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) .1דף קי''ז ע''א( )במדבר א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ ָי ֶאל מ ׁ ֶֹשה
מו ֵעד וְ ֹגו'ִ ,ר ִּבי ַא ָּבא
ֹ
ְּב ִמ ְד ּ ַבר ִסינַי ְּבא ֶֹהל
ּ ָפ ַתח) ,בראשית א( וַ ִּי ְב ָרא אֱ ל ִֹהים ֶאת ָה ָא ָדם
מו וְ ֹגו'ַ ,האי ְק ָרא ִא ְּת ַמרָ ּ .תא חֲ זֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא
ְּב ַצלְ ֹ
ְ ּד ָב ָרא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה
יך ה ּוא לְ ָא ָדם ָע ֵבד לֵ ּ
ְּב ִד ּי ּו ְקנָ א ְ ּד ִע ּ ָל ֵאי וְ ַת ּ ָת ֵאי ,וַ הֲ וָ ה ָּכלִ יל ִמ ּכ ּ ָֹלא ,וַ הֲ וָ ה
יפי ָעלְ ָמא .וַ הֲ ו ּו
נְ ֹ
הו ֵר ּ
יפי ָעלְ ָמא ַעד ַסיְ ֵ
יה נָ ִהירִ ,מ ּ ַסיְ ֵ
יה ּכ ּ ָֹלא.
ַ ּדחֲ לִ ין ַק ּ ֵמ ּ

ֹשה ְ ּב ִמ ְד ַּבר ִסינַי
ַ .1וי ְַד ֵּבר ה' אֶ ל מ ׁ ֶ
ַא ָּבא
ַר ִ ּבי
אהֶ ל מוֹ ֵעד וְ גוֹ '.
ְ ּב ֹ
ּ ָפ ַתח) ,בראשית א( ַויּ ְִב ָרא אֱ ל ִֹהים אֶ ת
הָ ָא ָדם ְ ּבצַ ְלמוֹ וְ גוֹ ' .הַ ּ ָפסוּק הַ זֶּה נִ ְת ָּבאֵ ר.
ש ָּב ָרא הַ ָּקדוֹ ׁש-
ש ָעה ׁ ֶ
בּ ֹא ְראֵ הּ ְ ,ב ָׁ
שה אוֹ תוֹ
ָּברו ְּך-הוּא אֶ ת הָ ָא ָדםָ ,ע ָׂ
של ֶע ְליוֹ נִ ים וְ ַת ְח ּתוֹ נִ ים ,וְ הָ יָה
ִ ּב ְדמוּת ׁ ֶ
ָּכלוּל מֵ הַ כּ ֹל ,וְ הָ יָה אוֹ רוֹ מֵ ִאיר ִמ ּסוֹ ף
הָ עוֹ לָ ם וְ ַעד סוֹ פוֹ  ,וְ הָ י ּו פוֹ ח ֲִדים ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
הַ כּ ֹל.

יה
 .2וְ ַאף ַעל ַּגב ְ ּד ָהא א ּו ְקמ ּו ָהִ ,אית לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א ּ ֵב ּ
מו
ְּב ַהאי ְק ָרא ,וַ ִּי ְב ָרא אֱ ל ִֹהים ֶאת ָה ָא ָדם ְּב ַצלְ ֹ
מו,
תוֵּ ,כיוָ ן ְ ּד ָא ַמר ְּב ַצלְ ֹ
או ֹ
ְּבצֶ לֶ ם אֱ ל ִֹהים ָּב ָרא ֹ
תוֶ .א ּ ָלא וַ ַ ּדאי ְּת ֵרין
או ֹ
ַמאי ְּבצֶ לֶ ם אֱ ל ִֹהים ָּב ָרא ֹ
ַ ּד ְר ִ ּגין ִ ּד ְכלִ ילָ ן ְ ּד ַכר וְ נ ּו ְק ָּבאַ ,חד לִ ְד ַכר ,וְ ַחד
לְ נ ּו ְק ָּבא.

שה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ  ,י ֵׁש
 .2וְ ַאף ַעל ּגַב ׁ ֶ
ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ַּב ּ ָפסוּק הַ זֶּהַ .ויּ ְִב ָרא אֱ ל ִֹהים
אֶ ת הָ ָא ָדם ְ ּבצַ ְלמוֹ ְ ּבצֶ לֶ ם אֱ ל ִֹהים ָּב ָרא
ש ָא ַמר ְ ּבצַ ְלמוֹ ַ ,מה זֶּה ְ ּבצֶ לֶ ם
אֹתוֹ ֵ ּ ,כיוָן ׁ ֶ
אֱ ל ִֹהים ָּב ָרא אֹתוֹ ? אֶ ָּלא וַדַּ אי ְ ׁש ּ ֵתי
ש ְּכלוּלוֹ ת זָכָ ר וּנְ ֵקבָ הַ ,אחַ ת
ְד ָרגוֹ ת ׁ ֶ
ְלזָכָ ר וְ ַאחַ ת ִלנְ ֵקבָ ה.

יפא ִ ּד ְק ָרא
ּ .3ו ְבגִ ין ַּכ ְך ּד ּו ּ ַפ ְרצ ּו ִפין הֲ ֹוו ַ ּ
ודאי ,וְ ֵס ָ
או ָתם .וְ ָכלִ יל
או ַכחּ ִ ,ד ְכ ִּתיב זָ ָכר ּונְ ֵק ָבה ָּב ָרא ֹ
ֹ
הֲ וָ ה ִמ ָּכל ִס ְט ִרין )נ''א מתרין סטרין( וְ ַאף ַעל ַּגב
נָמי ְ ּכלִ ילָ א
רויָ .הא ִהיא ֵ
ידת ְּב ִס ְט ֹ
ְ ּדנ ּו ְק ָּבא אֲ ִח ַ
ִמ ְּת ֵרין ִס ְט ִרין ,לְ ֶמהֱ וִ י ׁ ְשלִ ים ְּבכ ּ ָֹלא.

ילא וְ ַת ּ ָתאֵּ .כיוָ ן
 .4וַ הֲ וָ ה ִמ ְס ּ ָת ַּכל ְּב ָח ְכ ְמ ָתא ,לְ ֵע ּ ָ
ְ ּד ּ ָס ַרחִ ,א ְת ַמעֲ ט ּו ּ ַפ ְרצ ּו ִפין ,וְ ָח ְכ ְּמ ָתא ִא ְס ּ ָתלָ ַקת
יה.
ֵיה ,וְ לָ א הֲ וָ ה ִמ ְס ּ ָת ַכל ֶא ּ ָלא ְּב ִמלֵ י ְ ּדג ּו ֵפ ּ
ִמ ּנ ּ
ָשב ּו
אולִ יד ְּבנִ ין ֵמ ִע ּ ָל ֵאי וְ ַת ּ ָת ֵאי ,וְ לָ א ִא ְתי ׁ ָ
לְ ָב ַתר ֹ
ֵיה
ָ ּדא וְ ָדא ְּב ָעלְ ָמאַ ,עד ְ ּד ֹ
אולִ יד ּ ַברּ ,ו ִמ ּנ ּ
ִא ׁ ְש ְּתלִ ים )ס''א אשתיל( ָעלְ ָמאּ ְ ,ד ִא ְק ֵרי ׁ ֵשת ,וְ ָהא
א ּו ְקמ ּו ָה.
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 .3וְ לָ כֵ ן ְ ׁשנֵי פַ ְרצו ִּפים הָ י ּו ְ ּבוַדַּ אי ,וְ סוֹ ף
ש ָּכתוּב זָכָ ר וּנְ ֵקבָ ה ָּב ָרא
הַ ּ ָפסוּק מוֹ ִכיחַ ֶ ׁ ,
)מ ְשּׁנֵי
צ ָד ִדים ִ
א ָֹתם .וְ כָ לוּל הָ יָה ִמ ָּכל הַ ְ ּ
שהַ ְ ּנ ֵקבָ ה אֲ ח ּוזָה
צְ דָ ִדים( .וְ ַאף ַעל ּגַב ׁ ֶ
ְ ּב ִצדּ וֹ  ,ה ֲֵרי ִהיא ּגַם ְּכלוּלָ ה ִמ ּ ְ ׁשנֵי ְצ ָד ִדים,
ִל ְהיוֹ ת ָׁשלֵ ם ַּבכּ ֹל.
 .4וְ הָ יָה ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ַּבחָ ְכ ָמה ְל ַמ ְעלָ ה
ִה ְת ַמעֲ ט ּו
ש ָּס ַרח,
ֶׁ
ּ ֵכיוָן
ו ְּל ַמ ּ ָטה.
הַ ּ ַפ ְרצו ִּפים ,וְ הַ חָ ְכ ָמה ִה ְס ּ ַת ְּל ָקה ִמ ּ ֶמ ּנוּ,
וְ לֹא הָ יָה ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל אֶ ָּלא ְ ּב ִד ְב ֵרי גוּפוֹ .
ַאחַ ר ָּכ ְך הוֹ ִליד ָּבנִ ים מֵ ֶע ְליוֹ נִ ים
ַשב ּו זֶה ָוזֶה ָּבעוֹ לָ ם
וְ ַת ְח ּתוֹ נִ ים ,וְ לֹא ִה ְתי ּ ְ ׁ
ו ִּמ ּ ֶמ ּנ ּו
ֵּבן,
שהוֹ ִליד
ֶׁ
ַעד
שת ,וְ כָ ךְ
ש ִ ּנ ְק ָרא ׁ ֵ
נִ ְ ׁשלַ ם )נִ ְשׁתַּ ל( הָ עוֹ לָ םֶ ׁ ,
ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ .
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The Book of Numbers is the fourth of the five books and it is the aspect of Zeir
Anpin. The Zohar begins the commentary of the first portion of Numbers,
Bamidbar, discussing the creation of Man, Adam. The numerical value for Adam,
אדם, is 45, same as the value for the YHVH name revealed at the level of Zeir
Anpin הא-ואו-הא-יוד. Zeir Anpin is the ‘child’ of Chokmah (Father) and Binah
(Mother).
When God created Adam he gave him the image/forms of the upper and lower
levels. All levels were included, Malchut was one of them. He could see from the
beginning to the end of the world because his head was in Chokmah and Binah
that are the concealed levels, the head.
Zeir Anpin and Malchut are the spiritual and physical bodies. Male and female,
left and right, judgment and kindness (Chessed) aspects.
When Eve got separated from Adam, each of them had the aspect of left and right
because they inherited these aspects from each other.
Becoming one with another creates affinity and exchange of energies. If we want
to come closer to understand another person we need to match his level. Only
then we can experience the flow of energies from one to the other. Before we do
so, we need to make sure the other person is positive and worth our efforts to
make same level connection. It’s an important principal that could help us greatly
in life.
The most important aspect of this teaching is about connecting to the Zohar on a
higher level that could give us the ability to elevate to the higher spiritual levels
and draw benefits into our lives.
 הָ עוֹ לָ ם הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן לֹא, וְ ִעם ָּכל זֶה.5
הֻ ְ ׁשלַ ם וְ לֹא הָ יָה ָׁשלֵ ם וְ לֹא נִ ְמצָ א
.ש ָּבא ַא ְב ָרהָ ם וְ ָע ַמד הָ עוֹ לָ ם
ֶ ׁ  ַעד, ְֹב ִקיּוּמו
ֹש ַא ְב ָרהָ ם נִ ְמצָ א בּ ו
ֶ ׁ אֲ בָ ל לֹא הֻ ְ ׁשלַ ם ַעד
שאוֹ חֵ ז
ֶ ׁ  וְ ָאחַ ז בּ וֹ ְ ּבי ִָמין ְּכ ִמי,ָּבעוֹ לָ ם
 ָּבא י ְִצחָ ק וְ ָאחַ ז.שנּוֹ פֵ ל
ֶ ׁ ימינוֹ אֶ ת ִמי
ִ ִ ּב
 ּ ֵכיוָן.שמֹאל וְ ִה ְת ַקיֵּם יוֹ ֵתר
ׂ ְ ידי הָ עוֹ לָ ם ִ ּב
ֵ ִ ּב
 וְ נִ ְכלָ ל, ָאחַ ז ְ ּב ֶא ְמצַ ע הַ ּגוּף,ש ָּבא יַעֲ קֹב
ֶׁ
 ָע ַמד הָ עוֹ לָ ם וְ לֹא הָ יָה,ִ ּב ְ ׁשנֵי ְצ ָד ִדים
.ִמ ְתמוֹ טֵ ט
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 וְ לָ א, ָעלְ ָמא ּ ַת ּ ָת ָאה לָ א ִא ׁ ְש ְּתלִ ים, וְ ִעם ָּכל ָ ּדא.5
 ַעד ְ ּד ָא ָתא,יה
ּ  וְ לָ א ִא ׁ ְש ְּת ַכח ְּב ִק ּי ּו ֵמ,הֲ וָ ה ׁ ְשלִ ים
, אֲ ָבל לָ א ִא ׁ ְש ְּתלִ ים. וְ ִא ְת ַק ּיָים ָעלְ ָמא,ַא ְב ָר ָהם
יה
ּ יה ְּב ָעלְ ָמא וְ ָא ִחיד ּ ֵב
ּ ַעד ְ ּד ַא ְב ָר ָהם ִא ׁ ְש ְּת ַכח ּ ֵב
. לְ ַמאן ְ ּדנָ ִפיל,ֵיה
ִ  ְ ּכ ַמאן ְ ּד ָא ִחיד ִּב,ימינָ א
ִ ִּב
ּ ימינ
,ש ָמאלָ א
ֵ  וְ ָא ִחיד ִּב,ָא ָתא יִ ְצ ָחק
ּ יד
ׂ ְ יה ְ ּד ָעלְ ָמא ִּב
 ָא ִחיד, ֵּכיוָ ן ְ ּד ָא ָתא יַעֲ קֹב.וְ ִא ְת ָק ּיָים ַי ִּתיר
, וְ ִא ְת ְ ּכלִ יל ִּב ְת ֵרין ִס ְט ִרין,יתא ְּבג ּו ָפא
ָ ְּב ֶא ְמ ָצ ִע
.מו ֵטט
ֹ ִא ְת ַק ּיָים ָעלְ ָמא וְ לָ א הֲ וָ ה ִמ ְת
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 .6וְ ִעם ָּכל ָ ּדא לָ א ַא ׁ ְש ִּתיל )ס''א אשתלים( ְּב ׁ ָש ְר ׁש ֹוי,
יסר ׁ ְש ָב ִטין ,וְ ׁ ִש ְב ִעין נ ְַפ ׁ ָשאן,
אולִ יד ְּת ֵר ָ
ַעד ְ ּד ֹ
וְ ַא ׁ ְש ִּתיל )ס''א ואשתלים( ָעלְ ָמא .וְ ִעם ָּכל ָ ּדא לָ א
יתא ְּבט ּו ָרא
או ַריְ ָ
ש ָר ֵאל ֹ
ִא ׁ ְש ְּתלִ יםַ ,עד ְ ּד ַק ִּביל ּו יִ ְ ׂ
ְ ּד ִסינַי ,וְ ִא ְּת ַקם ַמ ׁ ְש ְ ּכנָ אּ ְ .כ ֵדין ִא ְת ָק ּיָימ ּו ָעלְ ִמין
וְ ִא ׁ ְש ְּתלִ ימ ּו ,וְ ִא ְת ְּב ָסמ ּו ִע ּ ָל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין.

לֹא
זֶה
ָּכל
 .6וְ ִעם
שהוֹ ִליד
ֶׁ
שיו ַעד
ש ָר ָׁ
נִ ְ ׁש ּ ַתל )נִ ְשׁלַם( ְ ּב ָׁ
שר ְ ׁשבָ ִטים וְ ִ ׁש ְב ִעים נֶפֶ ׁש,
ְ ׁשנֵים ָע ָׂ
וְ נִ ְ ׁש ּ ַתל )וְ נִ ְשׁלַם( הָ עוֹ לָ ם .וְ ִעם ָּכל זֶה לֹא
ִש ָר ֵאל ּתוֹ ָרה ְ ּבהַ ר
ש ִ ּק ְ ּבל ּו י ְ ׂ
ִה ְ ׁש ּ ַת ּ ֵלם ַעד ׁ ֶ
ִסינַי וְ הו ַּקם הַ ִּמ ְ ׁש ָּכן ,וְ ָאז ָע ְמד ּו הָ עוֹ לָ מוֹ ת
וְ נִ ְ ׁש ְלמוּ ,וְ ִה ְת ַּב ּ ְשׂ מ ּו ֶע ְליוֹ נִ ים וְ ַת ְח ּתוֹ נִ ים.

יתא ּו ַמ ׁ ְש ְ ּכנָ א ִא ּת ֹו ָקמ ּוָּ ,ב ָעא ק ּו ְד ׁ ָשא
או ַריְ ָ
ֵּ .7כיוָ ן ְ ּד ֹ
ְּב ִר ְ
יתא,
או ַריְ ָ
ילוי ְ ּד ֹ
יך ה ּוא לְ ִמ ְפ ַקד )דף קי''ז ע''ב( ֵח ֹ
יתאַּ ,כ ָמה ַח ּיָילִ ין ִאי ּנ ּון
או ַריְ ָ
ַּכ ָמה ַח ּיָילִ ין ִאי ּנ ּון ְ ּד ֹ
ַיש ָבא
ְ ּד ַמ ׁ ְש ְ ּכנָ אָ ּ .תא חֲ זֵיָּ ,כל ִמ ּ ָלה ְ ּד ָב ֵעי לְ ִא ְתי ּ ׁ ְ
ַיש ָבא ַעד ְ ּד ִא ְד ַּכר ְּבפ ּו ָמא,
יה ,לָ א ִמ ְתי ּ ׁ ְ
ְּבד ּו ְכ ּ ֵת ּ
ְ
וְ ִא ְת ְמנֵי ָעלָ ּה .א ּוף ָה ָכאָּ ,ב ָעא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא
יתא ,וְ ַח ּיָילִ ין ְ ּד ַמ ׁ ְש ְ ּכנָ א,
או ַריְ ָ
לְ ִמ ְפ ַקד ַח ּיָילִ ין ְ ּד ֹ
וְ ֻכ ְּלה ּו הֲ ֹוו ְ ּכ ַחד וְ לָ א ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ֵשי ָ ּדא ִמן ָ ּדאּ ,כ ּ ָֹלא
יתא ּו ַמ ׁ ְש ְ ּכנָ א לָ א
או ַריְ ָ
ילאּ ְ ,ד ָהא ֹ
ְ ּכגַ וְ ונָא ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ֵשי ָ ּדא ִמן ָ ּדא ,וְ ָאזְ לִ ין ַּכחֲ ָדא.

שהַ ּתוֹ ָרה וְ הַ ִּמ ְ ׁש ָּכן הו ְּקמוָּ ,רצָ ה
ֵ ּ .7כיוָן ׁ ֶ
ְ
של
הַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברוּך-הוּא ִל ְפקֹד הַ ֲחיָלוֹ ת ׁ ֶ
של הַ ּתוֹ ָרה,
הַ ּתוֹ ָרהַּ ,כ ּ ָמה ְצבָ אוֹ ת הֵ ם ׁ ֶ
של הַ ִּמ ְ ׁש ָּכן .בּ ֹא ְראֵ ה,
ַּכ ּ ָמה ְצבָ אוֹ ת הֵ ם ׁ ֶ
צ ִר ְ
ַשב ִ ּב ְמקוֹ מוֹ  ,לֹא
יך ְל ִה ְתי ּׁ ֵ
ָּכל דָּ בָ ר ׁ ֶ
ש ָּ
ש ִ ּנז ְָּכר ַּב ּ ֶפה ,ו ִּמ ְת ַמ ּנֶה ָעלָ יו.
ַשב ַעד ׁ ֶ
ִמ ְתי ּׁ ֵ
ְ
ַאף ָּכאן ָ -רצָ ה הַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברוּך-הוּא
ִל ְפקֹד חֵ ילוֹ ת הַ ּתוֹ ָרה וְ חֵ ילוֹ ת הַ ִּמ ְ ׁש ָּכן,
וְ כֻ ָּלם הָ י ּו ְּכאֶ חָ ד וְ לֹא נִ ְפ ָר ִדים זֶה ִמזֶּה,
שה ֲֵרי הַ ּתוֹ ָרה
הַ כּ ֹל ְּכמוֹ ְל ַמ ְעלָ הֶ ׁ ,
וְ הַ ִּמ ְ ׁש ָּכן לֹא נִ ְפ ָר ִדים זֶה ִמזֶּה ,וְ הוֹ ְל ִכים
ְּכאֶ חָ ד.

After the sin, Adam fell from his higher level. He lost the connection to the upper
three Sefirot and couldn’t see past and future. This is the aspect of death that God
asked Adam to avoid.
Adam lost his spiritual eyesight and opened his physical eyes. He got trapped in
the material world. That is the aspect of him being removed from the Garden of
Eden.
Adam’s children were from upper and lower levels. Cain was from the lower
because he was connected to the sin with the Snake. As we know Eve’s vessel
was contaminated by the Snake.
Abel came from the higher level of Adam which was Da’at (Knowledge), the
Sefira of the unification. Genesis 4:1 “And Adam ‘Knew’ Eve”. Moses received
the soul of Abel so he could correct the sin of his father. He will do that by
bringing immortality to man by connecting the lower seven with the upper three.
Moses will open the upper gates for Mashiach to come down to earth and
complete the mission of the final correction.
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ְּבח ּו ׁ ְש ָּבנָ א
ָעאלִ ין
יהון
ַח ּיָילֵ ֹ
ַּכ ְך,
ּ .8ו ְבגִ ין
לון
מו ְד ָעא ַּג ּ ַביְ יה ּוַ ּ ,בר ִאי ּנ ּון ַאחֲ ָרנִ ין ְ ּדלֵ ית ֹ
לְ ִא ׁ ְש ְּת ֹ
ח ּו ׁ ְש ָּבנָאּ .ו ְבגִ ין ַּכ ְך ְ ּכ ִתיב ,וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ ָי ֶאל מ ׁ ֶֹשה
מו ֵעד,
מו ֵעדִ .אי ְּבא ֶֹהל ֹ
ְּב ִמ ְד ּ ַבר ִסינַי ְּבא ֶֹהל ֹ
יתא וְ ַחד
או ַריְ ָ
אֲ ַמאי ְּב ִמ ְד ּ ַבר ִסינַיֶ .א ּ ָלא ַחד לְ ֹ
לְ ַמ ׁ ְש ְ ּכנָ א.

 .8ו ִּמ ּׁשוּם זֶה חֵ ילוֹ ֵתיהֶ ם עוֹ ִלים ְ ּבחֶ ְ ׁשבּ וֹ ן
ְל ִה ּו ַָדע אֲ לֵ יהֶ םְ ּ ,פ ָרט ְלאוֹ ָתם אֲ חֵ ִרים
שאֵ ין לָ הֶ ם חֶ ְ ׁשבּ וֹ ן .וְ לָ כֵ ן ָּכתוּבַ ,וי ְַד ֵּבר ה'
ֶׁ
ֹשה ְ ּב ִמ ְד ַּבר ִסינַי ְ ּבאֹהֶ ל מוֹ ֵעדִ .אם
אֶ ל מ ׁ ֶ
ְ ּבאֹהֶ ל מוֹ ֵעד ,לָ ּ ָמה ְ ּב ִמ ְד ַּבר ִסינַי? אֶ ָּלא
אֶ חָ ד לַ ּתוֹ ָרה וְ ֶאחָ ד לַ ִּמ ְ ׁש ָּכן.

 .9וְ ַהאי וְ ַהאיְּ ,ב ֶא ָחד לַ ח ֶֹד ׁש ַה ּ ׁ ֵשנִ י ּ ַב ּ ׁ ָשנָ ה ַה ּ ׁ ֵשנִ ית,
וְ כ ּ ָֹלא ַחד ,וְ ַהאי ִא ְק ֵרי )מלכים א ו( ח ֶֹד ׁש זִ יו ֶר ֶמז
לְ ַהה ּוא י ְַר ָחא וְ ׁ ַש ּ ָתא ְ ּדנָ ִהיר לְ ִסיהֲ ָראּ ְ ,ד ָהא ְ ּכ ֵדין
אתם ֵמ ֶא ֶרץ
ָעלְ ִמין ּ ֻכ ְּלה ּו ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו ִּב ׁ ְשלִ ימ ּו .לְ צֵ ָ
ש ָר ֵאל
ִמ ְצ ַריִ ם ,לְ ִא ׁ ְש ְּת ֹ
מו ְד ָעא ְ ּד ָהא ַּכד ַנ ְפק ּו יִ ְ ׂ
אש ֹון הֲ וָ ה.
ִמ ִּמ ְצ ַריִ םַ ּ ,בח ֶֹד ׁש ָה ִר ׁ

שנָה
שנִ י ַּב ּׁ ָ
 .9וְ זֶה ָוזֶה ּ ְ -באֶ חָ ד לַ ח ֶֹד ׁש הַ ּׁ ֵ
שנִ ית ,וְ הַ כּ ֹל ֶאחָ ד ,וְ זֶה נִ ְק ָרא ח ֶֹד ׁש זִיו,
הַ ּׁ ֵ
ש ּ ֵמ ִאיר לַ ְּלבָ נָה,
שנָה ׁ ֶ
ֶרמֶ ז ְלאוֹ תוֹ ח ֶֹד ׁש וְ ָׁ
שה ֲֵרי ָאז ָּכל הָ עוֹ לָ מוֹ ת נִ ְמצָ ִאים
ֶׁ
אתם מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם,
ִ ּב ְ ׁשלֵ מוּתְ .לצֵ ָ
שיּ ְָצא ּו מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ,זֶה
ש ְּכ ׁ ֶ
יע ׁ ֶ
ְלהוֹ ִד ַ
אשוֹ ן.
הָ יָה ַּבח ֶֹד ׁש הָ ִר ׁ

ִ .10ר ִּבי יִ ְצ ָחק ּ ָפ ַתח) ,תהלים קטו( יְ ָי זְ ָכ ָרנ ּו יְ ָב ֵר ְך ַ .10ר ִ ּבי י ְִצחָ ק ּ ָפ ַתח) ,תהלים קטו( ה'
לין ּג ּו ְב ִרין .זְכָ ָרנ ּו יְבָ ֵר ְך יְבָ ֵר ְך ֶאת ֵּבית וְ גוֹ ' .ה' זְכָ ָרנ ּו
יְ ָב ֵר ְך ֶאת ּ ֵבית וְ ֹגו' .יְ ָי זְ ָכ ָרנ ּו יְ ָב ֵר ְךִ ,א ּ ֵ
ְ
שהָ י ּו עוֹ ִלים
ְ יְבָ ֵרך  -אֵ ּ ֶלה הַ ְ ּגבָ ִריםֶ ׁ ,
ַ ּדהֲ ֹוו ָעאלִ ין ְּבח ּו ׁ ְש ָּבנָא ְּב ַמ ְד ְּב ָרא ,וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך
ְ
ַּבחֶ ְ ׁשבּ וֹ ן ַּב ִּמ ְד ָּבר ,וְ הַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברוּך-הוּא
או ִסיף ָעלַ יְ יה ּו ְּב ָכל זִ ְמנָא.
לון ,וְ ֹ
ה ּוא ְמ ָב ֵר ְך ֹ
ְמבָ ֵר ְך אוֹ ָתם וּמוֹ ִסיף עֲ לֵ יהֶ ם ְ ּבכָ ל ז ְַמן.

יה,
ָ ּ .11תא חֲ זֵיַ ,האי ַמאן ְ ּד ָא ַמר ׁ ְש ָב ָחא ְ ּד ַח ְב ֵר ּ
או ָד ָאה
יהּ ,ולְ ֹ
או ְ ּד ָמ ֹ
ִ ּד ְב ֹנויֹ ,
ֵיהָּ ,ב ֵעי לְ ָב ְר ָכא לֵ ּ
מונ ּ
יה ִּב ְר ָכאןְ .מנָ לָ ןִ .מ ּמ ׁ ֶֹשהּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,דברים
ָעלֵ ּ
רוב ,לְ ָב ַתר ַמה
א( וְ ִה ְּנ ֶכם ַהי ֹּום ְ ּככ ְֹכ ֵבי ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם לָ ֹ
יכם ָּכ ֶכם ֶאלֶ ף
יכם ֹיו ֵסף עֲ לֵ ֶ
בו ֵת ֶ
ְ ּכ ִתיב ,יְ ָי אֱ ל ֵֹהי אֲ ֹ
ּ ְפ ָע ִמים וְ ֹגו'ְּ .ת ֵרין ִּב ְר ָכאן הֲ ֹווַ ,חד יְ ָי אֱ ל ֵֹהי
יב ֵר ְך ֶא ְת ֶכם
יכם וְ ֹגו'ָ .הא ַחד .לְ ָב ַתר וִ ָ
בו ֵת ֶ
אֲ ֹ
או ָד ָאה ָעלַ יְ יה ּוִּ ,ב ְר ָכאן ַעל
ַּכאֲ ׁ ֶשר ִ ּד ּ ֶבר לָ ֶכם .לְ ֹ
ִּב ְר ָכאן.

שבַ ח חֲבֵ רוֹ ,
שאוֹ מֵ ר ׁ ֶ
 .11בּ ֹא ְראֵ הִ ,מי ׁ ֶ
ְ
של ָממוֹ נוֹ  -צָ ִריך ְלבָ ְרכוֹ
של ָּבנָיו ,אוֹ ׁ ֶ
ֶׁ
ו ְּלהוֹ דוֹ ת ָעלָ יו ִ ּב ְב ָרכוֹ תִ .מ ַּניִן לָ נוּ?
ש ָּכתוּב )דברים א( וְ ִה ְ ּנכֶ ם הַ יּוֹ ם
ֹשהֶ ׁ ,
ִמ ּמ ׁ ֶ
ְ
ש ַמיִם לָ רֹבַ .אחַ ר ָּכך ַמה
ְּככוֹ ְכבֵ י הַ ּׁ ָ
ָּכתוּב? ה' אֱ לֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתכֶ ם יֹסֵ ף עֲ לֵ יכֶ ם
ָּככֶ ם אֶ לֶ ף ּ ְפ ָע ִמים וְ גוֹ 'ׁ ְ .ש ּ ֵתי ְב ָרכוֹ ת הָ יוּ:
ַאחַ ת  -ה' אֱ לֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתכֶ ם ,ה ֲֵרי ַאחַ ת.
שר דִּ ֶּבר
ַאחַ ר ָּכ ְך  -וִ יבָ ֵר ְך אֶ ְּתכֶ ם ַּכאֲ ׁ ֶ
לָ כֶ םְ .להוֹ דוֹ ת עֲ לֵ יהֶ םּ ְ ,ב ָרכוֹ ת ַעל
ְ ּב ָרכוֹ ת.

וַיְ דַ בֵּ ר יְ הוָה אֶ ל-מֹ שֶׁ ה בְּ ִמ ְדבַּ ר ִסינַי ,בְּ אֹ הֶ ל מוֹﬠֵד :בְּ אֶ חָ ד לַחֹ דֶ שׁ הַ שֵּׁ נִ י בַּ שָּׁ נָה הַ שֵּׁ נִ יתNumbers 1:1 “ ,
” “And YHVH spoke to Moses in the wilderness of Sinai,לְ צֵ אתָ ם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם--לֵאמֹ ר
in the tent of meeting, on the first day of the second month, in the second year
”after they had come out of the land of Egypt, saying,
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The portion of Bamidbar deals with the counting of the Israelites. For that reason
the book is called in English ‘Numbers’. The actual Hebrew name of the book is
‘Bamidbar’, meaning ‘in the wildernesses'. The book on Numbers tells the story
of the Israelites in the wilderness, traveling to the Promised Land. We learn that
Numbers is the aspect of Zeir Anpin that represents the process of earning the
Light. In Leviticus we study about the building of the spiritual tools that were the
Holy Tabernacle, the laws of the Torah, and the work of the priests to draw light
to the world.
The Zohar asks: why did God mention the tent of meeting (Holy Tabernacle) and
the wilderness together, when we know that the Tent of Meeting was only in the
wilderness. The Zohar explains that the Tabernacle was mentioned as the aspect
of Zeir Anpin and the wilderness for Malchut.
In the same verse we read the date of this event. The Zohar explains that the
Israelites left Egypt on the first month, Nisan, that is the aspect of right column
and Chessed. On the first day of the second month, Iyyar, of the second year after
leaving Egypt they made connection to the left column, Gevurah. Now since they
have connection to the Right and Left columns, they are able to connect to the
third, Tiferet and central column.
Sivan is the third month and the time when the Israelites received the Torah on
Mount Sinai. We will celebrate this event with the Holiday of Shavuot. The
balance of the central column connects to the Light and blessings of God.
The counting of the Israelites connects them to the spiritual system, which is a
defined expression of the Light of the Endless. We learned before that the word
Sefira  ספירהmeans counting.
The aspect of time is very important on the spiritual level. We live in a world that
moves in cycles in a forward direction of time. Everything has some kind of
measure and limits. There is a different Light force being expressed in every
second. If we have affinity with the Light we don’t experience the times of lack
or the ups and downs of the 'pulse of life'.
The events that the Torah instructs us to celebrate have specific times and they
connect us to specific Light force. It adds blessings to our lives in many different
ways.
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או ֵדי
יה ,וְ לָ א ֹ
 .12וְ ִאי ִאיה ּו ָמנֵי ׁ ְש ָב ָחא ְ ּד ַח ְב ֵר ּ
ילא.
יתא ִמ ְּל ֵע ּ ָ
יה ִּב ְר ָכאן .ה ּוא נִ ְת ּ ַפס ְּב ַק ְד ִמ ָ
ָעלֵ ּ
ילא.
יה ,ה ּוא ִמ ְת ָּב ֵר ְך ִמ ְּל ֵע ּ ָ
וְ ִאי ִאיה ּו ְמ ָב ֵר ְך לֵ ּ
ּו ִב ְר ְכ ָתא ָּב ֵעי לְ ָב ְר ָכא לָ ּה ְּב ֵעינָ א ָט ָבא ,וְ לָ א
ישאּ .ו ְבכ ּ ָֹלא ָּב ֵעי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא
ְּב ֵעינָ א ִּב ׁ ָ
יה,
ְר ִחימ ּו ָתא ְ ּדלִ ָּבאּ .ו ַמה ַמאן ִ ּד ְמ ָב ֵר ְך לְ ַח ְב ֵר ּ
ָּב ֵעי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה ְּב ֵעינָ א ָט ָבא,
יך ה ּוא ִ ּד ְּי ָב ֵר ְך לֵ ּ
ְּבלִ ָּבא ָט ָבאַ .מאן ִ ּד ְמ ָב ֵר ְך ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא,
ַעל ַא ַחת ַּכ ּ ָמה וְ ַכ ּ ָמהּ ְ ,ד ָב ֵעי ֵעינָ א ָט ָבא ,וְ לִ ָּבא
ָּכ ְך )דברים
ְּבגִ ין
ָט ָבאּ ,ו ְר ִחימ ּו ָתא ְ ּדלִ ָּבא.
ו( וְ ָא ַה ְב ּ ָת ֶאת יְ ָי אֱ ל ֶֹה ָ
יך ְּב ָכל לְ ָב ְב ָך וְ ֹגו'.

שבַ ח חֲבֵ רוֹ וְ לֹא
 .12וְ ִאם הוּא מוֹ נֶה אֶ ת ׁ ֶ
מוֹ ֶדה ָעלָ יו ְ ּב ָרכוֹ ת  -הוּא נִ ְת ּ ָפס ַּב ְּת ִח ָּלה
ִמ ְל ַמ ְעלָ ה .וְ ִאם הוּא ְמבָ ֵר ְך אוֹ תוֹ  -הוּא
ִמ ְת ָּב ֵר ְך ִמ ְל ַמ ְעלָ ה .וְ הַ ְ ּב ָרכָ ה צָ ִר ְ
יך ְלבָ ֵר ְך
אוֹ ָת ּה ְ ּב ַעיִן טוֹ בָ ה ,וְ לֹא ְ ּב ַעיִן ָר ָעה .וּבַ כּ ֹל
רוֹ צֶ ה הַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברו ְּך-הוּא ַאהֲבַ ת הַ ּ ֵלב.
ש ְּמבָ ֵר ְך ֶאת חֲבֵ רוֹ  ,רוֹ צֶ ה
ו ַּמה ִּמי ׁ ֶ
ְ
ְ
שיְּבָ ֵרך אוֹ תוֹ ְ ּב ַעיִן
הַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברוּך-הוּא ׁ ֶ
ְ
ש ְּמבָ ֵרך אֶ ת
טוֹ בָ הּ ְ ,בלֵ ב טוֹ ב ִ -מי ׁ ֶ
הַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברו ְּך-הוּא ַעל ַאחַ ת ַּכ ּ ָמה
צ ִר ְ
יך ַעיִן טוֹ בָ ה וְ לֵ ב טוֹ ב וְ ַאהֲבַ ת
וְ כַ ּ ָמה ׁ ֶ
ש ָּ
הַ ּ ֵלבּ ִ .בגְ לַ ל זֶה) ,שם ו( וְ ָאהַ ְב ּ ָת אֵ ת ה'
אֱ לֹהֶ ָ
יך ְ ּבכָ ל ְלבָ ְב ָך וְ גוֹ '.

ילא
ָ ּ .13תא חֲ זֵיָ ,הא א ּו ְקמ ּו ָה לֵ ית ִּב ְר ָכ ָתא ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
ש ָר ֵאל ֵא ְ
יך
ׁ ַש ְריָאַ ,על ִמ ּ ָלה ְ ּד ִא ְת ְמנֵי .וְ ִאי ּ ֵת ָ
ימא ,יִ ְ ׂ
ִא ְת ְמנ ּוןֶ .א ּ ָלא ּכ ּו ְפ ָרא נ ְַטלֵ י ִמ ּנַיְ יה ּו ,וְ ָהא א ּו ְקמ ּו ָה,
יש ָּכל ַהה ּוא ּכ ּו ְפ ָרא,
וְ ח ּו ׁ ְש ָּבנָ א לָ א הֲ וִ י ַעד ְ ּדיִ ְת ְ ּכנִ ׁ
יתא ְמ ָב ְר ָכן לְ ה ּו
וְ ָסלִ יק לְ ח ּו ׁ ְש ְּבנָ אּ ,ו ְב ַק ְד ֵמ ָ
נָאן ַהה ּוא ּכ ּו ְפ ָראּ ,ולְ ָב ַתר
ש ָר ֵאלּ ,ולְ ָב ַתר ְמ ָ
לְ יִ ְ ׂ
ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו
ש ָר ֵאל.
ֹ
ְמ ַה ְ ּד ִרין ּו ְמ ָב ְר ִכין
לון לְ יִ ְ ׂ
סו ָפא ,וְ לָ א
יתא ּו ְב ֹ
ש ָר ֵאל ִמ ְת ָּב ְר ִכין ְּב ַק ְד ִמ ָ
ְ ּדיִ ְ ׂ
מו ָתנָ א.
ָסלִ יק ְּבה ּו ֹ

 .13בּ ֹא ְראֵ ה ,ה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ  ,אֵ ין הַ ְ ּב ָרכָ ה
ש ִ ּנ ְמנֶה .וְ ִאם
ש ְּל ַמ ְעלָ ה ׁשוֹ ָרה ַעל דָּ בָ ר ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
ִש ָראֵ ל אֵ יך נִ ְמנוּ? אֶ ָּלא כּ ֹפֶ ר
ֹאמר ,י ְ ׂ
ּת ַ
לָ ַקח מֵ הֶ םַ ,וה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ  ,וְ הַ חֶ ְ ׁש ּבוֹ ן לֹא
ש ּנֶאֱ סַ ף ָּכל אוֹ תוֹ הַ כּ ֹפֶ ר וְ ָעלָ ה
הָ יָה ַעד ׁ ֶ
ְמבָ ְר ִכים אֶ ת
לַ חֶ ְ ׁשבּ וֹ ן .וּבַ ְּת ִח ָּלה
ִש ָראֵ לַ ,אחַ ר ָּכ ְך מוֹ נִ ים אוֹ תוֹ כּ ֹפֶ רַ ,אחַ ר
י ְׂ
ְ
ִש ָראֵ ל .נִ ְמצָ א
ָּכך חוֹ ז ְִרים ו ְּמבָ ְר ִכים אֶ ת י ְ ׂ
ִש ָראֵ ל ִמ ְת ָּב ְר ִכים ַּב ְּת ִח ָּלה וּבַ ּסוֹ ף,
שי ּ ְ ׂ
ֶׁ
וְ לֹא עוֹ לָ ה בָ הֶ ם ַמ ּגֵפָ ה.

מו ָתנָ א אֲ ַמאי ָסלִ יק ְּב ִמנְ יָינָ אֶ .א ּ ָלא ְּבגִ ין
ֹ .14
ְ ּד ִב ְר ְכ ָתא לָ א ׁ ַש ְריָא ְּב ִמנְ יָינָ אֵּ ,כיוָ ן ְ ּד ִא ְס ּ ָתלַ ק
לוי ,וְ י ִָכיל
ארי עֲ ֹ
ִּב ְר ָכ ָתאִ ,ס ְט ָרא ַאחֲ ָרא ׁ ָש ֵ
לְ ַא ְתזְ ָקאְּ .בגִ ין ָ ּדא ְּב ִמנְ יָינָ א נ ְַטלִ ין ּכ ּו ְפ ָרא
יה ִמ ּנַיְ יה ּו.
ּו ִפ ְד ֹיונָ א ,לְ ַס ְּל ָקא ָעלֵ ּ

 .14לָ ּ ָמה הַ ּ ַמ ּגֵפָ ה עוֹ לָ ה ְב ִמנְ יָן? אֶ ָּלא
ש ְ ּב ָרכָ ה לֹא ׁשוֹ ָרה ְב ִמנְ יָןֵ ּ .כיוָן
ִמ ּׁשוּם ׁ ֶ
צד הָ ַאחֵ ר ׁשוֹ ֶרה
ֶׁ
ש ִּמ ְס ּ ַת ּ ֶל ֶקת הַ ְ ּב ָרכָ ה ,הַ ַ ּ
ָעלָ יו ,וְ יָכוֹ ל ְל ִה ָּנזֵקּ ִ .בגְ לַ ל זֶה ְ ּב ִמנְ יָן
לוֹ ְק ִחים כּ ֹפֶ ר ו ִּפ ְדיוֹ ןְ ,לסַ ּ ֵלק אוֹ תוֹ מֵ הֶ ם.

יִשׂ ָראֵ ל :יְ הוָהְ ,זכ ָָרנוּ יְ בָ ֵר�“ Psalms 115:12
” “YHVH remembered us, Heיְ בָ ֵר� ,אֶ ת-בֵּ ית ְ
”blessed, He will bless the house of Israel,

The Zohar teaches us that when we count the blessings of another we should bless
them and give thanks to God for that. The lesson comes from Moses and we learn
it from the Torah.
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Deuteronomy 1:10 “ כְּ כוֹכְ בֵ י הַ שָּׁ מַ יִם לָרֹ ב, הִ ְרבָּ ה אֶ ְתכֶם; וְ הִ נְּ כֶם הַ יּוֹם,“ ”יְהוָה אֱ�הֵ יכֶםYHVH
your God has multiplied you, and behold, you are today as numerous as the stars
of heaven.”
1:11 “ ַכּאֲשֶׁ ר ִדּבֶּ ר ָלכֶם,אֶ לֶף פְּ ﬠ ִָמים; וִ יבָ ֵר� אֶ ְתכֶם-- יֹ סֵ ף ֲﬠלֵיכֶם ָכּכֶם,”יְ הוָה אֱ�הֵ י אֲבוֹתֵ כֶם
“May YHVH, the God of your fathers, make you a thousand times as many as
you are and bless you, as he has promised you!”
The Zohar tells us that if a person doesn’t connect the blessings to the source and
acknowledge it, he gets harmed. But if a person blesses his friend with a good
heart and good eye then God makes him the channel for that blessing and he
benefits from it.
It is better not to make a fake blessing with an evil eye and jealous heart because
the light that is supposed to be a blessing cannot continue and it creates judgment
that hurts us.
The light of God is pure and positive and the be a tool to channel it we must have
an affinity with it. It’s not an easy task for most people but to train yourself and
avoid judgment, it is better to bless people in your heart and mind without words.
Even if we have some jealousy, envy, competition, etc., it won’t manifest to hurt
us.
Bless in your heart and mind total strangers on the street or anywhere you see
people. In time you’ll be able to bless without ‘attachments’ and have the light
flow easily through you.
 אֵ ּל ּו- ִש ָראֵ ל
ׂ ְ  יְבָ ֵר ְך אֶ ת ֵּבית י.15
 יְבָ ֵר ְך אֶ ת.ש ּלֹא עוֹ לוֹ ת ַּב ִּמנְ יָן
ֶ ׁ ,ָשים
ׁ ִ הַ ּנ
שהֵ ם ְמבָ ְר ִכים אֶ ת הָ ָעם
ֶ ׁ - ֵּבית ַא ֲהרֹן
.ְ ּב ַעיִן טוֹ בָ ה ו ְּבלֵ ב טוֹ ב ו ְּב ַאהֲבַ ת הַ ּ ֵלב
,(ָשים )שֶׁ לָּהֶ ם
ׁ ִ  ָּכ ְך ּגַם הַ ּנ- אֶ ת ֵּבית ַא ֲהרֹן
.(ש ִּמ ְת ָּב ְרכוֹ ת ַּב ְ ּב ָרכָ ה )שֶׁ לָּהֶ ם
ֶׁ

 ִא ּ ֵלין,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ )ס''א מעליה מותנא( יְ ָב ֵר ְך ֶאת ּ ֵבית י.15
, יְ ָב ֵר ְך ֶאת ּ ֵבית ַאהֲ רֹן. ְ ּדלָ א ַס ְּל ִקין ְּב ִמנְ יָינָ א,נָ ׁ ִשין
 ְּב ֵעינָ א ָט ָבא ּו ְבלִ ָּבא,ְ ּד ִאי ּנ ּון ְמ ָב ְר ִכין לְ ַע ּ ָמא
 ָה ִכי, ֶאת ּ ֵבית ַאהֲ רֹן. ּו ִב ְר ִחימ ּו ָתא ְ ּדלִ ָּבא,ָט ָבא
.( ְ ּד ִא ְת ָּב ְר ָכן ְּב ִב ְר ָכ ָתא )ס''א דלהון,(נָשין )דלהון
ִ ׁ נָ ֵמי

, אֵ ּ ֶלה הֵ ם הַ ְלוִ יִּם- ' יְבָ ֵר ְך י ְִראֵ י ה.16 כ ְּלה ּו
ֻ ְ ו, ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון לֵ יוָ ֵאי.ָ יְ ָב ֵר ְך יִ ְר ֵאי יְ י.16
ְ יה ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 ִּכי הֵ ם י ְֵר ִאים מֵ הַ ָּקדוֹ ׁש, וְ כֻ ָּלם ִמ ְת ָּב ְר ִכים.יך ה ּוא
ּ ֵ ְּבגִ ין ְ ּד ַדחֲ לִ ין ל,ִמ ְת ָּב ְר ִכין
ְ
 ַאף-  הַ ְ ּק ַט ִ ּנים ִעם הַ ְ ּגד ִֹלים.ָּברוּך הוּא
 ַאף ַעל ַּגב ְ ּדלָ א ָעאלִ ין,דולִ ים
ֹ ַה ְּק ַטנִ ים ִעם ַה ְ ּג
.ש ּלֹא עוֹ ִלים ַּב ִּמנְ יָן
ֶ ׁ ַעל ּגַב

.ְּב ִמנְ יָינָא
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ש ָר ֵאל
ָ ּ .17תא חֲ זֵי לָ א ִא ׁ ְש ְּת ַכח ִמנְ יָינָ א ְּבה ּו ְּביִ ְ ׂ
יהּ ְ ,כ ַהאי ִמנְ יָינָ אּ ְ .ד ַהאי ִמנְ יָינָ א
ְ ּד ִא ְת ָּב ְר ָכן ּ ֵב ּ
לְ ִא ְת ָּב ְר ָכא הֲ וָ הּ ,ולְ ַא ׁ ְשלְ ָמא ׁ ְשלֵ ימ ּו ָתא ְ ּד ָעלְ ִמין
הֲ וָ הּ ,ו ַבאֲ ָתר ְ ּד ִב ְר ָּכאן נָ ְפ ִקין ִא ְת ְמנ ּוןּ ִ ,ד ְכ ִּתיב
ְּב ֶא ָחד לַ ח ֶֹד ׁש ַה ּ ׁ ֵשנִ יּ ְ ,ד ִאיה ּו זִ יוָ א ְ ּד ִב ְר ָּכ ָאן
ֵיה נָ ִפיק זִ יוָ א לְ ָעלְ ָמא .וְ ַעל ָ ּדא ִא ְק ֵרי
ְ ּד ָעלְ ָמאּ ְ ,ד ִמ ּנ ּ
ֵיה ,וְ ַעל ָ ּדא
ח ֶֹד ׁש זִ י''וּ ְ ,דזִ יוָ א ְ ּדכ ּ ָֹלא נָ ִפיק ִמ ּנ ּ
ְ ּכ ִתיב) ,תהלים קלד( יְ ָב ֶר ְכ ָך יְ ָי ִמ ִּצי ֹּון ,וְ כ ּ ָֹלא ַחד
ִמ ּ ָלה ּו ְכ ִתיב )תהלים קלג( ִ ּכי ׁ ָשם ִצ ָ ּוה יְ ָי )דף קי''ח
ע''א( ֶאת ַה ְּב ָר ָכה וְ ֹגו'.

ִש ָר ֵאל
 .17בּ ֹא ְראֵ ה ,לֹא נִ ְמצָ א ִמנְ יָן ְ ּבי ְ ׂ
ש ִּמנְ יָן זֶה
ש ִה ְת ָּב ְרכ ּו בוֹ ְּכ ִמנְ יָן זֶהֶ ׁ ,
ֶׁ
ְ
ְל ִה ְת ָּב ֵרך הָ יָה ,ו ְּלהַ ְ ׁש ִלים ְ ׁשלֵ מוּת
שהַ ְ ּב ָרכוֹ ת
הָ עוֹ לָ ִמים הָ יָה ,ו ְּב ָמקוֹ ם ׁ ֶ
ש ָּכתוּב ְ ּבאֶ חָ ד לַ ח ֶֹד ׁש
יוֹ ְצאוֹ ת נִ ְמנוֶּ ׁ ,
ש ִּמ ּ ֶמ ּנ ּו
שהוּא זִיו ִ ּב ְרכוֹ ת הָ עוֹ לָ םֶ ׁ ,
שנִ יֶ ׁ ,
הַ ּׁ ֵ
יוֹ צֵ א זִיו לָ עוֹ לָ ם .וְ ַעל זֶה נִ ְק ָרא ח ֶֹד ׁש זִי''ו,
של הַ כּ ֹל יוֹ צֵ א ִמ ּ ֶמ ּנוּ ,וְ ַעל זֶה
שהַ ז ִּיו ׁ ֶ
ֶׁ
ָ
ציּוֹ ן,
ָּכתוּב )תהלים קלד( יְבָ ֶר ְכך ה' ִמ ִ ּ
שם
וְ הַ כּ ֹל דָּ בָ ר אֶ חָ ד ,וְ כָ תוּב )שם קלג( ִּכי ָׁ
ִצ ּוָה ה' אֶ ת הַ ְ ּב ָרכָ ה וְ גוֹ '.

עון,
יה ְ ּד ַר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
ִ .18ר ִּבי יְ ה ּו ָדה הֲ וָ ה ׁ ְש ִכ ַ
יח ַק ּ ֵמ ּ
יה,
ש ָר ֵאל ֵמ ָאן אֲ ָתר ִא ְת ָּב ְר ָכןָ .א ַמר לֵ ּ
ָא ַמר לֵ ּ
יה יִ ְ ׂ
יחין וְ לָ א ִמ ְס ּ ַת ְ ּכלִ ין ְּבנֵי
וַ וי לְ ָעלְ ָמאּ ְ ,דלָ א ַמ ׁ ְש ִ ּג ִ
יק ָרא ְ ּד ַמלְ ָּכא ִע ּ ָל ָאהָ ּ .תא חֲ זֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא
נָ ׁ ָשאִּ ,ב ָ
ש ָר ֵאל ז ַָּכ ִאין ַק ּ ֵמי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא,
ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו יִ ְ ׂ
יחין ְּב ַחד ִאילָ נָ א ִע ּ ָל ָאה
וַ הֲ ו ּו ָעלְ ִמין )ס''א עמיה( ׁ ְש ִכ ִ
יה ,הֲ וָ ה ִמ ְת ָּב ֵר ְך ֵמאֲ ָתר
ַק ִ ּד ׁ ָ
ישאּ ִ ,ד ְמ ֹזונָ א ְ ּדכ ּ ָֹלא ּ ֵב ּ
יה ִא ְתנְ ַטע וְ ַא ׁ ְש ִּתיל ּו
ְ ּד ָכל ִּב ְר ָכאן ְ ּכנִ ׁ ִ
יהּ .ו ֵב ּ
ישין ּ ֵב ּ
ׁ ָש ְר ׁש ֹוי.

ַ .18ר ִ ּבי יְהו ָּדה הָ יָה ָמצוּי ִל ְפנֵי ַר ִ ּבי
ִש ָראֵ ל ,מֵ אֵ יזֶה ָמקוֹ ם
ִ ׁש ְמעוֹ ןָ .א ַמר לוֹ  ,י ְ ׂ
הֵ ם ִמ ְת ָּב ְר ִכים? ָא ַמר לוֹ  ,אוֹ י לָ עוֹ לָ ם
יחים וְ לֹא ִמ ְס ּ ַת ְּכ ִלים ְ ּבנֵי ָא ָדם
ש ּלֹא ַמ ְ ׁש ִ ּג ִ
ֶׁ
ְ
ש ָעה
ִ ּב ְכבוֹ ד הַ ּ ֶמלֶ ך הָ ֶע ְליוֹ ן .בּ ֹא ְראֵ הּ ְ ,ב ָׁ
יקים ִל ְפנֵי הַ ָּקדוֹ ׁש-
ִש ָראֵ ל צַ דִּ ִ
ש ִ ּנ ְמ ְצא ּו י ְ ׂ
ֶׁ
ְ
ָּברוּך-הוּא ,וְ הָ עוֹ לָ מוֹ ת הָ י ּו )ﬠִ מּוֹ( ְמצ ּויִים
של הַ כּ ֹל
שהַ ּ ָמזוֹ ן ׁ ֶ
ְ ּב ֵעץ אֶ חָ ד ֶע ְליוֹ ן ָקדוֹ ׁשֶ ׁ ,
ש ָּכל הַ ְ ּב ָרכוֹ ת
בּ וֹ  ,הָ יָה ִמ ְת ָּב ֵר ְך ִמ ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶ
שיו.
ש ָר ָׁ
ְּכנוּסוֹ ת ּבוֹ  ,וּבוֹ נִ נְ ַטע וְ נִ ְ ׁש ְּתל ּו ָׁ

The Zohar teaches that there are no blessings in something that is counted
because it has the aspect of death. The question is how come the Israelites
received the blessings when they were counted. The Zohar explains that the count
was on the money they collected from them and not their heads. They received a
blessing at the beginning and the end of the count and they avoided the aspect of
death.
Counting has a finite aspect to it. It’s always related to something physical and
temporary. The negative side controls all matters of this world. When we count
units it’s like reporting the ‘inventory’ of the other side.
Counting comes from the left column without any connection to the right side.
Without the Chassadim of the right, it brings separation, darkness, and death. The
remedy is only through the Central Column that unifies the right and the left
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columns. This is the secret of half a shekel that draws the missing light to redeem
the soul and removes death.
One of the ways to remove the aspect of death is by sharing what we count as
material blessings in our lives on the level of Malchut. Tithing removes the 10th
part, which is Malchut and has the aspect of death in it. When we elevate the
tenth from Malchut we connect to Yessod and receive the blessings.
Psalms 134:2 “יְ הוָה- אֶ ת,יְ דֵ כֶם קֹ דֶ שׁ; וּבָ ְרכוּ-“ ” ְשׂאוּLift up your hands to the holy place
and bless YHVH!”
Lifting our hands means that we act in purity. ‘Bless’ YHVH means purifying our
vessels to remove the aspect of death by sharing and tithing.
Then we read in the following verse;
Psalms 134:3 “ שָׁ מַ יִם וָאָ ֶרץ, עֹ שֵׂ ה: ִמצִּ יּוֹן,“ ”יְ בָ ֶרכְ � יְהוָהMay YHVH bless you from
Zion, he who made heaven and earth!”
God will bless us with the light of Chokmah from Zion. Zion is the spiritual point
that connects Yessod and Malchut. Chokmah will bring the Life force we need in
Malchut to sustain us until the end of the Tikkun.
Ecclesiastes 7:12 “ ָ“ ”הַ חָ כְ מָ ה ְתּחַ יֶּה בְ ָﬠלֶיהwisdom (Chokmah) preserves the life of
him who has it.”
הָ י ּו
ְל ַמ ּ ָטה
ִש ָראֵ ל
ׂ ְ  וְ י.19
ש ָּכל
ֶ ׁ ִמ ְת ָּב ְר ִכים )וְ נִ ְשׁ ְתּלוּ שָׁ ָרשָׁ יו( ִמ ּ ָמקוֹ ם
אוֹ ָתן ְ ּב ָרכוֹ ת יוֹ ְצאוֹ ת ּבוֹ וְ לֹא ִמ ְת ַע ְּכבוֹ ת
,ציּוֹ ן
ֶ ׁ  זֶה ּו.לָ צֵ את
ּ ִ ש ָּכתוּב יְבָ ֶר ְכ ָך ה' ִמ
שיּ ֵֹרד ַעל הַ ְר ֵרי ִציּוֹ ן
ֶ ׁ וְ כָ תוּב ְּכ ַטל חֶ ְרמוֹ ן
שם ִצ ּוָה ה' אֶ ת הַ ְ ּב ָרכָ ה חַ יִּים ַעד
ָׁ ִּכי
,הָ עוֹ לָ ם
אוֹ ר
וְ זֶה ּו
.הָ עוֹ לָ ם
ציּוֹ ן ִמ ְכלַ ל י ִֹפי
ֶׁ
ּ ִ ש ָּכתוּב )תהלים נ( ִמ
ֹ ְּכמו, הֵ ִאיר- יע
ַ  הוֹ ִפ.יע
ַ אֱ ל ִֹהים הוֹ ִפ
מֵ הַ ר
יע
ַ לג( הוֹ ִפ
ש ּנֶאֱ ַמר )דברים
ֶׁ
 מֵ ִאיר ְלכָ ל,ש ּ ֵמ ִאיר
ֶ ׁ  )וְ זֶה אוֹר( ו ְּכ.ארן
ָ ּ ָפ
.הָ עוֹ לָ מוֹ ת

ִמ ְת ָּב ְר ָכן )ואשתילו
 הֲ ֹוו,ש ָר ֵאל לְ ַת ּ ָתא
ׂ ְ ִ וְ י.19
 וְ לָ א,יה
ּ שרשוי( ֵמאֲ ָתר ְ ּד ָכל ִאי ּנ ּון ִּב ְר ָכאן נָ ְפ ִקין ּ ֵב
 הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב יְ ָב ֶר ְכ ָך יְ ָי,יפק
ַ ּ ִמ ְת ַע ְ ּכ ֵבי לְ ֵמ
מון ׁ ֶשי ֹּו ֵרד ַעל
ֹ  ּו ְכ ִתיב )תהלים קלג( ְ ּכ ַטל ֶח ְר,ִמ ִּצי ֹּון
ַה ְר ֵרי ִצי ֹּון ִ ּכי ׁ ָשם ִצ ָ ּוה יְ ָי ֶאת ַה ְּב ָר ָכה ַח ִּיים ַעד
 )תהלים, ִ ּד ְכ ִּתיב. וְ ָדא ִאיה ּו נְ ִהיר ּו ְ ּד ָעלְ ָמא.עולָ ם
ֹ ָה
. נָ ִהיר:יע
ַ הו ִפ
ֹ .יע
ַ הו ִפ
ֹ נ( ִמ ִּצי ֹּון ִמ ְ ּכלָ ל ֹיו ִפי אֱ ל ִֹהים
ארן )ס''א
ָ יע ֵמ ַהר ּ ָפ
ַ הו ִפ
ֹ (ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )דברים לג
. יְ נָ ֵהר לְ ֻכ ְּלה ּו ָעלְ ִמין, וְ ַכד יְ נָ ֵהר.(ודא נהירו

 הַ כּ ֹל הוּא,שאוֹ ר זֶה ִמ ְתעוֹ ֵרר
ֶ ׁ  ו ְּכ.20 ּכ ּ ָֹלא ה ּוא
,ִא ְּת ַער
ַהאי נְ ִהיר ּו
 וְ ַכד.20
 הַ כּ ֹל הוּא,( ּכ ּ ָֹלא ה ּוא ַּבחֲבֵ רוּת )הַ כֹּ ל הוּא בַּ חֲבִ יבוּת,(ְּב ַח ְבר ּו ָתא )ס''א כלא הוא בחביבותא
 וְ ָאז הוּא, הַ כּ ֹל הוּא ִ ּב ְ ׁשלֵ מוּת,ְ ּב ַאהֲבָ ה
10
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ש ְּל ַמ ּ ָטה.
ש ְּל ַמ ְעלָ ה וְ ׁ ֶ
שלוֹ ם ׁ ֶ
ִּב ְר ִחימ ּו ָתאּ ,כ ּ ָֹלא ה ּוא ִּב ׁ ְשלִ ימ ּוּ ְ ,כ ֵדין ה ּוא ׁ ְשלָ ָמא ְ ׁשלוֹ ם הַ כּ ֹלָׁ ,
שלוֹ ם
ש ָּכתוּב )תהלים קכב( י ְִהי ָׁ
זֶה ּו ׁ ֶ
ְ ּדכ ּ ָֹלאְ ׁ ,שלָ ָמא ְ ּד ֵע ּ ָ
ילא וְ ַת ּ ָתא ,הֲ ָדא ה ּוא ְ ּבחֵ ילֵ ְך ַׁש ְלוָה ְ ּב ַא ְר ְמנוֹ ָתיִךְ.
ְ

לום ְּב ֵחילֵ ך ׁ ַשלְ וָ ה
ִד ְכ ִתיב) ,תהלים קכב( יְ ִהי ׁ ָש ֹ
ְּב ַא ְר ְמ ֹנו ָתיִ ְך.

” “YHVH bless youיְ בָ ֶרכְ � יְהוָהִ ,מצִּ יּוֹןְ :וּראֵ ה ,בְּ טוּב יְ רוּשָׁ ִלָם--כֹּ ל ,יְ מֵ י חַ יֶּי�“ Psalms 128:5
from Zion, And may you see the prosperity of Jerusalem all the days of your
”life.
The children of Israel are blessed from a place called Zion. It is the spiritual point
above Jerusalem. Zion is Yessod of Zeir Anpin and Jerusalem is Malchut.
”.כְּ טַ ל-חֶ ְרמוֹן שֶׁ יֹּ ֵרד ,ﬠַל-הַ ְר ֵרי צִ יּוֹן:כִּ י שָׁ ם צִ וָּה יְ הוָה ,אֶ ת-הַ בְּ ָרכָה חַ יִּ ים ,ﬠַד-הָ עוֹלָם“ Psalms 133:3
“It is like the dew of Hermon Coming down upon the mountains of Zion; For
”there YHVH commanded the blessing-- life forever.
The Light to the world comes from Zion and shines for all the worlds.
When this Light is awakened with love and unification peace is spread above and
below.
” "May peace be within your walls,יְ הִ י-שָׁ לוֹם בְּ חֵ ילֵ�; שַׁ לְ וָה ,בְּ אַ ְר ְמנוֹתָ יִ �“ Psalms 122:7
"And prosperity within your palaces.
I apologize for the low production quality. It could be better with animation and
titles but to save money I edit and produce the video all by myself.
Please focus on the study. https://youtu.be/Kg0fO_ctnSo
תות לְ ֵבית
או ֹ
לו ְב ֹ
יש ַעל ִ ּדגְ ֹ
) .21במדבר ב( ִא ׁ
ש ָר ֵאל וְ ֹגו'ִ .ר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר
אֲ ֹ
בו ָתם יַחֲ נ ּו ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ש ְמח ּו ֶאת יְ ר ּו ׁ ָשלַ ם וְ גִ יל ּו ָּב ּה ָּכל
ּ ָפ ַתח) ,ישעיה סו( ִ ׂ
יתא ַק ּ ֵמי ק ּו ְד ׁ ָשא
או ַריְ ָ
יבא ֹ
יה וְ ֹגו'ַּ .כ ָמה חֲ ִב ָ
אֹהֲ ֶב ָ
ְּב ִר ְ
יתא
או ַריְ ָ
יך ה ּואּ ְ ,ד ָהא ְּב ָכל אֲ ָתר ְ ּד ִמ ּ ֵלי ְ ּד ֹ
ִא ׁ ְש ְּת ָמע ּו ,ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה
יך ה ּוא וְ ָכל ַח ּיָילִ ין ִ ּדילֵ ּ
יה .וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ָא ֵתי
ּ ֻכ ְּלה ּו ַציְ ִ
יתין לְ ִמל ּולֵ ּ
יה ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,שמות כ( ְּב ָכל
לְ ַד ְּי ָירא ִע ּ ֵמ ּ
עודֶ ,א ּ ָלא
קום אֲ ׁ ֶשר ַאזְ ִ ּכיר ֶאת ׁ ְש ִמי וְ ֹגו' .וְ לֹא ֹ
ַה ָמ ֹ
או ְקמ ּו ָה.
יה ,וְ ָהא ֹ
שנְ ֹ
אוי נ ְַפלִ ין ַק ּ ֵמ ּ
ְ ּד ַ ׂ
DailyZohar.com

אתֹת ְלבֵ ית
יש ַעל דִּ גְ לוֹ ַיחֲנ ּו ְב ֹ
ִ .21א ׁ
ִש ָר ֵאל וְ גוֹ ' )במדבר א(.
אֲ ב ָֹתם ַיחֲנ ּו ְ ּבנֵי י ְ ׂ
ש ְמח ּו אֶ ת
ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ָפ ַתח) ,ישעיה סו( ִ ׂ
אהֲבֶ יהָ וְ גוֹ 'ַּ .כ ּ ָמה
ּש ִ ַלם וְ גִ יל ּו בָ ּה ָּכל ֹ
יְרו ָׁ
ְ
ח ֲִביבָ ה הַ ּתוֹ ָרה ִל ְפנֵי הַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברוּך-
שדִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה
שה ֲֵרי ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם ׁ ֶ
הוּאֶ ׁ ,
ְ
נִ ְ ׁש ָמ ִעים ,הַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברוּך-הוּא וְ כָ ל
יבים ִל ְדבָ ָריו,
חֵ ילוֹ ָתיוֻ ּ ,כ ָּלם ַמ ְק ִ ׁש ִ
וְ הַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברו ְּך-הוּא ָּבא לָ דוּר ִע ּמוֹ  .זֶה ּו
שר
ש ָּכתוּב )שמות כ( ְ ּבכָ ל הַ ּ ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶ
ֶׁ
ַאז ְִּכיר אֶ ת ְ ׁש ִמי וְ גוֹ ' .וְ לֹא עוֹ ד ,אֶ ָּלא
ששּׂ וֹ נְ ָאיו נוֹ ְפ ִלים ְלפָ נָיוַ ,וה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ .
ֶׁ
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 ִמ ְצווֹ ת הַ ּתוֹ ָרה הֵ ן, בּ ֹא ְראֵ ה.22
שה ִמ ְצוָה
ָׂ  ָּבא ָא ָדם וְ ָע.ֶע ְליוֹ נוֹ ת ְל ַמ ְעלָ ה
 אוֹ ָת ּה הַ ִּמ ְצוָה עוֹ מֶ ֶדת ִל ְפנֵי- ַאחַ ת
 ו ִּמ ְת ַע ּ ֶט ֶרת ְלפָ נָיו,הוּא- ָּברו ְּך-הַ ָּקדוֹ ׁש
 ו ִּמ ּ ְפלוֹ נִ י,שה אוֹ ִתי
ָׂ  ּ ְפלוֹ נִ י ָע:וְ אוֹ מֶ ֶרת
.שהוּא עוֹ ֵרר אוֹ ָת ּה ְל ַמ ְעלָ ה
ֶ ׁ  ִמ ּׁשוּם.אֲ נִ י
ְ
 ָּכך ּגַם,שהוּא עוֹ ֵרר אוֹ ָת ּה ְל ַמ ּ ָטה
ֶ ׁ ְֹּכמו
שלוֹ ם
ָ ׁ שה
ָׂ  וְ ָע,עוֹ ֵרר אוֹ ָת ּה ְל ַמ ְעלָ ה
ש ּנֶאֱ ַמר )ישעיה
ֶ ׁ ֹ ְּכמו,ְל ַמ ְעלָ ה ּו ְל ַמ ּ ָטה
שלוֹ ם
ָׁ שה ָׁשלוֹ ם ִלי
ֶׂ ֲכז( אוֹ ַי ֲחזֵק ְ ּב ָמעֻ ז ִּי יַע
. ְל ַמ ְעלָ ה- שה ָׁשלוֹ ם ִלי
ֶׂ ֲ יַע.שה ִּלי
ֶׂ ֲיַע
ֹ ַא ְ ׁש ֵרי חֶ ְלקו. ְל ַמ ּ ָטה- שה ִּלי
ֶׂ ֲשלוֹ ם יַע
ָׁ
.שה ִמ ְצווֹ ת הַ ּתוֹ ָרה
ֶׂ ֹשעו
ֶ ׁ של אוֹ תוֹ ָא ָדם
ֶׁ

.ילא
ָ ּ יתא ִע ּ ָל ִאין ִאי ּנ ּון לְ ֵע
ָ ְאו ַרי
ֹ  ּ ִפ ּק ּו ֵדי, ּ ָתא חֲ זֵי.22
 ַהה ּוא ּ ִפ ּק ּו ָדא,ָא ֵתי ּ ַבר נָ ׁש וְ ָע ִביד ּ ִפ ּק ּו ָדא חֲ ָדא
ְ ימא ַק ּ ֵמי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
,יה
ָ ַק ְּי
ּ  ּו ִמ ְת ַע ְּט ָרא ַק ּ ֵמ,יך ה ּוא
 ְּבגִ ין, ּו ִמן ּ ְפלַ נְ יָיא אֲ נָ א,וְ ָא ַמר ּ ְפלַ נְ יָיא עֲ ַבד לִ י
 ְ ּכגַ וְ ונָ א ְ ּד ִאיה ּו ִא ְּת ַער.ילא
ָ ּ יה לְ ֵע
ּ ְֵ ּד ִאיה ּו ִא ְּת ַער ל
 וְ ָע ִביד,ילא
ָ ּ נָמי ִא ְּת ַער לְ ֵע
ֵ  ָה ִכי,יה לְ ַת ּ ָתא
ּ ֵל
 )ישעיה, ְ ּכ ָמה ְ ּד ַא ְּת ָא ֵמר,ילא וְ ַת ּ ָתא
ָ ּ ׁ ְשלָ ָמא לְ ֵע
שה
ֹ לום לִ י ׁ ָש
ֹ שה ׁ ָש
ֹ (כז
ֶׂ ֲלום יַע
ֶׂ ֲאו יַחֲ זֵק ְּב ָמע ּו ִ ּזי יַע
לום
ֹ  )לעיל י''ד ע''ב( ׁ ָש.ילא
ָ ּ  לְ ֵע,לום לִ י
ֹ שה ׁ ָש
ֶׂ ֲ יַע.לִ י
,נָש
ׁ יה ְ ּד ַהה ּוא ּ ַבר
ּ  ז ַָּכ ָאה ח ּולָ ֵק. לְ ַת ּ ָתא,שה ִּלי
ֶׂ ֲיַע
.יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ ְ ּד ָע ִביד ּ ִפ ּק ּו ֵדי

The Zohar tells us that the Torah is loved by God, and wherever the words of
Torah are heard the Holy One Blessed be He and his armies of angels come to
listen and dwell with the people who read and study it, giving them blessings and
protection.
The following verse is the seventh verse after the Ten Commandments and it tells
us about its importance.
Exodus 20:20 “� אָ בוֹא אֵ לֶי� וּבֵ ַרכְ ִתּי, ְשׁ ִמי-הַ מָּ קוֹם אֲשֶׁ ר אַ זְכִּ יר אֶ ת-בְּ כָל.” “ in every place
where I cause My name to be mentioned, I will come unto you and bless you.”
The precepts, ‘Mitzvah’ of the Torah are opportunities for us to make a
connection to the YHVH name and draw the promised blessings.
The word for precept is מצוה. The last two letters are the  והVH of the YHVH
name. The first two are  מצand we replace them their  אתבשatbash value we get יה
YH and together we get  יהוהYHVH.
Atbash  אתבשtable

Every precept is a unification of upper and lower levels that brings peace, which
is a completion to both levels as we explained in the DZ 1823 video.
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Isaiah 27:5 “אוֹ ַי ֲחזֵק בְּ מָ עוּזִּי ַיﬠֲשֶׂ ה שָׁ לוֹם לִ י שָׁ לוֹם ַיﬠֲשֶׂ ה לִּ י.” “Or else let him take hold of
My strength, that he may make peace with Me; yea, let him make peace with
Me.”
‘My Strength’ is another name for the Torah as it said in Psalms 29:11 “ יְ הוָה עֹ ז
לְ ﬠַמּוֹ יִתֵּ ן יְ הוָה יְ בָ ֵר� אֶ ת ﬠַמּוֹ בַ שָּׁ לוֹם.” “YHVH will give strength to His people; YHVH
will bless His people with peace”
The study of Torah is a precept on the highest level. Rabbi Akiva, the teacher of
Rabbi Shimon, said that since the Torah came from God every letter is significant
and should be studied. Every letter in the Torah reveals the aspect of Creation and
the governing system. The study of the Torah reveals this light and provides a
connection to God.
Joshua 1:8 “-תּוֹרה הַ זֶּה ִמפִּ י� וְ הָ גִ יתָ בּוֹ יוֹמָ ם ָולַיְ לָה לְ מַ ﬠַן ִתּ ְשׁמֹ ר ַלﬠֲשׂוֹת כְּ כָל
ָ ַיָמוּשׁ סֵ פֶר ה-ל ֹא
 ְדּ ָרכֶ� וְ אָ ז תַּ ְשׂכִּ יל-אָ ז תַּ צְ לִ יחַ אֶ ת- כִּ י,הַ כָּתוּב בּוֹ.” “This Book of 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 Torah is the base for everything. Without following the Torah
there’s no wisdom or success.
We have to merit to be close to the Zohar that delivers for us the highest level of
Torah study.
 ִמ ּׁשוּם,' ֹּש ִ ַלם וְ גו
ָׁ ש ְמח ּו ֶאת יְרו
ׂ ִ .23
שחֶ ְדוָה לֹא נִ ְמצֵ את אֶ ָּלא ִ ּבז ְַמן
ֶׁ
,שה
ָׁ ִֹש ָראֵ ל עוֹ ְמ ִדים ָּב ָא ֶרץ הַ ְ ּקדו
ׂ ְ ּ שי
ֶׁ
 וְ ָאז זוֹ ִהי,שה ְ ּבבַ ְעלָ ּה
ָ ּׁ שם ִמ ְתחַ ֶּב ֶרת ִא
ָ ּׁ ש
ֶׁ
ש ְּל ַמ ְעלָ ה
ֶׁ
 הַ ּ ִשׂ ְמחָ ה,ש ְמחַ ת הַ כּ ֹל
ִׂ
ִש ָראֵ ל לֹא נִ ְמצָ ִאים
ׂ ְ ּ שי
ֶ ׁ  ִ ּבז ְַמן.ש ְּל ַמ ּ ָטה
ֶ ׁ ְו
ַ ָאסוּר לָ ָא ָדם ִל ְ ׂשמֹח,שה
ָׁ ָֹּב ָא ֶרץ הַ ְ ּקדו
ש ְמח ּו אֶ ת
ׂ ִ ש ָּכתוּב
ֶ ׁ ,ו ְּלהַ ְראוֹ ת ִ ׂש ְמחָ ה
. וְ גִ יל ּו בָ ּה דַּ וְ ָקא,' ֹּש ִ ַלם וְ גִ יל ּו בָ ּה וְ גו
ָׁ יְרו

 ְּבגִ ין ְ ּד ֶח ְדוָ ה לָ א,'ש ְמח ּו ֶאת יְ ר ּו ׁ ָשלַ ם וְ ֹגו
ׂ ִ .23
ימי ְּב ַא ְר ָעא
ֵ ְש ָר ֵאל ַקי
ׂ ְ ִ ֶא ּ ָלא ְּבזִ ְמנָא ְ ּדי,ִא ׁ ְש ְּת ַכח
 ּו ְכ ֵדין, ְ ּד ַת ּ ָמן ִא ְת ַח ְּב ַרת ִא ְּת ָתא ְּב ַב ְעלָ ּה.ישא
ָ ׁ ַק ִ ּד
.ילא וְ ַת ּ ָתא
ָ ּ ותא ְ ּד ֵע
ָ ָ ֶח ְדו,ותא ְ ּדכ ּ ָֹלא
ָ ָה ּוא ֶח ְדו
,ישא
ָ ׁ ש ָר ֵאל לָ א ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו ְּב ַא ְר ָעא ַק ִ ּד
ׂ ְ ְִּבזִ ְמנָ א ְ ּדי
.זָאה ֵחיד ּו
ָ  ּולְ ַא ְח,חדי
ֵ יה לְ ּ ַבר נָ ׁש לְ ֵמ
ּ ֵָא ִסיר ל
 וְ גִ יל ּו,'ש ְמח ּו ֶאת יְ ר ּו ׁ ָשלַ ם וְ גִ יל ּו ָב ּה וְ ֹגו
ׂ ִ ,ִ ּד ְכ ִּתיב
.יקא
ָ ְָב ּה ַ ּדי

ַשמֵ ח
ָׂ שהָ יָה
ֶ ׁ יש
ׁ  ַר ִ ּבי ַא ָּבא ָר ָאה ִא.24 בי
ֵ  ְ ּדהֲ וָ ה ַח ֵ ּדי ְּב,נָש
ׁ  ִר ִּבי ַא ָּבא ָח ָמא ַחד ּ ַבר.24
, ִה ָּכה בּ וֹ וְ ָא ַמר.ש ְ ּבבָ בֶ ל
ֶ ׁ ש ְמח ּו ֶאת ְ ּבבֵ ית ְטרוֹ נְ יָא
ֹ ְט
ּ  ָּב ַט ׁש ּ ֵב,רונְ יָיא ְ ּד ָב ֶבל
ׂ ִ  ָא ַמר,יה
,(ּש ִ ַלם ָּכתוּב )אָ מַ ר ַרבִּ י אַ בָּ א
ָׁ ש ְמח ּו אֶ ת יְרו
ִׂ
 ְּבזִ ְמנָ א ִ ּדיְ ר ּו ׁ ָשלַ ם,(יְ ר ּו ׁ ָשלַ ם ְ ּכ ִתיב )אמר רבי אבא
ְ
ש ְמחָ ה צָ ִריך ָא ָדם
ׂ ִ ּשלַ יִם ְ ּב
ָׁ שיְּרו
ֶ ׁ ִ ּבז ְַמן
13
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ש ָא ַמר
ֶ ׁ , ֹ ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר ְל ַט ְעמו. ַשמֹח
ׂ ְ  ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ִל. ָּב ֵעי ּ ַבר נָ ׁש לְ ֶמ ְח ֵ ּדי,ְּב ֶח ְדוָ ה
ש ָּכתוּב )תהלים
ֶ ׁ  הַ יְנ ּו,ּש ִ ַלם
ָׁ ש ְמח ּו אֶ ת יְרו
ׂ ִ  ַהיְ ינו,שלַ ם
ָ ׁ ש ְמח ּו ֶאת יְ ר ּו
ּ לְ ַט ְע ֵמ
ׂ ִ  ְ ּד ָא ַמר,יה
ּ
.ש ְמחָ ה
ׂ ִ ק( ִע ְבד ּו ֶאת ה' ְ ּב

.ש ְמ ָחה
ׂ ִ  )תהלים ק( ִע ְבד ּו ֶאת יְ ָי ְּב,ִ ּד ְכ ִּתיב

' ִע ְבד ּו אֶ ת ה, ָּכתוּב אֶ חָ ד אוֹ מֵ ר.25
 )שם,ֶאחָ ד אוֹ מֵ ר
 וְ כָ תוּב.ש ְמחָ ה
ׂ ִ ְ ּב
.ב( ִע ְבד ּו אֶ ת ה' ְ ּבי ְִר ָאה וְ גִ יל ּו ִ ּב ְר ָע ָדה
 ָּכאן ִ ּבז ְַמן,ַמה ֵּבין זֶה לָ זֶה? אֶ ָּלא
 ָּכאן- שה
ָׁ ִֹש ָראֵ ל ְ ׁשר ּויִים ָּב ָא ֶרץ הַ ְ ּקדו
ׂ ְ ּ שי
ֶׁ
ְ ּבאֶ ֶרץ
ְ ׁשר ּויִים
ִש ָראֵ ל
ׂ ְ ּ שי
ֶׁ
ִ ּבז ְַמן
ֹ זו-  )ד''א( ִע ְבד ּו אֶ ת ה' ְ ּבי ְִר ָאה.ַאחֶ ֶרת
ש ִהיא ַּב ּגָלוּת ֵּבין
ֶ ׁ ִש ָראֵ ל ִ ּבז ְַמן
ׂ ְ ְ ּכנֶסֶ ת י
.הָ ַע ִּמים

,ש ְמ ָחה
ֹ  ָּכת ּוב ֶא ָחד.25
ׂ ִ  ִע ְבד ּו ֶאת יְ ָי ְּב,או ֵמר
 )תהלים ב( ִע ְבד ּו ֶאת יְ ָי ְּביִ ְר ָאה,או ֵמר
ֹ וְ ָכת ּוב ֶא ָחד
 ָּכאן, ֶא ּ ָלא. ַמה ּ ֵבין ַהאי לְ ַהאי.וְ גִ יל ּו ִּב ְר ָע ָדה
 ָּכאן.ישא
ָ ׁ ש ָר ֵאל ׁ ָש ָראן ְּב ַא ְר ָעא ַק ִ ּד
ׂ ְ ְִּבזִ ְמנָ א ְ ּדי
ְּב ַא ְר ָעא
ׁ ָש ָראן
ש ָר ֵאל
ְּבזִ ְמנָ א
ׂ ְ ְִ ּדי
 ָ ּדא ְ ּכנ ֶֶסת, )ד''א( ִע ְבד ּו ֶאת יְ ָי ְּביִ ְר ָאה.ַאחֲ ָרא
.יהי ְּבגָ ל ּו ָתא ּ ֵבינֵי עֲ ַמ ְמיָא
ִ  ְּבזִ ְמנָ א ְ ּד ִא,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִי

Isaiah 66:10 “ ָהַ ִמּ ְתאַ בְּ לִ ים ָﬠלֶיה- כָּל,אֹ הֲבֶ יהָ ; ִשׂישׂוּ ִאתָּ הּ מָ שׂוֹשׂ- כָּל,יְ רוּשָׁ לִ ַם וְ גִ ילוּ בָ הּ-” ִשׂ ְמחוּ אֶ ת
“Be joyful with Jerusalem and rejoice for her, all you who love her; Be
exceedingly glad with her, all you who mourn over her,”
Psalms 100:2 “ בִּ ְר ָננָה,יְ הוָה בְּ ִשׂ ְמחָ ה; בֹּ אוּ לְ ָפנָיו-“ ”ﬠִ בְ דוּ אֶ תServe YHVH with gladness;
Come before Him with joyful singing.”
Jerusalem is the aspect of Malchut and there is a joy when there are love and
unification with the Light, Zeir Anpin.
The Zohar explains that when we are in exile our relations and connection to
YHVH is on a different level, as it says in Psalms 2:11 “ ,יְ הוָה בְּ יִ ְראָ ה; וְ גִ ילוּ-ﬠִ בְ דוּ אֶ ת
“ ”בִּ ְרﬠָדָ הServe YHVH with awe (fear), and rejoice with trembling.”
When we are close to the Light we are filled with joy because we enjoy the light
that fulfills us. Even a poor person or those who experience physical pain can
have happiness and joy when they have the faith, trust in the Light that is part of
their lives.
Those who are far from the light, which is the aspect of exile, should come to
YHVH with fear and awe. Their joy comes with trembling because the light is not
as strong as for those who are always close to the Light.
 ַוה ֲֵרי ָּכתוּב )ישעיה, ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.26  וְ ָהא ְ ּכ ִתיב )ישעיה נה( ִ ּכי, ָא ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה.26
 וְ זוֹ ִהיא ְּכנֶסֶ ת,ּש ְמחָ ה ֵתצֵ או
ׂ ִ  ֵּכיוָ ן נה( ִּכי ְב,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ וְ ָדא ִהיא ְ ּכנ ֶֶסת י,ש ְמ ָחה ֵתצֵ א ּו
ׂ ִ ְּב
 מֵ הַ ָ ּגלוּת,ּש ָא ַמר ּ ֵתצֵ או
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן.ִש ָראֵ ל
ְׂ י

.ש ְמ ָחה
ׂ ִ  וְ ִא ְק ֵרי, ִמן ָּגל ּו ָתא ה ּוא,ְ ּד ָא ַמר ֵתצֵ א ּו

14

DailyZohar.com

Zohar Bamidbar – Draft – unedited- not for publishing

יהי
יה ,וַ ַ ּדאי ָה ִכי ה ּואּ ְ ,ד ָכל זִ ְמנָ א ְ ּד ִא ִ
ָא ַמר לֵ ּ
ש ְמ ָחהַ ,עד
ְּבגָ ל ּו ָתא ּו ׁ ְש ִכ ַ
יבת לְ ַע ְפ ָרא ,לָ א ִא ְק ֵרי ִ ׂ
ְ
ֵיתי לְ גַ ָּב ּה ,וְ ֹיו ִקים לָ ּה
ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא י ֵ
ֵמ ָע ָפר
ֵימא )ישעיה נב( ִה ְת ַנעֲ ִרי
וְ י ָ
ֵמ ַע ְפ ָרא,
או ִרי וְ ֹגו' .וְ יִ ְת ַח ְּבר ּון
ֹ
וְ ֹגו') .ישעיה ס( ק ּו ִמי
ותא ִא ְק ֵרי.
ַּכחֲ ָדא) ,ויוקים לה מעפרא( ְ ּכ ֵדין ֶח ְדוָ ָ
ש ְמ ָחה ֵתצֵ א ּו וַ ַ ּדאיּ ְ .כ ֵדין
ֶח ְדוָ ָ
ותא ְ ּדכ ּ ָֹלאּ ,ו ְכ ֵדין ְּב ִ ׂ
ותא
יתא ,לְ ֶח ְדוָ ָ
רונִ ָ
ַּכ ָמה ַח ּיָילִ ין יִ ּ ְפק ּון לָ ֳק ְבלָ א ְ ּד ַמ ְט ֹ
ְ ּד ִה ּל ּולָ א ְ ּד ַמלְ ָּכאּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )ישעיה
עות יִ ְפ ְצח ּו וְ ֹגו'ּ ,ו ְכ ִתיב )ישעיה
נה( ֶה ָה ִרים וְ ַה ְ ּג ָב ֹ
ֵיכם יְ ָי ּו ְמ ַא ִּס ְפ ֶכם וְ ֹגו'.
נב( ִ ּכי הֹלֵ ְך לִ ְפנ ֶ

ש ְמחָ הָ .א ַמר לוֹ  ,וַדַּ אי ָּכ ְך
הוּא ,וְ נִ ְק ֵראת ִ ׂ
ש ִהיא ַּב ָ ּגלוּת וְ ׁשוֹ כֶ בֶ ת
ש ָּכל ז ְַמן ׁ ֶ
הוּא זֶהֶ ׁ ,
ש ְמחָ הַ ,עד
ִׂ
לֶ ָעפָ ר ,לֹא נִ ְק ֵראת
ָיבֹא אֵ לֶ יהָ ,
שהַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברו ְּך-הוּא
ֶׁ
ֹאמר) ,שם נב( ִה ְתנַעֲ ִרי
ימ ּה מֵ הֶ ָעפָ ר וְ י ַ
יק ָ
וִ ִ
מֵ ָעפָ ר קו ִּמי וְ גוֹ ') ,שם ס( קו ִּמי אוֹ ִרי וְ גוֹ ',
וְ י ְִתחַ ְ ּבר ּו ְכאֶ חָ ד) ,וִ יקִ ימָ הּ מֵ ֲﬠפ ָָרהּ( וְ ָאז
ש ְמחָ ה
חֶ ְדוָה נִ ְק ֵראת ,חֶ ְדוַת הַ כּ ֹל ,וְ ָאז ְ ּב ִ ׂ
ֵתצֵ א ּו וַדַּ איָ .אז ַּכ ּ ָמה ֲחיָלוֹ ת י ְֵצא ּו מוּל
הַ ְ ּג ִב ָירה ְלחֶ ְדוַת ִה ּלוּלַ ת הַ ּ ֶמלֶ ְךְּ ,כמוֹ
ש ּנֶאֱ ַמר )שם נה( הֶ הָ ִרים וְ הַ ְ ּגבָ עוֹ ת י ְִפ ְצח ּו
ֶׁ
ְ
וְ גוֹ ' ,וְ כָ תוּב )שם נב( ִּכי הֹלֵ ך ִל ְפנֵיכֶ ם ה'
ו ְּמ ַא ִּס ְפכֶ ם וְ גוֹ '.

תותִ .א ּ ֵלין ַא ְר ּ ַבע
או ֹ
לו ְב ֹ
יש ַעל ִ ּדגְ ֹ
) .27במדבר ב( ִא ׁ
יסר ׁ ְש ָב ִטין,
ש ָר ֵאלּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ְּת ֵר ָ
ַמ ּ ׁ ִש ְריָין ִ ּד ְכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
חור לָ ּהּ .כ ּ ָֹלא ְ ּכגַ וְ ונָא
חור ְס ֹ
יסר ְּתח ּו ִמיןְ ,ס ֹ
ְּת ֵר ָ
ילאּ ְ ,כ ִתיב )תהלים קכב( ׁ ֶש ּ ׁ ָשם ָעל ּו ׁ ְש ָב ִטים
ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
ׁ ִש ְב ֵטי י ָּה וְ ֹגו'ֶ ׁ .ש ּ ׁ ָשם ָעל ּו ׁ ְש ָב ִטיםִ ,א ּ ֵלין י''ב
ׁ ְש ָב ִטין ,י''ב ְּתח ּו ִמין ִ ּדלְ ַת ּ ָתא.

אתֹת  -אֵ ּל ּו ַא ְר ַּבע
יש ַעל דִּ גְ לוֹ ְב ֹ
ִ .27א ׁ
שהֵ ם ְ ׁשנֵים
ִש ָראֵ לֶ ׁ ,
של ְּכנֶסֶ ת י ְ ׂ
ַמחֲנוֹ ת ׁ ֶ
שר ְּתחו ִּמים סָ ִביב
שר ְ ׁשבָ ִטיםׁ ְ ,שנֵים ָע ָׂ
ָע ָׂ
ש ְּל ַמ ְעלָ ה,
ֶׁ
סָ ִביב לָ ּה .הַ כּ ֹל ְּכמוֹ
שם ָעל ּו ְ ׁשבָ ִטים
ש ּׁ ָ
ָּכתוּב )תהלים קכב( ׁ ֶ
שם ָעל ּו ְ ׁשבָ ִטים ֵ -א ּל ּו
ש ּׁ ָ
ִ ׁש ְבטֵ י י ָּה וְ גוֹ 'ֶ ׁ .
שר ְּתחו ִּמים
שר ְ ׁשבָ ִטיםׁ ְ ,שנֵים ָע ָׂ
ְ ׁשנֵים ָע ָׂ
ש ְּל ַמ ּ ָטה.
ֶׁ

ָאר�ְ ,שׁבִ יָּה בַּ תIsaiah 52:2 “-
מוֹס ֵרי צַ וּ ֵ
קוּמי ְשּׁבִ י ,יְ רוּשָׁ ִלָם; התפתחו )הִ ְתפּ ְַתּחִ י( ְ
הִ ְת ַנﬠ ֲִרי מֵ ָﬠפָר ִ
.” “Shake yourself from the dust, rise up and sit Jerusalem; Loose yourselfצִ יּוֹן
”from the chains around your neck, O captive daughter of Zion.
As we studied in DZ 1823 Jerusalem is the aspect of Malchut that when the
Redemption comes it will no longer be with the negative side. The neck is the
aspect of the Holy Temple. It connects the body (Malchut, vessel) to the head
(upper three Sefirot, Life force). Without it, the body (the entire world) is in
darkness.
)Zohar Vayigash #90, 94 (I suggest reading paragraphs #88 -#96
ָאר� ,דָּ א בֵּ ית מַ קְ ְדּשָׁ א ִדלְ תַ תָּ אְ ,דּ ִאיהוּ קָ ִאים בְּ ִתקּוּנָא ְדּשַׁ פִּ ירוּ ,כְּ קַ ְדלָא לְ גוּפָא .מַ ה צַּ וָּארִ ,איהוּ 90.
צַ וּ ֵ
.שַׁ פִּ ירוּ ְדּכָל גּוּפָא ,הָ כִ י נָמֵ י בֵּ י מַ קְ ְדּשָׁ אִ ,איהוּ שַׁ פִּ ירוּ ְדּכָל ﬠַלְ מָ א
ָאר�  -זֶה בֵּ ית הַ ִמּקְ דָּ שׁ שֶׁ לְּ מַ טָּ ה ,שֶׁ עוֹמֵ ד בְּ ִתקּוּן שֶׁ ל יֹ פִ י כְּ צַ וָּאר לַגּוּף .מָ ה הַ צַּ וָּאר הוּא הַ יֹּ פִ י שֶׁ ל 90.
צַ וּ ֵ
.כָּל הַ גּוּף  -כָּ� גַּם בֵּ ית הַ ִמּקְ דָּ שׁ הוּא הַ יֹּ פִ י שֶׁ ל כָּל הָ עוֹלָם
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94.  כֵּיוָן ְדּ ִאיהוּ ִא ְשׁתֵּ צֵ י, הָ כִ י נָמֵ י בֵּ י מַ קְ ְדּשָׁ א. כָּל גּוּפָא ִא ְשׁתֵּ צֵ י ﬠִ מֵּ יהּ, כֵּיוָן ְדּ ִא ְשׁתֵּ צֵ י,מַ ה צַּ וָּאר
 וְ לָא ְשׁמַ יָא וְ אַ ְרﬠָא וְ כֹ כְ בַ יָא, וְ לָא נָהִ יר ִשׁ ְמשָׁ א,� ַ כָּל ַﬠלְ מָ א הָ כִ י נָמֵ י ִא ְתחַ שּׁ,� ַוְ ִא ְתחַ שּׁ.
see also Song of Songs 7:5 ‘Daughter of Zion’ is Jerusalem and Malchut
Isaiah 55:12 “ ﬠֲצֵ י- וְ כָל, יִ פְ צְ חוּ לִ פְ נֵיכֶם ִרנָּה, וּבְ שָׁ לוֹם תּוּבָ לוּן; הֶ הָ ִרים וְ הַ גְּ בָ עוֹת,בְ ִשׂ ְמחָ ה תֵ צֵ אוּ-כִּ י
כָף- יִ ְמחֲאוּ,הַ שָּׂ דֶ ה.” “"For you will go out with joy And be led forth with peace; The
mountains and the hills will break forth into shouts of joy before you, And all the
trees of the field will clap their hands.”
The prophecy tells us that when the Light comes to unify Zion and Jerusalem, we
will go out of exile with joy. The mountains are the aspect of the patriarchs, and
the hills are the aspect of the matriarchs.
The trees of the fields in the verse refer to those who achieved connection to the
Tree of Life when they were at the level of Malchut. They reveal the secrets of
the Torah and benefit from the revealed Light.
Rabbi Shimon uses the term ‘reapers of the field’ in the first paragraph of the
study of the Idra Rabba. (find it inside Zohar Naso).
The field is Malchut that God created for us to work on (Genesis 2:3 “created to
make”). We are born to work in the field and bring out fruits. On the spiritual
level, we use the Zohar as a tool to dig out ‘fruits’ from the Torah. The study of
the verse above reveals its concealed secrets and is an example of ‘reaping the
field’. This is the essence of ‘To Receive’ in the word Kabbalah.
 ִמ ּׁש ּום, ָ ה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּה-  ִ ׁש ְבטֵ י י ָּה.28
.וַדַּ אי
ִש ָראֵ ל
ׂ ְ ְלי
ֵעדוּת
ָ''ה
ֶׁ
ּ ּ שי
, הַ ּ ִ ׁש ְמעוֹ נִ י,וְ לָ כֵ ן )במדבר כו( הָ ראוּבֵ נִ י
 אֲ בָ ל וַדַּ אי ָּכ ְך.ָ''ה ְ ּבכָ ל ֶאחָ ד וְ אֶ חָ ד
ּ י
ֹ בּ ו,שה ֲֵרי הָ ֵעץ הָ ֶע ְליוֹ ן הַ ָּקדוֹ ׁש
ֶ ׁ ,הוּא
ָוּפֵ ְר ׁשוּה
. ְֹ ּבחוֹ ָתמו
חוֹ ֵתם
 )יחזקאל א( ו ְּדמוּת ּ ְפנֵיהֶ ם ּ ְפנֵי,ש ָּכתוּב
ֶׁ
 דְּ מוּת.' ָֹא ָדם ו ְּפנֵי ַא ְריֵה ֶאל הַ יּ ִָמין וְ גו
 וְ הַ ּ ָפנִ ים הָ י ּו,ָא ָדם נִ ְכלֶ לֶ ת ְ ּבכֻ ָּלם
 וְ נִ ְפ ָר ִדים,ְל ַא ְר ַּב ַעת ִצ ְד ֵדי הָ עוֹ לָ ם
. וְ כֻ ָּלם ְּכלו ִּלים בּ וֹ ָּב ָא ָדם,ִ ּב ְדמֻ יּוֹ ֵתיהֶ ם

ָ''ה ֵעד ּות
ּ  ָהא א ּו ְקמ ּו ָה ְּבגִ ין ְ ּדי, ׁ ִש ְב ֵטי י ָּה.28
ָ''ה
ֹ  ַה ּ ׁ ִש ְמ, ָהרא ּו ֵבנִ י, ּו ְבגִ ין ָ ּדא.ש ָר ֵאל וַ ַ ּדאי
ּ  י,עונִ י
ׂ ְ ִלְ י
 ְ ּד ָהא ִאילָ נָ א, אֲ ָבל וַ ַ ּדאי ָה ִכי ה ּוא.ְּב ָכל ַחד וְ ַחד
או ְקמ ּו ָה
ֹ ְ ו.מוי
ֹ חו ָת
ֹ  ְּבה ּו ַא ְח ּ ָתם ְּב,ישא
ָ ׁ ִע ּ ָל ָאה ַק ִ ּד
ֵיהם ּ ְפנֵי ָא ָדם ּו ְפנֵי
ֶ  )יחזקאל א( ּו ְדמ ּות ּ ְפנ,ִ ּד ְכ ִּתיב
 ִ ּד ּי ּו ְקנָ א ְ ּד ָא ָדם ִא ְת ְ ּכלִ יל.'ַא ְריֵה ֶאל ַה ּי ִָמין וְ ֹגו
 ּו ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשן, וְ ַא ּ ִפין הֲ ֹוו לְ ד' ִס ְט ִרין ְ ּד ָעלְ ָמא,ְּב ֻכ ְּלה ּו
.יה ְּב ָא ָדם
ֹ ְ וְ ֻכל,ֵיהון
ֹ ְּב ִד ּי ּו ְקנ
ּ הון ְ ּכלִ ילָ ן ּ ֵב

, ּג ְַב ִריאֵ ל ִמ ּ ְשׂ מֹאל, ִמיכָ אֵ ל ִמיּ ִָמין.29 יאל
ֵ  א ּו ִר,ש ָמאלָ א
ֵ  ּג ְַב ִר,ימינָ א
ִ יכ ֵאל ִמ
ָ  ִמ.29
ׂ ְ ּ יאל ִמ
, ְרפָ אֵ ל לַ אֲ חוֹ ֵריהֶ ם, או ִּריאֵ ל ִל ְפנֵיהֶ ם. ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ָעלַ יְ יה ּו,חו ַריְ יה ּו
ֹ ֲ ְר ָפ ֵאל לַ א,לְ ַק ְד ַמיְ יה ּו
16
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ּש ַניִם
ׁ ְ  ו, ְ ׁש ַניִם ִמ ָּכאן. הַ ּ ְ ׁש ִכינָה מֵ עֲ לֵ יהֶ ם.יתא
ָ  וְ ִהיא ְּב ֶא ְמ ָצ ִע, ּו ְת ֵרין ִמ ָּכאן,ְּת ֵרין ִמ ָּכאן
 ְּכמוֹ זֶה ָּב ָא ֶרץ. וְ ִהיא ָּבאֶ ְמצַ ע, ו ְת ֵרי ִמ ָּכאן, ְּת ֵרי ִמ ָּכאן,ְ ּכגַ וְ ונָא ָדא ְּב ַא ְר ָעא ִדלְ ַת ּ ָתא
ּ
ּ
ּ
,ּש ַניִם ִמ ָּכאן
ׁ ְ  ו, ְ ׁש ַניִם ִמ ָּכאן- ש ְּל ַמ ּ ָטה
ֶׁ
.ָ''ה ּ ֵבינַיְ יה ּו
ּ  וְ י,ִמ ָּכאן
.ָ''ה ֵּבינֵיהֶ ם
ּ וְ י
 ַמה,ש ּלוֹ ְק ִחים ְ ׁשנֵי ְדג ִָלים
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן.30
ָּכתוּב? וְ נָסַ ע אֹהֶ ל מוֹ ֵעד ַמ ֲחנֵה הַ ְלוִ יִּם
 וְ ַאחַ ר ָּכ ְך אוֹ ָתם ְ ׁש ַניִם אֲ חֵ ִרים ַא ְר ַּבע.' ֹוְ גו
,ַמחֲנוֹ ת הֵ ן ְל ַא ְר ַּב ַעת ִצ ְד ֵדי הָ עוֹ לָ ם
ֹ ַאף ָּכ ְך ְל ַמ ּ ָטה ְּכמו.שר
ָׂ וְ נִ ְמצָ ִאים ְ ׁשנֵים ָע
.ש ְּל ַמ ְעלָ ה
ֶׁ

 וְ נָ ַסע. ַמה ְ ּכ ִתיב, ֵּכיוָ ן ְ ּדנ ְַטלִ ין ְּת ֵרין ְ ּדגָ לִ ים.30
 ִאי ּנ ּון ְּת ֵרין, ּולְ ָב ַתר.'מו ֵעד ַמחֲ נֵה ַהלְ וִ ִּים וְ ֹגו
ֹ א ֶֹהל
,ַאחֲ ָרנִ ין ד' ַמ ּ ׁ ִש ְריָין ִאי ּנ ּון לְ ד' ִס ְט ֵרי ָעלְ ָמא
 א ּוף ָה ִכי לְ ַת ּ ָתא ְ ּכגַ וְ ונָ א.יסר
ָ וְ ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו ְּת ֵר
.ילא
ָ ּ ִ ּדלְ ֵע

Psalms 122 describes the joy of the unification of the Light in Jerusalem
(Malchut).
1: “A Song of Ascents, of David. I was glad when they said to me, ‘Let us go to
the house of YHVH’”
The call to go to the house of God, which is the Holy Temple will bring joy.
2: “Our feet are standing Within your gates, O Jerusalem,”
3: “Jerusalem, that is built As a city that is joined together;”
The Israelites welcome the unification of the Light and Malchut.
4: “ לְ שֵׁ ם יְ הוָה, לְ הֹ דוֹת:יִשׂ ָראֵ ל
ְ ְﬠֵדוּת ל--יָהּ- ִשׁבְ טֵ י,”שֶׁ שָּׁ ם ﬠָלוּ ְשׁבָ טִ ים
“To which the tribes go up, even the tribes of YH ()יה-- A testimony for Israel-To give thanks to the name of YHVH.”
The Zohar explains that the twelve tribes are the aspect of the 12 borders of Zeir
Anpin (See DZ 1677 http://dailyzohar.com/daily-zohar-1677/). They are the
‘connectors’ between Malchut and the upper three Sefirot that are represented by
the two letters YH of the YHVH name.
The verses describe the tribes as the tribes of YH (יָהּ- ) ִשׁבְ טֵ יand the testimony is in
the way the families of the tribes were called at the time of the counting in the
book of Numbers.
The three names we brought as an example show the letter H at the beginning of
the word and the letter Y at the end.
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God provided us with the protection that we need. All we have to do is elevate
ourselves and give thanks to the YHVH name.
אש ֹונָ ה ֶ ּדגֶל ַמחֲ נֵה יְ ה ּו ָדה ,לָ ֳק ֵביל
 .31וְ נָ ַסע ָּב ִר ׁ
יאלּ .ו ַמחֲ נֶה ִ ּד ְרא ּו ֵבן לָ ֳק ֵביל
ַמ ּ ׁ ִש ְריָיא ְ ּדא ּו ִר ֵ
רום ,וְ ָדא לְ ִמזְ ָרח.
יכ ֵאלּ ָ .דא לַ ָ ּד ֹ
ַמ ּ ׁ ִש ְריָיא ְ ּד ִמ ָ
פון.
רו ִמית ִמזְ ָר ִחיתּ .ו ַמחֲ נֵה ָ ּדן לַ ָּצ ֹ
ִמזְ ּ ֵב ַח ָה ִכי נָ ֵמי ְ ּד ֹ
ַמחֲ נֵה ֶא ְפ ַריִ ם ָי ָמהַ .מחֲ נֵה ָ ּדן לָ ֳק ֵביל ַמ ּ ׁ ִש ְריָיא
ֶא ְפ ַריִ ם לְ ַמעֲ ָרב ,לָ ֳק ֵביל
יאלַ .מחֲ נֶה
ְ ּדגַ ְב ִר ֵ
פונִ ית ַמעֲ ָר ִבית.
ַמ ּ ׁ ִש ְריָיא ִ ּד ְר ָפ ֵאל ִמזְ ּ ֵב ַח ָה ִכי נָ ֵמי ְצ ֹ
ּכ ּ ָֹלא ָא ִחיד ָ ּדא ְּב ָדאַ ,עד ְ ּד ַס ְּל ָקא ּכ ּ ָֹלא וְ ִא ְתאֲ ָחד
ישאּ ְ ,ד ִאיה ּו ׁ ֵשיר ּו ָתא ְ ּדכ ּ ָֹלאִ .ע ּ ָל ָאה
ִּב ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
יה.
ְ ּדכ ּ ָֹלא ַק ִ ּד ׁ ָ
ישא ְ ּדכ ּ ָֹלאּ .כ ּ ָֹלא ִא ְת ְ ּכלִ יל ּ ֵב ּ

אשוֹ נָה דֶּ גֶל ַמ ֲחנֵה יְהו ָּדה
 .31וְ נָסַ ע ָּב ִר ׁ
מוּל ַמ ֲחנֵה או ִּריאֵ ל .ו ַּמ ֲחנֵה ְראוּבֵ ן מוּל
ַמ ֲחנֵה ִמיכָ אֵ ל .זֶה לַ דָּ רוֹ ם ,וְ זֶה לַ ִּמז ְָרח.
ָּכ ְך ּגַם הַ ִּמז ְֵּבחַ דְּ רוֹ ִמית ִמז ְָר ִחית .ו ַּמ ֲחנֵה
צפוֹ ןַ .מ ֲחנֵה אֶ ְפ ַריִם י ּ ָָמהַ .מ ֲחנֵה ָדן
ָדן לַ ָ ּ
מוּל ַמ ֲחנֵה ג ְַב ִריאֵ לַ .מ ֲחנֵה אֶ ְפ ַריִם
לַ ּ ַמעֲ ָרב מוּל ַמ ֲחנֵה ְרפָ אֵ לָּ .כ ְך ּגַם
הַ ִּמז ְֵּבחַ ְצפוֹ נִ ית ַמעֲ ָר ִבית .הַ כּ ֹל ָאחוּז זֶה
שם
שהַ כּ ֹל עוֹ לֶ ה וְ נֶאֱ חָ ז ַּב ּׁ ֵ
ָּבזֶהַ ,עד ׁ ֶ
של הַ כּ ֹל,
אשית ׁ ֶ
שהוּא הָ ֵר ִ ׁ
הַ ָּקדוֹ ׁשֶ ׁ ,
של הַ כּ ֹל ,הַ כּ ֹל
של הַ כּ ֹל ,הַ ָּקדוֹ ׁש ׁ ֶ
הָ ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶ
ָּכלוּל ּבוֹ .

When the 12 tribes camped in the wilderness they were arranged in four camps
for their protection. The middle was the aspect of Malchut and the Holy
Tabernacle also in the middle as the aspect of YH.
This chart was made following the Zohar and Hasulam explanations:
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The four camps represent the four camps of the Shechina with the angels: Uriel,
Michael, Gabriel, and Raphael.
We learn from the Zohar that the specific instruction God gave Moses and Aaron
related to the placement of the tribes around the Tabernacle, it was to allow them
to unite with the name, for maximum protection.
The proof for that is when Balaam came to curse the Israelites but couldn’t
because of the way the camps were set. When he saw that he said Numbers 24:5
“יִשׂ ָראֵ ל
ְ ,� ַיﬠֲקֹ ב; ִמ ְשׁכְּ נֹ תֶ י,�טֹּ בוּ אֹ הָ לֶי-“ ”מַ הHow fair are your tents, O Jacob, Your
dwellings, O Israel!”
Deuteronomy 28:9,10 “YHVH will establish you as a holy people to Himself, as
He swore to you, if you keep the commandments of YHVH your God and walk in
His ways.”
10: “ ִממֶּ ָךּ, כִּ י שֵׁ ם יְ הוָה נִקְ ָרא ָﬠלֶי�; וְ י ְָראוּ,ﬠַמֵּ י הָ אָ ֶרץ-“ ”וְ ָראוּ כָּלSo all the peoples of the
earth will see that you are called by the name of YHVH, and they will be afraid of
you.”
Connecting to the name through study and actions gives us the protection we
need until the time of absolute peace.
 הוֹ לֵ ְך,אשית הָ אוֹ ר
ׁ ִ  י' ִמז ְָרח הוּא ֵר.32 שאט
ָ ׁ ְ ָאזִ יל ו,הו ָרא
ֹ ְ י' ִמזְ ָרח ה ּוא ׁ ֵשיר ּו ָתא ִ ּדנ.32
 וְ ָדרוֹ ם יוֹ צֵ א,שיר ּו ָתא ו ְּמ ׁשוֹ טֵ ט וּמוֹ ִציא לַ דָּ רוֹ ם
ֵ ׁ רום נָ ִפיק וְ ַתלְ יָיא ְּב
ֹ  וְ ָד.רום
ֹ וְ ַא ּ ִפיק לְ ָד
ּ ִמ ּ ֶמנ ּו, ה' דָּ רוֹ ם.אשית הַ ִּמז ְָרח
ׁ ִ וְ ָתלוּי ְ ּב ֵר
19
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אשית
ׁ ִ  וְ נִ ְכנָס י' ְ ּב ֵר. יוֹ צֵ א ָדרוֹ ם ָּבעוֹ לָ ם.רום ְּב ָעלְ ָמא
ֹ ֵיה נָ ִפיק ָ ּד
ֹ  ה' ָ ּד.ְ ּד ִמזְ ָרח
ּ  ִמ ּנ.רום
. ֹ וּמוֹ ִציא אוֹ תו,הַ ִּמז ְָרח
.יה
ּ ֵ וְ ַא ּ ִפיק ל,וְ ָעיִ יל י' ְּב ׁ ֵשיר ּו ָתא ְ ּד ִמזְ ָרח
ֹ וְ אוֹ תו, וּמֵ ה' ְּתל ּויִים דָּ רוֹ ם וְ צָ פוֹ ן.33
 דָּ רוֹ ם וְ צָ פוֹ ן- ָ''ה
ֶׁ
ּ  י, י' ִמז ְָרח,ש ֵּבינֵיהֶ ם
. וְ זֶה הוּא ֵּבן זָכָ ר, ו' ָּבאֶ ְמצַ ע. ְֹּתל ּויִים בּ ו
 וְ ַעל זֶה.ִ ּבגְ לַ ל זֶה הוּא ֵּבין צָ פוֹ ן ְל ָדרוֹ ם
,שנּוֹ ֵתן ִמ ּ ָטתוֹ ֵּבין צָ פוֹ ן ְל ָדרוֹ ם
ֶ ׁ  ִמי,ּשנִ ינו
ָׁ
שה ֲֵרי ֵּבן זָכָ ר הוּא
ֶ ׁ .י ְִהי ּו לוֹ ָּבנִ ים זְכָ ִרים
 ָּב ּה ּ ָתלוּי, ה' ֶע ְליוֹ נָה.ֵּבין צָ פוֹ ן ְל ָדרוֹ ם
של
ֶ ׁ  ְ ּבסוֹ ד, וּבֵ ן זָכָ ר ֵּבינֵיהֶ ם,צָ פוֹ ן וְ ָדרוֹ ם
. ַמעֲ ָרב-  ה' הָ ַאחֲרוֹ נָה.יו''ה

,פון
ֹ וְ ָצ
רום
ֹ ָ ּד
ּ ַתלְ יָיא
'ה
 ּו ִמן.33
פון
ֹ רום וְ ָצ
ֹ ָ''ה ָ ּד
ּ  י' ִמזְ ָרח י,וְ ַהה ּוא )אד''ג( ְ ּד ֵבינַיְ יה ּו
. וְ ָדא ה ּוא ּ ֵבן ְ ּד ָכר.יתא
ָ  ו' ְּב ֶא ְמ ָצ ִע.יה
ּ ּ ַתלְ יָיאן ּ ֵב
 ַמאן, וְ ַעל ָ ּדא ּ ָתנֵינָ ן.רום
ֹ פון לְ ָד
ֹ ְּבגִ ין ָּכ ְך ִאיה ּו ּ ֵבין ָצ
יה ָּבנִ ים
ֹ פון לְ ָד
ֹ תו ּ ֵבין ָצ
ֹ ְ ּדי ִָהיב ִמ ּ ָט
ּ ֵ ַהוְ יָין ל,רום
' ה.רום
ֹ פון לְ ָד
ֹ  ְ ּד ַהאי ּ ֵבן ְ ּד ַכר ִאיה ּו ּ ֵבין ָצ.זְ ָכ ִרים
, ּו ֵבן ְ ּד ָכר ּ ֵבינַיְ יה ּו,רום
ֹ פון וְ ָד
ֹ ִע ּ ָל ָאה ָּב ּה ּ ַתלְ יָא ָצ
. ה' ּ ַב ְת ָר ָאה ַמעֲ ָרב.ְּב ָרזָ א ְ ּדיו''ה

שהוּא
ֶ ׁ , וְ ַעל זֶה הַ דָּ רוֹ ם ָאחוּז ַּב ִּמז ְָרח.34
 וְ ַעל זֶה. ֹשמֶ ׁש וְ ָתלוּי בּ ו
ֶ ּׁ ַאשית ה
ׁ ִ ֵר
צד ַא ָּבא ָאחוּז וְ ָתלוּי הַ חֶ סֶ ד
ּ ַ  ִמ,ּלָ ַמ ְדנו
ֹ ְּכמו.צד הָ ִא ּ ָמא ְּתל ּויָה גְ בו ָּרה
ּ ַ  ִמ,הָ ֶע ְליוֹ ן
.זֶה ָאחוּז הַ כּ ֹל זֶה ָּבזֶה

 ְ ּד ִאיה ּו ׁ ֵשיר ּו ָתא,רום ָא ִחיד ִמזְ ָרח
ֹ  וְ ַעל ָ ּדא ָ ּד.34
 ִמ ִּס ְט ָרא, וְ ַעל ָ ּדא ּ ָתנֵינָ ן.יה
ּ ְ ּד ׁ ִש ְמ ׁ ָשא וְ ַתלְ יָיא ּ ֵב
 ִמ ִּס ְט ָרא.ְ ּד ַא ָּבא ָא ִחיד וְ ַתלְ יָיא ֶח ֶסד ִע ּ ָל ָאה
 ְ ּכגַוְ ונָ א ָ ּדא ָא ִחיד ּכ ּ ָֹלא ָ ּדא.ימא ּ ַתלְ יָיא ְ ּגב ּו ָרה
ָ ְ ּד ִא
.ְּב ָדא

The Y of the YHVH name is the aspect of the East, where the Light rises into the
world. The upper H of the name is the aspect of the South and Binah that receives
Chessed from the Y and releases it to the world below.
The South and North depend on the  יY and  הH and the Central Column that
unifies them with the letter  וV that is the aspect of Male, the ‘son’ and Zeir
Anpin.
The Zohar reveals that those who put their bed between North and South will
have boys because  יY is the right column,  הH is the left and  וV in the middle.
The right side of the bed to the East and left side to the North. The head is then to
the East.
Lesson:
Knowing the flow of energies is very important in manifesting Light in this
world. The Zohar reveals many such secrets. It’s okay to follow what the Zohar
describes exactly but not different ‘versions’ of it. Because ‘messing’ up with
spiritual technology can bring undesired outcomes and in many cases attract
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judgments. To fine-tune ourselves with the Light, we need to follow the Torah
and Zohar, ignoring ‘confused’ and ‘confusing’ 'agents'.
If someone comes to you with ‘kabbalah secret’ always ask where it comes from.
Don’t accept “It’s from the Zohar” or “From my rabbi/teacher”.
A close friend could be loved and respected but when it comes to a practical
action using spiritual tools, better to always check the sources.
Find the exact reference and study it. Even if the Zohar suggests something for
your benefits, it doesn’t mean that you are ready for it.
Remember! “The desired Light can come only to a vessel that is fit for it”
You can’t get pregnant if you are a man. You can’t marry a princess if you are a
'pig'. You need to get out of the mud and raise yourself to the point of
‘worthiness’.
Raise yourself to the Light and connect to the  יY. This is where all the good in
the world is nourished. You cannot do it by tattooing the Y on your arm or
wearing a gold pendant on your neck. That would be idol worshiping. The
connection is only with pure prayers, Zohar study and following the precepts that
draw the Light into your life.
 וּבָ א, זָוִ יּוֹ ת הַ ִּמז ְֵּבחַ ּגַם ּ ֵכן ְמסוֹ ְב ִבים.35
ֹשהַ דָּ רוֹ ם כּ ֹחו
ֶ ׁ .לוֹ ְל ֶק ֶרן דְּ רוֹ ִמית ִמז ְָר ִחית
 וְ חֹזֶק,שמֶ ׁש
ֶ ּׁ ַאשית ה
ׁ ִ שהוּא ֵר
ֶ ׁ ,ַּב ִּמז ְָרח
.אשית
ׁ ִ שמֶ ׁש אֵ ן ׁשוֹ ֶרה ֶא ָּלא ָּב ֵר
ֶ ּׁ ַה
שדָּ רוֹ ם נוֹ טֵ ל
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן- ִמז ְָר ִחית ְצפוֹ נִ ית
,צפוֹ ן
ֶ ׁ ֹּ ָת ְק ּפו
ּ ָ ַ הוּא מֵ ִאיר ל,של הַ ִּמז ְָרח
שמֹאל
ׂ ְ שה ֲֵרי
ֶ ׁ ,צפוֹ ן נִ ְכלָ ל ַּבדָּ רוֹ ם
ּ ָ ַוְ ה
.נִ ְכלָ ל ַּביּ ִָמין

לו
ֹ  ּו ָבא, זַוְ ויָין ְ ּד ַמ ְד ְּב ָחא ָה ִכי נָ ֵמי ִא ְס ּ ַתחֲ ָרן.35
,יה ְּב ִמזְ ָרח
ֹ  ְ ּד ָד.רו ִמית ִמזְ ָר ִחית
ֹ לְ ֶק ֶרן ְ ּד
ּ רום ּת ּו ְק ּ ֵפ
 וְ ּת ּו ְק ּ ָפא ְ ּד ׁ ִש ְמ ׁ ָשא לָ א,ְ ּד ִאיה ּו ׁ ֵשיר ּו ָתא ְ ּד ׁ ִש ְמ ׁ ָשא
 ֵּכיוָ ן.פונִ ית
ֹ  ִמזְ ָר ִחית ְצ.ׁ ַש ְריָיא ֶא ּ ָלא ְּב ׁ ֵשיר ּו ָתא
פון
ֹ  ה ּוא ַאנְ ִהיר לַ ָּצ,יה ְ ּד ִמזְ ָרח
ֹ ְ ּד ָד
ּ רום נָ ִטיל ּת ּו ְק ּ ֵפ
ש ָמאלָ א ִא ְת ְ ּכלִ יל
ֹ פון ִא ְת ְ ּכלִ יל ְּב ָד
ֹ וְ ָצ
ׂ ְ  ְ ּד ָהא,רום
.ימינָ א
ִ ִּב

,שה ֲֵרי הַ ּ ַמעֲ ָרב
ֶ ׁ -  ְצפוֹ נִ ית ַמעֲ ָר ִבית.36
 וְ ַעל.צפוֹ ן
ֶׁ
ּ ָ ַ נוֹ סֵ ַע מֵ ה,שהוּא ְ ּבה' ַאחֲרוֹ נָה
 ַמעֲ ָר ִבית.צפוֹ ן נוֹ סֵ ַע לַ ּ ַמעֲ ָרב
ּ ָ ַזֶה ה
ִהיא
דְּ רוֹ ִמית
ֹהוֹ לֶ כֶ ת )לְ הִ ְתחַ בֵּ ק( ְל ִה ְתחַ ֵּבר ַּבדָּ רוֹ ם ְּכמו
ְ וְ חָ זְקוֹ הוֹ לֵ ך,שדָּ רוֹ ם ּ ָתלוּי ַּב ִּמז ְָרח
ֶׁ
ְ
הַ ּ ַמעֲ ָרב
ּגַם
ָּכך
.אשית
ׁ ִ ָּב ֵר
 זֶה ּו.ַּבדָּ רוֹ ם
הוֹ לֵ ְך )לְ הִ ְתחַ בֵּ ק( ְלהֵ ָאחֵ ז

'יהי ְּבה
ִ  ְ ּד ָהא ַמעֲ ָרב ְ ּד ִא,פונִ ית ַמעֲ ָר ִבית
ֹ  ְצ.36
פון ָאזִ יל
ֹ  וְ ַעל ָ ּדא ָצ.פון
ֹ  נ ְַטלָ א ִמ ָּצ,ּ ַב ְת ָר ָאה
 ִהיא ַאזְ לָ א )ס''א,רו ִמית
ֹ  ַמעֲ ָר ִבית ְ ּד.לְ ַמעֲ ָרב
רום
ֹ  ְ ּכ ָמה ְ ּד ָד,רום
ֹ לאתחבקא( לְ ִא ְת ַח ְּב ָרא ְּב ָד
נָמי
ֵ  ָה ִכי.יה ָאזִ יל ְּב ׁ ֵשר ּו ָתא
ּ  וְ ת ּו ְק ּ ֵפ,ּ ַתלְ יָיא ְּב ִמזְ ָרח
,רום
ֹ  ַאזְ לָ א )ס''א לאתחבקא( לְ ִא ְת ַאחֲ ָדא ְּב ָד,ַמעֲ ָרב
.ינו ְּת ַח ְּב ֵקנִ י
ֹ ימ
ִ ִ )שיר השירים ב( ו,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב
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ימינוֹ ְּתחַ ְ ּב ֵקנִ י .הַ יּ ִָמין הַ זֶּה הוּא
ש ָּכתוּב וִ ִ
רוםְּ .בגִ ין ָּכ ְך יַנְ ָקא ִמ ְּת ֵרין ׁ ֶ
יְ ִמינָ א ָ ּדא ה ּוא ָ ּד ֹ
רום .הֲ ָדא הוא ִד ְכ ִתיב) ,שיר הַ דָּ רוֹ םּ ִ ,בגְ לַ ל זֶה יוֹ נֵק ִמ ּ ְ ׁשנֵי ְצ ָד ִדים -
פון ּו ִמ ָ ּד ֹ
ִס ְט ִריןִ ,מ ָּצ ֹ
ּ
שמֹאלוֹ
ש ָּכתוּב ְ ׂ
צפוֹ ן ו ִּמדָּ רוֹ ם .זֶה ּו ׁ ֶ
ִמ ָ ּ
ינו ְּת ַח ְּב ֵקנִ י.
ימ ֹ
ֹאשי וִ ִ
ֹאלו ּ ַת ַחת לְ ר ׁ ִ
שמ ֹ
השירים ב( ְ ׂ
שמֹאלוֹ -
ימינוֹ ְּתחַ ְ ּב ֵקנִ יׂ ְ .
אשי וִ ִ
ּ ַתחַ ת ְלרֹ ִ ׁ
רום.
ינו ָ ּדא ה ּוא ָ ּד ֹ
ימ ֹ
פון ,וִ ִ
ֹאלו ָ ּדא ה ּוא ָצ ֹ
שמ ֹ
ְׂ
ימינוֹ  -זֶה ּו דָּ רוֹ ם.
זֶה ּו צָ פוֹ ן ,וִ ִ

The Zohar explains the flow of energy around the Altar, where sacrifices were
brought daily in the Holy Temple. In addition, every action of the priest dealing
with the sacrifices was related to drawing the Light from the upper levels into this
world to remove all kinds of negativity created by us or others.
After the destruction of the Holy Temple, we are not allowed to offer sacrifices
because we don't have the ‘tool’, which is the Holy Temple with its special
structure to bring the Light in balance to the world. The kabbalists created for us
the prayer book with specific structure and words to help us ascend higher
through the spiritual worlds and drawdown Light into our lives.
אולִ יפנָ א ,ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא י ִָהיב
 .37וְ ָרזָ א ָ ּדא ֹ ְ
ודאי.
רום .וַ אֲ ִח ַ
פון לְ ָד ֹ
יהֵ ּ ,בין ָצ ֹ
ִמ ּ ָט ֵת ּ
ידת לְ ַהאי ּ ֵבן ַ ּ
יהב ִמ ּ ָט ַתיְ יה ּו ּ ֵבין
וְ ַעל ָ ּדא ִאית לְ ה ּו לִ ְבנֵי נָ ׁ ָשא לְ ֵמ ַ
אולִ יף לִ י ַא ָּבאּ ְ .דיַהֲ ִבין לְ ה ּו
רום .וְ ָה ִכי ֹ
פון לְ ָד ֹ
ָצ ֹ
ימנ ּו ָתא
ְּבנִ ין ִ ּד ְכ ִריןּ ְ .ד ָהא ִאיה ּו ִא ְת ְ ּכוָ ון ְ ּכלַ ּ ֵפי ְמ ֵה ְ
גַבי ק ּו ְד ׁ ָשא
ימא ִע ּ ָל ָאהִּ ,ב ׁ ְשלֵ ימ ּו ָתא ְ ּדכ ּ ָֹלא .לְ ּ ֵ
ׁ ְשלֵ ָ
ְּב ִר ְ
רוםּ ,ולְ גַ ּ ֵבי ְ ּכנ ֶֶסת
פון לְ ָד ֹ
יך ה ּוא ְ ּד ִאיה ּו ּ ֵבין ָצ ֹ
רום.
פון לְ ָד ֹ
ש ָר ֵאל ְד ַאנְ ִה ִירין )ס''א דאיהי( ּ ֵבין ָצ ֹ
יִ ְ ׂ
יה ְּבנִ ין ִ ּד ְכ ִרין.
וַ ַ ּדאי י ֶ
ֶהוְ וָ ן לֵ ּ

שהַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברו ְּך-
 .37וְ סוֹ ד זֶה לָ ַמ ְדנוֶּ ׁ ,
הוּא נוֹ ֵתן ִמ ּ ָטתוֹ ֵּבין צָ פוֹ ן ְל ָדרוֹ ם,
וְ אוֹ חֶ זֶת הַ ֵּבן הַ זֶּה ְ ּבוַדַּ אי ,וְ ַעל זֶה י ֵׁש ִל ְבנֵי
ָא ָדם לָ ֵתת ִמ ּ ָט ָתם ֵּבין צָ פוֹ ן ְל ָדרוֹ ם .וְ זֶה
שנּוֹ ְתנִ ים לוֹ ָּבנִ ים
ִל ּ ֵמד אוֹ ִתי ַא ָּבאֶ ׁ ,
שה ֲֵרי הוּא ִה ְת ַּכ ּוֵן ְּכלַ ּ ֵפי הָ אֱ מ ּונָה
זְכָ ִריםֶ ׁ .
הַ ּ ְ ׁשלֵ ָמה הָ ֶע ְליוֹ נָהּ ִ ,ב ְ ׁשלֵ מוּת הַ כּ ֹלְ ,לג ֵַּבי
שהוּא ֵּבין צָ פוֹ ן
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל
י ְׂ
ְּכנֶסֶ ת
ו ְּלג ֵַּבי
ְל ָדרוֹ ם,
ש ִהיא ֵּבין צָ פוֹ ן ְל ָדרוֹ ם
ש ְּמ ִא ִירים )שֶׁ הִ יא( ׁ ֶ
ֶׁ
 -וַדַּ אי י ְִהיו לוֹ ָּבנִ ים זְכָ ִרים.

עו ָב ָדא
זָאה ֹ
ּ .38ו ְבכ ּ ָֹלא )דף קי''ט ע''א( ָּב ֵעי לְ ַאחֲ ָ
עו ָב ָדא לְ ַת ּ ָתא,
ילאּ ,ו ְכ ּ ָמה ְ ּד ַא ְחזֵי ֹ
ְ ּכגַ וְ ונָא ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
או ְקמ ּו ָהָ ׁ .ש ַמע ִר ִּבי
ילא ,וְ ֹ
ָה ִכי נָ ֵמי ִא ְּת ַער לְ ֵע ּ ָ
יה לְ ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ רּ ,ו ָב ָכה וְ ַחיִ ְ
יך ָא ַמר,
ּ ִפנְ ָחסּ ,ונְ ׁ ָש ֵק ּ
ַכ ָאה ח ּולָ ִקי ְּב ַהאי ָעלְ ָמא ּו ְב ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי.
ז ָּ

 .38וּבַ כּ ֹל צָ ִר ְ
שה ְּכמוֹ
יך ְלהַ ְראוֹ ת ַמעֲ ֶׂ
שה ְל ַמ ּ ָטה,
ש ּ ַמ ְראֶ ה ַמעֲ ֶׂ
ש ְּל ַמ ְעלָ ה .ו ְּכמוֹ ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
ש ַמע ַר ִ ּבי
ָּכך ְמעוֹ ֵרר ְל ַמ ְעלָ ה ,וּפֵ ְר ׁשוּהָ ָׁ .
ָשק ְל ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר ,וּבָ כָ ה וְ צָ חַ ק
ּ ִפנְ חָ ס וְ נ ַׁ
וְ ָא ַמרַ ,א ְ ׁש ֵרי חֶ ְל ִקי ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה וּבָ עוֹ לָ ם
הַ ָּבא.

The Holy One Blessed be He places his bed, which is Malchut, between North
and South so the Light of Zeir Anpin can flow to Malchut.
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In the bedtime, we do Shema prayer just before going to sleep, we recite a verse
from Song of Songs 3:7 “יִשׂ ָראֵ ל
ְ , ִמגִּ בֹּ ֵרי: סָ בִ יב לָהּ, ִשׁ ִשּׁים גִּ בֹּ ִרים-- ִמטָּ תוֹ שֶׁ לִּ ְשׁ�מֹ ה,הִ נֵּה.”
“Behold, it is the bed of Solomon; Sixty mighty men around it, Of the mighty
men of Israel.”
With this verse, we connect our bed to the sefirot of Zeir Anpin. Each of the six
sefirot has 10 sefirot of their own. It gives us a connection to Zeir Anpin that we
need during the night.
It’s very important for us to understand and follow the prayer books. They are the
best technology that connects us to the spiritual levels where we can draw the
Light we need into our lives. We may not understand the prayers but they affect
our souls in ways beyond our grasp.
Even if our mind can’t understand the prayers and their purpose, we should do it
for the benefit of our souls, while seeking the knowledge that will enhance our
connection.
The great Kabbalists were ‘religious’ as religious can be. Rabbi Shimon, The
Holy Ari, Rabbi Ashlag, Rabbi Brandwein, the Rabash, Rav Berg and many other
great Kabbalists in recent generations were all religious in their prayers. So
religious in not non-spiritual. The opposite is true. To be spiritual is not just to
know what is Ana B’Koach and the 10 sefirot. It’s about connecting spiritually
and that is why we call this knowledge ‘Kabbalah’. The prayers and the study of
Torah is the technology of “to receive”.
We should follow the great kabbalists and become religious like them in order to
have some affinity with their teaching. It will make us more spiritually connected.
There’s an important spiritual rule that the Zohar mentions in paragraph #38:
what starts below has spiritual awakening above. And as we study about the Tree
of Life, whatever starts above comes down through a process of manifestation
(Hishtalshelut).
With our prayers, we can tap into the forces that created the world. Obviously we
need a high level of purity for that but we can definitely affect our lives for the
better with our prayers.
It’s not going to happen with one prayer but as we progress, we purify our souls
and are able to channel greater and higher levels of Light.
23
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The Daily Zohar is not an organization and we don’t offer a place for prayers but
wherever you go, I suggest that you express your desire to have a better spiritual
connection and postpone the ‘social’ aspect of the gathering until after the
prayers.
The Holy Ari tells us that every word we utter creates an angel. The words of the
prayers create many angels that help us every day. When we meditate properly
we can send these angels to other people in our lives. The sacred word of the
prayers creates powerful angels that carry our consciousness.
To study the prayers I recommend the prayer books of the Kabbalah Centre. They
have very good explanations. I wouldn’t use it myself for actual prayers because
the direction of pages is from left to right. It may be convenient for those who use
to read English and flip pages from left to right but it is a mistake in my opinion
because it goes against the flow of the Hebrew that is from Right to Left. The
purpose of the right to left is to bring Chessed to Gevurah to ‘sweeten’ judgments
and that gives better control over the Left. I mostly use the original prayer book
of the KC in Hebrew. I also have and use other important kabbalistic prayer
books.
The Daily Zohar gives you a daily dose of high Light that is very important for
everyone, especially for those who don’t know how to pray using the Hebrew
prayer books. They should ask and find ways to learn the prayers, starting from
the 18-morning blessings, the morning Shema prayer and the bedtime Shema
prayer (Link below).
https://dailyzohar.com/wp-content/uploads/2018/12/Bedtime-Shema-prayerv2.pdf
 )תהלים כז( ה' אוֹ ִרי, ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.39
,ִש ִעי
ׁ ְ  ה' אוֹ ִרי וְ י.' ִֹש ִעי ִמ ִּמי ִא ָירא וְ גו
ׁ ְ וְ י
ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ) ֶנאֱחַ ז( ָּבאוֹ ר
ש ָא ָדם
ֶׁ
ּ ֵכיוָן
ְ
 וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא מֵ ִאיר,ש ְּל ַמ ְעלָ ה
ֶׁ
, לֹא פוֹ חֵ ד מֵ ֶע ְליוֹ נִ ים וְ ַת ְח ּתוֹ נִ ים,ָעלָ יו
'ש ּנֶאֱ ַמר )ישעיה ס( וְ ָעלַ י ְִך ִיז ְַרח ה
ֶ ׁ ְֹּכמו
ְ
 ּ ֵכיוָן, ה' ָמעוֹ ז חַ יַּי.ו ְּכבוֹ דוֹ ָעלַ יִך י ֵָראֶ ה
 לֹא,שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא אוֹ חֵ ז ָּב ָא ָדם
ֶׁ
.י ְִפחַ ד ְ ּבאוֹ תוֹ עוֹ לָ ם ִמ ָּכל ַּבעֲ לֵ י הַ דִּ ינִ ים
ָ ש ָאחַ ז ְִּתי ְ ּב ָא ִב
יך
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן,ּגַם אֲ נִ י ְּכמוֹ זֶה
24

או ִרי וְ יִ ׁ ְש ִעי ִמ ִּמי
ֹ  )תהלים כז( יְ ָי, ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.39
 ֵּכיוָ ן ְ ּד ַבר נָ ׁש,או ִרי וְ יִ ׁ ְש ִעי
ֹ
 יְ ָי.'ִא ָירא וְ ֹגו
 וְ ק ּו ְד ׁ ָשא,ילא
ָ ּ הו ָרא ִ ּדלְ ֵע
ֹ ְִא ְס ּ ָת ַּכל )נ''א אתאחד( ִּבנ
ְ ְּב ִר
 לָ א ָ ּד ִחיל ֵמ ִעלָ ִאין,יה
ּ ֵיך ה ּוא ַאנְ ִהיר ָעל
 )ישעיה ס( וְ ָעלַ יִ ְך יִ זְ ַרח יְ ָי, ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר.וְ ַת ּ ָת ִאין
 ֵּכיוָ ן ְדק ּו ְד ׁ ָשא,עוז ַחיַי
ֹ  יְ ָי ָמ.דו ָעלַ יִ ְך י ֵָר ֶאה
ֹ בו
ֹ ּו ְכ
ְ ְּב ִר
 לָ א ִמ ְס ּ ָת ֵפי,יה ְּב ַבר נָ ׁש
ּ יך ה ּוא ָא ִחיד ּ ֵב
 א ּוף אֲ נָ א.יהון ְ ּד ִדינִ ין
ֹ אר
ֵ ְּב ַהה ּוא ָעלְ ָמא ִמ ָּכל ָמ
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ְ ּכ ַהאי ַּגוְ ונָ אֵּ ,כיוָ ן ְ ּד ַא ִח ְידנָ א ְּב ָאב ּו ְך ּו ָב ְך לָ א ו ְּב ָך ,לֹא אֶ ְפחַ ד ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה וּבָ עוֹ לָ ם
הָ ַאחֵ ר.
ֶא ְס ּ ַת ֵפינָ א ְּב ַהאי ָעלְ ָמא ּו ְב ָעלְ ָמא ַאחֲ ָרא.

ש ַמח ָא ִב ָ
יך וְ ֹגו'ֵּ .כיוָ ן
 .40וְ ָעלָ ְך ְ ּכ ִתיב) ,משלי כג( יִ ְ ׂ
ש ַמח ָא ִב ָ
יך וְ ִא ּ ֶמ ָךַ ,מאי וְ ָתגֵל ֹיולַ ְד ּ ֶת ָך,
ִ ּד ְכ ִּתיב יִ ְ ׂ
ש ַמח ָא ִב ָ
יךּ ָ :דא
ְ ּד ָהא ְּב ִא ּ ֶמ ָך ַסגְ יָאֶ .א ּ ָלא יִ ְ ׂ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ש ָר ֵאל.
יך ה ּוא .וְ ִא ּ ֶמ ָךּ ָ :דא ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
עון
וְ ָתגֵל ֹיולַ ְד ּ ֶת ָךֹ :יולַ ְד ּ ֶת ָך ִ ּדלְ ּ ַת ּ ָתאִ .ר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
יהֶ .א ּ ָלא ְק ָרא ה ּוא
ָאב ּו ְך ָאן ֶח ְדוָ ָ
ותא ִ ּדילֵ ּ
דוי ִ ּד ְכ ִּתיב) ,משלי כג( ִ ּגיל יָגִ יל אֲ ִבי ַצ ִ ּדיק:
חו ֹ
ִּבלְ ֹ
ָ ּדא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ש ַמח ּב ֹוּ ָ :דא
יך ה ּוא .וְ ֹיולֵ ד ָח ָכם יִ ְ ׂ
ָא ִב ָ
יך ִ ּדלְ ּ ַת ּ ָתאּ ָ .ד ָבר ַא ֵחרּ ִ ,גיל יָגִ יל אֲ ִבי ַצ ִ ּדיק:
ָ ּדא ָא ִב ָ
ש ַמח ּב ֹוּ ְ ,כ ִתיב
יך ִ ּדלְ ּ ַת ּ ָתא .וְ ֹיולֵ ד ָח ָכם יִ ְ ׂ
תו ֶספת וָ א''וּ ָ ,דא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ה ּוא
ְּב ֹ ֶ
ילא.
לְ ֵע ּ ָ

 .40וְ ָעלֶ ָ
ִש ַמח
ָּכתוּב) ,משלי כג( י ְ ׂ
יך
ִש ַמח ָא ִב ָ
ָא ִב ָ
יך
ש ָּכתוּב י ְ ׂ
יך וְ גוֹ 'ֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
שה ֲֵרי
וְ ִא ּ ֶמ ָךַ ,מה זֶּה וְ ָתגֵל יוֹ לַ ְד ּ ֶת ָך? ׁ ֶ
ִש ַמח ָא ִב ָ
יך  -זֶה
ְ ּב ִא ּ ֶמ ָך ַמ ְס ּ ִפיק .אֶ ָּלא י ְ ׂ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא .וְ ִא ּ ֶמ ָך  -זוֹ ְּכנֶסֶ ת
ִש ָראֵ ל .וְ ָתגֵל יוֹ לַ ְד ּ ֶת ָך  -יוֹ לַ ְד ְּת ָך
י ְׂ
של ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן
ש ְמחָ תוֹ ׁ ֶ
ש ְּל ַמ ּ ָטה .אֵ יפֹה ִ ׂ
ֶׁ
ָ
ָא ִביך? אֶ ָּלא ּ ָפסוּק הוּא ְלבַ דּ וֹ ,
ש ָּכתוּב )שם( ִ ּגיל יָגִ יל אֲ ִבי צַ דִּ יק  -זֶה
ֶׁ
ְ
ִש ַמח בּ וֹ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא .וְ יוֹ לֵ ד חָ כָ ם י ְ ׂ
 זֶה ָא ִב ָש ְּל ַמ ּ ָטה .דָּ בָ ר ַאחֵ רּ ִ ,גיל יָגִ יל
יך ׁ ֶ
אֲ ִבי צַ דִּ יק  -זֶה ָא ִב ָ
ש ְּל ַמ ּ ָטה .וְ יוֹ לֵ ד
יך ׁ ֶ
ִש ַמח ּבוֹ ָּ ,כתוּב ְ ּבתוֹ סֶ פֶ ת וָא''ו -
חָ כָ ם י ְ ׂ
ְ
זֶה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ְל ַמ ְעלָ ה.

Rabbi Pinchas ben Yair, the father in law of Rabbi Shimon, enjoyed the previous
Zohar study and kissed Rabbi Elazar, the son of Rabbi Shimon, telling him how
lucky he was to have the merit of listening to them. He quotes Psalms 27:1
יִשׁﬠִ יִ --מ ִמּי ִא ָירא“
אוֹרי וְ ְ
” “of David. YHVH is myיְ הוָה מָ עוֹז-חַ יַּיִ ,מ ִמּי אֶ פְ חָ ד ;לְ דָ וִ ד :יְ הוָהִ ,
;light and my salvation; Whom shall I fear? YHVH is the defense of my life
”?Whom shall I dread
When a person looks for the upper Light and the Holy One Blessed be He gives
him the desired Light he has no reason to fear uppers or lowers.
” “but YHVH will arise upon you, andוְ ָﬠלַיִ � יִ ז ְַרח יְ הוָה ,וּכְ בוֹדוֹ ָﬠלַיִ � י ֵָראֶ ה“ Isaiah 60:2
”his glory will be seen upon you.
When a person makes connections on a regular basis, he feels the Light in his life.
He achieves a great level of certainty that helps him walk with ease through life’s
challenges.
Rabbi Pinchas ben Yair tells Rabbi Elazar that when he is holding to him and his
father, Rabbi Shimon, he has no fear in this world and the other world.
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The study of Zohar is like holding to the Light of Rabbi Shimon, his son, Moses,
Elijah, their great students and all the special Tzadikim souls that support the
Zohar study and revelations of Rabbi Shimon.
Many students of the Daily Zohar feel a great level of certainty in the ways of the
Light in their lives. It comes from their soul because of the Light of the Zohar that
they reveal in their lives with the continuous study. They don’t have to force
themselves into feeling certainty to connect to the Light. They connect to the
Light to get that certainty.
It’s not ego or arrogance if I say that the value of the Daily Zohar study is great
because I bring the Zohar in sequence, skipping nothing. I wish I could do more
but I don’t have time and budget to do all my ‘crazy’ ideas.
Please recommend the Daily Zohar study to your friends. Also, share on the Daily
Zohar your studies from other websites. Share links to other study sources that
can help everyone else with their connection to the Light.
I have no fear of losing students to other websites or teachers. My fear is that I
don’t do enough to elevate more people spiritually.
I was told today that there’s a Yeshiva (religious school) in Israel where each
student reads several Zohar pages and together they complete the reading of the
entire Zohar every day.
We can do that on UnityZohar.com or using the Unity Zohar app for mobile
devices. We connect people from all over the world to the Zohar in Unity and
everyone who joins the reading/scanning earns the merits as if he read the entire
Zohar by himself.
Set a routine or a reminder to read/scan Unity Zohar every day for 1 to 3 minutes.
While the Daily Zohar study mostly benefits you, the Unity Zohar reading
benefits you and the world together.
 ָּכתוּב )תהלים, ָא ַמר ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר.41
'יתה אוֹ ִתי ה
ָ לא( ְ ּבי ְָד ָך ַא ְפ ִקיד רו ִּחי ּ ָפ ִד
.ֵש ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ַּב ּ ָפסוּק הַ זֶּה
ׁ  י.אֵ ל אֱ מֶ ת
ְ
?ידי הַ ּ ֶמלֶ ך
ֵ ש ּ ַמ ְפ ִקיד דָּ בָ ר ִ ּב
ֶ ׁ יתם ִמי
ֶ ְר ִא
ְ
שהוֹ לֵ ך ְ ּב ַד ְרכֵ י
ֶ ׁ יש
ׁ  וַדַּ אי ַא ְ ׁש ֵרי הָ ִא,אֶ ָּלא
 ּבֹא.הַ ּ ֶמלֶ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש וְ לֹא חוֹ טֵ א ְלפָ נָיו
 ֵעץ הַ ּ ָמוֶת,ש ִ ּנ ְכנָס הַ ַּליְלָ ה
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן,ְראֵ ה
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 ְ ּכ ִתיב )תהלים לא( ְּבי ְָד ָך, ָא ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר.41
 ַהאי ְק ָרא.או ִתי יְ ָי ֵאל אֱ ֶמת
ֹ יתה
ָ ַא ְפ ִקיד ר ּו ִחי ּ ָפ ִד
ית ּון ַמאן ְ ּד ַא ְפ ִקיד
ּ  חֲ ִמ,יה
ּ יה לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א ּ ֵב
ּ ִֵאית ל
ַכ ָאה ה ּוא ּ ַבר
ָּ  וַ ַ ּדאי ז, ֶא ּ ָלא.ידא ְ ּד ַמלְ ָּכא ִמ ִידי
ָ ִּב
 וְ לָ א ָח ֵטי,ישא
ָ ׁ חוי ְ ּד ַמלְ ָּכא ַק ִ ּד
ֹ או ְר
ֹ  ְ ּד ָאזִ יל ְּב,נָ ׁש
מו ָתא
ֹ  ִאילָ נָא ְ ּד, ֵּכיוָ ן ְ ּד ָעאל לֵ ילְ יָא,יה ּ ָתא חֲ זֵי
ּ ַק ּ ֵמ
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Zohar Bamidbar – Draft – unedited- not for publishing
ילא ׁשוֹ לֵ ט ָּבעוֹ לָ ם ,וְ ֵעץ הַ חַ יִּים ִמ ְס ּ ַת ּ ֵלק
ׁ ַש ִּליט ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ִאילָ נָ א ְ ּד ַח ּיֵי ִא ְס ּ ַת ּ ָלק לְ ֵע ּ ָ
ש ֵעץ הַ ּ ָמוֶת
ש ִּליט ְּב ָעלְ ָמא ְל ַמ ְעלָ ה ְל ַמ ְעלָ ה .וְ כֵ יוָן ׁ ֶ
מו ָתא ׁ ַ
ילא .וְ ֵכיוָ ן ְ ּד ִאילָ נָ א ְ ּד ֹ
לְ ֵע ּ ָ
ׁשוֹ לֵ ט ָּבעוֹ לָ ם ְלבַ דּ וֹ ָּ ,כל ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם
מו ָתא.
דויָּ ,כל ְּבנֵי ָעלְ ָמא ַטעֲ ִמין ַטעֲ ָמא ְ ּד ֹ
חו ֹ
ִּבלְ ֹ
טוֹ עֲ ִמים ַט ַעם ָמוֶתָ .מה הַ ּ ַט ַעם? ִמ ּׁשוּם
ַמאי ַט ְע ָמאְּ .בגִ ין ְ ּד ַהה ּוא ִאילָ נָא ָּג ִרים.
שאוֹ תוֹ ֵעץ גּוֹ ֵרם.
ֶׁ

יה
ּ .42ו ַבר נָ ׁש ָּב ֵעי לְ ַא ְק ְ ּד ָמא ּולְ ִמ ְפ ַקד ִּב ֵ
יה נ ְַפ ׁ ֵש ּ
יד ּ
דונָ א
נָשּ ְ ,די ִָהיב ּ ִפ ְק ֹ
דונָ אּ ְ .כ ִפ ְק ֹ
ְּב ִפ ְק ֹ
דונָא ְ ּד ַבר ׁ
יה י ִַּתיר
לְ ַאחֲ ָראּ ְ ,ד ַאף ַעל ַּגב ְ ּד ִאיה ּו ִא ְת ַח ּיָיב לְ גַ ּ ֵב ּ
יה,
ֵמ ַהה ּוא ּ ִפ ְק ֹ
דונָ א ,לָ או ְ ּכ ַדאי לְ ִא ְת ַאחֲ ָדא ּ ֵב ּ
יה,
הו ִאיל ּו ִפ ְק ֹ
ֹ
יה ,וְ ִאי יְ ָס ֵרב ּ ֵב ּ
דונָא ִא ְת ְמ ַסר לְ גַ ּ ֵב ּ
ישא
יהּ ְ ,דלָ או ִמ ַ ּז ְר ָעא ַק ִ ּד ׁ ָ
וַ ַ ּדאי נִ ְבד ּוק אֲ ַב ְת ֵר ּ
ימנ ּו ָתא.
ה ּוא ,וְ לָ או ִמ ְּבנֵי ְמ ֵה ְ

 .42וְ הָ ָא ָדם צָ ִר ְ
יך ְלהַ ְקדִּ ים ו ְּלהַ ְפ ִקיד
של
ְ ּביָדוֹ אֶ ת נ ְַפ ׁשוֹ ְ ּב ִפ ָּקדוֹ ןְּ ,כ ִפ ָּקדוֹ ן ׁ ֶ
ש ַאף ַעל ּגַב
שנּוֹ ֵתן ּ ִפ ָּקדוֹ ן ְל ַאחֵ רֶ ׁ .
ָא ָדם ׁ ֶ
שהוּא ִה ְתחַ יֵּב אֵ לָ יו יוֹ ֵתר מֵ אוֹ תוֹ ּ ִפ ָּקדוֹ ן
ֶׁ
 לֹא ְּכ ַדאי ְלהֵ ָאחֵ ז בּ וֹ  ,הוֹ ִאיל וְ הַ ּ ִפ ָּקדוֹ ןנִ ְמסַ ר לוֹ  ,וְ ִאם יְסָ ֵרב בּ וֹ  -וַדַּ אי נִ ְבדּ ֹק
שאֵ ין הוּא ִמז ּ ֶַרע ק ֶֹד ׁש וְ לֹא ִמ ְ ּבנֵי
ַאח ֲָריוֶ ׁ ,
הָ אֱ מ ּונָה.

אוֹתי יְ הוָה--אֵ ל אֱמֶ ת“ Psalms 31:6
” “Into Your hand I commitבְּ י ְָד� ,אַ פְ קִ יד רוּחִ י :פּ ִָדיתָ ִ
”my soul; You have ransomed me, O YHVH, God of truth.
This verse is the last thing we say before going to sleep. With it we deposit our
souls in the ‘hand’ of YHVH, asking for redemption. We use the name of God,
’ that represents Chessed and right column. With the word ‘truth’ we connectאל‘
to the central column that will take our souls to the highest level.
The other side, and the aspect of death, control the night and when we sleep we
experience the aspect of death because sleeping is one of 60 parts of death.
When we ‘deposit’ our souls into the hand of the Creator before sleeping we
connect to the source of Life that protects it.
נָשא ַא ְק ִ ּדימ ּו וְ יָהֲ ִבין
ַּ .43כ ְך ַהה ּוא ִאילָ נָאְּ ,בנֵי ׁ ָ
דונָ א ְ ּדנ ְַפ ׁ ַשיְ יה ּו ,וְ ָכל נִ ׁ ְש ָמ ִתין ִ ּד ְבנֵי ָעלְ ָמא
יה ּ ִפ ְק ֹ
לֵ ּ
מו ָתאְּ ,בגִ ין ְ ּד ַהאי
נָ ִטיל .וְ ֻכ ְּלה ּו ַטעֲ ִמין ַטעֲ ָמא ְ ּד ֹ
מו ָתא ה ּואּ .ו ְבגִ ין ְ ּד ָכל ִאי ּנ ּון נ ְַפ ׁ ָש ָתאַ ,אף
ִאילָ נָ א ְ ּד ֹ
יה ,וְ לָ או ְ ּכ ַדאי ה ּוא
ַעל ַּגב ְ ּד ֻכ ְּלה ּו ִא ְת ָחיְ יב ּו לְ גַ ּ ֵב ּ
נָשֶ ,א ּ ָלא ֵּכיוָ ן
דונָ א לְ ּ ֵ
לְ ָא ָת ָבא ּ ִפ ְק ֹ
יה ְ ּד ַבר ׁ
גַב ּ
דונָ אָ ,א ִתיב ָּכל
יה ְּב ִפ ְק ֹ
ְ ּד ֻכ ְּלה ּו ִא ְת ְמ ָס ִרי לֵ ּ
יהון.
אר ֹ
דונִ ין לְ ָמ ֵ
ּ ִפ ְק ֹ
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ימים
ָּ .43כ ְך אוֹ תוֹ ֵעץּ ְ ,בנֵי ָא ָדם ַמ ְקדִּ ִ
שם ,וְ לוֹ ֵקחַ ָּכל
וְ נוֹ ְתנִ ים לוֹ ּ ִפ ְקדוֹ ן נ ְַפ ָׁ
נִ ְ ׁשמוֹ ת ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם .וְ כֻ ָּלם טוֹ עֲ ִמים ַט ַעם
שזֶּה ֵעץ הַ ּ ָמוֶת הוּא .ו ִּמ ּׁשוּם
ָמוֶתִ ,מ ּׁשוּם ׁ ֶ
ש ּ ֻכ ָּלם
ש ָּכל נְ פָ ׁשוֹ ת אֵ ּלוַּ ,אף ַעל ּגַב ׁ ֶ
ֶׁ
ִה ְתחַ יְּב ּו לוֹ  ,וְ לֹא ְּכ ַדאי הוּא ְלהָ ִ ׁשיב
ש ּ ֻכ ָּלם נִ ְמ ְסר ּו
הַ ּ ִפ ָּקדוֹ ן לָ ָא ָדםֶ .א ָּלא ּ ֵכיוָן ׁ ֶ
לוֹ ְ ּב ִפ ָּקדוֹ ןַ ,מ ֲחזִיר ָּכל הַ ּ ִפ ְקדוֹ נוֹ ת
ְלבַ ְעלֵ יהֶ ם.
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 לֹא ְּכ ַדאי ְל ֵעץ הַ ּ ָמוֶת הַ זֶּה, בּ ֹא ְראֵ ה.44
ש ָעה
ָׁ ְלהַ ֲחזִיר ּ ִפ ְקדוֹ נוֹ לָ ָא ָדם אֶ ָּלא ְ ּב
 ו ָּמ ַתי.ש ֵעץ הַ חַ יִּים ִמ ְתעוֹ ֵרר ָּבעוֹ לָ ם
ֶׁ
שעוֹ לֶ ה
ֶ ׁ ש ָעה
ָׁ ִמ ְתעוֹ ֵרר אוֹ תוֹ ֵעץ חַ יִּים? ְ ּב
,שזֶּה ִמ ְתעוֹ ֵרר ָּבעוֹ לָ ם
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן, וְ ָאז.הַ בּ ֶֹקר
 ו ַּמ ְ ׁש ִאיר ו ַּמ ֲחזִיר,ָּכל ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם חַ ִיּים
שהֻ ְפ ְקד ּו
ֶ ׁ אוֹ תוֹ ֵעץ הַ ּ ָמוֶת ָּכל הַ ּ ִפ ְקדוֹ נוֹ ת
? ָמה הַ ּ ַט ַעם הֵ ם חַ יִּים. ֹ וְ הוֹ לֵ ְך לו, ֹאֶ ְצלו
.שאוֹ תוֹ ֵעץ הַ חַ יִּים ָ ּג ַרם
ֶ ׁ ִמ ּׁשוּם

מו ָתא
ֹ  לָ או ְ ּכ ַדאי ה ּוא ַהאי ִאילָ נָ א ְ ּד, ּ ָתא חֲ זֵי.44
 ֶא ּ ָלא ְּב ׁ ַשעֲ ָתא.נָש
ֵ ּ ְדונָ א ל
ֹ לְ ָא ָת ָבא ּ ִפ ְק
ׁ יה ְ ּד ַבר
ּ גַב
ימ ַתי ִא ְּת ַער
ָ  וְ ֵא.ְ ּד ִאילָ נָ א ְ ּד ַח ּיֵי ִא ְּת ַער ְּב ָעלְ ָמא
. ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָסלִ יק ַצ ְפ ָרא.ַהה ּוא ִאילָ נָ א ְ ּד ַח ּיֵי
 ָּכל ְּבנֵי ָעלְ ָמא, ֵּכיוָ ן ְ ּד ַהאי ִא ְּת ַער ְּב ָעלְ ָמא,ּו ְכ ֵדין
מו ָתא ָּכל
ֹ  וְ ׁ ָש ִביק וְ ַא ְה ָ ּדר ַהה ּוא ִאילָ נָ א ְ ּד,ַח ִּיין
 ַמאי.יה
ֹ ּ ִפ ְק
ּ ֵ וְ ָאזִ יל ל,יה
ּ דונִ ין ְ ּד ִא ְת ּ ְפ ָקד ּו לְ גַ ּ ֵב
. ְּבגִ ין ְ ּד ַהה ּוא ִאילָ נָא ְ ּד ַח ּיֵי ָּג ִרים.ַט ְע ָמא ַח ִּיין

When the night comes, Malchut becomes Tree of Death because it is separated
from the Tree of Life, Zeir Anpin. We deposit the souls that ascend up and
because one part of the soul is still connected to Malchut the souls depend on the
Tree of Death. When the morning comes, Zeir Anpin renews its connection with
Malchut and brings life into it. The Tree of Death fades away and the souls are
given back to their owners.
The Zohar asks what about the souls that wake up at night and receive their life
energy back. The answer is that the part of the soul that stays with the body
during sleep and the aspect of death gives its connection to the Tree of Life and
the ability to wake up by its choice. This ability to wake up anytime was given to
us so we won’t have a reason to say that we didn’t have control because we were
in a state of death and couldn’t wake up for a night study.
Lesson:
Even in a desperate situation and chaos of life, we can have a connection to the
Tree of Life where we can draw all the Light that we need. We don’t have and
can’t have excuses. The Light is always available for us to connect. All we need
is a vessel and a pure heart.
Psalms 130:1 “שׁיר הַ מַּ ﬠֲלוֹת:
ִ אתי� יְהוָה
ִ ממַּ ﬠֲמַ קִּ ים קְ ָר.”
ִ “A Song of Ascents. Out of the
depths I have cried to You, O YHVH.”
2: O Lord, hear my voice! Let your ears be attentive to the voice of my pleas for
mercy!
It’s good to read these Psalms together with Zohar and ask for support.
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I made a recording of this Pslams and others on the DailyZohar channel on
SoundClound.com
https://soundcloud.com/dailyzohar/psalms-131?in=dailyzohar/sets/psalms
יאין ִאי ּנ ּון ְ ּד ִמ ְתעֲ ִרין
ימאָ ,הא ְּבנֵי נָ ׁ ָשא ַס ִ ּג ִ
 .45וְ ִאי ּ ֵת ָ
מו ָתא ׁ ַש ִּליטֶ .א ּ ָלא,
עוד ְ ּד ִאילָ נָ א ְ ּד ֹ
ְּבלֵ ילְ יָאְּ ,ב ֹ
וַ ַ ּדאי ַהה ּוא ִאילָ נָ א ְ ּד ַח ּיֵי ָקא ָע ִבידַ .מאי ַט ְע ָמא.
ש ִ ּכיל
ְּבגִ ין ִ ּד ְכ ִּתיב) ,תהלים יד( לִ ְר ֹ
אות הֲ י ֵׁש ַמ ְ ׂ
חון ּ ֶפה לְ ַבר
יה ּ ִפ ְת ֹ
ּד ֹו ֵר ׁש ֶאת אֱ ל ִֹהים .וְ לָ א יְ ֵהא לֵ ּ
יטנָא ְּבנ ְַפ ׁ ָשאי ְּבלֵ ילְ ָיא
ֵימאִ ,אלְ ָמלֵ י ׁ ְשלִ ְ
נָ ׁשּ ְ ,די ּ ָ
יתאָ .א ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדהַ ,האי
או ַריְ ָ
ִא ׁ ְש ּ ָת ַ ּדלְ נָ א ְּב ֹ
עולָ ם
מות ָה ֹ
ש ָר ֵאל וַ ַ ּדאי וְ ָה ִכי ה ּוא .אֲ ָבל ְּבא ּו ֹ
ְּביִ ְ ׂ
יה וַ ַ ּדאי
ַ ּדחֲ ֵמינָ א ְ ּכ ַהאי ּגַוְ ונָ אַ ,מאי ַט ְע ָמאָ .א ַמר לֵ ּ
ׁ ַש ּ ִפיר ה ּוא ְ ּד ָקא ַא ָמ ְרת.

ֹאמר ,ה ֲֵרי ְ ּבנֵי ָא ָדם ַר ִ ּבים הֵ ם
 .45וְ ִאם ּת ַ
ש ֵעץ הַ ּ ָמוֶת
ִמ ְתעוֹ ְר ִרים ַּב ַּליְלָ ה ְ ּבעוֹ ד ׁ ֶ
שה
ׁשוֹ לֵ ט? אֶ ָּלא וַדַּ אי אוֹ תוֹ ֵעץ הַ חַ יִּים עוֹ ֶׂ
ִמ ּׁשוּם
הַ ּ ַט ַעם?
ָמה
זֶה.
אֶ ת
ש ָּכתוּב )תהלים יד( ִל ְראוֹ ת ֲהי ֵׁש ַמ ְ ׂש ִּכיל
ֶׁ
דּ ֵֹר ׁש אֶ ת אֱ ל ִֹהים .וְ לֹא י ְִהיֶה ּ ִפ ְתחוֹ ן ּ ֶפה
ֹאמרִ :א ְל ָמלֵ א ָׁשלַ ְט ִּתי ְבנ ְַפ ִ ׁשי
שי ּ ַ
ְל ָא ָדם ׁ ֶ
ִיתי ִמ ְ ׁש ּ ַתדֵּ ל ַּב ּתוֹ ָרהָ .א ַמר
ַּב ַּליְלָ ה ,הָ י ִ
ִש ָראֵ ל ְ ּבוַדַּ אי ,וְ כָ ךְ
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ,זֶה ְ ּבי ְ ׂ
ש ָר ִאינ ּו ָּכזֶה,
הוּא! אֲ בָ ל ְ ּבאֻ ּמוֹ ת הָ עוֹ לָ ם ׁ ֶ
ש ָא ַמ ְר ּ ָת.
ָמה הַ ּ ַט ַעם? ָא ַמר לוֹ  :יָפֶ ה ַמה ּׁ ֶ

ָ ּ .46פ ַתח וְ ָא ַמר) ,במדבר כג( ָמה ֶא ּק ֹוב לֹא ַק ּבֹה ֵאל
עום לֹא זָ ַעם יְ יָָ ּ .תא חֲ ֵזיּ ְ ,כגַ וְ ונָ א ְ ּד ִאית
ּו ָמה ֶאזְ ֹ
ילא ִאית יְ ִמינָא וְ ִאית
ילאִ ,אית לְ ַת ּ ָתא .לְ ֵע ּ ָ
לְ ֵע ּ ָ
ש ָר ֵאל ִא ְת ַאחֲ ָדן
ש ָר ֵאל וְ ַע ִּמין .יִ ְ ׂ
ש ָמאלָ א .לְ ַת ּ ָתא יִ ְ ׂ
ְׂ
עו ְב ֵדי
ישאַ .ע ִּמין ֹ
ימינָ אִּ ,ב ְקד ּו ּ ׁ ָשא ְ ּד ַמלְ ָּכא ַק ִ ּד ׁ ָ
לִ ִ
ש ָמאלָ א ,לְ ִס ְט ָרא ְ ּדר ּו ַח
ּכ ֹו ָכ ִבים ּו ַמ ָ ּז ֹ
לות לִ ְ ׂ
ש ָמאלָ א.
ִמ ְסאֲ ָבא .וְ ֻכ ְּלה ּו לְ ַת ּ ָתא ִמ ּ ֻכ ְּלה ּו ַ ּד ְר ִ ּגין ִ ּד ְ ׂ
ידן ָ ּדא ְּב ָדא) ,דף קי''ט ע''ב( ַעד
וְ ֻכ ְּלה ּו ַ ּד ְר ִ ּגין אֲ ִח ָ
ישא נָ ִטילְּ ,ב ַהה ּוא
ישאּ .ו ְכגַוְ ונָ א ְ ּד ֵר ׁ ָ
ְ ּד ּ ַתלְ יָין ִמן ֵר ׁ ָ
יהי ּ ַת ּ ָת ָאהַ .מאי ַט ְע ָמאְּ .בגִ ין
ַּגוְ ונָ א נָ ִטיל זַנְ ָבאּ ְ ,ד ִא ִ
ְ
עו ְב ֵדי ּכ ֹו ָכ ִבים
יהּ .ו ְבגִ ין ַּכךַ ,ע ִּמין ֹ
ְ ּד ָא ִחיד ּ ֵב ּ
הוןָ ,ה ִכי
לותְּ ,ב ַהה ּוא ְס ָטר ִמ ְסאֲ ָבא ִ ּדלְ ֹ
ּו ַמ ָ ּז ֹ
ִא ְת ְ ּד ָּבר ּו.

ָ ּ .46פ ַתח וְ ָא ַמר) ,במדבר כג( ָמה ֶא ּקֹב
לֹא ַקבּ ֹה אֵ ל ו ָּמה ֶא ְזעֹם לֹא ז ַָעם ה' .בּ ֹא
שיּ ֵׁש ְל ַמ ְעלָ ה י ֵׁש ְל ַמ ּ ָטה.
ְראֵ הְּ ,כמוֹ ׁ ֶ
שמֹאל ְ -ל ַמ ּ ָטה
ְל ַמ ְעלָ ה י ֵׁש י ִָמין וְ י ֵׁש ְ ׂ
ִש ָראֵ ל אֲ ח ּוזִים ְלי ִָמין
ִש ָראֵ ל וְ הָ ַע ִּמים .י ְ ׂ
י ְׂ
ְ
ִ ּב ְק ֻד ּׁ ַשת הַ ּ ֶמלֶ ך הַ ָּקדוֹ ׁש .הָ ַע ִּמים עוֹ ְב ֵדי
שמֹאלְ ,לצַ ד רוּחַ
כוֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת ִל ְ ׂ
הַ ּ ֻט ְמ ָאה .וְ כֻ ָּלם ְל ַמ ּ ָטה ִמ ָּכל דַּ ְרגוֹ ת
הַ ּ ְשׂ מֹאל .וְ כָ ל הַ דְּ ָרגוֹ ת אֲ חוּזוֹ ת זוֹ ָּבזוֹ ַעד
ֹאש נוֹ סֵ ַע,
שהָ ר ׁ
ֹאש .ו ְּכמוֹ ׁ ֶ
ש ְּתלוּיוֹ ת מֵ הָ ר ׁ
ֶׁ
שהוּא ַת ְח ּתוֹ ן.
ְ ּבאוֹ תוֹ הַ ָ ּגוֶן נוֹ סֵ ַע הַ ָז ּנָבֶ ׁ ,
ש ָאחוּז בּ וֹ  .ו ִּמ ּׁשוּם זֶה
ָמה הַ ּ ַט ַעם? ִמ ּׁשוּם ׁ ֶ
הָ ַע ִּמים עוֹ ְב ֵדי כוֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ תּ ְ ,באוֹ תוֹ
ש ָּלהֶ ם ָּכ ְך מֻ נְ הָ גִ ים.
צַ ד הַ ּ ֻט ְמ ָאה ׁ ֶ

” "How shall I curse whomמָ ה אֶ קֹּ ב ,ל ֹא קַ בֹּ ה אֵ ל; וּמָ ה אֶ זְעֹ ם ,ל ֹא ָזﬠַם יְ הוָה“ Numbers 23:8
”?God has not cursed? And how can I denounce whom YHVH has not denounced
Balaam was on the level of Da’at of the impure system. He knew that he is
controlled by it and can’t do more than the system allows him to do.
DailyZohar.com
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The Israelites connect to the pure system and YHVH provides for them directly.
The other nations of the world connect and draw their sustenance from their 70
ministers.
The other nations of the world can merit benefits in the world to come if they
follow the Seven Noahide Laws.
1 Do not deny God. 2. Do not blaspheme God. 3. Do not murder. 4. Do not
engage in illicit sexual relations. 5. Do not steal. 6. Do not eat from a live animal.
7. Establish the courts/legal system to ensure obedience to said laws.
The seven gives them access to the seven levels of Malchut to Chessed and at the
final redemption, the righteous of them can have limited benefits in the world to
come.
We have the Torah and 613 precepts to study and build an unlimited size of a
vessel with light from YHVH. The Israelites have much greater abilities to draw
light and greater benefits in the world to come.
In the morning blessings, we give thanks to God for making us what we are with
connection to the Torah.
 ִ ּב ְל ָעם ִה ְ ׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ְ ּבכָ ל הַ דְּ ָרגוֹ ת.47
 וְ הוּא הָ יָה רוֹ אֶ ה ַּב ּ ַת ְח ּתוֹ ן,הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נוֹ ת
ש ּלֹא יָכוֹ ל ְל ִה ְתנַהֵ ג
ֶ ׁ ,שהוּא הַ ָז ּנָב
ֶ ׁ ,הַ זֶּה
ְ
 ִמ ּׁשוּם ָּכך ָא ַמר ָמה אֶ ּקֹב.ֹאש
ׁ אֶ ָּלא ָּבר
ֹשאוֹ תו
ֶ ׁ ( )שֶׁ הוּא הָ ר ֹאשׁ ִמשּׁוּם,לֹא ַקבּ ֹה ֵאל
ֹאש הָ ֶע ְליוֹ ן אֵ ינוֹ נִ ְמצָ א ְב ִדין ְ ּבאוֹ ָתם
ׁ הָ ר
.הַ יּ ִָמים

 ִּבלְ ָעם ה ּוא ִא ׁ ְש ּ ָת ּ ַמ ׁש ְּב ֻכ ְּלה ּו ִ ּכ ְת ִרין )נ''א.47
 וְ ה ּוא הֲ וָ ה ָח ֵמי ְּב ַהאי ּ ַת ּ ָת ָאה ְ ּד ִאיה ּו.דרגין( ּ ַת ּ ָת ִאין
 ְּבגִ ין.ישא
ָ ׁ  ְ ּדלָ א י ִָכיל לְ ִא ְת ַ ּד ְּב ָרא ֶא ּ ָלא ְּב ֵר,זַנְ ָבא
 )דאיהו רישא, ָמה ֶא ּק ֹוב לֹא ַק ּבֹה ֵאל,ַּכ ְך ָא ַמר
 לָ א ִא ׁ ְש ְּת ַכח ְּב ִדינָ א,ישא ִע ּ ָל ָאה
ָ ׁ בגין( ְ ּד ַהה ּוא ֵר
.ְּב ִאי ּנ ּון ֹיו ִמין

,ּשהָ אֵ ל הַ זֶּה ֵּב ַא ְרנו
ֶ ׁ  וְ ַאף ַעל ּגַב.48
ֹשם ְּכמו
ֵ ׁ שה הַ ז ּוֹ לוֹ ַקחַ ת
ָׁ ֹהַ ּ ַמ ְלכוּת הַ ְ ּקדו
של הָ עוֹ לָ ם
ֶ ׁ  וְ הַ ּטוֹ ב וְ הַ חֶ סֶ ד,הַ כּ ֹל
 וְ הוּא טוֹב, )בֵּ אַ ְרנוּ בְּ מָ קוֹם אַ חֵ ר ﬠֶלְ יוֹן,הַ זֶּה
 הַ מַּ לְ כוּת הַ קְּ דוֹשָׁ ה הַ זּוֹ לוֹקַ חַ ת,וְ חֶ סֶ ד שֶׁ ל הָ עוֹלָם
,שֵׁ ם כְּ מוֹ שֶׁ לְּ מַ ﬠְ לָה( ו ִּמ ּׁשוּם זֶה נִ ְק ֵראת אֵ ל
ֹש ִ ּנ ְמצָ א ּבו
ֶ ׁ ,שהוּא זוֹ ֵעם ְ ּבכָ ל יוֹ ם
ֶ ׁ אֶ ָּלא
.ִדין

 ַהאי ַמלְ כ ּו ָתא,ימנָ א
ְ או ִק
ֹ  וְ ַאף ַעל ּגַב ְ ּד ַהאי ֵאל.48
 וְ ַהאי ַטב,ישא נָ ִטיל ׁ ְש ָמא ְ ּכגַוְ ונָ א ְ ּדכ ּ ָֹלא
ָ ׁ ַק ִ ּד
וְ ֶח ֶסד ְ ּד ַהאי ָעלְ ָמא )ס''א אוקימנא באתר אחרא עלאה
והוא טב וחסד עלמא האי מלכותא קדישא נטיל שמא כגוונא
 ֶא ּ ָלא ְ ּד ִאיה ּו )לעיל,דעילא( ּו ְבגִ ין ַּכ ְך ִא ְק ֵרי ֵאל
.יה ִ ּדינָ א
ּ  ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ַכח ּ ֵב,ל''ב( ֹזו ֵעם ְּב ָכל ֹיום

ֹשבּ ו
ֶ ׁ שדַּ י ֵּב ַא ְרנ ּו
ַׁ  אֵ ל, ּובֹא ְראֵ ה.49 ימנָ א
ְ או ִק
ֹ  ֵאל ׁ ַש ַ ּדי )שמות רנ''ג ע''א( ָהא, וְ ּ ָתא חֲ זֵי.49
. וְ הוּא ָא ַמר לָ עוֹ לָ ם דַּ י, ֲהנ ַָאת הָ עוֹ לָ ם,עולָ ם ַ ּדי
ֹ ַיה ִס ּפ ּו ָקא ְ ּד ָעלְ ָמא וְ ִאיה ּו ָא ַמר ל
ּ ְ ּד ֵב
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 ו ִּמ ּׁשוּם, ֹש ִּמזְדַּ ּוֵג ִע ּמו
ֶ ׁ שה ֲֵרי הָ אֵ ל זֶה הוּא
ֶ ׁ  ּו ְבגִ ין ַּכ ְך,יה
ּ ְ ּד ָהא ַהאי ֵאל ה ּוא ְ ּד ִאזְ ְ ּד ַ ּווג ּ ַבהֲ ֵד
ְ
 וְ ַעל זֶה.שדַּ י
ַ ׁ של
ֶ ׁ  אֵ ל,שדַּ י
ַׁ  וְ ַעל ָדא ַמה ֶא ּק ֹוב לֹא ָּכך נִ ְק ָרא אֵ ל.ש ַדי
ּ
ּ ַ ׁ  ֵאל ְ ּד,ִא ְק ֵרי ֵאל ׁ ַש ַ ּדי
ְ
ֹ ְּכמו, ִמ ּׁשוּם ָּכך.ָמה אֶ ּקֹב לֹא ַקבּ ֹה אֵ ל
 ָה ִכי,ישא
ָ ׁ  ְ ּכגַ וְ ונָא ְ ּד ִא ְּת ַער ֵר, ְּבגִ ין ַּכ ְך.ַק ּבֹה ֵאל
 ָּכ ְך ִמ ְתעוֹ ֵרר- ֹאש
ׁ ש ִּמ ְתעוֹ ֵרר הָ ר
ֶׁ
.נָ ֵמי ִא ְּת ַער ּ ַת ּ ָת ָאה
.הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן

Balaam used all the lower levels that come down from the left of Malchut. He
was looking at the lowest level that is the aspect of ‘tail’ to its the higher and that
revealed to him what was in the upper levels. He could tell if there’s judgment in
the world or not. We would use these opportunities to inflict his evil eyes on
people.
This is why Balaam knew he couldn’t curse the Israelites when there’s no
judgment open on them.
Numbers 23:8 “ ל ֹא ָזﬠַם יְ הוָה, ל ֹא קַ בֹּ ה אֵ ל; וּמָ ה אֶ זְעֹ ם," ”מָ ה אֶ קֹּ בHow shall I curse whom
God has not cursed? And how can I denounce whom YHVH has not express
unger?”
It’s an important spiritual principle to study ץIn Kabbalah it’s called the
‘language of the branches’, שפת הענפים. It’s called this way because from the
branch you can tell what kind of tree and type of roots it has.
Everything below has spiritual roots that are the causes of the final outcome, ‘the
branch’. A human, or ‘a speaker’ in the words of the Zohar is a reflection of the
complex spiritual system above, It has endless expressions but in forms of head,
body, legs, and energy.
Each part of the body represents a different spiritual force that we can learn about
it by its name and functions.
If a person comes to you and starts a conversation about food, fashion, politics or
sports, you know instantly what’s on his mind. The expressed words (Malchut)
has root in the person’s thoughts (Keter and Chokmah).
Symbols in dreams are a higher level of ‘branches’ and a spiritual person with a
deep understanding of the ‘branches’ can interpret them.
Balaam wanted to see expressions on the judgment in the world so he can use that
energy to draw and maximize on it to bring harm to the Israelites but the
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protection of the Holy Tabernacle and the arrangement of the camps of the
Israelites prevented him from fulfilling his evil thoughts.
When we connect to seeds of positivity we can manifest positively. If we connect
to the Zohar we draw light that can manifest in our lives in everything that is
good for us.
I’d like to add here that there’s great judgment energy covers the entire world.
Even good spiritual people easily fall into expressing it with words and actions
that increase the aspect of separation and conflicts in the world. I see good friends
on Facebook continue spreading the agenda of evil, spreading greater negativity
that causes separation between people and good friends. So may friendship broke
because of accepting judgments as real.
I suggest sharing only positive things on Social networks. If You feel like
reacting to someone’s post with ‘anti’, even if you are 100% righteous with your
intention and thoughts, it would be better to open the Zohar and read few
paragraphs. Instead of creating separation you bring to light that blocks the
negative ‘branch’ from manifesting in the world.
ּ ָפ ַתח
,אֶ ְל ָעזָר
ַר ִ ּבי
 ָּבכָ ה.50
ְ
.' ֹ )ירמיה מו( קוֹ לָ ּה ַּכ ּנָחָ ׁש יֵלֵ ך וְ גו,וְ ָא ַמר
 ִהיא,ִש ָראֵ ל ַּב ּגָלוּת
ׂ ְ ּ שי
ֶ ׁ (ָּכ ֵעת )כְּ מוֹ זֶה
,נָחָ ׁש
.ַּכ ּנָחָ ׁש
הוֹ לֶ כֶ ת
וַדַּ אי
 עוֹ לֶ ה,ֹאשוֹ לֶ ָעפָ ר
ׁ שהוּא )בְּ ִדין( כּ וֹ פֵ ף ר
ֶ ׁ ְּכ
 ׁשוֹ לֵ ט ו ַּמ ּ ֶכה אֶ ת ָּכל אוֹ ָתם,הַ ָז ּנָב
-  ַאף ָּכ ְך ָּכ ֵעת ַּב ּגָלוּת.ש ִ ּנ ְמצָ ִאים ְלפָ נָיו
ֶׁ
 וְ הַ ָז ּנָב,ֹאש ָּכפוּף לֶ ָעפָ ר
ׁ ְּכגוֹ ן זֶה הָ ר
,שהַ ָז ּנָב יַעֲ לֶ ה ְל ַמ ְעלָ ה
ֶ ׁ שה
ָׂ  ִמי ָע.ׁשוֹ לֵ ט
.ש ִּמ ְתכּ וֹ פֵ ף ְל ַמ ּ ָטה
ֶ ׁ ֹאש
ׁ ִשלֹט וְ י ּ ֶַכה? הָ ר
ְׁ י
 ִמי ַמנְ ִהיג ֶאת הַ ָז ּנָב ו ִּמי,וְ ִעם ָּכל זֶה
 ַאף ַעל ּגַב.ֹאש
ׁ ַמ ִּסיעוֹ ְל ַמ ָּס ָעיו? זֶה הָ ר
 הוּא ַמנְ ִהיג אֶ ת,שהוּא ָּכפוּף לֶ ָעפָ ר
ֶׁ
ְ. קוֹ לָ ּה ַּכ ּנָחָ ׁש יֵלֵ ך, ִ ּבגְ לַ ל זֶה.ַמ ָּס ָעיו

קולָ ּה
ֹ ( ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר )ירמיה מו, ָּב ָכה ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר.50
ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ ַה ׁ ְש ּ ָתא )כהאי גוונא( ְ ּדי.'ַּכ ָ ּנ ָח ׁש יֵלֵ ְך וְ ֹגו
 ִחוְ יָא ַּכד.יהי וַ ַ ּדאי ַאזְ לָ א ְ ּכנָ ָח ׁש
ִ  ִא,ְּבגָ ל ּו ָתא
, ָסלִ יק זַנְ ָבא,ישא לְ ַע ְפ ָרא
ָ ׁ ִאיה ּו )ד''א בדינא( ָּכ ִפיף ֵר
 א ּוף ָה ִכי.יה
ּ ׁ ַש ִּליט ּו ָמ ֵחי לְ ָכל ִאי ּנ ּון ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו ַק ּ ֵמ
ישא ָּכ ִפיף
ָ ׁ  ֵר, ְ ּכ ַהאי ַּגוְ ונָ א,ַה ׁ ְש ּ ָתא ְּבגָ ל ּו ָתא
 ַמאן ָע ִביד לְ זַנְ ָבא. וְ זַנְ ָבא ׁ ַש ִּליט,לְ ַע ְפ ָרא
ישא ְ ּד ִא ְת ַּכ ְפיָא
ָ ׁ  ֵר,ילא וְ ׁ ָשלִ יט ּו ָמ ֵחי
ָ ּ ְ ּדיִ ְס ְּתלִ יק לְ ֵע
,יה לְ זַנְ ָבא
ּ ֵ ַמאן ַמ ְד ָּבר ל, וְ ִעם ָּכל ָ ּדא.לְ ַת ּ ָתא
 ַאף ַעל ּגַב.ישא
ָ ׁ  ַהאי ֵר.יה לְ ַמ ַטלְ ֹנוי
ּ ֵּו ַמאן נָ ִטיל ל
 ְּבגִ ין, ה ּוא ַמ ְד ָּבר לְ ַמ ַטלְ ֹנוי,ְ ּד ִאיה ּו ָּכ ִפיף לְ ַע ְפ ָרא
.קולָ ּה ַּכ ָ ּנ ָח ׁש יֵלֵ ְך
ֹ ָ ּדא

שהֵ ם אֲ ח ּוזִים
ֶ ׁ  ְ ׁש ָאר הָ ַע ִּמים,שו
ָׁ  וְ ַע ְכ.51 ,ידן ִּבזְ נָ ָבא
ָ  וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא ׁ ְש ַאר ַע ִּמין ְ ּד ִאי ּנ ּון אֲ ִח.51
, וְ ׁשוֹ ְל ִטים ו ַּמ ִּכים, עוֹ ִלים ְל ַמ ְעלָ ה,ישא ָּכ ִפיף ַּב ָז ּנָב
ָ ׁ  וְ ֵר, וְ ׁ ַשלְ ִטין ּו ַמ ְחיָין,ילא
ָ ּ ַס ְּל ִקין לְ ֵע
ש ּנֶאֱ ַמר )עמוס
ֶ ׁ ֹ ְּכמו,ֹאש ָּכפוּף לֶ ָעפָ ר
ׁ וְ הָ ר
 ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )עמוס ה( נָ ְפלָ ה לֹא,לְ ַע ְפ ָרא
, וְ ִעם ָּכל זֶה.' ֹה( נ ְָפלָ ה לֹא תוֹ ִסיף קוּם וְ גו

ישא ַמ ְד ּ ַבר
ָ ׁ  ַהאי ֵר, וְ ִעם ָּכל ָ ּדא.'תו ִסיף ק ּום וְ ֹגו
ֹ
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ַמנְ ִהיג אֶ ת הַ ָז ּנָב
ֹאש הַ זֶּה
ׁ הָ ר
ש ּנֶאֱ ַמר )שיר
ֶ ׁ ֹ ְּכמו, ֹוְ ׁשוֹ מֵ ר )וּמַ ִסּיﬠַ( אוֹ תו
.שמֻ נִ י נֹטֵ ָרה אֶ ת הַ ְּכ ָר ִמים
ָׂ (השירים א
שהֵ ם
ֶ ׁ ,אֵ ּ ֶלה ַע ִּמים עוֹ ְב ֵדי כוֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת
,ָשק י ָָדיו וְ ָא ַמר
ַׁ  וְ נ, ָּבא ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.הַ ָז ּנָב
 ֶא ָּלא,ש ַא ְל ִּתי ָדבָ ר ָּבעוֹ לָ ם
ָׁ ִא ְל ָמלֵ א לֹא
, דַּ י ִלי- ֹש ַא ְל ִּתי זֶה וְ ִה ְרו ְַח ִּתי אוֹ תו
ָ ּׁ ש
ֶׁ
שו י ַָד ְע ִּתי ַע ִּמים עוֹ ְב ֵדי כוֹ כָ ִבים
ָׁ ש ַע ְכ
ֶׁ
ְ
 ַא ְ ׁש ֵרי.ו ַּמזָּלוֹ ת וְ ִ ׁש ְלטוֹ נָם אֵ יך מֻ נְ הָ ג
שעֲ לֵ יהֶ ם
ֶׁ
,ִש ָראֵ ל
ְׂ י
של
ֶׁ
חֶ ְל ָקם
ָּכתוּב )תהלים קלה( ִּכי יַעֲ קֹב ָּבחַ ר לוֹ י ָּה
.' ֹוְ גו

ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת
,יה
ּ ֵלְ זַנְ ָבא וְ נָ ִטיר )ס''א ונטיל( ל
,שמ ּונִ י ֹנו ֵט ָרה ֶאת ַה ְ ּכ ָר ִמים
ׂ ָ (ָא ֵמר )שיר השירים א
 ְ ּד ִאי ּנ ּון,ָלות
ֹ בו ַדת ּכ ֹו ָכ ִבים ּו ַמ ּז
ֹ ֲעו ְב ֵדי ע
ֹ ִא ּ ֵלין ַע ִּמין
 ָא ַמר ִאלְ ָמלֵ י,דוי
ֹ ְ ָא ָתא ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה וְ נָ ׁ ִשיק י.זַנְ ָבא
 ֶא ּ ָלא ְ ּד ׁ ָש ִאילְ נָא ָ ּדא,לָ א ׁ ָש ִאילְ נָ א ִמ ּ ָלה ְּב ָעלְ ָמא
עו ְב ֵדי
ֹ  ְ ּד ַה ׁ ְש ּ ָתא יְ ַד ְענָ א ַע ִּמין. ַ ּדי לִ י,יה
ּ ֵוְ ַרוַ ו ְחנָ א ל
ְ
.הון ֵהיך ִמ ְת ַ ּד ָּבר
ֹ ְ וְ ׁש ּולְ ָטנ ּו ָתא ִ ּדל,לות
ֹ ּכ ֹו ָכ ִבים ּו ַמ ָ ּז
 )תהלים, ְ ּד ָעלַ יְ יה ּו ְ ּכ ִתיב,ש ָר ֵאל
ֹ ַכ ָאה ח ּולָ ֵק
ָּ ז
ׂ ְ ִיהון ְ ּדי
.'לו י ָּה וְ ֹגו
ֹ קלה( ִ ּכי יַעֲ קֹב ָּב ַחר

Jeremiah 46:22 “" ”קוֹלָהּ ַכּנָּחָ שׁ ֵילֵ� כִּ י בְ חַ יִל ֵילֵכוּ וּבְ קַ ְרדֻּמּוֹת בָּ אוּ לָהּ כְּ חֹ טְ בֵ י ﬠֵצִ יםHer sound
moves along like a Snake; For they move on like an army And come to her as
woodcutters with axes.”
Rabbi Elazar cried and explained that when Israel is in exile, they follow the
snake. His head is on the ground and his tail is higher, ready to hit those who are
near by. The ‘tail’ of the snake is the aspect of Malchut, the ground, which is in
control when we are in exile, which is the aspect of being far from the Light.
The other nations of the world, are connected to and fed from the ‘tail’. When the
Israelites are in exile, the other side is stronger and can inflict pain on them.
Amos 5:2 “יִשׂ ָראֵ ל נִטְּ שָׁ ה ﬠַל אַ ְדמָ תָ הּ אֵ ין ְמקִ ימָ הּ
ְ תוֹסיף קוּם בְּ תוּלַת
ִ “ ”נָפְ לָה ל ֹאShe has fallen,
she will not rise again-- The virgin Israel. She lies neglected on her land; There is
none to raise her up.”
‘Falling’ is the aspect of exile. The Zohar (Vayikra 78-81) explains that this verse
reveals that we won’t have to rise by ourselves. YHVH will raise us as it is
written in Amos 9:11 “ בַּ יּוֹם הַ הוּא אָ קִ ים אֶ ת ֻסכַּת דָּ וִ יד הַ נֹּ ֶפלֶת וְ גָדַ ְר ִתּי אֶ ת פִּ ְרצֵ יהֶ ן ַוה ֲִרסֹ תָ יו
יתיהָ כִּ ימֵ י עוֹלָם
ִ ִ ” ”אָ קִ ים וּבְ נIn that day I will raise up the fallen Sukkah of David, And
wall up its breaches; I will also raise up its ruins And rebuild it as in the days of
old;”
Lesson:
When we ‘fall’ into depression and distance ourselves from the Light, we allow
the forces of the other side to control us. We should raise our head and feel
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‘taller’ in Malchut with the Zohar and our elevated spiritual connections. This
will let us be raised higher when the time comes.
תוָ .א ַמר
יה ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ רַ ,מה ּו לִ ְסג ּו ּ ָל ֹ
ָ .52א ַמר לֵ ּ
ילא
יהְּ ,תלַ ת אֲ ָב ָהן ִא ּ ֵלין ִא ְקר ּון ְסג ּולָ הֵ ּ ,בין לְ ֵע ּ ָ
לֵ ּ
ש ְר ֵאלִ ים,
ּ ֵבין לְ ַת ּ ָתאּ ְ ,כגַ וְ ונָ א ָ ּדא ּכֹהֲ נִ ים לְ וִ ִּיים וְ יִ ְ ׂ
ְ
תו ׁ ֶשל ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא
וְ כ ּ ָֹלא ַחד .וְ ִא ּ ֵלין ְס ּג ּו ּ ָל ֹ
תו לְ ַת ּ ָתא ,וְ ָדא ה ּוא ִ ּד ְכ ִּתיב )שמות
ילאּ ,ו ְס ּג ּו ּ ָל ֹ
לְ ֵע ּ ָ
יתם לִ י ְסג ּו ּ ָלה ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים.
יט( וִ ְהיִ ֶ

ָ .52א ַמר לוֹ ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָרַ ,מה זֶּה
ֹשת הָ ָאבוֹ ת הַ ָּלל ּו
ִל ְסג ָֻּלתוֹ ? ָא ַמר לוֹ ׁ ְ ,של ׁ ֶ
נִ ְק ְרא ּו ְסג ָֻּלהֵּ ,בין ְל ַמ ְעלָ ה ֵּבין ְל ַמ ּ ָטה,
ִש ְראֵ ִלים ,וְ הַ כּ ֹל
ְּכמוֹ זֶה כּ ֹהֲנִ ים ְלוִ יִּם וְ י ְ ׂ
של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּךְ
אֶ חָ ד .וְ אֵ ּ ֶלה ְסג ָֻּלתוֹ ׁ ֶ
הוּא ְל ַמ ְעלָ ה ו ְּסג ָֻּלתוֹ ְל ַמ ּ ָטה ,וְ זֶה ּו
ִיתם ִלי ְסג ָֻּלה ִמ ָּכל
ש ָּכתוּב )שמות יט( וִ ְהי ֶ
ֶׁ
הָ ַע ִּמים.

מו ֵעד ַמחֲ נֵה ַה ְּלוִ ִּים וְ ֹגו'.
) .53במדבר ב( וְ ָ ּנ ַסע א ֶֹהל ֹ
לְ ָב ַתר ַמה ְ ּכ ִתיב ,וְ נָ ַסע ֶ ּדגֶל ַמחֲ נֵה ֶא ְפ ַריִ ם
או ָתם י ּ ָָמהַ .היְ ינ ּו ׁ ְש ִכינָ ה ׁ ְשר ּויָה ְּב ּ ַמעֲ ָרב,
לְ ִצ ְב ֹ
או ְקמ ּו ָהּ ְ .כ ִתיב )בראשית מח( וַ יְ ָב ַר ֵכם ּ ַב ֹיום ַהה ּוא
וְ ֹ
ָשם ֶאת
ש ָר ֵאל לֵ אמֹר וְ ֹגו' .וַ ּי ֶׂ
לֵ אמֹר ְּב ָך יְ ָב ֵר ְך יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ָס ָבאַ .מאי
ש ָר ֵאל ,יִ ְ ׂ
ֶא ְפ ַריִ ם וְ ֹגו'ְּ .ב ָך יְ ָב ֵר ְך יִ ְ ׂ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

 .53וְ נָסַ ע אֹהֶ ל מוֹ ֵעד ַמ ֲחנֵה הַ ְלוִ יִּם וְ גוֹ '.
ַאחַ ר ָּכ ְך ַמה ָּכתוּב? ]וְ נָסַ ע[ דֶּ גֶל ַמ ֲחנֵה
אֶ ְפ ַריִם ְל ִצ ְבא ָֹתם י ּ ָָמה .הַ יְנ ּו ְ ׁש ִכינָה
שוּהָ ָּ .כתוּב )בראשית
ְ ׁשר ּויָה ַּב ּ ַמעֲ ָרב ,וּפֵ ְר ׁ
מח( ַויְבָ ֲרכֵ ם ַּביּוֹ ם הַ הוּא לֵ אמוֹ ר ְ ּב ָך יְבָ ֵרךְ
ָשם אֶ ת אֶ ְפ ַריִם
ִש ָראֵ ל לֵ אמֹר וְ גוֹ 'ַ ,ויּ ֶׂ
י ְׂ
ְ
ָ
ִש ָראֵ ל סָ בָ אַ .מה
ִש ָראֵ ל ,י ְ ׂ
וְ גוֹ 'ּ ְ .בך יְבָ ֵרך י ְ ׂ
יענוּ?
ּ ַמ ְ ׁש ִמ ֵ

או ְּב ָך
ש ָר ֵאל לָ א ְ ּכ ִתיבֹ ,
ֶ .54א ּ ָלא ְּב ָך יִ ְת ָּב ֵר ְך יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל
יְ ֹ
ש ָר ֵאלֶ .א ּ ָלא ,יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאלַ ,מה ּו יְ ָב ֵר ְך יִ ְ ׂ
בו ָר ְך יִ ְ ׂ
ָ
ְ
ישא לָ א יְ ָב ֵרך לְ ָעלְ ָמאֶ ,א ּ ָלא ְּבךּ ְ ,ד ַאנְ ְּת
ַק ִ ּד ׁ ָ
ְּב ּ ַמעֲ ָרבּ .ו ְכ ִתיב )בראשית לה( אֲ נִ י ֵאל ׁ ַש ַ ּדי ּ ְפ ֵרה
יה ׁ ְש ִכינְ ּ ָתאּ ,ו ְכ ֵדין
ּו ְר ֵבהֹ .
יפנָ א ְ ּד ָח ָמא ִע ּ ֵמ ּ
אולִ ְ
ש ָר ֵאל לֵ אמֹרְּ .ב ָך יְ ָב ֵרךְ
ְ
ָ
ָא ַמר ְּבך יְ ָב ֵרך יִ ְ ׂ
לְ ָעלְ ָמא.

ִש ָראֵ ל לֹא כָ תוּב,
 .54אֶ ָּלא ְ ּב ָך י ְִת ָּב ֵר ְך י ְ ׂ
ִש ָראֵ לַ .מה זֶּה יְבָ ֵר ְך
אוֹ ְ ּב ָך ְיב ַֹר ְך י ְ ׂ
ִש ָראֵ ל הַ ָּקדוֹ ׁש לֹא יְבָ ֵר ְך
ִש ָראֵ ל? אֶ ָּלא י ְ ׂ
י ְׂ
ָ
ש ַא ּ ָתה ַּב ּ ַמעֲ ָרב,
אֶ ת הָ עוֹ לָ ם אֶ ָּלא ְ ּבךֶ ׁ ,
וְ כָ תוּב )שם לה( אֲ נִ י אֵ ל ַׁשדַּ י ּ ְפ ֵרה ו ְּרבֵ ה.
ש ָר ָאה ִע ּמוֹ ְ ׁש ִכינָה ,וְ ָאז ָא ַמר ְ ּב ָך
לָ ַמ ְדנ ּו ׁ ֶ
ְ
ָ
ִש ָראֵ ל לֵ אמֹרּ ְ .בך יְבָ ֵרך אֶ ת
יְבָ ֵר ְך י ְ ׂ
הָ עוֹ לָ ם.

יִשׂ ָראֵ ל לִ ְס ֻגלָּתוֹ“ Psalms 135:4
” “For the LORD (YH) has chosenכִּ י ַיﬠֲקֹ ב בָּ חַ ר לוֹ יָהּ ְ
”Jacob for Himself, Israel for His own possession (Segulah).
The Zohar teaches us that three patriarchs Abraham, Isaac, and Jacob are called
;Segulah because they created the channels of the Sefirot
) - Kohanim (priestsכהנים Chessed – Right -
 - Levitesלויים Gevurah – Left -
 – Israelitesישראלים Tiferet – Central -
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The word Segulah comes from the name of the vowel (Nikkud) in the shape of
three dots as the image below.

In this verse, God is represented by the short name of  יהYH. This name is for
Chokmah (Y  )יand Binah (H )ה. Jacob who was also named Israel represents the
three columns. YH chose Israel for himself because they chose the Torah ways to
be close to him.
The main difference between Israelites and the other nations is that they
connected only to the Left column and the Israelites connect and draw from the
three columns. The unification of the three columns is in Tiferet, Jacob and is
called Segulah.
Exodus 19:5 “ יתי וִ הְ יִ יתֶ ם לִ י ְס ֻגלָּה ִמכָּל הָ ﬠ ִַמּים כִּ י
ִ וּשׁמַ ְרתֶּ ם אֶ ת בְּ ִר
ְ וְ ﬠַתָּ ה ִאם שָׁ מוֹ ַﬠ ִתּ ְשׁ ְמעוּ בְּ קֹ לִ י
“ ”לִ י כָּל הָ אָ ֶרץNow then, if you will indeed obey My voice and keep My covenant,
then you shall be My own possession (Segulah) among all the peoples, for all the
earth is Mine;”
ְ ֵ וְ א.55
יך ָר ָאה? ַוה ֲֵרי ָּכתוּב )שם( וְ ֵעינֵי
,ִש ָראֵ ל ָּכ ְבד ּו ִמז ּ ֶֹקן וְ גוֹ '? אֶ ָּלא ָּכתוּב
ְׂ י
 ַמה זֶּה ִ ׂש ּ ֵכל? אֶ ָּלא הַ יּ ִָמין.ש ּ ֵכל אֶ ת י ָָדיו
ִׂ
יטה ְּכלַ ּ ֵפי
ָ  וְ הַ ּ ְ ׁש ִכינָה הֵ ִס,הָ יָה זָקוּף
, ֹֹאשו
ׁ  וְ הֵ ִריחַ ֵריחַ ְ ׁש ִכינָה ַעל ר,אֶ ְפ ַריִם
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 וְ ָה ְ ּכ ִתיב )בראשית מח( וְ ֵעינֵי,ָח ָמא
יא ְך
ַ  וְ ֵה.55
ש ֵּכל ֶאת י ָָדיו
ׂ ִ  ֶא ּ ָלא.'ש ָר ֵאל ָּכ ְבד ּו ִמ ּז ֹו ֶקן וְ ֹגו
ׂ ְ ִי
 וְ ָס ֵטי, ֶא ּ ָלא יְ ִמינָ א הֲ וָ ה זָ ִקיף.ש ֵּכל
ׂ ִ  ַמאי.ְ ּכ ִתיב
יחא
ָ  וְ ָא ַרח ֵר,ֶא ְפ ַריִ ם
יה ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ְ ּכלַ ּ ֵפי
ּ ֵל
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שהוּא
ִש ָראֵ ל ,וְ ָר ָאה ׁ ֶ
יהּ ְ ,כ ֵדין ָא ַמר ְּב ָך יְ ָב ֵר ְך וְ ָאז ָא ַמר ְ ּב ָך יְבָ ֵר ְך י ְ ׂ
ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ַעל ֵר ׁ ֵ
יש ּ
ַּב ּ ַמעֲ ָרב.
ש ָר ֵאל .וְ ָח ָמא ְ ּד ִאיה ּו לְ ַמעֲ ָרב.
יִ ְ ׂ

ימנָ א ְּבגִ ין
או ִק ְ
 .56וַ ַ ּדאי ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ְּב ּ ַמעֲ ָרב ,וְ ָהא ֹ
רוםּ ,ולְ ִא ְת ַח ְּב ָרא ְּבג ּו ָפא,
פון לְ ָד ֹ
ְ ּדלִ הֱ וֵ י ּ ֵבין ָצ ֹ
חות
פון ְמ ַק ְּבלָ א לָ ּה ְּת ֹ
ּולְ ֶמהֱ וִ י ְּבזִ ּו ּוגָ א ַחד .וְ ָצ ֹ
ְמ ַח ְּב ָקא לָ ּה ,הֲ ָדא ה ּוא
רום
ישא ,וְ ָד ֹ
ֵר ׁ ָ
ֹאשי
ֹאלו ּ ַת ַחת לְ ר ׁ ִ
שמ ֹ
ִד ְכ ִתיב) ,שיר השירים ב( ְ ׂ
תו
ימנָא וַ ַ ּדאיִ ,מ ּ ָט ֹ
או ִק ְ
ֹ
ינו ְּת ַח ְּב ֵקנִ י .וְ ָהא
ימ ֹ
וִ ִ
רוםּ ,ולְ ִא ְת ַח ְּב ָרא ְּבג ּו ָפא,
פון לְ ָד ֹ
ׁ ֶש ִּל ׁ ְשלֹמֹה ּ ֵבין ָצ ֹ
ּו ְכ ֵדין ְ ּכלָ לָ א ַחד לְ ִא ְת ָּב ְר ָכא ָעלְ ָמאְּ .תנָ ןָּ ,כל
או ֵמר ְּת ִה ּ ָלה לְ ָדוִ ד ג' ּ ְפ ָע ִמים ְּב ָכל ֹיו ָמא,
ָה ֹ
עולָ ם ַה ָּבא) ,דף ק''כ
לו ׁ ֶשה ּוא ּ ֶבן ַה ֹ
מ ּו ְב ַטח ֹ
ימנָ א ְּבגִ ין לְ ַז ְ ּווגָ א לָ ּה לְ ַהאי ְּת ִה ּ ָלה,
או ִק ְ
ע''א( וְ ָהא ֹ
רום.
פון לְ ָד ֹ
ּולְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ָחא ְּב ָכל ֹיו ָמא ּ ֵבין ָצ ֹ

 .56וַדַּ אי ְ ׁש ִכינָה ַּב ּ ַמעֲ ָרבַ ,וה ֲֵרי ֵּב ַא ְרנוּ,
שיּ ְִהיֶה ֵּבין צָ פוֹ ן ְל ָדרוֹ ם ,ו ְּל ִה ְתחַ ֵּבר
ְּכ ֵדי ׁ ֶ
ְ ּבגוּף וְ ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ִז ּווּג ֶאחָ ד .וְ צָ פוֹ ן ְמ ַק ֵּבל
ֹאש ,וְ הַ דָּ רוֹ ם ְמחַ ֵּבק
אוֹ ָת ּה ּ ַתחַ ת הָ ר ׁ
ש ָּכתוּב )שיר השירים
ֶׁ
אוֹ ָת ּה .זֶה ּו
ימינוֹ ְּתחַ ְ ּב ֵקנִ י.
ֹאשי וִ ִ
שמֹאלוֹ ּ ַתחַ ת ְלר ִ ׁ
ב( ְ ׂ
ֵּב ַא ְרנ ּו וַדַּ אי) ,שם ג( ִמ ּ ָטתוֹ
ַוה ֲֵרי
ש ִּל ְ ׁשלֹמֹהֵּ ,בין צָ פוֹ ן ְל ָדרוֹ ם ,ו ְּל ִה ְתחַ ֵּבר
ֶׁ
ְ
ְ ּבגוּף ,וְ ָאז ְּכלָ ל ֶאחָ ד ְל ִה ְת ָּב ֵרך הָ עוֹ לָ ם.
של ֹׁש
לָ ַמ ְדנוָּּ ,כל הָ אוֹ מֵ ר ְּת ִה ָּלה ְל ָדוִ ד ָׁ
שהוּא ֶּבן
ּ ְפ ָע ִמים ְ ּבכָ ל יוֹ ם ,מֻ ְב ָטח לוֹ ׁ ֶ
הָ עוֹ לָ ם הַ ָּבאַ .וה ֲֵרי ֵּב ַא ְרנוְּּ ,כ ֵדי ְל ַז ּוֵג אֶ ת
ש ִּת ּ ָמצֵ א ְ ּבכָ ל יוֹ ם ֵּבין צָ פוֹ ן
הַ ְּת ִה ָּלה הַ ז ּוֹ  ,וְ ׁ ֶ
ְל ָדרוֹ ם.

Joseph brought his two sons, Menashe and Ephraim to receive blessings from his
father, Jacob.
יִשׂ ָראֵ ל כָּבְ דוּ ִמזֹּ קֶ ן ,ל ֹא יוּכַל לִ ְראוֹת; ַו ַיּגֵּשׁ אֹ תָ ם אֵ לָיו ,וַיִּשַּׁ ק לָהֶ ם וַיְ חַ בֵּ ק “ Genesis 48:10
וְ ﬠֵינֵי ְ
” “Now the eyes of Israel were so dim from age that he could not see. Thenלָהֶ ם
”Joseph brought them close to him, and he kissed them and embraced them.
The Zohar reveals that Jacob’s eyesight was weak but he smelled the Shechina on
the head of Ephraim. He blessed him first even though Menache was older.
יְשׂ ְמ� אֱ�הִ ים כְּ אֶ פְ ַריִם “ Genesis 48:20
יִשׂ ָראֵ ל לֵאמֹ ר ִ
וַיְ בָ רֲ כֵם בַּ יּוֹם הַ הוּא לֵאמוֹר בְּ � יְ בָ ֵר� ְ
.” “He blessed them that day, saying, "By you Israelוְ כִ ְמנַשֶּׁ ה ַויָּשֶׂ ם אֶ ת אֶ פְ ַריִם לִ פְ נֵי ְמנַשֶּׁ ה
will pronounce blessing, saying, 'May God make you like Ephraim and
”Manasseh!'" Thus he put Ephraim before Manasseh.
’, ‘By you, he willבְּ � יְ בָ ֵר�‘ The Zohar explains that the meaning of the words
bless...’ is ‘By the Shechina Israel would be blessed.
Because Ephraim had a connection to the Shechina, during the Israelites journeys
in the wilderness, his tribe camped on the west of the Holy Tabernacle. The
shechinah escorted the Israelites on their travels to the promised Land.
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The west is the aspect of Yessod, the point of connection with the Shechina and
that made Ephraim dear to the Holy One Blessed Be He. The verse below
represents the love of God to the Israelites. We read this verse after the Torah
reading on the second day of Rosh Hashanah to draw the love and mercy of God
to us on the judgment day of Rosh Hashanah.
הֲבֵ ן יַקִּ יר לִ י אֶ פְ ַריִםִ ,אם ֶילֶד שַׁ ﬠֲשֻׁ ﬠִ ים--כִּ יִ -מדֵּ י דַ בְּ ִרי בּוֹ ,זָכֹ ר אֶ זְכְּ ֶרנּוּ עוֹד; ﬠַלJeremiah 31:19 “-
ֵ ” “Is Ephraim My dear son? Is he a delightfulכּן ,הָ מוּ מֵ ﬠַי לוַֹ --רחֵ ם א ֲַרחֲמֶ נּוּ ,נְ אֻם-יְ הוָה
child? Indeed, as often as I have spoken against him, I certainly still remember
"him; Therefore My heart yearns for him; I will surely have mercy on him,
”declares YHVH.
On Friday night we turn to the west to welcome the Shechina that blesses our
Shabbats. After that, we bless the sons with words from this verse that was
blessings Jacob gave to Ephraim and Menashe
עול ַמלְ כ ּות
יה ֹ
ָ .57א ֵתי ּ ַבר ׁ
נָש ְּב ַצ ְפ ָראְ ,מ ַק ּ ֵבל ָעלֵ ּ
ׁ ָש ַמיִ ם )כמה דאתמר מסדר שבחא( ְּב ִאי ּנ ּון ּת ּו ׁ ְש ְּב ָחן
ְ ּד ָק ָא ַמר )עם( ְּת ִה ּ ָלה לְ ָדוִ ד ,וְ ֻכ ְּלה ּו ַהלְ ל ּוי ָּה ְ ּד ִאי ּנ ּון
ישין
ש ָרה ִ ּכ ְת ִרין ַק ִ ּד ׁ ִ
ש ָרה ּת ּו ׁ ְש ְּב ָחןּ ַ ,ד ַע ְ ׂ
ִס ּד ּו ָרא ַ ּד ַע ְ ׂ
ש ָרה ִאי ּנ ּון ַהלְ ל ּוי ָּה.
ִ ּד ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
ישאּ .ו ְבגִ ין ַּכ ְך ַע ְ ׂ
ש ָרה ּת ּו ׁ ְש ְּב ָחןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון )תהלים
לְ ָב ַתר ִס ּיֵים ּ ַב ַע ְ ׂ
קנ( ַהלְ ל ּוי ָּה ַהלְ ל ּו ֵאל ְּב ָק ְד ׁש ֹו וְ ֹגו'ַ .הלְ ל ּוה ּו וְ ֹגו'.
ש ָרה ַהלְ ל ּוי ָּה ,וְ ָהא חֲ ִמ ּ ׁ ָשה ִאי ּנ ּוןֶ .א ּ ָלא
ַמאן ִאי ּנ ּון ַע ְ ׂ
ׁ ָש ֵרי ׁ ְש ָב ָחא ְּב ַהלְ ל ּו ָי ּה ,וְ ִס ּיֵים ְּב ַהלְ ל ּוי ָּה.

ָּ .57בא ָא ָדם ַּב ּב ֶֹקר ְ -מ ַק ֵּבל ָעלָ יו עֹל
נִּתבָּ אֵ רְ ,מסַ דֵּ ר
ש ַמיִם )כְּ מוֹ שֶׁ ְ
ָׁ
ַמ ְלכוּת
שאוֹ מֵ ר ְּת ִה ָּלה
שֶׁ בַ ח( ְ ּבאוֹ ָתן ִּת ְ ׁש ָּבחוֹ ת ׁ ֶ
של
שהֵ ם ִסדּ וּר ׁ ֶ
ְל ָדוִ ד ,וְ כָ ל הַ הַ ְלל ּוי ָּהֶ ׁ ,
ש ָרה ְכ ָת ִרים
של עֲ ָׂ
שר ִּת ְ ׁש ָּבחוֹ ת ׁ ֶ
ֶע ֶׂ
שם הַ ָּקדוֹ ׁש ,ו ִּמ ּׁשוּם זֶה
של הַ ּׁ ֵ
ְקדוֹ ִ ׁשים ׁ ֶ
ְ
שר
ש ָרה הֵ ם הַ ְלל ּוי ָּהַ .אחַ ר ָּכך ִסיֵּם ְ ּב ֶע ֶׂ
עֲ ָׂ
שהֵ ן) :תהלים קנ( הַ ְלל ּוי ָּה
ֶׁ
ִּת ְ ׁש ָּבחוֹ ת,
הַ ְלל ּו אֵ ל ְ ּב ָק ְד ׁשוֹ וְ גוֹ ' ,הַ ְללוּה ּו וְ גוֹ 'ִ .מי
שה הֵ ם?
ש ָרה הַ ְלל ּוי ָּהַ ,וה ֲֵרי ח ֲִמ ּׁ ָ
אֵ ּ ֶלה עֲ ָׂ
שבַ ח ְ ּבהַ ְלל ּוי ָּה ,ו ְּמסַ יֵּם
אֶ ָּלא ַמ ְת ִחיל ׁ ֶ
ְ ּבהַ ְלל ּוי ָּה.

 .58לְ ָב ַתר ִע ּל ּויָא ְ ּד ִס ּד ּור ׁ ְש ָב ָחאְּ ,ב ָאז י ׁ ִָשיר מ ׁ ֶֹשה,
עול
ֹ
יה
יה ּכ ּ ָֹלאּ .ו ְב ָדא ְמ ַק ּ ֵבל ָעלֵ ּ
ְ ּד ִאית ּ ֵב ּ
ישא .לְ ָב ַתר ַא ׁ ְש ֵרי לֵ ּה ְּב ֶח ֶסד,
ַמלְ כ ּו ָתא ַק ִ ּד ׁ ָ
יה .לְ ָב ַתר
ְּב ִסי ּו ָמא ִ ּד ְצ ֹ
לו ָתא ,לְ ִא ְת ַק ְ ּד ׁ ָשא ּ ֵב ּ
ארי.
לו ָתא ְ ּד ִמנְ ָחה ִ ּדגְ ב ּו ָרה ּ ַתלְ יָיא ,וְ ִדינָ א ׁ ָש ֵ
ִּב ְצ ֹ
רו ָמא )ס''א יומא( ָ ּדא ִמ ּ ָטה
ִא ׁ ְש ְּת ַכח ְּב ָכל ָ ּד ֹ
רום .לְ ִא ְת ַח ְּב ָרא ְּבזִ ּו ּוגָ א
פון לְ ָד ֹ
יבת ּ ֵבין ָצ ֹ
ְ ּד ִא ְתיְ ִה ַ
ָ ּדא ְּבג ּו ָפא ְ ּכ ְד ָקא יָא ּותּ .ו ַמאן ִ ּד ְמ ַס ֵ ּדר ּו ְמ ַח ּ ֵבר לָ ּה

שבַ ח ְ ּב ָאז
של ִסדּ וּר הַ ּׁ ֶ
ְ .58ל ַאחַ ר הָ ִע ּלוּי ׁ ֶ
שיּ ֵׁש ּבוֹ הַ כּ ֹל ,וּבָ זֶה ְמ ַק ֵּבל
ֹשהֶ ׁ ,
ָשיר מ ׁ ֶ
י ִׁ
ָעלָ יו עֹל ַמ ְלכוּת הַ ְ ּקדוֹ ָׁשהַ .אחַ ר ָּכךְ
ַמ ְ ׁש ֶרה אוֹ ָת ּה ְ ּבחֶ סֶ ד ְ ּבסוֹ ף הַ ְּת ִפ ָּלה,
ְל ִה ְת ַקדֵּ ׁש בּ וֹ ַ .אחַ ר ָּכ ְך ִ ּב ְת ִפ ַּלת ִמנְ חָ ה,
שהַ ְ ּגבו ָּרה ְתל ּויָה וְ הַ דִּ ין ׁשוֹ ֶרה .נִ ְמצָ א
ֶׁ
ש ְ ּנת ּונָה
ְ ּבכָ ל הַ דָּ רוֹ ם )הַ יּוֹם( הַ ִּמ ּ ָטה הַ ז ּוֹ ׁ ֶ
ֵּבין צָ פוֹ ן ְל ָדרוֹ םְ ,ל ִה ְתחַ ֵּבר ְ ּב ִז ּווּג זֶה ַּב ּגוּף
ש ְּמסַ דֵּ ר ו ְּמחַ ֵּבר אוֹ ָת ּה ְ ּבכָ ל
ָּכ ָראוּי .ו ִּמי ׁ ֶ
יוֹ ם ָּכ ְך ,וַדַּ אי הוּא ֶּבן הָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא.

DailyZohar.com

37

Zohar Bamidbar – Draft – unedited- not for publishing

העולָ ם
ֹ
 וַ ַ ּדאי ה ּוא ּ ֶבן,ְּב ָכל ֹיו ָמא ְ ּכ ַהאי ַּגוְ ונָ א
.ַה ָּבא

Song of Songs 2:6 “ימינוֹ ְתּחַ בְּ קֵ נִ י
ִ ִֹאשׁי ו
ִ ”שׂמ ֹאלוֹ תַּ חַ ת לְ ר
ְ “His left hand is under my
head, and his right hand embraces me!”
The Zohar reveals that the Shechina is in the west so it can be between North and
south.
Song of Songs 3:7 “יִשׂ ָראֵ ל
ְ , ִמגִּ בֹּ ֵרי: סָ בִ יב לָהּ, ִשׁ ִשּׁים גִּ בֹּ ִרים-- ִמטָּ תוֹ שֶׁ לִּ ְשׁ�מֹ ה,הִ נֵּה.” “Behold
the bed of Solomon- sixty migty men are about it, Of the mighty men of Israel.”
The bed is the aspect of Malchut. King Solomon’s bed was positioned North
(head) to South (legs) to prepare a complete vessel (six sefirot of Zeir Anpin x
10=60) for the light of the next day.
North – Left - Gevurah – connection to Chokmah and the aspect of the Head.
South – Right – Chessed – lower seven Sefirot that is the aspect of the Body.
During the morning prayer, we read Psalms 48 that is according to the Alef-Bet
and have 10 times the word ““ ”הללויהHalellu YH”, “Praise YH”. Then we read
the last five chapters of Psalms that each of them begins and ends with Halelu YH
to give us another ten connections to the name. It fills our vessels with light and
enables us to climb spiritually to the world of Briah (Creation, Shema Israel) and
Emanation (Atzilut, Amida, silent prayer).
The Zohar teaches us the spiritual system that allows us to build and grow a better
vessel with spiritual technology to draw light into it. Psalms are very important
during the day time.
The Zohar is on a higher level than Psalms but like in the process of prayer, we
use Psalms to support our elevation, it would help us to read few Psalms to
expand our vessel before reading and studying Zohar. The Zohar is full of
references and studies of Psalms verses to teach us about the many secrets
concealed in them.
The Holy Ari said that we do not read the Bible during night time. We know that
during the night time, the other side has greater control for the other side. Psalms
are in the aspect of Malchut (King David) and ‘closer’ to the reach of the impureside. The Rashah, Rabbi Shalom Sharabi, that was connected to the soul of the
Holy Ari said that Psalms is not part of the Ari’s exclusion. Other Kabbalists
38
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restrict but allow reading of Psalms toward the morning time. The bottom line,
It’s not completely forbidden. If a person is not completely pure or praying for
another person’s health, then the other side may ‘steal’ the light.
It’s beneficial to align our beds North (head) to the South(legs). Since it’s not
always easy to do, set priority to set your head far from a door as the
door/opening usually have negativity. The Snake lurks by the openings.
In the complete prayer on the bed, we include the verse from Songs 3:7 above to
connect to the bed of Solomon that was perfectly aligned and protected.
של ַמ ֲחנֵה אֶ ְפ ַריִם
ֶ ׁ  ִמ ּׁשוּם ָּכ ְך דֶּ גֶל.59
 דָּ רוֹ ם ְראוּבֵ ן. וְ הוּא ֵּבין צָ פוֹ ן ְל ָדרוֹ ם,י ּ ָָמה
ש ָּכתוּב דֶּ גֶל ַמ ֲחנֵה ְראוּבֵ ן
ֶ ׁ ,צד אֶ חָ ד
ּ ַ ִמ
ש ָּכתוּב דֶּ גֶל
ֶ ׁ ,צד ַאחֵ ר
ָ ּ ֵת
ּ ַ  צָ פוֹ ן דָּ ן ִמ.ימנָה
. אֶ ְפ ַריִם ֵּבין זֶה לָ זֶה.ַמ ֲחנֵה ָדן צָ ֹפנָה
 ֵּבין צָ פוֹ ן,שהוּא אֶ ְפ ַריִם
ֶ ׁ ,נִ ְמצָ א ַמעֲ ָרב
. הַ כּ ֹל ְּכמוֹ ְל ַמ ְעלָ ה,ְל ָדרוֹ ם

 וְ ִאיה ּו, ְּבגִ ין ַּכ ְך ַהאי ֶ ּדגֶל ַמחֲ נֵה ֶא ְפ ַריִ ם י ּ ָָמה.59
,רום ְרא ּו ֵבן ִמן ִס ְט ָרא ַחד
ֹ  ָ ּד.רום
ֹ פון לְ ָד
ֹ ּ ֵבין ָצ
פון ָ ּדן
ֹ  ָצ.ימנָה
ָ ִ ּד ְכ ִּתיב ֶ ּדגֶל ַמחֲ נֵה ְרא ּו ֵבן ּ ֵת
.פונָה
ֹ  ִ ּד ְכ ִּתיב ֶ ּדגֶל ַמחֲ נֵה ָדן ָצ,ִמ ִּס ְט ָרא ַאחֲ ָרא
 ִא ׁ ְש ְּת ַכח ַמעֲ ָרב ְ ּד ִאיה ּו. ּ ֵבין ָ ּדא לְ ָדא,ֶא ְפ ַריִ ם
.ילא
ָ ּ  ּכ ּ ָֹלא ְ ּכגַ וְ ונָ א ִ ּדלְ ֵע,רום
ֹ פון לְ ָד
ֹ  ּ ֵבין ָצ,ֶא ְפ ַריִ ם

During their travel in the wilderness, the tribe of Ephraim was placed in the west
of the Israelites camps. The tribe of Reuben was in the south. In the north was the
tribe of Dan. The tribes were arranged according to their spiritual significance in
the upper world.
Lesson:
We all have spiritual ‘direction’. If we are part of a social community and meet
regularly, we see that people have a preferred location in the room. There’s an
internal ‘GPS’ in each one of us that guides us to where we should we can ‘rest’
comfortably.
 וְ כָ ְך.ּ סוֹ ד ְליוֹ ְ ׁשבֵ י הַ דָּ רוֹ ם ַאחֵ ינו.60
צד
,ַּאחֵ ינו
:לָ הֶ ם
שלַ ח
ָׁ
ּ ַ ִמ
ְמנוֹרוֹת( ְ ּבסוֹ דוֹ ת
)מסַ ְדּ ִרים
ְ הַ ְּמנוֹ רוֹ ת
של
ֶ ׁ יתם ְליַחֵ ד יִחוּד ַּב ּטֹפֶ ס
ֶ ש ְר ִצ
ֶ ׁ ,ְק ׁשו ִּרים
 ַק ְ ּבל ּו עֲ לֵ יכֶ ם עֹל ַמ ְלכוּת,שר ֶע ְליוֹ ן
ֶ ׁ ֶק
 וּבָ זֶה,שה ְ ּבכָ ל יוֹ ם ַּבהַ ְתחָ לָ ה
ָׁ ֹהַ ְ ּקדו
ַתעֲ ל ּו )בְּ קֶ שֶׁ ר( ְ ּבהֶ ְעלֵ ם )בְּ הֵ יכָל( ָקדוֹ ׁש
 וְ סוֹ ְבב ּו ִצ ְד ֵדי הָ עוֹ לָ ם ַעד,של הַ דָּ רוֹ ם
ֶׁ
,אֶ חָ ד
שר
ֶ ׁ ְ ּב ֶק
שיּ ְִת ַק ּ ְ ׁשר ּו
ֶׁ
39

לון
ֹ  וְ ָה ִכי ׁ ָש ַדר.רו ָמא אֲ ח ּונָ א
ֹ  ָרזָ א לְ י ְַת ֵבי ְ ּד.60
 ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ּב ּו ִצינִ ין )ס''א מסדרי בוצינין( ְּב ָרזִ ין,אֲ ח ּונָ א
 ְ ּד ָב ִעית ּו לְ יַחֲ ָדא יִ ח ּו ָדא ְּבט ּו ְפ ְס ָרא,ְק ִט ִירין
עול ַמלְ כ ּו ָתא
ֹ  ַק ִּביל ּו ָעלַ יְ יכ ּו,ְ ּד ִק ְט ָרא ִע ּ ָל ָאה
 ּו ְב ָדא ּ ַתעֲ ל ּון )ס''א,יתא
ָ ישא ְּב ָכל ֹיו ָמא ְּב ַק ְד ִמ
ָ ׁ ַק ִ ּד
,רום
ֹ ישא ְ ּד ָד
ָ ׁ בקשורא( ְּב ִקס ּו ָרא )ס''א בקסטרא( ַק ִ ּד
 ַעד ְ ּד ִמ ְת ַק ּ ׁ ְש ָרן ְּב ִקט ּו ָרא,וְ ַא ְסחֲ ר ּו ִס ְט ֵרי ָעלְ ָמא
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שם
ָׁ ְו

,)תּקְ בְּ עוּ( ָמקוֹ ם
ִ ( וְ ַת ּ ָמן וּבַ דָּ רוֹ ם )הִ ְתחַ זְּקוּ,רום ְּת ִקיפ ּו )ס''א תקיעו( ּד ּו ְכ ּ ָתא
ֹ  ּו ְב ָד,חֲ ָדא
.ִּּת ְהיו
.ִּת ׁ ְשרון

ּ

The Zohar reveals that to make unification with the upper levels, we need to first
accept the ‘yoke’ of the Holy Shechina. It means that our different spiritual
connections support the Shechina and with that, we can make unifications with
the upper levels. Our first connection should be with the South’ that is Chessed. It
gives us access to other levels.
We achieve a connection to Chessed by making daily studies and prayers
(especially men), act with kindness toward all beings and give Tzedakah. With
that, we can open better channels for our prayers to be heard and answered.
ש ַאל אֶ ת ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן
ָׁ  ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר.61
?ימן ְל ִז ּווּג הַ יִּחוּד ִמ ַּניִן
ָ  ִס, ֹ ָא ַמר לו.ָא ִביו
ש ֵּב ַא ְרנ ּו ְדבָ ִרים
ֶ ׁ  ַאף ַעל ּגַב, ְ ּבנִ י, ָֹא ַמר לו
 וְ ִה ְת ּ ַפז ְּר ּו ָּכאן דָּ בָ ר וְ כָ אן,ְלכָ ל צַ ד וְ צַ ד
ֹ ְּכמו, וְ כָ ְך זֶה,ימן זֶה נְ קֹט ְ ּבי ְָד ָך
ָ  ִס- דָּ בָ ר
 וּבָ א לוֹ ְל ֶק ֶרן,ּש ָּל ַמ ְדנו
ֶ ׁ . ְַס ִביב הַ ִּמז ְֵּבח
, ִמז ְָר ִחית ְצפוֹ נִ ית,דְּ רוֹ ִמית ִמז ְָר ִחית
. ַמעֲ ָר ִבית דְּ רוֹ ִמית,ְצפוֹ נִ ית ַמעֲ ָר ִבית
ש ְּמ ַק ֵּבל ָעלָ יו
ֶ ׁ  ַוה ֲֵרי לֹא יָכוֹ ל ַעד, ָֹא ַמר לו
שה ַּב ְּת ִח ָּלה וְ נוֹ ֵתן
ָׁ ָֹא ָדם עֹל ַמ ְלכוּת הַ ְ ּקדו
ש ָיּבֹא לַ דָּ רוֹ ם
ֶ ׁ  וְ ַא ּ ָתה ָא ַמ ְר ּ ָת,ָעלָ יו עֹל זֶה
!?ַּב ְּת ִח ָּלה

 ָא ַמר,בוי
ֹ ֲעון א
ֹ  ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ׁ ָש ִאיל לְ ַר ִּבי ׁ ִש ְמ.61
,יה ְּב ִרי
ָ  ִס,יה
ּ ֵ ָא ַמר ל.ימנָ א לְ זִ ּו ּוגָ א ְ ּדיִ ח ּו ָדא ִמ ּנַיִ ן
ּ ֵל
,ימנָ א ִמ ִּלין לְ ָכל ְס ָטר ּו ְס ָטר
ְ או ִק
ֹ ַאף ַעל ּגַב ְ ּד
קוט
ֹ ְימנָא ָ ּדא נ
ָ וְ ִא ְת ָּב ָדר ּו ָה ָכא ִמ ּ ָלה וְ ָה ָכא ִמ ּ ָלה ִס
, ִ ּד ְתנָ ן, ְ ּכ ֵעין ָסחֲ ָרא ְ ּד ַמ ְד ְּב ָחא, וְ ָה ִכי ה ּוא,יד ְך
ָ ִּב
,פונִ ית
ֹ  ִמזְ ָר ִחית ְצ,רו ִמית ִמזְ ָר ִחית
ֹ ּו ָבא ל ֹו לְ ֶק ֶרן ְ ּד
יה
ֹ  ַמעֲ ָר ִבית ְ ּד,פונִ ית ַמעֲ ָר ִבית
ֹ ְצ
ּ ֵ ָא ַמר ל.רו ִמית
עול
ֹ נָש
ׁ יה ּ ַבר
ּ ֵוְ ָהא לָ א י ִָכיל ַעד ִ ּד ְמ ַק ָּבל ָעל
עול
ֹ יה
ָ ישא ְּב ַק ְד ִמ
ָ ׁ ַמלְ כ ּו ָתא ַק ִ ּד
ּ ֵ וְ י ִָהיב ָעל,יתא
.יתא
ָ רום ְּב ַק ְד ִמ
ֹ  וְ ַא ְּת ַא ְמ ַרת ְ ּדיֵי ֵתי לְ ָ ּד,ָ ּדא

Rabbi Elazar asks Rabbi Shimon, his father, about how to recognize a proper
unification so they won’t make mistakes.
Rabbi Shimon quotes the sages of the Talmud describing the work of the priest
when handling the sacrifices.
“  וכך בא לו תחילה לקרן,עלה בכבש של המזבח ופנה ימינה לסובב ושם היה מהלך לכיוון מזרח
” דרומית מזרחית
“He (the priest) climbed the ramp of the altar and turned right to turn, and there
he walked eastward, and so he came first to the south-east corner”
With this quote rabbi Shimon emphasis that we should follow the ‘right’ turn that
is the Right column and start from the south that is Chessed. Before doing
anything one must accept the Torah as the spiritual laws to follow in the world.
40
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לו
יהּ ,כ ּ ָֹלא ָהא אֲ ֵמינָ א לָ ְךּ ְ ,ד ָהא ּו ָבא ֹ
ָ .62א ַמר לֵ ּ
יתא ,וְ ָהא י ְַד ַע ָתא ָרזָא ְ ּד ֶק ֶרן,
לְ ֶק ֶרן ,אֲ ֵמינָ א ְּב ַק ְד ִמ ָ
רו ִמית
ישא .לְ ָב ַתר ְ ּד ֹ
עול ַמלְ כ ּו ָתא ַק ִ ּד ׁ ָ
וְ ָדא ה ּוא ֹ
ִמזְ ָר ִחיתּ ְ ,ד ַת ּ ָמן ה ּוא ִאילָ נָ א ְ ּד ַח ּיֵי .וְ ָדא לְ ִאזְ ַ ּד ְ ּווגָ א
יה ְּב ִמזְ ָרח ְ ּד ִאיה ּו ַא ָּבא ִע ּ ָל ָאהּ ְ .ד ָהא ּ ֵבן
לֵ ּ
רום
ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַא ָּבא ָקא ָא ֵתיּ .ו ְבגִ ין ַּכ ְךִ ,מ ָ ּד ֹ
רום ְּב ִמזְ ָרח ה ּואּ ,ו ָב ֵעי
לְ ִמזְ ָרחּ ְ ,ד ּת ּו ְק ּ ָפא ְ ּד ָד ֹ
רום ְּב ִמזְ ָרח.
לְ ִא ְת ַק ּ ׁ ְש ָרא ַּכחֲ ָדאּ ָ ,ד ֹ

שה ֲֵרי
ָ .62א ַמר לוֹ  ,הַ כּ ֹל ָא ַמ ְר ִּתי ְל ָךֶ ׁ ,
וּבָ א לוֹ ְל ֶק ֶרןָ ,א ַמ ְר ִּתי ַּבהַ ְתחָ לָ הַ ,וה ֲֵרי
י ַָד ְע ּ ָת סוֹ ד הַ ֶּק ֶרן ,וְ זֶה ּו עֹל ַמ ְלכוּת
שהַ .אחַ ר ָּכ ְך דְּ רוֹ ִמית ִמז ְָר ִחית,
הַ ְ ּקדוֹ ָׁ
שם הוּא ֵעץ הַ חַ יִים ,וְ זֶה ְל ַז ּוֵג אוֹ תוֹ
ש ּׁ ָ
ֶׁ
שה ֲֵרי הַ ֵּבן
שהוּא הָ ָאב הָ ֶע ְליוֹ ןֶ ׁ ,
ַּב ִּמז ְָרחֶ ׁ ,
צד ַא ָּבא הוּא ָּבא .וְ לָ כֵ ן ִמדָּ רוֹ ם
ִמ ַ ּ
שכּ ֹחַ הַ דָּ רוֹ ם הוּא ַּב ִּמז ְָרח,
לַ ִּמז ְֵּבחַ ֶ ׁ ,
וְ צָ ִר ְ
שר ְּכ ֶאחָ ד ,דָּ רוֹ ם ְ ּב ִמז ְָרח.
יך ְל ִה ְת ַק ּׁ ֵ

Rabbi Shimon continues to explain that the corner is the aspect of Malchut and
that is where we accept the ‘yoke’ of Torah. Then ‘south-east’ to connect the
‘south’, Chessed to the ‘east’ that is the Central column, Tiferet and the Tree of
Life. When Chessed is unified in Tiferet, Chokmah is revealed because the
central column is the ‘son’, Zeir Anpin. The root of Tiferet is in Da’at that is
created by the Father, Chokmah and the Mother that is Binah. For that reason, the
unification is at South-East, to strengthen the South, Chessed.
Lesson:
The Zohar gives us here a great guide on how to make our prayers and
meditations effective. The Torah laws are actual spiritual technology that allows
us to draw the Light from its source.
פון) ,כמה דאת אמר )תהלים
ּ .63ו ִמזְ ָרח ְ ּד ִא ְת ְק ׁ ַשר ְּב ָּצ ֹ
י''ז( וצפונך תמלא בטנם( ְּבגִ ין ְ ּד ַהאי ַא ׁ ְשלִ ים ּו ַמ ּ ֵלי
פונִ יתִ ,א ּ ֵלין
נַחֲ לִ ין ּו ַמ ּב ּו ִעין ,וְ ַעל ָ ּדא ִמזְ ָר ִחית ְצ ֹ
ַא ָּבא וְ ִא ָמא ְ ּדלָ א ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשן לְ ָעלְ ִמין ,וְ ָהא
פונִ יתּ ְ ,ד ִאיה ּו ְט ִמ ָירא
ימנָ אּ .ו ַמה ְ ּד ִא ְּת ַמר ְצ ֹ
או ִק ְ
ֹ
פון ,וְ ִדינִ ין ִמ ִּס ְט ָרא
ִע ּ ָל ָאהּ ,ו ִמ ְס ַטר ִ ּדילָ ּה נָ ִפיק ָצ ֹ
ִ ּדילָ ּה ִמ ְת ָע ִריןַ ,אף ַעל ַּגב ְ ּד ִהיא ַרחֲ ֵמי וְ ֵחיד ּו .וְ ָהא
יה,
יהי נָ ְפ ַקתָ ,צ ֹ
ימנָ א .וְ ַכד ִא ִ
או ִק ְ
ֹ
פון נָ ְפ ַקת ּ ֵב ּ
רום.
ְ ּד ִאיה ּו ִא ְת ְ ּכלִ יל וְ ִא ְת ְק ׁ ַשר ּ ַב ָד ֹ

צפוֹ ן) ,כְּ מוֹ
ש ִּמ ְת ַק ּׁ ֵ
 .63וְ הַ ִּמז ְָרח ׁ ֶ
שר ַּב ָ ּ
ְתּמַ לֵּא
יז( וּצְ פוּנְ�
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר )תהלים
שזֶּה ַמ ְ ׁש ִלים ו ְּמ ַמ ּ ֵלא נְ חָ ִלים
בִ ְטנָם( ִמ ּׁשוּם ׁ ֶ
ו ַּמ ְעיָנוֹ ת ,וְ ַעל זֶה ִמז ְָר ִחית ְצפוֹ נִ ית ,אֵ ּל ּו
ש ּלֹא נִ ְפ ָר ִדים ְלעוֹ לָ םַ ,וה ֲֵרי
ַא ָּבא וְ ִא ּ ָמא ׁ ֶ
שהוּא
ש ּנֶאֱ ַמר ְצפוֹ נִ יתֶ ׁ ,
ֵּב ַא ְרנוּ .ו ַּמה ּׁ ֶ
צדָּ ּה
צדָּ ּה יוֹ צֵ א צָ פוֹ ן ,ו ִּמ ִ ּ
סֵ ֶתר ֶע ְליוֹ ן ,ו ִּמ ִ ּ
ש ִהיא
ִמ ְתעוֹ ְר ִרים הַ דִּ ינִ יםַ ,אף ַעל ַּגב ׁ ֶ
ש ִהיא
ש ְמחָ הַ .וה ֲֵרי ֵּב ַא ְרנוּ .ו ְּכ ׁ ֶ
ַרח ֲִמים וְ ִ ׂ
שהוּא נִ ְכלָ ל
יוֹ צֵ את  -צָ פוֹ ן יוֹ צֵ א ִע ּ ָמ ּהֶ ׁ ,
שר ַּבדָּ רוֹ ם.
וְ נִ ְק ָׁ

ונותן עליה באצבעו מדם החטאת עליה ,אחר כך לקרן מזרחית צפונית ונותן שם מתנה שניה ,וכן “
”.צפונית מערבית ,מערבית דרומית ,ומשם ירד מן המזבח
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“He took a finger from the blood of the sin on it, then to the north-east beam and
gave it a second gift, as well as northwest, south-west, and from there he
”descended from the altar.
From the East turn to the North, which is a connection to the mother, Binah that is
the root for the Left column. This unification creates Da’at and from there all the
lower ‘rivers’ of the ‘East’ are filled and nourished.
’The judgments of the Left, Binah, are sweetened by Chokmah and the ‘North
disappears in the ‘South’.
פונִ ית ַמעֲ ָר ִביתּ ְ ,ד ָהא ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַא ָּבא
 .64לְ ָב ַתר ְצ ֹ
יקת ּ ַבתּ .ו ְבגִ ין ַּכךְ
נָ ִפיק ּ ֵבןּ ,ו ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִא ָמא נְ ִפ ַ
יתא) ,ס''ה
פונִ ית ַמעֲ ָר ִבית ,וְ ָדא ה ּוא ֶק ֶרן ְ ּד ַק ְד ֵמ ָ
ְצ ֹ
פון ְס ָתם .לְ ָב ַתר ָּב ֵעי
ע''א( ְ ּד ַה ׁ ְש ּ ָתא ִא ְת ְק ׁ ַשר ּ ַב ָּצ ֹ
רוםּ ְ ,ד ַת ּ ָמן ה ּוא ִק ּ ׁש ּו ָרא ְ ּדכ ּ ָֹלא,
לְ ַק ּ ׁ ְש ָרא לָ ּה ּ ַב ָד ֹ
רו ִמית.
יה ִא ׁ ְש ְּת ַכח ,וְ ַעל ָ ּדא ַמעֲ ָר ִבית ְ ּד ֹ
וְ ג ּו ָפא ּ ֵב ּ

שה ֲֵרי
ַ .64אחַ ר ָּכ ְך ְצפוֹ נִ ית ַמעֲ ָר ִביתֶ ׁ ,
צד הָ ִא ּ ָמא
צד הָ ַא ָּבא יוֹ צֵ א ֵּבן ,ו ִּמ ַ ּ
ִמ ַ ּ
ְ
יוֹ צֵ את ַּבת ,ו ִּמ ּׁשוּם ָּכך ְצפוֹ נִ ית ַמעֲ ָר ִבית,
ש ֶרת
ש ָּכ ֵעת נִ ְק ׁ ֶ
של הַ ְתחָ לָ הֶ ׁ ,
וְ זוֹ ִהי ֶק ֶרן ׁ ֶ
ְ
ְ
צפוֹ ן ְס ָתםַ .אחַ ר ָּכך צָ ִריך ְל ָק ְ ׁש ָר ּה
ַּב ָ ּ
שר הַ כּ ֹל ,וְ הַ ּגוּף ָּב ּה
שם הוּא ֶק ׁ ֶ
ש ּׁ ָ
ַּבדָּ רוֹ םֶ ׁ ,
ְ
נִ ְמצָ א ,וְ ַעל ָּכך ַמעֲ ָר ִבית דְּ רוֹ ִמית.

Then the priest turns to North-West. From Mother, which is North to the West
that is the corner and aspect of Malchut. From that point, the West connects to the
South and completes the connection. The priest can now come down from the
altar.

יה
ִ .65א ׁ ְש ְּת ַכח ַהאי ֶק ֶרן ג' זִ ְמנִ יןַ ,חד לְ ַק ְּבלָ א לֵ ּ
יתאּ ,ולְ ָב ַתר ָה ִכי לְ ַק ּ ׁ ְש ָרא לָ ּה
ּ ַבר נָ ׁש ְּב ַק ְד ִמ ָ
רו ֵעי ,לְ ִא ְת ַח ְּב ָרא ְּבג ּו ָפאּ ,ולְ ֶמהֱ וִ י ּכ ּ ָֹלא
ִּב ְת ֵרי ְ ּד ֹ
ַחד .וְ ָדא ה ּוא ִס ּד ּו ָרא ְ ּדיִ ח ּו ָדא ׁ ְשלִ ים .וְ ָכל ְס ָטר
יה ,וְ לָ א י ְַחלִ יף
ּו ְס ָטר ְּב ַהה ּוא ִק ּ ׁש ּו ָרא ְ ּד ִא ְתחֲ זֵי לֵ ּ
יהְּ ,בגִ ין
ִס ְט ָרא ְּב ִס ְט ָרא ַאחֲ ָרא ְ ּדלָ א ִא ְ
יתחֲ זֵי לֵ ּ
ְ ּדלָ א יִ ְת ַענָ ׁשַ .מאן ְ ּד ָע ִביד )דף ק''כ ע''ב( יִ ח ּו ָדא ָ ּדא
יה ְּב ַהאי
ַּכ ְד ָקא חֲ זֵי ְ ּכ ָמה ַ ּדאֲ ֵמינָ א ,ז ָּ
ַכ ָאה ח ּולָ ֵק ּ
ָעלְ ָמא ּו ְב ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתיּ ְ ,ד ָהא י ַָדע לְ ַס ְ ּד ָרא ׁ ְש ָב ָחא
עוד ֶא ּ ָלא
ֹ
יה ,וְ לָ א
יה ,וְ יִ ח ּו ָדא ְ ּד ָמ ֵ
ְ ּד ָמ ֵ
אר ּ
אר ּ
ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה
יהָ .עלֵ ּ
יך ה ּוא ִמ ׁ ְש ְּת ּ ַבח ּ ֵב ּ
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 .65נִ ְמצֵ את ֶק ֶרן זוֹ ָׁשל ֹׁש ּ ְפ ָע ִמיםַ :אחַ ת
ְל ַק ֵּבל אוֹ ָת ּה ָא ָדם ַּב ְּת ִח ָּלהַ ,אחַ ר ָּכ ְך
ְל ָק ְ ׁש ָר ּה ִ ּב ְ ׁש ּ ֵתי זְרוֹ עוֹ תְ ,ל ִה ְתחַ ֵּבר ַּב ּגוּף
של הַ יִּחוּד
וְ ִל ְהיוֹ ת הַ כּ ֹל אֶ חָ ד .וְ זֶה ּו ִסדּ וּר ׁ ֶ
ש ָראוּי
שר ׁ ֶ
שלֵ ם .וְ כָ ל צַ ד וְ צַ ד ְ ּבאוֹ תוֹ ֶק ׁ ֶ
הַ ּׁ ָ
ש ּלֹא ָראוּי
לוֹ  ,וְ לֹא ַיח ֲִליף צַ ד ְ ּבצַ ד ַאחֵ ר ׁ ֶ
שה יִחוּד זֶה
שעוֹ ֶׂ
ֵשִ .מי ׁ ֶ
ש ּלֹא י ֵָענ ׁ
לוֹ ְּ ,כ ֵדי ׁ ֶ
ש ָא ַמ ְרנוַּ ,א ְ ׁש ֵרי חֶ ְלקוֹ
ָּכ ָראוּי ְּכ ִפי ׁ ֶ
שה ֲֵרי יוֹ ֵד ַע
ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה וּבָ עוֹ לָ ם הַ ָּבאֶ ׁ ,
שבַ ח ִר ּבוֹ נוֹ וְ יִחוּד ִר ּבוֹ נוֹ  ,וְ לֹא עוֹ ד,
ְלסַ דֵּ ר ׁ ֶ
ְ
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ִמ ְ ׁש ּ ַת ֵּבחַ בּ וֹ .
אֶ ָּלא ׁ ֶ
ָעלָ יו ָּכתוּב) ,ישעיה מט( ַויֹּאמֶ ר ִלי ַע ְבדִּ י
שר ְ ּב ָך ֶא ְת ּ ָפ ָאר.
ִש ָראֵ ל אֲ ׁ ֶ
ָא ּ ָתה י ְ ׂ
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ש ָר ֵאל
ֶ ְ ּכ ִתיב )ישעיה מט( וַ ּי
ׂ ְ ִֹאמר לִ י ַע ְב ִ ּדי ָא ּ ָתה י
.אֲ ׁ ֶשר ְּב ָך ֶא ְת ּ ָפ ָאר

We learned that one should connect Malchut with two arms that are the Right for
Chessed and Left for Gevurah. Then connect them to the body that is the aspect
of Central column, Tiferet, Zeir Anpin.
In order to make proper unification, we are not allowed to replace sides. It means
that we start with acts of Chessed, unselfish expressions. The Holy Ari tells us to
start our prayers by expressing our wish to unify upper  יהand lower וה, together
with all Israelites. We also accept on ourselves to fulfill the precept of ‘Love your
fellow man like yourself’ (Leviticus 19:18) and love each one of them as we love
ourselves.
The Left side should represent our desires to draw the Light for purposes that are
beyond our personal needs. That is why our prayers as the sages arranged them
are always in plural forms and cover all aspects of our lives.
Only at the end of our prayers, we can inject our personal wish, asking to stay
connected to YHVH and have his protection.
Rabbi Shimon says that when we make proper unification, God is pleased and
praise us, saying; (Isaiah 49:3) “יִשׂ ָראֵ ל אֲשֶׁ ר בְּ � אֶ ְתפָּאָ ר
ְ “ ” ַויּ ֹאמֶ ר לִ י ﬠַבְ ִדּי אָ תָּ הHe said to
Me, "You are My Servant, Israel, In Whom I will show My glory."
 )תהלים כה( ְל ָדוִ ד, ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן ּ ָפ ַתח.66
ָ ֶאֵ ל
יך ה' נ ְַפ ִ ׁשי אֶ שּׂ ָ א אֱ לֹהַ י ְ ּב ָך בָ ַט ְח ִּתי
?שבַ ח זֶה ָּככָ ה
ֶ ׁ  ָמה ָר ָאה ָדוִ ד ְלסַ דֵּ ר.' ֹוְ גו
 ּ ֻכ ָּלם,שהֵ ם ְ ּבא''ב
ֶ ׁ וְ כָ ל הַ ּ ְ ׁשבָ ִחים
שאֵ ין בּ וֹ ו'? וְ לָ ּ ָמה
ֶ ׁ , וְ זֶה חָ סֵ ר,ְ ׁשלֵ ִמים
?ִסדּ וּר זֶה ִל ּפֹל ַעל ַא ּ ַפיִם

ָ ֶעון ּפ ַתח )תהלים כה( לְ ָדוִ ד ֵאל
יך יְ ָי
ָ ֹ  ִר ִּבי ׁ ִש ְמ.66
 ַמאי ָקא ָח ָמא,'שא אֱ ל ַֹהי ְּב ָך ָב ַט ְח ִּתי וְ ֹגו
ׂ ָ ּ נ ְַפ ׁ ִשי ֶא
 וְ ֻכ ְּלה ּו ׁ ְש ָב ֵחי.ָ ּדוִ ד לְ ַס ְ ּד ָרא ַהאי ׁ ְש ָב ָחא ָה ִכי
 וְ ַהאי ַח ְס ָרא,יתא ּ ֻכ ְּלה ּו ׁ ְשלֵ ִמין
ָ ְ ּד ִאי ּנ ּון ְּב ַאלְ ָפא ּ ֵב
 וַ אֲ ַמאי ִס ּד ּו ָרא ָ ּדא לְ ִמנְ ּ ַפל ַעל.'יה ו
ּ ְ ּדלָ א ִאית ּ ֵב
.ַאנְ ּ ִפין

Psalms 25:1,2 “ נַפְ ִשׁי אֶ שָּׂ א,לְ דָ וִ ד אֵ לֶי� יְ הוָה.” “  ַיﬠַלְ צוּ אוֹיְ בַ י-אֵ בוֹשָׁ ה אַ ל- אַ ל,בְּ � בָ טַ חְ ִתּי--אֱ�הַ י
“ ”לִ יA Psalm of David. To You, O YHVH, I lift up my soul” “O my God, in You
I trust, Do not let me be ashamed; Do not let my enemies exult over me”

Rabbi Shimon asks about why King David chose to arrange the verses of this
Psalms according to the order of the Hebrew letters, but he skipped the letter Vav
ו. The letter Vav represents Zeir Anpin and our connection to the Light. The letter
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Vav is missing so we can use this Psalms when we do personal confession and
lowering our heads down.
ֶ .67א ּ ָלא )תא חזי( ָרזָא ִע ּ ָל ָאה ה ּואָּ ,גנִ יז ּ ֵבין
ַח ְב ַר ּיָיאְּ .ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדלֵ ילְ יָא ָעאל) ,ושלטא( ִאילָ נָ א
יש ַענְ ּפ ֹוי ּו ְמ ַכ ְּסיָא
יה ֹ
מו ָתא ּ ָפ ִר ׁ
ּ ַת ּ ָת ָאה ְ ּד ַתלְ יָיא ּ ֵב ּ
ְ
לְ כ ּ ָֹלא .וְ ַעל ָ ּדא ִא ְתחֲ ׁ ָשך .וְ ָכל ְּבנֵי ָעלְ ָמא ַטעֲ ִמין
יה
ַטעֲ ָמא ְ ּד ֹ
מו ָתא ,וְ ַא ְק ִ ּדים ּ ַבר נָ ׁש וְ י ִָהיב לֵ ּ
דונָ א.
יה ְּב ִפ ְק ֹ
יה ִּב ֵ
ּ ִפ ְק ֹ
יד ּ
יה ,וְ ַא ְפ ְק ֵד ּ
דונָא ְ ּדנ ְַפ ׁ ֵש ּ
יה
דונָ א לְ ָמ ֵ
דונָ אָ ּ ,תב ּ ִפ ְק ֹ
לון ְּב ִפ ְק ֹ
ּו ְבגִ ין ְ ּדנָ ִטיל ֹ
אר ּ
יה
ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָא ֵתי ַצ ְפ ָראַּ .כד ָא ֵתי ַצ ְפ ָרא וְ ָתב לְ גַ ּ ֵב ּ
יה ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא,
ּ ִפ ְק ֹ
ֵיהָּ ,ב ֵעי לְ ָב ְר ָכא לֵ ּ
דונ ּ
ימנָ א ִע ּ ָל ָאה.
ְ ּד ִאיה ּו ְמ ֵה ָ

 .67אֶ ָּלא סוֹ ד ֶע ְליוֹ ן הוּא ָ ּגנוּז ֵּבין
ש ִ ּנ ְכנָס
ֶׁ
ש ָעה
ְ ּב ָׁ
הַ חֲבֵ ִרים.
שהַ ּ ָמוֶת
הַ ַּליְלָ ה) ,וְ שׁוֹלֵט( הָ ֵעץ הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן ׁ ֶ
ּ ָתלוּי ּבוֹ ּ ,פוֹ ֵרשׂ עֲ נָפָ יו ו ְּמכַ ּ ֶסה הַ כּ ֹל .וְ ַעל
ָּכ ְך ַמ ְח ִ ׁש ְ
יך ,וְ כָ ל ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם טוֹ עֲ ִמים
ַט ַעם הַ ּ ָמוֶת ,ו ַּמ ְקדִּ ים ָא ָדם וְ נוֹ ֵתן ּ ִפ ְקדוֹ ן
נ ְַפ ׁשוֹ  ,ו ַּמ ְפ ִקיד ְ ּביָדוֹ ְ ּב ִפ ָּקדוֹ ן .ו ִּמ ּׁשוּם
ש ּלוֹ ֵקחַ אוֹ ָתם ְ ּב ִפ ָּקדוֹ ן ,חוֹ זֵר הַ ּ ִפ ָּקדוֹ ן
ֶׁ
יע
ש ּ ַמ ִ ּג ַ
יע הַ ּב ֶֹקרְּ .כ ׁ ֶ
ש ּ ַמ ִ ּג ַ
ש ָעה ׁ ֶ
ִל ְב ָעלָ יו ְ ּב ָׁ
יך ְלבָ ֵרךְ
הַ בּ ֶֹקר וְ חוֹ זֵר אֵ לָ יו ּ ִפ ְקדוֹ נוֹ  ,צָ ִר ְ
שהוּא הַ ּנֶאֱ ָמן
אֶ ת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאֶ ׁ ,
הָ ֶע ְליוֹ ן.

The secret is that when the night falls, Malchut of the side of the judgment
becomes the lower Tree with the aspect of death. This tree spreads its branches
over everything, and darkness covers all over. The people of this world
experience the ‘taste’ of death. We ‘deposit’ our souls into the hands of God for
the duration of the night to be returned in the morning.
When the soul returned in the morning, we should bless the Holy One for
faithfully restoring our souls.
יש ּ ָתאִ ,מ ְע ּ ַטר
 .68לְ ָב ַתר ְ ּד ָקםָ ,עאל לְ ֵבי ְ ּכנִ ׁ ְ
יציתָ .עאל ּו ַמ ְד ֵּכי
טו ְט ֵפיִ .א ְת ְ ּכ ּ ֵסי ְּב ִכיס ּוי ְ ּד ִצ ִ
ְּב ֹ
יה
יה ְּבק ּו ְר ְּבנִ ין ְּב ַק ְד ִמ ָ
יתא .לְ ָב ַתר ַק ִּביל ָעלֵ ּ
ַּג ְר ֵמ ּ
עול ַמלְ כ ּו ָתא ְּב ִס ּד ּו ָרא ִ ּד ׁ ְש ָב ֵחי ְ ּד ָדוִ דּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון
ֹ
עול ַמלְ כ ּו ָתאּ .ו ְב ִס ּד ּו ָרא ִ ּד ׁ ְש ָב ָחא ָ ּדא,
ִס ּד ּו ָרא ְ ּד ֹ
לו ָתא
עול .לְ ָב ַתר ִס ּד ּו ָרא ִ ּד ְצ ֹ
יה ַהה ּוא ֹ
ַא ׁ ְש ָרא ָעלֵ ּ
לון ַּכחֲ ָדא.
לו ָתא ִ ּד ְמע ּו ָמד ,לְ ַק ּ ׁ ְש ָרא ֹ
ִ ּד ְמי ּו ׁ ָשבּ ,ו ְצ ֹ

ש ָּקם ,נִ ְכנָס ְלבֵ ית הַ ְּכנֶסֶ ת,
ַ .68אח ֲֵרי ׁ ֶ
ִמ ְת ַע ּ ֵטר ִ ּב ְת ִפ ִּליןִ ,מ ְת ַּכ ּ ֶסה ְ ּב ִכ ּסוּי
יצית ,נִ ְכנָס ו ְּמ ַטהֵ ר ַע ְצמוֹ ַּב ָּק ְר ָּבנוֹ ת
ִצ ִ
ְ
ַּב ְּת ִח ָּלהַ ,אחַ ר ָּכך ְמ ַק ֵּבל ָעלָ יו עֹל
שהֵ ם
של ִ ׁש ְבחֵ י ָדוִ דֶ ׁ ,
ַמ ְלכוּת ַּב ִּסדּ וּר ׁ ֶ
שבַ ח זֶה
של עֹל ַמ ְלכוּת .ו ְּב ִסדּ וּר ׁ ֶ
ִסדּ וּר ׁ ֶ
ְ
ַמ ְ ׁש ֶרה ָעלָ יו אוֹ תוֹ עֹלַ .אחַ ר ָּכך ִסדּ וּר
ֹשב ,ו ְּת ִפ ָּלה מֵ עֹמֶ דְ ,ל ָק ְ ׁש ָרם
ְּת ִפ ַּלת ִמיּ ׁ ֶ
ְּכאֶ חָ ד.

After a person wakes up from sleep and prays the morning prayer, he covers
himself with prayer shawl and wears Tefillin. He starts by purifying himself by
reciting the process of the sacrifices in the Holy Temple. The sacrifices were
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made to purify the people from different sins, and by reading about them, we
connect to the work of the priests in the Holy Temple, and it affects us spiritually.
The morning prayer includes chapters from Psalms written by King David. He is
the aspect of Malchut, and with Psalms, we praise the Holy one and express
ourselves as servants of God. This part of the prayer is done while sitting, which
is the aspect of Malchut. When we stand during the prayer, we connect to Zeir
Anpin.
Lesson;
Before we go to sleep, we do the prayer called Bed Shema, and the last words we
say before closing our eyes are
Psalms 31:6 “אוֹתי יְ הוָה אֵ ל אֱמֶ ת
ִ בְּ י ְָד� אַ פְ קִ יד רוּחִ י פּ ִָדיתָ ה.” “Into Your hand, I entrust my
soul; You have ransomed me, O YHVH, God of truth.”
When we wake up in the morning, we give thanks for the soul returned to us.
“ , וְ אַ תָּ ה ְמשַׁ ְמּ ָרהּ בְּ קִ ְרבִּ י, אַ תָּ ה נְ פַחְ תָּ הּ בִּ י, אַ תָּ ה יְ צַ ְרתָּ הּ, אַ תָּ ה בְ ָראתָ הּ.הוֹרה
ָ ְאֱ�הַ י! נְשָׁ מָ ה שֶׁ נָּתַ תָּ בִּ י ט
ִירהּ בִּ י ֶלﬠ ִָתיד לָבוֹא
ָ  ולְ הַ ֲחז,וְ אַ תָּ ה ﬠ ֲִתיד לִ טְּ לָהּ ִממֶּ נִּ י.
 ִרבּוֹן כָּל הַ מַּ ﬠ ֲִשׂים אֲדוֹן כָּל הַ נְּשָׁ מוֹת,כָּל זְמַ ן שֶׁ הַ נְּשָׁ מָ ה בְּ קִ ְרבִּ י מוֹדֶ ה אֲנִ י לְ ָפנֶי� יי אֱ�הַ י וֵא�הֵ י אֲבוֹתַ י.
 הַ מַּ ֲחזִיר נְשָׁ מוֹת לִ פְ ג ִָרים מֵ ִתים,בָּ רוּ� אַ תָּ ה יי.”
My God, the soul that you have given me, is pure, you have created it, you have
formed it, you have breathed it into me, and you preserve it within me. You will
eventually take it from me, and restore it within me; I give thanks to you, YHVH
my God and the God of my fathers, master of all creation, master of all souls,
Blessed are you, YHVH who restores souls into dead bodies.
This is the complete bedtime Shema prayer
https://dailyzohar.com/wp-content/uploads/2018/12/Bedtime-Shema-prayerv2.pdf
 ַאף ַעל ּגַב, בּ ֹא ְראֵ ה סוֹ ד הַ דָּ בָ ר.69
- ש ְּת ִפ ָּלה ְּתל ּויָה ְ ּבמֶ לֶ ל וְ ִדבּ וּר הַ ּ ֶפה
ֶׁ
,שה ַּב ְּת ִח ָּלה
ֶׂ ֲהַ כּ ֹל ּ ָתלוּי ְ ּב ִע ַּקר הַ ּ ַמע
 אֵ יזֶה.ַאחַ ר ָּכ ְך ְ ּב ִדבּ וּר ו ְּבמֶ לֶ ל הַ ּ ֶפה
שה
ֶׂ ֹשעו
ֶ ׁ שה
ֶׂ ֲשה? אֶ ָּלא אוֹ תוֹ ַמע
ֶׂ ֲַמע
 וְ לֹא. ֹהָ ָא ָדם ַּב ְּת ִח ָּלה ְּכמוֹ ְּת ִפ ָּלה זו
45

לו ָתא ּ ַתלְ יָיא
ֹ  ּ ָתא חֲ זֵי ָרזָ א ְ ּד ִמ ּ ָלה ַאף ַעל ַּגב ִ ּד ְצ.69
 ּכ ּ ָֹלא ּ ַתלְ יָיא ְּב ִע ָק ָרא,ְּב ִמ ּל ּולָ א וְ ִד ּב ּו ָרא ְ ּדפ ּו ָמא
 ּולְ ָב ַתר ְּב ִד ּב ּו ָרא ּו ְב ִמ ּל ּולָ א,יתא
ָ עו ָב ָדא ְּב ַק ְד ִמ
ֹ ְ ּד
עו ָב ָדא ְ ּד ָע ִביד
ֹ  ֶא ּ ָלא ַהה ּוא,עו ָב ָדא
ֹ  ַמאן.ְ ּדפ ּו ָמא
 וְ לָ א,לו ָתא ה ּוא
ֹ  ְ ּכגַ וְ ונָא ִ ּד ְצ,יתא
ָ נָש ְּב ַק ְד ִמ
ׁ ּ ַבר
DailyZohar.com
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שה
ֶׂ ֲשיּ ְִראֶ ה ַמע
ֶ ׁ  ַעד,עו ָב ָדא י ְִת ּ ַפ ּ ֵלל ָא ָדם ְּת ִפ ָּלה
ֹ
 ַעד ְ ּדיִ ְתחֲ זֵי,לו ָתא
ֹ נָש ְצ
יִ ְצלֵ י ּ ַבר
ׁ
.ַּב ְּת ִח ָּלה ְּכמוֹ הַ ְּת ִפ ָּלה
( )שמות ר''א ע''ב.לו ָתא
ֹ יתא ְ ּכגַ וְ ונָ א ִ ּד ְצ
ָ ְּב ַק ְד ִמ

Even though the prayer depends on the words of the prayer and their sound, the
actions related to the prayers should precede the spoken words.
אשוֹ ן )בָּ ִראשׁוֹנָה
ׁ ִר
שה
ֶׂ ֲ ַמע.70
ְ
 צָ ִריך ְל ַטהֵ ר- ש ָא ָדם ָקם
ֶ ׁ ש ָעה
ָׁ מַ ﬠֲשֶׂ ה( ְ ּב
ְ
 וְ ַאחַ ר ָּכך י ְַק ֵּבל ָעלָ יו עֹל,ַע ְצמוֹ ַּב ְּת ִח ָּלה
 ַאחַ ר.ֹאשוֹ ּ ְפ ִריסַ ת ִמ ְצוָה
ׁ  י ְִפרֹשׂ ַעל ר,זֶה
שהֵ ם
ֶׁ
,שר הַ יִּחוּד
ֶ ׁ ֶק
שר
ֵ ׁ ָּכ ְך י ִָּק
ֹאש
ׁ של ר
ֶ ׁ  )מַ הוּ ְתפִ לִּ ין?( ְּת ִפ ָּלה,ְּת ִפ ִּלין
שמֹאל
ׂ ְ שר אֶ חָ ד ִ ּב
ֶ ׁ  ו ְּל ַת ְ ּקנָם ְ ּב ֶק,של יָד
ֶ ׁ ְו
ש ּ ֵב ַא ְרנ ּו )שיר השירים
ֶ ׁ  ְּכ ִפי,וְ ַעל הַ ּ ֵלב
.' ֹוְ גו
ֹאשי
ׁ ִ ְלר
ּ ַתחַ ת
ֹשמֹאלו
ׂ ְ (ב
ָשימֵ נִ י כַ חוֹ ָתם ַעל ִל ֶּבך
ׂ ִ (וְ כָ תוּב )שם ח
ָ
 וְ זֶה ּו.ּ ַוה ֲֵרי ֵּב ַא ְרנו.ַּכחוֹ ָתם ַעל זְרוֹ ֶעך
.ש ַּב ְּת ִח ָּלה
ֶ ׁ שה
ֶׂ ֲהַ ּ ַמע

בקדמיתא
יתא )ס''א
ָ ְד ַק ְד ֵמ
עו ָב ָדא
ֹ .70
 ָּב ֵעי לְ ַד ְ ּכ ָאה,עובדא( ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ַבר נָ ׁש ָק ִאים
,עול
ֹ יה ַהאי
ָ יה ְּב ַק ְד ִמ
ּ ֵ ּולְ ָב ַתר יְ ַק ּ ֵבל ָעל.יתא
ּ ַּג ְר ֵמ
 לְ ָב ַתר יִ ְת ְק ׁ ַשר.יש ּו ְ ּד ִמ ְצוָ ה
ֵ ׁ שא ַעל ֵר
ּ יש
ׂ יה ּ ְפ ִר
ׂ ָ לְ ָפ ְר
 )מהו תפלין( ְּת ִפ ּ ָלה,ִק ּ ׁש ּו ָרא ְ ּדיִ ח ּו ָדא ְ ּד ִאי ּנ ּון ְּת ִפ ִּלין
לון ְּב ִק ּ ׁש ּו ָרא חֲ ָדא
ֹ  ּולְ ַא ְת ְקנָ א. וְ ׁ ֶשל יַד,ֹאש
ׁ ׁ ֶשל ר
ימנָ א )שיר
ְ או ִק
ֹ  ְ ּכ ָמה ְ ּד, וְ ַעל לִ ָּבא,ש ָמאלָ א
ׂ ְ ִּב
 ּו ְכ ִתיב )שיר.'ֹאשי וְ ֹגו
ִ ׁ ֹאלו ּ ַת ַחת לְ ר
ֹ שמ
ׂ ְ (השירים ב
חו ָתם ַעל
ֹ חו ָתם ַעל לִ ּ ֶב ָך ַּכ
ֹ ימנִ י ַכ
ֵ ש
ׂ ִ (השירים ח
עו ָב ָדא
ֹ
 וְ ָדא ה ּוא.ימנָ א
ְ או ִק
ֹ
 וְ ָהא.רו ֶע ָך
ֹ ְז
.יתא
ָ ְּב ַק ְד ִמ

When a person gets up in the morning, his first actions would be to clean himself
physically, before making any prayer. He starts with the meditation before the
prayer, intending to make unification of upper and lower, then put the prayer
shawl. Then put Tefillin on the hand, aspect of Malchut, pointing it toward the
heart. Then the Tefillin of the head to unify upper and lower.
The value of the unification with the Tefillin is expressed as the Love of God to
his 'bride', the Shechina in Malchut.
Songs 8:6 " : קָ שָׁ ה כִ ְשׁאוֹל קִ נְ אָ ה, ַﬠזָּה כַמָּ וֶת אַ הֲבָ ה-כִּ י--�ֶזְרוֹﬠ- כַּחוֹתָ ם ﬠַל,� ֶלִ בּ-ִשׂימֵ נִ י כַחוֹתָ ם ﬠַל
 אֵ שׁ שַׁ לְ הֶ בֶ ְתיָה, ִר ְשׁפֵּי-- ָ" " ְרשָׁ פֶיהPut me like a seal over your heart, Like a seal on your
arm. For love is as strong as death, Jealousy is as severe as Sheol (the aspect of
hell); Its flashes are sparks of fire, The very flame of YHVH."
Lesson;
The Zohar discusses words and speak. The energy of the words comes from the
heart before they come out and make sounds like spoken words. The heart is
placed between the two' wings' of the lungs. The heart produces the fire to the
lungs that vibrate according to the heart's energy. The spoken words expressed
out with the energy of the heart that is guided by the soul that connects the brain
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and heart in a unified state. It is crucial to prepare the heart before the prayers. It
is done with the support of physical cleanliness and pure consciousness.
Most important is the washing of the hands to connect with purity to the ten
sefirot. The hand and the fingers represent the ten sefirot as explained in the video
below.
https://www.youtube.com/watch?v=bHFARYiCbpQ
יש ּ ָתא,
נָש ָעאל לְ ֵבי ְ ּכנִ ׁ ְ
 .71לְ ָב ַתר ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ּ ַבר ׁ
יתאְּ ,ב ָק ְר ְּבנִ יןְּ ,ב ִמ ּל ּולָ א
יה ְּב ַק ְד ִמ ָ
יִ ְד ֵּכי ַּג ְר ֵמ ּ
עול ַמלְ כ ּות,
יה ַהאי ֹ
ְ ּדפ ּו ָמא .לְ ָב ַתר יְ ַק ּ ֵבל ָעלֵ ּ
יה )פרישו דמצוה( ְּב ׁ ִש ְב ֵחי ְ ּד ָדוִ ד
שא ַעל ֵר ׁ ֵ
יש ּ
לְ ָפ ְר ָ ׂ
יה
יש ַעל ֵר ׁ ֵ
ַמלְ ָּכאּ ְ .כגַ וְ ונָ א ְ ּד ֹ
יש ּ
עו ָב ָדא ְ ּד ָפ ִר ׂ
לו ָתא ִ ּד ְמי ּו ׁ ָשב ,לָ ֳק ֵבל
יש ּו ְ ּד ִמ ְצוָ הּ .ולְ ָב ַתר ְצ ֹ
ּ ְפ ִר ׂ
לו ָתא ִ ּד ְמע ּו ָמדּ ְ ,ד ִהיא
ְּת ִפ ּ ָלה ׁ ֶשל יַד .לְ ָב ַתר ְצ ֹ
עו ָב ָדא
ישא .וְ ָדא ְ ּכגַ וְ ונָא ְ ּד ָדאֹ .
לָ ֳק ֵבל ְּת ִפ ּ ָלה ְ ּד ֵר ׁ ָ
עו ָב ָדא ּו ִמ ּל ּולָ א ּ ַתלְ יָיא
ְ ּכגַ וְ ונָא ְ ּד ִד ּב ּו ָרא .וַ ַ ּדאי ְּב ֹ
לו ָתא.
ְצ ֹ

ש ָא ָדם נִ ְכנָס ְלבֵ ית
ש ָעה ׁ ֶ
ַ .71אחַ ר ָּכ ְךּ ְ ,ב ָׁ
הַ ְּכנֶסֶ ת ,י ְַטהֵ ר ַע ְצמוֹ ַּב ְּת ִח ָּלה ַּב ָּק ְר ָּבנוֹ ת,
ְ ּב ִדבּ וּר הַ ּ ֶפהַ .אחַ ר ָּכ ְך י ְַק ֵּבל ָעלָ יו עֹל
ֹאשוֹ )פְּ ִרישַׂ ת
ֹש ַעל ר ׁ
ַמ ְלכוּת זֶהִ ,ל ְפר ׂ
ְ
שה
ִמצְ וָה( ְ ּב ִ ׁש ְבחֵ י דָּ וִ ד הַ ּ ֶמלֶ ךְּ ,כמוֹ הַ ּ ַמעֲ ֶׂ
ישת ִמ ְצוָהַ .אחַ ר
ֹאשוֹ ּ ְפ ִר ַׂ
ש ּפוֹ ֵרס ַעל ר ׁ
ֶׁ
ְ
של יָד,
ֹשב ְּכ ֶנגֶד ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶ
ָּכך ְּת ִפ ַּלת ִמיּ ׁ ֶ
ש ִהיא ְּכ ֶנגֶד
וְ ַאחַ ר ָּכ ְך ְּת ִפ ַּלת מֵ עֹמֶ ד ׁ ֶ
שה
ֹאש .וְ זֶה ְּכמוֹ זֶהַ .מעֲ ֶׂ
של ר ׁ
ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶ
שה וְ ִדבּ וּר ְּתל ּויָה
ְּכמוֹ ִדבּ וּר .וַדַּ אי ְ ּב ַמעֲ ֶׂ
הַ ְּת ִפ ָּלה.

When a man goes into the synagogue for prayers, he starts with reading about the
sacrifices in the Holy Temple. This part of the beginning of the prayer purifies
him. Then he recites from Psalms that express praises God in Malchut.
The prayers that we do while sitting have the aspect and connection to the Tefillin
of the hand, Malchut. The prayers while standing is a connection to the head
Tefillin, Zeir Anpin.
עו ָב ָדאִ ,מ ּל ּולָ א לָ א ַא ׁ ְש ַּכח אֲ ָתר
 .72וְ ִאי ּ ָפגִ ים ֹ
לו ָתא ,וְ ִא ְת ּ ְפגִ ים ַהה ּוא
יה ,וְ לָ או ִאיה ּו ְצ ֹ
ְ ּד ׁ ַש ְריָא ּ ֵב ּ
ילא וְ ַת ּ ָתא) .ולא עוד אלא( ְ ּד ָב ֵעינָ ן
ּ ַבר נָ ׁש לְ ֵע ּ ָ
יה ,וְ ָדא
לְ ַאחֲ זָ ָאה ֹ
עו ָב ָדאּ ,ולְ ַמ ְּללָ א ִמ ּל ּולָ א ָעלֵ ּ
נָש ְ ּד ָפגִ ים
ה ּוא ְצ ֹ
יה לְ ַבר ׁ
לו ָתא ׁ ְשלִ ים .וַ וי לֵ ּ
יה ְ ּכ ִתיב) ,ישעיה
יהּ ,פ ּולְ ָחנָ א ְ ּד ָמ ֵ
ְצ ֹ
יהָ .עלֵ ּ
אר ּ
לו ֵת ּ
אות ּ ָפנָ י וְ ֹגו'ַּ .גם ִ ּכי ַת ְר ּב ּו ְת ִפ ּ ָלה
בוא ּו לֵ ָר ֹ
א( ִ ּכי ָת ֹ
עו ָב ָדא ּו ְב ִמ ּל ּולָ א ּ ַתלְ יָא
ֵאי ֶנ ִּני ׁש ֹו ֵמ ַעּ ְ ,ד ָהא ְּב ֹ
ִמ ְּל ָתא.
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שה ,הַ דִּ בּ וּר לֹא
 .72וְ ִאם ּפוֹ ֵגם אֶ ת הַ ּ ַמעֲ ֶׂ
ש ּׁשוֹ ֶרה בּ וֹ  ,וְ זוֹ לֹא ְת ִפ ָּלה,
מוֹ צֵ א ָמקוֹ ם ׁ ֶ
יש הַ הוּא ְל ַמ ְעלָ ה ו ְּל ַמ ּ ָטה) ,וְ ל ֹא
וְ נִ ְפ ּגָם הָ ִא ׁ
ְ
שה
צ ִריך ְלהַ ְראוֹ ת ַמעֲ ֶׂ
עוֹד ,אֶ לָּא( ׁ ֶ
ש ָּ
ו ְּל ַמ ּ ֵלל דִּ בּ וּר ָעלָ יו ,וְ זוֹ ִהי ְּת ִפ ָּלה ְ ׁשלֵ ָמה.
ש ּפוֹ גֵם ִ ּב ְת ִפ ָּלתוֹ  ,עֲ בוֹ ַדת
יש ׁ ֶ
אוֹ י לָ ִא ׁ
ִרבּ וֹ נוֹ ָ ,עלָ יו ָּכתוּב )ישעיה א( ִּכי ָתבֹא ּו
לֵ ָראוֹ ת ּ ָפנָי וְ גוֹ 'ּ .גַם ִּכי ַת ְרבּ ּו ְת ִפ ָּלה
שה וְ ִדבּ וּר הַ דָּ בָ ר
שה ֲֵרי ְ ּב ַמעֲ ֶׂ
אֵ י ֶנ ִ ּני ׁשֹמֵ ַעֶ ׁ .
ּ ָתלוּי.
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If the actions that define the vessel are not proper, then the prayers are flawed.
Isaiah 1:15 (please read the entire chapter)
"וּבְ פ ִָר ְשׂכֶם ַכּפֵּיכֶם אַ ﬠְ לִ ים ﬠֵינַי ִמכֶּם גַּם כִּ י תַ ְרבּוּ ְתפִ לָּה אֵ ינֶנִּ י שֹׁ מֵ ַﬠ יְ דֵ יכֶם דָּ ִמים מָ לֵאוּ."
"So when you spread out your hands in prayer, I will hide My eyes from you;
Yes, even though you multiply prayers, I will not listen. Your hands are covered
with blood."
This verse tells about the importance of proper preparation before we pray. We
need to be clean physically and with pure heart and consciousness because our
actions create and define our vessels. The words of the prayers draw the Light
into the vessel, and the vessel is flawed then the Light is lost, corrupted, or taken
by the negative side.
Lesson:
Praying is not a simple expression of words like "Please God help me and fulfill
my needs….".
The verse above reveals that God rejects our prayers when we are in the impure
state. Isaiah 1:16 tells us what God expects from us. "Wash yourselves, make
yourselves clean; Remove the evil of your deeds from My sight. Cease to do
evil,"
We need a clean body, mind, and pure consciousness that would set our hearts
properly to express our sincere and pure desires. Then we can make unification of
upper and lower to establish a channel of Light that would bring us the fulfillment
and support we need.
https://dailyzohar.com/wp-content/uploads/2018/07/BirkotHashachar2.pdf
שה ְת ִפ ּלוֹ ת
ֶׂ ֹש ָא ָדם עו
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן, בּ ֹא ְראֵ ה.73
שר
ֶ ׁ שר ֶק
ֵ ׁ ֹ וְ קו,שה ו ְּב ִדבּ וּר
ֶׂ ֲ ְ ּב ַמע,ָּכ ְך
ש ַעל יָדוֹ ִמ ְת ָּב ְר ִכים
ֶ ׁ  נִ ְמצָ א,הַ יִּחוּד
ְ
 וְ ָאז צָ ִריך הָ ָא ָדם.ֶע ְליוֹ נִ ים וְ ַת ְח ּתוֹ נִ ים
ש ִּסיֵּם ְּת ִפ ַּלת
ֶ ׁ  ַאח ֲֵרי, ְֹלהַ ְראוֹ ת ַע ְצמו
שה ֲֵרי
ֶ ׁ , ְּכ ִא ּל ּו נִ ְפ ָטר ִמן הָ עוֹ לָ ם,ידה
ָ עֲ ִמ
נִ ְפ ָרד מֵ ֵעץ הַ חַ יִּים וְ ִכ ּנֵס ַרגְ לָ יו ְלאוֹ תוֹ ֵעץ
ֹ ְּכמו, ֹשהֶ ֱחזִיר לוֹ ּ ִפ ְקדוֹ נו
ֶׁ
,הַ ּ ָמוֶת
ש ּנֶאֱ ַמר )בראשית מט( ַויֶּאֱ סֹף ַרגְ לָ יו אֶ ל
ֶׁ
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לו ָתא ְ ּכגַ וְ ונָא
ֹ  ֵּכיוָ ן ְ ּד ַבר נָ ׁש ָע ִביד ְצ, ּ ָתא חֲ זֵי.73
 וְ ָק ׁ ִשיר ִק ּ ׁש ּו ָרא,עו ָב ָדא ּו ְב ִמ ּל ּולָ א
ֹ ְּב
,ָ ּדא
יה ִמ ְת ָּב ְר ָכן ִע ּ ָל ִאין
ּ  ִא ׁ ְש ְּת ַכח ְ ּד ַעל יְ ֵד,ְ ּדיִ יח ּו ָדא
,יה
ּ יה לְ ַבר נָ ׁש לְ ַאחֲ זָ ָאה ַּג ְר ֵמ
ּ ֵ ְ ּכ ֵדין ָּב ֵעי ל.וְ ַת ּ ָת ִאין
 ְ ּכ ִא ּל ּו ִא ְת ּ ְפ ַטר ִמן,ידה
ָ לו ָתא ַ ּדעֲ ִמ
ֹ ָּב ַתר ְ ּד ִס ּיֵים ְצ
יש
ׁ ִ וְ ָכנ, ְ ּד ָהא ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמן ִאילָ נָא ְ ּד ַח ּיֵי,ָעלְ ָמא
יה
ֹ לוי לְ גַ ּ ֵבי ַהה ּוא ִאילָ נָ א ְ ּד
ֹ ְַרג
ּ ֵ ְ ּד ָאהֲ ָדר ל,מו ָתא
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סוף
ֵיהּ ְ .כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )בראשית מט( וַ ּיֶאֱ ֹ
ּ ִפ ְק ֹ
דונ ּ
אוי ,וְ ַצ ּ ֵלי ָעלַ יְ יה ּו.
או ֵדי ֶח ְט ֹ
ַרגְ לָ יו ֶאל ַה ִּמ ּ ָטהּ ְ .ד ָהא ֹ
גַבי ַהה ּוא ִאילָ נָ א
ַה ׁ ְש ּ ָתא ָּב ֵעי לְ ִא ְת ַּכ ְּנ ׁ ָשא לְ ּ ֵ
ָ
יה ֵאלֶ יך יְ ָי נ ְַפ ׁ ִשי
מו ָתאּ ,ולְ ִמנְ ּ ַפל ,וְ לֵ ָ
ְ ּד ֹ
ימא לְ גַ ּ ֵב ּ
יבנָא לָ ךְ
יתא) ,דף קכ''א ע''א( י ִָה ְ
שאְּ .ב ַק ְד ִמ ָ
ֶא ּ ָ ׂ
דונָ אַ ,ה ׁ ְש ּ ָתא ְ ּד ַק ׁ ִש ְירנָ א יִ יח ּו ָדא ,וְ ָע ֵב ְידנָ א
ְּב ִפ ְק ֹ
או ֵדינָ א ַעל חֲ ָט ַאי,
ֵאות ,וְ ֹ
עו ָב ָדא ּו ִמ ּל ּולָ א ְ ּכ ְד ָקא י ֹ
ֹ
ְ
ָהא נ ְַפ ׁ ִשי ָמ ִס ְירנָ א לָ ך וַ ַ ּדאי.

שה ֲֵרי הוֹ ָדה ַעל ח ֲָט ָאיו וְ ִה ְת ּ ַפ ּ ֵלל
הַ ִּמ ּ ָטהֶ ׁ ,
ְ
שו צָ ִריך ְל ִה ְת ַּכ ּנֵס ְלאוֹ תוֹ ֵעץ
ם.ע ְכ ָׁ
עֲ לֵ יהֶ ַ
ָ
הַ ּ ָמוֶת ,וְ ִלנְ ּפֹל וְ לוֹ ַמר אֵ לָ יו ,אֵ לֶ יך ה'
נ ְַפ ִ ׁשי אֶ שּׂ ָ אַּ .בהַ ְתחָ לָ ה נ ַָת ִּתי ְל ָך
ש ְר ִּתי אֶ ת הַ יִּחוּד
ש ָּק ַׁ
ְ ּב ִפ ָּקדוֹ ןָּ .כ ֵעת ׁ ֶ
יתי ַעל
שה וְ ִדבּ וּר ָּכ ָראוּי וְ הוֹ ֵד ִ
יתי ַמעֲ ֶׂ
ש ִ
וְ ָע ִ ׂ
ָ
ח ֲָט ַאי ,ה ֲֵרי נ ְַפ ִ ׁשי ָמסַ ְר ִּתי ְלך ְ ּבוַדַּ אי.

When a prayer connection is made properly with thoughts, actions, and words, a
channel of light is made, and upper and lower levels benefit from the flow of
light. After the silent prayer, Amida, a person should see himself as if he passed
away because he just got disconnected from the Tree of Life, Zeir Anpin, which
is the Amida prayer. Leaving the Tree of Life connects us back to the other Tree
of death. This is the time in the prayer that we make a confession and submit the
soul to God.
יל ּו ּ ָפ ִטיר ִמן ָעלְ ָמא,
יה ְ ּכ ִא ּ
 .74וְ י ֶֶחזֵי ּ ַבר ׁ
נָש ַּג ְר ֵמ ּ
מו ָתאְּ ,בגִ ין ַּכ ְך לָ א
יה ָמ ִסיר לְ ַהאי אֲ ָתר ְ ּד ֹ
ְ ּדנ ְַפ ׁ ֵש ּ
יה וָ א''וּ ְ ,דוָ א''ו ִאילָ נָ א ְ ּד ַח ּיֵי ה ּוא ,וְ ַהאי
ִאית ּ ֵב ּ
מו ָתא ה ּוא .וְ ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןּ ְ ,ד ָרזָ א
ִאילָ נָ א ְ ּד ֹ
חו ִבין
ְ ּד ִמ ּ ָלה) ,מאי קא משמע לן רזא דמלה( ְ ּד ִאית ֹ
נָש ֵמ ָעלְ ָמא,
ְ ּדלָ א ִמ ְת ַּכ ּ ְפ ָרןַ ,עד ְ ּד ִא ְת ּ ְפ ַטר ּ ַבר ׁ
הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה כב( ִאם יְ כ ּו ּ ַפר ֶה ָע ֹון ַה ּזֶה
מו ָתא,
יה וַ ַ ּדאי לְ ֹ
לָ ֶכם ַעד ְּתמ ּות ּון ,וְ ַהאי י ִָהיב ַּג ְר ֵמ ּ
דונָ א ְ ּכ ָמה
יה לְ ַהאי אֲ ָתר .לָ או ְּב ִפ ְק ֹ
ּו ָמ ִסיר נ ְַפ ׁ ֵש ּ
ְּבלֵ ילְ יָאֶ ,א ּ ָלא ְ ּכ ַמאן ְ ּד ִא ְת ּ ְפ ָטר ִמן ָעלְ ָמא וַ ַ ּדאי.

 .74וְ י ְִראֶ ה ָא ָדם ַע ְצמוֹ ְּכ ִא ּל ּו נִ ְפ ַטר
ש ּנ ְַפ ׁשוֹ ָמסַ ר ִל ְמקוֹ ם הַ ּ ָמוֶת
מֵ הָ עוֹ לָ םֶ ׁ ,
ְ
ש ּוָא''ו ֵעץ
הַ זֶּהִ ,מ ּׁשוּם ָּכך אֵ ין ּבוֹ וָא''וֶ ׁ ,
הַ חַ יִּים הוּא ,וְ זֶה ֵעץ הַ ּ ָמוֶת הוּא .וְ זֶה ָּבא
ש ּסוֹ ד הַ דָּ בָ ר )מַ ה בָּ א
ֶׁ
יענוּ,
ְלהַ ְ ׁש ִמ ֵ
ש ּלֹא
שיּ ֵׁש ח ֲָט ִאים ׁ ֶ
לְ הַ ְשׁ ִמיﬠֵנוּ סוֹד הַ דָּ בָ ר( ֶ ׁ -
ש ִ ּנ ְפ ָטר הָ ָא ָדם מֵ הָ עוֹ לָ ם,
ִמ ְת ַּכ ּ ְפ ִרים ַעד ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )ישעיה כב( ִאם יְכֻ ּ ַפר הֶ ָעוֹ ן
זֶה ּו ׁ ֶ
הַ זֶּה לָ כֶ ם ַעד ְּתמֻ תוּן .וְ זֶה נ ַָתן ַע ְצמוֹ וַדַּ אי
לָ מוּת ו ָּמסַ ר נ ְַפ ׁשוֹ ְל ָמקוֹ ם זֶה ,לֹא
ש ִ ּנ ְפ ָטר
ְ ּב ִפ ָּקדוֹ ן ְּכמוֹ ַּב ַּליְלָ ה ,אֶ ָּלא ְּכ ִמי ׁ ֶ
מֵ הָ עוֹ לָ ם וַדַּ אי.

The confession includes Psalms 25 (#68) that is in the order of the Aleph-Bet,
, which represents Zeir Anpin and the Tree of Lifeו missing the letter Vav
(Explained in DZ 3051). The confession is an opportunity for us to be cleansed
from our sins by accepting death. The Zohar reveals that there are iniquities that
can be corrected only after a person’s death. To ‘pay’ and correct them in this
world, we need to accept death on ourselves.
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Isaiah 22:14 “ וְ נִ גְ לָה בְ אָ ְזנָי יְ הוָה צְ בָ אוֹת ִאם יְ ֻכפַּר הֶ ﬠָוֹן הַ זֶּה ָלכֶם ﬠַד ְתּמֻתוּן אָ מַ ר אֲדֹ נָי יְ הוִ ה
“ ”צְ בָ אוֹתBut YHVH of hosts revealed Himself to me, "Surely this iniquity shall
not be forgiven you Until you die," says YHVH GOD of hosts.”
Lesson:
The prayer of the Amida elevates us to the world of Atzilut. It is the highest level
of the Tree of Life. After the Amida, we go down to Malchut and the connection
to the Tree of death of this world. Since we are still at the border of the world of
Atzilut, we use the opportunity to cleanse ourselves with the higher light. During
this confession we recite the 13 attributes of God, revealing great light of mercy
that cleanses our souls.
Accepting death is a form of emptying the vessel from selfish desires and make
room for pure light to come in. As we studied previously, we do confession also
before we go to sleep.
ְ  וְ ִת ּקוּן זֶה צָ ִר.75
 וְ ָאז,יך ְ ּבכַ ָ ּונַת הַ ּ ֵלב
ֹהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְמ ַרחֵ ם ָעלָ יו ו ְּמכַ ּ ֵפר לו
ֹשיּוֹ ֵד ַע ְלפַ ּתוֹ תו
ֶ ׁ יש
ׁ  ַא ְ ׁש ֵרי הָ ִא.ַעל ח ֲָט ָאיו
 אוֹ י.וְ לַ עֲ בֹד ְל ִר ּבוֹ נוֹ ְ ּב ָרצוֹ ן ו ְּבכַ ָ ּונַת הַ ּ ֵלב
,ש ָּבא ְלפַ ּתוֹ ת ְל ִרבּ וֹ נוֹ ְ ּבלֵ ב ָרחוֹ ק
ֶ ׁ ְל ִמי
ש ּנֶאֱ ַמר )תהלים
ֶׁ
ְֹּכמו
,ְב ָרצוֹ ן
וְ לֹא
ֹעח( ַויְפַ ּתוּה ּו ְ ּב ִפיהֶ ם ו ִּב ְל ׁשוֹ נָם יְכַ ז ְּבוֹ לו
 הוּא אוֹ מֵ ר )שם. ֹוְ ִל ָּבם לֹא נָכוֹ ן ִע ּמו
ָ ֶכה( ֵאל
 וְ לֹא ָּכל,יך ה' נ ְַפ ִ ׁשי ֶא ּׂ ָשא
 זֶה גּוֹ ֵרם ָעלָ יו, אֶ ָּלא ְ ּבלֵ ב ָרחוֹ ק,דְּ בָ ָריו
ש ּלֹא ִה ִ ּגיע ּו
ֶ ׁ ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵלק מֵ הָ עוֹ לָ ם טֶ ֶרם
ש ִאילָ ן זֶה ִמ ְתעוֹ ֵרר ָּבעוֹ לָ ם
ֶ ׁ  ִ ּבז ְַמן,י ָָמיו
.לַ עֲ שׂ וֹ ת דִּ ין

 וְ ִת ּק ּונָ א ָ ּדא ָּב ֵעי ְּב ַכ ָ ּוונָ א ְ ּדלִ ָּבא ּו ְכ ֵדין ק ּו ְד ׁ ָשא.75
ְ ְּב ִר
.יה
ֹ ְיה ל
ֹ ֲיך ה ּוא ְמ ַר ֵחם ע
ּ חו ֵב
ּ ֵ ּו ְמ ַכ ּ ֵפר ל,לוי
 ּולְ ִמ ְפלַ ח,יה
ָּ ז
ׁ ַכ ָאה ה ּוא ּ ַבר
ּ ֵנָש ְ ּדי ַָדע לְ ִמ ּ ְפ ּ ֵתי ל
יה לְ ַמאן
ֵ לְ ָמ
ּ ֵ וַ וי ל. ִּב ְרע ּו ָתא ּו ְב ַכ ָ ּוונָ א ְ ּדלִ ָּבא,יה
ּ אר
 וְ לָ א,יקא
ָ  ְּבלִ ָּבא ְר ִח,יה
ֵ ְ ּד ָא ֵתי לְ ִמ ְפ ּ ֵתי לְ ָמ
ּ אר
 ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )תהלים עח( וַ יְ ַפ ּת ּוה ּו.ִּב ְרע ּו ָתא
.כון ִע ּמ ֹו
ֹ ָלו וְ לִ ָּבם לֹא נ
ֹ יהם ּו ִבלְ ׁש ֹונָ ם יְ ַכ ְ ּזב ּו
ֶ ְּב ִפ
ָ ֶאו ֵמר )תהלים כה( ֵאל
 וְ לָ או,שא
ֹ ה ּוא
ׂ ָ ּ יך יְ ָי נ ְַפ ׁ ִשי ֶא
יה
ָ ָּכל ִמ ּל ֹוי ֶא ּ ָלא ְּבלִ ָּבא ְר ִח
ּ ֵ ָהא ָּג ַרם ָעל,יקא
 ְּבזִ ְמנָ א,מוי
ֹ  ַעד לָ א ָמט ּון ֹיו,לְ ִא ְס ּ ַת ְּל ָקא ֵמ ָעלְ ָמא
.ְ ּד ָהא ִאילָ נָ א ִא ְּת ַער ְּב ָעלְ ָמא לְ ֶמ ְע ּ ַבד ִ ּדינָא

The confession we made should be done with the purity of the heart and
consciousness. The Holy One Blessed Be knows our hearts and we cannot lie to
him.
Psalms 78:36 ““ ”וַיְ פַתּוּהוּ בְּ פִ יהֶ ם וּבִ לְ שׁוֹנָם יְ ַכזְּבוּ לוֹBut they deceived Him with their
mouth And lied to Him with their tongue.”
The prayers of those who are not pure in their hearts, sound like lies because God
sees that the words of their prayers don’t match their consciousness. Fake prayers
50
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draw judgments that may cause a person to leave the world before his time. It can
happen when the judgment of the Tree of death rises in the world.
ְ  וְ לָ כֵ ן צָ ִר.76
ֹיך ָא ָדם ְלהַ ְד ִ ּביק נ ְַפ ׁשו
 וְ לֹא ָיבֹא אֵ לָ יו ְ ּב ָרצוֹ ן, ֹו ְּרצוֹ נוֹ ְ ּב ִרבּ וֹ נו
ש ָּכתוּב )שם קא( דּ ֹבֵ ר
ֶ ׁ  ִמ ּׁשוּם,כּ וֹ זֵב
 ַמה זֶּה לֹא.ְ ׁש ָק ִרים לֹא יִכּ וֹ ן ְל ֶנגֶד ֵעינָי
שהוּא ַמ ְת ִקין ַע ְצמוֹ לָ זֶה
ֶ ׁ ש ָעה
ָׁ יִכּ וֹ ן? ְ ּב
ְ
 קוֹ ל,וְ ִלבּ וֹ ָרחַ ק ִמן הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
ְל ֶנגֶד
 לֹא יִכּ וֹ ן:יוֹ צֵ א וְ אוֹ מֵ ר
ְ  )לָמָּ ה( זֶה צָ ִר.ֵעינָי
, ֹיך ְל ַת ֵּקן אֶ ת ַע ְצמו
ש ּ ֵכן
ֶ ׁ  ָּכל.שיּ ְִת ּ ַת ֵּקן
ֶ ׁ  אֵ ינוֹ רוֹ צֶ ה,לֹא יִכּ וֹ ן
שם הַ ָּקדוֹ ׁש וְ לֹא
ֵ ׁ ִאם ה ּוא ָּבא ְליַחֵ ד
.ְמ ַיחֲדוֹ ָּכ ָראוּי

יה
ּ  וְ ַעל ָ ּדא ָּב ֵעי ּ ַבר נָ ׁש לְ ַא ְד ְּב ָקא נ ְַפ ׁ ֵש.76
יה ִּב ְרע ּו ָתא
ֵ  וְ לָ א י,יה
ֵ יה ְּב ָמ
ּ ֵיתי לְ גַ ּ ֵב
ּ אר
ּ ּו ְרע ּו ֵת
 )תהלים קא( ּד ֹו ֵבר ׁ ְש ָק ִרים, ְּבגִ ין ִ ּד ְכ ִּתיב,יבא
ָ ְ ּכ ִד
 ֶא ּ ָלא ְּב ׁ ַשעֲ ָתא. ַמאי לֹא יִ ּכ ֹון.לֹא יִ ּכ ֹון לְ ֶנגֶד ֵעינָ י
יקא
ָ יה ְר ִח
ּ  וְ לִ ּ ֵב,יה לְ ַהאי
ּ ְ ּדה ּוא ַא ְת ִקין ַּג ְר ֵמ
ְ ִּמק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 לֹא יִ ּכ ֹון, ָקלָ א נָ ִפיק וְ ָא ַמר,יך ה ּוא
 לֹא,יה
ּ  )אמאי( ַהאי ָּב ֵעי לְ ַא ְת ְקנָ א ַּג ְר ֵמ.לְ ֶנגֶד ֵעינָ י
 ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ִאי ָא ֵתי לְ יַחֲ ָדא. לָ א ָּב ֵעינָ א ְ ּדיִ ְת ּ ָת ַ ּקן,יִ ּכ ֹון
.ֵאות
ֹ יה ְ ּכ ְד ָקא י
ָ ׁ ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד
ּ ֵ וְ לָ א ְמי ֵָחד ל,ישא

When a person’s heart and consciousness is not aligned with the confession, he
distanced himself from God and a voice comes out saying;
Psalms 101:7 “יתי עֹ שֵׂ ה ְר ִמיָּה דֹּ בֵ ר ְשׁקָ ִרים ל ֹא יִ כּוֹן לְ ֶנגֶד ﬠֵינָי
ִ ֵ“ ”ל ֹא יֵשֵׁ ב בְּ קֶ ֶרב בּHe who
practices deceit shall not dwell within my house; He who speaks falsehood shall
not meditate before me.”
God accepts only those who come before him with proper meditation and pure
heart.
Lesson;
God is the truth, and the Torah is a truth that is the center column and the path to
elevating our prayers. Because of the Snake, lies don’t have ‘legs’ to stand and go
above Malchut to Zeir Anpin and beyond. Lying connects us to the Snake that
brought mortality to the world.
The Zohar calls this world ‘the world of the lie’ because of the Snake. If it wasn’t
for his lies, we would have stayed in the Garden of Eden, but God sent us away
because lies have the aspect of death and it cannot live together with the truth that
has the aspect of Immortality.
The lesson is to always speak the truth. It’s even better not to volunteer ‘our’ truth
because in most cases we don’t know or can’t see the truth in the world of the lie.
The most honest way to pray and have a pure heart is to ask God to give us what
is good for us. Sometimes the ‘good’ is a pain that corrects the unknown issue
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from past lives. Such pain clears the path for a better future and we should give
thanks even for temporary pain.
יקים ָּבעוֹ לָ ם
ִ ִּשל הַ ַ ּצד
ֶ ׁ  ַא ְ ׁש ֵרי חֶ ְל ָקם.77
 עֲ לֵ יהֶ ם ָּכתוּב )ישעיה,הַ זֶּה וּבָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא
.' ְֹּכבוֹ ִדי וְ גו
ֶאת
סו( וּבָ א ּו וְ ָרא ּו
ְ
יקים יוֹ ד ּו
ִ ִּוְ כָ תוּב )תהלים קמ( ַאך צַ ד
ָֹשק יָדו
ַׁ  ָּבא ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר וְ נ.' ִֹל ְ ׁשמֶ ָך וְ גו
אתי לָ עוֹ לָ ם ַרק
ִ ָ ִא ְל ָמלֵ א לֹא ב,וְ ָא ַמר
 ָא ַמר ַר ִ ּבי. דַּ י ִלי- ִל ְ ׁשמ ַֹע דְּ בָ ִרים ֵא ּל ּו
 ַא ְ ׁש ֵרי חֶ ְל ִקי וְ ַא ְ ׁש ֵרי חֵ לֶ ק,יְהו ָּדה
,הוּא- ָּברו ְּך-ש ִ ּנ ְד ָּב ִקים ַּב ָּקדוֹ ׁש
ֶ ׁ ,ִש ָראֵ ל
ְׂ י
ש ָּכתוּב )דברים ד( וְ ַא ּ ֶתם הַ דְּ בֵ ִקים
ֶׁ
ְ
יקים
ִ ִּ )ישעיה ס( וְ ַע ּ ֵמך ּ ֻכ ָּלם צַ ד.' ֹוְ גו
' י ְִמל ְֹך ה.'ברו ְּך ה' ְלעוֹ לָ ם ָאמֵ ן וְ ָאמֵ ן
ָּ ֹוְ גו
.ְלעוֹ לָ ם ָאמֵ ן וְ ָאמֵ ן

יק ּיָא ְּב ָעלְ ָמא ֵ ּדין
ַ יהון ְ ּד ַצ ִ ּד
ֹ ַכ ָאה ח ּולָ ֵק
ָּ  ז.77
 ָעלַ יְ יה ּו ְ ּכ ִתיב )ישעיה סו( ּו ָבא ּו,ּו ְב ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי
 )תהלים קמ( ַא ְך, ּו ְכ ִתיב.'בו ִדי וְ ֹגו
ֹ וְ ָרא ּו ֶאת ְכ
ָ
 ָא ָתא ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר וְ נָ ׁ ִשיק.'יקים ֹיוד ּו לִ ׁ ְש ֶמך וְ ֹגו
ִ ַצ ִ ּד
 ִאלְ ָמלֵ א לָ א אֲ ֵתינָא לְ ָעלְ ָמא ֶא ּ ָלא, ָא ַמר.דוי
ֹ ְי
ַכ ָאה
ָּ  ז, ָא ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה.לְ ִמ ׁ ְש ַמע ִמ ִּלין ִא ּ ֵלין ַ ּדיָי
 ְ ּד ִאי ּנ ּון,ש ָר ֵאל
ֹ  וְ ַז ָּכ ָאה ח ּולָ ֵק,ח ּולָ ָקנָ א
ׂ ְ ִיהון ְ ּדי
ְ ִמ ְת ַ ּד ְּב ִקין ְּבק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 )דברים, ִ ּד ְכ ִּתיב,יך ה ּוא
 )ישעיה ס( וְ ַע ּ ֵמ ְך ּ ֻכ ּ ָלם.'ד( וְ ַא ּ ֶתם ַה ְ ּד ֵב ִקים וְ ֹגו
לו ְך יְ ָי
ֹ  יִ ְמ.עולָ ם ָא ֵמן וְ ָא ֵמן
ֹ ְ ָּבר ּו ְך יְ ָי ל.'יקים וְ ֹגו
ִ ַצ ִ ּד
.עולָ ם ָא ֵמן וְ ָא ֵמן
ֹ ְל

Isaiah 66:18 “ וְ אָ נֹ כִ י מַ ﬠֲשֵׂ יהֶ ם וּמַ חְ ְשׁבֹ תֵ יהֶ ם בָּ אָ ה לְ קַ בֵּ ץ אֶ ת כָּל הַ גּוֹיִם וְ הַ לְּ שֹׁ נוֹת וּבָ אוּ וְ ָראוּ אֶ ת
בוֹדי
ִ ְכּ. ” "For I know their works and their thoughts; the time is coming to gather
all nations and tongues. And they shall come and see My glory.”
Rabbi Shimon finished the study and praises the righteous for their share in this
world and the world to come. They will be honored to see the great revelation of
Light of YHVH in the world.
Psalms 140:14 “�אַ � צַ ִדּיקִ ים יוֹדוּ לִ ְשׁמֶ � י ְֵשׁבוּ יְשָׁ ִרים אֶ ת ָפּנֶי.”, “Surely the righteous will
praise your name, and those in truth will live in your presence.”. Rabbi Elazar
came and kissed his father’s hands, saying that this study has a value of a
lifetime. Rabbi Yehuda acknowledged, saying; how good is our share and the
share of the children of Israel that can adhere to the Holy One Blessed be He.
Deuteronomy 4:4 “וְ אַ תֶּ ם הַ ְדּבֵ קִ ים בַּ יהוָה אֱ�הֵ יכֶם חַ יִּ ים כֻּלְּ כֶם הַ יּוֹם.”, "But you who held
fast to YHVH your God are alive today, every one of you.”
Lesson;
The value of this study is about understanding that life comes with the connection
to the name YHVH that is the Tree of Life. The glory of YHVH is the Light
sustains life in this world.
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At the time of the end of the Tikun of the world that would come after those who
are pure and stay alive

.עולָ ם ָא ֵמן וְ ָא ֵמן
ֹ ְלו ְך יְ יָ' ל
ֹ עולָ ם ָא ֵמן וְ ָא ֵמן יִ ְמ
ֹ ְָּבר ּו ְך יְ יָ' ל

53

DailyZohar.com

