True Joy Through Water
Study and Discussion Guide1

Part I: Rejoicing With Water
תלמוד בבלי מסכת סוכה דף נא עמוד א עמוד ב
 במוצאי יום טוב הראשון של חג ירדו לעזרת נשים.  מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו.משנה
,  וארבעה סולמות לכל אחד ואחד,  וארבעה ספלים של זהב בראשיהם, מנורות של זהב היו שם. ומתקנין שם תיקון גדול
 מבלאי מכנסי כהנים.  ובידיהם כדים של מאה ועשרים לוג שהן מטילין לכל ספל וספל, וארבעה ילדים מפירחי כהונה
 חסידים.  ולא היה חצר בירושלים שאינה מאירה מאור בית השואבה.  ובהן היו מדליקין,  מהן היו מפקיעין, ומהמייניהן
 והלוים בכנורות,  ואומרים לפניהם דברי שירות ותושבחות, ואנשי מעשה היו מרקדין בפניהם באבוקות של אור שבידיהן
 על חמש עשרה מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים כנגד, ובנבלים ובמצלתים ובחצוצרות ובכלי שיר בלא מספר
... שבתהלים+] [שיר המעלות:מסורת הש"ס+ )חמש עשרה (מעלות
Babylonian Talmud, Tractate Sukkah 51a and 51b
Mishnah. He who has not seen the rejoicing at the place of the water-drawing has never seen rejoicing in his
life. At the conclusion of the first festival day of Tabernacles they descended to the court of the women where
they had made a great enactment. There were there golden candlesticks with four golden bowls on the top of
each of them and four ladders to each, and four youths drawn from the priestly stock in whose hands were
held jars of oil containing one hundred and twenty log which they poured into the bowls. From the worn-out
drawers and girdles of the priests they made wicks and with them they kindled the lamps; and there was not a
courtyard in Jerusalem that was not illumined by the light of the place of the water-drawing. Men of piety and
good deeds used to dance before them with lighted torches in their hands, and sing songs and praises. And
Levites without number with harps, lyres, cymbals and trumpets and other musical instruments were there
upon the fifteen steps leading down from the court of the Israelites to the court of the women, corresponding to
the fifteen songs of ascents in the psalms…

תלמוד בבלי מסכת סוכה דף נג עמוד א
 וזורק,  אמרו עליו על רבן שמעון בן גמליאל כשהיה שמח שמחת בית השואבה היה נוטל שמנה אבוקות של אור,תניא
 ואין כל,  ונושק את הרצפה וזוקף,  וכשהוא משתחוה נועץ שני גודליו בארץ ושוחה. אחת ונוטל אחת ואין נוגעות זו בזו
.  וזו היא קידה.בריה יכולה לעשות כן
Babylonian Talmud, Tractate Sukkah, p. 53a
It was taught: They said of Rabban Simeon ben Gamaliel that when he rejoiced at the Rejoicing at the place
of the Water-Drawing, he used to take eight lighted torches [and throw them in the air] and catch one and throw
one and they did not touch one another; and when he prostrated himself, he used to dig his two thumbs in the
ground, bend down, kiss the ground, and draw himself up again, a feat which no other man could do, and this
is what is meant by Kidah [bowing to the ground].

תלמוד בבלי מסכת סוכה דף נא עמוד ב
1
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 מי שלא ראה ירושלים בתפארתה לא ראה כרך.  מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו:תנו רבנן
...  מי שלא ראה בית המקדש בבנינו לא ראה בנין מפואר מעולם.נחמד מעולם
.  מי שלא ראה דיופלוסטון של אלכסנדריא של מצרים לא ראה בכבודן של ישראל:  רבי יהודה אומר,תניא
Babylonian Talmud, Tractate Sukkah, p. 51b
Our Rabbis taught, He who has not witnessed the rejoicing at the place of the Water-Drawing has never seen
rejoicing in his life. He who has not seen Jerusalem in her splendour, has never seen a desirable city in his life.
He who has not seen the Temple in its full construction has never seen a glorious building in his life... It has
been taught, R. Judah stated, He who has not seen the double colonnade of Alexandria in Egypt has never
seen the glory of Israel.

משנה מסכת ראש השנה פרק א משנה ב
בארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני
: מרון שנאמר (תהלים ל"ג) היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם ובחג נידונין על המים
Mishna, Rosh Hashana 1:2, translation by Jonathan Neril
At four junctures [of the year] the world is judged: at Pesach concerning the produce [grain]; at Shavuot
concerning the fruit of the tree; at Rosh Hashana, all people pass before him...; and at Sukkot they are judged
concerning water.
Discussion Questions
1. The “rejoicing at the place of the water drawing” (Simchat Beit Hashoeva) is portrayed as the height of
happiness and celebration. Sukkot is known as the holiday for “Simcha” (joy). What do you think was
the source of the happiness in this celebration?
2. What is the connection between this happiness and the drawing of water?
3. The Mishna teaches that Sukkot is also the time when we are judged for water. What do you think is
the relationship between happiness and judgment?

Part II: Praying for Rain
 ד-בראשית רבה (וילנא) פרשה יג סימן ג
 א"ר חלפאי כשם שהוא מזכיר שם מלא על עולם מלא, מזכיר שם מלא על עולם מלא,כי לא המטיר ה' אלוקים על הארץ
 א"ר לוי בר,  ואלו הן ארץ ואדם ומטר, אר"ש בן יוחאי ג ' דברים שקולין זה כזה, כך הוא מזכיר שם מלא בירידת גשמים
.  ואם אין שניהם אין אדם,  ללמדך שאם אין ארץ אין מטר ואם אין מטר אין ארץ, חייא ושלשתן מג' אותיות
 מ"ט (איוב ה) עושה גדולות ואין חקר, אמר רבי הושעיא קשה היא גבורות גשמים שהיא שקולה כנגד כל מעשה בראשית
 רבי אחא מייתי לה מהכא (ירמיה י) עושה, ) הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות/'איוב ה/  במה (שם,'וגו
 ואין קול אלא גשמים, ) לקול תתו המון מים בשמים/'ירמיהו י/  מה כתיב בתריה (שם, ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו
שנאמר (תהלים מב) תהום אל תהום קורא לקול צנוריך
Midrash Bereshit Rabbah - Genesis 13:3-4
3. FOR THE L-rd G-d HAD NOT CAUSED IT TO RAIN UPON THE EARTH. The full Name [of G-d] is
employed in connection with a full world; it is similarly employed in connection with the fall of rain. R. Simeon b.
Yohai said: Three things are equal in importance, viz., earth, man, and rain. R. Levi b. Hiyyatha said: And these
three each consist of three letters, to teach that without earth there would be no rain and without rain earth
could not endure; while without either man could not exist.
4. R. Hoshaya said: Wonderful is the might of rain, for it is reckoned as equivalent to the whole of creation.
What is the proof?-Who does great things and unsearchable (Job V, 9); wherewith? By Giving rain upon the
earth and sending waters upon the fields (ib. 10) R. Aha proved it from the following: He that has made the
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earth by His power, etc. (Jer. x, 12). At the sound of His giving a multitude of waters in the heavens (ib. 13)
Now „sound‟ signifies nothing but rain, as you read: Deep calls unto deep at the sound of Your cataracts [i.e.,
waterfalls] (Ps. XLII, 8).

תלמוד בבלי מסכת תענית דף ב עמוד א
 מפתח של, מפתח של גשמים: ואלו הן,  שלשה מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא שלא נמסרו ביד שליח:אמר רבי יוחנן
 יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת+דברים כ"ח+  דכתיב-  מפתח של גשמים.  ומפתח של תחיית המתים,חיה
...מטר ארצך בעתו
Babylonian Talmud, Tractate Ta'anit, 2a
Rabbi Yochanan said, the keys to three things were kept in the hand of the Holy One, Blessed be He, and not
given over to an intermediary [nature]. They are, the key to rain, the key to childbirth and the key to the revival
of the dead. The Key of Rain, for It is written, The L-rd will open unto thee His good treasure, the heaven to
give the rain of thy land in its season (Deuteronomy 28:12)...

תלמוד בבלי מסכת תענית דף ח עמוד ב
 ואין,  שובה ה' את שביתנו כאפיקים בנגב+תהלים קכ"ו+  שנאמר,  גדול יום הגשמים כיום קבוץ גליות:אמר רבי יוחנן
 ויראו אפקי ים+שמואל ב' כ"ב+  שנאמר,אפיקים אלא מטר
Babylonian Talmud, Tractate Ta'anit, p. 8b
R. Johanan said: The day on which rain falls is as great as the day of the
Gathering of exiled [Israel,] as it is said (Psalms 126:4), “Turn our captivity: O L-rd, as the streams in the dry
land.” By „streams‟ rain is meant, as it is said (II Samuel, 22:16), “And the channels of the sea appeared.”
Discussion Questions:
We begin praying for rain on Shemini Atzeret, at the end of Sukkot. The sages consider rain very precious.
1. When you think about the rabbis‟ perspective on rain, can you see how they saw it as: a) of equal
importance with earth and people, b) very powerful, c) one of the three keys kept in the hands of G-d,
d) as great as redemption?
2. What is your reaction to the sound of rain, including the sound of thunder? What memories, emotions,
or physical sensations does the sound of rain evoke in you?
3. What is your attitude toward rain? Do you like it, or does it bother you? Why do you think that is?
4. Is your usual attitude toward rain the same, or different from that of the sages? What difference might it
make if you adopted their perspective?

Part III: Water and Our Behavior
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ח עמוד א
 אפי' מרבנן,הכל לכריא פתיא
Babylonian Talmud, Tractate Bava Batra, p. 8a
All must contribute to the digging of a well [for a public fountain], including the Rabbis...

ספר דברים פרק יא
ַ (יג) ו ְוהָ י ָה אִ ם ָ מ ֹעַ ִ ְו מְו עו אֶ ל מִ צ
ְוֹותי אֲ ֶ ר ָאנֹכִי מְו ַצוֶה אֶ תְו כֶם הַ טֹום לְוַאהֲ בָה אֶ ת י ְוקֹו ָק אלוקיכֶם ולְועָ בְודֹו ְובכָל ְול ַב ְובכֶם ו ְובכָל
:נַפְו ְו כֶם
: יֹורה ומַ לְוקֹו ו ְוָאסַ ְופ ָ דְו ָגנֶָך ו ְותִ יר ְו ָך וְויִצְוהָ ֶרָך
ֶ ַאר ְוצכֶם בְועִ ֹו
(יד) וְונָתַ ִ י מְו טַ ר ְו
: ָ (טו) וְונָתַ ִ י עֵ ֶ ב ְוב ָ דְו ָך ִלבְוהֶ מְו ֶ ָך ו ְוָא ַכ ְול ָ ו ְו ָ בָעְו
: ִיתם לָהֶ ם
ֶ (טז) הִ שָ מְו רו ָלכֶם פֶ ן י ִ ְופ ֶ ה ְול ַב ְובכֶם ו ְוסַ ְור ֶ ם ו ַעֲ בַדְו ֶ ם אֱ ֹלהִ ים אֲ חֵ ִרים ו ְוהִ ְו ַ חֲ ו
ָארץ הַ חֹבָה
ֶ ָ(יז) ו ְוחָ ָרה ַאף י ְוהֹו ָה ָבכֶם ו ְועָ צַר אֶ ת הַ שָ מַ י ִם ו ְוֹלא י ִהְו י ֶה מָ טָ ר ו ְוהָ אֲ דָ מָ ה ֹלא תִ ֵ ן אֶ ת י ְובולָה ו ַאֲ בַדְו ֶ ם מְו הֵ ָרה מֵ עַ ל ה
:אֲ ֶ ר י ְוקֹו ָק נ ֹתֵ ן ָלכֶם
Page 3
www.canfeinesharim.org

Deuteronomy 11:13-17
13. And it will be, if you hearken to My commandments that I command you this day to love the L-rd,
your G-d, and to serve Him with all your heart and with all your soul, 14. I will give the rain of your land at its
time, the early rain and the latter rain, and you will gather in your grain, your wine, and your oil. 15. And I will
give grass in your field for your livestock, and you will eat and be sated. 16. Beware, lest your heart be
misled, and you turn away and worship strange G-ds and prostrate yourselves before them. 17. And the
wrath of the L-rd will be kindled against you, and He will close off the heavens, and there will be no rain, and
the ground will not give its produce, and you will perish quickly from upon the good land that the L-rd gives you.

 על נהרות בבל- פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא כח
.)על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון על ערבים בתוכה ת לינו כנרותינו וגו ' (תהלים קל"ז א' וב
 א"ר יוחנן הרג בהם פרת בישראל יותר ממה (שהרגו) [שהרג] בהם נבוכדנצר, מה ראו ישראל לבכות על נהרות בבל...
 וכיון שגלו לבבל שתו מימי הפרת,  כשהיו שרוים בא "י לא היו שותים אלא מי גשמים ומימי נוזלים ומימי מעיינות,הרשע
,  ועל מיתתם שמתו בדרך ולא הניחום לקוברם,  לפיכך היו בוכים על ההרוגים שהרגו בהם אויביהם,ומתים מהם הרבה
ועל ההרוגים שהרגו בהם [מימי] פרת
Pesikta Rabati, section 28 (also found in Midrash Shocher Tov 137), translation by Akiva Wolff
„By the rivers of Babylon we sat and wept…‟ (Psalm 137:1). Why did the Jewish people cry by the rivers
of Babylon? Rabbi Yochanan said, “The Euphrates (river) killed more of them than the wicked Nebuchadnetzer
did. When the Jews lived in the land of Israel, they drank only rainwater, freshwater and springwater. When
they were exiled to Babylon, they drank the (polluted) water of the Euphrates, and many of them died.”
Discussion Questions:
Rain is tied to our behavior, both in relationship to other people and our relationship with G-d. Notice that in
the Shema, our interest in having clean water is intended to inspire us to righteous action.
1. What types of things inspire you to act correctly? Is clean water something you‟d be inspired to work
for?
2. How does the punishment of the polluted rivers of Babylon relate to our exile from the land of Israel?
3. Today many people in the world face waterborne disease and water scarcity. Can these sources teach
us anything about changes needed to our behavior, even if the water we drink cannot be directly shared
with them (since they live very far away)?

Part IV: The Importance of Water
ג:שיר השירים רבה (וילנא) פרשה א
מה מים מסוף העולם ועד סופו דכתיב לרוקע הארץ על המים כך תורה מסוף העולם ועד סופו שנא ' (איוב יא ) ארוכה
'  ד) מעין גנים באר מים חיים כך תורה חיים לעולם שנא/שיר השירים/  מה מים חיים לעולם שנאמר (שיר,מארץ מדה
 מה מים מן השמים שנא' (ירמיה י) לקול תתו המון, (משלי ד) כי חיים הם למוצאיהם וכתיב (ישעיה נה) לכו שברו ואכלו
 מה המים בקולי קולות שנא ' (תהלים,מים בשמים כך תורה מן השמים שנאמר (שמות כ) כי מן השמים דברתי עמכם
 מה, כט) קול ה' על המים כך תורה בקולי קולות שנאמר (שמות יט) ויהי ביום השלישי בהיות הבקר ויהי קולות וברקים
'המים משיבין הנפש שנא ' (שופטים טו) ויבקע אלקים את המכתש אשר בלחי וגו ' כך תורה שנא' (תהלים יט) תורת ה
 מה המים מטהרים את האדם מטומאה שנא' (יחזקאל לו) וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם כך,תמימה משיבת נפש
 ומה המים מטהרים הגוף שנאמר (ויקרא, תורה מטהרת הטמא מטומאתו שנאמר (תהלים יב) אמרות ה' אמרות טהורות
 ומה מים מכסים ערותו של,יד) ורחץ את בשרו במים כך תורה מטהרת הגוף שנאמר (תהלים קיט) צרופה אמרתך מאד
,ים שנא' (ישעיה יא) כמים לים מכסה כך תורה מכסים ערותן של ישראל שנאמר (משלי י) ועל כל פשעים תכסה אהבה
 מה,ומה מים יורדין טיפין טיפין ונעשית נחלים נחלים כך תורה אדם למד ב ' הלכות היום וב ' למחר עד שנעשה כנחל נובע
 ומה המים מניחין מקום גבוה, מים אם אין אדם צמא אינה ערבה בגופו כך תורה אם אין אדם עיף בה אינה ערבה בגופו
 ומה מים אין מתקיימין, והולכים במקום נמוך כך תור ה מנחת מי שדעתו גבוהה עליו ומדבקת במי שדעתו נמוכה עליו
בכלי כסף וזהב אלא בירוד שבכלים כך תורה אין מתקיימת אלא במי שעושה עצמו ככלי חרס ומה מים אין אדם גדול
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'מתבייש לומר לקטן השקיני מים כך ד "ת אין הגדול מתבייש לומר לקטן למדני פרק אחד דבר אחד או פסוק אחד ואפי
...אות אחת
Shir HaShirim Rabbah 1:3, translation by Tuvia Aronson
...Just as water extends from one end of the world to the other, so too does Torah... Just as living water
is forever, so too is water... Just as water is from heaven, so too is Torah. Just as water makes great sounds,
so too does Torah... Just as rain water comes down in drops and forms rivers, so with the Torah; one studies a
bit today and some more tomorrow, until in time becomes like a flowing stream... Just as water has no taste
unless one is thirsty; so too, Torah is best appreciated through great effort and yearning... Just as water leaves
a high place and flows to a low one, so too, Torah leaves one whose spirit is proud and remains with one
whose spirit is humble. Water is a great equalizer, no matter your station or class - all can drink water. So, too a scholar should not be ashamed to say to a simpler fellow, 'Teach me a chapter, a verse or a letter'. Just as
water is a source of life for the world, as it says, A fountain of gardens, a well of living waters (Song of Songs
4:15), so the Torah is a source of life for the world. Just as water restores the soul, so too, does the Torah. Just
as water is cleansing, the words of Torah are purifying....

1-12 ספר יחזקאל פרק מז
(א) וַי ְו ִ ֵבנִי אֶ ל פֶ תַ ח הַ ַבי ִת ו ְוהִ ֵה מַ י ִם יֹצְואִ ים מִ ַ חַ ת מִ פְו ַ ן הַ ַבי ִת קָ דִ ימָ ה ִי פְו נֵי הַ ַבי ִת קָ דִ ים ו ְוהַ ַ י ִם י ְוֹרדִ ים מִ ַ חַ ת מִ ֶתֶ ף
: ַהַ ַבי ִת הַ י ְומָ נִית מִ ֶגֶב ַל ִ זְובֵח
: (ב) ו ַטֹוצִאֵ נִי דֶ ֶר ַ עַ ר ָצ פֹונָה וַי ְוסִ ֵבנִי דֶ ֶר חוץ אֶ ל ַ עַ ר הַ חוץ דֶ ֶר הַ פֹונֶה קָ דִ ים ו ְוהִ ֵה מַ י ִם מְו פַ ִים מִ ן הַ ָתֵ ף הַ י ְומָ נִית
: (ג) ְובצֵאת הָ אִ י קָ דִ ים ו ְוקָ ו ְובי ָדֹו וַטָמָ ד אֶ לֶף בָאַ ָ ה וַטַעֲ ב ִֵרנִי ַב ַ י ִם מֵ י ָאפְוסָ י ִם
: (ד) וַטָמָ ד אֶ לֶף וַטַעֲ ב ִֵרנִי ַב ַ י ִם מַ י ִם ב ְוִר ָ י ִם וַטָמָ ד אֶ לֶף וַטַעֲ ב ִֵרנִי מֵ י מָ תְו נָי ִם
: (ה) וַטָמָ ד אֶ לֶף נַחַ ל אֲ ֶ ר ֹלא אוכַל לַעֲ ב ֹר ִי גָאו הַ ַ י ִם מֵ י ָ חו נַחַ ל אֲ ֶ ר ֹלא י ֵעָ בֵר
:ית בֶן ָאדָ ם ו ַטֹו ִל ֵכנִי וַי ְו ִ ֵבנִי עַ ל ְו פַ ת הַ ָחַ ל
ָ ִ(ו) ו ַט ֹאמֶ ר אֵ לַי הֲ ָרא
: (ז) ְוב ו ֵבנִי ו ְוהִ ֵה אֶ ל ְו פַ ת הַ ַחַ ל עֵ ץ ַרב מְו א ֹד מִ זֶה ומִ זֶה
(ח) ו ַט ֹאמֶ ר אֵ לַי הַ ַ י ִם הָ אֵ לֶה יֹוצְואִ ים אֶ ל הַ ְוגלִילָה הַ קַ דְו מֹונָה וְוי ְוָרדו עַ ל הָ עֲ ָרבָה ובָאו הַ טָ ָ ה אֶ ל הַ טָ ָ ה הַ וצָאִ ים וְונ ְוִרפאו
:\{וְונ ְוִרפו\} הַ ָ י ִם
(ט) ו ְוהָ י ָה כָל נֶפֶ חַ טָה אֲ ֶ ר י ִ ְו ר ֹץ אֶ ל ָל אֲ ֶ ר י ָבֹוא ָ ם נַחֲ ַלי ִם י ִחְו י ֶה ו ְוהָ י ָה הַ דָ גָה ַרבָה מְו א ֹד ִי ָב או ָ ָ ה הַ ַ י ִם הָ אֵ לֶה
: וְוי ֵָרפְואו ו ָחָ י ֹל אֲ ֶ ר י ָבֹוא ָ ָ ה הַ ָחַ ל
(י) ו ְוהָ י ָה ועָ מְו דו \{עָ מְו דו\} עָ לָיו דַ ָוגִים מֵ עֵ ין גֶדִ י ו ְועַ ד עֵ ין עֶ ְוג ַלי ִם מִ ְו טֹוחַ לַחֲ ָרמִ ים י ִהְו יו לְומִ ינָה ִ הְו י ֶה דְו ג ָָתם ִדְו גַת הַ טָם הַ גָדֹול
:ַרבָה מְו א ֹד
ִ
: ֹאתיו\} ו ְוגבָָאיו ו ְוֹלא י ֵָרפְואו לְומֶ לַח נ ָ נו
ָ (יא) בִצ ֹאתָ ו \{בִצ
ָ(יב) ו ְועַ ל הַ ַחַ ל י ַעֲ לֶה עַ ל ְו פָ תֹו מִ זֶה ומִ זֶה ָל עֵ ץ מַ אֲ כָל ֹלא י ִבֹול עָ לֵהו ו ְוֹלא י ִ ֹם פִ ְוריֹו לָחֳ דָ ָ יו י ְו ַב ֵר ִ י מֵ ימָ יו מִ ן הַ ִ קְו ד
: הֵ ָ ה יֹוצְואִ ים ו ְוהָ י ָו \{ו ְוהָ י ָה\} ִפ ְוריֹו לְומַ אֲ כָל ו ְועָ לֵהו לִתְו רופָ ה
Ezekiel chapter 47 verses 1-12
1. Then he brought me back to the entrance of the House, and behold there was water coming out from under
the threshold of the House toward the east, for the House faced eastward, and the water was descending from
below, from the right side of the House, from the south of the alter. .א2. And he took me out by way of the
Northern Gate and led me around by way of the outside to the Outer Gate, the way that faces east, and
behold, water was trickling from the right side. .ב3. When the man went out eastward with a cord in his hand,
he measured one thousand cubits, and he led me through the water, water reaching the ankles. .ג4. And he
measured one thousand and led me through the water, water reaching the knees, and he measured one
thousand and he led me though water that reached the loins. .ד5. And he measured one thousand [cubits], a
stream that I could not cross, for the water was so high that it was water for swimming, a stream that could not
be crossed. .ה6. And he said to me, "Have you seen, Son of man?" And he led me and brought me back
upon the bank of the stream. .ו7. When I returned, and behold, upon the bank of the stream was a very great
profusion of trees on either side. .ז8. And he said to me, "This water is going out to the eastern frontier, and
will descend upon the plain, and come to the sea, to the sea that is brought out, and the waters will be
healed. .ח9. And every living creature that will swarm wherever the two streams will go, will live, and the fish
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will be very abundant, for these waters have come there, and wherever the stream flows, they shall be healed
and live. .ט10. And it will be [a place] beside which fishermen will stand, from Ein-gedi to Ein-eglaim; a place
for spreading nets they will be; their fish will be of many kinds, like the fish of the Great Sea, very many. .י11.
Its marshes and its pools will not be healed; they will be set aside for salt [mines]. .יא12. But by the stream,
on its bank from either side, will grow every tree for food; its leaf will not wither, neither will its fruit end; month
after month its fruits will ripen, for its waters will emanate from the Sanctuary, and its fruit shall be for food and
its leaves for a cure.
Discussion Questions:
1. What is the relationship between water and Torah?
2. What is the relationship between water and redemption?
3. Do these connections explain some of the above questions about rejoicing over water?
4. How do these sources further clarify how important water is?
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