיְ ָעַלְייהּו.  ָטָאה  ּלְ ְלׁשַ ָאָדם,  ּדְ ה  ַחּיָ
הֹון, ס)  ּבְ לא   (ישעיה  ר  ֲאׁשֶ ְמָלָכה  ְוַהּמַ ַהּגֹוי  י  ּכִ

ָרֵאל, ִיׂשְ ּבְ ים  ְלַקּיֵ יֹאֵבדּו.  (בראשית   ַיַעְבדּוְך 
ְוגֹו'. א) ם  ַהּיָ ִבְדַגת  ְרדּו  ט ְוּיִ ּומֹוַרֲאֶכם   ) (בראשית 

ֶכם ְוגֹו'.   ְוִחּתְ
ֶלֶחם,  .488 ִמיֵני  ה  ָ ֲחִמׁשּ בּואֹות  ּתְ ל  ׁשֶ ד  ּוִמּצַ

ֶמת,  עֹוָרה, ְוֻכּסֶ ה, ּוׂשְ ם, ְוֵהם: ִחּטָ ּלָ בּוִרים ִמּכֻ ׁשְ
אֹוָתם  יל  ִהְמׁשִ יפֹון.  ְוׁשִ ׁשּוָעל,  ּבֶֹלת  ְוׁשִ

תּוב ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ָרֵאל,  כ) ְלִיׂשְ קֶֹדׁש   (ירמיה 
ה'. כְּ  בּוָאֹתה, ּבְ ית ּתְ ָרֵאל ַלה' ֵראׁשִ יְֵּצאּו ִיׂשְ ׁשֶ

ֵרר ֹאֶכל  ְתּבָ יִּ בּוִרים, ַעד ׁשֶ ְך ִיְהיּו ׁשְ לּות, ּכָ ֵמַהּגָ
ַעד   ַרב,  ֵעֶרב  ַקׁש,  ַהְינּו  ׁשֶ סֶֹלת,  ּפְ ִמּתֹוְך 
ר  ּבַ מֹו  ּכְ יֵניֶהם,  ּבֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ְדעּו  ְוִיּוָ ְררּו  ְתּבָ יִּ ׁשֶ

ְבָרר ִמּתֹוְך מֹוץ ָוֶתֶבן.  ּנִ  ׁשֶ

  

ְתבוּ  .488 ּדִ ְטָרא  ִביִרין  ּוִמּסִ ּתְ ָנֲהָמא,  ִמיֵני  ה'  אֹות, 
ּבֶֹלת   ְוׁשִ ֶמת,  ּוֻכּסֶ עֹוָרה,  ּוׂשְ ה,  ְוִאיּנּון, ִחּטָ הּו.  ּלְ ִמּכֻ
הּוא   ֲהָדא  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ לֹון  יל  ִאְמּתִ יפֹון.  ְוׁשִ ׁשּוָעל, 

ב) ִדְכִתיב,  ית   (ירמיה  ֵראׁשִ ַלְיָי'  ָרֵאל  ִיׂשְ קֶֹדׁש 
ִיְפקּון   ד  ּכַ ה'.  ּבְ בּוָאֹתה,  ְיהֹון  ּתְ ָהִכי  לּוָתא,  ִמּגָ

ַהְיינּו   סֹוֶלת, ּדְ ִריר אֹוֶכל ִמּתֹוְך ּפְ ִיְתּבְ ִביִרין, ַעד ּדְ ּתְ
ָרֵאל   מֹוְדעּו ִיׂשְ ּתְ ְררּו ְוִיׁשְ ִיְתּבָ ַקׁש, ֵעֶרב ַרב, ַעד ּדְ

ִריר ִמּגֹו מֹוץ ָוֶתֶבן.  ִאְתּבְ ָבר, ּדְ יַנְייהּו, ּכְ  ּבֵ
ְררּו ֵמֶהם, .489 ְתּבָ יִּ ר,    ְוַעד ׁשֶ ִהיא ַמֲעׂשֵ י', ׁשֶ

ה   ָ ֲחִמׁשּ ל  ׁשֶ ֶלֶחם  הּוא  ׁשֶ ה',  ַעל  ׁשֹוָרה  לֹא 
בּוָעה ְ ַהׁשּ ֶאת  ְלַקיֵּם  יז) ִמיִנים,  ָיד  (שמות  י  ּכִ

ְך מֹוץ ָוֶתֶבן ֵאינֹו ְמֻחיָּב   ּום ּכָ ס ָי''ּה. ּוִמׁשּ ַעל ּכֵ
ֵרר,   ְתּבָ יִּ ׁשֶ ַאַחר  ֵרר.  ְתּבָ יִּ ׁשֶ ַעד  ר  ַמֲעׂשֵ ּבְ

ִסי ּנְ ַלִים, ִמְתּכַ ְירּוׁשָ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ָמקֹום  ְלאֹותֹו  ם 
ָוֶתֶבן,  ַקׁש  ְבָרר  ּנִ ׁשֶ ַאַחר  ה,  ַהִחּטָ ֶאת  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ָרֵאל,  ִיׂשְ סּו  ּנְ ִיְתּכַ ְך  ּכָ ַמְכִניִסים אֹוָתּה ְלאֹוָצר. 
נּוָיה ַעל ַהר ה',  ִהיא ּבְ ַלִים, ׁשֶ ר, ִלירּוׁשָ ֵהם ּבַ ׁשֶ

הּ  ּנֱֶאַמר ּבָ ֲעֶלה ְבַהר ה' ּוִמי ִמי יַ  (תהלים כד) ׁשֶ
ָנִקי  ֵלָבב.  ּוַבר  ִים  ַכּפַ ְנִקי  ָקְדׁשֹו  ְמקֹום  ּבִ ָיקּום 
ִמּתֹוְך  ְבֶרֶרת  ּנִ ׁשֶ ּכְ ְתבּוָאה  ִהיא  ׁשֶ ר,  ּבַ מֹו  ּכְ

ְזַמן   אֹותֹו  ּבְ סֶֹלת.  ה,    -ּפְ ִחּלָ ַבּתְ ּכְ ַבר,  קּו  ְ ַנׁשּ
ּנֱֶאַמר ּבוֹ  ר   (שיר א) ׁשֶ יהּו. ּבַ יקֹות ּפִ ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ָ ִיׁשּ

ר  ּבַ מֹו  ּכְ ים  ְנִקיִּ ְהיּו  יִּ ׁשֶ ְזַמן  אֹותֹו  ּבְ ן.  ּבֵ ְרּגּום  ּתַ
ְוקֹוֵרא   ֲעֵליֶהם,  מֹו  ׁשְ ׁשֹוֶרה  ָוֶתֶבן,  ַקׁש  ִמּתֹוְך 

ָרֵאל. ִני ְבכִֹרי ִיׂשְ  ָלֶהם ּבְ

  

ִאיהּו ַמעֲ  .489 ְייהּו, י' ּדְ ִרירּו ִמּנַ ִיְתּבְ ר, ָלא  ְוַעד ּדְ ׂשֵ
יָמא   ְלַקּיְ ִמיִנין,  ה'  ּדְ ָנֲהָמא,  ִאיהּו  ּדְ ה',  ַעל  ְרָיא  ׁשַ

יז)  אּוָמָאה,  א,   (שמות  ּדָ ּוְבִגין  ָי''ּה.  ס  ּכֵ ַעל  ָיד  י  ּכִ
ִריר.   ִיְתּבְ ּדְ ַעד  ר,  ַמֲעׂשֵ ּבְ ְמחּוָייב  ֵאינֹו  ָוֶתֶבן.  מֹוץ 

ין ְלַההּוא ֲאָתר ּדְ  ׁשִ ּנְ ִריר, ִמְתּכַ ִיְתּבְ ִאְקֵרי  ְלָבַתר ּדְ
ַקׁש   ִריר  ִאְתּבְ ּדְ ָבַתר  ּדְ ה,  ִחּטָ ּדְ ָמה  ּכְ ם.  ַל  ְירּוׁשָ
ָרֵאל,   ׁשּון ִיׂשְ ּנְ ָוֶתֶבן, ַמְכִניִסין ָלּה ָלאֹוָצר. ָהִכי ִיְתּכַ
ְיָי',   נּוָיה ַעל ַהר  ִאיִהי ּבְ ַל ם, ּדְ ר, ִלְירּוׁשָ ִאיּנּון ּבַ ּדְ

ּה,  ּבָ ַמר  ִאּתְ כד) ּדְ ְבַהר  (תהלים  ַיֲעֶלה  ּוִמי    ִמי  ְיָי' 
ָנִקי   ְלָבב.  ּוַבר  ִים  ַכּפַ ְנִקי  ָקְדׁשֹו  ְמקֹום  ּבִ ָיקּום 
סֹוֶלת.   ּפְ ִמּגֹו  ִריר  ּבָ ד  ּכַ ִעּבּוָרא  ִאיִהי  ּדְ ר,  ּבָ ּכַ
ַמר   ִאּתְ ּדְ ִדְבַקְדֵמיָתא,  ּכְ ר  קּו ּבַ ְ ַנׁשּ ִזְמָנא,  ַההּוא  ּבְ

יּה, א) ּבֵ השירים  יהּו.   (שיר  ּפִ יקֹות  ׁשִ ִמּנְ ֵקִני  ָ ר  ִיׁשּ ּבַ
ר, ִמּגֹו   ּבָ ּכַ ים  ְנִקּיִ יהֹון  ּדִ ִזְמָנא  ַההּוא  ּבְ ן,  ּבֵ ְרּגּום  ּתַ

ֵמיּה ָעַלְייהּו, ְוָקָרא לֹון,  ְרָיא ׁשְ (שמות   ָקׁש ְוֶתֶבן. ׁשַ
ָרֵאל. ד) ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ  ּבְ

https://dailyzohar.com/


Zohar Mishpatim  – unedited- not for publishing 

159 DailyZohar.com  
 

ֶפן.  .490 ּגֶ ּכַ בּור  ׁשָ ֵאין  ָהִאיָלנֹות  ל  ִמּכָ ְוָכְך 
ֲענָ  בּור, ּבַ ְנִטיָעתֹו ׁשָ ים  ּבִ תּוׁשִ ֵהם ּכְ בּור, ׁשֶ ָביו ׁשָ

ים.  תּוׁשִ ּה ּכְ ּלָ ין ָהַרְגַלִים. ְוָכְך ַזִית, ַהזֵּיִתים ׁשֶ ּבֵ
ֶזהּו   ָלֶהם,  ָרֵאל  ִיׂשְ לּו  ִנְמׁשְ לּות  ּגָ ּבַ

תּוב ּכָ פ) ׁשֶ ְוֵכן  (תהלים  יַע.  ּסִ ּתַ ְצַרִים  ִמּמִ ֶפן  ּגֶ
ָהְרִביִעית, לּות  ּגָ ה) ּבַ ה'  (ישעיה  ֶכֶרם  י  ּכִ

ָרֵאל  ְצָבא ִיׂשְ ֶזה  ּוְכמֹו  ָרֵאל.  ִיׂשְ ית  ּבֵ ֹות 
ַזִית ַרֲעָנן ְיֵפה ְפִרי   (ירמיה יא) ְמׁשּוִלים ְלַזִית,

ךְ  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ קכח) ֹתַאר.  ֶגֶפן  (תהלים  ּכְ ָך  ּתְ ֶאׁשְ
ֵזיִתים.  ִתֵלי  ׁשְ ּכִ ֶניָך  ּבָ ֵביֶתָך  ֵתי  ַיְרּכְ ּבְ ּפִֹריָּה 

ֵהם שְׁ  ּום ׁשֶ לּות. ָסמּוְך ֶזה ָלֶזה, ִמׁשּ ּגָ  בּוִרים ּבַ

  

ְנִטיעּו   .490 ּבִ ֶפן.  ּגֶ ִביר ּכַ ּתְ ל ִאיָלִנין, ֵלית  ְוָהִכי ִמּכָ
ִאיּנּון   ּדְ ִביר,  ּתְ יֵליּה  ּדִ ֲעָנִבים  ּבַ ִביר,  ּתְ יֵליּה  ּדִ
ין.   ִתיׁשִ יָלּה ּכְ ין ַרְגִלין. ְוָהִכי ַזִית ֵזיִתים ּדִ ין ּבֵ ִתיׁשִ ּכְ

ָר  ִיׂשְ ילּו  ַאְמּתִ ָגלּוָתא  הּוא  ּבְ ֲהָדא  הֹון,  ּבְ ֵאל 
ָגלּות   (תהלים פ)  ִדְכִתיב,  יַע. ְוֵכן ּבְ ּסִ ְצַרִים ּתַ ֶפן ִמּמִ ּגֶ

ה)  ְרִביָעָאה, ית   (ישעיה  ּבֵ ְצָבאֹות  ְיָי'  ֶכֶרם  י  ּכִ
ָרֵאל,  ִית ְמׁשּוִלים ִיׂשְ א ַלּזַ ָרֵאל. ּוְכַגְווָנא ּדָ (ירמיה   ִיׂשְ

ּוְבגִ  יא) ֹתַאר.  ְפִרי  ְיֵפה  ַרֲעָנן  א, ַזִית  ּדָ (תהלים   ין 
ֶניָך   קכח)  ּבָ ֵביֶתָך  ֵתי  ַיְרּכְ ּבְ ה  ּפֹוִרּיָ ֶגֶפן  ּכְ ָך  ּתְ ֶאׁשְ

ִאיּנּון   ּדְ ִגין  ּבְ ְלָדא,  א  ּדָ ָסִמיְך  ֵזיִתים.  ִתיֵלי  ׁשְ ּכִ
ָגלּוָתא.  ִביִרין ּבְ  ּתְ

סֶֹלת,   .491 ּפְ ִמּתֹוְך  ים  ְנִקיִּ ְהיּו  יִּ ׁשֶ ְוַאַחר 
ְקּדָ  ַהּמִ ְלֵבית  ׁשּו  י ִיְתַקּדְ ּבֵ ּגַ ַעל  ְך  ְלַנּסֵ ַיִין  ּבְ ׁש 

נֹוָרה.  ַח, ְוֵזיִתים ְלַהְדִליק ָמאֹור ֵנרֹות ַלּמְ ְזּבֵ ַהּמִ
ְלּכֹוָכִבים  ְך  ִהְתַנּסֵ ּלֹא  ׁשֶ ַיִין  ָלֶזה?  זֹוֶכה  ּוִמי 
ְך ְלכֹוָכִבים   ִהְתַנּסֵ ֵעֶרב ַרב ֵהם ַיִין ׁשֶ ּוַמזָּלֹות. ׁשֶ

ִדים, ִמי ּמָ יקֹוְרִסים,  ּוַמזָּלֹות, ּוֵמֶהם ְמׁשֻ ִנים, ֶאּפִ
ּה. ּלָ ָכל ַהּתֹוָרה ּכֻ ּבְ ִדים ָלֲעֵברֹות ׁשֶ ּמָ  ְמׁשֻ

  

ׁשּון   .491 ִיְתַקּדְ סֹוֶלת,  ּפְ ִמּגֹו  ים  ְנִקּיִ יהֹון  ּדִ ּוְלָבַתר 
ָחא,   ַמְדּבְ י  ּבֵ ּגַ ַעל  ָכא  ְלַנּסְ ַיִין  ּבְ א,  ׁשָ ַמְקּדְ ְלֵבי 

ִלְמ  ין  ָרּגִ ׁשְ ּבֹוִציָנא  ְלַאְדְלָקא  ּוַמאן  ְוֵזיִתים  א.  ַנְרּתָ
לֹות.   ּוַמּזָ ְלּכֹוָכִבים  ִיְתְנַסְך  ָלא  ּדְ ַיִין  ְלַהאי.  ָזָכה 
לֹות,   ּוַמּזָ ְלּכֹוָכִבים  ִנְתְנַסְך  ּדְ ַיִין  ִאיּנּון  ַרב  ֵעֶרב  ּדְ
יקֹוְרִסים ְמׁשּוָמִדים   הֹון ְמׁשּוָמִדים, ִמיִנים, ֶאּפִ ּוִמּנְ

ָלּה.  ָכל ַהּתֹוָרה ּכֻ ּבְ  ַלֲעֵבירֹות ׁשֶ
ְתָעְרבּו ַבּגֹוִים   .492 ֶהם, ַויְּ ּנֱֶאַמר ּבָ ָרֵאל ׁשֶ ְוִיׂשְ

ין  ּבֵ ְדרּוִכים  ְהיּו  יִּ ׁשֶ ַעד  יֶהם.  ַמֲעׂשֵ ְלְמדּו  ַויִּ
ֵמֶהם.  ִנְבְררּו  לֹא  ֵהם  לּות  ּגָ ּבַ ַרְגֵליֶהם, 

לֹום, ָ ַהׁשּ ָעָליו  ִוד,  ּדָ ָאַמר  ִביָלם  (שם  ּוִבׁשְ
ֲעֹון   מט) ָרע  יֵמי  ּבִ ִאיָרא  ה  ִני. ָלּמָ ְיֻסּבֵ ֲעֵקַבי 

לֹֹמה ׁשְ ָאַמר  א) ַוֲעֵליֶהם  השירים  ְצִאי  (שיר 
ֶנֱאַמר  ָעָליו  ׁשֶ ַיֲעקֹ''ב.  ּבְ ַהּצֹאן.  ִעְקֵב''י  ּבְ ָלְך 
ֶאת   ה  ּתָ ּפִ ׁשֶ ְדמֹוִני  ַהּקַ ָחׁש  ַהּנָ ֶאל 

ה, ג) ַחּוָ ה   (בראשית  ְוַאּתָ רֹאׁש  ְיׁשּוְפָך  הּוא 
ִלים  לּות ִנְמׁשָ יְָּצאּו ִמן ַהּגָ ׁשּוֶפּנּו ָעֵקב. ַאַחר ׁשֶ ּתְ
מֹו  ּכְ ַהּטֹוִבים,  ָהֵריחֹות  ּוְלָכל  ְלַתּפּוִחים 

הּ  תּוב ּבָ ּכָ יִציַאת ִמְצַרִים, ׁשֶ ּבִ (שיר השירים   ׁשֶ
יָך. ח) ּפּוַח עֹוַרְרּתִ ַחת ַהּתַ  ּתַ

  

ָרֵאל .492 הֹון   ְוִיׂשְ ּבְ ַמר  ִאּתְ קכו)  ּדְ ְתָעְרבּו   (תהלים  ַוּיִ
ין   ּבֵ רּוִכין  ּדְ יהֹון  ּדִ ַעד  יֶהם.  ַמֲעׂשֵ ְלְמדּו  ַוּיִ ַבּגֹוִים 
ְייהּו. ּוְבִגיַנְייהּו   ִרירּו ִמּנַ ָגלּוָתא ָלא ִאְתּבְ ַרְגַלְייהּו, ּבְ

לֹום, ֲהׁשָ ָעָליו  ִוד  ּדָ מט)  ָאַמר  ִאיָרא   (תהלים  ה  ָלּמָ
עֲ  ָרע  יֵמי  ָאַמר  ּבִ ְוָעַלְייהּו  ִני.  ְיֻסּבֵ ֲעֵקַבי  ֹון 

למֹה, א) ׁשְ השירים  ַהּצֹאן.   (שיר  ִעְקֵב''י  ּבְ ָלְך  ְצִאי 
ְדמֹוִני   ַהּקַ ָנָחׁש  י  ְלַגּבֵ ַמר,  ִאּתְ ָעֵליּה  ּדְ ַיֲעקֹ''ב.  ּבְ

ה,  ְלַחּוָ י  ַפּתֵ ג) ּדְ ה   (בראשית  ְוַאּתָ רֹאׁש  ְיׁשּוְפָך  הּוא 
ַתר   ּבָ ָעֵקב.  ׁשּוֶפּנּו  ִלים  ּתְ ִנְמׁשָ לּוָתא,  ּגָ ִמן  ִיְפקּון  ּדְ

ַמְפָקנּו   ּדְ ַגְווָנא  ּכְ ָטִבין.  ֵריִחין  ּוְלָכל  ְלַתּפּוִחים, 
יהּ  ּבֵ יב  ְכּתִ ּדִ ִמְצַרִים,  ח)  ּדְ השירים  ַחת   (שיר  ּתַ

יָך. ּפּוַח עֹוַרְרּתִ  ַהּתַ
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זֹו   .493 ַאַחר  ׁשֶ ְצָוה  ּכּוִרים,   -ַהּמִ ּבִ ְלָהִביא 
ּכּוִרים, ְוַאֲחֶריָה  ְלִהְת   -ְוַאֲחֶריָה    -ַוּדֹות ַעל ַהּבִ

ָנה  ׁשְ ַהּמִ ּוַבֲעֵלי  ר.  ֲעׂשֵ ַהּמַ ַעל  ְלִהְתַוּדֹות 
קֶֹדם  ִיְהיֶה  ִאם  ׁשֶ ר,  ֲעׂשֵ ַהּמַ ַעל  ים  ַמְקׁשִ
מֹו  ּכְ ּורֹו,  ִעׂשּ ְלִקיָטתֹו  ַאַחר  אֹו  ְלִקיָטתֹו, 
ִאיָלן, ָהַלְך ַאַחר ֲחָנָטה.  ּנֱֶאַמר ּבֹו ּבְ ֶאְתרֹוג, ׁשֶ

ְוֶאְתרֹוג  יֵ רֹות.  ַהּפֵ ּול  ׁשּ ּבִ ַאַחר  אֹוֵמר  ׁשֶ ִמי  ׁש 
ֵהם  ִמְקָצתֹו ּדֹוֶמה ְלִאיָלן ּוִמְקָצתֹו ִלְתבּוָאה, ׁשֶ
ּורֹו.  ַאַחר ְלִקיָטתֹו ִעׂשּ ּלְ ֶהם ׁשֶ ּנֱֶאַמר ּבָ ְזָרִעים, ׁשֶ

ּולֹו.  ׁשּ ַמר ּבִ א ַעד ַאַחר ּגְ ִאיָלן ֵאינֹו ֶאּלָ  ׁשֶ

  

ּכּוִרים, ַוֲאַבְתֵריּה   .493 א, ְלָהִביא ּבִ ַתר ּדָ ּקּוָדא ּבָ ּפִ
ּכּוִרים, ַוֲאַבְתֵריּה ְלִהְתַוּדֹות ַעל   ְלִהְתַוּדֹות ַעל ַהּבִ
ר,   ֲעׂשֵ ַהּמַ ַעל  ים  ַמְקׁשִ ַמְתִניִתין,  ּוָמאֵרי  ר.  ֲעׂשֵ ַהּמַ
ּורֹו.   ִאי ְיֵהא קֶֹדם ְלִקיָטתֹו, אֹו ַאַחר ְלִקיָטתֹו ִעׂשּ ּדְ

גוֹ  ַאַחר  ּכְ ָהַלְך  ִאיָלן,  ּבְ יּה  ּבֵ ַמר  ִאּתְ ּדְ ֶאְתרֹוג,  ן 
ירֹות.   ַהּפֵ ּול  ׁשּ ּבִ ַאַחר  ָאַמר,  ּדְ ַמאן  ִאית  ֲחָנָטה. 
בּוָאה,   ְוֶאְתרֹוג ִמְקָצתֹו ּדֹוֶמה ְלִאיָלן, ּוִמְקָצתֹו ַלּתְ
ְלִקיָטתֹו   ְלַאַחר  ּדִ הֹון,  ּבְ ַמר  ִאּתְ ּדְ ְזָרִעים,  ִאיּנּון  ּדְ

ּדְ  ּורֹו.  ַמר  ִעׂשּ ּגְ ַאַחר  ַעד  א  ֶאּלָ ִאיהּו,  ָלאו  ִאיָלן 
ּולֹו.  ׁשּ  ּבִ

קֹום   .494 ִמּמָ ַהּמֹוִציא  נּו  ּקְ ּתִ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ
א   ֶאּלָ רּוף,  ׂשָ ת  ּפַ ְלהֹוִציא  ָיֶפה,  ּולֹו  ׁשּ ּבִ ׁשֶ
ַאַחר  בּוָאה,  ּתְ ְוָכְך  ֻמְטָעם.  הּוא  ׁשֶ קֹום  ִמּמָ

רֹות. ּול ּפֵ ִבׁשּ  ְלִקיָטתֹו הּוא ּכְ
  

ינּו ַהּמֹוִציא  .494 ּקִ א, ּתַ ֵמֲאָתר   (דף קכ''א ע''א) ּוְבִגין ּדָ
קֹום   ִמּמָ א  ֶאּלָ רּוף,  ׂשָ ת  ּפַ ָקא  ְלַאּפָ ָיֶפה.  ִבׁשּולֹו  ּדְ
ַתר ְלִקיָטתֹו, ִאיהּו   בּוָאה, ּבָ הּוא מּוְטָעם. ְוָהִכי ּתְ ׁשֶ

ירֹות.  ִביׁשּול ּפֵ  ּכְ
ְוַלּתְ  .495 ָלִאיָלן  ְמׁשּוִלים  ָרֵאל  בּוָאה, ְוִיׂשְ

ֶהם ּבָ ּנֱֶאַמר  כג) ׁשֶ ּכּוֵרי   (שמות  ּבִ ית  ֵראׁשִ
ְוָכךְ  ֱאלֶֹהיָך.  ה'  ית  ּבֵ ִביא  ּתָ (דברים   ַאְדָמְתָך 

ָרֵאל,  יח) ֵהם ִיׂשְ ן לֹו, ׁשֶ ּתֶ ז צֹאְנָך ּתִ ּגֵ ית  ֵראׁשִ
ֶהם ּבָ ּנֱֶאַמר  לד) ׁשֶ ְוָכְך   (יחזקאל  צֹאִני.  ן  ְוַאּתֵ

ֹקֶדשׁ  ָרֵאל,  ִיְׂשָרֵאל) ִיׂשְ ַלה'  (ֹקֶדׁש  ָרֵאל  ִיׂשְ
לּות   בּוָאֹתה, ְלַאַחר ְלִקיָטתֹו ִמן ַהּגָ ית ּתְ ֵראׁשִ

ּור. ְוִנְקְראּו קֶֹדׁש ַלה'.  -  ִעׂשּ

  

בּוָאה,   .495 ְוַלּתְ ָלִאיָלן  ְמׁשּוִלים  ִאיּנּון  ָרֵאל,  ְוִיׂשְ
הֹון  ּבְ ַמר  ִאּתְ ַאְדָמְתָך   (שמותכג) ּדְ ּכּוֵרי  ּבִ ית  ֵראׁשִ

ית ְיָי' ֱאלֶֹהיָך. ְוָהִכי ּתָ  ז   (דברים יח)  ִביא ּבֵ ית ּגֵ ֵראׁשִ
ַמר   ִאּתְ ּדְ ָרֵאל.  ִיׂשְ ִאיּנּון  ּדְ לֹו.  ן  ּתֶ ּתִ צֹאְנָך 

הֹון, ָרֵאל,  (יחזקאל לה) ּבְ ן צֹאִני. ְוָהִכי ִיׂשְ (ירמיה   ְוַאּתֵ
ישראל) קֶֹדׁש  ב) קדש  בּוָאֹתה,   (נ''א  ּתְ ית  ֵראׁשִ ַלְיָי' 

ְלִקיָטת ְוִאְתְקִריאּו  ְלַאַחר  ִעׂשּורֹ.  לּוָתא,  ּגָ ִמן  ֹו 
 קֶֹדׁש ַלְיָי'. 

ּובֹו  .496 יף  ְוַתּקִ דֹול  ּגָ ִאיָלן  ִנְקְראּו  ָרֵאל  ְוִיׂשְ
ּבֹו   ִהיא ָמזֹון ְלַמְעָלה.  ׁשֶ ּבֹו ּתֹוָרה,  ַלּכֹל.  ָמזֹון 
ְלָאִכים   ַלּמַ ַוֲאִפּלּו  ה.  ִהיא ָמזֹון ְלַמּטָ ׁשֶ ה,  ִפּלָ ּתְ

ֶאלָּ  ָמזֹון  לֹא  ֵאין  ָרֵאל  ִיׂשְ ִאם  ׁשֶ ָרֵאל.  ִיׂשְ ּבְ א 
ד   ּתֹוָרה, לֹא ָהָיה יֹוֵרד ָלֶהם ָמזֹון ִמּצַ קּו ּבַ ִיְתַעּסְ
ֶזהּו  ְלֵעץ.  ָלה  ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ

תּוב ּכָ ג) ׁשֶ ֲחִזיִקים  (משלי  ַלּמַ ִהיא  ים  ַחיִּ ֵעץ 
הּוא ִמְצָוה. ִרי, ׁשֶ ּה. ְוַלּפְ  ּבָ

  

ָרֵאל ִאְת  .496 יף, ּוָמזֹון  ְוִיׂשְ א ְוַתּקִ ְקִריאּו ִאיָלָנא ַרּבָ
א.   ִאיִהי ְמזֹוָנא ְלֵעיּלָ יּה אֹוַרְייָתא, ּדְ יּה. ּבֵ א ּבֵ ְלכֹּלָ

א. ְלַתּתָ ְמזֹוָנא  ִאיִהי  ּדְ ְצלֹוָתא,  יּה  (נ''א  ּבֵ

א   לעילא) ֶאּלָ ְמזֹוָנא,  לֹון  ֵלית  ַמְלָאִכין  ַוֲאִפיּלּו 
ִיׂשְ  ִאי ָלאו ּדְ ָרֵאל. ּדְ ִיׂשְ אֹוַרְייָתא,  ּבְ קּון ּבְ ָרֵאל ִיְתַעּסְ

אֹוַרְייָתא,   ּדְ ִמְסַטר  ְמזֹוָנא,  לֹון  ָנִחית  ֲהָוה  ָלא 
ָלֵעץ, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, יָלא  ַאְמּתִ ֵעץ   (משלי ג) ּדְ

ִאיִהי ִמְצָוה.  ּה. ּוְלִאיָבא, ּדְ ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ  ַחּיִ
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ְלַמִים .497 ָלה  ִנְמׁשְ ַהּתֹוָרה  ה ְוָכְך  ְוֵאּלֶ  ,
ה   ְוַחּמָ ִמְלַמְעָלה,  ַמִים  יֹוְרִדים  ָהיּו  ְולֹא  ְלֵאׁש, 
ָהְיָתה   לֹא  ֵאׁש,  ִהיא  ׁשֶ

ָהִאיָלן,   (ִמְלַמְעָלה) יֹוֶרֶדת רֹות  ּפֵ ֶאת  ל  ֵ ְלַבׁשּ
ֶנֱאַמר  ֶזה  ּום  ּוִמׁשּ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִביל  ׁשְ ּבִ א  ֶאּלָ

ָרֵאל, ִיׂשְ יָה. אֵ  (שיר ב) ּבְ ַפּגֶ ָחְנָטה  ֵאָנה  ּלּו ַהּתְ
ֵריַח,   ָנְתנּו  ְסָמַדר  ָפִנים  ְוַהּגְ ִמְצוֹות.  ֲעֵלי  ּבַ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ֶנֱאַמר  ּוִמיָּד  ְתׁשּוָבה,  ּבִ ּפֹוְתִחים  ׁשֶ ּכְ

לּות.   קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך, ִמן ַהּגָ

  

א.   .497 ָ יַלא ְלַמּיָא. ְוָהֵני ְלֶאׁשּ ְוָהִכי אֹוַרְייָתא ַאְמּתִ
א,  ְולָ  ָ ִאיִהי ֶאׁשּ א, ְוַחָמה ּדְ ֵעיּלָ א ֲהָוה ָנִחית ַמּיָא ִמּלְ

ירֹות ָהִאיָלן.   (ס''א מלעילא) ָלא ֲהָוה ָנִחית  ָלא ּפֵ ְ ְלַבׁשּ
ַמר   ִאּתְ א  ּדָ ּוְבִגין  ָרֵאל.  ִיׂשְ ִגין  ּבְ א,  ֶאּלָ

ָרֵאל, ִיׂשְ ב) ּבְ השירים  יָה,   (שיר  ַפּגֶ ָחְנָטה  ֵאָנה  ַהּתְ
ד   ָפִנים ְסָמָדר ָנְתנּו ֵריַח, ּכַ ין ָמאֵרי ִמְצֹות. ְוַהּגְ ִאּלֵ

יִ  ַמר ּבְ א, ּוִמּיַד ִאּתְ ִתיּוְבּתָ ְתִחין ּבְ ָרֵאל, קּוִמי ָלְך  ּפַ ׂשְ
לּוָתא.   ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך, ִמן ּגָ

ים,   .498 ַהַחיִּ ֵעץ  הּוא  ׁשֶ ִאיָלן,  ּבָ ֶזה  ּום  ּוִמׁשּ
ּה הֹוְלִכים ַאַחר  ִלים ּבָ ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ֵאּלּו ׁשֶ ּתֹוָרה, ּבְ ּבַ
ֹוֶרה ֲעֵליֶהם יֹו''ד,  ׁשּ ׁשֶ ִרים אֹותֹו,  ְ ּוְמַעׂשּ ֲחָנָטה 

ִהיא   ִסים ה''ה,  ׁשֶ ּנְ ִמְתּכַ ּוָבּה  ִמי',  ָחְכָמ''ה, א' 
ֲאָבל   ו'.  ָהִאיָלן?  ּוַמהּו  ָהִאיָלן.  רֹות  ּפֵ ֵהם  ׁשֶ

לּות   ָאר ָהָעם, ַאַחר ְלִקיָטתֹו ִמן ַהּגָ ּורֹו,   -ׁשְ ִעׂשּ
ֶהם ּבָ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ יִקים  ַצּדִ (ויקרא  אֹוָתם 

ִרי עֵ  כג) יֹּום ָהִראׁשֹון ּפְ ם ָלֶכם ּבַ ץ ָהָדר.  ּוְלַקְחּתֶ
תֹוָרה   ַבֲעֵלי  ּבְ ֲאחּוִזים  ׁשֶ יֶהם,  ַמֲעׂשֵ ּבְ ָהָדר 

יֶהם (ּוְלַגֵּבי   ּוִמְצוֹות, ְוַאַחר ְלִקיָטה הֹוְלִכים ְלַגּבֵ
הֹוְלִכים   ֲחָנָטה  ְוַאַחר  ְּתבּוָאה.  ֶׁשל  ְזָרִעים 

ִאיָלן. ֲאֵליֶהם)  ּכְ

  

ים,   .498 ַהַחּיִ ֵעץ  ִאיהּו  ּדְ ִאיָלן,  ּבְ א  ּדָ ּוְבִגין 
ַתר  בְּ  ּבָ ָאְזִלין  ּה,  ּבָ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ּדְ ין  ִאּלֵ ּבְ אֹוַרְייָתא, 

ִאיִהי   ְרָיא יּו''ד ָעַלְייהּו, ּדְ ׁשַ ִרין ֵליּה, ּדְ ְ ֲחָנָטה, ּוְמַעׂשּ
ירֹות   ִאיּנּון ּפֵ ין ה''ה, ּדְ ׁשִ ּנְ ָחְכָמ''ה, א' ִמי' ּוָבה ִמְתּכַ

א,  ַעּמָ ַאר  ׁשְ ֲאָבל  ו'.  ִאיָלן.  ּוַמאן  ַאַחר    ָהִאיָלן. 
ַמר   ִאּתְ יִקים ּדְ ּורֹו. ִאיּנּון ַצּדִ לּוָתא, ִעׂשּ ְלִקיָטתֹו ִמן ּגָ

הֹון, ִרי   (ויקרא כג)  ּבְ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּפְ ם ָלֶכם ּבַ ּוְלַקְחּתֶ
ָמאֵרי   ּבְ ֲאִחיָדאן  ּדַ עֹוָבֵדיהֹון,  ּבְ ָהָדר  ָהָדר.  ֵעץ 

ְיי  (נ''א ולגבי   הוּ ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ְוַאַחר ֲחָנָטה ָאְזֵליָנן ְלַגּבַ

ִאיָלן.  זרעים דתבואה ואחר חנטה אזלינן לגבייהו)  ּכְ
א  .499 ין, ּבָ ֶכת ִקּדּוׁשִ ַמּסֶ ְרׁשּוָה ּבְ ּום זֶה ּפֵ ּוִמׁשּ

ְרּכֹו   ּדַ יָָּרק  ַמה  ָיָרק.  ּכְ ֶאְתרֹוג  ׁשֶ ִמיֵענּו  ְלַהׁשְ
ּורֹו,   ִעׂשּ ְלִקיָטתֹו  ַעת  ּוִבׁשְ ַמִים  ל  ּכָ ַעל  ֵדל  ִלּגָ
ל   ׁשֶ ד  ּוִמּצַ ְוכּו'  ֵדל  ִלּגָ ְרּכֹו  ּדַ ם  ּגַ ֶאְתרֹוג  ַאף 

ַמִים אֶ  ֵאין  ּוְבָמקֹום ַאֵחר  ַהָחְכָמה,  ּתֹוָרה.  א  ּלָ
ָלִאיָלן   ֶוה  ׁשָ ֶאְתרֹוג  ִנינּו,  ָ ׁשּ ׁשֶ ְוֶזה  ְלַמְעָלה, 
ֵני  ׁשְ אֹוֵחז  ֶאְתרֹוג  ֲהֵרי  ְדָרִכים;  ה  לֹׁשָ ׁשְ ּבִ
ָאחּוז   ׁשֶ ב  ַהּלֵ יֹוַקן  ּדְ הּוא  ְוֶאְתרֹוג  ְצָדִדים, 

ְלַמְעָלה   ָאחּוז  ה.  ְלַמּטָ ְוָאחּוז  ב    -ְלַמְעָלה  ַהּלֵ
ה  רֹוֶאה.   ֲארּוָה,   -ָאחּוז ְלַמּטָ ּבֵ מֹו ׁשֶ ַדַעת, ּכְ ּבְ

ּלֹו.  ִרי ׁשֶ ַעת ִהיא ִאיָלן, ַהּתֹוָרה ַהּפְ ב יֹוֵדַע. ּדַ ַהּלֵ
ֶהן   ּבָ ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ ֵהן  ׁשֶ ב    -ָהֵעיַנִים  ַהּלֵ

 (ע''כ רעיא מהימנא)  רֹוֶאה.

  

ְוָקא   .499 ין,  ִקּדּוׁשִ ֶכת  ַמּסֶ ּבְ אּוְקמּוָה  א  ּדָ ּוְבִגין 
ְרּכֹו ִליָגֵדל  ַמׁשְ  ָרק ּדַ ָיָרק, ַמה ּיָ ֶאְתרֹוג ּכְ ַמע ָלן ּדְ

ַעת ְלִקיָטתֹו ִעׂשּורֹו. אּוף ֶאְתרֹוג   ל ַמִים, ּוִבׁשְ ַעל ּכָ
ָחְכָמה, ֵאין ַמִים   ְטָרא ּדְ ְרּכֹו ִליָגֵדל ְוכּו' ּוִמּסִ ָנֵמי ּדַ
ְתָנן,   ּדִ ְוָהא  א,  ְלֵעיּלָ ַאֲחָרא  ּוַבֲאַתר  ּתֹוָרה.  א  ֶאּלָ

ָרִכים, ָהא ֶאְתרֹוג,  אֶ  ה ּדְ לֹׁשָ ׁשְ ְוה ָלִאיָלן ּבִ ְתרֹוג ׁשָ
א,   ִלּבָ ּדְ ּיּוְקָנא  ּדִ ִאיהּו  ְוֶאְתרֹוג  ִסְטִרין,  ב'  ָאִחיד 
ב   א, ַהּלֵ א. ָאִחיד ְלֵעיּלָ א ְוָאִחיד ְלַתּתָ ָאִחיד ְלֵעיּלָ ּדְ
אּוְקמּוָה,   ּדְ ָמה  ּכְ ַדַעת.  ּבְ א,  ְלַתּתָ ָאִחיד  רֹוֶאה. 

יֹוֵד  ב  ִאיָבא  ַהּלֵ ּתֹוָרה  ִאיָלָנא,  ִאיִהי  ַעת  ּדַ ַע. 
ב   ַהּלֵ הֹון  ּבְ ּדִ ּקּוִדין,  ּפִ ִאיּנּון  ּדְ ַעְייִנין  יֵליּה.  ּדִ

(ע''כ רעיא מהימנא, שלח לך דף קע''ד ע''א ראשית   רֹוֶאה. 
 . עריסותיכם וכו')
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ְיהּוָדה   .500 י  ַרּבִ ְוגֹו'.  ִלי  ְהיּון  ּתִ קֶֹדׁש  י  ְוַאְנׁשֵ
ַתח, ֵצא ְוֵאי ֶזה   )(איוב כח ּפָ ּמָ ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ּתִ

רּוְך   דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָרֵאל ׁשֶ ֵריֶהם ִיׂשְ יָנה. ַאׁשְ ְמקֹום ּבִ
ָדם יֹוֵתר  ל   (ַּבָּכבֹוד ֶׁשָּלֶהם) הּוא רֹוֶצה ְלַכּבְ ִמּכָ

ה ָאַמר ָלֶהם, ִחּלָ ּתְ ֵני ָהעֹוָלם. ּבַ ָאר ּבְ (שמות  ׁשְ
ַמְמֶלֶכת   יט) ִלי  ְהיּו  ּתִ ם  ָזָזה  ְוַאּתֶ לֹא  ּכֲֹהִנים. 

ְוגֹוי  ָלֶהם  ָרא  ּקָ ׁשֶ ַעד  ֵמֶהם  ה  ָהַרּבָ ָהַאֲהָבה 
הּוא יֹוֵתר. לֹא ָזָזה ָהַאֲהָבה ֵמֶהם ַעד  ָקדֹוׁש, ׁשֶ

ָלֶהם ָרא  ּקָ יד) ׁשֶ ה.   (דברים  ַאּתָ ָקדֹוׁש  ַעם  י  ּכִ
ָרא ָלֶהם ּקָ (שמות   לֹא ָזָזה ָהַאֲהָבה ֵמֶהם ַעד ׁשֶ

ִמן  כב) יֹוֵתר  הּוא  ׁשֶ ִלי,  ְהיּון  ּתִ קֶֹדׁש  י  ְוַאְנׁשֵ
 ַהּכֹל. 

  

כב)  .500 י   (שמות  ַרּבִ ְוגֹו'.  ִלי  ְהיּון  ּתִ קֶֹדׁש  י  ְוַאְנׁשֵ
ַתח, ּפָ כח)  ְיהּוָדה  ֵצא   (איוב  ּמָ ּתִ ֵמַאִין  ְוַהָחְכָמה 

א   קּוְדׁשָ ָרֵאל, ּדְ ִאין ִאיּנּון ִיׂשְ יָנה. ַזּכָ ְוֵאיֶזה ְמקֹום ּבִ
ִרי ַיִתיר ּבְ לֹון,  ָרא  ְלַיּקְ ֵעי  ּבָ הּוא  ביקרא   ְך  (נ''א 

ָאַמר   דלהון) ַקְדִמיָתא  ּבְ ָעְלָמא.  ִני  ּבְ ַאר  ׁשְ ל  ּכָ ַעל 
ְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים. ָלא   (שמות יט) לֹון,  ם ּתִ ְוַאּתֶ

ָקָרא לֹון ְוגֹוי   הֹון, ַעד ּדְ ַאְעֵדי ְרִחימּוָתא ַסִגיָאה ִמּנְ
ִאיהּו   ּדְ הֹון,  ָקדֹוׁש  ִמּנְ ְרִחימּוָתא  י  ַאְעּדֵ ָלא  ַיִתיר. 
ָקָרא לֹון ה. ָלא   (דברים יד) ַעד ּדְ י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ ּכִ

לֹון  ָקָרא  ּדְ ַעד  הֹון,  ִמּנְ ְרִחימּוָתא  (שמות   ַאְעֵדי 
א. כב) ִאיהּו ַיִתיר ִמּכֹּלָ ְהיּון ִלי ּדְ י קֶֹדׁש ּתִ  ְוַאְנׁשֵ

ּתִ  .501 ֵמַאִין  ְוַהָחְכָמה  תּוב  ַהּתֹוָרה ּכָ ֵצא.  ּמָ
קֶֹדׁש,   ְקָרא  ּנִ ׁשֶ קֹום  ִמּמָ ֵמָחְכָמה,  ָיְצָאה 
קֶֹדׁש  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ קֹום  ִמּמָ ָיְצָאה  ְוַהָחְכָמה 
ִנְקָרא  יֹוֵבל  ְוֵכן  ָאַמר,  ִיְצָחק  י  ַרּבִ ים.  ָדׁשִ ַהּקֳ

תּוב ּכָ ׁשֶ כה) קֶֹדׁש,  קֶֹדׁש  (ויקרא  ִהיא  יֹוֵבל 
כְּ  ָרֵאל  ְוִיׂשְ ָלֶכם.  ְהיֶה  ֶזהּו ּתִ ֵמֶהם.  לּוִלים 

ְהיּון ִלי. י קֶֹדׁש ּתִ תּוב ְוַאְנׁשֵ ּכָ  ׁשֶ
  

ֵצא.   .501 ּמָ ּתִ ֵמַאִין  ְוַהָחְכָמה  ִתיב  ּכְ
ַנְפַקת, ֵמֲאָתר   (בראשית מ''ז ע''ב) אֹוַרְייָתא  ֵמָחְכָמה 
ִאְקֵרי  ֵמֲאָתר   (נ''ט) ּדְ ַנְפַקת,  ְוַהָחְכָמה  קֶֹדׁש. 

ים.   ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש  ִאְקֵרי  ְוֵכן  ּדְ ָאַמר,  ִיְצָחק  י  ִרּבִ
יב, ְכּתִ ּדִ קֶֹדׁש.  ִאְתְקֵרי  כה)  יֹוְבָלא  יֹוֵבל   (ויקרא 

ְייהּו,   ִמּנַ ִליָלן  ּכְ ָרֵאל  ְוִיׂשְ ָלֶכם.  ְהֶיה  ּתִ קֶֹדׁש  ִהיא 
ְהיּון ִלי. י קֶֹדׁש ּתִ  ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְוַאְנׁשֵ

ו קֶֹדׁש. ַמה בֵּ  .502 ה ָקדֹוׁש, ְוַעְכׁשָ ִחּלָ ּתְ ין ֶזה  ּבַ
ה.  ְלַמּטָ ְוֶזה  ְלַמְעָלה  ֶזה  יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר  ָלֶזה? 

תּוב ּכָ ְך, ׁשֶ ָאר   (ישעיה ד) ְוֶזה לֹא ּכָ ׁשְ ְוָהָיה ַהּנִ
לֹו.  יֵָאֶמר  ָקדֹוׁש  ם  ַלִ ירּוׁשָ ּבִ ְוַהּנֹוָתר  ִציֹּון  ּבְ
ְלַמְעָלה   ּוְלַמְעָלה  ָקדֹוׁש,  ִנְקָרא  ֶזה  ָמקֹום  ּבְ

 קֶֹדׁש. 
  

ַקְד  .502 א קֶֹדׁש. ַמה ּבְ ּתָ (ויקרא  ִמיָתא ָקדֹוׁש, ְוַהׁשְ
ע''א) א   רצ''ט  ּדָ יֹוִסי,  י  ִרּבִ ָאַמר  ְלַהאי.  ַהאי  ין  ּבֵ

יב, ְכּתִ ּדִ ָהִכי.  ָלאו  ְוָדא  א,  ְלֵעיּלָ א  (ישעיה   ְלֵעיּלָ
ַל ם ָקדֹוׁש   ד) ְירּוׁשָ ּבִ ְוַהּנֹוָתר  ִצּיֹון  ּבְ ָאר  ׁשְ ַהּנִ ְוָהָיה 

ַהאי אֲ  ָקדֹוׁש   (דף קכ''א ע''ב) ָתר ִאְקֵרי ֵיָאֶמר לֹו. ּבְ
א קֶֹדׁש.  א ְלֵעיּלָ  ּוְלֵעיּלָ

ְוָהיּו  .503 ֶרְך,  ּדֶ ּבַ הֹוֵלְך  ָהָיה  א  ַאּבָ י  ַרּבִ
י   ַרּבִ ָאַמר  ִחיָּיא.  י  ְוַרּבִ יֹוֵסי  י  ַרּבִ ִעּמֹו  הֹוְלִכים 
ִין ָלנּו? ָאַמר  ִלי, ִמּנַ ְהיּון  ּתִ י קֶֹדׁש  ְוַאְנׁשֵ ִחיָּיא, 
י יֹוֵסי ְוָכל ַהֲחֵבִרים ָיֶפה ָאְמרּו, ְוָכְך  לֹו, ֲהֵרי ַרּבִ

ִין ָלנוּ  תּובֶזה. ִמּנַ ּכָ ָרֵאל  (ירמיה ב) ? ׁשֶ קֶֹדׁש ִיׂשְ
אי ָחְכָמה   ית, ַוּדַ בּוָאֹתה. ֵראׁשִ ית ּתְ ַלה' ֵראׁשִ

תּוב ּכָ ׁשֶ ית,  ֵראׁשִ (תהלים   ִנְקֵראת 
ית ָחְכָמה ִיְרַאת ה'.  קיא)  ֵראׁשִ

  

יּה   .503 ָאְרָחא, ַוֲהוּו ָאְזֵלי ִעּמֵ א ֲהָוה ָאִזיל ּבְ י ַאּבָ ַרּבִ
ְוִרבִּ  יֹוִסי  י  יא,ִרּבִ ִחּיָ י  ִרּבִ ָאַמר  יא,  ִחּיָ (ס''א  י 

ְהיּון ִלי, ְמָנָלן. ֲאַמר ֵליּה, ָהא   דתנינן) י קֶֹדׁש ּתִ ְוַאְנׁשֵ
יר ַקאְמרּו, ְוָהִכי הּוא.   ּפִ יא ׁשַ הּו ַחְבַרּיָ י יֹוִסי ְוֻכּלְ ִרּבִ

יב,  ְכּתִ ית   (ירמיה ב) ְמָנָלן. ּדִ ָרֵאל ַלְיָי' ֵראׁשִ קֶֹדׁש ִיׂשְ
בּוָאֹתה,  ית,    ּתְ ִראׁשִ ִאְקֵרי  ָחְכָמה  אי  ַוּדַ ית:  ֵראׁשִ

יב,  ְכּתִ ית ָחְכָמה ִיְרַאת ְיָי'. (תהלים קיא)  ּדִ  ֵראׁשִ
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ִנְקְראּו   .504 ָרֵאל  ׂשְ יִּ ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ
תּוב (ִיְׂשָרֵאל) קֶֹדשׁ  ּכָ ַהּכֹל,  ֵלמּות  ׁשְ (שמות   ּבִ
ֲהֵרי  כב) ׁשֶ ֹתאֵכלּו,  לֹא  ְטֵרָפה  ֶדה  ָ ׂשּ ּבַ ר  ּוָבׂשָ
יֹוְנִקים  ִישְׂ  לֹא  ַהּכֹל,  ַעל  ֵלִמים  ׁשְ ֵהם  ׁשֶ ָרֵאל, 

ֹאתֹו,  ִלכּון  ׁשְ ּתַ ֶלב  ַלּכֶ ה.  ׁשֶ ַהּקָ ין  ַהּדִ ד  ִמּצַ
ַעל  ֶהָחָזק  ֶהָחצּוף  ין  ַהּדִ הּוא  ׁשֶ אי,  ַוּדַ ֶלב  ַלּכֶ
יל ּבֹו  רּוי ָעָליו ְוִהּטִ ה ׁשָ ׁשֶ ין ַהּקָ ַהּדִ יָון ׁשֶ ַהּכֹל. ּכֵ

ְלאוֹ  ָלֶהם  ָאסּור  קֶֹדׁש. זֲֻהָמה,  ְקָרִאים  ּנִ ׁשֶ ָתם 
ין   הּוא ַהּדִ אי, ׁשֶ ִלכּון ֹאתֹו ַוּדַ ׁשְ ֶלב ּתַ א ַלּכֶ ֶאּלָ
ַהּכֹל,   ִמן  יֹוֵתר  ה  ׁשֶ ַהּקָ ין  ּדִ ֶהָחצּוף, 

תּוב ּכָ ָלִבים ַעזֵּי ֶנֶפׁש.  (ישעיה כו) ׁשֶ  ְוַהּכְ

  

ִאְקרּון   .504 ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ּום  ּוִמׁשּ
ִתיב  (ישראל) קֶֹדׁש  ּכְ א,  כֹּלָ ּדְ ִלימּו  ׁשְ (שמות   ּבִ

ָהא   כב) ּדְ ֹתאֵכלּו.  לֹא  ְטֵרָפה  ֶדה  ָ ׂשּ ּבַ ר  ּוָבׂשָ
ְטָרא   א, ָלא ַיְנִקין ִמּסִ ֵלִמין ַעל ּכֹּלָ ִאיּנּון ׁשְ ָרֵאל ּדְ ִיׂשְ

ִליכּון אוֹ  ׁשְ ֶלב ּתַ ָיא. ַלּכֶ ִדיָנא ַקׁשְ אי,  ּדְ ֶלב ַוּדַ תֹו. ַלּכֶ
ִדיָנא   יָון ּדְ א. ּכֵ יָפא ַעל ּכֹּלָ ּקִ יָנא ֲחִציָפא ּתַ הּוא ּדִ ּדְ
יּה, ָאִסיר ְלהּו   ְרָיא ֲעלֹוי, ְוָאִטיל זּוֲהָמא ּבֵ יָפא ׁשַ ּקִ ּתַ
ִליכּון אֹותֹו   ׁשְ ֶלב ּתַ א ַלּכֶ ִאְקרּון קֶֹדׁש. ֶאּלָ ְלִאינּון ּדְ

ֲחִצי יָנא  ּדִ ִאיהּו  ּדְ אי,  יר  ַוּדַ ַיּתִ יָפא  ּקִ ּתַ יָנא  ּדִ ָפא, 
יב,  ְכּתִ א, ּדִ י ֶנֶפׁש.  (ישעיה נו) ִמּכֹּלָ ָלִבים ַעּזֵ  ְוַהּכְ

ּתֹוָרה,  .505 ּבַ ְנֵבָלה  ָרה  ְזּכְ ּנִ ׁשֶ ּכְ ּוְרֵאה,  ּבֹא 
תּוב   אן ּכָ ָראל ָקדֹוׁש, ְולֹא קֶֹדׁש. ּכָ ִיׂשְ תּוב ּבְ ּכָ
ֶדה ְטֵרָפה לֹא   ָ ׂשּ ר ּבַ ְהיּון ִלי ּוָבׂשָ י קֶֹדׁש ּתִ ְוַאְנׁשֵ

תּוב ּכָ ְנֵבָלה  ּבִ ם  ְוׁשָ יד) ֹתאֵכלּו.  לֹא  (דברים 
ר ֲאשֶׁ  ה  ֹתאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלּגֵ ֶנּנָ ּתְ ָעֶריָך ּתִ ׁשְ ר ּבִ

קֶֹדׁש,   ְולֹא  ָקדֹוׁש  ה.  ַאּתָ ָקדֹוׁש  ַעם  י  ּכִ ְוגֹו', 
ּלֹא  ָתה, ׁשֶ ָרֵאל ֶנֶעׂשְ ל ִיׂשְ ד ׁשֶ ֲהֵרי ְנֵבָלה ִמּצַ ׁשֶ
ָוִנים יֵׁש  ים ַהּגְ ָרֵאל. ְוַרּבִ א ִיׂשְ פֹוֵסל ֶאת ֶזה ֶאּלָ

ַאְרנּו. ּבֵ מֹו ׁשֶ ְנֵבָלה, ּכְ ּה ּבִ  ּבָ

  

ִתיב  ּתָ  .505 אֹוַרְייָתא, ּכְ ר ְנֵבָלה ּבְ ד ִאְדּכַ א ֲחֵזי, ּכַ
י   ְוַאְנׁשֵ ִתיב,  ּכְ ְוָלא קֶֹדׁש. ָהָכא  ָרֵאל ָקדֹוׁש,  ִיׂשְ ּבְ
ֶדה ְטֵרָפה לֹא ֹתאֵכלּו.   ָ ׂשּ ר ּבַ ְהיּון ִלי ּוָבׂשָ קֶֹדׁש ּתִ

ִתיב,  ּכְ ֵבָלה  ּנְ ּבִ יד) ְוָהָתם  ָכל   (דברים  ֹתאְכלּו  לֹא 
אֲ  ר  ַלּגֵ ַעם  ְנֵבָלה  י  ּכִ ְוגֹו',  ה  ְנּנָ ּתְ ּתִ ָעֶריָך  ׁשְ ּבִ ר  ׁשֶ

ְנֵבָלה   ָהא  ּדְ קֶֹדׁש,  ְולֹא  ָקדֹוׁש  ה.  ַאּתָ ָקדֹוׁש 
ַהאי   ִסיל  ּפָ ָלא  ּדְ ִאְתָעִביד,  ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ְטָרא  ִמּסִ
ֵבָלה.   ּנְ ּבִ ּה  ּבָ ִאית  ְווִנין,  ּגַ יִאין  ְוַסּגִ ָרֵאל.  ִיׂשְ א  ֶאּלָ

אֹוִקיְמָנא. ָמה ּדְ  ּכְ
י  .506 ְוַאְנׁשֵ אן  ּכָ תּוב  ּכָ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 

ה   י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ ם, ּכִ ְהיּון ִלי, ְוָכתּוב ׁשָ קֶֹדׁש ּתִ
ַלה' ֱאלֶֹהיָך. ַלה' ֱאלֶֹהיָך? ִלי ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות! 

ם ׁשָ א  ְלַמְעָלה,   (ָּכאן) ֶאּלָ ְלַמְעָלה 
ְוָכתּוב (ְוָׁשם) ְוָכאן ִכיָנה.  ְ ְוָהָיה   ד)  (ישעיה ַהׁשּ

ם ָקדֹוׁש יֵָאֶמר   ַלִ ירּוׁשָ ִציֹּון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ּבְ ָאר  ׁשְ ַהּנִ
קֶֹדׁש.  ּוְלַמְעָלה  ָקדֹוׁש  ָכאן  ּבְ קֶֹדׁש.  ְולֹא  לֹו, 
בּוָאֹתה,  ּתְ ית  ֵראׁשִ ַלה'  ָרֵאל  ִיׂשְ קֶֹדׁש  תּוב  ּכָ
קֶֹדׁש   י  ַאְנׁשֵ ְך  ּכָ ְוַעל  ַאְרנּו.  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵה''א,  ּבְ

ְהיּון  אי.ּתִ  ִלי ַוּדַ

  

קֶֹדׁש   .506 י  ְוַאְנׁשֵ ָהָכא  ִתיב  ּכְ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 
ַלְיָי'   ה  ַאּתָ ָקדֹוׁש  ַעם  י  ּכִ ָהָתם  ּוְכִתיב  ִלי,  ְהיּון  ּתִ
א   ֶאּלָ ֵליּה.  ֵעי  ִמּבָ ִלי  ֱאלֶהיָך,  ַלְיָי'  ֱאלֶֹהיָך. 

הכא) ָהָתם  אלא  ְוָהָכא (ס''א  א.  ְלֵעיּלָ א  (ס''א  ְלֵעיּלָ
ּוְכִתיב,  והתם) א.  ִכיְנּתָ ד)  ׁשְ ָאר   (ישעיה  ׁשְ ַהּנִ ְוָהָיה 

ְוָלא   לֹו  ֵיָאֶמר  ָקדֹוׁש  ַלם  ְירּוׁשָ ּבִ ְוַהּנֹוָתר  ִצּיֹון  ּבְ
ִתיב קֶֹדׁש   ּכְ א קֶֹדׁש.  ּוְלֵעיּלָ ָכאן ָקדֹוׁש,  ּבְ קֶֹדׁש. 
ָמה   ּכְ ֵה''א  ּבְ בּוָאֹתה,  ּתְ ית  ֵראׁשִ ַלְיָי'  ָרֵאל  ִיׂשְ

אֹוִקיְמָנא. ְוַעל אי.   ּדְ ְהיּון ִלי ַוּדַ י קֶֹדׁש ּתִ א ְוַאְנׁשֵ  ּדָ
ְמעֹון.   .507 י ׁשִ ב ִלְפֵני ַרּבִ י ִיְצָחק ָהָיה יֹוׁשֵ ַרּבִ

סֹוף   ָרֵאל ַלה'. ּבְ תּוב קֶֹדׁש ִיׂשְ ָאַמר לֹו, ֲהֵרי ּכָ
מּו, ַמה זֶּה אֹוֵמר?   ל ֹאְכָליו יְֶאׁשָ תּוב ּכָ סּוק ּכָ ַהּפָ

יָ  ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרּבִ לֹו  ֹאְכָליו ָאַמר  ל  ּכָ ָאַמר,  ֶפה 

  
ְמעֹון,   .507 ׁשִ י  ַרּבִ ּדְ ָקֵמיּה  ָיִתיב  ֲהָוה  ִיְצָחק  י  ַרּבִ

סֹוְפֵיּה   ַלְיָי'  ָרֵאל  ִיׂשְ קֶֹדׁש  ִתיב  ּכְ ָהא  ֵליּה  ֲאַמר 
מּו, ַמאי ָקא ַמְייֵרי ל אֹוְכָליו ֶיְאׁשָ ִתיב ּכָ ְקָרא ּכְ .  ּדִ
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מּו   קֶֹדׁש   -יְֶאׁשָ יֹאַכל  י  ּכִ ְוִאיׁש  תּוב  ּכָ ׁשֶ ַהְינּו 
קֶֹדׁש.  יֹאַכל  לֹא  ָזר  ְוָכל  ְוָכתּוב  ְוכּו'.  ָגָגה  ׁשְ ּבִ
ל   ּכָ תּוב  ּכָ קֶֹדׁש,  ִנְקְראּו  ָרֵאל  ׂשְ יִּ ׁשֶ ּום  ּוִמׁשּ

ק ָידֹו וְ  י ִיְצָחק ְוָנׁשַ א ַרּבִ מּו. ּבָ ָאַמר, ֹאְכָליו יְֶאׁשָ
ָבר ֶזה   ֹמַע ּדָ א ִלׁשְ   - ִאם לֹא ָבאִתי ְלָכאן ֶאּלָ

יק.  ַמְסּפִ

ל אְֹכָליו   יר ָקא ָאַמר, ּכָ ּפִ ְמעֹון, ׁשַ י ׁשִ ֲאַמר ֵליּה ַרּבִ
יב, ְכּתִ ּדִ ַהְיינּו  מּו,  כב) ֶיְאׁשָ יֹאַכל   (ויקרא  י  ּכִ ְוִאיׁש 

ָגָגה ְוגֹו'. ּוְכִתיב, ְוָכל ָזר לא יֹאַכל קֶֹדׁש.   ׁשְ קֶֹדׁש ּבִ
ל אְֹכלָ  ִתיב ּכָ ּכְ ָרֵאל ִאְקרּון קֶֹדׁש,  ִיׂשְ ּדְ ּום  יו  ּוִמׁשּ

יק ְידֹוי, ָאַמר, ִאי ָלא   י ִיְצָחק ְוָנׁשִ מּו. ָאָתא ִרּבִ ֶיְאׁשָ
י.  א ַסּגֵ ה ּדָ ַמע ִמּלָ א ְלִמׁשְ יָנא ָהָכא ֶאּלָ  ַאּתֵ

ּקֶֹדׁש יֹוֵתר   .508 ׁשֶ ִנינּו  ׁשָ י, ֲהֵרי  ַרּבִ ָאַמר לֹו, 
תּוב ּכָ ֲהֵרי  ְך,  ּכָ ִאם  דֹוׁש.  ִמּקָ (ישעיה  ְלַמְעָלה 

ֵלמּות   ו) ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה' ְצָבאֹות, ְוזֹו ׁשְ
ִרים   ְתַחּבְ ּמִ ׁשֶ ּכְ ּוְרֵאה,  ּבֹא  לֹו,  ָאַמר  ַהּכֹל? 
ַהזֶּה  ִית  ְוַהּבַ ֶאָחד,  ִית  ּבַ ים  ַנֲעׂשִ ם  ּלָ ּכֻ ֶאָחד,  ּכְ
ְך  ּום ּכָ ל ַהּכֹל ָקדֹוׁש, ּוִמׁשּ ָלל ׁשֶ ִנְקָרא קֶֹדׁש. ַהּכְ

ַהּכֹ  ָלל ׁשֶ ְכֶלֶלת  קֶֹדׁש. הּוא ּכְ ּנִ ל ִנְכָלל ּבֹו. ּוְכׁשֶ
ִנְקָרִאים  ֵהם  ֵלָמה,  ְ ַהׁשּ ָהֱאמּוָנה  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ
ָרֵאל   תּוב קֶֹדׁש ִיׂשְ ּכָ ל ַהּכֹל, ׁשֶ ָלל ׁשֶ קֶֹדׁש, ַהּכְ

ְהיּון ִלי. י קֶֹדׁש ּתִ ְך, ְוַאְנׁשֵ ּום ּכָ  ַלה'. ּוִמׁשּ

  

קֶֹדׁש  .508 ּדְ ֵניָנן,  ּתָ ָהא  י,  ַרּבִ ֵליּה  יר  ֲאַמר  ַיּתִ  ,
ִתיב  א ִמן ָקדֹוׁש. ִאי ָהִכי, ָהא ּכְ ק'   (ישעיה ו) ְלֵעיּלָ

א   א. ֲאַמר ֵליּה ּתָ כֹּלָ ִלימּו ּדְ ק' ק' ְיָי' ְצָבאֹות, ְוָדא ׁשְ
ַחד   ִאְתָעִבידּו  הּו  ּלְ ּכֻ ֲחָדא,  ּכַ ָרן  ִמְתַחּבְ ד  ּכַ ֲחֵזי, 

ְוַהאי יָתא,  צ''ג) ּבֵ קֶֹדׁש.   (ויקרא  ִאְקֵרי  יָתא,  ּבֵ
לָ  הּוא  ּכְ קֶֹדׁש,  ְך  ּכַ ּוְבִגיֵני  ָקדֹוׁש  הּו  ֻכּלְ ּדְ ָלא 

ד   ּכַ ָרֵאל  ְוִיׂשְ יּה.  ּבֵ ִליל  ִאְתּכְ א  כֹּלָ ּדְ ָלָלא,  ּכְ
ֵליָמָתא קֶֹדׁש ִאְקרּון,   ׁשְ ְמֵהיְמנּוָתא  הּו  ּבְ ִלל  ִאְתּכְ
ּוְבִגיֵני   ַלְיָי'.  ָרֵאל  ִיׂשְ יב קֶֹדׁש  ְכּתִ ּדִ א,  כֹּלָ ָלָלא ּדְ ּכְ

ְך, ְוַאְנׁשֵ  ְהיּון ִלי. ּכַ  י קֶֹדׁש ּתִ
ְוָאַמר   .509 א  ַאּבָ י  ַרּבִ ֶאת  ַאל  ׁשָ ֶאָחד  ִלְגיֹון 

לֹא   ְטֵרָפה  ֶדה  ָ ׂשּ ּבַ ר  ּוָבׂשָ ָכתּוב  לֹא  לֹו, 
תּוב ּכָ ׁשֶ ַמהּו  ְך,  ּכָ ִאם  (תהלים   ֹתאֵכלּו?! 

ָלִבים ָהָיה  קיא) ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו? ֶטֶרף ָנַתן ַלּכְ
ה ָלּמָ ִלְהיֹות!  לֹו,    ָצִריְך  ָאַמר  ִליֵרָאיו?  ָנַתן 

ֶטֶרף   ִליֵרָאיו?!  ָנַתן  ְטֵרָפה  תּוב  ּכָ ַהִאם  ֵריָקא, 
ָנַתן   ְטֵרָפה,  מֹו  ּכְ ֶטֶרף  ּתֹאַמר,  ְוִאם  תּוב!  ּכָ
ּבֹו  ְלִהזֵָּהר  ָנְתנּו  לֹא  ֶזה  ָבר  ּדָ ׁשֶ אי,  ַוּדַ ִליֵרָאיו 
ּום  ּנּו. ִמׁשּ מֹו ִויֵרִאים ִמּמֶ א ְלאֹוָתם ִיְרֵאי ׁשְ  ֶאּלָ

ֵאיְנֶכם   ֲהֵרי ָיַדע ׁשֶ ָבר ֶזה לֹא ָנַתן ָלֶכם, ׁשֶ ֶזה ּדָ
ּום  ּוִמׁשּ ִמְצוֹוָתיו,  ׁשֹוְמִרים  ְולֹא  ּנּו  ִמּמֶ ְיֵרִאים 
ּה.  ל ַהּתֹוָרה ְוָצִריְך ְלִהזֵָּהר ּבָ ָבר ֶזה ֻחְמָרה ׁשֶ ּדָ
אי, ְולֹא ַלֲאֵחִרים.   ָנַתן ִליֵרָאיו, ָנַתן ִליֵרָאיו ַוּדַ

ֻחְמרֹות רּוְך   ְוָכל  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְנָתָנם  לֹא  ַהּתֹוָרה 
ִיְרֵאי   ְלאֹוָתם  ֵחְטא,  ִיְרֵאי  ְלאֹוָתם  א  ֶאּלָ הּוא 

 ִמְצוֹוָתיו ְולֹא ָלֶכם. 

  

ָלא   .509 ֵליּה,  ֲאַמר  א,  ַאּבָ ְלַר'  ִאיל  ׁשָ ַחד  ִלְגיֹון 
ֶדה ְטֵרָפה לֹא ֹתאֵכלּו, ִאי ָהִכי,   ָ ׂשּ ר ּבַ ִתיב ּוָבׂשָ ּכְ

יב  ְכּתִ ּדִ קיא) , ַמאי  ֶטֶרף   (תהלים  ִליֵרָאיו.  ָנַתן  ֶטֶרף 
ֵעי ֵליּה, ֲאַמאי ָנַתן ִליֵרָאיו. ֲאַמר   ָלִבים ִמּבָ ָנַתן ַלּכְ
ֶטֶרף   ִליֵרָאיו,  ָנַתן  ְטֵרָפה  ִתיב  ּכְ ִמי  ֵריָקא,  ֵליּה, 
אי   ְטֵרָפה. ָנַתן ִליֵרָאיו ַוּדַ יָמא, ֶטֶרף ּכִ ִתיב. ְוִאי ּתֵ ּכְ

ָיֲהבֵ  ָלא  א,  ּדָ ה  ִמּלָ א  ּדְ ֶאּלָ יּה,  ּבֵ ֲהָרא  ְלִאְזּדַ יּה 
ַהאי   ְך  ּכָ ִגין  ּבְ ֵליּה.  ְוַדֲחִלין  ֵמיּה,  ׁשְ ֲחֵלי  ּדַ ְלִאינּון 
ֲחִלין   ַאּתּון ָלא ּדַ ָהא ָיַדע ּדְ ה ָלא ָיִהיב ְלכּו, ּדְ ִמּלָ
ה חּוְמָרא   ַהאי ִמּלָ ּקּודֹוי, ּוְבִגין ּדְ ֵליּה, ְוָלא ַנְטִרין ּפִ

ּוָבֵעי   אֹוַרְייָתא,  ִליֵרָאיו,  ּדְ ָנַתן  ּה,  ּבָ ֲהָרא  ְלִאְזּדַ
אֹוַרְייָתא,   אי, ְוָלא ְלָאֳחֵרי. ְוָכל חֹוְמֵרי ּדְ ִליֵרָאיו ַוּדַ
ְלִאינּון   א  ֶאּלָ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ לֹון  ָיִהיב  ָלא 

ּקּודֹוי ְוָלא ְלכּו. ֲחֵלי ּפִ ָאה, ְלִאינּון ּדַ ֲחֵלי ַחּטָ  ּדַ
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תּוב  .510 י ֶאְלָעָזר, ּכָ ָנה ַרּבִ (ֹקֶדׁש ִיְׂשָרֵאל,   ׁשָ
ְהיּון ִלי. ַמה   ְוָכתּוב ְוַאְנֵׁשי ְוכּו') י קֶֹדׁש ּתִ ְוַאְנׁשֵ

קֶֹדׁש  י  ְוַאְנׁשֵ א  ֶאּלָ קֶֹדׁש?  ְוַאֲחָריו  י,  ְוַאְנׁשֵ זֶּה 
א   ָרֵאל ַלֵחרּות ֶאּלָ ִנינּו, לֹא ָיְצאּו ִיׂשְ ָ ׁשּ אי. ׁשֶ ַוּדַ

ד ַהיֹּובֵ  יְָּצאּו ַלֵחרּות, ָלַקח אֹוָתם ִמּצַ ל. ַאַחר ׁשֶ
ִנים  ּלֹו, ּבָ ים ׁשֶ ְכָנָפיו, ְוִנְקְראּו ֲאָנׁשִ ַהיֹּוֵבל ַהזֶּה ּבִ

יֹּוֵבל, ּלֹו. ְוָכתּוב ּבֹו ּבַ יֹוֵבל ִהיא   (ויקרא כה) ׁשֶ
אי.   ַוּדַ ָלֶכם  אי,  ַוּדַ קֶֹדׁש  ָלֶכם,  ְהיֶה  ּתִ קֶֹדׁש 

י קֹ ְך, ְוַאְנׁשֵ ּום ּכָ י קֶֹדׁש  ּוִמׁשּ ְהיּון ִלי, ַאְנׁשֵ ֶדׁש ּתִ
ׁש.  ּלֹו ַמּמָ ים ׁשֶ אי, ֲאָנׁשִ  ַוּדַ

  

ִתיב  .510 י ֶאְלָעָזר, ּכְ אֵני ִרּבִ (ס''א קדש ישראל וכתיב   ּתָ
וגו')  י.   ואנשי  ְוַאְנׁשֵ ַמהּו  ִלי,  ְהיּון  ּתִ קֶֹדׁש  י  ְוַאְנׁשֵ

תָ  אי. ּדְ י קֶֹדׁש ַוּדַ א ְוַאְנׁשֵ ֵניָנן, ָלא  ּוְלָבַתר קֶֹדׁש, ֶאּלָ
א ֶאּלָ ְלֵחירּו,  ָרֵאל  ִיׂשְ ל''א   ָנְפקּו  (בראשית 

ָנְפקּו ְלֵחירּו, ָנִקיט   ע''ב) ַתר ּדְ יֹוְבָלא. ּבָ ְטָרא ּדְ ִמּסִ
יֵליּה.   ּדִ ּגּוְבִרין  ְוִאְקרּון  ַגְדּפֹוי,  ּבְ יֹוְבָלא  ַהאי  לֹון 

יֹוְבָלא,  יּה ּבְ יֵליּה, ּוְכִתיב ּבֵ ִנין ּדִ ל  יֹובֵ  (ויקרא כה) ּבְ
אי.   ַוּדַ ָלֶכם  אי,  ַוּדַ ָלֶכם, קֶֹדׁש  ְהֶיה  ּתִ ִהיא קֶֹדׁש 
קֶֹדׁש   י  ַאְנׁשֵ ִלי,  ְהיּון  ּתִ קֶֹדׁש  י  ְוַאְנׁשֵ ְך,  ּכַ ּוְבִגיֵני 

ׁש.  יֵליּה ַמּמָ אי, ּגּוְבִרין ּדִ  ַוּדַ
רּוְך הּוא ָאַמר ֶאת ֶזה, ְוַעל זֶה   .511 דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ

ַאחִ  ֵרא  ְלִהּקָ ָרֵאל  ִיׂשְ דֹושׁ ָזכּו  ַלּקָ רּוךְ - ים  - ּבָ
תּוב ּכָ ׁשֶ קכב) הּוא,  ְוֵרָעי   (תהלים  ַאַחי  ְלַמַען 

ׁש,   ַמּמָ קֶֹדׁש  ִנְקְראּו  ְך  ּכָ ַאַחר  ְוגֹו'. 
תּוב ּכָ ית  (ירמיה ב) ׁשֶ ָרֵאל ַלה' ֵראׁשִ קֶֹדׁש ִיׂשְ

ְך   ּכָ ּום  ִמׁשּ קֶֹדׁש.  י  ַאְנׁשֵ ְולֹא  קֶֹדׁש  בּוָאֹתה.  ּתְ
מּו, ְוָכתּוב ל ֹאְכָליו יְֶאׁשָ ְוָכל ָזר   (ויקרא כב) ּכָ

קֶֹדׁש. יֹאַכל  קֶֹדׁש   (שם) לֹא  יֹאַכל  י  ּכִ ְוִאיׁש 
ָגָגה.  ׁשְ  ּבִ

  

א, .511 ּדָ ָאַמר  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קכ''ב ( ְוקּוְדׁשָ דף 
א   ע''א) ָרֵאל ְלִאְתְקֵרי ַאִחים ְלקּוְדׁשָ א ָזכּו ִיׂשְ ְוַעל ּדָ

יב,  ְכּתִ ּדִ ִריְך הּוא,  ְוֵרָעי   (תהלים קכב)  ּבְ ַאַחי  ְלַמַען 
יב,  ְכּתִ ּדִ ׁש.  ַמּמָ קֶֹדׁש  ִאְקרּון  ְלָבַתר  (ירמיה   ְוגֹו'. 

בּוָאֹתה, קֶֹדׁש ְולָ  ב) ית ּתְ ָרֵאל ַלְיָי' ֵראׁשִ א  קֶֹדׁש ִיׂשְ
מּו,   ֶיְאׁשָ אְֹכָליו  ל  ּכָ ְך  ּכַ ִגיִני  ּבְ קֶֹדׁש,  י  ַאְנׁשֵ

(ויקרא   ְוָכל ָזר לא יאַכל קֶֹדׁש. (ויקרא כב)  ּוְכִתיב, 
ָגָגה.  כב) ׁשְ י יֹאַכל קֶֹדׁש ּבִ  ְוִאיׁש ּכִ

ּום   .512 ּוִמׁשּ קֶֹדׁש,  ִנְקְראּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ִנינּו,  ׁשָ
ֵהם קֶֹדׁש ָאסּור ְלָאָדם ִלְקרֹא לַ  ם  ׁשֶ ׁשֵ ּבְ ֲחֵברֹו 

דֹול, ְוָכל   ם ַלֲחֵברֹו, ְוָעְנׁשֹו ּגָ ַנאי ְולֹא ְלַכּנֹות ׁשֵ ּגְ
תּוב ּכָ ִנינּו,  ׁשָ ֲאֵחִרים.  ְדָבִרים  ּבִ ן  ּכֵ (תהלים   ׁשֶ

ְגַלל   לד) ּבִ ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע ְוגֹו'. ַמהּו ֵמָרע? ׁשֶ
 ָלׁשֹון ָהָרע ַמֲחלֹות יֹוְרדֹות ָלעֹוָלם. 

  

אָנא .512 ִאיּנּון  ּתָ ּדְ ּוְבִגין  קֶֹדׁש,  ִאְקרּון  ָרֵאל  ִיׂשְ  ,
ָמא   ׁשְ קֶֹדׁש, ָאִסיר ֵליּה ֶלֱאיָנׁש, ְלִמְקֵרי ְלַחְבֵריּה ּבִ
י.   יּה ַסּגִ ָמא ְלַחְבֵריּה, ְועְֹנׁשֵ ָאה ׁשְ ְגָנאי, ְוָלא ְלַכּנָ ּדִ

ִתיב  ּכְ אָנא,  ּתָ ַאֲחָרִנין.  ין  ִמּלִ ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ (תהלים   ְוָכל 
ָנא  ְנצֹור   לה)  ְבִגין ִליׁשָ ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע ְוגֹו'. ַמהּו ֵמָרע. ּדִ

ין ְלָעְלָמא.  א, ַמְרִעין ַנְחּתִ יׁשָ  ּבִ
ַלֲחֵברֹו   .513 ּקֹוֵרא  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר 

ֵאין  ֶ ַמה ׁשּ ס ּבְ ֵאין ּבֹו ּוְמַגּנֶה אֹותֹו, ִנְתּפָ ם ׁשֶ ׁשֵ ּבְ
י ִחיָּא ָאַמר ַר  ָאַמר ַרּבִ ל ִמי ּבֹו. ׁשֶ י ִחְזִקיָּה, ּכָ ּבִ

יִהּנֹם,  ע, מֹוִריִדים אֹותֹו ַלּגֵ ּקֹוֵרא ַלֲחֵברֹו ָרׁשָ ׁשֶ
ל  ָרט ְלאֹוָתם ֲחצּוִפים ׁשֶ ְויֹוְרִדים לֹו ִלְלָחָייו, ּפְ

ע. ר ָלָאָדם ִלְקרֹא ָלֶהם ָרׁשָ ּתָ ּמֻ  ַהּתֹוָרה ׁשֶ
  

ְלַחְבֵריּה   .513 ָקֵרי  ּדְ ַמאן  ל  ּכָ יֹוִסי  י  ִרּבִ ָאַמר 
ֵלית   ּדְ ָמה  ס ּבְ ּפַ ֵליּה, ִאּתְ י  ְוָגּנֵ יּה,  ּבֵ ֵלית  ּדְ ָמא  ׁשְ ּבִ
ל ַמאן   ה, ּכָ י ִחְזִקּיָ יא ָאַמר ִרּבִ י ִחּיָ ָאַמר ִרּבִ יּה, ּדְ ּבֵ
ין   ם. ְוַנְחּתִ יִהּנָ ין ֵליּה ַלּגֵ ע, ַנְחּתִ ָקֵרי ְלַחְבֵריּה ָרׁשָ ּדְ

אֹוַריְ  ר ִאיּנּון ֲחִציִפין ּדְ ֵרי  ֵליּה ְלִעְלעֹוי, ּבַ ׁשְ יָתא, ּדִ
ע.   ֵליּה ְלִאיִניׁש ְלִמְקֵרי ְלהּו ָרׁשָ
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י   .514 ל ֶאת ֲחֵברֹו, ָעַבר ַרּבִ ּלֵ ּקִ אֹותֹו ִאיׁש ׁשֶ
י  א ִלְפֵני ַרּבִ יָת. ּבָ ע ָעׂשִ מֹו ָרׁשָ יֵיָסא, ָאַמר לֹו, ּכְ
א   ֶאּלָ י לֹו,  ָאַמְרּתִ ע לֹא  ָרׁשָ ְיהּוָדה. ָאַמר לֹו, 

ְד  ְרֵאה  ּמַ ׁשֶ ע,  ָרׁשָ י ּכְ ָאַמְרּתִ ְולֹא  ע,  ָרׁשָ ּכְ ָבָריו 
ה   ֲעׂשֶ ַלּמַ ַאל  ְוׁשָ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ א  ּבָ ע.  ָרׁשָ הּוא  ׁשֶ
ּלֹא  ׁשֶ אי  ַוּדַ לֹו,  ָאַמר  ֶאְלָעָזר.  י  ַרּבִ ִלְפֵני 

תּוב ּכָ ׁשֶ ָלנּו?  ִין  ִמּנַ ב) ִהְתַחיֵּב.  ה'   (איכה  ָהָיה 
ִנשְׁ  ְך, לֹא  ּכָ לֹא  ִאם  ׁשֶ ְולֹא אֹויֵב.  אֹויֵב,  ַאר  ּכְ

ֶזה, מֹו  ּכְ עֹוָלם.  ּבָ ָזִעים  ּגְ ָרֵאל  ׂשְ (שם  ִמיִּ
ַאְלָמָנה   א) ּכְ ַאְלָמָנה.  ְולֹא  ַאְלָמָנה,  ּכְ ָהְיָתה 

ה לֹו. ְעָלּה ְלֵעֶבר ַהיָּם ּוְמַחּכָ ָהַלְך ּבַ  ׁשֶ

  

י   .514 ִרּבִ ר  ַאְעּבָ ְלַחְבֵריּה,  ָלִייט  ּדְ ְבָרא,  ּגַ ַההּוא 
ְלָקֵמיּה   ַאְתֵייּה   . ַעָבְדּתְ ע  ָרׁשָ ּכְ ֵליּה  ָאַמר  ֵייָסא, 

י ְיהּוָדה, ֲאַמר ֵלי ִרּבִ ע ָלא ָקאֵמיָנא ֵליּה,  ּדְ ּה ָרׁשָ
ֲאֵמיָנא   ְוָלא  ע,  ָרׁשָ ּכְ ִמּלֹוי  ַאְחֵזי  ּדְ ע,  ָרׁשָ ּכְ א  ֶאּלָ
ִאיל ְלעֹוָבָדא   י ְיהּוָדה, ְוׁשָ ע. ָאָתא ִרּבִ ִאיהּו ָרׁשָ ּדְ
יב.   אי ָלא ִאְתַחּיָ י ֶאְלָעָזר, ָאַמר ֵליּה, ַוּדַ ַרּבִ ָקֵמיּה ּדְ

יב,  ְכּתִ אֹוֵיב, ְוָלא אֹוֵיב.  ָהיָ  (איכה ב) ְמָנָלן. ּדִ ה ְיָי' ּכְ
ְזִעין   ּגִ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ַאר  ּתְ ִאׁשְ ָלא  ָהִכי,  ָלאו  ִאי  ּדְ

א, ּדָ ַגְווָנא  ּכְ ָעְלָמא.  ב) ּבְ ַאְלָמָנה,   (איכה  ּכְ ָהְיָתה 
ְלִעְבָרא   ְעָלּה  ּבַ ָאִזיל  ּדְ ַאְלָמָנה  ּכְ ַאְלָמָנה,  ְוָלא 

את ֵליּה.  א, ּוְמַחּכָ ַיּמָ  ּדְ
ם  ָאַמר   .515 ָ ִמׁשּ ָמע?  ַמׁשְ אן  ּוִמּכָ ִחיָּיא,  י  ַרּבִ

תּוב ּכָ ׁשֶ ַהּכֹל,  ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ ָמע,  (יחזקאל   ַמׁשְ
ָאָדם.  א) ַמְרֵאה  ּכְ מּות  ּדְ א  ּסֵ ַהּכִ מּות  ּדְ ְוַעל 

י   ַרּבִ ָאַמר  ָאָדם.  ַמְרֵאה  ְולֹא  ָאָדם,  ַמְרֵאה  ּכְ
ֲעֵצי ַהיַַּער ְוגֹו'.  ַתּפּוַח ּבַ תּוב ּכְ ַתּפּוַח, ִיְצָחק, ּכָ ּכְ

ּוִבְגָוִנים  ְגָוָניו,  ּבִ ְפָרד  ּנִ ׁשֶ ַתּפּוַח,  ּכְ ַתּפּוַח.  ְולֹא 
י ְיהּוָדה, ִאּלּו לֹא ָבאָת  ָבר. ָאַמר ַרּבִ ָאחּוז ַהּדָ

לּו  ָבִרים ַהּלָ ֹמַע ַהּדְ א ִלׁשְ י.  -ְלָכאן ֶאּלָ  ּדַ

  

ֵמָהָתם   .515 ַמע,  ַמׁשְ ּוֵמָהָכא  יא,  ִחּיָ י  ִרּבִ ָאַמר 
יב,  ְכּתִ ּדִ א,  כֹּלָ ּדְ ִעָקָרא  הּוא  ּדְ ַמע,  (יחזקאל   ַמׁשְ

ָאָדם.   א) ַמְרֵאה  ּכְ מּות  ּדְ א  ּסֵ ַהּכִ מּות  ּדְ ְוַעל 
י ִיְצָחק,   ַמְרֵאה ָאָדם, ְוָלא ַמְרֶאה ָאָדם. ָאַמר ִרּבִ ּכְ

ִתיב, ב)  ּכְ השירים  ַתּפּוחַ  (שיר  ְוגֹו',    ּכְ ַער  ַהּיַ ֲעֵצי  ּבַ
ְגָוונֹוי,   ּבִ א  ְרׁשָ ִמְתּפָ ּדְ ַתּפּוַח:  ּכְ ּפּוַח.  ּתַ ְוָלא  ַתּפּוַח  ּכְ
ִאּלּו   ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר  ה.  ִמּלָ ִאְתַאֲחָדא  ּוִבְגָווִנין 

ָיי.  ין, ּדַ ין ִאּלֵ ַמע ִמּלִ א ְלִמׁשְ  ָלא ֲאֵתיָנא ָהָכא ֶאּלָ
תּוב .516 ּכָ ִנינּו,  יב)(זכרי ׁשָ ל  ה  ְכׁשָ ַהּנִ ְוָהָיה 

ָדִוד   ָדִוד, ְולֹא ָדִוד. ּכְ ָדִוד. ּכְ יֹּום ַההּוא ּכְ ֶהם ּבַ ּבָ
ה'.   ְלֵבית  ֲהִכינֹוִתי  ְבָעְנִיי  ְוִהּנֵה  ָאַמר  ׁשֶ

פו) ְוָכתּוב ְוהּוא   (תהלים  ָאִני.  ְוֶאְביֹון  ָעִני  י  ּכִ
ְך.  ּכָ ָהָיה ֶמֶלְך ַעל ְמָלִכים ְוָהָיה קֹוֵרא ְלַעְצמֹו 
דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵריֶהם  ַאׁשְ א,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר 
א קֶֹדׁש   קֶֹדׁש, ֶאּלָ רּוְך הּוא לֹא ָקָרא ָלֶהם ּכְ ּבָ
ְך   ּום ּכָ ָרֵאל ַלה', ּוִמׁשּ תּוב קֶֹדׁש ִיׂשְ ּכָ ׁש, ׁשֶ ַמּמָ

מּו ְוגֹו'.  ל ֹאְכָליו יְֶאׁשָ  ּכָ

  

ִתיב,  .516 ּכְ אָנא  יב) ּתָ כְ  (זכריה  ַהּנִ ֶהם  ְוָהָיה  ּבָ ל  ׁשָ
ָדִוד,   ּכְ ִוד.  ּדָ ְוָלא  ָדִוד,  ּכְ ָדִוד.  ּכְ ַההּוא  ּיֹום  ּבַ

ָאַמר, כב) ּדְ א  הימים  ֲהִכינֹוִתי   (דברי  ְבָעְנִיי  ה  ְוִהּנֵ
ּוְכִתיב,  ְיָי'.  פו)  ְלֵבית  ָאִני.   (תהלים  ְוֶאְביֹון  ָעִני  י  ּכִ

ַוֲהָוה ָקֵרי ְלַגְרֵמי ין ֲהָוה,  ַמְלּכִ א ַעל  ּה  ְוהּוא ַמְלּכָ
ָרֵאל,   ִיׂשְ ִאיּנּון  ִאין  ַזּכָ א,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר  ָהִכי. 
א   קֶֹדׁש, ֶאּלָ ִריְך הּוא ָלא ְקָרא לֹון ּכְ ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ
ְך   ִגין ּכָ ָרֵאל ַלְיָי', ּוּבְ יב קֶֹדׁש ִיׂשְ ְכּתִ ׁש, ּדִ קֶֹדׁש ַמּמָ

מּו ְוגֹו'.  ל אְֹכָליו ֶיְאׁשָ  ּכָ
י י .517 ִנינּו, ָאַמר ַרּבִ דֹוׁש  ׁשָ ֹוֵסי, ָמה ָרָאה ַהּקָ

ר  ֶעׂשֶ ַאַחר  ָרֵאל  ְלִיׂשְ יִנים  ּדִ ָלֵתת  הּוא  רּוְך  ּבָ
בּוָרה   ַהּגְ ד  ִמּצַ ִנינּו,  ׁשָ ְך  ּכָ א  ֶאּלָ ָהֲאִמירֹות? 
ָצִריְך ָלֵתת   ְך  ּכָ ּום  ָרֵאל, ִמׁשּ ְלִיׂשְ ָנה ּתֹוָרה  ִנּתְ

  
י יֹוִסי, ַמאי ָקא ָחָמא קּוְדׁשָ  .517 אָנא, ָאַמר ִרּבִ א  ּתָ

ר   ֶעׂשֶ ַתר  ּבָ ָרֵאל,  ְלִיׂשְ יִנין  ּדִ ְלֵמיַהב  הּוא,  ִריְך  ּבְ
ְטָרא ִמּסִ ֵניָנן,  ּתָ ָהִכי  א  ֶאּלָ (פ''ד  ֲאִמיָרן. 
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מּוָרה  ׁשְ ְהיֶה  ּתִ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ֵדי  ּכְ יֵניֶהם  ּבֵ לֹום   ׁשָ
י  ַרּבִ ָאַמר  א  ַאּבָ י  ַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ ְצָדֶדיָה.  ל  ִמּכָ
ין,   ּדִ ַעל  א  ֶאּלָ ִמְתַקיֵּם  ָהעֹוָלם  ֵאין  ִיְצָחק, 
ְך ָהעֹוָלם   ּום ּכָ ין לֹא ַיֲעֹמד, ּוִמׁשּ ִאְלָמֵלא ַהּדִ ׁשֶ

 ִנְבָרא ְבִדין ְוִהְתַקיֵּם. 

ָרֵאל.   ע''א) ְלִיׂשְ אֹוַרְייָתא  ִאְתְייִהיַבת  ְגבּוָרה,  ּדִ
ִגין   ּבְ יַנְייהּו,  ּבֵ ָלָמא  ׁשְ ְלֵמיַתן  ָעא  ּבָ ְך,  ּכַ ִגיֵני  ּבְ

הֵ  אֹוַרְייָתא ּתְ י  ּדְ ָאַמר ַרּבִ ל ִסְטרֹוי. ּדְ א ְנִטיָרא ִמּכָ
יָמא,   ִמְתַקּיְ ָעְלָמא  ֵלית  ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ָאַמר  א  ַאּבָ
יָמא.   ִמְתַקּיְ ָלא  יָנא,  ּדִ ִאְלָמֵלא  ּדְ יָנא,  ּדִ ַעל  א  ֶאּלָ

ים. ֵרי, ְוִאְתַקּיַ ִדיָנא ִאְתּבְ ְך ָעְלָמא ּבְ ִגין ּכָ  ּוּבְ
תּוב .518 ּכָ א,  ַאּבָ י  ַרּבִ ִנינּו,  (ירמיה   ׁשָ
ָכל   כא) ּבְ ְולֹא  ַלּבֶֹקר  ְוִכי  ט.  ּפָ ִמׁשְ ַלּבֶֹקר  ינּו  ּדִ

יִָּנים ְולֹא   יֹּאְכלּו ַהּדַ א ַלּבֶֹקר, ֶטֶרם ׁשֶ ַהיֹּום? ֶאּלָ
ָתה,   ָאַכל ְוׁשָ ין ַאַחר ׁשֶ ן ּדִ ּדָ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ּתּו, ׁשֶ ִיׁשְ

תוּ  ּכָ ׁשֶ ֱאֶמת,  ין  ּדִ יט) בֵאינֹו  לֹא  (ויקרא 
ַאְזָהָרה   ם?  ַהּדָ ַעל  זֶּה  ַמה  ם.  ַהּדָ ַעל  ֹתאְכלּו 
ל ִמי  ּכָ ין. ׁשֶ ִנים ּדִ ּדָ ּלֹא יֹאְכלּו ַעד ׁשֶ ְלַדיִָּנים ׁשֶ
ִחיֵּב ֶאת   ִאּלּו  ּכְ ָתה,  ְוׁשָ ָאַכל  ׁשֶ ַאַחר  ין  ּדִ ן  ּדָ ׁשֶ
ׁש ָנַתן ְלַאֵחר.  מֹו ַמּמָ ֲהֵרי ּדָ ם ֲחֵברֹו ְלַאֵחר, ׁשֶ ּדַ

ִריִכים   ֶזה ּצְ ׁשֶ ְנָפׁשֹות  ִדיֵני  ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ָממֹון,  ּבְ
קֶֹדם  א  ֶאּלָ ין  ּדִ ָלדּון  ּלֹא  ׁשֶ ֵמר  ָ ְלִהׁשּ יִָּנים  ַהּדַ
ַלּבֶֹקר  ינֹו  ּדִ ָכתּוב  ֶזה  ְוַעל  תּו,  ְוׁשָ ָאְכלּו  ׁשֶ

ְוָכתּוב ט,  ּפָ ט) ִמׁשְ ֶחֶסד   (ירמיה  ה  עֹׂשֶ ה'  ֲאִני 
ָאֶרץ   ט ּוְצָדָקה ּבָ ּפָ י ְנֻאם ּוִמׁשְ ה ָחַפְצּתִ י ְבֵאּלֶ ּכִ

 ה'.

  

ִתיב .518 ּכְ א,  ַאּבָ י  ִרּבִ אָנא,  כא) ּתָ ינּו   (ירמיה  ּדִ
א   ָכל יֹוָמא. ֶאּלָ ט. ְוִכי ַלּבֶֹקר, ְוָלאו ּבְ ּפָ ַלּבֶֹקר ִמׁשְ
ָכל ַמאן   ּתּון, ּדְ יִנין, ְוָלא ִיׁשְ ּיָ ַלּבֶֹקר, ַעד ָלא ֵייְכלּון ּדַ

ּדְ  ַתר  ּבָ יָנא  ּדִ ָדִאין  יָנא  ּדְ ּדִ ָלאו  ָתה,  ְוׁשָ ָאַכל 
יב, ְכּתִ ּדִ הּוא,  ְקׁשֹוט  יט)  ּדִ ַעל   (ויקרא  ֹתאְכלּו  לא 

ָלא ֵייְכלּון   יֵני, ּדְ ם. ַאְזָהָרה ְלַדּיָ ם. ַמאי ַעל ַהּדָ ַהּדָ
ַתר   ּבָ יָנא  ּדִ ָדִאין  ּדְ ַמאן  ָכל  ּדְ יָנא,  ּדִ ַדְייֵני  ּדְ ַעד 

ָמא יב ּדָ ִאּלּו ִחּיֵ ָאִכיל ְוָשֵתי, ּכְ ַחְבֵריּה ְלַאֲחָרא,    ּדְ ּדְ
ָממֹוָנא,   ּבְ ַהאי  ְלַאֲחָרא.  ָיִהיב  ׁש  ַמּמָ ֵמיּה  ּדָ ָהא  ּדְ
ָרא,   ּמְ ְלִאְסּתַ יֵני  ּיָ ּדַ ָבעּו  ּדְ ְנָפׁשֹות,  ִדיִני  ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ
תּו, ְוַעל   ַאְכלּו ְוׁשָ א קֶֹדם ּדְ יָנא ֶאּלָ ָלא ְלֵמיָדן ּדִ ּדְ

פָּ  ִמׁשְ ַלּבֶֹקר  ינּו  ּדִ ִתיב  ּכְ א  ּוְכִתיב, ּדָ (ירמיה   ט 
י   יט)  ָאֶרץ ּכִ ט ּוְצָדָקה ּבָ ּפָ ה ֶחֶסד ּוִמׁשְ ֲאִני ְיָי' עֹוׂשֶ

י ְנֻאם ְיָי'. ה ָחַפְצּתִ  ְבֵאּלֶ
ר   .519 ּקֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ִמי  ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר  ִנינּו,  ׁשָ

ּקּוֵני  ּתִ ָמֵהם  ֶלְך.  ַהּמֶ ִתּקּוֵני  ּבְ ר  ּקֵ ְמׁשַ ין,  ּדִ ּבַ
אֹוָתם ֶלְך?  ֶחֶסד    ַהּמֶ ה  עֹׂשֶ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּנֱֶאַמר,  ׁשֶ

ה   ְבֵאּלֶ י  ּכִ ְוָכתּוב  ָאֶרץ.  ּבָ ּוְצָדָקה  ט  ּפָ ִמׁשְ
ֶזה לּוי ֶזה ּבָ י ְנֻאם ה'. ְוַהּכֹל ּתָ (ַוֲהלֹא ָּבֶזה   ָחַפְצּתִ

א, ָּתלּוי) ּסֵ ּקּוֵני ַהּכִ ה ֵהם ּתִ י יֹוֵסי ָאַמר, ֵאּלֶ . ַרּבִ
תּוב ּכָ פט) ׁשֶ פָּ  (תהלים  ּוִמׁשְ ְמכֹון  ֶצֶדק  ט 

ְסֶאָך. ְוָכתּוב א.  (ישעיה טז) ּכִ ּסֵ ֶחֶסד ּכִ  ְוהּוַכן ּבַ

  

ר   .519 ּקֵ ְמׁשַ ּדִ ַמאן  ְיהּוָדה,  י  ִרּבִ ָאַמר  ְנָיא,  ּתַ
א.   ּקּוֵני ַמְלּכָ א. ַמאן ּתִ ִתּקּוֵני ַמְלּכָ ר ּבְ ּקֵ ִדיָנא, ְמׁשַ ּבְ

ט וּ  ּפָ ה ֶחֶסד ִמׁשְ יב עֹוׂשֶ ְכּתִ ַמר, ּדִ ִאּתְ ְצָדָקה  ִאיּנּון ּדְ
א   ְוכֹּלָ ְיָי'.  ְנֻאם  י  ָחַפְצּתִ ה  ְבֵאּלֶ י  ּכִ ּוְכִתיב  ָאֶרץ.  ּבָ

ְלָיא. ּתַ ַהאי  ּבְ תליא) ַהאי  בהאי  והלא  יֹוִסי   (נ''א  י  ִרּבִ
יב, ְכּתִ ּדִ ְרְסָייא,  ּכֻ ּקּוֵני  ּתִ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ (תהלים   ָאַמר, 

ּוְכִתיב פט)  ְסֶאָך.  ּכִ ְמכֹון  ט  ּפָ ּוִמׁשְ (ישעיה  ֶצֶדק 
ֶחֶסד טז) א.  (דף קכ''ב ע''ב) ְוהּוַכן ּבַ ּסֵ  ּכִ

 חסר כאן תרגום  .520
  

ן   .520 ּקַ ִאְתּתָ א,  ַמְלּכָ ּדְ א  ֵריׁשָ ָרִזין,  ּדְ ָרָזא  ּבְ ְנָיא  ּתַ
ֲעֵרי, ִניִמין   ְלָיין ׁשַ א, ּתַ ַהאי ֵריׁשָ ֶחֶסד ּוִבְגבּוָרה. ּבְ ּבְ
הּו   ּבְ ִמְתַאֲחָדן  ּדְ יכּוָתא  ְמׁשִ ּכֹל  ִאיּנּון  ּדְ ִניִמין,  ַעל 
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ְקׁשֹוט,   ּדִ ָמאֵרי  ָמאִרין,  ּדְ ָמאֵרי  ֵאי.  ְוַתּתָ ֵאי  ִעּלָ
יָלָלה,  מָ  ּדִ ָמאֵרי  יָבָבא,  ּדִ ָמאֵרי  ִמְתְקָלא,  ּדְ אֵרי 

ַרֲחֵמי, ְוַטֲעֵמי אֹוַרְייָתא, ְוָרֵזי   ִדיָנא, ָמאֵרי ּדְ ָמאֵרי ּדְ
ֲעֵרי   ׁשַ ִאְקרּון  הּו  ּלְ ּכֻ ִמְסָאָבן,  ְכָיין,  ּדַ אֹוַרְייָתא 
א   ְלּכָ ִמּמַ ְך  ִאְתְמׁשַ ּדְ יכּוָתא  ְמׁשִ לֹוַמר  ּכְ א,  ַמְלּכָ ּדְ

יׁשָ  יָקא ְסִתיָמָאה. ַקּדִ א ָנִחית ֵמַעּתִ  (קדישא)  א, ְוכֹּלָ
 חסר כאן תרגום  .521

  

ד   .521 ּכַ ַבּיָא,  ַחּיָ ּדְ ִקידּוָתא  ּפְ א,  ַמְלּכָ ּדְ ִמְצָחא 
ֵדין   ָיין חֹוַבְייהּו, ּכְ ּלְ עֹוָבַדְייהּו, ְוַכד ִאְתּגַ ָדן ּבְ ּקְ ִאְתּפַ
ף   ּקַ ִאְתּתָ בּוָרה  ּגְ לֹוַמר,  ּכְ א.  ַמְלּכָ ּדְ ִמְצָחא  ִאְקֵרי 

צְ  ִמּמִ ֵני  ּתָ ִאׁשְ ְוָדא  ִסְטרֹוי,  ּבְ ט  ַ ׁשּ ְוִאְתּפָ ִדינֹוי,  ָחא  ּבְ
ִאְקֵרי ָרצֹון.  א, ּדְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ  ּדְ

 חסר כאן תרגום  .522

  

חּוָתא   .522 ּגָ א, ַאׁשְ כֹּלָ חּוָתא ּדְ ּגָ א, ַאׁשְ ַמְלּכָ ַעְייִנין ּדְ
חּוָתא ָהִכי   ּגָ ִאין, ְוָכל ִאיּנּון ָמאֵרי ַאׁשְ ִאין ְוַתּתָ ִעּלָ ּדְ

ִאְתַאֲחָדן,   ְווִנין  ּגַ ַעְייִנין,  ּבְ ְווִנין  ִאְקרּון.  ּגַ ְוִאיּנּון 
ל   ּכָ א,  ַמְלּכָ ּדְ חּוָתא  ּגָ ַאׁשְ ָמאֵרי  ִאיּנּון  ל  ּכָ ִאְקרּון, 
ִאְקרּון.   ֵעיָנא  ּדְ ְווִנין  ּגַ הּו  ְוֻכּלְ ָאְרֵחיּה,  פּום  ּכְ ַחד 
ְווִנין   ּגַ ָהִכי  א,  ַמְלּכָ ּדְ חּוָתא  ּגָ ַאׁשְ ִאְתָחֵזי  ּדְ ָמה  ּכְ

 ִמְתָעִרין. 
 חסר כאן תרגום  .523

  

ַיֲהִבין  גְּ  .523 ּדְ ֲאָתר  ִאְקרּון,  ַעְייִנין,  ּדְ ִביֵני 
ָהֵני   חּוָתא.  ּגָ ַאׁשְ ָמאֵרי  ְווִנין  ּגַ הּו  ְלֻכּלְ חּוָתא,  ּגָ ַאׁשְ
חּוָתא ֵמַההּוא   ּגָ ִביִנין ְלַאׁשְ ּגְ א,  ְלַתּתָ ּדִ י  ְלַגּבֵ ִביִנין  ּגְ
ֵמַההּוא   ָכא  ְ ְלִאְתַמׁשּ ֲאָתר  ְוָנִפיק,  ָנִגיד  ּדְ ַנֲהָרא 

ֵמֲחָלָבא  ַנֲהָרא,   יָקא,  ַעּתִ ּדְ וָרא  ִחּוָ ּבְ ֲחָאה  ְלִאְסּתַ
ְוַעְייִנין   ָטא,  ְ ׁשּ ִמְתּפַ בּוָרה  ּגְ ַכד  ּדְ ֵמִאָמא.  ָנִגיד  ּדְ
א   יׁשָ ַקּדִ יָקא  ַעּתִ ָנִהיר  סּוָמָקא,  ָגֶוון  ּבְ ְמַלֲהָטן 
ָייא   ְוִאְתַמּלְ א,  ִאּמָ ּבְ ְוָלֲהָטא  יֵליּה,  ּדִ ָרא  ִחיּוָ

הּו ַעְייִנין,   (לכלא)  ֵני,ֵמֲחָלָבא, ְוָיְנָקא ְלהָ  ּלְ ָחן ּכֻ ְוִאְסּתְ
ִדיר.   ּתָ ְוָנִפיק  ִאְתְנִגיד  ּדְ א,  ִאּמָ ּדְ ֲחָלָבא  ַההּוא  ּבְ

ָחָלב.   (שיר השירים ה) ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  רֹוֲחצֹות ּבֶ
ִסיק.  ִדיָרא ְוָלא ּפָ ָנִגיד ּתָ ִאָמא, ּדְ ָחָלב ּדְ  ּבֶ
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 חסר כאן תרגום  .524

  

ַפְרצּוָפא,  חֹוָטָמא ּדְ  .524 ּקּוָנא ּדְ א, ּתִ יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ
ִאיּנּון   ֲחָדא,  ּכַ ּוִמְתַאֲחָדן  בּוָרן,  ּגְ ָטן  ְ ׁשּ ִמְתּפַ ד  ּכַ
ֵמַחד   בּוָרן  ּגְ ְוִאיּנּון  א.  יׁשָ ַקּדִ א  ַמְלּכָ ּדְ חֹוָטָמא 
ְוָנְפִקין   ִמְתָעִרין,  יִנין  ּדִ ְוַכד  ְוָנְפִקין.  ֲאִחיָדן  בּוָרה  ּגְ

ְטַרְייהוּ  ָחא.  ִמּסִ ַמְדּבְ ְתָנָנא ּדְ א ּבִ ָמן, ֶאּלָ ּסְ , ָלא ִמְתּבַ
ִתיב,  יחֹוַח.   (בראשית ח)  ּוְכֵדין ּכְ ַרח ְיָי' ֶאת ֵריַח ַהּנִ ַוּיָ

חֹוָטָמא   ָלא ִאְצְטִריְך, ּדְ יָקא, ּדְ ַעּתִ אֵני חֹוָטָמא ּדְ ׁשָ
א ִאְקֵרי, ְוַההּוא ְנִהירּו   כֹּלָ ִים ּבְ יָקא, אֶֹרְך ַאּפַ ַעּתִ ּדְ

חָ  יֵליּה. ְוַהְיינּו  ּדְ ְכְמָתא ְסִתיָמָאה, ִאְקֵרי חֹוָטָמא ּדִ
יב, ְכּתִ ּדִ ה,  ִהּלָ מח)  ּתְ ָלְך.   (ישעיה  ֶאחָטם  ִתי  ּוְתִהּלָ

א,  ַמְלּכָ ִוד  ּדָ ַער  ִאּתְ א  ּדָ קמה)  ְוַעל  ה   (תהלים  ִהּלָ ּתְ
 ְלָדִוד ְוגֹו'. 

 חסר כאן תרגום  .525

  

ְוִאָמא   .525 ַכח,  ּתְ ִאׁשְ ַרֲעָוא  ד  ּכַ א,  ַמְלּכָ ּדְ אּוְדִנין 
א ִאְתְנִהיר, ִמְתֲעִרין   יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ַיְנָקא, ּוְנִהירּו ּדְ
ל ִאיּנּון   א ְוִאָמא, ּכָ ַאּבָ ְתֵרין מֹוֵחי, ּוְנִהירּו ּדְ ְנִהירּו ּדִ

ְוכַ  ֲחָדא.  ּכַ ּוִמְתַלֲהִטין  א,  ַמְלּכָ ּדְ מֹוֵחי  ִאְקרּון  ד  ּדְ
יַלת   ָהא ִאְתַקּבִ ֲחָדא, ִאְקרּון ָאְזֵני ְיָי'. ּדְ ִמְתַלֲהָטן ּכַ
ָרֵאל. ּוְכֵדין ִאְתָערּוָתא ְלָטב ּוְלִביׁש,   ִיׂשְ ְצלֹוֵתהֹון ּדְ
ַנְטִלין   ין, ּדְ ַגְדּפִ א, ִמְתֲעִרין ָמאֵרי ּדְ ּוְבִאְתָערּוָתא ּדָ

הּו ִאְקרּון ָאְזֵני ְיָי'.  ָעְלָמא, ְוֻכּלְ  ָקִלין ּדְ
 חסר כאן תרגום  .526

  

א,   .526 ְוִאּמָ א  ַאּבָ ּדְ ְנִהירּו  א,  ַמְלּכָ ּדְ ַאְנּפֹוי 
ְוָלֲהִטין   ְוַסֲחִרין,  ַנֲהִרין  ּדְ ְלהֹון,  ּדִ טּוָתא  ְ ׁשּ ְוִאְתּפַ
ַהד   ִאִסּתְ ַסֲהדּוָתא  ּוְכֵדין  א.  ַמְלּכָ ּדְ א  ֵריׁשָ ַהאי  ּבְ

א  ַמְלּכָ א,   (נ''א במלכא דמלכא) ּבְ ַמְלּכָ ּיּוְקָנא ּדְ ְייהּו. ּדִ ִמּנַ
ירוּ  ָאה,  ַיּקִ ִעּלָ ֶחֶסד  אֵרי  ׁשָ א  ֵמִריׁשָ א.  ִמּכֹּלָ ָתא 

ְנִהירּו   ַלג,  ִאְתּפְ א  ְוִאּמָ א  ַאּבָ ּדְ ּוְנִהירּו  ּוְגבּוָרה. 
ה.   ָ ְתֵרין, ָהא ֲחִמׁשּ ְתַלת ְנהֹוִרין, ְוִאָמא ּבִ א ּבִ ַאּבָ ּדְ
ְלָבַתר,   יָתא.  ׁשִ ָהא  ְנהֹוָרא,  ַחד  ּבְ ּוְגבּוָרה  ֶחֶסד 

ר ֶחֶס''ד, ְואִ  ְתֵרין ְנהֹוִרין   (ואתנהיר) ְתְלִהיט ִאְתַעּטָ ּבִ
ַמְנָייא. ִאְתְנִהיר ְוִאיּנּון ּתְ ּוְגבּוָרה,   (נ''א לבתר אתעטר') ּדְ

הּו   ּלְ ּכֻ ָרן  ִמְתַחּבְ ְוַכד  ָעה.  ׁשְ ּתִ ַחד, ָהא  ּבְ ִאְתְנִהיר 
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ּוְכֵדין   א,  ַמְלּכָ ּדְ ּיּוְקָנא  ּדִ ִאְקרּון  ֲחָדא,  ּכַ ְנהֹוִרין 
ִתיב, ִמְלָחמֹות   (ישעיה מב)  ּכְ ִאיׁש  ּכְ ֵיֵצא  ִגּבֹור  ּכַ ְיָי' 

 ָיִעיר ִקְנָאה ְוגֹו'. 
 חסר כאן תרגום  .527

  

ִאְתְנִהיר   .527 ד  ּכַ אָנא,  ּתָ ָהִכי  א,  ַמְלּכָ ּדְ ְפָוון  ׁשִ
ְתַלת ְנהֹוִרין. ֵמַחד ְנהֹוָרא,   ָנִהיר ּבִ א,  ַאּבָ ּדְ ְנִהירּו 

ִאְתְנהִ  ְנהֹוָרא,  ֵמָחד  ָאה.  ִעּלָ ֶחֶסד  ְנִהירּו  ָנִהיר  יר 
ֵלי, ַעד   א. ְוַחד ְנהֹוָרא, ֲהָוה ּתָ ַמְלּכָ ִאְקֵרי מֹוָחא ּדְ ּדְ
ִאְתְנִהיר   ִאְתְנִהיר  ְוַכד  ִאָמא.  ּדְ ְנִהירּו  ִאְתְנִהיר  ּדְ

ָחֵמׁש ְנהֹוִרין.   ּבְ
 חסר כאן תרגום  .528

  

ָטִמיר   .528 ּדְ ִביָלא  ׁשְ ֵמָחד  ִאְתְנִהיר,  ַמאי  ּבְ
ע'' ְוָגִניז, קכ''ג  א,   א) (דף  ַאּבָ יּה  ּבֵ ק  ּבַ ִאְתּדָ ּדְ

יב,  ְכּתִ כח)  ּדִ ָמה   (איוב  ּכְ ְוגֹו'.  ָעִיט  ְיָדעֹו  לא  ָנִתיב 
ָרת, ְואֹוִליַדת,   נּוְקָבא, ְוִאְתַעּבְ כּוָרא ּבְ ק ּדְ ּבַ ִאְתּדָ ּדְ

ְנהֹוִרין. ָחֵמׁש  יַקת  חמש)  ְוַאּפִ מאינון  ּוֵמִאיּנּון   (ד''א 
חַ  ִליפּו  ִאְתּגְ ְנהֹוִרין,  ְנהֹוִרין  ָחֵמׁש  ּדִ ְרִעין,  ּתַ ין  ְמׁשִ

ִנים ָטהֹור,   ין ִאיּנּון, ָלֳקְבֵליהֹון, מ''ט ּפָ יִאין. ַחְמׁשִ ַסּגִ
ְוַהאי   ַאר ַחד,  ּתְ ִאׁשְ אֹוַרְייָתא,  ּבְ ִנים ָטֵמא,  ּפָ מ''ט 
ד   ֵלי. ּכַ א, ֲהָוה ּתָ ַאּבָ א, ְוַההּוא ּדְ כֹּלָ ַחד ִאְתְנִהיר ּבְ

ּוִמְתיַ  ֲחָדא,  ּכַ ָרן  ִאְקרּון  ִמְתַחּבְ א,  ַמְלּכָ ּבְ ָבן  ְ יׁשּ
ְקׁשֹוט. ין ּדִ ַזר ִמּלִ ְך, ּגָ א. ּוְבִגיִני ּכַ ַמְלּכָ ְפָוון ּדְ  ׁשִ

 חסר כאן תרגום  .529

  

ַמאי   .529 פּוָמא.  ּדְ ִתיחּוָתא  ּפְ ְלָייא,  ּתַ הּו  ּבְ ּופּוָמא, 
ִאְקֵרי   ּדְ א,  ַמְלּכָ ּדְ פּוָמא  ּבְ ִניז  ּגָ ַעת  ּדַ א  ֶאּלָ ּפּוָמא. 
ְוָכל   ָכל אֹוָצִרין  ִתְפֶאֶרת, ּדְ ּדְ יטּוָתא  ׁשִ ּפְ ִתְפֶאֶרת. 

יב, ְכּתִ ּדִ יּה.  ּבֵ ִאְתַאֲחָדן  ָווִנין  כד) ּגְ ּוְבַדַעת   (משלי 
פּוָמא  ֲחָדִרים   ּבְ ִניז,  ּגָ הּוא  ַעת,  ּדַ ְוַההּוא  ְלאּו.  ִיּמָ

ְוַכד   ְוַאְכַסְדָרִאין.  ִרין  ִאּדָ ל  ּכָ ּוַמְלָייא  א.  ַמְלּכָ ּדְ
ְיָי'.   ה  ּפֶ ִאְקֵרי  ֵדין  ּכְ ְוָנִפיק,  ֵביּה  ּדְ ְנִהירּו  ַער  ִאּתְ
א,   ּוֵמִאיּמָ א  ֵמַאּבָ ְנהֹוִרין  ֵרין  ּתְ ִאיּנּון  ּדְ ְפָוון  ְוׁשִ

ֲעָתא ׁשַ ַדַעת,    ּבְ ּדְ ְנִהירּו  ַהִהיא  ּבְ ִאְתַעְרַען  ּדְ
ָחְכָמה   ְקׁשֹוט, ּבְ ָזרּו ּבִ ין ִאְתּגְ ֲחָדא, ּוִמּלִ ָרן ּכַ ִמְתַחּבְ
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ִריְך   א ּבְ קּוְדׁשָ ין ּדְ ל ִמּלִ ְתבּוָנה ּוְבַדַעת. ּוְכֵדין, ּכָ ּבִ
ָזרּו.  ין ִאְתּגְ ִאּלֵ  הּוא, ּבְ

 חסר כאן תרגום  .530

  

ַלת   .530 רּו  ַנֲהִרין ּתְ גֹו ְלגֹו, ְוִאְתַעּטָ ין, ְוַעְייִלין ּבְ ִאּלֵ
ֵדין  ִעּטּוָרא ַחד, ּכְ ָרן ּבְ ַחד. ְוַכד ִמְתַחּבְ (ס''א וכד  ּבְ

מתחברן תלת אלין בעטורא חד ועיילין בגו לגו ואתעטרן בחד 
ה) ִאְקרּון כדין)  השירים  ְוִאיּנּון   (שיר  ים.  ּקִ ַמְמּתַ ִחּכֹו 

א, ְוִאְקרוּ  ַמְלּכָ א. ְוַעל ַהאי  ֵחיְך ּדְ ַמְלּכָ ן, ְמִתיָקא ּדְ
ִתיב, ּוְבַהאי   (תהלים לה) ּכְ ְיָי'.  י טֹוב  ּכִ ּוְראּו  ַטֲעמּו 

א,   ַמְלּכָ ּדְ ְוהּוְרָמִנין  ִליִטין  ׁשְ ִאיּנּון  ל  ּכָ ְלָיין  ּתַ ֵחיְך, 
יב,  ְכּתִ ל ְצָבָאם.  (תהלים לג)  ּדִ יו ּכָ  ּוְברּוַח ּפִ

 חסר כאן תרגום  .531

  

ַהאי   .531 ַכח. ּוְבִגיֵני  ּבְ ּתְ א ִאׁשְ כֹּלָ ֵלימּוָתא ּדְ ֵחיְך ׁשְ
ֵלימּוָתא   ׁשְ ֲאָתר  ַהאי  ּבְ ִאיּנּון  ּדְ ַאְתָוון  ל  ּכָ ְך,  ּכַ

הּו.  ּבְ ע''ב) ִאְתַחְזָייא  רכ''ט  אחה''ע,   (ויקרא 
ָכל   (נ''ד)  א',  ּדְ ְסִתיָמָאה  א  יׁשָ ַקּדִ יָקא  ַעּתִ ּדְ ְנִהירּו 

ָחְכְמ  ַכח ְוָלא  ְסִתיִמין. ח', ְנִהירּו ּדְ ּתְ ָלא ִאׁשְ ָתא, ּדְ
יב,  ְכּתִ ַבק ּדִ ּה.   (איוב כח)  ִאִתּדְ לא ָיַדע ֱאנֹוׁש ֶעְרּכָ

ֵקי   ּוַמׁשְ ְוָנִפיק,  ְוָנִגיד  ָנִהיר  ּדְ א,  ִאיּמָ ּדְ ְנִהירּו  ה', 
י   ָמֵטי ַההּוא ְרבּות, ּוַמּלֵ א, ְוָיְנָקא ִלְבִנין, ַעד ּדְ ְלכֹּלָ

בְּ  ִאְתְקַטר  ְוִאיהּו  יק,  ּדִ ָאה,  ַלּצַ ּתָ ּתַ א  נּוְקּבָ
ור   א. ִחּוָ א ִמן ּדָ ין ּדָ ְרׁשִ ְרָכא ִמֵניּה, ְוָלא ִמְתּפָ ְוִאְתּבָ

יב,  ְכּתִ ּדִ סּוָמק,  ד)  ִמּגֹו  השירים  ַהּמֹור   (שיר  ַהר 
ִאְתָזנּו   ּדְ ין,  ַאְנּפִ ע'  ּדְ ְנִהירּו  ע',  בֹוָנה.  ַהּלְ ְבַעת  ּגִ

ע  ֵדין  ּכְ ּפּוָמא,  ִמן  ָנִפיק  ּדְ רּוָחא,  ָמָהן  ֵמַהאי  ׁשְ  '
ַאְרָעא,  ִריְך הּוא. ָלֳקְבֵלהֹון ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ (בראשית   ּדְ

ִמְצַרְיָמה   מו) ָאה  ַהּבָ ַיֲעקֹב  ְלֵבית  ֶפׁש  ַהּנֶ ל  ּכָ
ע'   ְוִאיּנּון  ַאְרָעא,  ּבְ ִאיָלָנא  ַיֲעקֹב  ָהא  ּדְ ְבִעים.  ׁשִ

ין.   ֶנֶפׁש, ע' ַעְנּפִ
 חסר כאן תרגום  .532

  

ֵמא'   .532 ַאֲחָרִנין.  ע  ַאְרּבַ ְנִהיִרין  ַאְתָוון,  ין  ֵמִאּלֵ
ִאְקֵרי   ּדְ יא,  יַקּיָ ִאיִהי ֲאָגר ָטב ְלַצּדִ ּדְ יֶמ''ל,  ּגִ ָנִהיר 

ִתיב א ּכְ מּול, ְוַעל ּדָ ג ַעל ְיָי'.   (ישעיה נח) ּגְ ְתַעּנַ ָאז ּתִ
יּו''ד,   ים ּבְ א ַאְסּתִ ִהיא ָחְכָמה, ּכֹּלָ ֵמח' ָנִהיר יּו''ד, ּדְ
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לֹא   ְך,  ּכָ ִגין  ּוּבְ ִסְטרֹוי,  ל  ִמּכָ ְסִתיָמא  ִאיִהי  ּדְ
יב, ְכּתִ ּדִ ַכח,  ּתְ כח) ִאׁשְ ֶאֶרץ   (איוב  ּבְ ֵצא  ִתּמָ ְולֹא 

ִאיהּו ְנִהי ''ף. ּדְ ים. ֵמה', ָנִהיר ּכָ ח ְרבּות,  ַהַחּיִ רּו ּוְמׁשַ
ֶקֶרן,   ִאְתְקֵרי  ּדְ ֲאָתר  ְלַההּוא  א,  ֵמִאיּמָ ָרק  ִאּתְ ּדְ
ְך,   ּכַ ּוְבִגין  ִוד.  ּדָ ְוָדא ַמְלכּות  ַהּיֹוֵבל.  ֶקֶרן  ְוִאְקֵרי 

ַכ''ף.  ָרָזא ּדְ א ּבְ יָחא, ֶאּלָ  ֵלית ְמׁשִ
 חסר כאן תרגום  .533

  

ְבִעין,  .533 ׁשִ ע'  ּדְ ָמה  ּכְ ק',  ָנִהיר  ֵמע'  ק'    ק'  ְך  ּכַ
ַהאי   ְך, ּבְ ִלימּו, ְוָהִכי הּוא, ּוְבִגין ּכַ ִאיּנּון ׁשְ ְמָאה, ּדְ

א. כֹּלָ ּדְ ִלימּו  ׁשְ דכלא)  ֵחיְך  שלמא  ַמאן   (ד''א  ְוָכל 
ָאה חּוָלֵקיּה. יּה, ַזּכָ ַהר ּבֵ א, ְוִאְזּדְ ָיַדע ָרָזא ּדָ  ּדְ

 חסר כאן תרגום  .534

  

ט  .534 ְ ׁשּ ִאְתּפַ א,  ַמְלּכָ ּדְ ִתְפֶאֶרת,  ּגּוָפא  ּדְ ּוָתא 
ְנִהירּו   א,  ַמְלּכָ ּדְ רֹוִעין  ּדְ ָרן.  ִמְתַחּבְ יּה  ּבֵ ְגָווִנין  ּדְ
ֵמעֹוי   מֹאל.  ּוׂשְ ָיִמין  ְך  ּכַ ּוְבִגין  ּוְגבּוָרה.  ֶחֶסד  ּדְ
ט   ַ ׁשּ ן ְוִאְתּפָ ּקַ א, ִאְתּתָ ֵריׁשָ ְקָנן, ָעֵייל ּבְ ַדַעת ִאְתּתַ ּבְ

 ְלגֹו, ּוְבגֹו ּגּוָפא. 
 רגום חסר כאן ת .535

  

ֵרין   .535 ּתְ ְוִאיּנּון  ְנהֹוִרין,  ְתֵרין  ּבִ ִאְתַאֲחָדן  ׁשֹוִקין 
הוּ  ּלְ ָיין. ּכֻ ּלְ ׁש. ׁשֹוִקין ּוְתֵרין ּכֻ (ס''א תליין   ְנהֹוִרין ַמּמָ

ל   ומתחברן)  ַנׁש ּכָ ן ִאְתּכְ ּמָ ּתַ ֲאָתר ַחד, ּדְ ָרן ּבְ ִמְתַחּבְ
ׁשַ  ן,  ּמָ ּוִמּתַ גּוָפא.  ּדְ ָחא  ִמׁשְ ְוָכל  ל  ְרבּות,  ּכָ ְרָיין 

ִאְתְקֵרי ְיסֹוד עֹוָלם. ְיסֹוד,   ַההּוא ְרבּות, ַלֲאָתר ּדְ
ְנַצח   ִאיהּו.  ּוַמאן  עֹוָלם.  ִאְקֵרי  ּדְ ֲאָתר  ֵמַההּוא 
ִריְך   ּבְ ִריְך הּוא  ּבְ מֹו  ׁשְ ְצָבאֹות  ְיָי'  ן,  ּכֵ ְוַעל  ְוהֹוד, 

ֵמיּה ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין.   ׁשְ
 חסר כאן תרגום  .536

  

ַחד, ַעד   .536 ָרא ּבְ ּקּוִנין, ַאְתָיין ְלִאְתַחּבְ ל ָהֵני ּתִ ּכָ
י   ּדֵ א ַהאי ְיסֹוד, ְוַאׁשְ א, ָנִטיל ּכֹּלָ ָכל ְרבּות ֻקְדׁשָ ּדְ

ְרָכא ִמְתּבָ ֵאיָמַתי  ִמֵניּה.  ְרָכא  ּוִמְתּבָ א,  (דף  ְלנּוְקּבָ
ְלתַ  קכ''ג ע''ב) יִנין ּדִ נּו ּדִ ּקָ ִאְתּתַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ א.  ִמֵניּה. ּבְ ּתָ

א, ְוָכל   ְקִנין ְלֵעיּלָ א, ִמְתּתַ ְקִנין ְלַתּתָ יִנין ִמְתּתַ ְוַכד ּדִ
ָמא   ִאיּנּון ׁשְ ִלימּו, ּדְ ׁשְ ֶחְדָווָתא, ּבִ א, ּבְ ַמְלּכָ ּקּוִנין ּדְ ּתִ
אִרי   ׁשַ הּוא  ּוְכֵדין  ַחד.  א  ּכֹּלָ ַוֲהָוה  א,  יׁשָ ַקּדִ
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יב, ְכּתִ ּדִ וְייהּו,  ַגּוַ ַעַדת   (תהלים פב)  ּבְ ּבְ ב  ִנּצָ ֱאלִהים 
פֹוט.  ֶקֶרב ֱאלִֹהים ִיׁשְ  ֵאל ּבְ

 חסר כאן תרגום  .537

  

ְבָיכֹול ָהִכי   .537 א, ּכִ ְקָנן ְלַתּתָ יִנין ָלא ִמְתּתַ ְוַכד ּדִ
ָהא   ּדְ ָהִכי,  ָרן  ְ ִמְתַיׁשּ ָלא  ּקּוִנין  ּתִ ָכל  ּדְ א.  ְלֵעיּלָ
ָהא   ַיְנֵקי, ּדְ ּוְבִנין ָלא  ִנין,  ּבְ ָלַקת ֵמַעל  ִאיָמא ִאְסּתָ
יִנין ִמְתָעִרין, ְוִחְוָיא  א, ְוָכל ּדִ נּוְקּבָ ֵדי ּבְ   ְיסֹוד ָלא ַאׁשְ
יָנא   א ַעל ּדִ ּקּוִני ַמְלּכָ ּתִ ְבָיכֹול,  ְלָטא. ּכִ יָפא ׁשָ ּקִ ּתַ
ְרָכא,   ִמְתּבָ ָלא  א  נּוְקּבָ ַהאי  ּדְ ֵכיָון  ּדְ ָלקּו,  ִאְסּתַ
ְלָטא. ַווי ְלָעְלָמא   יָפא ׁשָ ּקִ ְוַצִדיק ָלא ָנִטיל. ְוִחְוָיא ּתַ

ְייהּו.  ָיְנָקא ִמּנַ  ּדְ
 חסר כאן תרגום  .538

  

י  ָאַמר ִרבִּ  .538 ּלֵ א ּגַ ּקּוִנין, ַאּבָ ל ָהִני ּתִ י ֶאְלָעָזר, ּכָ
ָאֵתי.   ּדְ ְלָעְלָמא  ִכסּוָפא  ּבְ ֵייעּול  ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ לֹון, 
ֵליּה   ָאַמר  ָאה.  ּלָ ְלִאְתּגַ ִאְצְטִריכּו  ֲאַמאי  א  ּתָ ַהׁשְ
ִמּבּוִציָנא   ַתְבָנא  ּכָ ֲאָנא  ּדַ ַההּוא  א,  ַאּבָ י  ִרּבִ

א, ֲאֵמיָנא  יׁשָ ָהא ִאיּנּון   (כתבוה) ַקּדִ י ַחְבַרּיָא, ּדְ ְלַגּבֵ
יב, ְכּתִ ע, ּדִ ין, ְוָהא ִאְצְטִריְך ְלִמְנּדַ (שמות   ַיְדִעין ִמּלִ

ּוְכִתיב  י) ְיָי'.  ֲאִני  י  ּכִ ם  כט)  ִויַדְעּתֶ י   (שמות  ּכִ ְוָיְדעּו 
אן   ּוִמּכָ ָנא.  ִלּבָ ּבְ ין.  ִמּלִ ָבן  ְ ִאְתַייׁשּ ּדְ ִגין  ּבְ ְיָי'.  ֲאִני 

סְ  חּוָלָקָנא  ּוְלָהְלָאה,  ָאה  ַזּכָ ון.  ַגּוָ ּבְ ין  ִמּלִ ִתיִמין 
ָען   ּכְ ַעד  ָהא  ּדְ ָאֵתי,  ּדְ ּוְבָעְלָמא  ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ

ון.  ְבַגּוָ ין ּדִ ִמּלִ ר, ּבְ א ִאְתַעּטָ יׁשָ  ּבּוִציָנא ַקּדִ
 חסר כאן תרגום  .539

  

ִאיְלָנא   .539 ְוׁשָ ֶחְלָמא,  ָחֵזיָנא ֵליּה ּבְ ֲחֵזי, ֲאָנא  א  ּתָ
ַמר, י'  ָקֵמיהּ  ְמעֹון, ָהא אֹוִליְפָנא ָקֵמיּה ּדְ י ׁשִ ַרּבִ  ּדְ

ִאיהּו   ֲאַמאי  ה'  אי.  ַוּדַ הּוא  ְוָהִכי  ָחְכָמה,  ִאיִהי  ּדְ
ִתיב  ּכְ ָהא  ֲחֵזי,  א  ּתָ ִלי,  ָאַמר  יָנה.  (בראשית   ּבִ

ן. ַמאן הּוא   ב) קֹות ֶאת ַהּגָ ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ
א  יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ּדָ ְך ַההּוא ָנָהר,    ָנָהר ּדְ ִגין ּכָ יָנה. ּוּבְ ּבִ

ל   ִמּכָ א  ּדָ ַנֲהָרא  יט  ׁשִ ּפָ ְויּו''ד  יּה.  ַגּוֵ ּבְ ָסִתים  י' 
ְלָבַתר   י''ה.  הּוא  ְך  ּכָ ִגין  ּבְ ה',  ִהיא  ְוָדא  ִסְטרֹוי. 
א ה'. ְלָבַתר   ַגְווָנא ּדָ ִאיהּו ו', ּכְ חֹוָתּה ּדְ ן ּתְ יַקת ּבֵ ַאּפִ

יַקת ַהאי בֵּ  ְך  אֹוִליַדת ְוַאּפִ ּה, ּוְבִגין ּכַ ְוֵיּה ְלַקּמָ ן, ְוׁשַ
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ְך   ּכַ ְוַעל  ֵליּה.  ְלַיְנָקא  ָיִתיב,  ּה  ְלַקּמָ ו'  ָהא  ּדְ יה''ו, 
ר   ִאְתַחּבָ ִמּדְ ֲהַות,  ד'  ה'  יָלן,  ּדִ ַמְתִניָתא  ּבְ ֵניָנן  ּתָ
ן, ְוִאְקֵרי ה'. ְלָבַתר   ַרת ֵמָחד ּבֵ ּה ִאְתַעּבְ כּוָרא ִעּמָ ּדְ

יַקת   ּה. ְוַעל  אֹוִליַדת ְוַאּפִ ן, ְוָקִאים ְלַקּמָ ו' ַההּוא ּבֵ
אי,   ַוּדַ ָנִפיק  יּה  ִמּנֵ ֵמֵעֶדן,  יֹוֵצא  ְוָנָהר  ִתיב,  ּכְ ַהאי 

ן, ְלָיְנָקא ֵליּה.  קֹות ֶאת ַהּגָ  ְלַהׁשְ
 חסר כאן תרגום  .540

  

יֵדיּה, .540 ּבִ ָאִחיד  ביה)  ֲהִויָנא  ידֹוי.   (נ''א  ּבִ יק  ְוָנׁשִ
אִ  ִעּדּוָנא  ַהאי  ּבְ ַוֲהוּו  ֲאָנא  ְוַחִייְך,  ֵכי  ּבָ ַעְרָנא,  ּתְ

ֵמֶחְדָווָתא,   ַחד  ִמיִדי.  ֲאִכיְלָנא  ָלא  ּדְ יֹוִמין  ָלָתא  ּתְ
ְוִעם   ַאֲחָרא.  ִזְמָנא  ֵליּה  ְלֶמחֵמי  ָזֵכיָנא  ָלא  ּדְ ְוַחד 
ד ְנִהיָרא   ָהא ּכַ ִדיָרא. ּדְ ְרָנא ּתָ יּה ִאְתָקׁשַ א, ּבֵ ל ּדָ ּכָ

ּדִ  ֲחֵמיָנא  ָתא,  ַמְעּתְ ׁשְ אי,  ִלי  ָקּמָ ַער  ִאּתְ ּדְ ּיּוְקֵניּה, 
ּוְבָעְלָמא   ין,  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ יא,  יַקּיָ ַצּדִ ִאיּנּון  ִאין  ַזּכָ

ִתיב, ָאֵתי, ֲעַלְייהּו ּכְ יִקים יֹודּו   (תהלים קמ)  ּדְ ַאְך ַצּדִ
ֶניָך. ִרים ֶאת ּפָ בּו ְיׁשָ ֶמָך ֵיׁשְ  .(ע''כ האידרא)  ִלׁשְ

ֵמרּו   .541 ָ ׁשּ ּתִ ֲאֵליֶכם  י  ָאַמְרּתִ ר  ֲאׁשֶ ּוְבכֹל 
ֹמרּו ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות!  ׁשְ ֵמרּו? ּתִ ָ ׁשּ ְוגֹו'. ַמה זֶּה ּתִ
י   ָאַמְרּתִ ר  ֲאׁשֶ זֶּה  ַמה  אי.  ַוּדַ ֵמרּו  ָ ׁשּ ּתִ א  ֶאּלָ
ַמֲאַמר  ַעל  יֶכם  ִהְזַהְרּתִ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ֲאֵליֶכם? 

ּלֹא   ֵמרּו, ׁשֶ ָ ׁשּ יַע ֲאֵליֶכם ׁשּום ַרע. ֲעבֹוָדִתי. ּתִ ַיּגִ
ְלַבד.  ּבִ י  ּלִ ׁשֶ ּוְנִטיָרה  ִמיָרה  ׁשְ ֵמרּו ֵמאֹוָתּה  ָ ׁשּ ּתִ

ירּו   ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים לֹא ַתְזּכִ ירּו   -ְוׁשֵ לֹא ַתְזּכִ
לֹא  ֱאלִֹהים  ם  ְוׁשֵ ַאֵחר  ָבר  ּדָ ַאְרנּו.  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ירּו   לוּ   -ַתְזּכִ ּפְ ּתִ ׁשֶ בּו,  ְתַסּבְ לֹא  לֹוַמר  ין  ּכְ ּבֵ  
ַמה   ֶכם  ּבָ ִויֻקיַּם  ַאֶחֶרת,  ֶאֶרץ  ּבְ ים  ָהַעּמִ

תּוב ּכָ ֶ כח) ׁשּ ֱאלִֹהים  (דברים  ם  ָ ׁשּ ְוָעַבְדּתָ 
 ֲאֵחִרים ְוגֹו'.

  

ֵמרּו   (שמות כג) .541 ָ ׁשּ י ֲאֵליֶכם ּתִ ר ָאַמְרּתִ ּוְבכֹל ֲאׁשֶ
א   ֶאּלָ ֵליּה.  ֵעי  ִמּבָ מֹורּו  ׁשְ ּתִ ֵמרּו,  ָ ׁשּ ּתִ ַמאי  ְוגֹו'. 

 ָ ׁשּ לֹוַמר  ּתִ י ֲאֵליֶכם, ּכְ ר ָאַמְרּתִ אי, ַמאי ֲאׁשֶ ֵמרּו ַוּדַ
ָלא   ֵמרּו, ּדְ ָ ׁשּ ַאְגִזיִמית ְלכֹון ַעל ֵמיָמר ּפּוְלָחִני. ּתִ ּדְ
ִמיָרה   ֵמרּו ֵמַהִהיא ׁשְ ָ ׁשּ יׁש. ּתִ ַיְמֵטי ֲעֵליכֹון ׁשּום ּבִ
לא   ֲאֵחִרים  ֱאלִֹהים  ם  ְוׁשֵ ְלַבד.  ּבִ יִלי  ּדִ ּוְנטּוָרא 

ָבר ַאֵחר  ַתְזכִּ  אֹוִקיְמָנא. ּדָ ָמה ּדְ ירּו ּכְ ירּו, לֹא ַתְזּכִ
לא   לֹוַמר,  ּכְ ירּו,  ַתְזּכִ לֹא  ֲאֵחִרים  ֱאלִהים  ם  ְוׁשֵ
ַאֲחָרא.   ַאְרָעא  ּבְ ֲעַמְמָיא  יִני  ּבֵ לּון  ִתּפְ ּדְ בּון,  ַסּבְ ּתְ

יב,  ְכּתִ ּדִ ַמה  כּו  ּבְ כח) ִויקּוָים  ם   (דברים  ׁשָ ְוָעַבְדּתָ 
 ְוגֹו'. ֱאלִהים ֲאֵחִרים 

י ֲאֵליֶכם  .542 ָאַמְרּתִ ר  ֲאׁשֶ ּוְבכֹל  ָבר ַאֵחר  ּדָ
ֵמרּו   ָ ׁשּ ַתח,  -ּתִ ּפָ ְיהּוָדה  י  (תהלים   ַרּבִ

ְך ְוגֹו', לֹא ִיְהיֶה ְבָך  פא) י ְוָאִעיָדה ּבָ ַמע ַעּמִ ׁשְ
ֵמֶאֶרץ  ַעְלָך  ַהּמַ ֱאלֶֹהיָך  ה'  ָאֹנִכי  ְוגֹו'.  ָזר  ֵאל 

סּוִקים   רּוַח  ִמְצָרִים ְוגֹו'. ַהּפְ ִוד ּבְ לּו ֲאָמָרם ּדָ ַהּלָ
י   ַעּמִ ַמע  ׁשְ ֶהם.  ּבָ ְלִהְתּבֹוֵנן  ְויֵׁש   -ַהּקֶֹדׁש, 

  

ֲאֵליֶכם   .542 י  ָאַמְרּתִ ר  ֲאׁשֶ ּוְבכֹל  ַאֵחר  ָבר  ּדָ
ַתח,  ּפָ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ֵמרּו.  ָ ׁשּ ַעּמִ  (תהלים פא) ּתִ ַמע  י  ׁשְ

ְך ְוגֹו', לֹא ִיְהֶיה ְבָך ֵאל ָזר ְוגֹו'. ָאנִֹכי ְיָי'   ְוָאִעיָדה ּבָ
ָקָראן,   ָהֵני  ְוגֹו'.  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ַעְלָך  ַהּמַ ֱאלֶֹהיָך 
הּו.   ּבְ ל  ּכָ ְלִאְסּתַ ְוִאית  א,  קּוְדׁשָ רּוַח  ּבְ ִוד  ּדָ ֲאָמָרן 
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ָהָאָדם,  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ִהְזִהיָרה  ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ
רּוְך הּוא ֶאת  דֹוׁש ּבָ ה ְמקֹומֹות ַמְזִהיר ַהּקָ ַכּמָ ּבְ

מֹ  ׁשְ יִּ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָהָאָדם  ְלתֹוֶעֶלת  ְוַהּכֹל  ר  ָהָאָדם, 
ֶאת   ֹמר  ׁשְ יִּ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ַהּתֹוָרה.  ִמְצוֹות  ֶאת 
ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ִמי ׁשֶ ּה, ּכְ ל ּבָ ּדֵ ּתַ ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ּוִמׁשְ

דֹוׁש.  ם ַהּקָ ֵ ׁשּ  ּבַ

אֹוַרְייָתא   ַאְזָהָרא  ַאְתִרין  ה  ַכּמָ ּבְ י  ַעּמִ ַמע  ר  ׁשְ ְלּבַ
יּה   ִריְך הּוא ַאְזִהיר ּבֵ א ּבְ ה ַאְתִרין קּוְדׁשָ ַכּמָ ָנׁש. ּבְ
ִיְנַטר   ִגין ּדְ ַבר ָנׁש. ּבְ א ּדְ א ְלתֹוַעְלּתָ ַבר ָנׁש. ְוכֹּלָ ּבְ

ַמאן ָכל  ּדְ אֹוַרְייָתא,  ּקּוֵדי  ע''א) ּפִ קכ''ד  ִיְנַטר   (דף  ּדְ
ַמאן ּה, ּכְ ל ּבָ ּדַ ּתָ אֹוַרְייָתא, ְוִאׁשְ ל    ָאְרֵחי ּדְ ּדַ ּתָ ִאׁשְ ּדְ

א.  יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ  ּבִ
ל  .543 ׁשֶ מֹו  ׁשְ ִהיא  ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ִנינּו,  ָ ׁשּ ׁשֶ

ִמי  ּכְ ּה  ּבָ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ּוִמי  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ל ַהּתֹוָרה   ּכָ ּום ׁשֶ דֹוׁש, ִמׁשּ ם ַהּקָ ֵ ׁשּ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ
ּכֹוֵלל   ם ׁשֶ ם ֶעְליֹון, ׁשֵ ם ָקדֹוׁש ֶאָחד, ׁשֵ ִהיא ׁשֵ

מֹות, ּוִמי ֵ ל ַהׁשּ ּנָה אֹות ַאַחת   ֶאת ּכָ ּגֹוֵרַע ִמּמֶ ׁשֶ
ם  ְוׁשֵ ִנינּו,  ׁשָ דֹוׁש.  ַהּקָ ם  ֵ ׁשּ ּבַ ָגם  ּפְ ה  ָעׂשָ ִאּלּו  ּכְ

ירּו   ַתְזּכִ לֹא תֹוִסיף ַעל    -ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים לֹא 
ָאַמר,   ִחיָּיא  י  ַרּבִ ה.  ּנָ ִמּמֶ ִתְגַרע  ְולֹא  ַהּתֹוָרה 

ֲאֵחִרים   ֱאלִֹהים  ם  ק    -ְוׁשֵ ְתַעּסֵ ּמִ ׁשֶ ִמי  ֶזה 
לֹא  ַהּתֹוָרה.  ד  ִמּצַ ֵאיָנם  ׁשֶ ֲאֵחִרים  ְסָפִרים  ּבִ

יָך   ּפִ ַעל  ַמע  ָ יָרם   -ִיׁשּ ְלַהְזּכִ ֲאִפּלּו  ָאסּור  ׁשֶ
ן ַעל ַהּתֹוָרה. ּכֵ ל ׁשֶ  ְוִלְלֹמד ֵמֶהם ַטַעם, ּכָ

  

ִריְך   .543 א ּבְ קּוְדׁשָ ָמא ּדְ א ׁשְ ָתֵניָנן, אֹוַרְייָתא ּכֹּלָ ּדְ
ּדַ  ּתַ ִמׁשְ ּדְ ּוַמאן  ל  הּוא.  ּדַ ּתַ ִמׁשְ ּדְ ַמאן  ּכְ ּה,  ּבָ ל 

ָמא   א, ַחד ׁשְ אֹוַרְייָתא ּכֹּלָ ִגין ּדְ א. ּבְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ּבִ
ל   ּכָ ָכִליל  ּדְ ָמא  ׁשְ ָאה,  ִעּלָ ָמא  ׁשְ הּוא.  א  יׁשָ ַקּדִ
ָעִביד   ִאיּלּו  ּכְ ִמיָנּה,  ָגַרע אֹות ַחד  ּדְ ּוַמאן  ָמָהן.  ׁשְ

אנָ  ּתָ א.  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ּבִ ִגימּוָתא  ֱאלִֹהים  ּפְ ם  ְוׁשֵ א, 
ירּו, לֹא ּתֹוִסיף ַעל אֹוַרְייָתא, ְוָלא   ֲאֵחִרים לֹא ַתְזּכִ
ֱאלִֹהים   ם  ְוׁשֵ ָאַמר,  יא  ִחּיָ י  ַרּבִ ּה.  ִמיּנָ ְגַרע  ּתִ
ָלא   ִסְפִרין ַאֲחָרִנין, ּדְ ִיְתֲעָסק ּבְ א ַמאן ּדְ ֲאֵחִרים, ּדָ

יָך,   ּפִ ַעל  ַמע  ָ ִיׁשּ אֹוַרְייָתא. ָלא  ּדְ ְטָרא  ָאסּור  ִמּסִ ּדְ
ל   ְייהּו ַטֲעָמא, ּכָ ָרא לֹון, ּוְלֵמיַלף ִמּנַ ֲאִפיּלּו ְלַאְדּכְ

ן ַעל אֹוַרְייָתא.  ּכֵ  ׁשֶ
תּוב   .544 ַעם ּכָ ְך, ָמה ַהּטַ י ְיהּוָדה ׁשֹוֶנה ּכָ ַרּבִ

ּצֹות  ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים, ְוסֹוֵמְך לֹו ֶאת ַחג ַהּמַ ְוׁשֵ
ּלֹא   ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ִמי  א  ֶאּלָ ֹמר?  ׁשְ ֶזה,  ּתִ ֶאת  ׁשֹוֵמר 

רּוְך   ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֱאמּוַנת  ֶאת  ׁשֹוֵמר  ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ּכְ
ָבר ָאחּוז. ָאַמר  ּבֹו ַהּדָ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ הּוא. ָמה ַהּטַ
ים,  ַמּנִ ְוַהזְּ ים  ַהַחּגִ ָאר  ׁשְ ָכל  ּבְ ְוֵכן  ִיְצָחק,  י  ַרּבִ

דֹוׁש ָהֶעְליֹון. וְ  ם ַהּקָ ֵ ׁשּ ם ֲאחּוִזים ּבַ ּלָ ֲהֵרי ּכֻ ַעל ׁשֶ
ָנה,  ָ ׁשּ ּבַ ָעִמים  ּפְ לֹׁש  ׁשָ תּוב  ּכָ ֶ ׁשּ ַמה  ִנינּו,  ׁשָ ֶזה 

לּוָיה ָהֱאמּוָנה. ֶהם ּתְ ּבָ ּום ׁשֶ  ִמׁשּ

  

ִתיב   .544 ּכְ ַטֲעָמא  ַמאי  ָהִכי,  ַמְתֵני  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ
ּצֹות   ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים, ְוָסִמיְך ֵליּה ֶאת ַחג ַהּמַ ְוׁשֵ

ָלא א, ַמאן ּדְ מֹר. ֶאּלָ ׁשְ ָלא    ּתִ ַמאן ּדְ ָנִטיר ַהאי, ּכְ
ַמאי   הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ְמֵהיְמנּוָתא  ָנִטיר 
י   ַרּבִ ָאַמר  ה.  ִמּלָ ֲאִחיָדא  ֵביּה  ּדְ ּום  ִמׁשּ ַטֲעָמא. 
הּו   ּלְ ּכֻ ָהא  ּדְ ין,  ְוַחּגִ ִזְמִנין  ַאר  ׁשְ ָכל  ּבְ ְוֵכן  ִיְצָחק, 

א ָאה. ְוַעל ּדָ א ִעּלָ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ִניָנן, ַמאי    ֲאִחיָדן ּבִ ּתָ
ְלָיא   ְבהּו ּתַ ּום ּדִ ָנה, ִמׁשּ ָ ׁשּ ָעִמים ּבַ לׁש ּפְ יב ׁשָ ְכּתִ ּדִ

 ְמֵהיְמנּוָתא. 
ל ְזכּוְרָך? ָאַמר  .545 ה ּכָ ל ְזכּוְרָך, ָלּמָ יֵָרֶאה ּכָ

ּנֹוְטִלים   ּום ׁשֶ ׁש, ִמׁשּ ל ְזכּוְרָך ַמּמָ י ֶאְלָעָזר, ּכָ ַרּבִ
ן   ל ּבֶ ִנינּו, ּכָ אן ׁשָ ל ַהּנַַחל. ִמּכָ ְעָין ׁשֶ ָרָכה ֵמַהּמַ ּבְ
ֶלְך   ַהּמֶ ִלְפֵני  ְלֵהָראֹות  ָצִריְך  ּמֹול,  ּנִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ

דֹוׁש, ַהּנַַחל.    ַהּקָ ּבּוַע  ִמּמַ ָרָכה  ּבְ ּנֹוֵטל  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ

  

ְזכּוְרָך. .545 ל  ּכָ ֲאַמאי  ְזכּוְרָך,  ל  ּכָ (ויקרא  ֵיָרֶאה 
ִגין   קס''ה ע''ב) ׁש. ּבְ ל ְזכּוְרָך ַמּמָ י ֶאְלָעָזר ּכָ ָאַמר ִרּבִ

ֵניָנן,   ּתָ אן  ַנֲחָלא. ִמּכָ ּדְ ּבּוָעא  ִמּמַ ָתא,  ְרּכָ ּבִ ַנְטִלין  ּדְ
ַזר,   ִאְתּגְ ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ ר  ּבַ ל  ָקֵמי  ּכָ ְלִאְתֲחָזָאה  ֵעי  ּבָ
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ר ָנַתן ָלְך.  ת ה' ֱאלֶֹהיָך ֲאׁשֶ ִבְרּכַ תּוב ּכְ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ
ם  ָ ׁשּ ּמִ ַאְרנּו, ׁשֶ ּבֵ מֹו ׁשֶ ֵני ָהָאדֹן ה', ּכְ ְוָכתּוב ֶאל ּפְ
ֵרי ֶחְלָקם  ָרָכה. ַאׁשְ ָרכֹות ְונֹוְטִלים ּבְ ְמִריִקים ּבְ

ָרֵאל מִ  ל ִיׂשְ ים.ׁשֶ ָאר ָהַעּמִ ל ׁשְ  ּכָ

ּבּוָעא   ִמּמַ ָתא,  ְרּכָ ּבִ ָנִטיל  ּדְ ִגין  ּבְ א,  יׁשָ ַקּדִ א  ַמְלּכָ
ַנֲחָלא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ת ְיָי'   (דברים טז)  ּדְ ִבְרּכַ ּכְ

ֵני  ּפְ ֶאל  ּוְכִתיב  ָלְך.  ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ ב'  ֱאלֶהיָך  (בראשית 
אֹוִקיְמָנא ע''א) ּדְ ָמה  ּכְ ְיָי',  ְמִריָקן  ָהָאדֹון  ן  ּמָ ִמּתַ ּדְ  ,

חּוָלֵקיהֹון   ָאה  ַזּכָ ָתא.  ְרּכָ ּבִ ְוַנְטִלין  אן,  ְרּכָ ּבִ
ין.  ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ָרֵאל, ִמּכָ ִיׂשְ  ּדְ

ָרֵאל ָלחֹג ֶאת ֶהָחג,  .546 ַעם ַאַחת ָעלּו ִיׂשְ ּפַ
ּוַמזָּלֹות  ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ְוִהְתָעְרבּו 

ָנה לֹא ם, ְואֹוָתּה ׁשָ עֹוָלם.    ִעּמָ ָרָכה ּבָ ִנְמְצָאה ּבְ
ֲאלּו ֶאת ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא. ָאַמר ָלֶהם,  אּו ְוׁשָ ּבָ
ָרִאינּו  לֹו,  ָאְמרּו  ָלֶזה?  ִסיָמן  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ְרִאיֶתם 
ָהיּו   ָרִכים  ַהּדְ ל  ּכָ ם  ָ ִמׁשּ ְבנּו  ַ ׁשּ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ִסיָמן, 

שֶׁ  ִנְמְצאּו,  ָכה  ַוֲחׁשֵ ְוָעָנן  ִים,  ִמּמַ ּלֹא ְסתּוִמים 
ְועֹוד,  ם.  ְלׁשָ ָעלּו  ׁשֶ אֹוָתם  ל  ּכָ ָלֶלֶכת  ָיְכלּו 
כּו   ַמִים ֶנְחׁשְ ָ ֵני ַהׁשּ ְכַנְסנּו ְלֵהָראֹות, ּפְ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

יֵּׁש  (ֶנֱחַרד ְוָרָאה) ְוָרְגזּו. אי אֹו ׁשֶ ָאַמר ָלֶהם, ַוּדַ
ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  אֹו  ִנּמֹוִלים,  לֹא  ים  ֲאָנׁשִ ֶכם  ּבָ

לֹא  ּכֹוָכִבים   ֲהֵרי  ׁשֶ ֶכם,  ִעּמָ ָעלּו  ּוַמזָּלֹות 
ְלאֹוָתם   ָרט  ּפְ ָעה,  ׁשָ אֹוָתה  ּבְ ְרכּו  ִהְתּבָ
ַהזֹּו  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּוָבאֹות  ּמֹולּו,  ּנִ ׁשֶ ְרֵאִלים  ִיׂשְ

רּוְך הּוא ּוְמָבֵרְך אֹוָתם. דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ּכֵ  ִמְסּתַ

  

ַחגָּ  .546 ְלֵמַחג  ָרֵאל  ִיׂשְ ְסִליקּו  ֲחָדא,  א,  ִזְמָנא 
לֹות   ּוַמּזָ ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ְוִאְתָעְרבּו 
ָתא   ְרּכָ ּבִ ַכח  ּתְ ִאׁשְ ָלא  א  ּתָ ׁשַ ְוַההּוא  ֲהַדְייהּו,  ּבַ
ָאַמר   ָסָבא,  ַהְמנּוָנא  ְלַרב  ִאיּלּו  ׁשָ ָאתּו  ָעְלָמא.  ּבְ
ַהאי. ֲאַמר ֵליּה,   ַקְדִמיָתא ּבְ ְלהּו, ֲחֵמיתּון ִסיָמָנא ּבְ

ֲחֵמינָ  ָאְרִחין  ִסיָמָנא  ל  ּכָ ֵמָהָתם,  ְבָנא  ּתַ ַכד  ּדְ ן, 
ָלא   ּדְ ַכח,  ּתְ ִאׁשְ ַוֲחׁשֹוָכא  ַוֲעָנָנא,  ּיָא,  ִמּמַ ימּו  ַאְסּתִ
ְועֹוד,   ן.  ְלַתּמָ ָסִליקּו  ּדְ ִאיּנּון  ל  ּכָ ְלֵמַהְך  ַיְכִלין 
ַמָיא   ׁשְ י  ַאּפֵ ְלִאְתֲחָזָאה  ָעאָלָנא  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ

ְוִאְתְרִגיזּו. כּו  ָ בחמא) (א ִאְתַחׁשּ ְלהּו,   תרגיש  ָאַמר 
ָזרּו, אֹו   ָלא ִאְתּגְ א ּדְ ֵני ָנׁשָ יַנְייכּו ּבְ ּבֵ אי אֹו ִאית  ַוּדַ
ֲהַדְייכּו.   ּבַ לֹות ְסִליקּו  ּוַמּזָ עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים 
ר ֵמִאיּנּון   ֲעָתא, ּבַ ַהִהיא ׁשַ ְרָכאן ּבְ ָהא ָלא ִאְתּבָ ּדְ

ּוְבַהאי  ָזרּו.  ִאְתּגְ ּדְ ָרֵאל  ל    ִיׂשְ ּכֵ ִמְסּתַ א  יׁשָ ַקּדִ ָאת 
ִריְך הּוא, ּוָבִריְך לֹון.  א ּבְ  קּוְדׁשָ

ָנה ָהַאֶחֶרת ָעלּו, ְוָעלּו אֹוָתם עֹוְבֵדי  .547 ָ ַלׁשּ
ם  ִעּמָ ִהְתָעְרבּו  ׁשֶ ּוַמזָּלֹות,  ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת 
ְוָראּו  ֵמִחים.  ׂשְ ְוָהיּו  נֹות  ָקְרּבָ אֹוְכִלים  ָהיּו  ׁשֶ ּכְ

עוֹ  אֹוָתם  ּוַמזָּלֹות  ֶאת  ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  ְבֵדי 
יחּו  ּגִ ִהׁשְ ַהּכֶֹתל.  ר  ְלֶקׁשֶ ֵריֶהם  ִקׁשְ ּבְ פּוָסם  ּדְ ׁשֶ
אּו   ּבָ ֵבְרכּו.  לֹא  ְוֵהם  ְמָבְרִכים  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ָבֶהם 
ֲאלּו   ְוׁשָ אּו  ּבָ ין.  ַהּדִ ְלֵבית  ָבר  ַהּדָ ֶאת  ְוָאְמרּו 

שֶׁ  ַהֵחֶלק  ם,  ֲאַכְלּתֶ ׁשֶ ֶזה  ָאְמרּו,  ֶכם  אֹוָתם.  ּלָ
ְדקּו ּוָמְצאּו   ן ָהָיה? לֹא ָהָיה ְבָיָדם. ּבָ ֵאיֶזה ָקְרּבָ
ְוָהְרגּו   ּוַמזָּלֹות  ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ֵהם  ׁשֶ
יל ֶאת ַעּמֹו,   ִהּצִ רּוְך ָהַרֲחָמן ׁשֶ אֹוָתם. ָאְמרּו, ּבָ
ָרֵאל,  ִיׂשְ א ַרק ּבְ רּוָיה ֶאּלָ ָרָכה ׁשְ אי ֵאין ּבְ ּדַ ּוַ ׁשֶ

ָהֱאֶמת.  ַהזֶַּרע   ֵני  ּבְ ָהֱאמּוָנה,  ֵני  ּבְ דֹוׁש,  ַהּקָ
עֹוָלם   ּבָ ָרָכה  ּבְ ִנְמְצָאה  ָנה  ָ ַהׁשּ ְואֹוָתּה 

  

עֹוְבֵדי   .547 ִאיּנּון  ּוְסִליקּו  ְסִליקּו,  ַאֲחָרא  א  ּתָ ְלׁשַ
ד  ֲעבֹוַדת כּ  ֲהַדְייהּו, ּכַ ִאְתָעְרבּו ּבַ לֹות, ּדְ ֹוָכִבים ּוַמּזָ

ְלִאינּון   ְוָחמּו  אן.  ַחּדָ ַוֲהוּו  יא,  ַנּיָ ָקְרּבְ ַאְכִלין  ֲהוֹו 
ַטְפָסאן   ּדְ לֹות,  ּוַמּזָ ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי 
הּו   ּבְ חּו  ּגָ ַאׁשְ כֹוָתָלא.  ּדְ ְלקּוְטָרא  קּוְטַרְייהּו  ּבְ

ְמָבְרכִ  א  כֹּלָ ְוָאְמרּו  ּדְ ָאתּו  ִריכּו.  ּבְ ָלא  ְוִאיּנּון  ין, 
ַהאי   ָאְמרּו,  לֹון,  ִאיּלּו  ְוׁשָ ָאתּו  יָנא,  ּדִ ְלֵבי  ה  ִמּלָ
ָנא ֲהָוה. ָלא   ְלכֹון, ַמאן קּוְרּבָ ֲאַכְלּתּון, חּוָלָקא ּדִ ּדַ
עֹוְבֵדי   ִאיּנּון  ּדְ חּו  ּכָ ְוַאׁשְ ְדקּו  ּבָ יַדְייהּו.  ּבִ ֲהָוה 

ִריְך  ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וּ  לֹות, ְוָקְטלּו לֹון. ָאְמרּו, ּבְ ַמּזָ
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ְוָאְמרּו, ְתחּו  ּפָ ֵלמּות.  ׁשְ קמ) ּבִ ַאְך   (תהלים 
ֶמָך ְוגֹו'.  יִקים יֹודּו ִלׁשְ ְרְכָתא   ַצּדִ ּבִ ֵלית  אי  ַוּדַ ּדְ יּה,  ְלַעּמֵ ִזיב  ׁשֵ ּדְ ַרֲחָמָנא 

ִני   ּבְ א,  יׁשָ ַקּדִ ַזְרָעא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ א  ֶאּלָ ְרָיא,  ׁשַ
ַכח   ּתְ ִאׁשְ א  ּתָ ׁשַ ְוַהִהיא  ְקׁשֹוט.  ֵני  ּבְ ְמֵהיְמנּוָתא, 

לִ  ׁשְ ָעְלָמא, ּבִ ּבְ ְרְכָתא  ְתחּו ְוָאְמרּו, ּבִ (תהלים   ימּו. ּפָ
ֶמָך ְוגֹו'.  קמ) יִקים יֹודּו ִלׁשְ  ַאְך ַצּדִ

ָרֵאל  .548 ִיׂשְ ְזכּות  ּבִ ָאַמר,  ִחיָּיא  י  ַרּבִ
ים   יֶהם ְויֹוְרׁשִ ְחּתֵ ְמהּוִלים, ִנְכָנִעים ׂשֹוְנֵאיֶהם ּתַ
ל   ּכָ יֵָרֶאה  תּוב,  ּכָ ַמה  ּוְרֵאה  ּבֹא  ַנֲחָלָתם. 

ְוָכתוּ  ֶניָך  ְזכּוְרָך.  ִמּפָ ּגֹוִים  אֹוִריׁש  י  ּכִ ַאֲחָריו,  ב 
הּוא   רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ֻבֶלָך.  ּגְ ֶאת  י  ְוִהְרַחְבּתִ
יִָּרים  ּדַ יב  ּומֹוׁשִ קֹוָמם  ִמּמְ יִָּרים  ּדַ עֹוֵקר 

ְך, ּכָ ּום  ּוִמׁשּ לד) ִלְמקֹוָמם,  ל  (שמות  ּכָ יֵָרֶאה 
ְיהּוָדה י  ַרּבִ ה'.  ָהָאדֹן  ֵני  ּפְ ֶאת  ָאַמר,    ְזכּוְרָך 

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶ ִהּנֵה ָהָאדֹון ה'   (ישעיה י)  ָהָאדֹון, ּכְ
ְוגֹו'.  חֶֹטר  ְוָיָצא  ְוגֹו',  אָרה  ּפֻ ְמָסֵעף  ְצָבאֹות 
י   יִָּרים. ַרּבִ יב ּדַ יִָּרים ּומֹוׁשִ ר ּדַ ְוַהּכֹל ֶאָחד, ְמַעּקֵ
ֶאָחד  ִיְצָחק ָאַמר, יֵׁש ָאדֹון ְויֵׁש ָאדֹון, ְוַהּכֹל ּבְ

לּוי.  ּתָ

  

ִזיִרין,   .548 ּגְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְזכּות  ּבִ ָאַמר,  יא  ִחּיָ י  ִרּבִ
א   הֹון. ּתָ י ַאֲחַסְנּתֵ חֹוֵתיהֹון, ְוַיְרּתֵ ְנֵאיהֹון ּתְ ָנעּו ׂשַ ִאְתּכְ

ִתיב,  ל ְזכּוְרָך. ּוְכִתיב   (שמות לה) ֲחֵזי ַמה ּכְ ֵיָרֶאה ּכָ
ֶאת   י  ְוִהְרַחְבּתִ ְניָך  ִמּפָ ּגֹוִים  אֹוִריׁש  י  ּכִ ְתֵריּה,  ּבַ

ּיּוִרין  גְּ  ּדִ ָעַקר  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ֻבֶלָך. 
ְך   ּכַ ּוְבִגיִני  ְלַאְתַרְייהּו.  ּיּוִרין,  ּדִ ְוָאִתיב  ֵמַאְתַרְייהּו, 
ְיהּוָדה   י  ַרּבִ ְיָי'.  ָהָאדֹון  ֵני  ּפְ ֶאת  ְזכּוְרָך  ל  ּכָ ֵיָרֶאה 

יב, ְכּתִ ָמה ּדִ ה ָהָאדֹון   (ישעיה י)  ָאַמר, ָהָאדֹון. ּכְ ִהּנֵ
א  יְ  אָרה ְוגֹו', ְוָיָצא חֹוֶטר ְוגֹו', ְוכֹּלָ ָי' ְצָבאֹות ְמָסֵעף ּפֻ

י ִיְצָחק ָאַמר,   ּיּוִרין. ִרּבִ ּיּוִרין ְוָאִתיב ּדִ ר ּדִ ַחד, ְמַעּקֵ
ְלָיא.  ַחד ּתַ א ּבְ  ִאית ָאדֹון, ְוִאית ָאדֹון, ְוכֹּלָ

י ְיהּוָדה ָאַמר, ֲאדָֹני   .549 ֶלי''ת   -ַרּבִ ָאֶל''ף ּדָ
ְואֹותֹו   ִנְקָרא,  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ יֹו''ד,  נּו''ן 
יֹוֵסי   י  ַרּבִ ּוִמיהּו?  תּוב,  ּכָ הּוא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ
ּוַמהּו  תּוב.  ּכָ ַמְרַאת  ֱאלִֹהים.  ַמְרֹאת  אֹוֵמר, 

ַהּכֹל   ֵלמּות  ׁשְ הֵ   -ַמְרַאת?  ָוא''ו  יֹו''ד  ''א 
כּו') ֵה''א. א'  הּוא  הּוא  (ַמְרַאת  ה  ָלּמָ ַמְרַאת 

ְכָתבֹו, ְוֶזה   ֶל''ת נּו''ן יֹו''ד? ֶזה ִנְקָרא ּכִ ָאֶל''ף ּדָ
ֶזה ִנְקָרא, ְוַעל  ְך ּבָ ּום ּכָ ְכָתבֹו, ּוִמׁשּ לֹא ִנְקָרא ּכִ

תּוב.  ְך ַמְרַאת ֱאלִֹהים ּכָ  ּכָ

  

י ְיהּוָדה ָאַמר, ֲאדָֹני .549 ֶלית נּון יֹוד,  ַרּבִ : ָאֶלף ּדַ
ִאְקֵרי, הּוא  ִריְך  ּבְ א  ע''ב) קּוְדׁשָ קכ''ד  ְוַההּוא   (דף 

י יֹוִסי   ִתיב. ּוַמאן הּוא. ַרּבִ ִאיהּו ּכְ ָמה ּדְ ִאְקֵרי, ּכְ ּדְ
א)  אֹוֵמר, ִתיב.   (יחזקאל  ּכְ ַמְרַאת  ֱאלִהים.  ַמְראֹת 

וָ  ֵה''א  יּו''ד  א,  כֹּלָ ּדְ ִלימּו  ׁשְ ַמְרַאת.  א''ו  ּוַמהּו 
ַמְרַאת ְלַמאי ִאיהּו ָאֶל''ף   (נ''א מראת איהו א' כו') ֵה''א. 

ָלא   ְוַהאי  ְכָתבֹו,  ּכִ ִאְקֵרי  ַהאי  יּו''ד,  נּו''ן  ֶלי''ת  ּדָ
ְך   ּכַ ְוַעל  ַהאי,  ּבְ ִאְקֵרי  ְך  ּכַ ּוְבִגיֵני  ְכָתבֹו,  ּכִ ִאְקֵרי 

ִתיב.   ַמְרַאת ֱאלִֹהים ּכְ
ִלְפָעמִ  .550 ָאַמר,  ְיהּוָדה  י  ֶעְליֹוִנים ַרּבִ ים 

ְחּתֹוִנים  ְחּתֹוִנים, ְוִלְפָעִמים ּתַ ם ּתַ ׁשֵ ְקְראּו ּבְ ּנִ ׁשֶ
ה'   ָהָאדֹן  ָהֶעְליֹוִנים.  ם  ׁשֵ ּבְ ם   -ִנְקָרִאים  ׁשֵ ּבְ

ָבִרים.  ַהּדְ ַאְרנּו  ּבֵ ַוֲהֵרי  ֲאדָֹני,  הּוא  ֶעְליֹון 
ְוַהּכֹל ֶאָחד.   ָבִרים,  ַהּדְ ְרׁשּו  ִנְתּפָ ים  ַרּבִ ּוִבְגָוִנים 

ּוְלעֹוְלֵמי בָּ  ְלעֹוָלם  מֹו  ׁשְ ּוָברּוְך  ָהַרֲחָמן  רּוְך 
 עֹוָלִמים. 

  

ִאְקרּון   .550 ִאין  ִעּלָ ְלִזְמִנין,  ָאַמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ
ָמא   ׁשְ ּבִ ִאְקרּון  ִאין  ּתָ ּתַ ּוְלִזְמָנא,  ִאין.  ּתָ ּתַ ּדְ ָמא  ׁשְ ּבִ

ָאה ֲאדָֹני הּוא. ָמא ִעּלָ ׁשְ ִאין. ָהָאדֹן ְיָי', ּבִ ִעּלָ ְוָהא    ּדְ
י,   ִמּלֵ ן  ְרׁשָ ִאְתּפָ יִאין  ַסּגִ ּוִבְגָווִנין  י.  ִמּלֵ אֹוִקיְמָנא 
ְלָעַלם   ֵמיּה  ׁשְ ִריְך  ּבְ ַרֲחָמָנא  ִריְך  ּבְ ַחד.  א  ְוכֹּלָ

 ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין.
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י  .551 ִהּנֵה ָאֹנִכי ׁשֵֹלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך ְוגֹו'. ַרּבִ
ַתח, ּפָ א) ִיְצָחק  מִ  (שיר  ֵקִני  ָ יהּו ִיׁשּ ּפִ יקֹות  ׁשִ ּנְ

יקֹות   ׁשִ ִמּנְ ֵקִני  ָ ִיׁשּ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ָאְמָרה  ְוגֹו'. 
ָצִריְך   ָהָיה  יֹאֲהֵבִני  ֵקִני?  ָ ִיׁשּ ַעם  ַהּטַ ָמה  יהּו.  ּפִ
ַמה  ִנינּו,  ׁשָ ְך  ּכָ א  ֶאּלָ ֵקִני?  ָ ִיׁשּ ה  ָלּמָ ִלְהיֹות! 

גְ  ּבִ ׁשֶ רּוַח,  ּבְ רּוַח  ל  ׁשֶ ֵבקּות  ּדְ ל  ׁשֶ יקֹות  ׁשִ ַלל  ּנְ
ַהּמֹוִציא   הּוא  ה  ַהּפֶ ֲהֵרי  ׁשֶ ה,  ּפֶ ּבַ יָקה  ְנׁשִ ְך  ּכָ
ה  ּפֶ ּבַ יקֹות  ְנׁשִ ְוָלֵכן  ָהרּוַח,  ל  ׁשֶ קֹור  ְוַהּמָ
ִנְפָרִדים   ּלֹא  ׁשֶ רּוַח,  ּבְ ּוְדֵבִקים רּוַח  ֲחִביבּות,  ּבַ

 ֶזה ִמזֶּה. 

  

ה ָאנִֹכי ׁשֹוֵלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך ְוגֹו'.   (שמות כג) .551 ִהּנֵ
ַתח, ַר  ּפָ ִיְצָחק  י  א) ּבִ השירים  יקֹות   (שיר  ׁשִ ִמּנְ ֵקִני  ָ ִיׁשּ

יקֹות   ׁשִ ִמּנְ ֵקִני  ָ ִיׁשּ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ָאְמָרה  ְוגֹו'  יהּו  ּפִ
ֵליּה,   ֵעי  ִמּבָ ֶיֱאָהֵבִני  ֵקִני,  ָ ִיׁשּ ַטֲעָמא  ַמאי  יהּו.  ּפִ
יקֹות   ְנׁשִ ַמאי  ֵניָנן,  ּתָ ָהִכי  א  ֶאּלָ ֵקִני.  ָ ִיׁשּ ֲאַמאי 
יָקה   ְנׁשִ ְך  ּכַ ְבִגיִני  ּדִ רּוָחא.  ּבְ רּוָחא  ּדְ קּוָתא  ַאְדּבְ
רּוָחא הּוא,   ָהא ּפּוָמא ַאְפקּוָתא ּוְמקֹוָרא ּדְ ה, ּדְ ּפֶ ּבַ
ְוַדְבִקין   ֲחִביבּוָתא,  ּבַ פּוָמא,  ּבְ יִקין  ְנׁשִ א  ּדָ ְוַעל 

א.  א ִמן ּדָ ן ּדָ ְרׁשָ ָלא ִמְתּפָ רּוָחא, ּדְ  רּוָחא ּבְ
ִמי .552 יָקה,   ְוָלֵכן  ְנׁשִ ּבִ ָמתֹו  ִנׁשְ ּמֹוִציא  ׁשֶ

ּנּו.  ּלֹא ִנְפֶרֶדת ִמּמֶ רּוַח ׁשֶ רּוַח ַאֶחֶרת, ּבְ ק ּבְ ִנְדּבָ
ֶנֶסת  ּכְ ָאְמָרה  ֶזה  ְוַעל  יָקה.  ְנׁשִ ִנְקָרא  ְוַהְינּו 
רּוַח   יק  ְלַהְדּבִ יהּו,  ּפִ יקֹות  ׁשִ ִמּנְ ֵקִני  ָ ִיׁשּ ָרֵאל  ִיׂשְ

ֵרד ֶזה מִ  ּלֹא ִיּפָ רּוַח, ׁשֶ  זֶּה. ּבְ
  

יָקה,   .552 ְנׁשִ ּבִ ָמֵתיּה  ִנׁשְ ָנִפיק  ּדְ ַמאן  א  ּדָ ְוַעל 
ַרׁש   ִמְתּפְ ָלא  ּדְ רּוָחא  ּבְ ַאֲחָרא.  רּוָחא  ּבְ ק  ּבַ ִמְתּדְ
ֶנֶסת   א ָאְמָרה ּכְ יָקה. ְוַעל ּדָ יּה. ְוַהְיינּו ִאְקֵרי ְנׁשִ ִמּנֵ
רּוָחא   ָקא  ְלַאְדּבְ יהּו,  ּפִ יקֹות  ׁשִ ִמּנְ ֵקִני  ָ ִיׁשּ ָרֵאל,  ִיׂשְ

רּוחָ  א. ּבְ א ִמן ּדָ ִריׁש ּדָ ָלא ִיְתּפְ  א, ּדְ
אן ַיִין?   .553 ה ּכָ י טֹוִבים ּדֶֹדיָך ִמיִָּין. ָמה עֹוׂשֶ ּכִ

תּוב ּכָ כח) ַוֲהֵרי  גּו   (ישעיה  ׁשָ ַיִין  ּבְ ה  ֵאּלֶ ְוַגם 
ְוָכתּוב י) ְוגֹו',  ּתְ  (ויקרא  ׁשְ ּתֵ ַאל  ָכר  ְוׁשֵ ַיִין 

ַיִין? אן  ּכָ ַעם  ַהּטַ ָמה  ּוָבֶניָך.  ה  ִחיָּיא    ַאּתָ י  ַרּבִ
י ִחְזִקיָּה ָאַמר, ֶזה  ל ּתֹוָרה. ַרּבִ ָאַמר, ִמיֵּיָנּה ׁשֶ

תּוב ּכָ קד) ׁשֶ ֱאנֹוׁש.   (תהלים  ְלַבב  ח  ּמַ ְיׂשַ ְוַיִין 
ְלֶחְדַות  ִמיִָּין,  ּדֶֹדיָך  טֹוִבים  י  ּכִ תּוב  ּכָ ֶזה  ְוַעל 

ב. ִמיִָּין  ֵחִני יֹוֵתר ֵמַהּכֹל.  -ַהּלֵ ּמְ ׂשַ ּמְ  ׁשֶ

  

ֵעי ָהָכא ַיִין, ְוָהא  כִּ  .553 ִין, ַמאי ּבָ י טֹוִבים ּדֹוֶדיָך ִמּיָ
ִתיב  כח) ּכְ ְוגֹו',   (ישעיה  גּו  ׁשָ ַיִין  ּבְ ה  ֵאּלֶ ְוַגם 
י)  ּוְכִתיב ּוָבֶניָך,   (ויקרא  ה  ַאּתָ ּתְ  ׁשְ ּתֵ ַאל  ָכר  ְוׁשֵ ַיִין 

יָנּה   ִמּיֵ ָאַמר,  יא  ִחּיָ י  ַרּבִ ַיִין.  ָהָכא  ַטֲעָמא  ַמאי 
אֹוַרְייָתא יב,ּדְ ְכּתִ א ּדִ י ִחְזִקּיָה ָאַמר, ּדָ (תהלים   . ַרּבִ

י   קד)  ּכִ ִתיב,  ּכְ א  ּדָ ְוַעל  ֱאנֹוׁש,  ְלַבב  ח  ּמַ ְיׂשַ ְוַיִין 
י   ַחּדֵ ִין, ּדְ א. ִמּיָ ִלּבָ ִין, ְלֶחְדָווָתא ּדְ טֹוִבים ּדֹוֶדיָך ִמּיָ

א. יר ִמּכֹּלָ  ִלי ַיּתִ
תּוב .554 ּכָ ָאַמר,  ְיהּוָדה  י  (בראשית   ַרּבִ
.   כט) ַויְֵּבּךְ קֹולֹו  א ֶאת  ָ ׂשּ ַויִּ ְלָרֵחל  ַיֲעקֹב  ק  ַ ׁשּ ַויִּ

ּה לֹא ָיכֹל  ְדֵבקּות ָהרּוַח ּבָ א ּבִ ה ָבָכה? ֶאּלָ ָלּמָ
תּוב   ּכָ ֲהֵרי  ּתֹאַמר,  ְוִאם  ּוָבָכה.  ִלְסּבֹל,  ב  ַהּלֵ

ִנינּו, לָ  ְבּכּו? ׁשָ ֵקהּו ַויִּ ָ ׁשּ ֵקהּו?  ַויִּ ָ ׁשּ ה ָנקּוד ַעל ַויִּ ּמָ
תּוב  ָלל, ְוַעל ֶזה ּכָ ָקה ּבֹו רּוַח ּכְ ּלֹא ִנְדּבְ א ׁשֶ ֶאּלָ

זֶּה ַמה  ׂשֹוֵנא.  יקֹות  ְנׁשִ רֹות  (משלי   ְוַנְעּתָ
ק  כז) ּנֹוׁשֵ א ִמי ׁשֶ יקֹות ׂשֹוֵנא? ֶאּלָ רֹות ְנׁשִ ְוַנְעּתָ

ְדֵבקוּ  ּבִ רּוחֹו  ּבְ רּוחֹו  יק  ַמְדּבִ ֲחִביבּות,  ת  ּבַ
ֲחִביבּות, ֶזה לֹא   ק ּבַ ּלֹא נֹוׁשֵ ַהֲחִביבּות, ּוִמי ׁשֶ
רֹות?   ַנְעּתָ זֶּה  ַמה  רֹות.  ְוַנְעּתָ א  ֶאּלָ ְדֵבקּות,  ּבִ
יָקה ְולֹא   ְנׁשִ אֹוָתּה  ּבְ ּלֹא ָדְבָקה רּוחֹו  ׁשֶ ּסּות,  ּגַ

  

ִתיב,  .554 ּכְ ָאַמר,  ְיהּוָדה  י  כט) ַרּבִ ק   (בראשית  ַ ׁשּ ַוּיִ
ָקא   ֲאַמאי  ְבְך,  ַוּיֵ קֹולֹו  ֶאת  א  ָ ְוִיׂשּ ְלָרֵחל  ַיֲעקֹב 
ּה, ָלא ָיִכיל   רּוָחא ּבָ קּוָתא ּדְ ּבְ ִאְתּדַ א ּבְ ָכה. ֶאּלָ ּבָ

תֵּ  ְוִאי  ּוָבָכה.  ל,  ְלִמְסּבַ א  ָהא  ִלּבָ יָמא, 
ִתיב, לג)  ּכְ ֲאַמאי   (בראשית  ֵניָנן,  ּתָ ְבּכּו.  ַוּיִ ֵקהּו  ָ ׁשּ ַוּיִ

רּוָחא   יּה  ּבֵ ק  ּבַ ִאְתּדָ ָלא  ּדְ א  ֶאּלָ ֵקהּו,  ָ ׁשּ ַוּיִ ָנקּוד 
ִתיב,  א ּכְ ּדָ ְוַעל  ָלל,  יקֹות   (משלי כז)  ּכְ ְנׁשִ רֹות  ְוַנְעּתָ

ֶאלָּ  ׂשֹוֵנא.  יקֹות  ְנׁשִ רֹות  ְוַנְעּתָ ַמאי  ַמאן  ׂשֹוֵנא.  א 
רּוֵחיּה,   ּבְ רּוֵחיּה  ַבק  ִמְתּדָ ֲחִביבּוָתא,  ּבַ יק  ָנׁשִ ּדְ
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ֵקהּו   ָ ִיׁשּ תּוב,  ּכָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמׁשּ ָלל.  ּכְ ּבֹו  ק  ִנְדּבַ
יה יקֹות ּפִ ׁשִ רּוַח. ִמּנְ ִהיא ְדֵבקּות רּוַח ּבְ יק   ּו, ׁשֶ ָנׁשִ ָלא  ּדְ ּוַמאן  ֲחִביבּוָתא  ּדַ ְדֵביקּוָתא  ּבִ

א   ֶאּלָ הּוא,  ְדֵביקּוָתא  ּבִ ָלאו  ֲחִביבּוָתא,  ּבַ
ִביק   ּדָ ָלא  ּדְ ּסּוָתא,  ּגַ רֹות.  ַנְעּתָ ַמאי  רֹות.  ְוַנְעּתָ

יָק  ְנׁשִ ַההּוא  ּבְ ָלל.  רּוֵחיּה  ּכְ יּה  ּבֵ ק  ּבַ ִאְתּדָ ְוָלא  ה. 
הּוא   ּדְ יהּו,  ּפִ יקֹות  ׁשִ ִמּנְ ֵקִני  ָ ִיׁשּ ִתיב,  ּכְ ְך  ּכַ ּוְבִגיֵני 

רּוָחא. ֵבקּוָתא רּוָחא ּבְ  ּדְ
הּוא  .555 רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ִנינּו,  ׁשָ

רּוַח,  ֶקת רּוַח ּבְ ְבָיכֹול ִנְדּבֶ ָרֵאל, ּכִ הֹוֵלְך ִעם ִיׂשְ
תּובוְ  ה',   (דברים ד) ַעל ֶזה ּכָ ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ ְוַאּתֶ

ֶזה   ִנְפָרִדים  ְולֹא  ֵבקּות,  ַהּדְ ּגֹוֵני  אֹוָתם  ָכל  ּבְ
ַמְלָאְך  ׁשֵֹלַח  ָאֹנִכי  ִהּנֵה  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ִמזֶּה. 

ָאַמר, ה.  ִריׁשָ ּפְ זֹּו  ׁשֶ ה  ֹמׁשֶ ָיַדע  (שמות  ְלָפֶניָך, 
ֶניָך הֹלְ  לג) ֲעֵלנּו ִמזֶּה. ִאם ֵאין ּפָ  ִכים ַאל ּתַ

  

ָאִזיל   .555 הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ִזְמָנא  ל  ּכָ ָנא,  ּתָ
ְוַעל   רּוָחא,  ּבְ רּוָחא  ק  ּבַ ִאְתּדָ ְבָיכֹול  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ

ִתיב,  ּכְ א  ד)  ּדָ ָכל   (דברים  ּבְ ְיָי',  ּבַ ֵבִקים  ַהּדְ ם  ְוַאּתֶ
א.   א ִמן ּדָ א ּדָ ְרׁשָ ֵביקּוָתא, ְוָלא ִמְתּפָ ְווֵני ּדְ ִאיּנּון ּגַ

עֲ  ׁשַ ה ָאנִֹכי ׂשֵֹלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך,  ּבְ ַמר ִהּנֵ ִאּתְ ָתא ּדְ
ָאַמר  הּוא.  ְפִריׁשּוָתא  ּדִ ה  מֹׁשֶ לג) ָיַדע  ִאם   (שמות 
ה.  ֲעֵלנּו ִמּזֶ ֶניָך הֹוְלִכים ַאל ּתַ  ֵאין ּפָ

ְלַמְעָלה  .556 תּוב  ּכָ ַמה  ָאַמר,  א  ַאּבָ י  ַרּבִ
ּכּוֵרי ַאְדָמְתךָ  (שם לד) ִמזֶּה? ית ּבִ ִביא    ֵראׁשִ ּתָ

ִאּמֹו.  ֲחֵלב  ּבַ ִדי  ּגְ ל  ֵ ְתַבׁשּ לֹא  ֱאלֶֹהיָך  ה'  ית  ּבֵ
ְחּתֹון   ָבר ּתַ ּלֹא ְלָעֵרב ּדָ א ׁשֶ ַמה זֶּה אֹוֵמר? ֶאּלָ
ִניִמי.  ד ַהּפְ ד ַהִחיצֹון ֵמַהּצַ ּלֹא ָיַנק ַהּצַ ֶעְליֹון, ׁשֶ ּבְ
ְמָאה, ְוֶזה  ד ַהּטֻ חּוץ ִמּצַ ּבַ ין ֶזה ָלֶזה? ֶזה ׁשֶ ַמה ּבֵ

לְּ  ֶנֶסת  ׁשֶ ה. ִמי ִהיא ִאּמֹו? זֹו ּכְ ָ ֻדׁשּ ַצד ַהּקְ ָפִנים ּבְ
ִאּמֹו   ֲחֵלב  ּבַ ֵאם.  ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ ָרֵאל  ּלֹא   -ִיׂשְ ׁשֶ

ּלֹא ָצִריְך. ד ֶזה ִמי ׁשֶ  יֹוֵנק ִמּצַ

  

ִמן   .556 א  ְלֵעיּלָ ִתיב  ּכְ ַמה  ָאַמר,  א  ַאּבָ י  ַרּבִ
א,  ּכּוֵרי ַאְדָמְתָך ּתָ  (שמות לה)  ּדָ ית ּבִ ית  ֵראׁשִ ִביא ּבֵ

ִאּמֹו. ַמאי ָקא   ֲחֵלב  ּבַ ִדי  ּגְ ל  ֵ ְתַבׁשּ ְיָי' ֱאלֶהיָך לא 
ָאה,   ִעּלָ ָאה ּבְ ּתָ ה ּתַ ָלא ְלָעְרָבא ִמּלָ א ּדְ ַמְייֵרי. ֶאּלָ
ִניָמָאה. ַמה   ְטָרא ּפְ ְלַבר, ִמּסִ ָלא ָיְנָקא ִסְטָרא ּדִ ּדְ
ְמַסֲאָבא. ּדִ ְטָרא  ִמּסִ ְלַבר,  ּדִ א  ּדָ ְלַהאי.  ין ַהאי    ּבֵ
ֶנֶסת   א ּכְ א. ַמאן ִאּמֹו. ּדָ יׁשָ ִסְטָרא ַקּדִ ְלגֹו, ּבְ ְוָדא ּדִ
ָיִניק   ָלא  ּדְ ִאּמֹו,  ֲחֵלב  ּבַ ֵאם.  ִאְתְקֵרי  ּדְ ָרֵאל,  ִיׂשְ

ָלא ִאְצְטִריְך.   ֵמַהאי ִסְטָרא, ַמאן ּדְ
ַמְלָאְך  .557 ׁשֵֹלַח  ָאֹנִכי  ִהּנֵה  תּוב,  ּכָ ְוָכאן 

ִק  ה, ֲהֵרי  ָך  ְלָפֶניָך. ָאַמר ֹמׁשֶ ִמּמְ חֹון  ּטָ ּבִ י  ְלּתִ ּבַ
ֶניָך   ּפָ ֵאין  ִאם  אי  ַוּדַ נּו,  ֵמִעּמָ ֵרד  ִתּפָ ּלֹא  ׁשֶ
ַדע ֵאפֹוא ְוגֹו'. ה ִיּוָ ֲעֵלנּו ִמזֶּה. ּוַבּמֶ  הְֹלִכים ַאל ּתַ

  

ה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך.   .557 ִתיב, ִהּנֵ ְוָהָכא ּכְ
ְטחֹונָ  ּבִ יְלָנא  ַקּבִ ָהא  ה,  מֹׁשֶ ָלא  ָאַמר  ּדְ ִמיָנְך,  א 

ַאל   הֹוְלִכים  ְניָך  ּפָ ֵאין  ִאם  אי  ַוּדַ ִמיָנן,  ַרׁש  ְתּפְ ּתִ
ַדע ֵאיפֹוא ְוגֹו'.  ה ִיּוָ ה. ּוַבּמֶ ֲעֵלנּו ִמּזֶ  ּתַ

ָאַמר   .558 לֹא  ֶזה  ָבר  ּדָ ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ּבְ א  ֶאּלָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

יֵּס ִעּמָ  ָהָיה רֹוֶצה ֶלֶלֶכת ִעם  ּוְלִהְתּפַ ם. ְלֶמֶלְך ׁשֶ
ּוָפַחד   ְבנֹו  א  ּבָ אֹותֹו.  ַלֲעזֹב  ָרָצה  ְולֹא  נֹו,  ּבְ
ֶלְך   ַהּמֶ ים  ִהְקּדִ ִעּמֹו.  יֵֵּלְך  ׁשֶ ֶלְך  ֵמַהּמֶ ׁש  ְלַבּקֵ
ָמְרָך   ִלׁשְ ָך  ִעּמְ יֵֵלְך  לֹוִני  ּפְ ִלְגיֹוֵנר  ֲהֵרי  ְוָאַמר, 

  

ָקָאַמר   .558 ָלא  א  ּדָ ה  ִמּלָ ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר 
יִ  ּדְ ְרִחימּוָתא  ּבִ א  ֶאּלָ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ָרֵאל,  קּוְדׁשָ ׂשְ

ֵעי ְלֵמיַזל   ֲהָוה ּבָ א ּדְ ֲהַדְייהּו. ְלַמְלּכָ יָסא ּבַ ּיְ ּוְלִאְתּפַ
ָאָתא   ֵליּה.  ְבָקא  ְלׁשָ ֵעי  ּבָ ְוָלא  ֵריּה.  ּבְ ִעם 

ֵריּה, א   (דף קכ''ה ע''א) ּבְ ֵעי ֵליּה ְלַמְלּכָ ֵפי ְלִמּבָ ּוִמְסּתָ
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הִ  ָאַמר,  ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ֶרְך.  ּדֶ ְלָך ּבַ ֵמר  ָ ׁשּ
ּנוּ  ָאַמר  (ַּבֶּדֶר�) ִמּמֶ ֵלם.  ׁשָ ֶגֶבר  ֵאינֹו  ֲהֵרי  ׁשֶ  ,

ה   ַאּתָ אן, אֹו ׁשֶ ב ּכָ ֲאִני ֵאׁשֵ ְך, אֹו ׁשֶ נֹו, ִאם ּכָ ּבְ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ְך ַהּקָ ָך. ּכָ ֵרד ִמּמְ י ְולֹא ֶאּפָ ֵלְך ִעּמִ ּתֵ
ַמְלָאךְ  ׁשֵֹלַח  ָאֹנִכי  ִהּנֵה  ָאַמר,  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ  הּוא, 
ֶמר  ָ ְך ָאַמר, ִהׁשּ ֶרְך. ְוַאַחר ּכָ ּדָ ָמְרָך ּבַ ְלָפֶניָך ִלׁשְ
ה, ִאם ֵאין   ָעה ָאַמר ֹמׁשֶ אֹוָתּה ׁשָ ָניו ְוגֹו'. ּבְ ִמּפָ

ֶניָך הְֹלִכים ְוגֹו'.   ּפָ

לִ  ָהא  ְוָאַמר,  א  ַמְלּכָ ים  ַאְקּדִ ֲהֵדיּה.  ּבַ ֵייִזיל  ְגיֹון  ּדְ
ָאְרָחא. ְלָבַתר ָאַמר   ֲהָדְך, ְלִמְנַטר ָלְך ּבְ ָלן ֵיִזיל ּבַ ּפְ

יּה, ִמּנֵ ר ָלְך  ּמַ ִלים   (בארחא) ִאְסּתָ ָבר ׁשְ ּגְ ָהא ָלא  ּדְ
ֵריּה, ִאי ָהִכי, אֹו ֲאָנא אֹוִתיב ָהָכא,   הּוא. ָאַמר ּבְ

ְך קּוְד  ַרׁש ִמיָנְך. ּכָ י, ְוָלא ִאְתּפְ יל ִעּמִ ּזִ א  אֹו ַאּתְ ּתֵ ׁשָ
ׂשֵֹלַח   ָאנִֹכי  ה  ִהּנֵ ָאַמר,  ַקְדִמיָתא  ּבְ הּוא,  ִריְך  ּבְ
ָאַמר   ּוְלָבַתר  ֶרְך.  ּדָ ּבַ ָמְרָך  ִלׁשְ ְלָפֶניָך  ַמְלָאְך 
ה, ִאם ֵאין   ֲעָתא ָאַמר מֹׁשֶ יּה ׁשַ ָניו ְוגֹו', ּבֵ ֶמר ִמּפָ ָ ִהׁשּ

ֶניָך הֹוְלִכים ְוגֹו'.   ּפָ
ְמעֹון, ָמָצא אוֹ  .559 י ׁשִ א ַרּבִ ֶזה. ָאַמר, ּבָ ָתם ּבָ

ּוְרֵאה,  ּבֹא  ֲאָבל   , ָאַמְרּתָ ָיֶפה  ִני,  ּבְ ֶאְלָעָזר 
יב  ֵהׁשִ ְולֹא  ָבר  ּדָ ה  ֹמׁשֶ ָאַמר  ַהזֶּה לֹא  קֹום  ּמָ ּבַ
לֹא  אן  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ַעם?  ַהּטַ ָמה  ֶנְגּדֹו,  ּכְ ָבר  ּדָ
ֶזה  ָדָבר  ַאְרנּו  ּבֵ ַוֲהֵרי  ּנּו,  ִמּמֶ ה  ִריׁשָ ּפְ ִנְמֵצאת 

ְרׁשּוָה ַלֲחֵבִרים ּפֵ ְך  ּכָ ְולֹא  ְלֵהֶפְך,  ׁשֹוִנים  ְויֵׁש   .
ָיֶפה,   ַהּכֹל  ָבִרים,  ַהּדְ לּו  ּכְ ְסּתַ יִּ ּוְכׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים. 

ָדָבר ֶאָחד.  ֶהם ּבְ ּלָ ָעִמים ׁשֶ ם ָאְמרּו ַהּטְ  ְוֻכּלָ

  

ַהאי. ָאַמר,   .559 ח ְלהּו ּבְ ּכַ ְמעֹון, ַאׁשְ י ׁשִ ָאָתא ַרּבִ
ֲאַתר   א ֲחֵזי, ּבַ . ֲאָבל ּתָ יר ָקָאַמְרּתְ ּפִ ִרי ׁשַ ֶאְלָעָזר ּבְ
ה   ִמּלָ ָאִתיב  ְוָלא  ִמִדי,  ה  מֹׁשֶ ָאַמר  ָלא  א  ּדָ
ַכח   ּתְ ָהָכא ָלא ִאׁשְ ּום ּדְ ָלֳקְבֵליה. ַמאי ַטֲעָמא. ִמׁשּ

וְ  יּה.  ִמּנֵ ִריׁשּוָתא  י  ּפְ ְלַגּבֵ א,  ּדָ ה  ִמּלָ אֹוִקיְמָנא  ָהא 
יְרׁשּוָה   ּפֵ ָהִכי  ְוָלא  ָכא  ִאיּפְ ַמְתֵני  ּדְ ְוִאית  יא.  ַחְבַרּיָ
א   ְוכֹּלָ יר,  ּפִ ׁשַ א  ּכֹּלָ י  ִמּלֵ לּון  ּכְ ִיְסּתַ ְוַכד  ַקְדָמֵאי. 

ה ַאְמֵרי ַטֲעַמְייהּו.  ַחד ִמּלָ  ּבְ
ָאַמר ְושָׁ  .560 ְזַמן ׁשֶ ה? ּבִ יב ֹמׁשֶ י ָמַתי ֵהׁשִ ַלְחּתִ

י ֵיֵלְך ַמְלָאִכי ְלָפֶניָך.   ְלָפֶניָך ַמְלָאְך. ְוָכתּוב, ּכִ
אן,  תּוב ּכָ ן ּכָ ָבר. ְוַעל ּכֵ ָסַתם ְולֹא ֵפַרׁש ֶאת ַהּדָ
ר  ֲאׁשֶ ּכֹל  יָת  ְוָעׂשִ קֹלֹו  ּבְ ַמע  ׁשְ ּתִ מֹוַע  ׁשָ י ִאם  ּכִ
י  ְוָאַיְבּתִ ְוָכתּוב,  ְוָקא.  ּדַ ר  ֲאַדּבֵ ר  ֲאׁשֶ ר.  ֲאַדּבֵ

לּוי ּבֹו. ֶאת  י ֶאת צֲֹרֶריָך, ְוַהּכֹל ּתָ  ֹאְיֶביָך ְוַצְרּתִ
  

ָאַמר, .560 ּדְ ִזְמָנא  ּבְ ה.  מֹׁשֶ ָאִתיב  (שמות   ֵאיָמַתי 
י ֵיֵלְך ַמְלָאִכי   לג)  י ְלָפֶניָך ַמְלָאְך. ּוְכִתיב ּכִ ַלְחּתִ ְוׁשָ

ִתיב,   ּכְ א  ּדָ ְוַעל  ה.  ִמּלָ ִריׁש  ּפָ ְוָלא  ָסַתם  ְלָפֶניָך, 
כִּ  ּכֹל  ָהָכא,  יָת  ְוָעׂשִ קֹולֹו  ּבְ ַמע  ׁשְ ּתִ מֹוַע  ׁשָ ִאם  י 

י   ְוָקא ּוְכִתיב ְוָאַיְבּתִ ר ּדַ ר ֲאַדּבֵ ר. ֲאׁשֶ ר ֲאַדּבֵ ֲאׁשֶ
ְלָיא. יּה ּתַ א ּבֵ י ֶאת צֹוֲרֶריָך, ְוכֹּלָ  ֶאת אֹוְיֶביָך ְוַצְרּתִ

ֵניֶהם  .561 ְ ׁשּ ׁשֶ ּתֹאַמר  ִאם  ָאַמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ
ׁש ַמְלָאְך   ּלֹא    -ַמּמָ יב ֲעֵליֶהם, ׁשֶ ה לֹא ֵהׁשִ ֹמׁשֶ

ִאם  תּוב  ּכָ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ יב?  ֵהׁשִ ּוָמַתי  ָמקֹום.  ָרָאה 
י  ַרּבִ ָאַמר  ְוגֹו'.  ֲעֵלנּו  ּתַ ַאל  הְֹלִכים  ֶניָך  ּפָ ֵאין 

ַהּכֹל   ל  ׁשֶ ָלל  ּכְ ְמעֹון,  ָרָצה   -ׁשִ לֹא  ה  ֹמׁשֶ
תּוב, ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ לד) ַמְלָאְך.  ִאם   (שמות  ַויֹּאֶמר 

ֲאדָֹני    ָנא ָנא  יֵֵלְך  ֲאדָֹני  ֵעיֶניָך  ּבְ ֵחן  ָמָצאִתי 
נּו.  ִקְרּבֵ  ּבְ

  

ַתְרַווְייהּו ַמְלָאְך   .561 יָמא ּדְ י ְיהּוָדה ָאַמר, ִאי ּתֵ ִרּבִ
ָחָמא   ָלא  ּדְ ָעַלְייהּו,  ָאִתיב  ָלא  ה  מֹׁשֶ ׁש,  ַמּמָ
ֵאין   ִאם  יב  ְכּתִ ּדִ ִזְמָנא  ּבְ ָאִתיב.  ֵאיָמַתי  א.  ּדּוְכּתָ

ְניךָ  א,    ּפָ כֹּלָ ָלל ּדְ ְמעֹון, ּכְ י ׁשִ הֹוְלִכים ְוגֹו'. ָאַמר ִרּבִ
ִתיב  ּכְ ָהא  ּדְ ַמְלָאָכא.  ָעא  ּבָ ָלא  ה  (שמות   מֹׁשֶ

ֵעיֶניָך ֲאדָֹני ֵיֵלְך ָנא   לה)  ַוּיֹאֶמר ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ
נּו.  ִקְרּבֵ  ֲאדָֹני ּבְ
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א, .562 י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ י ְיהּוָדה, ֶזה ׁשֶ   ָאַמר ַרּבִ
ֲחֵלב   ּבַ ִאּמֹו,  ֲחֵלב  ּבַ ִדי  ּגְ ל  ֵ ְתַבׁשּ לֹא  תּוב  ּכָ ׁשֶ
ְוִאם   ִאּמֹו?  זֶּה  ַמה  ִלְהיֹות!  ָצִריְך  ָהָיה  ָהֵאם 

ְמָאה   ד ַהּטֻ ּצַ ּמִ ָרֵאל ִאּמֹו ׁשֶ ֶנֶסת ִיׂשְ  - ּתֹאַמר, ּכְ
ְמעֹון,   ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ י  ַמְעּתִ ׁשָ ֲהֵרי  ׁשֶ ְך!  ּכָ לֹא 

ָהֵאם ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ֵחֶלק   ּכְ ּבַ ֶנֶאְחָזה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
תּוב ּכָ ָרֵאל, ׁשֶ ל ִיׂשְ י ֵחֶלק ה'  (דברים לב) ׁשֶ ּכִ

 ַעּמֹו.

  

א,   .562 ַאּבָ י  ִרּבִ ָאַמר  ּדְ ַהאי  ְיהּוָדה,  י  ִרּבִ ָאַמר 
ֲחֵלב ָהֵאם   ֲחֵלב ִאּמֹו, ּבַ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ ַבׁשּ יב לא ּתְ ְכּתִ ּדִ

י ּתֵ ְוִאי  ִאּמֹו.  ַמאי  ֵליּה,  ֵעי  ָרֵאל  ִמּבָ ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ָמא, 
ַמְעָנא   ָהא ׁשְ ְמָסֳאָבא, ָלאו ָהִכי, ּדְ ִסְטָרא ּדִ ִאּמֹו ּדְ
א   יׁשָ א ַקּדִ ָרֵאל ִאיּמָ ֶנֶסת ִיׂשְ ְמעֹון, ּכְ י ׁשִ ָאַמר ִרּבִ ּדְ

יב,  ְכּתִ ּדִ ִאְתַאֲחָדא,  ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ חּוָלֵקיּה  (דברים  ּבְ
י ֵחֶלק ְיָי' ַעּמֹו.  לב)  ּכִ

ל ָאַמר ַר  .563 , ְוֶזה ׁשֶ ְמעֹון, ָיֶפה ָאַמְרּתָ י ׁשִ ּבִ
ֶזה. ּבֹא ּוְרֵאה,   לּוי ֶזה ּבָ א ָיֶפה, ְוַהּכֹל ּתָ י ַאּבָ ַרּבִ
ּוְלַצד ֶזה,   ָהֵאם ֶנֶאְחָזה ָלֶהם ְלַמְעָלה ְלַצד ֶזה 

ֵהם   ַנִים  ֹמאל.   -ּוׁשְ ִלׂשְ ְוֶאָחד  ְלָיִמין  ֶאָחד 
ְך, ֵמֶהם ְלָיִמין ּוֵמֶהם לִ  ּום ּכָ ם  ּוִמׁשּ ֹמאל, ְוֻכּלָ ׂשְ

ה, ְוֶנֱאָחִזים  דֹוׁשָ ֵאם ַהזֹּאת, ָהֵאם ַהּקְ לּוִיים ּבָ ּתְ
ּה.   ּבָ

  

י   .563 ַרּבִ . ְוָהא ּדְ יר ָקָאַמְרּתְ ּפִ ְמעֹון, ׁשַ י ׁשִ ָאַמר ִרּבִ
א ֲחִזי, ִאָמא   ְלָיא. ּתָ ָדא ּתַ א ּבְ א ּדָ יר ְוכֹּלָ ּפִ א ׁשַ ַאּבָ

א, ְלִסְטָר  א,  ִאְתַאֲחָדא ְלהּו ְלֵעיּלָ א ּוְלִסְטָרא ּדָ א ּדָ
ָמאָלא. ּוְבִגיֵני   ּוְתֵרין ִאיּנּון, ֲחָדא ִליִמיָנא, ַוֲחָדא ִלׂשְ
הּו   ְוֻכּלְ ָמאָלא.  ִלׂשְ הֹון  ּוִמּנְ ִליִמיָנא,  הֹון  ִמּנְ ְך,  ּכַ

ּה.  א, ְוִאְתַאֲחָדן ּבָ יׁשָ א ַקּדִ ַהאי ֵא''ם, ִאּמָ ְלָיין ּבְ  ּתַ
ּה? .564 ָהֵאם ַהזֹּו   ָמַתי ֵהם ֶנֱאָחִזים ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ָחׁש   ׁש ִנְטָמא, ְוַהּנָ ְקּדָ ד ָהַאֵחר ְוַהּמִ יֹוֶנֶקת ִמן ַהּצַ
יֹוֵנק   ִדי  ַהּגְ ְוָאז  ּלֹות,  ְלִהְתּגַ ַמְתִחיל  ֶהָחָזק 
ֶזה  ְוַעל  יִנים.  ַהּדִ ּוִמְתעֹוְרִרים  ִאּמֹו,  ֵמֲחֵלב 

ּוְבשָׁ  ּכּוִרים.  ּבִ ּוְמִביִאים  יִמים  ַמְקּדִ ָרֵאל  ָעה ִיׂשְ
ַח  ְוִלְפּתֹ לֹוַמר  ְצִריִכים  אֹוָתם,  ְמִביִאים  ֵהם  ׁשֶ
ַיֲעקֹב  ּבְ לֹט  ִלׁשְ ֵאּלּו  ָפיו  ְכׁשָ ּבִ ָרָצה  ׁשֶ ָלָבן,  ּבְ
ִנְמְסרּו   ְולֹא  ְבָידֹו  נּו  ִנּתְ ְולֹא  ַהּקֶֹדׁש,  ּוְבֶזַרע 
ּכּוֵרי   ית ּבִ תּוב, ֵראׁשִ ָרֵאל ְלַצד ֶזה. ְוַעל ֶזה ּכָ ִיׂשְ

ֲחֵלב ִאּמֹו. ְולֹא    ַאְדָמְתָך ְוגֹו', ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ לֹא ְתַבׁשּ
ֲהֵרי לֹא ִנְטָמא   ד ֵמֲחֵלב ִאּמֹו, ׁשֶ יֹוֵנק אֹותֹו ַהּצַ

יִנים לֹא ִמְתעֹוְרִרים. ׁש, ְוַהּדִ ְקּדָ  ַהּמִ

  

ֵאם   .564 ַהאי  ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ּה.  ּבָ ִאְתַאֲחָדן  ֵאיָמַתי 
ְוִחְוָיא   ָאב,  ִאְסּתְ א  ׁשָ ּוִמְקּדְ ַאֲחָרא,  ְטָרא  ִמּסִ ָיְנָקא 
ַיְנָקא   ְדָיא  ּגַ ֵדין  ּכְ ָאה,  ּלָ ְלִאְתּגַ אִרי  ׁשַ יָפא  ּקִ ּתַ
ָרֵאל   א, ִיׂשְ יּה, ְוִדיִנין ִמְתָעִרין. ְוַעל ּדָ ִאּמֵ ֵמָחָלָבא ּדְ

ִמין וְ  ַמְייִתין ְלהּו,  ַקּדְ ֲעָתא ּדְ ּכּוִרים, ּוְבׁשַ ֵאייָתאן ּבִ
ָבָעא   ּדְ ָלָבן,  ּבְ יּה  ּבֵ ח  ּוְלִמְפּתַ ְלֵמיַמר  ְעָיין  ּבַ
ּוְבַזְרָעא   ַיֲעקֹב,  ּבְ ָטָאה  ּלְ ְלׁשַ ין,  ִאּלֵ ַחְרׁשֹוי  ּבְ
ָרן   ִאְתַמּסְ ְוָלא  יֵדיּה,  ּבִ ִאְתְייִהיבּו  ְוָלא  א,  יׁשָ ַקּדִ

ְלִסְטָרא  ָרֵאל  ית    ִיׂשְ ֵראׁשִ ִתיב,  ּכְ א  ּדָ ְוַעל  א.  ּדָ
ֲחֵלב ִאּמֹו.   ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ ַבׁשּ ּכּוֵרי ַאְדָמְתָך ְוגֹו', לא ּתְ ּבִ
ָהא   ּדְ יּה,  ִאּמֵ ּדְ ָיְנָקא ַההּוא ִסְטָרא, ֵמָחָלָבא  ְוָלא 

א, ְוִדיִנין ָלא ִמְתָעִרין.  ׁשָ ָאב ַמְקּדְ  ָלא ִיְסּתְ
ל   .565 ּכָ ָחָלב  ּבְ ר  ׂשָ ּבָ יֹאַכל  לֹא  ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ

ּלֹא   ׁשֶ ַהזֶּה,  ד  ֵמַהּצַ א  ּבָ ׁשֶ ִמי  ְוָכל  ַהּקֶֹדׁש,  ֶזַרע 
ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ ָצִריְך,  ּלֹא  ׁשֶ ְלִמי  ָמקֹום  ן  ִיּתֵ
ְלעֹוֵרר  ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ ָבר,  ַהּדָ לּוי  ּתָ

ָרֵאל ִמכָּ  ֵריֶהם ִיׂשְ ים עֹוְבֵדי ְלַמְעָלה. ַאׁשְ ל ָהַעּמִ
קֹוֵרא  ִרּבֹוָנם  ׁשֶ ּוַמזָּלֹות,  ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת 

ַחר ה' ִלְהיֹות לֹו ְלַעם   (שם יד) ֲעֵליֶהם, ּוְבָך ּבָ
ְוָכתּוב ה.  ַלה'  (שם) ְסֻגּלָ ה  ַאּתָ ָקדֹוׁש  ַעם  י  ּכִ

  

ל  בְּ  .565 ּכָ ָחָלָבא  ּבְ ָרא  ׂשְ ּבִ ֵייכּול  ָלא  ְך,  ּכַ ִגיֵני 
ָלא   א, ּדְ ַטר ּדָ ָאֵתי ִמּסְ א, ְוָכל ַמאן ּדְ יׁשָ ַזְרָעא ַקּדִ
ָהא   ּדְ ִאְצְטִריְך,  ָלא  ּדְ ְלַמאן  א,  ּדּוְכּתָ ָיִהיב 
א,   ְלַתּתָ ּדִ עֹוָבָדא  ּבְ ָתא,  ִמּלְ ְלָיא  ּתַ עֹוָבָדא  ּבְ

ִאין   א. ַזּכָ ין  ְלַאְתֲעָרא ְלֵעיּלָ ל ַעּמִ ָרֵאל ִמּכָ ִאיּנּון ִיׂשְ
ָקֵרי   ְדָמֵריהֹון  לֹות,  ּוַמּזָ ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי 
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ם ַלה' ֱאלֵֹהיֶכם  (שם) ֱאלֶֹהיָך. ְוָכתּוב ִנים ַאּתֶ ּבָ
יד)  ָעַלְייהּו,  ְוגֹו'.  ְלַעם   (דברים  לֹו  ִלְהיֹות  ְיָי'  ַחר  ּבָ ּוְבָך 

ּוְכִתיב ה.  יד) ְסֻגּלָ ַלְיָי'   (דברים  ה  ַאּתָ ָקדֹוׁש  ַעם  י  ּכִ
ם   ים יד)(דבר ּוְכִתיב  (וכלא חד מילה) ֱאלֶהיךָ  ִנים ַאּתֶ ּבָ

 ַלְיָי' ֱאלֵהיֶכם ְוגֹו'. 
רּו  .566 ָרֵאל לֹא ֻהְכׁשְ ׂשְ יִּ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבֹא ּוְרֵאה, ּבְ

תּוב? ּכָ ַמה  יֶהם,  ג) ַמֲעׂשֵ יו   (ישעיה  ֹנְגׂשָ י  ַעּמִ
לּו בֹו, ַוֲהֵרי   ְוָקא ָמׁשְ לּו בֹו. ּדַ ים ָמׁשְ ְמעֹוֵלל ְוָנׁשִ

סֹוד   ּבְ ָבִרים  ַהּדְ ַאְרנּו  לֹֹמה ּבֵ ׁשְ ל  ׁשֶ ִסְפרֹו 
ל ִמי  ּכָ ֶלְך, ְוָכְך ָמָצאנּו בֹו. ְועֹוד ָמָצאנּו, ׁשֶ ַהּמֶ
ר   ִהְתַחּבֵ ׁשֶ ֶזה  ַמֲאָכל  אֹוֵכל  ׁשֶ

ֶאָחד, ַאַחת,   (אֹו) ּכְ ְסעּוָדה  ּבִ אֹו  ַאַחת  ָעה  ׁשָ ּבְ
ֶאל  תֹו  ְקִלּפָ ּבִ ס  ְמֻקּלָ ְגִדי  ִנְרֶאה  יֹום  ִעים  ַאְרּבָ

וְ  ַמְעָלה,  ּלְ ׁשֶ ִמְתָקְרִבים  אֹוָתם  ְטֵמָאה  ִסיָעה 
יִנים  ּדִ עֹוָלם,  ּבָ יִנים  ּדִ ְלעֹוֵרר  ְוגֹוֵרם  ִעּמֹו, 

ים. ֵאיָנם ְקדֹוׁשִ  ׁשֶ

  

רּו   .566 ׁשָ ִאְתּכְ ָלא  ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ֲחִזי,  א  ּתָ
ִתיב,  יו ְמעֹוֵלל   (ישעיה ג) עֹוָבַדְייהּו, ַמה ּכְ י נֹוְגׂשָ ַעּמִ

לּו בֹו. ים ָמׁשְ ְייָקא, ְוָהא אֹוִקיְמָנא    ְוָנׁשִ לּו בֹו ּדַ ָמׁשְ
ָחן   ּכְ א. ְוָהִכי ַאׁשְ לֹמֹה ַמְלּכָ ׁשְ ִסְפָרא ּדְ ָרָזא ּדְ י ּבְ ִמּלֵ
ָאִכיל ַהאי ֵמיְכָלא   ָכל ַמאן ּדְ ָחאן, ּדְ ּכְ יּה. ּתּו ַאׁשְ ּבֵ

ֲחָדא.  ּכַ ר  ִאְתַחּבָ אֹו   (או)  ּדְ ֲחָדא,  ֲעָתא  ׁשַ ּבְ
עִ  ַאְרּבְ ֲחָדא.  ְסעּוָדָתא  ְדָיא  ּבִ ּגַ ִאְתַחְזָיא  יֹוִמין  ין 

א   ְעּתָ ְוִסּיַ א,  ְלֵעיּלָ ּדִ ִאיּנּון  י  ְלַגּבֵ ְקִלּפֹוי,  ּבִ ָסא  ְמֻקּלָ
ע''ב) ְמָסֲאָבא  קכ''ה  ְוָגִרים   (דף  ֲהֵדיּה,  ּבַ ִמְתָקְרִבין 

ין.  יׁשִ ָלא ַקּדִ יִנין ּדְ ָעְלָמא, ּדִ יִנין ּבְ  ְלַאְתֲעָרא ּדִ
אֹוָתם ָיִמים, ַמְלִוים לֹו  .567 ן ּבְ ְוִאם מֹוִליד ּבֵ

אֹותֹו.  ָצִריְך  ּלֹא  ׁשֶ ָהַאֵחר,  ד  ֵמַהּצַ ָמה  ְנׁשָ
יא) ְוָכתּוב ִוְהִייֶתם   (ויקרא  ם  ּתֶ ׁשְ ְוִהְתַקּדִ

ֵמא   ְלִהּטָ א  ּבָ ְוגֹו'.  ים  אֹותֹו   -ְקדֹׁשִ ִאים  ְמַטּמְ
תּוב ּכָ ׁשֶ אי,  א (שם) ַוּדַ ָחֵסר  ם.  ּבָ '.  ְוִנְטֵמֶתם 

ְרׁשּות   ֵאין  ׁשֶ ִמּכֹל,  יֹוֵתר  ֲאטּוָמה  ֻטְמָאה 
ְמאֹות  ַהּטֻ ִמיֵני  ָאר  ׁשְ מֹו  ּכְ ְך  ּכָ ֵהר  ְלִהּטָ
ֲהֵרי   ּפֹוֵחד ֵמַחיֹּות ָרעֹות, ׁשֶ ְטָהרֹות. ְועֹוד, ׁשֶ ּנִ ׁשֶ
ֲהֵרי ֶצֶלם   ֵזק, ׁשֶ ְבֵעיֵניֶהם ִנְמָצא ְגִדי ְוָיכֹול ְלִהּנָ

ּנּו.   ָאָדם ָהֳעַבר ִמּמֶ

  

ֵליּה   .567 אֹוְזִפין  יֹוִמין,  ִאיּנּון  ּבְ ר  ּבַ אֹוִליד  ְוִאי 
ִאְצְטִריָכא.   ָלא  ּדְ ַאֲחָרא,  ְטָרא  ִמּסִ ְמָתא,  ִנׁשְ

יא)  ּוְכִתיב ים   (ויקרא  ְקדֹוׁשִ ִוְהִייֶתם  ם  ּתֶ ׁשְ ְוִהְתַקּדִ
אי.   ַוּדַ ֵליּה  ְמָסֲאִבין  ֲאָבא,  ְלִאְסּתַ ָאֵתי  ְוגֹו'. 

יב,  ְכּתִ יא)  ּדִ א',  ְוִנְט  (ויקרא  ָחֵסר  ם,  ּבָ ֵמֶתם 
ְרׁשּו   ֵלית  ּדְ א,  ִמּכֹּלָ ֲאִטיָמא  ְמָסֳאבּוָתא 
ְמָסֳאבּוָתא   ּדִ ִזיֵני  ַאר  ׁשְ ּכִ ָהִכי,  ָאה  ּכְ ְלִאְתּדַ
ָהא   ּדְ ן,  יׁשָ ּבִ ֵמֵחיָון  ֵפי  ִמְסּתָ ּדְ ְותּו,  ין.  ּכִ ִמְתּדַ ּדְ
ָהא  ּדְ ְזָקא,  ְלַאּתְ ְוָיִכיל  ַכח,  ּתְ ִאׁשְ ְדָיא  ּגַ ֵעיַנְייהּו    ּבְ

יּה.  ַבר ָנׁש ִאְתֲעָבר ִמּנֵ  ֻצְלָמא ּדְ
ְגִביָנה  .568 ְרְנגֹול ּבִ יר ֶלֱאכֹל ּתַ י יֵיָסא ִהּתִ ַרּבִ

ּלֹא  ְמעֹון, ָאסּור ְלָך, ׁשֶ י ׁשִ ָחָלב. ָאַמר ַרּבִ אֹו ּבְ
יִנים ָהָרִעים. ֵלְך ֵלְך אֹוְמִרים  ַתח ַלּמִ ן ִאיׁש ּפֶ ִיּתֵ

לֹ  ֶרם  ַלּכֶ ָסִביב  ָסִביב  אי  ְלָנִזיר,  ַוּדַ ִתְקַרב.  א 
ְבֵהָמה   ּכִ ּבֹו  יֵׁש  ֻחְמָרה  ׁשֶ הּוא,  ְלָך  ָאסּור 
ַמה   ֶזה  ֶאת  יר  ּתִ ּמַ ׁשֶ ּוִמי  ִחיָטה,  ִלׁשְ

תּוב? ב) ּכָ ִמי   (עמוס  ָיִין.  ִזִרים  ַהּנְ ֶאת  קּו  ׁשְ ַוּתַ
ֶזה.  ֶאת  יר  ּתִ ּמַ ׁשֶ ִמי  ּכְ ֶזה,  ֶאת  יר  ּתִ ּמַ ׁשֶ

  

ְגִביָנה אֹו   .568 ֵרי ְלֵמיַכל ְלַתְרְנגֹוָלא ּבִ י ֵייָסא, ׁשָ ַרּבִ
ָלא ָיִהיב   ְמעֹון ָאִסיר ָלְך ּדְ י ׁשִ ָחָלָבא. ָאַמר ִרּבִ ּבְ
ין. ֵלְך ֵלְך ַאְמִרין ְנִזיָרא,   יׁשִ ְתָחא ְלִזיִנין ּבִ ִאיִניׁש ּפִ

אי ָאִסיר ָלְך    ְסחֹור ְסחֹור ְלַכְרָמא ְקַרב. ַוּדַ ָלא ּתִ
ִחיָטה.   ְ ַלׁשּ ְבִעיָרא  ּכִ יּה,  ּבֵ ִאית  חּוְמָרא  ּדְ הּוא, 

ִתיב  ּכְ ַמה  ַהאי,  ֵרי  ׁשָ ּדְ ֶאת   (עמוס ב)  ּוַמאן  קּו  ׁשְ ַוּתַ
ַהאי.   ֵרי  ׁשָ ּדְ ַמָאן  ּכְ ֵרי ַהאי,  ׁשָ ּדְ ַמאן  ָיִין,  ִזיִרים  ַהּנְ
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ל ּת  (דברים יד) ְוָכתּוב ל לֹא ֹתאַכל ּכָ ֹוֵעָבה. ּכָ
יד) ּוְכִתיב ְלַהְכִליל ַהּכֹל.  - ּת  (דברים  ל  ּכָ ֹתאַכל  ל,  לֹא  ּכָ ֹוֵעָבה, 

א.   ְלַאְכָלָלא ּכֹּלָ
ֵאל  .569 ה ָזכּו ָדִניֵּאל, ֲחַנְנָיה, ִמיׁשָ ּמֶ ִנינּו, ּבַ ׁשָ

ּום   ִמׁשּ א  ֶאּלָ ִנְסיֹונֹות?  ֵמאֹוָתם  ְצלּו  ּנִ ׁשֶ ַוֲעַזְרָיה 
ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר  ְבַמַאְכֵליֶהם.  ִנְטְמאּו  ּלֹא  ׁשֶ

תּוב א) ּכָ ִניֵּאל  (דניאל  ּדָ ם  ר   ַויָּׂשֶ ֲאׁשֶ ִלּבֹו  ַעל 
ֵסֶתר   ִנינּו ּבְ ֶלְך ְוגֹו'. ְוׁשָ ג ַהּמֶ ַפת ּבַ ַאל ּבְ לֹא ִיְתּגָ
ָחָלב ָהָיה  ר ּבְ ׂשָ ע, ּבָ ָנה, ַמֲאַכל אֹותֹו ָהָרׁשָ ׁשְ ַהּמִ
ָרט ְלַמֲאָכִלים ֲאֵחִרים, ְוֶזה   ר, ּפְ ׂשָ ּוְגִביָנה ִעם ּבָ

ָכל יֹום.  ְלָחנֹו ּבְ  ָעָלה לֹו ַעל ׁשֻ

  

אנָ  .569 ֵאל  ּתָ ִמיׁשָ ֲחַנְנָיה  ִנֵיאל  ּדָ ָזכּו  ָמה  ּבְ א, 
ָלא   ִגין ּדְ א ּבְ ִזיבּו ֵמִאיּנּון ִנְסיֹוֵני, ֶאּלָ ּתְ ִאׁשְ ַוֲעַזְרָיה, ּדְ
ְיהּוָדה,   י  ִרּבִ ָאַמר  ֵמיְכֵליהֹון.  ּבְ ֲאבּו  ִאְסּתָ

ִתיב  א)  ּכְ לא   (דניאל  ר  ֲאׁשֶ ִלּבֹו  ַעל  ִנֵיאל  ּדָ ם  ׂשֶ ַוּיָ
בַּ  ַפת  ּבְ ַאל  ְסִתיָמא  ִיְתּגָ ּבִ ְוָתאָנא  ְוגֹו'.  ֶלְך  ַהּמֶ ג 

ָחָלָבא   ָרא ּבְ ׂשְ ע, ּבִ ַההּוא ָרׁשָ ַמְתִניִתין, ֵמיְכָלא ּדְ ּדְ
ר ֵמיְכָלן ַאֲחָרִנין, ְוָדא   ָרא, ּבַ ׂשְ ֲהָוה ּוְגִביָנה ִעם ּבִ

ָכל יֹוָמא.  ָפתֹוֵריּה, ּבְ  ָסִליק ֵליּה ּבְ
שֶׁ  .570 ּכְ ִמזֶּה,  ַמר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ְלֹגב  ְוָדִניֵּאל  ָרקּוהּו  זְּ

ה  ּנָ ׁשִ ְולֹא  ִרּבֹונֹו,  ֶצֶלם  ּבְ ם  ּלֵ ּתַ ִהׁשְ ָהֲאָריֹות, 
ּנּו ָהֲאָריֹות   ֲחדּו ִמּמֶ ּפָ ַצְלמֹו ְלֶצֶלם ַאֵחר, ְוָלֵכן 
ָהָעְבָרה  ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ע,  לּו בֹו. ְואֹותֹו ָרׁשָ ְולֹא ִחּבְ

ֶד  ָ ַהׂשּ ַחיֹּות  ִעם  ָהָיה  ּוְמדֹורֹו  ַמְלכּותֹו  ּנּו  ה,  ִמּמֶ
ָניו, ּוֵמאֹותֹו יֹום לֹא ִנְרָאה   ּנּו ֶצֶלם ּפָ ָהֳעַבר ִמּמֶ
ָאה,   ּבָ ׁשֶ ֵהָמה  ּבְ ְוָכל  ָאָדם,  ל  ׁשֶ ֶצֶלם  ַצְלמֹו 
ם ָהיּו  ל ִמיָנּה ּוְנֵקָבָתּה, ְוֻכּלָ ֶצֶלם ׁשֶ ִנְרָאה ָלּה ּבְ
ה ְפָעִמים ָהיּו אֹוְכלֹות אֹותֹו   ָבִאים ָעָליו, ּוְבַכּמָ

ֶדה ָ ּום    ַחיֹּות ַהׂשּ זּוַלת ִנְגַזר ָעָליו ָהעֶֹנׁש ַהזֶּה, ִמׁשּ
תּוב ּכָ א) ׁשֶ ס,   (חבקוק  ִיְתַקּלָ ָלִכים  ּמְ ּבַ ְוהּוא 

ל אֹותֹו ְזַמן. סּו בֹו ּכָ ם ִהְתַקּלְ ּלָ ְך ּכֻ ּום ּכָ  ִמׁשּ

  

ָיֵתיּה   .570 ָרמּו  ד  ּכַ ֵמַהאי,  ר  ּמַ ִאְסּתָ ּדְ ְוָדִנֵיאל 
ָמאֵריּה,   צּוְלָמא ּדְ ִלים ּבְ ּתְ ַאְרָייָווָתא, ִאׁשְ ְלגּוָבא ּדְ

ֵני ׁשָ ע''א) ְוָלא  קצ''א  ְלצּוְלָמא   (בראשית  צּוְלֵמיּה 
ְוָלא   יּה,  ִמּנֵ ַאְרָייָווָתא  ֲחלּו  ּדַ א  ּדָ ְוַעל  ַאֲחָרא, 
ַמְלכּוָתא   ּדְ ֲעָתא  ׁשַ ּבְ ע,  ָרׁשָ ְוַההּוא  לּוהּו.  ַחּבְ

יּה, ִמּנֵ ד) ִאְתָעֵדי  ֲהָוה   (דניאל  ָרא  ּבָ ֵחיַות  ְוִעם 
ּוֵמַההּוא  יּה,  ִמּנֵ ַאְנּפֹוי  ּדְ צּוְלָמא  י  ַאְעּדֵ   ָמדֹוֵריּה, 
ַבר ָנׁש. ְוָכל   יֹוָמא, ָלא ִאְתָחֵזי צּוְלֵמיּה, צּוְלָמא ּדְ
ִזיֵניּה,   ּדְ צּוְלָמא  ֵליּה,  ִאְתָחֵזי  ָאֵתי,  ּדְ ִעיָרא  ּבְ
ה ִזְמִנין ֲהוֹו   הּו, ּוְבַכּמָ ּלְ ְונּוְקֵביּה, ַוֲהוּו ַאְתָיין ָעֵליּה ּכֻ

ַזר ַהאי עֹונְ  ִאְתּגְ ר ּדְ ָרא, ּבַ א  ַאְכִלין ֵליּה ֵחיָות ּבָ ׁשָ
יב,  ְכּתִ ּדִ ִגין  ּבְ א) ָעֵליּה,  ָלִכים   (חבקוק  ּמְ ּבַ ְוהּוא 

ל ַההּוא   ּכָ יּה,  ּבֵ סּו  ִיְתַקּלְ א  ּכֹּלָ ְך,  ּכַ ִגין  ּבְ ס,  ִיְתַקּלָ
 ִזְמָנא. 

ָיִמים   .571 ּוִמְקָצת  תּוב,  ּכָ ַמה  ּוְרֵאה  ּבֹא 
טֹוב ַמְרֵאיֶהם  ִנְרָאה  ָרה  ל  (ְוגֹו') ֲעׂשָ ּכָ ִמן 

ָהאֹ  ִנְרָאה  ַהְיָלִדים  ֶלְך.  ַהּמֶ ג  ּבַ ת  ּפַ ֵאת  ְכִלים 
טֹוב   ֵמֶהם,   -ַמְרֵאיֶהם  ָזז  לֹא  ִרּבֹוָנם  ֶלם  ּצֶ ׁשֶ

ּלֹא   ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ֶזה?  ֶאת  ָגַרם  ִמי  ָזז.  ּוֵמֲאֵחִרים 
ל  ׁשֶ ֶחְלָקם  ֵרי  ַאׁשְ ַמַאְכֵליֶהם.  ִגעּוֵלי  ּבְ ִנְגֲעלּו 

י קֶֹדׁש ּתִ  ֶהם, ְוַאְנׁשֵ תּוב ּבָ ּכָ ָרֵאל ׁשֶ  ְהיּון ִלי.ִיׂשְ
  

ִתיב,  .571 ּכְ ַמה  ֲחִזי,  א  ָיִמים   (דניאל א)  ּתָ ּוְלִמְקַצת 
ַהְיָלִדים   ל  ִמּכָ טֹוב  ַמְרֵאיֶהן  ִנְרָאה  ָרה  ֲעׂשָ
ֶלְך. ִנְרָאה ַמְרֵאיֶהן טֹוב,   ג ַהּמֶ ת ּבַ ָהאֹוְכִלים ֶאת ּפַ
הֹון, ּוֵמַאֲחִרֵני   יאּו ִמּנְ ָמאֵריהֹון ָלא ַאְעּדִ צּוְלָמא ּדְ ּדְ

ֲעלּו  אַ  ִאְתּגַ ָלא  ּדְ ִגין  ּבְ ַהאי.  ִרים  ּגָ ַמאן  יאּו.  ְעּדִ
ָרֵאל,   ִיׂשְ ּדְ חּוָלֵקיהֹון  ָאה  ַזּכָ ֵמיְכֵליהֹון.  ִגיעּוֵלי  ּבְ

ְהיּון ִלי.  י קֶֹדׁש ּתִ הּו, ְוַאְנׁשֵ יב ּבְ ְכּתִ  ּדִ
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ְוֶאל   .572 ְוגֹו'.  ֲעֵלה ֶאל ה'  ָאַמר  ה  ֹמׁשֶ ְוֶאל 
ה ָאַמר   ִכיָנה. ֲעֵלה ֶאת ה', ִמי ָאַמר? זֹו    -ֹמׁשֶ ׁשְ

תּוב ּכָ יט) ּכַ ָהֱאלִֹהים   (שמות  ֶאל  ָעָלה  ה  ּוֹמׁשֶ
ם   (ַוִּיְקָרא ֵאָליו ה') ְוגֹו'. ל ֶזה? ְלַקיֵּם ִעּמָ ה ּכָ ָלּמָ

ְך  ּכָ ָיְצאּו  ּלֹא  ֶ ׁשּ ַמה  ִנְפְרעּו,  ֲהֵרי  י  ּכִ ִרית,  ּבְ
ֲהֵרי   ְוָכאן  ִנְפְרעּו,  ְולֹא  ּמֹולּו  ּנִ ׁשֶ ְצַרִים,  ִמּמִ
ם   ם ׂשָ תּוב ׁשָ ּכָ ְבִרית ַהּקֶֹדׁש, ׁשֶ ִנְפְרעּו ְוִנְכְנסּו ּבִ

הּו   ם ִנּסָ ט. ְוׁשָ ּפָ אֹות ַהּקֶֹדׁש ַהזֹּו   -לֹו חֶֹק ּוִמׁשְ ּבְ
ְיֵדי  ַעל  ָבֶהם  ָמה  ִהְתַקיְּ ְוָכאן  ָבֶהם,  ְגְלָתה  ּנִ ׁשֶ
ה ֶאת  ח ֹמׁשֶ ּקַ ַויִּ תּוב  ּכָ ׁשֶ ִרית,  ה ִמיַלת ַהּבְ ֹמׁשֶ

זְ  ם ַויִּ  ֹרק ַעל ָהָעם ְוגֹו'. ַהּדָ

  

כד)  .572 ְוגֹו'.   (שמות  ְיָי'  ֶאל  ֲעֵלה  ָאַמר  ה  מֹׁשֶ ְוֶאל 
ָאַמר,  ה  מֹׁשֶ ע''א) ְוֶאל  א   (קל''א  ּדָ ָאַמר.  ַמאן 

יב,  ְכּתִ ּדִ ָמה  ּכְ ְיָי',  ֶאל  ֲעֵלּה  א.  ִכיְנּתָ (שמות   ׁשְ
ְוגֹו'.  יט)  ָהֱאלִֹהים  ֶאל  ָעָלה  ה  ויקרא אליו   ּומֹׁשֶ (ס''א 
ָהא  אֲ  יי') ִגין ּדְ ים, ּבְ הֹון ַקּיָ יָמא ִעּמְ א, ְלַקּיְ ל ּדָ ַמאי ּכָ

ָזרּו,   ִאְתּגְ ְצַרִים, ּדְ ָלא ָנְפקּו ָהִכי ִמּמִ ָרעּו, ַמה ּדְ ִאְתּפְ
ָרעּו,  ָרעּו, ְוָעאלּו   (מ' ע''א) ְוָלא ִאְתּפְ ְוָהָכא ָהא ִאְתּפְ

יב,  ְכּתִ יָמא, ּדִ ְבִרית ַקּיָ ם לֹו חֹ  (שמות טו)  ּבִ ם ׂשָ ק  ׁשָ
א,   יׁשָ ַקּדִ ָאת  ַהאי  ּבְ הּו,  ִנּסָ ם  ְוׁשָ ְייָקא  ּדַ ט.  ּפָ ּוִמׁשְ
ְיָדא   ַעל  הּו,  ּבְ ים  ִאְתַקּיָ ְוָהָכא  הּו,  ּבְ ְלָייא  ִאְתּגַ ּדְ
ֶאת   ה  ח מֹׁשֶ ּקַ ַוּיִ יב,  ְכּתִ ּדִ יָמא,  ַקּיָ ּדְ ִזיָרה  ּגְ ה  מֹׁשֶ ּדְ

ְזרֹק ַעל ָהָעם ְוגֹו'.  ם ַוּיִ  ַהּדָ
י ִיְצחָ  .573 ם  ָאַמר ַרּבִ תּוב ַוֲחִצי ַהּדָ ּכָ ק, ַמה ׁשֶ

א   ֶאּלָ ָכתּוב,  לֹא  ַח  ְזּבֵ ּמִ ּבַ ַח,  ְזּבֵ ַהּמִ ַעל  ָזַרק 
ַמהּו   ֵמָרחֹק,  ֲחִויֶתם  ּתַ ְוִהׁשְ ַח.  ְזּבֵ ַהּמִ ַעל  ְוָקא  ּדַ

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ לא) ֵמָרחֹק?  ה'  (ירמיה  ֵמָרחֹוק 
ְוָכתּוב ִלי.  ב) ִנְרָאה  ֲאחֹתֹו  (שמות  ב  ּצַ ּתַ ַוּתֵ

ָבָנה   ַהּלְ ָעְמָדה  ׁשֶ א,  ַאּבָ י  ַרּבִ ָנה  ׁשָ ֵמָרחֹק. 
יֹוֵתר   ָרֵאל  ִיׂשְ ָזכּו  ָעה  ׁשָ ּבְ ּוָבּה  ְפִגיָמָתּה,  ּבִ
דֹוׁש  ַהּקָ ִעם  קֶֹדׁש  ִרית  ּבְ ְוָגְזרּו  ָקדֹוׁש,  ֵחֶלק  ּבְ

רּוְך הּוא.  ּבָ

  

יב, ַוֲחִצי  .573 ְכּתִ י ִיְצָחק ַמאי ּדִ ם ָזַרק    ָאַמר ִרּבִ ַהּדָ
ַח   ְזּבֵ א ַעל ַהּמִ ִתיב, ֶאּלָ ַח ָלא ּכְ ְזּבֵ ּמִ ַח, ּבַ ְזּבֵ ַעל ַהּמִ
ָמה   ּכְ ֵמָרחֹק.  ַמהּו  ֵמָרחֹק,  ֲחִויֶתם  ּתַ ְוִהׁשְ ְייָקא.  ּדַ

ָאֵמר  לא) ְדַאּתְ  ִלי.   (ירמיה  ִנְרָאה  ְיָי'  ֵמָרחֹוק 
אֵני ִרבִּ  (שמות ב) ּוְכִתיב,  ב ֲאחֹתֹו ֵמָרחֹק. ּתָ ַתּצַ י  ַוּתֵ

ֲעָתא,   ְפִגימּוָתא, ּוֵביּה ׁשַ יָמא ִסיֲהָרא ּבִ ַקּיְ א, ּדְ ַאּבָ
יָמא   ְוָגְזרּו ַקּיָ א,  יׁשָ חּוָלָקא ַקּדִ יר ּבְ ַיּתִ ָרֵאל  ָזכּו ִיׂשְ

ִריְך הּוא.  א ּבְ קּוְדׁשָ א ּבְ יׁשָ  ַקּדִ
ָמה   .574 ה'.  ֶאל  ֲעֵלה  ָאַמר  ה  ֹמׁשֶ ְוֶאל 

ֲעלֵ  ִכיָנה,  ׁשְ לֹו  ָאְמָרה  ַעם?  ְלַמְעָלה,  ַהּטַ ה 
ֵלמּות   ׁשְ ּבִ ֶאָחד  ף ּכְ ּתֵ ּתַ ָרֵאל ִנׁשְ ְוִיׂשְ ֲהֵרי ֲאִני  ׁשֶ
תּוב?  ּכָ ַמה  אן.  ּכָ ַעד  ָהָיה  ּלֹא  ֶ ׁשּ ַמה  ָיְדָך,  ַעל 
ֲחִצי  ַנִים,  ִלׁשְ קֹו  ִחּלְ ְוגֹו'.  ם  ַהּדָ ֲחִצי  ה  ֹמׁשֶ ח  ּקַ ַויִּ

חַ  ְזּבֵ ם ָזַרק ַעל ַהּמִ ם ָזַרק ַעל ָהָעם, ַוֲחִצי ַהּדָ , ַהּדָ
ר  ִרית ֲאׁשֶ ם ַהּבְ ַאְרנּו. ְוָכתּוב, ְוִהּנֵה ּדַ ּבֵ מֹו ׁשֶ ּכְ
ַנת,  ַאּגָ תּוב ּבָ ֹנת, ּכָ ַאּגָ ם ּבָ ֶכם. ַויָּׂשֶ ַרת ה' ִעּמָ ּכָ

תּוב ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָוא''ו,  השירים   ָחֵסר  (שיר 
ֶזג.  ז) ַהר ַאל יְֶחַסר ַהּמָ ן ַהּסַ ְרֵרְך ַאּגָ  ׁשָ

  

ֲעֵלה  .574 ָאַמר  ה  מֹׁשֶ ַטְעָמא.    ְוֶאל  ַמאי  ְיָי'.  ֶאל 
ָהא ֲאָנא   א, ּדְ ִליק ְלֵעיּלָ א, ִאְסּתְ ִכיְנּתָ ָאְמָרה ֵליּה ׁשְ
ֵלימּוָתא ַעל ְיָדְך, ַמה   ׁשְ ֲחָדא ּבִ ף ּכַ ּתֵ ּתַ ָרֵאל, ִנׁשְ ְוִיׂשְ
ֲחִצי   ה  ח מֹׁשֶ ּקַ ַוּיִ ִתיב  ּכְ ַמה  ָהָכא.  ַעד  ֲהָוה  ָלא  ּדְ

חֲ  ִלְתֵרין.  ֵליּה  ַלג  ּפָ ְוגֹו',  ם  ַעל  ַהּדָ ָזַרק  ם  ַהּדָ ִצי 
ָזַרק ם  ַהּדָ ַוֲחִצי  ע''א)  ָהָעם,  קכ''ו  ַח,   (דף  ְזּבֵ ַהּמִ ַעל 

ר   ִרית ֲאׁשֶ ם ַהּבְ ה ּדַ אֹוִקיְמָנא. ּוְכִתיב, ִהּנִ ָמה ּדְ ּכְ
ִתיב, ָחֵסר   ַנת ּכְ ַאּגָ נֹת, ּבָ ַאּגָ ם ּבָ ׂשֶ ֶכם. ַוּיָ ַרת ְיָי' ִעּמָ ּכָ

יב, ְכּתִ ּדִ ָמה  ּכְ השירי ָוא''ו.  ז)(שיר  ַאַגן   ם  ְרֵרְך  ׁשָ
ֶזג. ַהר ַאל ֶיְחַסר ַהּמָ  ַהּסַ
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ֶחְלקֹו  .575 ֵרי  ַאׁשְ ה'.  ֶאל  ְלַבּדֹו  ה  ֹמׁשֶ ׁש  ְוִנּגַ
ָזָכה   ּלֹא  ֶ ׁשּ ְלַמה  ָזָכה  ְלַבּדֹו  הּוא  ׁשֶ ה  ֹמׁשֶ ל  ׁשֶ
ּלֹא ָזכּו ַעד   ֶ ו ַמה ׁשּ ָרֵאל ָזכּו ַעְכׁשָ ָאָדם ַאֵחר. ִיׂשְ

שָׁ  ְואֹוָתּה  ָעה,  ׁשָ ְבִקיּּום ְלאֹוָתּה  מּו  ִהְתַקיְּ ָעה 
ִלְהיֹות  רּו  ְ ׂשּ ִהְתּבַ ָעה  ׁשָ ּוְבאֹוָתּה  ָקדֹוׁש,  ֶעְליֹון 

ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ יֵניֶהם,  ּבֵ ׁש  ְקּדָ (שמות  ַהּמִ
תֹוָכם. כה) י ּבְ ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָ  ְוָעׂשּו ִלי ִמְקּדָ

  

כד)  .575 ָאה   (שמות  ַזּכָ ְיָי',  ֶאל  ְלַבּדֹו  ה  מֹׁשֶ ׁש  ְוִנּגַ
ָלא  ח ְלחֹודֹוי, ָזָכה ְלָמה ּדְ הּוא ּבִ ה, ּדְ מֹׁשֶ ּוָלֵקיּה ּדְ

ָלא   א, ַמה ּדְ ּתָ ָרֵאל ָזכּו ַהׁשְ ר ָנׁש ַאֲחָרא. ִיׂשְ ָזָכה ּבַ
ימּו,   ֲעָתא, ִאְתְקּיָ ׁשַ ְוַהִהיא  ֲעָתא.  ׁשַ ָזכּו ַעד ַהִהיא 
ֲעָתא   ׁשַ ּוְבַההּוא  א.  יׁשָ ַקּדִ ָאה  ִעּלָ ִקּיּוָמא  ּבְ

רּו   ָ ׂשּ ְדַאּתְ  ִאְתּבַ ָמה  ּכְ א,  ׁשָ ַמְקּדְ יַנְייהּו  ּבֵ ְלֶמֱהֵוי 
תֹוָכם.  (שמות כה)  ָאֵמר,  י ּבְ ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָ  ְוָעׂשּו ִלי ִמְקּדָ

ַרְגָליו  .576 ְוַתַחת  ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי  ֵאת  ְראּו  ַויִּ
ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ְוגֹו'.  יר  ּפִ ַהּסַ ִלְבַנת  ה  ַמֲעׂשֵ ּכְ

ַתח, ז) ּפָ השירים  ְמָתה   (שיר  ּדָ קֹוָמֵתְך  זֹאת 
ָרֵאל ִלְפֵני   ֶנֶסת ִיׂשְ ה ֲחִביָבה ּכְ ּמָ ּכַ ְלָתָמר ְוגֹו'. 

ּלֹא ִנְפֶרֶד  רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָמר  ַהּקָ ּתָ ּנּו ּכַ ת ִמּמֶ
ְלעֹוָלִמים,  ֵקָבה  ֵמַהּנְ ַהזָָּכר  ִנְפָרד  ּלֹא  ׁשֶ ַהזֶּה 
ָרֵאל לֹא   ִיׂשְ ֶנֶסת  ְך ּכְ ּכָ ִלי ֶזה.  ּבְ ְולֹא עֹוֶלה ֶזה 

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ  ִנְפֶרֶדת ֵמַהּקָ

  

כד)  .576 ְוַתַחת   (שמות  ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי  ֶאת  ְראּו  ַוּיִ
ְיהּוָדה   י  ַרּבִ ְוגֹו'.  יר  ּפִ ַהּסַ ִלְבַנת  ה  ַמֲעׂשֵ ּכְ ַרְגָליו 

ַתח,  ז) ּפָ השירים  ְלָתָמר   (שיר  ְמָתה  ּדָ קֹוָמֵתְך  זֹאת 
א   קּוְדׁשָ ָקֵמי  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ֲחִביָבה  ה  ּמָ ּכַ ְוגֹו', 

ְרׁשָ  ִמְתּפָ ָלא  ּדְ הּוא,  ִריְך  ָמר,  ּבְ ּתָ ַהאי  ּכְ יּה,  ִמּנִ א 
ְוָלא ְלָעְלִמין,  א  נּוְקּבָ ִמן  ַכר  ּדְ ִריׁש  ּפָ ָלא  (ל''ז  ּדְ

ָרֵאל, ָלא   ע''ב) ֶנֶסת ִיׂשְ ְך ּכְ א. ּכַ ָלא ּדָ א ּבְ ָסִליק, ּדָ
ִריְך הּוא.  א ּבְ א ְמקּוְדׁשָ ְרׁשָ  ִמְתּפָ

ָדב ַוֲאִביהּוא ָראּו,   .577 ּנָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבֹא ּוְרֵאה, ּבְ
ֵאת  ְושִׁ  ְראּו  ַויִּ ֶהם?  ּבָ תּוב  ּכָ ַמה  ְזֵקִנים,  ְבִעים 

ִכיָנה.  ׁשְ ֲעֵליֶהם  ָתה  ּלְ ִהְתּגַ ׁשֶ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי 
ְוָקא, ְוֶזה  י יֹוֵסי אֹוְמִרים, ֵאת ּדַ י ְיהּוָדה ְוַרּבִ ַרּבִ

ֵאת   ֵמָרחֹוק.  הּוא  ַמה   -ֵאת  ֶאת  ְלַהְכִליל 
תֹוכֹו.  ּבְ ֶ  ׁשּ

  

ׁשַ  .577 ּבְ ֲחִזי,  א  ָחמּו,  ּתָ ַוֲאִביהּוא  ָנָדב  ּדְ ֲעָתא 
ֱאלֵהי   ֶאת  ְראּו  ַוּיִ הּו.  ּבְ ִתיב  ּכְ ַמה  ָסִבין.  ְבִעין  ְוׁשִ
ְיהּוָדה   י  ַרּבִ א.  ִכיְנּתָ ׁשְ ָעַלְייהּו  ֵלי  ִאְתּגְ ּדְ ָרֵאל.  ִיׂשְ
הּוא   ֶאת,  ְוָדא  ְייָקא.  ּדַ ֶאת  ַאְמֵרי,  יֹוִסי  י  ְוַרּבִ

י בְּ  יּה.ֵמָרחֹוק. ֶאת ְלַאְכְלָלא ַמה ּדִ  ַגּוֵ
תּוב .578 ּכָ ַוֲהֵרי  ָאַמר,  ִיְצָחק  י  (יחזקאל   ַרּבִ

ָרֵאל  י) ַחת ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ר ָרִאיִתי ּתַ ִהיא ַהַחיָּה ֲאׁשֶ
י יֹוֵסי ָאַמר   ָבר. ִמי ַהַחיָּה ַהזֹּו? ָאַמר ַרּבִ ְנַהר ּכְ ּבִ
ן.   ה? ּכֵ ה. ְוִכי יֵׁש ַחיָּה ְקַטּנָ י ִחיָּיא, ַחיָּה ְקַטּנָ ַרּבִ

ְקַטּנָה חַ  ְוַחיָּה  ֶעְליֹוָנה,  ְוַחיָּה  ה,  ְקַטּנָ יָּה 
ַטּנֹות.  ּקְ ּבַ  ׁשֶ

  

ִתיב .578 ּכְ ְוָהא  ָאַמר,  ִיְצָחק  י  י)  ַרּבִ ִהיא   (יחזקאל 
ְנַהר   ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאלֵהי  ַחת  ּתַ ָרִאיִתי  ר  ֲאׁשֶ ה  ַהַחּיָ
י   ַרּבִ ָאַמר  יֹוִסי  י  ִרּבִ ָאַמר  א.  ּדָ ַחּיָה  ַמאן  ָבר,  ּכְ

יא  י, ִאין. ַחּיָה  ִחּיָ י. ְוִכי ִאית ַחּיָה זּוְטַרּתִ , ַחּיָה זּוְטַרּתִ
זּוְטָרא  ה  ְוַחּיָ ָאה.  ִעּלָ ְוַחּיָה  י,  י''א  זּוְטַרּתִ (בראשית 

י. ע''ב) זּוַטְרּתִ  ּדְ
מֹו   .579 ּכְ ְוָקא,  ּדַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי  ֵאת  ְראּו  ַויִּ

ה ִלבְ  ַמֲעׂשֵ ָאַמְרנּו. ְוַתַחת ַרְגָליו ּכְ יר,  ׁשֶ ּפִ ַנת ַהּסַ
רּוְך הּוא   דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ ַמְרֵאה ֶאֶבן טֹוָבה ׁשֶ ּכְ

תּוב ּכָ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ יְך   (ישעיה נד) ִלְבנֹות ַהּמִ ִויַסְדּתִ
יִרים.  ּפִ ּסַ  ּבַ

  

ָמה   .579 ּכְ ְייָקא,  ּדַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֱאלֵהי  ֶאת  ְראּו  ַוּיִ
ִלְבנַ  ה  ַמֲעׂשֵ ּכְ ַרְגָליו  ְוַתַחת  ֲאֵמיָנא.  יר,  ּדַ ּפִ ַהּסַ ת 

ִריְך הּוא ְלִמְבֵני   א ּבְ ין קּוְדׁשָ ַזּמִ ֵחזּו ֶאֶבן ָטָבא, ּדְ ּכְ
יב, ְכּתִ א, ּדִ ׁשָ יִרים.  (ישעיה נד) ַמְקּדְ ּפִ ּסַ יְך ּבַ  ויַסְדּתִ
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ָרֵאל   .580 ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֲאִציֵלי  ָנָדב    -ְוֶאל  ֶזה 
ָידֹו   ַלח  ׁשָ לֹא  אֹוָתם   -ַוֲאִביהּוא.  ֶהֱעָלה  ׁשֶ

ָאַמר  ְלַאַחר   יֹוֵסי  י  ַרּבִ ֶנֶעְנׁשּו.  לֹא  ְוָכאן  ְזַמן, 
זָּנּו   ּתּו, ׁשֶ ׁשְ תּוב ַויֹּאְכלּו ַויִּ ּכָ ְבָחם, ׁשֶ ָבר ֶזה ְלׁשִ ּדָ
י ְיהּוָדה ָאַמר, ֲאִכיָלה   ֵעיֵניֶהם ֵמָהאֹור ַהזֶּה. ַרּבִ
רּו ְלַמְעָלה   ִאית ָאְכלּו ְוָזנּו ַעְצָמם, ְוָכאן ִנְקׁשְ ַוּדָ

סָּ  ׁשֶ לֹא  מֹו ִאם  ּכְ ְך,  ּכָ ַאַחר  ַדְרֵכיֶהם  טּו 
ַאְרנּו. ּבֵ  ׁשֶ

  

כד)  .580 ָנָדב   (שמות  א  ּדָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֲאִציֵלי  ְוֶאל 
ָסִליק לֹון ְלָבַתר ִזְמָנא,   ַלח ָידֹו, ּדְ ַוֲאִביהּוא. לא ׁשָ
א,   ּדָ ה  ִמּלָ ָאַמר,  יֹוִסי  י  ַרּבִ ָהָכא.  ִאְתֲעָנׁשּו  ְוָלא 

ְלהֹון,   ּדִ ָבָחא  ָזנּו  ִלׁשְ ּדְ ּתּו  ׁשְ ַוּיִ ַוּיֹאְכלּו  יב  ְכּתִ ּדִ
ֲאִכיָלה   ָאַמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ א.  ּדָ ִהירּו  ִמּנְ ֵעיֵניהֹון, 
רּו   ִאְתְקׁשָ ְוָהָכא  ְרַמְייהּו,  ּגַ ְוָזנּו  ָאְכלּו,  ִאית  ַוּדָ
ָמה   ּכְ ְלָבַתר,  אֹוְרַחְייהּו  ָסטּו  ּדְ ָלא  ִאי  א,  ְלֵעיּלָ

אֹוִקיְמָנא.  ּדְ
ָרֵאל  .581 ִיׂשְ ַוֲאִפּלּו  ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר 

ִכיָנה,   ׁשְ ָבֶהם  ָרה  ְוִנְקׁשְ רּו  ֻהְכׁשְ ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ
ָהָיה,  ֶזה  ֶאָחד  ְזַמן  ּבִ ַהּתֹוָרה  ְוָכל  ַהזֹּו  ִרית  ְוַהּבְ
ְלעֹוָלִמים.  ָראּו  לֹא  ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּכְ ָרֵאל  ְוִיׂשְ

בָּ  דֹוׁש  ַהּקָ ָעִתיד  ָלֹבא  הּוא ְוֶלָעִתיד  רּוְך 
בֹודֹו ַעִין  ל ּכְ ָניו ּוְלַהְראֹות ֶאת ּכָ לֹות ַעל ּבָ ְלִהּגָ

תּוב ּכָ ׁשֶ ַעִין,  נב) ּבְ ִיְראּו  (שם  ַעִין  ּבְ ַעִין  י  ּכִ
ׁשּוב ה' ִציֹּון. ְוָכתּוב בֹוד ה'  (שם מ) ּבְ ְוִנְגָלה ּכְ

ו ְוגֹו'.  ר ַיְחּדָ ׂשָ  ְוָראּו ָכל ּבָ

  

ַהִהיא   .581 ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַוֲאִפיּלּו  ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ָאַמר 
א. ְוָדא   ִכיְנּתָ הּו ׁשְ ַרת ּבְ ָ רּו, ְוִאְתַקׁשּ ׁשָ ֲעָתא ִאְתּכְ ׁשַ
ָרֵאל   ַחד ִזְמָנא ֲהָוה. ְוִיׂשְ א, ּבְ יָמא, ְואֹוַרְייָתא ּכֹּלָ ַקּיָ
ָאֵתי,  ּדְ ּוְלִזְמָנא  ְלָעְלִמין.  ֲעָתא ָלא ָחמּו  ַהִהיא ׁשַ   ּכְ
נֹוי,   ּבְ ַעל  ָאה  ּלָ ְלִאְתּגַ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ין  ַזּמִ
ֵעיָנא,   ּבְ ֵעיָנא  יֵליּה  ּדִ ְיָקָרא  א  ּכֹּלָ ּוְלֵמחֵמי 

יב ְכּתִ ׁשּוב ְיָי' ִצּיֹון.   (ישעיה נב) ּדִ ַעִין ִיְראּו ּבְ י ַעִין ּבְ ּכִ
מ)  ּוְכִתיב,  ר   (ישעיה  ׂשָ ּבָ ָכל  וָראּו  ְיָי'  בֹוד  ּכְ וִנְגָלה 

ו וגֹו'. ַיחְ   ּדָ
 

רּוְך ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ִיְמלֹוְך ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן וְ   ָאֵמן. ּבָ
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