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זֹווּיּפחוּיּפחוּיּפחוּיּפח - חּיים נׁשמת ּבאּפיו ©¦©§©¨¦§©©¦
ׁשּנמׁשכת הּקדֹוׁשה ¤¤§¦¤¨§©¨¨§©הּנׁשמה
ויהי ׁשּלמעלה. החּיים ¦§©¨§©§¤¦©©¨¥מאֹותם
נכלל אדם חּיה, לנפׁש ¨§¦¨¨¨©¤¤§¨¨̈האדם
מהחּיה הּקדֹוׁשה, ¨©©¥¨§©¤¤©ּבּנפׁש
הארץ, ׁשהֹוציאה ¤¨¨¨¦¤¨§¤̈העליֹונה

א)ׁשּכתּוב הארץ(שם ּתֹוצא ¤¨¥¨¨¤
החּיה ׁשל הּנפׁש חּיה, ¨©©¤¤¤©¨©¤¤נפׁש

ההיא. ¦©¨§¤̈העליֹונה

ו'מההשמטותהשלמה סימן

נפׁשׁשּכתּובׁשּכתּובׁשּכתּובׁשּכתּוב הארץ ּתֹוצא ¤¨¥¨¨¤¤¤
חּיה אֹותּה ׁשל נפׁש ¨©¨¤¤¤¨©חּיה,
חּיה ׁשהּנפׁש ּומּׁשּום ¨©¤¤©¤¦¨§¤עליֹונה,
עליֹונה, קדֹוׁשה היא ¨§¤¨§¦©הּזֹו
מֹוׁשכת הּקדֹוׁשה ¤¤¨§©¤¨¨¤§ּכׁשהארץ
ּבּה, ונכללת לתֹוכּה ¨¤¤§¦§¨§¨אֹותּה

נׁשמה. לּה קֹוראים ¨¨§¨¦§©£אזי

ׁשאדםּובאּובאּובאּובא זמן ּבכל ראה, Ÿ§¥§¨§©¤¨¨
ּופיו אמת, ּבדרךְ  ¦¤¡¤¤§¥הֹולךְ 
ּדברים מדּברים ¦¨§¦§©§§ּולׁשֹונֹו
ּובתֹורה, ּבתפּלה ¨§¨¦§¦¦§קדֹוׁשים,
הּוא ּבֹו, נדּבקת הּזֹו ¤¤§¦©¨¨§©הּנׁשמה
ּכּמה רּבֹונֹו, ׁשל ¨©¦¤̈אהּוב
מּכל עליו ּׁשֹומרים ¨¦¨¨¦§¦§ׁשֹומרים
ׁשעֹולה וזֹוהי עליו. ׁשֹורה הּקדֹוׁשה והּׁשכינה ּולמּטה, למעלה לטֹוב הּוא רׁשּום ¨¤¦§¨¨¨¨§©¨¦§©§¨©§¨§©§§¨¦¨§©הּצדדים,
ועל בידּה. ׁשּימחה מי ואין הּׁשערים, לכל ונכנסת הּקדֹוׁש, הּמלךְ  לפני ּומדּברת ©§¨¨§¤§¦¤¦¥§¦¨§©¨§¤¤§¦§¨©¤¤©¥§¦¤¤©§¨§©§למעלה

gRiegRiegRiegRie,`WiCw `znWp `C ,miIg znWp eiR`A ©¦©§©¨¦§©©¦¨¦§¨¨©¦¨
idie .`NirlC miIg oEPi`n `kXnz`C§¦§©§¨¥¦©¦¦§¥¨©§¦
,`WiCw `WtpA lilMz` mc` ,dIg Wtpl mc`d̈¨¨§¤¤©¨¨¨¦§§¦§©§¨©¦¨

,aiYkc `rx` zwiR`C d`Nr dIgnziy`xa) ¥©¨¦¨¨§©¦©©§¨¦§¦
(`.d`Nr dIg `iddC Wtp ,dIg Wtp ux`d `vFY¥¨¨¤¤¤©¨¤¤§©¦©¨¦¨¨

(e oniq) zehnyddn dnlyd

aiYkCaiYkCaiYkCaiYkCdIg `EddC ,dIg Wtp ux`d `vFY ¦§¦¥¨¨¤¤¤©¨§©©¨
idi` dIg Wtp i`dC oibaE .d`Nr¦¨¨§¦§©¤¤©¨¦¦
Dl `kWn `WiCw `rx` cM ,d`Nr `WiCw©¦¨¦¨¨©©§¨©¦¨¨§¨¨
.dnWp Dl opixw oicM ,DA zlilMz`e DeebA§©̈§¦§§¦©¨§¥¨¥©¨§¨¨

`Ye`Ye`Ye`Ye,hFWw gxF`A lif` Wp xAc `pnf lkA ,ifg §¨¨¥§¨¦§¨§©¨¨¦§©§
oiWiCw oilin ollnn dipWile dinEtE¥§¦¨¥§©§¨¦¦©¦¦
,DiA zwAcz` `znWp i`d .`ziixF`A ,`zFlvA¦§¨§©§¨©¦§¨¨¦§©§©¥
lMn Dil oixhp oixEhp dnM .Dix`nC `Ed `nigx§¦¨§¨¥©¨§¦©§¦¥¦¨
`YpikWE `Yze `Nirl ahl `Ed `niWx .oixhq¦§¦§¦¨§¨§¥¨§©¨§¦§¨
`Nirl `wlqc `id `ce .iFlr `iixW `WiCw©¦¨©§¨£§¨¦§©§¨§¥¨
oirxz lka `liire `WiCw `Mln inw `llnnE§©§¨©¥©§¨©¦¨§£§¨§¨©§¦
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מדּברת, רּוח נקראת ¤¤©§©¥§¦¤זה
הּנפׁשֹות ׁשאר לכל ¨§©¨§¨§¥£¤ׁשהרי

לדּבר(נפׁשֹותינּו) רׁשּות אין ©§¥¥§§©¥
לזֹו. ּפרט הּמלךְ  ¨¨§¤¤©¥§¦לפני

אתּובזמןּובזמןּובזמןּובזמן מסטה ׁשהּוא ¦§©¤©§¤¤
ּולׁשֹונֹו וׂשפתֹותיו §¨§¦§¨¨§ּדרכיו,
רעים, ּדּבּורים ¦¨¦¦¦§©§מדּברים
מּמּנּו, מסּתּלקת ¤¦¤¤©§¦¨¦§©הּׁשכינה

עֹוברתוהּנ הּקדֹוׁשה ׁשמה §©§¨¨©§¨¤¤
ּומּצד ּבֹו. נדּבקת ולא ©¦¤¤§¦Ÿ§¤¦מּמּנּו
הּקׁשה הרע הּנחׁש ¤¨©¨¨¨¨©¤ׁשל
אחת רּוח ©©©¤¤§¦מתעֹוררת
ּבעֹולם, ואֹוכלת ¨¨¤¤§¤¤§¤ׁשּמׁשֹוטטת
ּבמקֹום אּלא ׁשֹורה ¨§¨¤¨¥¤ׁשאין
הסּתּלקה עליֹונה ¨§©§¦¨§¤¨ª§¤ׁשּקדּׁשה
עֹולים ּדּבּורים ואֹותם ¦¦¦¨§¨¦מּׁשם.
ׁשהּכל הרע, הּנחׁש Ÿ©¤¨¨¨¨©§¦למקֹום
ּובׁשעה למקֹומֹו. ¨¨§§¦¥חֹוזר
מכריזים הּכל ¦¦§©Ÿ©¦£©¤ׁשּמעלים,
מּסביבֹו הסּתּלקּו ¦§¦§©§¦¦§§ואֹומרים:
ּפלֹוני! ׁשל הרע הּדּבּור ¦§¤¨¨¦©¤ׁשל
הּנחׁש ׁשל לדרּכֹו מקֹום ¨¨©¤§©§¨©ּפּנּו

¤¨©הּקׁשה!

ּבבּוׁשהואֹותּהואֹותּהואֹותּהואֹותּה עֹולה נׁשמה §¨§¨¨¨§¨
לּה נֹותנים ולא הּכל, ¨¦§Ÿ§Ÿ©©¨§ּובצרת
ואז ּכמּקדם, לדּבר ¨§¤Ÿ¦§¥©§̈מקֹום
ּוכׁשאֹותֹו הּנחׁש. ¤§¨¨©¥©§¦מזּדּמן
ּבדרכים עֹולה הרע ¦¨§¦¤¨¨¦©הּדּבּור
הּנחׁש לפני וׁשֹורה ¨¨©¥§¦¤§§ידּועֹות

עֹורר אדם ׁשאֹותֹו ּומֹוצאת הּצד, מאֹותֹו יֹורדת ורּוח ּבעֹולם, מתעֹוררֹות רּוחֹות ּכּמה ¥¨¨¤¥©©¥¤¤©§¨¨§§¦¨©¤¨©הּקׁשה,
אֹותֹו, ּומטּמאת עליו ׁשֹורה אז מּמּנּו, עברה הּקדֹוׁשה המדּברת הרּוח והרי רע, ּבדּבּור ¥©§¨¨¨¨¤¦¨§¨¨§©¤¤©§©©¨¥£©¨¦§¨אֹותּה

.`llnn gEx ixwY` `c lre .`dcia igniC zile§¥§¦§¥¦¨¨§©¨¦§§¥©§©§¨
`zWtp x`W lk `dC(o`zWtp)EWx oFl zil §¨¨§©¨§¨©¨§¨©¥§

.i`d xa `Mln inw `lNnl§©§¨©¥©§¨¨©

`pnfaE`pnfaE`pnfaE`pnfaEdipWile DizeEtUe iFgxF` ihq` Edi`C §¦§¨§¦©§¥§§¦§¨¥§¦¨¥
zwlYq` `YpikW ,oiWiA oilin ollnn§©§¨¦¦¦¦§¦§¨¦§©§©
`le DiPn zxArz` `WiCw `znWpe DiPn¦¥§¦§¨¨©¦¨¦§©§©¦¥§¨
`tiTz `Wia `iiegc `xhqnE .DiA zwAcz ¦̀§©§©¥¦¦§¨§¦§¨¦¨©¦¨
`lC ,`nlrA lik`e hWc `cg `gEx xrz ¦̀§¨¨¨¨§¨§©¦§¨§¨§¨
.oOYn wlYq` d`Nr dWEcwC xz`a `N` `iixW©§¨¤¨§£¨¦§¨¦¨¨¦§§©¦©¨
`NkC ,`Wia `iiegc xz`l oiwlq oilin oEpi`e§¦¦¦¨§¦§£¨§¦§¨¦¨§Ÿ¨
oifixkn `NM ,oiwlqc `zrWaE .xcdz` Dixz`l§©§¥¦§©¨§©£¨§¨§¦Ÿ¨©§¦¦
.`ipltc `Wia dlnc DipxgEq EwlYq` oixn`e§©§¦¦§¨¨§¨¥§¦¨¦¨¦§©§¨

.`tiTz `iiegc Digx`l xz` oEpR§£¨§¨§¥§¦§¨©¦¨

`idde`idde`idde`idde`le .`Nkc Ew`rA ,`tEQka `wlq dnWp §©¦§¨¨©§¨§¦¨§¨§Ÿ¨§¨
oickE .oincwlnk `lNnl xz` Dl oiadi©£¦¨£¨§©§¨§¦§©§¦§¥
`wlq `Wia dNn `idd cke .onCf` `iIeg¦§¨¦§¨©§©©¦¦¨¦¨©§¨
dnk `tiTz `iiegc inw ix`We o`rici oigxF`a§§¦§¦¨§¨¥©¥§¦§¨©¦¨©¨
`Eddn `zgp `gExe `nlrA oixrzn oigEx¦¦§¨¦§¨§¨§¨©§¨¥©
dNnA Dil xrz` Wp xA `EddC gMW`e ,`xhq¦§¨§©§©§©©¨¦§¨¥§¦¨
,DiPn zxArz` `WiCw `llnn `gEx `de .`Wia¦¨§¨¨§©§¨©¦¨¦§©§©¦¥
xibq `Ed oickE ,Dil ai`qe iFlr `iixW oicM§¥©§¨£§¨¦¥§¥¨¦
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ּבׂשרֹו ונפּגם סגּור, הּוא ¨§¨§¦§¨¨§ואז
זה ועל ּבּכל, פניו ¤©§Ÿ©¨¨¥§©§ּבמראה
ׁשמר ּולׁשֹונֹו ּפיו ׁשמר ¥Ÿ¥¦§Ÿּ̈כתּוב
וּדאי. נפׁשֹו נפׁשֹו, ©©§©§©¨¦מּצרֹות
מדּברת, ׁשהיתה ¤¤©§¨§¨¤¨אֹותּה
ּדּבּור מּׁשּום מׁשּתקת ¦¦¤¤ª§¨§¤¤נעׂשתה
אדם ׁשל ׁשענׁשֹו ּוכמֹו ¨¨¤§¨¤§̈רע.
רע, דּבּור אֹותֹו מּׁשּום ¨¦¦¤ּ̈בזה
טֹוב ּדּבּור ּבגלל ענׁשֹו ¦©§¦§¨ּ̈כךְ 

דּבר) ולא לדּבר ׁשּיכל לידֹו ע"כ(ׁשּבא . ¤¨§¨¤¨Ÿ§©¥§Ÿ¦¥

מההשמטות.

ׁשהּנׁשמהּבאּבאּבאּבא זמן ּבכל ראה, Ÿ§¥§¨§©¤©§¨¨
ּבאדם, נדּבקת הּזֹו ¨¨¨¤¤§¦©¨§©הּקדֹוׁשה
ּכּמה הּוא. רּבֹונֹו ¨©¦£אהּוב
מּכל אֹותֹו ׁשֹומרים ¨¦¦§¦§ׁשֹומרים
לטֹוב, הּוא רׁשּום §¨¦¨§©הּצדדים,
והּׁשכינה ּולמּטה, ¨¦§©§¨©§¨§©§למעלה

עליו. ׁשֹורה ¨¨¨¨§©הּקדֹוׁשה

אתּובזמןּובזמןּובזמןּובזמן מסטה ׁשהּוא ¦§©¤©§¤¤
מסּתּלקת הּׁשכינה ¤¤©§¦¨¦§©§©ּדרּכֹו,
לא הּקדֹוׁשה והּנׁשמה Ÿ¨§©¨¨§©§¤¦מּמּנּו,
הרע הּנחׁש ּומּצד ּבֹו. ¨¨¨¨©©¦¤¤§¦נדּבקת
אחת רּוח מתעֹוררת ©©©¤¤§¦¦©©הּתּקיף
ּבעֹולם, והֹולכת ¨¨¤¤§¤¤§¤ׁשּמׁשֹוטטת
ּבמקֹום אּלא ׁשֹורה ¨§¨¤¨Ÿ¤ׁשּלא
הסּתּלקה העליֹונה ¨§©§¦¨§¤¨¨ª§©¤ׁשהּקדּׁשה

נט האיׁש ואז מא,מּׁשם, ¦¨§¨¨¦¦§¨
פניו ּבמראה ּבבׂשרֹו ¨¨¥§©§¨§¦¨§¦§ונפּגם

Ÿ©ּבּכל.

הּקדֹוׁשהּובאּובאּובאּובא הארץ אֹותּה ּכׁשּמֹוׁשכת עליֹונה, קדֹוׁשה היא הּזֹו חּיה ׁשּנפׁש מּׁשּום ראה, Ÿ§¥¦¤¤¤©¨©¦§¨¤§¨§¤¤¤¨¨¨¤©§¨
הּקדֹוׁש, הּמלךְ  לפני ּומדּברת למעלה ׁשעֹולה היא וזֹו נׁשמה, לּה קֹוראים אז ּבתֹוכּה, ¨©¤¤©¥§¦¤¤©§¨§©§¨¤¦§¨¨§¨¦§¨¨§¤¤§¦§ונכללת

`c lre .`NkA iFRp`c EfigA DixUaA mibRz`e§¦§§¦¦§¨¥§¦§©§§Ÿ¨§©¨
aizk(`k ilyn).FWtp zFxvn xnFW FpFWlE eiR xnFW §¦¥¦§¥¦¨©§

zciarz` `llnn dedc `idd ,i`Ce FWtp©§©¨©¦§¨¨§©§¨¦§£¦©
xAC `WpFrc dOkE `Wia `lEln oiba `wEzWn©§¨§¦¦¨¦¨§¨§§¨§©
dNn oibA DiWpFr KM ,`Wia dNn oibA ,i`dA Wp̈§©§¦¦¨¦¨¨§¥§¦¦¨

ah`(liln `le `llnl likiC Dicil iz`C):.(zehnyddn o`k cr) ¨¨§©¥¦¥§¨¦§¨§¨§¨¨¦

`Y`Y`Y`Y,`WiCw `znWp i`dc `pnf lkA ,ifg ¨¨¥§¨¦§¨§©¦§¨¨©¦¨
`Ed `nigx .Wp xaA DiA zwACz ¦̀§©§©¥§©¨§¦¨
,oixhq lMn Dil oixhp oixEhp dnM .Dix`nc§¨¥©¨§¦©§¦¥¦¨¦§¦
`WiCw `YpikWE ,`Yze `Nirl ahl `Ed `niWx§¦¨§¨§¥¨§©¨§¦§¨©¦¨

.iFlr `ixW©§¨£

`pnfaE`pnfaE`pnfaE`pnfaEzwlYq` `YpikW ,iFgx` ihq` Edi`C §¦§¨§¦©§¥¨§§¦§¨¦§§¨©
zwaCz` `l `WiCw `znWpe ,DiPn¦¥§¦§§¨©¦¨¨¦§§¨©
`gEx xrY` ,`tiTz `Wia `iegC `xhQnE .DiA¥¦¦§¨§¦§¨¦¨©¦¨¦§©¨
xz`a `N` `ixW `lC ,`nlrA lif`e hWC ,cg©§¨§¨¦§¨§¨§¨©§¨¤¨©£©
xA a`Yq` oickE .oOYn wNYq` d`Nr dXEcwC¦§¨¦¨¨¦§§©¦©¨§¥¦§§©©
.`Nka iFRp`C EfigA ,DixUaA mibRz`e ,Wp̈§¦§§¦¦§¨¥§¥§©§§Ÿ¨

`Ye`Ye`Ye`Ye`WiCw idi` dIg Wtp i`dC oibA ,ifg §¨¨¥§¦§©¤¤©¨¦¦©¦¨
,Dl `kWn `WiCw `rx` cM ,d`Nr¦¨¨©©§¨©¦¨©§¨¨
`id `ce .dnWp Dl opixw oicM ,deEbA zlilMz`e§¦§§¦©§©̈§¥¨¥¨¨§¨¨§¨¦
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ואין הּׁשערים, ּבכל ¥§¦¨§©¨§¤¤§¦§ונכנסת
נקראת ּכן ועל בידּה, ¥§¦¥©§¨¨§¤מֹוחה
לכל ׁשהרי ממּללא, ¨§¥£¤¨§©§©רּוח
רׁשּות אין הּנפׁשֹות §¥¨§©¨§ׁשאר
לזֹו. ּפרט הּמלךְ , לפני ¨¨§¤¤©¥§¦¥©§לדּבר

מכריזהועלועלועלועל הּתֹורה ּכן §©¥©¨©§¦¨
לד)(ואֹומרת: נצרתהלים §¤¤§Ÿ

וכתּוב וגֹו', מרע ¨§§¨¥§§לׁשֹונךָ 
כא)( ּולׁשֹונֹומשלי ּפיו §¦¥Ÿׁשמר

ׂשפתֹותיו ׁשאם מּׁשּום ¨§¦¦¤¦§וגֹו'.
ּדברים מדּברים ¦¨§¦§©§§ּולׁשֹונֹו
הּדּבּורים אֹותם ¦¦©¨¦̈רעים,
ּובׁשעה למעלה, ¨¨§¨§©§¦עֹולים
מכריזים הּכל ¦¦§©Ÿ©¦¤ׁשעֹולים,
מּסביב הסּתּלקּו ¦§¦§©§¦¦§§ואֹומרים:
ּפּנּו ּפלֹוני! ׁשל הרע ©¦§¤¨¨¦©הּדּבּור
הּנחׁש ׁשל לדרּכֹו ¨¨©¤§©§̈מקֹום
הּקדֹוׁשה הּנׁשמה אז ¨§©¨¨§©¨¦©©הּתּקיף!
ולא ּומסּתּלקת מּמּנּו Ÿ§¤¤©§¦¤¦¤¤עֹוברת
ׁשּנאמר ּכמֹו לדּבר, ©¡¤¤§¥©§¨§יכֹולה

לט)( דּומּיהתהלים ¨¦¦§©¡¤נאלמּתי
מּטֹוב. ¦¦¥¡¤החׁשיתי

עֹולהואֹותּהואֹותּהואֹותּהואֹותּה הּנׁשמה §¨©§¨¨¨
הּכל, ׁשל ּבּצרה Ÿ©¤¨¨©¨§ּבבּוׁשה,
מקֹום לּה נֹותנים ¨¨¦§Ÿ§ולא
ׁשמר ּכתּוב, זה ועל ¥Ÿ¤§©¤¨Ÿ¦§ּכמּקדם.
מּצרֹות ׁשמר ּולׁשֹונֹו ¨¦¥Ÿ§¦ּפיו
אֹותּה וּדאי. נפׁשֹו ¨©©§©§©נפׁשֹו.
נעׂשתה מדּברת, ¨§¤¤¤¤©§¨§¨¤ׁשהיתה

הּדּבּור ּוכׁשאֹותֹו למקֹומֹו, חֹוזר ׁשהּכל הּנחׁש, מזּדּמן ואז הרע. הּדּבּור מּׁשּום ¦©¤§§¦¥ª¤¤¦©¦¨¨§¨¦§©¥©¨¨¤©Ÿ§מׁשּתקת
ּבעֹולם, מתעֹוררֹות רּוחֹות ּכּמה הּתּקיף, הּנחׁש לפני וׁשֹורה ידּועֹות בדרכים עֹולה ¨¨§§¦¨©¦©©¨¨©¥§¦¤§§¦¨§¦¤¨̈הרע

,`WiCw `Mln inw `lNnnE ,`Nirl `wNqc§©§¨§¥¨§©§¨¨¥©§¨©¦¨
`C lre .`dcia igniC zile ,oirxY lka `liire§©§¨§¨©§¦§¥§¦§¥¦¨¨§©¨
zil `zWtp x`W lk `dC ,`lNnn `gEx ixwz ¦̀§§¥¨§©§¨§¨¨§©©§¨¨¥

.i`d xA ,`Mln inw `lNnl EWx oFl§§©§¨¨¥©§¨©©

lrelrelrelre,zxn`e zfixk` `ziixF` `C(cl mildz)xFvp §©¨©§¨©§¦©§©§©§
aizkE ,'Fbe rxn LpFWl(`k ilyn)eiR xnFW §§¥¨§§¦¥¦

olNnn DipWile DizeetW i`C oibA ,'Fbe FpFWlE§§§¦§¦¦§¨¥§¦¨¥§©§¨
`zrWaE ,`Nirl oiwNq oiNn oEPi` ,oiWiA oiNn¦¦¦¦¦¦¦©§¦§¥¨§©£¨
DipxgFQn EwlYq` oixn`e oifixkn `NM ,oiwNqc§©§¦Ÿ¨©§¦¦§¨§¦¦§¥¨¦£¨¥
`iegC Digx`l xz` oEpR ,`ipltc `Wia dNnC§¦¨¦¨¦§©§¨§£©§¨§¥§¦§¨
DiPn `xArz` `WiCw `znWp oicM .`tiTz©¦¨§¥¦§¨¨©¦¨¦§©§¨¦¥
Y`c dnM ,`lNnl `lki `le ,zwNYq`e§¦§§¨©§¨©§¨§©§¨§¨§©§

xn`(hl mildz).aFHn iziWgd dInEc iYnl`p ¨¥¤¡©§¦¦¨¤¡¥¦¦

`idde`idde`idde`idde,`Nkc Ew`rA ,`tEQka `wNq `znWp §©¦¦§¨¨©§¨§¦¨§¨§Ÿ¨
`C lre .oinCwNnM xz` Dl oiadi `le§¨¨£¦¨£©§¦§©§¦§©¨
FWtp .FWtp zFxSn xnFW FpFWlE eiR xnFW ,aizk§¦¥¦§¥¦¨©§©§
,`wEYWn zciarz` ,`lNnn zedc `idd i`Ce©¨©¦©£©§©§¨¦§¨¦©©§¨
`NkC ,onCf` `ieg oiCkE .`Wia `lENn oibA§¦¦¨¦¨§¥¦§¨¦§§©§Ÿ¨
`wNq `WiA dNn `idd cke ,xCdz` Dixz`l§©§¥¦§©¨§©©¦¦¨¦¨©§¨
dnM ,`tiTY `iegC DiOw ix`We ,orici oigxF`a§§¦§¦¨§¨¦©¥§¦§¨©¦¨©¨
`Eddn `Ygp `gExe ,`nlrA oixrzn oigEx¦¦§¨¦§¨§¨§¨©§¨¥©
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ההּוא, מהּצד יֹורדת ©©©¥¤¤©§ורּוח
מעֹורר האיׁש אֹותֹו ¥§¦¨¥ּומֹוצאת
והרּוח רע, ּבדּבּור ©¨§¨¦§אֹותֹו
הּזֹו הּקדֹוׁשה ©¨§©¤¤©§©הממּללת
עליו ׁשֹורה אז מּמּנּו. ¨¨¨¨¤¦¤¤עֹוברת
הּוא ואז אֹותֹו, ¨§¥©§ּומטּמאת

̈סגּור.

הּזהּכמֹוּכמֹוּכמֹוּכמֹו האיׁש ׁשל ׁשענׁשֹו §¤¨§¤¨¦©¤
ענׁשֹו ּכךְ  רע, ּדּבּור §¨¨¨¦¦מּׁשּום
לידֹו ׁשּבא טֹוב, ּדּבּור ¨§¨¤¦¦מּׁשּום
מּׁשּום דּבר. ולא לדּבר ¦¥¦Ÿ§©¥§Ÿ¨§ויכל
הממּללת, הרּוח אֹותּה ¤¤©§©©¨¨©¨¤ׁשּפגם
למעלה לדּבר מתּקנת ¨§©§¥©§¤¤ª§¦¤ׁשהיא
ּבקדּׁשה. והּכל למּטה, ¨Ÿ¦§ª©§¨©§¥©§ּולדּבר
הֹולכים העם אם ׁשּכן ¦§¨¨¦¥¤ּ̈כל
יכֹול והּוא עקּמה, ¨§¨ª£¤¤§ּבדרךְ 
אֹותם, ּולהֹוכיח להם ¨©¦§¤¨¥©§לדּבר
ּכמֹו מדּבר, ולא §¥©§Ÿ§¥§וׁשֹותק
נאלמּתי ׁשּכתּוב ¦§©¡¤¨¤§©¨¤ׁשאמרנּו
ּוכאבי מּטֹוב החׁשיתי ¦¥§¦¦¥¡¤¨¦דּומּיה

¨§¤נעּכר.

טמאה.נעּכרנעּכרנעּכרנעּכר ׁשל ּבמּכֹות ¤§¨§©¤ª§¨
הּמלךְ , ּדוד ׁשאמר ¤¤©¦¨©¨¤¤§וזהּו
מּמּנּו, ּומתּפּנה ּבזה ¤¦¤©§¦¤¨¤§©מלקה

פז)ׁשּכתּוב אלי(תהלים ּפנה ¤¨§¥¥©
ּכמֹו אלי? ּפנה ּזה מה §©¥¥§¤©¦¥¨§וחּנני.

יב)ׁשּנאמר הּדרךְ .(במדבר אֹותּה ּכל יחד התחּברּו ּונׁשקּוהּו. יֹוסי ורּבי חּייא רּבי ירדּו אהרן. וּיפן ¤¤¡©©¦¤©£Ÿ¨§©¦¦¨§©¦¥§¨¦§©§©©¨¨©¤¤
חּייא, רּבי עליהם ד)קרא הּיֹום.(משלי נכֹון עד ואֹור הֹולךְ  נגּה ּכאֹור צּדיקים וארח ¨¨£¥¤©¦¦¨§Ÿ©©¦¦§Ÿ©¥¨©§©
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