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) .1במדבר כ''ה( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ ָי ֶאל מ ׁ ֶֹשה לֵ אמֹרִ ּ ,פנְ ָחס
ּ ֶבן ֶאלְ ָעזָ ר וְ ֹגו'ִ ,ר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר) ,משלי
א( ׁ ְש ַמע ְּבנִ י מ ּו ַסר ָא ִב ָ
יך וְ ַאל ִּת ּט ֹו ׁש ּת ֹו ַרת
ִא ּ ֶמ ָך) .יתרו פ''ה ע''א( ׁ ְש ַמע ְּבנִ י מ ּו ַסר ָא ִב ָ
יךּ ָ ,דא
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא .וְ ַאל ִּת ּט ֹו ׁש ּת ֹו ַרת ִא ּ ֶמ ָךּ ָ ,דא
ש ָר ֵאלַ .מאי מ ּו ַסר ָא ִב ָ
יך ,מ ּו ַסרּ ָ ,דא
ְ ּכ ֶנ ֶסת יִ ְ ׂ
עונָ ׁ ִשין.
יתאּ ְ ,ד ִאית ָּב ּה ַּכ ּ ָמה ּת ֹו ָכ ִחיןַּ ,כ ּ ָמה ֹ
או ַריְ ָ
ֹ
ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר) ,משלי ג( מ ּו ַסר יְ ָי ְּבנִ י ַאל ִּת ְמ ָאס

ֹשה ּ ֵלאמֹרִ ּ .פינְ חָ ס ֶּבן
ַ .וי ְַד ֵּבר ה' ֶאל מ ׁ ֶ
ֶא ְל ָעזָר וְ גוֹ 'ַ .ר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר) ,משלי
א( ְׁש ַמע ְ ּבנִ י מוּסַ ר ָא ִב ָ
יך וְ ַאל ִּת ּט ֹׁש ּתוֹ ַרת
ִא ּ ֶמ ָךׁ ְ .ש ַמע ְ ּבנִ י מוּסַ ר ָא ִב ָ
יך  -זֶה הַ ָּקדוֹ ׁש
ָּברו ְּך הוּא .וְ ַאל ִּת ּט ֹׁש ּתוֹ ַרת ִא ּ ֶמ ָך  -זוֹ
ִש ָר ֵאלַ .מה זֶּה מוּסַ ר ָא ִב ָ
יך? מוּסָ ר
ְּכנֶסֶ ת י ְ ׂ
שיּ ֵׁש ָּב ּה ּ ַכ ּ ָמה תוֹ כֵ חוֹ תַּ ,כ ּ ָמה
זוֹ הַ ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,
ש ּנֶאֱ ַמר )שם ג( מוּסַ ר ה' ְ ּבנִ י
ָשיםּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
עֳ נ ִ ׁ
ַאל ִּת ְמ ָאס וְ ַאל ּ ָתקֹץ ְ ּבתוֹ כַ ְח ּתוֹ .

תו ַכ ְח ּת ֹו.
קוץ ְּב ֹ
וְ ַאל ּ ָת ֹ
יתא ְּב ַהאי
או ַריְ ָ
ּ .2ו ְבגִ ין ְ ּד ָכל ַמאן ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ַ ּדל ְּב ֹ
יה ַּכ ּ ָמה ּ ַת ְר ִעין לְ ַהה ּוא
ָעלְ ָמאֵ ,
זָכי ְ ּדיִ ְפ ְּתח ּון לֵ ּ
הו ִריןְּ .ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדיִ נְ ּפ ֹוק ֵמ ַהאי
ָעלְ ָמאַּ ,כ ּ ָמה נְ ֹ
יה ,וְ ַאזְ לָ א לְ ָכל נְ ט ּו ֵרי
ָעלְ ָמאִ ,היא ַא ְק ִד ַ
ימת ַק ּ ֵמ ּ
או ֶמ ֶרת) ,ישעיה כו( ּ ִפ ְתח ּו ׁ ְש ָע ִרים
ּ ַת ְר ִעיןַ ,מ ְכ ֶרזֶת וְ ֹ
וְ ָיבֹא ג ֹּוי ַצ ִ ּדיקַ .א ְת ִקינ ּו ּ ֻכ ְר ְסיָין לִ ְפלָ ַנ ּיָא ַע ְב ָ ּדא
ְ ּד ַמלְ ָּכאּ ְ .דלֵ ית חֲ ד ּו ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ֶא ּ ָלא
יתאָּ ,כל ׁ ֶש ֵּכן ּ ַבר נָ ׁש
או ַריְ ָ
ַמאן ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ַדל ְּב ֹ
יתאּ ְ ,ד ָהא ָּכל
או ַריְ ָ
ְ ּד ִמ ְת ַער ְּבלֵ ילְ יָא לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלָ א ְּב ֹ
יה ,וְ ק ּו ְד ׁ ָשא
יק ּיָיא ִ ּד ְב ִ ּגנְ ּ ָתא ְ ּד ֵע ֶדןַ ,ציְ ִ
ַצ ִד ַ
יתין לְ ַק ּ ֵל ּ
ְ
ְּב ִריך ה ּוא ִמ ׁ ְש ְּת ַכח ּ ֵבינַיְ יה ּוּ ְ ,כ ָמה ְ ּדא ּו ְקמ ּו ָה )שיר
יבים
השירים ח( ַהי ֹּו ׁ ֶש ֶבת ּ ַבגַ ִּנים חֲ ֵב ִרים ַמ ְק ׁ ִש ִ
יעינִ י.
קולֵ ְך ַה ׁ ְש ִמ ִ
לְ ֹ

ש ִּמ ְׁש ּ ַתדֵּ ל ַּב ּתוֹ ָרה
ש ָּכל ִמי ׁ ֶ
 .2ו ִּמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
שי ּ ּ ִָפ ְתח ּו לוֹ ַּכ ּ ָמה ְׁש ָע ִרים
ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה זוֹ כֶ ה ׁ ֶ
שיֵּצֵ א
לָ עוֹ לָ ם הַ הוּאַ ּ ,כ ּ ָמה אוֹ רוֹ ת ּ ְ -ב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ימה ְלפָ נָיו ,וְ הוֹ לֶ כֶ ת
מֵ הָ עוֹ לָ ם הַ זֶּה ִהיא ַמ ְקדִּ ָ
ַמ ְכ ִריזָה
הַ ּ ְׁש ָע ִרים,
ׁשוֹ ְמ ֵרי
ְלכָ ל
וְ אוֹ מֶ ֶרת) :ישעיה כו( ּ ִפ ְתח ּו ְ ׁש ָע ִרים וְ ָיבֹא גוֹ י
צַ דִּ יק! הַ ְת ִקינ ּו ִכ ְסאוֹ ת ִל ְפלוֹ נִ י ֶעבֶ ד הַ ּ ֶמלֶ ְך!
ש ֵאין ִ ׂש ְמחָ ה לַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברו ְּך-הוּא ֶא ּ ָלא
ֶׁ
ש ּ ֵכן ָא ָדם
ש ִּמ ְׁש ּ ַתדֵּ ל ַּב ּתוֹ ָרהָּ ,כל ׁ ֶ
ְ ּב ִמי ׁ ֶ
ּ
ש ִּמ ְתעוֹ ֵרר ַּב ַליְלָ ה ְל ִה ְׁש ּ ַתדֵּ ל ַּב ּתוֹ ָרה,
ֶׁ
יבים
ש ְ ּבגַן ֵע ֶדן ַמ ְק ִׁש ִ
יקים ׁ ֶ
שה ֲֵרי ָּכל הַ ַ ּצדִּ ִ
ֶׁ
ְ
ְלקוֹ לוֹ  ,וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא נִ ְמצָ א בֵ ינֵיהֶ ם,
שבֶ ת
ש ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ )שיר השירים ח( הַ יּוֹ ׁ ֶ
ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
ְ
יענִ י.
יבים ְלקוֹ לֵ ך הַ ְׁש ִמ ִ
ַּב ַּג ִ ּנים חֲבֵ ִרים ַמ ְק ִ ׁש ִ

Zohar Pinchas begins by quoting the first two verses of the portion of Pinchas.
ֹשׁה לֵּ אמֹר“ Numbers 25:10,11
ַ ” “And YHVH spoke unto Moses,וי ְַדבֵּ ר יְהוָה ,אֶ ל-מ ֶ
פִּ ינְ חָ ס בֶּ ן-אֶ לְ ﬠָ זָר בֶּ ן-אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן ,הֵ ִשׁיב אֶ ת-חֲ מָ ִתי מֵ ﬠַ ל ְבּנֵי-י ְִשׂ ָראֵ לְ ,בּ ַקנְאוֹ אֶ תִ -קנְאָ ִתיsaying:” “ ,
יתי אֶ תְ -בּנֵי-י ְִשׂ ָראֵ לְ ,בּ ִקנְ אָ ִתי
ְ ” “Phinehas, the son of Eleazar, the son ofבּתוֹכָם; ְול ֹא-כִ לִּ ִ
Aaron the priest, hath turned My wrath away from the children of Israel, in that
he was very jealous for My sake among them so that I consumed not the children
of Israel in My jealousy.” Then without a special explanation, jumps immediately
תּוֹרת ִא ֶמּ� “ to Proverb 1:8
ַ
ְ ” “Hear, my son, theשׁמַ ע ְבּ ִני ,מוּסַ ר אָ ִבי�; וְאַ לִ -תּטֹּ שׁ,
)instruction (discipline, ethics) of your father, and leave not the teaching (laws
of your mother;” The Zohar answers that the instructions of the father, who is
God, the Torah and the laws of the mother are the cause and effect in Malchut.
We should not leave the Torah even if in Malchut we may suffer the hardship of
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the Tikkun. Another question is “What is the connection between Pinchas and
following the instructions and teaching of our parents?” The answer is related
to the level of connection to the Light. The sin of the Israelites created a
disconnection between the source of Light, that is Chokmah (Father) and Binah
(Mother). Pinchas restored the severed connection when he killed the people
that caused the death effect in the Israelites. The verse from the first chapter of
proverb teaches us that following the laws and ethics given to us by God
maintains the flow of light to the world. The Zohar continues to say that those
who study the Torah in this world earn the merit in the world to come. He brings
joy to the Holy One Blessed be He. The merit is greater for those who wake up
at night to study the Torah because all the righteous souls in the Garden of
Eden and God among them are listening to them. The secret of this is in Song
יﬠ ִני“ of Songs 8:13
יבים ְלקוֹלֵ �–הַ ְשׁ ִמ ִ
יּוֹשׁבֶ ת בַּ ַגּ ִנּים ,חֲ בֵ ִרים מַ ְק ִשׁ ִ
” “O you who dwell in theהַ ֶ
gardens (Garden of Eden), with companions (Righteous souls) listening for your
”voice; let me (God) hear it.

עון ָא ַמר ַהאי ְק ָרא ָרזָא ְ ּד ָח ְכ ְמ ָתא ִאית
ַ .3ר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
יהי
ש ָר ֵאלּ ְ ,ד ִא ִ
ּ ֵב ּ
יהַ .הי ֹּו ׁ ֶש ֶבת ּ ַבגַ ִּניםּ ָ ,דא ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
הון ְּב ַע ְק ּ ַתיְ יה ּו.
ש ָר ֵאל ,וְ ַאזְ לָ א ִע ְּמ ֹ
ְּבגָ ל ּו ָתא ִעם יִ ְ ׂ
ְ
קולֵ ךַ ,מ ׁ ִש ְריָין ִע ּ ָל ִאיןֻ ּ .כ ְּלה ּו
יבים לְ ֹ
חֲ ֵב ִרים ַמ ְק ׁ ִש ִ
ְּבגָ ל ּו ָתא.
קול ּת ּו ׁ ְש ּ ַב ְח ּ ֵת ְך
קולֵ ְך ,לְ ֹ
יתין לְ ֹ
ַציְ ִ
יעינִ יּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )שיר השירים ב( ַה ְר ִאינִ י
ַה ׁ ְש ִמ ִ
קולֵ ְךַ .ה ׁ ְש ִמ ִעינִ יָ ,קלָ א
ֶאת ַמ ְר ַאיִ ְך ַה ׁ ְש ִמ ִעינִ י ֶאת ֹ
יתא ְ ּד ָהא לֵ ית
או ַריְ ָ
ְ ּד ִאי ּנ ּון ַח ְב ַר ּיָיא ְ ּד ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלֵ י ְּב ֹ
יתא.
או ַריְ ָ
ּת ּו ׁ ְש ּ ַב ְח ּ ָתא ַק ּ ָמאיּ ְ ,כ ִאי ּנ ּון ְ ּד ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלֵ י ְּב ֹ

ַ .3ר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן ָא ַמרָ ּ ,פסוּק זֶה י ֵׁש ּבוֹ סוֹ ד
ִש ָראֵ ל
שבֶ ת ַּב ַּג ִ ּנים  -זוֹ ְ ּכנֶסֶ ת י ְ ׂ
חָ ְכ ָמה .הַ יּוֹ ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל וְ הוֹ לֶ כֶ ת ִע ּ ָמם
ש ִהיא ַּב ּגָלוּת ִעם י ְ ׂ
ֶׁ
ְ
יבים ְלקוֹ לֵ ך -
ְ ּבצָ ָר ָתם .חֲבֵ ִרים ַמ ְק ִ ׁש ִ
יבים ְלקוֹ לֵ ךְ,
ַמחֲנוֹ ת ֶע ְליוֹ נִ ים ּ ֻכ ָּלם ַמ ְק ִׁש ִ
יענִ יְּ ,כמוֹ
ְלקוֹ ל ִּת ְ ׁש ַּב ְח ּ ֵת ְך ַּב ּגָלוּת .הַ ְׁש ִמ ִ
ש ּנֶאֱ מַ ר )שיר השירים ב( הַ ְר ִאינִ י ֶאת
ֶׁ
ְ
ְ
יעינִ י קוֹ ל
יענִ י ֶאת קוֹ לֵ ך .הַ ְׁש ִמ ִ
ַמ ְר ַאיִך הַ ְ ׁש ִמ ִ
ש ִּמ ְׁש ּ ַתדְּ ִלים ַּב ּתוֹ ָרה,
אוֹ ָתם הַ חֲבֵ ִרים ׁ ֶ
ֵאין ִּת ְׁש ַּבחַ ת ְלפָ נַי ְ ּכאוֹ ָתם
שה ֲֵרי
ֶׁ
ש ִּמ ְׁש ּ ַתדְּ ִלים ַּב ּתוֹ ָרה.
ֶׁ

ַכאן
ָכולָּ ,כל ִאי ּנ ּון ְ ּדז ָּ
עוןּ ִ ,כ ְבי ֹ
ָ .4א ַמר ַר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
יתאּ ,ו ִמ ַּכד ּ ָפלִ יג לֵ ילְ יָא ,וְ ַא ְתיָין
או ַריְ ָ
לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלָ א ְּב ֹ
נָהיר יְ ָמ ָמא ,לְ ַק ְּבלָ א ַאנְ ּ ֵפי
ִ
יתא ַּכד
רונִ ָ
ְּב ַמ ְט ֹ
עודֶ ,א ּ ָלא
ַמלְ ָּכאַ ,א ְת ִקיף וְ ַאחֲ ִסין ִּב ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא .וְ לֹא ֹ
ימנָא.
או ִק ְ
יה ח ּוט ׁ ֶשל ֶח ֶסדּ ְ ,כ ָמה ְ ּד ֹ
ְ ּד ׁ ַש ְריָא ּ ֵב ּ

ָ .4א ַמר ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ןּ ִ ,כ ְביָכוֹ ל ָּכל אוֹ ָתם
ש ֶּנחֱצָ ה
שז ּ ַָּכ ִאים ְל ִה ְ ׁש ּ ַתדֵּ ל ַּב ּתוֹ ָרה ,ו ִּמ ְ ּכ ׁ ֶ
ֶׁ
ש ּ ֵמ ִאיר הַ יּוֹ ם
הַ ּ ַליְלָ ה וּבָ ִאים ִעם הַ ּ ַמ ְל ָּכה ְ ּכ ׁ ֶ
ְל ַק ּ ֵבל ּ ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְךִ ,מ ְתחַ זֵּק וְ יוֹ ֵר ׁש ַּב ּ ְ ׁש ִכינָה.
של חֶ סֶ ד,
ש ּ ׁשוֹ ֶרה ּבוֹ חוּט ׁ ֶ
וְ לֹא עוֹ דֶ ,א ּ ָלא ׁ ֶ
ש ֵּב ַא ְרנוּ.
ְּכמוֹ ׁ ֶ

ָ ּ .5תא חֲ זֵיָּ ,כל ַמאן ְ ּדזָ ֵכי לְ ִא ְת ּ ָת ַקף ִּב ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא,
ידן לָ ֳק ְבלָ ּהּ ְ .כ ֹגון
מו ִהי ֵמ ִא ּנ ּון ִמ ִּלין ַ ּדאֲ ִח ָ
יִ ְס ְּת ַמר ַּג ְר ֹ
ישאּ ְ ,כ ֹגון ּ ַבת
ַמאןִ .אי ּנ ּון ְ ּדלָ א ְמ ׁ ַש ְּק ֵרי ְּב ָאת ַק ִד ׁ ָ
ָכול ְ ּכנ ֶֶסת
יהּ ִ ,כ ְבי ֹ
ֵאל נ ֵָכר .וְ ָכל ַמאן ְ ּדנָ ִטיר ַּג ְר ֵמ ּ
ימת
יה ,וְ ִהיא ַא ְק ִ ּד ַ
ש ָר ֵאל אֲ ִח ָ
יה ,וְ נ ְַט ָרא לֵ ּ
ידא ּ ֵב ּ
יִ ְ ׂ
יה ׁ ְשלָ ם .וְ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ִאי זָ ֵכי וְ ָ ּקנֵי לְ ַהאי.
לֵ ּ

שז ּוֹ כֶ ה ְל ִה ְתחַ זֵּק
ּ .5בֹא ו ְּר ֵאהָּ ,כל ִמי ׁ ֶ
ִשמֹר ַע ְצמוֹ מֵ אוֹ ָתם דְּ בָ ִרים
ַּב ּ ְ ׁש ִכינָה ,י ְ ׁ
ש ּלֹא
שאֲ ח ּוזִים מוּלָ ּהְּ ,כמוֹ ִמי? אוֹ ָתם ׁ ֶ
ֶׁ
ש ְ ּק ִרים ָּבאוֹ ת הַ ָּקדוֹ ׁשְּ ,כגוֹ ן ַּבת ֵאל נֵכָ ר.
ְמ ַׁ
ש ּ ׁשוֹ מֵ ר ַע ְצמוֹ ִּ ,כ ְביָכוֹ ל ְּכנֶסֶ ת
וְ כָ ל ִמי ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל אֲ ח ּוזָה ּבוֹ וְ ׁשוֹ מֶ ֶרת אוֹ תוֹ וְ ִהיא
י ְׂ
ש ּ ֵכן ִאם זוֹ כֶ ה
ימה לוֹ ָׁשלוֹ ם ,וְ כָ ל ׁ ֶ
ַמ ְקדִּ ָ
וְ קוֹ נֶה ֶאת זֶה.
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ִש ָר ֵאל
ׂ ְ  ְרא ּויִים הָ י ּו י, וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן.6
 ּ ְפ ָרט לָ זֶה,ִל ְהיוֹ ת מֻ ְׁש ָמ ִדים ְ ּבאוֹ ָת ּה ָׁש ָעה
שה הַ זֶּה וְ ִ ׁש ּ ֵכ ְך ֶאת
ֶׂ ֲש ִה ְקדִּ ים ּ ִפנְ חָ ס לַ ּ ַמע
ֶׁ
ש ָּכתוּב ּ ִפינְ חָ ס ֶּבן ֶא ְל ָעזָר ֶּבן
ֶ ׁ  זֶה ּו.הָ רֹגֶז
 דָּ בָ ר ַאחֵ ר ּ ִפינְ חָ ס ֶּבן.' ַֹא ֲהרֹן הַ כּ ֹהֵ ן הֵ ִ ׁשיב וְ גו
 ֶּבן ֶּבן, ָא ַמר ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן- ' ֶֹא ְל ָעזָר וְ גו
.( ָּבא ְלהַ ְ ׁש ִלים הָ אֲ בֵ ָדה )הַ מַּ ﬠֲשֶׂ ה,ּ ַפעֲ ַמ ִים

ש ָר ֵאל לְ ִא ׁ ְש ּ ֵת ָצ ָאה
ֹ  וְ ָא ַמר ַר ִּבי ׁ ִש ְמ.6
ׂ ְ ִ ִא ְת ַחזְ יָין י,עון
 ּ ַבר ְ ּד ַא ְק ִדים ּ ִפנְ ָחס לְ ַהאי,ְּב ַהה ּוא ׁ ַשעֲ ָתא
ְ  וְ ׁ ָש ִכ,עו ָב ָדא
 ּ ִפנְ ָחס, הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב.יך ר ּוגְ זָ א
ֹ
, ָ ּד ָבר ַא ֵחר.'רן ַה ּכ ֵֹהן ֵה ׁ ִשיב וְ ֹגו
ֹ ֲּ ֶבן ֶאלְ ָעזָ ר ּ ֶבן ַאה
 ּ ֶבן ּ ֶבן ְּת ֵרי,עון
ֹ  ָא ַמר ַר ִּבי ׁ ִש ְמ.'ּ ִפנְ ָחס ּ ֶבן ֶאלְ ָעזָ ר וְ ֹגו
.או ָב ָדא )נ''א עובדא( ָקא ָא ֵתי
ֹ  לְ ַא ׁ ְשלְ ָמא,זִ ְמנֵי

This Zohar section teaches us the great value of Torah study and again quotes
the verse from Songs 8:13 “ יﬠ ִני
ִ יבים לְ קוֹלֵ �–הַ ְשׁ ִמ
ִ  חֲ בֵ ִרים מַ ְק ִשׁ,יּוֹשׁבֶ ת בַּ ַגּ ִנּים
ֶ ַ“ ”הO you who
dwell in the gardens (Garden of Eden), with companions (Righteous souls)
listening for your voice; let me (God) hear it.”
To explain why it is so, I will quote the following words of wisdom from the sages
of the Talmud. This paragraph is part of our morning prayers.
, וּגְ ִמילוּת חֲ סָ ִדים, כִּ בּוּד אָ ב וָאֵ ם: וְהַ ֶקּ ֶרן ַקיֶּמֶ ת לוֹ לָ עוֹלָ ם הַ בָּ א,רוֹתיהֶ ם בָּ עוֹלָ ם הַ זֶּה
ֵ ֵאֵ לּוּ ְדבָ ִרים ֶשׁאָ ָדם אוֹכֵל פּ
תּוֹרה כְּ ֶנגֶד כֻּלָּ ם
ָ וַהֲ בָ אַ ת ָשׁלוֹם בֵּ ין אָ ָדם לַ חֲ בֵ רוֹ; ְו ַת ְלמוּד.
Translation:
These are things that man enjoys their fruits in this world, while the principal
remains for him in the World to Come:
Honoring father and mother, acts of kindness, and bringing peace between a
man and his fellow. But the study of Torah is equal to them all.
The obvious question is, how come the study that doesn’t interact with other
people can be of value that is equal to all of the other great actions.
Most people go out of their ways to help others and feel righteous about it. That
is great and we should feel good about ourselves, in a humble way, doing good
things for others. To understand the deeper meaning behind the words of the
sages, we should examine each of the items on the list.
1. Honoring Father and Mother – This is a basic action and by following it we
are the first to benefit from it (mostly for selfish reasons) because it connects us
to Chokmah (Father) and Binah (Mother). We enjoy this light in this world and
it helps us in the next world.
2. Acts of Kindness – When we help other people we increase the size and light
of our vessel. With this kind of actions, we help others and ourselves.
3. Bringing peace between people – This action is on a higher level because we
break negativity and separations in order to bring peace between people. It
brings the state of a better life for the people and others in their environment.
4. The study of Torah is above all because when we study Torah we reveal the
light of Creation in the world and everyone benefits from it. It is not limited to
specific people or community; it spreads out to the world.
Rabbi Shimon was in a cave studying Torah and revealing the Zohar for 13
years. This light exists in the world and the more we share it, the more we and
the entire world benefit from it.
When we invest time in Zohar study we give to the world and as the sages teach
us, we keep the principal forever.
4

DailyZohar.com

Zohar Pinchas – Draft – unedited- not for publishing
There is no bank in the world that can promise investment benefits in the next
world.
The UnityZohar.com website is the ultimate tool to spread the light of the Zohar
in the world. The Zohar is shown on the site in a unique method that makes it
the best way to reveal light on a global level.
It is very important not to miss any opportunity to act with kindness toward
others because it is related to our personal Tikkun process but we should never
forget that the ultimate goal of all Israelites is to support the global corrections
and draw greater light to the world until the Final Redemption. That is when we
can collect the benefits of our spiritual work.

עוןַ ,האי ּ ַבר נָ ׁש ְ ּדנָ ִטיל ִ ּגלְ ג ּולָ א
ָ .7א ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
יל ּו ְמ ׁ ַש ֵ ּקר
יהּ ְ ,כ ִא ּ
ְ ּדנִ ׁ ְש ְמ ָתא ,וְ לָ א זָ ֵכי ְ ּדיִ ְת ּ ָת ַ ּקן ּ ֵב ּ
יה ַהאי
ְּבק ּו ׁ ְש ָטא ְ ּד ַמלְ ָּכא .וַ אֲ נָ א ָק ֵרי ָ ּנא ָעלֵ ּ
ידה וְ ִכ ֶח ׁש ָּב ּה וְ נִ ׁ ְש ּ ַבע
או ָמ ָצא אֲ ֵב ָ
ְק ָרא )ויקרא ה( ֹ
יה ְ ּדלָ א ִא ְב ֵרי.
ַעל ׁ ָש ֶקר .וְ ִכ ֶח ׁש ָּב ּהַ ,טב לֵ ּ

שנּוֹ טֵ ל ִ ּג ְל ּגוּל
ָ .7א ַמר ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ןָ ,א ָדם זֶה ׁ ֶ
הַ ְ ּנ ָׁש ָמה וְ לֹא זָכָ ה ְל ִה ְת ּ ַת ֵּקן ּבוֹ ְּ ,כ ִא ּל ּו
ש ֵּקר ֶּבאֱ מֶ ת הַ ּ ֶמלֶ ְך ,וַאֲ נִ י קוֹ ֵרא ָעלָ יו
ְמ ַׁ
או ָמצָ א אֲ בֵ ָדה וְ ִכחֶ ׁש
ּ ָפס ּוק זֶה) ,ויקרא ה( ֹ
לו
ָּב ּה וְ נִ ְׁש ַּבע ַעל ָׁש ֶקר .וְ ִכחֶ ׁש ָּב ּה ,טוֹ ב ֹ
ש ּלֹא נִ ְב ָרא.
ֶׁ

ינו
ינו נִ ְד ֶחה .וְ ַצ ִ ּדיק ׁ ֶש ֵא ֹ
ָ ּ .8תנֵינָ ן ַצ ִ ּדיק ָּגמ ּורֵ ,א ֹ
ָּגמ ּור ,נִ ְד ֶחהַ .מאן ה ּוא ַצ ִ ּדיק ָּגמ ּורּ ,ו ַמאן ה ּוא
ינו ָּגמ ּור ,וְ ִכי ַמאן ְ ּדלָ א ׁ ְשלִ ים ְּב ִמ ּל ֹוי,
ַצ ִ ּדיק ׁ ֶש ֵא ֹ
יעּ ְ ,ד ָהא לָ א
ַצ ִ ּדיק ִא ְק ֵריֶ .א ּ ָלאַ ,צ ִ ּדיק ָּגמ ּור ,יְ ִד ַ
ימיןּ ,ו ְב ַאחֲ ַסנְ ּ ֵתיה ָּבנֵי ִּבנְ יָין,
נָ ִטיל ִ ּגלְ ג ּולִ ין ַע ִק ִּ
וְ ַא ְת ִקין ׁש ּו ִרין ,וְ ָח ַצב ּ ֵב ִירין ,וְ נָ ַטע ִאילָ נִ ין.

ָׁ .8שנִ ינוּ ,צַ דִּ יק ָ ּגמוּר ֵאינוֹ נִ ְדחֶ ה ,וְ צַ דִּ יק
ש ֵאינוֹ ָגמוֹ ר נִ ְדחֶ הִ .מיה ּו צַ דִּ יק ָ ּגמוּר ו ִּמיה ּו
ֶׁ
ש ּלֹא ָׁשלֵ ם
ש ֵאינוֹ ָגמוּר? וְ ִכי ִמי ׁ ֶ
צַ דִּ יק ׁ ֶ
ִ ּב ְדבָ ָריו נִ ְק ָרא צַ דִּ יק? ֶא ּ ָלא צַ דִּ יק ָ ּגמוּר,
שה ֲֵרי לֹא לוֹ ֵקחַ ִ ּג ְל ּגו ִּלים עֲ קֻ ִּמים,
יָדו ַּע ׁ ֶ
יר ּׁ ָשתוֹ ּבוֹ נֶה ִ ּבנְ יָן ,וּמַ ְת ִקין חוֹ מוֹ ת ,וְ חוֹ צֵ ב
ו ִּב ֻ
ּבוֹ רוֹ ת וְ נוֹ טֵ ַע ִאילָ נוֹ ת.

ינו ָּגמ ּורּ ְ ,ד ָבנֵי ִּבנְ יָין ְּב ַאחֲ ַסנְ ּ ָתא
ַ .9צ ִדיק ׁ ֶש ֵא ֹ
ָאחֳ ָראָ ,ח ַפר ָּב ּה ּ ֵב ִירין ,וְ ַא ְע ָ ּדרָ ,הא ַא ְת ִקין ַא ְבנֵי
סו ָדא ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמין ,וְ ַא ְע ַמל ָּב ּה ,וְ לָ א י ַָדע ִאי
יְ ֹ
יהַ ,טב וְ ַצ ִדיק
יהִ .מ ִּס ְט ָרא ִ ּדילֵ ּ
ִא ׁ ְש ְּת ַאר ִ ּדילֵ ּ
ִא ְק ֵריּ .ו ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַהה ּוא ַאחֲ ַסנְ ּ ָתא ,לָ או ָה ִכי.

יר ּ ָׁשה
ש ֵאינוֹ ָגמוֹ ר ּבוֹ נֶה ִ ּבנְ יָן ִ ּב ֻ
 .9צַ דִּ יק ׁ ֶ
ַאחֶ ֶרת ,חוֹ פֵ ר ָּב ּה ּבוֹ רוֹ ת וְ עוֹ ֵדר ,ה ֲֵרי ִה ְת ִקין
מו ִמ ּק ֶֹדם וְ ָעמֵ ל ָּב ּה ,וְ לא יוֹ ֵד ַע
ַא ְבנֵי יְסוֹ ד ְּכ ֹ
צדּ וֹ הוּא נִ ְק ָרא טוֹ ב
ִאם נִ ְ ׁש ָאר ׁ ֶ
ש ּלוֹ ִ .מ ִ ּ
וְ צַ דִּ יק ,ו ִּמ ַ ּצד אוֹ ָת ּה י ְֻר ּׁ ָשה לֹא ָּכךְ.

ָאן לְ ֵמחֱ זֵי,
 .10לְ ּ ַבר נָ ׁש ְ ּד ָבנֵי ִּבנְ יָין ׁ ְש ּ ִפ ָירן ,י ָ
ימא ִמ ָכל
יע עֲ ִק ָ
יה ׁ ְש ִק ַ
ִא ְס ּ ָת ַּכל ִּב ֹ
יסו ָדא ,וְ ָח ֵמי לֵ ּ
יה,
ִס ְט ִריןָ .הא ִּבנְ יָינָ א לָ א ׁ ְשלִ יםַ ,עד ְ ּד ָס ַתר לֵ ּ
יה ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמיןִ .מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַהה ּוא ִּבנְ יָינָ א
וְ ַא ְת ִקין לֵ ּ
יהִ ,א ׁ ְש ְּת ַכח ַטב וְ ׁ ַש ּ ִפיר) .דף רי''ג ע''ב( ִמ ִּס ְט ָרא
ִ ּדילֵ ּ
ְ
עו ָב ָדא
יש וְ ָע ִקיםּ .ו ְבגִ ין ַּכך ,לָ א ִא ְק ֵרי ֹ
ִ ּדיְ ֹ
סו ָדאִּ ,ב ׁ
ְ
ׁ ְשלִ ים ,לָ א ִא ְק ֵרי ִּבנְ יָינָ א ׁ ְשלִ יםְּ .בגִ ין ָּכך ַצ ִדיק

שבּ וֹ ֶנה ִ ּבנְ יָן יָפֶ ה ,נ ֶָאה ְל ַמ ְר ֶאה,
ְ .10ל ָא ָדם ׁ ֶ
ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ַּביְסוֹ ד וְ ָר ָאה אוֹ תוֹ ׁשוֹ ֵק ַע ָעקֹם
צ ָד ִדים .ה ֲֵרי הַ ִ ּבנְ יָן לֹא ָׁשלֵ ם ַעד
ִמ ָּכל הַ ְ ּ
ש ּסוֹ ֵתר אוֹ תוֹ ו ַּמ ְת ִקין אוֹ תוֹ ְּכ ִמ ּק ֶֹדםִ .מ ַ ּצד
ֶׁ
ש ּלוֹ נִ ְמצָ א טוֹ ב וְ יָפֶ ה ִ -מ ַ ּצד
אוֹ תוֹ ִ ּבנְ יָן ׁ ֶ
שה
הַ יְסוֹ ד ַרע וְ ָעקֹם ,וְ לָ כֵ ן לֹא נִ ְק ָרא מַ עֲ ֶׂ
ָׁשלֵ ם ,לֹא נִ ְק ָרא ִ ּבנְ יָן ָׁשלֵ םּ ִ .בגְ לַ ל ָּכךְ
ש ֵאינוֹ ָגמוּר ,וְ נִ ְדחֶ ה .וְ ַעל
נִ ְק ָרא צַ דִּ יק ׁ ֶ
זֶה )חבקוק א( ְּכבַ ּ ַלע ָר ָׁשע צַ דִּ יק ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
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 וְ ַעל ָ ּדא )חבקוק. וְ נִ ְד ֶחה,ינו ָּגמ ּור ִא ְק ֵרי
ֹ ׁ ֶש ֵא
.א( ְ ּכ ַב ּ ַלע ָר ׁ ָשע ַצ ִ ּדיק ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
Rabbi Shimon quotes the following verse and explains that the ‘lost’ item is part
of a person’s soul that is connected to his Tikkun process.
Leviticus 5:22
“ֲשׂה הָ אָ ָדם–לַ חֲ ט ֹא בָ הֵ נָּה
ֶ  ַיﬠ- ִמכֹּל אֲ ֶשׁר,אַ חַ ת- ָשׁ ֶקר; ﬠַ ל- ְונ ְִשׁבַּ ע ﬠַ ל,מָ צָ א אֲ בֵ ָדה וְכִ חֶ שׁ בָּ הּ-”אוֹ
“or have found that which was lost, and denied it, and swear to a lie; in any of
all these that a man does he sinned therein;”
If a person reincarnates to make a correction and doesn’t follow it, then it’s like
lying about the existence of God. It would’ve been better for him if he was never
born.
The Zohar, here, defines two types of righteous people. One is a ‘complete’
righteous, that comes into reincarnation but in a corrected state. His mission
in life is to help and teach others in order to elevate his pure soul to a higher
level. The other type is a ‘not complete’ righteous. It is a person that
reincarnated more than once. He may act as a righteous person, but he still has
more corrections to complete.
All the actions of the completely righteous are like building new buildings on his
property. The one that did not complete his Tikkun builds on a property that he
doesn’t know if it is going to be his.
In the process of reincarnation, a soul could be formed from one or more soul
parts. One could come with a soul that includes parts that are in need of
correction. They could be from another person in the family line who passed
away before he was born.
A complete righteous has protection from evil people, but the other righteous
type should be careful when dealing with wicked and evil people. They are in a
vulnerable state and could be consumed by the negative side.
Habakkuk 1:13
“ ְבּבַ לַּ ע ָר ָשׁע צַ ִדּיק ִמ ֶמּנּוּ, בּוֹגְ ִדים– ַתּחֲ ִרישׁ, לָ ָמּה ַת ִבּיט:ﬠָ מָ ל ל ֹא תוּכָל- וְהַ ִבּיט אֶ ל,” ְטהוֹר ﬠֵ י ַניִם מֵ ְראוֹת ָרע
“Your eyes are too pure to look on evil; you cannot tolerate wrongdoing. Why
then do you tolerate the treacherous? Why are you silent while the wicked
swallow up those more righteous than themselves?”
During our Tikkun process, we should be careful about what we see with our
eyes because we may fall into illusion and do something wrong. Every action
should be with a positive purpose and always with the truth. By following this
advice of Habakkuk, we can be saved from the negativity that can swallow our
light and all that we corrected before.
שם הַ ָּקדוֹ ׁש
ֵ ּׁ ַש ְּמ ַק ּנֵא ל
ֶ ׁ  ִמי, בּ ֹא ו ְּר ֵאה.11
שאֲ ִפ ּל ּו לֹא ִיז ּ ְֶכה
ֶ ׁ ,של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ֶׁ
יּוֹרשׁ
ֵ ֶ )שׁ,ִלגְ ֻד ָּלה וְ לֹא י ְִהיֶה ָראוּי לָ ּה
 ּ ִפנְ חָ ס לֹא.אוֹתָ הּ( י ְַרוִ יחַ אוֹ ָת ּה וְ י ִַּקח אוֹ ָת ּה
ש ִ ּק ּנֵא
ֶ ׁ  ו ִּמ ּׁשוּם,הָ יָה ָראוּי לָ ּה ְ ּבאוֹ תוֹ ז ְַמן
 וְ ָעלָ ה לַ כּ ֹל,שם ִר ּבוֹ נוֹ ִה ְרוִ יחַ ֶאת הַ כּ ֹל
ֵ ׁ ְל

ישא ְדק ּו ְד ׁ ָשא
ָ ׁ  ַמאן ִ ּד ְמ ַק ּנֵא לִ ׁ ְש ָמא ַק ִד, ּ ָתא חֲ זֵי.11
ְ ְּב ִר
 וְ לָ א ִא ְתחֲ זֵי,יל ּו לָ א יִ זְ ֵכי לַ ְ ּג ּד ּולָ ה
ּ  ְ ּדאֲ ִפ,יך ה ּוא
 וְ ָדא י ִָרית. )ס''א דירית לה( ָרוַ וח לָ ּה וְ נָ ִטיל לָ ּה,לָ ּה
,יה ְּב ַהה ּוא זִ ְמנָ א
ּ ֵ ּ ִפנְ ָחס לָ א ִא ְתחֲ זֵי ל.לָ ּה וְ ָעיִ יל לָ ּה
 וְ ָסלִ יק, ָרוַ וח לְ כ ּ ָֹלא,יה
ֵ ּו ְבגִ ין ְ ּד ִק ּנֵא לִ ׁ ְש ָמא ְ ּד ָמ
ּ אר
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יה ּכ ּ ָֹלא וְ זָ ָכה לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְּמ ׁ ָשא
לְ כ ּ ָֹלא ,וְ ִא ְת ּ ָת ַ ּקן ּ ֵב ּ
ִּב ְכה ּונָה ִע ּ ָל ָאהֵ .מ ַה ִהיא ׁ ַשעֲ ָתאִ ּ ,פנְ ָחס ּ ֶבן ֶאלְ ָעזָ ר
ּ ֶבן ַאהֲ רֹן ַה ּכ ֵֹהןּ ְ ,ד ַא ׁ ְשלִ ים לִ ְת ֵרין ַ ּד ְר ִ ּגיןְּ ,בגִ ין
יהּ ְ ,ד ִא ְת ְּת ַקן ַמה ְ ּד ִא ְת ַע ָ ּקם.
ְ ּד ַק ּנֵא לִ ׁ ְש ָמא ְ ּד ָמ ֵ
אר ּ

וְ ִה ְת ּ ַת ֵּקן בּ וֹ הַ כּ ֹל ,וְ זָכָ ה ְל ִה ְ ׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ִ ּב ְכהֻ ּנָה
ֶע ְליוֹ נָה .מֵ אוֹ ָת ּה ָׁש ָעה ִ ּ -פינְ חָ ס ֶּבן אֶ ְל ָעזָר
ש ִה ְׁש ִלים ִל ְׁש ּ ֵתי ְד ָרגוֹ ת
ֶּבן ַא ֲהרֹן הַ כּ ֹהֵ ןֶ ׁ ,
ש ִּת ֵּקן ַמה
שם ִר ּבוֹ ֹנוֶ ׁ ,
ש ִ ּק ּנֵא ְל ׁ ֵ
ִמ ּׁשוּם ׁ ֶ
ש ִה ְת ַע ֵּקם.
ּ ֶׁ

ִ .12ר ִּבי יְ ה ּו ָדה ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר) ,תהלים פו( ׁ ָש ְמ ָרה
יה ִ ּד ְק ָרא
הו ׁ ַשע ַע ְב ְד ָך וְ ֹגו'ֹ .
נ ְַפ ׁ ִשי ִ ּכי ָח ִסיד ָאנִ י ֹ
סו ֵפ ּ
יה ִ ּד ְק ָרא
ִאית לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ אּ ,ולְ ָב ַתר ְק ָרא ּכ ּ ָֹלאֹ ,
סו ֵפ ּ
ְ ּכ ִתיבַ ,ה ּב ֹו ֵט ַח ֵאלֶ ָ
יהַ ,מאי
יךַ ,ה ּב ֹו ֵט ַח ָּב ְך ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
ַה ּב ֹו ֵט ַח ֵאלֶ ָ
יה,
יךֶ .א ּ ָלא ִ ּכ ְבי ֹ
ָכול ָ ּדוִ ד ַמ ְב ַטח לֵ ּ
יה ּ ַפלְ ג ּות לֵ ילְ יָא ְּב ׁ ִשנְ ּ ָתאּ ְ ,כ ָמה
ְ ּדלָ א י ְַע ּ ַבר לֵ ּ
דות
הו ֹ
צות לַ יְ לָ ה ָאק ּום לְ ֹ
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,תהלים קיט( חֲ ֹ
יהֶ .א ּ ָלאָ ,אק ּום ,וְ ֶא ְת ְק ׁ ַשר ָּב ְך
לָ ְךַ .ק ְמ ִּתי ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
לְ ָעלְ ִמין.

ַ .12ר ִ ּבי יְה ּו ָדה ּ ָפ ַתח וְ ָאמַ ר) ,תהלים
שע ַע ְבדְּ ָך
פו( ָׁש ְמ ָרה נ ְָפ ִׁשי ִ ּכי חָ ִסיד ָאנִ י הוֹ ַׁ
וְ גוֹ ' .י ֵׁש ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ְ ּבסוֹ ף הַ ּ ָפסוּק ,וְ ַאחַ ר ָּכךְ
ַעל ָּכל הַ ּ ָפסוּקּ ְ .בסוֹ ף הַ ּ ָפסוּק ָּכתוּב הַ ּבוֹ טֵ חַ
יך ,צָ ִר ְ
ֵאלֶ ָ
יך לוֹ ִל ְהיוֹ ת הַ ּבוֹ טֵ חַ ָּב ְך! ַמה ֶז ּה
הַ ּבוֹ טֵ חַ ֵאלֶ ָ
ָכול דָּ וִ ד ַמ ְב ִטיחַ
יך? ֶא ָּלא ִּכ ְבי ֹ
שנָה,
ש ּלֹא יַעֲ בֹר ָעלָ יו חֲצוֹ ת הַ ּ ַליְלָ ה ְ ּב ׁ ֵ
לוֹ ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )שם קיט( חֲצוֹ ת לַ יְלָ ה ָאקוּם
ְּכמוֹ ׁ ֶ
ְ
ְלהוֹ דוֹ ת לָ ךַ .ק ְמ ִּתי הָ יָה לוֹ ִל ְהיוֹ ת! ֶא ָּלא
שר ְ ּב ָך ְלעוֹ לָ ִמים.
ָאקוּם ,וְ אֶ ְת ַק ּ ׁ ֵ

יה .וְ ָהא ּ ָתנֵינָ ן
ָ ׁ .13ש ְמ ָרה נ ְַפ ׁ ִשיְ ׁ ,ש ֹ
מור ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
יתא ְ ּדלָ א ִאית ָּב ּה ָרזִ ין ִע ּ ָל ִאין
או ַריְ ָ
ְ ּדלֵ ית ָאת ְּב ֹ
ְ
וְ י ִַּק ִיריןָ ׁ .ש ְמ ָרהְּ .לק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא ָק ָא ַמר,
יה נ ֶֶפ ׁשּ ְ .ד ַכד
ׁ ָש ְמ ָרה לְ ַהה ּוא ח ּולָ ָקאּ ְ ,ד ִא ְתאֲ ָחד ּ ֵב ּ
נ ְַפ ׁ ָשא נָ ְפ ָקאת ֵמ ַהאי ָעלְ ָמאַ ,א ְתיָא לְ ֵמ ַירת
זָכיַּ ,כ ָמה ֵחילִ ין ִע ּ ָל ִאין נָ ְפ ִקין
ָעלְ ָמא )דאתי(ִ .אי ֵ
דו ָרא
לָ ֳק ְבלָ אּ ,ולְ נ ְַט ָרא לָ ּהּ ,ולְ ַאעֲ לָ א לָ ּה ְּב ָמ ֹ
ְ ּדד ּו ְכ ָת ָהא ,וְ ַהאי ה' נָ ִטיל לָ ּה ,לְ ִא ְת ַאחֲ ָדא ִע ּ ָמ ּה
יש י ְַר ֵחי וְ ׁ ַש ּ ַב ּ ֵתי.
ְּב ֵר ׁ

ָׁ .13ש ְמ ָרה נ ְַפ ִ ׁשיְׁ ,שמֹר הָ יָה צָ ִר ְ
יך לוֹ
ש ֵאין אוֹ ת ַּב ּתוֹ ָרה
ִל ְהיוֹ ת! ַוה ֲֵרי לָ ַמ ְדנ ּו ׁ ֶ
ש ֵאין ָּב ּה סוֹ דוֹ ת ֶע ְליוֹ נִ ים וְ נִ ְכ ָּב ִדיםָׁ .ש ְמ ָרה
ֶׁ
ְ
 לַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברוּך-הוּא הוּא ָא ַמרָׁ ,ש ְמ ָרהש ּנֶאֱ חֶ זֶת ּבוֹ נֶפֶ ׁש.
ֶאת אוֹ תוֹ חֵ לֶ ק ׁ ֶ
שיּוֹ צֵ את הַ ּנֶפֶ ׁש מֵ הָ עוֹ לָ ם הַ זֶּהָּ ,ב ָאה
ש ְ ּכ ׁ ֶ
ֶׁ
שת עוֹ לָ ם )הַ בָּ א(ִ .אם זוֹ כֶ הַּ ,כ ּ ָמה ֲחיָלוֹ ת
לָ ֶר ׁ ֶ
ֶע ְליוֹ נִ ים יוֹ ְצ ִאים ְל ַק ְ ּבלָ ּה וְ ִל ְׁשמֹר אוֹ ָת ּה
ו ְּלהַ ְכנִ יסָ ּה ִל ְמדוֹ ר ְמקוֹ ָמ ּה .וְ הַ ה' הַ ז ּוֹ
אשי ח ֳָד ִׁשים
ְל ַק ְח ּ ָת ּה ְל ִה ְת ַאחֵ ד ִע ּ ָמ ּה ְ ּב ָר ׁ ֵ
ש ָּבתוֹ ת.
וְ ַׁ

The Zohar tells us about those who are jealous for the name of God. Pinchas,
’before his action, was not worthy of the reward he received after he was ‘jealous
for God. He merited eternal and supernal priesthood, which means immortality.
The word ‘jealous’ is common for most people but spiritual people know that it
is one of the worst traits a person would have. What is the spiritual meaning of
‘jealousy’? It is very important to understand that the translation of any word of
the Torah limits its meaning and takes away the spiritual value. The most value
comes from the consciousness of the reader. This is the reason why I always
’bring the Hebrew source next to the translation. The Hebrew word for ‘jealous
’ and the source in the Torah is found in the Ten Commandments. Exodusקנא‘ is
פֹּקד ﬠֲוֹן אָ בֹת ﬠַ ל-בָּ ִנים ﬠַ לִ -שׁלֵּ ִשׁים וְﬠַ לִ -רבֵּ ִﬠיםְ ,לשֹׂנְאָ י ” 20:4
” “for Iכִּ י אָ נֹכִ י יְהוָה אֱ �הֶ י� ,אֵ ל ַקנָּא– ֵ
YHVH thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the
children unto the third and fourth generation of them that hate (go different
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way) Me;” The ‘jealousy’ of God is related to our iniquities. The true meaning of
the word is ‘cleansing’. The numerical value of  קנאis 151 as the word מקוה,
‘Mikveh’, that is a ritual pool of water that helps us with spiritual cleansing.
Another reference to the meaning of ‘cleansing’ lies in the portion of Pinchas
that we just began to study. ” ,י ְִשׂ ָראֵ ל-חֲ מָ ִתי מֵ ﬠַ ל ְבּנֵי- הֵ ִשׁיב אֶ ת,אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן-אֶ לְ ﬠָ זָר בֶּ ן-פִּ י ְנחָ ס בֶּ ן
ִ כִ ִלּ- ְבּתוֹכָם; ְול ֹא, ִקנְאָ ִתי- ְבּ ַקנְאוֹ אֶ ת.” “‘Pinchas, the son of Eleazar,
 ְבּ ִקנְאָ ִתי,י ְִשׂ ָראֵ ל- ְבּנֵי-יתי אֶ ת
the son of Aaron the priest, hath turned My wrath away from the children of
Israel, in that he was very jealous for My sake among them so that I consumed
not the children of Israel in My jealousy.”. God’s ‘jealousy’, that is the power of
cleansing, removed 24000 people in the process. Pinchas stopped the negativity
and the process of cleansing was done by God, so the Israelites were saved.
When we cleanse our souls and help others do the same, we implement the
effect of jealousy for the name of God. It was given to us as a complete divine
system to connect to it with purity, because otherwise, it shows us the
judgmental side of it which is, in other words, the Tikkun process. Psalms 86:2
“� אַ ָתּה אֱ �הַ י– הַ בּוֹטֵ חַ אֵ לֶ י,�הוֹשׁע ﬠַ ְב ְדּ
ַ
:חָ ִסיד אָ נִ י- כִּ י, ָשׁ ְמ ָרה נַפְ ִשׁי.” “Keep my soul, for I am
godly; {N} O Thou my God, save Thy servant that trusteth in Thee.” King David
asks God to keep his soul level of Nefesh ‘ ’נפשand save it because he trusts Him.
The Zohar explains that the regular form of the word to keep, ‘’שמר, was changed
and the letter  הwas added to it, to make it שמרה. The  הis the last letter of the
YHVH name that represents Malchut and we can use it to protect ourselves from
judgments. Pinchas was jealous for the name and his action kept the name
away from the negativity of the people that disconnected the  וVav from the  הH.
This event is recorded in the Torah with a split Vav in the portion of Pinchas, in
the word ‘ שלוםpeace’, that also has the meaning of completion. Pinchas, with
his jealousy, cleansed the negativity and removed judgment from the Israelites.
The Zohar tells us that the souls who don’t connect and don't earn the
protection of the name, are escorted by evil angels after their death into a harsh
cleansing process. In worst cases, those souls may not even be accepted in hell
(cleansing system) and stay between the physical and spiritual worlds. They go
through endless sufferings and sometimes they find ‘refuge’ in bodies of negative
people or of those who did negative actions.
 ַּכ ּ ָמה ׁש ֹו ְמ ֵרי חֹק ַּבעֲ לֵ י, וְ ִאם לֹא זוֹ כֶ ה.14
ִדינִ ים ִמזְדַּ ְּמנִ ים מוּלָ ּה וְ דוֹ ִחים אוֹ ָת ּה
ש ִּמ ְת ּג ְַל ּגֶלֶ ת
ֶ ׁ  אוֹ י ְלאוֹ ָת ּה נֶפֶ ׁש.הַ חוּצָ ה
 זֶה ּו. ְּכמוֹ ֶאבֶ ן ְ ּבכַ ף הַ ֶּקלַ ע,יקנוּת
ָ ְ ּב ֵר
ָאיְבֶ יך
ֹ א כה( וְ ֵאת נֶפֶ ׁש-ש ָּכתוּב )שמואל
ֶׁ
ְ
 וְ ָדוִ ד ִ ּב ֵּק ׁש.י ְַק ְּל ֶע ּנָה ְ ּבתוֹ ך ּ ַכף הַ ָּקלַ ע
ַּב ָּק ָׁשתוֹ ִל ְפנֵי הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא וְ ָא ַמר
.ש ּלֹא י ְִדח ּו אוֹ ָת ּה הַ חוּצָ ה
ֶ ׁ ,ָׁש ְמ ָרה נ ְַפ ִ ׁשי
 י ְִפ ְּתח ּו, יִפְ ְתּחוּ לְ �( מוּלָ ּה,� ְיע )לְ מוּל
ַ ש ַיּ ִ ּג
ֶ ׁ ו ְּכ
ָ
 ִּכי חָ ִסיד. ו ְּת ַק ּ ֵבל אוֹ ָת ּה ְלפָ נֶיך,לָ ּה ּ ְפ ָת ִחים
, ּ ֵכן, וְ ִכי חָ ִסיד נִ ְק ָרא? ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,ָאנִ י

 ַּכ ָמה ַּג ְר ִ ּדינֵי ְט ִה ִירין ִאזְ ַד ְּמנָ ן, וְ ִאי לָ א זָ ֵכי.14
, וַ וי לְ ַה ִהיא נ ְַפ ׁ ָשא. וְ ָדח ּו לָ ּה לְ ַבר,לָ ֳק ְבלָ ּה
 הֲ ָדא.יתא
ָ  ְ ּכ ַא ְבנָ א ְּבק ּו ְס ִפ,יק ַנ ּיָא
ָ ְ ּד ִמ ְת ַּגלְ ְ ּגלָ א ְּב ֵר
ָאויְ ֶביך
ֹ
 )שמואל א כה( וְ ֵאת נ ֶֶפ ׁש,ה ּוא ִד ְכ ִתיב
יה ַק ּ ֵמי
ֹ יְ ַקלְ ֶע ָ ּנה ְּב
ּ  וְ ָדוִ ד ָּב ֵעי ָּבע ּו ֵת.תו ְך ַּכף ַה ָ ּקלַ ע
ְ
 ְ ּדלָ א, ׁ ָש ְמ ָרה נ ְַפ ׁ ִשי,ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא וְ ָא ַמר
 יפתחון, וְ ַכד ָמ ֵטי )ס''א לקבלך.יִ ְדח ּון לָ ּה לְ ַבר
. ּו ְת ַק ּ ֵבל לָ ּה ַק ּ ָמ ְך, יִ ְפ ְּתח ּון לָ ּה ּ ִפ ְת ִחין,לך( לָ ֳק ְבלָ ּה
, ָא ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה. וְ ִכי ָח ִסיד ִא ְק ֵרי,ִ ּכי ָח ִסיד ָאנִ י
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ש ָּכתוּב )ישעיה נה( חַ ְס ֵדי ָדוִ ד הַ ּנֶאֱ ָמנִ ים.
ִאיןּ ִ .ד ְכ ִתיב) ,ישעיה נה( ַח ְס ֵדי ָ ּדוִ ד ַה ּנֶאֱ ָמנִ יםְּ .בגִ ין ׁ ֶ
ְ
ש ּלֹא ַתעֲ זֹב אוֹ ָת ּה
ִ ּבגְ לַ ל ָּכך ָׁש ְמ ָרה נ ְַפ ִׁשיֶ ׁ ,
ַּכ ְך ׁ ָש ְמ ָרה נ ְַפ ׁ ִשיּ ְ ,דלָ א ִּת ׁ ְש ּב ֹוק לָ ּה לְ ֵמ ַה ְך לְ ַבר.
לָ לֶ כֶ ת הַ חוּצָ ה.

יה ח ּולָ ָקא
ִ .15ר ִּבי יִ ְצ ָחק ָא ַמרָּ ,כל ּ ַבר נָ ׁש ְ ּד ִאית לֵ ּ
ְּב ַצ ִ ּדיק ,י ִָרית לְ ַהאי ֶא ֶרץּ ְ ,כ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב) ,ישעיה
יקים וְ ֹגו' .וְ ַהאי ַצ ִדיק ָח ִסיד
ס( וְ ַע ּ ֵמ ְך ּ ֻכ ּ ָלם ַצ ִ ּד ִ
ִא ְק ֵריָ .א ַמר ָ ּדוִ ד ָּב ַתר ִ ּד ְב ַהאי אֲ ָתר אֲ ִח ְידנָ א,
ָח ִסיד ָאנִ יּ ,ו ְבגִ ין ָּכ ְך ׁ ָש ְמ ָרה נ ְַפ ׁ ִשי ,לְ ִא ְת ַק ּ ׁ ְש ָרא ָּב ְך.

שיּ ֵׁש לוֹ
ַ .15ר ִ ּבי י ְִצחָ ק ָאמַ רָּ ,כל ָא ָדם ׁ ֶ
חֵ לֶ ק ְ ּבצַ דִּ יק ,יוֹ ֵר ׁש ֶא ֶרץ זוֹ ּ ְ ,כמוֹ
יקים וְ גוֹ '.
ש ָּכתוּב )שם ס( וְ ַע ּ ֵמ ְך ּ ֻכ ָּלם צַ דִּ ִ
ֶׁ
וְ צַ דִּ יק זֶה נִ ְק ָרא חָ ִסידָ .א ַמר דָּ וִ דַ ,אחַ ר
ש ְ ּב ָמקוֹ ם זֶה נֶאֱ חַ ז ְִּתי ,חָ ִסיד ָאנִ י ,וְ לָ כֵ ן
ֶׁ
שר ְ ּבךָ.
ָׁש ְמ ָרה נ ְַפ ִׁשי ְל ִה ְת ַק ּׁ ֵ

מו
ש ֹ
ִ .16ר ִּבי ִח ּיָיא ּ ָפ ַתח) ,תהלים פא( ֵעד ּות ִּב ֹ
יהו ֵסף ָ ׂ
אולִ יף ׁ ִש ְב ִעין ּ ִפ ְת ִקין ,וְ לָ ׁש ֹון
או ְקמ ּו ָהּ ְ ,ד ֹ
וְ ֹגו'ָ .הא ֹ
ש ַפת
ַה ּק ֶֹד ׁש י ִַתיר .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,תהלים פא( ְ ׂ
לֹא י ַָד ְע ִּתי ֶא ׁ ְש ָמע .אֲ ָבל ַמאי ֵעד ּותָ ּ .תא חֲ זֵי,
יה
יפר הֲ וַ ת אֲ ִח ָ
יה ְ ּד ֹ
ידא ּ ֵב ּ
ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ְּת ֵת ּ
פו ִט ַ
יה ְ ּכ ַמאן ְ ּדלָ א
לְ ַה ִהיא ִמ ּ ָלה ,הֲ וָ ה ֹיו ֵסף ָע ִביד ַּג ְר ֵמ ּ
ישנָא ִ ּדילָ ּה ,וְ ֵכן ְּב ָכל ֹיו ָמא ַעד ַה ִהיא
י ַָדע לִ ׁ ָ
שה ּו
ׁ ַשעֲ ָתא ּ ַב ְת ַריְ ָ
יתאּ ִ ,ד ְכ ִתיב )בראשית לט( וַ ִּת ְת ּ ְפ ֵׂ
יה
ְּב ִבגְ ֹ
שה ּוֶ .א ּ ָלא ְּבגִ ין ְ ּד ָע ִביד ַּג ְר ֵמ ּ
דוַ .מאי וַ ִּת ְת ּ ְפ ֵׂ
ישנָ א .וְ ר ּו ַח ַה ּק ֶֹד ׁש ָצוַ וח
ְ ּכ ַמאן ְ ּדלָ א י ַָדע לִ ׁ ָ
ָ
יה) ,משלי ז( לִ ׁ ְש ָמ ְרך ֵמ ִא ׁ ָשה זָ ָרה ִמ ּנ ְָכ ִר ּיָה
לָ ֳק ְבלֵ ּ
יקהַ .מאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןֶ .א ּ ָלא ָּכל
יה ֶהחלִ ָ
אֲ ָמ ֶר ָ
ָּב ּה
ִא ְת ְק ׁ ַשר
ֵמ ַהאי,
יה
ַמאן ְ ּדנָ ִטיר ַּג ְר ֵמ ּ
ִּב ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ,וְ ָא ִחיד ְּב ַהה ּוא ֵעד ּותּ .ו ַמאי ה ּוא .ה'
מו .א ּוף
ש ֹ
יהּ ִ .ד ְכ ִתיבֵ ,עד ּות ִּב ֹ
ְ ּד ִא ּת ֹו ַסף ּ ֵב ּ
יהו ֵסף ָ ׂ
ָה ָכא י' ִא ּת ֹו ַסף ְּב ִפנְ ָחסַ ,על ְ ּד ַק ּנֵי ְּב ַהאי.

ַ .16ר ִ ּבי ִחיָּיא ּ ָפ ַתח) ,תהלים פא( ֵעדוּת
ש ָּל ַמד
ִ ּביהוֹ סֵ ף ָׂשמוֹ וְ גוֹ ' .ה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ׁ ֶ
ִ ׁש ְב ִעים לָ ׁשוֹ ן ,ו ְּל ׁשוֹ ן הַ ּק ֶֹד ׁש יוֹ ֵתר .זֶה ּו
ש ָּכתוּב )שם( ְ ׂשפַ ת לֹא י ַָד ְע ִּתי ֶא ְׁש ָמע.
ֶׁ
אֲ בָ ל מַ ה ז ּוֹ ֵעדוּת? ּבֹא ו ְּר ֵאהּ ְ ,ב ָׁש ָעה
שת ּפוֹ ִטיפַ ר ָא ֲחזָה ּבוֹ ְלאוֹ תוֹ הַ דָּ בָ ר,
ש ֵא ׁ ֶ
ֶׁ
ּ
שלֹא יוֹ ֵד ַע ְל ׁשוֹ נ ָּה,
ָע ָׂשה יוֹ סֵ ף ַע ְצמוֹ ְּכ ִמי ׁ ֶ
וְ כֵ ן ְ ּבכָ ל יוֹ ם ַעד אוֹ ָת ּה ָׁש ָעה ַאחֲרוֹ נָה,
שה ּו ְ ּב ִבגְ דוֹ .
ש ָּכתוּב )בראשית לט( ו ִַּת ְת ּ ְפ ֵׂ
ֶׁ
ש ָע ָׂשה
שהוּ? ֶא ָּלא ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ַמה זֶּה ו ִַּת ְת ּ ְפ ֵׂ
ש ּלֹא יוֹ ֵד ַע ְל ׁשוֹ נ ָּה ,וְ רוּחַ הַ ּק ֶֹד ׁש
ַע ְצמוֹ ְּכ ִמי ׁ ֶ
ָ
צוֹ וַחַ ת ְּכנֶגְ דּ וֹ ) :משלי ז( ִל ְׁש ָמ ְרך מֵ ִא ּׁ ָשה
יקהַ .מה ָּבא
ז ָָרה ִמ ּנ ְָכ ִריָּה אֲ ָמ ֶריהָ הֶ ח ֱִל ָ
ש ּׁשוֹ מֵ ר ַע ְצמוֹ
יענוּ? ֶא ּ ָלא ָּכל ִמי ׁ ֶ
ְלהַ ְׁש ִמ ֵ
שר לַ ּ ְׁש ִכינָה וְ ָאחוּז ְ ּבאוֹ ָת ּה
ִמזֶּהִ ,מ ְת ַק ּ ׁ ֵ
ש ָּכתוּב
ש ִ ּנ ּתוֹ ְספָ ה בּ וֹ ֶ ׁ ,
ֵעדוּת .ו ַּמ ִהי? ה' ׁ ֶ
ֵעדוּת ִ ּביהוֹ סֵ ף ָׂשמוֹ ּ .גַם ָּכאן ִה ּתוֹ ְספָ ה י'
ש ִ ּק ּנֵא בָ זֶה.
ְ ּב ִפינְ חָ ס ַעל ׁ ֶ

.” “thatו ִַתּ ְתפְּ ֵשׂהוּ ְבּ ִבגְ דוֹ לֵ אמֹרִ ,שׁכְ בָ ה ﬠִ ִמּי; ַו ַיּ ֲﬠזֹב ִבּגְ דוֹ ְבּי ָָדהַּ ,ו ָיּנָס ַויֵּצֵ א הַ חוּצָ ה “ Genesis 39:12
’she caught him by his garment (also means ‘his betrayal’), saying: ‘Lie with me.
And he left his garment in her hand, and fled, and got himself out.” When
Joseph worked in the house of Potiphar, he was seduced by the wife of Potiphar
to have sex with her. He acted as if he didn’t understand her language and
ﬠֵ דוּתavoided her until she caught him, then he ran away from her. Psalms 81:6 “ ,
ִ . ” “He appointed it in Josephבּיהוֹסֵ ף ָשׂמוֹ– ְבּצֵ אתוֹ ,ﬠַ ל-אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם; ְשׂפַ ת ל ֹא-י ַָד ְﬠ ִתּי אֶ ְשׁ ָמע
 was added to his name) for a testimony when Heה . The letterיהוֹסֵ ף  becameיוסף(
went forth against the land of Egypt. The speech of one that I knew nor did I
hear:” Joseph stopped himself from losing his great light by avoiding great
temptations from the wife of Potiphar, who was very beautiful and a sexual
DailyZohar.com
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goddess. He merited to be the chariot for the Sefirah of Yessod and controlled
the sustenance of the world. The world of Malchut is a dark world without
connection to the upper Sefirot to draw the light of life and sustenance. The
level above us is Yessod, which is inclusive of all the Sefirot above it. On the
spiritual levels, we can connect to Yessod with meditation and Zohar's study.
On the material level, we do that with Tithing and Tzedaka, which is giving
money to support the continuation of Light and life (spiritual channels) in the
world. The sexual organs are the aspect of Yessod. We use sex to draw light from
the level of Yessod to Malchut, which is the vessel connected to Yessod. The
light that comes from this unification of Light (Yessod) and Vessel (Malchut)
comes from Binah and gives us great pleasures. Drawing light is relatively easy,
but to maintain it we need to overcome the negative side. It uses us as a tool to
draw light because it cannot connect to light by itself. When we fail to use the
light in a proper way we lose it and the negative side jumps quickly to grab it.
The channel of Yessod is the source of life and of all kind of sustenance for the
world. Here is where we are all tested. The desire for the self alone creates
darkness in a person’s life and affects his environment. Improper sexual
relations may drain a person’s light and bring him to darkness, which is chaos
in life. Zimri, the head of a tribe, was having sexual acts with women from the
other side. That connection of Yessod from the pure side to the negative side
drained the light from the Israelites and they began to die. When Pinchas
stopped that, he cleansed the channel and for this God rewarded him with the
gift of Immortality.
 )תהלים קלז( ַעל, ַר ִ ּבי יֵיסָ א ּ ָפ ַתח.17
ָש ְבנ ּו ּגַם ָּב ִכינ ּו ְ ּבז ְָכ ֵרנ ּו
ַ ׁ ַנהֲרוֹ ת ָּבבֶ ל ָׁשם י
ְ
ֹּשלַ יִם הָ יָה צָ ִריך לו
ָׁ  ֶאת יְרו.ֶאת ִציּוֹ ן
ְ
ּש ִ ָלם
ָׁ ש ָּכתוּב ִאם ֶא ְׁש ָּכחֵ ך יְרו
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו,ִל ְהיוֹ ת
?ִּת ְ ׁש ּ ַכח י ְִמינִ י! ַמה זֶּה ְ ּבז ְָכ ֵרנ ּו אֶ ת ִציּוֹ ן
, נ ֶָאה וְ יָפֶ ה,שהָ יָה לוֹ הֵ יכָ ל נִ ְכ ָּבד
ֶ ׁ ְל ָא ָדם
של ִמי
ֶ ׁ ֹ צַ עֲ רו. ָֹּבא ּו ִל ְס ִטים וְ ָׂש ְרפ ּו אוֹ תו
של ַּב ַעל הַ הֵ יכָ ל?! ּגַם ָּכאן
ֶ ׁ הוּא? לֹא
?של ִמי הוּא
ֶ ׁ  צַ ַער,הַ ּ ְ ׁש ִכינָה ְ ׁשר ּויָה ַּב ּגָלוּת
, ָש ֵּבאֲ ר ּוה
ֶ ׁ של הַ ַ ּצדִּ יק?! וְ זֶה הוֹ לֵ ְך ְּכ ִפי
ֶ ׁ לֹא
 ָאבָ ד,ש ָּכתוּב )ישעיה נז( הַ ַ ּצדִּ יק ָאבָ ד
ֶׁ
 ְ ּבז ְָכ ֵרנ ּו ֶאת, ּגַם ָּכאן ְ ּבז ְָכ ֵרנ ּו ֶאת ִציּוֹ ן.ַמ ּ ָמ ׁש
.ש ּלוֹ הוּא
ֶ ׁ  צַ ַער, ֹש ּלוֹ ַעל ז ּו ָגתו
ֶ ׁ אוֹ תוֹ צַ ַער

רות ָּב ֶבל
ֹ ֲ )תהלים קלז( ַעל נַה,ֵיסא ּ ָפ ַתח
ָ  ִר ִּבי י.17
 ֶאת יְ ר ּו ׁ ָשלַ ם.ָש ְבנ ּו ַּגם ָּב ִכינ ּו ְּבזָ ְכ ֵרנ ּו ֶאת ִצי ֹּון
ַ ׁ ׁ ָשם י
 )תהלים קלז( ִאם ֶא ׁ ְש ָּכ ֵח ְך, ְ ּכ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב,יה
ּ ִֵמ ָּב ֵעי ל
 לְ ּ ַבר. ַמאי ְּבזָ ְכ ֵרנ ּו ֶאת ִצי ֹּון,יְ ר ּו ׁ ָשלַ ם ִּת ׁ ְש ַּכח יְ ִמינִ י
 ָאת ּו,ָאה וְ ׁ ַש ּ ִפ ָירא
ָ  י,יכלָ א י ִַק ָירא
ָ יה ֵה
ּ ֵנָ ׁש ְ ּדהֲ וָ ה ל
 לָ או, ַצעֲ ָרא ְ ּד ַמאן ה ּוא.יה
ֹ ְלִ ְס ִטין ו
ּ ֵאו ִקיד ּו ל
 א ּוף ָה ָכא ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ְּבגָ ל ּו ָתא.יכלָ א
ָ יה ְ ּד ֵה
ֵ ְ ּד ָמ
ּ אר
 וְ ַאזְ לָ א ָהא. לָ או ְ ּד ַצ ִ ּדיק, ַצעֲ ָרא ְ ּד ַמאן ה ּוא,ׁ ַש ְריָא
, ִ ּד ְכ ִתיב )ישעיה נז( ַה ַּצ ִ ּדיק ָא ָבד,ְ ּכ ָמה ְ ּדא ּו ְקמ ּו ָה
 ְּבזָ ְכ ֵרנ ּו,זָכ ֵרנ ּו ֶאת ִצי ֹּון
ְ  א ּוף ָה ָכא ְּב.ָא ָבד ַמ ּ ָמ ׁש
יה
ּ ֵ ַצעֲ ָרא ִ ּדיל,יה ַעל זִ ּו ּוגָ ָהא
ּ ֵַהה ּוא ַצעֲ ָרא ִ ּדיל
.ה ּוא

ֹשם ִר ּבוֹ נו
ֵ ׁ ש ּמוֹ ִקיר
ֶ ׁ  ִמי, ָא ַמר ַר ִ ּבי יֵיסָ א.18
ֹתו ִר ּבוֹ נו
ֹ ֹשיּוֹ ִקיר או
ֶ ׁ  זוֹ כֶ ה,ָּבזֶה וְ ׁשוֹ מֵ ר זֶה
ּ
,ִמיוֹ סֵ ף
?ָּלנו
ִמ ַּניִן
.הַ כּ ֹל
ַעל
ּ
ֹאֹתו
מא( ַוי ְַר ּ ֵכב
ש ָּכתוּב )בראשית
ֶׁ

יה
ֵ או ִקיר ׁ ְש ָמא ְ ּד ָמ
ֹ  ַמאן ְ ּד,ֵיסא
ָ  ָא ַמר ִר ִּבי י.18
ּ אר
יה ַעל
ֵ יה ָמ
ָ , וְ נָ ִטיר ַהאי,ְּב ַהאי
ּ אר
ּ ֵזָכה ְ ּד ֹיו ִקיר ל
 )בראשית מא( וַ ּי ְַר ֵּכב, ִ ּד ְכ ִּתיב. ִמי ֹּו ֵסף. ְמנָ לָ ן.ּכ ּ ָֹלא
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לוּ ,ו ְכ ִתיב וְ נָ תֹן
תו ְּב ִמ ְר ֶּכ ֶבת ַה ִּמ ׁ ְשנֶה אֲ ׁ ֶשר ֹ
או ֹ
ֹ
עוד,
תו ַעל ָּכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם )דף רי''ד ע''א( וְ לֹא ֹ
או ֹ
ֹ
רונָא ְ ּד ֹיו ֵסף
ש ָר ֵאל יַת י ּ ַָמא ,אֲ ֹ
ֶא ּ ָלא ַּכד ָע ְבר ּו יִ ְ ׂ
ימין ַעל
יתא ,וְ לָ א הֲ ֹוו ַמ ּיָא ַקיְ ִ
ָעאל ְּב ֹגו ְּב ַק ְד ִמ ָ
יה ,הֲ ָדא ה ּוא ִ ּד ְכ ִתיב) ,תהלים
ִקי ּו ַמיְ יה ּו ַק ּ ֵמ ּ
קיד( ַה ּיָם ָר ָאה וַ ּי ָֹנוסַ .מאי וַ ּי ָֹנוסֶ .א ּ ָלא ָר ָאה ַהה ּוא
יה )בראשית לט( וַ ּיָנָס וַ ּיֵצֵ א ַהח ּו ָצה.
ִ ּד ְכ ִתיב ּ ֵב ּ

לו ,וְ כָ תוּב וְ נָתוֹ ן
שר ֹ
ְ ּב ִמ ְר ּ ֶכבֶ ת הַ ִּמ ְׁשנֶה אֲ ׁ ֶ
אֹתוֹ ַעל ָּכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִם .וְ לֹא עוֹ דֶ ,א ָּלא
של יוֹ סֵ ף
ִש ָר ֵאל ֶאת הַ יָּם ,אֲ רוֹ נוֹ ׁ ֶ
ש ָע ְבר ּו י ְ ׂ
ְּכ ׁ ֶ
נִ ְכנַס ִ ּב ְפנִ ים ַּבהַ ְתחָ לָ ה ,וְ לֹא הָ י ּו הַ ּ ַמיִם
ְלפָ נָיו .זֶה ּו
ָע ְמ ָדם
ַעל
עוֹ ְמ ִדים
ש ָּכתוּב )תהלים קיד( הַ יָּם ָר ָאה ַו ָיּנֹסַ .מה זֶּה
ֶׁ
ש ָּכתוּב ּב ֹו )בראשית
ַו ָיּנֹס? ֶא ּ ָלא ָר ָאה אוֹ תוֹ ׁ ֶ
לט( ַו ָי ּנָס ַויֵּצֵ א הַ חוּצָ ה.

יק ָרא
יק ָרא ְּב ַחי ֹּיוי וְ זָ ֵכי לִ ָ
ָ ּ .19תא חֲ זֵי ,זָ ֵכי לִ ָ
יהְּ .ב ַחיָיו אֲ ַמאיְּ .בגִ ין ַהה ּוא זְ ַמן ְ ּדלָ א ָּב ָעא
ְּב ִמ ָ
ית ֵת ּ
ָּב ּהּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,בראשית לט( וַ יְ ָמ ֵאן
לְ ִא ְת ַ ּד ְּב ָקא
יה
ֹאמר ֶאל ֵא ׁ ֶשת אֲ דֹנָיוּ .ו ְכ ִתיב וְ לֹא ׁ ָש ַמע ֵאלֶ ָ
וַ ּי ֶ
לִ ׁ ְש ַּכב ֶא ְצלָ ּה לִ ְה ֹיות ִע ּ ָמ ּהְּ .בגִ ין ַּכ ְך זָ ָכה ְּב ַהאי
דוּ ,ו ְכ ִתיב וַ יָנָ ס
שה ּו ְּב ִבגְ ֹ
ָעלְ ָמאֵּ .כיוָ ן ִ ּד ְכ ִּתיב וַ ִּת ְת ּ ְפ ֵׂ
רו ְכ ּ ָתא
וַ ּיֵצֵ א ַהח ּו ָצה ,זָ ֵכי לְ ָב ַתר ְ ּד ָעאל לְ ֹגו ּ ָפ ֹ
יה נָ ַטל ְּב ַהאי
יהּ ִ ,ד ֵ
יד ּ
ִע ּ ָל ָאה ,וְ ָה ִכי ִא ְתחֲ זֵי לֵ ּ
יה נָ ַטל ְּב ָעלְ ָמא ַאחֲ ָרא.
ָעלְ ָמא ,וְ ִד ֵ
יד ּ

בוד ְ ּבחַ יָּיו וְ זוֹ כֶ ה
ּ .19בֹא ו ְּר ֵאה ,זוֹ כֶ ה ְלכָ ֹ
יתתוֹ ּ ְ .בחַ יָּיו ַמדּ ו ַּע? ִ ּבגְ לַ ל אוֹ תוֹ
ְלכָ בוֹ ד ְ ּב ִמ ָ
ָּב ּה,
ְל ִה ְתדַּ ֵּבק
ָרצָ ה
ש ּלֹא
ֶׁ
זְמַ ן
שת
ש ָּכתוּב )שם( ַוי ְָמ ֵאן ַויֹּאמֶ ר ֶאל ֵא ׁ ֶ
ֶׁ
אֲ דֹנָיו .וְ כָ תוּב ,וְ לֹא ָׁש ַמע ֵאלֶ יהָ ִל ְׁש ַּכב
ֶא ְצלָ ּה ִל ְהיוֹ ת ִע ּ ָמ ּהּ ִ .בגְ לַ ל זֶה זָכָ ה ְ ּבזֶה
שה ּו ְ ּב ִבגְ דוֹ ,
ש ָּכתוּב ו ִַּת ְת ּ ְפ ֵׂ
הָ עוֹ לָ םֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
וְ כָ תוּב ַו ָיּנָס ַויֵּצֵ א הַ חוּצָ ה ,זָכָ ה ְלבַ ּסוֹ ף
צה ֶע ְליוֹ ָנה ,וְ כָ ְך ָראוּי לוֹ
ֶׁ
ש ִ ּנ ְכנַס ְלתוֹ ְך ְמ ִח ָ ּ
ש ּלוֹ
ש ּלוֹ לָ ַקח ְ ּבזֶה הָ עוֹ לָ ם ,וְ ֶאת ׁ ֶ
 ֶאת ׁ ֶלָ ַקח ָּבעוֹ לָ ם הָ ַאחֵ ר.

Rabbi Yissa, a student of Rabbi Shimon, says “A person who values and honors
the name of his Creator merits to have the honor of God bestowed on him”. We
find this in Genesis 41:43
” ַויּ ְַרכֵּב אֹתוְֹ ,בּ ִמ ְרכֶּבֶ ת הַ ִמּ ְשׁנֶה אֲ ֶשׁר-לוֹ ,וַיִּ ְק ְראוּ לְ פָ נָיו ,אַ ְב ֵר�; ְונָתוֹן אֹתוֹ ,ﬠַ ל כָּל-אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם“
“And he made him ride in the second chariot which he had; and they cried before
"him: ‘Abrech’; and he set him over all the land of Egypt.
We give value and honor to the name of God when we learn to know the system
of YHVH and that everything comes from him. Then, we need to have the desire
to reveal the light by becoming like God and by acting in all our ways in bringing
and sending light to others.
When we open channels for the light to come down into our lives, we should
immediately push it forward so it will be revealed. We cannot see any object in
this world unless the light is reflected from it. We cannot reveal the Light in our
lives unless we push it forward, with the desire to share and make a
continuation of it to others.
A pipe with flowing waters can never be thirsty, but if it is closed, the waters
draw the energy of end and death.
זָכה ְּב ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתיִ ּ .20 ,פנְ חָ ס זָכָ ה ְ ּבזֶה הָ עוֹ לָ ם ,וְ זָכָ ה ָּבעוֹ לָ ם
ִ ּ .20פנְ ָחס זָ ֵכי ְּב ַהאי ָעלְ ָמא ,וְ ָ
שיּ ְָצא ּו
ימא י ִַתיר ִמ ָּכל ִאי ּנ ּון ְ ּדנַפק ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ,הַ ָּבא ,וְ זָכָ ה ְל ִה ְת ַקיֵּם יוֹ ֵתר ִמ ָּכל ֵא ּל ּו ׁ ֶ
וְ זָ ָכה לְ ַק ְּי ָ
ְ
ִמ ִּמ ְצ ַריִם ,וְ זָכָ ה ִל ְכהֻ ּנָה ְ ּגדוֹ לָ ה ,הוּא וְ כָ ל
יה .וְ ִאי
וְ זָ ָכה לְ ַכהֲ נָא ִע ּ ָל ָאה ,ה ּוא וְ ָכל ְּב ֹנוי אֲ ּ ַב ְת ֵר ּ
ש ּלֹא )שֶׁ ה ֲֵרי( זָכָ ה
ֹאמר ׁ ֶ
ָּבנָיו ַאח ֲָריו .וְ ִאם ּת ַ
DailyZohar.com
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זָכה לְ ַכהֲ נָ א ַעד לָ א ָע ֵבד
ימא ְ ּדלָ א )נ''א דהא( ָ
ּ ֵת ָ
ִאי ּנ ּון
ְ ּד ָהא
ִאין )ס''א לא(.
ָ ּדא.
עו ָב ָדא
ֹ
קו ֶדם .לָ או ָה ִכי ֶא ּ ָלא ְּב ַמאי
זָכה ֹ
ְ ּד ַא ְמ ֵרי )דלא( ְ ּד ָ
ימנָ א ּ ַת ַחת אֲ ׁ ֶשר ִק ּנֵא לֵ אל ָֹהיוּ ְ ,ד ַמ ׁ ְש ַמע ִ ּד ְבגִ ין
או ִק ְ
ֹ
קו ֶדם.
עו ָב ָדא ָ ּדא ָרוַ וח ְ ּכה ּונָ ָתאַ ,מה ְ ּדלָ א הֲ וָ ה ֹ
ֹ

שה זֶה -
ש ּלֹא ָע ָׂשה ַמעֲ ֶׂ
ִל ְכהֻ ּנָה ַעד ׁ ֶ
אוֹ ָתם
שה ֲֵרי
ֶׁ
נָכוֹ ן )ל ֹא(.
ְ
שאוֹ ְמ ִרים )שֶׁ לּ ֹא( זָכָ ה ק ֶֹדם  -לֹא ָּכךֶ .א ָּלא
ֶׁ
שר ִק ּנֵא לֵ אלֹהָ יו,
ש ֵּב ַא ְרנ ּו ַ ּ -תחַ ת אֲ ׁ ֶ
ְּכמוֹ ׁ ֶ
שה זֶה ִה ְרוִ יחַ הַ ְּכהֻ ּנָה,
ש ִ ּבגְ לַ ל ַמעֲ ֶׂ
ש ּ ַמ ְ ׁש ָמע ׁ ֶ
ֶׁ
ש ּלֹא הָ יָה ִמ ּק ֶֹדם.
ַמה ּ ׁ ֶ

יה
ָ ּ .21תא חֲ זֵיָּ ,כל ּכ ֵֹהן ְ ּד ָק ִטיל נ ֶֶפ ׁשָ ּ ,פ ִסיל לֵ ּ
יה לְ ָעלְ ִמיןּ ְ .ד ָהא וַ ַ ּדאי ּ ָפ ִסיל ַהה ּוא ַ ּד ְר ָּגא
ְ ּכה ּונָ ֵת ּ
יהּ .ו ִפנְ ָחס ִמן ִ ּדינָ א ּ ָפ ִסיל לְ ַכהֲ נָא הֲ וָ ה,
יה לְ ּ ֵ
גַב ּ
ִ ּדילֵ ּ
יך ה ּואִ ,א ְצ ְט ִר ְ
יה ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
ּו ְבגִ ין ְ ּד ַק ּנֵא לֵ ּ
יה,
יה ,וְ לִ ְב ֹנוי אֲ ּ ַב ְת ֵר ּ
יה ְ ּכה ּונַת ָעלְ ִמין ,לֵ ּ
לְ יַחֲ ָסא לֵ ּ
לְ ָד ֵרי ָ ּד ִריןָ .א ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחקָ ּ ,תא חֲ זֵיָ ,ר ׁ ִשים ה ּוא
ילא ,וְ ָר ׁ ִשים ה ּוא לְ ַת ּ ָתאַ ,עד לָ א יִ ּפ ּוק
ּ ִפנְ ָחס לְ ֵע ּ ָ
לְ ָעלְ ָמא ְ ּד ָהא ִעם ִאי ּנ ּון ְ ּדנ ְַפק ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ִא ְת ְמנֵי.

שהוֹ ֵרג נֶפֶ ׁש,
ּ .21בֹא ו ְּר ֵאהָּ ,כל כּ ֹהֵ ן ׁ ֶ
שה ֲֵרי וַדַּ אי ּ ָפסַ ל
נִ ְפ ְסלָ ה ְכהֻ ּנָתוֹ ְלעוֹ לָ ִמיםֶ ׁ ,
ש ּלוֹ ֵאלָ יו .ו ִּפנְ חָ ס מֵ הַ דִּ ין הָ יָה
אוֹ ָת ּה דַּ ְר ָ ּגה ׁ ֶ
ְ
ש ִ ּק ּנֵא לַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברוּך-
ּ ָפסוּל ִל ְכהֻ ּנָה ,ו ִּבגְ לַ ׁ ֶ
הוּאִ ,ה ְצ ָט ֵר ְך ְליַחֵ ס לוֹ ְּכהֻ ּנַת עוֹ לָ ִמים ,לוֹ
רותָ .א ַמר ַר ִ ּבי
ו ְּלבָ נָיו ַאח ֲָריו ְלדוֹ ֵרי דוֹ ֹ
י ְִצחָ קּ ,בֹא ו ְּר ֵאהִ ּ ,פנְ חָ ס ָר ׁשוּם הוּא
ש ּלֹא יֵצֵ א
ְל ַמ ְעלָ ה ,וְ ָר ׁשוּם הוּא ְל ַמ ּ ָטהַ ,עד ׁ ֶ
שי ּ ְָצא ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִם
שה ֲֵרי ִעם אוֹ ָתם ׁ ֶ
לָ עוֹ לָ םֶ ׁ ,
נִ ְמנָה.

ִ .22ר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר וְ ִר ִּבי ֹיו ֵסי וְ ִר ִּבי ִח ּיָיא ,הֲ ֹוו ָאזְ לֵ י
ְּב ַמ ְד ְּב ָראָ ,א ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסיָ ,הא ִ ּד ְכ ִּתיב ְּב ִפנְ ָחס
לום ִמ ּ ַמלְ ַא ְך
לוםָ ׁ .ש ֹ
יתי ׁ ָש ֹ
לו ֶאת ְּב ִר ִ
ִהנְ נִ י ֹנו ֵתן ֹ
יה לְ ָעלְ ִמין ,וְ לָ א ִא ְת ָ ּדן
ַה ּ ָמוְ תּ ְ ,דלָ א ׁ ַש ִּליט ּ ֵב ּ
ימא ְ ּדלָ א ִמית .וַ ַ ּדאי לָ א ִמית ִ ּכ ׁ ְש ַאר
ינוי .וְ ִאי ּ ֵת ָ
ְּב ִד ֹ
או ִר ְ
יך ֹיו ִמין ַעל ָּכל ְּבנֵי ָ ּד ָראְּ ,בגִ ין
ְּבנֵי ָעלְ ָמא ,וְ ֹ
ִ ּד ְב ַהאי ְּב ִרית ִע ּ ָל ָאה ָא ִחיד ,וְ ַכד ִא ְס ְּת ּ ַלק
יה ׁ ַש ּ ִפ ָירא
ֵמ ָעלְ ָמאְּ ,ב ִתיא ּו ְב ָתא ִע ּ ָל ָאה ּו ִב ְד ִביק ּו ֵת ּ
ִא ְס ּ ַת ּ ָלק ִמ ּ ׁ ְש ַאר ְּבנֵי ָעלְ ָמא.

ַ .22ר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר וְ ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י וְ ַר ִ ּבי ִחיָּיא הָ י ּו
ש ָּכתוּב
הוֹ ְל ִכים ַּב ִּמ ְד ָּברָ .א ַמר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י ,זֶה ׁ ֶ
יתי ָׁשלוֹ ם.
ְ ּב ִפנְ חָ ס ִהנְ נִ י נ ֵֹתן לוֹ ֶאת ְ ּב ִר ִ
ש ּלֹא ׁשוֹ לֵ ט ּב ֹו
ָׁשלוֹ ם ִמ ּ ַמ ְל ַא ְך הַ ּ ָמוֶת ׁ ֶ
ֹאמר
ְלעוֹ לָ ִמים וְ לֹא נִ דּ וֹ ן ְ ּב ִדינָיו .וְ ִאם ּת ַ
ש ּלֹא מֵ ת  -וַדַּ אי לֹא מֵ ת ִּכ ְׁש ָאר ְ ּבנֵי
ֶׁ
ְ
הָ עוֹ לָ ם ,וְ הֶ אֱ ִריך י ִָמים ַעל ָּכל ְ ּבנֵי דוֹ רוֹ ,
ש ִה ְת ַאחֵ ז ַּב ְ ּב ִרית הָ ֶע ְליוֹ נָה הַ ז ּוֹ .
ִמ ּׁשוּם ׁ ֶ
ש ִה ְס ּ ַת ּ ֵלק מֵ הָ עוֹ לָ םּ ְ ,ב ַתאֲ וָה ֶע ְליוֹ נָה
ו ְּכ ׁ ֶ
ּ
ּ
ו ִּב ְדבֵ קוּת נ ָָאה ִה ְס ּ ַת ֵלק ִמ ְׁש ָאר ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם.

Numbers 25:13
ְתה לּוֹ וּלְ ז ְַרעוֹ אַ חֲ ָריוְ ,בּ ִרית כְּ הֻ נַּת עוֹלָ םַ --תּחַ ת ,אֲ ֶשׁר ִקנֵּא לֵ א�הָ יוַ ,ו ְיכַפֵּ ר ,ﬠַ לְ -בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל “
” וְהָ י ָ
“and it shall be unto him, and to his seed after him, the covenant of an
everlasting priesthood; because he was jealous for his God, and made
” 'atonement for the children of Israel.
A priest is all about Chessed, which is channeling the light of love, healing,
kindness, and mercy.
When Pinchas killed the people that caused the drainage of energy from the
Israelites, he disqualified himself from being a priest because of the judgment
of the act. But his action also revealed great light when he mends the name that
is the spiritual system of YHVH.
Pinchas brought together the H of Malchut and V of Zeir Anpin and that allowed
his priesthood to be restored for all generations.
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Pinchas' action got him rewarded in this world and the world to come.
The image below shows the name of God as the Holy Ari suggests to us to have
in our minds when we meditate to be close to the light with Love and Awe.

ִ .23ר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר) ,זכריה ג( וַ ּי ְַר ֵאנִ י ֶאת
עו ֵמד לִ ְפנֵי ַמלְ ַא ְך יְ ָי וְ ֹגו'ָ ּ .תא
דול ֹ
ש ַע ַה ּכ ֵֹהן ַה ָּג ֹ
הו ׁ ֻ
יְ ֹ
יק ָרא
חֲ זֵי ,וַ וי לְ ִאי ּנ ּון ְּבנֵי נָ ׁ ָשאּ ְ ,דלָ א ִמ ְס ּ ַת ְ ּכלָ אן ִּב ָ
ארי ָעלַ יְ יה ּו,
רוזָ א ָק ֵ
יהון ,וְ ָכל ֹיו ָמא וְ ֹיו ָמא ָּכ ֹ
אר ֹ
ְ ּד ָמ ֵ
יחיןָ .א ָתא ּ ַבר נָ ׁש לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א ְּב ִפ ּק ּו ֵדי
וְ לָ א ַמ ׁ ְש ִ ּג ִ
יה
ֵיגו ִרין ַקיְ ִ
יתאַּ ,כ ָמה ַס ּנ ֹ
או ַריְ ָ
ֹ
ימין לְ ַא ְד ְ ּכ ָרא ָעלֵ ּ
יתא,
או ַריְ ָ
נָש וְ ַא ְע ּ ַבר ַעל ּ ִפ ּק ּו ֵדי ֹ
לְ ָטבָ .א ָתא ּ ַבר ׁ
ישַ ,ק ּ ֵמי ק ּו ְד ׁ ָשא
עו ָב ִדין ַק ֵט ֹ
ִאי ּנ ּון ֹ
יה לְ ִב ׁ
יגו ִרין ָעלֵ ּ
ְּב ִר ְ
או ְקמ ּו ָהַ ,מה
דול הֲ וָ ה ,וְ ֹ
ש ַע ּכ ֵֹהן ָּג ֹ
הו ׁ ֻ
יך ה ּוא .יְ ֹ
ש ְט ֹנוּ .ו ַמה
עו ֵמד ַעל יְ ִמ ֹ
ש ָטן ֹ
ְ ּכ ִתיב ּ ֵב ּ
ינו לְ ִ ׂ
יה .וְ ַה ּ ָ ׂ
ְּב ַהאי ַּכ ְךִּ ,ב ׁ ְש ַאר ְּבנֵי ָעלְ ָמא ְ ּדלָ א ִמ ְס ּ ַת ְ ּכלֵ י
יהוןַ ,על ַא ַחת ַּכ ּ ָמה וְ ַכ ּ ָמה.
אר ֹ
יק ָרא ְ ּד ָמ ֵ
ִּב ָ

ַ .23ר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר) ,זכריה
ש ַע הַ כּ ֹהֵ ן הַ ּגָדוֹ ל עֹמֵ ד
ג( ַויּ ְַר ֵאנִ י ֶאת יְהוֹ ׁ ֻ
ִל ְפנֵי ַמ ְל ַא ְך ה' וְ גוֹ 'ּ .בֹא ו ְּר ֵאה ,אוֹ י ְלאוֹ ָתם
ש ּלֹא ִמ ְס ּ ַת ְ ּכ ִלים ִ ּב ְכבוֹ ד ִרבּ וֹ נָם,
ְ ּבנֵי ַא ָדם ׁ ֶ
וְ כָ ל יוֹ ם וָיוֹ ם הַ ָּכרוֹ ז קוֹ ֵרא עֲ לֵ יהֶ ם ,וְ לֹא
יחיםָּ .בא ָא ָדם ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ְ ּב ִמ ְצווֹ ת
ַמ ְׁש ִ ּג ִ
הַ ּתוֹ ָרה ַּ -כ ּ ָמה סָ נֵגוֹ ִרים עוֹ ְמ ִדים ְלהַ ז ִ ְּכירוֹ
ְלטוֹ בָּ .בא ָא ָדם וְ עוֹ בֵ ר ַעל ִמ ְצווֹ ת הַ ּתוֹ ָרה
 אוֹ ָתם ַמעֲ ִ ׂשים ְמ ַק ְט ְרגִ ים ָעלָ יו ְל ַרע ִל ְפנֵיש ַע כּ ֹהֵ ן ָ ּגדוֹ ל הָ יָה,
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא .יְהוֹ ׁ ֻ
וּפֵ ְר ׁשוּהָ ַ ,מה ָּכתוּב ּבוֹ ? וְ הַ ּׂ ָש ָטן עֹמֵ ד ַעל
י ְִמינוֹ ְל ִ ׂש ְטנוֹ ּ .ו ַמה ָּבזֶה ָּכ ְךּ ִ ,ב ְׁש ָאר ְ ּבנֵי
ש ּלֹא ִמ ְס ּ ַת ְ ּכ ִלים ִ ּב ְכבוֹ ד ִרבּ וֹ נָם ַעל
ָא ָדם ׁ ֶ
ַאחַ ת ּ ַכ ּ ָמה וְ כַ ּ ָמה.

ש ַע ָהיָה לָ ב ּו ׁש ְּבגָ ִדים
יהו ׁ ֻ
ָ .24ח ֵמי ַמה ְ ּכ ִתיב ,וִ ֹ
צו ִאים ,וַ ַ ּדאי ִאי ּנ ּון
או ְקמ ּו ָה .אֲ ָבל ְּבגָ ִדים ֹ
צו ִאים ,וְ ֹ
ֹ
יה ר ּו ָחא ְּב ַהה ּוא ָעלְ ָמא.
לְ ב ּו ׁ ִשין ְ ּד ִא ְתלַ ְּב ׁ ָשא ּ ֵב ּ
יה ְ ּד ַמאן ִ ּדלְ ב ּו ׁש ֹוי ִמ ְת ַת ְּקנִ ין ּו ׁ ְשלֵ ִמין
ז ָּ
ַכ ָאה ח ּולָ ֵק ּ
ְּב ַהה ּוא ָעלְ ָמא .וְ ָהא ִא ְּת ַמרָּ ,כל ַמאן ְ ּד ַב ְעיָין
יה,
לְ ַאעֲ לָ א לַ ג ִ
ֵיהנָ םִ ,אי ּנ ּון לְ ב ּו ׁ ִשין ִ ּד ְמלַ ְּב ׁ ִשין לֵ ּ
ֵה ְ
ש ַע ָהיָה לָ ב ּו ׁש
יהו ׁ ֻ
יך ִאי ּנ ּוןַ .מה ְ ּכ ִתיב ָה ָכא ,וִ ֹ
עו ֵמד לִ ְפנֵי ַה ּ ַמלְ ָא ְךַ .מאן ַמלְ ָא ְך.
צו ִאים וְ ֹ
ְּבגָ ִדים ֹ
ֵיה ָ ּנםּ ,ו ְמ ָמנָ א ַעל ַמאן
ָ ּדא ַמלְ ָא ְך ִ ּד ְמ ָמנָא ַעל ּג ִ
ְ ּד ָח ֵמי ְּב ִאי ּנ ּון לְ ב ּו ׁ ִשיןַ .עד ְ ּד ָא ִתיב ָקלָ א וְ ָא ַמר,
ָה ִסיר ּו ַה ְּבגָ ִדים ַהצ ֹּו ִאים ֵמ ָעלָ יו.

ש ַע הָ יָה לָ בֻ ׁש
ְ .24ר ֵאה ַמה ָּכתוּב ,וִ יהוֹ ׁ ֻ
ְ ּבג ִָדים צוֹ ִאים ,וּפֵ ְר ׁשוּהָ  .אֲ בָ ל ְ ּבגָ ִדים
שהָ רוּחַ
ּשים ׁ ֶ
צוֹ ִאים ,וַדַּ אי אוֹ ָתם ְלבו ִ ׁ
ִה ְתלַ ְ ּב ָׁשה בָ הֶ ם ְ ּבאוֹ תוֹ עוֹ לָ םַ .א ְׁש ֵרי חֶ ְלקוֹ
ּשיו ְמ ֻת ָּקנִ ים ו ְ ּׁשלֵ ִמים ְ ּבאוֹ תוֹ
ש ְּלבו ָׁ
של ִמי ׁ ֶ
ֶׁ
יכים
ש ְ ּצ ִר ִ
עוֹ לָ םַ .וה ֲֵרי נִ ְת ָּב ֵארָּ ,כל ִמי ׁ ֶ
ְלבו ִּׁשים
ֵיה ּנֹם ,אוֹ ָתם
לַ ּג ִ
ְלהַ ְכנִ יסוֹ
ְ
ישים אוֹ תוֹ ֵאיך הֵ ם? ַמה ָּכתוּב ָּכאן?
ש ּ ַמ ְל ִ ּב ִׁ
ֶׁ
ש ַע הָ יָה לָ בֻ ׁש ְ ּבג ִָדים צוֹ ִאים וְ עֹמֵ ד ִל ְפנֵי
וִ יהוֹ ׁ ֻ
ְ
ְ
ְ
הַ ּ ַמ ְל ָאךֵ .איזֶה ַמ ְל ָאך? זֶה הַ ּ ַמ ְל ָאך הַ ְממֻ ּנֶה
ש ָר ָאה ְ ּבאוֹ ָתם
ֵיה ּנֹם ו ְּממֻ ּנֶה ַעל ִמי ׁ ֶ
ַעל ּג ִ
ש ָּבא קוֹ ל וְ ָא ַמר :הָ ִסיר ּו
ּשיםַ .עד ׁ ֶ
ְלבו ִ ׁ
גָדים הַ ּצ ִֹאים מֵ ָעלָ יו.
הַ ְ ּב ִ
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ש ּ ַמעֲ ִ ׂשים ָר ִעים
ֶ ׁ , ִמ ָּכאן י ֵׁש ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל.25
 ַויֹּאמֶ ר.של ָא ָדם עוֹ ִ ׂשים לוֹ ְ ּבג ִָדים צוֹ ִאים
ֶׁ
ָ
ָ
ֵאלָ יו ְר ֵאה הֶ עֱ בַ ְר ִּתי מֵ ָעלֶ יך עֲ וֹ נֶך וְ הַ ְל ֵּב ׁש
ישוּה ּו ְלבו ִּׁשים אֲ חֵ ִרים
ׁ  ִה ְל ִ ּב.א ְֹת ָך ַמחֲלָ צוֹ ת
ש ָּבהֶ ם ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ָא ָדם ְ ּבזִיו ְ ּכבוֹ ד
ֶ ׁ ְמ ֻת ָּקנִ ים
. ִֹר ּבוֹ נו

ישין ְ ּד ּ ַבר
ִ ׁ עו ָב ִדין ִּב
ֹ  ְ ּד, ֵמ ָה ָכא ִאית לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א.25
ֹאמר ֵאלָ יו
ֶ  וַ ּי.צו ִאים
ֹ יה ִאי ּנ ּון לְ ב ּו ׁ ִשים
ּ ֵ ַע ְב ִדין ל,נָ ׁש
ָ יך עֲ ֹונ
ָ ְֶר ֵאה ֶהעֱ ַב ְר ִּתי ֵמ ָעל
או ְת ָך
ֹ
ֶך וְ ַהלְ ּ ֵב ׁש
,ֵיה לְ ב ּו ׁ ִשין ַאחֲ ָרנִ ין ְמ ֻת ְת ְקנָ ן
ִ ׁ  ַאלְ ִּב.צות
ֹ ַָמחֲ ל
ּ ישינ
.יה
ֵ נָש ְּבזִ יו יְ ָק ָרא ְ ּד ָמ
ׁ ִ ּד ְבה ּו ִא ְס ּ ָת ַּכל ּ ַבר
ּ אר

Zechariah 3:1 “ ,י ְִמינוֹ- ִל ְפנֵי ַמ ְלאַ � יְהוָה; וְהַ ָשּׂטָ ן עֹמֵ ד ﬠַ ל,עֹמד
ֵ ,יְהוֹשֻׁ ﬠַ הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל- אֶ ת,ַויּ ְַראֵ ִני
“ ”לְ ִשׂ ְטנוֹAnd he showed me Joshua the high priest standing before the angel of
the LORD, and Satan standing at his right hand to accuse him.”
In his vision and prophecy, Zechariah saw the High Priest standing in front of
the angel of God and Satan was on his right side ready to point to his iniquities.
The Zohar teaches us that if the High Priest gets such a ‘treatment’, then what
about the rest of the people.
Our actions are evaluated everyday and create positive or negative energy
(angels) that support us or go against us.
Zechariah 3:3 “� ָ ִל ְפנ הַ ַמּ ְלא,צוֹאים; ְוע ֵֹמד
ִ
 הָ יָה לָ בֻ שׁ ְבּג ִָדים, ַוִיהוֹשֻׁ ﬠ.” “Now Joshua was
clothed with filthy garments, and stood before the angel”
The ‘filthy’ garments are the ‘attachments’ that we add to our souls with our
actions and desires in the physical world.
Zechariah 3:4 “ ,ֹאמר אֵ לָ יו
ֶ  מֵ ﬠָ לָ יו; וַיּ, הָ ִסירוּ הַ ְבּג ִָדים הַ צּ ִֹאים,עֹמ ִדים ְלפָ נָיו לֵ אמֹר
ְ ָה- אֶ ל,ַויַּﬠַ ן ַויּ ֹאמֶ ר
 ַמחֲ לָ צוֹת,� וְהַ ְלבֵּ שׁ א ְֹת,�ֶ“ ” ְראֵ ה הֶ ﬠֱבַ ְר ִתּי ֵמﬠָ לֶ י� ﬠֲוֹנAnd he answered and spoke unto those
that stood before him, saying: ‘Take the filthy garments from off him.’ And unto
him, he said: ‘Behold, I cause thine iniquity to pass from thee, and I will clothe
thee with robes’.”
When we arrive at the next life, all ‘physical’ attachments should be removed
from the soul in a process of cleansing, that is different for each soul, based on
the level of desires for the physical existence.
Righteous souls go through this process even if for a short pass that removes
any link to the material existence.
After the cleansing process, the soul receives spiritual garments to fit its level
that is based on the amount of light it revealed in the world.
ש ּלֹא
ֶ ׁ , ְּכמוֹ זֶה ּ ִפנְ חָ ס, ּבֹא ו ְּר ֵאה.26
ש ִה ְת ִקינ ּו ְלפָ נָיו
ֶ ׁ ִה ְס ּ ַת ּ ֵלק מֵ הָ עוֹ לָ ם ַעד
שהָ רוּחַ ֶנ ֱהנֵית ָּבהֶ ם
ֶ ׁ ּשים אֲ חֵ ִרים
ִׁ ְלבו
שט מֵ ֵא ּ ֶלה
ֵ ּׁ  ְ ּב ָׁש ָעה ַאחַ ת ִה ְת ּ ַפ.לָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא
 ְל ַקיֵּם ֶאת הַ ָּכתוּב ִהנְ נִ י,וְ ִה ְתלַ ּ ֵב ׁש ְ ּבאֵ ּ ֶלה
,שהָ י ּו הוֹ ְל ִכים
ֶ ׁ  ַעד.יתי ָׁשלוֹ ם
ִ נ ֵֹתן לוֹ ֶאת ְ ּב ִר
של
ֶ ׁ ָשב ּו ּ ַתחַ ת צֵ ל
ְׁ  וְ י,שמֶ ׁש הָ י ְָתה ֲחז ָָקה
ֶ ׁ ּ ַה
, ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר.של הַ ִּמ ְד ָּבר
ֶ ׁ סֶ לַ ע ֶאחָ ד
.וַדַּ אי צֵ ל חֶ ְדוַת הַ ּנֶפֶ ׁש הוּא

 ְ ּדלָ א ִא ְס ּ ַת ּ ָלק, ְ ּכגַ וְ ונָא ָ ּדא ּ ִפנְ ָחס, ּ ָתא חֲ זֵי.26
,יה לְ ב ּו ׁ ִשין ַאחֲ ָרנִ ין
ּ  ַעד ְ ּד ִא ְת ְּת ָקנ ּו ַק ּ ֵמ,ֵמ ָעלְ ָמא
. לְ ָעלְ ָמא )דף רי''ד ע''ב( ְ ּד ָא ֵתי,ְ ּדר ּו ָחא ִא ְתהֲ נֵי ְּבה ּו
, וְ ִא ְתלְ ָּב ׁש ְּב ִא ּ ֵלין.ְּב ׁ ַשעֲ ָתא חֲ ָדא ִא ְת ּ ְפ ּ ׁ ָשט ֵמ ִא ּ ֵלין
.לום
ֹ יתי ׁ ָש
ִ לו ֶאת ְּב ִר
ֹ ימא ִ ּד ְכ ִּתיב ִהנְ נִ י ֹנו ֵתן
ָ לְ ַק ְּי
חות
ֹ  וְ י ְָתב ּו ְּת,יפא
ָ  ׁ ִש ְמ ׁ ָשא הֲ וָ ה ּ ַת ִּק,ַעד ַ ּדהֲ ֹוו ָאזְ לֵ י
, ָא ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר.ִצ ּ ָלא ְ ּד ַחד ִטנָ ָרא ְ ּד ַמ ְד ְּב ָרא
.ותא ְ ּדנ ְַפ ׁ ָשא ה ּוא
ָ ָוַ ַ ּדאי ִצ ּ ָלא ֶח ְדו
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ָ .27א ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיא לְ ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ רִ ,א ּ ֵלין ֹיו ִמין,
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ַעד ֹיו ָמא ּ ַב ְת ָר ָאה ְ ּד ַחגָּ ,ב ֵעינָ א
ֵמר ׁ
יקם ָעלַ יְ יה ּוָ .א ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ רָ ,הא ִא ְּת ַמר
לְ ֵמ ָ
וְ ַח ְב ַר ּיָיא ִא ְת ָער ּו ְּבה ּוָ .א ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיא ,וַ ַ ּדאי ָה ִכי
ישא ִע ּ ָל ָאה
ה ּוא ,אֲ ָבל אֲ נָ א ׁ ְש ַמ ְענָ א לְ ב ּו ִצינָ א ַק ִד ׁ ָ
ימא ַהה ּוא ִמ ּ ָלהָ .א ַמר
יהֵ ,א ָ
ִמ ּ ָלה ְּבה ּוָ .א ַמר לֵ ּ
יהָ .א ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ רַ ,אף
יה ַעד לָ א ָק ִא ְ
ימנָ א ּ ֵב ּ
לֵ ּ
או ְקמ ּו ִמ ּ ָלה ,וְ ׁ ַש ּ ִפיר ה ּוא ,אֲ ָבל
ַעל ּגַב ְ ּד ַח ְב ַר ּיָיא ֹ
ִס ּד ּו ָרא ְ ּד ָהנֵי ֹיו ֵמיָ ,רזָ א ְ ּד ָח ְכ ְמ ָתא ה ּואֵ ּ ,בין ְמ ַח ְּצ ֵדי
ַח ְקלָ א.

ָ .27א ַמר ַר ִ ּבי ִחיָּיא ְל ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר ,י ִָמים
של חַ ג
ֹאש הַ ּ ָׁשנָה ַעד יוֹ ם הָ ַאחֲרוֹ ן ׁ ֶ
ֵא ּל ּו מֵ ר ׁ
ִ ּב ְרצוֹ נִ י לַ עֲ מֹד עֲ לֵ יהֶ םָ .א ַמר ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר,
זֶה נֶאֱ ַמר ,וְ הַ חֲבֵ ִרים ִה ְתעוֹ ְרר ּו בָ זֶהָ .א ַמר
ַר ִ ּבי ִח ָי ּיא ,וַדַּ אי ָּכ ְך הוּא ,אֲ בָ ל אֲ נִ י ָׁש ַמ ְע ִּתי
מֵ הַ ְּמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה ֶע ְליוֹ נָה דָּ בָ ר ָּבהֶ ם.
ָא ַמר לוֹ  ,אֱ מֹר אוֹ תוֹ דָּ בָ רָ .א ַמר לוֹ  ,עֲ ַדיִן
לֹא ָע ַמ ְד ִּתי בוֹ ָ .אמַ ר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָרַ ,אף ַעל
שהַ חֲבֵ ִרים ּ ֵבאֲ ר ּו ָדבָ ר וְ יָפֶ ה הוּא ,אֲ בָ ל
ּגַב ׁ ֶ
ִסדּ וּר הַ יּ ִָמים הַ ָּלל ּו הוּא סוֹ ד חָ ְכ ָמה ֵּבין
קוֹ ְצ ֵרי הַ ּׂ ָש ֶדה.

ָ ּ .28תא חֲ זֵיָ ,הא ִא ְּת ַמר ִס ּד ּו ָרא ְ ּדיִ ח ּו ָדא ּכ ּ ָֹלא ְּב ַחד
ֵה ְ
שף
יך הֲ וִ י .וְ ָהא ִא ְּת ַמרָ ּ .פ ַתח וְ ָא ַמר) ,ישעיה נב( ָח ַ ׂ
יה ּ ַתלְ יָא
רו ַע ָק ְד ׁש ֹוּ ָ ,דא ְ ּד ֹ
יְ ָי ֶאת זְ ֹ
רו ָעא חֲ ָדאּ ְ ,ד ֵב ּ
יה ּ ַתלְ יָא ּפ ּו ְר ָקנָ א.
יה ּ ַתלְ יָא נ ּו ְק ָמאּ ְ ,ד ֵב ּ
יְ ׁש ּו ָעהּ ְ ,ד ֵב ּ
ש ָר ֵאל ֵמ ַע ְפ ָרא,
וְ לָ ּ ָמה ,לְ ֵמ ָ
יקם לָ ּה לְ ְכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
יה ,לְ ִאזְ ַד ְ ּווגָ א ַּכחֲ ָדא .וְ ַכד ַהאי
ּולְ ַק ְּבלָ א לָ ּה לְ ּ ֵ
גַב ּ
ִא ְת ַער לְ ַק ְּבלָ ּהַּ ,כ ָמה ְ ּד ִחיל ּו ׁ ַש ְריָא ְּב ָעלְ ָמאַ ,עד
יש ָהא לְ ִא ְת ַח ְּב ָרא.
חות ֵר ׁ ָ
רו ָעא ְּת ֹ
ְ ּד ָינַח ַהה ּוא ְ ּד ֹ
ֹאלו ּ ַת ַחת
שמ ֹ
ְ ּכ ָמה ְ ּד ַא ְּת ָא ַמר) ,שיר השירים ב( ְ ׂ
חו ִבין.
יחא ִ ּדינָ אּ ,ו ְמ ַכ ּ ֵפר ֹ
ֹאשי וְ ֹגו'ּ ,ו ְכ ֵדין נַיְ ָ
לְ ר ׁ ִ

של יִחוּד
ּ .28בֹא ו ְּר ֵאה ,ה ֲֵרי נֶאֱ ַמר ִסדּ וּר ׁ ֶ
הַ כּ ֹל ְ ּב ֶאחָ ד ֵא ְ
יך הָ יָהַ ,וה ֲֵרי נִ ְת ָּב ֵארָ ּ .פ ַתח
שף ה' אֶ ת זְרוֹ ע ָק ְד ׁשוֹ
וְ ָא ַמר) ,ישעיה נב( חָ ַׂ
ש ָּב ּה
ְשו ָּעהֶ ׁ ,
ש ָּב ּה ְּתל ּויָה הַ י ׁ
 זוֹ זְרוֹ ַע ַאחַ ת ׁ ֶש ָּב ּה ְּתל ּויָה הַ ְ ּגאֻ ָּלה.
ְּתל ּויָה הַ ְ ּנ ָק ָמהֶ ׁ ,
ִש ָראֵ ל מֵ הֶ ָעפָ ר
וְ לָ ּ ָמה? ְלהָ ִקים ֶאת ְּכנֶסֶ ת י ְ ׂ
שזֶּה
ו ְּל ַק ְ ּבלָ ּה ֵאלָ יו ְל ִהזְדַּ ּוֵג ּ ֶכחָ ד .ו ְּכ ׁ ֶ
ִמ ְתעוֹ ֵרר ְל ַק ְ ּבלָ ּהַ ּ ,כ ּ ָמה ּ ַפחַ ד ָׁשרוּי ָּבעוֹ לָ ם,
ֹאש ּה
שיָּנִ יחַ אוֹ ָת ּה זְרוֹ ַע ּ ַתחַ ת ר ָׁ
ַעד ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ מַ ר )שיר השירים
ֶׁ
ְל ִה ְתחַ ּ ֵברּ ְ ,כמוֹ
ֹאשי וְ גוֹ ' .וְ ָאז נָח הַ דִּ ין
ב( ְ ׂשמֹאלוֹ ּ ַתחַ ת ְלר ִ ׁ
ו ְּמכַ ּ ֵפר ַעל ח ֲָט ִאים.

The Redemption comes through the left column, as is said in Isaiah 52:10
”חָ ַשׂף יְהוָה אֶ ת-זְ רוֹﬠַ ָק ְדשׁוְֹ ,לﬠֵ ינֵי כָּל-הַ גּוֹיִם; ו ְָראוּ ,כָּל-אַ ְפסֵ י-אָ ֶרץ ,אֵ ת ,יְשׁוּﬠַ ת אֱ �הֵ ינוּ“
“YHVH hath made bare His holy arm in the eyes of all the nations, and all the
”ends of the earth shall see the Redemption of our God.
The Zohar reveals that the Holy Arm is the left one, that is the Left Column. The
‘revenge’ on all negativity will come from the left arm of God. It will be done to
elevate the Shechinah to the Light for final and lasting unification, as is
described in Song of Songs 2:6
ימינוֹ ְתּחַ ְבּ ֵקנִ י“
ֹאשׁיִ ,ו ִ
” ְשׂמ ֹאלוֹ ַתּחַ ת ְלר ִ
”“Let his left hand be under my head and his right-hand embraces me.
Then all impurities will be cleansed from the world and judgments will rest
forever.
ותא ַ .29אחַ ר ָּכ ְך ָּב ָאה הַ י ּ ִָמין ְלחַ ֵּבק ,וְ ָאז חֶ ְדוָה
 .29לְ ָב ַתר ָא ֵתי יְ ִמינָ א לְ ַח ְּב ָקאּ ְ ,כ ֵדין ֶח ְדוָ ָ
ב ַתר ִאזְ ַד ְ ּווגַ ת ְ ׁשר ּויָה ָּבעוֹ לָ ם וְ כָ ל הַ ּ ָפנִ ים ְמ ִאירוֹ תַ .אחַ ר
ׁ ַש ְריָיא ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ָכל ַאנְ ּ ִפין נְ ִה ִירין .לְ ָ
ָּכ ְך ִמזְדַּ ֶ ּוגֶת ְ ּבגוּף ,וְ ָאז הַ כּ ֹל נִ ְק ָרא אֶ חָ ד,
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א ָחדְּ ,בלָ א ּ ִפר ּו ָדאּ ְ ,ב ִלי פֵ רוּד ,וְ ָאז הוּא ְׁשלֵ מוּת וְ חֶ ְדוַת הַ כּ ֹל,
ְּבג ּו ָפאּ ,ו ְכ ֵדין ּכ ּ ָֹלא ִא ְק ֵרי ֶ
ְ
ש ּלֹא נִ ְמצָ א ָּכך ְ ּבי ֶֶתר
וַאֲ ח ּוזִים ְ ּבוַדַּ אי ַמה ּ ׁ ֶ
ותא ְ ּדכ ּ ָֹלא ,וְ ָא ִחיד ּו
ְ ּכ ֵדין ה ּוא ׁ ְשלִ ימ ּו ְ ּדכ ּ ָֹלא ,וְ ֶח ְדוָ ָ
הַ ז ְַּמ ִ ּנים.

ו ַ ּדאיַ ,מה ְ ּדלָ א ִא ׁ ְש ְּת ַכח ָה ִכי ִּב ׁ ְש ַאר זִ ְמנֵי.

ֹאש
ּ ְ .30כגַוְ ונָ א ְ ּד ַהאיִ ,ס ּד ּו ָרא ְ ּד ָהנֵי ֹיו ִמיןֵ ,מר ׁ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה,
ַה ּ ׁ ָשנָ ה ַעד ֹיו ָמא ּ ַב ְת ָר ָאה ְ ּד ַחגְּ .בר ׁ
ש ָמאלָ א ,לְ ַק ְּבלָ א לָ ּה
רו ָעא
ְ ּד ֹ
ִא ְת ַער
ִ ּד ְ ׂ
יתאּ ,ו ְכ ֵדין ָּכל ָעלְ ָמא ִּב ְד ִחיל ּו ְּב ִדינָ א,
רונִ ָ
לְ ַמ ְט ֹ
ּו ָב ֵעי ַהה ּוא זִ ְמנָא ְּב ִת ּי ּו ְב ָתא ׁ ְשלִ ים ,לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְכ ָחא
ָעלְ ָמא ַק ּ ֵמי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יאת
יך ה ּוא .לְ ָב ַתר אֲ ִת ַ
יכלָ א ְּב ִת ׁ ְש ָעה לְ י ְַר ָחא,
יתאּ ,ו ַב ְעיָין ְּבנֵי ֵה ָ
רונִ ָ
ַמ ְט ֹ
ותאּ ,ולְ ִמ ְט ּ ַבל ְּבנַהֲ ָרא ,לְ ַד ְכ ָאה
לְ ֶמ ְע ּ ַבד ֶח ְדוָ ָ
יתאְּ ,ב ֹיו ָמא ַאחֲ ָרא ,ה ּוא
רונִ ָ
ַּג ְר ַמיְ יה ּו ְּבזִ ו ּוגָ א ְ ּד ַמ ְט ֹ
ש ָהא) ,נ''א
חות ֵרי ׁ ָ
ש ָמאלָ א ְּת ֹ
זִ ּו ּוגָ א ִ ּדילָ ּה לְ ׁ ַש ָ ּו ָ
ואה ְ ׂ
ֹאשי.
ֹאלו ּ ַת ַחת לְ ר ׁ ִ
שמ ֹ
רישא דמלכא( ְ ּכ ָמה ְ ּד ַא ְּת ָא ַמר ְ ׂ

ֹאש
של זֶהִ ,סדּ וּר הַ יּ ִָמים הַ ָּלל ּו מֵ ר ׁ
ְּ .30כמוֹ ׁ ֶ
ֹאש
של חַ גּ ְ .בר ׁ
הַ ּׁ ָשנָה ַעד יוֹ ם הָ ַאחֲרוֹ ן ׁ ֶ
הַ ּ ָׁשנָה ִמ ְתעוֹ ֶר ֶרת זְרוֹ ַע ְ ׂשמֹאל ְל ַק ֵּבל ֶאת
הַ ּ ַמ ְל ָּכה ,וְ ָאז ָּכל הָ עוֹ לָ ם ְ ּבפַ חַ ד ַּבדִּ ין ,וְ צָ ִר ְ
יך
שיּ ּ ִָמצֵ א
אוֹ תוֹ הַ ז ְַּמן ִ ּב ְת ׁשוּבָ ה ְׁשלֵ ָמה ׁ ֶ
הָ עוֹ לָ ם ִל ְפנֵי הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאַ .אחַ ר ָּכךְ
ָּב ָאה הַ ּ ַמ ְל ָּכה ,ו ִּמ ְת ַּב ְק ִׁשים ְ ּבנֵי הַ הֵ יכָ ל
יעי לַ ח ֶֹד ׁש לַ עֲ ׂשוֹ ת חֶ ְדוָה וְ ִל ְט ּבֹל
ַּב ְּת ִ ׁש ִ
ְ ּבנָהָ רְ ,לטַ הֵ ר ַע ְצ ָמם ְ ּב ִז ּווּג הַ ּ ַמ ְל ָּכה ַּביּוֹ ם
ש ָּל ּה לָ ִ ׂשים ְ ׂשמֹאל ּ ַתחַ ת
הָ ַאחֵ ר ,הוּא ִז ּווּג ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ ַמר ְ ׂשמֹאלוֹ
ֹאש ּה )ר ֹאשׁ הַ מֶּ לֶ�(ּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
ר ָׁ
ֹאשי.
ּ ַתחַ ת ְלר ִ ׁ

חו ַביְ יה ּוּ ,ו ְמ ַכ ּ ְפ ָרא
יתא ַעל ֹ
ש ָר ֵאל ְּב ַתעֲ נִ ָ
ּ .31ו ְכ ֵדין יִ ְ ׂ
ימא ִע ּ ָל ָאה ַאנְ ִה ַירת ַאנְ ּ ָפ ָהא
לְ ה ּוּ ְ .ד ָהא ִא ּ ָ
יכלָ א.
יתא ְּבזִ ּו ּוגָ ָהאּ ,ו ִמ ְת ַּכ ּ ְפ ִרין ָּכל ְּבנֵי ֵה ָ
רונִ ָ
לְ ַמ ְט ֹ
ישא
ש ָמאלָ א ְמ ַק ְּבלָ ּה לָ ּה ְּב ַהאי ֹיו ָמאּ ְ ,ד ֵר ׁ ָ
ֵּכיוָ ן ִ ּד ְ ׂ
ש ָמאלָ א.
רונִ ָ
ְ ּד ַמ ְט ֹ
יתא ׁ ַש ְריָיא ַעל ְ ׂ

ִש ָר ֵאל ְ ּב ַתעֲ נִ ית ַעל ח ֲָט ֵאיהֶ ם,
 .31וְ ָאז י ְ ׂ
שה ֲֵרי הָ ֵאם הָ ֶע ְליוֹ נָה
ו ְּמכַ ּ ֶפ ֶרת לָ הֶ םֶ ׁ .
ּגָה ,ו ִּמ ְת ַּכ ּ ְפ ִרים
ְמ ִא ָירה פָ נֶיהָ לַ ּ ַמ ְל ָּכה ְ ּב ִז ּוו ּ
שהַ ּ ְ ׂשמֹאל ְמ ַק ֵּבל
ָּכל ְ ּבנֵי הַ הֵ יכָ לֵ ּ ,כיוָן ׁ ֶ
ֹאש הַ ּ ַמ ְל ָּכה ַעל
שר ׁ
אוֹ ָת ּה ַּביּוֹ ם הַ זֶּהֶ ׁ ,
הַ ּ ְ ׂשמֹאל.

From Rosh Hashanah to Yom Kippur we are in the aspect of the left column,
that is judgment. We should be on our best behavior to avoid getting trapped in
the judgment of the ten days period.
On the day of Yom Kippur, the right and left columns come together to support
Malchut. The fasting on that day helps with the cleansing of Malchut, to make
her ready to receive the light from the central column.
When the right arm of God comes to embrace the Shechinah, happiness will
spread in the world and all faces will shine. After that, Malchut will connect to
the Central Column, that is Zeir Anpin, and the right and left columns will be
as one.

ְּ .32ב ֹיו ָמא ַק ְד ָמ ָאה ְ ּד ַחג ,יִ ְת ַער יְ ִמינָ א לְ ַק ְּבלָ ּה,
ְּבגִ ין לְ ַח ְּב ָקה ּו ְכ ֵדין ָּכל ֶח ְדוָ וא וְ ָכל ַאנְ ּ ִפין נְ ִה ִירין,
ותא ְ ּד ַמיִ ם ְצלִ ילָ ן ,לְ נ ְַּס ָכא ַעל ַמ ְד ְּב ָחא.
וְ ֶח ְדוָ ָ
נָשא לְ ֶמחֱ ֵדי ְּב ָכל זִ ינִ ין ְ ּד ֶח ְדוָ הּ ְ ,ד ָהא
ּו ַב ְעיָין ְּבנֵי ׁ ָ
ותא
ארי יְ ִמינָ אֶ ,ח ְדוָ ָ
יְ ִמינָ א ָּג ִריםְּ .ב ָכל אֲ ָתר ְ ּד ׁ ָש ִ

של הֶ חָ ג י ְִתעוֹ ֵרר הַ יּ ִָמין
אשוֹ ן ׁ ֶ
ַּ .32ביּוֹ ם הָ ִר ׁ
ְל ַק ְ ּבלָ ּה ִ ּב ְׁש ִביל ְלחַ ְ ּב ָק ּה ,וְ ָאז ָּכל הַ חֶ ְדוָה
וְ כָ ל הַ ּ ָפנִ ים ְמ ִאירוֹ ת ,וְ חֶ ְדוַת הַ ּ ַמיִם
יכים ְ ּבנֵי
צלו ִּלים ְלנ ּ ֵַס ְך ַעל הַ ִּמז ּ ְֵבחַ  ,ו ְּצ ִר ִ
הַ ְ ּ
שה ֲֵרי הַ יּ ִָמין
ָא ָדם ִל ְ ׂשמֹחַ ְ ּבכָ ל ִמינֵי חֶ ְדוָהֶ ׁ ,
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ִא ְצ ְט ִר ְ
ְּבכ ּ ָֹלא,
יך
לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְע ׁ ְש ָעא.

ְ ּכ ֵדין

ותא
ֶח ְדוָ ָ

ש ּ ָׁשרוּי י ִָמין ,חֶ ְדוָה ְצ ִריכָ ה
ִהיא גּוֹ ֵרםּ ְ .בכָ ל ָמקוֹ ם ׁ ֶ
ש ַע.
ַּבכּ ֹל ,וְ ָאז חֶ ְדוָה ִהיא ְל ִה ְ ׁש ּ ַתעֲ ׁ ֵ

יתא
או ַריְ ָ
ותא ְ ּד ֹ
 .33לְ ָב ַתר ְּב ֹיו ָמא ְּת ִמינָ ָאהֶ ,ח ְדוָ ָ
ה ּואּ ְ ,ד ָהא ְ ּכ ֵדין זִ ּו ּוגָ א ְ ּדג ּו ָפא ,ה ּוא זִ ּו ּוגָ א ְ ּדכ ּ ָֹלא,
לְ ֶמהֱ וִ י ּכ ּ ָֹלא ַחד ,וְ ָדא ה ּוא ׁ ְשלִ ימ ּו ְ ּדכ ּ ָֹלא ,וְ ָדא
ש ָר ֵאל ִאיה ּו וַ ַ ּדאי ,וְ ַע ְד ָבא ִ ּד ְידה ּו
ֹיו ָמא ְ ּדיִ ְ ׂ
ַכ ִאין
יה ח ּולָ ָקא לְ ַאחֲ ָרא .ז ָּ
ִּבלְ ֹ
חו ַדיְ יה ּוּ ְ ,דלֵ ית ּ ֵב ּ
ש ָר ֵאל ְּב ָעלְ ָמא ֵ ּדיןּ ,ו ְב ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתיָ ,עלַ יְ יה ּו
ִאי ּנ ּון יִ ְ ׂ
דו ׁש ַא ּ ָתה לַ יְ ָי אֱ ל ֶֹה ָ
יך
ְ ּכ ִתיב )דברים יד( ִ ּכי ַעם ָק ֹ
וְ ֹגו'.

ַ .33אחַ ר ָּכ ְך ַּביּוֹ ם הַ ּ ְ ׁש ִמינִ י חֶ ְדוַת הַ ּתוֹ ָרה
שה ֲֵרי ָאז ִז ּווּג הַ ּגוּף הוּאִ ,ז ּווּג הַ כּ ֹל,
ִהיאֶ ׁ ,
ִל ְהיוֹ ת הַ כּ ֹל ֶאחָ ד ,וְ זֶה ּו ְ ׁשלֵ מוּת הַ כּ ֹל ,וְ זֶה ּו
ש ָּלהֶ ם ְלבַ דָּ ם,
ִש ָר ֵאל וַדַּ אי וְ חֵ לֶ ק ׁ ֶ
של י ְ ׂ
יוֹ ם ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל
ש ֵאין ּבוֹ חֵ לֶ ק ְל ַאחֵ רַ .א ְ ׁש ֵריהֶ ם י ְ ׂ
ֶׁ
ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה וּבָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא ,עֲ לֵ יהֶ ם
ָּכתוּב )דברים יד( ִ ּכי ַעם ָקדוֹ ׁש ַא ּ ָתה לַ ה'
אֱ לֹהֶ ָ
יך וְ גוֹ '.

) .34במדבר כ''ה( ּ ִפנְ ָחס ּ ֶבן ֶאלְ ָעזָ ר ּ ֶבן ַאהֲ רֹן ַה ּכ ֵֹהן
ש ָר ֵאל וְ ֹגו'ִ .ר ִּבי יְ ה ּו ָדה
ֵה ׁ ִשיב ֶאת חֲ ָמ ִתי ֵמ ַעל ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ּ ָפ ַתח) ,איוב ד( זְ ָכר נָ א ִמי ה ּוא נָ ִקי ָא ָבד וְ ֵאיפֹה
יְ ׁ ָש ִרים נִ ְכ ָחד ּוַ ּ ,ת ּ ָמן ּ ָתנֵינָ ןַ ,מאן ְ ּד ָח ֵמי ֶק ׁ ֶשת
ונוי )ס''א נהרין(ִ ,א ְצ ְט ִר ְ
יך לְ ָב ְר ָכא ָּבר ּו ְך ֹזו ֵכר
ִּבגְ וָ ֹ
ישא,
ימא ַק ִד ׁ ָ
ַה ְּב ִריתְּ .בגִ ין ְ ּד ָדא ִאיה ּו ְּב ִרית ַק ְּי ָ
ְ ּד ׁ ַש ִ ּוי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא )דף רט''ו ע''א( ְּב ַא ְר ָעא
ָיבין
טו ָפנָ אְּ .בגִ ין ְ ּד ַכד ְסגִ יא ּו ַח ּי ִ
ֵיתי ָעלָ ּה ֵמי ֹ
ְ ּדלָ א י ֵ
ְ
לון,
או ָב ָדא ֹ
ְּב ָעלְ ָמאָּ ,ב ֵעי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא לְ ֹ
או ֵמי לְ ַא ְר ָעא,
או ָמ ָאה ְ ּד ֹ
לון ַהאי ֹ
ּו ְכ ֵדין ָ ּד ִכיר ֹ
או ִסיף
ִ ּד ְכ ִּתיב ְּת ֵרי זִ ְמנֵי לֹא לֹא) .בראשית ח( לֹא ֹ
או ָמ ָאה.
עוד לְ ַה ּכ ֹותּ ָ ,דא ִאיה ּו ֹ
או ִסיף ֹ
לְ ַק ּ ֵלל ,וְ לֹא ֹ
בור ֵמי
ְ ּכ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב) ,ישעיה נד( אֲ ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ּ ַב ְע ִּתי ֵמעֲ ֹ
נ ַֹח) .קשור עם הרעיא מהימנא(

ִ ּ .34פינְ חָ ס ֶּבן ֶא ְל ָעזָר ֶּבן ַא ֲהרֹן הַ כּ ֹהֵ ן הֵ ִׁשיב
ִש ָר ֵאל וְ גוֹ 'ַ .ר ִ ּבי יְהו ָּדה
ֶאת ח ֲָמ ִתי מֵ ַעל ְ ּבנֵי י ְ ׂ
ּ ָפ ַתח) ,איוב ד( זְכָ ר נָא ִמי הוּא נ ִָקי ָאבָ ד
שרוֹ ֶאה
ְש ִרים נִ ְכחָ דוָּׁ .שם ָׁשנִ ינוִּ ,מי ׁ ֶ
וְ ֵאיפֹה י ָׁ
יך ְלבָ ֵר ְך ָּברוּךְ
)מ ִא ִירים( ,צָ ִר ְ
שת ִ ּבגְ ָונֶיהָ ְ
ֶק ׁ ֶ
ּ
שזֶּה ּו ְ ּב ִרית הַ ַּקיָם
זוֹ כֵ ר הַ ְ ּב ִריתִ ,מ ּׁשוּם ׁ ֶ
ְ
ש ּׂ ָשם הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ָּב ָא ֶרץ ְּכ ֵדי
הַ ָּקדוֹ ׁש ׁ ֶ
ש ּלֹא ָיבֹא ָעלֶ יהָ מֵ י הַ ּ ַמ ּבוּלִ .מ ּׁשוּם
ֶׁ
ש ִּמ ְת ַר ִ ּבים ְר ָׁש ִעים ָּבעוֹ לָ ם ,רוֹ צֶ ה
ש ְ ּכ ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ְלהַ אֲ ִביד אוֹ ָתם ,וְ ָאז
ש ִ ּנ ְ ׁש ַּבע לָ ָא ֶרץ,
זוֹ כֵ ר לָ הֶ ם ְׁשבו ָּעה זוֹ ׁ ֶ
ש ָּכתוּב ּ ַפעֲ ַמיִם לֹא לֹא) :בראשית ח( לֹא
ֶׁ
עוד ְלהַ כּ וֹ ת .זוֹ ִהי
א ִֹסף ְל ַק ּ ֵלל ,וְ לֹא א ִֹסף ֹ
שר
ש ָּכתוּב )ישעיה נד( אֲ ׁ ֶ
הַ ּ ְׁשבו ָּעהְּ ,כמוֹ ׁ ֶ
נִ ְ ׁש ַּב ְע ִּתי מֵ עֲ בֹר מֵ י נֹחַ .

When we come to the first day of the holiday of Sukkot, we connect to the Light
of Chessed. It comes down through the right column and embraces Malchut.
This event brings joy and happiness that are spread throughout the seven days
of the holiday. It is also the time that we share this light with all nations of the
world. On the eighth day, we have a complete unification of the right and left,
to make the central column. This event is called Simchat Torah, meaning the
joy of the Torah. We read the last portion of the Torah and immediately go back
”, “In The Beginning”. This isבראשית“ to the beginning to read the first portion
the time when we restart our Tikun process for the following 12 months.
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ִ .35ר ִּבי ֹיו ֵסי ָא ַמרֶ ,ק ׁ ֶשת ָא ָתא לְ ַא ָּגנָ א ַעל ָעלְ ָמא.
יהָ ,א ָתא
יה ָחב לָ ֳק ְבלֵ ּ
לְ ַמלְ ָּכאּ ְ ,ד ָכל זִ ְמנִ ין ִ ּד ְב ֵר ּ
יתא
רונִ ָ
יה ַמ ְט ֹ
יהִ ,א ְת ּגַלְ יָא ָעלֵ ּ
ַמלְ ָּכא לְ ַאלְ ָק ָאה לֵ ּ
ִּבלְ ב ּו ׁ ֵשי יְ ָקר ְ ּד ַמלְ כ ּוַ ,מלְ ָּכא ָח ֵמי לָ ּה ָסלִ יק ר ּוגְ זָ א
יה
ית ָ
יה ,וְ ַח ֵדי ָּב ּהּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,בראשית ט( ּו ְר ִא ִ
ִ ּד ְב ֵר ּ
עולָ ם .וְ ַעל ָ ּדא ,לָ א ִא ְתחֲ זֵי ֶק ׁ ֶשת
לִ זְ ּכ ֹור ְּב ִרית ֹ
ְּב ָעלְ ָמאֶ ,א ּ ָלא ִּבלְ ב ּו ׁ ֵשי יְ ָקר ְ ּד ַמלְ כ ּוּ .ו ְב ׁ ַשעֲ ָתא
יקם ְּב ִרית,
ְ ּד ִאית ַצ ִ ּדיק ְּב ָעלְ ָמאִ ,איה ּו ְּב ִרית ,לְ ֵמ ָ
וְ ָאגִ ין ַעל ָעלְ ָמא .לָ א הֲ וִ י ַצ ִ ּדיקָ ,הא ֶק ׁ ֶשת,
ימא לְ א ֹו ָב ָדא,
זָאה ְ ּד ָהא ָעלְ ָמא ִאיה ּו ַק ְּי ָ
לְ ִא ְתחֲ ָ
עולָ ם
ֶא ּ ָלא ְּבגִ ין ֶק ׁ ֶשת ָ ּדאִ .ר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ָא ַמר ,לְ ֹ
לָ א ִא ְתלְ ּ ַב ׁש ֶק ׁ ֶשת ָ ּדאֶ ,א ּ ָלא ִּבלְ ב ּו ׁ ָשא ַ ּדאֲ ָב ָהן
רו ָקאּ ָ ,דא לְ ב ּו ׁ ָשא
ָרוק וְ ס ּו ָמק וְ ִחי ָ ּוור .יְ ֹ
ַק ְד ָמ ֵאי .י ֹ
ְ ּד ַא ְב ָר ָהםִ ,א ְצ ְט ּ ַבע לְ ב ּו ׁ ָשא )ס''א גוון( ָ ּדאַּ ,כד
ֵיה יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל .ס ּו ָמ ָקאּ ָ ,דא ג ֹ ָּוון יִ ְצ ָחק.
נָ ַפק ִמ ּנ ּ
שו.
ְ ּד ַא ְתיָא ס ּו ָמ ָקא וְ ִא ְצ ְט ּ ַבעַּ ,כד נָ ִפיק ִמ ּנ ּ
ֵיה ֵע ָ ׂ
וְ ִא ְת ְמ ׁ ַש ְך ַהה ּוא ס ּו ָמ ָקא לְ ַת ּ ָתאַ ,עד ּכ ָֹכ ָבא
שוִ .ח ָ ּו ָוראּ ָ ,דא ִאיה ּו
ְ ּד ַמ ְא ִ ּדיםּ ְ ,ד ִא ְתאֲ ִחיד ּ ֵב ּ
יה ֵע ָ ׂ
לְ ב ּו ׁ ָשא ָט ָבא ְ ּדיַעֲ קֹבּ ְ ,ד ָהא לָ א ִא ׁ ְש ּ ָת ּנ ּו ַאנְ ּפ ֹו ִהי
לְ ָעלְ ִמיןִ .ר ִּבי ַא ָּבא ָא ַמר יָא ּות ה ּוא ,אֲ ָבל ָה ִכי
ישאִ ,ח ָ ּוורּ ָ ,דא ַא ְב ָר ָהם.
ָא ַמר ּב ּו ִצינָא ַק ִד ׁ ָ
ְ ּד ִא ְתלָ ּ ַבן ְּב ִח ָ ּו ָורא ְ ּדנ ּו ָרא .ס ּו ָמ ָקאּ ָ ,דא יִ ְצ ָחק וַ ָדאי.
ימא ּ ֵבין ְּת ֵרין ַּגוְ ונִ ין,
ָרוקּ ָ ,דא ה ּוא יַעֲ קֹבּ ְ ,ד ַק ְּי ָ
י ֹ
ֵבו ׁש
יה ְּביַעֲ קֹב) ,ישעיה כט( לֹא ַע ּ ָתה י ֹ
ּו ְכ ִתיב ּ ֵב ּ
יה ׁ ְשלִ ים
יַעֲ קֹב וְ לֹא ַע ּ ָתה ּ ָפנָ יו יֶחוָ ר ּו ְ ּד ָהא ָּכל ַע ְר ֵס ּ
ֵבו ׁש יַעֲ קֹב ,לְ ִא ְתחֲ זָ ָאה
הֲ וָ ה .וְ ָה ִכי ה ּוא לֹא ַע ּ ָתה י ֹ
שו .וְ לָ א ַע ּ ָתה
ְּבגָ וְ ון ס ּו ָמקּ ְ ,כיִ ְצ ָחק ְ ּדנָ ַפק ִמ ּנ ּ
ֵיה ֵע ָ ׂ
זָאה ְּבגָ וְ ון ִח ָ ּוורּ ְ ,דנָ ַפק
ּ ָפנָ יו יֶחוָ ר ּוּ ְ ,כ ַא ְב ָר ָהם לְ ִא ְתחֲ ָ
ֵיה יִ ׁ ְש ָמ ֵעאלֶ .א ּ ָלא נָ ַטל ּגַוְ ונִ ין ,לְ ִא ְת ַע ְּט ָרא ְּבה ּו,
ִמ ּנ ּ
יה) ,דף רט''ו ע''ב( ּו ְב ִא ּ ֵלין לְ ב ּו ׁ ִשין
ַעל אֲ ָב ָהן ִ ּדילֵ ּ
ִמ ְתלַ ְּב ׁ ַשת ֶק ׁ ֶשתְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ְתחֲ זֵי ַק ּ ֵמי ַמלְ ָּכא.

שת ָּב ָאה ְלהָ גֵן ַעל
ַ .35ר ִ ּבי יוֹ סֵ י ָא ַמר ,הַ ֶּק ׁ ֶ
ש ְ ּבנוֹ חָ ָטא
ש ָּכל הַ ּ ְפ ָע ִמים ׁ ֶ
הָ עוֹ לָ םְ .למֶ לֶ ְך ׁ ֶ
ְּכנֶגְ דּ וֹ ָּ ,בא הַ ּ ֶמלֶ ְך ְלהַ ְלקוֹ תוֹ ִ -ה ְת ּג ְַּל ָתה
של ַמ ְלכוּת.
בוד ׁ ֶ
ּשי כָ ֹ
ָעלָ יו הַ ּ ַמ ְל ָּכה ִ ּב ְלבו ׁ ֵ
של
רגֶז ׁ ֶ
שהַ ּ ֶמלֶ ְך רוֹ ֶאה אוֹ ָת ּהִ ,מ ְס ּ ַת ּ ֵלק הָ ֹ
ְּכ ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )בראשית
ֶׁ
ָּב ּה,
ְ ּבנוֹ  ,וְ ָׂשמֵ חַ
ְ
יתיהָ ִלזְכּ ֹר ְ ּב ִרית עוֹ לָ ם .וְ ַעל ָּכך לֹא
ט( ו ְּר ִא ִ
ּשי כָ בוֹ ד
שת ָּבעוֹ לָ ם ֶא ּ ָלא ִ ּב ְלבו ׁ ֵ
נִ ְר ֵאית הַ ֶּק ׁ ֶ
שיּ ֵׁש צַ דִּ יק ָּבעוֹ לָ ם,
של מַ ְלכוּת .ו ְּב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ֶׁ
הוּא ְ ּב ִרית ְלהַ עֲ ִמיד ְ ּב ִרית ו ָּמגֵן ַעל הָ עוֹ לָ ם.
שתְ ,להֵ ָראוֹ ת
ִאם ֵאין צַ דִּ יק ,ה ֲֵרי הַ ֶּק ׁ ֶ
שת
שהָ עוֹ לָ ם עוֹ מֵ ד ְלהֵ ָאבֵ דֶ ,א ָּלא ִ ּבגְ לַ ל ֶק ׁ ֶ
ֶׁ
זוֹ  .לה /ב ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר ָא ַמרְ ,לעוֹ לָ ם לֹא
שת זוֹ ֶ ,א ּ ָלא ִ ּב ְלבו ּׁש הָ ָאבוֹ ת
שת ֶק ׁ ֶ
ִמ ְתלַ ּ ֶב ׁ ֶ
אשוֹ נִ יםָ ,ירֹק ָאדֹם וְ לָ בָ ןָ .ירֹק ,זֶה ְלבו ּׁש
הָ ִר ׁ
שיָּצָ א
ַא ְב ָרהָ ם ,נִ ְצ ַּבע ְלבו ּׁש ) ָגּוֶן ( זֶה ְּכ ׁ ֶ
של י ְִצחָ ק,
ִש ָמ ֵעאלָ .אדֹם זֶה הַ ָ ּגוֶן ׁ ֶ
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו י ְׁ
שיָּצָ א ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֵע ָׂשו,
ש ָּבא ָאדֹם וְ נִ ְצ ַּבע ְּכ ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
שך אוֹ תוֹ הָ ָאדֹם ְל ַמ ָּטה ַעד כּ וֹ כָ ב
וְ נִ ְמ ַׁ
ש ּנֶאֱ חָ ז ּבוֹ ֵע ָׂשו .לָ בָ ן זֶה ּו ְלבו ּׁש
ַמ ְאדִּ יםֶ ׁ ,
שה ֲֵרי לֹא ִה ְׁש ּ ַת ּנ ּו פָ נָיו
של יַעֲ קֹבֶ ׁ ,
טוֹ ב ׁ ֶ
ְלעוֹ לָ ִמים .לה /ג ַר ִ ּבי ַא ָּבא ָא ַמר ,יָפֶ ה הוּא,
אֲ בָ ל ָּכ ְך ָא ַמר הַ ְּמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה ,לָ בָ ן זֶה
ש ִה ְתלַ ּ ֵבן ְ ּבלֹבֶ ן הָ ֵא ׁשָ .אדֹם זֶה
ַא ְב ָרהָ םֶ ׁ ,
שעוֹ מֵ ד ֵּבין ְׁשנֵי
וַדַּ אי י ְִצחָ קָ .ירֹק זֶה ּו יַעֲ קֹבֶ ׁ ,
גְ וָנִ ים ,וְ כָ תוּב ּבוֹ ְ ּביַעֲ קֹב) ,ישעיה כט( לֹא
ַע ּ ָתה יֵבוֹ ׁש יַעֲ קֹב וְ לֹא ַע ּ ָתה ּ ָפנָיו ֶי ֱחוָרוּ,
שה ֲֵרי ָּכל ִמ ּ ָטתוֹ הָ י ְָתה ְ ׁשלֵ ָמה .וְ כָ ְך הוּא לֹא
ֶׁ
ַע ּ ָתה יֵבוֹ ׁש יַעֲ קֹב ְ -להֵ ָראוֹ ת ְ ּבגָ וֶן ָאדֹם
שיָּצָ א ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֵע ָׂשו ,וְ לֹא ַע ּ ָתה ּ ָפנָיו
ְ ּכי ְִצחָ ק ׁ ֶ
ֶי ֱחוָר ּו ּ ְ -כמוֹ ַא ְב ָרהָ םְ ,להֵ ָראוֹ ת ְ ּבגָ וֶן לָ ָבן,
ִש ָמ ֵעאל .אֶ ּ ָלא לָ ַקח ְ ּגוָנִ ים
שיָּצָ א ִמ ּ ֶמ ּנ ּו י ְ ׁ
ֶׁ
ש ּלוֹ .
ֶׁ
ָּבהֶ ם ַעל הָ ָאבוֹ ת
ְל ִה ְת ַע ּ ֵטר
שת ְ ּב ָׁש ָעה
שת הַ ֶּק ׁ ֶ
ּשים הַ ָּלל ּו ִמ ְתלַ ּ ֶב ׁ ֶ
וּבַ ְּלבו ִ ׁ
ְ
ש ִ ּנ ְראֵ ית ִל ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ך .לה /ד ּבֹא ו ְּר ֵאה,
ֶׁ
סוֹ ד הַ ְ ּב ִרית הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה ִהיא אוֹ ת יוֹ ''ד
ֹשם ֶע ְליוֹ ןַ ,וה ֲֵרי )וְ זֶה( הוּא
ש ִּמ ְת ַע ּ ֶט ֶרת ְ ּבר ׁ ֶ
ֶׁ
ש ִ ּנ ְר ָׁשם ַּב ְ ּב ִרית ּ ָת ִמיד ְלעוֹ לָ ִמים ,ו ִּמ ּׁשוּם
ֶׁ
ש ִ ּק ּנֵא ּ ִפנְ חָ ס ַעל הַ ְ ּב ִרית ,נִ ְר ְׁש ָמה ִ ּב ְׁשמוֹ
ֶׁ
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 ִהיא, יוֹ ''ד ְקטַ ּנָה, ּ ִפינְ חָ ס,הָ אוֹ ת הַ ז ּוֹ ָּכאן
שיּוֹ צֵ את ִמ ּתוֹ ְך
ֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִרית וַדַּ אי
ֶ ׁ יוֹ ''ד
 וְ ָלכֵ ן הוּא עוֹ מֵ ד.יוֹ ''ד ֶע ְליוֹ נָה ְקדוֹ ָׁשה
ש ּלֹא
ֶ ׁ ,ְ ּב ִקיּוּם ָׁשלֵ ם ִל ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש
ֹ וְ כָ ְך הוּא נ ִָקי מֵ אוֹ תו.נֶאֱ בָ ד ִמ ּתוֹ ְך הָ עוֹ לָ ם
 וְ לֹא נֶאֱ בָ ד ּ ָת ִמיד ְ ּבתוֹ ְך,של ּ ְפעוֹ ר
ֶ ׁ חֵ ְטא
 )איוב.(קֹ ֶד ׁש הָ עוֹ לָ ם )וְ ל ֹא ֶנאֱבָ ד ִמתּוֹ� הָ עוֹלָם
 ֵא ּל ּו נ ָָדב- ְש ִרים נִ ְכחָ ד ּו
ָׁ ד( וְ אֵ יפֹה י
ש ּלֹא נִ ְ ׁש ְמד ּו מֵ אוֹ תוֹ הָ עוֹ לָ ם
ֶ ׁ וַאֲ ִביהוּא
. ִֹ ּבגְ לָ לו

, ִהיא ָאת ֹיו''ד,ישא
ָ ׁ  ָרזָ א ִ ּד ְב ִרית ַק ִ ּד,ּ ָתא חֲ זֵי
 וְ ָהא )ס''א ודא( ִאיה ּו,ְ ּד ִמ ְת ַע ְּט ָרא ִּב ְר ׁ ִשימ ּו ִע ּ ָל ָאה
 ּו ְבגִ ין ְ ּד ַק ּנֵי,ְ ּד ִא ְת ְר ׁ ִשים ִּב ְב ִרית ּ ָת ִדיר לְ ָעלְ ִמין
,יה ָה ָכא ָאת ָ ּדא
ּ  ִא ְת ְר ׁ ִשים ִּב ׁ ְש ֵמ,ּ ִפנְ ָחס ַעל ְּב ִרית
, ִאיה ּו ֹיו''ד ְ ּד ִאיה ּו ְּב ִרית וַ ַ ּדאי,ּ ִפנְ ָחס ֹיו''ד זְ ֵע ָירא
 ִאיה ּו, וְ ַעל ָ ּדא.ישא
ָ ׁ ְ ּדנָ ִפיק ִמ ֹגו ֹיו''ד ִע ּ ָל ָאה ַק ִד
 ְ ּדלָ א,ישא
ָ ׁ ָק ִאים ְּב ִק ּי ּו ָמא ׁ ְשלִ ים ַק ּ ֵמי ַמלְ ָּכא ַק ִד
חו ָבא
ֹ  וְ ָה ִכי ה ּוא נָ ִקי ֵמ ַהה ּוא.ִא ְתאֲ ִביד ִמג ֹּו ָעלְ ָמא
ישא
ָ ׁ  וְ לָ א ִא ְתאֲ ִביד ּ ָת ִדיר ִמג ֹּו ַק ִד,עור
ֹ ִ ּד ְפ
 )ס''א ולא אתאביד מגו עלמא( )איוב ד( וְ ֵאיפֹה.ְ ּד ָעלְ ָמא
 ְ ּדלָ א, ִא ּ ֵלין נָ ָדב וַ אֲ ִביה ּוא,יְ ׁ ָש ִרים נִ ְכ ָחד ּו
.ֵיה
ּ ִא ׁ ְש ְּת ִציא ּו ִמן ַהה ּוא ָעלְ ָמא ְּבגִ ינ

The colors of the rainbow reveal the seven Sefirot in our world of Tikkun. The
main colors represent the three columns and the Patriarchs. White – Right –
Abraham - Chessed Red – Left – Isaac – Gevurah Green – Center – Jacob – Tiferet
The other colors of the rainbow come out of these three, and together there are
seven before God, as a testimony to His promise to Noah that he will not destroy
the world again. With that testimony, the judgments are canceled and we
continue with our Tikkun. The letter  יYod of the  יהוהYHVH name has the power
of the covenant that is revealed in the word ברית, ‘covenant’. The first two letters
are  ברmeaning ‘son’ and ‘that comes out’, the Yod is the aspect of Chokmah
that comes out from the name to the  תthat represents Malchut. The channel
for this light is Yessod, יסוד. The first letter is Yod, to represent the source of
light. The three following letters mean סוד, ‘secret’, with the numerical value of
70, to represent the effect of the Yod - from Chokmah to Yessod and the seven
Sefirot of the world of Tikkun. The aspect of Yessod in the body is the penis,
which channels life force energy. A single drop comes out of it and it is the
aspect of Yod and the light that is pushed into the vessel, in order to manifest
life in this world. The Zohar teaches us that Nadav and Avihu were not married
when they went into the Holy of Holies. They didn’t have a proper and mature
physical channel to fulfill their desire to draw the light of redemption to the
world. Their level of Yessod did not bring children and continuation to the world,
so they weren’t ready for the great light that came from the Holy of Holies. The
light that they drew took away their holy souls, and it was saved for Pinchas to
make their final correction, to become part of the Final Redemption.
, יָפֶ ה ָא ַמ ְר ּ ָת, ָאמַ ר לוֹ הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן.36 ש ּ ִפיר
ַ ׁ ,ימנָ א
ָ יה ַר ְעיָא ְמ ֵה
ּ ֵ רעיא מהימנא ָא ַמר ל.36
 ִק ּנֵא,שהוּא ּ ִפנְ חָ ס
ֶ ׁ ,ּש ֵא ִליָּהו
ֶ ׁ  ַק ּנֵי ַעל אֲ בָ ל ִמ ּ ׁשוּם,אלִ ּיָה ּו ְ ּד ִאיה ּו ּפנְ ָחס
ֵ  אֲ ָבל ְּבגִ ין ְ ּד,ָק ַא ְמ ַרת
ִ
ְ
, צָ ִריך ְלחַ דֵּ ׁש דְּ בָ ִרים ַר ִ ּבים ָּב ּה,ַעל הַ ְ ּב ִרית
ְ  ָּצ ִר,ְּב ִרית
 ְ ּד ַהאי,יה
ִ ִיך לְ ַח ְד ּ ָתא ִמ ִּלין ַסג
ּ יאין ּ ֵב
, ֹשה ֲֵרי הַ ּ ָפ ָר ָׁשה ְ ּכתוּבָ ה ַּב ּתוֹ ָרה ַעל ְׁשמו
ֶׁ
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יה
או ַריְ ָ
יבא ְּב ֹ
ּ ַפ ְר ׁ ְש ָתא ְ ּכ ִת ָ
יהּ ְ ,ד ָעלֵ ּ
יתא ַעל ׁ ְש ֵמ ּ
אותַ ,חד
ֵאתיְּ ,ת ֵרי ְקנָ ֹ
ִא ְּת ַמר )מלכים א יט( ַק ּנֹא ִק ּנ ִ
ילא ,וְ ִתנְ יָינָ א ְּב ׁ ַש ַ ּד''י ִ ּדלְ ַת ּ ָתאּ ,ו ְבגִ ין
ְּב ׁ ַש ַ ּד''י ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
עות )נ''א בתרין לא לא( )ס''א בתרין
ָ ּדא ָע ִביד ְּת ֵרין ׁ ְשב ּו ֹ
זמנין( ְּב ַת ְרוַ ויְ יה ּוּ ,ו ְת ֵרין זִ ְמנִ ין לֹא לֹא.

אתי,
ש ָעלָ יו נֶאֱ ַמר )מלכים-א יט( ַק ּנֹא ִק ֵּנ ִ
ֶׁ
ש ְּל ַמ ְעלָ ה,
שדַּ ''י ׁ ֶ
ְׁש ּ ֵתי ְקנָאוֹ תַ .אחַ ת ְ ּב ַׁ
ש ְּל ַמ ָּטה .וְ לָ כֵ ן ָע ָׂשה ְׁש ּ ֵתי
שדַּ ''י ׁ ֶ
שנִ ית ְ ּב ַׁ
וְ הַ ּ ׁ ֵ
ְ ׁשבוּעוֹ ת )בִּ ְשׁנֵי ל ֹא ל ֹא( )בְּ ַפﬠֲמַ יִ ם( ִ ּב ְׁש ּ ֵתיהֶ ן,
וּפַ עֲ ַמיִם לֹא לֹא.

 .37אֲ ָבל ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה ָא ַמרַ ,מאן ְ ּד ָח ֵמי ֶק ׁ ֶשת
ונוי נְ ִה ִיריןָּ ,צ ִר ְ
יך לְ ָב ְר ָכא ָּבר ּו ְך ֹזו ֵכר ַה ְּב ִרית.
ִּבגְ וָ ֹ
ֵאות,
ונוי ְ ּכ ְד ָקא י ֹ
ּו ְבגָ ל ּו ָתא ְ ּדלָ או ִאיה ּו נָ ִהיר ִּבגְ וָ ֹ
עוד ֶא ּ ָלא ִ ּדלְ זִ ְמנִ ין נָ ִהיר זְ ֵעיר ,וְ זִ ְמנִ ין לָ א נָ ִהיר
וְ לֹא ֹ
ְ ּכלַ ל ,זִ ְמנִ ין ִא ְתחֲ זִ י ִּב ׁ ְשלִ ימ ּו ,וְ זִ ְמנִ ין לָ אוּ ְ .ד ֶק ׁ ֶשת ָקא
ש ְר ֵאלִ יםַּ ,כד
ָר ִמיז ְ ּגוָ ֹ
ונוי ,לְ ז ְַכוָ ון ְ ּדכֹהֲ נִ ים לְ וִ ִּים וְ יִ ְ ׂ
ונוי ְ ּד ִאי ּנ ּון ְּתלַ ת.
ִאי ּנ ּון ׁ ַש ּ ִפ ִיריןּ ְ ,דנָ ִהיר ֶק ׁ ֶשת ְּבגְ וָ ֹ

שרוֹ אֶ ה
 .37אֲ בָ ל ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ָא ַמרִ ,מי ׁ ֶ
יך ְלבָ ֵר ְך ָּברוּךְ
שת ִ ּבגְ וָנִ ים ְמ ִא ִירים ,צָ ִר ְ
ֶק ׁ ֶ
ש ֵאינ ָּה ְמ ִא ָירה
זוֹ כֵ ר הַ ְ ּב ִרית .וּבַ ּגָלוּתֶ ׁ ,
ש ִּל ְפ ָע ִמים
ִ ּבגְ ָונֶיהָ ָּכ ָראוּי ,וְ לֹא עוֹ דֶ ,א ּ ָלא ׁ ֶ
ְמ ִא ָירה ְמ ַעט וְ ִל ְפ ָע ִמים לֹא ְמ ִא ָירה ִ ּב ְכלָ ל,
ִל ְפ ָע ִמים נִ ְר ֵאית ִ ּב ְׁשלֵ מוּת וְ ִל ְפ ָע ִמים לֹא.
שת רוֹ מֶ זֶת ְ ּג ָונֶיהָ ִלזְכֻ יּוֹ ת הַ כּ ֹהֲנִ ים ְלוִ יִּם
ש ֶּק ׁ ֶ
ֶׁ
שת ְמ ִא ָירה
שהַ ֶּק ׁ ֶ
שהֵ ם י ִָפיםֶ ׁ ,
ִש ְראֵ ִלים ְ ּכ ׁ ֶ
וְ י ְ ׂ
שהֵ ם ְׁשל ָֹׁשה.
ִ ּבגְ ָונֶיהָ ׁ ֶ

ימאּ ְ ,ד ָהא ִמ ִּלין
 .38ק ּום ַאנְ ְּת ִר ִּבי ֹיו ֵסי ַהגָ לִ ילִ י ,וְ ֵא ָ
ׁ ְש ּ ִפ ִירין ָק ַא ְמ ַרת ְּב ִח ּב ּו ָרה ַק ְד ָמ ָאהּ ְ ,ד ֶק ׁ ֶשת לָ א
ַא ְתיָא ֶא ּ ָלא לְ ַא ָּגנָ א ַעל ָעלְ ָמא .לְ ַמלְ ָּכאּ ִ ,ד ְב ָכל
יתאָ ,סלִ יק
רונִ ָ
יה ָחבּ ,ו ַמלְ ָּכא חֲ זֵי לְ ַמ ְט ֹ
זִ ְמנָ א ִ ּד ְב ֵר ּ
יה
ית ָ
יהּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,בראשית ט( ּו ְר ִא ִ
ר ּוגְ זָ א ִ ּד ְב ֵר ּ
עולָ ם .וְ ַעל ָ ּדא לָ א ִא ְתחֲ זִ י ֶק ׁ ֶשת,
לִ זְ ּכ ֹור ְּב ִרית ֹ
ֶא ּ ָלא לְ ַא ָּגנָ א ַעל ָעלְ ָמא .וְ לָ א ִא ְתגַלְ יָאֶ ,א ּ ָלא
ִּבלְ ב ּו ׁש יְ ָקר ְ ּד ַמלְ כ ּוּ ,ו ְב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִאית ַּצ ִדיק
יקם ְּב ִרית.
ְּב ַא ְר ָעאִ ,איה ּו ְּב ִרית .לְ ֵמ ָ

ילי וֶאֱ מֹר,
 .38קוּם ַא ּ ָתה ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י הַ ְ ּג ִל ִ
אשוֹ ן,
שה ֲֵרי דְּ בָ ִרים י ִָפים ָא ַמ ְר ּ ָת ַּב ִח ּבוּר הָ ִר ׁ
ֶׁ
שת לֹא בָ ָאה ֶא ּ ָלא ְלהָ גֵן ַעל הָ עוֹ לָ ם.
ש ֶּק ׁ ֶ
ֶׁ
ש ְ ּבנוֹ חוֹ טֵ א וְ הַ ּ ֶמלֶ ךְ
ְ
ש ְ ּבכָ ל ז ְַמן ׁ ֶ
ְלמֶ לֶ ךֶ ׁ ,
רוֹ ֶאה ֶאת הַ ּ ַמ ְל ָּכהִ ,מ ְס ּ ַת ּ ֵלק רֹגֶז ְ ּבנוֹ ,
יתיהָ ִלזְכּ ֹר ְ ּב ִרית
ש ָּכתוּב )בראשית יט( ו ְּר ִא ִ
ֶׁ
שת ֶא ּ ָלא ְלהָ גֵן
עוֹ לָ ם .וְ לָ כֵ ן לֹא נִ ְר ֵאית ֶק ׁ ֶ
ַעל הָ עוֹ לָ ם .וְ לֹא נִ גְ לֵ ית ֶא ָּלא ִ ּב ְלבו ּׁש נִ ְכ ָּבד
שי ּ ֵׁש צַ דִּ יק ָּב ָא ֶרץ,
של מַ ְלכוּת ,ו ְּב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ֶׁ
הוּא הַ ְ ּב ִריתְ ,להַ עֲ ִמיד ְ ּב ִרית.

The ‘faithful shepherd’, who is Moses, is stating here that Elijah (the prophet) is
Pinchas, and there is a lot of secrets in the Parasha that are on his name. There
were about a few hundred years between Pinchas and Elijah. Pinchas, as the
Zohar tells us, never died. He also never sinned, and when he left the world as
Elijah, it happened with his physical body. He was 100% pure and holy and
ascended up with fire, so no negative elements could touch him in the ascension
process. It was similar to the way the souls of Nadav and Avihu were taken from
them before they were given to Pinchas. In this case, Elijah, who is Pinchas,
didn’t lose his body, because God blessed him with Immortality. Because of the
way he went up, Elijah can move between the physical and spiritual worlds at
will. We read from the Zohar that he came down to teach Rabbi Shimon many
times. The soul of Rabbi Shimon was also pure and ascended to heaven
surrounded by fire. In several places in the Bible, we see the relation between
Elijah and Pinchas. One major aspect is the ‘jealousy’ and fighting the negative
DailyZohar.com
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פִּ ינְ חָ ס בֶּ ן-אֶ לְ ﬠָ זָר בֶּ ן-אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן ,הֵ ִשׁיב אֶ ת-חֲ מָ ִתי מֵ ﬠַ ל ְבּנֵיside. Pinchas: Numbers 25:11 “-
יתי אֶ תְ -בּנֵי-י ְִשׂ ָראֵ לְ ,בּ ִקנְאָ ִתי
ִ ” “Phinehas, the son ofי ְשׂ ָראֵ לְ ,בּ ַקנְאוֹ אֶ תִ -קנְ אָ ִתיְ ,בּתוֹכָם; ְול ֹא-כִ ִלּ ִ
Eleazar, the son of Aaron the priest, hath turned My wrath away from the
children of Israel, in that he was very jealous for My sake among them so that I
ֹאמר “ consumed not the children of Israel in My jealousy.” Elijah: 1 Kings 19:14
ַויּ ֶ
ית� ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל–אֶ תִ -מזְ ְבּחֹ ֶתי� הָ ָרסוּ ,וְאֶ ת-נ ְִביאֶ י� הָ ְרגוּ בֶ חָ ֶרב;
ֵאתי לַ יהוָה אֱ �הֵ י צְ בָ אוֹת ,כִּ י-ﬠָ זְ בוּ ְב ִר ְ
ַקנּ ֹא ִקנּ ִ
” “And he said: ‘I have been very jealous forו ִָאוּ ֵָתר אֲ ִני ְלבַ ִדּיַ ,ויְבַ ְקשׁוּ אֶ ת-נ ְַפ ִשׁי ְל ַק ְח ָתּהּ
YHVH, the God of hosts; for the children of Israel have forsaken Thy covenant,
thrown down Thine altars, and slain Thy prophets with the sword; and I, even I
,מבשר שלום only, am left; and they seek my life, to take it away.’” Elijah is called
‘the announcer of peace’. Pinchas received the covenant of peace, and Elijah is
the announcer of the final peace that will come at the Final Redemption. Malachi
נּוֹרא “ 3:23
ִ ” “Behold, I willהנֵּה אָ נֹכִ י שֹׁלֵ חַ לָ כֶם ,אֵ ת אֵ לִ יָּה הַ נּ ִָביא–לִ פְ נֵי ,בּוֹא יוֹם יְהוָה ,הַ גָּדוֹל ,וְהַ ָ
send you Elijah the prophet before the coming of the great and awesome day of
YHVH”. Pinchas corrected the level of Yessod when he killed Zimri and Kozbi.
Elijah is a witness in all circumcision ceremonies; that makes the first
correction of a male child and removes the foreskin that is the aspect of the
negativity attached to the body after the first sin.
 .39וְ ִכי ְּבגָ ל ּו ָתא ,ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ִא ְת ְר ַחק  .39וְ ִכי בַ ּגָלוּת ִה ְת ַרחֵ ק הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
מֵ הַ ּ ַמ ְל ָּכה? וְ ֵא ְ
ְ
ּשי
יך הַ ּ ַמ ְל ָּכה ִה ְתלַ ְ ּב ָׁשה ְלבו ׁ ֵ

יתא ִא ְתלַ ְּב ׁ ַשת לְ ב ּו ׁ ֵשי
רונִ ָ
יתא ,וְ ֵאיך ַמ ְט ֹ
רונִ ָ
ִמ ּ ַמ ְט ֹ
ַמלְ כ ּו ָתא ְּבגָ ל ּו ָתא )ס''א ל''ג לא( לֹא .אֲ ָבל ְּבגָ ל ּו ָתא,
לְ ב ּו ׁ ָש ּה ְ ּד ַק ְדר ּות ,וְ ִאיה ּו ַא ְמ ַרת )שיר השירים א( ַאל
ִּת ְרא ּונִ י ׁ ֶשאֲ נִ י ׁ ֶש ַח ְרח ֶֹרתֶ .א ּ ָלא וַ ַ ּדאי ַהה ּוא ֶק ׁ ֶשת
רו''ן,
ְ ּד ִא ְת ַּגלְ יָיא ְּבגָ ל ּו ָתא ,לָ או ִאיה ּו ֶא ּ ָלא ְמ ַט ְט ֹ
יתו,
ְ ּד ִא ְת ְק ֵרי ׁ ַש ַ ּד''י וְ ִאיה ּו )בראשית כד( ַע ְב ּד ֹו זְ ַקן ּ ֵב ֹ
יה )בגלותא(ּ ,ו ְב ֹנויִ ,א ְת ְק ִריא ּו
ְ ּד ׁ ַש ִּליט ְּב ָכל ִ ּדילֵ ּ
עֲ ָב ִדים ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יתא
רונִ ָ
יך ה ּואּ .ו ְבנֵי ַמ ְט ֹ
ָּבנִ יםּ ,ו ְבגִ ין ָ ּדאִ ,אם ְ ּכ ָבנִ ים ִאם ַּכעֲ ָב ִדים.

ּש ּה
ַמ ְלכוּת ַּב ּגָלוּת? לֹא .אֲ בָ ל ַּב ּגָלוּת ְלבו ָׁ
של ַק ְדרוּת ,וְ ִהיא אוֹ מֶ ֶרת) ,שיר השירים
ֶׁ
שאֲ נִ י ְ ׁשחַ ְרח ֶֹרתֶ .א ָּלא וַדַּ אי
א( ַאל ִּת ְראֻ נִ י ׁ ֶ
ש ִ ּנגְ לֵ ית ַּב ּגָלוּת אֵ ינ ָּה אֶ ָּלא
שת ׁ ֶ
אוֹ ָת ּה ֶק ׁ ֶ
שדַּ ''י ,וְ הוּא ַע ְבדּ וֹ ז ְַקן
ש ִ ּנ ְק ָרא ׁ ַ
ְמטַ ְטרוֹ ''ןֶ ׁ ,
לו )בַּ גָּלוּת( ,וּבָ נָיו
שר ֹ
ש ּ ׁשוֹ לֵ ט ְ ּבכָ ל אֲ ׁ ֶ
ּ ֵביתוֹ ׁ ֶ
ְ
נִ ְק ָר ִאים ַע ְב ֵדי הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא .ו ְּבנֵי
הַ ּ ַמ ְל ָּכה ָּבנִ ים ,ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ִאם ְ ּכבָ נִ ים ִאם
ּ ַכעֲ בָ ִדים.

ּ .40ו ְבזִ ְמנָ א ְ ּד ִא ְת ָח ַרב ּ ֵבי ַמ ְק ְד ׁ ָשא ,א ּו ְקמ ּו ָה
שה.
ַ ּדעֲ ָב ִדים ָחפ ּו ר ׁ ָ
ֹאשם ,וְ נִ ְת ַדלְ ְדל ּו ַאנְ ׁ ֵשי ַמעֲ ֵׂ
יתא,
רונִ ָ
שה ִא ְת ְק ִריא ּוַ ,על ׁ ֵשם ַמ ְט ֹ
וַ ַ ּדאי ַאנְ ׁ ֵשי ַמעֲ ֵׂ
ש ּו ָחיִ ל וְ ַא ְּת
ְ ּד ִא ְּת ַמר ָעלָ ּה )משלי לא( ַר ּב ֹות ָּב ֹנות ָע ׂ
יה ַּצ ִדיקּ ְ ,דז ְַכ ֹווי
ָעלִ ית ַעל ּ ֻכ ּ ָלנָ ה .אֲ ָבל ִאי ִאית לֵ ּ
יתאּ ,ולְ ִמ ְפ ׁ ַשט ִמ ּנ ָּה
רונִ ָ
הון ַמ ְט ֹ
דוי לְ ַאנְ ָה ָראְּ ,ב ֹ
עו ָב ֹ
וְ ֹ
לְ ב ּו ׁ ֵשי ַק ְדר ּו ָתא ִ ּד ְפ ׁ ָש ִטין ּולְ ַק ׁ ְש ָטא לָ ּה ִּבלְ ב ּו ׁ ִשין
יה,
או ַריְ ָ
ִ ּדגְ וָ ונִ ין נְ ִה ִירין ְ ּד ָרזִ ין ְ ּד ֹ
יתאַ ,מה ְ ּכ ִתיב ּ ֵב ּ

שחָ ַרב ּ ֵבית הַ ִּמ ְקדָּ ׁשֵ ּ ,פ ְר ׁשוּהָ
 .40ו ְּכ ׁ ֶ
שי
ֹאשם וְ נִ דַּ ְלדְּ ל ּו ַאנְ ׁ ֵ
שעֲ בָ ִדים חָ פ ּו ר ָׁ
ֶׁ
שם
שה נִ ְק ְרא ּו ַעל ׁ ֵ
שי ַמעֲ ֶׂ
שה .וַדַּ אי ַאנְ ׁ ֵ
ַמעֲ ֶׂ
ש ּנֶאֱ ַמר ָעלֶ יהָ )משלי לא( ַרבּ וֹ ת
הַ ּ ַמ ְל ָּכהֶ ׁ ,
ָּבנוֹ ת ָע ׂש ּו חָ יִל וְ ַא ְּת ָע ִלית ַעל ּ ֻכ ָּלנָה .אֲ בָ ל
שז ְּכֻ יּוֹ ָתיו ו ַּמעֲ ָׂשיו ְלהָ ִאיר
ִאם י ֵׁש צַ דִּ יק ׁ ֶ
ּשי
ָּבהֶ ם ֶאת הַ ּ ַמ ְל ָּכה ,וְ ִל ְפ ׁשֹט ִמ ּ ֶמ ּנָה ְלבו ׁ ֵ
שט אוֹ ָת ּה ִ ּב ְלבו ִּׁשים
ַק ְדרוּת הַ ּ ְפ ׁשו ִּטים ו ְּל ַק ּ ׁ ֵ
של סוֹ דוֹ ת הַ ּתוֹ ָרה ,מַ ה
של ְ ּגוָנִ ים ְמ ִא ִירים ׁ ֶ
ֶׁ
יתיהָ ִלזְכּ ֹר ְ ּב ִרית עוֹ לָ ם.
ָּכתוּב ּבוֹ ? ו ְּר ִא ִ
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,של הַ ּתוֹ ָרה
ֶ ׁ  ְ ּבסוֹ דוֹ ת ְמ ִא ִירים, ָיתיה
ִ  ְּב ָרזִ ין ו ְּר ִא,יה
ָ ית
ִ  ּו ְר ִא.עולָ ם
ֹ יה לִ זְ ּכ ֹור ְּב ִרית
ָ ית
ִ ּו ְר ִא
ש ָּכתוּב )משלי ו( ִּכי
ֶ ׁ  זֶה ּו.שאוֹ ''ר נִ ְק ָרא ָר''ז
ֶׁ
 הֲ ָדא ה ּוא,אור ָר''ז ִא ְת ְק ֵרי
ֹ  ְ ּד,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ נְ ִה ִירין ְ ּד
 וּבַ ּסוֹ דוֹ ת הַ ָּלל ּו נֶאֱ ַמר.נֵר ִמ ְצוָה וְ תוֹ ָרה אוֹ ר
ֵ ּ  ּו ְב ִא.אור
ֹ תו ָרה
ֹ  )משלי ו( ִ ּכי נֵר ִמ ְּצוָ ה,ִד ְכ ִתיב
. ָיתיה
ִ לין ו ְּר ִא

.יה
ָ ית
ִ ָרזִ ין ִא ְּת ַמר ּו ְר ִא

Proverb 31:29
“כֻּלָּ נָה- ﬠָ ִלית ﬠַ ל, ﬠָ שׂוּ חָ יִל; וְאַ ְתּ,” ַרבּוֹת בָּ נוֹת
“Many daughters have done (worked) valiantly, but thou excellest them all.”
Work exists only in the world of Malchut. The Shechinah is the one that
‘energizes’ all actions in the world of Malchut.
After the destruction of the Holy Temple, the number of people that worked to
bring the light lessened. The Shechinah, then, was gloomy.
Song of Songs 1:6 “ ִתּ ְראוּ ִני ֶשׁאֲ ִני ְשׁחַ ְרחֹ ֶרת-”אַ ל
“Look not upon me, that I am swarthy”
The righteous can bring light and dress the Shechinah with study and by
revealing the secrets of the Torah.
The Zohar teaches us that the simple study of the Torah doesn’t remove the
dark dress. Only the study of secrets (as we do with the Zohar study) can
‘decorate’ the Shechinah with light and beauty.
Proverb 6:23
“ְתוֹרה אוֹר
ָ  ו,”כִּ י נֵר ִמצְ וָה
“For the commandment is a lamp, and the teaching is light”
Genesis 9:16
“-בָּ ָשׂר אֲ ֶשׁר ﬠַ ל-נֶפֶ שׁ חַ יָּה ְבּכָל- וּבֵ ין כָּל,�הים
ִ ֱ בֵּ ין א, לִ זְ כֹּר ְבּ ִרית עוֹלָ ם, ָיתיה
ִ  בֶּ ﬠָ נָן; ְוּר ִא,ְתה הַ ֶקּ ֶשׁת
ָ וְהָ י
הָ אָ ֶרץ.”
“And the bow shall be in the cloud; and I will look upon it, that I may remember
the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that
is upon the earth.”
The Zohar quotes this verse, to teach us that the study of the secrets of the
Torah is like the rainbow, and when God sees it He ‘remembers’ the covenant,
to remove judgments from the world.
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו רֹגֶז
 ו ְּבאוֹ תוֹ ז ְַמן עוֹ לֶ ה.41
ֹאמר
ַ  וְ י, )אסתר ז( ַוח ֲַמת הַ ּ ֶמלֶ ְך ָׁשכָ כָ ה, ְֹ ּבנו
 )שם,ידה ְלפָ נָיו
ָ לָ ּה הַ ּ ֶמלֶ ְך ִ ּב ְת ִפ ּ ַלת הָ עֲ ִמ
.ה( ַמה ּ ְׁש ֵאלָ ֵת ְך וְ ִי ּנ ֶָתן לָ ְך ו ַּמה ַּב ָּק ָׁש ֵת ְך
ְָ ּבאוֹ תוֹ ז ְַמן ׁשוֹ ֶאלֶ ת ַעל ְ ּגאֻ ָּל ָת ּה וּבָ נֶיה
ש ָּכתוּב )שם ז( ִּת ּנ ֶָתן ִלי נ ְַפ ִׁשי
ֶ ׁ  זֶה ּו,ִע ּ ָמ ּה
שת
ֶ ׁ  אֲ בָ ל ֶק.ִ ּב ְ ׁש ֵאלָ ִתי וְ ַע ִּמי ְ ּבבַ ָּק ָׁש ִתי
,ש ֶעבֶ ד הוּא
ֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְר ֵאית ָּבעוֹ לָ ם ַּב ּגָלוּת
ֶׁ
ש ָּבנָיו
ֶ ׁ ְ ּכ
,ִב ְׁשלֵ מוּת
ִל ְפ ָע ִמים יוֹ צֵ א
 וְ ִל ְפ ָע ִמים לֹא נִ ְמצָ א,שיהֶ ם
ֵׂ ֲמַ ְכ ִׁש ִירים מַ ע
ַמ ְכ ִׁש ִירים
ש ָּבנָיו לֹא
ֶ ׁ ְּכ
,ִב ְׁשלֵ מוּת

ר ּוגְ זָא
ֵיה
ָסלִ יק
זִ ְמנָ א
 ּו ְב ַהה ּוא.41
ּ ִמ ּנ
ֵימא לָ ּה
ָ ּ  וְ י, )אסתר ז( וַ חֲ ַמת ַה ּ ֶמלֶ ְך ׁ ָש ָכ ָכה,יה
ּ ִ ּד ְב ֵר
 )אסתר ה( ַמה,יה
ָ לו ָתא ַ ּדעֲ ִמ
ֹ ַמלְ ָּכא ִּב ְּצ
ּ ידה ַק ּ ֵמ
, ְּב ַהה ּוא זִ ְמנָ א.ּ ׁ ְש ֵאלָ ֵת ְך וְ ִּינָ ֶתן לָ ְך ּו ַמה ּ ַב ָ ּק ׁ ָש ֵת ְך
 הֲ ָדא,יה
ָ  ּו ְב,ׁ ְש ֵאלְ ּ ָתא ַעל ּפ ּו ְר ָקנָא ִ ּדילָ ּה
ּ נָהא ִע ּ ֵמ
 )אסתר ז( ִּת ּנ ֶָתן לִ י נ ְַפ ׁ ִשי ִּב ׁ ְש ֵאלָ ִתי,ה ּוא ִד ְכ ִתיב
 אֲ ָבל ֶק ׁ ֶשת ְ ּד ִא ְת ַחזְ יָא ְּב ָעלְ ָמא.וְ ַע ִּמי ְּב ַב ָ ּק ׁ ָש ִתי
 ַּכד, זִ ְמנִ ין ְ ּדנָ ִפיק ִּב ׁ ְשלִ ימ ּו, ְ ּד ַע ְב ָ ּדא ִאיה ּו,ְּבגָ ל ּו ָתא
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של
שיהֶ ם.וְ ִאם לֹא ִ ּבגְ לַ ל אוֹ ת יוֹ ''ד ׁ ֶ
דויּ ,ולְ זִ ְמנִ ין לָ א ִא ׁ ְש ְּת ַכח ַמעֲ ֵׂ
עו ָב ֹ
ֹ
ְּב ֹנוי ַמ ְכ ׁ ִש ִירין
שהֵ ֵג ּנָה ָעלָ יו
ש ִ ּק ּנֵא ָעלֶ יהָ ּ ִפנְ חָ ס ׁ ֶ
שדַּ ''י ׁ ֶ
ַׁ
דוי )כאן חסר(.
עו ָב ֹ
ִּב ׁ ְשלִ ימ ּוַּ ,כד ְּב ֹנוי לָ א ַמ ְכ ׁ ְש ִרין ֹ
של ִ ׁש ְמעוֹ ן ,הָ י ּו הוֹ ְרגִ ים אוֹ תוֹ
ִמ ּ ִׁש ְבטוֹ ׁ ֶ
ִמן הָ עוֹ לָ ם .ו ִּמ ּ ׁשוּם
ו ְּמ ַא ְ ּב ִדים אוֹ תוֹ
זֶה) ,איוב ד( זְכָ ר נָא ִמי הוּא נ ִָקי ָאבָ ד  -זֶה
ּ ִפנְ חָ ס .וְ ֵאיפֹה ְר ָׁש ִעים נִ ְכחָ ד ּו –

אות ֹיו''ד ְ ּד ׁ ַש ַ ּד''י ְ ּד ַק ִּני עֲ לָ ּה ּ ִפנְ ָחס
 .42וְ ִאי לָ או ְּבגִ ין ֹ
יה
יה ִמ ׁ ִש ְב ָטא ְ ּד ׁ ִש ְמ ֹ
עון הֲ ו ּו ַק ְטלִ ין לֵ ּ
ְ ּד ַאגִ ין לֵ ּ
כור נָ א
יה ֵמ ָעלְ ָמאּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא )איוב ד( זְ ֹ
וְ ֹ
או ְב ִדין לֵ ּ
ִמי ה ּוא נָ ִקי אֲ ַבד ָ ּדא ּ ִפנְ ָחס וְ ֵאיפֹה יְ ׁ ָש ִרים נִ ְכ ַחד ּו,
יהון ַק ּ ֵמי ַמלְ ָּכאּ ,ו ְמ ַק ִּנין ַעל
עו ָב ֵד ֹ
ִא ּ ֵלין ִ ּד ְמ ַכ ׁ ְש ִרין ֹ
יה
יהּ ,ו ַמ ְק ִ ּד ׁ ִ
יה ָּב ַר ִּביםָ .ה ִכי ְמ ַק ְד ׁ ִשין לֵ ּ
ישין לֵ ּ
ׁ ְש ֵמ ּ
יה
ילאֵ ּ ,בין ְמ ָמנָ ן ִ ּד ׁ ְש ַאר ַע ִּמין ,וְ ִא ׁ ְש ְּת ֹ
לְ ֵע ּ ָ
מו ְד ִעין לֵ ּ
מו ְד ִעין
ש ָר ֵאל ִא ׁ ְש ְּת ֹ
ָּכל ְמ ָמנָא ְּב ִכנ ּוי ּ
ֵיה .אֲ ָבל יִ ְ ׂ
דו''דּ ְ ,ד ִאיה ּו ַח ּיֵי ָּכל ִ ּכ ּנ ּויִ ין.
ילא ּכ ּ ָֹלא ְּב ׁ ֵשם יְ ֹ ָ
לְ ֵע ּ ָ

ש ִרים ִל ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך
שיהֶ ם ְּכ ׁ ֵ
ש ּ ַמעֲ ֵׂ
ֵ .42א ּל ּו ׁ ֶ
ו ְּמ ַק ְ ּנ ִאים ַעל ְׁשמוֹ ו ְּמ ַקדְּ ִׁשים אוֹ תוֹ ָּב ַר ִ ּבים,
ָּכ ְך ְמ ַקדְּ ִ ׁשים אוֹ תוֹ ְל ַמ ְעלָ ה ֵּבין ְממֻ ּנֵי ְׁש ָאר
הָ ַע ִּמים ,וְ נוֹ ָד ִעים לוֹ ָּכל ְממֻ ּנֶה ְ ּב ִכ ּנוּיוֹ  .אֲ בָ ל
הוָ''ה,
שם ְי ֹ
ִש ָר ֵאל נוֹ ָד ִעים ְל ַמ ְעלָ ה הַ כּ ֹל ְ ּב ׁ ֵ
י ְׂ
שהוּא ְמחַ יֶּה ָּכל הַ ִּכ ּנ ּויִים.
ֶׁ

יה,
יהֵ ,א''ל ָס ִהיד ָעלֵ ּ
 .43וְ ָכל ׁ ֵשם וְ ִכ ּנ ּוי ָס ִהיד ָעלֵ ּ
כולֶ ת ַעל ָּכל ֵאל ,הֲ ָדא ה ּוא
יה יְ ֹ
ְ ּד ִאית לֵ ּ
ארי
רו ׁש ֶאל ֵאלֵ .אלָ ,מ ֵ
ִד ְכ ִתיב) ,איוב ה( אֲ נִ י ֶא ְד ֹ
יהּ ְ ,ד ִאיה ּו אֱ ל ֵֹהי
ְ ּד ֵאל .אֱ ל ִֹהים ָס ִהיד ָעלֵ ּ
דונֵי
יהּ ְ ,ד ִאיה ּו אֲ ֹ
ָהאֱ ל ִֹהים .אֲ דֹנָ ''י ָס ִהיד ָעלֵ ּ
דונִ ים .א ּוף ָה ִכי ָּכל ׁ ֵשםּ ְ .ד ָכל )ספירה
ַהאֲ ֹ
ְ
יע,
ׁ ֵשם יְ ִד ַ
ַחד
ִאית לְ ָכל
ומלאך( ַמלְ ָאך
מו ְד ָעא לְ ָכל ַּכת ְּב ַהה ּוא ׁ ֵשם ְ ּד ַמלְ ָּכא
לְ ִא ׁ ְש ְּת ֹ
יה ביהו''ה.
ש ָר ֵאלִ ,א ׁ ְש ְּת ֹ
מו ְד ָען לֵ ּ
ִ ּדילֵ ּ
יה .אֲ ָבל יִ ְ ׂ

שם וְ ִכ ּנוּי מֵ ִעיד ָעלָ יוֵ .א''ל מֵ ִעיד
 .43וְ כָ ל ׁ ֵ
ש ָּכתוּב
שיּ ֵׁש לוֹ ְיכֹלֶ ת ַעל ָּכל ֵאל ,זֶה ּו ׁ ֶ
ָעלָ יו ׁ ֶ
אֲ נִ י ֶא ְדר ֹׁש ֶאל ֵאלֵ .אל ַּ -ב ַעל הָ ֵאל.
שהוּא אֱ לֹהֵ י הָ אֱ ל ִֹהים.
אֱ ל ִֹהים מֵ ִעיד ָעלָ יו ׁ ֶ
שהוּא אֲ דוֹ נֵי הָ אֲ דוֹ נִ ים.
אֲ דֹנָ''י מֵ ִעיד ָעלָ יו ׁ ֶ
)ספִ ָירה
ש ְּלכָ ל ְ
ֶׁ
שם.
ֵׁ
ָּכל
ָּכ ְך
ּגַם
ְ
יע ְלכָ ל
שם יָדו ַּעְ ,להוֹ ִד ַ
וּמַ לְ אָ �( ַמ ְל ָאך י ֵׁש ׁ ֵ
ִש ָר ֵאל
של ַמ ְלכּ וֹ  .אֲ בָ ל י ְ ׂ
שם ׁ ֶ
ּ ַכת ְ ּבאוֹ תוֹ ׁ ֵ
נוֹ ָד ִעים לוֹ ְ ּביהו''ה.

The seventy nations of the world have their own ministers who are spiritual
entities that provide them with a connection to the spiritual system and
sustenance.
Job 5:8
�הים ,אָ ִשׂים ִדּ ְב ָר ִתי “
”אוּלָ ם–אֲ ִני ,אֶ ְדרֹשׁ אֶ ל-אֵ ל; וְאֶ ל-אֱ ִ
“But as for me, I would seek unto God, and unto God would I commit my
”;words
The Israelites are different from the other nations because they are connected
to YHVH, which is a name that is above all and provides for all ministers of the
other nations. The YHVH name controls the entire Creation and allows the
Israelites to have a higher spiritual connection and ability to receive unlimited
sustenance at all levels, spiritual and physical.
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While the other nations have the influence of the 12 constellations, Israelites
can go above that and control the outcome of their life and the Tikkun process.
Those people who study and become ‘jealous’ (see previous articles) of the YHVH
name, through the study of Zohar, reveal the secrets of the YHVH name. These
studies empower them and give them the protection of the name.

יה ַּכ ָמה
 .44וְ ָרזָ א ְ ּד ִמ ּ ָלהַ ּ ,בר ׁ
נָש ַחד י ִָכיל לְ ֶמהֱ וִ י לֵ ּ
ש ָר ֵאל ִאי ּנ ּון ְּב ֹנוי ְ ּד ָא ָדם ,וְ ָכל
ס ּו ְסוָ ון ,א ּוף ָה ִכי ָּכל יִ ְ ׂ
ְּב ָרא ָּצ ִר ְ
מור
יה לַ אֲ ב ּוי ַּכ ּס ּוס וְ ַכחֲ ֹ
יך לְ ֶמהֱ וִ י לֵ ּ
תוי ,וְ ַהאי ִאיה ּו
חו ֹ
ש ּויּ ,ולְ ֶמהֱ וִ י ָּכ ִפיף ְּת ֹ
לְ ָמ ׂ
יע יְ יָּ ְ .ד ִאיה ּו
ָרזָ א )תהלים לו( ָא ָדם ּו ְב ֵה ָמה ּת ֹו ׁ ִש ַ
תוי.
חו ֹ
יה ַּכ ְב ֵה ָמה ְּת ֹ
ְּב ָרא ְ ּד ָא ָדם ,וְ ָע ִביד ַּג ְר ֵמ ּ

 .44וְ סוֹ ד הַ דָּ בָ ר ְ -לבֶ ן ָא ָדם אֶ חָ ד יְכוֹ ִלים
ִש ָר ֵאל הֵ ם
ִל ְהיוֹ ת ַּכ ּ ָמה סו ִּסיםּ ,גַם ָּכ ְך ָּכל י ְ ׂ
של ָא ָדם ,וְ כָ ל ּ ֵבן צָ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת לוֹ
ָּבנָיו ׁ ֶ
ְל ָא ִביו ְּכסוּס וְ כַ חֲמוֹ ר ְל ַמ ּׂ ָשא וְ ִל ְהיוֹ ת ָּכפוּף
ּ ַת ְח ּ ָתיו ,וְ זֶה ּו סוֹ ד )תהלים לו( ָא ָדם ו ְּבהֵ ָמה
שה
של ָא ָדם ,וְ עוֹ ֶׂ
שהוּא ֵּבן ׁ ֶ
יע ה'ֶ ׁ .
תוֹ ִ ׁש ַ
ַע ְצמוֹ ִּכ ְבהֵ ָמה ּ ַת ְח ּ ָתיו.

ּ .45ו ְבגִ ין ָ ּדא ִאיה ּו ּפ ּק ּו ָדא ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא
ִ
יה ְ ּד ָאח,
יתא ,לְ ֶמהֱ וִ י ָאח ְמי ּ ֵ
או ַריְ ָ
ְּב ֹ
ַבם לְ ִא ְּת ֵת ּ
לְ ֶמ ְע ּ ַבד ְּב ָרא לַ אֲ ח ּויְּ ,בגִ ין ְ ּדלָ א יִ ְתאֲ ִביד ֵמ ַהה ּוא
ָעלְ ָמא .וְ ַהאי ִאיה ּו ְ ּכ ֹגון ָרזָ א ְ ּד ִכלְ ַאיִ ם ְּב ִּצי ִּצית.
ְ ּד ָא ְמר ּוַ ,מה ׁ ֶש ָא ַס ְר ִּתי לָ ְך ָּכאןֵ ,ה ּ ַת ְר ִּתי לָ ְך ָּכאן.
ָא ַס ְר ִּתי לָ ְך ִ ּכלְ ַאיִ ם ְ ּד ָעלְ ָמאֵ ,ה ּ ַת ְר ִּתי לָ ְך ִ ּכלְ ַאיִ ם
ְ ּד ִּצי ִּציתָ .א ַס ְר ִּתי לָ ְך ֵא ׁ ֶשת ָאחֵ ,ה ּ ַת ְר ִּתי לָ ְך יְ ָב ָמה.
ינו.
או ְ ּד ָק ִּלים ִמן ְּב ִמ ֹ
יבים ּ ַת ּפ ּו ִחים ֹ
ְ ּכ ֹגון ַמ ְר ִכ ִ
ינו .וְ ִא ְּת ַמר
ינו ִמ ֹ
וְ ָאס ּור לְ ַא ְר ָּכ ָבא ִמין ְּב ׁ ֶש ֵא ֹ
ש ֶדהּ .ו ַב ְּי ָב ָמה
ּ ֵב ּ
יה )דברים כ( ִ ּכי ָה ָא ָדם ֵעץ ַה ּ ָ ׂ
ינו) ,תיקונים י''ט ע''א
ינו ִמ ֹ
יבין ִמין ְּב ׁ ֶש ֵא ֹ
ַמ ְר ִ ּכ ִ
לִ ְתאֲ ִביד )להאביד( נ ֶֶפ ׁש
ְ ּדלָ א
ע''ש( ְּבגִ ין
ש ָר ֵאל.
ַה ּ ֵמת) .דברים כה( וְ לֹא יִ ּ ָמ ֶחה ׁ ְש ֹ
מו ִמ ִּי ְ ׂ

 .45וְ לָ כֵ ן זוֹ ִהי ִמ ְצוַת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
שת ָא ִחיו
ַּב ּתוֹ ָרה ִל ְהיוֹ ת ָאח ְמי ֵַּבם ֶאת אֵ ׁ ֶ
תו
ש ּלֹא יֹאבַ ד מֵ אוֹ ֹ
לַ עֲ ׂשוֹ ת ֵּבן ְל ָא ִחיוְּ ,כ ֵדי ׁ ֶ
יצית.
עוֹ לָ ם .וְ זֶה ּו ְּכמוֹ סוֹ ד ִּכ ְל ַאיִם ְ ּב ִצ ִ
ש ָאסַ ְר ִּתי ְל ָך ָּכאן ִ -ה ּ ַת ְר ִּתי
ש ָא ְמרוּ ,מַ ה ּ ׁ ֶ
ֶׁ
ָ
ָ
של הָ עוֹ לָ ם -
ְלך ָּכאןָ .אסַ ְר ִּתי ְלך ִ ּכ ְל ַאיִם ׁ ֶ
יציתָ .אסַ ְר ִּתי ְלךָ
של ִצ ִ
ִה ּ ַת ְר ִּתי ְל ָך ִּכ ְל ַאיִם ׁ ֶ
שת ָאח ִ -ה ּ ַת ְר ִּתי ְל ָך יְבָ ָמהּ ְ .כגוֹ ן
ֵא ׁ ֶ
יבים ּ ַת ּפו ִּחים אוֹ ְד ָק ִלים ִמין ְ ּב ִמינוֹ ,
ַמ ְר ִ ּכ ִ
ש ֵאינוֹ ִמינוֹ  .וְ ֶנאֱ ַמר
וְ ָאסוּר ְלהַ ְר ִ ּכיב ִמין ְ ּב ׁ ֶ
ּבוֹ )דברים כ( ִּכי הָ ָא ָדם ֵעץ הַ ּׂ ָש ֶדה .ו ִּביבָ ָמה
ש ּלֹא
שאֵ ינוֹ ִמינוֹ ְּ ,כ ֵדי ׁ ֶ
יבים ִמין ְ ּב ׁ ֶ
ַמ ְר ִ ּכ ִ
תֹאבַ ד )לְ הַ אֲבִ יד( נֶפֶ ׁש הַ ּ ֵמת) ,שם כה( וְ לֹא
ִש ָר ֵאל.
י ּ ִָמחֶ ה ְ ׁשמוֹ ִמיּ ְ ׂ

יה ְּתנ ּו ָעה
 .46וְ ַהאי ִאיה ּו ָרזָ א ְ ּדגִ לְ ּג ּולּ .גַלְ ּגַל לֵ ית לֵ ּ
ְּבלָ א אֲ ַמת ַה ּ ַמיִ ם ,א ּוף ָה ִכי ,אֲ ַמת ַה ּ ַמיִ ם ָרזָ א ְ ּד ָאת
יה ִא ְת ָע ִביד ַּגלְ ּגַל ִ ּגלְ ּג ּול .וְ ָרזָ א ְ ּד ִמ ּ ָלהַ ,מה
ו'ֵ ּ ,ב ּ
לו ְּתנ ּו ָעה ְּבלָ א אֲ ַמת ַה ּ ַמיִ ם ,א ּוף ָה ִכי,
ַּגלְ ּגַל ֵאין ֹ
יה ְּתנ ּו ָעה ְּבלָ א אֲ ַמת ַה ּ ַמיִ ם
ַּגלְ גַל ִאיה ּו י' ,וְ לֵ ית לֵ ּ
ָ''ה.
ְ ּד ִאיה ּו ו' .יְ ָב ָמה ה' .לְ ַהאי ִאיה ּו ִּבינָ ''ה ּ ֵב''ן י ּ
רו ְךּ ְ ,ד ִאיה ּו
עולָ ם ָא ֹ
אות י' ָּב ָרא ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתיֹ ,
ְּב ֹ
ו'.

 .46וְ זֶה ּו סוֹ ד הַ ִ ּג ְל ּגוּל .לַ ּג ְַל ּגַל ֵאין ְּתנו ָּעה
ְ ּב ִלי ַא ּ ַמת הַ ּ ַמיִםּ ,גַם ָּכ ְך ַא ּ ַמת הַ ּ ַמיִם סוֹ ד
שה הַ ּג ְַל ּגַל ִ ּג ְל ּגוּל .וְ סוֹ ד
של אוֹ ת ו'ָּ ,ב ּה נַעֲ ֶׂ
ֶׁ
לו ְּתנו ָּעה ְ ּבלֹא
הַ דָּ בָ ר ַ -מה ּג ְַל ּגַל ֵאין ֹ
ַא ּ ַמת הַ ּ ַמיִם ּ -גַם ָּכ ְך ּג ְַל ּגַל הוּא י' וְ אֵ ין לוֹ
ש ִהיא ו' .יְבָ ָמה ה'.
ְּתנו ָּעה ְ ּב ִלי ַא ּ ַמת ַמיִםֶ ׁ ,
ָ''הּ ְ .באוֹ ת י' ָּב ָרא ֶאת
לָ זֶה הוּא ִ ּבינָ''ה ֶּב''ן י ּ
ְ
שהוּא ו'.
הָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא ,עוֹ לָ ם ָארֹךֶ ׁ ,
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In the world of Tikkun, the continuation of the soul’s correction is important.
The son should respect his father in order to connect the line of Tikkun in the
family line.
Even though mixing spiritual lines of correction is not allowed in the Torah,
there are certain situations where we need to cross lines. One example is in the
 ‘Yibum’. When a person dies before having children, hisיבום process called
brother needs to marry his brother’s widow in order to bring children in the
correction line of his brother. If he doesn’t do it, the soul of the brother may lose
its path of Tikkun.
If the living brother does not want to marry the widow, then he needs to follow
, ‘Chalitzah’) his brother’s soul from this line andחליצה( a ceremony that releases
to continue in another.
Some of the sages forbid ‘Yibum’ because it could bring out the physical desire,
and that will corrupt the spiritual process that is the purpose of the Yibum and
reincarnation.

ְּ .47בגִ ין ָ ּדאַ ,מאן ְ ּדלֵ ית לֵ יה ּ ֵבן ,לָ או ִאיה ּו ִמ ְּבנֵי
ֵיה נָ ִפיק,
יהּ ,ו ִמ ּנ ּ
ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתיּ ְ ,די ּ ַָמא לָ ֳק ְבלֵ ּ
ֵיה ִמ ְת ּ ַפ ְּלגִ ין ַּכ ָמה
ִמ ּ ֵבינַיְ יה ּו )תיקונים ע''ב ע''א( ו'ּ ,ו ִמ ּנ ּ
נַחֲ לֵ יּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ְמ ַס ְּב ִבין ָעלְ ָמאַ ,עד ְ ּד ַחזְ ר ּו לְ י ּ ַָמא
ְ ּדנ ְַפק ּו ִמ ּ ַת ּ ָמןּ ,ו ְבגִ ין ָ ּדא ָא ַמר ְק ָרא) ,קהלת א( ָּכל
הולְ ִכים ֶאל ַה ּיָם וְ ַה ּיָם ֵאי ֶנ ּנ ּו ָמלֵ א ֶאל
ַה ְּנ ָחלִ ים ֹ
קום ׁ ֶש ַה ְּנ ָחלִ ים וְ ֹגו'ַ .עד ְ ּד ָא ַה ְדר ּו ְ ּכגַ וְ ונָ א ְ ּדנ ְַפק ּו.
ְמ ֹ

לו ֵּבן ֵאינוֹ ִמ ְ ּבנֵי
ש ֵאין ֹ
ּ ִ .47בגְ לַ ל זֶה ִמי ׁ ֶ
שהַ יָּם ְלמוּלוֹ  ,ו ִּמ ּ ֶמ ּנ ּו יָצָ א,
הָ עוֹ לָ ם הַ ָּבאֶ ׁ ,
ִמ ּ ֵבינֵיהֶ ם ו' ,ו ִּמ ּ ֶמ ּנ ּו ֶנחֱלָ ִקים ּ ַכ ּ ָמה נְ חָ ִלים
שחוֹ ז ְִרים לַ יָּם
ש ְּמסוֹ ְב ִבים ֶאת הָ עוֹ לָ םַ ,עד ׁ ֶ
ֶׁ
ָא ַמר
ִמ ּׁ ָשם ,ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה
שיּ ְָצא ּו
ֶׁ
הַ ּ ָפסוּק )קהלת א( ָּכל הַ ְ ּנחָ ִלים ה ְֹל ִכים אֶ ל
שהַ ְ ּנחָ ִלים
הַ יָּם וְ הַ יָּם ֵאי ֶנ ּנ ּו ָמלֵ א ֶאל ְמקוֹ ם ׁ ֶ
שיּ ְָצאוּ.
שחוֹ ז ְִרים ְּכמוֹ ׁ ֶ
וְ גוֹ 'ַ .עד ׁ ֶ

 .48א ּוף ָה ִכי) ,קהלת יב( וְ ָהר ּו ַח ּ ָת ׁש ּוב ֶאל ָהאֱ ל ִֹהים
ְ ּכגַ וְ ונָ א ְ ּדי ִָהיב לָ ּה )דף רט''ז
אֲ ׁ ֶשר נְ ָתנָ ּה.
ימ ָתאִ .אם ּ ָת ׁש ּוב ְּב ִת ּי ּו ְב ָתאּ ְ ,ד ִאיה ּו ִּבינָ ''ה
ע''א( ׁ ְשלֵ ָ
יקת ְּב ָאת י' לְ ַח ְמ ׁ ִשין,
ָ''הִ ,ע ּ ָל ָאהָ .את ה' ְסלִ ַ
ּ ֵב''ן י ּ
ָ''הֵ ּ .ב''ן ,נ ַַחל
שר זִ ְמנִ ין חֲ ֵמ ׁשָ .הא ִאיה ּו יָ''ם ,י ּ
ֶע ֶׂ
ְ ּדנָ ַפק ִמן י ּ ַָמא ,וְ ִא ְת ּ ְפלִ יג לְ ַכ ּ ָמה נַחֲ לִ יןּ ְ ,כגַ וְ ונָא
ְ ּד ִאילָ נָ א ְ ּד ִא ְת ְפ ׁ ַשט לְ ַכ ּ ָמה ַענְ ּ ִפין.

ּ .48גַם ָּכ ְך ) -שם יב( וְ הָ רוּחַ ּ ָת ׁשוּב ֶאל
ש ּנ ַָתן אוֹ ָת ּה
שר נְ ָתנ ָּהְּ .כמוֹ ׁ ֶ
הָ אֱ ל ִֹהים אֲ ׁ ֶ
ש ִהיא ִ ּבינָ''ה,
ְׁשלֵ ָמה ִאם ּ ָת ׁשוּב ִ ּב ְת ׁשוּבָ הֶ ׁ ,
ָ''הֶ ,ע ְליוֹ ן .אוֹ ת ה' עוֹ לָ ה ָּבאוֹ ת י'
ּ ֶב''ן י ּ
שר ּ ְפ ָע ִמים חָ מֵ ׁש .ה ֲֵרי ִהיא
לַ ח ֲִמ ּ ִׁשיםֶ ,ע ֶׂ
שיּוֹ צֵ א מֵ הַ יָּם וְ ֶנחֱלָ ק
ָ''הֵ ּ .ב''ן ,נַחַ ל ׁ ֶ
יָ''ם ,י ּ
שט ְלכַ ּ ָמה
ש ִּמ ְת ּ ַפ ּׁ ֵ
ְלכַ ּ ָמה נְ חָ ִליםְּ ,כמוֹ ִאילָ ן ׁ ֶ
עֲ נ ִָפים.

ימ ָתאּ ְ ,כגַ וְ ונָא
 .49וְ ִאי לָ א ָח ַזר נִ ׁ ְש ְמ ָתא ׁ ְשלֵ ָ
ְ ּד ִא ׁ ְש ְּתלָ ַמתִ .א ְּת ַמר ָּב ּהָ ׁ ,שם ֵהם ׁ ָש ִבים לָ לָ ֶכת,
יהי וְ ָכל נִ ׁ ְש ָמ ִתין ַאחֲ ָרנִ ין .א ּוף ָה ִכי לָ או ִאיה ּו
ִא ִ
יה ּ ַבתּ ְ ,ד ִאיה ּו ָעלְ ָמא ֵ ּדין,
ׁ ְשלִ ים ְּב ֶבןִ ,אי לֵ ית לֵ ּ
לְ ֶמהֱ וִ י ׁ ְשלִ ים ְּב ַהאי ָעלְ ָמא ְ ּד ִא ְת ְּב ֵרי ְּבה' ,הֲ ָדא

 .49וְ ִאם לֹא חָ ז ְָרה נְ ָׁש ָמה ְׁשלֵ ָמה ְ ּכמוֹ
ש ִה ְ ׁש ּ ַת ְּל ָמה ,נֶאֱ מַ ר ָּב ּה )שם א( ָׁשם הֵ ם
ֶׁ
ָׁש ִבים לָ לָ כֶ תִ ,היא וְ כָ ל הַ ְ ּנ ָׁשמוֹ ת הָ אֲ חֵ רוֹ ת.
ּגַם ָּכ ְך ֵאי ֶנ ּנ ּו ָׁשלֵ ם ְ ּבבֵ ן ִאם ֵאין לוֹ ַּבת,
ש ִהיא הָ עוֹ לָ ם הַ זֶּהִ ,ל ְהיוֹ ת ָׁשלֵ ם ָּבעוֹ לָ ם
ֶׁ
ש ָּכתוּב )בראשית
ש ִ ּנ ְב ָרא ְבה' .זֶה ּו ׁ ֶ
הַ זֶּה ׁ ֶ
ב( ֵא ּ ֶלה תוֹ ְלדוֹ ת הַ ּ ָׁש ַמיִם וְ הָ ָא ֶרץ
ְ ּב ִה ָּב ְר ָאם) .אֶ לָּא(
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דות ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם
ֹ ְתול
ֹ  )בראשית ב( ֵא ּ ֶלה,ה ּוא ִד ְכ ִתיב
( )אלא.וְ ָה ָא ֶרץ ְּב ִה ָּב ְר ָאם
The letter י, Yod, represents the level of Chokmah and the spiritual world that
is in total rest. The Zohar describes it as a static wheel waiting for a linear force
to make it move. This is the relation between the Vav, Zeir Anpin that is the son,
and the parents Chokmah, Father, and Binah, Mother.
In the world of Malchut, parents need to have children in order to continue the
wheels of the souls and continue the Tikkun process until the Final
Redemption.
The Sefirah that is formed from the connection between Chokmah and Binah
(our spiritual parents) is called Da’at (Knowledge). It is the state of unification
that continues the life force down to the lower levels and sustains existence.
Ecclesiastes 1:7
“ לָ לָ כֶת, ֶשׁהַ ְנּחָ ִלים הֹ ְלכִ ים– ָשׁם הֵ ם ָשׁ ִבים, ְמקוֹם- וְהַ יָּם אֵ ינֶנּוּ מָ לֵ א; אֶ ל,הַ יָּם-הַ ְנּחָ לִ ים הֹ לְ כִ ים אֶ ל-” כָּל
“All the rivers run into the sea, yet the sea is not full; unto the place whither the
rivers go, thither they go again.”
The Zohar explains that the sea ים, numerically 50, is the aspect of Binah. The
rivers are the aspect of Zeir Anpin with its six Sefirot. They go down to nourish
Malchut and return to Binah.
It is the same with the soul of a person.
Ecclesiastes 12:7
“נְתנָהּ
ָ �הים אֲ ֶשׁר
ִ ֱהָ א- אֶ ל, כְּ ֶשׁהָ יָה; וְהָ רוּחַ ָתּשׁוּב,הָ אָ ֶרץ- ְו ָישֹׁב הֶ ﬠָ פָ ר ﬠַ ל.”
“And the dust returns to the earth as it was, and the spirit returns unto God
who gave it.”
The soul goes back to Binah and receives the waters of the rivers (Zeir Anpin,
Torah) for cleansing. The soul should be in a better state than it was before
because this is the purpose of life and the Tikkun process.
 )איוב לג( הֶ ן ָּכל ֵא ּ ֶלה י ְִפ ַעל ֵאל,ּ יְה''ו.50
ש ּנֶאֱ ַמר
ֶ ׁ  וְ הָ ְר ָׁש ִעים.ּ ַפעֲ מַ יִם ָׁשלוֹ ׁש ִעם ּגָבֶ ר
יתי ְר ָׁש ִעים ְקבֻ ִרים
ִ ָּבהֶ ם )קהלת ח( ו ְּבכֵ ן ָר ִא
ָ ָ ּג ְרמ ּו )שמות לב( ֵא ּ ֶלה אֱ לֹהֶ יך,ּוָבָ או
ש ּנֶאֱ ַמר עֲ לֵ יהֶ ם )עמוס ב( ַעל
ֶ ׁ ,ִש ָר ֵאל
ְׂ י
ש ִ ּק ְל ְקל ּו
ֶ ׁ  ַאח ֲֵרי.ִש ָר ֵאל
ׂ ְ ְׁשל ָֹׁשה ּ ִפ ְׁש ֵעי י
,ַע ְצ ָמם ָׁשל ֹׁש ּ ְפ ָע ִמים וְ לֹא זָכ ּו ְ ּביה''ו
שיּ ִּפוֹ ל הָ ֵעץ
ֶ ׁ ש ּנֶאֱ ַמר ּבוֹ )קהלת יא( ְמקוֹ ם
ֶׁ
,ּ[על ַא ְר ָּב ָעה לֹא אֲ ִׁשיבֶ ּנו
ַ ְ ]ו.ָׁשם יְהוּא
ֵיה ּנֹם ְ ּב ַמ ְׁש ִחית ַאף
ִ  וְ נִ דּ וֹ נ ּו בַ ּג.'דְּ הַ יְנ ּו ה
.וְ חֵ ָמה

 )איוב לג( ֵהן ָּכל ֵא ּ ֶלה יִ ְפ ַעל ֵאל ּ ַפעֲ ַמיִ ם, יְ ה'' ּו.50
 )קהלת,הון
ֹ יע ּיָיא ְ ּד ִא ְּת ַמר ְּב
ַ  וְ ַר ּ ׁ ִש.ׁ ָשל ֹׁש ִעם ָּג ֶבר
 ַּג ְרמ ּו ֵא ּ ֶלה,יתי ְר ׁ ָש ִעים ְקב ּו ִרים וָ ָבא ּו
ִ ח( ּו ְב ֵכן ָר ִא
ָ אֱ ל ֶֹה
 )עמוס ב( ַעל, ְ ּד ִא ְּת ַמר ָעלַ יְ יה ּו,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִיך י
 ָּב ַתר ְ ּד ִקלְ ְקל ּו ַּג ְר ַמיְ יה ּו.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִׁ ְשל ׁ ָֹשה ּ ִפ ׁ ְש ֵעי י
יה )קהלת
ּ  ְ ּד ִא ְּת ַמר ּ ֵב, וְ לָ א זָ ֵכי ְּביה''ו,ְּתלַ ת זִ ְמנִ ין
 ַעל ַא ְר ָּב ָעה לֹא.קום ׁ ֶש ִּי ּפ ֹול ָה ֵעץ ׁ ָשם יְ ה ּו
ֹ יא( ְמ
 ְּב ַמ ׁ ְש ִחית ַאף,ֵיה ָ ּנם
ִ  וְ ִא ְת ָ ּדנ ּו ּ ַבג.' ְ ּד ַהיְ ינ ּו ה,יב ּנ ּו
ֶ אֲ ׁ ִש
.ימה
ָ וְ ֵח

של ָׁשל ֹׁש אוֹ ִתיּוֹ ת הַ ָּלל ּו
ֶ ׁ ּשים
ׁ ִ  ו ְּלבו.51 מו ְד ִעין
ֹ  ִא ׁ ְש ְּת, ּולְ ב ּו ׁ ִשין ִ ּד ְתלַ ת ַא ְתוָ ון ִא ּ ֵלין.51
 ִמי. ָאדֹם וְ ָירֹק,שהֵ ם לָ בָ ן
ֶ ׁ ,שת
ֶ ׁ יתי נוֹ ָד ִעים ַּב ֶּק
ֵ ִ ַמאן ְ ּדי.ָרוק
ֹ  ְ ּד ִאי ּנ ּון ִחי ָ ּוור ס ּו ָמק וְ י,ּ ַב ֶ ּק ׁ ֶשת
,שנִ י ָאדֹם
ֵ ּׁ  ַּב,ש ָיּבֹא ִ ּבז ְַמן ֶאחָ ד הוּא לָ בָ ן
ֶׁ
26
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ְּבזִ ְמנָ א חֲ ָדאִ ,איה ּו ִחי ָ ּוורְּ .ב ִתנְ יָינָ א ,ס ּו ָמק.
ָרוקּ .ו ְבגִ ין ִ ּד ְביַעֲ קֹב ִא ְת ְ ּכלִ יל ּו ַא ְתוָ ון,
ית ָאה ,י ֹ
ִּב ְתלִ ָ
וְ ִא ׁ ְש ְּת ָר ׁש ִאילָ נָא וְ ִא ְתנְ ָטע וְ ִא ְת ַר ָּבא ,וְ ִא ְת ָע ִביד
ֵבו ׁש יַעֲ קֹב וְ לֹא
יבא ָט ָבא) ,ישעיה כט( לֹא ַע ּ ָתה י ֹ
ִא ָּ
יה ְּביִ ֶּצר ָה ָרע,
ַע ּ ָתה ּ ָפנָיו יְ חֱ וָ ר ּו ,לְ ֶמהֱ וִ י ֶמ ְר ַּכ ְב ּ ֵת ּ
ישאּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא) ,הושע
ְ ּד ִאיה ּו נָ ָח ׁש ,וְ ָכל ִמינֵי ַח ּיָה ִּב ׁ ָ
ָשר ֶאל ַמלְ ָא ְך וַ י ּו ָכלּ .ו ְבגִ ין ְ ּד ִא ְת ְק ֵרי ָא ָדם
יב( וַ ּי ַ ׂ
ִאילָ נָ אִ ,איה ּו ָרזָ א ָ ּדא ,לְ ִאילָ נָ א ְ ּד ִא ְתנָ ַטע ּ ַבאֲ ָתר
יה
ְ ּדלָ א ָע ִביד ִא ָּ
יה ּונְ ָט ֵע ּ
יבאֶ .מה ָע ֵבדָ .ע ַקר לֵ ּ
קום ְ ּדלָ א
ּ ַבאֲ ָתר ַאחֲ ָראּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא א ּו ְקמ ּו ָה ִמ ָּכל ָמ ֹ
ש ָר ֵאל,
הֲ וִ י מ ּו ְחזָ ק לְ ֶמהֱ וִ י ָע ָקרַ ,עד ְ ּד ָאזִ יל לְ ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
וְ ִא ְתנְ ָטע ּ ַת ּ ָמן ְּב ִא ְּת ָתא.

ש ְ ּביַעֲ קֹב נִ ְכ ְלל ּו
ישי ָירֹק .ו ִּמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ַּב ּ ְׁש ִל ִ ׁ
הָ אוֹ ִתיּוֹ ת ,וְ נִ ְ ׁש ַר ׁש הָ ִאילָ ן וְ נִ נְ טַ ע וְ ִה ְת ּגַדֵּ ל
וְ נַעֲ ָׂשה ְפ ִרי טוֹ ב ) -ישעיה כט( לֹא ַע ּ ָתה
יֵבוֹ ׁש יַעֲ קֹב וְ לֹא ַע ּ ָתה ּ ָפנָיו ֶי ֱחוָרוִּ ,ל ְהיוֹ ת
שהוּא נָחָ ׁש וְ כָ ל ִמינֵי
מֶ ְר ּ ַכ ְב ּתוֹ ַּביֵּצֶ ר הָ ָרעֶ ׁ ,
ָשר ֶאל
חַ יָּה ָר ָעה ,ו ִּמ ּׁשוּם זֶה ) -הושע יב( ַויּ ַׂ
ש ָא ָדם נִ ְק ָרא ִאילָ ן,
ַמ ְל ָא ְך ַויּוּכָ ל .ו ִּמ ּׁשוּם ׁ ֶ
ש ּלֹא
ש ִ ּננְ טַ ע ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶ
הוּא סוֹ ד זֶה ְל ִאילָ ן ׁ ֶ
שה ְפ ִרי ,מֶ ה ָע ָׂשה? ָע ַקר אוֹ תוֹ וּנְ ָטעוֹ
עוֹ ֶׂ
ְב ָמקוֹ ם ַאחֵ ר .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ַּבעֲ לֵ י
ש ּלֹא הָ יָה מֻ ְחזָק ִל ְהיוֹ ת ָע ָקרַ ,עד
הַ ִּמ ְׁשנָהֶ ׁ ,
ִש ָר ֵאל וְ נִ נְ טַ ע ָׁשם ְ ּב ִא ּׁ ָשה.
שהָ לַ ְך ְל ֶא ֶרץ י ְ ׂ
ֶׁ

, represent aspects of three levels ofיהו The first three letters of the YHVH name,
Tikkun that a soul goes through. Job understood the Tikkun process and
הֶ ן-כָּלreveals it to us. The wicked must come back for correction. Job 33:29 “ -
” “Lo, all these things doth God work, twice, yeaאֵ לֶּ ה ,י ְִפﬠַ ל-אֵ ל– פַּ ﬠ ֲַמיִם ָשׁלוֹשׁ ִﬠם-גָּבֶ ר
יתי ְר ָשׁﬠִ ים ְקבֻ ִרים וָבָ אוּ“ thrice, with a man,” Ecclesiastes 8:10
”,וּבכֵן ָר ִא ִ
ְ
“And so I saw
the wicked buried, and they came back” Whatever we don’t correct in one
lifetime, must be corrected in the next life. The returning soul goes through a
, ’Hell’. Amos 2:6גיהנם harsher cleansing process, in what is commonly called
�שׁה ִפּ ְשׁﬠֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְﬠַ ל-אַ ְרבָּ ﬠָ ה ל ֹא אֲ ִשׁיבֶ נּוּ“
” “Thus saith YHVH: For threeכֹּה ,אָ מַ ר יְהוָה ,ﬠַ לְ -שׁ ָ
transgressions of Israel, yea, for four I won't bring them back” The three letters
 are found in the colors of the rainbow - white, red and green.יהו of the name
The first type of reincarnation is the aspect of ‘white’, meaning Chessed and
easy Tikkun. The second type is ‘Red’, Gevurah, which comes with judgment
and difficult process to achieve correction. The third type is ‘Green’ for the
central column, and it combines the Right and Left aspect of the Tikkun. On
the ‘Green’ level, a person needs to seek balance and become more productive
in his actions.
שהוּא ִמ ּ ַט ְלטֵ ל ִמ ּ ָמקוֹ ם
טל ֵמאֲ ָתר לְ אֲ ָתרּ .52 ,גַם ָּכ ְך צַ דִּ יקֶ ׁ ,
 .52אוף ָה ִכי ַּצ ִדיקּ ְ ,ד ִאיהו ִמ ַטלְ ֵ

ּ

ּ

יאין.
ֵיתי ְּבגִ לְ ּג ּולָ א זִ ְמנִ ין ַס ִ ּג ִ
יל ּו י ֵ
ִמ ּ ַביִ ת לְ ַביִ תּ ְ ,כ ִא ּ
אוהֲ ָביוַ ,עד
שה ֶח ֶסד לַ אֲ לָ ִפים לְ ֹ
וְ ַהיְ ינ ּו )שמות כ( וְ ֹ
עו ֶׂ
ָיב ּיָא ,לָ א
ְ ּדיִ זְ ֶּכה לְ ָעלְ ָמא )דאתי( ׁ ְשלִ ים .אֲ ָבל לְ ַח ּי ַ
יה י ִַתיר ִמ ְּתלַ ת זִ ְמנִ ין .וְ ִאי ָח ַזר ְּב ִת ּי ּו ְב ָתא,
ַאיְ ֵ
יתי לֵ ּ
או ְקמ ּו ָה
יה ָּגל ּות ְמ ַכ ּ ֶפ ֶרת עֲ ֹוןּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ֹ
ִא ְּת ַמר ּ ֵב ּ
חוזְ ִרים לַ עֲ ָפ ָרם.
יקים ׁש ּוב ֵאינָ ן ֹ
קוםַּ ,צ ִד ִ
ִמ ָּכל ָמ ֹ

ְל ָמקוֹ םִ ,מ ַּביִת ְלבַ יִתּ ְ ,כ ִא ּל ּו ָיבֹא ְבגִ ְל ּגוּל
ֹשה חֶ סֶ ד
ּ ְפ ָע ִמים ַר ּבוֹ ת ,וְ הַ יְנ ּו )שמות כ( וְ ע ֶׂ
ש ִי ּז ּ ְֶכה
ֶׁ
ַעד
אהֲבַ י]ו[,
ְל ֹ
לַ אֲ לָ ִפים
ְלעוֹ לָ ם )הַ בָּ א( ָׁשלֵ ם .אֲ בָ ל לָ ְר ָׁש ִעים לֹא
יאים יוֹ ֵתר ִמ ּ ָׁשל ֹׁש ּ ְפ ָע ִמים .וְ ִאם חָ זַר
ְמ ִב ִ
ִ ּב ְת ׁשוּבָ ה ,נֶאֱ מַ ר בּ וֹ ּגָלוּת ְמכַ ּ ֶפ ֶרת ָעוֹ ן.
יקים
ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְ ׁשנָה ,צַ דִּ ִ
ׁשוּב ֵאינָן חוֹ ז ְִרים לַ עֲ פָ ָרם.
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ֶ .53א ּ ָלא ָקא ָר ִמיז) ,ויקרא יד( וְ ָע ָפר ַא ֵחר יִ ַ ּקח וְ ָטח
ֶאת ַה ָּביִ ת) .איוב לד( וְ ָא ָדם ַעל ָע ָפר י ָׁש ּוב) .קהלת
יב( וְ י ָׁש ֹוב ֶה ָע ָפר ַעל ָה ָא ֶרץ ְ ּכ ׁ ֶש ָהיָהְּ .בגִ ין ְ ּדה ּוא
יה ֶא ּ ָלא ִא ׁ ָשה ָר ָעהֵ ,י ֶּצר ָה ָרע,
ְמנ ּוגַ ע ,וְ לֵ ית ּ ֵב ּ
ְ ּד ִא ְּת ַמר ָּב ּה ִא ׁ ָשה ָר ָעה ָּצ ַר ַעת לְ ַב ְעלָ ּהַ .מאי
יהי ַּג ְר ַמת )בראשית
יה .יְ גָ ְר ׁ ֶש ָ ּנה וְ יִ ְת ַר ּ ֵפאּ ְ .ד ִא ִ
ּ ָת ַקנְ ֵת ּ
ג( וַ יְ גָ ֶר ׁש ֶאת ָה ָא ָדם ָה ָא ָדםּ ָ ,דא נִ ׁ ְש ְמ ָתאֶ .א''ת,
ּ ַבת ז ּו ֹגו ְ ּד ָא ָדם) .משלי כז( ְ ּכ ִּצ ּפ ֹור ֹנו ֶד ֶדת ִמן ִק ָ ּנ ּה ֵּכן
מו.
קו ֹ
יש ֹנו ֵדד ִמ ְּמ ֹ
ִא ׁ

ֶ .53א ָּלא רוֹ מֵ ז) ,ויקרא יד( וְ ָעפָ ר ַאחֵ ר י ִַּקח
וְ ָטח ֶאת הַ ָּביִת) .איוב לד( וְ ָא ָדם ַעל ָעפָ ר
ָשוֹ ב הֶ ָעפָ ר ַעל הָ ָא ֶרץ
ָשוּב) .קהלת יב( וְ י ׁ
י ׁ
שהוּא ְמ ֻנ ּגָע ,וְ ֵאין ּבוֹ ֶא ָּלא
שהָ יָהִ .מ ּׁשוּם ׁ ֶ
ְּכ ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ ַמר ָּב ּה ִא ּׁ ָשה
ִא ּ ָׁשה ָר ָעה ,יֵצֶ ר הָ ָרעֶ ׁ ,
ש ּנָה
ָר ָעה צָ ַר ַעת ְלבַ ְעלָ ּהַ .מה ּ ַת ָּקנָתוֹ ? יְגָ ְר ׁ ֶ
ש ִהיא גּוֹ ֶרמֶ ת )בראשית כג( ַויְגָ ֶר ׁש
וְ י ְִת ַר ּ ֵפאֶ ׁ ,
אֶ ת הָ ָא ָדם .הָ ָא ָדם ֹ -זו הַ ְ ּנ ָׁש ָמהֶ .א''ת -
ַּבת זוּג הָ ָא ָדם) .משלי כז( ְ ּכ ִצ ּפוֹ ר נוֹ ֶד ֶדת ִמן
יש נוֹ ֵדד ִמ ְּמקוֹ מוֹ .
ִק ּנ ָּה ּ ֵכן ִא ׁ

ּ .54ו ְבגִ ין ָ ּדא) ,תהלים פד( ַּגם ִּצ ּפ ֹור ָמ ְּצ ָאה ַביִ ת,
רור ֵקן לָ ּהַ ,היְ ינ ּו ג ֹּו ֵאל ,אֲ ׁ ֶשר ׁ ָש ָתה
ַהיְ ינ ּו יְ ָב ָמהּ .ו ְד ֹ
ַמאן
ִאיה ּו
ַכ ָאה
ּו ַבת .ז ָּ
ּ ֵבן
יה,
רו ֶח ָ
ֶא ְפ ֹ
ְ ּד ָע ַבד )לון( ִקי ָ ּנא) ,ויקרא כה( וְ גָ ַאל ֵאת ִמ ְמ ַּכר
יה.
ָא ִחיוּ ְ .ד ִאיה ּו ָמכ ּור ּ ַבעֲ ב ּור ְ ּדלָ או ִ ּדילֵ ּ

 .54ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה) ,תהלים פד( ּגַם ִצ ּפוֹ ר ָמ ְצ ָאה
בַ יִת ,הַ יְנ ּו יְבָ ָמה .ו ְּדרוֹ ר ֵקן לָ ּה ,הַ יְנ ּו גּוֹ ֵאל.
שר ָׁש ָתה ֶא ְפרֹחֶ יהָ ֵּ ,בן וּבַ תַ .א ְׁש ֵרי ִמי
אֲ ׁ ֶ
ָאל אֶ ת
שה )לָהֶ ם( ֵקן) ,ויקרא כה( וְ ג ַ
שעוֹ ֶׂ
ֶׁ
ש ּלֹא
שהוּא ָמכוּר ַּבעֲ בוּר ַמה ּׁ ֶ
ִמ ְמ ּ ַכר ָא ִחיוֶ ׁ ,
ש ּלוֹ .
ֶׁ

”וְלָ ְקחוּ אֲ בָ ִנים אֲ חֵ רוֹת ,וְהֵ ִביאוּ אֶ לַ -תּחַ ת הָ אֲ בָ נִ ים; וְﬠָ פָ ר אַ חֵ ר י ִַקּח ,וְטָ ח אֶ ת-הַ בָּ יִת“ Leviticus 14:42
“And they shall take other stones, and put them in place of those stones, and
he shall take another soil (mortar), and shall plaster the house.” We read in
Leviticus:14 that if a priest examines a house and finds impurity (plague,
leprosy), then he orders to redo the walls of the house and plaster it again. The
Zohar explains that this relates to the laws of Tikkun and reincarnation. If a
person did not correct himself, he gets another body with new opportunities to
נוֹדד “ complete the Tikkun of his soul. Proverb 27:8
נוֹד ֶדת ִמןִ -קנָּהּ– כֵּןִ -אישֵׁ ,
כְּ צִ פּוֹרֶ ,
”.מ ְמּקוֹמוֹ
ִ “As a bird that wandereth from her nest, so is a man that wandereth
from his place." This verse also teaches us that the bird, which is the aspect of
the soul, must leave its ‘nest’ in the comfort of the spiritual level and
reincarnate. In different lives, we may find ourselves in different places in the
world and in different social status. Each incarnation gives us another
)opportunity to set our inner GPS (like the natural sense of direction birds have
to the right path in order to reach the destination, which is the completion of
the Tikkun and the Final Redemption.

ּ .55ו ְבגִ ין ָ ּדא ָא ַמר מ ׁ ֶֹשה) ,דברים ג( וַ יִ ְתעֲ ּ ֵבר יְ ָי ִּבי
ימנָא,
סוד ָה ִע ּב ּורַ .ר ְעיָא ְמ ֵה ָ
לְ ַמ ַענְ ֶכםָ .ה ָכא ה ּוא ֹ
ׁ ֵשזִ יב ׁ ִש ִּתין ִר ּב ֹואַּ ,כ ּ ָמה זִ ְמנִ ין ְ ּד ָא ֵתי ְּבגִ לְ ּג ּולָ א,
ּו ְבגִ ין ָ ּדא זְ כ ּות ּ ֻכ ְּלה ּו ּ ַתלְ יָיא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא
או ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ןִ ,א ּ ׁ ָשה ַא ַחת יָלְ ָדה
יהּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ֹ
ּ ֵב ּ
ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם ׁ ִש ּ ׁ ִשים ִר ּב ֹוא ְּב ֶכ ֶרס ֶא ָחד .וְ ַאף ַעל ּגַב

ֹשה) ,דברים
ָאמַ ר מ ׁ ֶ
 .55ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה
ג( ַויּ ְִת ַע ֵּבר ה' ִ ּבי ְל ַמ ַענְ כֶ םָּ .כאן הוּא סוֹ ד
הָ ִע ּבוּר .רוֹ ֶעה נֶאֱ ָמן ִה ְ ׁש ִאיר ִׁש ּ ִׁשים ִר ּבוֹ א,
ש ָּבא ְבגִ ְל ּגוּל ,ו ִּמ ּׁשוּם זֶה זְכוּת
ּ ַכ ּ ָמה ְפ ָע ִמים ׁ ֶ
ְ
ּ ֻכ ּ ָלם ּ ָתלָ ה ּבוֹ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא .ו ִּמ ּׁשוּם זֶה
ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ חֲכָ ִמיםִ ,א ּׁ ָשה ַאחַ ת י ְָל ָדה ְב ִמ ְצ ַריִם
ִ ׁש ּ ִׁשים ִר ּבוֹ א ְ ּבכֶ ֶרס ֶאחָ ד .וְ ַאף ַעל ּגַב
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שחֲכָ ִמים ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ִ ּב ְדבָ ִרים אֲ חֵ ִרים -
בנָ ן ְּב ִמ ִּלין ַאחֲ ָרנִ יןִ ׁ ,ש ְב ִעים ּ ָפנִ ים ׁ ֶ
או ְקמ ּו ָה ַר ָּ
ְ ּד ֹ
ִ ׁש ְב ִעים ּ ָפנִ ים לַ ּתוֹ ָרה.

לַ ּת ֹו ָרה.

ארי ָרזִ יןַ ,א ְמ ִרין ַמ ְרגָ לִ ית
ּ ְ .56ד ָה ִכי א ַֹרח ְ ּד ָמ ֵ
יה ִּב ְר ִמיזָ א,
יהון ,וְ לָ א ִא ׁ ְש ְּת ֹ
יד ֹ
לְ ַתלְ ִמ ֵ
מו ְדע ּון ּ ֵב ּ
חוקּ ְ ,כגַ וְ ונָא
ש ֹ
ַא ְה ָ ּדר ֹ
לון ַהה ּוא ִמ ּ ָלה ְּב ִמ ּ ֵלי ְ ׂ
ְ ּד ַהה ּוא ְ ּד ָא ַמרּ ְ ,ד ֵבי ָּצה ַא ַחתַ ,א ּ ִפילַ ת ׁ ִש ִּתין
עו ָפא ְ ּדהֲ וָ ה ּ ָפ ַרח
ְ ּכ ָר ִכין .וְ ָא ָתא ּ ֵבי ָּצה וְ נ ְַפלַ ת ִמן ֹ
ארי
ּ ַבאֲ וִ ָיראּ ,ו ָמ ָח ָאת ִא ּ ֵלין ׁ ִש ִּתין ְ ּכ ָר ִכיןּ ,ו ָמ ֵ
ְ ּדלֵ י ָּצנ ּו ָתא ָא ְמר ּוּ ְ ,דלָ א ָא ַמר ה ּוא ֶא ּ ָלא ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש
עו ָפא
ָּכ ַתב ׁ ִש ּ ׁ ִשים ְ ּכ ָר ִכין ,וְ ָא ָתא ּ ֵבי ָּצה ְ ּדנ ְַפ ַקת ִמן ֹ
ארי
לום ְ ּד ָמ ֵ
יבה .וְ ָחס וְ ׁ ָש ֹ
ּו ְמ ָח ַקת ׁ ִש ִתין ְ ּכ ָר ִכין ִ ּד ְכ ִת ָ
חוקּ ,ו ְד ָב ִרים ְּב ֵטלִ ים
ש ֹ
א ֹו ַריְ ָ
יתא ַא ְמ ִרין ִמ ִּלין ִ ּד ְ ׂ
יתא.
או ַריְ ָ
ְּב ֹ

ש ּ ֵכן דֶּ ֶר ְך ַּבעֲ לֵ י הַ ּסוֹ דוֹ ת :אוֹ ְמ ִרים
ֶ ׁ .56
ידיהֶ ם ,וְ לֹא נוֹ ְדע ּו בוֹ
ַמ ְר ּג ִָלית ְל ַת ְל ִמ ֵ
תו דָּ בָ ר ִ ּב ְדבַ ר
ִ ּב ְר ִמיזָה ,חוֹ זֵר לָ הֶ ם אוֹ ֹ
ש ָא ַמרֵּ ,ביצָ ה ַאחַ ת
ְ ׂשחוֹ קּ ְ ,כמוֹ אוֹ תוֹ ׁ ֶ
ִה ּ ִפילָ ה ִ ׁש ּ ִ ׁשים ְּכ ַר ִ ּכים .וּבָ ָאה בֵ יצָ ה וְ נ ְָפלָ ה
שהָ יָה פוֹ ֵרחַ ָּבאֲ וִ יר וְ ִה ְ ּכ ָתה ִׁש ּ ִׁשים
מֵ עוֹ ף ׁ ֶ
ש ּלֹא
ְ ּכ ַר ִ ּכים ֵא ּלוּ .וּבַ עֲ לֵ י לֵ יצָ נוּת ָא ְמר ּו ׁ ֶ
ש ֶּבן ָא ָדם ָּכ ַתב ִׁש ּ ִׁשים
ָאמַ ר הוּאַ ,רק ׁ ֶ
שי ּ ְָצ ָאה מֵ עוֹ ף ו ָּמח ֲָקה
ְּכ ַר ִ ּכים ,וּבָ ָאה בֵ יצָ ה ׁ ֶ
של ְ ּכ ִתיבָ ה .וְ חַ ס וְ ָׁשלוֹ ם
ִׁש ּ ִׁשים ְ ּכ ַר ִ ּכים ׁ ֶ
ש ַּבעֲ לֵ י הַ ּתוֹ ָרה אוֹ ְמ ִרים דִּ ְב ֵרי ְ ׂשחוֹ ק
ֶׁ
ו ְּדבָ ִרים ְ ּבטֵ ִלים ַּב ּתוֹ ָרה.

רו ִחיםִ ,א ּ ֵלין
או ְקמ ּו ָה) ,דברים כב( ֶא ְפ ֹ
ֶ .57א ּ ָלא ָהא ֹ
ארי ִמ ְק ָרא.
או ּ ֵבי ִּציםִ ,א ּ ֵלין ָמ ֵ
ארי ִמ ׁ ְשנָ הֹ .
ָמ ֵ
ּו ְכגַ וְ ונָ א ְ ּדנָ ַפל ֵמ ַהה ּוא נִ ּפ ֹולּ ְ ,ד ִאיה ּו ּ ַבר נ ְַפלֵ י,
רוג ׁ ִשיע ּו ָרא ְּב ַכ ּ ֵבי ָּצה.
נְ ִפילַ ת ּ ֵבי ָּצה ְ ּד ִאיה ּו ֶא ְת ֹ
ינָה ִא ְּת ַמר )עמוס ט( ּ ַב ֹיום ַהה ּוא ָא ִקים ֶאת
ּו ְבגִ ּ
ֻס ַּכת ָ ּדוִ ד ַהנ ֹּו ֶפלֶ ת .וְ נָ ְפל ּו ִע ּ ָמ ּה )שיר השירים
יכין ָּב ּהּ ְ ,כ ֹגון
כותּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ְ ּכ ִר ִ
ו( ׁ ִש ּ ׁ ִשים ֵה ּ ָמה ְמלָ ֹ
ֵּכי ַּצד ּכ ֹו ְר ִכין ֶאת ׁ ְש ַמע .וְ ִאי ּנ ּון לָ ֳק ֵבל ׁ ִש ּ ׁ ִשים
ֵאין ִמ ְס ּ ָפרִ ,א ּ ֵלין )תהלים
מות
ַמ ּ ֶס ְכ ּת ֹות .וַ עֲ לָ ֹ
כות,
יהּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון הֲ לָ ֹ
עו ֶת ָ
יה ֵר ֹ
לות ַאחֲ ֶר ָ
מה( ְּבת ּו ֹ
לון ח ּו ׁ ְש ּ ַבן.
ְ ּדלֵ ית ֹ

ֶ .57א ּ ָלא ָּכ ְך ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ) ,דברים כב( ֶא ְפר ִֹחים
יצים ֵ -א ּל ּו ַּבעֲ לֵ י
 ֵא ּל ּו ַּבעֲ לֵ י ִמ ְ ׁשנָה .אוֹ בֵ ִשהוּא
ש ּנָפַ ל מֵ אוֹ תוֹ ֶא ְפרוֹ חַ ֶ ׁ ,
מו ׁ ֶ
ִמ ְק ָרא .ו ְּכ ֹ
שהוּא ֶא ְתרוֹ ג ִׁשעוּר
ַּבר נ ְַפלֵ י ,נְ ִפילַ ת ֵּביצָ ה ׁ ֶ
ּ
ש ּ ַכ ֵּביצָ ה ,ו ִּבגְ לָ לָ ּה נֶאֱ ַמר )עמוס ט( ַּביוֹ ם
ֶׁ
הַ הוּא ָא ִקים ֶאת סֻ ַּכת דָּ וִ יד הַ ּנֹפֶ לֶ ת .וְ נ ְָפל ּו
שהֵ ם
ִע ּ ָמ ּה )שיר ו( ִׁש ּ ִׁשים הֵ ּ ָמה ְמלָ כוֹ תֶ ׁ ,
ְּכרו ִּכים ָּב ּהּ ְ ,כגוֹ ן ּ ֵכיצַ ד כּ וֹ ְר ִכים אֶ ת ְׁשמַ ע.
וְ הֵ ם ְ ּכ ֶנגֶד ִׁש ּ ִׁשים ַמ ּ ֶס ְכ ּתוֹ ת .וַעֲ לָ מוֹ ת אֵ ין
ִמ ְס ּ ָפרֵ ,א ּל ּו )תהלים מה( ְ ּבתוּלוֹ ת ַאח ֲֶריהָ
ש ֵאין לָ הֶ ן חֶ ְׁש ּבוֹ ן.
שהֵ ן הֲלָ כוֹ ת ׁ ֶ
ֵרעוֹ ֶתיהָ ֶ ׁ ,

Deuteronomy 3:26
”וַיִּ ְתﬠַ בֵּ ר יְהוָה ִבּי ְל ַמﬠַ נְ כֶם“
”) in me for your sakesעיבור “But YHVH impregnate (made ‘Ibbur’,
The ‘Ibbur’ is a state when additional lights or souls join a person’s soul to
support him, and the people in his life, in the process of correction.
). Thisריו( , and 72×3 = 216עב, is the secret of 72 ,עיבור The word for Ibbur,
represents for us the 72 bridges of the spiritual system, each with three letters
for right, left and center.
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The Zohar tells us that the secret revealed in the verse above is that Moses had
ִא ָשּׁה אַ חַ ת י ְָל ָדה ְב ִמצְ ַריִם ִשׁ ִשּׁים ִרבּוֹא ְבּכ ֶֶרס ( the souls of the 600.000 Israelites in him
).אֶ חָ ד
This special Ibbur of Moses came to be when he went up to receive the Torah
on Mount Sinai. He received 1000 lights for the Israelites to connect themselves
to the Tree of Life. The Torah is the aspect of Zeir Anpin, and all Israelite souls
have their roots in the Torah.
Revealing the secrets of the Torah creates mini ‘Ibburs’ in our souls and helps
us with the Tikkun process.
It is also possible to receive Ibbur during the night sleep if a person prepares
himself properly, with meditation and reciting the Shema Israel.
ָ''ה ִאיהו ְּב ֹ
ָ''ה ,הוּא ְ ּבתוֹ ְך
תו ְך נ' ּ ַת ְר ִעין  .58וְ אוֹ תוֹ ֶא ְפרוֹ חַ הוּא ֶּבן י ּ
 .58וְ ַההוא נִ יפ ֹול ִאיהו ּ ֶבן י ּ

ּ
ּ
ּ
ּ
יפ ֹול,
ְ ּד ִבינָ ''הּ ְ ,ד ַהיְ ינ ּו י ּ
ָ''ה חֲ ֵמ ׁש זִ ְמנִ ין ֶע ֶׂ
שר ו' ִאיה ּו נִ ּ
ְ
ְ ּדנָ ַפל ָּב ַתר ַה ִהיא ְ ּד ִא ְּת ַמר) ,ישעיה יד( ֵאיך נָ ַפלְ ּ ָת
יפ ֹול ,וְ לֹא נָ ַפל,
ִמ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ֵה ּ ֵ
ילל ּ ֶבן ׁ ָש ַחר וְ ִא ְק ֵרי נִ ּ
הון לְ גַ ּ ֵבי ה'
יפ ֹול י''ו וְ נָ ִחית ְּב ֹ
וְ לֹא ֹנו ֵפלְּ .בגִ ין ְ ּד ֵב ּ
יה נִ ּ
יהן .הֲ ָדא
הון )רות א( וַ ּ ֵתלַ ְכנָה ׁ ְש ּ ֵת ֶ
ה'ּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר ְּב ֹ
ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,דברים כב( ׁ ַש ּ ֵלח ְּת ׁ ַש ּ ַלח ַחד ִמ ּ ַביִ ת
לון .הֲ ָדא ה ּוא
אש ֹון וְ ִתנְ יָינָא ִמ ּ ַביִ ת ׁ ֵשנִ י ,לְ ַא ָק ָמא ֹ
ִר ׁ
''ש ַמיִ ם
''ש ְמח ּו ַה ּ ׁ ָ
ִד ְכ ִתיב) ,דף רט''ז ע''ב( )תהלים צו( יִ ְ ׂ
''א ֶר ץ.
''תגֵל ָה ָ
וְ ָ

ימ ָמא,
ָ ּ .59תא חֲ זִ יַ ,האי ׁ ִש ְמ ׁ ָשא ִא ְתגַ לְ יָא ִּב ָ
נָהיר ְּב ׁ ִש ִּתין ִר ּב ֹוא ּכ ָֹכ ַב ּיָא.
וְ ִא ְת ַּכ ְסיָא ְּבלֵ ילְ יָא .וְ ִ
יש ֵמ ָעלְ ָמא,
א ּוף ָה ִכי ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
ימנָאָּ ,ב ַתר ְ ּד ִא ְת ְ ּכנִ ׁ
ש ָר ֵאלִ ,אי ָ ּד ָרא
נָ ִהיר ְּב ׁ ִש ִּתין ִר ּב ֹוא נִ ׁ ְש ָמ ִתין ְ ּדיִ ְ ׂ
ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות .וְ ַהאי ִאיה ּו ָרזָא ְ ּדגִ לְ ּג ּולָ אּ ְ ,ד ָא ַמר
דור ָּבא.
הולֵ ְך וְ ֹ
ֹ
יה ק ֶֹהלֶ ת) ,קהלת א( ּד ֹור
ָעלֵ ּ
או ְקמ ּו ָה ְ ּדלֵ ית ּד ֹור ּ ָפח ּות ִמ ּ ׁ ִש ׁ ִשים ִר ּב ֹוא .וְ ָה ָא ֶרץ
וְ ֹ
ש ָר ֵאלַ .ה ִהיא ְ ּד ִא ְּת ַמר
עולָ ם ֹ
לְ ֹ
עו ֶמ ֶדתּ ָ ,דא ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
דום ַרגְ לָ י) ,בראשית
ָּב ּה) ,ישעיה סו( וְ ָה ָא ֶרץ הֲ ֹ
כח( וְ ָהיָה ַז ְרעֲ ָך ַּכעֲ ַפר ָה ָא ֶרץ.
הולֵ ְך
דור ׁ ֶש ֹ
או ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ןַ ,ה ֹ
עוד ָרזָא ַאחֲ ָרא ֹ
 .60וְ ֹ
דור ׁ ֶש ָּבאָ ,הלַ ְך ִח ֵגר ָּבא ִח ֵגר ,הֹלֵ ְך ס ּו ָמא
ה ּוא ַה ֹ
או ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ןּ ְ ,ד ָע ִתיד הֲ וָ ה מ ׁ ֶֹשה
עוד ֹ
ָּבא ס ּו ָמא .וְ ֹ
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ָ''ה חָ מֵ ׁש
ח ֲִמ ּ ִׁשים ַׁ
שעֲ ֵרי ִבינָ''ה ,דְּ הַ יְנ ּו י ּ
ש ּנָפַ ל ַאחַ ר
יפוֹ לֶ ׁ ,
ּ ְפ ָע ִמים ֶע ֶׂ
שר ,ו' הוּא נִ ּ
ְ
ש ּנֶאֱ ַמר) ,ישעיה יד( אֵ יך נָפַ ְל ּ ָת
אוֹ ָת ּה ׁ ֶ
יפוֹ ל ,וְ לֹא
ִמ ּ ָׁשמַ יִם הֵ ילֵ ל ּ ֶבן ָׁשחַ ר .וְ נִ ְק ָרא נִ ּ
יפוֹ ל י ֵׁש י''ו,
נָפַ ל ,וְ לֹא נוֹ פֵ לִ .מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ש ּבוֹ נִ ּ
ש ּנֶאֱ ַמר ָּבהֶ ן )רות
וְ יוֹ ֵרד ָּבהֶ ם ְלג ּ ֵַבי ה' ה'ֶ ׁ ,
ש ָּכתוּב )דברים
א( ו ּ ֵַתלַ ְכנָה ְ ׁש ּ ֵתיהֶ ן .זֶה ּו ׁ ֶ
אשוֹ ן,
ש ּ ַלחֶ .אחָ ד ִמ ַּביִת ִר ׁ
ש ּ ֵלחַ ְּת ׁ ַ
כב( ׁ ַ
ימם .זֶה ּו
שנִ י ,לַ ה ֲִק ָ
ֵׁ
ִמ ַּביִת
שנִ י
וְ הַ ּ ׁ ֵ
''שמַ יִם
ִ''ש ְמח ּו הַ ּׁ ָ
ש ָּכתוּב )תהלים צו( י ְ ׂ
ֶׁ
''א ֶרץ.
''תגֵל הָ ָ
וְ ָ
שמֶ ׁש הַ זֶּה ִמ ְת ּג ּ ֶַלה בַ יּוֹ ם,
ּ .59בֹא ו ְּר ֵאה ,הַ ּ ׁ ֶ
ו ִּמ ְת ּ ַכ ּ ֶסה בַ ּ ַליְלָ ה ,וּמֵ ִאיר ְ ּב ִׁש ּ ִׁשים ִר ּבוֹ א
ש ִה ְת ַּכ ּנֵס
כּ וֹ כָ ִביםּ .גַם ָּכ ְך רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמןְּ ,כ ׁ ֶ
מֵ הָ עוֹ לָ ם ,מֵ ִאיר ְ ּב ִ ׁש ּ ִ ׁשים ִר ּבוֹ א נִ ְׁשמוֹ ת
ִש ָר ֵאלִ ,אם הַ דּ וֹ ר ָּכ ָראוּי .וְ זֶה סוֹ ד הַ ִ ּג ְל ּגוּל
י ְׂ
ש ָא ַמר ָעלָ יו קֹהֶ לֶ ת )קהלת א( דּ וֹ ר הֹלֵ ךְ
ֶׁ
שאֵ ין דּ וֹ ר ּ ָפחוֹ ת ִמ ּ ִ ׁש ּ ִׁשים
וְ דוֹ ר ָּבא .וּפֵ ְר ׁשוּהָ ׁ ֶ
ִרבּ וֹ א .וְ הָ ָא ֶרץ ְלעוֹ לָ ם ע ָֹמ ֶדת  -זוֹ ְּכנֶסֶ ת
ָּב ּה )ישעיה
ש ּנֶאֱ ַמר
ֶׁ
ִש ָר ֵאל ,אוֹ ָת ּה
י ְׂ
סו( וְ הָ ָא ֶרץ ֲהדֹם ַרגְ לָ י) ,בראשית כח( וְ הָ יָה
ז ְַרעֲ ָך ּ ַכעֲ פַ ר הָ ָא ֶרץ.
 .60וְ עוֹ ד סוֹ ד ַאחֵ ר ֵּבאֲ ר ּו הַ חֲכָ ִמים ,הַ דּ וֹ ר
ש ָּבא .הָ לַ ְך ִח ּגֵר ָּבא
שהוֹ לֵ ְך הוּא הַ דּ וֹ ר ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
ִח ּגֵר ,הָ לַ ך סו ָּמא ָּבא סו ָּמא .וְ עוֹ ד ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ
ֹשה ְל ַק ֵּבל ּתוֹ ָרה
ש ָע ִתיד הָ יָה מ ׁ ֶ
חֲכָ ִמיםֶ ׁ ,
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טו ָפנָ אֶ ,א ּ ָלא ְּבגִ ין ַ ּדהֲ ֹוו
יתא ְּב ָד ָרא ְ ּד ֹ
או ַריְ ָ
לְ ַק ְּבלָ א ֹ
יע ּיָיא ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,בראשית ו( ְּב ׁ ַש ּגַ''ם
ַר ׁ ִש ַ
יה
שרְּ .ב ׁ ַש ּגַ''ם זֶה מ ׁ ֶֹש''ה .וַ אֲ ַמאי ָק ֵרי לֵ ּ
ה ּוא ָּב ָ ׂ
ְּב ׁ ַש ַּגםֶ .א ּ ָלא ק ֶֹהלֶ ת ִח ּ ֵסר ב' ִמן ְּב ׁ ַש ַּג''ם לְ ַכ ּ ָס ָאה
ִמ ּ ָלהָ .א ַמר )קהלת ח( ָא ַמ ְר ִּתי ׁ ֶש ַּגם זֶה ָה ֶבל.

שהָ י ּו ְר ָׁש ִעים,
ְ ּבדוֹ ר הַ ּ ַמ ּבוּל ,אֶ ּ ָלא ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ש ּגַ''ם הוּא בָ ָׂשר.
ש ָּכתוּב )שם ו( ְ ּב ַׁ
זֶה ּו ׁ ֶ
ש ּגַ''ם?
ֹש''ה .וְ לָ ּ ָמה ָק ָרא לוֹ ְ ּב ַׁ
ש ּגַ''ם זֶה מ ׁ ֶ
ְ ּב ׁ ַ
ש ּגַ''ם ְלכַ ּסוֹ ת
אֶ ּ ָלא קֹהֶ לֶ ת ִח ּ ֵסר ב' ִמ ְ ּב ַׁ
ש ּגַם זֶה
הַ דָּ בָ רָ .אמַ ר) ,קהלת ח( ָא ַמ ְר ִּתי ׁ ֶ
הָ בֶ ל.

The sun, that is the aspect of Zeir Anpin, is revealed during the day. It is
concealed during the night and revealed through 600.000 stars. Similarly, the
‘Faithful Shepherd’, who is Moses, after passing away from this world, was
reincarnated and his light shines in the 600.000 roots of the Israelites souls.
The Zohar reveals that Moses was supposed to receive the Torah in the
generation of The Flood but because it was wicked he didn’t receive it.
In our reincarnations, we have opportunities to reveal great light, but it depends
on us to make the right choices. Most people will easily make a list of their
missed opportunities to improve their lives in this world. That includes money,
health, and relationships. Very few will list missed opportunities to act with
kindness or to help others in need.
What we do for ourselves in this life stays here and gets buried with us. ONLY
what we do good for others is considered a revelation of light and is attached to
our souls.
Even when we study Zohar we should meditate to reveal that light in the world
or at least channel it to people in need of support.

מו ֵקינִ י,
רו ,לָ ּ ָמה נִ ְק ָרא ׁ ְש ֹ
או ְקמ ּו ָה ַעל יִ ְת ֹ
 .61וְ ֹ
ישא וְ ָא ַמרַ ,על ָ ּדא
ׁ ֶש ִּנ ְפ ָרד ִמ ַ ּקיִ ןָ .קם ּב ּו ִּצינָ א ַק ִד ׁ ָ
דו''דּ ְ .ד ָחזָ ָאת
יש ֶאת יְ ֹ ָ
ְ ּכ ִתיב) ,בראשית ד( ָקנִ ִ
יתי ִא ׁ
יתב ְּבלִ ׁ ְש ַּכת
יה ְּבר ּו ַח ַה ּק ֶֹד ׁשּ ַ ,דעֲ ִת ִידין ְּב ֹנוי לְ ֵמ ַ
לֵ ּ
ַה ָּגזִ ית.

 .61וּפֵ ְר ׁשוּהָ ַעל י ְִתרוֹ  ,לָ ּ ָמה נִ ְק ָרא ְׁשמוֹ
ש ִ ּנ ְפ ַרד ִמ ַּקיִןָ .קם ְמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה
ֵקינִ י? ׁ ֶ
יתי
וְ ָא ַמרַ ,על זֶה ָּכתוּב )בראשית ד( ָקנִ ִ
ש ָראֲ ָתה אוֹ תוֹ ְ ּברוּחַ
יש ֶאת ְיהֹוָ''הֶ ׁ .
ִא ׁ
שבֶ ת ְ ּב ִל ְׁש ַּכת
שעֲ ִת ִידים ָּבנָיו לָ ׁ ֶ
הַ ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶ
הַ ָ ּגזִית.

יקא
אוף ָה ִכי ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ּ ֶבן ּ ְפ ָדתּ ְ ,דהֲ וָ ה ְ ּד ִח ָ
 .62וְ ֹ
יה ֶא ּ ָלא ַקב חֲ ר ּו ִבין
לֵ י ּה ׁ ַשעֲ ָתאּ ְ ,דלָ א הֲ וָ ה לֵ ּ
מו לְ ִר ִּבי חֲ נִ ינָ א.
ְמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת לְ ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבתּ ְ ,כ ֹ
או ֶמ ֶרת,
קול נ ְַפ ַקת וְ ֹ
אֲ ַמאי ַהאיָּ ,ב ַתר ַ ּדהֲ וַ ת ּ ַבת ֹ
יזון ֶא ּ ָלא ִּב ׁ ְש ִביל חֲ נִ ינָ א ְּבנִ י.
ינו נִ ֹ
עולָ ם ּ ֻכ ּל ֹו ֵא ֹ
ָּכל ָה ֹ

שהָ י ְָתה
 .62וְ גַם ָּכ ְך ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר ֶּבן ּ ְפ ָדתֶ ׁ ,
ש ּלֹא הָ יָה לוֹ אֶ ּ ָלא ַקב
ְדחו ָּקה לוֹ הַ ּ ָׁש ָעהֶ ׁ ,
ש ָּבתּ ְ ,כמוֹ
ש ָּבת ְל ֶע ֶרב ַׁ
חָ רו ִּבים מֵ ֶע ֶרב ׁ ַ
ּ
שי ְָצ ָאה ַּבת
ְל ַר ִ ּבי חֲנִ ינָא .לָ ּ ָמה זֶה? ְל ַאחַ ר ׁ ֶ
קוֹ ל וְ אוֹ מֶ ֶרתָּ :כל הָ עוֹ לָ ם ּ ֻכ ּלוֹ ֵאינוֹ נִ ז ּוֹ ן
ֶא ָּלא ִ ּב ְׁש ִביל חֲנִ ינָא ְ ּבנִ י.

קו ֶדםּ ְ ,ד ָח ַרב ק''ב ִמן י',
ֶ .63א ּ ָלא ִאיה ּו ָּג ִרים ֹ
יה ֶא ּ ָלא ַקב
ְ ּד ִאיה ּו י ַּבֹ''ק .א ּוף ָה ִכי לָ א הֲ וָ ה לֵ ּ
ֵיה ַא ְתיָא נְ ִביע ּו
חֲ ר ּו ִביןּ ְ .ד ָאת י' ִאיה ּו יִ ח ּודּ ,ו ִמ ּנ ּ
ֵיה
יהי ְּב ָר ָכה ,וְ ִא ִ
לְ ָאת ב'ּ ְ ,ד ִא ִ
יהי ק ֶֹד ׁשּ ,ו ִמ ּנ ּ

שהֶ ח ֱִריב ַק''ב ִמן
ֶ .63א ָּלא הוּא ָ ּג ַרם ק ֶֹדם ׁ ֶ
שהוּא י ַּבֹ''קּ .גַם ָּכ ְך לֹא הָ יָה לוֹ ֶא ָּלא ַקב
י'ֶ ׁ ,
שאוֹ ת י' ִהיא יִחוּד ,ו ִּמ ּ ֶמ ּנָה ָּב ָאה
חָ רו ִּביםֶ ׁ ,
ש ִהיא ְ ּב ָרכָ ה ,וְ ִהיא ק ֶֹד ׁש,
יעה לָ אוֹ ת ב'ֶ ׁ ,
נְ ִב ָ
ש ִהיא ק ֶֹד ׁש .וְ ַר ִ ּבי
ו ִּמ ּ ֶמ ּנָה ִמ ְת ַקדֵּ ׁש קֶ ׁ ,
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ֹש ּלו
ֶ ׁ ֶא ְל ָעזָר ֶּבן ּ ְפ ָדת ָ ּג ַרם ִל ְהיוֹ ת חָ רו ִּבים
 ּגַם ָּכ ְך לֹא.''רכָ ה
ָ ''ד ּ ָׁשה ְ ּב
ֻ שהֵ ם ְק
ֶ ׁ ,ַק''ב
ְ
 ּגַם ָּכך ִאיּוֹ ב ֶּבן.הָ יָה לוֹ ֶא ָּלא ַקב חָ רו ִּבים
ש ְּכבָ ר
ֶ ּׁ ַש ַעל ַמה
ׁ  ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה נֶעֱ נ,יְבָ ָמה הָ יָה
. ֵֹא ַרע לו

 וְ ִר ִּבי ּ ְפ ָדת ָּג ִרים.יהי ִקד ּו ׁ ֵשיה
ִ  ְ ּד ִא,'ִא ְת ַק ָ ּד ׁש ק
 ְ ּד ִאי ּנ ּון ְק''ד ּו ׁ ָשה,יה ק''ב
ּ ֵלְ ֶמהֱ וִ י חֲ ר ּו ִבין ִ ּדיל
,יה ֶא ּ ָלא ַקב חֲ ר ּו ִבין
ּ ֵ א ּוף ָה ִכי לָ א הֲ וָ ה ל,ְּב ָ''ר ָכה
, ּו ְבגִ ין ָ ּדא ִא ְת ַע ָ ּנ ׁש,א ּוף ָה ִכי ִאי ֹּוב ּ ֶבן יְ ָב ָמה הֲ וָ ה
.לו ְ ּכ ָבר
ֹ ַעל ַמה ְ ּד ִא ַירע

Rabbi Elazar ben Pedat was a sage whose teaching is quoted in the Talmud.
Read more about him in Daily Zohar#771. He was very poor and used to eat a
small portion of carobs, “”קב חרובים, during the week. The word for ‘carob’, חרוב,
also means ‘dry’.
Why was he like this and what was his Tikkun?
The numerical value of YHVH + ELHYM,  יהוה+  אלהיםis 112, יקב. These names
represent Right and Left that we bring together with our spiritual connections.
The initials of  יבקare  יfor  – יחודUnification,  קfor  – קדושהKedusha (holiness) and
 בfor  – ברכהBlessing.
The Zohar explains that in his previous life Rabbi Pedat didn’t have a proper
spiritual connection, and disconnected the  יof Unification from the Kedusha
and Blessing. Because of that, he had to become poor and make a correction by
eating ( קבportion) of dry carobs a week.
As we learn from his life story, he corrected himself and was able to become a
great channel of light and miracles.
Rabbi Pedat didn’t stop to complain about why he was poor and lacked the basic
necessities in life. He was focused on making spiritual connections and helping
others. At one time he even fainted because of hunger and God revealed himself
to him. Read the full story in DZ#771.
The lesson of this teaching of the Zohar is that we should never complain about
the state we are in, because we brought it on ourselves, in this life or from
previous lives.
We should be happy about our life because with His infinite love God helps us
to cleanse our vessels from impurities, to complete the Tikkun, and to merit the
Final Redemption.
 ָּבנִ ים,ּ ָא ְמרו,ש ּלֹא י ְָדע ּו סוֹ ד זֶה
ֶ ׁ  וְ הֵ ם.64
 ֶא ָּלא,חַ יִּים ו ְּמזוֹ נוֹ ת לֹא ִבזְכוּת ּ ָתלוּי הַ דָּ בָ ר
 ה ֲֵרי ָר ִאינ ּו אֶ ת ַא ְב ָרהָ ם.ְ ּב ַמזָּל ּ ָתלוּי הַ דָּ בָ ר
ֹש ּלֹא הָ יָה ָע ִתיד ִל ְהיוֹ ת לו
ֶ ׁ ֹש ָר ָאה ְב ַמזָּלו
ֶׁ
ְ
ֹ ְ ּכמו, וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא הוֹ ִציאוֹ הַ חוּצָ ה,ֵּבן
ש ָּכתוּב )שם טו( ַויּוֹ צֵ א אֹתוֹ הַ חוּצָ ה ַויֹּאמֶ ר
ֶׁ
 צֵ א: ֹש ָא ַמר לו
ֶׁ
ָ וּפֵ ְר ׁשוּה.' ֹהַ ֶּבט וְ גו
 וְ הֶ עֱ לָ ה ּו ְל ַמ ְעלָ ה,ש ְּל ָך
ֶ ׁ מֵ ִא ְצטַ גְ נִ ינוּת
 הַ ּ ֶבט נָא הַ ּׁ ָש ַמי ְָמה: ֹ וְ ָאמַ ר לו,מֵ הַ כּ וֹ כָ ִבים
,ּ ַעד ָּכאן דִּ ְב ֵרי ַרבּ וֹ ֵתינו.ו ְּספֹר הַ כּ וֹ כָ ִבים
ְ וְ צָ ִר
.יך ְלפָ ֵר ׁש אוֹ ָתם ְ ּב ֶד ֶר ְך נִ ְס ּ ָתר

 ַא ְמ ֵרי ְּבנֵי ַח ּיֵי ּו ְמ ֹזונֵי, וְ ִאי ּנ ּון ְ ּדלָ א י ְַד ֵעי ָרזָ א ָ ּדא.64
 ֶא ּ ָלא ְּב ַמ ּזָלָ א ּ ַתלְ יָא,לָ או ִּבזְ כ ּו ָתא ּ ַתלְ יָא ִמ ְּל ָתא
 ְ ּדלָ א,יה
ּ ֵ וְ ָהא חֲ זֵינָ א לְ ַא ְב ָר ָהם ְ ּד ָחזָ א ְּב ַמ ָ ּזל.ִמ ְּל ָתא
ְ  וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,יה ְּב ָרא
יך ה ּוא
ּ ֵהֲ וָ ה ָע ִתיד לְ ֶמהֱ וִ י ל
 ְ ּכ ִד ְכ ִּתיב )בראשית טו( וַ י ֹּו ֵּצא,יה לְ ָב ָרא
ּ ֵַא ּ ִפיק ל
 ְד ָא ַמר, וְ ַא ְקמ ּו ָה.'ּאמר ַה ּ ֶבט וְ ֹגו
ֶ תו ַהח ּו ָּצה וַ י
ֹ או
ֹ
 וְ ֶהעֱ לָ ה ּו לְ ַמ ְעלָ ה,יה ֵּצא ֵמ ִא ְּצ ַטגְ נִ ינ ּות ׁ ֶש ּ ָל ְך
ּ ֵל
פור
ֹ לו ַה ּ ֶבט נָא ַה ּ ׁ ָש ַמיְ ָמה ּו ְס
ֹ  וְ ָא ַמר,ֵמ ַה ּכ ָֹכ ִבים
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ַה ּכ ָֹכ ִביםַ .עד ָה ָכא ִמ ִּלין ְ ּד ַר ָּבנָ ן ,וְ ָּצ ִר ְ
יך לְ ָפ ְר ׁ ָשא
לון ְּב ֶד ֶר ְך נִ ְס ּ ָתר.
ֹ
יבת
יה ַ
קו ֶדם ְ ּד ִא ְתיְ ִ
ָ ּ .65תא חֲ זֵיָּ ,כל ִּב ְריָין ְ ּד ָעלְ ָמאֹ ,
יל ּו ְּבנֵי
ש ָר ֵאל ,הֲ ֹוו ּ ַתלְ יָין ְּב ַמ ָ ּזלָ א ,וַ אֲ ִפ ּ
או ַריְ ָ
ֹ
יתא לְ יִ ְ ׂ
יתא
או ַריְ ָ
ֹ
יבת
יה ַ
ַח ִּיי ּו ְמ ֹזונֵי .אֲ ָבל ָּב ַתר ְ ּד ִא ְתיְ ִ
לון ֵמ ִח ּי ּו ָבא ְ ּדכ ָֹכ ַב ּיָא ּו ַמ ָ ּזלֵ י .וְ ָדא
ש ָר ֵאלַ ,א ּ ִפיק ֹ
לְ יִ ְ ׂ
יפנָ א ֵמ ַא ְב ָר ָהםְּ .בגִ ין ַ ּדהֲ ֹוו עֲ ִת ִידין ְּב ֹנוי
ֹ
אולִ ְ
יהי חֲ ִמ ּ ׁ ָשה ח ּו ָמ ׁ ֵשי
לְ ַק ְּבלָ א ה' ֵמ ַא ְב ָר ָהםּ ְ ,ד ִא ִ
דות
תולְ ֹ
ֹ
ּת ֹו ָרהּ ְ .ד ִא ְּת ַמר ָּב ּה )בראשית ב( ֵא ּ ֶלה
ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ ְּב ִה ָּב ְר ָאםְּ ,בה' ְּב ָר ָאםָ .א ַמר
תו ָסף ִּב ׁ ְש ָמ ְךַ ,ה ּ ׁ ָש ַמיִ ם
לְ ַא ְב ָר ָהםְּ ,בגִ ין ַהאי ה' ְ ּד ִא ֹ
עוד,
ּ ַת ְח ּ ָת ְך ,וְ ָכל ּכ ָֹכ ַביָא ּו ַמ ָ ּזלֵ י ִ ּדנְ ִה ִירין ְּבה' .וְ לֹא ֹ
ֶא ּ ָלא ְ ּד ִא ְּת ַמר ָּב ּה )בראשית מז( ֵה''א לָ ֶכם זְ ַרע,
ּוזְ ַר ְע ּ ֶתם ְּב ֵה''א) .בראשית כא( ִ ּכי ְּביִ ְּצ ָחק יִ ָ ּק ֵרא לְ ָך
זָ ַרע.

ּ .65בֹא ו ְּר ֵאהָּ ,כל ְ ּב ִריּוֹ ת הָ עוֹ לָ ם ,ק ֶֹדם
ִש ָר ֵאל הָ י ּו ְתל ּויִים
ש ִ ּנ ְּתנָה הַ ּתוֹ ָרה ְלי ְ ׂ
ֶׁ
ְ ּב ַמזָּל ,וַאֲ ִפ ּל ּו ָּבנִ ים חַ יִּים ו ְּמזוֹ נוֹ ת .אֲ בָ ל
ִש ָר ֵאל ,הוֹ ִציא אוֹ ָתם
ש ִ ּנ ְּתנָה תוֹ ָרה ְלי ְ ׂ
ַאחַ ר ׁ ֶ
מֵ ִחיּוּב כּ וֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת ,וְ זֶה לָ ַמ ְדנ ּו
שהָ י ּו בָ נָיו עֲ ִת ִידים ְל ַק ֵּבל
מֵ ַא ְב ָרהָ םִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
שי תוֹ ָרה,
ש ִהיא ח ֲִמ ּׁ ָשה חֻ ְמ ׁ ֵ
ה' מֵ ַא ְב ָרהָ םֶ ׁ ,
ש ּנֶאֱ ַמר ָּב ּה )שם ב( ֵא ּ ֶלה תוֹ ְלדוֹ ת הַ ּ ָׁש ַמיִם
ֶׁ
וְ הָ ָא ֶרץ ְ ּב ִה ָּב ְר ָאםּ ְ ,בה' ְ ּב ָר ָאםָ .א ַמר
שנּוֹ ְספָ ה ְל ִׁש ְמ ָך,
ְל ַא ְב ָרהָ םּ ִ :בגְ לַ ל הַ ה' הַ ז ּוֹ ׁ ֶ
הַ ּׁ ָשמַ יִם ּ ַת ְח ּ ֶת ָ
יך וְ כָ ל הַ כּ וֹ כָ ִבים וְ הַ ּ ַמזָּלוֹ ת
ש ּנֶאֱ ַמר
ש ְּמ ִא ִירים ַּבה' .וְ לֹא עוֹ ד ,אֶ ָּלא ׁ ֶ
ֶׁ
ָּב ּה )שם מז( הֵ ''א לָ כֶ ם ז ֶַרעּ .וז ְַר ְע ּ ֶתם
ְ ּבהֵ ''א) .שם כא( ִ ּכי ְבי ְִצחָ ק י ִָּק ֵרא ְל ָך ז ַָרע.

יתאָּ ,ב ִטיל
או ַריְ ָ
ּ .66ו ְבגִ ין ָ ּדאָּ ,כל ַה ִמ ׁ ְש ּ ַת ֵ ּדל ְּב ֹ
אולִ יף לָ ּה ְ ּכ ֵדי
ֵיה ִחי ּו ָבא ְ ּדכ ָֹכ ַב ּיָא ּו ַמ ּזָלֵ יִ .אי ֹ
ִמ ּנ ּ
ימא ּ ִפ ּק ּו ָד ָהא .וְ ִאם לָ אוּ ְ ,כ ִא ּל ּו לָ א ִא ׁ ְש ְּת ַ ּדל
לְ ַק ְּי ָ
ֵיה ִחי ּו ָבא ְ ּדכ ָֹכ ַב ּיָא ּו ַמ ָ ּזלֵ יָּ .כל
ָּב ּה ,וְ לָ א ָּב ִטיל ִמ ּנ ּ
ׁ ֶש ֵּכן ַע ּ ֵמי ָה ָא ֶרץ ְ ּד ִאי ּנ ּון ִא ְת ַמ ְתלָ ן לִ ְב ִע ָירן.
או ְקמ ּו ָה ָעלַ יְ יה ּו )דברים כז( ָאר ּור ׁש ֹו ֵכב ִעם ָּכל
ְ ּד ֹ
הון ִחי ּו ָבא ְ ּדכ ָֹכ ַב ּיָא
ְּב ֵה ָמהּ ְ ,דלָ א ִא ְת ָּב ְטל ּון ִמ ְּנ ֹ
ּו ַמ ָ ּזלֵ י.

 .66ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶהָּ ,כל הַ ִּמ ְ ׁש ּ ַתדֵּ ל ַּב ּתוֹ ָרה ִ ּב ּ ֵטל
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ִחיּוּב כּ וֹ כָ ִבים וּמַ זָּלוֹ תִ ,אם לוֹ מֵ ד
אוֹ ָת ּה ְ ּכ ֵדי ְל ַקיֵּם ִמ ְצווֹ ֶתיהָ  .וְ ִאם לֹא -
ְ ּכ ִא ּל ּו לֹא ִה ְ ׁש ּ ַתדֵּ ל ָּב ּה ,וְ לֹא ִב ּ ֵטל ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
ש ּ ֵכן ַע ּ ֵמי הָ ָא ֶרץ
ִחיּוּב כּ וֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ תָּ .כל ׁ ֶ
ש ּ ֵבאֲ ר ּו עֲ לֵ יהֶ ם )דברים
ש ִ ּנ ְמ ְׁשל ּו ִל ְבהֵ מוֹ תֶ ׁ ,
ֶׁ
ש ּלֹא
כז( ָארוּר ׁשֹכֵ ב ִעם ָּכל ְ ּבהֵ ָמהֶ ׁ ,
של כּ וֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת.
ִה ְת ַּב ְּטל ּו מֵ הֶ ם ִחיּוּב ׁ ֶ

Genesis 15:5
וּס ֹפר הַ כּוֹכ ִָבים– ִאם-תּוּכַל ,לִ ְס ֹפּר ֹא ָתם; וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ ,כֹּה י ְִהיֶה “
ֹאמר הַ בֶּ ט-נָא הַ ָשּׁמַ יְמָ ה ְ
וַיּוֹצֵ א אֹתוֹ הַ חוּצָ הַ ,ויּ ֶ
”.ז ְַרﬠֶ �
“And He brought him forth abroad, and said: ‘Look now toward heaven, and
count the stars if thou be able to count them’; and He said unto him: ‘So shall
”thy seed be’.
Genesis 17:5
נְת ִתּי�“
” ְול ֹא-י ִָקּ ֵרא עוֹד אֶ תִ -שׁ ְמ� ,אַ ְב ָרם; וְהָ יָה ִשׁ ְמ� אַ ְב ָרהָ ם ,כִּ י אַ ב-הֲ מוֹן גּוֹיִם ַ
“Neither shall thy name any more be called Abram, but thy name shall be
”Abraham; for the father of a multitude of nations have I made thee.
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God taught Abraham the system of Tree of Life that is the entire spiritual
system. It included the secrets of Zodiac and the energy of the constellations.
Later, Abraham wrote the first known book about the system of the Sefirot,
Kabbalah, and Astrology. This book is called ‘Sefer Yetzirah’, meaning ‘The Book
of Formation'.
Click here to for Sefer Yetzirah text (Free) (Hebrew and English in PDF format)
link to Sefer Yetzirah on Amazon (English) by Arie Kaplan
Before the Torah was given to the Israelites, the entire world was under the
control of the Zodiac that dictated the life’s path of each living person.
After the Torah was revealed on Mount Sinai, it became the only tool that can
give us the power to change our path in life and our destiny.
The Zohar reveals to us that when God added the letter H  הto Abram, to make
him Abraham, the additional letter  הwas like a new Ibbur / Light that changed
his life. The numerical value of the letter is 5 and it refers to the five books of
the Torah. They control the 10 Sefirot of the Tree of Life - Keter, Chokmah,
Binah, Zeir Anpin (Six Sefirot from Chessed to Yessod) and Malchut.
When we study the Torah and follow the precepts, we reveal and connect to the
light that is above the Zodiac, bypassing its influence.
 אֱ נוֹ ׁש ּ ֶכחָ ִציר י ָָמיו ְ ּכ ִציץ הַ ּׂ ָש ֶדה ּ ֵכן.67
 וְ נֶאֱ ַמר ּבוֹ )שם לז( נ ַַער.(י ִָציץ )תהלים קג
ָשוּב
ׁ  ַאחַ ר ָּכ ְך )איוב לג( י.ִיתי ּגַם ז ַָקנְ ִּתי
ִ הָ י
ש ִ ּנ ְק ְצצ ּו עֲ נ ִָפים
ֶ ׁ ש ִאילָ ן
ֶ ׁ .ִלימֵ י עֲ לו ָּמיו
,ש ּלוֹ וְ צָ ְמח ּו ְ ּכמוֹ ִמ ּק ֶֹדם ְ ּב ָׁש ָר ָׁשיו
ֶ ׁ יקים
ִ ַע ִּת
 וְ חָ זְר ּו, מֵ ת ּו ז ְֵקנִ ים.חָ זְר ּו בָ עוֹ לָ ם ְּכ ִמ ּק ֶֹדם
ש ְּמחַ דֵּ ׁש
ֶ ׁ  וְ זֶה ּו סוֹ ד.לָ עוֹ לָ ם הַ זֶּה עֲ לָ ִמים
שה
ֵׂ ֲהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְ ּבכָ ל יוֹ ם ּ ָת ִמיד ַמע
,ש ּ ֵמ ִתים ֶאלֶ ף ְ ּבכָ ל יוֹ ם
ֶׁ
,אשית
ִׁ ְב ֵר
.ו ִּמ ְתחַ דְּ ִ ׁשים ֶאלֶ ף ְ ּבכָ ל יוֹ ם

ש ֶדה ֵּכן
ׂ ָ ּ  )תהלים קג( אֱ ֹנו ׁש ֶּכ ָח ִּציר י ָָמיו ְ ּכ ִּציץ ַה.67
.יתי ַּגם זָ ַקנְ ִּתי
ִ ִ )תהלים לז( ַנ ַער ָהי,יה
ּ  וְ ִא ְּת ַמר ּ ֵב,ָי ִּציץ
 ְ ּד ִאילָ נָ א.ימי עֲ ל ּו ָמיו
ֵ ִלְ ָב ַתר )איוב לג( י ָׁש ּוב ל
 וְ ָּצ ְמח ּו,יה
יקין
ִ ַע ִּת
ַענְ ִפין
ְ ּד ִא ְת ְק ִּצי ּצ ּו
ּ ִֵ ּדיל
ְּב ָעלְ ָמא
ָא ַה ְדר ּו
,ְּב ׁ ָש ְר ׁש ֹוי
ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמין
 וְ ִא ְת ַה ְדר ּו לְ ַהאי ָעלְ ָמא, ִמית ּו ָס ִבין.ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמין
ְ  וְ ַהיְ ינ ּו ָרזָ א ִ ּד ְמ ַח ֵ ּד ׁש ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר.ימין
יך ה ּוא
ִ ְע ּול
 ְ ּד ֵמ ִתין ֶאלֶ ף.אשית
ִ ׁ שה ְב ֵר
ֵׂ ְֲּב ָכל ֹיום ּ ָת ִמיד ַמע
.ְּב ָכל ֹיו ָמא ּו ִמ ְת ַח ְ ּד ׁ ִשין ֶאלֶ ף ְּב ָכל ֹיו ָמא

 זֶה- (ְש ּ ַמח ְלבַ ב אֱ נוֹ ׁש )תהלים קד
ַׂ  וְ ַייִן י.68
ְ
. ְ ּכחֶ ְׁש ּבוֹ ן סוֹ ''ד,ש ָּכך עוֹ לֶ ה ַייִן
ֶ ׁ .יֵין הַ ּתוֹ ָרה
ְ
ש ּלֹא
ֶ ׁ ו ַּמה ַיּיִ''ן צָ ִריך ִל ְהיוֹ ת סָ תוּם וְ חָ תוּם
ְ  ּגַם ָּכ ְך צָ ִר,י ְִתנ ּ ֵַס ְך לַ עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה
יך ִל ְהיוֹ ת
, ָ וְ כָ ל סוֹ דוֹ ֶתיה,סָ תוּם וְ חָ תוּם סוֹ ד הַ ּתוֹ ָרה
 וְ לֹא ְל ִח ּנָם. ַרק ִל ֵיר ָאיו,וְ לֹא ַמ ְ ׁש ִקים אוֹ ָתם
עוֹ ִ ׂשים ּ ַכ ּ ָמה ִמ ְצווֹ ת ַּב ַיּיִן ו ְּמבָ ְר ִכים ּבוֹ ֶאת
-  וְ לַ ַי ּיִן י ֵׁש ְׁשנֵי גְ וָנִ ים.הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
 וְ הַ יְנ ּו ב' ּתוֹ סֶ פֶ ת, דִּ ין וְ ַרח ֲִמים,לָ בָ ן וְ ָאדֹם
 לָ בָ ן ִמ ַ ּצד.ש ּנָה ְלבָ נָה וַאֲ ֻד ּ ָמה
ַׁ ֹ ְּכמוֹ ׁשו.ַּב ַיּיִן
. ָאדֹם ִמ ַ ּצד ְ ׂשמֹאל,י ִָמין

 ָ ּדא יִ ינָ א,ש ּ ַמח לְ ַבב אֱ ֹנו ׁש
ׂ ַ ְ )תהלים קד( וְ יַיִ ן י.68
 ּו ַמה.סו''ד
ֹ  ְ ּכח ּו ׁ ְש ּ ַבן, ְ ּד ָה ִכי ָסלִ יק יַיִ ן.יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ ְ ּד
ְ יַיִ ''ן ָּצ ִר
 ְ ּדלָ א יִ ְתנְ ּ ַס ְך,יך לְ ֶמהֱ וִ י ָס ִתים וְ ָח ִתים
ְ  א ּוף ָה ִכי ָּצ ִר.בו ָדה זָ ָרה
יך לְ ֶמהֱ וִ י ָס ִתים וְ ָח ִתים
ֹ ֲלְ ע
 וְ לָ א ִא ׁ ְש ּ ַת ְקיָין, וְ ָכל ָרזִ ין ִ ּדילָ ּה,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ סוד ְ ּד
ֹ
 וְ לָ או לְ ַמגָ נָא ַע ְב ִדין ַּכ ּ ָמה ּ ִפק ּו ִדין.ֶא ּ ָלא לִ ֵיר ָאיו
ְ יה ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 וְ יַיִ ן ִאית,יך ה ּוא
ּ  ּו ְמ ָב ְר ִכין ּ ֵב,ּ ַביַיִ ן
' וְ ַהיְ ינ ּו ב, ִ ּדינָ א וְ ַרחֲ ֵמי, ִחי ָ ּור וְ ס ּו ָמק,יה ְּת ֵרי ַּגוְ ונִ ין
ּ ֵל
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. ְ ּכגַ וְ ונָ א ְ ּד ׁש ֹו ׁ ַש ָ ּנה ִחי ָ ּו ָרא וְ ס ּו ָמ ָקא.ּת ֹו ֶס ֶפת ּ ַביַיִ ן
.ש ָמאלָ א
ִ ִח ָ ּוור ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד
ׂ ְ  ס ּו ָמק ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד,ימינָ א
! וּמַ ה זֶּה ְלבַ ב אֱ נוֹ ׁש? לֵ ב הָ יָה לוֹ לוֹ ַמר.69
 וְ הֵ ם ל''ב,שיּ ֵׁש לֵ ב ָמסוּר ְללֵ ב
ֶ ׁ אֶ ָּלא
' ב,אשית
ִׁ שה ְב ֵר
ֵׂ ֲַמע
של
ֶׁ
אֱ ל ִֹהים
 זֶה ּו.ִש ָראֵ ל
ׂ ְ  ל' ִמ ְּל ֵעינֵי ָּכל י,אשית
ׁ ִ ִמ ְ ּב ֵר
, ס''ד-  זֶה ל''ב ל''ב )הֵ ם( ְׁש ַניִם.שנִ י
ֵ ׁ ל''ב
 הֵ ם.ּשהוּא ַויְכֻ ּלו
ֶ ׁ ,חָ סֵ ר ְׁשמוֹ נֶה ְלע''ב
 ְׁש ִמינִ י מַ הוּ? ִׁש ְב ָעה.אשית
ִׁ ִׁש ְב ָעה יְמֵ י ְב ֵר
אשית ִעם )בראשית ה( זֶה סֵ פֶ ר
ִׁ יְמֵ י ְב ֵר
. זֶה ע''ב ְ ּבחֶ ְ ׁש ּבוֹ ן ְ ּב ַייִן.ּתוֹ ְלדֹת ָא ָדם

 ֶא ּ ָלא.ימר
ַ יה לְ ֵמ
ּ ֵ לֵ ב הֲ וָ ה ל, ּו ַמאי לְ ַבב אֱ ֹנו ׁש.69
עו ָב ָדא
ֹ  וְ ִאי ּנ ּון ל''ב אֱ ל ִֹהים ְ ּד.ִאית לֵ ב ָמס ּור לַ ּ ֵלב
 ל' ִמן לְ ֵעינֵי ָּכל,אשית
ִ ׁ  ב' ִמן ְּב ֵר,אשית
ִ ׁ ִ ּד ְב ֵר
 ָ ּדא לֵ ''ב לֵ ''ב )ס''א. ִאיה ּו ל''ב ִּתנְ יָינָ א,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִי
, חֲ ַסר ְּת ַמנְ יָא לְ ע''ב,אינון( ׁ ְשנַיִ ם ַס ְּל ָקא ַ ּד ְע ּ ָת ְך
 ְּת ִמינָ ָאה.אשית
ִ ׁ  ִאי ּנ ּון ׁ ִש ְב ָעה יְ ֵמי ְּב ֵר.ְ ּד ִאיה ּו וַ יְ ֻכ ּל ּו
 ִעם )בראשית ה( זֶה ֵס ֶפר,אשית
ִ ׁ  ז' יְ ֵמי ְּב ֵר.ַמאי ִהיא
. ְּבח ּו ׁ ְש ָבן ְּביַיִ ן, זֶה ע''ב.דות ָא ָדם
ֹ ְּת ֹול

Psalms 103:15
“ כֵּן יָצִ יץ, כֶּחָ צִ יר י ָָמיו; כְּ צִ יץ הַ ָשּׂ ֶדה,אֱ נוֹשׁ.”
“As for man, his days are as like hay; as a flower of the field, so he flourisheth”
Man is like a tree in the way that, when his old branches are cut off, they come
again like new. From the same roots, new branches will grow.
Job 33:25
“ֲלוּמיו
ָ ימי ﬠ
ֵ  ִל,”רֻ ְטפַ שׁ ְבּ ָשׂרוֹ ִמנֹּﬠַ ר; יָשׁוּב
“His flesh is tenderer than a child’s; he returneth to the days of his youth;”
People die old and the soul reincarnates in a newborn.
This is the secret of the blessing that we say every morning “ …�חשׁ
ֶ וּבורא
ֵ
”יוצֵ ר אור
“forms the light and create darkness”. With this blessing, we connect to the cycle
of Creation and the renewal of life. We also say “ וּבטוּבו ְמחַ ֵדּשׁ ְבּכָל יום ָתּ ִמיד ַמﬠֲשה
ְ
אשׁית
ִ ”ב ֵר
ְ
“…with His kindness He renews, daily and continuously, the act of Creation”.
Our world is called the world of ‘wheels’, even the angels of this world are called
‘wheels’. To hold the world in existence, everything must be in constant motion.
The basic unit of matter, atom, has an identity because of the electrons orbiting
its nucleus. The nucleus itself has deeper levels that connect to the force of
Creation. If God would let go of His thought of Creation, the world would cease
to exist.
When we wake up in the morning we give thanks to the Creator for returning
our souls back to us.
Are you conscious of your breath? Does your heart beat? Who controls them?
 ַמה זֶּה ְלהַ ְצ ִהיל ּ ָפנִ ים ִמ ּ ָׁשמֶ ן? אֵ ּל ּו.70
,של ַא ְריֵה
ֶ ׁ  ַא ְר ָּב ָעה- ְׁשנֵים ָע ָׂשר ּ ָפנִ ים
:שהֵ ם
ֶ ׁ ,ֶשר
ֶ ׁ של נ
ֶ ׁ של ׁשוֹ ר ַא ְר ָּב ָעה
ֶ ׁ ַא ְר ָּב ָעה
.ש ּלוֹ ֶיהֹוֶה
ֶ ׁ  ַא ְר ַּבע ּ ָפנִ ים,ִמיכָ אֵ ל ַא ְריֵה
. וְ הֵ ם ַיהֹוַה,יאל
ֵ  וְ הוּא ּג ְַב ִר,ַא ְר ַּבע ּ ְפנֵי ׁשוֹ ר
. וְ הֵ ם ִיהֹוְ ה,יאל
ֵ  וְ הוּא נו ִּר,ֶשר
ֶ ׁ ַא ְר ַּבע ּ ְפנֵי נ

' ד, ִאי ּנ ּון י''ב ּ ָפנִ ים. ַמאי לְ ַה ְּצ ִהיל ּ ָפנִ ים ִמ ּ ׁ ָש ֶמן.70
 )דף רי''ז ע''א( ְ ּד ִאי ּנ ּון,ֶשר
ֶ ׁ  ד' ְ ּדנ, ד' ְ ּד ׁש ֹור,ְ ּד ַא ְריִ ה
 ַא ְר ּ ַבע.ֶהוה
ְ ֹ יה י
ָ ִמ
ּ ֵ ַא ְר ּ ַבע ַאנְ ּ ִפין ִ ּדיל,יכ ֵאל ַא ְריִ ה
 ד' ַאנְ ּ ִפין.ַהוה
ַ ֹ  וְ ִאי ּנ ּון י,יאל
ֵ  וְ ִאיה ּו ַּג ְב ִר,ַאנְ ּ ִפין ְ ּד ׁש ֹור
, וְ ִאי ּנ ּון ְמ ָמנָ ן.הוה
ְ ֹ ִ וְ ִאי ּנ ּון י,יאל
ֵ  וְ ִאיה ּו נ ּו ִר,ֶשר
ֶ ׁ ְ ּדנ
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חות ֶח ֶס''ד ּ ַפ ַח''ד ֶא ֶמ''תּ ַ ,ד ְר ִ ּגין ִ ּד ְתלַ ת אֲ ָב ָהן.
ְּת ֹ
בות ֵהן ֵהן ַה ֶמ ְר ָּכ ָבה.
או ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ןָ ,ה ָא ֹ
וְ ֹ
הו ִרין לְ ֻח ׁ ְש ָּבן י ַּבֹ''ק .וְ ִאי ּנ ּון
וְ ַס ְּל ִקין )ס''א נקודין( נְ ֹ
ְ
הוה ֶא ְהיְ ה אֲ דֹנָ יַ .סך ַה ּכֹל
לו ְך ,יְ ֹ ָ
ֶמלֶ ְך ַמלַ ְך יִ ְמ ֹ
י ַּבֹ''ק )רבי אבא ורבי יוסי שבע''ב שייך כאן(.

וְ הֵ ם ְממֻ ִ ּנים ּ ַתחַ ת חֶ סֶ ד ּ ַפחַ ד אֱ מֶ ת ,דַּ ְרגוֹ ת
ְׁשל ׁ ֶֹשת הָ ָאבוֹ ת .וּפֵ ְר ׁשוּהָ ַרבּ וֹ ֵתינוּ ,הָ ָאבוֹ ת
)נְקוּדים( הָ אוֹ רוֹ ת
ִ
הֵ ן הֵ ן הַ ּ ֶמ ְר ָּכבָ ה .וְ עוֹ ִלים
ְ
ְ
ְלחֶ ְׁש ּבוֹ ן י ַּבֹ"ק .וְ הֵ ם מֶ לֶ ְך ַמלַ ך י ְִמלֹךְ ,יהֹוָה
ֶא ְהיֶה אֲ דֹנָי .סַ ְך הַ כּ ֹל  -י ַּבֹ"ק.

עון הֲ וָ ה י ִָתיב וְ לָ ֵעי ְּב ָפ ְר ׁ ְש ָתא ָ ּדא,
ִ .71ר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
יה ,נָ ָדב
יהָ ,א ַמר לֵ ּ
יה ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְּב ֵר ּ
ָא ָתא לְ ַק ּ ֵמ ּ
וַ אֲ ִביה ּוא ַמאי עֲ ִב ְיד ַתיְ יה ּו ְּב ִפנְ ָחסִ .אי לָ א הֲ וָ ה
ּ ִפנְ ָחס ְּב ָעלְ ָמא ַּכד ִמית ּוּ ,ו ָב ַתר ָא ָתא לְ ָעלְ ָמא
וְ ַא ׁ ְשלִ ים ּד ּו ְכ ַתיְ יה ּו ׁ ַש ּ ִפיר .אֲ ָבל ּ ִפנְ ָחס ְּב ָעלְ ָמא
יה ְּב ִק ּי ּו ָמא ָק ֵאי.
יה ּ ֵב ּ
הֲ וָ ה) ,ס''א וסגן קאי( וְ נִ ׁ ְש ָמ ֵת ּ

שב וְ עוֹ סֵ ק ְ ּבפָ ָר ָׁשה
ַ .71ר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן הָ יָה יוֹ ׁ ֵ
זוֹ ָּ ,בא ְלפָ נָיו ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר ְ ּב ֹנוָ .א ַמר לוֹ  ,נ ָָדב
וַאֲ ִביהוּא ָמה עוֹ ִ ׂשים ְ ּב ִפנְ חָ ס? ִאם ּ ִפנְ חָ ס לֹא
ש ּ ֵמתוּ ,וְ ַאחַ ר ָּכ ְך ָּבא לָ עוֹ לָ ם
הָ יָה ָּבעוֹ לָ ם ְּכ ׁ ֶ
וְ ִה ְׁש ִלים ְמקוֹ ָמם ָ -אז יָפֶ ה .אֲ בָ ל ּ ִפנְ חָ ס הָ יָה
ּב ֹו ְ ּב ִקיּוּם
)וּסגָן הָ יָה( וְ נִ ְ ׁש ָמתוֹ
ָּבעוֹ לָ םְ ,
עוֹ מֶ ֶדת.

יה ְּב ִריָ ,רזָא ִע ּ ָל ָאה ָה ָכא ,וְ ָה ִכי ה ּוא.
ָ .72א ַמר לֵ ּ
ִ ּד ְב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ְס ּ ָתלָ ק ּו ִמן ָעלְ ָמא ,לָ א הֲ ֹוו ִמ ְת ַט ְּמ ָרן
ישאַ .מאי ַט ְע ָמאְּ .בגִ ין
חות ַּג ְד ּ ֵפי ִטנָ ָרא ַק ִד ׁ ָ
ְּת ֹ
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,במדבר ג( ּו ָבנִ ים לֹא ָהי ּו לָ ֶהםּ ְ ,ד ַאזְ ִעיר ּו
ִ ּד ּי ּו ְקנָא ְ ּד ַמלְ ָּכאּ ְ ,ד ָהא ִאי ּנ ּון לָ א ִא ְת ָחז ּון לְ ׁ ַש ְּמ ׁ ָשא
ִּב ְכה ּונָה ַר ָּבה.

ָ .72א ַמר לוֹ ּ ְ ,בנִ י ,סוֹ ד ֶע ְליוֹ ן ָּכאן ,וְ כָ ְך
ש ִה ְס ּ ַת ְּלק ּו ִמן הָ עוֹ לָ ם ,לֹא
ש ְ ּב ָׁש ָעה ׁ ֶ
הוּאֶ ׁ .
הָ י ּו נִ ְס ּ ָת ִרים ּ ַתחַ ת ּ ַכנְ פֵ י הַ ּ ֶסלַ ע הַ ָּקדוֹ ׁשָ .מה
ש ָּכתוּב )במדבר ג( וּבָ נִ ים לֹא
הַ ּ ַט ַעם? ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ְ
שה ֲֵרי הֵ ם
ש ִה ְק ִטינ ּו ְדמוּת הַ ּ ֶמלֶ ךֶ ׁ ,
הָ י ּו לָ הֶ םֶ ׁ .
ש ּ ֵמ ׁש ִ ּב ְכהֻ ּנָה גְ דוֹ לָ ה.
לֹא ְרא ּויִים ְל ׁ ַ

ְוּדמוּת פְּ נֵיהֶ ם ,פְּ נֵי אָ ָדם ,וּפְ נֵי אַ ְריֵה אֶ ל-הַ יּ ִָמין לְ אַ ְרבַּ ﬠְ ָתּם ,וּפְ נֵי-שׁוֹר ֵמהַ ְשּׂמ ֹאול ְלאַ ְרבַּ ְﬠ ָתּן; ” Ezekiel 1:10
וּפנֵי-נ ֶֶשׁרְ ,לאַ ְרבַּ ְﬠ ָתּן
;ְ ” ”As for the likeness of their faces, they had the face of a man
and they four had the face of a lion on the right side; and they four had the face
of an ox on the left side; they four had also the face of an eagle.” The four Holy
Creatures of the Holy throne has four faces each and the Zohar reveals to us
that these ‘faces’ are the four letters of the YHVH name.

יְהוָה  that represents the gate between the lower and upper worlds.יבק 112 is for
ֶ The three combinations of the YHVH name in past, present,מלֶ � יְהוָה ָמלָ � יְהוָה י ְִמ��
, Mashiach.משיח and future, is numerically 358, which is the same as the word
When Mashiach comes, the three columns will join together as one. We use this
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יְהוָה מֶ לֶ � יְהוָה מָ לָ � form in our morning prayers to connect to the three columns.
.” ”YHVH is Kingיְהוָה מֶ לֶ � ,עוֹלָ ם וָﬠֶ ד; אָ ְבדוּ גוֹיִם ,מֵ אַ ְרצוֹ ”  Psalms 10:16יְהוָה י ְִמ��ְ ,לעֹלָ ם וָﬠֶ ד
יְהוָה ” forever and ever; the nations are perished out of His land.” Psalms 93:1
יְהוָה ” ָ ” “YHVH reigneth; He is clothed in majesty ” Exodus 15:18מלָ � ,גֵּאוּת לָ בֵ שׁ
” “YHVH shall reign forever and ever” The sages prepared ourי ְִמ��ְ ,לעֹלָ ם וָﬠֶ ד
prayers as a tool for us to draw light. All comes from the Torah, Bible, and later
they added some sections from the Zohar. The Daily Zohar study method brings
the source from the sacred text of the Bible and Zohar in the original words. It
is where we can draw the light. The studies that don’t bring along the original
text are more on the educational level, rather than for the purpose of revealing
light. When we read “The LORD” in the Bible we may have awe, but when we
 and study it on all aspects, we reveal light. Many languagesיהוה see the name
are beautiful, with great literature and poetry, but for Light, we need the Hebrew
letters and the sacred text of the bible.

ישא ,וְ ָעאל
ְּ .73ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ַק ֵ ּני ּ ִפנְ ָחס ַעל ְּב ִרית ַק ִד ׁ ָ
יפין ַעל
לו ִסין ,וְ ָסלִ יק ֹ
ְּב ֹגו ַּכ ָמה א ּו ְכ ֹ
לון ,לְ גַיִ ִ
ש ָר ֵאלַּ .כד ָח ָמא ׁ ִש ְב ָטא
ר ּו ְמ ָחא ,לְ ֵעינ ֹ
ֵיהון ְ ּד ָכל יִ ְ ׂ
יהַ ּ ,פ ְר ָחא
ְ ּד ׁ ִש ְמ ֹ
עון ְּב ַכ ּ ָמה אֻ ְכל ּו ִסין ְ ּד ָאת ּו לְ גַ ֵב ּ
ֵיהּ ,ו ְת ֵרין נִ ׁ ְש ָמ ִתין ַ ּדהֲ ֹוו ַע ְר ִט ָיר ִאין
יה ִמ ּנ ּ
נִ ׁ ְש ָמ ֵת ּ
ְּבלָ א ּד ּו ְכ ָתאִ ,א ְת ְק ִריב ּו ָּב ּה ,וְ ִא ְת ְ ּכלִ יל ּו ַּכחֲ ָדא,
יהּ ְ ,כלִ ילָ א ר ּו ָחאּ ְ ,ד ִא ְת ְכלִ יל
וְ ִא ְת ַה ְ ּד ַרת נִ ׁ ְש ָמ ֵת ּ
יהּ ְ ,כ ֵדין ָרוַ וח ּד ּו ְכ ַתיְ יה ּו,
ִּב ְת ֵרין ר ּו ִחין ,וְ ִא ְת ּ ָת ָקפ ּו ּ ֵב ּ
לְ ֵמיהֱ וִ י ַּכהֲ נָ א )רבא( ַמה ְ ּדלָ א )אתחזי( ִמן ַק ְד ַמת
ְ ּדנָ א.

ש ִ ּק ּנֵא ִפנְ חָ ס ַעל הַ ְ ּב ִרית
ּ ְ .73ב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ְ
הַ ָּקדוֹ ׁש וְ נִ ְכנַס ְ ּבתוֹ ך ּ ַכ ּ ָמה או ְּכלו ִּסין
ִש ָראֵ ל,
ימם ַעל הָ ר ַֹמח ְל ֵעינֵי ָּכל י ְ ׂ
ֶוה ֱִר ָ
שבֶ ט ִׁש ְמעוֹ ןָּ ,בא ּו ֵאלָ יו ְ ּבכַ ּ ָמה
ש ָר ָאה ׁ ֵ
ְ ּכ ׁ ֶ
או ְּכלו ִּסיןָ ּ .פ ְרחָ ה ִמ ּ ֶמ ּנ ּו נִ ְ ׁש ָמתוֹ  ,ו ְּׁש ּ ֵתי
שהָ י ּו ְמעֻ ְר ָטלוֹ ת ְ ּב ִלי ָמקוֹ ם ָק ְרב ּו
נְ ָׁשמוֹ ת ׁ ֶ
ֵאלֶ יהָ  ,וְ נִ ְכ ְלל ּו ְכ ַאחַ ת ,וְ חָ ז ְָרה נִ ְׁש ָמתוֹ
ש ִ ּנ ְכ ְללָ ה ִ ּב ְ ׁש ּ ֵתי רוּחוֹ ת,
ְּכלוּלַ ת רוּחַ ֶ ׁ ,
וְ ִה ְתחַ ז ְּק ּו בָ ּה ,וְ ָאז ִה ְרוִ יחַ ְמקוֹ ָמם ִל ְהיוֹ ת
ש ּלֹא )הָ יָה ָראוּי( ִמ ּק ֶֹדם.
כּ ֹהֵ ן )גָּדוֹל(ַ ,מה ּ ׁ ֶ

 .74וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב) ,איוב ד( זְ ָכר נָ א ִמי ה ּוא נָ ִקי
ָא ָבדּ ְ ,דלָ א ִא ְתאֲ ִביד ְּב ַה ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא ,וְ לָ א ָא ִביד
ֵיה .וְ ֵאיפֹה יְ ׁ ָש ִרים נִ ְכ ָחד ּו.
ר ּו ֵחי ּה ַּכד ּ ַפ ְר ָחה ִמ ּנ ּ
ִא ּ ֵלין ְּבנֵי ַאהֲ רֹןּ ְ ,ד ִא ְת ַה ְדר ּו לְ ָעלְ ָמאַ ,מה ְ ּד ָא ַבד
יה ְּב ִפנְ ָחס ּ ֶבן ּ ֶבןְּ ,ת ֵרי
ְּב ַח ִּי ֹ
יהון .וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב ּ ֵב ּ
זִ ְמנֵיִ ּ .פנְ ָחס ּ ֶבן ֶאלְ ָעזָ ר ּ ֶבן.

 .74וְ לָ כֵ ן ָּכתוּב) ,איוב ד( זְכָ ר-נָא ִמי הוּא
או ָת ּה ָׁש ָעה ,וְ לֹא
ש ּלֹא ָאבַ ד ְ ּב ֹ
נ ִָקי ָאבָ דֶ ׁ ,
ְש ִרים
ש ּ ָפ ְרחָ ה ִמ ּ ֶמ ּנוּ .וְ ֵאיפֹה י ָׁ
ָא ְב ָדה רוּחַ ְ ּכ ׁ ֶ
שחָ ְזר ּו לָ עוֹ לָ םַ ,מה
נִ ְכחָ ד ּו ֵ -א ּל ּו ְ ּבנֵי ַא ֲהרֹן ׁ ֶ
ש ָאבַ ד ְבחַ יֵּיהֶ ם .וְ לָ כֵ ן ָּכתוּב ּבוֹ ְ ּב ִפנְ חָ ס ֶּבן
ּ ֶׁ
ֶּבן ּ ַפעֲ ַמיִםִ ּ ,פנְ חָ ס ֶּבן ֶא ְל ָעזָר ֶּבן.

ילא ִמ ּ ָפ ַר ׁ ְש ָתא ָ ּדא) .במדבר
ַ .75מה ְ ּכ ִתיב לְ ֵע ּ ָ
אשי ָה ָעם
ּאמר יְ ָי ֶאל מ ׁ ֶֹשה ַקח ֶאת ָּכל ָר ׁ ֵ
כה( וַ י ֶ
או ָתם לַ יְ ָי ֶנגֶד ַה ּ ׁ ָש ֶמ ׁש .וְ ִכי ַעל ְ ּד ַק ְטלִ ין
הו ַקע ֹ
וְ ֹ
יבא,
ימ ָמא ְּב ֹיו ָמא ְ ּד ִע ָ
או ַעל ְ ּד ַק ְטלִ ין ִּב ָ
ְּבלֵ ילְ יָאֹ ,

ַ .75מה ָּכתוּב ְל ַמ ְעלָ ה ִמ ּ ָפ ָר ָׁשה זוֹ ? )במדבר
אשי
ֹשה ַקח אֶ ת ָּכל ָר ׁ ֵ
כה( ַויֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מ ׁ ֶ
הָ ָעם וְ הוֹ ַקע אוֹ ָתם לַ ה' ֶנגֶד הַ ּ ָׁשמֶ ׁש .וְ ִכי ַעל
שהָ ְרג ּו בַ יּוֹ םּ ְ ,ביוֹ ם
שהָ ְרג ּו בַ ּ ַליְלָ ה ,אוֹ ַעל ׁ ֶ
ֶׁ
ְמעֻ ּנָןָּ ,כתו ּּב ֶנגֶד הַ ּׁ ָשמֶ ׁש? ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
שחָ ְטא ּו ְבגָלוּי.
ית ָתם ְ ּבגָלוּי ְּכמוֹ ׁ ֶ
ש ִּת ְהיֶה ִמ ָ
ֶׁ
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ְ ּכ ִתיב ֶנגֶד ַה ּ ׁ ָש ֶמ ׁשָ .א ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדהּ ְ ,ד ְת ֵהא
הון ְּב ִא ְת ַּגלְ יָיאּ ְ ,כ ָמה ְ ּד ָחב ּו ְּב ִא ְת ַּגלְ יָיא.
ית ְת ֹ
ִמ ָ
יצוֹתִ ,היא ְת ִשׂיחֶ �“ Proverb 6:22
ֹת�– ְבּ ָשׁכְ ְבּ�ִ ,תּ ְשׁמֹר ﬠָ לֶ י�; וַהֲ ִק ָ
ְ .” “When youבּ ִה ְתהַ לֶּ כְ �ַ ,תּ ְנחֶ ה א ָ
walk, it shall lead you, when you lie down, it shall watch over you; and when
you are awakened, it shall talk with you” This verse, quoted by the Zohar,
describes the role of the soul. When we walk in this life, the soul leads us. When
we die, she protects us, and when we wake up, meaning at the time of the
Resurrection, she will be with us. The Holy One Blessed be He (the Endless
Light), dresses the worthy souls with clouds of honor. These cloud garments
ִאם-י ְִהיֶה ,נ ְִביאֲ כֶם–יְהוָה בַּ מַּ ְראָ ה אֵ לָ יו אֶ ְתו ַָדּעcome out of a special ‘mirror’. Numbers 12:6 “ ,
 ” “if there be a prophet among you, I the LORD do make Myselfבַּ חֲ לוֹם אֲ ַדבֶּ ר-בּוֹ
”), I do speak with him in a dream.בַּ ַמּ ְראָ ה known unto him in a vision (also Mirror,
, is 248. It is the number of the 248 bodyבַּ מַּ ְראָ ה The numerical value of ‘mirror’,
parts and the number of “You shall do … ” active precepts. The outcome of
revealing light through the 248 precepts is our future spiritual garments that
are revealed in the aspect of Zeir Anpin. These garments are direct reflections
of the Light. The other revelation of light is in a dream state, which is a lower
level and the aspect of Malchut. It represents the 365 passive precepts of “You
shall not do … ”.

עון ,לָ או ְּבגִ ין ַּכ ְך ִא ְּת ַמרֶ .א ּ ָלא
ָ .76א ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
יפנָאְּ ,ב ַד ְרגָ א ְ ּד ָחב ּ ַבר נָ ׁש ְּלק ּו ְד ׁ ָשא
ֵמ ָה ָכא ֹ
אולִ ְ
ְ
ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ,לְ ַהה ּוא אֲ ָתר ִא ְּצ ְט ִריך לְ ֶמ ְע ּ ַבד
ישא
יהִ .אי ּנ ּון ָחב ּו ִּב ְב ִרית ַק ִד ׁ ָ
ְּת ַקנְ ּ ָתא לְ נ ְַפ ׁ ֵש ּ
ְ
הון ִאיה ּו
ְ ּד ִא ְק ֵרי ׁ ֶש ֶמ ׁשְּ .בגִ ין ַּכך ִ ּדינָ א וְ ִת ּק ּונָ א ִ ּדילְ ֹ
ְ ּכ ֶנגֶד ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ,וְ לָ או ּ ַבאֲ ָתר ַאחֲ ָראִ .מ ָּכאן ְ ּדלָ א
ִא ְּצ ְט ִר ְ
יהֶ ,א ּ ָלא ְּב ַהה ּוא
יך ּ ַבר נָ ׁש לְ ַת ְּקנָ א נ ְַפ ׁ ֵש ּ
יה
יה ּו ַמאן ְ ּדלָ א י ְַע ִּביד ָה ִכי ,לֵ ית לֵ ּ
אֲ ָתר ְ ּד ָחב לְ גַ ֵב ּ
ִּת ּק ּונָ א לְ ָעלְ ִמין ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות.

ָ .76א ַמר ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן ,לֹא ִ ּבגְ לַ ל זֶה נֶאֱ ַמר,
שחָ ָטא ָא ָדם
אֶ ּ ָלא ִמ ָּכאן לָ מַ ְדנוּּ ְ ,ב ַד ְר ָ ּגה ׁ ֶ
לַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברו ְּך-הוּאְ ,לאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם י ֵׁש
לַ עֲ ׂשוֹ ת ּ ַת ָּקנָה ְלנ ְַפ ׁשוֹ  .הֵ ם חָ ְטא ּו ִ ּב ְב ִרית
שמֶ ׁשּ ִ ,בגְ לַ ל ָּכ ְך דִּ ין וְ ִת ּקוּן
ש ִ ּנ ְק ֵראת ׁ ֶ
ק ֶֹד ׁש ׁ ֶ
ש ָּלהֶ ם הוּא ְ ּכ ֶנגֶד הַ ּ ָׁשמֶ ׁש ,וְ לֹא ְב ָמקוֹ ם
ֶׁ
ְ
ש ּלֹא צָ ִריך ָא ָדם ְל ַת ֵּקן נ ְַפ ׁשוֹ
ַאחֵ רִ .מ ָּכאן ׁ ֶ
ש ּלֹא
שחָ ָטא ֵאלָ יו ,ו ִּמי ׁ ֶ
ֶא ּ ָלא ְ ּבאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם ׁ ֶ
עולָ ִמים ָּכ ָראוּי.
שה ָּכ ְךֵ ,אין לוֹ ִּת ּקוּן ְל ֹ
יַעֲ ֶׂ

ש ְּבע ּו עֲ ֵּצי יְ ָי ַא ְרזֵי
ִ .77ר ִּבי ִח ּיָיא ּ ָפ ַתח) ,תהלים קד( יִ ְ ׂ
ש ּ ַמח
לְ ָב ֹנון אֲ ׁ ֶשר נָ ָטעַ ,מה ְ ּכ ִתיב לְ ֵע ּ ָ
ילא ,וְ יַיִ ן יְ ַ ׂ
לְ ַבב אֱ ֹנו ׁש וְ ֹגו' .וְ ִכי ַמאי ַהאי לְ ַהאיֶ .א ּ ָלא ָה ִכי
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,תהלים קד( )בראשית י''ח
יפנָ א,
ֹ
אולִ ְ
יח ָח ִּציר לַ ְּב ֵה ָמה וְ ֹגו' .וְ ִכי ׁ ְש ָב ָחא
ע''ב( ַמ ְּצ ִמ ַ
ימר ְּבר ּו ַח
ִ ּד ְב ֵה ָמה ְ ּד ִאית לָ ּה ָח ִּציר ָא ָתא ָ ּדוִ ד לְ ֵמ ַ
יח ָח ִּצירִ ,א ּ ֵלין ִאי ּנ ּון ׁ ִש ִּתין ֶאלֶ ף
ק ּו ְד ׁ ָשאֶ .א ּ ָלא ַמ ְּצ ִמ ַ
יחןּ ְ ,ד ִא ְת ְּב ִריא ּו ְּב ֹיו ָמא
ִר ּב ֹוא ְ ּד ַמלְ ָא ִכיןְ ׁ ,שלִ ָ

ִש ְ ּבע ּו
ַ .77ר ִ ּבי ִחיָּיא ּ ָפ ַתח) ,תהלים קד( י ְ ׂ
שר נ ָָטעַ .מה ָּכת ּוב
עֲ צֵ י ה' ַא ְרזֵי ְלבָ נוֹ ן אֲ ׁ ֶ
ְש ּ ַמח ְלבַ ב אֱ נוֹ ׁש וְ גוֹ ' .וְ ִכי ַמה
ְל ַמ ְעלָ ה? וְ ַייִן י ַׂ
ְ
ש ָּכתוּב ַמ ְצ ִמיחַ
זֶּה לָ זֶה? ֶא ָּלא ָּכך לָ ַמ ְדנוֶּ ׁ ,
שיּ ֵׁש
שבַ ח לַ ְ ּבהֵ ָמה ׁ ֶ
חָ ִציר לַ ְ ּבהֵ ָמה וְ גוֹ '  -וְ ִכי ׁ ֶ
לָ ּה חָ ִצירָּ ,בא ָדוִ ד לוֹ ַמר ְ ּברוּחַ הַ ּק ֶֹד ׁש?
ֶא ָּלא ַמ ְצ ִמיחַ חָ ִציר ֵ -א ּ ֶלה הֵ ם ִׁש ּ ִׁשים ֶאלֶ ף
ש ִ ּנ ְב ְרא ּו
יחיםֶ ׁ ,
של מַ ְל ָא ִכיםְׁ ,ש ִל ִ
ִרבּ וֹ א ׁ ֶ
אשית ,וְ כֻ ָּלם ֵא ׁש
של ְ ּב ֵר ִׁ
שנִ י ׁ ֶ
ַּביּוֹ ם הַ ּ ׁ ֵ
לוֹ הֶ טֶ תֵ .א ּ ֶלה הֵ ם חָ ִציר .לָ ּ ָמה חָ ִציר? ִמ ּׁשוּם
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ש ָּכל יוֹ ם וָיוֹ ם
ֶ ׁ ,צוֹ ְמ ִחים ְּכחָ ִציר זֶה ָּבעוֹ לָ ם
ֶ ׁ לין
ּ ש
ֵ ּ  ִא. וְ ֻכ ְּלה ּו ֶא ּ ׁ ָשא ְמלָ הֲ ָטא,אשית
ִ ׁ ִּתנְ יָינָ א ִ ּד ְב ֵר
ְ
צו ְמ ִחים וְ חוֹ ז ְִרים
ֹ  וְ ַאחַ ר ָּכך,נִ ְק ְצר ּו ָּכ ֵעת
 ְּבגִ ין ְ ּד ַּצ ְמ ִחין ֶּכ ָח ִּציר ָ ּדא. אֲ ַמאי ָח ִּציר.ִאי ּנ ּון ָח ִּציר
.ְ ּכ ִמ ּק ֶֹדם

, ְ ּד ָכל ֹיו ָמא וְ ֹיו ָמא ִא ְת ְק ִּציר ּו ַה ׁ ְש ּ ָתא,ְּב ָעלְ ָמא
.ּולְ ָב ַתר ַּצ ְמ ִחין ּו ְמ ַה ְ ּד ִרין ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמין

 זֶה ּו, וְ לָ כֵ ן ָּכתוּב ַמ ְצ ִמיחַ חָ ִציר לַ ְ ּבהֵ ָמה.78  הֲ ָדא,יח ָח ִּציר לַ ְּב ֵה ָמה
ַ  וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב ַמ ְּצ ִמ.78
. ֹש ָּכתוּב )משלי יב( יוֹ ֵד ַע צַ דִּ יק נֶפֶ ׁש ְ ּבהֶ ְמ ּתו
ֶ ׁ ,ה ּוא ִד ְכ ִתיב )משלי יב( ֹיו ֵד ַע ַּצ ִ ּדיק נֶפ ׁש ְּב ֶה ְמ ּת ֹו
ֶ
 ֶאלֶ ף הָ ִרים מַ עֲ ִלים לָ ּה ְ ּבכָ ל יוֹ ם,ּוְ ָׁשנִ ינו
. ֶאלֶ ף ט ּו ִרין ַס ְּל ִקין לָ ּה ְּב ָכל ֹיו ָמא וְ ֹיו ָמא,וְ ָתנֵינָ ן
 וְ ִהיא, ו ְּבכָ ל הַ ר וְ הַ ר י ֵׁש ִ ׁש ּ ִׁשים ִר ּבוֹ א,וָיוֹ ם
. אוֹ כֶ לֶ ת. וְ ִהיא ָא ְכלָ ה,וְ ָכל ט ּו ָרא וְ ט ּו ָרא ׁ ִש ִּתין ִר ּב ֹוא הֲ וִ י
Every impurity that was put on the soul because of any transgression, needs
correction and cleansing. Rabbi Shimon teaches us that the correction should
come on the same level and aspect of the original cause. If a person was
speaking ‘evil’ on another person, then the source of the impurity on his soul
comes from his mouth. He needs to use his mouth to make the correction. One
can not give money to charity and expect the damage of his evil speech to be
erased and his soul to be cleansed. The first step is to admit to the people that
he was speaking badly about them and find ways to receive their true
forgiveness. If the people are not to be reached, then the corrective actions
should be in using the mouth positively to help others, motivate and build them
up to do good. If a person stole money or cheated others using his business,
then he needs to find ways to return money to the people or to the community
and help people in need. These principles should be used to correct and cleanse
any kind of impurity. Rabbi Shimon says that if the Tikkun is not done in the
same aspect, then no proper Tikkun was made. When a person experiences
judgments in his life without being aware of the cause, in this lifetime, then it
probably comes from a previous life. The type of judgment and hardship could
indicate what needs to be corrected. If the cause is still not known or the
correction cannot be identified, that person should dwell into the study of the
Zohar and give money to reveal light in the world. The Light will then shine on
his ways and guide him to proper corrections.
 ֵא ּל ּו אוֹ ָתם- שב לַ עֲ ב ַֹדת הָ ָא ָדם
ֶׂ  וְ ֵע.79
שרוֹ כֵ ב
ֶ ׁ שאוֹ תוֹ ָא ָדם
ֶ ׁ ,יקים
ִ ִּנִ ְׁשמוֹ ת הַ ַ ּצד
, ֹוְ ׁשוֹ לֵ ט ַעל ְ ּבהֵ ָמה זוֹ אוֹ כֵ ל ו ַּמ ְכנִ יסָ ם ְ ּבתוֹ כו
,ו ִּבזְכו ָּתם נִ ז ּוֹ ן ָּכל הָ עוֹ לָ ם מֵ אוֹ תוֹ ָא ָדם
ש ָּכתוּב בּ וֹ )יחזקאל א( וְ ַעל דְּ מוּת הַ ִּכ ּ ֵסא
ֶׁ
 וְ ַעל זֶה ָּכתוּב.' ֹדְּ מוּת ְּכ ַמ ְר ֵאה ָא ָדם וְ גו
 ְ ּכ ֵדי ְלהוֹ ִציא לֶ חֶ ם ִמן,שנּוֹ ָדע
ֶ ׁ ֹ אוֹ תו,הָ ָא ָדם
 ְלהוֹ ִציא ָמזוֹ ן ָלעוֹ לָ ם מֵ הָ ָא ֶרץ,הָ ָא ֶרץ
.הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה

הון
ֹ  ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון נִ ׁ ְש ָמ ְת,בו ַדת ָה ָא ָדם
ֹ ֲשב לַ ע
ֶׂ  וְ ֵע.79
 ְ ּד ַהה ּוא ָא ָדם ְ ּד ָר ִכיב וְ ׁ ָשלִ יט ַעל,יק ּיָיא
ַ ְ ּד ַּצ ִ ּד
הון
ֹ  ּו ִבזְ כ ּו ֵת,ויה
ֹ  וְ ָא ִעיל,ְּב ֵה ָמה ָ ּדא ָא ִכיל
ּ לון ְּבגַ ִ ּו
 ִ ּד ְכ ִּתיב,ָא ָדם
ֵמ ַהה ּוא
ָעלְ ָמא
ָּכל
ִא ְּתזָ ן
 )יחזקאל א( וְ ַעל ְ ּדמ ּות ַה ִ ּכ ּ ֵסא ְ ּדמ ּות ְ ּכ ַמ ְר ֵאה,יה
ּ ּ ֵב
 ַהה ּוא, וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב ָה ָא ָדם.'ָא ָדם וְ ֹגו
,הו ִּציא לֶ ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ
ֹ ְ ְּבגִ ין ל,מו ַדע
ֹ ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת
.ישא
ָ ׁ לְ ַא ּ ָפ ָקא ְמ ֹזונָ א לְ ָעלְ ָמא ִמן ָה ָא ֶרץ ַק ִ ּד
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ש ּ ׁשוֹ פֵ ַע ִמ ְל ַמ ְעלָ ה.
ש ּ ַמח  .80וְ ַייִן  -זֶה ַייִן ַע ִּתיק ׁ ֶ
יקא ְ ּדנָ גִ יד ִמלְ ֵע ּ ָ
 .80וְ יַיִ ןּ ָ ,דא ַח ְמ ָרא ַע ִּת ָ
ילא .יְ ַ ׂ
של אוֹ תוֹ
ְש ּ ַמח ְלבַ ב אֱ נוֹ ׁש  -אֱ נוֹ ׁש זֶה סוֹ ד ׁ ֶ
בב אֱ ֹנו ׁש ,אֱ ֹנו ׁשּ ָ :דא ָרזָ א ְ ּד ַהה ּוא ַנ ַער) ,דף רי''ז י ַׂ
לְ ַ
שיבָ ה וְ חָ זַר ְּכ ִמ ּק ֶֹדם .וְ ַעל זֶה
ש ָעלָ ה ְל ֵׂ
נ ַַער ׁ ֶ
ע''ב( ְ ּד ָסלִ יק לְ ִסיב ּו ,וְ ִא ְת ַה ָ ּדר ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמין .וְ ַעל ָ ּדא
ָּכתוּב )תהלים קג( אֱ נוֹ ׁש ּ ֶכחָ ִציר י ָָמיו.

ְ ּכ ִתיב) ,תהלים קג( אֱ ֹנו ׁש ֶּכ ָח ִּציר י ָָמיו.

 .81לְ ַה ְּצ ִהיל ּ ָפנִ יםִ :א ּ ֵלין ִאי ּנ ּון ּ ָפנִ יםּ ְ ,ד ִא ְקר ּון ַאנְ ּ ֵפי
ַר ְב ְר ֵבי ,וְ ַאנְ ּ ֵפי ז ּו ְט ֵריִ .מ ּ ׁ ָש ֶמןִ :מ ְּנגִ יד ּו ְ ּד ָעלְ ָמא
ישא ִע ּ ָל ָאה .וְ לֶ ֶחם לְ ַבב
ְ ּד ָא ֵתיְ ,מ ׁ ַשח ּו ְרב ּו ַק ִ ּד ׁ ָ
אֱ ֹנו ׁש יִ ְס ָעדַ ,הה ּוא לֶ ֶחם ְ ּדאֲ זִ יל ּו ׁ ְש ָח ִקים ,וְ ַטחֲ נָ ן
יק ּיָיא ְס ָת ָמאּ ,ו ִמ ּ ַת ּ ָמן ִא ְתנְ גִ יד
יכלָ א ְ ּד ַּצ ִ ּד ַ
ַמנָ א לְ ֵמ ְ
לְ ַכ ּ ָמה ַח ּיָילִ יןּ ְ ,ד ִא ְקר ּון לְ ַבב אֱ ֹנו ׁש .וְ כ ּ ָֹלא ָא ָתא
ִמ ְּנגִ יד ּו ִע ּ ָל ָאה.

ְ .81להַ ְצ ִהיל ּ ָפנִ ים ֵ -א ּל ּו אוֹ ָתם ּ ָפנִ ים
ש ִ ּנ ְק ָר ִאים ּ ָפנִ ים ְ ּגדוֹ לוֹ ת וּפָ נִ ים ְקטַ נּוֹ ת.
ֶׁ
שמֶ ן ו ִּמ ְׁשחָ ה
שפַ ע הָ עוֹ לָ ם הַ ָּבאֶ ׁ ,
ִמ ּ ָׁשמֶ ןִ ,מ ּ ׁ ֶ
ָקדוֹ ׁש ֶע ְליוֹ ן .וְ לֶ חֶ ם ְלבַ ב אֱ נוֹ ׁש י ְִס ָעד -
ִּילים הַ ּ ְׁשחָ ִקים ,וְ טוֹ חֲנִ ים ָמן
ש ּ ַמז ִ
אוֹ תוֹ לֶ חֶ ם ׁ ֶ
יקים ְס ָתם ,ו ִּמ ּׁ ָשם ׁשוֹ פֵ ַע
של צַ דִּ ִ
ְל ַמאֲ כָ ל ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְק ָר ִאים ְלבַ ב אֱ נוֹ ׁש ,וְ הַ כּ ֹל
ְלכַ ּ ָמה ֲחיָלוֹ ת ׁ ֶ
שפַ ע ֶע ְליוֹ ן.
ָּבא ִמ ּׁ ֶ

ש ְּבע ּו עֲ ֵּצי יְ יִָ ,א ּ ֵלין ִאי ּנ ּון ִאילָ נִ ין ִע ּ ָל ִאין
 .82יִ ְ ׂ
ימ ִאיןַ .א ְרזֵי לְ ָב ֹנון אֲ ׁ ֶשר נָ ָטעּ ְ ,ד ָהא ִא ְתעֲ ָקר ּו
ּ ְפנִ ָ
לון ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואַ .מאי ּ ֵבין עֲ ֵּצי יְ יָ,
וְ נָ ַטע ֹ
לְ ַא ְרזֵי לְ ָב ֹנון .עֲ ֵּצי יְ יִָ ,א ּ ֵלין ֵעץ ַה ַח ִּיים ,וְ ֵעץ ַה ַ ּד ַעת
טוב וָ ָרעַ .א ְרזֵי לְ ָב ֹנוןִ ,א ּ ֵלין ַח ְמ ׁ ִשין ּ ַת ְר ִעין,
וְ ֹ
אות ׁ ָשנָ ה.
ְ ּד ִא ְקר ּון ָח ֵמ ׁש ֵמ ֹ

ִש ְ ּבע ּו עֲ צֵ י ה' ֵ -א ּל ּו אוֹ ָתם ֵע ִצים
 .82י ְ ׂ
שר נָטָ ע,
ימיִּיםַ .א ְרזֵי ְלבָ נוֹ ן אֲ ׁ ֶ
ֶע ְליוֹ נִ ים ּ ְפנִ ִ
ְ
שה ֲֵרי נ ֶֶע ְקר ּו וּנְ ָט ָעם הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּאַ .מה
ֶׁ
ֵּבין עֲ צֵ י ה' ְל ַא ְרזֵי ְלבָ נוֹ ן? עֲ צֵ י ה' ֵ -א ּל ּו ֵעץ
הַ חַ יִּים וְ ֵעץ הַ דַּ ַעת טוֹ ב ו ָָרעַ .א ְרזֵי ְלבָ נוֹ ן -
ש ִ ּנ ְק ָר ִאים חֲמֵ ׁש
אֵ ּל ּו ח ֲִמ ּ ִׁשים ְ ׁש ָע ִרים ׁ ֶ
מֵ אוֹ ת ָׁשנָה.

Psalms 104:14
”מַ צְ ִמיחַ חָ צִ יר ,לַ ְבּהֵ מָ ה ,וְﬠֵ ֶשׂב ,לַ ֲﬠב ַֹדת הָ אָ ָדם ְלהוֹצִ יא לֶ חֶ םִ ,מן-הָ אָ ֶרץ“
“Who causeth the grass to spring up for the cattle, and herb for the service of
”man; to bring forth bread out of the earth.
’, is the aspect of Zeir Anpin that is above Malchut, whichהאדם‘ The Man,
nourishes from him. The Malchut and the ‘service’ of man that means the
spiritual work, is what ‘brings forth bread out of the earth’.
The source of Energy to Malchut comes from Chokmah, and it spreads down
through Binah to Zeir Anpin and Malchut.
There is a spiritual rule that says that if something has a name, then it has ten
Sefirot. All the Sefirot above Malchut have ten Sefirot each. Since they serve
Malchut, they continue the light all the way down. The Sefirot have different
levels of desire/curtain to hold the light of Chokmah that passes through them,
but only Malchut can stop it from continuing.
When Malchut pushes away the light, it goes up and manifests the level of
Malchut in all the Sefirot above it.
When they have Malchut, they come to ‘life’, and the light they are holding is
revealed.
Without the world of Malchut pushing and restricting the Light, the world would
be in total darkness.
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This is one explanation of the secret in Sefer Yetzirah, “Book of Formation”,
when it is said 10 and not nine, ten and not eleven.
Our work is to reveal the light with our actions and study of Torah and Zohar.
This work builds the channel to the worlds above and keeps the light flowing to
the world.
At the beginning of Zohar Idra Raba, Rabbi Shimon calls his students “workers
of the field”.

ִּצ ּ ֳפ ִרים יְ ַק ּנֵנ ּו,
ׁ ָשם
 .83אֲ ׁ ֶשר נָ ָטע .אֲ ׁ ֶשר
יק ּיָיא ,וְ ָכל
הון ְ ּד ַּצ ִ ּד ַ
יהון) ,רצ''ו( ְמ ַק ְּננָ ן נִ ׁ ְש ָמ ֵת ֹ
ְּבט ּולְ ֹ
יה
ישין ִא ְּתזָ נ ּו ִמ ּ ַת ּ ָמן .חֲ ִס ָ
ַח ּיָילִ ין ַק ִ ּד ׁ ִ
ידהְּ ,ב ָר ֵת ּ
ְ ּד ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּוּ ְ ,ד ִא ְק ֵרי ָח ִסיד ,וְ ָע ִביד ֶח ֶסד ִעם
ָּכל ְּבנֵי ָעלְ ָמאְּ ,בגִ ין ָּכ ְך ִא ְק ֵרי )שמות צ''ה
רו ֵעי ָעלְ ָמא
יתהֵ ּ .בין ְ ּד ֹ
רו ׁ ִשים ּ ֵב ָ
ידהְּ .ב ֹ
ע''ב( חֲ ִס ָ
י ְָת ָבא) .ע''כ רעיא מהימנא(

שר ָׁשם ִצ ּפ ֳִרים י ְַק ּנֵנוּ,
שר נ ָָטע .אֲ ׁ ֶ
 .83אֲ ׁ ֶ
יקים ,וְ כָ ל
ְ ּב ִצ ּ ָלם ְמ ַק ְ ּננוֹ ת נִ ְ ׁשמוֹ ת הַ ַ ּצדִּ ִ
ידה ּ ִ -ב ּתוֹ
חֵ ילוֹ ת הַ ּק ֶֹד ׁש נִ ז ּוֹ נִ ים ִמ ּׁ ָשם .ח ֲִס ָ
ש ִ ּנ ְק ָרא חָ ִסיד ,וְ ָע ָׂשה
של ַא ְב ָרהָ ם ָא ִבינוֶּ ׁ ,
ֶׁ
חֶ סֶ ד ִעם ָּכל ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ םּ ִ ,בגְ לַ ל זֶה נִ ְק ֵראת
ית ּהֵּ ,בין זְרוֹ עוֹ ת עוֹ לָ ם
ידהּ ְ .ברוֹ ִ ׁשים ֵּב ָ
ח ֲִס ָ
שבֶ ת) .עד כאן רעיא מהימנא(.
יוֹ ׁ ֶ

יתא
או ַריְ ָ
ִ .84ר ִּבי ַא ָּבא וְ ִר ִּבי ֹיו ֵסיָ ,קמ ּו לְ ִמלְ ֵעי ְּב ֹ
יתא.
או ַריְ ָ
ְּב ַפלְ ג ּות לֵ ילְ יָאַ ,עד ַ ּדהֲ ֹוו י ְַת ֵבי וְ לָ ָעאן ְּב ֹ
ָא ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסיָ ,הא ְ ּד ָא ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיא אֱ ֹנו ׁש ֶּכ ָח ִציר
יה
ימנָא ֹ
או ִק ְ
י ָָמיו ׁ ַש ּ ִפיר ָק ָא ַמר .אֲ ָבל ְּב ַמאי ֹ
סו ֵפ ּ
עוד
ִ ּד ְק ָראּ ִ ,כי ר ּו ַח ָע ְב ָרה ּב ֹו וְ ֵאי ֶנ ּנ ּו וְ לֹא י ִ ַּכ ֶיר ּנ ּו ֹ
יה ָה ִכי ה ּוא וַ ַ ּדאי ,אֱ ֹנו ׁש ֶּכ ָח ִציר
קו ֹ
ְמ ֹ
מוָ .א ַמר לֵ ּ
ש ֶדה
ש ֶדה ַהה ּוא ָ ׂ
י ָָמיו ְ ּכ ָמה ְ ּד ָא ַמרּ ְ ,כ ִציץ ַה ּ ָ ׂ
ֵּכן י ִָציץ ְ ּד ִא ְת ַח ָ ּד ׁש וְ ִא ְת ַה ָ ּדר
מו ַדע.
ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ֹ
ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמין) .הכי יציץ וסליק ,מאי טעמא בגין(

ַ .84ר ִ ּבי ַא ָּבא וְ ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י ָקמ ּו לַ עֲ סֹק ַּב ּתוֹ ָרה
ָשב ּו וְ ָע ְסק ּו בַ ּתוֹ ָרה
שיּ ְ ׁ
ַּבחֲצוֹ ת הַ ּ ַליְלָ הַ .עד ׁ ֶ
ש ָא ַמר ַר ִ ּבי ִחיָּיא )תהלים
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י ,זֶה ׁ ֶ
קג( אֱ נוֹ ׁש ּ ֶכחָ ִציר י ָָמיו  -יָפֶ ה ָא ַמר .אֲ בָ ל
ַּב ּ ֶמה ֵּב ַא ְרנ ּו סוֹ ף הַ ּ ָפסוּק ִּ -כי רוּחַ ָע ְב ָרה בּ וֹ
וְ ֵאי ֶנ ּנ ּו וְ לֹא י ִ ַּכ ֶיר ּנ ּו עוֹ ד ְמקוֹ מוֹ ָ .א ַמר לוֹ ָּ ,כךְ
ש ָא ַמר.
הוּא ְ ּבוַדַּ אי ,אֱ נוֹ ׁש ּ ֶכחָ ִציר י ָָמיו ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
ְּכ ִציץ הַ ּׂ ָש ֶדה ּ ְ -כ ִציץ אוֹ תוֹ ָׂש ֶדה הַ נּוֹ ָדע -
ש ִה ְתחַ דֵּ ׁש וְ חָ זַר ְ ּכ ִמ ּק ֶֹדם) .כָּ� יָצִ יץ
ּ ֵכן י ִָציץֶ ׁ ,
וְ עוֹלֶה .מָ ה הַ טַּ ﬠַם? ִמשּׁוּם(

ּ ִ .85כי ר ּו ַח ָע ְב ָרה ּב ֹו וְ ֵאי ֶנ ּנ ּוּ ָ ,דא ה ּוא ר ּו ָחא ִע ּ ָל ָאה
יה.
ְט ִמ ָירא ַק ִ ּד ׁ ָ
יה ְּבגַ ִ ּו ּ
ישא ְ ּגנִ יזָא ִמ ּכ ּ ָֹלאּ ְ ,ד ָכלִ יל לֵ ּ
ְ
ּו ְכ ֵדין וְ ֵאי ֶנ ּנ ּו .וְ ָדא ה ּוא ָרזָ א ַ ּדחֲ ֹנוךּ ִ ,ד ְכ ִּתיב
תו אֱ ל ִֹהיםּ ָ ,דא
או ֹ
יה )בראשית ה( וְ ֵאי ֶנ ּנ ּו ִ ּכי לָ ַקח ֹ
ּ ֵב ּ
אֱ ל ִֹהים ִע ּ ָל ָאה .ר ּו ַח ִע ּ ָל ָאה ,ר ּו ַח ְ ּגנִ יזָא ְט ִמ ָירא.
מוּ ְ .ד ָהא ִא ְת ְ ּכלִ יל ר ּו ָחא
קו ֹ
עוד ְמ ֹ
וְ לָ א י ִ ַּכ ֶיר ּנ ּו ֹ
יה ,וְ ֶח ֶסד
זְ ֵע ָיראְּ ,בר ּו ָחא ִע ּ ָל ָאהַ .מה ְ ּכ ִתיב ּ ַב ְת ֵר ּ
יה ַּכהֲ נָ א ַר ָּבא לְ ֹגו
עולָ ם וְ ַעד ֹ
יְ ָי ֵמ ֹ
עולָ ם וְ ָעאל לֵ ּ
יה
יה ,וְ ֹ
ֳק ָד ׁ ִשים .וְ ִ
ק ֶֹד ׁש
אולִ יד לֵ ּ
נָטיל לֵ ּ

ּ ִ .85כי רוּחַ ָע ְב ָרה ּבוֹ וְ ֵאי ֶנ ּנ ּו  -זֶה רוּחַ ֶע ְליוֹ ן
תו
שכּ וֹ לֵ ל אוֹ ֹ
ָט ִמיר ָקדוֹ ׁש ּגָנוּז מֵ הַ כּ ֹלֶ ׁ ,
של חֲנוֹ ךְ,
ְ ּבתוֹ כוֹ  ,וְ ָאז ֵאי ֶנ ּנוּ .וְ זֶה ּו סוֹ ד ׁ ֶ
ש ָּכתוּב בּ וֹ )בראשית ה( וְ ֵאי ֶנ ּנ ּו ִּכי לָ ַקח אֹתוֹ
ֶׁ
אֱ ל ִֹהים ,זֶה אֱ ל ִֹהים ֶע ְליוֹ ן .רוּחַ ֶע ְליוֹ נָה ,רוּחַ
ְ ּגנ ּוזָה ו ְּט ִמ ָירה .וְ לֹא י ִ ַּכ ֶיר ּנ ּו עוֹ ד ְמקוֹ מוֹ ,
שה ֲֵרי נִ ְכלֶ לֶ ת רוּחַ ְקטַ ּנָה ְ ּברוּחַ ֶע ְליוֹ נָהַ .מה
ֶׁ
ָּכתוּב ַאח ֲָריו? וְ חֶ סֶ ד ה' מֵ עוֹ לָ ם וְ ַעד עוֹ לָ ם.
וְ נִ ְכנָס לוֹ כּ ֹהֵ ן ָ ּגדוֹ ל ְלתוֹ ְך ק ֶֹד ׁש הַ ּ ֳק ָד ִׁשים,
ֶשר
חו וּמוֹ ִלידוֹ ְּכ ִמ ּק ֶֹדם ,ו ִּמ ְתחַ דֵּ ׁש ַּכ ּנ ׁ ֶ
וְ לוֹ ְק ֹ
עֲ לו ָּמיו ,וְ חוֹ זֵר הוּא נ ַַער.
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 וְ ִא ְת ַה ָ ּדר.ֶשר ע ּולְ ִמין
ֶ ׁ  וְ ִא ְת ַח ָ ּד ׁש ְ ּכנ,ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמין
.ִאיה ּו ַנ ַער
Psalms 103:15
“ כֵּן יָצִ יץ, כֶּחָ צִ יר י ָָמיו; כְּ צִ יץ הַ ָשּׂ ֶדה,אֱ נוֹשׁ.”
“As for man, his days are as grass; as a flower of the field, so he flourisheth.”
Psalms 103:16
“ יַכִּ ֶירנּוּ עוֹד ְמקוֹמוֹ-בּוֹ וְאֵ ינֶנּוּ; וְל ֹא-כִּ י רוּחַ ﬠָ ְב ָרה.”
“For the wind (spirit, soul) passeth in it, and it is gone, and the place thereof
knoweth it no more.”
The Zohar discusses these verses and brings them as examples to our life cycle.
Similar to grass, we come out of the ground, which means coming out of
invisible roots. We pop out in the physical world of Malchut as human beings.
The soul, like a wind, passes through the body and in a short time it’s gone.
The body is 100% physical, constructed from the matter of this world. The soul
is ‘forced’ into the physical body in the concealed and protected environment.
The body grows and is shaped according to the soul that defines it. The soul
can work its correction process while in the body, and when it's gone, the body
disappears and is forgotten.
Most people wish to grow and spread out like wild grass. They wish to become
visible and big, but in a very short time they find out that their lives are about
to end. The body gets weaker and that allows the soul to come forward and seek
some light to help it pass to the next world. Most people find the Light of the
Zohar after experiencing the difficulties of life in the material world, and when
they feel the light, they renew the desire for the comfort and temporary things
of this world.
We all should focus on the light because it is the best investment for our future.
The body is soon to be gone, but the soul can live forever.
,אשוֹ ן ָא ַמר הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן
ׁ  ו ְּב ִחבּ וּר ִר.86
 יָפֶ ה ָא ְמר ּו ַר ִ ּבי ַא ָּבא וְ ַר ִ ּבי,ְמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה
ַ אֲ בָ ל )תהלים קג( ִ ּכי רוּח,ִחיָּיא וְ ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י
ְ  ָּכאן צָ ִר- ָע ְב ָרה ּבוֹ וְ ֵאי ֶנ ּנ ּו
ַיך ִל ְפ ּתֹח
 ַמה זֶּה ָע ְב ָרה ּבוֹ ? זוֹ ֶע ְב ָרה וְ ז ַַעם,ִ ּב ְדבָ ִרים
. ֶאחָ ד מֵ אוֹ ָתם ַמ ְל ָא ִכים ָר ִעים,וְ צָ ָרה

ימנָא
ָ  ּו ְב ִח ּב ּו ָרא ַק ְד ָמ ָאה ָא ַמר ַר ְעיָא ְמ ֵה.86
 ׁ ַש ּ ִפיר ָא ְמר ּו ִר ִּבי ַא ָּבא וְ ִר ִּבי ִח ּיָיא,ישא
ָ ׁ ּב ּו ִּצינָ א ַק ִ ּד
 אֲ ָבל )תהלים קג( ִ ּכי ר ּו ַח ָע ְב ָרה ּב ֹו,וְ ִר ִּבי ֹיו ֵסי
ְ  ָה ָכא ָּצ ִר,וְ ֵאי ֶנ ּנ ּו
. ַמאי ָע ְב ָרה ּב ֹו,יך לְ ִמ ְפ ּ ַתח ִמ ִּלין
. ַחד ֵמ ִאי ּנ ּון ַמלְ אֲ ִכין ָר ִעים.ָ ּדא ֶע ְב ָרה וְ ַז ַעם וְ ָּצ ָרה

ש ּלֹא י ְָדע ּו בּ וֹ אוֹ ָתם ַּבעֲ לֵ י
ֶ ׁ ש ִמ ּ ׁשוּם
ֶ ׁ .87
ְ
 צָ ִריך לַ עֲ ׂשוֹ ת לוֹ ִ ׁש ּנוּי ָמקוֹ ם וְ ִׁש ּנוּי,ח ֲָט ִאים
ש ּנֶאֱ ַמר
ֶ ׁ , ְ ּכמוֹ ַא ְב ָרהָ ם,שה
ֶׂ ֲשם וְ ִׁש ּנוּי ַמע
ֵ ׁ ּ ַה
ָמֵ ַא ְר ְצך
ְָלך
ְיב( לֶ ך
ּבוֹ )בראשית
 )שם יז( וְ לֹא. ה ֲֵרי ִ ׁש ּנוּי ָמקוֹ ם- ו ִּמ ּמוֹ לַ ְד ְּת ָך
י ִָּק ֵרא עוֹ ד ֶאת ִׁש ְמ ָך ַא ְב ָרם וְ הָ יָה ִׁש ְמ ָך
- שה
ֶׂ ֲ ִׁש ּנוּי ַמע.שם
ֵ ׁ ּ ַ ה ֲֵרי ִׁש ּנוּי ה- ַא ְב ָרהָ ם
ש ָע ָׂשה בַ ְּת ִח ָּלה
ֶ ׁ ש ִה ְׁש ּ ַת ּנָה ִמ ּ ַמעֲ ִ ׂשים ָר ִעים
ֶׁ

,חו ִבין
ֹ ארי
ֵ יה ִאי ּנ ּון ָמ
ֹ  ִ ּד ְבגִ ין ְ ּדלָ א יִ ׁ ְש ְּת.87
ּ מו ְדע ּו ּ ֵב
ְ ָּצ ִר
 וְ ׁ ִש ּנ ּוי, וְ ׁ ִש ּנ ּוי ַה ּ ׁ ֵשם,קום
ֹ יה ׁ ִש ּנ ּוי ָמ
ּ ֵיך לְ ֶמ ְע ּ ַבד ל
יה )בראשית
ּ  ְ ּד ִא ְּת ַמר ּ ֵב, ְ ּכגַוְ ונָ א ְ ּד ַא ְב ָר ָהם.שה
ֵׂ ֲַמע
 הֲ ֵרי ׁ ִש ּנ ּוי,יב( לֶ ְך לְ ָך ֵמ ַא ְר ְּצ ָך ּו ִמ ּמ ֹולַ ְד ְּת ָך
,עוד ׁ ִש ְמ ָך ַא ְב ָרם
ֹ  )בראשית יז( וְ לֹא יִ ָ ּק ֵרא.קום
ֹ ָמ
שה
ֵׂ ֲ ׁ ִש ּנ ּוי ַמע. הֲ ֵרי ׁ ִש ּנ ּוי ַה ּ ׁ ֵשם,וְ ָהיָה ׁ ִש ְמ ָך ַא ְב ָר ָהם
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יתא,
ישין ְ ּד ָע ַבד ְּב ַק ְד ִמ ָ
עו ָב ִדין ִּב ׁ ִ
ְ ּד ִא ׁ ְש ּ ָתנֵי ֵמ ֹ
עו ָב ִדין ָט ִביןִ .איה ּו ְמ ָתלָ א .לְ ר ּו ַח ְ ּד ַהה ּוא ְ ּד ִמית
לְ ֹ
ְ
ְּבלָ א ְּבנִ יןּ ְ .כגַוְ ונָ א ָ ּדא ָע ֵבד ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא
לְ ָא ָדםַּ ,כ ְך ּ ָת ִר ְ
יה
יה ֵמ ַהה ּוא ָעלְ ָמא ,וְ ַאיְ ֵ
יתי לֵ ּ
יך לֵ ּ
לְ ַהאי ָעלְ ָמא .וְ ָהא ִא ְּת ַמר לְ ֵעיל.

של אוֹ תוֹ
ְל ַמעֲ ִ ׂשים טוֹ ִבים .הוּא ָמ ָׁשל ְלרוּחַ ׁ ֶ
שה הַ ָּקדוֹ ׁש
ש ּ ֵמת ְ ּבלֹא בָ נִ יםְּ .כמוֹ זֶה עוֹ ֶׂ
ֶׁ
ְ
ש ּג ֵַר ׁש אוֹ תוֹ מֵ אוֹ תוֹ
ָּברוּך הוּא ָל ָא ָדם ְּכ ׁ ֶ
עוֹ לָ םֶ ,וה ֱִביאוֹ לָ עוֹ לָ ם הַ זֶּהַ ,וה ֲֵרי נִ ְת ָּב ֵאר
ְלמַ ְעלָ ה.

) .88איוב יד( ְמ ׁ ַש ּנֶה ּ ָפנָיו וַ ְּת ׁ ַש ְּל ֵחה ּוּ ,ו ְבגִ ין ָ ּדא ִ ּכי
ר ּו ַח ָע ְב ָרה ּב ֹוַ ,חד ֵמ ִאי ּנ ּון ַמלְ אֲ ִכין ָר ִעיםַּ ,כד חֲ זֵי
יה,
יה ְמ ׁש ּו ּנֶהְּ ,בזִ ְמנָ א ְ ּד ִא ְע ַרע )ס''א ביה( ִע ּ ֵמ ּ
לֵ ּ
ארי
יהּ ָ ,דא ה ּוא ָמ ֵ
יה ׁ ְש ַאר ַמ ׁ ְש ִח ִ
יתין ָעלֵ ּ
ׁ ָש ַאלִ ין לֵ ּ
לון וְ ָא ַמר ,וְ ֵאי ֶנ ּנ ּו.
חו ָב ְךִ .איה ּו ָענֵי ֹ
ֹ

ש ְּלחֵ ה ּו )איוב יד( .ו ִּמ ּ ׁשוּם
ש ּנֶה ּ ָפנָיו ו ְַּת ׁ ַ
ְ .88מ ַׁ
זֶה ִ ּכי רוּחַ ָע ְב ָרה ּבוֹ ֶ .אחָ ד ֵמאוֹ ָתם ַמ ְל ָא ִכים
ש ּנֶה ִ ּבז ְַמן
ְמ ׁ ֻ
שרוֹ אֶ ה אוֹ תוֹ
ָר ִעיםּ ְ ,כ ׁ ֶ
ָש )בּוֹ( ִע ּמוֹ ׁ ,שוֹ אֲ ִלים אוֹ תוֹ ְׁש ָאר
ש ִ ּנ ְפ ּג ׁ
ֶׁ
ָ
יתים ָעלָ יו :זֶה ּו ַּב ַעל חוֹ ְבך? הוּא
הַ ּ ַמ ְ ׁש ִח ִ
עוֹ נֶה לָ הֶ ם וְ אוֹ מֵ רֵ :אי ֶנ ּנוּ.

Psalms 103:16
”.כִּ י רוּחַ ﬠָ ְב ָרה-בּוֹ וְאֵ ינֶנּוּ; ְול ֹא-יַכִּ ֶירנּוּ עוֹד ְמקוֹמוֹ“
) in it, and it is gone; and the placeﬠֶ ְב ָרה( “For the wind (spirit, soul) passed
”thereof knoweth it no more.
) (passedעברה The Zohar brings another explanation to this verse and says that
is a name of a negative angel, that observes and registers the ‘sins’ of the
person.
Psalms 78:49
ְשׁלַּ ח-בָּ ם ,חֲ רוֹן אַ פּוֹ–ﬠֶ ְב ָרה ָוזַﬠַ ם וְצָ ָרה ִמ ְשׁלַ חַ תַ ,מ ְלאֲ כֵי ָר ִﬠים “
”.י ַ
), andﬠֶ ְב ָרה( “He sent forth upon them the fierceness of His anger, wrath
”), a sending of messengers (Angels) of evil.צָ ָרה( ), and troubleזַﬠַ ם( indignation
The only way to get rid of our negative angels and negative past is to go through
a major transformation that involves a change of name, change of place, and
change of actions.
Only then we would be ‘gone’ from that angel’s list, and he cannot use our past
against us.

יה ,וְ ִא ְתנְ ָטע ְּבאֲ ָתר ַאחֲ ָרא,
ַּ .89כד ִא ְת ּ ָת ַר ְך ֵמ ַא ְת ֵר ּ
מוְּ .בגִ ין )ויקרא
קו ֹ
עוד ְמ ֹ
יה וְ לֹא י ִ ַּכ ֶיר ּנ ּו ֹ
ִא ְּת ַמר ּ ֵב ּ
יד( ְ ּד ָע ָפר ַא ֵחר יִ ַ ּקח וְ ָטח ֶאת ַה ּ ַביִ ת .וְ ָדא ִאיה ּו
ָרזָ א ,וְ נָ ַתץ ֶאת ַה ּ ַביִ ת ֶאת אֲ ָבנָ יו וְ ֶאת ֵע ָּציוִ ,אי ּנ ּון
ש ָרא ְ ּדהֲ וָ ה ָח ַזר עֲ ָפ ָראַ .מה ְ ּכ ִתיב
ַּג ְר ִמין וְ גִ ִידין ּו ִב ְ ׂ
מוְּ .בגִ ין ְ ּדהֲ וָ ה
יה )ישעיה סה( וְ נָ ָח ׁש ָע ָפר לַ ְח ֹ
ּ ֵב ּ
ְמנ ּוגָ עּ .ולְ ָב ַתר וְ ָע ָפר ַא ֵחר יִ ַ ּקח וְ ָטח ֶאת ַה ָּביִ ת,
יה ַּג ְר ִמין וְ גִ ִידין .וְ ִא ְת ַח ָ ּד ׁשּ ְ ,כ ַביִ ת יְ ׁ ָשנָ ה
ּו ָבנֵי לֵ ּ
יה חֲ ָד ׁ ָשה .וַ ַ ּדאי ִאיה ּו ְ ּד ִא ְת ַח ֵ ּד ׁש.
ְ ּד ַע ְב ִדין לֵ ּ

ש ִּמ ְת ּג ֵָר ׁש ִמ ְּמקוֹ מוֹ וְ נִ נְ ָטע ְ ּב ָמקוֹ ם
ְּ .89כ ׁ ֶ
ַאחֵ ר ,נֶאֱ ַמר ּבוֹ וְ לֹא י ִַּכ ֶיר ּנ ּו עוֹ ד ְמקוֹ מוֹ ,
ש ָעפָ ר ַאחֵ ר י ִַּקח וְ טָ ח אֶ ת
ִ ּבגְ לַ ל )ויקרא יד( ׁ ֶ
הַ ָּביִת .וְ זֶה ּו סוֹ ד וְ נ ַָתץ ֶאת הַ ַּביִת ֶאת אֲ בָ נָיו
וְ ֶאת ֵעצָ יו  -אוֹ ָתם עֲ צָ מוֹ ת וְ גִ ִידים וּבָ ָׂשר
שהָ יָה ,חָ זַר ְל ָעפָ רַ .מה ָּכתוּב בּ וֹ ? )ישעיה
ֶׁ
שהָ יָה ְמ ֻנ ָ ּגע.
סה( וְ נָחָ ׁש ָעפָ ר לַ ְחמוֹ ִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
וְ ַאחַ ר ָּכ ְך ,וְ ָעפָ ר ַאחֵ ר י ִַּקח וְ ָטח ֶאת הַ ָּביִת,
וּבוֹ נֶה לוֹ עֲ צָ מוֹ ת וְ גִ ִידים ו ִּמ ְתחַ דֵּ ׁשּ ְ ,כמוֹ
שהוּא
שעוֹ ִ ׂשים אוֹ תוֹ חָ ָד ׁש ,וַדַּ אי ׁ ֶ
ָשן ׁ ֶ
ַּביִת י ָׁ
ִמ ְתחַ דֵּ ׁש.
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מוַ .על ר ּו ַח,
קו ֹ
עוד ְמ ֹ
ּ .90ו ַמאי ְ ּד ָא ַמר וְ לֹא י ִ ַּכ ֶיר ּנ ּו ֹ
ְ ּד ִא ְת ְ ּכלִ יל ר ּו ָחא זְ ֵע ָיראְּ ,בר ּו ָחא ִע ּ ָל ָאהַ .האי ִאיה ּו
יבין ,נ ְַטלִ ין ַענְ ִפין
ְמ ָתלָ א ,לְ ִאילָ ן ְ ּדלָ א ָע ִביד ֵא ִ
יה ְּב ַענְ ּ ָפא ְ ּד ִאילָ נָ א ַאחֲ ָרא
יהּ ,ו ַמ ְר ִ ּכ ִ
יבין לֵ ּ
ִ ּדילֵ ּ
ִע ּ ָל ָאה) ,דא בדא( ְ ּד ָע ִביד ּ ֵפ ִירין ,וְ ִא ְת ְ ּכלִ יל ָ ּדא
יה ,וְ לָ א
ְּב ָדא ,וְ ָע ִביד ּ ֵפ ִיריןְּ .ב ַהה ּוא זִ ְמנָא ִא ְּת ַמר ּ ֵב ּ
מו.
קו ֹ
עוד ְמ ֹ
י ִ ַּכ ֶיר ּנ ּו ֹ

ש ָא ַמר וְ לֹא י ִ ַּכ ֶיר ּנ ּו עוֹ ד ְמקוֹ מוֹ -
 .90ו ַּמה ּ ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְכ ְללָ ה רוּחַ ְקטַ ּנָה ְ ּברוּחַ ֶע ְליוֹ נָה.
ַעל רוּחַ ֶ ׁ ,
שה פֵ רוֹ ת,
ש ּלֹא עוֹ ֶׂ
זֶה ּו ָמ ָׁשל ְל ִאילָ ן ׁ ֶ
יבים אוֹ תוֹ ְ ּב ָענָף
ש ּלוֹ ו ַּמ ְר ִּכ ִ
לוֹ ְק ִחים עֲ נ ִָפים ׁ ֶ
שה פֵ רוֹ ת,
שעוֹ ֶׂ
של ֵעץ ַאחֵ ר ֶע ְליוֹ ן )זֶה בָּ זֶה( ׁ ֶ
ֶׁ
שה פֵ רוֹ תּ ְ .באוֹ תוֹ ז ְַמן
וְ נִ ְכלָ ל זֶה ָּבזֶה וְ עוֹ ֶׂ
נֶאֱ ַמר ּבוֹ  ,וְ לֹא י ִַּכ ֶיר ּנ ּו עוֹ ד ְמקוֹ מוֹ .

נָש ְ ּדי ִָתיב ְּב ַק ְר ּ ָתא ְ ּדי ְַת ִבין ָּב ּה
 .91א ּוף ָה ִכי ּ ַבר ׁ
ימא ּ ִפק ּו ִדין
ישין ,וְ לָ א י ִָכיל לְ ַק ְּי ָ
ִּב ׁ ִ
אֲ נָ ׁ ִשין
יתאָ ,ע ִביד ׁ ִש ּנ ּוי
או ַריְ ָ
יתא ,וְ לָ א ַא ְּצלַ ח ְּב ֹ
או ַריְ ָ
ְ ּד ֹ
קום ,וְ ִא ְת ַע ָ ּקר ִמ ּ ַת ּ ָמן ,וְ ִא ׁ ְש ְּת ָר ׁש ּ ַבאֲ ָתר ְ ּד ַדיְ ִירין
ָמ ֹ
ארי ּ ִפק ּו ִדין,
ארי ּת ֹו ָרהָ ,מ ֵ
יה ּג ּו ְב ִרין ָט ִביןָ ,מ ֵ
ּ ֵב ּ
יתא ִא ְק ֵרי ֵעץ .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,משלי
או ַריְ ָ
ְ ּד ֹ
יקים ָּבהּ .ו ַבר נָ ׁש ה ּוא ֵעץ,
ג( ֵעץ ַח ִּיים ִהיא לַ ּ ַמחֲ זִ ִ
ש ֶדהּ .ו ִפ ּק ּו ִדין
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,דברים כ( ִ ּכי ָה ָא ָדם ֵעץ ַה ּ ָ ׂ
יה) ,דברים
ְ ּד ָב ּהּ ַ ,ד ְמיָין לְ ִא ָ
יבאּ ,ו ַמה ְ ּכ ִתיב ּ ֵב ּ
תו
או ֹ
כ( ַרק ֵעץ אֲ ׁ ֶשר ּ ֵת ַדע ִ ּכי לֹא ֵעץ ַמאֲ ָכל ה ּוא ֹ
תו ּ ַת ׁ ְש ִחית ֵמ ָעלְ ָמא ֵ ּדין ,וְ ָכ ַר ּ ָת
או ֹ
ּ ַת ׁ ְש ִחית וְ ָכ ַר ּ ָתֹ .
ֵמ ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתיּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ָּצ ִר ְ
יך לְ ַא ְע ְק ָרא )ליה
מההוא( ֵמ ַהה ּוא אֲ ָתר ,וְ יִ ְתנְ ַטע ּ ַבאֲ ָתר ַאחֲ ָרא ּ ֵבין
יק ּיָיא.
ַּצ ִ ּד ַ

שיּוֹ ְׁש ִבים
שב ְ ּב ִעיר ׁ ֶ
שיּוֹ ׁ ֵ
ּ .91גַם ָּכ ְך ֶּבן ָא ָדם ׁ ֶ
ָשים ָר ִעים ,וְ לֹא יָכוֹ ל ְל ַקיֵּם ִמ ְצווֹ ת
ָּב ּה אֲ נ ִ ׁ
שה ִׁש ּנ ּוי
הַ ּתוֹ ָרה וְ לֹא ַמ ְצ ִליחַ ַּב ּתוֹ ָרה  -עוֹ ֶׂ
ש ּג ִָרים
ָמקוֹ ם וְ נֶעֱ ָקר ִמ ּׁ ָשם ,וְ נִ ְ ׁש ָר ׁש ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶ
ָשים טוֹ ִביםַּ ,בעֲ לֵ י תוֹ ָרהַּ ,בעֲ לֵ י
ּבוֹ אֲ נ ִ ׁ
שהַ ּתוֹ ָרה נִ ְק ֵראת ֵעץ ,זֶה ּו
ֶׁ
ִמ ְצווֹ ת.
ִיקים
ש ָּכתוּב )משלי ג( ֵעץ חַ יִּים ִהיא לַ ּ ַמ ֲחז ִ
ֶׁ
ש ָּכתוּב )דברים כ( ִּכי
ָּב ּה .וְ הָ ָא ָדם הוּא ֵעץֶ ׁ ,
ש ָּב ּה דּ וֹ מוֹ ת
הָ ָא ָדם ֵעץ הַ ּׂ ָש ֶדה .וְ הַ ִּמ ְצווֹ ת ׁ ֶ
שר ּ ֵת ַדע ִּכי
ִל ְפ ִרי .ו ַּמה ָּכתוּב ּבוֹ ? ַרק ֵעץ אֲ ׁ ֶ
לֹא ֵעץ מַ אֲ כָ ל הוּא אֹתוֹ ַת ְׁש ִחית וְ כָ ָר ּ ָת.
אֹתוֹ ַת ְׁש ִחית  -מֵ הָ עוֹ לָ ם הַ זֶּה .וְ כָ ָר ּ ָת -
מֵ הָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא .וְ לָ כֵ ן צָ ִר ְ
יך לַ עֲ קֹר )אוֹתוֹ
מֵ אוֹתוֹ( מֵ אוֹ תוֹ ָמקוֹ ם ,וְ ִי ּנָטַ ע ְ ּב ָמקוֹ ם ַאחֵ ר
יקים.
ֵּבין צַ דִּ ִ

Psalms 103:16
”.כִּ י רוּחַ ﬠָ ְב ָרה-בּוֹ וְאֵ ינֶנּוּ; ְול ֹא-יַכִּ ֶירנּוּ עוֹד ְמקוֹמוֹ“
“For the wind (spirit, soul) passeth in it, and it is gone, and the place thereof
”know it no more.
The Zohar explains that ‘and the place thereof know it no more’ is like the action
that the priest takes to purify negativity from the house. It is a code that
represents our vessel.
)Leviticus 14:42 (read Leviticus 14:33-48 for better understanding
”.וְלָ ְקחוּ אֲ בָ ִנים אֲ חֵ רוֹת ,וְהֵ ִביאוּ אֶ לַ -תּחַ ת הָ אֲ בָ ִנים; וְﬠָ פָ ר אַ חֵ ר י ִַקּח ,וְטָ ח אֶ ת-הַ בָּ יִת“
“And they shall take other stones, and put them in the place of those stones,
”and he shall take another dust (of the earth), and shall plaster the house.
In order to purify a contaminated vessel, the soul needs to leave the house,
which is the body that goes back to dust. It is the aspect of returning the body
וְﬠָ פָ ר תּ ֹאכַל כָּלback to the Snake. God ‘punished’ the Snake with (Genesis 3:14) ”-
”ְ ”, “and dust you shall eat all the days of your life.י ֵמי חַ יֶּי�
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The Snake takes the light from us and lets us fall down, so he can feed himself
with our ‘dust’.
In a new reincarnation, we get a new body. The secret is revealed in the verse
above with the words ‘He shall take another dust’. That gives the soul a new
opportunity to fight the Snake and claim ownership over the body.
When a person achieves righteousness and disconnects from all negative
influences, his body never decays in the grave because the Snake has no control
over his body.

יה
ַ .92מה ּ ַבר ׁ
נָש ְּבלָ א ְּבנִ יןִ ,א ְת ְק ֵרי ָע ָקר ,וְ ִא ְּת ֵת ּ
ְּבלָ א ּ ִפק ּו ִדין,
יתא
או ַריְ ָ
ֹ
ָה ִכי
עֲ ָק ָרה .א ּוף
יאת עֲ ָק ָרהּ ,ו ְבגִ ין ָ ּדא א ּו ְקמ ּו ָה ,לֹא
ִא ְת ְק ִר ַ
שהָ .את ּו ַח ְב ַר ּיָיא
ַה ִּמ ְד ָר ׁש ה ּוא ָה ִע ָ ּ
יקר ֶא ּ ָלא ַה ּ ַמעֲ ֶׂ
יפנָא
ֹ
יה ,וְ ָא ְמר ּו וַ ַ ּדאי ְ ּכ ַען
וְ ִא ׁ ְש ְּת ָטח ּו ַק ּ ֵמ ּ
אולִ ְ
ִח ּד ּו ׁ ָשאֵ ,א ְ
יך ִא ְת ְ ּכלִ יל ר ּו ַח ְּבר ּו ַחּ ְ ,כ ַמאן ְ ּד ָחזֵי
יתא הֲ וָ ה לָ ן
יהְּ .ב ַק ְד ִמ ָ
ִמ ּ ָלה ְּב ֵעינָ א וְ ִא ְת ְּב ִריר לֵ ּ
ַק ָּבלָ הּ ,ו ְכ ַען ְּב ִריר ּו ְ ּד ִמ ּ ָלה.

ָ .92מה ָא ָדם ְ ּב ִלי בָ נִ ים נִ ְק ָרא ָע ָקר וְ ִא ְׁש ּתוֹ
עֲ ָק ָרהּ ,גַם ָּכ ְך ּתוֹ ָרה ְ ּב ִלי ִמ ְצווֹ ת נִ ְק ֵראת
עֲ ָק ָרה .וְ לָ כֵ ן ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ  ,לֹא הַ ִּמ ְד ָר ׁש הוּא ִע ָּקר
שהָּ .בא ּו הַ חֲבֵ ִרים וְ ִה ְׁש ּ ַת ְּטח ּו
ֶא ּ ָלא הַ ּ ַמעֲ ֶׂ
ְלפָ נָיו וְ ָא ְמרוָּּ ,כ ֵעת לָ מַ ְדנ ּו ִחדּ ו ּׁש ֵאיךְ
ש ָר ָאה ָדבָ ר ָּב ַעיִן
נִ ְכלֶ לֶ ת רוּחַ ְ ּברוּחַ ּ ְ ,כ ִמי ׁ ֶ
וְ הֻ ְב ַרר לוֹ ִ .מ ּק ֶֹדם זֶה הָ יָה ַק ָּבלָ ה לָ נ ּו ,וְ כָ ֵעת
ֵּברוּר הַ דָּ בָ ר.

יה
 .93וְ ת ּו ִא ְּת ַמר ְּב ִח ּב ּו ָרא ַק ְד ָמ ָאהּ ְ ,ד ָהא נִ ָ
יחא לֵ ּ
ַכ ָאה ,י ִַּתיר ִמ ּכ ּ ָֹלא,
לְ ִס ְט ָרא ַאחֲ ָרא לְ ׁ ַש ְּל ָט ָאה ַעל ז ָּ
יש ְ ּכ ֵדין לְ ָכל ָעלְ ָמאַ .א ְ ּד ָה ִכיָ ,הא ט ּולָ א
וְ לָ א ָחיִ ׁ
יה ְמנָלָ ןֵ .מ ִאי ֹּובּ ְ .ד ָחזָא
ִאזְ ְ ּד ַמן לְ גַ ּ ַביְ יה ּו ,וְ ָא ַמר לֵ ּ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ְ ּד ָד ָרא הֲ ֹוו ְמח ּוי ִָבין ְ ּכלָ יָיה,
יה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
ש ָטן לְ ַק ְט ְרגָ אָ ,א ַמר לֵ ּ
וְ ָא ָתא ָ ׂ
ָ
ש ְמ ּ ָת לִ ְּבך ֶאל ַע ְב ִ ּדי ִאי ֹּוב ִ ּכי ֵאין
ה ּוא) ,איוב א( הֲ ַ ׂ
יה ָ ּד ָרא .וְ ִאיה ּו
ָּכ ֹ
מוה ּו ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ ,לְ ִא ׁ ְש ְּתזָ ָבא ּ ֵב ּ
ֵיה,
ְמ ָתלָ א לְ ַר ְעיָא ְ ּד ָא ָתא זְ ֵאב לְ ִמ ְט ַרף ָעאנ ּ
יהַ .מה ָע ֵבד ַהה ּוא ַר ְעיָא ְ ּדהֲ וָ ה
ּולְ ֵמ ַ
יבד לֵ ּ
יפא ּו ׁ ְש ֵמנָ ה וְ ַר ְב ְר ָבא
ַח ִ ּכ ָ
ימא ,י ִָהיב לֵ ּ
יה ִא ְמ ָרא ּ ַת ִּק ָ
יה ּ ֻכ ְּלה ּו.
ִמ ּ ֻכ ְּלה ּוַ ,הה ּוא ַ ּדהֲ ֹוו ִמ ְתנַהֲ גִ ין אֲ ּ ַב ְת ֵר ּ
ּו ִב ְרע ּו לְ ׁ ַש ְּל ָט ָאה ַעל ַהה ּוא ִא ְמ ָרא ָט ָבא,
ׁ ָש ַכח )נ''א שבק( לְ ֻכ ְּלה ּוַ .מה ָע ֵבד ַהה ּוא ַר ְעיָא,
ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדהֲ וָ ה זְ ֵאב ִא ׁ ְש ּ ָת ַ ּדל ְּב ַהה ּוא ִא ְמ ָרא,
יהוןּ .ולְ ָב ַתר
לון ְּב ַא ְת ֵר ֹ
ָּב ַרח ַר ְעיָא ִעם ָעאנָ א וְ ׁ ַש ִ ּוי ֹ
יה ִמ ְ ּז ֵאב.
ּ ָתב לְ ִא ְמ ָרא ,וְ ׁ ֵשזִ יב לֵ ּ

שה ֲֵרי נוֹ חַ
אשוֹ ןֶ ׁ ,
 .93וְ עוֹ ד נֶאֱ ַמר ְ ּב ִח ּבוּר ִר ׁ
לוֹ לַ ִ ּס ְט ָרא ַאח ֲָרא ִל ְׁשלֹט ַעל הַ ַ ּצדִּ יק יוֹ ֵתר
ש ׁש ָאז ְלכָ ל הָ עוֹ לָ םֵּ .בין ָּכ ְך
מֵ הַ כּ ֹל ,וְ לֹא חוֹ ׁ ֵ
ה ֲֵרי צֵ ל ִהזְדַּ ּ ֵמן ִל ְפנֵיהֶ ם ,וְ ָאמַ ר לוֹ ִ ,מ ַּניִן?
שהַ דּ וֹ ר
ש ָר ָאה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּבר ּו ְך הוּא ׁ ֶ
מֵ ִאיּוֹ בֶ ׁ .
ְמחֻ יּ ִָבים ְּכלָ יָה ,וּבָ א ָׂשטָ ן ְל ַק ְט ֵרגָ ,א ַמר לוֹ
ֲש ְמ ּ ָת ִל ְ ּבךָ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא) :איוב ב( ה ַׂ
]בכָ ל
ֶאל ַע ְבדִּ י ִאיּוֹ ב ִ ּכי ֵאין ָּכמֹה ּו ָּב ְ ּ
ציל ֶאת הַ דּ וֹ ר .וְ הוּא ָמ ָׁשל
הָ ָ
[א ֶרץְ ,להַ ִ ּ
ֹאנו
ש ָּבא הַ ז ְֵּאב ִל ְטרֹף ֶאת צ ֹ
ְלרוֹ ֶעה ׁ ֶ
שהָ יָה
ו ְּלהַ אֲ ִבידוֹ  .מֶ ה ָע ָׂשה אוֹ תוֹ רוֹ ֶעה ׁ ֶ
ִש חָ זָק וְ ָׁשמֵ ן וְ גָ דוֹ ל ִמ ּ ֻכ ָּלם,
חָ כָ ם? נ ַָתן לוֹ ּ ַתי ׁ
ש ּ ֻכ ּ ָלם נוֹ הֲגִ ים ַאח ֲָריו ,ו ְּב ָרצוֹ ן ִל ְׁשלֹט
אוֹ תוֹ ׁ ֶ
ִש טוֹ בָׁ ,שכַ ח )הִ ְשׁ ִאיר( ֶאת
ַעל אוֹ תוֹ ּ ַתי ׁ
שהַ ז ְֵּאב
ּ ֻכ ּ ָלם .מֶ ה ָע ָׂשה אוֹ תוֹ רוֹ ֶעה? ְ ּב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ִשָּ ,ב ַרח הָ רוֹ ֶעה
הָ יָה ִמ ְת ַע ּ ֵסק ִעם אוֹ תוֹ ּ ַתי ׁ
צֹאן וְ ָׂשם אוֹ ָתם ִ ּב ְמקוֹ ָמם ,וְ ַאחַ ר ָּכךְ
ִעם הַ ּ
ִש וְ ִה ִ ּצילוֹ מֵ הַ ז ְּאֵ ב.
ָׁשב לַ ּ ַתי ׁ
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A man without children is called barren, infertile. It is the same when the Torah
is left without the actions of the precepts. The Torah is light that can be revealed
when we use it. The precepts are specific actions that reveal different lights and
nourish our souls. With these lights, we can cleanse our souls and grow
spiritually. The Zohar brings the story of Job and quotes the verse where God
‘sends’ the Satan against Job. Job 2:3 “– הֲ ַשׂ ְמ ָתּ לִ ְבּ� אֶ ל ﬠַ ְב ִדּי ִאיּוֹב,וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל הַ ָשּׂטָ ן
ית ִני בוֹ לְ בַ לְּ עוֹ ִחנָּם
ֵ  ו ְַתּ ִס, וְסָ ר ֵמ ָרע; ְו ֹע ֶדנּוּ ַמחֲ זִ יק ְבּתֻ ָמּתוֹ,�הים
ִ ֱ”כִּ י אֵ ין ָכּמֹהוּ בָּ אָ ֶרץ ִאישׁ ָתּם ְוי ָָשׁר י ְֵרא א
“Then YHVH said to Satan, “Have you considered my servant Job? There is no
one on earth like him; he is blameless and upright, a man who fears God and
shuns evil. And he still maintains his integrity, though you incited me against
him to ruin him without any reason.” Job was righteous and was doing all good
things but he avoided fighting negativity. He was the adviser to Pharaoh and
when Pharaoh wanted to kill the Israelites, Job suggested not killing them but
giving them hard work. God gave Job the opportunity to correct himself and
elevate to a higher spiritual level. The test came at the time the Israelites were
leaving Egypt. God wanted to distract Satan from going against the Israelites so
he engaged Satan to be ‘busy’ trying to make Job fail. Job saved the generation
with his process of suffering and fighting the negativity. The Zohar gives an
example of a shepherd that saw a big wolf coming to attack his herd. He
introduced a big and strong goat to the wolf to keep him busy while he took the
herd to a safe place. The lesson is that we can not avoid our Tikun process. We
can not do a few good things and ignore other opportunities to fight negativity
and grow. Another lesson is that no matter how harsh our Tikkun is and our
sufferings in this life are, they all come from the Light with love and care for our
soul.
ְ  ָה ִכי ָע ִביד ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר.94
. ָּכ ְך ָע ָׂשה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ִעם הַ דּ וֹ ר.94 ָהיב
ִ  י,יך ה ּוא ִעם ָ ּד ָרא
ְ
נ ַָתן הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ֶאת הַ ַ ּצדִּ יק ִ ּב ְר ׁשוּת
 וְ ִאם. ֹהַ ְמ ַק ְט ֵרג ְלהַ ִ ּציל ֶאת הַ דּ וֹ ר ִ ּבגְ לָ לו
 נֶאֱ מַ ר ּבוֹ )בראשית,הוּא חָ זָק ְ ּכיַעֲ קֹב
ש ּ ֵכן
ֶ ׁ ש ּ ֵכן וְ כָ ל
ֶ ׁ  ָּכל. ֹיש ִע ּמו
ׁ לב( ַויּ ֵָאבֵ ק ִא
 צֵ ל, ָאמַ ר.ש ְּלחֵ נִ י
ַ ׁ ש ָא ַמר
ֶ ׁ  ַעד, ֹצח אוֹ תו
ֶׁ
ּ ַ ש ִ ּנ
ְ
של אוֹ תוֹ צַ דִּ יק
ֶ ׁ ֹ ַא ְ ׁש ֵרי חֶ ְלקו. ָּכך הוּא,צֵ ל
ש ּ ֵכן ִמי
ֶ ׁ  ָּכל.שהוּא חָ זָק ִל ְס ּבֹל י ִּסו ִּרים
ֶׁ
שהוּא
ֶ ׁ , ֹש ּלו
ֶ ׁ צחַ ָּבהֶ ם אֶ ת הַ ְמ ַק ְט ֵרג
ֶׁ
ּ ֵ ש ְּמ ַנ
 וְ נ ְֶח ָׁשב לוֹ ְּכ ִא ּל ּו הוּא,ׁשוֹ לֵ ט ַעל ָּכל דּ וֹ ר
שה
ֶׂ ֹ וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא עו,ציל אוֹ ָתם
ּ ִ ִה
 וְ לָ כֵ ן זָכָ ה, ֹאוֹ תוֹ רוֹ ֶעה עֲ לֵ יהֶ ם ִ ּב ְמקוֹ מו
 וְ לֹא.ִש ָר ֵאל
ׂ ְ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן ִל ְהיוֹ ת רוֹ ֶעה ַעל י
ש ָּכ ְך ַמ ְ ׁש ִליטוֹ עֲ לֵ יהֶ ם ָּבעוֹ לָ ם
ֶ ׁ  ֶא ּ ָלא,עוֹ ד
ש ּלֹא נ ֶֶא ְבד ּו
ֶ ׁ ציל אוֹ ָתם
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם,הַ ָּבא
ּ ִ ש ִה
.ש ִהנְ ִהיגָם ְ ּבתוֹ ָרה ו ְּב ַמעֲ ִ ׂשים טוֹ ִבים
ֶ ׁ ,ִמ ּ ָׁשם

, ִּב ְר ׁש ּו ְמ ַק ְט ְרגָ א,ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא לַ ַּצ ִ ּדיק
, וְ ִאם ה ּוא ּ ַת ִּקיף ְ ּכיַעֲ קֹב.ֵיה
ּ לְ ׁ ֵשזָ ָבא לְ ָד ָרא ְּבגִ ינ
 ָּכל ׁ ֶש ֵּכן,יש ִע ּמ ֹו
ׁ יה )בראשית לב( וַ יִ ָא ֵבק ִא
ּ ִא ְּת ַמר ּ ֵב
 ָא ַמר. ַעד ְ ּד ָא ַמר ׁ ַש ְּל ֵחנִ י,יה
ּ ֵוְ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ְ ּדנָ ַּצח ל
יה ְ ּד ַהה ּוא
ּ  ז ַָּכ ָאה ח ּולָ ֵק, ָה ִכי ה ּוא,ט ּולָ א ט ּולָ א
 ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ַמאן, ְ ּד ִאיה ּו ּ ַת ִּקיף לְ ִמ ְס ּ ַבל יִ יס ּו ִרין,ַּצ ִ ּדיק
יה
ֹ ְ ּדנָ ַּצח ְּב
ּ  ְ ּד ִאיה ּו ׁש ּולְ ָטנ ּו ֵת.יה
ּ ֵהון לִ ְמ ַק ְט ְרגָ א ִ ּדיל
,לון
ֹ יל ּו ה ּוא ׁ ֵשזִ יב
ּ יה ְ ּכ ִא
ּ ֵ וְ ִא ְתחֲ ׁ ִשיב ל,ַעל ָּכל ָ ּד ָרא
ְ וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
יה ַר ְעיָא ָעלַ יְ יה ּו
ּ ֵיך ה ּוא ָע ִביד ל
 לְ ֶמהֱ וִ י.ימנָ א
ָ זָכה ַר ְעיָא ְמ ֵה
ָ  ּו ְבגִ ין ָ ּדא,יה
ּ ְּב ַא ְת ֵר
עוד ֶא ּ ָלא ְ ּד ָה ִכי ַא ׁ ְשלִ יט
ֹ  וְ לֹא,ש ָר ֵאל
ֹ
ׂ ְ ִרו ֶעה ַעל י
לון ְ ּדלָ א
ֹ  ְּבגִ ין ְ ּד ׁ ֵשזִ יב.יה ָעלַ יְ יה ּו ְּב ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי
ּ ֵל
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עו ָב ִדין
ֹ יתא ּו ְב
ָ ְאו ַרי
ֹ לון ְּב
ֹ  ְ ּד ַאנְ ִהיג,ִא ְתאֲ ִביד ּו ִמ ּ ַת ּ ָמן
.ָט ִבין
, ָא ַמר לָ הֶ ם, ּ ֵבין ָּכ ְך ָּבא רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן.95
שדֶּ ֶר ְך ָּכל ַּבעֲ לֵ י
ֶ ׁ ?וְ לָ ּ ָמה לוֹ ָקה זְרוֹ ַע י ִָמין
,ש ּ ַמ ִ ּקיזִים ַּבהַ ְתחָ לָ ה זְרוֹ ַע י ִָמין
ֶ ׁ הָ ְרפו ָּאה
 ו ַּמדּ ו ַּע לֹא,ַוה ֲֵרי זְרוֹ ַע ְ ׂשמֹאל ְקרוֹ בָ ה לַ ּ ֵלב
שהַ ָּקדוֹ ׁש
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם, ַֹמ ִ ּקיזִים אוֹ ָת ּה? ָא ַמר לו
שה ֲֵרי
ֶ ׁ ,ָּברו ְּך הוּא לֹא רוֹ צֶ ה ְלהַ ְלקוֹ ת יוֹ ֵתר
יב ֵרי
ְ  וְ ִאם ְּכבֵ ָדה הַ ּ ַמחֲלָ ה ַעל ֵא,ָּבזֶה ַמ ְס ּ ִפיק
. ַמ ִ ּקיז ִמז ְּרוֹ ַע ְ ׂשמֹאל,הַ ּגוּף

 וַ אֲ ַמאי,לון
ֹ  ָא ַמר,ימנָא
ָ  ַא ְ ּד ָה ִכי ָהא ַר ְעיָא ְמ ֵה.95
ותא
ָ ָארי ַא ְסו
ֵ או ַרח ָּכל ָמ
ֹ  ְ ּד.רו ָעא יְ ִמינָ א
ֹ לָ ֵקי ְ ּד
רו ָעא
ֹ  וְ ָהא ְ ּד,רו ָעא יְ ִמינָ א
ֹ יתא ְ ּד
ָ ַ ּדאֲ ִקיזִ ין ְּב ַק ְד ִמ
 אֲ ַמאי לָ א אֲ ִקיזִ ין,ש ָמאלָ א ִאיה ּו ָק ִריב לְ לִ ָּבא
ְׂ
ְ יה ְּבגִ ין ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
יך ה ּוא לָ א ָּב ֵעי
ּ ֵ ָא ַמר ל.יה
ּ ֵל
 וְ ִאי ִא ְתיְ ַקר, ְ ּד ָהא ְּב ַהאי ַס ּגֵי,לְ ַאלְ ָק ָאה י ִַּתיר
.ש ָמאלָ א
ֹ  ָא ִקיז ְ ּד,יפין ְ ּדג ּו ָפא
ׂ ְ רו ָעא
ִ ְַמ ְר ָעא ַעל ׁ ַשי

In order to save the generation, God let the negative side fight with the most
qualified person. Genesis 32:25 “ ﬠַ ד ﬠֲלוֹת הַ ָשּׁחַ ר, לְ בַ דּוֹ; ַויֵּאָ בֵ ק ִאישׁ ﬠִ מּוֹ,וַיִּ וּ ֵָתר ַיﬠֲקֹב.” “And
Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of
the day.” The ‘man’ Jacob wrestles with was the angel of the negative side. He
managed to overcome the negativity of Laban, his father in law, then Esau with
a big army, and now, before coming back home to settle with his family, God
challenges him with the angel of the negative side. The Zohar points to us that
not only Jacob fought the negativity and didn’t lose, but he won and took control
over it. Genesis 32:27 “בֵּ ַרכְ ָתּנִ י- כִּ י ִאם,� ֲ כִּ י ﬠָ לָ ה הַ ָשּׁחַ ר; ַויּ ֹאמֶ ר ל ֹא אֲ ַשׁלֵּ ח,“ ” ַויּ ֹאמֶ ר ַשׁלְּ חֵ ִניThen
the man said, “Let me go, for it is daybreak.” But Jacob replied, “I will not let
you go unless you bless me”.” The angel asked to be ‘let go’ but Jacob didn’t let
him go before receiving a blessing. Winning this battle merited Jacob to have a
new additional name of Israel. He became the father of the future generation
that will merit being in the Final Redemption. Rabbi Shimon praises the
righteous that is strong to go through the suffering. When he controls negativity
it is like he saves the generation. Rabbi Ashlag in the introduction to the study
of the Ten Sefirot “ ”הקדמה לתלמוד עשר ספירותsays that we should be happy and
accept the state of suffering because it is a testimony that God cares for us and
our Tikkun. But at the same time, he says that when we cling to the Torah and
reveal light in our life we could skip the process of suffering. If we reveal light
and still suffer it means that we have more to correct and or our revealed light
goes towards saving the world.
 ִאם לֹא הָ י ּו ְ ׁשנֵיהֶ ם ִ ּבז ְַמן ֶאחָ ד, ֹ ָא ַמר לו.96
. וְ כָ אן י ֵׁש צַ דִּ יק, אֲ בָ ל ָּכאן י ֵׁש צַ דִּ יק, יָפֶ ה. וְ לָ זֶה י ֵׁש טוֹ ב,לָ זֶה י ֵׁש חֳלָ ִאים ו ַּמכּ וֹ ת
, י ִ ַּקיז ִל ְׁשנֵיהֶ ם- לָ ּ ָמה? ִאם י ְִכ ַּבד הַ ח ִֹלי
 לָ ֵתת ְרפו ָּאה ְלכָ ל,שהֵ ם ְ ׁש ּ ֵתי זְרוֹ עוֹ ת
ֶׁ
 וְ ִאם לֹא י ְִכ ַּבד ּב ֹו הַ ח ִֹלי ַעל ָּכל.הָ ֵאיבָ ִרים
 לָ ּ ָמה ַמ ִ ּקיז ִלזְרוֹ ַע י ִָמין יוֹ ֵתר,הָ ֵאיבָ ִרים
. אֱ מֹר ַא ּ ָתה,(מֵ הַ ּ ְ ׂשמֹאל? ֶא ָּלא )אָ מַ ר לוֹ

, ִאי לָ א הֲ ֹוו ּ ַת ְרוַ ויְ יה ּו ְּב ַחד זִ ְמנָ א,יה
ּ ֵ ָא ַמר ל.96
, וְ ִאית ַּצ ִ ּדיק ָה ָכא,יָא ּות אֲ ָבל ִאית ַּצ ִ ּדיק ָה ָכא
. ּולְ ָדא ִאית ִטיב ּו,לְ ָדא ִאית ַמ ְר ִעין ּו ַמ ְכ ְּת ׁ ִשין
,יה ַמ ְר ָעא י ִַּקיז לְ ַת ְרוַ ויְ יה ּו
ַ ְ ִאי ִא ְתי.אֲ ַמאי
ּ יקר ּ ֵב
,יפין
ָ ָיהב ַא ְסו
ַ  לְ ֵמ,רו ִעין
ֹ ְ ּד ִאי ּנ ּון ְּת ֵרין ְ ּד
ִ ְותא לְ ָכל ׁ ַשי
 אֲ ַמאי,יפין
ַ ְוְ ִאי לָ א ִא ְתי
ּ יקר ּ ֵב
ִ ְיה ַמ ְר ָעא ַעל ָּכל ׁ ַשי
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לא )נ''א
ש ָמאלָ אֶ .א ּ ָ
ָא ִקיז לִ ְד ֹ
רו ָעא יְ ִמינָ א ,י ִַּתיר ִמ ּ ְ ׂ

ימא ַאנְ ְּת.
אמר ליה( ֵא ָ

רו ִעיןִ ,אי ּנ ּון
יה ,וַ ַ ּדאי ּג ּו ָפא ּו ְת ֵרין ְ ּד ֹ
ָ .97א ַמר לֵ ּ
ישא ,לָ ֳק ֵבל ָא ָדם ַק ְד ָמ ָאה.
לָ ֳק ֵבל אֲ ָב ָהןֵ .ר ׁ ָ
ש ָמאלָ א,
רו ָעא יְ ִמינָ א ,לָ ֳק ֵבל ַא ְב ָר ָהםּ ְ .ד ֹ
ְ ּד ֹ
רו ָעא ְ ׂ
לָ ֳק ֵבל יִ ְּצ ָחקּ .ג ּו ָפא ,לָ ֳק ֵבל יַעֲ קֹבּ .ו ִמ ְּל ֹגו לְ ג ּו ָפא,
שו וְ יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל.
ימינָ אְ .ט ֹ
ָּכ ֵבד לִ ִ
ש ָמאלָ אֵ .ע ָ ׂ
חול לִ ְ ׂ
יאה וְ כ ּולְ יָין,
יתאַּ .כנְ ֵפי ֵר ָ
לִ ָּבא יַעֲ קֹבְּ ,ב ֶא ְמ ָּצ ִע ָ
יאה ַמיִ םּ ְ .ד ִאי ּנ ּון )ס''א
לָ ֳק ֵבל ַא ְב ָר ָהם וְ יִ ְּצ ָחקֵ .ר ָ
כנפי ריאה שואבין( ׁש ֹואֲ ִבין ָּכל ִמינֵי ַמ ׁ ְש ִקיןּ .כ ּולְ יָין
נָחית ִמ ּמ ֹו ָחא.
ֶא ּ ׁ ָשאּ ְ ,ד ָב ׁ ִשיל זְ ַרע ְ ּד ִ

ּש ּ ֵתי זְרוֹ עוֹ ת הֵ ם
ָ .97א ַמר לוֹ  ,וַדַּ אי ּגוּף ו ְ ׁ
אשוֹ ן,
ֹאש ְ ּכ ֶנגֶד ָא ָדם הָ ִר ׁ
ְּכ ֶנגֶד הָ ָאבוֹ ת .ר ׁ
זְרוֹ ַע י ִָמין ְּכ ֶנגֶד ַא ְב ָרהָ ם ,זְרוֹ ַע ְ ׂשמֹאל ְּכ ֶנגֶד
י ְִצחָ קּ ,גוּף ְּכ ֶנגֶד יַעֲ קֹב .ו ִּמ ּתוֹ ְך לַ ּגוּף ָּ -כבֵ ד
ִש ָמ ֵעאל.
ְלי ִָמיןְ ,טחוֹ ל ִל ְ ׂשמֹאל ֵ -ע ָׂשו וְ י ְׁ
לֵ ב יַעֲ קֹבָּ ,ב ֶא ְמצַ עַּ .כנְ פֵ י ֵר ָאה ּו ְכלָ יוֹ ת
שהֵ ם )כַּנְ פֵי
ְּכ ֶנגֶד ַא ְב ָרהָ ם וְ י ְִצחָ קֵ .ר ָאה ַמיִםֶ ׁ ,
ֵראָ ה שׁוֹאֲבִ ים( ׁשוֹ אֲ ִבים ָּכל ִמינֵי ַמ ְׁש ִקים.
שיּוֹ ֵרד מֵ הַ ּמֹחַ .
ש ְּמבַ ּ ְׁשלוֹ ת ז ֶַרע ׁ ֶ
ְ ּכלָ יוֹ ת ֵא ׁשֶ ׁ ,

יה ְּבגָ ל ּו ָתא
ּ .98ו ְבגִ ין ְ ּד ַא ְב ָר ָהם ִאיה ּו ַמיִ םַ ׁ ,ש ִ ּוי ַז ְר ֵע ּ
ימינָ א ְ ּד ַא ְב ָר ָהםּ ,ו ָמ ָרה,
דום ּו ְבגִ ין ָ ּדא ָּכ ֵבד לִ ִ
ֶ ּדאֱ ֹ
יהי ָמ ָרהִ ,א ְּת ַמר ָּב ּה )משלי
יהִ ,א ִ
ְ ּד ָכ ֵבד ֶח ֶרב ִ ּדילֵ ּ
חו ִבין ִמ ְת ַר ִּבין
ית ּה ָמ ָרה ַכ ּ ַלעֲ נָ ה .וְ ִאי ֹ
ה( וְ ַאחֲ ִר ָ
דוםִ ,א ְתיְ ַקר
ִּב ְב ֹנוי ְ ּד ַא ְב ָר ָהם ְ ּד ִאי ּנ ּון ְּבגָ ל ּו ָתא ֶ ּדאֱ ֹ
רו ָעא יְ ִמינָ א
יה ְמ ָרע ָעלַ יְ יה ּו ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ָכ ֵבדּ ְ ,ד ֹ
ּ ֵב ּ
ְ
ֵיהּ ְ ,ד ַמאן
יה ִמ ּנ ּ
ָּצ ִריך לְ ַאלְ ָק ָאה לְ ָא ָקזָ א ָ ּד ֵמ ּ
יה,
ֵיהּ ְ ,כ ִא ּ
ֵיה ָמ ֹ
יל ּו ׁ ְש ִפיכ ּו ָ ּד ֵמ ּ
מונ ּ
ְ ּדנ ְַטלִ ין ִמ ּנ ּ
וְ ִא ׁ ְש ְּת ַאר ָענִ יּ ְ ,ד ָענִ י ָח ׁש ּוב ַּכ ּ ֵמת.

ש ַא ְב ָרהָ ם הוּא מַ יִםָׂ ,שם ז ְַרעוֹ
 .98ו ִּמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ימין
ְ ּבגָלוּת אֱ דוֹ ם ,ו ִּמ ּׁשוּם זֶה ָּכבֵ ד ִל ִ
ש ּ ָל ּה,
שהַ ָּכבֵ ד הוּא חֶ ֶרב ׁ ֶ
ַא ְב ָרהָ ם .ו ָּמ ָרהֶ ׁ ,
ית ּה
ִהיא ָמ ָרה ,נֶאֱ ַמר ָּב ּה )משלי ה( וְ ַאח ֲִר ָ
ָמ ָרה כַ ּ ַלעֲ נָה .וְ ִאם ִמ ְת ַר ִ ּבים הַ ח ֲָט ִאים ִ ּב ְבנֵי
שהֵ ם ְ ּבגָלוּת אֱ דוֹ ם ,נִ ְכ ָּבד ּב ֹו
ַא ְב ָרהָ םֶ ׁ ,
צד הַ ָּכבֵ ד .זְ רוֹ ַע י ִָמין צָ ִריךְ
הַ ח ִֹלי עֲ לֵ יהֶ ם ִמ ַ ּ
ש ָּל ְקח ּו
ש ִּמי ׁ ֶ
ְלהַ ְלקוֹ תְ ,להַ ִ ּקיז ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ָדםֶ ׁ .
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ָממוֹ נוֹ ְּכ ִא ּל ּו ָׁש ְפכ ּו ָדמוֹ  ,וְ נִ ְׁש ַאר ָענִ י,
ש ָענִ י חָ ׁשוּב ּ ַכ ּ ֵמת.
ֶׁ

The ‘Faithful Shepherd’, who is Moses, came to explain why healers usually
bloodlet (making a cut in the body to spill blood) a patient first from the right
arm while the left arm is closer to the heart, and it makes more sense to bloodlet
from the left.
The practice of bloodletting is probably gone from the world, but it was actually
a spiritual operation. The cause of all illnesses is spiritual, and they are
registered in the blood that is the vehicle for the life force to sustain the body.
When there is a spiritual corruption in a person’s body, the healer finds the
related part of the body. By making an incision and letting the blood spill, it lets
the negativity exit the body.
’Explanation: The right arm is the aspect of the righteous and one ‘bleeding
righteous is enough to cure the illness.
When the world is falling into serious conditions, more blood needs to be spilled.
The ‘healer’ makes additional incisions on the left. That means that more
righteous people suffer to remove the negativity from the world.
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The suffering of the righteous is for the process of removing negativity from the
world. When we see righteous people suffering around us, it is because our
actions are not in the direction of removing negativity from the world but the
opposite.

חו ִבין ִמ ְת ַר ִּבין ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד ְבנֵי
ֹ
 .99וְ ִאי
ְ ּד ִאי ּנ ּון )ס''א בגלותא( ּ ֵבין יִ ׁ ְש ָמ ֵעאלֵ ּ ,בי
ש ָמאלָ א ,וְ ָּצ ִר ְ
יך
יִ ְתיְ ַקר ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד ְט ֹ
חול לִ ְ ׂ
ש ָמאלָ א ,וְ לָ א י ִַּתיר.
ְ ּד ֹ
רו ָעא ְ ׂ

צד ְ ּבנֵי
יִ ְּצ ָחק .99 ,וְ ִאם הַ ח ֲָט ִאים ִמ ְת ַר ִ ּבים ִמ ַ ּ
ִש ָמ ֵעאלֵּ ,בית
שהֵ ם )בַּ גָּלוּת( ּ ֵבין י ְׁ
יה י ְִצחָ קֶ ׁ ,
ַמ ְר ֵע ּ
ש ִ ּב ְ ׂשמֹאל ,וְ צָ ִריךְ
צד ְטחוֹ ל ׁ ֶ
חָ ְליוֹ י ְִכ ַּבד ִמ ַ ּ
לְ ָא ָקזָ א
ְלהַ ִ ּקיז זְרוֹ ַע ְ ׂשמֹאל ,וְ לֹא יוֹ ֵתר.

ידן
חו ִבין ִמ ְת ַר ִּבין ִּב ְבנֵי יַעֲ קֹבּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון אֲ ִח ָ
 .100וְ ִאי ֹ
שו
לִ ְת ֵרין ִס ְט ִריןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ְמפ ּוזָ ִרים ִּב ְבנֵי ֵע ָ ׂ
וְ יִ ׁ ְש ָמ ֵעאלָ ,הא ַמ ְר ָעא ִא ְתיְ ַקר ַעל ּג ּו ָפאּ ,ו ָב ֵעי
רו ִעין .וְ ִאי ּ ֻכ ְּלה ּו ְּתלַ ת ְּב ַמ ְר ִעין ַּכחֲ ָדא.
לְ ָא ָקזָא ב' ְ ּד ֹ
ישאּ ,ו ָב ֵעי לְ ָא ָקזָא וְ ִר ִידין
ָהא ַמ ְר ָעא ָסלִ יק לְ ֵר ׁ ָ
ישא ,וְ ִא ּ ֵלין ְּתלַ ת ִא ְת ָע ִביד ּו ֶמ ְר ָּכ ָבה לְ ָא ָדם
ְ ּד ֵר ׁ ָ
הון ִא ְת ְּת ָקפ ּו לְ ִמ ְס ּ ַבל יִ יס ּו ִרין,
ַק ְד ָמ ָאה וְ לַ אֲ ָב ָהןּ ,ו ְב ֹ
לְ ַא ָּגנָא ַעל ָ ּד ָרא לְ ַא ְר ּ ַבע ִס ְט ֵרי ְ ּד ָעלְ ָמא.

 .100וְ ִאם ִמ ְת ַר ִ ּבים הַ חֲטָ ִאים ִ ּב ְבנֵי יַעֲ קֹב,
שהֵ ם ְמפֻ ז ּ ִָרים
שהֵ ם אֲ ח ּוזִים ִל ְ ׁשנֵי ְצ ָד ִדיםֶ ׁ ,
ֶׁ
ִש ָמ ֵעאל ,ה ֲֵרי הַ ח ִֹלי נִ ְכ ָּבד ַעל
ִ ּב ְבנֵי ֵע ָׂשו וְ י ְ ׁ
הַ ּגוּף ,וְ צָ ִר ְ
יך ְלהַ ִ ּקיז ִמ ּ ְׁש ֵתי זְרוֹ עוֹ ת .וְ ִאם ָּכל
הַ ּ ְׁשל ָֹׁשה ְ ּב ַמחֲלוֹ ת ְּכ ֶאחָ ד ,ה ֲֵרי הַ ח ִֹלי ָעלָ ה
ֹאש ,וְ צָ ִר ְ
ֹאש,
ידי הָ ר ׁ
יך ְלהַ ִ ּקיז וְ ִר ֵ
לָ ר ׁ
ו ְּׁשל ׁ ֶֹשת ֵא ּ ֶלה נַעֲ ׂש ּו מֶ ְר ָּכבָ ה ְל ָא ָדם
אשוֹ ן וְ לָ ָאבוֹ ת ,וּבָ הֶ ם ִה ְתחַ ז ְּק ּו ִל ְס ּבֹל
הָ ִר ׁ
י ִּסו ִּריםְ ,להָ גֵן ַעל הַ דּ וֹ ר ְל ַא ְר ַּב ַעת ִצ ְד ֵדי
הָ עוֹ לָ ם.

יה לְ ָד ָראּ ְ ,דגַ ְר ִמין ְ ּדיִ לְ ק ּון אֲ ָב ָהן וְ ָא ָדם
 .101וַ וי לֵ ּ
יק ּיָיא ְ ּד ֵבינַיְ יה ּוּ ְ ,דלֵ ית
ַּצ ִ ּד ַ
ַק ְד ָמ ָאה ,וְ ִא ּ ֵלין
יק ּיָא ,לַ אֲ ָב ָהן וְ ָא ָדם,
ַא ְפ ָר ׁש ּו ָתא ּ ֵבין ִא ּ ֵלין ַּצ ִ ּד ַ
יגונָ א
דוחֲ ָקא וְ ַּצעֲ ָרא וִ ֹ
הון ,וְ ֹ
ְ ּד ִאי ּנ ּון נִ ׁ ְש ָמ ִתין ִ ּדלְ ֹ
הוןָ ,מ ֵטי לַ אֲ ָב ָהן וְ ָא ָדםּ ְ .כגַ וְ ונָא ְ ּדי ּ ַָמאִ ,א ּ ֵלין
ִ ּדלְ ֹ
חוזְ ִרין עֲ כ ּו ִרין ּו ְמל ּו ְכלָ ִכין
נַחֲ לִ ין ְ ּדנָ ְפ ִקין ִמ ּ ַת ּ ָמןִ ,אי ֹ
הון.
לְ י ּ ַָמאָ ,הא י ּ ַָמא נָ ִטיל ִמן ָע ִכיר ּו וְ לִ ְכל ּו ָכא ִ ּדלְ ֹ
יפא ,לָ א ְס ִבילַ ת
ּו ְב ֵחילָ א ְ ּדי ּ ַָמא ְ ּד ִא ִ
יהי ּ ַת ִּק ָ
יה לְ ַבר ,וְ ִא ׁ ְש ְּת ָאר ּו
הוןּ ,וזְ ִר ַ
לִ ְכל ּו ָכא ִ ּדלְ ֹ
יקת לֵ ּ
נַחֲ לִ ין ְּצלִ ילִ ין וְ ַד ְכיָין ֵמ ַהה ּוא לִ ְכל ּו ְך.

שיּ ְִלק ּו
שגּוֹ ְר ִמים ׁ ֶ
 .101אוֹ י לָ הֶ ם לַ דּ וֹ ר ׁ ֶ
יקים
צדִּ ִ
הָ ָאבוֹ ת וְ ָא ָדם הָ ִר ׁ
אשוֹ ן וְ ֵא ּ ֶלה הַ ַ ּ
יקים ֵא ּל ּו
ש ֵאין הַ ְפ ָר ָדה ֵּבין צַ דִּ ִ
ש ֵּבינֵיהֶ םֶ ׁ ,
ֶׁ
ש ָּלהֶ ם,
שהֵ ם נְ ָׁשמוֹ ת ׁ ֶ
לָ ָאבוֹ ת וְ ָא ָדםֶ ׁ ,
יעים
ש ָּלהֶ ם ַמ ִ ּג ִ
צ ַער וְ הַ יָּגוֹ ן ׁ ֶ
וְ הַ דּ ֹחַ ק וְ הַ ַ ּ
שהַ יָּם ,נְ חָ ִלים אֵ ּל ּו
מו ׁ ֶ
לָ ָאבוֹ ת ו ְּל ָא ָדםּ ְ .כ ֹ
שיּוֹ ְצ ִאים ִמ ּ ָׁשםִ ,אם חוֹ ז ְִרים עֲ כו ִּרים
ֶׁ
ו ְּמלֻ ְכלָ ִכים לַ יָּם ,ה ֲֵרי הָ יָּם נוֹ טֵ ל מֵ עֲ ִכירוּת
שהוּא ּ ַת ִ ּקיף,
ש ּ ָלהֶ ם .ו ְּבכֹחַ הַ יָּם ׁ ֶ
וְ ִל ְכלו ְּך ׁ ֶ
תו
ש ּ ָלהֶ ם וְ זוֹ ֵרק אוֹ ֹ
לֹא סוֹ בֵ ל ִל ְכלו ְּך ׁ ֶ
הַ חוּצָ ה ,וְ נִ ְ ׁשאֲ ר ּו הַ ְ ּנחָ ִלים ְצלו ִּלים וְ ז ִ ַּכים
מֵ אוֹ תוֹ ִל ְכלו ְּך.

When impurities from the aspect of the left column grow, then the spleen is
affected and there is a need to spill blood from the left arm.
Impurities from the central column aspect affect the whole body because they
hold the right and left columns together. In this case, the bloodletting will be
from both arms.
When all three columns are in a state of impurity, then it affects the head and
bloodletting should be from the veins of the head.
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The Light is the force of life that runs in the veins of our body, but it is also the
light of the Creator that gives us the power to act in this world.
When we keep the light we are in purity and then everything is good, but when
we use it for negative actions we contaminate the light in our blood. In the global
aspect, we corrupt the light in the world and the process of removing negativity.
Spilling the blood is to remove the local negativity, but when we corrupt the
entire body and system, then a serious action of cleansing takes place.

יאת לִ ְכל ּו ִכין ִ ּד ְבנָ ָהא
ימאּ ְ ,ד ָד ִכ ָ
ּ ְ .102כגַוְ ונָ א ְ ּד ִא ָ
חו ִבין וְ לִ ְכל ּו ִכין
ֹ
זְ ִע ִיריןָ ,ה ִכי אֲ ָב ָהן ְמ ַד ְ ּכ ִאין
יק ּיָיא
הון ַּצ ִ ּד ַ
ש ָר ֵאלַּ ,כד ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו ְּב ֹ
ִ ּד ְבנַיְ יה ּו ְ ּדיִ ְ ׂ
יהון.
יפין לְ ִמ ְס ּ ַבל יִ יס ּו ִרין ַעל ָ ּד ֵר ֹ
עו ָב ֵד ֹ
ְּב ֹ
יהוןַ ּ ,ת ִּק ִ
הוןָ .את ּו ּ ֻכ ְּלה ּו
ְּב ַהה ּוא זִ ְמנָא לֵ ית ַא ְפ ְר ׁ ָשא ְּב ֹ
יה ִסינַ''י ִסינַ''יְ ,דק ּו ְד ׁ ָשא
יה ,וְ ָא ְמר ּו לֵ ּ
ּו ָב ִריכ ּו לֵ ּ
ְּב ִר ְ
מויַ ,מאן י ִָכיל
יה ַמ ִּליל ְּבפ ּו ֹ
יך ה ּוא ּו ׁ ְש ִכינְ ּ ֵת ּ
ַכ ָאה ח ּולָ ָקנָ אּ ְ ,דזָ ֵכינָ א
יה ְּבכ ּ ָֹלא .ז ָּ
לְ ַק ְּי ָ
ימא ַק ּ ֵמ ּ
ְ
לְ ַח ְ ּד ׁ ָשא ִח ּב ּו ָרא ַק ְד ָמ ָאה ָ ּדא ָּבך ,לְ ַאנְ ָה ָרא
ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ְּבגָ ל ּו ָתא.

ש ִא ּ ָמא ְמנ ַָּקה ִל ְכלוּכֵ י בָ נֶיהָ
ְּ .102כמוֹ ׁ ֶ
ְ
הַ ְ ּקטַ ִ ּניםָּ ,כך הָ ָאבוֹ ת ְמ ַטה ֲִרים חֲטָ ִאים
ש ִ ּנ ְמצָ ִאים
ִש ָר ֵאלְּ ,כ ׁ ֶ
של ְ ּבנֵי י ְ ׂ
וְ ִל ְכלו ִּכים ׁ ֶ
שיהֶ םֲ ,חז ִָקים ִל ְס ּבֹל
יקים ְ ּב ַמעֲ ֵׂ
ָּבהֶ ם צַ דִּ ִ
י ִּסו ִּרים ַעל דּ וֹ ָרםּ ְ .באוֹ תוֹ זְ ַמן אֵ ין הַ ְפ ָר ָדה
ָּבהֶ םָּ .בא ּו כֻ ּ ָלם וּבֵ ְרכוּהוּ ,וְ ָא ְמר ּו לוֹ ִ ,סינַי
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ו ְּׁש ִכינָתוֹ ְמ ַד ֶּב ֶרת
ִסינַיֶ ׁ ,
ְ ּב ִפיוִ ,מי יָכוֹ ל לַ עֲ מֹד ְלפָ נָיו ַּבכּ ֹל? ַא ְׁש ֵרי
אשוֹ ן זֶה ְ ּב ָך
שז ּ ִָכינ ּו ְלחַ דֵּ ׁש ִחבּ וּר ִר ׁ
חֶ ְל ֵקנ ּו ׁ ֶ
ְלהָ ִאיר ְׁש ִכינָה בַ ּגָלוּת.

ֵיהוןָּ ,כל
לוןַ ,ר ָּבנָ ן ְ ּד ָכל ָ ּד ָרא הֲ וִ ית ּו ִּבזְ ַמ ּנ ֹ
ָ .103א ַמר ֹ
יה ְּב ָכל ָ ּד ִרין
ׁ ֶש ֵּכן ּב ּו ִּצינָ א ַק ִ ּד ׁ ָ
ישאּ ְ ,דנָ ִהיר ָח ְכ ָמ ֵת ּ
יהַ ,אל ִּת ְּתנ ּו ֳ ּד ִמי ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא
ַ ּדהֲ ֹוו אֲ ּ ַב ְת ֵר ּ
יתאַ ,עד י ֵָע ֶרה ָעלֵ ינ ּו ר ּו ַח ֻק ְד ׁ ָשא )לגבי
או ַריְ ָ
ְּב ֹ
ִאית ְר ׁש ּו לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְּמ ׁ ָשא
שכינתיה( ְ ּד ָהא לָ א
יה
ִּב ְמ ַט ְט ֹ
שר ַה ּ ָפנִ ים ֶא ּ ָלא לָ ְךּ ְ ,ד ַא ְתוָ ון ִ ּדילֵ ּ
רו''ן ַ ׂ
ְר ִמיזִ ין ִּב ׁ ְש ָמ ְך.

ִיתם
של ָּכל דּ וֹ ר ֱהי ֶ
ָ .103א ַמר לָ הֶ םַ ,ר ָּבנִ ים ׁ ֶ
ש ּ ֵכן ְמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה,
ֶׁ
ִ ּבז ְַמ ּנָםָּ ,כל
שהָ י ּו
שחָ ְכ ָמתוֹ ְמ ִא ָירה ְ ּבכָ ל הַ דּ וֹ רוֹ ת ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
דו ׁשָּ -ברוּך-הוּא
ַאח ֲָריוַ ,אל ִּת ְּתנ ּו ֳד ִמי לַ ָּק ֹ
ַּב ּתוֹ ָרה ַעד יַעֲ ֶרה ָעלָ יו רוּחַ הַ ּק ֶֹד ׁש )אֶ ל
שה ֲֵרי ֵאין ְר ׁשוּת ְל ִה ְׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש
ְשׁכִ ינָתוֹ(ֶ ׁ ,
ָ
שאוֹ ִתיּוֹ ת
שר הַ ּ ָפנִ ים ַרק ְלךֶ ׁ ,
ִ ּב ְמטַ ְטרוֹ ''ן ַׂ
ש ּלוֹ ְרמ ּוזִים ְ ּב ִ ׁש ְמךָ.
ֶׁ

ּ .104ו ְכ ַען ָּצ ִר ְ
יך ַא ְסיָא ,לְ ִמנְ ַ ּדע ְּב ַכ ּ ָמה ַ ּד ְר ִ ּגין
דום,
חולֶ ה ְּבגָ ל ּו ָתא ֶ ּדאֱ ֹ
ִא ְס ּ ָת ּ ַלק ְ ּד ִפיק ּו ְ ּד ַהה ּוא ֹ
חולַ ת ַאהֲ ָבה ָאנִ י.
יה )שיר השירים ה( ׁ ֶש ֹ
ְ ּד ִא ְּת ַמר ָעלֵ ּ
יה ,לְ ִמנְ ַ ּדע ֵקץ
ְ ּד ָהא ַּכ ָמה ַא ְסיָין ִא ְת ְ ּכנָ ׁש ּו ָעלֵ ּ
יקין ,וְ לָ א הֲ וָ ה ַחד
יהְּ ,ב ִא ּ ֵלין ְ ּד ִפ ִ
ְ ּד ַמ ְר ָעא ִ ּדילֵ ּ
חולֶ ה,
הוןּ ִ ,ד ְד ִפיק ּו ְ ּד ַהה ּוא ֹ
מו ַדע ְּב ֹ
ִמ ּנַיְ יה ּו ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ֹ
יהּ ְ ,ד ִאית
לָ א ָּכל ַא ְסיָא ָּב ִקי לְ ִא ׁ ְש ְּת ֹ
מו ַדע ּ ֵב ּ
יקין דקשר''ק קש''ק קר''קּ ְ ,ד ָא ַמר נָ ִביא
ְ ּד ִפ ִ

 .104וְ כָ ֵעת צָ ִר ְ
יך רוֹ פֵ א לָ ַד ַעת ְ ּבכַ ּ ָמה
ַמעֲ לוֹ ת ָעלָ ה דּ ֹפֶ ק אוֹ תוֹ הַ חוֹ לֶ ה ְ ּבגָלוּת
שחוֹ לַ ת ַאהֲבָ ה ָאנִ י.
ש ּנֶאֱ ַמר ָעלָ יו ׁ ֶ
אֱ דוֹ םֶ ׁ ,
שה ֲֵרי ַּכ ּ ָמה רוֹ ְפ ִאים ִה ְת ּ ַכ ְ ּנס ּו ָעלָ יו לָ ַד ַעת
ֶׁ
ש ּלוֹ ַּבדְּ ִפיקוֹ ת הַ ּ ָללוּ ,וְ לֹא הָ יָה
סוֹ ף הַ ח ִֹלי ׁ ֶ
שדּ ֹפֶ ק אוֹ תוֹ חוֹ לֶ ה
שיּוֹ ֵד ַע ָּבהֶ ם ׁ ֶ
ֶאחָ ד מֵ הֶ ם ׁ ֶ
שיּ ֵׁש דְּ ִפיקוֹ ת
לֹא ָּכל רוֹ פֵ א ָּב ִקי לָ ַד ַעת ּבוֹ ֶ ׁ ,
שהַ ּנ ִָביא ָא ַמר
של קשר''ק קש''ק קר''קֶ ׁ ,
ֶׁ
עֲ לֵ יהֶ ם )ישעיה כו( ְּכמוֹ הָ ָרה ּ ַת ְק ִריב לָ לֶ ֶדת
ּ ָת ִחיל ִּתז ְַעק ַּבחֲבָ לֶ יהָ .
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מו ָה ָרה ּ ַת ְק ִריב לָ לֶ ֶדת ּ ָת ִחיל
ֹ ָעלַ יְ יה ּו )ישעיה כו( ְ ּכ
.יה
ָ ִֶּתזְ ַעק ּ ַבחֲ ָבל
Righteous people have roots in Right, Left, and Central columns, which are the
aspects of Abraham, Isaac, and Jacob. Impurities of the entire body affect the
head that is the aspect of Adam, who is the seed of all souls and human life.
The Zohar tells us that a generation that suffers from the head, brings greater
suffering on the righteous people of that time. When the Holy Temple was active,
the work of the priests could cleanse our negativity. After the destruction, the
righteous people serve as priests. They draw the light and at the same time,
their sufferings and death are like offerings on the Altar that purifies us from
accumulated global negativity. The offerings in the Holy Temple were from pure
sources in order to become a channel of cleansing light for the world. For that
reason, only righteous people can serve that purpose. Like a mother that takes
care and cleans her little children, so do the patriarchs, and the righteous people
clean and remove our impurities. In our generation, we see a lack of leadership
in all nations around the world. Most of all ‘heads’ of countries were replaced
by unstable leaders. In most cases, we find that they have personal agendas
and caring for the people is not at the top of their list. This is a sign that our
impurities affected the ‘head’ and major cleansing is due. Rabbi Shimon made
the Zohar as a tool that can cleanse and protect us. With it, we can remove
impurities from the ‘head’ and restore the pure Light in the world.
 ְּכלו ִּלים, וְ כֻ ּ ָלם עֲ ָׂש ָרה ׁשוֹ פָ רוֹ ת.105
יעה
ָ שהוּא ְּת ִק
ֶ ׁ ,שהֵ ם ִסימַ ן קש''ר
ֶ ׁ ,ִ ּב ְׁשל ָֹׁשה
ְיעה נִ ְר ֵאית א ֶֹרך
ָ  ו ְּת ִק.ְ ׁשבָ ִרים ְּתרו ָּעה
.ְ ׁשבָ ִרים ִה ְת ָק ְרבוּת הַ ּגָלוּת
,הַ ּגָלוּת
ש ִ ּנ ְר ֶאה דֹחַ ק ַאחַ ר
ֶ ׁ ,ִ ּב ְתרו ָּעה ּ ָתבֹא הַ ְ ּגאֻ ּ ָלה
ש ּוַדַּ אי ּ ֵכיוָן
ֶ ׁ , וְ ֵאין ֶרוַח ֵּבין זֶה ָלזֶה,דּ ֹחַ ק
,ִש ָר ֵאל ַּב ּגָלוּת
ׂ ְ ש ּ ְׁש ָאר ַע ִּמים ְמ ַע ְּכ ִבים ֶאת י
ֶׁ
ְ
 ּגַם ָּכך ְמ ִהירוּת.דָּ ח ֳָקם ְמ ָק ֵרב לָ הֶ ם הַ ְ ּגאֻ ּ ָלה
, ּבוֹ יוֹ צֵ את נֶפֶ ׁש הָ ָא ָדם,הַ דּ ֹפֶ ק זֶה ַאחַ ר זֶה
.ש ֵאין ֶרוַח ֵּבין זֶה ָלזֶה
ֶ ׁ ַאחַ ר

 ְ ּד ִאי ּנ ּון, ְ ּכלִ ילָ ן ִּב ְתלַ ת,רות
ֹ שר ׁש ֹו ָפ
ֶׂ  וְ ֻכ ְּלה ּו ֶע.105
.יעה ׁ ְש ָב ִרים ְּתר ּו ָעה
ָ  ְ ּד ִאיה ּו ְּת ִק,ימן קש''ר
ַ ִס
 ׁ ְש ָב ִרים ְק ִריב ּו,יעה ַא ְחזִ י אֲ ִריכ ּו ְ ּדגָ ל ּו ָתא
ָ ּו ְת ִק
 ְ ּד ַא ְחזֵי ּד ֹוחֲ ָקא,ֵיתי ּפ ּו ְר ָקנָ א
ֵ יה י
ּ  ְּתר ּו ָעה ּ ֵב.ְ ּדגָ ל ּו ָתא
 ְ ּדוַ ַ ּדאי,וחא ּ ֵבין ָ ּדא לְ ָדא
ָ ָ וְ לֵ ית ְרו,ָּב ַתר ּד ֹוחֲ ָקא
,ש ָר ֵאל ְּבגָ ל ּו ָתא
ֹ ֵּכיוָ ן ִ ּד ׁ ְש ַאר ַע ִּמין ְמ ַע ְ ּכ ִבין
ׂ ְ ִלון לְ י
 א ּוף ָה ִכי ְמ ִהיר ּו.לון ּפ ּו ְר ָקנָ א
ֹ הון ְמ ָק ֵרב
ֹ ְּד ֹוחֲ ָקא ִ ּדל
,יה נָ ִפיק נ ְַפ ׁ ָשא ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש
ּ  ּ ֵב,ִ ּד ְד ִפיק ּו ָ ּדא ָב ֶתר ָ ּדא
.ָּב ַתר ְ ּדלֵ ית ֶריוַ ח ּ ֵבין ָ ּדא לְ ָדא

ש ּׂ ָשם
ֶ ׁ  הוּא, קשר''ק קש''ק קר''ק.106
ֹשיַּעֲ בֹר ּבו
ֶ ׁ ,יעה ְ ׁשבָ ִרים ְּתרו ָּעה
ָ  ְּת ִק,קש''ר
 )שמות- ש ּבוֹ ְׁשבו ָּעה
ֶ ׁ ,ש ֶקר ִמן הָ עוֹ לָ ם
ֶׁ
 י ְִתעוֹ ֵרר ָּבעוֹ לָ ם.יז( ִמ ְלחָ ָמה לַ ה' ַּבעֲ ָמלֵ ק
, ו ְּמ ֻר ָּבע,ש ָּל ׁש
ֻ ׁ  ו ְּמ, וְ כָ פוּל,ִׁשיר ּ ָפ ׁשוּט
, יה''ו, י''ה,' י: ֹש ּלו
ֶ ׁ שהוּא עוֹ לֶ ה אוֹ ִתיּוֹ ת
ֶׁ
יקים
ִ ִּ ו ְּבכֵ ן צַ ד-  ְ ּבאוֹ תוֹ ז ְַמן. ע''ב- יהו''ה
יש ִרים יַעֲ לוֹ ז ּו ַוח ֲִס ִידים ְ ּב ִר ּנָה
ָׁ ִִש ָמח ּו ו
ׂ ְ י ְִרא ּו וְ י

, ִאיה ּו ְ ּד ׁ ַש ִ ּוי קש''ר, קשר''ק קש''ק קר''ק.106
יה ׁ ֶש ֶקר ִמן
ָ ְּת ִק
ּ  ְ ּד ִא ְת ַע ָּבר ּ ֵב.יעה ׁ ְש ָב ִרים ְּתר ּו ָעה
 )שמות,או ָמ ָאה
ֹ
יה
ּ  )דף רי''ט ע''ב( ְ ּד ֵב,ָעלְ ָמא
 ׁ ִשיר. יִ ְּת ַער ְּב ָעלְ ָמא.יז( ִמלְ ָח ָמה לַ יְ ָי ּ ַבעֲ ָמלֵ ק
 ְ ּד ִאיה ּו ָסלִ יק. ּו ְמר ּו ָּבע, ּו ְמ ׁש ּולָ ׁש, וְ ָכפ ּול,ּ ָפ ׁש ּוט
 ְּב ַהה ּוא. ע''ב, יהו''ה, יה''ו, י''ה,' י,יה
ּ ֵַא ְתוָ ון ִ ּדיל
לוז ּו
ֹ ֲיש ִרים יַע
ָ ׁ ִש ָמח ּו ו
ִ  ּו ְב ֵכן ַּצ ִ ּד,זִ ְמנָ א
ׂ ְ ִיקים יִ ְרא ּו וְ י
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ֹש ּלו
ֶ ׁ  ק ֶֹדם. ֶאלֶ ף הַ ּ ִׁש ּ ִ ׁשי-  ו' ּתוֹ סֶ פֶ ת.ּיָגִ ילו
 ו ְּל ַאח ֲָריו ַעד, חָ ֵרב ּ ֵבית הַ ִּמ ְקדָּ ׁש,ָע ֵק''ב
 זֶה ּו.ֶע ֶר''ב
ָר ָע''ב י ְִהיֶה
ּ ַת ְ ׁשלוּם
יד ְע ּ ֶתם ִּכי ה' הוֹ ִציא
ַ ִש ָּכתוּב )שם טז( ֶע ֶרב ו
ֶׁ
ָ
 )בראשית מד( ִ ּכי ַע ְבדְּ ך ָע ַרב.' ֶֹא ְתכֶ ם וְ גו
.( )עד כאן רעיא מהימנא.' ֶֹאת הַ ּנ ַַער וְ גו

.ית ָאה
ָ  ֶאלֶ ף ׁ ְש ִת, ו' ּת ֹו ֶס ֶפת.וַ חֲ ִס ִידים ְּב ִר ָ ּנה יָגִ יל ּו
 ּולְ ָב ַתר, ָח ַרב ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא,קו ֶדם ִ ּדילֵ י ּה ָע ֵק''ב
ֹ
 הֲ ָדא ה ּוא. יִ ְהיֶה ֶע ֶרב, ַעד ּ ַת ׁ ְשל ּום ָר ָעב,יה
ּ ִֵ ּדיל
הו ִּציא
ֹ
ויד ְע ּ ֶתם ִ ּכי יְ ָי
ַ
 )שמות טז( ֶע ֶרב,ִד ְכ ִתיב
ָ
 )בראשית מד( ִ ּכי ַע ְב ֶ ּדך ָע ַרב ֶאת ַה ַ ּנ ַער.'ֶא ְת ֶכם וְ ֹגו
( )ע''כ רעיא מהימנא.'וְ ֹגו

The heartbeats of a person reveal the health state of the body, and not every
healer can understand them. The Zohar says that there are three types of
heartbeats that are the aspects of the three different sounds of the Shofar.
Tekiah is a continuous blast represented with the letter ק. Shevarim is a
sequence of three short blasts represented with the letter ש. Teruah is a
sequence of three times Shevarim, meaning nine short blasts and it is
represented with the letter ר. The three letters make the word קשר, meaning
connection and also the word שקר, meaning lie.  שקרrepresents the material
world under the control of the Snake that masks the illusions of this world with
lies. A complete set of Shofar blowing has ten sounds, קרק-קשק-קשרק, and with
it we remove the negativity and lies, שקר, from the world, to open the gates for
the Final Redemption. The light will then be revealed through the name with its
10 letters in the form below:

The numerical value is 72, the same as the value of the name הי-ויו-הי- יודthat
represents the level of Atzilut (Emanation) that will be revealed in the Final
Redemption.

,שעוֹ מֵ ד עֲ לֵ יהֶ ם
ֶ ׁ  ָרא ּו צֵ ל,ָּשבו
ׁ ְ ּ שי
ֶ ׁ  ַעד.107
ְ
ְ
.ּ ּ ָת ְמהו. הוֹ לֵ ך ּו ָבא ְ ּבתוֹ ך הַ ַּביִת,הוֹ לֵ ְך וּבָ א
 א ַֹמר ְל ָך מֶ ה הָ יָה, יוֹ סֵ י ְ ּבנִ י,ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָּבא
 יוֹ ם ֶאחָ ד הָ יִינ ּו.ִלי ִעם הַ ְּמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה
 וְ הָ יִינ ּו עוֹ ְס ִקים, ֹהוֹ ְל ִכים ְ ּב ִב ְק ַעת אוֹ נו
שמֶ ׁש
ֶ ׁ ּ ַ ו ִּמ ּתוֹ ְך חֹזֶק ה,ַּב ּתוֹ ָרה ָּכל אוֹ תוֹ יוֹ ם
.ָש ְבנ ּו ְליַד סֶ לַ ע ֶאחָ ד ְ ּבתוֹ ְך נ ֶֶקב ֶאחָ ד
ַׁ י

ימא
ָ ְ ָחמ ּו ַחד ט ּולָ א ְ ּד ַקי, ַעד ַ ּדהֲ ֹוו י ְַת ֵבי.107
.יתא
ָ  ְּב ֹגו ּ ֵב, ַאזְ לָ א וְ ַא ְתיָא, ַאזְ לָ א וְ ַא ְתיָא,ָעלַ יְ יה ּו
ימא לָ ְך ַמה
ָ  ֵא, ֹיו ֵסי ְּבנִ י, ָא ַמר ִר ִּבי ַא ָּבא.ּ ַתוְ וה ּו
 ֹיו ָמא ַחד הֲ וִ ינָ ן.ישא
ָ ׁ ְ ּדהֲ וָ ה לִ י ִעם ּב ּו ִצינָא ַק ִ ּד
,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ  וַ הֲ וִ ינָ ן לָ ָעאן ְּב,או ֹנו
ֹ ַאזְ לִ ינָ ן ְּב ִב ְק ָע ָתא ְ ּד
 ּו ִמג ֹּו ּת ּו ְק ּ ָפא,ָּכל ַהה ּוא )דף רי''ח ע''א( ֹיו ָמא
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ַבי ַחד ִטינָ ָראְּ ,ב ֹגו נ ּו ְק ָּבא
או ְת ֵבנָ ין ּג ּ ֵ
ְ ּד ׁ ִש ְמ ׁ ָשא ֹ
חֲ ָדא.
ָיבין
יהַ ,מאי ַהאיּ ִ ,ד ְב ָכל ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ַח ּי ִ
 .108אֲ ֵמינָ א לֵ ּ
ַכ ִאין
ַא ְס ִ ּגיא ּו ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ִדינָ א ׁ ַש ְריָיא ְּב ָעלְ ָמא ,ז ָּ
חו ָבא ְ ּד ָד ָרא,
הון לָ ָקאן ָעלַ יְ יה ּוּ ְ .ד ָה ִכי ּ ָתנֵינָ ןְּ ,ב ֹ
ִ ּד ְּב ֹ
יק ּיָיא יִ ּ ָת ְפס ּון .אֲ ַמאיִ ,אי ְּבגִ ין ְ ּד ִאי ּנ ּון
יש ּיָיא וְ ַצ ִ ּד ַ
ַק ִ ּד ׁ ַ
עו ָב ַדיְ יה ּוַּ ,כ ּ ָמה ִאי ּנ ּון
יחין לְ ָעלְ ָמא ַעל ֹ
מו ִכ ִ
ְ ּדלָ א ֹ
יק ּיָיא ִא ְת ַּכ ְפיָין
יחין ,וְ לָ א ְמ ַק ְּבלֵ י ִמ ּנַיְ יה ּו ,וְ ַצ ִ ּד ַ
מו ִכ ִ
ְ ּד ֹ
ַק ּ ַמיְ יה ּו .וְ ִאי ְּבגִ ין ְ ּדלָ א הֲ וִ י ַמאן ְ ּדיָגִ ין ַעל ָעלְ ָמא,
חו ַביְ יה ּוּ ְ ,ד ָהא ֶח ְדוָ וה
הון ֵמ ִתין ,וְ לָ א יִ ּ ָת ְפס ּון ְּב ֹ
לָ א ֵי ֹ
הון.
יק ּיָיא ְּב ִא ּב ּו ָדא ִ ּדלְ ֹ
ִאיה ּו לְ ַצ ִ ּד ַ

ש ְ ּבכָ ל ָׁש ָעה
ָ .108א ַמ ְר ִּתי לוֹ ַ ,מה זֶּה ׁ ֶ
ש ִּמ ְת ַר ִ ּבים הָ ְר ָׁש ִעים ָּבעוֹ לָ ם וְ הַ דִּ ין ָׁשרוּי
ֶׁ
ש ָּבהֶ ם לוֹ ִקים עֲ לֵ יהֶ ם?!
יקים ׁ ֶ
ָּבעוֹ לָ ם ,צַ דִּ ִ
ש ָּכ ְך ָׁשנִ ינוּּ ְ ,בחֵ ְטא הַ דּ וֹ רְ ,קדוֹ ִׁשים
ֶׁ
שהֵ ם לֹא
יקים י ּ ִָת ְפסוּ .לָ ּ ָמה? ִאם ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
וְ צַ דִּ ִ
שיהֶ ם ַּ -כ ּ ָמה
יחים ֶאת הָ עוֹ לָ ם ַעל ַמעֲ ֵׂ
מוֹ ִכ ִ
יחים וְ לֹא ְמ ַק ְ ּב ִלים מֵ הֶ ם,
ש ּמוֹ ִכ ִ
הֵ ם ׁ ֶ
יקים ְּכפו ִּפים ִל ְפנֵיהֶ ם .וְ ִאם ִמ ּׁשוּם
צדִּ ִ
וְ הַ ַ ּ
ש ָי ּגֵן ַעל הָ עוֹ לָ ם  -לֹא יָמוּת ּו וְ לֹא
ש ֵאין ִמי ׁ ֶ
ֶׁ
שה ֲֵרי חֶ ְדוָה ִהיא
י ּ ִָת ְפס ּו בַ חֲטָ ֵאיהֶ םֶ ׁ ,
יקים ְ ּב ִא ּבו ָּדם.
לַ ַ ּצדִּ ִ

חו ָבה ְ ּד ָד ָרא וַ ַ ּדאי ִמ ּ ָת ְפ ִסין
יהְּ ,ב ֹ
ָ .109א ַמר לֵ ּ
ימנָ א ָהנֵי ִמילֵ י .אֲ ָבל ְּב ׁ ַשעֲ ָתא
או ִק ְ
יק ּיָיא ,וְ ָהא ֹ
ַצ ִ ּד ַ
או ְּב ַמ ְכ ְּת ׁ ִשיןְּ ,בגִ ין
יק ּיָיא ְּב ַמ ְר ִעיןֹ ,
ְ ּדיִ ּ ָת ְפס ּון ַצ ִ ּד ַ
חו ֵבי
לְ ַכ ּ ְפ ָרא ַעל ָעלְ ָמא הֲ וִ יּ ְ ,כ ֵדין יִ ְת ַּכ ּ ְפר ּון ָּכל ֹ
יפי ּג ּו ָפאְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָכל
ָ ּד ָראְ ,מנָ לָ ןִ .מ ָּכל ׁ ַשיְ ֵ
יפא
יפין ְּב ָעאק ּוּ ,ו ְמ ָרע ַס ּגֵי ׁ ַש ְריָיא ָעלַ יְ יה ּוַ ׁ ,שיְ ָ
ׁ ַשיְ ִ
ְ
חֲ ָדא ִא ְצ ְט ִריך לְ ַאלְ ָק ָאהְּ ,בגִ ין ְ ּדיִ ְת ּס ּון ּ ֻכ ְּלה ּוּ ,ו ַמנ ּו.
ֵיה ָ ּד ָמאּ ְ ,כ ֵדין
רו ָעאּ ְ .ד ֹ
ְ ּד ֹ
רו ָעא ַאלְ ֵקי וְ ַא ּ ִפיק ּו ִמי ּנ ּ
יפי ּג ּו ָפא.
ָהא ַא ְסוָ ָ
ותא לְ ָכל ׁ ַשיְ ֵ

ָ .109א ַמר לוֹ ּ ְ ,בוַדַּ אי ְ ּבחֵ ְטא הַ דּ וֹ ר
יקיםַ ,וה ֲֵרי ּ ֵב ַא ְרנ ּו ְדבָ ִרים
צדִּ ִ
נִ ְת ּ ָפ ִסים הַ ַ ּ
יקים
ש ִ ּנ ְת ּ ָפ ִסים הַ ַ ּצדִּ ִ
ֵא ּלוּ .אֲ בָ ל ְ ּב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ּ ֶבחֳלָ ִאים אוֹ ְב ַמכּ וֹ ת ,זֶה ִ ּב ְׁש ִביל ְלכַ ּ ֵפר ַעל
הָ עוֹ לָ ם ,וְ ָאז י ְִת ַּכ ּ ְפר ּו ָּכל ח ֲָט ֵאי הַ דּ וֹ רִ .מ ַּניִן
ש ָּכל
יב ֵרי הַ ּגוּףּ ְ .ב ָׁש ָעה ׁ ֶ
לָ נוּ? ִמ ָּכל ֵא ְ
הָ ֵאיבָ ִרים ִ ּב ְמצו ָּקה וְ ח ִֹלי גָ דוֹ ל ׁשוֹ ֶרה
עֲ לֵ יהֶ ם ,אֵ יבָ ר אֶ חָ ד צָ ִר ְ
יך ִל ְלקוֹ ת ְּכ ֵדי
שי ּ ְִת ַר ּ ְפא ּו כֻ ּ ָלם .ו ִּמיהוּ? הַ ז ְּרוֹ ַע .הַ ז ְּרוֹ ַע לוֹ ָקה
ֶׁ
יאים ִמ ּ ֶמ ּנָה דָּ ם ,וְ ָאז ה ֲֵרי ְרפו ָּאה ְלכָ ל
וּמוֹ ִצ ִ
יב ֵרי הַ ּגוּף.
ֵא ְ

The Zohar continues the discussion about the suffering of the righteous people.
When judgment is spread in the world because of the increase of evil actions,
then the righteous are held responsible for that. One reason is for not speaking
out and not teaching the people to follow the righteous path. The righteous still
need to suffer and die, so the wicked people can stay alive and have more
opportunities to make corrections.
For most people it doesn’t make sense but, from the righteous point of view, this
is one of the greatest rewards God is giving them.
On the individual levels, we work hard, accepting physical pain and/or mental
stress in order to achieve some goal. It could be for better pay at the end of the
month. It could be hard work and pinching pennies to save for a new house, car
or a dream vacation.
The righteous see the correction of the world as part of their responsibility and
adopt it as their Tikkun process. Physical suffering and death are only
indications that their work is accepted and have a positive spiritual effect on the
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world. Death is the reward and releases from the Tikun process. It is like getting
out of a hard labor camp.
When a righteous passes away, this event is called ‘Hillulah’, meaning
‘celebration’. Spiritually it is like a wedding ceremony where his soul comes in
unification with the Light. There is nothing that gives the soul greater joy than
that.
One of our highest prayers is Shema Israel. The Holy Ari tells us that before we
recite the prayer we should meditate to accept on ourselves the four types of
death:
 – Stoning – Chokmahי – א – סקילה
 – Burning – Binahה – ד – שריפה
 – Sword – Zeir Anpinו – נ – הרג
 – Choking – Malchutה – י – חנק
We also should meditate to fuse our soul as one with Adam, that is the source
of all Israelites souls.
יפין ָ ּדא ִעם ָ ּדאּ ַ .110 .גם ָּכ ְך ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם הֵ ם ֵאיבָ ִרים זֶה ִעם
 .110א ּוף ָה ִכי ְּבנֵי ָעלְ ָמא ִאי ּנ ּון ׁ ַשיְ ִ
ְ
ְ
שרוֹ צֶ ה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא לָ ֵתת
זֶהּ ְ .ב ָׁש ָעה ׁ ֶ

יהב
ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָב ֵעי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא לְ ֵמ ַ
יקא ּ ֵבינַיְ יה ּו,
ותא לְ ָעלְ ָמאַ ,אלְ ֵקי לְ ַחד ַצ ִ ּד ָ
ַא ְסוָ ָ
ותא לְ כ ּ ָֹלא.
ֵיה י ִָהיב ַא ְסוָ ָ
ְּב ַמ ְר ִעין ּו ְב ַמ ְכ ְּת ׁ ִשיןּ ,ו ְבגִ ינ ּ
חולָ ל ִמ ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו
ְמנָ לָ ןּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,ישעיה נג( וְ ה ּוא ְמ ֹ
תו נִ ְר ּ ָפא לָ נ ּו.
ְמד ּו ָּכא ֵמעֲ ֹו ֹנו ֵתינ ּו וְ ֹגו'ּ .ו ַבחֲ ב ּו ָר ֹ
רו ָעא,
תו ,אֲ ָקז ּו ָתא ְ ּד ָד ָמאּ ְ ,כ ַמאן ְ ּד ָא ִקיז ְ ּד ֹ
ּו ַבחֲ ב ּו ָר ֹ
ותא ה ּוא לָ נָא לְ ָכל
ּו ְב ַהה ּוא ַח ּב ּו ָרא נִ ְר ָפא לָ נ ּוַ ,א ְסוָ ָ
יפין ְ ּדג ּו ָפא.
ׁ ַשיְ ִ

יהב
יקאֶ ,א ּ ָלא לְ ֵמ ַ
עולָ ם לָ א ַאלְ ֵקי ַצ ִ ּד ָ
ּ .111ולְ ֹ
ותא לְ ָד ָראּ ,ולְ ַכ ּ ְפ ָרא ָעלַ יְ יה ּו) .ורזא דא צדיק ורע
ַא ְסוָ ָ
ְ ּד ִדינָ א
ַאחֲ ָרא
לְ ִס ְט ָרא
יחא
נִ ָ
לו( ְ ּד ָהא
ַכ ָאה י ִַּתיר ִמ ּכ ּ ָֹלאּ ְ ,דלָ א
ׁ ַשלְ ָטא )לשלטאה( ַעל ז ָּ
יש ְ ּכ ֵדין לְ ָכל ָעלְ ָמא ,וְ לָ א ַא ׁ ְש ַּגח ְּבה ּוֵ ,מ ֶח ְדוָ ה
ָחיִ ׁ
זָכי לְ ׁש ּולְ ָטנָ א ִע ּ ָל ָאה,
ַכ ָאה ֵ
יה .וְ ַהה ּוא ז ָּ
ְ ּד ׁ ַש ִּליט ָעלֵ ּ
ְּב ַהאי ָעלְ ָמאּ ,ו ְב ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתיַ .צ ִ ּדיק )דף רי''ח
יש ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא
טוב ֹ
ע''ב( וְ ֹ
לוּ ְ ,דלָ א ָחיִ ׁ
לְ ַכ ּ ְפ ָרא ַעל ָעלְ ָמא.

ְרפו ָּאה לָ עוֹ לָ םַ ,מ ְל ֶקה צַ דִּ יק ֶאחָ ד ֵּבינֵיהֶ ם
ְ ּב ַמחֲלוֹ ת ו ַּמכּ וֹ ת ,ו ִּבגְ לָ לוֹ נוֹ ֵתן ְרפו ָּאה
ש ָּכתוּב )ישעיה נג( וְ הוּא
לַ כּ ֹלִ .מ ַּניִן לָ נוּ? ׁ ֶ
ְמחֹלָ ל ִמ ּ ְפ ָׁש ֵעינ ּו ְמ ֻד ָּכא מֵ עֲ וֹ נ ֵֹתינ ּו וְ גוֹ ',
וּבַ חֲבֻ ָרתוֹ נִ ְר ּ ָפא לָ נוּ .וּבַ חֲבֻ ָרתוֹ  -הַ ָּקזַת
ש ּ ַמ ִ ּקיז זְרוֹ ַע ,ו ְּבאוֹ ָת ּה חֲבו ָּרה
דָּ םְּ ,כמוֹ ִמי ׁ ֶ
יב ֵרי
נִ ְר ּ ָפא לָ נוְּ ,רפו ָּאה הוּא לָ נ ּו ְלכָ ל ֵא ְ
הַ ּגוּף.
 .111ו ְּלעוֹ לָ ם לֹא ַמ ְל ֶקה צַ דִּ יקֶ ,א ָּלא ְּכ ֵדי
לָ ֵתת ְרפו ָּאה לַ דּ וֹ ר ו ְּלכַ ּ ֵפר עֲ לֵ יהֶ ם) ,וְ סוֹד זֶה
שהַ דִּ ין
שזֶּה נוֹ חַ לַ ַ ּצד הָ ַאחֵ ר ׁ ֶ
צַ ִדּיק וְ ַרע לוֹ( ׁ ֶ
ׁשוֹ לֵ ט )לִ ְשׁ�ט( ַעל הַ ַ ּצדִּ יק יוֹ ֵתר מֵ הַ כּ ֹל,
ש ׁש ָאז ְלכָ ל הָ עוֹ לָ ם וְ לֹא ַמ ְׁש ִ ּגיחַ
ש ּלֹא חוֹ ׁ ֵ
ֶׁ
תו
שהוּא ׁשוֹ לֵ ט ָעלָ יו .וְ אוֹ ֹ
ָּבהֶ ם מֵ הַ ּ ִ ׂש ְמחָ ה ׁ ֶ
צַ דִּ יק זוֹ כֶ ה ְל ִ ׁש ְלטוֹ ן ֶע ְליוֹ ן ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה
ש ׁש
ש ּלֹא חוֹ ׁ ֵ
וּבָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא .צַ דִּ יק וְ טוֹ ב לוֹ ֶ ׁ ,
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְלכַ ּ ֵפר ַעל הָ עוֹ לָ ם.

יהִ ,א ּל ּו לָ א הֲ ֹוו ְּב ַחד זִ ְמנָ א ,יָא ּותָ .112 .א ַמ ְר ִּתי לוֹ ִ ,א ּל ּו לֹא הָ י ּו ִ ּבז ְַמן ֶאחָ ד -
 .112אֲ ֵמינָ א לֵ ּ
בל ִאית ַצ ִ ּדיק ָה ָכא ,וְ ִאית ַצ ִ ּדיק ָה ָכא ,לְ ָדא ִאית יָפֶ ה .אֲ בָ ל ָּכאן י ֵׁש צַ דִּ יק ,וְ כָ אן י ֵׁש צַ דִּ יק.
אֲ ָ
לָ זֶה י ֵׁש ַמחֲלוֹ ת ,וְ לָ זֶה י ֵׁש אֶ ת ָּכל טוֹ ב
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ַמ ְר ִעין ּו ַמ ְכ ְּת ׁ ִשיןּ ,ולְ ָדא ִאית ָּכל ִטיב ּו ְ ּד ָעלְ ָמא.
או ְּת ֵרין ַס ּגֵיּ ְ ,דלָ א ָּב ָעא
ָא ַמר לִ יְּ ,ב ַחד ִמ ּנַיְ יה ּו ֹ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא לְ ַאלְ ָק ָאה ּכ ּ ָֹלא) ,ס''א כל
דמה( ְ ּכ ָמה ְ ּדלָ א ִא ְצ ְט ִר ְ
רו ָעא חֲ ָדא,
יך ֶא ּ ָלא ְ ּד ֹ
יפין.
יהב ַא ְסוָ ָ
לְ ַאלְ ָק ָאה ּולְ ָא ָקזָ ָאה לְ ֵמ ַ
ותא לְ ָכל ׁ ַשיְ ִ
יקא ַס ּגֵי.
א ּוף ָה ָכאְּ ,ב ַחד ַצ ִ ּד ָ

הָ עוֹ לָ םָ .א ַמר ִליּ ְ ,ב ֶאחָ ד מֵ הֶ ם אוֹ ִב ְׁש ַניִם
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא לֹא רוֹ צֶ ה
ַמ ְס ּ ִפיקֶ ׁ ,
ש ּלֹא
ְלהַ ְלקוֹ ת הַ כּ ֹל) ,ס''א כָּל עוֹד( ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
צָ ִר ְ
יך ֶא ּ ָלא זְרוֹ ַע ַאחַ ת ְלהַ ְלקוֹ ת ו ְּלהַ ִ ּקיז
לָ ֵתת ְרפו ָּאה ְלכָ ל הָ אֵ יבָ ִריםּ .גַם ָּכאן,
ְ ּבצַ דִּ יק ֶאחָ ד ַמ ְס ּ ִפיק.

ֹתינוּ; מוּסַ ר ְשׁלוֹמֵ נוּ ﬠָ לָ יו ,וּבַ חֲ בֻ ָרתוֹ ִנ ְרפָּ א-לָ נוּ" Isaiah 53:5
.” “Butוְהוּא ְמחֹ לָ ל ִמפְּ ָשׁﬠֵ נוְּ ,מדֻ כָּא מֵ ﬠֲוֹנ ֵ
he (The righteous, Tzaddik) was wounded because of our transgressions, he was
crushed because of our iniquities: the chastisement of our welfare was upon
him, and with his stripes, we were healed.” This verse testifies that by the merit
of the righteous we are healed. The Zohar tells us that we all are parts of one
body. The healer makes the incision for bloodletting in order to release the
negativity and bring healing to the whole body. Similarly, God uses the
Tzaddikim (righteous) for the same purpose, to heal the world. Ecclesiastes 8:14
ֲשׂה הָ ְר ָשׁ ִﬠיםְ ,ויֵשׁ ְר ָשׁ ִﬠים ֶשׁ ַמּגִּ יﬠַ “
יקים אֲ ֶשׁר מַ גִּ יﬠַ אֲ לֵ הֶ ם כְּ ַמﬠ ֵ
ֲשׂה ﬠַ ל-הָ אָ ֶרץ ,אֲ ֶשׁר יֵשׁ צַ ִדּ ִ
יֶשׁ-הֶ בֶ ל ,אֲ ֶשׁר ַנﬠ ָ
יקים :אָ ַמ ְר ִתּיֶ ,שׁגַּם-זֶה הָ בֶ ל
ֲשׂה הַ צַּ ִדּ ִ
.” “There is a vanity which is done upon theאֲ לֵ הֶ ם כְּ ַמﬠ ֵ
earth: that there are righteous men, unto whom it happeneth according to the
work of the wicked; again, there are wicked men, to whom it happeneth
according to the work of the righteous – I said that this also is vanity.” The
aspect of "Righteous and suffers" is not new and the Zohar explains it to us.
Sometimes the suffering or death of one Tzadik is enough to balance the world.
Some of them may suffer through their entire lifetime to protect the world from
destruction, and the rest of the righteous people are left to continue their work
without pain. Pain or gain is not a consideration for them when they are doing
the work.

יה ְמ ָרעַ ,על ָּכל
 .113וְ ִאי ִא ְּת ַקף )ס''א אתייקר( ּ ֵב ּ
ׁ ַשיְ יפיןּ ְ ,כ ֵדין ִא ְצ ְט ִר ְ
רו ִעין לְ ָא ָקזָ ָאה .א ּוף
יך ְּת ֵרין ְ ּד ֹ
ִ
חו ִבין י ִַּק ִירין ַעל ָעלְ ָמאּ ְ ,כ ֵדין ָּכל
ָה ִכיִ ,אי ַא ְס ִ ּגיא ּו ֹ
ותא ַעל ָּכל ָ ּד ָרא .אֲ ָבל
יהב ַא ְסוָ ָ
ַכ ִאין ַאלְ ק ּון ,לְ ֵמ ַ
ז ָּ
ַכ ָאה ַאלְ ֵקי,
ִּבזְ ַמן ְ ּדלָ א ַא ְס ִ ּגיא ּו ָּכל ַּכ ְךּ ְ ,כ ֵדין ַחד ז ָּ
יק ּיָא ִּב ׁ ְשלָ םּ ְ ,ד ָהא לָ א ִא ְצ ְט ִר ְ
יך ָעלְ ָמא
ּו ׁ ְש ַאר ַצ ִ ּד ַ
יק ּיָיא.
ְ ּדיִ לְ ק ּון ּ ֻכ ְּלה ּוִ .א ְת ִסיא ּו ַע ּ ָמאִ .א ְת ִסיא ּו ַצ ִ ּד ַ
ימין ְּב ַמ ְר ִעין ,לְ ַא ָּגנָ א ַעל
יהון ַקיְ ִ
ּולְ זִ ְמנִ ין ְ ּד ָכל ֹיו ֵמ ֹ
ָ ּד ָראִ .מית ּוָ ,הא ַא ְּת ֵסי ּכ ּ ָֹלא ,וְ ִא ְת ְ ּכ ּ ַפר .לְ זִ ְמנִ ין
חו ִבין ִאי ּנ ּון י ִַּק ִירין י ִַּתיר.
ְ ּד ֹ

 .113וְ ִאם ִמ ְתחַ ז ּ ֶֶקת )מַ כְ בִּ ידָ ה( הַ ּ ַמחֲלָ ה ַעל
ָּכל הָ אֵ יבָ ִריםָ ,אז צָ ִר ְ
יך ְלהַ ִ ּקיז ִמ ּ ְׁש ֵתי
זְרוֹ עוֹ תּ .גַם ָּכ ְךִ ,אם ִה ְת ַר ּב ּו הַ ח ֲָט ִאים
יקים
צדִּ ִ
ו ְּכבֵ ִדים ַעל הָ עוֹ לָ םָ ,אז ָּכל הַ ַ ּ
לוֹ ִקים ,לָ ֵתת ְרפו ָּאה ַעל ָּכל הַ דּ וֹ ר .אֲ ָבל
ש ּלֹא ִה ְת ַר ּב ּו ָּכל ָּכ ְךָ ,אז ַרק צַ דִּ יק
ִ ּבז ְַמן ׁ ֶ
שה ֲֵרי
יקים ְ ּב ָׁשלוֹ םֶ ׁ ,
ּש ָאר הַ ַ ּצדִּ ִ
ֶאחָ ד לוֹ ֶקה ,ו ְ ׁ
לֹא צָ ִר ְ
ש ּ ֻכ ּ ָלם י ְִלקוּ .נִ ְר ּ ָפא הָ ָעם
יך הָ עוֹ לָ ם ׁ ֶ
ש ָּכל יְמֵ יהֶ ם
יקים .וְ ִל ְפ ָע ִמים ׁ ֶ
צדִּ ִ
 נִ ְר ּ ְפא ּו הַ ַ ּעוֹ ְמ ִדים ְ ּב ַמחֲלוֹ ת ְלהָ גֵן ַעל הַ דּ וֹ רִ .אם מֵ ת ּו
 ה ֲֵרי נִ ְר ּ ָפא הַ כּ ֹל וְ נִ ְת ַּכ ּ ֵפרִ ,ל ְפ ָע ִמיםשהַ ח ֲָט ִאים הֵ ם נִ ְכ ָּב ִדים יוֹ ֵתר.
ְּכ ׁ ֶ

שמֶ ׁש הָ יָה
שא הֲ וָ ה י ִַּתירַ .114 ,ק ְמנ ּו וְ הָ לַ ְכנוּ ,וְ חֹזֶק הַ ּ ׁ ֶ
ַ .114ק ְמנָא וְ ָאזַלְ נָ א .וְ ּת ּו ְק ּ ָפא ְ ּד ׁ ִש ְמ ׁ ָ
ְ
או ְר ָחא .חֲ ֵמינָ ן ִאילָ נִ ין ְּב ַמ ְד ְּב ָראּ ,ו ַמיִ ין יוֹ ֵתר ,וְ הַ דֶּ ֶרך הָ י ְָתה ְדחו ָּקה לָ נוָּ .ר ִאינ ּו
וְ ָד ִחיק לָ ן ְּב ֹ
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חות ַחד ט ּולָ א ְ ּד ִאילָ נָ א
יבנָא ְּת ֹ
חו ַתיְ יה ּו .י ִָת ְ
ְּת ֹ
יהַ ,מאי ַהאי ְ ּד ָכל ַע ִּמין
ְ ּד ַמ ְד ְּב ָראָ ׁ .ש ִאילְ נָא לֵ ּ
ש ָר ֵאל
ְ ּד ָעלְ ָמא לָ א ַע ְב ִ ּדין נִ ְענ ּו ָעאֶ ,א ּ ָלא יִ ְ ׂ
יתאִ ,מ ְת ַנ ְענְ ָען ָה ָכא
או ַריְ ָ
חו ַדיְ יה ּוּ ְ ,ד ַכד לָ ָעאן ְּב ֹ
ִּבלְ ֹ
וְ ָה ָכאְּ ,בלָ א לִ ּמ ּו ָדא ְ ּד ַבר נָ ׁש ְּב ָעלְ ָמא ,וְ לָ א י ְַכלִ ין
יקם ְּב ִק ּי ּו ַמיְ יה ּו.
לְ ֵמ ָ

ָש ְבנ ּו
ִאילָ נוֹ ת ַּב ִּמ ְד ָּבר ו ַּמיִם ּ ַת ְח ּ ֵתיהֶ ם .י ַׁ
של הַ ִּמ ְד ָּבר.
של ִאילָ ן ֶאחָ ד ׁ ֶ
ַתחַ ת צֵ ל ׁ ֶ
ש ָּכל ַע ּ ֵמי עוֹ לָ ם לֹא
ְ ׁש ַא ְלנוּהוַּ ,מה זֶּה ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל ְלבַ דָּ ם?
עוֹ ִ ׂשים נִ ְענו ַּעַ ,רק י ְ ׂ
שעוֹ ְס ִקים ַּב ּתוֹ ָרה ִמ ְתנ ְַענְ ִעים ְלכָ אן
ש ְּכ ׁ ֶ
ֶׁ
של ָא ָדם ָּבעוֹ לָ ם ,וְ לֹא
ו ְּלכָ אן ְ ּב ִלי ִל ּמוּד ׁ ֶ
יְכוֹ ִלים לַ עֲ מֹד ְ ּב ַע ְצ ָמם?

If the illness of the body has spread out to all body parts, then the healer lets
the blood out of both arms. This means that when evil is growing in the world,
then all righteous people suffer to bring healing to the world. When the evil is
little, then only one righteous suffers while the rest are in peace. If people repent
and become good, then the sufferings stop. Some Tzadikim are in a state of
sickness and pain throughout their entire lives in order to protect the
generation. They also die if the transgressions of the people increase. We are all
connected as parts of one body. The Tzadik is like the heart inside, which feels
all aches and ills. He studies the Torah to bring light into the heart and remove
 and endsב some of the pain from the people. The Torah begins with the letter
, meaning heart, and the numerical value is 32,לב . Together isל with the letter
, appears in the story of creation.אלהים as the number of times the name ELHYM,
When we take our Torah and Zohar study into our hearts, we strengthen the
entire body (world) and the Tzadikim can improve and protect our lives.

ָ .115א ַמר לִ יַ ,א ְד ַּכ ְר ּ ָתן ִמ ְּל ָתא ִע ּ ָל ָאהּ ,ו ְבנֵי ָעלְ ָמא
יחין .י ִָתיב ׁ ַשעֲ ָתא ּו ָב ָכה,
לָ א י ְַד ִעין ,וְ לָ א ַמ ׁ ְש ִ ּג ִ
ָא ַמר ,וַ וי לִ ְבנֵי נָ ׁ ָשא ְ ּד ַאזְ לִ ין ִ ּכ ְב ִע ֵירי ַח ְקלָ אְּ ,בלָ א
מו ְד ָען
דוי ִא ׁ ְש ְּת ֹ
חו ֹ
ס ּו ְכלְ ָתנ ּוְּ .ב ִמ ּ ָלה ָ ּדא ִּבלְ ֹ
הון ְ ּד ַע ִמין
ש ָר ֵאלֵ ּ ,בין נִ ׁ ְש ָמ ְת ֹ
הון ַק ִ ּד ׁ ִ
נִ ּ ׁ ְש ָמ ְת ֹ
ישין ְ ּדיִ ְ ׂ
הון
ָלות .נִ ׁ ְש ָמ ְת ֹ
ּכ ֹו ָכ ִבים ּו ַמ ּז ֹ
בו ַדת
ע ֹו ְב ֵדי עֲ ֹ
ישא ְ ּד ָדלִ יק,
ש ָר ֵאל ִא ְת ְ ּגזָ ר ּוִ ,מג ֹּו ּב ּו ִצינָא ַק ִ ּד ׁ ָ
ְ ּדיִ ְ ׂ
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,משלי כ( נֵר יְ ָי נִ ׁ ְש ַמת ָא ָדם .וְ ַהאי נֵר
ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ְת ַאחֲ ד )נ''א דאתדליק( )דף רי''ט ע''א( ִמג ֹּו
ילא ,לָ א ׁ ָש ִכ ְ
יל ּו
יה אֲ ִפ ּ
יך נְ ֹ
יתא ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
או ַריְ ָ
ֹ
הו ָרא ָעלֵ ּ
ִרגְ ָעא .וְ ָרזָ א ָ ּדא) ,תהלים פג( אֱ ל ִֹהים ַאל ֳ ּד ִמי לָ ְך.
ְ ּכגַ וְ ונָא ָ ּדא ְ ּכ ִתיב) ,ישעיה סב( ַה ּ ַמזְ ִ ּכ ִירים ֶאת יְ ָי ַאל
הו ָרא ְ ּד ׁ ַש ְר ָּגא ֵּכיוָ ן
כון .נְ ֹ
ֳ ּד ִמי לָ ֶכם ,לָ א ׁ ְש ִכיכ ּו לְ ֹ
הו ָרא לָ א ׁ ָש ִכ ְ
יך
ְ ּד ִא ְת ַאחֲ ָדא ג ֹּו ּ ְפ ִתילָ הַ ,הה ּוא נְ ֹ

ָ .115א ַמר ִליִ ,הז ּ ְַכ ְר ּ ַתנִ י דָּ בָ ר ֶע ְליוֹ ן ,ו ְּבנֵי
ָשב ָׁש ָעה
יחים .י ַׁ
ָא ָדם לֹא יוֹ ְד ִעים וְ לֹא ַמ ְ ׁש ִ ּג ִ
שהוֹ ְל ִכים
וּבָ כָ הָ .א ַמר ,אוֹ י ִל ְבנֵי הָ ָא ָדם ׁ ֶ
שכֶ לַּ .בדָּ בָ ר הַ זֶּה
ְּכבַ הֲמוֹ ת הַ ּׂ ָש ֶדה ְ ּב ִלי ֵׂ
ִש ָר ֵאל
של י ְ ׂ
ְלבַ דּ וֹ נוֹ ָדעוֹ ת נְ ָׁשמוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת ׁ ֶ
ֵּבין נִ ְ ׁשמוֹ ת ַע ִּמים עוֹ ְב ֵדי כוֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת.
ִש ָר ֵאל נִ גְ זְר ּו ִמ ּתוֹ ְך נֵר ָקדוֹ ׁש
נִ ְ ׁשמוֹ ת י ְ ׂ
ש ָּכתוּב )משלי כ( נֵר ה' נִ ְׁש ַמת
שדּ וֹ לֵ קֶ ׁ ,
ֶׁ
ְ ּב ָׁש ָעה
זֶה,
וְ נֵר
ָא ָדם.
ְ
ש ּנֶאֱ חָ ז )שֶׁ נִּ ְדלָק( ִמ ּתוֹ ך ּתוֹ ָרה הָ ֶע ְליוֹ נָה ,לֹא
ֶׁ
ְ
ׁשוֹ כֵ ך הָ אוֹ ר ָעלָ יו אֲ ִפ ּל ּו ֶרגַע .וְ סוֹ ד זֶה
 )תהלים פז( אֱ ל ִֹהים ַאל ֳ ּד ִמי לָ ְךּ ְ .כמוֹ זֶהָּכתוּב ) -ישעיה סב( הַ ּ ַמז ִ ְּכ ִירים ֶאת ה' ַאל
ֳ ּד ִמי לָ כֶ םֵ .אין ִ ׁשכּ ו ְּך לָ כֶ ם .אוֹ ר הַ ּנֵרֵ ּ ,כיוָן
ש ּנֶאֱ חָ ז ּתוֹ ְך הַ ּ ְפ ִתילָ ה ,אוֹ תוֹ הָ אוֹ ר לֹא
ֶׁ
ְ
ׁשוֹ כֵ ך ְלעוֹ לָ ִמיםֶ ,א ָּלא ִמ ְתנ ְַענ ֵַע הָ אוֹ ר
ְלכָ אן ו ְּלכָ אן וְ לֹא ׁשוֹ כֵ ְך ְלעוֹ לָ ִמים.
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 וְ לָ א,הו ָרא לְ ָכאן ּולְ ָּכאן
ֹ ְ ֶא ּ ָלא ִמ ְת ַנ ְענְ ָעא נ,לְ ָעלְ ִמין
ְ ִמ ׁ ְש ְּת ִכ
.יך לְ ָעלְ ִמין
ש ִ ּנ ְ ׁשמוֹ ֵתיהֶ ם ִמ ּתוֹ ְך
ֶ ׁ ,ִש ָר ֵאל
ׂ ְ  ְ ּכמוֹ זֶה י.116
של
ֶ ׁ ש ָאמַ ר דָּ בָ ר ֶאחָ ד
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן- אוֹ תוֹ אוֹ ר הַ ּנֵר
 וְ לֹא יְכוֹ ִלים הֵ ם, ה ֲֵרי הָ אוֹ ר דּ וֹ לֵ ק,הַ ּתוֹ ָרה
 ו ִּמ ְתנ ְַענְ ִעים ְלכָ אן ו ְּלכָ אן ו ְּלכָ ל,ִל ְ ׁשכּ ְֹך
שה ֲֵרי ָּכתוּב )משלי
ֶ ׁ ,צ ָד ִדים ְ ּכאוֹ ר הַ ּנֵר
ּ ְ ַה
.כ( נֵר ה' נִ ְ ׁש ַמת ָא ָדם

 ְ ּדנִ ׁ ְש ָמ ַתיְ יה ּו ִמג ֹּו ַהה ּוא,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ י, ְ ּכגַוְ ונָ א ָ ּדא.116
,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ  ֵּכיוָ ן ְ ּד ָא ַמר ִמ ּ ָלה חֲ ָדא ְ ּד,הו ָרא ְ ּד ׁ ַש ְר ָּגא
ֹ ְנ
, וְ לָ א י ְֵכל ּון ִאי ּנ ּון לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ָכא,הו ָרא ָ ּדלִ יק
ֹ ְָהא נ
הו ָרא
ֹ ְ ִ ּכנ. ּולְ ָכל ִס ְט ִרין,ּו ִמ ְת ַנ ְענ ֵָען לְ ָכאן ּולְ ָּכאן
. ְ ּד ָהא )משלי כ( נֵר יְ ָי נִ ׁ ְש ַמת ָא ָדם ְ ּכ ִתיב,ְ ּד ׁ ַש ְר ָּגא

Rabbi Shimon was asked why the Israelites move their body from side to side
when they study or connect spiritually.
He sat, cried and said that the question reminds him of a great secret of the
upper world.
Rabbi Shimon explains that the Israelites’ souls come from the Holy Candle.
Proverb 20:27 “ נ ְִשׁ ַמת אָ ָדם,”נֵר יְהוָה
“The spirit of man is the candle of YHVH”
This candle (in Malchut) is lit by the Torah, that is Zeir Anpin and its light never
rests.
Isaiah 62:6 “ לָ כֶם,דֳּ ִמי-יְהוָה–אַ ל- אֶ ת,הַ מַּ זְ כִּ ִרים.”
“for those who remember YHVH, have no rest”
For those who have YHVH in their souls, the light is always with them. Like the
light of the candle that flickers constantly after it is lit.
The flame of the candle flickers because it represents acts of constant sharing.
The light doesn’t rest, and spreads in every direction until it’s ‘blocked’.
Everything in the world of Malchut is in constant motion. The electrons of the
atom are ‘forced’ by an unknown force (to scientists) to circle around the
nucleolus in defined orbits. This is the life force that holds and keeps existence
in its program.
The other nations are called slaves to the Zodiac and to the program, but the
Israelites can choose paths that are beyond the defined program when they
connect with the study of Zohar (Torah) to higher lights.
 ַא ּ ֶתם. וְ כָ תוּב )יחזקאל לד( ָא ָדם ַא ּ ֶתם.117
ְקר ּויִים ָא ָדם וְ לֹא אֻ ּמוֹ ת עוֹ ְב ֵדי כוֹ כָ ִבים
 נִ ְ ׁשמוֹ ת ַע ִּמים עוֹ ְב ֵדי כוֹ כָ ִבים.ו ַּמזָּלוֹ ת
ש ּׁשוֹ ֶרה
ֶ ׁ  ְ ּבלֹא אוֹ ר,ו ַּמ ָז ּלוֹ ת ִמדְּ ִעיכַ ת הַ ַּק ׁש
, וְ לָ כֵ ן ׁשוֹ ְכ ִכים וְ לֹא ִמ ְתנ ְַענְ ִעים,עֲ לֵ יהֶ ם
,שה ֲֵרי אֵ ין לָ הֶ ם ּתוֹ ָרה וְ לֹא דוֹ ְל ִקים ָּב ּה
ֶׁ
ֹ הֵ ם עוֹ ְמ ִדים ְּכמו.וְ ֵאין אוֹ ר ׁשוֹ ֶרה בָ הֶ ם
ש ּׁשוֹ ֶרה
ֶ ׁ שדּ וֹ לֵ ק ְ ּב ִלי אוֹ ר
ֶ ׁ ֵע ִצים ְ ּבתוֹ ְך ֵא ׁש
. וְ ַעל זֶה ׁשוֹ ְכ ִכים ְ ּב ִלי אוֹ ר ְּכלָ ל,עֲ לֵ יהֶ ם
 זֶה ּו ֵּברוּר הַ דָּ בָ ר! ַא ְׁש ֵרי,ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י
.יתי לָ זֶה ִל ְ ׁשמ ַֹע ֶאת זֶה
ִ שז ּ ִָכ
ֶ ׁ חֶ ְל ִקי

 ַא ּ ֶתם ְקר ּויִ ין, )יחזקאל לד( ָא ָדם ַא ּ ֶתם, ּו ְכ ִתיב.117
 נִ ׁ ְש ָמ ִתין.לות
ֹ עו ְב ֵדי ּכ ֹו ָכ ִבים ּו ַמ ָ ּז
ֹ  וְ לָ א א ּו ִמין,ָא ָדם
, ִמ ְד ִעיכ ּו ְ ּד ָק ׁש,לות
ֹ עו ְב ֵדי ּכ ֹו ָכ ִבים ּו ַמ ָ ּז
ֹ ְ ּד ַע ִּמין
, וְ ַעל ָ ּדא ִמ ׁ ְש ּ ַת ְכ ִכין.הו ָרא ְ ּד ׁ ָש ֵרי ָעלַ יְ יה ּו
ֹ ְְּבלָ א נ
 וְ לָ א ַ ּדלְ ִקין,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ לון
ֹ  ְ ּד ָהא לֵ ית,וְ לָ א ִמ ְת ַנ ְענְ ָען
ימין ְ ּכ ֵע ִצים
ִ ְ ִאי ּנ ּון ַקי,הון
ֹ הו ָרא ׁ ַש ְריָיא ְּב
ֹ ְ וְ לָ או נ,ָּב ּה
,הו ָרא ְ ּד ׁ ַש ְריָא ָעלַ יְ יה ּו
ֹ ְ ְּבלָ א נ,ְּב ֹגו נ ּו ָרא ְ ּד ָדלִ יק
 ָא ַמר ִר ִּבי.הו ָרא ְ ּכלָ ל
ֹ ְוְ ַעל ָ ּדא ִמ ׁ ְש ּ ַת ְכ ִכין ְּבלָ א נ
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ַכ ָאה ח ּולָ ִקי ְ ּדזָ ֵכינָ א
ֹיו ֵסיּ ָ ,דא ִאיה ּו ְּב ִריר ּו ְ ּד ִמ ּ ָלה ,ז ָּ
לְ ַהאי ,לְ ִמ ׁ ְש ַמע ָ ּדא.
יתא,
או ַריְ ָ
 .118ק ּום ִר ִּבי ַא ָּבא ,לְ ַח ְ ּד ׁ ָשא ִמילִ ין ְ ּד ֹ
ְ ּד ַא ָמ ְרת ְּב ִח ּב ּו ָרא ַק ְד ָמ ָאהָ ּ .פ ַתח ִר ִּבי ַא ָּבא
תו
וְ ָא ַמר) ,ישעיה מב( ׁ ִשיר ּו לַ יְ ָי ׁ ִשיר ָח ָד ׁש ְּת ִה ּ ָל ֹ
ש ָר ֵאל ַק ּ ֵמי
ִמ ְקצֵ ה ָה ָא ֶרץ וְ ֹגו'ַּ .כ ּ ָמה חֲ ִב ִ
יבין יִ ְ ׂ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הון וְ ת ּו ׁ ְש ּ ַב ְח ּ ָתא
יך ה ּואּ ְ ,ד ֶח ְדוָ ה ִ ּדלְ ֹ
הון ,לָ או ִאיה ּו ֶא ּ ָלא )ס''א לשתפא לקודשא בריך הוא
ִ ּדלְ ֹ
יהּ ְ .ד ָה ִכי ּ ָתנֵינָ ןָּ ,כל
ושכינתיה בההוא דהכי וכו'( ּ ֵב ּ
ש ָר ֵאל ְ ּדלָ א ִמ ׁ ְש ּ ַת ְּת ֵפי ָּב ּה ְּלק ּו ְד ׁ ָשא
ֶח ְדוָ ה ְ ּדיִ ְ ׂ
ְּב ִר ְ
יך ה ּוא )ושכינתיה( ,לָ או ִאיה ּו ֶח ְדוָ ה .וְ ז ִַּמין ִאיה ּו
יה לְ ַק ְט ְרגָ א לְ ַהה ּוא
ָס ָמ ֵאל וְ ָכל ִס ּי ְ
ַיע ּ ָתא ִ ּדילֵ ּ
ֶח ְדוָ ה) ,ס''א ואתחזר( וְ ִא ׁ ְש ְּת ָאר ְּב ַצעֲ ָרא ּו ִב ְכיָה,
וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא לָ א ִא ׁ ְש ְּת ּ ַתף ְּב ַהה ּוא ַצעֲ ָרא.
 .119אֲ ָבל ַמאן ְ ּד ׁ ָש ִּתיף ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא
ֵיתי ְמ ַק ְט ְרגָ א
יהִ ,אם י ֵ
יה ְּב ֶח ְדוָ ה ִ ּדילֵ ּ
ּו ׁ ְש ִכינְ ּ ֵת ּ
ְ
לְ ַק ְט ְרגָ א ְּב ַה ִהיא ֶח ְדוָ ה .ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא
יה ִמ ׁ ְש ּ ַת ּ ֵתף ְּב ַהה ּוא ַצעֲ ָראַ .מה ְ ּכ ִתיב
ּו ׁ ְש ִכינְ ּ ֵת ּ
לו ָצרּ .ו ְב ָמאי.
ֹ
יה )ישעיה סג( ְּב ָכל ָצ ָר ָתם
ּ ֵב ּ
ְּבגִ ין )תהלים צא( ְ ּד ִע ּמ ֹו ָאנ ִֹכי ְב ָצ ָרה.

 .118קוּם ַר ִ ּבי ַא ָּבא ְלחַ דֵּ ׁש דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה
אשוֹ ןָ ּ .פ ַתח ַר ִ ּבי ַא ָּבא
ש ָא ַמ ְר ּ ָת ְ ּב ִח ּבוּר ִר ׁ
ֶׁ
וְ ָא ַמר) ,ישעיה מב( ִ ׁשיר ּו לַ ה' ִׁשיר חָ ָד ׁש
יבים
ְּת ִה ָּלתוֹ ִמ ְקצֵ ה הָ ָא ֶרץ וְ גוֹ 'ַ ּ .כ ּ ָמה ח ֲִב ִ
שחֶ ְדוָה
ִש ָר ֵאל ִל ְפנֵי הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאֶ ׁ ,
י ְׂ
ש ּ ָלהֶ ם אֵ ינ ָּה ֶא ָּלא )לְ שַׁ תֵּ ף
ש ָּלהֶ ם וְ ִת ְׁש ַּבחַ ת ׁ ֶ
ֶׁ
וּשׁכִ ינָתוֹ בְּ אוֹתוֹ שֶׁ כָּ�
אֶ ת הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ� הוּא ְ
ִש ָר ֵאל
של י ְ ׂ
ש ָּכ ְך ָׁשנִ ינוָּּ ,כל חֶ ְדוָה ׁ ֶ
וְ כוּ'( ּבוֹ ֶ ׁ .
ש ְּת ִפים ָּב ּה ֶאת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּךְ
ש ּלֹא ְמ ַׁ
ֶׁ
)וּשׁכִ ינָתוֹ(ֵ ,אינ ָּה חֶ ְדוָה .וְ ָע ִתיד הוּא
הוּא ְ
ְל ַק ְט ֵרג ְלאוֹ ָת ּה
יעתוֹ
סָ ָמ ֵאל וְ כָ ל ִס ָ
ִש ֵאר ְ ּבצַ ַער וּבֶ ִכי ,וְ הַ ָּקדוֹ ׁש
חֶ ְדוָה) ,וְ ַיחֲזֹ ר( וְ י ּ ָׁ
ָּברו ְּך הוּא לֹא ִמ ְ ׁש ּ ַת ּ ֵתף ְ ּבאוֹ תוֹ הַ ַ ּצ ַער.

ש ּ ֵתף ֶאת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך
ש ְּמ ׁ ַ
 .119אֲ בָ ל ִמי ׁ ֶ
הוּא ּו ְ ׁש ִכינָתוֹ ְבחֶ ְדוָתוֹ ִ ,אם ָיבֹא ְמ ַק ְט ֵרג
ְל ַק ְט ֵרג ְ ּבאוֹ ָת ּה חֶ ְדוָה ,הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ּש ִכינָתוֹ ִמ ְ ׁש ּ ַת ּ ֵתף ְ ּבאוֹ תוֹ צַ ַערַ .מה ָּכתוּב
ו ְׁ
ּבוֹ ? )שם סג( ְ ּבכָ ל צָ ָר ָתם לוֹ צָ ר .וּבַ ּ ֶמה?
ש ִע ּמוֹ ָאנ ִֹכי ְבצָ ָרה.
ִמ ּׁשוּם ׁ ֶ

”שׁירוּ לַ יהוָה ִשׁיר חָ ָדשְׁ ,תּ ִהלָּ תוֹ ִמ ְקצֵ ה הָ אָ ֶרץ“ Isaiah 42:10
ִ
”“Sing unto YHVH a new song, and His praise from the end of the earth
This verse from Isaiah suggests us to sing and give thanks to YHVH because he
is inside of us. We should meditate on YHVH when we have moments of joy and
happiness. If we don’t do so, then the negative side takes the energy of our joy
and leaves us with emptiness. The Holy one (YHVH) cannot support us, in this
case, because we didn’t include him originally. This is not a child’s game; it is
the system of cause and effect. In this system, we must include the Light with
all of our spiritual connections and in every situation, we are in. That will
guarantee us the promise expressed in the words of the prophet Isaiah (63:9):
וּבחֶ ְמלָ תוֹ ,הוּא גְ אָ לָ ם; ַו ְינ ְַטּלֵ ם ַו ְינ ְַשּׂאֵ ם ,כָּל-י ְֵמי “
הוֹשׁיﬠָ ם– ְבּאַ הֲ בָ תוֹ ְ
ִ
וּמ ְלאַ � פָּ נָיו
ְבּכָל-צָ ָר ָתם לא )לוֹ( צָ רַ ,
” עוֹלָ ם
;“In all their affliction He was afflicted, and the angel of His presence saved them
in His love and in His mercy He redeemed them, and He bore them and carried
”them all the days of life.
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God can be with us in every step of the way if we let him be part of our
consciousness.

ש ָר ֵאל לְ ׁ ַש ְּת ָפא ְּלק ּו ְד ׁ ָשא
ּ .120ו ְמנָ לָ ןּ ְ ,ד ִאית ֹ
לון לְ יִ ְ ׂ
ְּב ִר ְ
הון) .בגין דלאו איהו
יה ְּב ֶח ְדוָ ה ִ ּדלְ ֹ
יך ה ּוא ּו ׁ ְש ִכינְ ּ ֵת ּ
חדוה ,אלא בשותפות דיליה מאלין( ִ ּד ְכ ִּתיב) ,שם
ֶח ְדוָ ה
ַהה ּוא
שיו.
ְּב ֹ
ש ָר ֵאל
עו ָ ׂ
ש ַמח יִ ְ ׂ
קמט( יִ ְ ׂ
ש ֹו
שיוְּ ,ב ֹ
שיוְּ .ב ֹ
ש ָר ֵאל לָ או ִאיה ּוֶ ,א ּ ָלא ְּב ֹ
עו ׂ
עו ָ ׂ
עו ָ ׂ
ְ ּדיִ ְ ׂ
יהֶ .א ּ ָלא ִא ּ ֵלין ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא
ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
יה ,וְ ָא ִביו וְ ִא ּמ ֹוּ ְ ,ד ַאף ַעל ַּגב ְ ּד ִמית ּו,
ּו ׁ ְש ִכינְ ּ ֵת ּ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
לון
יתי ֹ
לון ִמ ּגַן ֵע ֶדן ,וְ ַאיְ ֵ
יך ה ּוא ַא ְע ַקר ֹ
יה לְ ַהה ּוא ֶח ְדוָ ה ,לְ נ ְַטלָ א ח ּולָ ָקא ְ ּד ֶח ְדוָ ה ִעם
ִע ּ ֵמ ּ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יהּ ְ .כ ָמה ְד ַא ְּת
יך ה ּוא ּו ׁ ְש ִכינְ ּ ֵת ּ
ש ֹו ַי ּג ֵׁש ַח ְר ּב ֹו.
ָא ֵמר )איוב מ( ָה ֹ
עו ׂ

ש ּ ֵתף
ִש ָראֵ ל ְל ַׁ
שיּ ֵׁש לָ הֶ ם ְלי ְ ׂ
 .120ו ִּמ ַּניִן לָ נ ּו ׁ ֶ
ְ
ָּברוּך הוּא ו ְּׁש ִכינָתוֹ
ֶאת הַ ָּקדוֹ ׁש
ִשׂ ְמחָ ה ,אֶ לָּא
)משּׁוּם שֶׁ אֵ ינָהּ
ְבחֶ ְדו ָָתם? ִ
ש ָּכתוּב )תהלים
מֵ אֵ לּוּ( ׁ ֶ
שֶׁ לּוֹ
בַּ שֻּׁ תָּ פוּת
ִש ָר ֵאל ְ ּבע ָֹׂשיו .אוֹ ָת ּה חֶ ְדוָה
ִש ַמח י ְ ׂ
קמט( י ְ ׂ
ֹשיוּ ְ .בע ָֹׂשיו?!
ִש ָר ֵאל ֵאינ ָּהֶ ,א ּ ָלא ְ ּבע ָׂ
של י ְ ׂ
ֶׁ
ְ
ְ ּבעוֹ ׂשוֹ צָ ִריך לוֹ ִל ְכ ּתֹב! ֶא ּ ָלא ֵא ּל ּו הַ ָּקדוֹ ׁש
ש ַאף ַעל
ּש ִכינָתוֹ  ,וְ ָא ִביו וְ ִא ּמוֹ ֶ ׁ .
ָּברו ְּך הוּא ו ְ ׁ
ש ּ ֵמתוּ ,הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא עוֹ ְק ָרם ִמ ּגַן
ּגַב ׁ ֶ
יאם ִע ּמוֹ ְלאוֹ ָת ּה חֶ ְדוָה ,לָ ַקחַ ת
ֵע ֶדן ו ְּמ ִב ָ
ְ
של חֶ ְדוָה ִעם הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
חֵ לֶ ק ׁ ֶ
ֵש
ש ּנֶאֱ ַמר )איוב מ( הָ ע ֹׂשוֹ ַי ּג ׁ
ו ְּׁש ִכינָתוֹ ּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
חַ ְר ּבוֹ .

שיוְּ ,בגִ ין ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש ִא ְת ָע ִביד
ּ ָ .121ד ָבר ַא ֵחר ְּב ֹ
עו ָ ׂ
ְ
ְּב ׁש ּו ּ ָתפ ּותּ ,ג ְַב ָרא וְ ִא ְּת ָתא ,וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא.
שה ָא ָדם,
וְ ַעל ָרזָ א ָ ּדא ְ ּכ ִתיב) ,בראשית א( ַנעֲ ֶׂ
ְּב ׁש ּו ּ ָתפ ּוּ ְ .ד ָתנֵינָ ןְּ ,תלַ ת א ּו ָמנִ ין ָע ֵבד ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
הון ָעלְ ָמא ,וְ ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּוןְ ׁ :ש ַמ ּיָא,
ה ּוא ,לְ ַא ּ ָפ ָקא ִמ ְּנ ֹ
וְ ַא ְר ָעאּ ,ו ַמ ּיָיא .וְ ָכל ַחד ׁ ִש ּ ֵמ ׁש ַחד ֹיו ָמא ,וְ ָא ַה ְדר ּו
ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמין.

ש ֶּבן ָא ָדם
 .121דָּ בָ ר ַאחֵ ר ְ ּבע ָֹׂשיו ִ -מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
יש וְ ִא ּ ָׁשה וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּךְ
ש ּ ָתפוּת ִא ׁ
נַעֲ ָׂשה ְ ּב ׁ ֻ
שה
הוּא ,וְ ַעל סוֹ ד זֶה ָּכתוּב )בראשית א( נַעֲ ֶׂ
ש ּׁ ָשנִ ינוְּׁ ,של ָֹׁשה אֻ ּ ָמנִ ים
ש ּ ָתפוּתֶ ׁ .
ָא ָדםּ ְ ,ב ׁ ֻ
ְ
ָע ָׂשה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ְלהוֹ ִציא מֵ הֶ ם
עוֹ לָ ם ,וְ ֵא ּל ּו הֵ ם :הַ ּ ָׁש ַמיִם ,וְ הָ ָא ֶרץ ,וְ הַ ּ ַמיִם.
וְ כָ ל ֶאחָ ד ִ ׁש ּ ֵמ ׁש יוֹ ם ֶאחָ ד ,וְ חָ זְר ּו ְּכ ִמ ּק ֶֹדם.

יה,
ֹ .122יו ָמא ַק ְד ָמ ָאהַ ,א ּ ִפיק ׁ ְש ַמיָא א ּו ָמנ ּו ָתא ִ ּדילֵ ּ
אור וַ יְ ִהי
ֹאמר אֱ ל ִֹהים יְ ִהי ֹ
ִ ּד ְכ ִּתיב )בראשית א( וַ ּי ֶ
ַמ ּיָא א ּו ָמנ ּו ָתא
ַא ּ ִפיק ּו
אורֹ .יו ָמא ִּתנְ יָינָ א,
ֹ
תו ְך
יע ְּב ֹ
ֹאמר אֱ ל ִֹהים יְ ִהי ָר ִק ַ
לַ עֲ ִב ְיד ּ ָתאּ ִ ,ד ְכ ִּתיב וַ ּי ֶ
ילאּ ,ו ַפלְ ָּגא
ַה ּ ָמיִ ם וְ ֹגו'ִ .א ְס ְּתלָ ק ּו ּ ַפלְ ָּגא ַמ ּיָיא לְ ֵע ּ ָ
ַמ ּיָיא לְ ַת ּ ָתא ִא ׁ ְש ְּת ָאר ּו .וְ ִאלְ ָמלֵ א ַּכ ְך ַ ּד ְמיָא
ית ָאה,
ִא ְת ּ ְפ ָר ׁש ּוָ ,עלְ ָמא לָ א הֲ וָ ה ָק ִאיםֹ .יו ָמא ְּתלִ ָ
יקת ְ ּכ ָמה ְ ּד ִא ְת ּ ַפ ְּק ַדתּ ִ ,ד ְכ ִּתיב
ידת ַא ְר ָעא וְ ַא ּ ִפ ַ
עֲ ִב ַ
שבּ ,ו ְכ ִתיב
וַ ּי ֶ
ֹאמר אֱ ל ִֹהים ּ ַת ְד ׁ ֵשא ָה ָא ֶרץ ֶ ּד ׁ ֶשא ֵע ֶׂ
וַ ּת ֹוצֵ א ָה ָא ֶרץ ֶ ּד ׁ ֶשא וְ ֹגו'.

אשוֹ ן הוֹ ִציא ּו הַ ּׁ ָש ַמיִם אֻ ּ ָמנוּת
 .122יוֹ ם ִר ׁ
ֹאמר אֱ ל ִֹהים י ְִהי
ש ָּכתוּב )שם( ַויּ ֶ
ש ָּלהֶ םֶ ׁ ,
ֶׁ
שנִ י הוֹ ִציא ּו הַ ּ ַמיִם אֻ ּ ָמנוּת
אוֹ ר ַוי ְִהי אוֹ ר .יוֹ ם ׁ ֵ
ש ָּכתוּב )שם( ַויֹּאמֶ ר אֱ ל ִֹהים י ְִהי
שהֶ ׁ ,
ְל ַמעֲ ֶׂ
ְ
יע ְ ּבתוֹ ך הַ ּ ָמיִם וְ גוֹ 'ָ .על ּו ח ֲִצי ַמיִם
ָר ִק ַ
ְל ַמ ְעלָ הַ ,וח ֲִצי ַמיִם נִ ְ ׁשאֲ ר ּו ְל ַמ ָּטה.
שהַ ּ ַמיִם נִ ְפ ְרדוּ ,הָ עוֹ לָ ם לֹא
וְ ִא ְל ָמלֵ א ָּכ ְך ׁ ֶ
ישי ָע ְ ׂש ָתה הָ ָא ֶרץ
הָ יָה עוֹ מֵ ד .יוֹ ם ְ ׁש ִל ִ ׁ
ש ָּכתוּב ַויֹּאמֶ ר
ש ֻ ּצ ְּו ָתהֶ ׁ ,
יאה ְּכמוֹ ׁ ֶ
וְ הוֹ ִצ ָ
שב ,וְ כָ תוּב
שא ֵע ֶׂ
שא הָ ָא ֶרץ דֶּ ׁ ֶ
אֱ ל ִֹהים ּ ַת ְד ׁ ֵ
שא וְ גוֹ '.
ו ַּתוֹ צֵ א הָ ָא ֶרץ דֶּ ׁ ֶ

ֹשׂיו“ Psalms 149:2
” “Let Israel rejoice in his Makers” The Zoharי ְִשׂ ַמח י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּע ָ
teaches us that the ‘makers’ are our links to the spiritual source, which are
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YHVH and the Shechina. The father (Chokmah) and mother (Binah) as well as
the parents that gave us birth are also part of the joy and happiness in our lives.
Connecting the male and female on all levels creates a flow of energy that brings
us happiness. The first word, “”י ְִשׂ ַמח, of the verse above, means ‘happy’ (in future
tense). The letters spell “”משיח, “Mashiach”, and reveals the secret of true
happiness because it is the state when the Light will join the vessel for
continuous flow of light to the world. When we connect with happiness to the
source of light, that gives or channels for us the life force, we actually connect
to the light of Mashiach. Even if life seems like lying on a bed of nails pricking
and bleeding out our bodies, we should be happy. It is part of our ‘work’ to
achieve the final goal, that is living in the time of Mashiach. It is a period of
thousand years of enjoying the pleasures of the world of Malchut without the
process of earning. The bed of nails will be gone forever. The Zohar is the aspect
of the spiritual father, and studying it is the vessel that draws this joyful (= great
light) connection. Each time we ‘dig’ into a Torah verse and study its secrets, we
reveal light. It brings us one step closer to our goal. Each Torah verse or Zohar
paragraph that we study ‘polishes’ (=work, earning process) the ‘diamond’ (light
of Torah and Zohar) and reveals greater light in our lives.
 ַעד ָּכאן ָּכל אֻ ּ ָמנוּת ִמ ּ ְׁשל ָֹׁשה ֵא ּ ֶלה.123
 נִ ְׁשאֲ ר ּו.ּש ִה ְצטַ ּוו
ֶ ּׁ  וְ ָע ׂש ּו ַמה, ֹהוֹ ִציא אֻ ּ ָמנוּתו
יעי ִה ְצטַ ּוָה
ִ  יוֹ ם ְר ִב.ְ ׁשל ָֹׁשה י ִָמים ַאחֲרוֹ נִ ים
ש ָּכתוּב
ֶ ׁ , ֹאשוֹ ן לַ עֲ ׂשוֹ ת אֻ ּ ָמנוּתו
ׁ אֻ ּ ָמן ִר
. וְ הַ יְנ ּו ָׁשמַ יִם,' ֹארֹת וְ גו
ֹ ַויֹּאמֶ ר אֱ ל ִֹהים י ְִהי ְמ
שהוּא אֻ ּ ָמנוּת
ֶ ׁ ,ישי הוֹ ִציא ּו הַ ּ ַמיִם
ׁ ִ ַּביּוֹ ם הַ ח ֲִמ
ִש ְרצ ּו
ְׁ ש ָּכתוּב ַויֹּאמֶ ר אֱ ל ִֹהים י
ֶ ׁ ,ַאחֶ ֶרת
 ַּביּוֹ ם הַ ּ ִׁש ּ ִ ׁשי ָע ְ ׂש ָתה הָ ָא ֶרץ.' ֹהַ ּ ַמיִם וְ גו
ש ָּכתוּב ַויֹּאמֶ ר אֱ ל ִֹהים ּתוֹ צֵ א
ֶ ׁ ,אֻ ּ ָמנו ָּת ּה
.' ֹהָ ָא ֶרץ נֶפֶ ׁש חַ יָּה וְ גו

 ַא ּ ִפיק, ַעד ָה ָכא ָּכל א ּו ָמנָ א ֵמ ִא ּ ֵלין ְּתלָ ָתא.123
 ִא ׁ ְש ּ ָתאֲ ר ּו. וְ ַע ְבד ּו ַמה ְ ּד ִא ְת ּ ְפ ָקד ּו,יה
ּ ֵא ּו ָמנ ּו ָתא ִ ּדיל
 ִא ְת ּ ְפ ַקד א ּו ָמנָא,' ֹיו ָמא ד.ְּתלַ ת ֹיו ִמין ַאחֲ ָרנִ ין
ֹאמר
ֶ  ִ ּד ְכ ִּתיב וַ ּי,יה
ּ ֵַק ְד ָמ ָאה לְ ֶמ ְע ּ ַבד א ּו ָמנָ א ִ ּדיל
 ְּב ֹיו ָמא. וְ ַהיְ ינ ּו ׁ ָש ַמיִ ם,'אֱ ל ִֹהים יְ ִהי ְמאֹרֹת וְ ֹגו
, ַא ּ ִפיק ּו ַמ ּיָיא ְ ּד ִאיה ּו א ּו ָמנָ א ָאחֳ ָרא,חֲ ִמ ּ ׁ ָש ָאה
 ְּב ֹיו ָמא.'ֹאמר אֱ ל ִֹהים יִ ׁ ְש ְרצ ּו ַה ּ ַמיִ ם וְ ֹגו
ֶ ִ ּד ְכ ִּתיב וַ ּי
 ִ ּד ְכ ִּתיב, ַע ְב ַדת ַא ְר ָעא א ּו ָמנ ּו ָתא ִ ּדילָ ּה,ית ָאה
ָ ׁ ְש ִּת
.'ֹאמר אֱ ל ִֹהים ּת ֹוצֵ א ָה ָא ֶרץ נ ֶֶפ ׁש ַח ּיָה וְ ֹגו
ֶ וַ ּי

ש ּ ְׁשל ׁ ֶֹשת הָ אֻ ּ ָמנִ ים הָ אֵ ּ ֶלה
ֶׁ
 ּ ֵכיוָן.124
 ָאמַ ר לָ הֶ ם הַ ָּקדוֹ ׁש,שיהֶ ם
ֵׂ ֲִה ְׁש ִלימ ּו ַמע
, אֻ ּ ָמנוּת ַאחַ ת י ֵׁש ִלי לַ עֲ ׂשוֹ ת:ָּברו ְּך הוּא
, וַאֲ נִ י ִע ּ ָמכֶ ם, ִה ְתחַ ְ ּבר ּו ְכ ֶאחָ ד.וְ הוּא ָא ָדם
ש ּ ָתף
ֻ ׁ  וַאֲ נִ י אֶ ְהיֶה,ש ּ ָלכֶ ם
ֶ ׁ  ּגוּף.שה ָא ָדם
ֶׂ ֲנַע
ש ַּב ְּת ִח ָּלה הָ יָה
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו.שה ָא ָדם
ֶׂ ֲִע ּ ָמכֶ ם וְ נַע
ְ
ֹש ּבו
ֶ ׁ -  ַא ָּבא. ּגַם ַאחַ ר ָּכך ּ ֵכן,ש ּ ָתפוּת
ֻ ׁ ְב
,שה הַ ּ ַמיִם
ֵׂ ֲשה הַ ּ ָׁש ַמיִם ו ַּמע
ֵׂ ֲשה ַמע
ֶׂ ֹעו
,ישי ְ ּכמוֹ הָ ָא ֶרץ
ִׁ ש ִהיא אֻ ּ ָמן ְׁש ִל
ֶ ׁ - וְ הָ ִא ּ ָׁשה
ְ
.ש ִה ְ ׁש ּ ַת ּ ֵתף יַחַ ד ִא ּ ָתם
ֶ ׁ וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
.וְ ַעל סוֹ ד זֶה ָּכתוּב ְ ּבע ָֹׂשיו

.עו ָב ַדיְ יה ּו
ֹ  ֵּכיוָ ן ִ ּד ְתלַ ת א ּו ָמנִ ין ִא ּ ֵלין ַא ׁ ְשלִ ימ ּו.124
ְ לון ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 א ּו ָמנ ּו ָתא חֲ ָדא ִאית,יך ה ּוא
ֹ ָא ַמר
 וַ אֲ נָ א, ִא ְת ַח ָּבר ּו ַּכחֲ ָדא. וְ ִאיה ּו ָא ָדם,לִ י לְ ֶמ ְע ּ ַבד
 וַ אֲ נָ א אֱ ֵהא,כון
ֹ ְ ּג ּו ָפא ִ ּדל,שה ָא ָדם
ֹ ִע ְּמ
ֶׂ ֲ ַנע,כון
יתא
ָ  ְ ּכ ָמה ִ ּד ְב ַק ְד ֵמ.שה ָא ָדם
ֹ ׁש ּו ּ ָתפ ּו ִע ְּמ
ֶׂ ֲ וְ ַנע,כון
יה ָע ִביד
ּ  ְ ּד ֵב, ַא ָּבא. ָה ִכי נָ ֵמי לְ ָב ַתר,הֲ וָ ה ְּב ׁש ּו ּ ָתפ ּו
, וְ ִא ְּת ָתא. וְ עֲ ִב ְיד ּ ָתא ְ ּד ַמיָיא,עֲ ִב ְיד ּ ָתא ִ ּד ׁ ְש ַמ ּיָא
 וְ ק ּו ְד ׁ ָשא. ְ ּכגַוְ ונָ א ְ ּד ַא ְר ָעא,ית ָאה
ָ ִיהי א ּו ָמנָ א ְּתל
ִ ְ ּד ִא
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ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ַתף ּ ַבהֲ ַדיְ יה ּו .וְ ַעל ָרזָא ָ ּדא
שיו.
ְ ּכ ִתיב ְּב ֹ
עו ָ ׂ
 .125וְ ַאף ַעל ַּגב ְ ּד ַא ָּבא וְ ִא ּ ָמא ִא ְת ּ ְפ ָר ׁש ּו ֵמ ַהאי
ָעלְ ָמאֶ ,ח ְדוָ ה ְּב ָכל ׁש ּו ּ ָתפ ּו ָתא הֲ וִ יּ ְ .ד ָתנֵינָ ן,
ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ַבר נָ ׁש )דף ר''כ ע''א( ׁ ָש ִּתיף ְּלק ּו ְד ׁ ָשא
יה ,ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ָא ֵתי
יך ה ּוא לְ ֶח ְדוָ וה ִ ּדילֵ ּ
ִמ ּ ַת ּ ָמן )ס''א דאודע
ְ ּד ֵע ֶדן ,וְ ַא ְע ַקר
לְ גִ נְ ּ ָתא
יה,
יהּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ׁש ּו ּ ָת ִפין ּ ַבהֲ ֵד ּ
תמן( לַ אֲ ב ּו ִהי וְ ִא ּ ֵמ ּ
יה לְ ַהה ּוא ֶח ְדוָ וה ,וְ ֻכ ְּלה ּו זְ ִמינִ ין ּ ַת ּ ָמן,
יתי ֹ
וְ ַאיְ ֵ
לון ִע ּ ֵמ ּ
ּו ְבנֵי נָ ׁ ָשא לָ א י ְַד ִעין .אֲ ָבל ְּב ָעק ּו ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש ,ק ּו ְד ׁ ָשא
ְּב ִר ְ
או ַדע
ֹ
דוי ,וְ לָ א
חו ֹ
יה ִּבלְ ֹ
יך ה ּוא ז ִַּמין לְ ּ ֵ
גַב ּ
יה ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,תהלים
לַ אֲ ב ּו ִהי ּולְ ִא ּ ֵמ ּ
יח( ּ ַב ַּצר לִ י ֶא ְק ָרא יְ ָי וְ ֶאל אֱ ל ַֹהי אֲ ׁ ַש ִ ּו ַע וְ ֹגו'.

ש ַא ָּבא וְ ִא ּ ָמא נִ ְפ ְרד ּו
 .125וְ ַאף ַעל ּגַב ׁ ֶ
ש ּ ָתפוּת.
מֵ הָ עוֹ לָ ם הַ זֶּה ,י ֵׁש חֶ ְדוָה ְ ּבכָ ל ׁ ֻ
ש ּ ֵתף ֶאת
שהָ ָא ָדם ְמ ַׁ
ש ּ ָׁשנִ ינוּּ ְ ,ב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
ש ּלוֹ ָּ ,בא הַ ָּקדוֹ ׁש
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ַּבחֶ ְדוָה ׁ ֶ
ָּברו ְּך הוּא ְלגַן ֵע ֶדן וְ עוֹ ֵקר ִמ ּ ָׁשם ֶאת ָא ִביו
ש ּ ָת ִפים ִא ּתוֹ  ,וּמֵ ִביא אוֹ ָתם
שהֵ ם ׁ ֻ
וְ ִא ּמוֹ ֶ ׁ ,
ִע ּמוֹ ְלאוֹ ָת ּה חֶ ְדוָה ,וְ כֻ ּ ָלם ְמז ּ ָֻמנִ ים ָׁשם ,ו ְּבנֵי
ָא ָדם לֹא יוֹ ְד ִעים .אֲ בָ ל ְ ּבצָ ַרת הָ ָא ָדם,
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְמז ּ ָֻמן ֵאלָ יו ְלבַ דּ וֹ  ,וְ לֹא
ש ָּכתוּב )תהלים
יע ְל ָא ִביו ו ְּל ִא ּמוֹ  .זֶה ּו ׁ ֶ
מוֹ ִד ַ
ש ּו ֵַע וְ גוֹ '.
יח( ַּב ַ ּצר ִלי ֶא ְק ָרא ה' וְ ֶאל אֱ לֹהַ י אֲ ַׁ

ֹשׂיו“ Psalms 149:2
” “Let Israel rejoice in his Makers” The Zoharי ְִשׂ ַמח י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּע ָ
reveals to us that the ‘Makers’ are God, Chokmah and Binah. After creating the
�היםheavens and earth, they came together to create man. Genesis 1:26 “ ,
וַיּ ֹאמֶ ר אֱ ִ
מוּתנוּ
ֲשׂה אָ ָדם ְבּצַ ְל ֵמנוּ כִּ ְד ֵ
ַ ” “And God said: ‘Let us make man in our image, after ourנﬠ ֶ
likeness” The verse is in the plural form and God’s ‘partners’ were Chokmah as
the Father and Binah as the Mother. They are the head and parents and the
executives of God’s plan for the creation of all the worlds below. The Endless
Light cannot be directly involved in the details of creation that includes
’limitations, order, rules, definitions, etc. Everything the Endless ‘touches
becomes part of the Endless, so, in order to create the worlds, God created the
system of the Tree of Life and the Ten Sefirot as a module for everything created.
Keter is the ‘root’ and is the connection between the Endless, and Chokmah that
is called Father, and Binah is called Mother. They receive the creative power,
and when they come together as one they manifest the light of the Endless with
the new creation in the worlds below. Our joy and happiness come from the
connection to our Father and Mother, which brings us Light from the Endless.
ָ .126א ַמר קו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוא ,ו ׁ ְש ִכינְ ִּתי אֲ נָ א ָ .126א ַמר הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ,אֲ נִ י

ּ
ּ
ּ
יה ׁש ּו ּ ָתפ ּו ָתא
ׁש ּו ּ ָתפ ּו ָתא ְ ּדנִ ׁ ְש ְמ ָתא ,וַ אֲ ֹ
בוי וְ ִא ּ ֵמ ּ
לו ֶבןּ ְ ,ד ַעיְ ינִ יןּ ,ו ְדגַ ְר ִמין,
יע ֹ
בוי ַמזְ ִר ַ
ְ ּדג ּו ָפאּ ַ ,דאֲ ֹ
שעֲ ָרא,
וְ גִ ִידיןּ ,ו ֹ
מו ָחא .וְ ִא ְּת ָתא ׁ ְשח ֹור ְ ּד ַעיְ ינִ ין ,וְ ַ ׂ
אוף ָה ִכי ׁ ְש ַמיָיא וְ ַא ְר ָעא .וְ ָכל
ש ָראּ ,ו ִמ ׁ ְש ָכא .וְ ֹ
ּו ִב ְ ׂ
יהַ .מלְ ָא ִכין,
ַח ּיָילִ ין ִ ּדלְ ֹ
הוןִ ,א ׁ ְש ְּת ּ ָתפ ּו ִּבי ִּצ ָיר ֵת ּ
טוב וְ יִ ֶּצר ָה ָרע לְ ֶמהֱ וִ י ְמ ּצ ּויָיר
הון ֵי ֶּצר ַה ֹ
ִמ ְּנ ֹ

ש ּ ָתפוּת הַ ְ ּנ ָׁש ָמה ,וְ ָא ִביו וְ ִא ּמוֹ
ּש ִכינ ִָתי ׁ ֻ
ו ְׁ
של
יע לֹבֶ ן ׁ ֶ
ש ָא ִביו מַ זְ ִר ַ
ש ּ ָתפוּת הַ ּגוּףֶ ׁ .
ֻׁ
של הַ ִ ּג ִידים וְ הַ ּמֹחַ ,
של הָ עֲ צָ מוֹ ת וְ ׁ ֶ
הָ ֵעי ַניִם וְ ׁ ֶ
ש ָער וּבָ ָׂשר וְ עוֹ ר.
ש ָּב ֵעי ַניִם וְ ֵׂ
וְ הָ ִא ּׁ ָשה ָׁשחֹר ׁ ֶ
וְ גַם ָּכ ְך ָׁש ַמיִם ו ָָא ֶרץ וְ כָ ל חֵ ילֵ יהֶ ם ִה ְׁש ּ ַת ְּתפ ּו
יצ ָירתוֹ ַ :מ ְל ָא ִכים ,מֵ הֶ ם יֵצֶ ר הַ ּטוֹ ב וְ יֵצֶ ר
ִב ִ
שמֶ ׁש ו ְּלבָ נָה
הָ ָרע ִל ְהיוֹ ת ְמ ֻציָּר ִמ ּ ְ ׁשנֵיהֶ םֶ ׁ .
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 חַ יּוֹ ת ו ְּבהֵ מוֹ ת.יה ְלהָ ִאיר לוֹ ַּביּוֹ ם וּבַ ּ ַליְלָ ה
ּ ֵ לְ ַאנְ ָה ָרא ל, ׁ ִש ְמ ׁ ָשא וְ ִסיהֲ ָרא.ִמ ּ ַת ְרוַ ויְ יה ּו
 וְ כָ ל ֵע ִצים,וְ עוֹ פוֹ ת וְ ָדגִ ים ְל ִה ְת ּ ַפ ְרנֵס מֵ הֶ ם
,עו ִפין וְ נ ּונִ ין
ֹ ְ ֵחיוָ ן ּו ְב ִע ָירן ו.ימ ָמא וְ לֵ ילְ יָא
ָ ִּב
.וְ ז ְַר ֵעי הָ ָא ֶרץ ְל ִה ְת ּ ַפ ְרנֵס מֵ הֶ ם

, ָּכל ִאילָ נִ ין וְ ַז ְר ִעין ְ ּד ַא ְר ָעא.הון
ֹ לְ ִא ְת ּ ַפ ְרנְ ָסא ִמ ְּנ
.הון
ֹ לְ ִא ְת ּ ַפ ְרנְ ָסא ִמ ְּנ

 מֶ ה ָע ָׂשה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא? ָע ַקר.127
, ֹיאם ִע ּמו
ָ ֶאת ָא ִביו וְ ִא ּמוֹ ִמ ּגַן ֵע ֶדן ֶוה ֱִב
 וְ ֵאין חֶ ְדוָה ְּכחֶ ְדוַת, ִֹל ְהיוֹ ת ִע ּמוֹ ְ ּבחֶ ְדוַת ְ ּבנו
א-ָּב ּה )דברי הימים
ש ָּכתוּב
ֶׁ
,הַ ְ ּגאֻ ָּלה
ֹאמר ּו
ְ ִש ְמח ּו הַ ּ ָׁש ַמיִם וְ ָתגֵל הָ ָא ֶרץ וְ י
ׂ ְ טז( י
ְ
 ָאז י ְַר ְ ּננ ּו עֲ צֵ י הַ י ּ ַָער ִמ ִּל ְפנֵי.בַ גּוֹ יִם ה' ָמלָ ך
 )עד כאן רעיא.ה' ִ ּכי בָ א ִל ְ ׁש ּפוֹ ט ֶאת הָ ָא ֶרץ
.(מהימנא

ְ  ַמה ָע ַבד ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר.127
 ַא ְע ַקר לַ אֲ ב ּוי,יך ה ּוא
 לְ ֶמהֱ וִ י,יה
ֵ ְ וְ ַאי,יה ִמ ִ ּגנְ ּ ָתא ְ ּד ֵע ֶדן
ּ יתי לְ ה ּו ִע ּ ֵמ
ּ ּולְ ִא ּ ֵמ
 וְ לֵ ית ֶח ְדוָ ה ְ ּכ ֶח ְדוָ ה,יה ְּב ֶח ְדוָ ה ִ ּד ְב ֹנוי
ּ ִע ּ ֵמ
ש ְמח ּו
ׂ ְ ִ )דברי הימים א טז( י, ִ ּד ְכ ִּתיב ָּב ּה,ְ ּדפ ּו ְר ָקנָ א
 )דברי.ּאמר ּו ַבג ֹּויִ ם יְ ָי ָמלָ ְך
ְ ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ָתגֵל ָה ָא ֶרץ וַ י
הימים א טז( ָאז יְ ַר ְּננ ּו עֲ ֵּצי ַה ּי ַָער ִמלִ ְפנֵי יְ ָי ִ ּכי ָבא
( )ע''כ רעיא מהימנא.לִ ׁ ְש ּפ ֹוט ֶאת ָה ָא ֶרץ

The entire creation was done for the purpose of man. He was created on the last
day of Creation. God needed two partners, a father, and a mother, to give the
man shape. God brings the soul, that is the force of life. The father brings the
aspect of the white, right column, with the white seeds that reflect the white
area of the eyes, bones, sinews, and brain. The mother’s part in creating man is
in the aspect of the left column, the black that is in the eyes, hair, flesh, and
skin. They are elements of the outer parts of the vessel. The heavens and earth
were also partners in the creation of man, and they embedded the good and the
evil inclination. Because the man was the last to be created, all previous
creations were involved. That made the man above all of them because having
a connection to every element of creation gives man the ability to control it. 1
Chronicles 16:31 “ְתגֵל הָ אָ ֶרץ
ָ  ו,“ ”י ְִשׂ ְמחוּ הַ ָשּׁ ַמיִםLet the heavens be glad, and let the
earth rejoice” And in verse 33 “הָ אָ ֶרץ- לִ ְשׁפּוֹט אֶ ת,בָ א- ﬠֲצֵ י הַ יָּﬠַ ר ִמלִּ פְ נֵי יְהוָה–כִּ י,אָ ז י ְַרנְּנוּ.”
“Then shall the trees of the wood sing for joy, before YHVH, for He is come to
judge (an aspect of central column) the earth.” The Zohar reveals that at the
time of the Redemption, God will bring the father and mother to rejoice with us.
This means that we will be able to connect to all elements of creation, including
the concealed roots.
של ק ֶֹדם וְ הָ לַ ְך ְלתוֹ ְך
ֶ ׁ  חָ זַר אוֹ תוֹ צֵ ל.128  וְ ַאזְ לָ א ג ֹּו, ַא ְה ָ ּדר ַההוא טולָ א ְ ּד ִמלְ ַק ְ ּד ִמין.128
 נָפַ ל ַעל ּ ָפנָיו ַר ִ ּבי.הַ ַּביִת ְ ּכמוֹ ְדמוּת ָא ָדם
ש ְ ּב ָמקוֹ ם זֶה
ֶ ׁ  נִ ז ּ ְַכ ְר ִּתי, ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י.ַא ָּבא
 יוֹ ם ֶאחָ ד,יתי ֶאת ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ ס ֶּבן י ִָאיר
ִ ָר ִא
ְ
 ּ ִפינְ חָ ס:הָ יָה עוֹ מֵ ד ְ ּב ָמקוֹ ם זֶה וְ הָ יָה אוֹ מֵ ר ָּכך
. ְ ּבאוֹ ת י' ְקטַ ּנָה,ֶּבן ֶא ְל ָעזָר ֶּבן ַא ֲהרֹן הַ כּ ֹהֵ ן
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ּ
ּ
 נָ ַפל ַעל ַאנְ ּפ ֹוי ִר ִּבי.מו ִ ּד ּי ּו ְקנָ א ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש
ֹ  ְ ּכ,יתא
ָ ּ ֵב
 ַא ְד ַּכ ְרנָ א ִ ּד ְב ַהאי ַא ְת ָרא, ָא ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסי.ַא ָּבא
 ֹיו ָמא ַחד הֲ וָ ה,יה לְ ִר ִּבי ּ ִפנְ ָחס ּ ֶבן י ִָאיר
ּ ֵחֲ ֵמינָ א ל
 )במדבר, וַ הֲ וָ ה ָא ַמר ָה ִכי,ָק ִאים ְּב ַהאי ּד ּו ְכ ּ ָתא
' ְּב ָאת י,כ''ב( ּ ִפינְ ָחס ּ ֶבן ֶאלְ ָעזָ ר ּ ֶבן ַאהֲ רֹן ַה ּכ ֵֹהן
.זְ ֵע ָירא
DailyZohar.com

Zohar Pinchas – Draft – unedited- not for publishing

ימיןַ ,אלְ ָפא
יתין ְר ׁ ִש ִ
ְּ .129בגִ ין ִ ּד ְת ֵרין ַאלְ ִפין ּ ֵב ִ
יתא ְ ּד ַא ְתוָ ון
יתא ְ ּד ַא ְתוָ ון ַר ְב ְר ָבן ,וְ ַאלְ ָפא ּ ֵב ָ
ּ ֵב ָ
זְ ִע ָירןַ .א ְתוָ ון ַר ְב ְר ָבןִ ,אי ּנ ּון ְּב ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי .וְ ַא ְתוָ ון
זְ ִע ָירןִ ,אי ּנ ּון ְּב ָעלְ ָמא ּ ַת ּ ָת ָאה .י' זְ ֵע ָיראְּ ,ב ִרית
ישאֵּ .כיוָ ן ְ ּד ַק ּנֵי ּ ִפנְ ָחס ַעל ְּב ִרית ָ ּדא,
ָימא ַק ִ ּד ׁ ָ
ַק ּי ָ
יה י' זְ ֵע ָיראָ ,רזָ א ִ ּד ְב ִרית ָ ּדא.
ִא ּת ֹו ַסף ּ ֵב ּ

ְּ .130ב ַהה ּוא ׁ ַשעֲ ָתאָ ,א ַמר ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואָ ,מה
ַא ְע ִּביד ִעם מ ׁ ֶֹשהְּ ,ב ִרית ָ ּדא ִמ ּמ ׁ ֶֹשה הֲ וִ י ,וְ ַכ ּ ָלה
יה לְ ַאחֲ ָראְּ ,בלָ א
יה הֲ וִ יּ ְ .גנַאי ה ּוא לְ ֵמ ַ
יהב לֵ ּ
ִ ּדילֵ ּ
ארי
ַ ּד ְע ּ ָתא ּו ְרע ּו ָתא ְ ּדמ ׁ ֶֹשה ,לָ או יָא ּות ה ּואָ ׁ .ש ֵ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא וְ ָא ַמר לְ מ ׁ ֶֹשה ,מ ׁ ֶֹשהִ ּ ,פנְ ָחס ּ ֶבן
יה מ ׁ ֶֹשהִ ,ר ּב ֹו ֹנו
ֶאלְ ָעזָ ר ּ ֶבן ַאהֲ רֹן ַה ּכ ֵֹהןָ .א ַמר לֵ ּ
יהַ ,אנְ ְּת ה ּוא ְ ּד ַמ ְס ַרת
ׁ ֶשל ֹ
עולָ ם ַמה ּוָ .א ַמר לֵ ּ
ש ָר ֵאל ְ ּדלָ א יִ ׁ ְש ּ ֵתצ ּון ִמן ָעלְ ָמא ְּב ַכ ּ ָמה
נ ְַפ ׁ ָש ְך ַעל יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל וְ ֹגו'.
זִ ְמנִ ין ,וְ ִאיה ּו ֵה ׁ ִשיב ֶאת חֲ ָמ ִתי ֵמ ַעל ְּבנֵי יִ ְ ׂ
יד ְך.
ָא ַמר מ ׁ ֶֹשה ַמה ַא ְּת ָּב ֵעי ִמ ִּניָ ,הא ּכ ּ ָֹלא ִ ּד ָ

ש ּ ְׁשנֵי א''ב ְר ׁשו ִּמים ַ -א ְלפָ א
ִ .129מ ּׁשוּם ׁ ֶ
יתא
של אוֹ ִתיּוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ,וְ ַא ְלפָ א ֵּב ָ
יתא ׁ ֶ
ֵּב ָ
של אוֹ ִתיּוֹ ת ְקטַ נּוֹ ת .אוֹ ִתיּוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת הֵ ן
ֶׁ
ָּבעוֹ לָ ם הַ ָּבא ,וְ אוֹ ִתיּוֹ ת ְקטַ נּוֹ ת הֵ ן ָּבעוֹ לָ ם
הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן .י' ְקטַ ּנָה ,אוֹ ת ְ ּב ִרית הַ ָּקדוֹ ׁשֵ ּ .כיוָן
ש ּ ִפנְ חָ ס ִק ּנֵא ַעל ְ ּב ִרית זוֹ  ,נִ ּתוֹ ְספָ ה לוֹ י'
ֶׁ
ְקטַ ּנָה ,סוֹ ד ְ ּב ִרית זוֹ .
ּ ְ .130באוֹ ָת ּה ָׁש ָעה ָאמַ ר הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך
ֹשה
ֹשה? ְ ּב ִרית זוֹ ִמ ּמ ׁ ֶ
שה ִעם מ ׁ ֶ
הוּאָ :מה ֶאעֱ ֶׂ
הָ י ְָתה ,וְ כַ ּ ָלתוֹ הָ י ְָתהּ ְ ,גנַאי הוּא לָ ֵתת אוֹ ָת ּה
ָאה זֶה.
ֹשה .לֹא נ ֶ
ְל ַאחֵ ר ְ ּב ִלי ַד ַעת ו ְּרצוֹ ן מ ׁ ֶ
ֹשה:
ִה ְת ִחיל הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא וְ ָא ַמר ְלמ ׁ ֶ
ֹשהִ ּ ,פנְ חָ ס ּ ֶבן ֶא ְל ָעזָר ּ ֶבן ַא ֲהרֹן הַ כּ ֹהֵ ן.
מ ֶׁ
של עוֹ לָ םַ ,מהוּ? ָא ַמר
ֹשהִ :ר ּבוֹ נוֹ ׁ ֶ
ָא ַמר לוֹ מ ׁ ֶ
ָ
ִש ָראֵ ל
ש ּ ָמסַ ְר ּ ָת נ ְַפ ְׁשך ַעל י ְ ׂ
לוֹ ַ ,א ּ ָתה הוּא ׁ ֶ
ֹאבד ּו ִמן הָ עוֹ לָ ם ְ ּבכַ ּ ָמה ְפ ָע ִמים,
ש ּלֹא י ְ
ֶׁ
ִש ָר ֵאל
וְ הוּא הֵ ִׁשיב אֶ ת ח ֲָמ ִתי מֵ ַעל ְ ּבנֵי י ְ ׂ
ֹשהָ :מה ַא ּ ָתה רוֹ צֶ ה ִמ ּ ֶמ ִ ּני? ה ֲֵרי
וְ גוֹ 'ָ .א ַמר מ ׁ ֶ
ש ְּל ָך!
הַ כּ ֹל ׁ ֶ

In this Zohar section, we read that in addition to the regular set of the Hebrew
letters there are two more sets. One set is in large letters and it relates to the
level of Binah and the world to come. The other set is of small letters and is
 Yod to Pinchas’ name as aי related to the level of Malchut. God added a small
testimony to the covenant between them.
The Zohar explains that God considered Moses to have the covenant with the
Shechina, and before he gave it to Pinchas, He came to Moses with respect
telling him “Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest,”. Moses
noticed the irregular approach and asked God the meaning of it. God explained
that it is so because he, Moses, sacrificed himself for the people many times
before he is considered for that ‘reward’. Moses replied “What do you want from
me? Everything is yours anyway. If you want to give the Malchut to Pinchas,
”then who would tell you what to do.
ש ְּל ָך ִהיא ,אֱ מֹר
יה ָ .131א ַמר לוֹ  :ה ֲֵרי הַ כּ ֹל ׁ ֶ
יד ְך ִהיאֵ ,א ָ
יהָ ,הא ּכ ּ ָֹלא ִ ּד ָ
ימא לֵ ּ
ָ .131א ַמר לֵ ּ

יהָ .א ַמר מ ׁ ֶֹשהָ ,הא ְּבלִ ָּבא ׁ ְשלִ ים
ְ ּד ִת ׁ ְש ֵרי ְּבגַוִ ּ
ימא ַאנְ ְּת ְּבפ ּו ָמ ְך ,וְ ָא ִרים
יה ֵא ָ
ְּת ֵהא לְ ּ ֵ
יהָ .א ַמר לֵ ּ
גַב ּ
יה ִּב ְרע ּו ָתאְּ ,בלִ ָּבא ׁ ְשלִ ים.
ַקלָ ְךּ ְ ,ד ַאנְ ְּת ָמ ַסר לֵ ּ
ימא
מורַ ,א ְּת ֵא ָ
הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב ,לָ ֵכן אֱ ֹ
לום .מ ׁ ֶֹשה
יתי ׁ ָש ֹ
לו ֶאת ְּב ִר ִ
ִּב ְרע ּו ָתאִ ,הנְ נִ י ֹנו ֵתן ֹ

ֹשה :ה ֲֵרי ְ ּבלֵ ב
ש ִּת ְ ׁש ֶרה ְבתוֹ כוֹ ָ .א ַמר מ ׁ ֶ
לוֹ ׁ ֶ
ָׁשלֵ ם ִּת ְהיֶה ֵאלָ יוָ .א ַמר לוֹ  :אֱ מֹר ַא ּ ָתה
ְ ּב ִפ ָ
ש ַא ּ ָתה ָמסַ ְר ּ ָת אוֹ ָת ּה
יך וְ הָ ֵרם קוֹ ְל ָךֶ ׁ ,
ש ָּכתוּב לָ כֵ ן אֱ מֹר.
ְ ּב ָרצוֹ ן ו ְּבלֵ ב ָׁשלֵ ם .זֶה ּו ׁ ֶ
יתי
ַא ּ ָתה אֱ מֹר ְ ּב ָרצוֹ ןִ :הנְ נִ י נ ֵֹתן לוֹ ֶאת ְ ּב ִר ִ
לו
ש ִא ּל ּו הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ,הָ יָה ֹ
ָׁשלוֹ םֶ ׁ .
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יל ּו ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
לו וְ ֹגו'ּ ְ ,ד ִא ּ
הֲ וָ ה ָא ַמר ִהנְ נִ י ֹנו ֵתן ֹ
לו
לו ִהנְ נִ י ֹנו ֵתן ֹ
מור ֹ
ימר לָ ֵכן אֱ ֹ
יה לְ ֵמ ַ
ה ּוא ,הֲ וָ ה לֵ ּ
לום ,אֲ ָבל לָ א ְ ּכ ִתיב ֶא ּ ָלא לָ ֵכן
יתי ׁ ָש ֹ
ֶאת ְּב ִר ִ
ימאּ ְ ,ד ִא ְת ַע ְּב ַרת ִמן מ ׁ ֶֹשה .לָ אֶ .א ּ ָלא
מור .וְ ִאי ּ ֵת ָ
אֱ ֹ
ְ ּכב ּו ִצינָ א ָ ּדא ְ ּד ַא ְדלִ יק ּו ִמינָ ּהּ ָ ,דא י ִָהיב וְ ַאהֲ נֵי,
וְ ָדא לָ א ִא ְת ָּג ַרע ִמ ּנ ָּה.

יתי
לוֹ ַמר :לָ כֵ ן אֱ מֹר לוֹ ִהנְ נִ י נ ֵֹתן לוֹ ֶאת ְ ּב ִר ִ
ָׁשלוֹ ם .אֲ בָ ל לֹא כָ תוּב ֶא ָּלא לָ כֵ ן אֱ מֹר.
ֹשה  -לֹאֶ .א ּ ָלא
שהָ ָע ְב ָרה ִמ ּמ ׁ ֶ
ֹאמר ׁ ֶ
וְ ִאם ּת ַ
יקים ִמ ּ ֶמ ּנ ּו  -זֶה נוֹ ֵתן ו ְּמהַ ּנֶה,
ש ּ ַמ ְד ִל ִ
ְּכנֵר זֶה ׁ ֶ
וְ זֶה לֹא נִ גְ ָרע ִמ ּ ֶמ ּנוּ.

יהָ ׁ .ש ְמע ּו
ָ .132א ָתא ַהה ּוא ט ּולָ א ,וְ י ִָתיב ,וְ נָ ׁ ִשיק לֵ ּ
ַחד ָקלָ א ְ ּדהֲ וָ ה ָא ַמרְ ּ ,פנ ּון אֲ ָתרְ ּ ,פנ ּון אֲ ָתר לְ ִר ִּבי
ַביְ יכ ּוּ ְ .ד ָתנֵינָ ןּ ְ ,ד ָכל אֲ ָתר
ּ ִפנְ ָחס ּ ֶבן י ִָאירּ ְ ,ד ִאיה ּו ּג ּ ַ
יתאַּ ,כד ִאיה ּו
או ַריְ ָ
יה ִמ ּ ֵלי ְ ּד ֹ
ְ ּד ַצ ִ ּד ָ
יקא ִא ְת ַח ָ ּד ׁש ּ ֵב ּ
יה
ְּב ַהה ּוא ָעלְ ָמאָ ּ ,פ ִקיד לְ ַהה ּוא אֲ ָתר ,וְ ָא ֵתי לֵ ּ
יק ּיָיא
ויה ַצ ִ ּד ַ
יה .וְ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ַּכד ׁ ָש ָראן ְּבגַ ִ ּו ּ
לְ גַ ּ ֵב ּ
ָאחֲ ָרנִ ין .לְ ָח ְד ּ ָתא ְּב ַהה ּוא אֲ ָתרּ ְ ,ד ַא ְמ ִרין ִמ ּ ֵלי
יתאּ ְ .כגַ וְ ונָ א ָ ּדא ְ ּדהֲ וָ ה ָא ֵתי ִר ִּבי ּ ִפנְ ָחס ּ ֶבן
או ַריְ ָ
ְ ּד ֹ
יק ּיָיא
יה ,וְ ַא ׁ ְש ַּכח ִא ּ ֵלין ַצ ִ ּד ַ
י ִָאיר לְ ִמ ְפ ַ ּקד לְ ַא ְת ֵר ּ
יתא ,וְ ִא ְת ַח ָ ּד ׁש ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמין,
או ַריְ ָ
ְמ ַח ְד ִּתין ִמ ִּלין ְ ּד ֹ
יה.
ַהה ּוא ִמ ּ ָלה ְד ִר ִּבי ּ ִפנְ ָחס ּ ֵבן י ִָאיר ַק ּ ֵמ ּ

ָשב ,וּנְ ָׁשקוֹ ָׁ .ש ְמע ּו
ָּ .132בא אוֹ תוֹ הַ ֵ ּצל ,וְ י ַׁ
שהָ יָה אוֹ מֵ רַ ּ :פ ּנ ּו ָמקוֹ םַ ּ ,פ ּנ ּו
קוֹ ל ֶאחָ ד ׁ ֶ
שהוּא ִא ְּתכֶ ם.
ָמקוֹ ם ְל ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ ס ֶּבן י ִָאירֶ ׁ ,
צדִּ יק ִחדֵּ ׁש ּב ֹו דִּ ְב ֵרי
ש ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶ
ש ּ ָׁשנִ ינוֶּ ׁ ,
ֶׁ
ש ַּ
שהוּא ְ ּבאוֹ תוֹ הָ עוֹ לָ ם ּפוֹ ֵקד ֶאת
תוֹ ָרהְּ ,כ ׁ ֶ
ש ּ ְ ׁשר ּויִים
ש ּ ֵכן ְּכ ׁ ֶ
אוֹ תוֹ ָמקוֹ ם ו ָּבא ֵאלָ יו ,וְ כָ ל ׁ ֶ
תו ָמקוֹ ם
יקים אֲ חֵ ִרים ְלחַ דֵּ ׁש ְ ּבאוֹ ֹ
ּבוֹ צַ דִּ ִ
שהָ יָה ָּבא
שאוֹ ְמ ִרים דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרהְּ ,כמוֹ זֶה ׁ ֶ
ֶׁ
ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ ס ֶּבן י ִָאיר ִל ְפקֹד ֶאת ְמקוֹ מוֹ ו ָּמצָ א
יקים ֵא ּל ּו ְמחַ דְּ ִׁשים דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה,
צַ דִּ ִ
של ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ ס
וְ ִה ְתחַ דֵּ ׁש ְ ּכ ִמ ּק ֶֹדם אוֹ תוֹ דָּ בָ ר ׁ ֶ
ֶּבן י ִָאיר ְלפָ נָיו.

ָ .133א ַמר ִר ִּבי ַא ָּבא ,יָא ּות ִמ ּ ָלה ְ ּד ִר ִּבי ּ ִפנְ ָחס ּ ֶבן
י ִָאירּ ְ ,ד ָהא לָ א ְ ּכ ִתיב לָ ֵכן ִהנְ נִ י ֹנו ֵתןֶ ,א ּ ָלא לָ ֵכן
לו .וְ ִכי ִמ ּ ָלה ָ ּדא הֲ וָ ה ְ ּגנִ יזָא
מור ִהנְ נִ י ֹנו ֵתן ֹ
אֱ ֹ
ְ
ַכ ָאה
חות יְ ָדך ,וְ לָ א הֲ וִ ית ָא ַמר .ז ָּ
ידא ָ ּדא ְּת ֹ
ֵמ ַח ִס ָ
ישא
ח ּולָ ָקנָ אּ ְ ,דזָ ֵכינָ א לְ ֶמהֱ וִ י ְּב ִס ּי ְַע ּ ָתא ְ ּדט ּולָ א ַק ִ ּד ׁ ָ
ָה ָכא.

של ַר ִ ּבי
ָאה הַ דָּ בָ ר ׁ ֶ
ָ .133א ַמר ַר ִ ּבי ַא ָּבא ,נ ֶ
שה ֲֵרי לֹא כָ תוּב לָ כֵ ן ִהנְ נִ י
ּ ִפנְ חָ ס ּ ֶבן י ִָאירֶ ׁ ,
נוֹ ֵתןֶ ,א ּ ָלא לָ כֵ ן אֱ מֹר ִהנְ נִ י נ ֵֹתן לוֹ  .וְ ִכי ָדבָ ר
ִית
זֶה הָ יָה גָנוּז מֵ חָ ִסיד זֶה ּ ַתחַ ת י ְָד ָך וְ לֹא הָ י ָ
שז ּ ִָכינ ּו ִל ְהיוֹ ת ַּב ִּסיּו ַּע
אוֹ מֵ ר?! ַא ְ ׁש ֵרי חֶ ְל ֵקנ ּו ׁ ֶ
צל הַ ָּקדוֹ ׁש ָּכאן.
ֶׁ
של הַ ֵ ּ

God replied to Moses telling him that he already has the Shechina with him,
and only he (Moses) can give it to Pinchas. The code to this conversation is
יתיָ ,שׁלוֹם“ )revealed in the verse (Numbers 25:12
ֹתן לוֹ אֶ תְ -בּ ִר ִ
”לָ כֵן ,אֱ מֹרִ :ה ְנ ִני נ ֵ
“Wherefore say: Behold, I give unto him My covenant of peace” God gave Moses
the ability to bestow on Pinchas the connection to the Shechina that gave
Pinchas immortality. The keyword is when Moses was told to say “I give unto
him”. It doesn’t say “God gives Pinchas…”. Moses himself gave Pinchas the
connection to the covenant and the Shechina. The Zohar explains that we
should not think for a moment that Moses lost something by giving Pinchas the
covenant. It is like a candle that shares its light and never loses from itself. This
is a great lesson about sharing the light. Like Moses, we should always have in
DailyZohar.com
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mind that everything is from the Light. Even if we have a light that we earned
previously with hard work. God can always take it from us for his own reason,
meaning our Tikkun process. The next lesson is that we can never lose earned
light by sharing it with others. If we are asked to do something good and accept
it, then if another person comes to share the action, we will lose nothing in
letting him share the effort. When we accept work with the whole heart, we
create a vessel and the light comes and fulfills it. The first action lights the
candle, and when we share it with others we just add greater light to ourselves.
Sharing the Zohar study is very important for the soul. Each time we share it
we should know that not only one person is affected, but also the entire line of
light is originated in you. When this person shares with another and another, it
can continue for many levels far in distance and in time. I am not suggesting
knocking on doors like Jehovah’s Witness used to do but you can simply share
links on Facebook, Twitter or just forward emails, speak to people, etc. There
are many people joining the Daily Zohar study following a link that someone
shared on Facebook. Even if you don’t see or know the people who followed your
link, you enjoy the light he got connected to. This is not self-promotion for the
Daily Zohar. Whatever enlightens you, share with others. All the wise and
enlightening quotes from wise people are nice and you can share them, but the
ONLY true connection to the Zohar has the power to remove darkness from the
world.
של ַר ִ ּבי
ֶ ׁ ֹ ּגַם הוּא ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר ִמ ּ ְׁשמו.134
ָשר ִּת ְמצָ א י ְָדך
ֶ ׁ ֲ )קהלת ט( כּ ֹל א,ּ ִפנְ חָ ס
ָ לַ עֲ ׂשוֹ ת ְ ּבכֹח
לו
ֹ  ּ ַכ ּ ָמה נ ֶָאה- ' ֹשה וְ גו
ֵׂ ֲֲך ע
ֹֹאשו
ׁ שהַ ּנֵר דּ וֹ לֵ ק וְ ָׁשרוּי ַעל ר
ֶ ׁ לָ ָא ָדם ְ ּבעוֹ ד
 ִמ ּׁשוּם, ְֹל ִה ְ ׁש ּ ַתדֵּ ל וְ לַ עֲ ׂשוֹ ת ְרצוֹ ן ִר ּבוֹ נו
 וְ לָ כֵ ן,ש ּׁ ָשרוּי ָעלָ יו
ֶ ׁ ַשאוֹ תוֹ הַ ּנֵר הוּא כּ ֹ''ח
ֶׁ
 זֶה ּו,ָ כּ ֹחַ ְיי.ָָּכת ּוב )במדבר יד( יִגְ דַּ ל נָא ּכֹחַ ְיי
יקים וְ כָ ל אוֹ ָתם
ִ ִּצד
ׁ ש ּׁשוֹ ֶרה ַעל ר
ֶ ׁ ַכּ ֹח
ּ ַ ַֹאש ה
,ּ וְ ַעל זֶה ָׁשנִ ינו.ש ִּמ ְ ׁש ּ ַתדְּ ִלים ִ ּב ְרצוֹ ן ִר ּבוֹ נָם
ֶׁ
ְיה ַר ָּבא ְמבָ ַרך
ּ ֵָּכל הָ עוֹ נֶה ָאמֵ ן יְהֵ א ְ ׁשמ
( )זֶהוּ כֹ חוֹ. ְֹ ּבכָ ל כּ ֹחו

דר ִּבי
ִ
יה
ּ  ִמ ּ ׁ ְש ֵמ, א ּוף ה ּוא ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.134
ש ֹות
ׂ ֲּ ִפנְ ָחס )קהלת ט( ּכֹל אֲ ׁ ֶשר ִּת ְמ ָצא י ְָד ָך לַ ע
עוד
ֹ נָש ְּב
ׁ יה לְ ּ ַבר
ּ ֵ ַּכ ָמה יָא ּות ל,'שה וְ ֹגו
ֵׂ ְֲּבכֹחֲ ָך ע
 לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלָ א,יה
ֵ ׁ ְ ּדב ּו ִצינָ א ָ ּדלִ יק וְ ׁ ַש ְריָא ַעל ֵר
ּ יש
הו ָרא
ֹ ְ ְּבגִ ין ְ ּד ַהה ּוא נ.יה
ֵ ּולְ ֶמ ְע ּ ַבד ְרע ּו ָתא ְ ּד ָמ
ּ אר
 וְ ַעל ָ ּדא.יה
ַ יהי ּכ
ִ  ִא,ְ ּדב ּו ִצינָ א
ּ ֵֹ''ח ְ ּד ׁ ַש ְריָא ָעל
 ָ ּדא ה ּוא,ָ ּכ ַֹח יְ י.ָ )במדבר יד( יִ גְ ַ ּדל נָ א ּכ ַֹח יְ י,ְ ּכ ִתיב
 וְ כֹל ִאי ּנ ּון,יק ּיָיא
ַ יהון ְ ּד ַצ ִ ּד
ֹ יש
ֵ ׁ  ְ ּד ׁ ַש ְריָא ַעל ֵר,ּכ ַֹח
, וְ ַעל ָ ּדא ּ ָתנֵינָ ן.יהון
ֹ אר
ֵ ְ ּד ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלִ ין ִּב ְרע ּו ָתא ְ ּד ָמ
יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ְּב ָכל
ֹ ָּכל ָה
ּ עונֶה ָא ֵמן יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ
( )דא איהו כחו.ֹחו
ֹ ּכ

ְ  וַדַּ אי צָ ִר.135
ַיך ְלעוֹ ֵרר ָּכל ֵאיבָ ָריו ְ ּבכֹח
ֲחז ָָקה
ש ְ ּב ִה ְתעוֹ ְררוּת
ֶׁ
ִמ ּ ׁשוּם
,חָ זָק
 ִה ְתעוֹ ֵרר אוֹ תוֹ ּכֹחַ ָקדוֹ ׁש ֶע ְליוֹ ן,ש ִה ְתחַ זֵּק
ֶׁ
ְ
 וְ נִ ְ ׁש ַּבר כּ ֹחַ וְ חֹזֶק הַ ַ ּצד,וְ ָעלָ ה ְלתוֹ ך הַ ּק ֶֹד ׁש
ְ צ ִר
ָ  וְ לָ כֵ ן ְ ּבכֹח.הָ ַאחֵ ר
יך לַ עֲ ׂשוֹ ת ְרצוֹ ן
ֶ ׁ ,ֲך
ָּ ש
.ִר ּבוֹ נְ ָך

ְ ודאי ִא ְצ ְט ִר
יפוי ְּב ֵחילָ א
ֹ ְיך לְ ִא ְּת ָע ָרא ָּכל ׁ ַשי
ּ ַ .135
 ִא ְּת ַער,ּ ַת ִּקיף ְּבגִ ין ִ ּד ְב ִא ְּת ָער ּו ָתא ּ ַת ִּקיף ְ ּד ִא ּ ָת ַקף
 וְ ִא ְס ּ ַת ּ ָלק ג ֹּו ק ּו ְד ׁ ָשא,ישא ִע ּ ָל ָאה
ָ ׁ ַהה ּוא ּכ ַֹח ַק ִ ּד
 וְ ַעל.וְ ִא ְּת ּ ַבר ֵחילָ א וְ ּת ּו ְק ּ ָפא ְ ּד ִס ְט ָרא ַאחֲ ָרא
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ְ  ִא ְצ ְט ִר,ָ ּדא )דף ר''כ ע''ב( ְּבכֹחֲ ָך
יך לְ ֶמ ְע ּ ַבד ְרע ּו ָתא
.אר ְך
ָ ְ ּד ָמ
 ִמ ּׁשוּם,' ֹשה וְ חֶ ְ ׁש ּבוֹ ן וְ גו
ֶׂ ֲ ִ ּכי ֵאין ַמע.136
שה ִה ְׁש ּ ַתדְּ לוּת
ֵׂ ֲש ְ ּבאוֹ תוֹ כּ ֹחַ י ֵׁש ַמע
ֶׁ
,שה
ֶׂ ֲש ִ ּנ ְק ָרא ַמע
ֶ ׁ ְל ִה ְׁש ּ ַתדֵּ ל ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה
.ֲשבָ ה
ָׁ  ְלהַ ְׁש ִלים סוֹ ף הַ ּ ַמח,שה
ֶׂ ֲעוֹ לַ ם הַ ּ ַמע
שה ֲֵרי
ֶ ׁ ,ש ּ ָתלוּי ַּבדִּ ּבוּר
ֶ ׁ  זֶה ּו עוֹ לָ ם- וְ חֶ ְׁשבּ וֹ ן
ָּכל
 וְ לָ כֵ ן.ּ ָתלוּי
ַּבדִּ בּ וּר
הַ חֶ ְׁשבּ וֹ ן
של
ֶ ׁ ימ ְט ִריָּאוֹ ת ו ְּתקוּפוֹ ת הָ ִע ּבו ִּרים
ַ הַ ִ ּג
 זֶה ּו סוֹ ד ִׁש ּׁ ָשה-  וְ ַד ַעת.הָ עוֹ לָ ם הֵ ם ַּב ְּלבָ נָה
 וְ נִ ְק ָר ִאים,ֲשבָ ה
ָׁ ש ְּתל ּויִים ַּב ּ ַמח
ֶ ׁ ְצ ָד ִדים
שהַ כּ ֹל
ֶ ׁ -  וְ חָ ְכ ָמה.ֲשבָ ה
ָׁ של אוֹ ָת ּה מַ ח
ֶ ׁ עוֹ לָ ם
.ּ ָתלוּי ִמ ּ ֶמ ּנָה

 ְּבגִ ין ִ ּד ְב ַהה ּוא ּכ ַֹח,'שה וְ ֶח ׁ ְש ּב ֹון וְ ֹגו
ֵׂ ֲ ִ ּכי ֵאין ַמע.136
 ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּדל ּו ָתא לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלָ א ְּב ַהאי,שה
ֶׂ ֲִאית ַמע
 לְ ִמ ׁ ְשלָ ם,עו ָב ָדא
ֹ  ָעלְ ָמא ְ ּד,שה
ֵׂ ֲָעלְ ָמא ְ ּד ִא ְק ֵרי ַמע
 ְ ּד ַתלְ יָא, ָ ּדא ה ּוא ָעלְ ָמא, וְ ֶח ׁ ְש ּב ֹון.סו ָפא ְ ּד ַמחֲ ׁ ָש ָבה
ֹ
, וְ ַעל ָ ּדא. ְ ּד ָהא ֶח ׁ ְש ּב ֹון ְּב ִד ּב ּו ָרא ּ ַתלְ יָיא,ְּב ִד ּב ּו ָרא
, וְ ִע ּב ּו ִרין ְ ּד ָעלְ ָמא, ּו ְתק ּו ִפין,ּאות
ֹ ימ ְט ִרי
ַ ָּכל ִ ּג
, ָ ּדא ִאיה ּו ָרזָא ְ ּד ׁ ִשית ִס ְט ִרין, וְ ַד ַעת.ְּב ִסיהֲ ָרא הֲ ֹוו
 וְ ִא ְקר ּון ָעלְ ָמא ְ ּד ַהה ּוא,ְּב ַמחֲ ׁ ָש ָבה
ְ ּד ּ ַתלְ יָין
.ֵיה
ּ  ְ ּדכ ּ ָֹלא ּ ַתלְ יָיא ִמ ּנ, וְ ָח ְכ ָמה.ַמחֲ ׁ ָש ָבה

Ecclesiastes 9:10
“ֲשׂה
ֵ  לַ ﬠֲשׂוֹת ְבּכֹחֲ �–ﬠ,�”כֹּל אֲ ֶשׁר ִתּ ְמצָ א י ְָד
“Whatsoever thy hand attaineth to do by your might, that do”
Rabbi Shimon quotes a teaching of Rabbi Pinchas, his father in law, and says
that we should do all that we can to ‘please’ the Creator when the light of the
candle is lit above our heads. That light is the force of the Shechina that joins
the Tzadikkim when they study and follow the ways of YHVH.
The Zohar here references that a person that answers the third Amen of the
Kadish, with all his might, removes a judgment of 70 years from himself.
In the third Amen, we say more than the word ‘Amen’. We add the 7 words with
28 letters that follow the Amen. ” לְ ﬠָ לַ ם לְ ﬠָ לְ מֵ י ﬠָ לְ מַ יָּא,�”יְהֵ א ְשׁמֵ יהּ ַרבָּ א ְמבָ ַר, ‘Amen Yehe
Shemeh Rabbah …’.
These 7 words represent the Seven Sefirot, and the 28 letters have the numerical
value of ‘’כח, ‘might, power, force’.
What is Kadish?
The Kadish is an Aramaic text that connects us to the upper three Sefirot and
draws light to the seven sefirot below. It is used during the prayers to connect
us between spiritual worlds. That high level of Light that we draw cleans all the
lower levels.
The condition for enjoying a removal of judgment is the use of our ‘might’, which
is the true and pure consciousness of a person, together with the 28 letters.
Some people scream the words, but the Zohar explains here that it is about
focusing the consciousness to draw this light down to the world.
The Kadish can be recited ONLY when there are at least ten men (male =
channel, ten Sefirot) that make the connection to the Tree of Life.
 ַמה, ַ וְ כָ ל ֵא ּל ּו ְּכלו ִּלים ְ ּבאוֹ תוֹ כּ ֹח.137  ַמה ְ ּדלָ או ָה ִכי,לין ְ ּכלִ ילָ ן ְּב ַהה ּוא ּכ ַֹח
ֵ ּ  וְ ָכל ִא.137
.ֵיה ּנֹם
ִ  דַּ ְר ַ ּגת הַ ּג,שאֵ ין ּ ֵכן ְ ּבצַ ד הַ ּ ְׁשאוֹ ל
ֶ ׁ ּ בר נָ ׁש
ַ ּ  ְ ּד ָהא ָּכל.ֵיה ָ ּנם
ִ  ַ ּד ְר ָּגא ְ ּדג,אול
ֹ ְּב ִס ְט ָרא ִ ּד ׁ ְש
ש ּלֹא ִמ ְׁש ּ ַתדֵּ ל ְ ּבכֹ''חַ זֶה
ֶ ׁ שה ֲֵרי ָּכל ָא ָדם
ֶׁ
66

DailyZohar.com

Zohar Pinchas – Draft – unedited- not for publishing

ֹ''חְּ ,ב ַהאי ָעלְ ָמא ,לְ ַא ְעלָ ָאה
ְ ּדלָ א ִא ׁ ְש ּ ָת ַ ּדל ְּב ַהאי ּכ ַ
יה
שה וְ ֶח ׁ ְש ּב ֹון וָ ַד ַעת וְ ָח ְכ ָמהֹ ,
סו ֵפ ּ
ּ ֵב ּ
יהְּ ,ב ַמעֲ ֶׂ
שה וְ ֶח ׁ ְש ּב ֹון
לְ ַא ְעלָ ָאה ּ ַב ּ ׁ ְש ֹ
אולּ ְ ,דלֵ ית ּ ֵב ּ
יה ַמעֲ ֵׂ
אול
וְ ַד ַעת וְ ָח ְכ ָמהּ ְ .ד ָהא ִס ְט ָרא ָאחֳ ָרא ,א ַֹרח ׁ ְש ֹ
ית ּהַ .מאן
אול ּ ֵב ָ
יהיּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,משלי ז( ַ ּד ְר ֵכי ׁ ְש ֹ
ִא ִ
יה ִס ְט ָרא
ֹ''ח ַק ִ ּד ׁ ָ
ְ ּד ִא ְת ַר ּ ֵפי ֵמ ַהאי ּכ ַ
ישאַ ,א ְּת ַקף ּ ֵב ּ
ית ּה.
אול ּ ֵב ָ
ַאחֲ ָראּ ִ ,ד ׁ ְש ֹ

שה וְ חֶ ְׁש ּבוֹ ן
ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה ְל ִה ָּכנֵס ּבוֹ ְ ּב ַמעֲ ֶׂ
ש ֵאין
וְ ַד ַעת וְ חָ ְכ ָמה ,סוֹ פוֹ ְל ִה ָּכנֵס ַּב ּ ְׁשאוֹ לֶ ׁ ,
שה ֲֵרי
שה וְ חֶ ְ ׁש ּבוֹ ן וְ ַד ַעת וְ חָ ְכ ָמהֶ ׁ .
ּבוֹ ַמעֲ ֶׂ
ְ
ְׁשאוֹ ל,
הַ ַ ּצד הָ ַאחֵ ר הוּא דֶּ ֶרך
ית ּהִ .מי
ש ָּכתוּב )משלי ז( דַּ ְרכֵ י ְׁשאוֹ ל ּ ֵב ָ
ֶׁ
שיּ ְִת ַר ּ ֶפה ִמכּ ֹ''חַ הַ ָּקדוֹ ׁש הַ זֶּהִ ,מ ְתחַ זֵּק ּבוֹ
ֶׁ
ית ּה.
ש ּ ְׁשאוֹ ל ֵּב ָ
צַ ד הָ ַאחֵ רֶ ׁ ,

הולֵ ְך ׁ ָש ּ ָמה ,וְ ִכי ָּכל ְּבנֵי ָעלְ ָמא
 .138אֲ ׁ ֶשר ַא ּ ָתה ֹ
ִמ ּיַד,
ַס ְּל ִקין
ִאין .אֲ ָבל
אול.
ָאזְ לֵ י לִ ׁ ְש ֹ
אול וַ ּי ַָעלַ ּ .בר ִאי ּנ ּון
מו ִריד ׁ ְש ֹ
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,שמואל א ב( ֹ
ָיביןּ ְ ,דלָ א ִה ְר ֵהר ּו ְּת ׁש ּו ָבה לְ ָעלְ ִמיןּ ְ ,דנ ְַח ִּתין וְ לָ א
ַח ּי ִ
יקים ְ ּגמ ּו ִרים נ ְַח ִּתין ּ ַת ּ ָמן .אֲ ַמאי
יל ּו ַצ ִ ּד ִ
ַס ְּל ִקין .וַ אֲ ִפ ּ
לון
ָיבין ִמ ּ ַת ּ ָמן ,וְ ַס ְּל ִקין ֹ
נ ְַח ִּתיןְּ .בגִ ין ְ ּדנ ְַטלִ ין ַּכ ָמה ַח ּי ִ
לְ ֵעי ּ ָלא) .ותמן עבדין לון להרהר בתשובה( ּו ַמאן ִאי ּנ ּון.
ִאי ּנ ּון ְ ּד ִה ְר ֵהר ּו ִּב ְת ׁש ּו ָבה ְּב ַהאי ָעלְ ָמא ,וְ לָ א י ִָכיל ּו,
ֵיהון
יק ּיָיא נ ְַח ִּתין ְּבגִ ינ ֹ
וְ ִא ְס ְּת ּ ָלק ּו ִמן ָעלְ ָמא .וְ ַצ ִ ּד ַ
לון ִמן ּ ַת ּ ָמן.
לון ,וְ ַס ְּל ִקין ֹ
אול ,וְ נ ְַטלִ ין ֹ
ָיבין ג ֹּו ׁ ְש ֹ
ְ ּד ַח ּי ִ

שר ַא ּ ָתה הֹלֵ ְך ָׁש ּ ָמה .וְ ִכי כָ ל ְ ּבנֵי
 .138אֲ ׁ ֶ
הָ עוֹ לָ ם הוֹ ְל ִכים לַ ּ ְ ׁשאוֹ ל? ּ ֵכן ,אֲ בָ ל עוֹ ִלים
ש ָּכתוּב )שמואל-א ב( מוֹ ִריד ְׁשאוֹ ל
ִמיָּדֶ ׁ ,
ש ּלֹא ִה ְרהֲר ּו
ַויּ ַָעלְ ּ .פ ָרט ְלאוֹ ָתם ְר ָׁש ִעים ׁ ֶ
שיּוֹ ְר ִדים וְ לֹא עוֹ ִלים.
ְת ׁשוּבָ ה ְלעוֹ לָ ִמיםֶ ׁ ,
יקים ְ ּגמו ִּרים יוֹ ְר ִדים ְל ָׁשם .לָ ּ ָמה
וַאֲ ִפ ּל ּו צַ דִּ ִ
ש ּלוֹ ְק ִחים ַּכ ּ ָמה ְר ָׁש ִעים
יוֹ ְר ִדים? ִמ ּׁשוּם ׁ ֶ
גּוֹר ִמים
ִמ ּ ָׁשם ,וּמַ עֲ ִלים אוֹ ָתם ְל ַמ ְעלָ ה) .וְ שָׁ ם ְ
לָהֶ ם לְ הַ ְרהֵ ר בִּ ְתשׁוּבָ ה( ו ִּמי הֵ ם? אוֹ ָתם
ש ִה ְרהֲר ּו ְת ׁשוּבָ ה ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה וְ לֹא י ְָכלוּ,
ֶׁ
יקים יוֹ ְר ִדים ִ ּבגְ לַ ל
וְ ִה ְס ּ ַת ְּלק ּו מֵ הָ עוֹ לָ ם .וְ צַ דִּ ִ
הָ ְר ָׁש ִעים ְלתוֹ ְך הַ ּ ְ ׁשאוֹ ל ,וְ לוֹ ְק ִחים אוֹ ָתם,
ו ַּמעֲ ִלים אוֹ ָתם ִמ ּ ָׁשם.

ָ .139א ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסיּ ְ ,כ ִתיב )קהלת ז( ַא ַחת לְ ַא ַחת
ימן
ייאות ְ ּד ַקיְ ָ
ימ ְט ִר ֹ
לִ ְמצֹא ֶח ׁ ְש ּב ֹוןֶ .ח ׁ ְש ּב ֹון ְ ּדגִ ַ
יה.
ְּב ִסיהֲ ָראְּ ,ב ָאן ַ ּד ְר ָּגא ִ ּדילָ ּה ִאי ּנ ּון .לָ א ָא ִתיב לֵ ּ
ָא ַמרְ ׁ ,ש ַמ ְענָ א ,וְ לָ א ִא ְד ַּכ ְרנָ א ִמ ּ ָלהָ .קם ַהה ּוא
דר ִּבי ַא ָּבא ,נָ ַפל ַעל ַאנְ ּפ ֹוי
ינוי ִ
ט ּולָ אּ ,ו ָב ַט ׁש ְּב ֵע ֹ
נָפל ְק ָרא
ִמג ֹּו ְ ּד ִחיל ּוַ .עד ְ ּדהֲ וָ ה נָ ַפל ַעל ַאנְ ּפ ֹויַ ,
כות
יהּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,שיר השירים ז( ֵעינַיִ ְך ְּב ֵר ֹ
ְּבפ ּו ֵמ ּ
ְּב ֶח ׁ ְש ּב ֹון ַעל ׁ ַש ַער ּ ַבת ַר ִּבים .וְ ִא ּ ֵלין ַעיְ ינִ ין ִ ּדילָ ּה,
אות לְ ֹגו ָח ְכ ָמה ִע ּ ָל ָאהּ ְ ,ד ִא ְת ַמ ּ ׁ ְש ָכא
ּ ַפ ְר ּ ְפ ָר ֹ
ילאּ ,ו ִמג ֹּו ֶח ׁ ְש ּב ֹון ּו ְתק ּו ִפין וְ ִע ּב ּו ִרין ִא ְת ַמ ְּליָין,
ִמ ְּל ֵע ּ ָ
ִמ ּי ִָמין ,לְ ָכל
ְ ּדנ ְַפק ּו
יכות,
ְּב ֵר ֹ
וְ ִא ְת ָע ִביד ּו
ִס ְט ִרין) ,נ''א אינון עיינין( ַעד ְ ּד ִא ְת ּ ָפ ְק ָדן לְ ָכל ח ּו ׁ ְש ָּבן
וְ ִע ּב ּו ִרין ְ ּד ִסיהֲ ָרא ִּבלְ ַבד )ס''א דלבר( ,וְ כ ָֹכ ִבין ּו ַמ ָ ּזלֵ י

ָ .139אמַ ר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ יָּ ,כתוּב )קהלת ז( ַאחַ ת
של
ֶׁ
ְל ַאחַ ת ִל ְמצֹא חֶ ְ ׁש ּבוֹ ן .חֶ ְׁש ּבוֹ ן
שעוֹ ְמ ִדים ַּב ְּלבָ נָהּ ְ ,ב ֵאיזוֹ
ימ ְט ִריָּאוֹ ת ׁ ֶ
ִ ּג ַ
ש ָּל ּה הֵ ם? לֹא הֵ ִׁשיב לוֹ ָ .א ַמר,
ַד ְר ָ ּגה ׁ ֶ
ָׁש ַמ ְע ִּתי וְ לֹא נִ ז ּ ְַכ ְר ִּתי ַּבדָּ בָ רָ .קם אוֹ תוֹ הַ ֵ ּצל
של ַר ִ ּבי ַא ָּבא .נָפַ ל ַעל ּ ָפנָיו
וְ ִה ָּכה ְב ֵעינָיו ׁ ֶ
שהָ יָה נוֹ פֵ ל ַעל ּ ָפנָיו ,נָפַ ל
ִמ ּתוֹ ְך ּ ַפחַ דַ .עד ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )שיר השירים ז( ֵעי ַני ְִך
ּ ָפסוּק ְ ּב ִפיוֶ ׁ ,
ש ַער ַּבת ַר ִ ּבים .וְ ֵא ּל ּו
ְ ּב ֵרכוֹ ת ְ ּבחֶ ְ ׁש ּבוֹ ן ַעל ַׁ
ְ
ש ָּל ּהַ ּ :פ ְר ּ ְפ ָראוֹ ת ְלתוֹ ך חָ ְכ ָמה
הָ ֵעי ַניִם ׁ ֶ
ְ
ש ִ ּנ ְמ ְׁשכָ ה ִמ ְל ַמ ְעלָ ה ,ו ִּמ ּתוֹ ך חֶ ְׁש ּבוֹ ן
ֶע ְליוֹ נָה ׁ ֶ
ו ְּתקוּפוֹ ת וְ ִע ּבו ִּרים ִמ ְת ַמ ְּל ִאים ,וְ נַעֲ ׂש ּו
צ ָד ִדים) ,אוֹתָ ן
שי ּ ְָצא ּו מֵ ָ
ְב ֵרכוֹ תֶ ׁ ,
ימיו ְלכָ ל הַ ְ ּ
ש ִ ּנ ְפ ְקד ּו ְלכָ ל חֶ ְׁשבּ וֹ ן וְ ִעבּ ו ֵּרי
ﬠֵי ַנ ִים( ַעד ׁ ֶ
כוכָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת
הַ ְּלבָ נָה ִ ּב ְלבַ ד )שֶׁ בַּ חוּץ( וְ ֹ
ש ַער ַּבת ַר ִ ּבים ,זוֹ ִהי
לַ עֲ ׂשוֹ ת חֶ ְ ׁש ּבוֹ ן ,וְ זֶה ּו ַׁ
ש ַּבחוּץ.
הַ ְּלבָ נָה ׁ ֶ
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, וְ ָדא ִאיה ּו ַעל ׁ ַש ַער ּ ַבת ַר ִּבים,לְ ֶמ ְע ּ ַבד ֶח ׁ ְש ּב ֹון
.יהי ִסיהֲ ָרא ִ ּדלְ ַבר
ִ ָ ּדא ִא
The Zohar teaches us a great lesson. The ‘might’ that we use in our
consciousness includes the force of the action below. By awakening the force
from above, we gain the ability to break the Klipot on the way down. With that
power, we have the freedom to manifest all that follows the will of the Creator.
Ecclesiastes 9:10 “ֲשׂה
ֵ  לַ ﬠֲשׂוֹת ְבּכֹחֲ �–ﬠ,�“ ”כֹּל אֲ ֶשׁר ִתּ ְמצָ א י ְָדWhatsoever thy hand
attaineth to do by your might, that do” Our world is the world of Action and
every action begins with a thought that gives it ‘life’. From the levels of Chokmah
and Binah, we draw the power to manifest. The act of creation in the physical
world must first exist in the level of Chokmah that is our thought levels. This is
the source of power that makes things manifested in the world. The Zohar
continues the explanation and tells us that the power of the thought-forms all
the little details to be manifested with the actions. The words we use connect
with their numerical value to the upper forces that originated them and draw
the light for them. Everything is calculated at the thought level. The thought is
 מחשבהCalculate, Calculator, Computer is  מחשבEverything in the physical world
is based on a precise calculation made at the level of Chokmah. Psalms 104:24
“�ֶ ִק ְנ ָינ,ית; ָמ ְלאָ ה הָ אָ ֶרץ
ָ  ְבּחָ כְ ָמה ﬠָ ִשׂ, יְהוָה– כֻּלָּ ם,�ֲשׂי
ֶ  ַרבּוּ מַ ﬠ-מָ ה.” “How manifold are Thy
works, YHVH! In wisdom hast Thou made them all; the earth is full of Thy
creatures.” People that don’t think about their actions fall to the depth of
negativity, and when they die they go to the lowest levels of hell. Only righteous
people can pull them up some levels if during their life they had some thoughts
of connection to the Light that they didn’t follow through. Before every action,
we should spend time to connect with our thoughts and consciousness to the
Creator of all things and draw the power of manifestation.
 אוֹ ָת ּה, ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָּבא ְל ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י.140
 ִמ ּתוֹ ְך,שהָ י ְָתה ּ ַתחַ ת י ְָד ָך
ֶ ׁ ַמ ְר ּג ִָלית ְקדוֹ ָׁשה
,ּשהוּא אֶ ְצלֵ נו
ֶ ׁ של הֶ חָ ִסיד הַ ָּקדוֹ ׁש
ֶ ׁ ִסיּו ַּע
שה ֲֵרי וַדַּ אי לֹא
ֶ ׁ . ֹ וְ חָ ז ְַרנ ּו בו,ַּכ ּ ָמה יָפֶ ה הוּא
ְ צָ ִר
יך ְלהוֹ ִציא ִא ּׁ ָשה ְלהַ ְ ׁשרוֹ ת ְ ּב ָמקוֹ ם
ש ַּב ְעלָ ּה יְצַ ּוֶה וְ י ּ ִֵתן לָ ּה ְר ׁשוּת
ֶ ׁ  ַעד,ַאחֵ ר
,יעים ְלבַ ְעלָ ּה ַּבהַ ְתחָ לָ ה
ִ  וּמוֹ ִד,לָ לֶ כֶ ת
שהוּא יְצַ ּוֶה אוֹ ָת ּה וְ י ּ ִֵתן לָ ּה
ֶ ׁ ֹו ְּמפַ יֵּס אוֹ תו
ְ
 ָּכך הַ ָּקדוֹ ׁש.קום
ֹ ְר ׁשוּת לָ לֶ כֶ ת ְלאוֹ תוֹ ָמ
ֹש ּנ ַָתן לו
ֶ ׁ  וְ ַעד,ֹשה
ֶ ׁ ָּברו ְּך הוּא ּ ִפיֵּס ֶאת מ
ֹ ִהנְ נִ י נ ֵֹתן לו, אֱ מֹר ַא ּ ָתה: ְֹר ׁשוּת וְ ָא ַמר לו
 וְ ַעד. ֹ ִל ְ ׁשרוֹ ת ְ ּבתוֹ כו,ֶאת ְ ּב ִרית ָׁשלוֹ ם
. לֹא הָ ְלכָ ה,ש ּנ ַָתן לָ ּה ְר ׁשוּת לָ לֶ כֶ ת ְל ָׁשם
ֶׁ

 ַהה ּוא ַמ ְר ְ ּגלָ א, ָא ַמר ִר ִּבי ַא ָּבא לְ ִר ִּבי ֹיו ֵסי.140
ידא
ָ  ִמג ֹּו ִס ּי ְַע ּ ָתא ַ ּדחֲ ִס,ישא ְ ּדהֲ וָ ה ְּתח ֹות יְ ָד ְך
ָ ׁ ַק ִ ּד
 וְ ָאהֲ ַד ְרנָ א, ַּכ ּ ָמה ׁ ַש ּ ִפיר ִאיה ּו,ישא ְ ּד ִאיה ּו ַּג ָּבן
ָ ׁ ַק ִ ּד
ְ  ְ ּד ָהא וַ ַ ּדאי לָ א ִא ְצ ְט ִר.יה
,יך לְ ַא ּ ָפ ָקא ִא ְּת ָתא
ּ ּ ֵב
 ַעד ְ ּד ַב ְעלָ ּה י ְַפ ֵקד לָ ּה,לְ ִמ ׁ ְש ֵרי ּ ַבאֲ ָתר ַאחֲ ָרא
או ְד ִעין לְ ַב ְעלָ ּה
ֹ ְ ו.וְ י ִָהיב לָ ּה ְר ׁש ּו לְ ֵמ ַה ְך
 וְ י ִָהיב, ְ ּדה ּוא י ְַפ ֵקד לָ ּה,יה
ִ ְ ּו ְמ ַפי,יתא
ָ ְּב ַק ְד ִמ
ּ ֵיסין ל
ְ  ַּכ ְך ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר.יה ְך לְ ַהה ּוא אֲ ָתר
יך
ַ לָ ּה ְר ׁש ּו לְ ֵמ
יה
ַ  וְ ַעד ְ ּדי,ה ּוא ּ ָפיִ יס לְ מ ׁ ֶֹשה
ּ ֵ וְ ָא ַמר ל,יה ְר ׁש ּו
ּ ֵָהב ל
 לְ ִמ ׁ ְש ֵרי,לום
ֹ יתי ׁ ָש
ִ  ִהנְ נִ י ֹנו ֵתן ל ֹו ֶאת ְּב ִר,ימא ַאנְ ְּת
ָ ֵא
. לָ א ַאזְ לַ ת,ָהב לָ ּה ְר ׁש ּו לְ ֵמ ַה ְך ּ ַת ּ ָמן
ַ  וְ ַעד ְ ּדי,ויה
ּ ְּבגַ ִ ּו
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ש ּנ ַָתן
ֶ ׁ ,של עוֹ לָ ם
ֶ ׁ יקו
ֹ ִּצד
ּ ַ  ִמ ַּניִן לָ נוּ? ִמ.141
ְ
יקי הָ עוֹ לָ ם
ֵ ִּלָ ּה ְר ׁשוּת ִל ְ ׁשרוֹ ת ְ ּבתוֹ ך צַ ד
ְָשבָ ה ִע ּ ָמם ְּכמוֹ כַ ּ ָלה ְ ּבתוֹ ך
ׁ ְ  וְ י.הַ זֶּה
ַ וְ צַ דִּ יק הָ עוֹ לָ ם רוֹ ֶאה וְ ָׂשמֵ ח.ש ּ ָל ּה
ֶ ׁ הַ ִ ּק ּׁשו ִּטים
, אֲ בָ ל ֵּבין זְרוֹ עוֹ ת ַּב ְעלָ ּה ׁשוֹ כֶ בֶ ת.ָּבזֶה
ֹ ְּכמו, וְ ָׁשבָ ה ְלבַ ְעלָ ּה,וְ חוֹ ז ֶֶרת ִל ְהיוֹ ת ִא ּ ָתם
ש ּנֶאֱ מַ ר )אסתר ב( ָּב ֶע ֶרב ִהיא בָ ָאה וּבַ ּב ֶֹקר
ֶׁ
, ָּב ֶע ֶרב ִהיא בָ ָאה ְלבַ ְעלָ ּה.ִהיא ָׁשבָ ה
 וְ הַ כּ ֹל,יקי הָ עוֹ לָ ם
ֵ ִּוּבַ ּב ֶֹקר ִהיא ָׁשבָ ה ְלצַ ד
שֶׁ כָּתוּב )תהלים
 )זֶהוּ.ַּב ְעלָ ּה
ִ ּב ְר ׁשוּת
.(לז( וְ צַ ִדּיק חוֹנֵן וְ נוֹתֵ ן

, ְ ּדי ִָהיב לָ ּה ְר ׁש ּו,עולָ ם
ֹ יקו ׁ ֶשל
ֹ  ִמ ַּצ ִ ּד. ְמנָ לָ ן.141
,הון
ֹ  וְ י ְָת ָבא ִע ְּמ.יקי ְּב ַהאי ָעלְ ָמא
ֵ לְ ִמ ׁ ְש ֵרי ג ֹּו ַצ ִ ּד
 וְ ַח ֵ ּדי,יקא ְ ּד ָעלְ ָמא ָח ֵמי
ָ  וְ ַצ ִ ּד.ְ ּכ ַכ ּ ָלה ג ֹּו ִק ּ ׁש ּו ָט ָהא
,יבת
ַ רו ֵעי ְ ּד ַב ְעלָ ּה ׁ ְש ִכ
ֹ  אֲ ָבל ּ ֵבין ְ ּד.ְּב ַהאי
 ְ ּכ ָמה. וְ ָת ַבת לְ ַב ְעלָ ּה,וְ ִא ְת ַה ְ ּד ַרת לְ ֶמהֱ וִ י ּ ַבהֲ ַדיְ יה ּו
 )אסתר ב( ָּב ֶע ֶרב ִהיא ָב ָאה ּו ַב ּב ֶֹקר,ְד ַא ְּת ָא ֵמר
. לְ גַ ּ ֵבי ּ ַב ְעלָ ּה, ָּב ֶע ֶרב ִהיא ָב ָאה.ִהיא ׁ ָש ָבה
 וְ כ ּ ָֹלא.יק ּיָיא ְ ּד ָעלְ ָמא
ַ גַבי ַצ ִ ּד
ֵ ּ ְ ל,ּו ַב ּב ֶֹקר ִהיא ׁ ָש ָבה
 )תהלים לז( וצדיק, )הדא הוא דכתיב.ִּב ְר ׁש ּו ָתא ְ ּד ַב ְעלָ ּה
.(חונן ונותן

 ִהנְ נִ י נ ֵֹתן לוֹ ֶאת,ֹשה ָּכ ְך ָאמַ ר
ֶ ׁ  ּומ.142
 ּגַם אֲ נִ י,ש ְּל ַמ ְעלָ ה נוֹ ֵתן
ֶ ׁ ש ַ ּצדִּ יק
ֶ ׁ ֹ ְּכמו.יתי
ִ ְ ּב ִר
, ַמ ּ ָתנָה ְלהַ ֲחזִיר ַמ ּ ָתנָה ִהיא,ִהנְ נִ י נוֹ ֵתן
 וְ ִאם.ו ִּב ְ ׁש ִביל ְ ּב ִרית זוֹ ִה ְרוִ יחַ ְּכהֻ ּנָה ֶע ְליוֹ נָה
שר ּ ִפנְ חָ ס ְ ּב ַד ְר ּגַת
ֵ ׁ ּ  לֹא י ְִת ַק, ֹלֹא ִת ְהיֶה ִא ּתו
שה ֲֵרי ְ ּב ִרית דְּ בֵ ָקה ּ ָת ִמיד
ֶ ׁ ,ְ ּכהֻ ּנָה ֶע ְליוֹ נָה
 וְ י ִָמין ֶע ְליוֹ ן זֶה ָע ִתיד ִל ְבנוֹ ת.ְ ּבי ִָמין ֶע ְליוֹ ן
.שהוּא ְ ּב ִרית
ֶ ׁ ,ֵּבית ִמ ְקדָּ ׁש

,יתי
ִ לו ֶאת ְּב ִר
ֹ  ִהנְ נִ י ֹנו ֵתן, ּומ ׁ ֶֹשה ַּכ ְך ָא ַמר.142
, א ּוף אֲ נָא ִהנְ נִ י ֹנו ֵתן,ילא ֹנו ֵתן
ָ ּ ְ ּכ ָמה ְ ּד ַצ ִ ּדיק ִ ּדלְ ֵע
 ָרוַ וח, ּו ְבגִ ין ְּב ִרית ָ ּדא.יהי
ִ ַמ ּ ָתנָ ה לְ ֶמהֲ ָדר ַמ ּ ָתנָ ה ִא
 לָ א ִא ְת ְק ׁ ַשר,יה
ּ  וְ ִאי לָ א ְּת ֵהא ּ ַבהֲ ֵד.ְ ּכה ּונָ ה ִע ּ ָל ָאה
 ְ ּד ָהא ְּב ִרית ַ ּד ְב ָקא,ּ ִפנְ ָחס ְּב ַד ְר ָּגא ִ ּד ְכה ּונָה ִע ּ ָל ָאה
 ז ִַּמין,ימינָא ִע ּ ָל ָאה ָ ּדא
ִ ִ ו.ימינָ א ִע ּ ָל ָאה
ִ ִאיה ּו ּ ָת ִדיר ִּב
. ְ ּד ִאיה ּו ְּב ִרית,לְ ִמ ְבנֵי ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא

Esther 2:14 “ וּבַ בּ ֶֹקר ִהיא ָשׁבָ ה,“ ”בָּ ﬠֶ ֶרב ִהיא בָ אָ הIn the evening she went, and on the
morrow, she returned” The Holy system gives us the opportunity to connect to
the Shechina. She is the female aspect of the Light, and when we connect to her
we draw light from the upper levels. The Zohar describes the Shechina as a
bride, a precious stone whose husband allows her to leave him for the day to be
among the righteous people and shine her light. In the evening she goes back
to her husband, rests between his arms that represent the Right and Left
columns. At midnight the Shechina is in unification with the Light and by
morning she is filled with Chassadim to bring down to the world. Moses had the
Shechina with him all the time because he could go between the upper and
lower levels. For that reason, God asked Moses to give Pinchas permission to
connect to the Shechina. Psalms 37:21 “ְנוֹתן
ֵ  חוֹנֵן ו,“ ”וְצַ ִדּיקthe righteous dealt
graciously, and gives.” With that gift of connection to the Shechina at all times,
Pinchas was able to have the ‘supernal priesthood’, meaning, connection to the
light at the levels that are above the seven Sefirot. As we explained in previous
DZ, Pinchas became immortal and later transformed to become Elijah the
prophet who has the ability to move between the spiritual and physical worlds.
Rabbi Shimon reveals the secrets of the Torah in the Zohar and gives us the gift
of connection to higher spiritual levels. The Zohar gives support to the Shechina
in this world and it represents the righteous people that can hardly be found for
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the Shechina to connect and support. With the Zohar study, we reveal light in
the world like Rabbi Shimon and draw the Shechina to us. Each section is a
treasure of higher secrets of the Spiritual System and when the Zohar reveals
it, and by studying it, we pull a string of light to the world.

ָ .143א ַמר ִר ִּבי ַא ָּבאִ ,א ְד ַּכ ְרנָ א ִמ ּ ָלה חֲ ָדא,
יה ְ ּד ִר ִּבי
ְ ּד ׁ ָש ַמ ְענָא ִמ ּב ּו ִצינָ א ַק ִ ּד ׁ ָ
ישאּ ְ ,ד ׁ ָש ַמע ִמ ּ ׁ ְש ֵמ ּ
יה ַחד ַח ִ ּכים ג ֹּוי,
אֱ לִ ֶ
יעזֶרֹ .יו ָמא ַחדָ ,א ָתא לְ ַק ּ ֵמ ּ
יה ָס ָבא ָס ָבאְּ ,תלַ ת ּ ַב ְעיָין )דף רכ''א
ָא ַמר לֵ ּ
ע''א( ָּב ֵעינָ א לְ ִמ ְת ּ ַבע ִמנָ ְךַ .חדּ ְ ,ד ַא ּת ּון ַא ְמ ִרין
ְ ּדיִ ְת ְּבנֵי לְ כ ּו ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא ָאחֳ ָרא ,וְ ָהא לָ א הֲ ֹוו
אש ֹון ּו ַביִ ת ׁ ֵשנִ יַ ּ ,ביִ ת
לְ ִמ ְבנֵי ֶא ּ ָלא ְּת ֵרי זִ ְמנִ יןַ ּ ,ביִ ת ִר ׁ
יתא ,וְ ָהא
או ַריְ ָ
ישי )ובית רביעי( לָ א ִּת ׁ ְש ַּכח ְּב ֹ
ׁ ְשלִ ׁ ִ
עולָ ם לֵ ית
יה לְ ִמ ְבנֵיּ ְ ,כ ַבר ִא ְת ָּבנ ּוןּ ,ולְ ֹ
ַמה ְ ּדהֲ וָ ה לֵ ּ
לון ְק ָרא.
ש ָר ֵאל ָק ָרא ֹ
ּ ֵב ּ
יה י ִַּתירּ ְ ,ד ָהא ְּת ֵרי ָּב ּ ֵתי יִ ְ ׂ
בוד ַה ּ ַביִ ת ַה ּזֶה
דול יִ ְהיֶה ְ ּכ ֹ
ּו ְכ ִתיב) ,חגי ב( ָּג ֹ
אש ֹון.
ָה ַאחֲ ֹ
רון ִמן ָה ִר ׁ

ָ .143א ַמר ַר ִ ּבי ַא ָּבא ,נִ ז ְַּכ ְר ִּתי ְ ּב ָדבָ ר ֶאחָ ד
ש ּׁ ָש ַמע
ש ּ ָׁש ַמ ְע ִּתי מֵ הַ ְּמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשהֶ ׁ ,
ֶׁ
יעזֶר .יוֹ ם ֶאחָ ד ָּבא ְלפָ נָיו
של ַר ִ ּבי אֱ ִל ֶ
ִמ ּ ְׁשמוֹ ׁ ֶ
גּוֹ י ֶאחָ ד וְ ָא ַמר לוֹ  :ז ֵָקן ז ֵָקןָׁ ,של ֹׁש ְ ּב ָעיוֹ ת
ש ַא ּ ֶתם
אֲ נִ י רוֹ צֶ ה ִל ְת ּב ַֹע ִמ ְּמ ָךַ .אחַ תֶ ׁ ,
שי ּ ִָּבנֶה לָ כֶ ם ֵּבית ִמ ְקדָּ ׁש ַאחֵ ר,
אוֹ ְמריִם ׁ ֶ
ַוה ֲֵרי לֹא הָ י ּו ְל ִה ָּבנוֹ ת אֶ ּ ָלא ַרק ּ ַפעֲ ַמיִם -
ישי )וּבַ יִ ת
שנִ יַּ .ביִת ְ ׁש ִל ִׁ
אשוֹ ן וּבַ יִת ׁ ֵ
ַּביִת ִר ׁ
שהָ יָה
ְרבִ יﬠִ י( לֹא ִת ְמצָ א ַּב ּתוֹ ָרהַ ,וה ֲֵרי מַ ה ּׁ ֶ
לוֹ ְל ִה ָּבנוֹ ת ְּכבָ ר נִ ְבנוּ ,ו ְּלעוֹ לָ ם ֵאין ּבוֹ
ִש ָר ֵאל ָק ָרא לָ הֶ ם
שה ֲֵרי ְׁשנֵי ָּב ּ ֵתי י ְ ׂ
יוֹ ֵתרֶ ׁ ,
הַ ּ ָפסוּק ,וְ כָ תוּב )חגי ב( ּגָדוֹ ל י ְִהיֶה ְּכבוֹ ד
אשוֹ ן.
הַ ַּביִת הַ זֶּה הָ ַאחֲרוֹ ן ִמן הָ ִר ׁ

 .144וְ ת ּוּ ְ ,ד ַא ּת ּון ַא ְמ ִריןּ ְ ,ד ַא ּת ּון ְק ֵר ִבין לְ ַמלְ ָּכא
ִע ּ ָל ָאה ,י ִַּתיר ִמ ָּכל ׁ ְש ַאר ַע ִּמיןַ ,מאן ְ ּד ִמ ְת ְק ִריב
לְ ַמלְ ָּכאִ ,איה ּו ַח ֵ ּדי )יתיר( ּ ָת ִדירְּ ,בלָ א ַצעֲ ָרא,
ְּבלָ א ְ ּד ִחיל ּוּ ,ו ְבלָ א ְ ּד ִחיק ּו .וְ ָהא ַא ּת ּון ְּב ַצעֲ ָרא
יגונָא ּ ָת ִדיר ,י ִַּתיר ִמ ָּכל ְּבנֵי ָעלְ ָמא.
ּו ְבדֹחֲ ָקא ּו ִב ֹ
יגונָא ְ ּכלָ ל.
וַ אֲ נָ ן לָ א ִא ְת ְק ִריב לָ ן ַצעֲ ָרא וְ דֹחֲ ָקא וִ ֹ
ֵיה,
יבין לְ ַמלְ ָּכא ִע ּ ָל ָאה ,וְ ַא ּת ּון ְר ִח ִ
אֲ נָ ן ְק ִר ִ
יקין ִמ ּנ ּ
יגונָאַ ,מה
וְ ַעל ָ ּדא ִאית לְ כ ּו ַצעֲ ָרא וְ דֹחֲ ָקא ֶא ְבלָ א וִ ֹ
ְ ּדלָ א ִאית לָ ן.

ש ַא ּ ֶתם
ֶׁ
ש ַא ּ ֶתם אוֹ ְמ ִרים
ֶׁ
 .144וְ עוֹ ד,
ְ
ְקרוֹ ִבים לַ ּ ֶמלֶ ך הָ ֶע ְליוֹ ן יוֹ ֵתר ִמ ָּכל ְׁש ָאר
ש ָּקרוֹ ב לַ ּ ֶמלֶ ְך הוּא
ֶׁ
ִמי
הָ ַע ִּמים.
ָׂשמֵ חַ )יוֹתֵ ר( ּ ָת ִמידּ ְ ,ב ִלי צַ ַערּ ְ ,ב ִלי פַ חַ ד,
ְ ּב ִלי דֹחַ קַ ,וה ֲֵרי ַא ּ ֶתם ְ ּבצַ ַער ו ְּבדֹחַ ק ו ְּביָגוֹ ן
ּ ָת ִמיד יוֹ ֵתר ִמ ָּכל ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם ,וְ לָ נ ּו לֹא
ִה ְת ָק ֵרב צַ ַער וְ דֹחַ ק וְ יָגוֹ ן ְּכלָ לָ .אנ ּו ְקרוֹ ִבים
לַ ּ ֶמלֶ ְך הָ ֶע ְליוֹ ן ,וְ ַא ּ ֶתם ְרחוֹ ִקים ִמ ּ ֶמ ּנוּ ,וְ לָ כֵ ן
שאֵ ין
י ֵׁש לָ כֶ ם צַ ַער וְ דֹחַ קֵ ,אבֶ ל וְ יָגוֹ ןַ ,מה ּׁ ֶ
לָ נוּ.

 .145וְ ת ּוּ ְ ,ד ַא ּת ּון לָ א ָא ְכלֵ י נְ ֵבלָ ה ּו ְט ֵר ָפהְּ ,בגִ ין
כון לִ הֱ וִ י ִּב ְב ִריא ּו ָתא.
יאין ,וְ ג ּו ָפא ִ ּדלְ ֹ
ִ ּד ְּתהֱ ֹוון ְּב ִר ִ
יפין ְּב ֵחילָ א
אֲ נָ ן ָא ְכלֵ ינָ ן ָּכל ַמה ְ ּד ָב ֵעינָ ן ,וַ אֲ נָ ן ּ ַת ִּק ִ
יפון ִ ּדילָ ן ְּב ִק ּי ּו ַמיְ יה ּו .וְ ַא ּת ּון
ִּב ְב ִריא ּו ָתא ,וְ ָכל ׁ ַשיְ ֹ
ישין,
ְ ּדלָ א ַא ְכלִ יןַ ,ח ּ ָל ׁ ִשין ּ ֻכלְ כ ּו ְּב ַמ ְר ִעין ִּב ׁ ִ
כון
ּו ִב ְת ִביר ּו י ִַּתיר ִמ ָּכל ׁ ְש ַאר ַע ִּמיןַ .ע ּ ָמא ְ ּד ָסנֵי לְ ֹ
ימא לִ י ִמ ִ ּדי,
כון ְּבכ ּ ָֹלאָ .ס ָבא ָס ָבא ,לָ א ּ ֵת ָ
אֱ לָ הֲ ֹ

ש ַא ּ ֶתם לֹא אוֹ ְכ ִלים נְ בֵ לוֹ ת
 .145וְ עוֹ דֶ ׁ ,
יאים וְ גו ְּפכֶ ם י ְִהיֶה
ש ִּת ְהי ּו ְב ִר ִ
ו ְּט ֵרפוֹ ת ְּכ ֵדי ׁ ֶ
שרוֹ ִצים,
ִ ּב ְב ִריאוּתָ .אנ ּו אוֹ ְכ ִלים ָּכל ַמה ּׁ ֶ
וְ ָאנ ּו ֲחז ִָקים ְ ּבכֹחַ ִ ּב ְב ִריאוּת ,וְ כָ ל ֵאיבָ ֵרינ ּו
או ְכ ִלים ,חַ ָּל ִׁשים
ש ּלֹא ֹ
ְ ּב ָע ְמ ָדם .וְ ַא ּ ֶתם ׁ ֶ
שבֶ ר יוֹ ֵתר ִמ ָּכל
ּ ֻכ ְּלכֶ ם ּ ֶבחֳלָ ִאים ָר ִעים ו ְּב ׁ ֶ
ש ּׂשוֹ נֵא ֶא ְתכֶ ם אֱ לֹהֵ יכֶ ם
ְׁש ָאר הָ ַע ִּמיםַ .עם ׁ ֶ
ש ּלֹא
ֹאמר ִלי ָדבָ רֶ ׁ ,
ַּבכּ ֹל .ז ֵָקן ז ֵָקןַ ,אל ּת ַ
ָ
אֶ ְׁשמַ ע אוֹ ְת ָך וְ לֹא אֲ ַק ּ ֵבל ִמ ְּמך .הֵ ִרים ַר ִ ּבי
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של
ֶ ׁ  וְ נַעֲ ָׂשה גַל, ֹינוי ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ֵעינָיו וְ ִה ְ ׁש ִ ּגיחַ בּ ו
ֹ  זָ ִקיף ֵע. וְ לָ א אֲ ַק ּ ֵבל ִמנָ ְך,ְ ּדלָ א ַא ׁ ְש ְמ ִעינָ ְך
.עֲ צָ מוֹ ת

. וְ ִא ְת ָע ִביד ִּת ּ ָלא ְ ּדגַ ְר ֵמי,יה
ֶ ִאֱ ל
ּ  וְ ַא ׁ ְש ַּגח ּ ֵב,יעזֶר

The Zohar brings a story about Rabbi Elazar, the son of Rabbi Shimon. A wise
gentile came to him and said: “You say that a new Temple will be built for you
but there is mention of only two Temples in the Bible. There is no third Temple
in the Bible as it says in Haggai 2:9" “ ,הָ ִראשׁוֹן–אָ מַ ר- ִמן,גָּדוֹל י ְִהיֶה כְּ בוֹד הַ בַּ יִת הַ זֶּה הָ אַ חֲ רוֹן
 נְאֻ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת,יְהוָה צְ בָ אוֹת; וּבַ ָמּקוֹם הַ זֶּה אֶ ֵתּן ָשׁלוֹם.” “The glory of this latter house shall
be greater than that of the former, saith YHVH of hosts; and in this place will I
give peace, saith YHVH of hosts.” Second question: “You claim to be closer to
the ‘King’, YHVH, more than all the other nations of the world. That should put
you in a state of happiness, worry and trouble-free but the fact is that you are
always in sorrow with pain and suffering more than any other nation in the
world. We are happy and blessed so we are the ones closer to the ‘King’ and you
are far from him. That is why you have all that sufferings." Third question: “You
don’t eat every animal but the one that is pure and slaughtered properly, so you
can have a healthy body. We eat anything we like without restriction. We are
strong and healthy and all of our body parts exist in good conditions. You are
all weak; suffer from all kinds of diseases more than all other nations. God hates
you in all aspects. You are an old man and I don’t want to hear from you or
accept any answer from you.” The ‘wise’ gentile finished his words. Rabbi Elazar
just looked at him and the gentile turned into a pile of bones. Many people, on
their path of life, struggle with these questions and identify with the gentile’s
questions. The only thing that he was deadly wrong was the dependency on the
physical aspect of life as a reward from God. Rabbi Elazar respected his wish
and didn’t say a word, but he did give the answer. His look ‘vaporized’ the
physical existence out of that person. Without any physical force, he controlled
physicality. I don’t need to repeat many lessons we discussed here on the Daily
Zohar about the true purpose of this life. We all should work on purifying our
soul and be ready for the next world when we will be able to control matter with
our mind. All material and physical things are only used to serve the soul in
becoming pure, better and bigger. And for those who are still looking for the
answers here, they are: The Third Temple will not be built by us in the lower
world but will come down from heavens. It is part of the promised Final
Redemption. We suffer to nullify the desire of the body for itself and to have a
greater awareness of the spiritual connection. Food represents spiritual
energies. We do not eat whatever ‘corrupts’ the stability of our soul. Did you ask
yourself why Rabbi Elazar didn’t or couldn’t vaporize the gentile’s bones?
,ֹאשוֹ וּבָ כָ ה
ׁ  הֶ ֱחזִיר ר, ֹש ּנָח ָרגְ זו
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן.146
ָ )תהלים ח( ה' אֲ דֹנֵינ ּו ָמה ַאדִּ יר ִׁש ְמך,וְ ָא ַמר
,שם הַ ָּקדוֹ ׁש
ֵ ּׁ ַ ַּכ ּ ָמה חָ זָק כּ ֹחַ ה.ְ ּבכָ ל הָ ָא ֶרץ
יבים דִּ ְב ֵרי
ִ  וְ כַ ּ ָמה ח ֲִב,חָ זָק ְ ּבכָ ל הָ ָא ֶרץ
ש ּלֹא ִת ְמצָ א
ֶ ׁ שאֵ ין ְל ָך דָּ בָ ר ָקטָ ן
ֶ ׁ ,הַ ּתוֹ ָרה
ָ
ש ָּבא בַ ּתוֹ ָרה
ֶ ׁ  וְ ֵאין ְלך דָּ בָ ר ָק ָטן,בַ ּתוֹ ָרה

,יה ּו ָב ָכה
ֵ ׁ  ַא ְה ָ ּדר ֵר,ֵיה
ּ יש
ּ  ֵּכיוָ ן ְ ּדנָ ח ר ּוגְ ז.146
דונֵנ ּו ָמה ַא ִ ּדיר ׁ ִש ְמ ָך ְּב ָכל
ֹ ֲ )תהלים ח( יְ ָי א,וְ ָא ַמר
יפא
ָ ׁ  ַּכ ָמה ּ ַת ִּקיף ֵחילָ א ִ ּד ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד.ָה ָא ֶרץ
ָ  ּ ַת ִּק,ישא
 ְ ּדלֵ ית,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ יבין ִמ ּ ֵלי ְ ּד
ִ  וְ ַכ ּ ָמה חֲ ִב,ְּב ָכל ַא ְר ָעא
 וְ לֵ ית,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ לָ ְך ִמ ּ ָלה זְ ֵע ָירא ְ ּדלָ א ִּת ׁ ְש ַּכח לָ ּה ְּב
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יתאּ ְ ,דלָ א נ ְַפ ַקת
או ַריְ ָ
ִמ ּ ָלה זְ ֵע ָירא ְ ּד ַא ְתיָא ְּב ֹ
יה ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואִ .מ ִּלין ִא ּ ֵלין ְ ּד ׁ ָש ַאל
ִמ ּפ ּו ֵמ ּ
ַהה ּוא ָר ׁ ָשע ,אֲ נָ א ׁ ָש ַאלְ נָ א ֹיו ָמא ַחד לְ ֵאלִ ּיָה ּו ,וְ ָא ַמר
יה
יב ּ ָתא ִ ּד ְר ִק ָ
ְ ּד ָהא ִּב ְמ ִת ְ
יעאִ ,א ְת ְס ָ ּדר ּו ַק ּ ֵמ ּ
ְ
ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא ,וְ ָה ִכי ה ּוא.

ש ּלֹא יָצָ א ִמ ּ ִפי הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא .דְּ בָ ִרים
ֶׁ
ש ּׁ ָש ַאל אוֹ תוֹ ָר ָׁשע ,אֲ נִ י ָׁש ַא ְל ִּתי יוֹ ם
אֵ ּל ּו ׁ ֶ
ישיבַ ת
שה ֲֵרי ִ ּב ִׁ
ֶאחָ ד ֶאת ֵא ִליָּהוּ ,וְ ָא ַמר ׁ ֶ
ְ
יע ִה ְס ּ ַתדְּ ר ּו ִל ְפנֵי הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא.
הָ ָר ִק ַ
וְ כָ ְך זֶה:

ש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ םָּ ,ב ָעא ק ּו ְד ׁ ָשא
ּ ְ .147ד ַכד נ ְַפק ּו יִ ְ ׂ
ְּב ִר ְ
ישין
לון ְּב ַא ְר ָעאּ ְ ,כ ַמלְ ָא ִכין ַק ִ ּד ׁ ִ
יך ה ּוא לְ ֶמ ְע ּ ַבד ֹ
ישאּ ,ולְ נ ְַח ּ ָתא
יתא ַק ִ ּד ׁ ָ
לון ּ ֵב ָ
ילאּ ,ו ָב ָעא לְ ִמ ְבנֵי ֹ
לְ ֵע ּ ָ
ש ָר ֵאל,
יעיןּ ,ולְ נ ְַּט ָעא ֹ
יה ִמג ֹּו ׁ ְש ֵמי ְר ִק ִ
לֵ ּ
לון לְ יִ ְ ׂ
ילא .הֲ ָדא
ישאּ ְ ,כגַ וְ ונָ א ְ ּד ִד ּי ּו ְקנָ א ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
יבא ַק ִ ּד ׁ ָ
נְ ִצ ָ
מו ְּב ַהר
מו וְ ִת ּ ָט ֵע ֹ
יא ֹ
ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,שמות טו( ְּת ִב ֵ
כון לְ ׁ ִש ְב ְּת ָך ּ ָפ ַעלְ ּ ָת יְ יָ.
נַחֲ לָ ְת ָךְּ .ב ָאן אֲ ָתר ְּב ָמ ֹ
כון
ְּב ַהה ּוא ְ ּד ָפ ַעלְ ּ ָת ַאנְ ְּת יְ יָ ,וְ לָ א ַאחֲ ָראָ .מ ֹ
אש ֹוןִ .מ ְּק ָ ּד ׁש יְ ָי ּכ ֹונְ נ ּו
לְ ׁ ִש ְב ְּת ָך ּ ָפ ַעלְ ּ ָת יְ יָּ ָ ,דא ּ ַביִ ת ִר ׁ
י ֶָד ָ
יךּ ָ ,דא ּ ַביִ ת ׁ ֵשנִ י .וְ ַת ְרוַ ויְ יה ּו ,א ּו ָמנ ּו ָתא ְדק ּו ְד ׁ ָשא
ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ִאי ּנ ּון.

ִש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִם ָרצָ ה
שיּ ְָצא ּו י ְ ׂ
ש ְ ּכ ׁ ֶ
ֶ ׁ .147
ְ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא לַ עֲ ׂשוֹ ָתם ָּב ָא ֶרץ
של ַמ ְעלָ ה ,וְ ָרצָ ה
ְּכ ַמ ְל ָא ִכים ְקדוֹ ִׁשים ׁ ֶ
ִל ְבנוֹ ת לָ הֶ ם ַּביִת ָקדוֹ ׁש ו ְּלהוֹ ִרידוֹ ִמ ּתוֹ ךְ
ִש ָר ֵאל ,נְ ִציב
יעים וְ ִלנְ ט ַֹע ֶאת י ְ ׂ
ְ ׁשמֵ י הָ ְר ִק ִ
ש ְּל ַמ ְעלָ ה .זֶה ּו
ָקדוֹ ׁשְּ ,כמוֹ הַ דְּ מוּת ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )שמות טו( ְּת ִב ֵאמוֹ וְ ִת ָּט ֵעמוֹ ְ ּבהַ ר
ֶׁ
ַנחֲלָ ְת ָךּ ְ .ב ֵאיזֶה ָמקוֹ םּ ְ .ב ָמכוֹ ן ְל ִׁש ְב ְּתךָ
ש ּ ָפ ַע ְל ּ ָת ַא ּ ָתה ה' ,וְ לֹא
ּ ָפ ַע ְל ּ ָת ה'ּ ְ .באוֹ תוֹ ׁ ֶ
ַאחֵ רָ .מכוֹ ן ְל ִׁש ְב ְּת ָך ּ ָפ ַע ְל ּ ָת ה'  -זֶה ַּב ִית
אשוֹ ןִ .מ ְ ּק ָד ׁש ה' כּ וֹ נֲנ ּו י ֶָד ָ
יך  -זֶה ַּביִת
ִר ׁ
ְ
ּשנֵיהֶ ם אֻ ּ ָמנוּת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא הֵ ם.
שנִ י .ו ְ ׁ
ֵׁ

לון
יה ְּב ַמ ְד ְּב ָראִ ,מית ּו ,וְ ַא ְכנָס ֹ
ּ .148ו ִמ ְ ּד ַא ְר ִ ּגיז ּו ַק ּ ֵמ ּ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא לִ ְבנַיְ יה ּו ְּב ַא ְר ָעא) .אוליפו
יתא ִא ְת ְּבנֵי ַעל יְ ָדא ְ ּד ַבר נָ ׁשּ ,ו ְבגִ ין ַּכ ְך
עובדיהון( ּו ֵב ָ
לָ א ִא ְת ְק ּיָיםּ .ו ׁ ְשלֹמֹה הֲ וָ ה י ַָדעּ ִ ,ד ְבגִ ין ְ ּד ַהאי
עו ָב ָדא ְ ּד ַבר נָ ׁש לָ א יִ ְת ָק ּיָים ,וְ ַעל ָ ּדא
ֹ
ָא ַמר) ,תהלים קכז( ִאם יְ ָי לֹא יִ ְבנֶה ַביִ ת ׁ ָשוְ א ָע ְמל ּו
מוי
יה ִקי ּו ָמאְּ .ב ֹיו ֹ
ֹ
יה ּ ֵב ּ
בונָ יו ּב ֹוּ ְ ,ד ָהא לֵ ית לֵ ּ
ְ ּד ֶעזְ ָראָּ ,ג ַרם חֲ ּ ָט ָאה ,וְ ִא ְצ ָט ְרכ ּון ִאי ּנ ּון לְ ִמ ְבנֵי ,וְ לָ א
יה ִקי ּו ָמא .וְ ַעד ְ ּכ ַעןִּ ,בנְ יָינָא ַק ְד ָמ ָאה
הֲ וָ ה ּ ֵב ּ
ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ,לָ א הֲ וָ ה ְּב ָעלְ ָמאּ ,ולְ זִ ְמנָ א
ְ ּד ָא ֵתי ְ ּכ ִתיב) ,תהלים קמז( ּב ֹונֵה יְ ר ּו ׁ ָשלַ ם יְ יִָ ,איה ּו
וְ לָ א ָאחֳ ָראּ .ו ִבנְ יָינָ א ָ ּדא אֲ נָ ן ְמ ַח ָּכאן ,וְ לָ א ִּבנְ יָינָ א
יה ִק ּי ּו ָמא ְ ּכלַ ל.
ְ ּד ַבר נָ ׁשּ ְ ,דלֵ ית ּ ֵב ּ

ש ִה ְר ִ ּגיז ּו ְלפָ נָיו ַּב ִּמ ְד ָּבר  -מֵ תוּ,
 .148ו ִּמ ּׁ ֶ
ְ
וְ ִה ְכנִ יס הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא אֶ ת ְ ּבנֵיהֶ ם
לָ ָא ֶרץ) ,ל ְָמדוּ מַ ﬠֲשֵׂ יהֶ ם( וְ הַ ַּביִת נִ ְבנָה ַעל י ְֵדי
ּשלֹמֹה הָ יָה יוֹ ֵד ַע
ָא ָדם ,וְ לָ כֵ ן לֹא ָעמַ ד .ו ְׁ
של ָא ָדם לֹא יַעֲ מֹד,
שה זֶה ׁ ֶ
ש ּ ַמעֲ ֶׂ
ש ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ֶׁ
וְ ַעל זֶה ָא ַמר) ,תהלים קכז( ִאם ה' לֹא י ְִבנֶה
שה ֲֵרי ֵאין לוֹ ּבוֹ
בַ יִת ָׁשוְ א ָע ְמל ּו בוֹ נָיו ּבוֹ ֶ ׁ ,
ידהּ ִ .בימֵ י ֶעז ְָרא ָ ּג ַרם הַ חֵ ְטא ,וְ ִה ְצטָ ְרכ ּו
עֲ ִמ ָ
ידה .וְ ַעד
הֵ ם ִל ְבנוֹ ת ,וְ לֹא הָ י ְָתה ּבוֹ עֲ ִמ ָ
ְ
של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
אשוֹ ן ׁ ֶ
ַע ְכ ָׁשו ִ ּבנְ יַן הָ ִר ׁ
לֹא הָ יָה ָּבעוֹ לָ ם ,וְ לֶ ָע ִתיד לָ בֹא ָּכתוּב )שם
ּש ִ ַלם ה' .הוּא וְ לֹא ַאחֵ ר.
קמז( ּבוֹ נֵה יְרו ָׁ
ו ְּל ִבנְ ָין זֶה ָאנ ּו ְמחַ ִ ּכים ,וְ לֹא ִ ּבנְ יַן ָא ָדם,
ידה ְּכלָ ל.
ש ֵאין לוֹ עֲ ִמ ָ
ֶׁ

“Why Rabbi Elazar didn’t or couldn’t vaporize the gentile’s bones?” We should
first know that Rabbi Elazar didn’t have the intention to vaporize the wicked
gentile. He was looking at the person to see if there is any light in this person.
DailyZohar.com
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Because his eyes were on a high level they canceled the existence of the wicked
person. Rabbi Shimon and Rabbi Elazar had a very high spiritual state after
they got out of the cave, after 12 years of study. Their physical body was in a
very poor state but their conscious and spiritual level was very high. When they
saw people dealing with the simple work of life, they caused fires until a voice
from heavens ordered them to go back to the cave, for another year, to balance
their energy. Bones are at the level of Chokmah and represent the essence of
life given to us by the Creator. They are formed from the white of the sperm that
is created as a result of a consciousness that connects Chokmah (Father) and
Binah (Mother). Rabbi Elazar turned his head from the bones and cried, reciting
a verse from Psalms 8:2 “הָ אָ ֶרץ- ְבּכָל,�אַ ִדּיר ִשׁ ְמ-“ ” יְהוָה אֲ ֹדנֵינוּ– מָ הYHVH, our Lord, how
glorious is your name in all the earth” and continued, “How powerful is the Holy
name ruling the entire earth. How much love is in the Torah and there is nothing
in the Torah that didn’t come from the mouth of the Holy One Blessed be He”.
Rabbi Elazar said that one day he asked Elijah about the issues brought by the
wicked man, and he said that they were discussed before the Holy One and here
are the answers: When the Israelites left Egypt, God’s plan was to bring them to
the Holy Land, build for them a Holy Temple and make them Holy people. The
testimony is in the verse from the Song of the Sea (the portion of Beshalach)
Exodus 15:17 “ � אֲ ֹדנָי כּוֹנְנוּ י ֶָדי, יְהוָה ִמ ְקּ ָדשׁ, ו ְִתטָּ ﬠֵ מוֹ ְבּהַ ר נַחֲ לָ ְת�– מָ כוֹן לְ ִשׁ ְב ְתּ� פָּ ﬠַ ְל ָתּ,” ְתּ ִבאֵ מוֹ
“You will bring them in and plant them on your own mountain–the place, YHVH,
reserved for your own dwelling, the sanctuary, YHVH, that your hands have
established.” Because of the sin of the Golden Calf, they brought mortality on
themselves and had to die in the wilderness; only their children could enter the
Holy Land. The Holy Temple was built by man (King Solomon) and not by God.
Because of that, the Holy Temple could not stay forever. Psalms 127:1 “ ,יְהוָה-ִאם
י ְִבנֶה בַ יִת– ָשׁוְא ﬠָ ְמלוּ בוֹנָיו בּוֹ-“ ”ל ֹאUnless YHVH builds the house, its builders labor in
vain” But in the future, God will build the Holy Temple in Jerusalem and will
bring together all Israelites. This is the third Holy Temple that we are all waiting
for. Psalms 147:2 “ ְרוּשׁלִ ַם יְהוָה; ִנ ְדחֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ְי ַכ ֵנּס
ָ “ ”בּוֹנֵה יYHVH builds up Jerusalem;
he gathers the exiles of Israel.” There are groups of people that try to collect
money for the building of the Third Temple. As we study here, it will not happen
on the physical level. All they need is to study the Zohar to get to the truth. The
Third also represents the Central Column and connection to Zeir Anpin, which
is above the physical world.
שנִ י יוֹ ִריד אוֹ ָתם
ֵ ׁ אשוֹ ן וּבַ יִת
ׁ  ַּביִת ִר.149
 ַּביִת.הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְּכ ֶאחָ ד ִמ ְל ַמ ְעלָ ה
 אוֹ תוֹ ַּביִת.שנִ י ְ ּבגִ ּלוּי
ֵ ׁ  וּבַ יִת,אשוֹ ן ְ ּב ִכ ּסוּי
ׁ ִר
שיּ ֵָר ֶאה
ֶ ׁ ,שנִ י
ֵ ׁ ש ִ ּנ ְק ָרא ַּביִת
ֶ ׁ ,י ְִהיֶה ְבגִ ּלוּי
ְ
,ְלכָ ל הָ עוֹ לָ ם אֻ ּ ָמנוּת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
.ידה
ָ חֶ ְדוָה ְ ׁשלֵ ָמה ו ְּרצוֹ ן הַ ּ ֵלב ְ ּבכָ ל עֲ ִמ

לון ק ּו ְד ׁ ָשא
ֹ  י ִָחית, ּו ַביִ ת ׁ ֵשנִ י,אש ֹון
ׁ  ּ ַביִ ת ִר.149
ְ ְּב ִר
אש ֹון
.ילא
ָ ּ ַּכחֲ ָדא ִמ ְּל ֵע
יך ה ּוא
ׁ ּ ַביִ ת ִר
 ַהה ּוא ּ ַביִ ת לֶ הֱ וִ י. ּו ַביִ ת ׁ ֵשנִ י ְּב ִא ְת ּגַלְ יָא,ְּב ִא ְת ַּכ ְסיָא
 ְ ּדיִ ְתחֲ זֵי לְ ָכל ָעלְ ָמא, ְ ּד ִא ְת ְק ֵרי ּ ַביִ ת ׁ ֵשנִ י,ְּב ִא ְת ּגַלְ יָא
ְ א ּו ָמנ ּו ָתא ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
, ֶח ְדוָ ה ׁ ְשלִ ים.יך ה ּוא
.ּו ְרע ּו ָתא ְ ּדלִ ָּבא ְּב ָכל ִק ּי ּו ָמא
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אש ֹון ְּב ִא ְת ַּכ ְסיָאִ ,א ְס ְּת ּ ַלק
ַ .150הה ּוא ּ ַביִ ת ִר ׁ
ַב ֹוי ְ ּד ַהה ּוא ְ ּד ִא ְת ַּגלְ יָא .וְ ָכל ָעלְ ָמא
ילאַ ,על ּג ּ
לְ ֵע ּ ָ
ַבי ְ ּד ַהה ּוא
יֶחמ ּון ,עֲ נָ נֵי יְ ָקר ְ ּד ָסחֲ ָרן ַעל ּג ּ ֵ
אש ֹון,
ְ ּד ִא ְת ַּגלְ יָיאּ ,ו ְב ֹגו ְ ּד ִאי ּנ ּון עֲ נָ נִ ין ,הֲ וִ י ּ ַביִ ת ִר ׁ
עו ָב ָדא ְט ִמ ָיראּ ְ ,ד ָסלִ יק ַעד ר ּום יְ ַקר ׁ ְש ַמ ּיָיא,
ְּב ֹ
ּו ִבנְ יָינָ א ָ ּדא אֲ נָ ן ְמ ַח ָּכאן.

אשוֹ ן ְ ּב ִכ ּסוּי ָעלָ ה
 .150אוֹ תוֹ ַּביִת ִר ׁ
ש ְ ּבגִ ּלוּי .וְ כָ ל הָ עוֹ לָ ם
ְל ַמ ְעלָ הַ ,על ּגַב אוֹ תוֹ ׁ ֶ
ש ּסוֹ ְב ִבים ַעל ּגַב אוֹ תוֹ
י ְִרא ּו ַענְ נֵי כָ בוֹ ד ׁ ֶ
ש ְ ּבגִ ּלוּי .ו ְּבתוֹ ְך אוֹ ָתם עֲ נָנִ ים י ְִהיֶה ַּביִת
ֶׁ
שעוֹ לֶ ה ַעד רוּם
שה ָט ִמיר ׁ ֶ
אשוֹ ן ְ ּב ַמעֲ ֶׂ
ִר ׁ
ְ ּכבוֹ ד הַ ּ ָׁש ַמיִם ,ו ְּל ִבנְ יָן זֶה ָאנ ּו ְמחַ ִ ּכים.

יל ּו ַק ְר ּ ָתא
 .151וְ ַעד ְ ּכ ַען ,לָ א הֲ וָ ה ְּב ָעלְ ָמאּ ְ ,דאֲ ִפ ּ
ִ ּדיְ ר ּו ׁ ָשלַ ם לָ א לִ יהֱ וִ י א ּו ָמנ ּו ָתא ְ ּד ּ ַבר נָ ׁשּ ְ ,ד ָהא
חו ַמת ֵא ׁש
ְ ּכ ִתיב) ,זכריה ב( ואֲ נִ י ֶא ְהיֶה לָ ּה נְ אֻ ם יְ ָי ֹ
יתא,
ָס ִביב וְ ֹגו'ִ .אי לְ ַק ְר ּ ָתא ְ ּכ ִתיב ָה ִכיָּ ,כל ׁ ֶש ֵּכן ּ ֵב ָ
עו ָב ָדא ָ ּדא ,הֲ וִ י ִא ְתחֲ זֵי
יה .וְ ֹ
ְ ּד ִאיה ּו ִ ּד ּי ּו ָרא ִ ּדילֵ ּ
ש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם,
לְ ֶמהֱ וִ י ְּב ֵר ׁ ָ
ישאַּ ,כד נ ְַפק ּו יִ ְ ׂ
סוף ֹיו ִמיןְּ ,בפ ּו ְר ָקנָ א )דף רכ''א
וְ ִא ְס ְּת ּ ַלק ַעד לְ ֹ
ע''ב( ּ ַב ְת ָר ָאה.

שאֲ ִפ ּל ּו
 .151וְ ַעד ַע ְכ ָׁשו לֹא הָ יָה בָ עוֹ לָ םֶ ׁ ,
ּשלַ יִם לֹא ִת ְהיֶה אֻ ּ ָמנוּת ָא ָדם,
של יְרו ָׁ
ִעיר ׁ ֶ
שה ֲֵרי ָּכתוּב )זכריה ב( וַאֲ נִ י ֶא ְהיֶה ָּל ּה נְ אֻ ם
ֶׁ
ה' חוֹ ַמת ֵא ׁש סָ ִביב וְ גוֹ 'ִ .אם ְל ִעיר ָּכתוּב
ש ּלוֹ .
שהוּא דִּ יּוּר ׁ ֶ
ש ּ ֵכן הַ ַּביִתֶ ׁ ,
ָּכ ְך ָּ -כל ׁ ֶ
ֹאש
שה זֶה ה ֲֵרי ָראוּי ִל ְהיוֹ ת ָּבר ׁ
ו ַּמעֲ ֶׂ
ִש ָראֵ ל ִמ ִּמ ְצ ַריִם ,וְ ִה ְס ּ ַת ּ ֵלק ַעד
שיּ ְָצא ּו י ְ ׂ
ְ ּכ ׁ ֶ
ְלסוֹ ף הַ י ּ ִָמים ַּב ְ ּגאֻ ּ ָלה הָ ַאחֲרוֹ נָה.

The Zohar reveals that the First Holy Temple, that God planned for us, did not
come to the world. The third Temple that we are waiting for will have two levels.
The spiritual concealed level is Binah and the second level is Malchut. It will
express the ‘craftsmanship’ of God, which is the expression of Binah in
Malchut.
The entire world will rejoice and all hearts will be filled from its existence.
וּלכָבוֹד ,אֶ ְהיֶה ְבתוֹכָהּ“ Zecharia 2:9
”.וַאֲ ִני אֶ ְהיֶה-לָּ הּ נְאֻ ם-יְהוָה ,חוֹמַ ת אֵ שׁ סָ ִביב; ְ
“For I, saith YHVH, will be unto her a wall of fire round about, and I will be the
”glory in the midst of her
The verse refers to the city of Jerusalem that is the connection of the Light to
Malchut.
The house of God that was planned to be the first and last one will be revealed,
in effect, in the Final Redemption.

ודאי אֲ נָ ן ְק ֵר ִבין לְ ַמלְ ָּכא
ְ ׁ .152ש ֶאלְ ּ ָתא ַאחֲ ָראּ ְ ,ד ַ ּ
ודאי ָה ִכי ה ּוא,
ִע ּ ָל ָאה ,י ִַּתיר ִמ ָּכל ׁ ְש ַאר ַע ִּמיןּ ַ .
לון ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא לִ ָּבא ְ ּד ָכל
ש ָר ֵאל עֲ ַבד ֹ
ְ ּדיִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ּ ֵבין ׁ ְש ַאר ַע ִּמיןּ ְ ,כלִ ָּבא
ָעלְ ָמא .וְ ָה ִכי ִאי ּנ ּון יִ ְ ׂ
יקם
יפין לָ א י ְַכלֵ י לְ ֵמ ָ
יפיןּ ְ ,כ ָמה ְ ּד ׁ ַשיְ ִ
ּ ֵבין ׁ ַשיְ ִ
יל ּו ִרגְ ָעא חֲ ָדא ְּבלָ א לִ ָּבאָ ,ה ִכי ַע ִּמין
ְּב ָעלְ ָמא אֲ ִפ ּ
ש ָר ֵאל.
ּ ֻכ ְּלה ּו ,לָ א י ְַכלִ ין לְ ֵמ ָ
יקם ְּב ָעלְ ָמאְּ ,בלָ א יִ ְ ׂ
אוף ָה ִכי יְ ר ּו ׁ ָשלַ ם ְּב ֹגו ׁ ְש ַאר ַא ְר ָעאןּ ְ ,כלִ ָּבא ְּב ֹגו
וְ ֹ

ש ּוַדַּ אי ָאנ ּו ְקרוֹ ִבים
ְׁ .152שאֵ לָ ה ַאחֶ ֶרתֶ ׁ ,
לַ ּ ֶמלֶ ְך הָ ֶע ְליוֹ ן יוֹ ֵתר ִמ ָּכל ְ ׁש ָאר הָ ַע ִּמים -
ִש ָר ֵאל ָע ָׂשה אוֹ ָתם הַ ָּקדוֹ ׁש
שי ּ ְ ׂ
וַדַּ אי ָּכ ְך זֶהֶ ׁ ,
ִש ָר ֵאל
ָּברו ְּך הוּא לֵ ב ָּכל הָ עוֹ לָ ם .וְ כָ ְך הֵ ם י ְ ׂ
ֵּבין ְ ׁש ָאר הָ ַע ִּמיםְּ ,כמוֹ לֵ ב ֵּבין הָ ֵאיבָ ִרים.
שהָ ֵאיבָ ִרים לֹא יְכוֹ ִלים לַ עֲ מֹד ָּבעוֹ לָ ם
ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
ְ
אֲ ִפ ּל ּו ֶרגַע ֶאחָ ד ְ ּב ִלי לֵ בָּ ,כך הָ ַע ִּמים ּ ֻכ ָּלם
ִש ָר ֵאל .וְ כָ ְך
לֹא יְכוֹ ִלים לַ עֲ מֹד ָּבעוֹ לָ ם ְ ּב ִלי י ְ ׂ
ּשלַ יִם ְ ּבתוֹ ְך ְ ׁש ָאר הָ אֲ ָרצוֹ ת ְּכמוֹ לֵ ב
ּגַם יְרו ָׁ
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יתא ְ ּדכ ּולֵ י ָעלְ ָמאּ ְ .בתוֹ ְך הָ ֵאיבָ ִרים ,וְ ַעל ָּכ ְך ִהיא ְ ּב ֶא ְמצַ ע ָּכל
יהי ְּב ֶא ְמ ָצ ִע ָ
יפין .וְ ַעל ָ ּדא ִא ִ
ׁ ַשיְ ִ
ְ
הָ עוֹ לָ םּ ְ ,כמוֹ לֵ ב ְ ּבתוֹ ך הָ ֵאיבָ ִרים.

יפין.
ְ ּכלִ ָּבא ג ֹּו ׁ ַשיְ ִ

ש ָר ֵאל ִמ ְתנַהֲ גָ ן ג ֹּו ׁ ְש ַאר ַע ִּמיןּ ְ ,כגַ וְ ונָ א ְ ּדלִ ָּבא
 .153וְ יִ ְ ׂ
יהי ָר ִכ ְ
יך וְ ָחלָ ׁש ,וְ ִאיה ּו ִק ּי ּו ָמא
יפין .לִ ָּבא ִא ִ
ג ֹּו ׁ ַשיְ ִ
יגונָ א ְ ּכלָ ל
יפין ,לָ א י ַָדע ִמ ַּצעֲ ָרא וְ ָע ָקא וִ ֹ
ְ ּד ָכל ׁ ַשיְ ִ
יה ס ּו ְכלְ ָתנ ּוְ ׁ ,ש ַאר
יה ִקי ּו ָמאּ ְ ,ד ֵב ּ
ֶא ּ ָלא לִ ָּבאּ ְ ,ד ֵב ּ
יפין לָ א ִא ְת ְק ִריב ְּבה ּו ְ ּכלָ לּ ְ ,ד ָהא לֵ ית ְּבה ּו
ׁ ַשיְ ִ
יפין לָ א
ִק ּי ּו ָמא ,וְ לָ א י ְַד ִעין ִמ ִדיָּ .כל ׁ ְש ַאר ׁ ַשיְ ִ
יבין לְ ַמלְ ָּכאּ ְ ,ד ִאיה ּו ָח ְכ ְמ ָתא וְ ס ּו ְכלְ ָתנ ּו,
ְק ִר ִ
יקין
יפיןְ ,ר ִח ִ
ְ ּד ׁ ַש ְריָא ְּב ֹ
מו ָחאֶ ,א ּ ָלא לִ ָּבאּ .ו ׁ ְש ַאר ׁ ַשיְ ִ
ש ָר ֵאל ,לְ ַמלְ ָּכא
ֵיה ,וְ לָ א י ְַד ִעין ִמ ּנ ּ
ִמ ּנ ּ
ֵיה ְ ּכלָ לַּ .כ ְך יִ ְ ׂ
ֵיה.
יביןּ ,ו ׁ ְש ַאר ַע ִּמין ְר ִח ִ
ישא ְק ִר ִ
ַק ִ ּד ׁ ָ
יקין ִמ ּנ ּ

ִש ָר ֵאל ִמ ְת ַנהֲגִ ים ְ ּבתוֹ ְך ְׁש ָאר
 .153וְ י ְ ׂ
ְ
הָ ַע ִּמים ְ ּכמוֹ הַ ּ ֵלב ְ ּבתוֹ ך הָ ֵאיבָ ִרים .הַ ּ ֵלב
הוּא ַר ְך וְ חַ ּ ָל ׁש ,וְ הוּא ִקיּוּם ָּכל הָ ֵאיבָ ִרים.
לֹא יוֹ ֵד ַע ִמ ַ ּצ ַער וְ צָ ָרה וְ יָגוֹ ן ְּכלָ לַ ,רק הַ ּ ֵלב,
שכֶ לְׁ .ש ָאר הָ אֵ יבָ ִרים
ש ּבוֹ הַ ּׂ ֵ
ש ּבוֹ הַ ִ ּקיּוּםֶ ׁ ,
ֶׁ
שה ֲֵרי אֵ ין ָּבהֶ ם
לֹא ִה ְת ָק ֵרב ָּבהֶ ם ְ ּכלָ לֶ ׁ ,
ִקיּוּם וְ לֹא יוֹ ְד ִעים דָּ בָ רָּ .כל ְׁש ָאר הָ אֵ יבָ ִרים
שכֶ ל,
שהוּא חָ ְכ ָמה וְ ֵׂ
לֹא ְקרוֹ ִבים לַ ּ ֶמלֶ ְךֶ ׁ ,
ש ּׁ ָשרוּי ַּב ּמֹחַ ֶ ,א ָּלא ַרק הַ ּ ֵלב .ו ְּׁש ָאר
ֶׁ
הָ ֵאיבָ ִרים ְרחוֹ ִקים ִמ ּ ֶמ ּנ ּו וְ לֹא יוֹ ְד ִעים ְּכלָ ל.
ִש ָר ֵאל ְקרוֹ ִבים לַ ּ ֶמלֶ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש ,ו ְּׁש ָאר
ָּכ ְך י ְ ׂ
הָ ַע ִּמים ְרחוֹ ִקים ִמ ּ ֶמ ּנוּ.

לות
ש ָר ֵאל לָ א ָא ְכלֵ י נְ ֵב ֹ
ְ ׁ .154ש ֶאלְ ּ ָתא ַאחֲ ָראּ ְ ,דיִ ְ ׂ
שים
ּו ְט ֵר ֹ
פות ,וְ ִט ּנ ּו ָפא וְ לִ ְכל ּו ָכא ִ ּד ׁ ְש ָק ִצים ּו ְר ָמ ִ ׂ
ִ ּכ ׁ ְש ַאר ַע ִּמיןָ ,ה ִכי ה ּואּ ְ ,ד ָהא לִ ָּבא ְ ּד ִאיה ּו ָר ִכיךְ
יפין ,לָ א
וְ ָחלַ ׁשּ ,ו ַמלְ ָּכא וְ ִק ּי ּו ָמא ְ ּד ָכל ׁ ְש ַאר ׁ ַשיְ ִ
ֵיהֶ ,א ּ ָלא ְּב ִריר ּו וְ ָצח ּו ָתא ְ ּד ָכל ָ ּד ָמא,
נָ ִטיל לִ ְמ ֹזונ ּ
ְ
ֵיה נָ ִקי ּו ְב ִר ָירא ,וְ ִאיה ּו ָר ִכיך וְ ָחלִ ׁש ִמ ּכ ּ ָֹלא,
ּו ְמ ֹזונ ּ
יפין
ּו ׁ ְש ַאר ּ ְפ ֹ
יפין ,וְ ָכל ׁ ְש ַאר ׁ ַשיְ ִ
סולֶ ת אֲ נָ ח לְ ָכל ׁ ַשיְ ִ
יש ְ ּדכ ּ ָֹלא
לָ א ַמ ׁ ְש ִ ּג ִחין ְּב ַהאיֶ ,א ּ ָלא ָּכל ּ ְפ ֹ
סולֶ ת ּו ִב ׁ
לון.
נ ְַטלִ ין ,וְ ִאי ּנ ּון ִּב ְת ִקיפ ּו ְ ּכ ָמה ְ ּד ִא ְתחֲ זֵי ֹ

ִש ָר ֵאל לֹא
שי ּ ְ ׂ
ֶׁ
ַאחֶ ֶרת,
ׁ ְ .154ש ֵאלָ ה
אוֹ ְכ ִלים נְ בֵ לוֹ ת ו ְּט ֵרפוֹ ת וְ ִט ּנוּף וְ ִל ְכלוּךְ
ו ְ ּׁש ָק ִצים ו ְּר ָמ ִ ׂשים ִּכ ְ ׁש ָאר הָ ַע ִּמים ָּ -כ ְך הוּא,
ידת
שה ֲֵרי הַ ּ ֵלב הוּא ַר ְך וְ חַ ּ ָל ׁש ,וּמֶ לֶ ְך וַעֲ ִמ ַ
ֶׁ
לו ֵקחַ ִל ְמזוֹ נוֹ ַ ,רק
ָּכל ְ ׁש ָאר הָ ֵאיבָ ִרים .לֹא ֹ
ֵּברוּר וְ צַ חוּת ָּכל הַ דָּ ם ,ו ְּמזוֹ נוֹ נ ִָקי וּבָ רוּר,
וְ הוּא ַר ְך וְ חַ ּ ָל ׁש מֵ הַ כּ ֹל ,ו ְּׁש ָאר הַ ּ ְפסֹלֶ ת ַמ ִ ּניחַ
ְלכָ ל הָ ֵאיבָ ִרים ,וְ כָ ל ְׁש ָאר הָ ֵאיבָ ִרים לֹא
של
יחים ָּבזֶה ,אֶ ּ ָלא ָּכל ּ ְפסֹלֶ ת וְ ַרע ׁ ֶ
מַ ְׁש ִ ּג ִ
ש ָראוּי לָ הֶ ם.
הַ כּ ֹל לוֹ ְק ִחים ,וְ הֵ ם ְ ּבחֹזֶק ְּכמוֹ ׁ ֶ

Another question of the gentile was about the closeness to God and about
receiving his beneficence. The Israelites were selected by God to be the heart of
all nations. The heart is at the center of the body and not even one body part
can exist without its function. Similarly, the nations of the world cannot exist
without the spiritual support of the Israelites. Jerusalem is the heart of the
world and is the middle point of Creation (and the Big Bang). The heart is the
sensitive part of the body, and it feels the pain and suffering of the entire body.
It is responsible for sending the energy of health to all body parts in need.
Because of that, the heart is fed only from the pure blood that is processed from
the food. The other body parts may and can receive from all kinds of foods
because it’s not important or significant for them. Their level of purity doesn’t
require special food energy. They receive their strength as fit for the individual
body part. The energy pulse that the Israelites send to all nations starts on Yom
Kippur and ends on the last day of Sukkot. The process was easy when we had
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the Holy Temple and the High priest to do the work for all of us, but now we
have to make the connections by ourselves. We use the sacred text as an
alternative to the work in the Holy Temple. Our spiritual connections benefit the
whole world, beginning with our close environment.

יפין ִאית אֲ ַב ְע ּב ּו ִעין,
 .155וְ ַעל ָ ּדא ְּב ָכל ׁ ְש ַאר ׁ ַשיְ ִ
או ַס ּ ַפ ַחתְ ,סגִ יר ּו ְ ּד ָצ ַר ַעת .לְ לִ ָּבא ,לָ או ִמ ָּכל
ש ֵאת ֹ
ְׂ
יה
ָהנֵי ְ ּכל ּוםֶ ,א ּ ָלא ִאיה ּו נָ ִקי ְּב ִר ָירא ִמ ּכ ּ ָֹלא ,לֵ ית ּ ֵב ּ
מ ּו ָמא ְ ּכלָ לַּ .כ ְך ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה
יך ה ּוא נָ ִטיל לֵ ּ
יה מ ּו ָמא ַעל
ש ָר ֵאל ְ ּד ִאיה ּו נָ ִקי ּו ְב ִריר ּו ְ ּדלֵ ית ּ ֵב ּ
לְ יִ ְ ׂ
ָ ּדא ְ ּכ ִתיב) ,שיר השירים ד( ּ ֻכ ּ ָל ְך י ָָפה ַר ְעי ִָתי ּומ ּום
יל ּו לָ א
דויָ ,א ַמרִ ,א ּ
ֵאין ָב ְךָ .א ָתא ִר ִּבי ֹיו ֵסי ,נָ ׁ ִשיק יְ ֹ
אֲ ֵתינָ א לְ ָעלְ ָמאֶ ,א ּ ָלא לְ ִמ ׁ ְש ַמע ָ ּדאּ ַ ,ד ִּיי.

 .155וְ ַעל זֶה ְ ּבכָ ל ְ ׁש ָאר הָ ֵאיבָ ִרים י ֵׁש
אֲ בַ ְע ּבוּעוֹ תׂ ְ ,ש ֵאת אוֹ סַ ּ ַפחַ תְ ,סגִ ירוּת
צ ַר ַעת .לַ ּ ֵלב ֵאין ְּכלוּם ִמ ָּכל אֵ ּ ֶלה ,אֶ ּ ָלא
הַ ָ ּ
הוּא נ ִָקי וּבָ רוּר מֵ הַ כּ ֹלֵ ,אין ּבוֹ מוּם ְּכלָ לָּ .כךְ
שהוּא
ִש ָר ֵאלֶ ׁ ,
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא לָ ַקח ֶאת י ְ ׂ
ש ֵאין ּבוֹ מוּם ,וְ ָעלָ יו ָּכתוּב )שיר
נ ִָקי וּבָ רוּר ׁ ֶ
השירים ד( ּ ֻכ ָּל ְך יָפָ ה ַר ְעי ִָתי וּמוּם אֵ ין ָּבךְ.
ָשק יָדוֹ וְ ָא ַמרִ ,א ּל ּו לֹא
ָּבא ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י ,נ ַׁ
אתי לָ עוֹ לָ ם ַרק ְ ּכ ֵדי ִל ְׁשמ ַֹע ֶאת זֶה  -דַּ י
בָ ִ
ִלי.

ש ָר ֵאל ַה ּ ֻמ ֶּכה וְ ֹ
ִש ָר ֵאל הַ ּ ֻמ ּ ֶכה וְ גוֹ 'ָ .אמַ ר
יש י ְ ׂ
שם ִא ׁ
גו' .156 .וְ ׁ ֵ
) .156במדבר כ''ב( וְ ׁ ֵשם ִא ׁ
יש יִ ְ ׂ
ְ
יה לְ ִמ ְכ ּ ַתבַ ,ר ִ ּבי י ְִצחָ קָ ּ ,פסוּק זֶה הָ יָה צָ ִריך ְל ִה ָּכ ֵתב:
ָא ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחקַ ,האי ְק ָרא ָה ִכי הֲ וָ ה לֵ ּ
שר ִה ָּכה ּ ִפנְ חָ ס ,וְ לֹא
ִש ָר ֵאל אֲ ׁ ֶ
יש י ְ ׂ
שם ִא ׁ
וְ ׁ ֵ
ש ָר ֵאל אֲ ׁ ֶשר ִה ָּכה ּ ִפנְ ָחס ,וְ לֹא ַה ּ ֻמ ֶּכה
וְ ׁ ֵשם ִא ׁ
יש יִ ְ ׂ
שר הֻ ָּכה .לֹא נֶאֱ מַ ר ֶא ּ ָלא ְ ּב ֶד ֶר ְך
הַ ּ ֻמ ּ ֶכה אֲ ׁ ֶ
אֲ ׁ ֶשר ֻה ָּכה ,לָ א נֶאֱ ַמר ֶא ּ ָלא ְּבא ַֹרח ָס ִתים.
נִ ְס ּ ָתר.
אלְ ָעזָ ר )נ''א )רצ''ה ע''ב( רבי
ֶ .157א ּ ָלא ָה ִכי ָא ַמר ִר ִּבי ֶ

יה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא לְ ִפנְ ָחס
שמעון(ֵּ ,כיוָ ן ְ ּד ַסלְ ֵק ּ
יה לְ ִפנְ ָחס
לְ ַכהֲ נָ א ַר ָּבא ,לָ א ָּב ָעא לְ ַא ְד ְ ּכ ָרא לֵ ּ
נָשּ ְ .ד ָהא לָ א ִא ְתחֲ זֵי לְ ַכהֲ נָ א
ְּב ַק ְטלָ נ ּו ָתא ְ ּד ַבר ׁ
יה,
יה לְ ַכהֲ נָ א ַר ָּבאַ ,א ְד ַּכר לֵ ּ
ַר ָּבאַ .עד לָ א ַסלְ ֵק ּ
קור ֶאת
וְ ָא ַמר וַ ּי ְַרא ּ ִפנְ ָחס וַ ִּי ַ ּקח ר ַֹמח וְ ֹגו' ,וַ ִּי ְד ֹ
יה לְ ַכהֲ נָ א ַר ָּבא לָ א ַא ְד ַּכר
ׁ ְשנ ֶ
ֵיהם וְ ֹגו'ֵּ .כיוָ ן ְ ּד ַסלְ ֵק ּ
יה
יה ,וְ ָחס ָעלֵ ּ
יה ְּב ַק ְטלָ נ ּו ָתאּ ְ ,דלָ א ִא ְתחֲ זֵי לֵ ּ
ׁ ְש ֵמ ּ
ְ
יְ ָק ָרא ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּואּ ְ ,ד ַכהֲ נָ א ַר ָּבא לָ א
ִא ְתחֲ זֵי לְ ַא ְד ְ ּכ ָרא ְּב ַק ְטלָ נ ּו ָתא .וְ ׁ ֵשם ָה ִא ּ ׁ ָשה
ַה ּמ ּו ָּכה ,א ּוף ָה ִכי.

)רבִּ י
ֶ .157א ָּלא ָּכ ְך ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר ַ
שהֶ עֱ לָ ה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ִשׁ ְמעוֹן(ֵ ּ ,כיוָן ׁ ֶ
ֶאת ּ ִפנְ חָ ס ִל ְכהֻ ּנָה גְ דוֹ לָ ה ,לֹא ָרצָ ה ְלהַ ז ְִּכיר
שה ֲֵרי לֹא ָראוּי
ְל ִפנְ חָ ס ֶאת הֶ ֶרג הָ ָא ָדםֶ ׁ ,
ְלכֹהֵ ן ּגָדוֹ ל .טֶ ֶרם הֶ עֱ לָ ה ּו ִל ְכהֻ ּנָה גְ דוֹ לָ ה
ִהז ִ ְּכיר לוֹ  ,וְ ָאמַ רַ ,ויּ ְַרא ּ ִפינְ חָ ס ]וְ גוֹ '[ ַויּ ִַּקח
ר ַֹמח וְ גוֹ 'ַ ,ויּ ְִדקֹר ֶאת ְ ׁשנֵיהֶ ם וְ גוֹ 'ֵ ּ .כיוָן
שהֶ עֱ לָ ה ּו ִל ְכהֻ ּנָה גְ דוֹ לָ ה ,לֹא ִהז ִ ְּכיר ְׁשמוֹ
ֶׁ
ש ּלֹא ָראוּי לוֹ  ,וְ חָ ס ָעלָ יו ְּכבוֹ ד
ַּבהֶ ֶרגֶ ׁ ,
ְ
שכּ ֹהֵ ן ּגָדוֹ ל לֹא ָראוּי
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּאֶ ׁ ,
שם הָ ִא ּׁ ָשה הַ ּ ֻמ ָּכהּ ,גַם ָּכךְ.
ְלהַ ז ְִּכיר ְ ּבהֶ ֶרג .וְ ׁ ֵ

” ַויּ ְַרא ,פִּ י ְנחָ ס בֶּ ן-אֶ לְ ﬠָ זָר ,בֶּ ן-אַ הֲ רֹן ,הַ כֹּהֵ ן; ַויּ ָָקם ִמתּוֹ� הָ ﬠֵ ָדה ,וַיִּ ַקּח ר ַֹמח ְבּיָדוֹ“ Numbers 25:7
“And when Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, saw it, he
”rose up from the midst of the congregation, and took a spear in his hand.
The name of Pinchas was mentioned as the one who saw the negativity and ran
to correct it.
God gave him eternal priesthood and, from that point, the Torah doesn’t
mention his name in relation to the killing.
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”” “and thrust both of them throughוַיִּ ְדקֹ ר אֶ תְ -שׁנֵיהֶ ם “ Numbers 25:8
Numbers 25:15
ְשׁם הָ ִא ָשּׁה הַ מֻּ כָּה הַ ִמּ ְדיָנִ ית “
”” “And the name of the Midianitish woman that was slainו ֵ
The Zohar tells us that God honored Pinchas by not mentioning his name as
the one who made the killing. The act of killing automatically took away the
priesthood from him but came back with the reincarnations of the souls of
Nadav and Avihu together with his soul. In addition, God promised him eternal
priesthood.
Respecting others is a spiritual connection. We can’t see or understand the true
motives and actions of others. Everyone in this world has a part in the system
and in completing the Tikkun of the world. We should respect everyone for doing
little services for us. Practice saying “Thank you” and “I appreciate…” to bring
light to every positive situation.
עון הֲ וָ ה ָאזִ יל ִמ ַ ּק ּפ ּו ְט ִק ּיָא לְ ל ּודִ ,ור ִּבי ַ .158ר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן הָ יָה הוֹ לֵ ְך ִמ ַּק ּפו ְּט ִקיָּא
ִ .158ר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
ְ
שהָ י ּו
ְללוֹ ד ,וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה הָ לַ ך ִע ּמוֹ ַ .עד ׁ ֶ

יהַ ,עד ַ ּדהֲ ֹוו ָאזְ לֵ י ּ ָפגַ ע ְּבה ּו ִר ִּבי
יְ ה ּו ָדה ָאזִ יל ִע ּ ֵמ ּ
יה.
ּ ִפנְ ָחס ּ ֶבן י ִָאירּ ,ו ְת ֵרין ּג ּו ְב ִרין ֹ
טועֲ נִ ין אֲ ַב ְת ֵר ּ
ׁ ָש ִכ ְ
יה ,וְ לָ א ָאזִ יל.
יה ְ ּד ִר ִּבי ּ ִפנְ ָחסָ .ט ִעינ ּו לֵ ּ
יך חֲ ָמ ֵר ּ
יחא ְ ּד ַאנְ ּ ִפין
יהּ ְ ,ד ָהא ֵר ָ
ָא ַמר ִר ִּבי ּ ִפנְ ָחסְ ׁ ,ש ִביק ּו לֵ ּ
או נִ ּ ָסא ִא ְת ָע ִביד לָ ן ַה ׁ ְש ּ ָתאַ .עד
ַח ְד ִּתין ָקא ָא ַרחֹ ,
עון ִמ ָּב ַתר ַחד ִטנָ ָרא.
ְ ּד ִאי ּנ ּון ּ ַת ּ ָמן ,נָ ַפק ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
נָ ַטל חֲ ָמ ָרא וְ ָאזִ ילָ ,א ַמר ִר ִּבי ּ ִפנְ ָחס ,וְ לָ א אֲ ָמ ִרית
יחא ְ ּד ַאנְ ּ ִפין ַח ְד ִּתין ָקא ָא ַרח.
לְ כ ּוּ ְ ,ד ָהא ֵר ָ

ּשנֵי
הוֹ ְל ִכיםָ ּ ,פגַע ָּבהֶ ם ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ ס ֶּבן י ִָאיר ,ו ְׁ
של
ָשים ְמחַ ְּמ ִרים ַאח ֲָריוָ .ע ַמד חֲמוֹ רוֹ ׁ ֶ
אֲ נ ִ ׁ
ְ
ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ סָ .טעֲ נ ּו אוֹ תוֹ  ,וְ לֹא הָ לַ ךָ .א ַמר
של
שה ֲֵרי ֵריחַ ׁ ֶ
ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ ס ,הַ ְ ׁש ִאיר ּו אוֹ תוֹ ֶ ׁ ,
שה לָ נ ּו
ש ּנֵס י ֵָע ֶׂ
ּ ָפנִ ים ח ֲָד ׁשוֹ ת הֵ ִריחַ  ,אוֹ ׁ ֶ
שהֵ ם ָׁשם ,יָצָ א ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן מֵ ַאח ֲֵרי
ָּכאןַ .עד ׁ ֶ
ְ
סֶ לַ ע אֶ חָ ד ,נָטַ ל חֲמוֹ ר וְ הָ לַ ךָ .א ַמר ַר ִ ּבי
של
שה ֲֵרי ֵריחַ ׁ ֶ
ּ ִפנְ חָ ס ,וְ לֹא ָא ַמ ְר ִּתי לָ כֶ ם ׁ ֶ
ּ ָפנִ ים ח ֲָד ׁשוֹ ת הֵ ִריחַ ?!

יה,
יה ִר ִּבי ּ ִפנְ ָחסּ ,ו ָב ָכהָ ,א ַמר לֵ ּ
 .159נָ ַחת וְ גָ ִפיף לֵ ּ
גַבי ,וְ י ָָה ַבת לִ י
חֲ ֵמינָ א ְּב ֶחלְ ִמיּ ְ ,ד ַא ְתיָא ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא לְ ִּ
נְ ִבזְ ְּבזָ ן ַר ְב ְר ָבן ,וְ ַח ִ ּדינָ א ָּב ּהַ .ה ׁ ְש ּ ָתא ְ ּכ ָמה
עוןִ ,מ ָ ּקל ּ ַפ ְר ֵסי ַ ּדחֲ ָמ ָר ְך,
ַ ּדחֲ ֵמינָ אָ .א ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
יְ ַד ְענָ א ְ ּד ַאנְ ְּת ה ּואַ .ה ׁ ְש ּ ָתא ֶח ְדוָ ה ׁ ְשלִ יםָ .א ַמר ִר ִּבי
יתא ִא ְצ ְט ִר ְ
יך
או ַריְ ָ
ּ ִפנְ ָחס ,נ ִֵתיב ְּבד ּו ְך ַחדּ ְ ,ד ִמ ּ ֵלי ְ ּד ֹ
ָצח ּו ָתאַ .א ׁ ְש ָּכח ּו ֵעינָ א ְ ּד ַמיָיא ,וְ ִאילָ נָ א ,י ְָתב ּו.

 .159י ַָרד וְ גִ ּ ֵפף אוֹ תוֹ ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ ס וּבָ כָ ה.
ש ָּב ָאה ְׁש ִכינָה
יתי בַ חֲלוֹ ִמי ׁ ֶ
ָאמַ ר לוֹ ָ ,ר ִא ִ
ֵאלַ י וְ נ ְָתנָה ִלי אוֹ צָ רוֹ ת ְ ּגדוֹ ִלים ,וְ ָׂש ַמ ְח ִּתי
יתיָ .אמַ ר ַר ִ ּבי
ש ָר ִא ִ
בָ ּה .וְ ַע ְכ ָׁשו ְּכ ִפי ׁ ֶ
ָ
שזֶּה
ִ ׁש ְמעוֹ ןִ ,מ ּקוֹ ל ּ ַפ ְרסוֹ ת חֲמוֹ ְרך י ַָד ְע ִּתי ׁ ֶ
ַא ּ ָתהָּ .כ ֵעת חֶ ְדוָה ְ ׁשלֵ ָמהָ .א ַמר ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ ס,
יכים
שדִּ ְב ֵרי הַ ּתוֹ ָרה ְצ ִר ִ
ֵשב ְ ּב ָמקוֹ ם ֶאחָ דֶ ׁ ,
נ ֵׁ
ָשבוּ.
צַ חוּתָ .מ ְצא ּו ַמ ְעיַן ַמיִם וְ ֵעץ ,וְ י ְׁ

ָ .160א ַמר ִר ִּבי ּ ִפנְ ָחסִ ,מ ְס ּ ָת ַּכל הֲ וִ ינָא ְ ּד ָהא לִ ְת ִח ּיַית
לון ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
ַה ּ ֵמ ִתיםְּ ,ב ָא ְר ָחא ָאחֳ ָרא י ְַע ִּביד ֹ
ה ּואּ ,ו ַמה ְ ּדהֲ וָ ה ַה ׁ ְש ּ ָתא ַק ְד ָמ ָאה ,לִ יהֱ וִ י ְ ּכ ֵדין
מותַ ,הנְ ה ּו ַּג ְר ִמין
ּ ַב ְת ָר ָאהְ .מנָ לָ ןֵ .מ ִאי ּנ ּון עֲ ָצ ֹ
לון ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ַעל יְ ֵדי יְ ֶחזְ ֵקאל,
ְ ּד ַאחֲ יָא ֹ
מות ֶעצֶ ם ֶאל
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,יחזקאל לז( וַ ִּת ְק ְרב ּו עֲ ָצ ֹ

שזֶּה
ִיתי ׁ ֶ
ָ .160א ַמר ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ סִ ,מ ְס ּ ַת ּ ֵכל הָ י ִ
שה לָ הֶ ם
ִל ְת ִחיַּת הַ ּ ֵמ ִתים ְ ּב ֶד ֶר ְך ַאחֵ ר יַעֲ ֶׂ
שהָ יָה ְ ּב ֵעת
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ,ו ַּמה ּׁ ֶ
אשוֹ ן ,י ְִהיֶה ָאז ַאחֲרוֹ ןִ .מ ַּניִן לָ נוּ? מֵ אוֹ ָתן
ִר ׁ
שהֶ ֱחיָה הַ ָּקדוֹ ׁש
עֲ צָ מוֹ ת ,אוֹ ָתן עֲ צָ מוֹ ת ׁ ֶ
יְחֶ ז ְֵקאל,
י ְֵדי
ַעל
הוּא
ָּברו ְּך
ש ָּכתוּב )יחזקאל לז( ו ִַּת ְק ְרב ּו הָ עֲ צָ מוֹ ת ֶעצֶ ם
ֶׁ
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ְ ּכ ִתיב )דף רכ''ב
ּולְ ָב ַתר
יתא,
ְּב ַק ְד ִמ ָ
מו
ַע ְצ ֹ
שר ָעלָ ה וְ ֹגו'.
יתי וְ ִה ּנֵה עֲ לֵ ֶ
ע''א( וְ ָר ִא ִ
יהם ִ ּג ִידים ּו ָב ָ ׂ
עור ִמלְ ָמ ְעלָ ה וְ ר ּו ַח ֵאין ָּב ֶהםּ ְ .ד ָהא
יהם ֹ
וַ ִּי ְק ַרם עֲ לֵ ֶ
ּ ַב ְת ָר ָאה.
יתא ,לִ יהֱ וֵ י
ְּב ַק ְד ִמ ָ
ַמה ְ ּד ַא ְפ ׁ ִשיט
עורּ ,ולְ ָב ַתר
יתא )אפשיט מרוחא ,ולבתר( ֹ
ְּב ַק ְד ִמ ָ
עור,
יתא ַא ְפ ׁ ִשיט ֵמר ּו ָחאּ ,ולְ ָב ַתר ֹ
שרְּ ,ב ַק ְד ִמ ָ
ָּב ָ ׂ
מות.
שרּ ,ולְ ָב ַתר עֲ ָצ ֹ
ּולְ ָב ַתר ָּב ָ ׂ

ֶאל ַע ְצמוֹ ַּ -בהַ ְתחָ לָ ה ,וְ ַאחַ ר ָּכ ְך ָּכתוּב,
יתי וְ ִה ּנֵה עֲ לֵ יהֶ ם ִ ּג ִידים וּבָ ָׂשר ָעלָ ה וְ גוֹ '.
וְ ָר ִא ִ
ַויּ ְִק ַרם עֲ לֵ יהֶ ם עוֹ ר ִמ ְל ָמ ְעלָ ה וְ רוּחַ ֵאין ָּבהֶ ם
ש ִה ְפ ִׁשיט ַּב ְּת ִח ָּלה ,י ְִהיֶה
שה ֲֵרי ַמה ּׁ ֶ
 ֶַׁאחֲרוֹ ןַּ .ב ְּת ִח ּ ָלה )הִ פְ ִשׁיט מֵ רוּחַ  ,וְ אַ חַ ר
כָּ�( עוֹ ר ,וְ ַאחַ ר ָּכ ְך ָּב ָׂשרַּ .ב ְּת ִח ָּלה ִה ְפ ִׁשיט
מֵ רוּחַ  ,וְ ַאחַ ר ָּכ ְך עוֹ ר ,וְ ַאחַ ר ָּכ ְך ָּב ָׂשר,
וְ ַאחַ ר ָּכ ְך עֲ צָ מוֹ ת.

Rabbi Shimon and Rabbi Pinchas, his father in law, met each other on the road
and sat to study Torah.
”ו ִַתּ ְק ְרבוּ הָ ﬠֲצָ מוֹת ﬠֶ צֶ ם אֶ ל ﬠַ צְ מוֹ“ Ezekiel 37:7
”“and the bones came together, bone to its bone.
Rabbi Pinchas said he understood that what disappears first after death will be
last to revive. He quoted the verse above and said that as in the prophecy, the
bones will first come together, then the sinews, followed by flesh and skin.
This process teaches us that God will initially rebuild the physical body starting
with the bones that hold the memory of the soul. When they join together they
will gather all parts of the soul.

עוןְּ ,ב ָדא ַא ְק ׁ ָשן ַק ְד ָמ ֵאי ,אֲ ָבל
ָ .161א ַמר ַר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
ַּג ְר ִמין ִא ּ ֵלין ְ ּד ַאחֲ יָא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ,נִ ִּסין וְ ָא ִתין
ְמ ׁ ַשנְ יָין ,עֲ ַבד ְּבה ּו ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואָ ּ .תא חֲ זֵי ַמה
יתנִ י וְ ֶאל ָע ָפר
ש ָ
ְ ּכ ִתיב) ,איוב י( זְ ָכר נָא ִ ּכי ַכ ֹ
חו ֶמר עֲ ִ ׂ
יכנִ י
יה ,הֲ לֹא ֶכ ָחלָ ב ּ ַת ִּת ֵ
ְּת ׁ ִש ֵ
יבנִ יַ .מה ְ ּכ ִתיב ּ ַב ְת ֵר ּ
מות
ישנִ י ּו ַבעֲ ָצ ֹ
שר ּ ַתלְ ִּב ׁ ֵ
יאנִ יֹ ,
וְ ַכ ְ ּג ִבינָ ה ּ ַת ְק ּ ִפ ֵ
עור ּו ָב ָ ׂ
סו ְכ ֵכנִ י .ז ִַּמין ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ,לְ ָב ַתר
וְ גִ ִידים ְּת ֹ
ְ ּדיִ ְת ְּבלֵ י ּ ַבר נָ ׁש ְּב ַע ְפ ָראּ ,ו ָמ ֵטי זִ ְמנָ א ִ ּד ְת ִחיַית
יה
ַה ּ ֵמ ִתיםּ ְ ,ד ַהה ּוא ַּג ְר ָמא ְ ּדיִ ׁ ְש ְּת ַאר .לְ ֶמ ְע ּ ַבד לֵ ּ
יע ְ ּכ ָחלָ בּ ְ ,דה ּוא
ְ ּכ ִע ָסה ָ ּדא ,וְ ַכ ְ ּג ִבינָה ְ ּד ָחלָ בּ ,ונְ ִב ַ
נְ ִביע ּו נָ ִקי ְמצ ּו ְח ַצח ְּב ָצח ּו ָתא ַהה ּוא ַּג ְר ָמאַּ .כד
יִ ְתעֲ ָרב ַהה ּוא ַּג ְר ָמא וְ יִ ְת ְמ ֵחי ְ ּכ ָחלָ ָבאּ ,ולְ ָב ַתר
יה ,וְ יִ ְת ַצ ּיֵיר ְּב ִצי ּי ּו ָרא ַּכ ְ ּג ִבינָ ה ִּב ְק ּ ִפיא ּו ָתא,
י ְַק ּ ִפיא לֵ ּ
מות וְ גִ ִידים.
שר וַ עֲ ָצ ֹ
יה ֹ
ּולְ ָב ַתר יִ ְת ְמ ׁ ַש ְך ָעלֵ ּ
עור ּו ָב ָ ׂ

ָ .161אמַ ר ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ןָּ ,בזֶה ִה ְת ַק ּׁש ּו
שהֶ ֱחיָה
הָ ַאחֲרוֹ נִ ים ,אֲ בָ ל עֲ צָ מוֹ ת ֵא ּ ֶלה ׁ ֶ
ש ִ ּנים
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ,נִ ִּסים וְ אוֹ תוֹ ת ְמ ׁ ֻ
ָע ָׂשה בָ הֶ ם הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאּ .בֹא ו ְּר ֵאה ַמה
יתנִ י
ָּכתוּב) ,איוב י( זְכָ ר נָא ִ ּכי כַ חֹמֶ ר עֲ ִ ׂש ָ
וְ ֶאל ָעפָ ר ְּת ִׁשיבֵ נִ יַ .מה ָּכתוּב ַאח ֲָריו? ֲהלֹא
יאנִ י .עוֹ ר
כֶ חָ לָ ב ּ ַת ִּתיכֵ נִ י וְ כַ ְ ּג ִבינָה ּ ַת ְק ּ ִפ ֵ
ישנִ י וּבַ עֲ צָ מוֹ ת וְ גִ ִידים ְּת ׂש ְֹככֵ נִ י.
וּבָ ָׂשר ּ ַת ְל ִ ּב ׁ ֵ
ְ
שיּ ְִבלֶ ה
ָע ִתיד הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּאְ ,ל ַאחַ ר ׁ ֶ
של ְּת ִחיַּת הַ ּ ֵמ ִתים,
יע ז ְַמן ׁ ֶ
הָ ָא ָדם ֶּב ָעפָ ר וְ ַי ִ ּג ַ
ש ִּת ּׁ ָש ֵאר ,לַ עֲ שׂ וֹ ת אוֹ ָת ּה ְּכמוֹ
שאוֹ ָת ּה ֶעצֶ ם ׁ ֶ
ֶׁ
יעת
של חָ לָ ב וּנְ ִב ַ
ִע ָּסה זוֹ  ,ו ְּכמוֹ ְ ּג ִבינָה ׁ ֶ
יעה נְ ִקיָּה ו ְּמצ ְֻחצַ חַ ת
שאוֹ ָת ּה נְ ִב ָ
הֶ חָ לָ בֶ ׁ ,
ְ ּבצַ חוּת אוֹ ָת ּה ֶעצֶ םִּ .ת ְת ָע ֵרב אוֹ ָת ּה הָ ֶעצֶ ם
וְ ִת ּ ָמחֶ ה ְ ּכמוֹ חָ לָ ב ,וְ ַאחַ ר ָּכ ְך י ְַק ּ ִפיא אוֹ ָת ּה,
וְ ִת ְצטַ יֵּר ְ ּב ִציּוּר ְּכמוֹ ְ ּג ִבינָה ְ ּב ִק ּ ָפאוֹ ן ,וְ ַאחַ ר
ש ְך ָעלֶ יהָ עוֹ ר וּבָ ָׂשר וַעֲ צָ מוֹ ת וְ גִ ִידים.
ָּכ ְך י ּ ִָמ ׁ ֵ

ש ָּכתוּב ֲהלֹא כֶ חָ לָ ב ּ ַת ִּתיכֵ נִ י
יכנִ י  .162זֶה ּו ׁ ֶ
 .162הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב הֲ לֹא ֶכ ָחלָ ב ּ ַת ִּת ֵ
יאנִ יִ .ה ּ ַת ְכ ּ ַתנִ י לֹא כָ תוּב,
לא וְ כַ ְ ּג ִבינָה ּ ַת ְק ּ ִפ ֵ
יאנִ יִ .ה ּ ַת ְכ ּ ָתנִ י לָ א ְ ּכ ִתיבֶ ,א ּ ָ
וְ ַכ ְ ּג ִבינָ ה ּ ַת ְק ּ ִפ ֵ
יתנִ י לֹא כָ תוּבֶ ,א ָּלא
ֶא ּ ָלא ּ ַת ִּתיכֵ נִ יִ .ה ְק ּ ִפ ַ
יאנִ י.
יתנִ י לָ א ְ ּכ ִתיבֶ ,א ּ ָלא ּ ַת ְק ּ ִפ ֵ
יכנִ יִ .ה ְק ּ ִפ ָ
ּ ַת ִּת ֵ
יאנִ יִ .ה ְל ַּב ְ ׁש ּ ַתנִ י לֹא כָ תוּבֶ ,א ָּלא
ּ ַת ְק ּ ִפ ֵ
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ישנִ י .סוֹ כַ ְכ ּ ַתנִ י לֹא כָ תוּב ,אֶ ּ ָלא
סו ַכ ְכ ּ ָתנִ י ּ ַת ְל ִ ּב ׁ ֵ
ישנִ יֹ .
ִהלְ ּ ַב ׁ ְש ּ ָתנִ י לָ א ְ ּכ ִתיבֶ ,א ּ ָלא ּ ַתלְ ִּב ׁ ֵ
ש ְּל ַאחַ ר ז ְַמן.
ְּתסוֹ ְככֵ נִ יֻ ּ .כ ּ ָלם ַמ ְ ׁש ָמע ׁ ֶ

סו ְכ ֵכנִ יֻ ּ .כ ְּלה ּו לְ ָב ַתר זִ ְמנָא
לָ א ְ ּכ ִתיבֶ ,א ּ ָלא ְּת ֹ
ַמ ׁ ְש ַמע.

Rabbi Shimon tells us that the sages before him had difficulties understanding
the process that the bones will go through. He explains that God will make a lot
of different miracles on the bones.
יתנִ י; וְאֶ ל-ﬠָ פָ ר ְתּ ִשׁיבֵ ִני” “ 10הֲ ל ֹא כֶחָ לָ בַ ,תּ ִתּי ֵכ ִני; ְוכַגְּ ִבנָּהַ ,תּ ְק ִפּיאֵ ִני” “ Job 10:9
זְ כָר-נָא ,כִּ י-כַחֹ ֶמר ﬠ ֲִשׂ ָ
ישׁ ִני; וּבַ ﬠֲצָ מוֹת וְגִ ִידיםְ ,תּשֹׂכְ כֵנִ י
”“ 11.עוֹר וּבָ ָשׂרַ ,תּ ְל ִבּ ֵ
Job 10:9 “Remember, I beseech Thee, that Thou hast fashioned me as clay; and
wilt Thou bring me into dust again?” Job revealed great secrets of the
Resurrection and describes the process for us. Initially, we were made into a
material form that is recycled into the ground and decomposed into the basic
elements in nature.
”?:10 “Hast Thou not poured me out as milk, and curdled me like cheese
:11 “Thou hast clothed me with skin and flesh, and knit me together with bones
”and sinews.
The verses that follow tell us that the bone (the Luz's bone), left from the original
body, will be melted by God into a mush that will bring out fine liquid like milk
that will spread and draw the ‘blueprint’ of the body. Bones, sinews, flesh, and
skin.
ית ִע ּ ָמ ִדי .163 ,וְ ַאחַ ר ָּכ ְך מַ ה ָּכתוּב? חַ יִּים וָחֶ סֶ ד
 .163ולְ ָב ַתר ַמה ְ ּכ ִתיבַ ,חיִ ים וָ ֶח ֶסד ָע ִש ָ

ׂ
ּ
ית ִע ּ ָמ ִדי ְ ּכ ִתיב,
ש ָ
ָ ּדא ר ּו ָחא ְ ּד ַח ּיֵי) .ס''א ואי תימא( ָע ִ ׂ
שהֶ .א ּ ָלא ָה ִכי ָא ַמרַ ,חיִ ים וָ ֶח ֶסד
וְ לָ א ְ ּכ ִתיב ּ ַתעֲ ֶׂ
ית ִע ּ ָמ ִדיְּ .ב ַהה ּוא ָעלְ ָמא ׁ ָש ִדית ִּבי ר ּו ָחא
ש ָ
ָע ִ ׂ
ָ
יתא ְ ּד ַמלְ ָּכא,
רונִ ָ
ְ ּד ַח ִּיים ,אֲ ָבל ּו ְפק ּו ָ ּד ְתךּ ְ ,ד ַמ ְט ֹ
יהי נ ְַט ַרת לְ ר ּו ִחיְּ ,ב ַהה ּוא ָעלְ ָמא.
ׁ ָש ְמ ָרה ר ּו ִחיִ ,א ִ
יתא.
ַמאי ּו ְפק ּו ָ ּד ְת ָךּ ְ ,ד ַא ְּת ז ִַּמין לְ ַפ ְק ָדא לָ ּה ְּב ַק ְד ִמ ָ

ית ִע ּ ָמ ִדי  -זוֹ רוּחַ הַ חַ יִּים) .וְ ִאם תּ ֹאמַ ר(,
ָע ִ ׂש ָ
שה!
ית ִע ּ ָמ ִדי ,וְ לֹא כָ תוּב ּ ַתעֲ ֶׂ
ה ֲֵרי ָּכתוּב ָע ִ ׂש ָ
ּ
ית ִע ּ ָמ ִדי.
ֶא ָּלא ָּכ ְך ָא ַמר ,חַ יִים וָחֶ סֶ ד ָע ִ ׂש ָ
ְ ּבאוֹ תוֹ עוֹ לָ ם ז ַָר ְק ּ ָת ִ ּבי רוּחַ חַ יִּים ,אֲ בָ ל
ש ּ ַמ ְל ּ ַכת הַ ּ ֶמלֶ ְך ָׁ -ש ְמ ָרה רו ִּחי,
ו ְּפקֻ דָּ ְת ָך ֶ ׁ -
ִהיא ָׁש ְמ ָרה ֶאת רו ִּחי ְ ּבאוֹ תוֹ עוֹ לָ םַ .מה זֶּה
ש ַא ּ ָתה ָע ִתיד ִל ְפקֹד אוֹ ָת ּה
ו ְּפקֻ דָּ ְת ָך? ׁ ֶ
ַּב ְּת ִח ָּלה.

) .164שמרה רוחי( וְ ָרזָ א ְ ּד ִמ ּ ָלה ָ ּדאָּ ,כל נ ְַפ ׁ ִשין
חות ּ ֻכ ְר ְסיָיא ְ ּד ַמלְ ָּכא,
יק ּיָיאּ ְ ,גנִ יזִ ין ּו ְט ִמ ִירין ְּת ֹ
ְ ּד ַצ ִד ַ
לון לְ ד ּו ְכ ַתיְ יה ּו ,הֲ ָדא
לון ,לְ ָא ָת ָבא ֹ
יהי נ ְַט ָרא ֹ
וְ ִא ִ
ה ּוא ִד ְכ ִתיב ּו ְפק ּו ָ ּד ְת ָך ׁ ָש ְמ ָרה ר ּו ִחיַ .מאי
תו
ּו ְפק ּו ָ ּד ְת ָךּ ְ .כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר) ,תהלים קט( ּ ְפק ּו ָ ּד ֹ
יתא ְ ּד ַמלְ ָּכא,
רונִ ָ
יִ ַ ּקח ַא ֵחרְ ּ .פק ּו ָ ּד ְת ָךּ ָ ,דא ַמ ְט ֹ
יד ָהא ,הֲ ָדא ה ּוא
דונִ ין ִּב ָ
ְ ּד ָכל ר ּו ִחין ִאי ּנ ּון ּ ִפ ְק ֹ
יהי
ִד ְכ ִתיב) ,תהלים לא( ְּבי ְָד ָך ַא ְפ ִקיד ר ּו ִחי וְ ֹגו' ,וְ ִא ִ
יהי נ ְַט ַרת לָ ּה.
לוןְּ ,בגִ ין ָ ּדא ׁ ָש ְמ ָרה ר ּו ִחי ,וְ ִא ִ
נ ְַט ָרא ֹ

) .164שָׁ ְמ ָרה רוּחִ י( וְ סוֹ ד דָּ בָ ר זֶה ָּ -כל
יקים ְ ּגנוּזוֹ ת ו ְּט ִמירוֹ ת ּ ַתחַ ת
צדִּ ִ
נ ְַפ ׁשוֹ ת הַ ַ ּ
ֲשיבָ ן
ִ ּכ ּ ֵסא הַ ּ ֶמלֶ ְך ,וְ ִהיא ׁשוֹ מֶ ֶרת אוֹ ָתם לַ ה ִׁ
ש ָּכתוּב ו ְּפקֻ דָּ ְת ָך ָׁש ְמ ָרה
ִל ְמקוֹ מוֹ ֵתיהֶ ן .זֶה ּו ׁ ֶ
ָ
ש ּנֶאֱ ַמר )תהלים
רו ִּחיַ .מה זֶּה ו ְּפקֻ דָּ ְתך? ְּכמוֹ ׁ ֶ
ָ
קט( ּ ְפקֻ דָּ תוֹ י ִַּקח ַאחֵ רְ ּ .פקֻ דָּ ְתך  -זוֹ ִהי
ש ָּכל הָ רוּחוֹ ת הֵ ם ּ ִפ ְקדוֹ נוֹ ת
ַמ ְל ַּכת הַ ּ ֶמלֶ ְךֶ ׁ ,
ש ָּכתוּב )שם לא( ְ ּבי ְָד ָך ַא ְפ ִקיד
ְ ּבי ֶָדיהָ  .זֶה ּו ׁ ֶ
רו ִּחי וְ גוֹ ' ,וְ ִהיא ׁשוֹ מֶ ֶרת אוֹ ָתםּ ִ ,בגְ לַ ל זֶה
ָׁש ְמ ָרה רו ִּחי ,וְ ִהיא ׁשוֹ מֶ ֶרת אוֹ ָת ּה.
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 )שם פו( ָׁש ְמ ָרה, ְּכמוֹ זֶה ָא ַמר דָּ וִ ד.165
 זוֹ מַ ְל ַּכת-  ָׁש ְמ ָרה.נ ְַפ ִׁשי ִ ּכי חָ ִסיד ָאנִ י
 ִ ּבגְ לַ ל ִּכי חָ ִסיד,ש ִהיא ָׁש ְמ ָרה נ ְַפ ִ ׁשי
ֶ ׁ ,הַ ּ ֶמלֶ ְך
ֹ זו- ש ָּכתוּב ְס ָתם
ֶ ׁ  ו ְּבכָ ל ָמקוֹ ם.ָאנִ י
ֶאל
ש ּנֶאֱ ַמר ַויּ ְִק ָרא
ֶׁ
ֹ ְּכמו,הַ ּ ַמ ְל ָּכה
 )שמות טו( ַויֹּאמֶ ר ִאם ָׁשמ ַֹע ִּת ְׁש ַמע,ֹשה
ֶׁ מ
ָ.ְ ּבקוֹ ל ה' אֱ לֹהֶ יך

 )תהלים פו( ׁ ָש ְמ ָרה נ ְַפ ׁ ִשי, ְ ּכגַוְ ונָ א ָ ּדא ָא ַמר ָ ּדוִ ד.165
.יתא ְ ּד ַמלְ ָּכא
ָ ִרונ
ֹ  ָ ּדא ַמ ְט: ׁ ָש ְמ ָרה.ִ ּכי ָח ִסיד ָאנִ י
 ּו ְב ָכל אֲ ָתר. ְּבגִ ין ִ ּכי ָח ִסיד אֲ נִ י,יהי נ ְַט ָרא נ ְַפ ׁ ִשי
ִ ְ ּד ִא
 ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת.יתא
ָ ִרונ
ֹ  ָ ּדא ַמ ְט,ִ ּד ְכ ִתיב ְס ָתם
ֹאמר
ֶ  )שמות טו( וַ ּי. )שמות כד( וַ ִּי ְק ָרא ֶאל מ ׁ ֶֹשה,ָא ֵמר
ָ קול יְ ָי אֱ ל ֶֹה
.יך
ֹ ִאם ׁ ָשמ ַֹע ִּת ׁ ְש ַמע ְּב

Psalms 109:8 “ י ִַקּח אַ חֵ ר,יָמָ יו ְמﬠַ ִטּים; ְפּ ֻק ָדּתוֹ-“ ”י ְִהיוּLet his days be few; let another take
his charge ()פּ ֻק ָדּתוֹ.”
ְ
The above verse teaches us that a wicked person, that didn’t
reveal much light in his life, will not come back again and whatever good he had
will go to another. The keyword is  פְּ קֻ ָדּתוֹwith the root of פקד. This word has a
very deep meaning that is related to a spiritual process of bringing light to
something. The process of injecting life into a barren woman is called פקידת עקרה,
loosely translated as ‘visiting on a barren’. Joseph prophesied that God will
redeem the Israelites from Egypt, and he had sworn them to take his bones with
them on the way to the Holy Land. Exodus 13:19 “  כִּ י: ִﬠמּוֹ,ﬠַ צְ מוֹת יוֹסֵ ף-ֹשׁה אֶ ת
ֶ וַיִּ ַקּח מ
ֹתי ִמזֶּה ִא ְתּכֶם
ַ ﬠַ צְ מ-יתם אֶ ת
ֶ  וְהַ ﬠ ֲִל,�הים אֶ ְתכֶם
ִ ֱ פָּ קֹ ד יִפְ קֹ ד א, לֵ אמֹר, ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל-“ ”הַ ְשׁבֵּ ﬠַ ִה ְשׁ ִבּיﬠַ אֶ תAnd
Moses took the bones of Joseph with him; for he had straitly sworn the children
of Israel, saying: ‘God will surely remember ( )פָּ קֹ ד יִפְ קֹ דyou, and ye shall carry up
my bones away hence with you.” The bones, as we previously learned, carry the
highest level of a person’s energy. The Zohar reveals to us that the righteous
souls are held for protection under the Holy Throne. Every night before going to
sleep we close the meditation with the following verse Psalms 31:6 “  אַ פְ ִקיד,�ְבּי ְָד
אוֹתי יְהוָה–אֵ ל אֱ ֶמת
ִ
ית
ָ  פָּ ִד:רוּחי
ִ
” “Into your hand I commit ( פקד, )אַ פְ ִקידmy soul; you
have redeemed me, YHVH, God of truth (")אֵ ל אֱ מֶ ת. The last two words connect
us to Chessed and the central column. With this verse we release the souls to
the spiritual levels, to be supported and protected until they return in the
morning in a better state. When we leave this world, the soul goes through a
cleansing process and if the entire Tikkun process is finished, then the soul is
saved and protected in the higher levels until the Final Redemption and the
Resurrection when it will return to this world. At the beginning of the morning
blessings, we say: “  וְאַ ָתּה נְ פַ ְח ָתּהּ, וְאַ ָתּה יְצַ ְר ָתּהּ,אתהּ
ָ הוֹרה–אַ ָתּה ְב ָר
ָ ְשׁמָ ה ֶשׁנּ ַָת ָתּ ִבּי ְט
ָ  הַ נּ,אֱ �הַ י
 וְאַ ָתּה ﬠ ֲִתיד ְלהַ ְחזִ ָירהּ לִ י לָ ﬠ ֲִתיד לָ בוֹא; ְוכָל זְ ָמן, וְאַ ָתּה ﬠ ֲִתיד לִ ְטּלָ הּ ִמ ֶמּ ִנּי, וְאַ ָתּה ְמ ַשׁ ְמּ ָרהּ ְבּ ִק ְר ִבּי,ִבּי
ְשׁמוֹת ִל ְפג ִָרים
ָ  הַ ַמּ ְחזִ יר נ,’ ִרבּוֹן כָּל הַ ַמּﬠ ֲִשׂים; בָּ רוּ� אַ ָתּה ה,מוֹדה אֲ נִי ְלפָ נֶי� ה’ אֱ �הַ י
ֶ ,ְשׁ ָמה ְב ִק ְר ִבּי
ָ ֶשׁהַ נּ
מ ִתים.”
ֵ “God, the soul that you gave me, is pure – you created it, and you have
formed it, and you blew it into me, and you guard it inside of me, and in the
future, you will take it from me, and you will return it to me in the future to
come, and as long as the soul is within me, I thank you my God YHVH, Master
of all actions; Blessed are You, Who restores souls to dead bodies.” The daily
process of the soul, leaving the body and coming back to life in the morning, is
a cycle of work and rest. At the end of the ‘night’, which is the life of working on
the Tikkun, we will ‘wake up’ to a new life that is beyond our dreams.
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ָּ .166ב ָכה ִר ִּבי ּ ִפנְ ָחס ,וְ ָא ַמר ,וְ לָ או אֲ ָמ ִרית לָ ְך
ַכ ָאה ח ּולָ ִקי
ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא י ָָה ַבת לִ י נְ ִבזְ ְּבזָ ן ּו ַמ ְתנָ ן ,ז ָּ
יה,
ְ ּדזָ ֵכינָ א לְ ֵמ ֵ
חמי לָ ְך ,וְ ׁ ָש ַמ ְענָ א ָ ּדאָ .א ַמר לֵ ּ
ְּב ַהה ּוא זִ ְמנָ אִּ ,תינַח ַהה ּוא ַּג ְר ָמאְ ׁ ,ש ַאר ַּג ְר ִמין
יהֻ ּ ,כ ְּלה ּו
ְ ּדיִ ׁ ְש ּ ַת ְכח ּון ַמה יִ ְתעֲ ִביד ִמ ְּנ ֹ
הוןָ .א ַמר לֵ ּ
יִ ְת ְ ּכלִ יל ּו ְּב ַהה ּוא נְ ִביע ּו ְ ּד ַהאי ַּג ְר ָמא ,וְ יִ ְת ְ ּכלִ יל ּו
יה ,וְ יִ ְתעֲ ִביד ּכ ּ ָֹלא ִע ּ ָסה חֲ ָדא ,וְ ּ ַת ּ ָמן יִ ְת ַצ ּיֵיר
ּ ַבהֲ ֵד ּ
ִצ ּי ּו ָראּ ְ ,כ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה
מו ֶת ָ
יך יַחֲ לִ יץַ .מאי יַחֲ לִ יץּ ְ .כ ָמה ְד ַא ְּת
נח( וְ ַע ְצ ֹ
ּ ֻכ ְּלה ּו יִ ְת ַע ְּבר ּון
ֵמ ֶהם.
ָא ֵמר )הושע ה( ָחלַ ץ
ִמ ִּקי ּו ַמיְ יה ּו ,וְ יִ ְת ְ ּכלִ יל ּו ְּב ַהאי ַּג ְר ָמא ,לְ ֶמהֱ וִ י ִע ּ ָסה
מו ָצא ַמיִ ם
ית ְ ּכגַ ן ָרוְ ה ּו ְכ ֹ
חֲ ָדאּ .ו ְכ ֵדין )ישעיה נח( וְ ָהיִ ָ
וְ ֹגו') .אמר רעיא מהימנא(

ָּ .166בכָ ה ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ ס וְ ָאמַ ר ,וְ לֹא ָא ַמ ְר ִּתי
שהַ ּ ְׁש ִכינָה נ ְָתנָה ִלי אוֹ צָ רוֹ ת ו ַּמ ּ ָתנוֹ ת?!
ְל ָך ׁ ֶ
יתי ִל ְראוֹ ְת ָך וְ ָׁש ַמ ְע ִּתי
שז ּ ִָכ ִ
ַא ְ ׁש ֵרי חֶ ְל ִקי ׁ ֶ
תו ז ְַמן מֵ ילָ א אוֹ ָת ּה
ֶאת זֶהָ .א ַמר לוֹ ּ ְ ,באוֹ ֹ
שיּ ּ ִָמ ְצאוּ?
שה ִמ ּ ְׁש ָאר הָ עֲ צָ מוֹ ת ׁ ֶ
ֶעצֶ םַ ,מה יַּעֲ ֶׂ
של
יעה ׁ ֶ
או ָת ּה נְ ִב ָ
ָא ַמר לוֹ ֻ ּ ,כ ָּלן י ִָּכ ְלל ּו ְ ּב ֹ
שה
ֶעצֶ ם זוֹ  ,וְ י ִָּכ ְלל ּו יַחַ ד ִא ּ ָת ּה ,וְ הַ כּ ֹל י ֵָע ֶׂ
ש ּנֶאֱ ַמר.
ִע ָּסה ַאחַ ת ,וְ ָׁשם י ְִצטַ יֵּר ִציּוּרּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )ישעיה נח( וְ ַע ְצמ ֶֹת ָ
יך ַיח ֲִליץ.
זֶה ּו ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ מַ ר )הושע ה( חָ לַ ץ
מַ ה זֶּה ַיח ֲִליץ? ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
מֵ הֶ םֻ ּ .כ ּ ָלם י ָָע ְבר ּו ִמ ִ ּקיּו ָּמם וְ י ִָּכ ְלל ּו בָ ֶעצֶ ם
הַ זֹּאת ִל ְהיוֹ ת ִע ָּסה ַאחַ ת ,וְ ָאז )ישעיה
ִית ְּכגַן ָרוֶה ו ְּכמוֹ צָ א ַמיִם וְ גוֹ ') .אָ מַ ר
שם( וְ הָ י ָ
הָ רוֹﬠֶה הַ ֶנּאֱמָ ן(

After listening to the secrets revealed to him by Rabbi Shimon, Rabbi Pinchas
cried and said that he had a dream that the Shechina is giving him gifts. This
study from Rabbi Shimon was the fulfillment of his dream. He gave thanks and
appreciation for being blessed with the study.
Rabbi Pinchas raised a question on what will happen with the other bones and
received the answer that all bones will be included in the Luz's bone.
Isaiah 58:11
ֹתי� יַחֲ לִ יץ; וְהָ י ָ
ְונָחֲ � יְהוָהָ ,תּ ִמיד ,ו ְִה ְשׂ ִבּיﬠַ ְבּצַ ְחצָ חוֹת נַפְ ֶשׁ� ,וְﬠַ צְ מ ֶ
ִית ,כְּ גַן ָרוֶה ,וּכְ מוֹצָא ַמיִם ,אֲ ֶשׁר ל ֹאְ -יכַזְּ בוּ “
ימיו
”.מ ָ
ֵ
“And YHVH will guide you continually, and satisfy your soul in drought, and
make the release of your bones; and you shalt be like a watered garden, and
”like a spring of water, whose waters never dry out.
This verse he quoted, reveals that the bones will be released from a source (not
specified in the verse) that Rabbi Shimon identifies as the Luz's bone. The
description of the process is like one cell, with the DNA code, develops to become
a whole being. The Resurrection will reshape and recreate the person at his
perfect state. The verse describes the recreation as a watered garden (lacks
nothing) and as a spring of water that never dries out.

נָשאּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון
לון לִ ְבנֵי ׁ ָ
ימנָ א ,וַ וי ֹ
ָ .167א ַמר ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
ימין ַעיְ ינִ יןּ ְ ,דלָ א י ְַד ִעין ְ ּד ַכד ָא ֵתי
ימין לִ ָּבאְ ,ס ִת ִ
אֲ ִט ִ
יהי ָמ ָרה.
ֵיה ָ ּנם ִא ְת ְפ ּ ָתח ּוּ ְ ,ד ִא ִ
לֵ ילְ יָאַ ּ ,ת ְר ִעין ְ ּדג ִ
מו ָחא .וְ ַכ ּ ָמה
ועֲ ׁ ָשנִ ין ִ ּדילָ ּה ְ ּד ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ִטיןַ ,ס ְּל ִקין ַעד ֹ
ַח ּיָילִ ין ְ ּדיֵצֶ ר ָה ָרעִ ,מ ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ִטין ְּב ָכל ֵא ָב ִרין ְ ּדג ּו ָפא.

ָ .167א ַמר רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן ,אוֹ י לָ הֶ ם ִל ְבנֵי
ש ּלֹא
שהֵ ם אֲ טוּמֵ י לֵ בְ ,סתוּמֵ י ֵעי ַניִםֶ ׁ ,
ָא ָדם ׁ ֶ
ֵיה ּנֹם
שעֲ ֵרי הַ ּג ִ
ש ָּבא הַ ּ ַליְלָ ה ׁ ַ
ש ְּכ ׁ ֶ
יוֹ ְד ִעים ׁ ֶ
ש ָּל ּה
ש ִהיא ָמ ָרה .וַעֲ ָׁשנִ ים ׁ ֶ
נִ ְפ ּ ָת ִחיםֶ ׁ ,
ש ִּמ ְת ּ ַפ ּ ְׁש ִטים עוֹ ִלים ַעד לַ ּמֹחַ  .וְ כַ ּ ָמה חֵ ילוֹ ת
ֶׁ
יב ֵרי הַ ּגוּף,
יֵצֶ ר הָ ָרע ִמ ְת ּ ַפ ּ ְׁש ִטים ְ ּבכָ ל ֵא ְ
שהוּא ֵעינֵי הַ ּ ֵלב ,נִ ְס ּ ָת ִמים
שעֲ ֵרי ּגַן ֵע ֶדןֶ ׁ ,
וְ ׁ ַ
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ש ָּכל אוֹ רוֹ ת הָ ֵעי ַניִם יוֹ ְצ ִאים
ֶ ׁ . ִמ ְס ּ ַת ְת ִמין וְ לֹא נִ ְפ ּ ָת ִחים,בא
ָּ ִ ְ ּד ִאיה ּו ַעיְ ינִ ין ְ ּדל,וְ ַת ְר ִעין ְד ַּגן ֵע ֶדן
.מֵ הַ ּ ֵלב

. ִמ ִּל ָּבא נָ ְפ ִקין,הו ִרין ְ ּד ַעיְ ינִ ין
ֹ ְ ְ ּד ָכל נ.וְ לָ א ִמ ְת ּ ַפ ְּת ִחין

, אוֹ ָתם ֵעי ַניִם נִ ְס ּ ָתמוֹ ת,שעֲ ֵרי הַ ּ ֵלב
ַ ׁ ְ ו.168
,ִּּיקים הַ ּ ָללו
ִ ש ּלֹא ִמ ְס ּ ַת ְּכלוֹ ת ַּב ּ ַמז
ֶ ׁ ִמ ּ ׁשוּם
, וְ לֹא ׁשוֹ ְל ִטים ְ ּבאוֹ רוֹ ת הַ ּ ֵלב,ילית
ִ שהֵ ם ִל
ֶׁ
ְ ּבכָ ל
ש ִּמ ְת ּ ַפ ּ ְׁש ִטים
ֶׁ
שהֵ ם מַ ְל ָא ִכים
ֶׁ
 ְ ּבאוֹ תוֹ ז ְַמן.הָ ֵאיבָ ִרים ְּכ ַענְ פֵ י הָ ֵעץ ְלכָ ל צַ ד
 ו ִּמ ְת ַּכ ְ ּנ ִסים,הֵ ם ּ ֻכ ּ ָלם אוֹ רוֹ ת נִ ְס ּ ָת ִרים ַּב ּ ֵלב
ַ ְּכמוֹ נֹח,מו יוֹ נִ ים לַ אֲ ֻר ּבוֹ ֵתיהֶ ם
ֹ ֵאלָ יו ְ ּכ
.ש ִ ּנ ְכנְ ס ּו ִע ּמוֹ לַ ּ ֵתבָ ה
ֶ ׁ וְ ִא ְ ׁש ּתוֹ וְ כָ ל ִמין ּו ִמין

 ְּבגִ ין, ִאי ּנ ּון ַעיְ ינִ ין ִמ ְס ּ ַת ְת ִמין, וְ ַת ְר ִעין ְ ּדלִ ָּבא.168
 וְ לָ א. ְ ּד ִאי ּנ ּון לִ ילִ ית,יקין
ִ ְ ּדלָ א ִמ ְס ּ ַת ְ ּכלִ ין ְּב ִא ּ ֵלין ַמ ִ ּז
ַמלְ ָא ִכים
 ְ ּד ִאי ּנ ּון,הו ִרין ְ ּדלִ ָּבא
ֹ ְִּבנ
ׁ ַשלְ ִטין
 ְ ּכ ַענְ ִפין ְ ּד ִאילָ נָ א לְ ָכל,ְ ּד ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ִטין ְּב ָכל ֵא ָב ִרים
ימין
ִ הו ִרין ְס ִת
ֹ ְ ְּב ַהה ּוא זִ ְמנָ א ִאי ּנ ּון ּ ֻכ ְּלה ּו נ.ִס ְט ָרא
 )ישעיה סא( ְ ּכ ֹיונִ ים ֶאל,יה
ֵ ּ ְ ּו ִמ ְת ַּכנְ ׁ ִשין ל,ְּבלִ ָּבא
ּ גַב
 ְ ּד ָעאל ּו, וְ ָכל ִמין ּו ִמין,יה
ֶ אֲ ֻר ּב ֹו ֵת
ּ  ְ ּכנ ַֹח וְ ִא ְּת ֵת.יהם
.יבה
ָ יה ּ ַב ּ ֵת
ּ ִע ּ ֵמ

יב ֵרי
ְ ש ִּמ ְת ּג ְ ַּב ִרים ַעל ָּכל ֵא
ֶ ׁ ִּיקים
ִ  ו ַּמז.169
ש ּג ְָבר ּו ָעלָ יו ט''ו
ֶ ׁ  ְּכמוֹ מֵ י הַ ּ ַמ ּבוּל,הַ ּגוּף
ָ''ה
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם,ַא ּ ָמה
ּ  וְ ִה ְס ּ ַת ּ ֵלק י,ָ''ה
ּ שחָ ָטא ְ ּבי
יעה
ָ  ְ ּב ִלי ְר ִאיָּה ו ְּׁש ִמ,מֵ הַ ּגוּף וְ נִ ְׁש ַאר ִא ּ ֵל''ם
 )תהלים-  וְ סוֹ ד הַ דָּ בָ ר.וְ ֵריחַ וְ ִד ּבוּר
יתי ִמטּוֹב וּכְ אֵ בִ י
ִ ֵלט( נֶאֱ לַ ְמ ִּתי דו ִּמיָּה )הֶ חֱשׁ
, ְ ּכאוֹ תוֹ ז ְַמן.ָ''ה
ּ  דּ וֹ ''ם י-  דּ ו ִּמיָּ''ה.(נֶﬠְ כָּר
,חֲמֵ ׁש ֶע ְ ׂש ֵרה ַא ּ ָמה ּג ְָבר ּו הַ ּ ַמז ִִּיקים ַעל הַ ּגוּף
.וְ הֵ ם ְּכמוֹ ּ ֶתלֶ ם לַ עֲ ר ּו ָגה

,יקין ְ ּד ִמ ְת ַּג ְּב ִרין ַעל ָּכל ֵא ָב ִרים ְ ּדג ּו ָפא
ִ  ּו ַמ ִ ּז.169
 ְּבגִ ין ְ ּד ָחב,יה ט''ו ָא ַמה
ֹ ְ ּכ ֵמי
ּ ֵטו ָפנָ א ְ ּדגָ ְבר ּו ָעל
 ְּבלָ א, וְ ִא ׁ ְש ְּת ַאר ִא ּ ֵלם,ָ''ה ִמן ּג ּו ָפא
ּ  וְ ִא ְס ּ ַת ּ ָלק י,ָ''ה
ּ ְּבי
 )תהלים, וְ ָרזָ א ְ ּד ִמ ּ ָלה.יחא וְ ִד ּב ּור
ָ יעה וְ ֵר
ָ ְר ִאיָה ּו ׁ ְש ִמ
,(לט( נֶאֱ לַ ְמ ִּתי ּד ּו ִמ ּיָה )החשיתי מטוב וכאבי נעכר
ש ֵרה
ּ  ּד ֹו''ם י:ּד ּו ִמ ּיָ''ה
ׂ ְ  חֲ ֵמ ׁש ֶע, ְ ּכ ַהה ּוא זִ ְמנָ א.ָ''ה
 וְ ִאי ּנ ּון ְ ּכ ִכ ְסלָ א.יקין ַעל ּג ּו ָפא
ִ  ָּג ְבר ּו ַמ ִ ּז,ַא ּ ָמה
. ( )דף רכ''ב ע''ב.לְ ע ּוגְ יָא

Moses, the ‘Faithful Shepherd’, teaches us that when the night comes the gates
to ‘Gehinam’, which is the domain of negativity, are open. When we sleep we
experience a death aspect, that allows negative forces to spread in all body parts.
The eyes are the gates to ‘Gan Eden’, Garden of Eden. It is where the pure soul
rests at night. The eyes are closed to disconnect from the negative side that
could go through them and could control the heart, that is linked to the light of
the eyes. The Zohar explains this situation as in the time of the flood when Noah
closed the Ark to disconnect from the negativity that was spreading outside.
When we go to sleep, the bile in the body releases the energy of judgments. Like
smoke, it spreads into the whole body and goes up to the brain. The lights of
the heart are the secret of the name אלהים, ELHYM. In the time of the Flood is
said (Genesis 7:20), “Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the
mountains were covered”. The Zohar teaches that 15 is related to the numerical
value of YH יה, which represents the upper three Sefirot. When the negativity
rises it disconnects us from the YH, and at night the lights of the heart, that
have the name אלהים, disconnect from the name and we are left with אלם, that
means ‘mute’. When a person experiences an inability to speak, it means that
the negativity controls his body and his soul is farther from the Light. Some
people, before going to sleep, experience a state of vision with closed eyes. The
82
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positive visions are of beautiful and pleasant scenes. The soul is in a good state
and could get ‘stuck’ for a while traveling inside the vision. The negative aspect
is when negativity manages to control the person’s eyes and stays there. The
visions could be very disturbing and one should get out of bed, wash his hands
and face several times, then recite the Ana B’Koach in bed repeatedly until he
gets rid of it. It is always better to train the body to relax before going to sleep.
Deep and long breathing (deep meditation breathing), Ana B’Koach and Shema
prayer.

יה.
ּ .170ו ְכגַ וְ ונָא ְ ּדנ ַֹחָ ׁ ,שלַ ח ֶאת ַהי ֹּונָ ה ִּב ׁ ְשלִ יח ּו ֵת ּ
יה
ׁ ָשלַ ח נִ ׁ ְש ְמ ָתא
ָה ִכי
א ּוף
ָּב ָא ָדם .ר ּו ֵח ּ
יהּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ָצ ִר ְ
יך ּ ַבר נָ ׁש לְ ַפ ְק ָ ּדא לָ ּה
ִּב ׁ ְשלִ יח ּו ֵת ּ
יתא .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב )תהלים לא( ְּבי ְָד ָך
רונִ ָ
ְּב ַמ ְט ֹ
בוי ְ ּדג ּו ָפא,
חו ֹ
ַא ְפ ִקיד ר ּו ִחי .וְ ִאם ִהיא אֲ ִס ָירא ְּב ֹ
ידא ְ ּד ַח ּיָילִ ין ְ ּדיֵצֶ ר ָה ָרעַ ,מה ְ ּכ ִתיבְּ ,בי ְָד ָך
ִּב ָ
או ִתי יְ ָי ֵאל אֱ ֶמת.
ית ֹ
ַא ְפ ִקיד ר ּו ִחי ּ ָפ ִד ָ

ֶאת הַ יּוֹ נָה
ָׁשלַ ח
ש ּנֹחַ
ֶׁ
 .170ו ְּכמוֹ
ְ
ִ ּב ְׁש ִליחוּתוֹ ּ ,גַם ָּכך ָׁשלַ ח נְ ָׁש ָמה ָּב ָא ָדם,
רוּחוֹ ִ ּב ְ ׁש ִליחוּתוֹ  ,וְ לָ כֵ ן צָ ִר ְ
יך ָא ָדם ְלהַ ְפ ִקיד
ש ָּכתוּב )תהלים
ֶׁ
ַּב ּ ַמ ְל ָּכה .זֶה ּו
אוֹ ָת ּה
ָ
לא( ְ ּבי ְָדך ַא ְפ ִקיד רו ִּחי .וְ ִאם ִהיא אֲ סו ָּרה
ידי חֵ ילוֹ ת יֵצֶ ר הָ ָרעַ ,מה
ַּבח ֲָט ֵאי הַ ּגוּף ו ִּב ֵ
יתה אוֹ ִתי ה'
ָּכתוּב? ְ ּבי ְָד ָך ַא ְפ ִקיד רו ִּחי ּ ָפ ִד ָ
ֵאל אֱ מֶ ת.

ֶיבתַ ,מה ְ ּכ ִתיב
יהי ַח ּי ֶ
עוד ְּבזִ ְמנָ א ְ ּד ִא ִ
 .171וְ ֹ
יה) ,משלי יא( יָד לְ יָד לֹא יִ ָ ּנ ֶקה ָרעּ ְ .ד ָאזִ יל
ְּבר ּו ֵח ּ
יה
ִמ ּיָד לְ יָדְּ ,ב ַמ ׁ ִש ְריָין ְ ּדיֵצֶ ר ָה ָרעּ ְ ,ד ׁ ַש ְריָין ָעלֵ ּ
יה ֵמאֲ ָתר לַ אֲ ָתר .וְ ַהאי
ְּב ֹ
יה ,וְ ַז ְר ִקין לֵ ּ
חו ִבין ִ ּדילֵ ּ
או ְּב ַמלְ כ ּו
יה ִּב ְמ ִדינָה ַא ֶח ֶרתֹ ,
ִאיה ּו ְ ּד ַא ְחזֵי ַּג ְר ֵמ ּ
בוי .וְ ִאי ִאיה ּו
חו ֹ
ַאחֲ ָראּ ,ולְ זִ ְמנִ ין ָּב ַא ׁ ְש ּ ָפהּ ְ ,כפ ּום ֹ
טוב ּ ֻכ ְּלה ּו) ,יחזקאל
ֹ
ַכ ָאהָּ ,כל ַמ ׁ ִש ְריָין ְ ּדיֵצֶ ר
ז ָּ
יה,
יהם ּ ְפר ּו ֹ
ֵיהם וְ ַכנְ ֵפ ֶ
א( ּו ְפנ ֶ
דות ,לְ ַק ְּבלָ ּה ר ּו ֵח ּ
ילא ,לַ אֲ ָתר ְ ּד ֵחיוָ ן ְ ּד ֻכ ְר ְסיָיא ,וְ ּ ַת ּ ָמן
יה לְ ֵע ּ ָ
וְ ַס ְּל ִקין לֵ ּ
אות ִ ּדנְ ב ּו ָאה.
חֲ זֵיַּ ,כ ָמה ֶחזְ ֹיו ֹנותּ ִ ,ד ְמ ֹיו ֹנותּ ,ו ַמ ְר ֹ
לום ֶא ָחד ִמ ּ ׁ ִש ׁ ִשים
או ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ןּ ְ ,דחֲ ֹ
ּו ְבגִ ין ָ ּדא ֹ
ּ ַב ְּנב ּו ָאה.

ש ִהיא חַ יֶּבֶ ת ,מַ ה ָּכתוּב
 .171וְ עוֹ דּ ִ ,בז ְַמן ׁ ֶ
ְ ּברוּחוֹ ? )משלי יא( יָד ְליָד לֹא ִי ּנ ֶָקה ָרע.
שהוֹ לֵ ְך ִמיָּד ְליָד ְ ּב ַמחֲנוֹ ת הַ יֵּצֶ ר הָ ָרע
ֶׁ
ש ּׁשוֹ ִרים ָעלָ יו ַּבח ֲָט ָאיו ,וְ זוֹ ְר ִקים אוֹ תוֹ
ֶׁ
ש ּ ַמ ְר ֶאה ַע ְצמוֹ
ִמ ּ ָמקוֹ ם ְל ָמקוֹ ם .וְ זֶה ּו ׁ ֶ
ִ ּב ְמ ִדינָה ַאחֶ ֶרת אוֹ ְ ּב ַמ ְלכוּת ַאחֶ ֶרת,
וְ ִל ְפ ָע ִמים ָּב ַא ְׁש ּ ָפהּ ְ ,כ ִפי עֲ וֹ נוֹ ָתיו .וְ ִאם הוּא
צַ דִּ יקָּ ,כל ַמחֲנוֹ ת הַ יֵּצֶ ר הַ ּטוֹ ב ּ ֻכ ָּלם ,ו ְּפנֵיהֶ ם
וְ כַ נְ פֵ יהֶ ם ּ ְפרוּדוֹ ת ְל ַק ֵּבל רוּחַ  ,ו ַּמעֲ ִלים אוֹ תוֹ
ְלמַ עֲ לוֹ תִ ,ל ְמקוֹ ם חַ יּוֹ ת הַ ִ ּכ ּ ֵסא ,וְ ָׁשם רוֹ ֶאה
ּ ַכ ּ ָמה חֶ זְיוֹ נוֹ ת ,דִּ ְמיוֹ נוֹ ת ו ַּמ ְראוֹ ת נְ בו ָּאה.
שחֲלוֹ ם ֶאחָ ד
ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ׁ ֶ
של נְ בו ָּאה.
ִמ ּ ִ ׁש ּ ִׁשים ׁ ֶ

עוד )תהלים פו( ׁ ָש ְמ ָרה נ ְַפ ׁ ִשי ִ ּכי ָח ִסיד ָאנִ י,
 .172וְ ֹ
ַאף ַעל ַּגב ּדא ּו ְקמ ּו ַה ּ ַב ְ ּג ָמ ָרא וְ לָ א ָח ִסיד אֲ נִ י ׁ ֶש ָּכל
עות
ַמלְ ֵכי ִמזְ ָרח ּו ַמעֲ ָרב יְ ׁ ֶשנִ ים ַעד ד' ׁ ָש ֹ
דות לָ ְך.
הו ֹ
צות לַ יְ לָ ה ָאק ּום לְ ֹ
וַ אֲ נִ י )תהלים קי''ט( חֲ ֹ
עוד ֶא ּ ָלא ׁ ֶש ָּכל ַמלְ ֵכי ִמזְ ָרח ּו ַמעֲ ָרב וכו' וַ אֲ נִ י
וְ לֹא ֹ
כות ְּב ָ ּדם ׁ ַש ּ ִפיר וְ ׁ ִשלְ יָא ְ ּכ ֵדי לְ ַט ֵהר
י ַָדי ְמל ּו ְכלָ ֹ

 .172וְ עוֹ ד) ,תהלים פו( ָׁש ְמ ָרה נ ְַפ ִׁשי ִּכי
ש ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ַּב ְ ּג ָמ ָרא,
חָ ִסיד ָאנִ י ַ -אף ַעל ּגַב ׁ ֶ
ש ָּכל ַמ ְלכֵ י ִמז ְָרח וּמַ עֲ ָרב
וְ לֹא חָ ִסיד ָאנִ יֶ ׁ ,
ְשנִ ים ַעד ַא ְר ַּבע ָׁשעוֹ ת ,וַאֲ נִ י )שם
י ֵׁ
ְ
קיט( חֲצוֹ ת לַ יְלָ ה ָאקוּם ְלהוֹ דוֹ ת לָ ך .וְ לֹא
ש ָּכל ַמ ְלכֵ י ִמז ְָרח ו ַּמעֲ ָרב וְ כוּ',
עוֹ דֶ ,א ָּלא ׁ ֶ
וַאֲ נִ י י ַָדי ְמלֻ ְכלָ כוֹ ת ְ ּב ַדם ָׁש ִפיר וְ ִ ׁש ְליָה ְּכ ֵדי
ְלטַ הֵ ר ִא ּ ָׁשה ְלבַ ְעלָ ּהִ .מיָּד נִ זְדַּ ְּמנָה לוֹ
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 לָ ּ ָמה ַא ּ ָתה, ְֹצפַ ְרדֵּ ַע ַאחַ ת וְ ָא ְמ ָרה לו
ש ֵּבחַ ַע ְצ ְמ ָך לוֹ ַמר חֲצוֹ ת לַ יְלָ ה ָאקוּם
ַׁ ְמ
ְ
ְשנָה
ֵ ׁ ְלהוֹ דוֹ ת לָ ך? וַאֲ נִ י ָּכל לַ יְלָ ה לֹא י
 אוֹ י,ש ֵּבחַ לוֹ ו ְּל ַנ ּגֵן ְלפָ נָיו! ָא ַמר דָּ וִ ד
ַׁ ְל
ש ּלֹא יוֹ ֵד ַע ַמה
ֶ ׁ של אוֹ ָת ּה ְצפַ ְרדֵּ ַע
ֶ ׁ לַ ְממֻ ּנֶה
.ש ּלֹא ָא ַמ ְר ִּתי ִ ּכי חָ ִסיד ָאנִ י
ֶ ׁ ,שאֲ נִ י אוֹ מֵ ר
ֶׁ ּ
 וְ לֹא ַעם,ש ּ ֵפ ְר ׁשוּה ּו חֲכָ ִמים
ֶ ׁ ֶא ָּלא ִמ ּ ׁשוּם
ימין
ִ שהַ ּתוֹ ָרה נִ ְּתנָה ִמ
ֶ ׁ ,הָ ָא ֶרץ הָ ָא ֶרץ חָ ִסיד
 ו ִּמ ּׁשוּם זֶה.שהוּא חֶ סֶ ד
ֶ ׁ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
 ִ ּבגְ לַ ל.ש ִּמ ְת ַע ּ ֵסק ַּב ּתוֹ ָרה נִ ְק ָרא חָ ִסיד
ֶ ׁ ִמי
ְ
זֶה ָא ַמ ְר ִּתי ְלהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ָׁש ְמ ָרה
שה אֵ ּל ּו ַע ּ ֵמי
ֵׂ ֲ וְ לֹא ָתדוּן אוֹ ָת ּה ְ ּכ ַמע,נ ְַפ ִׁשי
ש ּנֶאֱ ַמר ָּבהֶ ם וְ לֹא ַעם הָ ָא ֶרץ
ֶ ׁ הָ אֲ ָרצוֹ ת
 ַּכ ּ ָמה ַע ּ ֵמי הָ אֲ ָרצוֹ ת הֵ ם,ֹאמר
ַ  וְ ִאם ּת.חָ ִסיד
ְ
 ֵאיזֶה ּו:ּ ֶא ָּלא ָּכך ּ ֵפ ְר ׁשוּהו- ש ָע ׂש ּו חֶ סֶ ד
ֶׁ
 ְּכמוֹ דָּ וִ ד. ֹחָ ִסיד? זֶה הַ ִּמ ְתחַ ּ ֵסד ִעם קוֹ נו
של
ֶ ׁ  וּמֶ ה הָ יָה ְמחַ ּ ֵבר? ּתוֹ ָרה.שהָ יָה ְמחַ ּ ֵבר
ֶׁ
ְ
.ְל ַמ ְעלָ ה הָ יָה ְמחַ ּ ֵבר ִעם הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
. ָׁש ְמ ָרה נ ְַפ ִ ׁשי ִ ּכי חָ ִסיד ָאנִ י,ו ִּמ ּ ׁשוּם ֶזה

יה
ּ ֵיה ְצ ָפ ְר ְ ּד ַע וְ ָא ַמר ל
ּ ֵ ִמיָד ִאזְ ָ ּד ַמן ל.ִא ּ ׁ ָשה לְ ַב ְעלָ ּה
צות לַ יְ לָ ה
ֹ ֲימר ח
ָ לָ ּ ָמה ַא ְּת ְמ ׁ ַש ּ ַב ַחת גַ ְר ָמ ְך לְ ֵמ
יבנָ א
ְ דות ּ ָל ְך וַ אֲ נָ א ָּכל לֵ ילְ יָא לָ א ׁ ָש ִכ
ֹ הו
ֹ ְאֲ ק ּום ל
 אֲ ָמר ָ ּדוִ ד וַ וי לְ ְמ ָמנָא.יה
ּ יה ּולְ נָ גְ נָ א ַק ּ ֵמ
ּ ֵלְ ׁ ַש ְּב ָחא ל
ְ ּד ַהה ּוא ְצ ָפ ְר ְ ּד ַע ְדלָ א י ַָדע ַמאי ְ ּדאֲ נָ א אֲ ֵמינָא ְדלָ א
.או ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ן
ֹ  ֶא ּ ָלא ְּבגִ ין ְ ּד.אֲ ֵמינָא ִ ּכי ָח ִסיד אֲ נִ י
יבת
ַ יתא ִא ְתיְ ִה
ָ ְאו ַרי
ֹ  ְ ּד.וְ לֹא ָעם ָה ָא ֶרץ ָח ִסיד
ְ ימינָ א ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 ּו ְבגִ ין. ְ ּד ִאיה ּו ֶח ֶסד,יך ה ּוא
ִ ִמ
. ִא ְת ְק ֵרי ָח ִסיד,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ  ַמאן ְ ּד ִא ְת ַע ּ ֵסק ְּב,ָ ּדא
ְ
 ׁ ָש ְמ ָרה, אֲ ֵמינָ א ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא,ְּבגִ ין ָ ּדא
,צות
ֹ עו ָב ֵדי ִא ּ ֵלין ַע ּ ֵמי ָהאֲ ָר
ֹ  וְ לָ א ִּתד ּון לָ ּה ְ ּכ,נ ְַפ ׁ ִשי
,ימא
ָ  וְ ִאי ּ ֵת.ְ ּד ִא ְּת ַמר ְּבה ּו וְ לֹא ַעם ָה ָא ֶרץ ָח ִסיד
 ֶא ּ ָלא ָה ִכי.צות ִאי ּנ ּון ְ ּד ָע ְבד ּו ֶח ֶסד
ֹ ַּכ ּ ָמה ַע ּ ֵמי ָהאֲ ָר
 ְ ּכ ֹגון.קו ֹנו
ֹ  זֶה ַה ִּמ ְת ַח ּ ֵסד ִעם, ֵאי זֶה ּו ָח ִסיד,א ּו ְקמ ּו ָה
יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ , ּו ַמאי הֲ וָ ה ְמ ַח ּ ֵבר.ָ ּדוִ ד ְ ּדהֲ וָ ה ְמ ַח ּ ֵבר
ְ ילא הֲ וָ ה ְמ ַח ּ ֵבר ִעם ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 ּו ְבגִ ין.יך ה ּוא
ָ ּ ִ ּדלְ ֵע
. ׁ ָש ְמ ָרה נ ְַפ ׁ ִשי ִ ּכי ָח ִסיד ָאנִ י,ָ ּדא

Psalms 31:6 “אוֹתי יְהוָה–אֵ ל אֱ ֶמת
ִ ית
ָ  פָּ ִד:רוּחי
ִ  אַ פְ ִקיד,� ְבּי ְָד.” “Into Thy hand I commit my
spirit; Thou hast redeemed me, YHVH, Thou God of truth.” When we go to sleep
we recite the above verse. The soul is taken to different places according to its
spiritual state. If a person has impurities, he is controlled by the negative side
and they throw him from one place to another. It comes in dreams as traveling
to different places in different countries with different experiences. A person can
see himself in garbage dumps and that means that he needs to cleanse himself.
Dreams of elevation and beautiful places, homes, hotels, palaces represent the
good spiritual state. Rooms in a dream, in most cases, represent the purity of
the vessel. If it is big and nice, with positive actions, then it is a good message
for the person. Psalms 86:2 “חָ ִסיד אָ ִני- כִּ י,“ ” ָשׁ ְמ ָרה נַפְ ִשׁיKeep my soul, for I am godly
(Chassid);” With this verse, we ask for protection because we are studying the
Torah and drawing light connecting upper and lower. Our spiritual connection,
especially Zohar's study, gives us protection during the night and the soul is
‘charged’ with greater spiritual support. Good and peaceful sleep is very
important to sustain life and spiritual balance. A perfect body rest can never
exist without good sleep. Zohar reading/scanning, Ana B'koach, and Shema
Israel are the minimum preparations before going to sleep. Avoid working at
night unless you have slept between sundown and midnight, which is the better
part of the sleep. King David used to wake up just before midnight to make
spiritual connections because of the night energy shifts after midnight to
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Chessed. If one wakes up at night, before the first light, it is highly
recommended to wash hands, do the morning blessings and read Zohar while
meditating for other people.

 .173וְ ַכד ּ ַבר נָ ׁש ִמיתַ ,מה ְ ּכ ִתיב ָּב ּה ְּב ַהאי
או ָת ְך ְּב ׁ ָש ְכ ְּב ָך
נ ֶֶפ ׁש )משלי ו( ְּב ִה ְת ַה ּ ֶל ְכ ָך ּ ַתנְ ֶחה ֹ
מור ָעלֶ ָ
יצו ָת לִ ְת ִח ּיַית ַה ּ ֵמ ִתיםִ ,היא
יך ,וַ הֲ ִק ֹ
ִּת ׁ ְש ֹ
יה
ש ֶ
יח ָךּ ָ .דא לִ ְת ִח ּיַית ַה ּ ֵמ ִתים ׁ ַש ּ ִפירּ ְ ,ד ֹיו ִקים לֵ ּ
ְת ִ ׂ
לְ ּ ַבר נָ ׁש ,אֲ ָבל לְ ַאגְ ָרא לְ נִ ׁ ְש ְמ ָתא ְּב ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי,
ַמאי הֲ וִ י.

ש ָא ָדם מֵ ת ,מַ ה ָּכתוּב ַּב ּנֶפֶ ׁש
 .173ו ְּכ ׁ ֶ
הַ ז ּוֹ ? )משלי ו( ְ ּב ִה ְתהַ ּ ֶל ְכ ָך ּ ַתנְ חֶ ה א ָֹתךְ
ְ ּב ָׁש ְכ ְ ּב ָך ִּת ְׁשמֹר ָעלֶ ָ
יךַ ,וה ֲִקיצוֹ ָת ִ -ל ְת ִחיַּת
הַ ּ ֵמ ִתים ִ -היא ְת ִ ׂשיחֶ ָך .זֶה ִל ְת ִחיַּת הַ ּ ֵמ ִתים
שיַּעֲ ִמיד ֶאת הָ ָא ָדם ,אֲ בָ ל ִל ְ ׂשכַ ר
יָפֶ הֶ ׁ ,
הַ ְ ּנ ָׁש ָמה ָּבעוֹ לָ ם הַ ָּבא ַמה יּ ְִהיֶה?

ֶ .174א ּ ָלא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יש לָ ּה
יך ה ּוא ַמלְ ִּב ׁ
יתא ּ ֵתיע ּול
בודּ ְ .כ ַק ְד ֵמ ָ
יתא ּ ַבעֲ נָ נֵי ָּכ ֹ
ְ ּכ ַק ְד ֵמ ָ
ְּב ַמ ְר ָאהּ ְ ,ד ִאיה ּו ְ ּכגַ וְ ונָ א ְ ּדג ּו ָפאָּ ,כלִ יל ְּברמ''ח
אתיִ ם
יב ִרים .א ּוף ָה ִכי ּ ֵתיע ּול ּ ַב ַמ ְר ָאהָּ ,כלִ יל ְּב ָמ ַ
ֵא ָ
יק ּו ִדין ּו ְברמ''ח .נְ ִה ִירין
וְ ַא ְר ָּב ִעים ּו ׁ ְשמֹנָ ה ִפ ּ
יה) ,במדבר
ְ ּד ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשן ֵמ ַהה ּוא ַמ ְר ָאהּ ְ .ד ִא ְּת ַמר ּ ֵב ּ
ֹאמר ִאם יִ ְהיֶה נְ ִביאֲ ֶכם יְ ָי ּ ַב ַמ ְר ָאה ֵאלָ יו
יב( וַ ּי ֶ
בוד )בראשית
ָּכ ֹ
ַ ּדעֲ נָ נֵי
ּו ִבלְ ב ּו ׁ ִשין
ודע.
ֶא ְת ָ ּ
ָאה
עולָ םּ ָ ,דא ַא ְס ּ ַפ ְקלַ ְרי ָ
יה לִ זְ ּכ ֹור ְּב ִרית ֹ
ית ָ
ט( ּו ְר ִא ִ
לום אֲ ַד ּ ֵבר ּב ֹוּ ָ ,דא
ַה ְּמ ִא ָירה) .במדבר יב( ּ ַבחֲ ֹ
ָאה ְ ּדלָ א נַהֲ ָראָּ .כלִ יל ִמשס''ה נְ ִה ִירין,
ַא ְס ּ ַפ ְקלַ ְרי ָ
ְ ּכ ֻח ׁ ְש ּ ַבן יְ ׁ ֵשנָ ה .וְ ַהיְ ינ ּו )שיר השירים ה( אֲ נִ י יְ ׁ ֵשנָהַ .חד
עו ְב ֵדי
ְּב ָעלְ ָמא ֵ ּדין .וְ ָחד ְּב ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי .וְ ִאי ּנ ּון ְּב ֹ
דוי ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא.
יְ ֹ

יש
ֶ .174א ּ ָלא הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ַמ ְל ִ ּב ׁ
אוֹ ָת ּה ְּכמוֹ ַּב ְּת ִח ָּלה ְ ּב ַענְ נֵי כָ בוֹ דּ ְ .כמוֹ
מו הַ ּגוּף,
שהוּא ְּכ ֹ
ַּב ְּת ִח ָּלה ִּת ָּכנֵס ְ ּב ַמ ְר ָאהֶ ׁ ,
ְ
ְ ּכלוּלָ ה ְ ּברמ''ח ֵאיבָ ִריםּ .גַם ָּכך ִּת ָּכנֵס
אתיִם ַא ְר ָּב ִעים ו ְּׁשמוֹ נֶה
ַּב ּ ַמ ְר ָאה ְּכלוּלָ ה ְ ּב ָמ ַ
אתיִם ַא ְר ָּב ִעים ו ְ ּׁשמוֹ נָה אוֹ רוֹ ת
ִמ ְצווֹ ת ,ו ְּב ָמ ַ
ש ּנֶאֱ ַמר
ֶׁ
ַמ ְר ָאה,
ש ִ ּנ ְפ ָר ִדים מֵ אוֹ ָת ּה
ֶׁ
ָּב ּה )במדבר יב( ַויֹּאמֶ ר ִאם י ְִהיֶה נְ ִביאֲ כֶ ם ה'
ּשי ַענְ נֵי כָ בוֹ ד
ַּב ּ ַמ ְר ָאה ֵאלָ יו ֶא ְתוַדָּ ע .ו ִּב ְלבו ׁ ֵ
יתיהָ ִלזְכּ ֹר ְ ּב ִרית עוֹ לָ ם,
 )בראשית ט( ו ְּר ִא ִהַ ְּמ ִא ָירה) .במדבר
ַא ְס ּ ַפ ְקלַ ְריָה
זוֹ
יב( ַּבחֲלוֹ ם אֲ ַד ֵּבר ּבוֹ  -זוֹ ַא ְס ּ ַפ ְקלַ ְריָה
ש ֵאינ ָּה ְמ ִא ָירהּ ְ ,כלוּלָ ה ִמ ּ ְ ׁשל ֹׁש מֵ אוֹ ת
ֶׁ
ְשנָה,
ִׁש ּ ִ ׁשים ַוח ֲִמ ּ ָׁשה אוֹ רוֹ תּ ְ ,כחֶ ְׁש ּבוֹ ן י ׁ ֵ
ְשנָהֶ .אחָ ד
וְ הַ יְנ ּו )שיר השירים ה( אֲ נִ י י ׁ ֵ
ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה וְ ֶאחָ ד ָּבעוֹ ָלם הַ ָּבא .וְ הֵ ם
של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא.
שה י ָָדיו ׁ ֶ
ְ ּב ַמעֲ ֵׂ

ש ּ ָלהֶ ם ) -שמות ג( זֶה ּ ְׁש ִמי
ָ''ה ִעם  .175וְ סוֹ ד ׁ ֶ
הון) ,שמות ג( זֶה ּ ׁ ְש ִמי לְ ֹ
 .175וְ ָרזָ א ִ ּדלְ ֹ
עולָ ם .י ּ
ָ''ה ִעם ְ ׁש ִמי ְׁ -של ֹׁש מֵ אוֹ ת ַוח ֲִמ ּׁ ָשה
שה וְ ׁ ִש ׁ ִשים .ו''ה ִעם זִ ְכ ִריְ ,לעֹלָ ם .י ּ
אות וַ חֲ ִמ ּ ׁ ָ
ׁ ְש ִמיָ ׁ ,של ֹׁש ֵמ ֹ
אתיִם ו ְּׁשמוֹ נָה
וְ ִׁש ּ ִׁשים .ו''ה ִעם ז ְִכ ִרי ָ -מ ַ
רוזִ ין נ ְַח ִתין וְ ַס ְּל ִקין
אתיִ ם ּו ׁ ְשמֹנָ ה וְ ַא ְר ָּב ִעים .וְ ָכ ֹ
ָמ ּ ַ
וְ ַא ְר ָּב ִעים .וְ כָ רוֹ זִים יוֹ ְר ִדים וְ עוֹ ִלים ְלפָ נָיו:
יק ָרא ְ ּד ַמלְ ָּכא.
יהָ ,הב ּו יְ ָקר )ס''א לדיוקנא( לִ ָ
ַק ּ ֵמ ּ
ְּתנ ּו כָ בוֹ ד )לִ ְדמוּת( ִל ְכבוֹ ד הַ ּ ֶמלֶ ְך.

 .176וְ ַהיְ ינ ּו )בראשית א( וַ ִּי ְב ָרא אֱ ל ִֹהים ֶאת ָה ָא ָדם
תו .וְ ה ּוא ְ ּדעֲ ַבד
או ֹ
מו ְּבצֶ לֶ ם אֱ ל ִֹהים ָּב ָרא ֹ
ְּב ַצלְ ֹ
יה ִּב ְת ֵרין ִ ּדי ּו ְקנִ יןִּ ,ב ְת ֵרין ַּג ִּנים )נ''א פנים( ְ ּד ִא ְּת ַמר
לֵ ּ
ילת
ָעלַ יְ יה ּו )שיר השירים ה( ַהי ֹּו ׁ ֶש ֶבת ּ ַב ַּג ִּנים ִאיה ּו ִע ּ ַ

 .176וְ הַ יְנ ּו )בראשית א( ַויּ ְִב ָרא אֱ ל ִֹהים ֶאת
הָ ָא ָדם ְ ּבצַ ְלמוֹ ְ ּבצֶ לֶ ם אֱ ל ִֹהים ָּב ָרא אֹתוֹ .
ש ָע ָׂשה אוֹ תוֹ ִ ּב ְ ׁש ּ ֵתי ְדמֻ יּוֹ תּ ִ ,ב ְׁשנֵי
וְ הוּא ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ מַ ר עֲ לֵ יהֶ ם )שיר השירים
ַג ִ ּנים )פָנִ ים(ֶ ׁ ,
שבֶ ת ַּב ַ ּג ִ ּניםִ .היא ִע ּ ַלת ַעל הַ כּ ֹל,
ה( הַ יּוֹ ׁ ֶ
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יתם
ַעל ּכ ּ ָֹלא ְ ּד ִא ְּת ַמר ָעלָ ּה )דברים ד( ִ ּכי לֹא ְר ִא ֶ
ָּכל ְּתמ ּונָ ה .וְ ַעל ׁ ְש ַאר ִ ּדי ּו ְקנִ ין ְ ּכ ִתיבְּ ,תמ ּונַת ָּכל
וְ ֹגו') .במדבר יב( ּו ְתמ ּונַת יְ ָי י ִַּביט .וְ תרי''ג ַמלְ ָא ִכין
ֵיהם
ַס ְּל ִקין לָ ּה לְ נִ ׁ ְש ְמ ָתאְּ .ב ִא ּ ֵלין ִ ּדי ּו ְקנִ יןֻ ּ ,כ ְּלה ּו ּו ְפנ ֶ
הון )שמות
דות ,לְ ַק ּיֵים ְק ָרא ִ ּד ְכ ִּתיב ְּב ֹ
יהם ּ ְפר ּו ֹ
וְ ַכנְ ֵפ ֶ
שא ֶא ְת ֶכם ַעל ַּכנְ ֵפי נְ ׁ ָש ִרים וָ ָא ִביא ֶא ְת ֶכם
יט( וָ ֶא ּ ָ ׂ
ֵאלָ י.

יתם ָּכל
ש ּנֶאֱ ַמר ָעלֶ יהָ )דברים ד( ִ ּכי לֹא ְר ִא ֶ
ֶׁ
ְּתמ ּונָה .וְ ַעל ְ ׁש ָאר הַ דְּ מֻ יּוֹ ת ָּכתוּבְּ ,תמ ּונַת
ָּכל וְ גוֹ ') .במדבר יב( ו ְּתמ ּונַת ה' י ִ ַּביט.
וְ תרי''ג מַ ְל ָא ִכים ַמעֲ ִלים ֶאת הַ ְ ּנ ָׁש ָמה
ִ ּב ְדמֻ יּוֹ ת ֵא ּלוֻּ ּ ,כ ָּלם ו ְּפנֵיהֶ ם וְ כַ נְ פֵ יהֶ ם
ש ָּכתוּב
ֶׁ
ּ ְפ ֻרדוֹ תְ ,ל ַקיֵּם אֶ ת הַ ּ ָפסוּק
ָא ּׂ ָשא ֶא ְתכֶ ם ַעל ּ ַכנְ פֵ י
ָּבהֶ ם )שמות יט( ו ֶ
נְ ָׁש ִרים ו ָָא ִבא ֶא ְתכֶ ם ֵאלָ י.

בוד,
ּ ְ .177כגַוְ ונָ א ְ ּדנ ְַפק ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ,וְ ַאזְ ל ּו ּ ַבעֲ נָ נֵי ָּכ ֹ
ּו ְב ָכל ַהה ּוא יְ ָקרּ ְ ,כ ַהה ּוא ּגַוְ ונָ א ְּת ֵהא ַמ ְפ ָקנ ּו ָתא
ְ ּדנִ ׁ ְש ְמ ָתאִ ,מג ּו ָפא ְ ּד ִט ּ ָפה ְסר ּו ָחה ,לְ ֵמיזָל לִ ְת ֵרין
הון ְּב ׁ ֵשם יְ יָ.
ַּג ִּניםּ ְ ,ד ִא ְת ְּב ֵרי ׁ ְש ַמיָא וְ ַא ְר ָעא ִ ּדלְ ֹ
ש ְמח ּו ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ָתגֵל
ּו ְבגִ ינ ּ
ֵיה ִא ְּת ַמר) ,תהלים צו( יִ ְ ׂ
נָש )ישעיה
ָה ָא ֶרץְּ .ב ַהה ּוא זִ ְמנָא יִ ְת ַק ּיֵים ְּב ּ ַבר ׁ
יך לְ גַ ָּב ְ
מו ֶר ָ
יך) ,ישעיה ו( ִּב ׁ ְש ּ ַתיִ ם
עוד ֹ
ל( וְ לֹא יִ ָּכנֵף ֹ
מו ֶר ָ
יְ ַכ ּ ֶסה ּפנָ יוֶ ,א ּ ָלא וְ ָהי ּו ֵעינ ָ
יך.
אות ֶאת ֹ
רו ֹ
ֶיך ֹ
ָ
זָכה מ ׁ ֶֹשה ַר ּ ֵבינ ּו ָעלָ יו
אותָ ,
ּו ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִא ּ ֵלין ַמ ְר ֹ
יאים וַ חֲ ָכ ִמיםָ .א ַמר ּב ּו ִצינָ א
לוםַ ,ר ָּבן ׁ ֶשל נְ ִב ִ
הֲ ׁ ָש ֹ
ישאַ ,אנְ ְּת ה ּוא ְ ּדזָ ִכית ְּב ַחי ְ
ָיך ,לְ ָמה ְ ּדיִ זְ ּכ ּון
ַק ִד ׁ ָ
ַכ ָאה ח ּולָ ָק ְך.
ֵיהון ,ז ָּ
יק ּיָא ָּב ַתר ַח ּי ֹ
ַצ ִד ַ

שיּ ְָצא ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִם וְ הָ ְלכ ּו ְ ּב ַענְ נֵי
ְּ .177כמוֹ ׁ ֶ
כָ בוֹ ד ,ו ְּבכָ ל אוֹ תוֹ ָּכבוֹ ד ְ ּכמוֹ זֶה ִּת ְהיֶה
של ִט ּ ָפה ְסרוּחָ ה
יאת הַ ְ ּנ ָׁש ָמה ִמ ּגוּף ׁ ֶ
י ְִצ ַ
ש ִ ּנ ְב ְרא ּו ָׁש ַמיִם ו ָָא ֶרץ
לָ לֶ כֶ ת ִל ְׁשנֵי ַג ִ ּניםֶ ׁ ,
שם ה' ,ו ִּבגְ לָ לוֹ נֶאֱ מַ ר )תהלים
ש ָּלהֶ ם ְ ּב ׁ ֵ
ֶׁ
ִש ְמח ּו הַ ּ ָׁש ַמיִם וְ ָתגֵל הָ ָא ֶרץּ ְ .באוֹ תוֹ ז ְַמן
צו( י ְ ׂ
י ְִת ַקיֵּם ָּב ָא ָדם )ישעיה ל( וְ לֹא י ִָּכנֵף עוֹ ד
יךְ ,לג ּ ֶַב ָ
מוֹ ֶר ָ
יך) ,שם ו( ִ ּב ְ ׁש ּ ַתיִם יְכַ ּ ֶסה ּ ָפנָיו,
ֶיך רֹאוֹ ת ֶאת מוֹ ֶר ָ
ֶא ָּלא  -וְ הָ י ּו ֵעינ ָ
יך .ו ִּמ ַ ּצד
ֹשה ַר ֵּבנ ּו ָעלָ יו
הַ ּ ַמ ְראוֹ ת הַ ָּלל ּו זָכָ ה מ ׁ ֶ
יאים ַוחֲכָ ִמיםָ .אמַ ר
של נְ ִב ִ
הַ ּׁ ָשלוֹ םַ ,ר ָּבן ׁ ֶ
ית ְ ּבחַ יֶּיךָ
שז ּ ִָכ ָ
הַ ְּמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשהַ ,א ּ ָתה הוּא ׁ ֶ
יקים ַאחַ ר חַ יֵּיהֶ םַ ,א ְׁש ֵרי
ש ִיּזְכּ ּו צַ דִּ ִ
ְל ַמה ּ ׁ ֶ
חֶ ְל ְק ָך!

�הים אֶ ת-הָ אָ ָדם ְבּצַ לְ מוְֹ ,בּצֶ לֶ ם “ God created us in two ‘images’: Genesis 1:27
וַיִּ ְב ָרא אֱ ִ
אֹתם
�הים בָּ ָרא אֹתוָֹ :זכָר וּנ ְֵקבָ ה ,בָּ ָרא ָ
.” “And God created man in His own image (firstאֱ ִ
image), in the image (Second Image) of God created He him; male and female
created He them.” These two ‘images’ represent the 613 precepts. 248 that are
“You shall do …” connect us with the upper light to draw it down. 365 precepts
of “you shall not do …”, protect the light we earned from getting lost. All of our
positive actions create angels that help us ascend to upper levels. These angels
ְשׁ ִריםare in the secret of the next verse, from Exodus 19:4: “ ,
וָאֶ ָשּׂא אֶ ְתכֶם ﬠַ לַ -כּ ְנפֵ י נ ָ
.” “and how I bore you on eagles’ wings and brought you untoוָאָ ִבא אֶ ְתכֶם אֵ לָ י
Myself.” The Israelites left Egypt surrounded by the seven ‘clouds of honor’. They
represent the Chassadim of the lower seven Sefirot. With the clouds of honor,
God dresses the soul and reveals himself to it through Zeir Anpin. This is the
aspect of the ‘mirror’. The Light of God can not be seen directly, so it is reflected,
like from a mirror. The Sefirot are vessels for the light of the Endless that is
channeled through the Sefira of Chokmah. The ‘image’, revelation of God, is in
ְתגֵל הָ אָ ֶרץ“ the heavens and earth. Psalms 96:11
” “Let the heavensי ְִשׂ ְמחוּ הַ ָשּׁמַ יִם ,ו ָ
ְתגֵל( be glad, and let the earth rejoice
);” The initials of the four words are YHVHו ָ
ְתגֵל . The Hebrew word for rejoice isיהוה
 and its root is about revelation. Whenו ָ
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the light of the heavens (Chokmah and Binah) is revealed in the lower seven
(Chessed to Malchut), then we can see the ‘image’ / ‘mirror’ of God. Numbers
וּתמֻ נַת יְהוָה ,י ִַבּיט“ 8:12
ְ ” “and he will see the Image of (YHVH) God” A revelation of
light is a joyous event and that is exactly the purpose of our Daily Zohar study.

ּ ָ .178ד ָבר ַא ֵחר ׁ ָש ְמ ָרה נ ְַפ ׁ ִשי ִ ּכי ָח ִסיד ָאנִ י ,אֲ ַמאי.
יה אֲ נִ ''י וָ ה'' ּו.
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ֶא ְת ָח ּ ֵסד ִעם אֲ נִ ''יּ ְ .ד ִא ְּת ַמר ּ ֵב ּ
יש )דף רכ''ג ע''א( אֲ נִ י ִמן ה ּוא.
יה לְ ַמאן ְ ּד ַא ְפ ִר ׁ
וַ וי לֵ ּ
שנ ּו וְ לֹא אֲ נ ְַחנ ּוּ ְ .דכ ּ ָֹלא
ְ ּד ִא ְּת ַמר )תהלים ק( ה ּוא ָע ָ ׂ
ַחד ְּבלָ א ּ ִפר ּו ָדא .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,דברים
לב( ְרא ּו ַע ּ ָתה ִ ּכי אֲ נִ י אֲ נִ י ה ּוא אֲ נִ י ָא ִמית וַ אֲ ַח ּיֶה
דו''ד ,אֲ נִ י
ָמ ַח ְצ ִּתי וַ אֲ נִ י ֶא ְר ּ ָפא וְ ֵאין ִמ ּי ִָדי ַמ ִּציל .אֲ נִ י יְ ֹ ָ
דוד ַע ּמ ּו ָדא
ה ּוא וְ לֹא ַא ֵחר .וְ ָדא אֲ נִ י ִמן אֲ דֹנָ ''י .יְ ֹ ָ
יתא.
ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע ָ

 .178דָּ בָ ר ַאחֵ רָׁ ,ש ְמ ָרה נ ְַפ ִ ׁשי ִּכי חָ ִסיד ָאנִ י
ש ּנֶאֱ מַ ר
ש ֶא ְתחַ ּ ֵסד ִעם אֲ נִ ''יֶ ׁ ,
 לָ ּ ָמה? ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּ ַמ ְפ ִריד אֲ נִ י
ּבוֹ אֲ נִ ''י וָה''וּ .אוֹ י לוֹ ְל ִמי ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ מַ ר )תהלים ק( הוּא ָע ָׂשנ ּו וְ לֹא
מֵ הוּאֶ ׁ ,
שהַ כּ ֹל ֶאחָ ד ְ ּב ִלי פֵ רוּד .זֶה ּו
אֲ נ ְַחנוֶּ ׁ .
ש ָּכתוּב )דברים לב( ְרא ּו ַע ּ ָתה ִ ּכי אֲ נִ י אֲ נִ י
ֶׁ
הוּא ]וְ גוֹ '[ ,אֲ נִ י ָא ִמית וַאֲ חַ יֶּה ָמחַ ְצ ִּתי וַאֲ נִ י
ציל .אֲ נִ י ְיהֹוָ''ה ,אֲ נִ י
ֶא ְר ּ ָפא וְ ֵאין ִמיּ ִָדי ַמ ִ ּ
הוּא וְ לֹא ַאחֵ ר .וְ זֶה אֲ נִ י ִמן אֲ דֹנָ''י .ה' -
ַע ּמוּד הָ אֶ ְמצָ ִעי.

יהי ֶח ֶסדָ ,א ַמר,
ימינָ א ְ ּד ִא ִ
דו''ד ִאיה ּו לִ ִ
ּ .179ו ְבגִ ין ְ ּדיְ ֹ ָ
ְ
ׁ ָש ְמ ָרה נ ְַפ ׁ ִשי ְ ּד ֶא ְת ַח ּ ֵסד ָּבך ִעם אֲ נִ י ,וְ ִאיה ּו אֲ דֹנָ ''י
לַ ְ ּגב ּו ָרהּ .ו ְב ִת ְפ ֶא ֶרתִ ,א ְת ַח ְּב ָרן ְּת ֵרין ׁ ְש ָמ ָהן
יאהדונה''י .וְ ָרזָ א ְ ּד ִמ ּ ָלה ְּב ֶח ֶסד ּו ִבגְ ב ּו ָרה) ,יחזקאל
דות ִמלְ ָמ ְעלָ ה ּו ְב ִת ְפ ֶא ֶרת,
יהם ּ ְפר ּו ֹ
ֵיהם וְ ַכנְ ֵפ ֶ
א( ּו ְפנ ֶ
יש ִמלְ ָח ָמהַ ,מה
ְ ּד ִא ְת ְק ֵרי )שמות טו( יְ ֹ ָ
דו''ד ִא ׁ
ישַ ּ ,ת ְר ּ ֵתין
חו ְב ֹ
ֹ
ְ ּכ ִתיב )יחזקאל א( ׁ ְש ּ ַתיִ ם
רות ִא ׁ
יה ַּכחֲ ָדאּ .ו ׁ ְש ּ ַתיִ ם ְמ ַכ ּס ֹות ֶאת
ׁ ְש ָמ ָהן ִמ ְת ַח ְּב ָרן ּ ֵב ּ
ָתו
יהנָ הִּ .ת ְפ ֶא ֶרת ִא ְת ְק ֵרי ּג ּוף) ,דניאל י( ּוגְ וִ ּי ֹ
ְ ּגוִ י ֹּו ֵת ֶ
יש יאההויה''ה.
ַכ ַת ְר ׁ ִש ׁ

שהוּא
ש ְיהֹוָ''ה הוּא ְלי ִָמיןֶ ׁ ,
 .179ו ִּמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ָ
ש ֶא ְתחַ ּ ֵסד ְ ּבך ִעם
חֶ סֶ דָ ,א ַמרָׁ ,ש ְמ ָרה נ ְַפ ִ ׁשי ׁ ֶ
ָאנִ ''י ,וְ הוּא אֲ דֹנָ''י ִלגְ בו ָּרה .ו ְּב ִת ְפ ֶא ֶרת
שמוֹ ת  -יאהדונה''י .וְ סוֹ ד
ִמ ְתחַ ְ ּב ִרים ְׁשנֵי ׁ ֵ
הַ דָּ בָ ר ְ ּבחֶ סֶ ד ו ִּבגְ בו ָּרה )יחזקאל א( ו ְּפנֵיהֶ ם
וְ כַ נְ פֵ יהֶ ם ּ ְפ ֻרדוֹ ת ִמ ְל ָמ ְעלָ ה .ו ְּב ִת ְפ ֶא ֶרת
יש ִמ ְלחָ ָמהַ ,מה
ש ִ ּנ ְק ָרא )שמות טו( ה' ִא ׁ
ֶׁ
ישְׁ ,שנֵי
ָּכתוּב? )יחזקאל א( ְ ׁש ּ ַתיִם ח ְֹברוֹ ת ִא ׁ
ּש ּ ַתיִם
שמוֹ ת ִמ ְתחַ ְ ּב ִרים ּבוֹ ְּכ ֶאחָ ד .ו ְׁ
ֵׁ
ְמכַ ּסוֹ ת ֵאת ְ ּגוִ יּ ֵֹתיהֶ נָהִּ .ת ְפאֶ ֶרת נִ ְק ָרא
יש,
ְכ ַת ְר ִׁש ׁ
י( וּגְ וִ יָּתוֹ
ּגוּף) ,דניאל
יאההויה''ה.

ש ּ ֵמ ַח
) .180תהלים פו( ֹ
הו ׁ ַשע ַע ְב ְ ּד ָך ַא ּ ָתה אֱ ל ַֹהי ַ ׂ
נ ֶֶפ ׁש ַע ְב ֶ ּד ָך ְּתנָה ֻע ְ ּז ָך לְ ַע ְב ֶ ּד ָךְּ .תלַ ת זִ ְמנִ ין ִא ְת ָע ִביד
או ְקמ ּו ָה
ָ ּדוִ ד ֶע ֶבד ִּב ְת ִה ּ ָלה ָ ּדא ,לָ ֳק ֵבל ג' זִ ְמנִ יןּ ְ ,ד ֹ
יתיןּ ְ ,ד ָב ֵעי ּ ַבר נָ ׁש לְ ֶמהֱ וִ י ַע ְב ָ ּדא
ארי ַמ ְתנִ ִ
ָמ ֵ
לו ָתאְּ .ב ִב ְר ָכאן ַק ְד ָמ ִאיןּ ְ ,כ ֶע ֶבד ִ ּד ְמ ַס ֵ ּדר
ִּב ְצ ֹ
יהְּ .ב ֶא ְמ ָצ ִעי ֹּותּ ְ ,כ ַע ְב ָ ּדא ְ ּד ָב ֵעי
ׁ ְש ָב ֹ
חוי ַק ּ ֵמי ַר ּ ֵב ּ
מו ֶדה ֳק ָדם
רו ֹנותּ ְ ,כ ֶע ֶבד ְ ּד ֹ
יהַ ּ .ב ַאחֲ ֹ
ּ ְפ ָרס ֵמ ַר ּ ֵב ּ
יה.
ֵיה ,וְ ָאזִ יל לֵ ּ
יהַ ּ ,ב ּ ְפ ַרס ְ ּד ַק ִּביל ִמינ ּ
ַר ּ ֵב ּ

ש ּ ֵמחַ נֶפֶ ׁש
שע ַע ְבדְּ ָך ַא ּ ָתה אֱ לֹהַ יַׂ .
 .180הוֹ ַׁ
ָ
ָ
ַע ְבדֶּ ָךְּ .תנָה עֻ ז ְּך ְל ַע ְבדֶּ ך )תהלים פו(ָׁ .של ֹׁש
ּ ְפ ָע ִמים נַעֲ ָׂשה ָדוִ ד ֶעבֶ ד ַּב ְּת ִה ּ ָלה הַ ז ּוֹ ְּ ,כ ֶנגֶד
שהֶ עֱ ִמיד ּו ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְׁשנָה
ָׁשל ֹׁש ּ ְפ ָע ִמים ׁ ֶ
צ ִר ְ
יך ָא ָדם ִל ְהיוֹ ת ֶעבֶ ד ַּב ְּת ִפ ָּלה:
ֶׁ
ש ָּ
ש ְּמסַ דֵּ ר
אשוֹ נוֹ תְּ ,כמוֹ ֶעבֶ ד ׁ ֶ
ַּב ְ ּב ָרכוֹ ת הָ ִר ׁ
ִ ׁש ְבחוֹ ִל ְפנֵי ַר ּבוֹ ָּ .ב ֶא ְמצָ ִעיּוֹ תּ ְ ,כמוֹ ֶעבֶ ד
ש ְּמבַ ֵּק ׁש ּ ְפ ָרס מֵ ַר ּבוֹ  .וּבָ ַאחֲרוֹ נוֹ תּ ְ ,כמוֹ
ֶׁ
ש ִ ּק ֵּבל ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
ש ּמוֹ ֶדה ִל ְפנֵי ַר ּבוֹ ַּב ּ ְפ ָרס ׁ ֶ
ֶעבֶ ד ׁ ֶ
וְ הוֹ לֵ ְך לוֹ .
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”;)) godly (Chassidאָ נִ י( ָ ” “Keep my soul, for I amשׁ ְמ ָרה נ ְַפ ִשׁי ,כִּ י-חָ ִסיד אָ ִני“ Psalms 86:2
The Zohar refers to this verse again, to teach us the relation between the
 (I am). The connection is withאָ נִ י protection of the soul, Chessed, and the word
. Normally the name reflectsאדני the name of God in the level of Malchut, ADNY,
 is taken out with theד . When the letterדינא the judgment aspect of Malchut,
connection to YHVH, that is Chessed. We unite right (Chessed) and left
(Gevurah) to form the central column and balance. When they come together we
. This is the secret of saying the name ADNYיאהדונהי form the combined name of
. Having the YHVH name in front ofיהוה (Adonay) when reading the name YHVH
our eyes and in our consciousness, when saying the name as ADNY, draws
 we create the same effect of drawingאמן Chessed to our lives. When we say Amen
 form oneאני the light of Chessed to Gevurah and remove judgments. The letters
of the 72 names. It is placed in Position 37 that is the middle of the chart of the
. Together theyד 72 names. The last letter of the name before it (position 36) is
’ represents the ‘trunkאני  gives it balance.ד  but the separatedאדני form the name
of the Tree of Life.
ש ֶעבֶ ד צָ ִר ְ
יך לַ עֲ ׂשוֹ ת
בדִ ,מ ִּס ְט ָרא  .181וְ ָׁשל ֹׁש ּ ְפ ָע ִמים ׁ ֶ
 .181ו ְתלַ ת זִ ְמנִ ין ְ ּד ָב ֵעי לְ ֶמ ְע ּ ַבד ֶע ֶ

ּ
בו ָדה
יתיןּ ְ ,דלֵ ית עֲ ֹ
ארי ַמ ְתנִ ִ
או ְקמ ּו ָה ָמ ֵ
בו ָדהּ ְ .ד ֹ
ְ ּדעֲ ֹ
ֶא ּ ָלא ְּת ִפ ּ ָלהּ .ו ְתלַ ת אֲ ָב ָהןִ ,א ְת ְק ִריא ּו עֲ ָב ִדים
בו ַדת יְ יָ.
יהי עֲ ֹ
ִמ ִּס ְט ָר ָהאַ ,על ׁ ֵשם ׁ ְש ִכינְ ּ ָתאּ ְ ,ד ִא ִ
אוף ָה ִכי מ ׁ ֶֹשה ֶע ֶבד יְ יָּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא) ,ויקרא כה( ִ ּכי
וְ ֹ
ש ָר ֵאל עֲ ָב ִדים .אֲ ָבל לְ גַ ּ ֵבי ַאחֲ ָרנִ יןָּ ,כל
לִ י ְּבנֵי יִ ְ ׂ
יהי
ש ָר ֵאל ְּבנֵי ְמלָ ִכים ֵהםִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַמלְ כ ּות .וְ ִא ִ
יִ ְ ׂ
או ַרח ְ ּד ִא ְּת ָתא
בו ָדהּ ְ .כ ֹ
יאת עֲ ֹ
אֲ ַמאי ִא ְת ְק ִר ַ
הון.
או ַרח ְּבנִ ין ,לְ ִמ ְפלַ ח לַ אֲ ב ּו ֹ
יפלַ ח לְ ַב ְעלָ ּה ,וְ ֹ
לְ ִמ ְ

ש ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְׁשנָה
צד הָ עֲ בוֹ ָדהֶ ׁ ,
ִמ ַ ּ
ש ֵאין עֲ בוֹ ָדה ֶא ָּלא ְּת ִפ ּ ָלה ,ו ְּׁשל ָֹׁשה ָאבוֹ ת
ֶׁ
שם הַ ּ ְ ׁש ִכינָה,
נִ ְק ְרא ּו עֲ בָ ִדים ִמ ִ ּצדָּ ּהַ ,על ׁ ֵ
ֹשה ֶעבֶ ד ה'.
ש ִהיא עֲ בוֹ ַדת ה' .וְ גַם ָּכ ְך מ ׁ ֶ
ֶׁ
ִש ָראֵ ל עֲ בָ ִדים.
וְ לָ כֵ ן )ויקרא כה( ִ ּכי ִלי ְבנֵי י ְ ׂ
ִש ָר ֵאל ְ ּבנֵי
אֲ בָ ל ְלג ֵַּבי אֲ חֵ ִרים ָּ -כל י ְ ׂ
ְמלָ ִכים הֵ םִ ,מ ַ ּצד הַ ּ ַמ ְלכוּת .וְ ִהיא לָ ּ ָמה
נִ ְק ֵראת עֲ בוֹ ָדה? ְ ּכ ֶד ֶר ְך ִא ּׁ ָשה לַ עֲ בֹד
ְלבַ ְעלָ ּה ,וְ ֶד ֶר ְך ָּבנִ ים לַ עֲ בֹד ֶאת אֲ ִביהֶ ם.

 .182וְ ָדוִ דִ ,א ְת ָע ִביד ָענִ יָ ,ח ִסיד ,וְ ֶע ֶבד .הֲ ָדא ה ּוא
ִד ְכ ִתיב) ,תהלים פו( ְּת ִפ ּ ָלה לְ ָדוִ ד ַה ּ ֵטה אֲ דֹנָ י ָאזְ נְ ָך
עֲ נֵנִ י ִ ּכי ָענִ י וְ ֶא ְב ֹיון ָאנִ יָ ׁ .ש ְמ ָרה נ ְַפ ׁ ִשי ִ ּכי ָח ִסיד ָאנִ י.
הו ׁ ַשע ַע ְב ְ ּד ָך ַא ּ ָתה אֱ ל ַֹהי ַה ּב ֹו ֵט ַח ֵאלֶ ָ
יךִ .א ְת ָע ִביד
ֹ
ָענִ י לְ ַת ְר ָעא ְ ּד ַמלְ ָּכאּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר ָּב ּה) ,תהלים
יכ''לִ ,א ְת ָע ִביד ָענִ י
ש ָפ ַתי ִּת ְפ ּ ָתח .אֲ דֹנָ ''י ֵה ַ
נא( אֲ דֹנָ י ְ ׂ
יכלָ א ְ ּד ַמלְ ָּכאּ .ו ַמה ְ ּכ ִתיבַ .ה ּ ֵטה אֲ דֹנָ י
לְ ַת ְר ָעא ְ ּד ֵה ָ
ָאזְ נְ ָך עֲ נֵנִ י וְ ָדא ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ּ ַת ּ ָת ָאהּ ְ .ד ִאיה ּו אֹזֶן
לוןּ ְ .כ ִד ְכ ִתיב) ,תהלים
לו ִתין ּולְ ִמ ׁ ְש ַמע ֹ
לְ ַק ְּבלָ א ְצ ֹ
כב( ִ ּכי לֹא ָבזָה וְ לֹא ׁ ִש ַ ּקץ עֱ נ ּות ָענִ י וְ לֹא ִה ְס ִּתיר
עו ֵאלָ יו ׁ ָש ֵמ ַע.
ּ ָפנָ יו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ּו ְב ׁ ַש ְ ּו ֹ

 .182וְ ָדוִ ד נַעֲ ָׂשה ָענִ י ,חָ ִסיד וְ ֶעבֶ ד .זֶה ּו
ש ָּכתוּב) ,תהלים פו( ְּת ִפ ּ ָלה ְל ָדוִ ד הַ ּ ֵטה
ֶׁ
ָ
אֲ דֹנָי ָאזְנְ ך עֲ נֵנִ י ִּכי ָענִ י וְ אֶ ְביוֹ ן ָאנִ יָׁ .ש ְמ ָרה
שע ַע ְבדְּ ָך ַא ּ ָתה
נ ְַפ ִׁשי ִּכי חָ ִסיד ָאנִ י .הוֹ ׁ ַ
אֱ לֹהַ י הַ ּבוֹ טֵ חַ ֵאלֶ ָ
ש ַער
יך .נַעֲ ָׂשה ָענִ י ְל ַׁ
ש ּנֶאֱ ַמר ָּב ּה )שם נא( אֲ דֹנָי ְ ׂשפָ ַתי
הַ ּ ֶמלֶ ְךֶ ׁ ,
ש ַער
ִּת ְפ ּ ָתח .אֲ דֹנָ''י הֵ יכָ ''ל ,נַעֲ ָׂשה ָענִ י ְל ַׁ
הַ ּ ֶמלֶ ְך .ו ַּמה ָּכתוּב? הַ ּ ֵטה אֲ דֹנָי ָאזְנְ ָך עֲ נֵנִ י,
אזֶן ְל ַק ֵּבל
ש ִהיא ֹ
וְ זוֹ ִהי ְׁש ִכינָה ַת ְח ּתוֹ נָהֶ ׁ ,
ש ָּכתוּב )שם
ְּת ִפ ּלוֹ ת וְ ִל ְ ׁשמ ַֹע אוֹ ָתןְּ ,כמוֹ ׁ ֶ
כב( ִּכי לֹא בָ זָה וְ לֹא ִ ׁש ַּקץ עֱ נוּת ָענִ י וְ לֹא
ש ְּועוֹ ֵאלָ יו ָׁשמֵ ַע.
ִה ְס ִּתיר ּ ָפנָיו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ו ְּב ַׁ
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שהוּא נַעֲ ָׂשה ָענִ י ו ַָדל ִמ ַ ּצד אוֹ ת ד' ִמן
ֶ ׁ .183
שהוּא ַע ּמוּד
ֶ ׁ , ִל ְׁשאֹל ִמן א''ח,ֶאחָ ד
 ְל ַקיֵּם ּבוֹ )שם קטז( דַּ ּלוֹ ִתי וְ ִלי,הָ ֶא ְמצָ ִעי
.ש ּלֹא יָמוּת ָמ ִ ׁשיחַ ֶּבן ֶא ְפ ַריִם
ֶ ׁ ,יע
ַ יְהוֹ ִ ׁש
ִש ָר ֵאל
ׂ ְ ש ַער ִ ּב ְ ׁש ִביל י
ַ ׁ ּ ַוְ ָׁש ַאל ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְ ּבאוֹ תוֹ ה
ב כב( וְ ֶאת ַעם- ְל ַקיֵּם ָּבהֶ ם )שמואל,הָ עֲ נִ יִּים
.יע
ַ ָענִ י ּתוֹ ִׁש

 ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ָאת ד' ִמן, ְ ּד ִאיה ּו ִא ְת ָע ִביד ָענִ י וְ ָדל.183
ַע ּמ ּו ָדא
 ְ ּד ִאיה ּו,ִמן א''ח
 לְ ִמ ׁ ְש ַאל,ֶא ָחד
 )תהלים קטז( ַ ּד ּל ֹו ִתי וְ לִ י,יה
ָ  לְ ַק ְּי.יתא
ָ ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע
ּ ימא ּ ֵב
ֵיה
ַ  ְ ּדלָ א יְ מ ּות ָמ ׁ ִש,יע
ַ הו ׁ ִש
ֹ ְי
ּ  וְ ׁ ָש ִאיל ִמ ּנ.יח ּ ֶבן ֶא ְפ ַריִ ם
 לְ ַק ּיֵים,ש ָר ֵאל ַהעֲ נִ יִ ים
ׂ ְ ִ ְּבגִ ין י,ְּב ַהה ּוא ּ ַת ְר ָעא
.יע
ַ ְּבה ּו )שמואל ב כב( וְ ֶאת ַעם ָענִ י ּת ֹו ׁ ִש

Malchut is the tenth Sefira and this name literally means ‘Kingdom’. Exodus
19:6 “ וְגוֹי ָקדוֹשׁ, ִלי ַמ ְמלֶ כֶת כֹּהֲ ִנים-“ ”וְאַ ֶתּם ִתּ ְהיוּand ye shall be unto Me a kingdom of
priests, and a holy nation” Even though Malchut doesn’t have light of its own,
we are considered sons of ‘Kings’ and a kingdom of priests. Leviticus 25:55 “-כִּ י
 ְיהוָה אֱ �הֵ יכֶם, אֲ ִני:אוֹתם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם
ָ אתי
ִ ֵהוֹצ- אֲ ֶשׁר, ﬠֲבָ ִדים–ﬠֲבָ ַדי הֵ ם,י ְִשׂ ָראֵ ל-“ ”לִ י ְבנֵיFor unto Me
the children of Israel are slaves; they are My slaves whom I brought forth out of
the land of Egypt: I am YHVH your God.” This verse seems to contradict with
the previous one, but there are secrets concealed in both. The word for slave,עבד,
is also the root word for all aspects of work. The word for work in Hebrew is
עבודה, and we see the root עבד, slave, and  והVH, that represents Zeir Anpin and
Malchut in the name of God, YHVH. Our work is to unify Zeir Anpin and Malchut
in all of our actions. When we do the ‘slave’ work we receive the light and, in
Malchut, we become sons of the King. Our connections and actions allow us
entry to the ‘palace’ of the King, receiving from his treasures that are pure Light.
Psalms 86:1 “ﬠָ ִני וְאֶ ְביוֹן אָ ִני-יְהוָה אָ זְ ְנ� ֲﬠנֵנִ י– כִּ י- הַ טֵּ ה: לְ ָדוִד, ְתּ ִפלָּ ה.” “A Prayer of David.
Incline Thine ear, YHVH, and answer me; for I am poor and needy.” The Zohar
brings again the verse from Psalms 86:2 that we studied before: “- כִּ י,ָשׁ ְמ ָרה נ ְַפ ִשׁי
� אַ ָתּה אֱ �הַ י– הַ בּוֹטֵ חַ אֵ לֶ י,�הוֹשׁע ﬠַ ְב ְדּ
ַ
:חָ ִסיד אָ ִני. ” “Keep my soul, for I am ( )אָ נִ יgodly
(Chassid); O my God, save your slave ( )עבדthat his trust is in you. ” King David
is the Aspect of Malchut and as a king, he knew how to lower himself as a slave
and poor in order to receive the Light. In Malchut, we have to come to the King
as an empty vessel and great desire, in order to be able to receive his treasures.
Psalms 86:1 “ﬠָ ִני וְאֶ ְביוֹן אָ ִני-יְהוָה אָ זְ ְנ� ֲﬠנֵנִ י– כִּ י- הַ טֵּ ה: לְ ָדוִד, ְתּפִ לָּ ה.” “A Prayer of David.
Incline Thine ear, YHVH, and answer me; for I am poor and needy.” Only then
we can expect to be redeemed. 2 Samuel 22:28 “ , ָר ִמים-תּוֹשׁיﬠַ ; וְﬠֵ ינֶי� ﬠַ ל
ִ
,ﬠַ ם ﬠָ ִני-וְאֶ ת
”תּ ְשׁפִּ יל
ַ “You will save the afflicted (poor) people, but your eyes are on the
haughty, that you may bring them down”
, וְ ַאחַ ר ָּכ ְך ָׁש ַאל ִ ּב ְׁש ִביל הַ כּ ֹהֲנִ ים.184 בו ָדה
ֹ ֲ ְ ּדיַחֲ ֹזור ע, ולְ ָב ַתר ׁ ָש ִאיל ְּבגִ ין ַּכהֲ ַניָיא.184
. וְ נַעֲ ָׂשה ֶעבֶ ד,ש ּ ַת ֲחזֹר עֲ בוֹ ָדה ִל ְמקוֹ ָמ ּה
ֶׁ
,ש ּנ ַָתן לָ הֶ ם ּתוֹ ָרה ִמ ַ ּצד הַ חֶ סֶ ד
ֶ ׁ ְל ַאחַ ר
 וְ לָ כֵ ן,לַ עֲ ׂשוֹ ת ְ ּגמוּל ִעם דָּ לֶ ''ת מֵ הַ ּתוֹ ָרה
יע ְל ָׁשל ֹׁש ְס ִפירוֹ ת
ַ  ָּכ ְך ִה ִ ּג.נַעֲ ָׂשה חָ ִסיד
 )שם קלא( ה' לֹא, ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.הָ ֶע ְליוֹ נוֹ ת
גָבַ ּה ִל ִ ּבי וְ לֹא ָרמ ּו ֵעינַי וְ לֹא ִה ּ ַל ְכ ִּתי
.ִ ּבגְ דֹלוֹ ת ו ְּבנִ ְפלָ אוֹ ת ִמ ּ ֶמ ִ ּני
89

ּ
לון
ֹ  ּולְ ָב ַתר ְ ּדי ִָהיב. וְ ִא ְת ָע ִביד ֶע ֶבד,קו ָמ ּה
ֹ לִ ְמ
 לְ ֶמ ְע ּ ַבד ְ ּגמ ּול ִעם,יתא ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ֶח ֶסד
ָ ְאו ַרי
ֹ
 ַּכ ְך. ּו ְבגִ ין ָ ּדא ִא ְת ָע ִביד ָח ִסיד,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ ָ ּדלֶ י''ת ִמן
 ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר )תהלים קלא( יְ ָי,ָמ ָטא לְ ג' ְס ִפ ָיראן ִע ּ ָל ִאין
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לות
דו ֹ
לֹא ָּג ַב ּה לִ ִּבי וְ לֹא ָרמ ּו ֵעינַי וְ לֹא ִה ּ ַל ְכ ִּתי ִּבגְ ֹ
אות ִמ ּ ֶמ ִּני.
ּו ְבנִ ְפלָ ֹ
יהי ְ ּדמ ׁ ֶֹשהֶ ,א ׁ ְש ַאל
ְ ׁ .185שלֹמֹה ָא ַמרָ ,הא ִּבינָה ִא ִ
ֵיהַ .מה
ְּב ָח ְכ ָמה ִע ּ ָל ָאהּ ְ ,ד ִא ִ
יהי לְ ֵעיל ִמ ַ ּד ְר ּג ּ
חו ָקה
ְ ּכ ִתיב) ,קהלת ז( ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ְח ָּכ ָמה וְ ִהיא ְר ֹ
ִמ ּ ֶמ ִּני .וְ ָהא ְ ּכ ִתיב )מלכים א ה( וַ יְ ָי נָ ַתן ָח ְכ ָמה
לִ ׁ ְשלֹמֹהָ .ח ְכ ָמה זְ ֵע ָיראּ .ו ָב ָעא לְ ַס ְּל ָקא ִמ ּ ַת ּ ָתא
יל ּו לַ ִּבינָ ה
ֵיהְּ .בגִ ין ְ ּדאֲ ִפ ּ
ילאּ ְ ,ד ִא ְת ְר ִח ַ
לְ ֵע ּ ָ
יקת ִמ ּנ ּ
לֵ ית ּ ַבר נָ ׁש ְּב ָעלְ ָמא ְ ּדי ִָכיל לְ ַס ְּל ָקאַ ּ ,בר ִמ ּמ ׁ ֶֹשה,
ֵיהּ ְ ,ד ִאיה ּו ָח ְכ ָמה ִע ּ ָל ָאה,
ָּכל ׁ ֶש ֵּכן לְ ֵע ּ ָ
ילא ִמ ּנ ּ
ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּדילָ ּה ָח ָכם ָע ִדיף ִמ ָ ּנ ִביא .וְ ַאף ַעל ַּגב
ְ ּדא ּו ְקמ ּו ָה ְּבא ַֹרח ְ ּד ָר ׁ ָשאַ ,על ּ ָפ ָרה אֲ ד ּו ָמה.
ׁ ִש ְב ִעים ּ ָפנִ ים לַ ּת ֹו ָרה.

של
ְׁ .185שלֹמֹה ָא ַמר ,ה ֲֵרי ִ ּבינָה ִהיא ׁ ֶ
ש ִהיא מֵ ַעל
ֹשהֶ ,א ְ ׁש ַאל ְ ּבחָ ְכ ָמה ֶע ְליוֹ נָהֶ ׁ ,
מ ֶׁ
דַּ ְר ָ ּגתוֹ ַ .מה ָּכתוּב? )קהלת ז( ָא ַמ ְר ִּתי
ֶא ְח ָּכ ָמה וְ ִהיא ְרחוֹ ָקה ִמ ּ ֶמ ִ ּניַ .וה ֲֵרי
ָּכתוּב )מלכים-א ה( וַה' נ ַָתן חָ ְכ ָמה ִל ְׁשלֹמֹה!
חָ ְכ ָמה ְקטַ ּנָה .וְ ָרצָ ה ְלהַ עֲ לוֹ ָת ּה ִמ ְּל ַמ ָּטה
שאֲ ִפ ּל ּו
ש ִה ְת ַרח ֲָקה ִמ ּ ֶמ ּנוִּ ,מ ּׁשוּם ׁ ֶ
ְל ַמ ְעלָ ה ׁ ֶ
לַ ִ ּבינָה ֵאין ָא ָדם ָּבעוֹ לָ ם יָכוֹ ל לַ עֲ לוֹ ת ּ ְפ ָרט
ש ִהיא
ש ּ ֵכן ְל ַמ ְעלָ ה ִמ ּ ֶמ ּנָהֶ ׁ ,
ֹשהָּ ,כל ׁ ֶ
ְלמ ׁ ֶ
צדָּ ּה חָ כָ ם ָע ִדיף ִמ ּנ ִָביא.
חָ ְכ ָמה ֶע ְליוֹ נָהֶ ׁ ,
ש ִּמ ִ ּ
ְ
ש ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ְ ּב ֶד ֶרך דְּ ָר ׁש ַעל ּ ָפ ָרה
וְ ַאף ַעל ּגַב ׁ ֶ
אֲ ֻד ּ ָמהׁ ִ ,ש ְב ִעים ּ ָפנִ ים לַ ּתוֹ ָרה.

ִ .186ר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ,ק ּום לְ ַח ְ ּד ׁ ָשא ִמ ִּלין ַק ּ ֵמי
ׁ ְש ִכינְ ּ ָתאּ ִ ,די ְּת ֵהא ֵעזֶר לְ ָא ִב ָ
יךּ ִ ,ד ׁ ְש ָמא ָּג ִריםֵ ,עזֶר
ש ָמאלָ א .הֲ ָדא ה ּוא
ֶאלֵ ,אל ִמ ִ
ימינָאֵ ,עזֶר ִמ ּ ְ ׂ
שה ּל ֹו ֵעזֶר ְ ּכנֶגְ ּד ֹוְּ .ב ַמאי.
ִד ְכ ִתיב) ,בראשית ב( ֶאעֱ ֶׂ
ְ
ְּבז ֶַרע ׁ ַש ּ ִפירּ ְ ,ד ִאיה ּו ֶה ֶפך ֵעזֶר .וְ יֵק ּום ִר ִּבי ֹיו ֵסי
יהּ ְ ,ד ָה ִכי
ימ ָתא לְ ָמ ֵ
ִע ּ ָמ ְךּ ְ ,ד ִאיה ּו ּ ֻכ ְר ְסיָיא ׁ ְשלֵ ָ
אר ּ
ָסלִ יק ֹיו ֵסי ,לְ ֶח ׁ ְש ּב ֹון ַה ִ ּכ ּ ֵס''א ,אֱ ל ִֹהים ְּבח ּו ׁ ְש ָּבן.

ַ .186ר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר ,קוּם ְלחַ דֵּ ׁש דְּ בָ ִרים ִל ְפנֵי
ש ִּת ְהיֶה ֵעזֶר ְל ָא ִב ָ
שם
שהַ ּׁ ֵ
יךֶ ׁ ,
הַ ּ ְ ׁש ִכינָהֶ ׁ ,
גּוֹ ֵרם ֵ -עזֶר ֵאלֵ .אל ִמיּ ִָמיןֵ ,עזֶר ִמ ּ ְ ׂשמֹאל.
שה ּלוֹ ֵעזֶר
ש ָּכתוּב )בראשת ב( ֶאעֱ ֶׂ
זֶה ּו ׁ ֶ
ְ
שהוּא הֵ פֶ ך ֵעזֶר.
ְ ּכנֶגְ דּ וֹ ַּ .ב ּ ֶמה? ְ ּבז ֶַרע יָפֶ הֶ ׁ ,
שהוּא ִ ּכ ּ ֵסא ָׁשלֵ ם
וְ יָקוּם ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י ִע ְּמ ָךֶ ׁ ,
ש ָּכ ְך עוֹ לֶ ה יוֹ סֵ י ְלחֶ ְׁש ּבוֹ ן ִּכ ּ ֵס''א,
ְל ִר ּבוֹ נוֹ ֶ ׁ ,
אֱ ל ִֹהים ְ ּבחֶ ְׁשבּ וֹ ן.

וּב ִנ ְפלָ אוֹת ִמ ֶמּ ִנּי“ Psalms 131:1
.” “YHVH,יְהוָה ,ל ֹא-גָבַ הּ ִל ִבּי– ְול ֹאָ -רמוּ ﬠֵ ינַי; ְול ֹאִ -הלַּ כְ ִתּיִ ,בּגְ דֹלוֹת ְ
my heart is not haughty, nor my eyes lofty; neither do I exercise myself in things
too great, or in things too wonderful for me.” King David was very humble in all
his ways, especially when connecting to the Light. He did everything with
humility. He was able to unite the right and the left columns and draw great
light to Malchut. Because of that, he merited to be the aspect of Malchut in this
world. Malchut doesn’t have a light of its own, like the Sefirot above it, but
Malchut can reveal the light of ALL the Sefirot. (Relate to the secret of 10 and
עשר ספירות בלימה עשר ולא תשע “ not 9, 10 and not 11 from the book of Formation
”). Keter is the single connection point of the Endless and theעשר ולא אחת עשר
Sefira of Chokmah that is ‘coupled’ with Binah to generate the flow of light to
this world. Their unification forms the Sefira of Da’at that channels the light to
the lower seven Sefirot. The light that ‘arrives’ at the level of Malchut includes
the light of all upper Sefirot. King Solomon was able to feel the presence of the
Light of Chokmah in Malchut, and he tried to reach the source of it at the
וֹקה ִממֶּ ִנּי“ Chokmah level. Ecclesiastes 7:23
יתי בַ חָ כְ מָ ה; אָ מַ ְר ִתּי אֶ ְחכָּמָ ה ,ו ְִהיא ְרח ָ
”כָּל-זֹה ,נ ִִסּ ִ
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“All this have I tried by wisdom (Chokmah); I said: ‘I will get wisdom’; but it was
far from me.” Moses was able to connect to Binah, and King Solomon wanted
Chokmah that is above Binah but he couldn’t reach it. The Zohar tells us that,
except Moses, no one in this world can reach the level of Binah. The Zohar is a
product of Rabbi Shimon and his students, and all ten were spiritual giants that
connected and studied from Moses and Elijah (Pinchas). They opened the gates
of Binah and Chokmah to us, and even if we can not reach Binah we can
definitely benefit from being close to it with the Zohar.

יה
יה ֹ
הו''דּ ,ו ֵב ּ
יה ִר ִּבי יְ ה ּו ָדהּ ְ ,ד ֵב ּ
 .187וְ יֵק ּום ִע ּ ֵמ ּ
ֵיהם
דוד ד' ,ד' ֵחיוָ ן) .יחזקאל א( ּו ְפנ ֶ
יה יְ ֹ ָ
ָ''הּ ,ו ֵב ּ
י ּ
ֵיה
יהם ּ ְפר ּו ֹ
וְ ַכנְ ֵפ ֶ
יהּ .ו ִמ ּנ ּ
דותֻ ּ ,כ ְּלה ּו ,לְ ַק ְּבלָ א לֵ ּ
הו ָדה ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואּ ַ ,ד ְר ָּגא
ָ ּדוִ דּ ְ ,ד ֹ
יה ִר ִּבי
אות ְ ּד ִאיה ּו ִמ ַּצד ֹ
הו ָד ֹ
ְּב ֹ
הוד .וְ יֵק ּום ִע ּ ֵמ ּ
ימ ְט ִריָא י ַּבֹ''קָּ ,ב ִקי ְּב ִהלְ ְכ ָתא.
ֶאלְ ָעאיְּ ,בגִ ַ

ש ּבוֹ הוֹ ''ד ,וּבוֹ
 .187וְ יָקוּם ִע ּמוֹ ַר ִ ּבי יְהו ָּדהֶ ׁ ,
ָ''ה ,וּבוֹ ְיהֹוָ''ה ד'ַ ,א ְר ַּבע חַ יּוֹ ת .ו ְּפנֵיהֶ ם
י ּ
וְ כַ נְ פֵ יהֶ ם ּ ְפ ֻרדוֹ תֻ ּ ,כ ּ ָלם ְל ַק ֵּבל אוֹ תוֹ  .ו ִּמ ּ ֶמ ּנ ּו
שהוֹ ָדה לַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברו ְּך-הוּא ,דַּ ְר ּגָה
דָּ וִ דֶ ׁ ,
צד הוֹ ד .וְ יָקוּם ִע ּמוֹ ַר ִ ּבי
ְ ּבהוֹ ָדאוֹ תֶ ׁ ,
שהוּא ִמ ַ ּ
ימ ְט ִריָּא י ַּבֹ''קָּ ,ב ִקי ַּבהֲלָ כָ ה.
ֶא ְל ַעאיּ ְ ,בגִ ַ

ֵיה ֵא''לּ ְ .כ ֹגון
יה ִר ִּבי י ּו ָדאיּ ְ ,דח ּו ׁ ְש ָּבנ ּ
 .188וְ יֵק ּום ִע ּ ֵמ ּ
ימין ְּב ֵאלּ ְ .כ ֹגון )בראשית
יכ ֵאלַ ,מלְ אֲ ִכין ְר ׁ ִש ִ
ִמ ָ
לא( י ֵׁש לְ ֵאל י ִָדי .וְ ָרזָא ְ ּד ֵאל ,א' ְ ּדמ ּות ָא ָדם .ל'
ְּתלַ ת ֵחיוָ ןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ד' ַאנְ ִפין לְ ָכל ַחדּ ִ ,ד ְר ִמיזִ ין )ס''א
בה( ְּבה' ְּבח ּו ׁ ְש ָבן ל' ְּתלַ ת ֹיו ִדין) ,נ''א עולים ל'( .וְ ִאי ּנ ּון
רותּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון יְ ָי ֶמלֶ ְך ,יְ ָי ָמלַ ְך ,יְ ָי
אשי ְּתלַ ת ַאזְ ָּכ ֹ
ְּב ָר ׁ ֵ
הון,
עולָ ם וָ ֶעד .וְ יֵק ּום ִר ִּבי ַא ָּבא ִע ְּמ ֹ
לו ְך לְ ֹ
יִ ְמ ֹ
ֵיה ד' ,ד' ֵחיוָ ן) .דף רכ''ג ע''ב( .
ְ ּד ִאיה ּו ח ּו ׁ ְש ָּבנ ּ

שחֶ ְׁש ּבוֹ נוֹ
 .188וְ יָקוּם ִע ּמוֹ ַר ִ ּבי יו ַּדאיֶ ׁ ,
ֵא''לּ ְ .כמוֹ ִמיכָ ֵאלַ ,מ ְל ָא ִכים ְר ׁשו ִּמים
של
ְ ּב ֵאלּ ְ ,כמוֹ )שם לא( י ֵׁש ְל ֵאל י ִָדי .וְ סוֹ ד ׁ ֶ
שהֵ ם
ֵאל  -א' דְּ מוּת ָא ָדם ,ל' ָׁשל ֹׁש חַ יּוֹ תֶ ׁ ,
ש ְרמ ּוזִים )בָּ הּ( ְ ּבה'
ַא ְר ַּבע ּ ָפנִ ים ְלכָ ל ֶאחָ דֶ ׁ ,
ְ ּבחֶ ְׁש ּבוֹ ן ל'ָׁ ,של ֹׁש יוֹ ִדי''ן )עוֹלוֹת ל'( .וְ הֵ ם
שהֵ ם ה' מֶ לֶ ְך ,ה'
אשי ָׁשל ֹׁש ַאז ְָּכרוֹ תֶ ׁ ,
ְ ּב ָר ׁ ֵ
ְ
ָמלָ ְך ,ה' י ְִמלֹך ְלעֹלָ ם ו ֶָעד .וְ יָקוּם ִע ּ ָמם ַר ִ ּבי
שהוּא חֶ ְ ׁשבּ וֹ ֹנו ד'ַ ,א ְר ַּבע חַ יּוֹ ת.
ַא ָּבאֶ ׁ ,

ילן ,וְ ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר
יה ַ .189ר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן הוּא ְּכ ִא ָ
ִ .189ר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
עון ִאיה ּו ְ ּכ ִאילָ נָ א ,וְ ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְּב ֵר ּ
ש ִהז ּ ְַכ ְרנוּ,
שהֵ ם הַ ח ֲִמ ּ ָׁשה ׁ ֶ
ַּכעֲ נָ פין ְ ּבנוֹ ַוחֲבֵ ָריוֶ ׁ ,
רויּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון חֲ ִמ ּ ׁ ָשה ְ ּד ַא ְד ַּכ ְרנָ א,
וְ ַח ְב ֹ
ִ
שדּ וֹ ִמים
של הָ ִאילָ ן ׁ ֶ
ּ ַכעֲ נ ִָפים ְ ּגדוֹ ִלים ׁ ֶ
רו ִעין וְ ׁש ֹו ִקין.
ְ ּד ִאילָ נָ א ַר ְב ְר ִבין ְ ּד ַד ְמיָין לִ ְד ֹ
ִלזְרוֹ עוֹ ת וְ ׁשוֹ ַקיִם.

עון ,וְ יִ ְת ַח ְ ּד ׁש ּון ִמ ִּלין ִמ ּפ ּו ָמ ְך,
 .190ק ּום ַר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
ְּב ַהאי ְק ָרא ְ ּד ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמין .לַ ְמ ַנ ֵּצ ַחַ ּ ,ת ּ ָמן נ ֶַצח ,נִ ג ּון
ארי נָ ְצ ָחן ְק ָר ִבין ,לְ גַ ּ ֵבי
דוד ָמ ֵ
יה ִא ְת ְק ֵרי יְ ֹ ָ
ַצחּ .ו ֵב ּ
לות ְ ּד ָעלְ ָמא ,וְ ַרחֲ ִמין
עו ְב ֵדי ּכ ֹו ָכ ִבים ּו ַמ ָ ּז ֹ
א ּו ִמין ֹ
בוד
ש ָר ֵאל .וְ ָרזָא ְ ּד ִמ ּ ָלה) ,משלי יא( ּו ַבאֲ ֹ
וְ ִדינָ א לְ יִ ְ ׂ
יה ,וְ ִעם
ְר ׁ ָש ִעים ִר ָ ּנה .מ''לִ ׁ ,ש ְב ִעין ׁ ְש ָמ ָהן ִאית לֵ ּ
ֶח ֶס''ד ,וְ ָרזָא
ְ ּכח ּו ׁ ְש ּ ַבן
הוד ,ע''ב,
נ ֶַצח וְ ֹ
ימינְ ָך נ ֶַצח.
ימות ִּב ִ
ְ ּד ִמ ּ ָלה) ,תהלים טז( נְ ִע ֹ

 .190קוּם ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן וְ י ְִתחַ דְּ ׁש ּו ְדבָ ִרים
ִמ ּ ִפ ָ
ש ִּמ ּק ֶֹדם .לַ ְמ ַנ ֵ ּצחַ ָׁ -שם
יך ְ ּבפָ סוּק זֶה ׁ ֶ
נֵצַ ח ,נִ ּגוּן צַ ח .וּבוֹ נִ ְק ָרא ה' ַּב ַעל נִ ְצחוֹ ן
של
ְק ָרבוֹ ת ְלאֻ ּמוֹ ת עוֹ ְב ֵדי כוֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל .וְ סוֹ ד הַ דָּ בָ ר
הָ עוֹ לָ ם ,וְ ַרח ֲִמים וְ ִדין ְלי ְ ׂ
 )משלי יא( וּבַ אֲ בֹד ְר ָׁש ִעים ִר ּנָה .מ''ל -שמוֹ ת י ֵׁש לוֹ  ,וְ ִעם נֵצַ ח וְ הוֹ ד ע''ב,
ִ ׁש ְב ִעים ׁ ֵ
ְ ּכחֶ ְׁש ּבוֹ ן חֶ סֶ ''ד ,וְ סוֹ ד הַ דָּ בָ ר ) -תהלים
ימינְ ָך נֶצַ ח.
טז( נְ ִעמוֹ ת ִ ּב ִ
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Ra’ya Meheimna, who is Moses, tells Rabbi Elazar to reveal Torah secrets, to be
אלעזר a ‘helper’ for his father, Rabbi Shimon. He explains that the name Elazar
, that is a name of God that represents Chessed and Rightאל ;has two parts
 that meansזרע , means ‘help’, and also has the lettersעזרcolumn. The other part,
‘seed’. Seed is left column and without unification with the right, it can’t grow
and spread.
, has both right and left and it transforms theאלעזר Moses adds that Elazar,
, that continues everything.זרע , to seed,עזר ‘help’,
, and says that his name is numerically 86יוסי Moses also calls on Rabbi Yosei,
, ‘the Throne’. Rabbi Yehudah,הכסא , ELHYM, and same asאלהים as the name
 that implies theד , and the letterיהוה  and YHVH,הוד , has the letters of Hodיהודה
4 Holy Creatures of the Holy Throne.
, all have special namesאבא , and Rabbi Aba,יודאי , Rabbi Yodai,אלעאי Rabbi Elai,
that represent different forces of the Tree of Life.
Rabbi Shimon and Rabbi Elazar are the aspects of the central column, and the
others are like the main branches of the Tree.

הוד ּו לַ יְ יַָ .צ ִ ּדיק,
יה )דברי הימים א טז( ֹ
ֹ .191
הודֵ ּ ,ב ּ
יה )ירמיה
יקים ּ ַביְ ֹ ָ
יה )תהלים לג( ַר ְּננ ּו ַצ ִ ּד ִ
דודּ .ו ֵב ּ
ּ ֵב ּ
יה ַהלְ ל ּו ֵאל.
ש ְמ ָחהִּ .ת ְפ ֶא ֶרתֵ ּ ,ב ּ
לא( ָר ּנ ּו לְ יַעֲ קֹב ִ ׂ
ֶמר,
דו''דְּ .בנִ ג ּון ּו ְבז ֶ
ַהלְ ל ּוי ָּהַ ,הלְ ל ּו י ָּהּ ְ .ד ַת ּ ָמן יְ ֹ ָ
ֶח ֶסד ּוגְ ב ּו ָרהְּ .ב ׁ ִשיר ּו ִב ְב ָר ָכהָ ,ח ְכ ָמה ּו ִבינָ ה.
ְּב ַא ׁ ְש ֵריֶּ ,כ ֶתרִּ .ב ְת ִה ּ ָלהַ ,מלְ כ ּות.

 .191הוֹ ד ּ -בוֹ הוֹ ד ּו לַ ה' .צַ דִּ יק -
יקים ַּבה' ,וּבוֹ )ירמיה
ּבוֹ )תהלים לג( ַר ְ ּננ ּו צַ דִּ ִ
לא( ָר ּנ ּו ְליַעֲ קֹב ִ ׂש ְמחָ הִּ .ת ְפ ֶא ֶרת -
ּבוֹ )תהלים קנ( הַ ְלל ּו ֵאל .הַ ְלל ּוי ָּה ,הַ ְלל ּו
ש ּ ָׁשם ְיהֹוָ''הּ ְ .בנִ ּגוּן ו ְּבזֶמֶ ר  -חֶ סֶ ד
י ָּהֶ ׁ ,
וּגְ בו ָּרהּ ְ .ב ִ ׁשיר ו ִּב ְב ָרכָ ה  -חָ ְכ ָמה ו ִּבינָה.
ְ ּב ַא ְ ׁש ֵרי ֶ ּ -כ ֶתרּ ִ .ב ְת ִה ּ ָלה ַ -מ ְלכוּת.

ֶמר
יה מ ּו''םִ .מ ִּס ְט ָרא ְ ּדז ֶ
ִ .192מזְ ֹ
יה ָר''זּ ,ו ֵב ּ
מורֵ ּ ,ב ּ
לו ָתא .ז ֶֶמר ִמ ִּס ְט ָרא ַאחֲ ָרא,
יתא וְ ז ֶֶמר ִ ּד ְצ ֹ
או ַריְ ָ
ְ ּד ֹ
יתא.
יתאָ ,ח ְר ָּבא ְּב ֵב ָ
יהי מ ּו''ם זָ ''ר .זִ ְמ ָרא ְּב ֵב ָ
ִא ִ
ָלות ֹזונָ ה .וְ ָדא
עו ְב ֵדי ּכ ֹו ָכ ִבים ּו ַמ ּז ֹ
נִ ָ ּדה ׁ ִש ְפ ָחה ּ ַבת ֹ
מו''ר .נִ ּג ּו''ןַ ּ ,ת ּ ָמן ַּג''ןָ .ה ִכי ׁ ְש ּ ִפיר ּו ְ ּדנִ ג ּונָ א,
ַא ְתוָ ון ִמזְ ֹ
יה ַה ּ ֵללּ ְ .כ ֹגון )שמות יב( לֵ יל ׁ ִש ּמ ּו ִרים ה ּוא לַ יְ ָי
ּ ֵב ּ
יה ׁ ָש ֵרי ָעלְ ָמא
הו ִצ ָ
לְ ֹ
יאם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ םַ .א ׁ ְש ֵרי ְ ּד ֵב ּ
ְמ ׁ ַש ְּב ִחין) ,תהלים קמד( ַא ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ׁ ֶש ָּכ ָכה ּל ֹו.
ִּב ְב ָר ָכה) ,תהלים לד( אֲ ָב ְר ָכה ֶאת ה' ְּב ָכל ֵעת.
תו ְּב ִפי.
ּ ַב ְּת ִה ּ ָלהָ ּ ,ת ִמיד ְּת ִה ּ ָל ֹ

ִ .192מזְמוֹ ר ּ -בוֹ ָר''ז וּבוֹ מוּ''םִ .מ ַ ּצד
של ְּת ִפ ָּלה .זֶמֶ ר ִמ ַ ּצד
של ּתוֹ ָרה וְ זֶמֶ ר ׁ ֶ
הַ זֶּמֶ ר ׁ ֶ
ַאחֵ ר הוּא מוּ''ם זָ''ר .זֶמֶ ר ַּב ַּביִת  -חֶ ֶרב
ַּב ַּביִת .נִ דָּ ה ִ ׁש ְפחָ ה ַּבת עוֹ ְב ֵדי כוֹ כָ ִבים
ו ַּמזָּלוֹ ת זוֹ נָה .וְ זֶה אוֹ ִתיּוֹ ת ִמזְמוֹ ''ר .נִ ּגוּ''ן -
ָׁשם ּגַ''ןָּ .כ ְך י ְִפי הַ ִ ּנ ּגוּןּ ,בוֹ הַ ּ ֵללּ ְ ,כמוֹ )שמות
יאם מֵ אֶ ֶרץ
יב( לֵ יל ִ ׁש ּ ֻמ ִרים הוּא לַ ה' ְלהוֹ ִצ ָ
ָׁשרוּי הָ עוֹ לָ ם
שבּ וֹ
ֶׁ
ַא ְ ׁש ֵרי
ִמ ְצ ָריִם.
ש ָּככָ ה
ש ְ ּב ִחים) .תהלים קמד( ַא ְ ׁש ֵרי הָ ָעם ׁ ֶ
ְמ ׁ ַ
ּלוֹ ּ ִ .ב ְב ָרכָ ה ) -שם לד( אֲ בָ ְרכָ ה ֶאת ה' ְ ּבכָ ל
ֵעתּ ִ .ב ְת ִה ָּלה ָ ּ -ת ִמיד ְּת ִה ּ ָלתוֹ ְ ּב ִפי.

הודּ ְ .ד ִאיה ּו
) .193תהלים ס( ַעל ׁש ּו ׁ ַשן ֵעד ּותּ ָ ,דא ֹ
ׁש ּו ׁ ַשן ,ס ּו ָמק ׁ ַש ִּליט ַעל ִח ָ ּוורּ ְ ,דנ ֶַצח ׁ ַש ִּליט ִאיה ּו
ִח ָ ּוור ַעל ס ּו ָמקַ .מאי ֵעד ּותּ ָ .דא ַצ ִ ּדיקִ .איה ּו ְּב ִרית,
ָא ִחיד לִ ׁ ְש ַמ ּיָא וְ ַא ְר ָעא .הֲ ָדא ה ּוא
ְ ּד ִאיה ּו

ּשן ֵעדוּת )שם ס(  -זֶה הוֹ ד,
ַ .193על ׁשו ׁ ַ
שהַ ּנֵצַ ח
שןָ ,אדֹם ׁשוֹ לֵ ט ַעל לָ בָ ןֶ ׁ ,
שהוּא ׁשוֹ ַׁ
ֶׁ
ׁשוֹ לֵ ט הוּא לָ ָבן ַעל ָאדֹםַ .מה זֶּה ֵעדוּת? זֶה
אוחֵ ז ֶאת הַ ּ ָׁש ַמיִם
שהוּא ֹ
צַ דִּ יק .הוּא ְ ּב ִריתֶ ׁ ,
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ש ָּכתוּב )דברים ד( הַ ִעיד ִֹתי
ֶ ׁ  זֶה ּו.וְ ֶאת הָ ָא ֶרץ
 ַמה זֶּה.בָ כֶ ם הַ יּוֹ ם אֶ ת הַ ּ ָׁשמַ יִם וְ אֶ ת הָ ָא ֶרץ
ְ ִמ ְכ ּ ָתם? ָמ
 ּ ָתם, ָמ ְך ה ּוא צַ דִּ יק.''ך ּ ָת''ם
 )בראשית, דַּ ְר ּגַת יַעֲ קֹב,ַע ּמוּד הָ אֶ ְמצָ ִעי
. ּגוּף ו ְּב ִרית נ ְֶח ָׁש ִבים ְלאֶ חָ ד.יש ּ ָתם
ׁ כה( ִא
ש ִּמ ּׁ ָשם נִ ְּתנָה תוֹ ָרה
ֶ ׁ , חֶ סֶ ד וּגְ בו ָּרה- ְללַ ּ ֵמד
.ִל ְלמֹד ו ְּללַ ּ ֵמד

ֶאת
ַהי ֹּום
ָב ֶכם
ידו ִתי
ֹ  )דברים ד( הֲ ִע,ִד ְכ ִתיב
ְ  ָמ. ַמאי ִמ ְכ ּ ָתם.ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ
,''ך ּ ָת''ם ָמ ְך
 ַ ּד ְר ָּגא,יתא
ָ  ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע, ּ ָתם.ִאיה ּו ַצ ִ ּדיק
, לְ לַ ּ ֵמד. ּג ּוף ּו ְב ִרית ַח ׁ ְש ֵבינָ ן ַחד.יש ּ ָתם
ׁ  ִא.ְ ּדיַעֲ קֹב
מוד
ֹ ְ לִ ל,יבת
ַ יתא ִא ְתיְ ִה
ָ ְאו ַרי
ֹ  ְ ּד ִמ ּ ַת ּ ָמן,ֶח ֶסד ּוגְ ב ּו ָרה
.ּולְ לַ ּ ֵמד

Psalms were written with the secret of “ten kinds of music” that correspond to
the ten Sefirot. In Tikun thirteen of Tikunei Zohar, we learn the relation between
the Sefirot and the ten kinds of music that King David used to channel Light to
the world.  – אַ ְשׁ ֵריKeter  – ִשׁירChokmah  – ְב ָרכָהBinah  – מזמורChessed – נִ גּוּן
Gevurah  – הללויהTiferet  – נצוחNetzach  – הודוHod  – ַרנְּנוּYessod  – ְת ִהלָּ הWe learn it
in this part of Zohar because it isn’t mentioned in Tikun 13. In another place,
it also refers to תפלה, ‘prayer’. The significance of these Psalms lies in their
connection to the power of Creation. We know that God created the world with
Ten Sayings of “And God said let there be … ”. It is the secret of the formation
of the Ten Sefirot from the Endless. The Ten Commandments also correspond
to the Ten Sefirot. Rabbi Nachman of Breslov revealed to us a special selection
of ten Psalms that help us correct impurities of the soul. It is called התיקון הכללי,
“Tikkun HaKlali”. The Psalms chapters that make this are 16, 32, 41, 42, 59,
77, 90, 105, 137, and 150. It should be read in this order. The Tikkun Haklali
can be read and downloaded using the following link. tikun-haklali (PDF)
Psalms are from the aspect of Malchut and we can reveal its light during daylight
time. The connection can be done after midnight because this is when the light
of the day begins to be build-up, but it is better to do it after the first light of the
morning and before sundown. There are no time-related issues or potential loss
of light when reading Psalms in translations into other languages.
 אֲ בָ ל )תהלים, יָפֶ ה ָאמַ ְר ּ ָת, ֹ ָאמַ ר לו.194
ש ּלֹא ָתזוּז נֵצַ ח
ֶ ׁ ,צחַ ַעל הַ ּ ְׁש ִמינִ ית
ּ ֵ יב( לַ ְמ ַנ
 ָא ַמר,ש ִהיא ְס ִפ ָירה ְׁש ִמינִ ית
ֶ ׁ ,מֵ הוֹ ד
 ָא ַמר הַ ְּמנוֹ ָרה.צחַ ַעל הַ ּ ְ ׁש ִמינִ ית
ּ ֵ לַ ְמ ַנ
ָ
ְ
 וְ לָ ּ ָמה, ִ ּבינָה דַּ ְר ָ ּג ְתך, ִאם ָּכך,הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה
ש ּנֶאֱ ַמר )במדבר
ֶ ׁ ,ֹשה
ֶ ׁ ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ וְ נִ ּ ַתן הַ הוֹ ד ְלמ
?כז( וְ נ ַָת ּ ָתה מֵ הוֹ ְד ָך ָעלָ יו

 אֲ ָבל )תהלים,יה ׁ ַש ּ ִפיר ָק ַא ָמ ְרת
ּ ֵ ָא ַמר ל.194
,הוד
ֹ  ְ ּדלָ א ּ ָתז ּוז נ ֶַצח ִמן,יב( לַ ְמ ַנ ֵּצ ַח ַעל ַה ּ ׁ ְש ִמינִ ית
. ָא ַמר לַ ְמ ַנ ֵּצ ַח ַעל ַה ּ ׁ ְש ִמינִ ית,'יהי ְס ִפ ָירה ח
ִ ְ ּד ִא
, ִּבינָה ַ ּד ְר ָּגא ִ ּדילָ ְך, ִאי ָה ִכי,ישא
ָ ׁ ָא ַמר ּב ּו ִצינָ א ַק ִ ּד
 ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר )במדבר,הוד לְ מ ׁ ֶֹשה
ֹ או ְקמ ּו ָה וְ נִ ּ ָתן ַה
ֹ וַ אֲ ַמאי
.הו ְד ָך ָעלָ יו
ֹ כז( וְ נָ ַת ּ ָתה ֵמ

 ה' עוֹ לָ ה ָּבאוֹ ת. יָפֶ ה ָׁש ַא ְל ּ ָת, ֹ ָא ַמר לו.195
שעֲ ֵרי
ַׁ  לַ ח ֲִמ ּ ִ ׁשים,שר
ֶׂ  חָ מֵ ׁש ּ ְפ ָע ִמים ֶע,'י
 וְ ִה ְת ּ ַפ ּ ְ ׁשטו ָּתם מֵ חֶ סֶ ד וְ ַעד הוֹ ד הֵ ן.ִבינָה
. הֵ ם ח ֲִמ ּ ִׁשים,שר ְ ּבכָ ל ְס ִפ ָירה
ֶׂ  ֶע,חָ מֵ ׁש
 הַ כּ ֹל ִה ְת ּ ַפ ּ ְׁשטוּת,ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ִמ ִ ּבינָה ַעד הוֹ ד
 וְ לָ ַקח ָּכל, ַאחַ ר ָּכ ְך ָּבא צַ דִּ יק.ַאחַ ת

 ה' ַס ְּל ָקא ְּב ָאת. ׁ ַש ּ ִפיר ָקא ׁ ָש ַאלְ ּ ָת,יה
ּ ֵ ָא ַמר ל.195
, לְ ַח ְמ ׁ ִשין ּ ַת ְר ִעין ְ ּד ִבינָ ה,שר
ֶׂ  חֲ ֵמ ׁש זִ ְמנִ ין ֶע,'י
 ֵהן חֲ ֵמ ׁש,הוד
ֹ הון ֵמ ֶח ֶסד ַעד
ֹ ְוְ ִא ְת ּ ַפ ּ ׁ ְשט ּו ָתא ִ ּדל
, ּו ְבגִ ין ָ ּדא. ִאי ּנ ּון ַח ְמ ׁ ִשין,ש ָרה ְּב ָכל ְס ִפ ָירה
ׂ ְ ַע
 לְ ָב ַתר. ּכ ּ ָֹלא ִא ְת ּ ַפ ּ ׁ ְשט ּו ָתא חֲ ָדא,הוד
ֹ ִמ ִּבינָ ה ַעד
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 ִל ְהיוֹ ת ָׁשקוּל ְלכָ ל, ֹ הַ ח ֲִמ ּ ִׁשים ְ ׁש ָע ִרים ְלבַ דּ ו,דוי
ֹ חו
ֹ ְ וְ נָ ִטיל ָּכל ַח ְמ ׁ ִשין ּ ַת ְר ִעין ִּבל,ָא ָתא ַצ ִ ּדיק
שנּוֹ טֵ ל ָּכל ח ֲִמ ּ ִׁשים
ֶ ׁ , וְ נִ ְק ָרא כּ ֹל,הֶ חָ מֵ ׁש
 ְ ּדנָ ִטיל ָּכל, וְ ִא ְת ְק ֵרי ָּכל,לְ ֶמהֱ וִ י ׁ ָש ִקיל לְ ָכל חֲ ֵמ ׁש
. וְ גַם ָּכ ְך ּ ַכ ּ ָלה לָ ְקחָ ה ֶאת ּ ֻכ ָּלם.ְׁש ָע ִרים
ֻ ּ  נְ ִּטילַ ת לְ ה ּו,אוף ָה ִכי ַּכ ּ ָלה
ֹ ְ ו.ַח ְמ ׁ ִשין ּ ַת ְר ִעין
. ַֹשב דָּ בָ ר זֶה ַעל ּ ֻב ְריו
ֵ ׁ ּ  ָּכ ֵעת ִה ְתי, ָא ַמר.כ ְּלה ּו

.ֵיה
ָ ׁ  ְ ּכ ַען וַ ַ ּדאי ִא ְתי,ָא ַמר
ּ ָישב ִמ ּ ָלה ַעל ּב ּו ְרי

 וְ זֶה. ָׁשם מ''ל ִעם נֵצַ ח- ַצח
ּ ֵ  וְ עוֹ ד לַ ְמ ַנ.196
 הֵ ם, הוֹ ד וְ נֵצַ ח-  ִמן ח''ש.מ''ל מֵ חַ ְׁש ַמ''ל
, וְ לָ כֵ ן נִ ְק ְרא ּו ְ ׂשפָ ַתיִם.ְּכ ֶנגֶד ְׁש ּ ֵתי הַ ּ ְ ׂשפָ ַתיִם
 ַעד הֵ יכָ ן, וּבַ חֲגִ יגָ ה.חַ יּוֹ ת ֵא ׁש ְמ ַד ְ ּברוֹ ת
 ַעד,שה מֶ ְר ָּכבָ ה? וּפֵ ְר ׁשוּהָ ִמן וָאֵ ֶרא
ֵׂ ֲַמע
.צד הַ ְ ּגבו ָּרה נִ ְק ְרא ּו חַ יּוֹ ת ֵא ׁש
ֶ ׁ .חַ ְׁשמַ ל
ּ ַ ש ִּמ
 ָּכל. יְסוֹ ד- ש ָּלהֶ ם
ֶ ׁ שיּוֹ צֵ א מֵ הַ ז ּ ֵָעה
ֶ ׁ וְ נָהָ ר
. ָא ָדם,ְ ׁשל ׁ ֶֹשת ֵא ּ ֶלה מֶ ְר ָּכבָ ה ְל ִת ְפ ֶא ֶרת

 וְ ָדא מ''ל ִמן. ּ ַת ּ ָמן מ''ל ִעם נ ֶַצח,עוד לַ ְמ ַנ ֵּצ ַח
ֹ ְ ו.196
 ִאי ּנ ּון לָ ֳק ֵביל ְּת ֵרין,הוד וְ נ ֶַצח
ֹ , ִמן ח''ש.ַח ׁ ְש ַמ''ל
 ֵחיוָ ן ֶא ּ ׁ ָשא,ש ְפוָ ון
ׂ ִ  ּו ְבגִ ין ָ ּדא ִא ְת ְק ִריא ּו.ש ְפוָ ון
ִׂ
,שה ֶמ ְר ָּכ ָבה
ָ  ּו ַבחֲ גִ יגָ ה ַעד ֵה.ְמ ַמ ְּללָ א
ֵׂ ֲיכן ַמע
 ְ ּד ִמ ְס ְט ָרא ִ ּדגְ ב ּו ָרה.או ְקמ ּו ָה ִמן וָ ֵא ֶרא ַעד ַח ׁ ְש ַמל
ֹ ְו
,הון
ֹ ְֵיען ִ ּדל
ָ  וְ נָ ָהר ְ ּדנָ ִפיק ִמ ּז.ִא ְת ְק ִריא ּו ֵחיוָ ן ֶא ּ ׁ ָשא
. ָא ָדם, ּ ֻכ ְּלה ּו ְּתלַ ת ִאי ּנ ּון ֶמ ְר ָּכ ָבה לְ ִת ְפ ֶא ֶרת.סוד
ֹ ְי

Psalms 12:1
“ ִמזְ מוֹר ְל ָדוִד,הַ ְשּׁ ִמי ִנית-”לַ ְמנַצֵּ חַ ﬠַ ל
“For the Leader; on the Sheminith (Eighth). A Psalm of David.”
Rabbi Shimon and Moses discuss the ten kinds of music from Psalms and
explain that the first word in the verse above, ַלַ ְמנַצֵּ ח, is the aspect of Netzach.
Rabbi Shimon explains that ‘on the eighth’ refers to the strong connection of
Netzach and Hod that is the eighth Sefira.
He continues and says that Moses is Binah, but why does Numbers 27:20 says
that Moses is Hod?
“ ﬠָ לָ יו,�הוֹד
ְ ” ְונ ַָת ָתּה ֵמ
“And you shall put of your honor (Hod �)הוֹד
ְ
upon him”
Moses answers and explains that the H  הof the name, that is numerically 5, is
multiplied by the Y  יof the name, because Hod is the fifth of the Lower seven
Sefirot that goes up through the 5 Sefirot. Each of them has ten inner Sefirot.
Together they reveal the 50 gates of Binah and that is how Hod is connected to
Binah.
This is also why the word כל, numerically 50, refers to Yessod that connects the
50 gates from Malchut to Binah. Malchut is also called the ‘Bride’, כלה. As we
see in the Hebrew word for Bride,  כלהis constructed from the 50 -  כלand the ה
of Malchut. Yessod (= 50= )כלconnects to the five Sefirot above and reveals Zeir
Anpin, that is male. Malchut is the female, and when Yessod reaches Binah
through the 50 gates, it brings light through Yessod to Malchut and transforms
her into a state of ‘Bride’, כלה.
In a proper wedding ceremony, the bride surrounds the groom seven times to
connect to all levels up to Binah. Then come seven blessings, and later the
groom MUST channel the high energy, that is from the level of Ruach to his
bride.
For similar reasons Friday night, that is the seventh day, is also preferred for
unification between man and his wife.
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Moses was considered the husband of the Shechina because he always
channeled the light from Binah to Malchut. He brought down the Torah, that is
the aspect of Zeir Anpin, to allow all people in Malchut to connect to it.
 ו ִּב ְׁשל ׁ ֶֹשת.שה מֶ ְר ָּכבָ ה זוֹ ַמ ְלכוּת
ֵׂ ֲ ַמע.197 ,לין
ֵ ּ  ּו ִב ְתלַ ת ִא. ָ ּדא ַמלְ כ ּות,שה ֶמ ְר ָּכ ָבה
ֵׂ ֲ ַמע.197
ָ וְ לָ כֵ ן ּ ֵפ ְר ׁשוּה. הוּא חָ ְכ ָמה ו ִּבינָה ו ַָד ַעת,ּארי ֵא ּלו
ֵ  ּו ְבגִ ין ָ ּדא א ּו ְקמ ּו ָה ָמ.ִאיה ּו ָח ְכ ָמה ּו ִבינָ ה וָ ַד ַעת
שה
ֵׂ ֲש ֵאין דּ וֹ ְר ִ ׁשים ְ ּב ַמע
ֶ ׁ ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְ ׁשנָה
,שה ֶמ ְר ָּכ ָבה ְּבי ִָחיד
ִ ִַמ ְתנ
ֶׂ ֲ ְ ּד ֵאין ּד ֹו ְר ׁ ִשין ְּב ַמע,יתין
 ֶא ּ ָלא ִאם ּ ֵכן הוּא חָ כָ ם,מֶ ְר ָּכבָ ה ְ ּבי ִָחיד
.ֶא ּ ָלא ִאם ֵּכן ה ּוא ָח ָכם ּו ֵמ ִבין ִמ ַ ּד ְע ּת ֹו
. ֹוּמֵ ִבין ִמדַּ ְע ּתו
, וְ י ֵׁש מֶ ְר ָּכבָ ה ְל ַמ ּ ָטה ִמז ְֵּעיר ַאנְ ּ ִפין.198
, ֹש ְ ּבמֶ ְר ַּכ ְב ּתו
ֶ ׁ . ָא ָדם הַ ָּק ָטן,שהוּא ְמטַ ְטרוֹ ''ן
ֶׁ
של
ֶ ׁ  זוֹ ְר ִמים ִ ּב ְמ ִהירוּת ַמיִם,ש ִהיא ּ ַפ ְרדֵּ ס
ֶׁ
ְ
ּ
ש ּלוֹ ְל ָׁשל ֹׁש
ֶ ׁ שיוֹ ְצ ִאים ִמ ּתוֹ ך ּ ַפ ְרדֵּ ס
ֶ ׁ הַ ּתוֹ ָרה
ש ּנֶאֱ ַמר עֲ לֵ יהֶ ם ַא ְר ָּב ָעה נִ ְכנְ ס ּו
ֶ ׁ ,מֵ ַא ְר ַּבע
. ַוה ֲֵרי נִ ְת ָּב ֵאר,לַ ּ ַפ ְרדֵּ ס

 ְ ּד ִאיה ּו, וְ ִאית ֶמ ְר ָּכ ָבה לְ ַת ּ ָתא ִמ ְ ּז ֵעיר ַאנְ ּ ִפין.198
יה ְ ּד ִאיה ּו
ֹ ''ט
ְ ְמ ַט
ּ ֵ ְ ּד ַב ּ ֶמ ְר ָּכ ָבה ִ ּדיל. ָא ָדם ַה ָ ּק ָטן.רון
 ְ ּדנָ ִפיק ִמג ֹּו ּ ַפ ְר ֵ ּדס,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ יפי ַמ ּיָא ְ ּד
ֵ  ְר ִד,ּ ַפ ְר ֵ ּדס
 ַא ְר ָּב ָעה, ְ ּד ִא ְּת ַמר ָעלַ יְ יה ּו, לִ ְתלַ ת ֵמ ַא ְר ּ ַבע,יה
ּ ִֵ ּדיל
. וְ ָהא ִא ְּת ַמר.נִ ְכנְ ס ּו לַ ּ ַפ ְר ֵדס

ש ָר ָאה ַר ָּבה ַּבר ַּבר חַ ּנָה
ֶ ׁ שהוּא ִצ ּפוֹ ר
ֶ ׁ .199
,יע ַעד ַק ְרסֻ ָּליו
ַ שהַ יָּם ִה ִ ּג
ֶ ׁ ,ְלחוֹ ף יָם הַ ּתוֹ ָרה
 וְ לֹא נִ ְכ ְׁשל ּו,יע ַעד ְקצֵ ה הַ ּ ָׁש ַמיִם
ַ ֹאשוֹ ִה ִ ּג
ׁ וְ ר
 ֶא ָּלא,ש ּלוֹ ַר ִ ּבים
ֶ ׁ שהַ ּ ַמיִם
ֶ ׁ בוֹ ְׁשל ָֹׁשה ִמ ּ ׁשוּם
. ָ וּפֵ ְר ׁשוּה,ִמ ּׁשוּם ז ְִר ַמת הַ ּ ַמיִם

 לְ ֵכיף, ְ ּד ִאיה ּו ִצ ּ ָפ ָרא ְ ּד ָחזָ א ַר ָּבה ּ ַבר ּ ַבר ַח ָ ּנה.199
יה
ֵ ׁ  וְ ֵר.לוי
ֹ קו ְרס ּו
ֹ  ְ ּדי ּ ַָמא ָמ ֵטי ַעד,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ י ּ ַָמא ְ ּד
ּ יש
,יה
ּ  וְ לָ א ַא ְכ ׁ ִשיל ּו ְּתלַ ת ּ ֵב,ָמ ֵטי ַעד צֵ ית ׁ ְש ַמיָא
יפי
ֵ ׁ ִמ ּ ׁש ּום ִ ּדנְ ִפ
ּ ֵישי ַמ ּיָא ִ ּדיל
ֵ  ֶא ּ ָלא ִמ ּ ׁש ּום ִ ּד ְר ִ ּד,יה
.או ְקמ ּו ָה
ֹ ְַמ ּיָא ו

,ש ׁש
ֵ ׁ שעוֹ ִלים ְל
ֶ ׁ  אבג כּ וֹ לֵ ל אוֹ ָתם.200 בל ַא ְתוָ ון
ֵ  לָ ֳק,לון ְ ּד ַס ְּל ִקין לְ ׁ ִשית
ֹ  אבג ָּכלִ יל.200
ּ
- )מלכים,'יעי ד
ִ  ְר ִב.קול ְ ּד ָמ ָמה ְ ּכ ֶנגֶד אוֹ ִתיוֹ ת ְמטַ ְטרוֹ ''ן
ֹ ( )מלכים א יט,'יע ָאה ד
ָ  ְר ִב.רו''ן
ֹ ְמ ַט ְט
ְ,ש ּ ָׁשם ָּבא הַ ּ ֶמלֶ ך
ֶ ׁ ,א יט( קוֹ ל דְּ ָמ ָמה ַד ָּקה
 וְ ִאיה ּו ָא ָדם לָ ׁ ֶש ֶבת ַעל. ְ ּד ַת ּ ָמן ָא ֵתי ַמלְ ָּכא,ַד ָ ּקה
.שבֶ ת ַעל הַ ִּכ ּ ֵסא
ֶ ׁ ָוְ הוּא ָא ָדם ל

.ַה ִ ּכ ּ ֵסא

Merkavah, מרכבה, is an important word in Kabbalah. Literally means chariot,
but there are many deep meanings to it. The root of the word is רכב, which
means vehicle, and its numeric value is 222. It is also the root for רוכב, ‘rider’,
one who is carried by the vehicle. Notice the letter  וVav that represents Zeir
Anpin in that word. Also,  מרכבmeans chassis, mount, chariot. It is all about the
flow and transfer of light from the upper to the lower levels. When Kabbalah
says Abraham is the chariot for Chessed, then we know that his vessel is used
to carry the light of Chessed from the upper to the lower. With his consciousness
and actions, Abraham created affinity with the light of Chessed and that enabled
him to channel down that light. It is like tuning the radio to a specific channel.
If the device is accurately tuned to the same frequency, it would connect and
deliver what that channel broadcasts. That little device becomes part of the
network that channels and delivers the same thing as the source. Others can
be tuned into that channel or that end device, sharing the same thing. When we
are ‘tuned’ to the Zohar, we ‘broadcast’ its light and affect our environment. It
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is like you hear a piece of background music that makes you feel good. You may
not know, see, or identify the source, but the effect is real. On the spiritual level,
the light of the Zohar affects people and the world’s existence even without
people being aware of it. Staying closer to the Zohar and studying it affect the
world beyond our grasp. The fine-tuning to the Zohar happens when we see the
text in front of us. Reading and listening take it to a better tuning. It is the
source and the ‘broadcasting’ antenna. The Daily Zohar uses the best methods
to broadcast the light of the Zohar and all of you can help in becoming a
Merkavah for the Zohar. Unfortunately, very few places use a true Zohar study
and satisfy themselves with the moral and personal aspect that is good on a
personal level, but not in the spreading of the Zohar. Become a Merkavah for
the Zohar and add more riders to benefit from this light.

 .201אי''יַ ,מיִ ם ֶעלְ ֹיונִ יםּ ,ו ַמיִ ם ּ ַת ְח ּת ֹונִ יםּ ְ .דלֵ ית
ימאּ ְ ,ד ִאיה ּו ו' ,נָ ט ּוי ּ ֵבינַיְ יה ּו,
ּ ֵבינַיְ יה ּו ֶא ּ ָלא ִ ּכ ְמלֹא נִ ָ
יע ְ ּד ִאיה ּו ַמ ְב ִ ּדיל ּ ֵבין ַמיִ ם לָ ַמיִ םּ ִ ,דיְ ֵהא
ָּב ָר ִק ַ
ַה ְב ָ ּדלָ ה ּ ֵבין נ ּו ְק ָּבא לִ ְדכ ּו ָראְּ .בגִ ין ָ ּדא )בראשית
יהי ַמ ְב ִ ּדיל וְ ָרזָא ְ ּד ִמ ּ ָלה ,יאהדונהיַ .מיִ ם
א( וִ ִ
בות ,י'
ֶעלְ ֹיונִ ים זְ ָכ ִרים י' ִע ּ ָל ָאהַ ,מיִ ם ּ ַת ְח ּת ֹונִ ים נְ ֵק ֹ
ּ ַת ּ ָת ָאהִ ׁ .שית ַא ְתוָ ון ּ ֵבינַיְ יה ּוּ ְ ,כח ּו ׁ ְש ּ ַבן ו'ּ ָ ,דא
רוןּ ְ ,ד ִאיה ּו ּ ֵבין א.
ְמ ַט ְט ֹ

 .201א י''י ַ -מיִם ֶע ְליוֹ נִ ים ו ַּמיִם ּ ַת ְח ּתוֹ נִ ים,
שהוּא ו'
ימהֶ ׁ ,
ש ֵאין ּ ֵבינֵיהֶ ם ֶא ָּלא ִ ּכ ְמלֹא נִ ָ
ֶׁ
שהוּא ַמ ְבדִּ יל ֵּבין ַמיִם
יע ׁ ֶ
נָטוּי ֵּבינֵיהֶ ם ָּב ָר ִק ַ
ש ְּתהֵ א הַ ְבדָּ לָ ה ּ ֵבין נְ ֵקבָ ה ְלזָכָ ר.
לָ ָמיִםֶ ׁ ,
יהי ַמ ְבדִּ יל .וְ סוֹ ד הַ דָּ בָ ר
לָ כֵ ן) ,בראשית א( וִ ִ
 יאהדונה''יַ .מיִם ֶע ְליוֹ נִ ים זְכָ ִרים  -י'ֶע ְליוֹ נָהַ .מיִם ּ ַת ְח ּתוֹ נִ ים נְ ֵקבוֹ ת  -י'
ש ׁש אוֹ ִתיּוֹ ת ֵּבינֵיהֶ םּ ְ ,כחֶ ְׁש ּבוֹ ן ו',
ּ ַת ְח ּתוֹ נָהֵ ׁ .
שהוּא ֵּבין א.
זֶה ְמטַ ְטרוֹ ןֶ ׁ ,

עודֹ ,יוד נְ ק ּו ָדה .ו' ּגַלְ ַּגל .וְ לֵ ית ְּתנ ּו ָעה ְּב ַּגלְ ַּגל
 .202וְ ֹ
ְּב ׁ ִשית ִס ְט ִרין ְ ּכח ּו ׁ ְש ּ ַבן ו'ֶ ,א ּ ָלא ְּב ַה ִהיא נְ ק ּו ָדה.
ידת ַעל
וְ ַהה ּוא נְ ק ּו ָדה ִאיה ּו יִ ח ּו ָדא ְ ּדכ ּ ָֹלא ,וְ ַא ְס ִה ַ
יה ַר ָּבנָ ן,
יה ׁ ֵשנִ יּ ְ ,ד ֹ
או ְקמ ּו ָה ָעלֵ ּ
ַהה ּוא י ִָחידּ ְ ,דלֵ ית לֵ ּ
ׁ ֶש ָצ ִר ְ
יכה ּו ַעל )דף רכ''ד
דו ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ּ ַת ְמלִ ֵ
יך לְ יַחֲ ֹ
חות ָעלְ ָמא .ב',
ע''א( ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ַעל ָה ָא ֶרץ ,וְ ַעל ד' ר ּו ֹ
לון .ד'ַ ,א ְר ּ ַבע ֵחיוָ ן.
ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ .ג'ַ ,ע ּמ ּו ָדא ָס ִביל ֹ
עוד ,א ב ג
ה' ּ ֻכ ְר ְסיָיא .ו'ִ ׁ ,שית ַ ּד ְר ִ ּגין לְ ֻכ ְר ְסיָיא .וְ ֹ
יהַ ,מלְ כ ּות,
ד ה ו ז ח טָ :א ָדם .י' יִ יח ּוד ִ ּדילֵ ּ
עֲ ׁ ִש ָיר ָאה ְ ּד ָא ָדםֵ ּ .ת ׁ ַשעִ ,איה ּו לָ ֳק ֵבל ּ ֵת ׁ ַשע ַא ְתוָ ון.
יהון.
אר ֹ
ש ָר ֵאלּ ְ ,די ְַד ִעין ָרזָ א ְ ּד ָמ ֵ
ז ָּ
ַכ ִאין ִאי ּנ ּון יִ ְ ׂ

 .202וְ עוֹ ד ,יוֹ ד נְ קֻ דָּ ה .ו' ג ְַל ּגַל .וְ ֵאין ְּתנו ָּעה
בַ ּג ְַל ּגַל ְ ּב ִ ׁש ּ ָׁשה ְצ ָד ִדים ְּכחֶ ְ ׁשבּ וֹ ן ו' ,אֶ ָּלא
ְ ּבאוֹ ָת ּה נְ קֻ דָּ ה .וְ אוֹ ָת ּה נְ קֻ דָּ ה ִהיא יִחוּד
שנִ י,
ש ֵאין לוֹ ׁ ֵ
ידה ַעל אוֹ תוֹ י ִָחיד ׁ ֶ
הַ כּ ֹל ,ו ְּמ ִע ָ
ְ
צ ִריך ְליַחֵ ד אוֹ ָת ּה
ש ּ ֵפ ְר ׁש ּו ָעלֶ יהָ ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ׁ ֶ
ֶׁ
ש ָּ
ש ּ ַת ְמ ִליכֵ ה ּו ַעל הַ ּׁ ָש ַמיִם וְ ַעל הָ ָא ֶרץ,
ְּכ ֵדי ׁ ֶ
וְ ַעל ַא ְר ַּבע רוּחוֹ ת הָ עוֹ לָ ם .ב' ָׁ -ש ַמיִם
ש ּסוֹ בֵ ל אוֹ ָתם .ד' -
ו ָָא ֶרץ .ג' ַ -ע ּמוּד ׁ ֶ
ש ׁש ַמעֲ לוֹ ת
ַא ְר ַּבע חַ יּוֹ ת .ה' -הַ ִּכ ּ ֵסא .ו' ֵ ׁ -
לַ ִּכ ּ ֵסא .וְ עוֹ ד ,א ב ג ד ה ו ז ח ט ָ -א ָדם .י'
שע
של ָא ָדםֵ ּ .ת ַׁ
ש ּלוֹ ַ ,מ ְלכוּת ,עֲ ִ ׂש ִירי ׁ ֶ
יִחוּד ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל
שע אוֹ ִתיּוֹ תַ .א ְ ׁש ֵריהֶ ם י ְ ׂ
הוּא ְּכ ֶנגֶד ּ ֵת ַׁ
שיּוֹ ְד ִעים סוֹ ד ִר ּבוֹ נָם.
ֶׁ

ִש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ּ ָת
אל וְ ָא ַמ ְר ּ ָת  .203דָּ בָ ר ַאחֵ ר צַ ו ֶאת ְ ּבנֵי י ְ ׂ
ש ָר ֵ
ּ ָ .203ד ָבר ַא ֵחרַ ,צו ֶאת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
שי ֵריחַ נִ חוֹ ִחי
יחו ִחיִ .ר ִּבי אֲ לֵ הֶ ם ֶאת ָק ְר ָּבנִ י לַ ְח ִמי ְל ִא ּ ַׁ
יח נִ ֹ
יהם ֶאת ָק ְר ָּבנִ י לַ ְח ִמי לְ ִא ּ ׁ ַשי ֵר ַ
אֲ לֵ ֶ
 ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ָא ַמרַּ ,ב ָּק ְר ָּבן י ֵׁש ָע ָׁשן ,וְ י ֵׁשיח ,וְ ִאית
יְ ה ּו ָדה ָא ַמרְּ ,ב ָק ְר ָּבנָא ִאית ָע ׁ ָשן ,וְ ִאית ֵר ַ
צד הַ דִּ ין,
ֵריחַ  ,וְ י ֵׁש ֵריחַ נִ יחֹחַ ָ .ע ָׁשן הוּא ִמ ַ ּ
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שן ַאף
ַׁ ש ָּכתוּב )דברים כט( ִ ּכי ָאז י ְֶע
ֶ ׁ  הֲ ָדא ה ּוא זֶה ּו,שן ִאיה ּו ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִדינָ א
ָ ׁ  ָע,יח נִ יח ַֹח
ַ ֵר
 )תהלים יח( ָעלָ ה ָע ָׁשן ְ ּב ַא ּפוֹ וְ אֵ ׁש ִמ ּ ִפיו.'ה
 )תהלים.ָ )דברים כט( ִ ּכי ָאז י ְֶע ׁ ַשן ַאף יְ י,ִד ְכ ִתיב
 )שיר השירים. ַרח ֲִמים, ֵריחַ נִ יח ִֹחי.ּתֹאכֵ ל
ַ  ֵר.ֹאכל
ֵ יח( ָעלָ ה ָע ׁ ָשן ְּב ַא ּפ ֹו וְ ֵא ׁש ִמ ּ ִפיו ּת
. ז( וְ ֵריחַ ַא ּ ֵפ ְך ּ ַכ ּ ַת ּפו ִּחים,יח נִ יח ִֹחי

.יח ַא ּ ֵפ ְך ַּכ ּ ַת ּפ ּו ִחים
ַ  )שיר השירים נ( וְ ֵר.ַרחֲ ֵמי

The Zohar teaches us that the first three letters of the Hebrew Alef-Bet,  אבגwith
a numeric value of 6 is the chariot for archangel Metatron whose name מטטרון
has six letters. The fourth letter,  דrepresents Malchut that is silent דממה.
The letter  אAlef is the aspect of upper and lower waters (Lights) represented by
the two Yods that are part of the letter.

The Vav, numerically 6, represents the creative process, Zeir Anpin. It is also
the secret of the force that drives all movements in the physical world.
The Lower Yod, numerically 10, is the aspect of Malchut that is the tenth Sefirah
where upper Yod of Chokmah is revealed through the process in Malchut.
Metatron is the force that supports the connection of upper and lower to keep
the world in existence with constant movement in the 'world of wheels' that is
Malchut.
Malchut is called the world of wheels because everything in existence is in
constant motion of energies shifting and transforming from one state to another.
All atoms are fields of energy that are driven by an unknown force to science
but we know it is the system of YHVH that powers up the entire existence.
Metatron has a numerical value of 314, the same as  שדיthe name that we put
on the Mezuzah to protect our homes.
π = 3.1415926535897932384626433832795 (and more...)
is Pi and is the unique and most enigmatic number in mathematics that
represents the ratio of the circumference to the diameter.
Mathematicians cannot tell why Pi is an irrational number even when using the
most sophisticated computers. The more they calculate it, the greater and
deeper the secret. In 2011 they calculated in 90 days 5 trillions (*) of digits after
the decimal point and as before these numbers NEVER repeat because the
secret of the circle has its root in the Endless.
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For us it is simple. Pi represents the force of the Endless for us, which is revealed
through the 22 Hebrew letters. The Yod represents the 10 Sefirot that restricts
the Endless force into a line that is the process of Zeir Anpin (the letter Vav) to
nourish the 10th Sefirah, which is Malchut. It is the seventh Sefira of the lower
seven. When we divide 22 by 7 (from the Endless to the Seventh) we get the
closest number to Pi. It represents the force that moves the world of 'wheels'.
(*) Source: http://www.numberworld.org/misc_runs/pi-5t/details.html
From the Movie Pi. Jump to a point after the first minute.
httpv://youtu.be/wFhHoN6HNS0?t=1m8s

יח,
ימנָ א ,וְ ָהא ּ ַת ְרוַ ויְ יה ּו ָע ׁ ָשן וְ ֵר ַ
ָ .204א ַמר ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
ִאי ּנ ּון ְּב ַאףּ ,ו ְק ָר ִאין ַסהֲ ִדיןַ .חדָ ,עלָ ה ָע ׁ ָשן ְּב ַא ּפ ֹו.
יח ַא ּ ֵפ ְך ַּכ ּ ַת ּפ ּו ִחים .וַ אֲ ַמאי ִא ְת ְק ֵרי ַחד
וְ ִתנְ יָינָ א ,וְ ֵר ַ
חו ָט ָמא ִאית
ָע ׁ ָשן ִ ּדינָא וְ ִתנְ יָינָ א ַרחֲ ֵמיֶ .א ּ ָלאְּ ,ב ֹ
ש ָמאלָ אָ ,עלָ ה ָע ׁ ָשן ְּב ַא ּפ ֹו,
ְּת ֵרין ַח ּל ֹונִ ין ,וְ ִא ְּת ַמר ִּב ְ ׂ
ש ָמאלָ א ,לָ ֳק ֵבל
ַמאי ָעלָ הֶ .א ּ ָלא ִמלִ ָּבא ְ ּד ִאיה ּו ִּב ְ ׂ
יה,
גִ ּב ֹורִ .מ ִ
יה ,לְ ַק ְר ָרא לֵ ּ
ימינָ א נָ ִחית ר ּו ָחא לְ גַ ּ ֵב ּ
מו ָחא.
ֵיהִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ֶח ֶסדּ ְ ,ד ַת ּ ָמן ֹ
ּולְ ׁ ַש ְ ּכ ָכא ר ּוגְ ז ּ
רוצֶ ה לְ ַה ְח ִ ּכים י ְַד ִריםִּ .בינָ ה
ימינָ אָ ,ה ֹ
ָח ְכ ָמה לִ ִ
רוצֶ ה לְ ַהעֲ ׁ ִשיר י ְַצ ּ ִפין.
ש ָמאלָ אָ ,ה ֹ
ְּבלִ ָּבאּ ְ ,כלַ ּ ֵפי ְ ׂ
גַבי ָח ְכ ָמה,
ּו ְבגִ ין ָ ּדא ָעלָ ה ָע ׁ ָשן ְּב ַא ּפ ֹוִ ,מן ִּבינָ ה לְ ּ ֵ
יה ְּב ֶח ְדוָ הְּ ,בנִ ּג ּונָ א
יהי לִ ִ
ְ ּד ִא ִ
ימינָ אּ ,ו ְמ ַק ּ ֵבל לֵ ּ
ְ ּדלֵ יוָ ֵאי.

ָ .204אמַ ר הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמןַ ,וה ֲֵרי ְׁשנֵיהֶ ם -
ָע ָׁשן וְ ֵריחַ  -הֵ ם ָּב ַאף ,וְ הַ ּ ְפסו ִּקים ְמ ִע ִידים.
שנִ י ,וְ ֵריחַ ַא ּ ֵפ ְך
אֶ חָ דָ ,עלָ ה ָע ָׁשן ְ ּב ַא ּפוֹ  .וְ הַ ּׁ ֵ
ַּכ ּ ַת ּפו ִּחים .וְ לָ ּ ָמה נִ ְק ָרא אֶ חָ ד ָע ָׁשן דִּ ין,
שנִ י ַרח ֲִמים? אֶ ָּלאַּ ,בחֹטֶ ם י ֵׁש ְׁשנֵי
וְ הַ ּ ׁ ֵ
חַ ּלוֹ נוֹ ת ,וְ נֶאֱ ַמר ַּב ּ ְ ׂשמֹאלָ ,עלָ ה ָע ָׁשן ְ ּב ַא ּפוֹ .
שהוּא ִ ּב ְ ׂשמֹאל,
מֶ ה ָעלָ ה? ֶא ּ ָלא מֵ הַ ּ ֵלב ׁ ֶ
ְ ּכ ֶנגֶד ִ ּג ּבוֹ רִ .מי ּ ִָמין יוֹ ֶר ֶדת ֵאלָ יו רוּחַ ְל ָק ְררוֹ
ש ּׁ ָשם הַ ּמֹחַ .
ש ּ ֵכ ְך ָרגְ זוֹ ִ ,מ ַ ּצד הַ חֶ סֶ דֶ ׁ ,
ו ְּל ׁ ַ
חָ ְכ ָמה ְלי ִָמין  -הָ רוֹ צֶ ה ְלהַ ְח ִּכים י ְַד ִרים.
ִ ּבינָה ַּב ּ ֵלבּ ְ ,כלַ ּ ֵפי ְ ׂשמֹאל  -הָ רוֹ צֶ ה
ְלהַ עֲ ִׁשיר י ְַצ ּ ִפין .וְ לָ כֵ ן ָעלָ ה ָע ָׁשן ְ ּב ַא ּפוֹ ,
ש ִהיא ְלי ִָמין ,ו ְּמ ַק ְ ּבלוֹ
ִמ ִ ּבינָה ְלחָ ְכ ָמהֶ ׁ ,
ְבחֶ ְדוָהּ ְ ,בנִ ּגוּן הַ ְלוִ יִּם.

 .205וְ ַהאי ָע ׁ ָשן לָ א ָסלִ יקֶ ,א ּ ָלא ַעל יְ ֵדי ֵא ׁש,
ְ ּד ַא ְדלִ יק ְּב ֵע ִציםּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ֵא ָב ִרים ַמלְ יָין ּ ִפק ּו ִדין,
יקת
יהי ַא ְדלִ ָ
יתא ְ ּד ִא ִ
או ַריְ ָ
ארי ּת ֹו ָרהֹ ,
עולָ הָ .מ ֵ
עֲ צֵ י ֹ
הון.
הוןֵ ,א ׁש ְּב ּת ּו ְק ָפא ִ ּדגְ ב ּו ָרה ,וְ ָעלָ ה ָע ׁ ָשן ְּב ֹ
ְּב ֹ
ּ ַב ִּבינָ ה ָע ׁ ָשן ַה ַמעֲ ָר ָכה.

 .205וְ ָע ָׁשן זֶה לֹא עוֹ לֶ הֶ ,א ּ ָלא ַעל י ְֵדי ֵא ׁש
שהֵ ם ֵאיבָ ִרים ְמלֵ ִאים
שדּ וֹ לֵ ק ָּב ֵע ִציםֶ ׁ ,
ֶׁ
ִמ ְצווֹ ת ,עֲ צֵ י עוֹ לָ הַּ .בעֲ לֵ י תוֹ ָרהּ ,תוֹ ָרה
חזֶק הַ ְ ּגבו ָּרה,
ש ִהיא נִ ְדלֶ ֶקת ָּבהֶ ם ,אֵ ׁש ְ ּב ֹ
ֶׁ
שן הַ ּ ַמעֲ ָרכָ ה.
וְ ָעלָ ה ָע ָׁשן ָּבהֶ םַּ .ב ִ ּבינָה עֲ ַׁ

יקת לְ ַאףִ ,א ְת ְק ֵרי ְקט ֶֹרת ,הֲ ָדא ה ּוא
ּ .206ו ִמ ִ ּד ְסלִ ַ
ָ
טו ָרה ְּב ַא ּ ֶפך .וְ לֵ ית
ָשימ ּו ְק ֹ
ִד ְכ ִתיב) ,דברים לג( י ִ ׂ
מו ָתנָ א ְּב ָעלְ ָמאַּ ,כ ְּקט ֶֹרתּ ְ ,ד ִאיה ּו ִק ּ ׁש ּו ָרא
ְ ּד ָב ִטיל ֹ
יחו ַח ְּב ַאףַ ּ .ת ְר ּג ּום
יח נִ ֹ
ְ ּד ִדינָ א ְּב ַרחֲ ֵמיִ ,עם ֵר ַ
ַכ ָאה ח ּולָ ָקנָ א
ְ ּד ֶק ׁ ֶשר ְק ִטיר ּוָ .א ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה ,ז ָּ
עוד ָא ַמר
ימין ְּב ִא ְת ּגַלְ יָיאֹ .
וחנָ א ִמ ִּלין ְס ִת ִ
ְ ּד ַרוַ ְ

שעוֹ לֶ ה לָ ַאף ,נִ ְק ָרא ְקט ֶֹרת ,זֶה ּו
 .206ו ִּמ ּ ׁ ֶ
ָשימ ּו ְקטוֹ ָרה ְ ּב ַא ּ ֶפךָ.
ש ָּכתוּב )דברים לג( י ִ ׂ
ֶׁ
וְ ֵאין הַ ְמבַ ּ ֵטל ָמוֶת ָּבעוֹ לָ ם ְ ּכמוֹ ְקט ֶֹרת,
ש ִהיא ִק ּ ׁשוּר הַ דִּ ין ְ ּב ַרח ֲִמים ִעם ֵריחַ נִ יחוֹ חַ
ֶׁ
שר ְ -ק ִטירוָּ .א ַמר ַר ִ ּבי
של ֶק ׁ ֶ
ָּב ַאףַ ּ .ת ְר ּגוּם ׁ ֶ
ש ִה ְרו ְַחנ ּו ְדבָ ִרים
יְהו ָּדהַ ,א ְ ׁש ֵרי חֶ ְל ֵקנ ּו ׁ ֶ
נִ ְס ּ ָת ִרים ַּב ּגָלוּי .עוֹ ד ָא ַמר ְמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה,
ש ִהיא ְ ּכמוֹ ָק ְר ָּבןִ ,מי
ש ַאחַ ר הַ ְּת ִפ ּ ָלהֶ ׁ ,
ֶׁ
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ֹאמר ּ ִפ ּטוּם הַ ְ ּקט ֶֹרת ַאחַ ר ְּת ִה ּ ָלה ְל ָדוִ ד,
שי ּ ַ
יהי ְ ּכ ָק ְר ְּבנָ אֶ ׁ ,
לו ָתא ִא ִ
ישאּ ְ ,ד ָב ַתר ִ ּד ְצ ֹ
ּב ּו ִצינָ א ַק ִ ּד ׁ ָ
ְמבַ ּ ֵטל ָמוֶת ִמן הַ ַּב ִית.

ֵימא ּ ִפ ּט ּום ַה ְּקט ֶֹרתָּ ,ב ַתר ְּת ִה ּ ָלה לְ ָדוִ ד,
ַמאן ְ ּדי ּ ָ
יתא.
מו ָתנָ א ִמ ּ ֵב ָ
ָּב ִטיל ֹ

ימנָ אּ ְ ,כ ַען ָּב ֵעי לְ ִמנְ ַ ּדעֵ ,א ְ
יך
ָ .207א ַמר ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
לו ִתין,
לו ִתין לָ ֳק ֵבל ָק ְר ְּבנִ יןֶ .א ּ ָלא ְּתלַ ת ְצ ֹ
ַא ְת ִקינ ּו ְצ ֹ
שה ַב ּב ֶֹקרּ ָ ,דא
ש ָה ֶא ָחד ּ ַתעֲ ֶׂ
לָ ֳק ֵבל ֶאת ַה ֶּכ ֶב ׂ
ָּב ּה) ,בראשית
ְ ּד ִא ְּת ַמר
ְ ּד ׁ ַש ְח ִרית,
לו ָתא
ְצ ֹ
קום אֲ ׁ ֶשר ָע ַמד
יט( וַ ּי ׁ ְַש ֵּכם ַא ְב ָר ָהם ַב ּב ֶֹקר ֶאל ַה ּ ָמ ֹ
ידה ֶא ּ ָלא
או ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ןּ ְ ,דלֵ ית עֲ ִמ ָ
ׁ ָשם ֶאת ּ ְפנֵי יְ יָ .וְ ֹ
שה ּ ֵבין ָה ַע ְר ָּביִ ם,
ְצ ֹ
ש ַה ּ ׁ ֵשנִ י ּ ַתעֲ ֶׂ
לו ָתא .וְ ֵאת ַה ֶּכ ֶב ׂ
לו ָתא ְ ּד ִמנְ ָחהּ ְ ,ד ַת ִּקין לָ ּה יִ ְצ ָחק .הֲ ָדא
לְ ַק ּ ֵבל ְצ ֹ
ש ּו ַח
ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,בראשית כד( וַ ּיֵצֵ א יִ ְצ ָחק לָ ׂ
לו ָתא.
יחהֶ ,א ּ ָלא ְצ ֹ
ש ָ
ש ֶדה לִ ְפ ֹנות ֶע ֶרב .וְ לֵ ית ִ ׂ
ּ ַב ּ ָ ׂ
ּו ְפ ָד ִרין
ְ ּד ַע ְר ִבית ,לָ ֳק ֵבל אֱ מ ּו ִרין
לו ָתא
ְצ ֹ
ה ּוא
הֲ ָדא
ַה ּ ַליְ לָ ה.
ָּכל
ְ ּד ִמ ְת ַא ְ ּכלִ ין
קום וַ ּיָלֶ ן ׁ ָשם ִ ּכי ָבא
ִד ְכ ִתיב) ,בראשית כח( וַ ִּי ְפ ַּגע ּ ַב ּ ָמ ֹ
לו ָתא.
יעהֶ ,א ּ ָלא ְצ ֹ
ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש .וְ לֵ ית ּ ְפגִ ָ

ָ .207אמַ ר רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמןָּ ,כ ֵעת צָ ִר ְ
יך
לָ ַד ַעת ֵא ְ
יך ִה ְת ִקינ ּו ְת ִפ ּלוֹ ת ְ ּכ ֶנגֶד ָק ְר ָּבנוֹ ת.
ֶא ָּלא ָׁשל ֹׁש ְּת ִפ ּלוֹ תּ ְ ,כ ֶנגֶד ֶאת הַ ּ ֶכבֶ ׂש
שח ֲִרית,
שה בַ ּב ֶֹקר  -זוֹ ְּת ִפ ּ ַלת ַׁ
הָ ֶאחָ ד ּ ַתעֲ ֶׂ
ש ּנֶאֱ ַמר ָּב ּה )בראשית יט( ַוי ּ ְַׁש ּ ֵכם ַא ְב ָרהָ ם
ֶׁ
שר ָע ַמד ָׁשם אֶ ת ּ ְפנֵי
ַּב ּב ֶֹקר ֶאל הַ ּ ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶ
ידה ֶא ָּלא
ש ֵאין עֲ ִמ ָ
ה' .וּפֵ ְר ׁשוּהָ ַר ּבוֹ ֵתינוֶּ ׁ ,
שה ֵּבין
שנִ י ּ ַתעֲ ֶׂ
ְּת ִפ ָּלה .וְ ֶאת הַ ּ ֶכבֶ ׂש הַ ּ ׁ ֵ
ש ִּת ֵּקן
הָ ַע ְר ָּביִם ְּ -כ ֶנגֶד ְּת ִפ ּ ַלת ִמנְ חָ ה ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )שם כד( ַויֵּצֵ א
אוֹ ָת ּה י ְִצחָ ק .זֶה ּו ׁ ֶ
י ְִצחָ ק לָ ׂשוּחַ ַּב ּׂ ָש ֶדה ִל ְפנוֹ ת ָע ֶרב ,וְ ֵאין
ִ ׂשיחָ ה ֶא ָּלא ְּת ִפ ָּלהְּ .ת ִפ ּ ַלת ַע ְר ִבית ְ ּכ ֶנגֶד
ש ִּמ ְת ַא ְ ּכ ִלים ָּכל הַ ּ ַליְלָ ה,
ֵאמו ִּרים ו ְּפ ָד ִרים ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )שם כח( ַוי ּ ְִפ ּגַע ַּב ּ ָמקוֹ ם ַויָּלֶ ן ָׁשם
זֶה ּו ׁ ֶ
יעה ֶא ָּלא ְּת ִפ ָּלה.
שמֶ ׁש ,וְ ֵאין ּ ְפגִ ָ
ִּכי בָ א הַ ּ ׁ ֶ

ַ .208א ְ ּד ָה ִכי ַ ּדאֲ נָ ן ּ ַבאֲ ָתר ָ ּדא ,אֲ ַמאי ְ ּכ ִתיב וַ ִּי ַ ּקח
קום
ָשם ְמ ַראֲ ׁש ֹו ָתיו וַ ִּי ׁ ְש ַּכב ּ ַב ּ ָמ ֹ
ֵמ ַא ְבנֵי ַה ּ ָמ ֹ
קום וַ ּי ֶׂ
תות לְ ִמ ׁ ְש ַּכב.
יה ָּכ ִרים ּו ְכ ָס ֹ
ַהה ּוא ,וְ ִכי לָ א הֲ ֹוו לֵ ּ
הו ִאיל וְ ָא ָתא ָח ָתן לְ גַ ּ ֵבי ַּכ ּ ָלהַ ,אף ַעל ַּגב
ֶא ּ ָלא ֹ
תות,
חוי לְ ִמ ׁ ְש ַּכב ֶא ּ ָלא ְּב ָּכ ִרים ּו ְכ ָס ֹ
ְ ּדלָ א הֲ וָ ה ָא ְר ֹ
יה אֲ ָבנִ ים לְ ִמ ׁ ְש ַּכב ,יְ ַק ּ ֵבל ּכ ּ ָֹלא
יהי יְ ִה ַ
וְ ִא ִ
יבת לֵ ּ
אוף ָה ִכי ִא ְּת ַמר
ִּב ְרע ּו ָתא ְ ּדלִ ָּבא ,וְ ָהא ִא ְּת ַמר .וְ ֹ
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,בראשית
ַמה ּו
ַק ְד ָמ ָאה.
ְּב ִח ּב ּו ָרא
עון
ֹאמר יַעֲ קֹב ַּכאֲ ׁ ֶשר ָר ָאםָ ,א ַמר ַר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
לב( וַ ּי ֶ
ימא ְק ָרא) ,ע''כ רעיא מהימנא( )ככתוב דף רכ''ה
ִּתיב .וְ ֵא ָ
ע''ב אלא פגיעה בר''מ שם(

ש ָאנ ּו ְב ָמקוֹ ם זֶה ,לָ ּ ָמה ָּכתוּב
ֵ ּ .208בין ָּכ ְך ׁ ֶ
ָשם ְמ ַראֲ ׁש ָֹתיו
ַוי ּ ִַּקח מֵ ַא ְבנֵי הַ ּ ָמקוֹ ם ַוי ּ ֶׂ
ִש ּ ַכב ַּב ּ ָמקוֹ ם הַ הוּא? וְ ִכי לֹא הָ י ּו לוֹ ָּכ ִרים
ַוי ּ ְ ׁ
ו ְּכסָ תוֹ ת ִל ְׁש ּ ַכב? ֶא ּ ָלא הוֹ ִאיל וּבָ א חָ ָתן
ש ּלֹא הָ יָה ַד ְרכּ וֹ ִל ְׁש ַּכב
לַ ַּכ ָּלהַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶ
ֶא ּ ָלא ְ ּבכָ ִרים ו ְּכסָ תוֹ ת ,וְ ִהיא נ ְָתנָה לוֹ
אֲ בָ נִ ים ִל ְ ׁש ּ ַכב  -י ְַק ֵּבל הַ כּ ֹל ִ ּב ְרצוֹ ן הַ ּ ֵלב,
ַוה ֲֵרי נִ ְת ָּב ֵאר .וְ גַם ָּכ ְך נֶאֱ ַמר ַּב ִח ּבוּר
ש ָּכתוּב )שם לב( ַויֹּאמֶ ר
אשוֹ ןַ .מה ּו ׁ ֶ
הָ ִר ׁ
שב
שר ָר ָאם? ָא ַמר ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ןֵ ׁ ,
יַעֲ קֹב ּ ַכאֲ ׁ ֶ
וֶאֱ מֹר הַ ּ ָפסוּק) .עד כאן רעיא מהימנא(.

ֲשׂה בֵּ ין הָ ﬠַ ְרבָּ יִם“ Exodus 29:39
ֲשׂה בַ בּ ֶֹקר; וְאֵ ת הַ כֶּבֶ שׂ הַ ֵשּׁ ִניַ ,תּﬠ ֶ
” “The oneאֶ ת-הַ כֶּבֶ שׂ הָ אֶ חָ דַ ,תּﬠ ֶ
”lamb you shall offer in the morning, and the other lamb you shall offer at dusk
The Zohar teaches us that the daily prayers replace the process of the offerings
and sacrifices, that used to be done by the priests in the Holy Temple. The Holy
Temple in Jerusalem was a device that together with the work of the priests,
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kept the flow of light to the world and removed judgments. After its destruction,
we were left with priests but no device to use. The sages prepared for us three
daily prayers to replace the connection done in the Holy Temple for the entire
nation and the whole world. The Morning Prayer connects us to the right column
of Chessed, a channel that was established by Abraham. Genesis 19:27 “ ַויּ ְַשׁכֵּם
 ְפּנֵי יְהוָה- אֶ ת,ﬠָ ַמד ָשׁם-הַ ָמּקוֹם–אֲ ֶשׁר- אֶ ל: בַּ בּ ֶֹקר,“ ”אַ ְב ָרהָ םAnd Abraham got up early in the
morning to the place where he had stood before YHVH.” The afternoon prayer
connects us to Isaac and the left column. This is the prayer that together with
the Morning Prayer, removes judgments from our lives. Genesis 24:63 “ ַויֵּצֵ א יִצְ חָ ק
 ִל ְפנוֹת ﬠָ ֶרב,“ ”לָ שׂוּחַ בַּ ָשּׂ ֶדהAnd Isaac went out to meditate in the field at the eventide”
The evening prayer is the point of balance in the energy of the day and we go to
sleep after, to prepare for the next day. Genesis 28:11 “ בָ א- כִּ י,וַיִּ פְ גַּע בַּ מָּ קוֹם ַויָּלֶ ן ָשׁם
 בַּ ָמּקוֹם הַ הוּא,ֹתיו; וַיִּ ְשׁכַּב
ָ ָשׂם ְמ ַראֲ שׁ
ֶ  ַויּ, וַיִּ ַקּח מֵ אַ ְבנֵי הַ מָּ קוֹם,“ ”הַ ֶשּׁמֶ שׁAnd he (Jacob) lighted upon
the place, and tarried there all night because the sun was set; and he took one
of the stones of the place, and put it under his head, and lay down in that place
to sleep.” “Coming to the place” is explained by the Zohar as a point of prayer.
We learned before that the place that Jacob stopped to pray and sleep is the
place of the Holy Temple. In that place, he had the famous dream of the angels
going up and down the ladder. The tendency of people across all religions is to
feel ‘saved’, stating that they believe in God and behave as good people following
the 10 commandments, tithing and keeping the laws of the land. I am sorry to
upset some of you but this is only the basics system to keep oneself from falling
into negativity. If we want to better our souls and life on earth we MUST make
spiritual connections on scheduled times. The ideal connection, as the sages
recommended, is to prepare for meditation for one hour, then pray, meditate for
one hour and stay in the meditation state for another hour before dealing with
any mundane issue. Obviously, it is almost impossible to achieve this
nowadays, but we can do the best we can. It is not just about ourselves but for
the entire world around us. This is the process of building LIFE. Going to the
other direction is building DEATH. How do you think the people that died today
spent their lives? Did they build themselves to the moment of death with the
most expensive coffin and Italian marble as a tombstone? Or did they build
something great spiritually that is part of their soul and that no one can take
away from them? When you study, meditate to cleanse your soul and share the
light revealed from the study with all people in the world. The study is higher
than actions because actions are limited to a place, people, for a specific period
of time. Revealing light affects the entire world as it removes judgment from it.
,ִיתי ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל
ִ  הָ י, ָא ַמר ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ ס.209
 )שֶׁ ָראָ ה,ַּב ּ ֵלב
ִהיא וַדַּ אי
הַ ּ ְ ׁש ִמ ָירה
בַ לֵּב( )וְ הַ לֵּב דֻּגְ מַ ת הַ לֵּב הָ ﬠֶלְ יוֹן( וְ לָ כֵ ן ָׁשמוֹ ר
, ַ ַּב ּמֹח, ז ְִכ ָירה ְ ּבזָכָ ר.ַּב ּ ֵלב וְ לֹא ְב ָמקוֹ ם ַאחֵ ר
 וְ ֵאין ז ְִכ ָירה אֶ ָּלא.שרוֹ כֵ ב וְ ׁשוֹ לֵ ט ַעל הַ ּ ֵלב
ֶׁ
. וְ ָׁשמוֹ ר ִלנְ ֵקבָ ה, וְ ַעל זֶה זָכוֹ ר ְלזָכָ ר. ַַּב ּמֹח
. רוֹ כֵ ב וְ ׁשוֹ לֵ ט ַעל הַ ּ ֵלב,שהוּא זָכָ ר
ֶ ׁ ַהַ ּמֹח

 ׁ ְש ִמ ָירה, ִמ ְס ּ ָת ַּכל הֲ וִ ינָ א, ָא ַמר ִר ִּבי ּ ִפנְ ָחס.209
 )דחמא בלב( )ס''א ולב דוגמא דלב,ּ ַב ּ ֵלב ִאיה ּו וַ ַ ּדאי
. וְ לָ או ּ ַבאֲ ָתר ַאחֲ ָרא,מור ּ ַב ּ ֵלב
ֹ עילאה( וְ ַעל ָ ּדא ׁ ָש
. ְ ּד ָר ִכיב וְ ׁ ָשלִ יט ַעל ַה ּ ֵלב,מו ָחא
ֹ  ְּב,זְ ִכ ָירה ּ ַב ָ ּז ָכר
כור לְ זָ ָכר
ֹ ָ וְ ַעל ָ ּדא ז.מו ָחא
ֹ וְ לֵ ית זְ ִכ ָירה ֶא ּ ָלא ְּב
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, הַ ָּכבֵ ד.הַ ּ ֵלב ׁשוֹ לֵ ט וְ רוֹ כֵ ב ַעל הַ ָּכבֵ ד
 )וְ הֵ ם ָזכָר. וְ הוּא ֶאחָ ד,סָ ָמ ֵאל וְ נָחָ ׁש זֶה ָּבזֶה
, וְ לָ כֵ ן ַּב ָּק ְר ָּבן.וּנְקֵ בָ ה( יוֹ ֶת ֶרת הַ ָּכבֵ ד וְ כָ בֵ ד
, ָּכבֵ ד ַמאֲ כַ ל זָכָ ר.יוֹ ֶת ֶרת הַ ָּכבֵ ד זֶה נָחָ ׁש
.של סָ ָמ ֵא''ל
ֶ ׁ סוֹ ד

 וְ יָפֶ ה, וַדַּ אי ָּכ ְך זֶה, ָאמַ ר ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן.210
 וּבֵ רוּר הַ דָּ בָ ר וְ סוֹ ד וְ נִ ְס ְּתרוֹ ת הַ ָּק ְר ָּבן.הוּא
 הוּא, ָּכבֵ ד לוֹ ֵקחַ ַּבהַ ְתחָ לָ ה.ָּכ ְך הוּא
הַ יּוֹתֶ ֶרת
�ָכּ
 )וְ אַ חַ ר, ֹש ּלו
ֶׁ
וְ הַ יּוֹ ֶת ֶרת
' )וְ אַ חַ ר כָּ� כָּל וְ כוּ. ֹשֶׁ לּוֹ( סָ ָמ ֵאל וּבַ ת זוּגו
שֶׁ אוֹתָ ם ֲחיָלוֹת( וְ כָ ל אוֹ ָתם עוֹ ְר ֵקי הַ ָּכבֵ ד
 וְ לוֹ ְק ִחים ֶאת,ש ּ ָלהֶ ם
ֶ ׁ ֲחיָלוֹ ת ו ַּמחֲנוֹ ת
.ש ְמנ ּונֵי הַ ָּק ְר ָּבן
ַ ׁ ְשאוֹ ְכ ִלים חֲלָ ִבים ו
ֶ ׁ ,ש ָּלהֶ ם
ֶׁ
 וְ ָאז.שר עֲ לֵ יהֶ ם
ֶ ׁ ֲש ָּכתוּב וְ ֶאת הַ חֵ לֶ ב א
ֶ ׁ זֶה ּו
.נִ ְק ָרב הַ כּ ֹל לַ ּ ֵלב

 ָר ִכיב,מו ָחא ְ ּד ִאיה ּו ְ ּדכ ּו ָרא
ֹ
.מור לִ נְ ֵק ָבה
ֹ וְ ׁ ָש
. לֵ ב ׁ ַש ִּליט וְ ָר ִכיב ַעל ַה ָּכ ֵבד.וְ ׁ ָשלִ יט ַעל ַה ּ ֵלב
 )ס''א ואינון. וְ ִאיה ּו ַחד,ָּכ ֵבד ָס ָמ ֵאל וְ נָ ָח ׁש ָ ּדא ְּב ָדא
 וְ ַעל.דכר ונוקבא( )דף רכ''ד ע''ב( ֹיו ֶת ֶרת ַה ָּכ ֵבד וְ ָכ ֵבד
 ָּכ ֵבד. ָ ּדא נָ ָח ׁש, ֹיו ֶת ֶרת ַה ָּכ ֵבד,קו ְר ָּבנָ א
ֹ ָ ּדא ְּב
. ָרזָא ְ ּד ָס ָמ ֵא''ל,יכלָ א ִ ּד ְדכ ּו ָרא
ְ ֵמ

. וְ יָא ּות ה ּוא, וַ ַ ּדאי ַּכ ְך ה ּוא,עון
ֹ  ָא ַמר ַר ִּבי ׁ ִש ְמ.210
. ָה ִכי ה ּוא, וְ ָרזָ א וְ ִס ְת ִרין ְ ּד ָק ְר ָּבן,ּו ְב ִר ָירא ְ ּד ִמ ּ ָלה
 )ס''א,יה
ָ ָּכ ֵבד נָ ִטיל ְּב ַק ְד ִמ
ּ ֵ ה ּוא וְ ֹיו ֶת ֶרת ִ ּדיל,יתא
' )ס''א ולבתר כל וכו.ולבתר יותרת דיליה( ָס ָמ ֵאל ּו ַבת ז ּו ֹגו
 ַח ּיָילִ ין.דאינון חיילין( וְ ָכל ִאי ּנ ּון ַע ְר ִקין ְ ּד ַכ ְב ָדא
 ְ ּד ַא ְכלִ ין חֲ לָ ִבין,הון
ֹ ְ ּונְ ִטיל ּו ִ ּדל.הון
ֹ ְּו ַמ ׁ ִש ְריָין ִ ּדל
 )שמות, הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב.ינו ְ ּד ָק ְר ְּבנָ א
ֹ ִׁ ַש ְמנ
 ּו ְכ ֵדין ָק ִריב ּכ ּ ָֹלא.יהם
ֶ ֵכט( וְ ֶאת ַה ֵחלֶ ב אֲ ׁ ֶשר עֲ ל
.לְ גַ ּ ֵבי לֵ ב

The Ten Commandments appear twice in the Torah. First time in Exodus 20
and the second in Deuteronomy 5.
Between the two, the commandments related to Shabbat have a little word
change.
Exodus 20:7
“ ְל ַק ְדּשׁוֹ,יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת-זָכוֹר אֶ ת.”
“Remember the sabbath day, to keep it holy.”
Deuteronomy 5:11
“� יְהוָה אֱ �הֶ י,� ְ כַּאֲ ֶשׁר צִ וּ, ְל ַק ְדּשׁוֹ,יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת-” ָשׁמוֹר אֶ ת
“Observe the sabbath day, to keep it holy, as the LORD thy God commanded
thee.”
The first one tells us to ‘remember’ the Shabbat and the second asks us to
‘observe’ (keep) the Shabbat.
Rabbi Pinchas ben Yair tells us that זָכוֹר, ‘remember’, is the aspect of male ()זכר.
It comes from the brain and Zeir Anpin to control; ‘observe’, שׁמוֹר,
ָ is the heart
and the aspect of female, Malchut.
The heart is the element of fire in the body and it ‘burns’ the ‘offering’ to remove
judgment from the physical level. This is the reason why, when the heart stops,
the body is left completely to judgment and is consumed by the other side.
Rabbi Shimon gives thanks to Rabbi Pinchas, his father in law, and adds that
this is the secret of the sacrifices. The negative side connects to the liver and
other inner parts of the body. The high priests used to remove them from the
animal and then place them on the altar separately.
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The flesh of the sacrifice is ‘enjoyed’ by the other side and with that judgments
are sweetened. The consciousness of the person who brought the offering,
together with the meditation of the priest, creates unification between Zeir
Anpin and Malchut and connects to the Holy side.
We learn that the sacrifices were first made to feed the other side and to make
room for the unification that draws the light to Malchut. From the aspect of the
body, we feed the other side almost on a constant basis. What we need to do is
to separate them from time to time in order to be able to draw pure light that
benefits our body and soul. Pure consciousness and fasting increase the ‘fire’ in
the body and consumes the other side. It clears the way for better spiritual
connections.
The ultimate ‘burning’ of negativity is straight fasting for 72 hours (three full
days). I do not recommend that without proper preparation and consultation
and approval of a physician. Some righteous people do that to cleanse their body
from all negativity while making themselves better and greater channels for the
light.
We are just before Purim and we read in the scroll of Esther (4:16) that she
asked her people to fast, for three days and nights, to remove the negativity that
Haman was about to bring on them.
To achieve good results and control over negativity in your body and
consciousness use the following guidelines that cover the four elements:
Earth – Feed your body only at scheduled times with food that is as close as
possible to its natural state (less processed).
Water – Drink pure water, cleanse the body inside and outside. Immerse in a
Mikveh periodically.
Fire – Breathe and do exercise to enrich the blood system and strengthen the
heart.
Air (Spirit) – Pray, meditate and study on scheduled times, to bring body and
soul into complete balance.
 ֶא ָּלא וִ דּ וּי, וְ הַ ּ ֵלב לֹא לוֹ ֵקחַ מֵ הַ כּ ֹל.211
ש ּנַעֲ ָׂשה ּבוֹ וְ עוֹ לֶ ה ְ ּבאוֹ תוֹ ָע ָׁשן ו ְּת ִפ ָּלה
ֶׁ
, ַ הַ ּ ֵלב ַמ ְק ִריב לַ ּמֹח.ש ּנַעֲ ָׂשה ָעלָ יו הַ ָּק ְר ָּבן
ֶׁ
.שהַ כּ ֹהֵ ן ּבוֹ וְ חֶ ְדוַת הַ ְלוִ יִּם
ֶ ׁ של הַ יִּחוּד
ֶ ׁ ָרצוֹ ן
ַ הַ ּמֹח.ש ָּבא ִמ ּמֹחַ ֶע ְליוֹ ן
ֶ ׁ הַ ּמֹחַ הַ זֶּה אוֹ ר
ש ּלֹא נוֹ ָדע
ֶ ׁ ,ַמ ְק ִריב לַ ָּט ִמיר מֵ הַ כּ ֹל
 ִמכְּ לָל שֶׁ לּ ֹא נִ פְ ָרע כְּ לָל( וְ הַ כּ ֹל, )אֵ לָיו,ְּכלָ ל
של
ֶ ׁ ַ וְ הַ ּמֹחַ ַמ ְק ִריב נַחַ ת רוּח,נִ ְק ָׁשר זֶה ָּבזֶה
.הַ כּ ֹל

 ֶא ּ ָלא וִ ּד ּוי ְ ּד ִא ְת ָע ִביד. וְ לֵ ב לָ א נָ ִטיל ִמ ּכ ּ ָֹלא.211
לו ָתא ְ ּד ִא ְת ָע ִביד
ֹ  וְ ָסלִ יק ְּב ַהה ּוא ְּתנָ נָ א ּו ְצ,יה
ּ ּ ֵב
 ְרע ּו ָתא,מו ָחא
ֹ  לֵ ב ָק ִריב לְ גַ ּ ֵבי.יה ְ ּד ָק ְר ְּבנָ א
ּ ֵָעל
מו ָחא
ֹ .ותא ְ ּדלֵ יוָ ֵאי
ָ ָ וְ ֶח ְדו,יה
ּ ְ ּדיִ ח ּו ָדא ְ ּד ַכהֲ נָ א ּ ֵב
מו ָחא ָק ִריב
ֹ .הו ָרא ְ ּד ַא ְתיָא ִמ ּמ ֹו ָחא ִע ּ ָל ָאה
ֹ ְ נ,ָ ּדא
 )ס''א. ְ ּדלָ א ִא ְתיְ ַדע ְ ּכלַ ל,יה ָט ִמיר ִמ ּכ ּ ָֹלא
ּ לְ גַ ּ ֵב
 מכלל דלא אתפרע כלל( וְ כ ּ ָֹלא ִא ְת ְק ׁ ַשר ָ ּדא,לגביה
.מו ָחא ָק ִריב נ ַַחת ר ּו ַח ְ ּדכ ּ ָֹלא
ֹ  ּו.ְּב ָדא

 ֵא ּל ּו ִא ּ ִ ׁשים וְ כָ ל אוֹ ָתם, עוֹ ְר ֵקי הַ ָּכבֵ ד.212  וְ ָכל ִאי ּנ ּון,ישים
ִ ׁ  ִא ּ ֵלין ִא, ַע ְר ִקין ְ ּד ַכ ְב ָדא.212
 יוֹ ֶת ֶרת.ש ּנֶאֱ ַמר
ֶ ׁ ֹ ְּכמו, ָּכבֵ ד. חֵ ילוֹ ֵתיהֶ ם,בה
ָ  ֹיו ֶת ֶרת נְ ֵק. ְ ּכ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר, ָּכ ֵבד.יהון
ֹ ֵַח ּיָיל
ּ
שלֹא
ֶ ׁ ? לָ ּ ָמה יוֹ ֶת ֶרת. ֹש ּלו
ֶ ׁ  נְ ֵקבָ ה,נְ ֵקבָ ה

 ְ ּדלָ א ִא ְת ַח ְּב ַרת. אֲ ַמאי ֹיו ֶת ֶרת.יה
ּ ֵנ ּו ְק ָּבא ִ ּדיל
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ִּב ְדכ ּו ָרא ֶא ּ ָלא ַּכד ַא ׁ ְש ָא ַרת לָ ּה ׁ ַשעֲ ָתא ,לְ ָב ַתר
יהּ .ת ּוֹ ,יו ֶת ֶרת נְ ֵק ָבה,
ְ ּד ַע ְב ַ ּדת נְ א ּו ָפ ָהא ,וְ ׁ ַש ְב ָקא לֵ ּ
ידת
ְ ּד ַכד ּ ַב ְעיָא לְ ִא ְת ַח ְּב ָרא ְּב ּ ַבר נָ ׁשִ ,א ְת ָע ִב ַ
יהי
יה ׁ ִש ּי ּו ִריןּ ְ ,דלָ א ִא ְתחֲ ּ ׁ ָש ַבת ְ ּכלַ ל .לְ ָב ַתר ִא ִ
לְ גַ ּ ֵב ּ
יה
יהַ ,עד ְ ּד ִא ְת ַע ֵב ָ
ידא לֵ ּ
ִא ְת ָק ְר ַבת זְ ֵעיר זְ ֵעיר לְ גַ ּ ֵב ּ
ִח ּב ּו ָרא חֲ ָדאּ .ו ֵמ ִא ּ ֵלין ַע ְר ִקין ְ ּד ַכ ְב ָדאִ ,מ ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ָטן
ָאחֳ ָרן זְ ִע ִירין ,לְ ַכ ּ ָמה זַיְ ינִ ין ,וְ כ ּ ָֹלא נ ְַטלִ ין ֵאמ ּו ִרין
ּו ְפ ָד ִרין .וְ ֻכ ְּלה ּו ְ ּכלִ ילָ ן ּ ַב ָּכ ֵבד.

ש ִ ּנ ְׁש ֶא ֶרת לָ ּה
ִמ ְתחַ ֶּב ֶרת ְ ּבזָכָ רֶ ,א ָּלא ַרק ְ ּכ ׁ ֶ
ש ָע ְ ׂש ָתה נִ אוּפֶ יהָ וְ ָעזְבָ ה אוֹ תוֹ .
ָׁש ָעה ְל ַאחַ ר ׁ ֶ
שרוֹ צָ ה ְל ִה ְתחַ ֵּבר
ש ְ ּכ ׁ ֶ
עוֹ ד יוֹ ֶת ֶרת נְ ֵקבָ ה ֶ ׁ -
שבֶ ת
ש ּלֹא נ ְֶח ׁ ֶ
שית אֵ לָ יו ִׁש ַיריִםֶ ׁ ,
ְ ּב ָא ָדם ,נַעֲ ֵׂ
ְּכלָ לְ .ל ַאחַ ר ִמ ּ ֵכן ִמ ְת ָק ֶרבֶ ת ְל ַאט ְל ַאט
שית ֵאלָ יו ִח ּבוּר ֶאחָ ד.
ש ּנַעֲ ֵׂ
ֵאלָ יוַ ,עד ׁ ֶ
וּמֵ עוֹ ְר ֵקי הַ ָּכבֵ ד הַ ָּלל ּו ִמ ְת ּ ַפ ּ ְׁש ִטים אֲ חֵ ִרים
ְקטַ ִ ּנים ְלכַ ּ ָמה ִמינִ ים ,וְ הַ כּ ֹל לוֹ ְק ִחים
ֵאמו ִּרים ו ְּפ ָד ִרים ,וְ כֻ ּ ָלם ְּכלו ִּלים ַּב ָּכבֵ ד.

The heart doesn’t take from all the sacrifices, meaning the physical elements of
the body. The work of the heart with confession and repentance is elevated with
the prayer like the smoke of the burnt sacrifice. The brain that is the aspect of
Chokmah, Father, and Binah, Mother, like the priest, receives that smoke and
continues it to the concealed and unknown brain that is Keter. That opens the
channel of light and the system is balanced.
The small left lobe of the liver is considered as the female of the liver. She leaves
the male for her infidelity and even though she looks insignificant, she could
start negativity that spreads through the arteries.
I invite here professionals of the medical field to discuss the function of the left
lobe of the liver. From this Zohar, we can understand that negativity starts in
this part. It may be a better practice to check this part first, to detect issues
with the blood system.
Another learning from this Zohar is that big negativity could start from small
and insignificant actions. Sooner or later they spread and affect the entire body
and soul. Restrict on little things as you do with big ones.

 .213לֵ ב ְ ּד ִאיה ּו ִע ָ ּק ָרא ִּב ְקד ּו ּ ׁ ָשה ,נָ ִטיל ּו ַמ ְק ִריב
לְ מ ֹו ָחא ְ ּכ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר .לֵ ב ׁ ַש ְריָא ַעל ְּת ֵרין ּכ ּו ְּליָין,
יקין
יטא .וְ ִאי ּנ ּון ְר ִח ִ
וְ ִאי ּנ ּון ְּת ֵרין ְ ּכר ּו ִבין .יָהֲ ִבין ֵע ָ
ש ָמאלָ א .וְ ֻכ ְּלה ּו נ ְַטלִ ין וְ ָא ְכלִ ין ָּכל
ְק ִר ִ
יבין ,יְ ִמינָ א ּו ְ ׂ
ַחד ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּותַ ,עד ְ ּד ִא ְת ְק ׁ ַשר ּכ ּ ָֹלא ַּכחֲ ָדא.

שהוּא ִע ָּקר ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ,לוֹ ֵקחַ
 .213הַ ּ ֵלב ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ ַמר .הַ ּ ֵלב ָׁשרוּי ַעל
ו ַּמ ְק ִריב לַ ּמֹחַ ְּ ,כמוֹ ׁ ֶ
ְׁש ּ ֵתי ְכלָ יוֹ ת ,וְ הֵ ם ְׁשנֵי ְכרו ִּבים ,נוֹ ְתנִ ים
ּשמֹאל,
ֵעצָ ה ,וְ הֵ ם ְרחוֹ ִקים ְקרוֹ ִבים ,י ִָמין ו ְ ׂ
וְ כֻ ּ ָלם נוֹ ְט ִלים וְ אוֹ ְכ ִלים ָּכל ֶאחָ ד ָּכ ָראוּיַ ,עד
שהַ כּ ֹל נִ ְק ָׁשר ְּכ ֶאחָ ד.
ֶׁ

) .214תהלים נא( זִ ְב ֵחי אֱ ל ִֹהים ר ּו ַח נִ ׁ ְש ָּב ָרהּ ָ ,דא
לו ָתאּ ְ .ד ָהא
ִמ ְת ָק ִריב לַ לֵ ב ,ר ּו ַח נִ ׁ ְש ָּב ָרה ,וִ ּד ּוי ּו ְצ ֹ
ֶאל )דף רכ''ה
ּ ָת ׁש ּוב
וַ ַ ּדאי )קהלת יב( וְ ָהר ּו ַח
יה
ע''א( ָהאֱ ל ִֹהים אֲ ׁ ֶשר נְ ָתנָ ּה .וְ ָכ ֵבד ַמ ְק ִריב לֵ ּ
יה ,וְ כ ּ ָֹלא ִק ּ ׁש ּו ָרא
יה לֵ בּ ְ ,ד ִאיה ּו ַס ּנ ֹ
ֵיגו ָרא ָעלֵ ּ
לְ גַ ּ ֵב ּ
ַּכחֲ ָדא ְּבק ּו ְר ְּבנָ א.

 .214ז ְִבחֵ י אֱ ל ִֹהים רוּחַ נִ ְׁש ָּב ָרה .זֶה נִ ְק ָרב
שה ֲֵרי
לַ ּ ֵלב ,רוּחַ נִ ְ ׁש ָּב ָרה ,וִ דּ וּי ו ְּת ִפ ָּלהֶ ׁ .
וַדַּ אי )קהלת יב( וְ הָ רוּחַ ּ ָת ׁשוּב אֶ ל הָ אֱ ל ִֹהים
שר נְ ָתנ ָּה .וְ הַ ָּכבֵ ד ַמ ְק ִריב אוֹ תוֹ ְלג ֵַּבי
אֲ ׁ ֶ
שהוּא סָ נֵגוֹ ר ָעלָ יו ,וְ הַ כּ ֹל ִק ּׁשוּר ֶאחָ ד
הַ ּ ֵלבֶ ׁ ,
ַּב ָּק ְר ָּבן.
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 מֵ הַ ָּכבֵ ד יוֹ ְצ ִאים ָּכל הֶ חֳלָ ִאים וְ כָ ל.215
 הַ ּ ֵלב. וּבוֹ ְׁשר ּויִים,יב ֵרי הַ ּגוּף
ְ הַ ּ ַמכּ וֹ ת ְלכָ ל ֵא
 וְ כָ ל, ו ִּמ ּ ֶמ ּנ ּו יוֹ צֵ א ָּכל טוּב,הוּא ז ְַך מֵ הַ כּ ֹל
 וְ כָ ל, וְ כָ ל חֹזֶק,ְ ּב ִריאוּת הָ ֵאיבָ ִרים ּ ֻכ ּ ָלם
יכים ְלכָ ל
ִ ש ְ ּצ ִר
ֶ ׁ  וְ כָ ל הַ ּ ְׁשלֵ מוּת,חֶ ְדוָה
.הָ ֵאיבָ ִרים

 לְ ָכל, וְ ָכל ַמ ְכ ְּת ׁ ִשין, נָ ְפ ִקין ָּכל ַמ ְר ִעין, ִמן ָּכ ֵבד.215
ְ  ִאיה ּו זָ ִכ, לֵ ב.יה ׁ ַש ְריָין
.יך ִמ ּכ ּ ָֹלא
ּ  ּו ֵב,יפי ּג ּו ָפא
ֵ ְׁ ַשי
,יפין ּ ֻכ ְּלה ּו
ּ ִמ ּנ
ִ ְ וְ ָכל ְּב ִריא ּו ָתא ְ ּד ׁ ַשי,ֵיה נָ ְפ ִקין ָּכל ַטב
ְ  וְ ָכל ׁ ְשלִ ימ ּו ְ ּד ִא ְצ ְט ִר, וְ ָכל ֶח ְדוָ ה,וְ ָכל ּת ּו ְק ּפא
יך
ָ
.יפין
ִ ְלְ ָכל ׁ ַשי

The Liver and its arteries connect to the impure side but the heart is the ‘anchor’
of holiness in the body. The kidneys are like Cherubs for the right and left and
serve the heart that ties it all together as one. The liver is the center of negativity
in the body. It benefits from the sacrifices of the person because it gives it a
connection to the higher level of the left column. When the heart is ‘broken’,
meaning that it removed its ego and connected to the light with confession and
repentance, the Liver transforms itself to support the person so it won’t lose its
unification with the left column. Psalms 51:19 “ נִשׁבָּ ר
ְ - לֵ ב: רוּחַ נ ְִשׁבָּ ָרה,�הים
ִ ֱזִ ְבחֵ י א
 ל ֹא ִת ְבזֶה,�הים
ִ ֱ“ ” ְו ִנ ְדכֶּה– אThe sacrifices of God are a broken spirit; a broken and a
contrite heart, O God, Thou wilt not despise.” This verse teaches us that the
highest and purest level of sacrifice is a broken vessel because God will not
reject it. Ecclesiastes 12:7 “ �הים אֲ ֶשׁר
ִ ֱהָ א- אֶ ל, כְּ ֶשׁהָ יָה; וְהָ רוּחַ ָתּשׁוּב,הָ אָ ֶרץ-ְו ָישֹׁב הֶ ﬠָ פָ ר ﬠַ ל
“And the dust returneth to the earth as it was, and the spirit returneth
נְתנָהּ.”
ָ
unto God who gave it” We are built from body and soul. The body is part of and
has ‘borrowed’ its physical form from the materials of this world. The soul is
part of God and it goes back when the body and soul are separated. The Zohar
teaches us to focus on the condition of our soul because it is the purpose of our
existence. We should improve and correct the soul rather than focus on the
material and the TEMPORARY state of life. As I wrote in a previous study, some
people build a successful path solely on the material level that ends with their
death. They have a golden coffin (maybe) and expensive Italian marble for a
tombstone. These people get ‘locked’ out of the Final Redemption because their
soul is not ready or capable of great light. Having the gift of richness in this
world is just a great opportunity to do greater positive things, like creating
channels of sustenance for many people, of more charity and of more support
to the channels of Light. Poor people that have no desire to do more for their
souls are similar to a selfish rich person. We must do our best to purify and
expand
the
soul.
More
important
readings
on
this
subject:
http://dailyzohar.com/daily-zohar-1026-2/
http://dailyzohar.com/dailyzohar-1027/
 ֵאין ָק ְר ָּבנוֹ ת, ָא ַמר רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן.216
אֶ ּ ָלא ְלהַ ְר ִחיק ְצ ָד ִדים ְטמֵ ִאים ו ְּל ָק ֵרב
אשוֹ ן
ׁ  וְ נֶאֱ ַמר ַּב ִח ּבוּר הָ ִר.דַּ ְרגוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת
)עוֹרקֵ י הַ כָּבֵ ד אֵ לּוּ ִא ִשּׁים וְ כָל אוֹתָ ם
ְ :ש ָּלהֶ ם
ֶׁ
 י ֵׁש מֵ הֶ ם,נִתבָּ אֵ ר( עוֹ ְר ֵקי הַ ָּכבֵ ד
ְ ְ ו,ֲחיָלוֹת
, י ֵׁש מֵ הֶ ם ְ ּגדוֹ ִלים ו ְּקטַ ִ ּנים,ְ ּגדוֹ ִלים

 ֶא ּ ָלא, לֵ ית ָק ְר ְּבנִ ין, ָא ַמר ַר ְעיָא ְמ ֵהי ָמנָ א.216
.ישין
ִ ׁ  ּולְ ָק ְר ָבא ַ ּד ְר ִ ּגין ַק ִ ּד,לְ ַרחֲ ָקא ִס ְט ִרין ִמ ְסאֲ ִבין
, )ערקין דכבדא,הון
ֹ ְ ִ ּדל,וְ ִא ְּת ַמר ְּב ִח ּב ּו ָרא ַק ְד ָמ ָאה
אלין אישים וכל אינון חיילין ואתמר( ַע ְר ִקין ְ ּד ַכ ְב ָדא ִאית
,הון ַר ְב ְר ִבין ּוזְ ִע ִירין
ֹ  ִאית ִמ ְּנ,הון ַר ְב ְר ִבין
ֹ ִמ ְּנ
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 וְ ֵא ּל ּו.ַטלִ ין ו ִּמ ְת ּ ַפ ּ ְׁש ִטים מֵ הֶ ם ְלכַ ּ ָמה ְצ ָד ִדים
ְ  וְ ִא ּ ֵלין נ.הון לְ ַכ ּ ָמה ִס ְט ִרין
ֹ ּו ִמ ְת ּ ַפ ׁ ְש ִטין ִמ ְּנ
ֵאיבָ ִרים וְ ֵאמו ִּרים ו ְּפ ָד ִרים
לוֹ ְק ִחים
,ֵא ָב ִרין וְ אֱ מ ּו ִרין ּו ְפ ָד ִרין ְ ּד ִמ ְת ַא ְ ּכלִ ין ָּכל ַה ּ ַליְ לָ ה
ֹשה ֲֵרי ָק ְר ָּבן ּ ֻכ ּלו
ֶ ׁ ,ש ִּמ ְת ַא ְ ּכ ִלים ָּכל הַ ּ ַליְלָ ה
ֶׁ
.ְָ ּד ָהא ָק ְר ָּבן ּכ ּ ָֹלא לַ יְ י
.'לַ ה
, רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן, ָאמַ ר ְמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה.217
של הַ ָּקדוֹ ׁש
ֶ ׁ ש ָּק ְר ָּבנוֹ ת
ֶ ׁ ֲהלֹא ָא ַמ ְר ּ ָת ְל ֵעיל
.' ו' ְלה,'ָּברו ְּך הוּא ֵאינָם ֶא ּ ָלא ְל ָק ֵרב י' ְלה
ש ָּכל הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת י ֵׁש
ֶ ׁ ש ַאף ַעל ּגַב
ֶ ׁ ֶא ּ ָלא
 הוּא ְמחַ ּ ֵלק ְלכָ ל הַ ּ ַמחֲנוֹ ת,ְלהַ ְק ִריב ְלפָ נָיו
. ֹ ְלכָ ל ֶאחָ ד ָּכ ָראוּי לו,ַמ ַא ְכלֵ י הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת
 ו ִּמ ְׁש ּ ֵתה הַ ַיּיִן,לַ ּ ִ ׂש ְכ ִליִּים ְמזוֹ נוֹ ת הַ ּתוֹ ָרה
,ש ִדים
ֵ ׁ שהֵ ם
ֶ ׁ , לַ ִּט ְב ִעיִּים.של הַ ּתוֹ ָרה
ֶ ׁ ו ַּמיִם
 נוֹ ֵתן לָ הֶ ם מַ אֲ כָ ִלים,שהֵ ם ִ ּכ ְבנֵי ָא ָדם
ֶׁ
ש ָּלהֶ ם לֶ אֱ כֹל
ֶ ׁ שיּוֹ ֵרד אֵ ׁש
ֶ ׁ ,ִּט ְב ִעיִּים ֵא ּלו
.אוֹ ָתם

 וַ הֲ לֹא,ימנָ א
ָ  ַר ְעיָא ְמ ֵה,ישא
ָ ׁ  ָא ַמר ּב ּו ִּצינָ א ַק ִ ּד.217
ְ ַא ְמ ַרת לְ ֵעיל ְ ּד ָק ְר ְּבנִ ין ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
יך ה ּוא לָ או
 ַאף ַעל ַּגב, ֶא ּ ָלא.'ִאי ּנ ּון ֶא ּ ָלא לְ ָק ְר ָבא י' ְּבה' ו' ְּבה
 ִאיה ּו ּ ָפלִ יג לְ ָכל,יה
ִ ְ ּד ָכל ָק ְר ָּבנִ ין ְּצ ִר
ּ יכין לְ ָק ֵרב ַק ּ ֵמ
 לְ ָכל ַחד ַּכ ְד ָקא חֲ זֵי, ַמאֲ ָכלִ ין ְ ּד ָק ְר ְּבנִ ין,ַמ ּ ׁ ִש ְריָין
 ּו ִמ ׁ ְש ְּתיָיא ְ ּדיִ ינָ א,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ  ְמ ֹזונֵי ְ ּד,ש ְכלִ ִּיים
ּ ֵל
ׂ ִ ְ ל,יה
 ְ ּד ִאי ּנ ּון ׁ ֵש ִדים ְ ּד ִאי ּנ ּון, לְ ִט ְב ִע ִּיים.יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ ּו ַמ ּיָא ְ ּד
,לון ִא ּ ֵלין ַמאֲ ָכלִ ין ִט ְב ִע ִּיים
ֹ  י ִָהיב,ִ ּכ ְבנֵי ָא ָדם
.לון
ֹ יכל
ַ  לְ ֵמ,הון
ֹ ְְ ּדנָ ִחית ֶא ּ ׁ ָשא ִ ּדל

-  ִאם זָכ ּו,ּש ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ַר ּבוֹ ֵתינו
ֶ ׁ ֹ ְּכמו.218
,של ֵא ׁש לֶ אֱ כֹל הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת
ֶ ׁ הָ יָה יוֹ ֵרד ְּכ ַא ְריֵה
של
ֶ ׁ  הָ יָה יוֹ ֵרד ָׁשם ְ ּכ ִמין ּ ֶכלֶ ב- וְ ִאם לֹא
 יוֹ ֵרד-  ִאם זוֹ כֶ ה,ש ּ ֵמת ָא ָדם
ֶ ׁ  וְ גַם ָּכ ְך ְּכ.ֵא ׁש
-  וְ ִאם לֹא,ִ ּב ְדמוּת ַא ְריֵה ְל ַק ֵּבל ֶאת הַ ּנֶפֶ ׁש
 )תהלים,ש ָא ַמר ָעלָ יו דָּ וִ ד
ֶ ׁ ,ִ ּכ ְדמוּת ּ ֶכלֶ ב
ּ
.יד ִתי
ָ כב( הַ ִ ּצילָ ה מֵ חֶ ֶרב נ ְַפ ִ ׁשי ִמיַד ּ ֶכלֶ ב י ְִח

מו
ֹ  הֲ וָ ה נָ ִחית ְ ּכ, ִאי זָ כ ּו,או ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ן
ֹ  ְ ּכ ָמה ְ ּד.218
 הֲ וָ ה נָ ִחית, וְ ִאי לָ א.יכל ָק ְר ְּבנִ ין
ַ ַא ְריֵה ְ ּד ֶא ּ ׁ ָשא לְ ֵמ
אוף ָה ִכי ַּכד ִמית ּ ַבר
ֹ ְ ו.ּ ַת ּ ָמן ְ ּכ ִמין ַּכלְ ָּבא ְ ּד ֶא ּ ׁ ָשא
.יה
ּ  לְ ַק ְּבלָ א נ ְַפ ׁ ֵש, נָ ִחית ִּב ְדמ ּות ַא ְריֵה, ִאי זָ ֵכי,נָ ׁש
 )תהלים,יה
ּ ֵ ְ ּד ָא ַמר ָ ּדוִ ד ָעל,וְ ִאי לָ או ִּב ְדמ ּות ֶּכלֶ ב
.יד ִתי
ָ כב( ַה ִּצילָ ה ֵמ ֶח ֶרב נ ְַפ ׁ ִשי ִמ ּיַד ֶּכלֶ ב יְ ִח

The ‘Faithful Shepherd’, Moses, explains that the process of sacrifices was
created for the purpose of pushing away impurities and to bring us closer to
Holy levels. The large and small arteries spread the fire in the body to ‘burn’ the
negativity. The ‘Holy Candle’, who is Rabbi Shimon, replies to Moses telling him
that, as he said before, the purpose of the sacrifices is to connect the levels of
the YHVH name, Y with the H and V to H. Now even though the sacrifices are
brought before God, the benefits are spread to all levels. The wise that is from
the Holy side receive ‘food’ of the Torah, which is light of the Central Column.
Other entities of the impure side receive from what the fire consumes on the
altar. There are demons that have a human shape (spiritual) and they receive
from the energy of the Left column, that is separated from the central column.
The sages tell us that when the fire from heavens came down to burn the
sacrifices on the altar in the Holy Temple, it had special shapes. If the Israelites
merited it, their sacrifices were accepted and the shape of the fire was that of a
lion, that represents the Right column and Chessed. If they didn’t have the
merit, the fire came in the shape of a dog, that represents the impure side. King
David said that in Psalms 22:21 “יד ִתי
ָ  י ְִח,כֶּלֶ ב-“ ”הַ צִּ ילָ ה מֵ חֶ ֶרב נַפְ ִשׁי; ִמיַּדDeliver my soul
from the sword; mine only one from the power of the dog.”
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ּ .219ו ְבגִ ין לְ ׁ ֵשיזָ ָבא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יהון
יך ה ּוא ּג ּו ֵפ ֹ
הוןָ .מנֵי ,לְ ָק ֵרב ָק ְר ְּבנִ ין
הון וְ נ ְַפ ׁ ֵש ֹ
ש ָר ֵאל ִמ ְּנ ֹ
ְ ּדיִ ְ ׂ
ִ ּד ְב ִע ָירן וְ ג ּו ָפן ְּב ַא ְת ַריְ יה ּו ,לְ ַק ּיֵים )משלי כה( ִאם
ש ֹונַאֲ ָך ַהאֲ ִכילֵ ה ּו לָ ֶחם וְ ִאם ָּצ ֵמא ַה ׁ ְש ֵקה ּו
ָר ֵעב ׂ
ָמיִ ם .אֲ ָבל ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ,לָ א נָ ִטיל ֶא ּ ָלא
יה )דאיהו ישראל( .הֲ ָדא
ְרע ּו ָתא ְ ּדלִ ָּבאּ ,ו ְת ִביר ּו ִ ּדילֵ ּ
ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,תהלים נא( זִ ְב ֵחי אֱ ל ִֹהים ר ּו ַח נִ ׁ ְש ָּב ָרה
לֵ ב נִ ׁ ְש ָּבר וְ נִ ְד ֶּכה אֱ ל ִֹהים לֹא ִת ְבזֶהּ ְ .כגַ וְ ונָא ִ ּד ְכלֵ י
הון נִ ׁ ְש ָּבר ּו נִ ְט ָהר ּו.
ֶח ֶרסּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר ְּב ֹ

 .219ו ְּכ ֵדי ְלהַ ִ ּציל הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ֶאת
ִש ָר ֵאל מֵ הֶ ם וְ ֶאת נ ְַפ ׁשוֹ ָתם,
של י ְ ׂ
ּגוּפֵ יהֶ ם ׁ ֶ
של ְ ּבהֵ מוֹ ת וְ גו ִּפים
ִמ ּנָה ְלהַ ְק ִריב ָק ְר ָּבנוֹ ת ׁ ֶ
שנַאֲ ךָ
ִ ּב ְמקוֹ ָמםְ ,ל ַקיֵּם )משלי כה( ִאם ָר ֵעב ׂ ֹ
הַ אֲ ִכילֵ ה ּו לָ חֶ ם וְ ִאם צָ מֵ א הַ ְׁש ֵקה ּו ָמיִם.
אֲ בָ ל הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא לֹא לוֹ ֵקחַ ִ ּכי ִאם
ֶאת ְרצוֹ ן הַ ּ ֵלב וְ ִ ׁש ְברוֹ נוֹ )שֶׁ הוּא יִ ְשׂ ָראֵ ל( .זֶה ּו
ש ָּכתוּב )תהלים נא( ז ְִבחֵ י אֱ ל ִֹהים רוּחַ
ֶׁ
נִ ְ ׁש ָּב ָרה לֵ ב נִ ְ ׁש ָּבר וְ נִ ְד ּ ֶכה אֱ ל ִֹהים לֹא
ש ּנֶאֱ מַ ר ָּבהֶ ם נִ ְׁש ָּבר ּו
ִת ְבזֶהְּ .כמוֹ ְ ּכלֵ י חֶ ֶרס ׁ ֶ
נִ ְטהָ רוּ.

ש ָר ֵאל .וְ ִא ְּת ַמר
ַּ .220כהֲ נָא ֹ
מו ָחא .לֵ וִ י לִ ָּבאּ .ג ּו ָפא יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל
הוןּ ,כֹהֲ נִ ים ּ ַבעֲ ֹ
ְּב ֹ
בו ָד ָתםּ ,ולְ ִ ּויִ ם ְּבד ּו ָכנָ ם ,וְ יִ ְ ׂ
ְּב ַמעֲ ָמ ָדם .וְ ִאי ָּכ ֵבד ָּב ֵעי לְ ָק ְר ָבא לְ גַ ּ ֵבי ְ ּדלִ ָּבא,
יה ְ ּד ִאי ּנ ּון ִמ ְסאֲ ִביןִ ,איה ּו לָ א נָ ִטילֶ .א ּ ָלא
ֶחלְ ּ ֵב ּ
הורּ ְ .כגַ וְ ונָ א ְ ּד ִאית ְּבג ּו ָפאֵ ,חלֶ ב
ׁ ַש ְמנ ּו ֹנו ְ ּד ֵחלֶ ב ָט ֹ
סולֶ ת ,וְ ָדם
הור וְ ֵחלֶ ב ָט ֵמאּ ָ ,דם ָּצלִ יל ְּבלָ א ּ ְפ ֹ
ָט ֹ
ישין.
סולֶ ת .וְ ַע ְר ִקין ְ ּדלִ ָּבאַ ,ח ּיָילִ ין ַק ִ ּד ׁ ִ
ָעכ ּור ּ ַב ּ ְפ ֹ
וְ ַע ְר ִקין ְ ּד ָכ ֵבדַ ,ח ּיָילִ ין ִמ ְסאֲ ִבין .א ּוף ָה ִכי ִאי ּנ ּון
טובִ ,א ּ ֵלין
ַמ ׁ ִש ְריָין ְ ּד ֵי ֶּצר ָה ָרעּ ,ו ַמ ׁ ִש ְריָין ְ ּדיִ ֶּצר ַה ֹ
ְמ ָמנָ ן ַעל ַע ְר ִקין ְ ּדלִ ָּבא ,וְ ִא ּ ֵלין ְמ ָמנָ ן ַעל ַע ְר ִקין
ש ָר ֵאל ,וְ א ּו ִמין
ְ ּד ַכ ְב ָדא .א ּוף ָה ִכי ְּת ֵרי ֹ
או ֵמי ,יִ ְ ׂ
ָלות.
עו ְב ֵדי ּכ ֹו ָכ ִבים ּו ַמ ּז ֹ
ְ ּד ָעלְ ָמא ֹ

ִש ָר ֵאל ּגוּף .וְ נֶאֱ ַמר
 .220כּ ֹהֵ ן מֹחַ  .לֵ וִ י לֵ ב .י ְ ׂ
ּ
ָּבהֶ ם ,כּ ֹהֲנִ ים ַּבעֲ בוֹ ָד ָתם ו ְּלוִ יִם ְ ּבדוּכָ נָם
ִש ָר ֵאל ְ ּב ַמעֲ ָמ ָדם .וְ ִאם צָ ִר ְ
יך ְלהַ ְק ִריב
וְ י ְ ׂ
של אוֹ ָתם ְטמֵ ִאים ,הוּא
ָּכבֵ ד לַ ּ ֵלב ,חֶ ְלבּ ֹו ׁ ֶ
של חֵ לֶ ב ָטהוֹ ר.
ש ְמנוּנוֹ ׁ ֶ
לֹא לוֹ ֵקחַ ֶ .א ּ ָלא ַׁ
שי ּ ֵׁש ַּב ּגוּף חֵ לֶ ב טָ הוֹ ר וְ חֵ לֶ ב ָטמֵ א ,דָּ ם
ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
צָ לוּל ְ ּב ִלי ְפסֹלֶ ת וְ ָדם ָעכוּר ִ ּב ְפסֹלֶ ת.
וְ עוֹ ְר ֵקי הַ ּ ֵלב ֲחיָלוֹ ת ְקדוֹ ִ ׁשים ,וְ עוֹ ְר ֵקי הַ ָּכבֵ ד
ֲחיָלוֹ ת ְטמֵ ִאיםּ .גַם ָּכ ְך הֵ ם ַמחֲנוֹ ת הַ יֵּצֶ ר
הָ ָרע ו ַּמחֲנוֹ ת הַ יֵּצֶ ר הַ ּטוֹ בֵ .א ּל ּו ְממֻ ִ ּנים ַעל
עוֹ ְר ֵקי הַ ּ ֵלב ,וְ ֵא ּל ּו ְממֻ ִ ּנים ַעל עוֹ ְר ֵקי הַ ָּכבֵ ד.
ִש ָר ֵאל וְ אֻ ּמוֹ ת הָ עוֹ לָ ם
ּגַם ָּכ ְך ְ ׁש ּ ֵתי אֻ ּמוֹ ת ,י ְ ׂ
עוֹ ְב ֵדי כוֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת.

The Zohar reveals to us that the Endless, Blessed be He, gave us the opportunity
to do the sacrifices in order to save our body and soul.
In Proverbs 25:21 we read the following verse that teaches us to feed the
negative side, so it will leave us alone.
” ִאםָ -רﬠֵ ב שֹׂנַאֲ � ,הַ אֲ כִ לֵ הוּ לָ חֶ ם; ְו ִאם-צָ ֵמא ,הַ ְשׁ ֵקהוּ ָמיִם“
“If thine enemy be hungry, give him bread to eat, and if he is thirsty, give him
”water to drink
This teaches us that the sacrifices were not intended for God but for us. God
would see the consciousness of the people bringing the sacrifices and rewards
them accordingly. A broken heart and a pure consciousness are welcomed by
God, as we read in the following verse.
Psalms 51:19
נִשׁבָּ ָרה“
�הים ,רוּחַ ְ
:זִ ְבחֵ י אֱ ִ
�הים ,ל ֹא ִת ְבזֶה
”לֵ בִ -נ ְשׁבָּ ר ְו ִנ ְדכֶּה– אֱ ִ
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“The sacrifices of God are a broken spirit; a broken and a contrite heart, O God,
”Thou wilt not despise.
The negative side will seek to hurt you unless you reveal light for them. Having
a meal is like bringing an offering to the holy temple. Prepare yourself to connect
to the spiritual energy of the food, make a blessing and after that cut a little
piece of bread, place it on the ground, then throw it to the garbage.
When women make challah for Shabbat, they need to remove the hold of
negativity from it by giving a little piece to the other side. A piece of the dough
, HAFRASHATהפרשת חלה is separated and burnt. This process is called
CHALLAH, and it has great significance in drawing and revealing the light of
Shabbat.

ימנָ אַ ׁ ,ש ּ ִפיר ָקא ַא ְמ ַרת
יה ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
ָ .221א ַמר לֵ ּ
ש ָר ֵאל לָ או ּ ֻכ ְּלה ּו ׁ ָשוִ יןּ ְ ,ד ִאית
ְּבכ ּ ָֹלא ,אֲ ָבל אֲ ִפ ּ
יל ּו יִ ְ ׂ
ישא,
הון ְּבנֵי ַמלְ כ ּותִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַמלְ כ ּות ַק ִ ּד ׁ ָ
ְּב ֹ
שר ְס ִפ ָיראןּ ,ו ִמ ָּכל הֲ וָ ו ּיָין וְ ִכ ּנ ּויִ ין .וְ ִאית
ְ ּכלִ ילָ א ֵמ ֶע ֶׂ
הון ַע ְב ִ ּדיןִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ֶע ֶבדּ ְ ,ד ִאיה ּו )בראשית
ִמ ְּנ ֹ
הון ִ ּכ ְב ִע ָירן ,וְ ִא ְּת ַמר
יתו .וְ ִאית ִמ ְּנ ֹ
כד( ַע ְב ּד ֹו זְ ַקן ּ ֵב ֹ
יתי ָא ָדם
הון) ,יחזקאל לד( וְ ַא ּ ֵתן ּצֹאנִ י ּצֹאן ַמ ְר ִע ִ
ְּב ֹ
ְ
ַא ּ ֶתם .וְ ִאי ּנ ּון ְ ּד ַד ְמיָין לְ ָענָ א ,ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא ָמנֵי
לְ ָק ְר ָבא ְּב ִע ָירן ְּב ַא ְת ַריְ יה ּו ,לְ ַכ ּ ְפ ָרא ָעלַ יְ יה ּו .וְ ִאי ּנ ּון
עו ָב ִדין
הון ִאי ּנ ּון ֹ
ְ ּד ַד ְמיָין לְ ַמלְ ָא ִכיןָ ,ק ְר ְּבנִ ין ִ ּדלְ ֹ
יבין
ָט ִביןּ ִ ,ד ְמ ָמנָ ן ָעלַ יְ יה ּו ַמלְ ָא ִכיםּ ִ ,ד ַמ ְק ִר ִ
ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ְּב ַא ְת ַריְ יה ּו.

ָ .221א ַמר לוֹ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן ,יָפֶ ה ָא ַמ ְר ּ ָת
ִש ָר ֵאל לֹא ּ ֻכ ָּלם ָׁשוִ ים,
ַּבכּ ֹל ,אֲ בָ ל אֲ ִפ ּל ּו י ְ ׂ
שיּ ֵׁש ָּבהֶ ם ְ ּבנֵי ַמ ְלכוּת ִמ ַ ּצד ַמ ְלכוּת
ֶׁ
שר ְס ִפירוֹ ת ו ִּמ ָּכל
הַ ְ ּקדוֹ ָׁשהְּ ,כלוּלָ ה מֵ ֶע ֶׂ
של
צד ׁ ֶ
ֲהוָיוֹ ת וְ ִכ ּנ ּויִים .וְ י ֵׁש מֵ הֶ ם עֲ בָ ִדים ִמ ַ ּ
שהוּא )בראשית כד( ַע ְבדּ וֹ ז ְַקן ֵּביתוֹ .
ֶעבֶ דֶ ׁ ,
וְ י ֵׁש מֵ הֶ ם ּ ַכ ְ ּבהֵ מוֹ ת ,וְ נֶאֱ ַמר ָּבהֶ ם )יחזקאל
יתי ָא ָדם ַא ּ ֶתם.
לד( וְ ַא ּ ֵתן צֹאנִ י צֹאן מַ ְר ִע ִ
ְ
שדּ וֹ ִמים ְלצֹאן ,הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
וְ אוֹ ָתם ׁ ֶ
ִצ ּוָה ְלהַ ְק ִריב ְ ּבהֵ מוֹ ת ִ ּב ְמקוֹ ָמם ְלכַ ּ ֵפר
שדּ וֹ ִמים ְלמַ ְל ָא ִכים,
ֶׁ
עֲ לֵ יהֶ ם .וְ אוֹ ָתם
ש ּ ָלהֶ ם הֵ ם ַמעֲ ִ ׂשים טוֹ ִבים
ָק ְר ָּבנוֹ ת ׁ ֶ
יבים
ש ּ ַמ ְק ִר ִ
ש ְּממֻ ִ ּנים עֲ לֵ יהֶ ם מַ ְל ָא ִכים ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
לַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברוּך-הוּא ִ ּב ְמקוֹ ָמם.

דוד ,הֲ ָדא ה ּוא
ְּבנִ ין לַ יְ ֹ ָ
 .222וְ ִאי ּנ ּון ַ ּדהֲ ֹוו
יכם.
ִד ְכ ִתיב) ,דברים יד( ָּבנִ ים ַא ּ ֶתם לַ יְ ָי אֱ ל ֵֹה ֶ
הון ִמ ְת ּ ָפ ְר ֵדי ַא ְתוָ ון ,וְ ִת ּק ּונָא )ס''א דלהון
חו ִבין ִ ּדלְ ֹ
ְּב ֹ
יתא ְ ּד ִאיה ּו ׁ ֵשם
או ַריְ ָ
הוא אורייתא( ,ה ּוא ְ ּדלֶ הֱ וִ י ֹ
דוד ,לְ ָק ְר ָבא ַא ְתוָ ון ,י' ְּבה' ,ו' ְּבה'ְּ ,ב ָק ְר ְּבנָ א
יְ ֹ ָ
הון.
ִ ּדלְ ֹ

שהָ י ּו ָּבנִ ים לַ ה' ,זֶה ּו
ֶׁ
 .222וְ אוֹ ָתם
ַא ּ ֶתם לַ ה'
ש ָּכתוּב )דברים י( ָּבנִ ים
ֶׁ
אֱ לֹהֵ יכֶ םַּ ,בח ֲָט ֵאיהֶ ם ִמ ְת ּ ָפ ְרדוֹ ת הָ אוֹ ִתיּוֹ ת,
ש ִּת ְהיֶה
תּוֹרה( הוּא ׁ ֶ
וְ הַ ִּת ּקוּן )שֶׁ לָּהֶ ם הוּא הַ ָ
שם ְיהֹוָ''הְ ,ל ָק ֵרב אֶ ת
שהוּא ׁ ֵ
תוֹ ָרהֶ ׁ ,
הָ אוֹ ִתיּוֹ ת ,י' ְ ּבה' ,ו' ְ ּבה'ּ ְ ,ב ָק ְר ְ ּבנוֹ ֵתיהֶ ם.

 .223הֲ ֵרי ְּב ָכל ָק ְר ְּבנִ יןֵ ּ ,בין ִ ּד ְב ִע ֵיריֵ ּ ,בין ְ ּד ַמלְ ָא ִכין
יה.
ִ ּד ְמ ָמנָ ן ַעל ּ ִפק ּו ִדיןֵ ּ ,בין ְּב ַמלְ כ ּו ָתאֵ ּ ,בין ִּב ׁ ְש ֵמ ּ
יך לְ ָק ְר ָבא לְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ּכ ּ ָֹלא ָּצ ִר ְ
יך ה ּוא )דאורייתא
ישין .וְ ִאיה ּו ָר ִכיב ְּב ַא ְר ּ ַבע ֵחיוָ ן
דיליה( ְּב ַא ְתוָ ון ַק ִ ּד ׁ ִ
הון
סו ִדיןּ ְ ,ד ִמ ְּנ ֹ
ְ ּד ַמלְ ָא ִכים .וְ ִאיה ּו ָר ִכיב ְּב ַא ְר ּ ַבע יְ ֹ

של
 .223ה ֲֵרי ְ ּבכָ ל הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת ֵּ -בין ׁ ֶ
ש ְּממֻ ִ ּנים ַעל
של ַמ ְל ָא ִכים ׁ ֶ
ְ ּבהֵ מוֹ תֵ ּ ,בין ׁ ֶ
ִמ ְצווֹ תֵּ ,בין ְ ּב ַמ ְלכוּתֵּ ,בין ִ ּב ְׁשמוֹ  -הַ כּ ֹל
צָ ִר ְ
לַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברו ְּך-
ְלהַ ְק ִריב
יך
הוּא )שֶׁ ָ
תּוֹרתוֹ( ְ ּבאוֹ ִתיּוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת ,וְ הוּא
של הַ ּ ַמ ְל ָא ִכים ,וְ הוּא
רוֹ כֵ ב ְ ּב ַא ְר ַּבע חַ יּוֹ ת ׁ ֶ
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ש ּ ֵמהֶ ם נִ ְב ְרא ּו
ֶ ׁ ,רוֹ כֵ ב ְ ּב ַא ְר ָּב ָעה יְסוֹ דוֹ ת
ש ְּמ ָק ֵרב
ֶ ׁ  וְ הוּא הוּא.ַא ְר ַּבע חַ יּוֹ ת ִט ְב ִעיּוֹ ת
ש ָּכתוּב )איוב
ֶ ׁ  זֶה ּו. וְ רוּחַ ְל ָעפָ ר,ַמיִם ְל ֵא ׁש
ְ
 וְ גַם ָּכך הוּא.ֹשה ָׁשלוֹ ם ִ ּב ְמרוֹ ָמיו
ֶׂ כח( ע
,שהוּא ַמיִם ִ ׂש ְכ ִליִּים
ֶ ׁ ,ְמ ָק ֵרב ֶאת ִמיכָ ֵאל
 וְ הוּא ְמ ָק ֵרב.שהוּא ֵא ׁש ִ ׂש ְכ ִלי
ֶ ׁ ,יאל
ֵ ִעם ּג ְַב ִר
ַשהַ יְנ ּו רוּח
ֶ ׁ ,שהוּא אֲ וִ יר
ֶ ׁ ,יאל
ֵ ֶאת או ִּר
שהַ יְנ ּו ָעפָ ר
ֶ ׁ ,שהוּא ֵאפֶ ר
ֶ ׁ , ִעם ְרפָ ֵאל,ִ ׂש ְכ ִלי
ְש ִּמ ְס ּ ַת ּ ֵלק הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך
ֶ ׁ ש ִּמיָּד
ֶ ׁ .ִ ׂש ְכ ִלית
. ַ ֵאין ָּבהֶ ם כּ ֹח,הוּא ִמ ֵּבינֵיהֶ ם

 וְ ִאיה ּו ה ּוא.ִא ְת ְּב ִריא ּו ַא ְר ּ ַבע ֵחיוָ ן ִט ְב ִע ִּיים
 הֲ ָדא ה ּוא. וְ ר ּו ָחא ְּב ַע ְפ ָרא,ִ ּד ְמ ָק ֵרב ַמ ּיָא ְּב ֶא ּ ׁ ָשא
אוף
ֹ ְ ו.רו ָמיו
ֹ לום ִּב ְמ
ֹ שה ׁ ָש
ֹ ( )איוב כה,ִד ְכ ִתיב
ֶׂ עו
 ִעם,ש ְכלִ ִּיים
ָ ָה ִכי ה ּוא ְמ ָק ֵרב ִמ
ׂ ִ יכ ֵאל ְ ּד ִאיה ּו ַמיִ ם
,יאל
ֵ  וְ ִאיה ּו ְמ ָק ֵרב א ּו ִר.ש ְכלִ י
ֵ ַּג ְב ִר
ׂ ִ  ְ ּדה ּוא ֵא ׁש.יאל
 ְ ּד ִאיה ּו, ִעם ְר ָפ ֵאל.ש ְכלִ י
ׂ ִ  ְ ּד ַהיְ ינ ּו ר ּו ַח.ְ ּד ִאיה ּו ַא ִ ּויר
 ְ ּד ִמ ּיָד ְ ּד ִא ְס ּ ַת ּ ָלק.ש ְכלִ ית
ׂ ִ  ְ ּד ַהיְ ינ ּו ָע ָפר,ֵא ֶפר
ְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
.הון ֵחילָ א
ֹ  לֵ ית ְּב,יך ה ּוא ִמ ּ ֵבינַיְ יה ּו

Kohen, the Priest, is the right column and the aspect of the brain, Levite is left
column and the aspect of the heart. Israel is the central column and the aspect
of the body. The liver brings sacrifices to the heart that rejects the impure fat of
the sacrifices. The Zohar reveals to us that there is pure and impure fat in the
body. The heart accepts the pure kind and rejects the impure. There are pure
arteries and impure arteries. Similarly, there are armies of the good side that
‘supervise’ the arteries of the heart and there are armies of the negative side
that ‘supervise’ the arteries of the Liver. The Zohar continues and distinguishes
between the Israelites and the other nations that are controlled by the 12
constellations. The Israelites have the ability to disconnect from the impure side
while the other nations abide by their planned process. The body has internal
wars between the good and the negative side. The mind, heart and the entire
body are responsible for keeping the body and soul in balance. Impure
consciousness and physical desires without involving the Light result in a
negative outcome. It can turn the good fat to impure fat and damage the heart
and the arteries. The act of restriction is not just about behavior toward people
and the environment but it should be applied when using physical energy. Food
can turn positive or negative in the body depending on the way we consume it.
It is better to have a scheduled time for eating to keep the body in order. Proper
blessings to draw light and transform physical energy into spiritual are very
important. We should also remember that highly processed food has the
consciousness of the manufacturer that desires to take from you more than he
can give. The machines that process the food ‘suck’ the natural energy of the
food and leave us with ‘waste’ that is rarely beneficial for us. Keeping Kosher,
especially with meat, and separating dairy and meat meal times and utensils
will greatly help to balance the energies in the body.
 ה ֲֵרי ָּכתוּב ְ ּבכָ ל,ֹאמר
ַ  וְ ִאם ּת.224
ְ
שיּ ֵׁש ּ ֵפרוּד
ֶ ׁ  וְ ֵאיך ָא ַמ ְרנ ּו,הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת לַ יהֹוָ''ה
ָּבאוֹ ִתיּוֹ ת? ֶא ּ ָלא זֶה נֶאֱ ַמר ַּבדְּ ָרגוֹ ת
שהֵ ם הוּא
ֶ ׁ  וְ לֹא, ֹש ִ ּנ ְב ְרא ּו וְ נִ ְק ְרא ּו ִב ְ ׁשמו
ֶׁ
ש ָּכתוּב )ישעיה מג( כּ ֹל הַ ִ ּנ ְק ָרא
ֶ ׁ  זֶה ּו.ַמ ּ ָמ ׁש
אתיו יְצַ ְר ִּתיו ַאף
ִ ִב ְ ׁש ִמי וְ ִל ְכבוֹ ִדי ְ ּב ָר

,דו''ד
ָ ֹ ְ ָהא ְ ּכ ִתיב ְּב ָכל ָק ְר ְּבנִ ין לַ י,ימא
ָ  וְ ִאי ּ ֵת.224
ְ וְ ֵא
 ֶא ּ ָלא ַהאי.יך ָא ַמ ְרנָ א ְ ּד ִאית ּ ִפר ּו ָדא ְּב ַא ְתוָ ון
.יה
ּ  ְּב ַד ְר ִ ּגין ְ ּד ִא ְת ְּב ִריא ּו וְ ִא ְת ְק ִריא ּו ִּב ׁ ְש ֵמ,ִא ְּת ַמר
 )ישעיה, הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב.וְ לָ א ְ ּד ִאי ּנ ּון ִאיה ּו ַמ ּ ָמ ׁש
אתיו יְ ַּצ ְר ִּתיו
ִ בו ִדי ְּב ָר
ֹ מג( ּכֹל ַהנִ ְק ָרא ִב ׁ ְש ִמי וְ לִ ְכ
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של ְיהֹוָ''ה
ֶׁ
שיּ ֵׁש אוֹ ִתיּוֹ ת
ֶׁ
יתיו.
באֲ ִּציל ּותּ ְ ,דלֵ ית עֲ ִ ׂש ִ
דו''ד ּ ַ
יתיוּ ְ .ד ִאית ַא ְתוָ ון ַ ּדיְ ֹ ָ
ש ִ
ַאף עֲ ִ ׂ
שהֵ ן
ש ֵאין ָּבהֶ ן ּ ֵפרוּד וְ הַ ְפסָ ָקהֶ ׁ ,
ָּבאֲ ִצילוּתֶ ׁ ,
גַביְ יה ּו,
הון ּ ִפר ּו ָדא וְ ַה ְפ ָס ָקהּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ְ ּכ ַמ ּב ּו ִעין לְ ּ ַ
ְּב ֹ
ש ּ ַמ ְׁש ִקים ֶאת
ַמ ּבו ִּעין אֲ לֵ יהֶ ם ׁ ֶ
ְּכמוֹ
ְ ּד ַא ׁ ְש ְק ּיָין לְ ִאילָ נִ יןּ .ו ְבגִ ין ִא ּ ֵ
ש ִ ּנ ְב ְרא ּו ִמ ְתדַּ ִּמים
לין ְ ּד ִא ְת ְּב ִריא ּוִ ,א ָד ְמיָין הָ ִאילָ נוֹ ת .ו ִּמ ּׁשוּם ֵא ּ ֶלה ׁ ֶ
שר ֶא ְּצ ְּב ָען.
י' לְ ֵר ׁ ָ
ישא ,ו' לְ ג ּו ָפא ,ה' ה' לְ ֶע ֶׂ
שר ֶא ְצ ָּבעוֹ ת.
ֹאש ,ו' לַ ּגוּף ,ה' ה' ְל ֶע ֶׂ
י' לָ ר ׁ

דו''ד,
 .225אֲ ָבל ִע ּל ֹות ָה ִע ּל ֹות ַעל ּכ ּ ָֹלאּ ְ ,ד ִא ְת ְק ֵרי יְ ֹ ָ
יה) ,ישעיה מ( וְ ֶאל ִמי ְּת ַד ְּמי ּונִ י וְ ֶא ׁ ְשוְ ה
ִא ְּת ַמר ּ ֵב ּ
דו ׁש) .ישעיה מ( וְ ֶאל ִמי ְּת ַד ְּמי ּון ֵאל ּו ַמה
ֹאמר ָק ֹ
י ַ
יתי .לָ א
לו) .מלאכי ג( אֲ נִ י יְ ָי לֹא ׁ ָשנִ ִ
ְ ּדמ ּות ּ ַת ַע ְרכ ּו ֹ
חו ִבין לְ ַא ְפ ְר ׁ ָשא ַא ְת ֹווי ,י' ֵמה' ,ו' ֵמה',
יה ֹ
ָמ ֵטי ּ ֵב ּ
יה ִא ְּת ַמר) ,תהלים ה( לֹא
יה ּ ִפר ּו ָדא .וְ ָעלֵ ּ
ְ ּדלֵ ית ּ ֵב ּ
יְ ג ּו ְר ָך ָרעִ .איה ּו ׁ ַש ִּליט ַעל ּכ ּ ָֹלא ,וְ לֵ ית ַמאן ְ ּד ׁ ָשלִ יט
יה.
יהִ .איה ּו ּ ָת ִפיס ְּבכ ּ ָֹלא ,וְ לֵ ית ַמאן ְ ּד ָת ִפיס ּ ֵב ּ
ּ ֵב ּ
דו''דּ ,ו ְב ָכל ׁ ְש ָמ ָהןֶ ,א ּ ָלא
וְ ִאיה ּו לָ א ִא ְת ְק ֵרי יְ ֹ ָ
יה ָעלַ יְ יה ּו .וְ ַכד ִא ְס ְּתלִ יק
ְּב ִא ְת ּ ַפ ּ ׁ ְשט ּות נְ ֹ
הו ֵר ּ
הון) .קהלת
יה ׁ ֵשם ְ ּכלָ ל ִמ ְּנ ֹ
יה ִמ ַּג ְר ֵמ ּ
ִמ ּנַיְ יה ּו ,לֵ ית לֵ ּ
מוק ִמי יִ ְמ ָּצ ֶא ּנ ּו.
מוק ָע ֹ
ז( ָע ֹ

ש ִ ּנ ְק ָרא
 .225אֲ בָ ל ִע ּ ַלת הָ ִע ּלוֹ ת ַעל הַ כּ ֹלֶ ׁ ,
ְיהֹוָ''ה ,נֶאֱ ַמר ּבוֹ )שם מ( וְ ֶאל ִמי ְת ַד ְּמיוּנִ י
ֹאמר ָקדוֹ ׁש) .שם( וְ ֶאל ִמי ְּת ַד ְּמיוּן
וְ ֶא ְ ׁשוֶה י ַ
ֵאל ו ַּמה דְּ מוּת ּ ַת ַע ְרכ ּו לוֹ ) .מלאכי ג( אֲ נִ י ה'
יע ֵאלָ יו ח ֲָט ִאים ְלהַ ְפ ִריד
יתי .לָ א ַמ ִ ּג ַ
לֹא ָׁשנִ ִ
שאֵ ין ָּבהֶ ם
אוֹ ִתיּוֹ ָתיו  -י' מֵ ה' ,ו' מֵ ה'ֶ ׁ .
ָ
ּ ֵפרוּד .וְ ָעלָ יו נֶאֱ ַמר )תהלים ה( לֹא ְיג ְֻרך ָרע.
ש ּ ׁשוֹ לֵ ט ּבוֹ .
הוּא ׁשוֹ לֵ ט ַעל הַ כּ ֹל ,וְ אֵ ין ִמי ׁ ֶ
ש ּתוֹ פֵ ס בּ וֹ .
הוּא ּתוֹ פֵ ס ֶאת הַ כּ ֹל ,וְ ֵאין ִמי ׁ ֶ
שמוֹ ת,
וְ הוּא לֹא נִ ְק ָרא ְיהֹוָ''ה ,ו ְּבכָ ל הַ ּׁ ֵ
עֲ לֵ יהֶ ם.
ְ ּב ִה ְת ּ ַפ ּ ְׁשטוּת אוֹ רוֹ
ֶא ּ ָלא
שם ְּכלָ ל
לו מֵ ַע ְצמוֹ ׁ ֵ
ש ִּמ ְס ּ ַת ּ ֵלק מֵ הֶ םֵ ,אין ֹ
ו ְּכ ׁ ֶ
מֵ הֶ םָ .עמֹק ָעמֹק ִמי י ְִמצָ ֶא ּנוּ.

יהּ ְ ,דלָ א
 .226לֵ ית נְ ֹ
הו ָרא י ִָכיל לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א ּ ֵב ּ
יה
יל ּו ֶּכ ֶתר ֶעלְ ֹיוןּ ְ ,ד ִאיה ּו נְ ֹ
ִא ְת ַח ּ ׁ ְש ַכת .אֲ ִפ ּ
הו ֵר ּ
ּ ַת ִּקיף ַעל ָּכל ַ ּד ְר ִ ּגין ,וְ ַעל ָּכל ֵחילֵ י ׁ ְש ַמיָאִ ,ע ּ ָל ִאין
רו.
ָשת ח ׁ ֶֹש ְך ִס ְת ֹ
יה) ,תהלים יח( י ׁ ֶ
וְ ַת ּ ָת ִאיןִ ,א ְּת ַמר ָעלֵ ּ
יביו.
וְ ַעל ָח ְכ ָמה ּו ִבינָ ה) ,תהלים צז( ָענָ ן וַ עֲ ָר ֶפל ְס ִב ָ
ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ׁ ְש ַאר ְס ִפ ָיראןָּ .כל ׁ ֶש ֵּכן ֵחיוָ ןָּ .כל ׁ ֶש ֵּכן
סו ֵבב ַעל ָּכל ָעלְ ִמין,
סו ִדיןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ֵמ ִתיםִ .איה ּו ֹ
יְ ֹ
ילא וְ ַת ּ ָתאּ ,ולְ ַא ְר ּ ַבע
לון לְ ָכל ִס ְט ָראֵ ,ע ּ ָ
סו ֵבב ֹ
וְ לֵ ית ֹ
יה
ֵיה .וְ לֵ ית ַמאן ְ ּדנָ ִפיק ֵמ ְר ׁש ּו ֵת ּ
ִס ְט ִריןַ ּ ,בר ִמנ ּ
לְ ַברִ .איה ּו ְמ ַמלֵ א ָּכל ָעלְ ִמין .וְ לֵ ית )ס''א אלהא וכו'
לון.
אוחֲ ָרא ְמ ַמלֵ א ֹ
לון בר מיניה( ֹ

ש ּלֹא
ֵ .226אין אוֹ ר יָכוֹ ל ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ּבוֹ ֶ ׁ ,
שאוֹ רוֹ חָ זָק ַעל
נ ְֶח ָׁש ְך .אֲ ִפ ּל ּו ּ ֶכ ֶתר ֶע ְליוֹ ןֶ ׁ ,
ָּכל הַ דְּ ָרגוֹ ת וְ ַעל ָּכל חֵ ילוֹ ת הַ ּ ָׁשמַ יִם,
ֶע ְליוֹ נִ ים וְ ַת ְח ּתוֹ נִ ים ,נֶאֱ ַמר ָעלָ יו )שם
ֹש ְך ִס ְתרוֹ  .וְ ַעל חָ ְכ ָמה ו ִּבינָה
ָשת ח ׁ ֶ
יח( י ׁ ֶ
ש ּ ֵכן
 )שם צג( ָענָן וַעֲ ָרפֶ ל ְס ִביבָ יוָּ .כל ׁ ֶש ּ ֵכן
ש ּ ֵכן הַ חַ יּוֹ תָּ ,כל ׁ ֶ
ְׁש ָאר הַ ְ ּס ִפירוֹ תָּ ,כל ׁ ֶ
שהֵ ם מֵ ִתים .הוּא סוֹ בֵ ב ַעל ָּכל
יְסוֹ דוֹ תֶ ׁ ,
או ָתם ְלכָ ל צַ ד,
הָ עוֹ לָ מוֹ ת ,וְ ֵאין סוֹ בֵ ב ֹ
ְל ַמ ְעלָ ה ו ְּל ַמ ָּטה ו ְּל ַא ְר ָּב ָעה ְצ ָד ִדיםְ ּ ,פ ָרט
שיּוֹ צֵ א מֵ ְר ׁשוּתוֹ הַ חוּצָ ה .הוּא
לוֹ  .וְ ֵאין ִמי ׁ ֶ
ְמ ַמ ּ ֵלא ָּכל הָ עוֹ לָ מוֹ ת ,וְ ֵאין )אֱלוֹהַּ וְ כוּ' לָהֶ ם
או ָתם.
ש ְּמ ַמ ּ ֵלא ֹ
חוּץ ִממֶּ נּוּ( ַאחֵ ר ׁ ֶ

Moses continues his discussion with Rabbi Shimon and explains that when the
sins grow, the letters of the YHVH name get separated. To correct that, we use
the Torah that is the complete name of YHVH. With that, we bring the letters
closer to each other. It is the aspect of sacrifices and it helps us correct our sins
and impurities.
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Meditations and the actions of the precepts create angels that come closer to
the Light and open channels like actual sacrifices. They connect the upper levels
represented by the letters יה, YH, with the lower levels represented by the letters
וה, VH.
These methods connect the Light to different vessels that bring it down to the
world. This light is revealed through the elements of nature (fire, water, air, and
earth) and the angels Michael, Gabriel, Uriel, and Raphael. Without our actions
to draw the light, these great forces lose their power and we are left without
protection.
He (Moses) makes it clear for us that the Light is one and has no separation.
The only separation is what we experience when our vessel lacks the Light.
Isaiah 43:7
“יתיו
ִ ﬠ ֲִשׂ- אַ ף, יְצַ ְר ִתּיו:אתיו
ִ בוֹדי ְבּ ָר
ִ ְ ו ְִלכ,”כֹּל הַ נּ ְִק ָרא ִב ְשׁ ִמי
“Every one that is called by My name (Atziluth, emanation), and whom I have
created (Briah, Creation) for My glory, I have formed (Yetzirah, Formation) him,
yea, I have made (Asiah, Action) him.”
The Endless Light created the four worlds and all that they include within them
to reveal the name YHVH. The YHVH itself is a vessel for the Endless Light that
doesn’t change and we can never form an image of him. The second
commandment instructs us to avoid making an image of God.
Isaiah 40:25
“ ָקדוֹשׁ,ֹאמר
ַ  וְאֶ ְשׁוֶה–י, ִמי ְת ַד ְמּיוּ ִני-”וְאֶ ל
“To whom then will ye liken Me, that I should be equal? saith the Holy One.”
Malachi 3:6
“יתם
ֶ  ל ֹא כְ ִל, ַיﬠֲקֹ ב-יתי; וְאַ ֶתּם ְבּנֵי
ִ  ל ֹא ָשׁ ִנ,”כִּ י אֲ ִני יְהוָה
“For I YHVH change not; and ye, O sons of Jacob, are not consumed.”
As vessels, it is our responsibility to maintain the connection to the Light with
the spiritual tools we have. Without them, we disconnect from the Torah and
the name of YHVH, that is our key to the Endless Light. The verse from Malachi
reveals to us that we, the sons of Jacob, the Israelites, can live forever when we
are one with YHVH.
 וְ ֵאין אֱ לוֹ ּ ַה ַאחֵ ר, הוּא ְמחַ יֶּה אוֹ ָתם.227
ש ָּכתוּב )נחמיה
ֶ ׁ  זֶה ּו.ָעלָ יו לָ ֵתת לוֹ חַ יִּים
 ו ִּבגְ לָ לוֹ ָאמַ ר.ט( וְ ַא ּ ָתה ְמחַ יֶּה ֶאת ּ ֻכ ָּלם
 )דניאל ד( וְ כָ ל דַּ יּ ֵָרי הָ ָא ֶרץ ְּכ ֵאינָם,דָּ נִ יֵּאל
 הוּא.שה ְ ּבחֵ יל הַ ּׁ ָש ַמיִם
ֶׂ ֹ וְ ִכ ְרצוֹ נוֹ עו,ֲשו ִּבים
ׁ ח
, ְל ַמ ְעלָ ה ו ְּלמַ ָּטה, ֹשר ו ְּמיַחֵ ד ִמין ְל ִמינו
ֵ ׁ ּ ְמ ַק
 ַרק,וְ ֵאין ִק ְרבָ ה לָ הֶ ם ְ ּב ַא ְר ָּב ָעה יְסוֹ דוֹ ת
.שהוּא ֵּבינֵיהֶ ם
ֶ ׁ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְּכ

,יה אֱ לָ ָהא ַאחֲ ָרא
ֹ  ִאיה ּו ְמ ַח ּיֶה.227
ּ ֵלון וְ לֵ ית ָעל
 )נחמיה, הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב.יה ַח ִּיין
ַ לְ ֵמ
ּ ֵיהב ל
ָאמֹר
ֵיה
ֶאת
ט( וְ ַא ּ ָתה ְמ ַח ְּיה
ּ  ּו ְבגִ ינ.ּכ ּולָ ם
יבין
ִ  )דניאל ד( וְ ָכל ְ ּד ָא ֵרי ַא ְר ָעא ְ ּכ ּ ָלא חֲ ׁ ִש,יאל
ֵ ִָ ּדנ
 ִאיה ּו ְמ ַק ּ ׁ ֵשר ּו ְמי ֵַחד.ֵיה ָע ִביד ְּב ֵחיל ׁ ְש ַמיָא
ּ ּו ְכ ִמ ְּצ ְּבי
' וְ לֵ ית ק ּו ְר ָבא לְ ה ּו ְּבד.ילא וְ ַת ּ ָתא
ָ ּ  ֵע,ֵיה
ּ זִ ינָ א לְ זִ ינ
ְ  ֶא ּ ָלא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,סו ִדין
.יך ה ּוא ַּכד ִאיה ּו ּ ֵבינַיְ יה ּו
ֹ ְי

ש ִ ּנ ְק ְרא ּו ָּבנִ ים
ֶ ׁ  ֵא ּל ּו,ּשחָ ְטאו
ֶ ׁ  ִמיָּד.228 בנִ ים ַא ּ ֶתם
ָּ  ִא ּ ֵלין ְ ּד ִא ְת ְק ִריא ּו, ִמ ּיַד ְ ּד ָחב ּו.228
ּ
ּ
, ִה ְס ּ ַת ֵלק ִמן הָ אוֹ ִתיוֹ ת, ִא ׁ ְש ְּת ָאר ּו ַא ּ ֶתם לַ ה' אֱ לֹהֵ יכֶ ם,לק ִמן ַא ְתוָ ון
ַ ּ  ִא ְס ְּת,יכם
ֶ דוד אֱ ל ֵֹק
ָ ֹ ְלַ י
 ו ַּמה ִּת ּקוּנוֹ ? ְל ָק ֵרב אוֹ ִתיּוֹ ת.וְ נִ ְ ׁשאֲ ר ּו ְבפֵ רוּד
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ֵיה ,לְ ָק ְר ָבא ַא ְתוָ ון ְּבק ּו ְד ׁ ָשא
ְּב ֵפר ּו ָדאּ .ו ַמאי ִּת ּק ּונ ּ
ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ,י' ְּבה' ,ו' ְּבה' .א ּוף ָה ִכי ִאי ּנ ּון ַע ְב ִ ּדין
יה,
חו ִבין ִ ּדלְ ֹ
ִ ּדילֵ י ּהִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ֵחיוָ ןְּ .ב ֹ
הון ָּג ְרמ ּו לֵ ּ
הון .לְ נ ְַח ּ ָתא
הוןַ .מאי ּ ָת ַקנְ ּ ָתא ִ ּדלְ ֹ
לְ ִא ְס ּ ַת ְּל ָקא ִמ ְּנ ֹ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
לון .א ּוף ָה ִכי
יך ה ּוא ָעלַ יְ יה ּו ,לְ ָק ְר ָבא ֹ
סו ִדיןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ָעאנָ א ְדק ּו ְד ׁ ָשא
ִאי ּנ ּון ַ ּדהֲ ֹוו ֵמ ַא ְר ּ ַבע יְ ֹ
ְ
ְּב ִר ְ
יך ה ּואּ ְ ,דגַ ְרמ ּו לְ ַס ְּל ָקא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא
לון ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
ִמי ּנַיְ יה ּוַ .מאי ּ ַת ְקנָ ה .לְ ָק ְר ָבא ֹ
ה ּוא.

ַּב ָּקדוֹ ׁשָּ -ברו ְּך-הוּא  -י' ְ ּבה' ,ו' ְ ּבה'ּ .גַם
צד הַ חַ יּוֹ ת,
ש ּלוֹ
ָּכ ְך הֵ ם עֲ בָ ִדים ׁ ֶ
ִמ ַ ּ
ַּבח ֲָט ֵאיהֶ ם ָ ּג ְרמ ּו לוֹ ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵלק מֵ הֶ םַ .מה
ּ ַת ָּקנ ָָתם? ְלהוֹ ִריד ֶאת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
שהָ י ּו
עֲ לֵ יהֶ ם ְל ָק ֵרב אוֹ ָתםּ .גַם ָּכ ְך ֵא ּל ּו ׁ ֶ
של הַ ָּקדוֹ ׁש
שהֵ ם צֹאנוֹ ׁ ֶ
מֵ ַא ְר ָּב ָעה יְסוֹ דוֹ תֶ ׁ ,
ש ָ ּג ְרמ ּו ְלסַ ּ ֵלק ֶאת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּךְ
ָּברו ְּך הוּאֶ ׁ ,
הוּא מֵ הֶ םָ ,מה הַ ּ ַת ָּקנָה? ְל ָק ְרבָ ם לַ ָּקדוֹ ׁש-
ָּברו ְּך-הוּא.

דודֶ ,את
ּ .229ו ְבגִ ין ָ ּדא ְּב ֻכ ְּלה ּו ָמנֵיָ ,ק ְר ָּבן לַ יְ ֹ ָ
שה
ש ֶא ָחד ּ ַתעֲ ֶׂ
ָק ְר ָּבנִ י לַ ְח ִמי לְ ִא ּ ׁ ַשי .א ּוף ֶאת ַה ֶּכ ֶב ׂ
שה ּ ֵבין ָה ַע ְר ָּביִ ם.
ש ַה ּ ׁ ֵשנִ י ּ ַתעֲ ֶׂ
ַב ּב ֶֹקר וְ ֶאת ַה ֶּכ ֶב ׂ
או ׁ ְשנֵי ְבנֵי
תו ִרים ֹ
ּו ְכ ִתיב )ולקחת( )ויקרא ה( ׁ ְש ּ ֵתי ֹ
ֵיה .וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא
ֹיונָ הָּ ,כל זִ ינָ א ָאזִ יל לְ זִ ינ ּ
ְמ ָק ֵרב ּכ ּ ָֹלא ּ ַבאֲ ָתר ָ ּדאִ ,איה ּו ִע ּ ַלת ַעל ּכ ּ ָֹלא,
ֵיה .וְ לֵ ית ַמאן ְ ּדי ִָכיל לְ ָק ְר ָבא
ְ ּדלֵ ית אֱ לָ ָהא ּ ַבר ִמ ּנ ּ
ֵיה.
ֵחילִ יןַ ּ ,בר ִמ ּנ ּ

 .229וְ לָ כֵ ן ְ ּבכֻ ָּלם ִצ ּוָהָ :ק ְר ָּבן לַ ה'ֶ ,את
שיּ .גַםֶ ,את הַ ּ ֶכבֶ שׂ אֶ חָ ד
ָק ְר ָּבנִ י לַ ְח ִמי ְל ִא ּ ׁ ַ
שה ֵּבין
שנִ י ּ ַתעֲ ֶׂ
שה ַּב ּב ֶֹקר וְ ֶאת הַ ּ ֶכבֶ ׂש הַ ּ ׁ ֵ
ּ ַתעֲ ֶׂ
הָ ַע ְר ָּביִם .וְ כָ תוּב )וְ לָקַ חְ תָּ ( ְ ׁש ּ ֵתי ת ִֹרים אוֹ
ְ ׁשנֵי ְבנֵי יוֹ נָהָּ .כל ִמין הוֹ לֵ ְך ְל ִמינוֹ  .וְ הַ ָּקדוֹ ׁש
ָּברו ְּך הוּא ְמ ָק ֵרב הַ כּ ֹל ְ ּב ָמקוֹ ם זֶה ,הוּא
ש ֵאין אֱ לוֹ ּ ַה ּ ְפ ָרט לוֹ  ,וְ אֵ ין ִמי
ִע ּ ַלת הַ כּ ֹלֶ ׁ ,
שיָּכוֹ ל ְל ָק ֵרב ֲחיָלוֹ ת ּ ְפ ָרט לוֹ .
ֶׁ

ית אֶ ת-הַ ָשּׁמַ יִם ְשׁמֵ י הַ ָשּׁ ַמיִם ְוכָל-צְ בָ אָ ם הָ אָ ֶרץ “ Nehemiah 9:6
אַ ָתּה-הוּא יְהוָה ,לְ בַ ֶדּ�–את )אַ ָתּה( ﬠָ ִשׂ ָ
ְ .” “Thou artוכָל-אֲ ֶשׁר ﬠָ לֶ יהָ הַ יּ ִַמּים ְוכָל-אֲ ֶשׁר בָּ הֶ ם ,וְאַ ָתּה ְמחַ יֶּה אֶ ת-כֻּלָּ ם; וּצְ בָ א הַ ָשּׁ ַמיִםְ ,ל� ִמ ְשׁ ַתּחֲ וִים
YHVH, even Thou alone; Thou hast made heaven, the heaven of heavens, with
all their host, the earth and all things that are thereon, the seas and all that is
)מחַ יֶּה( in them, and Thou preservest
ְ them all; and the host of heaven
worshippeth Thee.” Everything in this universe that we can define or give a
name to is a vessel that is part of the Endless Light. We may see countless forms
ְ in the verseמחַ יֶּה of existence but they are all part of the Endless Light. The word
above means ‘give life’. It has a numerical value of 63 that represents Binah, the
חי Sefira that provides life force to the world. This word is constructed from
 numerically 45 for Zeir Anpin that channels life force fromמה meaning life and
, Adam, who was given the first lifeאדם Binah to the world. It is also numerically
 thatיוד-הא-ואו-הא energy and we are all part of him. 45 also represents the name
יבין ,וּכְ ִמצְ ְבּיֵהּ ﬠָ בֵ ד “ is the name of Zeir Anpin. Daniel 4:32
)דּי ְֵרי( אַ ְרﬠָ א ,כְּ לָ ה חֲ ִשׁ ִ
ְוכָל-דארי ָ
ידהְּ ,ויֵאמַ ר לֵ הּ ָמה ﬠֲבַ ְד ְתּ
יתי ִדּי-יְמַ חֵ א ִב ֵ
ְ .” “And all theבּחֵ יל ְשׁמַ יָּא ,ודארי )ו ְָדי ְֵרי( אַ ְרﬠָ א; וְלָ א ִא ַ
inhabitants of the earth are reputed as nothing, and He doeth according to His
will in the host of heaven, and among the inhabitants of the earth; and none
can stay His hand, or say unto Him: What doest Thou?” As created beings, in a
created world with so many limitations, we do not have control over the plan of
Creation. We can not see our Creator because we are on a different level of
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existence than Him. We can only learn about Him from studying His creation.
The system of YHVH, that is the Tree of Life, is our roots and support system.
We must follow its rules to benefit from this life. The sacrifices and most of the
precepts in the Torah are specified as “do it for YHVH". The true meaning of it
is that all the rules and commandments are for the sole purpose of connecting
ourselves to the life force of the Tree of Life. Everything is channeled from the
Endless through the YHVH name, to give us ways to better our souls and bodies.

בו ַדת ּכ ֹו ָכ ִבים
עו ְב ֵדי עֲ ֹ
 .230אֲ ָבל ֵחילִ ין ְ ּדא ּו ִמין ֹ
לותִ ,אי ּנ ּון ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ֵפר ּו ָדא .וַ וי לְ ַמאן ְ ּדגָ ִרים
ּו ַמ ָ ּז ֹ
יסו ִדיןּ ְ .ד ִמ ּיָד
בוי ,לְ ַאעֲ לָ א ַא ְתוָ ון וְ ֵחיוָ ן וִ ֹ
חו ֹ
ְּב ֹ
ְ
יעל ּון
ש ָר ֵאל .וְ יִ ָ
ִא ְס ּ ַת ּ ָלק ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא ִמיִ ְ ׂ
לות ּ ֵבינַיְ יה ּו .לֵ ית
בו ַדת ּכ ֹו ָכ ִבים ּו ַמ ָ ּז ֹ
עו ְב ֵדי עֲ ֹ
א ּו ִמין ֹ
ְ
קו ְר ְּבנִ ין
לון ְק ִריב ּות ְּבק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּואּ ְ ,דלֵ ית ֹ
ֹ
ְּבח ּו ָּצה לָ ָא ֶרץּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא א ּו ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ןַ ,ה ָ ּדר
לו ּ ַהְּ .ב ַהה ּוא
לו אֱ ֹ
ְּבח ּו ָּצה לָ ָא ֶרץ ּד ֹו ֶמה ְ ּכ ִמי ׁ ֶש ֵאין ֹ
ישין,
זִ ְמנָ א ְ ּד ָא ַמר ִמ ִּלין ִא ּ ֵלין ,נ ְַח ּת ּו ָּכל ַא ְתוָ ון ַק ִ ּד ׁ ִ
יה
ישין ,וְ ד' יְ ֹ
וְ ֵחיוָ ן ַק ִ ּד ׁ ִ
יהּ ,ו ָב ִריכ ּו לֵ ּ
סו ִדין ,לְ גַ ּ ֵב ּ
ְ
ימנָ א ,נָ ִחית עֲ לָ ן ק ּו ְד ׁ ָשא
וְ ָא ְמר ּוַ ,על יְ ָדך ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
ְּב ִר ְ
ֵיה,
יך ה ּואּ ,ו ִמ ְת ָק ְר ִבין זִ ינָא )דף רכ''ה ע''ב( לְ זִ ינ ּ
יך ַאנְ ְּת ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ְּב ִר ְ
סו ִדין.
יך ה ּואְּ ,ב ַא ְר ּ ַבע יְ ֹ
ֵיה) .ע''כ רעיא
ְ ּכ ַען ִא ְת ְּב ִריר ּכ ּ ָֹלא ַעל ּב ּו ְרי ּ
מהימנא( )ובחבורא קדמאה קיבה רל''ד ע''ב(

 .230אֲ בָ ל חֵ ילוֹ ת אֻ ּמוֹ ת עוֹ ְב ֵדי עוֹ ְב ֵדי
כוֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת ,הֵ ם ִמ ַ ּצד הַ ּ ֵפרוּד .אוֹ י ְל ִמי
שגּוֹ ֵרם ַּבח ֲָט ָאיו ְלהַ עֲ לוֹ ת אוֹ ִתיּוֹ ת וְ חַ יּוֹ ת
ֶׁ
ְ
ּ
ּ
ש ִּמיָד ִמ ְס ּ ַת ֵלק הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
וִ יסוֹ דוֹ תֶ ׁ ,
ִש ָר ֵאל ,וְ י ִָּכנְ ס ּו בֵ ינֵיהֶ ם אֻ ּמוֹ ת עוֹ ְב ֵדי
ִמיּ ְ ׂ
שאֵ ין לָ הֶ ם ִק ְרבָ ה
עֲ בוֹ ַדת כוֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ תֶ ׁ ,
ש ֵאין ָק ְר ָּבנוֹ ת ְ ּבחוּץ
לַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברו ְּך -הוּאֶ ׁ ,
לָ ָא ֶרץ .וְ לָ כֵ ן ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ַר ּבוֹ ֵתינוּ ,הַ דָּ ר ְ ּבחוּצָ ה
ש ֵאין לוֹ אֱ לוֹ ּ ַהּ ְ .באוֹ תוֹ
לָ ָא ֶרץ דּ וֹ מֶ ה ְ ּכ ִמי ׁ ֶ
ש ָאמַ ר דְּ בָ ִרים הַ ָּללוּ ,י ְָרד ּו ָּכל
זְמַ ן ׁ ֶ
הָ אוֹ ִתיּוֹ ת הַ ְ ּקדוֹ ׁשוֹ ת וְ חַ יּוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת
וְ ַא ְר ָּב ָעה יְסוֹ דוֹ ת ֵאלָ יו ,וּבֵ ְרכ ּו אוֹ תוֹ וְ ָא ְמרוּ:
ַעל י ְָד ָך ,רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן ,י ַָרד ָעלֵ ינ ּו הַ ָּקדוֹ ׁש
ָּברו ְּך הוּא ,ו ִּמ ְת ָק ְר ִבים ִמין ְל ִמינוֹ ָּ .ברו ְּך
ְ ּב ַא ְר ָּב ָעה
ַא ּ ָתה לַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברו ְּך-הוּא
יְסוֹ דוֹ תָּ .כ ֵעת ִה ְת ָּב ֵרר הַ כּ ֹל ַעל ּ ֻב ְריוֹ ) .עד
כאן רעיא מהימנא(.

טוב
שה ֹ
ָ ּ .231פ ַתח וְ ָא ַמר) ,תהלים לא( ְּב ַטח ּ ַביְ ָי וַ עֲ ֵׂ
ׁ ְש ָכן ֶא ֶרץ ּו ְר ֵעה אֱ מ ּונָהְּ .ב ַטח ּ ַביְ יַָּ ,כ ְ ּד ָקא יָא ּות.
ישאּ ִ .ד ְּת ֵהא ְמ ַת ֵ ּקן
טובִּ ,ת ּק ּונָא ִ ּד ְב ִרית ַק ִ ּד ׁ ָ
שה ֹ
וַ עֲ ֵׂ
יה ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות .וְ ִאי ּ ַתעֲ ִביד ָ ּדאַ ,אנְ ְּת
יה ,וְ נָ ִטיר לֵ ּ
לֵ ּ
ְּת ֵהא ָה ָכא ְּב ַא ְר ָעא ,וְ יִ ְּתזָ ן ִמנָ ְך ,וְ יִ ְת ּ ַפ ְרנֵס ִמנָ ְך,
ילא.
ַה ִהיא אֱ מ ּונָ ה ִ ּדלְ ֵע ּ ָ

ָ ּ .231פ ַתח וְ ָא ַמר) ,תהלים לז( ְ ּבטַ ח ַּבה'
שה טוֹ ב ְׁשכָ ן ֶא ֶרץ ו ְּר ֵעה אֱ מ ּונָהּ ְ .בטַ ח
וַעֲ ֵׂ
של ְ ּב ִרית
שה טוֹ בִּ ,ת ּקוּן ׁ ֶ
ַּבה'ָּ ,כ ָראוּי .וַעֲ ֵׂ
ש ְּת ַת ֵּקן אוֹ ָת ּה וְ ִת ְׁשמֹר אוֹ ָת ּה
הַ ּק ֶֹד ׁשֶ ׁ ,
שה ֶאת זֶהַ ,א ּ ָתה ִת ְהיֶה
ָּכ ָראוּי .וְ ִאם ּ ַתעֲ ֶׂ
ש ְּל ַמ ְעלָ ה
כָ אן ָּב ָא ֶרץ ,וְ אוֹ ָת ּה הָ אֱ מ ּונָה ׁ ֶ
ִּתז ּוֹ ן ִמ ְּמ ָך וְ ִת ְת ּ ַפ ְרנֵס ִמ ְּמ ָך.

”:” “You are sons to YHVH your Godבָּ ִנים אַ ֶתּם ,לַ יהוָה אֱ �הֵ יכֶם“ Deuteronomy 14:10
The Israelites are considered as sons of YHVH because they are directly
connected to Him, to His name and to the Tree of Life. The other nations of the
world are slaves to the 12 constellations and represent the aspect of separation.
They cannot make sacrifices because they do not have the ability to connect to
YHVH. Israelites that sin create disconnection from the name and bring chaos
to the world but if they follow the system, they connect to the letters of the name
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and all that they represent, bringing balance and light to the world. When Moses
revealed this teaching in front of Rabbi Shimon, the Hebrew letters, the Holy
Creatures, and the four elements blessed him and stated that because of him
the Holy One, which is the Endless Light, filled them with His force. Why was
Moses ‘visited’ by such great light for this teaching (started a few DZs ago)?
Studying the spiritual system of the Torah is a spiritual connection. When
Moses revealed the different secrets of the Torah verses, he made a connection
to the root power of the letters and all that connect them to the YHVH name.
Because of that the letters of the Torah became revealed with Light that comes
from their roots, which is the Holy One, who is the Endless Light. I hope that
you don’t think of this as ego, but the system of study of Daily Zohar is the most
effective and closest to the system of the Zohar. We bring the Zohar with the
source text in Aramaic, to connect directly to Rabbi Shimon and his son, to
Moses and Elijah, and all the other righteous students cited in the Zohar. We
bring the Torah verses, that are mentioned in the Zohar, to connect to the root
of the Light the Zohar reveals. We bring the Hebrew translation on the Aramaic
text to add another dimension of revelation through the Hebrew letters, and we
bring the reading of the original text to echo the light in our ears and the world
around us. Our system of study affects many people positively and I can testify
from my own experience. Some Kabbalah organizations do great things and
teach the basics to many students, but some are not focused enough on the
deep study of the Zohar. If you are associated with a Kabbalah organization,
encourage the teachers to make study groups with open Zohar books. Listening
to lectures filled with stories and moral aspects of Zohar teaching is good, but
not good enough to reveal the light of the Zohar. The Daily Zohar is open to all
and anyone who wishes can copy and republish any of my work in any form or
media they like. There is no need to ask for permission. Encourage your friends
to subscribe to the Daily Zohar study and be part of the growing group of many
thousands that are on the distribution list for the last four years. We have many
subscribers from around the world that don’t understand English but they come
to the site just to scan and listen to the Zohar text. Many wake up to the sound
of the Daily Zohar and many go to sleep with it. Many listen to the Zohar on
http://ZoharVoice.com and few calls to the old phone system that is not
updated but have the reading of the Idra Zuta. (Phone (641) 715-3800 access
code 60238, option 2 for Idra Zuta) Set a goal to subscribe 2 people a month to
the Daily Zohar and remember that we DO NOT take you away from your
organization, but wish to add to the revelation of the Zohar in the world that is
so much in need of it.
.))מ ַת ֵּקן אוֹ תוֹ וְ ׁשוֹ מֵ ר ָעלָ יו
ְ , וְ עוֹ ד.232
 ֶא ֶרץ, ֶא ֶרץ ְקדוֹ ָׁשה ֶע ְליוֹ נָה- ְׁשכָ ן ֶא ֶרץ
.שהָ ָא ֶרץ הַ ִהיא ִּת ְ ׁש ֶרה ַּב ּטוֹ ב הַ הוּא
ֶ ׁ ,הַ חַ יִּים
ש ְּל ַמ ְעלָ ה
ֶ ׁ  אוֹ ָת ּה הָ אֱ מ ּונָה- ו ְּר ֵעה אֱ מ ּונָה
ָ.ִּת ְהיֶה נִ ז ּוֹ נֵית ו ִּמ ְת ּ ַפ ְרנֶסֶ ת ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַעל י ְָדך
שה זֶה( ִּת ְת ַע ּנַג ַעל ה' וְ י ּ ִֶתן ְל ָך
ֶׂ ֲוְ ִאם ּ ַתע

 שכן ארץ ארץ קדישא. )ס''א מתקן ליה ונטיר ליה, וְ ת ּו.232
 ורעה אמונה.עילאה ארץ החיים דההיא ארץ תשרי בההוא טוב
 ואי תעביד.ההיא אמונה דלעילא יתזן ויתפרנס מניה על ידך
 ָּכל ָ ּדא.לות לִ ּ ֶב ָך
ֹ ֲדא( ִּת ְת ַע ּנַג ַעל יְ ָי וְ יִ ּ ֵתן לְ ָך ִמ ׁ ְשא
, ֵּכיוָ ן ְ ּד ִא ּ ַת ָקנַת ְּב ִרית.ִא ְת ְּת ָקנַת ְּב ִת ּק ּונָ א ִ ּד ְב ִרית
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ִא ְּת ַקן ּכ ּ ָֹלאִ ּ .פנְ ָחס ְּבגִ ין ְ ּד ַק ּנֵי ַעל ְּב ִרית ָ ּדא ,זָ ָכה
יה
לְ כ ּ ָֹלא .וְ לֹא ֹ
ש ָר ֵאלּ ,ו ֵב ּ
עוד ֶא ּ ָלא ְ ּד ָאגִ ין ַעל ָּכל יִ ְ ׂ
ִא ְת ַק ּיָים וְ ִה ְת ַע ּנַג ַעל יְ יָּ ְ .ד ָהא ָסלִ יק וְ ִא ְת ְק ׁ ַשר
אור ַק ְד ָמ ָאה ְ ּד ָב ָרא ק ּו ְד ׁ ָשא
ילא) ,ואנהיר( ְּב ֹ
לְ ֵע ּ ָ
ְ
אור ְ ּד ִא ְתהֲ נֵי
ֹ
יהְּ .ב ַהה ּוא
ְּב ִריך ה ּוא ,וְ גָ נִ יז לֵ ּ
יה.
ֵיה ,וְ ַאהֲ רֹן ַּכהֲ נָא ִא ְת ְק ׁ ַשר ּ ֵב ּ
ַא ְב ָר ָהם ִמ ּנ ּ

ִמ ְ ׁשאֲ לֹת ִל ֶּב ָך ָּ -כל זֶה ִמ ְת ּ ַת ֵּקן ְ ּב ִת ּקוּן
ש ִה ּ ַת ְ ּקנָה הַ ְ ּב ִריתִ ,ה ְת ּ ַת ֵּקן
הַ ְ ּב ִריתֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
ש ִ ּק ּנֵא ַעל ְ ּב ִרית זוֹ  ,זָכָ ה
הַ כּ ֹלִ ּ .פנְ חָ סִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל,
שהֵ גֵן ַעל ָּכל י ְ ׂ
לַ כּ ֹל .וְ לֹא עוֹ דֶ ,א ּ ָלא ׁ ֶ
שה ֲֵרי ָעלָ ה
וּבוֹ ִה ְת ַקיֵּם וְ ִה ְת ַע ּנַג ַעל ה'ֶ ׁ .
אשוֹ ן
שר ְל ַמ ְעלָ ה )וְ הֵ ִאיר( ָּבאוֹ ר הָ ִר ׁ
וְ ִה ְת ַק ּ ׁ ֵ
ְ
ש ָּב ָרא הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא וְ ָגנַז אוֹ תוֹ ּ ְ .באוֹ תוֹ
ֶׁ
ש ּ ֶנ ֱהנָה ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַא ְב ָרהָ ם ,וְ ַא ֲהרֹן הַ כּ ֹהֵ ן
אוֹ ר ׁ ֶ
שר ּבוֹ .
נִ ְק ַׁ

 .233לְ ָב ַתר ְ ּד ִא ְס ּ ַת ּ ָלק לְ ַכהֲ נָא ַר ָּבא ,לָ א ַא ְד ַּכר
יה ַק ְטלָ נ ּו ָתא ְ ּדזִ ְמ ִרי ,וְ לָ א יָא ּות ְּבגִ ין ְ ּדלָ א יִ ְתאֲ ָחד
לֵ ּ
ְ ּכלַ ל ְּב ַענְ ּפ ֹוי ְ ּד ִס ְט ָרא ַאחֲ ָרא ,וְ לָ א ִא ְתחֲ זֵי
יהּ ְ .ד ָכל ַמאן ְ ּד ָק ִטילַ ,ענְ ִפין ְ ּד ִס ְט ָרא
לְ ַא ְד ְ ּכ ָרא ָעלֵ ּ
ימינָ א,
יהּ .ו ִפנְ ָחס ָהא ִמ ְתאֲ ִחיד ִּב ִ
ָאחֳ ָרא ִאית ּ ֵב ּ
יה ח ּולָ ק ְּב ִס ְט ָרא ָאחֳ ָרא ְ ּכלָ ל ,וְ ַעל ָ ּדא לָ א
וְ לֵ ית לֵ ּ
יה,
ַא ְד ַּכר ָה ָכאַ .מה ְ ּד ִא ְתחֲ זֵי ׁ ְש ָב ָחאִ ,איה ּו ְ ּגנַאי לֵ ּ
יה .וְ ַעל ָ ּדא
ּונְ ִחית ּו ִמ ַ ּד ְר ָּגא ִע ּ ָל ָאה ְ ּד ִא ְתאֲ ִחיד ּ ֵב ּ
ְ ּכ ִתיב ַה ּמ ּו ֶּכה אֲ ׁ ֶשר ה ּו ָּכה ְס ָתם ,וְ ׁ ֵשם ָה ִא ׁ ָשה
ַה ּמ ּו ָּכה ,וְ לָ א ַא ְד ַּכר ַעל יְ ָדא ְ ּד ַמאן.

ש ָעלָ ה ִל ְכהֻ ּנָה גְ דוֹ לָ ה ,לֹא
ַ .233אחַ ר ׁ ֶ
ִהז ִ ְּכיר לוֹ הֶ ֶרג ז ְִמ ִרי ,וְ לֹא ָראוּיּ ִ ,ב ְׁש ִביל
של הַ ַ ּצד הָ ַאחֵ ר,
ש ּלֹא יֹאחַ ז ְּכלָ ל ַּבעֲ נָפָ יו ׁ ֶ
ֶׁ
שהוֹ ֵרג,
ש ָּכל ִמי ׁ ֶ
וְ לֹא ָראוּי ְלהַ ז ִ ְּכיר ָעלָ יוֶ ׁ .
של צַ ד הָ ַאחֵ ר י ֵׁש בּ וֹ  .ו ִּפנְ חָ ס ה ֲֵרי
עֲ נ ִָפים ׁ ֶ
צד הָ ַאחֵ ר
נֶאֱ חַ ז ַּביּ ִָמין ,וְ ֵאין ֹ
לו חֵ לֶ ק ַּב ַ ּ
שבַ ח
ש ִ ּנ ְר ֶאה ׁ ֶ
ְּכלָ ל ,וְ לָ כֵ ן לֹא נִ ז ְַּכר ָּכאןַ .מה ּׁ ֶ
 ְ ּגנַאי הוּא לוֹ  ,וּנְ ִחיתוּת ִמ ּ ַמ ְעלָ ה ֶע ְליוֹ נָהשר הֻ ָּכה
ש ּנֶאֱ חַ ז ָּב ּה .וְ לָ כֵ ן ָּכתוּב הַ ּ ֻמ ּ ֶכה אֲ ׁ ֶ
ֶׁ
שם הָ ִא ּׁ ָשה הַ ּ ֻמ ָּכה ,וְ לֹא נִ ז ּ ְַכר ַעל י ְֵדי
ְס ָתם ,וְ ׁ ֵ
ִמי.

ֲשׂה-טוֹב; ְשׁכָן-אֶ ֶרץְ ,וּרﬠֵ ה אֱ מוּנָה“ Psalms 37:3
ְ .” “Trust in YHVH, and doבּטַ ח בַּ יהוָהַ ,וﬠ ֵ
good; dwell in the land, and cherish faithfulness.” When we trust YHVH,
meaning having certainty in the system, we can merit dwelling in the land that
is Malchut and cherish faithfulness that is the aspect of connection to Malchut
and Binah. The outcome is a pleasure that comes with the connection to YHVH
and the flow of light that fulfills our desires that have an affinity with the
ִתּן-לְ �ִ ,מ ְשׁאֲ �ת “ purpose of Creation and our own lives. Psalms 37:4
ו ְִה ְתﬠַ נַּג ﬠַ ל-יְהוָה; ְוי ֶ
”.לבֶּ �
ִ “So shalt thou delight thyself in YHVH, and He shall give thee the petitions
of thy heart.” The Zohar brings the example of Pinchas, who had full trust in
YHVH. He did the right thing and without thinking about himself he killed and
stopped a great cause of negativity. For that, he was rewarded with the eternal
priesthood. After the act of killing his name was not mentioned in relation to the
killing, like he was never connected to the negative aspect of the act that saved
so many.

ַכ ָאה ָ ּד ָרא ְ ּד ׁ ַש ְמ ִעין ִמילָ ְך
ָ .234א ַמר ִר ִּבי ּ ִפנְ ָחס ,ז ָּ
ְ
ַכ ָאה ח ּולָ ִקי ְ ּדזָ ֵכינָ א לְ ַכךָ .א ַמר ִר ִּבי
יתא ,וְ ז ָּ
או ַריְ ָ
ְּב ֹ
עון ,ז ַָּכ ָאה ָ ּד ָראּ ְ ,ד ַאנְ ְּת וַ חֲ ִסיד ּו ָת ְך ִא ׁ ְש ְּת ַכח
ׁ ִש ְמ ֹ
יסין ָ ּדא לְ ָדאָ ,א ָתא
ויהַ .עד ַ ּדהֲ ֹוו י ְַת ִבין ּו ְמ ַפיְ ִ
ְּבגַ ִ ּו ּ

ָ .234א ַמר ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ סַ ,א ְׁש ֵרי הַ דּ וֹ ר
ש ְּל ָך ,וְ ַא ְׁש ֵרי
ש ּ ׁשוֹ ְמ ִעים דִּ ְב ֵרי הַ ּתוֹ ָרה ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
יתי ְלכָ ךָ .א ַמר ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן,
שז ּ ִָכ ִ
חֶ ְל ִקי ׁ ֶ
ָ
ש ְּלך נִ ְמצָ א
ש ַא ּ ָתה ַוח ֲִסידוּת ׁ ֶ
ַא ְׁש ֵרי הַ דּ וֹ ר ׁ ֶ
שהָ י ּו יוֹ ְ ׁש ִבים ו ְּמפַ י ּ ְִסים זֶה ֶאת
ְבתוֹ כוֹ ַ .עד ׁ ֶ
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לון ּ ַת ּ ָמן.
עון ,וְ ַא ׁ ְש ַּכח ֹ
יה ְ ּד ַר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְּב ֵר ּ
ֹאמר
ָא ַמר ִר ִּבי ּ ִפנְ ָחס ,וַ ַ ּדאי ִ ּד ְכ ִּתיב) ,בראשית לב( וַ ּי ֶ
יה
יַעֲ קֹב ַּכאֲ ׁ ֶשר ָר ָאם ַמחֲ נֶה אֱ ל ִֹהים זֶהָ .א ַמר לֵ ּ
ימא ְק ָרא.
עוןֶ ,אלְ ָעזָ ר ְּב ִריִּ ,תיב ְּב ִרי ,וְ ֵא ָ
ַר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
י ִָתיב ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר.

זֶהָּ ,בא ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ו ָּמצָ א
אוֹ ָתם ָׁשםָ .אמַ ר ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ ס ,וַדַּ אי
שר
ש ָּכתוּב )בראשית לב( ַויֹּאמֶ ר יַעֲ קֹב ַּכאֲ ׁ ֶ
ֶׁ
ָר ָאם מַ ֲחנֵה אֱ ל ִֹהים זֶהָ .א ַמר לוֹ ַר ִ ּבי
שב ְ ּבנִ י וֶאֱ מֹר הַ ּ ָפסוּק.
ִ ׁש ְמעוֹ ןֶ ,א ְל ָעזָר ְ ּבנִ יֵ ׁ ,
ָשב ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר.
י ַׁ

ָ ּ .235פ ַתח וְ ָא ַמר) ,בראשית לב( וְ יַעֲ קֹב ָהלַ ְך לְ ַד ְר ּכ ֹו
בו ַמלְ אֲ ֵכי אֱ ל ִֹהיםַ .מאי וַ ִּי ְפ ְ ּגע ּו ּב ֹוֶ .א ּ ָלא
וַ ִּי ְפגְ ע ּו ֹ
יעה
יש .וְ ִאית ּ ְפגִ ָ
יעה לְ ָטב .וְ ִאית ּ ְפגִ ָ
ִאית ּ ְפגִ ָ
יעה לְ ִב ׁ
לו ָתאֶ .א ּ ָלא ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדהֲ וָ ה ָאזִ יל לְ ָח ָרןַ ,מה
לִ ְצ ֹ
לו ָתא
ְצ ֹ
קום,
ּ ַב ּ ָמ ֹ
ְ ּכ ִתיב) .בראשית כח( וַ ִּי ְפ ַּגע
קוםּ ְ .כ ָמה ְד ַא ְּת
ְ ּד ַע ְר ִבית הֲ וָ ה ְ ּד ַצ ּ ֵלי ְּב ַהה ּוא ָמ ֹ
לו ָתא ְ ּד ַע ְר ִבית
קום ִא ִּתיּ .ו ְצ ֹ
ָא ֵמר) ,שמות לג( ִה ּנֵה ָמ ֹ
ְּב ַהה ּוא אֲ ָתר ִא ְתחֲ זֵי.

ָ ּ .235פ ַתח וְ ָא ַמר) ,שם( וְ יַעֲ קֹב הָ לַ ְך
ְל ַד ְרכּ וֹ ַויּ ְִפ ְ ּגע ּו בוֹ ַמ ְלאֲ כֵ י אֱ ל ִֹהיםַ .מה זֶּה
יעה
יעה ְלטוֹ ב וְ י ֵׁש ּ ְפגִ ָ
ַויּ ְִפ ְ ּגע ּו בוֹ ? ֶא ָּלא י ֵׁש ּ ְפגִ ָ
יעה ִל ְת ִפ ּ ָלה .אֶ ָּלא ְ ּב ָׁש ָעה
ְל ַרע וְ י ֵׁש ּ ְפגִ ָ
שהָ יָה הוֹ לֵ ְך ְלחָ ָרן ַמה ָּכתוּב? )שם
ֶׁ
כח( ַוי ּ ְִפ ּגַע ַּב ּ ָמקוֹ םְּ .ת ִפ ּ ַלת ַע ְר ִבית הָ יָה
ש ּנֶאֱ ַמר )שמות
ִמ ְת ּ ַפ ּ ֵלל ְ ּבאוֹ תוֹ ָמקוֹ םְּ ,כמוֹ ׁ ֶ
לג( ִה ּנֵה ָמקוֹ ם ִא ִּתי .ו ְּת ִפ ּ ַלת ַע ְר ִבית ְ ּבאוֹ תוֹ
ָמקוֹ ם נִ ְראֲ ָתה.

קוםִ ,מ ּ ֵלי ּ ִפ ּי ּו ִסין ִאיה ּוּ ְ .ד ָא ָתא
ּ .236ת ּו וַ ִּי ְפ ַּגע ּ ַב ּ ָמ ֹ
גַבי ִסיהֲ ָראַ ּ ,ב ְעלָ ּה לְ גַ ּ ֵבי
ישא לְ ּ ֵ
ׁ ִש ְמ ׁ ָשא ַק ִ ּד ׁ ָ
יתי לְ גַ ּ ֵבי
ֵאות לַ ּ ַב ַעל לְ ֵמ ֵ
ִא ְּת ָתאִ .מ ָּכאן ְ ּדלָ א י ֹ
יסא לָ ּה.
ִא ְּת ָתאִ ,אי לָ א הֲ וִ י ְּב ִמ ּ ֵלי ּ ִפ ּי ּו ִסין לְ ַפ ְּי ָ
קוםּ ,ולְ ָב ַתר וַ ּיָלֶ ן ׁ ָשםַּ .כד הֲ וָ ה
ִ ּד ְכ ִּתיב וַ ִּי ְפ ַּגע ּ ַב ּ ָמ ֹ
ָא ֵתי יַעֲ קֹב ֵמ ָח ָרןַ ,מה ְ ּכ ִתיב ,וַ ִּי ְפ ְ ּגע ּו ב ֹוַ ׁ ,ש ְד ַרת
יתי לְ גַ ָּב ּה.
יה ,לְ ֵמ ֵ
ִהיא לְ ַפ ְּי ָ
יסא לֵ ּ

 .236עוֹ ד ַויּ ְִפ ּגַע ַּב ּ ָמקוֹ ם  -דִּ ְב ֵרי ִפיּו ִּסים
שמֶ ׁש הַ ָּקדוֹ ׁש ֶאל הַ ְּלבָ נָה,
ש ָּבא הַ ּ ׁ ֶ
הֵ םֶ ׁ .
ּ
שלֹא ָראוּי לַ ַּב ַעל
ַּב ְעלָ ּה ֶאל ִא ְ ׁש ּתוֹ ִ .מ ָּכאן ׁ ֶ
ּ
לָ בֹא לָ ִא ּ ָׁשה ִאם לֹא הָ יָה ְב ִד ְב ֵרי ִפיו ִּסים
ש ָּכתוּב ַוי ּ ְִפ ּגַע ַּב ּ ָמקוֹ ם ,וְ ַאחַ ר ָּכ ְך
ְלפַ יְּסָ ּהֶ ׁ ,
שהָ יָה ָּבא יַעֲ קֹב מֵ חָ ָרןַ ,מה
ַויָּלֶ ן ָׁשםּ ְ .כ ׁ ֶ
ָּכתוּב? ַויּ ְִפ ְ ּגע ּו בוֹ ָׁ .ש ְלחָ ה ִהיא ְלפַ יֵּס אוֹ תוֹ
לָ בֹא ֵאלֶ יהָ .

ֹאמר ַיﬠֲקֹ ב כַּאֲ ֶשׁר ָראָ םַ ,מחֲ נֵה “ Genesis 32:2, 3
�היםַ “ ”.ויּ ֶ
ְו ַיﬠֲקֹב ,הָ לַ � לְ ַד ְרכּוֹ; וַיִּ פְ גְּ עוּ-בוַֹ ,מ ְלאֲ כֵי אֱ ִ
�הים זֶה; וַיִּ ְק ָרא ֵשׁםַ -ה ָמּקוֹם הַ הוּאַ ,מחֲ ָניִם
.” “And Jacob went on his way, and the angelsאֱ ִ
) him.” “And Jacob said when he saw them: ‘This is God’sפגע of God met (hit
camp.’ And he called the name of that place Mahanaim.” The word ‘met’ in the
’, meaning ‘hit’. Like in English, it can beפגע’ verse above has the Hebrew root of
used as ‘He hit the place’ meaning ‘he arrived at the place’ or use ‘hit’ in its
” “And he reachedוַיִּ פְ גַּע בַּ ָמּקוֹם ַויָּלֶ ן ָשׁם ,כִּ י-בָ א הַ ֶשּׁ ֶמשׁ“ negative aspect. Genesis 28:11
the place, and tarried there all night because the sun was set” This verse
explains that ‘Jacob arrived at the place’, that describes a connection of Zeir
Anpin and Malchut. Jacob stopped for the evening prayer to ‘please’ Malchut to
accept his connection. Malchut is female and the aspect of the left column. Zeir
Anpin is male and the aspect of the right column. The husband brings back the
light of Chassadim to Malchut with the actual unification. The Zohar tells us
that it is not good for a husband to come to his wife unless he pleases her, so
she’ll be happy to accept his connection. During the process of Creation,
Malchut had the light of all the Sefirot above her before pushing the light
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forward. Malchut created a restriction and became an empty vessel with a desire
for the light. The restriction is the natural state of Malchut. It should be
transformed to desire to receive, letting the Light ‘penetrate’ through the
curtains of Malchut, planting seeds of Light for continuation. To benefit from
this union, the man should please his wife so she’ll be receptive to him when he
transfers the light. Proper unification is ‘fruitful’ in all aspects of life and it
creates a balance between the two and greater flow of light in their lives. Women
with children are not easily ‘pleased’ because they already experienced and
fulfilled the continuation of Light in the world. Nevertheless, the Light that flows
between the couple is important for all aspects of life.

ֹאמר יַעֲ קֹב ַּכאֲ ׁ ֶשר ָר ָאםַ .מאי ַּכאֲ ׁ ֶשר ָר ָאם.
 .237וַ ּי ֶ
ִא ּ ֵלין ַמלְ ָא ִכין ְ ּד ֹיוםּ ,ו ַמלְ ָא ִכין ְ ּדלַ יְ לָ ה הֲ ֹוו,
יה .וְ ַעל ָ ּדא
ֵיהּ ,ולְ ָב ַתר ִא ְת ּג ְּ
ַליָין לֵ ּ
וְ ִא ְת ְ ּכ ִסיא ּו ִמ ּנ ּ
ַּכאֲ ׁ ֶשר ָר ָאםּ ְ ,כ ִתיב ַמחֲ נֶה אֱ ל ִֹהים זֶהֵ .מ ָה ָכא
ימ ָמא ,וְ ִא ּ ֵלין ְ ּדלֵ ילְ יָאִ .אי ּנ ּון ְ ּדלֵ ילְ יָא
ַ ּדהֲ ֹוו ִא ּ ֵלין ִ ּד ָ
ְ ּכ ִתיב ְּבה ּו) ,דף רכ''ו ע''א( ַמחֲ נֶה אֱ ל ִֹהים ,וְ ִאי ּנ ּון
ימ ָמאּ ְ ,כ ִתיב ְּבה ּו ,זֶה .וְ ַעל ָ ּדא וַ ִּי ְק ָרא ׁ ֵשם
ִ ּד ָ
קום ַהה ּוא ַמחֲ נָ יִ םְּ .ת ֵרין ַמ ׁ ִש ְריָין .וְ ַה ּ ׁ ְש ּ ָתא
ַה ּ ָמ ֹ
ַכ ָאה ָא ְר ִחי
ישין חֲ ֵמינָ א ָה ָכא .ז ָּ
ַמ ׁ ִש ְריָין ַק ִ ּד ׁ ִ
ַ ּדאֲ ֵתינָא ָה ָכא) .דף רכ''ו ע''א(

שר ָר ָאםַ .מה ּו
ַ .237ויֹּאמֶ ר יַעֲ קֹב ַּכאֲ ׁ ֶ
שר ָר ָאם? ֵא ּל ּו ַמ ְלאֲ כֵ י הַ יּוֹ ם .ו ַּמ ְלאֲ כֵ י
ּ ַכאֲ ׁ ֶ
ְ
הַ ּ ַליְלָ ה הָ יוּ ,וְ נִ ְת ּ ַכ ּס ּו ִמ ּ ֶמ ּנוּ ,וְ ַאחַ ר ָּכך נִ ְת ּג ַּל ּו
שר ָר ָאםָּ ,כתוּב ַמ ֲחנֵה אֱ ל ִֹהים
לוֹ  .וְ לָ כֵ ן ּ ַכאֲ ׁ ֶ
של
של הַ יּוֹ ם ,וְ ֵא ּל ּו ׁ ֶ
שהָ י ּו ֵא ּל ּו ׁ ֶ
זֶהִ .מ ָּכאן ׁ ֶ
של הַ ּ ַליְלָ ה ָּכתוּב ַמ ֲחנֵה
הַ ּ ַליְלָ הּ ְ .ב ֵא ּל ּו ׁ ֶ
של הַ יּוֹ ם ָּכתוּב ָּבהֶ ם זֶה.
אֱ ל ִֹהים ,ו ְּב ֵא ּל ּו ׁ ֶ
שם הַ ּ ָמקוֹ ם הַ הוּא ַמ ֲח ָניִםְׁ ,ש ּ ֵתי
וְ לָ כֵ ן ַויּ ְִק ָרא ׁ ֵ
יתי
ַמחֲנוֹ ת .וְ ַע ְכ ָׁשו ַמחֲנוֹ ת ְקדוֹ ִׁשים ָר ִא ִ
אתי ְלכָ אן.
ש ָּב ִ
ָּכאןַ .א ְ ׁש ֵרי הַ דֶּ ֶר ְך ׁ ֶ

יעה ִא ִ
 .238רעיא מהימנא ֶא ּ ָלא ּ ְפגִ ָ
ש ָיּבֹא
ש ְ ּכ ׁ ֶ
יעה ִהיא ּ ִפיּוּסֶ ׁ .
יהי ּ ִפ ּי ּו ָסאּ ְ ,ד ַכד ֶ .238א ָּלא ּ ְפגִ ָ
ְ
לה ,לֵ ית א ַֹרח לְ ָח ָתן לְ יַיחֲ ָדא הֶ חָ ָתן לַ ַּכ ּ ָלהֵ ,אין דֶּ ֶרך לֶ חָ ָתן ְל ִה ְתיַחֵ ד ִעם
יתי ָח ָתן לְ גַ ּ ֵבי ַּכ ּ ָ
יִ ֵ
שה ִע ּ ָמ ּה
הַ ַּכ ָּלה ֶא ָּלא ְ ּב ִפיּוּס ,וְ ַאחַ ר ָּכ ְך יַעֲ ֶׂ
ְּב ַכ ּ ָלהֶ ,א ּ ָלא ְּב ִפ ּי ּו ָסאּ .ולְ ָב ַתר י ְַע ּ ֵבד ִע ּ ָמ ּה לִ ינָ ה.
שמֶ ׁש.
ִלינָה .וְ הַ יְנ ּו ִּכי בָ א הַ ּׁ ֶ
וְ ַהיְ ינ ּו )ד''א וילן שם( ִ ּכי ָבא ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש.

ימנָ אִ ,אי ָה ִכי ַמאי נִ יה ּו ִ ּכי ָבא
ָ .239א ַמר ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ְ ּד ָהא א ַֹרח ְ ּד ָר ׁ ָשא א ּו ְקמ ּו ָה ,לְ ׁש ֹון ְ ּכ ִב ּיָיה,
יפנָאַ ,מאן
וְ ַהיְ ינ ּו ִ ּכי ָבא ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁשֶ .א ּ ָלא ֵמ ָה ָכא ֹ
אולִ ְ
יהָּ ,צ ִר ְ
יך ְּבלֵ ילְ יָא לְ ִמ ְכ ּ ֵבי ׁ ְש ָרגָ א,
ִ ּד ְמי ֵ
ַיחד ְּב ִא ְּת ֵת ּ
ימ ָמא לָ או א ַֹרח ְ ּד ַר ָּבנָ ן לְ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש ִמ ָט ָתןֶ ,א ּ ָלא
ּו ִב ָ
ּ ַב ּ ַליְ לָ ה ,א ַֹרח ִּצנְ ָעאּ .ו ְבגִ ין ָ ּדאָ ,מ ַתי ִא ְת ָע ִביד
לִ ינָ הּ ִ .כי ָבא ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁשּ ְ ,ד ִא ְת ּ ְפנֵי ׁ ִש ְמ ׁ ָשא ֵמ ָעלְ ָמא.

ָ .239א ַמר רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמןִ ,אם ָּכ ְך ,מַ ה ּו ִּכי
שה ֲֵרי דֶּ ֶר ְך דְּ ָר ׁש ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ְל ׁשוֹ ן
שמֶ ׁשֶ ׁ ,
בָ א הַ ּ ׁ ֶ
שמֶ ׁש? ֶא ָּלא ִמ ָּכאן
ִ ּכבּ וּי ,וְ הַ יְנ ּו ִ ּכי בָ א הַ ּ ׁ ֶ
ש ִּמ ְתיַחֵ ד ִעם ִא ְׁש ּתוֹ צָ ִריךְ
לָ ַמ ְדנוִּ ,מי ׁ ֶ
ַּב ּ ַליְלָ ה ְלכַ בּ וֹ ת אֶ ת הַ ּנֵר ,וּבַ יּוֹ ם ֵאין דֶּ ֶרךְ
ש ּ ֵמ ׁש ִמ ָּט ָתםַ ,רק ַּב ּ ַליְלָ ה ,דֶּ ֶר ְך
ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ְל ׁ ַ
ִצנְ ָעה .וְ לָ כֵ ן ָמ ַתי נַעֲ ָׂשה ִלינָה? ִּכי בָ א
שמֶ ׁש מֵ הָ עוֹ לָ ם.
ש ִה ְת ּ ַפ ּנָה הַ ּ ׁ ֶ
שמֶ ׁשֶ ׁ ,
הַ ּ ׁ ֶ

�הים זֶה; וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם-הַ ָמּקוֹם הַ הוּאַ ,מחֲ ָניִם“ Genesis 32:3
ַ .” “Andויּ ֹאמֶ ר ַיﬠֲקֹ ב כַּאֲ ֶשׁר ָראָ ם ,מַ חֲ נֵה אֱ ִ
).’ And he called theמַ חֲ נֵה( Jacob said when he saw them: ‘This is God’s camp
).” The Zohar explains this verseמַ חֲ ָניִם name of that place Mahanaim (two camps,
and says, ‘when he saw them’ is when Jacob saw the angels of the day and ‘this
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’מחנה אלהים‘ ’is God’s camp’ is when he saw the angels of the night. ‘God’s camp
’ for Zeir Anpin. Jacob saw both Holy camps ofזה‘ ’is for Malchut and ‘This is
’, literally meaning ‘twoמַ חֲ ָניִם‘ angels at the same place and he called the place
camps’. The unification of left and right revealed the light that allowed Jacob to
”וַיִּ פְ גַּע בַּ ָמּקוֹם ַויָּלֶ ן ָשׁם ,כִּ י-בָ א הַ ֶשּׁמֶ שׁ“ see the angels of day and night. Genesis 28:11
”“And he reached the place, and tarried there all night because the sun was set
Rabbi Shimon continues his explanation on ‘hit’ (see the previous study of DZ
1154). Here he says that ‘hit’ is the aspect of when the groom comes to his bride.
He prepares her with words that make her desire unification with him. After the
unification, they need to sleep together under the same roof. The ‘Faithful
)Shepherd’, Moses, adds that ‘because the sun was set’ (from the verse above
tells us that the light of the sun was turned off, and from this, we learn that
unification of man and woman should be at night and in total darkness.
יך לְ ִא ְת ַּכ ְּסיָיא ִמן  .240וְ לָ כֵ ן ּגַם ּ ֵכן צָ ִר ְ
ּ .240ו ְבגִ ין ָ ּדא ,א ּוף ָה ִכי ְ ּד ָּצ ִר ְ
יך ְל ִה ְת ַּכ ּסוֹ ת
שמֶ ׁש ,וְ כָ ְך צָ ִר ְ
ְ
יך ְל ִה ְת ַּכ ּסוֹ ת מֵ ֵא ּל ּו
מֵ הַ ּ ׁ ֶ

ׁ ִש ְמ ׁ ָשא ,וְ ָה ִכי ָּצ ִריך לְ ִא ְת ַּכ ְּסיָיא ֵמ ִא ּ ֵלין ַמלְ אֲ ִכין,
ימינָ אְּ ,ב ַכ ּ ָמה ַמ ׁ ִש ְריָין.
טוב ִמ ִ
ְ ּד ִאי ּנ ּון ִמ ִּי ֶּצר ַה ֹ
ש ָמאלָ א ְּב ַכ ּ ָמה ַמ ׁ ִש ְריָין.
ּו ִמיִ ֶּצר ָה ָרעּ ְ ,ד ָאזִ יל לִ ְ ׂ
ּו ְבגִ ין ָ ּדאָּ ,ב ַתר ְ ּד ָא ָתא ַּצ ְפ ָראָ ,א ַמר ַּכאֲ ׁ ֶשר ָר ָאם.
יה
ּו ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּדיַעֲ קֹב ְ ּדהֲ וָ ה ִא ׁ
יש ּ ָתם ,לָ א הֲ וָ ה ִע ּ ֵמ ּ
יתאּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא וַ ִּי ְק ָרא
רונִ ָ
ֶא ּ ָלא ַח ּיָילִ ין ְ ּד ַמלְ ָּכא ּו ַמ ְט ֹ
ימ ָמא
קום ַהה ּוא ַמחֲ נָ יִ םִ .אי ּנ ּון ַמלְ אֲ ִכין ִ ּד ָ
ׁ ֵשם ַה ּ ָמ ֹ
ְ ּכ ִתיבַּ .כאֲ ׁ ֶשר ָר ָאם ַמחֲ נֶה אֱ ל ִֹהים זֶה .וְ ַכד ָאת ּו
יה ,לְ נ ְַט ָרא
ַמלְ ָא ִכים ְ ּדלֵ ילְ יָאּ ְ ,ד ִא ְת ְ ּכ ׁ
נָש ּו ּ ַבהֲ ֵד ּ
קום ַהה ּוא ַמחֲ נָ יִ ם.
יה ָא ַמר וַ ִּי ְק ָרא ׁ ֵשם ַה ּ ָמ ֹ
לֵ ּ

שהֵ ם ִמיֵּצֶ ר הַ ּטוֹ ב ִמיּ ִָמין ְ ּבכַ ּ ָמה
הַ ּ ַמ ְל ָא ִכיםֶ ׁ ,
ְ
שהוֹ לֵ ך ִל ְ ׂשמֹאל
ַמחֲנוֹ ת ,ו ִּמיֵּצֶ ר הָ ָרע ׁ ֶ
ש ָּבא הַ ּב ֶֹקר
ְ ּבכַ ּ ָמה ַמחֲנוֹ ת .וְ לָ כֵ ן ַאחַ ר ׁ ֶ
יש
שהָ יָה ִא ׁ
שר ָר ָאם .ו ִּמ ַ ּצד יַעֲ קֹב ׁ ֶ
ָא ַמר ַּכאֲ ׁ ֶ
ּ ָתם ,לֹא הָ יָה ִע ּמוֹ ַ ,רק חֵ ילוֹ ת הַ ּ ֶמלֶ ךְ
שם הַ ּ ָמקוֹ ם הַ הוּא
וְ הַ ּ ַמ ְל ָּכה ,וְ לָ כֵ ן ַויּ ְִק ָרא ׁ ֵ
שר
ַמ ֲח ָניִם .אוֹ ָתם ַמ ְלאֲ כֵ י הַ יּוֹ ם ָּכתוּבַּ ,כאֲ ׁ ֶ
ש ָּבא ּו ַמ ְלאֲ כֵ י
ָר ָאם ַמ ֲחנֵה אֱ ל ִֹהים זֶה .ו ְּכ ׁ ֶ
ש ִה ְת ּ ַכ ְ ּנס ּו ִא ּתוֹ ִל ְׁשמֹר אוֹ תוֹ ָ ,א ַמר
הַ ּ ַליְלָ הֶ ׁ ,
שם הַ ּ ָמקוֹ ם הַ הוּא ַמ ֲח ָניִם.
ַויּ ְִק ָרא ׁ ֵ

יהי ַּכ ּ ָלה ,הֲ ָדא ה ּוא
לו ָתא ִא ִ
ְּ .241בגִ ין ִ ּד ְּצ ֹ
ִד ְכ ִתיב) ,שיר השירים ד( ִא ִּתי ִמ ְּל ָב ֹנון ַּכ ּ ָלה ִא ִּתי וְ ֹגו'.
יתא ְ ּד ִב ְכ ָתב ִא ְּת ַמר
או ַריְ ָ
ִא ְת ְק ֵרי ָה ָכא ִא ִּתיּ .ו ְב ֹ
יהי
קום ִא ִּתיּ .ו ְבגִ ין ְ ּד ִא ִ
ָעלָ ּה) ,שמות לג( ִה ּנֵה ָמ ֹ
קום ְּב ָעלְ ָמא ֵ ּדיןִ ,א ְּת ַמר ָּב ּה וַ ִּי ְפ ַּגע
יאת ָמ ֹ
ִא ְת ְק ִר ַ
קום וַ ּיָלֶ ן ׁ ָשם.
ּ ַב ּ ָמ ֹ

שהַ ְּת ִפ ּ ָלה ִהיא ַּכ ָּלה ,זֶה ּו
ִ .241מ ּׁשוּם ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )שיר השירים ד( ִא ִּתי ִמ ְּלבָ נוֹ ן ַּכ ָּלה
ֶׁ
''א ִּתי'' ,וּבַ ּתוֹ ָרה
ִא ִּתי וְ גוֹ ' .נִ ְק ָרא ָּכאן ִ
ש ִ ּב ְכ ָתב נֶאֱ מַ ר ָעלֶ יהָ ) ,שמות לג( ִה ּנֵה
ֶׁ
ש ִהיא נִ ְק ְר ָאה ָמקוֹ ם
ָמקוֹ ם ִא ִּתי .ו ִּמ ּׁשוּם ׁ ֶ
ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה ,נֶאֱ ַמר ָּב ּה ַויּ ְִפ ּגַע ַּב ּ ָמקוֹ ם ַויָּלֶ ן
ָׁשם.

יהי ַא ְמ ַרת) ,ירמיה ט( ִמי יִ ְּתנֵנִ י
ּ .242ו ְבגִ ין ָ ּדא ִא ִ
או ְר ִחיםּ ַ .דהֲ וַ ת ְר ׁש ּו ִּב ְפנֵי ַע ְּצ ָמ ּה,
לון ֹ
ַב ִּמ ְד ָּבר ְמ ֹ
הוןְּ ,בלָ א ָח ָתן
חו ָבה ִע ְּמ ֹ
וְ לָ או ִעם ִאי ּנ ּון ְ ּד ַק ְב ִעין לָ ּה ֹ
ִ ּדילָ ּהּ .ו ְב ָכל ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש ְמ ַּצ ּ ֵלי ,ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
יה .וְ ָרזָ א ְ ּד ִמ ּ ָלה) ,בראשית
ה ּוא ַא ְק ִ ּדים וְ נָ ַטר לֵ ּ

 .242וְ לָ כֵ ן ִהיא ָא ְמ ָרה) ,ירמיה ט( ִמי י ְִּתנֵנִ י
שהָ י ְָתה ְר ׁשוּת ִ ּב ְפנֵי
בַ ִּמ ְד ָּבר ְמלוֹ ן אוֹ ְר ִחיםֶ ׁ .
ש ּקוֹ ְב ִעים אוֹ ָת ּה
ַע ְצ ָמ ּה ,וְ לֹא ִעם אוֹ ָתם ׁ ֶ
ש ָּל ּה .ו ְּבכָ ל ָׁש ָעה
חוֹ בָ ה ִע ּ ָמםּ ְ ,ב ִלי הֶ חָ ָתן ׁ ֶ
ְ
ש ָא ָדם ִמ ְת ּ ַפ ּ ֵלל ,הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ַמ ְקדִּ ים
ֶׁ
וְ ׁשוֹ מֵ ר אוֹ תוֹ  .וְ סוֹ ד הַ דָּ בָ ר ) -בראשית
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יש ֶא ָּלא
ׁ  וְ ֵאין ִא.יש ִמ ְׁש ּ ָת ֵאה לָ ּה
ׁ כד( וְ הָ ִא
ְ
ש ָּכתוּב )שמות
ֶ ׁ  זֶה ּו,הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
 )בראשית כד( ַוי ְִהי הוּא.יש ִמ ְלחָ ָמה
ׁ טו( ה' ִא
,טֶ ֶרם ִ ּכ ָּלה ְל ַד ּ ֵבר וְ ִה ּנֵה ִר ְב ָקה יֹצֵ את
. ֹצו
ּ ְּכמוֹ )זכריה ט( וְ יָצָ א ַּכ ָּב ָרק ִח

 ֶא ּ ָלא ק ּו ְד ׁ ָשא,יש
ׁ  וְ לֵ ית ִא.יש ִמ ׁ ְש ּ ָת ֵאה לָ ּה
ׁ כד( וְ ָה ִא
ְ ְּב ִר
יש
ׁ  )שמות טו( יְ ָי ִא, הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב.יך ה ּוא
 )בראשית כד( וַ יְ ִהי ה ּוא ֶט ֶרם ִ ּכלָ ה לְ ַד ּ ֵבר.ִמלְ ָח ָמה
 ְ ּכ ֹגון )זכריה ט( וְ ָי ָּצא ַּכ ָּב ָרק,וְ ִה ּנֵה ִר ְב ָקה ֹיו ֵּצאת
.ִחצ ֹּו

Genesis 32:3
“ ַמחֲ ָניִם,הַ ָמּקוֹם הַ הוּא-�הים זֶה; וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם
ִ ֱ מַ חֲ נֵה א, ַויּ ֹאמֶ ר ַיﬠֲקֹ ב כַּאֲ ֶשׁר ָראָ ם. ”
“And Jacob said when he saw them: 'This is God's camp ()מַ חֲ נֵה.' And he called
the name of that place Mahanaim (Camps, )מַ חֲ ָניִם.”
Jacob is the aspect of the central column and because he was pure in all of his
actions, he was able to unify the right and the left to control and draw light.
He was able to see the angels that came to protect him when he arrived at the
place of the Holy Temple.
The Zohar explains that Jacob’s prayer made a higher connection that brought
the angels to protect him.
The Kabbalists teach us that these Torah verses give us protection, especially
after prayer.
Print this box and keep it in your purse or wallet to have additional protection
wherever you go.
(This is not a magic pill. It works for people who are already spiritually
connected, like those who study the Zohar, especially on a daily basis and
maintain
the
flow
of
light
in
their
lives)

Feel free to print copies and share them with your family and friends.
Translation:
“�הים
ִ ֱ ַמ ְלאֲ כֵי א,בוֹ- הָ לַ � ְל ַד ְרכּוֹ; וַיִּ ְפגְּ עוּ, ְו ַיﬠֲקֹ ב. ”
“And Jacob went on his way, and the angels of God met him. ”
“ ַמחֲ ָניִם,הַ ָמּקוֹם הַ הוּא-�הים זֶה; וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם
ִ ֱ מַ חֲ נֵה א, ַויּ ֹאמֶ ר ַיﬠֲקֹ ב כַּאֲ ֶשׁר ָראָ ם. ”
“And Jacob said when he saw them: 'This is God's camp.' And he called the
name of that place Mahanaim.”
יתי יְהוָה
ִ ִ ִקוּ,�ִלישׁוּﬠָ ְת
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I wait for your salvation, YHVH
ִהנֵּה אָ נֹכִ י שֹׁלֵ חַ מַ ְלאָ � ,לְ פָ נֶי� ,לִ ְשׁמָ ְר� ,בַּ ָדּ ֶר�; וְלַ הֲ ִביאֲ � ,אֶ ל-הַ ָמּקוֹם אֲ ֶשׁר הֲ כִ נ ִֹתי
See, I am sending an angel before you to protect you on your journey and lead
you safely to the place I have prepared for you

ש ָרה
 .243וְ ִאי ּ ֵת ְ
ימר ּוןּ ְ ,ד ָהא א ּו ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ן ,לְ ַע ְ ׂ
ַק ְד ָמא ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא וְ ַא ְתיָא ,לְ ֶא ָחד ַעד ְ ּדיִ ִתיב.
ש ָרה ְ ּד ִהיא י' ַק ְד ָמה ה' .לְ ֶא ָחד ְ ּד ִאיה ּו ו'ַ ,עד
לְ ַע ְ ׂ
יה ה' ִּתנְ יָינָ א .וְ ָרזָא ְ ּד ִמ ּ ָלה,
ְ ּדי ִָתיב ,לָ א ַא ְתיָא לְ ּ ֵ
גַב ּ
ָ''ה ,לָ א ַא ְתיָא ּ ַת ּ ָמן ה'ּ .ו ַמאן
ְ ּד ַבאֲ ָתר ְ ּדלֵ ית ּ ַת ּ ָמן י ּ
ְ ּד ָב ֵעי לְ יַחֲ ָדא ַא ְתוָ וןָּ ,צ ִר ְ
יך ִּב ְת ִח ָ ּנה ּו ְב ַתחֲ נ ּונֵיּ .ו ְבגִ ין
ָ ּדא) ,דברים ג( וָ ֶא ְת ַח ּנַן ֶאל יְ יַָ ּ ,באֲ דֹנָ ''י לִ ׁ ְש ִכ ינְ ּ ָתא
ְּב ַתחֲ נ ּונִ יםּ .ו ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ְּב ַרחֲ ֵמיַ ,עד
ָה ָכא.

שה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ַר ּבוֹ ֵתינוּ,
ֹאמר ּו ׁ ֶ
 .243וְ ִאם ּת ְ
ימה הַ ּ ְׁש ִכינָה וּבָ ָאהְ ,ל ֶאחָ ד
לַ עֲ ָׂש ָרה ַמ ְקדִּ ָ
ש ִהיא י' ָק ְד ָמה ה'.
שב .לַ עֲ ָׂש ָרה ׁ ֶ
שיּוֹ ׁ ֵ
ַעד ׁ ֶ
שב לֹא ָב ָאה ֵאלָ יו
שיּוֹ ׁ ֵ
שהוּא ו'ַ ,עד ׁ ֶ
ְל ֶאחָ ד ׁ ֶ
ש ֵאין ָׁשם
ש ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶ
שנִ ית .וְ סוֹ ד הַ דָּ בָ ר ֶ ׁ -
ה' ׁ ֵ
שרוֹ צֶ ה ְליַחֵ ד
ָ''ה ,לֹא בָ ָאה ָׁשם ה' .ו ִּמי ׁ ֶ
י ּ
ְ
ִ ּב ְת ִח ּנָה ו ְּב ַתחֲנוּנִ ים.
אוֹ ִתיּוֹ ת ,צָ ִריך
ָא ְתחַ ּנַן ֶאל ה'ַּ ,באדֹנָ''י
וְ לָ כֵ ן )דברים ג( ו ֶ
ְ
לַ ּ ְ ׁש ִכינָה ְ ּב ַתחֲנוּנִ ים ,וְ לַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברוּך-הוּא
ְ ּב ַרח ֲִמיםַ .עד ָּכאן.

ש
שה ַב ּב ֶֹקר וְ ֵאת ַה ֶּכ ֶב ׂ
ש ָה ֶא ָחד ּ ַתעֲ ֶׂ
ֶ .244את ַה ֶּכ ֶב ׂ
שה ּ ֵבין ָה ַע ְר ָּביִ םּ ְ .ד ִאיה ּו ָרזָ א ְ ּד ַכ ְב ׁ ֵשי
ַה ּ ׁ ֵשנִ י ּ ַתעֲ ֶׂ
ַבי ַּכ ְב ׁ ֵשי
או ְקמ ּו ָה ָעלַ יְ יה ּו ַר ָּבנָ ןּ ,ג ּ ֵ
ְ ּד ַרחֲ ָמנָ אּ ְ ,ד ֹ
חות ִ ּכ ְב ׁש ֹונֵי
יהון ְּת ֹ
ְ ּד ַרחֲ ָמנָ א לָ ּ ָמה לָ ְךֶ .א ּ ָלא ִמ ִּלין ִ ּד ֹ
חות לְ ב ּו ׁ ָש ְךַ .מה לְ ב ּו ׁש
הון ְמכ ּו ִסין ְּת ֹ
ְ ּד ָעלְ ָמא ,יִ ֹ
ִאיה ּו ְמ ַכ ּ ֶסה ַעל ּג ּופא ,א ּוף ָה ִכי ָּצ ִר ְ
יך לְ ַכ ּ ָס ָאה ָרזִ ין
ָ
יתאָּ .כל ׁ ֶש ֵּכן ָרזִ ין ְ ּד ָק ְר ְּבנִ יןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ְ ּכגַ וְ ונָא
או ַריְ ָ
ְ ּד ֹ
גַבי ּ ַב ְעלָ ּה.
ִ ּד ְק ִריב ּו ְ ּד ִא ְּת ָתא לְ ּ ֵ

שה בַ ּב ֶֹקר וְ ֵאת
ֶ .244את הַ ּ ֶכבֶ ׂש הָ ֶאחָ ד ּ ַתעֲ ֶׂ
שהוּא
שה ֵּבין הָ ַע ְר ָּביִםֶ ׁ .
שנִ י ּ ַתעֲ ֶׂ
הַ ּ ֶכבֶ ׂש הַ ּ ׁ ֵ
ש ּ ֵבאֲ ר ּו עֲ לֵ יהֶ ם
של ִס ְת ֵרי הָ ַרח ֲָמןֶ ׁ ,
סוֹ ד ׁ ֶ
ְ
ַר ּבוֹ ֵתינוּּ ,ג ֵַּבי ִס ְת ֵרי הָ ַרח ֲָמן לָ ּ ָמה לָ ך? ֶא ָּלא
שיּ ְִהי ּו ּ ַתחַ ת ִס ְת ֵרי הָ עוֹ לָ ם ,י ְִהי ּו
דְּ בָ ִרים ׁ ֶ
ָ
ְמכֻ ִ ּסים ּ ַתחַ ת ְלבו ְ ּׁשךַ .מה ְּלבו ּׁש ְמכַ ּ ֶסה ַעל
הַ ּגוּףּ ,גַם ָּכ ְך צָ ִר ְ
יך ְלכַ ּסוֹ ת סוֹ דוֹ ת הַ ּתוֹ ָרה.
שהֵ ם ְּכמוֹ
ש ּ ֵכן סוֹ דוֹ ת הַ ָּק ְר ָּבנוֹ תֶ ׁ ,
ָּכל ׁ ֶ
ִק ְרבַ ת ִא ּׁ ָשה ְלבַ ְעלָ ּה.

ּ .245ו ַמה ְק ִריב ּו ְ ּד ַת ְרוַ ויְ יה ּו ָּצ ִר ְ
יך ְּב ִא ְת ַּכ ְּסיָא .א ּוף
ָה ִכי ָּצ ִר ְ
יע ּיָיא
לוןִ ,מ ְּבנֵי ַע ְריָין ַר ׁ ִש ַ
יך ָק ְר ָּבן לְ ַכ ּ ָס ָאה ֹ
לון ּב ׁ ֶֹשת ּ ָפנִ ים וְ לָ א עֲ נָ וָ ה .וְ ַכ ּ ָמה ִמינֵי
חֲ ּצ ּו ִפיןּ ְ ,דלֵ ית ֹ
ַמ ְמזְ ִרין ִאי ּנ ּוןְּ ,בנֵי עֲ ָר ֹיותְּ ,בנֵי נִ ָ ּדהּ ְ ,דנָ ד ה' ִמ ָ ּנ ּה,
וְ ִא ׁ ְש ְּת ַכח ְּב ַא ְת ָר ּהִ ׁ .ש ְפ ָחה ּ ַבת ֵאל נ ֵָכר ֹזונָה .וְ ַהאי
ִאיה ּו ָרזָ א) ,משלי ל( ּ ַת ַחת ׁ ָשל ֹׁש ָרגְ זָ ה ֶא ֶרץ וְ ֹגו',
ש ּ ַבע לָ ֶחם וְ ׁ ִש ְפ ָחה
ּ ַת ַחת ֶע ֶבד ִ ּכי יִ ְמ ֹ
לו ְך וְ נָ ָבל ִ ּכי יִ ְ ׂ
יהי
ִ ּכי ִּת ַיר ׁש ְ ּג ִב ְיר ּ ָת ּהּ ְ .דנָ ד ה' ֵמ ַא ְת ָר ָאהּ ְ ,ד ִא ִ
טוב .וְ ָעאלָ א ְּב ַא ְת ָר ָהא ׁ ִש ְפ ָחה
יתאֵ ,י ֶּצר ַה ֹ
רונִ ָ
ַמ ְט ֹ
ֵי ֶּצר ָה ָרע.

 .245וּמַ ה ִ ּק ְרבָ ָתם ְצ ִריכָ ה ִ ּב ְמכֻ ּ ֶסהּ ,גַם ָּכ ְך
צָ ִר ְ
יך ָק ְר ָּבן ְלכַ ּסוֹ ת אוֹ ָתם ִמ ְ ּבנֵי עֲ ָריוֹ ת
ֹשת ּ ָפנִ ים
ש ֵעין לָ הֶ ם לֹא ּב ׁ ֶ
ְר ָׁש ִעים חֲצו ִּפיםֶ ׁ ,
וְ לֹא עֲ ָנוָה .וְ כַ ּ ָמה ִמינֵי מַ ְמז ִֵרים הֵ םּ ְ :בנֵי
ש ּנָד ה' ִמ ּ ֶמ ּנָה וְ נִ ְמצֵ את
עֲ ָריוֹ תּ ְ ,בנֵי נִ דָּ הֶ ׁ ,
ִ ּב ְמקוֹ ָמ ּהׁ ִ ,ש ְפחָ ה ַּבת ֵאל נֵכָ ר זוֹ נָה .וְ זֶה ּו
סוֹ ד )משלי ל( ּ ַתחַ ת ָׁשלוֹ ׁש ָרגְ זָה ֶא ֶרץ וְ גוֹ ',
ִש ַּבע לָ חֶ ם
ּ ַתחַ ת ֶעבֶ ד ִ ּכי י ְִמלוֹ ְך וְ נָבָ ל ִּכי י ְ ׂ
ש ּנ ָָדה ה'
וְ ִׁש ְפחָ ה ִ ּכי ִת ַיר ׁש ְ ּג ִב ְר ּ ָת ּהֶ ׁ .
ש ִהיא הַ ּ ַמ ְל ָּכה ,יֵצֶ ר הַ ּטוֹ ב,
ִמ ְּמקוֹ ָמ ּהֶ ׁ ,
וְ נִ ְכנְ סָ ה ִב ְמקוֹ ָמ ּה ִ ׁש ְפחָ ה ,יֵצֶ ר הָ ָרע.
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 – יChokmah, the Light
 – הBinah, the upper Shechina
 – וZeir Anpin, man
 – הMalchut, lower Shechina
When ten men come together for prayer and spiritual connection, the Shechina
comes to support them. It is because when 10 men, the aspect of Vav, connect
to the Yod, numerically 10, the H of Binah is already ahead of them.
One man cannot connect to the Shechina until he ‘begs’ the lower Shechina,
the lower H of the name, to come up and support him.
She will come if V, man, is already connected to the Y and H above because
without light she cannot move or reveal herself.
The connection to the upper level is a process of asking for mercy while ‘raising’
the Shechina we need to beg. The Zohar quotes Deuteronomy 3:23 as an
example.
“ לֵ אמֹר, בָּ ﬠֵ ת הַ ִהוא,יְהוָה- אֶ ל,”וָאֶ ְתחַ נַּן
“And I begged YHVH at that time, saying:”
When the Shechina sees the Light coming down to Zeir Anpin she rises and
makes the unification with the upper level, making Zeir Anpin a central column
and a channel for the light.
Lamb, ( כבשthat was used for sacrifices), is a word that means ‘to vanquish’, and
here it means to vanquish judgment and reveal mercy.
Sacrifice in Hebrew, קרבן, comes from the root word  קרבthat means ‘closeness’.
The sacrifice revealed mercy and created closeness between the Light and the
Shechina. The Zohar adds that man and women should come together in
closeness, humility, and without judgment.
 )ויקרא יד( ְּכ ֶנגַע נִ ְר ָאה-  וְ סוֹ ד הַ דָּ בָ ר.246
 ו ַּמה.של נִ דָּ ה
ֶ ׁ  הַ יְנ ּו דָּ ם ָטמֵ א,ִלי ַּב ָּביִת
- ּ ָׁשם )שם יג( וְ ִה ְס ִ ּגירוֹ הַ כּ ֹהֵ ן ִׁש ְב ַעת י ִָמים
ַאף ָּכ ְך )שם טו( ִׁש ְב ַעת י ִָמים ִּת ְהיֶה
ֵאיבָ ִרים
אוֹ ָתם
ַא ְ ׁש ֵרי
.ְבנִ דָּ ָת ּה
שהֵ ם עֲ צֵ י
ֶ ׁ ,יש
ׁ ש ִּמ ְת ַקדְּ ִ ׁשים ִ ּב ְ ׁש ַעת ּ ַת ְ ׁש ִמ
ֶׁ
שם
ֵ ׁ ,שאוֹ ֲחזִים ָּבהֶ ם ִא ּ ִ ׁשים ְקדוֹ ׁשוֹ ת
ֶ ׁ הָ עוֹ לָ ה
 וְ לָ כֵ ן )ישעיה,ש ָּלהֶ ם
ֶ ׁ ש ָאחוּז ָּב ִא ּ ִׁשים
ֶ ׁ ְיהֹוָ''ה
,' ַעל זֶה נִ ְס ְּתרוֹ ת ה.'כד( ָּבאו ִּרים ּ ַכ ְ ּבד ּו ה
שה בַ ּב ֶֹקר וְ ֵאת
ֶׂ ֲהַ יְנ ּו ֶאת הַ ּ ֶכבֶ ׂש הָ ֶאחָ ד ּ ַתע
.שה ֵּבין הָ ַע ְר ָּביִם
ֶׂ ֲשנִ י ּ ַתע
ֵ ּׁ ַהַ ּ ֶכבֶ ׂש ה

, )ויקרא יד( ְ ּכנֶגַ ע נִ ְר ָאה לִ י ּ ַב ָּביִ ת, וְ ָרזָ א ְ ּד ִמ ּ ָלה.246
ירו ַה ּכ ֵֹהן
ֹ  ּו ַמה ָה ָתם וְ ִה ְס ִ ּג.ַהיְ ינ ּו ָ ּדם ָט ֵמא ְ ּדנִ ָ ּדה
 א ּוף ָה ִכי )ויקרא טו( ׁ ִש ְב ַעת י ִָמים.ׁ ִש ְב ַעת י ִָמים
 )ולית מצורע וכו' עד לה' אלהיכם נדפס.ִּת ְהיֶה ְבנִ ָ ּד ָת ּה
ַכ ִאין ִאי ּנ ּון ֵא ָב ִרים ְ ּד ִמ ְת ַק ְ ּד ׁ ֵשי
ָּ בפרשת צו דף ל''ג ע''ב( ז
הון
ֹ ידן ְּב
ָ  ַ ּדאֲ ִח,עולָ ה
ֹ  ְ ּד ִאי ּנ ּון עֲ ֵּצי ָה,יש
ׁ ְּב ׁ ָש ַעת ּ ַת ׁ ְש ִמ
.הון
ֹ ְדוד ְ ּד ָא ִחיד ְּב ֶא ׁ ִשין ִ ּדל
ָ ֹ ְ ׁ ֵשם י,ישין
ִ ׁ ֶא ּ ׁ ִשין ַק ִ ּד
ּו ְבגִ ין ָ ּדא )ישעיה כד( ָּבא ּו ִרים ַּכ ְּבד ּו יְ ָי ַעל ֵּכן ִ ּכ ְב ׁ ֵשי
שה ַב ּב ֶֹקר
ֶׂ ֲש ָה ֶא ָחד ּ ַתע
ׂ  ַהיְ ינ ּו ֶאת ַה ֶּכ ֶב,ְ ּד ַרחֲ ָמנָ א
.שה ּ ֵבין ָה ַע ְר ָּביִ ם
ֶׂ ֲש ַה ּ ׁ ֵשנִ י ּ ַתע
ׂ וְ ֵאת ַה ֶּכ ֶב

 וַעֲ ִ ׂש ִירית הָ ֵאיפָ ה-  ְ ׁשלֵ מוּת הַ ָּכתוּב.247 ַכ ָאה
ָּ  ז.יפה סֹלֶ ת
ׂ ִ ֲ וַ ע, ׁ ְשלִ ימ ּו ִ ּד ְק ָרא.247
ָ ש ִירית ָה ֵא
יע ִמ ּמֹחוֹ ִט ּ ָפה סֹלֶ ת
ַ ש ּ ַמ ְׁש ּ ִפ
ֶ ׁ  ַא ְׁש ֵרי ִמי. ִט ּפה סֹלֶ ת נְ ִק ּיָה ְּבלָ א סֹלֶ ת,יה
ֹ ִאיה ּו ַמאן ְ ּד ַאנְ ִ ּגיד ִמ
ּ מו ֵח
ָ
של
ֶ ׁ ' וְ ִהיא ְרמ ּוזָה ָּבאוֹ ת י.נְ ִקיָּה ְ ּב ִלי ְפסֹלֶ ת
 ְ ּכלִ ילָ א,יהי ְר ִמיזָ א ְּב ָאת י' ִמן אֲ דֹנָ ''י
ִ  וְ ִא.סולֶ ת
ֹ ּ ְפ
ש ִהיא
ֶ ׁ ,שר ְס ִפירוֹ ת
ֶׂ  ְּכלוּלָ ה ְ ּב ֶע,אֲ דֹנָ''י

יהי ְּבל ּולָ ה ְּב ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתית
ִ  ְ ּד ִא.שר ְס ִפ ָיראן
ֶׂ ְּב ֶע
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 וְ ִהיא.יעית הַ ִהין
ִ שמֶ ן ָּכ ִתית ְר ִב
ֶ ׁ  ְ ּבלוּלָ ה ְ ּב,ב ִּמ ׁ ְשנָ ה
ַ ּ , ַב ִּמ ְק ָרא,יהי ְּבל ּולָ ה
ִ  וְ ִא.יעית ַה ִהין
ִ ְר ִב
, ַּב ּ ַת ְלמוּד, ַּב ִּמ ְׁשנָה,ְ ּבלוּלָ ה ַּב ִּמ ְק ָרא
 )כאן שייך מה שכתוב בדף רמ''ד ע''א. ְּב ַק ָּבלָ ה,ּ ַב ּ ַתלְ מ ּוד
.ַּב ַּק ָּבלָ ה

(אמר רעיא מהימנא ועשירית האיפה

ש ָר ָאה יְחֶ ז ְֵקאל ֶאת הַ ּ ְ ׁש ִכינָה ִמ ּתוֹ ְך
ֶ ׁ  ְּכ.248
שר ְס ִפירוֹ ת ְ ּב ִלי
ֶׂ  ָר ָאה ִע ּ ָמ ּה ֶע,הַ ְ ּק ִל ּפוֹ ת
 ֶאת, ִמ ִ ּב ְפנִ ים, ַ וְ אֵ ּ ֶלה הֵ ם מֹח,פֵ רוּד ְ ּכלָ ל
,ש ְּל ַמ ּ ָטה
ֶ ׁ ּ ֻכ ָּלם ָר ָאה ִמ ּתוֹ ְך נְ הַ ר ְ ּכבָ ר
 ָּכל.ִהיא )תהלים סח( ֶרכֶ ב אֱ לֹהַ יִם ִר ּב ַֹתיִם
 ִר ּבוֹ ַתיִם ֶע ְ ׂש ִרים,ִר ּבוֹ א עֲ ָׂש ָרה אֲ לָ ִפים
 נִ ְׁשאֲ ר ּו ְׁשמוֹ נָה,שאֵ ינָם
ֶ ׁ  ּתוֹ ִציא ְׁש ַניִם.ֶאלֶ ף
, ְ ּבחֶ ְ ׁש ּבוֹ ן ְ ׁשמוֹ נָה ָע ָׂשר עוֹ לָ מוֹ ת,ָע ָׂשר
ש ִה ְתלַ ֵּב ׁש טֵ ''ט
ֶ ׁ שר ְס ִפירוֹ ת
ֶׂ שכּ וֹ ְל ִלים ֶע
ֶׁ
 וְ נֶאֱ ַמר,ִמ ּט ָֹטפֹת
 טֵ ''ט.ִמ ְּמטַ ְטרוֹ ן
ָ
 ִמי.ּבוֹ )דברים ו( וְ הָ י ּו ְלט ָֹטפֹת ּ ֵבין ֵעינֶיך
ש ּנֶאֱ ַמר
ֶׁ
,ְל ַמ ְעלָ ה
ֵא ּל ּו
?הָ ֵעי ַניִם
ָא ְר ֶאה
ֶ ָּבהֶ ן )יחזקאל א( נִ ְפ ְּתח ּו הַ ּ ָׁש ַמיִם ו
אות? ֵא ּל ּו עֲ ָׂש ָרה
ֹ  ֵאיל ּו ַמ ְר.ַמ ְראוֹ ת אֱ ל ִֹהים
ש ִ ּנ ְר ָאה ְ ּכמוֹ נֵר
ֶ ׁ של ְמטַ ְטרוֹ ן
ֶ ׁ ַמ ְראוֹ ת
. ִּת ְ ׁש ָעה ְבגָלוּי וְ ֶאחָ ד ְ ּבנִ ְס ּ ָתר,ַּבעֲ ָׁש ִ ׁשית

 ָחזָא,יפין
ִ ּ ִ יְ ֶחזְ ֵקאל ַּכד ָח ָמא ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ִמג ֹּו ְקל.248
 וְ ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון. ְּבלָ א ּ ִפר ּו ָדא ְ ּכלַ ל.שר ְס ִפ ָיראן
ֶׂ ִע ּ ָמ ּה ֶע
לון ִמג ֹּו נְ ַהר ְ ּכ ָבר
ֹ  ּ ֻכ ְּלה ּו ָחזָ א, ִמ ְּל ֹגו,מו ָחא
ֹ
,יהי )תהלים סח( ֶר ֶכב אֱ ל ִֹהים ִר ּב ֹו ַתיִ ם
ִ  ִא,ִ ּדלְ ַת ּ ָתא
 ַא ּ ִפיק, ִר ּב ֹו ַתיִ ם כ' ֶאלֶ ף,שר ַאלְ ִפין
ֶׂ ָּכל ִר ּב ֹוא ֶע
 ְּבח ּו ׁ ְש ּ ַבן ח''י, ִא ׁ ְש ּ ָתאֲ ר ּו ִּת ְמנֵי ָסר,ְּת ֵרי ׁ ֶש ֵאינָ ן
 ְ ּד ִא ְתלָ ּ ַב ׁש ְּב ֵט''ט ִמן,שר ְס ִפ ָיראן
ֶׂ  ְ ּד ָכלִ יל ֶע.ָעלְ ִמין
יה )דברים
ֹ ְמ ַט ְט
ּ  וְ ִא ְּת ַמר ּ ֵב, ֵט''ט ִמן ט ָֹטפֹת.רון
ָ ו( וְ ָהי ּו לְ ט ָֹטפֹת ּ ֵבין ֵעינ
 ִא ּ ֵלין. ַמאן ַעיְ ינִ ין.ֶיך
 ְ ּד ִא ְּת ַמר ְּבה ּו )יחזקאל א( נִ ְפ ְּתח ּו ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם,ילא
ָ ּ לְ ֵע
 ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון.אות
ֹ  ַמאן ַמ ְר.אות אֱ ל ִֹהים
ֹ וָ ֶא ְר ֶאה ַמ ְר
 ְ ּד ָחזָ א ִ ּכ ׁ ְש ָרגָ א ְּב ֹגו,רון
ֹ אות ִ ּד ְמ ַט ְט
ֹ ש ָרה ַמ ְר
ׂ ַ ֲע
. וְ ַחד ָס ִתים, ְּת ׁ ַשע ְּב ִא ְתגַ לְ יָיא.יתא
ָ יש
ִ ׁ עֲ ׁ ִש

The Torah teaches us when men and women can have pure unification.
Leviticus 15:19
“הָ ﬠָ ֶרב-הַ ֹנּגֵﬠַ בָּ הּ י ְִט ָמא ﬠַ ד- ְוכָל, ָדּם י ְִהיֶה זֹבָ הּ ִבּ ְב ָשׂ ָרהּ– ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ִתּ ְהיֶה ְב ִנ ָדּ ָתהּ, ִת ְהיֶה זָבָ ה-”ו ְִא ָשּׁה כִּ י
“When a woman has a discharge, and the discharge in her body is blood, she
shall be in her menstrual impurity for seven days, and whoever touches her
shall be unclean until the evening”
Leviticus 15:28
“ וְאַ חַ ר ִתּ ְטהָ ר, ִמזּוֹבָ הּ–וְסָ ְפ ָרה לָּ הּ ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים,טָ הֲ ָרה-ו ְִאם.”
“When she becomes clean from her discharge, she shall count off for herself
seven days; and afterward she will be clean”
The Zohar reveals to us that there is Holiness at the time a couple comes
together when they are pure on the physical and spiritual level.
The woman’s menstrual cycle begins with the aspect of death when the egg in
the ovary dies. It represents the judgment that came to women after the first
sin. The bleeding is a process that the soul pushes away the death out of the
body to make room for a re-birth.
During that period, most women go through a difficult emotional state that is
caused by the death process in her body. A man should not touch his wife or
any woman that is in such a state, because it transfers the aspect of judgment.
The process of judgment takes about a week until the woman is clean, meaning
that the discharge stopped and the process of setting up a new egg in the ovary
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began again. There should be a count of 7 clean days before the husband can
come to his wife.
The first reason is that the seven days create a ‘ladder’ through the seven Sefirot
and connect to the eighth, that is Binah. On that day the woman is ready with
a new and strong egg and the man with the light can join to create life. Going
through seven days also guarantees that the woman will have a Shabbat to
cleanse her spiritually and elevate her vessel to Binah.
Doing a Mikveh before the unification purifies her body and soul to make a Holy
connection.
This process is one of the precepts and following it reveals a great light in a
couple’s life. No matter what level of spirituality you have, keeping these
restrictions benefit you and the family a great deal of light.

ַ .249מ ְר ָאה חֲ ָדא ְ ּד ִאיה ּו ֵחז ּו ַק ְד ָמ ָאה ֵמ ֵא ּל ּו
יה) ,יחזקאל א( ּו ִמ ּ ַמ ַעל
ש ָרהּ ָ ,דא ִאיה ּו ְ ּד ִא ְּת ַמר ּ ֵב ּ
עֲ ַ ׂ
ֹאשם ְ ּכ ַמ ְר ֵאה ֶא ֶבן ַס ּ ִפיר ְ ּדמ ּות
יע אֲ ׁ ֶשר ַעל ר ׁ ָ
לָ ָר ִק ַ
ילאָּ ,צ ִר ְ
יך
ִ ּכ ּ ֵסא .וְ ַאף ַעל ַּגב ְ ּד ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש לְ ֵע ּ ָ
יה ִמ ִּלין ְ ּד ִח ּד ּו ׁ ִשין.
לְ ָח ְד ּ ָתא ָעלֵ ּ

אשוֹ ן
שהוּא ַמ ְר ֶאה ִר ׁ
ַ .249מ ְר ֶאה ֶאחָ דֶ ׁ ,
ש ּנֶאֱ ַמר ּבוֹ  ,ו ִּמ ּ ַמ ַעל
מֵ ֵא ּל ּו הָ עֲ ָׂש ָרה ,זֶה ּו ׁ ֶ
ֹאשם ְּכ ַמ ְר ֵאה ֶאבֶ ן סַ ּ ִפיר
שר ַעל ר ָׁ
יע אֲ ׁ ֶ
לָ ָר ִק ַ
ש ִ ּנ ְפ ָרד ְל ַמ ְעלָ ה,
דְּ מוּת ִּכ ּ ֵסא .וְ ַאף ַעל ּגַב ׁ ֶ
צָ ִר ְ
יך ְלחַ דֵּ ׁש ָעלָ יו ִחדּ ו ִ ּׁשים.

ָ .250א ַמר ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ילא,
יך ה ּוא ,לְ ַמ ׁ ִש ְריָין ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
ַמאן ִ ּד ְמ ָּצלֵ יֵ ּ ,בין יְ ֵהא ִ ּג ּב ֹורֵ ּ ,בין יְ ֵהא ָח ָכםֵ ּ ,בין
יְ ֵהא ָע ׁ ִשירְּ .בז ְַכוָ ון ִ ּג ּב ֹורָ .ח ָכם ּ ַב ּת ֹו ָרה .וְ ָע ׁ ִשיר
יהַ ,עד
יכלָ א ָ ּדא ְּצ ֹ
ּ ַב ִּמ ְּצ ֹות .לָ א יִ יע ּול ְּב ֵה ָ
לו ֵת ּ
יה ִּת ּק ּונִ ין
ימנִ ין ִא ּ ֵליןּ ְ ,די ַ
יה ִס ָ
יה ּ ֵב ּ
ָהב ַּג ְר ֵמ ּ
ְ ּד ִת ְחז ּון ּ ֵב ּ
יתיןִ ,אם ָה ַרב
ארי ַמ ְתנִ ִ
או ְקמ ּו ָה ָמ ֵ
ִ ּדילִ יּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ֹ
אות ּת ֹו ָרה יְ ַב ְק ׁש ּו ִמ ִפיה ּו.
ּד ֹו ֶמה לְ ַמלְ ַא ְך יְ ָי ְּצ ָב ֹ
יה,
לְ ַמאן ִ ּדיְ ֵהא ָר ׁ ִשים ְּב ִא ּ ֵלין ִס ָ
ימנִ ין ִּבלְ ב ּו ׁ ֵש ּ
ימנָ א חֲ ָדא ִ ּדיְ ֵהא ָר ׁ ִשים
יהִ .ס ָ
ְּת ַק ְּבל ּון ְּצ ֹ
לו ֵת ּ
יהִּ ,ב ְת ֵכלֶ תְּ ,ב ַכנְ ֵפי ִמ ְּצוָ ה ִּצי ִּציתּ ְ .ד ִאיה ּו
ִּב ְּצ ֹ
לו ֵת ּ
יה,
יעּ ְ ,ד ִאיה ּו ְמ ַט ְט ֹ
ָ ּד ֵמי לָ ָר ִק ַ
רוןּ ִ .ד ּי ּו ְקנָ א ִ ּדילֵ ּ
ְּת ֵכלֶ ת ׁ ֶש ּ ַב ִּצי ִּצית.

ָ .250א ַמר הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא לַ ּ ַמחֲנוֹ ת
שי ּ ְִהיֶה גִ ּבוֹ ר,
ש ִּמ ְת ּ ַפ ּ ֵללֵּ ,בין ׁ ֶ
ש ְּל ַמ ְעלָ הִ :מי ׁ ֶ
ֶׁ
ּ
ּ
ּ
שי ְִהיֶה ָע ִׁשיר; ִ ּבזְכֻ יוֹ ת
שי ְִהיֶה חָ כָ םֵּ ,בין ׁ ֶ
ֵּבין ׁ ֶ
ִ ּג ּבוֹ ר ,חָ כָ ם ַּב ּתוֹ ָרה ,וְ ָע ִ ׁשיר ְ ּב ִמ ְצווֹ ת  -לֹא
שיּ ֵָרא ּו בוֹ
ִת ָּכנֵס ְּת ִפ ּ ָלתוֹ ְ ּבהֵ יכָ ל זֶה ַעד ׁ ֶ
ש ִּלי.
ש ּנ ַָתן ַע ְצמוֹ ּבוֹ ִּת ּקוּנִ ים ׁ ֶ
ימנִ ים ֵא ּלוֶּ ׁ ,
ִס ָ
ו ִּמ ּׁשוּם זֶה ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְׁשנָהִ ,אם הָ ַרב
דּ וֹ מֶ ה ְל ַמ ְל ַא ְך ה' ְצבָ אוֹ תּ ,תוֹ ָרה יְבַ ְק ׁש ּו
ימנִ ים הַ ָּלל ּו
שיּ ְִהיֶה ָר ׁשוּם ַּב ִּס ָ
ִמ ּ ִפיהוְּ .ל ִמי ׁ ֶ
ימן ֶאחָ ד
ִ ּב ְלבו ּׁשוֹ ְּ ,ת ַק ְ ּבל ּו ְת ִפ ּ ָלתוֹ ִ .ס ָ
שיּ ְִהיֶה ָר ׁשוּם ִ ּב ְת ִפ ּ ָלתוֹ ּ ִ ,ב ְתכֵ לֶ ת ְ ּבכַ נְ פֵ י
ֶׁ
שהוּא
יעֶ ׁ ,
שהוּא דּ וֹ מֶ ה לָ ָר ִק ַ
יציתֶ ׁ ,
ִמ ְצוָה ִצ ִ
יצית.
צ ִ
ְמטַ ְטרוֹ ן .דְּ מוּתוֹ ְּתכֵ לֶ ת ׁ ֶ
ש ַּב ִ ּ

או ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ן,
ּ .251ו ְבגִ ין ָ ּדאִ ׁ ,שיע ּור ַה ִּצי ִּצית ֹ
ֹאש ֹו וְ ר ּו ּב ֹו .וְ ַהאי
ַטלִ ית ׁ ֶש ַה ָק ָטן ִמ ְת ַּכ ָסה ָּב ּה ר ׁ
יה) ,ישעיה יא( וְ ַנ ַער ָקטֹן ֹנו ֵהג ָּבם.
ִאיה ּו ְ ּד ִא ְּת ַמר ּ ֵב ּ
וְ ַהאי ִאיה ּו ֹנו ֵהג ְּבד' ֵחיוָ ןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ד' ,וְ ִאיה ּו
לות לַ ִכ ּ ֵסאּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ו'.
ָּכלִ יל )מלכים א י( ׁ ֵש ׁש ַמעֲ ֹ

יצית ּ ֵפ ְר ׁשוּה ּו
 .251ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ִ ׁשעוּר הַ ִ ּצ ִ
ֹאשוֹ
שהַ ָּק ָטן ִמ ְת ּ ַכ ּ ֶסה ָּב ּה ר ׁ
ַר ּבוֹ ֵתינוּ ,טַ ִּלית ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ ַמר ּבוֹ )ישעיה יא( וְ נ ַַער ָקטֹן
וְ ֻר ּבוֹ  .וְ זֶה ּו ׁ ֶ
שהֵ ם
נֹהֵ ג ָּבם .וְ זֶה ּו נוֹ הֵ ג ְ ּב ַא ְר ַּבע חַ יּוֹ תֶ ׁ ,
ש ׁש
ַא ְר ַּבע ,וְ הוּא כּ וֹ לֵ ל )מלכים-א י( ׁ ֵ
שהוּא
שהֵ ם ו' .ו ִּמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ַמעֲ לוֹ ת לַ ִּכ ּ ֵסאֶ ׁ ,
שר ְס ִפירוֹ ת,
שרִ ,מ ְתלַ ְ ּב ִ ׁשים ּבוֹ ֶע ֶׂ
ָּכלוּל ֶע ֶׂ
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, ֹ וּבוֹ נִ ְר ֶאה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ִ ּב ְׁש ִכינָתו.'שר י
ּ  ִמ ְתלַ ְּב ׁ ִשין ּ ֵב,שר
ֶׂ יה ֶע
ֶׂ ּו ְבגִ ין ְ ּד ִאיה ּו ָּכלִ יל ֶע
.יאים
ִ  לַ ְ ּנ ִב- שר ְס ִפירוֹ ת
ֶׂ ש ִהיא ְ ּכלוּלָ ה מֵ ֶע
ֶׁ
ְ יה הֲ וָ ה ִא ְתחֲ זִ י ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
יך ה ּוא
ּ  ּו ֵב.' י,ְס ִפ ָיראן
 ְּתכֵ לֶ ת,ש ִהיא עֲ ִ ׂש ִירית
ֶ ׁ ,צד הַ ּ ְׁש ִכינָה
ּ ַ ו ִּמ
ָ שר ְס ִפ
ִ  ְ ּד ִא,ִּב ׁ ְש ִכינְ ּ ֵתיה
ֶׂ יהי ְ ּכלִ ילָ א ֵמ ֶע
.של ָּכל הַ ְ ּגוָנִ ים
ֶ ׁ  ִהיא ְּתכֵ לֶ ת,יצית
ִ צ
ֶ ׁ ,יראן
ּ ִ ש ַּב

,יהי עֲ ׁ ִש ָיר ָאה
ִ  ּו ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ְ ּד ִא.יאי
ֵ לִ נְ ִב
. ִאיה ּו ְּת ֵכלֶ ת ְ ּד ָכל ַּגוְ ונִ ין,ְּת ֵכלֶ ת ׁ ֶש ּ ַב ִּצי ִּצית

Ezekiel 1:26 “  ְדּמוּת, ְדּמוּת הַ כִּ סֵּ א, ְדּמוּת כִּ סֵּ א; וְﬠַ ל,סַ פִּ יר- כְּ מַ ְראֵ ה אֶ בֶ ן,ֹאשׁם
ָ ר- לָ ָר ִקיﬠַ אֲ ֶשׁר ﬠַ ל,וּממַּ ﬠַ ל
ִ
 ִמ ְל ָמ ְﬠלָ ה,“ ”כְּ ַמ ְראֵ ה אָ ָדם ﬠָ לָ יוAnd above the firmament that was over their heads was
the likeness of a throne, as the appearance of a sapphire stone; and upon the
likeness of the throne was a likeness as the appearance of a man upon it above.”
In his vision of the upper realms, Ezekiel saw the Ten Sefirot. Zeir Anpin was
revealed to him as the upper nine Sefirot together with Malchut in complete
unification. The unification through the level of Yessod reveals 18 worlds
(Sefirot) because Yessod is the ninth Sefira and the unification reveals the
returning light of the nine Sefirot. This revelation of direct and returning light
creates Life. The 18 Sefirot is the secret behind the word ‘’חי, (pronounced Chai)
‘Life’, that is numerically 18. Many people wear a pendant with the two letters
but for most of them, it is just a word that means life. The 18 is also the secret
of the two letters  טטin the name of the Archangel Metatron, ‘’מטטרון, that
connects our prayers from the lower to the upper worlds. Also the secret of the
head Tefilin, ‘’טטפת, that is mentioned in the prayer of the Shema Israel and
connects our prayers to the ‘gate of prayer’ keeper, Metatron. The Zohar reveals
to us that the prayers that are received above require three elements - merits,
wisdom, and richness. Merits are gained with restriction and control of the
desire for the self alone and through sharing. Wisdom is for the study of the
Torah. For us, the Zohar is the highest level of Torah study that connects us to
wisdom, ‘Chokmah’. Richness comes from accumulating a lot of good actions
through precepts and spiritual connections. The Zohar says that we should ask
people that have all three attributes to pray for us because their prayers are
answered.
,שר ְס ִפירוֹ ת
ֶׂ של ֶע
ֶ ׁ ש ִהיא ּ ַת ְכ ִלית
ֶ ׁ .252
[]מ ְׁש ַּכן
ִ וּבוֹ )שמות לט( ו ּ ֵַתכֶ ל ָּכל עֲ ב ַֹדת
 זֶה ּו. וְ ִהיא ְל ׁשוֹ ן ַּכ ָּלה,אֹהֶ ל מוֹ ֵעד
ֹשה
ֶ ׁ ש ָּכתוּב )במדבר ז( ַוי ְִהי ְ ּביוֹ ם ַּכ ּלֹת מ
ֶׁ
 ַּכ ּ ַלת, וּפֵ ְר ׁשוּהָ ַר ָּבנָן.ְלהָ ִקים ֶאת הַ ִּמ ְׁש ָּכן
שאוֹ כֶ לֶ ת חֲלָ ִבים
ֶ ׁ , וְ ִהיא ְּתכֵ לֶ ת הַ ּנֵר,ָּכתוּב
.וְ עוֹ לוֹ ת

יה )שמות
ִ  ְ ּד ִא.252
ּ  ּו ֵב.יהי ּ ַת ְכלִ ית ְ ּדי' ְס ִפ ָיראן
יהי לָ ׁש ֹון
ִ  וְ ִא.מו ֵעד
ֹ בו ַדת א ֶֹהל
ֹ ֲלט( וַ ּ ֵת ֶכל ָּכל ע
 )במדבר ז( וַ יְ ִהי ְּב ֹיום ַּכ ּל ֹת, הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב.ַּכ ּ ָלה
 ַּכ ּ ַלת,או ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ן
ֹ ְ ו.מ ׁ ֶֹשה לְ ָה ִקים ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן
 ְ ּד ָא ִכיל ְּת ָר ִבין, וְ ִאיה ּו ְּת ֵכלֶ ת ִ ּד ׁ ְש ָרגָ א,ְ ּכ ִתיב
.וְ ִע ּ ָלוָ ון

 דְּ מוּת ְּכ ַמ ְר ֵאה, וְ ָעלָ יו ָאמַ ר יְחֶ ז ְֵקאל.253 יְ ֶחזְ ֵקאל )יחזקאל א( ְ ּדמ ּות
ָא ַמר
יה
ּ ֵ וְ ָעל.253
, ֹ ְסג ּ ַֻלת הָ ֶאבֶ ן הַ ז ּו. ְסג ּולָ ה ְ ּד ַהאי ֶאבֶ ן סַ ּ ִפיר דְּ מוּת ִּכ ּ ֵסא.בן ַס ּפיר ְ ּדמ ּות ִ ּכ ּ ֵסא
ֶ ְ ּכ ַמ ְר ֵאה ֶא
ִ
שיּוֹ ֵר ׁש אוֹ ָת ּה לֹא ׁשוֹ לֶ טֶ ת ּבוֹ ֵא ׁש
ֶ ׁ ש ִּמי
ֶׁ
ֵיה ָ ּנם
ִ  לָ א ׁ ַשלְ ָטא נ ּו ָרא ְ ּדג, ַמאן ְ ּדי ִָרית לָ ּה,ֶא ֶבן
ש ְּמ ַק ְל ֶקלֶ ת אוֹ ָת ּה וְ לֹא
ֶ ׁ  ֵאין ֵא ׁש.ֵיה ּנֹם
ִ הַ ּג
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שהַ ּ ַמיִם לֹא
ֶ ׁ ש ּ ֵכן
ֶ ׁ  ָּכל,ָּכל ִמינֵי ַמ ּ ָתכוֹ ת
 ִמ ְת ַקיֵּם,שיּוֹ ֵר ׁש אוֹ ָת ּה
ֶ ׁ  ִמי.ִּיקים אוֹ ָת ּה
ִ ַמז
ָ
ּבוֹ )ישעיה מג( ִּכי ַתעֲ בֹר ַּב ּ ַמיִם ִא ְּתך ָאנִ י
של צַ ד הָ ַאחֵ ר
ֶ ׁ  וְ כָ ל ֶע ְליוֹ נִ ים וְ ַת ְח ּתוֹ נִ ים.' ֹוְ גו
 ִ ּב ְ ׁש ִבילָ ּה נֶאֱ ַמר, ְּתכֵ לֶ ת הַ יָּם.ּּפוֹ ח ֲִדים ִמ ּ ֶמ ּנו
ש ִ ּב ְס ֻג ָּלה
ֶ ׁ .ִ ּכי ַתעֲ בֹר ַּב ּ ַמיִם ִא ְּת ָך ָאנִ י
 זֶה,בו ָר ָמה בַ יָּם
ֹ זוֹ )שמות טו( סוּס וְ ר ְֹכ
.של ִמ ְצ ַריִם
ֶ ׁ ְממֻ ּנֶה

 וְ לָ א ָּכל, לֵ ית נ ּו ָרא ְּב ָעלְ ָמא ְמ ַקלְ ֵקל לָ ּה.יה
ּ ֵָעל
 ַמאן. ְ ּדלָ א ַמ ִ ּזיק ּו לָ ּה, ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ַמ ּיָא.כות
ֹ ִמינֵי ַמ ְּת
בור
ֹ ֲיה )ישעיה מג( ִ ּכי ַתע
ּ  ִא ְת ַק ּיָים ּ ֵב,ְ ּדי ִָרית לָ ּה
 וְ ָכל ִע ּ ָל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין ְ ּד ִס ְט ָרא.'ּ ַב ּ ַמיִ ם ִא ְּת ָך ָאנִ י וְ ֹגו
,ֵיה ִא ְּת ַמר
ּ  ְּת ֵכלֶ ת ְ ּדי ּ ַָמא ְּבגִ ינ.ֵיה
ּ ַאחֲ ָרא ַ ּדחֲ לִ ין ִמ ּנ
ָ
 )שמות, ְ ּד ִב ְס ּג ּולָ ה ָ ּדא.בור ּ ַב ּ ַמיִ ם ִא ְּתך ָאנִ י
ֹ ֲִ ּכי ַתע
. ָ ּדא ְמ ָמנָ א ְ ּד ִמ ְּצ ַריִ ם,בו ָר ָמה ַב ּיָם
ֹ רו ְכ
ֹ ְטו( ס ּוס ו

. ִמ ָ ּגוֶן זֶה ּפוֹ ח ֲִדים ֶע ְליוֹ נִ ים וְ ַת ְח ּתוֹ נִ ים.254  ַמ ׁ ִש ְריָין.ל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין
ָ ּ  ַ ּדחֲ לִ ין ִע, ִמ ָּגוְ ון ָ ּדא.254
,יע
ַ  ו ַּמחֲנוֹ ת הָ ָר ִק.ּיעא ְ ּד ִאיה ּו ַמחֲנוֹ ת הַ יָּם ּפוֹ ח ֲִדים ִמ ּ ֶמ ּנו
ָ  ּו ַמ ׁ ִש ְריָין ִ ּד ְר ִק.ֵיה
ּ ְ ּדי ּ ַָמא ַ ּדחֲ לִ ין ִמ ּנ
 ַמחֲנוֹ ת. ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ּפוֹ ח ֲִדים,שהוּא ְּתכֵ לֶ ת
ֶׁ
 ַמ ׁ ִש ְריָין ִ ּד ְת ֵכלֶ ת )ס''א ומשריין.ֵיה ַ ּדחֲ לִ ין
ּ  ִמ ּנ,ְּת ֵכלֶ ת
שי
ֵ ּׁ ש ִא
ֶ ׁ (הַ ְּתכֵ לֶ ת )וּמַ חֲנוֹת הָ ְרקִ יﬠִ ים וּמַ חֲנוֹת
.ֵיה
ִ דרקיעין ומשריין( ְ ּדנ ּו ָרא ְ ּדג
ּ ֵיה ָ ּנם ַ ּדחֲ לִ ין ִמ ּנ
.ֵיה ּנֹם ּפוֹ ח ֲִדים ִמ ּ ֶמ ּנָה
ִ הַ ּג
Exodus 39:32
“ ִמ ְשׁכַּן אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד, ֲﬠב ַֹדת-”ו ֵַתּכֶל–כָּל
“Thus was finished ()תּכֶל
ֵ all the work of the tabernacle”
Numbers 7:1
“הַ ִמּ ְשׁכָּן-ֹשׁה ְלהָ ִקים אֶ ת
ֶ ” ַוי ְִהי ְבּיוֹם כַּלּוֹת מ
“And it came to pass ( )כַּלּוֹתon the day that Moses had made an end of setting
up the tabernacle”
We learn from “The Book of Formation” that the Hebrew letters are called
‘stones’ because they are the building blocks of the world of Malchut that we
live in.
The Zohar teaches us about the ‘purpose’ of the Tabernacle with the
interpretation of the words  ו ֵַתּכֶלand כַּלּוֹת. They have the same letters and the
root is כלת, which is also the root for the word ‘’תכלית, that means purpose, an
object of a mission and intention.
The word for Malchut is  מלכותand we can easily see the same root. The color of
Malchut is תכלת, which is the sky blue color. Even if you fly high above the earth
the sky will still be blue. The reason is that this is the color of light when it
passes through air and water that gives us the elements of life in this world.
Basically, if we see terrestrial planets with the color of sky blue then we can be
almost certain that there is life on them.
The Zohar also reveals that the Tabernacle was the תכלית, purpose, of revealing
the Ten Sefirot. God, אלהים, created the world with 10 sayings and the revelation
of the light is in the Tabernacle.  תכליתis numerically 860, which is the same as
10 times 86 ()אלהים.
What a beautiful revelation of the Zohar.
. אֲ דֹנָ''י-  דִּ ינָא, ו ְּתכֵ לֶ ת זוֹ ִהיא דִּ ין.255  ִ ּדינָ א. וְ ַהאי ְּת ֵכלֶ ת )דף רכ''ז ע''א( ִאיה ּו ִ ּדין.255
 ו ְּׁשנֵי גְ וָנִ ים ְר ׁשו ִּמים,ימין דִּ ינָא ְד ַמ ְלכו ָּתא דִּ ינָא
ִ  ִ ּדינָ א ְ ּד ַמלְ כ ּו ָתא ִ ּדינָא ּו ְת ֵרין ּגַוְ ונִ ין ְר ׁ ִש.אֲ דֹנָ ''י
 וְ ַעל ְׁשנֵי. ֶאחָ ד לָ בָ ן וְ ֶאחָ ד ְּתכֵ לֶ ת,ַּב ּ ַט ִּלית
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ְּב ַטלִ יתַ ,חד ִח ָ ּוור ,וְ ַחד ְּת ֵכלֶ ת .וְ ַעל ְּת ֵרין ַּגוְ ונִ ין
שה
ִא ּ ֵלין ִא ְּת ַמר) ,שמות כד( וְ ַת ַחת ַרגְ לָ יו ְ ּכ ַמעֲ ֵׂ
לו ֶבן ְ ּד ַס ּ ִפירּ ְ .ד ִאיה ּו ָּכלִ יל
לִ ְבנַת ַה ּ ַס ּ ִפיר .לִ ְבנַתֹ ,
ִּב ְת ֵרין ַּגוְ ונִ יןַ ,רחֲ ֵמי וְ ִדינָ אִ ,ח ָ ּוור וְ א ּו ָכם .א ּו ָכמ ּו
ימ ַתי
ִ ּד ְת ֵכלֶ ת .וְ ַעל ְּת ֵרין ּגַוְ ונִ יןְ ,ר ִמיז ּו ַר ָּבנָ ןֵ ,מ ֵא ָ
קו ִרין ֶאת ׁ ְש ַמע ְּב ׁ ַשחֲ ִריתִ ,מ ּ ׁ ֶש ּי ִ ַּכיר ּ ֵבין ְּת ֵכלֶ ת
ֹ
יאת ׁ ְש ַמע,
לְ לָ ָבן .לְ ֶמהֱ וִ י ְּב ַר ּ ָתא ְ ּד ַמלְ ָּכאְ ,ק ִר ַ
יִ ח ּו ָדא ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואָּ ,כלִ יל ִמ ְּת ֵרין ַּגוְ ונִ ין
דו''ד אֲ דֹנָ ''יַ ,רחֲ ֵמי וְ ִדינָאּ ְ .כגַ וְ ונָא
ִא ּ ֵליןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון יְ ֹ ָ
ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הו''ה אֲ דֹנָ ''י
יך ה ּוא ָּכלִ יל ב' ַּגוְ ונִ ין ,יְ ֹ ָ
ִ ּדין וְ ִכ ּ ֵסא
ִ ּכ ּ ֵסא
ַרחֲ ֵמי וְ ִדינָ א,
לְ ֶמהֱ וִ י
ַרחֲ ִמים) .מטטרון(

גְ וָנִ ים ֵא ּל ּו נֶאֱ ַמר) ,שמות כד( וְ ַתחַ ת ַרגְ לָ יו
שה ִל ְבנַת הַ ּ ַס ּ ִפירִ .ל ְבנַת  -לֹבֶ ן
ְ ּכ ַמעֲ ֵׂ
שהוּא ָּכלוּל ִ ּב ְׁשנֵי גְ וָנִ יםַ ,רח ֲִמים
הַ ּ ַס ּ ִפירֶ ׁ ,
וְ ִדין ,לָ בָ ן וְ ָׁשחֹרׁ ְ .שחֹר הַ ְּתכֵ לֶ ת .וְ ַעל ְׁשנֵי
ימ ַתי קוֹ ְר ִאים ֶאת
גְ וָנִ ים ָר ְמז ּו ַר ּבוֹ ֵתינוּ ,מֵ ֵא ָ
שי ּ ִַּכיר ֵּבין ְּתכֵ לֶ ת ְללָ בָ ן.
שח ֲִרית? ִמ ּ ׁ ֶ
ְ ׁש ַמע ְ ּב ַׁ
ְ
יאת ְׁשמַ ע ,יִחוּד
ִל ְהיוֹ ת ַּבת הַ ּ ֶמלֶ ךְ ,ק ִר ַ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאָּ ,כלוּל ִמ ּ ְׁשנֵי גְ וָנִ ים ֵא ּלוּ,
מו
שהֵ ם ְיהֹוָ''ה אֲ דֹנָ''יַ ,רח ֲִמים וְ ִדיןְּ .כ ֹ
ֶׁ
ְ
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּבר ּוך הוּא כּ וֹ לֵ ל ְׁשנֵי גְ וָנִ ים -
ֶׁ
ְיהֹוָ''ה אֲ דֹנָ''יִ ,ל ְהיוֹ ת ַרח ֲִמים וְ ִדיןּ ִ ,כ ּ ֵסא ִדין
)מטַ ְטרוֹן(.
וְ ִכ ּ ֵסא ַרח ֲִמיםְ .

) .256יחזקאל א( ְ ּכ ַמ ְר ֵאה ֶא ֶבן ַס ּ ִפיר ְ ּדמ ּות ִ ּכ ּ ֵסא.
יה
ַמאי ְ ּדמ ּות ִ ּכ ּ ֵסאֶ .א ּ ָלא לָ ֳק ֵבל ּ ֻכ ְר ְסיָיאּ ְ ,ד ִאית לֵ ּ
ע''ב ְ ּג ׁ ָש ִריםּ ִ .דיְ ֵהא ּ ַבר נָ ׁש ָר ׁ ִשים ְּבע''ב ְק ׁ ָש ִרים,
וְ ח ּולְ יָין ְ ּד ִּצי ִּצית ,לָ ֳק ֵבל ע''ב ְ ּג ׁ ָש ִרים ְ ּד ֻכ ְר ְסיָיא.
ְ ּד ִאי ּנ ּון ח''י ְק ׁ ָש ִרים ,וְ ח ּולְ יָין לְ ָכל ִס ְט ָראּ ְ .ד ֻכ ְר ְסיָיא
ְ ּד ִאיה ּו ה' ,לְ ָכל ִס ְט ָרא ְּבד' ֵחיוָ ן ְ ּד ֻכ ְר ְסיָיאּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון
ד'.

ְּ .256כ ַמ ְר ֵאה ֶאבֶ ן סַ ּ ִפיר דְּ מוּת ִּכ ּ ֵסא .מַ ה
שיּ ֵׁש לוֹ
זֶּה דְּ מוּת ִּכ ּ ֵסא? ֶא ָּלא ְּכ ֶנגֶד הַ ִּכ ּ ֵסאֶ ׁ ,
שיּ ְִהיֶה ָא ָדם ָר ׁשוּם
ִׁש ְב ִעים ו ְּׁש ַניִם ְ ּג ָׁש ִריםֶ ׁ .
יצית,
ּש ַניִם ְק ָׁש ִרים ,וְ חֻ ְליוֹ ת הַ ִ ּצ ִ
ְ ּב ִׁש ְב ִעים ו ְׁ
של הַ ִּכ ּ ֵסא,
ְ ּכ ֶנגֶד ִ ׁש ְב ִעים ו ְ ּׁש ַניִם ְ ּג ָׁש ִרים ׁ ֶ
שהֵ ם ְׁשמוֹ נָה ָע ָׂשר ְק ָׁש ִרים ,וְ חֻ ְליוֹ ת ְלכָ ל
ֶׁ
שהוּא ה'ְ ,לכָ ל צַ ד ְ ּב ַא ְר ַּבע
שהַ ִּכ ּ ֵסא ׁ ֶ
צַ דֶ ׁ .
שהֵ ם ד'.
חַ יּוֹ ת הַ ִּכ ּ ֵסאֶ ׁ ,

 .257וְ ׁ ִשית ַ ּד ְר ִ ּגין ְ ּד ֻכ ְר ְסיָיאּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ו' ,וְ ָדא
רוןִ ,איה ּו ָּכלִ יל ד' ֵחיוָ ון .הֲ ָדא ה ּוא
ְמ ַט ְט ֹ
ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה יא( וְ נ ַַער ָקטֹן ֹנו ֵהג ָּבם .וְ ִאי ּנ ּון
רון )מלכים א
יאל ְר ָפ ֵאלְ .מ ַט ְט ֹ
יאל נ ּו ִר ֵ
יכ ֵאל ּג ְַב ִר ֵ
ִמ ָ
לות לַ ִכ ּ ֵסאּ ְ ,ד ַס ְּל ִקין ׁ ִשית ְמ ָאהִּ ,צי ִּצית
י( ׁ ֵש ׁש ַמעֲ ֹ
יה,
ִּב ְת ֵרין ֹיו ִדי''ן .וְ ִאי ָח ֵסר ֹיודָ ,הא ִח ִירק ְּב ַא ְת ֵר ּ
ָה ִכי ַס ְּל ָקאְּ .ב ָכל ִס ְט ָרא ְּבד' ַּכנְ ֵפיִּ ,צי ִּצית ּו ְתלַ ת
שר ֻחלְ יָין ְ ּד ִּצי ִּציתִ ,אי ּנ ּון תרי''ג.
עֲ ַ ׂ

שהֵ ם ו' ,וְ זֶה
ש ׁש ַמעֲ לוֹ ת הַ ִ ּכ ּ ֵסאֶ ׁ ,
 .257וְ ׁ ֵ
ּ
ְמטַ ְטרוֹ ן ,הוּא כּ וֹ לֵ ל ַא ְר ַּבע חַ יוֹ ת .זֶה ּו
ש ָּכתוּב )ישעיה יא( וְ נ ַַער ָקטֹן נֹהֵ ג ָּבם ,וְ הֵ ם:
ֶׁ
יאלְ ,רפָ ֵאל.
יאל ,נו ִּר ֵ
ּג ְַב ִר ֵ
ִמיכָ ֵאל,
ש ׁש מַ עֲ לוֹ ת לַ ִ ּכ ּ ֵסא,
ְמטַ ְטרוֹ ן) ,מלכים-א י( ׁ ֵ
יצית ִ ּב ְׁש ּ ֵתי יוֹ ִדי''ן.
ש ׁש מֵ אוֹ תִ ,צ ִ
שעוֹ ִלים ׁ ֵ
ֶׁ
וְ ִאם חָ סֵ ר יוֹ ''ד ,ה ֲֵרי ִח ִירק ִ ּב ְמקוֹ ָמ ּהָּ ,כךְ
יצית
עוֹ לֶ הּ ְ .בכָ ל צַ ד ְ ּב ַא ְר ַּבע ְ ּכנָפוֹ תִ ,צ ִ
יצית  -הֵ ם תרי''ג.
צ ִ
ו ְּׁשל ֹׁש ֶע ְ ׂש ֵרה חֻ ְליוֹ ת הַ ִ ּ

,תּכֵלֶ ת The color
ְ sky blue, represents judgment that is the aspect of Malchut. The
, ADNYאדני name of YHVH in Malchut is expressed with the name of Judgment,
 that represents theא (pronounced Adonai). This name begins with the letter
, Alef,א source of the Light, and the YHVH name that is the aspect of Mercy. The,
, Yod, Vav, and Yod, numerically 26 as the YHVH name.יוי is constructed from
 that literally means ‘Judgment’.דין , form the wordדני The other three letters,
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The world of Malchut is where Mercy and Judgment meet, and the archangel
Metatron ‘governs’ that aspect. The Holy Throne that connects the upper and
lower levels using Metatron, has 72 bridges. They are represented in the Talit,
which is the prayer shawl men use during their prayers. The Talit has 72 knots
on 4 sides with 18 knots each. The Talit is a powerful tool and men wear a
smaller version under their shirts to have the constant connection and
protection of the Light. The technology of preparing it is very complex and the
Holy Ari dedicated 6 chapters in the book "The Fruit of the Tree of Life” for the
explanation of the meditation of preparing the Tzizit, which are the strings that
are knotted on the four corners of the Talit, that is also called ‘wings’. Just a
few notes on the 4 strings doubled as 8 with one long string server as ‘Shamash’
(server, same name as the special candle of Channukah that light the others).
The Shamash binds all the connections and knots into one unit. There are four
(YHVH) sets of wrapping (7,8,11,13) the Shamash around the other 7 strings.
7+8 11 + (=יה15) (=26 as the numerical value of YHVH, also twice אהבה, Love) +
13 (=39 for the upper level of  יהוspelled out as ואו-הא-יוד, also טל, ‘dew’ of the light
of the Resurrection). The Zohar also connects the Talit to the wings of the four
Holy Creatures of the Holy Throne and the 613 precepts. The entire Talit, טלית,
brings the aspect of the surrounding light of Binah to Zeir Anpin. The numerical
value of ( טליתwith the Kolel) is 450 and equals 10 times the name of Zeir Anpin,
הא-ואו-הא-)שם מה( יוד. The Talit should cover at least from the head to a third of
the chest (third of Tiferet). Because of that, they are the aspect of the vessel, as
so, women are not required to wear a Tallit. Men, do you wear your wings?
 ְ ּבסוֹ ד זֶה- ש ׁש ַמעֲ לוֹ ת לַ ִ ּכ ּ ֵסא
ֵ ׁ  וְ עוֹ ד.258
ש ִ ּנ ְר ָמז ְ ּב ָׁשל ֹׁש
ֶ ׁ , עוֹ לֶ ה ְלחֶ ְׁש ּבוֹ ן י''ג,וָא''ו
שהֵ ם וָה ּו
ֶ ׁ . ַויֵּט, ַו ָי ּבֹא,ּ ֵתבוֹ ת )שמות יד( ַויּ ִַּסע
' א. ה' ְלכָ ל צַ ד, ח ֲִמ ּ ָׁשה ְק ָׁש ִרים.ּאֲ נִ י וָהו
, וּבָ אוֹ ת ה' נִ ְׁשלָ ם ח''י.טַ ִּלית ַאחַ ת ְלכֻ ּ ָלם
 כּ וֹ לֵ ל, ִל ְהיוֹ ת חַ יָּה ְלכָ ל צַ ד,שהֵ ם טֵ ''ט
ֶׁ
 ו ְּלכָ ל חַ יָּה ַא ְר ַּבע ּ ָפנִ ים וְ ַא ְר ַּבע.ַא ְר ַּבע חַ יּוֹ ת
 וְ הֵ ם ְּתל ּויִים, הֵ ם ל''ב ּ ָפנִ ים ו ְּכנָפַ יִם,ְּכנָפַ יִם
.שהוּא ָא ָדם
ֶ ׁ מֵ חַ יָּה

, ְּב ָרזָא ָ ּדא וָ א''ו,לות לַ ִכ ּ ֵסא
ֹ ֲ ׁ ֵש ׁש ַמע.עוד
ֹ ְ ו.258
 וַ ִּי ּ ַסע,יבין
ִ  ְ ּד ִא ְת ְר ִמיז ִּב ְתלַ ת ּ ֵת,ָסלִ יק לְ ֻח ׁ ְש ָּבן י''ג
' ה, ָח ֵמ ׁש ִק ׁ ְש ִרין. ְ ּד ִאי ּנ ּון וָ ה ּו אֲ נִ י וָ ה ּו.וַ ָ ּיבֹא וַ ּיֵט
' ּו ְב ָאת ה. א' ָטלִ ית ַחד לְ ֻכ ְּלה ּו.לְ ָכל ִס ְט ָרא
 לְ ֶמהֱ וִ י ַח ּיָה לְ ָכל. ְ ּד ִאי ּנ ּון ט''ט.ִא ׁ ְש ְּתלִ ים ח''י
, ַא ְר ּ ַבע ַאנְ ּ ִפין, ּולְ ָכל ַח ּיָה. ָּכלִ יל ד' ַח ֹיות.ִס ְט ָרא
 וְ ִאי ּנ ּון ּ ַתלְ יָין.גַד ּ ִפין
ְ ְ ִאי ּנ ּון ל''ב ַאנְ ּ ִפין ו,וְ ַא ְר ּ ַבע ּג ְַד ּ ִפין
.ֵמ ַח ּיָה ְ ּד ִאיה ּו ָא ָדם

. ְּכחֶ ְ ׁש ּבוֹ ן יוֹ ''ד הֵ ''א הֵ ''א, וְ הֵ ם ל''ב.259
 ְׁשל ֹׁש ֶע ְ ׂש ֵרה חֻ ְליוֹ ת.ש ָּלהֶ ם וָא''ו
ֶ ׁ ְ ׁשלֵ מוּת
 וְ הַ ּוָא''ו ִמ ְתיַחֵ ד ִעם.ְ ּבכָ ל ַא ְר ַּבע הַ ְּכנָפַ יִם
 ַמ ְׁש ִלים, ו ַּמ ְ ׁש ִלים ְל ַמ ְעלָ ה,ָּכל ַא ְר ַּבע חַ יּוֹ ת
, ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי הוּא ְמטַ ְטרוֹ ן.ְל ַמ ָּטה
ֹ ְׁשמו. ְ ּכמוֹ הַ ִּת ְפאֶ ֶרת,ְלהַ ְׁש ִלים ְל ַמ ְעלָ ה
שהוּא
ֶ ׁ . ְ ּבצַ ְלמוֹ ִכ ְדמוּתוֹ נִ ְב ָרא. ֹשם ַר ּבו
ֵ ׁ ְּכ
, ִמ ְל ַמ ְעלָ ה ְל ַמ ּ ָטה,כּ וֹ לֵ ל ָּכל הַ דְּ ָרגוֹ ת
 זֶה ּו. וְ ָאחוּז הוּא ָּב ֶא ְמצַ ע,ו ִּמ ְּל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ְעלָ ה

 ׁ ְשלִ ימ ּו. ְ ּכח ּו ׁ ְש ּ ַבן ֹיו''ד ֵה''א ֵה''א, וְ ִאי ּנ ּון ל''ב.259
 וְ ַהוָ א''ו,יסר ח ּולְ יָין ְּב ָכל ד' ַּכנְ ֵפי
ַ ֵ ְּתל. וָ א''ו,הון
ֹ ְִ ּדל
,ילא
ָ ּ  וְ ַא ׁ ְשלִ ים לְ ֵע,ַיחד ִעם ָּכל ַא ְר ּ ַבע ַח ֹיות
ֵ ִמ ְתי
יתא ִאיה ּו
ָ  ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָּצ ִע.ַא ׁ ְשלִ ים לְ ַת ּ ָתא
, ְ ּכגַ וְ ונָ א ְ ּד ִת ְפ ֶא ֶרת,ילא
ָ ּ  לְ ַא ׁ ְשלְ ָמא לְ ֵע,רון
ֹ ְמ ַט ְט
.תו ִא ְת ְּב ֵרי
ֹ מו ִ ּכ ְדמ ּו
ֹ ְ ְּב ַּצל.יה
ּ יה ְ ּכ ׁ ֵשם ַר ּ ֵב
ּ ׁ ְש ֵמ
 ּו ִמ ּ ַת ּ ָתא,ילא לְ ַת ּ ָתא
ָ ּ  ֵמ ֵע,ְ ּד ִאיה ּו ָּכלִ יל ָּכל ַ ּד ְר ִ ּגין
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ש ָּכתוּב )שמות כו( וְ הַ ְ ּב ִריחַ הַ ִּתיכֹן ְ ּבתוֹ ְך
יתא .הֲ ָדא ה ּוא ׁ ֶ
ילא .וְ ִאיה ּו ָא ִחיד ְּב ֶא ְמ ָּצ ִע ָ
לְ ֵע ּ ָ
הַ ְ ּק ָר ִ ׁשים ַמ ְב ִרחַ ִמן הַ ָּקצֶ ה ֶאל הַ ָּקצֶ ה.
ְ

תוך ַה ְּק ָר ׁ ִשים
יכון ְּב ֹ
יח ַה ִּת ֹ
ִד ְכ ִתיב) ,שמות כו( וְ ַה ְּב ִר ַ
יח ִמן ַה ָ ּק ֶּצה ֶאל ַה ָ ּק ֶּצה.
ַמ ְב ִר ַ

 .260וְ ִאיה ּו ָּכלִ יל ד' ַאנְ ּ ִפין ,וְ ַא ְר ּ ַבע ּג ְַד ּ ִפין ְ ּד ָכל ַח ּיָה
דונָ ִהיָ .אז י ׁ ִָשיר מ ׁ ֶֹשה.
ילאּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ,יְ אֲ ַד ֹ
וְ ַח ּיָה ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
ְּב ָכל ַח ּיָה ַא ְר ּ ַבע ַאנְ ּ ִפין ,וְ ַא ְר ּ ַבע ַּג ְד ּ ִפיןּ ְ ,כגַ וְ ונָא ָ ּדא.
ֶשר .א''ז ָּב ָא ָדם.
א''ז ְּב ַא ְריֵה .א''ז ְּב ׁש ֹור .א''ז ּ ַבנ ׁ ֶ
ְ ּד ִאי ּנ ּון ל''ב ַאנְ ּ ִפין וְ גַ ְד ּ ִפיןְּ ,בח ּו ׁ ְש ּ ַבן א''ז ד' זִ ְמנִ ין.

 .260וְ הוּא כּ וֹ לֵ ל ַא ְר ַּבע ּ ָפנִ ים וְ ַא ְר ַּבע
שהֵ ם
ש ְּל ַמ ְעלָ הֶ ׁ ,
ְּכנָפַ יִם ְלכָ ל חַ יָּה וְ חַ יָּה ׁ ֶ
ֹשהּ ְ .בכָ ל חַ יָּה ַא ְר ַּבע
ָשיר מ ׁ ֶ
יְאֲ הַ דוֹ נ ִָהיָ .אז י ִ ׁ
ּ ָפנִ ים וְ ַא ְר ַּבע ְּכנָפַ יִם ְּכמוֹ זֶה .א''ז ָּב ַא ְריֵה.
שהֵ ם
ֶשר .א''ז ָּב ָא ָדםֶ ׁ .
א''ז ַּב ּ ׁשוֹ ר .א''ז ַּב ּנ ׁ ֶ
ל''ב ּ ָפנִ ים ו ְּכנָפַ יִםּ ְ ,בחֶ ְׁש ּבוֹ ן א''ז ַא ְר ַּבע
ּ ְפ ָע ִמים.

, Vav, numerically 6,ו The Holy Throne has six rings in the secret of the letter
, with the numerical value of 13. It represents theואו and its spelled form is
 thatוָהוּ אֲ ִני וָהוּ , is the initials ofואו complete ‘height’ of the Tree of Life. The Vav,
, and the first of the thirdאני , the middle,והו come from the 72 names, the first
 represents the beginning and theוהו set (position 49 in the 72 names chart).
aspect of ‘head’ and ‘leader’. The four Holy Creatures have 4 faces (sides) and
four wings that give them control in all directions. Together they are 32,
יוֹ”ד הֵ ”א represented in the 32 strings on the Talit. 32 is the numerical value of
,יוד-הא-ואו-הא  they complete the name YHVH of Zeir Anpinואו  and with theהֵ ”א
forming a connection to the Central Column that leads us on the higher level,
ב to Metatron, who is the receiver of all prayers. 32 is also the sum of the first
 letter of the Torah, which is the aspect of Zeir Anpin. The two lettersל and last
 which means heart. The heart is in the center of our bodyלב construct the word
and drives the force of life between the ‘wings’ of the lungs that protect him. Put
your heart in your prayers and with every breath, you manifest light energy in
yourself and the world around.

דו''דַ .א ְר ּ ַבע ַּג ְד ּ ִפין :אֲ דֹנָ י.
 .261וְ ִאי ּנ ּון ד' ַאנְ ּ ִפין :יְ ֹ ָ
יש
לָ ֳק ֵבל ד' ִּבגְ ֵדי ָ
זָהב ,וְ ַא ְר ּ ַבע ִּבגְ ֵדי לָ ָבןּ ְ ,דלָ ִב ׁ
ש ָר ֵאל .לָ ֳק ֵבל) ,תהלים
ַּכהֲ נָ א לְ ַכ ּ ְפ ָרא ַעל יִ ְ ׂ
דו''ד,
לו ָתאּ ִ .ד ְת ִפ ּ ָלה יְ ֹ ָ
ש ָפ ַתי ִּת ְפ ּ ָתחּ .ו ְּצ ֹ
נא( אֲ דֹנָ י ְ ׂ
לו ָתא .וְ ִת ְמנֵי ָס ֵרי זִ ְמנִ ין
ימה ח''י ִּב ְר ָכאן ִ ּד ְּצ ֹ
ּ ַבחֲ ִת ָ
הון ע''ב ַא ְתוָ וןְּ ,בח ּו ׁ ְש ּ ַבן וַ יְ ֻכ ּל ּו,
דו''דִ ,אית ְּב ֹ
יְ ֹ ָ
ִ ּד ְכלִ ילָ ן ְּב ַּצ ִ ּדיק ַח''י ָעלְ ִמין.

 .261וְ הֵ ם ַא ְר ַּבע ּ ָפנִ יםְ :יהֹוָ''הַ .א ְר ַּבע
ְ ּכנָפַ יִם :אֲ דֹנָיּ ְ .כ ֶנגֶד ַא ְר ָּב ָעה ִ ּבגְ ֵדי זָהָ ב
ש ּלוֹ בֵ ׁש הַ כּ ֹהֵ ן ְלכַ ּ ֵפר
וְ ַא ְר ָּב ָעה ִ ּבגְ ֵדי לָ בָ ן ׁ ֶ
ִש ָר ֵאלּ ְ ,כ ֶנגֶד )תהלים נא( אֲ דֹנָי ְ ׂשפָ ַתי
ַעל י ְ ׂ
של ְּת ִפ ָּלה ְיהֹוָ''ה,
ִּת ְפ ּ ָתח .ו ְּת ִפ ָּלהֶ ׁ ,
ימה י''ח ִ ּב ְרכוֹ ת הַ ְּת ִפ ָּלה .ו ְּׁשמוֹ נֶה
ַּבח ֲִת ָ
ֶע ְ ׂש ֵרה ְפ ָע ִמים ְיהֹוָ''ה ,י ֵׁש ָּבהֶ ם ע''ב
ְ ּבחֶ ְ ׁש ּבוֹ ן )בראשית ב( ַויְכֻ ּלוּ,
אוֹ ִתיּוֹ ת,
ש ְּכלו ִּלים ְ ּבצַ דִּ יק חַ ''י הָ עוֹ לָ ִמים.
ֶׁ

דו''ד אֲ דֹנָ יִּ .ת ְמנֵי לְ ָכל ִס ְט ָרא .262 ,ו ְּב ַא ְר ַּבע חַ יּוֹ תְ ,יהֹוָ''ה אֲ דֹנָיְׁ .שמוֹ נָה
ּ .262ו ְב ַא ְר ּ ַבע ִחיוָ ן ,יְ ֹ ָ
ּ
ּ
ִאי ּנ ּון ל''ב ַא ְתוָ ון ,וי''ג ַא ְתוָ וןּ ְ ,ד ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו ִמן וָ ה'' ּו אֲ נִ י ְלכָ ל צַ ד  -הֵ ם ל''ב אוֹ ִתיוֹ ת ,וְ י''ג אוֹ ִתיוֹ ת
ש ִ ּנ ְמ ְצא ּו ִמן וָה'' ּו אֲ נִ י וָה''וּ .ה ֲֵרי ְׁשל ָֹׁשה
ֶׁ
ש ְ ּכלו ִּלים ְל ַמ ְעלָ ה ו ְּלמַ ָּטהָּ ,בהֶ ם
ָע ָׂשר ׁ ֶ
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ַע ּמוּד

,מ''ה

שהוּא
ֶׁ

,ָא ָדם

הון ִה ְ ׁש ּ ַת ּ ֵלם
ֹ  ְּב.ילא וְ ַת ּ ָתא
ָ ּ  ִ ּד ְכלִ ילָ ן ֵע,שר
ׂ ַ ֲ ָהא ְּתלַ ת ע,וָ ה'' ּו
.הָ אֶ ְמצָ ִעי

.יתא
ָ  ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָּצ ִע, ְ ּד ִאיה ּו מ''ה,ִא ׁ ְש ְּתלִ ים ָא ָדם

ֵאין
הַ חַ יִּים
ְ ּב ֵעץ
 ְל ַמ ְעלָ ה.263
ש ַער
ַׁ  )אסתר ד( ִ ּכי ֵאין לָ בֹא אֶ ל,ְק ִל ּפוֹ ת
 ְל ַמ ָּטה י ֵׁש ְק ִל ּפוֹ ת.הַ ּ ֶמלֶ ְך ִ ּב ְלבו ּׁש ָׂשק
.שהוּא ִ ּב ְדמוּת הָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי
ֶ ׁ ,ִ ּב ְמטַ ְטרוֹ ן
ְ
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ִמחוּץ
ֶׁ
ש ִ ּבז ְַמן
ֶׁ
, ֹש ּלו
ֶ ׁ  ִמ ְת ּ ַכ ּ ֶסה ְבכַ נְ פֵ י ו ְּפנֵי הָ ֶעבֶ ד, ְֹל ַמ ְלכוּתו
ב כב( ַויּ ְִר ַּכב ַעל ְּכרוּב-ש ָּכתוּב )שמואל
ֶ ׁ זֶה ּו
.ַו ָי ּעֹף

 )אסתר.יפין
ָ ּ  לְ ֵע.263
ִ ִ ְקל, לֵ ית,ילא ְּב ִאילָ נָ א ְ ּד ַח ִּיי
.שק
ׂ ָ ד( ִ ּכי ֵאין לָ בֹא ֶאל ׁ ַש ַער ַה ּ ֶמלֶ ְך ִּבלְ ב ּו ׁש
 ְ ּד ִאיה ּו ְּב ִד ּי ּו ְקנָא,רון
ֹ יפין ִּב ְמ ַט ְט
ִ ִלְ ַת ּ ָתא ִאית ְקל
ְ  ִ ּד ְבזִ ְמנָ א ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר.יתא
יך
ָ ְ ּד ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָּצ ִע
 ִא ְת ַּכ ּ ֵסי ְּבגַ ְד ּ ִפין וְ ַאנְ ּ ִפין,יה
ּ ה ּוא לְ ַבר ִמ ַמלְ כ ּו ֵת
 )שמואל ב, הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב,יה
ּ ְֵ ּד ֶע ֶבד ִ ּדיל
.כב( וַ ִּי ְר ַּכב ַעל ְ ּכר ּוב וַ ָ ּיעֹף

ש ּסוֹ ְבבוֹ ת ְל ַא ְר ַּבע
ֶ ׁ  וְ אוֹ ָתן ְק ִל ּפוֹ ת.264
א- )מלכים-  ּתֹה ּו:חַ יּוֹ ת ְמטַ ְטרוֹ ן הֵ ן
יט( וְ ִה ּנֵה רוּחַ ְ ּגדוֹ לָ ה וְ חָ זָק ְמפָ ֵרק הָ ִרים
 וְ ַאחַ ר-  ּבֹה'' ּו.'ש ֵּבר ְסלָ ִעים לֹא בָ רוּחַ ה
ַׁ ו ְּמ
 ה ֲֵרי ְׁש ּ ֵתי.'הָ רוּחַ ַר ַע ׁש לֹא בָ ַר ַע ׁש ה
 ֶאחָ ד- ש ְ ּק ִל ּפוֹ ת הָ אֱ גוֹ ז
ֶ ׁ . ָירֹק וְ לָ בָ ן,ְק ִל ּפוֹ ת
ּ
, אֲ בָ נִ ים ְמפ ָֻלמוֹ ת,ּשנִ י ּבֹהו
ֵ ׁ . ַקו ָירֹק,ּּתֹהו
 ְ ּכ ֶנגֶד ְׁש ּ ֵתי.פֻלמֶ ת
ֶ ּ ְק ִל ּ ָפה ֲחז ָָקה ְּכ ֶאבֶ ן ְמ
.של ִח ָּטה
ֶ ׁ  מוֹ ץ וְ ֶתבֶ ן,ְּק ִל ּפוֹ ת ֵא ּלו

,רון
ֹ יפין ְ ּד ָסחֲ ִרין לְ ד' ֵחיוָ ן ִ ּד ְמ ַט ְט
ִ ּ ִ וְ ִאי ּנ ּון ְקל.264
דולָ ה וְ ָחזָ ק
ֹ  )מלכים א יט( וְ ִה ּנֵה ר ּו ַח ְ ּג, ּתֹה ּו:ִאי ּנ ּון
, ּבֹה'' ּו.ְָמ ָפ ֵרק ָה ִרים ּו ְמ ׁ ַש ּ ֵבר ְסלָ ִעים לֹא ָבר ּו ַח יְ י
,יפין
ִ ִ ָהא ְּת ֵרין ְקל,וְ ַא ַחר ָהר ּו ַח ַר ַע ׁש לֹא ָב ַר ַע ׁש יְ ָי
,ָרוק
ֹ  ַקו י, ַחד ּתֹה ּו,יפין ֶ ּדאֱ ֹגוזָ א
ֹ י
ִ ִ ִ ּד ְקל,ָרוק וְ ִח ָ ּוור
,יפא
ָ יפא ּ ַת ִּק
ָ ִ ְקל, אֲ ָבנִ ין ְמפ ּו ּ ָל ִמין,ִּתנְ יָינָ א ּבֹה ּו
מוץ
ֹ ,יפין ִא ּ ֵלין
ִ ִ לָ ֳק ֵבל ְּת ֵרין ְקל.ְ ּכ ַא ְבנָ א ְמפ ּו ּ ָל ָמא
.וְ ֶת ֶבן ְ ּד ִח ָטה

When the High Priest wore 8 garments on Yom Kippur: four garments of gold
for the name ADNY, אדני, that is the aspect of Malchut and four garments of
white color for the YHVH name. The four gold garments were used when
processing the sacrifices and the white when he went into the Holy of Holies.
With the connection of the upper and lower names, the High Priest could draw
the light to cleanse all Israelites. Our silent prayer (in standing position), before
the end of the prayer, is like going into the Holy of Holies. It connects us to the
world of Emanation, Atziluth, that is the ‘fountain’ of light that comes from the
Endless. The 18 blessings have the YHVH name in each of them and their 72
letters give us a high connection. They are the bridges of the light to the world.
When we are ‘climbing’ the higher levels we ‘shed’ the Klipot until we reach the
level of Metatron, which is the ‘guardian’ of the gates to the upper three Sefirot.
He pushes away any Klipot that comes closer to him, and if our prayers are
pure, then he carries them inside and delivers Light in return. Every word and
letter in our prayers is a tool in building ladders to the upper world. The
consciousness that ‘propels’ them to the higher level determines if they are
accepted or pushed away by the ‘guardian’.
 ְ ּכ ֶנגֶד- יקה
ָ  דַּ ִ ּק,ישית
ִׁ  ְק ִל ּ ָפה ְׁש ִל.265 בל ס ּו ִּבין
ֵ  לָ ֳק.יקא
ָ  ְ ּד ִק,ית ָאה
ָ ִיפא ְּתל
ָ ִ ְקל.265
ש ָּכאן הוּא נִ ְד ָּבק ַּב ִח ָּטה
ֶ ׁ ,של ִח ָּטה
ֶ ׁ  וְ לָ א י ִָכיל סֻ ִ ּבין,ב ִח ָטה
ָּ  ְ ּד ָה ָכא ִאיה ּו ִמ ְת ְ ּד ּ ַבק,ְ ּד ִח ָטה
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יח ּיָיא,
יה ְּב ֵר ַ
לְ ִא ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשא ִמ ּ ַת ּ ָמןַ ,עד ְ ּד ָטחֲ נִ ין לֵ ּ
טוחֲ ֹנות ְ ּדפ ּו ָמא ְ ּד ּ ַבר נָ ׁשּ ְ ,ד ָּצ ִר ְ
יך
ְ ּד ִאי ּנ ּון לָ ֳק ֵבל ֹ
יהון ְ ּכ ֶק ַמח
יתאַ ,עד ִ ּד ֹ
או ַריְ ָ
הון ִמ ִּלין ְ ּד ֹ
לְ ִמ ְט ַחן ְּב ֹ
סולֶ ת
ש ָפהִ ,א ְת ְּב ִריר ּ ְפ ֹ
סֹלֶ ת נְ ִק ּיָהּ ,ו ְבנָ ָפה ְ ּד ִא ִ
יהי ָ ׂ
יהי ס ּו ִּבין )דאורייתא( ַעד ְ ּדיִ ׁ ְש ְּת ַכח הֲ לָ ָכה סֹלֶ ת
ְ ּד ִא ִ
נָטיל לָ ּה לִ ָּבא ּומ ֹו ָחא'' ,וְ ָכל
נְ ִק ּיָהְּ .ב ַהה ּוא זִ ְמנָ אִ ,
הון נִ ׁ ְש ְמ ָתא,
ְּב ֹ
ְ ּד ִא ְת ּ ְפ ּ ׁ ַשט
ְ ּדג ּו ָפא
ֵא ָב ִרין
וְ ִא ְת ּ ַפ ְר ְּנ ַסת ָּב ּה נִ ׁ ְש ְמ ָתאּ ְ ,כגַוְ ונָ א ְ ּדג ּו ָפא ִא ְת ּ ַפ ְר ְּנ ַסת
שה
ְּב ִמ ִּלין ְ ּד ָעלְ ָמא) ,קהלת ז( ְ ּדזֶה לְ ע ּו ַמת זְ ה ָע ָ ׂ
יתא .הֲ ָדא
או ַריְ ָ
אֱ ל ִֹהים ,נָ הֲ ָמא ְ ּדג ּו ָפא ,וְ נָ הֲ ָמא ְ ּד ֹ
ה ּוא ִ ּד ְכ ִּתיב) ,משלי ט( לְ כ ּו לַ חֲ מ ּו ְּבלַ ְח ִמי.

ש ּטוֹ חֲנִ ים אוֹ תוֹ
וְ לֹא יָכוֹ ל ְל ִה ּ ָפ ֵרד ִמ ּ ָׁשם ַעד ׁ ֶ
יש,
של הָ ִא ׁ
שהֵ ן ְ ּכ ֶנגֶד טוֹ חֲנוֹ ת הַ ּ ֶפה ׁ ֶ
ָּב ֵרחַ יִםֶ ׁ ,
ש ָ ּצ ִר ְ
שיּ ְִהי ּו
יך ִל ְטחֹן ָּבהֶ ן דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה ַעד ׁ ֶ
ֶׁ
ש ִהיא
ְּכמוֹ ֶק ַמח סֹלֶ ת נְ ִקיָּה .ו ְּבנָפָ הֶ ׁ ,
שהוּא
ֶׁ
ִמ ְת ָּב ֶר ֶרת הַ ּ ְפסֹלֶ ת,
הַ שּׂ ָ פָ ה,
ש ִּת ּ ָמצֵ א הֲלָ כָ ה סֹלֶ ת
תּוֹרה(ַ ,עד ׁ ֶ
סֻ ִ ּבין )שֶׁ ל הַ ָ
נְ ִקיָּהּ ְ .באוֹ תוֹ ז ְַמן נוֹ טֵ ל אוֹ ָת ּה הַ ּ ֵלב וְ הַ ּמֹחַ ,
שטֶ ת
שהַ ְ ּנ ָׁש ָמה ִמ ְת ּ ַפ ּׁ ֶ
יב ֵרי הַ ּגוּף ׁ ֶ
וְ כָ ל ֵא ְ
ָּבהֶ ם ,וְ הַ ְ ּנ ָׁש ָמה ִמ ְת ּ ַפ ְרנֶסֶ ת ִמ ּ ֶמ ּנָה ְּכמוֹ
שזֶּה
שהַ ּגוּף ִמ ְת ּ ַפ ְרנֵס ִמדִּ ְב ֵרי הָ עוֹ לָ םֶ ׁ .
ֶׁ
ְלעֻ ּ ַמת זֶה ָע ָׂשה אֱ ל ִֹהים  -לֶ חֶ ם הַ ּגוּף ,וְ לֶ חֶ ם
ש ָּכתוּב )משלי ט( ְלכ ּו לַ חֲמ ּו
הַ ּתוֹ ָרה .זֶה ּו ׁ ֶ
ְבלַ ְח ִמי.

יפא ְ ּד ִמ ְת ַ ּד ְּב ָקא
יפאִ ,איה ּו ִ ּכ ְקלִ ָ
 .266וְ ַהאי ְקלִ ָ
יכא,
יהי ְר ִכ ָ
מו ָחא ֶ ּדאֱ ֹגוזָ אּ ,ו ְבזִ ְמנָ א ֶ ּדאֱ ֹגוזָ א ִא ִ
ְּב ֹ
יפא ִמ ּמ ֹו ָחא ֶ ּדאֱ ֹגוזָ אְּ ,בלָ א
ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ַה ִהיא ְקלִ ָ
יהי )דף רכ''ז ע''ב( יְ ֵב ׁ ָשה,
ק ּו ׁ ְשיָאּ .ו ְבזִ ְמנָ א ֶ ּדאֱ ֹגוזָא ִא ִ
יה ִמ ּ ַת ּ ָמןּ ִ ,כי עֲ ַדיִ ין
ָק ׁ ֶשה לְ ּ ַבר נָ ׁש לְ ַא ְע ְּב ָרא לֵ ּ
עו ֶמ ֶדתּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ָמנֵי ק ּו ְד ׁ ָשא
קו ָמ ּה ֹ
ַה ּק ּו ׁ ְשיָא ִּב ְמ ֹ
ְּב ִר ְ
יך ה ּוא לְ ּ ַבר נָ ׁש ,לְ ָא ַה ְד ָרא ְּב ִת ּי ּו ְב ּ ָתא
יה ֵי ֶּצר ָה ָרע .הֲ ָדא
יהֹ ,
קו ֶדם ְ ּדיַזְ ִקין ּ ֵב ּ
ְּב ַב ְחר ּו ֵת ּ
קו ֶדם
יבה ּ ָתק ּוםֹ ,
ש ָ
ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,ויקרא יט( ִמ ּ ְפנֵי ֵׂ
ְ
יהי ֵא ׁש ,וְ ִא ְּת ַמר ָּב ּה
יפה ִא ִ
ש ָ
ֵׂ
יבה ִ ּדילָ ך .וְ ַהאי ְקלִ ּ ָ
הום.
יע ָאהְּ ,ת ֹ
וְ ַא ַחר ָה ַר ַע ׁש ֵא ׁש לֹא ָּב ֵא ׁש יְ יְָ .ר ִב ָ
קול ְ ּד ָמ ָמה ַד ָ ּקהַ ּ ,ת ּ ָמן ָקא ָא ֵתי
יה ֹ
ָחלָ ל ֶ ּדאֱ ֹגוזָאֵ ּ ,ב ּ
ַמלְ ָּכא) ,יחזקאל א( ּו ִמ ּת ֹו ָכ ּה ְ ּכ ֵעין ַה ַח ׁ ְש ַמל ִמ ּת ֹו ְך
ָה ֵא ׁש.

ש ִ ּנ ְד ֶּב ֶקת
 .266ו ְּק ִל ּ ָפה זוֹ ִהיא ְ ּכמוֹ ְק ִל ּ ָפה ׁ ֶ
שהָ אֱ גוֹ ז ַר ְך ,נִ ְפ ֶר ֶדת אוֹ ָת ּה
ְלמֹחַ הָ אֱ גוֹ ז ,ו ְּכ ׁ ֶ
שהָ אֱ גוֹ ז
ְק ִל ּ ָפה ִמ ּמֹחַ הָ אֱ גוֹ ז ְ ּב ִלי ק ִ ֹׁשי .ו ְּכ ׁ ֶ
שה לָ ָא ָדם ְלהַ עֲ ִב ָיר ּה ִמ ּׁ ָשםִּ ,כי עֲ ַדיִן
יָבֵ ׁשָ ,ק ׁ ֶ
הַ ּ ֻק ְ ׁשיָא ִ ּב ְמקוֹ ָמ ּה עוֹ מֶ ֶדת .וְ לָ כֵ ן ִצ ּוָה הַ ָּקדוֹ ׁש
ָּברו ְּך הוּא ָל ָא ָדם לַ ֲחזֹר ִ ּב ְת ׁשוּבָ ה
ש ַי ּז ְִקין ּבוֹ יֵצֶ ר הָ ָרע .זֶה ּו
ְ ּבבַ חֲרוּתוֹ ִ ,ל ְפנֵי ׁ ֶ
שיבָ ה ּ ָתקוּם ,ק ֶֹדם
ש ָּכתוּב )ויקרא יט( ִמ ּ ְפנֵי ֵׂ
ֶׁ
ָ
ש ְּלך .ו ְּק ִל ּ ָפה זוֹ ִהיא ֵא ׁש ,וְ נֶאֱ ַמר
שיבָ ה ׁ ֶ
ֵׂ
ָּב ּה ,וְ ַאחַ ר הָ ַר ַע ׁש ֵא ׁש לֹא ָב ֵא ׁש ה'.
יעית ְּ -תהוֹ ם ,חֲלַ ל הָ אֱ גוֹ ז ,קוֹ ל דְּ ָמ ָמה
ְר ִב ִ
ְ
דַּ ָּקהָׁ ,שם ָּבא הַ ּ ֶמלֶ ך) ,יחזקאל א( ו ִּמ ּתוֹ כָ ּה
ְ ּכ ֵעין הַ חַ ְ ׁש ַמל ִמ ּתוֹ ְך הָ ֵא ׁש.

There are three Klipot that surround the Holy Throne and the four Holy
. They are mentioned in Genesis 1:2 asתהו ובהו Creatures. The first two are
”. They are green and white and the aspect of chaffובהו  and voidתהו “unformed
and straw of the wheat. The third Klipa is finer and the aspect of the bran of the
wheat. It clings to the wheat and in order to separate it, we need to grind it in a
mill. The molar teeth are our personal mill to break the klipa. When we chew
well the words of the Torah, we separate the negativity that comes into the body.
The result is the pure spiritual food that sustains our soul. So it is the same as
the sustenance of the body. We need to chew our food well and break it in our
DailyZohar.com
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mouth before allowing it to enter the body. This will transform it into pure food
and the body will benefit from that. Proverb 9:5 “ ְבּ ַייִן מָ סָ כְ ִתּי,וּשׁתוּ
ְ ; לַ חֲ מוּ ְבלַ חֲ ִמי,”לְ כוּ
“’Come, eat ( = לַ חֲ מוּfight) of my bread, and drink of the wine which I have
mingled” Psalms 23:5 “כּוֹסי ְר ָויָה
ִ ,ֹאשׁי
ִ ְתּ בַ ֶשּׁמֶ ן ר
ָ  שֻׁ לְ חָ ן– ֶנגֶד צ ְֹר ָרי; ִדּ ַשּׁנ, ַתּ ֲﬠרֹ� לְ פָ נַי.” “You
prepare a feast for me in the presence of my enemies. You honor me by anointing
my head with oil. My cup overflows with blessings.” It is important for our
physical and spiritual health to read/scan Zohar before and/or after eating.
Even a short paragraph is good to transform and elevate the food. Biting and
swallowing food is wrong in many ways. The food that travels down to the
stomach should be broken into a state that doesn’t look like before it entered
the mouth. It is not a simple task, but the more and better we chew, the better
we break the negative aspect of the Klipa in the food. When we elevate the sparks
of light from the food we connect to its blessing. Eating without consciousness
is just feeding the body with calories and fat to sustain the flesh, with possible
spiritual contamination. With this Zohar teaching, we can see and treat food in
a new and better way. Following the Kosher laws of the Torah is a first step in
distancing ourselves from the major spiritual negativity that’s in the food. The
next step is to eat with proper consciousness and to chew the food longer than
we usually do.
 וְ אוֹ ָתן ְק ִל ּפוֹ ת ְר ׁשוּמוֹ ת ְ ּב ַא ְר ָּב ָעה.267
, ָׁשם לֵ חָ ה, ָּב ֵר ָאה.של הַ ּגוּף
ֶ ׁ ֵאיבָ ִרים
 )משלי,ש ִּמ ּ ֶמ ּנָה יוֹ ְצאוֹ ת ִס ְרחוֹ ת הָ ֵר ָאה
ֶׁ
.ּה( ַרגְ לֶ יהָ י ְֹרדוֹ ת ָמוֶת ְׁשאוֹ ל ְצ ָע ֶדיהָ י ְִתמֹכו
שדּ וֹ פֵ ק ְ ּבכַ נְ פֵ י הָ ֵר ָאה
ֶ ׁ ,וְ ָׁשם רוּחַ חָ זָק ְמפָ ֵרק
ש ּ ַמ ְס ִעיר ֶאת ּגוּף
ֶ ׁ ַ וְ זֶה ּו רוּח,של הָ ָא ָדם
ֶׁ
שכּ וֹ פֵ ף לוֹ ֵא ִליָּה ּו ּ ַת ְח ּ ָתיו וְ עוֹ לֶ ה
ֶ ּׁ  ַמה,הָ ָא ָדם
ב ב( ַויּ ַַעל-ש ָּכתוּב )מלכים
ֶ ׁ  זֶה ּו.ּבוֹ ְל ַמ ְעלָ ה
 וְ זֶה ּו.[ֵא ִליָּה ּו ַּב ֳס ָע ָרה הַ ּׁ ָש ַמי ְָמה ]הַ ּ ָׁש ָמיִם
,ש ּ ׁשוֹ ָתה ָּכל ַמ ְׁש ִקים
ֶ ׁ ,דּ וֹ פֵ ק ַעל הָ ֵר ָאה
וּבָ הֶ ם )בראשית א( וְ רוּחַ אֱ ל ִֹהים ְמ ַרחֶ פֶ ת ַעל
. זוֹ ִהי ְק ִל ּ ָפה ְלרוּחַ הַ ּק ֶֹד ׁש,ּ ְפנֵי הַ ּ ָמיִם
 עֲ לֵ יהֶ ם נֶאֱ מַ ר )קהלת, רוּחַ ְס ָע ָרה,ִל ְ ׂשמֹאל
. ֹימינוֹ וְ לֵ ב ְ ּכ ִסיל ִל ְ ׂשמֹאלו
ִ י( לֵ ב חָ כָ ם ִל

ימין ְּבד' ֵא ָב ִרים
ִ  ִאי ּנ ּון ְר ׁ ִש,יפין
ִ ִ וְ ִאי ּנ ּון ְקל.267
 ְ ּד ִמינָ ּה ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו,יחא
ָ ֵ ּ ַת ּ ָמן ל,יאה
ָ  ְּב ֵר.ְ ּדג ּו ָפא
דות ָמוְ ת
ֹ יה ֹיו ְר
ָ ֶ )משלי ה( ַרגְ ל,יאה
ָ כות ְ ּד ֵר
ֹ ִס ְר
, וְ ּ ַת ּ ָמן ר ּו ַח ָחזָ ק ְמ ָפ ֵרק.מוכ ּו
ֹ יה יִ ְת
ָ אול ְּצ ָע ֶד
ֹ ׁ ְש
 וְ ַהאי ִאיה ּו ר ּו ָחא,יאה ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש
ָ ְ ּד ָד ִפיק ְּב ַכנְ ֵפי ֵר
יה ֵאלִ ּיָה ּו
ּ ֵ ַמה ְ ּד ָכ ִפף ל,יה ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש
ּ ְ ּד ַא ְס ִעיר ּג ּו ֵפ
 הֲ ָדא ה ּוא.יה
ילא
ָ ּ  וְ ָסלִ יק לְ ֵע,תוי
ֹ חו
ֹ ְּת
ּ ּ ֵב
ּ ַב ּ ֳס ָע ָרה
ֵאלִ ּיָה ּו
 )מלכים ב ב( וַ ּי ַַעל,ִד ְכ ִתיב
 ְ ּד ׁש ֹו ָתה ָּכל,יאה
ָ  וְ ַהאי ָ ּד ִפיק ַעל ֵר.ַה ּ ׁ ָש ַמיְ ָמה
 )בראשית א( וְ ר ּו ַח אֱ ל ִֹהים ְמ ַר ֶח ֶפת,הון
ֹ  ּו ְב.ַמ ׁ ְש ִקין
.יפה לְ ר ּו ָחא ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא
ָ ִ ַהאי ִאיה ּו ְקל,ַעל ּ ְפנֵי ַה ּ ָמיִ ם
 )קהלת, ָעלַ יְ יה ּו ִא ְּת ַמר, ר ּו ַח ְס ָע ָרה,ש ָמאלָ א
ׂ ְ ִל
.ֹאלו
ֹ שמ
ֹ ימ
ִ ִי( לֵ ב ָח ָכם ל
ׂ ְ ִינו וְ לֵ ב ְ ּכ ִסיל ל

 זֶה ּו, ֹ דָּ וִ ד הֶ עֱ ִביר ִמ ִּל ּבוֹ וְ הָ ַרג אוֹ תו.268
,ש ָּכתוּב )תהלים קט( וְ ִל ִ ּבי חָ לָ ל ְ ּב ִק ְר ִ ּבי
ֶׁ
, ֹוְ לָ כֵ ן זָכָ ה ְלנִ ּׁשוּב רוּחַ ְצפוֹ נִ ית ְ ּב ִכנּוֹ רו
וְ נֶאֱ ַמר ּבוֹ )יחזקאל לז( כּ ֹה ָא ַמר ה' מֵ ַא ְר ַּבע
 וְ הָ יָה ְמ ַנ ּגֵן ּב ֹו ַּב ִּכנּוֹ ר, ַרוּחוֹ ת ּב ִֹאי הָ רוּח
שהוּא
ֶ ׁ , ְ ּב ִׁשיר ּ ָפ ׁשוּט:ְ ּב ַא ְר ָּב ָעה ִמינֵי נִ ּגוּנִ ים

 הֲ ָדא.יה
ּ ֵ וְ ָק ִטיל ל,יה ִמ ִּל ּב ֹוי
ּ ֵ ָ ּדוִ ד ַא ְע ָּבר ל.268
 )תהלים קט( וְ לִ ִּבי ָחלַ ל ְּב ִק ְר ִּבי ּו ְבגִ ין,ה ּוא ִד ְכ ִתיב
.יה
ֹ  לִ נְ ׁ ָש ָבא ר ּו ַח ְּצ,זָכה
ָ ָ ּדא
ּ ֵ ְּב ִכנ ֹּור ִ ּדיל,פונִ ית
 )יחזקאל לז( ּכֹה ָא ַמר יְ ָי ֵמ ַא ְר ּ ַבע,יה
ּ וְ ִא ְּת ַמר ּ ֵב
 ְּבד' ִמינֵי,יה ּ ַב ִ ּכנ ֹּור
ֹ ר ּו
ּ  וַ הֲ וָ ה ְמ ַנ ּגֵן ּ ֵב,חות ּב ִֹאי ָהר ּו ַח
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נִ ּג ּונִ יןְּ ,ב ׁ ִשיר ּ ָפ ׁש ּוטּ ְ ,ד ִאיה ּו י'ּ .ו ְב ׁ ִשיר ָּכפ ּולּ ְ ,ד ִאיה ּו
י''דּ .ו ְב ׁ ִשיר ְמ ׁש ּו ּ ָל ׁשּ ְ ,ד ִאיה ּו יד''וּ .ו ְב ׁ ִשיר ְמר ּו ָּבע,
שר ַא ְתוָ וןּ ְ .דעֲ ַבד ָ ּדוִ ד
ְ ּד ִאיה ּו יְ ֹ ָ
דו''דָ .הא ִאי ּנ ּון ֶע ֶׂ
לָ ֳק ְבלַ יְ יה ּו ,י' ִמינֵי ִּתלִ ים .וְ ַס ְּל ִקין לְ ע''ב ַאנְ ּ ִפין,
ְ ּכח ּו ׁ ְש ּ ַבן י' ַא ְתוָ ון ִא ּ ֵלין.

שהוּא י''ד .ו ְּב ִׁשיר
י' .ו ְּב ִ ׁשיר ָּכפוּלֶ ׁ ,
שהוּא
שהוּא יה''ו .ו ְּב ִ ׁשיר ְמ ֻר ָּבעֶ ׁ ,
ש ּ ָל ׁשֶ ׁ ,
ְמ ׁ ֻ
ש ָע ָׂשה ָדוִ ד
שר אוֹ ִתיּוֹ ת ׁ ֶ
ְיהֹוָ''ה .ה ֲֵרי הֵ ן ֶע ֶׂ
ְּכנֶגְ דָּ ן עֲ ָׂש ָרה ִמינֵי ִת ִּלים ,וְ עוֹ ִלים ְלע''ב
שר אוֹ ִתיּוֹ ת ֵא ּלוּ.
ּ ָפנִ יםְּ ,כחֶ ְ ׁש ּבוֹ ן ֶע ֶׂ

ּ .269ו ָמ ַתי ְסלִ יק ּו ְּבע''ב ִמינֵי נִ ּג ּונָאַּ .כד ִא ְתעֲ ָבר
הון ָ ּד ִפיק
ימהּ ִ .ד ְּב ֹ
ׁש ּולְ ָטנ ּו ָתא ְ ּד ָע ֹון ַמ ׁ ְש ִחית ַאף וְ ֵח ָ
ר ּו ַח ְס ָע ָרהְּ .ב ַא ְר ּ ַבע ִס ְט ִריןּ ְ ,ד ַס ְּל ִקין ְּלי' ִ ּכ ְת ִרין
בוד
לְ ע''ב א ּו ִמין ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,משלי יא( ּו ַבאֲ ֹ
ְר ׁ ָש ִעים ִר ָ ּנה.

ש ָעבַ ר
 .269ו ָּמ ַתי ָעל ּו ְבע''ב ִמינֵי נִ ּגוּן? ְ ּכ ׁ ֶ
ש ָּבהֶ ם
ִׁש ְלטוֹ ן ָעוֹ ן ַמ ְׁש ִחית ַאף וְ חֵ ָמהֶ ׁ ,
דּ וֹ פֶ ֶקת רוּחַ ְס ָע ָרה ְ ּב ַא ְר ָּב ָעה ְצ ָד ִדים
שעוֹ ִלים לַ עֲ ָׂש ָרה ְכ ָת ִרים ְלע''ב אֻ ּמוֹ ת .זֶה ּו
ֶׁ
ש ָּכתוּב )משלי יא( וּבַ אֲ בֹד ְר ָׁש ִעים ִר ּנָה.
ֶׁ

Four Klipot are registered in different body parts. They are mentioned in the
vision of Ezekiel with the names: A Stormy Wind, A Great Cloud, A Flaring Fire,
and A Great Brightness. Rabbi Ashlag, in “the Ladder” commentary, explains
that these Klipot were created during the formation of the Tree of Life, the ten
Sefirot, and the 4 worlds. With the process of Tzimtzum, restriction, the Light
distanced Himself from the space that was assigned to create our universe and
’the spiritual worlds. The first tzimtzum created lack of Light and the first ‘Klipa
was created. Each time a lack of light is identified, a curtain and a klipa exist.
The Ten Sefirot are vessels for the light of the Creator. In order to give them
different ‘identities’ (names), the Endless created a process of evolving state, of
lack and fulfillment, that formed the Tree of Life. Most of you may have learned
that the Sefirot are light but it is not completely accurate. They have a name, so
they are vessels. Each of them has a different type of vessel, therefore they reveal
the light that they contain differently. The Sefira of Chessed is a vessel and the
light that is revealed there is called Light of Chassadim.

יא''ל ְר ָפ ֵא''לַ ׁ ,שלְ ִטין
יא''ל נ ּו ִר ֵ
יכ ֵא''ל ַּג ְב ִר ֵ
ּ ְ .270ד ִמ ָ
נָשּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון
ַעל ד' ִס ְט ִרין )ס''א יסודין( ָט ִבין ְ ּד ּ ַבר ׁ
יה ד'
ַמ ּיָא וְ ֶא ּ ׁ ָשא וְ ר ּו ָחא וְ ַע ְפ ָרא ,וְ ָכל ַחד ִאית לֵ ּ
ימהַ ּ ,תלְ יָין )ס''א
ַאנְ ּ ִפין .עֲ ֹון ַמ ׁ ְש ִחית ַאף וְ ֵח ָ
יאה ְ ּד ָע ִביד ִס ְר ָכא.
שלטין( ַעל ָמ ָרה לְ ָבנָהּ ְ ,ד ֵר ָ
ּו ְב ָמ ָרה ס ּו ָמ ָקא ְ ּד ָכ ֵבדּ ְ ,ד ִא ְת ַא ָ ּדם ְּב ַמאֲ ִדים.
ידא ְּב ַכ ְב ָדאּ ְ ,ד ִאיה ּו ַח ְר ָּבא
רו ָקא ַ ּדאֲ ִח ָ
ּו ְב ָמ ָרה יְ ֹ
ית ּה
ְ ּד ַמלְ ָא ְך ַה ּ ָמוְ תּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר ָּב ּה )משלי ה( וְ ַאחֲ ִר ָ
חו ָרה,
ָמ ָרה ַכ ּ ַלעֲ נָ ה ַח ָ ּדה ְ ּכ ֶח ֶרב ּ ִפי ֹּותּ .ו ְב ָמ ָרה ׁ ְש ֹ
חולּ ְ ,ד ִאיה ּו עֲ ִּציב ּו,
לִ ילִ יתַ ׁ ,ש ְּב ַתיׁ ,ש ּולְ ָטנ ּו ָתא ּ ַב ְט ֹ

יא''ל נו ִּריאֵ ''ל
ּג ְַב ִר ֵ
ש ִּמיכָ ֵא''ל
ֶ ׁ .270
ַא ְר ַּב ַעת
ַעל
ׁשוֹ ְל ִטים
ְרפָ ֵא''ל
של הָ ָא ָדם,
צ ָד ִדים )הַ יְ סוֹדוֹת( הַ ּטוֹ ִבים ׁ ֶ
הַ ְ ּ
שהֵ ם ַמיִם וְ ֵא ׁש וְ רוּחַ וְ ָעפָ ר ,ו ְּלכָ ל ֶאחָ ד י ֵׁש
ֶׁ
לוֹ ַא ְר ַּבע ּ ָפנִ יםָ :עוֹ ן ַמ ְ ׁש ִחית ַאף וְ חֵ ָמה,
ש ֵר ָאה
ְּתל ּויִים )שׁוֹלְ ִטים( ַעל ָמ ָרה ְלבָ נָהֶ ׁ ,
של הַ ָּכבֵ ד
עוֹ ָׂשה ִס ְרכָ ה .וּבַ ּ ָמ ָרה הָ ָאדֹם ׁ ֶ
שאֲ ח ּוזָה
ש ִה ְת ַאדֵּ ם ְ ּב ַמ ְאדִּ ים .ו ְּב ָמ ָרה י ְֻר ָּקה ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
ש ּנֶאֱ מַ ר
שהוּא חֶ ֶרב ַמ ְל ַאך הַ ּ ָמוֶתֶ ׁ ,
ַּב ָּכבֵ דֶ ׁ ,
ית ּה ָמ ָרה כַ ּ ַלעֲ נָה חַ דָּ ה
ָּב ּה )שם ה( וְ ַאח ֲִר ָ
ילית,
ְ ּכחֶ ֶרב ּ ִפיּוֹ ת .ו ְּב ָמ ָרה ְׁשח ָֹרהִ ,ל ִ
שהוּא ַע ְצבוּת,
ש ְ ּב ַתיִׁ ,ש ְלטוֹ ן ַּב ְּטחוֹ לֶ ׁ ,
ַׁ
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 ְ ּב ִכיָּה וְ הֶ ְס ּ ֵפד,ֹש ְך
ֶ ׁ  עֲ נִ יּוּת וְ ח, עֲ נִ ּי ּו ָתא וַ חֲ ׁש ֹו ָכא ִּב ְכיָה וְ ֶה ְס ּ ְפ ָדא ְ ׁשאוֹ ל ּ ַת ְח ִּתית,אול ּ ַת ְח ִּתית
ֹ ׁ ְש
.ו ְּר ָעבוֹ ן

.בון
ֹ ֲוְ ַרע

ֵא ּל ּו
שעוֹ ְברוֹ ת ְק ִל ּפוֹ ת
ֶ ׁ ְ ּכ
 ִמיָּד.271
 ׁשוֹ לֵ ט ָעלָ יו ֵעץ הַ חַ יִּים ְ ּבע''ב,מֵ הָ ָא ָדם
ש ִ ּנ ְמ ְצא ּו
ֶ ׁ ,שהֵ ם י' י''ה יה''ו ְיהֹוָ''ה
ֶ ׁ ,ּ ָפנִ ים
,שהֵ ם ְיהֹוָה
ֶ ׁ ,עֲ ָׂש ָרה ְתל ּויִים מֵ ַא ְר ַּבע רוּחוֹ ת
 כּ ֹה ָא ַמר ה' מֵ ַא ְר ַּבע רוּחוֹ ת,ש ּנֶאֱ מר ָּבהֶ ם
ֶׁ
ש ּנֶאֱ ַמר
ֶ ׁ , ַשל ָמ ִ ׁשיח
ֶ ׁ ֹ זֶה ּו רוּחו. ַבּ ִֹאי הָ רוּח
שהוּא
ֶ ׁ  ְּכ,'ּבוֹ )ישעיה יא( וְ נָחָ ה ָעלָ יו רוּחַ ה
ש ּׁ ָשם חָ ְכ ָמה
ֶ ׁ ,של הַ ּ ֵלב
ֶ ׁ אזֶן י ִָמין
ֹ ַשב ְ ּב
ֵ ׁ ּ ְמנ
ש ּבוֹ הָ רוֹ צֶ ה ְלהַ ְח ִ ּכים י ְַד ִרים
ֶ ׁ ,ִמ ַ ּצד הַ חֶ סֶ ד
,'ש ְ ּבחָ ְכ ָמה י
ֶ ׁ .שב ְ ּב ִבינָה
ֵ ׁ ֹ וְ חֶ סֶ ''ד נו.ְ ּבחָ ְכ ָמה
 ְיהֹוָה.' ְ ּב ַמ ְלכוּת ה,' ְ ּב ִת ְפ ֶא ֶרת ו,'ְ ּב ִבינָה ה
,שעוֹ ִלים לַ עֲ ָׂש ָרה
ֶ ׁ ,דּ וֹ פֵ ק ְ ּבכָ ל הָ ַא ְר ָּב ָעה
.ֲשבֶ ת הַ ּ ֵלב
ֶ ׁ ו ְּלע''ב ַמח

,יפין ִמ ּ ַבר נָ ׁש
ִ ִ ִמ ּיַד ְ ּד ִמ ְת ָע ְב ִרין ִא ּ ֵלין ְקל.271
' ְ ּד ִאי ּנ ּון י, ְּבע''ב ַאנְ ּ ִפין,יה ִאילָ נָ א ְ ּד ַח ִּיי
ּ ֵׁ ַשלְ ָטא ָעל
ש ָרה ּ ַתלְ יָין ֵמ ַא ְר ּ ַבע
ָ ֹ ְיָ''ד יְ ד'' ּו י
ׂ ַ ֲ ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו ע,דו''ד
דוד
ָ ֹ ְ ּכֹה ָא ַמר י,הון
ֹ  ְ ּד ִא ְּת ַמר ְּב,דוד
ָ ֹ ְ ְ ּד ִאי ּנ ּון י,חות
ֹ ר ּו
.יח
ַ חו ְ ּד ָמ ׁ ִש
ֹ  ָ ּדא ה ּוא ר ּו,חות ּב ִֹאי ָהר ּו ַח
ֹ ֵמ ַא ְר ּ ַבע ר ּו
 ַּכד,ָ )ישעיה יא( וְ נָ ָחה ָעלָ יו ר ּו ַח יְ י,יה
ּ ְ ּד ִא ְּת ַמר ּ ֵב
 ְ ּד ַת ּ ָמן ָח ְכ ָמה,ַשב ְּבאֹזֶן יְ ִמינָ א ְ ּדלִ ָּבא
ֵ ׁ ּ ִאיה ּו ְמנ
רו ֶּצה לְ ַה ְח ִ ּכים י ְַד ִרים
ֹ יה ָה
ּ  ְ ּד ֵב,ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ֶח ֶסד
 ּ ַב ִּבינָ ה.' ְ ּד ַב ָח ְכ ָמה י,נָשב ּ ַב ִּבינָ ה
ַ ׁ  וְ ֶח ֶס''ד.ְּב ָח ְכ ָמה
דוד ָ ּד ִפיק ְּב ֻכ ְּלה ּו
ָ ֹ ְ י.' ּ ַב ּ ַמלְ כ ּות ה.' ְּב ִת ְפ ֶא ֶרת ו.'ה
. ולע''ב ַמחֲ ׁ ָש ָבה ְ ּדלִ ָּבא.שר
ֶׂ  ְ ּד ַס ְּל ִקין לְ ֶע.ַא ְר ּ ַבע

 י ִָמין הוּא. זֶה יוֹ ''ד הֵ ''א וָא''ו הֵ ''א.272 . יְ ִמינָ א ִאיה ּו ַמיִ ם, ָ ּדא ֹיו''ד ֵה''א וָ א''ו ֵה''א.272
 וְ ִהיא, ִמ ּ ְ ׂשמֹאל ֵא ׁש. וְ הוּא יָד הַ ְ ּגדוֹ לָ ה,יהי יַד ַמיִם
ִ  וְ ִא.ש ָמאלָ א ֵא ׁש
ֹ וְ ִאיה ּו יַד ַה ְ ּג
ׂ ְ ּ  ִמ.דולָ ה
, ָּב ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי יָ''ד ָר ָמה.יָד הַ ֲחז ָָקה
יהי
ִ  ְ ּד ִא. יָ''ד ָר ָמה,יתא
ָ  ְּב ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָּצ ִע.ַהחֲ זָ ָקה
. וְ הַ כּ ֹל ֶּבן י''ד.ש ִהיא רוּחַ הַ ּק ֶֹד ׁש
ֶׁ

. וְ כ ּ ָֹלא ּ ֶבן י''ד.ר ּו ָחא ְ ּד ֻק ְד ׁ ָשא

Michael, Gabriel, Nuriel, and Raphael are the four angels that control the
positive aspect of the four elements in man. They are Fire, Air (spirit), Water and
Earth. Each of the elements has four faces: ﬠָ וֹן מַ ְשׁ ִחית אַ ף וְחֵ מָ ה, Sin, Destruction,
Anger, and Rage. מרה, ‘Bile’, is part of the digestive system. The literal meaning
of the word in Hebrew is ‘Bitterness’. The bile supports the breakdown and
transformation of solid food into a fluid in the body and allows it to absorb the
nutrition of the food. The Zohar describes four aspects of negativity using the
word מרה, ‘Bitterness’, bile, to teach us the spiritual process that occurs in the
body when we are under the control of the Klipot and the four negative
attributes. ‘ – ָמ ָרה ְלבָ נָהWhite Bitterness’ affects the lungs and creates holes or
damage on the surface of the lungs. It is the aspect of the Klipah of ‘Stormy
Wind’ and ‘Great brightness’ (Klipat Nogah). The Stormy Wind is the aspect of
all negative, and the Great Brightness has two opposite sides of Negative and
Positive. ‘ – וּבַ ָמּ ָרה הָ אָ דֹםRed Bitterness’ controls the liver with the Klipah of
‘Flaring Fire’ and ‘Destructive’. וּבמָ ָרה יְרֻ ָקּה
ְ – ‘Green Bitterness’ controls the liver
by holding to it, and brings the aspect of ‘Stormy Wind’, ‘Anger’, and the ‘Sword
of the Angel of Death’. וּבמָ ָרה ְשׁחֹ ָרה
ְ – ‘Black Bitterness’ is the worst one and
controls the Spleen. It brings melancholy, sadness, poorness, darkness,
depression, crying for loss, and hunger. The four negative attributes of Sin,
Destructive, Anger and Rage affect our body and soul. Zohar Pinchas has a lot
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of secrets related to health and this one is very significant to study and to apply
in our daily lives. Sin – Avoiding actions that are not on the positive spiritual
path as the Zohar teaches us from the Torah. Destructive – Avoid any action,
including speaking, that is not in the process of supporting and building others.
– Anger – Stay positive and avoid situations that could upset you. Rage
Definitely never be reactive or lose control. These negativities ‘melt down' the
health (Light) that one has in his body. They transform good body parts into
negative, and ‘Black Bitterness’. The Zohar also tells us that when we push away
these Klipot, we get the control of the Tree of Life with the 72 ‘faces’ that come
, the 10 letters have theי,יה,יהו,יהוה from arranging the name YHVH in the form:
numerical value of 72. This Zohar teaching is a great motivator for all of us to
stay on a positive spiritual path because it benefits our bodies as much as it
allows the souls to elevate higher. Bookmark or print this Zohar section as it
helps in getting out of ‘Black Bitterness’.

או ַפ ִּנים ֶאל אֲ ׁ ֶשר
) .273יחזקאל א( ִ ּכי ר ּו ַח ַה ַח ּיָה ָּב ֹ
יה ִמ ְתנַהֲ גִ ים ַמ ּיָא
יִ ְהיְ ה ׁ ָש ּ ָמה ָהר ּו ַח לָ לֶ ֶכת יֵלֵ כ ּוֵ ּ .ב ּ
מו ָחא,
וְ ֶא ּ ׁ ָשאּ ְ .ד ָא ִחיד ְּב ַת ְרוַ יְ יה ּו ,וְ ָד ִפיק ְּב ַע ְר ִקין ְ ּד ֹ
ְ ּד ִאיה ּו ַמיִ םּ .ו ְב ַע ְר ִקין ְ ּדלִ ָּבאּ ְ ,ד ִאיה ּו ֵא ׁש .וְ ר ּו ַח
יאה.
ְּב ַכנְ ֵפי ֵר ָ

שר
ּ ִ .273כי רוּחַ הַ חַ יָּה ָּבאוֹ פַ ִ ּניםֶ .אל אֲ ׁ ֶ
י ְִהיֶה ּׁ ָש ּ ָמה הָ רוּחַ לָ לֶ כֶ ת יֵלֵ כ ּו )יחזקאל א(.
שאוֹ חֵ ז ִ ּב ְׁשנֵיהֶ ם,
ּבוֹ ִמ ְת ַנהֲגִ ים ַמיִם וְ ֵא ׁשֶ ׁ .
שהוּא ַמיִם .ו ְּבעוֹ ְר ֵקי
וְ דוֹ פֵ ק ְ ּבעוֹ ְר ֵקי הַ ּמֹחַ ֶ ׁ ,
שהוּא ֵא ׁש .וְ רוּחַ ְ ּבכַ נְ פֵ י ֵר ָאה.
הַ ּ ֵלבֶ ׁ ,

של הַ ּגוּף נִ ְמצָ ִאים
ַמא ּ ְ .274בכָ ל ֵאיבָ ר וְ ֵאיבָ ר ׁ ֶ
ְּ .274ב ָכל ֵא ֶבר וְ ֵא ֶבר ְ ּדג ּו ָפאִ ,א ׁ ְש ְּת ַכח ּגַלְ ַּג ּ ֵלי י ּ ָ
שהֵ ם ֵא ׁש.
יעֶ ׁ ,
כ ְּלה ּו ּג ְַל ּג ּ ֵַלי יָם הַ ּתוֹ ָרה וְ ג ְַל ּג ּ ֵַלי הָ ָר ִק ַ
יעאּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ֶא ּ ׁ ָשאֻ ּ .
יתא ,וְ גַ לְ ַּג ּ ֵלי ְר ִק ָ
או ַריְ ָ
ְ ּד ֹ
מו ֵּבין
ּ ֻכ ּ ָלם עוֹ ִלים וְ יוֹ ְר ִדים ּבוֹ  ,וְ הוּא ְמקוֹ ֹ
יעא
יה ּ ֵבין ְר ִק ָ
יה .וְ ִאיה ּו ַא ְת ֵר ּ
ַס ְּל ִקין וְ נ ְַח ִּתין ּ ֵב ּ
ש ִהיא ְׁש ִכינָה.
ש ּלוֹ ֶא ֶרץֶ ׁ ,
יע וְ יָםְּ .כ ִלי ׁ ֶ
ָר ִק ַ

יהי ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא.
יה ַא ְר ָעאּ ְ ,ד ִא ִ
וְ י ּ ַָמאָ ,מאנָ א ִ ּדילֵ ּ

עו ִפיןְ ּ ,פ ִתיח ּו ּג ְַד ַפיְ יה ּו ,לְ ַק ְּבלָ א
ּ .275ו ְכגַ וְ ונָא ְ ּד ֹ
יהָ .ה ִכי ָּכל ֵא ָב ִרים ְ ּדג ּו ָפא,
ר ּו ָחא לְ ַפ ְר ָחא ּ ֵב ּ
קו ִריןְּ ,ב ַכ ּ ָמה ּ ִפ ְר ִקיןְּ ,ב ַכ ּ ָמה
יחן ְּב ַכ ּ ָמה ְמ ֹ
ּ ְפ ִת ָ
מו ָחא,
ַע ְר ִקיןְּ ,ב ַכ ּ ָמה ִא ָ ּד ִרין ְ ּדלִ ָּבאִ ,א ָ ּד ִרין ְ ּד ֹ
יהּ ְ .ד ִאי לָ או ְ ּדנָ ׁ ִשיב ְּב ָב ִּתין ְ ּדלִ ָּבא ,הֲ וָ ה
לְ ַק ְּבלָ א לֵ ּ
או ִקיד ָּכל ּג ּו ָפא .וְ ַכ ּ ָמה ס ּולָ ִמין,
נ ּו ָרא ְ ּדלִ ָּבאֹ ,
יאה,
וְ ִא ָ ּד ִריןּ ְ ,ד ַע ְר ִקין ְ ּד ָקנֶה ְ ּדלִ ָּבא ,וְ ָקנֶה ְ ּד ֵר ָ
יה.
ּ ֻכ ְּלה ּו ִמ ּ ַת ְת ְּקנִ ין לְ גַ ּ ֵב ּ

 .275ו ְּכמוֹ עוֹ פוֹ תּ ,פוֹ ְת ִחים ּ ַכנְ פֵ יהֶ ם ְל ַק ֵּבל
יב ֵרי
רוּחַ ִל ְפרֹחַ ּב ֹו ָּ -כ ְך ָּכל הָ ֵאיבָ ִרים ֵא ְ
הַ ּגוּף ּ ְפתו ִּחים ְ ּבכַ ּ ָמה ְמקוֹ רוֹ תּ ְ ,בכַ ּ ָמה
ְפ ָר ִקיםּ ְ ,בכַ ּ ָמה עוֹ ְר ִקיםּ ְ ,בכַ ּ ָמה חַ ְד ֵרי הַ ּ ֵלב,
ש ִאם לֹא יִנְ ׁשֹב
חַ ְד ֵרי הַ ּמֹחַ ְ ,ל ַק ּ ֵבל אוֹ תוֹ ֶ ׁ .
ְ ּבבָ ּ ֵתי הַ ּ ֵלב ,הָ יָה ֵא ׁש הַ ּ ֵלב ׂשוֹ ֵרף ָּכל הַ ּגוּף.
של עוֹ ְר ֵקי ְקנֵה הַ ּ ֵלב
וְ כַ ּ ָמה סֻ ּ ָלמוֹ ת ַוח ֲָד ִרים ׁ ֶ
ו ְּקנֵה הָ ֵר ָאהֻ ּ ,כ ּ ָלם ִמ ְת ּ ַת ְ ּקנִ ים ֵאלָ יו.

יאהִ ,א ְת ָע ִביד
ַּ .276כד ָסלִ יק ִ ּד ּב ּו ָראַ ,על ַּכנְ ֵפי ְ ּד ֵר ָ
עוף ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ֹיולִ יךְ
קולְּ .ב ַהה ּוא זִ ְמנָא )קהלת י( ִ ּכי ֹ
ֹ
קול יְ ָי ַעל ַה ּ ָמיִ םִ .מ ִּס ְט ָרא
ֶאת ַה ּק ֹול) .תהלים כט( ֹ
יאה.
מו ָחאּ ְ ,ד ַת ּ ָמן ָסלִ יק ְּב ַכנְ ֵפי ֵר ָ
ְ ּד ַמ ּיָאּ ְ ,ד ִאיה ּו ֹ

שעוֹ לֶ ה הַ דִּ ּבוּר ַעל ּ ַכנְ פֵ י הָ ֵר ָאה,
ְּ .276כ ׁ ֶ
שה קוֹ לּ ְ .באוֹ תוֹ ז ְַמן) ,קהלת י( ִ ּכי עוֹ ף
נַעֲ ֶׂ
ְ
הַ ּ ָׁש ַמיִם יוֹ ִליך ֶאת הַ ּקוֹ ל) .תהלים כט( קוֹ ל
שהוּא מֹחַ ,
צד הַ ּ ַמיִםֶ ׁ ,
ה' ַעל הַ ּ ָמיִם ִ -מ ַ ּ
ש ּׁ ָשם עוֹ לֶ ה ְ ּבכַ נְ פֵ י ֵר ָאה .קוֹ ל ה' חֹצֵ ב
ֶׁ
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,שיּוֹ צֵ א מֵ הַ ּ ֶפה
ֶ ׁ  ְ ּכ,צד הַ ּ ֵלב
ּ ַ  ִמ-  ַּכד לַ הֲבוֹ ת ֵא ׁש,בא
ָּ ִ ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּדל,בות ֵא ׁש
ֹ ֲחו ֵּצב לַ ה
ֹ קול יְ ָי
ֹ
.נִ ְק ָרא ִד ּבוּר

. ִא ְת ְק ֵרי ִ ּד ּב ּור,נָ ִפיק ִמ ּפ ּו ָמא

Ezekiel 1:22 “  כִּ י, ִינּ ְָשׂאוּ ְלﬠ ָֻמּ ָתם, ָשׁמָּ ה הָ רוּחַ לָ לֶ כֶת; וְהָ אוֹפַ נִּ ים, ָשּׁם הָ רוּחַ לָ לֶ כֶת יֵלֵ כוּ-ﬠַ ל אֲ ֶשׁר י ְִהיֶה
 בָּ אוֹפַ נִּ ים,“ ”רוּחַ הַ חַ יָּהWherever the spirit wanted to go, they went, and the wheels
rose along with them, for the spirit of the living creatures was in the wheels.”
The Zohar reveals to us a great secret from this verse. Every part of the body is
under the energy influence of the four elements of nature (Fire, Air [spirit,
Ruach], Water and Earth). The spirit (Ruach) leads all the others from their
origin that is the lungs. It is the aspect of the Central Column and it controls
the water, which is the Right column and Chessed. The direction of water is
downward from heavens to the earth. The Left column, Gevurah, is represented
by the Fire element and its direction is upward from earth to heavens. The
Ruach, that is the central column, has the earth as a vessel that draws the
right, Chessed, and ‘pushes away’ the left, which is Gevurah. All body parts are
open to the control of the Ruach that comes from the lungs and channels the
Light to all cells of the body. The heart, that is the center of the Fire element in
the body, could not exist without the ‘wings’ of the lungs that ‘hover’ over to
‘cool’ it down and give it balance. Without the work of the lungs, the heart could
‘burn’ the entire body with the judgment that comes from the fire of the heart.
The ‘wheels’ in the verse are the energy patterns in the physical world that are
driven by the spiritual force, that is Ruach. Everything in this world is in control
by the ‘wheels’ that are controlled by the Ruach. In simple words, we need to
breathe Light into our lungs, so it will spread all over the body and balance it.
With every breath we take, we should meditate to connect to the Light. It would
be a great benefit if we can set times in a proper environment to exercise our
breathing with meditation. When we recite the Ana B’Koach or any prayer or
meditation, we should have this teaching in our mind to gain better control over
the body. Obviously, we should not forget the purpose of sharing the aspect of
the meditation and prayers while we are taking the light in.
ש ּפוֹ ְתחוֹ ת
ֶ ׁ  ו ְּכ ֶנגֶד ְׁש ּ ֵתי כַ נְ פֵ י ֵר ָאה.277  ְ ּד ַפ ְת ִחין ַּג ְד ּ ִפין,יאה
ָ  וְ לָ ֳק ֵבל ְּת ֵרין ַּכנְ ֵפי ֵר.277
ש ָּכתוּב )יחזקאל
ֶׁ
 זֶה ּו, ֹ )יחזקאל ְ ּכנָפַ יִם ְל ַק ְ ּבלו,ִ ּד ְכ ִּתיב
 הֲ ָדא ה ּוא,יה
ּ ֵלְ ַק ְּבלָ א ל
ְ ָּכך- א( ו ְּפנֵיהֶ ם וְ כַ נְ פֵ יהֶ ם ּ ְפ ֻרדוֹ ת ִמ ְל ָמ ְעלָ ה
ש ְפוָ ון
ֹ יהם ּ ְפר ּו
ֶ ֵיהם וְ ַכנְ ֵפ
ֶ א( ּו ְפנ
ׂ ִ  ָה ִכי.דות ִמלְ ָמ ְעלָ ה
ְֹ ׂשפָ ַתיִם לוֹ ְקחוֹ ת הַ דִּ ּבוּר ו ַּמ ְפ ִריחוֹ ת אוֹ תו
.ילא
ָ ּ יה לְ ֵע
ּ יה לְ ִד
ּ ֵ ּו ַפ ְר ִחין ל,יב ּור
ּ ֵנ ְַטלִ ין ל
.ְלמַ ְעלָ ה
,שאוֹ ָתן חָ מֵ ׁש ּ ַכנְ פֵ י )ﬠַנְ פֵי( ֵר ָאה
ֶ ׁ ֹ ו ְּכמו.278
- ּ ֻכ ּ ָלן ּ ְפתוּחוֹ ת ְ ּבלֹא ִס ְרכָ ה ְל ַק ֵּבל קוֹ ל זֶה
,יכים ִל ְהיוֹ ת ח ֲִמ ּ ָׁשה ִּת ּק ּונֵי הַ ּ ֶפה
ִ ָּכ ְך ּגַם ְצ ִר
,ּ ֻכ ּ ָלם ּ ְפתו ִּחים ְ ּב ִלי ִס ְרכָ ה ַּבח ֲִמ ּ ָׁשה ִת ּקוּנִ ים
. בומ''ף ַּב ּ ְ ׂשפָ ַתיִם. אחה''ע ַּב ָ ּגרוֹ ן:שהֵ ם
ֶׁ
ְ
 זסשר''ץ. דטלנ''ת ַּב ּ ָל ׁשוֹ ן.גיכ''ק ַּבחֵ ך
.ַּב ּ ִ ׁש ַּניִם

,יאה
ָ  ּו ְכגַ וְ ונָא ְ ּד ִאי ּנ ּון חֲ ִמ ׁ ָשה ַּכנְ ֵפי )ס''א ענפי( ֵר.278
 ָה ִכי,קול
ֹ  לְ ַק ְּבלָ א ַהאי,יחן ְּבלָ א ִס ְר ָכא
ָ ּ ֻכ ְּלה ּו ּ ְפ ִת
 ּ ֻכ ְּלה ּו,יכין לְ ֶמהֱ וִ י ַח ְמ ׁ ָשא ִּת ּק ּונִ ין ְ ּדפ ּו ָמא
ִ נָ ֵמי ְּצ ִר
 )דף: ְּב ָח ֵמ ׁש ִּת ּק ּונִ ין ְ ּד ִאי ּנ ּון,יחן ְּבלָ א ִס ְיר ָכא
ָ ּ ְפ ִת
 גיכק.ש ְפוָ ון
ֹ ָרכ''ח ע''א( אחהע ּ ַבג
ׂ ִ  בומף ְּב.רון
ְ ּ ַב ֵח
. זסשרץ ּ ַב ּ ׁ ִשינַיִ ם.ישנָא
ָ ׁ ִדטלנת ְּבל
.יך
ּ
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שיּ ְִהיֶה בָ הֶ ם ְ ּב ִלי ִס ְרכָ ה וְ ִעכּ וּב
ֶ ׁ  וְ ִד ּבוּר.279
ש ָּכתוּב )בראשית כד( ַוי ְִהי הוּא
ֶ ׁ  זֶה ּו,ְּכלָ ל
ֹ זו,טֶ ֶרם ִּכ ָּלה ְל ַד ֵּבר וְ ִה ּנֵה ִר ְב ָקה יֹצֵ את
 ִאם, ו ִּבגְ לָ לָ ּה נֶאֱ ַמר,שהוּא דִּ ּבוּר
ֶ ׁ ,ְּת ִפ ּ ָלה
.ש ְּמקֻ ָּבל
ֶ ׁ  יוֹ ֵד ַע אֲ נִ י,ְ ׁשגו ָּרה ְת ִפ ָּל ִתי ְ ּב ִפי
 יוֹ ֵד ַע אֲ נִ י,וְ ִאם י ֵׁש ִס ְרכָ ה וְ יוֹ צֵ א ְב ִעכּ וּב
ש ִהיא
ֶ ׁ  ִ ּבגְ לַ ל )כְּ גוֹן( ִס ְרכָ ה ָּב ֵר ָאה,ש ְּמט ָֹרף
ֶׁ
.ְט ֵרפָ ה

 ְּבלָ א ִס ְר ָכא וְ ִע ּכ ּו ָבא,הון
ֹ  וְ ִד ּב ּור ִ ּדיְ ֵהא ְּב.279
 )בראשית כד( וַ יְ ִהי ה ּוא, הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב.ְ ּכלַ ל
 ָ ּדא.ֶט ֶרם ִ ּכ ּ ָלה לְ ַד ּ ֵבר וְ ִה ּנֵה ִר ְב ָקה ֹיו ֵּצאת
 ִאם ׁ ְשג ּו ָרה,ֵיה ִא ְּת ַמר
ֹ ְּצ
ּ  ּו ְבגִ ינ. ְ ּד ִאיה ּו ִ ּד ּב ּור,לו ָתא
 וְ ִאי ִאית ִס ְר ָכא.ְּת ִפ ּ ָל ִתי ְּב ִפי ֹיו ֵד ַע אֲ נִ י ׁ ֶש ְמק ּו ָּבל
 ְּבגִ ין )ס''א. ֹיו ֵד ַע אֲ נִ י ׁ ֶש ְמט ּו ָרף,וְ נָ ְפ ָקא ְּב ִע ּכ ּו ָבא
.יהי ְט ֵר ָפה
ִ יאה ְ ּד ִא
ָ כגון( ִס ְר ָכא ְּב ֵר

ש ּבוֹ )יחזקאל
ֶ ׁ ,ִש ָר ֵאל
ׂ ְ  וְ קוֹ ל זֶה ְ ׁש ַמע י.280
 וְ זֶה ְיהֹוָ''ה.ָא ְ ׁש ַמע ֶאת קוֹ ל ּ ַכנְ פֵ יהֶ ם
ֶ א( ו
ּ
שיוֹ צֵ א ְל ַק ּ ֵבל ְׁש ִכינָה ִ ּב ְת ִפ ָּלה
ֶ ׁ  ְּכ,שהוּא קוֹ ל
ֶׁ
ש ּבוֹ אֲ דֹנָ''י ְ ׂשפָ ַתי
ֶ ׁ ,שהוּא דִּ ּבוּר
ֶ ׁ ,ֲשאי
ַׁ ַּבח
 ָּכל הָ אֵ יבָ ִרים ּפוֹ ְת ִחים ּ ֻכ ּ ָלם ֶאת,ִּת ְפ ּ ָתח
שהֵ ם ְ ּב ַא ְר ַּבע
ֶ ׁ ,ַּכנְ פֵ יהֶ ם ְ ּברמ''ח ּ ֵתבוֹ ת
.ש ָּבהֶ ן יוֹ ֵרד הַ ּקוֹ ל
ֶ ׁ ,יאת ְ ׁש ַמע
ַ ּ ָפ ָר ִ ׁשיּוֹ ת ְק ִר

יה )יחזקאל
ֹ ְ ו.280
ּ  ְ ּד ֵב,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִקול ָ ּדא ׁ ְש ַמע י
דו''ד ְ ּד ִאיה ּו
ָ ֹ ְ וְ ָדא י.יהם
ֶ קול ַּכנְ ֵפ
ֹ א( וָ ֶא ׁ ְש ַמע ֶאת
,לו ָתא ּ ַבחֲ ׁ ָשאי
ֹ  ַּכד נָ ִפיק לְ ַק ְּבלָ א ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ִּב ְּצ,קול
ֹ
 ָּכל,ש ָפ ַתי ִּת ְפ ּ ָתח
ּ  ְ ּד ֵב,ְ ּד ִאיה ּו ִ ּד ּב ּור
ׂ ְ יה אֲ דֹנָ ''י
 ְ ּד ִאי ּנ ּון,יבין
ִ  ְּברמ''ח ּ ֵת,יחן ּ ֻכ ְּלה ּו ַּג ְד ַפיְ יה ּו
ָ ֵא ָב ִרין ּ ְפ ִת
.הון נָ ִחית ָקלָ א
ֹ  ִ ּד ְב,יאת ׁ ְש ַמע
ַ ְּבד' ּ ָפ ְר ׁ ִשיָין ִ ּד ְק ִר

Before we speak, the sound, קול, is formed in the lungs that have 5 lobes, 3 on
the right lung and 2 on the left lung. Psalms 29:3 “ ;הַ כָּבוֹד ִה ְרﬠִ ים- אֵ ל:הַ מָּ יִם- ﬠַ ל,קוֹל יְהוָה
 ַמיִם ַר ִבּים- ﬠַ ל,“ ”יְהוָהThe voice of YHVH is upon the waters; the God of glory
thundereth, even YHVH upon many waters.” Water is the foundation of the
lungs and the voice of YHVH rise from there. The YHVH name represents the 5
worlds of Adam Kadmon (Keter, Endless, the tip of the Yod), Atziluth (Chokmah,
י, Yod), Beriah (Binah, ה, Heh), Yetzirah (Zeir Anpin, ו, Vav) and Asiah (Malchut,
ה, Heh). The 5 lobes of the lungs vibrate (thunder) and produce the sound. The
Zohar tells us that when the 5 aspects of sound come out they should have 5
‘Tikunim’ (foundations) in the mouth. The Hebrew letters have 5 groups of
sound.  –אחהעSound out from the throat.  – בומףSound out from the lips – גיכק
Sound out from the top of the mouth  – דטלנתSound out from the tongue זסשרץ
– Sound out from the teeth Ezekiel 1:24 “ ַשׁ ַדּי-קוֹל כַּנְ פֵ יהֶ ם כְּ קוֹל מַ יִם ַר ִבּים כְּ קוֹל-”וָאֶ ְשׁ ַמע אֶ ת
“And when they went, I heard the noise of their wings like the noise of great
waters, like the voice of the Almighty” The Holy Ari teaches us that we should
meditate on each group of letters in order to be a channel of the Light when we
speak because every word creates an angel that supports us if the word is
positive, or hurt us if it is negative. Negative speech is ‘prey’, טרפה, for the other
side that feeds on it and uses it against us. Most of you already know the great
negativity of evil speech. This teaching should give you more support to control
and restrict your words. Reading the sacred text produces Light force, that
vibrates like thunder in the world. For that reason, the Daily Zohar provides the
reading of the text so people can play it around the world and reveal the light of
the Zohar in their lives and in their environment. We provide a transliteration
tool here: http://dailyzohar.com/hebtrans.php where you can copy any Hebrew
text (Vowelized) and make it ‘readable’. We have the ENTIRE Zohar
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transliterated on http://unityzohar.com/uzread.php?tr=en&tri= . We began
)developing a site for learning to read Hebrew (http://Hebrew.DailyZohar.com
and many people are waiting for us to learn Hebrew. Unfortunately, the little
donations that come in are not enough to complete the tasks. All DZ projects
are FREE and I thank the few that support us and share the merit of spreading
the Light.

יה,
 .281וְ ַכד נָ ִחיתַּ ,כ ּ ָמה ִּצ ּ ֳפ ִרין ְמ ַּצ ְפ ְּצ ִפין לְ גַ ּ ֵב ּ
ְּב ַכ ּ ָמה ִמינֵי נִ ּג ּוןֻ ּ ,כ ְּלה ּו ַעל ֵא ָב ִרין ְ ּדג ּו ָפאּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון
ַענְ ּ ֵפי ִאילָ נָ אּ .ו ְב ָכל ּג ְַד ּ ִפין ְ ּד ָכל ֵא ֶברּ ְ ,ד ַת ּ ָמן ִ ּד ּי ּו ָרא
יהי אֲ דֹנָ ''יְּ ,ב ָכל ַענְ ָפא וְ ַענְ ָפא,
ְ ּד ִּצ ּפ ֹו ָראּ ְ ,ד ִא ִ
ש ָפ ַתי
יחא לְ ּ ֵ
ִא ׁ ְש ְּת ַכח ּ ְפ ִת ָ
גַבי ְ ּד ַב ְעלָ ּה .אֲ דֹנָ ''י ְ ׂ
ידה.
לו ָתא ַ ּדעֲ ִמ ָ
יהִּ ,ב ְּצ ֹ
ִּת ְפ ּ ָתחִ ,איה ּו ּ ִפ ְת ָחא לְ גַ ּ ֵב ּ
יהי
לֵ ית ֵא ֶבר מרמ''ח ֵא ָב ִרים ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתאּ ְ ,דלָ או ִא ִ
יחת
ש ַ
יהּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ִא ְת ְק ִר ַ
ּ ְפ ִת ָ
יחא לְ ַק ְּבלָ א לֵ ּ
יאת ִ ׂ
פותּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון
עו ֹ
ֹ
ַמלְ אֲ ֵכי ַה ּ ׁ ָש ֵרתִ .איה ּו ִּצ ְפ ּצ ּוף
יחת ְ ּד ָק ִּלים,
ש ַ
נִ ׁ ְש ָמ ִתין ְ ּד ׁ ַש ְריָין ָּב ֵא ָב ִריםִ .א ִ
יהי ִ ׂ
ְ ּד ִאי ּנ ּון ַענְ ִפין ְ ּד ִאילָ נָ א.

שיּוֹ ֵרדַּ ,כ ּ ָמה ִצ ּפ ֳִרים ְמצַ ְפ ְצפוֹ ת לוֹ
 .281ו ְּכ ׁ ֶ
יב ֵרי הַ ּגוּף,
ְ ּבכַ ּ ָמה ִמי ֵני נִ ּגוּןֻ ּ ,כ ָּלם ַעל אֵ ְ
שהֵ ם ַענְ פֵ י הָ ִאילָ ן .ו ְּבכָ ל ַּכנְ פֵ י ָּכל ֵאיבָ ר,
ֶׁ
ש ִהיא אֲ דֹנָ''יּ ְ ,בכָ ל ָענָף
צ ּפוֹ רֶ ׁ ,
ֶׁ
ש ּ ָׁשם דִּ יּוּר הַ ִ ּ
וְ ָענָף נִ ְמ ְצ ָאה ְפתוּחָ ה ְלבַ ְעלָ ּה .אֲ דֹנָ''י
ְ ׂשפָ ַתי ִּת ְפ ּ ָתח ,הוּא ּ ָפ ַתח ֵאלָ יו ִ ּב ְת ִפ ּ ַלת
אתיִם ַא ְר ָּב ִעים
ידה ֵ -אין ֵאיבָ ר ִמ ּ ָמ ַ
הָ עֲ ִמ ָ
ש ּלֹא פָ תוּחַ
יב ֵרי הַ ּ ְ ׁש ִכינָה ׁ ֶ
ו ְּׁשמוֹ נָה אֵ ְ
ְל ַק ְ ּבלוֹ  ,וְ לָ כֵ ן נִ ְק ֵראת ִ ׂשיחַ ת ַמ ְלאֲ כֵ י
שהֵ ם נְ ָׁשמוֹ ת
הַ ּ ָׁש ֵרת .הוּא ִצ ְפצוּף עוֹ פוֹ תֶ ׁ ,
ש ּ ׁשוֹ רוֹ ת ָּב ֵאיבָ ִריםִ .היא ִ ׂשיחַ ת דְּ ָק ִלים,
ֶׁ
שהֵ ם ַענְ פֵ י הָ ִאילָ ן.
ֶׁ

דו''ד לְ גַ ּ ֵבי אֲ דֹנָ ''י ְּב ָכל
נָחית יְ ֹ ָ
ּ .282ו ְב ַהה ּוא זִ ְמנָ אּ ְ ,ד ִ
ֵא ֶברִ ,א ְּת ַמר ְּבה ּו) ,יחזקאל א( ְּב ָע ְמ ָדם ְּת ַר ּ ֶפינָ ה
יהם .וְ ַהאי ָרזָ א ְ ּד ַח ׁ ְש ַמלַ .ח ֹיות ֵא ׁשִ ,ע ִּתים
ַּכנְ ֵפ ֶ
יתין,
ארי ַמ ְתנִ ִ
לות .וְ ָא ְמר ּו ָמ ֵ
ָח ׁש ֹות ,וְ ִע ִּתים ְמ ַמ ְּל ֹ
דו ׁש
יתא ּ ָתנָאּ ְ ,כ ׁ ֶש ַה ִ ּד ּב ּור ֹיו ֵּצא ִמ ּ ִפי ַה ָ ּק ֹ
ְּב ַמ ְתנִ ָ
ָּבר ּו ְך ה ּואָ ,ח ׁש ֹותּ ,ו ְכ ׁ ֶש ֵאין ַה ִ ּד ּב ּור ֹיו ֵּצא ִמ ּ ִפי
לותְּ .ב ַהה ּוא זִ ְמנָ א
דו ׁש ָּבר ּו ְך ה ּואְ ,מ ַמ ְּל ֹ
ַה ָ ּק ֹ
הדונָ הי,
ָֹ
קול וְ ִד ּב ּור ַּכחֲ ָדאּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון יְ אֲ
ְ ּד ִמ ְתיַיחֲ ִדין ֹ
דות,
יהם ּ ְפר ּו ֹ
ֵיהם וְ ַכנְ ֵפ ֶ
ָח ׁש ֹות .אֲ ָבל ְּבזִ ְמנָא ִ ּד ְפנ ֶ
דו''ד ִמן אֲ דֹנָ ''י ְּב ֵפר ּו ָדאִ ,איה ּו ִא ׁ ְש ְּת ַכח ְּב ַא ְר ּ ַבע
יְ ֹ ָ
לות,
יה ְמ ַמ ְּל ֹ
ַאנְ ּ ֵפי ֵחיוָ ןֻ ּ ,כ ְּלה ּו ּ ְפ ִת ָ
יחן ,לָ ֳק ְבלֵ ּ
לְ ִמ ׁ ְש ַאל ְמ ֹזונָ אְּ ,בגִ ין )דניאל ד( ְ ּד ָמ ֹזון לְ כ ּ ָֹלא ּ ֵבי ּה.
יחן לְ גַ ּ ֵבי
אֲ דֹנָ ''י ִא ׁ ְש ְּת ַכח ְּב ַכנְ ֵפי ַה ַחי ֹּותֻ ּ ,כ ְּלה ּו ּ ְפ ִת ָ
ֵחיוָ ן.

שיּוֹ ֵרד ְיהֹוָ''ה אֶ ל
 .282ו ְּבאוֹ תוֹ הַ ז ְַּמן ׁ ֶ
אֲ דֹנָ''י ְ ּבכָ ל ֵאיבָ ר ,נֶאֱ מַ ר ָּבהֶ םּ ְ ,ב ָע ְמ ָדם
ְּת ַר ּ ֶפינָה ּ ַכנְ פֵ יהֶ ם .וְ זֶה סוֹ ד הַ חַ ְׁש ַמ''ל ,חַ יּוֹ ת
ֵא ׁשִ ,ע ִּתים חָ ׁשוֹ ת ,וְ ִע ִּתים ְמ ַמ ְּללוֹ ת .וְ ָא ְמר ּו
יתא לָ ַמ ְדנוּ,
ְ ּב ַמ ְתנִ ָ
ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְ ׁשנָה,
ְ
שהַ דִּ בּ וּר יוֹ צֵ א ִמ ּ ִפי הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא -
ְ ּכ ׁ ֶ
ש ֵאין הַ דִּ ּבוּר יוֹ צֵ א ִמ ּ ִפי הַ ָּקדוֹ ׁש
הֵ ן חָ ׁשוֹ ת .ו ְּכ ׁ ֶ
תו ז ְַמן
ָּברו ְּך הוּא  -הֵ ן ְמ ַמ ְּללוֹ תּ ְ .באוֹ ֹ
שהֵ ם
ש ִּמ ְת ַיח ֲִדים קוֹ ל וְ ִד ּבוּר ְּכאֶ חָ דֶ ׁ ,
ֶׁ
ש ּ ְפנֵיהֶ ם
יְאֲ הדֹ ָונָהי  -חָ ׁשוֹ ת .אֲ בָ ל ִ ּבז ְַמן ׁ ֶ
וְ כַ נְ פֵ יהֶ ם ּ ְפרוּדוֹ תְ ,יהֹוָ''ה מֵ אֲ דֹנָ''י ְ ּבפֵ רוּד -
הוּא נִ ְמצָ א ְ ּב ַא ְר ַּבע ּ ְפנֵי הַ חַ יּוֹ תֻ ּ ,כ ָּלם
ּ ְפתו ִּחיםְ ,לעֻ ּ ָמ ָתן ְמ ַמ ְּללוֹ ת ִל ְׁשאֹל ָמזוֹ ן
ש ּ ָמזוֹ ן לַ כּ ֹל ּבוֹ  .אֲ דֹנָ''י נִ ְמצָ א ְ ּבכַ נְ פֵ י
ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
הַ חַ יּוֹ תֻ ּ ,כ ּ ָלם ּ ְפתו ִּחים לַ חַ י ּוֹ ת.

,שמע , of the prayer, is the aspect ofקול The Zohar reveals to us that the ‘voice’,
Shema, literally meaning ‘Listen’, from the Shema Israel prayer. The first six
words of this prayer create a unification of Zeir Anpin and Malchut. The sound
DailyZohar.com
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that comes from the ‘wings’, that is the light of the words, comes out to receive
the Shechina. The 248 words of the prayer represent the aspect of 248 body
parts. The “Sulam”, which is the commentary of Rabbi Ashlag on the Zohar,
teaches us that Zeir Anpin has 248 lights of Chassadim. They are revealed
through the prayer of the Shema as vessels for the Right column. The ‘voice’
that is the aspect of יהוה, YHVH, comes down and is revealed in the name אדני,
ADNY. The angels that carry these lights form are the aspect of fire, חשות, that
feel the force of Light and rush down to all body parts. When the sound stops
the angels speak, ממללות, meaning they activate the force of each of the 248
lights in their corresponding body parts. Ezekiel 1:14 “ , כְּ מַ ְראֵ ה, ָרצוֹא וָשׁוֹב,וְהַ חַ יּוֹת
“ ”הַ בָּ זָקAnd the living creatures ran and returned as the appearance of a flash of
lightning.” The first two letters of each of the states of the angels  חשותand ממללות
form the word חשמל, meaning electricity. We see and learn that the connection
of the Light, Zeir Anpin, Male energy, with the Shechinah, Malchut, female
aspect, ground, earth, creates a cycle of energy that flows to the world. The
principle and the aspect of חשמל, Electricity, is in every spiritual connection.
The Holy Temples served as the ‘power outlet’ of the energy to the world. The
strings of the Tzitzit that we study a few DZs back are the aspect of ‘wires’ of
light. The Tefilin that we place on our head and arm are also like the positive
and negative polls of electricity/Light. Our souls are ‘wired’ from the material
body, which is the female aspect and vessels, to the spiritual system, that is
male aspect and light. חשמל, ‘Electricity’, is the power that we get when we
properly connect upper and lower levels with our prayers and studies. The
prayer of Shema Israel has four sections with the aspect of the YHVH, and when
we recite it we form a vessel that activates its power and ‘energizes’ our lives.
Learn to recite the Shema using this video that I prepared for everyone
http://dailyzohar.com/shema-israel/
 ּ ֻכ ּ ָלם,שהוּא ְיהֹוָ''ה
ֶ ׁ , ׁשוֹ אֲ גִ ים ְ ּבקוֹ ל.283
שהוּא
ֶ ׁ , אוֹ פַ ִ ּנים ְמצַ ְפ ְצ ִפים ְ ּב ִד ּבוּר.ְ ּבי ִָמין
 ִ ּב ְ ׂש ָר ִפים ִמ ְתחַ ְ ּב ִרים קוֹ ל. ִ ּב ְ ׂשמֹאל,אֲ דֹנָ''י
 ָּבהֶ ם )בראשית.ד ָונָהי
ֹ  יְאֲ ה.וְ ִד ּבוּר ָּב ֶא ְמצַ ע
ש ָּכתוּב )ישעיה ו( ַויּ ָָעף
ֶ ׁ  זֶה ּו.א( וְ עוֹ ף יְעוֹ פֵ ף
 )קהלת, וְ נֶאֱ ַמר ָּבהֶ ם.ֵאלַ י ֶאחָ ד ִמן הַ ּ ְ ׂש ָר ִפים
ְ י( וְ עוֹ ף הַ ּׁ ָש ַמיִם יוֹ ִל
יך ֶאת הַ ּקוֹ ל וּבַ ַעל
ש ׁש ְּכנָפַ יִם
ֵ ׁ - ּש ָר ִפים
ׂ ְ  ו.ְ ּכנָפַ יִם ַי ּגֵיד דָּ בָ ר
שהוּא
ֶ ׁ ,' ִמ ַ ּצד הָ אוֹ ת ו,(ְל ֶאחָ ד )ישעיה ו
 וְ הוּא.ּשמֹאל
ׂ ְ  כּ וֹ לֵ ל י ִָמין ו,הָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי
 ִ ּב ְׁש ּ ַתיִם יְכַ ּ ֶסה פָ נָיו- ש ׁש ּ ֵתבוֹ ת
ֵ ׁ כּ וֹ לֵ ל
.ימן
ָ ו ִּב ְ ׁש ּ ַתיִם יְכַ ּ ֶסה ַרגְ לָ יו ו ִּב ְ ׁש ּ ַתיִם יְעוֹ פֵ ף ִס

.ימינָ א
ִ  ּ ֻכ ְּלה ּו ִּב,דו''ד
ָ ֹ ְקול ְ ּד ִאיה ּו י
ֹ  ׁ ָשאֲ גִ ין ְּב.283
.ש ָמאלָ א
ֹ
ׂ ְ  ְ ּד ִאיה ּו אֲ דֹנָ ''י ִּב,או ַפ ִּנים ְמ ַּצ ְפ ְּצ ָפן ְּב ִד ּב ּור
.יתא
ָ קול וְ ִד ּב ּור ְּב ֶא ְמ ָּצ ִע
ֹ ש ָר ִפים ִמ ְת ַח ְּב ִרים
ׂ ְ ִּב
 הֲ ָדא ה ּוא.עו ֵפף
ֹ ְעוף י
ֹ ְהון )בראשית א( ו
ֹ  ְּב.הדונָ הי
ָֹ
ֲיְ א
.ש ָר ִפים
ׂ ְ ּ  )ישעיה ו( וַ ּי ָָעף ֵאלַ י ֶא ָחד ִמן ַה,ִד ְכ ִתיב
ְ ִעוף ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ֹיול
יך ֶאת
ֹ ְ )קהלת י( ו,הון
ֹ וְ ִא ְּת ַמר ְּב
ש ָר ִפים ׁ ֵש ׁש ְ ּכנָ ַפיִ ם
ׂ ְ  ּו.ַה ּק ֹול ּו ַב ַעל ְ ּכנָ ַפיִ ם ַי ִ ּגיד ָ ּד ָבר
 ְ ּד ִאיה ּו ַע ּמ ּו ָדא,' ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ָאת ו.לְ ֶא ָחד
 וְ ִאיה ּו ָּכלִ יל.ש ָמאלָ א
ָ ְ ּד ֶא ְמ ָּצ ִע
ׂ ְ  ָּכלִ יל יְ ִמינָ א ּו,יתא
 )ישעיה ו( ִּב ׁ ְש ּ ַתיִ ם יְ ַכ ּ ֶסה ּ ָפנָ יו ּו ִב ׁ ְש ּ ַתיִ ם,יבין
ִ ׁ ִשית ּ ֵת
.ימן
ָ עו ֵפף ִס
ֹ ְיְ ַכ ּ ֶסה ַרגְ לָ יו ּו ִב ׁ ְש ּ ַתיִ ם י
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 וְ ַעל דְּ מוּת הַ ִּכ ּ ֵסא דְּ מוּת- שנִ י
ֵ ׁ  ִּת ּקוּן.284  )יחזקאל א( וְ ַעל ְ ּדמ ּות ַה ִ ּכ ּ ֵסא, ִּת ּק ּונָא ִּתנְ יָינָ א.284
של
ֶ ׁ ֹשם
ֶ ׁ  ר. ְר ׁ ִשימ ּו ְּכמַ ְראֵ ה ָא ָדם ָעלָ יו ִמ ְל ָמ ְעלָ ה.אה ָא ָדם ָעלָ יו ִמלְ ָמ ְעלָ ה
ֵ ְ ּדמ ּות ְ ּכ ַמ ְר
 וְ הוּא )שם מד( ְ ּכ ִת ְפאֶ ֶרת ָא ָדם,סֵ פֶ ר ּתוֹ ָרה
 וְ ִאיה ּו )ישעיה מד( ְ ּכ ִת ְפ ֶא ֶרת ָא ָדם,ְד ֵס ֶפר ּת ֹו ָרה
.שבֶ ת ָּביִת
ֶ ׁ ָל

.לָ ׁ ֶש ֶבת ָּביִ ת

יאת
ַ  ָּכל הַ ּקוֹ ֵרא ְק ִר, וּפֵ ְר ׁשוּהָ ַר ָּבנָן.285
שח ֲִרית ְ ּכ ִא ּל ּו ְמ ַקיֵּם )יהושע
ַ ׁ ְְׁשמַ ע ַע ְר ִבית ו
ש ּ ַט ִּלית ְלבָ נָה
ֶ ׁ .ית ּבוֹ יוֹ ָמם וָלַ יְלָ ה
ָ ִא( וְ הָ ג
ְ וְ נֶאֱ ַמר ֵאל מֶ לֶ ך,צד חֶ סֶ ד
ּ ַ  ִמ,ִהיא ְלי ִָמין
ַרח ֲִמים ו ִּמ ְתנַהֵ ג
ִ ּכ ּ ֵסא
ַעל
שב
ֵ ׁ ֹיו
. )ישעיה טז( וְ הוּכַ ן ַּבחֶ סֶ ד ִּכ ּ ֵסא.ַּבח ֲִסידוּת
.חֶ סֶ ד עוֹ לֶ ה ע''ב חֻ ְליוֹ ת וְ ִק ְ ׁש ֵרי הַ ּ ַט ִּלית

יאת ׁ ְש ַמע
ַ  ָּכל ַה ּק ֹו ֵרא ְק ִר,או ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ן
ֹ ְ ו.285
ית ּב ֹו
ָ ִיל ּו ְמ ַק ּיֵים )יהושע א( וְ ָהג
ּ  ְ ּכ ִא,ַע ְר ִבית וְ ׁ ַשחֲ ִרית
ימינָ א ִמ ִּס ְט ָרא
ִ ִ ִאיה ּו ל, ְ ּד ַט ִּלית לְ ָבנָ ה.ֹיו ָמם וָ לַ יְ לָ ה
 ֵאל ֶמלֶ ְך ֹיו ׁ ֵשב ַעל ִ ּכ ּ ֵסא ַרחֲ ִמים, וְ ִא ְּת ַמר.ְ ּד ֶח ֶסד
. )ישעיה טז( וְ ה ּו ַכן ּ ַב ֶח ֶסד ִ ּכ ּ ֵסא.ַהג ּ ַבחֲ ִסיד ּות
ֵ ּו ִמ ְתנ
.ֶח ֶסד ָסלִ יק ע''ב ח ּולְ יָין וְ ִק ׁ ְש ִרין ְ ּד ַט ִּלית

The ‘voice’ that is the pure Light of יהוה, YHVH, comes from the right column.
The ‘wheels’ that are the angels, called ‘Ophanim’, produce the speech from the
‘Voice’ in the aspect of אדני, ADNY, and they are Left column. Seraphim, שרפים,
are angels from a higher level and they join the right and left columns. Isaiah
6:2 “–וּב ְשׁ ַתּיִם ְיכַסֶּ ה ַרגְ לָ יו
ִ , ִבּ ְשׁ ַתּיִם ְיכַסֶּ ה פָ נָיו: ֵשׁשׁ כְּ נָפַ יִם ֵשׁשׁ כְּ נָפַ יִם ְלאֶ חָ ד,עֹמ ִדים ִמ ַמּﬠַ ל לוֹ
ְ ְשׂ ָרפִ ים
וּב ְשׁ ַתּיִם יְעוֹפֵ ף.”
ִ
“Above Him stood the seraphim; each one had six wings: with twain
he covered his face and with twain he covered his feet, and with twain, he did
fly.” The ‘wings’ of the angels are the Sefirot of Zeir Anpin that the angels, which
are messengers of the Light, are ‘dressed’ with on the way to Malchut.
Ecclesiastes 10:20 “ וּבַ ﬠַ ל הכנפים )כְּ נָפַ יִם( ַיגֵּיד ָדּבָ ר,הַ קּוֹל-“ ”כִּ י עוֹף הַ ָשּׁמַ יִם יוֹלִ י� אֶ תfor a bird
of the air (Heavens) shall carry the voice, and that which hath (owner of) wings
shall tell the matter.” The word for bird is עוף, numerically 156 which is 26
(YHVH) times 6. It is the aspect of the Light, Zeir Anpin, that is the six Sefirot of
Chessed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod and Yessod. The Sulam teaches us
that the heavens are the aspect of the Archangel Metatron when the Light of
YHVH appears and the ‘owner’ of ‘wings’ is also Metatron when his armies of
angels carry the light to Malchut. The use of the word בעל, ‘Owner’, implies a
process of acquiring the energy before manifesting, which is the aspect of ‘tell
the matter’.
שהוּא
ֶ ׁ ,צד ְמטַ ְטרוֹ ''ן
ּ ַ  וְ י ֵׁש טַ ִּלית ִמ.286
 ֵּבין ְק ָׁש ִרים וְ חֻ ְליוֹ ת ְלכָ ל, כּ וֹ לֵ ל ח''י,טֵ ''ט
שי
ֵ ׁ  ח ֲִמ ּ ָׁשה ְק ָׁש ִרים ְ ּכ ֶנגֶד ח ֲִמ ּׁ ָשה חֻ ְמ.צַ ד
 ו ְּׁשל ֹׁש ֶע ְ ׂש ֵרה חֻ ְליוֹ ת ְּכ ֶנגֶד ְׁשל ֹׁש.תוֹ ָרה
,של הַ ּתוֹ ָרה
ֶ ׁ ֶע ְ ׂש ֵרה ִמדּ וֹ ת הָ ַרח ֲִמים
 ִ ּב ְׁשל ֹׁש ֶע ְ ׂש ֵרה ִמדּ וֹ ת הַ ּתוֹ ָרה,ש ּנֶאֱ ַמר ָּבהֶ ן
ֶׁ
.שת
ֶ ׁ נִ ְד ֶר

, ְ ּד ִאיה ּו ֵט''ט,רו''ן
ֹ  וְ ִאית ַטלִ ית ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד ְמ ַט ְט.286
' ה. ּ ֵבין ִק ׁ ְש ִרין וְ ח ּולְ יָין לְ ָכל ִס ְט ָרא,ָּכלִ יל ח''י
,יסר ח ּולְ יָין
ָ ֵ ּו ְתל.חו ָמ ׁ ֵשי ּת ֹו ָרה
ֹ 'ִק ׁ ְש ִרין לָ ֳק ֵבל ה
 ְ ּד ִא ְּת ַמר.יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ יסר ְמ ִכילָ ן ְ ּד ַרחֲ ֵמי ְ ּד
ַ ֵלָ ֳק ֵבל ְּתל
. בי''ג ִמ ּד ֹות ַה ּת ֹו ָרה נִ ְד ֶר ׁ ֶשת,הון
ֹ ְּב
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 ְּכ ַמ ְר ֵאה ָא ָדם ָעלָ יו, ו ִּבגְ לָ לָ ּה נֶאֱ ַמר.287
שהוּא
ֶׁ
, ְ ּבצו ַּרת הַ ִּת ְפ ֶא ֶרת.ִמ ְל ָמ ְעלָ ה
 וְ נִ ְק ָרא.ִּת ְפאֶ ֶרת ָא ָדם ָעלָ יו ִמ ְל ָמ ְעלָ ה
 )ישעיה. יוֹ ''ד הֵ ''א וָא''ו הֵ ''א, ִֹב ְ ׁשמו
אתיו
ִ מג( כּ ֹל הַ ִ ּנ ְק ָרא ִב ְׁש ִמי וְ ִל ְכבוֹ ִדי ְב ָר
 ו ְּל ַמ ְעלָ ה ְּכ ַמ ְר ֵאה ָא ָדם.יתיו
ִ יְצַ ְר ִּתיו ַאף עֲ ִ ׂש
של הָ ַע ּמוּד
ֶ ׁ ש ִהיא ְּכ ַמ ְר ֶאה
ֶ ׁ , זוֹ ְׁש ִכינָה,שר ְס ִפירוֹ ת
ֶׂ הָ ֶא ְמצָ ִעי ְ ּב ַא ְר ָּב ָעה ּ ָפנִ ים ו ְּב ֶע
- של ָא ָדם
ֶ ׁ  וְ ַא ְר ָּב ָעה ּ ָפנִ ים.שהֵ ם ָא ָדם
ֶׁ
, וְ הֵ ם י''ד אוֹ ִתיּוֹ ת.ַא ְר ַּבע אוֹ ִתיּוֹ ת
.יאים אֲ ַד ּ ֶמה
ִ וּבָ הֶ ן )הושע יב( ו ְּביַד הַ ְ ּנ ִב

. ְ ּכ ַמ ְר ֵאה ָא ָדם ָעלָ יו ִמלְ ָמ ְעלָ ה, ּו ְבגִ ינָ ּה ִא ְּת ַמר.287
 ְ ּד ִאיה ּו ִת ְפ ֶא ֶרת ָא ָדם ָעלָ יו,ְּב ִד ּי ּו ְקנָ א ְ ּד ִת ְפ ֶא ֶרת
 ֹיו''ד ֵה''א וָ א''ו,יה
ּ  וְ ִא ְת ְק ֵרי ִּב ׁ ְש ֵמ.ִמלְ ָמ ְעלָ ה
בו ִדי
ֹ  )ישעיה מג( ּכֹל ַהנִ ְק ָרא ִב ׁ ְש ִמי וְ לִ ְכ.ֵה''א
ילא ְ ּכ ַמ ְר ֵאה
ָ ּ  ּולְ ֵע.יתיו
ִ ש
ִ ְּב ָר
ׂ ִ ֲאתיו יְ ַּצ ְר ִּתיו ַאף ע
יהי ְ ּכ ֵחיז ּו ְ ּד ַע ּמ ּו ָדא
ִ  ְ ּד ִא, ָ ּדא ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא,ָא ָדם
 ְ ּד ִאי ּנ ּון,שר ְס ִפ ָיראן
ָ ְ ּד ֶא ְמ ָּצ ִע
ֶׂ  ּו ְב ֶע, ְּבד' ַאנְ ּ ִפין,יתא
 וְ ִאי ּנ ּון. ַא ְר ּ ַבע ַא ְתוָ ון, וְ ַא ְר ּ ַבע ַאנְ ּ ִפין ְ ּד ָא ָדם.ָא ָדם
.יאים אֲ ַד ּ ֶמה
ִ הון )הושע יב( ּו ְביַד ַה ְּנ ִב
ֹ  ּו ְב,י''ד ַא ְתוָ ון

Isaiah 43:7 “יתיו
ִ ﬠ ֲִשׂ- אַ ף, יְצַ ְר ִתּיו:אתיו
ִ בוֹדי ְבּ ָר
ִ ְ וְלִ כ,“ ”כֹּל הַ נּ ְִק ָרא ִב ְשׁ ִמיEvery one that is called
by My name, and whom I have created (World of Creation, Beriah) for My glory
(Emanation, Atziluth), I have formed (Formation, Yetzirah) him, yea, I have made
(Action, Asiah) him.” This verse teaches us that every created thing is under the
control of the name of God, that is YHVH. The Talit (Prayer Shawl) has four
corners for the four letters of the YHVH name, 32 strings for the 32 paths of
wisdom that the Torah reveals. There are different sets of knots and links on
the Talit that represent different aspects of the revealed Light in the world. There
are 5 knots that represent the five books of the Torah and the five worlds of
Adam Kadmon, Emanation, Creation, Formation and Action. 13 links for the 13
attributes of Mercy that come from the level of Arich Anpin to Malchut. Man,
אדם, (numerically 45, equal to the spelled name of הא-ואו-הא-)יוד, was also created
to reveal the name of YHVH with four sides (Sides, faces, elements, dimensions,
etc.) and 10 Sefirot. Together we have the sum of 14 as in יד, ‘hand’, which is
the hand of God. Hosea 12:11 “ אֲ ַדמֶּ ה,יאים
ִ ”וּביַד הַ נּ ְִב
ְ
“in the ( )ידHAND of the
prophets, I will bring similarities (like an image)” The last word, אדמה, includes
the word  אדםin it. The prophets are the ones that are closer to reveal the essence
of Light in every aspect of life. With the help of Zohar studies, we can also see
the hand of God everywhere.
ֹ וּבו,של צַ דִּ יק
ֶ ׁ  וְ עוֹ ד נִ ְק ָרא חַ ''י ִמ ַ ּצד.288
,הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ו ְּׁש ִכינָתוֹ נִ ְק ָרא ָאז ָא ָדם
.' וְ הַ ּ ְׁש ִכינָה ה, טַ ''ל,שהוּא הָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי
ֶׁ
ְ
ש ּ ַט''ל ָּכך עוֹ לֶ ה
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם,ו ְּבה' הוּא ָא ָדם
 וְ זֶה ּו מוֹ ִריד. יוֹ ''ד הֵ ''א וָא''ו- ְ ּבחֶ ְ ׁש ּבוֹ ן
- שר הַ ּ ַט ִּלית
ֶ ׁ  ֶק. ְלג ֵַּבי אוֹ ת הֵ ''א,הַ ּ ַט''ל
ְ
שר הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
ֵ ׁ ֹש ּקו
ֶ ׁ ,חַ ''י הָ עוֹ לָ ִמים
צ ָד ִדים ְ ּב ַא ְר ַּבע ּ ַכנְ פוֹ ת
ְׁ ו
ּ ְ ַּש ִכינָתוֹ ְ ּבכָ ל ה
ּ
.הַ ּ ַט ִלית

יה
ֹ ְ ו.288
ּ  ּו ֵב, ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַּצ ִ ּדיק,עוד ִא ְת ְק ֵרי ַח''י
ְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
,יה ִא ְת ְק ֵרי ָאז ָא ָדם
ּ יך ה ּוא ּו ׁ ְש ִכינְ ּ ֵת
.'יה ה
ָ ְ ּד ִאיה ּו ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָּצ ִע
ּ  ּו ׁ ְש ִכינְ ּ ֵת, ַט''ל,יתא
 ְּבגִ ין ְ ּד ַט''ל ָה ִכי ָסלִ יק ְּבח ּו ׁ ְש ּ ַבן.ּו ְבה' ִאיה ּו ָא ָדם
.גַבי ֵה''א
ֵ ּ ְ ל,מו ִריד ַה ַט''ל
ֹ  וְ ַהאי ִאיה ּו.ֹיו''ד ֵה''א וָ א''ו
ְ  ְ ּד ָק ׁ ִשיר ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר, ַח''י ָעלְ ִמין,ֶק ׁ ֶשר ְ ּד ַטלִ ית
יך
פות
ֹ ְ ְּב ַא ְר ּ ַבע ַּכנ,יה ְּב ָכל ִס ְט ִרין
ּ ה ּוא ּו ׁ ְש ִכינְ ּ ֵת
.ְ ּד ַטלִ ית
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Rabbi Pinchas, Rabbi Chiah, and Rabbi Yitzchak continued on their way and
while they were walking, the Great Eagle, הנשר הגדול, came and surrounded their
heads and hovered above. Rabbi Pinchas said that it is certainly a time of
goodwill and the gates of mercy opened for the sick people where they were, and
it’s time for their healing. Even though they became sick because of a Tikun
process, the appearance of the Eagle marks a time of Mercy.
Deuteronomy 32: 11, “אֶ ְב ָרתוֹ-ִשּׂאֵ הוּ ﬠַ ל
ָ  י,גּוֹזָלָ יו י ְַרחֵ ף; }ס{ יִפְ רֹשׂ כְּ נָפָ יו י ִָקּחֵ הוּ- ﬠַ ל,כְּ נ ֶֶשׁר יָﬠִ יר ִקנּוֹ.”
“As an eagle that stirreth up her nest, hovereth over her young, spreadeth
abroad her wings, taketh them, beareth them on her pinions”
It was morning time and Rabbi Pinchas quotes this verse that describes the
mercy of God. Like the Eagle spreads his wings over his small ones protecting
them, so does God, to protect us.
Psalms 5:4
“ וַאֲ צַ פֶּ ה,� ְל-�קוֹלי; בּ ֶֹקר אֶ ﬠ ֱָר
ִ  ִתּ ְשׁ ַמע,יְהוָה–בּ ֶֹקר.”
“YHVH, in the morning shalt Thou hear my voice; in the morning will I order my
prayer unto Thee, and will look forward.”
When the morning breaks, the Light of Chassadim is revealed in the world by
the merit of Abraham.
After midnight the light begins its process of building up. It is the best time to
start a Zohar study and meditate to send healing to others. Synching our
mediation and prayers with the flow of energy of the day will maximize on
drawing light and manifesting it. Some communities start the morning prayers
late on Shabbat, and maybe this is convenient to most people, but we lose most
of the available light of Chassadim. I suggest making the initial morning
connection early at home, especially the 18-morning blessings, Patach Eliyahu,
Shema Yisrael and some Zohar that is related to the weekly portion or Tikunei
Zohar.
The Great Eagle is the aspect of the central column that we can connect to with
our prayers. It came to the sages of the Zohar after they revealed the morning
light with their study and connection. It can also come to us when we do the
same.
ש ָּכתוּב )ישעיה
ֶ ׁ  זֶה ּו, ֹ ְּת ִפ ִּלין ִמ ּ ְ ׂשמֹאלו.289
- ֹימינו
ִ  ִ ּב. ֹימינוֹ ו ִּבזְרוֹ ַע עֻ ז ּו
ִ סב( נִ ְׁש ַּבע ה' ִ ּב
 ְיהֹוָ''ה. ֵא ּל ּו ְּת ִפ ִּלין- ֹ ו ִּבזְרוֹ ַע עֻ ז ּו.זוֹ ּתוֹ ָרה
 הֵ יכָ ל ְל ַא ְר ַּבע-  אֲ דֹנָ''י.ְ ּב ַא ְר ַּבע ּ ָפ ָר ִׁשיּוֹ ת
של
ֶ ׁ שר
ֶ ׁ  ֶק.אוֹ ִתיּוֹ ת ְ ּב ַא ְר ָּב ָעה ָּב ּ ֵתי הַ ְּת ִפ ִּלין
,של יָד זֶה צַ דִּ יק חַ ''י הָ עוֹ לָ ִמים
ֶ ׁ ְּת ִפ ִּלין
. ִ ּבזְרוֹ ַע ְ ׂשמֹאל,של ְׁשנֵיהֶ ם
ֶ ׁ שר
ֶ ׁ שהוּא ֶק
ֶׁ
ש ָאחוּז
ֶ ׁ ֹאש זֶה הָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי
ׁ של ר
ֶ ׁ שר
ֶ ׁ ֶק
,ְל ַמ ְעלָ ה
אֶ ְהיֶ''ה
ְיהֹוָ''ה
ֹּבו
.שהֵ ם )כֶּתֶ ''ר( חָ ְכ ָמ''ה ו ִּבינָ''ה
ֶׁ

 )ישעיה, הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב,ש ָמאלָ א
ׂ ְ ּ  ְּת ִפ ִּלין ִמ.289
. ֹזו ּת ֹו ָרה,ינו
ֹ ימ
ִ  ִּב.רו ַע ֻע ּז ֹו
ֹ ְינו ּו ִבז
ֹ ימ
ִ סב( נִ ׁ ְש ּ ַבע יְ ָי ִּב
 אֲ דֹנָ ''י.הו''ה ְּבד' ּ ָפ ְר ׁ ִשיָין
ָ ֹ ְ י. ֵא ּל ּו ְּת ִפ ִּלין,רו ַע ֻע ּז ֹו
ֹ ְּו ִבז
 ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל. ְּבד' ָּב ּ ֵתי ִ ּד ְת ִפלִ ין,יכלָ א לְ ד' ַא ְתוָ ון
ָ ֵה
 ְ ּד ִאיה ּו ִק ּ ׁש ּו ָרא, ָ ּדא ַּצ ִ ּדיק ַח''י ָעלְ ִמין,ְּת ִפלִ ין ְ ּדיַד
 ָ ּדא,ישא
ָ ׁ  ֶק ׁ ֶשר ְ ּד ֵר.ש ָמאלָ א
ֹ ְ ִּבז.ְ ּד ַת ְרוַ ויְ יה ּו
ׂ ְ רו ַע
דו''ד ֶא ְהיְ ''ה
ָ ֹ ְיה י
ָ ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָּצ ִע
ּ  ְ ּד ָא ִחיד ּ ֵב,יתא
. ְ ּד ִאי ּנ ּון )כת''ר( ָח ְכ ָמ''ה ּו ִבינָ ''ה,ילא
ָ ּ לְ ֵע
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,ש ִהיא הַ יִּחוּד ָּב ֶא ְמצַ ע
ֶ ׁ יאת ְ ׁש ַמע
ַ  ְק ִר.290
ש ָּכל
ֶ ׁ ,יצית ו ְּת ִפ ִּלין
ִ וְ ִהיא אֲ ח ּוזָה ּ ֵבין ִצ
יצית ו ְּת ִפ ִּלין הֵ ן ְ ּכלוּלוֹ ת
ִ של ִצ
ֶ ׁ הַ ּ ָפ ָר ִ ׁשיּוֹ ת
של ַע ּמוּד
ֶ ׁ צד
ַ של ְק ִר
ֶ ׁ ַּביִּחוּד
ּ ַ  ו ִּמ.יאת ְׁש ַמע
ש ּנֶאֱ ַמר
ֶ ׁ ,שהוּא טַ ִּלית ו ְּת ִפ ִּלין
ֶ ׁ ,הָ ֶא ְמצָ ִעי
ָּבהֶ ן )שמות יג( וְ הָ יָה ְלאוֹ ת ַעל י ְָדכָ ה
ָ ו ְּלטוֹ ָטפֹת ֵּבין ֵעינ
 )במדבר טו( וְ ָעשׂ ּו לָ הֶ ם.ֶיך
.יצת
ִ ִצ

,יתא
ָ יאת ׁ ְש ַמע ְ ּד ִאיה ּו יִ ח ּו ָדא ְּב ֶא ְמ ָּצ ִע
ַ  ְק ִר.290
 ְ ּד ֻכ ְּלה ּו ּ ָפ ְר ׁ ִשיָין,וְ ִאיה ּו ָא ִחיד ּ ֵבין ִּצי ִּצית ּו ְת ִפלִ ין
יאת
ַ  ִאי ּנ ּון ְ ּכלִ ילָ ן ְּביִ ח ּו ָדא ִ ּד ְק ִר,ְ ּד ִּצי ִּצית ּו ְת ִפלִ ין
 ְ ּד ִאיה ּו,יתא
ָ  ּו ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָּצ ִע.ׁ ְש ַמע
אות
ֹ ְ )שמות יג( וְ ָהיָה ל, ְ ּד ִא ְּת ַמר ְּבה ּו,ַטלִ ית ּו ְת ִפלִ ין
ָ פות ּ ֵבין ֵעינ
ש ּו
ֹ טו ָט
ֹ ְַעל י ְָד ָכה ּול
ׂ  )במדבר טו( וְ ָע.ֶיך
.לָ ֶהם ִּצי ִּצית

Isaiah 62:8
“  אֲ ֶשׁר,�ירוֹשׁ
ֵ  ֵנכָר ִתּ-י ְִשׁתּוּ ְבנֵי- ו ְִאם,�ִ לְ ֹאיְבַ י, ְדּ ָגנֵ� עוֹד מַ אֲ כָל-אֶ ֵתּן אֶ ת- ִאם:וּבזְ רוֹﬠַ ﬠֻזּוֹ
ִ ,ימינוֹ
ִ נִשׁבַּ ע יְהוָה ִבּ
ְ
” ָיגַﬠַ ְתּ בּוֹ
“YHVH has sworn by His right and by His mighty arm: “I will not again give your
grain to be food for your enemies, and foreigners shall not drink your wine for
which you have labored;”
The Zohar explains that ‘His right’ is the Torah and ‘His mighty arm’ is the
Tefilin. There are four scrolls with sections from the Torah and they represent
the יהוה, YHVH name. They go into the four chambers of the Tefilin that
represent אדני, ADNY. That gives us the aspect of light and vessel.
The Tefilin of the head uses one strap that surrounds the head, makes a knot
at the base of the head and goes down in front of the body to bring down the
upper levels of Chokmah, which includes Keter and Binah (יהוה, YHVH and אהיה,
EHYH) down with the aspect of the Central column.
The Tefilin is mentioned in Exodus 13:16 “� וּלְ טוֹטָ פֹת בֵּ ין ﬠֵ ינֶי,י ְָדכָה-”וְהָ יָה לְ אוֹת ﬠַ ל, “It
shall be as a mark on your hand or frontlets between your eyes”
And the Talit is mentioned in Numbers 15:28, “  וְﬠָ שׂוּ, וְאָ מַ ְר ָתּ אֲ לֵ הֶ ם, ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל-ַדּבֵּ ר אֶ ל
 ְפּ ִתיל ְתּכֵלֶ ת,צִ יצִ ת הַ ָכּנָף- לְ ֹדר ָֹתם; ְונ ְָתנוּ ﬠַ ל, ַכּ ְנפֵ י ִבגְ ֵדיהֶ ם-”לָ הֶ ם צִ יצִ ת ﬠַ ל, “Speak to the people of
Israel, and tell them to make tassels (Tzizit) on the corners of their garments
throughout their generations, and to put a cord of blue on the tassel of each
corner”
These verses include in them the Tefilin and the reading of the Shema prayer
that creates the unification in the central column.
The first verse above is a promise of God to bring an end to the other side that
takes away the fruit of our work.
With our Zohar study and spiritual connection, we unite Right and Left, Light
and Vessel, and become part of the system. That work earns us the merit to be
included in God’s promise at the Final Redemption.
ֹשה
ֶ ׁ  הֲלָ כָ ה ְלמ,של ְּת ִפ ִּלין
ֶ ׁ ' ש.291
 )דברים כח( וְ ָרא ּו כָ ל ַע ּ ֵמי הָ ָא ֶרץ ִּכי.ִמ ִ ּסינַי
ָ ֶשם ה' נִ ְק ָרא ָעל
-  וּבֵ אֲ רוּה ּו.יך וְ י ְָרא ּו ִמ ּ ֶמ ּ ָך
ֵׁ
של
ֶ ׁ ' ש.ֹאש
ׁ ש ָּבר
ֶ ׁ שם ה'? ֵא ּל ּו ְּת ִפ ִּלין
ֵ ׁ ַמה ּו
ש ׁש
ֵ ׁ .ש ׁש מֵ אוֹ ת
ֵ ׁ -  ְ ׁש ּ ֵתי ִ ׁשינִ ין.ְּת ִפ ִּלין

 הֲ לָ ָכה לְ מ ׁ ֶֹשה, )דף רכ''ח ע''ב( ש' ׁ ֶשל ְּת ִפילִ ין.291
 )דברים כח( וְ ָרא ּו ָּכל ַע ּ ֵמי ָה ָא ֶרץ ִ ּכי ׁ ֵשם יְ ָי.ִמ ִּסינַי
ָ ֶנִ ְק ָרא ָעל
.דו''ד
ָ ֹ ְאו ְקמ ּו ָה ַמאי ׁ ֵשם י
ֹ ְ ו.יך וַ ִּי ְרא ּו ִמ ְּמ ּ ָך
 ְּת ֵרין ׁ ִשינִ ין. ש' ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּלין.ֵא ּל ּו ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶש ָּברא ֹׁש
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של ְׁש ּ ֵתי ִׁשינִ ים -
בע ַענְ ִפין ִ ּד ְת ֵרין ׁ ִשינִ יןַ ,מ ְד ֵרגוֹ ת וְ ִׁש ְב ָעה עֲ נ ִָפים ׁ ֶ
ׁ ִשית ְמ ָאהִ ׁ .שית ַ ּד ְר ִ ּגין .וְ ׁ ֶש ַ
ה ֲֵרי ְ ׁשל ָֹׁשה ָע ָׂשר ,וְ הַ כּ ֹל תרי''ג .וְ ֵאין ִמ ְצוָה
שר ,וְ כ ּ ָֹלא תרי''ג .וְ לֵ ית ּ ִפ ּק ּו ָדא ְ ּדלָ או
ָהא ְּתלַ ת עֲ ַ ׂ
שאֵ ינ ָּה ְׁשקוּלָ ה ְלכָ ל הַ ּתוֹ ָרה.
ֶׁ

יתא.
או ַריְ ָ
יהי ׁ ְש ִקילָ א לְ ָכל ֹ
ִא ִ

ָ''ה ִעם
יהי יְ ֹ ָ
ּ ְ .292כגַוְ ונָ א ָ ּדאָּ ,כל ִמ ְּצוָ ה ִא ִ
הו''ה .י ּ
ׁ ְש ִמ''י שס''ה .ו''ה ִעם זִ ְכ ִרי רמ''חּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ָּכל
יהי ׁ ְש ִקילָ א לְ תרי''ג .וְ ָהא א ּו ְקמ ּו ָהְ ׁ ,ש ַמע
ִמ ְּצוָ ה ִא ִ
ש ָר ֵאל ָּכלִ יל תרי''גִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִּצי ִּצית .וְ תרי''ג
יִ ְ ׂ
ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד ְת ִפ ִּלין ִאיה ּו ְּב ָכל אֲ ָתר.

ּ ְ .292כגוֹ ן זֶהָּ ,כל ִמ ְצוָה ִהיא ְיהֹוָ''ה .י''ה
ִעם ְ ׁש ִמ''י  -שס''ה .ו''ה ִעם ז ְִכ ִרי  -רמ''ח.
ו ִּמ ּׁשוּם זֶה ָּכל ִמ ְצוָה ִהיא ְ ׁשקוּלָ ה ְלתרי''ג.
ִש ָר ֵאל ָּ -כלוּל תרי''ג
ַוה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהוּׁ ְ ,ש ַמע י ְ ׂ
של ְּת ִפ ִּלין
יצית .וְ תרי''ג ִמ ַ ּצד ׁ ֶ
של ִצ ִ
צד ׁ ֶ
ִמ ַ ּ
הוּא ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם.

פות ,ט ָֹטפֹת :טט ,ח''י ָעלְ ִמין,
טו ָט ֹ
 .293וְ ָהי ּו לְ ֹ
רון
רוןַ ּ .פתִּ ,ת ְפ ֶא ֶרתְ .מ ַט ְט ֹ
יה ְמ ַט ְט ֹ
ַּצ ִ ּדיק ,לְ ָק ְבלֵ ּ
יה ָּכל ְס ִפ ָיראן ִמ ְתלַ ְּב ׁ ִשין .וְ ָה ִכי
ס ּוס ְ ּד ִת ְפ ֶא ֶרתּ ְ ,ד ֵב ּ
ִאיה ּו ְ ּכג ּופא לְ נִ ׁ ְש ְמ ָתא .וְ ַכד ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא
ָ
קול וְ לָ א
יה ֹ
ֵיהִ ,א ׁ ְש ְּת ַאר ִא ּ ֵלם ,לֵ ית לֵ ּ
ִא ְס ּ ַת ּ ָלק ִמ ּנ ּ
ִ ּד ּב ּורִ .א ׁ ְש ְּת ַכחְ ,דק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה
יך ה ּוא ּו ׁ ְש ִכינְ ּ ֵת ּ
קול וְ ִד ּב ּורּ ְ .ד ָכל ַמלְ ָא ְך ּו ַמלְ ָא ְךּ .ו ְב ָכל ָקלָ א
ִאיה ּו ֹ
לו ָתאּ .ו ְב ָכל
יתאּ ,ו ְב ָכל ָקלָ א ִ ּד ְּצ ֹ
או ַריְ ָ
וְ ִד ּב ּור ְ ּד ֹ
יה ְּב ִע ּ ָל ִאין
ּ ִפ ּק ּו ָדא ּו ִפ ּק ּו ָדאְּ .ב ָכל אֲ ָתר ׁש ּולְ ָטנ ּו ֵת ּ
וְ ַת ּ ָת ִאיןִ ,איה ּו ַח ִּיים ְ ּדכ ּ ָֹלאִ ,איה ּו ָס ִביל ּכ ּ ָֹלא.

 .293וְ הָ י ּו ְלטוֹ ָטפֹת .ט ָֹטפֹת  -ט''ט ,חַ ''י
של ְמטַ ְטרוֹ ןַ ּ .פ''ת,
עוֹ לָ ִמים ,צַ דִּ יקְּ ,כנֶגְ דּ וֹ ׁ ֶ
שבּ וֹ
של ִּת ְפאֶ ֶרתֶ ׁ ,
ִּת ְפ ֶא ֶרתְ .מטַ ְטרוֹ ן סוּס ׁ ֶ
ְ
ָּכל הַ ְּס ִפירוֹ ת ִמ ְתלַ ְ ּב ׁשוֹ ת .וְ כָ ך הוּא ְּכגוּף
שר הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
לַ ְ ּנ ָׁש ָמה .וְ כַ אֲ ׁ ֶ
ִמ ְס ּ ַת ּ ֵלק ִמ ּ ֶמ ּנוּ ,נִ ְ ׁש ָאר ִא ּ ֵלם ,אֵ ין לוֹ קוֹ ל
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא
שהַ ָּק ֹ
וְ לֹא ִד ּבוּר .נִ ְמצָ א ׁ ֶ
של ָּכל ַמ ְל ָאךְ
וְ הַ ּ ְ ׁש ִכינָה הֵ ם קוֹ ל וְ ִד ּבוּר ׁ ֶ
של ּתוֹ ָרה ,ו ְּבכָ ל
ו ַּמ ְל ָא ְך ,ו ְּבכָ ל קוֹ ל וְ ִד ּבוּר ׁ ֶ
של ְּת ִפ ָּלה ו ְּבכָ ל ִמ ְצוָה ו ִּמ ְצוָהּ ְ .בכָ ל
קוֹ ל ׁ ֶ
יטתוֹ ָּב ֶע ְליוֹ נִ ים וּבַ ּ ַת ְח ּתוֹ נִ ים ,הוּא
ָמקוֹ ם ְ ׁש ִל ָ
של הַ כּ ֹל וְ הוּא סוֹ בֵ ל הַ כּ ֹל.
חַ יִּים ׁ ֶ

Deuteronomy 28:10
”.ו ְָראוּ כָּל-ﬠַ מֵּ י הָ אָ ֶרץ ,כִּ י ֵשׁם יְהוָה נ ְִק ָרא ﬠָ לֶ י�; ְוי ְָראוִּ ,מ ֶמּ ָךּ“
“And all the peoples of the earth shall see that the name of YHVH is called upon
” you; and they shall be afraid of you.
The Zohar tells us that the ‘name of YHVH upon you’ is the Tefilin of the head. It has four
chambers for the YHVH name with four sections from the Torah. On the outer two sides,
, on one side it has three heads and on the other, the Shin hasש there are two-letter Shin
four
heads.

 numerically 600 represents the six levels of Zeir Anpin, Chessed,ש ש The two letters
Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod and Yessod.
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The  שon the right has three ‘heads’ and the one on the left has four ‘heads’.
Together they are seven and with the represented six Sefirot we have thirteen.
Together with the value of the two ש, we get 613 as the number of all precepts
in the Torah.
This is one of the reasons why a child can not wear Tefilin before he is 13 years
old.
The Zohar adds that every precept is considered as the entire Torah and refers
to the secret from the verse in Exodus 3:15
“  ְוזֶה זִ כְ ִרי ְלדֹר דֹּר, ְשּׁ ִמי ְלעֹלָ ם-”זֶה
“this is My name ()שּׁ ִמי
ְ for ever, and this is My memorial ( )זִ כְ ִריunto all
generations.”
Every Precept is a connection of upper and lower levels.  יהYH and  והVH.  יהwith
365 =  ְשּׁ ִמיas the number of precepts of “you shall not do…” and  והwith  זִ כְ ִריis
248 as the number of proactive precepts of “Do…”. Together equal to 613.
In addition, the word for precept is מצוה. The VH  והrepresents the lower level
and our work in this world. It touches the  מצnumerically 130 as 10 times אהבה
‘love’. When the  מצis replaced with the letters from the opposite direction ()אתב"ש
it makes the letters  יהand when we add them to the  והwe have the full name
 יהוהYHVH.
When we follow the precepts of the Torah with love, we make a true connection
to YHVH. The outcome is, as it said in the verse above, “and they shall be afraid
of you.”
ש ֵאין
ֶ ׁ ֹ ְּכמו, וְ ֵאין אֲ דֹנָי ְ ּבלֹא ְיהֹוָה.294
 וְ זֶה ּו. וְ ֵאין קוֹ ל ְ ּבלֹא ִד ּבוּר.דִּ ּבוּר ְ ּבלֹא קוֹ ל
 אֲ בָ ל ְ ּבעוֹ לַ ם.אֱ מֶ ת ְ ּבעוֹ לַ ם הָ אֲ ִצילוּת
של
ֶ ׁ שר
ֶ ׁ  ֶק.הַ ּ ֵפרוּד י ֵׁש קוֹ ל ְ ּבלֹא ִד ּב ּור
 וְ זֶה. ָאחוּז ּב ֹו הָ ֶע ְליוֹ ן וְ הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן,שדַּ י
ַׁ ְּת ִפ ִּלין
 ָאחוּז )בּוֹ( ֵּבין קוֹ ל,צַ דִּ יק חַ י הָ עוֹ לָ ִמים
.וְ ִד ּבוּר

 ְ ּכגַוְ ונָ א ְ ּדלֵ ית ִ ּד ּב ּור,דוד
ָ ֹ ְ וְ לֵ ית אֲ דֹנָ י ְּבלָ א י.294
 וְ ַהאי ִאיה ּו.קול ְּבלָ א ִ ּד ּב ּור
ֹ  וְ לֵ ית.קול
ֹ ְּבלָ א
ְּב ָעלְ ָמא
 אֲ ָבל.ְּב ָעלְ ָמא ַ ּדאֲ ִּציל ּות
,ְק ׁש ֹוט
 ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּלין.קול ְּבלָ א ִ ּד ּב ּור
ֹ  ִאית,ְ ּד ֵפר ּו ָדא
 וְ ָדא ַּצ ִ ּדיק ַחי.ילא וְ ַת ּ ָתא
ָ ּ יה ֵע
ּ  ָא ִחיד ּ ֵב,ׁ ַש ַ ּדי
.קול וְ ִד ּב ּור
ֹ  ָא ִחיד )ס''א ביה( ּ ֵבין,ָעלְ ִמין

 ְ ּבתוֹ ְך ָּכ ְך הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן נִ זְדַּ ּ ֵמן ֵאצֶ ל.295
שת
ַׁ יצית וּפָ ָר
ִ  ְּת ִפ ִּלין וְ ִצ, ז ֵָקן ז ֵָקן,הַ ז ּ ֵָקן וְ ָא ַמר
יאת
ַ ְמז ּוזָה הֵ ן ָׁשל ֹׁש ִמ ְצווֹ ת ְ ּכלוּלוֹ ת ַּב ְ ּק ִר
.יעית
ִ יאת ְ ׁש ַמע ִהיא ִמ ְצוָה ְר ִב
ַ  ו ְּק ִר,ְ ׁש ַמע
 וּבַ ְּת ִפ ִּלין.יצית מֻ ז ּ ְֶכ ֶרת ָׁשל ֹׁש ּ ְפ ָע ִמים
ִ וְ ִצ
,יצית
ִ  וּבַ ִ ּצ.נִ ז ּ ְֶכ ֶרת ָּבהֶ ן ְ ׁש ּ ֵתי ְפ ָע ִמים אוֹ ת
ְ צ ִר
.יך ְלהַ ִּתיז ָּב ּה
ֶ ׁ של ִּתז ְְּכר ּו
ֶ ׁ 'הָ אוֹ ת ז
ָּ ש
. ְיהֹוָה ִמ ִ ּב ְפנִ ים,שדַּ ''י ִמ ַּבחוּץ
ַׁ ,וּבַ ְּמז ּוזָה

ימנָ א ִאזְ ְ ּד ַמן לְ גַ ּ ֵבי
ָ  ָהא ַר ְעיָא ְמ ֵה, ַא ְ ּד ָה ִכי.295
 ְּת ִפ ִּלין וְ ִּצי ִּצית ּו ָפ ָר ׁ ַשת, וְ ָא ַמר ָס ָבא ָס ָבא,ָס ָבא
.יאת ׁ ְש ַמע
ַ  ְ ּכלִ ילָ ן ְּב ְק ִר, ִאי ּנ ּון ג' ּ ִפ ּק ּו ִדין,ְמז ּוזָ ה
' וְ ִּצי ִּצית ַא ְד ַּכר ג.יע ָאה
ָ יאת ׁ ְש ַמע ּ ִפ ּק ּו ָדא ְר ִב
ַ וְ ְק ִר
.אות
ֹ
 ּו ַב ְּת ִפ ִּלין ַא ְד ַּכר ְּבה ּו ְּת ֵרין זִ ְמנִ ין.זִ ְמנִ ין
ְ ּו ַב ִּצי ִּצית ז' ׁ ֶשל ִּתזְ ְ ּכר ּו ְ ּד ָּצ ִר
, ּו ְב ְּמז ּוזָ ה.יך לְ ַה ִּתיז ָּב ּה
.דו''ד ִמ ְּל ֹגו
ָ ֹ ְ י,ׁ ַש ַ ּדי ִמלְ ַבר

? וּפָ ָר ִ ׁשיּוֹ ת ְסתוּמוֹ ת ו ְּפתוּחוֹ ת ַמדּ ו ַּע.296  וְ ׁ ִשיע ּור ָא ְר ָּכ ּה.יחן אֲ ַמאי
ָ ימין ּו ְפ ִת
ִ  ּו ָפ ְר ׁ ִשיָין ְס ִת.296
ש ִּת ְ ּקנ ּו
ֶ ׁ ,יצית וְ ָר ְח ָּב ּה
ִ של ִצ
ֶ ׁ  ְ ּד ָת ִקינ ּו א ֶֹר ְך ָּכל ַה ִּצי ִּצית ְּת ֵרין וְ ִׁשעוּר ָא ְר ָּכ ּה,ב ּה
ָּ רו ְח
ֹ ְְ ּד ִּצי ִּצית ו
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יצית ְׁש ּ ֵתים ֶע ְ ׂש ֵרה ֶא ְצ ָּבעוֹ ת
ִ א ֶֹר ְך ָּכל הַ ִ ּצ
ּשנֵי
ְׁ  ו,יש ְ ּג ִדיל
ׁ  ִמ ְצוַת ְּתכֵ לֶ ת ְׁש ִל.ְ ּבגו ָּדל
.שר ִּכ ְמלֹא גו ָּדל
ֶ ׁ שר ְל ֶק
ֶ ׁ  וּבֵ ין ֶק,ישי ָענָף
ֵ ׁ ְ ׁש ִל
ְ וְ כָ ך.שת
ֶ ׁ ש ּ ֶל
ֻ ׁ וְ כָ ל חֻ ְליָה וְ חֻ ְליָה ִּת ְהיֶה ְמ
 וְ ִׁשעוּר,ְּת ִפ ִּלין ַמדּ ו ַּע ַּב ּמֹחַ ? ו ְּכ ֶנגֶד הַ ּ ֵלב
 מַ דּ ו ַּע הֵ ן ַעד הַ ּ ֵלב ִל ְ ׂשמֹאל וְ ַעד,הָ ְרצוּעוֹ ת
,שיּ ְִכר ְֹך
ֶ ׁ של יָד ַעד
ֶ ׁ הַ ּ ַט ּבוּר ְלי ִָמין? ו ְּרצו ָּעה
?יש ּ ֵל ׁש ָׁשל ֹׁש ּ ְפ ָע ִמים ָּבאֶ ְצ ַּבע הָ אֲ ֻר ָּכה
ַׁ ִו

,יש ְ ּג ִדיל
ׁ ִ ׁ ְשל, ִמ ְּצוַ ת ְּת ֵכלֶ ת.שר ֶא ְּצ ְּב ָען ְּבג ּו ָדל
ׂ ַ ֲע
. ּו ֵבין ֶק ׁ ֶשר לְ ֶק ׁ ֶשר ִ ּכ ְמלֹא ּג ּו ָדל.ישי עֲ נָ ף
ֵ ׁ ִּו ׁ ְשנֵי ׁ ְשל
 וְ ָה ִכי ְּת ִפ ִּלין.וְ ָכל ח ּולְ יָא וְ ח ּולְ יָא ִּת ְהיֶה ְמ ׁש ּולֶ ׁ ֶשת
הון
ֹ  וְ ׁ ִשיע ּור ְר ּצ ּו ָע ְת. וְ לָ ֳק ֵבל לִ ָּבא.מו ָחא
ֹ אֲ ַמאי ְּב
 וְ ַעד ַט ּב ּו ָרא.ש ָמאלָ א
ׂ ְ ִאֲ ַמאי ִאי ּנ ּון ַעד לִ ָּבא ל
ְ
יש ּ ֵל ׁש ְּתלַ ת
ַ ׁ ִרוך ו
ֹ  ּו ְר ּצ ּו ָעא ְ ּדיַד ַעד ְ ּדיִ ְכ.ימינָ א
ִ ִל
.זִ ְמנִ ין ְּב ֶא ְּצ ּ ַבע ְּצ ָר ָדא

Deuteronomy 6:8 “� בֵּ ין ﬠֵ ינֶי,י ֶָד�; וְהָ יוּ לְ טֹ טָ פֹת- ﬠַ ל,וּק ַשׁ ְר ָתּם לְ אוֹת
ְ .” “And thou shalt bind
them for a sign upon thy hand, and they shall be for frontlets ( )לְ טֹ טָ פֹתbetween
your eyes.” The Tefilin should be above the forehead, between the eyes. The
Zohar reveals that the  טטfrom  לְ טֹ טָ פֹתis the aspect of Metatron who extends the
central column from the top three Sefirot. The head Tefilin with the strap creates
a circle around the borderline of the hair. The strap meets at the back of the
neck and comes down to the front of the body to form a connection to the central
column. Metatron is numerically 314 as in Pi (3.14), which relates to the circle
and holds secrets of the endless. (Pi has an endless number of digits after the
decimal point). Here, the Zohar reveals the direct connection between Metatron,
the circle and the Endless. Metatron serves as a body for the light of the creator
to continue the light to the lower levels. When the Light is not with Metatron
then he is ‘mute’, meaning unable to transfer light. The Zohar refers to the Light
as sound and speech is the manifestation. The connection between the Light
and the Shechina has the same aspect of sound and speech. God is the life force
of everything, he carries the entire existence and without Him, there is no
manifestation or any form of life/existence. In the world of Atzilut (Emanation)
there is no separation between Zeir Anpin and Malchut. (Each world has its own
10 Sefirot) The name אדני, ADNY, cannot exist without the name יהוה, YHVH. We
see this relationship in our prayers and when we read the Torah. When we see
the name יהוה, YHVH, we do not pronounce the letters but the name אדני,
ADONAI. This teaches us that the eye connection is very important but is muted
until we make an action to manifest it.
 ֶא ָּלא, ֶא ָּלא וַדַּ אי ֶּבגֶד חָ ׁשוּב ֵאין הוּא.297
, וְ הֵ ם ְׁשנֵים ָע ָׂשר.ָׁשל ֹׁש ַעל ָׁשל ֹׁש ְלכָ ל צַ ד
ְּכ ֶנגֶד ַא ְר ָּב ָעה ִ ּבגְ ֵדי לָ בָ ן וְ ַא ְר ָּב ָעה ִ ּבגְ ֵדי זָהָ ב
של ִ ּב ְר ַּכת
ֶ ׁ  ו ִּמ ַ ּצד.וְ ַא ְר ָּב ָעה ִ ּבגְ ֵדי כּ ֹהֵ ן הֶ ְדיוֹ ט
 ַאל ְּת ִהי ִ ּב ְר ּ ַכת:כּ ֹהֵ ן הֶ ְדיוֹ ט הוּא רוֹ מֵ ז
ָ הֶ ְדיוֹ ט ַק ָּלה ְ ּב ֵעינ
יש ְ ּג ִדיל ו ְּׁשנֵי
ׁ  ְׁש ִל.ֶיך
.שהוּא ְּתכֵ לֶ ת
ֶ ׁ ,ישי ָענָף
ֵ ׁ ְׁש ִל

 ֶא ּ ָלא ׁ ָשל ֹׁש, וַ ַ ּדאי ּ ֶבגֶד ָח ׁש ּוב לָ או ִאיה ּו, ֶא ּ ָלא.297
' לָ ֳק ֵבל ד,יסר
ָ  ִאי ּנ ּון ְּת ֵר.ַעל ׁ ָשל ֹׁש לְ ָכל ִס ְט ָרא
. וְ ד' ִּבגְ ֵדי ְ ּדכ ֵֹהן ֶה ְד ֹיוט,זָהב
ָ  וְ ד' ִּבגְ ֵדי,ִּבגְ ֵדי לָ ָבן
 ַאל ְּת ִהי,ּו ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִב ְר ַּכת ּכ ֵֹהן ֶה ְד ֹיוט ָקא ָר ִמיז
ָ ִּב ְר ַּכת ֶה ְד ֹיוט ַקלָ ה ְּב ֵעינ
 ּו ׁ ְשנֵי,יש ְ ּג ִדיל
ׁ ִ ׁ ְשל.ֶיך
. ְ ּד ִאיה ּו ְּת ֵכלֶ ת,ישי עֲ נָ ף
ִ ׁ ִׁ ְשל

ש ָּל ׁש ִמ ַ ּצד
ֻ ׁ  ָּכל ְמ,שת
ֶ ׁ ש ּ ֶל
ֻ ׁ  וְ כָ ל חֻ ְליָה ְמ.298  ָּכל ְמ ׁש ּולָ ׁש ִמ ִּס ְט ָרא,שת
ֶ ׁ ֶ וְ ָכל ח ּולְ יָא ְמ ׁש ּול.298
ָ
.ְּש ּ ֵל ׁשו
ַׁ ש ָּכתוּב ְק ֻד ּ ָׁשה ְלך י
ֶ ׁ  זֶה ּו. הַ ְ ּק ֻד ּׁ ָשה.ל ׁש ּו
ֵ ּ  הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב ְקד ּו ּ ׁ ָשה לְ ָך יְ ׁ ַש.ִ ּד ְקד ּו ּ ׁ ָשה
144

DailyZohar.com

Zohar Pinchas – Draft – unedited- not for publishing
ִמ ּׁשוּם )שמות
,ישיָּה
ׁ ִ ְׁש ִל
ִש ָראֵ ל
ׂ ְ וְ י
יצית ִמ ַ ּצד
ִ צ
ֶ ׁ . ֹשוְ ָׁש ִל ִ ׁשם ַעל ּ ֻכ ּלו
ֶ ׁ (יד
ִּ ש
,ישי לָ ָאבוֹ ת
ִׁ שהוּא ְ ׁש ִל
ֶ ׁ ,הָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי
 ָּכל ּ ֵתבָ ה, וה''ו יל''י,ש ּ ָל ׁש
ֻ ׁ וְ כָ ל דָּ בָ ר ְמ
 חֻ ְליָה ְ ּכלוּלָ ה ִמ ּׁ ָשל ֹׁש. ֹשת ִמ ִ ּצדּ ו
ֶ ׁ ש ּ ֶל
ֻ ׁ ְמ
ָ ְק ֻד ּ ָׁשה ְלך. זוֹ הַ ּ ְ ׁש ִכינָה,ש ָּל ׁשוֹ ת
ֻ ׁ ְּכ ִריכוֹ ת ְמ
,שת ָּב ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי
ֶ ׁ ש ּ ֶל
ֻ ׁ  וְ ִהיא ְמ.ְּש ּ ֵל ׁשו
ַׁ י
'שהֵ ם אוֹ ת ש
ֶ ׁ ,ָּכלוּל ִמ ּ ְׁשל ָֹׁשה ַענְ פֵ י הָ ָאבוֹ ת
)מלֵאָ ה
ְ .ידה
ָ ַּבת י ְִח
ְׁש ִכינָה
,ש ָּבת
ַ ּׁ ִמ
.יצית
ִ ש ַּב ִ ּצ
ֶ ׁ  ְּתכֵ לֶ ת,ִמן( חֻ ְליָה

ישים ַעל
ִ ׁ ִ ְּבגִ ין )שמות יד( ִ ּדוְ ׁ ָשל,יש ּיָה
ִ ׁ ִש ָר ֵאל ׁ ְשל
ׂ ְ ִוְ י
,יתא
ָ  ְ ּד ִּצי ִּצית ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָּצ ִע.ּ ֻכ ּל ֹו
 וה''ו, וְ ָכל ָ ּד ָבר ְמ ׁש ּולָ ׁש,ית ָאה לַ אֲ ָב ָהן
ָ ְִ ּד ִאיה ּו ְּתל
 ח ּולְ יָא ְ ּכלִ ילָ א.רוי
ֹ יבה ְמ ׁש ּולֶ ׁ ֶשת ִמ ִּס ְט
ָ  ָּכל ּ ֵת,יל''י
 ְקד ּו ּ ׁ ָשה. ָ ּדא ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא,ש ּ ָל ׁ ִשין
ֻ ׁ יכות ְמ
ֹ ִמ ְּתלַ ת ְ ּכ ִר
ְּב ַע ּמ ּו ָדא
ְמ ׁש ּולֶ ׁ ֶשת
יהי
ִ וְ ִא
.יְ ׁ ַש ּ ֵל ׁש ּו
לְ ָך
 ְ ּד ִאי ּנ ּון ש' ִמן, ָּכלִ יל ְּתלַ ת ַענְ ּ ֵפי אֲ ָב ָהן,יתא
ָ ְ ּד ֶא ְמ ָּצ ִע
, )ס''א מליא מן( ֻחלְ יָא.ידה
ָ  ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ּ ַבת יְ ִח,ׁ ַש ָּבת
.ְּת ֵכלֶ ת ׁ ֶש ּ ַב ִּצי ִּצית

ש ָּכ ְך הוּא ָר ׁשוּם ַּב ּ ְׁש ִכינָה
ֶ ׁ  ַא ְ ׁש ֵרי הַ ּגוּף.299
 ָר ׁשוּם.וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ַעל ּ ַכנְ פֵ י הַ ִּמ ְצוָה
של יָד ְ ּב ָׁשל ֹׁש
ֶ ׁ ש ִהיא ְּת ִפ ּ ָלה
ֶ ׁ ָּב ְרצו ָּעה
ש ִהיא ְּכ ֻדגְ ַמת
ֶ ׁ ,ְּכ ִריכוֹ ת ָּב ֶא ְצ ַּבע הָ אֲ ֻר ָּכה
. ְ ּכרוּכָ ה ְ ּב ָׁשל ֹׁש ְ ּכ ִריכוֹ ת ָּב ֶא ְצ ַּבע,הַ חֻ ְליָה
 ָּכלוּל ִ ּב ְׁשנֵי,של ְּת ִפ ִּלין
ֶ ׁ שר
ֶ ׁ ָר ׁשוּם ְ ּב ֶק
,ש ָּל ִׁשים
ֻ ׁ  עוֹ ִלים ח ֲִמ ּׁ ָשה ָע ָׂשר ְמ,ְק ָׁש ִרים
.שר ֶאחָ ד
ֶ ׁ ְ ׁש ַניִם ְ ּב ֶק

 ִּב ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא, ְ ּד ָה ִכי ִאיה ּו ָר ׁ ִשים,ַכ ָאה ּג ּו ָפא
ָּ  ז.299
ְ וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 ָר ׁ ִשים. ַעל ַּכנְ ֵפי ְ ּד ִמ ְּצוָ ה,יך ה ּוא
יכות
ֹ  ִּב ְתלַ ת ְ ּכ ִר,ִּב ְר ּצ ּו ָעא ְ ּד ִאיה ּו ְּת ִפ ּ ָלה ְ ּדיָד
יכא
ָ  ְ ּכ ִר,יהי ְ ּכגַ וְ ונָ א ְ ּדח ּולְ יָא
ִ  ְ ּד ִא.ְּב ֶא ְּצ ּ ַבע ְּצ ָר ָדא
, ָר ׁ ִשים ְּב ֶק ׁ ֶשר ִ ּד ְת ִפ ִּלין.יכות ְּב ֶא ְּצ ְּב ָעא
ֹ ִּב ְתלַ ת ְ ּכ ִר
שר
ׂ ַ ֲ ַס ְּל ִקין ַח ִמ ׁ ָשה ע,ָּכלִ יל ִּב ְת ֵרין ִק ׁ ְש ִרין
. ְּת ֵרין ְּב ִק ׁ ְש ָרא ַחד,ְמ ׁש ּולָ ׁ ִשין

The width and length of the Tzizit should be equal to twelve fingers in size. The
links on the Tzizit are made in triples.
The left strap of the head Tefilin should reach the heart and the right one should
reach the navel line.
The strap of the hand should reach the middle finger of the hand and make
three wraps on it.
The Zohar is not a book of Halachot (detailed guide on how to do the precepts).
The Zohar always points to the spiritual level and the related energy of the
physical action. Every specific requirement has reasons with roots in the
spiritual system. The use of all the tools is to give us bridges to make a
connection and draw the light from the upper levels.
The aspect of three is very important as it connects us to the three columns of
the Tree of Life. The Tzizit includes the aspect of three and twelve in it and the
Zohar relates it to the 12 garments used by the priests. The High Priest used
four garments of Gold and four garments of white. With the four garments of a
simple priest, we have twelve.
Each of them had a special purpose and the Tzizit connects us to them.
When the Holy Temple was active and transmitted light to the world, we didn’t
have to use tools or special connections. Now, that all of that is gone, we need
to connect with tools and actions. Each time we open the Zohar and study from
it we connect to the spiritual energy that the Zohar discusses. It doesn’t matter
if we understand it or not; the Hebrew letters, words and subject do the works
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for us. With the commentary and explanation, we increase our vessels and are
able to receive more.
Every day in our prayers, we include the description of the process of sacrifices
that were made in the Holy Temple. On Holidays we bring out a second Torah
scroll to read about the sacrifices. The reason is that this was and is a great tool
for us to open the channels of light to the world.
In addition to the Torah reading on Shabbat, the Zohar is the most powerful
tool we have in our time because it connects us to all spiritual levels. Zohar
reading/scanning on Shabbat is 10,000 times the value of reading/scanning on
regular days.
שע
הון ִּת ׁ ְש ָעה ְׁ .300של ֹׁש ֶע ְ ׂש ֵרה חֻ ְליוֹ ת י ֵׁש ָּבהֶ ן ּ ֵת ַׁ
שר ח ּולְ יָיןִ ,אית ְּב ֹ
ְ ׁ .300של ׁ ָֹשה עֲ ַ ׂ
ּשל ֹׁש
ּשל ִ ֹׁשים ְּכ ִריכוֹ ת ְ ּכחֶ ְׁשבּ וֹ ן טַ ''ל ,ו ְׁ
שר ו ְ ׁ
ּו ׁ ְשל ׁ ִֹשים ְ ּכ ִר ָ
יכןּ ְ ,כח ּו ׁ ְש ּ ַבן ַט''לּ .ו ׁ ְשל ׁ ָֹשה עֲ ַ ׂ
ֶע ְ ׂש ֵרה חֻ ְליוֹ ת ְּכחֶ ְ ׁש ּבוֹ ן ֶאחָ ד  -עוֹ ִלים ֵּב''ן.
ֻחלְ יָיןּ ְ ,כח ּו ׁ ְש ּ ַבן ֶא ָחדַ .ס ְּל ִקין ּ ֵב''ן .וְ ַהאי ִאיה ּו ּ ֶבן
ָ''ה ,הָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי.
וְ זֶה ּו ֶּבן י ּ

יתא.
ָ''הַ .ע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָּצ ִע ָ
י ּ

ָּ .301כל ֶק ׁ ֶשר ְּב ִד ּי ּו ְקנָ א ְ ּד ַכף יְ ִמינָאָּ ,כל ח ּולְ יָא
יה ְּתלַ ת ּ ִפ ְר ִקין ,לָ ֳק ֵבל
ְּב ִד ּי ּו ְקנָ א ְ ּד ֶא ְּצ ּ ַבעּ ְ ,ד ִאית ּ ֵב ּ
יכות .וְ ָה ִכי ְּב ָכל ֶא ְּצ ּ ַבע ְּתלַ ת ּ ִפ ְר ִקין ,לְ ַבר
ְּתלַ ת ְ ּכ ִר ֹ
ִמ ּג ּו ָדלּ ְ .ד ִאיה ּו ׁ ִשיע ּור ּ ֵבין ֶק ׁ ֶשר לְ ֶק ׁ ֶשר ְ ּד ִּצי ִּצית,
חו ָט ָמאּ .ו ִמ ָ ּדה ְ ּד ַעיִ ן
יהי ִמ ָ ּדה ְ ּד ֹ
ִ ּכ ְמלֹא ּג ּו ָדלִ .א ִ
ש ָמאלָ א .וְ ִאיה ּו ִמ ָ ּדה ּ ֵבין ַעיִ ן לְ ַעיִ ןּ .ו ִמ ָ ּדה
יְ ִמינָ א ּו ְ ׂ
ש ָפה.
ש ָפה וְ ָ ׂ
ש ָמאלָ אּ .ו ִמ ָ ּדה ְ ּד ָכל ָ ׂ
ְ ּדאֹזְ ן יְ ִמינָא ּו ְ ׂ
ַא ַחת לְ ָכל
ישנָא) .שמות כו( ִמ ָ ּדה
ּו ִמ ָ ּדה ְ ּדלִ ׁ ָ
יעות.
ַהיְ ִר ֹ

של ַּכף י ִָמיןָּ ,כל
שר ַּב ּצו ָּרה ׁ ֶ
ָּ .301כל ֶק ׁ ֶ
שיּ ֵׁש ָּב ּה ְׁשל ָֹׁשה
של אֶ ְצ ַּבעֶ ׁ ,
צו ָּרה ׁ ֶ
חֻ ְליָה ַּב ּ
ְ
ְפ ָר ִקים ְ ּכ ֶנגֶד ָׁשל ֹׁש ְ ּכ ִריכוֹ ת .וְ כָ ך ְ ּבכָ ל
שהוּא
ֶא ְצ ַּבע ְׁשל ָֹׁשה ְפ ָר ִקים ,חוּץ ִמ ּגו ָּדלֶ ׁ ,
יצית ִ ּכ ְמלֹא
של הַ ִ ּצ ִ
שר ׁ ֶ
שר לַ ֶּק ׁ ֶ
ִׁשעוּר ּ ֵבין ֶק ׁ ֶ
של ֵעין י ִָמין
גו ָּדלִ .היא ִמדַּ ת הַ חֹטֶ ם ,ו ִּמדָּ ה ׁ ֶ
של
ּשמֹאל ,וְ ִהיא ִמדָּ ה ֵּבין ַעיִן ְל ַעיִן ,ו ִּמדָּ ה ׁ ֶ
ו ְׂ
של ָּכל ָׂשפָ ה
ּשמֹאל ,ו ִּמדָּ ה ׁ ֶ
אזֶן י ִָמין ו ְ ׂ
ֹ
וְ ָׂשפָ ה ,ו ִּמדַּ ת הַ ּ ָל ׁשוֹ ן) .שמות כו( ִמדָּ ה ַאחַ ת
ְלכָ ל הַ י ְִריעֹת.

ילא
ַ .302א ּ ָמה ׁ ִשיע ּור ְ ּדג ּו ָפא ,לְ ַא ְר ּ ַבע ִס ְט ִרין וְ ֵע ּ ָ
וְ ַת ּ ָתאּ ְ .ד ִאי ּנ ּון ׁ ִשית ַא ּמ ֹותּ .ו ְב ָכל ַא ּ ָמה וְ ַא ּ ָמה
ׁ ְשל ׁ ָֹשה ּ ִפ ְר ִקין ,ח''י ּ ִפ ְר ִקין ְּב ׁ ִשית ַא ִּמין .וְ ִאי ּנ ּון ָרזָ א
דח''י נִ ְענ ּו ִעין ְ ּדל ּולָ ב .לְ ׁ ִשית ִס ְט ִריןְּ .תלַ ת נִ ְענ ּו ִעין
לְ ָכל ִס ְט ָרא .וְ ָעלַ יְ יה ּו ִא ְּת ַמר) ,שיר השירים ז( זֹאת
קו ָמהִ ,מ ְקוֵ ה
קו ָמ ֵת ְך ָ ּד ְמ ָתה לְ ָת ָמר .וְ ָדא ׁ ִשיע ּור ֹ
ֹ
ש ָר ֵאל ִּב ׁ ְש ִכינְ ּ ָתאִ ,איה ּו ח''י ַא ְר ּ ַבע זִ ְמנִ יןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון
יִ ְ ׂ
ַא ְר ּ ַבע ַס ְּל ִקין ׁ ִש ְב ִעים ּו ׁ ְשנַיִ ם.

 .302הָ ַא ּ ָמה ִהיא ִ ׁשעוּר הַ ּגוּףְ ,ל ַא ְר ָּב ָעה
ש ׁש ַא ּמוֹ ת.
שהֵ ם ׁ ֵ
ְצ ָד ִדים ו ַּמ ְעלָ ה ו ַּמ ָּטהֶ ׁ ,
ו ְּבכָ ל ַא ּ ָמה וְ ַא ּ ָמה ְׁשל ָֹׁשה ּ ְפ ָר ִקים .ח''י
של ח''י
ש ׁש ַא ּמוֹ ת .וְ הֵ ם סוֹ ד ׁ ֶ
ּ ְפ ָר ִקים ְ ּב ׁ ֵ
של הַ ּלוּלָ ב ְל ִׁש ּׁ ָשה ְצ ָד ִדים,
נִ ְענו ִּעים ׁ ֶ
ְׁשל ָֹׁשה נִ ְענו ִּעים ְלכָ ל צַ ד ,וַעֲ לֵ יהֶ ם
נֶאֱ ַמר )שיר השירים ז( זֹאת קוֹ ָמ ֵת ְך דָּ ְמ ָתה
ִש ָר ֵאל
ְל ָת ָמר .וְ זֶה ִ ׁשעוּר קוֹ ָמהִ ,מ ְקוֵה י ְ ׂ
ש ֵא ּל ּו
ַּב ּ ְׁש ִכינָה ,הוּא ח''י ַא ְר ַּבע ּ ְפ ָע ִמיםֶ ׁ ,
הָ ַא ְר ַּבע עוֹ ִלים ְל ִׁש ְב ִעים ו ְּׁש ּ ַתיִם.

The Tzizit has 13 triple links that equal to 39 wraps. These are significant
numbers that reveal a spiritual connection. The 13 is the numerical value of
, numerically 39, means ‘Dew’, as in the upperטל , ‘Love’.אהבה , ‘One’, andאחד
. Adding 13 to 39 we get 52, that represents theיוד-הא-ואו name of Zeir Anpin,
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. Everything togetherיוד-הה-וו-הה , with 9 letters,עשיה name of the world of Action,
connects the Tzizit to the central column.
The Zohar tells us that every knot on the Tzizit is like a right hand that is all
Chassadim.
The aspect of three in the Tzizit connects us to everything that is Holy. Four
fingers of the hand have 3 parts/bone segments each. The thumb has only two
bones but the measurement of the Tzizit is done with the thumb. The reason for
that is that the thumb is the aspect of Keter and the head.
The measurements that use body elements have strong spiritual significance.
, ‘cubit’, is a measure of the body to six directions, four sides plus up andאמה
down. Each cubit has three parts and together they make 18. This is the secret
of the Lulav shaking, that we do during the holiday of Sukkot. The Lulav is a
palm branch plus three species that connect us to the Ten Sefirot, to draw the
inner Light of Chassadim. 3 shakings to each direction equal 18 and we do that
four times while reciting the Hallel, to bring the count to 72 times. It connects
us to the root of the three columns of the Tree of Life.

הון )דף רכ''ט ע''א( )יחזקאל
קו ָמה ִ ּדלְ ֹ
 .303וְ ָרזָ א ְ ּד ֵחיוָ ןֹ ,
גַב ֹו ָתם וְ ֹגו',
יהם וְ ֹגו ַב ּה לָ ֶהם וְ יִ ְר ָאה לָ ֶהם וְ ּ
א( וְ גַ ּ ֵב ֶ
יהםַ ,א ְר ּ ַבע ֵחיוָ ן ְ ּד ֶמ ְר ַּכ ְב ּ ָתא ּ ַת ּ ָת ָאה .וְ ֹגו ַב ּה
וְ גַ ּ ֵב ֶ
גַב ֹו ָתם,
יע ָתא .וְ ּ
לָ ֶהם ,ד' ֵחיוָ ן ְ ּד ֶמ ְר ַּכ ְב ּ ָתא ְמ ִּצ ָ
ית ָאה .וְ ֻכ ְּלה ּו י''ב.
ַא ְר ּ ַבע ֵחיוָ ן ְ ּד ֶמ ְר ַּכ ְב ּ ָתא ְּתלִ ָ
אות ֵעינַיִ םּ ְ ,כגַ וְ ונָא ָ ּדא ָס ִביב לְ ַא ְר ּ ַב ְע ּ ָתן,
וְ ִאי ּנ ּון ְמלֵ ֹ
דוד.
דוד יְ ֹ ָ
דוד יְ ֹ ָ
יְ ֹ ָ

ש ָּלהֶ ן
של הַ חַ יּוֹ ת ,הַ ּקוֹ ָמה ׁ ֶ
 .303וְ סוֹ ד ׁ ֶ
 )יחזקאל א( וְ ג ֵַּביהֶ ן וְ גֹבַ ּה לָ הֶ ם וְ י ְִר ָאה לָ הֶ םשל
וְ ג ַּב ָֹתם וְ גוֹ ' .וְ ג ֵַּביהֶ ן ַ -א ְר ַּבע חַ יּוֹ ת ׁ ֶ
הַ ּ ֶמ ְר ָּכבָ ה הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נָה .וְ גֹבַ ּה לָ הֶ ם ַ -א ְר ַּבע
של הַ ּ ֶמ ְר ָּכבָ ה הָ ֶא ְמצָ ִעית .וְ ג ַּב ָֹתם -
חַ יּוֹ ת ׁ ֶ
ישית .וְ כֻ ָּלן
של הַ ּ ֶמ ְר ָּכבָ ה הַ ּ ְ ׁש ִל ִׁ
ַא ְר ַּבע חַ יּוֹ ת ׁ ֶ
ְ ׁש ּ ֵתים ֶע ְ ׂש ֵרה .וְ הֵ ן ְמלֵ אוֹ ת ֵעי ַניִםּ ְ .כ ֻדגְ ָמא
זוֹ )ראה ציור למעלה( סָ ִביב ְל ַא ְר ַּב ְע ּ ָתן -
ְיהֹוָה ְיהֹוָה ְיהֹוָה.

לו ָתאְּ ,ב ָאן
הון ִּב ְּצ ֹ
ימין ְּב ֹ
קו ָמה ְר ׁ ִש ִ
ארי ְ ּד ֹ
ּ .304ו ָמ ֵ
אֲ ָתרֶ .א ּ ָלא ָּכל ַה ּכ ֹו ֵר ַע ּכ ֹו ֵר ַע ְּב ָבר ּו ְך .וְ ָכל ַה ּז ֹו ֵקף
יעות ד'ָ .הא
יפות ַא ְר ָּב ָעהּ .ו ְכ ִר ֹ
ֹזו ֵקף ּ ַב ׁ ֵשם .זְ ִק ֹ
מולִ יךְ
יעותֹ ,
יפות ּו ְכ ִר ֹ
ָה ָכא ָקא ָר ִמיז ְּב ִא ּ ֵלין זְ ִק ֹ
עולָ ם ׁ ֶש ּל ֹוַ ,מעֲ לֶ ה
חות ָה ֹ
ּו ֵמ ִביא לְ ִמי ׁ ְשד' ר ּו ֹ
מו ִריד לְ ִמי ׁ ֶש ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ ׁ ֶש ּל ֹו .וְ ִאי ּנ ּון ׁ ִשית
ּו ֹ
חות .לָ ֳק ֵבל ְּתלַ ת
ִס ְט ִריןָ ׁ ,ש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ וְ ד' ר ּו ֹ
לום
שה ׁ ָש ֹ
ִּב ְר ָכאן ַק ְד ָמ ִאיןּ ,ו ְתלַ ת ּ ַב ְת ָר ִאיןְּ ,ב ֹ
עו ֶׂ
יעה
ש ָמאלָ אּ ,ו ְכ ִר ָ
רו ָמיו ד'ּ ְ ,כ ִר ָ
ִּב ְמ ֹ
יפא לִ ְ ׂ
יעה ּוזְ ִק ָ
ֹאלו
שמ ֹ
ימינָא .וְ ַהאי ִאיה ּו ֹנו ֵתן ׁ ָש ֹ
יפא לִ ִ
לום לִ ְ ׂ
ּוזְ ִק ָ
ימין ַר ּב ֹו.
שמֹאל ַר ּב ֹו ,וְ לִ ִ
ימ ֹ
וִ ִ
ינו ,לִ ְ ׂ

 .304וּבַ עֲ לֵ י הַ ּקוֹ ָמה ְר ׁשו ִּמים ָּבהֶ ם ַּב ְּת ִפ ָּלה
ְ ּב ֵאיזֶה ָמקוֹ םֶ .א ָּלא ָּכל הַ כּ וֹ ֵר ַע  -כּ וֹ ֵר ַע
שם .ז ְִקיפוֹ ת
ְ ּבבָ רו ְּך ,וְ כָ ל הַ ז ּוֹ ֵקף  -זוֹ ֵקף ַּב ּ ׁ ֵ
ַא ְר ַּבע ו ְּכ ִריכוֹ ת ַא ְר ַּבע .ה ֲֵרי ָּכאן רוֹ מֵ ז
ְ ּב ֵא ּל ּו הַ ז ְִּקיפוֹ ת וְ הַ ְּכ ִריעוֹ ת ,מוֹ ִל ְ
יך וּמֵ ִביא
ש ּלוֹ ַ ,מעֲ לֶ ה
ש ַא ְר ַּבע רוּחוֹ ת הָ עוֹ לָ ם ׁ ֶ
ְל ִמי ׁ ֶ
ש ּלוֹ  .וְ ֵא ּל ּו
שהַ ּׁ ָשמַ יִם וְ הָ ָא ֶרץ ׁ ֶ
וּמוֹ ִריד ְל ִמי ׁ ֶ
הֵ ם ִ ׁש ּ ָׁשה ְצ ָד ִדים ָׁ -שמַ יִם ו ָָא ֶרץ וְ ַא ְר ַּבע
אשוֹ נוֹ ת
רוּחוֹ תּ ְ .כ ֶנגֶד ָׁשל ֹׁש ְ ּב ָרכוֹ ת ִר ׁ
ֹשה ָׁשלוֹ ם ִ ּב ְמרוֹ ָמיו -
וְ ָׁשל ֹׁש ַאחֲרוֹ נוֹ תּ ְ .בע ֶׂ
יעה
יעה ּוז ְִקיפָ ה ִל ְ ׂשמֹאל ,ו ְּכ ִר ָ
ַא ְר ַּבעּ ְ ,כ ִר ָ
ּוז ְִקיפָ ה ְלי ִָמין .וְ זֶה הוּא נוֹ ֵתן ָׁשלוֹ ם
ימין ַר ּבוֹ .
ימינוֹ ִ .ל ְ ׂשמֹאל ַר ּבוֹ  ,וְ ִל ִ
ִל ְ ׂשמֹאלוֹ וִ ִ
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ֶע ְ ׂש ֵרה
ְׁש ּ ֵתים
הֵ ן
 ה ֲֵרי.305
,ֵּבין )כְּ ִריכוֹת( )כְּ ִריעוֹת( ו ְּכ ִריעוֹ ת ּוז ְִקיפוֹ ת
ש ׁש ְּכ ִריעוֹ ת ָּבהֶ ן ְׁשמוֹ נָה
ֵ ׁ .וּבָ הֶ ן ע''ב ֵעי ַניִם
ֹאש וְ גוּף
ׁ  ר, ָׁשל ֹׁש ְ ּבכָ ל ּ ַפ ַעם,ָע ָׂשר נִ ְענו ִּעים
ְ צ ִר
יך ִל ְכר ַֹע ִ ּב ְׁשמוֹ נֶה ֶע ְ ׂש ֵרה חֻ ְליוֹ ת
ֶ ׁ ,וְ ָזנָב
ָּ ש
 ְ ּב ֵא ּל ּו הַ ּ ִ ׁש ְב ִעים.שעוֹ לוֹ ת ִׁש ְב ִעים ו ְ ּׁש ּ ַתיִם
ֶׁ
ְ
של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
ֶ ׁ ּש ּ ַתיִם ֵעי ַניִם
ְׁ ו
,ּש ּ ַתיִם ּ ַכנְ פֵ י הַ ּ ְׁש ִכינָה
ׁ ְ ְמ ִא ִירים ִׁש ְב ִעים ו
.ידה
ָ  וְ נִ ְק ֵראת עֲ ִמ,וְ עוֹ מֶ ֶדת עֲ לֵ יהֶ ם
ְ  וְ צָ ִר,ש ַּב ְּת ִח ָּלה הָ י ְָתה נְ ִפילָ ה
יך ְלז ְָקפָ ּה
ֶׁ
 ו ְּב ַא ְר ַּבע, ְ ּבחַ ''י עוֹ לָ מוֹ ת,שם ְיהֹוָה
ֵ ׁ ְ ּב
,שהוּא ִּת ְפ ֶא ֶרת
ֶ ׁ ,ש ׁש ְ ּב ָרכוֹ ת
ֵ ׁ ז ְִקיפוֹ ת ְ ּב
אשוֹ נוֹ ת וְ ָׁשל ֹׁש
ׁ ָּכלוּל ְ ּב ָׁשל ֹׁש ְ ּב ָרכוֹ ת ִר
.ְ ּב ָרכוֹ ת ַאחֲרוֹ נוֹ ת

,יסר
ָ ְּת ֵר
ִאי ּנ ּון
 ָהא.305
הון ע''ב
ֹ  ּו ְב.יפות
ֹ יעות ּוזְ ִק
ֹ ּ ֵבין )כריכות( )כריעות( ּו ְ ּכ ִר
, ג' ְּב ָכל ּ ַפ ַעם,הון ח''י נִ ְענ ּו ִעין
ֹ יעות ְּב
ֹ  ו' ְ ּכ ִר.ַעיְ ינִ ין
ְ  ְ ּד ָּצ ִר,ֹאש וְ ג ּוף וְ זָ נָ ב
 ְּבח''י ח ּולְ יָין.יך לְ ִמ ְכ ַרע
ׁ ר
ְ  ְּב ִא ּ ֵלין ע''ב ַעיְ ינִ ין ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר.ַס ְּל ִקין ע''ב
יך
, וְ ָק ַמת ָעלַ יְ יה ּו, נַהֲ ִרין ע''ב ּג ְַד ּ ִפין ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא,ה ּוא
,יהי
ִ יתא נְ ִפילָ ה ִא
ָ  ִ ּד ְב ַק ְד ֵמ.ידה
ָ יאת עֲ ִמ
ַ וְ ִא ְת ְק ִר
ְ וְ ָּצ ִר
, ְּב ַח''י ָעלְ ִמין,דוד
ָ ֹ ְיך לְ ַא ָ ּק ָמא לָ ּה ְּב ׁ ֵשם י
, ְ ּד ִאיה ּו ִּת ְפ ֶא ֶרת,יפות ְּב ׁ ִשית ִּב ְר ָכאן
ֹ ּו ְב ַא ְר ּ ַבע זְ ִק
 ּו ְתלַ ת ִּב ְר ָכאן,ָּכלִ יל ְּתלַ ת ִּב ְר ָכאן ַק ְד ָמ ִאין
.ּ ַב ְת ָר ִאין

During the silent prayer we have four special places where we squat in the word
ברוך,’Baruch’, bow in ‘Ata’ אתה, and go back to the upright position in the word
YHVH יהוה. These three steps are repeated four times to a total of twelve steps.
At the end of the silent prayer, we have in  עושה שלוםsix steps when we turn to
the left and right.
The Zohar reveals to us that when we bow, we move the 18 links of the spine
and we should meditate to connect to Yessod which is called חי, ‘chai’,
numerically 18.
The aspect of six is related to the four directions plus Up and Down or Heaven
and Earth.
The Holy Ari gives us a meditation of connecting the upper and lower names
with each of the first four bows.
The first one connects the Y from YHVH and the A from ADNY, the second H+D,
the third VN and the fourth connects HY. The silent prayer gives us the higher
connection of YHVH  יהוהand ADNY אדני
The following image is a representation of the four-letter name  יהוהname on a higher
level. I bring it here without the required long explanation so we can benefit from looking
at it. It connects us to the 72 bridges from the upper to the lower level. There are 24
‘eyes’ in this form of the name and three ‘connectors’ on each. All connectors together
sum
up
to
72.
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ּ .306ולְ ִמ ְכ ַרע ְּב ַח''י ָעלְ ִמין ,וְ ַהאי ִאיה ּו ו''ו ו'ָּ .כל
ַה ּכ ֹו ֵר ַע ּכ ֹו ֵר ַע ְּב ָבר ּו ְך ,וְ ָכל ַה ּז ֹו ֵקף ֹזו ֵקף ְּב ׁ ֵשם
יתא וְ ַּצ ִ ּדיק ו''ו ו'ִ .ע ּ ָל ָאה
הוהַ .ע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָּצ ִע ָ
יְ ֹ ָ
ִּבינָ ה ּ ֶבן י''ה וְ ִאי ּנ ּון ְר ִמיזִ ין ְּבוַ ִּי ַסע וַ ָ ּיבֹא וַ ִּיט ו' ִע ּ ָל ָאה.
יעה ,וְ ֻכ ְּלה ּו ַס ְּל ִקין ח''י
יפה ּו ְכ ִר ָ
ּ ֶבן י''ה ָא ִחיד ִּבזְ ִק ָ
לו ָתא.
ִּב ְר ָכאן ִ ּד ְּצ ֹ

 .306וְ ִל ְכר ַֹע ְ ּבחַ ''י עוֹ לָ מוֹ ת ,וְ זֶה ּו ו' ו' ו'ָּ .כל
הַ כּ וֹ ֵר ַע  -כּ וֹ ֵרע ְ ּבבָ רו ְּך ,וְ כָ ל הַ ז ּוֹ ֵקף  -זוֹ ֵקף
שם ְיהֹוָה .הָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי וְ צַ דִּ יק ו''ו .ו'
ְ ּב ׁ ֵ
ָ''ה ,וְ ֵא ּל ּו ְרמ ּוזִים ְ ּבוַ'י ּ ִַּסע
ֶע ְליוֹ נָה ִ ּבינָהֶּ ,בן י ּ
זְקיפָ ה
ָ''ה ָאחוּז ִ ּב ִ
וַ' ָיּבֹא וַ'יֵּט .ו' ֶע ְליוֹ נָה ּ ֶבן י ּ
של
יעה ,וְ כֻ ּ ָלם עוֹ ִלים ח''י ְ ּב ָרכוֹ ת ׁ ֶ
ו ְּכ ִר ָ
הַ ְּת ִפ ָּלה.

דודַ ,ע ּמ ּו ָדא
יפות ּ ַביְ ֹ ָ
יעות ּ ַבאֲ דֹנָי ,ד' זְ ִק ֹ
 .307ד' ְ ּכ ִר ֹ
לון ,וְ ָדא
יתאּ .ו ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ַחי ָעלְ ִמיןָ ,ק ׁ ִשיר ֹ
ְ ּד ֶא ְמ ָּצ ִע ָ
דונָ ה''יָ ,א ֵמןְּ ,ב ָכל ִּב ְר ָכ ָתא מח''י ִּב ְר ָכאן ,ח''י
יְ אֲ ַה ֹ ָ
דוד ִאי ּנ ּון ע''ב ַעיְ ינִ יןּ ְ ,דנָ הֲ ִרין ְּבע''ב ַּג ְד ּ ִפין,
זִ ְמנִ ין יְ ֹ ָ
ְ ּד ִאי ּנ ּון ח''י זִ ְמנִ ין אֲ דֹנָי.

שם אֲ דֹנָיַ ,א ְר ַּבע
ַ .307א ְר ַּבע ְּכ ִריעוֹ ת ְ ּב ׁ ֵ
שם ְיהֹוָה ,הָ ַע ּמוּד הָ אֶ ְמצָ ִעי
ז ְִקיפוֹ ת ְ ּב ׁ ֵ
שר אוֹ ָתם,
וְ הַ ּ ְׁש ִכינָה  -חַ ''י הָ עוֹ לָ ִמים ,קוֹ ׁ ֵ
וְ זֶה יְאֲ הַ דֹ ָונָה''יָ ,אמֵ ןּ ְ .בכָ ל ְ ּב ָרכָ ה מֵ ח''י
שהֵ ם ע''ב ֵעי ַניִם
ְ ּב ָרכוֹ ת ,ח''י ּ ְפ ָע ִמים ְיהֹוָה ׁ ֶ
שהֵ ם ח''י ּ ְפ ָע ִמים
ש ְּמ ִא ִירים ְ ּבע''ב ְ ּכנָפַ יִםֶ ׁ ,
ֶׁ
אֲ דֹנָי.

גַב ֹו ָתם.
יהן ,וְ ֹגו ַב ּה לָ ֶהם ,וְ ּ
 .308וְ ָרזָ א ְ ּד ִמ ּ ָלה ,וְ גַ ּ ֵב ֶ
יהןַּ :ג ְד ּ ִפין .וְ ֹגו ַב ּה לָ ֶהםַ :אנְ ּ ִפין .וְ גַ ּב ֹו ָתםּ ְ :ד ִאי ּנ ּון
וְ גַ ּ ֵב ֶ
אות ֵעינַיִ ם ָס ִביב לְ ַא ְר ּ ַב ְע ּ ָתןֻ ּ ,כ ְּלה ּו
ָעלַ יְ יה ּוְ .מלֵ ֹ
ַענְ ּ ִפין )נ''א
ע'
ְק ׁש ֹוט,
וְ כ ּ ָֹלא
עות.
ְמר ּו ָּב ֹ
הוהַ .עיְ ינִ ין,
יתאַּ .ג ְד ּ ִפין ,אֲ דֹנָ יַ .אנְ ּ ִפין ,יְ ֹ ָ
או ַריְ ָ
אנפין( לְ ֹ
שה.
ֶא ְהיְ ה .וְ ַס ְּל ִקין י ַּבֹ''ק ְּבח ּו ׁ ְש ּ ַבן ,אֲ דֹנָ יְּ ,ב ַמעֲ ֶׂ
דודְּ ,ב ִד ּב ּורֶ .א ְהיְ הְּ ,ב ַמחֲ ׁ ָש ָבה.
יְ ֹ ָ

 .308וְ סוֹ ד הַ דָּ בָ ר  -וְ ג ֵַּביהֶ ן ,וְ גֹבַ ּה לָ הֶ ם,
וְ ג ַּב ָֹתם .וְ ג ֵַּביהֶ ן ּ ְ -כ ָנפַ יִם .וְ גֹבַ ּה לָ הֶ ם -
שהֵ ם עֲ לֵ יהֶ םְ .מלֵ אֹת ֵעי ַניִם
ּ ָפנִ ים .וְ ג ַּב ָֹתם ֶ ׁ -
סָ ִביב ְל ַא ְר ַּב ְע ּ ָתן ֻ ּ -כ ָּלם ְמ ֻר ָּבעוֹ ת .וְ הַ כּ ֹל
ִׁש ְב ִעים עֲ נ ִָפים )פָּנִ ים( לַ ּתוֹ ָרה.
אֱ מֶ ת.
ְּכנָפַ יִם  -אֲ דֹנָיָ ּ .פנִ ים ְ -יהֹוָהֵ .עי ַניִם -
ֶא ְהיֶה .וְ עוֹ ִלים יב''ק ְ ּבחֶ ְ ׁש ּבוֹ ן ,אֲ דֹנָי,
ֲשבָ ה.
שהְ .יהֹוָה ְ ּב ִד ּבוּרֶ .א ְהיֶה ְ ּב ַמח ָׁ
ְ ּב ַמעֲ ֶׂ

ינונִ י .וְ ב'
ְּ .309ב ָכל ַעיִ ן וְ ַעיִ ןִ ׁ ,שיע ּור ּג ּו ָדל .וְ ָדא ו' ּ ֵב ֹ
חו ָט ָמא ו' .לָ ֳק ֵבל
ּ ִפ ְר ִקין ְּבג ּו ָדלִ ,אי ּנ ּון י' י' .לָ ֳק ֵבל ֹ
חו ָט ָמא ,י' י' .וְ ַס ְּל ִקין ֹיוד ֵהא .וְ ָדא וַ ִּיי ֶּצר.
ב' נ ְֻק ֵבי ֹ
ׁ ִשיע ּור ְ ּד ָכל ִמ ָ ּדה ּו ִמ ָ ּדהֹ ,יוד ֵהאְּ ,ב ָכל אֲ ָתר
ֵא ֶבר,
ֵא ֶבר וְ ֵא ֶברָּ .כל
יהְּ ,ב ָכל
ׁ ָשלְ ָטנ ּו ֵת ּ
ש ֵאה ּו ַעל
ְ ּכ ֹגון )דברים לב( יִ ְפ ֹ
ש ְ ּכנָ ָפיו יִ ָ ּק ֵחה ּו יִ ּ ָ ׂ
רו ׂ
תו.
ֶא ְב ָר ֹ

ּ ְ .309בכָ ל ַעיִן וְ ַעיִן ִׁשעוּר ּגו ָּדל .וְ זֶה אוֹ ת ו'
ּשנֵי ְפ ָר ִקים ַּב ּגו ָּדל הֵ ם י' י'ְּ .כ ֶנגֶד
ֵּבינוֹ נִ ית .ו ְ ׁ
של הַ חֹטֶ ם
הַ חֹטֶ ם אוֹ ת ו'ְּ .כ ֶנגֶד ְ ׁשנֵי נְ ָק ִבים ׁ ֶ
ְ ׁש ּ ֵתי י' י' ,וְ עוֹ לוֹ ת יוֹ ד הֵ א .וְ זֶה ַויִּיצֶ רִׁ .שעוּר
של ָּכל ִמדָּ ה ו ִּמדָּ ה  -יוֹ ד הֵ אּ ְ ,בכָ ל ָמקוֹ ם
ֶׁ
יטתוֹ ּ ְ ,בכָ ל ֵאבֶ ר וְ ֵאבֶ רָּ .כל ֵאבֶ ר,
ְ ׁש ִל ָ
ִש ֵאה ּו
ְּכגוֹ ן )דברים לב( י ְִפר ֹׂש ְ ּכנָפָ יו י ִָּקחֵ ה ּו י ּׂ ָ
ַעל ֶא ְב ָרתוֹ .

, ’Baruch’, bow inברוך When we do the four special bows we squat in the word
.יהוה, and back to the upright position in the word YHVHאתה ’the word ‘Ata
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The Zohar teaches us that it connects us to 18 worlds that come from the three
letters Vav  וווthat begins the three verses that construct the 72 names. They
can be found in Exodus 14:19,20,21
The squats are the connection to the ADNY אדני, going back to an upright
position is the connection to the YHVH name and the in the middle is the
Shechina that connects them all as  יאהדונהיYAHDVNHY. This is the sequence of
amen that connects the 18 blessings of the silent prayer.
The Zohar reveals that the bowings and the unifications are in the secret of the
verse from Ezekiel 1:18
“  ְלאַ ְרבַּ ְﬠ ָתּן-- ְמלֵ אֹת ﬠֵ י ַניִם סָ ִביב,ֹתם
ָ  ְוי ְִראָ ה לָ הֶ ם; ְו ַגבּ,וְגֹ בַ הּ לָ הֶ ם--” ְוגַבֵּ יהֶ ן
“As for their wings, they were high and with awe; and the four had their wings
full of eyes round about.”
The ‘wings’ is the aspect of Malchut  אדניADNY, the height is for Zeir Anpin, יהוה
YHVH and the eyes is for Binah AHYH אהיה. The 72 ‘eyes’ are included in Zeir
Anpin because it forms the central column and holds everything together.
The name ADNY controls the actions, YHVH, the speech and AHYH the
thoughts. The three together connect us to יבק, which is the secret gate to the
upper levels. The numerical value is 112 as the sum of three names
אדני+יהוה+אהיה.
The Zohar teaches us the spiritual technology and our merit is that by reading
this text and studying it we connect to the spiritual levels mentioned in this
article.

ש ֵאין הוּא
ֶ ׁ ֹ ֵאין ֵאבֶ ר ְ ּבכָ ל מֶ ְר ּ ַכ ְב ּתו.310
ָמקוֹ ם
 ו ְּבכָ ל. ְֹ ּבצו ָּרתו
ֵאבֶ ר
ָּכל
 )יחזקאל א( ו ְּפנֵיהֶ ם וְ כַ נְ פֵ יהֶ ם ּ ְפ ֻרדוֹ ת.נִ ְמצָ א
של
ֶ ׁ  ְ ּכ ֶנגֶד הַ ּ ָפ ָר ִׁשיּוֹ ת הַ ּ ְפתוּחוֹ ת.ִמ ְל ָמ ְעלָ ה
שר הֵ ן ְלמַ ָּטה
ֶ ׁ ֲ וְ כַ א. ְּכ ֶנגֶד הַ ּתוֹ ָרה.הַ ְּת ִפ ִּלין
 ְּכ ֶנגֶד יְאֲ הַ דֹ ָונָהי,הֵ ן ְסתוּמוֹ ת הַ ּ ָפ ָר ִ ׁשיּוֹ ת
. ְ ּבפָ נָיו ו ִּב ְכנָפָ יו,עֲ לֵ יהֶ ם

 ְ ּדלָ או ִאיה ּו ָּכל, לֵ ית ֵא ֶבר ְּב ָכל ֶמ ְר ַּכ ְב ּת ֹו.310
 )יחזקאל, ּו ְב ָכל אֲ ָתר ִא ׁ ְש ְּת ַכח.ֵיה
ּ ֵא ֶבר ְּב ִדי ּו ְקנ
 לָ ֳק ֵבל.דות ִמלְ ָמ ְעלָ ה
ֹ יהם ּ ְפר ּו
ֶ ֵיהם וְ ַכנְ ֵפ
ֶ א( ּו ְפנ
, וְ ַכד לְ ַת ּ ָתא. לָ ֳק ֵבל ּת ֹו ָרה.יחן ִ ּד ְת ִפ ִּלין
ָ ּ ָפ ְר ׁ ִשיָין ּ ְפ ִת
.דונָ די ָעלַ יְ יה ּו
ָ ֹ  לָ ֳק ֵבל יְ אֲ ַד,ימין ּ ָפ ְר ׁ ִשיָין
ִ ִאי ּנ ּון ְס ִת
.ְּב ַאנְ ּפ ֹוי וְ גַ ְד ּפ ֹוי

ִש ָר ֵאל
ׂ ְ שם ְ ּבי
ַ ׁ  וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ָר.311
,ְּכנֶגְ דָּ ם ַּב ְּת ִפ ּ ָלה ִל ְהיוֹ ת חֲבֵ ִרים ִע ּ ָמהֶ ם
 ִ ּב ְ ׁשמוֹ נֶה ֶע ְ ׂש ֵרה ְ ּב ָרכוֹ ת,ִל ְכר ַֹע ְ ּבכָ ל ּגוּפָ ם
ְ  ְלהַ ְמ ִל,של הַ ְּת ִפ ָּלה
 וְ הוּא,יך עֲ לֵ יהֶ ם ָאמֵ ן
ֶׁ
ּ
 וְ ָא ַמר.ש ָלהֶ ם
ֶ ׁ  ְ ּבכָ ל ֵאבֶ ר וְ ֵאבֶ ר,יְאֲ הַ דֹ ָונָהי

ְ ְּב ִר
ש ָר ֵאל
יך ה ּוא ָר ׁ ִשים
 וְ ק ּו ְד ׁ ָשא.311
ׂ ְ ְִּבי
,לו ָתא לְ ֶמהֱ וִ י חֲ ֵב ִרים ּ ַבהֲ ַדיְ יה ּו
ֹ  ִּב ְּצ,לְ ַק ְּבלַ יְ יה ּו
 ְּב ִת ְמנֵי ְס ֵרי ִּב ְר ָכאן,לְ ִמ ְכ ַרע ְּב ָכל ּג ּו ַפיְ יה ּו
,הדונָ הי
ָֹ
ֲ וְ ִאיה ּו יְ א, לְ ַא ְמלְ ָכא ָעלַ יְ יה ּו ָא ֵמן,לו ָתא
ֹ ִ ּד ְּצ
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הון ,וְ ָא ַמר ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
ְּב ָכל ֵא ֶבר וְ ֵא ֶבר ִ ּדלְ ֹ
ה ּואַ ,מאן ְ ּדלָ א הֲ וִ י ָר ׁ ִשים ֳק ָד ַמיְ יכ ּו ,לְ ֶמהֱ וִ י ּכ ֹו ֵר ַע
קו ָמה ְ ּדג ּו ָפא ,לָ א יֵיע ּול
הוהְּ ,ב ֹ
ְּב ָבר ּו ְך ,וְ ֹזו ֵקף ּ ַביְ ֹ ָ
יכלָ א ִ ּדילִ יּ ְ ,ד ִאיה ּו אֲ דֹנָ י .לָ א ְּת ַק ְּבל ּון
יה ְּב ֵה ָ
ְּצ ֹ
לו ֵת ּ
יהַ ,על ּג ְַד ּ ַפיְ יכ ּו וְ ַאנְ ּ ַפיְ יכ ּוּ ְ ,ד ָכל ַמאן
ִמ ִּלין ִ ּדילֵ ּ
ַאנְ ּ ִפין )ס''א
דוד
ּ ַבאֲ דֹנָיּ ,ו ְמ ָּצ ֵרף לַ יְ ֹ ָ
ִ ּד ְמ ַּצ ּ ֵלי
דות
ּ ְפר ּו ֹ
יהם
ֵיהם וְ ַכנְ ֵפ ֶ
ּו ְפנ ֶ
ענפין( ְ ּד ַמלְ ָא ִכין,
לו ָתא
דונָ ה''יְּ ,ב ִמ ִּלין ִ ּד ְּצ ֹ
ילא) ,ס''א לנטלא( יְ אֲ ַה ֹ ָ
לְ ֵע ּ ָ
נָש.
ְ ּדנָ ְפ ִקין ִמ ּפ ּו ֹ
מוי ְ ּד ַבר ׁ

עונֶה ָא ֵמן ֹיו ֵתר ִמן ַה ְּמ ָב ֵר ְךּ ִ .דלְ ַּג ּ ֵבי
דול ָה ֹ
 .312וְ גָ ֹ
דות.
יהם ּ ְפר ּו ֹ
ֵיהם וְ ַכנְ ֵפ ֶ
לו ָתאּ ,ו ְפנ ֶ
הוה ִּב ְּצ ֹ
אֲ דֹנָ י יְ ֹ ָ
ְּבגַ ְד ּ ִפין) ,שמות
ְּב ַאנְ ּ ִפין ,אֲ דֹנָ י
הוה
לָ ֳק ֵבל יְ ֹ ָ
כה( ְ ּכר ּוב ֶא ָחד ִמ ָ ּק ָּצה ִמ ּזֶה ּו ְכר ּוב ֶא ָחד ִמ ָ ּק ָּצה
עונֶה
לו ָתא ,וְ ֹ
יח ִּצ ּב ּור ְּצ ֹ
ִמ ּזֶה .אֲ ָבל ַּכד ָח ַזר ׁ ְשלִ ַ
ָא ֵמןִ ,איה ּו ּ ַב ּ ַמ ְח ּ ֶב ֶרת ַה ּ ׁ ֵשנִ יתִ ,מ ְת ַח ְּב ִרין ְּת ֵרין
יתא) ,שמות
ְּב ַק ְד ִמ ָ
ַה ּ ׁ ֵשנִ ית.
ּ ַב ּ ַמ ְח ּ ֶב ֶרת
ׁ ְש ָמ ָהן
אות ַא ַחת ֶאל ֶא ָחת ּ ַב ְק ָר ׁ ִשים,
ילות ַה ּל ּולָ ֹ
כו( ַמ ְק ִּב ֹ
ְ ּד ִאי ּנ ּון ֶק ׁ ֶשר ֶא ְּצ ְּב ָעאן .אֲ ָבל ְּב ָא ֵמן) ,שמות כו( וְ ָהיָה
חו ָת ּה.
רות ִא ּ ׁ ָשה ֶאל אֲ ֹ
חו ְב ֹ
יה ֹ
ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ֶא ָחדּ ְ ,ד ֵב ּ

ש ּלֹא י ְִהיֶה ָר ׁשוּם
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאִ :מי ׁ ֶ
ִל ְפנֵיכֶ ם ִל ְהיוֹ ת כּ וֹ ֵר ַע ְ ּבבָ רו ְּך וְ זוֹ ֵקף ַּביהֹוָה
ְ ּבקוֹ ַמת הַ ּגוּף ,לֹא ִת ָּכנֵס ְּת ִפ ָּלתוֹ ַּבהֵ יכָ ל
ש ּלוֹ
שהוּא אֲ דֹנָי .לֹא ְת ַק ְ ּבל ּו ִד ּבו ִּרים ׁ ֶ
ש ִּליֶ ׁ ,
ֶׁ
ש ִּמ ְת ּ ַפ ּ ֵלל
ש ָּכל ִמי ׁ ֶ
ַעל ּ ַכנְ פֵ יכֶ ם ו ְּפנֵיכֶ םֶ ׁ .
של
ַּבאדֹנָי ,ו ְּמצָ ֵרף לַ יהֹוָה ּ ָפנִ ים ) ֲﬠנָפִ ים( ׁ ֶ
הַ ּ ַמ ְל ָא ִכים ,ו ְּפנֵיהֶ ם וְ כַ נְ פֵ יהֶ ם ּ ְפ ֻרדוֹ ת
ְל ַמ ְעלָ ה) ,לִ טֹּ ל( יְאֲ הַ דֹ ָונָהיּ ְ ,ב ִד ְב ֵרי הַ ְּת ִפ ָּלה
של הָ ָא ָדם.
שיּוֹ ְצ ִאים ִמ ּ ִפיו ׁ ֶ
ֶׁ

 .312וְ גָדוֹ ל הָ עוֹ נֶה ָאמֵ ן יוֹ ֵתר ִמן הַ ְמבָ ֵר ְך.
ש ְּלג ּ ֵַבי אֲ דֹנָי ְיהֹוָה ַּב ְּת ִפ ּ ָלה נֶאֱ ַמר ו ְּפנֵיהֶ ם
ֶׁ
וְ כַ נְ פֵ יהֶ ם ּ ְפ ֻרדוֹ תְּ .כ ֶנגֶד ְיהֹוָה ַּב ּ ָפנִ ים ,אֲ דֹנָי
ַּב ְּכנָפַ יִם) ,שמות כה( ְּכרוּב ֶאחָ ד ִמ ָּקצָ ה ִמזֶּה
שר חוֹ זֵר
ו ְּכרוּב אֶ חָ ד ִמ ָּקצָ ה ִמזֶּה .אֲ בָ ל ַּכאֲ ׁ ֶ
ְ ׁש ִליחַ ִצ ּבוּר הַ ְּת ִפ ּ ָלה וְ עוֹ נֶה ָאמֵ ן ,הוּא
שמוֹ ת
שנִ יתִ ,מ ְתחַ ְ ּב ִרים ְׁשנֵי ׁ ֵ
ַּב ּ ַמ ְח ֶּב ֶרת הַ ּ ׁ ֵ
שנִ יתַּ .ב ְּת ִח ָּלה ) -שמות
ַּב ּ ַמ ְח ֶּב ֶרת הַ ּׁ ֵ
לו( ַמ ְק ִ ּבילֹת הַ ּ ֻללָ אֹת ַאחַ ת ֶאל ֶאחָ ת וְ גוֹ '
שהֵ ם ִק ְׁש ֵרי הָ אֶ ְצ ָּבעוֹ ת .אֲ בָ ל
ַּב ְ ּק ָר ִסיםֶ ׁ ,
ש ּב ֹו
ְ ּב ָאמֵ ן ) -שם כו( וְ הָ יָה הַ ִּמ ְ ׁש ָּכן ֶאחָ דֶ ׁ ,
חוֹ ְברוֹ ת ִא ּ ָׁשה ֶאל אֲ ח ָֹת ּה.

Ezekiel 1:11
וּשׁ ַתּיִם ְמכַסּוֹת ,אֵ ת גְּ וִיֹּ ֵתיהֶ ָנה “
”.וּפְ נֵיהֶ םְ ,ו ַכ ְנפֵ יהֶ ם פְּ רֻ דוֹת ִמלְ מָ ﬠְ לָ ה :לְ ִאישְׁ ,שׁ ַתּיִם חֹ ְברוֹת ִאישְׁ ,
“Thus were their faces; and their wings were stretched upward; two wings of
”every one were joined one to another, and two covered their bodies.
The Zohar teaches us that every spiritual aspect has a head and a body. Head
is the upper three Sefirot of Keter, Chokmah and Binah (or Chokmah Binah and
Da’at during the actual connection). The body is the lower seven Sefirot of
Chessed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yessod and Malchut.
The Tefilin, with the concealed Torah sections inside, help us with the
 in unification.יאהדונהי unification of upper and lower, specifically the two names
 Amen sequence and it has the sameאמן  sequence is known as theיאהדונהי
numerical value of the two names, 91.
The silent prayer has 18 blessings that bring ‘life’ to the unification of the
, each time we say Amen.יאהדונהי names,
Only when we do the bowing and answer Amen to all blessings, our prayers can
pass the upper gates. The Zohar tells us that the four Holy Creatures have
’instructions from the Holy one Bless be He (Endless Light) to open their ‘wings
to carry the prayers only if the person made the proper unification of the names.
DailyZohar.com
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The Zohar reveals to us that a person that answers Amen to a blessing has
greater merit than the one who actually says the blessing. The reason for that
is, when the blessing is recited it has only the name YHVH in it. When answering
Amen, 91 to a blessing we activate the aspect of the unification of two names,
YHVH and ADNY, יאהדונהי. It is even more important when the Amen is said
during the repetition of the Silent prayer.
Next time you are praying with your congregation, forget the chat and take the
opportunity to use this important tool that will place your prayers on the ‘wings’
of angels. Encourage your friends to do the same to elevate the connection of
the entire congregation.
Print the following images and attach it to your prayer books.

ישי סֵ ֶדר הַ דִּ ּבוּר )חֶ דֶ ר שֶׁ ל
ִׁ  הַ ִּת ּקוּן הַ ּ ְ ׁש ִל.313
שבּ וֹ חַ יּוֹ ת ֵא ׁש
ֶ ׁ ,של הַ ְּת ִפ ּ ָלה
ֶ ׁ (הַ ִדּבּוּר
ָא ֶרא ְ ּכ ֵעין
ֵ  וְ זֶה ּו )יחזקאל א( ו.ְמ ַמ ְּללוֹ ת
 זֶה ּו סוֹ ד.חַ ְ ׁש ַמל ְּכ ַמ ְר ֵאה ֵא ׁש ֵּבית לָ ּה סָ ִביב
 ִע ִּתים ׁשוֹ ְתקוֹ ת,שהֵ ן חַ יּוֹ ת ֵא ׁש
ֶ ׁ ,הַ חַ ְׁש ַמל
 וְ הֵ ן ׁשוֹ ְתקוֹ ת לַ ּ ֵספֶ ר ּתוֹ ָרה.ִע ִּתים ְמ ַד ְ ּברוֹ ת
 הוּא נ ְֶח ָׁשב.שדִּ ּבוּר יוֹ צֵ א ִמ ּ ִפי הַ ּקוֹ ֵרא
ֶ ׁ ִ ּבז ְַמן
.לָ הֶ ן ְּכ ִא ּל ּו ְמ ַק ְ ּב ִלים הַ ּתוֹ ָרה ְ ּבהַ ר ִסינַי
- ש ָא ַמר הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ָאנ ִֹכי
ֶ ׁ ו ִּבז ְַמן
של הַ חַ יּוֹ ת
ֶ ׁ לֹא נִ ְׁש ַמע קוֹ ל וְ לֹא ִד ּבוּר ַאחֵ ר
. ֹש ּלו
ֶ ׁ ֶא ּ ָלא

ית ָאה ֵס ֶדר ִ ּד ּב ּו ָרא )ס''א חדר
ָ ִ ִּת ּק ּונָא ְּתל.313
 וְ ַהאי.יה ֵחיוָ ן ֶא ּ ׁ ָשא ְמ ַמ ְּללָ ן
ֹ דדבורא( ִ ּד ְּצ
ּ  ְ ּד ֵב,לו ָתא
ִהיא )יחזקאל א( וָ ֵא ֶרא ְ ּכ ֵעין ַח ׁ ְש ַמל ְ ּכ ַמ ְר ֵאה ֵא ׁש
 ְ ּד ִאי ּנ ּון. ַהאי ִאיה ּו ָרזָא ְ ּד ַח ׁ ְש ַמל.ּ ֵבית לָ ּה ָס ִביב
 וְ ִאי ּנ ּון.לות
ֹ  ִע ִּתים ָח ׁש ֹות ִע ִּתים ְמ ַמ ְּל,ֵחיוָ ן ֶא ּ ׁ ָשא
 ְּבזִ ְמנָ א ְ ּד ִד ּב ּור נָ ִפיק ִמ ּ ִפי,ְ ּד ָח ׁש ֹות לְ ֵס ֶפר ּת ֹו ָרה
 ְ ּכ ִא ּל ּו ְמ ַק ְּבלִ ים,גַביְ יה ּו
ַ ּ ְ ִאיה ּו ָח ׁ ִשיב ל,ַה ּק ֹו ֵרא
 ּו ְבזִ ְמנָ א ְ ּד ָא ַמר ִאיה ּו.יתא ְּבט ּו ָרא ְ ּד ִסינַי
ָ ְאו ַרי
ֹ
 וְ לָ א ִ ּד ּב ּו ָרא ַאחֲ ָרא, לָ א ִא ׁ ְש ְּת ַמע ָקלָ א,ָאנ ִֹכי
.יה
ּ ֵ ֶא ּ ָלא ִ ּדיל,ְ ּד ֵחיוָ ן
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שר דִּ ּבוּר זֶה יוֹ צֵ א ִמ ּ ִפיו
ֶ ׁ ֲ ּ ַכא, ְּכגוֹ ן זֶה.314
. חַ יּוֹ ת ֵא ׁש ׁשוֹ ְתקוֹ ת,של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ֶׁ
 זֶה ּו. חַ יּוֹ ת ֵא ׁש ְמ ַד ְ ּברוֹ ת- ש ּ ׁשוֹ ֵתק
ֶ ׁ ו ִּבזְמַ ן
ש ָּכתוּב )שמות כ( וְ כָ ל הָ ָעם ר ִֹאים אֶ ת
ֶׁ
.שהָ י ּו ׁשוֹ אֲ גוֹ ת
ֶ ׁ של הַ חַ יּוֹ ת
ֶ ׁ  קוֹ לוֹ ת,הַ ּקוֹ לֹת
של
ֶ ׁ שהָ י ּו יוֹ ְצ ִאים ַּבדִּ ּבוּר
ֶ ׁ - וְ ֶאת הַ ּ ַל ּ ִפ ִידם
ְ.הַ חַ יּוֹ ת ְ ּבכַ ּ ָמה ִמינֵי נִ ּגוּנִ ים ִל ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ך
צו ָּרה
ֶ ׁ וְ ֵא ּל ּו
ּ  הֵ ן ַּב,שהֵ ן ׁשוֹ ְתקוֹ ת לַ ּ ֵספֶ ר ּתוֹ ָרה
ְ
 ו ְּמ ַמ ּנֶה לָ הֶ ן הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא.של הַ חַ יּוֹ ת
ֶׁ
של ַמ ְר ֵאה ֵא ׁש ֵּבית
ֶ ׁ ְלהַ עֲ לוֹ ת אוֹ ָתן ְ ּבחֶ ֶדר
.לָ ּה

יה
ּ  ַּכד ִ ּד ּב ּו ָרא ָ ּדא נָ ִפיק ִמ ּפ ּו ֵמ, ְ ּכגַוְ ונָ א ָ ּדא.314
ְ ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 ּו ְבזִ ְמנָ א. ַח ֹיות ֵא ׁש ָח ׁש ֹות,יך ה ּוא
 הֲ ָדא ה ּוא.לות
ֹ ְמ ַמ ְּל
ֵא ׁש
ַח ֹיות
ְ ּד ׁ ָש ִתיק
רו ִאים )דף רכ''ט
ֹ
 )שמות כ( וְ ָכל ָה ָעם,ִ ּד ְכ ִּתיב
 וְ ֶאת. ַ ּדהֲ ֹוו ׁ ָשאֲ גִ ין, ָקלִ ין ְ ּד ֵחיוָ ן,לות
ֹ ע''ב( ֶאת ַה ּק ֹו
 ְּב ַכ ּ ָמה ִמינֵי, ַ ּדהֲ ֹוו נָ ְפ ִקין ְּב ִד ּב ּור ְ ּד ֵחיוָ ן,ַה ּ ַל ּ ִפ ִידים
 וְ ִא ּ ֵלין ְ ּד ִאי ּנ ּון ְ ּד ָח ׁש ֹות לְ ֵס ֶפר.נִ ּג ּון ֳק ָדם ַמלְ ָּכא
לון ק ּו ְד ׁ ָשא
ֹ  ּו ָמנֵי. ִאי ּנ ּון ְּב ִ ּדי ּו ְקנַיְ יה ּו ְ ּד ֵחיוָ ן,ּת ֹו ָרה
ְ ְּב ִר
 ְּב ֵח ֶדר ְ ּד ַמ ְר ֶאה ֵא ׁש ּ ֵבית,לון
ֹ  לְ ַאעֲ לָ א,יך ה ּוא
.לָ ּה

Ezekiel 1:27 “לָ הּ סָ ִביב-אֵ שׁ בֵּ ית- כְּ מַ ְראֵ ה,“ ”וָאֵ ֶרא כְּ ﬠֵ ין חַ ְשׁמַ לAnd I saw as the color of
electrum, as the appearance of fire round about enclosing it” The words of the
prayer are in the secret of חשמל, ‘electricity’, and the aspect of people when they
listen to the Torah reading. The people, like angels, rush to listen to the Holy
words as if they were on Mount Sinai receiving the Torah from God. The Zohar
reveals to us that when God uttered the first commandment, on Mount Sinai,
there was no other sound but his. For that reason, Zohar says that when the
Torah is read the people should be silent. In that silence, people are surrounded
by the protection that isolates them from judgments and negativity that come
to ‘suck’ their energy. Exodus 20:14 “  וְאֵ ת קוֹל,הַ לַּ פִּ ִידם-הַ קּוֹ�ת וְאֶ ת-הָ ﬠָ ם ר ִֹאים אֶ ת-ְוכָל
שּׁפָ ר
ֹ ַ“ ”הAnd all the people see the thunderings and the lightnings and the voice
of the horn (Shofar)” The people saw the voices and the lightenings because
seeing is on the level of Chokmah. The ‘voices’ is the energy of the light that
comes from Chokmah before it manifests through speech. The message of the
Zohar is simple. When we listen to the Torah we should be in total silence
because the Light source is from a dimension that is beyond this world. In the
silence, we should expect to ‘see’ (connect through Chokmah) the Light of the
Torah in our soul. Try to influence the leaders of your congregation to implement
total silence rule during the entire Torah reading. If the reader reads accurately
with proper and pure consciousness then it would be an out of this world
experience, meaning the connection to Chokmah that transforms into
Chassadim.
ש ּׁשוֹ ְתקוֹ ת )וְ עוֹד אֵ לּוּ
ֶ ׁ ש ֵא ּל ּו
ֶ ׁ , וְ עוֹ ד.315
שֶׁ יּוֹצֵ א מֵ הֶ ם ִדּבּוּר בַּ ְתּפִ לָּה שֶׁ בּוֹ חַ יּוֹת אֵ שׁ
,שׁוֹתקוֹת( ַּב ְּת ִפ ּ ָלה ְ ּבח''י ְ ּב ָרכוֹ ת
ְ ְמדַ בְּ רוֹת וְ הֵ ן
 ֵא ּל ּו, וְ עוֹ ד.של ַמ ְר ֶאה זֶה
ֶ ׁ י ִָּכנְ ס ּו ְ ּבחֶ ֶדר
ש ּנֶאֱ ַמר ָּב ּה ְ ׂשכַ ר
ֶ ׁ ,ש ּ ׁשוֹ ְת ִקים לַ הֲלָ כָ ה
ֶׁ
שהוּא הֵ יכָ ל
ֶ ׁ  י ִָּכנְ ס ּו ְ ּבחֶ ֶדר,הַ ּ ְ ׁשמו ָּעה הֲבָ נָה
ָָעלֶ יה
,שהַ ּתוֹ ָרה
ֶׁ
,ַמ ְראֶ ה זֶה
של
ֶׁ

עוד ִאי ּנ ּון ְ ּד ָח ׁש ֹות )ס''א ועוד אינון דנפיק מנייהו
ֹ ְ ו.315
דבורא בצלותא דביה חיון אשא ממללן ואינון
 יִ יעֲ ל ּון ְּב ֵח ֶדר,לו ָתא בח''י ִּב ְר ָכאן
ֹ דחשות( ִּב ְּצ
 ְ ּד ִא ְּת ַמר,עוד ִאי ּנ ּון ְ ּד ָח ׁש ֹות לַ הֲ לָ ָכה
ֹ ְ ו.ְ ּד ַמ ְר ָאה ָ ּדא
 יֵיעֲ ל ּון ְּב ֵח ֶדר, ַאגְ ָרא ִ ּד ׁ ְש ַמ ְע ְּת ָתא ְס ָב ָרא,ָּב ּה
 ָעלָ ה,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ  ְ ּד,יכל ְ ּד ַמ ְר ָאה ָ ּדא
ָ ְ ּד ִאיה ּו ֵה
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ִא ְּת ַמר )ירמיה כג( הֲ לֹא כֹה ְ ּד ָב ִרי ָּכ ֵא ׁש נְ אֻ ם יְ ָי
פו ֵּצץ ָסלַ ע .וְ ָדא ֶסלַ ע ְ ּד ִא ְּת ַמר
יש יְ ֹ
ּו ְכ ַפ ִט ׁ
ֵיהם וְ נָ ַתן
יה )במדבר כ( וְ ִד ּ ַב ְר ּ ֶתם ֶאל ַה ּ ֶסלַ ע לְ ֵעינ ֶ
ּ ֵב ּ
לון ַמ ּיָא
ימיוִ .א ּ ֵלין ְ ּד ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלִ ין ָּב ּה לִ ׁ ְש ָמ ּה ,נָ ִפיק ֹ
ֵמ ָ
הון) ,במדבר כ( וַ ּ ֵת ׁ ְש ְּת
יקן ,וְ ִא ְּת ַמר ְּב ֹ
יתא ְמ ִת ָ
או ַריְ ָ
ְ ּד ֹ
ָה ֵע ָדה ּו ְב ִע ָירם .וְ ִא ּ ֵלין ְ ּדלָ א ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלִ ין ָּב ּה לִ ׁ ְש ָמ ּה,
הון )שמות
לון ַמיִ ם ְמ ִר ִיריןּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר ְּב ֹ
ֹ
נָ ִפיק
בו ָדה ָק ׁ ָשהּ ָ :דא ק ּו ׁ ְשיָא.
ֵיהם ּ ַבעֲ ֹ
א( וַ יְ ָמ ַרר ּו ֶאת ַח ּי ֶ
חו ֶמרּ .ו ִבלְ ֵבנִ יםְּ :בלִ ּב ּון הֲ לָ ָכה.
חו ֶמרּ ָ :דא ַקל וָ ֹ
ְּב ֹ

נֶאֱ ַמר )ירמיה כג( ֲהלֹא כֹה ְדבָ ִרי ָּכאֵ ׁש נְ אֻ ם
ש ּנֶאֱ ַמר
יש ְיפֹצֵ ץ סָ לַ ע .וְ זֶה הַ ּ ֶסלַ ע ׁ ֶ
ה' ו ְּכפַ ִּט ׁ
ּבוֹ )במדבר כ( וְ ִד ַּב ְר ּ ֶתם ֶאל הַ ּ ֶסלַ ע ְל ֵעינֵיהֶ ם
ש ִּמ ְ ׁש ּ ַתדְּ ִלים ָּב ּה ִל ְׁש ָמ ּה,
ימיו .אֵ ּל ּו ׁ ֶ
וְ נ ַָתן מֵ ָ
של הַ ּתוֹ ָרה ְמתו ִּקים,
יוֹ צֵ א לָ הֶ ם ַמיִם ׁ ֶ
וְ נֶאֱ ַמר ָּבהֶ ם )שם( ו ּ ֵַת ְׁש ְּת הָ ֵע ָדה ו ְּב ִע ָירם.
ש ּלֹא ִמ ְׁש ּ ַתדְּ ִלים ָּב ּה ִל ְׁש ָמ ּה ,יוֹ צֵ א
וְ ֵא ּל ּו ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ ַמר ָּבהֶ ם )שמות
לָ הֶ ם ַמיִם ָמ ִריםֶ ׁ ,
א( ַוי ְָמ ֲרר ּו ֶאת חַ יֵּיהֶ ם ַּבעֲ ב ָֹדה ָק ָׁשה  -זֶה
קֻ ְ ׁשיָהּ ְ .בחֹמֶ ר  -זֶה ַקל ָוחֹמֶ ר .ו ִּב ְלבֵ נִ ים -
ְ ּב ִל ּבוּן הֲלָ כָ ה.

וַ חֲ ִמ ּ ׁ ָש ָאה) ,יחזקאל
יע ָאה
ְר ִב ָ
ִּ .316ת ּק ּונָא
א( ִמ ּ ַמ ְר ֵאה ָמ ְתנָ יו ּולְ ָמ ְעלָ ה ּו ִמ ּ ַמ ְר ֵאה ָמ ְתנָ יו
הון ׁש ֹו ֵקי ַה ַחי ֹּות ְ ּכ ֶנגֶד ּ ֻכלָ ןּ ,ו ִב ְס ִפ ָירן
ּולְ ַמ ָטהּ ִ .ד ְב ֹ
יה ,וְ ִאיה ּו
רון ֹ
הודְ .מ ַט ְט ֹ
ֶנ ַּצח וְ ֹ
אות ְּב ָּצ ָבא ִ ּדילֵ ּ
ילא,
אות ְּב ָּצ ָבא ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
ִ ּד ּי ּו ְקנָא ְ ּד ַּצ ִ ּדיקּ ְ .ד ַּצ ִ ּדיק ֹ
רון ׁ ַש ַ ּדי
אות ְּב ָּצ ָבא ִ ּדלְ ַת ּ ָתאְ .מ ַט ְט ֹ
רון ִאיה ּו ֹ
ּו ְמ ַט ְט ֹ
יה) ,יחזקאל א( וְ ַה ַחי ֹּות ָרצ ֹּוא וָ ׁש ֹוב ְ ּכ ַמ ְר ֵאה
ּ ֵב ּ
ַה ָּבזָ ק.

ישי ) -יחזקאל
יעי ַוח ֲִמ ִׁ
ִּ .316ת ּקוּן ְר ִב ִ
א( ִמ ּ ַמ ְראֵ ה ָמ ְתנָיו ו ְּל ָמ ְעלָ ה ו ִּמ ּ ַמ ְר ֵאה
ש ָּבהֶ ם ׁשוֹ ֵקי הַ חַ יּוֹ ת ְּכ ֶנגֶד
ָמ ְתנָיו ו ְּלמַ ּ ָטהֶ ׁ .
ּ ֻכ ּ ָלם ,ו ִּב ְס ִפירוֹ ת נֵצַ ח וְ הוֹ דְ .מטַ ְטרוֹ ן הוּא
צדִּ יק.
אוֹ ת ַּב ָ ּצבָ א ׁ ֶ
ש ּלוֹ  ,וְ הוּא צו ַּרת הַ ַ ּ
של ַמ ְעלָ ה,
צבָ א ׁ ֶ
ֶׁ
שהַ ַ ּצדִּ יק הוּא אוֹ ת ַּב ָ ּ
של ַמ ָּטה.
צבָ א ׁ ֶ
ו ְּמטַ ְטרוֹ ן הוּא אוֹ ת ַּב ָ ּ
שדַּ י ּבוֹ נֶאֱ ַמר) ,שם( וְ הַ חַ יּוֹ ת ָרצוֹ א
ְמטַ ְטרוֹ ן ַׁ
ָשוֹ ב ְּכ ַמ ְר ֵאה הַ ָּבזָק.
ו ׁ

יקין ּ ֻכ ְּלה ּו
יהם ֶרגֶל יְ ׁ ָש ָרהּ ְ ,ד ַרגְ לִ ין ְ ּד ַמ ִ ּז ִ
 .317וְ ַרגְ לֵ ֶ
ישיןִ ,א ְּת ַמר
יהן ,וְ ַרגְ לִ ין ְ ּד ֵחיוָ ןַ ,ק ִ ּד ׁ ִ
תון .וְ ַרגְ לֵ ֶ
עֲ ָק ּ ָל ֹ
יהם ֶרגֶל יְ ׁ ָש ָרהִ ,מ ַּצד ַח ּיָה ְ ּד ִאיה ּו
הון וְ ַרגְ לֵ ֶ
ְּב ֹ
הון
ש ָר ֵאל ָּכלִ יל ְּתלַ ת ֵחיוָ ןּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר ְּב ֹ
ש ָר ֵאל ,יִ ְ ׂ
יִ ְ ׂ
בות ֵהן ֵהן ַה ּ ֶמ ְר ָּכ ָבה.
ָה ָא ֹ

של
ש ַרגְ לֵ יהֶ ם ׁ ֶ
ְש ָרה ֶ ׁ -
 .317וְ ַרגְ לֵ יהֶ ם ֶרגֶל י ָׁ
ִּיקים ּ ֻכ ּ ָלם עֲ ַק ּ ָלתוֹ ן .וְ ַרגְ לֵ יהֶ ם -
הַ ּ ַמז ִ
ּ
של חַ יוֹ ת הַ ּק ֶֹד ׁש ,נֶאֱ ַמר ָּבהֶ ן
וְ הָ ַרגְ לַ יִם ׁ ֶ
ּ
ש ִהיא
צד חַ יָה ׁ ֶ
וְ ַרגְ לֵ יהֶ ם ֶרגֶל י ָׁ
ְש ָרהִ ,מ ַ ּ
ִש ָר ֵאל ָּכלוּל ְ ּב ָׁשל ֹׁש חַ יּוֹ ת,
ִש ָר ֵאל ,י ְ ׂ
י ְׂ
ש ּנֶאֱ ַמר ָּבהֶ ם ,הָ ָאבוֹ ת הֵ ן הֵ ן הַ ּ ֶמ ְר ָּכבָ ה.
ֶׁ

Jeremiah 23:29
”.הֲ לוֹא כֹה ְדבָ ִרי כָּאֵ שׁ ,נְאֻ ם-יְהוָה; וּכְ פַ ִטּישׁ ,יְפֹ צֵ ץ סָ לַ ע“
“ Is not My word like as a fire? Said YHVH; and like a hammer that breaketh the
” ?rock in pieces
‘My Word’ is the aspect of the Torah and the sacred words that have the power
of manifestation in the material world. The Zohar references this part to the
command God gave Moses to speak to the rock to bring water to the people.
Numbers 20:8
את “
ימיו; וְהוֹצֵ ָ
ַקח אֶ ת-הַ מַּ טֶּ ה ,וְהַ ְקהֵ ל אֶ ת-הָ ﬠֵ ָדה אַ ָתּה וְאַ הֲ רֹן אָ ִחי� ,ו ְִדבַּ ְר ֶתּם אֶ ל-הַ סֶּ לַ ע ְלﬠֵ ינֵיהֶ םְ ,ונ ַָתן ֵמ ָ
ית אֶ ת-הָ ﬠֵ ָדה וְאֶ תְ -בּ ִﬠ ָירם
”.לָ הֶ ם מַ יִם ִמן-הַ סֶּ לַ ע ,ו ְִה ְשׁ ִק ָ
“Take the rod, and assemble the congregation, thou, and Aaron thy brother, and
speak ye unto the rock before their eyes, that it give forth its water, and thou
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shalt bring forth to them water out of the rock; so thou shalt give the
”congregation and their cattle drink.
The Zohar tells us that people who deal with the Torah for its purpose of
revealing light, merit ‘pure water’ in their lives. Those who don’t, get the bitter
aspect of life.
Exodus 1:14
וּבכָלֲ -ﬠב ָֹדה ,בַּ ָשּׂ ֶדה“
וּב ְלבֵ ִניםְ ,
” ַויְמָ ְררוּ אֶ ת-חַ יֵּיהֶ ם בַּ ֲﬠב ָֹדה ָק ָשׁהְ ,בּחֹ ֶמר ִ
“And they made their lives bitter with hard service, in the mortar and in brick,
”and in all manner of service in the field
The Israelites in Egypt experienced a disconnection from the Light, and it made
their lives ‘bitter’ in all aspects of the material life.
The lesson is that when we follow the Torah, listen to it and study it, we are
nourished from the ‘pure’ water.
The Zohar words are the aspect of the pure water that comes from the Torah.
Without the Zohar, the Torah is like a rock for us and we cannot get anything
from it. When we open the scroll on Shabbat and listen to the words, we connect
to the pure water. With every Zohar paragraph that we listen to and study, we
dig a well of light that benefits us and the world. Our best plan is to keep digging.

יהם ְ ּכ ַכף ֶרגֶל ֵעגֶל,
) .318יחזקאל א( וְ ַכף ַרגְ לֵ ֶ
חו ׁ ֶשת
ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַח ּיָה ְ ּד ִאיה ּו ׁש ֹור .וְ ֹנו ְּצ ִּצים ְ ּכ ֵעין נְ ֹ
יח ְ ּדי ּ ַָמאּ ְ .ד ִאיה ּו ָסלִ יק
ָקלָ לִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּדנָ ָח ׁש ָּב ִר ַ
יאל,
ַב ׁ ְש ּ ָתאָ .רצ ֹּואִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּדנ ּו ִר ֵ
יה ְּבי ּ ֶ
לְ גַ ּ ֵב ּ
ְ ּד ָסלִ יק ָרצ ֹּוא .וָ ׁש ֹובִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ׁ ַש ַ ּדיּ ְ .ד ָה ִכי ָסלִ יק
רון.
ְּבח ּו ׁ ְש ּ ַבן .וְ ִאיה ּו ָסלִ יק ְמ ַט ְט ֹ

 .318וְ כַ ף ַרגְ לֵ יהֶ ם ְּככַ ף ֶרגֶל ֵעגֶל )שם( -
ֹשת
ש ִהיא ׁשוֹ ר .וְ נ ְֹצ ִצים ְ ּכ ֵעין נְ ח ׁ ֶ
צד הַ חַ יָּה ׁ ֶ
ִמ ַ ּ
שהוּא
של הַ יָּםֶ ׁ ,
צד הַ ּנָחָ ׁש ָּב ִריחַ ׁ ֶ
ָקלָ ל ִ -מ ַ ּ
של
צדּ וֹ ׁ ֶ
עוֹ לֶ ה ֵאצֶ ל זֶה ׁ ֶ
ש ַּביּ ַָּב ָׁשהָ .רצוֹ א ִ -מ ִ ּ
ָשוֹ ב -
ימ ְט ִריָּא ָרצוֹ ''א .ו ׁ
שעוֹ לֶ ה ִ ּג ַ
יאל ׁ ֶ
נו ִּר ֵ
ְ
ש ָּכך עוֹ לֶ ה ְ ּבחֶ ְׁש ּבוֹ ן .וְ הוּא
שדַּ ''יֶ ׁ ,
שם ׁ ַ
ִמ ַ ּצד ׁ ֵ
עוֹ לֶ ה ְמטַ ְטרוֹ ן.

ש ָר ֵאל ׁ ַש ְמ ִעין ָקלָ א ִמ ִּמזְ ָרח ,הֲ ֹוו
 .319וְ ַכד הֲ ֹוו יִ ְ ׂ
פוןָ .א ַמר
רום וְ לַ ָּצ ֹ
ָר ִּצין ּ ַת ּ ָמן .וְ לְ ּ ַמעֲ ָרב ָה ִכי ,וְ ֵכן לַ ָ ּד ֹ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא לְ ַמלְ אֲ ֵכי ַה ּ ׁ ָש ֵרתִ ,א ּ ֵלין ְ ּד ַרהֲ ִטין
לו ָתא ְ ּד ִמ ְּצוָ ה ,וְ ַרהֲ ִטין לְ ִפ ְר ָקא ְּב ׁ ַש ְּב ָתא,
לִ ְּצ ֹ
יבין ְּב ִת ּי ּו ְב ּ ָתא.
וְ ַרהֲ ִטין לְ ֶמ ְע ּ ַבד ְרע ּו ָתא ִ ּדילִ י ,וְ ַתיְ ִ
ימנִ ין,
יכלָ א ְ ּד ַהאי ַמ ְר ָאהּ ִ ,ד ְב ִא ּ ֵלין ִס ָ
לון ְּב ֵה ָ
ַק ִּביל ּו ֹ
ִאי ּנ ּון חֲ ֵב ִרים ּ ַבהֲ ַדיְ יכ ּוִ ,אי ּנ ּון ְ ּד ָר ִּצין וְ ׁ ָש ִבין
ימין
יתאְּ ,ב ִד ּב ּו ָרא ַ ּדהֲ לָ ָכהִ ,אי ּנ ּון ְר ׁ ִש ִ
או ַריְ ָ
ְּב ֹ
יכלָ א.
לון ְּב ַהאי ֵה ָ
ּ ַבהֲ ַדיְ יכ ּו ,וְ ָא ִעיל ּו ֹ

ִש ָראֵ ל ׁשוֹ ְמ ִעים קוֹ ל
שר הָ י ּו י ְ ׂ
 .319וְ כַ אֲ ׁ ֶ
ְ
ִמ ִּמז ְָרח ,הָ י ּו ָר ִצים ָׁשם .וְ לַ ּ ַמעֲ ָרב ָּכך ,וְ כֵ ן
לַ דָּ רוֹ ם וְ לַ ָ ּצפוֹ ןָ .א ַמר הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
של
ש ָר ִצים ִל ְת ִפ ָּלה ׁ ֶ
ְל ַמ ְלאֲ כֵ י הַ ּׁ ָש ֵרתֵ :א ּל ּו ׁ ֶ
ש ָּבת ,וְ ָר ִצים
ִמ ְצוָה ,וְ ָר ִצים ִל ְד ָר ָׁשה ְ ּב ׁ ַ
ש ִּלי וְ ָׁש ִבים ִ ּב ְת ׁשוּבָ ה ַ -ק ְ ּבל ּו
לַ עֲ ׂשוֹ ת ָרצוֹ ן ׁ ֶ
ש ְ ּבאֵ ּל ּו
של זֶה הַ ּ ַמ ְראֶ הֶ ׁ ,
אוֹ ָתם ַּבהֵ יכָ ל ׁ ֶ
ש ָר ִצים
ימנִ ים הֵ ם חֲבֵ ִרים ִא ְּתכֶ םֵ .א ּל ּו ׁ ֶ
הַ ִּס ָ
של הֲלָ כָ ה ,הֵ ם
וְ ָׁש ִבים ַּב ּתוֹ ָרהּ ְ ,ב ִד ּבוּר ׁ ֶ
ְר ׁשו ִּמים ִא ְּתכֶ ם ,וְ ַת ְכנִ יס ּו אוֹ ָתם ַּבהֵ יכָ ל
הַ זֶּה.

ִש ָראֵ ל,
שר ִמ ְת ּ ַפ ְל ִלים י ְ ׂ
א''ל ָטאס ָעלְ ָמא ָּ .320כ ְך ַּכאֲ ׁ ֶ
יכ ֵ
ש ָר ֵאלִ ,מ ָ
ָ .320ה ִכי ַּכד ְמ ַּצלִ ין יִ ְ ׂ
אסין .וְ ַכד ִמיכָ ֵא''ל ָעף הָ עוֹ לָ ם ְ ּב ָמעוֹ ף ֶאחָ ד.
יא''ל ָטאס ִּב ְת ֵרין ָט ִ
יסא חֲ ָדא .וְ גַ ְב ִר ֵ
ְּב ִט ָ
שר יוֹ צֵ א
יא''ל ָעף ִ ּב ְ ׁש ּ ֵתי עֲ ִפיפוֹ ת .וְ כַ אֲ ׁ ֶ
וְ ג ְַב ִר ֵ
לו ָתאּ ,ו ְב ָכל
ש ָר ֵאלַ ּ ,בהֲ לָ ָכהִּ ,ב ְּצ ֹ
נָ ִפיק ִ ּד ּב ּו ָרא ִמיִ ְ ׂ
ִש ָר ֵאל ַּבהֲלָ כָ הּ ִ ,ב ְת ִפ ָּלה ו ְּבכָ ל
ִד ּבוּר ִמיּ ְ ׂ
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 הֵ ם ָר ִצים אֶ ְצלָ ּה- שהַ ּ ְ ׁש ִכינָה ָׁשם
ֶ ׁ ִמ ְצוָה
 ו ְּבכָ ל ָמקוֹ ם.וְ ָׁש ִבים ָּב ּה ִ ּב ְ ׁש ִליחוּת קוֹ נָם
ש ּׁ ָשם הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך
ֶ ׁ ,ש ּ ׁשוֹ ְמ ִעים קוֹ ל הַ ּתוֹ ָרה
ֶׁ
 וְ ָׁש ִבים, הֵ ם ָר ִצים ֵאצֶ ל הַ ּקוֹ ל הַ הוּא,הוּא
שם
ֵׁ ּ ש
ֶ ׁ ש ְ ּבכָ ל קוֹ ל
ֶ ׁ .ָּב ּה ִ ּב ְׁש ִליחוּת קוֹ נָם
,ש ֵאין ָׁשם אֲ דֹנָי
ֶ ׁ  ו ְּב ִד ּבוּר,ְיהֹ ָו''ה ֵאינוֹ ָׁשם
 וְ ַרגְ לֵ יהֶ ם, ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה.לֹא ָר ִצים וְ ָׁש ִבים ָׁשם
.'ְש ִרים דַּ ְרכֵ י ה
ָׁ  )הושע יד( ִ ּכי י,ְש ָרה
ָׁ ֶרגֶל י
ְ
.ְש ָרה
ָׁ  ִהיא דֶּ ֶרך י,שם ְיהֹוָ''ה ָׁשם
ֵׁ ּ ש
ֶ ׁ ְ ּב ָמקוֹ ם
ְ
.ְש ָרה
ָׁ  ֵאין ִהיא דֶּ ֶרך י,וְ ִאם ֵאין ָׁשם ְיהֹוָ''ה

 וְ ׁ ָש ִבין,גַב ּה
ָּ ְ ִאי ּנ ּון ָר ִּצין ל.ּ ִפ ּק ּו ָדא ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ּ ַת ּ ָמן
 ּו ְב ָכל אֲ ָתר ְ ּד ׁ ַש ְמ ִעין ָקלָ א.יהון
ֹ אר
ֵ ָּב ּה ִּב ׁ ְשלִ יח ּות ָמ
ְ
 ִאי ּנ ּון ָר ִּצין, ְ ּד ַת ּ ָמן ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ ְ ּד
יבין ָּב ּה ִּב ׁ ְשלִ יח ּו ָתא
ִ ְ וְ ַתי,לְ גַ ּ ֵבי ַהה ּוא ָקלָ א
,דו''ד לֵ ית ּ ַת ּ ָמן
ָ ֹ ְ ִ ּד ְב ָכל ָקלָ א ְ ּד ׁ ֵשם י.יהון
ֹ אר
ֵ ְ ּד ָמ
. לָ א ָר ִּצין וְ ׁ ָש ִבין ּ ַת ּ ָמן,ְּב ִד ּב ּו ָרא ְ ּדלֵ ית ּ ַת ּ ָמן אֲ דֹנָ י
 )הושע יד( ִ ּכי,יהם ֶרגֶל יְ ׁ ָש ָרה
ֶ ֵ וְ ַרגְ ל,ּו ְבגִ ין ָ ּדא
 ִאיה ּו,דו''ד ּ ַת ּ ָמן
ָ ֹ ְ ּ ַבאֲ ָתר ַ ּדי,דו''ד
ָ ֹ ְיְ ׁ ָש ִרים ַ ּד ְר ֵכי י
ְ לָ או ִאיה ּו ֶ ּד ֶרך,דו''ד
ָ ֹ ְ וְ ִאי לֵ ית ּ ַת ּ ָמן י.ֶ ּד ֶר ְך יְ ׁ ָש ָרה
.יְ ׁ ָש ָרה

Ezekiel 1:7 “ כְּ ﬠֵ ין ְנחֹ ֶשׁת ָקלָ ל, ְונֹצְ צִ ים, כְּ כַף ֶרגֶל ﬠֵ גֶל,ְשׁ ָרה; ְוכַף ַרגְ לֵ יהֶ ם
ָ  ֶרגֶל י,ו ְַרגְ לֵ יהֶ ם.” “And their
feet were straight feet, and the sole of their feet was like the sole of a calf’s foot,
and they sparkled like the color of burnished brass.” The calf is the aspect of
the left column and the red color of the brass is the aspect of the negative side
that is drawn to the left. The straight feet represent the aspect of the central
column and the work of the Israelites to connect the right and left columns. In
the description of Ezekiel of the Holy Creatures, he sees them running and
return. Ezekiel 1:4 “ הַ בָּ זָק, כְּ ַמ ְראֵ ה, ָרצוֹא וָשׁוֹב,וְהַ חַ יּוֹת.” “And the living creatures ran
and returned as the appearance of a flash of lightning.” ‘Ran and returned’ is
the aspect of moving the light force (Electricity,  )חשמלbetween the different
dimensions. When Israelites ‘run’ to connect to the Torah, pray with the
congregation, listen to the teachings of the Torah with the desire to come closer
to the Light, they are allowed to come into the inner and holy chambers, and
the angels Michael, Gabriel and Nuriel ‘return’ to support them and the
Shechina in Malchut. That makes a closed circuit and the light force flows to
the world. Hosea 14:10 “ , וְצַ ִדּ ִקים י ְֵלכוּ בָ ם,ְשׁ ִרים ַדּ ְרכֵי יְהוָה
ָ י- כִּ י: נָבוֹן ְוי ֵָדﬠֵ ם,ִמי חָ כָם ְויָבֵ ן אֵ לֶּ ה
 ִיכּ ְָשׁלוּ בָ ם,“ ”וּפ ְֹשׁﬠִ יםWhoso is wise (Chokmah), let him understand (Binah) these
things, whoso is prudent, let him know them. For the ways of YHVH are straight,
and the just (righteous people) do walk in them, but transgressors do stumble
therein.”
 ָא ְמר ּו- ְש ָרה
ָׁ  וְ עוֹ ד ַרגְ לֵ יהֶ ם ֶרגֶל י.321
ְ
ש ִּמ ְת ּ ַפ ּ ֵלל צָ ִריך ְל ַת ֵּקן
ֶ ׁ ש ִּמי
ֶ ׁ ,ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְ ׁשנָה
 ְּככַ ף ֶרגֶל.ַרגְ לָ יו ִ ּב ְת ִפ ּ ָלתוֹ ְּכ ַמ ְלאֲ כֵ י הַ ּ ָׁש ֵרת
 ו ִּמ ּׁשוּם זֶה. ִל ְהיוֹ ת ָר ׁשוּם ִע ּ ָמהֶ ם,ֵעגֶל
ְ  הַ ִּמ ְת ּ ַפ ּ ֵלל צָ ִר,ּ ֵפ ְר ׁשוּה ּו חֲכָ ִמים
יך ְלכַ ּוֵן ֶאת
.ש ּנֶאֱ ַמר וְ כַ ף ַרגְ לֵ יהֶ ם ְּככַ ף ֶרגֶל ֵע ֶגל
ֶ ׁ ,ַרגְ לָ יו
ְ
שהֵ ם
ֶ ׁ  ֵא ּל ּו:וְ ָא ַמר הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
 ְלכַ ּוֵן ַרגְ לָ יו ְּכמוֹ ְתכֶ ם,ְר ׁשו ִּמים ַּב ְּת ִפ ּ ָלה ָּכ ְך

ארי
ֵ  ָא ְמר ּו ָמ,יהם ֶרגֶל יְ ׁ ָש ָרה
ֶ ֵעוד ַרגְ ל
ֹ ְ ו.321
לוי
ֹ ְ ָּב ֵעי לְ ַת ְּקנָ א ַרג, ְ ּד ַמאן ִ ּד ְמ ַּצלֵ י,יתין
ִ ִַמ ְתנ
, ְ ּכ ַכף ֶרגֶל ֵעגֶל. ְ ּכ ַמלְ ָא ֵכי ַה ּ ׁ ָש ֵרת,יה
ֹ ִּב ְּצ
ּ לו ֵת
,או ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ן
ֹ , ּו ְבגִ ין ָ ּדא.לְ ֶמהֱ וִ י ָר ׁ ִשים ּ ַבהֲ ַדיְ יה ּו
ְ ַה ִמ ְת ּפלֵ ל ָּצ ִר
 ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר וְ ַכף,יך לְ ַכ ִ ּוון ֶאת ַרגְ לָ יו
ַ
ְ
, וְ ָא ַמר ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא.יהם ְ ּכ ַכף ֶרגֶל ֵעגֶל
ֶ ֵַרגְ ל
לוי
ֹ ְ לְ ַכ ִ ּוון ַרג,לו ַתיְ יה ּו ָה ִכי
ֹ ימין ִּב ְּצ
ִ ִא ּ ֵלין ְ ּד ִאי ּנ ּון ְר ׁ ִש
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שעֲ ֵרי הַ הֵ יכָ ל ְל ִה ָּכנֵס ְ ּב ַמ ְר ָאה
יכלָ א ,לְ ַאעֲ לָ א ִ ּ -פ ְתח ּו לוֹ ַׁ
לון ּ ַת ְר ֵעי ֵה ָ
ותיְ יכ ּוַ ,א ְפ ְּתח ּו ֹ
ְ ּכוָ ַ
זוֹ .

ְּב ַמ ְר ָאה ָ ּדא.

יתי ְ ּכ ַמ ְר ֵאה
ית ָאה) ,יחזקאל א( ָר ִא ִ
ִּ .322ת ּק ּונָא ׁ ְש ִּת ָ
ֵא ׁשָ ,ה ָכא ְר ִא ּיָיה ַמ ּ ָמ ׁשָ .א ַמר ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא,
יה
יהא ִּב ְּצ ֹ
ַמאן ְ ּדיֵיע ּול ְּב ֵחיז ּו ָ ּדא ,וִ ֵ
יה לִ ּ ֵב ּ
לו ֵת ּ
ינוי לְ ַת ּ ָתא ִּב ׁ ְש ָמא ַ ּדאֲ דֹנָ ''י,
דו''ד ,וְ ֵע ֹ
ילא ,לְ ׁ ֵשם יְ ֹ ָ
לְ ֵע ּ ָ
יהן
יכלָ א ָ ּדאּ ְ ,כגַ וְ ונָ א ְ ּד ַמלְ ָא ִכין ,וְ גַ ּ ֵב ֶ
ּ ֵתיעֲ ל ּון ְּב ֵה ָ
ילא ,וְ יִ ְר ָאה לָ ֶהם לְ ַת ּ ָתא ,לָ ֳק ֵבל ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא
לְ ֵע ּ ָ
דו''ד.
יהי יִ ְר ַאת יְ ֹ ָ
ְ ּד ִא ִ

יתי
ִּ .322ת ּקוּן ִׁש ּ ִׁשי ) -יחזקאל א( ָר ִא ִ
ְּכ ַמ ְר ֵאה ֵא ׁשָּ .כאן ְר ִאיָּה מַ ּ ָמ ׁשָ .א ַמר
שי ּ ִָּכנֵס ְ ּב ַמ ְר ֶאה זֶה,
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאִ :מי ׁ ֶ
שם ְיהֹוָ''ה,
וְ י ְִהיֶה ִב ְת ִפ ָּלתוֹ ִל ּבוֹ ְל ַמ ְעלָ ה ְל ׁ ֵ
של אֲ דֹנָ''יַ ּ ,ת ְכנִ יסוּה ּו
שם ׁ ֶ
וְ ֵעינָיו ְל ַמ ָּטה ַּב ּ ׁ ֵ
ַּבהֵ יכָ ל הַ זֶּה ְּכמוֹ הַ ּ ַמ ְל ָא ִכים ,וְ ג ֵַּביהֶ ן -
ְלמַ ְעלָ ה ,וְ י ְִר ָאה לָ הֶ ם ְ -ל ַמ ָּטהּ ְ ,כ ֶנגֶד
ש ִהיא י ְִר ַאת ְיהֹוָ''ה.
הַ ּ ְׁש ִכינָה ׁ ֶ

יחא וְ ִד ּב ּורַ ׁ ,ש ְריָא
יעה וְ ֵר ָ
ּ .323ו ִב ְר ִא ּיָיה ּו ׁ ְש ִמ ָ
ש ּיָיהְּ ,ב ִמ ׁש ּו ׁשִ ׁ ,ש ּמ ּו ׁשִ ,הל ּו ְךַ ׁ ,ש ְריָא
יְ ֹ ָ
דו''דַ ּ .בעֲ ִ ׂ
אור וְ נֵר )ס''א דאורייתא(,
אֲ דֹנָ י .וְ ָדא ְר ִא ּיָהּ ְ ,ד ֹ
יחא ְ ּד ָק ְר ְּבנִ ין,
אורֵ .ר ָ
תו ָרה ֹ
ְ ּד ִא ְּת ַמר ָּב ּה )משלי ו( וְ ֹ
לו ָתא.
יתאּ ִ ,ד ּב ּור ִּב ְּצ ֹ
או ַריְ ָ
לו ִתיןּ ִ ,ד ּב ּור ְּב ֹ
ְ ּד ִאי ּנ ּון ְּצ ֹ
ש ּיָיה ְ ּד ִמ ְּצוָ ה ,וְ ׁ ִשמ ּו ׁש ִ ּדילָ ּהּ ,ו ִמ ׁש ּו ׁש ִ ּדילָ ּה,
וַ עֲ ִ ׂ
ְ
יעהּ ְ ,דלֵ ית ּ ַת ּ ָמן
וְ ִהל ּוך ִ ּדילָ ּהּ .ו ְר ִאיָיה ּו ׁ ְש ִמ ָ
יתא ּו ִמ ְּצוָ ה ,ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה לָ א
או ַריְ ָ
ֹ
יך ה ּוא ּו ׁ ְש ִכינְ ּ ֵת ּ
ְ
ׁ ַש ְריָא ּ ַת ּ ָמןְ .דק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא ׁ ַש ְריָא ִּב ְר ִאיָיה,
יה
תו ָרה ֹ
יתא וְ ֹ
או ַריְ ָ
יהּ ְ ,ד ֹ
אורְ ׁ ,ש ִכינְ ּ ֵת ּ
וְ ֵכן ׁ ְש ִכינְ ּ ֵת ּ
דוד )במדבר יב( ְּב ַמ ְר ָאה ֵאלָ יו
יה יְ ֹ ָ
ְר ִאיָה ִ ּדילֵ ּ
ודע) ,קודשא בריך הוא במראה אליו אתודע שכינתיה(.
ֶא ְת ָ ּ

יעה וְ ֵריחַ וְ ִד ּבוּר ׁשוֹ ֶרה
 .323ו ִּב ְר ִאיָּה ו ְ ּׁש ִמ ָ
שם ְיהֹוָ''הַּ .בעֲ ִ ׂשיָּהּ ְ ,ב ִמ ּ ׁשו ּׁשִׁ ,ש ּמו ּׁש,
ֵׁ
ְ
של אוֹ ר
שם אֲ דֹנָי .וְ ֹזו ְר ִאיָּה ׁ ֶ
ִה ּלוּךׁ ,שוֹ ֶרה ׁ ֵ
ש ּנֶאֱ ַמר ָּב ּה )משלי
ֶׁ
תּוֹרה(,
וְ נֵר )שֶׁ ל הַ ָ
שהֵ ם
ו( וְ תוֹ ָרה אוֹ רֵ .ריחַ הַ ָּק ְר ָּבנוֹ תֶ ׁ ,
ְּת ִפ ּלוֹ ת ,דִּ ּבוּר ַּ -ב ּתוֹ ָרה ,דִּ ּבוּר ִ ּב ְת ִפ ָּלה.
ש ָּל ּה ,ו ִּמ ּׁשו ּׁש
של ִמ ְצוָה ,וְ ִ ׁש ּמו ּׁש ׁ ֶ
וַעֲ ִ ׂשיָּה ׁ ֶ
ְ
ש ֵאין
יעה ׁ ֶ
ּש ִמ ָ
ש ּ ָל ּה .ו ְּר ִאיָּה ו ְׁ
ש ָּל ּה ,וְ ִה ּלוּך ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
ָׁשם ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצוָה ,הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך
ו ְּׁש ִכינָתוֹ אֵ ינ ָּה ׁשוֹ ָרה ָׁשםֶ ׁ .
שהַ ּתוֹ ָרה
הוּא ׁשוֹ ֶרה ִ ּב ְר ִאיָּה ,וְ כֵ ן הַ ּ ְ ׁש ִכינָהֶ ׁ ,
 וְ תוֹ ָרה אוֹ ר ,וְ הַ ּ ְ ׁש ִכינָה ִהיא ְר ִאיָּהֵאלָ יו
ַּב ּ ַמ ְר ָאה
ש ּלוֹ ) ,במדבר יב( ה'
ֶׁ
ֶא ְתוַדָּ ע )הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ� הוּא  -בַּ מַּ ְראָ ה אֵ לָיו
אֶ ְתוַדָּ ע ְ -שׁכִ ינָתוֹ(.

Ezekiel 1:27
יתי כְּ ַמ ְראֵ ה-אֵ שׁ“
” ָר ִא ִ
”… “… I saw as it were the appearance of fire
The YHVH name is in the
Y – Chokmah – Eyes – Seeing – Light of Torah
H – Binah – Ears – Hearing – Torah
V – Zeir Anpin – Nose – Smelling – Our prayers, that is the aspect of the scent
that comes out of the sacrifices.
H – Malchut – Mouth – Speaking – Prayers
Actions touches, sexual actions, and walking are the aspect of God’s name in
Malchut, ADNY. On the physical/material levels we are disconnected from the
light but we can reveal it when the actions relate and follow the Torah guidance.
Numbers 12:6
” ַויּ ֹאמֶ רִ ,שׁ ְמעוּ-נָא ְדבָ ָרי; ִאם-י ְִהיֶה ,נ ְִביאֲ כֶם–יְהוָה בַּ ַמּ ְראָ ה אֵ לָ יו אֶ ְתו ַָדּע ,בַּ חֲ לוֹם אֲ ַדבֶּ ר-בּוֹ“
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“And He said: Hear now My words: if there be a prophet among you, I YHVH do
”make Myself known unto him in a vision, I do speak with him in a dream.
The Zohar teaches us that the Endless Light can reveal itself through visions
and dreams, which is a state beyond matter but to merit that we need to have
a pure connection with the Shechina.
Rabbi Shimon wrote the Zohar to support the Shechina in the times before the
Final Redemption because he saw that we will be in darkness and far from the
Light.
We are the lucky ones who had the merit to come closer to the Zohar and study
it.

ש ָר ֵאל ָעלָ ה
ְּ .324ב ַמחֲ ׁ ָש ָבה ִמ ְּל ֹגו ִּבינָ הֶ ּ ,בן י ָּה .יִ ְ ׂ
ימא ִּב ְר ִמיזָ א.
ְּב ַמחֲ ׁ ָש ָבהִ .ה ְרה ּור ָח ְכ ָמה ,לְ ַח ִ ּכ ָ
ָח ְכ ָמה ָעלָ ה ְּב ַמחֲ ׁ ָש ָבה ְ ּד ִאיה ּו ִּבינָ הַ ,מחֲ ׁ ָש ָבה
מו ַדע ֶא ּ ָלא
וְ ִה ְרה ּור ּכ ּ ָֹלא ַחדָ .ח ְכ ָמה לָ א ִא ׁ ְש ְּת ֹ
ְּב ִּבינָ הּ ,ו ִבינָה ּ ַב ּ ֵלבּ .ו ְבגִ ין ָ ּדאַ ,מחֲ ׁ ָש ָבה ּ ַב ּ ֵלב,
ִה ְרה ּור ּ ַב ּ ֵלב.

ָ''ה.
ַּ .324ב ּ ַמח ָׁ
ֲשבָ ה ִמ ִ ּב ְפנִ ים ִ ּבינָה ֶּ -בן י ּ
ֲשבָ הִ .ה ְרהוּר חָ ְכ ָמה,
ִש ָראֵ ל ָעלָ ה ְבמַ ח ָׁ
י ְׂ
שהוּא
ֲשבָ הֶ ׁ ,
לֶ חָ כָ ם ְ ּב ֶרמֶ ז .חָ ְכ ָמה ָעלָ ה ְב ַמח ָׁ
ֲשבָ ה וְ ִה ְרהוּר הַ כּ ֹל ֶאחָ ד .הַ חָ ְכ ָמה
ִ ּבינָהַ .מח ָׁ
לֹא נוֹ ַד ַעת ֶא ָּלא ְ ּב ִבינָה ,וְ הַ ִ ּבינָה ַּב ּ ֵלב.
ֲשבָ ה ַּב ּ ֵלב ,הַ ִה ְרהוּר ַּב ּ ֵלב.
ו ִּמ ּׁשוּם זֶה הַ ּ ַמח ָׁ

יתא ֵס ֶפר ּת ֹו ָרהִ .מ ְּצוָ ה )דף ר''ל
או ַריְ ָ
ֹ
 .325וְ ֵכן
הו''ה.
יח נִ יח ַֹח לַ יְ ֹ ָ
חו ָט ָמאֵ ,ר ַ
מו ַע .וְ ֵכן ְּב ֹ
ע''א( לִ ׁ ְש ֹ
לו ָתא
יהּ ,ו ְּצ ֹ
יהֹ ,
ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ִא ִ
עולָ ה ִ ּדילֵ ּ
יהי ָק ְר ָּבן ִ ּדילֵ ּ
יה,
יח נִ יח ַֹח ְסלִ ַ
יהי ְ ּכ ָק ְר ָּבןּ ,ו ְכ ֵר ַ
ִא ִ
יקת לְ גַ ּ ֵב ּ
לו ָתא ,וְ ָה ִכי ְּב ִד ּב ּור) ,ירמיה
יה ִּב ְּצ ֹ
וְ ִא ְת ְק ִר ַ
יבת לְ גַ ּ ֵב ּ
דו''ד .ה' ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא,
כג( הֲ לֹא כֹה ְ ּד ָב ִרי ָּכ ֵא ׁש נְ אֻ ם יְ ֹ ָ
יה.
ִ ּד ּב ּור ִ ּדילֵ ּ

 .325וְ כֵ ן הַ ּתוֹ ָרה  -סֵ פֶ ר ּתוֹ ָרהִ ,מ ְצוָה
ִל ְ ׁשמ ַֹע .וְ כֵ ן ַּבחֹטֶ םֵ ,ריחַ נִ יחֹחַ לַ ה' .הַ ּ ְ ׁש ִכינָה
ש ּלוֹ  ,וְ הַ ְּת ִפ ָּלה ִהיא
ש ּלוֹ  ,עוֹ לָ ה ׁ ֶ
ִהיא ָק ְר ָּבן ׁ ֶ
לו
ְ ּכמוֹ ָק ְר ָּבן ,וְ עוֹ לָ ה ְ ּכ ֵריחַ נִ יחֹחַ אֶ ְצ ֹ
ו ִּמ ְת ָק ֶרבֶ ת ֶא ְצלוֹ ִ ּב ְת ִפ ּ ָלה .וְ כֵ ן ְ ּב ִד ּבוּר
 )ירמיה כג( ֲהלֹא כֹה ְדבָ ִרי ָּכ ֵא ׁש נְ אֻ ם ה'.ש ּלוֹ .
אוֹ ת ה' ְׁ -ש ִכינָה ,דִּ ּבוּר ׁ ֶ

יה,
ּ ְ .326כגַוְ ונָ א ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתאִ ,א ִ
יהי ַמ ְר ָאה ִ ּדילֵ ּ
יה,
יהֵ ,ר ַ
ׁ ְש ִמ ָ
יהּ ִ ,ד ּב ּור ִ ּדילֵ ּ
יח נִ יח ַֹח ִ ּדילֵ ּ
יעה ִ ּדילֵ ּ
יה,
ְּב ֵר ׁ ָ
ש ּיַית ִמ ְּצוָ ה ִ ּדילֵ ּ
ישאָ .ה ִכי ִאיה ּו ְּבי ִָדין ,עֲ ִ ׂ
יה,
יהִּ .ב ְּצ ֹ
ְּבג ּו ָפא ְ ּכ ִר ָ
יפא ִ ּדילֵ ּ
יעא ִ ּדילֵ ּ
לו ָתא זְ ִק ָ
יה) ,דאיהי מזליה( ְ ּד ִאיה ּו
לו ָתא עֲ ִמ ָ
ִּב ְּצ ֹ
ידה ִ ּדילֵ ּ
יה,
ְ ּד ַק ְּי ָ
יה ְּב ָכל אֲ ָתרּ ,ו ְכ ָר ַעת לְ גַ ּ ֵב ּ
ימא ַק ּ ֵמ ּ
ֵיה
וְ ִא ְתנ ּ ְַפלַ ת לְ ַרגְ ֹ
לוי ִּבנְ ִפילַ ת ַא ּ ַפיִ ם ,לְ ִמ ׁ ְש ַאל ִמ ּנ ּ
יה ,וְ ִאית לָ ּה
יהי עֲ נָ וָ ה לְ ּ ֵ
ַרחֲ ִמים ַעל ְּבנָ ָהאִ ,א ִ
גַב ּ
ֵיה.
ּב ׁ ֶֹשת ּ ָפנִ ים ִמי ּנ ּ

ש ּלוֹ ,
שהַ ּ ְ ׁש ִכינָה ִהיא ַמ ְר ָאה ׁ ֶ
ּ ְ .326כמוֹ ׁ ֶ
ש ּלוֹ ,
ש ּלוֹ  ,דִּ ּבוּר ׁ ֶ
ש ּלוֹ ֵ ,ריחַ נִ יחֹחַ ׁ ֶ
יעה ׁ ֶ
ְ ׁש ִמ ָ
ְ
ש ּלוֹ ,
ֹאש ָּ -כך הוּא ַּביּ ַָדיִם עֲ ִ ׂשיַּת ִמ ְצוָה ׁ ֶ
ָּבר ׁ
ש ּלוֹ ,
ש ּלוֹ ַּ .ב ְּת ִפ ָּלה ז ְִקיפָ ה ׁ ֶ
יעה ׁ ֶ
ַּב ּגוּף ְּכ ִר ָ
ש ּלוֹ )שֶׁ הִ יא מַ זָּל שֶׁ לּוֹ(,
ידה ׁ ֶ
ַּב ְּת ִפ ּ ָלה עֲ ִמ ָ
שעוֹ מֶ ֶדת ְלפָ נָיו ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם וְ כוֹ ַר ַעת
ש ִהיא ׁ ֶ
ֶׁ
ְלג ַָּביו וְ נוֹ פֶ לֶ ת ְל ַרגְ לָ יו ִ ּבנְ ִפילַ ת ַא ּ ַפיִם
ִל ְ ׁשאֹל ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַרח ֲִמים ַעל ָּבנֶיהָ ִ .היא עֲ ָנוָה
ֹשת ּ ָפנִ ים ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
ְלג ַָּביו ,וְ י ֵׁש לָ ּה ּב ׁ ֶ

.הרהור Y – Chokmah, right brain, original formation of thoughts,
.מחשבה H – Binah, left brain, thought process,
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There can’t be a thought process without a thought. Chokmah and Binah are a
pair that come together to bring light to the world.
Like the two parts of the brain that may look like separate parts but they
function as one.
The result of the work of Chokmah and Binah is revealed in the heart, which is
the aspect of Zeir Anpin that receives the thought process. The heart itself has
left and right sides and activates the continuation of the Light in the lower
levels.
,ו When we listen to the Torah, we make a connection to the heart, Zeir Anpin,
V, of the name. The reading and the words of the prayers are our alternatives to
the sacrifices that were offered in the Holy Temple. Like the scent of the offerings
on the altar, the words of the Torah and prayers ascend together with the
Shechina to make unification.
Jeremiah 23:29
”הֲ לוֹא כֹה ְדבָ ִרי כָּאֵ שׁ ,נְאֻ ם-יְהוָה; וּכְ פַ ִטּישׁ ,יְפֹ צֵ ץ סָ לַ ע“
“Is not my word like fire?, said YHVH; and like a hammer that breaks the rock
”?in pieces
, H, of the name and like fire, they ascend upה The words are the aspect of the
with the Shechina to draw the light of mercy for us.

ישא ,לִ ילִ ית ,חֲ ּצ ּו ָפה ְּבלָ א
 .327וְ לָ א ְ ּכ ׁ ִש ְפ ָחה ִּב ׁ ָ
ימא ְ ּד ֵע ֶרב ַרבּ ,ו ְבגִ ין
עֲ נָ וָ ה ,לֵ ית לָ ּה ּב ׁ ֶֹשת ּ ָפנִ יםִ ,א ּ ָ
ָ ּדא ָא ַמר ׁ ְשלֹמֹה) ,משלי יב( ֵא ׁ ֶשת ַחיִ ל עֲ ֶט ֶרת
ישהּ ִ .ד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא
מו ָתיו ְמ ִב ׁ ָ
ּ ַב ְעלָ ּה ּו ְכ ָר ָקב ְּב ַע ְּצ ֹ
יתאִ ׁ ,ש ְפ ָחה ִ ּדילָ ּה לִ ילִ ית ,לֵ ית לָ ּה
רונִ ָ
יהי ַמ ְט ֹ
ִא ִ
עֲ נָ וָ ה ,וְ לָ א ּב ׁ ֶֹשת ַאנְ ּפין ִּמק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא .וְ ָה ִכי
ִ
ְּבנָ ָהא ֵע ֶרב ַרב ,וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ָע ִתיד
לְ ַא ְע ְּב ָרא לָ ּה וְ לִ ְבנָ ָהא ֵמ ָעלְ ָמאּ ְ ,ד ַמ ְמז ִֵרים ִאי ּנ ּון
ִמ ְּבנֵי ט' ִמ ּד ֹות ,אסנ''ת משגח''ת) ,ר''ת אנוס''ה,
שנוא''ה ,נידוי ,תמורה ,מורדת ,שכורה ,גרושת הלב ,חצופה,
תערובת( ַמ ְמזְ ֵרי ְ ּד ַר ָּבנָ ן.

יהי ׁ ִש ּמ ּו ׁש ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא,
 .328וְ ֵכן ׁ ְש ִכינָה ִא ִ
יכה
יהי הֲ לִ ָ
יה ְּב ַּצ ִ ּדיק ַחי ָעלְ ִמין .וְ ִא ִ
יִ ח ּוד ִ ּדילֵ ּ
יה) ,תהלים פה( ֶּצ ֶדק לְ ָפנָ יו יְ ַה ּ ֵל ְך ,לְ ֶמ ְע ּ ַבד
ִ ּדילֵ ּ
יה) .בראשית כד( וַ יְ ִהי ה ּוא ֶט ֶרם ִ ּכ ּ ָלה לְ ַד ּ ֵבר
ְרע ּו ֵת ּ
יה ,לְ ֶמ ְע ּ ַבד
וְ ִה ּנֵה ִר ְב ָקה ֹיו ֵּצאתְ ,ר ִה ַ
יטת לְ גַ ּ ֵב ּ
יחאְּ ,ב ִד ּב ּור,
יעהְּ ,ב ֵר ָ
יהִּ .ב ְר ִא ּיָהִּ ,ב ׁ ְש ִמ ָ
ְרע ּו ֵת ּ
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ילית ,חֲצוּפָ ה
מו ִ ׁש ְפחָ ה ָר ָעהִ ,ל ִ
 .327וְ לֹא ְּכ ֹ
של
ֹשת ּ ָפנִ יםִ ,א ּ ָמם ׁ ֶ
ְ ּב ִלי עֲ ָנוָהֵ ,אין לָ ּה ּב ׁ ֶ
הָ ֵע ֶרב ַרב ,ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ָאמַ ר ְ ׁשלֹמֹה) ,משלי
שת חַ ִיל עֲ טֶ ֶרת ַּב ְעלָ ּה ו ְּכ ָר ָקב
יב( ֵא ׁ ֶ
שהַ ּ ְ ׁש ִכינָה ִהיא ַמ ְל ָּכה.
ישהֶ ׁ .
ְ ּב ַע ְצמוֹ ָתיו ְמ ִב ָׁ
ילית ,אֵ ין לָ ּה עֲ ָנוָה וְ לֹא
ש ָּל ּה ִל ִ
הַ ּ ִׁש ְפחָ ה ׁ ֶ
ְ
ְ
ֹשת ּ ָפנִ ים מֵ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא .וְ כָ ך ָּבנֶיהָ
ּב ׁ ֶ
ְ
ֵע ֶרב ַרב .וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ָע ִתיד
ְלהַ עֲ ִביר אוֹ ָת ּה וְ ֶאת ָּבנֶיהָ מֵ הָ עוֹ לָ ם,
ש ּ ַמ ְמז ִֵרים הֵ ם ִמ ְ ּבנֵי ט' ִמדּ וֹ ת  -אסנ''ת
ֶׁ
)ראשֵׁ י תֵ בוֹת :אֲנוּסָ ''הְ ,שׂנוּאָ ''ה,
משגח''ת ָ
כּוֹרה ,גְּ רוּשַׁ ת הַ לֵּב,
מוֹרדֶ תִ ,שׁ ָ
ֶ
מוּרה,
נִ דּוּיְ ,תּ ָ
חֲצוּפָה ,תַּ ﬠֲרֹ בֶ ת(ַ ,מ ְמז ִֵרים ִמדְּ ַר ָּבנָן.
של הַ ָּקדוֹ ׁש
 .328וְ כֵ ן ְׁש ִכינָה ִהיא ִ ׁש ּמו ּׁש ׁ ֶ
ש ּלוֹ ַעל י ְֵדי הַ ַ ּצדִּ יק חַ י
ָּברו ְּך הוּא ,הַ יִּחוּד ׁ ֶ
ש ּלוֹ ) ,תהלים
הָ עוֹ לָ ִמים .וְ ִהיא הַ ה ֲִליכָ ה ׁ ֶ
לַ עֲ שׂ וֹ ת
יְהַ ּ ֵל ְך,
ְלפָ נָיו
פה( צֶ ֶדק
ְרצוֹ נוֹ ) .בראשית כד( ַוי ְִהי הוּא טֶ ֶרם ִּכ ָּלה
ְל ַד ּ ֵבר וְ ִה ּנֵה ִר ְב ָקה יֹצֵ אתָ ,רצָ ה ִל ְק ָראתוֹ
יעהּ ְ ,ב ֵריחַ ,
לַ עֲ ׂשוֹ ת ְרצוֹ נוֹ ּ ִ .ב ְר ִאיָּהּ ִ ,ב ְ ׁש ִמ ָ
ְ ּב ִד ּבוּרַּ ,בעֲ ִ ׂשיָּהּ ְ ,בג ּוףּ ְ ,ב ִ ׁש ּמו ּׁשּ ְ ,ב ִה ּלוּךְ,
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ֹש ּ ֵמ ׁש אוֹ תו
ַׁ  ְ ּבכָ ל ֵאבֶ ר ִהיא ְמ ֻצ ּוָה ְל,בר
ֶ  ְּב ָכל ֵא, ְּב ִהל ּו ְך, ְּב ׁ ִשמ ּו ׁש, ְּבג ּו ָפא,ש ּיָה
ׂ ִ ֲּ ַבע
. ֹוְ לַ עֲ ׂשוֹ ת ְרצוֹ נו

.יה
ִ ִא
ּ  ּולְ ֶמ ְע ּ ַבד ְרע ּו ֵת,יה
ּ ֵיהי ְמ ֻ ּצ ָ ּוה לְ ׁ ַש ְּמ ׁ ָשא ל

, ָּכ ְך הֵ ם ְ ּבצו ָּר ָת ּה; ְ ּבנֵי עֲ ָנוָה, ָ וּבָ נֶיה.329
.ש ָּל ּה
ֶ ׁ  ּ ֻכ ּ ָלם ְּכמוֹ הַ ִּמדּ וֹ ת.ֹשת ּ ָפנִ ים
ֶ ׁ ְ ּבנֵי ּב
ְ
ו ִּמ ּׁשוּם זֶה ִצ ּוָה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
 )שמות יח( וְ ַא ּ ָתה ֶת ֱחזֶה ִמ ָּכל הָ ָעם,ֹשה
ֶ ׁ ְלמ
שי אֱ מֶ ת שׂ ֹנְ אֵ י
ֵ ׁ ְשי חַ יִל י ְִר ֵאי אֱ ל ִֹהים ַאנ
ֵ ׁ ְַאנ
,של ַא ְב ָרהָ ם
ֶ ׁ  ִמ ַ ּצד י ִָמין- שי חַ יִל
ֵ ׁ ְ ַאנ.בָ צַ ע
ֹימינו
ִ  )דברים לג( ִמ,של הַ ּתוֹ ָרה
ֶ ׁ ש ּ ָׁשם ְר ִאיָּה
ֶׁ
של
ֶ ׁ  ִמ ַ ּצד-  י ְִראֵ י אֱ ל ִֹהים. ֹאֵ ׁש דָּ ת לָ מו
ש ָא ַמר חֲבַ ּקוּק
ֶ ׁ ,יעה
ָ ש ּׁ ָשם ְׁש ִמ
ֶ ׁ ,י ְִצחָ ק
ָ )חבקוק ג( ה' ָׁש ַמ ְע ִּתי ִׁש ְמעֲ ך,הַ ּנ ִָביא
,של יַעֲ קֹב
ֶ ׁ  ִמ ַ ּצד- שי אֱ מֶ ת
ֵ ׁ ְ ַאנ.אתי
ִ י ֵָר
-  ׂשֹנְ ֵאי בָ צַ ע. ַּבחֹטֶ ם,'ש ּ ָׁשם ֵריחַ נִ יחֹחַ לַ ה
ֶׁ
של ָא ָדם
ֶ ׁ יעית
ִ  ֶרגֶל ְר ִב,של הַ דִּ ּבוּר
ֶ ׁ ִמ ַ ּצד
: ָׁשל ֹׁש חַ יּוֹ ת הֵ ן.ש ִה ְתחַ ֵּבר ָּב ָאבוֹ ת
ֶ ׁ אשוֹ ן
ׁ הָ ִר
 ָא ָדם. ַיעה ֵריח
ָ  ִ ּב ְר ִאיָּה ְ ׁש ִמ,ֶשר
ֶ ׁ ַא ְריֵה ׁשוֹ ר נ
. ְ ּב ִד ּבוּר-

 ְּבנֵי, ְּבנֵי עֲ נָ וָ ה,נָהא
ָ  ָה ִכי ִאי ּנ ּון ְּב ִדי ּו ְק, ּו ְבנָ ָהא.329
 ּו ְבגִ ין ָ ּדא ָמנֵי. ּ ֻכ ְּלה ּו ְ ּכ ִמ ּד ֹות ִ ּדילָ ּה,ּב ׁ ֶֹשת ַאנְ ּ ִפין
ְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 )שמות יח( וְ ַא ּ ָתה ֶתחֱ זְ ה,יך ה ּוא לְ מ ׁ ֶֹשה
ִמ ָּכל ָה ָעם ַאנְ ׁ ֵשי ַחיִ ל יִ ְר ֵאי אֱ ל ִֹהים ַאנְ ׁ ֵשי אֱ ֶמת
ימינָ א
ִ  ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד,ַאנְ ׁ ֵשי ַחיִ ל
.ָב ַּצע
ש ֹונְ ֵאי
ׂ
 )דברים,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ  ְ ּד ַת ּ ָמן ְר ִא ּיָיה ְ ּד,ְ ּד ַא ְב ָר ָהם
 ִמ ִּס ְט ָרא, יִ ְר ֵאי אֱ ל ִֹהים.מו
ֹ ָינו ֵא ׁש ָ ּדת ל
ֹ ימ
ִ לג( ִמ
ְ ּד ָא ַמר חֲ ַב ּק ּוק
,יעה
ָ ׁ ְש ִמ
ְ ּד ַת ּ ָמן
,ְ ּדיִ ְּצ ָחק
 ַאנְ ׁ ֵשי.אתי
ִ יאה )חבקוק ג( יְ ָי ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ׁ ִש ְמעֲ ָך י ֵָר
ָ נְ ִב
,דוד
ָ ֹ ְיח נִ יח ַֹח לַ י
ַ  ְ ּד ַת ּ ָמן ֵר, ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּדיַעֲ קֹב,אֱ ֶמת
 ַס ְמ ָכא, ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִד ּב ּור,ש ֹונְ ֵאי ָב ַּצע
ֹ ְּב
ׂ .חו ָט ָמא
. ְ ּד ִא ְת ַח ָּבר ּ ַבאֲ ָב ָהן,אש ֹון
ָ ְר ִב
ׁ  ְ ּד ָא ָדם ָה ִר,יע ָאה
יעה
ָ  ִּב ְר ִאיָיה ׁ ְש ִמ,ֶשר
ֶ ׁ  ַא ְריֵה ׁש ֹור נ,ְּתלַ ת ֵחיוָ ן ִאי ּנ ּון
. ָא ָדם ְּב ִד ּב ּור,יחא
ָ ֵר

Proverb 12:4 “ישׁה
ָ מוֹתיו ְמ ִב
ָ ְ ﬠֲטֶ ֶרת בַּ ﬠְ לָ הּ; וּכְ ָר ָקב ְבּﬠַ צ,חַ יִל-“ ”אֵ ֶשׁתA virtuous woman is a
crown to her husband, but she that doeth shamefully is as rottenness in his
bones.” There are two female aspects of Malchut. On one side we have the pure
and holy Shechina and on the other side, we have the shameless, evil and
immoral Lili-th. The children that come from the later one are Erev Rav, Mixed
Multitude that doesn’t connect to holiness. In the future, God will remove her
children from the world because of their negative attributes. The Shechina
unifies with the Light through the righteous people that are the aspect of Yessod.
And their children are the Israelites with positive attributes. For this reason,
God instructed Moses to select only the good ones from the nation of Israel to
lead the people. Exodus 18:21 “–ְשׁי אֱ ֶמת
ֵ  אַ נ,�הים
ִ ֱחַ יִל י ְִראֵ י א-ְשׁי
ֵ הָ ﬠָ ם אַ נ-וְאַ ָתּה ֶתחֱ זֶה ִמכָּל
ֲשׂרֹת
ָ ְשׂ ֵרי ﬠ
ָ  ו, ָשׂ ֵרי חֲ ִמ ִשּׁים, ָשׂ ֵרי אֲ לָ פִ ים ָשׂ ֵרי ֵמאוֹת,ְשׂ ְמ ָתּ ﬠֲלֵ הֶ ם
ַ “ ”שֹׂנְאֵ י בָ צַ ע; וMoreover you shall
see out of all the people able men (Seeing, Right column, Abraham, Chessed),
such that fear God (Hearing, Left column, Isaac, Gevurah), men of truth (Scent,
nose, Central column, Jacob, Tiferet) hating unjust gain (Speech, Malchut,
Adam); and place such over them, to be rulers of thousands, rulers of hundreds,
rulers of fifties, and rulers of tens.” The four aspects of the name and senses are
also in the four Holy Creatures of the Holy Throne Y – Seeing – Lion H – Hearing
– Ox V – Smelling – Eagle H – Speech – Man The proper unification of Light and
vessel rewards us with great light. If we connect with purity, we unify the
Shechina and the Light. We then merit the manifestation of the light of
Chassadim and Mercy in our lives. It could be in righteous children or positive
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outcomes of our actions. We should not judge everything on the scale of money
and material gain. In most cases, we benefit from the removal of judgments that
we carry from previous lives before enjoying comfort in this life. This actually
could cause distance from the Light because, if our vessel is full and happy, we
forget that the Light is the provider and a continuous connection must be there
to keep the flow coming. Connection with impurity brings the negative aspects
of Lili-th that brings chaos into our actions and undesirable outcomes.
ש ְמ ּ ָת עֲ לֵ הֶ ם ָׂש ֵרי אֲ לָ ִפים ִ -מ ַ ּצד
ש ֵרי אֲ לָ ִפיםִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ָאת א' .330 .וְ ַׂ
ש ְמ ּ ָת עֲ לֵ ֶ
יהם ָ ׂ
 .330וְ ַ ׂ
צד הָ אוֹ ת ד',
שנָ ה הָ אוֹ ת א' .וְ ָׂש ֵרי מֵ אוֹ ת ִ -מ ַ ּ
אות ׁ ָ
אותִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ָאת ד' ,ד' ֵמ ֹ
ש ֵרי ֵמ ֹ
וְ ָ ׂ
ּ
ִש ָר ֵאל
ש ִנ ְ ׁש ּ ַת ְע ְ ּבד ּו י ְ ׂ
ַא ְר ַּבע מֵ אוֹ ת ָׁשנָה ׁ ֶ
ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם) .בדלות
ש ָר ֵאל
ְ ּד ִא ׁ ְש ּ ַת ְע ִּביד ּו
יִ ְ ׂ
תּוֹרה(ָׂ .ש ֵרי ח ֲִמ ּ ִׁשים -
ְ ּב ִמ ְצ ַריִם )בַּ ﬠֲנִ יּוּת שֶׁ ל ָ
רות י'.
ש ֹ
ש ֵרי עֲ ָ ׂ
ש ֵרי חֲ ִמ ּ ׁ ִשים נ' .וְ ָ ׂ
דאורייתא( ָ ׂ
אוֹ ת נ' .וְ ָׂש ֵרי עֲ ָׂשרֹת  -אוֹ ת י'.

מו ְדע ּוןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון
ש ָר ֵאל ְּב ִאי ּנ ּון ִמ ּד ֹות ִא ׁ ְש ְּת ֹ
 .331יִ ְ ׂ
ְ
הון
יה .לְ ֶמהֱ וִ י ְּב ֹ
ְּב ֹנוי ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא ּו ׁ ְש ִכינְ ּ ֵת ּ
ארי
ַאנְ ׁ ֵשי ַחיִ לּ ְ ,כ ֹגון ֵא ׁ ֶשת ַחיִ ל עֲ ֶט ֶרת ּ ַב ְעלָ ּהָ ,מ ֵ
ְ ּד ֶח ֶסד .יִ ְר ֵאי אֱ ל ִֹהיםַ .אנְ ׁ ֵשי אֱ ֶמת ,וְ לָ א ַאנְ ׁ ֵשי
ש ּו ַעוְ לָ ה וְ לֹא
ש ָר ֵאל לֹא יַעֲ ׂ
ׁ ֶש ֶקרּ ִ ,ד ְבנֵי )צפניה ג( יִ ְ ׂ
יהם לְ ׁש ֹון ּ ַת ְר ִמית.
יְ ַד ְּבר ּו ָכזָ ב וְ לֹא יִ ּ ָמ ֵּצא ְּב ִפ ֶ
קו .וְ לָ א ְ ּכ ֵע ֶרב
ש ֵמ ַח ְּב ֶחלְ ֹ
ש ֹונְ ֵאי ָב ַּצעּ ְ ,כ ּ ַבר נָ ׁש ָ ׂ
וְ ׂ
ישאּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ְ ּכ ִחוְ יָא ְ ּד ָכל
ַרב ְּב ֹנוי ְ ּד ׁ ִש ְפ ָחה ִּב ׁ ָ
יה .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה
ַא ְר ָעא
ֳק ָד ֵמ ּ
ש ּ ַבע ֵמ ַע ְפ ָרא,
סה( וְ נָ ָח ׁש ָע ָפר לַ ְח ֹ
מו ,וְ ָד ִחיל לְ ִמ ְ ׂ
ארי ָּב ַּצעּ ְ .דלָ א
יה .וְ ָה ִכי ָמ ֵ
ְ ּד ָד ִחיל ְ ּד ֶת ְח ַסר לֵ ּ
מון ְ ּד ָעלְ ָמא.
ש ֵב ִעין ִמ ָּכל ָמ ֹ
ְׂ

ִש ָר ֵאל ּ ְ -ב ֵא ּל ּו הַ ִּמדּ וֹ ת נִ ָּכ ִרים,
 .331י ְ ׂ
ְ
של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ו ְּׁש ִכינָתוֹ
שהֵ ם ָּבנִ ים ׁ ֶ
ֶׁ
שת חַ יִל
שי חַ יִלּ ְ ,כגוֹ ן ֵא ׁ ֶ
ִל ְהיוֹ ת ָּבהֶ ם ַאנְ ׁ ֵ
עֲ טֶ ֶרת ַּב ְעלָ ּהַּ ,בעֲ לֵ י חֶ סֶ ד .י ְִר ֵאי אֱ ל ִֹהים.
ש ְ ּבנֵי )צפניה
ש ֶקרֶ ׁ ,
שי ׁ ֶ
שי אֱ מֶ ת ,וְ לֹא ַאנְ ׁ ֵ
ַאנְ ׁ ֵ
ִש ָר ֵאל לֹא יַעֲ ׂש ּו ַעוְ לָ ה וְ לֹא י ְַד ְ ּבר ּו כָ זָב
ג( י ְ ׂ
וְ לֹא י ּ ִָמצֵ א ְב ִפיהֶ ם ְל ׁשוֹ ן ּ ַת ְר ִמית .וְ שׂ ֹנְ ֵאי
בָ צַ ע ּ ְ -כ ָא ָדם הַ ּׂ ָשמֵ חַ ְ ּבחֶ ְלקוֹ  .וְ לֹא ְּכ ֵע ֶרב
ש ָּכל
שהֵ ם ְ ּכנָחָ ׁש ׁ ֶ
ַרב ְ ּבנֵי הַ ּ ִ ׁש ְפחָ ה הָ ָר ָעהֶ ׁ ,
ש ָּכתוּב )ישעיה סה( וְ נָחָ ׁש
הָ ָא ֶרץ ְלפָ נָיו .זֶה ּו ׁ ֶ
ָעפָ ר לַ ְחמוֹ  ,ו ְּמפַ חֵ ד ִל ְ ׂשבּ ַֹע מֵ הֶ ָעפָ ר,
ש ּלֹא
שיּ ְֶחסַ ר לוֹ  .וְ כָ ְך ַּבעֲ לֵ י בֶ צַ עֶ ׁ ,
ש ְּמפַ חֵ ד ׁ ֶ
ֶׁ
ש ָּבעוֹ לָ ם.
ְ ׂשבֵ ִעים ִמ ָּכל ָממוֹ ן ׁ ֶ

יתין ,לֹא
ארי ַמ ְתנִ ִ
או ְקמ ּו ָה ָמ ֵ
ֹ
ּ .332ו ְבגִ ין ָ ּדא
שהְּ .בגִ ין
ַה ִּמ ְד ָר ׁש ה ּוא ָה ִע ָ ּ
יקר ֶא ּ ָלא ַה ּ ַמעֲ ֶׂ
ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ִאיה ּו ָס ִתים ְּב ִס ְת ֵרי ַה ּת ֹו ָרה,
יה,
מו ַדעַ ּ .ב ִּמ ְּצ ֹותּ ְ ,ד ִא ִ
ְּב ַמאי ִא ׁ ְש ְּת ֹ
יהי ׁ ְש ִכינְ ּ ֵת ּ
יה
ְ ּד ִא ִ
ֵיהּ ְ .כגַוְ ונָ א ְ ּד ִאיה ּו ָענָ וְ ׁ ,ש ִכינְ ּ ֵת ּ
יהי ִ ּד ּי ּו ְקנ ּ
ידהִ .איה ּו ִ ּג ּב ֹור,
יהי חֲ ִס ָ
עֲ נָ וָ הִ .איה ּו ָח ִסיד ,וְ ִא ִ
יהי ְ ּג ֶב ֶרת ַעל ָּכל א ּו ִמין ְ ּד ָעלְ ָמאִ .איה ּו אֱ ֶמת,
וְ ִא ִ
יאהִ .איה ּו
יהי נְ ִב ָ
יהי אֱ מ ּונָהִ .איה ּו נָ ִביא ,וְ ִא ִ
וְ ִא ִ
ְ
יהי ַמלְ כ ּות.
יהי ַּצ ֶד ֶקתִ .איה ּו ֶמלֶ ך ,וְ ִא ִ
ַּצ ִ ּדיק וְ ִא ִ
יהי
יהי ָח ְכ ֵמ ָתאִ .איה ּו ֵמ ִבין ,וְ ִא ִ
ִאיה ּו ָח ָכם ,וְ ִא ִ

 .332ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְׁשנָה ,לֹא
שהִ .מ ּׁשוּם
הַ ִּמ ְד ָר ׁש הוּא הָ ִע ָּקר ֶא ָּלא הַ ּ ַמעֲ ֶׂ
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא הוּא סָ תוּם ְ ּב ִס ְת ֵרי
ֶׁ
ש ִהיא
הַ ּתוֹ ָרהַּ ,ב ּ ֶמה ִמ ְת ּג ּ ֶַלה? ַּב ִּמ ְצווֹ תֶ ׁ ,
שהוּא ָענָו -
ש ִהיא צו ָּרתוֹ ּ ְ .כמוֹ ׁ ֶ
ְׁש ִכינָהֶ ׁ ,
ידה.
ְ ׁש ִכינָתוֹ עֲ ָנוָה .הוּא חָ ִסיד  -וְ ִהיא ֲח ִס ָ
הוּא ִ ּגבּ וֹ ר  -וְ ִהיא ְ ּגבֶ ֶרת ַעל ָּכל אֻ ּמוֹ ת
שהוּא אֱ מֶ ת  -וְ ִהיא אֱ מ ּונָה .הוּא
הָ עוֹ לָ םֶ ׁ .
יאה .הוּא צַ דִּ יק  -וְ ִהיא
נ ִָביא  -וְ ִהיא נְ ִב ָ
צַ דֶּ ֶקת .הוּא מֶ לֶ ְך  -וְ ִהיא ַמ ְלכוּת .הוּא
חָ כָ ם  -וְ ִהיא חֲכָ ָמה .הוּא מֵ ִבין  -וְ ִהיא
ש ּלוֹ  .הוּא ּ ֶכ ֶתר  -וְ ִהיא עֲ טָ ָרה
הַ ְּתב ּונָה ׁ ֶ
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יה,
יהִ .איה ּו ֶּכ ֶתר ,וְ ִא ִ
יהי עֲ ָט ָרה ִ ּדילֵ ּ
ְּתב ּונָ ה ִ ּדילֵ ּ
עֲ ֶט ֶרת ִּת ְפ ֶא ֶרתּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא א ּו ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ןָּ ,כל ִמי
רו ַאל יִ ָּכנֵס לְ ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש.
כו ְ ּכ ָב ֹ
ׁ ֶש ֵאין ּת ֹו ֹ
ְ
כו
ְ ּכ ִד ּי ּו ְקנָ א ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּואּ ְ ,ד ִאיה ּו ּת ֹו ֹ
רו
יהי ָּב ֹ
כו ִמ ְּל ֹגו ,וְ ִא ִ
רוִ ,איה ּו ּת ֹו ֹ
ּו ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ָּב ֹ
יהי ִ ּדלְ ַברֵ ,מ ַהה ּוא ִ ּדלְ ֹגו,
יאת ִא ִ
ִמ ְּל ַבר .וְ לָ א ִא ׁ ְש ְּתנִ ַ
יה ,וְ לֵ ית ַא ְפ ָר ׁש ּו ָתא
לְ ִא ׁ ְש ְּת ֹ
מו ְד ָעא ְ ּד ִהיא אֲ ִּציל ּו ֵת ּ
ּ ַת ּ ָמן ְ ּכלָ ל) ,שמות כה( ְ ּד ִמ ּ ַביִ ת ּו ִמח ּוץ ְּת ַּצ ּ ֶפ ּנ ּו.

ש ּלוֹ  ,עֲ טֶ ֶרת ִּת ְפ ֶא ֶרת .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ּ ֵפ ְר ׁשוּה ּו
ֶׁ
ש ֵאין ּתוֹ כוֹ ְ ּכבָ רוֹ ַאל י ִָּכנֵס
חֲכָ ִמיםָּ ,כל ִמי ׁ ֶ
ְ
ְלבֵ ית הַ ִּמ ְד ָר ׁשִּ .כ ְדמוּת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא,
שהוּא ּתוֹ כוֹ  ,וְ הַ ּ ְ ׁש ִכינָה ִהיא ָּברוֹ  .ה ּוא ּתוֹ כוֹ
ֶׁ
ִמ ִ ּב ְפנִ ים  -וְ ִהיא ָּברוֹ ִמ ַּבחוּץ .וְ לֹא ִמ ְׁש ּ ַת ּנֵית
ש ִ ּב ְפנִ ים ִל ְהיוֹ ת יָדו ַּע
ש ַּבחוּץ מֵ אוֹ תוֹ ׁ ֶ
ִהיא ׁ ֶ
ָׁשם
ּ ֵפרוּד
ש ִהיא אֲ ִצילוּתוֹ  ,וְ ֵאין
ֶׁ
ש ִּמ ַּביִת ו ִּמחוּץ ְּתצַ ּ ֶפ ּנוּ.
ְּכלָ ל) ,שמות כה( ׁ ֶ

ְשׂ ְמ ָתּ ﬠֲלֵ הֶ םExodus 18:21 “ ,
ְשׁי אֱ מֶ ת–שֹׂנְאֵ י בָ צַ ע; ו ַ
�הים ,אַ נ ֵ
וְאַ ָתּה ֶתחֱ זֶה ִמכָּל-הָ ﬠָ ם אַ נְ ֵשׁי-חַ יִל י ְִראֵ י אֱ ִ
ֲשׂרֹת
ְשׂ ֵרי ﬠ ָ
ָ ” “Moreover you shall see out of all theשׂ ֵרי אֲ לָ פִ ים ָשׂ ֵרי ֵמאוֹתָ ,שׂ ֵרי חֲ ִמ ִשּׁים ,ו ָ
people able men (Seeing, Right column, Abraham, Chessed), such that fear God
(Hearing, Left column, Isaac, Gevurah ), men of truth (Scent, nose, Central
column, Jacob, Tiferet) hating unjust gain (Speech, Malchut, Adam); and place
), rulers ofד( ), rulers of hundredsא( such over them, to be rulers of thousands
).” The souls of the Israelites come from the pureי( ), and rulers of tensנ( fifties
side and have good qualities. They have the use of the name of YHVH as it is
,אדני , ADNY. The Zohar reveals to us that the nameאדני expressed in Malchut,
ADNY, is concealed in the above verse and that instructs Moses to select only
 – Rulers of thousands is the aspect ofא the good people from the entire nation.
 – Numerically 4 represents theד ’, whose name means ‘thousandא letter Alef,
– נ four hundred years of slavery in Egypt before the first redemption
 – Numerically 10 for rulers of tens A goodי Numerically 50 for rulers of fifties
Israelite is one whose actions and consciousness are the same. A spiritual
connection is not just about participating in service but also about having the
right consciousness. The Zohar quotes the sages that said: “A man whose inner
?is not like his outer should not come to study spirituality”. Are you qualified

דודָ ,ס ִתים ִמ ְּלגָ יו ,לָ א ִא ְת ְק ֵרי
ּ .333ו ְבגִ ין ְ ּד ִאיה ּו יְ ֹ ָ
ֶא ּ ָלא ִּב ׁ ְש ִכינְ ּ ֵתיה ,אֲ דֹנָיּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ָא ְמר ּו ַר ָּבנָן ,לֹא
עולָ ם ַה ּזֶה ,נִ ְכ ּ ָתב אֲ נִ י
ְ ּכ ׁ ֶשאֲ נִ י נִ ְכ ּ ָתב אֲ נִ י נִ ְק ָראָּ ,ב ֹ
עולָ ם ַה ָּבא,
דו''ד ,וְ נִ ְק ָרא אֲ נִ י ּ ַבאֲ דֹנָ ''י .אֲ ָבל ָּב ֹ
ּ ַביְ ֹ ָ
דו''ד .לְ ֶמהֱ וִ י ַרחֲ ֵמי ִמ ָּכל
דו''ד ,וְ נִ ְק ָרא ּ ַביְ ֹ ָ
נִ ְכ ּ ָתב ּ ַביְ ֹ ָ
ִס ְט ָרא ּו ְבגִ ין ָ ּדא ָמנֵי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא לְ ַמלְ אֲ ֵכי
רוְּ ,ב ָכל ֵא ָב ִרין
כו ְ ּכ ָב ֹ
ַה ּ ׁ ָש ֵרתַ ,מאן ְ ּדלָ א יְ ֵהא ּת ֹו ֹ
יכלָ א ָ ּדאּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא
ימ ִאין וְ ִחצ ֹּונִ ין ,לָ א יִ יע ּול ְּב ֵה ָ
ּ ְפנִ ָ
לו) .דברים
ָא ַמר ְק ָרא) ,דברים לב( ַה ּצ ּור ּ ָת ִמים ּ ָפעֳ ֹ
יח( ּ ָת ִמים ִּת ְהיְ ה ִעם יְ ָי אֱ ל ֶֹה ָ
יך.

שהוּא ְיהֹוָה ,סָ תוּם ִמ ִ ּב ְפנִ ים,
 .333ו ִּמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
וְ לֹא נִ ְק ָרא ֶא ָּלא ִ ּב ְ ׁש ִכינָתוֹ  ,אֲ דֹנָי .ו ִּמ ּׁשוּם
שאֲ נִ י נִ ְכ ּ ָתב אֲ נִ י
זֶה ָא ְמר ּו חֲכָ ִמים ,לֹא ְכ ׁ ֶ
נִ ְק ָראָּ .בעוֹ לָ ם הַ זֶּה נִ ְכ ּ ָתב אֲ נִ י ַּביהֹוָ''ה,
וְ נִ ְק ָרא אֲ נִ י ַּבאדֹנָ''י .אֲ בָ ל ָּבעוֹ לָ ם הַ ָּבא
נִ ְכ ּ ָתב ַּביהֹוָ''ה ,וְ נִ ְק ָרא בַ יהֹוָ''הִ ,ל ְהיוֹ ת
ַרח ֲִמים ִמ ָּכל צַ ד .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ִצ ּוָה הַ ָּקדוֹ ׁש
ש ּלֹא י ְִהיֶה
ָּברו ְּך הוּא ְלמַ ְלאֲ כֵ י הַ ּ ָׁש ֵרתִ :מי ׁ ֶ
ימיִּים וְ ִחיצוֹ נִ יִּים
תוֹ כוֹ ְ ּכבָ רוֹ ְ ּבכָ ל ֵאיבָ ִרים ּ ְפנִ ִ
 לֹא י ִָּכנֵס ְ ּבהֵ יכָ ל זֶה .ו ִּמ ּׁשוּם זֶה ָא ַמרּ ָת ִמים
צוּר
הַ ּ ָפסוּק) ,דברים
לב( הַ ּ
ּ ָפעֳ לוֹ ) .דברים יח( ּ ָת ִמים ִּת ְהיֶה ִעם ה'
אֱ לֹהֶ ָ
יך.
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יע ָאה) ,יחזקאל א( ְ ּכ ַמ ְר ֵאה ַה ֶ ּק ׁ ֶשת
ִּ .334ת ּק ּונָא ׁ ְש ִב ָ
ֶשםָ .א ְמר ּו ַר ָּבנָ ן,
אֲ ׁ ֶשר יִ ְהיְ ה ּ ֶב ָענָ ן ְּב ֹיום ַה ּג ׁ ֶ
ִמן )יחזקאל א( וָ ֵא ֶרא ַעד ְ ּכ ַמ ְר ֵאה ַה ֶ ּק ׁ ֶשת ֵהן ֵהן
שה ַה ּ ֶמ ְר ָּכ ָבה .וְ ָא ְמר ּו חֲ ָכ ִמיםּ ְ ,כ ׁ ֶש ָהיָה ִר ִּבי
ַמעֲ ֵׂ
שה ֶמ ְר ָּכ ָבה ,י ְָר ָדה ֵא ׁש ִמן
עֲ ִק ָ
יבא ּד ֹו ֵר ׁש ְּב ַמעֲ ֵׂ
ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ,וְ ִס ְּב ָבה ָה ִאילָ ֹנות .וְ ָהי ּו ִמ ְת ַק ְּב ִּצין ַמלְ אֲ ֵכי
ַה ּ ׁ ָש ֵרת ִ ּכ ְב ִמזְ מ ּו ֵטי )דף ר''ל ע''ב( ָח ָתן וְ ַכ ּ ָלהְּ .בגִ ין
דו''ד
ְ ּדלֵ ית יִ ח ּו ָדא וְ ִק ּ ׁש ּו ָרא ּו ֶמ ְר ָּכ ָבה ,לְ ׁ ֵשם יְ ֹ ָ
יהי )ד''א
ּ ַבאֲ דֹנָ ''יֶ ,א ּ ָלא ְּב ַּצ ִ ּדיקּ ְ .ד ִאיה ּו ֶק ׁ ֶשתּ ְ ,ד ִא ִ
דונָה''י.
ילא ,יְ אֲ ַה ֹ ָ
ימ ָתא ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
דביה( ֶמ ְר ַּכ ְב ּ ָתא ׁ ְשלֵ ָ

 )יחזקאליעי
הַ ּ ְ ׁש ִב ִ
 .334הַ ִּת ּקוּן
שר י ְִהיֶה בֶ ָענָן ְ ּביוֹ ם
שת אֲ ׁ ֶ
א( ְ ּכמַ ְראֵ ה הַ ֶּק ׁ ֶ
ָא ֶרא ַעד ְּכ ַמ ְר ֵאה
ֶשםָ .א ְמר ּו חֲכָ ִמיםִ ,מן ו ֵ
הַ ּג ׁ ֶ
שה הַ ּ ֶמ ְר ָּכבָ ה .וְ ָא ְמר ּו
שת ,הֵ ן הֵ ן ַמעֲ ֵׂ
הַ ֶּק ׁ ֶ
שה
שהָ יָה ַר ִ ּבי עֲ ִקיבָ א דּ וֹ ֵר ׁש ְ ּב ַמעֲ ֵׂ
חֲכָ ִמיםְּ ,כ ׁ ֶ
מֶ ְר ָּכבָ ה ,י ְָר ָדה ֵא ׁש ִמן הַ ּ ָׁש ַמיִם וְ ִס ְ ּבבָ ה
הָ ִאילָ נוֹ ת ,וְ הָ י ּו ִמ ְת ַק ְ ּב ִצים ַמ ְלאֲ כֵ י הַ ּ ָׁש ֵרת
ש ֵאין יִחוּד
ִּכ ְב ִ ׂש ְמחַ ת חָ ָתן וְ כַ ּ ָלהּ ִ ,בגְ לַ ל ׁ ֶ
שם ְיהֹוָ''ה ַּבאדֹנָ''י ֶא ָּלא
וְ ִק ּ ׁשוּר וּמֶ ְר ָּכבָ ה ְל ׁ ֵ
שת,
ֶק ׁ ֶ
שהוּא
ֶׁ
צדִּ יק.
י ְֵדי
ַעל
הַ ַ ּ
ש ְּל ַמ ְעלָ ה -
ש ִהיא )שֶׁ בּוֹ( מֶ ְר ָּכבָ ה ְ ׁשלֵ ָמה ׁ ֶ
ֶׁ
יְאֲ הַ דֹ ָונָה''י.

או ְקמ ּו ָה,
אשית ,וְ ֹ
שה ְּב ֵר ׁ ִ
ְ ׁ .335ש ִכינְ ּ ָתא ִא ִ
יהי ַמעֲ ֵׂ
אשית ִּב ׁ ְשנַיִ םְּ .בגִ ין
שה ְּב ֵר ׁ ִ
ֵאין ּד ֹו ְר ׁ ִשין ְּב ַמעֲ ֵׂ
דות ִמ ְּל ַמ ְעלָ ה ְּב ַכנְ ֵפי
ְ ּד ַענְ ּ ִפין ְ ּד ִאילָ נָ אִ ,אי ּנ ּון ּ ְפר ּו ֹ
ימינָ א,
ש ָמאלָ אָ .ח ָתן לִ ִ
דו''ד לִ ִ
ֵחיוָ ן ,יְ ֹ ָ
ימינָ א ,אֲ דֹנָ ''י לִ ְ ׂ
ש ָמאלָ אַּ .כד ַא ְתיָין לָ ּה לַ ח ּו ּ ָפהְּ ,ב ַכ ּ ָמה
ַּכ ּ ָלה לִ ְ ׂ
לון לְ ַת ּ ָתא,
ש ָר ֵאל לְ ַא ְּת ָע ָרא ֹ
ִמינֵי נִ ּג ּונָ אְּ ,צ ִר ִ
יכין יִ ְ ׂ
לו ָתאָ ,הא
חותְּ ,ב ָכל ִמינֵי נִ ּג ּונָ א ִּב ְּצ ֹ
ירות וְ ֻת ׁ ְש ָּב ֹ
ְּב ׁ ִש ֹ
ָקא ַא ְתיָין לַ ח ּו ּ ָפה.

אשית,
שה ְב ֵר ִׁ
ְׁ .335ש ִכינָה ִהיא ַמעֲ ֵׂ
אשית
שה ְב ֵר ִׁ
וּבֵ אֲ רוּהוֵּ ,אין דּ וֹ ְר ִ ׁשין ְ ּב ַמעֲ ֵׂ
ש ַענְ פֵ י הָ ִאילָ ן הֵ ם ּ ְפרו ִּדים
ִ ּב ְׁש ַניִםִ .מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ִמ ְלמַ ְעלָ ה ְ ּבכַ נְ פֵ י הַ חַ יּוֹ ת ְ -יהֹוָ''ה ְלי ִָמין,
מאל .חָ ָתן ְלי ִָמיןַּ ,כ ָּלה
אֲ דֹנָ''י ִל ְ ׂש ֹ
יאים אוֹ ָת ּה לַ חֻ ּ ָפה,
שר ְמ ִב ִ
ִל ְ ׂשמֹאלַּ .כאֲ ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל ְלעוֹ ֵרר
יכים י ְ ׂ
ְ ּבכַ ּ ָמה ִמינֵי נִ ּגוּנִ ים ְצ ִר ִ
אוֹ ָתם ְל ַמ ּ ָטהּ ְ ,ב ִ ׁשירוֹ ת וְ ִת ְ ׁש ָּבחוֹ תּ ְ ,בכָ ל
ִמינֵי נִ ּגוּןּ ִ ,ב ְת ִפ ּ ָלה ִה ּנֵה הֵ ם ָּב ִאים לַ חֻ ּ ָפה.

, YHVH, name.יהוה The Endless light nourishes all the worlds through the
Because the source of light is concealed, we can not make a direct connection
, YHVH. Instead, we use the nameיהוה to it and are not allowed to say his name,
, ADNY, that represents the Shechina and the revelation of the light in theאדני
lower level.
In the world to come, meaning after the Final Redemption, the Light of YHVH
will be revealed and we will be able to use the name.
The Zohar tells us that in order to benefit from the light of the Final Redemption
we should have the name in mind and heart so we could have immediate affinity
when it is revealed.
Deuteronomy 32:4
”הַ צּוּר ָתּ ִמים פָּ ﬠֳלוֹ“
”)“The Creator’s work in perfect (complete, whole
Deuteronomy 18:13
” ָתּ ִמים ִתּ ְהיֶהִ ,ﬠם יְהוָה אֱ �הֶ י�“
”“You shall be wholehearted with YHVH your God.
There are no ‘fakeness’ or shortcuts when coming to connect to the name. If we
are not wholehearted, then we are ‘bounced’ back down. Even if one tattoo the
name of God on his skin, it is only ‘skin deep’ and cannot pass the ‘heart’ test.
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יהב ִקד ּו ׁ ִשין לַ ַּכ ּ ָלה.
ש ָר ֵאל לְ ֵמ ַ
ּ .336ו ְּצ ִר ִ
יכין יִ ְ ׂ
ֵמחֲ ָתנָ אְּ ,ב ִק ּ ׁש ּו ָרא ִ ּד ְת ִפ ּ ָלה ְ ּדיָד ,לְ ֶמהֱ וִ י ְק ׁ ִש ָירא
ישאּ ְ ,ד ִאיה ּו ּ ְפ ֵאר,
לון ִּב ְת ִפילִ ין ְ ּד ֵר ׁ ָ
יהּ ,ולְ ַע ְט ָרא ֹ
לֵ ּ
הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,יחזקאל כד( ּפ ֵא ְר ָך ָחב ּו ׁש ָעלֶ ָ
יך.
ְ
יכין ִ ּד ְר ּצ ּו ָעה ,לָ ֳק ֵבל ג' ְקד ּו ּ ׁש ֹותּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון
ּו ְתלַ ת ְ ּכ ִר ִ
דו ׁש) ,רצועה( ְקד ּו ּ ׁ ָשה לְ ָך יְ ׁ ַש ּ ֵל ׁש ּו.
דו ׁש ָק ֹ
דו ׁש ָק ֹ
ָק ֹ
וְ ָּצ ִר ְ
לון ְּב ׁ ֶש ַבע ִּב ְר ָכאןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ׁ ֶש ַבע
יך לְ ָב ְר ָכא ֹ
ֶיה
יאת ׁ ְש ַמעַ ּ ,ב ּ ׁ ַש ַחר ׁ ְש ּ ַתיִ ם לְ ָפנ ָ
כות ִ ּד ְק ִר ַ
ְּב ָר ֹ
ֶיה ּו ׁ ְש ּ ַתיִ ם
יהּ .ו ָב ֶע ֶרב ׁ ְש ּ ַתיִ ם לְ ָפנ ָ
וְ ַא ַחת לְ ַאחֲ ֶר ָ
יה.
לְ ַאחֲ ֶר ָ

ִש ָר ֵאל לָ ֵתת ִקדּ ו ִּׁשין לַ ַּכ ָּלה
יכים י ְ ׂ
 .336ו ְּצ ִר ִ
של יָדִ ,ל ְהיוֹ ָת ּה
מֵ הֶ חָ ָתן ִ ּב ְק ִ ׁש ַירת ְּת ִפ ּ ָלה ׁ ֶ
של
ְק ׁשו ָּרה לוֹ  ,ו ְּל ַע ּ ֵטר אוֹ ָתם ִ ּב ְת ִפ ִּלין ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )יחזקאל
ש ִהיא ּ ְפאֵ ר .זֶה ּו ׁ ֶ
ֹאשֶ ׁ ,
ר ׁ
ָ
ָ
של
כד( ּ ְפ ֵא ְרך חֲבוֹ ׁש ָעלֶ יך .וְ ָׁשל ֹׁש ְ ּכ ִריכוֹ ת ׁ ֶ
שהֵ ן ָקדוֹ ׁש
ְרצו ָּעה ְּכ ֶנגֶד ָׁשל ֹׁש ְק ֻד ּ ׁשוֹ תֶ ׁ ,
ָ
ְש ּ ֵל ׁשוּ.
ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש)ְ ,רצוּﬠָה( ְק ֻד ּׁ ָשה ְלך י ַׁ
וְ צָ ִר ְ
שהֵ ן
שבַ ע ְ ּב ָרכוֹ תֶ ׁ ,
יך ְלבָ ֵר ְך אוֹ ָתן ְ ּב ׁ ֶ
שחַ ר
יאת ְׁש ַמע ַּ -ב ּׁ ַ
של ְק ִר ַ
שבַ ע ְ ּב ָרכוֹ ת ׁ ֶ
ֶׁ
ְ ׁש ּ ַתיִם ְלפָ נֶיהָ וְ ַאחַ ת ְל ַאח ֲֶריהָ  ,וּבָ ֶע ֶרב
ְ ׁש ּ ַתיִם ְלפָ נֶיהָ ו ְ ּׁש ּ ַתיִם ְל ַאח ֲֶריהָ .

יהי ְּב ִד ּי ּו ְקנָ א ְ ּד ַכנְ ֵפי ִמ ְּצוָ ה,
 .337וְ ַכ ּ ָלה ְּבח ּו ּ ָפהּ ְ ,ד ִא ִ
בותּ ,ו ְת ֵכלֶ ת וְ לָ ָבןּ ִ ,כ ּ ֵסא ֵ ּדין וְ ִכ ּ ֵסא
ְּב ִּצי ִּצ ֹיות מ ּוזְ ָה ֹ
ַרחֲ ִמיםָּ ,כלִ יל ָ ּדא ְּב ָדא .וְ ַכ ּ ָמה ְק ׁ ָש ִרים וְ ֻחלְ יָין,
ֵיהְּ .ב ַכ ּ ָמה ַמ ְר ְ ּגלָ אן וַ אֲ ָבנִ ין י ִַּק ִיריןַ ,מלְ יָין
ַסחֲ ָרנ ּ
יהּ ְ ,כ ִ ּדי ּו ְקנָא ְ ּדזָ גִ ין וְ ִר ּמ ֹונִ ין,
ְסג ּו ֹ
לותַ ,סחֲ ִרין לְ גַ ּ ֵב ּ
יתאּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ד' ִּבגְ ֵדי לָ ָבן,
רונִ ָ
ִ ּדלְ ב ּו ׁ ֵשי ַמלְ ָּכא ּו ַמ ְט ֹ
דו''ד אֲ דֹנָ ''י,
וְ ד' ִּבגְ ֵדי זָ ָהבִ ,מ ִּס ְט ָרא ִ ּד ְת ֵרין ׁ ְש ָמ ָהן ,יְ ֹ ָ
תוֵּ ,כן לְ ב ּו ׁש ֹוָ .ר ׁ ִשים
אוֵּ ,כן ח ּו ָפ ֹ
מו ֵּכן ִ ּכ ְס ֹ
ִ ּכ ׁ ְש ֹ
יה ,לְ ֶמהֱ וִ י
יה ְּבכ ּ ָֹלאַּ ,כד ָּב ֵעי לְ ַאעֲ לָ א ְּב ֵה ָ
יכלֵ ּ
ׁ ְש ֵמ ּ
לו ָתא,
יהְּ ,בח''י ִּב ְר ָכאן ִ ּד ְּצ ֹ
ּ ַת ּ ָמן ָח ָתן ְּב ַכ ּ ָל ֵת ּ
יהי )נ''א בהיכלא ליחדא תמן בצלותא בח''י ברכאן דצדיק
ְ ּד ִא ִ
דאיהו( ְ ּכ ַמ ְר ֵאה ַה ֶ ּק ׁ ֶשת.

ש ִהיא ְ ּבצו ַּרת ַּכנְ פֵ י
 .337וְ כַ ָּלה ְ ּבחֻ ּ ָפהֶ ׁ ,
יציּוֹ ת מֻ זְהָ בוֹ ת ,ו ְּתכֵ לֶ ת וְ לָ בָ ן,
ִמ ְצוָהּ ְ ,ב ִצ ִ
ִ ּכ ּ ֵסא ִדין וְ ִכ ּ ֵסא ַרח ֲִמיםָּ ,כלוּל זֶה ָּבזֶה.
וְ כַ ּ ָמה ְק ָׁש ִרים וְ חֻ ְליוֹ ת ְס ִביבָ ּהּ ְ ,בכַ ּ ָמה
ַמ ְר ּג ִָליּוֹ ת וַאֲ בָ נִ ים י ְָקרוֹ ת ְמלֵ אוֹ ת ְסג ֻּלוֹ ת,
סוֹ ְב ִבים ֶא ְצלוֹ ִּכ ְדמוּת ּ ַפעֲ מוֹ נִ ים וְ ִר ּמוֹ נִ ים
שהֵ ם ַא ְר ָּב ָעה
ּשי הַ ּ ֶמלֶ ְך וְ הַ ּ ַמ ְל ָּכהֶ ׁ ,
של ְלבו ׁ ֵ
ֶׁ
של ְׁשנֵי
ִ ּבגְ ֵדי לָ בָ ן וְ ַא ְר ָּב ָעה ִ ּבגְ ֵדי זָהָ בִ ,מ ַ ּצד ׁ ֶ
שמוֹ ת ְ -יהֹוָ''ה אֲ דֹנָ''יִּ .כ ְ ׁשמוֹ ּ ֵכן ִ ּכ ְסאוֹ ֵ ּ ,כן
ֵׁ
שר
ּשוֹ ָ .ר ׁשוּם ְ ׁשמוֹ ַּבכּ ֹל ַּכאֲ ׁ ֶ
חֻ ּ ָפתוֹ ֵ ּ ,כן ְלבו ׁ
רוֹ צֶ ה לַ עֲ לוֹ ת ַּבהֵ יכָ ל ִל ְהיוֹ ת ָׁשם חָ ָתן
הַ ְּת ִפ ָּלה,
ִ ּב ְרכוֹ ת
ְ ּבח''י
ְ ּבכַ ּ ָלתוֹ
ש ִהיא )בַּ הֵ יכָל לְ הִ ְתיַחֵ ד שָׁ ם בִּ ְתפִ לָּה בְּ ח''י
ֶׁ
שת.
בְּ ָרכוֹת שֶׁ ל הַ צַּ ִדּיק שֶׁ הוּא( ְּכ ַמ ְר ֵאה הַ ֶּק ׁ ֶ

”פּאֵ ְר� חֲ בוֹשׁ ﬠָ לֶ י�“ Ezekiel 24:17
ְ “Your glory is dressed upon you” To draw the light
, withאדני to Malchut, we need to connect the Shechina as the aspect of ADNY,
, YHVH. The unification of the hand Tefilin with the headיהוה the upper levels
Tefilin is done with the prayer of the Shema Yisrael. Three wraps of the strap on
the middle finger are for the three words Kadosh, Kadosh, Kadosh of the
Kedusha that we recite together in the standing prayer. Then, seven wraps on
the arm that connects the lower seven Sefirot and the seven blessings that come
with the Shema. In the morning prayer, we have two blessings before the Shema
and one after. In the evening, we have two before and two after the Shema. The
wedding ceremony is called Kidushin and it comes from the word Kedusha,
holiness. During this process, the bride, that is the aspect of Malchut,
surrounds the groom, Zeir Anpin, seven times, ‘wrapping’ and binding the seven
Sefirot as one. The Chuppah, which is the Talit that is held above them,
DailyZohar.com
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represents the YHVH with the four Tzizits in the corners. The Seven blessings
under the Chupah ‘link’ the YHVH with ADNY and the groom is elevated to Zeir
Anpin. He now enjoys a higher level and the light aspect of Ruach. Serving and
making the bride and groom happy is a spiritual connection with great benefits.
Additional explanation about the verse above. The verse in Ezekiel 27:17 has a
lot of deeper meaning. The Glory is the aspect of the revelation of Light, and in
the DZ reference, it is the act of wearing the Tefilin on the head to make a
connection to the upper level. The general meaning from the verse is that we
need to ‘dress’ ourselves with the tools of light in order to connect to the light.
Like if we are invited to visit the king, we will be dressed in the best clothes we
have or even order custom clothing to fit the event. Our clothes represent our
respect to the King and in return, He will treat us with similar respect. When
we come to meet with God with our requests and prayers, we should wear
clothing of Light. The Tefilin has Torah scrolls inside of them. Our prayers use
sacred verses from the Torah and the Bible. We use them to come closer to a
level that gives us a bridge to upper levels with the ability to draw light. The
Zohar is a great tool that uses the sacred text of the Torah and Bible and
provides a greater channel to draw the light.
 ִמ ּׁשוּם, ֵאין דּ וֹ ְר ִ ׁשין ַּב ּ ֶמ ְר ָּכבָ ה ְ ּבי ִָחיד.338
 ַוה ֲֵרי הֵ ם ְׁש ַניִם, ֹ י ִָחיד ִע ּמו- שהַ דּ וֹ ֵר ׁש
ֶׁ
ְ
יע קוֹ ל
ַ  וְ לֹא צָ ִריך ְלהַ ְׁש ִמ.ַּבדְּ ָר ָׁשה
ָא א( ַרק ְ ׂשפָ ֶתיה- ֶא ָּלא )שמואל, ִֹ ּב ְת ִפ ָּלתו
 ו ְּבסוֹ ד זֶה )במדבר.ִשמֵ ַע
ָ ּׁ נָעוֹ ת וְ קוֹ לָ ּה לֹא י
ְוְ כָ ך
.יו ָּמת
הַ ָּק ֵרב
ג( וְ הַ זָּר
ִמ ְת ּ ַפ ּ ֵלל
ֶאחָ ד
ַּבאֲ ִצילוּת )בִּ ְתפִ לָּה( ָּכל
. ֹש ּלֹא ִת ּׁ ָש ַמע ְּת ִפ ּ ָלתוֹ ְלג ֵַּבי חֲבֵ רו
ֶ ׁ ,ֲשאי
ַׁ ַּבח
 וְ י ְ ַׁש ִּתיק הַ דִּ ּבוּר, ֹשדּ וֹ ֵר ׁש לַ חֲבֵ רו
ֶ ׁ ְּכמוֹ ִמי
ְ
ְ
 לֹא צָ ִריך לַ עֲ ׂשוֹ ת ָּכך ֶא ּ ָלא ְל ַד ֵּבר, ֹלַ חֲבֵ רו
 ו ִּמ ּׁשוּם זֶה. ִֹש ַמע חֲבֵ רו
ְׁ ש ּלֹא י
ֶ ׁ ,ֲשאי
ַ ׁ ַּבח
ֹיע קוֹ לו
ַ  ָּכל הַ ּ ַמ ְׁש ִמ,ּ ֵפ ְר ׁשוּה ּו חֲכָ ִמים
.ִ ּב ְת ִפ ּ ָלתוֹ ה ֲֵרי זֶה ִמ ְ ּקטַ ּנֵי אֲ ָמנָה
, ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה חַ יּוֹ ת ֵא ׁש ְלמַ ְעלָ ה.339
שהָ י ּו ִמ ְת ַק ְ ּבצוֹ ת
ֶ ׁ ,ְמ ַד ְ ּברוֹ ת ְ ּכ ַענְ פֵ י הָ ִאילָ ן
? ְ ּב ֵאיזֶה ָמקוֹ ם.ָׁשם ְּכמוֹ ְ ּב ִ ׂש ְמחַ ת חָ ָתן וְ כַ ּ ָלה
ָא ְ ׁש ַמע ֶאת קוֹ ל
ֶ ש ּ ָׁשם ו
ֶ ׁ ,יאת ְ ׁש ַמע
ַ ִ ּב ְק ִר
 ַא ְר ַּבע,שהֵ ם ס''ד ְל ַא ְר ַּבע ְּכנָפַ יִם
ֶ ׁ ,ּ ַכנְ פֵ יהֶ ם
 וְ זֶה ּו )ירמיה.ּ ְפ ָע ִמים ס''ד עוֹ ִלים רנ''ו
 ָמ ַתי? ְל ַאחַ ר.לא( ָר ּנ ּו ְליַעֲ קֹב ִ ׂש ְמחָ ה
ילים
ִ ִשרֹף הָ אֱ ִל
ׂ ְ שנּוֹ טֵ ל נְ ָק ָמה ִמ ּׂשוֹ נְ ָאיו וְ י
ֶׁ
ש ָּכתוּב )משלי יא( וּבַ אֲ בֹד
ֶ ׁ  זֶה ּו.ש ּ ָלהֶ ם
ֶׁ
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 ְּבגִ ין ְ ּד ַה ּד ֹו ֵר ׁש, ֵאין ּד ֹו ְר ׁ ִשין ּ ַב ּ ֶמ ְר ָּכ ָבה ְּבי ִָחיד.338
ְ  וְ לָ א ָּצ ִר.יה ָהא ִאי ּנ ּון ׁ ְשנַיִ ם ּ ַב ְ ּד ָר ׁ ָשא
יך
ּ  ִע ּ ֵמ,לְ ּי ִָחיד
 ֶא ּ ָלא )שמואל א.יה
ֹ ּ ַת ּ ָמן לְ ִמ ׁ ְש ַמע ָקלָ א ִּב ְּצ
ּ לו ֵת
 ּו ְב ַהאי,קולָ ּה לֹא יִ ּ ׁ ָש ֵמ ַע
ֹ ְעות ו
ֹ ָיה נ
ָ ש ָפ ֶת
ׂ ְ א( ַרק
וְ ָה ִכי
.י ּו ָמת
ַה ָ ּק ֵרב
ָרזָ א )במדבר ג( וְ ַה ָ ּזר
,ּ ַבאֲ ִּציל ּות )ד''א בצלותא( ָּכל ַחד ְמ ַּצ ּ ֵלי ּ ַבחֲ ׁ ַשאי
 ְ ּכ ֹגון ַמאן.יה
ֹ ְ ּדלָ א ִא ׁ ְש ְּת ַמע ְּצ
ּ יה לְ גַ ּ ֵבי ַח ְב ֵר
ּ לו ֵת
ְ  לָ א ָּצ ִר,יה
יך
ֵ ּ ְ וְ י ׁ ְַש ִּתיק ִ ּד ּב ּור ל,יה
ׁ ְ ּד ָד ִר
ּ גַב
ּ יש לְ ַח ְב ֵר
.יה
ּ  ְ ּדלָ א יִ ׁ ְש ַמע ַח ְב ֵר,לְ ֶמ ְע ּ ַבד ֶא ּ ָלא ִ ּד ּב ּור ּ ַבחֲ ׁ ַשאי
לו
ֹ קו
ֹ יע
ַ  ָּכל ַה ּ ַמ ׁ ְש ִמ,או ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ן
ֹ ּו ְבגִ ין ָ ּדא
. ה''ז ִמ ְּק ַט ּנֵי אֲ ָמנָ ה,תו
ֹ ִּב ְת ִפ ּ ָל

 ְמ ַמ ְּללָ ן ְ ּכ ַענְ ּ ִפין,ילא
ָ ּ  ּו ְבגִ ין ָּכ ְך ֵחיוָ ון ֶא ּ ׁ ָשא לְ ֵע.339
 ְּב ִמזְ מ ּו ֵטי ָח ָתן, ַ ּדהֲ ֹוו ִמ ְת ַק ְּב ִּצין ּ ַת ּ ָמן,ְ ּד ִאילָ נָ א
 ְ ּד ַת ּ ָמן וָ ֶא ׁ ְש ַמע,יאת ׁ ְש ַמע
ַ  ְּב ְק ִר. ְּב ָאן אֲ ָתר.וְ ַכ ּ ָלה
 ד' זִ ְמנִ ין, ְ ּד ִאי ּנ ּון ס''ד לְ ד' ּג ְַד ּ ִפין.יהם
ֶ קול ַּכנְ ֵפ
ֹ ֶאת
 )ירמיה לא( ָר ּנ ּו לְ יַעֲ קֹב, וְ ַהאי ִאיה ּו. ַס ְּל ִקין רנ''ו,ס''ד
,אוי
ֹ ְשנ
ָ  ֵא.ש ְמ ָחה
ׂ ַ ּ  לְ ָב ַתר ְ ּדנָ ִטיל נ ּו ְק ָמא ִמ.ימ ַתי
ִׂ
 )משלי, הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב,הון
ֹ ְוְ ֹיו ִקיד ַטעֲ וָ ון ִ ּדל
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'הַ ּנֵר )מ
שהוּא
ֶׁ
.ִר ּנָה
 ִאיה ּו ַהנֵר )ס''א מ' ְר ָׁש ִעים.ש ִעים ִר ָ ּנה
ָ ׁ בוד ְר
ֹ ֲיא( ּו ַבא
 ו ְּתל ּויִים.שָׁ נִ ים( ְלהַ ְׁש ִלים ע''ב ע''ב ע''ב
. וְ ַתלְ יָין ס''ד. ע''ב,שנין( לְ ַא ׁ ְשלְ ָמא ע''ב ע''ב
.ס''ד
 וְ כָ ְך ס''ד. ו ְּתל ּויִים ס''ד ִמ ּ ְׁשמוֹ נֶה א''ז.340
. רנ''ו- ִמ ּ ְׁשמוֹ נֶה א''ז ְל ַא ְר ָּב ָעה ְצ ָד ִדים
שהֵ ם א''ז א''ז א''ז
ֶ ׁ ,יע ְלל''ב
ַ שר ַמ ִ ּג
ֶ ׁ ֲוְ כַ א
' ִמ ְתחַ ֶּב ֶרת אוֹ ת י,'שהֵ ם ח' ח' ח' ח
ֶ ׁ ,א''ז
 ְ ּבח''י ְ ּב ָרכוֹ ת, ִל ְהיוֹ ת ח''י ְיהֹוָ''ה,ְלכָ ל צַ ד
,שיּ ֵׁש ָּבהֶ ן ח''י ּ ְפ ָע ִמים ְיהֹוָ''ה
ֶ ׁ של הַ ְּת ִפ ָּלה
ֶׁ
ש ִּמ ְתחַ ֵּבר ְיהֹוָ''ה
ֶ ׁ  ַּבז ְַּמן הַ הוּא.שעוֹ ִלים ע''ב
ֶׁ
,ַּבאדֹנָ''י ַעל י ְֵדי חַ ''י הָ עוֹ לָ ִמים יְאֲ הַ דֹ ָונָהי
 ַמה ָּכתוּב.של אֵ ׁש ׁשוֹ ְתקוֹ ת
ֶ ׁ ִמיָּד חַ יּוֹ ת
.ָּבהֶ ן? )יחזקאל א( ְ ּב ָע ְמ ָדם ְּת ַר ּ ֶפינָה כַ נְ פֵ יהֶ ן
,(ִש ָר ֵאל ַּב ּגָלוּת )בַּ ְתּפִ לָּה
ׂ ְ של י
ֶ ׁ יד ָתם
ָ ַּבעֲ ִמ
ש ּלֹא ִי ּו ְָדע ּו ַעד
ֶ ׁ  ְּכ ֵדי,ְּת ַר ּ ֶפינָה כַ נְ פֵ יהֶ ן
.הַ ּ ָׁש ָעה הַ ִהיא

 וְ ָה ִכי ס''ד ִמ ְּת ַמנְ יָא. ִמן ְּת ַמנְ יָא א''ז, וְ ַתלְ יָין ס''ד.340
 ְ ּד ִאי ּנ ּון א''ז, וְ ַכד ָמ ֵטי לל''ב. רנ''ו,א''ז לְ ד' ִס ְט ִרין
 ִא ְת ַח ָּבר י' לְ ָכל,' ְ ּד ִאי ּנ ּון ח' ח' ח' ח,א''ז א''ז א''ז
,לו ָתא
ֹ  ְּבח''י ִּב ְר ָכאן ִ ּד ְּצ,הו''ה
ָ ֹ ְ לְ ֶמהֱ וִ י ח''י י,ְס ָטר
 ְּב ַהה ּוא. ְ ּד ַס ְּל ִקין ע''ב,דו''ד
ָ ֹ ְהון ח''י זִ ְמנִ ין י
ֹ ְ ּד ִאית ְּב
זִ ְמנָ א ְ ּד ִמ ְת ַח ְּב ָרא יְ ה ֹ ָו''ה ּ ַבאֲ דֹנָ ''י ְּב ַח''י ָעלְ ִמין
 ַמה ְ ּכ ִתיב. ִמ ּיַד ֵחיוָ ן ְ ּד ֵא ׁש ָח ׁש ֹות,הדונָ הי
ָֹ
ֲיְ א
,יהם
ֶ ַכנְ ֵפ
ְּת ַר ּ ֶפינָ ה
 )יחזקאל א( ְּב ָע ְמ ָדם.הון
ֹ ְּב
 ְּת ַר ּ ֶפינָ ה,(ש ָר ֵאל ְּבגָ ל ּו ָתא )נ''א בצלותא
ׂ ְ ְִּב ָע ְמ ָדם י
.מו ְדע ּון ַעד ַה ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא
ֹ  ְ ּדלָ א יִ ׁ ְש ְּת,יהם
ֶ ַכנְ ֵפ

1 Samuel 1:13 “ ,ִשּׁ ֵמﬠַ ; ַויּ ְַח ְשׁבֶ הָ ﬠֵ ִלי
ָ  וְקוֹלָ הּ ל ֹא י,לִ בָּ הּ– ַרק ְשׂפָ ֶתיהָ נָּעוֹת- ִהיא ְמ ַדבֶּ ֶרת ﬠַ ל,וְחַ נָּה
“ ”לְ ִשׁכּ ָֹרהNow Hannah, she spoke in her heart; only her lips moved, but her voice
could not be heard; therefore, Eli thought she had been drunken.” This verse
from Samuel tells about Hannah who couldn’t have children and went to the
Holy Tabernacle in Shiloh to pray before God. Eli the priest saw her moving her
lips without a sound and thought she was drunk. The Zohar brings this verse
to teach us a great lesson about spiritual connection. From that, the secret of
the next verse is revealed. Numbers 3:10 “ ;כְּ הֻ נּ ָָתם-ְשׁ ְמרוּ אֶ ת
ָ  ו,בָּ נָיו ִתּפְ קֹ ד-אַ הֲ רֹן וְאֶ ת-וְאֶ ת
יוּמת
ָ ,וְהַ ָזּר הַ ָקּ ֵרב.” “And thou shalt appoint Aaron and his sons, that they may keep
their priesthood; and the stranger that draweth nigh shall be put to death.” Why
does the Torah say that only Aaron and the priests could serve in the Holy and
the ‘strangers’ will be put to death? The explanation is pretty simple. To make
a connection on a higher level we need to have an affinity with that level. If
someone is ‘foreign’ to the level or the process, he can not make a connection.
Our prayers are constructed in a way that takes us into a spiritual elevation
process through the spiritual worlds of Action (עשיה, Asiah), Formation (יצירה,
Yetzirah) and Creation (בריאה, Beriah) in order to reach the world of Emanation
(אצילות, Atziluth) with the silent prayer (Amida), where we can submit our prayers
for supernal evaluation and consideration. Hannah knew that by uttering
words, she would lower her connection to the world of Malchut (Asiah) that is
far from Atziluth. The movement of the lips without a sound creates the energy
that goes from the heart and the mind to the spiritual level of Atziluth. The
Zohar tells us that if during his silent prayer (Amida), the person utters the
words with sound loud enough that the person next to him could hear, then he
has little faith. Jeremiah 17:10 “ כִּ פְ ִרי מַ ﬠֲלָ לָ יו, וְלָ ֵתת לְ ִאישׁ כִּ ְד ָרכָו: בֹּחֵ ן כְּ לָ יוֹת,אֲ נִ י יְהוָה חֹ ֵקר לֵ ב.”
“I YHVH search the heart, I try the reins, even to give every man according to
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his ways, according to the fruit of his doings.” The energy that keeps the soul
and body together is an extension of God. When we disconnect from the physical
side of our existence, we can come closer to God with our heart and mind.
During the standing prayer, we should avoid any connection with the physical
world. No sound, no looking at other people, not even checking the time on our
watch. Time is the aspect of Malchut, which means falling down from Atziluth.
If one gets easily distracted by movements or sounds around him, then he
should train himself to ignore that or use earplugs to have an uninterrupted
connection when his soul is visiting the world of Atziluth. If one makes the effort
to pray, he should do it properly because God doesn’t use a security camera or
a webcam to ‘spy’ on him. God is inside us and the level of connection is
determined by how far we disconnect from our body and selfish desires. Faking
our prayers may impress flesh and blood, but not God. Ezekiel 1:24 “-וָאֶ ְשׁמַ ע אֶ ת
 ְתּ ַרפֶּ ינָה כַנְ פֵ יהֶ ן, כְּ קוֹל ַמחֲ נֶה; ְבּﬠָ ְמ ָדם, ְבּלֶ כְ ָתּם–קוֹל הֲ מֻ לָּ ה, ַשׁ ַדּי-“ ”קוֹל ַכּ ְנפֵ יהֶ ם כְּ קוֹל מַ יִם ַר ִבּים כְּ קוֹלAnd
when they went, I heard the noise of their wings like the noise of great waters,
like the voice of the Almighty, a noise of tumult like the noise of a host; when
they stood, they let down their wings.” The Zohar explains that the angels stop
when we are in the silent standing prayer so they can feel ( )חשותus. See DZ
1169 http://dailyzohar.com/daily-zohar-1169/ have an affinity with the Zohar
we need to follow its teaching. Most organizations and Kabbalah teachers,
especially outside Israel, take this part of the Zohar teaching very lightly. Most
people would love to have a ‘discounted’ spiritual connection but the truth is
that if we don’t follow the spiritual technology that the Zohar reveals to us from
the Torah, then we do not have the affinity required to draw the light. Women
may not need to do all the prayers that a man does but they should do their
best to connect. If you just go for Shabbat services, put 100% effort to maximize
the prayers especially Shema Yisrael, Amida, listening to the Torah and Mussaf.
Even if you pay your rabbi or teacher tons of money to pray for you, the silent
prayer is yours alone. Your heart and mind should have the affinity needed to
carry your prayers for health, wealth and fruitful relationships.
שהֵ ן ּ ַכנְ פֵ י
ֶ ׁ . וְ זֶה הוּא ַרק ְ ׂשפָ ֶתיהָ נָעוֹ ת.341
שהָ יָה
ֶ ּׁ  ו ַּמה.ִשמֵ ַע
ָׁ ּ  וְ קוֹ לָ ּה לֹא י,הַ חַ יּוֹ ת
 הֵ ן ַע ּ ָתה, חַ יּוֹ ת ֵא ׁש ְמ ַד ְ ּברוֹ ת,חַ ְׁש ַמל
, ו ִּמ ּׁשוּם זֶה ִּת ְ ּקנ ּו ְת ִפ ּ ָלה ְ ּבלַ חַ ׁש.ׁשוֹ ְתקוֹ ת
 ְל ַד ֵּבר ָׁשם,שה מֶ ְר ָּכבָ ה ְ ּבלַ חַ ׁש
ֵׂ ֲוְ כֵ ן ַמע
 ָׁשל ֹׁש ְּת ִפ ּלוֹ ת. ְֹ ּבלַ חַ ׁש ֵּבינוֹ ְלבֵ ין ַע ְצמו
שהֵ ן ע''ב
ֶ ׁ , ו ְּבכֻ ָּלן ח''י ְיהֹוָ''ה,ִּּת ְ ּקנו
 ְ ּבכָ ל ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְ ׁשמוֹ נֶה ֶע ְ ׂש ֵרה,אוֹ ִתיּוֹ ת
, ְ ּבע''ב, ו ְּכלוּלוֹ ת ְ ּבחֶ סֶ ד,שהֵ ן רי''ו
ֶ ׁ ,ְ ּב ָרכוֹ ת
 ַוה ֲֵרי הֵ ן ר''נ חָ סֵ ר ְׁש ּ ַתיִם,וְ ִעם ל''ב נְ ִתיבוֹ ת
.ש ְּכלוּלוֹ ת ָּב ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי
ֶׁ

 ְ ּד ִאי ּנ ּון ַּכנְ ֵפי.עות
ֹ ָיה נ
ָ ש ָפ ֶת
ׂ ְ  וְ ַהאי ִאיה ּו ַרק.341
 ֵחיוָ ן, ַמה ַ ּדהֲ וִ י ַח ׁ ְש ַמל.קולָ ּה לֹא יִ ּ ׁ ָש ֵמ ַע
ֹ ְ ו,ַה ַחי ֹּות
לו ָתא
ֹ  ּו ְבגִ ין ָ ּדא ּ ַת ִּקינ ּו ְּצ. ִאי ּנ ּון ָח ׁש ֹות,ֶא ּ ׁ ָשא ְמ ַמ ְּללָ ן
 לְ ַמ ְּללָ א,שה ֶמ ְר ָּכ ָבה ּ ַבחֲ ׁ ַשאי
ֵׂ ֲ וְ ָה ִכי ַמע,ּ ַבחֲ ׁ ַשאי
,לו ִתין ּ ַת ִּקינ ּו
ֹ  ג' ְּצ.מו
ֹ ינו לְ ֵבין ַע ְּצ
ֹ  ּ ֵב,ּ ַת ּ ָמן ּ ַבחֲ ׁ ַשאי
 ְּב ָכל, ְ ּד ִאי ּנ ּון ע''ב ַא ְתוָ ון,הו''ה
ָ ֹ ְּו ְב ֻכ ְּלה ּו ח''י י
 ּו ְכלִ ילָ ן, ְ ּד ִאי ּנ ּון רי''ו, ְּב ַת ְמנֵי ְס ֵרי ִּב ְר ָכאן,לו ָתא
ֹ ְּצ
 וְ ַהיְ ינ ּו ר''ן חֲ ֵס ִרין,יבות
ֹ  ִעם ל''ב נְ ִת, ְּבע''ב,ְּב ֶח ֶסד
.יתא
ָ  ִ ּד ְכלִ ילָ ן ְּב ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָּצ ִע.'ב
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, וּמֵ הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת נִ ְׁש ָמע ַעל הַ ְּת ִפ ָּלה.342
ש ֶּנאֱ ַמר
ֶׁ
ֹ ְּכמו, לַ ָּק ְר ָּבן- וּמֵ הַ ְּת ִפ ּ ָלה
.ָא ְ ׁש ַמע ֶאת קוֹ ל ַּכנְ פֵ יהֶ ם
ֶ  )יחזקאל א( ו,ָּבהֶ ם
ִש ַמע ֶאת הַ ּקוֹ ל
ׁ ְ ּ  )במדבר ז( ַוי,ָּכ ְך ַּב ְ ּכרו ִּבים
שעוֹ ִלים וְ יוֹ ְר ִדים
ֶ ׁ  ְּכמוֹ הַ ּ ֶכבֶ ׁש.ִמדַּ ֵּבר ֵאלָ יו
ְ
, ָּכך ַּב ְּת ִפ ָּלה- ּבוֹ ָק ְר ָּבנוֹ ת וְ עוֹ לוֹ ת
ֹ ו ְּכמו.מַ ְל ָא ִכים עוֹ ִלים ְׁש ַניִם וְ יוֹ ְר ִדים ְׁש ַניִם
,ֹשה וְ ַא ֲהרֹן עוֹ ִלים וְ יוֹ ְר ִדים
ֶ ׁ ש ּבוֹ מ
ֶ ׁ ,ִסינַי
 ו ְּב ִמ ְצוָה ֹזו.עוֹ ִלים ְ ׁש ַניִם וְ יוֹ ְר ִדים ְ ׁש ַניִם
.נִ ְר ְמז ּו ָּכל ִמ ְצווֹ ת הַ ּתוֹ ָרה

לו ָתא
ֹ ְּצ
,לו ָתא
ֹ ְּצ
ִא ׁ ְש ְּת ַמע
 ְ ּד ִמ ָ ּק ְר ְּבנָ א.342
 )יחזקאל,הון
ֹ ְּב
ְ ּד ִא ְּת ַמר
ְ ּכגַוְ ונָ א
.ִמ ָ ּק ְר ְּבנָ א
ָה ִכי
.יהם
ֶ ַּכנְ ֵפ
קול
ֹ
ֶאת
א( וָ ֶא ׁ ְש ַמע
 )במדבר ז( וַ ִּי ׁ ְש ַמע ֶאת ַה ּק ֹול ִמ ַ ּד ּ ֵבר,ּ ַב ְ ּכר ּו ִבים
יה ָק ְר ְּבנִ ין
ּ  ְ ּכגַוְ ונָ א ְ ּד ֶכ ֶב ׁש ַס ְּל ִקין וְ נ ְַח ִּתין ּ ֵב.ֵאלָ יו
 ַמלְ אֲ ִכין ַס ְּל ִקין ְּת ֵרי וְ נ ְַח ּ ֵתי,לו ָתא
ֹ  ָה ִכי ִּב ְּצ.וְ ִע ּ ָלוָ ון
יה מ ׁ ֶֹשה וְ ַאהֲ רֹן ַס ְּל ִקין
ּ  ְ ּד ֵב, ּו ְכגַוְ ונָ א ְ ּד ִסינַי.ְּת ֵרי
, ּו ְב ִפק ּו ָדא ָ ּדא.' ַס ְּל ִקין ְּת ֵרין וְ נ ְַח ִּתין ב,וְ נ ְַח ִּתין
.יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ ִא ְת ְר ִמיז ּו ָּכל ּ ִפק ּו ִדין ְ ּד

The standing silent prayer (Amida) has 18 blessings. Each blessing has the
YHVH name, and when we add all the letters of the name, we get 72 (18×4). The
three prayers of morning, afternoon and night make it 216 (72×3), that is the
number of letters in the 72 names and the numerical value for חסד, Chessed.
When we add 32 for the 32 paths of wisdom that come from Chokmah, we get
248 that represents a complete body and the central column. Ezekiel 1:24
“ ְבּלֶ כְ ָתּם, ַשׁ ַדּי-קוֹל כַּנְ פֵ יהֶ ם כְּ קוֹל מַ יִם ַר ִבּים כְּ קוֹל-“ ”וָאֶ ְשׁ ַמע אֶ תAnd when they went, I heard the
noise of their wings like the noise of great waters, like the voice of the Almighty”
The Sulam (the commentary on the Zohar by Rabbi Ashlag) reveals that קול,
‘voice’, is the aspect of יהוה, YHVH, and דבור, ‘speech’, is the aspect of אדני, ADNY.
This tells about the movement between upper and lower levels during the
prayer. Numbers 7:89 “ הַ קּוֹל ִמ ַדּבֵּ ר אֵ לָ יו מֵ ﬠַ ל- וַיִּ ְשׁמַ ע אֶ ת, לְ ַדבֵּ ר ִאתּוֹ,אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד-ֹשׁה אֶ ל
ֶ וּבב ֹא מ
ְ
 אֵ לָ יו, ִמבֵּ ין ְשׁנֵי הַ כְּ רֻ ִבים; ַוי ְַדבֵּ ר,אֲ רֹן הָ ﬠֵ דֻ ת-הַ ַכּ ֹפּ ֶרת אֲ ֶשׁר ﬠַ ל.” “And when Moses went into the
tent of meeting that He might speak with him, then he heard the Voice speaking
unto him from above the ark-cover that was upon the ark of the testimony, from
between the two cherubim; and He spoke unto him.” The voice that is a
revelation of the light force is silent and is the aspect of Chassadim of Zeir Anpin
that is drawn down. The speech is the aspect of the light of Chokmah that we
‘return’ with the words of the prayer and elevate up. The Zohar tells us that the
prayer is a precept that connects to all precepts of the Torah because 248
(explained above) is for the 248 precepts of “You shall do …” and the aspect of
Chessed whereas, 365 precepts of “You Shall not do …” is the aspect of the light
of Chokmah that we ‘push’ back. The three daily prayers connect us in the
morning to Chessed, in the afternoon to Gevurah and at night to Tiferet. These
spiritual connections will bring balance, and affect positive change in our lives.
Morning connection takes about 30 minutes or less, with shortcuts. The
afternoon and night take 10 minutes each. Not a lot of time from our busy day
and with great benefits to the soul.
שר הָ יָה ּפוֹ ֵתחַ ַר ִ ּבי עֲ ִקיבָ א
ֶ ׁ ֲ וְ כָ ְך ּ ַכא.343 שה
ֵ ֲיבא ְּב ַמע
ָ  וְ ָה ִכי ַּכד הֲ וָ ה פ ַתח ִר ִּבי עֲ ִק.343

ׂ
ָּ
 וְ קוֹ לוֹ הָ יָה, ּ ִפיו הָ יָה ִסינַי,שה מֶ ְר ָּכבָ ה
ֵׂ ֲיה ְ ּב ַמע
ּ  ְ ּד ֵב,יה הֲ וָ ה ֻס ּ ָלם
ּ ֵ וְ ַקל,יה הֲ וָ ה ִסינַי
ּ  ּפ ּו ֵמ,ֶמ ְר ָּכ ָבה
 ְ ּבכָ ל.ש ּבוֹ ַמ ְל ָא ִכים עוֹ ִלים וְ יוֹ ְר ִדים
ֶ ׁ ,סֻ ּ ָלם
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יה,
ַמלְ אֲ ִכין ַס ְּל ִקין וְ נ ְַח ִּתיןְּ .ב ָכל ִ ּד ּב ּור וְ ִד ּב ּור ִ ּדילֵ ּ
רו''ןִ .איה ּו ֶר ֶכב
יה ַמלְ ָא ְך ְמ ַט ְט ֹ
הֲ וָ ה ָר ִכיב ָעלֵ ּ
ַע ּמ ּו ָדא
ְס ִפ ָירן
יה
ִ ּד ְכלִ ילָ א
לִ ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא,
ּ ֵב ּ
יתאּ ְ ,ד ִאיה ּו ֹיו''ד ֵה''א וָ א''ו ֵה''א ִמ ְּל ֹגו.
ְ ּד ֶא ְמ ָּצ ִע ָ
ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ְ ּכ ִּלילָ א מי' ְס ִפ ָירןּ ִ ,דלְ ַבר .וְ ק ּו ְד ׁ ָשא
ְּב ִר ְ
יהֶ ,ר ֶכב ּו ֶמ ְר ָּכ ָבה) .עלות
יך ה ּוא ּו ׁ ְש ִכינְ ּ ֵת ּ
יתאֶ ,ר ֶכב לְ ִע ּ ַלת ָה ִע ּל ֹות.
העלות( ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָּצ ִע ָ
יתא .וְ ִע ּ ַלת
יהֶ ,ר ֶכב לְ ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָּצ ִע ָ
ּו ׁ ְש ִכינְ ּ ֵת ּ
ָה ִע ּל ֹות ִאיה ּו ִ ּד ְמ ַי ֵחד לְ כ ּ ָֹלאּ ,ו ְמ ַס ֵ ּדר לְ כ ּ ָֹלא ,וְ נָ ִהיר
יה ַא ְע ָּבר ְּבנִ ׁ ְש ְמ ָתא וְ ג ּו ָפא ּולְ ב ּו ׁ ָשא.
ְּבכ ּ ָֹלא .נְ ֹ
הו ֵר ּ
יה ׁ ִש ּנ ּוי וְ ׁש ּו ּ ָתפ ּו וְ ח ּו ׁ ְש ָּבן ּו ְתמ ּונָה וְ ִד ְמ ֹיון
וְ לֵ ית ּ ֵב ּ
ִמ ָּכל ֶמ ְר ַּכ ְב ּ ָתאּ ,ו ַמ ְר ֶאה וְ ִד ְמ ֹיון ְ ּד ִא ְת ַחזְ יָיא ְּב ֵעין
ש ֶכלּ ַ .ד ְר ִ ּגין ִע ּ ָל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאיןִ ,אי ּנ ּון ֶר ֶכב
ַה ֶׂ
יה לֵ ית ַמאן ְ ּד ָר ִכיב.
ּו ֶמ ְר ַּכ ְב ּ ָתא לְ ּ ֵ
יה ,וְ ָעלֵ ּ
גַב ּ

ש ּלוֹ הָ יָה רוֹ כֵ ב ָעלָ יו מַ ְל ָא ְך
דִּ ּבוּר וְ ִד ּבוּר ׁ ֶ
ש ְ ּכלוּלָ ה ּבוֹ
ְמטַ ְטרוֹ ''ן .הוּא ֶרכֶ ב לַ ּ ְׁש ִכינָה ׁ ֶ
שם יוֹ ''ד
שהוּא ׁ ֵ
ְס ִפירוֹ תַ ,ע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעיֶ ׁ ,
הֵ ''א וָא''ו הֵ ''א ִמ ִ ּב ְפנִ ים .וְ הַ ּ ְׁש ִכינָה
שר ְס ִפירוֹ תִ ,מ ַּבחוּץ .וְ הַ ָּקדוֹ ׁש
ש ְּכלוּלָ ה מֵ ֶע ֶׂ
ֶׁ
ְ
ֶרכֶ ב
הֵ ם
ּש ִכינָתוֹ
ו ְׁ
הוּא
ָּברוּך
וּמֶ ְר ָּכבָ ה) .ﬠִ לּוֹת הָ ﬠִ לּוֹת( הָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי
הוּא ֶרכֶ ב ְל ִע ּ ַלת הָ ִע ּלוֹ ת .וְ הַ ּ ְ ׁש ִכינָה ִהיא
ֶרכֶ ב לָ ַע ּמוּד הָ אֶ ְמצָ ִעי .וְ ִע ּ ַלת הָ ִע ּלוֹ ת הוּא
הַ ְמיַחֵ ד לַ כּ ֹל ,ו ְּמסַ דֵּ ר לַ כּ ֹל ,וּמֵ ִאיר ַּבכּ ֹל.
אוֹ רוֹ עוֹ בֵ ר ַּב ְ ּנ ָׁש ָמה וּבַ ּגוּף וּבַ ְּלבו ּׁש ,וְ ֵאין ּבוֹ
ש ּ ָתפוּת וְ חֶ ְ ׁש ּבוֹ ן ו ְּתמ ּונָה וְ ִד ְמיוֹ ן ִמ ָּכל
ִ ׁש ּנוּי וְ ׁ ֻ
ש ִ ּנ ְר ֶאה ְ ּב ֵעין
הַ ּ ֶמ ְר ָּכבוֹ ת ו ַּמ ְר ֶאה וְ ִד ְמיוֹ ן ׁ ֶ
שכֶ לַ .מ ְד ֵרגוֹ ת ֶע ְליוֹ נוֹ ת וְ ַת ְח ּתוֹ נוֹ ת הֵ ן
הַ ּׂ ֵ
שרוֹ כֵ ב.
ֶרכֶ ב וּמֶ ְר ָּכבָ ה ֶא ְצלוֹ  ,וְ ָעלָ יו ֵאין ִמי ׁ ֶ

יעה ׁ ְש ָב ִרים ְּתר ּו ָעה .וְ ִאי ּנ ּון
ימן ְּת ִק ָ
ֶ .344ק ׁ ֶשתִ ,ס ַ
יעהּ ְ ,ד ַא ְב ָר ָהם.
ימן ֶמ ְר ָּכ ָבה ַ ּדאֲ ָב ָהןְּ .ת ִק ָ
ִס ַ
ׁ ְש ָב ִריםּ ְ ,דיִ ְּצ ָחקְּ .תר ּו ָעהּ ְ ,דיַעֲ קֹבּ ְ .ד ִא ְּת ַמר
יה )במדבר כג( ּו ְתר ּו ַעת ֶמלֶ ְך ּב ֹו .וְ ג' ַּגוְ ונִ ין ִא ְת ַחזְ יָין
ּ ֵב ּ
ָרוקּ .ו ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּדגְ ב ּו ָרה,
יהִ ,ח ָ ּוור ס ּו ָמק וְ י ֹ
ּ ֵב ּ
ִא ְת ְק ֵרי )דף רל''א ע''א( )שמואל א ב( ֶק ׁ ֶשת ִ ּג ּב ֹו ִרים
ימינָ א) ,יחזקאל א( ְ ּכ ַמ ְר ֵאה
ַח ִּתיםּ .ו ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד ִ
ֶשםַּ .כד ִא ְתחֲ זִ י
ַה ֶ ּק ׁ ֶשת אֲ ׁ ֶשר יִ ְהיֶה ֶב ָענָ ן ְּב ֹיום ַה ּג ׁ ֶ
ֶשםַ ,א ְחזֵי ַרחֲ ֵמי .וְ ַכד ִא ְתחֲ זֵי ְּבלָ א ִמ ְט ָרא,
ְּב ֹיום ַה ּג ׁ ֶ
ַא ְחזֵי ִ ּדינָ אְ .מע ּו ָרב ּ ֵבין ִמ ְט ָרא וְ ׁ ִש ְּמ ׁ ָשאַ ,א ְחזֵי ִ ּדינָ א
וְ ַרחֲ ֵמי ָּכלִ יל .וְ ַהאי ִאיה ּו ש' ִמן ׁ ַש ַ ּדיְּ ,תלַ ת ַענְ ּ ֵפי
דו''דְּ ,תלַ ת ׁ ְש ָמ ָהן
דו''ד אֱ ל ֵֹהי''נ ּו יְ ֹ ָ
אֲ ָב ָהןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון יְ ֹ ָ
הון י''ד ַא ְתוָ וןְּ ,בח ּו ׁ ְש ּ ַבן
לָ ֳק ֵבל ְּתלַ ת ַענְ ּ ֵפי אֲ ָב ָהןּ .ו ְב ֹ
רוןּ ְ ,ד ָה ִכי ָסלִ יק
ד''י ִמן ׁ ַש ַ ּדיּ .ולְ ב ּו ׁש ְ ּד ׁ ַש ַ ּדיְ ,מ ַט ְט ֹ
ְּבח ּו ׁ ְש ּ ַבן ׁ ַש ַ ּדי) .ע''כ רעיא מהימנא( )ובחבורא קדמאה תמן
תנינן דחזי קשת רי''ד ע''ב אמר רעיא מהימנא שפיר קאמר שם
רט''ו ע''א(.

יעה ְׁשבָ ִרים
ימן ְּת ִק ָ
שת ִ -ס ַ
ֶ .344ק ׁ ֶ
של הָ ָאבוֹ ת.
ימן הַ ּ ֶמ ְר ָּכבָ ה ׁ ֶ
ְּתרו ָּעה .וְ הֵ ם ִס ַ
של
של ַא ְב ָרהָ םְׁ .שבָ ִרים ֶ ׁ -
יעה ֶ ׁ -
ְּת ִק ָ
ש ּנֶאֱ ַמר
של יַעֲ קֹבֶ ׁ ,
י ְִצחָ קְּ .תרו ָּעה ֶ ׁ -
ְ
ּשל ָֹׁשה
ּבוֹ )במדבר כג( ו ְּתרו ַּעת מֶ לֶ ך ּבוֹ  .ו ְׁ
ְצבָ ִעים נִ ְר ִאים בּ וֹ  ,לָ בָ ן ָאדֹם וְ ָירֹק .ו ִּמ ַ ּצד
שת ִ ּג ּב ִֹרים
הַ ְ ּגבו ָּרה נִ ְק ָרא )שמואל-א ב( ֶק ׁ ֶ
צד הַ יּ ִָמין ) -יחזקאל א( ְּכ ַמ ְר ֵאה
חַ ִּתים .ו ִּמ ַ ּ
ֶשם.
שר י ְִהיֶה בֶ ָענָן ְ ּביוֹ ם הַ ּג ׁ ֶ
שת אֲ ׁ ֶ
הַ ֶּק ׁ ֶ
ֶשם ַ -מ ְר ֵאה ַרח ֲִמים.
שר נִ ְר ֶאה ְ ּביוֹ ם הַ ּג ׁ ֶ
ּ ַכאֲ ׁ ֶ
שר נִ ְראֶ ה ְ ּב ִלי ָמטָ ר ַ -מ ְר ֵאה ִדין.
וְ כַ אֲ ׁ ֶ
שמֶ ׁש ַ -מ ְר ֵאה ִדין
ֶשם וְ ׁ ֶ
שר ְמע ָֹרב ּ ֵבין ּג ׁ ֶ
וְ כַ אֲ ׁ ֶ
שדַּ י,
וְ ַרח ֲִמים ְּכלו ִּלים .וְ זוֹ ִהי אוֹ ת ש' ִמ ּׁ ַ
שהֵ ם ְיהֹוָ''ה אֱ לֹהֵ ינ'' ּו
ְ ׁשל ָֹׁשה ַענְ פֵ י הָ ָאבוֹ תֶ ׁ ,
שמוֹ ת ְ ּכ ֶנגֶד ְׁשל ָֹׁשה ַענְ פֵ י
ְיהֹוָ''הְׁ .של ָֹׁשה ׁ ֵ
ּ
הָ ָאבוֹ ת ,וּבָ הֶ ם י''ד אוֹ ִתיוֹ תּ ְ ,בחֶ ְׁש ּבוֹ ן
שדַּ י הוּא
שם ׁ ַ
שדַּ י .וּמַ ְלבּ ו ּׁש ׁ ֵ
אוֹ ִתיּוֹ ת ד''י ִמ ּ ׁ ַ
שדַּ י) .ע''כ
ש ָּכ ְך עוֹ לֶ ה ְ ּבחֶ ְׁשבּ וֹ ן ַׁ
ְמטַ ְטרוֹ ןֶ ׁ ,
רעיא מהימנא(.
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Zohar Pinchas – Draft – unedited- not for publishing
The Zohar tells us that when Rabbi Akiva began teaching the secrets of the
upper worlds, his mouth became the aspect of Mount Sinai and his voice
became a ladder for angels to go up and down. Every utterance from his mouth
became a chariot to the archangel Metatron and connected the Holy One Bless
be He and the Shechina through the central column. The Endless light, that is
called in the Zohar עלת העלות, ’cause of all causes’, brings the light of the central
column, and the Shechina is the conduit for it to the lower world. The Endless
Light is the one that unifies everything. The soul, body, and garments are all a
part of him. The Zohar emphasizes here that this light has no aspect of change
or differences, parts, count, shape or image. The Endless is one and unique. It
is the energy field that holds the entire existence. The space between the
elements of the atom is the aspect of the YHVH system, which is the Tree of Life,
and the force that keeps it in order is the Endless Light. Without the Endless
Light, there would be no ‘program’ and no YHVH. Remember that even though
atoms are mostly empty space they are not really empty, because this space, a
field of electrical energy, is related and controls the elements of the atom. The
Endless Light force cannot be detected, but it is what makes everything happen
on the basic level of nature. Because of that fact we know that there is no such
thing as physical contact but fields of energy that attract or repel each other.
When you put your pencil on the paper they actually don’t touch each other,
but they have a predefined ‘agreement’ that allows atoms from the pencil to be
transferred to the paper. Waters allow us to split them and pass through, but
not the wall. If we can ‘talk’ to the air it could carry us too far distances. The
kabbalists that could make a distance jump that is called ‘’קפיצת הדרך, form and
merge in a cloud that surrounds them before they make the actual jump.
Another example of the interaction of energy fields in nature is the chameleon’s
ability to change its colors to the exact match of his surroundings. Faster than
a color copier the chameleon ‘sensors’ communicate with the surface and receive
the correct color code. The chameleon, as we learned, doesn’t ‘suck’ the colors
from the object, because it doesn’t have any contact with it. The true state of
contact is ‘hovering’ the outcome of the communication between them. There
are 90 natural elements in the periodic table, plus others that are man-made.
If we add the 22 Hebrew letters to the number of elements as scientists should,
we get 112. It is the secret of יבק, numerically 112 as the sum of the three names
of God, אהיה+אדני+יהוה. The Hebrew letters ‘broadcast’ energy fields, patterns,
that are able to communicate with everything around us without limitation. The
energy that drives the letters and their sound is pure consciousness. Scientists
are looking for the secret of Creation using The Large Hadron Collider (LHC) in
CERN, Switzerland. They use this tool to find the origin of the atom but they
forget to look at what is ‘under their nose’ (where the mouth is) for the answer.
One of the four(!) detectors of the LHA is called ALEPH, the same as the name
of the first Hebrew letter, א. I am not sure if the name was chosen because of
the Hebrew letter but on their website, they explain that ALEPH stands for
Apparatus for LEP PHysics at CERN. The Zohar describes the power of Rabbi
Akiva, who was the teacher of Rabbi Shimon, to teach us the power of the
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Hebrew letters. When he connected the letters to words, discussing the spiritual
worlds, he could make connections and control the light that comes from the
Endless. Rabbi Akiva, as well as Rabbi Shimon, could change the behavior of
nature by the command of his mouth. The prayers and the Zohar connect us to
levels beyond the forces of nature. Even though we are far from the levels of
Rabbi Akiva and Rabbi Shimon, we can benefit from following their teachings.
With that, we are able to reveal higher levels of light and purify our souls to give
us greater control over our Tikkun process and our lives in general. In physics
terminology, the sacred Hebrew words have the power to control the fields of
energy in our body and the environment. It helps in removing the negativity that
is the ‘noise’ that brings chaos into our lives. About Rabbi Akiva, Rabbi Akiva
was one of the greatest Israelite souls ever. His father was a convert from the
line of Sisera that was one of the enemies of the Israelites after they came to
their promised land. Read more on Sisera in Judges 4 (http://www.mechonmamre.org/p/pt/pt0704.htm). He started his spiritual path after the age of
forty and became a beacon of light to his and future generations. He was the
main teacher of Rabbi Shimon, the author of the Zohar. You can read more
here: http://en.wikipedia.org/wiki/Akiva_ben_Joseph
ש ּפוֹ ֵתחַ ּ ֶפ ַתח
ֶ ׁ  ִמי, ָאמַ ר ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן.345
 ָּכל ִמי,ּ ָׁשנִ ינו, ָאמַ ר ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר.יֹאמַ ר
שאוֹ מֵ ר ְּת ִה ָּלה ְל ָדוִ ד ְ ּבכָ ל יוֹ ם ָׁשל ֹׁש
ֶׁ
 ַוה ֲֵרי נִ ְת ָּב ֵאר. הוּא ֶּבן הָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא,ּ ְפ ָע ִמים
של ָּכל
ֶ ׁ  ִאם ִ ּבגְ לַ ל ּ ַפ ְרנָסָ ה ו ָּמזוֹ ן.הַ ּ ַט ַעם
 ַּב ּב ֶֹקר, ּ ַפעֲ ַמיִם הֵ ם ְ ּבכָ ל יוֹ ם- הָ עוֹ לָ מוֹ ת
ש ָּכתוּב )שמות טז( ְ ּב ֵתת ה' לָ כֶ ם
ֶ ׁ ,וּבָ ֶע ֶרב
 לָ ּ ָמה ָׁשל ֹׁש ּ ְפ ָע ִמים ְ ּבכָ ל.' ָֹּב ֶע ֶרב ָּב ָׂשר וְ גו
של ָּכל
ֶ ׁ ְיוֹ ם? ֶא ָּלא ְ ׁש ַניִם ִל ְמזוֹ ן ְ ּבנֵי ָא ָדם ו
 וְ ֶאחָ ד לָ ֵתת חֹזֶק ְלאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם,הָ עוֹ לָ ם
.שי ּ ָָדיו ּ ְפתוּחוֹ ת
ֶׁ

.ֵימא
ָ ּ  ַמאן ְ ּד ָפ ַתח ּ ִפ ְת ָחא י,עון
ֹ  ָא ַמר ַר ִּבי ׁ ִש ְמ.345
 ָּכל ַמאן ְ ּד ָא ַמר ְּת ִה ּ ָלה, ּ ָתנֵינָ ן,ָא ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר
. ִאיה ּו ּ ַבר ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי,לְ ָדוִ ד ְּב ָכל ֹיום ְּתלַ ת זִ ְמנִ ין
נָסה ּו ְמ ֹזונָא ְ ּד ָכל
ָ  ִאי ְּבגִ ין ּ ַפ ְר.וְ ָהא ִא ְּת ַמר ַטעֲ ָמא
 ְּת ֵרין זִ ְמנִ ין ִאי ּנ ּון ְּב ָכל ֹיו ָמא ְּב ַצ ְפ ָרא,ָעלְ ִמין
 )שמות טו( ְּב ֵתת יְ ָי לָ ֶכם ָּב ֶע ֶרב, ִ ּד ְכ ִּתיב,ּו ְב ַפנְ יָיא
 ֶא ּ ָלא ְּת ֵרין. אֲ ַמאי ְּתלַ ת זִ ְמנִ ין ְּב ָכל ֹיו ָמא,'שר וְ ֹגו
ׂ ָ ָּב
יהב
ַ  וְ ַחד לְ ֵמ.לִ ְמ ֹזונָא ִ ּד ְבנֵי ִאינְ ׁ ֵשי ּו ְד ָכל ָעלְ ָמא
.דוי
ֹ ְּת ּו ְק ּ ָפא לְ ַהה ּוא אֲ ָתר ִ ּד ְפ ִּתיח ּו י

,ש ִ ּנים זֶה ִמזֶּה
ֻ ׁ ּשנֵי ְמזוֹ נוֹ ת ֵא ּל ּו ְמ
ְׁ  ו.346
 )תהלים:וְ כֻ ָּלם ְ ׁשל ָֹׁשה ְמזוֹ נוֹ ת ְּכתו ִּבים ָּכאן
- ֹקמה( וְ ַא ּ ָתה נוֹ ֵתן לָ הֶ ם ֶאת ָא ְכלָ ם ְ ּב ִע ּתו
. ֹשנּוֹ ֵתן אֹכֶ ל ַרב ְ ּב ִע ּתו
ֶ ׁ ,זֶה ְמזוֹ ן הָ עֲ ִ ׁש ִירים
יע ְלכָ ל
ַ ש ָּכתוּב ו ַּמ ְ ׂש ִ ּב
ֶ ׁ -  ְ ׁש ַניִם.ה ֲֵרי ֶאחָ ד
שהֵ ם ְ ׂשבֵ ִעים
ֶ ׁ , זֶה ְמזוֹ ן הָ עֲ נִ יִּים,חַ י ָרצוֹ ן
-  ְׁשל ָֹׁשה.מֵ ָרצוֹ ן וְ לֹא ִמ ּתוֹ ְך אֹכֶ ל ַרב
ֹ זֶה ּו חֹזֶק ְלאוֹ תו,ש ָּכתוּב ּפוֹ ֵתחַ ֶאת י ֶָד ָך
ֶׁ
 ו ִּב ְפ ִתיחַ ת י ָָדיו יוֹ צֵ א ָרצוֹ ן וְ ָׂשבָ ע,ָמקוֹ ם
.לַ כּ ֹל

 וְ ֻכ ְּלה ּו, ּו ְת ֵרין ְמ ֹזונִ ין ִא ּ ֵלין ְמ ׁ ַשנְ יָין ָ ּדא ִמן ָ ּדא.346
 )תהלים קמה( וְ ַא ּ ָתה ֹנו ֵתן,יבי ָה ָכא
ֵ ְּתלַ ת ְמ ֹזונֵי ְ ּכ ִת
 ְ ּדי ִָהיב, ָ ּדא ְמ ֹזונָ א ַ ּדעֲ ִת ֵירי,לָ ֶהם ֶאת ָא ְכלָ ם ְב ִע ּת ֹו
יע
ַ ש ִּב
ְ ֵמ
ׂ ְ  ִ ּד ְכ ִּתיב ּו ַמ, ְּת ֵרין. ָהא ַחד,יכלָ א ַס ִ ּגי ְּב ִע ּת ֹו
ש ֵב ִעין
ֹ לְ ָכל ַחי ָר
ׂ ְ  ְ ּד ִאי ּנ ּון, ָ ּדא ְמ ֹזונָ א ְ ּד ִמ ְס ְ ּכנֵי,צון
 ְּתלַ ת ִ ּד ְכ ִּתיב ּפ ֹו ֵת ַח.יכלָ א ַס ִ ּגי
ְ  וְ לָ א ִמג ֹּו ֵמ,צון
ֹ ֵמ ָר
 וְ ִב ְפ ִּתיח ּו, ָ ּדא ּת ּו ְק ּ ָפא לְ ַהה ּוא אֲ ָתר,ֶאת י ֶָד ָך
.ש ְב ָעא לְ כ ּ ָֹלא
ֹ  נ ְַפ ָקא ָר,ָדוי
ֹ ְ ּדי
ׂ ַ ְצון ו
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ש ֵאינוֹ ֶא ָּלא ּ ַפעֲ ַמיִם
ֶ ׁ ,ּ עוֹ ד ָּכ ְך לָ ַמ ְדנו.347
שאֵ ּל ּו ִחיּוּב
ֶ ׁ ,ִ ּב ְׁש ִביל ָמזוֹ ן וּפַ ְרנָסָ ה ְ ּבכָ ל יוֹ ם
 לֹא ִ ּבגְ לַ ל, וְ ִאם ָא ַמר יוֹ ֵתר.ַעל הָ ָא ָדם
שבַ ח ּתוֹ ְך
ֶ ׁ  ֶא ָּלא ִ ּב ְׁש ִביל,חוֹ בָ ה הוּא
ְ
 )שֶׁ יּוֹצֵ א.של ז ְִמירוֹ ת דָּ וִ ד הַ ּ ֶמלֶ ך
ֶ ׁ ִּת ְ ׁש ָּבחוֹ ת
וּשׂבֵ ﬠִ ים
ְ �וּמבָ ֵר
ְ יָדָ יו שֶׁ ל הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ� הוּא
, וְ ﬠַל זֶה אֵ ין חִ יּוּב הוּא אֶ לָּא ַפּﬠֲמַ ִים בְּ יוֹם,מֵ ָרצוֹן
הוּא לָתֵ ת לוֹ ז ְִמירוֹת-�בָּ רוּ-וְ שֶׁ בַ ח הוּא לַקָּ דוֹשׁ
ש ּ ַפ ְרנָסָ ה
ֶ ׁ שֶׁ ל דָּ וִ ד הַ מֶּ לֶ�( ָמה הַ ּ ַט ַעם? ִמ ּׁשוּם
 ַרק ְל ַאחַ ר הַ ְּת ִפ ּ ָלה,לֹא ָראוּי ִל ְ ׁשאֹל
, הַ ּ ֶמלֶ ְך יֹאכַ ל ַּב ְּת ִח ָּלה. ֹוּפַ ְרנָסַ ת ִר ּבוֹ נו
.ֹאכל ּו עֲ בָ ָדיו
ְ וְ ַאחַ ר ָּכ ְך י

, ְ ּדלָ א ִאיה ּו ֶא ּ ָלא ְּת ֵרי זִ ְמנֵי,יפנָ א
ֹ  ּת ּו ָה ִכי.347
ְ ִאול
 ְ ּד ִא ּ ֵלין ִח ּי ּו ָבא ַעל.ְּבגִ ין ְמ ֹזונָ א ּו ַפ ְרנָ ָסה ְּב ָכל ֹיו ָמא
 ֶא ּ ָלא,חו ָבה ִאיה ּו
ֹ  לָ או ְּבגִ ין, וְ ִאי ָא ַמר י ִַּתיר.ּ ַבר נָ ׁש
ירות ְ ּד ָדוִ ד
ֹ ׁ ְש ָב ָחא ג ֹּו ּת ּו ׁ ְש ְּב ָחן ִ ּדזְ ִמ
ְּבגִ ין
 )ס''א דנפיק ידוי דקודשא בריך הוא ובריך לשבעה.ַמלְ ָּכא
מרצון ועל דא לאו חיובא הוא אלא תרי זמני ביומא ושבחא
איהו לקודשא בריך הוא לתת לו זמירות דדוד מלכא( ַמאי
 ְּבגִ ין ְ ּד ַפ ְרנָ ָסה לָ א חֲ זֵי לְ ִמ ׁ ְש ַאל ֶא ּ ָלא ָּב ַתר.ַט ְע ָמא
ַמלְ ָּכא יֵיכ ּול
.יה
ֵ ְ ּד ָמ
ּו ַפ ְרנָ ָסה
לו ָתא
ֹ ְצ
ּ אר
.דוי
ֹ ֵיכל ּון ַע ְב
ְ יתא ּולְ ָב ַתר י
ָ ְּב ַק ְד ִמ

Psalms 145:16
“חַ י ָרצוֹן-וּמ ְשׂ ִבּיﬠַ ְלכָל
ַ ;�י ֶָד-פּוֹתחַ אֶ ת
ֵ .”
“Thou openest Thy hand, and satisfiest every living thing with favour.”
Rabbi Shimon said that those who recite Psalms 145 three times a day merits
the world to come.
This Psalm appears twice in the morning Prayer and once in the afternoon
prayer. Twice for drawing sustenance and nourishments to the world and once
more to amplify the channel that opens his hands.
The hands are the aspect of the right and left column. They are in lack of light
because the right column doesn’t have the upper three Sefirot. The left column
comes from Chokmah where the light is concealed and can be revealed only with
Chassadim. When the hands open (acts of sharing) then the central column is
formed to unify the right and the left and draw down the light of sustenance.
The channel for sustenance opens when we give from what we have. Charity,
Tithing, and Tzedaka. We can not ask God to provide for our sustenance if we
don’t try ourselves to open the channels and share what we have. This is the
principle of affinity that brings light into our lives. For some people, it is very
hard to give but they should make the effort by giving small amounts and
gradually increase to 10% and more.
Psalms 145:16
“ אָ כְ לָ ם ְבּ ִﬠתּוֹ-לָ הֶ ם אֶ ת-נוֹתן
ֵ ְשׂבֵּ רוּ; וְאַ ָתּה
ַ  אֵ לֶ י� י,כֹל-ﬠֵ ינֵי.”
“he eyes of all wait for Thee, and Thou givest them their food in due season.”
The key to drawing sustenance is explained in the following verse.
Psalms 145:18
“  ְלכֹל אֲ ֶשׁר י ְִק ָראֻ הוּ בֶ אֱ מֶ ת--קֹ ְראָ יו- ְלכָל, ָקרוֹב יְה ָוה.”
“YHVH is close unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in
truth.”
Only when a person prays with the truth that is also the aspect of the central
column, he merits the sustenance he deserves.
Links to sustenance related 'tools'
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Parashat
Haman:
https://dailyzohar.com/parashat-haman%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%9f/
Zohar for sustenance: https://dailyzohar.com/wp-content/uploads/2009/11/Miketz.pdf

אתי לְ גַ ִּני
 .348הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,שיר השירים ה( ָּב ִ
יתי יֵינִ י
חו ִתי ַכ ּ ָלה ָא ַכלְ ִּתי י ְַע ִרי ִעם ִ ּד ְב ׁ ִשי ׁ ָש ִת ִ
אֲ ֹ
ִעם חֲ לָ ִבי ,לְ ָב ַתר ִא ְכל ּו ֵר ִעיםָ .א ַכלְ ִּתי י ְַע ִריּ ָ ,דא
יאת ׁ ְש ַמע.
לו ָתא ִ ּד ְמי ּו ׁ ָשבִ .עם ִ ּד ְב ׁ ִשי ָ ּדא ְק ִר ַ
ְצ ֹ
לו ָתא ִ ּד ְמי ּו ׁ ָשבַ ,הה ּוא י ַַער )דף
ָא ַכלְ ִּתי י ְַע ִרי ָ ּדא ְצ ֹ
או ַפ ִּנים
אור )ס''א משרתים( וְ ָה ֹ
רכ''ו ע''ב( לְ ָב ֹנוןֹ ,יוצֵ ר ֹ
וְ ַחי ֹּות ַה ּק ֶֹד ׁש) ,כולם קדושים( ָּכל ָהנֵי ִא ְקר ּון י ַַער
יאת ׁ ְש ַמע,
יהִ .עם ִ ּד ְב ׁ ִשי ָ ּדא ְק ִר ַ
ִאילָ נִ ין ּונְ ִצ ִ
יבין ְ ּד ֵב ּ
יקין.
ְ ּד ִאיה ּו ְמ ִתיק ּו ְ ּדכ ּ ָֹלאְּ ,ב ַכ ּ ָמה צ ּו ִפין ּו ְמ ִת ִ

אתי
ש ָּכתוּב) ,שיר השירים ה( ָּב ִ
 .348זֶה ּו ׁ ֶ
ְל ַג ִ ּני אֲ ח ִֹתי כַ ּ ָלה ]וְ גוֹ '[ ָאכַ ְל ִּתי י ְַע ִרי ִעם
יתי יֵינִ י ִעם חֲלָ ִביַ ,אחַ ר ָּכ ְך
דִּ ְב ִ ׁשי ָׁש ִת ִ
ִא ְכל ּו ֵר ִעיםָ .אכַ ְל ִּתי י ְַע ִרי  -זוֹ ְּת ִפ ּ ַלת
יאת ְׁש ַמע.
ֹשבִ .עם דִּ ְב ִ ׁשי  -זוֹ ְק ִר ַ
ִמי ּ ׁ ֶ
ֹשב ,אוֹ תוֹ י ַַער
ָאכַ ְל ִּתי י ְַע ִרי  -זוֹ ְּת ִפ ּ ַלת ִמיּ ׁ ֶ
)משָׁ ְר ִתים( וְ הָ אוֹ פַ ִ ּנים
ְלבָ נוֹ ן ,יוֹ צֵ ר אוֹ ר ְ
דוֹשׁים(ָּ ,כל אֵ ּ ֶלה
וְ חַ יּוֹ ת הַ ּק ֶֹד ׁש ) ֻכּלָּם קְ ִ
ש ּבוֹ ִ .עם דִּ ְב ִׁשי
צ ִבים ׁ ֶ
נִ ְק ָר ִאים י ַַער ֵע ִצים וְ נִ ָ ּ
ש ִהיא ְמ ִתיקוּת הַ כּ ֹל,
יאת ְׁש ַמעֶ ׁ ,
 זוֹ ְק ִר ְַ ּבכַ ּ ָמה צו ִּפים ו ְּמתו ִּקים.

ִ ּד ְמע ּו ָמד,
לו ָתא,
ְצ ֹ
ָ ּדא
יתי יֵינִ י,
ָ ׁ .349ש ִת ִ
ְמ ִטיב ּו )ס''א משיכו( ְ ּדיֵינָ א ִע ּ ָל ָאה ְ ּד ִא ְתנְ ַטר .וְ ָדא
אש ֹו ֹנותִ .עם חֲ לָ ִביִ ,א ּ ֵלין ִאי ּנ ּון
ְּב ׁ ָשל ֹׁש ְּב ָר ֹ
כות ִר ׁ
רו ֹנות ,וְ ִא ְת ְ ּכלִ ילָ ן ִא ּ ֵלין ְּב ִא ּ ֵלין.
כות ַאחֲ ֹ
ׁ ָשל ֹׁש ְּב ָר ֹ
יכלָ א ְ ּד ַמלְ ָּכא .לְ ָב ַתר ְ ּד ָא ַכל ַמלְ ָּכא,
ַעד ָּכען ֵמ ְ
דו ִדים לְ ַת ּ ָתא.
ילאְ ׁ ,שת ּו וְ ׁ ִש ְכר ּו ֹ
ִא ְכל ּו ֵר ִעים לְ ֵע ּ ָ

יתי יֵינִ י  -זוֹ ְּת ִפ ּ ַלת מֵ עֹמֶ ד,
ָׁ .349ש ִת ִ
ש ּ ָמר ,וְ זֶה
של ַייִן ֶע ְליוֹ ן הַ ְמ ׁ ֻ
)מ ִשׁיכָה( ׁ ֶ
מֵ הַ ּטוּב ְ
אשוֹ נוֹ תִ .עם חֲלָ ִבי ֵ -א ּ ֶלה
ְ ּב ָׁשל ֹׁש ְ ּב ָרכוֹ ת ִר ׁ
אוֹ ָתן ָׁשל ֹׁש ְ ּב ָרכוֹ ת ַאחֲרוֹ נוֹ ת ,ו ְּכלו ִּלים
ֵא ּל ּו ְב ֵא ּלוַּ .עד ָּכאן ַמאֲ כַ ל הַ ּ ֶמלֶ ְךְ .ל ַאחַ ר
ש ָאכַ ל הַ ּ ֶמלֶ ְך ִ -א ְכל ּו ֵר ִעים ְל ַמ ְעלָ הְׁ ,שת ּו
ֶׁ
וְ ִׁש ְכר ּו דוֹ ִדים ְל ַמ ּ ָטה.

 .350וְ ַעל ָ ּדא לֵ ית ִח ּי ּו ָבא ִ ּד ְמ ֹזונָ א ֶא ּ ָלא לְ ָב ַתר
לו ָתא
קו ֶדם ְצ ֹ
לו ָתא ְ ּד ִמנְ ָחה )בערב( ֹ
לו ָתאִּ .ב ְצ ֹ
ְצ ֹ
ַמאי ַט ְע ָמאְּ .בגִ ין ְ ּד ַעד לָ א ִא ׁ ְש ְּת ַכח ִ ּדינָ א ַק ׁ ְשיָא,
ֵימא ְּת ִה ּ ָלה לְ ָדוִ ד,
עוד ְ ּד ַאנְ ּ ִפין ְ ּד ַמלְ ָּכא נְ ִה ִירין ,י ּ ָ
ְּב ֹ
ְּב ַהאי ִס ּד ּו ָרא ִ ּד ְמ ֹזונָ אּ ִ .דלְ ָב ַתר ְ ּד ִדינָ א ׁ ַש ְריָא וְ ָתלֵ י
ַעל ָעלְ ָמא ,לָ או ׁ ַשעֲ ָתא ִאיה ּוָ .א ָתא ִר ִּבי ּ ִפנְ ָחס
יה.
ּונְ ׁ ָש ֵק ּ

של ָמזוֹ ן אֶ ָּלא ְל ַאחַ ר
 .350וְ לָ כֵ ן ֵאין ִחיּוּב ׁ ֶ
ִמנְ חָ ה )בָּ ﬠ ֶֶרב( ִל ְפנֵי
ִ ּב ְת ִפ ּ ַלת
הַ ְּת ִפ ָּלה.
ש ּלֹא
ש ַעד ׁ ֶ
הַ ְּת ִפ ּ ָלהָ .מה הַ ּ ַט ַעם? ִמ ּׁשוּם ׁ ֶ
ש ּ ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ךְ
עוד ׁ ֶ
שה ָּבעוֹ לָ םּ ְ ,ב ֹ
נִ ְמצָ א ִדין ָק ׁ ֶ
של
ֹאמר ְּת ִה ָּלה ְל ָדוִ ד ְ ּב ִסדּ וּר זֶה ׁ ֶ
ְמ ִאירוֹ ת ,י ַ
שהַ דִּ ין ָׁשרוּי וְ ָתלוּי ַעל
ש ְּל ַאחַ ר ׁ ֶ
הַ ּ ָמזוֹ ןֶ ׁ .
הָ עוֹ לָ ם ,זוֹ ֵאינ ָּה הַ ּ ָׁש ָעהָּ .בא ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ ס
וּנְ ָׁשקוֹ .

יתי יֵינִי “ Song of Songs 5:1
מוֹרי ﬠִ םְ -בּ ָשׂ ִמי ,אָ כַלְ ִתּי יַﬠְ ִרי ﬠִ םִ -דּ ְב ִשׁי ָשׁ ִת ִ
יתי ִ
אתי לְ ַג ִנּי ,אֲ חֹ ִתי כַלָּ ה–אָ ִר ִ
בָּ ִ
דּוֹדים
ִ .” “I come into my garden, my sister, my bride; Iﬠם-חֲ לָ ִבי; ִאכְ לוּ ֵר ִﬠיםְ ,שׁתוּ ו ְִשׁכְ רוּ ִ
have gathered my myrrh with my spice; I have eaten my honeycomb with my
honey; I have drunk my wine with my milk. Eat, O friends; drink, yea, drink
abundantly, O beloved.” ‘Coming to the Garden’ is the aspect of prayer that
connects us to the beneficence of God, that is the aspect of the fruit of the
garden. The Zohar explains that ‘I have eaten my honeycomb’ is the aspect of
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prayer parts that take us to the world of Creation, B’riah, up until the prayer of
the Shema. ‘with my honey’ is the aspect of the Shema Yisrael. ‘I have drunk
my wine’ is the aspect of the silent prayer (Amida) that draws from the supernal
wine, which represents the essence of the Light. It comes with the first three
blessings of the Amida. ‘with my milk’ is the aspect of the last blessings of the
Amida that brings the Light from Chokmah together with Chassadim. ‘drink
abundantly, O beloved’ is the last step that releases the light to the lower level.
What did we learn here? For most people, nothing much. Even for Hebrew
readers the connection between the literal meaning of the verse and the Zohar’s
explanation doesn’t make sense. Yet, it is important to know that even when we
don’t understand or ‘get it’, the actual study connects us to the light that Rabbi
Shimon revealed at the time he discussed the verse from Song of Songs with his
students. The book Song of Songs is ‘loaded’ with secrets of the upper worlds
and it is a beneficial habit to read its 8 (Binah) chapters before Kabbalat
Shabbat, which is the process of receiving the Light of Shabbat on Friday night.
Scanning time is probably a few short minutes. It can be done from one hour
after midday Friday and before Kabbalat Shabbat. It will intensify one's
connection to Binah, the Shechina that is in the process of ascending to Zeir
Anpin. That process is completed and ‘locked’ at the end of the ‘Lecha Dodi’
song in the words בואי כלה, ‘Boee Kalah’, “Come, my Bride’, that unites the Light
and the vessel in Binah. Click here to download Song of Songs (PDF)
 יֹאמַ ר לָ נ ּו, ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.351
ֹאש
ׁ של ר
ֶ ׁ  )מֵ אֵ לּוּ( דְּ בָ ִרים ֶע ְליוֹ נִ ים,הָ ַרב
ב- )מלכים, ּ ָפ ַתח ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן וְ ָא ַמר.הַ ּׁ ָשנָה
- ש ָּכתוּב ַוי ְִהי
ֶ ׁ  ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם.ד( ַוי ְִהי הַ יּוֹ ם
 ַוי ְִהי הַ יּוֹ ם. צַ ַער וַדַּ אי-  ַוי ְִהי ִ ּבימֵ י.הוּא צַ ַער
 יוֹ ם,ֹאש הַ ּׁ ָשנָה
ׁ  וְ זֶה ּו ר,שיּ ֵׁש בּ וֹ צַ ַער
ֶ ׁ  יוֹ ם ַוי ְִהי הַ יּוֹ ם.שה ַעל הָ עוֹ לָ ם
ֶ ׁ שיּ ֵׁש ּבוֹ דִּ ין ָק
ֶׁ
ֹאש
ׁ של ר
ֶ ׁ  יוֹ ם- ישע ֶאל ׁש ּונֵם
ָׁ ַויַּעֲ בֹר אֱ ִל
 זֶה-  ו ְּבכָ ל ָמקוֹ ם ַוי ְִהי הַ יּוֹ ם.הַ ּׁ ָשנָה הָ יָה
 )איוב א( ַוי ְִהי הַ יּוֹ ם ַו ָיּבֹא ּו ְ ּבנֵי.ֹאש הַ ּ ָׁשנָה
ׁ ר
.ֹאש הַ ּ ָׁשנָה הָ יָה
ׁ  יוֹ ם ר- הָ אֱ ל ִֹהים

 )ס''א,ימא לָ ן מֹר
ָ ֵ ל, ָא ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה.351
 ּ ָפ ַתח ִר ִּבי.ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָה
ׁ מאלין( ִמ ִּלין ְמ ַע ְּלי ָָתא ְ ּדר
 ְּב ָכל אֲ ָתר.עון וְ ָא ַמר )מלכים ב ד( וַ יְ ִהי ַהי ֹּום
ֹ ׁ ִש ְמ
, וַ ַדאי.ימי ַצ ַער
ֵ  וַ יְ ִהי ִּב, ִאיה ּו ַצ ַער,ִ ּד ְכ ִתיב וַ יְ ִהי
ֹאש
ׁ  וְ ָדא ה ּוא ר,יה ַצ ַער
ּ  ֹיו ָמא ְ ּד ִאית ּ ֵב,וַ יְ ִהי ַהי ֹּום
.יה ִ ּדינָ א ַק ׁ ְשיָא ַעל ָעלְ ָמא
ּ  ֹיו ָמא ְ ּד ִאית ּ ֵב,ַה ּ ׁ ָשנָ ה
ֹאש
ָ ׁ ִוַ יְ ִהי ַהי ֹּום וַ ּיַעֲ בֹר אֱ ל
ׁ  ֹיו ָמא ְ ּדר,ישע ֶאל ׁש ּונֵם
ֹאש
ׁ  ָ ּדא ר, ּו ְב ָכל אֲ ָתר וַ יְ ִהי ַהי ֹּום.ַה ּ ׁ ָשנָ ה הֲ וָ ה
 ֹיום, )איוב א( וַ יְ ִהי ַהי ֹּום וַ ָיבֹא ּו ְּבנֵי ָהאֱ ל ִֹהים.ַה ּ ׁ ָשנָ ה
.ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה הֲ וָ ה
ׁ ר

? ָמה הַ ּ ַט ַעם. ְ ּבכָ ל ּ ַפ ַעם ְ ׁשנֵי י ִָמים הֵ ם.352 , ְּבגִ ין. ַמאי ַטעֲ ָמא, ְּב ָכל זִ ְמנָא ְּת ֵרין ֹיו ִמין ִאי ּנ ּון.352
 ְ ׁשנֵי,שי ּ ְִהיֶה י ְִצחָ ק ָּכלוּל ִמדִּ ין וְ ַרח ֲִמים
ֶ ׁ  ְּת ֵרין ֹיו ִמין וְ לָ א ְּכ ֵדי,ְ ּדלִ הֱ וִ י יִ ְצ ָחק ָּכלִ יל ִ ּדינָ א וְ ַרחֲ ֵמי
 ַיח ֲִריב,ש ִאם י ּ ִָמצֵ א י ְִח ִידי
ֶ ׁ .י ִָמים וְ לֹא ֶאחָ ד
 וְ ַעל. יַחֲ ִריב ָעלְ ָמא,ידאי
ָ  ְ ּד ִאלְ ָמלֵ א יִ ׁ ְש ְּת ַכח יְ ִח.ַחד
 וְ ַעל זֶה ָּכתוּב ְׁש ּ ֵתי ְפ ָע ִמים ַוי ְִהי.הָ עוֹ לָ ם
. וַ יְ ִהי ַהי ֹּום וַ יְ ִהי ַהי ֹּום,ָ ּדא ְ ּכ ִתיב ְּת ֵרין זִ ְמנִ ין
.הַ יּוֹ ם ַוי ְִהי הַ יּוֹ ם
 ֵא ּל ּו ֵּבית דִּ ין-  ַו ָי ּבֹא ּו ְ ּבנֵי הָ אֱ ל ִֹהים.353 .בא
ָ  ִא ּ ֵלין ּ ֵבית ִ ּדין ַר ְב ְר, וַ ָיבֹא ּו ְּבנֵי ָהאֱ ל ִֹהים.353
של
ֶ ׁ  וַדַּ אי ָּבנָיו-  ְ ּבנֵי הָ אֱ ל ִֹהים. הַ ּגָדוֹ ל.יה
ִ  ְּב ֹנוי ְ ּד ַמלְ ָּכא ְק ִר,ְּבנֵי ָהאֱ ל ִֹהים וַ ַ ּדאי
ּ יבין לְ גַ ּ ֵב
174

DailyZohar.com

Zohar Pinchas – Draft – unedited- not for publishing

וְ ִאי ּנ ּון ׁ ִש ְב ִעין ְמ ָמנָ ןּ ְ ,ד ָסחֲ ִרין ְּת ִד ָירא לְ ַמלְ ָּכא.
וְ ִאי ּנ ּון ַח ְת ִכין ִ ּדינָ א ַעל ָעלְ ָמא .לְ ִה ְת ַי ֵּצב ַעל יְ יָ ,וְ ִכי
ימי ַעל
ימיֶ .א ּ ָלאְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ּ ֵלין ַקיְ ֵ
ַעל יְ ָי ַקיְ ֵ
יהַ ,מאן ה ּואּ ְ .דלָ א
ִ ּדינָ אּ ִ ,דינָ א ַק ְד ָמ ָאה ְ ּדכ ּ ָֹלא ּ ֵב ּ
י ֹו ִקיר לִ ׁ ְש ָמא ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואּ ,ו ְדלָ א ֹיו ִקיר
יתא ּולְ ַע ְב ּד ֹוי .א ּוף ָה ִכיַ ,מאן ה ּוא ְ ּדלָ א
או ַריְ ָ
לְ ֹ
ישאּ ְ ,דלָ א יִ ְת ַח ּ ֵלל
יש ַעל יְ ָק ָרא ִ ּד ׁ ְש ָמא ַק ִד ׁ ָ
ָחיִ ׁ
יה ְדק ּו ְד ׁ ָשא
יש לִ ָ
ְּב ַא ְר ָעאַ .מאן ה ּוא ְ ּדלָ א ָחיִ ׁ
יק ֵר ּ
ְּב ִר ְ
יך ה ּואַ ,מאן ה ּוא ְ ּדלָ א ׁ ַש ִ ּוי יְ ָקר לִ ׁ ְש ָמא ָ ּדא.
תו ָכםַּ ,גם ,לְ ַר ּב ֹות ַה ִהיא נ ּו ְק ָּבא
ש ָטן ְּב ֹ
וַ ָ ּיבֹא ַּגם ַה ּ ָ ׂ
יש נָ ֵמי
יה .א ּוף ָה ִכי לְ ִה ְת ַי ֵּצב ַעל יְ יָּ ְ ,ד ִאיה ּו ָחיִ ׁ
ִ ּדילֵ ּ
יק ָרא ִ ּד ׁ ְש ָמא ָ ּדא.
לִ ָ

הַ ּ ֶמלֶ ְך ְק ֵר ִבים ֵאלָ יו .וְ הֵ ם ִ ׁש ְב ִעים ְממֻ ִ ּנים
ש ּסוֹ ְב ִבים ּ ָת ִמיד אֶ ת הַ ּ ֶמלֶ ְך ,וְ הֵ ם חוֹ ְת ִכים
ֶׁ
דִּ ין ַעל הָ עוֹ לָ םְ .ל ִה ְת ַי ֵ ּצב ַעל ה' ,וְ ִכי מֵ ַעל
שאֵ ּל ּו עוֹ ְמ ִדים
ה' עוֹ ְמ ִדים? ֶא ּ ָלא ְ ּב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ש ּלֹא
שהַ כּ ֹל ּבוֹ ַמהוּ? ִמי ׁ ֶ
אשוֹ ן ׁ ֶ
ְ ּב ִדין ,דִּ ין הָ ִר ׁ
ְ
ש ּלֹא
שם הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא וְ ׁ ֶ
ְמכַ ֵּבד ְל ׁ ֵ
ְ
ְמכַ ֵּבד לַ ּתוֹ ָרה וְ לַ עֲ בָ ָדיוַ .אף ָּכך ִ -מי הוּא
שם הַ ָּקדוֹ ׁש
של הַ ּׁ ֵ
ש ׁש ַעל ְ ּכבוֹ דוֹ ׁ ֶ
ש ּלֹא חוֹ ׁ ֵ
ֶׁ
ש ׁש
ש ּלֹא חוֹ ׁ ֵ
ש ּלֹא י ְִתחַ ּ ֵלל ָּב ָא ֶרץִ .מי הוּא ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּאִ ,מי הוּא
ִל ְכבוֹ דוֹ ׁ ֶ
שם זֶהַ .ויָּבוֹ א גַם הַ ּׂ ָש ָטן
ש ּלֹא נוֹ ֵתן ָּכבוֹ ד ְל ׁ ֵ
ֶׁ
ש ּלוֹ .
ְ ּבתוֹ כָ םּ ,גַם ְ -ל ַר ּבוֹ ת אוֹ ָת ּה הַ ְ ּנ ֵקבָ ה ׁ ֶ
ש ׁש ּגַם
שהוּא חוֹ ׁ ֵ
ַאף ָּכ ְך ְל ִה ְת ַי ֵ ּצב ַעל ה'ֶ ׁ ,
שם זֶה.
של ׁ ֵ
ִל ְכבוֹ דוֹ ׁ ֶ

�היםְ ,ל ִה ְתיַצֵּ ב ﬠַ ל יְהוָה; ַויָּבוֹא גַם הַ ָשּׂטָ ןְ ,בּתוֹכָם“ Job 1:6
ַ .” “Now it fellוי ְִהי הַ יּוֹם– ַו ָיּבֹאוּ ְבּנֵי הָ אֱ ִ
upon a day, that the sons of God came to present themselves before YHVH, and
ַ ”, ”fell upon aוי ְִהי הַ יּוֹם“ Satan came also among them.” The Zohar explains that
day” implies to the day of Rosh HaShanah, that is a day of judgment. ‘Sons of
God’ refers to the sons of the King, who are the Israelites. The 70 ministers of
all nations are also with God, to make their judgment on the world. The first
type of judgment comes upon those who do not honor the name of God, meaning
do not follow the study of the Torah or its servants. The Zohar continues to
explain that the name of God is honored by those who support the Shechina
and keep their actions in holiness. The Satan that also cares for the honor of
the name, comes with his female, Lili-th to prosecute those who don’t. To avoid
judgment, we simply need to follow the system as the Zohar teaches us and
stays connected to the Tree of Life that is the YHVH name. Then we can be true
בָּ נִ ים אַ ֶתּם ,לַ יהוָה “ to the name ‘Sons of God’ as is said in Deuteronomy 14:1 -
”, “You are the children of YHVH your God”.אֱ �הֵ יכֶם

ָ .354ה ָכא ַא ְפלִ יג ּו ַע ּמ ּו ִדין ַק ְד ָמ ִאין ְ ּד ָעלְ ָמאַ .חד
עולָ ם הֲ וָ ה .וְ ַחד
מות ָה ֹ
ידי א ּו ֹ
ָא ַמרִ ,אי ֹּוב ֵמחֲ ִס ֵ
ש ָר ֵאל הֲ וָ ה .וְ ַאלְ ֵקי ,לְ ַכ ּ ְפ ָרא ַעל
ָא ַמרֵ ,מחֲ ִס ֵ
ידי יִ ְ ׂ
יה ַרב ַה ְמנ ּונָ א
ָעלְ ָמאּ ְ .ד ָהא ֹיו ָמא ַחד ַא ׁ ְש ְ ּכ ֵח ּ
יה ,וַ ַ ּדאי ּ ָתנֵינָ ן ְ ּד ִאית ַצ ִ ּדיק וְ ַרע
לְ ֵאלִ ּיָה ּוָ .א ַמר לֵ ּ
לו
לוָ .א ַמרַ ,צ ִ ּדיקָּ ,כל ׁ ֶש ְּממ ּועֲ ִטין ֹ
טוב ֹ
לוָ ,ר ׁ ָשע וְ ֹ
ֹ
בו ,וְ ַעל ֵּכן ַצ ִ ּדיק
חו ֹ
עולָ ם ַה ּזֶה ֹ
לו ָּב ֹ
בו ָתיו ֹנו ְתנִ ין ֹ
חו ֹ
ֹ
זָכ ֹיו ָתיו,
לו .וְ ָכל ׁ ֶש ְמר ּו ִּבין עֲ ֹוו ֹנו ָתיוּ ,ו ְממ ּועֲ ִטין ִ
וְ ַרע ֹ
לוָ .א ַמר
טוב ֹ
עולָ ם ַה ּזֶהָ ,ר ׁ ָשע וְ ֹ
רו ָּב ֹ
ש ָכ ֹ
ֹנו ְתנִ ין ֹ
לו ְ ׂ

אשוֹ נִ ים.
ָּ .354כאן נ ְֶח ְלק ּו ַע ּמו ֵּדי עוֹ לָ ם הָ ִר ׁ
ידי אֻ ּמוֹ ת הָ עוֹ לָ ם
אֶ חָ ד ָאמַ רִ ,איּוֹ ב מֵ ח ֲִס ֵ
ִש ָר ֵאל הָ יָה.
ידי י ְ ׂ
הָ יָה .וְ ֶאחָ ד ָא ַמר ,מֵ ח ֲִס ֵ
שה ֲֵרי יוֹ ם אֶ חָ ד
וְ לָ ָקה ְלכַ ּ ֵפר ַעל הָ עוֹ לָ םֶ ׁ .
ְמצָ אוֹ ַרב הַ ְמנ ּונָא ְל ֵא ִליָּהוָּ .א ַמר לוֹ  ,וַדַּ אי
שיּ ֵׁש צַ דִּ יק וְ ַרע לוֹ ָ ,ר ָׁשע וְ טוֹ ב לוֹ .
לָ ַמ ְדנ ּו ׁ ֶ
ש ְּממֻ ָע ִטין לוֹ חוֹ בוֹ ָתיו,
ָא ַמר ,צַ דִּ יק ָּ -כל ׁ ֶ
נוֹ ְתנִ ים לוֹ ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה חוֹ בוֹ  ,וְ ַעל ּ ֵכן צַ דִּ יק
ש ְּמ ֻר ִ ּבים עֲ ווֹ נוֹ ָתיו ו ְּממֻ ָע ִטים
וְ ַרע לוֹ  .וְ כָ ל ׁ ֶ
זְכֻ יּוֹ ָתיו ,נוֹ ְתנִ ים לוֹ ְ ׂשכָ רוֹ ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה -
של ִרבּ וֹ ן
ָר ָׁשע וְ טוֹ ב לוֹ ָ .א ַמר לוֹ  ,דִּ ינָיו ׁ ֶ
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יקין )ס''א עמיקין( אֲ ָבל
ארי ָעלְ ָמא עֲ ִת ִ
ינוי ְ ּד ָמ ֵ
יהּ ִ ,ד ֹ
לֵ ּ
ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָב ֵעי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
חו ִבין
יך ה ּוא לְ ַכ ּ ְפ ָרא ֹ
הון ,וְ ָא ֵסי לְ כ ּולְ ה ּו.
רו ָעא ִ ּדלְ ֹ
ְ ּד ָעלְ ָמאַ ,אלְ ֵקי ִּב ְד ֹ
רו ָעא ,לְ ׁ ֵשיזָ ָבא לְ ָכל
ְמ ַתל לְ ַא ְסיָיאּ ְ ,ד ַאלְ ֵקי לִ ְד ֹ
חולָ ל
יפיןּ ְ .כ ָמה ִ ּד ְכ ִתיב) ,ישעיה נג( וְ ה ּוא ְמ ֹ
ׁ ַשיְ ִ
ִמ ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו וְ ֹגו') .רי''ח(

יקים ) ֲﬠמֻקִּ ים( ,אֲ בָ ל ְ ּב ָׁש ָעה
הָ עוֹ לָ ם ַע ִּת ִ
ְ
שרוֹ צֶ ה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ְלכַ ּ ֵפר חוֹ בוֹ ת
ֶׁ
ש ּ ָלהֶ ם ו ְּמ ַר ּ ֵפא
של הָ עוֹ לָ םַ ,מ ְל ֶקה ַּבז ְּרוֹ ַע ׁ ֶ
ֶׁ
ש ִה ְל ָקה לַ ז ְּרוֹ ַע
ְלכֻ ָּלםָ .מ ָׁשל ְלרוֹ פֵ א ׁ ֶ
ש ָּכת ּוב )ישעיה
ציל ָּכל הָ ֵאיבָ ִריםְּ ,כמוֹ ׁ ֶ
ְלהַ ִ ּ
נג( וְ הוּא ְמחֹלָ ל ִמ ּ ְפ ָׁש ֵענ ּו וְ גוֹ '.

ֹאש
ּ ְ .355כ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמרְּ ,ב ַהה ּוא ֹיו ָמא ׁ ֶשל ר ׁ
ידן ִ ּדינָ א
ימין ׁ ִש ְב ִעין ַק ּ ֶת ְד ָר ִאין לְ ֵמ ָ
ַה ּ ׁ ָשנָ הּ ְ ,ד ַקיְ ִ
יגו ִרין,
יסיןַ ,ק ֵט ֹ
ארי ְּת ִר ִ
לְ ָעלְ ָמאַּ ,כ ּ ָמה ִאי ּנ ּון ָמ ֵ
ימינִ ין לִ זְ כ ּו וְ ִא ּ ֵלין
ילאִ .א ּ ֵלין ַמיְ ִ
ימי לְ ֵע ּ ָ
ְ ּד ַקיְ ֵ
חו ִבין ְ ּד ָעלְ ָמא,
ֹ
חו ָבא ,לְ ַא ְד ְ ּכ ָרא
ש ְמ ִאלִ ין לְ ֹ
ַמ ְ ׂ
חו ִבין ְ ּד ָכל ַחד וְ ַחד .וְ ַעל ָ ּדא ִא ְצ ְט ִר ְ
יך לְ ּ ַבר נָ ׁש,
ֹ
בויָּ ,כל ַחד וְ ַחד ְ ּכ ָמה ְ ּד ִאיה ּוְּ ,בגִ ין
חו ֹ
לְ ָפ ְר ׁ ָשא ֹ
ֵיהֶ ,א ּ ָלא
ְ ּד ַמאן ִ ּד ְמ ָפ ֵר ׁש ֶח ְט ֹ
אוי ,לָ א ִא ְת ְמ ַסר ִ ּדינ ּ
ידא ְ ּד ַמלְ ָּכא ,ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
דויּ .ו ַמאן
חו ֹ
יך ה ּוא ִּבלְ ֹ
ִּב ָ
יה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואִ ,איה ּו לְ ָטב .וְ ַעל
ְ ּד ָד ִאין לֵ ּ
ָ ּדא ָּב ָעא ָ ּדוִ ד ַמלְ ָּכא) ,ואמר( )תהלים מג( ׁ ָש ְפ ֵטנִ י
ׁ ְשלֹמֹה
ַאחֲ ָרא .וְ ֵכן
ַאנְ ְּת ,וְ לָ א
אֱ ל ִֹקים,
ש ֹות ִמ ׁ ְש ּ ַפט ַע ְב ּד ֹו ,ה ּוא ,וְ לָ א
ָא ַמר) ,מלכים א ח( לַ עֲ ׂ
ַאחֲ ָרא ,וְ ָכל ּ ֵבית ִ ּדין ְּב ֵדילִ ין ִמ ּ ֶמ ּנ ּו.

ֹאש
של ר ׁ
ש ּנֶאֱ ַמר ְ ּבאוֹ תוֹ יוֹ ם ׁ ֶ
ְּ .355כמוֹ ׁ ֶ
שעוֹ ְמ ִדים ִ ׁש ְב ִעים ִּכ ְסאוֹ ת לָ דוּן דִּ ין
הַ ּ ָׁשנָהֶ ׁ ,
הָ עוֹ לָ םַ ּ ,כ ּ ָמה הֵ ם ַּבעֲ לֵ י ָמגִ ִ ּניםָ ,קטֵ גוֹ ִרים,
שעוֹ ְמ ִדים ְל ַמ ְעלָ הֵ .א ּל ּו ַמי ְִמינִ ים ִלזְכוּת,
ֶׁ
אלים ְלחוֹ בָ ה ְלהַ ז ִ ְּכיר חוֹ בוֹ ת
וְ ֵא ּל ּו ַמ ְ ׂש ִמ ִ
של ָּכל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד .וְ ַעל זֶה
הָ עוֹ לָ ם ,חוֹ בוֹ ת ׁ ֶ
צָ ִר ְ
יך הָ ָא ָדם ְלפָ ֵר ׁש חוֹ בוֹ ָתיוָּ ,כל ֶאחָ ד
ש ְּמפָ ֵר ׁש
ש ִּמי ׁ ֶ
שהוּאִ .מ ּׁשוּם ׁ ֶ
וְ ֶאחָ ד ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
ידי הַ ּ ֶמלֶ ךְ,
חֶ ְטאוֹ  ,לֹא נִ ְמסָ ר דִּ ינוֹ ֶא ּ ָלא ִ ּב ֵ
שדָּ ן אוֹ תוֹ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ִ ּב ְלבַ דּ וֹ  .ו ִּמי ׁ ֶ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא  -הוּא ְלטוֹ ב .וְ ַעל זֶה
הַ ּ ֶמלֶ ְך )וְ אָ מַ ר() ,תהלים
דָּ וִ ד
ִ ּב ֵּק ׁש
מג( ָׁש ְפטֵ נִ י אֱ ל ִֹהיםַ .א ּ ָתה ,וְ לֹא ַאחֵ ר .וְ כֵ ן
ְׁשלֹמֹה ָא ַמר) ,מלכים-א ח( לַ עֲ ׂשוֹ ת ִמ ְׁש ּ ַפט
ַע ְבדּ וֹ  .הוּא ,וְ לֹא ַאחֵ ר .וְ כָ ל ֵּבית דִּ ין
ִמ ְת ַרח ֲִקים ִמ ּ ֶמ ּנוּ.

יבי– ִמגּוֹי ל ֹא-חָ ִסיד“ Psalms 43:1
�הים ,ו ְִריבָ ה ִר ִ
ָ ” “Be Thou my judge, O God, andשׁפְ טֵ ִני אֱ ִ
plead my cause against an ungodly nation;” Job went through a complete
Tikkun process in his lifetime. The Zohar brings his story as an example and
an explanation of the spiritual correction system. The most confusing aspect is
that we see wicked people living good lives (materially) and righteous people with
great sufferings. The Zohar explains that the righteous that has very little
impurities receives the Tikkun in this world in order to prepare and cleanse him
from the world to come. The wicked may have a few good actions and they are
rewarded in this temporary world. The physical pain and the feeling of lack are
just methods to cleanse the soul from impure attachments. Purity is a
disconnection from the dependency on the material world. There are many rich
and righteous people that may have a lot of money, but in their consciousness,
they know that it is a tool in their hands to do good for others. They conduct
their business affairs with honesty and with a win-win aspect to all sides in all
of their deals. Some righteous people suffer beyond their personal cleansing for
the sake of the global Tikkun. God gives them the opportunity to ‘invest’ more
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of their life, to help the world around them. The whole creation is one and is
governed by one spiritual system. Every element in it is part of one body, one
whole. When one has a major headache his entire body suffers, when the head
is treated and the pain is gone the whole body is back in shape. That is why
God moves the pain of the world to the righteous ones that are the ‘head’ of the
people. They can handle the pain and work on the remedy with their spiritual
connections. Job was an advisor to Pharaoh and had a great family and
everything else. He lost everything, but after all the sufferings, he was born
again and got a new and better life than what he had before. We may go through
sufferings but we should know that our soul will reap the reward, in our current
body or the next one. The work and sufferings in this world are just a
TEMPORARY discomfort for the soul. We should never see the suffering of a
good person as a ‘punishment’ or correction for something wrong that he may
have done. Never judge others, because when we do so we first bring judgment
on ourselves. Like in the Psalms' verse above, we want to be judged by God
because he knows everything and his judgment is always done with mercy.
חו ִבין ְ ּד ָכל  .356וְ ַעל זֶה צָ ִר ְ
 .356וְ ַעל ָ ּדא ִא ְצ ְט ִר ְ
של
יך לָ נ ּו ְלפָ ֵרט הָ עֲ בֵ רוֹ ת ׁ ֶ
לון לְ פ ְר ׁ ָשא ֹ
יך ֹ

ָ
יפא ,וְ ָכל ַמה ְ ּד ָע ִביד ִּב ְפ ָרט .הֲ ָדא ה ּוא
יפא וְ ׁ ַשיְ ָ
ׁ ַשיְ ָ
או ִדיעֲ ָך וְ ֹגו' .לְ ָב ַתר
אתי ֹ
ִד ְכ ִתיב) ,תהלים לב( ַח ּ ָט ִ
אתי ֶסלָ הְ .מנָ לָ ןִ .מ ּמ ׁ ֶֹשה,
את עֲ ֹון ָח ּ ָט ִ
ש ָ
וְ ַא ּ ָתה נָ ָ ׂ
ִ ּד ְכ ִתיב )שמות לב( ָא ָ ּנא ָח ָטא ָה ָעם ַה ּזֶה וְ ֹגו'.
ש ָר ֵאל ְ ּכ ִתיב) ,שמואל א יב( ָח ָטאנ ּו ִ ּכי ָעז ְַבנ ּו ֶאת
ְּביִ ְ ׂ
ימא ַהאי ְּבי ִָחיד ,אֲ ָבל ְּב ִצ ּב ּור לָ אָ .הא
יְ יָּ ְ ,ד ִאי ּ ֵת ָ
ימא ָהא ְּב ִצ ּב ּור ,אֲ ָבל
ְ ּכ ִתיב ְק ָרא ָ ּדא .וְ ִאי ּ ֵת ָ
ָשב
הון לָ אָ ,הא ְ ּכ ִתיב )שמות לב( וַ ּי ׁ ָ
יחא ִ ּדלְ ֹ
ׁ ְשלִ ָ
ש ּו לָ ֶהם וְ ֹגו'.
מ ׁ ֶֹשה ֶאל יְ ָי וְ ֹגו'ּ .ו ְכ ִתיב )שמות לב( וַ ּיַעֲ ׂ
יהֵ ּ ,בי ִ ּדינָא ְּב ֵדילִ ין
ַמאי ַט ְע ָמאַ .מאן ִ ּד ְמ ָפ ֵר ׁש ֹ
חו ֵב ּ
יה ,וְ לָ א ִא ְת ָ ּדן
ֵיהְּ ,בגִ ין ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש ָק ִריב לְ גַ ְר ֵמ ּ
ִמי ּנ ּ
יה.
ַעל ּפ ּו ֵמ ּ

יה
 .357וְ ת ּו ,לָ א ׁ ָש ִביק לִ ְמ ַק ְט ְרגָ א לְ ֹ
אולְ ָפא ָעלֵ ּ
ֵימא,
חו ָבא מ ּו ָמאּ ְ .ד ַבר נָ ׁש י ְַק ִדים )דף רל''א ע''ב( וְ י ּ ָ
ֹ
ימרּ ְ .כ ֵדין ק ּו ְד ׁ ָשא
וְ לָ א י ִָהיב ּד ּו ְכ ָתא לְ ַאחֲ ָרא לְ ֵמ ַ
ְּב ִר ְ
יה ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,משלי
יך ה ּוא ָמ ִחיל לֵ ּ
עוזֵב יְ ר ּו ָחם.
מו ֶדה וְ ֹ
כח( ּו ֹ

שה ִ ּב ְפ ָרט.
שעוֹ ֶׂ
ָּכל אֵ יבָ ר וְ ֵאיבָ ר ,וְ כָ ל ַמה ּׁ ֶ
אתי אוֹ ִדיעֲ ךָ
ש ָּכתוּב )תהלים לב( חַ ּ ָט ִ
זֶה ּו ׁ ֶ
אתי
את עֲ וֹ ן חַ ָּט ִ
ָש ָ
וְ גוֹ ' .ו ְּלבַ ּסוֹ ף  -וְ ַא ּ ָתה נ ָׂ
ש ָּכתוּב )שמות
ֹשהֶ ׁ ,
סֶ לָ הִ .מ ַּניִן לָ נוּ? ִמ ּמ ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל
לב( ָא ּנָא חָ טָ א הָ ָעם הַ זֶּה וְ גוֹ 'ּ ְ .בי ְ ׂ
ָּכתוּב) ,שמואל-א יב( חָ ָטאנ ּו ִ ּכי ָעז ְַבנ ּו אֶ ת
ֹאמר זֶה ְ ּבי ִָחיד ,אֲ בָ ל ְ ּב ִצבּ וּר
ש ִאם ּת ַ
ה'ֶ ׁ .
ֹאמר זֶה
לֹא  -ה ֲֵרי ָּכתוּב ּ ָפסוּק זֶה .וְ ִאם ּת ַ
ש ָּלהֶ ם לֹא  -ה ֲֵרי
ְ ּב ִצבּ וּר ,אֲ בָ ל ָׁש ִליחַ ׁ ֶ
ֹשה אֶ ל ה' וְ גוֹ '.
ָשב מ ׁ ֶ
ָּכתוּב )שמות לב( ַוי ּ ָׁ
וְ כָ תוּב )שם( ַויַּעֲ ׂש ּו לָ הֶ ם וְ גוֹ 'ָ .מה הַ ּ ַט ַעם? ִמי
ש ְּמפָ ֵר ׁש חוֹ בוֹ ָתיוֵּ ,בית דִּ ין ִמ ְת ַרח ֲִקים
ֶׁ
רוב ְל ַע ְצמוֹ וְ לֹא
ש ֶּבן ָא ָדם ָק ֹ
ִמ ּ ֶמ ּנוִּ ,מ ּׁשוּם ׁ ֶ
נִ דּ וֹ ן ַעל ּ ִפיו.

 .357וְ עוֹ ד ,לֹא עוֹ זֵב לַ ְמ ַק ְט ֵרג ְללַ ּ ֵמד ָעלָ יו
ֹאמר ,וְ לֹא
ש ֶּבן ָא ָדם י ְַקדִּ ים וְ י ַ
חוֹ ב וּמוּםֶ ׁ .
י ּ ִֵתן ָמקוֹ ם ְל ַאחֵ ר לוֹ ַמר ,וְ ָאז הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּךְ
ש ָּכתוּב )משלי
ֶׁ
הוּא מוֹ חֵ ל לוֹ  .זֶה ּו
כח( וּמוֹ ֶדה וְ עוֹ זֵב יְרוּחָ ם.

ֹאש הַ ּ ָׁשנָה ְמ ַת ְ ּקנִ ים ֵּבית דִּ ין
בי ִ ּדינָ א ּ ִ .358בימֵ י ר ׁ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ הְ ,מ ַת ְּקנִ ין ּ ֵ
ְּ .358ב ֹיו ֵמי ְדר ׁ
ְ
ִש ָר ֵאל
אל ִּכ ּ ֵסא לַ ּ ֶמלֶ ך לָ דוּן ֶאת ָּכל הָ עוֹ לָ ם ,וְ י ְ ׂ
ש ָר ֵ
ּכ ּו ְר ְסיָיא לְ ַמלְ ָּכא ,לְ ֵמ ָ
ידן ָּכל ָעלְ ָמא .וְ יִ ְ ׂ
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יהּ ְ ,דלִ יפ ּו ׁש
יתא
ְּב ַק ְד ִמ ָ
ָעאלִ ין
ְּב ִדינָ א ַק ּ ֵמ ּ
ַרחֲ ֵמי) .ס''א קמיה דליפוש רוגזא( ְּתנָ ן ּו ִמ ׁ ְש ּ ַפט ַע ּמ ֹו
מו ַמאי ה ּואֶ .א ּ ָלא
מוֹ ,יום ְּב ֹיו ֹ
ש ָר ֵאל ְ ּד ַבר ֹיום ְּב ֹיו ֹ
יִ ְ ׂ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה .אֲ ַמאי ְּת ֵרי ֹיו ִמיןְּ .בגִ ין
ָהנֵי ְּת ֵרי ֹיו ִמין ְדר ׁ
ְ ּד ִאי ּנ ּון ְּת ֵרי ּ ֵבי ִ ּדינָ אּ ְ ,ד ִמ ְת ַח ְּב ָרן ַּכחֲ ָדאּ ִ .דינָ א
ִע ּ ָל ָאהּ ְ ,ד ִאיה ּו ַק ׁ ְשיָאְּ ,ב ִדינָא ּ ַת ּ ָת ָאהּ ְ ,ד ִאיה ּו
ַר ְפיָא ,וְ ַת ְרוַ ויְ יה ּו ִמ ׁ ְש ּ ַת ְכ ֵחי.

שיּ ְִר ּב ּו
אשוֹ נָה ַּבדִּ ין ְלפָ נָיוֶ ׁ ,
נִ ְכנ ִָסים ָּב ִר ׁ
הָ ַרח ֲִמים) .לִ פְ נֵי שֶׁ ִיּ ְרבֶּ ה הָ רֹ גֶז( .לָ מַ ְדנוּ,
ִש ָר ֵאל דְּ בַ ר יוֹ ם ְ ּביוֹ מוֹ  .יוֹ ם
ו ִּמ ְ ׁש ּ ַפט ַע ּמוֹ י ְ ׂ
של
ְ ּביוֹ מוֹ ַמה הוּא? ֶא ּ ָלא ֵא ּל ּו ְ ׁשנֵי י ִָמים ׁ ֶ
שהֵ ם
ֹאש הַ ּ ָׁשנָהַ .מדּ ו ַּע ְׁשנֵי י ִָמים? ִמ ּׁשוּם ׁ ֶ
ר ׁ
ש ִּמ ְתחַ ְ ּב ִרים ְ ּכ ֶאחָ ד .דִּ ין
ְׁשנֵי ָּב ּ ֵתי ִדין ׁ ֶ
שהוּא
שהּ ְ ,ב ִדין ּ ַת ְח ּתוֹ ןֶ ׁ ,
שהוּא ָק ׁ ֶ
ֶע ְליוֹ ןֶ ׁ ,
ּשנֵיהֶ ם נִ ְמצָ ִאים.
ָרפֶ ה ,ו ְ ׁ

את ﬠֲוֹן “ Psalms 32:5
ָשׂ ָ
אוֹדה ﬠֲלֵ י פְ ָשׁﬠַ י לַ יהוָה; וְאַ ָתּה נ ָ
יתי– אָ מַ ְר ִתּיֶ ,
אוֹדיﬠֲ�ַ ,וﬠֲוֹ ִני ל ֹא-כִ ִסּ ִ
אתי ִ
חַ טָּ ִ
אתי סֶ לָ ה
;.” “I acknowledged my sin unto Thee, and mine iniquity have I not hidחַ טָּ ִ
I said: ‘I will make confession concerning my transgressions unto YHVH–and
חָ טָ אנוּ ,כִּ י “ Thou, Thou forgavest the iniquity of my sin. Selah” 1 Samuel 12:10
,” “We have sinned because we have forsaken YHVH” Exodus 32:31ﬠָ ז ְַבנוּ אֶ ת-יְהוָה
ֹשׁה אֶ ל-יְהוָהַ ,ויּ ֹאמַ ר :אָ נָּא ,חָ טָ א הָ ﬠָ ם הַ זֶּה חֲ טָ אָ ה גְ דֹלָ הַ ,ו ַיּﬠֲשׂוּ לָ הֶ ם ,אֱ �הֵ י זָהָ ב“
ָשׁב מ ֶ
ַ .” “And Mosesויּ ָ
returned unto YHVH, and said: ‘Oh, this people have sinned a great sin, and
have made them a god of gold” The Zohar brings these quotes to teach us that
our best way to get an easy ‘punishment’ is to confess our ‘sins’. Proverb 28:13
וּמוֹדה וְעֹ זֵב יְרֻ חָ ם“
ֶ
”.מכַסֶּ ה ְפ ָשׁﬠָ יו ,ל ֹא יַצְ ִליחַ ;
ְ “He that covereth his transgressions shall
not prosper; but whoso confesseth and forsaketh them shall obtain mercy.” We
(our souls) cannot hide our transgressions because the Judge is already part of
us. If we confess, then the Judge is merciful and we can get away with little or
no impact on our Tikkun process. If we try to hide the issue, then the
‘prosecutor’ presents the case before the Judge and he must set the
‘punishment’, correction, accordingly.

יב ָבא
 .359וְ ַעל ָ ּדא לָ א י ְַד ֵעי ָהנֵי ּ ַב ְבלָ ֵאיָ ,רזָ א ִ ּד ָ
וִ ילָ ל ּו ָתא ,וְ לָ א י ְַד ֵעי ְ ּד ַת ְרוַ ויְ יה ּו ִא ְצ ְט ִריכ ּו ,יְ לָ ל ּו ָתא
יפאְּ .תלַ ת ְּת ִב ִירין ְ ּד ִאיה ּו ִ ּדינָ א
ְ ּד ִאיה ּו ִ ּדינָ א ּ ַת ִּק ָ
ַר ְפיָאּ ְ ,גנ ּו ֵחי ָּגנַח ַר ְפיָאִ .אי ּנ ּון לָ א י ְַד ֵעי ,וְ ַע ְב ִדין
ּ ַת ְרוַ ויְ יה ּו .וַ אֲ נָ ן י ְַד ֵעינָ ן ,וְ ַע ְב ֵדינָ ן ּ ַת ְרוַ ויְ יה ּו) .ס''א ועל
דא רזא דיבבא ויללה ותרווייהו אצטריכו ,הני בבלאי ,אינון לא
ידעי ,ועבדין תרווייהו (.וְ כ ּ ָֹלא נָ ְפ ִקין לְ א ַֹרח ְק ׁש ֹוט.

 .359וְ ַעל זֶה לֹא יוֹ ְד ִעים ֵא ּל ּו הַ ַּב ְב ִלים סוֹ ד
ש ּ ְׁשנֵיהֶ ם
של הַ יְבָ בָ ה וְ הַ יְלָ לָ ה ,וְ לֹא יוֹ ְד ִעים ׁ ֶ
ֶׁ
שהוּא דִּ ין ּ ַת ִ ּקיףְׁ .של ָֹׁשה
יכים ,יְלָ לָ ה ׁ ֶ
ְצ ִר ִ
שגּוֹ נֵחַ
שהוּא דִּ ין ָרפֶ הּ ְ ,גנִ יחוֹ ת ׁ ֶ
ְ ׁשבָ ִרים ׁ ֶ
ְ ּב ִר ְפיוֹ ן .הֵ ם לֹא יוֹ ְד ִעים ,וְ עוֹ ִ ׂשים ְׁשנֵיהֶ ם.
וְ ָאנ ּו יוֹ ְד ִעים וְ עוֹ ִ ׂשים ְ ׁשנֵיהֶ ם) .וְ ﬠַל זֶה סוֹד
וּשׁנֵיהֶ ם צְ ִריכִ ים .אֵ לּוּ הַ בַּ בְ לִ ים
הַ ְיבָ בָ ה וְ הַ ְי ָללָהְ ,
עוֹשׂים ְשׁנֵיהֶ ם (.וְ הַ כּ ֹל יוֹ צֵ א
יוֹדﬠִ ים ,וְ ִ
אֵ ינָם ְ
ְל ֶד ֶר ְך אֱ מֶ ת.

ָ ּ .360פ ַתח וְ ָא ַמר) ,תהלים פא( ִּת ְקע ּו ַבח ֶֹד ׁש ׁש ֹו ָפר
ּ ַב ֶּכ ֶסה לְ ֹיום ַחגֵנ ּוִּ .ת ְקע ּו ַבח ֶֹד ׁש ׁש ֹו ָפרַ ,מאי
ַבח ֶֹד ׁשּ ָ .דא ּ ֵבי ִ ּדינָ א ַר ְפיָאּ ְ ,ד ִא ְק ֵרי ח ֶֹד ׁש.
ּ ַב ֶּכ ֶסה) :כס דעלמא עילאה ,כ''ס ה' דא פחד יצחק דאיהו כס
למלכא עילאה ,תו בכסה( ָ ּדא ִ ּדינָא ַק ׁ ְשיָאַ ּ ,פ ַחד יִ ְצ ָחק.

ָ ּ .360פ ַתח וְ ָא ַמר) ,תהלים פא( ִּת ְקע ּו
בַ ח ֶֹד ׁש ׁשוֹ פָ ר ַּב ּ ֶכסֶ ה ְליוֹ ם חַ ּגֵנוִּּ .ת ְקע ּו
בַ ח ֶֹד ׁש ׁשוֹ פָ רַ ,מה ּו בַ ח ֶֹד ׁש? זֶה ֵּבית דִּ ין
ש ִ ּנ ְק ָרא ח ֶֹד ׁשַּ .ב ּ ֶכסֶ ה ) -כִּ סֵּ א שֶׁ ל
ָרפֶ הֶ ׁ ,
הָ עוֹלָם הָ ﬠֶלְ יוֹן ,כִּ סֵּ א שֶׁ ל אוֹת ה' ,זֶה פַּחַ ד יִ צְ חָ ק
שֶׁ הוּא כִּ סֵּ א לַמֶּ לֶ� הָ ﬠֶלְ יוֹן .עוֹד בַּ כֶּסֶ ה( זֶה דִּ ין
ש ִּמ ְת ַּכ ּ ֶסה ּ ָת ִמיד,
שהַ ּ ,פחַ ד י ְִצחָ ק .דִּ ין ׁ ֶ
ָק ׁ ֶ
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. זֶה דִּ ין ָרפֶ ה-  ִּכי חֹק.ש ֵאין הוּא דִּ ין ְ ּבגִ ּלוּי
ֶ ׁ ִאיה ּו ִ ּדינָ א
 ְ ּדלָ או,ִ ּדינָ א ְ ּד ִא ְת ַּכ ְסיָיא ּ ָת ִדיר
 ו ְּׁש ֵניהֶ ם הֵ ם.( זֶה דִּ ין )קָ שֶׁ ה- ו ִּמ ְ ׁש ּ ָפט
 )דא, ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפט. ָ ּדא ִ ּדינָ א ַר ְפיָא, ִ ּכי חֹק.ְּב ִא ְת ּגַלְ יָיא
 ו ְּׁשנֵיהֶ ם ְ ּבסוֹ ד, ִ ּבגְ לַ ל זֶה ְׁשנֵי י ִָמים.ְ ּכ ֶאחָ ד
. וְ ַת ְרוַ ויְ יה ּו ִאי ּנ ּון ֶאחָ ד.דינא קשיא( ָ ּדא ִ ּדינָ א ְּב ַרחֲ ֵמי

. וְ ַת ְרוַ ויְ יה ּו ְּב ָרזָא חֲ ָדא, ְּבגִ ין ָּכ ְך ְּת ֵרין ֹיו ִמין.ַּכחֲ ָדא

 ַא ְ ׁש ֵרי הָ ָעם י ְֹד ֵעי ְתרו ָּעה וְ גוֹ ' )תהלים.361
, אוֹ תוֹ ְק ֵעי ְתרו ָּעה, לֹא כָ תוּב ׁשוֹ ְמ ֵעי.(פט
 ִ ּבגְ לַ ל )כְּ גוֹן( הַ חֲכָ ִמים.אֶ ָּלא י ְֹד ֵעי ְתרו ָּעה
 ֵא ּל ּו,של הָ ָא ֶרץ הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה
ֶ ׁ שדָּ ִרים ָּבאֲ וִ יר
ֶׁ
ֹ ְּכמו,של הַ ְּתרו ָּעה
ֶ ׁ  סוֹ ד.י ְֹד ֵעי ְתרו ָּעה
 ִמי.שבֶ ט ַּב ְרזֶל
ֵ ׁ ש ָּכתוּב )תהלים ב( ְּתר ֵֹעם ְ ּב
ֶׁ
של
ֶ ׁ שיּוֹ ְד ִעים סוֹ דוֹ ת ֶע ְליוֹ נִ ים
ֶ ׁ ִש ָר ֵאל
ׂ ְ ַעם ְּכי
 וְ כָ ל. ֹשר ּבו
ֵ ּׁ  לַ עֲ לוֹ ת ְלפָ נָיו ו ְּל ִה ְת ַק,ִר ּבוֹ נָם
 י ְִת ָק ְרב ּו,שיּוֹ ְד ִעים סוֹ ד הַ ְּתרו ָּעה
ֶ ׁ ֵא ּל ּו
ְ
.של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
ֶ ׁ לָ לֶ כֶ ת ְ ּבאוֹ ר ּ ָפנָיו
ְ
ש ָ ּגנַז הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
ֶ ׁ אשוֹ ן
ׁ וְ זֶה הָ אוֹ ר הָ ִר
ְ
. וְ ַעל זֶה צָ ִריך לָ ַד ַעת אוֹ ָת ּה.יקים
ִ ִּצד
ּ ַ ַל

 לָ א,' )תהלים פט( ַא ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ֹיו ְד ֵעי ְתר ּו ָעה וְ ֹגו.361
 ֶא ּ ָלא ֹיו ְד ֵעי,או ּת ֹו ְק ֵעי ְתר ּו ָעה
ֹ ,ְ ּכ ִתיב ׁש ְֹמ ֵעי
ימין ְ ּד ַדיְ ִירין ּ ַבאֲ וִ ָירא
ִ  ְּבגִ ין )ס''א כגון( ַח ִ ּכ.ְתר ּו ָעה
 ָרזָ א. ִאי ּנ ּון י ְֹד ֵעי ְתר ּו ָעה,ישא
ָ ׁ ְ ּד ַא ְר ָעא ַק ִד
רו ֵעם ְּב ׁ ֵש ֶבט
ֹ  )תהלים ב( ְּת, ְ ּכ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב,ִ ּד ְתר ּו ָעה
 ְ ּדי ְַד ִעין ָרזִ ין ִעלָ ִאין,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ ַמאן ַע ּ ָמא ְ ּכי.ּ ַב ְרזֶל
 וְ ָכל.יה
ַ  לְ ֵמ,יהון
ֹ אר
ֵ ְ ּד ָמ
ּ  ּולְ ִא ְת ְּק ׁ ַש ָרא ּ ֵב,יה
ּ יעל ַק ּ ֵמ
אור
ֹ יה ְך ְּב
ַ  יִ ְת ָק ְרב ּון לְ ֵמ,ִאי ּנ ּון ְ ּדי ְַד ֵעי ָרזָא ִ ּד ְתר ּו ָעה
ְ ּפנָ יו ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
אור ַק ְד ָמ ָאה ְ ּדגָ נִ יז
ֹ  וְ ָדא.יך ה ּוא
ָ
ְ וְ ַעל ָ ּדא ִא ְצ ְט ִריך.יק ּיָיא
ְ
ַ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא לְ ַצ ִ ּד
.לְ ִמנְ ַ ּדע לָ ּה

1 Kings 8:59
“ , לַ ﬠֲשׂוֹת ִמ ְשׁפַּ ט ﬠַ ְבדּוֹ:יוֹמם וָלָ יְלָ ה
ָ ,יְהוָה אֱ �הֵ ינוּ- ְקר ִֹבים אֶ ל, אֲ ֶשׁר ִה ְתחַ ַנּנ ְִתּי לִ פְ נֵי יְהוָה,ְוי ְִהיוּ ְדבָ ַרי אֵ לֶּ ה
יוֹם ְבּיוֹמוֹ-וּמ ְשׁפַּ ט ﬠַ מּוֹ י ְִשׂ ָראֵ ל– ְדּבַ ר
ִ ”
“And may these words of mine, which I have prayed before YHVH, be near to
YHVH our God day and night, that he will judge his servant and judge his people
of Israel according to the day in its day”
The Zohar reveals that ‘day in its day’ refers to the two days of Rosh Hashanah.
The first day is the aspect of the upper three Sefirot and it deals with harsh
judgment. The second day is the aspect of Zeir Anpin (Lower Six) and it deals
with soft judgment.
All souls come before the judge to be evaluated by the higher court. According
to the level of impurities of the soul, the court plans its tikkun process for the
coming year.
In the prayers of Rosh HaShanah, we confess our sins, which are all the actions
that caused impurities on our soul. The confessions are listed according to the
order of the Hebrew letters for a few reasons. One reason is to list all impurities
related to all levels of the soul. The second reason is to make the confession in
public and be responsible for each other. The list may contain confession on
sins that we never did but we come as one to be judged and have the power to
influence the court to bring more mercy to our correction process. We also
conceal the individual sins when we confess to all.
The heart should be with pure consciousness to remove the impurities in the
coming year so the court will consider.
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The Israelites souls come first before YHVH, their judge. With the tool of the
Shofar, we are able to influence the judgment and bring mercy instead. The
works of Rosh HaShanah is part of the responsibility of all Israelites in bringing
the light of mercy to the world and cleanse it from impurities.
On Yom Kippur, that is ten days later, we receive the Light and the correction
plan for the New Year. On Sukkot, that is only 4 days later but lasts for seven
days, we begin to share, the light we received, with all nations of the world.
The level of chaos in the world is directly related to the spiritual work of the
Israelites. From looking at the world around us we realize that most Israelites
still need to be corrected and enlarge their spiritual vessel in order to channel
more light to the world.
The people that study Zohar are doing great but in addition, they should
encourage others (gently) to come closer to the light and share it.

ַה ָּכ ֵבד.
ִמן
ט( ַהי ֹּו ֶת ֶרת
ּ ְ .362כ ִתיב )ויקרא
ּו ְכ ִתיב )ויקרא ג( וְ ֶאת ַהי ֹּו ֶת ֶרת ַעל ַה ָּכ ֵבד) .בתר
דעבידת ניאופא ,אסתליק עליהֹ (.יו ֶת ֶרת ִמן ַה ָּכ ֵבדּ ָ ,דא
ֵא ׁ ֶשת זְ נ ּונִ יםּ ְ ,ד ַאזְ לָ א וְ נָ ְפ ָקא ִמן ַה ָּכ ֵבד ,לְ ַא ְס ָט ָאה
ְּבנֵי ָעלְ ָמאּ ,ולְ ַא ְס ְטנָ א ָעלַ יְ יה ּו .וְ ׁ ַש ְב ַקת לִ ְדכ ּו ָרא,
לְ ֶמ ְע ּ ַבד זְ נ ּונִ יםּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ַהי ֹּו ֶת ֶרת ִמן ַה ָּכ ֵבד,
ֹיו ֶת ֶרת ַעל ַה ָּכ ֵבדָּ .ב ַתר ְ ּד ַע ְב ַדת נִ יא ּו ָפא,
ַב ַרת ַעל
יהֵ .מ ַצח ִא ּ ׁ ָשה ֹזונָ הִ .א ְת ּג ְּ
ִא ְס ּ ָתלָ ַקת ָעלֵ ּ
ּ ַב ְעלָ ּה ְ ּד ִאיה ּו ָּכ ֵבדְּ ,ב ַכ ַעס ְ ּד ָמ ָרהֵ ,א ׁ ֶשת ְמ ָדנִ ים,
יהי ַעל ְ ּדכ ּו ָרא ִ ּדילָ ּהֵ .מ ַצח
וָ ַכ ַעסּ ְ ,ד ׁ ַשלְ ָטא ִא ִ
ִא ּ ׁ ָשה ֹזונָה ׁ ַשלְ ָטא ַעל ַה ָּכ ֵבדֵ ,א ׁ ֶשת ְמ ָדנִ ים וָ ַכ ַעס.

ָּ .362כתוּב )ויקרא ט( הַ יּ ֶֹת ֶרת ִמן הַ ָּכבֵ ד.
ַעל
הַ י ּ ֶֹת ֶרת
ג( וְ ֶאת
וְ כָ תוּב )שם
עוֹלָה
נִאוּף,
שֶׁ ﬠ ְָשׂתָ ה
הַ ָּכבֵ ד) .אַ חַ ר
שת זְנוּנִ ים
ָﬠלָיו (.י ֶֹת ֶרת ִמן הַ ָּכבֵ ד  -זוֹ ֵא ׁ ֶ
שהוֹ לֶ כֶ ת וְ יוֹ צֵ את ִמן הַ ָּכבֵ ד ְלהַ ח ֲִטיא ְ ּבנֵי
ֶׁ
הָ עוֹ לָ ם ו ְּל ַק ְט ֵרג עֲ לֵ יהֶ ם ,וְ עוֹ זֶבֶ ת ֶאת הַ זָּכָ ר
לַ עֲ ׂשוֹ ת זְנוּנִ ים ,ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה הַ יּ ֶֹת ֶרת,
ש ִ ּנ ְפ ֶר ֶדת ִמן הַ ָּכבֵ ד .י ֶֹת ֶרת ַעל הַ ָּכבֵ ד -
ֶׁ
ש ָע ְ ׂש ָתה נִ אוּף ,עוֹ ָלה ָעלָ יו .מֵ צַ ח
ַאחַ ר ׁ ֶ
שהוּא
ִא ּ ָׁשה זוֹ נָהִ .מ ְת ּג ֶַּב ֶרת ַעל ַּב ְעלָ ּהֶ ׁ ,
שת ְמ ָדנִ ים
של הַ ּ ָמ ָרהֵ .א ׁ ֶ
ָּכבֵ דַּ ,ב ַּכ ַעס ׁ ֶ
ש ָּל ּה .מֵ צַ ח
ש ּ ׁשוֹ לֶ טֶ ת ַעל הַ זָּכָ ר ׁ ֶ
וָכַ ַעסֶ ׁ ,
שת ְמ ָדנִ ים
ִא ּ ָׁשה זוֹ נָה ׁשוֹ לֶ טֶ ת ַעל הַ ָּכבֵ דֵ ,א ׁ ֶ
וָכַ ַעס.

ֹ .363יו ֶת ֶרת ִמן ַה ָּכ ֵבדִ ,מן ַה ָּכ ֵבד נָ ְפ ָקא לְ ַא ְב ָא ׁ ָשא
לְ ָכל ָעלְ ָמאּ ,ולְ ֶמ ְע ּ ַבד נִ יא ּו ִפין ִעם ּכ ּ ָֹלא .לְ ָב ַתר
כו ָראֶ ,מ ַצח ִא ּ ׁ ָשה ֹזונָ ה,
יהי ַס ְּל ָקא לְ גַ ּ ֵבי ְ ּד ֹ
ִא ִ
עוד,
יהי ַעל ַה ָּכ ֵבד .וְ ֹ
ְּב ַע ּז ּו ָתא ְ ּד ַאנְ ּ ִפיןּ ,ו ְכ ֵדין ִא ִ
יאת ִמ ִּס ְט ָרא ַאחֲ ָראָּ ,ב ַתר
ֹיו ֶת ֶרת ִמן ַה ָּכ ֵבד ִא ְת ְק ִר ַ
יבת ׁ ִש ּי ּו ִרין לְ ַב ְעלָ ּה,
ְ ּדנ ְַפ ַקת לְ נַאֲ ָפא ִעם ּכ ּ ָֹלא ,יְ ִה ַ
יהי ֹיו ֶת ֶרת ִמן ַה ָּכ ֵבד.
וְ ַהאי ִא ִ

 .363י ֶֹת ֶרת ִמן הַ ָּכבֵ ד ִ -מן הַ ָּכבֵ ד יוֹ צֵ את
יש ְלכָ ל הָ עוֹ לָ ם וְ לַ עֲ ׂשוֹ ת נִ או ִּפים ִעם
ְלהַ ְב ִא ׁ
הַ כּ ֹלְ .לבַ ּסוֹ ף ִהיא עוֹ לָ ה ְלג ּ ֵַבי הַ זָּכָ ר ,מֵ צַ ח
של ּ ָפנִ ים ,וְ ָאז ִהיא ַעל
ִא ּׁ ָשה זוֹ נָהּ ְ ,ב ַעזּוּת ׁ ֶ
הַ ָּכבֵ ד .וְ עוֹ ד ,י ֶֹת ֶרת ִמן הַ ָּכבֵ ד נִ ְק ֵראת
שיּוֹ צֵ את ְלנ ֵָאף ִעם
מֵ הַ ַ ּצד הָ ַאחֵ רַ .אחַ ר ׁ ֶ
ּ ֻכ ָּלם ,נוֹ ֶתנֶת ִׁשיּו ִּרים ְלבַ ְעלָ ּה ,וְ זוֹ ִהי י ֶֹת ֶרת
ִמן הַ ָּכבֵ ד.

ִ .364מג ֹּו ָּכ ֵבד ,וְ ֹיו ֶת ֶרת ִ ּדילָ ּה ,נ ְַפ ַקת ָמ ָרה ,וְ ִא ִ
ש ָּל ּה יוֹ צֵ את
יהי ִ .364מ ּתוֹ ְך הַ ָּכבֵ ד וְ הַ יּוֹ ֶת ֶרת ׁ ֶ
ְ
של ַמ ְל ַאך הַ ּ ָמוֶת,
ירן ָמ ָרה ,וְ ִהיא חֶ ֶרב ׁ ֶ
ַח ְר ָּבא ְ ּד ַמלְ ָא ְך ַה ּ ָמוְ תּ ְ ,דנ ְַפק ּו ִמ ָ ּנ ּה ִט ּ ִפין ְמ ִר ָ
שיּוֹ ְצאוֹ ת ִמ ּ ֶמ ּנָה ִט ּפוֹ ת ָמרוֹ ת לַ ֲהרֹג ִל ְבנֵי
ֶׁ
לְ ַק ְטלָ א ְּבנֵי נָ ׁ ָשא .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,משלי
ית ּה ָמ ָרה
ש ָּכתוּב )משלי ה( וְ ַאח ֲִר ָ
ָא ָדם .זֶה ּו ׁ ֶ
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יהי ּ ַתלְ יָא ּ ַב ָּכ ֵבד,
ית ּה ָמ ָרה ַכ ּ ַלעֲ נָ ה .וְ ִא ִ
ה( וְ ַאחֲ ִר ָ
ֹאש
ָּכל ַמ ְר ִעין ּו ֹ
יה ּ ַתלְ יָין .וְ ַהה ּוא ֹיו ָמא ְדר ׁ
מו ָתא ּ ֵב ּ
ַה ּ ׁ ָשנָ ה )משטנא( ְמ ׁ ַש ְּט ָטא ְּב ָעלְ ָמא ,לְ ִמ ְכנ ַׁש ָּכל
ש ָר ֵאלִ ,אי ּנ ּון
ֹ
חו ֵבי ָעלְ ָמא ּו ְכ ֵדין ָּכל ֵא ָב ִרין ְ ּד ִאי ּנ ּון יִ ְ ׂ
יתא) ,משלי כ( נֵר יְ ָי
רונִ ָ
ְּב ָעאק ּוּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ֵא ָב ֵרי ְ ּד ַמ ְט ֹ
ש ָר ֵאל
נִ ׁ ְש ַמת ָא ָדםְ ׁ ,ש ִכינְ ּ ָתא ַק ִ ּד ׁ ָ
ישאּ .ו ְכ ֵדין ָּכל יִ ְ ׂ
יעה
יה ַהה ּוא ְּת ִק ָ
ְּב ָעאק ּו ,וְ נ ְַטלֵ י ׁש ֹו ָפר לְ ַא ְּת ָע ָרא ּ ֵב ּ
ּו ׁ ְש ָב ִרים ּו ְתר ּו ָעה.

כַ ּ ַלעֲ נָה .וְ ִהיא ְּתל ּויָה ַּב ָּכבֵ ד ,וְ כָ ל הֶ חֳלָ ִאים
ֹאש
של ר ׁ
וְ הַ ִּמיתוֹ ת ְּתלוּיוֹ ת ּבוֹ  .וְ אוֹ תוֹ יוֹ ם ׁ ֶ
הַ ּׁ ָשנָה )הַ מַּ ְשׂ ִטין( ְמ ׁשוֹ טֵ ט ָּבעוֹ לָ ם לֶ אֱ סֹף ֶאת
שהֵ ם
ָּכל חוֹ בוֹ ת הָ עוֹ לָ ם ,וְ ָאז ָּכל הָ ֵאיבָ ִריםֶ ׁ ,
של
שהֵ ם ֵאיבָ ִרים ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל ,הֵ ם ְ ּבצָ ָרהֶ ׁ ,
י ְׂ
ש ּנֶאֱ ַמר )משלי כ( נֵר ה' נִ ְׁש ַמת
הַ ּ ַמ ְל ָּכהֶ ׁ ,
ִש ָר ֵאל
ָא ָדם .הַ ּ ְׁש ִכינָה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה .וְ ָאז ָּכל י ְ ׂ
ְ ּבצָ ָרה ,וְ לוֹ ְק ִחים ׁשוֹ פָ ר ְלעוֹ ֵרר ּבוֹ אוֹ ָת ּה
יעה ו ְ ּׁשבָ ִרים ו ְּתרו ָּעה.
ְּת ִק ָ

The smaller lobe of the liver brings the negativity to the body and soul. It is the
aspect of the female of the negative side, Lili-th. She comes out to create
confusion in the male and drives him into negative actions mostly related to sex
and anger. She controls the liver that is the aspect of her husband, Sam-ael,
who is the minister of all negativity. Her strength comes from her ability to inflict
male and female aspects of judgments. From the liver and the lobe of the liver,
that is Sam-ael and Lili-th, comes out the bile that is the aspect of the sword of
the angel of death. Proverb 5:4 (read the entire chapter for immunity from the
יתהּ ,מָ ָרה כַלַּ ֲﬠנָה; חַ ָדּה ,כְּ חֶ ֶרב ִפּיּוֹת“ )following negativity
.” “But her end is bitter asוְאַ חֲ ִר ָ
wormwood, sharp as a two-edged sword.” The word ‘bitter’ in the verse above is
 in Hebrew as the word for ‘bile’. On the day of Rosh Hashanah, the Klipahמרה
’, bile, spreads around the world to collect all sins to presentמרה‘ that is called
to the court for the judgment process. That brings the danger of losing the
connection to the Shechina for the Israelites. The tool to weaken the influence
of the Klipah at the court is to use the Shofar with sets of blowings that break
the Klipah and soften the judgments.

ודאי
 .365רעיא מהימנא ָא ַמר ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
ימנָ אּ ַ ,
ש ָר ֵאל,
ָּב ַתר ְ ּד ֵא ָב ִרים וְ ַע ְר ִקין ְ ּדלִ ָּבאּ ְ ,ד ַד ְמיָין לְ יִ ְ ׂ
יכין לְ ַא ְּת ָע ָרא ְּב ָקנֶהּ ְ ,ד ִאיה ּו
ִאי ּנ ּון ְּב ָעאק ּוְ .צ ִר ִ
יאה לָ א
יאהָּ .ב ַתר ְ ּד ַכנְ ֵפי ֵר ָ
ׁש ֹו ָפר .וְ ָדא ָקנֶה ְ ּד ֵר ָ
י ְַכלִ ין לְ ׁ ַש ְ ּכ ָכא )דף רל''ב ע''א( ר ּוגְ זָא ְ ּד ָמ ָרה
ְ ּד ִא ְת ַּג ּ ַב ְר ּת ַעל ַע ְר ִקין ְ ּדלִ ָּבא ,וְ ַעל ָּכל ַע ְר ִקין
הוןָ ,סלִ יק
ְ ּד ֵא ָב ִרים ְ ּדג ּו ָפאַ .הה ּוא ר ּו ָחא ְ ּדנָ ׁ ִשיב ְּב ֹ
ְּב ָקנֶהּ ְ ,ד ִאיה ּו ׁש ֹו ָפרָ ,עלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתיּ ְ .ד ָה ִכי
יה אֲ ִכילָ ה
ֹ
או ְקמ ּו ָה ,וְ ׁ ֶשטּ ,ד ֹו ֶמה לְ ָעלְ ָמא ֵ ּדיןּ ְ ,ד ֵב ּ
יה
ּו ׁ ְש ִת ּיָהָ .קנֶהּ ,ד ֹו ֶמה לְ ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתיּ ְ ,דלֵ ית ּ ֵב ּ
אֲ ִכילָ ה ּו ׁ ְש ִת ּיָה.

ָ .365א ַמר הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן ,וַדַּ אי ַאחַ ר
שדּ וֹ ִמים
של הַ ּ ֵלבֶ ׁ ,
שהָ ֵאיבָ ִרים וְ הָ עוֹ ְר ִקים ׁ ֶ
ֶׁ
יכים ְלעוֹ ְר ָרם
ִש ָר ֵאל ,הֵ ם ְ ּבצָ ָרהְ .צ ִר ִ
ְלי ְ ׂ
של ֵר ָאה.
שהוּא ׁשוֹ פָ ר .וְ זֶה ָקנֶה ׁ ֶ
ְ ּב ָקנֶהֶ ׁ ,
ש ּ ַכנְ פֵ י ֵר ָאה לֹא יְכוֹ לוֹ ת ְלהַ ְׁש ִקיט רֹגֶז
ַאחַ ר ׁ ֶ
ש ִּמ ְת ּג ֶַּב ֶרת ַעל עוֹ ְר ֵקי הַ ּ ֵלב ,וְ ַעל ָּכל
הַ ּ ָמ ָרה ׁ ֶ
של הַ ּגוּף .אוֹ ָת ּה
של הָ ֵאיבָ ִרים ׁ ֶ
הָ עוֹ ְר ִקים ׁ ֶ
שהוּא
שבֶ ת ָּבהֶ ם עוֹ לָ ה ְ ּב ָקנֶהֶ ׁ ,
שנּוֹ ׁ ֶ
הָ רוּחַ ׁ ֶ
ְ
ֵשט
ש ָּכך ּ ֵפ ְר ׁשוּהוּ ,ו ׁ ֶ
ׁשוֹ פָ ר ,עוֹ לָ ם הַ ָּבאֶ ׁ .
ש ּבוֹ אֲ ִכילָ ה ו ְּׁש ִתיָּה.
דּ וֹ מֶ ה לָ עוֹ לָ ם הַ זֶּהֶ ׁ ,
ש ֵאין ּב ֹו אֲ ִכילָ ה
ָקנֶה דּ וֹ מֶ ה לָ עוֹ לָ ם הַ ָּבאֶ ׁ ,
ו ְּׁש ִתיָּה.
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 ְ ּב ִר ּבוּי,ֵשט
ֶ ׁ ש ּ ָׁשט אוֹ ת ו' ִמן ו
ֶ ׁ  וְ ַאחַ ר.366
ְ
 ו ִּמי.שה ָׂש ָטן
ֶׂ ֲ נִ ְת ָא ֵרך וְ נַע,של ָ ּגזֵל
ֶ ׁ אֲ ִכילָ ה
ש ּנֶאֱ ַמר )במדבר יא( ָׁשט ּו הָ ָעם
ֶ ׁ ?ָג ַרם ֶאת זֶה
ש ִ ּנ ְת ָע ְרב ּו ְ ּב ֵע ֶרב
ֶ ׁ ש ָּלהֶ ם
ֶ ׁ  הַ ּ ְׁשטוּת.ּוְ לָ ְקטו
ש ָּלהֶ ם ִהיא אֲ ִכילָ ה
ֶ ׁ שהַ ּ ַתאֲ וָה
ֶ ׁ ,ַרב הַ ּ ׁשוֹ ִטים
של )תהלים יב( ׁשֹד
ֶ ׁ של ָ ּגזֵל וְ חָ ָמס
ֶ ׁ ו ְ ּׁש ִתיָּה
,אות נוּ''ן ְ ּכפוּפָ ה
ֹ  ְ ּב.עֲ נִ יִּים וְ ֶאנְ ַקת ֶא ְביוֹ נִ ים
 ַמה ָּכתוּב.שאוֹ ְכ ִלים ו ְּב ִלי ִל ְטחֹן
ֶ ׁ ,הַ ּ ׁשוֹ ִטים
ָּבהֶ ם? )במדבר יא( הַ ָּב ָׂשר עוֹ ֶד ּנ ּו ֵּבין ִׁש ּנֵיהֶ ם
 נִ ְת ּ ַפ ּ ְ ׁשטָ ה.טֶ ֶרם י ִָּכ ֵרת וְ ַאף ה' חָ ָרה בָ ָעם
 וְ הוּא,שרוּחוֹ ָּכפוּף
ֶ ׁ תו
ֹ ֹ או,ּשל ָׁשטו
ֶ ׁ 'אוֹ ת ו
שט הַ ּׂ ָש ָטן ַּבאֲ ִכילָ ה
ֵ ּׁ ש ִה ְת ּ ַפ
ֶ ׁ  וְ זֶה ָ ּג ַרם.'אוֹ ת נ
 ו ִּמ ְת ּג ֵַּבר ַעל ָּכל ֵאיבָ ִרים וְ עוֹ ְר ִקים,ּש ִתיָּה
ְׁ ו
ִ ּב ְׁשל ֹׁש מֵ אוֹ ת ִׁש ּ ִ ׁשים וְ חָ מֵ ׁש ִמ ְצווֹ ת לֹא
 זֶה יוֹ ם, ְּכחֶ ְ ׁש ּבוֹ ן הַ ּׂ ָש ָט''ן חָ סֵ ר ֶאחָ ד.שה
ֶׂ ֲַתע
.ּש ִתיָּה
ׁ ְ ש ֵאין ּבוֹ אֲ ִכילָ ה ו
ֶ ׁ ,הַ ִּכ ּפו ִּרים

 ְּב ִר ּב ּוי אֲ ִכילָ ה ְ ּד ֶגזֶל, ּולְ ָב ַתר ְ ּד ׁ ָשט ו' ִמן וְ ׁ ֶשט.366
 )במדבר. ּו ַמאן ָּג ִרים ָ ּדא.ש ָטן
ׂ ָ ִא ְתאֲ ָר ְך וְ ִא ְת ָע ִביד
הון ְ ּד ִא ְת ָע ְרב ּו
ֹ ְ ׁ ָשט ּו ָתא ִ ּדל,יא( ׁ ָשט ּו ָה ָעם וְ לָ ְקט ּו
הון אֲ ִכילָ ה ּו ׁ ְש ִת ּיָה
ֹ ְ ְ ּד ַתאֲ וָ ה ִ ּדל,ְּב ֵע ֶרב ַרב ׁ ַש ְטיָין
 )תהלים יב( ְ ּד ׁש ֹוד עֲ נִ ִּיים וְ ֶאנְ ַקת,ְ ּד ֶגזֶל וְ ָח ָמס
 ְ ּד ַא ְכלִ ין ְּבלָ א, ְּבנ ּון ְ ּכפ ּו ָפה ׁ ַש ְטיָין.ֶא ְב ֹיונִ ים
עו ֶד ּנ ּו
ֹ שר
ׂ ָ  )במדבר יא( ַה ָּב, ַמה ְ ּכ ִתיב ְּבה ּו.ְט ִחינָ ה
.ֵיהם ֶט ֶרם יִ ָּכ ֵרת וְ ַאף יְ ָי ָח ָרה ָב ָעם
ֶ ּ ֵבין ׁ ִשי ּנ
.' וְ ִאיה ּו נ,יה ָּכפ ּוף
ּ  ִאיה ּו ְ ּדר ּו ֵח,ִא ְת ּ ְפ ׁ ַשט ו' ְ ּד ׁ ָשט ּו
,ש ָטן ּ ַבאֲ ִכילָ ה ּו ׁ ְש ִת ּיָה
ׂ ָ וְ ָדא ָּג ַרם ְ ּד ִא ְת ּ ְפ ׁ ַשט
וְ ִא ְת ְ ּג ָּבר ַעל ָּכל ֵא ָב ִרין וְ ַע ְר ִקין ְּבשס''ה לֹא
 ָ ּדא ֹיום,ש ָט''ן ָח ֵסר ַחד
ׂ ָ ּ  ְ ּכח ּו ׁ ְש ָּבן ַה.שה
ֶׂ ֲּ ַתע
.יה אֲ ִכילָ ה ּו ׁ ְש ִת ּיָה
ּ  ְ ּדלֵ ית ּ ֵב,ַה ִ ּכ ּפ ּו ִרים

The ‘Faithful Shepherd’, who is Moses, teaches us that the body parts and the
arteries of the heart are the aspects of the Israelites. When they are in trouble,
meaning a state of judgment, they should awaken the sound in the windpipe
(trachea) that is the secret of the Shofar. The bile that represents the judgment
brought by the Klipah, raises the anger in the body. The lungs try to ‘cool’ it
with the light of Chassadim that blows inside of them but fail to do so because
the bile takes over the arteries that run through the body. The Light of
Chassadim in the lungs goes upward in the windpipe and makes a connection
to Binah. The esophagus, ושט, is the food pipe and the aspect of the lower world
because it handles materials. The windpipe doesn’t come in contact with food
and it is on a higher level. The food goes down the esophagus,ושט, and stretches
the letter Vav, ו, down to make it final Nun, ן, then the letters  ושטbecome שטן,
‘Satan’. Numbers 11:33 “ חָ ָרה בָ ﬠָ ם, ִיכּ ֵָרת; וְאַ ף יְהוָה,עוֹדנּוּ בֵּ ין ִשׁנֵּיהֶ ם–טֶ ֶרם
ֶ ,“ ”הַ בָּ ָשׂרWhile
the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the anger of YHVH was
kindled against the people” The people complained to God about the Manna and
asked for meat. God sent them the quails, which they picked during the day,
night and day. They swallowed the meat before it was processed between their
teeth and because of that, as explained above, they drew the negative aspect of
the food. The quails came from the sea and the people picked them from the
ground. The manna came from the heavens and they could only pick whatever
they could eat and process with the power of their thoughts. The physicality of
food includes the aspect of death in it. When we eat in moderation and chew the
food properly before letting it go down, then it is a positive connection to the
energy of the food. The more we chew the food, the more Light of Chassadim we
draw into the food that we consume. On Yom Kippur, we do not eat and we have
a complete disconnection from Satan. Fasting allows us to connect and draw
182
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, has a numericalהשטן the Light of Binah without interruptions. ‘The Satan’,
value of 364 that is less one from the number of days in the year. This is the
day of Yom Kippur.

ָ''הִ ,מן ִּבינָ ה.
 .367וְ ִאיה ּו ְ ּכגַ וְ ונָ א ְ ּד ָקנֶה ,וְ ִאיה ּו ו' ּ ֶבן י ּ
רו ֶאה ָקנֶה
יתיןָ ,ה ֹ
ארי ַמ ְתנִ ִ
ֵיה א ּו ְקמ ּו ָה ָמ ֵ
ּו ְבגִ ינ ּ
לוםֹ ,זו ֶכה לַ ָח ְכ ָמה .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,משלי
ּ ַבחֲ ֹ
ד( ְקנֵה ָח ְכ ָמה ְקנֵה ִבינָ הּ ְ .דלֵ ית ָקנֶה ְ ּד ִאיה ּו ּ ָפח ּות
ִמ ּ ַת ְרוַ ויְ יה ּוּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון י' ָח ְכ ָמה ,ה' ִּבינָ הּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא,
ָצ ִר ְ
יך לְ ִא ְּת ָע ָרא ּ ַב ּ ׁש ֹו ָפרּ ְ ,ד ִאיה ּו ָקנֶהָ ,עלְ ָמא
ֵיה
עולָ ם ָא ֹ
ְ ּד ָא ֵתיֹ ,
רו ְךֶ ,א ֶר ְך ַא ּ ַפיִ םּ ְ ,ד ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ֵחי ִמי ּנ ּ
ְ
י''ג ְמ ִכילִ ין ְ ּד ַרחֲ ֵמיּ ְ ,כח ּו ׁ ְש ָבן וָ א''ו ,א' ֶא ֶרך ,ו' ו'
ַא ּ ַפיִ ם.

 .367וְ הוּא ְּכ ֻדגְ ַמת הַ ָּקנֶה ,וְ הוּא אוֹ ת ו' ֶּבן
'ה ִמ ִ ּבינָה .וְ לָ כֵ ן ֵּבאֲ ר ּו ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְׁשנָה,
יָ' ּ
הָ רוֹ ֶאה ָקנֶה ַּבחֲלוֹ ם זוֹ כֶ ה ְלחָ ְכ ָמה .זֶה ּו
ש ָּכתוּב )משלי ד( ְקנֵה חָ ְכ ָמה ְקנֵה ִבינָה.
ֶׁ
שהֵ ם י'
שהוּא ּ ָפחוֹ ת ִמ ּ ְ ׁשנֵיהֶ םֶ ׁ ,
ש ֵאין ָקנֶה ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
חָ ְכ ָמה ,ה' ִ ּבינָה .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה צָ ִריך ְלעוֹ ֵרר
שהוּא ָקנֶה ,עוֹ ָלם הַ ָּבא ,עוֹ לָ ם
ַּב ּ ׁשוֹ פָ רֶ ׁ ,
ש ִ ּנ ְמצָ ִאים ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְׁשל ֹׁש
ָאר ְֹך ,אֶ ֶר ְך ַא ּ ַפיִםֶ ׁ ,
של ַרח ֲִמיםּ ְ ,כחֶ ְׁשבּ וֹ ן וָא''ו.
ֶע ְ ׂש ֵרה ִמדּ וֹ ת ׁ ֶ
אוֹ ת א' ֶ -א ֶר ְךׁ ְ ,ש ּ ֵתי וָוִ י''ם ַ -א ּ ַפיִם.

יעהִ ,מ ִּס ְט ָרא
יהי ְּת ִק ָ
ִא ִ
ימא ִע ּ ָל ָאה
 .368וְ ִא ּ ָ
ְ ּד ַא ְב ָר ָהםְ ׁ .ש ָב ִריםִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּדיִ ְצ ָחקְּ .תר ּו ָעה,
ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּדיַעֲ קֹבְ ׁ .ש ִכינְ ּ ָתא ּ ַת ּ ָת ָאהֶ ,ק ׁ ֶשר ְ ּד ֻכ ְּלה ּו.
יעה .ש' ׁ ְש ָב ִרים .ר' ְּתר ּו ָעה .וְ ֻכ ְּלה ּו
ְ ּד ַהיְ ינ ּו :ק' ְּת ִק ָ
גַבי ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב,
ש ּ ָל ׁ ִשין לְ ּ ֵ
ְמ ׁ ֻ
ְקד ּו ּ ׁ ָשה לְ ָך יְ ׁ ַש ּ ֵל ׁש ּוּ ְ .דלֵ ית ָקלָ א י ִָכיל לְ נָ ְפ ָקא
לְ ַברֶ ,א ּ ָלא ִמן ַה ּ ֶפה .א ּוף ָה ִכי ,לֵ ית לְ ַא ְפ ְר ׁ ָשא
יך ה ּואְ .דק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ִמן ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
בות
חוצֵ ב לַ הֲ ֹ
יה) ,תהלים כט( ק ֹול יְ ָי ֹ
ה ּוא ִא ְּת ַמר ּ ֵב ּ
ימנִ ין,
ֵא ׁשּ .ו ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ְּת ִפ ּ ַלת ָּכל ּ ֶפה .וְ ִאי ּנ ּון ִס ָ
קשר''ק קש''ק קר''ק) .עד כאן(.

יעהִ ,מ ִ ּצדּ וֹ
 .368וְ ִא ּ ָמא ֶע ְליוֹ נָה ִהיא ְּת ִק ָ
של י ְִצחָ ק.
צדּ וֹ ׁ ֶ
ֶׁ
של ַא ְב ָרהָ םְׁ .שבָ ִרים ִמ ִ ּ
של יַעֲ קֹבְׁ .ש ִכינָה ּ ַת ְח ּתוֹ נָה
ְּתרו ָּעה ִמ ִ ּצדּ וֹ ׁ ֶ
יעה.
אות ק' ְּ -ת ִק ָ
של ּ ֻכ ָּלםּ ְ .כלוֹ ַמרֹ ,
שר ׁ ֶ
ֶק ׁ ֶ
אוֹ ת ש' ׁ ְ -שבָ ִרים .אוֹ ת ר' ְּ -תרו ָּעה .וְ כֻ ָּלם
ש ָּכתוּב
ש ָּל ִׁשים ְלג ּ ֵַבי הַ ּ ְ ׁש ִכינָה .זֶה ּו ׁ ֶ
ְמ ׁ ֻ
ָ
קול יָכוֹ ל לָ צֵ את
ש ֵאין ֹ
ְש ּ ֵל ׁשוֶּ ׁ .
ְק ֻד ּׁ ָשה ְלך י ַׁ
ְ
הַ חוּצָ ה ֶא ָּלא ִמן הַ ּ ֶפהַ .אף ָּכך ֵאין ְלהַ ְפ ִריד
שהַ ָּקדוֹ ׁש
הַ ּ ְׁש ִכינָה מֵ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאֶ ׁ .
ָּברו ְּך הוּא נֶאֱ ַמר ּבוֹ ) ,תהלים כט( קוֹ ל ה'
חֹצֵ ב לַ הֲבוֹ ת ֵא ׁש .וְ הַ ּ ְ ׁש ִכינָה ְּ -ת ִפ ּ ַלת ָּכל
ימנִ ים :קשר''ק ,קש''ק ,קר''ק.
ּ ֶפה .וְ ֵא ּל ּו ִס ָ
וּבַ ִח ּבוּר הַ ַּק ְדמוֹ ן) .עד כאן(.

יעה .369 ,לוֹ ְק ִחים ׁשוֹ פָ ר ְלעוֹ ֵרר ּבוֹ ְּתרו ָּעה
יהְּ ,תר ּו ָעה ּו ְת ִק ָ
 .369נ ְַטלִ ין ׁש ֹו ָפר ,לְ ִא ְּת ָע ָרא ּ ֵב ּ
שה ְ ּב ַרח ֲִמים ,ו ְּׁשבָ ִרים  -דִּ ין
יעה ,דִּ ין ָק ׁ ֶ
ב ִרים ִ ּדינָ א ַק ׁ ְשיָא ְּבלָ א ו ְּת ִק ָ
ִ ּדינָ א ַק ׁ ְשיָא ְּב ַרחֲ ֵמיּ ,ו ׁ ְש ָ
)דּין ָרפֶה בְּ ַרח ֲִמים( ,וְ ָאז
שה ְ ּב ִלי ַרח ֲִמים ִ
ָק ׁ ֶ
ַרחֲ ֵמי )ס''א דינא רפיא ברחמי( ּו ְכ ֵדין ָה ִכי יִ ְּתעֲ ר ּו
ָּכ ְך יְעוֹ ְרר ּו ְל ַמ ְעלָ ה ְל ִה ְת ָע ֵרב זֶה ָּבזֶה.

ילא לְ ִא ְת ָע ְר ָבא ָ ּדא ְּב ָדא.
לְ ֵע ּ ָ

, thatו The Zohar reveals to us that Yom Kippur is the aspect of the letter Vav,
, of the lungs with the sounds andקנה connects us to Binah like the windpipe,
the sacred words of the prayers.
With the Shofar, we extend our reach to the higher levels and are able to connect
to the thirteen attributes of Mercy of God. 13 is the numerical value of the
, in the middle is the secret ofא . The letter Alef,ואו spelled form of the letter Vav,
.אפים , is forוו , ‘long’, and the two Vavs,ארך
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 means ‘long patience’ and is the first attribute of God as it comes fromארך אפים
, nose, that channels the upper light toאף , means doubleאפים the level of Keter.
the world through the two nostrils. They are the aspect of two Vavs separated
by the inner wall of the nose.
”קוֹל-יְהוָה חֹ צֵ ב; לַ הֲ בוֹת אֵ שׁ“ Psalms 29:7
”“The voice of YHVH heweth out flames of fire
, is the energy that is embedded in sacred words. They are set toקול The voice,
fire in the heart, fueled with the consciousness, and raise the heat that is
generated in the lungs. The heart is positioned between the ‘wings’ of the lungs
for this reason. It then makes the lungs vibrate and the words turn to speech
that can come out only from the mouth. The process of transforming the words
into speech is like hewing them from the inside.
The Shechina is revealed through the words of the prayer, and when she
ascends for unification with the Light she connects Malchut to Binah for us.
Another point to think about is the power of the words to manifest all four
elements of nature. The FIRE, which is the heat generated by the heart and
comes out with the AIR from the lungs condensed into WATER, and the minerals
in it are of the EARTH element.

 .370רעיא מהימנא ּו ְב ִח ּב ּו ָרא ַק ְד ָמ ָאהָ ,א ַמר
ש ָטן ,וְ ָק ִמיט נ ּו''ן
ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
ימנָ אְּ ,ב ַהאי ִא ְת ְּב ַסם ָ ׂ
חו ָרא,
ש ָטן לְ ָפנִ יםָ ּ ,תב לַ אֲ ֹ
ִמן וְ ׁ ֶשטַ ,מה ְ ּדהֲ וָ ה ָ ׂ
קול
יתאְּ .בגִ ין ְ ּד ַה ּק ֹול ֹ
וְ ִא ְת ַה ָ ּדר וְ ׁ ֶשטּ ִ ,כ ְד ְּב ַק ְד ֵמ ָ
יהון ּ ַבאֲ ִכילָ ה ּו ׁ ְש ִת ָ ּיה,
ש ָר ֵאל לֵ ית ֵחילֵ ֹ
יַעֲ קֹב .יִ ְ ׂ
יהון
ִ ּכ ׁ ְש ַאר ַע ִּמיןּ ְ ,די ְַר ִתין ָעלְ ָמא ֵ ּדיןּ ְ ,ד ֵחילֵ ֹ
קול ָ ּדאּ ְ ,ד ִאיה ּו
יהון ְּב ֹ
ּ ַבאֲ ִכילָ ה ּו ׁ ְש ִת ּיָהֶ .א ּ ָלא ֵחילֵ ֹ
רו ְךּ ְ ,ד ִא ְת ְּב ֵרי ְּב ָאת ֹיו''ד,
עולָ ם ָא ֹ
ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתיֹ ,
ֵיה נָ ִפיקָ ,א ְמר ּו ַר ָּבנָ ן ֵאין
ּו ְבגִ ין ְ ּד ֹ
קול ׁש ֹו ָפר ִמ ּנ ּ
אות י' וַ ַ ּדאיִ ,א ְת ָע ִביד
רותּ .ו ְב ֹ
ש ָרה ׁש ֹו ָפ ֹ
ּפ ֹוחֲ ִתין ֵמעֲ ָ ׂ
רו ְךּ ְ ,ד ִאיה ּו ו' ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי ּו ְב ָאת ה'ָּ ,ב ָרא
עולָ ם ָא ֹ
ֹ
יהי ה' זְ ֵע ָיראּ ְ ,ד ָב ּה אֲ ִכילָ ה ּו ׁ ְש ִת ּיָה
ָעלְ ָמא ֵ ּדיןּ ְ ,ד ִא ִ
יתא.
או ַריְ ָ
ְ ּד ֹ

ָ .370א ַמר הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמןָּ ,בזֶה ִמ ְת ַמ ּ ֵתק
ֵשטַ .מה
צ ֶרת אוֹ ת נוּ''ן ִמן ו ׁ ֶ
הַ ּׂ ָש ָטן ו ִּמ ְת ַק ֶ ּ
שהָ יָה ָׂש ָטן ִמ ּק ֶֹדםָׁ ,שב לַ אֲ חוֹ ָריו ,וְ חָ זַר
ּ ֶׁ
שהַ ּקֹל קוֹ ל
אשוֹ נָהִ .מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ֵשט ְ ּכבָ ִר ׁ
ִל ְהיוֹ ת ו ׁ ֶ
ש ֵאין כּ ֹחָ ם ַּבאֲ ִכילָ ה ּו ְׁש ִתיָּה
ִש ָר ֵאל ׁ ֶ
יַעֲ קֹב .י ְ ׂ
שיּוֹ ְר ִׁשים עוֹ לָ ם הַ זֶּה,
ִ ּכ ְׁש ָאר הָ אֻ ּמוֹ תֶ ׁ ,
ּש ִתיָּהֶ .א ּ ָלא כּ ֹחָ ם ְ ּבקוֹ ל
שכּ ֹחָ ם ַּבאֲ ִכילָ ה ו ְ ׁ
ֶׁ
ְ
ש ִ ּנ ְב ָרא
שהוּא עוֹ לָ ם הַ ָּבא ,עוֹ לָ ם ָארֹךֶ ׁ ,
זֶהֶ ׁ ,
ש ּקוֹ ל ׁשוֹ פָ ר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
ָּבאוֹ ת יוֹ ''ד .ו ִּמ ּׁשוּם ׁ ֶ
יוֹ צֵ אָ ,א ְמר ּו חֲכָ ִמיםֵ ,אין ּפ ֹוח ֲִתין מֵ עֲ ָׂש ָרה
ׁשוֹ פָ רוֹ ת .ו ְּבאוֹ ת י' וַדַּ אי נַעֲ ָׂשה עוֹ לָ ם ָאר ְֹך,
שהוּא אוֹ ת ו' ,עוֹ לָ ם הַ ָּבא .וּבָ אוֹ ת ה' ָּב ָרא
ֶׁ
ש ָּב ּה
ש ִהיא אוֹ ת ה' ְקטַ ּנָהֶ ׁ ,
עוֹ לָ ם הַ זֶּהֶ ׁ ,
של הַ ּתוֹ ָרה.
ּש ִתיָּה ׁ ֶ
אֲ ִכילָ ה ו ְ ׁ

עוד ָרזָא ַאחֲ ָראָּ ,ב ַתר ְ ּד ִא ְת ְ ּג ַזר ְ ּגז ֵָרה ִּב ְת ֵרין
 .371וְ ֹ
ַא ְתוָ וןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ה' ה'ְּ ,ת ֵרין ָּב ּ ֵתי ִ ּדינִ יןַ ,מאן י ִָכיל
ימא
לְ ַב ְּטלָ א ְ ּגז ֵָרה ְ ּד ַת ְרוַ ויְ יה ּו .י''וּ ְ .ד ָאת ֵה''א ִא ּ ָ
ִע ּ ָל ָאה .י' ָאבּ .ו ַמה ְ ּכ ִתיב) ,במדבר ל( ָּכל נ ֵֶדר וְ ָכל
ימ ּנ ּו
יש ּה יְ ִק ֶ
יהי ה'ִ ,א ׁ ָ
ׁ ְשב ּו ַעת ִא ּ ָסר לְ ַע ֹנות נָ ֶפ ׁשּ ְ ,ד ִא ִ

ש ִ ּנגְ ז ְָרה גְ ז ֵָרה
 .371וְ עוֹ ד סוֹ ד ַאחֵ רַ ,אחַ ר ׁ ֶ
שהֵ ם ְׁש ּ ֵתי ה' ה'ְׁ ,שנֵי ָּב ּ ֵתי
ִ ּב ְׁש ּ ֵתי אוֹ ִתיּוֹ תֶ ׁ ,
של ְׁשנֵיהֶ ם?
ִדינִ ים ִ -מי יָכוֹ ל ְלבַ ּ ֵטל ְ ּגז ֵָרה ׁ ֶ
שאוֹ ת הֵ ''א ִהיא ִא ּ ָמא ֶע ְליוֹ נָה .י' -
י' ו'ֶ ׁ ,
ָאב .ו ַּמה ָּכתוּב? )במדבר ל( ָּכל נ ֵֶדר וְ כָ ל
ש ִהיא אוֹ ת ה',
ְׁשבֻ ַעת ִא ָּסר ְל ַע ּ ֹנת נָפֶ ׁשֶ ׁ ,
יש ּה יְפֵ ֶר ּנוּ .ו ִּמ ּׁשוּם זֶה
יש ּה י ְִקימֶ ּנ ּו וְ ִא ָׁ
ִא ָׁ
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ְ צָ ִר
ְ  ָצ ִר, ּו ְבגִ ין ָ ּדא.יְ פ ֶר ּנ ּו
 ַּבעֲ ָׂש ָרה,'שהוּא אוֹ ת ו
ֶ ׁ ,יך ְלעוֹ ֵרר הַ ּקוֹ ל
יך לְ ַא ְּת ָע ָרא ָקלָ א
ֵ
ש ּ ָלהֶ ם
ֶ ׁ  וְ הָ ִע ָּקר.'שהֵ ם אוֹ ת י
ֶ ׁ ,ׁשוֹ פָ רוֹ ת
 וְ ִע ָ ּק ָרא.' ְ ּד ִאי ּנ ּון י,רות
ֹ ש ָרה ׁש ֹו ָפ
ׂ ָ ֲ ּ ַבע,'ו
, ַּב ּ ֶפה,ימן
ָ ימן וְ ִס
ָ  ָּכל ִס,ימה ַאחַ ת
ָ ִ ּבנְ ִ ׁש
ַ ּ ,ימן
ָ ימן וְ ִס
ָ  ָּכל ִס,ימה ַא ַחת
ָ ִּבנְ ׁ ִש
. מֵ עֲ ָׂש ָרה- 'ש ִהיא אוֹ ת י
ֶ ׁ ,ב ּ ֶפה

יש ּה
ָ ׁ וְ ִא
ְ ּד ִאיה ּו
הון
ֹ ְִ ּדל
.ש ָרה
ִ ְ ּד ִא
ׂ ָ ֲיהי י' ֵמע

ש ּ ָׁש ְמע ּו ְדבָ ִרים ֵא ּל ּו ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן
ֶ ׁ  ִמיָּד.372
ְ
שז ּ ִָכינ ּו
ֶ ׁ ' ָּברוּך ה,ּ ָא ְמרו,וְ כָ ל הַ חֲבֵ ִרים
ש ִ ּנ ְק ָרא ַר ָּבם
ֶ ׁ ִֹל ְ ׁשמ ַֹע דְּ בָ ִרים ֵא ּל ּו מֵ אוֹ תו
של
ֶ ׁ  ַר ָּבם,של חֲכָ ִמים
ֶ ׁ  ַר ָּבם,יאים
ִ של נְ ִב
ֶׁ
ְ
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
ֶ ׁ ,מַ ְלאֲ כֵ י הַ ּ ָׁש ֵרת
 וְ כָ ַתב ַעל י ָָדיו,ו ְ ּׁש ִכינָתוֹ ְמ ַד ֵּבר ַעל ּ ִפיו
ש ּלֹא נִ ְ ׁש ְמע ּו ְכמוֹ ָתם ִמ ּ ַמ ּ ַתן
ֶ ׁ סוֹ דוֹ ת ֵא ּל ּו
.ּתוֹ ָרה וְ ַעד ָּכאן

,עון וְ ָכל ַח ְב ַר ָ ּייא
ֹ  ִמ ּיַד ְ ּד ׁ ָש ְמע ּו ִמ ִּלין ַר ִּבי ׁ ִש ְמ.372
ְ  ְּב ִר,ָא ְמר ּו
,זָכינָ א לְ ִמ ׁ ְש ַמע ִמ ִּלין
ֵ יך אֱ לָ ָהא ְ ּד
, ַר ָּבן ַ ּדחֲ ָכ ִמים,יאים
ִ ֵמ ַהה ּוא ְ ּד ִא ְת ְק ֵרי ַר ָּבן ׁ ֶשל נְ ִב
ְ  ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,ַר ָּבן ְ ּד ַמלְ אֲ ֵכי ַה ּ ׁ ָש ֵרת
יך ה ּוא
דוי ָרזִ ין
ֹ ְ וְ ָכ ַתב ַעל י,מוי
ֹ יה ְמ ַד ּ ֵבר ַעל ּפ ּו
ּ ּו ׁ ְש ִכינְ ּ ֵת
 וְ ַעד,ותיְ יה ּו ִמ ּ ַמ ּ ָתן ּת ֹו ָרה
ַ ָ ְ ּדלָ א ִא ׁ ְש ְּת ָמע ּו ְ ּכו,ִא ּ ֵלין
.ְ ּכ ַען

There are three types of Shofar blowing:  – קTekiah, תקיעה, that is one continuous
blast.  – שShevarim, שברים, that is three short blasts.  – רTeruah, תרועה, that is
nine short blasts without a gap between them. The letters, that represent each
type of blowing, form the word  קשרwhich means ‘a connection’, which is exactly
the purpose and the outcome of the use of the Shofar. With it, we connect to
Binah and break the hold of Satan upon us on the judgment day of Rosh
Hashanah. On the spiritual level, Rosh Hashanah is considered as one day of
48 hours with two court sessions of harsh and soft judgments. With the special
process of Shofar blowing, the letter  ןfrom the word Satan, שטן, gets shorter and
becomes ו, as in ושט, esophagus (see DZ 1198). We have ten sets of Shofar
blowings, on Rosh Hashanah, to break Satan at all levels. Moses reveals these
secrets to Rabbi Shimon and to us, quoting the verse from Numbers 30:14 “-כָּל
ישׁהּ יְפֵ ֶרנּוּ
ָ  ו ְִא,ימנּוּ
ֶ ישׁהּ י ְִק
ָ  ְלﬠַ נֹּת נָפֶ שׁ– ִא, ְשׁבֻ ﬠַ ת ִאסָּ ר-“ ” ֵנ ֶדר ְוכָלEvery vow, and every binding
oath to afflict the soul, her husband may let it stand, or her husband may make
it void” “Every vow and every binding oath to afflict the soul, her (H of the name
that represents Binah) husband (Y of the name, numerically 10) may let it stand
(because it is on the level of Binah), or her (Lower H of the name, Malchut)
husband may make it void (to cancel the judgments of the lower levels)”. The Y
and V are male aspects of the name and they channel Light to the two HH that
are the female aspects of the name. The Light that comes from the Y (Chokmah)
adds and empowers Binah when it is awakened by the Shofar. The V is the
aspect of Zeir Anpin and the voice of the Shofar that comes out from inside us
and ascends up with the three types of Shofar blowings, to make a connection
that brings light to our vessels and ‘blinds’ the negativity away and so they can’t
see our impurities the Klipah tries to present in the supernal court. Proverb
10:12 “ ְתּכַסֶּ ה אַ הֲ בָ ה, ְפּ ָשׁ ִﬠים- ְתּעֹ ֵרר ְמ ָד ִנים; וְﬠַ ל כָּל, ִשׂ ְנאָ ה.” “Hatred stirreth up strife, but
love covereth all transgressions.” Love is the aspect of sharing Light and when
we channel it through us we cover and wipe out our ‘crimes’. That’s how it works
on Rosh Hashanah and it can work for us with every action of the day. So don’t
185
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wait for Rosh Hashanah to fight Satan with the Shofar. Clean your act today
and every day with the love to share with everyone in your life. If you can’t love
them, avoid them, because as the verse tells us, hate will only get you in trouble.

ישאַ ,א ׁ ְשלִ ים ִמ ּל ּולֵ י
יהּ ,ב ֹו ִצינָא ַק ִ ּד ׁ ָ
ָ .373א ַמר לֵ ּ
לוןּ ְ ,ד ָהא ָּכל
ְ ּד ָרזִ ין ְ ּד ִח ּב ּו ָרא ַק ְד ָמ ָאה ,לְ ָפ ְר ׁ ָשא ֹ
יב ּ ָתאן
ארי ְמ ִת ְ
ילאּ ,ו ָמ ֵ
יב ּ ָתאן ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
ארי ְמ ִת ְ
ָמ ֵ
ִ ּדלְ ּ ַת ּ ָתאֻ ּ ,כ ְּלה ּו ְמז ּו ָמנִ ין לְ ִמ ׁ ְש ַמע ִמ ִּלין ִא ּ ֵלין
ִמ ּפ ּו ָמ ְךּ ,ו ִפיר ּו ׁ ִשין ִ ּדילָ ְךּ ְ .ד ָהא ֶח ְדוָ ה ּופ ּו ְר ָקנָ א,
ילא וְ ַת ּ ָתאַ .אל ִּת ְּתנ ּו ֳ ּד ִמי ,לֹא ַאנְ ְּת,
הון לְ ֵע ּ ָ
יִ ְּת ַער ְּב ֹ
ְ
יע ָתא ִ ּדילָ ך) .ע''כ רעיא מהימנא(.
וְ ָכל ִס ָ

ָ .373א ַמר לוֹ ְ ,מנוֹ ָרה ְקדוֹ ָׁשה ,הַ ְׁשלֵ ם
של הַ ִח ּבוּר הַ ַּק ְדמוֹ ן ְלפָ ֵר ׁש
דִּ ְב ֵרי הַ ּסוֹ דוֹ ת ׁ ֶ
של
ְשיבוֹ ת ׁ ֶ
שה ֲֵרי ָּכל ַּבעֲ לֵ י הַ י ִׁ
אוֹ ָתםֶ ׁ ,
של מַ ָּטהֻ ּ ,כ ָּלם
ְשיבוֹ ת ׁ ֶ
ַמ ְעלָ ה ,וּבַ עֲ לֵ י הַ י ִׁ
ָ
ְמז ּ ָֻמנִ ים ִל ְ ׁשמ ַֹע דְּ בָ ִרים ֵא ּל ּו ִמ ּ ִפיך וּפֵ רו ִּׁשים
שה ֲֵרי ִ ׂש ְמחָ ה ו ִּפ ְדיוֹ ן י ְִתעוֹ ֵרר ָּבהֶ ם
ש ְּל ָךֶ ׁ ,
ֶׁ
ְל ַמ ְעלָ ה ו ַּמ ָּטהַ .אל ִּת ְּתנ ּו ֳד ִמי לוֹ ַ ,א ּ ָתה
ש ְּל ָך .עוֹ ד נֶאֱ ַמר ַּב ִח ּבוּר
וְ כָ ל הַ חֲבו ָּרה ׁ ֶ
הַ ַּק ְדמוֹ ן) .ע''כ רעיא מהימנא(.

יעה ּו ׁ ְש ָב ִריםִ ,א ְת ְּב ַסם ּכ ּ ָֹלא
ִּ .374ב ְתר ּו ָעה ּו ְת ִק ָ
ָ ּדא ְּב ָדא .וְ ָכל ַמה ְ ּד ַהה ּוא ָּכ ֵבד נָ ִקיטַ ,א ְק ִריב
לְ גַ ּ ֵבי לֵ בּ ְ ,ד ִאיה ּו ַמלְ ָּכא ,לְ זַיְ ינָ א )לדינא( .וְ ַהה ּוא
יהַ ּ ,בעֲ ִכיר ּו
ֹ
לֵ ב ,לָ או
יה ,וְ לָ או ִּתיא ּו ְב ּ ֵת ּ
או ְר ֵח ּ
נָקיט ָּכל ְּב ִריר ּו ,וְ ָכל
יהֶ .א ּ ָלא ִ
ְ ּד ֹ
עו ָב ִדין ְ ּד ַע ּ ֵמ ּ
עו ָב ִדין ָט ִבין.
ָצח ּו ָתא) ,דף רל''ב ע''ב( וְ ָכל ז ְַכיָין ,וְ ָכל ֹ
עו ָב ִדין
וְ ָכל ַהה ּוא ָע ִכיר ּו וְ ִטנ ּו ִפין וְ לִ ְכל ּו ָכא ְ ּד ִאי ּנ ּון ֹ
ישין) ,ס''א ליתא( )זריק לון לשאר עמין עובדי כוכבים
ִּב ׁ ִ
ְ ּד ִא ְּת ַמר
לְ ָכ ֵבד.
כבד( אֲ נָ ח
ההוא
ומזלות
ש ִעיר .וְ ָכל ַע ְר ִקין
שו ִא ׁ
ּ ֵב ּ
יש ָ ׂ
יה) ,בראשית כז( ֵע ָ ׂ
לות.
עו ְב ֵדי ּכ ֹו ָכ ִבים ּו ַמ ָ ּז ֹ
יהּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ׁ ְש ַאר ַע ִּמין ֹ
ִ ּדילֵ ּ
ש ִעיר ָעלָ יו
שא ַה ּ ָ ׂ
הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,ויקרא טז( וְ נָ ָ ׂ
ֶאת ָּכל עֲ ֹו ֹנו ָתםַ .מאי עֲ ֹו ֹנו ָתם .עֲ ֹו ֹנות ּ ָתםּ ְ .ד ִא ְּת ַמר
חו ִבין
ּ ָתם .וְ ֹ
יש
יה) ,בראשית כה( וְ יַעֲ קֹב
ִא ׁ
ּ ֵב ּ
ְד ַע ּמ ּו ָדא )ס''א דעמיה( ְ ּד ִאי ּנ ּון ַע ְר ִקין וְ ַד ְפ ִקין ְ ּדלִ ָּבא.

ּשבָ ִרים נִ ְמ ּ ָתק
יעה ו ְ ׁ
ּ ִ .374ב ְתרו ָּעה ו ְּת ִק ָ
שאוֹ תוֹ ָּכבֵ ד לוֹ ֵקחַ -
הַ כּ ֹל זֶה ָּבזֶה .וְ כָ ל ַמה ּ ׁ ֶ
ְ
שהוּא מֶ לֶ ך ,לָ זוּן )לָדוּן(.
מַ ְק ִריב אֶ ל הַ ּ ֵלבֶ ׁ ,
וְ אוֹ תוֹ הַ ּ ֵלב ֵאין דַּ ְרכּ ֹו וְ ֵאין ִח ְ ׁשקוֹ ַּב ּ ַמעֲ ִ ׂשים
לו ֵקחַ ָּכל הַ ְמב ָֹרר
של ַע ּמוֹ ֶ ,א ָּלא ֹ
הָ עֲ כו ִּרים ׁ ֶ
צח וְ כָ ל הַ ז ְּכֻ יּוֹ ת וְ כָ ל הַ ּ ַמעֲ ִ ׂשים טוֹ ִבים.
וְ כָ ל הַ ַ ּ
וְ כָ ל אוֹ ָת ּה הָ עֲ ִכירוּת וְ הַ ִּט ּנוּף וְ הַ ִּל ְכלוּךְ,
)זוֹרק אוֹתָ ם לִ ְשׁאָ ר
שהֵ ם ַמעֲ ִ ׂשים ָר ִעים) ,אֵ ין( ֵ
ֶׁ
ﬠ ִַמּים עוֹבְ דֵ י כוֹכָבִ ים וּמַ זָּלוֹת אוֹתוֹ
ש ּנֶאֱ ַמר ּבוֹ )בראשית
כָּבֵ ד( ַמ ְ ׁש ִאיר לַ ָּכבֵ דֶ ׁ ,
יש ָׂש ִער .וְ כָ ל הָ עוֹ ְר ִקים
]א ִחי[ ִא ׁ
כז( ֵע ָׂשו ָ
שהֵ ם ְׁש ָאר אֻ ּמוֹ ת עוֹ ְב ֵדי כוֹ כָ ִבים
ש ּלוֹ ֶ ׁ ,
ֶׁ
ָשא
ש ָּכתוּב) ,ויקרא טז( וְ נ ָׂ
ו ַּמזָּלוֹ ת .זֶה ּו ׁ ֶ
הַ ּׂ ָש ִעיר ָעלָ יו ֶאת ָּכל עֲ וֹ נ ָֹתםַ .מה ּו עֲ וֹ נ ָֹתם?
ּב ֹו )בראשית
ש ּנֶאֱ ַמר
ֶׁ
ּ ָתם,
עֲ ווֹ נוֹ ת
של
ֶׁ
יש ּ ָתם .וְ הַ חוֹ בוֹ ת
כה( וְ יַעֲ קֹב ִא ׁ
של
שהֵ ם עוֹ ְר ִקים ו ְּדפָ ִקים ׁ ֶ
הָ ַע ּמוּד )שֶׁ ל ﬠַמּוֹ( ׁ ֶ
הַ ּ ֵלב.

Rabbi Shimon asked Moses to continue his explanation and reveal the secret
he started before. He points to Moses that all the head teachers of the schools
in the heavens and of the schools below are invited to listen.
All of them are ready and with joy to listen and study from the mouth of Moses.
Rabbi Shimon continues to say that the joy and happiness that this study brings
will awaken the light of Redemption above and below.
?How and why did Rabbi Shimon ask Moses to reveal more secrets
The words of Rabbi Shimon have the power to create vessels and channels of
Light. The ‘Faithful Shepherd’, Moses, never revealed secrets to Rabbi Shimon
DailyZohar.com
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unless Rabbi Shimon started ‘digging’ the subject. In this case, Rabbi Shimon
‘invites’ Moses to reveal more by giving him good reasons to continue.
Mentioning the heads of the upper and lower levels created channels of light
from upper to lower levels. Specifying their desire for joy and light of redemption
creates vessels that the light must fill and Moses is happy to channel.
We should learn to create a vessel for the light by having the desire to learn and
by asking questions. True desire is like a magnet and Light will come to fulfill
it.
We should also know not to ‘push’ our spiritual wisdom on others. If they don’t
have the vessel for it, then they won't ‘get’ it. We may ask them questions to
awaken their desire to know and bring their own questions. We then give them
answers (=Light) ONLY to the questions (=vessels) that they raise. Everyone has
his own pace or capabilities to understand spiritual subjects. Some look for
answers to many questions at the same time. To help them in the process, we
provide answers but pause to ask them questions to know if they are capable of
handling more light.
If one has been starving for a week we cannot push a week's worth of food into
his mouth at once. We should give him the food in small bites allowing him to
expand his vessel in the process. Pushing a lot too fast would cause him to reject
the good and throw up.
 ְ ׁש ִחין וְ צָ ַר ַעת וְ סַ ּ ַפחַ ת, ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה.375
, מוֹ צָ ָאם מֵ הַ ָּכבֵ ד,ש ְ ּבכָ ל אוֹ ָתם ֵאיבָ ִרים
ֶׁ
 וּמֵ הַ ּ ֵלב.בו
ֹ ש ִ ּנ ְ ׁשאֲ ר ּו
ֶ ׁ מֵ אוֹ ָתם ִל ְכלו ִּכים
ְש ָּכך
ֶ ׁ .ָּב ָאה ָּכל הַ ְ ּב ִריאוּת ְלכָ ל הָ ֵאיבָ ִרים
שהַ ּ ֵלב נוֹ טֵ ל ָּכל הַ ז ּ ְַך וְ הַ ְמב ָֹרר
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן,הוּא
ש ִ ּנ ְמצָ א וְ נִ ְ ׁש ָאר
ֶ ׁ ּ  הַ ָּכבֵ ד נוֹ טֵ ל ָּכל ַמה.צח
ּ ַ ַוְ ה
ְ
 וְ זוֹ ֵרק ְלכָ ל ְׁש ָאר,מֵ הַ ִּל ְכלוּך וְ הַ ִּט ּנֹפֶ ת
שהֵ ם ְׁש ָאר אֻ ּמוֹ ת עוֹ ְב ֵדי
ֶ ׁ ,הָ אֵ יבָ ִרים
. ְ ּב ַעל ָּכ ְרחָ ם,כוֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת אֲ חֵ ִרים
,של ּ ְפסֹלֶ ת הַ ָּכבֵ ד נוֹ טֵ ל הַ ְּטחוֹ ל
ֶ ׁ ו ִּמ ּ ְפסֹלֶ ת
 )משלי.ארֹת
ֹ ש ּנֶאֱ ַמר ּבוֹ )בראשית א( י ְִהי ְמ
ֶׁ
.ג( ְמאֵ ַרת ה' ְ ּבבֵ ית ָר ָׁשע

 לְ ָכל ִאי ּנ ּון, ׁ ְש ִחין וְ ָצ ַר ַעת וְ ַס ּ ַפ ַחת, ּו ְבגִ ין ָ ּדא.375
ילין לִ ְכל ּו ִכין
ֵ ּ ֵמ ִא
, ִמ ָּכ ֵבד ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו,ֵא ָב ִרין
 לְ ָכל, ִמ ִּל ָּבא ָא ֵתי ָּכל ְּב ִריא ּו ָתא.יה
ּ ְ ּד ִא ׁ ְש ּ ָת ָאר ּו ּ ֵב
 ֵּכיוָ ן ְ ּדלִ ָּבא נָ ִטיל ָּכל זְ ִכיכ ּו, ְ ּד ָה ִכי ה ּוא.ֵא ָב ִרין
 ָּכ ֵבד נָ ִטיל ָּכל ַמה ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ַכח.ּו ְב ִר ָירא וְ ָצח ּו ָתא
 וְ זָ ִריק לְ ָכל ׁ ְש ַאר.וְ ִא ׁ ְש ְּת ַאר ִמן לִ ְכל ּו ָכא וְ ִט ּנ ּו ָפא
לות
ֹ עו ְב ֵדי ּכ ֹו ָכ ִבים ּו ַמ ָ ּז
ֹ  ְ ּד ִאי ּנ ּון ׁ ְש ַאר ַע ִּמין,יפין
ִ ְׁ ַשי
לות ִ ּד ְפ ּס ֹולֶ ת
ֹ סו
ֹ  ּו ִמ ּ ְפ. ּ ַב ַעל ָּכ ְר ַחיְ יה ּו,ַאחֲ ָרנִ ין
יה )בראשית א( יְ ִהי
ֹ  נָ ַטל ְט,ְ ּד ָכ ֵבד
ּ  ְ ּד ִא ְּת ַמר ּ ֵב,חול
. )משלי ג( ְמ ֵא ַרת יְ ָי ְּב ֵבית ָר ׁ ָשע.ְמאֹרֹת

 ַוה ֲֵרי ֵּבאֲ ר ּו, ָא ַמר הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן.376
 וְ זֶה ּו )קהלת. ְטחוֹ ל ׂשוֹ חֵ ק,חֲכָ ִמים ַעל זֶה
 ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ּ ֵפ ְר ׁשוּה ּו חַ ְכמֵ י.ז( ְ ׂשחֹק הַ ְּכ ִסיל
. ֹשחֶ ֶקת לו
ַׂ שהַ ּ ָׁש ָעה ְמ
ֶ ׁ  אוֹ י לוֹ ְל ִמי,הַ ִּמ ְׁשנָה
 טוֹ ב. )שם( טוֹ ב ּ ַכ ַעס ִמ ּ ְ ׂשחוֹ ק,וְ קֹהֶ לֶ ת ָאמַ ר
של
ֶ ׁ  ְרצו ָּעה,ש ִהיא ָמ ָרה
ֶ ׁ ,של הַ ָּכבֵ ד
ֶ ׁ ַּכ ַעס
ְ
 ְרצו ָּעה ְלהַ ְלקוֹ ת ָּב ּה,הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
,יקים ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה ָּבחֳלָ ִאים ָר ִעים
ִ ִּהַ ַ ּצד
,ש ּׂשוֹ חֵ ק לָ הֶ ם ַּב ְּטחוֹ ל
ֶ ׁ  ִמ ּ ְ ׂשחוֹ ק,ִ ּבנְ גָ ִעים

,עוד ָא ַמר ְּב ִח ּב ּו ָרא ַק ְד ָמ ָאה
ֹ  רעיא מהימנא.376
,יה
ֹ  וְ ָהא,ימנָ א
ָ ָא ַמר ַר ְעיָא ְמ ֵה
ּ ֵאו ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ן ָעל
 ּו ְבגִ ין.חוק ַה ְ ּכ ִסיל
ֹ ש
ֹ ְט
ׂ ְ ( וְ ִאיה ּו )קהלת ז.ש ֹו ֵחק
ׂ חול
לו לְ ִמי ׁ ֶש ַה ּ ׁ ָש ָעה
ֹ אוי
ֹ ,יתין
ִ ִאו ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ן ְ ּד ַמ ְתנ
ֹ ,ָ ּדא
טוב ַּכ ַעס
ֹ ( וְ ק ֶֹהלֶ ת ָא ַמר )קהלת ז.לו
ֹ ש ֶח ֶקת
ׂ ַ ְמ
 ְרצ ּו ָעה,יהי ָמ ָרה
ִ  ְ ּד ִא,טוב ַּכ ַעס ְ ּד ָכ ֵבד
ֹ .חוק
ֹ ש
ׂ ְ ּ ִמ
ְ ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 ְרצ ּו ָעה לְ ַאלְ ָק ָאה ָּב ּה,יך ה ּוא
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ש ּׂשוֹ חֶ ֶקת לָ הֶ ם
ֶ ׁ ,של הָ עוֹ לָ ם הַ זֶּה
ֶ ׁ  ַּב ִּל ְכלו ְּך, ְּב ַמ ְכ ְּת ׁ ִשין,ישין
ִ ׁ יק ּיָיא ְּב ָעלְ ָמא ֵ ּדין ְּב ַמ ְר ִעין ִּב
ַ ַצ ִ ּד
שהוּא
ֶ ׁ  ֶא ֶרס הַ ְּטחוֹ ל, וְ עוֹ ד.ֹשר
ֶ ׁ הַ ּׁ ָש ָעה ְ ּבע
 ְּבלִ ְכל ּו ָכא ְ ּד ַהאי,חול
ֹ לון ּ ַב ְט
ֹ ש ִחיק
ֹ ש
ׂ ָ חוק ְ ּד
ׂ ְ ּ ִמ
 וְ הוּא חָ זָק יוֹ ֵתר מֵ ֶא ֶרס,הַ ז ּוֹ חֵ ל ֶּב ָעפָ ר
ֶ ,עוד
ֹ ְ ו.לון ׁ ַשעֲ ָתא ְּבע ּו ְת ָרא
ֹ ש ֹו ֵחק
ׂ  ְ ּד,ָעלְ ָמא
.א ֶרס הַ ּ ָמ ָרה

 וְ ִאיה ּו ּ ַת ִּקיף י ִַּתיר ֵמ ֶא ֶרס,חול ִאיה ּו זְ ִחיל ָע ָפר
ֹ ִ ּד ְט
.ְ ּד ָמ ָרה

,ש ָּב ִע ָּסה
ֶ ׁ ש ֵע ֶרב ַרב הֵ ם ְ ׂשאוֹ ר
ֶ ׁ  ו ִּמ ּ ׁשוּם.377
 יוֹ ֵתר,וְ ֵא ּל ּו אֻ ּמוֹ ת הָ עוֹ לָ ם דּ וֹ ִמים ְלמֹץ
ִש ָראֵ ל
ׂ ְ ְמ ַע ְּכ ִבים ַּב ּגָלוּת הָ ֵע ֶרב ַרב אֶ ת י
ֹ ְ ּכמו.מֵ אֻ ּמוֹ ת עוֹ ְב ֵדי כוֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת
 ִמי ְמ ַע ּ ֵכב? ְ ׂשאוֹ ר,ש ּ ֵפ ְר ׁשוּה ּו חֲכָ ִמים
ֶׁ
ִש ָר ֵאל
ׂ ְ שהֵ ם דְּ בֵ ִקים ְ ּבי
ֶ ׁ .ש ָּב ִע ָּסה ְמ ַע ּ ֵכב
ֶׁ
 אֲ בָ ל אֻ ּמוֹ ת עוֹ ְב ֵדי כוֹ כָ ִבים.ִ ּכ ְ ׂשאוֹ ר ָּב ִע ָּסה
 ֶא ָּלא )תהלים א( ַּכ ּמֹץ,ו ַּמזָּלוֹ ת ֵאינָם ּ ֵכן
. ַשר ִּתדְּ פֶ ּנ ּו רוּח
ֶ ׁ ֲא

 וְ ִאי ּנ ּון,יסה
ָ אור ׁ ֶש ָּב ִע
ֹ ש
ׂ ְ  ּו ְבגִ ין ְ ּד ֵע ֶרב ַרב ִאי ּנ ּון.377
 י ִַּתיר ְמ ַע ְ ּכ ִבין ְּבגָ ל ּו ָתא,מוץ
ֹ ְא ּו ִמין ְ ּד ָעלְ ָמא ַ ּד ְמיָין ל
עו ְב ֵדי ּכ ֹו ָכ ִבים
ֹ
 ֵמא ּו ִמין,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִֵע ֶרב ַרב לְ י
אור
ֹ ש
ֹ ּו ַמ ָ ּז
ׂ ְ . ִמי ְמ ַע ֵּכב, ְ ּכ ָמה ְ ּדא ּו ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ן.לות
אור
ֹ ש
ָ ּ ׁ ֶש ָּב ִע
ׂ ְ ּ  ַּכ,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ ְ ּד ִאי ּנ ּון ְ ּד ֵב ִקין ְּבי.יסה ְמ ַע ֵּכב
 לָ או,ָלות
ֹ עו ְב ֵדי ּכ ֹו ָכ ִבים ּו ַמ ּז
ֹ  אֲ ָבל א ּו ִמין.יסה
ָ ּ ּ ַב ִע
.ִאי ּנ ּון ֶא ּ ָלא )תהלים א( ַּכ ּמ ֹוץ אֲ ׁ ֶשר ִּת ְ ּד ֶפ ּנ ּו ר ּו ַח

With the three types of Shofar blowing, we sweeten the judgments. We learned
in the Zohar that the liver holds and processes the negativity of the body. When
negativity is sweetened, it goes to feed the heart that is considered the king of
the body. It takes only what was purified.
The heart, that is the aspect of Zeir Anpin, accepts only our positive actions. All
the negativity stays with the liver, that is the aspect of Sam-el, who is the
minister of the negative side.
The major illnesses of the body come from the liver because of the negativity
that went through it. The heart delivers health to the entire body because it
takes only what is pure from the liver.
The anger is an attribute of the liver, expressed in the bile. Laughter and good
times are attributes of the spleen.
Ecclesiastes 7:3 “ יִיטַ ב לֵ ב, ְברֹﬠַ פָּ נִ ים- כִּ י: ִמ ְשּׂחוֹק,טוֹב כַּﬠַ ס.”
“Vexation is better than laughter; for by the sadness of the countenance, the
heart may be gladdened.”
The Zohar explains that God is using anger as a strap to whip the righteous
with illnesses and pain. It is better than laughter and a good time that comes
from the aspect of the spleen, that is controlled by Lili-th, who is the female
partner of Sam-el. This energy is used to give the people rewards for their lowlevel positive actions in this world. They enjoy a temporary comfort in their lives,
but as like the nature of Lili-th, it is deceiving, because no rewards are left for
the world to come.
God ‘pushes’ the correction process of the righteous people to cleanse and then
to a higher level, so they can enjoy greater ability to connect to the light of the
Final Redemption.
In the temporary world trapped by the illusion, many people do a few good
things and expect an endless reward from God. If one feels that his life is good
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and without challenges, then he needs to be worried about his spiritual work.
Until Mashiach comes, EVERYTHING good is temporary and should be served
as a tool to better the soul.

ש ִעיר ָעלָ יוַּ ,כד
 .378וְ ֹ
שא ַה ּ ָ ׂ
עוד )ויקרא טז( וְ נָ ָ ׂ
יה לְ ֶמ ְע ּ ַבד ק ּו ְר ְציָא ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ִעם
ְרע ּו ֵת ּ
לון,
חו ִבין ְ ּדי ִָכיל לְ ִמ ְס ּ ַבל ֹ
נָשא ָּכל ֹ
ש ָר ֵאלּ ְ ,ד ִאיה ּו ָ ׂ
יִ ְ ׂ
שא ָכ ֵבד
ַעד ְ ּד ִא ְת ָע ִביד ָּכ ֵבד) ,תהלים לח( ְ ּכ ַמ ּ ָ ׂ
חו ִבין ַעל ּג ְַד ּפ ֹויֶ .מה ָע ִבידָ ,סלִ יק
יִ ְכ ְּבד ּו ִמ ּ ֶמנ ּוֹ ,
לְ ט ּו ָרא ִע ּ ָל ָאהַּ ,כחֲ ָמ ָרא ַּכד ִאיה ּו ָּב ֵעי לְ ַס ְּל ָקא
יהַּ .כד ִאיה ּו
לְ ט ּור ָּג ֹ
שא ָכ ֵבד יִ ְכ ּ ַבד ָעלֵ ּ
בו ּ ַהּ ְ ,כ ַמ ּ ָ ׂ
יה,
לְ ֵע ּ ָ
ילאּ ,ו ָב ֵעי לְ ַס ְּל ָקא לְ ִפי ִמע ּוט ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ַאר לֵ ּ
יה
יה ָמט ּולָ א ,וְ נָ ִפיל ,וְ ַא ּ ִפיל ַּג ְר ֵמ ּ
ִא ְתיְ ַקר ָעלֵ ּ
יהִ ,א ְת ָע ִביד ּו
שא ְ ּד ִא ְת ְּת ַ ּקף ָעלֵ ּ
לְ ַת ּ ָתאּ ,ו ְבכ ֶֹבד ַמ ּ ָ ׂ
קותּ ְ ,דלָ א ִא ׁ ְש ְּת ַאר ֵא ֶבר
יה ּ ֵפ ְס ֹ
ָּכל ֵא ָב ִרין ִ ּדילֵ ּ
ׁ ְשלִ ים .א ּוף ָה ָכא ִא ָירע לְ ָס ָמ ֵאל וְ נָ ָח ׁשָּ ,כ ֵבד
ֵיה ֹזונָ הִ .מ ּ ַת ּ ָמן
וְ ֹיו ֶת ֶרת ַה ָּכ ֵבד ,יֵצֶ ר ָה ָרע ּו ַבת ז ּוג ּ
ָּכל ּ ַבת ֵאל נ ֵָכר ֹזונָה) .ע''כ רעיא מהימנא( )ובחבורא
קדמאה אמר ר' פנחס רכ''ד ע''א שייך רל''א ע''ב(

ָשא הַ ּׂ ָש ִעיר ָעלָ יו,
 .378וְ עוֹ ד) ,ויקרא טז( וְ נ ָׂ
שר ְרצוֹ נוֹ לַ עֲ ׂשוֹ ת ִק ְטרוּג ְלהַ ָּקדוֹ ׁש
ּ ַכאֲ ׁ ֶ
ְ
שא ָּכל
ִש ָר ֵאל ,וְ הוּא נוֹ ֵׂ
ָּברוּך הוּא ִעם י ְ ׂ
שה
ש ּנַעֲ ֶׂ
שאת אוֹ ָתם ַעד ׁ ֶ
שיָּכוֹ ל לָ ֵׂ
הַ חוֹ בוֹ ת ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ ַמר )תהלים לח( ְּכ ַמ ּׂ ָשא כָ בֵ ד
ָּכבֵ דֶ ׁ ,
שה?
י ְִכ ְ ּבד ּו ִמ ּ ֶמ ּנוּ ,חוֹ בוֹ ת ַעל ְ ּכנָפָ יוָ .מה עוֹ ֶׂ
שר הוּא רוֹ צֶ ה
עוֹ לֶ ה ְלהַ ר ֶע ְליוֹ ןַּ ,כחֲמוֹ ר ַּכאֲ ׁ ֶ
לַ עֲ לוֹ ת ְלהַ ר ּגָבוֹ ּ ַהְּ ,כ ַמ ּׂ ָשא כָ בֵ ד י ְִכ ַּבד
שר הוּא ְל ַמ ְעלָ ה וְ רוֹ צֶ ה לַ עֲ לוֹ ת
ָעלָ יוַ ּ .כאֲ ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְ ׁש ָאר לוֹ ָּ ,כבֵ ד ָעלָ יו
עוֹ ד ְל ִפי הַ ְּמ ַעט ׁ ֶ
ַמ ּׂ ָשאוֹ  ,וְ נוֹ פֵ ל ,ו ַּמ ּ ִפיל ַע ְצמוֹ ְל ַמ ָּטה .ו ְּבכֹבֶ ד
שהֻ ְכ ַּבד ָעלָ יו ,נַעֲ ׂש ּו ָּכל הָ ֵאיבָ ִרים
הַ ּ ַמ ּׂ ָשא ׁ ֶ
ש ּלֹא נִ ְׁש ָאר אֵ יבָ ר ָׁשלֵ םּ .גַם
ש ּלוֹ ח ֲִתיכוֹ תֶ ׁ ,
ֶׁ
ְ
שה ְלסָ ָמ ֵאל וְ נָחָ ׁש ,הַ ָּכבֵ ד וְ יוֹ ֶת ֶרת
ָּכך נַעֲ ֶׂ
הַ ָּכבֵ ד ,יֵצֶ ר הָ ָרע וּבַ ת זוּגוֹ זוֹ נָהִ .מ ּׁ ָשם ָּכל
ַּבת ֵאל נֵכָ ר ֹזונָה) .ע''כ רעיא מהימנא(.

או ְר ָחא ָ ּדא הֲ וָ ה ְמ ֻת ָ ּקנָ א לִ י,
ָ .379א ַמר ִר ִּבי ּ ִפנְ ָחסֹ ,
ַכ ָאה ָעלְ ָמא
לְ ִמ ׁ ְש ַמע ִמ ִּלין ִא ּ ֵלין ֵמ ַע ִּתיק ֹיו ִמין ,ז ָּ
יה .וַ וי לְ ָעלְ ָמאּ ְ ,דיִ ׁ ְש ּ ַתאֲ ר ּון י ְַת ִמין,
ְ ּד ַאנְ ְּת ׁ ָש ֵ
ארי ְּבגַוִ ּ
ודאי ָה ִכי
או ַריְ ָ
וְ לָ א י ְַד ִעין ִמ ּ ֵלי ְ ּד ֹ
יתא ַּכ ְ ּד ָקא ָיא ּותּ ַ .
יש .וְ ַאף ַעל ַּגב
ה ּואּ ְ ,ד ָכ ֵבד נָ ִטיל ּכ ּ ָֹלא ַטב ּו ִב ׁ
ש ָר ֵאלָ ,ה ִכי נָ ֵמי
חו ֵב ֹ
ִ ּד ְמ ׁ ַש ְּט ָטא וְ לָ ִקיט ָּכל ֹ
יהון ְ ּדיִ ְ ׂ
יה .וְ כ ּ ָֹלא
הון לָ ִקיטְּ ,בגִ ין לְ ַק ְּי ָ
ז ְַכיָין ִ ּדלְ ֹ
ימא ק ּו ְרצֵ ּ
חוי ְ ּדלֵ ב ,לָ א
או ְר ֹ
גַבי לֵ ב .וְ ֹ
ַהאי וְ ַהאי ַמ ְק ִריב לְ ּ ֵ
נָ ִטיל ֶא ּ ָלא זְ ִכיכ ּו ּו ְב ִריר ּו וְ ָצח ּו ָתא ְ ּדכ ּ ָֹלאּ ְ ,כ ָמה
ְ ּד ַא ָמ ְרתּ .ו ׁ ְש ַאר ִט ּנ ּו ָפא וְ לִ ְכל ּו ָכאַ ,א ְה ָ ּדר לְ ָכ ֵבד,
ש ִעיר
וְ נָ ִטיל ּכ ּ ָֹלא ְּב ַעל ָּכ ְר ֵח ּ
שא ַה ָ ׂ
יהּ ִ ,ד ְכ ִתיב וְ נָ ָ ׂ
ָעלָ יו וְ ֹגו'ִ .מ ּ ָלה ָ ּדא ַאהֲ ַד ְרנָ אְּ ,בגִ ין ְ ּדיִ ְת ְּב ַסם לְ פ ּו ִמי
זָכינָ א לְ ַהאי,
ְ ּכ ִמ ְת ָקא ְ ּדד ּו ְב ׁ ָשא ,ז ַָּכ ָאה ח ּולָ ִקי ְ ּד ֵ
חמי ָ ּדא ְּב ֵעינַי.
לְ ֵמ ֵ

ָ .379א ַמר ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ ס ,דֶּ ֶר ְך ֹזו הָ י ְָתה
ְמ ֻת ֶּקנֶת ִלי ִל ְׁשמ ַֹע דְּ בָ ִרים אֵ ּל ּו מֵ ַע ִּתיק
ש ַא ּ ָתה נִ ְמצָ א
הַ יּ ִָמיםַ ,א ְ ׁש ֵרי הָ עוֹ לָ ם ׁ ֶ
ִשאֲ ר ּו יְתוֹ ִמים וְ לֹא
שי ּ ּ ׁ ָ
ְבתוֹ כוֹ  .אוֹ י לָ עוֹ לָ ם ׁ ֶ
יך .וַדַּ אי ָּכךְ
צ ִר ְ
יוֹ ְד ִעים דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
ש ָּ
שהַ ָּכבֵ ד נוֹ טֵ ל הַ כּ ֹל  -טוֹ ב ו ָָרע .וְ ַאף
הוּאֶ ׁ ,
של
ש ְּמ ׁשוֹ טֵ ט וְ אוֹ סֵ ף ָּכל חוֹ בוֹ ָתם ׁ ֶ
ַעל ּגַב ׁ ֶ
ְ
ִש ָר ֵאל ָּ -כך ּגַם זְכֻ יּוֹ ֵתיהֶ ם אוֹ סֵ ף ְ ּכ ֵדי
י ְׂ
ְלהַ עֲ ִמיד ִק ְטרוּגוֹ  .וְ הַ כּ ֹל ,זֶה ָוזֶה ַמ ְק ִריב
ש ּלֹא נוֹ טֵ ל ֶא ּ ָלא
ְלג ֵַּבי הַ ּ ֵלב .וְ ֶד ֶר ְך הַ ּ ֵלב ׁ ֶ
של הַ ּ ֵלבְּ ,כמוֹ
הַ ז ּ ְַך וְ הַ ְמב ָֹאר וְ הַ ַ ּצח ׁ ֶ
ּש ָאר הַ ִּט ּנֹפֶ ת וְ הַ ִּל ְכלו ְּך ַמ ֲחזִיר
ש ָא ַמ ְר ּ ָת .ו ְׁ
ֶׁ
ש ּנֶאֱ ַמר
לַ ָּכבֵ ד ,וְ לוֹ ֵקחַ הַ כּ ֹל ְ ּב ַעל ָּכ ְרחוֹ ֶ ׁ ,
ָשא הַ ּׂ ָש ִעיר ָעלָ יו וְ גוֹ ' .דָּ בָ ר זֶה חָ ז ְַר ִּתי ְּכ ֵדי
וְ נ ָׂ
שיּ ְִת ַמ ּ ֵתק ְל ִפי ִ ּכ ְמ ִתיקוּת הַ דְּ בַ ׁשַ .א ְׁש ֵרי
ֶׁ
יתי לָ זֶהִ ,ל ְראוֹ ת זֶה ְ ּב ֵעי ַני.
שז ּ ִָכ ִ
חֶ ְל ִקי ׁ ֶ
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Leviticus 16:22 “ בַּ ִמּ ְדבָּ ר, ַה ָשּׂ ִﬠיר-אֶ ֶרץ גְּ ז ֵָרה; ו ְִשׁלַּ ח אֶ ת- אֶ ל,ֹתם
ָ ﬠֲוֹנ-כָּל-“ ” ְונ ָָשׂא הַ ָשּׂﬠִ יר ﬠָ לָ יו אֶ תAnd
the goat shall bear upon him all their iniquities unto a land which is cut off,
and he shall let go the goat in the wilderness” The lower level of the soul that is
called Nefesh, is responsible to keep the body alive in this world. It circulates in
the body and when it stops moving, life stops and the soul is separated from the
body. On Yom Kippur the high priest in the Holy Temple used to take two goats,
one to open channel of light and cleansing and the second one became a
scapegoat. The priest channeled all the negativity and impurities of the people
to this goat and sent it away to the desert. The Zohar explains that the burden
of all transgressions of the people made the goat heavy, which in Hebrew is כבד.
It is the same word for liver. Our consciousness and actions change the soul
and it affects the blood. The heart accepts only pure energy, and the liver
absorbs the negative energies that took hold in the blood because of our actions.
Sam-el, the angel of the negative side, takes the list of all of our sins to the
upper court on Yom Kippur, but as he goes higher, he becomes heavier and falls
like the scapegoat and breaks into pieces. On Yom Kippur, we connect to this
event to separate ourselves from the negativity we brought on ourselves and
become pure to receive the Light for the coming year. On the physical level, we
should know that every thought and action affects our souls and at the same
time the blood. Anger and lies leave DNA marks in the blood and we must deal
with it before it becomes a serious health issue. The DNA is a code that is carried
with the soul through several lifetimes. The family line is connected by a line of
the shared correction process. If someone carries a ‘condition’ in his genes, then
it is inherited by the Tikun process of the family.
' )תהלים קלא( ה, ַאף הוּא ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.380
 ּ ָפסוּק זֶה.' ֹלֹא גָבַ ּה ִל ִ ּבי וְ לֹא ָרמ ּו ֵעינַי וְ גו
שהָ יָה הוֹ לֵ ְך ַעל ְ ׂשפַ ת
ֶ ׁ ָא ַמר דָּ וִ ד ְ ּב ָׁש ָעה
 ְּכלוּם,של עוֹ לָ ם
ֶ ׁ ֹ )וְ הָ יָה אוֹמֵ ר( ִר ּבוֹ נו,הַ ּנָהָ ר
!?שהוֹ ָדה וְ ִ ׁש ַּבח לַ אֲ דוֹ ֹנו ָּכמוֹ נִ י
ֶ ׁ הָ יָה ֶּבן ָא ָדם
 לֹא, דָּ וִ ד: ֹ ָא ְמ ָרה לו,ִהזְדַּ ְּמנָה לוֹ ְצפַ ְרדֵּ ַע
,יתי יוֹ ֵתר ִמ ְּמ ָך
ִ שאֲ נִ י ָע ִ ׂש
ֶ ׁ ,ָאה
ֶ ִת ְת ּג
,קוֹ נִ י
דְּ בַ ר
ַעל
גו ִּפי
ש ּ ָמסַ ְר ִּתי
ֶׁ
,ש ּנֶאֱ מַ ר )שמות ז( וְ ָׁש ַרץ הַ ְיאֹר ְצפַ ְרדְּ ִעים
ֶׁ
ש ַּבחַ ת
ַׁ שאֲ נִ י ְמ
ֶ ׁ , וְ עוֹ ד.ַּוה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁש ּוהו
 ְ ּבאוֹ ָת ּה.ו ְּמז ּ ֶַמ ֶרת לַ יְלָ ה וָיוֹ ם ְ ּב ִלי הַ ְפסָ ָקה
 ה' לֹא גָבַ ּה ִל ִ ּבי וְ לֹא ָרמ ּו,ָׁש ָעה ָא ַמר דָּ וִ ד
. ה' לֹא גָבַ ּה ִל ִ ּבי.ֵעינַי

 )תהלים קלא( יְ ָי לֹא ָּג ַב ּה, א ּוף ה ּוא ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.380
, ַהאי ְק ָרא ָא ַמר ָ ּדוִ ד,'לִ ִּבי וְ לֹא ָרמ ּו ֵעינַי וְ ֹגו
 )והוה,ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדהֲ וָ ה ָאזִ יל ַעל ֵּכיף נַהֲ ָרא
,נָש ְּב ָעלְ ָמא
ֹ אמר( ִר ּב ֹו ֹנו ׁ ֶשל
ׁ  ְ ּכל ּום הֲ וָ ה ּ ַבר,עולָ ם
יה
ִ ָיה ְ ּכו
ֵ או ֵדי ּו ְמ ׁ ַש ּ ַבח לְ ָמ
ֹ ְ ּד
ּ ֵ ִאזְ ַד ְּמנַת ל.ותי
ּ אר
 ַ ּדאֲ נָ א, לֹא ִּת ְתגָ ֶאה, ָ ּדוִ ד,יה
ּ ֵ ָא ַמר ל,ְצ ַפ ְר ֵ ּד ַע
ימ ָרא
ְ  ְ ּד ָמ ָס ִרית ּג ּו ָפאי ַעל ֵמ,עֲ ְב ִדית י ִַתיר ִמנָ ְך
,אור ְצ ַפ ְר ְ ּד ִעים
ֹ ְ ִ ּד ְכ ִתיב )שמות ז( וְ ׁ ָש ַרץ ַהי,ארי
ִ ְ ּד ָמ
ַמר לֵ ילְ יָא
ֵ ּ  וְ ת ּו ַ ּדאֲ נָ א ְמ ׁ ַש ּ ַבח ּו ְמז.וְ ָהא א ּו ְקמ ּו ָה
 יְ ָי, ְּב ַה ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא ָא ַמר ָ ּדוִ ד. ְּבלָ א ׁ ְש ִכיכ ּו,וְ ֹיו ָמא
 )כאן. יְ ָי לֹא ָּג ַב ּה לִ ִּבי.לֹא ָּג ַב ּה לִ ִּבי וְ לֹא ָרמ ּו ֵעינַי
(חסר

ש ְ ּבכָ ל יוֹ ם ו ְּבכָ ל ז ְַמן ּוזְמַ ן
ֶ ׁ  זֶה ּו ָק ְר ָּבן.381 , ּו ְב ָכל זְ ַמן ּוזְ ַמן, ִ ּד ְב ָכל ֹיו ָמא, ָ ּדא ה ּוא ָק ְר ְּבנָ א.381
ְ
ְ לְ גַ ּ ֵבי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
ש ִ ּנ ְכלֶ לֶ ת ְּכנֶסֶ ת
ֶ ׁ ,ֶסת ֵאצֶ ל הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
ֶ  ְ ּד ִא ְת ְ ּכלִ ילַ ת ְכנ.יך ה ּוא
 וְ כָ ל, ִָש ָר ֵאל ּבוֹ ֵּבין ָּכל ְ ׁש ָאר חֵ ילוֹ ֶתיה
ְׂ י
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ילין
יהֵ ּ ,בין ָּכל ׁ ְש ַאר אֻ ְכל ּו ִסין ,וְ ָכל ִא ּ ֵ
ש ָר ֵאל ּ ֵב ּ
יִ ְ ׂ
ּפ ּולְ ָחנִ יןַ ,א ּ ִפיק ּו לָ ּה ִמ ּ ֵבין ּג ּו ִביןּ ,ו ִמ ּ ֵבין )דף רל''ג
ש ָר ֵאלָּ ,כל זְ ַמן ְ ּד ִאי ּנ ּון
ע''א( ׁ ְש ַאר ַע ִּמיןַּ .כ ְך יִ ְ ׂ
ימי לִ ָּבא ,וְ לָ א ּ ַפ ְת ִחין ְּב ִת ּי ּו ְב ָתא ,לָ א ַס ְּל ִקין
אֲ ִט ֵ
לון ִמג ֹּו ּג ּו ִבין .אֲ ָבל ַּכד ּ ַפ ְת ִחין
יחא ,וְ לָ א ַא ּ ִפיק ֹ
ֵר ָ
לון ִמ ּ ֵבין ּג ּו ִבין,
יחא ,וְ י ּ ִַפיק ֹ
ְּב ִת ּי ּו ְב ָתאִ ,מ ּיַד ַס ְּל ִקין ֵר ָ
ש ָר ֵאלּ ִ .ד ְכ ִתיב) ,שיר השירים
וְ יִ ְתהֲ נֵי ְּבה ּו ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
חו ִתי ַר ְעי ִָתיּ ְ .ד ָכל זְ ַמן ְ ּד ׁש ֹו ׁ ַש ָ ּנה
ה( ּ ִפ ְת ִחי לִ י אֲ ֹ
יקא ִמ ּ ֵבין ּג ּו ִבין,
יחא ,וְ לָ א ָסלִ ָ
ימא ,לֵ ית לָ ּה ֵר ָ
אֲ ִט ָ
וְ ִד ּי ּו ָר ָהא ּ ֵבינַיְ יה ּוּ ְ ,כ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר .וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
אולִ יף
או ְר ָחא ָ ּדאֶ ,א ּ ָלא לְ ֹ
ה ּוא לָ א ׁ ָש ַדר לָ ן לְ ֵמ ַה ְך ֹ
ִמ ִּלין ִא ּ ֵלין.
ַ .382עד ַ ּדהֲ ֹוו י ְָת ֵביָ ,א ָתא נִ ׁ ְש ָראּ ,ו ָמ ִא ְ
יך ,וְ נָ ִטיל
ַחד ׁש ֹו ׁ ַשנָ ה ִמ ּ ֵבינַיְ יה ּו ,וְ ַאזְ לַ תָ .א ְמר ּוִ ,מ ָּכאן
או ְר ִחיןָ .קמ ּו וְ ָאזְ ל ּוַ .עד ָה ָכא
ּולְ ָהלְ ָאה ,נְ ַה ְך לְ ֹ
יהִ ,איה ּו
או ְר ָחא ְ ּד ִר ִּבי ּ ִפנְ ָחס ,וְ ַר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
ֹ
עון ָאזַל לֵ ּ
וְ ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ רּ ,ו ׁ ְש ַאר ַח ְב ַר ּיָיא ,וְ ִר ִּבי ּ ִפנְ ָחס ּו ׁ ְש ַאר
ַח ְב ַר ּיָיא.

יאים אוֹ ָת ּה ִמ ֵּבין
אוֹ ָתן הָ עֲ בוֹ דוֹ ת מוֹ ִצ ִ
ְ
ִש ָראֵ ל,
הַ ּקוֹ ִצים ו ִּמ ּ ֵבין ְׁש ָאר הָ אֻ ּמוֹ תָּ .כך י ְ ׂ
שהֵ ם אֲ טוּמֵ י לֵ ב וְ לֹא פוֹ ְת ִחים
ָּכל ז ְַמן ׁ ֶ
ִ ּב ְת ׁשוּבָ ה ,לֹא ַמעֲ ִלים ֵריחַ וְ לֹא מוֹ ִציא
שר ּפוֹ ְת ִחים
אוֹ ָתם ִמ ֵּבין הַ ּקוֹ ִצים .אֲ בָ ל ַּכאֲ ׁ ֶ
ִ ּב ְת ׁשוּבָ הִ ,מיָּד מַ עֲ ִלים ֵריחַ  ,וְ יוֹ ִציא אוֹ ָתם
ִש ָר ֵאל,
ִמ ּ ֵבין הַ ּקוֹ ִצים ,וְ ֵתהָ נֶה בָ הֶ ם ְּכנֶסֶ ת י ְ ׂ
ש ּנֶאֱ מַ ר )שיר השירים ה( ּ ִפ ְת ִחי ִלי אֲ ח ִֹתי
ֶׁ
ש ּנָה אֲ טו ָּמה ,אֵ ין
שהַ ּ ׁשוֹ ַׁ
ש ָּכל ז ְַמן ׁ ֶ
ַר ְעי ִָתיֶ ׁ .
לָ ּה ֵריחַ וְ לֹא עוֹ לָ ה ִמ ֵּבין הַ ּקוֹ ִצים ,וְ ִד ָיר ָת ּה
ש ּנֶאֱ ַמר .וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ֵּבינֵיהֶ םְּ ,כמוֹ ׁ ֶ
ְ
לֹא ָׁשלַ ח אוֹ ָתנ ּו לָ לֶ כֶ ת דֶּ ֶרך זוֹ ֶא ָּלא ִל ְלמֹד
דְּ בָ ִרים ֵא ּלוּ.

ֶשר וְ י ַָרד,
שהָ י ּו יוֹ ְ ׁש ִביםָּ ,בא נ ׁ ֶ
ַ .382עד ׁ ֶ
ְ
ש ּנָה ַאחַ ת ִמ ֵּבינֵיהֶ ם וְ הָ לַ ךָ .א ְמרוּ,
וְ נָטַ ל ׁשוֹ ַׁ
ְ
ִמ ָּכאן וָהָ ְל ָאה נֵלֵ ך ְל ַד ְר ּ ֵכנוָּ .קמ ּו וְ הָ ְלכוַּ .עד
של ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ ס ,וְ ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן הָ לַ ְך
ָּכאן דַּ ְרכּ וֹ ׁ ֶ
ּש ָאר הַ חֲבֵ ִרים ,וְ ַר ִ ּבי
לוֹ  ,הוּא וְ ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר ו ְ ׁ
ּ ִפנְ חָ ס ו ְּׁש ָאר הַ חֲבֵ ִרים.

King David was walking on a riverbank saying 'Master of the world, was there a
'?man that praised and gave thanks to you like me
While saying that, a frog appeared in front of him and said 'David, don't be
proud, I did more than you because I gave all myself when God said (Exodus
ְשׁ ַרץ הַ ְי ֹאר ,צְ פַ ְר ְדּ ִﬠים“ )7:28
” “And the river shall swarm with frogs” (from the secondו ָ
plague on Egypt) and in addition, I praise God day and night without a break.
Then King David said Psalms 131:1
;יְהוָה ,ל ֹא-גָבַ הּ לִ ִבּי --וְל ֹאָ -רמוּ ﬠֵ ינַי“
וּב ִנ ְפלָ אוֹת ִמ ֶמּנִּ י
” .וְל ֹאִ -הלַּ כְ ִתּיִ ,בּגְ דֹלוֹת ְ
“YHVH, my heart is not haughty, nor mine eyes lofty; neither do I exercise myself
”in things too great or in things too wonderful for me.
In the world of Malchut, even King David, the symbol of humility that always
put himself below God and others was tested for his pride. God sent him the
frog to remind him to be humble. King David immediately corrected himself and
added Psalms 131.
Pride is an expression of the desire for the self. It creates individuality while in
the eyes of God we are not so. It doesn’t matter if we are proud of our positive
actions, meditation for others, giving donations and Tzedakah. Everything in
this world is just a tool in our hands to better our souls by doing for others.
DailyZohar.com
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וּמיּ ְָד� נ ַָתנּוּ “ King Davis sums it up in six words in 1 Chronicle 29:14
כִּ יִ -מ ְמּ� הַ כֹּלִ ,
”.” “for all things come of you, and of your own hand we give to you.לָ �
!Get it? Get it

ָ ּ .383פ ַתח וְ ָא ַמר ִר ִּבי ּ ִפנְ ָחס ַעל זֶה) ,תהלים
ס( לַ ְמ ַנ ֵּצ ַח ַעל ׁש ּו ׁ ַשן ֵעד ּות ִמ ְכ ּ ָתם לְ ָדוִ ד לְ לַ ּ ֵמד,
אולְ ָפא לִ ְבנֵי ָעלְ ָמא ָח ְכ ְמ ָתא .וְ ָהא
ַמאי לְ לַ ּ ֵמד .לְ ֹ
דולָ ה.
או ְקמ ּו ָהׁ ,ש ּו ׁ ַשן ֵעד ּותִ ,א ּ ֵלין ַסנְ ֶה ְד ֵרי ְ ּג ֹ
ֹ
ִ ּד ְכ ִתיב ָּב ּה) ,שיר השירים ז( ס ּוגָ ה ּ ַב ּ ׁש ֹו ׁ ַש ִּנים.
יה לְ ָדוִ דַּ ,כד
ִמ ְכ ּ ָתם לְ ָדוִ ד ִס ָ
ימנָא ְ ּד ַא ְחזִ יא ּו לֵ ּ
צו ָבא ,לְ ַאגָ ָחא
ׁ ָש ַדר לְ ֹיו ָאב לַ אֲ ַרם נַהֲ ַריִ ם ּולְ אֲ ָרם ֹ
ְּבה ּוָ .א ַמר ִר ִּבי ּ ִפנְ ָחסּ ָ ,דא ִאיה ּו ׁש ּו ׁ ַשן ֵעד ּות
ימא ָה ָכאָ ,הא ּכ ָֹכ ַב ּיָא ִּב ׁ ְש ַמ ּיָאְ ׁ ,ש ִכינְ ּ ָתא עֲ לָ ן,
ְ ּד ַק ְּי ָ
ישא
ַק ִד ׁ ָ
ַיע ּ ָתא
ּ ַבהֲ ָד ּה ,וְ ִס ּי ְ
ִע ּ ָל ִאין
וְ ַד ְר ִ ּגין
לְ ת ּו ׁ ְש ּ ַב ְח ּ ָתאּ ָ ,דא ִאיה ּו ׁש ּו ׁ ָשן ִּב ׁ ְשלִ ימ ּו ְ ּכ ְד ָקא
יה
י ֹ
ֵאותָ .קמ ּו וְ ָאזְ ל ּוִ .א ּ ֵלין ָה ָכא וְ ִא ּ ֵלין ָה ָכאָ .אזַל לֵ ּ
ימין ,וְ ִר ִּבי יִ ְצ ָחק וְ ִר ִּבי
ִר ִּבי ּ ִפנְ ָחסּ ,ו ַבת ִּב ְכ ַפר ַע ִק ִ
יה.
ִח ּיָיא ּ ַבהֲ ֵד ּ

ָ ּ .383פ ַתח וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ ס ַעל זֶה) ,תהלים
ּשן ֵעדוּת ִמ ְכ ּ ָתם ְל ָדוִ ד
ס( לַ ְמ ַנ ֵ ּצחַ ַעל ׁשו ׁ ַ
ְללַ ּ ֵמדַ .מה ּו ְללַ ּ ֵמד? ְללַ ּ ֵמד ִל ְבנֵי הָ עוֹ לָ ם
ּשן ֵעדוּת ֵ -א ּל ּו
חָ ְכ ָמהַ .וה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהוּׁ ,שו ׁ ַ
ש ָּכתוּב ָּב ּה )שיר השירים
סַ נְ הֶ ְד ִרין ְ ּגדוֹ לָ הֶ ׁ ,
ימן
ש ִ ּניםִ .מ ְכ ּ ָתם ְל ָדוִ ד ִ -ס ָ
ז( סוּגָ ה ַּב ּׁשוֹ ַׁ
שר ָׁשלַ ח ְליוֹ ָאב
שהֶ ְרא ּו לוֹ ְ ,ל ָדוִ דַּ ,כאֲ ׁ ֶ
ֶׁ
לַ אֲ ַרם ַנה ֲַריִם וְ לַ אֲ ַרם צוֹ בָ ה ְל ִה ּ ָלחֵ ם ָּבהֶ ם.
ש ַּקיָּם
ּשן ֵעדוּת ׁ ֶ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ ס ,זֶה ּו ׁשו ׁ ַ
ָּכאן .ה ֲֵרי הַ כּ וֹ כָ ִבים ַּב ּ ָׁש ַמיִםְׁ ,ש ִכינָה ָעלֵ ינוּ,
ו ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ֶע ְליוֹ נוֹ ת ִע ּ ָמ ּה ,וְ ֶעז ְָרה ְקדוֹ ָׁשה
ש ָ ּצ ִר ְ
יך.
ּשן ִ ּב ְׁשלֵ מוּת ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
שבַ ח .זֶה ּו ׁשו ָׁ
ְל ׁ ֶ
ְ
ָקמ ּו וְ הָ ְלכ ּו ֵא ּל ּו ְלכָ אן וְ ֵא ּל ּו ְלכָ אן .הָ לַ ך לוֹ
ימין ,וְ ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק
ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ ס וְ לָ ן ִ ּב ְכפָ ר עֲ ִק ִ
וְ ַר ִ ּבי ִחיָּיא ִע ּמוֹ .

ָשב ּו וְ ִחכּ ּו
ש ִה ְקדִּ ימ ּו לָ לֶ כֶ ת ,י ְׁ
הו ָרא ַ .384עד ׁ ֶ
ַ .384עד ְ ּד ַא ְק ִדימ ּו לְ ֵמיזָ ל ,י ְָתב ּו ּו ְמ ַח ּכ ּו לִ נְ ֹ
לין ְלאוֹ ר הַ ּב ֶֹקר .ז ַָקף ֵעינָיו ַר ִ ּבי ִחיָּיא וְ ָר ָאה
ינוי ִר ִּבי ִח ּיָיא ,וְ ָח ָמא ִא ּ ֵ
ְ ּד ַצ ְפ ָרא ,זָ ִקיף ֵע ֹ
ש ָר ִצים וְ הוֹ ְל ִכים.
ש ְר ִביט ׁ ֶ
של ׁ ַ
ֵא ּל ּו כּ וֹ כָ ִבים ׁ ֶ
יטאּ ְ ,ד ָקא ְמ ַרהֲ ָטן וְ ָאזְ לָ ןָ .א ַמר,
ּכ ֹו ָכ ַביָיא ְ ּד ׁ ַש ְר ִב ָ
ָא ַמר ,וַדַּ אי ְ ּבכַ ּ ָמה ְפ ָע ִמים ָׁש ַא ְל ִּתי ַעל ֵא ּל ּו
וַ ַ ּדאי ְּב ַכ ּ ָמה זִ ְמנִ ין ׁ ָש ַאלְ נָ א ַעל ִא ּ ֵלין ּכ ֹו ָכ ַביָיא.
הַ כּ וֹ כָ ִבים.

יטא
ָ .385א ַמר ִר ִּבי ּ ִפנְ ָחסִ ,א ּ ֵלין ּכ ֹו ָכ ַביָיא ְ ּד ׁ ַש ְר ִב ָ
יען ְּבס ּו ְכלְ ָתנ ּו ְ ּד ַח ְב ַר ּיָיאּ ְ ,ד ָהא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
יְ ִד ָ
יעאַ ,ר ְב ְר ִבין
ה ּוא ָּב ָרא ָּכל ִאי ּנ ּון ּכ ֹו ְכ ֵבי ְר ִק ָ
או ָדן ּו ְמ ׁ ַש ְּב ָחן ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
ּוזְ ִע ִירין .וְ ֻכ ְּלה ּו ֹ
ה ּוא) .דכתיב) ,תהלים קמז( מונה מספר לככבים( וְ ַכד
לון ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
ָמ ָטא זִ ְמנַיְ יה ּו לְ ׁ ַש ְּב ָחאְ ,ק ָרא ֹ
ה ּוא ִּב ׁ ְש ָמאּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,ישעיה מ( לְ כ ּו ּ ָלם ְּב ׁ ֵשם
הו ָרא,
יטא ִ ּדנְ ֹ
או ׁ ִשיט ּו ׁ ַש ְר ִב ָ
יִ ְק ָראּ .ו ְכ ֵדין ַרהֲ ֵטי ,וְ ֹ
ְּב ַהה ּוא אֲ ָתר
יהון,
אר ֹ
לְ ֵמ ַה ְך לְ ׁ ַש ְּב ָחא לְ ָמ ֵ
שא ּו
ְ ּד ִא ְת ּ ָפ ְק ָדן .הֲ ָדא ה ּוא ִ ּד ְכ ִתיב) ,ישעיה מ( ְ ׂ

של
ָ .385א ַמר ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ סֵ ,א ּל ּו הַ כּ וֹ כָ ִבים ׁ ֶ
שה ֲֵרי
של הַ חֲבֵ ִריםֶ ׁ ,
ש ְר ִביט יְדו ִּעים ַּבהֲבָ נָה ׁ ֶ
ַׁ
ְ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ָּב ָרא ֶאת ָּכל אוֹ ָתם
יעּ ְ ,גדוֹ ִלים ו ְּקטַ ִ ּנים ,וְ כֻ ָּלם
כּ וֹ ְכבֵ י הָ ָר ִק ַ
ָּברוּךְ
ְלהַ ָּקדוֹ ׁש
ש ְ ּב ִחים
מוֹ ִדים ו ְּמ ַׁ
ִמסְ פָּר
הוּא )שֶׁ כָּתוּב )תהלים קמז( מוֹנֶה
ש ֵּבחַ  ,קוֹ ֵרא
יע ז ְַמ ּנָם ְל ַׁ
שר ַמ ִ ּג ַ
לַכּוֹכָבִ ים( .וְ כַ אֲ ׁ ֶ
ְ
שם,
ְ ּב ׁ ֵ
ָּברוּך הוּא
לָ הֶ ם הַ ָּקדוֹ ׁש
שם י ְִק ָרא .וְ ָאז
ש ּנֶאֱ מַ ר )ישעיה מ( ְלכֻ ָּלם ְ ּב ׁ ֵ
ֶׁ
של אוֹ ר לָ לֶ כֶ ת
ש ְר ִביט ׁ ֶ
יטים ׁ ַ
ָר ִצים וּמוֹ ִׁש ִ
ש ִ ּנ ְצטַ ּווּ .זֶה ּו
קום ׁ ֶ
ש ּ ֵבחַ ְלקוֹ ָנםּ ְ ,באוֹ תוֹ ָמ ֹ
ְל ׁ ַ
ש ָּכתוּב )שם( ְ ׂשא ּו ָמרוֹ ם ֵעינֵיכֶ ם ו ְּרא ּו ִמי
ֶׁ
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. ּתוֹ ְך ְ ּכ ֵדי ָּכ ְך ָעלָ ה הָ אוֹ ר.' ֹ ַא ְ ּד ָה ִכי בָ ָרא ֵא ּ ֶלה וְ גו.'גו
ֹ ְ ו.ֵיכם ּו ְרא ּו ִמי ָב ָרא ֵא ּ ֶלה
ֶ רום ֵעינ
ֹ ָמ
.ָּקמ ּו וְ הָ ְלכו

. ָקמ ּו וְ ַאזְ ל ּו,הו ָרא
ֹ ְָא ָתא נ

Rabbi Pinchas, Rabbi Chiah, and Rabbi Yitzchak were waiting for the morning
light after their night study. Rabbi Chiyah looked up to the sky and saw a comet,
which is a star moving in the sky with a trail of light behind it. He asked for the
meaning of this phenomenon and Rabbi Pinchas answered that the Holy one
created all of them, small and big. When they are called by name, they run with
a wand of light to praise their Creator. Psalms 147:4 “ , לַ כּוֹכ ִָבים; לְ כֻלָּ ם,מוֹנֶה ִמ ְספָּ ר
שׁמוֹת י ְִק ָרא.”
ֵ “He assigns number to the stars; He gives them all their names.” This
Zohar study reveals to us that we are all part of one system that is created and
recreated every second. From our point of view, it looks like God created the
world and left it for us to do our part, but the scientific fact is that the whole
universe is a pattern of energies, that is held by the thought of the Creator. If
he changes his ‘mind’, everything will cease to exist in an instant. Rabbi
Pinchas, who was the father in law of Rabbi Shimon and the two students,
acknowledged the presence of God in everything by quoting Isaiah 40:26 “-ְשׂאוּ
 ִאישׁ ל ֹא, ַ ֵמרֹב אוֹ ִנים וְאַ ִמּיץ כֹּח, ְבּ ֵשׁם י ְִק ָרא, הַ מּוֹצִ יא ְב ִמ ְספָּ ר צְ בָ אָ ם; לְ כֻלָּ ם,בָ ָרא אֵ לֶּ ה-מָ רוֹם ﬠֵ ינֵיכֶם ְוּראוּ ִמי
נֶﬠְ ָדּר.” “Lift up your eyes on high, and see: who has created these? He that brings
out their host by number, He calls them all by name; by the greatness of His
might, and for that He is strong in power, not one is missing.” The aspect of
counting and numbers is the process of limiting the Light of the Creator into
something of a lower level that we can experience in our senses and be able to
connect to it on some level. Giving names is the assigning of purpose and a
mission to a specific part of the whole. With the name, it can fulfill its purpose.
If you know a little Hebrew, then you can see the relation between the name,
שם, and the ‘action’ words, ( משימהmission), ( לישםto apply), ( נשמהsoul). “He calls
them all by names”, we may not grasp it but as the Zohar teaches us,
EVERYTHING around us has a meaning and a purpose. ‘He is strong in power,
not one is missing’. EVERYTHING!
,ֶשר הַ ָ ּגדוֹ ל
ֶ ׁ  ָּבא הַ ּנ,שהָ י ּו הוֹ ְל ִכים
ֶ ׁ  ַעד.386
 ָא ַמר ַר ִ ּבי.אשיהֶ ם וְ ָע ַמד עֲ לֵ יהֶ ם
ֵ ׁ ִה ִ ּקיף ַעל ָר
 אוֹ ָת ּה. וַדַּ אי ז ְַמן ָרצוֹ ן הוּא ַע ּ ָתה,ּ ִפנְ חָ ס
שעֲ ֵרי ַרח ֲִמים ְלכָ ל אוֹ ָתם
ַׁ ָׁש ָעה נִ ְפ ְּתח ּו
.ש ָּלהֶ ם
ֶ ׁ  וְ הוּא ז ְַמן ָל ְרפו ָּאה,ש ְ ּבבֵ ית חָ ְליָם
ֶׁ
ְ
ֶשר
ֶ ׁ שה ֲֵרי נ
ֶ ׁ ,שהֵ ם אֲ סו ֵּרי הַ ּ ֶמלֶ ך
ֶ ׁ וְ ַאף ַעל ּגַב
.של ַרח ֲִמים הוּא
ֶ ׁ ימן
ָ זֶה ִס

 ַא ְס ַחר, ָא ָתא נִ ׁ ְש ָרא ַר ְב ְר ָבא, ַעד ַ ּדהֲ ֹוו ָאזְ לֵ י.386
, ָא ַמר ִר ִּבי ּ ִפנְ ָחס.ימא ָעלַ יְ יה ּו
ָ  וְ ַק ְּי,ישיְ יה ּו
ַ ׁ ַעל ֵר
, ָּב ּה ׁ ַשעֲ ָתא,ידן ְרע ּו ָתא ה ּוא ַה ׁ ְש ּ ָתא
ָ ודאי ִע
ַּ
 וְ ה ּוא, לְ ָכל ִאי ּנ ּון ּ ֵבי ַמ ְר ֵעי,ִא ְת ּ ְפ ּ ָתח ּו ּ ַת ְר ֵעי ְ ּד ַרחֲ ֵמי
 וְ ַאף ַעל ּגַב ְ ּד ִאי ּנ ּון אֲ ִס ִירין.לון
ֹ ותא
ָ ָזִ ְמנָ א לְ ַא ְסו
ימנָא
ָ  ְ ּד ָהא נִ ׁ ְש ָרא ָ ּדא ִס.(לְ ַמלְ ָּכא )ס''א דמלכא
.ְ ּד ַרחֲ ֵמי ִאיה ּו

ֶשר י ִָעיר
ֶ ׁ  )דברים לב( ְ ּכנ, ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.387 ֶשר י ִָעיר ִקנ ֹּו ַעל
ֶ ׁ  )דברים לב( ְ ּכנ, ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.387
 אֵ ין ָּבעוֹ לָ ם ִמי.' ֹיכא ְּב ָעלְ ָמא ַמאן ְ ּד ִאיה ּו ְּב ַרחֲ ֵמי ִקנּוֹ ַעל גּוֹ זָלָ יו י ְַרחֵ ף וְ גו
ָּ ֵ ל.'ג ֹּוזָ לָ יו יְ ַר ֵחף וְ ֹגו
 ַוה ֲֵרי,ֶשר
ֶ ׁ שהוּא ַּב ַעל ַרח ֲִמים ַעל ָּבנָיו ְ ּכנ
ֶׁ
 )משלי, וְ ָהא א ּו ְקמ ּו ָה ִ ּד ְכ ִתיב,ַעל ְּב ֹנוי ְ ּכנִ ׁ ְש ָרא
ָֹאכלוּה
ְ ש ּנֶאֱ ַמר )משלי ל( וְ י
ֶ ׁ ּ ֵפ ְר ׁש ּו הַ ּ ָפסוּק
193
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ֶשרּ ְ ,ד ִאיה ּו ַרחֲ ָמנָ א ַעל ְּב ֹנויּ .ו ִמג ֹּו
ֹאכל ּו ָה ְבנֵי נ ׁ ֶ
ל( וְ י ְ
ידן ְ ּד ַרחֲ ֵמיָ ,א ָתא נִ ׁ ְש ָרא ָ ּדא וְ ַא ְס ַחר
ְ ּד ַה ׁ ְש ָתא ִע ָ
עֲ לָ נָ אְּ .ב ׁ ַשעֲ ָתא ָ ּדא ִאיה ּו ַרחֲ ֵמי ,לְ ָכל ִאי ּנ ּון ּ ֵבי
ַמ ְר ֵעי .וְ ָדא ִאיה ּו ִ ּד ְכ ִתיב) ,תהלים ה( יְ ָי ּב ֶֹקר ִּת ׁ ְש ַמע
יה.
ֹ
קולִ י .וְ ָדא ּב ֶֹקר ְ ּד ַא ְב ָר ָהם ,וְ ִא ְתעֲ ר ּו ָתא ִ ּדילֵ ּ

שהוּא ְמ ַרחֵ ם ַעל ָּבנָיו .ו ִּמ ּתוֹ ְך
ֶשרֶ ׁ ,
ְבנֵי נ ׁ ֶ
ֶשר זֶה וְ סוֹ בֵ ב
של ַרח ֲִמיםָּ ,בא נ ׁ ֶ
ש ַע ּ ָתה ז ְַמן ׁ ֶ
ֶׁ
ָעלֵ ינוּּ ְ .ב ָׁש ָעה זוֹ ִהיא ַרח ֲִמים ְלכָ ל אוֹ ָתם
ש ָּכתוּב )תהלים ה( ה'
ש ְ ּבבֵ ית חָ ְליָם .וְ זֶה ּו ׁ ֶ
ֶׁ
של ַא ְב ָרהָ ם
בּ ֶֹקר ִּת ְׁשמַ ע קוֹ ִלי .וְ זֶה בּ ֶֹקר ׁ ֶ
ש ּלוֹ .
וְ ִה ְתעוֹ ְררוּת ׁ ֶ

ַ .388א ְ ּד ָה ִכיַ ,א ְס ַחר נִ ׁ ְש ָרא וְ ַא ְע ּ ַבר לְ ָק ַמיְ יה ּוָ .א ַמר
גַבןִ ,אי
ִר ִּבי ּ ִפנְ ָחס ,נִ ׁ ְש ָרא נִ ׁ ְש ָראָ ,מה ַאנְ ְּת לְ ָּ
ִּב ׁ ְשלִ יח ּו ָתא ְ ּד ָמ ָר ְך ָא ִתיתָ ,הא אֲ נָ ן ָה ָכאִ .אי ְּבגִ ין
יתאָ ,הא אֲ נָ ן ָה ָכא
ִמ ּ ָלה )ס''א סימנא( ַאחֲ ָרא ָא ִת ָ
ילא ,וְ ִא ְת ַּכ ּ ֵסי ִמ ּנַיְ יה ּו,
זְ ִמינִ יןִ .א ְת ָרם נִ ׁ ְש ָרא לְ ֵע ּ ָ
וְ ִאי ּנ ּון י ְָתב ּו.

ֶשר וְ ָעבַ ר
ּ .388תוֹ ְך ְ ּכ ֵדי ָּכ ְך סָ בַ ב הַ ּנ ׁ ֶ
ֶשרָ ,מה
ֶשר נ ׁ ֶ
ִל ְפנֵיהֶ םָ .א ַמר ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ ס ,נ ׁ ֶ
ָ
את -
ַא ּ ָתה אֶ ְצלֵ נוּ? ִאם ִ ּב ְ ׁש ִליחוּת קוֹ נְ ך ָּב ָ
ה ֲֵרי ָאנ ּו ָּכאןִ .אם ִ ּבגְ לַ ל דָּ בָ ר )סִ ימָ ן( ַאחֵ ר
את  -ה ֲֵרי ָאנ ּו ָּכאן ְמז ּ ָֻמנִ ים ִל ְׁשמ ַֹע.
ָּב ָ
ֶשר ְל ַמ ְעלָ ה וְ נִ ְת ַּכ ָּסה מֵ הֶ ם,
ִה ְתרוֹ מֵ ם הַ ּנ ׁ ֶ
ָשבוּ.
וְ הֵ ם י ְ ׁ

ָ .389א ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיאָ ,הא ִ ּד ׁ ְשלֹמֹה ַמלְ ָּכא
ז ּו ְט ַר ִּתי )ס''א תיוהא( ה ּואּ ְ ,ד ָתנֵינָ ן ,נִ ׁ ְש ָרא ַר ְב ְר ָבא
יה ׁ ְשלֹמֹה ַמלְ ָּכא ְּב ָכל ֹיו ָמא וְ ֹיו ָמא,
הֲ וָ ה ָא ֵתי לְ גַ ּ ֵב ּ
או ִביל
וַ הֲ וָ ה ׁ ְשלֹמֹה ַמלְ ָּכא ָר ִכיב ַעל ּג ְַד ָפ ָהא ,וְ ֹ
יה
יה ד' ְמ ָאה ּ ַפ ְר ֵסי ְּב ׁ ַשעֲ ָתא חֲ ָדא .לְ ָאן ֹ
או ִביל לֵ ּ
לֵ ּ
מו''ד ּ ַב ִּמ ְד ָּבר ּ ֶב ָה ִרים .אֲ ָתר ַּכד ִאיה ּו ,לְ גַ ּ ֵבי
לְ ַת ְר ֹ
מוד
ט ּו ֵרי ַ ּדחֲ ׁש ֹו ָכאּ ְ ,ד ִא ְק ֵרי )מלכים א ט( ּ ַת ְר ֹ
מו ָד ֵאיֶ ,א ּ ָלא
ּ ַב ִּמ ְד ָּבר וְ לָ או ִאיה ּו אֲ ָתר ְ ּד ַת ְר ֹ
מוד ְ ּד ִאיה ּו ּ ַב ִּמ ְד ָּבר ּ ֶב ָה ִרים ,וְ ּ ַת ּ ָמן ִמ ְת ַּכ ְּנ ׁ ֵשי
ּ ַת ְר ֹ
ָּכל ר ּו ִחין וְ ִס ְט ִרין ַאחֲ ָרנִ ין .וְ ַהה ּוא נִ ׁ ְש ָרא הֲ וָ ה ָטאס
לְ ַת ָמןְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא חֲ ָדא.

של ְׁשלֹמֹה הַ ּ ֶמלֶ ְך
ָ .389א ַמר ַר ִ ּבי ִחיָּיא ,זֶה ׁ ֶ
ֶשר הַ ָ ּגדוֹ ל
ש ּ ָל ַמ ְדנוּ ,הַ ּנ ׁ ֶ
ָקטָ ן )תָּ מוּהַּ ( הוּאֶ ׁ ,
ְ
הָ יָה ָּבא ֵאצֶ ל ְׁשלֹמֹה הַ ּ ֶמלֶ ך ְ ּבכָ ל יוֹ ם וָיוֹ ם,
וְ הָ יָה ְ ׁשלֹמֹה הַ ּ ֶמלֶ ְך רוֹ כֵ ב ַעל ְ ּכנָפָ יו ,וּמוֹ ִביל
אוֹ תוֹ ַא ְר ַּבע מֵ אוֹ ת ּ ַפ ְרסָ אוֹ ת ְ ּב ָׁש ָעה ַאחַ ת.
ְל ָאן הוֹ ִביל אוֹ תוֹ ? ְל ַת ְרמוֹ ד ַּב ִּמ ְד ָּבר
ֹש ְך
ּ ֶבהָ ִריםָ .מקוֹ ם אֶ חָ ד י ֵׁש אֵ צֶ ל הָ ֵרי הַ ח ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְק ָרא ּ ַת ְרמוֹ ד ַּב ִּמ ְד ָּבר ,וְ ֵאין הוּא ָמקוֹ ם
ֶׁ
שהוּא
שי ּ ַת ְרמוֹ דֶ ,א ּ ָלא ּ ַת ְרמוֹ ד ׁ ֶ
של ַאנְ ׁ ֵ
ֶׁ
ַּב ִּמ ְד ָּבר ֶּבהָ ִרים ,וְ ָׁשם ִמ ְת ַא ְּס ִפים ָּכל
ֶשר
צ ָד ִדים הָ אֲ חֵ ִרים .וְ אוֹ תוֹ נ ׁ ֶ
הָ רוּחוֹ ת וְ הַ ְ ּ
הָ יָה ָטס ְל ָׁשם ְ ּב ָׁש ָעה ַאחַ ת.

ֵּ .390כיוָ ן ְ ּד ָק ִאים ַעל ַהה ּוא ּד ּו ְכ ָתאַ ,אגְ ּ ַב ּה נִ ׁ ְש ָרא,
ּו ׁ ְשלֹמֹה ָּכ ַתב ּ ִפ ְת ָקא ,וְ ַא ְר ֵמי ּ ַת ּ ָמן ,וְ ִא ׁ ְש ְּתזִ יב ֵמ ִאי ּנ ּון
ר ּו ִחין .וְ נִ ׁ ְש ָרא הֲ וָ ה ִמ ְס ּ ָת ַּכל ג ֹּו חֲ ׁש ֹו ָכא ְ ּדט ּו ִרין,
לַ אֲ ָתר ְ ּד ַת ּ ָמן עֲ זָא וְ ַעזָ ֵאלּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ּ ַת ּ ָמן אֲ ִס ִירין
הו ֵמי .וְ לֵ ית
יצן ג ֹּו ְּת ֹ
ְּב ׁ ַשלְ ׁ ְשלָ ֵאי ְ ּד ַפ ְרזְ לָ א ,נְ ִע ָ
ְּב ָעלְ ָמא )דף רל''ג
י ִָכיל ּו )ס''א רשו( לְ ּ ַבר נָ ׁש
עו ֵפי ׁ ְש ַמיָאַ ּ ,בר ִּבלְ ָעם.
יל ּו ֹ
יעל ּ ַת ּ ָמן ,וַ אֲ ִפ ּ
ע''ב( לְ ֵמ ַ

שהָ יָה עוֹ מֵ ד ַעל הַ ּ ָמקוֹ ם הַ הוּא,
ֵ ּ .390כיוָן ׁ ֶ
ֶשר ,ו ְּׁשלֹמֹה ָּכ ַתב ּ ֶפ ֶתק וְ ִה ְׁש ִליכוֹ
יה הַ ּנ ׁ ֶ
ִהגְ ִ ּב ּ ַ
ֶשר הָ יָה
צוֹ ל מֵ ֵא ּל ּו הָ רוּחוֹ ת .וְ הַ ּנ ׁ ֶ
ְל ָׁשם ,וְ נִ ּ
ְ
ְ
של הֶ הָ ִרים לַ ּ ָמקוֹ ם
ֹשך ׁ ֶ
ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ּתוֹ ך הַ ח ׁ ֶ
שהֵ ם ָׁשם
ש ּ ָׁשם נִ ְמצָ ִאים עֲ זָא וַעֲ זָאֵ לֶ ׁ ,
ֶׁ
של ַּב ְרזֶל ְקבוּעוֹ ת
ש ְל ְ ׁשלָ אוֹ ת ׁ ֶ
אֲ סו ִּרים ְ ּב ַׁ
ּתוֹ ְך הַ ְּתהוֹ ם ,וְ ֵאין ְיכֹלֶ ת ְ)רשׁוּת( ְל ָא ָדם
ָּבעוֹ לָ ם ְל ִה ָּכנֵס ְל ָׁשם ,וַאֲ ִפ ּל ּו עוֹ פוֹ ת
הַ ּׁ ָש ַמיִם ,חוּץ ִמ ִ ּב ְל ָעם.

Rabbi Chiya reveals to us an interesting story about a great eagle that used to
come to king Solomon every day. The Eagle took him to a distant place where
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all the impure spirit and the forces of the other side gathered together. King
Solomon, on the eagle’s wings, traveled a distance of four hundred 'parsec' in
one hour.
When they arrived at the place, the king used to drop a note with some writings
that protected him from the negative forces. In that place were locked the angels
Azah and Azael, that went against the creation of man and for that God cast
them away from the heavens. They were locked in iron chains, in the abyss of
darkness of the other side. The Zohar tells us that no one could enter that place,
even the birds of the sky, except Balaam.
?What is the meaning of this story
ֹש ְך
ֶשר ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ּתוֹ ְך הַ ח ׁ ֶ
שהַ ּנ ׁ ֶ
בא .391 ,וְ כֵ יוָן ׁ ֶ
 .391וְ ֵכיוָ ן ְ ּדנִ ׁ ְש ָרא ִמ ְס ּ ָת ַּכל ג ֹּו חֲ ׁש ֹו ָכא ַר ְב ְר ָ

ָמ ִא ְ
חות
יה לִ ׁ ְשלֹמֹה ַמלְ ָּכא ְּת ֹ
יך לְ ַת ּ ָתא ,וְ נָ ִטיל לֵ ּ
ימא ַעל ִא ּ ֵלין
יה .וְ ַק ְּי ָ
ש ָמאלָ אּ ,ו ְמ ַכ ְּסיָיא לֵ ּ
ַּג ְד ָפ ָהא ְ ׂ
ׁ ַשלְ ׁ ְשלָ ֵאי ,וְ ַאזְ לָ א ּו ְמ ָק ְר ָבא לְ גַ ּ ַביְ יה ּוּ ,ו ׁ ְשלֹמֹה ְ ּכ ֵדין
ׁ ְש ָמא
יה
ִעזְ ָקא) ,שורטיגא( ְ ּד ָח ִקיק
ַא ּ ִפיק
ָעלֵ ּ
ישא ,וְ ׁ ַש ִ ּוי ְּבפ ּו ָמא ְ ּדנִ ׁ ְש ָראּ .ו ִמ ּיַדִ ,אי ּנ ּון הֲ ֹוו
ַק ִד ׁ ָ
ַא ְמ ֵריָּ ,כל ַמה ְ ּד ָב ֵעי ׁ ְשלֹמֹה ַמלְ ָּכאּ ,ו ִמ ּ ַת ּ ָמן הֲ וָ ה
ָח ְכ ְמ ָתא )עילאה( .הֲ ָדא ה ּוא
ׁ ְשלֹמֹה
י ַָדע
מוד ּ ַב ִּמ ְד ָּבר
ִד ְכ ִתיב) ,מלכים א ט( וַ ִּי ֶבן וְ ֹגו' ֶאת ּ ַת ְר ֹ
ָּב ָא ֶרץ .וְ ִכי ִּבנְ יָינָ א הֲ וָ ה ָע ִביד ָּב ָא ֶרץֶ .א ּ ָלא ַמה ּו
וַ ִּי ֶבןִ .א ְס ְּת ַּכל ְּב ָס ְכלְ ָתנ ּו ,וְ י ַָדע לְ ַהה ּוא ּד ּו ְכ ָתא,
יה ָח ְכ ְמ ָתא) .עילאה כמה דאת אמר )נחמיה
לְ ִמנְ ַ ּדע ּ ֵב ּ
ח( ויבינו במקרא(.

הַ ּגָדוֹ ל ,יוֹ ֵרד ְל ַמ ּ ָטה וְ לוֹ ֵקחַ ֶאת ְׁשלֹמֹה
אלי ,ו ְּמכַ ּ ֶסה אוֹ תוֹ ,
הַ ּ ֶמלֶ ְך ּ ַתחַ ת ָּכנָף הַ ּ ְשׂ ָמ ִ
ש ְל ְ ׁשלָ אוֹ ת ,וְ הוֹ לֵ ְך
וְ עוֹ מֵ ד ַעל ֵא ּל ּו הַ ּ ַׁ
ּשלֹמֹה ָאז מוֹ ִציא
ו ִּמ ְת ָק ֵרב אֲ לֵ יהֶ ם ,ו ְ ׁ
שם ָקדוֹ ׁש,
שחָ קוּק ָעלֶ יהָ ׁ ֵ
)שׁוּר ִטיגָא( ׁ ֶ
ְ
טַ ַּב ַעת
ֶשר ,ו ִּמיָּד הֵ ם הָ י ּו אוֹ ְמ ִרים ָּכל
וְ ָׂשם ְ ּב ִפי הַ ּנ ׁ ֶ
ְ
שרוֹ צֶ ה ְ ׁשלֹמֹה הַ ּ ֶמלֶ ך ,ו ִּמ ּׁ ָשם הָ יָה יוֹ ֵד ַע
ַמה ּ ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )מלכים-
ְׁשלֹמֹה חָ ְכ ָמה ֶע ְליוֹ נָה .זֶה ּו ׁ ֶ
]ת ְרמוֹ ד[ ָּב ָא ֶרץ.
א ט( ַויִּבֶ ן וְ גוֹ ' ֶאת ּ ַת ְדמֹר ּ ַ
שה ָּב ָא ֶרץ? ֶא ָּלא ַמה ּו
וְ ִכי ִ ּבנְ יָנִ ים הָ יָה עוֹ ֶׂ
ַויִּבֶ ן? ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ְ ּב ִ ׂש ְכלוֹ וְ י ַָדע ְלאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם
כְּ מוֹ
חָ ְכ ָמה )ﬠֶלְ יוֹנָה.
ּבוֹ
לָ ַד ַעת
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר )נחמיה ח( ַויָּבִ ינוּ בַּ ִמּקְ ָרא(.

גַביְ יה ּו,
ַ .392עד ַ ּדהֲ ֹוו י ְַת ֵביָ ,הא נִ ׁ ְש ָרא ַא ְתיָא לְ ּ ַ
וְ ׁש ֹו ׁ ַש ָ ּנה חֲ ָדא ְּבפ ּו ָמ ּה ,וְ ׁ ַש ֵדי ַק ּ ַמיְ יה ּו ,וְ ַאזְ לַ ת לָ ּה,
ָחמ ּו וְ ַחד ּוָ .א ַמר ִר ִּבי ּ ִפנְ ָחס ,וְ לָ או אֲ ֵמינָא לְ כ ּו,
אר ּהַ ,אזְ לָ א וְ ַא ְתיָא.
ְ ּדנִ ׁ ְש ָרא ָ ּדא ִּב ׁ ְשלִ יח ּו ָתא ְ ּד ָמ ָ
יהי ׁש ּו ׁ ַשן ֵעד ּות ְ ּד ָקאֲ ֵמינָ א ,וְ ק ּו ְד ׁ ָשא
ׁש ֹו ׁ ַשנָ ה ָ ּדאִ ,א ִ
ְּב ִר ְ
יה לְ גַ ָּבן.
יך ה ּוא ׁ ָש ַדר לֵ ּ

ֶשר חָ זַר
שהָ י ּו יוֹ ְ ׁש ִבים ,אוֹ תוֹ נ ׁ ֶ
ַ .392עד ׁ ֶ
ש ּנָה ַאחַ ת ְ ּב ִפיו ,וְ ִה ְׁש ִליךְ
אֲ לֵ יהֶ ם וְ ׁשוֹ ַׁ
ִל ְפנֵיהֶ ם וְ הָ לַ ְך לוֹ ָ .רא ּו וְ ָׂש ְמחוָּ .א ַמר ַר ִ ּבי
ֶשר זֶה
ש ּנ ׁ ֶ
ּ ִפנְ חָ ס ,וְ לֹא ָא ַמ ְר ִּתי לָ כֶ ם ׁ ֶ
ש ּנָה זוֹ
של קוֹ נוֹ הוֹ לֵ ְך וּבָ א? ׁשוֹ ַׁ
ִ ּב ְ ׁש ִליחוּת ׁ ֶ
ש ָא ַמ ְר ִּתי ,וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּךְ
ּשן ֵעדוּת ׁ ֶ
ִהיא ׁשו ׁ ַ
הוּא ָׁשלַ ח אוֹ ָת ּה ֶא ְצלֵ נוּ.

ָ ּ .393פ ַתח ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמין וְ ָא ַמר) ,תהלים ס( לַ ְמ ַנ ֵּצ ַח ַעל
ׁש ּו ׁ ַשן ֵעד ּות ִמ ְכ ּ ָתם לְ ָדוִ ד לְ לַ ּ ֵמד .וְ ִכי ׁש ּו ׁ ַשן ֵעד ּות
יהי
ַמאי ַסהֲ ד ּו ָתא ָס ִהידֶ .א ּ ָלא ׁש ּו ׁ ַשן ָ ּדא ִא ִ
יהי ַסהֲ ד ּו ָתא
אשית ,וְ ִא ִ
שה ְּב ֵר ׁ ִ
ַסהֲ ד ּו ָתא לְ ַמעֲ ֶׂ
ש ָר ֵאלַ .סהֲ ד ּו ָתא לְ יִ ח ּו ָדא ִע ּ ָל ָאה ,וְ ָדא
לְ ְכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ

וְ ָא ַמר) ,תהלים
ְּכ ִמ ּק ֶֹדם
ָ ּ .393פ ַתח
ּשן ֵעדוּת ִמ ְכ ּ ָתם ְל ָדוִ ד
צחַ ַעל ׁשו ׁ ַ
ס( לַ ְמ ַנ ֵ ּ
ּשן ֵעדוּת ֵאיזוֹ ֵעדוּת מֵ ִעיד?
ְללַ ּ ֵמד .וְ ִכי ׁשו ׁ ַ
שה
ּשן זֶה ִהיא ֵעדוּת ְל ַמעֲ ֵׂ
ֶא ָּלא ׁשו ָׁ
ִש ָר ֵאל,
אשית ,וְ ִהיא ֵעדוּת ִל ְכנֶסֶ ת י ְ ׂ
ְב ֵר ִׁ
ש ּנָה
ש ּ ׁשוֹ ַׁ
ֵעדוּת לַ יִּחוּד הָ ֶע ְליוֹ ן ,וְ זֶה ּו ִ ּבגְ לַ ל ׁ ֶ
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 וְ כֻ ָּלם עוֹ ְמ ִדים, זוֹ י ֵׁש ָּב ּה ְ ׁשל ָֹׁשה ָע ָׂשר ָע ִלים,יסר ָעלִ ין
ַ ֵ ְּבגִ ין ְ ּד ׁש ֹו ׁ ַש ּנָה ָ ּדא ִאית ָּב ּה ְּתל.ִאיה ּו
 וְ י ֵׁש ָּב ּה ח ֲִמ ּ ָׁשה ָע ִלים ִמ ַּבחוּץ,ְ ּב ׁש ֶֹר ׁש ֶאחָ ד
 וְ ִאית ָּב ּה חֲ ֵמ ׁש ָעלִ ין,ימין ְּב ִע ָק ָרא חֲ ָדא
ִ ְוְ ֻכ ְּלה ּו ַקי
. ָש ּנָה זוֹ ו ְּמגִ ִ ּנים ָעלֶ יה
ַ ׁ ֹש ְּמחַ ּ ִפים ְל ׁשו
ֶ ׁ ֲחז ִָקים

. ְ ּד ַח ְפיָין לְ ָדא ׁש ֹו ׁ ַשנָ ה וְ ַא ִ ּגינ ּו ָעלָ ּה,יפין
ִ לְ ַבר ּ ַת ִּק

When the eagle arrived at the great darkness, he descended with King Solomon
under his left wing. Then he stood on the chains that held Azah and Azael at
their place. Solomon took a ring with a holy name and placed it in the eagle’s
mouth. At that moment the chained angels revealed to King Salomon everything
he desired to know about the secrets of the spiritual system. In Zohar Mishpatim
we read the deeper explanation that was revealed, in the Zohar, by the ‘Elder’.
In the English Zohar Mishpatim, Vol 10, you can read it beginning with
paragraph 340. Unfortunately, the English translation in most cases doesn’t
bring the entire commentary of Rabbi Ashlag as it exists in the original Hebrew
Zohar. King Solomon was getting up early in the morning every day, to make
unifications and draw the light of Chokhma. He did it when it was still dark
because Chokhmah controls the night. King Solomon unified the three columns
while facing the East that is the Central Column. Then he saw a vision that was
the action of drawing Chokmah through the aspect of eyesight ()ראיה. Then he
turned to the south that is the right column, and to the north that is left column
and the source of Chokmah. The Eagle is the aspect of the central column that
is the highway to the upper levels. The Tree of Life ‘height’ is measured as 500
'parsec', פרסה, a word that when we rearrange the letters can be read as ספירה,
Sefirah. The 400 'parsec' that the Eagle took from Solomon was the ascending
process to the level of Chokmah. Chokhmah is considered as darkness because
it is the source of light that cannot be revealed without the light of Chassadim.
It is similar to the aspect of the rays of the sun traveling in space. Their energy
is immense; but only when we have a vessel that is a form of restriction and
limitation, Chokhmah can be revealed. “-בֵּ ית חֹ רֹן ַתּ ְחתּוֹן” “וְאֶ ת- וְאֶ ת, ָגּזֶר-וַיִּ בֶ ן ְשׁ�מֹה אֶ ת
 בָּ אָ ֶרץ,)תּ ְדמֹר( בַּ ִמּ ְדבָּ ר
ַ תמר-“ ”בַּ ﬠֲלָ ת וְאֶ תAnd Solomon built Gezer, and Beth-Horon the
nether” “and Baalath, and Tadmor in the wilderness, in the land,” The Zohar
tells us that when the bible says ‘built’, meaning the act of building, בניה, it is
the expression of understanding. This word also spells ‘Binah’, בינה, that means
‘understanding’. Solomon was actually looking inside his mind to understand
the wisdom. The Great Eagle is the aspect of Binah, that connects to Chokhmah,
to carry its light to Malchut. The Wings are Right and Left of Binah and are also
called Pillar of Fire (left) and Pillar of Cloud (right) that connect to Malchut. King
Solomon used a holy name when he was in the ascending process through the
central column. He was ‘riding’ with Binah to the level of Chokmah that is
darkness as explained above. The name he used, was a shield to protect his
soul from falling to the other side. It is similar to the protection of the
atmosphere and the ozone layer do from direct contact with the deadly rays of
the sun. The two angels Azah and Azael represent a bridge that binds
Chokhmah on the upper level and the Chokmah on the lower level. The level of
connection to Chokamh/wisdom of King Solomon brought peace on earth for
many years. When we connect to the wisdom of the Zohar, we draw similar
196
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energy to our lives and the world around us. For most people, it doesn’t look
like much but the fact is that there could’ve been great terror and chaos in the
world without the Zohar.

יסר ָעלִ ין,
 .394וְ כ ּ ָֹלא ְּב ָרזָא ְ ּד ָח ְכ ְמ ָתא ה ּואְּ ,תלֵ ַ
ש ָר ֵאל
ִא ּ ֵלין ְּתלֵ ַ
יסר ְמ ִכילָ ן ְ ּד ַרחֲ ֵמיּ ְ ,די ְָר ָתא ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
ידן ְּב ִע ָק ָרא חֲ ָדא) ,ד''א דאינון
ילא ,וְ ֻכ ְּלה ּו אֲ ִח ָ
ִמ ְּל ֵע ּ ָ
י''ג תיקונין דדיקנא תתאה דאריך אנפין ,דאינון י''ג תיקונין
עלאין דזעיר אנפין( וְ ִאיה ּו ְּב ִרית חֲ ָדא וְ ד ּוגְ ָמא
יפין
ִ ּד ְב ִרית )ס''א יחודא( יְ ֹ
סו ָדא ְ ּדכ ּ ָֹלא .חֲ ֵמ ׁש ּ ַת ִּק ִ
יהִ ,א ּ ֵלין ַח ְמ ׁ ִשין ּ ַת ְר ִעין ,חֲ ֵמ ׁש ְמ ָאה
ְ ּד ַסחֲ ָרן ָעלֵ ּ
מקדשא( ברית
בבי
יסודא )נ''א
ׁ ְשנִ ין )דיסודא,
קדישא( ְ ּד ִאילָ נָא ְ ּד ַח ּיֵיַ ,אזְ לָ א ְּבה ּו.

 .394וְ הַ כּ ֹל ְ ּבסוֹ ד הַ חָ ְכ ָמה הוּאְׁ .של ָֹׁשה
ָע ָׂשר ָע ִלים ֵא ּל ּו הֵ ם ְׁשל ֹׁש ֶע ְ ׂש ֵרה ִמדּ וֹ ת
ִש ָר ֵאל
ְּכנֶסֶ ת י ְ ׂ
שת
שיּוֹ ֶר ׁ ֶ
ֶׁ
הָ ַרח ֲִמים
ְ ּב ׁש ֶֹר ׁש
אֲ ח ּוזִים
וְ כֻ ָּלם
ִמ ְלמַ ְעלָ ה,
ֶאחָ ד) .שֶׁ הֵ ם י''ג ִתּקּוּנִ ים שֶׁ ל הַ זָּקָ ן הַ תַּ חְ תּוֹן שֶׁ ל
א ֲִרי� אַ נְפִּ ין ,שֶׁ הֵ ם י''ג ִתּקּוּנִ ים ﬠֶלְ יוֹנִ ים שֶׁ ל ְזﬠֵיר
אַ נְ פִּ ין( וְ הוּא ְ ּב ִרית ַאחַ ת וְ ֻדגְ ַמת ְ ּב ִרית
של הַ כּ ֹל .ח ֲִמ ּׁ ָשה ֲחז ִָקים
הַ יְסוֹ ד )הַ ִיּחוּד( ׁ ֶ
ש ּסוֹ ְב ִבים ָעלֶ יהָ ֵא ּל ּו ח ֲִמ ּ ִ ׁשים ְׁש ָע ִרים ,חֲמֵ ׁש
ֶׁ
ָׁשנָה )שֶׁ ל הַ ְיסוֹד ,יְ סוֹד )בְּ בֵ ית
מֵ אוֹ ת
ש ֵעץ הַ חַ יִּים הוֹ לֵ ךְ
הַ ִמּקְ דָּ שׁ( בְּ ִרית קֹ דֶ שׁ( ׁ ֶ
ָּבהֶ ם.

עו ָב ָדא
אשיתָּ .כל ֹ
עו ָב ָדא ִ ּד ְב ֵר ׁ ִ
ַ .395סהֲ ד ּו ָתא לְ ֹ
אשיתֻ ּ ,כ ְּלה ּו )ס''א חמש מאה שנין דיסודא ברית
ִ ּד ְב ֵר ׁ ִ
יען
יבין יְ ִד ָ
קדישא כלהו עובדא דבראשית תייבין וכו'( ּ ֵת ִ
שה
ְּבס ּו ְכלְ ָתנ ּו ,וְ ַק ְּי ָ
ימא ְּבח ּו ׁ ְש ָּבנָ א אֱ ל ִֹהים ְ ּד ַמעֲ ֵׂ
ילא ,וְ ַא ְחזֵי לְ ַת ּ ָתאַ .א ְחזֵי
אשיתַ .א ְחזֵי לְ ֵע ּ ָ
ְּב ֵר ׁ ִ
ילאְּ ,ב ָרזָא ְ ּד ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי .וְ ַא ְחזֵי לְ ַת ּ ָתאְּ ,ב ָרזָ א
לְ ֵע ּ ָ
ש ָר ֵאל.
ִ ּד ְכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ

שה
אשיתָּ .כל ַמעֲ ֵׂ
שה ְב ֵר ִׁ
ֵ .395עדוּת ְל ַמעֲ ֵׂ
אשיתֻ ּ ,כ ּ ָלם )חֲמֵ שׁ מֵ אוֹת שָׁ נָה שֶׁ ל הַ יְ סוֹד
ְב ֵר ִׁ
יוֹשׁבִ ים
אשׁית ְ
בְּ ִרית קֹ דֶ שֻׁ ,כּלָּם מַ ﬠֲשֶׂ ה שֶׁ ל בְּ ֵר ִ
וְ כוּ'( ּ ֵתבוֹ ת יְדוּעוֹ ת ַּבהֲבָ נָה ,וְ עוֹ ְמ ִדים
שה
של ַמעֲ ֵׂ
ֶׁ
שם אֱ ל ִֹהים
ְ ּבחֶ ְׁשבּ וֹ ן ,וְ ׁ ֵ
אשיתַ ,מ ְר ֶאה ְל ַמ ְעלָ ה ו ַּמ ְר ֶאה ְל ַמ ָּטה.
ְב ֵר ִ ׁ
של הָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא,
ַמ ְר ֶאה ְל ַמ ְעלָ ה ְ ּבסוֹ ד ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל.
של ְּכנֶסֶ ת י ְ ׂ
ו ַּמ ְר ֶאה ְל ַמ ָּטה ְ ּבסוֹ ד ׁ ֶ

אשית,
עו ָב ָדא ִ ּד ְב ֵר ׁ ִ
ַסהֲ ד ּו ָתא לְ ֹ
ׁ .396ש ֹו ׁ ַשנָ ה
ִ ּד ְכ ִתיב )ס''א
ימנִ ין,
ִס ָ
ָהנֵי
ְּב ָכל
ימא
ְ ּד ַק ְּי ָ
יסר
אשית ָּב ָרא אֱ ל ִֹהיםּ ָ ,דא ׁש ֹו ׁ ַשנָ הְּ .תלֵ ַ
דא( ְּב ֵר ׁ ִ
יבין ַעד אֱ ל ִֹהים ִּתנְ יָינָ א.
יסר ּ ֵת ִ
ָעלִ ין) ,נ''א אינון( ְּתלֵ ַ
וְ ִאי ּנ ּוןֵ :אתַ ,ה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ,וְ ֵאתָ ,ה ָא ֶרץ ,וְ ָה ָא ֶרץָ ,היְ ָתה,
הום ,וְ ר ּו ַחָ .הא
תֹה ּו ,וָ בֹה ּו ,וְ ח ׁ ֶֹש ְךַ ,עלְ ּ ,פנֵיְ ,ת ֹ
יפין ְ ּד ַסחֲ ָרן
ְּתלֵ ַ
יסר ָעלִ ין ְ ּד ׁש ֹו ׁ ַש ּנָה .חֲ ֵמ ׁש ּ ַת ִּק ִ
ֹאמרָ .הא
לְ ִא ּ ֵליןִ ,אי ּנ ּוןְ :מ ַר ֶח ֶפתַ ,עלְ ּ ,פנֵיַ ,ה ּ ָמיִ ם ,וַ ּי ֶ
יק ָרא וְ ׁ ָש ְר ׁ ָשא
ָח ֵמ ׁש ַאחֲ ָרנִ ין .לְ ָב ַתר יְ ִהי ֹ
אורָ ,הא ִע ָ ּ
ידן ָּב ּה.
ְ ּד ׁש ֹו ׁ ַש ָ ּנה ְ ּדכ ּ ָֹלא וַ אֲ ִח ָ

אשית,
שה ְב ֵר ִׁ
ש ּנָה ֵ -עדוּת ְל ַמעֲ ֵׂ
ׁ .396שוֹ ׁ ַ
ימנִ ים,
הַ ִּס ָ
ֵא ּל ּו
ְ ּבכָ ל
שעוֹ מֶ ֶדת
ֶׁ
אשית ָּב ָרא אֱ ל ִֹהים .זוֹ
ש ָּכתוּב )זֶה( ְ ּב ֵר ִ ׁ
ֶׁ
ש ּנָהְׁ .של ָֹׁשה ָע ָׂשר ָע ִלים )הֵ ם( ְׁשל ֹׁש
ׁשוֹ ַׁ
שנִ י .וְ ֵא ּל ּו
שם אֱ ל ִֹהים הַ ּׁ ֵ
ֶע ְ ׂש ֵרה ּ ֵתבוֹ ת ַעד ׁ ֵ
הֵ ם :א ֵ -את ,ב  -הַ ּ ָׁש ַמיִם ,ג  -וְ אֵ ת ,ד -
הָ ָא ֶרץ ,ה  -וְ הָ ָא ֶרץ ,ו  -הָ י ְָתה ,ז  -תֹהוּ ,ח
ֹש ְך ,י ַ -על ,יא ְ ּ -פנֵי ,יב
 ָובֹהוּ ,ט  -וְ ח ׁ ֶ ְתהוֹ ם ,יג  -וְ רוּחַ  .ה ֲֵרי ְׁשל ָֹׁשה ָע ָׂשר ָע ִליםש ּסוֹ ְב ִבים
ש ּנָה .ח ֲִמ ּׁ ָשה ֲחז ִָקים ׁ ֶ
של הַ ּ ׁשוֹ ַׁ
ֶׁ
ְל ֵא ּל ּו הֵ ם :א ְ -מ ַרחֶ פֶ ת ,ב ַ -על ,ג ְ ּ -פנֵי,
ד  -הַ ּ ָמיִם ,ה ַ -ויֹּאמֶ ר .ה ֲֵרי ח ֲִמ ּ ָׁשה אֲ חֵ ִרים.
ַאחַ ר ָּכ ְך נֶאֱ מַ ר י ְִהי אוֹ ר ,ה ֲֵרי ִע ָּקר וְ ׁש ֶֹר ׁש
שהַ כּ ֹל ָאחוּז ָּב ּה.
ש ּנָה ׁ ֶ
של הַ ּ ׁשוֹ ַׁ
ֶׁ
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While the students were studying, an eagle came to them with a lily, dropped it
in front of them and left. They were in joy and Rabbi Pinchas said that this was
a testimony to the Creation of the worlds.
This lily has five leaves on the outside and thirteen on the inside. They all have
one and the same root, which is Yessod of Zeir Anpin, that channels the thirteen
attributes of Mercy to Malchut.
The five base leaves of the lily are the aspect of the fifty gates of Chessed,
Gevurah, Tiferet, Netzach, and Hod of Binah. Each of them includes 10 Sefirot
and that brings the count of the Sefirot to five hundred. Each Sefira is also
called a ‘year’, שנה. This is the reason why the height of the Tree of Life is said
to have a height of 500 years.
The Zohar reveals to us that the entire Creation is held by the 13 attributes of
God’s mercy and the five Sefirot - Chessed, Gevurah, Tiferet, Netzach, and Hod.
These five define the essence of the vessel and in the large picture, the entire
creation.
The first three words of the Torah (Genesis 1:1) are “�הים
ִ ֱ בָּ ָרא א,אשׁית
ִ ”בּ ֵר,
ְ “In the
beginning God created.” The following 13 words are the aspect of the 13
attributes:
“ ַ ְפּנֵי ְתהוֹם; וְרוּח- ﬠַ ל,� וְחֹ ֶשׁ,ְתה תֹהוּ ָובֹהוּ
ָ  הָ י, וְהָ אָ ֶרץ. וְאֵ ת הָ אָ ֶרץ,( ”אֵ ת הַ ָשּׁמַ יִםthe 13 words).
The English translation is insignificant in this study and is given here for verse
reference only.
“the heaven and the earth. Now the earth was unformed and void, and darkness
was upon the face of the deep; and the spirit …”
We skip the word “�הים
ִ ֱ”א, ‘God’, because it is the Creator. The next five words
until the next “�הים
ִ ֱ ”אare the aspect of the five Sefirot explained above.
“ֹאמר
ֶ  ְפּנֵי הַ ָמּיִם ַויּ-” ְמ ַרחֶ פֶ ת ﬠַ ל
“hovered over the face of the waters”
We, again, skip the word “�הים
ִ ֱ ”אand we see “”י ְִהי אוֹר, “Let there be Light”, that is
the root of the ‘lily’, and all levels come from it.
, ח ֲִמ ּׁ ָשה ָע ִלים ֲחז ִָקים. ֵעדוּת לַ יִּחוּד.397
שאֲ ח ּוזִים בּ וֹ ְׁשל ָֹׁשה ָע ָׂשר
ֶ ׁ הַ ּ ׁש ֶֹר ׁש וְ הַ יִּחוּד
'ִש ָר ֵאל ה
ׂ ְ  )דברים ו( ְ ׁש ַמע י.ָּע ִלים ֵא ּלו
של
ֶ ׁ  ה ֲֵרי ח ֲִמ ּׁ ָשה ָע ִלים- 'אֱ לֹהֵ ינ ּו ה
שהַ כּ ֹל
ֶ ׁ  זֶה ּו הָ ִע ָּקר וְ הַ ּׁש ֶֹר ׁש-  ֶאחָ ד.ש ּנָה
ַׁ ֹהַ ּ ׁשו
 חָ מֵ שׁ תֵּ בוֹת ְשׁמַ ע. סוֹ ד )ﬠֵדוּת ַל ִיּחוּד. ָֹאחוּז ּבו
 אֵ לּוּ ח ֲִמשָּׁ ה ﬠָלִ ים,יִשׂ ָראֵ ל ה' אֱ�הֵ ינוּ ה' אֶ חָ ד
ְ
 זֶהוּ. שֹׁ ֶרשׁ וִ יסוֹד אֲחוּזִים בּוֹ.ֲחזָקִ ים שֶׁ ל הַ שּׁוֹשַׁ נָּה
 ְשׁ�שָׁ ה. וְ הוּא ﬠִ קָּ ר וְ שֹׁ ֶרשׁ שֶׁ הַ כֹּ ל ֲאחוּזִים בּוֹ.אֶ חָ ד
של ְ ׁשל ֹׁש ֶע ְ ׂש ֵרה
ֶ ׁ (ﬠָשָׂ ר ﬠָלִ ים אֵ לּוּ סוֹד
. חוֹ ַתם הַ ּ ֶמלֶ ְך,ְ ּבחֶ ְ ׁש ּבוֹ ן

 ׁ ָש ְר ׁ ָשא,יפין
ִ  חֲ ֵמ ׁש ָעלִ ין ּ ַת ִּק. ַסהֲ ד ּו ָתא לְ יִ ח ּו ָדא.397
 )דברים.יסר ָעלִ ין ִא ּ ֵלין
ַ ֵיה ְּתל
ָ  ַ ּדאֲ ִח,וְ יִ ח ּו ָדא
ּ ידן ּ ֵב
 ָהא חֲ ֵמ ׁש ָעלִ ין,ָש ָר ֵאל יְ ָי אֱ ל ֵֹהינ ּו יְ י
ׂ ְ ִו( ׁ ְש ַמע י
יק ָרא וְ ׁ ָש ְר ׁ ָשא ְ ּד ֻכ ְּלה ּו
ּ ָ  ָ ּדא ִהיא ִע, ֶא ָחד.ְ ּד ׁש ֹו ׁ ַש ָ ּנה
 חמש תיבין שמע. ָרזָא )ס''א סהדותא ליחודא.יה
ָ אֲ ִח
ּ ידן ּ ֵב
 שרשא. אינון חמש עלין תקיפין דשושנה,ישראל יי אלהינו יי
 ואיהו עיקרא ושרשא דכלהו,ויסודא אחידן ביה דא הוא אחד
,יסר ְּבח ּו ׁ ְש ָּבנָ א
ַ ֵ תליסר עלין אלין רזא( ִ ּד ְתל.אחידן ביה
.ּג ּו ׁ ְש ּ ַפנְ ָקא ְ ּד ַמלְ ָּכא

ש ּנָה ֵּבין
ַׁ ֹ ְּכ ֻדגְ ַמת הַ ּׁשו, ּבֹא ו ְּר ֵאה.398 בין
ֵ ּ  ְ ּכגַ וְ ונָ א )שיר השירים ב( ְ ּד ׁש ֹו ׁ ַש ּנָה, ּ ָתא חֲ זֵי.398
ְ
ִש ָר ֵאל
ׂ ְ  )שיר השירים ב( ָּכך הֵ ם י,עו ְב ֵדי הַ חוֹ ִחים
ֹ ש ָר ֵאל ּ ֵבין ַע ִּמין
ֹ ַה
ׂ ְ ִ ָה ִכי ִאי ּנ ּון י,חו ִחים
ְ וְ כָ ך,ֵּבין הָ ַע ִּמים עוֹ ְב ֵדי כוֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת
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ִש ָר ֵאל ֵּבין ְ ׁש ָאר הֲמוֹ נֵי הַ ּׂ ָש ִרים
ׂ ְ ְ ּכנֶסֶ ת י
ש ּנָה עוֹ מֶ ֶדת ְסגו ָּרה
ַׁ ֹשהַ ּׁשו
ֶ ׁ  ָּכל ז ְַמן.הַ ְממֻ ִ ּנים
 וְ לֹא ַמעֲ ִלים, ַ ֵאין ָּב ּה ֵריח,וְ ֵאינ ָּה ּ ְפתוּחָ ה
.יאים אוֹ ָת ּה ִמ ּתוֹ ְך הַ ּקוֹ ִצים
ִ אוֹ ָת ּה וְ לֹא מוֹ ִצ
 ַמעֲ לָ ה,ש ּנָה ּ ְפתוּחָ ה
ַׁ ֹשהַ ּׁשו
ֶ ׁ אֲ בָ ל ְ ּב ָׁש ָעה
ְ
,יאים אוֹ ָת ּה ִמ ּתוֹ ך הַ ּקוֹ ִצים
ִ  וְ ָאז מוֹ ִצ, ֵַריח
ש ּנֶאֱ מַ ר )שיר
ֶ ׁ ,ִש ָר ֵאל
ׂ ְ וְ ֶנ ֱהנֵית מֵ הֶ ם ְ ּכנֶסֶ ת י
 וְ הַ ָּקדוֹ ׁש.השירים ה( ּ ִפ ְת ִחי ִלי אֲ ח ִֹתי ַר ְעי ִָתי
ָּברו ְּך הוּא לֹא ָׁשלַ ח אוֹ ָת ּה ָלנ ּו ֶא ָּלא לָ לֶ כֶ ת
.ְּל ַד ְר ּ ֵכנו

 ּ ֵבין ׁ ְש ַאר,ש ָר ֵאל
ֹ ּכ ֹו ָכ ִבים ּו ַמ ּז
ׂ ְ ִ וְ ָה ִכי ְ ּכנ ֶֶסת י.ָלות
ימא
ָ  ָּכל זְ ַמן ְ ּד ׁש ֹו ׁ ַש ָ ּנה ַק ְּי.אֻ ְכל ּו ִסין ַר ְב ְר ָבן ְמ ָמנָן
 וְ לָ א ַס ְּל ִקין,יחא
ָ  לֵ ית ָּב ּה ֵר,יחא
ָ  ְ ּדלָ א ּ ְפ ִת,ימא
ָ אֲ ִט
 ְּב ׁ ַש ַע ָתא ְ ּד ׁש ֹו ׁ ַש ָ ּנה, וְ לָ א ַמ ְפ ִקין לָ ּה ִמג ֹּו ּג ּו ִבין,לָ ּה
. ְ ּכ ֵדין ַא ּ ִפיק ּו לָ ּה ִמג ֹּו ּג ּו ִבין,יחא
ָ  ַס ְּל ָקא ֵר,יחא
ָ ּ ְפ ִת
 ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר )שיר השירים,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִוְ יִ ְתהֲ נֵי ְּבה ּו ְ ּכנ ֶֶסת י
ְ
 וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא לָ א,חו ִתי ַר ְעי ִָתי
ֹ ֲה( ּ ִפ ְת ִחי לִ י א
ְ
.או ְר ָחן
ֹ ְיהך ל
ַ ׁ ַש ְד ָר ּה לָ ן ֶא ּ ָלא לְ ֵמ

 ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר, ו ְּב ִח ּבוּר ַק ְדמוֹ ן.399
 ה ֲֵרי ָׁש ַמ ְע ִּתי ַעל ֵא ּל ּו הָ אֵ יבָ ִרים,ְל ָא ִביו
ֵאיבָ ִרים
.הָ אֲ טו ִּמים ְ ּבסוֹ ד הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת
לו ַר ִ ּבי
ֹ ש ּ ָלהֶ ם ַמהוּ? ָא ַמר
ֶ ׁ  הַ ּסוֹ ד,אֲ חֵ ִרים
 ָּכל, ֶא ְל ָעזָר ְ ּבנִ י,ִׁש ְמעוֹ ן ְל ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר
. סוֹ ד ֶע ְליוֹ ן הוּא,ש ִּמ ִ ּב ְפנִ ים
ֶ ׁ ְׁש ָאר אֵ יבָ ִרים

 ָהא ׁ ְש ַמ ְענָ א ִא ּ ֵלין, ָא ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר לַ אֲ ב ּו ִהי.399
,יפין ַאחֲ ָרנִ ין
ִ יפין אֲ ִט
ִ ְ ׁ ַשי. ְּב ָרזָא ְ ּד ָק ְר ְּבנִ ין,ימין
ִ ְׁ ַשי
יה ִר ִּבי )דף רל''ד
ֹ ְָרזָ א ִ ּדל
ּ ֵ ָא ַמר ל.הון ַמאי
 ָּכל ׁ ְש ַאר, ֶאלְ ָעזָ ר ְּב ִרי,עון לְ ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר
ֹ ע''א( ׁ ִש ְמ
. ָרזָ א ִע ּ ָל ָאה ִאיה ּו,יפין ִ ּדלְ ֹגו
ִ ְׁ ַשי

The five supporting leaves of the Lily hold the inner thirteen into one root. The
Zohar tells us that the first five words of the Shema Yisrael, “  יְהוָה: י ְִשׂ ָראֵ ל,ְשׁמַ ע
 יְהוָה,”אֱ �הֵ ינוּ, “Hear, O Israel: YHVH is our God, YHVH” is the aspect of the five
leaves and the five sefirot as we studied earlier. The sixth word, “”אֶ חָ ד, "is One”,
is the root. Numerically 13 and it is the secret of the ‘ring’ of the King. Rabbi
Ashlag in his commentary explains that the five sefirot are a testimony to the
supernal unification of Zeir Anpin and Malchut. The five sefirot are the aspect
of the vessel and the 13 attributes are the essence of the Light that fills the
vessel. Shema Yisrael, “”שׁ ַמע י ְִשׂ ָראֵ ל,
ְ
is Netzach and Hod, “ יְהוָה,”יְהוָה אֱ �הֵ ינוּ, is
Chessed, Gevurah and Tiferet. “One”, “”אֶ חָ ד, is the aspect of the unification of
Malchut and Zeir Anpin. Their unification reveals the 13 attributes of Mercy and
that is why the numerical value of “One”, “”אחד, is 13. Malchut is called the
“Ring of the King” Ring, טבעת, has the root טבע, meaning ‘Nature’ also the
process of ‘sinking’ in a shape into something else. A coin is called ‘ ’מטבעthat
means a form is shaped onto the metal unit by an external force to give it a
specific shape and ‘value’. The numerical value of the word “”הטבע, ”The Nature”,
is equal to אלהים, ‘God’. Another aspect of ring, טבעת, is a circular element that
is the aspect of the Endless. The entire universe (Malchut) is operated in a
circular aspect motion, energy, beginning with the atoms and ends with galaxies
in the universe. The King has a crown that is also circular above the head. The
word for crown, in Hebrew, is כתר, ‘Keter’, that means 'encirclement'. The light
of the Endless is in the circle encircling the entire creation. Keter is also the
aspect of every beginning where the energy, force, defines it is born and included
within it. A simple example: the thought of writing a book or build a house or a
city or a chocolate muffin is the aspect of Keter of everything that follows it in
the process of manifestation. “One” is described as ‘the ring’ that is the force
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that activates and holds the unification of Malchut and Zeir Anpin with the Light
of the Endless that is the ‘King’, Keter of Creation. Song of Songs 5:2 ” ,ְשׁנָה
ֵ אֲ נִ י י
טָ ל-ֹאשׁי נ ְִמלָ א
ִ  ִלי אֲ חֹ ִתי ַר ְﬠי ִָתי יוֹנ ִָתי ַת ָמּ ִתי– ֶשׁרּ- פִּ ְת ִחי,דּוֹדי דוֹפֵ ק
ִ ” ”וְלִ ִבּי ﬠֵ ר; קוֹלI sleep, but my heart
waketh; Hark! my beloved knocketh: ‘Open to me, my sister, my love, my dove,
my undefiled; for my head is filled with dew” We are in a sleep state but our
hearts are awake. we are able to hear the Creator ‘knocking’ on our doors
expecting us to open up our vessel (the five outer leaves of the Lily). When we
do open up, the Light will connect us to the 13 attributes. טל, ‘dew’ of the verse
above has the numerical value of the spelled YHV letters ואו-הא-יוד. It is the force
that will come down to Malchut and awaken the ‘dead’ in the process of the
Resurrection. When the Israelites in Malchut connect to the left column then
they are in darkness but when they connect to the right column they create the
central column and reveal the Light. Song of Songs 2:2 ” חוֹחים
ִ ַשׁוֹשׁנָּה בֵּ ין ה
ַ
ְ ” ”כּAs
a lily among thorns” The Israelites are like a Lily among the thorns that is the
aspect of the other nations of the world. As long as the Lily is closed and its
scent is not yet revealed, it is left alone. The Zohar is like the ‘Dew’ that awakens
the ‘lilies’ that are scattered among the ‘thorns’. When the Lily opens up and
reveals its beauty, the scent is spread out and it is picked out of the thorns.
With the power of the Zohar Israelites could open up their soul and hearts to
the light. The ‘scent’ is spread up for the Light to connect us to him with the 13
attributes of Mercy. If you are reading this then your ‘lily’ is probably open to a
certain degree. There are more lilies out there waiting for us to share the ‘dew’
(Zohar) and resurrect their souls. The world will smell different. The sages tell
us that when Mashiach comes the air will be filled with a special scent. Share
your Zohar studies with your friends by email, Facebook, tweet, ‘Like’,’+1′ or
any of sharing that you think about.
 אֲ בָ ל לֵ ב, הַ ּ ֵלב ה ֲֵרי נֶאֱ ַמר, ּבֹא ו ְּר ֵאה.400
ש ִהז ְִמין ֵאלָ יו
ֶ ׁ  וְ ִאם לֹא,ש ּׂשוֹ ֵרף
ֶ ׁ זֶה הוּא ֵא ׁש
יאים
ִ ש ְּמ ִב
ֶ ׁ ,הַ ּ ֶמלֶ ְך הָ ֶע ְליוֹ ן אֶ ת ַּכנְ פֵ י הָ ֵר ָאה
שבֶ ת ִמ ּתוֹ ְך ְ ּב ָׂש ִמים
ֶ ׁ ֹשנּו
ֶ ׁ ְַלפָ נָיו הָ רוּחַ מֵ רוּח
 הָ יָה ׂשוֹ ֵרף ֶאת הָ עוֹ לָ ם ְ ּב ֶרגַע,ֶע ְליוֹ נִ ים
.ֶאחָ ד

 אֲ ָבל לֵ ב ָ ּדא ִאיה ּו, לִ ָּבא ָהא ִא ְּת ַמר, ּ ָתא חֲ זֵי.400
יה ַמלְ ָּכא
ּ  וְ ִאלְ ָמלֵ א ְ ּדז ִַּמין לְ גַ ּ ֵב,נ ּו ָרא ְ ּד ָדלִ יק
 ֵמר ּו ָחא,יה ר ּו ָחא
ָ ִע ּ ָל ָאה ַּכנְ ֵפי ֵר
ּ  ְ ּד ַא ְתיָין לְ ַק ּ ֵמ,יאה
או ִקיד לְ ָעלְ ָמא
ֹ  הֲ וָ ה,ְ ּדנָ ׁ ִשיב ִמג ֹּו ּב ּו ְס ִמין ִע ּ ָל ִאין
.ְּב ִרגְ ָעא חֲ ָדא

 )בראשית יט( וַה' ִה ְמ ִטיר, ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.401
 ַמדּ ו ַּע.ָא ׁש
ֵ ַעל ְסדֹם וְ ַעל עֲ מ ָֹרה ָ ּג ְפ ִרית ו
ָשב ּו
ְׁ ש ּ ַכנְ פֵ י ֵר ָאה לֹא נ
ֶ ׁ ָׂש ַרף אוֹ ָתם? ִמ ּׁשוּם
 זֶה,של ַּכנְ פֵ י הָ ֵר ָאה
ֶ ׁ  וְ הַ ּסוֹ ד.ְ ּבאוֹ ָת ּה ָׁש ָעה
ש ּנֶאֱ מַ ר )תהלים סח( ּ ַכנְ פֵ י יוֹ נָה נ ְֶח ּ ָפה
ֶׁ
 וַעֲ לֵ יהֶ ם.יאל
ֵ  וְ ֵא ּל ּו הֵ ם ְרפָ ֵאל וְ צַ ְד ִק.בַ ּ ֶכסֶ ף
,ֹשה ַמ ְל ָאכָ יו רוּחוֹ ת
ֶׂ נֶאֱ ַמר )תהלים קד( ע
ְ
.(ַשב ּ ָת ִמיד ִל ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ך )הַ לֵּב
ֵ ׁ ּ ְלנ

דום
ֹ  )בראשית יט( וַ יְ ָי ִה ְמ ִטיר ַעל ְס, ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.401
 ְּבגִ ין.לון
ֹ או ִקיד
ֹ  אֲ ַמאי,מו ָרה ָּג ְפ ִרית וָ ֵא ׁש
ֹ ֲוְ ַעל ע
 וְ ִס ְת ָרא.יאה לָ א נְ ׁ ִשיב ּו ְּב ַה ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא
ָ ְ ּד ַכנְ ֵפי ֵר
 ָ ּדא )תהלים סח( ַּכנְ ֵפי ֹיונָ ה נ ְֶח ּ ָפה,יאה
ָ ְ ּד ַכנְ ֵפי ֵר
 וְ ָעלַ יְ יה ּו.יאל
ֵ  וְ ַצ ְד ִק,ַב ֶּכ ֶסף וְ ִאי ּנ ּון ְר ָפ ֵאל
ַש ָבא
ְ ׁ  לְ נ,חות
ֹ שה ַמלְ ָא ָכיו ר ּו
ֹ ( )תהלים קד,ִא ְּת ַמר
ֶׂ עו
.(ּ ָת ִדיר ַק ּ ֵמי ַמלְ ָּכא )ס''א לבא
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Rabbi Elazar tells his father, Rabbi Shimon, that he heard the explanation on
the external organs of the body and asked him to reveal the secrets of the
internal organs. Rabbi Shimon replied and said that the internal organs carry
secrets of the higher levels and he begins the explanation. The heart is a fire
that burns everything, and if God didn’t make lungs to cool it with the air (winds)
that blows in them, the world would have been consumed in one moment.
Genesis 19:24 “הַ ָשּׁמָ יִם- ִמן, מֵ אֵ ת יְהוָה: ֲﬠמ ָֹרה–גָּפְ ִרית וָאֵ שׁ- ְסדֹם וְﬠַ ל- ִה ְמ ִטיר ﬠַ ל,וַיהוָה.” “Then
YHVH caused to rain upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from
YHVH out of heaven,” The Zohar asks why did God burn these cities and
answers that because the wings of the lungs did not blow air on that time. The
heart is controlled by the left of Binah. The lungs are the aspect of the right
column, Chessed and without Chassadim Psalms 68:14 “ נ ְֶחפָּ ה בַ כֶּסֶ ף,”;כַּנְפֵ י יוֹנָה,
“the wings of the dove are covered with silver" Psalms 104:4 “ ;עֹשׂה מַ לְ אָ כָיו רוּחוֹת
ֶ
 אֵ שׁ �הֵ ט,מ ָשׁ ְר ָתיו.”
ְ “Who makes winds his messengers (Angels), the flaming fire, his
ministers.” The wings = the lungs; the dove is the aspect of the soul that receives
the life force through the air that blows in the lungs; covered with silver is the
secret of the angels Raphael, רפאל, and Tzadkiel, צדקיאל, that bring the light of
Chassadim with healing and salvation through the right column (Silver). The
light from the left column is direct light, and our soul is not able to hold onto it
on the level of Malchut. It is considered darkness as we explained in DZ 1209.
We must have protection in the form of Light of Chassadim that comes by
forming a proper vessel. The light of Chokmah is similar to a drug overdose. It
can bring great pleasure, but the body cannot handle it and the soul leaves the
body. Our lungs and breathing process provides the necessary restriction of
receiving and returning, to be able to absorb and sustain life at the physical
level. This Zohar section begins the “Internal Organs” article. It describes the
light that is connected to the different inner organs. Studying it with pure
consciousness connect our organs to the light that the Zohar reveals and
influence purification of the body from negativity. Pinchas – The entire article of
Internal Organs for reading and scanning (PDF)
 הַ ְּמנוֹ ָרה, ָא ַמר הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן.402
 אֲ בָ ל, נָכוֹ ן- ש ָא ַמ ְר ּ ָת
ֶ ׁ ּ  ָּכל ַמה,הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה
 ו ְּׁשנֵיהֶ ם הֵ ם, וְ הַ ּ ֵלב הוּא ֵא ׁש,הַ ּמֹחַ הוּא ַמיִם
. וְ זֶה ִּכ ּ ֵסא ִדין, זֶה ִּכ ּ ֵסא ַרח ֲִמים.ַרח ֲִמים וְ ִדין
,עומֵ ד ִמ ִּכ ּ ֵסא ִדין
ֹ ,וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא מֶ לֶ ְך
שהוּא
ֶ ׁ ,שב ַעל ִּכ ּ ֵסא ַרח ֲִמים
ֵ ׁ ֹ וְ יו,שהוּא הַ ּ ֵלב
ֶׁ
. ַהַ ּמֹח

 ָא ַמר, רעיא מהימנא ּו ְב ִח ּב ּו ָרא ַק ְד ָמ ָאה.402
 ָּכל ַמה ְ ּד ַא ָמ ְרת,ישא
ָ ׁ  ּב ּו ִּצינָ א ַק ִד,ימנָ א
ָ ַר ְעיָא ְמ ֵה
, לֵ ב ִאיה ּו ֵא ׁש,מו ָחא ִאיה ּו ַמיִ ם
ֹ  אֲ ָבל,ׁ ַש ּ ִפיר
 וְ ָדא, ָ ּדא ִ ּכ ּ ֵסא ַרחֲ ֵמי,וְ ַת ְרוַ ויְ יה ּו ִאיה ּו ַרחֲ ֵמי וְ ִדינָ א
ְ  וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר.ִ ּכ ּ ֵסא ִ ּדינָ א
עו ֵמד
ֹ ,יך ה ּוא ֶמלֶ ְך
, וְ ֹיו ׁ ֵשב ַעל ִ ּכ ּ ֵסא ַרחֲ ִמים. ְ ּד ִאיה ּו לֵ ב,ִמ ִ ּכ ֵסא ִ ּדין
.מו ָחא
ֹ ְ ּד ִאיה ּו

שר הַ חוֹ בוֹ ת ִמ ְת ַר ִ ּבים ַעל
ֶ ׁ ֲ וְ כַ א.403  וְ ַעל ַע ְר ִקין,ב ִרים
ָ חו ִבין ִמ ְת ַר ִּבין ַעל ֵא
ֹ  וְ ַכד.403
שהוּא
ֶ ׁ ,של הַ ּ ֵלב
ֶ ׁ ִא ְּת ַמר הָ ֵאיבָ ִרים וְ ַעל הָ עוֹ ְר ִקים
.ְ ּד ִדינָ א
ּ ֻכ ְר ְסיָיא
ְ ּד ִאיה ּו
,ְ ּדלִ ָּבא
 )אסתר, נֶאֱ ַמר ַּב ּ ֵלב,של דִּ ין
ֶׁ
ִּכ ּ ֵסא
תו ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ֵתה
ֹ  )אסתר ז( וְ ַה ּ ֶמלֶ ְך ָקם ּ ַבחֲ ָמ,ְּבלִ ָּבא
שהוּא
ֶ ׁ ,ז( וְ הַ ּ ֶמלֶ ְך ָקם ַּבח ֲָמתוֹ ִמ ִּמ ְ ׁש ּ ֵתה הַ ַיּיִן
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יאה
יתאּ .ו ְבזִ ְמנָ א ְ ּד ַכנְ ֵפי ֵר ָ
או ַריְ ָ
ַה ּיַיִ ןּ ְ ,ד ִאיה ּו יִ ינָ א ְ ּד ֹ
קול
ֹ
נָ ׁ ְש ִבין ַעל לִ ָּבא) ,יחזקאל א( וָ ֶא ׁ ְש ַמע ֶאת
יהם )אסתר ז( וַ חֲ ַמת ַה ּ ֶמלֶ ְך ׁ ָש ָכ ָכהּ ִ .ד ְת ֵרין
ַּכנְ ֵפ ֶ
שי
ַּכנְ ֵפי ֵר ָ
יאה) ,שמות כח( וְ ָהי ּו ַה ְ ּכר ּו ִבים ּפ ֹו ְר ֵׂ
יהם ַעל ַה ַּכ ּפ ֶֹרת,
סו ְכ ִכים ְּב ַכנְ ֵפ ֶ
ְכנָ ַפיִ ם לְ ַמ ְעלָ ה ֹ
ָ ּדא ַּכ ּפ ֹו ְר ָתא ְ ּדלִ ָּבא.

ש ַּכנְ פֵ י ֵר ָאה נוֹ ְׁשבוֹ ת
של ּתוֹ ָרה .ו ִּבז ְַמן ׁ ֶ
יֵינ ָּה ׁ ֶ
ַעל הַ ּ ֵלב ,נֶאֱ מַ ר )אסתר ז( ַוח ֲַמת הַ ּ ֶמלֶ ךְ
ש ַעל ְ ׁש ּ ֵתי ּ ַכנְ פֵ י ֵר ָאה נֶאֱ ַמר) ,שמות
ָׁשכָ כָ הֶ ׁ .
שי ְכנָפַ יִם ְל ַמ ְעלָ ה
כה( וְ הָ י ּו הַ ְ ּכ ֻר ִבים ּפ ְֹר ֵׂ
סֹכ ֲִכים ְ ּבכַ נְ פֵ יהֶ ם ַעל הַ ּ ַכ ּפ ֶֹרת ,זוֹ הַ ַּכ ּפ ֶֹרת
של הַ ּ ֵלב.
ֶׁ

ּ .404ו ְב ַמאי וַ חֲ ַמת ַה ּ ֶמלֶ ְך ׁ ָש ָכ ָכהְּ .בגִ ין ְ ּדוָ ֶא ׁ ְש ַמע
יהם )במדבר ז( וַ ִּי ׁ ְש ַמע ֶאת ַה ּק ֹולּ ָ ,דא
קול ַּכנְ ֵפ ֶ
ֶאת ֹ
יאת ׁ ְש ַמע .וַ יְ ַד ּ ֵבר ֵאלָ יו,
קול ִ ּד ְק ִר ַ
קול ּת ֹו ָרהֹ ,
ֹ
ש ָפ ַתי
ִּב ְּצ ֹ
לו ָתא ְ ּדפ ּו ָמאּ ְ ,ד ִאיה ּו )תהלים נא( אֲ דֹנָ י ְ ׂ
ִּת ְפ ּ ָתח ּו ִפי ַי ִ ּגיד ְּת ִה ּ ָל ֶת ָך.

ָׁשכָ כָ ה?
 .404וּבַ ּ ָמה ח ֲַמת הַ ּ ֶמלֶ ְך
ִ ּבגְ לַ ל )שֶׁ וָאֶ ְשׁמַ ע אֶ ת קוֹל כַּנְ פֵיהֶ ם( )במדבר
קול הַ ּתוֹ ָרה ,קוֹ ל
ִש ַמע ֶאת הַ ּקוֹ ל  -זֶה ֹ
ז( ַויּ ְ ׁ
יאת ְ ׁשמַ עַ .וי ְַד ֵּבר ֵאלָ יו ּ ִ -ב ְת ִפ ּלוֹ ת
של ְק ִר ַ
ֶׁ
ש ָעלָ יו נֶאֱ ַמר )תהלים נא( אֲ דֹנָי ְ ׂשפָ ַתי
הַ ּ ֶפהֶ ׁ ,
ִּת ְפ ּ ָתח ו ִּפי ַי ִ ּגיד ְּת ִה ָּל ֶתךָ.

יאהִ ,איה ּו
 .405וְ ַהה ּוא ר ּו ָחא ְ ּדנָ ׁ ִשיב ְּב ַכנְ ֵפי ֵר ָ
ַא ּ ִפיק ָקלָ א ְּב ָקנֶהּ ְ ,ד ִאיה ּו ְקנֵה ָח ְכ ָמה ְקנֵה ִבינָ ה.
חות
וְ ִא ְּת ַמר ָּב ּה) ,יחזקאל לז( ּכֹה ָא ַמר יְ ָי ֵמ ַא ְר ּ ַבע ר ּו ֹ
דו''ד ,וְ ַהאי ִאיה ּו
ּב ִֹאי ָהר ּו ַחּ ְ .ד ִאי ּנ ּון ַא ְר ּ ַבע ַא ְתוָ ון יְ ֹ ָ
ר ּו ַח ְ ּד ָד ִפיק ְּב ָכל ַע ְר ִקין ְ ּדלִ ָּבאּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר
הון) ,יחזקאל א( ֶאל אֲ ׁ ֶשר יִ ְהיְ ה ּ ׁ ָש ּ ָמה ָהר ּו ַח לָ לֶ ֶכת
ְּב ֹ
יִ לֵ כ ּו.

שבֶ ת ְ ּבכַ נְ פֵ י הָ ֵר ָאה,
שנּוֹ ׁ ֶ
 .405וְ אוֹ ָת ּה הָ רוּחַ ׁ ֶ
שהוּא ְקנֵה חָ ְכ ָמה
יאה קוֹ ל ְ ּב ָקנֶהֶ ׁ ,
ִהיא מוֹ ִצ ָ
ְקנֵה ִבינָה .וְ נֶאֱ מַ ר ָּב ּה) ,יחזקאל לז( כּ ֹה
שהֵ ן
ָאמַ ר ה' מֵ ַא ְר ַּבע רוּחוֹ ת בּ ִֹאי הָ רוּחַ ֶ ׁ .
שדּ וֹ פֶ ֶקת
ַא ְר ַּבע אוֹ ִתיּוֹ ת ְיהֹוָ''ה ,וְ זוֹ ִהי רוּחַ ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ ַמר ָּבהֶ ם )יחזקאל
ְ ּבכָ ל עוֹ ְר ֵקי הַ ּ ֵלבֶ ׁ ,
שר י ְִהיֶה ּׁ ָש ּ ָמה הָ רוּחַ לָ לֶ כֶ ת יֵלֵ כוּ.
א( ֶאל אֲ ׁ ֶ

The 'Faithful Shepherd', Moses, calls Rabbi Shimon 'Holy Light' and praises him
for his previous teaching. He adds that the brain is water, that is Chassadim
and the aspect of Chokmah of the right. The heart is fire that is judgment and
the secret of Chokmah of the left column of Binah. Together they bring mercy
and judgment. The brain is the throne of Mercy and the heart is a throne of
judgment. The Holy one Bless be He, is a king that stands on a throne of
judgment that is the heart and sits on the throne of Mercy, that is the brain.
Esther 7:7
"וְהַ ֶמּלֶ � ָקם בַּ חֲ ָמתוִֹ ,מ ִמּ ְשׁ ֵתּה הַ ַיּיִן"
""And the king arose in his wrath from the banquet of wine
Our involvement with different kinds of negativity builds up impurities in the
body and the King that usually sits in his throne in peace, raises with anger. It
is an automatic effect that is caused by our negativity. The wine in the verse
above is the aspect of the Torah. When the wings of the lungs blow, the anger
is calmed.
"וַחֲ ַמת הַ ֶמּלֶ �ָ ,שׁ ָככָה" Esther 7:10
" "Then the king's anger subsided
When the negativity is removed or sweetened with Chassadim, the aspect of
ָשׁ ָככָה 'judgment disappears and the King is back into peace. The words 'subsided
DailyZohar.com
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has the numerical value of 345, same as the name  מהשfor healing. Kabbalistic
gematria brings the spelled name  מהשas equal to the word חיים,'Life'. (For those
who understand it, Hebrew explanation below)
To remove illnesses and judgments from our soul and body, we need to draw
the light of Chassadim that will balance the blood and maintain the healthy soul
in a healthy body.
The deep study of the Torah that we do through the Zohar helps us in achieve
the necessary balance in our lives. Some souls have stings of judgments
connected to them from previous lives. The continuous prayers and meditations,
especially of the Shema Yisrael prayer will transform the judgment to positivity
sooner or later.
Shema Yisrael page
Deeper explanation on the  מהשMem he Shin letters.

 וַדַּ אי רוֹ ֶעה, ָא ַמר הַ ְּמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה.406
ש ָּב ּה נֶאֱ ַמר
ֶ ׁ ,ש ְּל ָך ִהיא
ֶ ׁ  מַ ְד ֵרגָה,נֶאֱ ָמן
 )תהלים קמד( ַא ְׁש ֵרי.ַוח ֲַמת הַ ּ ֶמלֶ ְך ָׁשכָ כָ ה
, ֹ ָא ַמר לו.ֹשה
ֶ ׁ  ְ ּבגִ ימַ ְט ִריָּא מ,ש ָּככָ ''ה
ֶ ׁ הָ ָעם
שדּ וֹ לֵ ק
ֶ ׁ  נֵר,ָּברו ְּך ַא ּ ָתה הַ ּ ָמאוֹ ר הַ ָּקדוֹ ׁש
 ִהיא נְ ָׁש ָמה- ' נֵר ה.ִל ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך וְ הַ ּ ַמ ְל ָּכה
.ש ְּל ָך
ֶׁ

,ימנָ א
ָ  וַ ַ ּדאי ַר ְעיָא ְמ ֵה,ישא
ָ ׁ  ָא ַמר ּב ּו ִּצינָ א ַק ִד.406
ַה ּ ֶמלֶ ְך
יה וַ חֲ ַמת
ִ ִא
ַ ּד ְר ָּגא ִ ּדילָ ְך
ּ  ְ ּד ֵב,יהי
,ׁ ֶש ָּכ ָכ''ה
ָה ָעם
 )תהלים קמד( ַא ׁ ְש ֵרי.ׁ ָש ָכ ָכה
ְ  ְּב ִר,יה
יך ַאנְ ְּת ּב ּו ִּצינָ א
ַ ְִּבג
ּ ֵ ָא ַמר ל.ימ ְט ִר ּיָא מ ׁ ֶֹשה
.יתא
ָ ִרונ
ֹ  ּב ּו ִּצינָ א ְ ּד ָדלִ יק ַק ּ ֵמי ַמלְ ָּכא ּו ַמ ְט,ישא
ָ ׁ ַק ִד
.יהי נְ ׁ ָש ָמה ִ ּדילָ ְך
ִ  ִא,ָנֵר יְ י
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 ה ֲֵרי ָא ַמ ְר ּ ָת מֹחַ וְ לֵ ב וְ כַ נְ פֵ י, ֹ ָא ַמר לו.407
 ְ ׁש ּ ֵתי ְכלָ יוֹ ת ָמהֵ ן? ָאמַ ר הָ רוֹ ֶעה,ֵר ָאה
 ה ֲֵרי ֵּב ַא ְרנ ּו ְ ּבכַ נְ פֵ י ֵר ָאה ֶאת הַ ּ ָפסוּק,הַ ּנֶאֱ ָמן
 ְמ ָׁש ְר ָתיו-  וְ הַ ְּכלָ יוֹ ת.ֹשה ַמ ְל ָאכָ יו רוּחוֹ ת
ֶׂ ע
ּש ּ ֵתי
ְׁ  וְ הֵ ן ְ ׁש ּ ֵתי כַ נְ פֵ י ֵר ָאה ו.ֵא ׁש לוֹ הֵ ט
.של הַ ִּכ ּ ֵסא
ֶ ׁ  ְּכ ֶנגֶד ַא ְר ַּבע חַ י ּ ֹות,ְכלָ יוֹ ת
.הַ ִּכ ּ ֵסא הוּא הַ ּ ֵלב ָּב ֶא ְמצַ ע

מו ָחא וְ לִ ָּבא וְ ַכנְ ֵפי
ֹ  ָהא ַא ְמ ַרת,יה
ּ ֵ ָא ַמר ל.407
,ימנָ א
ָ  ָא ַמר ַר ְעיָא ְמ ֵה. ְּת ֵרי ּכ ּולְ יָין ַמאי נִ יה ּו,יאה
ָ ֵר
,חות
ֹ שה ַמלְ ָא ָכיו ר ּו
ֹ ,יאה
ָ ימנָ א ְּב ַכנְ ֵפי ֵר
ְ או ִק
ֹ ָהא
ֶׂ עו
,יאה
ָ  וְ ִאי ּנ ּון ְּת ֵרין ַּכנְ ֵפי ֵר.לו ֵהט
ֹ ּכ ּו ְּליָין ְמ ׁ ָש ְר ָתיו ֵא ׁש
, ּ ֻכ ְר ְסיָיא. לָ ֳק ֵבל ד' ֵחיוָ ן ְ ּד ֻכ ְר ְסיָיא,ּו ְת ֵרין ּכ ּו ְּליָין
.יתא
ָ ִאיה ּו לִ ָּבא ְּב ֶא ְמ ָּצ ִע

שהוּא
ֶ ׁ , וְ כֵ ן הַ ּמֹחַ י ֵׁש לוֹ ַא ְר ַּבע חַ יּוֹ ת.408
ַיעה ֵריח
ָ  ו ָּמהֵ ן? ְר ִאיָּה ְׁש ִמ.של ַרח ֲִמים
ֶ ׁ ִּכ ּ ֵסא
ּ
ַ ֵריח. ׁשוֹ ר- יעה
ָ  ְׁש ִמ. ַא ְריֵה-  ְר ִאיָה.דִּ בּ וּר
 וְ ַא ְר ַּבע ּ ָפנִ ים וְ ַא ְר ַּבע ְּכנָפַ יִם ְלכָ ל.ֶשר
ֶׁ  נ ָאחוּז ְל ַמ ְעלָ ה. הוּא ָא ָדם-  דִּ ּבוּר.ֶאחָ ד
ש ָּבהֶ ן נֶאֱ ַמר וְ י ֵָדינ ּו
ֶ ׁ , זְרוֹ עוֹ ת,ו ְּל ַמ ּ ָטה
, ַא ְריֵה-  ּגוּף.ְפרוּשׂ וֹ ת ְּכנִ ְׁש ֵרי ָׁשמַ יִם
 עֲ לֵ יהֶ ן נֶאֱ ַמר )יחזקאל א( וְ כַ ף,וְ ׁשוֹ ַקיִם
 וְ ַעל הַ ּגוּף.ַרגְ לֵ יהֶ ם ְ ּככַ ף ֶרגֶל ֵעגֶל
 ִמ ְׁשנָה.נֶאֱ ַמר )בראשית א( מֶ ְר ּ ֶכבֶ ת הַ ִּמ ְׁשנֶה
 )ע''כ. ו ְּב ִח ּבוּר ַק ְדמוֹ ן. ְל ׁשוֹ ן הַ ִּמ ְ ׁשנָה,ָּכתוּב
.(רעיא מהימנא

 ְ ּד ִאיה ּו,יה ַא ְר ּ ַבע ֵחיוָ ן
ֹ  וְ ֵכן.408
ּ ֵ ִאית ל,מו ָחא
יחא
ָ יעה ֵר
ָ  ְר ִא ּיָיה ׁ ְש ִמ. ּו ַמאי נִ יה ּו.ּ ֻכ ְר ְסיָיא ְ ּד ַרחֲ ֵמי
. נִ ׁ ְש ָרא:יחא
ָ  ֵר. ׁש ֹור:יעה
ָ  ׁ ְש ִמ. ַא ְריִ ה: ְר ִא ּיָיה.ִ ּד ּב ּור
. ָא ָדם ִאיה ּו: ִ ּד ּב ּור.וְ ד' ַאנְ ּ ִפין וְ ד' ַּכנְ ִפין לְ ָכל ַחד
ש ֹות
ֹ רו ִעין ִ ּד ְב
ֹ  ְ ּד,ילא וְ ַת ּ ָתא
ָ ּ ָא ִחיד ֵע
ׂ הון וְ י ֵָדינ ּו ּ ְפר ּו
 )יחזקאל א( וְ ַכף, וְ ׁש ֹו ַקיִ ם, ּג ּוף ַא ְריִ ה.ְ ּכנִ ׁ ְש ֵרי ׁ ָש ַמיִ ם
 )בראשית, וְ ַעל ּג ּו ָפא ִא ְּת ַמר.יהם ְ ּכ ַכף ֶרגֶל ֵעגֶל
ֶ ֵַרגְ ל
ישנָא
ָ ׁ ִ ל, ִמ ׁ ְשנָ ה ְ ּכ ִתיב.מא( ֶמ ְר ֶּכ ֶבת ַה ִּמ ׁ ְשנֶה
.( )ע''כ רעיא מהימנא.יתין
ִ ְִ ּד ַמ ְתנ

Rabbi Shimon tells Moses that his level corrects all the worlds because it says
in Psalms 144:15
” שֱׁ יְהוָה אֱ �הָ יו, אַ ְשׁ ֵרי הָ ﬠָ ם: ֶשׁ ָכּכָה לּוֹ,”אַ ְשׁ ֵרי הָ ﬠָ ם
”Happy is the people that is in such a case (Moses=)שׁ ָכּכָה.
ֶ
Yea, happy is the
people whose God is YHVH”
 ֶשׁ ָכּכָהhas the numerical value 345 as Moses, משה. King David concealed Moses’s
name because it is about the spiritual level of Da’at, that Moses represents. We
are the happy people that have the ability to connect to Da’at. It is the Sefirah
that is formed when Chokhmah and Binah are connected together. It allows the
light to continue to the lower levels. That is the purpose of Moses from the
beginning and through the end, which is the revelation of Mashiach.
Moses replied to Rabbi Shimon, telling him that he, Rabbi Shimon, is a holy
candle lit in front of the King and Queen and his soul is the candle of YHVH.
This word exchange is not flattery but a calculated spiritual connection. Rabbi
Shimon connected to Moses, that is Da’at, and Moses validated that connection
by positioning him in front of the King, that is Zeir Anpin, and the Queen, that
is the Shechina in the lower level.
Moses on the upper level connects Chokhmah and Binah (Y and H of the name)
and Rabbi Shimon on the lower level connects Zeir Anpin and Malchut (V and
H of the name).
Both of them give us a complete connection to the Tree of Life that we can
achieve through the Zohar study.
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The Zohar adds that the brain is a throne of mercy and it has four ‘creatures’,
like the Holy Creatures of the Holy Throne.
They are revealed in the head.
Y – Lion – Chokhmah – Eyes – Seeing
H – Ox – Binah – Ears – Hearing
V – Eagle – Zeir Anpin – Nose – Smell
H – Man – Malchut – Mouth – Speech
These are the most important tools for making high spiritual connections. With
proper consciousness in the brain, we activate the Light of Mercy as an envelope
to carry the prayer to a place where it can be heard and answered.

ישא וְ ָא ַמר) ,קהלת
חולָ ּ ,פ ַתח ּב ּו ִצינָ א ַק ִד ׁ ָ
ְ .409ט ֹ
ש ּו ּ ַת ַחת ַה ּ ׁ ָש ֶמ ׁש
ד( וָ ֶא ְר ֶאה ֶאת ָּכל ָהעֲ ׁש ּו ִקים ׁ ֶש ַ ּנעֲ ׂ
וְ ִה ּנֵה ִ ּד ְמ ַעת ָהעֲ ׁש ּו ִקיםַ .מאן ִאי ּנ ּון עֲ ׁש ּו ִקיםִ .א ּ ֵלין
הוןּ ְ .ד ַס ְּל ִקין ֵמ ָעלְ ָמא,
ַי ּנ ּו ִקין ְ ּד ִאי ּנ ּון ְּבת ּו ְק ּ ָפא ְ ּד ִא ְּמ ֹ
לון,
ַעל יְ ֵדי ַמלְ ָא ְך ַה ּ ָמוְ ת .וְ ִכי ַמלְ ָא ְך ַה ּ ָמוְ ת ָק ִטיל ֹ
יהם
עו ׁ ְש ֵק ֶ
עו ׁ ֵשקֶ .א ּ ָלא ָה ַדר וְ ָא ַמרּ ,ו ִמ ּיַד ֹ
ְ ּד ִאיה ּו ֹ
ּכ ַֹח וְ ֵאין לָ ֶהם ְמנ ֵַחםַ .מאן ַהה ּוא ּכ ַֹחּ ָ .דא ה ּוא
יע ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם.
ִ ּד ְכ ִתיב) ,בראשית א( יְ ִהי ְמאֹרֹת ִּב ְר ִק ַ
יהי
וְ ָדא ה ּוא ְמאֹרֹת ָח ֵסר וָ או ,וְ ָדא לִ ילִ יתּ ְ ,ד ִא ִ
עו ׁ ֵשק.
ְמ ָמנָ א ְ ּד ַהה ּוא ֹ

ְ .409טחוֹ לָ ּ ,פ ַתח הַ ְּמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה
ש ִקים
ָא ְר ֶאה ֶאת ָּכל הָ עֲ ׁ ֻ
וְ ָא ַמר) ,קהלת ד( ו ֶ
שר נַעֲ ִ ׂשים ּ ַתחַ ת הַ ּ ָׁשמֶ ׁש וְ ִה ּנֵה
]ש ּנַעֲ שׂ וּ[ אֲ ׁ ֶ
ֶׁ
ש ִקיםִ .מי ֵא ּל ּו הָ עֲ ׁשו ִּקים? אֵ ּל ּו
ִד ְמ ַעת הָ עֲ ׁ ֻ
ש ִּמ ְס ּ ַת ְּל ִקים
שהֵ ם ְ ּבחֵ יק ִא ּמוֹ ָתםֶ ׁ ,
ִּתינוֹ קוֹ ת ׁ ֶ
מֵ הָ עוֹ לָ ם ַעל י ְֵדי ַמ ְל ַא ְך הַ ּ ָמוֶת .וְ ִכי ַמ ְל ַאךְ
שק? ֶא ּ ָלא חָ זַר
שהוּא עוֹ ׁ ֵ
הַ ּ ָמוֶת הוֹ ֵרג אוֹ ָתם ׁ ֶ
וְ ָא ַמר ,ו ִּמיַּד ע ְֹׁש ֵקיהֶ ם כּ ֹחַ וְ ֵאין לָ הֶ ם ְמנַחֵ ם.
ש ּנֶאֱ ַמר )בראשית
ִמי הוּא אוֹ תוֹ כּ ֹחַ ? זֶה ּו ׁ ֶ
ארֹת
יע הַ ּ ָׁש ַמיִם .וְ זֶה ּו ְמ ֹ
ארֹת ִ ּב ְר ִק ַ
א( י ְִהי ְמ ֹ
ש ִהיא ְממֻ ּנָה ַעל
יליתֶ ׁ ,
חָ סֵ ר וָא''ו ,וְ זוֹ ִל ִ
שק.
אוֹ תוֹ הָ עוֹ ׁ ֵ

יהי ַאזְ לַ ת )משפטים
חול ,וְ ִא ִ
יהי ִא ְק ֵרי ְט ֹ
 .410וְ ִא ִ
יכא ְּב ַי ּנ ּו ֵקיּ ,ו ָב ַתר ָע ְב ַדת ְּבה ּו ר ּוגְ זָא
קי''ד( וְ ַחיְ ָ
חול לְ זִ ינָ א ְ ּד ָכ ֵבד
וְ ִד ְמ ָעה ,לְ ִמ ְב ֵּכי ָעלַ יְ יה ּוְ .ט ֹ
עו ָב ָדא
יעי ְּב ֹ
ַאזְ לָ אּ ָ .דא ִא ְב ֵרי ּ ַב ּ ׁ ֵשנִ י ,וְ ָדא ָּב ְר ִב ִ
ימנָ א ָט ָבא ּ ַב ּ ׁ ֵשנִ י
אשיתּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ,לֵ ית ִס ָ
ִ ּד ְב ֵר ׁ ִ
מו ָתא
חול ֹ
מו ָתא ְ ּד ַר ְב ְר ֵביְ ,ט ֹ
יעיָּ .כ ֵבד ֹ
ּו ָב ְר ִב ִ
ְ ּדז ּו ְט ֵרי.

 .410וְ ִהיא נִ ְק ֵראת ְטחוֹ ל ,וְ ִהיא הוֹ לֶ כֶ ת
ו ְּמצַ חֶ ֶקת ַּב ִּתינוֹ קוֹ ת ,וְ ַאחַ ר ָּכ ְך עוֹ ָׂשה ָּבהֶ ם
רֹגֶז ו ְּד ָמעוֹ תִ ,ל ְבכּ וֹ ת עֲ לֵ יהֶ ם .הַ ְּטחוֹ ל הוֹ לֵ ְך
שנִ י,
שהוּא ִמינוֹ  .זֶה נִ ְב ָרא ַּב ּׁ ֵ
ַאחַ ר הַ ָּכבֵ דֶ ׁ ,
אשית .ו ִּמ ּׁשוּם זֶה
שה ְב ֵר ִׁ
יעי ְ ּב ַמעֲ ֵׂ
וְ זֶה ָּב ְר ִב ִ
יתה
יעיָּ .כבֵ ד ִ -מ ָ
שנִ י וּבָ ְר ִב ִ
ימן טוֹ ב ַּב ּ ׁ ֵ
ֵאין ִס ָ
של הַ ְ ּקטַ ִ ּנים.
יתה ׁ ֶ
של הַ ְ ּגדוֹ ִליםְ ,טחוֹ ל ִ -מ ָ
ֶׁ

ְשׁ ְב ִתּי אֲ נִ י ,וָאֶ ְראֶ ה אֶ ת-כָּל-הָ ﬠֲשֻׁ ִקים ,אֲ ֶשׁר ַנﬠ ֲִשׂיםַ ,תּחַ ת הַ ָשּׁ ֶמשׁ; ו ְִהנֵּה ִדּ ְמﬠַ ת “ Ecclesiastes 4:1
ו ַ
וּמיַּד ע ְֹשׁ ֵקיהֶ ם כֹּחַ  ,וְאֵ ין לָ הֶ ם ְמנַחֵ ם
.” “But I returned and consideredהָ ﬠֲשֻׁ ִקים ,וְאֵ ין לָ הֶ ם ְמנַחֵ םִ ,
all the oppressions that are done under the sun; and behold the tears of such
as were oppressed, and they had no comforter, and on the side of their
oppressors there was power, but they had no comforter.” The Zohar explains
that the ‘oppressors’ is the angel of death, Sama-el and his wife, Lili-th. The
oppressed are the children that are still dependent on their mothers. The one
that is responsible for taking the life of the children is Lili-th, that is the aspect
of the spleen. She attracts the kids with laughter and then kills them. She brings
anger and tears when the parents cry over their death and have no comfort.
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Sama-el is the aspect of the liver and the one that brings death to the adults.
The power the oppressors have comes from the second day of Creation when
the separation between the two systems of upper and lower waters took place.
The Liver and the angel of death were also created on that day. Genesis 1:14
“ וּלי ִָמים
ְ ,וּלמוֹﬠ ֲִדים
ְ  בֵּ ין הַ יּוֹם וּבֵ ין הַ לָּ יְלָ ה; וְהָ יוּ ְלאֹ תֹת, לְ הַ ְב ִדּיל, י ְִהי ְמ ֹארֹת ִבּ ְר ִקיﬠַ הַ ָשּׁמַ יִם,�הים
ִ ֱוַיּ ֹאמֶ ר א
ְשׁנִ ים
ָ ו.” “And God said: ‘Let there be lights in the firmament of the heaven to divide
the day from the night, and let them be for signs, and for seasons, and for days
and years;” On the fourth day, there was a second separation between the
greater light sources. The word ‘lights’ is ‘ ’ ְמ ֹארֹתin Hebrew, and it is missing the
letter ו, Vav, after the Alef. That gives the word a second meaning that means
‘curses’. The two lights created were of equal value, but one of them questioned
the Creator for the reason of making two of the same. God took away the light
from it and lowered it to the bottom level, which is Malchut. From that action
came out the Klipah that is called Lili-th. The sun is the aspect of יהו, YHV, the
Light, and the moon is the aspect of ה, H, Malchut. The Zohar tells us that there
is no good sign in starting things on Monday and Wednesday. We should avoid
all aspects of separation in all of our actions every day of the week because it
immediately invites the Klipah that kills everything at the beginning.
, וַדַּ אי ָּכ ְך הוּא, ָאמַ ר הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן.411  ָא ַמר, רעיא מהימנא ו ְב ִח ּבו ָרא ַק ְד ָמ ָאה.411

 ֵע ָׂשו הוּא.של ֵע ָׂשו
ֶ ׁ שהַ ָּכבֵ ד הוּא ַמ ְד ֵר ָגה
ֶׁ
 ֵּבין, הוּא כּ וֹ נֵס אֶ ת ָּכל הַ דָּ ִמים.אֱ דוֹ ם
 וְ לֹא ַמ ְב ִחין ֵּבין.צלו ִּלים ֵּבין הָ עֲ כו ִּרים
ּ ְ ַה
 הַ ּ ֵלב.שה הַ ְבדָּ לָ ה ֵּבינֵיהֶ ם
ֶׂ ֹ לֹא עו.טוֹ ב ְל ַרע
 ֵּבין,ש ּ ַמ ְבדִּ יל ּ ֵבין טוֹ ב ְל ַרע
ֶ ׁ ,ִש ָר ֵאל
ׂ ְ הוּא י
 וְ לֹא לוֹ ֵקחַ אֶ ָּלא,דָּ ם ָטמֵ א ְל ָדם ָטהוֹ ר
 ְ ּכבוֹ ֵרר אֹכֶ ל,של אוֹ תוֹ דָּ ם
ֶ ׁ הַ ְמב ָֹרר וְ הַ ּנ ִָקי
.ִמ ּתוֹ ְך ּ ְפסֹלֶ ת

ּ
ּ
 ְ ּד ָכ ֵבד ִאיה ּו ַ ּד ְר ָּגא,ודאי ָה ִכי ה ּוא
ָ ַר ְעיָא ְמ ֵה
ּ ַ ,ימנָ א
 ּ ֵבין,יש ָּכל ָ ּד ִמין
ֹ ֱשו ה ּוא א
ׁ ִ ה ּוא ָּכנ.דום
ׂ ָ  ֵע.שו
ׂ ָ ְ ּד ֵע
 לָ א.יש
ׁ  וְ לֹא ַא ְב ִחין ּ ֵבין ַטב לְ ִב. ּ ֵבין עֲ כ ּו ִרין,ְצל ּולִ ין
,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ לִ ָּבא ִאיה ּו י.ָע ִביד ַא ְפ ָר ׁש ּו ָתא ּ ֵבינַיְ יה ּו
,הור
ֹ  ּ ֵבין ָ ּדם ָט ֵמא לְ ָדם ָט,יש
ׁ ְ ּד ַא ְב ִחין ּ ֵבין ַטב לְ ִב
בו ֵרר
ֹ  ְ ּכ,וְ לָ א נָ ִטיל ֶא ּ ָלא ְּב ִריר ּו וְ נ ְַקי ּו ְ ּד ַהה ּוא ָ ּד ָמא
.סולֶ ת
ֹ או ֶכל ִמג ֹּו ּ ְפ
ֹ

,שהוּא יַעֲ קֹב
ֶ ׁ ,שנּוֹ טֵ ל הַ ּ ֵלב
ֶ ׁ  וְ ַאחַ ר.412
 וְ נִ ְׁש ָאר,שהוּא ְלמַ ְעלָ ה
ֶ ׁ ,ש ַּבדָּ ִמים
ֶ ׁ הַ ְמב ָֹרר
 הוּא כּ וֹ ֵעס-  ִעם הַ ּ ְפסֹלֶ ת,שהוּא ֵע ָׂשו
ֶ ׁ ,ָּכבֵ ד
ש ִ ּנ ְב ְר ָאה ַּביּוֹ ם
ֶ ׁ ,ֵיה ּנָם
ִ ש ִהיא ּג
ֶ ׁ ,ָעלָ יו ַּב ּ ָמ ָרה
, וְ ִהיא נְ ֵקבָ ה הָ ָר ָעה,יתת הַ ְ ּגדוֹ ִלים
ַ  ִמ,שנִ י
ֵ ׁ ּ ַה
 עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה, עֲ בוֹ ָדה ָק ָׁשה,ֵא ׁש ז ָָרה
.קוֹ ְר ִאים לָ ּה

 ְּב ִריר ּו ָתא, ְ ּד ִאיה ּו יַעֲ קֹב, ּולְ ָב ַתר ְ ּדנָ ִטיל לִ ָּבא.412
 וְ ִא ׁ ְש ְת ַאר ָּכ ֵבד ְ ּד ִאיה ּו )דף.ילא
ָ ּ  ְ ּד ִאיה ּו לְ ֵע,ְ ּד ָד ִמים
,יה ְּב ָמ ָרה
ֹ שו ִּב ּ ְפ
ּ ֵ ִאיה ּו ָּכ ִעיס ָעל.סולֶ ת
ׂ ָ רל''ד ע''ב( ֵע
מו ָתא
ֹ ,יאת ְּב ֹיו ָמא ִּתנְ יָינָ א
ַ  ְ ּד ִא ְת ְּב ִר,ֵיה ָ ּנם
ִ יהי ּג
ִ ְ ּד ִא
בו ָדה
ֹ ֲ ע, ֵא ׁש זָ ָרה,ישא
ָ ׁ יהי נ ּו ְק ָבא ִּב
ִ  וְ ִא,ְ ּד ַר ְב ְר ֵבי
.בו ָדה זָ ָרה ָק ֵרינָ ן לָ ּה
ֹ ֲ ע,ָק ׁ ָשה

ש ִּמ ּ ֶמ ּנָה ִמ ְתעוֹ ֵרר ּ ַכ ַעס
ֶׁ
 ו ִּמ ּ ׁשוּם.413
 ָּכל הַ כּ וֹ ֵעס, ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ חַ ְכמֵ י הַ ִּמ ְׁשנָה,לַ ָּכבֵ ד
 ֶא ָּלא, וְ לֹא עוֹ ד.ְ ּכ ִא ּל ּו עוֹ בֵ ד עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה
של
ֶ ׁ ש ֵאין ְ ׂש ֵרפָ ה ַוח ֲִמימוּת ְ ּבכָ ל הַ ּ ַמחֲלוֹ ת
ֶׁ
יקה
ָ ש ִהיא ַמ ְד ִל
ֶ ׁ .אֶ ְב ֵרי הַ ּגוּף אֶ ָּלא ִמ ּ ָמ ָרה

או ְקמ ּו ָה
ֹ , ּו ְבגִ ין ְ ּד ִמינָ ּה ִא ְת ַער ַּכ ַעס לְ ָכ ֵבד.413
בו ָדה
ֹ ֲעו ֵבד ע
ֹ יל ּו
ּ  ָּכל ַה ּכ ֹו ֵעס ְ ּכ ִא,יתין
ִ ִַר ָּבנָ ן ְּב ַמ ְתנ
יפה וַ חֲ ִמימ ּות ְּב ָכל
ֹ  וְ לֹא.זָ ָרה
ׂ ְ  ֶא ּ ָלא ְ ּדלֵ ית,עוד
ָ ש ֵר
יהי
ִ  ְ ּד ִא. ֶא ּ ָלא ִמ ּ ָמ ָרה,ַמ ְר ִעין ְ ּד ֵא ָב ִרין ְ ּדג ּו ָפא
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של הַ ָּכבֵ ד וְ רוֹ צָ ה
ֶ ׁ ש ְלהָ בוֹ ת ַעל הָ עוֹ ְר ִקים
ַׁ ְ ּב
 וְ ִהיא ְ ּכ ֻדגְ מַ ת הַ יָּם.ִל ְ ׂשרֹף ֶאת ָּכל הַ ּגוּף
ש ּג ּ ֵַלי הַ יָּם עוֹ ִלים ַעד
ֶ ׁ ,שר הוּא כּ וֹ ֵעס
ֶ ׁ ֲַּכא
ִמ ְ ּגבוּלָ ם
לָ צֵ את
וְ רוֹ ִצים
יע
ַ לָ ָר ִק
, ִאם לֹא הַ ּ ְׁש ִכינָה.ש ּ ֵבר )לְ הַ ח ֲִריב( הָ עוֹ לָ ם
ַ ׁ ְל
ש ּלֹא
ֶ ׁ ש ִהיא לַ חוֹ לֶ ה ַּכחוֹ ל הַ ּ ַמ ִ ּקיף ֶאת הַ יָּם
ֶׁ
ְ
 ַאף ָּכך הַ ּ ְ ׁש ִכינָה סוֹ בֶ בֶ ת- ֹיוֹ צֵ א ִמ ּ ְ ׂשפָ תו
ש ּנֶאֱ ַמר )תהלים
ֶ ׁ ֹ ְּכמו, ֹלַ ּגוּף וְ סוֹ מֶ כֶ ת אוֹ תו
.מא( ה' י ְִס ָע ֶד ּנ ּו ַעל ֶע ֶר ׂש דְּ וָי

 ּו ָב ֵעי,הו ִבין ַעל ַע ְר ִקין ְ ּד ָכ ֵבד
ֹ ְיקת ְּב ׁ ַשל
ָ ִַא ְדל
 ַּכד ִאיה ּו, וְ ִאיה ּו ְ ּכגַוְ ונָ א ְ ּדי ּ ַָמא.או ְק ָדא ָּכל ּג ּו ָפא
ֹ ְל
 ּו ָבע ּו לְ נָ ְפ ָקא,יעא
ָ  ְ ּדגַ ּ ֵלי י ּ ַָמא ַס ְּל ִקין ַעד ְר ִק,ָּכ ִעיס
 ִאי לָ או. לְ ַת ְב ָרא )ס''א לחרבא( ָעלְ ָמא,ִמ ְ ּגב ּולַ יְ יה ּו
,חול ְ ּד ַא ְס ַחר לְ י ּ ַָמא
ֹ חולֶ ה ְ ּכ
ֹ ַיהי ל
ִ  ְ ּד ִא,ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא
 א ּוף ָה ִכי ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ַא ְס ָח ַרת,ְ ּדלָ א נ ְַפ ַקת ִמ ּפ ּו ָמ ָהא
ְ  וְ ָס ִמ,לְ ג ּופא
 )תהלים מא( יְ ָי, ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר,יה
ּ ֵיך ל
ָ
.ש ְ ּדוָ י
ׂ יִ ְס ָע ֶד ּנ ּו ַעל ֶע ֶר

The Faithful Shepherd teaches us here that the Liver is the level of Esau, as it
said (Genesis 36:1) “ הוּא אֱ דוֹם,“ ”וְאֵ לֶּ ה תֹּלְ דוֹת ﬠֵ ָשׂוNow these are the generations of
Esau – the same is Edom.” Edom comes from the root of ‘red’ color as the blood,
‘’דם. Red represents desire and the left column. The liver gathers the entire blood
and doesn’t distinguish between pure and impure blood. The heart is the aspect
of Israel (Jacob) that separates between good and bad, pure and impure blood.
He takes only the pure blood, using a process that let it keep the pure parts.
The heart is at a higher place in the body and the liver is at a lower. The liver,
that is left with the impure blood, raises anger in the bile. That anger is the
aspect of the hell that was created on the second day. The Sages teach us that
people with anger are considered as idol worshipers. The negativity in the blood
causes the bile to set fires in the blood, and through the arteries, it wishes to
burn the entire body. The Zohar gives an example of the sea that raises big
waves at the time of anger and wishes to go over the land and to make
destruction. Only the Shechina surrounds the body, like the sand at the
seashores that breaks the waves from coming up. Psalms 41:4 “- ﬠַ ל,יְהוָה–י ְִסﬠָ ֶדנּוּ
“ ”ﬠֶ ֶרשׂ ְדּוָיYHVH support him upon the bed of illness” The liver is our life partner
and we should be in good relationship with it. It is affected by our actions. On
the spiritual level, our negative actions create an effect on the soul level of
Nefesh, which is the energy circulating in the blood and brings life to the body.
On the physical level, bad food, including processed food with negative
consciousness or lack of ‘life’ energy, also puts a load on the liver that wants to
clean the body in order to sustain it and stay ‘alive’ for a longer time. When the
liver is ‘fed up’, meaning reaching a critical level of negativity, it activates its
partner, the bile, to ignite fires in the body to cleanse the impurity. The Zohar
describes it as ‘hell’ because the fire in hell is just a process with the purpose of
cleansing the soul before letting it ascend to a higher level. The fire ‘burns’
consume the energies of the body, forcing it into a renewal process. Spiritual
connections add to the personal protection field that is around our body; it is
called ‘Tzelem’, צלם, with same numerical value as עץ, ‘Tree’, that is the
connection to the Tree of Life. Build your personal shield with spiritual
connection, pure and natural food, and avoid states of anger.
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יתיןַ ,ה ְּמ ַב ֵ ּקר
ארי ַמ ְתנִ ִ
ּ .414ו ְבגִ ין ָ ּדא א ּו ְקמ ּו ָה ָמ ֵ
יתיב לְ ֵמ ַראֲ ׁש ֹו ָתיוִ ,מ ּ ׁש ּום
חולֶ ה ,לָ א לֵ ִ
ֶאת ַה ֹ
לוי ְ ּד ַמלְ ָא ְך ַה ּ ָמוְ ת
יה .וְ לָ א לְ ַרגְ ֹ
ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ַעל ֵר ׁ ֵ
יש ּ
ינונִ י .אֲ ָבל
לויַ .האי לָ או לְ ָכל ּ ַבר נָ ׁשֶ ,א ּ ָלא לַ ּ ֵב ֹ
לְ ַרגְ ֹ
יה.
ש ְ ּדוָ יַ ,על ֵר ׁ ֵ
יש ּ
לַ ַּצ ִדיק ָּגמ ּור ,יְ ָי יִ ְס ָע ֶד ּנ ּו ַעל ֶע ֶר ׂ
לויּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא
יהַ ,עד ַרגְ ֹ
ּו ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ַא ְס ַחר ּג ּו ֵפ ּ
ִא ְּת ַמר ְּביַעֲ קֹב) ,בראשית מט( וַ ּיֶאֱ סֹף ַרגְ לָ יו ֶאל
ַה ִּמ ּ ָטה ,וְ ָדא ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ְ ּד ִא ְּת ַמר ָּב ּה) ,ישעיה
דום ַרגְ לָ י .לְ ָר ׁ ָשע ָּגמ ּורַ ,מלְ ָא ְך ַה ּ ָמוְ ת
סו( וְ ָה ָא ֶרץ הֲ ֹ
יה ְּב ָכל ִס ְט ָרא .וְ ָדא יֵצֶ ר ָה ָרעְ ,ד ַמלְ ָא ְך
ַא ְס ַחר לֵ ּ
יה,
יה ְּב ָכל ִס ְט ָראַ ,ח ְר ָבא ִ ּדילֵ ּ
ַה ּ ָמוְ ת ַא ְס ַחר לֵ ּ
יקותְּ ,ב ִט ָפה חֲ ָדא ֵמ ִאי ּנ ּון ג' ִט ּפ ֹות,
מו ִר ֹ
ְ ּד ָפנָ יו ֹ
ית ּה
יה .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,משלי ה( וְ ַאחֲ ִר ָ
ְ ּדזָ ִריק ּ ֵב ּ
ָמ ָרה ַכ ּ ַלעֲ נָ הָּ .כ ֵבד ָ ּדא ְ ּדכ ּו ָראֹ .יו ֶת ֶרת ַה ָּכ ֵבד
נ ּו ְק ָבא) .עד כאן(.

 .414ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ֵּבאֲ רוּה ּו ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְׁשנָה,
ֵשב ִל ְמ ַראֲ ׁשוֹ ָתיו,
הַ ְמבַ ֵּקר ֶאת הַ חוֹ לֶ ה לֹא י ׁ ֵ
ֹאשוֹ  .וְ לֹא
ַעל ר ׁ
ש ּ ְ ׁש ִכינָה
ֶׁ
ִמ ּ ׁשוּם
ְ
ש ּ ַמ ְל ַאך הַ ּ ָמוֶת
ֶׁ
ּ ֵכיוָן
ְל ַמ ְר ְ ּגלוֹ ָתיו,
ְל ַמ ְר ְ ּגלוֹ ָתיו .וְ זֶה לֹא ְלכָ ל ּ ֶבן ָא ָדםֶ ,א ָּלא
ְלבֵ ינוֹ נִ י .אֲ בָ ל ְלצַ דִּ יק ָ ּגמוּר  -ה' י ְִס ָע ֶד ּנ ּו ַעל
ֹאשוֹ  .וְ הַ ּ ְׁש ִכינָה ַמ ִ ּקיפָ ה ֶאת
ֶע ֶר ׂש דְּ וָיַ ,על ר ׁ
ַעד ַרגְ לָ יו .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה נֶאֱ ַמר
ּגוּפוֹ
ְ ּביַעֲ קֹב) ,בראשית מט( ַויֶּאֱ סֹף ַרגְ לָ יו אֶ ל
ש ּנֶאֱ ַמר ָּב ּה) ,ישעיה
הַ ִּמ ָּטה ,וְ זוֹ הַ ּ ְׁש ִכינָה ׁ ֶ
סו( וְ הָ ָא ֶרץ ֲהדֹם ַרגְ לָ י .ו ְּל ָר ָׁשע ּגָמוּר,
ַמ ְל ַא ְך הַ ּ ָמוֶת ַמ ִ ּקיף אוֹ תוֹ ְ ּבכָ ל ְצ ָד ָדיו .וְ זֶה
ש ּ ַמ ְל ַא ְך הַ ּ ָמוֶת ַמ ִ ּקיף אוֹ תוֹ ְ ּבכָ ל
יֵצֶ ר הָ ָרעֶ ׁ ,
ש ּ ָפנָיו מוֹ ִריקוֹ ת ְ ּב ִט ּ ָפה
ש ּלוֹ ֶ ׁ ,
ְצ ָד ָדיו ,חֶ ֶרב ׁ ֶ
שז ּוֹ ֵרק ּבוֹ  .זֶה ּו
ַאחַ ת מֵ אוֹ ָתן ָׁשל ֹׁש ִט ּפוֹ ת ׁ ֶ
יתה ָמ ָרה כַ ּ ַלעֲ נָה.
ש ָּכתוּב )משלי ה( וְ ַאח ֲִר ָ
ֶׁ
הַ ָּכבֵ ד זֶה הַ זָּכָ ר .יוֹ ֶת ֶרת הַ ָּכבֵ ד  -נְ ֵקבָ ה) .עד
כאן(.

מו ָתא .וְ ָדא
יבהִ ,איה ּו ַ ּד ְר ָּגא ַחד ִמ ּ ׁ ִש ִּתין ְ ּד ֹ
ֵ .415ק ָ
ִא ְת ְק ֵרי ּ ַת ְר ֵד ָמה .עֲ ְס ִט ְיר ָאה )נ''א עסירטא(ּ ַ ,ד ְר ָּגא
ית ָאה ְ ּד ַמלְ ָא ְך ַה ּ ָמוְ תּ .ו ִמג ֹּו ְ ּד ָא ֵתי ֵמ ָר ִחיק,
ׁ ְש ִת ָ
מו ָתאַ .ר ְמזָאַ ,חד
מו ָתא .וְ לָ או ֹ
ִאיה ּו ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ֹ
מו ָתא.
ִמ ּ ׁ ִש ִּתין ְ ּד ֹ

 .415הַ ֵּקבָ ה ִהיא דַּ ְר ָ ּגה ַאחַ ת ִמ ּ ִ ׁש ּ ִׁשים
יתה ,וְ זֶה נִ ְק ָרא ּ ַת ְרדֵּ ָמהַ .מ ְל ָא ְך
ִמ ִּמ ָ
של
ַע ְס ִט ְיר ָאה )ﬠ ֲִס ְירטָ א( ,דַּ ְר ָ ּגה ִׁש ּ ִׁשית ׁ ֶ
ש ָּבא מֵ ָרחוֹ ק ,הוּא
ַמ ְל ַא ְך הַ ּ ָמוֶת .ו ִּמ ּתוֹ ְך ׁ ֶ
צד הַ ּ ָמוֶת ,וְ לֹא ָמוֶת ַמ ּ ָמ ׁש .וְ נִ ְר ָמז ֶ -אחָ ד
ִמ ַ ּ
יתה.
ִמ ּ ִׁש ּ ִׁשים ִמ ִּמ ָ

”” “YHVH support him upon the bed of illnessיְהוָה–י ְִסﬠָ ֶדנּוּ ,ﬠַ ל-ﬠֶ ֶרשׂ ְדּוָי“ Psalms 41:4
The sages tell us that a person who visits the sick in his bed should not sit by
his legs, because the Shechina is by the head and the angel of death is by the
feet. If a person is righteous, then YHVH is by his head and the Shechina
ַו ְיכַל “ surrounds his body up to the feet. For Jacob, it was said Genesis 49:33
ַ ” “And when Jacob made anיﬠֲקֹ ב לְ צַ וֹּ ת אֶ ת-בָּ נָיוַ ,ויֶּאֱ סֹ ף ַרגְ לָ יו אֶ ל-הַ ִמּטָּ ה; וַיִּ גְ וַעַ ,ויֵּאָ סֶ ף אֶ ל-ﬠַ ָמּיו
end of charging his sons, he gathered up his feet into the bed, and expired, and
was gathered unto his people.” The bed is the aspect of the Shechina and when
Jacob finished giving the blessings to his children, he raised his feet to the bed
that is the aspect of the Shechina and his soul ascended to its place above.
Impure people have the angel of death surrounding their body from all
directions with his sword, waiting for the exact moment to separate the soul
יתהָּ ,מ ָרה כַלַּ ֲﬠנָה; חַ ָדּה ,כְּ חֶ ֶרב ִפּיּוֹת“ from the body. Proverb 5:4
” “But her end isוְאַ חֲ ִר ָ
bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword.” Jacob was the first to be sick
in the Torah. The Sages told us that Jacob asked God to give him the
opportunity to bless his sons before leaving the world. We know that the passing
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day of a righteous person is when his energy and the light from all of his spiritual
work are fully revealed. Jacob knew that the entire future of the correction
process depended on the blessings of the twelve sons. Before Jacob changed the
system, death was a sudden event. When the time of death came, a person
would sneeze and his soul would leave the body. This is the reason why people
bless each other for health when they hear a sneeze. Don’t get upset with Jacob,
because he did what’s best for us. Sickness is an aspect of Mercy that allows us
time to correct the soul before it leaves this world. Many people suffer greatly
before they die and that is their opportunity to repent and/or pay the last
payments on the correction process.

ימנָ אָּ ,ב ַתר
ימנָ א ָא ַמר ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
ַ .416ר ְעיָא ְמ ֵה ָ
טוב וָ ָרע ,לֵ ית ֵא ֶבר
ְ ּדג ּו ָפא ִאיה ּו ֵמ ִאילָ נָא ְ ּד ֹ
טוב,
יה יֵצֶ ר ָה ָרע וְ יֵצֶ ר ֹ
ְּבג ּו ָפאּ ְ ,דלָ א ִאית ּ ֵב ּ
ירות,
יקים ְ ּגמ ּו ִריםְּ ,ת ֵרין יְ ִצ ֹ
ינונִ ִּיים .וְ לַ ַּצ ִ ּד ִ
לַ ּ ֵב ֹ
טו ִביםּ ְ .כגַוְ ונָ א ְ ּד ָח ָתן
דד ַכר וְ נ ּו ְק ָבאַ ּ ,ת ְרוַ ויְ יה ּו ֹ
ְּ
ישיןּ ְ ,ד ַכר
ירות ִּב ׁ ִ
וְ ַכ ּ ָלה .לָ ְר ׁ ָש ִעים ְ ּגמ ּו ִריםְּ ,ת ֵרין יְ ִצ ֹ
וְ נ ּו ְק ָבאְּ ,ב ָכל ֵא ֶבר וְ ֵא ֶברִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ָס ָמ ֵאל
וְ נָ ָח ׁש.

שהַ ּגוּף
ָ .416א ַמר הָ רוֹ ָעה הַ ּנֶאֱ ָמן ,מֵ ַאחַ ר ׁ ֶ
של טוֹ ב ו ָָרעֵ ,אין אֵ יבָ ר ַּב ּגוּף
הוּא מֵ ֵעץ ׁ ֶ
ש ֵאין ּב ֹו יֵצֶ ר הָ ָרע וְ יֵצֶ ר הַ ּטוֹ ב לַ ֵּבינוֹ נִ ים.
ֶׁ
של זָכָ ר
יקים ְ ּגמו ִּרים ְׁש ּ ֵתי י ְִצירוֹ תֶ ׁ ,
ו ְּלצַ דִּ ִ
וּנְ ֵקבָ ה ,ו ְ ּׁשנֵיהֶ ם טוֹ ִביםְּ ,כ ֻדגְ ַמת חָ ָתן וְ כַ ָּלה.
וְ ִל ְר ָׁש ִעים ְ ּגמו ִּרים ְ ׁש ּ ֵתי י ְִצירוֹ ת ָרעוֹ ת ,זָכָ ר
של
וּנְ ֵקבָ הּ ְ ,בכָ ל אֵ יבָ ר וְ אֵ יבָ רִ ,מ ַ ּצד ׁ ֶ
סָ ָמ ֵא''ל וְ נָחָ ׁש.

יבה
טוב וָ ָרעֵ ,ק ָ
ּ .417ו ְבגִ ין ָ ּדא ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִאילָ נָ א ְ ּד ֹ
יבה
או ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ןֵ ,ק ָ
ִאית ָּב ּה ְּת ֵרין ַ ּד ְר ִ ּגיןּ ְ .ד ָה ִכי ֹ
מו ָתא .וְ ׁ ֵשינָ ה,
ָי ׁ ֵשן .וְ ִאית ׁ ֵשינָ הַ ,א ַחת ִמ ּ ׁ ִש ִּתין ְּב ֹ
או ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ן
ַא ַחת ִמ ּ ׁ ִש ִּתין ּ ַב ְּנב ּו ָאהּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ֹ
מות ׁ ָשוְ א יְ ַד ּ ֵבר ּו,
לו ֹ
יב ָתא) ,זכריה י( ַהחֲ ֹ
ארי ְמ ִת ְ
ָמ ֵ
לום אֲ ַד ּ ֶבר ּב ֹו .לָ א ַק ׁ ְשיָא,
וְ ָה ְכ ִתיב )במדבר יב( ּ ַבחֲ ֹ
ְ
לום ַעל
ָּכאן ַעל יְ ֵדי ׁ ֵשדָּ .כאן ַעל יְ ֵדי ַמלְ ָאך .חֲ ֹ
לום ַעל יְ ֵדי
יְ ֵדי ַמלְ ָא ְךַ ,חד ִמ ּ ׁ ִש ִּתין ּ ַב ְּנב ּו ָאה .חֲ ֹ
מו ָתא .וְ ִאיה ּו ּ ֶת ֶבן,
ׁ ֵשדִ ,איה ּו ׁ ָשוְ אִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ֹ
או ְקמ ּו ָהּ ְ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַבר ְּבלֹא ּ ֶת ֶבן,
ְ ּד ָה ִכי ֹ
לום ְּבלֹא ְ ּד ָב ִרים ְּב ֵטלִ ים.
ַּכ ְך ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לַ חֲ ֹ

של ֵעץ טוֹ ב ו ָָרעִ ,היא
צד ׁ ֶ
 .417ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ִמ ַ ּ
ְ
ש ָּכך ֵּבאֲ רוּה ּו
שי ּ ֵׁש ָּב ּה ְ ׁש ּ ֵתי ְד ָרגוֹ תֶ ׁ .
הַ ֵּקבָ ה ׁ ֶ
שנָה ַאחַ ת
ָשן .וְ י ֵׁש ׁ ֵ
חֲכָ ִמיםֵ ,קבָ ה  -י ׁ ֵ
שנָהַ ,אחַ ת ִמ ּ ִׁש ּ ִׁשים
יתה .וְ ׁ ֵ
ִמ ּ ִ ׁש ּ ִ ׁשים ְ ּב ִמ ָ
ִ ּבנְ בו ָּאה .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ּ ֵפ ְר ׁשוּה ּו חֲכָ ִמים ַּבעֲ לֵ י
ְשיבָ הָּ ,כתוּב )זכריה י( ַו ֲחלֹמוֹ ת הַ ּׁ ָשוְ א
הַ י ִׁ
ְי ַד ֵּברוַּ ,וה ֲֵרי ָּכתוּב )במדבר יב( ַּבחֲלוֹ ם
שד -
שהָּ .כאן ַעל י ְֵדי ׁ ֵ
אֲ ַד ּ ֶבר ּבוֹ ? לֹא ָק ׁ ֶ
ְ
ָּכאן ַעל י ְֵדי ַמ ְל ָא ְך .חֲלוֹ ם ַעל י ְֵדי ַמ ְל ָאך -
שד
ֲלום ַעל י ְֵדי ׁ ֵ
ֶאחָ ד ִמ ּ ִׁש ּ ִ ׁשים ִ ּבנְ בו ָּאה .ח ֹ
ש ָּכךְ
של הַ ּ ָמוֶת .וְ הוּא ּ ֶתבֶ ןֶ ׁ .
צד ׁ ֶ
הוּא ָׁשוְ אִ ,מ ַ ּ
ש ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְלבָ ר ְ ּבלֹא ֶתבֶ ן,
שם ׁ ֶ
ֵּבאֲ רוּהוְּּ ,כ ׁ ֵ
ָּכ ְך ִאי ֶא ְפ ָׁשר לַ חֲלוֹ ם ְ ּבלֹא ְדבָ ִרים ְ ּבטֵ ִלים.

או ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ן,
טו ְמ ָכא ָ ּדא ֻק ְר ְק ָבן נִ ְקלָ ף .וְ ֹ
ִ .418א ְצ ֹ
טו ֵחןּ ְ ,ד ִאיה ּו נָ ִטיל ּכ ּ ָֹלא ,וְ ׁש ֹו ֵחקּ ,ו ְמ ׁ ַש ֵ ּדר
ק ּו ְר ְק ָבן ֹ
חו ִביןּ ְ ,כגַ וְ ונָא
לְ ָכל ֵא ָב ִריןִ .אי ֵא ָב ִרין ְּבלָ א ֹ
או ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ןּ ְ ,ד ִאית ִמ ִּלין ִ ּד ְמ ַע ְ ּכ ִבין יַת ָק ְר ְּבנָ א,
ְ ּד ֹ
יהַ ,הה ּוא ְ ּד ׁ ָש ַ ּדר ק ּו ְד ׁ ָשא
ְ ּדלָ א נָ ִחית לְ ַק ְּבלָ א לֵ ּ

 .418הָ ִא ְצטוֹ ְמכָ ה זֶה קֻ ְר ְקבָ ן נִ ְקלָ ף .וּבֵ אֲ ר ּו
שהוּא לוֹ ֵקחַ הַ כּ ֹל
חֲכָ ִמים ,קֻ ְר ְקבָ ן טוֹ חֵ ןֶ ׁ ,
וְ ׁשוֹ חֵ ק ,וְ ׁשוֹ לֵ חַ ְלכָ ל הָ ֵאיבָ ִריםִ .אם
ש ָא ְמר ּו
הָ ֵאיבָ ִרים ְ ּב ִלי עֲ ווֹ נוֹ תְּ ,כ ֹגון ַמה ּ ׁ ֶ
שי ּ ֵׁש דְּ בָ ִרים הַ ְמ ַע ְ ּכ ִבים אֶ ת
חֲכָ ִמיםֶ ׁ ,
ש ּלֹא יוֹ ֵרד ְל ַק ֵּבל אוֹ תוֹ הַ הוּא
הַ ָּק ְר ָּבןֶ ׁ ,
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ש ּ ָׁשלַ ח הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְל ַק ֵּבל הַ ּ ַמ ּ ָתנָה
ֶׁ
ְש ְּמ ַק ּ ֵבל אוֹ תוֹ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך
ֶ ׁ שיּ ֵׁש
ֶ ׁ . ֹש ּלו
ֶׁ
ש ּנֶאֱ ַמר בּ וֹ )יחזקאל
ֶ ׁ ,הוּא ַעל י ְֵדי ַא ְריֵה
.א( ו ְּפנֵי ַא ְריֵה ֶאל הַ י ּ ִָמין ְל ַא ְר ַּב ְע ּ ָתן
ֹ וְ יוֹ ֵרד ּבו,וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא רוֹ כֵ ב ָעלָ יו
.תו דּ וֹ רוֹ ן
ֹ ְֹל ַק ֵּבל או

ְ ְּב ִר
 ְ ּד ִאית ִ ּד ְמ ַק ּ ֵבל.יה
ֹ יך ה ּוא לְ ַק ְּבלָ א ּד ֹו
ּ ֵרונָ א ִ ּדיל
ְ יה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 ְ ּד ִא ְּת ַמר,יך ה ּוא ַעל יְ ֵדי ַא ְריֵה
ּ ֵל
.יה )יחזקאל א( ּו ְפנֵי ַא ְריֵה ֶאל ַה ּי ִָמין לְ ַא ְר ּ ַב ְע ָתן
ּ ּ ֵב
ְ
,יה
ּ  וְ נָ ִחית ּ ֵב,יה
ּ ֵוְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא ָר ִכיב ָעל
.רונָא
ֹ לְ ַק ְּבלָ א ַהה ּוא ּד ֹו

The Faithfull Shepherd reveals that the body is the aspect of the Tree (Tselem
 =צלםTree  )עץthat is good and bad. Every part of the body of most people includes
the same aspects. The righteous have the aspects of male and female, bride and
groom, because of their actions and prayers that unify the light and the vessel.
Wicked people have the male and female from the negative side that is Sama-el
and the Snake in every part of their body. The stomach has the aspect of good
and bad and is related to sleep. It has 1/60 of death and could also have 1/60
of prophecy. Zechariah 10:2 “ , וַחֲ �מוֹת הַ ָשּׁוְא י ְַדבֵּ רוּ,קּוֹס ִמים חָ זוּ ֶשׁ ֶקר
ְ ַ וְה,אָ וֶן-כִּ י הַ ְתּ ָרפִ ים ִדּ ְבּרוּ
אֵ ין רֹﬠֶ ה- ַיﬠֲנוּ כִּ י,צ ֹאן-כֵּן נ ְָסעוּ כְ מוֹ-הֶ בֶ ל ְינַחֵ מוּן; ﬠַ ל.” “For the teraphim have spoken vanity,
and the diviners have seen a lie, and the dreams speak falsely, they comfort in
vain; therefore they go their way like sheep, they are afflicted, because there is
no shepherd.” False messages are ‘pushed’ into our dreams by demons. They
will show false visions when there is no ‘shepherd’, which means following the
guidance of the Torah, YHVH. Deuteronomy 32:12 ” אֵ ל ֵנכָר, בָּ ָדד ַינְחֶ נּוּ; וְאֵ ין ﬠִ מּוֹ,”יְהוָה
“YHVH alone did lead him, and there was no strange god with Him.” Numbers
12:6 “בּוֹ- בַּ חֲ לוֹם אֲ ַדבֶּ ר, נ ְִביאֲ כֶם–יְהוָה בַּ ַמּ ְראָ ה אֵ לָ יו אֶ ְתו ַָדּע,י ְִהיֶה-נָא ְדבָ ָרי; ִאם- ִשׁ ְמעוּ,ֹאמר
ֶ “ ” ַויּAnd
He said: ‘Hear now My words: if there be a prophet among you, I YHVH do make
Myself known unto him in a vision, I do speak with him in a dream.” When we
follow the Light, dreams can come to us with prophetic messages delivered by
angels. To have dreams from the positive side, with true messages, one should
relax his body and soul. Relax the body with yoga-like meditations, then make
a confession, which is personal accounting of the day activity, but without
blaming others or raising anger in the body. We should forgive and forget like if
that night we are to pass away from the world, being ready to face the supreme
judgment. Do Ana B’Koach and Shema Israel and the soul is ready for a nice
trip on the spiritual level. Going early to bed will result in good sleep, not just
because the body has more time to rest but because the soul has more time to
‘recharge’ in the upper levels. If the soul stays in the lower level, then it can be
touched and affected by demons and other entities that ‘suck’ the light force
from the body.
,ש ְּמ ַק ֵּבל אוֹ תוֹ ַעל י ְֵדי ׁשוֹ ר
ֶ ׁ  וְ י ֵׁש דּ וֹ רוֹ ן.419
ש ּנֶאֱ ַמר ּבוֹ )שם( ו ְּפנֵי ׁשוֹ ר מֵ הַ ּ ְ ׂשמֹאול
ֶׁ
ש ְּמ ַק ֵּבל ַעל י ְֵדי
ֶ ׁ  וְ י ֵׁש דּ וֹ רוֹ ן.ְל ַא ְר ַּב ְע ּ ָתן
ֶשר
ֶ ׁ ש ּנֶאֱ מַ ר בּ וֹ )שם( ו ְּפנֵי נ
ֶׁ
,ֶשר
ֶׁ נ
שהֵ ם ְׁש ּ ֵתי תוֹ ִרים אוֹ ְ ׁשנֵי ְבנֵי
ֶ ׁ .ְל ַא ְר ַּב ְע ּ ָתן
ש ְּמ ַק ֵּבל אוֹ תוֹ ַעל י ְֵדי ָא ָדם
ֶ ׁ  וְ י ֵׁש דּ וֹ רוֹ ן.יוֹ נָה

,יה ַעל יְ ֵדי ׁש ֹור
ֹ  וְ ִאית ּד ֹו.419
ּ ֵרונָ א ִ ּד ְמ ַק ּ ֵבל ל
שמֹאֹל
ּ ְ ּד ִא ְּת ַמר ּ ֵב
ׂ ְ ּ יה )יחזקאל א( ּו ְפנֵי ׁש ֹור ֵמ ַה
,ֶשר
ֶ ׁ  ִ ּד ְמ ַק ּ ֵבל ַעל יְ ֵדי ְ ּדנ,רונָ א
ֹ  וְ ִאית ּד ֹו.לְ ַא ְר ּ ַב ְע ּ ָתן
.ֶשר לְ ַא ְר ּ ַב ְע ּ ָתן
ֶ ׁ יה )יחזקאל א( ּו ְפנֵי נ
ּ ְ ּד ִא ְּת ַמר ּ ֵב
,רונָ א
ֹ  וְ ִאית ּד ֹו.או ׁ ְשנֵי ְּבנֵי ֹיונָה
ֹ ,ְ ּד ִאי ּנ ּון ׁ ְש ֵתי ּת ֹו ִרים
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ש ָּכתוּב בּ וֹ )ויקרא א( ָא ָדם ִ ּכי י ְַק ִריב ִמ ּ ֶכם
יה) ,ויקרא ׁ ֶ
יה ַעל יְ ֵדי ְ ּד ָא ָדם ִ ּד ְכ ִתיב ּ ֵב ּ
ִ ּד ְמ ַק ּ ֵבל לֵ ּ
ש ּנֶאֱ ַמר
של זֶה ׁ ֶ
ָק ְר ָּבן לַ ה'ַּ .בדְּ מוּת ׁ ֶ
א( ָא ָדם ִ ּכי י ְַק ִריב ִמ ֶּכם ָק ְר ָּבן לַ יְ יְָּ .ב ִד ּי ּו ְקנָא
שם
ּבוֹ )יחזקאל א( ו ְּדמוּת ּ ְפנֵיהֶ ם ּ ְפנֵי ָא ָדםֵ ׁ .
יה) .יחזקאל א( ּו ְדמ ּות ּ ְפנ ֶ
ְ ּד ַהה ּוא ְ ּד ִא ְּת ַמר ּ ֵב ּ
ֵיהם ּ ְפנֵי ְיהֹוָ''ה יוֹ ֵרד עֲ לֵ יהֶ ם ְל ַק ֵּבל הַ ָּק ְר ָּבן.

רונָ א.
דו''ד נָ ִחית ָעלַ יְ יה ּו ,לְ ַק ְּבלָ א ּד ֹו ֹ
ָא ָדם .יְ ֹ ָ

 .420וְ ִאית ֵחיוָ ן ִט ְב ִע ֹיותְ ,מ ָמנָ ן ַעל ּג ּו ִפיןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון
סו ִדין ,וְ ִאי ּנ ּון ַ ּד ְכיָין .וְ לָ ֳק ְבלַ יְ יה ּו ַא ְר ּ ַבע
ֵמ ַא ְר ּ ַבע יְ ֹ
ֵחיוָ ן ּד ֹו ְר ִסיןִ ,מ ְסאֲ ִבין) ,נ''א מלאכין ממנן( ַעל ד' ְמ ִר ָירן,
רו ָקא,
ְ ּד ִאי ּנ ּוןָ :מ ָרה ִח ָ ּו ָוראָ ,מ ָרה ס ּו ָמ ָקאָ ,מ ָרה יְ ֹ
ָמ ָרה א ּו ָכ ָמא.

 .420וְ י ֵׁש חַ יּוֹ ת ִט ְב ִעיּוֹ ת ְממֻ נּוֹ ת ַעל
שהֵ ם מֵ ַא ְר ָּב ָעה יְסוֹ דוֹ ת ,וְ הֵ ן
הַ ּגו ִּפיםֶ ׁ ,
ְטהוֹ רוֹ ת .ו ְּלעֻ ּ ָמ ָתן י ֵׁש ַא ְר ַּבע חַ יּוֹ ת דּ וֹ ְרסוֹ ת,
ְטמֵ אוֹ ת) ,מַ לְ אָ כִ ים ְממֻנִּ ים( ַעל ַא ְר ַּבע ָמרוֹ ת,
שהֵ ןָ :מ ָרה ְלבָ נָהָ ,מ ָרה אֲ ֻד ּ ָמהָ ,מ ָרה י ְֻר ָּקה,
ֶׁ
ָמ ָרה ְ ׁשח ָֹרה.

ש ְכלִ ֹיותּ ְ ,ד ָסחֲ ִרין לְ ֻכ ְר ְסיָיא .וְ ִאית
 .421וְ ִאית ֵחיוָ ן ִ ׂ
יהם ,וְ ִאי ּנ ּון ֵחיוָ ן
בו ִהים עֲ לֵ ֶ
ילא ִמ ּנַיְ יה ּוּ ,וגְ ֹ
לְ ֵע ּ ָ
אֱ לָ ִהי ֹּותִ ,מ ִּס ְט ָרא ִ ּד ְקד ּו ּ ׁ ָשה .וְ ִאית ֵחיוָ ן ְ ּד ִס ְט ָרא
ָאחֳ ָרא .וְ ִא ְת ְק ִריא ּו אֱ ל ִֹהים אֲ ֵח ִרים .וְ אֱ לָ ִהי ֹּות
ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ,אֱ ל ִֹהים ַח ִּיים .וְ ִא ּ ֵלין אֱ לָ ִהי ֹּות ִ ּד ְקד ּו ּ ׁ ָשה,
ִא ְת ְק ִריא ּו אֱ ל ֵֹהי ָהאֱ לָ ִהי ֹּות ,וְ ִע ּ ַלת ַעל ּכ ּ ָֹלאֵ ,אל
ֵיהּ .ו ְבגִ ין
ָא ֹ
שים .וְ ָכל זִ ינָא ָאזִ יל לְ זִ ינ ּ
דון ַעל ָּכל ַה ּ ַמעֲ ִ ׂ
ְ ּד ִאית אֱ ל ִֹהים אֲ ֵח ִריםָ ,א ַמר ָעלַ יְ יה ּו) ,שמות
דו''ד לְ ַב ּד ֹוְּ .בגִ ין
כב( ֹזו ֵב ַח לָ אֱ ל ִֹהים יָחֳ ָרם ִּבלְ ִּתי לַ יְ ֹ ָ
ִעם אֱ ל ִֹהים
ַח ִּיים
ְ ּדלָ א יִ ְת ָע ֵרב אֱ ל ִֹהים
אֲ ֵח ִרים) .ס''א ובחבורא קדמאה( )עד כאן(

ש ּסוֹ ְבבוֹ ת הַ ִ ּכ ּ ֵסא.
 .421וְ י ֵׁש חַ יּוֹ ת ִ ׂש ְכ ִליּוֹ ת ׁ ֶ
וְ י ֵׁש ְל ַמ ְעלָ ה מֵ הֶ ן וּגְ בוֹ הוֹ ת עֲ לֵ יהֶ ן ,וְ הֵ ן חַ יּוֹ ת
צד הַ ְ ּק ֻד ּ ָׁשה .וְ י ֵׁש חַ יּוֹ ת מֵ הַ ַ ּצד
אֱ לָ ִהיּוֹ תִ ,מ ַ ּ
הָ ַאחֵ ר ,וְ נִ ְק ָראוֹ ת אֱ ל ִֹהים אֲ חֵ ִרים .וְ הַ חַ יּוֹ ת
צד הַ ְ ּק ֻד ּׁ ָשה נִ ְק ָראוֹ ת אֱ ל ִֹהים
הָ אֱ לָ ִהיּוֹ ת ִמ ַ ּ
של הַ ְ ּק ֻד ּ ָׁשה נִ ְק ָראוֹ ת
חַ יִּים .וְ ֵא ּל ּו הָ אֱ לָ ִהיּוֹ ת ׁ ֶ
אֱ לֹהֵ י הָ אֱ לָ ִהיּוֹ ת ,וְ ִע ּ ַלת ַעל הַ כּ ֹלֵ ,אל ָאדוֹ ן
ַעל ָּכל הַ ּ ַמעֲ ִ ׂשים .וְ כָ ל ִמין הוֹ לֵ ְך ְל ִמינוֹ .
שיּ ֵׁש אֱ ל ִֹהים אֲ חֵ ִריםָ ,א ַמר
ו ִּמ ּׁשוּם ׁ ֶ
עֲ לֵ יהֶ ם) ,שמות כב( זֹבֵ חַ ָלאֱ ל ִֹהים ָיח ֳָרם
ש ּלֹא י ְִת ָע ֵרב אֱ ל ִֹהים
ִ ּב ְל ִּתי לַ ה' ְלבַ דּ וֹ ְּ .כ ֵדי ׁ ֶ
ִעם אֱ ל ִֹהים אֲ חֵ ִרים) .וּבְ חִ בּוּר
חַ יִּים
קַ ְדמוֹן() .עד כאן(.

The stomach grinds the food and sends it to all body parts. The Zohar reveals
that the nutrition of the food is like the sacrifices on the altar. If it is worthy,
God sends the Lion and ‘ride’ on it to accept the sacrifice. The nutrition of the
body should be bounded with a spiritual connection. The food itself appears as
physical but it conforms to spiritual rules. Our meditation and blessings over
the food create radiation that affects it and balance its energy. It is not just
about the nutrition facts but the balance of the energy that enters our body and
integrates with its system. Eating too much of a good thing can kill a person.
Food allergies are another explanation to conflict of energies between the body
and food elements. The food we consume is formed from the four elements of
nature. They correspond to the name YHVH and the angels that govern them
are from the pure side. Against them, there are four impure angels that bring
destruction to the world. They control the Bile that is responsible for all illnesses
and diseases in the body. It has four aspects - White, Red, Green, and Black.
�הים ,יָחֳ ָרם– ִבּ ְל ִתּי לַ יהוָהְ ,לבַ דּוֹ“ (read DZ# ) Exodus 22:19
.” “He that sacrificesזֹבֵ חַ לָ אֱ ִ
unto the gods (others) shall be utterly destroyed, EXCEPT to YHVH alone.” The
DailyZohar.com
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food on our table is a form of offerings, sacrifices, and requires a spiritual
connection. It should be only through the YHVH name because He is the only
One that brings purity and balanced energy to us. The desire for the self,
meaning swallowing food and negative consciousness, is considered other gods.
They disconnect us from the true energy of the food and provide only short term
satisfaction, which is limited to a temporary state of the physical body. We want
to connect the energy of the food to our soul. When we transform the food with
blessings it is like we brought offerings to the Altar and the four Holy Creatures,
and the four pure angels. The other type of offering is disconnection that draws
the four angels of destruction. The connection between sacrifices and food can
be found in 1 Samuel 9:13 “כֵן י ֹאכְ לוּ הַ ְקּרֻ ִאים- אַ חֲ ֵרי,הוּא יְבָ ֵר� הַ זֶּבַ ח-“ ”כִּ יThe people will
not begin eating until he comes, because he must bless the sacrifice; afterward,
those who are invited will eat.” All blessings, including food blessings, begin
with “... “ ”בָּ רוּ� אַ ָתּה יְהוָה אֱ �הֵ ינוּ ֶמלֶ � הָ עוֹלָ םBlessed are You, YHVH our God, King of
the World …”. With that, we connect to the root of all energies and ‘charge’ our
actions and food with the balanced energy of the Tree of Life. If you don’t know
any blessings, just add a simple meditation with the awareness that everything
is energy and ask the food to be with Light and balance to sustain your body
and soul. Do not bless non-kosher food because its energy is not balanced with
the Israelite soul and the blessings will go to waste, that is where the other side
waits for our mistakes to grab that light.
, ִא ְצטוֹ ְמכָ ה זוֹ לוֹ ַקחַ ת וְ ׁשוֹ חֶ ֶקת.422
 ו ִּמ ּ ֶמ ּנָה,של ַמ ּ ָטה
ֶ ׁ צ ָד ִדים
ּ ְ ַוְ ׁשוֹ לַ חַ ת ְלכָ ל ה
 וּמֵ ֵא ּל ּו ׁשוֹ ִתים הַ ּ ְ ׁש ָמ ִרים.נִ ז ּוֹ נִ ים הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נִ ים
ְל ַמ ָּטה ָּכל אוֹ ָתן רוּחוֹ ת ו ְּצ ָד ִדים אֲ חֵ ִרים
.ש ִ ּנז ּוֹ נִ ים ַּב ּ ַליְלָ ה מֵ אוֹ ָתם ֵאיבָ ִרים ו ְּפ ָד ִרים
ֶׁ
 וְ נוֹ טֵ ל הַ כּ ֹל,וְ הַ ּ ְ ׁש ָאר נוֹ ְט ִלים ָּכל הָ ֵאיבָ ִרים
.ש ּנֶאֱ ַמר ְל ֵעיל
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו, ו ַּמ ְק ִריב לַ ּ ֵלב,הַ ָּכבֵ ד
ש ָּכתוּב )יחזקאל א( ו ְּפנֵי ַא ְריֵה אֶ ל
ֶ ׁ וְ זֶה ּו
 וְ ַעל זֶה ִמ ְת ָר ֶאה ַעל הַ ִּמז ְֵּבחַ ֻ ּדגְ ַמת.הַ יּ ִָמין
 ִמ ָּכאן ו ְּלהָ ְל ָאה ָּכל.שאוֹ כֵ ל ָק ְר ָּבנוֹ ת
ֶ ׁ ַא ְריֵה
של
ֶ ׁ של הַ ּגוּף ְּכ ֻדגְ ָמא
ֶ ׁ ְ ׁש ָאר הָ ֵאיבָ ִרים ְ ּבסוֹ ד
.מַ ְעלָ ה

, נָ ִטיל וְ ׁ ָש ִחיק,טו ְמ ָכא ָ ּדא
ֹ  )דף רל''ה ע''א( ִא ְצ.422
.ֵיה ִא ְתזָ נ ּו ּ ַת ּ ָת ֵאי
ּ  ּו ִמ ּנ,ּו ְמ ׁ ַש ֵ ּדר לְ ָכל ִס ְט ִרין ִ ּדלְ ּ ַת ּ ָתא
 ָּכל ִאי ּנ ּון ר ּו ִחין,ֵמ ִאי ּנ ּון ׁ ָש ִתין ׁ ְש ָמ ִרים לְ ַת ּ ָתא
 ֵמ ִאי ּנ ּון ֵא ָב ִרים,יתזָ נ ּו ְּבלֵ ילְ יָא
ְ וְ ִס ְט ִרין ַאחֲ ָרנִ ין ְ ּד ִא
 וְ נָ ִטיל ּכ ּ ָֹלא,יפין
ִ ְ ּו ׁ ְש ַאר נ ְַטלִ ין ָּכל ׁ ַשי.ּו ְפ ָד ִרים
 וְ ָדא ִאיה ּו. ַּכ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר, וְ ָק ִריב לַ ּ ֵלב,ָּכ ֵבד
 וְ ַעל ָ ּדא. )יחזקאל א( ּו ְפנֵי ַא ְריֵה ֶאל ַה ּי ִָמין,ִ ּד ְכ ִּתיב
. ְ ּכגַ וְ ונָ א ְ ּד ַא ְריֵה ָא ִכיל ָק ְר ְּבנִ ין,ִא ְתחֲ זֵי ַעל ַמ ְד ְּב ָחא
 ְּב ָרזָא ְ ּדג ּו ָפא,יפין
ִ ְִמ ָּכאן ּולְ ָהלְ ָאה ָּכל ׁ ְש ַאר ׁ ַשי
.ילא
ָ ּ ְ ּכגַ וְ ונָא ִ ּדלְ ֵע

, ָמאוֹ ר הַ ָּקדוֹ ׁש, ָאמַ ר הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן.423
אשוֹ נָה לוֹ ַקחַ ת הַ כּ ֹל ַעד
ׁ וַדַּ אי ִא ְצטוֹ ְמכָ ה ָּב ִר
. קֻ ְר ְקבָ ן הוּא אוֹ פֶ ה. וְ אוֹ פָ ה,ש ׁש ָׁשעוֹ ת
ֵׁ
ְ
 וְ ֵא ּל ּו. הַ ּ ֵלב הוּא הַ ּ ֶמלֶ ך.וְ הָ ֵר ָאה ִהיא ַמ ְ ׁש ֶקה
הַ ּ ְׁש ַניִם הֵ ם וַדַּ אי אוֹ פֶ ה וּמַ ְ ׁש ֶקה לָ ֵתת לַ ּ ֶמלֶ ְך
,של ָּכל ַמאֲ כָ ִלים וּמַ ְׁש ִקים
ֶ ׁ מֵ הַ ּטוֹ ב
ּ
ּ
,של ּ ֻכ ָלם
ֶ ׁ  מֵ הַ ִּמ ְבחָ ר,של ּ ֻכ ָלם
ֶ ׁ ֹאש
ׁ מֵ הָ ר
יתי מוֹ ִרי
ִ ש ָּכתוּב )שיר השירים ה( ָא ִר
ֶ ׁ וְ זֶה ּו

 ּב ּו ִצינָא,ימנָ א
ָ  רעיא מהימנא ָא ַמר ַר ְעיָא ְמ ֵה.423
,יתא נָ ִטיל ּכ ּ ָֹלא
ָ טו ְמ ָכא ְּב ַק ְד ִמ
ֹ  וַ ַ ּדאי ִא ְצ,ישא
ָ ׁ ַק ִד
.או ֶפה
ֹ  ִאיה ּו, ֻק ְר ְק ָבן.או ֶפה
ֹ ְ ו,ַעד ׁ ִשית ׁ ַש ְע ִתין
, וְ ִאי ּנ ּון ְּת ֵרין. לִ ָּבא ַמלְ ָּכא.יהי ַמ ׁ ְש ֶקה
ִ  ִא,יאה
ָ וְ ֵר
,יהב לְ ַמלְ ָּכא
ַ  לְ ֵמ,או ֶפה ּו ַמ ׁ ְש ֶקה
ֹ
ִאי ּנ ּון וַ ַ ּדאי
,ישא ְ ּד ֻכ ְּלה ּו
ָ ׁ  ֵר,ִמ ּ ׁ ְש ּ ִפיר ּו ְ ּד ָכל ַמאֲ ָכלִ ין ּו ַמ ׁ ְש ִקין
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ִמ ְב ַחר לְ ֻכ ְּלה ּו .וְ ַהיְ ינ ּו ִ ּד ְכ ִּתיב) ,שיר השירים
ש ִמי ָא ַכלְ ִּתי י ְַע ִרי ִעם ִ ּד ְב ׁ ִשי
יתי ֹ
ה( ָא ִר ִ
מו ִרי ִעם ְּב ָ ׂ
יתי יֵינִ י ִעם חֲ לָ ִבי .לְ ָב ַתרִ ,א ְכל ּו ֵר ִעיםְ ׁ ,ש ַאר
ׁ ָש ִת ִ
לון
ֵא ָב ִריםּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ֵחילִ ין ּו ַמ ׁ ִש ְריָין ְ ּד ַמלְ ָּכאּ ְ ,ד ָפלִ יג ֹ
דו ִדים,
או ִפיםְ ׁ .שת ּו וְ ׁ ִש ְכר ּו ֹ
שר ָה ֹ
ְמ ֹזונָ אַ ,על יְ ֵדי ַ ׂ
שר ַה ּ ַמ ׁ ְש ִקים.
ַעל יְ ֵדי ַ ׂ

יתי
ִעם ְ ּב ָׂש ִמי ָאכַ ְל ִּתי י ְַע ִרי ִעם דִּ ְב ִׁשי ָׁש ִת ִ
יֵינִ י ִעם חֲלָ ִביַ .אחַ ר ָּכ ְך נֶאֱ ַמר ִא ְכל ּו ֵר ִעים,
שהֵ ם ֲחיָלוֹ ת ו ַּמחֲנוֹ ת
שהֵ ם ְ ׁש ָאר הָ ֵאיבָ ִריםֶ ׁ ,
ֶׁ
ְ
שר
ש ְּמחַ ּ ֵלק לָ הֶ ם ָמזוֹ ן ַעל י ְֵדי ַׂ
הַ ּ ֶמלֶ ךֶ ׁ ,
שר
הָ אוֹ ִפיםׁ ְ .שת ּו וְ ִ ׁש ְכר ּו דּ וֹ ִדיםַ ,על י ְֵדי ַׂ
הַ ּ ַמ ְ ׁש ִקים.

The stomach is described by the Zohar as a ‘baker’ that processes the food and
’‘broadcasts’ its energy to the entire body. The lungs are the aspect of the ‘butler
that delivers the drinks to the entire body. The lungs keep the vitality of the
אָ כ ְַל ִתּי “ blood that is the fluid delivered to every cell of the body. Song of Songs 5:1
דּוֹדים
יתי יֵינִי ִﬠם-חֲ לָ ִבי; ִאכְ לוּ ֵר ִﬠיםְ ,שׁתוּ ו ְִשׁכְ רוּ ִ
” “I have eaten my honeycombיַﬠְ ִרי ﬠִ םִ -דּ ְב ִשׁי ָשׁ ִת ִ
and my honey; I have drunk my wine and my milk. Friends Eat, friends, and
drink; drink your fill of love.” The heart is the king and is served with the best
of everything by the baker and the butler. After that, all the others can have
their share. Everything we eat and do affects our hearts. He is the king of the
body and without him functioning at his best the body, that is his kingdom, will
break down and disappear. Serve your king with your best and he will sustain
you for a long time. On airplanes, we are shown a short safety video that
instructs us on how to use the breathing masks. In case of emergency and
change of air pressure, we should place the oxygen mask on ourselves first,
before taking care of the children. We should be strong and in control to be able
to help the little ones so close to our hearts.

ימינָא ְ ּד ּ ַבר נָ ׁשּ .ו ְבגִ ין ָ ּדאּ ,ו ְפנֵי
 .424וְ ָכ ֵבד ִאיה ּו לִ ִ
ימינָ א ְ ּד ַמלְ ָּכא,
ַא ְריֵה ֶאל ַה ּי ִָמין לְ ַא ְר ּ ַב ְע ּ ָתן לִ ִ
ש ָמאלָ אִ .א ּ ֵלין ִאי ּנ ּון
ְ ּד ִאיה ּו לִ ָבאְ .ט ֹ
חול ,לִ ְ ׂ
שמֹאֹלַ .מ ׁ ְש ֶקה
ִמ ִּס ְט ָרא ַאחֲ ָראּ ,ו ְפנֵי ׁש ֹור ֵמ ַה ּ ְ ׂ
ַח ְמ ָרא ָמז ּוג ְּב ַמ ּיָא לְ ַמלְ ָּכא .וְ ַא ְריֵה ָא ִכילּ ָ ,דא
יש ְמ ֹזונָ א ַק ּ ֵמי ַמלְ ָּכאּ ְ ,ד ִאיה ּו לִ ָּבא.
ָּכ ֵבדָּ ,כנִ ׁ

ימין הַ ֶּבן ָא ָדם .ו ִּמ ּׁשוּם
 .424וְ הַ ָּכבֵ ד הוּא ִל ִ
ימין
זֶה ,ו ְּפנֵי ַא ְריֵה ֶאל הַ י ּ ִָמין ְל ַא ְר ַּב ְע ּ ָתםִ ,ל ִ
שהוּא הַ ּ ֵלב .הַ ְּטחוֹ ל ִל ְ ׂשמֹאלֵ .א ּל ּו
הַ ּ ֶמלֶ ְךֶ ׁ ,
הֵ ם מֵ הַ ַ ּצד הָ ַאחֵ ר ,ו ְּפנֵי ׁשוֹ ר מֵ הַ ּ ְ ׂשמֹאול.
ַמ ְ ׁש ֵקה ַייִן ָמזוּג ְ ּב ַמיִם לַ ּ ֶמלֶ ְך .וְ ַא ְריֵה אוֹ כֵ ל,
שהוּא
שאוֹ סֵ ף ָמזוֹ ן ִל ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְךֶ ׁ ,
זֶה ָּכבֵ דֶ ׁ ,
הַ ּ ֵלב.

שו,
 .425וְ ִאית לְ ַא ְק ׁש ּויֵי ַעל ַהאיִ .אי ָּכ ֵבד ִאיה ּו ֵע ָ ׂ
ֵא ְ
יך ה ּוא ְמ ַת ֵ ּקן ְמ ֹזונָ א לְ לִ ָּבאֶ .א ּ ָלא וַ ָדאי לִ ָּבא
שוּ ְ ,ד ִאיה ּו ַה ָּצד ַציִ ד.
ִאיה ּו ְ ּכגַ וְ ונָ א ְ ּדיִ ְצ ָחקָּ .כ ֵבד ֵע ָ ׂ
ֹאכל ִמ ֵּציד ְּב ֹנו.
יה) ,בראשית יז( יָק ּום ָא ִבי וְ י ַ
וְ י ּ ָ
ֵימא לֵ ּ
לו ִתיןּ ְ ,ד ַאזְ לִ ין ּו ִמ ְת ּ ַת ְר ִכין ֵמעֲ נִ ִּיים,
ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון ְצ ֹ
יגונָ אּ ְ ,דלָ א י ְַכלִ ין לְ ַכ ְ ּוונָ א
וְ יִ ְצ ָחק ְּב ַצעֲ ָרא ּו ִב ֹ
ֹאכל ִמ ֵּצ ִידיֶ ,א ּ ָלא
לו ָתאּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא לָ א ָא ַמר וְ י ַ
לִ ְצ ֹ
ש ָר ֵאל.
ֹאכל ִמ ֵּציד ְּב ֹנו) .שמות ד( ְּבנִ י ְב ֹ
וְ י ַ
כו ִרי יִ ְ ׂ

 .425וְ י ֵׁש ְלהַ ְק ׁשוֹ ת ַעל זֶהִ :אם ָּכבֵ ד הוּא
ֵע ָׂשוֵ ,א ְ
יך הוּא ְמ ַת ֵּקן ָמזוֹ ן לַ ּ ֵלב? ֶא ָּלא וַדַּ אי
של י ְִצחָ קָּ .כבֵ ד ֵ -ע ָׂשו,
הַ ּ ֵלב הוּא ְּכ ֻדגְ ָמתוֹ ׁ ֶ
ֹאמר לוֹ ) ,בראשית
שהוּא הַ ָ ּצד צַ יִד .וְ י ַ
ֶׁ
יז( יָקוּם ָא ִבי וְ יֹאכַ ל ִמ ֵ ּציד ְ ּבנוֹ ֵ .א ּל ּו הֵ ן
שהוֹ ְלכוֹ ת ו ִּמ ְת ַרחֲקוֹ ת מֵ עֲ נִ יִּים,
הַ ְּת ִפ ּלוֹ ת ׁ ֶ
ש ּלֹא יְכוֹ ִלים ְלכַ ּוֵן
וְ י ְִצחָ ק ְ ּבצַ ַער ו ְּביָגוֹ ןֶ ׁ ,
לַ ְּת ִפ ָּלה .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה לֹא ָא ַמר וְ יֹאכַ ל ִמ ֵ ּצ ִידי,
ציד ְ ּבנוֹ ) ,שמות ד( ְ ּבנִ י ְבכ ִֹרי
ֶא ָּלא וְ יֹאכַ ל ִמ ֵ ּ

DailyZohar.com

213

Zohar Pinchas – Draft – unedited- not for publishing
ִש ָר ֵאל ָמזוֹ ן
ׂ ְ  ְּכמוֹ זֶה ֵאין לָ הֶ ם ְלי.ִש ָר ֵאל
ׂ ְ  י,אל ְמ ֹזונָא ְּבגָ ל ּו ָתא
ֵ ש ָר
ֹ  לֵ ית,ְ ּכגַ וְ ונָא ָ ּדא
ׂ ְ ִלון לְ י
.ַּב ּגָל ּות ֶא ּ ָלא ַעל י ְֵדי אֻ ּמוֹ ת הָ עוֹ לָ ם

.ֶא ּ ָלא ַעל יְ ֵדי א ּו ִמין ְ ּד ָעלְ ָמא

,ִש ָר ֵאל
ׂ ְ שר הֵ ם ְ ּב ֶא ֶרץ י
ֶ ׁ ֲ אֲ בָ ל ּ ַכא.426
 וְ י ְִהי ּו ְׁש ּ ֵתי ַּכנְ פֵ י.ְמזוֹ נוֹ ָתם ַעל י ְֵדי הַ ּ ְׁש ִכינָה
ּש ּ ֵתי
ְׁ  ו.שר הַ ּ ַמ ְׁש ִקים
ַׂ ,הָ ֵר ָאה ַמ ְ ׁשקוֹ ת אֻ ּ ָמה
ש ְּמבַ ּ ְׁשלוֹ ת הַ ז ּ ֶַרע
ֶ ׁ , הָ אוֹ ִפים- הַ ְ ּכלָ יוֹ ת
ש ְּמ ַק ְ ּבלוֹ ת
ֶ ׁ  ו ְּמבַ ּ ְ ׁשלוֹ ת ַמיִם, ַהַ יּוֹ ֵרד ִמן הַ ּמֹח
ְ,שיֹּאכַ ל הַ ּ ֶמלֶ ך
ֶ ׁ  ו ְּלבַ ּסוֹ ף.ִמ ּ ַכנְ פֵ י הָ ֵר ָאה
ֹש ּלו
ֶ ׁ  נֶאֱ ַמר ִ ּב ְ ׁש ּ ֵתי הַ ְ ּכלָ יוֹ ת,שהוּא הַ ּ ֵלב
ֶׁ
 ְׁשת ּו-  וְ ִל ְ ׁש ּ ֵתי ּ ַכנְ פֵ י הָ ֵר ָאה.ִא ְכל ּו ֵר ִעים
.וְ ִׁש ְכר ּו דּ וֹ ִדים

ֵיהון ַעל
ֹ  ְמ ֹזונ,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ אֲ ָבל ַּכד ִאי ּנ ּון ְּב ַא ְר ָעא ְ ּדי.426
,יאה ַמ ׁ ְש ִקין א ּו ָמה
ָ ֵהון ְּת ֵרין ַּכנְ ֵפי ֵר
ֹ  וְ י.יְ ֵדי ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא
 ִ ּד ְמ ַב ּ ׁ ְשלִ ין,או ִפים
ֹ  ּו ְת ֵרין ּכ ּולְ יָין ָה.שר ַה ּ ַמ ׁ ְש ִקים
ַׂ
 ּו ְמ ַב ׁ ְשלִ ין ַמ ּיָא ִ ּד ְמ ַק ְּבלִ ין,מו ָחא
ֹ ַה ּז ֶַרע ְ ּדנָ ִחית ִמן
, ְ ּד ִאיה ּו לִ ָּבא, ּולְ ָב ַתר ְ ּדיֵיכ ּול ַמלְ ָּכא.יאה
ָ ִמ ַּכנְ ֵפי ֵר
 וְ לִ ְת ֵרין. ִא ְכל ּו ֵר ִעים,יה
ּ ִֵא ְּת ַמר ִּב ְת ֵרין ּ ֻכ ְּליָין ִ ּדיל
. ׁ ְשת ּו וְ ׁ ִש ְכר ּו ּד ֹו ִדים,יאה
ָ ַּכנְ ֵפי ֵר

Exodus 4:22 “ ְבּ ִני ְבכ ִֹרי י ְִשׂ ָראֵ ל,כֹּה אָ מַ ר יְהוָה.” “Thus saith YHVH: Israel is My son, My
first-born.” The Zohar raises a question and says that if the Liver is Sama-el,
and the other side with Lili-th, then how come they gather the food nutrition
and serve it to the heart? The explanation the Zohar brings is that the heart is
like Isaac, which is left column, and the liver is Esau, that does the hunting to
get the blessings as is said in Genesis 27:31. “  ַויָּבֵ א לְ אָ ִביו; ַויּ ֹאמֶ ר,הוּא מַ ְטﬠַ ִמּים-ַויַּﬠַ שׂ גַּם
� ְתּבָ ְרכַנִּ י נ ְַפ ֶשׁ, יָקֻ ם אָ ִבי ְוי ֹאכַל ִמצֵּ יד ְבּנוֹ–בַּ ﬠֲבֻ ר,לְ אָ ִביו.” “And he also made savoury food, and
brought it unto his father; and he said unto his father: ‘Let my father arise, and
eat of his son’s venison, that thy soul may bless me’.” The blessings come from
the ‘son’ who is Israel, Jacob, that received the blessings of the father. The Zohar
teaches us that there is a parallel between food consumption and the processing
it and spiritual connections. Our prayers have the desire and hope to receive
nourishment in our lives in this world. That is the aspect of food for the body.
The liver depends on the heart for its existence and that is why it must serve
the heart that spreads the energy throughout the body. We have a dependency
on life and like the liver, we need the Light in our lives to continue on living and
working. It requires us to work and pray with pure consciousness and pure
heart.
 ַא ְר ַּבע חַ יּוֹ ת, הַ ּ ֵלב הוּא ִ ּכ ּ ֵסא ִדין.427
 ְׁש ּ ֵתי ַּכנְ פֵ י ֵר ָאה ו ְּׁש ּ ֵתי. ֹש ּלו
ֶ ׁ ְׁשלו ִּחים
ש ַעל ּ ַכנְ פֵ י ֵר ָאה נֶאֱ מַ ר ו ְּפנֵיהֶ ם
ֶ ׁ .ְכלָ יוֹ ת
 ְל ַק ֵּבל עֲ לֵ יהֶ ם,וְ כַ נְ פֵ יהֶ ם ּ ְפ ֻרדוֹ ת ִמ ְל ָמ ְעלָ ה
שהוּא )ישעיה יא( רוּחַ חָ ְכ ָמה
ֶ ׁ ,ֶאת הַ ּ ֶמלֶ ְך
ו ִּבינָה רוּחַ ֵעצָ ה וּגְ בו ָּרה רוּחַ דַּ ַעת וְ י ְִר ַאת
ש ָּכל
ֶ ׁ ,שהוּא הַ ּ ֵלב
ֶ ׁ ,שב ַעל ִ ּכ ּ ֵסא
ֵ ׁ ֹשיּו
ֶ ׁ .'ה
אוֹ ָתם דְּ פָ ִקים ִמ ְת ַנהֲגִ ים ַאח ֲָריו ְּכחַ יּ ִָלים
.ַאחַ ר ַמ ְל ָּכם

יחן
ָ ִ ַא ְר ּ ַבע ֵחיוָ ן ׁ ְשל, ְ ּדלִ ָּבא ִאיה ּו ִ ּכ ּ ֵסא ִ ּדין.427
 ְ ּד ַכנְ ֵפי, ּו ְת ֵרין ּ ֻכ ְּליָין,יאה
ָ  ְּת ֵרין ַּכנְ ֵפי ֵר.יה
ּ ִֵ ּדיל
,דות ִמ ְּל ָמ ְעלָ ה
ֹ יהם ּ ְפר ּו
ֶ ֵיהם וְ ַכנְ ֵפ
ֶ יאה ּו ְפנ
ָ ֵר
 ְ ּד ִאיה ּו )ישעיה יא( ר ּו ַח,לְ ַק ְּבלָ א ָעלַ יְ יה ּו ַמלְ ָּכא
ָח ְכ ָמה ּו ִבינָ ה ר ּו ַח ֵע ָצה ּוגְ ב ּו ָרה ר ּו ַח ַ ּד ַעת וְ יִ ְר ַאת
 ְ ּד ָכל ִאי ּנ ּון, ְ ּד ִאיה ּו לִ ָּבא, ְ ּדי ִָתיב ַעל ּ ֻכ ְר ְסיָיא.ָיְ י
.יהון
ֹ  ְ ּכ ַח ּיָילִ ין ָּב ַתר ַמלְ ֵכ,יה
ִ ְ ּד ִפ
ּ יקין ִמ ְתנַהֲ גִ ין אֲ ּ ַב ְת ֵר
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,שבֶ ת ִמ ּ ַכנְ פֵ י הָ ֵר ָאה
ֶ ׁ ֹשנּו
ֶׁ
ַ וְ הָ רוּח.428
 וְ ִהיא ְק ִר ָירה,שבֶ ת ַעל ְ ׁשנֵי נִ ְקבֵ י הַ חֹטֶ ם
ֶ ׁ ֹנו
 ו ִּמ ַ ּצד. וְ חַ ּ ָמה ִמיּ ִָמין,וְ צוֹ ֶננֶת מֵ הַ ּ ְ ׂשמֹאל
ַ ִהיא רוּח,של ַרח ֲִמים
ֶ ׁ שהוּא ִ ּכ ּ ֵסא
ֶ ׁ , ַהַ ּמֹח
, וְ חַ ּ ָמה ִמ ּ ְ ׂשמֹאל הַ ְ ּגבו ָּרה,ימין הַ חֶ סֶ ד
ִ ָק ָרה ִל
של
ֶ ׁ  ָּב ֶא ְמצַ ע, ֹש ּ ָׁשם הַ ּ ֵלב וְ הַ ּמֹחַ ָמזוּג ּבו
ֶׁ
ְ
ַ וְ הַ ּמֹח. ַאף ָּכך הַ ּ ֵלב ְממֻ זָּג ִמ ּקֹר ָוחֹם.ְ ׁשנֵיהֶ ם
.ש ְּמ ַק ְ ּב ִלים זֶה ִמזֶּה
ֶ ׁ ,ּגַם ָּכ ְך

 נָ ׁ ִשיב ַעל ְּת ֵרי,יאה
ָ נָשיב ִמ ַּכנְ ֵפי ֵר
ִ ׁ  וְ ר ּו ָחא ְ ּד.428
 וְ ָחם.שמֹאלָ א
ֹ נ ּו ְק ֵבי
ׂ ְ ּ  וְ ִאיה ּו ָק ִריר ּו ְצנִ ינָ א ִמ.חו ָט ָמא
,מו ָחא ְ ּד ִאיה ּו ּ ֻכ ְר ְסיָיא ְ ּד ַרחֲ ֵמי
ֹ  ּו ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד.ימינָ א
ִ ִמ
ש ָמאלָ א
ִ ִִאיה ּו ר ּו ַח ָקר ל
ׂ ְ ּ  וְ ָחם ִמ. ְ ּד ֶח ֶסד,ימינָא
,יה
ָמזִ יג
מו ָחא
ֹ  ּו. ְ ּד ַת ּ ָמן לִ ָּבא,ִ ּדגְ ב ּו ָרה
ּ ּ ֵב
 ִמ ּק ֹור, א ּוף ָה ִכי לִ ָּבא ָמזִ יג.יתא ְ ּד ַת ְרוַ ויְ יה ּו
ָ ְּב ֶא ְמ ָצ ִע
. ִ ּד ְמ ַק ְּבלִ ין ֵ ּדין ִמ ֵ ּדין,מו ָחא א ּוף ָה ִכי
ֹ  ּו.חום
ֹ ָו

של הַ כּ ֹל נוֹ טֵ ל הַ ְּטחוֹ ל
ֶ ׁ  וְ ֶאת הַ ּ ְ ׁש ָמ ִרים.429
,שהֵ ם עֲ בָ ִדים ו ְּׁשפָ חוֹ ת
ֶ ׁ , ֹש ּלו
ֶ ׁ וְ הַ ּ ַמחֲנוֹ ת
יתי ִלי
ִ ִ )קהלת ב( ָקנ,ש ָא ַמר עֲ לֵ יהֶ ם ְׁשלֹמֹה
ֶׁ
 ְ ׁש ּ ֵתי ְכלָ יוֹ ת נִ ְק ָראוֹ ת.ּשפָ חוֹ ת
ׁ ְ עֲ בָ ִדים ו
ש ּנֶאֱ מַ ר
ֶ ׁ ,של ַמ ְעלָ ה
ֶ ׁ שם ִא ּ ִׁשים
ֵ ׁ  ַעל,ִא ּ ִׁשים
.שי ה' וְ ַנחֲלָ תוֹ יֹאכֵ לוּן
ֵ ׁ ּ ָּבהֶ ם )דברים יח( ִא

,יה
ֹ נָטיל ְט
ִ , ּו ׁ ְש ָמ ִרים ְ ּדכ ּ ָֹלא.429
ּ ֵ ּו ַמ ׁ ִש ְריָין ִ ּדיל,חול
ָעלַ יְ יה ּו
ְ ּד ָא ַמר
,חות
ֹ ּו ׁ ְש ָפ
ְ ּד ִאי ּנ ּון עֲ ָב ִדים
 ְּת ֵרין.חות
ֹ יתי לִ י עֲ ָב ִדים ּו ׁ ְש ָפ
ִ ִ )קהלת ב( ָקנ,ׁ ְשלֹמֹה
,ילא
ָ ּ  ַעל ׁ ֵשם ִא ׁ ִשים ִ ּדלְ ֵע,ּכ ּולְ יָין ִא ְת ְק ִריא ּו ִא ׁ ִשים
.ֹאכל ּון
ֵ תו י
ֹ ְָ ּד ִא ְּת ַמר ְּבה ּו )דברים יח( ִא ּ ׁ ֵשי יְ ָי וְ נַחֲ ל

The heart represents a throne of judgment in the body. Its messengers are the
two wings of the lungs and the two kidneys. We need to bring balance into it so
the king can sit on his throne with mercy. Isaiah 11:2 “  רוּחַ יְהוָה–רוּחַ חָ כְ ָמה,ְונָחָ ה ﬠָ לָ יו
 ְוי ְִראַ ת יְהוָה, רוּחַ ַדּﬠַ ת,בוּרה
ָ ְ רוּחַ ﬠֵ צָ ה וּג,וּבינָה
ִ .” “And the spirit of YHVH shall rest upon
him, the spirit of wisdom (Chokhmah) and understanding (Binah), the spirit of
counsel and might (right and left), the spirit of knowledge (Da’at) and of the fear
(=Awe) of YHVH (the revelation of the Light).” This verse from Isaiah’s prophecy
describes the ultimate balance that the Mashiach will bring with him to the
world. When right (Chokhmah) and left (Binah) come together they create a
connection that is called ‘Knowledge’ (two sides of the brain) and the Light is
channeled down to Zeir Anpin, and the Light is revealed. That is possible
because of the unification of the upper two. The three upper levels of Chokmah,
Binah and Da’at provide the force of the heart. They come into us with each
breath, that cools the heart and gives it the necessary pulse to push the blood
and energize the body. For those who read previous DZs: the atom with its three
major elements has a similar aspect that ‘blows’ a breath of life to keep the atom
‘alive’. The inner force is Chokhmah, Binah and Da’at. Scientists won’t get it
until they add the Hebrew letters to the Periodic Table. It will happen when
Mashiach comes. The air that blows into the wings through the two nostrils of
the nose represents the Light of Zeir Anpin and provides the cooling aspect. It
gives the important balance that is shared between the heart and the brain. The
two kidneys should also be in balance, otherwise, they fail and bring the entire
body down with them. A proper meditation and breathing technique is
important to balance the body on the physical and spiritual levels. It will be
discussed further in the next DZ, but here we should learn that the entire body
should be treated as one unit to have complete balance. Everything affects
everything else. We can not eat too much of good quality food. We can not
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swallow a normal portion of food. There are a balanced method and a process
for every action. There are no shortcuts. That is why refined food is bad for us.
If it is digested too fast in the body, like white flour products, fine sugar, etc,
then it goes against the natural process of ‘earning’ the energy.

ּ .430ו ַב ָ ּקנֶה ׁ ִשית ִעזְ ָקאןּ ְ ,ד ָעלַ יְ יה ּו ִא ְּת ַמר) ,תהלים
הון ָסלִ יק ָקלָ א,
כט( ָהב ּו לַ יְ ָי ְּבנֵי ֵאלִ יםּ ִ .ד ְב ֹ
יע ָאה ָסלִ יק
ְ ּד ִא ְת ּ ְפלִ יג לְ ו' ָקלִ ין ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתאּ .ו ׁ ְש ִב ָ
לְ פ ּו ָמאּ ְ ,ד ִאיה ּו ּ ֻכ ְר ְסיָיא .וְ ׁ ִשית ִעזְ ָקאן ְ ּד ָקנֶהִ ,אי ּנ ּון
ְ ּכגַ וְ ונָא ְ ּד ׁ ִשית ַ ּד ְר ִ ּגין ְ ּד ֻכ ְר ְסיָיא ְ ּד ַמלְ ָּכא .וְ ָקנֶה
יה )בראשית כח( ַמלְ אֲ ֵכי אֱ ל ִֹהים
ִאיה ּו ֻס ּ ָלםּ ְ ,ד ֵב ּ
יה
ֹ
עולִ ים וְ ֹיו ְר ִדים ּב ֹוּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון הֲ ָבלִ ים ַס ְּל ִקין ּ ֵב ּ
ַמלְ ָּכא )נ''א מלבא( ,וְ ר ּו ִחין ַ ּדאֲ וִ ָירא )חורין נפקין( נ ְַח ִּתין
לו ִקיד
יה ְּבלִ ָּבא ,לְ ַק ְר ָרא חֲ ִמימ ּו ָתאּ ְ ,דלָ א ֹ
ּ ֵב ּ
ּג ּו ָפא.

שעֲ לֵ יהֶ ן
ש ׁש טַ ָּבעוֹ תֶ ׁ ,
 .430וּבַ ָּקנֶה י ֵׁש ׁ ֵ
נֶאֱ ַמר )תהלים כט( הָ ב ּו לַ ה' ְ ּבנֵי ֵא ִלים.
ש ֶּנחֱלָ ק ְל ִׁש ּׁ ָשה קוֹ לוֹ ת
ש ָּבהֶ ן עוֹ לֶ ה הַ ּקוֹ ל ׁ ֶ
ֶׁ
שהוּא
יעי עוֹ לֶ ה לַ ּ ֶפהֶ ׁ ,
של הַ ּ ְ ׁש ִכינָה .וְ הַ ּ ְ ׁש ִב ִ
ֶׁ
שהֵ ם ְּכ ֻדגְ ַמת
של ָקנֶהֶ ׁ ,
ש ׁש טַ ָּבעוֹ ת ׁ ֶ
ִּכ ּ ֵסא .וְ ׁ ֵ
ְ
של ִּכ ּ ֵסא הַ ּ ֶמלֶ ך .וְ ָקנֶה הוּא
ש ׁש ַמ ְד ֵרגוֹ ת ׁ ֶ
ֵׁ
ש ּבוֹ נֶאֱ ַמר )בראשית כח( מַ ְלאֲ כֵ י
סֻ ָּלםֶ ׁ ,
שאוֹ ָתם הֲבָ ִלים
אֱ ל ִֹהים ע ִֹלים וְ י ְֹר ִדים ּבוֹ ֶ ׁ ,
ּבוֹ הַ ּ ֶמלֶ ְך )מֵ הַ לֵּב( ,וְ הָ רוּחוֹ ת
עוֹ ִלים
)חוֹרים יוֹצְ ִאים( יוֹ ְרדוֹ ת ּבוֹ ַּב ּ ֵלב
ש ָּבאֲ וִ יר ִ
ֶׁ
ִשרֹף הַ ּגוּף.
ש ּלֹא י ְ ׂ
ְל ָק ֵרר ח ֲִמימוּתוֹ ֶ ׁ ,

 .431וְ ַכד ר ּו ָחא נָ ִחית ,נָ ִחית ְּב ַכ ּ ָמה ר ּו ִחיןּ ְ ,כ ַמלְ ָּכא
יאה ְמ ַק ְּבלִ ין לְ ר ּו ָחאּ ְ ,ד ִאיה ּו
יה .וְ ַכנְ ֵפי ֵר ָ
ִעם ֵחילֵ ּ
ֵיהם
ַמלְ ָּכא ָעלַ יְ יה ּוּ ְ ,כ ָמה ַ ּדאֲ ֵמינָ א) .יחזקאל א( ּו ְפנ ֶ
שי
יהם ּ ְפר ּו ֹ
וְ ַכנְ ֵפ ֶ
דות) ,שמות כה( וְ ָהי ּו ַה ְ ּכר ּו ִבים ּפ ֹו ְר ֵׂ
ְכנָ ַפיִ ם לְ ַמ ְעלָ ה.

שר הָ רוּחַ יוֹ ֶר ֶדת ,יוֹ ֶר ֶדת ְ ּבכַ ּ ָמה
 .431וְ כַ אֲ ׁ ֶ
ְ
רוּחוֹ תְּ ,כמֶ לֶ ך ִעם חֵ ילוֹ ָתיו .וְ כַ נְ פֵ י הָ ֵר ָאה
שהוּא מֶ לֶ ְך עֲ לֵ יהֶ ןּ ְ ,כמוֹ
ְמ ַק ְ ּבלוֹ ת לָ רוּחַ ֶ ׁ ,
ש ּנֶאֱ מַ ר )יחזקאל א( ו ְּפנֵיהֶ ם וְ כַ נְ פֵ יהֶ ם
ֶׁ
שי
ּ ְפ ֻרדוֹ ת) ,שמות כה( וְ הָ י ּו הַ ְ ּכ ֻר ִבים ּפ ְֹר ֵׂ
ְכנָפַ יִם ְל ַמ ְעלָ ה.

שה
ִ .432אי ז ָּ
ַכאן ֵא ָב ִרין ְ ּד ַבר נָ ׁש ְּב ִפ ּק ּו ִדין ַ ּדעֲ ֵׂ
ְ ּד ַמלְ ָּכא ִע ּ ָל ָאה ְ ּד ִאיה ּו ר ּו ַח ַה ּק ֶֹד ׁש ,נָ ִחית ְּב ֻס ּ ָלם,
ישיןּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר
רוןְּ ,ב ַכ ּ ָמה ר ּו ִחין ַק ִד ׁ ִ
ְ ּד ִאיה ּו ָּג ֹ
חות וְ ַס ְּל ִקין
שה ַמלְ ָא ָכיו ר ּו ֹ
ָעלַ יְ יה ּו) ,תהלים קד( ֹ
עו ֶׂ
לָ ֳק ֵבל ִא ּ ֵלין הֲ ָבלִ ים ְ ּדלִ ָּבאּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר ָעלַ יְ יה ּו,
לו ֵהט .וְ ָעלַ יְ יה ּו ִא ְּת ַמר )תהלים
ֹ
ְמ ׁ ָש ְר ָתיו ֵא ׁש
בות ֵא ׁש.
חוצֵ ב )דף רל''ה ע''ב( לַ הֲ ֹ
דו''ד ֹ
קול יְ ֹ ָ
כט( ֹ
בות ֵא ׁש
ֵיה ַס ְּל ִקין לַ הֲ ֹ
ְּבגִ ין ְ ּדלִ ָּ
יבא אֲ דֹנָ יּ ְ ,ד ִמ ּנ ּ
יה ַּכ ָמה ר ּו ִחין
ְּבפ ּו ָמא ְ ּד ִאיה ּו יְ ֹ ָ
דו''דּ ְ ,דנ ְַח ִּתין ִע ּ ֵמ ּ
הוהּ ְ .ד ִא ְּת ַמר
ַא ְתוָ ון יְ ֹ ָ
ֵמ ַא ְר ּ ַבע
ִ ּד ְקד ּו ּ ׁ ָשה,
חות
דו''ד ֵמ ַא ְר ּ ַבע ר ּו ֹ
ָעלַ יְ יה ּו) ,יחזקאל לז( ּכֹה ָא ַמר יְ ֹ ָ
ּב ִֹאי ָהר ּו ַח.

של הָ ָא ָדם
ִ .432אם ז ַָּכ ִאים הָ ֵאיבָ ִרים ׁ ֶ
שהוּא
של הַ ּ ֶמלֶ ְך הָ ֶע ְליוֹ ןֶ ׁ ,
שה ׁ ֶ
ְ ּב ִמ ְצווֹ ת עֲ ֵׂ
שהוּא הַ ָ ּגרוֹ ן,
רוּחַ הַ ּק ֶֹד ׁש ,יוֹ ֵרד ְ ּבסֻ ּ ָלםֶ ׁ ,
ש ּנֶאֱ ַמר
ֶׁ
ְקדוֹ ׁשוֹ ת,
רוּחוֹ ת
ְ ּבכַ ּ ָמה
ֹשה ַמ ְל ָאכָ יו רוּחוֹ ת,
עֲ לֵ יהֶ ן )תהלים קד( ע ֶׂ
של הַ ּ ֵלב,
וְ עוֹ ִלים ְלעֻ ּ ַמת ֵא ּל ּו הַ הֲבָ ִלים ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ ַמר עֲ לֵ יהֶ ם ְמ ָׁש ְר ָתיו ֵא ׁש לֹהֵ ט.
ֶׁ
וַעֲ לֵ יהֶ ם נֶאֱ ַמר )תהלים כט( קוֹ ל ְיהֹוָ''ה חֹצֵ ב
ש ִּמ ּ ֶמ ּנ ּו
שהַ ּ ֵלב  -אֲ דֹנָיֶ ׁ ,
לַ הֲבוֹ ת ֵא ׁשִ .מ ּׁשוּם ׁ ֶ
שהוּא ְיהֹוָ''ה,
עוֹ ִלים לַ הֲבוֹ ת ֵא ׁש ַּב ּ ֶפהֶ ׁ ,
של ְק ֻד ּׁ ָשה
שיּוֹ ְרדוֹ ת ִע ּמוֹ ּ ַכ ּ ָמה רוּחוֹ ת ׁ ֶ
ֶׁ
ש ּנֶאֱ ַמר
ֶׁ
ְיהֹוָה,
אוֹ ִתיּוֹ ת
מֵ ַא ְר ַּבע
עֲ לֵ יהֶ ן )יחזקאל לז( כּ ֹה ָא ַמר ְיהֹוָ''ה מֵ ַא ְר ַּבע
רוּחוֹ ת ּב ִֹאי הָ רוּחַ .

DailyZohar.com

216

Zohar Pinchas – Draft – unedited- not for publishing
There are six rings in the windpipe of the lungs and they represent the process
and Zeir Anpin. They correspond to the six voices that are referred in Psalms 29
that we sing at the end of the sixth day, Friday evening, with the receiving of the
Shabbat that is the Queen, the Shechina, Malchut.
The mouth is the seventh level from which the sound comes up and out. The
six ‘rings’ are the process (Zeir Anpin) the lungs go through, connecting to the
light that is coming from the five lobes. The windpipe serves as Yessod and
channels everything out of the mouth that is the aspect of Malchut. That
completes the process of manifesting the energy of the sound into action.
The windpipe is explained by the Zohar as the ladder that is used by the angels
to connect upper and lower.
Genesis 28:7 (from Jacobs dream) “ ; מַ גִּ יﬠַ הַ ָשּׁמָ יְמָ ה, ְור ֹאשׁוֹ, ו ְִהנֵּה סֻ לָּ ם מֻ צָּ ב אַ ְרצָ ה,ַויַּחֲ �ם
 ע ִֹלים וְיֹ ְר ִדים בּוֹ,�הים
ִ ֱו ְִהנֵּה ַמ ְלאֲ כֵי א.”
“And he dreamed, and behold a ladder set up on the earth, and the top of it
reached to heaven, and behold the angels of God ascending and descending on
it.”
The main windpipe (trachea) branches to 22 pipes (bronchi) that continue to
branch up to 17 million branches. The 22 is the aspect of the 22 Hebrew letters
coming out of the five lobes, and in the mouth, they have grouped again into 5,
that reveal their energy levels. (See DZ 1168 http://dailyzohar.com/dailyzohar-1168/)
17 is numerically טוב, meaning ‘good’ as in Genesis 1:4, “- כִּ י,הָ אוֹר-�הים אֶ ת
ִ ֱַויּ ְַרא א
“ ”טוֹבAnd God saw the light, that it was good;”
The Light is good and that is the ongoing process in the lungs, in order to serve
the ‘King’ that is the heart between the wings of the lungs.
Ezekiel 1:11
“ ְוכַנְ פֵ יהֶ ם ְפּרֻ דוֹת ִמ ְל ָמ ְﬠלָ ה,”וּפנֵיהֶ ם
ְ
“Thus were their faces, and their wings were spread from above”
Exodus 25:20
“הַ כַּפֹּ ֶרת- סֹ כְ כִ ים ְבּ ַכ ְנפֵ יהֶ ם ﬠַ ל,”וְהָ יוּ הַ כְּ רֻ ִבים ֹפּ ְר ֵשׂי כְ נָפַ יִם ְל ַמ ְﬠלָ ה
“And the cherubim shall spread out their wings on high, screening the ark-cover
with their wings, with their faces one to another;”
The lungs are where YHVH ‘communicates’ the energy of life with us. When
breathing stops, the heart also stops, followed by the brain and the soul leaves
the body.
Every breath is a gift of light and life that comes from YHVH, and a proper
consciousness is important to maximize the receiving of energy, and to keep a
healthy body and soul.
I suggest researching good breathing techniques that could work for you and
follow it in a place where there is no spiritual or physical pollution.
. הוּא ְקנֵה חָ ְכ ָמה ְקנֵה ִבינָה-  ָקנֶ''ה.433  ְ ּד ִאי ּנ ּון, ִאיה ּו ְקנֵה ָח ְכ ָמה ְקנֵה ִבינָ ה, ָקנֶ''ה.433
. וְ ִל ְ ׂשמֹאל הַ ְ ּגבו ָּרה,ימין הַ חֶ סֶ ד
ִ שהֵ ם ִל
ֶ ׁ ,א ֶרת
ֶ  ִּת ְפ.ש ָמאלָ א ִ ּדגְ ב ּו ָרה
ִ ִל
ׂ ְ ִ וְ ל,ימינָ א ְ ּד ֶח ֶסד
 ָּכלוּל ִמ ְׁש ֵתי, ַּב ּגוּף, סֻ ּ ָלם ָּב ֶא ְמצַ ע,ִּת ְפ ֶא ֶרת

 וְ ג ּוף,רו ִעין
ֹ  ְּבג ּו ָפא ָּכלִ יל ְּת ֵרין ְ ּד,יתא
ָ ֻס ּ ָלם ְּב ֶא ְמ ָצ ִע
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בל ׁ ִשית ִעזְ ָקאן זְרוֹ עוֹ ת וְ גוּף ו ְּב ִרית ו ְ ּׁש ּ ֵתי )צְ דָ ִדים( ׁשוֹ ַקיִם,
ּו ְב ִריתּ ,ו ְת ֵרין )סטרין( ׁש ֹו ִקין .לָ ֳק ֵ
של הַ ָּקנֶה.
ש ׁש הַ ּ ַט ָּבעוֹ ת ׁ ֶ
ְ ּכ ֶנגֶד ׁ ֵ

ְ ּד ָקנֶה.

גַבי אֲ דֹנָ ''י,
דו''ד לְ לִ ָבא ,לְ ּ ֵ
 .434וְ ַכד נָ ִחית יְ ֹ ָ
הדונָ הי.
ָֹ
ִמ ְת ַח ְּב ִרין ִ ּדינָא ְּב ַרחֲ ֵמי ְּבלִ ָּבאּ ְ .ד ִאיה ּו יְ אֲ
ש ָפ ַתי ִּת ְפ ּ ָתח,
וְ ַכד ָסלִ יק אֲ דֹנָ י לְ פ ּו ָמאּ ַ ,דאֲ דֹנָ י ְ ׂ
הוה ְּבפ ּו ָמא ,לְ ִא ְת ַח ְּב ָרא ּ ַת ּ ָמן ְּת ֵרין
לְ ַק ְּבלָ א יְ ֹ ָ
ְ ּכגַ וְ ונָא
דדונָ די,
ָֹ
ְּב ִח ּב ּו ָרא חֲ ָדא ,יְ אֲ
ׁ ְש ָמ ָהן
ארי
או ְקמ ּו ָה ָמ ֵ
ְ ּד ִמ ְת ַח ְּב ָר ָאן ְּבלִ ָּבאּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ֹ
רו ַאל יִ ָּכנֵס לְ ֵבית
כו ְ ּכ ָב ֹ
יתיןִ ,מי ׁ ֶש ֵאין ּת ֹו ֹ
ַמ ְתנִ ִ
לון ּפ ּו ָמא וְ לִ ָּבא ׁ ָשוִ ין) .עד כאן(.
ַה ִּמ ְד ָר ׁשִ ,אי לֵ ית ֹ

שר יוֹ ֵרד ְיהֹוָ''ה לַ ּ ֵלב ְלג ֵַּבי
 .434וְ כַ אֲ ׁ ֶ
אֲ דֹנָ''יִ ,מ ְתחַ ְ ּב ִרים הַ דִּ ין ְ ּב ַרח ֲִמים ַּב ּ ֵלב,
שם אֲ דֹנָי
שר עוֹ לֶ ה ׁ ֵ
שהוּא יְאֲ הדֹ ָונָהי .וְ כַ אֲ ׁ ֶ
ֶׁ
ש ּנֶאֱ ַמר אֲ דֹנָי ְ ׂשפָ ַתי ִּת ְפ ּ ָתחְ ,ל ַק ֵּבל
לַ ּ ֶפהֶ ׁ ,
שמוֹ ת
שם ְיהֹוָה ַּב ּ ֶפה ,ו ְּל ִה ְתחַ ּ ֵבר ָׁשם ְׁש ֵני ׁ ֵ
ֵׁ
ְּכמוֹ
ֶאחָ ד  -יְאֲ הדֹ ָונָהי,
ְ ּב ִח ּבוּר
ש ִּמ ְתחַ ְ ּב ִרים ַּב ּ ֵלב .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ֵּבאֲ ר ּו ַּבעֲ לֵ י
ֶׁ
ש ֵאין ּתוֹ כוֹ ְּכבָ רוֹ ַאל י ִָּכנֵס
הַ ִּמ ְׁשנָהִ ,מי ׁ ֶ
ְלבֵ ית הַ ִּמ ְד ָר ׁשִ ,אם ֵאין לָ הֶ ם ּ ֶפה וְ לֵ ב
ָׁשוִ ים) .עד כאן(.

ָ .435קנֶה ׁ ִשית ִעזְ ָקאן ְּב ָקנֶהִ ,מ ְת ַח ְּב ָראן ַּכחֲ ָדא,
ַש ָבא ַעל
וְ ִאי ּנ ּון ִא ְקר ּון ְּבנֵי ֵאלִ יםַ ,מ ּ ְפ ֵקי ר ּו ָחא לְ נ ׁ ְ
ָעלְ ָמא .וְ ַא ְתיָין ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּדגְ ב ּו ָרה .וְ ַכד ִאי ּנ ּון
ִמ ְת ַח ְּב ָרן ַּכחֲ ָדאִ ,אי ּנ ּון ְ ּכגַוְ ונָ א ְ ּד ׁש ֹו ָפר .וְ ִא ּ ֵלין ִא ְקר ּו
ׁש ֹו ָפרׁ ,ש ֹו ָפר ׁ ֶשל ַאיִ ל ׁ ֶשל יִ ְצ ָחקֵ .אלִ ים ְּבנֵי ָּב ׁ ָשן,
ָהב ּו לַ יְ ָי ְּבנֵי ֵאלִ יםֵ .אלִ ים ְ ּדיִ ְצ ָחקּ ,ו ַמ ּ ְפ ִקין ר ּו ָחא
נָפיק ,וְ ִא ְע ַרע ְּב ָע ֵבי ִמ ְט ָרא,
וְ ָקלָ א .וְ ַהה ּוא ָקלָ א ִ
ָיתא לְ ַבר .וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב) ,איוב
וְ ִא ׁ ְש ְּת ַמע לְ ִב ְרי ָ
וד ִאי ִמ ִּס ְט ָרא
רו ָתיו ִמי יִ ְת ּב ֹונָ ןּ ְ .ד ָ
כו( וְ ַר ַעם ְ ּגב ּו ֹ
ִ ּדגְ ב ּו ָרה ָקא ַא ְתיָיןּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא )ס''א ומה אמר ההוא
בוד ִה ְר ִעים
קלא ,קול יי על המים אל הכבוד וגו'( ֵאל ַה ָּכ ֹ
רו ֵעם לָ א ְ ּכ ִתיב,
בוד ֹ
יְ ָי ַעל ַמיִ ם ַר ִּביםֵ .אל ַה ָּכ ֹ
בוד ִה ְר ִעיםַ ,על יְ ָדא ִ ּד ְבנֵי ֵאלִ ים.
ֶא ּ ָלא ֵאל ַה ָּכ ֹ
וְ לֵ ית ַמאן ְ ּדי ַָדע ִּב ׁ ְש ָב ָחא ְ ּד ַהאי ָקלָ א ,הֲ ָדא ה ּוא
ִד ְכ ִתיב ִמי יִ ְת ּב ֹונָ ן.

ַּב ָּקנֶה
ש ׁש טַ ָּבעוֹ ת
ֵׁ
ָ .435קנֶה -
ש ִּמ ְתחַ ְ ּברוֹ ת ְּכ ַאחַ ת ,וְ הֵ ן נִ ְק ָראוֹ ת ְ ּבנֵי
ֶׁ
ַשב ַעל הָ עוֹ לָ ם,
ֵא ִלים .מוֹ ִציאוֹ ת רוּחַ ְלנ ּ ׁ ֵ
שר הֵ ן
צד הַ ְ ּגבו ָּרה .וְ כַ אֲ ׁ ֶ
וּבָ אוֹ ת
ִמ ַ ּ
ִמ ְתחַ ְ ּברוֹ ת ְ ּכ ַאחַ ת ,הֵ ן ְ ּכ ֻדגְ ַמת הַ ּ ׁשוֹ פָ ר.
של
של ַא ִיל ׁ ֶ
וְ ֵא ּל ּו נִ ְק ָר ִאים ׁשוֹ פָ רׁ ,שוֹ פָ ר ׁ ֶ
י ְִצחָ קֵ .א ִלים ּ ְ -בנֵי בָ ָׁשן ,הָ ב ּו לַ ה' ְ ּבנֵי
של י ְִצחָ ק .וּמוֹ ִציאוֹ ת רוּחַ
אֵ ִלים .אֵ ִלים ׁ ֶ
ֶשם,
וְ קוֹ ל .וְ אוֹ תוֹ קוֹ ל יוֹ צֵ א וּפוֹ ג ֵַע ְ ּב ַענְ נֵי ג ׁ ֶ
ש ַּבחוּץ .וְ ַעל זֶה
ֶׁ
וְ נִ ְ ׁש ָמע לַ ְ ּב ִריּוֹ ת
נֶאֱ ַמר) ,איוב כו( וְ ַר ַעם ְ ּגבוּרוֹ ָתיו ִמי ִי ְתבּ וֹ נָן.
צד הַ ְ ּגבו ָּרה הֵ ם ָּב ִאים .ו ִּמ ּׁשוּם
ֶׁ
ש ּוַדַּ אי ִמ ַ ּ
זֶה )וּמָ ה אוֹמֵ ר הַ קּוֹל הַ הוּא? קוֹל ה' ﬠַל הַ מַּ יִם אֵ ל
הַ כָּבוֹד וְ גוֹ'( ֵאל הַ ָּכבוֹ ד ִה ְר ִעים ה' ַעל מַ יִם
ַר ִ ּביםֵ .אל הַ ָּכבוֹ ד רוֹ ֵעם לֹא כָ תוּבֶ ,א ָּלא
של ְ ּבנֵי
ֵאל הַ ָּכבוֹ ד ִה ְר ִעיםַ ,על י ְֵדיהֶ ם ׁ ֶ
של הַ ּקוֹ ל
שבַ ח ׁ ֶ
ש ּ ַמ ִ ּכיר ַּב ּׁ ֶ
אֵ ִלים .וְ אֵ ין ִמי ׁ ֶ
ש ָּכתוּב ִמי י ְִת ּבוֹ נָן.
הַ זֶּה .זֶה ּו ׁ ֶ

The Light, YHVH, comes down the windpipe and connects with ADNY, that is
 and thisיְאֲ ה ֹד ָונָהי the aspect of the judgment of the heart. Together they become
brings the aspect of life and Mercy. When the mouth utters the name ADNY and
the heart feels and expresses the YHVH, then the Light of Mercy is revealed. The
sages tell us that a person whose mouth and heart are not equal should not
enter the place of study. We can now understand the deeper meaning of that
saying. It is an important requirement to have the YHVH in our hearts before
uttering a blessing or coming with a prayer to YHVH. Saying ADNY without
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,אדני proper connection in the heart will carry only judgment because the name
, ‘judgment’, that represents the world ofדין ADNY, itself includes the word
Malchut. It is better not to bless or pray if one is not ready with his heart. We
can not just knock on God’s door like a beggar and ask for charity or favor. If
the heart is closed, then the doors to the spiritual levels are also closed. The
gates of tears are open for those with a pure heart, not with a bucket full of
them. The Kabbalists prepare themselves for an hour before they pray and stay
in meditation an hour after that. The Zohar describes the people that come to
pray and ask for the fulfillment of the desire for the self, as dogs that bark for a
bite of food. The next time you enter a synagogue or prepare yourself for
meditation, open your heart before you open your mouth. Even the most
wonderful voice cannot break through seven heavens if the heart is shut.

 .436רעיא מהימנא ּו ְב ִח ּב ּו ָרא ַק ְד ָמ ָאהָ ּ ,פ ַתח
נָשאּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון
לון לִ ְבנֵי ׁ ָ
ימנָ א וְ ָא ַמר ,וַ וי ֹ
ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
ימין ַעיְ ינִ יןּ ְ ,דלָ א י ְַד ִעין ֵא ָב ִרים
ימין לִ ָּבאְ ,ס ִת ִ
אֲ ִט ִ
יהון ַעל ַמה ִאי ּנ ּון ִמ ְת ּ ַת ְּקנִ יןּ ְ ,ד ָהא ק ּו ְד ׁ ָשא
ְ ּדג ּו ֵפ ֹ
ְּב ִר ְ
יהַ ,חד
יך ה ּוא )נ''א קנ''ה( ְּתלַ ת ֵחילִ ין ְ ּכלִ ילָ ן ּ ֵב ּ
ֶה ֶבלּ ְ ,ד ִאיה ּו לַ ַהב ֵא ׁשּ ְ ,דנָ ִפיק ִמן לִ ָּבא וְ ִא ְת ּ ְפלַ ג
לְ ז' הֲ ָבלִ יםּ ְ ,ד ָא ַמר ק ֶֹהלֶ תִּ .תנְ יָינָאַ ,א ִ ּויר ְ ּד ָעאל
יאה,
ית ָאהַ ,מיִ ם ְ ּד ַכנְ ֵפי ֵר ָ
יה ִמ ְּל ַברְּ .תלִ ָ
לְ גַ ּ ֵב ּ
ְ ּד ִאי ּנ ּון ְ ּדב ּו ִקים ְּב ָקנֶהּ .ו ִמ ְּתלַ ת ִא ּ ֵלין ִא ְת ַע ִביד
קולַ ,מיִ ם וְ ר ּו ַח וְ ֵא ׁשּ ,ו ִמ ְת ּ ְפלֵ ג ָּכל ַחד לְ ז' ,וְ ִאי ּנ ּון ז'
ֹ
ירות ,ז' נְ ָחלִ ים.
לְ ָה ִבים ,ז' אֲ וִ ֹ

ָ ּ .436פ ַתח הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן וְ ָא ַמר ,אוֹ י לָ הֶ ם
שהֵ ם אֲ טוּמֵ י לֵ בְ ,סתוּמֵ י ֵעי ַניִם,
ִל ְבנֵי ָא ָדםֶ ׁ ,
ש ּ ָלהֶ ם ַעל ָמה הֵ ם
ש ּלֹא יוֹ ְד ִעים ֶא ְב ֵרי הַ ּגוּף ׁ ֶ
ֶׁ
ָּברוּךְ
הַ ָּקדוֹ ׁש
שה ֲֵרי
ֶׁ
ְמ ֻת ָּקנִ ים,
הוּא )הַ קָּ נֶ''ה(ְׁ ,של ָֹׁשה ֲחיָלוֹ ת ְ ּכלו ִּלים ּבוֹ :
שיּוֹ צֵ א ִמן
שהוּא לַ הַ ב ֵא ׁשֶ ׁ ,
ֶאחָ ד  -הָ בָ לֶ ׁ ,
ש ָאמַ ר
הַ ּ ֵלב וְ ֶנחֱלָ ק ְל ִׁש ְב ָעה הֲבָ ִלים ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְכנָס ְ ּבתוֹ כוֹ ִמ ַּבחוּץ.
שנִ י  -אֲ וִ יר ׁ ֶ
קֹהֶ לֶ תֵ ׁ .
שהֵ ם
של ּ ַכנְ פֵ י ֵר ָאהֶ ׁ ,
ישי  -מַ יִם ׁ ֶ
ְׁש ִל ִ ׁ
שה קוֹ ל
דְּ בו ִּקים ַּב ָּקנֶה .ו ִּמ ּ ְׁשל ׁ ֶֹשת ֵא ּל ּו נַעֲ ֶׂ
 ַמיִם וְ רוּחַ וְ ֵא ׁש .ו ִּמ ְתחַ ּ ֵלק ָּכל ֶאחָ דשבַ ע לֶ הָ בוֹ תִׁ ,ש ְב ָעה
ְל ִׁש ְב ָעה ,וְ הֵ ם ׁ ֶ
אֲ וִ ִיריםׁ ִ ,ש ְב ָעה נְ חָ ִלים.

 .437וְ ַכד ַא ְע ָרע ּו לְ ָה ִבים ְ ּדלִ ָּבאְּ ,ב ָע ֵבי ִמ ְט ָרא,
יאהַ .האי ִאיה ּו
יאה ,א ַֹרח ָקנֶה ְ ּד ֵר ָ
ְ ּד ִאי ּנ ּון ַּכנְ ֵפי ֵר ָ
יה לֵ ב ֵמ ִבין ּ ַב ִּבינָ ה,
וְ ַר ַעם ְ ּגב ּו ֹ
רו ָתיו ִמי יִ ְת ּב ֹונָ ןּ ְ .ד ֵב ּ
ימינָ א,
ש ָמאלָ אּ ְ ,גב ּו ָרה .וְ ֶח ֶסד לִ ִ
ְ ּד ִא ִ
יהי ְּבלִ ָּבא לִ ְ ׂ
ֵיה) ,שיר
יאה .וְ ּ ַת ּ ָמן ָח ְכ ָמה ֹ
ַמיִ ם ְ ּד ַכנְ ֵפי ֵר ָ
מו ָחאּ ,ו ִמ ּנ ּ
השירים ד( ַמ ְעיַן ַּג ִּנים ְּב ֵאר ַמיִ ם ַח ִּיים וְ ֹנוזְ לִ ים ִמן
מו ָחאֹ ,נוזְ לִ ים ַעל ָקנֶה
לְ ָב ֹנוןּ ְ .ד ִאיה ּו ִּל ּב ּונָ א ְ ּד ֹ
גַבי
יאהָּ .ב ַתר ְ ּד ִא ְס ּ ָתלָ ק ּו עֲ נָ נִ ים ְ ּד ִבינָ ה לְ ּ ֵ
ְ ּד ֵר ָ
מו ָחא.
ֹ

שר ּפוֹ גְ עוֹ ת לַ הֲבוֹ ת הַ ּ ֵלב ְ ּב ַענְ נֵי
 .437וְ כַ אֲ ׁ ֶ
ְ
שהֵ ם ּ ַכנְ פֵ י ֵר ָאה ,דֶּ ֶרך ְקנֵה הָ ֵר ָאה -
ֶשםֶ ׁ ,
ג ֶׁ
ש ּנֶאֱ ַמר וְ ַר ַעם ְ ּגבוּרוֹ ָתיו ִמי י ְִת ּבוֹ נָן.
זֶה ּו ׁ ֶ
ש ִהיא ַּב ּ ֵלב
ש ָּב ּה הַ ּ ֵלב מֵ ִבין ַּב ִ ּבינָהֶ ׁ ,
ֶׁ
של
ִל ְ ׂשמֹאלוֹ ּ ְ ,גבו ָּרה .וְ חֶ סֶ ד ְלי ִָמיןַ ,מיִם ׁ ֶ
ּ ַכנְ פֵ י ֵר ָאה .וְ ָׁשם חָ ְכ ָמה ,הַ ּמֹחַ  ,ו ִּמ ּ ֶמ ּנ ּו )שיר
השירים ד( ַמ ְעיַן ַּג ִ ּנים ְ ּב ֵאר ַמיִם חַ יִּים וְ ֹנז ְִלים
שהוּא לֹבֶ ן הַ ּמֹחַ  ,נוֹ ז ְִלים ַעל
ִמן ְלבָ נוֹ ןֶ ׁ ,
ש ָעל ּו ַענְ נֵי הַ ִ ּבינָה
של הָ ֵר ָאהַ ,אחַ ר ׁ ֶ
הַ ָּקנֶה ׁ ֶ
ְלג ּ ֵַבי הַ ּמֹחַ .

The Faithful Shepherd tells us that woe to the people who have closed eyes and
hearts and don’t know the spiritual connection of their body parts. He explains
, the windpipe of the lungs, is the aspect of the Holy One blessed be He.קנה that
It delivers the life force to the body from the light of Chokhmah. It consists of
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three forces. One is the הבל, vapor, that is the flame of fire that comes out of the
heart and is divided into seven ‘vapors’. The second force is the air that comes
in from the outside. The third force is the waters in the ‘wings’ of the lungs. They
are all connected in the windpipe, and from the water, air, and fire the sound
comes out and splits into seven flames, seven air streams. The flames from the
heart that rise up through the windpipe meet with the rain clouds that are the
wings of the lungs. Job 26:14 “ ִמי י ְִתבּוֹנָן,“ ”ו ְַרﬠַ ם גְּ בוּר ָֹתוBut the thunder of His
mighty deeds who can understand (Binah)?” Binah literally means
‘understanding’, and the heart that is on the left side receives the aspect of
‘understanding’ from Binah. The thunder that occurs in the clouds produces
the rainwater that comes from the moisture generated by the Chokhmah that
comes from the brain. Song of Songs 4:15 “לְ בָ נוֹן- ִמן, ְבּאֵ ר מַ יִם חַ יִּ ים; ְונֹזְ לִ ים,” ַמ ְﬠיַן ַגּ ִנּים
“Thou art is a fountain of gardens, a well of living waters, and flowing streams
from Lebanon.” לבָ נוֹן,
ְ Lebanon, comes from the root word לבן, ‘white’, and the
Zohar explains that the waters come from the white of the brain. It flows down
the קנה, windpipe, with the energy of life as described in the verse with the words
‘well of living waters’. This Zohar adds to the importance of conscious breathing
as a tool for adding life energy to the body. It connects the upper Sefirot of
Chokhmah and Binah to form the Sefira of Da’at that is the gate that lets the
flow of light down to Zeir Anpin. The lungs manifest this light with the sound
uttered from the mouth. A similar aspect is when a man and a woman join for
the purpose of making a child. The proper consciousness connects Chokhmah
and Binah, and the outcome is Da’at that lets the flow of life force from the brain
waters (sperms) through the pipe, which is Yessod of Zeir Anpin, to the vessel,
that is Malchut.
 )שם ג( ִמי זֹאת עֹלָ ה-  וְ סוֹ ד הַ דָּ בָ ר.438
שן
ַׁ ֲ וְ זֶה ע.ימרוֹ ת ָע ָׁשן
ְ ִמן הַ ִּמ ְד ָּבר ְ ּכ ִת
ש ָּכל
ֶ ׁ , ַשעוֹ לֶ ה ִמן הַ ּ ֵלב לַ ּמֹח
ֶ ׁ הַ ּ ַמעֲ ָרכָ ה
ֹשל הָ עוֹ לָ ם לֹא ְמזִיזוֹ ת אוֹ תו
ֶ ׁ הָ רוּחוֹ ת
. ַּב ּ ֵלב- ַ כּ ֹ''ח. כּ ֹ''חַ ָמ''ה-  חָ ְכ ָמה. ִֹמ ְּמקוֹ מו
ש ׁש
ֵ ׁ  ָּכלוּל, ִּת ְפ ֶא ֶרת-  ָקנֶה. ַ ַּב ּמֹח- ָמ''ה
ש ִהיא
ֶ ׁ ,ש ׁש מַ ְד ֵרגוֹ ת הֵ ן לַ ִּכ ּ ֵסא
ֵ ׁ .ְס ִפירוֹ ת
ַש ּ ֵת ֵרד הַ חָ ְכ ָמה ֶא ְצלָ ּה ִמן הַ ּמֹח
ֶ ׁ .ִא ּ ָמא
 )משלי, ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה.ש ָּב ּה הַ ּ ֵלב מֵ ִבין
ֶ ׁ ,לַ ּ ֵלב
 ּב ֹו, בּ ֹו ַא ָּבא יוֹ ֵרד.ד( ְקנֵה חָ ְכ ָמה ְקנֵה ִבינָה
ש ּבוֹ )עֹ לִ ים וְ יֹ ְר ִדים
ֶ ׁ  וְ זֶה ּו סֻ ָּלם.ַא ָּבא עוֹ לֶ ה
 וּבַ ִח ּבוּר. ְ ׁש ַניִם-  וְ י ְֹר ִדים, ְ ׁש ַניִם- בּוֹ( ע ִֹלים
( )ע''כ.הַ ַּק ְדמוֹ ן

עולָ ה ִמן
ֹ  וְ ָרזָ א ְ ּד ִמ ּ ָלה )שיר השירים ג( ִמי זֹאת.438
, וְ ָדא ָע ׁ ָשן ַה ַמעֲ ָר ָכה.רות ָע ׁ ָשן
ֹ ימ
ְ ַה ִּמ ְד ָּבר ְ ּכ ִת
 לָ א, ְ ּד ָכל ר ּו ִחין ְ ּד ָעלְ ָמא.מו ָחא
ֹ ְְ ּד ָסלִ יק ִמן לִ ָּבא ל
. ְּבלִ ָּבא: ּכ ַֹח. כח מ''ה: ָח ְכ ָמה.יה
ּ יה ֵמ ַא ְת ֵר
ּ ֵזָ זִ ין ל
' ו. ָּכלִ יל ו' ְס ִפ ָיר ָאן, ִּת ְפ ֶא ֶרת: ָקנֶה.מו ָחא
ֹ  ְּב:ָמה
 לְ נ ְַח ּ ָתא.ימא
ָ ּ יהי ִא
ִ  ְ ּד ִא,ַ ּד ְר ִ ּגין ִאי ּנ ּון לְ ֻכ ְר ְסיָיא
. ְ ּד ָב ּה לֵ ב ֵמ ִבין,מו ָחא לְ לִ ָּבא
ֹ  ִמן,ָח ְכ ָמה לְ גַ ָּב ּה
יה
ּ  ּ ֵב. )משלי ד( ְקנֵה ָח ְכ ָמה ְקנֵה ִבינָ ה,ּו ְבגִ ין ָ ּדא
 וְ ַהאי ִאיה ּו ֻס ּ ָלם.יה ַא ָּבא ָסלִ יק
ּ  ּ ֵב.ַא ָּבא נָ ִחית
 וְ ֹיו ְר ִדים,עולִ ים ְּת ֵרי
ֹ (יה )ס''א עולים ויורדים בו
ּ ְ ּד ֵב
.( )ע''כ רעיא מהימנא.ְּת ֵרי

 ו ִּמ ּ ָׁשם נִ ְכנָס,ש ָּבלַ ע ַמאֲ כָ ל
ֶ ׁ - ֵשט
ֶ ׁ  ו.439 כ ְּלה ּו
ֻ ְ ּו ִמ ּ ַת ּ ָמן ָעאל ל,יכלָ א
ְ  וְ ׁ ֶשט ְ ּד ָבלַ ע ֵמ.439
הוּא
ש ִהיא )זֶה
ֶׁ
,הָ ֵאיבָ ִרים
 ְלכָ ל.יהי )ס''א דא איהו רזא( ְּב ַד ְר ָּגא ְ ּד ִא ּ ׁ ִשים
ִ  ְ ּד ִא,יפין
ִ ְׁ ַשי
 ִא ּ ִ ׁשים הֵ ם ְק ֵר ִבים.של ִא ּ ִׁשים
ֶ ׁ סוֹד( ְ ּב ַמ ְד ֵרגָה

 ּו ַבלְ ֵעי וְ נ ְַטלֵ י ַּכלִ יל )ס''א,ִא ּ ׁ ִשים ִאי ּנ ּון ְק ֵר ִבין ִמ ּיַד
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 וּבוֹ ְל ִעים וְ נוֹ ְט ִלים ָּכ ִליל )הַ כֹּ ל( ִמ ּתוֹ ְך, וְ ָרזָ א ִמיָּד. ְ ּד ָכלִ יל לָ ִא ּ ׁ ִשים,ל ָאה
ָ ּ כלא( ִמג ֹּו ֶא ּ ׁ ָשא ִע
 וְ סוֹ ד זֶה.ש ָּכ ִליל לָ ִא ּ ִ ׁשים
ֶ ׁ ,הָ ֵא ׁש הָ ֶע ְליוֹ נָה
 ִא ּ ֵלין ַא ְכלִ ין.ֹאכל ּון
ֵ תו י
ֹ ָ )דברים יח( ִא ּ ׁ ֵשי יְ ָי וְ נַחֲ ל,ָ ּדא
 ֵא ּל ּו.שי ה' וְ ַנחֲלָ תוֹ יֹאכֵ לוּן
ֵ ׁ ּ  )דברים יח( ִא. ּו ׁ ְש ָאר לָ א ַא ְכלִ ין ָה ִכי,ּו ַבלְ ִעין
. וְ הַ ּ ְׁש ָאר לֹא אוֹ ְכ ִלים ָּכ ְך,אוֹ ְכ ִלים וּבוֹ ְל ִעים
 לֹא, וְ כָ ל ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם )שֶׁ בַּ חוּץ( ְלבַ ד.440
ְ יוֹ ְד ִעים ֵא
,ש ָּלהֶ ם
ֶ ׁ יך אוֹ ְכ ִלים וְ לֹא הַ ּסוֹ ד
,ש ִ ּב ְפנִ ים הֵ ם יוֹ ְד ִעים
ֶ ׁ ֶא ּ ָלא ַמ ְד ֵרגוֹ ת
,יקה ִמ ַּבחוּץ
ָ לו ְ ּב ִד
ֹ ֵשט אֵ ין
ֶ ׁ  ו.וְ לוֹ ְק ִחים מֵ הֶ ם
 ֶא ָּלא ִמ ִ ּב ְפנִ ים יוֹ ְד ִעים,ש ּלֹא יוֹ ְד ִעים
ֶׁ
,ש ִ ּנ ְכנ ִָסים ְלבֵ ית הַ ְּט ִחינָה
ֶ ׁ וְ נוֹ ְט ִלים ַעד
ֹ ְ ּכמו, וְ לוֹ ֵקחַ הַ כּ ֹל הַ ָּכבֵ ד.של
ֵ ׁ ּ וְ נִ ְ ׁשחָ ק ו ִּמ ְת ַּב
 מֵ ֵא ּל ּו הָ ִא ּ ִ ׁשים יוֹ ְצאוֹ ת ַמ ְד ֵרגוֹ ת.ש ּנֶאֱ ַמר
ֶׁ
מֵ הַ ָּכבֵ ד
וְ נוֹ ְטלוֹ ת
ש ּ ַמ ְקדִּ ימוֹ ת
ֶׁ
,אֵ לּוּ( הַ ּטוֹ חֲנוֹ ת
?אשוֹ נָה )וּמָ הֵ ן
ׁ ָּב ִר
 וְ ַעל.שאוֹ ְכ ִלים הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת וְ טוֹ חֲנִ ים אוֹ ָתם
ֶׁ
 )קהלת,שחָ ַרב ֵּבית הַ ִּמ ְקדָּ ׁש ָּכתוּב
ֶ ּׁ זֶה ִמ
 ֵא ּל ּו הַ ּטוֹ חֲנוֹ ת.ּיב( וּבָ ְטל ּו הַ ּטֹחֲנוֹ ת ִּכי ִמ ֵעטו
.ַּב ְּת ִח ָּלה

ְ  לָ א י ְַד ִעין ֵא, וְ ָכל ְּבנֵי ָעלְ ָמא )ס''א לבר( לְ ַבד.440
יך
 ֶא ּ ָלא ַ ּד ְר ִ ּגין ִ ּדלְ ֹגו ִאי ּנ ּון,הון
ֹ ְ וְ לָ או ָרזָ א ִ ּדל,ַא ְכלִ ין
יקה
ָ יה ְּב ִד
ּ ֵ וְ ׁ ֶשט לֵ ית ל. וְ נ ְַטלִ ין ִמ ּנַיְ יה ּו,י ְַד ִעין
 ֶא ּ ָלא ִמ ִּב ְפנִ ים י ְַד ֵעי וְ נ ְַטלֵ י ַעד, ְ ּדלָ א י ְַד ֵעי,ִמ ּ ַבח ּוץ
 וְ נָ ִטיל. וְ ִא ׁ ְש ְּת ִחיק וְ ִא ְת ְּב ׁ ַשל,טו ְחנָא
ֹ ְ ּד ָעאל לְ ֵבי
 ֵמ ִא ּ ֵלין ֶא ׁ ִשים נ ְַפ ֵקי.ּכ ּ ָֹלא ָּכ ֵבד ְ ּכ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר
 )ומאן,יתא
ָ  ְ ּד ַא ְק ְד ֵמי וְ נ ְַטלֵ י ִמ ָּכ ֵבד ְּב ַק ְד ִמ,ַ ּד ְר ִ ּגין
 וְ ַעל ָ ּדא. ַא ְכלֵ י ָק ְר ְּבנִ ין וְ ַטחֲ נֵי,טוחֲ ֹנות
ֹ  אלין( ַה,אינון
 )קהלת יב( ּו ָב ְטל ּו,ִמ ְד ִא ְת ָח ַרב ּ ֵבי ַמ ְק ְד ׁ ָשא ְ ּכ ִתיב
.יתא
ָ  ִא ּ ֵלין ַטחֲ נִ ין ְּב ַק ְד ִמ.ַה ּט ֹוחֲ ֹנות ִ ּכי ִמ ֵעט ּו

Song of Songs 3:6
“ ﬠָ ָשׁן,ימרוֹת
ְ  כְּ ִת,הַ ִמּ ְדבָּ ר- עֹלָ ה ִמן,” ִמי ז ֹאת
“Who is this that cometh up out of the wilderness like pillars of smoke,”
In front of the Holy Temple was a pillar of smoke that was one of the visible
miracles in the Holy Temple. The Zohar tells us that not even all the winds of
the world could move it. The smoke was ascending straight up not being affected
by the wind.
Proverb 4:5
“ ְקנֵה ִבינָה,”קנֵה חָ כְ ָמה
ְ
“Get ()קנֵה
ְ wisdom, get ()קנֵה
ְ understanding”
The word ( ְקנֵהget, buy) also has the meaning of ‘pipe, cane, reed, hollow stalk’.
Proverb 4:7
“ ְקנֵה ִבינָה,� ִק ְנ ָי ְנ-וּבכָל
ְ ; ְקנֵה חָ כְ ָמה,אשׁית חָ כְ ָמה
ִ ” ֵר
“The beginning of wisdom is: Get ()קנֵה
ְ wisdom, and with all your properties get
()קנֵה
ְ understanding.”
קנֵה,
ָ ‘pipe’, represents a channel of light, and spiritually connects Chokhmah
and Binah to the lower levels.
The windpipe of the lungs, as well as the esophagus, is of type קנֵה.
ָ They are two
conduits to the energy of life. The pipe of the lungs is on a higher level with the
air it takes in. It is above the diaphragm and the esophagus connects to the
stomach that processes solid food and is located below the diaphragm.
We should learn to properly use our ‘pipes’ in all aspects. Breathing with
consciousness and eating using the process of blessing the food, chewing and
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breaking it down before letting it go down to the stomach for final process and
release to the body.
The smoke in the Holy Temple was stable because it was held by a stronger
spiritual connection. The Zohar brought this example to teach us that we could
achieve the same if we are following the proper ways. The heart (Binah) will
ignite the fire and produce the ‘smoke’ (=energy) that will ascend to the brain
,קנֵה (Chokhmah) and create a stable pipe,
ָ of energy in the body.

ֵּ .441כיוָ ן ְ ּד ִא ְת ַטחֲ נָ ןִ ,אי ּנ ּון ְ ּד ׁ ַשלְ ֵטי ָעלַ יְ יה ּוַ ּ ,בלְ ֵעי
וְ נ ְַטלֵ י ,וְ ִא ְקר ּון וְ ׁ ֶש''ט .אֲ ַמאיֶ .א ּ ָלא וְ ׁ ֶשטּ ִ ,ד ּי ּו ְקנָא
ְ ּדוָ א''ו) ,דף רל''ו ע''א( ִאיה ּו וְ ׁ ֶשט ָּכפ ּוףּ .ולְ ָב ַתרָ ׁ ,שט
יכל ִמ ׁ ְש ְּתיָאַ ,ח ְמ ָרא ּו ַמיָאּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,במדבר
לְ ֵמ ַ
יכלִ ,מ ׁ ְש ְּתיָא
יכלָ א לְ ֵמ ַ
יא( ׁ ָשט ּו ָה ָעם וְ לָ ְקט ּוֵ .מ ְ
ַח ְמ ָרא ּו ַמיָא ,נִ ּס ּו ָכא ְ ּדיַיִ ן ,וְ נִ ּס ּו ָכא ְ ּד ַמיִ ם.

ש ִ ּנ ְטחָ ן ,הֵ ם ׁשוֹ ְל ִטים עֲ לֵ יהֶ ם,
ֵ ּ .441כיוָן ׁ ֶ
ֵש''טַ .מדּ ו ַּע?
בּ וֹ ְל ִעים וְ נוֹ ְט ִלים ,וְ נִ ְק ָר ִאים ו ׁ ֶ
ֵשט
של אוֹ ת וָא''ו ,הוּא ו ׁ ֶ
ֵשט ,צו ָּרה ׁ ֶ
ֶא ָּלא ו ׁ ֶ
ָּכפוּף .ו ְּל ַאחַ ר ִמ ּ ֵכן ְמ ׁשוֹ טֵ ט לֶ אֱ כֹל וְ ִל ְׁש ּתוֹ ת
ש ּנֶאֱ ַמר )במדבר יא( ָׁשט ּו הָ ָעם
ַייִן ו ַּמיִםֶ ׁ ,
ּ
של ַייִן ו ַּמיִם,
וְ לָ ְקטוּ .אֹכֶ ל לֶ אֱ כֹל ,ו ְ ּׁש ִתיָה ׁ ֶ
נִ ּסו ְּך הַ ַי ּיִן וְ נִ ּסו ְּך הַ ּ ַמיִם.

יאהִ ,א ּ ֵלין
וא ׁ ְש ְּת ִאיב ָּב ֵר ָ
ְּ .442ב ַהאי וְ ׁ ֶשט ָעאל ִ
הון נ ְַטלֵ י
יתא ִ ּדלְ ֹ
הו ִב ָ
ש ָר ִפים) ,ס''א שייפין( ְּב ׁ ַשלְ ֹ
ְׂ
יאהְּ ,ב ִח ּב ּו ָרא חֲ ָדא ,וְ ִא ׁ ְש ְּת ִאיב
ִמ ׁ ְש ְּתיָא ,וְ ִא ְקר ּון ֵר ָ
הון .וְ ָכל ִא ּ ֵלין ,נ ְַטלִ ין ָּכל ַחד וְ ַחדַּ ,כ ְ ּד ָקא
ּכ ּ ָֹלא ְּב ֹ
יהּ .ו ִמ ְ ּד ָח ַרב ּ ֵבי ַמ ְק ְד ׁ ָשא) ,קהלת יב( ּו ָב ְטל ּו
חֲ זֵי לֵ ּ
ַה ּט ֹוחֲ ֹנות ִ ּכי ִמ ֵעט ּו ּ ֻכ ְּלה ּוּ ְ .ד ַאזְ ִעיר ּו ִ ּד ּי ּו ְקנַיְ יה ּו
יה ְמ ֵא ָרהָ ,א ִרים
ּו ְמ ֹזונַיְ יה ּו ,וְ לֵ ית ֹיו ָמא ְ ּדלֵ ית ּ ֵב ּ
עון וְ ָא ַמר ,וַ וי יְ ר ּו ׁ ָשלַ ם ַק ְר ּ ָתא
יה ַר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
ָקלֵ ּ
ישא ,וַ וי לְ ַע ּ ָמאּ ְ ,ד ָכל ָט ָבאן ִא ּ ֵלין ַא ְב ִדין,
ַק ִד ׁ ָ
יב ִרין ְמ ָמנָ ן ַאזְ ִעיר ּו ִ ּד ּי ּו ְקנַיְ יה ּוַ ,על ָ ּדא
ַר ְב ְר ָבן ִ ּג ָּ
ָּבכ ּו ַח ְב ַר ּיָיאָ .א ְמר ּו ,וַ וי ִר ִּביַּ ,כד ִּת ְס ּ ָת ּ ַלק ִמן
יקין ְ ּכ ִא ּ ֵליןּ ְ ,דלָ א
ימין עֲ ִמ ִ
גַלה ָרזִ ין ְס ִת ִ
ָעלְ ָמאַ ,מאן יְ ּ ֶ
ִא ׁ ְש ְּת ָמע ּו ִמן ֹיו ָמא ִ ּד ׁ ְשלֹמֹה ַמלְ ָּכא ,וְ ַעד ַה ׁ ְש ּ ָתא.
ַכ ָאה ָ ּד ָרא
ַכ ָאה ָ ּד ָרא ְ ּד ׁ ַש ְמ ִעין ִמ ִּלין ִא ּ ֵלין ,וְ ז ָּ
ז ָּ
ויה ,וַ וי לְ ָד ָרא ְ ּדיִ ׁ ְש ּ ַתאֲ ר ּון י ְַת ִמין ִמנָ ְך.
ְ ּד ַאנְ ְּת ְּבגַ ִ ּו ּ

ֵשט נִ ְכנָס ,וְ נִ ְׁש ָאב ָּב ֵר ָאה ַעל
ָּ .442בזֶה הַ ּו ׁ ֶ
ש ְלהֶ בֶ ת
י ְֵדי ֵא ּל ּו הַ ּ ְ ׂש ָר ִפים )הָ אֵ יבָ ִרים(ַּ ,ב ּׁ ַ
ש ּ ָלהֶ ם לוֹ ְק ִחים הַ ּ ַמ ְ ׁש ֶקה ,וְ נִ ְק ָר ִאים ֵר ָאה
ֶׁ
ְ ּב ִח ּבוּר ֶאחָ ד ,וְ נִ ְ ׁש ָאב הַ כּ ֹל ָּבהֶ ם .וְ כָ ל ֵא ּל ּו
ש ָראוּי לָ הֶ ם.
לוֹ ְק ִחים ָּכל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
שחָ ַרב ֵּבית הַ ִּמ ְקדָּ ׁש נֶאֱ ַמר) ,קהלת
ו ִּמ ּׁ ֶ
טחֲנוֹ ת ִ ּכי ִמ ֵעטוֻּ ּ ,כ ָּלם.
יב( וּבָ ְטל ּו הַ ּ ֹ
ש ֵאין ּבוֹ
ש ִה ְמ ִעיט ּו ְדמו ָּתם ו ְּמזוֹ נָם ,וְ ֵאין יוֹ ם ׁ ֶ
ֶׁ
ְקלָ לָ ה .הֵ ִרים קוֹ לוֹ ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן וְ ָא ַמר ,אוֹ י
ש ָּכל
ּשלַ יִם ִעיר ְקדוֹ ָׁשה! אוֹ י לָ ָעם ׁ ֶ
יְרו ָׁ
טוֹ בוֹ ת ֵא ּל ּו ָא ְבדוּ! ָׂש ִרים ִ ּג ּבוֹ ִרים ְממֻ ִ ּנים
ִה ְק ִטינ ּו ְדמו ָּתםַ .על זֶה ּבוֹ ִכים הַ חֲבֵ ִרים.
שר ִּת ְס ּ ַת ּ ֵלק ִמן הָ עוֹ לָ ם,
ָא ְמרוּ ,אוֹ י ַר ִ ּבי! ּ ַכאֲ ׁ ֶ
ִמי ְיג ּ ֶַלה סוֹ דוֹ ת ְסתו ִּמים עֲ מֻ ִ ּקים ָּכאֵ ּלוּ,
של ְׁשלֹמֹה הַ ּ ֶמלֶ ְך וְ ַעד
ש ּלֹא נִ ְ ׁש ְמע ּו ִמיּ ָָמיו ׁ ֶ
ֶׁ
ש ּ ׁשוֹ ְמ ִעים ִמ ִּלים אֵ ּלוּ,
ַע ּ ָתה? ַא ְ ׁש ֵרי הַ דּ וֹ ר ׁ ֶ
ש ַא ּ ָתה ְ ּבתוֹ כוֹ ! אוֹ י לַ דּ וֹ ר
וְ ַא ְ ׁש ֵרי הַ דּ וֹ ר ׁ ֶ
ש ִי ּ ּׁ ָשאֲ ר ּו יְתוֹ ִמים ִמ ְּמך!ָ
ֶׁ

The consumed food is ground in the mouth, continues to the stomach, and is
בַּ יּוֹםdistributed through the blood to sustain the entire body. Ecclesiastes 12:3 “ ,
ְשׁי הֶ חָ יִל; וּבָ ְטלוּ הַ טֹּ חֲ נוֹת כִּ י ִמﬠֵ טוּ ,וְחָ ְשׁכוּ הָ רֹאוֹת בָּ אֲ רֻ בּוֹת
ֶ ” “In theשׁ ָיּזֻעוּ שׁ ְֹמ ֵרי הַ בַּ יִת ,ו ְִה ְתﬠַ וְּ תוּ ,אַ נ ֵ
day when the keepers of the house (Holy Temple and Priests) shall tremble, and
)the strong men (channels of light, Ministers) shall bow (become small
themselves, and the grinders (the process of receiving the Light) cease because
they are few, and those that look out (looking for the light) shall be darkened in
DailyZohar.com
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the windows (eye sockets),” This verse from the last chapter of Ecclesiastes is
said by King Solomon. It talks about the destruction of the Holy Temple and the
disconnection from the channels of sustenance. Without the Holy Temple, the
grinders could not grind the food because they were left with very little to
process. The Zohar shows a parallel between the consumption of food that
benefits the entire body and the light that used to be spread out from the Holy
Temple, in Jerusalem, to sustain the whole world. Rabbi Shimon raised his voice
and said “Woe to the Holy City of Jerusalem and woe to the people that lost all
the beneficence.“; “Great and mighty ministers shrunk their image and channel
of sustenance”; “There is no day (since the destruction) without a curse”.
Jerusalem is the heart of the entire world. It is the middle point of the Big Bang
and the sole connection of the Light to the world. Since the destruction, all
channels of sustenance are reduced to a minimum and the Light is dimmed in
the world. The students of Rabbi Shimon cried to him: “What will happen when
you leave the world? Who will reveal these great secrets that were not heard
since the days of King Solomon?”; “Blessed is the generation that hears these
words. Blessed is the generation that you are in! Woe to the generation that will
be left orphan of you.” The secrets that Rabbi Shimon revealed are now available
to our generation and to those who study the Zohar. It is a tool made by Rabbi
Shimon and it is available to us now, giving us the ability to spread light all over
the world. The Internet helps us spread farther and wider. The light of the
Creator can now reach everywhere. Every secret we study from the Zohar is a
well of light and is the aspect of ‘grinding’ the food and distributing it. We
positively affect our environment and the world. The darkest places in the world
are those without the Zohar or without Israelite souls to channel the Light. The
Israelites were spread all over the world to compensate for the loss of light since
the destruction of the Holy Temple. Keep grinding and bringing more people to
study the secrets of the Zohar because it will benefit us all.
 ַוה ֲֵרי, ּ ָפ ַתח הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן וְ ָא ַמר.443
.יע
ַ שבַ ח ְּכמֶ ְרחֲבֵ י ָר ִק
ֶ ׁ ָּכתוּב וְ ִ ׂש ְפתוֹ ֵתינ ּו
, ְׁשחָ ִקים.יע
ַ  ָר ִק, וִ ילוֹ ן:יעים הֵ ם
ִ וְ ִ ׁש ְב ָעה ְר ִק
ש ָּבהֶ ם
ֶ ׁ . ְ ׁשחָ ִקים. עֲ ָרבוֹ ת. ָמכוֹ ן. ָמעוֹ ן.זְבוּל
.יקים לֶ ָע ִתיד לָ בֹא
ִ ִּש ּטוֹ חֲנִ ים ָמן לַ ַ ּצד
ֶ ׁ ֵרחַ יִם
שם )שמות
ֵ ׁ  ַעל,וְ ֵא ּל ּו נִ ְק ָר ִאים ְׁשחָ ִקים
, וְ ֵא ּל ּו נֵצַ ח וְ הוֹ ד.ל( וְ ָׁשחַ ְק ּ ָת ִמ ּ ֶמ ּנָה הָ ֵדק
עֲ לֵ יהֶ ם נֶאֱ ַמר )ישעיה מה( ו ְּׁשחָ ִקים ִיז ְּל ּו
.ש ִהיא ְׁש ִכינָה ּ ַת ְח ּתוֹ נָה
ֶ ׁ ,צֶ ֶדק

 רעיא מהימנא ּו ְב ִח ּב ּו ָרא ַק ְד ָמ ָאה ּ ָפ ַתח ַר ְעיָא.443
תו ֵתינ ּו ׁ ֶש ַבח
ֹ ש ְפ
ָ ְמ ֵה
ׂ ִ ְ ו, וְ ָהא ְ ּכ ִתיב,ימנָ א וְ ָא ַמר
.יע
ַ  ָר ִק.ילון
ֹ ִ ו:יעין ִאי ּנ ּון
ִ  וְ ׁ ֶש ַבע ְר ִק.יע
ַ ְ ּכ ֶמ ְרחֲ ֵבי ָר ִק
. ׁ ְש ָח ִקים.בות
ֹ  עֲ ָר.כון
ֹ  ָמ.עון
ֹ  ָמ. זְ ב ּול.ׁ ְש ָח ִקים
.יקים לֶ ָע ִתיד לָ בֹא
ִ טוחֲ נִ ים ָמן לַ ַצ ִד
ֹ יחיִ ם ְ ּד
ַ הון ֵר
ֹ ִ ּד ְב
 ַעל ׁ ֵשם )שמות ל( וְ ׁ ָש ַח ְק ּ ָת,וְ ִאי ּנ ּון ִא ְקר ּון ׁ ְש ָח ִקים
ָעלַ יְ יה ּו
,הוד
ֹ ְ וְ ִאי ּנ ּון נ ֶַצח ו,ָה ֵדק
ִמ ּ ֶמ ָ ּנה
יהי
ִ  ְ ּד ִא,ִא ְּת ַמר )ישעיה מה( ּו ׁ ְש ָח ִקים יִ ְ ּזל ּו צֶ ֶדק
.ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ּ ַת ּ ָת ָאה

ש ּבוֹ ַמ ְכנִ יס ַע ְר ִבית וּמוֹ ִציא
ֶ ׁ , וִ ילוֹ ן.444 .שחֲ ִרית
ַ ׁ מו ִציא
ֹ יה ַמ ְכנִ יס ַע ְר ִבית ּו
ֹ ִ ו.444
ּ  ְ ּד ֵב,ילון
ש ּבוֹ ְמ ִא ִירים
ֶ ׁ ,יע הוּא יְסוֹ ד
ַ  ָר ִק.שח ֲִרית
ַׁ ,שא וְ ִסהֲ ָרא
ָ ׁ יה נַהֲ ִרין ׁ ִש ְמ
ֹ ְ ִאיה ּו י,יע
ַ ָר ִק
ּ  ְ ּד ֵב.סוד
שהוּא הָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי
ֶ ׁ , ַשמֶ ׁש וְ הַ יּ ֵָרח
ֶ ׁ ּ ַה
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ש ָּכתוּב )בראשית
ֶ ׁ  זֶה ּו. ו ְּׁש ִכינָה ּ ַת ְח ּתוֹ נָה.יתא ּו ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ּ ַת ּ ָת ָאה
ָ ְ ּד ִאיה ּו ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע
יע הַ ּׁ ָש ָמיִם
ַ א( ַוי ּ ּ ִֵתן א ָֹתם אֱ ל ִֹהים ִ ּב ְר ִק
או ָתם אֱ ל ִֹהים
ֹ  )בראשית א( וַ ִּי ּ ֵתן,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב
 וְ צַ דִּ יק הוּא אוֹ ת ֵּבין נֵצַ ח.ְלהָ ִאיר ַעל הָ ָא ֶרץ
ֹ  וְ ַצ ִדיק.יע ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם לְ ָה ִאיר ַעל ָה ָא ֶרץ
ַ ִּב ְר ִק
. וְ ֵעדוּת ֵּבין ִּת ְפ ֶא ֶרת ו ַּמ ְלכוּת, וְ הוֹ ד,אות

. ּ ֵבין ִּת ְפ ֶא ֶרת ּו ַמלְ כ ּות, וְ ֵעד ּות.הוד
ֹ ְּ ֵבין נ ֶַצח ו

, ְׁשנֵי חֲצָ ֵאי גוּף הֵ ם-  נֵצַ ח וְ הוֹ ד.445  ְ ּכגַ וְ ונָ א ִ ּד ְת ֵרין,הוד ְּת ֵרין ּ ַפלְ גֵי ּג ּו ָפא ִאי ּנ ּון
ֹ ְ נ ֶַצח ו.445
 ו ִּמ ּׁשוּם זֶה נִ ְק ָר ִאים. ּ ַת ְרוַ ויְ יה ּו ְּכ ֻדגְ ַמת ְ ׁשנֵי ְתאוֹ ִמים. ּו ְבגִ ין ָ ּדא ִא ְת ְק ִריא ּו ׁ ְש ָח ִקים.או ִמים
ֹ ְּת
 ִמן, ְׁשנֵיהֶ ם ְ ּכאֶ חָ ד אוֹ ת וָ''ו הֵ ם.ְׁשחָ ִקים
.ש ָמאלָ א
ׂ ְ  ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד, ִמן וְ ׁ ֶשט,ַּכחֲ ָדא ו''ו ִאי ּנ ּון
, וְ הֵ ם ְ ׁש ּ ֵתי הַ ּטוֹ חֲנוֹ ת.צד הַ ּ ְ ׂשמֹאל
ֶׁ ו
ּ ַ  ִמ,ֵשט
.ימינָ א
ִ  ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד,טוחֲ ֹנות
ֹ וְ ִאי ּנ ּון ְּת ֵרין
.צד הַ יּ ִָמין
ּ ַ ִמ
. ֹֹשה ֶאת ַע ְצמוֹ ת יוֹ סֵ ף ִע ּמו
ֶ ׁ  ַוי ּ ִַּקח מ.446
של יוֹ סֵ ף
ֶ ׁ  ַמ ְד ֵרגָ ה,ַע ְצמוֹ ת צַ דִּ יק יְסוֹ ד עוֹ לָ ם
 ֶאת ָק ְר ָּבנִ י לַ ְח ִמי, וַעֲ לֵ יהֶ ם נֶאֱ ַמר.הַ ַ ּצדִּ יק
,ּתוֹ ָרה
ֶא ָּלא
 וְ ֵאין לֶ חֶ ם.שי
ַ ּׁ ְל ִא
 וְ הֵ ם.ש ּנֶאֱ מַ ר )משלי ט( ְלכ ּו לַ ח ֲִמי ְבלַ ְח ִמי
ֶׁ
. וְ צַ דִּ יק ֵעץ ּ ְפ ִרי.של הַ ַ ּצדִּ יק
ֶ ׁ ֶא ְׁשכּ וֹ לוֹ ת
ִשאֻ ה ּו בַ ּמוֹ ט
ָ ּׂ ּ ו ִּבגְ לָ לוֹ נֶאֱ ַמר )במדבר יג( ַוי
ש ּלֹא הָ יָה ָׁשם
ֶ ׁ  ו ַּמדּ ו ַּע ַּב ּמוֹ ט? ִ ּבגְ לַ ל.ִ ּב ְ ׁש ָניִם
.צַ דִּ יק

.מות ֹיו ֵסף ִע ּמ ֹו
ֹ  )שמות יג( וַ ִּי ַ ּקח מ ׁ ֶֹשה ֶאת ַע ְצ.446
. ַ ּד ְר ָּגא ְ ּד ֹיו ֵסף ַה ַּצ ִדיק,סוד ָעלְ ִמין
ֹ ְמות ַצ ִדיק י
ֹ ַע ְצ
 וְ לֵ ית. ֶאת ָק ְר ָּבנִ י לַ ְח ִמי לְ ִא ּ ׁ ַשי,וְ ָעלַ יְ יה ּו ִא ְּת ַמר
. )משלי ט( לְ כ ּו לַ חֲ מ ּו ְּבלַ ְח ִמי,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ  ֶא ּ ָלא,לֶ ֶחם
ֵיה
ֹ  ַא ׁ ְש ְ ּכ:וְ ִאי ּנ ּון
ּ  ּו ְבגִ ינ. ֵעץ ּ ְפ ִרי, וְ ַצ ִדיק.לות ְ ּד ַצ ִדיק
 וַ אֲ ַמאי.שא ּוה ּו ַב ּמ ֹוט ִּב ׁ ְשנָ יִ ם
ׂ ָ ּ  )במדבר יג( וַ ִּי,ִא ְּת ַמר
. ְּבגִ ין ְ ּדלָ א הֲ וָ ה ּ ַת ּ ָמן ַצ ִדיק.ַב ּמ ֹוט

The Faithfull Shepherd said, “ ַתוֹתינוּ ֶשׁבַ ח כְּ ֶמ ְרחֲ בֵ י ָר ִקיﬠ
ֵ “ ”ו ְִשׂ ְפAnd our lips full with
praise like the expanse of the heavens” It is from the Shabbat prayer and it
refers to the seven heavens. 1.  – וִילוֹןCurtain – (Vilon) – Malchut 2. ַ – ָר ִקיﬠSky –
(Rakia) – Yessod 3.  – ְשׁחָ ִקיםHeavens – (Shechakim). Same root as ‘grind’. Netzach and Hod. 4.  – זְ בוּלDwelling (there is no literal translation but the closest
meaning I used here comes from Genesis 30:20 and 1 Kings 8:13) – (Zevul) 5.
 – מָ עוֹןHome – (Ma’on) – Gevurah 6.  – מָ כוֹןInstitute – (Machon) – Chessed 7. ﬠ ֲָרבוֹת
– Plains – (Aravot) – Da’at (equal to Keter, Chokmah and Binah together) (Please
do not try to make sense of the translation of the names) The seven heavens are
seven spiritual levels that separate us from the lower level of Malchut to the
level of Da’at. The tool that can break through all heavens is our lips when we
use the sacred words of the Torah and Zohar. This section is a continuation of
the study of the energies that are formed in the body through the lungs, heart,
liver (purity of the blood) and brain (consciousness). They are all a preparation
to give our words the propelling power, to ascend our prayers to the upper level
and draw light to us and the entire world. It’s a long process to purify our body
and soul to be able to make a proper connection, but every step in the upward
direction (of the soul) well deserves a great light.
 )תהלים נה( לֹא, ֹ ו ִּבגְ לָ לָ ם נֶאֱ ַמר ּבו.447  )תהלים נה( ל ֹא יִ ּ ֵתן,יה
ּ  ּו ְבגִ ינַיְ יה ּו ִא ְּת ַמר ּ ֵב.447
,שהוּא ֵעץ
ֶ ׁ ,צדִּ יק
ּ ַ ַ ְ ּד ִא ְּת ַמר י ּ ִֵתן ְלעוֹ לָ ם מוֹ ט ל,ֵעץ
 ְ ּד ִאיה ּו,מוט לַ ַּצ ִ ּדיק
ֹ
עולָ ם
ֹ ְל
.ש ּנֶאֱ ַמר ּבוֹ )במדבר יג( ֲהי ֵׁש ָּב ּה ֵעץ ִאם ָאיִן
ֶׁ

 ַא ְע ְקר ּו ֵעץ. )במדבר יג( הֲ י ֵׁש ָּב ּה ֵעץ ִאם ַאיִ ן,יה
ּ ּ ֵב
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שם
שהוֹ ִציא ּו ׁ ֵ
שהוּא צַ דִּ יקֵ ,א ּל ּו ׁ ֶ
יש ַעל ַא ְר ָעאָ ,ע ְקר ּו ֵעץ ׁ ֶ
ְ ּד ִאיה ּו ַצ ִדיקִ ,א ּ ֵלין ְ ּד ַא ּ ִפיק ּו ׁש ּום ִּב ׁ
ִשאֻ ה ּו
ש ּנֶאֱ ַמר ַויּ ּׂ ָ
ַרע ַעל הָ ָא ֶרץ ,וְ ָג ְרמ ּו ְל ַמה ּ ׁ ֶ
שא ּוה ּו ַב ּמ ֹוט ִּב ׁ ְשנָ יִ ם ,ו' ו'.
וְ גָ ְרמ ּו ,וַ ִּי ּ ָ ׂ
בַ ּמוֹ ט ִ ּב ְ ׁש ָניִם ,ו' ו'.

סוד,
ָ .448עלַ יְ יה ּו ִא ְּת ַמרָ ,סחֲ ָטה עֲ נָ ִביםַ .צ ִדיק יְ ֹ
סודּ ְ ,ד ִאיה ּו יַיִ ן ַה ְמ ׁש ּו ּ ָמר ּ ַבעֲ נָ ָביו ִמ ּ ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי
יה ֹ
ּ ֵב ּ
ש ָר ִפים,
ְּב ֵר ׁ ִ
אשיתּ ְ .ד ִאי ּנ ּון ו' ַ ּד ְר ִ ּגין ְ ּד ָאת ו' .וְ ִאי ּנ ּון ְ ׂ
ש ָמאלָ א .וְ ִאי ּנ ּון
ו' ו') ,ישעיה ו( ׁ ֵש ׁש ְ ּכנָ ַפיִ ם לְ ֶא ָחדִ .מ ּ ְ ׂ
הון
יתא ִ ּדלְ ֹ
הו ִב ָ
ימינָ א .וְ ָצ ִחין ְּב ׁ ַשלְ ֹ
ַא ּ ִפיק ּו ַמיִ ם ִמ ִ
ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּדגְ ב ּו ָרה ,וְ ׁש ֹואֲ ִבין ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ֶח ֶסד.

 .448וְ ַעל הַ ְּמ ַר ְ ּג ִלים נֶאֱ ַמר ,סָ חֲטָ ה עֲ נ ִָבים.
שהוּא ַייִן
שהוּא יְסוֹ דּ ,בוֹ סוֹ דֶ ׁ ,
צַ דִּ יק ׁ ֶ
אשית.
שת יְמֵ י ְב ֵר ִׁ
ש ֶׁ
ש ּ ָמר ַּבעֲ נָבָ יו ִמ ּׁ ֵ
הַ ְמ ׁ ֻ
של הָ אוֹ ת ו' .וְ הֵ ם
ש ׁש ַמ ְד ֵרגוֹ ת ׁ ֶ
שהֵ ם ׁ ֵ
ֶׁ
ש ּנֶאֱ ַמר )ישעיה
ְ ׂש ָר ִפים ,אוֹ ִתיּוֹ ת ו' ו'ֶ ׁ ,
ש ׁש ְּכנָפַ יִם ְל ֶאחָ ד .מֵ הַ ּ ְ ׂשמֹאל .וְ ֵא ּל ּו
ו( ׁ ֵ
יאים מַ יִם  -מֵ הַ יּ ִָמין .ו ְּצמֵ ִאים
הַ ּמוֹ ִצ ִ
צד הַ ְ ּגבו ָּרה וְ ׁשוֹ אֲ ִבים
ש ְלהֶ בֶ ת ׁ ֶ
ַּב ּ ַׁ
ש ָּלהֶ ם ִמ ַ ּ
ִמ ַ ּצד הַ חֶ סֶ ד.

שה ַמלְ ָא ָכיו
 .449וְ ָעלַ יְ יה ּו ִא ְּת ַמר) ,תהלים קד( ֹ
עו ֶׂ
ַש ִבין
יתאּ ְ ,דנ ׁ ְ
חותִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע ָ
ר ּו ֹ
ַעל לִ ָּבאּ ְ ,ד ִאיה ּו ַ ּד ְר ָּגא עֲ ׁ ִש ָיר ָאה ְּבר ּו ָחא
אות ְּב ָצ ָבא
ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשאּ ְ ,ד ִאיה ּו ּ ֵבינַיְ יה ּו .וְ ִאיה ּו ו'ֹ ,
יהָּ ,כלִ יל ו' ּ ִפ ְר ִקין ִ ּד ְת ֵרין ׁש ֹו ִקיןּ ִ ,ד ְכ ִתיב
ִ ּדילֵ ּ
ְּבה ּו )שיר השירים ה( ׁש ֹו ָקיו ַע ּמ ּו ֵדי ׁ ֵש ׁש ,וְ ָדא ַצ ִדיק
אות ְּב ִרית.
ֹ

ֹשה
 .449וַעֲ לֵ יהֶ ם נֶאֱ ַמר) ,תהלים קד( ע ֶׂ
מַ ְל ָאכָ יו רוּחוֹ תִ ,מ ַ ּצד הָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי,
שהוּא ַמ ְד ֵרגָ ה עֲ ִ ׂש ִירית
שנּוֹ ְ ׁש ִבים ַעל הַ ּ ֵלבֶ ׁ ,
ֶׁ
שהוּא ֵּבינֵיהֶ ם .וְ הוּא אוֹ ת ו',
ְ ּברוּחַ הַ ּק ֶֹד ׁשֶ ׁ ,
של ְׁש ּ ֵתי
ש ּלוֹ ָּ ,כלוּל ו' ּ ְפ ָר ִקים ׁ ֶ
אוֹ ת ַּב ָ ּצבָ א ׁ ֶ
ש ָּכתוּב ָּבהֶ ן )שיר השירים ה( ׁשוֹ ָקיו
ׁשוֹ ַקיִםֶ ׁ ,
ש ׁש ,וְ זֶה צַ דִּ יק אוֹ ת ְ ּב ִרית.
ַע ּמו ֵּדי ׁ ֵ

 .450ו' ִע ּ ָל ָאהִּ ,ת ְפ ֶא ֶרתֵ ּ .בין ׁ ִשית ּ ִפ ְר ִקין ִ ּד ְת ֵרין
רו ִעיןּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ,ו' ו'ּ ,ג ּוף ּו ְב ִרית ַח ׁ ְש ֵבינָ ן ַחד.
ְ ּד ֹ
שי ְכנָ ַפיִ ם לְ ַמ ְעלָ ה ,לְ ַק ּ ֵבל ו'
וְ ִאי ּנ ּון )שמות כה( ּפ ֹו ְר ֵׂ
יאי
יהִ ,א ְת ְק ִריא ּו נְ ִב ֵ
ִע ּ ָל ָאה ָעלַ יְ יה ּוּ .ו ִמ ִּס ְט ֵר ּ
יהם ַעל ְּב ִריתּ ְ ,ד ִאיה ּו ו'
סו ְכ ִכים ְּב ַכנְ ֵפ ֶ
ָהאֱ ֶמתֹ .
עולָ םּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ,נ ֶַצח
סוד ֹ
ִּתנְ יָינָ א) ,משלי י( וְ ַצ ִ ּדיק יְ ֹ
יק ּיָיאּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ִמ ִּס ְט ָרא
טוחֲ נִ ים ָמן לְ ַצ ִד ַ
ֹ
הוד,
וְ ֹ
עולָ םּ ְ ,ד ִאיה ּו ּ ֵבינַיְ יה ּוּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא
סוד ֹ
ְ ּד ַצ ִ ּדיק יְ ֹ
טוחֲ ֹנות.
ִא ְת ְק ִריא ּו ֹ

 .450ו' ֶע ְליוֹ נָה ִּ -ת ְפאֶ ֶרתֵּ .בין ִׁש ּׁ ָשה
של ְ ׁש ּ ֵתי זְרוֹ עוֹ ת .ו ִּמ ּׁשוּם זֶה ו' ו',
ְפ ָר ִקים ׁ ֶ
ש ּנ ְֶח ָׁש ִבים ְ ּכ ֶאחָ ד .וְ הֵ ם )שמות
ּגוּף ו ְּב ִרית ׁ ֶ
שי ְכנָפַ יִם ְל ַמ ְעלָ הּ ְ ,כ ֶנגֶד ו' ֶע ְליוֹ נָה
כה( ּפ ְֹר ֵׂ
יאי אֱ מֶ ת.
צדָּ ּה נִ ְק ָר ִאים נְ ִב ֵ
ֶׁ
שעֲ לֵ יהֶ ם .ו ִּמ ִ ּ
ש ִהיא אוֹ ת ו'
סֹכ ֲִכים ְ ּבכַ נְ פֵ יהֶ ם ַעל הַ ְ ּב ִריתֶ ׁ ,
ְׁשנִ יָּה) ,משלי י( וְ צַ דִּ יק יְסוֹ ד עוֹ לָ ם .ו ִּמ ּׁשוּם
שהֵ ם
יקיםֶ ׁ ,
זֶה נֵצַ ח וְ הוֹ ד טוֹ חֲנִ ים ָמן לַ ַ ּצדִּ ִ
שהוּא ֵּבינֵיהֶ ם.
של צַ דִּ יק יְסוֹ ד עוֹ לָ םֶ ׁ ,
צד ׁ ֶ
ִמ ַ ּ
ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה נִ ְק ָר ִאים טוֹ חֲנוֹ ת.

ֹשׁה אֶ ת-ﬠַ צְ מוֹת יוֹסֵ ף ,ﬠִ מּוֹ :כִּ י הַ ְשׁבֵּ ﬠַ ִה ְשׁ ִבּיﬠַ אֶ תְ -בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ,לֵ אמֹר ,פָּ קֹ ד י ְִפקֹ ד “ Exodus 13:19
וַיִּ ַקּח מ ֶ
ֹתי ִמזֶּה ִא ְתּכֶם
יתם אֶ ת-ﬠַ צְ מ ַ
�הים אֶ ְתכֶם ,וְהַ ﬠ ֲִל ֶ
” “And Moses took the bones of Joseph withאֱ ִ
him; for he had straitly sworn the children of Israel, saying: ‘God will surely
remember you, and ye shall carry up my bones away hence with you’.” Joseph
, of the name thatו is the aspect of the Sefira of Yessod and the letter Vav,
, has the root and theעצמות connects Malchut to Zeir Anpin. The word ‘bones’,
meaning of ‘might’, ‘power’. Joseph wanted the Israelites to carry his energy and
DailyZohar.com
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ability to connect to Malchut with them to the Promised Land that is the aspect
of Malchut. He was brought to the Holy Land and was buried in the city of
Shechem, between two mountains. Moses sent spies (Numbers 13) to tour the
land that God has given to them and check if there is a tree or not. Moses didn’t
need the information because, if God is giving it, then obviously it is connected
to the Tree. The spies that were the heads of the tribes went into the land in
order to make a connection to the Tree of Life for the entire nation. They came
back carrying the fruit of the land held by two of them. That was a bad sign
because it represented the separation between Netzach and Hod and without
connection to Yessod. The evil speech that they used broke their connection to
the land and God had to implement a correction plan. Since the heads of the
tribes represented the entire nation, the correction had to be applied to all of
them. They had to die in the wilderness in a process of 40 years before the new
generation could come back to the Promised Land. The secrets the Zohar reveals
here are related to the importance of unifying the left and right columns into
one through Yessod. This is the act of righteousness that Joseph could connect
us to the Tree of Life. The spies failed for selfish reasons and we all suffered.
That sin was as critical as the sin of the Golden Calf. If the Israelites resisted
the negative side and waited for Moses, then they could have connected us to
the Torah of the Tree of Life and not the broken Torah that carried the correction
process. If the spies made the connection, then it would have made the Land as
the center of the world with a continuous connection to the Tree of Life. In our
life of the Tikkun process, we always have a choice to make. It could be coming
closer to the Tree of Life or disconnecting from it. One choice connects us to Life
and the other one to Death. As we are getting closer to the Mashiach time (and
it could happen faster than we can imagine) we have to make the right choices.
 )במדבר,ֵשט נֶאֱ ַמר
ֶ ׁ של הַ ּו
ֶ ׁ צד
ּ ַ  ו ִּמ.451
או ָתם הַ ְמלַ ְ ּק ִטים
ֹ ,ּיא( ָׁשט ּו הָ ָעם וְ לָ ְקטו
-  וְ ָטחֲנ ּו בָ ֵרחַ יִם.של הַ ִּמ ְ ׁשנָה
ֶ ׁ ּ ְפסָ ִקים
,של ּתוֹ ָרה
ֶ ׁ ש ּמוֹ ִציא ִד ּבו ִּרים
ֶ ׁ  ִמי,ִמ ָּכאן
ְ צָ ִר
יך ְל ָט ֳחנָם ַּב ּ ִׁש ַּניִם ו ְּלהוֹ ִציא ִד ּבו ִּרים
. וְ ֵא ּל ּו הַ דִּ ּבו ִּרים נִ ְק ָר ִאים ְ ׁשלָ ִמים,ְ ׁשלֵ ִמים
שאוֹ ְכ ִלים
ֶ ׁ ,שהֵ ם ׁשוֹ ִטים
ֶ ׁ  אוֹ ָתם,וַאֲ חֵ ִרים
דִּ ּבו ִּרים ְ ּבהַ ְל ָע ָטה וְ לֹא טוֹ חֲנִ ים אוֹ ָתם
 ַמה ָּכתוּב,ש ּ ָלהֶ ם וּבַ ּ ִׁש ַּניִם
ֶ ׁ ַּב ּטוֹ חֲנוֹ ת
[' ָֹּבהֶ ם? )שם( הַ ָּב ָׂשר עוֹ ֶד ּנ ּו ֵּבין ִׁש ּנֵיהֶ ם ]וְ גו
של ִמי
ֶ ׁ שהֵ ם ִמ ּ ׁש ֶֹר ׁש
ֶ ׁ .וְ ַאף ה' חָ ָרה בָ ָעם
.ש ּנֶאֱ ַמר ָעלָ יו )בראשית כה( הַ ְל ִעיטֵ נִ י נָא
ֶׁ
.וְ נֵצַ ח וְ הוֹ ד נִ ְק ָר ִאים ְ ּכרו ִּבים

ָה ָעם
 )במדבר יא( ׁ ָשט ּו, ּו ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּדוְ ׁ ֶשט.451
 וְ ָטחֲ נ ּו.יתא
ָ ִקות ְ ּד ַמ ְתנ
ֹ טות ְ ּד ִפ ְס
ֹ  ִאי ּנ ּון לְ ק ּו,וְ לָ ְקט ּו
,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ  ַמאן ְ ּד ַא ִפיק ִמ ִּלין ְ ּד, ֵמ ָה ָכא,יחיִ ם
ַ ַב ֵר
ְ ָצ ִר
,ימין
ִ ֵ ּולְ ַא ּ ָפ ָקא ִמ ִּלין ׁ ְשל,לון ְּב ׁ ִשנַיִ ים
ֹ יך לְ ִמ ְט ַחן
 ְ ּד ִאי ּנ ּון,אוחֲ ָרנִ ין
ֹ ְ ו.וְ ִאי ּנ ּון ִמ ִּלין ִא ְת ְק ִריא ּו ׁ ְשלָ ִמים
לון
ֹ טוחֲ נִ ין
ֹ  וְ לָ א, ְ ּד ַא ְכלִ ין ִמ ִּלין ְּב ַהלְ ָע ָטה,ׁ ַש ְטיָין
 )במדבר, ַמה ְ ּכ ִתיב ְּבה ּו,ֵהון
ֹ הון ּו ְב ׁ ִשי ּנ
ֹ ְּ ַב ּט ֹוחֲ ֹנות ִ ּדל
,ֵיהם וְ ַאף יְ ָי ָח ָרה ָב ָעם
ֶ עו ֶד ּנ ּו ּ ֵבין ׁ ִש ּנ
ֹ שר
ׂ ָ יא( ַה ָּב
יטנִ י
ֵ  ִמ ִ ּגזְ ָעא ְ ּד ַמאן ְ ּד ָא ַמר )בראשית כה( ַהלְ ִע,ְ ּד ִאי ּנ ּון
.הוד ִא ְת ְק ִריא ּו ְ ּכר ּו ִבים
ֹ ְ וְ נ ֶַצח ו.נָ א

, ְ ּג ֻד ָּלה, ִ ּבינָה, חָ ְכ ָמה: ו ְ ּׁשמוֹ נָה הֵ ם.452 , ְ ּגב ּו ָרה, ְ ּגד ּולָ ה, ִּבינָ ה, ָח ְכ ָמה: ּו ְת ַמנְ יָא ִאי ּנ ּון.452
 צַ דִּ יק. הוֹ ד, נֵצַ ח, ַמ ְלכוּת, ִּת ְפ ֶא ֶרת, עֲ ָט ָרה ַעל ְ ּגבו ָּרה, ַצ ִ ּדיק,הוד
ֹ , נ ֶַצח, ַמלְ כ ּות,ִּת ְפ ֶא ֶרת
 ו ָּמה.שהוּא ֵאין לוֹ זוּג
ֶ ׁ , ֹֹאשו
ׁ עֲ ָט ָרה ַעל ר
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 ו ִּבגְ לָ לוֹ ּ ֵפ ְר ׁשוּה ּו.ש ּלוֹ ? ּ ֶכ ֶתר ֶע ְליוֹ ן
ֶ ׁ הָ עֲ ָט ָרה
 הָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא ֵאין ּב ֹו לֹא,ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְׁשנָה
יקים יוֹ ְׁש ִבים
ִ ִּ ֶא ָּלא צַ ד,אֲ ִכילָ ה וְ לֹא ְׁש ִתיָּה
,ּש ֵּבאֲ רו
ֶ ׁ  וְ זֶה ּו.אשיהֶ ם
ֵ ׁ וְ ַע ְטרוֹ ֵתיהֶ ם ְ ּב ָר
ְ
 ְלכָ ל,ש ָּבת ִל ְפנֵי הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
ַׁ ָא ְמ ָרה
 )ע''כ.הַ י ּ ִָמים נ ַָת ּ ָת ֶּבן זוּג וְ ִלי לֹא נ ַָת ּ ָת ֶּבן זוּג
.(רעיא מהימנא

.יה
ֵ ׁ ֵר
ּ ֵ ּו ַמאי עֲ ָט ָרה ִ ּדיל.יה ז ּוג
ּ ֵ ְ ּד ִאיה ּו לֵ ית ל.יה
ּ יש
ארי
ֵ או ְקמ ּו ָה ָמ
ֹ (ֵיה )דף רל''ו ע''ב
ּ  ּו ְבגִ ינ.ֶּכ ֶתר ֶעלְ ֹיון
עולָ ם ַה ָּבא ֵאין ּב ֹו לֹא אֲ ִכילָ ה וְ לֹא
ֹ  ָה,יתין
ִ ִַמ ְתנ
יהם
ֶ רו ֵת
ֹ ֹיו ׁ ְש ִבים וְ ַע ְט
יקים
ִ ַצ ִ ּד
ֶא ּ ָלא
ׁ ְש ִת ּיָה
 ָא ְמ ָרה ׁ ַש ָּבת ַק ּ ֵמי,או ְקמ ּו ָה
ֹ  וְ ַהיְ ינ ּו ְ ּד.יהם
ֶ אש
ֵ ׁ ְּב ָר
ְ
 לְ ֻכ ְּלה ּו ֹיו ֵמי נָ ַת ּ ָת ּ ֶבן ז ּוג וְ לִ י לֹא,ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא
( )ע''כ רעיא מהימנא( )רעיא מהימנא רי''ג ע''א.נָ ַת ּ ָת ּ ֶבן ז ּוג

 )דברים, ּ ָפ ַתח ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן וְ ָא ַמר.453
 אוֹ ת.ִש ָר ֵאל ה' אֱ לֹהֵ ינ ּו ה' ֶאחָ ד
ׂ ְ ו( ְ ׁש ַמע י
. ֵעד- ימן זֶה
ָ  וְ ִס. וְ אוֹ ת ד' ּגַם ּ ֵכן,ע' ְ ּגדוֹ לָ ה
.א יב( ֵעד ה' ָּבכֶ ם-ש ָּכתוּב )שמואל
ֶ ׁ וְ זֶה ּו
 ָמה. מ' ּ ְפתוּחָ ה.נִ ְׁשאֲ ר ּו אוֹ ִתיּוֹ ת ש''מ
שם' ְסתו ָּמה ִהיא
ֶ ׁ הַ ּ ַט ַעם לֹא ְסתו ָּמה? ִמ ּ ׁשוּם
ִהיא
ּ ְפתוּחָ ה
' מ.מֶ לֶ ְך )עוֹלָם( ֶע ְליוֹ ן
 אוֹ ִתיּוֹ ת אֲ חֵ רוֹ ת.מֶ לֶ ְך )עוֹלָם( ּ ַת ְח ּתוֹ ן
 עֲ לֵ יהֶ ן ָּכתוּב )משלי כה( ְּכבֹד,'נִ ְ ׁשאֲ ר ּו א' ח
.אֱ ל ִֹהים הַ ְס ּ ֵתר דָּ בָ ר

 )דברים ו( ׁ ְש ַמע,עון וְ ָא ַמר
ֹ  ּ ָפ ַתח ַר ִּבי ׁ ִש ְמ.453
. ד' א ּוף ָה ִכי, ע' ַר ְב ְר ָבא.ש ָר ֵאל יְ ָי אֱ ל ֵֹהינ ּו יְ ָי ֶא ָחד
ׂ ְ ִי
 )שמואל א יב( ֵעד יְ ָי, ַהיְ ינ ּו ִ ּד ְכ ִּתיב.ימנָ א ָ ּדא ֵעד
ָ וְ ִס
 ַמאי. מ' ּ ְפת ּו ָחה, ִא ׁ ְש ּ ַתאֲ ר ּון ַא ְתוָ ון ש''מ.ָּב ֶכם
 ַמלְ ָּכא )ס''א,ימא
ָ  ְּבגִ ין ְ ּדם' ְס ִת,ימא
ָ ַט ְע ָמא לָ א ְס ִת
ַמלְ ָּכא )ס''א
,יחא
ָ ּ ְפ ִת
'מ
.עלמא( ִע ּ ָל ָאה
 )משלי, ִא ׁ ְש ּ ָתאֲ ר ּו א''ח, ַא ְתוָ ון ַאחֲ ָרנִ ין.עלמא( ּ ַת ּ ָת ָאה
.בוד אֱ ל ִֹהים ַה ְס ּ ֵתר ָ ּד ָבר ְ ּכ ִתיב
ֹ כה( ְ ּכ

Numbers 11:8 “  וְﬠָ שׂוּ אֹתוֹ ﬠֻגוֹת; וְהָ יָה,וּב ְשּׁלוּ בַּ פָּ רוּר
ִ , אוֹ ָדכוּ בַּ ְמּ ֹדכָה,ָשׁטוּ הָ ﬠָ ם וְלָ ְקטוּ וְטָ חֲ נוּ בָ ֵרחַ יִם
 כְּ טַ ﬠַ ם ְל ַשׁד הַ ָשּׁ ֶמן,“ ”טַ ְﬠמוֹThe people went about, and gathered it, and ground it in
mills, or beat it in mortars, and seethed it in pots, and made cakes of it, and the
taste of it was as the taste of a cake baked with oil.” This verse describes the
people’s actions when they were dealing with the Manna. The word שׁטוּ,
ָ ‘went
about’, has the same letters as ושט, Esophagus, and the aspect of the letter Vav.
The people gathered the Manna and ground it in different methods before
consuming it. The Zohar says that the ground Manna is the aspect of the study
and the uttering of the words of the Torah. We should not swallow words or skip
them, in order to keep the energy flowing properly. Numbers 11:33 “ עוֹדנּוּ
ֶ ,הַ בָּ ָשׂר
 ַמכָּה ַרבָּ ה ְמאֹ ד, ַויַּ� יְהוָה בָּ ﬠָ ם, חָ ָרה בָ ﬠָ ם, ִיכּ ֵָרת; וְאַ ף יְהוָה,בֵּ ין ִשׁנֵּיהֶ ם–טֶ ֶרם.” “While the flesh was
yet between their teeth, ere it was chewed, the anger of YHVH was kindled
against the people, and YHVH smote the people with a very great plague.” The
Israelites lowered themselves when they asked meat instead of the Manna. The
Manna was pure energy coming down from the spiritual levels and manifested
in the physical level with endless potential to satisfy every taste. The flesh they
ate was of a dead animal. It gave a strong connection to the physical level, but
at the same time, with the improper consumption, judgment and death were
manifested. We discussed in previous DZ (http://dailyzohar.com/daily-zohar1199/) the importance of proper chewing of the food in order to reveal its inner
energy. The teaching of this section is to use our mouth and tongue to express
every word of our prayers to connect to the energy that comes from it. Praying
quickly and without understanding the words is not a proper prayer, and if it
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comes together with no or improper consciousness, then the outcome of the
prayer could be the opposite of what we wish to achieve. Evil speech and all
kinds of negativity that come out of our mouth are other aspects of connection
to death. It is very hard to correct evil speech, but Proverb 15:4 gives us the
ַ .” “A healing tongue is a treeמ ְרפֵּ א לָ שׁוֹן ,ﬠֵ ץ חַ יִּ ים; וְסֶ לֶ ף בָּ הֶּ ,שׁבֶ ר ְבּרוּחַ “ right direction:
of life, but perverseness therein is a wound to the spirit.” The Torah, through
the study of its higher levels, found in the Zohar, is our connection to the Tree
of Life and the only thing that can help us correct and remove all impurities.

ַ .454א ׁ ְש ַּכ ְחנָ א ְּב ִס ְפ ָרא ְ ּד ַרב ַה ְמנ ּונָ א ָס ָבאָּ ,כל
ַיחד יִ ח ּו ָדא ָ ּדא ְּב ָכל ֹיו ָמאֶ ,ח ְדוָ ה זְ ִמינָ א
ַמאן ִ ּד ְמי ֵ
ילאֵ ,מ ָרזָא ְ ּד ַא ְתוָ ון ִא ּ ֵלין ,ש''מ ֵמ ַהאי
יה ִמ ְּל ֵע ּ ָ
לֵ ּ
ִס ְט ָרא .א''חֵ ,מ ַהאי ִס ְט ָראּ .ו ְמ ָצ ֵרף ַא ְתוָ ון,
ימן
ישר )חיים( ִס ּיֵים .וְ ִס ָ
לְ ַמ ְפ ֵר ַע )שדי( ׁ ַש ֵריּ ,ו ְב ֵמ ׁ ָ
ש ַמח ּ ַביְ יָ.
ש ַמחּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,תהלים קד( ָאנ ִֹכי ֶא ְ ׂ
ֶא ְ ׂ
ישא .וְ ׁ ַש ּ ִפיר ִאיה ּו .וְ ָה ִכי ה ּוא
ַמ ּ ָמ ׁשּ ָ .דא יִ ח ּו ָדא ַק ִד ׁ ָ
ְּב ִס ְפ ָרא ְ ּדחֲ ֹנו ְךּ ְ ,ד ָא ַמר ִ ּכי ַהאי ַּגוְ ונָ אּ ְ ,ד ַמאן
יה
ִ ּד ְמי ֵ
ַיחד יִ ח ּו ָדא ָ ּדא ְּב ָכל ֹיו ָמאֶ ,ח ְדוָ ה זְ ִמינָא לֵ ּ
ילא.
ִמלְ ֵע ּ ָ

של ַרב הַ ְמנ ּונָא סָ בָ א,
ָ .454מצָ אנ ּו ְ ּב ִס ְפרוֹ ׁ ֶ
ש ְּמיַחֵ ד יִחוּד זֶה ְ ּבכָ ל יוֹ םׂ ִ ,ש ְמחָ ה
ָּכל ִמי ׁ ֶ
ְמז ּ ֶֻמנֶת לוֹ ִמ ְל ַמ ְעלָ ה ִמ ּסוֹ ד אוֹ ִתיּוֹ ת ֵא ּל ּו -
ש''מ ִמ ַ ּצד זֶה ,א''ח ִמ ַ ּצד זֶה .ו ְּמצָ ֵרף
ְל ַמ ְפ ֵר ַע )שַׁ דַּ י( מַ ְת ִחיל,
הָ אוֹ ִתיּוֹ ת
ימנָםֶ :א ְ ׂש ַמ''ח,
ָשר )חַ ִיּים( ְמסַ יֵּם .וְ ִס ָ
ו ְּבי ָׁ
ש ּנֶאֱ מַ ר )תהלים קד( ָאנ ִֹכי ֶא ְ ׂש ַמח ַּבה'.
ֶׁ
ְ
ַמ ּ ָמ ׁש .זֶה יִחוּד הַ ָּקדוֹ ׁש .וְ יָפֶ ה הוּא .וְ כָ ך הוּא
ש ִּמי
ש ָאמַ ר ְ ּכמוֹ זֶהֶ ׁ ,
של חֲנוֹ ְךֶ ׁ ,
ְ ּב ִס ְפרוֹ ׁ ֶ
ש ְּמיַחֵ ד יִחוּד זֶה ְ ּבכָ ל יוֹ םׂ ִ ,ש ְמחָ ה ְמז ּ ֶֻמנֶת
ֶׁ
לוֹ ִמ ְל ַמ ְעלָ ה.

יה ש''מּ ְ ,ד ִא ְת ְ ּכלִ יל ִמן ע' ַר ְב ְר ָבא.
ּ .455ת ּו ִאית ּ ֵב ּ
ישין ,וְ ָדא
ִא ּ ֵלין ׁ ִש ְב ִעין ׁ ְש ָמ ָהן ְּב ָרזָ א ַ ּדאֲ ָב ָהן ַק ִד ׁ ִ
ש ָר ֵאל ,יְ יָ ,אֱ ל ֵֹהינ ּו ,יְ יִָ ,א ּ ֵלין
ה ּוא ׁ ְש ַמעֵ ׁ :שם ע' .יִ ְ ׂ
לון א''חַ .הה ּוא
ַא ְר ּ ַבע ָּב ּ ֵתי ִ ּד ְת ִפ ִּליןּ ְ ,ד ָא ִחיד ֹ
חו ִתי ַר ְעי ִָתי .ד':
ְ ּד ָא ַמר )שיר השירים ה( ּ ִפ ְת ִחי לִ י אֲ ֹ
ידת ְּבה ּוָ .רזָ א
ָ ּדא ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל ְּת ִפלִ יןּ ְ ,ד ִהיא אֲ ִח ַ
גַל ָאהָ ׁ .ש ִתיק ִר ִּבי
ימין ִא ְת ְמ ַסרּ ְ ,דלָ א לְ ּ ָ
לְ ַח ִ ּכ ִ
עוןָּ .ב ָכה וְ ַחיִ ְ
ימאּ ְ ,ד ָהא וַ ַ ּדאי
יךָ ,א ַמרֵ ,א ּ ָ
ׁ ִש ְמ ֹ
ֵיתי ַמלְ ָּכא
ַרעֲ וָ א ִא ׁ ְש ְּת ַכח ,וְ לֵ ית ְ ּכ ָד ָרא ָ ּדא ַעד ְ ּדי ֵ
לון לְ גַ ּ ָל ָאה.
יחאּ ִ ,דיְ ֵהא ְר ׁש ּו ֹ
ְמ ׁ ִש ָ

ש ִ ּנ ְכלָ ל ִמן
 .455עוֹ ד י ֵׁש ּבוֹ אוֹ ִתיּוֹ ת ש''מֶ ׁ ,
שמוֹ ת ְ ּבסוֹ ד
ע' ְ ּגדוֹ לָ הֵ .א ּל ּו ִ ׁש ְב ִעים ׁ ֵ
שם ע'.
הָ ָאבוֹ ת הַ ְ ּקדוֹ ִ ׁשים ,וְ זֶה ּו ְ ׁש ַמע ֵ ׁ -
ִש ָר ֵאל ,ה' ,אֱ לֹהֵ ינוּ ,ה' ֵ -א ּל ּו ַא ְר ָּב ָעה
י ְׂ
ש ְּמ ַאחֵ ד אוֹ ָתם א''ח .אוֹ תוֹ
ָּב ּ ֵתי הַ ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶ
ש ָאמַ ר )שיר השירים ה( ּ ִפ ְת ִחי ִלי אֲ ח ִֹתי
ֶׁ
של ְּת ִפ ִּלין,
שר ׁ ֶ
ַר ְעי ִָתי .אוֹ ת ד'  -זֶה ֶק ׁ ֶ
ש ִהיא אֲ ח ּוזָה ָּבהֶ ם .סוֹ ד לַ חֲכָ ִמים נֶאֱ ַמר,
ֶׁ
ש ּלֹא ְלג ַּלוֹ תָׁ .ש ַתק ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ןָּ .בכָ ה וְ ִחיֵּךְ.
ֶׁ
שה ֲֵרי וַדַּ אי ֵעת ָרצוֹ ן נִ ְמצָ א,
ָא ַמר ,א ַֹמרֶ ׁ ,
ְ
שיָּבוֹ א מֶ לֶ ך הַ ּ ָמ ִׁשיחַ ,
וְ ֵאין ְּכדוֹ ר זֶה ַעד ׁ ֶ
שיּ ְִהיֶה לָ הֶ ם ְר ׁשוּת ְלג ַּלוֹ ת.
ֶׁ

ְּ .456ת ֵרין ְרצ ּו ִעין נָ ְפ ִקיןִ ,מ ִּס ְט ָרא ָ ּדא ּו ִמ ִּס ְט ָרא
יאי
ָ ּדאָ ,רזָ א ִ ּד ְת ֵרין י ְַר ִכין ִ ּדלְ ּ ַת ּ ָתא ְ ּד ַהאי א''חּ ִ ,דנְ ִב ֵ
ילא נָ ְפ ִקין ְּת ֵרין
ידן ְּבה ּוּ ְ .ד ָהא ִמ ְּל ֵע ּ ָ
ְק ׁש ֹוט אֲ ִח ָ
ש ָמאלָ א,
רו ִעיןִ ,מ ִ
ְרצ ּו ִעיןָ ,רזָא ִ ּד ְת ֵרין ְ ּד ֹ
ימינָ א ּו ִמ ּ ְ ׂ
ידת ְּבה ּו .לְ ָב ַתר נ ְַח ּ ָתא ,וְ ִא ְת ּ ְפ ׁ ָשט ּו
וְ ָדלֶ ''ת ִא ְתאֲ ִח ַ

צד זֶה ו ִּמ ַ ּצד
ׁ ְ .456ש ּ ֵתי ְרצוּעוֹ ת יוֹ ְצאוֹ ת ִמ ַ ּ
של זֶה
ש ְּל ַמ ּ ָטה ׁ ֶ
של ְׁש ּ ֵתי י ְֵרכַ יִם ׁ ֶ
זֶה ,סוֹ ד ׁ ֶ
שה ֲֵרי
יאי הָ אֱ מֶ ת אֲ ח ּוזִים בּ וֹ ֶ ׁ .
ש ְ ּנ ִב ֵ
הָ א''חֶ ׁ ,
של
ִמ ְל ַמ ְעלָ ה יוֹ ְצ ִאים ְׁש ּ ֵתי ְרצוּעוֹ ת ,סוֹ ד ׁ ֶ
ְ ׁש ּ ֵתי זְרוֹ עוֹ תִ ,מיּ ִָמין ו ִּמ ּ ְ ׂשמֹאל .וְ אוֹ ת דָּ לֶ ''ת
אֲ ח ּוזָה ָּבהֶ ןְ .לבַ ּסוֹ ף יוֹ ֶר ֶדת ,וְ נִ ְת ּ ַפ ּ ְׁשט ּו ְׁש ּ ֵתי
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ש ִהיא אֲ ח ּוזָה ְל ַמ ְעלָ ה
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן.הַ י ְֵרכַ יִם ְל ַמ ּ ָטה
ְ ש ָ ּצ ִר
 יוֹ ֶר ֶדת ְל ַמ ּ ָטה ְל ִה ְת ַאחֵ ד ִעם,יך
ֶ ׁ ְֹ ּכמו
 נֶאֱ חֶ זֶת,שר ִהיא ִמ ְת ַאחֶ ֶדת
ֶ ׁ ֲ וְ כַ א.ַע ּ ָמ ּה
של אוֹ ת יוֹ ''ד ְ ּב ִרית
ֶ ׁ ימן
ָ  וְ ִס,ְ ּבסוֹ ף הַ י ְֵרכַ יִם
 ָאז ִהיא אֲ ח ּוזָה.ק ֶֹד ׁש ָעלֶ יהָ ִמ ְל ַמ ְעלָ ה
.ְ ּביִחוּד ֶאחָ ד

ילא ַּכ ְ ּד ָקא
ָ ּ ידת לְ ֵע
ַ  ֵּכיוָ ן ְ ּד ִהיא ִא ְתאֲ ִח.י ְַר ִכין לְ ַת ּ ָתא
 וְ ַכד. לְ ִא ְת ַאחֲ ָדא ְּבאֻ ְכל ּו ָס ָהא, נ ְַח ּ ָתא לְ ַת ּ ָתא,יָא ּות
 ּו ְר ׁ ִשימ ּו,ידא ְּב ׁ ִש ּפ ּולֵ י י ְַר ִכין
ָ  אֲ ִח,יהי ִא ְת ַאחֲ ָדת
ִ ִא
 ְ ּכ ֵדין ִאי ִהי,ילא
ָ ּ ישא ָעלָ ּה ִמ ְּל ֵע
ָ ׁ ְ ּד ֹיוד ְּב ִרית ַק ִ ּד
.ִא ְת ַאחֲ ָדת ְּביִ ח ּו ָדא ַחד

Psalms 104:34
“  אֶ ְשׂ ַמח בַּ יהוָה,”אָ נֹכִ י
“as for me, I will rejoice in YHVH”
Deuteronomy

6:4

“Hear, O Israel: YHVH our God, YHVH is one.”
Rabbi Shimon teaches us a secret unification (Yichud) from this verse;

We take the first two letters of the first word and the first two of the last word
and
bring
them
together.

Then

we

move

the

Alef

to

the

beginning

The new word means “I will rejoice”
Then we add the two large letters  עand  דfor the complete unification, that
means
“I
will
rejoice
forever”

The root of the word rejoice is שמח, ‘happy’ and that is the same root as משיח,
Mashiach.
Rabbi Shimon cried and laughed saying that in the generation of Mashiach this
secret can be revealed.
There are deeper secrets here that connect us to the secrets of the Tefilin and
the upper three Sefirot. Just by visualizing the process, we ‘shift’ the energies
of the letters to form the unification that draws the light into our lives. It should
be with tears of joy as Rabbi Shimon expressed himself. The tears represent the
desire to connect to the level of Chokmah and the joy is to fill the heart with the
light and spread it to the entire body as we studied in previous Daily Zohars.

229

DailyZohar.com

Zohar Pinchas – Draft – unedited- not for publishing

יהי ָרזָא ִ ּד ְב ִרית) ,ועל דא( ָּכל ַמאן
ֹ .457יו''ד ָ ּדא ִא ִ
ילא ,וְ ִא ׁ ְש ְּתזִ יב
ְ ּדנָ ַטר ְּב ִרית ָ ּדאִ ,איה ּו ִא ׁ ְש ְּתזִ יב לְ ֵע ּ ָ
לְ ַת ּ ָתא) .מנא לן( ּ ִפנְ ָחסְּ ,בגִ ין ְ ּד ִאיה ּו ַק ּנֵי ַעל ְּב ִרית
ָ ּדאִ ,א ׁ ְש ְּתזִ יב ִמן ִ ּדינָ א ִע ּ ָל ָאהּ ,ו ִמן ִ ּדינָא ִ ּדלְ ּ ַת ּ ָתא,
ויה ,הֲ ָדא ה ּוא
ּו ְבגִ ין ָּכ ְך ִא ְת ְר ׁ ִשם ֹיו''ד ָ ּדא ְּבגַ ִ ּו ּ
ִד ְכ ִתיבִ ּ ,פינְ ָחס ּ ֶבן ֶאלְ ָעזָ ר ּ ֶבן ַאהֲ רֹן ַה ּכ ֵֹהן וְ ֹגו'.

 .457יוֹ ''ד זֶה ּו סוֹ ד הַ ְ ּב ִרית) ,וְ ﬠַל זֶה( ָּכל ִמי
ש ּ ׁשוֹ מֵ ר ְ ּב ִרית זוֹ  ,הוּא נִ ְׁש ָמר ְלמַ ְעלָ ה,
ֶׁ
)מ ַנּיִן לָנוּ?( ִמ ּ ִפנְ חָ סִ ,מ ּ ׁשוּם
וְ נִ ְׁש ָמר ְל ַמ ָּטהִ .
צוֹ ל ִמן הַ דִּ ין
ֶׁ
שהוּא ִק ּנֵא ַעל ְ ּב ִרית זוֹ  ,נִ ּ
ש ְּל ַמ ָּטה ,ו ִּמ ּׁשוּם זֶה
הָ ֶע ְליוֹ ן ו ִּמן הַ דִּ ין ׁ ֶ
ש ָּכתוּב
נִ ְר ְ ׁש ָמה אוֹ ת יוֹ ''ד זוֹ ְ ּבתוֹ כוֹ  .זֶה ּו ׁ ֶ
ּ ִפינְ חָ ס ֶּבן ֶא ְל ָעזָר ֶּבן ַא ֲהרֹן הַ כּ ֹהֵ ן וְ גוֹ '.

ֹ .458יו''ד ָ ּדאִ ,א ְצ ְט ִר ְ
יך ְ ּדלָ א יִ ְתעֲ ֵדי ְ ּכלָ ל ִמג ֹּו
ְּת ִפ ּ ָלה ְ ּדיַדּ ְ ,דלָ א י ְַע ִּביד ּ ִפר ּו ָדא .וְ ָכל ֶח ְדוָ ה ִ ּדילָ ּה,
יהי ,וְ לָ א
ְּב ַהאי י'ִ .איה ּו ֹיו''ד ָ ּדא ִּב ְדכ ּו ָרא ִא ִ
ְ
יהי צֶ ֶדקּ .ו ְבגִ ין ַּכך,
ְּבנ ּו ְק ָּבאִ ,איה ּו ַצ ִ ּדיק ,וְ ִא ִ
יה ֵמאֲ ָתר ָ ּדא,
ִא ְת ְק ִר ַ
יבת ּ ַבהֲ ָד ּהּ ,ו ַמאן ְ ּד ָר ִחיק לֵ ּ
ָר ִחיק ה ּוא ֵמ ִע ּד ּונָ א ְ ּד ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי.

 .458יוֹ ''ד זוֹ צָ ִר ְ
ש ּלֹא ֻת ְפ ַרד ְּכלָ ל ִמ ּתוֹ ְך
יך ׁ ֶ
שה ּ ֵפרוּד .וְ כָ ל
ש ּלֹא ַתעֲ ֶׂ
של יָדֶ ׁ ,
ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶ
אות יוֹ ''ד .יוֹ ''ד זוֹ
ש ּ ָל ּה ִהיא ְ ּבזוֹ הָ ֹ
ִ ׂש ְמחָ ה ׁ ֶ
ִהיא ְ ּבזָכָ ר ,וְ לֹא ִ ּבנְ ֵקבָ ה .הוּא צַ דִּ יק ,וְ ִהיא
צֶ ֶדק .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ִמ ְת ָק ֶרבֶ ת אֶ ְצלָ ּה ,ו ִּמי
ש ּ ַמ ְר ִחיק אוֹ תוֹ ִמ ּ ָמקוֹ ם זֶהָ ,רחוֹ ק הוּא
ֶׁ
של הָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא.
מֵ הָ עֹנֶג ׁ ֶ

יהי צֶ ֶדק ְּבלָ א ֹיו''ד.
ִּ .459ב ְדכ ּו ָרא ִאיה ּו ַצ ִ ּדיק ,וְ ִא ִ
יהי ִא ּ ׁ ָשהְּ ,בלָ א ֹיו''דּ .ו ְבגִ ין ָּכ ְך
יש .וְ ִא ִ
ִאיה ּו ִא ׁ
ָּב ּה,
לְ ִא ְת ָק ְר ָבא
ֶח ְדוָ ה )נ''א תיובתא( ִ ּדילָ ּה,
ּולְ ִא ְת ַע ְ ּדנָ א ּ ַבהֲ ָד ּהַ .מאן ְ ּד ָר ִחיק ִע ּד ּונָא ָ ּדא,
ילא .וְ ַעל ָ ּדא
ֵמ ִע ּד ּונָ א ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
יה
יְ ַרחֲ ק ּון לֵ ּ
ְ ּכ ִתיב) ,שמואל א ב( ִ ּכי ְמ ַכ ְּב ַדי אֲ ַכ ּ ֵבד וְ ֹגו'.

ּ ְ .459בזָכָ ר הוּא צַ דִּ יק ,וְ ִהיא צֶ ֶדק ְ ּב ִלי אוֹ ת
יש ,וְ ִהיא ִא ּׁ ָשהּ ְ ,ב ִלי יוֹ ''ד.
יוֹ ''ד .הוּא ִא ׁ
ש ָּל ּה ְל ִה ְת ָק ֵרב
)תּשׁוּבָ ה( ׁ ֶ
ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ִ ׂש ְמחָ ה ְ
ש ְּמ ַרחֵ ק עֹנֶג זֶה,
ֵאלֶ יהָ ו ְּל ִה ְת ַע ּנֵג ִע ּ ָמ ּהִ .מי ׁ ֶ
של ַמ ְעלָ ה .וְ ַעל זֶה
י ְַר ִחיק ּו אוֹ תוֹ מֵ עֹנֶג ׁ ֶ
ָּכתוּב) ,שמואל-א ב( ִּכי ְמכַ ְ ּב ַדי אֲ כַ ֵּבד וְ גוֹ '.

יפא
ָ ּ .460תא חֲ זֵיִ ּ ,פנְ ָחס ָק ִאים ָק ֵמי ִ ּדינָ א ּ ַת ִּק ָ
ְ ּדיִ ְצ ָחק ,וְ ָס ִתים ּ ִפ ְר ָצהְּ ,בגִ ין ַּכ ְך ַא ׁ ְשלִ ים לְ גַ ּ ֵבי
ּ ִפנְ ָחס ָרזָ א ְ ּדיִ ְצ ָחקָ .קם ַק ּ ֵמי ּ ִפ ְר ָצה ִ ּד ְכ ִּתיב) ,תהלים
מוד ּ ִפנְ ָחס וַ יְ ַפ ּ ֵללָ .קם ְּב ּ ִפ ְר ָצה ַק ּ ֵמי ִ ּדינָ א
קו( וַ ּיַעֲ ֹ
ש ָר ֵאל) .ס''א פנחס
ְ ּדיִ ְצ ָחקְּ ,בגִ ין לְ ַא ָּגנָ א ָעלַ יְ יה ּו ְ ּדיִ ְ ׂ
קאים קמי דינא תקיפא דיצחק לאגנא עלייהו דישראל.
דכתיב) ,תהלים קו( ויעמוד פנחס ויפלל .מאי ויעמוד ,דקם
בפרצה קמי דינא דיצחק ,בגין כך אשלים לגבי פנחס רזא
דיצחק (.וְ ַעל ָ ּדא ָּכלִ יל ָ ּדא ְּב ָדא ְּבח ּו ׁ ְש ָּבנָ א.

ּ .460בֹא ו ְּר ֵאהִ ּ ,פנְ חָ ס ָע ַמד ִ ּב ְפנֵי ִדין ּ ַת ִ ּקיף
של י ְִצחָ ק ,וְ סָ ַתם ּ ִפ ְרצָ הּ ִ ,בגְ לַ ל זֶה ִה ְׁש ִלים
ֶׁ
של י ְִצחָ קָ .ע ַמד ִ ּב ְפנֵי
ְלג ֵַּבי ּ ִפנְ חָ ס סוֹ ד ׁ ֶ
ּ
ש ָּכתוּב )תהלים קו( ַויַעֲ מֹד ּ ִפינְ חָ ס
ִפ ְרצָ הֶ ׁ ,
של י ְִצחָ ק
ַויְפַ ּ ֵללָ .עמַ ד ְ ּב ִפ ְרצָ ה ִל ְפנֵי ִדין ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל) .פִּ נְ חָ ס ﬠָמַ ד בִּ פְ נֵי ִדין
ְ ּכ ֵדי ְלהָ גֵן ַעל י ְ ׂ
הַ תַּ קִּ יף שֶׁ ל יִצְ חָ ק לְ הָ גֵן ֲﬠלֵיהֶ ם ﬠַל יִ ְשׂ ָראֵ ל,
שֶׁ כָּתוּב )תהלים קו( ַו ַיּﬠֲמֹ ד פִּ ינְ חָ ס ַו ְי ַפלֵּל .מַ הוּ
ַו ַיּﬠֲמֹ ד? שֶׁ ﬠָמַ ד בַּ פּ ֶֶרץ בִּ פְ נֵי ִדין שֶׁ ל יִ צְ חָ ק ,בִּ גְ לַל
זֶה הִ ְשׁלִ ים לְ פִ נְ חָ ס סוֹד שֶׁ ל יִצְ חָ ק( .וְ ַעל זֶה
ָּכלוּל זֶה ָּבזֶה ְ ּבחֶ ְ ׁש ּבוֹ ן.

, Yod, is the secret of the covenant. It represents Keter and Chokhmahי The letter
whose essence is channeled down through the Sefira of Yessod. Pinchas
protected the covenant by killing the people that corrupted the connection of
the Israelites to Yessod and drained energy. He stopped that loss of light that
killed 24000 people. For his heroic and righteous act, he received the letter Yod
added
to
his
name
פינחס
and
gained
immortality.
(Read
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http://dailyzohar.com/between-heaven-and-earth-revealing-the-secrets-of, which is lacking the Yod.צדק  and female isצדיק pinchas/) Male righteous is
Man is Zeir Anpin and has the channel of Yessod, the woman is Malchut and
as a vessel, she receives the Light that is the aspect of the letter Yod channeled
through the man. When a man comes to his wife for unification he should
meditate on channeling the Yod to the woman and she needs to meditate on
accepting it. Pure thoughts activate the process that draws the Yod down
through the spine to the testicles where it is boiled and manifested to matter
that is transferred into the vessel. Proper unification draws an abundance of
pleasure to the world and manifests the light in a couple’s life and the world
around them. A person with the Light inside affects the world around him on
the subconscious level. Positive people feel better around them and it helps
them change just by the physical proximity to a righteous person.

ימאָ ,הא ח ּו ׁ ְש ָּבנָא לָ א ּ ַתלְ יָיא ֶא ּ ָלא
 .461וְ ִאי ּ ֵת ָ
ילא ְּביִ ְצ ָחק.
ְּב ַעיְ ינִ ין ִ ּדילָ ּה ,וְ ָה ָכא ח ּו ׁ ְש ָּבנָ א לְ ֵע ּ ָ
ֶא ּ ָלא וַ ַ ּדאי ָה ִכי ה ּואְּ ,בגִ ין ְ ּדיִ ְצ ָחק ּ ַתלְ יָא
וְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְּמ ׁ ָשא )ס''א ואתמשך( ְּב ַהה ּוא אֲ ָתר ְ ּד ִאי ּנ ּון
ַעיְ ינִ יןּ ְ ,ד ַת ּ ָמן ַ ּדיְ ינִ ין ִ ּדינִ ין ְ ּד ָכל ָעלְ ָמאּ ְ ,ד ָהא ַעיְ ינִ ין
ִ ּדילָ ּהִ ,אי ּנ ּון ׁ ִש ְב ִעין ַק ֶת ְד ָר ִאין ,אֲ ָתר ְ ּד ִדינִ ין
ְ ּד ָעלְ ָמא ,וְ ִא ְקר ּון ַסנְ ֶה ְד ִרין .וְ ַעל ָ ּדא ּכ ּ ָֹלא ַחדְּ ,בגִ ין
ְ ּדיִ ְצ ָחק וְ ִאי ּנ ּון ַּכחֲ ָדא ַאזְ לִ ין ,וְ כ ּ ָֹלא ׁ ַש ּ ִפיר.

ֹאמר ,חֶ ְ ׁש ּבוֹ ן זֶה לֹא ָתלוּי
 .461וְ ִאם ּת ַ
ש ּ ָל ּה ,וְ כָ אן הַ חֶ ְׁש ּבוֹ ן ְלמַ ְעלָ ה
ֶא ָּלא ָּב ֵעי ַניִם ׁ ֶ
ְ
ְ ּבי ְִצחָ ק ֶ -א ָּלא וַדַּ אי ָּכך הוּאִ ,מ ּׁשוּם
שיּ ְִצחָ ק ּ ָתלוּי ו ִּמ ְׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש )וְ נִ ְמשָׁ �( ְ ּבאוֹ תוֹ
ֶׁ
של
ש ּ ָׁשם דָּ נִ ים דִּ ינִ ים ׁ ֶ
שהֵ ם ֵעי ַניִםֶ ׁ ,
ָמקוֹ ם ׁ ֶ
ש ּ ָל ּה הֵ ם ִׁש ְב ִעים
שה ֲֵרי הָ ֵעי ַניִם ׁ ֶ
ָּכל הָ עוֹ לָ םֶ ׁ ,
ִּכ ְסאוֹ תְ ,מקוֹ ם דִּ ינֵי הָ עוֹ לָ ם ,וְ נִ ְק ָר ִאים
שי ּ ְִצחָ ק
סַ נְ הֶ ְד ִרין .וְ ַעל ּ ֵכן הַ כּ ֹל ֶאחָ דִ ,מ ּׁשוּם ׁ ֶ
וְ ֵא ּל ּו הוֹ ְל ִכים ְ ּכ ֶאחָ ד ,וְ הַ כּ ֹל יָפֶ ה.

ִ ּ .462פנְ ָחס ָ ּדא יִ ְצ ָחק ,וְ ָקם ּ ִפנְ ָחס וְ ָד ִאין ִ ּדינָ א,
ש ָמאלָ אּ .ו ְבגִ ין
יפא ְ ּד ִאיה ּו ְ ׂ
ּו ִמ ְתלַ ָּב ׁש ִּבגְ ב ּו ָרה ּ ַת ִּק ָ
ימינָ א.
ש ָמאלָ א ִּב ִ
ָּכ ְך זָ ָכה לִ ִ
ימינָאָ .ה ָכא ִא ְת ְ ּכלִ יל ְ ׂ
ֵה ׁ ִשיב ֶאת חֲ ָמ ִתיַ ,מאי ֵה ׁ ִשיב ֶאת חֲ ָמ ִתיֶ .א ּ ָלא
ֵיה ָ ּנםַ :מ ׁ ְש ִחיתַ ,אף,
ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון ג' ְממ ּונִ ים ְ ּדג ִ
ימה) .ד''א חד על שפיכות דמים ,חד על גילוי עריות ,וחד
וְ ֵח ָ
על עבודה זרהְּ (.בגִ ין ְ ּד ָח ָמא ַהה ּוא ֵח ָמהּ ְ ,דהֲ וָ ה
ּ ָפ ׁ ִשיט וְ ִא ְת ְמ ׁ ַש ְך ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּדיִ ְצ ָחקָ ,מה עֲ ַבד,
ימה,
ִא ְתלְ ַב ׁש ִאיה ּו ְּביִ ְצ ָחק ,וְ ָא ִחיד ְּב ַהה ּוא ֵח ָ
יה
יה ,וְ ָא ִתיב לֵ ּ
ְ ּכ ַמאן )דף רל''ז ע''א( ְ ּד ָא ִחיד ְּב ַח ְב ֵר ּ
חו ָרא.
לַ אֲ ֹ

ִ ּ .462פנְ חָ ס זֶה י ְִצחָ ק ,וְ ָע ַמד ּ ִפנְ חָ ס וְ ָדן דִּ ין,
שהוּא ְ ׂשמֹאל.
ו ִּמ ְתלַ ֵּב ׁש ִ ּבגְ בו ָּרה ֲחז ָָקהֶ ׁ ,
ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה זָכָ ה ְלי ִָמיןָּ .כאן נִ ְכלָ ל ְ ׂשמֹאל
ְ ּבי ִָמין .הֵ ִ ׁשיב ֶאת ח ֲָמ ִתיַ ,מה ּו הֵ ִׁשיב ֶאת
של
ח ֲָמ ִתי? ֶא ּ ָלא ֵא ּל ּו הֵ ם ְׁשל ָֹׁשה ְממֻ ִ ּנים ׁ ֶ
ֵיה ּנָםַ :מ ְׁש ִחיתַ ,אף ,וְ חֵ ָמה) .אֶ חָ ד ﬠַל
הַ ּג ִ
ְשׁפִ יכוּת דָּ ִמים ,אֶ חָ ד ﬠַל גִּ לּוּי ﬠ ֲָריוֹת ,וְ אֶ חָ ד ﬠַל
שהָ יָה
ש ָר ָאה אוֹ תוֹ חֵ ָמה ׁ ֶ
ﬠֲבוֹדָ ה ז ָָרה(ִ .מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
של י ְִצחָ ק ,מֶ ה
צדּ וֹ ׁ ֶ
ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ֵ
שט וְ נִ ְמ ָׁש ְך ִמ ִ ּ
ָע ָׂשה? ִה ְתלַ ֵּב ׁש הוּא ְ ּבי ְִצחָ ק ,וְ ָאחַ ז ְ ּבאוֹ ָת ּה
שאוֹ חֵ ז ַּבחֲבֵ רוֹ וְ הֵ ִׁשיב אוֹ תוֹ
חֵ ָמה ְּכ ִמי ׁ ֶ
לַ אֲ חוֹ ָריו.

ש ָּכל
ּ .463ו ְכ ֵדין ָ ּדן ִ ּדינָ א ,וְ ָע ִביד ִ ּדינָאּ ָ .דן ִ ּדינָ אּ ְ ,ד ָכל  .463וְ ָאז דָּ ן דִּ ין ,וְ ָע ָׂשה דִּ ין .דָּ ן דִּ ין ֶ ׁ -
ּב ֹו ֵעל אֲ ַר ִּמית ַק ָ ּנ ִאין ּפ ֹוגְ ִעין ּב ֹו .וְ ָע ִביד ִ ּדינָ אּ ,בוֹ ֵעל אֲ ַר ִּמית ַק ּנ ִָאים ּפוֹ גְ ִעים ּבוֹ  .וְ ָע ָׂשה דִּ ין
ש ָּכתוּב ַויּ ְִדקֹר אֶ ת ְ ׁשנֵיהֶ ם .וְ ַעל זֶה ָּכתוּב
ֶׁ -

ֵיהם .וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב ָה ָכא,
קור ֶאת ׁ ְשנ ֶ
ִ ּד ְכ ִּתיב וַ ִּי ְד ֹ
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 וְ כָ תוּב ָׁשם )איכה. הֵ ִ ׁשיב ֶאת ֲח ָמ ִתי,ָּכאן
 ַמה ּׁ ָשם.ב( הֵ ִ ׁשיב ָאחוֹ ר י ְִמינוֹ ִמ ּ ְפנֵי אוֹ יֵב
 וְ ַעל זֶה אוֹ ת. ָּכ ְך ּגַם ָּכאן לַ אֲ חוֹ ָריו,לַ אֲ חוֹ ָריו
 וְ הַ כּ ֹל.של י ְִצחָ ק
ֶ ׁ  יוֹ ''ד,של ּ ִפינְ חָ ס ָּכאן
ֶ ׁ יוֹ ''ד
ֹשר ָר ָאה אוֹ תו
ֶ ׁ ֲש ּ ַכא
ֶ ׁ .ִש ָר ֵאל
ׂ ְ הוּא מֵ ַעל ְ ּבנֵי י
אשיהֶ ם
ֵ ׁ שהָ יָה יוֹ ֵרד ַעל ָר
ֶ ׁ ֹ ָר ָאה אוֹ תו,חֵ ָמה
.ִש ָר ֵאל
ׂ ְ של י
ֶׁ

 )איכה ב( ֵה ׁ ִשיב, ּו ְכ ִתיב ָה ָתם.ֵה ׁ ִשיב ֶאת חֲ ָמ ִתי
 ָה ִכי,חו ָרא
ֹ ֲ ַמה לְ ַה ּ ָלן לַ א,אויֵב
ֹ ינו ִמ ּ ְפנֵי
ֹ חור יְ ִמ
ֹ ָא
 ֹיו''ד, וְ ַעל ָ ּדא ֹיו''ד ְ ּד ִפינְ ָחס ָה ָכא.חו ָרא
ֹ ֲנָ ֵמי לַ א
 ְ ּד ַכד ָח ָמא,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ וְ כ ּ ָֹלא ה ּוא ֵמ ַעל ְּבנֵי י.ְ ּדיִ ְצ ָחק
יהון
ֹ יש
ֵ ׁ יה ְ ּדהֲ וָ ה נָ ִחית ַעל ֵר
ּ ֵ ָח ָמא ל,ַהה ּוא ֵח ָמה
.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ְִ ּדי

The Zohar reveals that when Pinchas rose to stop the negativity, he faced the
judgment of the left column, which is the aspect of Isaac. When the letter Yod
was added to his name,  פינחסbecame equal to יצחק, Isaac. Both names have the
same numerical value of 208. With that balance, he could stop the plague that
spread among the Israelites. Numbers 25:11 ”- הֵ ִשׁיב אֶ ת,אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן-אֶ לְ ﬠָ זָר בֶּ ן-פִּ ינְ חָ ס בֶּ ן
ִ ִכִ לּ- ְבּתוֹכָם; ְול ֹא, ִקנְאָ ִתי- ְבּ ַקנְאוֹ אֶ ת,י ְִשׂ ָראֵ ל-חֲ מָ ִתי מֵ ﬠַ ל ְבּ ֵני.” ”Phinehas,
 ְבּ ִקנְאָ ִתי,י ְִשׂ ָראֵ ל- ְבּנֵי-יתי אֶ ת
the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, hath turned My wrath away from
the children of Israel, in that he was very jealous for My sake among them so
that I consumed not the children of Israel in My jealousy.” “The wrath of God”
is the aspect of the judgment that is expressed out when there is a disconnection
between the right and left columns. The Zohar says that there are three
appointees that bring the death on the people and their names are משחית,
‘Destroyer’, אף, ’Anger’, and חימה, ‘Rage’. Pinchas saw them spreading out from
the root of the Left column so with his action he pushed them back. That is the
deeper meaning of “has turned my wrath away” from the verse above. The Zohar
adds that Pinchas didn’t remove the negativity but pushed it back. Only
Mashiach will remove the negativity from the world and introduce a new and
pure spiritual system. Until then we need to work hard to push the negativity
away from us.
 אוֹ ת ֹזו,'אות מ
ֹ  ָמה ָר ָאה? ָר ָאה.464
ְשל ַמ ְל ַאך
ֶ ׁ ימן
ָ  וְ זֶה ּו ִס,יע
ַ שהָ י ְָתה טָ סָ ה ָּב ָר ִק
ֶׁ
שרוֹ צֶ ה ְל ִה ָּבנוֹ ת ָּבאוֹ ת וָא''ו וְ אוֹ ת
ֶ ׁ הַ ּ ָמוֶת
שהָ יָה ִמ ְתלַ ֵּב ׁש
ֶ ׁ ? מֶ ה ָע ָׂשה ּ ִפנְ חָ ס.'ת
, ֹ וְ חָ טַ ף אוֹ תו, ָאז נָטַ ל מ' הַ ִהיא,ְ ּבי ְִצחָ ק
ש ָר ָאה ַמ ְל ַא ְך הַ ּ ָמוֶת
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן. ֹוְ ִח ֵּבר אוֹ ָת ּה ִע ּמו
 ִמיָּד, ֹלו אוֹ ת מ' הַ ִהיא ִע ּמו
ֹ ש ּ ִפנְ חָ ס חָ טַ ף
ֶׁ
.ָׁשב לַ אֲ חוֹ ָריו

 ָאת ָ ּדא ְ ּדהֲ וָ ה ָטאס,' ָח ָמא מ. ַמאי ָח ָמא.464
 ְ ּד ַב ְעיָא,ימנָ א ְ ּד ַמלְ ָא ְך ַה ּ ָמוְ ת
ָ  וְ ָדא ה ּוא ִס,יעא
ָ ִּב ְר ִק
. ָמה עֲ ַבד ּ ִפנְ ָחס.'נָאה ְּב ָאת וָ א''ו וְ ָאת ת
ָ לְ ִא ְת ָּב
,' ְ ּכ ֵדין נָ ִטיל ַהה ּוא ָאת מ,ְ ּדהֲ וָ ה ִמ ְתלָ ּ ַב ׁש ְּביִ ְצ ָחק
 ֵּכיוָ ן ְ ּד ָח ָמא ַמלְ ָא ְך.יה
ּ יה ּ ַבהֲ ֵד
ּ ֵ וְ ִח ּ ֵבר ל,יה
ּ ֵוְ ָח ַטף ל
 ִמ ּיַד,יה
ּ יה לְ ַהה ּוא מ' ּ ַבהֲ ֵד
ּ ֵ ְ ּד ִפנְ ָחס ָח ַטף ל,ַה ּ ָמוְ ת
.חו ָרא
ֹ ֲּ ָתב לַ א

Deuteronomy 18:1 “ י ֹאכֵלוּן,”א ֵשּׁי יְהוָה ְונַחֲ לָ תוֹ
ִ “They will eat what has been sacrificed
to YHVH. These sacrifices will be what they receive” The ‘Gifts’ are the sacrifices
that we elevate to the ‘King’. The Light that they reveal is served back to us
according to our personal vessel and merits. The Zohar tells us that everyone
connected to us spiritually benefits from this light. There are different spiritual
entities that get sustenance from our Light, like pure angels and demons that
serve them. The Zohar explains that there are positive demons because God
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created the good and the bad in parallel. Pure light gives power to our spiritual
forces and impurities increase their damaging effect. Everything we do affects
ourselves, the people around us and our environment. With the study of the
Zohar, we elevate the ‘gift’ and draw the light that supports our spiritual and
physical existence.
שר ִק ּנֵא
ֶ ׁ ֲש ַּכא
ֶ ׁ  ָמה הַ ּ ַט ַעם? ִמ ּ ׁשוּם.465
 וְ ִה ְת ַע ָּלה, ִה ְתלַ ֵּב ׁש ְ ּבי ְִצחָ ק, ֹּ ִפנְ חָ ס ְ ּב ִל ּבו
 וְ כָ ְך עוֹ לֶ ה,אתיִם ו ְ ּׁשמוֹ נֶה
ַ ִל ְהיוֹ ת ְ ּבחֶ ְ ׁש ּבוֹ ן ָמ
ְ
. וְ כָ ך עוֹ לֶ ה י ְִצחָ ק,אתיִם ו ְ ּׁשמוֹ נֶה
ַ ְ ׁשמוֹ ְ ּב ָמ
 חָ טַ ף,יע
ַ ש ָר ָאה לָ אוֹ ת מ' ָעפָ ה ָּב ָר ִק
ֶ ׁ ּ ֵכיוָן
ּ וְ נַעֲ ָׂשה ִמיָד, ֹאוֹ ָת ּה וְ ִח ֵּבר אוֹ ָת ּה ִע ּמו
ש ָּכתוּב
ֶ ׁ  זֶה ּו.אתיִם וְ ַא ְר ָּב ִעים ו ְ ּׁשמוֹ נֶה
ַ ָמ
. ַֹוי ּ ִַּקח ר ַֹמח ְ ּביָדו

,יה ּ ִפינְ ָחס
ּ  ְּבגִ ין ְ ּד ַכד ַק ּנֵי ְּבלִ ּ ֵב. ַמאי ַט ְע ָמא.465
, וְ ִא ְס ּ ַת ּ ָלק לְ ֶמהֱ וִ י ְּבח ּו ׁ ְש ָּבנָא ר''ח,ִא ְתלְ ּ ַב ׁש ְּביִ ְצ ָחק
 ֵּכיוָ ן. וְ ָה ִכי ָסלִ יק יִ ְצ ָחק,יה ר''ח
ּ וְ ָה ִכי ָסלִ יק ׁ ְש ֵמ
 וְ ִח ּ ֵבר,יה
ָ ְ ּד ָח ָמא לְ ָאת מ' ָטאס ִּב ְר ִק
ּ ֵ ָח ַטף ל,יעא
 הֲ ָדא ה ּוא,יה וְ ִא ְת ָע ִביד ִמ ּיַד רמ''ח
ּ יה ּ ַבהֲ ֵד
ּ ֵל
.ָדו
ֹ ִד ְכ ִתיב וַ ִּי ַ ּקח ר ַֹמח ְּבי

אשוֹ ן
ׁ ימן ִר
ָ שאוֹ ת מ' הָ י ְָתה ִס
ֶ ׁ  ִמ ּׁשוּם.466
,אשוֹ ן ִל ְבנוֹ ת ָמוֶת ַעל הָ עוֹ לָ ם
ׁ ְל ָא ָדם הָ ִר
של
ֶ ׁ ֹֹאשו
ׁ שאוֹ ת זוֹ הָ י ְָתה ָטסָ ה ַעל ר
ֶ ׁ ִמ ּ ׁשוּם
ש ָּכתוּב )בראשית ג( ו ִַּת ַּקח
ֶ ׁ  ְ ּב ָׁש ָעה,ָא ָדם
 וְ הָ י ּו ְמחַ כּ וֹ ת אוֹ ִתיּוֹ ת ו''ת. ֹ מ' ּ ִפ ְריו, ִֹמ ּ ִפ ְריו
 ָאז. ו ִַּת ּ ָפ ַק ְחנָה, ו ִַּת ּ ֵתן,ש ָּכתוּב ו ַּתֹאכַ ל
ֶ ׁ ִ ּבז ְַמן
.נִ ְבנָה ָמוֶת ַעל הָ עוֹ לָ ם

ימנָ א ַק ְד ָמ ָאה לְ ָא ָדם
ָ אות מ' הֲ וָ ה ִס
ֹ  ְּבגִ ין ְ ּד.466
 ְּבגִ ין ְ ּד ָאת ָ ּדא, לְ ִמ ְבנֵי ָמוְ ת ַעל ָעלְ ָמא,אש ֹון
ׁ ָה ִר
ְּב ׁ ַשעֲ ָתא
,יה ְ ּד ָא ָדם
ֵ ׁ ַעל ֵר
ָטאס
הֲ וָ ה
ּ יש
 וַ הֲ וָ ה. מ' ּ ִפ ְר ֹיו, )בראשית ג( וַ ִּת ַ ּקח ִמ ּ ִפ ְר ֹיו,ִ ּד ְכ ִּתיב
 )הקדמת בראשית י''ב, ְּבזִ ְמנָא ִ ּד ְכ ִּתיב,ְמ ַח ָּכא ו''ת
 ְ ּכ ֵדין ִא ְת ְּבנֵי ָמוְ ת. וַ ִּת ּ ָפ ַק ְחנָ ה, וַ ִּת ּ ֵתן,ֹאכל
ַ ע''ב( וַ ּת
.ַעל ָעלְ ָמא

Pinchas saw the letter מ, Mem, flying and forming in the sky. That was the mark
of the angel of death that wanted to connect it with the letters  וVav and  תTaf.
The three letters  מותspells ‘death’. Pinchas, who previously connected the right
and the left column, grabbed the letter  מMem and bonded with it. The angel of
death saw it and turned back from his plan.
The Zohar explains the deeper meaning and reveals that when Pinchas
connected with the Left, his name received the numerical value of 208 and Isaac
(left column). The added  מMem with its numerical value of 40 brought the total
to 248. That is what’s written in Numbers 25:7
“ וַיִּ ַקּח ר ַֹמח ְבּיָדוֹ, הַ כֹּהֵ ן; ַויּ ָָקם ִמתּוֹ� הָ ﬠֵ ָדה,אַ הֲ רֹן- בֶּ ן,אֶ לְ ﬠָ זָר- פִּ י ְנחָ ס בֶּ ן,” ַויּ ְַרא
“And when Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, saw it (the
negativity and the letter Mem forming for the angel of death), he rose up from
the midst of the congregation, and took (the letter Mem) a spear ( )רמחin his
hand.”
The ‘Spear’, רמח, has the numerical value of 248. With this power, Pinchas could
break the negative side and stop death.
The Zohar reveals another secret about the aspect of death. The root of it is in
the first sin when Eve ate from the ‘forbidden fruit’ and gave to Adam.
Genesis 3:6
“ ַויּ ֹאכַל,ישׁהּ ִﬠ ָמּהּ
ָ  ְל ִא- ַותּ ֹאכַל; ו ִַתּ ֵתּן גַּם,ו ִַתּ ַקּח ִמפִּ ְריוֹ.”
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“she took of the fruit thereof, and did eat; and she gave also unto her husband
”with her, and he did eat.
Obviously the translation has very little value and without Hebrew, we can never reveal
the
deeper
secrets.

 Mem of theמ As we see here, the first box (from right to left) shows the letter
, ‘Death’ that was waiting for the negative action of Eve connecting herמות word
to death and that is what happened in the following word. The third part is the
connection of Adam to death. At that moment death was created in the world.
Our connection to the fruit of the Tree of Life that is the Zohar can save us from
death, temporarily but with global unity and more people connecting to the
Zohar, we can open the path for Mashiach to come down and remove death from
the world.
Feed yourself and friends with the fruits of the Tree of Life because all other
ways lead to death.

יה ַה ׁ ְש ּ ָתא ַהה ּוא ָאת מ',
ִ ּ .467פנְ ָחס הֲ וָ ה ָח ֵמי לֵ ּ
יה.
ש ָר ֵאל .וְ ֵה ַ
יש ֹ
ָט ִאיס ַעל ֵר ׁ ֵ
יא ְך ָח ָמא לֵ ּ
יהון ְ ּדיִ ְ ׂ
ָח ָמא ִ ּד ּי ּו ְקנָ א ְ ּדמ' ּ ְפת ּו ָחהַ ,מלְ יָא ָ ּד ָמאֵּ .כיוָ ן ְ ּד ָח ָמא
ימנָא ְ ּד ַמלְ ָא ְך ַה ּ ָמוְ תִ ,מ ּיַד
יהָ ,א ַמר ָהא וַ ַ ּדאי ִס ָ
לֵ ּ
ָח ַטף לָ ּהַ ,א ְד ַּכר ָעלָ ּה ׁ ְש ָמא ְמפ ָֹר ׁש ,וְ נָ ִחית לְ ַהאי
יהּ .ו ַמה ְ ּדהֲ וָ ה ר''חִ ,א ְת ְצ ִריף רמ''חּ ְ .כ ֵדין
ָאת לְ גַ ּ ֵב ּ
ש ָר ֵאל
וַ ִּי ַ ּקח ר ַֹמח ְּבי ֹ
ָדו .וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב ֵמ ַעל ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ישאּ ַ ,דהֲ ֹוו
או ֶאת ִקנְ ָא ִתיּ ְ ,ד ַק ֵ ּני לִ ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
ְּב ַקנְ ֹ
תו ָכם.
תו ָכםַ ,מאי ְּב ֹ
יה ִּב ְר ׁש ּו ַאחֲ ָראְּ .ב ֹ
ְמ ַח ְּב ִרין לֵ ּ
ְּבגִ ין ְ ּדהֲ וָ ה ָאזִ ל וְ ָעאל ְּב ֹגו ַּכ ָמה א ּו ְכל ּו ִסיןַּ ,כ ּ ָמה
מו ָתא ּ ֵבינַיְ יה ּו .אֲ ָבל
יה לְ ֹ
ַר ְב ְר ָבןּ ,ו ָמ ַסר ַּג ְר ֵמ ּ
ְ
תוך מ' הֲ וָ ה ַהה ּוא ִקנְ ָאה
תו ְך מ'ְּ ,ב ֹ
תו ָכםְּ ,ב ֹ
ְּב ֹ
ְ ּד ַק ּנֵי.

ִ ּ .467פנְ חָ ס הָ יָה נִ ְר ֶאה לוֹ ַע ְכ ָׁשו אוֹ ָת ּה אוֹ ת
ִש ָר ֵאל .וְ ֵא ְ
יך
של י ְ ׂ
אשיהֶ ם ׁ ֶ
מ'ָ ,עף ַעל ָר ׁ ֵ
ָר ָאה אוֹ תוֹ ? ָר ָאה צו ַּרת אוֹ ת מ' ּ ְפתוּחָ ה,
אותוֹ ָ ,א ַמר :זֶה
ש ָר ָאה ֹ
ְמלֵ ָאה דָּ םֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
ְ
של מַ ְל ַאך הַ ּ ָמוֶתִ .מיָּד חָ טַ ף
ימן ׁ ֶ
וַדַּ אי ִס ָ
שם הַ ְמפ ָֹר ׁש ,וְ הוֹ ִריד
אוֹ ָת ּהִ ,הז ְִּכיר ָעלֶ יהָ ׁ ֵ
שהָ יָה
ּׁ ֶ
ֶא ְצלוֹ  .ו ַּמה
ְלאוֹ ָת ּה הָ אוֹ ת
ּשמוֹ נֶהִ ,ה ְצ ָט ֵרף
אתיִם ו ְ ׁ
ימ ְט ִריָּא ָמ ַ
ְ ּבגִ ַ
אתיִם וְ ַא ְר ָּב ִעים ו ְּׁשמוֹ נֶה .וְ ָאז
ִל ְהיוֹ ת ָמ ַ
נֶאֱ ַמר ַויּ ִַּקח ר ַֹמח ְ ּביָדוֹ  .וְ ַעל זֶה ָּכתוּב ,מֵ ַעל
ש ִ ּק ּנֵא
או ֶאת ִקנְ ָא ִתיֶ ׁ .
ִש ָר ֵאל ְ ּב ַקנְ ֹ
ְ ּבנֵי י ְ ׂ
שהָ י ּו ְמחַ ְ ּב ִרים לוֹ ְ ּב ָר ׁשוּת
שם הַ ָּקדוֹ ׁשֶ ׁ ,
לַ ּׁ ֵ
שהָ יָה
ַאחֶ ֶרתּ ְ .בתוֹ כָ םַ ,מה ּו ְ ּבתוֹ כָ ם? ִמ ּׁשוּם ׁ ֶ
הוֹ לֵ ְך וּבָ א ְ ּבתוֹ ְך ַּכ ּ ָמה הֲמוֹ נִ ים וְ כַ ּ ָמה
יתה ֵּבינֵיהֶ ם .אֲ בָ ל
ֲשו ִּבים ,ו ָּמסַ ר ַע ְצמוֹ ְל ִמ ָ
ח ׁ
ְ
ְ
ְ ּבתוֹ כָ םּ ְ ,בתוֹ ך מ'ּ ְ ,בתוֹ ך מ' הָ יָה אוֹ ָת ּה
ש ִ ּק ּנֵא.
ִקנְ ָאה ׁ ֶ

ימן
ש ִהיא ִס ָ
ימנָא ְ ּד ָמוְ תַ .468 ,מה ּ ַט ַעם אוֹ ת מ'? ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
יהי ִס ָ
ַ .468מאי ַט ְע ָמא מ'ְּ .בגִ ין ְ ּד ִא ִ
של מ' ַמ ְלקֻ יּוֹ תִ .היא
ימן ׁ ֶ
של ָמוֶתִ ,היא ִס ָ
יתות ׁ ֶ
ימנָ א ְ ּדד' ִמ ֹ
יהי ִס ָ
ימנָא ְ ּדמ' ַמלְ ִקי ֹּותִ .א ִ
יהי ִס ָ
ִא ִ
של ד' ִמיתוֹ ת ּ ֵבית דִּ ין .ו ִּמ ּׁ ָשם ָעלָ ה
ימן ׁ ֶ
ִס ָ
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 י ַָרד.' וְ י ַָרד ְלד,' ָעלָ ה ְלמ. וְ י ַָרד וְ ָעלָ ה,וְ י ַָרד
ש ִ ּנ ְפ ָרדוֹ ת ִמ ּתוֹ ְך זָכָ ר
ֶ ׁ שהֵ ם ד' רוּחוֹ ת
ֶ ׁ ,'ִמד
 ו ִּבגְ לָ לָ ן ד' ִמיתוֹ ת ֵּבית,וּנְ ֵקבָ ה מֵ הַ ּ ֻט ְמ ָאה
ימנִ ים
ָ  מ' ִס, ְּכלוֹ ַמר.' ו ִּמ ּ ָׁשם עוֹ ִלים ְלמ.דִּ ין
 וְ זֶה לָ ַקח ּ ִפנְ חָ ס.של מַ ְל ַא ְך הַ ּ ָמוֶת
ֶ ׁ וְ כֵ ִלים
ְ
יתי
ִ  וְ ַעל זֶה נֶאֱ מַ ר וְ לֹא ִכ ִּל,'וְ ָע ַמד ְ ּבתוֹ ך מ
.ִש ָר ֵאל ְ ּב ִקנְ ָא ִתי
ׂ ְ ֶאת ְ ּבנֵי י

 ָסלִ יק, נָ ִחית וְ ָסלִ יק, ּו ִמ ּ ַת ּ ָמן ָסלִ יק וְ נָ ִחית.ּ ֵבית ִ ּדין
, ִאי ּנ ּון ד' ר ּו ִחין,' נָ ִחית ְמד.' וְ נָ ִחית לְ ד,'לְ מ
,ְ ּד ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשן ִמג ֹּו ְ ּד ַכר וְ נ ּו ְק ָּבא ִמ ְּמ ָסאֲ ב ּו ָתא
.' ּו ִמ ּ ַת ּ ָמן ַס ְּל ִקין לְ מ.יתות ּ ֵבית ִ ּדין
ֹ ּו ְבגִ ינַיְ יה ּו ד' ִמ
ְ
 וְ ָדא נָ ִטיל.ימנָ א ּו ָמאנִ ין ְ ּד ַמלְ ָאך ַה ּ ָמוְ ת
ָ וְ ַהיְ ינ ּו מ' ִס
ְ
יתי ֶאת ְּבנֵי
ִ  וְ ַעל ָ ּדא וְ לֹא ִכ ִּל,'תוך מ
ֹ  וְ ָקם ְּב,ּ ִפנְ ָחס
.ש ָר ֵאל ְּב ִקנְ ָא ִתי
ׂ ְ ִי

Numbers 25:11 “- ְבּ ַקנְאוֹ אֶ ת,י ְִשׂ ָראֵ ל-חֲ מָ ִתי מֵ ﬠַ ל ְבּנֵי- הֵ ִשׁיב אֶ ת,אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן-אֶ לְ ﬠָ זָר בֶּ ן-פִּ ינְחָ ס בֶּ ן
 ְבּ ִק ְנאָ ִתי,י ְִשׂ ָראֵ ל- ְבּנֵי-יתי אֶ ת
ִ כִ ִלּ- ְבּתוֹכָם; ְול ֹא,“ ” ִקנְאָ ִתיPhinehas, the son of Eleazar, the son
of Aaron the priest, hath turned My wrath away from the children of Israel, in
that he was very jealous for My sake among them so that I consumed not the
children of Israel in My jealousy.” The Zohar brings additional revelations
related to the ‘jealousy’ of Pinchas. The letter מ, Mem, is the aspect of the male
of the other side and the letter ת, Taf, is the aspect of the female of the other
side (Sitra Achra). The letter ו, Vav, from the word for death, מות, is the aspect
of Yessod that connects the male and the female of the other side and brings
death on the living. Before Pinchas intervened, the Israelites were in sexual
relationships with the daughters of Moab. That action connected the Vav, which
is Yessod of the pure side, with Malchut of the other side. The light and energy
of the Israelites started draining to the other side. God asked Moses to remove
the people that were involved with the negativity so (Numbers 25:4) “the fierce
anger of YHVH may turn away from Israel.” God’s anger, קנאה, is a cleansing
process as we explained in previous studies. It removes the negativity from
existence. Moses began the cleansing process when Zimri, the head of the tribe
of Shimon, and Cozbi, the daughter of the head of the Midianite, engaged and
escalated the negativity to a higher level. That action required a higher level of
response. The letter Mem in the sky was getting filled with impure blood and
Pinchas had to jump and grab it before the angel of death. The verse above says
that Pinchas was jealous ‘among them’, ‘’בּתוֹכָם.
ְ The Hebrew meaning is - ‘in their
midst’  בתוכthe letter  םMem. Mem is the 13th letter of the Alef-Bet and
represents the balance and the connection to YHVH as it is constructed from
the letters Kaf, כ, and ו, Vav that numerically equal to 26 as the YHVH. Pinchas
was ready to die and he went among the people to save them. In the full story,
he did die and was resurrected immediately with the souls of his uncles, Nadav,
and Avihu who also gave their lives for a higher purpose. The first lesson that I
want to bring here is that God’s anger is an effect to a cause of negativity from
the lower levels. Its purpose is of cleansing it and we should not complain about
‘Why God is mean to me…’. The second lesson is that we can stop God’s anger
with positive actions. In the world of correction, we benefit from the element of
time. It is the aspect of mercy that gives us time to correct before the ‘anger’
comes into our lives.
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 .469וְ ִכי ַה ֵא ְ
יה ְדק ּו ְד ׁ ָשא
יך ֵה ׁ ִשיב ּ ִפנְ ָחס חֲ ָמ ֵת ּ
ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ,וְ ָה ְכ ִתיב וַ ִּי ְהי ּו ַה ּ ֵמ ִתים ּ ַב ּ ַמ ּג ֵָפה וְ ֹגו'ִ ,אי
לָ א ִמית ַחד ִמ ּנַיְ יה ּו ,הֲ וָ ה אֲ ֵמינָ א ֵה ׁ ִשיב ֶאת חֲ ָמ ִתי,
אֲ ָבל ֵּכיוָ ן ְ ּד ָכל ָהנֵי ִמית ּוַ ,מאי ַט ְע ָמא ֵה ׁ ִשיב ֶאת
ש ָר ֵאלֶ .א ּ ָלא וַ ַ ּדאי
חֲ ָמ ִתי וְ לֹא ִכ ִּל ִ
יתי ֶאת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
יה ,וַ וי
יה לְ ּ ַבר נָ ׁש ְ ּד ָפגִ ים ַז ְר ֵע ּ
ְּב ִר ָירא ְ ּד ִמ ּ ָלה ,וַ וי לֵ ּ
יה ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּותַ ,חס
יה לְ ַמאן ְ ּדלָ א נָ ִטיר ַז ְר ֵע ּ
לֵ ּ
ש ָר ֵאל ִמיתֶ ,א ּ ָלא ׁ ִש ְב ָטא
לום ְ ּדאֲ ִפ ּ
וְ ׁ ָש ֹ
יל ּו ַחד ִמיִ ְ ׂ
עוןַּ ,כד ָא ֵתי ִאי ּנ ּון ֵע ֶרב ַרבִ ,א ְת ָע ְרב ּו ְּבנָ ׁ ִשין
ְ ּד ׁ ִש ְמ ֹ
אולִ יד ּו ְּבנִ ין,
עוןָּ ,ב ַתר ְ ּד ִא ְת ְ ּגיָיר ּו ,וְ ֹ
ְ ּד ׁ ִש ְב ָטא ְ ּד ׁ ִש ְמ ֹ
מו ָתנָ א ,וְ ַאחֲ ָרנִ ין
הון ִמית ּו ְּב ֹ
הון ִמית ּו ּ ַב ֵעגֶלּ ,ו ִמ ְּנ ֹ
ִמ ְּנ ֹ
ִמית ּו ָה ָכאִ ,אי ּנ ּון ְ ּד ִא ׁ ְש ּ ָת ָאר ּו .הֲ ָדא ה ּוא ִ ּד ְכ ִּתיב,
וַ ִּי ְהי ּו ַה ּ ֵמ ִתים ּ ַב ּ ַמ ּג ֵָפה ,אֲ ׁ ֶשר ֵמת ּו לָ א ְ ּכ ִתיבֶ ,א ּ ָלא
יק ָרא הֲ ֹוו.
ַה ּ ֵמ ִתיםֵ ,מ ִתים ְ ּד ֵמ ִע ָ ּ

 .469וְ ִכי ֵא ְ
של
יך הֵ ִׁשיב ּ ִפנְ חָ ס אֶ ת ח ֲָמתוֹ ׁ ֶ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאַ ,וה ֲֵרי ָּכתוּב ַויּ ְִהי ּו הַ ּ ֵמ ִתים
ִיתי
ַּב ּ ַמ ּגֵפָ ה וְ גוֹ '? ִאם לֹא מֵ ת ֶאחָ ד מֵ הֶ ם ,הָ י ִ
ש ָּכל אֵ ּל ּו
אוֹ מֵ ר הֵ ִׁשיב ח ֲָמ ִתי ,אֲ בָ ל ּ ֵכיוָן ׁ ֶ
מֵ תוָּ ,מה הַ ּ ַט ַעם הֵ ִׁשיב ֶאת ֲח ָמ ִתי וְ לֹא
ִש ָר ֵאל? ֶא ָּלא וַדַּ אי ֵּברוּר
יתי ֶאת ְ ּבנֵי י ְ ׂ
ִכ ִּל ִ
ש ּפוֹ גֵם ז ְַרעוֹ ! אוֹ י
הַ דָּ בָ ר :אוֹ י לוֹ ְלבֶ ן ָא ָדם ׁ ֶ
ְ
ש ָ ּצ ִריך! חַ ס
ש ּלֹא ׁשוֹ מֵ ר ז ְַרעוֹ ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
לוֹ ְל ִמי ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל מֵ תֶ ,א ָּלא
שאֲ ִפ ּל ּו ֶאחָ ד ִמי ּ ְ ׂ
וְ ָׁשלוֹ ם ׁ ֶ
שר ָּבא ּו אוֹ ָתם ֵע ֶרב ַרב,
שבֶ ט ִ ׁש ְמעוֹ ןַ ּ ,כאֲ ׁ ֶ
ֵׁ
שבֶ ט ִ ׁש ְמעוֹ ן ְל ַאחַ ר
של ׁ ֵ
ָשים ׁ ֶ
ִה ְת ָע ְרב ּו ַּב ּנ ִ ׁ
ש ִה ְת ַ ּגיְּרוּ ,וְ הוֹ ִליד ּו בָ נִ ים  -מֵ הֶ ם מֵ ת ּו
ֶׁ
ָּב ֵעגֶל ,וּמֵ הֶ ם מֵ ת ּו ַּב ּ ַמ ּגֵפָ ה ,וַאֲ חֵ ִרים מֵ ת ּו
ש ָּכתוּב ַוי ּ ְִהי ּו
ש ִ ּנ ְ ׁשאֲ רוּ .זֶה ּו ׁ ֶ
ָּכאןֵ ,א ּל ּו ׁ ֶ
שר מֵ ת ּו לֹא כָ תוּב,
הַ ּ ֵמ ִתים ַּב ּ ַמ ּגֵפָ ה .אֲ ׁ ֶ
ש ְּכבָ ר הָ יוּ.
ֶא ּ ָלא הַ ּ ֵמ ִתים ,מֵ ִתים ׁ ֶ

ש ָר ֵאל ,וְ ָכל ִאי ּנ ּון ַז ְר ָעא
ּ .470ו ְבגִ ין ְ ּד ִא ְס ּ ָת ָמר ּו יִ ְ ׂ
יל ּו ַחד
ישאִ ,א ְת ְמנ ּון ּ ֻכ ְּלה ּוְּ ,בגִ ין ְ ּדלָ א ָח ֵסר אֲ ִפ ּ
ַק ִ ּד ׁ ָ
יתי ֶאת ְּבנֵי
ִמ ּנַיְ יה ּו .וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב ,וְ לֹא ִכ ִּל ִ
ש ָר ֵאלִ ,מ ְ ּכלָ ל ְ ּד ַאחֲ ָרנִ ין ָּכל ּו .וְ ֵכן ֵה ׁ ִשיב ֶאת
יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ֵה ׁ ִשיב,
ש ָר ֵאלֵ ,מ ַעל ְּבנֵי יִ ְ ׂ
חֲ ָמ ִתי ֵמ ַעל ְּבנֵי יִ ְ ׂ
אֲ ָבל ֵמ ַעל ַאחֲ ָרנִ ין ַ ּדהֲ ֹוו ֵע ֶרב ַרב ,לָ א ֵה ׁ ִשיב .וְ ַעל
ש ָר ֵאלּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא
ָ ּדא ָר ׁ ִשים ְק ָרא וְ ָא ַמרֵ ,מ ַעל ְּבנֵי יִ ְ ׂ
לון ק ּו ְד ׁ ָשא
ש ָר ֵאל ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמין ,וְ ִח ּ ֵבר ֹ
ִא ְת ְמנ ּון ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ְּב ִר ְ
עו ָב ָדא ְ ּד ֵעגֶל,
יהּ ְ .כגַ וְ ונָא ָ ּדא ְּב ֹ
יך ה ּוא ּ ַבהֲ ֵד ּ
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,שמות לב( וַ ִּי ּפ ֹול ִמן ָה ָעם וְ ֹגו'ָ .כל ִאי ּנ ּון
ש ָר ֵאל,
ֵמ ֵע ֶרב ַרב הֲ ֹווּ .ולְ ַא ְח ָ
זָאה ְ ּדלָ א הֲ ֹוו ִמ ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ַמה ְ ּכ ִתיב לְ ָב ַתר) ,שמות לה( וַ ּי ְַק ֵהל מ ׁ ֶֹשה ֶאת ָכל
ש ָר ֵאל.
עֲ ַדת ְּבנֵי יִ ְ ׂ

ִש ָראֵ ל וְ כָ ל אוֹ ָתם
ש ִ ּנ ְ ׁש ְמר ּו י ְ ׂ
 .470ו ִּמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ש ּלֹא חָ סַ ר
ז ֶַרע ָקדוֹ ׁש ,נִ ְמנ ּו כֻ ָּלםִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
יתי
אֲ ִפ ּל ּו ֶאחָ ד מֵ הֶ ם .וְ ַעל ֶזה ָּכתוּב וְ לֹא ִכ ִּל ִ
שאֲ חֵ ִרים ָּכלוּ .וְ כֵ ן
ִש ָר ֵאלִ .מ ְּכלָ ל ׁ ֶ
ֶאת ְ ּבנֵי י ְ ׂ
ש ּנֶאֱ ַמר הֵ ִ ׁשיב ֶאת ח ֲָמ ִתי מֵ ַעל ְ ּבנֵי
ַמה ּ ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל הֵ ִׁשיב ,אֲ בָ ל
ִש ָר ֵאל  -מֵ ַעל ְ ּבנֵי י ְ ׂ
י ְׂ
שהָ י ּו ֵע ֶרב ַרב לֹא הֵ ִׁשיב .וְ ַעל
מֵ ַעל אֲ חֵ ִרים ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל.
זֶה ָּכ ַתב הַ ּ ָפסוּק וְ ָא ַמר מֵ ַעל ְ ּבנֵי י ְ ׂ
ִש ָר ֵאל ְ ּכ ִמ ּק ֶֹדם ,וְ ִח ֵּבר
ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה נִ ְמנ ּו ְ ּבנֵי י ְ ׂ
אוֹ ָתם הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ִע ּמוֹ ְּ .כ ֻדגְ ַמת זֶה
ש ָּכתוּב )שמות לב( ַויּ ִּפֹל ִמן
שה הָ ֵעגֶלֶ ׁ ,
ְ ּב ַמעֲ ֵׂ
הָ ָעם וְ גוֹ 'ָּ .כל ֵא ּל ּו מֵ ֵע ֶרב ַרב הָ יוּ .ו ְּלהַ ְראוֹ ת
ִש ָראֵ לַ ,מה ָּכתוּב ַאחַ ר
ש ּלֹא הָ י ּו ִמ ְ ּבנֵי י ְ ׂ
ֶׁ
ְ
ֹשה ֶאת ָּכל עֲ ַדת
ָּכך? )שמות לה( ַויּ ְַקהֵ ל מ ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל.
ְ ּבנֵי י ְ ׂ

ַויָּב ֹא אַ חַ ר ִאישׁ-י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל-הַ קֻּ בָּ ה ,וַיִּ ְדקֹ ר אֶ תְ -שׁנֵיהֶ ם–אֵ ת ִאישׁ י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְאֶ ת-הָ ִא ָשּׁה “ Numbers 25:8
.” “And he went after the man of Israel intoאֶ לֳ -קבָ ָתהּ; ו ֵַתּﬠָ צַ ר ,הַ ַמּגֵּפָ הֵ ,מﬠַ לְ ,בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל
the chamber, and thrust both of them through the man of Israel, and the woman
”through her belly and the plague was stayed from the children of Israel.
” “And the dead in the plague,וַיִּ ְהיוּ ,הַ מֵּ ִתים בַּ מַּ גֵּפָ ה–אַ ְרבָּ ﬠָ ה וְﬠֶ ְשׂ ִרים ,אָ לֶ ף” Numbers 25:9
twenty and four thousand.” (I modified the corrupted English translation to
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match the real meaning. Zion) The Zohar raises the question of why the plague
was stopped and then there were twenty-four thousand dead. The explanation
that follows is very clear when the Zohar points to the words ”and the plague
)stayed from the children of Israel“. There were many Erev Rav (mixed multitude
that came out of Egypt with the Israelites. They followed the miracles that
happened to the Israelites and wanted to enjoy that connection. They came with
selfish reasons and this is a state of death because selfishness stops the light
from continuing. The Zohar explains that death spread among the Erev Rav and
those who got mixed with them in marriage. Their consciousness was weak and
selfish and already in a state of death as verse 9, above, says it. The previous
verse clearly says that the plague stopped from getting to the Children of Israel.
The simple lesson is that it is impossible to connect to the Light with selfish
reasons. That would only make us more receptive to aspects of negativity.

) .471דף רל''ז ע''ב( )שמות לה( ְקח ּו ֵמ ִא ְּת ֶכם ְּתר ּו ָמה.
יתא ְ ּכ ִתיב) ,שמות כה( ֵמ ֵאת ָּכל
ּ ָתא חֲ זֵיְּ ,ב ַק ְד ִמ ָ
יש אֲ ׁ ֶשר יִ ְ ּד ֶב ּנ ּו לִ ּב ֹוּ .כ ּ ָֹלא ִּב ְכלָ לֵּ .כיוָ ן ְ ּד ִאי ּנ ּון
ִא ׁ
ֶע ֶרב ַרב ָע ְבד ּו ָ ּדאּ ,ו ִמית ּו ִמ ּנַיְ יה ּו ִאי ּנ ּון ְ ּד ִמית ּו,
ָּב ָעא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יסא ּ ַבהֲ ַדיְ יה ּו
יך ה ּוא לְ ִא ְת ּ ַפ ְּי ָ
לוןִ ,א ְת ַח ְּבר ּו ּ ֻכלְ כ ּו לִ ְס ַטר ַחד,
ש ָר ֵאלָ ,א ַמר ֹ
ְ ּדיִ ְ ׂ
הֲ ָדא ה ּוא ִ ּד ְכ ִּתיב) ,שמות לה( וַ ּי ְַק ֵהל מ ׁ ֶֹשה ֶאת ָכל
כון
לוןָּ ,בנַיְּ ,ב ֹ
חו ַדיְ יה ּוָ ,א ַמר ֹ
ש ָר ֵאל ִּבלְ ֹ
עֲ ַדת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
כון ְּת ֵהא ִ ּד ּי ּו ָרא ִ ּדילִ י .וְ ַעל
אֲ נָ א ָּב ֵעי לְ ִמ ׁ ְש ֵריִ ,ע ְּמ ֹ
ָ ּדא) ,שמות כה( ְקח ּו ֵמ ִא ְּת ֶכם ְּתר ּו ָמהֵ ,מ ִא ְּת ֶכם,
וְ לָ א ֵמ ַאחֲ ָרא ,לָ א ָּב ֵעינָ א ִ ּד ְּת ֵהא ׁ ִש ּת ּו ָפא לָ ַאחֲ ָרנִ ין
ּ ַבהֲ ִדי ,וְ לָ א ּ ַבהֲ ַדיְ יכ ּוּ ,ו ְבגִ ין ָּכ ְך ּ ֻכ ְּלה ּו ִא ׁ ְש ְּת ִציא ּו.
ישא הֲ ֹוו ,וַ ִּי ְהי ּו
א ּוף ָה ָכא ָהא ִאי ּנ ּון ֵמ ִאי ּנ ּון ִ ּגזְ ָעא ִּב ׁ ָ
ש ָר ֵאלּ .ו ְבגִ ין
ַה ּ ֵמ ִתיםַ .ה ּ ֵמ ִתים ,וַ ַ ּדאי ֵמ ִתים ,וְ לָ א ִמיִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל,
ָּכ ְך ָמנָ ה ֹ
שא ּו ֶאת ר ׁ
ֹאש ְּבנֵי יִ ְ ׂ
לוןּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ְ ׂ
ישיְ יה ּו.
ָא ִרימ ּו ֵר ׁ ַ

ְ .471קח ּו מֵ ִא ְּתכֶ ם ְּתרו ָּמה )שמות לה(ּ .בֹא
אשוֹ נָה ָּכתוּב )שמות כה( מֵ ֵאת
ו ְּר ֵאהָּ ,ב ִר ׁ
שר יִדְּ בֶ ּנ ּו ִל ּבוֹ  .הַ כּ ֹל ִ ּב ְכלָ לֵ ּ .כיוָן
יש אֲ ׁ ֶ
ָּכל ִא ׁ
ש ֵא ּל ּו הָ ֵע ֶרב ַרב ָע ׂש ּו זֹאת וּמֵ ת ּו מֵ הֶ ם
ֶׁ
ְ
ש ּ ֵמתוָּ ,רצָ ה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
אוֹ ָתם ׁ ֶ
ִש ָר ֵאלָ .א ַמר לָ הֶ ם:
ְל ִה ְת ּ ַפיֵּס ִע ּ ָמהֶ ם ִעם י ְ ׂ
ֶאחָ ד .זֶה ּו
ְלצַ ד
ִה ְתחַ ְ ּבר ּו כֻ ְּלכֶ ם
ֹשה אֶ ת ָּכל
ש ָּכתוּב )שמות לה( ַוי ּ ְַקהֵ ל מ ׁ ֶ
ֶׁ
ִש ָר ֵאל ְ -לבַ דָּ םָ .א ַמר לָ הֶ םָּ :בנַי,
עֲ ַדת ְ ּבנֵי י ְ ׂ
ָּבכֶ ם אֲ נִ י רוֹ צֶ ה ִל ְ ׁשכּ ֹןִ ,ע ּ ָמכֶ ם ִּת ְהיֶה הַ דִּ ָירה
ש ִּלי .וְ ַעל זֶה) ,שם כה( ְקח ּו מֵ ִא ְּתכֶ ם
ֶׁ
ְּתרו ָּמה .מֵ ִא ְּתכֶ ם ,וְ לֹא מֵ אֲ חֵ ִרים .לֹא רוֹ צֶ ה
ש ּ ָתפוּת לַ אֲ חֵ ִרים ִע ִּמי ,וְ לֹא
ש ִּת ְהיֶה ׁ ֻ
ֶׁ
ִע ּ ָמכֶ ם ,ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ּ ֻכ ּ ָלם נִ ְכ ְרתוַּ .אף ָּכאן ה ֲֵרי
הֵ ם מֵ ֵא ּל ּו ׁש ֶֹר ׁש הָ ָרע הָ יוַּ ,ויּ ְִהי ּו הַ ּ ֵמ ִתים.
ִש ָר ֵאל.
הַ ּ ֵמ ִתים  -וַדַּ אי מֵ ִתים ,וְ לֹא ִמיּ ְ ׂ
ש ּנֶאֱ מַ ר ְ ׂשא ּו ֶאת
ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ָמנָה אוֹ ָתםֶ ׁ ,
אשיהֶ ם.
ִש ָראֵ ל ,הָ ִרימ ּו ָר ׁ ֵ
ֹאש ְ ּבנֵי י ְ ׂ
ר ׁ

ָ .472א ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ רַ ,א ָּבאַּ ,כ ּ ָמה יָא ּות ה ּואִ ,אי
יה ְּב ִרי
לָ א ַא ׁ ְש ַּכ ְחנָ א ּ ְפל ּוגְ ּ ָתא ַעל ָ ּדאָ .א ַמר לֵ ּ
יה וְ ָהא ְ ּכ ִתיב )במדבר כה( וַ ִּי ָּצ ֶמד
ֵא ּ ָ
ימאָ .א ַמר לֵ ּ
ש ָר ֵאל
ש ָר ֵאל לְ ַב ַעל ּ ְפ ֹ
עור ,וְ ָתנֵינָ ן ְ ּד ִא ְת ַח ָּבר ּו יִ ְ ׂ
יִ ְ ׂ
ידא ָ ּדא ְ ּד ִא ְת ַח ָּבר ְּב ּ ַבר נָ ׁש
יהּ ִ ,כ ְצ ִמ ָ
ּ ַבהֲ ֵ ּד ּ
עור.
ש ָר ֵאל ְּב ַב ַעל ּ ְפ ֹ
ְּב ִק ׁש ּו ֹ
טויָ ,ה ִכי ִא ְת ַח ָּבר ּו יִ ְ ׂ

ָ .472א ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָרַ ,א ָּבאַ ּ ,כ ּ ָמה נָכוֹ ן
אתי חוֹ ְל ִקים ַעל זֶהָ .א ַמר
הוּאִ ,אם לֹא ָמצָ ִ
לוֹ ּ ְ ,בנִ י אֱ מֹרָ .א ַמר לוֹ ַ ,וה ֲֵרי ָּכתוּב )במדבר
ִש ָר ֵאל ְלבַ ַעל ּ ְפעוֹ ר ,וְ לָ ַמ ְדנ ּו
צמֶ ד י ְ ׂ
כה( ַו ִיּ ָ ּ
ִש ָר ֵאל ִע ּמוֹ ְּ .כצָ ִמיד זֶה
ש ִה ְתחַ ְ ּבר ּו י ְ ׂ
ֶׁ
ְ
ש ִּמ ְתחַ ֵּבר ָּב ָא ָדם ְ ּב ִק ּ ׁשו ָּטיוָּ ,כך ִה ְתחַ ְ ּבר ּו
ֶׁ
ִש ָר ֵאל ְ ּבבַ ַעל ּ ְפעוֹ רָ .א ַמר לוֹ ֶ ,א ְל ָעזָרָּ ,כךְ
י ְׂ
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 אֶ ּ ָלא.ִש ָר ֵאל ְלבַ ַעל ּ ְפעוֹ ר
ׂ ְ צמֶ ד י
ּ ָ ּ ַו ִי- ב ַעל הוּא
ַ ְש ָר ֵאל ל
ּ ֵָא ַמר ל
ׂ ְ ִ וַ ִּי ָּצ ֶמד י, ָה ִכי ה ּוא,יה ֶאלְ ָעזָ ר
ִֹש ָר ֵאל מֵ אוֹ תו
ׂ ְ ש ִ ּנ ְטהֲר ּו י
ֶ ׁ אֲ נִ י לֹא ָא ַמ ְר ִּתי
ש ָר ֵאל
ֹ ּ ְפ
ׂ ְ ִ ֶא ּ ָלא אֲ נָ א לָ א אֲ ָמ ִרית ְ ּד ִא ְת ָ ּדכ ּו י,עור
ש ּלֹא ָׁש ָרה
ֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְטהָ ר ּו ִמ ּ ָמוֶת
ֶ ׁ  אֶ ָּלא,חוֹ ב
ָ ּ  ֶא,חו ָבה
ֹ ֵמ ַהה ּוא
. ְ ּדלָ א עֲ לֵ יהֶ ם ָמוֶת,לא ְ ּד ִא ְת ָ ּדכ ּו ִמ ּמ ֹו ָתא

.מו ָתא
ֹ ׁ ַש ְריָא ָעלַ יְ ה ּו

Numbers 25:3 “ ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל,אַ ף יְהוָה- לְ בַ ﬠַ ל פְּ עוֹר; וַיִּ חַ ר,“ ”וַיִּ צָּ מֶ ד י ְִשׂ ָראֵ לAnd Israel joined
himself unto the Baal of Peor, and the anger of YHVH was kindled against
Israel.” Rabbi Elazar quotes this verse and says that in addition to the Erev Rav
the Israelites were also part of the cause of negativity that started the plague.
Rabbi Shimon answered that they were saved from the angel of death and the
plague but they were not purified from the actual negativity. The Zohar teaches
us that when the Torah mentions ‘the people’ or ‘the nation’ it refers to the Erev
Rav. The Israelites are referred to as ‘the Children of Israel’ or ‘Israel’. In the
verse below the Israelites who participated in the sin are called ‘‘ ’ראשי העםthe
Chiefs of the people’, a form that lowered them to the level of the Erev Rav. The
word ראשי, ’chiefs/heads’, has 4 letters of the word Israel, missing the letter ל,
Lamed, that goes above the line and reaches a higher level. The numerical value
of its elements (Kaf and Vav) is 26, as YHVH. Pinchas saved them from the
automatic judgment so they can be ‘judged’ and be cleansed properly. This gave
them a better way to correct their sin in the next incarnations. The people that
sinned were hung in front of all the people so that experience helped in the
cleansing and correction of the other people. We read that in Numbers 25:4
“ ,יְהוָה- ֶנגֶד הַ ָשּׁ ֶמשׁ; ְו ָישֹׁב חֲ רוֹן אַ ף,אוֹתם לַ יהוָה
ָ
ְהוֹקע
ַ  ו,אשׁי הָ ﬠָ ם
ֵ  ָר-כָּל- ַקח אֶ ת,ֹשׁה
ֶ מ-וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל
”מיִּ ְשׂ ָראֵ ל
ִ “And YHVH said unto Moses: ‘Take all the chiefs of the people, and hang
them up unto YHVH in face of the sun, that the fierce anger of YHVH may turn
away from Israel’.” After the sin of the Golden Calf, Moses gathered the Israelites
to give them the opportunity to separate themselves from the Erev Rav. Exodus
35:1 “ﬠ ֲַדת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל-כָּל- אֶ ת,ֹשׁה
ֶ “ ” ַויּ ְַקהֵ ל מAnd Moses assembled all the congregation
of the children of Israel” Their opportunity to correct was by giving from what
they had at their own free will to the work of the Holy Tabernacle. When they
connected their energy with the Holy, it helped them cleanse themselves.
Exodus 25:2 “רוּמ ִתי
ָ  ְתּ- ִתּ ְקחוּ אֶ ת, ִאישׁ אֲ ֶשׁר י ְִדּבֶ נּוּ ִלבּוֹ- מֵ אֵ ת כָּל:לִ י ְתּרוּמָ ה- ְוי ְִקחוּ, ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל-” ַדּבֵּ ר אֶ ל
“Speak unto the children of Israel, that they take for Me an offering; of every
man whose heart maketh him willing ye shall take My offering” The lessons from
this Zohar is that even if a righteous person positively influences the spiritual
level of the people around him, they are still responsible for their actions.
Another lesson is that making an effort in any way you can to support the
spreading of light in the world is a positive connection that helps with spiritual
cleansing and elevation.
 ַוה ֲֵרי ָּכתוּב )במדבר כה( ַקח, ֹ ָא ַמר לו.473 את ָכל
ֶ  )במדבר כה( ַקח,יה וְ ָהא ְ ּכ ִתיב
ּ ֵ ָא ַמר ל.473
, ֹ ָא ַמר לו.אשי הָ ָעם וְ הוֹ ַקע אוֹ ָתם
ֵ ׁ אשי ָה ָעם ֶאת ָּכל ָר
ֵ ׁ יה ָר
ֹ הו ַקע
ֹ ְאשי ָה ָעם ו
ֵ ׁ ָר
ּ ֵ ָא ַמר ל.או ָתם
.ִש ָראֵ ל
ׂ ְ אשי ְ ּבנֵי י
ֵ ׁ  וְ לֹא ָר,אשי הָ ָעם וַדַּ אי
ֵ ׁ ָר
 ּו ִמן ָה ָעם ִאית לָ ן.ש ָר ֵאל
ֵ ׁ  וְ לָ א ָר,וַ ַ ּדאי
ׂ ְ ִאשי ְּבנֵי י
, ָּכתוּב ָּכאן הָ ָעם.ו ִּמן הָ ָעם י ֵׁש לָ נ ּו ִל ְלמֹד
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לְ ֵמילַ ףּ ְ ,כ ִתיב ָה ָכא ָה ָעםּ ,ו ְכ ִתיב ָה ָתם )שמות
לב( וַ ּי ְַרא ָה ָעם) .שמות לב( וַ ִּי ָ ּק ֵהל ָה ָעם) .שמות
ש ָר ֵאל
לב( וַ ִּי ּפ ֹול ִמן ָה ָעם .אֲ ָבל ּ ָתא חֲ זֵי ,וַ ִּי ָּצ ֶמד יִ ְ ׂ
יה
לְ ַב ַעל ּ ְפ ֹ
יפ ּ
עור ,וְ לָ א ּ ַפלְ ח ּו לֵ ּ
יה ,אֲ ָבל ִמן ֵס ֵ
ֹאכל ָה ָעם וְ יִ ׁ ְש ּ ַתחֲ ו ּו ,וְ לָ א
או ַכחּ ִ ,ד ְכ ִּתיב וַ ּי ַ
ִ ּד ְק ָרא ֹ
ש ָר ֵאלֶ .א ּ ָלא ָה ָעםֵּ ,כיוָ ן
ְ ּכ ִתיב וַ ּי ַ
ֹאכל וַ יִ ׁ ְש ּ ַתח ּו יִ ְ ׂ
ֹאכל ָה ָעםֶ .א ּ ָלא
ש ָר ֵאלַ ,מאי וַ ּי ַ
ִ ּד ְכ ִּתיב וַ ִּי ָּצ ֶמד יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל) .דף רל''ח
ישא ,הֲ ֹוו ֹ
ַהה ּוא ַז ְר ָעא ִּב ׁ ָ
חו ָבה ְ ּדיִ ְ ׂ
ע''א(

לב( ַויּ ְַרא
ָׁשם )שמות
וְ כָ תוּב
הָ ָעם) .שם( ַוי ּ ִָּקהֵ ל הָ ָעם) .שם( ַויּ ִּפֹל ִמן
ִש ָר ֵאל
הָ ָעם .אֲ בָ ל בּ ֹא ו ְּראֵ הַ ,ו ִיּ ָ ּצמֶ ד י ְ ׂ
ְלבַ ַעל ּ ְפעוֹ ר ,וְ לֹא ָע ְבד ּו לוֹ  .אֲ בָ ל ִמ ּסוֹ ף
ש ָּכתוּב ַויֹּאכַ ל הָ ָעם
הַ ּ ָפסוּק מוּכָ חֶ ׁ ,
ִש ּ ַתח ּו
ִש ּ ַתחֲווּ ,וְ לֹא כָ תוּב ַויֹּאכַ ל ַויּ ְׁ
ַויּ ְ ׁ
ש ָּכתוּב ַו ִיּ ָ ּצמֶ ד
ִש ָר ֵאלֶ .א ָּלא הָ ָעםֵ ּ ,כיוָן ׁ ֶ
י ְׂ
תו ז ֶַרע
ִש ָר ֵאלַ ,מה ּו ַויֹּאכַ ל הָ ָעם? ֶא ּ ָלא אוֹ ֹ
י ְׂ
ִש ָר ֵאל.
ַרע הָ י ּו חוֹ בָ ה ְלי ְ ׂ

ש ָר ֵאל
ַ .474מה ּו ִ ּד ְכ ִּתיב) ,במדבר כה( וַ ִּי ָּצ ֶמד יִ ְ ׂ
עור
ש ָר ֵאל ְּב ַב ַעל ּ ְפ ֹ
לְ ַב ַעל ּ ְפ ֹ
עורָ ּ .תא חֲ זֵי ,וַ ִּי ָּצ ֶמד יִ ְ ׂ
עורִ .ק ּ ׁש ּו ִטין וְ ּת ּו ְק ּ ָפא
לָ א ְ ּכ ִתיבֶ ,א ּ ָלא לְ ַב ַעל ּ ְפ ֹ
עורְּ ,בלָ א ַ ּד ְע ּ ָתאְּ ,בגִ ין ְ ּדפ ּולְ ָחנָ א
יָהֲ ב ּו לְ ַב ַעל ּ ְפ ֹ
יה
ִ ּד ְפ ֹ
יהּ ,ולְ ַא ּ ָפ ָקא ַק ּ ֵמ ּ
עור ה ּוא ,לְ ִמ ְפ ַרע ַּג ְר ֵמ ּ
יה,
רו ַת ַחת .וְ ַהה ּוא עֲ ִ
ֹ
צו ָאה
ֹ
יב ְיד ּ ָתא ַאהֲ נֵי לֵ ּ
יבא
ש ָר ֵאל ֵּכיוָ ן ְ ּד ָחמ ּו ָ ּדא ,חֲ ׁ ִש ָ
וְ ִא ְת ּ ָת ַקף ִמ ּנ ּ
ֵיה .וְ יִ ְ ׂ
יהּ ְ ,ד ָהא
יה ִאיה ּו ,וְ ִקלְ ק ּולָ א ִ ּדילֵ ּ
ְ ּדזִ לְ ז ּולָ א ִ ּדילֵ ּ
לו.
ֹאמר ֹ
בו ָדה זָ ָרה ְ ּכ ִתיב) ,ישעיה ל( צֵ א ּת ַ
ְּבעֲ ֹ
בו ָדה זָ ָרהַ ּ ,פ ְרע ּו ַּג ְר ַמיְ יה ּו
וְ ִאי ּנ ּון ְּבגִ ין זִ לְ ז ּולָ א ַ ּדעֲ ֹ
מו ָתנָ א,
יעה ,וְ ַעל ָהנֵי ִ ּכ ּ ֵפר ּ ִפנְ ָחסּ ,ו ִב ּ ֵטל ֹ
ְּבלָ א יְ ִד ָ
ש ָר ֵאל) .ומה כתיב(
ִ ּד ְכ ִּתיב וַ יְ ַכ ּ ֵפר ַעל ְּבנֵי יִ ְ ׂ

ש ָּכתוּב )במדבר כה( ַו ִיּ ָ ּצמֶ ד
ֶׁ
ַ .474מה ּו
צמֶ ד
י ְׂ
ִש ָר ֵאל ְלבַ ַעל ּ ְפעוֹ ר? ּבֹא ו ְּר ֵאהַ ,ו ִיּ ָ ּ
ִש ָר ֵאל ְ ּבבַ ַעל ּ ְפעוֹ ר לֹא כָ תוּבֶ ,א ָּלא
י ְׂ
ְלבַ ַעל ּ ְפעוֹ רִ .ק ּ ׁשו ִּטים וְ ת ֶֹקף נ ְָתנ ּו ְלבַ ַעל
שעֲ בוֹ ַדת ּ ְפעוֹ ר הוּא
ּ ְפעוֹ ר ְ ּב ִלי ַד ַעתִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ִל ְפר ַֹע ַע ְצמוֹ ו ְּלהוֹ ִציא ְלפָ נָיו צוֹ ָאה רוֹ ַתחַ ת.
וְ אוֹ ָת ּה עֲ בוֹ ָדה מוֹ ִעילָ ה לוֹ ו ִּמ ְתחַ זֵּק ִמ ּ ֶמ ּנָה.
שזֶּה
ש ָרא ּו זֹאת ,חָ ְׁשב ּו ׁ ֶ
ִש ָר ֵאלֵ ּ ,כיוָן ׁ ֶ
וְ י ְ ׂ
שה ֲֵרי
ש ּ ָל ּהֶ ׁ ,
ש ּ ָל ּה הוּא וְ ִק ְלקוּל ׁ ֶ
ז ְִלזוּל ׁ ֶ
ַּבעֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ָּכתוּב) ,ישעיה ל( צֵ א ּתֹאמַ ר
של הָ עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה
לוֹ  .וְ הֵ ם ִ ּבגְ לַ ל הַ ז ְִּלזוּל ׁ ֶ
יעה ,וְ ַעל זֶה ִּכ ּ ֵפר ּ ִפנְ חָ ס
ּ ָפ ְרע ּו ַע ְצ ָמם ְ ּב ִלי י ְִד ָ
ש ּנֶאֱ ַמר ַויְכַ ּ ֵפר ַעל ְ ּבנֵי
ו ִּב ּ ֵטל הַ ּ ַמ ּגֵפָ הֶ ׁ ,
ִש ָר ֵאל.
י ְׂ

Numbers 25:1
ֵשׁב י ְִשׂ ָראֵ ל ,בַּ ִשּׁ ִטּים; ַויָּחֶ ל הָ ﬠָ םִ ,לזְ נוֹת אֶ לְ -בּנוֹת מוֹאָ ב“
” ַויּ ֶ
“And Israel abode in Shittim and the people (Erev Rav) began to commit harlotry
”with the daughters of Moab.
Numbers 25:2
”.ו ִַתּ ְק ֶראן ָ לָ ﬠָ ם ,לְ זִ ְבחֵ י אֱ �הֵ יהֶ ן; ַויּ ֹאכַל הָ ﬠָ ם ,וַיִּ ְשׁ ַתּחֲ ווּ לֵ א�הֵ יהֶ ן“
“And they called the people unto the sacrifices of their gods, and the people
”(Erev Rav) did eat, and bowed down to their gods
Numbers 25:3
”וַיִּ צָּ מֶ ד י ְִשׂ ָראֵ לְ ,לבַ ﬠַ ל ְפּעוֹר; וַיִּ חַ ר-אַ ף יְהוָהְ ,בּי ְִשׂ ָראֵ ל“
“And Israel came closer to the Baal Peor, and the anger of the LORD was kindled
”against Israel
The Erev Rav was the first to get tempted from the sex offered by the daughters
of Moab. We read in verse 2, above, that they immediately followed them and
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submitted to their god, Baal Peor, that was one of the lowest forms of idol
worship. The Erev Rav brought offerings and bowed to him.
The Israelites that sinned with the women came close to Baal Peor but they
didn’t make a deeper connection to it. Because of that, Pinchas could save
them.
The physical and material pleasures are the first cause of spiritual distraction.
Serious lack or excessive desires for the material takes a person away from the
connection to the Light.
When we are in control of our desires we have a better chance for spiritual
growth.
It is easy for a woman to control a man through sex, and a couple that respects
each other should schedule times to reduce or eliminate relationship
imbalance.
Food can be a great spiritual connection but when it is not controlled, the
thoughts of a person get focused on the next meal rather than the next positive
thing to do.
”, “Who is a hero – who thatאיזה הוא גיבור הכובש את יצרו“ The sages taught us
conquers his desires”.

ימנָ אֵ ,ה ׁ ִשיב ֶאת חֲ ָמ ִתיַ ,מאי
ָ .475א ַמר ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
ֵיה ָ ּנםַ ,חד ַעל
ֵה ׁ ִשיב ֶאת חֲ ָמ ִתיֶ .א ּ ָלא ג' ְממ ּונִ ים ְ ּדג ִ
ׁ ְש ִפיכ ּות ָ ּד ִמים ,וְ ַחד ַעל גִ ל ּוי עֲ ָר ֹיות ,וְ ַחד ַעל
ימה.
בו ָדה זָ ָרה .וְ ִאי ּנ ּוןַ :מ ׁ ְש ִחיתַ ,אף ,וְ ֵח ָ
עֲ ֹ
ה ּוא )חמא דהוה( )ס''א חימה דהוה( ָטאס ְּב ָעלְ ָמא.
ש ָר ֵאל ,וְ לָ א ָא ַמר
ָא ַמר ֵה ׁ ִשיב ֶאת חֲ ָמ ִתי ֵמ ַעל ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ֵמ ַעל ָה ָעםּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ֵע ֶרב ַרבּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר וַ ִּי ּפ ֹול ִמן
ישּ ְ ,ד ָה ִכי
ָה ָעם ּ ַב ֹיום ַהה ּוא ִ ּכ ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ַאלְ ֵפי ִא ׁ
ישא) .ע''כ(.
יל ּו לְ ב ּו ִּצינָ א ַק ִ ּד ׁ ָ
ימנָ א וְ ׁ ָש ִא ּ
או ִק ְ
ֹ

ָ .475א ַמר הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן ,הֵ ִׁשיב ֶאת
ח ֲָמ ִתיַ .מה ּו הֵ ִ ׁשיב ֶאת ח ֲָמ ִתי? ֶא ּ ָלא ְׁשל ָֹׁשה
ֵיה ּנָםֶ :אחָ ד ַעל ְׁש ִפיכוּת
של הַ ּג ִ
ְממֻ ִ ּנים ׁ ֶ
דָּ ִמים ,וְ אֶ חָ ד ַעל ִ ּג ּלוּי עֲ ָריוֹ ת ,וְ ֶאחָ ד ַעל
עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה .וְ הֵ םַ :מ ְ ׁש ִחיתַ ,אף ,וְ חֵ ָמה.
)ראָ ה שֶׁ יהו''ה( )חֵ מָ ה שֶׁ הָ יָה( ָעף ָּבעוֹ לָ ם.
הוּא ָ
ִש ָר ֵאל,
ָא ַמר הֵ ִ ׁשיב אֶ ת ח ֲָמ ִתי מֵ ַעל ְ ּבנֵי י ְ ׂ
שהֵ ם ֵע ֶרב ַרב,
וְ לֹא ָאמַ ר מֵ ַעל הָ ָעםֶ ׁ ,
ש ּנֶאֱ ַמר ַויּ ִּפֹל ִמן הָ ָעם ַּביּוֹ ם הַ הוּא ִּכ ְׁשל ׁ ֶֹשת
ֶׁ
ְ
ש ָּכך ֵּב ַא ְרנ ּו וְ ָׁשאֲ ל ּו לַ ְּמנוֹ ָרה
ישֶ ׁ ,
ַא ְלפֵ י ִא ׁ
הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה )עד כאן(.

 .476רעיא מהימנא ּו ַמה ְ ּכ ִתיבְ ,קח ּו ֵמ ִא ְּת ֶכם
ְּתר ּו ָמה לַ יְ יָ ,וְ לָ א ֵמ ֵע ֶרב ַרבּ ְ ,דלָ א ִא ְת ְק ִריא ּו
הון ֵע ֶרב ַרב,
ְק ִה ּ ָלה וְ ִח ּב ּורַ ,עד ְ ּד ִא ְתעֲ ָבר ִמ ְּנ ֹ
יל ּו לָ א הֲ ֹוו
ָכול ְּבזִ ְמנָ א ְ ּד ִמ ְת ָע ְר ִבין ּ ֵבינַיְ יה ּוּ ְ ,כ ִא ּ
ִ ּכ ְבי ֹ
ג ֹּוי ֶא ָחדּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ְקח ּו ֵמ ִא ְּת ֶכם ְּתר ּו ָמה ,וְ לָ א
ִמ ׁש ּו ּ ָתפ ּו ַאחֲ ָראּ ְ ,דלָ א ָּב ֵעינָ א לְ ׁ ַש ְּת ָפא ַאחֲ ָרנִ ין ּ ֵבינֵי
ּו ֵבינַיְ יכ ּו.

 .476ו ַּמה ָּכתוּב? ְקח ּו מֵ ִא ְּתכֶ ם ְּתרו ָּמה
ש ּלֹא נִ ְק ָר ִאים ְק ִה ָּלה
לַ ה' ,וְ לֹא מֵ ֵע ֶרב ַרבֶ ׁ .
ש ָעבַ ר מֵ הֶ ם ֵע ֶרב ַרבּ ִ .כ ְביָכוֹ ל
וְ ִח ּבוּר ַעד ׁ ֶ
ש ִּמ ְת ָע ְר ִבים ּ ֵבינֵיהֶ םְּ ,כ ִא ּל ּו לֹא הָ י ּו
ִ ּבז ְַמן ׁ ֶ
גוֹ י ֶאחָ ד .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ְקח ּו מֵ ִא ְּתכֶ ם ְּתרו ָּמה,
ש ּ ֵתף
ש ֵאינִ י רוֹ צֶ ה ְל ַׁ
ש ּ ָתפוּת ַאחֶ ֶרתֶ ׁ ,
וְ לֹא ִמ ּׁ ֻ
אֲ חֵ ִרים ּ ֵבינִ י וּבֵ ינֵיכֶ ם.

שר ֵע ֶרב ַרב הֵ ם
לא ַּכד ֵע ֶרב ַרב ְמע ּו ָר ִבין ִאי ּנ ּון  .477וְ לֹא עוֹ ד ,אֶ ּ ָלא ַּכאֲ ׁ ֶ
עודֶ ,א ּ ָ
 .477וְ לֹא ֹ
ִש ָר ֵאלַ ,מה ָּכתוּב? )איכה
ֹאשְ .מע ָֹר ִבים ְ ּבי ְ ׂ
ש ָר ֵאלַ ,מה ְ ּכ ִתיב )איכה א( ָהי ּו ָּצ ֶר ָ
יה לְ ר ׁ
ְּביִ ְ ׂ
ִש ָר ֵאלַ ,אחַ ר
ֹאש .וְ י ְ ׂ
א( הָ י ּו צָ ֶריהָ ְלר ׁ
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 ַמה ָּכתוּב? ְ ׂשא ּו ֶאת,ּשעוֹ ְב ִרים מֵ הֶ ם ֵא ּלו
ֶׁ
 ֶא ָּלא, וְ לֹא עוֹ ד.ִש ָר ֵאל
ׂ ְ ֹאש ָּכל עֲ ַדת ְ ּבנֵי י
ׁ ר
ְ
 אֲ נִ י רוֹ צֶ ה לָ דוּר,ש ָא ַמר הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
ֶׁ
ש ָּכתוּב )שמות כה( וְ ָעשׂ ּו ִלי
ֶ ׁ  זֶה ּו.ִע ּ ָמכֶ ם
.ִמ ְקדָּ ׁש וְ ָׁשכַ נְ ִּתי ְ ּבתוֹ כָ ם

,ש ָר ֵאל ָּב ַתר ְ ּד ִמ ְת ַע ְּב ֵרי ִמ ּנַיְ יה ּו ִא ּ ֵלין ַמה ְ ּכ ִתיב
ׂ ְ ִוְ י
,עוד
ֹ  וְ לָ א.ש ָר ֵאל
ׁ שא ּו ֶאת ר
ׂ ְ ִֹאש ָּכל עֲ ַדת ְּבנֵי י
ְׂ
ְ
 אֲ נָ א ָּב ֵעי לְ ַד ְּי ָירא,ֶא ּ ָלא ְ ּד ָא ַמר ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא
ש ּו לִ י
ֹ ִע ְּמ
ׂ  )שמות כה( וְ ָע, הֲ ָדא ה ּוא ִ ּד ְכ ִּתיב.כון
.תו ָכם
ֹ ִמ ְק ָ ּד ׁש וְ ׁ ָש ַכנְ ִּתי ְּב

Numbers 25:11
“ יתי
ִ כִ ִלּ- ְבּתוֹכָם; וְל ֹא, ִקנְ אָ ִתי- ְבּ ַקנְאוֹ אֶ ת,י ְִשׂ ָראֵ ל-חֲ מָ ִתי מֵ ﬠַ ל ְבּנֵי- הֵ ִשׁיב אֶ ת,אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן-אֶ לְ ﬠָ זָר בֶּ ן-פִּ י ְנחָ ס בֶּ ן
 ְבּ ִקנְ אָ ִתי,י ְִשׂ ָראֵ ל- ְבּנֵי-”אֶ ת
“Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, hath turned My wrath
away from the children of Israel, in that he was very jealous for My sake among
them so that I consumed not the children of Israel in My jealousy.”
The faithful Shepherd asks, “What is the meaning of ‘returned my wrath'?” and
explains that there are three appointees on hell. They are אַ ף וְחֵ מָ ה, מַ ְשׁ ִחית,
‘Destroyer, Anger, and Rage’. One is appointed on the sins of bloodshed, one on
Incest and one on Idol worshiping. ‘’חֵ מָ ה, ‘Rage’, ’Wrath’, was flying in the world
at the time of the sin of the people. Pinchas’s actions protected the Israelites but
not the Erev Rav, as we explained in the previous DZ they were busy with their
desires and totally disconnected from the spiritual system.
Exodus 35:5
“ וּנְחֹ ֶשׁת, זָהָ ב ָוכֶסֶ ף:רוּמת יְהוָה
ַ  י ְִביאֶ הָ אֵ ת ְתּ, כֹּל ְנ ִדיב לִ בּוֹ, לַ יהוָה,”קחוּ מֵ ִא ְתּכֶם ְתּרוּמָ ה
ְ
“Take ye from among you (Israelites) an offering unto YHVH, whosoever is of a
willing heart, let him bring it to YHVH offering of gold, and silver, and brass”
Moses delivered a message from God asking the Israelites, and only the
Israelites, to bring donation offerings for the building of the Tabernacle. The
request was for Gold, that is the aspect of the Left Column, Silver, that is the
aspect of the Right Column, and Brass, that is the aspect of the Central column.
The three columns bring the balance necessary for a complete connection
between the lower and upper levels.
It was not a mandatory request but only from the people who were generous in
their heart. God didn’t want corrupted energies to be used for the Holy
Tabernacle because it would corrupt the channels of Light that he intended to
bring out through it.
The Daily Zohar doesn’t ask people directly to make a donation for the same
reason. The idea is to have a pure channel supported by people who appreciate
it and with a good willing heart. That is why the Daily Zohar and Unity Zohar
impact is deep and reaches thousands of people daily around the world.
It is important to understand this principle in every aspect of life. We should
use pure and best ‘ingredient’ in everything we do. Pure consciousness and
desire to help and connect to the Light is a key ingredient. Simple and pure
consciousness has stronger energy that lasts for a long time.
The western wall of the Holy Temple will never be destroyed because of three
reasons: the first reason is that it was built by the poor people with a pure heart
and desire to contribute their energy to the building of the Holy. The rich people
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built the inner and ‘holier’ parts that were destroyed first. The second reason is
that the western wall is the aspect of Yessod and without Yessod the Light
cannot come to the world. Yessod is the aspect of a righteous person that
connects upper and lower. The third reason is that the Shechina is at the west
to be able to connect to Yessod and unify with the Light through our spiritual
connection. That is why we turn to the west when doing Kabbalat Shabbat,
receiving of the Shabbat.

ש ָר ֵאל ְּבגָ ל ּו ָתא,
 .478וְ לֹא ֹ
עודֶ ,א ּ ָלא ַּכד ְּבנֵי יִ ְ ׂ
אור ׁ ֶש ּ ַב ִע ּ ָסה ,וְ ָהא
ש ֹ
ָעלַ יְ יה ּו ִא ְּת ַמר ִמי ְמ ַע ֵּכב ְ ׂ
יתיןְּ ,בזִ ְמנָ א ְ ּד ֵע ֶרב ַרב ִאי ּנ ּון
ארי ַמ ְתנִ ִ
או ְקמ ּו ָה ָמ ֵ
ֹ
יל ּו )ס''א עברין
ָכול ְ ּכ ִא ּ
ש ָר ֵאלּ ִ ,כ ְבי ֹ
ָר ׁ ִ
אשים ַעל יִ ְ ׂ
שולטני דקודשא בריך הוא(ַ ,ע ְב ִדין ׁש ּולְ ָטנ ּו ְּבק ּו ְד ׁ ָשא
ְּב ִר ְ
יעל ּון ְּב ִמ ׁ ְש ּ ְפ ֵטי ּכ ָֹכ ַב ּיָא ּו ַמ ָ ּזלֵ יּ .ו ְבגִ ין
יך ה ּוא ,וְ יִ ָ
וחין וְ ַא ְמ ִרין) ,ישעיה כו( יְ ָי אֱ ל ֵֹהינ ּו ְּב ָעל ּונ ּו
ָ ּדא ַּצוְ ִ
דונִ ים ז ּולָ ֶתךָ.
אֲ ֹ

ִש ָראֵ ל
שר ְ ּבנֵי י ְ ׂ
 .478וְ לֹא עוֹ דֶ ,א ּ ָלא ַּכאֲ ׁ ֶ
ַּב ּגָלוּת ,עֲ לֵ יהֶ ם נֶאֱ מַ רִ ,מי ְמ ַע ּ ֵכב? ְ ׂשאוֹ ר
ש ָּב ִע ָּסהַ .וה ֲֵרי ֵּבאֲ רוּה ּו ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְׁשנָהּ ִ ,בז ְַמן
ֶׁ
ִש ָר ֵאלִּ ,כ ְביָכוֹ ל
אשים ַעל י ְ ׂ
ש ֵע ֶרב ַרב הֵ ם ָר ִ ׁ
ֶׁ
ְּכ ִא ּל ּו )מַ ﬠֲבִ ִירים ִשׁלְ טוֹן שֶׁ ל הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ�
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא,
הוּא( עוֹ ִ ׂשים ִ ׁש ְלטוֹ ן ְ ּבהַ ָּק ֹ
וְ נִ ְכנ ִָסים ְ ּב ִמ ְ ׁש ּ ְפטֵ י כוֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת .ו ִּמ ּׁשוּם
זֶה צוֹ עֲ ִקים וְ אוֹ ְמ ִרים) ,ישעיה כו( ה' אֱ לֹהֵ ינ ּו
ְ ּב ָעלוּנ ּו אֲ דֹנִ ים זוּלָ ֶת ָך.

ישא,
כו' .ק ּום ּב ּו ִּצינָ א ַק ִ ּד ׁ ָ
ּ ָ .479ד ָבר ַא ֵחרִ ּ ,פנְ ָחס וְ ֹ
ישא,
וְ ַא ְפ ּ ַתח ִמ ּ ֵלי ַק ּ ֵמי ׁ ְש ִכינְ ּ ָתאָ .קם ּב ּו ִּצינָא ַק ִ ּד ׁ ָ
וְ ָא ַמרְּ ,ב ִח ּב ּו ָרה ַק ְד ָמ ָאה ִא ְּת ַמר ָה ִכיָ ּ .תא חֲ זִ י,
יפא ְ ּדיִ ְּצ ָחק ,וְ ָקם ָק ֵמי
ּ ִפינְ ָחס ָק ִאים ַק ּ ֵמי ִ ּדינָא ּ ַת ִּק ָ
מוד ּ ִפינְ ָחס וַ יְ ּ ַפ ּ ֵלל
ּ ִפ ְר ָּצהּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,תהלים קו( וַ ּיַעֲ ֹ
ש ָר ֵאל,
וַ ּ ֵת ָע ַּצר ַה ּ ַמ ּג ֵָפהְּ ,בגִ ין לְ ַא ָּגנָ א ָעלַ יְ יה ּו ְ ּדיִ ְ ׂ
ּו ְבגִ ין ָ ּדא ָּכלִ יל ָ ּדא וְ ָדא ְּבח ּו ׁ ְש ָּבנָ אִ ּ ,פינְ ָחס ְ ּכ ִמנְ יַן
יִ ְּצ ָחק ,וְ ָה ָכא ָּצ ִר ְ
יך לְ ַח ְ ּד ּ ָתא ִמ ִּלין.

 .479דָּ בָ ר ַאחֵ רִ ּ ,פינְ חָ ס וְ כוּ' .קוּם הַ ְּמנוֹ ָרה
הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה ו ְּפ ַתח ִ ּב ְדבָ ִרים ִל ְפנֵי הַ ּ ְׁש ִכינָהָ .קם
הַ ְּמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה וְ ָא ַמרַּ ,ב ִח ּבוּר הַ ַּק ְדמוֹ ן
נֶאֱ ַמר ָּכ ְךּ .בֹא ו ְּר ֵאהִ ּ ,פינְ חָ ס ָעמַ ד ִל ְפנֵי
של י ְִצחָ ק ,וְ ָע ַמד ִל ְפנֵי ִפ ְרצָ ה,
הַ דִּ ין הַ ּ ַת ִ ּקיף ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )תהלים קו( ַויַּעֲ מֹד ּ ִפינְ חָ ס ַויְפַ ּ ֵלל
ֶׁ
של
ו ּ ֵַת ָעצַ ר הַ ּ ַמ ּגֵפָ הּ ְ ,כ ֵדי ְלהָ גֵן עֲ לֵ יהֶ ם ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל ,ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ְּכלו ִּלים זֶה ָוזֶה ְ ּבחֶ ְׁש ּבוֹ ן,
י ְׂ
ְ
ּ ִפינְ חָ ס ְ ּכחֶ ְ ׁש ּבוֹ ן י ְִצחָ ק ,וְ כָ אן צָ ִריך ְלחַ דֵּ ׁש
דְּ בָ ִרים.

ימא ְ ּד ַמלְ ָּכא ִע ּ ָל ָאה,
ָ ּ .480פ ַתח וְ ָא ַמרֵ ,אלִ ּיָה ּו ְר ִח ָ
ָחזָ א ֵמ''ם ִמן ָמוְ ת ָטאס ּ ַבאֲ וִ ָיראָ ,ח ַטף לָ ּה ,וְ ׁ ָש ּ ַתף
לָ ּה ִעם ר''חּ ְ ,ד ִאיה ּו יִ ְּצ ָחק ,וְ ִאיה ּו ְּבח ּו ׁ ְש ָּבן ּ ִפינְ ָחס,
וְ ִא ׁ ְש ְּתלִ ים ָּב ּה רמ''ח .לְ ָב ַתר ָחזָ א ו' ִמן ָמוְ ''ת ָטס
יה ְּב ָר ָמ''ח ,וְ ִא ׁ ְש ְּתלִ ים
ִּב ְר ִק ָ
יה ,וְ ׁ ַש ִ ּוי לֵ ּ
יעא ,וְ ָח ַטף לֵ ּ
ָדו.
רו ַמח ְּבי ֹ
רו ַמ''ח .הֲ ָדא ה ּוא ִ ּד ְכ ִּתיב ,וַ ִּי ַ ּקח ֹ
ֹ

של הַ ּ ֶמלֶ ְך
ָ ּ .480פ ַתח וְ ָא ַמרֵ ,א ִליָּה ּו אֲ הוּבוֹ ׁ ֶ
הָ ֶע ְליוֹ ן ָר ָאה מ' ִמן ָמוֶתָ ,עף ָּבאֲ וִ יר ,חָ טַ ף
שהוּא י ְִצחָ ק,
אוֹ ָת ּה וְ ִ ׁש ּ ֵתף אוֹ ָת ּה ִעם ר''חֶ ׁ ,
וְ הוּא ְ ּבחֶ ְׁש ּבוֹ ן ּ ִפינְ חָ ס ,וְ נִ ְׁשלַ ם ַעל י ָָד ּה
אות ו' ִמן ָמוֶ''ת,
ְלרמ''חַ .אחַ ר ָּכ ְך ָר ָאה ֹ
יע וְ חָ טַ ף אוֹ ָת ּה ,וְ ָׂשם אוֹ ָת ּה
ָעף ָּב ָר ִק ַ
ּ
ש ָּכתוּב ַוי ִַּקח
ְ ּב ַר ַמ''ח ,וְ נִ ְ ׁשלַ ם ְלר ַֹמ''ח .זֶה ּו ׁ ֶ
ר ַֹמח ְ ּביָדוֹ .

The Erev Rav is the cause of all wrongs in the world. Their souls are a mix of
Good and Bad and it gives them the power to draw light but for selfish reasons.
Their greed and desire to control drives them to be powerful politicians, bankers,
and heads of all kinds of organizations including religious organizations where
they can also bend the soul of the people to serve their own agenda. The Zohar
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in Naso#104 reveals that at the time before Mashiach, the Erev Rav will be rich,
living in peace and without sorrow. They are greedy, judges that take bribe and
” “Herהָ יוּ צָ ֶריהָ לְ ר ֹאשׁ ֹאיְבֶ יהָ ָשׁלוּ“ leaders of the people, as it said in Lamentations 1:5
יְהוָה “ adversaries have become the head, her enemies are at ease;” Isaiah 26:13
” “YHVH our God, other lords besides youאֱ �הֵ ינוְּ ,בּﬠָ לוּנוּ אֲ ֹד ִנים זוּלָ ֶת�; ְלבַ דְ -בּ� ,נַזְ כִּ יר ְשׁ ֶמ�
”have had dominion over us; but by You only do we make mention of your name
This verse tells about a situation when the good people are dominated by others,
like the negative side as the Erev Rav, and are influenced by the other side.
Negativity is temporary in this world as God promised to remove the evil spirit
from the Earth. God offers us the cure, the way to be saved from the negative
וְﬠָ שׂוּ “ people that seek a TEMPORARY state of life with no future. Exodus 25:8
ַנְתּיְ ,בּתוֹכָם
ְשׁכ ִ
”ליִ ,מ ְק ָדּשׁ; ו ָ
ִ “And let them make Me a sanctuary, that I may dwell in
them.” When we build a vessel for the Light, He will come and dwell inside of
us. This is the ONLY option for those who wish to achieve immortality in this
life or merit the resurrection. Having a Holy Sanctuary inside of us is a ticket to
the Final Redemption and a bright future full of Light.

טוף ְּת ֵרין ַא ְתוָ ון ִא ּ ֵלין.
 .481וְ ִאיה ּוְּ ,ב ָמה י ִָכיל לַ חֲ ֹ
ילא,
ִּב ְת ֵרין ר ּו ִחין ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ָמר ּו )ס''א דאתטמרן( לְ ֵע ּ ָ
ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ּ ָתפ ּו ְּב ִפנְ ָחסְ ּ .פנֵ''י ָח''סִּ .ב ְת ֵרין ּ ָפנִ ים ִא ּ ֵלין,
ְּב ֵחילָ א
ש ָר ֵאל ְ ּדלָ א ִא ְתאֲ ִביד ּו,
ָחס ַעל יִ ְ ׂ
ֵיהםִּ ,ב ְת ֵרין ַא ְתוָ ון מ''ו.
קור ֶאת ׁ ְשנ ֶ
ְ ּד ַת ְרוַ ויְ יה ּו ,וַ ִּי ְד ֹ
תו ָכם.
או ֶאת ִקנְ ָא ִתי ְּב ֹ
וְ ַהיְ ינ ּו ְּב ַקנְ ֹ

 .481וְ הוּאַּ ,ב ּ ֶמה יָכוֹ ל לַ ֲחטֹף ְׁש ּ ֵתי אוֹ ִתיּוֹ ת
רוּחוֹ ת
ִ ּב ְ ׁש ּ ֵתי
ֵא ּלוּ?
ש ִה ְׁש ּ ַת ְּתפ ּו
ש ִ ּנ ְ ׁש ְמר ּו )שֶׁ הִ ְסתַּ ְתּרוּ( ְל ַמ ְעלָ הֶ ׁ ,
ֶׁ
ְ ּב ִפינְ חָ סְ ּ .פנֵ''י חָ ''סּ ִ .ב ְ ׁשנֵי פָ נִ ים ֵא ּל ּו חָ ס ַעל
של ְׁשנֵיהֶ ם,
ש ּלֹא נ ֶֶא ְבדוַּּ ,ב ּכֹחַ ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל ׁ ֶ
י ְׂ
ַוי ּ ְִדקֹר ֶאת ְ ׁשנֵיהֶ םּ ִ ,ב ְ ׁש ּ ֵתי אוֹ ִתיּוֹ ת  -מ''ו.
ש ּנֶאֱ ַמר ְ ּב ַקנְ אוֹ ֶאת ִקנְ ָא ִתי ְ ּבתוֹ כָ ם.
וְ זֶה ּו ׁ ֶ

 .482וַ אֲ ַמאי ִא ׁ ְש ְּת ּ ַתף ְּביִ ְּצ ָחקְּ .בגִ ין ְ ּדיִ ְּצ ָחק ָמ ַסר
יה לְ יִ ְּצ ָחק,
יה לְ ִמ ָ
יתהּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ִא ׁ ְש ְּת ּ ַתף לֵ ּ
ַּג ְר ֵמ ּ
יה ֵעזֶרּ ְ .ד ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד ְת ֵרין ִעיזְ לֵ י
לְ ֶמהֱ וִ י לֵ ּ
ַא ְב ָר ָהם וְ יַעֲ קֹב,
יה
ְ ּד ַא ּיַילְ ּ ָתאִ ,א ׁ ְש ּ ַת ְּת ֵפי
ּ ֵב ּ
ֵיה ֶח ֶסד ִא ׁ ְש ְּת ּ ַתף בח''ס ְ ּד ִפנְ ָח''ס.
ְ ּד ַא ְב ָר ָהם ַ ּד ְר ּג ּ
ִאיה ּו ּ ְפנֵ''י א''ל )ס''א יעקב איהו פנ''י
יַעֲ קֹב
יה) ,בראשית
ְ ּד ִא ְּת ַמר
ְּבגִ ין
דפנחס( ְ ּד ִפנְ ָחס
ּ ֵב ּ
ֻיאל) ,ס''א שם המקום
לב( ַּכאֲ ׁ ֶשר ָע ַבר ֶאת ּ ְפנ ֵ
דוחֲ ָקא,
פנ''י( ּ ְפנֵ''י ֵא''לְּ .בגִ ין ְ ּד ַכד ָעלְ ָמא ִאיה ּו ְּב ֹ
וְ ִאית ַּצ ִ ּדיק ְּב ָעלְ ָמא ְמ ַק ּנֵי ַעל ְּב ִרית ,אֲ ָב ָהן
דוחֲ ָקא
יהּ ,ו ְבגִ ינַיְ יה ּו ָא ַמר מ ׁ ֶֹשה ְּב ֹ
ִא ׁ ְש ּ ָת ּ ָתפ ּו ּ ֵב ּ
כור לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ ְּצ ָחק
ש ָר ֵאל) ,שמות לב( זְ ֹ
ְ ּדיִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל עֲ ָב ֶד ָ
יךּ .ו ִב ְתלַ ת ַא ְתוָ ון יה''ו ִמן ֵאלִ ּיָה ּו,
ּולְ יִ ְ ׂ
זָ ָכה לְ ה' ִמן ַה ָ ּנ ִביא ,וְ ָדא ִאיה ּו ֵאלִ ּיָה ּו ,ה'

 .482ו ַּמדּ ו ַּע ִה ְׁש ּ ַת ּ ֵתף ְ ּבי ְִצחָ ק? ִמ ּׁשוּם
יתה ,ו ִּמ ּׁשוּם זֶה
שי ּ ְִצחָ ק ָמסַ ר ַע ְצמוֹ ְל ִמ ָ
ֶׁ
ש ִּמ ַ ּצד
ִׁש ּ ֵתף אֶ ת י ְִצחָ ק ִל ְהיוֹ ת לוֹ ְל ֵעזֶרֶ ׁ .
של ְׁשנֵי ָע ְפ ֵרי הָ ַאי ּ ִָלים ִה ְׁש ּ ַת ְּתפ ּו בוֹ
ֶׁ
שדַּ ְרגָתוֹ חֶ סֶ ד
ש ַא ְב ָרהָ ם ׁ ֶ
ַא ְב ָרהָ ם וְ יַעֲ קֹבֶ ׁ ,
שהוּא
של ּ ִפנְ חָ ''ס .וְ יַעֲ קֹב ׁ ֶ
ִה ְׁש ּ ַת ּ ֵתף ְ ּבח''ס ׁ ֶ
ּ ְפנֵ''י ֵא''ל ) ַיﬠֲקֹ ב הוּא פְּ נֵ''י שֶׁ ל פִּ ינְ חָ ס(.
ש ּנֶאֱ ַמר ּבוֹ )בראשית
ֶׁ
ש ּ ִפנְ חָ סִ ,מ ּׁשוּם
ֶׁ
שר ָעבַ ר ֶאת ּ ְפנו ֵּאל )שֵׁ ם הַ מָּ קוֹם
לב( ַּכאֲ ׁ ֶ
שר הָ עוֹ לָ ם
ש ַּכאֲ ׁ ֶ
פְּ נֵ''י(ְ ּ ,פנֵ''י ֵא''ל .ו ִּמ ּׁשוּם ׁ ֶ
הוּא ְ ּבצַ ַער וְ י ֵׁש צַ דִּ יק ָּבעוֹ ָלם הַ ְמ ַק ֵּנא ַעל
הַ ְ ּב ִרית ,הָ ָאבוֹ ת ִמ ְ ׁש ּ ַת ְּת ִפים ִע ּמוֹ  ,ו ִּבגְ לָ לָ ם
ִש ָר ֵאל) ,שמות
של י ְ ׂ
ֹשה ְ ּבצַ עֲ ָרם ׁ ֶ
ָא ַמר מ ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל
לב( ְזכֹר ְל ַא ְב ָרהָ ם ְלי ְִצחָ ק ו ְּלי ְ ׂ
עֲ בָ ֶד ָ
יך .ו ִּב ְ ׁשל ֹׁש אוֹ ִתיּוֹ ת יה''ו מֵ ֵא ִליָּה ּו זָכָ ה
לָ אוֹ ת ה' ִמן הַ ּנ ִָביא ,וְ זֶה ּו אֵ ִל ָיּהוּ ,ה'
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ֹ וְ נִ ְׁשלָ ם ּבו,(יה נ ִָביא )וְ זֶה סוֹד אֵ ל יהוה נָבִ יא
ּ  )ס''א ודא רזא אל יהו נביא( וְ ִא ׁ ְש ְּתלִ ים ּ ֵב,נָ ִביא
.ְיהֹוָ''ה

.דו''ד
ָ ֹ ְי

ש ִ ּק ּנֵא
ֶ ׁ שזָּכָ ה ָּב ּה ּ ִפנְ חָ ס ִמ ּׁשוּם
ֶ ׁ ' אוֹ ת י.483
,ּש ּ ֵתי יוֹ ִדי''ן הֵ ן
ׁ ְ  ו. זָכָ ה ִל ְב ִרית- ַעל הַ ְ ּב ִרית
ש ָּכ ַרת ָּב ּה ְל ַא ְב ָרהָ ם
ֶ ׁ ,י' ֶע ְליוֹ נָה ִמן ְיהֹוָ''ה
 יוֹ ''ד ְקטַ ּנָה ִהיא ִמן.שר ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ת י ָָדיו
ֶׂ ֵּבין ֶע
,שר ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ת ַרגְ לָ יו
ֶׂ ש ָּכ ַרת ָּב ּה ֵּבין ֶע
ֶ ׁ ,אֲ דֹנָי
ֹשם
ֶ ׁ ש ִּמ ְת ַע ּ ֶט ֶרת ָּבר
ֶ ׁ וְ ִהיא אוֹ ת ְקדוֹ ָׁשה
.הָ ֶע ְליוֹ ן

 זָ ָכה, ְּבגִ ין ְ ּד ַק ּנֵי ַעל ְּב ִרית,יה
ּ  י' ְ ּדזָ ָכה ּ ִפנְ ָחס ּ ֵב.483
,דו''ד
ָ ֹ ְ ֹיוד ִע ּ ָל ָאה ִמן י, ּו ְת ֵרין ֹיו ִדין ִאי ּנ ּון.לִ ְב ִרית
 ֹיו''ד.עות ְ ּדי ִָדין
ֹ  ּ ֵבין י' ֶא ְּצ ָּב,ְ ּד ָכ ַרת ָּב ּה לְ ַא ְב ָר ָהם
 ְ ּד ָכ ַרת ָּב ּה ּ ֵבין י' ֶא ְּצ ְּב ָעאן,יהי ִמן אֲ דֹנָ י
ִ זְ ֵע ָירא ִא
 ְ ּד ִמ ְת ַע ְט ָרא ִּב ְר ׁ ִשימ ּו,ישא
ָ ׁ יהי ָאת ַק ִ ּד
ִ ְ ּד ַרגְ לִ ין וְ ִא
.ִע ּ ָל ָאה

The Zohar tells us that when the world is in pain and a righteous person rises
to correct it, the patriarchs come to support him. Pinchas, פינחס, came to the
level of Isaac, יצחק, numerically 208 as the letters רח. He grabbed the letter מ,
Mem, before the angel of death can reach it as we explained in the previous
study. Then he took the letter Vav ו, to create רומח, ‘spear’, that killed the source
of negativity and removed death from the Israelites. Abraham connected to
Pinchas through the letters  חסof his name because Abraham is Chessed, חסד,
and  חסmeans mercy that is the attribute of Chessed. Jacob connected through
the first three letters, פני, of Pinchas’s name. The Zohar points to the source of
this connection in Genesis 32:31 “-�הים פָּ נִ ים אֶ ל
ִ ֱיתי א
ִ  ָר ִא- כִּ י: פְּ ִניאֵ ל,וַיִּ ְק ָרא ַיﬠֲקֹ ב ֵשׁם הַ מָּ קוֹם
 ו ִַתּנָּצֵ ל נ ְַפ ִשׁי,“ ”פָּ ִניםAnd Jacob called the name of the place Peniel ()פְּ ִני: ‘for I have
seen God face to face, and my life is preserved.” It was the point that Jacob had
a fight and was saved from death. After the sin of the Golden Calf, God asked
Moses to allow him to woe the people from the Earth and restart with him a new
nation. Moses didn’t think about himself nor put himself on a higher level, God
put him there. He just connected to Abraham, Isaac, and Jacob for support to
mitigate the judgment. Exodus 32:!3 “  אֲ ֶשׁר נ ְִשׁבַּ ﬠְ ָתּ,�זְ ֹכר לְ אַ ְב ָרהָ ם לְ יִצְ חָ ק וּלְ י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠֲבָ ֶדי
, אֶ ֵתּן ְלז ְַר ֲﬠכֶם,הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת אֲ ֶשׁר אָ ַמ ְר ִתּי-ז ְַר ֲﬠכֶם כְּ כוֹכְ בֵ י הַ ָשּׁ ָמיִם; ְוכָל- אַ ְרבֶּ ה אֶ ת, ו ְַתּ ַדבֵּ ר אֲ לֵ הֶ ם,� ָלָ הֶ ם בּ
 ְלעֹלָ ם, ְו ָנחֲ לוּ.” “Remember Abraham, Isaac, and Israel, Thy servants, to whom Thou
didst swear by Thine own self, and saidst unto them: I will multiply your seed
as the stars of heaven, and all this land that I have spoken of will I give unto
your seed, and they shall inherit it forever.” Immediately after, we read (Exodus
32:14) “ אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר לַ ﬠֲשׂוֹת ְלﬠַ מּוֹ,הָ ָרﬠָ ה- ﬠַ ל, יְהוָה,“ ”וַיִּ נָּחֶ םAnd YHVH repented of the evil
which He said He would do unto His people.” All our major prayers connect us
first to the three patriarchs that built the channels to the three columns of the
Tree of Life. Lessons: God is on our hearts and listens to every word we think or
say but in order to make things happen, we need the proper use of the tools and
the connection to the Tree of Life. Pinchas used the power of the Hebrew letters
to energize his tools and stop the negativity. For his brave actions, he received
the support of the patriarchs. Moses’ request was answered because he was
humble and asked mercy for the people. God’s promise to make him a great
nation did not change his mind. He wanted to follow the Tikkun to its end
without any selfish agenda or desire to take ‘shortcuts’.
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אות
יהי ֹ
 .484וְ ָדא ִא ְת ְר ׁ ִשים ּ ָת ִמיד לְ ָעלְ ִמיןִ ,א ִ
אות
אות ְ ּד ֹיו ִמין ָט ִביןֹ ,
אות ִ ּד ְת ִפ ִּליןֹ ,
ְ ּד ׁ ַש ָּבתֹ ,
ית ָך
ּ ֵב ֶ
ְמז ּו ֹזות
ְ ּד ׁ ַש ַ ּדי ְ ּד ָר ׁ ִשים )דברים ו( ַעל
ּו ִב ׁ ְש ָע ֶר ָ
ש ָר ֵאל ִּב ְר ּצ ּו ַעיְ יה ּו,
יך .לְ ֶמהֱ וִ י ָּב ּה ְר ׁ ִש ִ
ימין יִ ְ ׂ
יתאְּ ,ב ֹנוי
רונִ ָ
הוןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ְּב ֹנוי ְ ּד ַמ ְט ֹ
ִּב ְב ִרית ִ ּדלְ ֹ
יתאִ ,אי ּנ ּון
או ַריְ ָ
ישאּ ,ו ְב ֹ
יכלָ א ְ ּד ַמלְ ָּכא ַק ִ ּד ׁ ָ
ְ ּד ֵה ָ
ימין ְּב ָאת י' ִע ּ ָל ָאהּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ְּבנֵי ַמלְ ָּכא ִע ּ ָל ָאה,
ְר ׁ ִש ִ
ְ ּכ ָמה ְ ּדא ּו ְקמ ּו ָה .וְ ָהא ִא ְּת ַמר )דברים יד( ָּבנִ ים ַא ּ ֶתם
יכם.
לַ יְ ָי אֱ ל ֵֹה ֶ

 .484וְ זֶה ָר ׁשוּם ּ ָת ִמיד ְלעוֹ לָ ִמים ,וְ ִהיא אוֹ ת
של י ִָמים
ש ָּבת ,אוֹ ת הַ ְּת ִפ ִּלין ,אוֹ ת ׁ ֶ
הַ ּ ׁ ַ
ש ָר ׁשוּם )דברים
שדַּ י ׁ ֶ
שם ׁ ַ
טוֹ ִבים ,אוֹ ת ׁ ֵ
ָ
ָ
יתך ו ִּב ְ ׁש ָע ֶריךִ ,ל ְהיוֹ ת ָּב ּה
יא( ַעל ְמזוּזוֹ ת ֵּב ֶ
ש ָּלהֶ ם,
ִש ָר ֵאל ָּב ְרצוּעוֹ תַּ ,ב ְ ּב ִרית ׁ ֶ
ְר ׁשו ִּמים י ְ ׂ
של הַ ּ ֶמלֶ ךְ
שהֵ ם ְ ּבנֵי הַ ּ ַמ ְל ָּכהּ ְ ,בנֵי הַ הֵ יכָ ל ׁ ֶ
ֶׁ
הַ ָּקדוֹ ׁש .וּבַ ּתוֹ ָרה הֵ ם ְר ׁשו ִּמים ְ ּבאוֹ ת י'
שהֵ ם ְ ּבנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך הָ ֶע ְליוֹ ןּ ְ ,כמוֹ
ֶע ְליוֹ נָה ׁ ֶ
ש ֵּבאֲ רוּהוּ .וְ כֵ ן נֶאֱ ַמר )דברים יא( ָּבנִ ים
ֶׁ
ַא ּ ֶתם לַ י ָי אֱ לֹהֵ יכֶ ם.

אות ֹיוד ְ ּד ׁ ַש ַ ּדיִ ,איה ּו ח ּולְ יָא ְ ּד ׁ ַשלְ ׁ ֶשלֶ תַ ,על
 .485וְ ֹ
יה לְ ּ ַבר נָ ׁש.
ק ּו ְדלָ א ְ ּד ׁ ֵשד יִ ֶּצר ָה ָרעּ ְ ,דלָ א לִ נְ זִ יק לֵ ּ
יה ָא ַמר ָ ּדוִ ד) ,תהלים כב( ַה ִּצילָ ה ֵמ ֶח ֶרב נ ְַפ ׁ ִשי
ְ ּד ָעלֵ ּ
יד ִתיִ .איה ּו נָ ָח ׁשִ ,איה ּו ֶּכלֶ בִ ,איה ּו
ִמ ּיַד ֶּכלֶ ב יְ ִח ָ
רוב ּ ַב ִמ ְס ּ ָתר ְ ּכ ַא ְריֵה
יה ָא ַמר ָ ּדוִ ד ,יֶאֱ ֹ
ַא ְריִ הּ ְ .ד ָעלֵ ּ
יה ּד ֹוב ,הֲ ָדא ה ּוא
ְב ֻס ּכֹה .וְ ַה ָ ּנ ִביא ָק ָרא לֵ ּ
או ֵרב ה ּוא לִ י אֲ ִרי
ֹ
ִד ְכ ִתיב) ,איכה ג( ּד ֹוב
מות ,נִ ְמ ׁ ַשל
ְּב ִּמ ְס ּ ָת ִרים) .תהלים מט( נִ ְמ ׁ ַשל ַּכ ְב ֵה ֹ
לְ ָכל ֵחיוָ ן ִמ ְסאֲ ִבןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ּד ֹו ְר ִסיןִ ,א ְת ְמ ִתיל לְ ָכל
בוי ,וְ ָהא ִא ְּת ַמר.
חו ֹ
ּ ַבר נָ ׁשּ ְ ,כפ ּום ֹ

של
שדַּ י ִהיא חֻ ְליָה ׁ ֶ
של ַׁ
 .485וְ אוֹ ת י' ׁ ֶ
ש ּלֹא
שד יֵצֶ ר הָ ָרע ׁ ֶ
של ׁ ֵ
שלֶ ת ַעל צַ ּוָארוֹ ׁ ֶ
ש ְל ׁ ֶ
ַׁ
ש ָעלָ יו ָא ַמר דָּ וִ ד) ,תהלים
ַיז ִּיק לוֹ ְלבֶ ן ָא ָדםֶ ׁ .
יד ִתי.
כב( הַ ִ ּצילָ ה מֵ חֶ ֶרב נ ְַפ ִׁשי ִמיַּד ּ ֶכלֶ ב י ְִח ָ
ש ָעלָ יו
הוּא נָחָ ׁש ,הוּא ּ ֶכלֶ ב ,הוּא ַא ְריֵהֶ ׁ .
ָאמַ ר דָּ וִ ד) ,שם י( יֶאֱ רֹב ַּב ִּמ ְס ּ ָתר ְ ּכ ַא ְר ֵיה
ְבסֻ כּ ֹה .וְ הַ ּנ ִָביא ָק ָרא לוֹ דּ ֹב .זֶה ּו
ש ָּכתוּב )איכה ג( דּ ֹב א ֵֹרב הוּא ִלי אֲ ִרי
ֶׁ
של ַּכ ְ ּבהֵ מוֹ ת.
ְ ּב ִמ ְס ּ ָת ִרים) .תהלים מט( נִ ְמ ַׁ
שהֵ ן דּ וֹ ְרסוֹ ת.
נִ ְמ ָׁשל ְלכָ ל חַ יּוֹ ת ְטמֵ אוֹ תֶ ׁ ,
נִ ְמ ָׁשל ְלכָ ל ָא ָדם ְּכ ִפי חוֹ בוֹ ָתיוַ ,וה ֲֵרי
נִ ְת ָּב ֵאר.

יבין
מור ֹנו ֵערּ ְ ,ד ַמ ְר ִ ּכ ִ
 .486וְ ַהאי ִאיה ּו ֶּכלֶ ב וְ נָ ָח ׁש וַ חֲ ֹ
מו ַדע ַהה ּוא ְ ּד ָר ִכיב
יה נ ְַפ ׁ ָשאּ .ו ִמ ּיַד ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ֹ
ָעלֵ ּ
יה ְ ּכ ִתיב) ,בראשית
יה ְ ּד ִאיה ּו ַח ּי ָ
ָיבאָ ,עלֵ ּ
ָעלֵ ּ
חור .וְ ָרזָ א ְ ּד ִמ ּ ָלה) ,דברים כב( ִ ּכי
בו ָא ֹ
רו ְכ ֹ
מט( וַ ִּי ּפ ֹול ֹ
יִ ּפ ֹול ַהנ ֹּו ֵפל ִמ ּ ֶמ ּנ ּוּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ָא ַמר ִאי ֹּוב) ,איוב
יה,
יב( לֹא ֹנו ֵפל ָאנ ִֹכי ִמ ֶּכם .וְ ַּצ ִ ּדיק ְ ּד ָר ִכיב ָעלֵ ּ
אות ְּת ִפ ִּלין
יה ִּב ְק ׁ ִשיר ּו ִ ּד ְר ּצ ּו ִעין ִ ּד ְת ִפ ִּליןֹ .
ָק ׁ ִשיר לֵ ּ
יה .ש
ְ ּד ִאיה ּו ֹ
אות ֹיודּ ְ .ד ׁ ַש ַ ּדי ,ח ּולְ יָא ַעל ְק ָדלֵ ּ
יה.
ִ ּד ְת ִפ ִּליןַ ׁ ,שלְ ׁ ֶשלֶ ת ַעל ְק ָדלֵ ּ

 .486וְ זֶה ּו ּ ֶכלֶ ב וְ נָחָ ׁש ַוחֲמוֹ ר נוֹ ֵער,
שנּוֹ ָדע זֶה
יבים ָעלָ יו נֶפֶ ׁש .ו ִּמיָּד ׁ ֶ
ש ּ ַמ ְר ִּכ ִ
ֶׁ
שהוּא הַ חוֹ טֵ אָ ,עלָ יו
ֶׁ
שרוֹ כֵ ב ָעלָ יו
ֶׁ
ָּכתוּב )בראשית מט( ַויּ ִּפֹל ר ְֹכבוֹ ָאחוֹ ר .וְ סוֹ ד
הַ דָּ בָ ר ) -דברים כב( ִּכי י ִּפֹל הַ ּנֹפֵ ל ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
ו ִּמ ּׁשוּם זֶה ָא ַמר ִאיּוֹ ב) ,אביו יב( לֹא נֹפֵ ל
שר
שרוֹ כֵ ב ָעלָ יו ,קוֹ ׁ ֵ
ָאנ ִֹכי ִמ ּ ֶכם .וְ צַ דִּ יק ׁ ֶ
של ְרצוּעוֹ ת הַ ְּת ִפ ִּלין .אוֹ ת
אוֹ תוֹ ִ ּב ְק ִ ׁש ָירה ׁ ֶ
שדַּ י ,טַ ַּב ַעת
של ַׁ
ש ִהיא אוֹ ת יוֹ ''ד ׁ ֶ
ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶ
שלֶ ת
ש ְל ׁ ֶ
של הַ ְּת ִפ ִּלין ִהיא ַׁ
ַעל צַ ּוָארוֹ  .ש' ׁ ֶ
ַעל צַ ּוָארוֹ .

, Yod, that was added to Pinchas’s name, is the sign of theי The small letter
covenant. All spiritual levels must include it in order to connect to the light of
the Endless.
Deuteronomy 14:1
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“ לַ יהוָה אֱ �הֵ יכֶם,בָּ ִנים אַ ֶתּם:”
“Ye are the sons of the LORD your God”
The Israelites are sons of YHVH because they have the covenant with God. With
that, they connect to the letter Yod that gives them protection from the negative
side.
Deuteronomy 22:8
“יִפֹּל הַ נֹּפֵ ל ִממֶּ נּוּ- כִּ י,�ית
ֶ ֵ ָת ִשׂים ָדּ ִמים ְבּב-ית מַ ﬠ ֲֶקה לְ ַגגֶּ�; ְול ֹא
ָ  וְﬠָ ִשׂ,”כִּ י ִת ְבנֶה בַּ יִת חָ ָדשׁ
“When you build a new house, you shall make a parapet for your roof, that you
may not bring the guilt of blood upon your house if anyone should fall from it.
The last part should be translated to “if the fallen falls from it”.
The verse above teaches us that even if a negative event was planned to happen
in our environment we can still protect ourselves and prevent that event from
happening in the place we live.
The ‘fallen’ refers to a person that already has the judgment on himself and it is
only a matter of time before the judgment takes place. Our responsibility as
sons of God is to provide protection in our environment.
Time is the aspect of Mercy and it gives us the opportunity to correct and
mitigate or remove judgment from our environment.
Ezekiel 18:32
“ ו ְִחיוּ, וְהָ ִשׁיבוּ: נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה,כִּ י ל ֹא אֶ ְחפֹּץ ְבּמוֹת הַ ֵמּת.”
“For I have no pleasure in the death of the dead”, declares YHVH GOD.
Therefore, repent and live.”
In the Ezekiel prophecy, the message from God is very clear. Even the harsh
judgment of death can be removed from a person if he follows the righteous
path.
On a deeper level, we should understand that on the level of Malchut we are all
considered as dead. Life is the continuous state of connection to the Light. The
upper three Sefirot are true life and the lower seven create the aspect of time
and temporary state of life. Connecting to the upper three completes our
connection to the Tree of Life with the Ten sefirot, represented in this world by
the letter Yod that has the numerical value of 10.
 זֶה ּו. וּבוֹ ָרכַ ב ֵא ִליָּה ּו וְ ָעלָ ה הַ ּ ָׁש ַמי ְָמה.487
ב ב( ַויּ ַַעל ֵא ִליָּה ּו ַּב ֳס ָע ָרה-ש ָּכתוּב )מלכים
ֶׁ
 וּבוֹ )איוב לח( ַויּ ַַען ְיהֹוָ''ה ֶאת ִאיּוֹ ב.הַ ּ ָׁש ָמיִם
 ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ֵּבאֲ רוּה ּו חַ ְכמֵ י.ִמן הַ ְ ּס ָע ָרה
 ֵאיזֶה ּו גִ ּבוֹ ר? הַ כּ וֹ בֵ ׁש ֶאת,הַ ִּמ ְׁשנָה ָעלָ יו
ֹש ֵאינו
ֶ ׁ ,ש ּנ ְֶה ּ ָפ ְך לוֹ לַ חֲמוֹ ר
ֶ ׁ  וְ י ֵׁש ִמי. ֹי ְִצרו
 וְ אֵ ּל ּו הֵ ם הַ ִּמ ְ ׁש ּ ַתדְּ ִלים ְ ּב ַקל. ִֹמ ְצטַ ֵער רוֹ ְכבו
נֶאֱ ַמר
זֶה
ו ִּמ ּ ׁשוּם
.ָוחֹמֶ ר
. ֹ )בראשית כב( ַו ַי ּ ֲחב ֹׁש אֶ ת ֲחמֹרו,ְ ּב ַא ְב ָרהָ ם
 )זכריה ט( ָענִ י, ַו ִּבגְ לָ לוֹ נֶאֱ ַמר ַעל הַ ּ ָמ ִׁשיח
.וְ רֹכֵ ב ַעל חֲמוֹ ר

 הֲ ָדא ה ּוא. וְ ָסלִ יק לִ ׁ ְש ַמ ּיָא,יה ָר ִכיב ֵאלִ ּיָה ּו
ּ  ּו ֵב.487
. )מלכים ב ב( וַ ּי ַַעל ֵאלִ ּיָה ּו ּ ַב ּ ֳס ָע ָרה ַה ּ ׁ ָש ָמיִ ם,ִד ְכ ִתיב
.דו''ד ֶאת ִאי ֹּוב ִמן ַה ְּס ָע ָרה
ָ ֹ ְיה )איוב לח( וַ ּי ַַען י
ּ ּו ֵב
 ֵאיזֶה ּו,יה
ָ ִאו ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ן ְ ּד ַמ ְתנ
ֹ ,ּו ְבגִ ין ָ ּדא
ּ ֵיתא ָעל
יה
ֹ ִ ּג ּב ֹור ַה ּכ ֹו ֵב ׁש ֶאת יִ ְּצ
ּ ֵ וְ ִאית לְ ַמאן ְ ּד ִמ ְת ַה ָ ּדר ל.רו
 וְ ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון.בו
ֹ רו ְכ
ֹ  ְ ּדלָ או ִאיה ּו ִמ ְּצ ַט ֵער,מור
ֹ ֲח
 ּו ְבגִ ין ָ ּדא ִא ְּת ַמר.חו ֶמר
ֹ ְָ ּד ִמ ׁ ְש ּ ַת ְדלִ ין ְּב ַקל ו
ֵיה
ֹ מו
ֹ ֲ )בראשית כב( וַ ּיַחֲ ב ֹׁש ֶאת ח,ְּב ַא ְב ָר ָהם
ּ  ּו ְבגִ ינ.רו
.מור
ֹ ֲרו ֵכב ַעל ח
ֹ ְ )זכריה ט( ָענִ י ו,יח
ַ ִא ְּת ַמר ַעל ָמ ׁ ִש
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ּ .488ו ְבגִ ין ָ ּדא י' ִמן ׁ ַש ַ ּד''יּ ְ ,ד ִאיה ּו ח ּולְ יָיא
ְ ּד ׁ ַשלְ ׁ ֶשלֶ תִ ,מי ָ ּנ ּה )ס''א מפחדין( ְמפ ּוזָ ִרים ָּכל ׁ ֵש ִדין
יה ּ ַב ְּמז ּו ֹזות ְ ּד ַת ְר ִעיןַ ּ ,ב ְר ִחין,
ּו ַמ ִ ּז ִ
יקיןּ ,ו ִמ ּיַד ְ ּד ַחזְ יָין לֵ ּ
יהם
ַמלְ ֵכ ֶ
סור
ִא ְּת ַמר) ,תהלים קמט( לֶ ְא ֹ
ְ ּד ָב ּה
יהם ְּב ַכ ְבלֵ י ַב ְרזֶלָּ .כל ׁ ֶש ֵּכן ַּכד
יקים וְ נִ ְכ ְּב ֵד ֶ
ְּבזִ ִּ
ימין ָּב ּה
רו ִעיןּ ,ו ְר ׁ ִש ִ
אות ְּת ִפ ִּלין ַעל ְ ּד ֹ
ַחזְ יָין לָ ּה ְּב ֹ
יהון) ,במדבר א( וְ ַה ָ ּזר ַה ָ ּק ֵרב
ש ֵר ֹ
ְּב ֹ
אות ְּב ִרית ִּב ְב ָ ׂ
י ּו ָמת ,לֵ ית זָ רֶ ,א ּ ָלא ֵי ֶּצר ָה ָרעּ ְ ,ד ַד ְמיָא לְ ָכל ֵחיוָ ן
עו ִפין ּד ֹו ְר ִסין.
וְ ֹ

ש ִהיא חֻ ְליָה
שדַּ ''יֶ ׁ ,
 .488ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה י' ִמן ַׁ
)מ ַפחֲדִ ים( ְמפֻ ז ּ ִָרים
שלֶ תִ ,מ ּ ֶמ ּנָה ְ
ש ְל ׁ ֶ
של הַ ּ ׁ ַ
ֶׁ
שרוֹ ִאים אוֹ תוֹ
ִּיקים ,ו ִּמיָּד ׁ ֶ
ש ִדים ו ַּמז ִ
ָּכל ׁ ֵ
ש ָּב ּה
של הַ ּ ְפ ָת ִחיםּ ,בוֹ ְר ִחיםֶ ׁ ,
ַּב ְּמזוּזוֹ ת ׁ ֶ
נֶאֱ ַמר )תהלים קמט( לֶ ְאסֹר ַמ ְלכֵ יהֶ ם ְ ּבז ִ ִּקים
שר
ש ּ ֵכן ּ ַכאֲ ׁ ֶ
וְ נִ ְכ ְ ּב ֵדיהֶ ם ְ ּבכַ ְבלֵ י בַ ְרזֶלָּ .כל ׁ ֶ
ש ַעל הַ ז ְּרוֹ ַע,
של ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶ
רוֹ ִאים אוֹ תוֹ ְ ּבאוֹ ת ׁ ֶ
ו ְּר ׁשו ִּמים ָּב ּה ְ ּבאוֹ ת ְ ּב ִרית ִ ּב ְב ָׂש ָרם) ,במדבר
א( וְ הַ זָּר הַ ָּק ֵרב יו ָּמתֵ .אין זָר אֶ ָּלא יֵצֶ ר
שדּ וֹ מֶ ה ְלכָ ל חַ יּוֹ ת וְ עוֹ פוֹ ת דּ וֹ ְר ִסים.
הָ ָרעֶ ׁ ,

כור נָ א ִמי ה ּוא נָ ִקי ָא ָבד,
ּ .489ו ְבגִ ין ָ ּדא) ,איוב ד( זְ ֹ
יהּ ְ ,ד ִאיה ּו
ָ ּדא ּ ִפנְ ָחסּ ְ ,ד ַק ּנֵי ַעל ְּב ִרית ,וְ ִא ְת ְר ׁ ִשים ּ ֵב ּ
יתאַ .ק ּנֵי ְּב ַמחֲ ׁ ָש ָבה ,וְ זָ ֵכי
רונִ ָ
ְּב ָרא ְ ּד ַמלְ ָּכא ּו ַמ ְט ֹ
אות י' ִמן
זָכה לְ ֹ
דוי ,וְ ָ
עו ָב ֹ
הו''ה .וְ ַ ּקנֵי ְּב ֹ
לְ ָאת י' ִמן יְ ֹ ָ
סוף.
ֹאש .וְ ָח ְכ ָמה ּ ַב ֹ
אֲ דֹנָ י .וְ ַהאי ִאיה ּו ָח ְכ ָמה ָּבר ׁ
ּו ְבגִ ין ְ ּד ָא ָדם ַק ְד ָמ ָאה הֲ וָ ה ָר ׁש ּום ְּב ַת ְרוַ ויְ יה ּו,
אש ֹון לַ ּ ַמחֲ ׁ ָש ָבה,
ֹ
יה ַר ָּבנָ ןּ ְ ,ד ִאיה ּו ִר ׁ
או ְקמ ּו ָה ָעלֵ ּ
שהַ .א ְ ּד ָה ִכי ְ ּד ָא ַמר ִמ ִּלין ִא ּ ֵלין ִא ְת ַּכ ּ ֵסי
ַאחֲ ֹ
רון לְ ַמעֲ ֶׂ
ע''ב( ִר ִּבי
רל''ח
ָא ַמר )דף
ִמ ּנַיְ יה ּו.
זָכינָ א לְ ִמ ׁ ְש ַמע
ַכ ָאה ח ּולָ ָקנָ אּ ְ ,ד ֵ
ֶאלְ ָעזָ ר) ,לחברוי( ז ָּ
ִמ ִּלין ִמ ְּבנֵי ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי.

 .489ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה נֶאֱ ַמר) ,איוב ד( זְכָ ר נָא ִמי
ש ִ ּק ּנֵא ַעל
הוּא נ ִָקי ָאבָ ד  -זֶה ּ ִפנְ חָ ס ׁ ֶ
של הַ ּ ֶמלֶ ךְ
שהוּא ְ ּבנָם ׁ ֶ
שם ּבוֹ ׁ ֶ
הַ ְ ּב ִרית ,וְ נִ ְר ַׁ
ֲשבָ ה ,וְ זָכָ ה לָ אוֹ ת י' ִמן
וְ הַ ּ ַמ ְל ָּכהִ .ק ּנֵא ְב ַמח ָׁ
ְיהֹוָ''ה .וְ ִק ּנֵא ְב ַמעֲ ָׂשיו ,וְ זָכָ ה לָ אוֹ ת י' ִמן
ֹאש ,וְ חָ ְכ ָמה ַּב ּסוֹ ף.
אֲ דֹנָי .וְ זוֹ ִהי חָ ְכ ָמה ָּבר ׁ
אשוֹ ן הָ יָה ָר ׁשוּם
ש ָא ָדם הָ ִר ׁ
ֶׁ
ו ִּמ ּ ׁשוּם
אשוֹ ן
שהוּא ִר ׁ
ִ ּב ְׁשנֵיהֶ םֵ ּ ,באֲ רוּה ּו חֲכָ ִמים ׁ ֶ
ְ
שהּ .תוֹ ך ְ ּכ ֵדי
ֲשבָ ה וְ ַאחֲרוֹ ן ְל ַמעֲ ֶׂ
לַ ּ ַמח ָׁ
ש ָא ַמר דְּ בָ ִרים ֵא ּלוּ ,נִ ְכסָ ה מֵ הֶ םָ .אמַ ר ַר ִ ּבי
ֶׁ
שז ּ ִָכינ ּו
ֶא ְל ָעזָר ) ַלחֲבֵ ָריו(ַ ,א ְ ׁש ֵרי חֶ ְל ֵקנ ּו ׁ ֶ
ִל ְ ׁשמ ַֹע דְּ בָ ִרים ִמ ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם הָ ֶע ְליוֹ ן.

ַ .” “and Elijah went up by a whirlwind intoויַּﬠַ ל ,אֵ ִליָּהוּ ,בַּ ְסﬠָ ָרה ,הַ ָשּׁ ָמיִם“ 2 Kings 2:11
heaven” Elijah, who is Pinchas, ascended up to heaven by the power of the letter
, YHVH with his elevated consciousnessיהוה , Yod. Pinchas earned the Yod ofי
, ADNY, with his action on the physical level,אדני , Yod, ofי and also earned the
which is Malchut. Elijah was not dead when he ascended to heaven. He has a
strong connection to the upper name YHVH and the lower name ADNY. It gives
him the ability to move between spiritual and physical dimensions. The Zohar
quotes the sages saying “Who is a hero? The one that conquers his desire.”. The
desire is the evil inclination that always pulls us toward the material existence
and physical pleasures. Elijah/Pinchas could control the negative side and
made it as a vehicle to ride on. Since he was no longer bound by the forces of
gravity to matter, he could move between worlds. The aspect of the matter is
,חומר , ‘Donkey’. It has the same letters asחמור referenced by the Zohar as
ַ ” “And Abraham rose earlyויּ ְַשׁכֵּם אַ ְב ָרהָ ם בַּ בּ ֶֹקרַ ,ויַּחֲ בֹשׁ אֶ ת-חֲ מֹרוֹ“ ‘Matter’. Genesis 22:3
in the morning, and saddled his ass (male donkey)” When Abraham was
instructed to take Isaac for the binding, he rose in the morning, which is the
DailyZohar.com
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aspect of Chessed and ‘saddled his donkey’, which means that he rose above
matter. It was a pure spiritual connection for him. Zechariah 9:9 “-גִּ ילִ י ְמאֹ ד בַּ ת
אֲ תֹנוֹת-ﬠַ יִר בֶּ ן- וְﬠַ ל,חֲ מוֹר-ְנוֹשׁע הוּא; ﬠָ ִני ְו ֹרכֵב ﬠַ ל
ָ  צַ ִדּיק ו,� ָ ִהנֵּה מַ לְ כֵּ� יָבוֹא ל,ְרוּשׁלִ ַם
ָ  הָ ִריﬠִ י בַּ ת י,צִ יּוֹן.”
“Rejoice greatly, O daughter of Zion! Shout aloud, O daughter of Jerusalem!
Behold, your king is coming to you; righteous and having salvation is he,
humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey.” This verse
from Zechariah’s prophecy describes the coming of Mashiach. He is a humble
(poor) king because he has nothing of his own. He is just a pure channel
bringing light to the world. His purity gives him the ability to ‘ride’, meaning
having control over all levels and aspects of the matter. Some of you may have
a question about Balaam that the Torah mentions in (Numbers 22:21) “ ַויּ ָָקם ִבּלְ ﬠָ ם
אֲ תֹנוֹ- ַויַּחֲ בֹשׁ אֶ ת,”בַּ בּ ֶֹקר, “And Balaam rose up in the morning, and saddled his ass
(female donkey)”. It is true that Balaam had control over matter but only at the
level of Malchut, which is physical only. Later in the story, we read that his
donkey stopped when she saw the angel of God on the path. Our soul was
bounded with a physical body from birth. We need to grow out of it by controlling
all the desires of the body. When we share without personal agenda or expecting
rewards, we are going out of ourselves. It is an aspect of controlling matter.
When we connect spiritually and meditate for others, it’s another aspect of
controlling matter or ‘riding’ the ‘Donkey’. UnityZohar.com is a tool to ride the
donkey. Reading/scanning Zohar text on UnityZohar.com connects us to the
consciousness level that is above matter. It is the aspect of global unity because
it’s free and not a part of a specific organization. There is no material gain from
using it (not directly) and the light revealed is global. The Light of the Zohar that
is revealed with a consciousness of global Unity is the aspect of the Yod of YHVH
that gives us full control over the matter.
 ִ ּב ְׁשבו ָּעה. לָ כֵ ן אֱ מֹר. וּבַ ִח ּבוּר הַ ַּק ְדמוֹ ן.490
ָ ֶָעל
 אֱ מֹר-  ִאם הוּא ִ ּב ְרצוֹ נְ ָך וְ ִאם לֹא,יך
 אוֹ תוֹ הַ ֵ ּצל ִה ָּכה ְ ּב ֵעינָיו.ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ ס ֶּבן י ִָאיר
 וְ ִכי לֹא הָ יָה יוֹ ֵד ַע הַ ָּקדוֹ ׁש.של ַר ִ ּבי ַא ָּבא
ֶׁ
ְ
ָּברוּך הוּא ִאם הָ יָה ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ִאם לָ או? ָא ַמר
? הַ ִאם ּגָלוּי לַ אֲ חֵ ִרים-  ִאם לוֹ ּגָלוּי, ֹלו
.ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה נֶאֱ ַמר לָ כֵ ן אֱ מֹר

או ָמ ָאה
ֹ  ְּב, לָ ֵכן אֱ מֹר. ּו ְב ִח ּב ּו ָרא ַק ְד ָמ ָאה.490
 ִר ִּבי.ימא
ָ ּ  ִא, וְ ִאי לָ או, ִאם ה ּוא ִּב ְרע ּו ָת ְך,עֲ לָ ְך
ינוי ְ ּד ִר ִּבי
ֹ  ַהה ּוא ט ּולָ א ָּב ַט ׁש ְּב ֵע.ּ ִפנְ ָחס ּ ֶבן י ִָאיר
ְ  וְ ִכי לָ א הֲ וָ ה י ַָדע ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,ַא ָּבא
 ִאי,יך ה ּוא
,יה ָּגל ּוי
ּ ֵ ִאם ל,יה
ּ ֵ ָא ַמר ל. ִאם לָ או,יה
ּ הֲ וָ ה ִּב ְרע ּו ֵת
.מור
ֹ ֱ ּו ְבגִ ין ָ ּדא לָ ֵכן א,ִמי ָּגל ּוי לְ ַאחֲ ִרינֵי

 )תהלים, וְ עוֹ ד נֶאֱ ַמר ַּב ִח ּבוּר הַ ַּק ְדמוֹ ן.491
שהֶ ְרא ּו לוֹ ְל ָדוִ ד
ֶ ׁ ימן
ָ  ִס- ס( ִמ ְכ ּ ָתם ְל ָדוִ ד
שר ָׁשלַ ח ְליוֹ ָאב לַ אֲ ַרם ַנה ֲַריִם וְ לַ אֲ ַרם
ֶ ׁ ֲַּכא
 ָאמַ ר הָ רוֹ ֶעה.צוֹ בָ ה לַ עֲ ׂשוֹ ת ָּבהֶ ם ְק ָרב
של
ֶ ׁ  זוֹ ֵעדוּת- ּשן ֵעדוּת
ַ ׁ  ׁשו,הַ ּנֶאֱ ָמן
ש ִהיא ֵעדוּת
ֶ ׁ .ּשן ֵעדוּת
ַ ׁ ש ִהיא ׁשו
ֶ ׁ ,הַ ּ ְׁש ִכינָה
ְ,ידה ָעלֵ ינ ּו ִל ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ך
ָ שעוֹ מֶ ֶדת ָעלֵ ינ ּו ו ְּמ ִע
ֶׁ
 וְ ִסיּו ַּע,ו ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ֶע ְליוֹ נוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת ִע ּ ָמ ּה

 )תהלים,ַק ְד ָמ ָאה
ְּב ִח ּב ּו ָרא
ִא ְּת ַמר
 וְ ת ּו.491
 ַּכד,יה לְ ָדוִ ד
ָ  ִס,ס( ִמ ְכ ּ ָתם לְ ָדוִ ד
ּ ֵימנָ א ְ ּד ַא ְחזִ יא ּו ל
ׁ ָש ַדר לְ ֹיו ָאב לַ אֲ ַרם נַהֲ ַריִ ם ּולְ אֲ ָרם צ ֹּו ָבה לְ ַאגָ ָחא
: ׁש ּו ׁ ַשן ֵעד ּות,ימנָא
ָ  ָא ַמר ַר ְעיָא ְמ ֵה.ְּבה ּו ְק ָר ָבא
. ְ ּד ִאיה ּו ׁש ּו ׁ ַשן ֵעד ּות,ָ ּדא ַסהֲ ד ּו ָתא ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא
ידת עֲ לָ ן ַק ּ ֵמי
ַ  וְ ָס ִה,ימא עֲ לָ ן
ָ יהי ַסהֲ ד ּו ָתא ְ ּד ַק ְּי
ִ ְ ּד ִא
ַיע ּ ָתא
ְ  וְ ִס ּי,ישין ּ ַבהֲ ָד ּה
ִ ׁ  וְ ַד ְר ִ ּגין ִע ּ ָל ִאין ַק ִד,ַמלְ ָּכא
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ימנָ אׁ ,ש ּו ׁ ַשן
ישא לְ ת ּו ׁ ְש ּ ַב ְח ּ ָתאָ .א ַמר ַר ְעיָא ְמ ֵה ְ
ַק ִד ׁ ָ
ש ָר ֵאלּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ֵא ָב ִרים,
ֵעד ּות ְ ּד ִאי ּנ ּון ָסהֲ ִדין ַעל יִ ְ ׂ
ַיע ּ ָתא ִ ּד ׁ ְש ַמ ּיָא.
יהי נִ ׁ ְש ְמ ָתא ָעלַ יְ יה ּוִ .איה ּו ִס ּי ְ
וְ ִא ִ
ְ ּד ִא ְּת ַמר ָּב ּה) ,מלכים א ח( וְ ַא ּ ָתה ִּת ׁ ְש ַמע ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם.
יש ָתא) ,ומנה תלייא( ְ ּד ִא ְּת ַמר ָעלָ ּה
יהי ִס ּי ְַע ּ ָתא ַק ִד ׁ ְ
ִא ִ
ְ
ֵיע לָ ך.
ּ ַתנְ יָא ִ ּד ְמ ַס ּי ַ
שים ּ ַב ּ ֶסלַ ע ִק ּנ ָ
ֶך.
יתן ֹ
) .492במדבר כד( ֵא ָ
מו ׁ ָש ֶב ָך וְ ִ ׂ
יהי
ית''ןַ ּ :תנְ יָ''אַ ּ .ת ּ ָמן ִק ָ ּנא ְ ּדנִ ׁ ְש ָרא ִע ּ ָל ָאה ,וְ ִא ִ
ֵא ָ
ֶשר י ִָעיר ִקנ ֹּו
ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא .וְ ָעלָ ּה ִא ְּת ַמר) ,דברים לב( ְ ּכנ ׁ ֶ
כות ּו ִמ ׁ ְשנָ ֹיות .וְ ָכל
ַעל ג ֹּוזָ לָ יו יְ ַר ֵחףּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ׁש ֹונֵי הֲ לָ ֹ
מוי ְ ּד ַהה ּוא ּ ַתנְ יָ''אּ ְ ,ד ַא ּ ִפיק
ִ ּד ּב ּור וְ ִד ּב ּור ְ ּדנָ ִפיק ִמ ּפ ּו ֹ
לו ָתא,
יתאֵ ּ ,בין ִּב ְּצ ֹ
או ַריְ ָ
ידודֵ ּ ,בין ְּב ֹ
ּ ֵבין לִ ׁ ְש ָמא ִ ּד ֹ ָ
ּ ֵבין ִּב ְב ָר ָכהֵ ּ ,בין ְּב ָכל ּ ִפ ּק ּו ָדא ּו ִפ ּק ּו ָדאַ ,מה ְ ּכ ִתיב
ש ְ ּכנָ ָפיוַ ,הה ּוא נִ ׁ ְש ָרא ְ ּדה ּוא ִ ּד ּב ּור,
יה .יִ ְפ ֹ
ּ ֵב ּ
רו ׂ
הו''ה.
יה יְ ֹ ָ
ְ ּד ֵב ּ

ּשן
שבַ חָ .אמַ ר הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמןׁ ,שו ַׁ
ָקדוֹ ׁש ְל ׁ ֶ
שהֵ ם
ִש ָראֵ לֶ ׁ ,
שהֵ ם ְמ ִע ִידים ַעל י ְ ׂ
ֵעדוּת ֶ ׁ -
ֵאיבָ ִרים ,וְ ִהיא נְ ָׁש ָמה עֲ לֵ יהֶ ם ,וְ ִהיא ִסיּו ַּע
ש ּנֶאֱ ַמר ָּב ּה )מלכים-א ח( וְ ַא ּ ָתה
ִמ ּ ָׁש ַמיִםֶ ׁ ,
)וּממֶּ נָּה
ִת ְׁש ַמע הַ ּ ָׁשמַ יִםִ .היא ִסיּו ַּע ָקדוֹ ׁש ִ
ש ּנֶאֱ ַמר ָעלֶ יהָ ַ ּ ,תנְ יָא הַ ְמסַ יּ ַַעת לָ ךְ.
תָ לוּי(ֶ ׁ ,
ַּב ּ ֶסלַ ע
וְ ִ ׂשים
מוֹ ָׁשבֶ ָך
יתן
ֵ .492א ָ
ית''ן ַ ּ -תנְ יָ''אָׁ .שם הַ ֵּקן
ִק ּנ ֶָך )במדבר כד(ֵ .א ָ
ֶשר הָ ֶע ְליוֹ ן ,וְ ִהיא הַ ּ ְ ׁש ִכינָה ,וְ ָעלֶ יהָ
של הַ ּנ ׁ ֶ
ֶׁ
ֶשר י ִָעיר ִקנּוֹ ַעל גּוֹ זָלָ יו
נֶאֱ ַמר )דברים לב( ְּכנ ׁ ֶ
שהֵ ם ׁשוֹ נֵי הֲלָ כוֹ ת ו ִּמ ְׁשנָיוֹ ת .וְ כָ ל
י ְַרחֶ ףֶ ׁ ,
של זֶה הַ ּ ַתנְ יָ''א,
שיּוֹ צֵ א ִמ ּ ִפיו ׁ ֶ
דִּ ּב ּור וְ ִד ּבוּר ׁ ֶ
שם ֵּ -בין ְ ּבתוֹ ָרה,
שם הַ ּ ׁ ֵ
ש ּמוֹ ִציא אוֹ תוֹ ְל ׁ ֵ
ֶׁ
ֵּבין ִ ּב ְת ִפ ּ ָלהֵּ ,בין ִ ּב ְב ָרכָ הֵּ ,בין ְ ּבכָ ל ִמ ְצוָה
ו ִּמ ְצוָה ַ -מה ָּכתוּב ּבוֹ ? י ְִפר ֹׂש ְ ּכנָפָ יו ,אוֹ תוֹ
שבּ וֹ ְיהֹוָ''ה.
שהוּא דִּ ּבוּר ׁ ֶ
ֶשרֶ ׁ ,
הַ ּנ ׁ ֶ

יתיָ ,שׁלוֹם“ Numbers 25:12
ֹתן לוֹ אֶ תְ -בּ ִר ִ
”לָ כֵן ,אֱ מֹרִ :ה ְנ ִני נ ֵ
”“Wherefore say: Behold, I give unto him My covenant of peace
In DZ 1117 http://dailyzohar.com/daily-zohar-1117/ we explained that God
gave Moses the power to deliver the ‘covenant’ of peace to Pinchas.
The Zohar in this section wonders, “Didn’t God know exactly if Moses will give
Pinchas the covenant or not?” and rabbi Ashlag explains that it was known to
God but not to the people. God’s gift to Pinchas should be known to all people.
That is why God told Moses to deliver the message.
The lesson for us is to understand that even though God can do everything, he
uses us to be his messengers because changes in this world happen through
actions. Moses was required to deliver the message using words of power given
to him by God.
We are also messengers of the Light. We can be channels of good or the opposite.
God needs to trust us with his powers, so, the better we use the gifts he
bestowed on us, the better we stand. Share your talents, income, heart, love,
meditation and become a trusted channel.

תו.
תוַ ,מאי ַעל ֶא ְב ָר ֹ
ש ֵאה ּו ַעל ֶא ְב ָר ֹ
 .493יִ ָ ּק ֵחה ּו יִ ּ ָ ׂ
יה
ַעל ַהה ּוא ֵא ֶבר ְ ּד ּ ַבר ׁ
נָש) ,ס''א על ההוא נשרא( ְ ּד ֵב ּ
דו''דִ ,א ְת ְק ֵרי ֵא ֶבר ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתאּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא
ִמ ְּצוָ ה יְ ֹ ָ
שא
ש ֵאה ּו ַעל ֶא ְב ָר ֹ
ש ֵאה ּוּ ְ :כ ֹגון )במדבר ו( יִ ּ ָ ׂ
תו .יִ ּ ָ ׂ
יִ ּ ָ ׂ
דו''ד ּפנָ יו ֵאלֶ ָ
יך.
יְ ֹ ָ
ָ

ִש ֵאה ּו ַעל ֶא ְב ָרתוֹ ַ .מה ּו ַעל
 .493י ִָּקחֵ ה ּו י ּׂ ָ
של ֶּבן הָ ָא ָדם )שֶׁ ל
ֶא ְב ָרתוֹ ? ַעל אוֹ תוֹ ֵאיבָ ר ׁ ֶ
ש ּבוֹ ִמ ְצוָה ְיהֹוָ''ה ,וְ נִ ְק ָרא אֵ יבָ ר
אוֹתוֹ נֶשֶׁ ר( ׁ ֶ
ִש ֵאה ּו ַעל
של הַ ּ ְ ׁש ִכינָה .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה נֶאֱ ַמר י ּׂ ָ
ֶׁ
ִש ֵאהוְּּ ,כמוֹ )במדבר ו( יִשּׂ ָ א ְיהֹוָ''ה
ֶא ְב ָרתוֹ  .י ּׂ ָ
ּ ָפנָיו ֵאלֶ ָ
יך.
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ש ָּכתוּב וְ ִ ׂשים ַּב ּ ֶסלַ ע ִק ּנ ֶָך? ֶא ָּלא
ֶ ׁ  וּמַ ה ּו.494
ב כב( ה' סַ ְל ִעי- )שמואל,ָאמַ ר דָּ וִ ד ָעלָ יו
ש ּבוֹ הֲלָ כָ ה
ֶ ׁ  ָּכ ְך ּגַם הַ ּ ׁשוֹ נֶה הֲלָ כָ ה.ו ְּמצ ָֻד ִתי
יש יָכוֹ ל ְלפוֹ צֵ ץ
ׁ ש ֵאין ּ ַפ ִּט
ֶ ׁ ,ּ ַת ִ ּקיפָ ה ּ ַכ ּ ֶסלַ ע
 ָּבזֶה הוּא.ש ָּבעוֹ לָ ם
ֶ ׁ אוֹ ָת ּה ְ ּבכָ ל קֻ ְ ׁשיוֹ ת
 וְ כָ ל הַ ּ ַת ּנ ִָאים נִ ְק ָר ִאים ִק ִ ּנים,ֶשר
ֶ ׁ ְמ ַק ּנֵן הַ ּנ
 )דברים כב( ִּכי, ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה נֶאֱ מַ ר.ש ּ ָל ּה
ֶׁ
ְ
ָ
 ּ ַפ ַעם, ְ ּב ֶד ֶרך ִמ ְק ֶרה,י ִָּק ֵרא ַקן ִצ ּפוֹ ר ְלפָ נֶיך
ש ִּמזְדַּ ּ ֵמן ְל ִפי ָׁש ָעה
ֶ ׁ  ְּכאוֹ ֵרחַ וְ ַא ְכ ְסנַאי,ַאחַ ת
. ְֹלבֵ ית ְמלוֹ נו

ָ שים ּ ַב ּ ֶסלַ ע ִק ּנ
 ֶא ּ ָלא ָא ַמר ָ ּדוִ ד.ֶך
ׂ ִ ְ ּו ַמאי ו.494
 א ּוף ָה ִכי. )שמואל ב כב( יְ ָי ַסלְ ִעי ּו ְמ ּצ ּו ָד ִתי,יה
ּ ֵָעל
 ְ ּדלֵ ית,יפא ַּכ ּ ֶסלַ ע
ּ  ְ ּד ִאיה ּו ּ ֵב,ּ ָתנָ א
ָ יה הֲ לָ ָכה ּ ַת ִּק
.יש י ִָכיל לְ ַפ ְּצ ָּצא י ָָת ּה ְּב ָכל ק ּו ׁ ְשיָין ְ ּד ָעלְ ָמא
ׁ ּ ַפ ִט
 וְ ָכל ּ ַת ָ ּנ ִאים ִא ְת ְק ִריא ּו,ְּב ַהאי ִאיה ּו ְמ ַק ְּננָ א נִ ׁ ְש ָרא
 )דברים כב( ִ ּכי יִ ָ ּק ֵרא ַקן, ּו ְבגִ ין ָ ּדא.ִק ִּנים ִ ּדילָ ּה
ָ ִּצ ּפ ֹור לְ פנ
 זִ ְמנָא חֲ ָדא ְ ּכא ּו ׁ ְש ּ ִפיזָא, ְּבא ַֹרח ִמ ְק ֶרה,ֶיך
ָ
.או ׁ ְש ּ ִפיזֵיה
ֹ  ְ ּד ִאזְ ְ ּד ַמן לְ פ ּום ׁ ַשעֲ ָתא ְּב ֵבי,וְ ַא ְכ ְסנַאי

ש ּ ָלהֶ ם נַעֲ ִ ׂשים דִּ ָירה
ֶ ׁ שהֵ ם ַּב ִּל ּמוּד
ֶ ׁ  וְ י ֵׁש.495
ש ָּכתוּב )שמות לא( וְ ָׁש ְמר ּו
ֶ ׁ  זֶה ּו.לַ ּ ְׁש ִכינָה
. ְלדֹר ָֹתם,' ֹש ָּבת וְ גו
ַ ׁ ּ ִַש ָר ֵאל ֶאת ה
ׂ ְ ְבנֵי י
 וְ י ֵׁש ַּבעֲ לֵ י ִמ ְׁשנָה. ְל ׁשוֹ ן דִּ ָירה,ְלדֹר ָֹתם חָ סֵ ר
ש ּלֹא ָזזָה הַ ּ ְ ׁש ִכינָה
ֶ ׁ ,ש ּתוֹ ָר ָתם אֻ ּ ָמנו ָּתם
ֶׁ
ּ
 ִּכי, אֲ בָ ל ַעל אֵ ל ּו נֶאֱ ַמר.מֵ הֶ ם ָּכל יְמֵ יהֶ ם
ָ י ִָּק ֵרא ַקן ִצ ּפוֹ ר ְלפָ נ
 ָּבהֶ ם הַ ּ ְ ׁש ִכינָה.ֶיך
ש ּׁשוֹ ָרה
ֶ ׁ  ּ ְפ ָע ִמים.נִ ְמצֵ את ְ ּב ֶד ֶר ְך ִמ ְק ֶרה
 ו ְּפ ָע ִמים לֹא,עֲ לֵ יהֶ ם וְ נִ ְמצֵ את ִע ּ ָמהֶ ם
.נִ ְמצֵ את ִע ּ ָמהֶ ם

הון ִ ּד ָירה
ֹ ְיתא ִ ּדל
ָ ְִּב ַמ ְתנ
 וְ ִאית ְ ּד ִאי ּנ ּון.495
 )שמות לא( וְ ׁ ָש ְמר ּו, הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב,לִ ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא
 לְ דֹר ָֹתם,רו ָתם
ֹ דו
ֹ ְ ל,'ש ָר ֵאל ֶאת ַה ּ ׁ ַש ָּבת וְ ֹגו
ׂ ְ ְִבנֵי י
תו ָר ָתם
ֹ ארי ִמ ׁ ְשנָ ה ְ ּד
ֵ  וְ ִאית ָמ. לָ ׁש ֹון ִ ּד ָירה,ָח ֵסר
.יהון
ֹ הון ָּכל ֹיו ֵמ
ֹ  ְ ּדלָ א זָ זַת ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ִמ ְּנ,א ּו ָמנ ּו ָתם
ָ
הון
ֹ  ְּב, ִ ּכי יִ ָ ּק ֵרא ַקן ִּצ ּפ ֹור לְ ָפנֶיך,אֲ ָבל ִא ּ ֵלין
 זִ ְמנִ ין ׁ ַש ְריָיא ָעלַ יְ יה ּו,ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ְּבא ַֹרח ִמ ְק ֶרה
.הון
ֹ  וְ זִ ְמנִ ין לָ א ִא ׁ ְש ְּת ַכ ַחת ִע ְּמ,הון
ֹ וְ ִא ׁ ְש ְּת ָכ ַחת ִע ְּמ

Deuteronomy 32:11 “אֶ ְב ָרתוֹ-ִשּׂאֵ הוּ ﬠַ ל
ָ  י,גּוֹזָלָ יו י ְַרחֵ ף; יִפְ רֹשׂ כְּ נָפָ יו י ִָקּחֵ הוּ- ﬠַ ל,“ ”כְּ נ ֶֶשׁר יָﬠִ יר ִקנּוֹLike
an eagle that stirs up its nest, that flutters over its young, spreading out its
wings, catching them, bearing them on its pinions ( ”)אֶ ְב ָרתוֹThe Eagle is the
aspect of the Shechinah that protects us. The word  אֶ ְב ָרתוis translated as
‘pinions’. It has the root word אבר, which means a body part. The Zohar explains
that our study of the Torah is the protection of the Shechina to our body parts
and gives us strength. The verse below from the prophecy of Balaam, who came
to curse the Israelites but ended up blessing them, reveals the power and
protection that the Israelites had in the wilderness. Numbers 24:5 “ ,�טֹּ בוּ אֹהָ לֶ י-מַ ה
 י ְִשׂ ָראֵ ל,�ֹתי
ֶ  ַיﬠֲקֹ ב; ִמ ְשׁכְּ נ.” “How goodly are thy tents, O Jacob, thy dwellings, O Israel!”
This verse appears in the Torah scroll at the top of the column. The word  מהhas
numerical value 45 as the YHVH name, representing Zeir Anpin, הא-ואו-הא-יוד.
The dwellings of the Israelites were protected because they had the protection
of the Shechina and were arranged in a special form around the Holy
Tabernacle. Numbers 24:25 “�ֶ ִקנּ, ו ְִשׂים בַּ סֶּ לַ ע,� ֶמוֹשׁב
ָ
,יתן
ָ ֵ א:“ ” ַויּ ֹאמַ רand said: Though
firm be thy dwelling-place, and though thy nest be set in the rock;” King David
appreciated the protection he received from the Shechina, and in his song he
said (2 Samuel 22:2) “ ִלי-וּמפַ ְל ִטי
ְ ,וּמצ ָֻד ִתי
ְ  יְהוָה סַ לְ ﬠִ י:וַיּ ֹאמַ ר.” “and he said: YHVH is my
rock, and my fortress, and my deliverer;” The Shechina is the aspect of the letter
H, ה, of the יהוה, YHVH name. We do not bless her directly because she will not
reveal herself or support us unless we do the work of connecting her with the
250

DailyZohar.com

Zohar Pinchas – Draft – unedited- not for publishing
Light. She (H) is always there for us but we must do the work (V) so she can be
elevated and connected to the upper levels (YH), to allow the light to flow down
to us. The Zohar tells us that the light comes to the body parts that we use to
make good actions, precepts. If we meditate for the success of others, we are
blessed with that energy. If we share our talent, we get better at it. If we reach
out with our hands to support others, we get the light that supports our work
ִשּׂאֵ הוּ ﬠַ ל-אֶ ְב ָרתוֹ“ and whatever we share. That is the promised reward of
”, “bearingי ָ
ִשּׂאֵ )”. The Zohar adds that the first three lettersאֶ ְב ָרתוֹ( them on its pinions
 ofי ָ
ִשּׂאֵ הוּ
, ‘bearing (carrying) them’ connect to the blessing of the Priests (Kohanim).י ָ
ִשּׂא יְהוָה פָּ נָיו אֵ לֶ י�ְ ,וי ֵָשׂם לְ � ָשׁלוֹם“ From Numbers 6:26,
”, “YHVH lift up Hisי ָ
countenance upon you, and give you peace”.

הון ,לֹא
 .496וְ ָרזָ א ְ ּד ִמ ּ ָלה ,זִ ְמנִ ין ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ָכ ַחת ִע ְּמ ֹ
הוןַ ׁ ,ש ּ ֵלח
ִּת ַקח ָה ֵאם .וְ זִ ְמנִ ין ְ ּדלָ א ִא ׁ ְש ְּת ָכ ַחת ִע ְּמ ֹ
או
ארי ִמ ׁ ְשנָ הֹ .
רו ִחים ִא ּ ֵלין ָמ ֵ
ְּת ׁ ַש ּ ַלח ֶאת ָה ֵאםֶ .א ְפ ֹ
ארי ִמ ְק ָרא ְּב ִא ּ ֵלין ְ ּדלָ א ַק ְב ִעין
ֵבי ִּציםָ ,מ ֵ
לִ ּמ ּו ַדיְ יה ּוַ ׁ ,ש ּ ֵלח ְּת ׁ ַש ּ ַלח ֶאת ָה ֵאם .אֲ ָבל ְּב ִא ּ ֵלין
ְ ּד ַק ְב ִעין לִ ּמ ּו ַדיְ יה ּו ,לֹא ִת ַקח ָה ֵאם ַעל ַה ָּבנִ ים.
כותּ ְ ,ד ַד ְמיָין לְ ּכ ָֹכ ַב ּיָא ,הֲ ָדא ה ּוא
ארי הֲ לָ ֹ
וְ ִאית ָמ ֵ
יקי ָה ַר ִּבים ַּכ ּכ ָֹכ ִבים
ִד ְכ ִתיב) ,דניאל יב( ּו ַמ ְּצ ִ ּד ֵ
הון )נחמיה
עולָ ם וָ ֶעד .לָ או ַּכ ּכ ָֹכ ִביםּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר ְּב ֹ
לְ ֹ
ט( וְ ָכל ְּצ ָב ָאם יִ ּב ֹולֶ .א ּ ָלא ְ ּכ ִאי ּנ ּון ּכ ָֹכ ַב ּיָא ְ ּד ָעלְ ָמא
ימי ּ ָת ִדיר.
עולָ ם וָ ֶעד ַקיְ ֵ
ְ ּד ָא ֵתיּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון לְ ֹ

ש ִ ּנ ְמצֵ את
 .496וְ סוֹ ד הַ דָּ בָ ר ְ ּ -פ ָע ִמים ׁ ֶ
ִע ּ ָמהֶ ם ,נֶאֱ ַמר עֲ לֵ יהֶ ם לֹא ִת ַּקח הָ ֵאם.
ש ּ ֵלחַ
ש ּלֹא נִ ְמצֵ את ִע ּ ָמהֶ ם ַׁ -
ו ּ ְּפ ָע ִמים ׁ ֶ
ש ּ ַלח אֶ ת הָ אֵ ם .אֶ ְפר ִֹחים ֵ -א ּל ּו ַּבעֲ לֵ י
ְּת ׁ ַ
יצים ֵ -א ּל ּו ַּבעֲ לֵ י ִמ ְק ָרא.
ִמ ְ ׁשנָה .אוֹ בֵ ִ
ש ּ ֵלחַ
ש ּלֹא קוֹ ְב ִעים אֶ ת ִל ּמו ָּדם ַׁ -
ו ְּב ֵא ּל ּו ׁ ֶ
ש ּקוֹ ְב ִעים
ש ּ ַלח ֶאת הָ ֵאם .אֲ בָ ל ְ ּב ֵא ּל ּו ׁ ֶ
ְּת ַׁ
ִל ּמו ָּדם  -לֹא ִת ַּקח הָ ֵאם ַעל הַ ָּבנִ ים .וְ י ֵׁש
שדּ וֹ ִמים לַ כּ וֹ כָ ִבים .זֶה ּו
ַּבעֲ לֵ י הֲלָ כוֹ ת ׁ ֶ
הָ ַר ִ ּבים
יקי
יב( ו ַּמ ְצדִּ ֵ
ש ָּכתוּב )דניאל
ֶׁ
ּ ַככּ וֹ כָ ִבים ְלעוֹ לָ ם ו ֶָעד .לֹא כַ כּ וֹ כָ ִבים
ש ּנֶאֱ ַמר ָּבהֶ ם )ישעיה לד( וְ כָ ל ְצבָ ָאם י ִּבוֹ ל,
ֶׁ
של הָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא,
ֶא ָּלא ְ ּכאוֹ ָתם כּ וֹ כָ ִבים ׁ ֶ
שהֵ ם ְלעוֹ לָ ם ו ֶָעד ַקי ּ ִָמים ּ ָת ִדיר.
ֶׁ

שה ָא ָדםָּ ,ב ַתר
) .497בראשית א( וַ ּי ֶ
ֹאמר אֱ ל ִֹהים ַנעֲ ֶׂ
לון
ְ ּד ַא ׁ ְשלִ ימ ּו לַ עֲ ִב ְיד ּ ַתיְ יה ּו ָּכל א ּו ָמן וְ א ּו ָמןָ ,א ַמר ֹ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ,א ּו ָמנ ּו ָתא חֲ ָדא ִאית לִ י
לְ ֶמ ְע ּ ַבדּ ִ ,דיְ ֵהא ׁש ּו ּ ָת ָפא ְ ּד ֻכ ּ ָלנָ אִ .א ְת ַח ָּבר ּו ּ ֻכלְ כ ּו
יה ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵמח ּולָ ָקא
ַּכחֲ ָדא ,לְ ֶמ ְע ַבד ּ ֵב ּ
יה
כון ,לְ ֵמ ַ
יה ,וַ אֲ נָ א ֶא ׁ ְש ְּת ּ ַתף ִע ְּמ ֹ
יהב לֵ ּ
ִ ּדילֵ ּ
שה ָא ָדם ְּב ַּצלְ ֵמנ ּו
ֵמח ּולָ ָקא ִ ּדילִ י .וְ ַהיְ ינ ּו ַנעֲ ֶׂ
או ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ןּ ְ ,דלֵ ית ָא ָדם ֶא ּ ָלא
ִ ּכ ְדמ ּו ֵתנ ּו .וְ ֹ
ש ָר ֵאל ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,יחזקאל לד( וְ ַא ּ ֵתן ּצֹאנִ י
יִ ְ ׂ
עו ְב ֵדי
יתי ָא ָדם ַא ּ ֶתםַ .א ּ ֶתם ָא ָדם ,וְ לָ א ֹ
ּצֹאן ַמ ְר ִע ִ
ש ַמח
ּכ ֹו ָכ ִבים ּו ַמ ּז ֹ
ָלותּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא )תהלים קמט( יִ ְ ׂ
שיו.
ש ָר ֵאל ְּב ֹ
עו ָ ׂ
יִ ְ ׂ

שה ָא ָדם )בראשית
ַ .497ויֹּאמֶ ר אֱ ל ִֹהים נַעֲ ֶׂ
ש ִה ְ ׁש ִלימ ּו ֶאת עֲ בוֹ ָד ָתם ָּכל אֻ ּ ָמן
א(ַ .אחַ ר ׁ ֶ
ְ
שה
וְ אֻ ּ ָמןָ ,א ַמר לָ הֶ ם הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּאַ :מעֲ ֵׂ
ש ּ ָתף
שיּ ְִהיֶה ׁ ֻ
אֻ ּ ָמנוּת ֶאחָ ד י ֵׁש ִלי לַ עֲ ׂשוֹ ת ׁ ֶ
ְלכֻ ָּלנוִּ .ה ְתחַ ְ ּבר ּו כֻ ְּלכֶ ם ְּכ ֶאחָ ד לַ עֲ ׂשוֹ ת ּבוֹ
ָּכל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד מֵ חֶ ְלקוֹ  ,וַאֲ נִ י ֶא ְׁש ּ ַת ּ ֵתף
שה
ש ּנֶאֱ ַמר נַעֲ ֶׂ
ִע ּ ָמהֶ ם לָ ֵתת לוֹ מֵ חֶ ְל ִקי .וְ זֶה ּו ׁ ֶ
ָא ָדם ְ ּבצַ ְלמֵ נ ּו ִּכ ְדמו ֵּתנוּ .וּבֵ אֲ רוּה ּו חֲכָ ִמים,
ִש ָר ֵאל .זֶה ּו
ֶא ּ ָלא י ְ ׂ
ָא ָדם
ש ֵאין
ֶׁ
ש ָּכתוּב )יחזקאל לד( וְ ַא ּ ֵתן צֹאנִ י צֹאן
ֶׁ
יתי ָא ָדם ַא ּ ֶתםַ .א ּ ֶתם ָא ָדם ,וְ לֹא
ַמ ְר ִע ִ
עוֹ ְב ֵדי כוֹ כָ ִבים ַמזָּלוֹ ת .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה )תהלים
ִש ָר ֵאל ְ ּבע ָֹׂשיו.
ִש ַמח י ְ ׂ
קמט( י ְ ׂ
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After God completed the creation of all the physical and spiritual realms, he
wanted to create man.
Genesis 1:26
“מוּתנוּ
ֵ ֲשׂה אָ ָדם ְבּצַ ְל ֵמנוּ כִּ ְד
ֶ  ַנﬠ,�הים
ִ ֱֹאמר א
ֶ ” ַויּ
“And God said: ‘Let us make man in our image, after our likeness”
God wanted to create the man, Adam, to give him control over the spiritual and
physical levels. For that, he needed to gather the forces from all levels and that
is why the verse is in the plural form saying ‘Let us make …’
Previously God made things happen just by uttering a command, but for the
creation of man, he was ‘personally’ involved. The man was the last to be created
but having the Light of God within him placed him at the top of the entire
creation. He has the ability to speak and to make changes in the world around
him.
The Zohar says that Adam has the pure soul and he is the root of all Israelites
souls. Psalms 149:2 tells the Israelites to be happy with our ‘makers’ (plural)
because we have the Light with us.
“עֹשׂיו
ָ ”י ְִשׂ ַמח י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּ
“Let Israel rejoice in his Makers”
We are under the ‘personal’ care of God and He treats us as a shepherd caring
for his flock:
Ezekiel 34:31
“ אֲ ֹדנָי יְהוִה, אֱ �הֵ יכֶם–נְאֻ ם, אֲ ִני: אָ ָדם אַ ֶתּם,יתי
ִ ִוְאַ ֵתּן צ ֹאנִ י צ ֹאן מַ ְרﬠ.”
“And ye My sheep, the sheep of My pasture, are men, and I am your God, saith
the Lord GOD”
Ezekiel 34:12
“ הַ ְמּקוֹמֹת- ִמכָּל,צ ֹאנִ י; ו ְִהצַּ ְל ִתּי אֶ ְתהֶ ם- אֲ בַ ֵקּר אֶ ת, ִנפְ ָרשׁוֹת–כֵּן,צ ֹאנוֹ-�הֱ יוֹתוֹ ְבתוֹ-כְּ בַ ָקּ ַרת רֹﬠֶ ה ﬠֶ ְדרוֹ ְבּיוֹם
 ַוﬠ ֲָרפֶ ל, ְבּיוֹם ﬠָ נָן,”אֲ ֶשׁר ָנ ֹפצוּ ָשׁם
“As a shepherd seeks out his flock when he is among his sheep that have been
scattered, so will I seek out my sheep, and I will rescue them from all places
where they have been scattered on a day of clouds and thick darkness.”
Ezekiel 34:13
“ ,הָ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל- אֶ ל,יתים
ִ אַ ְד ָמ ָתם; ְוּר ִﬠ- אֶ ל,יאוֹתים
ִ  וַהֲ ִב,הָ אֲ ָרצוֹת- ו ְִקבַּ צְ ִתּים ִמן,הָ ﬠַ ִמּים-אתים ִמן
ִ ֵוְהוֹצ
מוֹשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ
ְ
וּבכֹל
ְ ,יקים
ִ ”בָּ אֲ ִפ
“And I will bring them out from the peoples and gather them from the countries
and will bring them into their own land. And I will feed them on the mountains
of Israel, by the ravines, and in all the inhabited places of the country.”
Reading these verses teaches us how merciful God is. He made us and gave us
the freedom to ‘roam’ the world, lost among many nations and faiths.
We are at the time of fulfilling this prophecy. The spreading of the Zohar
knowledge around the world awakens the souls of the Israelites from all nations
and they are coming back ‘home’.
Please read the entire Ezekiel 34 and let yourself feel like a little lost sheep. Even
if we live in a marble and gold castle, our soul is still lost until we see the Light
and feel His love.
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Like lost sheep, we need to look for other weak and lost ones and save them
from falling prey to the evil forces around. The shepherd is coming and we
should follow Him home to safety.
Because the Daily Zohar activity is only on the Internet we have subscribers
from places in the world that don’t have a nearby Kabbalah Center or gathering
of Bnei Baruch and others. It is amazing to see how some people search the
Internet seeking spiritual knowledge and when they see/read the Zohar their
soul gets awakened and they don’t let go.
The gathering of Israelites from the nations of the world started in 1948. In 2018
the process will reach its 70th years and that’s significant.

ישא ,וַ ַ ּדאי ַהה ּוא ּ ָתנָ א
ָ .498א ַמר ּב ּו ִּצינָא ַק ִד ׁ ָ
יה
ְ ּד ִא ְת ְט ַמר ְּב ּ ֶסלַ ע ְ ּד ִחוְ יָא ָא ַמר ָ ּדאּ ִ ,ד ְכ ִתיב ּ ֵב ּ
שים ּ ַב ּ ֶסלַ ע ִק ּנ ָ
ֶךּ ִ .ד ְתלַ ת אֲ ָב ָהן
יתן ֹ
ֵא ָ
מו ׁ ָש ֶב ָך וְ ִ ׂ
יה
יתן ֹ
יע ָאה ֵא ָ
יתנִ יםּ ,ו ְר ִב ָ
נִ ְק ְרא ּו ֵא ָ
מו ׁ ָש ֶב ָךּ ְ .ד ֵב ּ
ִמ ְתי ּ ׁ ְַש ָבא הֲ לָ ָכהּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר ָּב ּה הֲ לָ ָכה לְ מ ׁ ֶֹשה
ש ָר ֵאל,
ִמ ִּסינַיּ ְ .ד ִאיה ּו ִא ְת ּ ְפ ׁ ַשט ַעל ׁ ִש ִּתין ִר ּב ֹוא ְ ּדיִ ְ ׂ
יתאּ ְ ,כ ׁ ִש ְמ ׁ ָשא )לסיהרא( ְ ּד ִא ְת ַּכ ּ ֵסי
או ַריְ ָ
לון ְּב ֹ
וְ נָ ִהיר ֹ
ְּבלֵ ילְ יָא ,וְ נָ ִהיר לְ ָכל ּכ ָֹכ ַב ּיָא ּו ַמ ָ ּזלֵ י .וְ לֵ ית לֵ ילְ יָא
יהי )ישעיה כא( ׁש ֹו ֵמר ַמה ִּמ ּ ַליְ לָ ה
ֶא ּ ָלא ָּגל ּו ָתא ,וְ ִא ִ
ימ ָמא,
ִּב ָ
וְ ִא ְת ּגַלְ יָא
ִמ ּ ֵליל.
ַמה
ׁש ֹו ֵמר
אורּ ,ב ֶֹקר ְ ּד ַא ְב ָר ָהם,
ְ ּד ִא ְּת ַמר )בראשית מד( ַה ּבֹ ֶקר ֹ
בוד
יתם ֶאת ְ ּכ ֹ
יה )שמות טז( ּוב ֶֹקר ּו ְר ִא ֶ
ְ ּד ִא ְּת ַמר ּ ֵב ּ
יְ יָ) .רות ג( ַחי יְ ָי ׁ ִש ְכ ִבי ַעד ַה ּב ֶֹקר.

תו
ָ .498א ַמר הַ ְּמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה ,וַדַּ אי אוֹ ֹ
של הַ ּנָחָ ׁש ָא ַמר זֹאת,
ש ּנ ְֶעלַ ם ַּב ּ ֶסלַ ע ׁ ֶ
ּ ַת ּנָא ׁ ֶ
יתן מוֹ ָׁשבֶ ָך וְ ִ ׂשים ַּב ּ ֶסלַ ע ִק ּנֶךָ.
ש ָּכתוּב ּבוֹ ֵא ָ
ֶׁ
יעי -
יתנִ ים ,וְ הָ ְר ִב ִ
ש ּ ְׁשל ָֹׁשה ָאבוֹ ת נִ ְק ְרא ּו אֵ ָ
ֶׁ
ָ
ַשבֶ ת הַ הֲלָ כָ ה,
שבּ וֹ ִמ ְתי ּ ׁ ֶ
יתן מוֹ ָׁשבֶ ךֶ ׁ .
אֵ ָ
שהוּא
ֹשה ִמ ִ ּסינַיֶ ׁ .
ש ּנֶאֱ מַ ר ָּב ּה הֲלָ כָ ה ְלמ ׁ ֶ
ֶׁ
ִש ָר ֵאל
של י ְ ׂ
שט ַעל ִׁש ּ ִׁשים ִרבּ וֹ א ׁ ֶ
ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ֵ
ַּב ּתוֹ ָרה
לָ הֶ ם
וּמֵ ִאיר
ש ִּמ ְת ּ ַכ ּ ֶסה ַּב ּ ַליְלָ ה וּמֵ ִאיר
שמֶ ׁש ) ַליּ ֵָרחַ ( ׁ ֶ
ּ ַכ ּׁ ֶ
ְלכָ ל כּ וֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת .וְ ֵאין לַ יְלָ ה ֶא ָּלא
ּגָלוּת ,וְ ִהיא )ישעיה כא( ׁשֹמֵ ר ַמה ִּמ ּ ַליְלָ ה
ַּביּוֹ ם,
ִּמ ּ ֵליל .ו ִּמ ְת ּג ּ ֶַלה
ַמה
ׁשֹמֵ ר
ש ּנֶאֱ מַ ר )בראשית מד( הַ ּב ֶֹקר אוֹ ר .הַ בּ ֶֹקר
ֶׁ
ש ּנֶאֱ ַמר בּ וֹ )שמות טז( ּוב ֶֹקר
של ַא ְב ָרהָ םֶ ׁ ,
ֶׁ
יתם אֶ ת ְּכבוֹ ד ה') .רות ג( חַ י ה' ִׁש ְכ ִבי
ו ְּר ִא ֶ
ַעד הַ ּב ֶֹקר.

ימנָ א נָ ִפיק ֵמ ַהה ּוא
ַ .499א ְ ּד ָה ִכיָ ,הא ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
מו ִעיל לִ י
ישאַ ,מה ֹ
ֶסלַ ע ,וְ ָא ַמרּ ,ב ּו ִּצינָ א ַק ִד ׁ ָ
לְ ִא ְת ַט ְּמ ָרא ִמ ַ ּק ּ ָמ ְךּ ְ ,ד ָהא לָ א ׁ ְש ַב ְקנָ א אֲ ָתר ְ ּדלָ א
ָעאלִ ית לְ ִא ְת ַט ְּמ ָרא ִמנָ ְך ,וְ לָ א ַא ׁ ְש ַּכ ְחנָ אִ ,אי ָה ִכי
לֵ ית לִ י לְ ִא ְת ַּכ ְסיָיא ִמנָ ְך.

ּ ְ .499בתוֹ ְך ָּכ ְך אוֹ תוֹ הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן יָצָ א
מֵ אוֹ תוֹ סֶ לַ ע וְ ָאמַ ר ,הַ ְּמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשהַ ,מה
ּמוֹ ִעיל ִלי ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵתר ִמ ּ ָפנ ָ
שה ֲֵרי לֹא
ֶיךֶ ׁ ,
ש ּלֹא נִ ְכנ ְַס ִּתי ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵתר
ִה ְׁש ַא ְר ִּתי ָמקוֹ ם ׁ ֶ
אתיִ .אם ּ ֵכןֵ ,אין ִלי
ִמ ְּמ ָך וְ לֹא ָמצָ ִ
ְל ִה ְת ַּכ ּסוֹ ת ִמ ּ ֶמ ּ ָך.

ישאָּ ,ב ַתר ְ ּד ָא ַמר
יה ּב ּו ִּצינָ א ַק ִד ׁ ָ
ָ .500א ַמר לֵ ּ
שה ָא ָדם ְּב ַּצלְ ֵמנ ּו ִ ּכ ְדמ ּו ֵתנ ּוַ ,מאי נִ יה ּו ְ ּד ָא ַמר
ַנעֲ ֶׂ
מוָ .א ַמר
לְ ָב ַתר וַ ִּי ְב ָרא אֱ ל ִֹהים ֶאת ָה ָא ָדם ְּב ַּצלְ ֹ
יתין,
ארי ַמ ְתנִ ִ
או ְקמ ּו ָה ַעל ָ ּדא ָמ ֵ
יהַ ,מה ְ ּד ֹ
לֵ ּ
הון ַא ְמ ִרין לָ א יִ ָּב ֵרא,
הון הֲ ֹוו ַא ְמ ִרין יִ ָּב ֵראּ ,ו ִמ ְּנ ֹ
ְ ּד ִמ ְּנ ֹ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יהּ ִ ,ד ְכ ִתיב וַ ִּי ְב ָרא
יך ה ּוא ָּב ָרא לֵ ּ

ָ .500א ַמר לוֹ הַ ְּמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשהְ ,ל ַאחַ ר
שה ָא ָדם ְ ּבצַ ְלמֵ נ ּו ִּכ ְדמו ֵּתנוַּ ,מה ּו
ש ָא ַמר נַעֲ ֶׂ
ֶׁ
ש ָאמַ ר ְלבַ ּסוֹ ףַ ,וי ּ ְִב ָרא אֱ ל ִֹהים ֶאת הָ ָא ָדם
ֶׁ
ש ֵּבאֲ ר ּו ַעל זֶה ַּבעֲ לֵ י
ְ ּבצַ ְלמוֹ ? ָא ַמר לוֹ ַ ,מה ּ ׁ ֶ
ש ּ ֵמהֶ ם ָא ְמר ּו י ִָּב ֵרא ,וּמֵ הֶ ם ָא ְמר ּו
הַ ִּמ ְׁשנָהֶ ׁ ,
ְ
לֹא י ִָּב ֵרא  -הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ָּב ָרא אוֹ תוֹ ,
ש ָּכתוּב ַויּ ְִב ָרא אֱ ל ִֹהים אֶ ת הָ ָא ָדם ְ ּבצַ ְלמוֹ .
ֶׁ
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 לֹא נ ַָתן חֵ לֶ ק ּבוֹ ַאף, ִאם ּ ֵכן הוּא, ָֹא ַמר לו
,ש ָּלהֶ ם
ֶ ׁ  וְ לֹא נַעֲ ָׂשה ַּב ּצו ָּרה,ֶאחָ ד מֵ הֶ ם
, ֹ ְ ּבצַ ְלמוֹ ִּכ ְדמוּתו,ֶא ָּלא ְ ּבצו ַּרת הַ ּ ֶמלֶ ְך
 ָּכ ְך, ָא ַמר. ֹשהוּא צֶ לֶ ם דְּ מוּת ּ ַת ְבנִ יתו
ֶׁ
.ַמ ְ ׁש ָמע מֵ הַ ָּכתוּב

 ִאי ָה ִכי )דף,יה
ֹ ְאֱ ל ִֹהים ֶאת ָה ָא ָדם ְּב ַּצל
ּ ֵ ָא ַמר ל.מו
,יה ַחד ִמ ּנַיְ יה ּו
ּ  לָ א י ִָהיב ח ּולָ ָקא ּ ֵב,רל''ט ע''א( ִאיה ּו
 ֶא ּ ָלא ְּב ִאיק ּונִ ין,הון
ֹ ְוְ לָ א ִא ְת ָע ִביד ְּב ִד ּי ּו ְקנָ א ִ ּדל
 ְ ּד ִאיה ּו ֶּצלֶ ם ְ ּדמ ּות,תו
ֹ מו ִ ּכ ְדמ ּו
ֹ ְְ ּד ַמלְ ָּכא ְּב ַּצל
.מו ַדע
ֹ  ָא ַמר ָה ִכי ִא ׁ ְש ְּת.יתו
ֹ ִּ ַת ְבנ

The Torah in Genesis 1:26 tells us, “And God said: ‘Let us make man in our
image, after our likeness” that was in the plural form; then we read in 1:27,
“אֹתם
ָ  בָּ ָרא, ָזכָר וּנ ְֵקבָ ה:�הים בָּ ָרא אֹתוֹ
ִ ֱ ְבּצֶ לֶ ם א,הָ אָ ָדם ְבּצַ לְ מוֹ-�הים אֶ ת
ִ ֱ”וַיִּ ְב ָרא א, “And God created
man in his own image, in the image of God he created him; male and female he
created them”
The question the sages asked was why did God ask the angels to participate in
the creation of man and then he created him by himself?
The secret is revealed in the word ‘’צלם, ‘image’. The numerical value is 160 as
the word for ‘Tree’, עץ, that is something created from a seed and grows following
a certain system. This is the Tree of Life that represents the system of Creation.
Man is a tiny duplication of that system.
Deuteronomy 20:19 “”כִּ י הָ אָ ָדם ﬠֵ ץ הַ ָשּׂ ֶדה, ”for man is the tree of the field”.
The Field is the aspect of Malchut and man is a reflection of the entire system
on the lower level.
The Endless, which is a force that we can not grasp or discuss, released a force
through a tiny point (seed), called Keter. The force itself is called Chokhmah and
it included another force with a ‘desire’ to continue the light further. This force
is called Binah. They came out as one and that is the aspect of “male and female
he created them”.
There are many aspects to the story of the creation of Man. One important
aspect is that it describes the creation of the Tree of Life.
We reveal many of these secrets in the 1069 lessons of Tikunei Zohar on this
site.
 חַ ס וְ ָׁשלוֹ ם! ֶא ָּלא אֲ נִ י ָא ַמ ְר ִּתי, ָא ַמר.501
 וְ ִאם.ש ִ ּנ ְב ָרא ַּבכּ ֹל וְ ִה ְ ׁש ִליטוֹ ַעל הַ כּ ֹל
ֶ ׁ ,ְל ָך
שהָ יָה
ֶ ׁ הָ יָה נוֹ ֵתן ָּכל ֶאחָ ד ּב ֹו חֶ ְלקוֹ ִ ּבז ְַמן
ֹ ָּכל אֶ חָ ד הָ יָה נוֹ טֵ ל חֶ ְלקו,כּ וֹ ֵעס ָעלָ יו
. )ישעיה ב( ִּכי בַ ּ ֶמה נ ְֶח ָׁשב הוּא,ִּמ ּ ֶמ ּנו

, ֶא ּ ָלא אֲ נָ א אֲ ֵמינָ א לָ ְך.לום
ֹ  ָא ַמר ַחס וְ ׁ ָש.501
 וְ ִאי הֲ וָ ה.יה ַעל ּכ ּ ָֹלא
ּ  וְ ַא ׁ ְשלְ ֵט,ְ ּד ִא ְת ְּב ֵרי ְּבכ ּ ָֹלא
יה
ּ ֵיה ְ ּדהֲ וָ ה ַּכ ְע ֵס
ּ  ְּבזִ ְמנ,יה
ּ יה ח ּולָ ֵק
ּ י ִָהיב ָּכל ַחד ּ ֵב
 )ישעיה,ֵיה
ּ יה ִמ ּנ
ּ  הֲ וָ ה נָ ִטיל ח ּולָ ֵק, ָּכל ַחד,יה
ּ ֵָעל
.ב( ִ ּכי ַב ּ ֶמה נ ְֶח ׁ ָשב ה ּוא

 ֶא ּ ָלא הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ָּב ָרא.502
 ֹזו הַ ּ ַמ ְלכוּת, ֹאוֹ תוֹ )כָּל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד( ְ ּבצו ָּרתו
ש ָּב ּה ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל
ֶ ׁ ,ש ִהיא ְּתמ ּונַת כּ ֹל
ֶ ׁ הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה
ְ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא וּבָ ָרא ֶאת הָ עוֹ לָ ם וְ כָ ל
 וְ כָ לַ ל ָּב ּה ֶע ְליוֹ נִ ים,ש ָּב ָרא ָּבעוֹ לָ ם
ֶ ׁ הַ ְ ּב ִריּוֹ ת
שר
ֶׂ  וְ כָ לַ ל ָּב ּה ֶע,וְ ַת ְח ּתוֹ נִ ים ְ ּב ִלי פֵ רוּד ְ ּכלָ ל

ְ  ֶא ּ ָלא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר.502
יה )כל חד
ּ ֵיך ה ּוא ָּב ָרא ל
יהי ְּתמ ּונַת
ִ  ְ ּד ִא,ישא
ָ ׁ  ָ ּדא ַמלְ כ ּות ַק ִד,ֵיה
ּ וחד( ְּב ִדי ּו ְקנ
ְ  ְ ּד ָב ּה ִא ְס ּ ָת ַּכל ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר.ּכֹל
 ּו ָב ָרא,יך ה ּוא
 וְ ָכלַ ל ָּב ּה, וְ ָכל ִּב ְריָין ְ ּד ָב ָרא ְּב ָעלְ ָמא,ָעלְ ָמא
שר
ֶׂ  וְ ָכלַ ל ָּב ּה ֶע, ְּבלָ א ּ ִפר ּו ָדא ְ ּכלָ ל,ִע ּ ָל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין
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 וְ הָ ֶע ְליוֹ ן.שמוֹ ת וְ ִכ ּנ ּויִים ַו ֲהוָיוֹ ת
ֵ ׁ ְס ִפירוֹ ת וְ כָ ל
 וְ אֵ ין אֱ לוֹ ּ ַה,שהוּא ָאדוֹ ן ַעל הַ כּ ֹל
ֶ ׁ ,ַעל הַ כּ ֹל
 וְ ֵאין נִ ְמצָ א ְ ּב ֶע ְליוֹ נִ ים וְ ַת ְח ּתוֹ נִ ים,ּחוּץ ִמ ּ ֶמ ּנו
,של ּ ֻכ ָּלם
ֶ ׁ שר
ֶ ׁ שהוּא ֶק
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם.ּּ ָפחוֹ ת ִמ ּ ֶמ ּנו
 ְל ַקיֵּם בּ וֹ )תהלים,של ּ ֻכ ָּלם
ֶ ׁ ְ ׁשלֵ מוּת
ש ּלֹא
ֶ ׁ  ו ִּמ ּ ׁשוּם.קג( ו ַּמ ְלכוּתוֹ ַּבכּ ֹל ָמ ָׁשלָ ה
נִ ְמצָ א ֶע ְליוֹ ן ַעל הַ כּ ֹל ָּב ֶע ְליוֹ נִ ים וְ ַת ְח ּתוֹ נִ ים
 נִ ְק ֵראת, אֲ ִפ ּל ּו ְ ּב ֶאחָ ד מֵ הֶ ם,ּּ ָפחוֹ ת ִמ ּ ֶמ ּנו
של הָ ֶע ְליוֹ ן ַעל
ֶ ׁ ֹ ו ִּמ ִ ּצדּ ו.ִש ָר ֵאל
ׂ ְ אֱ מ ּונַת י
יתם
ֶ הַ כּ ֹל נֶאֱ מַ ר ָּב ּה )דברים ד( ִּכי לֹא ְר ִא
של ְ ׁש ָאר הַ ְ ּב ִריּוֹ ת
ֶ ׁ  אֲ בָ ל ִמ ַ ּצד.ָּכל ְּתמ ּונָה
.נֶאֱ ַמר ָּב ּה )במדבר יב( ו ְּתמ ּונַת ה' י ִ ַּביט

, וְ ִע ּ ַלת ַעל ּכ ּ ָֹלא. וְ ָכל ׁ ְש ָמ ָהן וְ ִכ ּנ ּויִ ין וְ ַהוָ ּיָין,ְס ִפ ָירן
 וְ לָ א,ֵיה
ֹ ְֲ ּד ִאיה ּו א
ּ  וְ לֵ ית אֱ לָ ָהא ּ ַבר ִמ ּנ,דון ַעל ּכ ּ ָֹלא
יהי
ִ  ְּבגִ ין ְ ּד ִא.יִ ׁ ְש ְּת ַכח ְּב ִע ּ ָל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין ּ ָפח ּות ִמי ּנ ָּה
יה )תהלים
ָ  לְ ַק ְּי, ׁ ְשלִ ימ ּו ְ ּד ֻכ ְּלה ּו,ֶק ׁ ֶשר ְ ּד ֻכ ְּלה ּו
ּ ימא ּ ֵב
 ּו ְבגִ ין ְ ּדלָ א ִא ׁ ְש ְּת ַכח.תו ּ ַב ּכֹל ָמ ׁ ָשלָ ה
ֹ קג( ּו ַמלְ כ ּו
יל ּו
ּ  אֲ ִפ,ִע ּ ַלת ַעל ּכ ּ ָֹלא ְּב ִע ּ ָל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין ּ ָפח ּות ִמ ָ ּנ ּה
 ּו ִמ ִּס ְט ָרא.ש ָר ֵאל
ַ  ִא ְת ְק ִר,ְּב ַחד ִמ ּנַיְ יה ּו
ׂ ְ ִיאת אֱ מ ּונַת י
 )דברים ד( ִ ּכי לֹא, ִא ְּת ַמר ָּב ּה,ְ ּד ִע ּ ַלת ַעל ּכ ּ ָֹלא
. אֲ ָבל ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד ׁ ְש ַאר ִּב ְריָין,יתם ָּכל ְּתמ ּונָ ה
ֶ ְר ִא
. )במדבר יב( ּו ְתמ ּונַת יְ ָי י ִַּביט,ִא ְּת ַמר ָּב ּה

The Zohar explains that God did not use the angles to be part of man’s energy
because some of them objected to the creation of man. Since man was given the
freedom to choose, it comes with the risk of choosing wrong. The angles didn’t
want to be part of this. God knew that they would take their part away from the
man when he would sin and God didn’t want that to happen.
The man was created to go through ‘tests’ with more options to fail. That would
lead him to the correction process and to earn the final planned rewards.
Psalms 103:19
“ בַּ כֹּל ָמ ָשׁלָ ה,וּמ ְלכוּתוֹ
ַ ; הֵ כִ ין כִּ ְסאוֹ,”יְהוָה–בַּ ָשּׁ ַמיִם
“and His kingdom ruleth over all”
God’s plans are made in the upper levels but everything is reflected in the lower
levels.
Numbers 12:8 “ י ִַבּיט,וּתמֻ נַת יְהוָה
ְ , וּמַ ְראֶ ה ְול ֹא ְב ִחידֹת,בּוֹ-פֶּ ה אֲ ַדבֶּ ר-”פֶּ ה אֶ ל
“With him, I speak mouth to mouth, clearly, and not in riddles, and he can see
the image of YHVH”
The image of YHVH is what God created in Malchut. The system of the Tree of
Life can be seen in everything created in Malchut. The righteous people can see
that because everything follows the rules established at the time of Creation.
Deuteronomy 4:15
” ִמתּוֹ� הָ אֵ שׁ, ְבּיוֹם ִדּבֶּ ר יְהוָה אֲ לֵ יכֶם ְבּחֹ ֵרב, ְתּמוּנָה- כָּל,יתם
ֶ  כִּ י ל ֹא ְר ִא:ֹתיכֶם
ֵ  לְ נַפְ שׁ,” ְונ ְִשׁמַ ְר ֶתּם ְמ ֹאד
“So watch your souls carefully, since you did not see any image on the day
YHVH spoke to you at Horeb from the midst of the fire”
In the last teachings and prophecy Moses gave the people before he was taken
away by God, he warned them to watch their souls carefully because they were
not able to understand the revelation of God.
We learn from this Zohar that the study of the spiritual system opens our souls
to the ‘Image’ of God. It is the system of the Tree of Life that we are lucky to
study and receive protection for our souls.
 ָּבא הַ ְּמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה ו ְּׁש ָאר.503 ,ַח ְב ַר ּיָיא
ישא ּו ׁ ְש ַאר
ָ ׁ ּב ּו ִּצינָ א ַק ִד
 ָא ָתא.503
 וַדַּ אי,ּ וְ ִה ְ ׁש ּ ַת ְּטח ּו ְלפָ נָיו וְ ָא ְמרו, וַ ַ ּדאי ְ ּכ ַען לֵ ית ַמאן הַ חֲבֵ ִרים, וְ ָא ְמר ּו,יה
ּ וְ ִא ׁ ְש ְּת ָטח ּו ַק ּ ֵמ
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יה
ְ ּדי ִָכיל לְ ֵמ ַ
יהּ ְ ,דלָ א י ִָהיב ּ ֵב ּ
ֵיה ח ּולָ ֵק ּ
יטל ִמ ּנ ּ
ח ּולָ ָקא ַחד ְּב ָעלְ ָמאֶ ,א ּ ָלא ּב ֹו ֵרא ָעלְ ִמיןִ ,ע ּ ַלת ַעל
יה ,וְ לָ א ְּב ַמלְ ָא ְך
יהֹ ,
או ַאגְ ֵר ּ
יה ּ ַתלְ יָא ָענְ ׁ ֵש ּ
ּכ ּ ָֹלאּ ,ו ֵב ּ
ש ָרף ,וְ לָ א ְּב ׁש ּום ִּב ְריָה ְ ּד ָעלְ ָמאּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא
וְ ָ ׂ
יתיןַ ,ה ְּמ ׁ ַש ּ ֵתף ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם
או ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ן ְ ּד ַמ ְתנִ ִ
ֹ
עולָ םִ .מ ּיַד ְ ּד ׁ ָש ַמע ִמ ִּלין
וְ ָד ָבר ַא ֵחר ,נֶעֱ ַקר ִמן ָה ֹ
ישא ַח ָדא
עון ּב ּו ִּצינָ א ַק ִד ׁ ָ
ִא ּ ֵלין ְ ּד ָא ַמר ַר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
ימנָ א) .ס''א דאמר רעיא מהימנא בוצינא קדישא
ַר ְעיָא ְמ ֵה ְ
יה ,וְ ָא ְמר ּוַ ,ר ְעיָא
חדא( וְ ָכל ַח ְב ַר ּיָיא ָּב ִריכ ּו לֵ ּ
ימנָ אִ ,אי לָ א הֲ וָ ה ָא ֵתי ּ ַבר נָ ׁש ְּב ָעלְ ָמא ֶא ּ ָלא
ְמ ֵה ְ
לְ ִמ ׁ ְש ַמע ָ ּדא ַ ּדיָי.

שיָּכוֹ ל לָ ַקחַ ת ִמ ּ ֶמ ּנ ּו חֶ ְלקוֹ ,
ַע ּ ָתה ֵאין ִמי ׁ ֶ
קו ֶאחָ ד ָּבעוֹ לָ ם ֶא ּ ָלא
ש ּלֹא נ ַָתן ּב ֹו חֶ ְל ֹ
ֶׁ
ּבו ּ ָתלוּי
בּ וֹ ֵרא הָ עוֹ לָ םֶ ,ע ְליוֹ ן ַעל הַ כּ ֹל ,ו ֹ
ָענְ ׁשוֹ אוֹ ְ ׂשכָ רוֹ  ,וְ לֹא ְב ַמ ְל ָא ְך וְ ָׂש ָרף וְ לֹא
ְב ׁשוּם ְ ּב ִריָּה ָּבעוֹ לָ ם .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ֵּבאֲ ר ּו חַ ְכמֵ י
שם ָׁשמַ יִם וְ ָדבָ ר ַאחֵ ר,
ש ּ ֵתף ׁ ֵ
הַ ִּמ ְׁשנָה ,הַ ְמ ַׁ
ש ּ ָׁש ַמע דְּ בָ ִרים אֵ ּל ּו
נֶעֱ ָקר ִמן הָ עוֹ לָ םִ .מיָּד ׁ ֶ
ש ָאמַ ר ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן הַ ְּמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה,
ֶׁ
ָׂש ַמח הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן) .שֶׁ אָ מַ ר הָ רוֹﬠֶה הַ ֶנּאֱמָ ן,
נוֹרה הַ קְּ דוֹשָׁ ה( וְ כָ ל הַ חֲבֵ ִרים ֵּב ְרכ ּו
שָׂ מַ ח הַ ְמּ ָ
אוֹ תוֹ וְ ָא ְמרוּ ,רוֹ ֶעה נֶאֱ ָמןִ ,אם לֹא הָ יָה ָּבא
ָא ָדם ָּבעוֹ לָ ם ֶא ּ ָלא ִל ְ ׁשמ ַֹע זֶה  -דַּ י.

ְּבגָ ל ּו ָתא
ַמאן ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ַ ּדל
ִאיה ּו,
ַכ ָאה
 .504ז ָּ
או ִקיר לָ ּה ְּב ָכל
ּ ַב ְת ָר ָאה ,לְ ִמנְ ַ ּדע לִ ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ,לְ ֹ
דוחֲ ִקיןּ ְ .כ ָמה
ֹ
ּ ִפק ּו ִדיןּ ,ולְ ִמ ְס ּ ַבל ְּבגִ ינָ ּה ַּכ ּ ָמה
ּד ֹוחֲ ָקא) .בראשית
ְ ּד ַכ ּ ָלה
ַאגְ ָרא
ְ ּד ִא ְּת ַמר,
או ִתי ֹּות
קום ַהה ּואִ ,אם י ֵׁש כ''ב ֹ
כח( וַ ִּי ׁ ְש ַּכב ּ ַב ּ ָמ ֹ
יה.
יהי ׁ ְש ִכ ַ
יתאִ ,א ִ
או ַריְ ָ
ְ ּד ֹ
יבת ִע ּ ֵמ ּ

ַּב ּגָלוּת
ש ִּמ ְ ׁש ּ ַתדֵּ ל
ֶׁ
ִמי
ַ .504א ְ ׁש ָריו
הָ ַאחֲרוֹ נָה לָ ַד ַעת הַ ּ ְ ׁש ִכינָהְ ,לכַ ֵּבד אוֹ ָת ּה
ְ ּבכָ ל הַ ִּמ ְצווֹ ת וְ ִל ְס ּבֹל ִ ּבגְ לָ לָ ּה ַּכ ּ ָמה צָ רוֹ ת,
ש ּנֶאֱ ַמר ,הַ ּׂ ָשכָ ר עֲ בוּר ִ ׂש ְמחַ ת חָ ָתן
ְּכמוֹ ׁ ֶ
ַּב ּ ָמקוֹ ם
ִש ַּכב
וְ כַ ּ ָלה הוּא הַ דּ ֹחַ קַ .וי ּ ְ ׁ
הַ הוּא )בראשית כח( ִ -אם י ֵׁש כ''ב אוֹ ִתיּוֹ ת
של הַ ּתוֹ ָרה ,הַ ּ ְ ׁש ִכינָה ׁשוֹ כֶ בֶ ת ִע ּמוֹ .
ֶׁ

''שָ .ח ְכ ָמה ֵמ ַאיִ ןּ ִ .ד ְבאֲ ָתר ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ָתא
ַ .505מאן יִ ׁ
ִע ּ ָל ָאה ּ ַת ּ ָמןָ ,ח ְכ ָמה ּ ַת ּ ָמןּ .ו ְבגִ ינָ ּה ִא ְּת ַמר) ,משלי
אוהֲ ַבי י ֵׁש .וְ ַהיְ ינ ּו )שמות כ( וְ ע ֶֹׂשה ֶח ֶסד
ח( לְ ַהנְ ִחיל ֹ
אוהֲ ָביִ .מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַאהֲ ַבת ֶח ֶסד .וְ י ֵׁש
לַ אֲ לָ ִפים לְ ֹ
רו ֶּצה
ימינָאּ ְ ,ד ָה ִכי א ּו ְקמ ּו ָה ָה ֹ
יהי ָח ְכ ָמה לִ ִ
ְ ּד ִא ִ
אוהֲ ַבי י ֵׁש.
לְ ַה ְח ִ ּכים י ְַד ִריםּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ,לְ ַהנְ ִחיל ֹ

ש ְ ּב ָמקוֹ ם
ֵ''ש? חָ ְכ ָמה מֵ ַאיִןֶ ׁ .
ַ .505מה ּו י ׁ
שהַ ּ ְ ׁש ִכינָה הָ ֶע ְליוֹ נָה ָׁשם ,חָ ְכ ָמה ָׁשם.
ֶׁ
אהֲבַ י
ו ִּבגְ לָ לָ ּה נֶאֱ ַמר) ,משלי ח( ְלהַ נְ ִחיל ֹ
ֹשה חֶ סֶ ד לַ אֲ לָ ִפים
י ֵׁש .וְ זֶה ּו )שמות כ( וְ ע ֶׂ
של ַאהֲבַ ת חֶ סֶ ד .וְ י ֵׁש -
צד ׁ ֶ
ְל ֹ
אהֲבַ י ִ -מ ַ ּ
ְ
ש ָּכך ֵּבאֲ רוּהוּ,
ש ִהיא חָ ְכ ָמה ְ -לי ִָמיןֶ ׁ .
ֶׁ
הָ רוֹ צֶ ה ְלהַ ְח ִ ּכים  -י ְַד ִרים .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה נֶאֱ ַמר
אהֲבַ י י ֵׁש.
ְלהַ נְ ִחיל ֹ

Rabbi Shimon tells us that since man has a part of the Creator, no one in the
world can take it away from him except the Creator Himself. Man is responsible
for his actions and the correction process. If he connects to the impure and
negative side he removes himself from the connection to the Tree of Life that is
the part of God inside him. The Zohar reveals to us that the merit of benefiting
from the Final redemption is for those who are ready to accept the pain and
suffering they experience for soul cleansing on their correction process. Genesis
ֹתיו; וַיִּ ְשׁכַּב ,בַּ ָמּקוֹם הַ הוּא“ 28:11
ָשׂם ְמ ַראֲ שׁ ָ
”וַיִּ פְ גַּע בַּ מָּ קוֹם ַויָּלֶ ן ָשׁם ,כִּ י-בָ א הַ ֶשּׁמֶ שׁ ,וַיִּ ַקּח מֵ אַ ְבנֵי הַ מָּ קוֹםַ ,ויּ ֶ
“And he came to a certain place and stayed there that night because the sun
had set. Taking one of the stones of the place, he put it under his head and lay
down in that place to sleep.” After Jacob ran away from his brother Esau, who
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wanted to kill him, he found ‘the place’ which is where the Holy Temple (‘the
place’) was going to be built later. The verse tells us that he was connected to
the words of the Torah. It is represented by the words ‘’מֵ אַ ְבנֵי הַ מָּ קוֹם, ‘the stones
of the place’. His consciousness was always with the Torah and because of that,
he found the 22 channels of light that were connected to that place. It is revealed
in the word “ ”וַיִּ ְשׁכַּבthat means יש כב, ‘there are 22’. ‘’לפום צערא אגרא, ‘according to
pain, the reward’. The sages taught us that our reward is according to the pain
we go through. Proverb 8:21 ““ ”לְ הַ נְ ִחיל ֹאהֲ בַ י יֵשׁ; ְו ֹאצְ ר ֵֹתיהֶ ם אֲ מַ לֵּ אBestowing a rich
inheritance ( )יֵשׁon those who love me and making their treasuries full.” The
Zohar reveals that the word יֵשׁ, ’substance’, ’in existence’, is the aspect of
Chokhmah. It can be revealed only with the light of Chassadim that is revealed
with our love and connection to YHVH. As we are getting closer to the Final
Redemption we see an increase of chaos in the world. Many good people,
including righteous ones, are suffering serious pain in their lives. Some suffer
in their relationships with the spouse or the children; some suffer from health
issues; some from lack of sustenance or income and some even from
unexplained depression. This situation will increase in the near future. The
signs are visible and some people that can see the ‘Image’ of God in Malchut
(see previous DZ) understand why. We should remember that all the difficulties
that we experience are God’s tests to evaluate our faith in Him, our vessel and
the ability to hold the great light that will follow. Some people have or will have
great success in different areas of their lives. The test is in how and if they use
their fortune in helping others.
, ַּב ּסוֹ דוֹ ת הַ ְּסתו ִּמים, ּבֹא ו ְּר ֵאה.506
 אוֹ ָת ּה ִמדָּ ה,של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ֶ ׁ ַּב ִּמדּ וֹ ת
ָ ָעלֶ יה,ש ִּמ ְׁש ּ ַתדְּ ִלים ָּב ּה וְ זוֹ ְכ ִרים אוֹ ָת ּה
ֶׁ
 ָּב ּה מוֹ ְד ִדים,ש ָא ָדם מוֹ ֵדד
ֶ ׁ  ְ ּב ִמדָּ ה,נֶאֱ ַמר
 וְ זֶה ּו,ּ ָפנִ ים לַ ּתוֹ ָרה
 וְ ִ ׁש ְב ִעים. ֹלו
שר ַאז ִ ְּכיר
ֶ ׁ ֲש ּנֶאֱ מַ ר )שם( ְ ּבכָ ל הַ ּ ָמקוֹ ם א
ֶׁ
ְ
! ּ ַתז ְִּכיר אֶ ת ְ ׁש ִמי צָ ִריך ִל ְהיוֹ ת.אֶ ת ְ ׁש ִמי
,ש ַאז ִ ְּכיר ֶאת ְׁש ִמי
ֶ ׁ ֶא ּ ָלא ְ ּבאוֹ ָת ּה ִמדָּ ה
ָ
ָ
 )ע''כ.ְ ּבאוֹ ָת ּה ִמדָּ ה ָאבוֹ א ֵאלֶ יך וּבֵ ַר ְכ ִּתיך
.(רעיא מהימנא

ְ  ְּב ִמ ּד ֹות ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,ימין
יך
ִ  ּ ָתא חֲ זֵי ְּב ָרזִ ין ְס ִת.506
, וְ ַד ְכ ִרין ָּב ּה, ַה ִהיא ִמ ָ ּדה ְ ּד ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלִ ין ָּב ּה,ה ּוא
.לו
ֹ מו ְד ִדין
ֹ מו ֵדד ָּב ּה
ֹ  ּ ַב ִּמ ָ ּדה ׁ ֶש ָא ָדם,ָעלָ ּה ִא ְּת ַמר
 וְ ַהאי ִאיה ּו )שמות כ( ְּב ָכל,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ ְוְ ׁ ִש ְב ִעין ַאנְ ּ ִפין ל
 ּ ַתזְ ִ ּכיר ֶאת ׁ ְש ִמי,קום אֲ ׁ ֶשר ַאזְ ִ ּכיר ֶאת ׁ ְש ִמי
ֹ ַה ּ ָמ
, ֶא ּ ָלא ְּב ַה ִהיא ִמ ָ ּדה ְ ּד ַאזְ ִ ּכיר ֶאת ׁ ְש ִמי.יה
ּ ִֵמ ָּב ֵעי ל
ָ ְּב ַה ִהיא ִמ ָ ּדה ָאבֹא ֵאלֶ י ָך ּו ֵב ַר ְכ ִּת
.( )ע''כ רע''מ.יך

 ַעל ּ ִפי הַ גּוֹ ָרל ּ ֵתחָ לֵ ק ַנחֲלָ תוֹ ֵּבין ַרב.507
 ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ּ ָפ ַתח.(ִל ְמ ָעט )במדבר כו
שה
ֶׂ ֲשר יַע
ֶ ׁ ֲוְ ָא ַמר )קהלת ג( י ַָד ְע ִּתי ִ ּכי ָּכל א
הָ אֱ ל ִֹהים הוּא י ְִהיֶה ְלעוֹ לָ ם ָעלָ יו ֵאין
 ְׁשלֹמֹה.' ְֹלהוֹ ִסיף ו ִּמ ּ ֶמ ּנ ּו ֵאין ִלגְ ר ַֹע וְ גו
,שחָ ְכ ָמתוֹ י ְֵת ָרה ַעל ָּכל ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם
ֶ ׁ ,הַ ּ ֶמלֶ ְך
שה הָ אֱ ל ִֹהים הוּא
ֶׂ ֲשר יַע
ֶ ׁ ֲלֹא י ַָד ְענ ּו ִ ּכי ָּכל א

תו ּ ֵבין
ֹ ָ )במדבר כ''ו( ַעל ּ ִפי ַהג ֹּו ָרל ּ ֵת ָחלֵ ק נַחֲ ל.507
 )קהלת, ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.ַרב לִ ְמ ָעט
שה ָהאֱ ל ִֹהים ה ּוא יִ ְהיֶה
ֶׂ ֲג( י ַָד ְע ִּתי ִ ּכי ָּכל אֲ ׁ ֶשר יַע
.'רו ַע וְ ֹגו
ֹ ְהו ִסיף ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֵאין לִ ג
ֹ ְעולָ ם ָעלָ יו ֵאין ל
ֹ ְל
יה י ִַּתיר ַעל ָּכל ְּבנֵי
ּ  ְ ּד ָח ְכ ָמ ֵת,ׁ ְשלֹמֹה ַמלְ ָּכא
שה ָהאֱ ל ִֹהים
ֶׂ ֲ לָ א יְ ַד ְענָ א ִ ּכי ָּכל אֲ ׁ ֶשר יַע,ָעלְ ָמא
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ש ּלֹא
ֶ ּׁ  מַ ה, וְ הוּא ָאמַ ר י ַָד ְע ִּתי, ַמה ְ ּדלָ א י ְִהיֶה ְלעוֹ לָ ם, וְ ִאיה ּו ָא ַמר י ַָד ְע ִּתי,עולָ ם
ֹ ְה ּוא יִ ְהיֶה ל
!?י ַָדע ֶּבן ָא ָדם ַאחֵ ר

.י ַָדע ּ ַבר נָ ׁש ַאחֲ ָרא

ֹ ֶא ָּלא וַדַּ אי ְׁשלֹמֹה הַ ּ ֶמלֶ ְך חָ ְכ ָמתו.508
,שהוּא י ַָדע
ֶ ּׁ  ו ַּמה,עוֹ לָ ה ַעל ָּכל ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם
 ּבֹא.לֹא יוֹ ְד ִעים ָּכל ְׁש ָאר ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם
,ש ָּבעוֹ לָ ם
ֶ ׁ  ְ ׁש ָאר ַּבעֲ לֵ י אֻ ּ ָמנוּת,ו ְּר ֵאה
ֹ ַמ ְׁש ִ ּגיחַ ּבו,שה
ֶׂ ֲשה ַמע
ֶׂ ֹשר הוּא עו
ֶ ׁ ֲַּכא
, ֹשה אוֹ תו
ֶׂ ֹּש ּ ֵתי ְפ ָע ִמים וְ עו
ׁ ְ ו ִּמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ּ ַפ ַעם ו
 וְ הַ ָּקדוֹ ׁש.ּו ְּלבַ ּסוֹ ף מוֹ ִסיף ָעלָ יו אוֹ גּוֹ ֵר ַע ִמ ּ ֶמ ּנו
ֹשה לַ אֲ ִמ ּתו
ֶׂ ֲ מוֹ ִציא ַמע- ָּברו ְּך הוּא לֹא ָּכ ְך
 וְ הוּא ַמ ּ ָמ ׁש,ש ֵאין ּבוֹ ַמ ּ ָמ ׁשוּת ְּכלָ ל
ֶ ׁ ,ִּמ ּתֹהו
ְ
ְ
 וְ לֹא צָ ִריך ְלהוֹ ִסיף,ש ָ ּצ ִריך
ֶ ׁ ֹנִ ְת ָקן ְּכמו
 )בראשית, ִ ּבגְ לַ ל זֶה ָּכתוּב.ּוְ ִלגְ ר ַֹע ִמ ּ ֶמ ּנו
שר ָע ָׂשה וְ ִה ּנֵה
ֶ ׁ ֲא( ַוי ּ ְַרא אֱ ל ִֹהים ֶאת ָּכל א
.טוֹ ב ְמאֹד

יה ַס ְּל ָקא ַעל
ּ  ֶא ּ ָלא וַ ַ ּדאי ׁ ְשלֹמֹה ַמלְ ָּכא ָח ְכ ָמ ֵת.508
 ּו ַמה ְ ּד ִאיה ּו י ַָדע לָ א י ְַד ֵעי ָּכל ׁ ְש ַאר,ָּכל ְּבנֵי ָעלְ ָמא
 ַּכד, ׁ ְש ַאר א ּו ָמנֵי ְ ּד ָעלְ ָמא, ּ ָתא חֲ זֵי.ְּבנֵי ָעלְ ָמא
 וְ ִא ְס ּ ָת ַּכל זִ ְמנָ א,יה
ּ  ַא ׁ ְש ַּגח ּ ֵב,ִאיה ּו ָע ִביד עֲ ִב ְיד ָתא
או
ֹ ,יה
ֹ  ּולְ ָב ַתר,יה
ּ ֵאו ִסיף ָעל
ּ ֵּו ְת ֵרין זִ ְמנִ ין וְ ָע ִביד ל
ְ  וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר.ֵיה
 ַא ּ ִפיק,יך ה ּוא לָ או ָה ִכי
ּ ָּג ַרע ִמ ּנ
, ְ ּדלֵ ית ָּב ּה ַמ ּ ָמ ׁש ּות ְ ּכלָ ל,תו ִמ ּתֹה ּו
ֹ עֲ ִב ְיד ּ ָתא לַ אֲ ִּמ
ְ  וְ לָ א ִא ְצ ְט ִר,וְ ִאיה ּו ַמ ּ ָמ ׁש ִא ְת ְּת ַ ּקן ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות
יך
 )בראשית, ְּבגִ ין ַּכ ְך ְ ּכ ִתיב.ֵיה
ֹ ְל
ּ או ָס ָפא ּולְ ַאגְ ְר ָעא ִמ ּנ
טוב
ֹ שה וְ ִה ּנֵה
ׂ ָ א( וַ ּי ְַרא אֱ ל ִֹהים ֶאת ָּכל אֲ ׁ ֶשר ָע
.ְמאֹד

The Zohar here quotes a famous quote of the sages: “A person is measured with
the same measuring tool that he uses” and explains that the measurements are
the attributes of God that we study through the 70 aspects of the Torah. The
seven Sefirot of Chessed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yessod, and Malchut
represent the process of life that the soul goes through in the Tikkun process.
Each Sefira includes 10 Sefirot and this is the secret of the 70 ‘faces’, levels,
aspects of the Torah. The Torah is the ultimate guide, helping us achieve
complete correction. For this reason, 70 years is considered as a complete
lifetime. Exodus 20:20 “� אָ בוֹא אֵ לֶ י� וּבֵ ַרכְ ִתּי, ְשׁ ִמי-הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר אַ זְ כִּ יר אֶ ת-“ ” ְבּכָלin every
place where I cause My name to be mentioned, I will come unto you and bless
you.” This verse comes from the same chapter of the Ten Commandments. God
gave us the tools and all we need to do now is to use it. The ‘Faithfull Shepherd’,
Moses, explains this verse and says that God mentions His name in the Torah
as a measurement for us to make a connection and receive His blessings. When
we ‘measure’ the Torah, meaning studying the different aspects of it, we earn
that measure. The Zohar connects us to ‘measurements’ that are deep and
closer to YHVH and the spiritual system, that can never be achieved with the
simple study of the Torah. The Daily Zohar is strict in bringing the sacred text
from the Zohar and Torah to you for that important reason. The commentary in
English is just a tool to appreciate what we see in front of our eyes and listen
with our ears.
,שה הָ אֱ ל ִֹהים
ֶׂ ֲשר יַע
ֶ ׁ ֲ ָּכל א, וְ עוֹ ד.509  לְ ִת ּק ּונָ א,שה ָהאֱ ל ִֹהים
ֶׂ ֲ ּת ּו ָּכל אֲ ׁ ֶשר יַע.509
 ַר ִ ּבי. וַדַּ אי הוּא י ְִהיֶה ְלעוֹ לָ ם, ְל ִת ּקוּן הָ עוֹ לָ ם, ִר ִּבי יִ ְצ ָחק ָא ַמר.עולָ ם
ֹ ְ וַ ַ ּדאי ה ּוא יִ ְהיֶה ל,ְ ּד ָעלְ ָמא
ש ּנֶאֱ ַמר וְ הָ אֱ ל ִֹהים
ֶ ׁ  ַמה ּו, ִאם ּ ֵכן,י ְִצחָ ק ָא ַמר
 ֶא ּ ָלא.שה ׁ ֶש ִּי ְירא ּו ִמ ְּל ָפנָ יו
ׂ ָ ִאי ָה ִכי ַמה ּו וְ ָהאֱ ל ִֹהים ָע
שיּ ְִירא ּו ִמ ְּלפָ נָיו? ֶא ָּלא זֶה הַ ּ ָפסוּק ָּכ ְך
ֶ ׁ ָע ָׂשה
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יפנָ א ,וְ ה ּוא ָרזָא ִע ּ ָל ָאה ּ ֵבין
ַהאי ְק ָרא ָה ִכי ֹ
אולִ ְ
יהּ ִ ,כי ָּכל אֲ ׁ ֶשר
ַח ְב ָרנָ אַ ,האי ְק ָרא ָה ִכי ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
עולָ םַ ,מה ּו ָּכל אֲ ׁ ֶשר
שה ָהאֱ ל ִֹהים ה ּוא יִ ְהיֶה לְ ֹ
ָע ָ ׂ
שה ,וְ ָהא ְ ּכ ִתיב ַמה ׁ ֶש ָהיָה ְ ּכ ָבר ה ּוא וַ אֲ ׁ ֶשר
יַעֲ ֶׂ
שה.
לִ ְה ֹיות ְ ּכ ָבר ָהיָה ,וְ ַא ְת ַא ְמ ַרת ָּכל אֲ ׁ ֶשר יַעֲ ֶׂ

לָ ַמ ְדנוּ ,וְ הוּא סוֹ ד ֶע ְליוֹ ן ֵּבין חֲבֵ ֵרינוָּ ּ .פסוּק
זֶה ָּכ ְך צָ ִר ְ
שר ָע ָׂשה
יך ִל ְהיוֹ תּ ִ :כי ָּכל אֲ ׁ ֶ
שר
הָ אֱ ל ִֹהים הוּא י ְִהיֶה ְלעוֹ לָ םַ .מה ּו ָּכל אֲ ׁ ֶ
שהָ יָה ְ ּכבָ ר הוּא
שה? ַוה ֲֵרי ָּכתוּבַ ,מה ּׁ ֶ
יַעֲ ֶׂ
שר ִל ְהיוֹ ת ְ ּכבָ ר הָ יָה ,וְ ַא ּ ָתה ָא ַמ ְר ּ ָת ָּכל
וַאֲ ׁ ֶ
שה?!
שר יַעֲ ֶׂ
אֲ ׁ ֶ

ֶ .510א ּ ָלא ִמ ְק ָרא ַאחֲ ָרא ִא ׁ ְש ְּת ַמעּ ְ ,כ ִתיב )ישעיה
שה לִ ְמ ַח ֵּכה
סד( ַעיִ ן לֹא ָר ָא ָתה אֱ ל ִֹהים ז ּולָ ְת ָך יַעֲ ֶׂ
לו ,לָ ְך
יה .לִ ְמ ַח ֵּכה ֹ
ש ָ
ֹ
ית ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
שהָ ,ע ִ ׂ
לו .יַעֲ ֶׂ
יהֶ .א ּ ָלא אֲ ָתר ִע ּ ָל ָאה ה ּואּ ְ ,דנָ גִ יד וְ נָ ִפיק
ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
עולָ ם
יבר ,וְ ִא ְק ֵרי ֹ
וְ ַא ְדלִ יק ּב ֹו ִצינִ ין ּ ֻכ ְּלה ּו לְ ָכל ִע ָ
ִאילָ נָא) ,דף רל''ט
ַחד
ֵיה נָ ִפיק
ַה ָּבא.
ּו ִמ ּנ ּ
ע''ב( לְ ִא ְת ׁ ָש ְקיָא ּולְ ִא ְּת ַת ְקנָ א .וְ ַהאי ִאילָ נָ א ִע ּ ָל ָאה
או ְקמ ּו ָה.
וְ י ִַּק ָירא ה ּוא ַעל ָּכל ׁ ְש ַאר ִאילָ נִ ין ,וְ ָהא ֹ
יה לְ ַהאי
וְ ַהה ּוא ֹ
עולָ ם ַה ָּבא ְ ּדנָגִ יד וְ נָ ִפיקַ ,א ְת ִקין לֵ ּ
יה,
יה ּ ַבעֲ ִב ְיד ֵת ּ
יהּ ,ו ְמ ַת ֵ ּקן לֵ ּ
ִאילָ נָ א ּ ָת ִדירַ ,א ׁ ְש ֵקי לֵ ּ
ֵיה לְ ָעלַ ם
יה ְּב ִע ְט ִרין ,לָ א ּ ָפ ִסיק ַמ ּב ּו ֵעי ִמ ּנ ּ
ְמ ַע ּ ֵטר לֵ ּ
לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ִמין.

נִ ְׁש ָמע.
ַאחֵ ר
ִמ ּ ָפסוּק
ֶ .510א ָּלא
ָּכתוּב )ישעיה סד( ַעיִן לֹא ָר ָא ָתה אֱ ל ִֹהים
ית
שה?! ָע ִ ׂש ָ
שה ִל ְמחַ ּ ֵכה לוֹ  .יַעֲ ֶׂ
זוּלָ ְת ָך יַעֲ ֶׂ
יך ִל ְהיוֹ ת! ִל ְמחַ ּ ֵכה לוֹ ?! ְל ָך צָ ִר ְ
צָ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת!
ש ִ ּנ ְמ ָׁש ְך וְ יוֹ צֵ א
ֶא ּ ָלא ָמקוֹ ם ֶע ְליוֹ ן הוּאֶ ׁ ,
ו ַּמ ְד ִליק נֵרוֹ ת ּ ֻכ ָּלם ְלכָ ל ִּכ ּווּן ,וְ נִ ְק ָרא עוֹ לָ ם
הַ ָּבא .ו ִּמ ּ ֶמ ּנ ּו יוֹ צֵ א ִאילָ ן ֶאחָ ד ְלהַ ְׁשקוֹ תוֹ
ו ְּל ַת ְ ּקנוֹ  .וְ זֶה הָ ִאילָ ן ֶע ְליוֹ ן ו ְּמכֻ ָּבד הוּא ַעל
ָּכל ְ ׁש ָאר הָ ִאילָ נוֹ ת ,ו ְּכבָ ר ֵּבאֲ רוּהוּ .וְ אוֹ תוֹ
ש ִ ּנ ְמ ָׁש ְך וְ יוֹ צֵ אְ ,מ ַת ֵּקן לוֹ ְלזֶה
עוֹ לָ ם הַ ָּבא ׁ ֶ
תו
הָ ִאילָ ן ּ ָת ִמידַ ,מ ְ ׁש ֶקה אוֹ תוֹ ו ְּמ ַת ֵּקן אוֹ ֹ
ְ ּב ַמעֲ ָׂשיוְ ,מ ַע ּ ֵטר אוֹ תוֹ ַּבעֲ ָטרוֹ ת ,וְ לֹא
ַמ ְפ ִסיק ְמקוֹ רוֹ ְלעוֹ לָ ם ו ְּלעוֹ ְלמֵ י עוֹ לָ ִמים.

וּמ ֶמּנּוּ אֵ ין “ Ecclesiastes 3:14
הוֹסיףִ ,
�הים הוּא י ְִהיֶה לְ עוֹלָ ם–ﬠָ לָ יו אֵ ין לְ ִ
ֲשׂה הָ אֱ ִ
י ַָדﬠְ ִתּי ,כִּ י כָּל-אֲ ֶשׁר ַיﬠ ֶ
�הים ﬠָ ָשׂהֶ ,שׁיִּ ְראוּ ִמ ְלּפָ נָיו
ִ ” “I perceived that whatever God does will makeלגְ רֹﬠַ ; וְהָ אֱ ִ
ֲשׂה(
ַ ) will be forever; nothing can be added to it, nor anything can be taken fromיﬠ ֶ
it. God has done it so that people fear before Him.” The Zohar discusses the
deep secrets of this verse and says that the reference to ‘will make’ is about the
Tikkun of the world that lasts forever. The other side and all negativity will be
removed from the world because they have a temporary state and can’t live
�הים ,יְבַ ֵקּשׁ אֶ תforever. Ecclesiastes 3:15 “-
מַ הֶ -שּׁהָ יָה כְּ בָ ר הוּא ,וַאֲ ֶשׁר לִ ְהיוֹת כְּ בָ ר הָ יָה; וְהָ אֱ ִ
;” “That which is already has been; that which is to be, already has beenנִ ְר ָדּף
and God seeks what has been driven away.” The Zohar asks why in verse 14 it
says ‘God will make’ in future form and in the next verse it says that everything
וּמעוֹלָ ם “ was already created. The explanation comes from the verse in Isaiah 64:3
ֵ
ֲשׂהִ ,ל ְמחַ כֵּה-לוֹ
�הים זוּלָ ְת�– ַיﬠ ֶ
” “For from days of old theyל ֹאָ -שׁ ְמעוּ ,ל ֹא הֶ אֱ זִ ינוּ; ﬠַ יִן ל ֹאָ -ראָ ָתה ,אֱ ִ
have not heard or perceived by the ear, nor has the eye seen God besides You,
ֲשׂה( Who acts
ַ ) for the one who waits for Him.” For those who wait for Him, Godיﬠ ֶ
will deliver light from the level of Binah that is called ‘the world to come’. From
Binah comes out a strong and nourished Tree that is Zeir Anpin. Binah
nourishes it continuously forever. We learned that the future is the world to
come, which is a continuous connection to the level of Binah. We are like trees
at the lower level and to merit the nourishment of Binah we need to ‘wait’ for it.
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It is not a static wait but a process of preparing and expanding our vessels. The
Zohar is the tool that connects us to Binah and the world to come. That is why
Moses, the Faithful Shepherd, promised that by the merit of the Zohar the
Israelites will go out of exile with mercy. Many people wait for Mashiach to come
and solve all their problems. The true ‘wait’ is much harder as we explained
above but the rewards are ‘sky-high’.

יה ׁ ַש ְריָא
ְּ .511ב ַהה ּוא ִאילָ נָ א ּ ַתלְ יָא ְמ ֵה ְ
ימנ ּו ָתאֵ ּ ,ב ּ
יה .וְ ַעל ָ ּדא
ִמ ָּכל ׁ ְש ַאר ִאילָ נִ יןִ ,קי ּו ָמא ְ ּדכ ּ ָֹלא ּ ֵב ּ
שה ָהאֱ ל ִֹהים ה ּוא יִ ְהיֶה
ְ ּכ ִתיבָּ ,כל אֲ ׁ ֶשר יַעֲ ֶׂ
הוה וְ ה ּוא יְ ֵהאָ .עלָ יו
עולָ ם .וַ ַ ּדאי ה ּוא ָהיָה ה ּוא ֹ ְ
לְ ֹ
יתא
או ַריְ ָ
רו ַע .וְ ַעל ָ ּדא ְּב ֹ
הו ִסיףּ ,ו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֵאין לִ גְ ֹ
ֵאין לְ ֹ
תו ִסף ָעלָ יו וְ לֹא ִתגְ ַרע ִמ ּ ֶמ ּנ ּו.
ְ ּכ ִתיב) ,דברים יג( לֹא ֹ
יתא ה ּוא .וַ אֲ ָתר ָ ּדא ַא ְת ִקין
או ַריְ ָ
ְ ּד ִאילָ נָ א ָ ּדאּ ְ ,ד ֹ
ָהאֱ ל ִֹהים ּ ָת ִדירָ .האֱ ל ִֹהים ְס ָתםּ ָ ,דא ְ ּגב ּו ָרה ֵמ ֵאין
סוף ּו ֵמ ֵאין ֵח ֶקרּ ְ .כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר) ,ישעיה מ( ֵאין
ֹ
נָתוָ ,האֱ ל ִֹהים ,וְ לָ א אֱ ל ִֹהים .וְ ַעל ָ ּדא
ֵח ֶקר לִ ְתב ּו ֹ
ימוי
שה ּ ָת ִדירּ ְ ,כ ַמ ּב ּו ַע ְ ּדלָ א ּ ַפ ְס ָקן ֵמ ֹ
שה ,יַעֲ ֶׂ
ָע ָ ׂ
לְ ָד ֵרי ָ ּד ִרין.

ּ ְ .511באוֹ תוֹ ִאילָ ן ְּתל ּויָה הָ אֱ מ ּונָהּ ,בוֹ
ׁשוֹ ֶרה ִמ ָּכל ְ ׁש ָאר הָ ִאילָ נוֹ תִ ,קיּוּם הַ כּ ֹל ּבוֹ .
שה הָ אֱ ל ִֹהים
שר יַעֲ ֶׂ
וְ ַעל זֶה ָּכתוּבָּ ,כל אֲ ׁ ֶ
הוּא י ְִהיֶה ְלעוֹ לָ ם .וַדַּ אי הוּא הָ יָה ,הוּא הֹוֶה,
וְ הוּא י ְִהיֶהָ .עלָ יו ֵאין ְלהוֹ ִסיף ו ִּמ ּ ֶמ ּנ ּו ֵאין
ִלגְ ר ַֹע .וְ ַעל זֶה ַּב ּתוֹ ָרה ָּכתוּב) ,דברים
ש ִאילָ ן
יג( לֹא תֹסֵ ף ָעלָ יו וְ לֹא ִתגְ ַרע ִמ ּ ֶמ ּנוֶּ ׁ .
זֶה ּתוֹ ָרה הוּא .ו ָּמקוֹ ם זֶה ְמ ַת ֵּקן הָ אֱ ל ִֹהים
ּ ָת ִמיד .הָ אֱ ל ִֹהים ְס ָתם ,זוֹ ְ ּגבו ָּרה מֵ ֵאין סוֹ ף
ש ּנֶאֱ ַמר )ישעיה מ( ֵאין
וּמֵ ֵאין חֵ ֶקרְּ ,כמוֹ ׁ ֶ
חֵ ֶקר ִל ְתב ּונָתוֹ  .הָ אֱ ל ִֹהים ,וְ לֹא אֱ ל ִֹהים .וְ ַעל
ש ּלֹא
יעה ׁ ֶ
שה ּ ָת ִמידִּ ,כנְ ִב ָ
זֶה ָע ָׂשה ,יַעֲ ֶׂ
פוֹ ְס ִקים מֵ ימֶ יהָ ְלדוֹ ֵרי דוֹ רוֹ ת.

שה ׁ ֶש ִּי ְירא ּו
ְּ .512בגִ ין ַּכ ְך ְ ּכ ִתיב ,וְ ָהאֱ ל ִֹהים ָע ָ ׂ
יה לְ ַהאי ִאילָ נָ אְּ ,ב ִת ּק ּונָ א ׁ ְשלִ ים,
ִמ ְּל ָפנָ יוַ .א ְת ִקין לֵ ּ
ילא וְ ַת ּ ָתאְּ ,בגִ ין ְ ּדיִ ְירא ּו
ְ ּד ָא ִחיד לְ ָכל ְס ָטר ֵע ּ ָ
יה ְּב ִח ּל ּו ָפא ַאחֲ ָרא לְ ָד ֵרי
ִמ ְּל ָפנָ יו .וְ לָ א י ְַחלְ פ ּון לֵ ּ
ָ ּד ִרין.

ּ ִ .512בגְ לַ ל זֶה ָּכתוּב ,וְ הָ אֱ ל ִֹהים ָע ָׂשה
שיּ ְִירא ּו ִמ ְּלפָ נָיוִּ .ת ֵּקן לוֹ ְלזֶה הָ ִאילָ ן ְ ּב ִת ּקוּן
ֶׁ
ש ָאחוּז ְלכָ ל צַ דֶ ,ע ְליוֹ ן וְ ַת ְח ּתוֹ ןְּ ,כ ֵדי
ָׁשלֵ ם ׁ ֶ
שיּ ְִירא ּו ִמ ְּלפָ נָיו ,וְ לֹא ַיח ֲִליפ ּו אוֹ תוֹ ְ ּב ִח ּלוּף
ֶׁ
ַאחֵ ר ְלדוֹ ֵרי דוֹ רוֹ ת.

ָ .513א ַמר ִר ִּבי ַא ָּבא ,וַ ַ ּדאי ׁ ַש ּ ִפיר ָקא ַא ְמ ַרת ,אֲ ָבל
שהּ ,ולְ ָב ַתר
ּת ּו ִאית לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ אְּ ,ב ַק ְד ִמ ָ
יתא יַעֲ ֶׂ
ַהאי לְ ַהאי.
ּ ֵבין
ַמה
שה,
וְ ָהאֱ ל ִֹהים
ָע ָ ׂ
שה וְ ַא ְת ִקין לְ ַהאי ִאילָ נָ א,
ֶא ּ ָלא )תדיר( וַ ַ ּדאי יַעֲ ֶׂ
שהַ ,מה ּו
ְ ּדלָ א ּ ַפ ְס ִקין ֵמ ֹ
ימוי לְ ָד ֵרי ָ ּד ִריןּ .ולְ ָב ַתר ָע ָ ׂ
שה ָהאֱ ל ִֹהים ִאילָ נָא ַאחֲ ָרא לְ ַת ּ ָתא
שהֶ .א ּ ָלא ָע ָ ׂ
ָע ָ ׂ
שה ְ ּכ ַהאיּ ְ .ד ַהאי ִאילָ נָ א ּ ַת ּ ָת ָאה,
ִמ ּנ ּ
ֵיה .וְ לָ א יַעֲ ֶׂ
יהְּ ,בגִ ין ְ ּד ַמאן ְ ּדיֵע ּול לְ ִאילָ נָ א
יה וְ ַא ְת ִקין לֵ ּ
ָע ִביד לֵ ּ
ִע ּ ָל ָאה ,יֵיע ּול ִּב ְר ׁש ּו ,וְ יִ ׁ ְש ָּכח לְ ִאילָ נָ א ּ ַת ָת ָאה,
יעאלֶ ,א ּ ָלא ְ ּכ ְ ּד ָקא חֲ זֵי.
וְ י ְַד ִחל לְ ֵמ ָ

ָ .513א ַמר ַר ִ ּבי ַא ָּבא ,וַדַּ אי יָפֶ ה ַא ּ ָתה
אוֹ מֵ ר ,אֲ בָ ל ׁשוּב י ֵׁש ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכלַּ :ב ְּת ִח ָּלה
שה ,ו ְּלבַ ּסוֹ ף  -וְ הָ אֱ ל ִֹהים ָע ָׂשהַ .מה ֵּבין
יַעֲ ֶׂ
ית ֵּקן
שה וִ ַ
זֶה לָ זֶה? ֶא ּ ָלא )תָּ ִמיד( וַדַּ אי יַעֲ ֶׂ
ימיו ְלדוֹ ֵרי
ש ּלֹא י ּ ִָפ ְסק ּו מֵ ָ
ְלזֶה הָ ִאילָ ן ׁ ֶ
דוֹ רוֹ ת .ו ְּלבַ ּסוֹ ף ָע ָׂשהַ .מה ּו ָע ָׂשה? ֶא ָּלא
ָע ָׂשה הָ אֱ ל ִֹהים ִאילָ ן ַאחֵ ר ְל ַמ ָּטה ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
שזֶּה הָ ִאילָ ן הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן
שה ְ ּכמוֹ זֶהֶ ׁ .
וְ לֹא יַעֲ ֶׂ
ש ִּמי
תוִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ָע ָׂשה אוֹ תוֹ וְ ִה ְת ִקין אוֹ ֹ
שיּ ִָּכנֵס לָ ִאילָ ן הָ ֶע ְליוֹ ן ,י ִָּכנֵס ִ ּב ְר ׁשוּת,
ֶׁ
ִירא ְל ִה ָּכנֵס,
וְ י ְִמצָ א לָ ִאילָ ן הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן ,וְ י ָ
ש ָראוּי.
מו ׁ ֶ
ֶא ָּלא ְּכ ֹ
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The Zohar continues the study of the verse from Ecclesiastes 3:14
“ ,�הים ﬠָ ָשׂה
ִ ֱוּמ ֶמּנּוּ אֵ ין ִלגְ רֹﬠַ ; וְהָ א
ִ ,הוֹסיף
ִ ְ�הים הוּא י ְִהיֶה לְ עוֹלָ ם–ﬠָ לָ יו אֵ ין ל
ִ ֱֲשׂה הָ א
ֶ אֲ ֶשׁר ַיﬠ- כִּ י כָּל,י ַָדﬠְ ִתּי
”שׁיִּ ְראוּ ִמ ְלּפָ נָיו
ֶ
“I perceived that whatever God does will make (ֲשׂה
ֶ  ) ַיﬠforever; nothing can be
added to it, nor anything can be taken from it. God has done it so that people
fear before Him.”
The government of the Tree of Life is complete and absolute as the verse says
“nothing can be added to it, nor anything taken from it”. It is the aspect of Zeir
Anpin and the Torah that existed before the Creation. Without the Torah, the
world cannot exist and without the Torah reading on Shabbat, there is no flow
of light to the world. The Zohar reveals that God was looking at the Torah when
He created the world. Every letter in the Torah is important and in its place
because it is part of the Tree of Life, “nothing can be added to it, nor anything
taken from it”. A Torah scroll must be hand scribed following strict rules. The
scribe must do a Mikveh before starting his work. He may not speak while
writing and if he is disturbed from his work or utters even one word, then he
must go to the Mikveh to cleanse that ‘physical’ link. The entire process must
be totally spiritual. There are specific meditations and ways to write the YHVH
name. To keep the flow of light, there are no punctuation marks but a
continuous flow of Hebrew letters on the parchment. The entire Torah is also
considered as one name of God.
Any missing or extra letter invalidates the Torah scroll from being used for
reading. It is the tool that connects us to the tree of Life and draws sustenance
to the world.
Isaiah 40:28
“ ִל ְתבוּנָתוֹ, אֵ ין חֵ ֶקר: ְול ֹא יִיגָע,בּוֹרא ְקצוֹת הָ אָ ֶרץ–ל ֹא יִיﬠַ ף
ֵ  אֱ �הֵ י עוֹלָ ם יְהוָה,ל ֹא ָשׁמַ ﬠְ ָתּ-”הֲ לוֹא י ַָדﬠְ ָתּ ִאם
“Do you not know? Have you not heard? The everlasting God, YHVH, the Creator
of the ends of the earth does not become weary or tired. His understanding is
inscrutable.”
“The Creator of the ends of the earth” means that God is everything and is
everywhere and his ‘understanding’, which is Binah, is what provides the
continuous flow of Light to the world.
, ׁשוֹ מֵ ר הַ ּ ֶפ ַתח הוּא,שזֶּה
ֶ ׁ  בּ ֹא ו ְּראֵ ה.514
.ִש ָר ֵאל
ׂ ְ וְ ַעל זֶה נִ ְק ָרא )תהלים קכא( ׁשוֹ מֵ ר י
 וּמֻ ְׁש ֶקה וְ נִ ז ּוֹ ן,וְ זֶה הָ ִאילָ ן הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן ָע ָׂשה
,שה
ֶׂ ֲ וְ ַעל זֶה לֹא כָ תוּב יַע.מֵ הָ ִאילָ ן הָ ֶע ְליוֹ ן
שי ּ ְִירא ּו ִמ ְּלפָ נָיו ְ ּבנֵי
ֶ ׁ ? ָמה הַ ּ ַט ַעם.ֶא ּ ָלא ָע ָׂשה
ּ
שי ְִהי ּו
ֶ ׁ הָ עוֹ לָ ם וְ לֹא י ְִת ָק ְרב ּו ֵאלָ יו ֶא ּ ָלא ֵא ּל ּו
ִש ְמר ּו
ְׁ  וְ י, וְ לֹא אֲ חֵ ִרים,ְרא ּויִים ְל ִה ְת ָק ֵרב
ְ ּבנֵי הָ ָא ָדם דַּ ְרכֵ י הַ ּתוֹ ָרה וְ לֹא י ְִסט ּו ְלי ִָמין
.וְ ִל ְ ׂשמֹאל

 וְ ַעל ָ ּדא. נָ ִטיר ּ ִפ ְת ָחא ה ּוא, ְ ּד ַהאי, ּ ָתא חֲ זֵי.514
ש ָר ֵאל וְ ָדא ִאילָ נָ א
ׂ ְ ִִא ְק ֵרי )תהלים קכא( ׁש ֹו ֵמר י
.ילא
ָ ּ  ִא ְת ׁ ַש ְקיָא ּו ִמ ְתזָ ן ֵמ ִאילָ נָ א ִ ּדלְ ֵע,שה
ׂ ָ ּ ַת ּ ָת ָאה ָע
. ַמאי ַט ְע ָמא.שה
ׂ ָ  ֶא ּ ָלא ָע,שה
ֶׂ ֲוְ ַעל ָ ּדא לָ א ְ ּכ ִתיב יַע
 ֶא ּ ָלא,יה
ּ ֵ וְ לָ א יִ ְק ְרב ּון ל,ׁ ֶש ִּי ְירא ּו ִמ ְּל ָפנָ יו ְּבנֵי ָעלְ ָמא
 וְ יִ ְס ּ ַת ְמר ּון ְּבנֵי, וְ לָ א ַאחֲ ָרא,ִאי ּנ ּון ְ ּדיִ ְתחֲ ז ּון לְ ָק ְר ָבא
ימינָ א
ִ ִ וְ לָ א יִ ְסט ּון ל,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ נָ ׁ ָשא ָא ְר ֵחי ְ ּד
.ש ָמאלָ א
ׂ ְ ִוְ ל
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יה
ָ ּ .515תא חֲ זֵיַ ,על ַהאי ִאילָ נָ א ְ ּד ָכל ֵח ֹ
ילוי ּ ֵב ּ
ׁ ַש ְריָאָ ,א ַמר ָ ּדוִ ד) ,תהלים טז( ַא ּ ָתה ּת ֹו ִמ ְ
יך ג ֹּו ָרלִ י.
יה ָ ּדוִ ד ַמלְ ָּכא.
ַמה ּו ג ֹּו ָרלִ יּ ָ .דא ַע ְד ָבא ְ ּד ָא ִחיד ּ ֵב ּ
וְ ַעל ָ ּדאַ ,על ּ ִפי ַהג ֹּו ָרל )ס''א כן ביה על פי( ְ ּכ ִתיב .וְ ֵכן
ה ּוא ַעל ּ ִפי יְ יָ .וַ ּי ָָמת ׁ ָשם ַעל ּ ִפי יְ יַָ .הג ֹּו ָרל ְ ּכ ִתיב.
יתא
או ַריְ ָ
יהון ְ ּד ִאי ּנ ּון ְ ּד ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלִ ין ְּב ֹ
ַכ ָאה ח ּולָ ֵק ֹ
ז ָּ
חוי .וְ ִאי ּנ ּון ַא ְכלֵ י ְּב ָכל ֹיו ָמא
יְ ָמ ָמא וְ לֵ ילֵ י ,וְ י ְַד ֵעי ָא ְר ֹ
ְמ ֹזונָ א ִע ּ ָל ָאהּ ְ .כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר) ,קהלת ז( ַה ָח ְכ ָמה
ילא ֵמאֲ ָתר ָ ּדא
יתא ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
או ַריְ ָ
יהּ ְ .ד ָהא ֹ
ְּת ַח ּיֶה ְב ָעלֶ ָ
ִא ְתזָ ן ,וְ ָהא ִא ְּת ַמר ָעלַ יְ יה ּו) ,ישעיה סה( ִה ּנֵה עֲ ָב ַדי
ֹאכל ּו.
י ֵ

ש ָּכל ֲחיָלָ יו
 .515בּ ֹא ו ְּראֵ הַ ,על זֶה הָ ִאילָ ן ׁ ֶ
ּבוֹ נִ ְמצָ ִאיםָ ,א ַמר דָּ וִ ד) ,תהלים טז( ַא ּ ָתה
ּתוֹ ִמ ְ
שאוֹ חֵ ז
יך גּוֹ ָר ִליַ .מה ּו גּוֹ ָר ִלי? זֶה הַ גּוֹ ָרל ׁ ֶ
ּבוֹ דָּ וִ ד הַ ּ ֶמלֶ ְך .וְ ַעל זֶה ָּכתוּב ַעל ּ ִפי הַ גּוֹ ָרל.
וְ כֵ ן הוּא ַעל ּ ִפי ה'ַ .וי ּ ָָמת ָׁשם ַעל ּ ִפי ה'.
ָּכתוּב הַ גּוֹ ָרל )כֵּן בּוֹ ﬠַל פִּ י(ַ .א ְׁש ֵרי חֶ ְל ָקם
ש ִּמ ְ ׁש ּ ַתדְּ ִלים ַּב ּתוֹ ָרה יוֹ ָמם וָלַ יְלָ ה
של ֵא ּל ּו ׁ ֶ
ֶׁ
וְ יוֹ ְד ִעים דְּ ָרכָ יו ,וְ הֵ ם אוֹ ְכ ִלים ְ ּבכָ ל יוֹ ם ָמזוֹ ן
ש ּנֶאֱ ַמר )קהלת ז( הַ חָ ְכ ָמה
ֶׁ
ֶע ְליוֹ ןּ ְ ,כמוֹ
של ַמ ְעלָ ה
שה ֲֵרי הַ ּתוֹ ָרה ׁ ֶ
ְּתחַ יֶּה ְב ָעלֶ יהָ ֶ ׁ .
ִמ ּ ָמקוֹ ם זֶה נִ ז ּוֹ נֵיתַ ,וה ֲֵרי נִ ְת ָּב ֵאר
עֲ לֵ יהֶ ם) ,ישעיה סה( ִה ּנֵה עֲ בָ ַדי יֹאכֵ לוּ.

קול
ִ .516ר ִּבי ַא ָּבא ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר) ,יחזקאל א( וַ יְ ִהי ֹ
יע,
קול ְ ּד ָא ִחיד לְ ַהאי ָר ִק ַ
יעּ ָ .דא ֹ
ֵמ ַעל לָ ָר ִק ַ
שה
יה .וְ ָדא ה ּוא )תהלים קיא( ז ֶ
וְ ִא ׁ ְש ְּת ּ ַתף ּ ַבהֲ ֵד ּ
ֵכר ָע ָ ׂ
יעא ָק ִאים ָעלַ יְ יה ּוַ ,על ִאי ּנ ּון
או ָתיו .וְ ַהה ּוא ְר ִק ָ
לְ נִ ְפלְ ֹ
ֵחיוָ ון .וְ ָדא ה ּוא ְ ּד ִא ְב ֵרי ּ ַב ּ ׁ ֵשנִ י) ,בראשית א( לְ ַה ְב ִ ּדיל
ּ ֵבין ַמיִ ם לָ ָמיִ ם.

ַ .516ר ִ ּבי ַא ָּבא ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר) ,יחזקאל
ש ָאחוּז
יע .זֶה הַ ּקוֹ ל ׁ ֶ
א( ַוי ְִהי קוֹ ל מֵ ַעל הָ ָר ִק ַ
יע ו ִּמ ְׁש ּ ַת ּ ֵתף ִע ּמוֹ  .וְ זֶה ּו
ְלזֶה הָ ָר ִק ַ
ָע ָׂשה
קיא( זֵכֶ ר
ש ָּכתוּב )תהלים
ֶׁ
יע עוֹ מֵ ד עֲ לֵ יהֶ םַ ,על
ְלנִ ְפ ְלאוֹ ָתיו .וְ אוֹ תוֹ ָר ִק ַ
שנִ י,
ש ִ ּנ ְב ָרא ַּב ּׁ ֵ
אוֹ ָתן חַ יּוֹ ת .וְ זֶה הוּא ׁ ֶ
ְלהַ ְבדִּ יל )בראשית א( ֵּבין ַמיִם לָ ָמיִם.

This Zohar section quotes several Bible verses that link us to the purpose and
protection of the Tree of Life.
)”Psalms 121:4 (This Psalm is well known because of the song “Shir Lama’alot
שׁוֹמר ,י ְִשׂ ָראֵ ל“
ֵ
ִישׁן
”ִ .הנֵּה ל ֹא-יָנוּםְ ,ול ֹא י ָ
”“Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep.
The keeper of Israel is Zeir Anpin, which is the lower Tree of Life, nourished
from Binah that continuously sustains him.
Psalms 16:5
גּוֹר ִלי“
תּוֹמי� ָ
ִ
ְכוֹסי אַ ָתּה,
”יְהוָהְ ,מנָת-חֶ ְל ִקי ו ִ
“YHVH is my inheritance and my cup. You are the one who determines my
”destiny
King David appreciated his connection to the Tree of Life that fulfilled and
supported his vessel. It is the root and the path of his destiny.
Ecclesiastes 7:12
”.כִּ י ְבּצֵ ל הַ חָ כְ מָ הְ ,בּצֵ ל הַ כָּסֶ ף; ְוי ְִתרוֹן ַדּﬠַ ת ,הַ חָ כְ ָמה ְתּחַ יֶּה ְבﬠָ לֶ יהָ “
“For in the shadow of Wisdom (Chokhmah), in the shadow of money (silver) and
the advantage of knowledge (Da’at), the wisdom preserves the life of him that
”own it
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The wisest of all, King Solomon, reveals to us that in the Tree of Life, the
Chokhmah is above Chessed that is the aspect of Silver and it feeds from
Chokmah. Both are in the right column.
Da’at gives the advantage because it is the Sefirah that channels the Light of
Chokhmah through the central column and brings life to all the lower levels. It
is not automatically for everyone but only for those who ‘own’ it. Ownership
comes only through the process of earning it with our spiritual work.
Isaiah 65:13
“  וְאַ ֶתּם ִתּצְ ָמאוּ; ִהנֵּה ﬠֲבָ ַדי, ִהנֵּה ﬠֲבָ ַדי י ֹאכֵלוּ וְאַ ֶתּם ִתּ ְרﬠָ בוּ– ִהנֵּה ﬠֲבָ ַדי י ְִשׁתּוּ,אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה-לָ כֵן כֹּה
 וְאַ ֶתּם ֵתּבֹשׁוּ,”י ְִשׂ ָמחוּ
“This is what YHVH God says: My servants will eat, but you will be hungry. My
servants will drink, but you will be thirsty. My servants will be glad, but you will
be ashamed.”
The servants that God is referring to are those who work to draw and continue
the flow of light from the Tree of Life to the world. As channels of Light, they are
the first to benefit from it.
Ezekiel 1:25
“ ְתּ ַרפֶּ ינָה כַנְ פֵ יהֶ ן,ֹאשׁם; ְבּﬠָ ְמ ָדם
ָ ר- לָ ָר ִקיﬠַ אֲ ֶשׁר ﬠַ ל,קוֹל– ֵמﬠַ ל-” ַוי ְִהי
“A voice came from above the expanse over their heads; when they stood still,
they lowered their wings”
The ‘voice’ is the aspect of Zeir Anpin and the heads are the aspect of Yessod of
Zeir Anpin that connects Malchut to the Tree.
Psalms 111:4
“אוֹתיו; חַ נּוּן ו ְַרחוּם יְהוָה
ָ  ְל ִנ ְפ ְל,” ֵזכֶר ﬠָ ָשׂה
“He has caused His wonderful works to be remembered. YHVH is gracious and
compassionate”
The ‘’ ֵזכֶר, ‘remembering’, is the male aspect that is related to the connection of
Yessod and Malchut that brings down the pure light that is gracious and
compassionate.
Lesson:
The concentration of the verse above is a well of light that links us to the Tree
of Life. The Zohar ‘digs’ for us wells of life from the Bible. It reveals the inner
light of the verses and that is why the Daily Zohar brings the full verse even if
the Zohar refers to it with few words.
We should focus and read the quoted verses from the Bible. It is highly
recommended to have the Bible book next to us when we study the Daily Zohar.
You can use this link to http://Mechon-mamre.org to locate Bible verses online
and have the Hebrew with other languages side by side.
יעים
ִ ש ּ ִ ׁש ְב ָעה ְר ִק
ֶ ׁ , ָ ַוה ֲֵרי ֵּבאֲ רוּה.517
,ש ּ ֵמ ׁש
ַׁ  וַדַּ אי וִ ילוֹ ן ֵאינוֹ ְמ.ְל ַמ ְעלָ ה ְל ַמ ְעלָ ה
. ֹשנּוֹ ְתנִ ים לו
ֶ ּׁ  ֶא ּ ָלא ַמה, ֹש ּלו
ֶ ׁ ּ שה ֲֵרי ֵאין לוֹ ִמ
ֶׁ
ּ
 )דברי, זֶה ּו סוֹ ד הַ ָּכתוּב.וְ הָ עֲ נִ יִים ּבוֹ אֲ ח ּוזִים
.א כב( )וּ( ְב ָענְ יִי ה ֲִכינוֹ ִתי ְלבֵ ית אֱ לֹהַ י-הימים
שה ֲֵרי
ֶ ׁ .שח ֲִרית וּמוֹ ִציא ַע ְר ִבית
ַ ׁ וְ זֶה ַמ ְכנִ יס

ילא
ָ ּ יעין לְ ֵע
ִ  ְ ּד ׁ ִש ְב ָעה ְר ִק,או ְקמ ּו ָה
ֹ
 וְ ָהא.517
יה
ֹ ילון ֵא
ֹ ִ וַ ַ ּדאי ו.ילא
ָ ּ לְ ֵע
ּ ֵ ְ ּד ָהא לֵ ית ל,ינו ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש
יה
ּ  ּו ִמ ְס ְ ּכנֵי ּ ֵב.יה
ּ ֵ ֶא ּ ָלא ַמה ְ ּדיָהֲ ִבין ל,יה
ּ ִֵמ ִ ּדיל
 )דברי הימים ב, ָ ּדא ה ּוא ָרזָ א ִ ּד ְכ ִּתיב,ִא ְתאֲ ָחד ּו
 וְ ָדא ַמ ְכנִ יס.ינו ִתי לְ ֵבית אֱ ל ַֹהי
ֹ כב( ּו ְב ָענְ יִ י הֲ ִכ
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ַא ּ ִפיק
ַח ּיָילִ ין
וְ ָא ִעיל
ּ ֻכ ְּלה ּו.
ַח ְס ֶ ּד ָך

ַּב ּ ַליְלָ ה מוֹ ִציא חֵ ילוֹ ָתיו ְלכָ ל הַ ְ ּצ ָד ִדים,
ֲחיָלוֹ ת ַוהֲמוֹ נִ ים.
וְ ׁשוֹ לֵ ט ַעל אוֹ ָתם
שח ֲִרית ְמכַ ּנֵס ְלכֻ ָּלם ,ו ַּמ ְכנִ יסָ ם ְלנִ ְק ָּבם
וּבַ ּ ׁ ַ
שה ֲֵרי הַ ּב ֶֹקר כּ וֹ לֵ ל ֶאת ּ ֻכ ָּלם,
וְ לֹא ׁשוֹ ְל ִטיםֶ ׁ .
ש ּנֶאֱ מַ ר )תהלים צב( ְלהַ ִ ּגיד ַּב ּב ֶֹקר
ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
ָ
חַ ְסדֶּ ָך וֶאֱ מ ּונ ְָתך ַּב ּ ֵלילוֹ תַ .וה ֲֵרי ֵּבאֲ רוּהוּ.

ֵיה ִא ְתזָ ן ַהאי
קול ִאית ַעל ַהאי ָר ִק ַ
 .518וְ ֹ
יעִ ,מ ּנ ּ
קול ִא ְת ַערֻ ּ ,כ ְּלה ּו אֻ ְכל ּו ִסין
יעְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ַהאי ֹ
ָר ִק ַ
יקם
לָ א נ ְַטלִ ין ,וְ לֵ ית ְּבה ּו ְר ׁש ּוֶ ,א ּ ָלא לְ ֵמ ָ
יהון ּו ְמ ַח ָּכאן ,לְ ַהה ּוא
ְּבד ּו ְכ ַתיְ יה ּו ,וְ ַא ְק ְר ֵבי ֵחילֵ ֹ
ֵיה ,וְ ַעל
ִטיב ּו ְ ּדנָ גִ יד לְ ַהה ּוא ָר ִק ַ
יע ,וְ יִ ְת ָּב ְר ָכן ְּבגִ ינ ּ
ֹאשם.
יע אֲ ׁ ֶשר ַעל ר ׁ ָ
ָ ּדא ִאיה ּו ֵמ ַעל לָ ָר ִק ַ

יעִ ,מ ּ ֶמ ּנ ּו נִ ז ּוֹ ן זֶה
 .518וְ י ֵׁש קוֹ ל ַעל זֶה הָ ָר ִק ַ
ש ּקוֹ ל זֶה ִמ ְתעוֹ ֵררָּ ,כל
יעּ ְ .ב ָׁש ָעה ׁ ֶ
הָ ָר ִק ַ
הַ הֲמוֹ נִ ים לֹא נוֹ ְס ִעים ,וְ ֵאין לָ הֶ ם ְר ׁשוּת
ֶא ּ ָלא לַ עֲ מֹד ִ ּב ְמקוֹ ָמם ,ו ְּמ ָק ְר ִבים ֶאת
ש ִ ּנ ְמ ָׁש ְך
חֵ ילוֹ ֵתיהֶ ם ו ְּמחַ ִ ּכים ְלאוֹ תוֹ טוֹ ב ׁ ֶ
יע וְ י ְִת ָּב ְרכ ּו ִבגְ לָ לוֹ  ,וְ ַעל זֶה הוּא
ְלאוֹ תוֹ ָר ִק ַ
ֹאשם.
שר ַעל ר ָׁ
יע אֲ ׁ ֶ
מֵ ַעל לָ ָר ִק ַ

ֹאשם
יע אֲ ׁ ֶשר ַעל ר ׁ ָ
ָ ּ .519תא חֲ זֵי ּו ִמ ּ ַמ ַעל לָ ָר ִק ַ
ְ ּכ ַמ ְר ֵאה ֶא ֶבן ַס ּ ִפיר ְ ּדמ ּות ִ ּכ ּ ֵסאּ ְ ,כ ַמ ְר ֵאה ֶא ֶבן
ש ָר ֵאל .וְ ָדא ה ּוא ָרזָ א
ַס ּ ִפירּ ָ ,דא
ֶא ֶבן יִ ְ ׂ
ִ ּד ְכ ִתיב) ,בראשית כט( וְ גָ לְ ל ּו ֶאת ָה ֶא ֶבן וְ ֹגו'ַ .חד ֶא ֶבן
ש ָר ֵאל לְ ֵמ ַירת ַא ְר ָעא,
נ ְַח ּ ָתא ִמ ְּל ֵע ּ ָ
ילאַּ ,כד ָּבע ּו יִ ְ ׂ
יה ג ֹּו ָרל .וְ ִאיה ּו ָא ַמרּ ָ ,דא לִ ְפלַ נְ יָא ,וְ ָדא
ּו ְכ ִתיב ּ ֵב ּ
חות )דף ר''מ
ִמ ְּת ֹ
ֶא ֶבן ה ּוא
לִ ְפלַ נְ יָא .וְ ָדא
ע''א( ּ ֻכ ְר ְסיָיא ְ ּד ַמלְ ָּכא נ ְַח ּ ָתא .וַ ַ ּדאי )בראשית
ש ָר ֵאל ְ ּכ ִתיבּ .ו ְבגִ ינֵי ַּכ ְך ַעל
מט( ִמ ּ ׁ ָשם ֹ
רו ֶעה ֶא ֶבן יִ ְ ׂ
תו.
ּ ִפי ַהג ֹּו ָרל וַ ַ ּדאי ּ ֵת ָחלֵ ק נַחֲ לָ ֹ

שר ַעל ֶאבֶ ן
יע אֲ ׁ ֶ
יע ָר ִק ַ
ּ .519בֹא ו ְּר ֵאהָ ,ר ִק ַ
ש ָּכ ַתב ְּכ ַמ ְר ֵאה ֶאבֶ ן
סַ ּ ִפיר דְּ מוּת ִּכ ּ ֵסאַ ,מה ּ ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל .וְ זֶה ּו סוֹ ד
סַ ּ ִפיר  -זוֹ ֶאבֶ ן י ְ ׂ
הַ ָּכתוּב) ,בראשית כט( וְ ָגלֲל ּו ֶאת הָ ֶאבֶ ן וְ גוֹ '.
שר ָרצ ּו
ֶאבֶ ן ַאחַ ת י ְָר ָדה ִמ ְל ַמ ְעלָ ה ַּכאֲ ׁ ֶ
שת ֶאת הָ ָא ֶרץ ,וְ כָ תוּב ָּב ּה
ִש ָר ֵאל לָ ֶר ׁ ֶ
י ְׂ
גּוֹ ָרל .וְ ִהיא ָא ְמ ָרה :זֶה ִל ְפלוֹ נִ י ,וְ זֶה ִל ְפלוֹ נִ י.
וְ זוֹ הָ ֶאבֶ ן ִהיא ִמ ּ ַתחַ ת ִ ּכ ּ ֵסא הַ ּ ֶמלֶ ְך יוֹ ֶר ֶדת.
ִש ָר ֵאל
וַדַּ אי )שם מט( ִמ ּ ָׁשם ר ֶֹעה ֶאבֶ ן י ְ ׂ
ָּכתוּב .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ַעל ּ ִפי הַ גּוֹ ָרל וַדַּ אי ּ ֵתחָ לֵ ק
ַנחֲלָ תוֹ .

מו ִציא ַע ְר ִביתּ ְ .ד ָהא ְּבלֵ ילְ יָא,
ׁ ַשחֲ ִרית ּו ֹ
ָלוי לְ ָכל ִס ְט ִרין ,וְ ׁ ַשלְ ָטא ַעל ִאי ּנ ּון
ַח ּי ֹ
יש לְ ֻכ ְּלה ּו,
לו ִסיןּ .ו ְב ׁ ַשחֲ ִרית
וְ אֻ ְכ ֹ
ָּכנִ ׁ
לְ נ ְֻק ַביְ יה ּו ,וְ לָ א ׁ ַשלְ ִטיןּ ְ .ד ָהא ּבֹ ֶקר ָּכלִ יל
ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )תהלים צב( לְ ַה ִ ּגיד ּ ַב ּב ֶֹקר
או ְקמ ּו ָה.
ילות .וְ ָהא ֹ
וְ אֱ מ ּונָ ְת ָך ּ ַב ּ ֵל ֹ

The seventh heaven is called Vilon, ‘curtain’, and represents the border from
Yessod to Malchut.
)(See also Daily Zohar # 1228 – Breaking through seven heavens
It doesn’t have light of its own but only from what it receives from above. The
‘poor’ connects to it as it says in 1 Chronicles 22:14
ינוֹתי לְ בֵ ית-יְהוָה ,זָהָ ב כִּ כּ ִָרים מֵ אָ ה-אֶ לֶ ף ְוכֶסֶ ף אֶ לֶ ף אֲ לָ ִפים כִּ כּ ִָרים ,וְלַ נְּ חֹ ֶשׁת וְלַ בַּ ְרזֶל אֵ ין ”
ו ְִהנֵּה ְבﬠָ ְניִי הֲ כִ ִ
תּוֹסיף
ינוֹתיַ ,וﬠֲלֵ יהֶ ם ִ
”מ ְשׁ ָקל ,כִּ י לָ רֹב הָ יָה; וְﬠֵ צִ ים וַאֲ בָ ִנים הֲ כִ ִ
ִ
“With my poorness I have provided for the house of YHVH 100.000 talents of
gold, a million talents of silver, and bronze and iron beyond weighing, for there
”is so much of it; timber and stone, too, I have provided. To these you must add.
I
checked
18
different
English
translations
on
http://biblehub.com/1_chronicles/22-14.htm. All of them corrupted the
meaning of the Hebrew verse. I assume it is so because of the conflict with the
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rest of the verse. I used and modified the English Standard Version translation
to bring it closer to the literal meaning of the verse.
King David prepared everything for the building of the Holy Temple. In 1
Chronicles 22 he transferred the control, and assigned his son, King Solomon,
to continue with the actual building.
King David is the aspect of Malchut that doesn’t have light of its own. He tells
his son that all that he prepared for the building of the Holy Temple comes from
his ‘poorness’, meaning from the level of Malchut.
He was a powerful king and the richness of the nation was under his control,
yet he knew that nothing is actually his because everything is provided from
above. King David felt the ‘poorness’ of Malchut and that made his vessel empty
with ability to receive and channel the Light through the ‘curtain’ above.
The greatness of King David was in his consciousness of humility and lowliness.
That gave him great connection and protection of the Light.
When he finished collecting the money for the building of the Holy Temple he
gave praise to God, made connection to the upper six Sefirot (see 1 Chronicles
29:11) and said
1 Chronicles 29:14 ” וּמיּ ְָד� נ ַָתנּוּ
ִ , ִמ ְמּ� הַ כֹּל- כִּ י: לְ ִה ְתנ ֵַדּב כָּז ֹאת, ַנַﬠְ צֹר כֹּח- כִּ י,וּמי ﬠַ ִמּי
ִ ,וְכִ י ִמי אֲ ִני
� ָל.”
“But who am I, and what is my people, that we should be able thus to offer
willingly? For all things come from you, and of your own hand have we given
you.”
He knew that everything in this world is temporary and is given from above.
His son inherited some of this lowliness and consciousness of serving the
people. When God asked him (in a dream) to what kind of blessings he wished
for, he answered “I am a little child …”
1 Kings 3:9 “ �ﬠַ ְמּ- אֶ ת, כִּ י ִמי יוּכַל ִל ְשׁפֹּט:טוֹב לְ ָרע- בֵּ ין, לְ הָ ִבין,�ﬠַ ְמּ- ִל ְשׁ ֹפּט אֶ ת, ְַונ ַָת ָתּ ְלﬠַ ְב ְדּ� לֵ ב שׁ ֵֹמﬠ
”הַ כָּבֵ ד הַ זֶּה
“Give your servant therefore an understanding mind to govern your people, that
I may discern between good and evil, for who is able to govern this great people
of yours?”
God was pleased with the answer and told him, “Because you have asked this
thing and have not asked for yourself a long life, nor have asked riches for
yourself, nor have you asked for the life of your enemies but have asked for
yourself discernment to understand justice”
God gave him his wishes and also everything else as we read in verse 13
”�י ֶָמי- כָּל,הָ יָה כָמוֹ� ִאישׁ בַּ ְמּלָ כִ ים- אֲ ֶשׁר ל ֹא:כָּבוֹד-ֹשׁר גַּם
ֶ ע- גַּם,� ָ ָשׁאַ לְ ָתּ נ ַָת ִתּי ל-” ְוגַם אֲ ֶשׁר ל ֹא
“I give you also what you have not asked, both riches and honor, so that no
other king shall be compared to you, all your days.”
In the following verse 14 we read
”�י ֶָמי- אֶ ת, ָדּוִיד אָ ִבי�–וְהַ אֲ ַרכְ ִתּי,� ַ כַּאֲ ֶשׁר הָ ל,וּמצְ וֹ ַתי
ִ  לִ ְשׁמֹר חֻ ַקּי, ְו ִאם ֵתּלֵ � ִבּ ְד ָרכַי.”
“And if you will walk in my ways, keeping my statutes and my commandments,
as your father David walked, then I will lengthen your days.”
King Solomon was still responsible for his actions and God told him that.
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We should know that even if God gives us riches and honor it doesn’t mean that
we are finished with our correction process. Heaven on earth is an illusionary
state because in Malchut we continue the spiritual work 24×7 until our last
breath. We still need to follow the spiritual laws because every moment in this
life, we are responsible for every action we do.
Making donations and giving charity is a way of sharing gifts given to us for our
correction. The consciousness should be of lowliness and thanking God for
giving us the opportunity to share the gifts that He let us have. In most cases
riches and honor are a big test and responsibility. If we can give, do, share, but
we don’t, then we abuse the power given to us and it creates blocks and
limitations to the soul. We are judged on what and how we use these gifts. After
we pass away all that we can carry is our soul. Its size and purity are the only
testimony of our actions.

ִ .520ר ִּבי יִ ְצ ָחק וְ ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה הֲ ֹוו ָאזְ לֵ י ֵמא ּו ׁ ָשא
יה.
לְ ל ּודָ ּ ,פגַ ע ְּבה ּו ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ רָ ,רהֲ ט ּו אֲ ּ ַב ְת ֵר ּ
יה ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתאַ .עד
ָא ְמר ּו ,וַ ַ ּדאי ַנ ְר ִהיט אֲ ּ ַב ְת ֵר ּ
ְ
יהָ ,א ְמר ּו וַ ַ ּדאי נִ ׁ ְש ּ ַת ּ ֵתף ּ ַבהֲ ָדך ,וְ נִ ׁ ְש ַמע
ְ ּד ָמט ּו לְ ּ ֵ
גַב ּ
ִמ ּ ָלה ַח ְד ּ ָתא.

ַ .520ר ִ ּבי י ְִצחָ ק וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה הָ י ּו הוֹ ְל ִכים
ּשא ְללוֹ דָ ּ .פגַע ָּבהֶ ם ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָרָ .רצ ּו
מֵ או ָׁ
ַאח ֲָריוָ .א ְמרוּ ,וַדַּ אי נָרוּץ ַאח ֲֵרי הַ ּ ְׁש ִכינָה.
ש ִה ִ ּגיע ּו אֶ ְצלוֹ ָ ,א ְמרוּ ,וַדַּ אי נִ ְׁש ּ ַת ּ ֵתף
ַעד ׁ ֶ
ִא ְּת ָך וְ נִ ְ ׁש ַמע דְּ בַ ר ִחדּ ו ּׁש.

רו ְד ֵפי צֶ ֶדק
ָ ּ .521פ ַתח וְ ָא ַמר) ,ישעיה נא( ׁ ִש ְמע ּו ֵאלַ י ֹ
רו ְד ֵפי צֶ ֶדקִ ,אי ּנ ּון ְ ּד ַאזְ לִ ין
ְמ ַב ְק ׁ ֵשי וְ ֹגו'ִ ׁ .ש ְמע ּו ֵאלַ י ֹ
רו ְד ֵפי צֶ ֶדק ,וַ ַ ּדאי ִאי ּנ ּון ְמ ַב ְק ׁ ֵשי
ימנ ּו ָתאֹ ,
ָּב ַתר ְמ ֵה ְ
ימנ ּו ָתאּ ,ולְ ַאחֲ ָדא לְ ַהאי
ה'ִ .אי ָּב ִעית ּו לְ ִמנְ ַ ּדע ְמ ֵה ְ
חו ָד ָהא ִ ּכ ׁ ְש ַאר ְּבנֵי
צֶ ֶדק ,לָ א ִּת ְס ּ ַת ְ ּכל ּון ָּב ּה ִּבלְ ֹ
יתה לְ גַ ְר ַמיְ יה ּו ַעל ָ ּדא.
ָעלְ ָמאּ ְ ,דגַ ְרמ ּו ִמ ָ
אֲ ָבל )ישעיה נא( ַה ִּביט ּו ֶאל צ ּור ח ּו ַּצ ְב ּ ֶתם וְ ֶאל
ַמ ֶק ֶבת ּב ֹור נ ּו ַ ּק ְר ּ ֶתם.

ָ ּ .521פ ַתח וְ ָא ַמר) ,ישעיה נא( ִׁש ְמע ּו ֵאלַ י
שי וְ גוֹ 'ׁ ִ .ש ְמע ּו ֵאלַ י ר ְֹדפֵ י
ר ְֹדפֵ י צֶ ֶדק ְמבַ ְק ׁ ֵ
שהוֹ ְל ִכים ַאחַ ר הָ אֱ מ ּונָה ,ר ְֹדפֵ י
צֶ ֶדק ֵ -א ּל ּו ׁ ֶ
יתם
שי ה'ִ .אם ְר ִצ ֶ
צֶ ֶדק ,וַדַּ אי ֵא ּל ּו ְמבַ ְק ׁ ֵ
צ ֶדק ,לֹא
לָ ַד ַעת הָ אֱ מ ּונָה וְ לֶ אֱ חֹז ְ ּבזֶה הַ ֶ ּ
ִת ְס ּ ַת ְּכל ּו בָ ּה ְלבַ דָּ ּה ִ ּכ ְ ׁש ָאר ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם
ַעל זֶה.
ְל ַע ְצ ָמם
יתה
ִמ ָ
ש ָ ּג ְרמ ּו
ֶׁ
אֲ בָ ל )שם( הַ ִ ּביט ּו ֶאל צוּר חֻ ַ ּצ ְב ּ ֶתם וְ ֶאל
ַמ ֶּקבֶ ת ּבוֹ ר נ ַֻּק ְר ּ ֶתם.

ש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ּ ָת
) .522במדבר כ''ח( ַצו ֶאת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
יהם ֶאת ָק ְר ָּבנִ י לַ ְח ִמי וְ ֹגו'ּ ְ .כ ִתיב )שמואל א
אֲ לֵ ֶ
קול יְ ָי וְ ֹגו'.
מו ַע ְּב ֹ
לות ּוזְ ָב ִחים ִ ּכ ׁ ְש ֹ
עו ֹ
טו( ַה ֵח ֶפץ לַ יְ ָי ְּב ֹ
ְ
לֵ ית ְרע ּו ָתא ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּואּ ְ ,דיֵח ּוב ּ ַבר נָ ׁש,
יה י ְַק ִריב ָק ְר ָּבןֶ .א ּ ָלא ָק ְר ָּבן ְ ּד ִאיה ּו ְּבלִ י
וְ ַעל ֹ
חו ֵב ּ
חו ָבהּ ָ ,דא ִאיה ּו ָק ְר ָּבן ׁ ְשלִ ים ,וְ ִא ְק ֵרי ׁ ְשלָ ִמים,
ֹ
וְ ָק ְר ָּבן ּ ָת ִמיד א ּוף ָה ִכי ,וְ ַאף ַעל ַּגב ִ ּד ְמ ַכ ּ ֵפר ַעל
חו ִבין.
ֹ

ִש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ּ ָת אֲ לֵ יהֶ ם
 .522צַ ו ֶאת ְ ּבנֵי י ְ ׂ
ֶאת ָק ְר ָּבנִ י לַ ְח ִמי וְ גוֹ 'ָּ .כתוּב )שמואל-א
טו( הַ חֵ פֶ ץ לַ ה' ְ ּבעֹלוֹ ת ּוזְבָ ִחים ִּכ ְׁשמ ַֹע ְ ּבקוֹ ל
שיּ ְִתחַ יֵּב
ה' וְ גוֹ 'ֵ .אין ְרצוֹ ן הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ׁ ֶ
ֶּבן ָא ָדם וְ ַעל חוֹ בוֹ י ְַק ִריב ָק ְר ָּבןֶ .א ּ ָלא ָק ְר ָּבן
חובָ ה ,זֶה ּו ָק ְר ָּבן ָׁשלֵ ם ,וְ נִ ְק ָרא
שהוּא ְ ּב ִלי ֹ
ֶׁ
ְ
ְ ׁשלָ ִמים .וְ ָק ְר ַּבן ּ ָת ִמיד ּגַם ָּכך ,וְ ַאף ַעל ּגַב
ש ְּמכַ ּ ֵפר ַעל חוֹ בוֹ ת.
ֶׁ
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Rabbi Yitzchak and Rabbi Yehuda were walking on the way and they saw Rabbi
Elazar. They ran after him saying to each other, "let us run after the Shechinah".
They reached him and asked to participate in his study and learn something
new. Rabbi Elazar opened with a verse from Isaiah 51:1 “  ְמבַ ְק ֵשׁי,ִשׁ ְמעוּ אֵ לַ י ר ְֹדפֵ י צֶ ֶדק
מַ ֶקּבֶ ת בּוֹר נ ַֻקּ ְר ֶתּם- וְאֶ ל,צוּר חֻ צַּ ְב ֶתּם-“ ”יְהוָה; הַ ִבּיטוּ אֶ לListen to me, you who pursue
righteousness, you who seek YHVH: look to the rock from which you were hewn,
and to the quarry from which you were dug.” He explained the verse saying that
those who seek closeness to YHVH should not cling only to the level of Malchut
but look up to Zeir Anpin. Malchut is the aspect of death but when we connect
to the source of the light with Malchut, then the life force is revealed. The soul
comes from higher levels and the body from the material level, which is Malchut.
The consciousness of the father produces a substance, which is the sperm that
makes the connection with the vessel inside the mother. All the ‘extra’ sperms
lose their life when one sperm is chosen to bring life into the vessel. The body
begins to grow inside the woman’s womb by ‘collecting’ materials from the
environment. It builds itself through the consumption of food that comes from
the level of Malchut. The final outcome is shaped according to the consciousness
passed through the sperm and the vessel. After 41 days, the soul from the
spiritual level makes the connection to the body. At that time the baby’s brain
begins to produce electrical pulses. The woman that was growing flesh in her
body is now carrying a new soul and a living child. The numerical value of
mother, אם, is 41. And mom, אמא, is 42 to represent the source and beginning
of creation. Separating life from the body is the aspect of separating Zeir Anpin
and Malchut. It will disconnect the life force from the body letting the process
of death begin. The body will break down to its natural elements as it was before
it became the food that was consumed by the mother to grow the baby. We
should always connect to the spiritual source of our souls because it is the only
way to feed it with life energy. Depending only on physicality to sustain our lives
will only lead to the complete death of the body and soul.
 )תהלים נא( ז ְִבחֵ י, ַר ִ ּבי ַא ָּבא ּ ָפ ַתח.523
,ּ ּ ָפסוּק זֶה ּ ֵפ ְר ׁשוּהו.' ֹאֱ ל ִֹהים רוּחַ נִ ְ ׁש ָּב ָרה וְ גו
 ֵאין ְרצוֹ נוֹ ְ ּב ָק ְר ָּבן,ש ְרצוֹ ן הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ֶׁ
. אֶ ּ ָלא רוּחַ נִ ְ ׁש ָּב ָרה,של ָא ָדם ַעל חֲטָ ָאיו
ֶׁ
ְ וְ כָ ך.ו ְּבנֵי ָא ָדם לֹא יוֹ ְד ִעים ָמה אוֹ ְמ ִרים
שר ָּבא
ֶ ׁ ֲש ַּכא
ֶ ׁ ,ָׁש ַמ ְענ ּו מֵ הַ ְּמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה
ְ
ַ מַ ְמ ִׁשיך ָעלָ יו רוּח,ָא ָדם ְל ִה ּ ַט ּ ֵמא ַּבחֲטָ ָאיו
ָאה ַעל הָ ָא ָדם וְ ׁשוֹ לֵ ט
ֶ  ו ִּמ ְת ּג,צד הַ ּ ֻט ְמ ָאה
ּ ַ ִמ
תו צַ ד הַ ּ ֻט ְמ ָאה
ֹ ֹ וְ או. ָֹעלָ יו ְלכָ ל ְרצוֹ נו
 וְ ׁשוֹ לֵ ט ָעלָ יו,ִמ ְת ּג ֵַּבר ְ ּבכֹחוֹ ו ִּמ ְתחַ זֵּק
 ָּבא ָא ָדם וְ ׁשוֹ לֵ ט ָעלָ יו. ֹשה ְרצוֹ נו
ֶׂ ֲשיַּע
ֶׁ
. ֹ ְמטַ ה ֲִרים אוֹ תו- ְל ִה ּ ַטהֵ ר

 )תהלים נא( זִ ְב ֵחי אֱ ל ִֹהים ר ּו ַח, ִר ִּבי ַא ָּבא ּ ָפ ַתח.523
 ִ ּד ְרע ּו ָתא,או ְקמ ּו ָה
ֹ
 ַהאי ְק ָרא.'נִ ׁ ְש ָּב ָרה וְ ֹגו
ְ ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 לָ א ִא ְת ְר ֵעי ְּב ָק ְר ָּבן ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש,יך ה ּוא
 ּו ְבנֵי נָ ׁ ָשא לָ א י ְַד ֵעי. ֶא ּ ָלא ר ּו ַח נִ ׁ ְש ָּב ָרה,בוי
ֹ חו
ֹ ַעל
,ישא
ָ ׁ  וְ ָה ִכי ׁ ְש ַמ ְענָ א ִמ ּב ּו ִצינָ א ַק ִד,ַמאי ָק ַא ְמ ֵרי
ְ  ַא ְמ ׁ ִש,בוי
יך
ֹ חו
ֹ ְ ּד ַכד ָא ֵתי ּ ַבר נָ ׁש לְ ִא ְס ּ ַתאֲ ָבא ְּב
 וְ ִא ְת ָּג ֵאי ַעל ּ ַבר, ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִמ ְסאֲ ָבא,יה ר ּו ַח
ּ ֵָעל
 וְ ַהה ּוא ִס ְט ָרא.יה לְ ָכל ְרע ּו ָתא
ּ ֵ וְ ׁ ָשלִ יט ָעל,נָ ׁש
יה
ָּ  ִא ְת ּג,ִמ ְסאֲ ָבא
ּ ֵ וְ ׁ ָשלִ יט ָעל,יה וְ ִא ְת ּ ָת ַקף
ּ ֵַבר ְּב ֵחיל
,יה לְ ִא ְת ַ ּד ְ ּכ ָאה
ּ ֵ ָא ֵתי ּ ַבר נָ ׁש וְ ׁ ָשלִ יט ָעל.יה
ּ לִ ְרע ּו ֵת
.יה
ּ ְֵמ ַד ְ ּכ ִאין ל
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ְּ .524בזִ ְמנָא ְ ּדהֲ וָ ה ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא ַק ּיָיםַ ,א ְק ִריב
יהַ ,עד
יה ּ ַתלְ יָיא ָעלֵ ּ
ֵיהָּ ,כל ַּכ ּ ָפ ָרה ִ ּדילֵ ּ
ָק ְר ָּבנ ּ
יה,
ְ ּד ִא ְתחֲ ָרט ,וְ ָת ַבר לְ ַהה ּוא ר ּו ַח ִמג ֹּו ָּגא ּו ָתא ִ ּדילֵ ּ
ּו ָמ ִא ְ
יה .וְ ָדא ה ּוא ְּת ִביר ּוּ ְ ,ד ַהה ּוא ַ ּד ְר ָּגא
יך לֵ ּ
ְ ּד ִמ ְסאֲ ָבא .וְ ַכד ִא ְת ּ ַבר ַהה ּוא ר ּו ַח ִמ ְסאֲ ָבא ,וְ ָק ִריב
ֵיהּ ָ ,דא ִאיה ּו ְ ּד ִא ְת ַק ּ ֵבל ְּב ַרעֲ וָ א ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות.
ָק ְר ָּבנ ּ

שהָ יָה ֵּבית הַ ִּמ ְקדָּ ׁש ַקיָּם,
ּ ִ .524בז ְַמן ׁ ֶ
ש ּלוֹ ְּתל ּויָה
ִה ְק ִריב ָק ְר ָּבנוֹ ָּ -כל ַּכ ּ ָפ ָרה ׁ ֶ
ש ִה ְתחָ ֵרט וְ ָׁשבַ ר ְלאוֹ ָת ּה הָ רוּחַ
ָעלָ יוַ ,עד ׁ ֶ
ִמ ּתוֹ ְך ּגַאֲ וָתוֹ וְ ִה ְׁש ּ ִפיל אוֹ ָת ּה .וְ זוֹ ִהי הַ ּ ְׁש ִב ָירה
שר
של טֻ ְמ ָאה .וְ כַ אֲ ׁ ֶ
של אוֹ ָת ּה דַּ ְר ּגָה ׁ ֶ
ֶׁ
נִ ְׁש ֶּב ֶרת אוֹ ָת ּה רוּחַ הַ ּ ֻט ְמ ָאה ו ַּמ ְק ִריב
ש ָ ּצ ִר ְ
יך.
ש ִּמ ְת ַק ֵּבל ְ ּב ָרצוֹ ן ְּכמוֹ ׁ ֶ
ָק ְר ָּבנוֹ  ,זֶה ּו ׁ ֶ

ֵיה
 .525וְ ִאי לָ א ִא ְת ּ ַבר ַהה ּוא ר ּו ַח ,לָ או ָק ְר ָּבנ ּ
ְ ּכל ּוםּ ,ולְ ַכלְ ּ ֵבי ִא ְת ְמ ַסרּ ְ ,ד ָהא ָק ְר ְּבנָא ָ ּדא לָ או
ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואֶ ,א ּ ָלא ִמ ַכלְ ּ ֵביּ .ו ְבגִ ין ָּכ ְך זִ ְב ֵחי
אֱ ל ִֹהים ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות ,ה ּוא ר ּו ַח נִ ׁ ְש ָּב ָרהּ ְ ,דיִ ְת ּ ַבר
לוט .וְ ַעל ָ ּדא ַמאן
ַהה ּוא ר ּו ָחא ִמ ְסאֲ ָבא ,וְ לָ א יִ ׁ ְש ֹ
יה ְ ּכ ִתיב) ,תהלים
יה ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּותָ ,עלֵ ּ
ְ ּדיִ ְת ּ ַבר לֵ ּ
הולֵ ְך וְ לֹא י ָׁש ּוב .לִ יהֱ וִ י ַהה ּוא ַּג ְב ָרא
עח( ר ּו ַח ֹ
יה לְ ָעלְ ִמין .הֲ ָדא
ְּב ַא ְב ָטח ּו ָתאּ ְ ,דלָ א יְ ת ּוב לְ גַ ּ ֵב ּ
ה ּוא ִ ּד ְכ ִתיב ,וְ לֹא י ָׁש ּוב .לֵ ב נִ ׁ ְש ָּבר וְ נִ ְד ֶּכהַ ,הה ּוא
ַּג ְב ָרא ְ ּדלָ א ִא ְת ָּג ֵאי ,וְ לָ א ִא ְת ַע ּנֵג ְּב ִע ּנ ּוגִ ין ְ ּד ָעלְ ָמא,
יה.
יק ָרא ִאיה ּו לְ ּ ֵ
אֱ ל ִֹהים לֹא ִת ְבזֶהִּ ,ב ָ
גַב ּ

 .525וְ ִאם לֹא נִ ְ ׁש ֶּב ֶרת אוֹ ָת ּה רוּחַ  ,אֵ ין
שה ֲֵרי ָק ְר ָּבן
ָק ְר ָּבנוֹ ְּכלוּם ,וְ נִ ְמסָ ר לַ ְּכלָ ִביםֶ ׁ ,
של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאֶ ,א ָּלא
זֶה ֵאינוֹ ׁ ֶ
מֵ הַ ְּכלָ ִבים .ו ִּמ ּׁשוּם זֶה ז ְִבחֵ י אֱ ל ִֹהים ְ ּכמוֹ
ש ָצ ִר ְ
ְש ֵּבר אוֹ ָת ּה
שי ּ ׁ ַ
יך הוּא רוּחַ נִ ְׁש ָּב ָרהֶ ׁ ,
ֶׁ ּ
ּ
ִש ּבֹר
שי ְ ׁ
רוּחַ טֻ ְמ ָאה וְ לֹא ִת ְ ׁשלֹט .וְ ַעל זֶה ִמי ׁ ֶ
צ ִר ְ
יךָ ,עלָ יו ָּכתוּב) ,תהלים
אוֹ ָת ּה ְּכמוֹ ׁ ֶ
ש ָּ
ְ
שי ּ ְִהיֶה אוֹ תוֹ
ָשוּבֶ ׁ .
עח( רוּחַ הוֹ לֵ ך וְ לֹא י ׁ
ֶא ְצלוֹ
ָשוּב
ש ּלֹא י ׁ
ֶׁ
ָא ָדם ְ ּבהַ ְב ָטחָ ה
ָשוּב .לֵ ב
ש ָּכתוּב וְ לֹא י ׁ
ְלעוֹ לָ ִמים .זֶה ּו ׁ ֶ
ָאה
ש ּלֹא ִה ְת ּג ָ
תו ָא ָדם ׁ ֶ
נִ ְׁש ָּבר וְ נִ ְד ּ ֶכה  -אוֹ ֹ
וְ לֹא ִה ְת ַע ּנֵג ְ ּב ַתעֲ נ ּוגֵי הָ עוֹ לָ ם  -אֱ ל ִֹהים לֹא
לו.
ִת ְבזֶהּ ְ ,בכָ בוֹ ד הוּא ֶא ְצ ֹ

Psalms 51:19
נִשׁבָּ ָרה“
�הים ,רוּחַ ְ
:זִ ְבחֵ י אֱ ִ
�הים ,ל ֹא ִת ְבזֶה
”לֵ בִ -נ ְשׁבָּ ר ְו ִנ ְדכֶּה– אֱ ִ
“The sacrifices of God are a broken spirit; a broken and a contrite heart, O God,
”You will not despise
When the Holy Temple existed, people brought sacrifices to the altar to cleanse
their impurities. The Zohar explains that if a person did not break the negativity
from inside, the offering was rejected. If the person overcame the negative spirit
from within then he received the Light that purified him.
Every spiritual connection should be with the proper consciousness. The
physical action is just to create an opening for the soul to change for the better.
The Light of the connection touches the soul, not the physical offering. The
sacrifices were burnt and consumed on the altar but the light came down to the
person.
If the vessel is not ready then no light is received.
The Light is what we need to cleanse the soul and remove all blockages from it.
The ultimate goal is having the ability to harness and use the spiritual forces
on the physical level, like Rabbi Shimon and other righteous people did.
Before you meditate, pray, give money or help a friend, look inside your heart
and remove any selfishness, pride, entitlement or any kind of condition. Make
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it about the receiver and that will be the kind of vessel you are creating inside
of you. It will be filled with the light that helps you in the area of your life that
you need.
Now that you have this teaching in your mind, it will be harder to remove it
when you do the action. You should make greater efforts to purify your heart.
To achieve that, develop an iron rule to never say anything that you don’t want
to be quoted.
ִש ָר ֵאל )במדבר כח(ַ .מה ּו
אלַ .מאי ַצוּ ָ .דא  .526צַ ו ֶאת ְ ּבנֵי י ְ ׂ
ש ָר ֵ
) .526במדבר כ''ח( ַצו ֶאת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ש ּלֹא י ְַכנִ יס ַע ְצמוֹ
בא צַ ו? זֶה עֲ בוֹ ָדה ז ָָרהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶ
יה לְ ִא ְס ּ ַתאֲ ָ
עֲ ֹ
בו ָדה זָ ָרהְּ .בגִ ין ְ ּדלָ א יֵיע ּול ַּג ְר ֵמ ּ
ש ִהיא עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה
ְל ִה ּ ַט ּ ֵמא ְ ּברוּחַ טֻ ְמ ָאהֶ ׁ ,
בו ָדה זָ ָרה ַמ ּ ָמ ׁש.
ְּבר ּו ַח ִמ ְסאֲ ָבאּ ְ ,ד ִאיה ּו עֲ ֹ
ַמ ּ ָמ ׁש.

אתי לְ גַ ִּני
ִ .527ר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ּ ָפ ַתח) .שיר השירים ה( ָּב ִ
או ְקמ ּו ָה ,אֲ ָבל ִאית
חו ִתי ַכ ּ ָלה וְ ֹגו'ַ .האי ְק ָרא ֹ
אֲ ֹ
ְס ָת ִרים ְּב ָק ְר ָּבנָ א )ס''א שית סדרין דקרבנא( ָה ָכא,
עון ,יָא ּות ה ּוא,
יה ַר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
וְ כ ּ ָֹלא ִא ְּת ַמרָ .א ַמר לֵ ּ
ימא) .ס''א נסתמת
ֵא ָ
ִמ ּ ָלה ,וְ ַס ָת ְמת,
ְ ּד ׁ ָש ִרית
אמאי( ָא ַמרְּ ,בגִ ין ַ ּדחֲ ֵמינָ א ְּב ִס ְפ ָרא ְ ּדחֲ ֹנו ְך ִמ ּ ָלה,
ימא ַה ִהיא ִמ ּ ָלה ְ ּד ָח ִמית )דף ר''מ
יפנָאָ .א ַמרֵ ,א ָ
וְ ֹ
אולִ ְ
ע''ב( וְ ׁ ַש ְמ ַעת.

ַ .527ר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר ּ ָפ ַתח) ,שיר השירים
אתי ְל ַג ִ ּני אֲ ח ִֹתי כַ ָּלה וְ גוֹ 'ָ ּ .פסוּק זֶה
ה( ָּב ִ
ּ ֵבאֲ רוּהוּ ,אֲ בָ ל י ֵׁש דְּ בָ ִרים נִ ְס ּ ָת ִרים
)שׁשָּׁ ה ְסדָ ִרים בַּ קָּ ְרבָּ ן( ָּכאן ,וְ הַ כּ ֹל
ַּב ָּק ְר ָּבן ִ
לו ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן ,יָפֶ ה הוּא
נִ ְת ָּב ֵארָ .א ַמר ֹ
ֹאמר) .סָ תַ ְמתָּ
ש ִה ְתחַ ְל ּ ָת הַ דָּ בָ ר ,וְ סָ ַת ְמ ּ ָתּ ,ת ַ
ֶׁ
של
יתי ְ ּב ִס ְפרוֹ ׁ ֶ
ש ָר ִא ִ
מַ דּוּﬠַ?( ָא ַמרִ ,מ ּׁשוּם ׁ ֶ
ֹאמר אוֹ תוֹ
חֲנוֹ ְך דָּ בָ ר וְ לָ ַמ ְד ִּתיָ .א ַמרּ ,ת ַ
ית וְ ָׁש ַמ ְע ּ ָת.
ש ָר ִא ָ
הַ דָּ בָ ר ׁ ֶ

ָ .528א ַמר ּכ ּ ָֹלא ַחד ִמ ּ ָלה ,ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ָא ַמר
אתי לְ גַ ִּניְּ ,בגִ ין ְ ּד ָכל ָק ְר ְּבנִ ין ְ ּד ָעלְ ָמא ַּכד
ָ ּדאָּ ,ב ִ
יתא,
ַס ְּל ִקיןֻ ּ ,כ ְּלה ּו ַעיְ ילִ ין לְ ֹגו ִ ּגנְ ָתא ְ ּד ֵע ֶדן ְּב ַק ְד ִמ ָ
יתא וְ ׁ ִשיר ּו ָתא
יא ְך ְּב ַק ְד ִמ ָ
ש ָר ֵאל .וְ ֵה ַ
ָרזָ א ְ ּד ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
אוי ָעלָ ּה,
או ֵדי ֶח ְט ֹ
ְ ּד ָק ְר ְבנָ אְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש ֹ
יה ַעל ַמ ְד ְּב ָחא.
ּונְ ִכיס ּו ּוזְ ִריק ּו ְ ּד ָד ֵמ ּ

ָ .528א ַמר ,הַ כּ ֹל דָּ בָ ר ֶאחָ ד ,הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך
ש ָּכל
אתי ְל ַג ִ ּניּ ִ ,בגְ לַ ל ׁ ֶ
הוּא ָא ַמר ֶאת זֶהָּ ,ב ִ
שר עוֹ ִליםֻ ּ ,כ ָּלם עוֹ ִלים
ָק ְר ְ ּבנוֹ ת הָ עוֹ לָ ם ּ ַכאֲ ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל.
ְלתוֹ ְך ּגַן ֵע ֶדן ַּב ְּת ִח ּ ָלה ,סוֹ ד ְּכנֶסֶ ת י ְ ׂ
אשוֹ נָה ו ְּבהַ ְתחָ לַ ת הַ ָּק ְר ָּבן,
וְ כֵ יצַ ד? ָּב ִר ׁ
יטתוֹ
ש ָא ָדם מוֹ ֶדה ַעל חֲטָ ָאיו ,ו ְּׁש ִח ָ
ְ ּב ָׁש ָעה ׁ ֶ
יקת דָּ מוֹ ַעל הַ ִּמז ּ ְֵבחַ .
ּוז ְִר ַ

יא ְך ִאי ּנ ּון ר ּו ִחין
ַ .529ה ׁ ְש ּ ָתא ִאית לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ אֵ ,ה ַ
ישין ִא ְתהֲ נ ּון ֵמ ַהאיּ .ו ַמאי ַט ְע ָמא ְ ּד ָק ְר ְּבנָ א
ַק ִד ׁ ִ
ִ ּד ְב ֵה ָמה ,וְ ָהא י ִַתיר הֲ וָ ה ַסגְ יָא ,לְ ַת ְב ָרא ּ ַבר נָ ׁש
ַהה ּוא ר ּו ָחאּ ,ולְ ָא ָת ָבא ְּב ִת ּי ּו ְב ָתא ַמאי ַט ְע ָמא
יה ְּבנ ּו ָרא ְ ּד ַמ ְד ְּב ָחא.
נְ ִכיס ּו ִ ּד ְב ֵה ָמהּ ,ולְ ֹ
או ְק ָדא לֵ ּ

ַ .529ע ּ ָתה י ֵׁש ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכלֵ ,א ְ
יך אוֹ ָתן רוּחוֹ ת
של ָק ְר ַּבן
ְקדוֹ ׁשוֹ ת ֶנהֱנוֹ ת ִמזֶּה ,וּמַ ה ּ ַט ַעם ׁ ֶ
ְ ּבהֵ ָמהַ ,וה ֲֵרי יוֹ ֵתר הָ יָה ָראוּי לָ ָא ָדם ִל ְׁש ּבֹר
אוֹ ָת ּה הָ רוּחַ וְ לָ ׁשוּב ִ ּב ְת ׁשוּבָ ה ,ו ָּמה הַ ּ ַט ַעם
של ְׁש ִחיטַ ת הַ ְ ּבהֵ ָמה ו ְּל ָׂש ְרפָ ּה ְ ּב ֵא ׁש
ֶׁ
הַ ִּמז ּ ְֵבחַ ?

Numbers 28:2
”צַ ו אֶ תְ -בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְאָ מַ ְר ָתּ אֲ לֵ הֶ ם :אֶ תָ -ק ְרבָּ ִני לַ ְח ִמי לְ ִא ַשּׁיֵ ,ריחַ נִ יחֹ ִחיִ ,תּ ְשׁ ְמרוְּ ,להַ ְק ִריב ִלי ְבּמוֹﬠֲדוֹ“
“Command the children of Israel, and say unto them: the sacrifices, which are
presented unto Me for offerings for the fire, of a sweet savor unto Me, shall ye
”observe to offer unto Me in its due season.
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The Zohar says the ‘command’ is idol worshiping and the sacrifices were brought
to the Altar to protect us from the impure spirit.
Song of Songs 5:1
מוֹרי ִﬠםְ -בּ ָשׂ ִמי“
יתי ִ
אתי ְל ַג ִנּי ,אֲ חֹ ִתי כַלָּ ה–אָ ִר ִ
”,בָּ ִ
“I have come into my garden, my sister, my bride; I have gathered my myrrh
”;with my spice
Rabbi Elazar explains that after a person confesses his impurities, the animal
is slaughtered and its blood is splashed on the altar. The sacrifices ascend and
they first enter into the Garden of Eden because they awaken the unification of
the Light and the vessel.
The Zohar asks the question of why the sacrifices are animals. Isn’t it enough
that the person breaks the impurities in his heart and repents? What is the
?point in slaughtering the animals and burning them on the Altar
Rabbi Elazar gives the answers in the next DZ.

יעא
ֶ .530א ּ ָלא ָרזָא ה ּואְּ ,בגִ ין ְ ּד ִאית ְּב ֵה ָמה ִ ּד ְר ִב ָ
ַעל ֶאלֶ ף ט ּו ִרין ,וְ ֶאלֶ ף ט ּו ִרין ַא ְכלַ ת ְּב ָכל ֹיו ָמא,
מות ְּב ַה ְר ֵרי ָאלֶ ף .וְ ַעל
וְ ֻכ ְּלה ּו ִא ְקר ּון )תהלים נ( ְּב ֵה ֹ
ָ ּדא ּ ָתנֵינָ ןּ ְ ,ד ִאית ְּב ִע ָירא ָא ִכיל ְּב ִע ֵיריּ .ו ִמ ּ ַמה הֲ ֹוו.
ֵמ ֶא ּ ׁ ָשא .וְ ֻכ ְּלה ּו לָ ִח ְ
יכא
לון ַה ִהיא ְּב ֵה ָמה ִּבלְ ִח ָ
יך ֹ
חֲ ָדא ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,דברים ד( ִ ּכי יְ ָי אֱ ל ֶֹה ָ
יך
ֵא ׁש א ְֹכלָ ה ה ּוא ֵאל ַק ָ ּנא .וְ ָכל ַמ ּיָא ְ ּדי ְַר ֵ ּדן,
יעה
יה ְ ּג ִמ ָ
ְ ּד ַא ְמלָ א ְּב ׁ ִשית ׁ ְשנִ יןִ ,היא ַע ְב ַדת לֵ ּ
יח
חֲ ָדא ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,איוב מ( יִ ְב ָטח ִ ּכי יַגִ ַ
י ְַר ֵ ּדן ֶאל ּ ִפיה ּו.

שיּ ֵׁש ְ ּבהֵ ָמה
ֶ .530א ָּלא סוֹ ד הוּאִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
שרוֹ בֶ צֶ ת ַעל ֶאלֶ ף הָ ִרים ,וְ ֶאלֶ ף הָ ִרים
ֶׁ
אוֹ כֶ לֶ ת ְ ּבכָ ל יוֹ ם ,וְ כֻ ּ ָלם נִ ְק ָר ִאים )תהלים
שיּ ֵׁש
נ( ְ ּבהֵ מוֹ ת ְ ּבהַ ְר ֵרי ָאלֶ ף .וְ ַעל זֶה לָ ַמ ְדנ ּו ׁ ֶ
שאוֹ כֶ לֶ ת ְ ּבהֵ ָמה .ו ִּמ ּ ָמה נַעֲ שׂ וּ?
ְ ּבהֵ ָמה ׁ ֶ
לוחֶ כֶ ת אוֹ ָתם אוֹ ָת ּה
מֵ ֵא ׁש .וְ ֶאת ּ ֻכ ּ ָלם ֹ
ש ָּכתוּב )דברים
ְ ּבהֵ ָמה ִ ּב ְל ִחיכָ ה ַאחַ ת .זֶה ּו ׁ ֶ
ד( ִּכי ה' אֱ לֹהֶ ָ
יך ֵא ׁש א ְֹכלָ ה הוּא ֵאל ַק ּנָא.
ש ׁש ָׁשנִ יםִ ,היא
ש ִ ּנ ְתמַ ּ ֵלא ְ ּב ׁ ֵ
וְ כָ ל מֵ י הַ יּ ְַרדֵּ ן ׁ ֶ
ַאחַ ת .זֶה ּו
יעה
ִ ּבגְ ִמ ָ
ׁשוֹ ָתה אוֹ ָתם
ש ָּכתוּב )איוב מ( י ְִבטַ ח ִ ּכי יָגִ יחַ י ְַרדֵּ ן ֶאל
ֶׁ
ּ ִפיה ּו.

ִ .531ס ְת ָרא ְ ּד ִמ ּ ָלה ,חֲ ִמ ָירא ְ ּד ָכל ָהנֵיִ ,ע ָ ּק ָרא
יסו ָדא לְ ָהנֵי ְּב ִע ֵירי ִ ּדלְ ּ ַת ּ ָתאְּ .בגִ ין ְ ּדר ּו ָחא ִמ ּנַיְ יה ּו
וִ ֹ
ִמ ְת ַפ ּ ׁ ְש ָטא )ס''א דרוחי דבעירי מנייהו אתפשטו( לְ ַת ּ ָתא,
וְ ִא ְת ָציָיר ַהה ּוא ר ּו ָחא לְ ַת ּ ָתא ִּב ְב ִע ֵירי .וְ ַכד ָחב ּ ַבר
יתי ְּב ִע ָירא לְ ָק ְר ְּבנָ א ,וְ ַהה ּוא ר ּו ָחא
נָ ׁשַ ,איְ ֵ
יהּ ,ו ִמ ְת ּ ָפ ּ ׁ ַשט
ִ ּד ְב ִע ָירא ָ ּדאַ ,ס ְּל ָקא וְ ָתב לְ ַא ְת ֵר ּ
ַהה ּוא ר ּו ָחא ְּב ֻכ ְּלה ּו .וְ ָכל ִאי ּנ ּון ְ ּדזִ ינָ א ָ ּדא,
ִמ ְת ָק ְר ִבין וְ ַא ְתיָין וְ ִא ְת ַהנְ יָין ֵמ ַהה ּוא ֶחלְ ָּבא וְ ָד ָמא,
הון
ְ ּד ַהה ּוא לְ ב ּו ׁ ָשא ְ ּדר ּו ָחא ָ ּדאּ ְ ,ד ָהא ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּדלְ ֹ
הון ִא ְת ַהנ ּו
הֲ וָ ה )בגין( ַהה ּוא ר ּו ָחא )דלהון( .וְ ֻכלְ ֹ
ֵיגו ִרין ַעל ַהה ּוא ּ ַבר נָ ׁש.
וְ ִא ְּתזָ נ ּו ,וְ ִא ְת ַע ְּבד ּון ַס ּנ ֹ

של ָּכל אֵ ּלוּ,
 .531סוֹ ד הַ דָּ בָ ר ,הַ חֲמו ָּרה ׁ ֶ
ש ְּל ַמ ָּטהִ ,מ ּ ׁשוּם
ִע ָּקר וִ יסוֹ ד ְל ֵא ּל ּו הַ ְ ּבהֵ מוֹ ת ׁ ֶ
שטֶ ת מֵ הֶ ן )שֶׁ רוּחוֹת הַ בְּ הֵ מוֹת
שהָ רוּחַ ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ֶ
ֶׁ
ִמ ְתפּ ְַשּׁטוֹת מֵ הֶ ן( ְל ַמ ּ ָטה ,ו ִּמ ְצטַ יּ ֶֶרת אוֹ ָת ּה
שר חָ ָטא
הָ רוּחַ ְל ַמ ּ ָטה ַּב ְ ּבהֵ מוֹ ת .וְ כַ אֲ ׁ ֶ
הָ ָא ָדם ,מֵ ִביא ְ ּבהֵ ָמה ְל ָק ְר ָּבן ,וְ אוֹ ָת ּה הָ רוּחַ
של ְ ּבהֵ ָמה זוֹ עוֹ לָ ה וְ חוֹ ז ֶֶרת ִל ְמקוֹ ָמ ּה,
ֶׁ
שטֶ ת אוֹ ָת ּה הָ רוּחַ ְ ּבכֻ ָּלם .וְ כָ ל ֵא ּל ּו
ו ִּמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ֶ
ִמ ּסוּג זֶה ִמ ְת ָק ְר ִבים וּבָ ִאים וְ ֶנהֱנִ ים מֵ אוֹ תוֹ
שה ֲֵרי
של רוּחַ זוֹ ֶ ׁ ,
שהָ יָה ְלבו ּׁש ׁ ֶ
חֵ לֶ ב וְ ָדם ׁ ֶ
הָ י ְָתה )בִּ גְ לַל( אוֹ ָת ּה
ש ָּלהֶ ם
ֶׁ
צד
ִמ ַ ּ
הָ רוּחַ )שֶׁ לָּהֶ ם( .וְ כֻ ּ ָלם ֶנהֱנ ּו וְ נִ ז ּוֹ נ ּו וְ נַעֲ ׂש ּו
תו הָ ָא ָדם .וְ נִ ְכנָס דֶּ ֶר ְך
סָ נֵגוֹ ִרים ַעל אוֹ ֹ
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 ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה הַ ָּק ְר ָּבן ִמן.ש ִ ּנ ְת ָּב ֵאר
ֶ ׁ ֹ ְּכמו,ֵשט
ֶ ׁ  ּו ְבגִ ין ָּכ ְך ָק ְר ְּבנָ א הַ ּו. ְ ּכ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר,שט
ֶ ׁ ְוְ ָעאל ֶ ּד ֶר ְך ו
.הַ ְ ּבהֵ ָמה

.ִמן ַה ְּב ֵה ָמה

 ָּברו ְּך ְ ּבנִ י ְלהַ ָּקדוֹ ׁש, ָא ַמר ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן.532
ָ ֶ ָעל,ָּברו ְּך הוּא
ִש ַמח
ׂ ְ יך נֶאֱ ַמר )משלי כג( י
ָ ִש ַמח ָא ִב
ָ ָא ִב
- יך
ׂ ְ  י.יך וְ ִא ּ ֶמ ָך וְ ָתגֵל יוֹ לַ ְד ּ ֶת ָך
 וְ ָתגֵל.ִש ָר ֵאל
ׂ ְ  ֹזו ְּכנֶסֶ ת י-  וְ ִא ּ ֶמ ָך.ש ְּלמַ ְעלָ ה
ֶׁ
ָ
של י ִָאיר
ֶ ׁ של ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ ס
ֶ ׁ ֹ זוֹ ִ ּב ּתו- יוֹ לַ ְד ּ ֶתך
 זֶה ָק ְר ַּבן, אֱ מֹר, ֶא ְל ָעזָר ְ ּבנִ י.הֶ חָ ִסיד
ש ָּכתוּב )ויקרא
ֶ ׁ  ָק ְר ַּבן הָ עוֹ ף ַמה ּו,ְ ּבהֵ ָמה
 לֹא, ֹא( וְ ִאם ִמן הָ עוֹ ף עֹלָ ה ָק ְר ָּב ֹנו? ָא ַמר לו
של
ֶ ׁ  אֲ בָ ל ִה ְס ּ ַת ַּכ ְל ִּתי ִמדָּ בָ ר זֶה,יתי
ִ ָר ִא
 וְ לֹא, וְ לֹא ַאחֵ ר.של עוֹ פוֹ ת
ֶ ׁ  דָּ בָ ר,הַ ְ ּבהֵ ָמה
 וְ ַעד ָּכאן לֹא,יתי
ִ ש ּלֹא ָר ִא
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם,א ַֹמר
.ָׁשמַ ְע ִּתי

ְ יך ְּב ִרי ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
ְ  ְּב ִר,עון
יך
ֹ  ָא ַמר ַר ִּבי ׁ ִש ְמ.532
ָ ש ַמח ָא ִב
יך וְ ִא ּ ֶמ ָך
ׂ ְ ִ עֲ לָ ְך ִא ְּת ַמר )משלי כג( י,ה ּוא
ָ ש ַמח ָא ִב
 ָ ּדא, וְ ִא ּ ֶמ ָך.ילא
ָ ּ  ִ ּדלְ ֵע,יך
ׂ ְ ִ י.וְ ָתגֵל ֹיולַ ְד ּ ֶת ָך
יה ְ ּד ִר ִּבי
ּ  ָ ּדא ְּב ָר ֵת, וְ ָתגֵל ֹיולַ ְד ּ ֶת ָך.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ְִ ּכנ ֶֶסת י
 ָהא,ימא
ָ  ֶאלְ ָעזָ ר ְּב ִרי ֵא.ידא
ָ ּ ִפנְ ָחס ּ ֶבן י ִָאיר חֲ ִס
.ַמאי
עו ֵפי
ֹ ְ ּד
ָק ְר ְּבנָ א
,ִ ּד ְב ֵה ָמה
ק ּו ְר ָּבנָ א
.עולָ ה ָק ְר ָּב ֹנו
ֹ עוף
ֹ  )ויקרא א( וְ ִאם ִמן ָה,ִ ּד ְכ ִּתיב
 אֲ ָבל ִא ְס ּ ַת ַּכלְ נָ א ֵמ ַהאי, לָ א חֲ ֵמינָא,יה
ּ ֵָא ַמר ל
 ְּבגִ ין ְ ּדלָ א,ימא
ָ  וְ לָ א ֵא.עו ֵפי
ֹ  ִמ ּ ָלה ְ ּד,ִמ ּ ָלה ִ ּד ְב ֵה ָמה
. וְ ַעד ְ ּכ ַען לָ א ׁ ְש ַמ ְענָ א,חֲ ֵמינָ א

The word for animal is  בהמהand it has the numerical value of 52 (small number
= 7), which is the same as the name YHVH that represents Malchut, הה-וו-הה-יוד.
This name is called the double name because it is spelled with double letters.
The Yod, י, is spelled  יודwith the numerical value of 20, that is equal to two Yods,
יי. Malchut reflects all the levels above it and reveals them. It is like a light
traveling in dark space. You wouldn’t know of its existence until it reflects from
an object. Psalms 50:10 “אָ לֶ ף- ְבּהַ ְר ֵרי,יָﬠַ ר; ְבּהֵ מוֹת-חַ יְתוֹ-לִ י כָל-“ ”כִּ יFor every beast of the
forest is mine and the cattle (animals) upon a thousand hills.” The Zohar reveals
that ‘thousand hills’ is the aspect of Chokhmah that comes down on the left
column. Deuteronomy 4:24 “ ַקנָּא, אֵ ל: אֵ שׁ אֹכְ לָ ה הוּא,�“ ”כִּ י יְהוָה אֱ �הֶ יFor YHVH your
God is a devouring fire, a jealous (cleansing) God.” The fire transforms matter
into spirit and the spirit of the animal, בהמה, ascends to its upper place. The
‘other side’ connects to the fat and blood of the animal, which gives it light from
the left column. This nourishment makes it happy and removes the judgment
that it holds against the person. Summary: the slaughtering and burning of the
animal on the altar open a channel of light between the upper and lower levels.
The light that is revealed cleanses the impurities from the person of the group
that is connected to that consciousness. The Hebrew letters create the
foundation to make that spiritual connection. We study above on the power of
the word בהמה, animal, that helps us bridge spiritual levels. To that word, we
add fire, אש, which is transformation and consciousness to bring light to the
vessel. Psalms 36:7 “תוֹשׁיﬠַ יְהוָה
ִ
וּבהֵ מָ ה
ְ “ ”אָ ָדםman ( )אדםand beast ( )בהמהyou will
save, YHVH” Man, אדם, is the aspect of Zeir Anpin, numerically 45, as the name
הא-ואו-הא- יודAnd beast, בהמה, is numerically 52 as explained above, הה-וו-הה-יוד.
This verse tells us that in the Final Redemption YHVH will connect the two
together for continuous flow of Light. The Holy Temple was destroyed and there
is no altar to bring sacrifices to cleanse our impurities, but we have the Zohar.
All the secrets of the Torah that we study from the Zohar are like many sacrifices
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that we bring to the altar. They open channels of light for us and for the entire
world.

יה ֶאלְ ָעזָ ר ,יַא ּות ַא ָמ ְרת .אֲ ָבל ָרזָ א
ָ .533א ַמר לֵ ּ
יאין ּ ַת ּ ָמן ,וְ לָ א ִא ְת ְמ ָסר ּו
ְ ּד ָק ְר ְּבנִ ין ִס ְת ִרין ַס ִ ּג ִ
יהון לָ א
אר ֹ
לְ גַ ּ ָל ָאהַ ּ ,בר לְ ז ַָּכ ֵאי ְק ׁש ֹוטּ ְ ,ד ָרזָא ְ ּד ָמ ֵ
ִא ְת ַּכ ּ ֵסי ִמ ּנַיְ יה ּוִ .ס ְת ָרא ְ ּד ָק ְר ְּבנִ יןּ ָ ,דא ִאיה ּו ִס ְת ָרא,
ישין .ד' ִ ּדי ּו ְקנִ ין ָחק ּו ִקין
לְ ִאי ּנ ּון ָמאנִ ין )ס''א חיון( ַק ִ ּד ׁ ִ
ְּב ִכ ּ ֵסא ,וְ ָדא ִאיה ּו ּכ ּו ְר ְסיָיא ּו ּ ַפ ְרנָ ָסא ְ ּד ַמלְ ָּכא
ֶשרְ ּ .פנֵי ַא ְריֵהְ ּ .פנֵי ָא ָדם.
ישאְ ּ .פנֵי ׁש ֹורְ ּ .פנֵי נ ׁ ֶ
ַק ִ ּד ׁ ָ
ּ ְפנֵי ָא ָדם ְ ּד ָכלִ יל לְ ֻכ ְּלה ּו .וְ ָכל ַאנְ ּ ִפין ִמ ְס ּ ַת ְ ּכלִ ין
ִא ּ ֵלין לְ ִא ּ ֵלין ,וְ ִא ְת ְ ּכלִ ילָ ן ִא ּ ֵלין ְּב ִא ּ ֵליןּ ,ו ִמ ּנַיְ יה ּו
ילא וְ ַת ּ ָתאּ ְ ,דלֵ ית
ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ָטן לְ ַכ ּ ָמה ִס ְט ִרין וְ ִר ְבוָ וןֵ ,ע ּ ָ
לון ׁ ִשיע ּו ָרא ּו ִמנְ יָינָ א וְ ֶח ׁ ְש ּב ֹון.
ֹ

ָ .533א ַמר לוֹ ֶ ,א ְל ָעזָר ,יָפֶ ה ָא ַמ ְר ּ ָת .אֲ בָ ל
סוֹ ד הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת ְס ָת ִרים ַר ִ ּבים ָׁשם ,וְ לֹא
ש ּסוֹ ד
יקי אֱ מֶ תֶ ׁ ,
נִ ְמ ְסר ּו ְלג ַּלוֹ ת חוּץ ִמ ַ ּצדִּ ֵ
של אֲ דוֹ נָם לֹא נִ ְכסָ ה מֵ הֶ םִ .ס ְת ֵרי
ֶׁ
ְלאוֹ ָתם
סוֹ ד
זֶה ּו
הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת
ַא ְר ַּבע דְּ מֻ יּוֹ ת
ּ ֵכ ִלים )חַ יּוֹת( הַ ְ ּקדוֹ ִ ׁשים.
של
חֲקוּקוֹ ת ַּב ִּכ ּ ֵסא ,וְ זֶה ּו ִּכ ּ ֵסא וּפַ ְרנָס ׁ ֶ
שרְ ּ ,פנֵי
הַ ּ ֶמלֶ ְך הַ ָּקדוֹ ׁשְ ּ :פנֵי ׁשוֹ רְ ּ ,פנֵי ֶנ ׁ ֶ
שכּ וֹ לֵ ל ְלכֻ ָּלם.
ַא ְריֵהְ ּ ,פנֵי ָא ָדםְ ּ .פנֵי ָא ָדם ׁ ֶ
וְ כָ ל הַ ּ ָפנִ ים ִמ ְס ּ ַת ְ ּכ ִלים ֵא ּל ּו ְ ּב ֵא ּלוּ ,וְ נִ ְכ ָל ִלים
ֵא ּל ּו ְ ּב ֵא ּלוּ ,וּמֵ הֶ ם ִמ ְת ּ ַפ ּ ְ ׁש ִטים ְלכַ ּ ָמה ְצ ָד ִדים
ש ֵאין לָ הֶ ם ִׁשעוּר
ו ְּרבָ בוֹ ת ְל ַמ ְעלָ ה ו ְּל ַמ ּ ָטהֶ ׁ ,
ו ִּמנְ יָן וְ חֶ ְׁשבּ וֹ ן.

ֵיה,
ְ ּ .534פנֵי ׁש ֹורִ ,א ְת ּ ְפ ׁ ָשט לִ ְב ִע ֵירי ר ּו ָחא ִמ ּנ ּ
לְ ַא ְר ְּב ָעה זַיְ ינִ ין ,וְ ִא ְת ְ ּכלִ ילָ ן ְּב ַחד ,וְ ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון:
ימין
שים ,וְ ַע ּת ּו ִדים ,וְ ִע ִ ּזים .וְ ִא ּ ֵלין ַקיְ ִ
ּ ָפ ִריםּ ,ו ְכ ָב ִ ׂ
ישין
הון הֲ ֹווִ ,אי ּנ ּון ַח ּיָילִ ין ַק ִ ּד ׁ ִ
לְ ָק ְר ְּבנָ אּ .ו ְבגִ ין ְ ּד ִמ ְּנ ֹ
יסו ָדא
ְ ּד ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ֵטי ֵמ ַהה ּוא ּ ְפנֵי ׁש ֹורִ ,מ ְת ָק ְר ִבין לִ ֹ
הון.
סו ָדא ּולְ ב ּו ׁ ָשא ִ ּדלְ ֹ
ִ ּדלְ ה ֹון ,וְ ִא ְתהֲ נ ּון ֵמ ַהה ּוא יְ ֹ
סו ָדא ְ ּד ַהאי ָעלְ ָמא ,לָ א
וְ ִאי לָ א ַ ּדהֲ ו ּו לְ ה ּו יְ ֹ
ִמ ְת ָק ְר ִבין ּ ַת ּ ָמן.

שטֶ ת לַ ְ ּבהֵ מוֹ ת רוּחַ
ִ .534מ ּ ְפנֵי הַ ּ ׁשוֹ ר ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ֶ
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְל ַא ְר ָּב ָעה ִמינִ ים ,וְ נִ ְכלָ ִלים ְ ּבאֶ חָ ד.
וְ ֵא ּל ּו הֵ םָ ּ :פ ִרים ,ו ְּכבָ ִ ׂשים ,וְ ַע ּתו ִּדים ,וְ ִעז ִּים.
ש ּ ֵמהֶ ם הָ יוּ,
וְ הֵ ם עוֹ ְמ ִדים ְל ָק ְר ָּבן .ו ִּמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ש ִּמ ְת ּ ַפ ּ ְ ׁש ִטים מֵ אוֹ תוֹ
ֵא ּל ּו ֲחיָלוֹ ת ְקדוֹ ִ ׁשים ׁ ֶ
ש ָּלהֶ ם ,וְ ֶנהֱנִ ים
ּ ְפנֵי ׁשוֹ רִ ,מ ְת ָק ְר ִבים לַ יְסוֹ ד ׁ ֶ
שהָ י ּו
ש ּ ָלהֶ ם .וְ ִאם לֹא ׁ ֶ
ּש ׁ ֶ
מֵ אוֹ תוֹ יְסוֹ ד ו ַּמ ְל ּבו ׁ
של עוֹ לָ ם הַ זֶּה ,לֹא הָ י ּו
לָ הֶ ם יְסוֹ דוֹ ת ׁ ֶ
נִ ְק ָר ִבים ָׁשם.

ישא,
יחא לִ ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ַק ִ ּד ׁ ָ
ּ ְ .535כגַוְ ונָ א ַ ּדהֲ וִ י נַיְ ָ
יבת לְ ַק ְּבלָ א ר ּו ָחא
יק ּיָיא ,וְ ִא ְת ְק ִר ַ
יהון ְ ּד ַצ ִ ּד ַ
ֵמר ּו ֵח ֹ
ֵיהְּ ,בגִ ין ְ ּד ִמ ּנ ָּה הֲ וָ ה
ְ ּד ַהה ּוא ז ָּ
ַכ ָאה ,וְ ִא ְתהֲ נָ ָאת ִמ ּנ ּ
סו ָדא
ַהה ּוא ר ּו ַחַּ .כ ְך ִא ּ ֵלין ִא ְתהֲ נ ּון ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּדיְ ֹ
הון ,וְ ִא ְתהֲ נ ּון ֵמ ַהה ּוא לְ ב ּו ׁ ָשא ְ ּד ִמ ְת ָק ְר ֵבי
ִ ּדלְ ֹ
יה) ,ס''א דהא( ר ּו ַח ַמלְ ּב ּו ׁ ָשא )ס''א כך אלין מתהנון
לֵ ּ
מההוא לבושא דמתקרבו מסטרא דיסודא דלהון ,דהא חלבא
הון הֲ וָ הּ .ו ְבגִ ין ָּכ ְך ִא ְתהֲ נ ּון
ודמא לבושא( ְ ּדר ּו ָחא ִ ּדלְ ֹ
ִמ ּנַיְ יה ּו.

שי ּ ֵׁש נַחַ ת לַ ּ ְ ׁש ִכינָה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה
ּ ְ .535כ ֻדגְ ַמת ׁ ֶ
יקים ,ו ִּמ ְת ָק ֶרבֶ ת ְל ַק ֵּבל רוּחַ
צדִּ ִ
מֵ רוּחוֹ ת הַ ַ ּ
של אוֹ תוֹ צַ דִּ יק וְ ֶנ ֱהנֵית ִמ ּ ֶמ ּנוִּ ,מ ּׁשוּם
ֶׁ
ְ
ש ִּמ ּ ֶמ ּנָה הָ י ְָתה אוֹ ָת ּה רוּחַ ָּ -כך ֵא ּל ּו ֶנהֱנִ ים
ֶׁ
ש ּ ָלהֶ ם ,וְ ֶנהֱנִ ים מֵ אוֹ תוֹ הַ ְּלבו ּׁש
צד הַ יְסוֹ ד ׁ ֶ
ִמ ַ ּ
ֵאלָ יו) ,שֶׁ ה ֲֵרי( רוּחַ
ש ִּמ ְת ָק ְר ִבים
ֶׁ
הַ ּ ַמ ְל ּבו ּׁש )כָּ� אֵ לּוּ ֶנהֱנִ ים מֵ אוֹתוֹ הַ לְּ בוּשׁ
שֶׁ מַּ קְ ִריבִ ים שֶׁ ִמּצַּ ד הַ יְ סוֹד שֶׁ לָּהֶ ם ,שֶׁ ה ֲֵרי חֵ לֶב וְ דָ ם
ש ּ ָלהֶ ם הָ י ְָתה ,ו ִּמ ּׁשוּם זֶה
של רוּחַ ׁ ֶ
מַ לְ בּוּשׁ( ׁ ֶ
ֶנהֱנִ ים מֵ הֶ ם.

Rabbi Shimon praises his son for the beautiful revelation and adds that there
are many more secrets related to the process of the sacrifices. They are revealed
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to true righteous people that have the ability to see the secrets of the Creator
and His creation. The four Holy Creatures of the Holy Throne, Lion, Ox, Eagle,
and Man, are used as ‘connectors’ to the different sacrifices. When the sacrifice
is burnt on the Altar, the spirit of the animal is connected to its spiritual root
and draws the specific light. The Zohar reveals that the angels that carry this
light come closer to that root and get ‘dressed’ with it. To understand this
principle, think about clay material. It doesn’t have any special ‘identity’ until
you give it a shape. Then it could be a cup, a cat, a pitcher or anything else. At
its foundation level, it is still clay but now it is ‘dressed’ with some identity. The
angels are pure light but when they are on a ‘mission’ they are dressed with a
specific light to match the task. When a righteous person passes away, his soul
ascends to his root in heavens. The Shechina escorts him to his place because
his spiritual work on the lower level has created light with affinity to the
Shechina. The Shechina welcomes this soul like a son because of the closeness
they developed on his righteous path. Every action we do has a specific root in
the spiritual system and our vessel is ‘shaped’ accordingly. With more
connections to spiritual roots, we can draw more light to the level of Malchut
and a greater ‘property’ after death, that will be carried on to the next life or
with the resurrection at the Final Redemption.
.ּשט לָ עוֹ פוֹ ת רוּחַ ִמ ּ ֶמ ּנו
ֵ ׁ ּ ֶשר ִמ ְת ּ ַפ
ֶ ׁ  ּ ְפנֵי נ.536
סוד זֶה )בראשית
ֹ ְ ו.ֶשר ִ ּב ְׁשנֵי ְצ ָד ִדים הוּא
ֶ ׁ וְ נ
 ו ִּמ ּׁשוּם זֶה. ְ ׁש ּ ֵתי רוּחוֹ ת,א( וְ עוֹ ף יְעוֹ פֵ ף
 י ִָמין,שט וְ יוֹ ֵרד )וְ נֶשֶׁ ר בִּ ְשׁנֵי צְ דָ דִ ים הוּא
ֵ ּׁ ִמ ְת ּ ַפ
וּמשּׁוּם זֶה
ִ , וְ סוֹד זֶה )שם( וְ עוֹף יְעוֹפֵף.וּשׂמ ֹאל
ְ
יוֹרדוֹת( ִמיּ ִָמין
ְ ְְשׁתֵּ י רוּחוֹת ִמ ְתפּ ְַשּׁטוֹת ִממֶּ נּוּ ו
.ו ִּמ ּ ְ ׂשמֹאל ָק ְר ַּבן הָ עוֹ ף

ֶשר
ֶ ׁ  וְ נ.ֵיה
ֹ ְֶשר ִא ְת ּ ְפ ׁ ָשט ל
ֶ ׁ  ּ ְפנֵי נ.536
ּ עו ָפא ר ּו ַח ִמ ּנ
עוף
ֹ ְ וְ ָרזָא ָ ּדא )בראשית א( ו.ִּב ְת ֵרין ִס ְט ִרין ִאיה ּו
 ּו ְבגִ ין ַּכ ְך ִא ְת ּ ְפ ׁ ָשט וְ נ ְַח ּ ָתא )ס''א. ְּת ֵרין ר ּו ִחין,עו ֵפף
ֹ ְי
 ימינא ושמאלא ורזא דא )בראשית.ונשר בתרין סטרין איהו
 ובגין כך תרין רוחי מתפשטו מניה,א( ועוף יעופף
.עו ֵפי
ֹ ש ָמאלָ א ָק ְר ְּבנָ א ְ ּד
ִ ונחתו( ִמ
ׂ ְ ּ ימינָ א ּו ִמ

יבים ֶא ָּלא
ִ  ִמ ָּכל הַ ַ ּצד הַ ּ ָטהוֹ ר לֹא ַמ ְק ִר.537
שהֵ ם נֶאֱ ָמנִ ים ִל ְבנֵי זוּגָ ם ִמ ָּכל
ֶ ׁ ,יוֹ נָה וְ תוֹ ִרים
, וְ הֵ ם נִ ְרדָּ ִפים וְ לֹא רוֹ ְד ִפים.ְ ׁש ָאר הָ עוֹ פוֹ ת
 וְ ַעל זֶה, הַ ְ ּנ ֵקבָ ה ְלבֶ ן זוּגָ ּה,וְ נֶאֱ ָמנִ ים זֶה לָ זֶה
 וְ יוֹ ְרדוֹ ת ו ִּמ ְת ָק ְרבוֹ ת ֵא ּל ּו.הַ ָּק ְר ָּבן מֵ הֶ ם
 וְ ֶנהֱנוֹ ת ִמיסוֹ ד וְ ִע ָּקר,הָ רוּחוֹ ת הַ ְ ּקדוֹ ׁשוֹ ת
.ש ָּלהֶ ם
ֶׁ

 לָ א ִא ְת ְק ִריב ֶא ּ ָלא ֹיונָ ה, ִמ ָּכל ְס ָטר ַ ּד ְכיָא.537
 )דף רמ''א, ְ ּד ִאי ּנ ּון ִּב ְק ׁש ֹוט לְ זִ ּו ּוגַ יְ יה ּו,תו ִרים
ֹ ְו
.רו ְד ִפין
ֹ  וְ לֹא, וְ ֵהם נִ ְר ָ ּד ִפין.עו ִפין
ֹ ע''א( ִמ ָּכל ׁ ְש ַאר
 וְ ַעל ָ ּדא. נ ּו ְק ָבא לְ ַבר ז ּו ֹגו,ימנָ א ָ ּדא לְ ָדא
ָ ּו ְמ ֵה
 וְ נ ְַח ּ ֵתי ּו ִמ ְת ָק ְר ֵבי ִאי ּנ ּון ר ּו ִחין.ָק ְר ְּבנָ א ִמ ּנַיְ יה ּו
.הון
ֹ ְסו ָדא וְ ִע ָ ּק ָרא ִ ּדל
ֹ  וְ ִא ְת ַהנְ יָין ִמ ְּי,ישין
ִ ׁ ַק ִ ּד

ְ  ֵא,ֹאמר
שט ִמ ְּמ ַעט
ֵ ּׁ יך ִמ ְת ּ ַפ
ַ  וְ ִאם ּת.538
של יוֹ נָה זוֹ אוֹ ִמ ּתוֹ ר זֶה ְלכַ ּ ָמה ְצ ָד ִדים
ֶׁ
ש ֵאין לָ הֶ ם ִ ׁשעוּר? אוֹ ִמן ְ ּבהֵ ָמה
ֶ ׁ ַו ֲחיָלוֹ ת
ְ
, נֵר ֶאחָ ד דַּ ק דּ וֹ לֵ ק,ַאחַ ת ַאף ָּכך? ּבֹא ְר ֵאה
 ֵעץ ָק ָטן, עוֹ ד.ו ִּמ ְת ַמ ּ ֵלא ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ָּכל הָ עוֹ לָ ם
.ַמ ְד ִליק לַ ּגָדוֹ ל

ְ  ֵה,ימא
או
ֹ ,יך ִא ְת ּ ְפ ׁ ַשט זְ ֵעיר ֵמ ַהאי ֹיונָה
ָ  וְ ִאי ּ ֵת.538
לון
ֹ  לְ ַכ ּ ָמה ִס ְט ִרין ַח ּיָילִ ין ְ ּדלֵ ית,ִמ ּ ׁ ַש ְפנִ ינָ א ָ ּדא
. ּ ָתא חֲ זֵי.או ִמן ְּב ִע ָירא חֲ ָדא א ּוף ָה ִכי
ֹ .ׁ ִשיע ּו ָרא
ֵיה ָּכל
ּ  ִא ְת ַמ ְּליָיא ִמ ּנ,ַחד ׁ ְש ָרגָ א ָ ּד ִקיק ָ ּדלִ יק
. ַא ְדלִ יק לְ ַר ְב ְר ָבא, ּת ּו ָא ָעא ָ ּד ִקיק.ָעלְ ָמא
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יקין
ַ .539עד ָה ָכא ָק ְר ְּבנָא ִמ ְּת ֵרין ִס ְט ִרין ְ ּד ָח ִק ִ
ְּב ִכ ּ ֵסאַ .ה ׁ ְש ּ ָתא ִאית לְ ִמ ׁ ְש ַאל ,ד' ִ ּדי ּו ְקנִ ין ִאי ּנ ּון,
ְ ּד ָחק ּו ִקין ְּב ִכ ּ ֵסאַ ,מאי ַט ְע ָמא לֵ ית ָק ְר ְּבנִ ין
ודאי ִמ ּ ֻכ ְּלה ּו ִאית ָק ְר ְּבנָאַ .א ְריֵה
ֵמ ַאחֲ ָרנִ יןֶ .א ּ ָלא ַ ּ
ָחק ּוק ְּבכ ּו ְר ְסיָיאְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָק ְר ְּבנָ א ׁ ְשלִ יםַ ,א ְריֵה
נָ ִחית וְ ָעאל ְּב ֶא ּ ׁ ָשא ,וְ ָא ִכיל וְ ִא ְתנ ֲֵהי ִמ ּ ַת ּ ָמןָ .א ָדם
ָחק ּוק ְּבכ ּו ְר ְסיָיאָ ,א ָדם ִע ָ ּק ָרא ְ ּדכ ּ ָֹלאּ ,ו ַמ ְק ִריב
יה ,וְ ָא ָדם ִע ּ ָל ָאה ִא ְתהֲ נֵי ֵמ ָא ָדם
יה וְ נִ ׁ ְש ָמ ֵת ּ
ּ ַת ּ ָמן ר ּו ֵח ּ
ֵיה
ֵיה ,וְ ִא ְתהֲ נֵי ִמ ּנ ּ
ּ ַת ּ ָת ָאה ,וְ ָכל זִ ינָ א ִא ְת ְק ִריב לְ זִ ינ ּ
יה.
יה ַמ ּ ָמ ׁשּ ,ו ִמ ֹ
יסו ָדא ִ ּדילֵ ּ
ִמ ִדילֵ ּ

ַ .539עד ָּכאן ָק ְר ָּבן ִמ ּ ְׁשנֵי ְצ ָד ִדים
שחֲקו ִּקים ַּב ִּכ ּ ֵסא .וְ ַע ּ ָתה י ֵׁש ִל ְׁשאֹלַ ,א ְר ַּבע
ֶׁ
שחֲקוּקוֹ ת ַּב ִּכ ּ ֵסאַ .מה ּ ַט ַעם אֵ ין
דְּ מֻ יּוֹ ת הֵ ן ׁ ֶ
ָק ְר ָּבנוֹ ת ִמ ּ ְׁשנֵי ְצ ָד ִדים אֲ חֵ ִרים? ֶא ָּלא וַדַּ אי
ִמ ּ ֻכ ָּלם י ֵׁש ָק ְר ָּבןַ .א ְריֵה חָ קוּק ַּב ִּכ ּ ֵסא,
ש ָּק ְר ָּבן ָׁשלֵ םַ ,א ְריֵה יוֹ ֵרד וְ עוֹ לֶ ה
ו ְּב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ָּב ֵא ׁש ,וְ אוֹ כֵ ל וְ ֶנ ֱהנֶה ִמ ּׁ ָשםָ .א ָדם חָ קוּק
ַּב ִ ּכ ּ ֵסאָ ,א ָדם ִע ַּקר הַ כּ ֹל ,ו ַּמ ְק ִריב ָׁשם רוּחוֹ
וְ נִ ְׁש ָמתוֹ  .וְ הָ ָא ָדם הָ ֶע ְליוֹ ן ֶנ ֱהנֶה מֵ הָ ָא ָדם
הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן ,וְ כָ ל ִמין ִמ ְת ָק ֵרב ְל ִמינוֹ וְ ֶנ ֱהנֶה
ש ּלוֹ .
ש ּלוֹ ַמ ּ ָמ ׁש וּמֵ הַ יְסוֹ ד ׁ ֶ
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ִמ ּ ׁ ֶ

There were different types of sacrifices in the Holy Temple. Among them were
dove and turtledove. The Zohar asks about the spiritual value that a small bird
could make and explains. The Light spreads to all directions. Even the light from
a small candle can reach great distances. A small piece of wood can burn a great
tree. The sacrifices on the lower level connect to the Holy Creatures of the Holy
Throne, the Lion connects the Right column, Ox connects the Left, Eagle the
central column and Man is the channel to Malchut. The person that brings the
offering to the Altar makes a higher connection with his consciousness. He
sacrifices his soul and spiritually burns his impurities. The light that he
channels down is based on his consciousness and on the type of his offerings.
A good action rewards us according to the positive outcome of the action itself.
When we attach proper consciousness we can enjoy much greater Light. The
simple and important meditation before every action is that it is made to connect
the light to the vessel for the purpose of continuation.

סו ָדא לְ ַת ּ ָתא
יה יְ ֹ
 .540וְ ִאי ּ ֵת ָ
ימאָ ,הא ַא ְריֵה ְ ּדלֵ ית לֵ ּ
ְּב ַהה ּוא ָק ְר ְּבנָ אַ .א ְריֵה ָּכלִ יל ְּב ֻכ ְּלה ּוּ ְ ,ד ָהא
ימינָ א הֲ וִ יּ ,ו ְבגִ ין ָּכ ְך ָא ִכיל ְּב ֻכ ְּלה ּו ,וְ ָכל ׁ ְש ַאר לָ א
לִ ִ
ימינָ א ה ּואָ .הא ָּכל
ֵיהְּ ,בגִ ין ִ ּד ִ
ָא ְכלִ ין )ס''א מניה( ִמ ִ ּזינ ּ
ד' ִ ּדי ּו ְקנִ ין ְ ּד ָחק ּו ִקין ּ ַב ִ ּכ ּ ֵסאִ ,מ ְת ָק ְר ִבין לְ ָק ְר ְּבנָ א,
ּו ְבגִ ין ָּכ ְך הֲ וִ י ָק ְר ְּבנָ א ׁ ְשלִ ים .וְ ַכד ִא ְתהֲ נ ּון ֵמ ִע ָ ּק ָרא
הוןּ ְ ,כ ֵדין נ ַַחת ר ּו ַח לְ ַא ְדלְ ָקא ּב ּו ִצינִ ין
יסו ָדא ִ ּדלְ ֹ
וִ ֹ
ִעלָ ִאין.

ש ֵאין לוֹ
 .540וְ ִאם ּתֹאמַ רַ ,וה ֲֵרי ַא ְריֵה ׁ ֶ
יְסוֹ ד ְל ַמ ּ ָטה ְ ּבאוֹ תוֹ ָק ְר ָּבן ַ -א ְריֵה ָּכלוּל
שה ֲֵרי ְלי ִָמין הוּא ,ו ִּמ ּׁשוּם זֶה אוֹ כֵ ל
ְ ּבכֻ ָּלםֶ ׁ ,
לֹא
הַ ּ ְ ׁש ָאר
וְ כָ ל
ְ ּבכֻ ָּלם,
שיּ ִָמין הוּא.
)ממֶּ נּוּ( ִמ ִּמינוֹ ִ ,מ ּׁשוּם ׁ ֶ
אוֹ ְכ ִלים ִ
ה ֲֵרי ָּכל ַא ְר ַּבע הַ דְּ מֻ יּוֹ ת הַ חֲקוּקוֹ ת ַּב ִּכ ּ ֵסא
נִ ְק ָרבוֹ ת ְל ָק ְר ָּבן ,ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה הוּא ָק ְר ָּבן
ש ָּלהֶ ם,
שר ֶנהֱנִ ים מֵ ִע ָּקר וִ יסוֹ ד ׁ ֶ
ָׁשלֵ ם .וְ כַ אֲ ׁ ֶ
ָאז נַחַ ת רוּחַ ְלהַ ְד ִליק נֵרוֹ ת הָ ֶע ְליוֹ נִ ים.

ִש ְראֵ ִלים
וְ י ְ ׂ
ו ְּלוִ יִּם
סו ָדא  .541כּ ֹהֲנִ ים
ש ָר ֵאלֵ י ,יָהֲ ֵבי )ס''א אינון( יְ ֹ
ַּ .541כהֲ נֵי וְ לֵ יוָ ֵאי וְ יִ ְ ׂ
הון .וְ ָכל ַ ּד ְר ָ ּגא נוֹ ְתנִ ים )הֵ ם( יְסוֹ ד וְ ׁש ֶֹר ׁש ְל ֵא ּל ּו הַ ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת
וְ ִע ָ ּק ָרא לְ ִאי ּנ ּון ַ ּד ְר ִ ּגין ִע ּ ָל ִאין ִ ּדלְ ֹ
ש ּ ָלהֶ ם .וְ כָ ל ַמ ְד ֵרגָה נוֹ ֶתנֶת
הָ ֶע ְליוֹ נוֹ ת ׁ ֶ
יתא.
יה ד' ִ ּדי ּו ְקנִ ין ְ ּדכ ּו ְר ְסיָיא ְּב ַק ְד ִמ ָ
י ִָהיב לִ ֹ
יסו ֵד ּ
של הַ ִּכ ּ ֵסא
ֶׁ
ַא ְר ַּבע דְּ מֻ יּוֹ ת
ִליסוֹ ָד ּה
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ֵיהּ ,ו ִמ ְת ָק ְר ֵבי ִאי ּנ ּון
ִ ּכ ְד ַא ָמ ָרן זִ ינָ א לָ ֳק ֵבל זִ ינ ּ
ֵיהְ ּ .פנֵי ׁש ֹור ּ ֻכ ְּלה ּו ּ ָפנִ ים
ְּב ַק ְד ִמ ָ
יתא זִ ינָ א לְ זִ ינ ּ
ְ ּד ִמ ְת ּ ָפ ׁ ְש ָטן לְ ִאי ּנ ּון זִ ינִ ין ִ ּכ ְד ָק ַא ְמ ָרןֻ ּ ,כ ְּלה ּו ִמ ְת ָק ְר ֵבי
ֶשרּ ִ ,כ ְד ַא ָמ ָרןְ ּ .פנֵי
הוןְ ּ .פנֵי נ ׁ ֶ
יסו ָדא ִ ּדלְ ֹ
לְ ִע ָק ָרא וִ ֹ
יה
ַא ְריֵהּ ִ ,כ ְד ַא ָמ ָרןְ ּ .פנֵי ָא ָדםּ ְ ,ד ַמ ְק ִריב ר ּו ֵח ּ
גַבי ָא ָדם ִע ּ ָל ָאה.
יה ִמ ְת ְק ִריב לְ ּ ֵ
וְ נִ ׁ ְש ָמ ֵת ּ

ש ָא ַמ ְרנ ּו ִמין ְּכ ֶנגֶד ִמינוֹ ,
אשוֹ נָהּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
ָּב ִר ׁ
אשוֹ נָה ִמין ְל ִמינוֹ ְ ּ .פנֵי
ו ִּמ ְת ָק ְר ִבים ֵא ּל ּו ָּב ִר ׁ
ש ִּמ ְת ּ ַפ ּ ְ ׁש ִטים ְלאוֹ ָתם
הַ ּׁשוֹ רֻ ּ ,כ ּ ָלם ּ ָפנִ ים ׁ ֶ
ש ָא ַמ ְרנוֻּ ּ ,כ ָּלם ִמ ְת ָק ְר ִבים
ִמינִ ים ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
ֶשרּ ְ ,כמוֹ
ש ּ ָלהֶ םְ ּ .פנֵי נ ׁ ֶ
לַ ּ ׁש ֶֹר ׁש וְ לַ יְסוֹ ד ׁ ֶ
ש ָא ַמ ְרנוְּ ּ .פנֵי
ש ָאמַ ְרנוְּ ּ .פנֵי ַא ְריֵהְּ ,כמוֹ ׁ ֶ
ֶׁ
ש ּ ַמ ְק ִריב רוּחוֹ וְ נִ ְׁש ָמתוֹ ִמ ְת ָק ֵרב ֵאצֶ ל
ָא ָדםֶ ׁ ,
הָ ָא ָדם הָ ֶע ְליוֹ ן.

ישאִ ,מ ְת ָק ֵריב לְ גַ ּ ֵבי
ַּ .542כהֲ נָא ִ ּד ְמי ֵַחד ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
ַּכהֲ נָ א ִע ּ ָל ָאהַ .הה ּוא ְ ּד ָעאל לְ ֵבית ק ֶֹד ׁש ַה ֳּק ָד ׁ ִשים.
ִּבנְ ִהיר ּו
ֵיה
וְ ִא ְת ְק ִריב ָ ּדא ,וְ ַא ְדלִ יק
ְּב ִת ּק ּונ ּ
ְ ּד ַאנְ ּ ִפין )ס''א דאתוון( ,לְ ַק ְדמ ּות ַּכהֲ נָ א ִ ּדלְ ּ ַת ּ ָתא.
הון ַח ֵ ּדי,
לֵ יוָ ֵאי ִ ּדי ְמ ַנ ְ ּגנֵי ְּב ֶח ְדוָ הַ ,הה ּוא ִס ְט ָרא ִ ּדלְ ֹ
ש ָר ֵאל ְ ּד ָק ִריב) ,ס''א דקיימו( ַעל
וְ ַאנְ ִהיר ַאנְ ּ ִפין .יִ ְ ׂ
לו ָתא ַעל ּכ ּ ָֹלא הֲ וָ ה.
לו ָתאּ ְ ,ד ָהא ְצ ֹ
ָק ְר ְּבנָ א ִּב ְצ ֹ
ָס ָבא )ס''א עילאה(,
ש ָר ֵאל
ִא ְּת ַער לְ גַ ּ ַביְ יה ּו יִ ְ ׂ
ישא ,וְ ַאנְ ִהיר ַאנְ ּ ִפין.
ְס ָת ָמא )ס''א חוטמא( ַק ִ ּד ׁ ָ

שם הַ ָּקדוֹ ׁש ,נִ ְק ָרב ְלג ֵַּבי
ש ְּמיַחֵ ד ׁ ֵ
 .542כּ ֹהֵ ן ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְכנָס ְלבֵ ית ק ֶֹד ׁש
הַ כּ ֹהֵ ן הָ ֶע ְליוֹ ן .אוֹ תוֹ ׁ ֶ
הַ ּ ֳק ָד ִ ׁשים .וְ נִ ְק ָרב זֶה ,ו ַּמ ְד ִליק ְ ּב ִת ּקוּנוֹ
אוֹתיּוֹת( ִל ְק ַראת
ְ ּבהֶ ָא ַרת הַ ּ ָפנִ ים )שֶׁ ל הָ ִ
ש ְּמ ַנ ְ ּגנִ ים ְ ּב ִ ׂש ְמחָ ה,
ש ְּל ַמ ָּטהְ .לוִ יִּם ׁ ֶ
הַ כּ ֹהֵ ן ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל
ש ּ ָלהֶ ם ָׂשמֵ חַ וּמֵ ִאיר ּ ָפנִ ים .י ְ ׂ
אוֹ תוֹ צַ ד ׁ ֶ
הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת
עוֹמ ִדים( ַעל
ש ּ ַמ ְק ִריב) ,שֶׁ ְ
ֶׁ
שה ֲֵרי ְּת ִפ ָּלה ַעל הַ כּ ֹל הָ י ְָתה.
ִ ּב ְת ִפ ּ ָלהֶ ׁ ,
ִש ָר ֵאל סָ בָ א )הָ ﬠֶלְ יוֹן(,
ִה ְתעוֹ ֵרר ְלעֻ ּ ָמ ָתם י ְ ׂ
סָ תוּם )חֹ טֶ ם( הַ ָּקדוֹ ׁש ,וּמֵ ִאיר ּ ָפנִ ים.

No, this is not the beginning of a joke but important aspects of three columns
of the Tree of Life.
, Kohen, is the aspect of the right column, Chessed. It is belowכהן A Priest,
Chokhmah and a Kohen has greater potential to channel Light to the world. The
High Priest in the Holy Temple was considered as the healer of the world.
A person who was born to the same line of priests may have similar healing
potential but the capabilities are based on their own purity and Chessed they
share with others.
A Levite is the aspect of the left column. He has a built-in desire to draw light
in order to share. Levites served the Priests in the Holy Temple. Aaron, the first
priest was a Levite as his brother Moses. Only the descendants of Aaron could
be priests but not Moses who initiated the Holy Tabernacle and served as the
first priest before transferring the work to Aaron.
Israelites bring sacrifices to the Holy Temple. The Levites and Priests receive
and make the spiritual connection for the owners of the sacrifices. That is the
aspect of unifying Right and Left to form the central column to bring light to the
world.
יה ָּ .543כל ִמין ְל ִמינוֹ  ,וְ כָ ל דִּ ּבוּר ַאחַ ר יְסוֹ ד
ֵיה ,וְ ָכל ִמ ּ ָלה ָּב ַתר יְ ֹ
סו ָדא ִ ּדילֵ ּ
ָּ .543כל זִ ינָ א לְ זִ ינ ּ
ְ
ש ּלוֹ הוֹ לֵ ך ,ו ְּמעוֹ ְררוֹ ת ַמ ְד ֵרגוֹ ת ּ ַת ְח ּתוֹ נוֹ ת
ל ִאין ,וְ ַאף ׁ ֶ
ַאזְ לָ א וְ ַא ְּתעֲ ר ּו ַ ּד ְר ִ ּגין ּ ַת ּ ָת ִאין לְ ַד ְר ִ ּגין ִע ּ ָ
ש ּ ֻכ ּ ָלם
ְל ַמ ְד ֵרגוֹ ת ֶע ְליוֹ נוֹ ת ,וְ ַאף ַעל ּגַב ׁ ֶ
יקין
ַעל ַּגב ְ ּד ֻכ ְּלה ּו ִמ ְת ָע ִרין ,וְ ַא ְּתעֲ ר ּו ַ ּד ְר ִ ּגין ְ ּד ָח ִק ִ
ַמ ְד ֵרגוֹ ת
ו ִּמ ְתעוֹ ְררוֹ ת
ִמ ְתעוֹ ְררוֹ ת,

הון .וְ ִאי ּנ ּון
סו ָדא ִ ּדלְ ֹ
ּ ַב ִ ּכ ּ ֵסא ,לְ גַ ּ ֵבי ַ ּד ְר ִ ּגין ְ ּד ַא ְר ָעא ,יְ ֹ
DailyZohar.com

275

Zohar Pinchas – Draft – unedited- not for publishing
של
ֶ ׁ שחֲקוּקוֹ ת ַּב ִּכ ּ ֵסא ְלג ֵַּבי ַמ ְד ֵרגוֹ ת
ֶׁ
 וְ הֵ ן ַמ ְד ֵרגוֹ ת ֶע ְליוֹ נוֹ ת.ש ָּלהֶ ן
ֶ ׁ  יְסוֹ ד,הָ ָא ֶרץ
 ּ ֻכ ָּלן ִמ ְתעוֹ ְררוֹ ת ו ִּמ ְת ָק ְרבוֹ ת,ש ִ ּנ ְס ּ ָתרוֹ ת
ֶׁ
 אֲ בָ ל ֵאין ְר ׁשוּת. ו ִּמ ְת ַעדְּ נוֹ ת,ִל ְסעו ָּדה
 לֹא ְל ַמ ְד ֵרגוֹ ת ֶע ְליוֹ נוֹ ת,ְל ַאחַ ת מֵ הֶ ן לֶ אֱ כֹל
 וְ לֶ הֱנוֹ ת ׁשוּם,וְ לֹא ְל ַמ ְד ֵרגוֹ ת ּ ַת ְח ּתוֹ נוֹ ת
 ַעד, וְ לֹא ְלהוֹ ִׁשיט י ָָד ּה ְל ָק ְר ָּבן,ֲהנ ָָאה
.שהַ ּ ֶמלֶ ְך הָ ֶע ְליוֹ ן אוֹ כֵ ל וְ נוֹ ֵתן לָ הֶ ן ְר ׁשוּת
ֶׁ

 ּ ֻכ ְּלה ּו ִמ ְת ָע ֵרי ּו ִמ ְת ָק ְר ֵבי,ַ ּד ְר ִ ּגין ִע ּ ָל ִאין ְ ּד ִמ ּ ַט ְּמ ָרן
 אֲ ָבל לֵ ית ְר ׁש ּו לְ ַחד ִמ ּנַיְ יה ּו. ּו ִמ ְת ַע ְ ּדנֵי,לִ ְסע ּו ָד ָתא
, וְ לָ א לְ ַד ְר ּגֵי ּ ַת ּ ָת ֵאי, לָ א לְ ַד ְר ּגֵי ִע ּ ָל ֵאי,יכל
ַ לְ ֵמ
,או ׁ ִשיט יְ ָדא ְּב ָק ְר ָּבנָ א
ֹ ְ וְ לָ א ל,נָאה
ָ ֲּולְ ִמ ְתהֲ נֵי ׁש ּום ה
.לון ְר ׁש ּו
ֹ  וְ י ִָהיב,ַעד ְ ּד ַמלְ ָּכא ִע ּ ָל ָאה ָא ִכיל וְ ִא ְתהֲ נֵי

 ָּכל ַאחַ ת,שנּוֹ ֵתן לָ הֶ ן ְר ׁשוּת
ֶ ׁ  וְ ַאחַ ר.544
 וְ זֶה ּו.(�וְ ַאחַ ת ֶנ ֱהנֵית וְ אוֹ כֶ לֶ ת )כְּ מוֹ שֶׁ צָּ ִרי
יתי מוֹ ִרי ִעם
ִ ש ָּכתוּב )שיר השירים ה( ָא ִר
ֶׁ
 מוֹ ִרי ִעם. ֵא ּל ּו הֵ ן ַמ ְד ֵרגוֹ ת ֶע ְליוֹ נוֹ ת- ְ ּב ָׂש ִמי
ְ ש ָ ּצ ִר
 )זוֹ.יך
ֶ ׁ ֹ אוֹ ְכ ִלים וְ ֶנהֱנִ ים ְּכמו,ְ ּב ָׂש ִמי
 ָאכַ ְל ִּתי י ְַע ִרי ִעם.(זְרוֹ ַﬠ י ִָמין בְּ י ֶֶר� ְשׂמ ֹאל
ֹ זוֹ אֲ ִכילָ ה ְ ּכמו, זֶה יַעֲ קֹב ְ ּב ָרחֵ ל- דִּ ְב ִׁשי
ְ ש ָ ּצ ִר
 זוֹ זְרוֹ ַע- יתי יֵינִ י ִעם חֲלָ ִבי
ִ  ָׁש ִת.יך
ֶׁ
ְ
ּ ֻכ ָּלן
ה ֲֵרי
.י ִָמין
ְ ּבי ֶֶרך
ְ ׂשמֹאל
ש ֶּנ ֱהנֶה מֵ הֶ ן
ֶ ׁ ַמ ְד ֵרגוֹ ת )קָ ְרבָּ נוֹת( ֶע ְליוֹ נוֹ ת
ֹש ּלו
ֶ ׁ  וְ זוֹ הָ אֲ ִכילָ ה,אשוֹ נָה
ׁ הַ ּ ֶמלֶ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש ָּב ִר
 ַעד ָּכאן אֲ ִכילַ ת הַ ּ ֶמלֶ ְך. ֹש ּלו
ֶ ׁ וְ הַ ֲהנ ָָאה
.אשוֹ נָה
ׁ הָ ֶע ְליוֹ ן ָּב ִר

 ָּכל ַחד וְ ַחד ִא ְתהֲ נֵי,לון ְר ׁש ּו
ֹ  לְ ָב ַתר ְ ּד ָי ַהב.544
 )שיר השירים, וְ ַהיְ ינ ּו ִ ּד ְכ ִּתיב.(וְ ָא ִכיל )כדקא יאות
. ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון ַ ּד ְר ִ ּגין ִע ּ ָל ִאין,ש ִמי
ֹ יתי
ִ ה( ָא ִר
ׂ ָ מו ִרי ִעם ְּב
 )ס''א. ַא ְכלֵ י וְ ִא ְתהֲ נֵי ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות,ש ִמי
ֹ
ׂ ָ מו ִרי ִעם ְּב
 ָא ַכלְ ִּתי י ְַע ִרי ִעם.( בירכא שמאלא,דא דרועא ימינא
. ָ ּדא אֲ ִכילָ ה ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות, ָ ּדא יַעֲ קֹב ְּב ָר ֵחל,ִ ּד ְב ׁ ִשי
,ש ָמאלָ א
ֹ  ָ ּדא ְ ּד,יתי יֵינִ י ִעם חֲ לָ ִבי
ִ ׁ ָש ִת
ׂ ְ רו ָעא
ַ ּד ְר ִ ּגין )ס''א
ּ ֻכ ְּלה ּו
ָהא
.יְ ִמינָ א
ְּבי ְַר ָכא
ישא
ָ ׁ  ְ ּד ִא ְתהֲ נֵי ְּבה ּו ַמלְ ָּכא ַק ִ ּד,קרבנין( ִע ּ ָל ִאין
 ַעד.יה
ְ  וְ ָדא ֵמ.יתא
ָ ְּב ַק ְד ִמ
ּ ֵיה וַ הֲ נָ ָאה ִ ּדיל
ּ ֵיכלָ א ִ ּדיל
.יתא
ָ יכלָ א ְ ּד ַמלְ ָּכא ִע ּ ָל ָאה ְּב ַק ְד ִמ
ְ ָה ָכא ֵמ

When the High Priest enters the Holy of Holies in the Temple, he is ready to
sacrifice his soul for the unification with the Light. In this process, he recites a
holy name drawing the light that sustains the entire world. The Levites sing with
joy while escorting him to his important work.
The Israelites wait in silence to see the High Priest come out safe. They rejoice
when his work is successfully completed. The Holy Throne and the Holy
Creatures, Lion, Ox, Eagle and Man become fully connected to the lower levels
and the Light flows to the world through the seven Sefirot. A few days later that
light is distributed to the 70 nations of the world through a process of sacrificing
70 oxen.
If the High Priest doesn’t have pure consciousness at the time of the connection,
his soul leaves his body and he dies.
Lesson:
Our consciousness is the exercise of the soul in controlling and determining the
outcome of our actions. Without consciousness, the body is just flesh connected
to the materials of the world to prolong its temporary state.
To prolong life we need to connect to the source of Life with pure consciousness.
We should be ready to let go of all attachments to the physical world when our
time to leave is due. Even if we are rich and famous we should get to the point
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of knowing that the ultimate life’s goal is about having the merit to be in the
Final Redemption and the Resurrection.

ִ .545מ ָּכאן ּולְ ָהלְ ָאה ,י ִָהיב ְר ׁש ּו לְ ד' ִ ּדי ּו ְקנִ ין
יקין ְּבכ ּו ְר ְסיָיאּ ,ולְ ָכל ִאי ּנ ּון ְ ּד ִמ ְת ּ ָפ ּ ׁ ְש ָטן
ְ ּד ָח ִק ִ
יכל .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב,
ִמ ּנַיְ יה ּו ,לְ ִא ְתהֲ נֵי ּולְ ֵמ ַ
ִא ְכל ּו ֵר ִעים ׁ ְשת ּו וְ ׁ ִש ְכר ּו ּד ֹו ִדיםִ .א ְכל ּו ֵר ִעיםִ ,א ּ ֵלין
ִאי ּנ ּון ַא ְר ּ ַבע ִ ּדי ּו ְקנִ ין ְ ּד ַא ָמ ָרןְ ׁ .שת ּו וְ ׁ ִש ְכר ּו ּד ֹו ִדים,
ָּכל ִאי ּנ ּון ְ ּד ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ֵטי ִמ ּנַיְ יה ּו ,וְ ֻכ ְּלה ּו ַא ְכלֵ י
ּו ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ֵטי ,וְ ִא ְתהֲ נ ּון ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות ,וְ ַאנְ ִהיר ּו ַאנְ ּ ִפין,
וְ ָעלְ ִמין ּ ֻכ ְּלה ּו ְּב ֶח ְדוָ ה) ,דף רמ''א ע''ב( וְ ָכל ַחד וְ ַחד,
יסו ָדא
ּ ֵבין ַ ּד ְר ִ ּגין ִע ּ ָל ִאיןּ ,ו ֵבין ַ ּד ְר ִ ּגין ּ ַת ּ ָת ִאיןִּ ,ב ֹ
הון ִמ ְת ָק ְר ִבין ּו ִמ ְתהֲ נִ יןּ ָ .דא ִאיה ּו ָרזָ א וְ ִס ְת ָרא
ִ ּדלְ ֹ
ְ ּד ָק ְר ְּבנָ א ַּכ ְ ּד ָקא חֲ זֵי.

ִ .545מ ָּכאן ו ְּלהָ ְל ָאה נ ַָתן ְר ׁשוּת ְל ַא ְר ַּבע
שחֲקוּקוֹ ת ַּב ִּכ ּ ֵסא ,ו ְּלכָ ל אוֹ ָתם
דְּ מֻ יּוֹ ת ׁ ֶ
ש ִּמ ְת ּ ַפ ּ ְׁש ִטים ִמ ּ ֶמ ּנוּ ,לֵ הָ נוֹ ת וְ לֶ אֱ כֹל .זֶה ּו
ֶׁ
ש ָּכתוּב ִא ְכל ּו ֵר ִעים ְ ׁשת ּו וְ ִׁש ְכר ּו דּ וֹ ִדים.
ֶׁ
ִא ְכל ּו ֵר ִעים ֵ -א ּל ּו הֵ ן ַא ְר ַּבע דְּ מֻ יּוֹ ת ְ ּכמוֹ
ש ָא ַמ ְרנוּׁ ְ .שת ּו וְ ִׁש ְכר ּו דּ וֹ ִדים ָּ -כל אוֹ ָתם
ֶׁ
כֻלם אוֹ ְכ ִלים
ש ִּמ ְת ּ ַפ ּ ְׁש ִטים מֵ הֶ ן ,וְ ּ ָ
ֶׁ
ש ָראוּי ,ו ְּמ ִא ִירים
ו ִּמ ְת ּ ַפ ּ ְ ׁש ִטים וְ ֶנהֱנִ ים ְּכמוֹ ׁ ֶ
הַ ּ ָפנִ ים ,וְ הָ עוֹ לָ מוֹ ת ּ ֻכ ּ ָלם ְ ּב ִ ׂש ְמחָ ה .וְ כָ ל ֶאחָ ד
וְ ֶאחָ דֵּ ,בין ַמ ְד ֵרגוֹ ת ֶע ְליוֹ נוֹ ת וּבֵ ין ַמ ְד ֵרגוֹ ת
ש ָּלהֶ ם ִמ ְת ָק ְר ִבים
ּ ַת ְח ּתוֹ נוֹ תַּ ,ב ּ ׁש ֶֹר ׁש ׁ ֶ
ש ָראוּי.
וְ ֶנהֱנִ ים .זֶה ּו סוֹ ד וְ סֵ ֶתר הַ ָּק ְר ָּבן ְ ּכמוֹ ׁ ֶ

ָ .546את ּו ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ִור ִּבי ַא ָּבא ּו ׁ ְש ַאר ַח ְב ַר ּיָיא,
יהָ .א ַמר ִר ִּבי ַא ָּבאִ ,אלְ ָמלֵ א לָ א
וְ ִא ׁ ְש ְּת ָטח ּו ַק ּ ֵמ ּ
יתא ְּבט ּו ָרא ְ ּד ִסינַיֶ ,א ּ ָלא ְ ּד ָא ַמר
או ַריְ ָ
ִא ְת ְמ ַסר ֹ
ְ
יתא וְ ִס ְת ִרין
או ַריְ ָ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּואָ ,הא ּ ַבר ֹיו ָחאי ֹ
ִ ּדילִ יּ ַ ,דיֵי לְ ָעלְ ָמא .וַ וי ַּכד ִּת ְס ּ ָת ּ ַלק ִמן ָעלְ ָמאַ .מן
יתאּ ,כ ּ ָֹלא יִ ְתחֲ ׁ ַש ְך ֵמ ַהה ּוא
או ַריְ ָ
יַנְ ִהיר ּב ּו ִצינִ ין ְ ּד ֹ
יחא ,לָ א לִ יהֱ וֵ י
ֵיתי ַמלְ ָּכא ְמ ׁ ִש ָ
ֹיו ָמאּ ְ .ד ָהא ַעד ְ ּדי ֵ
יה.
ָ ּד ָרא ְ ּכ ָד ָרא ָ ּדאּ ְ ,ד ַר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
עון ׁ ָש ִרי ְּבגַ ִ ּו ּ

ָּ .546בא ּו ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר וְ ַר ִ ּבי ַא ָּבא ו ְּׁש ָאר
הַ חֲבֵ ִרים וְ ִה ְ ׁש ּ ַת ְּטח ּו ְלפָ נָיוָ .א ַמר ַר ִ ּבי ַא ָּבא,
ִאם לֹא נִ ְמ ְס ָרה הַ ּתוֹ ָרה ְ ּבהַ ר ִסינַיֶ ,א ָּלא
שהָ יָה אוֹ מֵ ר הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ,ה ֲֵרי ֶּבן
ֶׁ
ש ִּלי  -דַּ י
יוֹ חַ אי הוּא הַ ּתוֹ ָרה וְ הַ ְ ּס ָת ִרים ׁ ֶ
שר ִּת ְס ּ ַת ּ ֵלק ִמן הָ עוֹ לָ םִ .מי
לָ עוֹ לָ ם .אוֹ י ּ ַכאֲ ׁ ֶ
ְ
ֱשך מֵ אוֹ תוֹ
י ִָאיר אוֹ רוֹ ת הַ ּתוֹ ָרה .הַ כּ ֹל ֶיח ַׁ
ש ָי ּבֹא מֶ לֶ ְך הַ ּ ָמ ִׁשיחַ לֹא י ְִהיֶה
שה ֲֵרי ַעד ׁ ֶ
יוֹ םֶ ׁ .
ש ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן נִ ְמצָ א ְ ּבתוֹ כוֹ .
דוֹ ר ְּכדוֹ ר זֶה ׁ ֶ

יה
ָ .547א ַמר ַר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
עוןַ ,על ָרזָ א ָ ּדאָ ,א ִסיר לֵ ּ
עום ְ ּכל ּוםַ ,עד ְ ּדיֵיכ ּול ַמלְ ָּכא ִע ּ ָל ָאה,
לְ ּ ַבר נָ ׁש לִ ְט ֹ
לו ָתא ְ ּד ּ ַבר נָ ׁשּ ְ ,כגַוְ ונָא ָ ּדא,
לו ָתאְ .צ ֹ
ּו ַמה ִאיה ּוְ .צ ֹ
יקין ְּבכ ּו ְר ְסיָיא,
יתאְ ,מז ְַמנִ ין לְ ִד ּי ּו ְקנִ ין ְ ּד ָח ִק ִ
ְּב ַק ְד ִמ ָ
עו ֵפי
הוןַ ,על ֹ
ַעל ִאי ּנ ּון ִּב ְריָיןּ ְ ,ד ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ֵטי ר ּו ִחין ִ ּדלְ ֹ
סו ָדא
הון יְ ֹ
ּו ְב ִע ֵירי ,לְ ָק ְר ְּבנָ א ִּב ְריָין ְ ּדר ּו ָחא ִ ּדלְ ֹ
ְּב ַהאי ָעלְ ָמא ִמ ּנַיְ יה ּו ,וְ ַהיְ ינ ּו )תהלים קד( ָמה ַר ּב ּו
ש ָ
יך יְ יָּ ְ ,ד ָהא ִּב ְריָין ְ ּד ִא ְת ַחזְ יָין לְ ָק ְר ְּבנָ א ר ּו ָחא
ַמעֲ ֶׂ
הוןִ ,מ ְת ּ ְפ ּ ׁ ַשט ָעלַ יְ יה ּו ַא ְר ּ ַבע ִ ּדי ּו ְקנִ יןְ ,מז ְַּמנָ ן ַעל
ִ ּדילְ ֹ
או ַפ ִּנים וְ ַחי ֹּות
ָק ְר ְּבנִ ין ִא ּ ֵלין .וְ ַהיְ ינ ּו ְ ּד ָק ָא ַמ ָרן ,וְ ָה ֹ

ָ .547אמַ ר ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ןַ ,על סוֹ ד זֶה ָאסוּר
שיֹּאכַ ל
לוֹ ְלבֶ ן ָא ָדם ִל ְטעֹם ְּכלוּם ַעד ׁ ֶ
הַ ּ ֶמלֶ ְך הָ ֶע ְליוֹ ן .ו ַּמה הוּא? ְּת ִפ ָּלהְּ .ת ִפ ָּלה
של ּ ֶבן ָא ָדםּ ְ ,כ ֻדגְ מַ ת זֶה ַּב ְּת ִח ּ ָלה ְמז ְַּמנִ ים
ֶׁ
שחֲקוּקוֹ ת ַּב ִּכ ּ ֵסא ַעל אוֹ ָתן
לַ דְּ מֻ יּוֹ ת ׁ ֶ
ש ָּלהֶ ן ַעל
ש ִּמ ְת ּ ַפ ּ ְׁשטוֹ ת רוּחוֹ ת ׁ ֶ
הַ ְ ּב ִריּוֹ ת ׁ ֶ
שהָ רוּחַ
עוֹ פוֹ ת ו ְּבהֵ מוֹ ת ְל ָק ְר ָּבןּ ְ ,ב ִריּוֹ ת ׁ ֶ
ש ּ ָלהֶ ן יְסוֹ ד ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה מֵ הֶ ן ,וְ זֶה ּו )תהלים
ֶׁ
ָ
שה ֲֵרי ְ ּב ִריּוֹ ת
שיך ה'ֶ ׁ ,
קד( ָמה ַר ּב ּו ַמעֲ ֶׂ
שטֶ ת
ש ּ ָלהֶ ן ִמ ְת ּ ַפ ּׁ ֶ
ש ְראוּיוֹ ת ְלהַ ְק ִריב ,רוּחַ ׁ ֶ
ֶׁ
עֲ לֵ יהֶ ןַ ,א ְר ַּבע דְּ מֻ יּוֹ ת ְמז ּ ָֻמנוֹ ת ַעל ָק ְר ָּבנוֹ ת
ש ָאנ ּו אוֹ ְמ ִרים ,וְ הָ אוֹ פַ ִ ּנים וְ חַ יּוֹ ת
ֵא ּלוּ .וְ זֶה ּו ׁ ֶ
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אֲ חֵ ִרים

ֲחיָלוֹ ת

 וְ כָ ל אוֹ ָתם,טי הַ ּק ֶֹד ׁש
ֵ  וְ ָכל ִאי ּנ ּון ַח ּיָילִ ין ַאחֲ ָרנִ ין ְ ּד ָקא ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש,ַה ּק ֶֹד ׁש
.ש ִּמ ְת ּ ַפ ּ ְ ׁש ִטים מֵ הֶ ם
ֶׁ

.ִמ ּנַיְ יה ּו

Song of Songs 5:1
“ ,חֲ לָ ִבי; ִאכְ לוּ ֵר ִﬠים-יתי יֵי ִני ִﬠם
ִ  ִדּ ְב ִשׁי ָשׁ ִת- אָ כַלְ ִתּי יַﬠְ ִרי ﬠִ ם, ְבּ ָשׂ ִמי-מוֹרי ﬠִ ם
ִ יתי
ִ  אֲ חֹ ִתי כַלָּ ה–אָ ִר,אתי לְ ַג ִנּי
ִ ָבּ
דּוֹדים
ִ ”שׁתוּ ו ְִשׁכְ רוּ
ְ
“I have come into my garden, my sister, my bride; I have gathered my myrrh
along with my balsam. I have eaten my honeycomb and my honey; I have drunk
my wine and my milk. Eat, friends; drink and imbibe deeply, O lovers.”
Rabbi Shimon reveals the secret of the spiritual effect of the offerings on the
Altar.
When they burn and ascend up to the Creatures of the Holy Throne they spread
out to upper and lower levels and each comes closer to its root and gets fulfilled.
Rabbi Aba bows down, lowering himself with honor before Rabbi Shimon,
saying: "If God didn’t give the Torah on Mount Sinai, He would say that the son
of Yochai (Rabbi Shimon) is the Torah and the revealed secrets are sufficient for
the world.
Wow to the world for the time that you pass away. The world will be in darkness
because no one could reveal the light of the Torah as him until Mashiach
comes".
Rabbi Shimon then said that the secret he revealed teaches us that we cannot
eat until we make a spiritual connection. The upper levels need to ‘eat’ first
before the light can be spread out and down to our levels.
We do that with prayer and blessings before we eat. During meals and especially
on Shabbat it would be better to add Zohar study in order to increase the Light
that is drawn down through the meal.
A Kabbalist taught his students “Eat in order to make a blessing and not make
a blessing to eat”.
The students were mumbling their blessings quickly so they could start eating
the food. He taught them the lesson of not swallowing words as we studied on
the DZ not long ago. The title of this article implies that we should focus on the
light that comes through the food and not the physical pleasure of eating it.
Following one way can get you fatter and the other, ‘lighter’.
Every word in the blessing of “Baruch Ata YHVH ….” is like a code used to open
a channel of light.
We consume food not to accumulate it in our body but to absorb the positive
energy from it and dispose of the waste. We should focus on the energy before
we put anything into our mouth.
If you take fruit in your hand, don’t think about the juiciness that will fill your
mouth with pleasure but the energy that this fruit can provides, to have a
healthy mind in a healthy body.
Pause before you eat, look at the food and understand that basically, it is light
‘dressed’ in material form. The only way to connect to the energy that gave it
identity is with a proper blessing.
Now we know how to eat ‘light’.
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For those who don’t know the actual blessings, look for it in books and the
internet. In the meantime, you can use the general blessing of “Baruch Ata
Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Sh’Hakol Nihya Bi'Dvaro” (“Blessed are You
Lord God, King of the world that everything came to existence with His words”).
Use Hebrew pronunciation.
This blessing connects the power of words to the words of creation and the seed
of everything.
…and… Bon Appetite… to your health

ַיחד ׁ ְש ָמא
ּ .548ולְ ָב ַתר ַּכהֲ נָ א ַר ָּבא ְ ּד ָקא ְמי ֵ
עולָ ם ַאהֲ ְב ּ ָתנ ּו וְ כ ּו' .יִ ח ּו ָדא
ישאַ ,היְ ינ ּו ַאהֲ ַבת ֹ
ַק ִ ּד ׁ ָ
ש ָר ֵאל יְ ָי
ְ ּד ָקא ְמי ֵ
ַיחדַ ,היְ ינ ּו )דברים ו( ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂ
אֱ ל ֵֹהינ ּו יְ ָי ֶא ָחדּ .ולְ ָב ַתר לֵ יוָ ֵאיּ ְ ,ד ָקא ִמ ְת ָע ֵרי
מו ַע וְ ֹגו',
לְ נִ ּג ּונָ אַ ,היְ ינ ּו )דברים יא( וְ ָהיָה ִאם ׁ ָש ֹ
ִה ּ ׁ ָש ְמר ּו לָ ֶכם ּ ֶפן יִ ְפ ּ ֶתה וְ ֹגו'ּ ָ .דא נִ ּג ּונָ א ְ ּדלֵ יוָ ֵאיְּ ,בגִ ין
סטרא( ָ ּדא,
לאתערא
ִס ְת ָרא )ס''א
לְ ַא ְס ָת ָרא
ש ָר ֵאלּ ָ ,דא אֱ ֶמת וְ ַי ִּציב
ְּב ֹ
קו ְר ָּבנָ א ָ ּדאּ .ולְ ָב ַתר יִ ְ ׂ
ימא ַעל ָק ְר ְּבנָ א) ,קרבנא
ש ָר ֵאל ָס ָבא ְ ּד ַק ְּי ָ
וְ נָ ֹ
כון ,יִ ְ ׂ
ימ ִאין
יהי י' ַ ּד ְר ִ ּגין ִע ּ ָל ִאין ּ ְפנִ ָ
עילאה הא דרגין( ְ ּד ִא ִ
תו ָרא.
ימא ַעל ּ ָפ ֹ
ְ ּדכ ּ ָֹלאַ ,ק ְּי ָ

שהוּא ְמיַחֵ ד
 .548ו ְּלבַ ּסוֹ ף הַ כּ ֹהֵ ן הַ ּגָדוֹ ל ׁ ֶ
שאוֹ ְמ ִרים ַאהֲבַ ת
שם הַ ָּקדוֹ ׁש ,וְ זֶה ּו ׁ ֶ
ֶאת הַ ּ ׁ ֵ
ש ְּמיַחֵ ד,
עוֹ לָ ם אֲ הַ ְב ּ ָתנ ּו וְ כוּ' .וְ הַ יִּחוּד ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל ה' אֱ לֹהֵ ינ ּו ה'
זֶה ּו )דברים ו( ְ ׁש ַמע י ְ ׂ
ש ִּמ ְתעוֹ ְר ִרים ְלנִ ּגוּן,
ֶאחָ ד .ו ְּלבַ ּסוֹ ף הַ ְלוִ יִּם ׁ ֶ
זֶה ּו )שם יא( וְ הָ יָה ִאם ָׁשמ ַֹע וְ גוֹ 'ִ ,ה ּׁ ָש ְמר ּו
לָ כֶ ם ּ ֶפן י ְִפ ּ ֶתה וְ גוֹ ' .זֶה נִ ּגוּן הַ ְלוִ יִּםְּ ,כ ֵדי
עוֹרר צַ ד( זֶה ְ ּב ָק ְר ָּבן זֶה.
ְלהַ ְס ִּתיר סֵ ֶתר )לְ ֵ
ִש ָר ֵאל ,זֶה אֱ מֶ ת וְ ַי ִ ּציב וְ נָכוֹ ן,
וְ ַאחַ ר ָּכ ְך י ְ ׂ
שעוֹ מֵ ד ַעל הַ ָּק ְר ָּבן) ,קָ ְרבָּ ן
ִש ָר ֵאל סָ בָ א ׁ ֶ
י ְׂ
שר ַמ ְד ֵרגוֹ ת
ש ִהיא ֶע ֶׂ
ﬠֶלְ יוֹן אֵ לּוּ הַ מַּ ְד ֵרגוֹת( ׁ ֶ
של הַ כּ ֹל ,עוֹ ְמדוֹ ת ַעל
ימיּוֹ ת ׁ ֶ
ֶע ְליוֹ נוֹ ת ּ ְפנִ ִ
ש ְלחָ ן.
הַ ּ ׁ ֻ

או ׁ ִשיט
יכלּ ,ולְ ֹ
 .549אֲ ָבל לֵ ית ְר ׁש ּו לְ ַחד ִמ ּנַיְ יה ּו לְ ֵמ ַ
יְ ָדא לְ ָק ְר ְּבנָ אַ ,עד ְ ּד ַמלְ ָּכא ִע ּ ָל ָאה ָא ִכיל .וְ ַהיְ ינ ּו ג'
רו ֹנותֵּ .כיוָ ן ְ ּד ִאיה ּו ָא ִכיל ,י ִָהיב
אש ֹו ֹנות ,וְ ג' ַאחֲ ֹ
ִר ׁ
ְר ׁש ּו לְ ד' ִ ּדי ּו ְקנִ יןּ ,ולְ ָכל ִאי ּנ ּון ִס ְט ִרין ְ ּד ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשן
יכל.
ִמ ּנַיְ יה ּו ,לְ ֵמ ַ

 .549אֲ בָ ל ֵאין ְר ׁשוּת ְל ֶאחָ ד מֵ הֶ ם לֶ אֱ כֹל
שהַ ּ ֶמלֶ ְך הָ ֶע ְליוֹ ן
ו ְּלהוֹ ִ ׁשיט יָדוֹ לַ ָּק ְר ָּבן ַעד ׁ ֶ
אשוֹ נוֹ ת וְ ג' ַאחֲרוֹ נוֹ תֵ ּ .כיוָן
אוֹ כֵ ל .וְ זֶה ּו ג' ִר ׁ
שהוּא ָאכַ ל ,נ ַָתן ְר ׁשוּת ְל ַא ְר ַּבע דְּ מֻ יּוֹ ת,
ֶׁ
ש ִ ּנ ְפ ָר ִדים מֵ הֶ ן,
צ ָד ִדים ׁ ֶ
ו ְּלכָ ל אוֹ ָתם הַ ְ ּ
לֶ אֱ כֹל.

ּ ְ .550כ ֵדין ָא ָדםּ ְ ,ד ִאיה ּו ִ ּד ּי ּו ְקנָא ְ ּד ָכלִ יל ָּכל ׁ ְש ַאר
ִ ּדי ּו ְקנִ יןָ ,מ ִא ְ
יה
יך וְ נָ ִפיל ַעל ַאנְ ּפ ֹויּ ,ו ָמ ִסיר ַּג ְר ֵמ ּ
ימא ַעל ִאי ּנ ּון
ילאּ ְ ,ד ַק ְּי ָ
גַבי ָא ָדם ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
יה לְ ּ ֵ
וְ ר ּו ֵח ּ
יה
יה ָעלֵ ּ
ִ ּדי ּו ְקנִ יןּ ְ ,ד ָכלִ יל ָּכל ִ ּדי ּו ְקנִ ין ,לְ ַא ְּת ָע ָרא לֵ ּ
ַּכ ְ ּד ָקא חֲ זֵי ,וְ ַהיְ ינ ּו )תהלים כה( ֵאלֶ ָ
שא,
יך יְ ָי נ ְַפ ׁ ִשי ֶא ּ ָ ׂ
ִאי ּנ ּון
ַאחֲ ָרנִ ין ,וְ ָכל
לְ ַא ְּת ָע ָרא )תלת( ִ ּדי ּו ְקנִ ין
ִמ ּנַיְ יה ּו) .תהלה לדוד( וְ ַהיְ ינ ּו )תהלים
ְ ּד ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ֵטי
ֹאמר ּו .יְ ַד ּ ֵבר ּו .וְ ֻכ ְּלה ּו ַא ְכלִ ין
קמה( י ִַּביע ּו .יְ ַר ּנֵנ ּו .י ֵ
יה.
וְ ִא ְת ַהנְ יָין ָּכל ַחד וְ ַחד ַּכ ְ ּד ָקא חֲ זֵי לֵ ּ

שכּ וֹ לֶ לֶ ת ֶאת
שהוּא דְּ מוּת ׁ ֶ
 .550וְ ָאז ָא ָדםֶ ׁ ,
ָּכל ְׁש ָאר הַ דְּ מֻ יּוֹ ת ,יוֹ ֵרד וְ נוֹ פֵ ל ַעל ּ ָפנָיו,
וּמוֹ סֵ ר ַע ְצמוֹ וְ רוּחוֹ ְלג ֵַּבי הָ ָא ָדם הָ ֶע ְליוֹ ן
שכּ וֹ לֵ ל ָּכל
שעוֹ מֵ ד ַעל אוֹ ָתן הַ דְּ מֻ יּוֹ תֶ ׁ ,
ֶׁ
ש ָראוּי,
הַ דְּ מֻ יּוֹ תְ ,לעוֹ ֵרר אוֹ תוֹ ָעלָ יו ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ ַמר )תהלים כה( ֵאלֶ ָ
יך ה' נ ְַפ ִׁשי
וְ זֶה ּו ׁ ֶ
ֶא ּׂ ָשאְ ,לעוֹ ֵרר )שָׁ �שׁ( דְּ מֻ יּוֹ ת אֲ חֵ רוֹ ת וְ כָ ל
)תּהִ לָּה לְ דָ וִ ד( וְ זֶה ּו
ש ִּמ ְת ּ ַפ ּ ְׁש ִטים מֵ הֶ ןְ .
ֵא ּל ּו ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )שם קמה( י ִ ַּביעוּ .י ְַר ּנֵנוּ .יֹאמֵ רוּ.
ֶׁ
י ְַד ֵּברוּ .וְ כֻ ָּלם אוֹ ְכ ִלים וְ ֶנהֱנִ יםָּ ,כל אֶ חָ ד
לו.
ש ָראוּי ֹ
וְ ֶאחָ ד ְּכמוֹ ׁ ֶ
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Another aspect of the sacrifices is the prayer of Shema Israel. The first six words
are the aspect of the unification that the High Priest does in the Holy Temple.
The four paragraphs of the Shema come directly from three places in the Torah
and connect to the Holy Throne and the Holy Creatures. Man is the beneficiary
of this connection as it fulfills the ten Sefirot with light. The entire Shema prayer
has 1000 letters.
Psalms 25:1
”ל ָדוִד :אֵ לֶ י� יְהוָה ,נ ְַפ ִשׁי אֶ ָשּׂא“
ְ
”“of David. Unto you, YHVH, do I lift up my soul
The Zohar teaches us that we need to put our soul into the prayer so we can
awaken the Holy Throne to spread out its light.
Psalms 25 is a good meditation to spiritually lift up our souls and open channels
for our prayers.
Have this name in front of you when you read Psalms 25.

יה
ִ .551מ ָּכאן ּולְ ָהלְ ָאה לֵ ָ
ימא ּ ַבר נָ ׁש ָעאק ּו ִ ּדילֵ ּ
יה )ס''א דלביה( ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,תהלים כ( י ַַענְ ךָ
ּ ֵב ּ
יְ ָי ְּב ֹיום ָצ ָרה) .עאקו( ְ ּכע ּו ּ ַב ְר ּ ָתא ְ ּדי ְָת ָבא ְּב ָעאק ּו,
נָש .וְ ַעל
הון ַס ּנ ֹ
לְ ִא ְת ַה ּ ְפ ָכא ּ ֻכ ְּל ֹ
יה ְ ּד ּ ַבר ׁ
ֵיגו ִרין ָעלֵ ּ
לו וְ ֹגו'.
ָ ּדא ְ ּכ ִתיב )תהלים קמד( ַא ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ׁ ֶש ָּכ ָכה ֹ

ֹאמר ָא ָדם צָ רוֹ ת
ִ .551מ ָּכאן ו ְּלהָ ְל ָאה י ַ
ש ָּכתוּב )שם כ( י ַַענְ ךָ
ש ּלוֹ ּבוֹ )שֶׁ ל לִ בּוֹ( ,זֶה ּו ׁ ֶ
ֶׁ
שבֶ ת
שיּוֹ ׁ ֶ
ה' ְ ּביוֹ ם צָ ָרה) .צָ ָרה( ְ ּכעֻ ָּב ָרה ׁ ֶ
ְ ּבצָ ָרהּ ְ ,כ ֵדי ְלהַ ּ ֵפ ְך ֶאת ּ ֻכ ּ ָלם ִל ְהיוֹ ת סָ נֵגוֹ ִרים
ָּכתוּב )תהלים
ַעל הָ ָא ָדם .וְ ַעל זֶה
ש ָּככָ ה ּלוֹ וְ גוֹ '.
קמד( ַא ְ ׁש ֵרי הָ ָעם ׁ ֶ

יה
ַ .552ר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
עון הֲ וָ ה ָאזִ יל לִ ְט ֶב ְריָאָ ּ ,פגַ ע ּ ֵב ּ
יה
יה ְ ּדמֹרָ .א ַמר לֵ ּ
יה ׁ ְשלָ ָמא ָעלֵ ּ
ֵאלִ ּיָה ּוָ ,א ַמר לֵ ּ
עוןְּ ,ב ַמאי ָקא ָע ִסיק ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא
ַר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
יה ְּב ָק ְר ָּב ֹנות ָע ִסיק ,וְ ָא ַמר ִמ ִּלין
ִּב ְר ִק ָ
יעאָ .א ַמר לֵ ּ
ַכ ָאה ַאנְ ְּת ,וַ אֲ ֵתינָ א לְ ַא ְק ְ ּד ָמא לְ ָך
ַח ָד ִּתין ִמ ּ ׁ ְש ָמ ְך ,ז ָּ
ָּב ֵעינָ א לְ ִמ ׁ ְש ַאל ִמנָ ְך,
ׁ ְשלָ םּ ,ו ִמ ּ ָלה חֲ ָדא
יעא ׁ ְש ֶאלְ ּ ָתא ׁ ָש ִאיל ּו,
יב ּ ָתא ִ ּד ְר ִק ָ
לְ ַא ְס ְ ּכ ָמאִּ .ב ְמ ִת ְ
יה אֲ ִכילָ ה ּו ׁ ְש ִת ּיָה ,וְ ָהא
ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי לֵ ית ּ ֵב ּ
חו ִתי ַכ ּ ָלה וְ ֹגו',
אתי לְ גַ ִּני אֲ ֹ
ְ ּכ ִתיב )שיר השירים ה( ָּב ִ

ַ .552ר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן הָ יָה הוֹ לֵ ְך ִל ְטבֶ ְריָהָ ּ .פגַע
ּבוֹ ֵא ִליָּהוָּ ,א ַמר לוֹ ָׁ ,שלוֹ ם ָעלֶ ָ
יך מוֹ ִרי.
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ןַּ ,ב ּ ָמה עוֹ סֵ ק הַ ָּקדוֹ ׁש
יע? ָא ַמר לוֹ ּ ְ ,ב ָק ְר ָּבנוֹ ת
ָּברו ְּך הוּא ָּב ָר ִק ַ
עוֹ סֵ ק ,וְ אוֹ מֵ ר דְּ בָ ִרים ח ֲָד ִ ׁשים ִמ ּ ִ ׁש ְמ ָך.
ַא ְׁש ֶר ָ
אתי ְלהַ ְקדִּ ים ְל ָך ָׁשלוֹ ם ,וְ ָדבָ ר
יך! וּבָ ִ
ֶאחָ ד רוֹ צֶ ה אֲ נִ י ִל ְׁשאֹל ִמ ְּמ ָך ְלהַ ְס ִ ּכים;
יע ָׁשאֲ ל ּו ְ ׁש ֵאלוֹ ת :הָ עוֹ לָ ם
של הָ ָר ִק ַ
ְשיבָ ה ׁ ֶ
ַּבי ִ ׁ
הַ ָּבא ֵאין ּבוֹ אֲ ִכילָ ה ו ְ ּׁש ִתיָּהַ ,וה ֲֵרי
אתי ְל ַג ִ ּני אֲ ח ִֹתי
ָּכתוּב )שיר השירים ה( ָּב ִ
כַ ָּלה וְ גוֹ 'ָ ,אכַ ְל ִּתי י ְַע ִרי ִעם דִּ ְב ִׁשי וְ גוֹ 'ִ .מי
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 הוּא אוֹ מֵ ר,ש ֵאין ּב ֹו אֲ ִכילָ ה ו ְ ּׁש ִתיָּה
ֶ ׁ יה
ּ  ַמאן ְ ּדלֵ ית ּ ֵב.'ָא ַכלְ ִּתי י ְַע ִרי ִעם ִ ּד ְב ׁ ִשי וְ ֹגו
יתי יֵינִ י ִעם
ִ ָאכַ ְל ִּתי י ְַע ִרי ִעם דִּ ְב ִ ׁשי ָׁש ִת
 ִאיה ּו ָא ַמר ָא ַכלְ ִּתי י ְַע ִרי ִעם ִ ּד ְב ׁ ִשי,אֲ ִכילָ ה ּו ׁ ְש ִת ּיָה
!?חֲלָ ִבי

.יתי יֵינִ י ִעם חֲ לָ ִבי
ִ ׁ ָש ִת

Rabbi Shimon was walking on the way to Tiberia, Elijah the prophet met him
and said: “Shalom on you my teacher”. Rabbi Shimon asked him to what God
is doing in the heavens and Elijah answered that God is dealing with sacrifices
and quoted new revelations from Rabbi Shimon. The story doesn’t sound
believable. Elijah was teaching Rabbi Shimon throughout the Zohar and why is
he calling him ‘My Teacher’ here? Then Elijah said that God is quoting new
revelations from Rabbi Shimon. When we learn something new from someone
else he becomes our teacher even if it is for a short time. Giving that respect
opens a proper channel to absorb the new knowledge. Rabbi Shimon’s new
revelations made him a teacher for the upper worlds. It is no wonder that when
he passed away 70 great souls from heavens came to escort his soul on the way
up. Rabbi Shimon made himself a pure channel of the light. He could use the
light and easily find more sources of light. If we tap into a great source of power
we can do a lot more to manifest it and create new things. The kindergarten
teacher gives the kids play dough. Each of them can create new and different
shapes as they are capable of imagining and forming. We make progress using
energies from around us to form new things. They are all pieces of the ‘playdough’ that God gave us. These new things at the fundamental level existed at
the time of creation. The ‘new’ aspect of it is what and how we use it in our
actions. The explanation above was just on a material level. Rabbi Shimon could
control the flow of light as he wanted and could make more ‘play dough’. He
revealed the Torah secrets and created new channels of Light to the world. God,
like a good father, hid his treasures from his son, giving him the opportunity to
earn and own them by digging them out. When we study the Zohar we connect
to the same channels of lights that Rabbi Shimon opened for us. Repeating the
study gives us more levels of depth in understanding and connecting to the
Torah that is the aspect of the Tree of Life.
ְ  וְ קו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,עון
 וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא, ָא ַמר ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן.553 יך הוא ַמאי
ֹ  ָא ַמר ַר ִּבי ׁ ִש ְמ.553

 ָא ַמר הַ ָּקדוֹ ׁש, ֹמַ ה הֵ ִׁשיב לָ הֶ ם? ָאמַ ר לו
אתי
ִ ָ וּב,ֹאמר
ַ  ה ֲֵרי ַּבר יוֹ חַ אי י,ָּברו ְּך הוּא
 ַּכ ּ ָמה, ָאמַ ר ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן.ִל ְ ׁשאֹל ִמ ְּמ ָך
ח ֲִביבוּת ִח ֵּבב הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ִל ְכנֶסֶ ת
,שאוֹ הֵ ב אוֹ ָת ּה
ֶ ׁ  וּמֵ ִר ּבוּי הָ ַאהֲבָ ה,ִש ָר ֵאל
ְׂ י
ש ַאף ַעל
ֶ ׁ .שה
ֶׂ ֹשהוּא עו
ֶ ׁ ּ ִ ׁש ּנָה ַמעֲ ָׂשיו ִמ ּ ַמה
 ִ ּבגְ לַ ל- ּש ִתיָּה
ׁ ְ ש ֵאין דְּ ָרכָ יו ַּבאֲ ִכילָ ה ו
ֶ ׁ ּגַב
, הוֹ ִאיל וּבָ א ֶא ְצלָ ּה.הָ ַאהֲבָ ה ָאכַ ל וְ ָׁש ָתה
 ַּכ ּ ָלה נִ ְכנֶסֶ ת לַ חֻ ּ ָפה וְ רוֹ צָ ה.ָע ָׂשה ְרצוֹ נ ָּה
שיֹּאכַ ל ח ֲָתנ ָּה ִע ּ ָמ ּה ַאף
ֶ ׁ  ֵאין זֶה דִּ ין,לֶ אֱ כֹל

ּ
ּ
ְ  ָא ַמר ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,יה
יך
ֹ ָקא ָא ִתיב
ּ ֵ ָא ַמר ל.לון
. וַ אֲ ֵתינָ א לְ ִמ ׁ ְש ַאל ִמנָ ְך.ֵימא
ָ ּ  ָהא ּ ַבר ֹיו ָחאי י,ה ּוא
ְ  ַּכ ָמה חֲ ִביב ּו ִח ּ ֵבב ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,עון
יך
ֹ ָא ַמר ַר ִּבי ׁ ִש ְמ
 ּו ִמ ְּסגִ יא ּו ִ ּד ְר ִחימ ּו ְ ּד ָר ִחים,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִה ּוא לִ ְכנ ֶֶסת י
 ְ ּד ַאף ַעל ַּגב.דוי ִמ ּ ַמה ְ ּדה ּוא ָע ִביד
ֹ עו ָב
ֹ  ׁ ָשנֵי,לָ ּה
, ְּבגִ ין ְר ִחימ ּו ָתא,יכלָ א ּו ִמ ׁ ְש ְּת ּיָיא
ְ חוי ְּב ֵמ
ֹ או ְר
ֹ ְ ּדלָ או
. ָע ִביד ְרע ּו ָת ּה,הו ִאיל וְ ָא ֵתי לְ גַ ָּב ּה
ֹ .ָא ִכיל וְ ׁ ָש ָתה
 לֵ ית ִ ּדין,יכל
ַ  ּו ָב ָעת לְ ֵמ,ַּכ ּ ָלה ַעיְ ילַ ת לַ ח ּו ּ ָפה
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יה
ְ ּדיֵיכ ּול חֲ ָתנָ ּה ּ ַבהֲ ָד ּהַ ,אף ַעל ַּגב ְ ּדלָ או ָא ְר ֵח ּ
חו ִתי
אתי לְ גַ ִּני אֲ ֹ
לְ ֶמ ְע ּ ַבד ָה ִכי .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב ָּב ִ
יעל ּ ַבהֲ ָד ּה
הו ִאיל וַ אֲ ֵתינָא לְ גַ ָּב ּהּ ,ולְ ֵמ ַ
ֹ
ַכ ּ ָלה.
לַ ח ּו ּ ָפה) ,דף רמ''ב ע''א( ָא ַכלְ ִּתי י ְַע ִרי ִעם ִ ּד ְב ׁ ִשי וְ ֹגו'.

 .554וְ יַלְ פינָ ן ִמ ָ ּדוִ דּ ְ ,דז ִַּמין ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא,
ֵ
חוי ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא,
דוי ִמ ּ ַמה ְ ּד ָא ְר ֹ
עו ָב ֹ
וְ ׁ ָש ּנֵי ֹ
וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה .ז ִַּמין
יך ה ּוא ַק ִּביל וְ ָע ִביד ְרע ּו ֵת ּ
יה ,הֲ ָדא ה ּוא
יתא
רונִ ָ
ּו ַמ ְט ֹ
לְ ַמלְ ָּכא
ּ ַבהֲ ֵד ּ
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,תהלים קלב( ק ּו ָמה יְ ָי לִ ְמנ ּו ָח ֶת ָך ַא ּ ָתה
רון ע ּו ּז ָ
יתא ַּכחֲ ָדאְּ ,בגִ ין ְ ּדלָ א
רונִ ָ
ֶךַ .מלְ ָּכא ּו ַמ ְט ֹ
וַ אֲ ֹ
עו ָב ִדין ְ ּד ַמלְ ָּכא.
לוןָ ׁ ,ש ּנֵי ָמאנִ ין ,וְ ׁ ָש ּנֵי ֹ
לְ ַא ְפ ְר ׁ ָשא ֹ
 .555הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,תהלים לב( ּכֹהֲ נ ָ
ֶיך יִ לְ ְּב ׁש ּו
יך יְ ַר ּנֵנ ּו ּ ַבעֲ ב ּור ָ ּדוִ ד וְ ֹגו'ּ ,כֹהֲ נ ָ
יד ָ
ֶיך יִ לְ ְּב ׁש ּו
צֶ ֶדק וַ חֲ ִס ֶ
צֶ ֶדק ,לְ וִ ּי ָ
יהּ ְ ,ד ָהא צֶ ֶדק ִמ ִּס ְט ָרא
ֶיך ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
יך יְ ַר ּנֵנ ּו ,לְ וִ ּי ָ
יד ָ
ֶיך יְ ַר ּנֵנ ּו ִמ ָּב ֵעי
ְ ּדלֵ יוָ ֵאי ִאיה ּו .וַ חֲ ִס ֶ
יהּ ְ ,ד ָהא ִר ָ ּנה וְ זִ ְמ ָרה ְּבלֵ יוָ ֵאי נִ ינְ ה ּו ,וְ ִאיה ּו ׁ ָש ּנֵי
לֵ ּ
ָ
ָ
ימינָ א.
ידיךּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד ִ
וְ ָא ַמרּ ,כֹהֲ נֶיך וַ חֲ ִס ֶ

ש ָּכתוּב
ש ֵאין דַּ ְרכּ וֹ לַ עֲ ׂשוֹ ת ָּכ ְך?! זֶה ּו ׁ ֶ
ַעל ּגַב ׁ ֶ
אתי
אתי ְל ַג ִ ּני אֲ ח ִֹתי כַ ּ ָלה .הוֹ ִאיל וּבָ ִ
ָּב ִ
ֶא ְצלָ ּה וְ לַ עֲ לוֹ ת ִע ּ ָמ ּה לַ חֻ ּ ָפהָ ,אכַ ְל ִּתי י ְַע ִרי
ִעם דִּ ְב ִ ׁשי וְ גוֹ '.
ש ִהז ְִמין ְלהַ ָּקדוֹ ׁש
 .554וְ לָ מַ ְדנ ּו ִמדָּ וִ דֶ ׁ ,
של
שדְּ ָרכָ יו ׁ ֶ
ָּברו ְּך הוּא וְ ִ ׁש ּנָה ַמעֲ ָׂשיו ִמ ּ ַמה ּ ׁ ֶ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ,וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ִק ֵּבל
ִמן לַ ּ ֶמלֶ ְך וְ הַ ּ ַמ ְל ָּכה ִע ּמוֹ  -זֶה ּו
וְ ָע ָׂשה ְרצוֹ נוֹ  .ז ּ ֵ
ש ָּכתוּב )תהלים קלב( קו ָּמה ה' ִל ְמנוּחָ ֶתךָ
ֶׁ
ְ
ָ
ַא ּ ָתה וַאֲ רוֹ ן עֻ זֶּך .מֶ לֶ ך וּמַ ְל ָּכה ְּכ ֶאחָ דְּ ,כ ֵדי
ש ּלֹא ְלהַ ְפ ִריד אוֹ ָתםִׁ ,ש ּנָה ּ ֵכ ִלים וְ ִׁש ּנָה
ֶׁ
של הַ ּ ֶמלֶ ךְ.
ַמעֲ ִ ׂשים ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )שם( כּ ֹ ֲהנ ָ
ֶיך י ְִל ְ ּב ׁש ּו צֶ ֶדק
 .555זֶה ּו ׁ ֶ
יך י ְַר ּנֵנ ּו ַּבעֲ בוּר דָּ וִ ד וְ גוֹ ' .כּ ֹ ֲהנֶיךָ
יד ָ
ַוח ֲִס ֶ
ְ
ָ
שה ֲֵרי
י ְִל ְ ּב ׁש ּו צֶ ֶדק?! ְלוִ יֶּיך צָ ִריך ִל ְכ ּתֹב! ׁ ֶ
יד ָ
יך י ְַר ּנֵנוּ?!
צד הַ ְלוִ יִּם הוּאַ .וח ֲִס ֶ
צֶ ֶדק ִמ ַ ּ
ְ
ְלוִ יּ ָ
שה ֲֵרי ִר ּנָה וְ ז ְִמ ָרה
ֶיך י ְַר ּנֵנ ּו צָ ִריך ִל ְכ ּתֹב! ׁ ֶ
ִהיא ַּב ְלוִ יּם .וְ הוּא ִ ׁש ּנָה וְ ָא ַמר כּ ֹ ֲהנ ָ
ֶיך
יד ָ
שהֵ ם ִמ ַ ּצד הַ י ּ ִָמין.
יךֶ ׁ ,
ַוח ֲִס ֶ

From this story we learn that God desires and waits for the words of the
righteous and with love, He follows them.
Song of Songs 5:1
יתי יֵי ִני ִﬠם-חֲ לָ ִבי; ִאכְ לוּ ֵר ִﬠים“ ,
מוֹרי ﬠִ םְ -בּ ָשׂ ִמי ,אָ כַלְ ִתּי יַﬠְ ִרי ﬠִ םִ -דּ ְב ִשׁי ָשׁ ִת ִ
יתי ִ
אתי לְ ַג ִנּי ,אֲ חֹ ִתי כַלָּ ה–אָ ִר ִ
בָּ ִ
דּוֹדים
” ְשׁתוּ ו ְִשׁכְ רוּ ִ
“I have come into My garden, My sister, My bride; I have gathered My myrrh
along with My balsam. I have eaten My honeycomb and My honey; I have drunk
”My wine and my Milk. Eat, friends; drink and imbibe deeply, O lovers.
YHVH comes to the garden to connect with the Shechina, Malchut. The Zohar
asks why does it say ‘I have eaten my honeycomb and my honey’ when the YHVH
is not one that consumes food and explains: when the Light is unified with the
vessel it inherits its attributes. It represents God’s unconditional love of all of
His Creation.
Like Eve was part of Adam before they were separated, so was the Shechina one
with the Light before creating the world of correction.
King David is the aspect of Malchut and in Psalms 132:8 he asks God:
קוּמה יְהוָהִ ,ל ְמנוּחָ ֶת� :אַ ָתּה ,וַאֲ רוֹן ﬠֻזֶּ �“
” ָ
”“Arise, YHVH, unto you resting-place; you, and the ark of your strength
, is the state of continuous Light that is happeningמנוחה The ‘resting-place’,
when the Light and the vessel are in unification. Shabbat is a ‘resting-place’.
DailyZohar.com
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In connection to the previous DZ study, we now understand that God is happy
to fulfill Rabbi Shimon’s words because they create proper unification between
him, the Light and the Shechina, the Vessel.
The Zohar is a tool that Rabbi Shimon left in the world to support the Shechina
while she is in exile. Each time we read or listen to the Zohar we connect to the
original purpose of the Zohar and share the merit of Rabbi Shimon.
ְ יה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 ֵאין, דָּ וִ ד, ָא ַמר לוֹ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך ה ּוא.556 או ַרח
ֹ  ָ ּדוִ ד לָ או,יך ה ּוא
ּ ֵ ָא ַמר ל.556
ָ
ְ
 ַּבעֲ בוּר דָּ וִ ד ַע ְבדֶּ ך ַאל, ָא ַמר דָּ וִ ד.בעֲ ב ּור ָ ּדוִ ד ַע ְב ֶ ּד ָך ַאל דַּ ְר ִ ּכי ָּכך
ַ ּ , ָא ַמר ָ ּדוִ ד.ִ ּדילִ י ָה ִכי
 ַאל,שאֲ נִ י ִּת ַּקנְ ִּתי
ֶ ׁ  ִּת ּקוּן.שב ּ ְפנֵי ְמ ִ ׁשיחֶ ָך
ֵ ׁ ּ ָת

 לָ א ְּת ׁ ָשנ ֵּה, ִּת ּק ּונָ א ַ ּדאֲ נָ א ּ ַת ִּקינַת.יח ָך
ֶ ּ ָת ׁ ֵשב ּפנֵי ְמ ׁ ִש

ְ
ִמנְ ּ ָת
ַ ּ  הוֹ ִאיל וְ ז, דָּ וִ ד, ֹ ָא ַמר לו. ֹש ּנֶה אוֹ תו
ַ ׁ ְּת
ֹ , ָ ּדוִ ד,יה
ּ ֵ ָא ַמר ל.יה
ּ ֵל
. וְ לֹא ְרצוֹ נִ י, י ֵׁש ִלי לַ עֲ ׂשוֹ ת ְרצוֹ נְ ָך, ִאית לִ י אוֹ ִתי,הו ִאיל וְ ז ִַמינַת לִ י
ש ְּמז ּ ֵַמן
ֶ ׁ ש ִּמי
ֶ ׁ , ּו ְלמֵ ִדים ִמ ָּכאן דֶּ ֶר ְך הָ עוֹ לָ ם, וְ יַלְ ֵפינָ ן ֵמ ַהאי. וְ לָ או ְרע ּו ִתי,בד ְרע ּו ָת ְך
ַ ּ לְ ֶמ ְע
ש ָּבא ֶא ְצלוֹ י ֵׁש לוֹ לַ עֲ ׂשוֹ ת
ֶ ׁ ֹ אוֹ תו, ַהה ּוא ְל ַאחֵ ר,ַמן לְ ַאחֲ ָרא
ֵ ּ  ְ ּד ַמאן ִ ּד ְמז,או ְר ָחא ְ ּד ָעלְ ָמא
ֹ
ְ.ש ֵאין דַּ ְרכּ וֹ ְ ּבכָ ך
ֶ ׁ ְרצוֹ נוֹ ַאף ַעל ּגַב

 ַאף ַעל,יה
ּ יה לְ ֶמ ְע ּ ַבד ְרע ּו ֵת
ּ ֵ ִאית ל,יה
ּ ְ ּד ָא ֵתי לְ גַ ּ ֵב
.יה ְּב ַכ ְך
ֹ ַּגב ְ ּדלָ או
ּ או ְר ֵח

 ָּכ ְך )בראשית כח( ַויּ ִַּקח מֵ ַא ְבנֵי הַ ּ ָמקוֹ ם.557
 ַאף ַעל, הוֹ ִאיל וּבָ א חָ ָתן ֵאצֶ ל הַ ַּכ ּ ָלה.' ֹוְ גו
ש ֵאין דַּ ְרכּ וֹ ִל ְ ׁש ּ ַכב ֶא ּ ָלא ְ ּבכָ ִרים
ֶ ׁ ּגַב
-  וְ ִהיא נ ְָתנָה לוֹ אֲ בָ נִ ים ִל ְׁש ַּכב,ו ְּכסָ תוֹ ת
ִש ּ ַכב
ְׁ ּש ָּכתוּב ַוי
ֶ ׁ  זֶה ּו.הַ כּ ֹל י ְַק ֵּבל ִ ּב ְרצוֹ ן הַ ּ ֵלב
 ַאף ַעל ּגַב, ַעל אוֹ ָתם אֲ ָבנִ ים,ַּב ּ ָמקוֹ ם הַ הוּא
.ש ֵאין דַּ ְרכּ וֹ ְ ּבכָ ְך
ֶׁ

,'קום וְ ֹגו
ֹ  ַּכ ְך )בראשית כח( וַ ִּי ַ ּקח ֵמ ַא ְבנֵי ַה ּ ָמ.557
 ַאף ַעל ּגַב ְ ּדלָ או,גַבי ַּכ ּ ָלה
ֵ ּ ְהו ִאיל וְ ָא ָתא ָח ָתן ל
ֹ
יהי
ִ  וְ ִא,תות
ֹ  ֶא ּ ָלא ְּב ָכ ִרים ּו ְכ ָס.יה לְ ִמ ׁ ְש ַּכב
ֹ
ּ או ְר ֵח
 ּכ ּ ָֹלא יְ ַק ּ ֵבל ִּב ְרע ּו ָתא,יה אֲ ָבנִ ין לְ ִמ ׁ ְש ַּכב
ּ ֵיָהֲ ָב ּה ל
,קום ַהה ּוא
ֹ  וַ ִּי ׁ ְש ַּכב ּ ַב ּ ָמ, הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב.ְ ּדלִ ָּבא
ְ
.יה ְּב ַכך
ֹ  ַאף ַעל ּגַב ְ ּדלָ או,ַעל ִאי ּנ ּון אֲ ָבנִ ין
ּ או ְר ֵח

Psalms 132:9 “ידי� י ְַרנֵּנוּ
ֶ צֶ ֶדק; וַחֲ ִס-“ ”כֹּהֲ נֶי� יִלְ ְבּשׁוּMay your priests be clothed with your
righteousness; may your faithful people (�ידי
ֶ  )חֲ ִסsing for joy” King David mixed
the right and the left. He connected the priests that are from the right, with צֶ ֶדק,
righteousness, that is related to the left column and Malchut. The Levites are
from the left column and they serve the Priests in the Holy Temple with singing
and joy. King David connected them to Chessed which is the right column. He
didn’t make a mistake but he wanted God to follow his request and allow this
joint light to be revealed in balance. The following verse reveals his request from
God. Psalms 132:10 “� ֶ ְפּנֵי ְמ ִשׁיח, ָתּ ֵשׁב- ָדּוִד ﬠַ ְב ֶדּ�– אַ ל,“ ”בַּ ﬠֲבוּרFor the sake of Your
servant David, do not reject the one You have anointed (to be a king)” He
humbled Himself as a servant and asked not to reject his special connection of
words. This is the power of King David and Psalms that he left for us as a great
tool of connection to the Light of the Creator. We use Psalms in all of our prayers.
The Zohar quotes Psalms in many studies and reveals the inner secrets as in
this one. This Zohar section continued the study of the previous one to teach
us that when we draw down the light to the vessel it follows our desires. Build
the proper vessel and the Light will fulfill it. King David and Rabbi Shimon didn’t

283

DailyZohar.com

Zohar Pinchas – Draft – unedited- not for publishing
write the great secrets for their own connection or glory. They built great vessels
for us to use and continue the Light to the world.

 .558א ּוף נָ ֵמי ָה ָכאָ ,א ַכלְ ִּתי י ְַע ִרי ִעם ִ ּד ְב ׁ ִשי ַאף ַעל
חוי ְּב ַכ ְךְּ ,בגִ ין ְר ִחימ ּו ְ ּד ַכ ּ ָלה .וְ ִעם ָּכל
ַּגב ְ ּדלָ או ָא ְר ֹ
יה
ָ ּדא ְּב ֵב ָ
יתא ְ ּד ַכ ּ ָלה וְ לָ א ּ ַבאֲ ָתר ַאחֲ ָראְּ .ב ַא ְת ֵר ּ
לָ א ָא ִכיל וְ לָ א ׁ ָש ֵתיַ ּ ,באֲ ָתר ִ ּדילָ ּה ָא ִכיל וְ ׁ ָש ֵתי.
אתי לְ גַ ִּניַ .מלְ אֲ ִכין ְ ּד ׁ ָש ַדר
הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיבָּ ,ב ִ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא לְ ַא ְב ָר ָהם ,לָ א ַא ְכל ּו וְ לָ א ׁ ָשת ּו
יה,
ְּב ַא ְת ַריְ יה ּוְּ ,בגִ ין ַא ְב ָר ָהם ַא ְכל ּו וְ ׁ ָשת ּוָ .א ַמר לֵ ּ
ֶיךִ ,מ ּ ָלה ָ ּדא ָּב ֵעי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ִר ִּביַ .ח ּי ָ
יך ה ּוא
יהַ ,ק ּ ֵמי
לְ ֵמ ַ
ימרּ ,ו ְבגִ ין ְ ּדלָ א לְ ֶמ ְחזָ ק ִטיב ּו לְ גַ ְר ֵמ ּ
ַכ ָאה ַאנְ ְּת
ש ָר ֵאלָ ,סלִ יק ִמ ּ ָלה לְ גַ ְר ָמ ְך ,ז ָּ
ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
ילא .וְ ָעלָ ְך
אר ְך ִמ ׁ ְש ְּת ּ ַבח ָּב ְך לְ ֵע ּ ָ
ְּב ָעלְ ָמאּ ְ ,ד ָמ ָ
מו ׁ ֵשל יִ ְר ַאת אֱ ל ִֹהים.
ְ ּכ ִתיב) ,שמואל ב כג( ַצ ִ ּדיק ֹ

ַ .558אף ּגַם ָּכאןָ ,אכַ ְל ִּתי י ְַע ִרי ִעם דִּ ְב ִׁשי
ש ֵאין דַּ ְרכּ וֹ ְ ּבכָ ְךּ ִ ,בגְ לַ ל
 ַאף ַעל ּגַב ׁ ֶשל
ית ּה ׁ ֶ
של הַ ּ ַכ ָּלה .וְ ִעם ָּכל זֶה ְ ּבבֵ ָ
ַאהֲבָ ה ׁ ֶ
הַ ּ ַכ ּ ָלה ,וְ לֹא ְב ָמקוֹ ם ַאחֵ רּ ִ .ב ְמקוֹ מוֹ לֹא
ש ָּל ּה אוֹ כֵ ל
אוֹ כֵ ל וְ לֹא ׁשוֹ ֶתה ַּ -ב ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶ
אתי ְל ַג ִ ּניַ .מ ְל ָא ִכים
ש ָּכתוּב ָּב ִ
וְ ׁשוֹ ֶתה .זֶה ּו ׁ ֶ
ְ
ש ּׁ ָשלַ ח הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ְל ַא ְב ָרהָ ם לֹא
ֶׁ
ָא ְכל ּו וְ לֹא ָׁשת ּו ִ ּב ְמקוֹ ָמם ּ ִ -ב ְׁש ִביל
ַא ְב ָרהָ ם ָא ְכל ּו וְ ָׁשתוָּ .אמַ ר לוֹ ַ ,ר ִ ּבי ,חַ יּ ָ
ֶיך
דָּ בָ ר זֶה ָרצָ ה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא לוֹ ַמר,
ש ּלֹא ְלהַ ֲחזִיק טוֹ בָ ה ְל ַע ְצמוֹ ִל ְפנֵי
ו ִּמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל ,הֵ ִביא הַ דָּ בָ ר ְלפָ נֶיךָ.
ְ ּכנֶסֶ ת י ְ ׂ
שאֲ דוֹ נְ ָך ִמ ְׁש ּ ַת ֵּבחַ ְ ּבךָ
ַא ְ ׁש ֶר ָ
יך ָּבעוֹ לָ םֶ ׁ ,
ְל ַמ ְעלָ ה ,וְ ָעלֶ ָ
יך ָּכתוּב )שמואל-ב כג( צַ דִּ יק
של י ְִר ַאת אֱ ל ִֹהים.
מוֹ ׁ ֵ

) .559במדבר כ''ח( ֶאת ָק ְר ָּבנִ י לַ ְח ִמי לְ ִא ּ ׁ ַשי וְ ֹגו'ִ ,ר ִּבי
יח ,וְ ִאית
י ּו ָד ִאי ָא ַמרְּ ,ב ָק ְר ָּבנָא ִאית ָע ׁ ָשן ,וְ ִאית ֵר ַ
ארי ְ ּדר ּוגְ זָ אּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,דברים
נִ יח ַֹחָ .ע ׁ ָשןִ :אי ּנ ּון ָמ ֵ
כט( ִ ּכי ָאז יְ ְע ׁ ַשן ַאף יְ יִָ .אי ּנ ּון ִא ְתהֲ נ ּון ֵמ ָע ׁ ָשן .וְ ָע ׁ ָשן
יחִ :אי ּנ ּון ְ ּד ִא ְקר ּון ּ ַת ּפ ּו ִחין.
חו ָט ָמא ִאיה ּוֵ .ר ַ
ר ּוגְ זָ אְּ ,ב ֹ
ַּכ ּ ַת ּפ ּו ִחים .הֲ ָדא ה ּוא
ַא ָּבא,
ָא ַמר ִר ִּבי
יח ַא ּפ ְ
יך ַּכ ּ ַת ּפ ּו ִחים.
ִד ְכ ִתיב) ,שיר השירים ז( וְ ֵר ַ
ֵ

שי וְ גוֹ ' )במדבר
ֶ .559את ָק ְר ָּבנִ י לַ ְח ִמי ְל ִא ּׁ ַ
כח(ַ .ר ִ ּבי יו ָּד ִאי ָא ַמרַּ ,ב ָּק ְר ָּבן י ֵׁש ָע ָׁשן ,וְ י ֵׁש
ֵריחַ  ,וְ י ֵׁש נִ יחוֹ חַ ָ .ע ָׁשן ֵ -א ּל ּו ַּבעֲ לֵ י הָ רֹגֶז,
שן ַאף ה'.
ש ּנֶאֱ מַ ר )דברים כט( ִ ּכי ָאז י ְֶע ַׁ
ֶׁ
שן רֹגֶז ַּבחֹטֶ ם הוּא.
ֵא ּל ּו ֶנהֱנִ ים מֵ הֶ ָע ָׁשן ,וַעֲ ַׁ
ש ִ ּנ ְק ָר ִאים ּ ַת ּפו ִּחיםָ .אמַ ר ַר ִ ּבי
ֵריחַ ֵ -א ּל ּו ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )שיר
ַא ָּבאַּ ,כ ּ ַת ּפו ִּחים  -זֶה ּו ׁ ֶ
השירים ז( וְ ֵריחַ ַא ּ ֵפ ְך ּ ַכ ּ ַת ּפו ִּחים.

In the previous DZs, we learned that God sent Elijah to Rabbi Shimon to discuss
the study of the sacrifices. Elijah came to hear Rabbi Shimon’s opinion and went
back to the study that was in progress in the upper worlds. Elijah revealed to
him that God didn’t want to deliver the study by Elijah himself but he wanted
Rabbi Shimon to do it because he was using him as a channel. The Zohar here
quotes the last words of King David revealing that the spirit of God was in him
וּמלָּ תוֹ ,ﬠַ ל-לְ שׁוֹ ִני“ and spoke through him. 2 Samuel 23:2
” “The Spiritרוּחַ יְהוָהִ ,דּבֶּ רִ -בּי; ִ
אָ מַ ר אֱ �הֵ י “ of YHVH speaks by me; his word is on my tongue” 2 Samuel 23:3
�הים
מוֹשׁל י ְִראַ ת אֱ ִ
ֵ
מוֹשׁל ,בָּ אָ ָדם–צַ ִדּיק,
ֵ
” “The God of Israel hasי ְִשׂ ָראֵ ל ,לִ י ִדבֶּ ר צוּר י ְִשׂ ָראֵ ל:
– spoken; to me spoke the Rock (also means Creator) of Israel, govern Man
�הים( Righteous, govern the awe of God
, ELHYM)” The difference betweenאֱ ִ
regular people and righteous ones is that regular people are governed by the
system of God and righteous people can control and command the spiritual
system to follow their wishes. Most people who are just beginning their study of
the Zohar wish to have the ‘magical’ power of ‘Abra CaDabra’. These two words
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mean “I’ll create as I speak”. On the deeper levels, the Zohar can get us to that
kind of control but the person must be totally pure, humble and without any
selfish agenda. Only then he could channel the light and control the material
world. Until you achieve the purity level of Rabbi Shimon, of the humility of King
David, use the Zohar to control your soul, bringing it to a higher level.

שה ַב ּב ֶֹקר.
ש ֶא ָחד ּ ַתעֲ ֶׂ
) .560במדבר כ''ח( ֶאת ַה ֶּכ ֶב ׂ
ְ ּד ַא ְב ָר ָהם.
ּב ֶֹקר
ָ ּדא
ַב ּב ֶֹקר.
ַמאי
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,בראשית כב( וַ ּי ׁ ְַש ֵּכם ַא ְב ָר ָהם ּ ַב ּב ֶֹקרְ .מנָלָ ן
ְ ּד ַהאי ּב ֶֹקר ְ ּד ַא ְב ָר ָהם ה ּואָ .א ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר,
אור לָ א
אורּ .ב ֶֹקר ֹ
ֵמ ָה ָכא) ,בראשית מד( ַה ּב ֶֹקר ֹ
אור ַק ְד ָמ ָאה,
אור ,וְ ָדא ֹ
ְ ּכ ִתיבֶ ,א ּ ָלא ַה ּב ֶֹקר ֹ
ְ ּד ָב ָרא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
אשית,
עו ָב ָדא ִ ּד ְב ֵר ׁ ִ
יך ה ּוא ְּב ֹ
מו ָד ָעא.
שה ַב ּב ֶֹקרַ ,ב ּב ֶֹקר ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ֹ
וְ ַעל ָ ּדא ּ ַתעֲ ֶׂ
וְ לָ ֳק ֵבל ּב ֶֹקר ְ ּד ַא ְב ָר ָהםִ ,א ְת ְק ִריב ָק ְר ְּבנָ א ָ ּדא.
ָק ְר ָּבן ְ ּד ֵבין ָה ַע ְר ּ ַביִ םּ ָ ,דא יִ ְצ ָחק ,וְ לָ ֳק ֵבל ֶע ֶרב
ְ ּדיִ ְצ ָחק ִא ְת ְק ִריבְ .מנָ לָ ןּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,בראשית כד( וַ ּיֵצֵ א
ש ֶדה לִ ְפ ֹנות ָע ֶרב .וְ ֶע ֶרב ְ ּדיִ ְצ ָחק
ש ּו ַח ּ ַב ּ ָ ׂ
יִ ְצ ָחק לָ ׂ
ימנָ א.
או ִק ְ
ה ּוא ,וְ ָהא ֹ

שה
ּ ַתעֲ ֶׂ
ֶאחָ ד
הַ ּ ֶכבֶ ׂש
ֶ .560את
בַ ּב ֶֹקר )במדבר כח(ַ .מה ּו בַ ּב ֶֹקר? זֶה ּב ֶֹקר
ש ּנֶאֱ מַ ר )בראשית כב( ַויּ ְַׁש ּ ֵכם
של ַא ְב ָרהָ םֶ ׁ ,
ֶׁ
של
שזֶּה הַ בּ ֶֹקר ׁ ֶ
ַא ְב ָרהָ ם ַּב ּב ֶֹקרִ .מ ַּניִן לָ נ ּו ׁ ֶ
ַא ְב ָרהָ ם? ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָרִ ,מ ָּכאן,
ש ּנֶאֱ מַ ר )שם מד( הַ ּב ֶֹקר אוֹ רּ .ב ֶֹקר אוֹ ר לֹא
ֶׁ
אשוֹ ן
כָ תוּבֶ ,א ּ ָלא הַ ּב ֶֹקר אוֹ ר ,וְ זֶה אוֹ ר ִר ׁ
שה
ש ָּב ָרא הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְ ּב ַמעֲ ֵׂ
ֶׁ
שה בַ בּ ֶֹקר,
אשית ,וְ ַעל זֶה נֶאֱ ַמר ּ ַתעֲ ֶׂ
ְב ֵר ִׁ
ּ
של ַא ְב ָרהָ ם
ַּב ּב ֶֹקר הַ יָדו ַּע .ו ְּכ ֶנגֶד ּב ֶֹקר ׁ ֶ
של ֵּבין הָ ַע ְר ַּביִם
יבים ָק ְר ָּבן זֶהָ .ק ְר ָּבן ׁ ֶ
ַמ ְק ִר ִ
של י ְִצחָ ק נִ ְק ָרבִ .מ ַּניִן
זֶה י ְִצחָ ק ,ו ְּכ ֶנגֶד ֶע ֶרב ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ ַמר )בראשית כד( ַויֵּצֵ א י ְִצחָ ק
לָ נוּ? ׁ ֶ
של
לָ ׂשוּחַ ַּב ּׂ ָש ֶדה ִל ְפנוֹ ת ָע ֶרב .וְ ֶע ֶרב הוּא ׁ ֶ
י ְִצחָ קַ ,וה ֲֵרי ֵּב ַא ְרנוּ.

 .561רעיא מהימנא ּ ִפ ּק ּו ָדא ָ ּדא לְ ַה ְק ִריב ִמנְ ָחה
יה
ְּב ָכל ֹיוםּ ,ולְ ַה ְק ִריב ָק ְר ָּבן מ ּו ַסף ׁ ַש ָּבת .וַ אֲ ּ ַב ְת ֵר ּ
ֹאש
לְ ַה ְס ִ ּדיר לֶ ֶחם ַה ּ ָפנִ ים ּולְ ֹ
בונָ ה .וְ ָק ְר ָּבן מ ּו ַסף ְּבר ׁ
ישאְּ ,ב ָכל ֹיו ָמא ָצ ִר ְ
יך לְ ׁ ַש ּד ּו ֵרי
ח ֶֹד ׁשּ .ב ּו ִצינָ א ַק ִ ּד ׁ ָ
יהי
יתאִ .אי ִא ִ
רונִ ָ
ידא ְ ּד ַמ ְט ֹ
רונָ א לְ ַמלְ ָּכא ִּב ָ
ּד ֹו ֹ
ִּב ְר ׁש ּו ּ ַב ְעלָ ּהָ ,צ ִר ְ
יך ּת ֹו ֶס ֶפתּ ְ ,כ ֹגון מ ּו ַסף ְּב ׁ ַש ָּבת
ֹאש ח ֶֹד ׁשּ ,ומ ּו ַסף ְ ּד ָכל ֹיו ִמין ָט ִבין.
ּו ְבר ׁ

ִ .561מ ְצוָה זוֹ ְלהַ ְק ִריב ִמנְ חָ ה ְ ּבכָ ל יוֹ ם
ש ָּבת .וְ ַאח ֲָריו ְלסַ דֵּ ר
ו ְּלהַ ְק ִריב ָק ְר ַּבן מוּסַ ף ַׁ
ֹאש
לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים ו ְּלבוֹ נָה ,וְ ָק ְר ַּבן מוּסָ ף ְ ּבר ׁ
ח ֶֹד ׁש .הַ ְּמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשהּ ְ ,בכָ ל יוֹ ם צָ ִריךְ
ידי הַ ּ ַמ ְל ָּכהִ .אם ִהיא
ִל ְ ׁשלֹחַ דּ וֹ רוֹ ן לַ ּ ֶמלֶ ְך ִ ּב ֵ
ִ ּב ְר ׁשוּת ַּב ְעלָ ּה ,צָ ִר ְ
יך ּתוֹ סֶ פֶ תּ ְ ,כמוֹ מוּסָ ף
של ָּכל י ִָמים
ֹאש ח ֶֹד ׁש ,וּמו ָּסף ׁ ֶ
ש ָּבת ו ְּבר ׁ
ְ ּב ַׁ
טוֹ ִבים.

Numbers 28:4
ֲשׂה בֵּ ין הָ ﬠַ ְרבָּ יִם“
ֲשׂה בַ בּ ֶֹקר; וְאֵ ת הַ כֶּבֶ שׂ הַ ֵשּׁ ִניַ ,תּﬠ ֶ
”אֶ ת-הַ כֶּבֶ שׂ אֶ חָ דַ ,תּﬠ ֶ
“The one lamb you shall offer in the morning and the other lamb you shall offer
”at twilight
The morning is the aspect of Right column, Chessed, and Abraham. The Zohar
ַ ”, “And Abrahamויּ ְַשׁכֵּם אַ ְב ָרהָ ם בַּ בּ ֶֹקר“ connects that to the verse in Genesis 22:3,
”rose early in the morning
The morning is light and it is the aspect of the first light created on the first day
of Creation. The morning sacrifice connects us to that first light.
The twilight is the aspect of the Left Column, Gevurah, and Isaac. The second
sacrifice is offered to create a bridge of light between the day and night. It
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subdues the negativity that begins to grow in the afternoon. The code in the
ַ ”, “And Isaacויֵּצֵ א יִצְ חָ ק לָ שׂוּחַ בַּ ָשּׂ ֶדה ,לִ פְ נוֹת ﬠָ ֶרב“ Torah is revealed in Genesis 24:63,
went out to meditate in the field at the eventide”.
Our morning and afternoon prayers are the most important connections of the
day because they replace the sacrifices done in the Holy Temple to connect the
right and left columns.
Hosea 14:3
ְשׁ ְלּ ָמה פָ ִריםְ ,שׂפָ ֵתינוּ“
” ְקחוּ ﬠִ מָּ כֶם ְדּבָ ִרים ,וְשׁוּבוּ אֶ ל-יְהוָה; ִא ְמרוּ אֵ לָ יו ,כָּלִ -תּ ָשּׂא ﬠָ וֹן ו ְַקח-טוֹב ,וּנ ַ
“Take words with you, and return to YHVH. Tell Him, 'Forgive all our sins, and
”accept that which is good: so we offer our lips (prayers) as bulls'.
The Torah teaches us to make a daily connection for our benefit, sustaining a
continuous flow of light to our lives.
This is a system that we should follow. People cannot expect to start praying
when they are in some kind of trouble and get answered immediately. Some
people come to Kabbalah with the belief that it will fix their lives. It’s true only
after they make the personal correction that may take a long time (especially if
you have a big stubborn ego) and build a better and purer vessel.
, is the aspect of Malchut.שדה Field,

יה וְ ַע ּמ ּו ָדא
יהי ְר ׁש ּות
ּ ְ .562ד ִא ִ
ַה ּי ִָחיד ִ ּדילֵ ּ
יתא ִאיה ּו ּ ַב ְעלָ ּה ְ ּד ַהאי ְר ׁש ּות .וְ יַעֲ קֹב
ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע ָ
יה
ְ ּד ִת ֵ ּקן ְצ ֹ
לו ָתא ְ ּד ַע ְר ִביתִ ,איה ּו ַ ּד ְר ָּגא ִ ּדילֵ ּ
ארי
או ְקמ ּו ָה ָמ ֵ
יתאְּ .בגִ ין ָ ּדא ֹ
ְ ּד ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע ָ
יתיןְּ ,ת ִפ ּ ַלת ַע ְר ִבית ְר ׁש ּותּ ְ ,ד ַאף ַעל ּגַב
ַמ ְתנִ ִ
דו ֶמה לְ לַ יְ לָ הּ ְ ,ד ׁ ַשלְ ִטין ּ ַת ּ ָמן ָס ָמ ֵאל
ִ ּד ְב ָּגל ּו ָתא ְ ּד ֹ
יהּ ,ו ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא
וְ נָ ָח ׁש ,וְ ָכל ְמ ָמנָ ן ְ ּדאֻ ְכל ּו ִסין ִ ּדילֵ ּ
יהי ִּב ְר ׁש ּו ְ ּד ַב ְעלָ ּה
ש ָר ֵאלִ ,א ִ
נ ְַח ּ ַתת ְּבגָ ל ּו ָתא ִעם יִ ְ ׂ
ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ַחת ,הֲ ָדא ה ּוא ִ ּד ְכ ִּתיב) ,ישעיה מב( אֲ נִ י יְ ָי
בו ִדי לְ ַא ֵחר לֹא ֶא ּ ֵתן.
ה ּוא ׁ ְש ִמי ּו ְכ ֹ

ש ּלוֹ  ,וְ הָ ַע ּמוּד
ש ִהיא ְר ׁשוּת הַ י ּ ִָחיד ׁ ֶ
ֶ ׁ .562
של ְר ׁשוּת זוֹ  .וְ יַעֲ קֹב
הָ ֶא ְמצָ ִעי הוּא ַּב ְעלָ ּה ׁ ֶ
ש ּלוֹ
ש ִּת ֵּקן ְּת ִפ ּ ַלת ַע ְר ִבית ,הוּא מַ ְד ֵרגָ ה ׁ ֶ
ֶׁ
של הָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעיּ ִ .בגְ לַ ל זֶה ֵּבאֲ רוּה ּו
ֶׁ
ש ַאף
ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְ ׁשנָהְּ ,ת ִפ ּ ַלת ַע ְר ִבית ְר ׁשוּתֶ ׁ .
ש ַּב ּגָלוּת ,הַ דּ וֹ ָמה ְללַ יְלָ ה,
ֶׁ
ַעל ּגַב
ש ּ ׁשוֹ ְל ִטים ָׁשם סָ ָמאֵ ל וְ נָחָ ׁש וְ כָ ל הַ ְממֻ ִ ּנים
ֶׁ
ּש ִכינָה יוֹ ֶר ֶדת ַּב ּגָלוּת
ש ּלוֹ  ,ו ְׁ
של הַ הֲמוֹ נִ ים ׁ ֶ
ֶׁ
ִש ָר ֵאל ִ -היא נִ ְמצֵ את ִ ּב ְר ׁשוּת ַּב ְעלָ ּה.
ִעם י ְ ׂ
ש ָּכתוּב )ישעיה מב( אֲ נִ י ה' הוּא ְׁש ִמי
זֶה ּו ׁ ֶ
ו ְּכבוֹ ִדי ְל ַאחֵ ר לֹא ֶא ּ ֵתן.

קום ,לֵ ית
ּ .563ו ְבגִ ין ָ ּדא )בראשית כח( וַ ִּי ְפ ַּגע ּ ַב ּ ָמ ֹ
יעהֶ ,א ּ ָלא ּ ִפי ּו ָסאּ ְ .כ ֹגון )רות א( ַאל ִּת ְפ ְ ּג ִעי ִבי.
ּ ְפגִ ָ
יהּ ְ ,דלָ א יָז ּוז ִמי ָ ּנ ּה,
ש ָר ֵאל ּ ַפיְ ַ
יסת לֵ ּ
ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
עולָ םַ .מאי
מו ׁ ֶשל ֹ
קו ֹ
יך ה ּוא ִאיה ּו ְמ ֹ
עולָ ם,
עולָ םּ ָ .דא )דף רמ''ב ע''ב( ׁ ְש ִכינְ ּ ָתאַ ּ .ת ְר ּג ּום ֹ
ֹ
ימאּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר,
ישנָא ְ ּדע ּולֵ ָ
ָעלְ ָמא ,לִ ׁ ָ
יה) ,בראשית כח( וַ ּיָלֶ ן ׁ ָשם,
ָה ַעלְ ָמהּ .ו ַמה ְ ּכ ִתיב ּ ֵב ּ
יבת ּ ַת ּ ָמן ְּבגָ ל ּו ָתא ִעם ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא.
ִא ְת ּ ְפיַיס ִע ּ ָמ ּה ,לְ ֵמ ַ

 .563ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה נֶאֱ ַמר )בראשית כח( ַויּ ְִפ ּגַע
יעה אֶ ּ ָלא ּ ִפיּוּסּ ְ ,כמוֹ )רות
ַּב ּ ָמקוֹ ם .אֵ ין ּ ְפגִ ָ
ִש ָר ֵאל ְמפַ יֶּסֶ ת לוֹ
א( ַאל ִּת ְפ ְ ּג ִעי ִביּ ְ .כנֶסֶ ת י ְ ׂ
ְ
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא הוּא
ש ּלֹא יָזוּז ִמ ּ ֶמ ּנָהֶ ׁ ,
ֶׁ
של עוֹ לָ םֵ .איזֶה עוֹ לָ ם? זוֹ הַ ּ ְ ׁש ִכינָה.
ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶ
ּ ַת ְר ּגוּם עוֹ לָ ם הוּא ָע ְל ָמאְ ,ל ׁשוֹ ן נַעֲ ָרהּ ְ ,כמוֹ
ש ּנֶאֱ מַ ר )שמות ב( הָ ַע ְל ָמה .ו ַּמה ָּכתוּב
ֶׁ
ּבוֹ ? )בראשית כח( ַויָּלֶ ן ָׁשםִ .ה ְת ּ ַפיֵּס ִע ּ ָמ ּה
לָ לוּן ָׁשם ַּב ּגָלוּת ִעם הַ ּ ְ ׁש ִכינָה .וְ ִאם ּתֹאמַ ר
ש ִהיא
שיַּעֲ קֹב ּ ִפיֵּס אוֹ ָת ּה  -נָכוֹ ן .ו ִּמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ֶׁ
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יהי
ימא ְ ּדיַעֲ קֹב ּ ָפיִ יס לָ ּהַ ׁ ,ש ּ ִפירּ .ו ְבגִ ין ְ ּד ִא ִ
וְ ִאי ּ ֵת ָ
ְּב ָכל לֵ ילְ יָאּ ְ ,ד ִאיה ּו ָּגל ּו ָתאִּ ,ב ְר ׁש ּו ּ ַב ְעלָ ּה,
או ְקמ ּו ָה ְּת ִפ ּ ַלת ַע ְר ִבית ְר ׁש ּותּ .ו ִפיר ּו ׁ ָשא ַאחֲ ִרינָ א,
ֹ
חו ֶמר.
חו ְמ ִר ִּיים ְּב ַקל וָ ֹ
יכל לִ ְב ִע ָירן ֹ
ִאיה ּו ּ ֶת ֶבן לְ ֵמ ַ
יה ,וְ ַח ֵ ּדי ְּב ַהאי
ארי ַמ ְתנִ ִ
נ ְַח ּת ּו ָמ ֵ
יתין ,וְ ִא ׁ ְש ְּת ָטח ּו ַק ּ ֵמ ּ
ימין.
ִמ ּ ָלה ,וְ ַק ׁ ְשר ּו לָ ּה ְּב ַכ ּ ָמה ִק ׁ ְש ִרין ְ ּד ָרזִ ין ְס ִת ִ
וְ ַא ְע ְּטר ּו לָ ּהּ ,ו ְסלִ יק ּו לָ ּה לְ גַ ּ ֵבי ַח ְב ַר ּיָיא ְ ּד ִא ׁ ְש ּ ָת ָאר ּו
ּ ַת ּ ָמן.

שהוּא הַ ּגָלוּתּ ִ ,ב ְר ׁשוּת ַּב ְעלָ ּה,
ְ ּבכָ ל לַ יְלָ הֶ ׁ ,
ּש ַאחֵ ר,
ּ ֵפ ְר ׁש ּו ְּת ִפ ּ ַלת ַע ְר ִבית ְר ׁשוּת .וּפֵ רו ׁ
הוּא ּ ֶתבֶ ן לֶ אֱ כֹל לַ ְ ּבהֵ מוֹ ת חָ ְמ ִריּוּת ְ ּב ַקל
ָוחֹמֶ ר .י ְָרד ּו ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְ ׁשנָה וְ ִה ְׁש ּ ַת ְּטח ּו
ְלפָ נָיו ,וְ ָׂש ַמח ְ ּב ָדבָ ר זֶה ,וְ ָק ְׁשר ּו אוֹ ָת ּה
של סוֹ דוֹ ת ְסתו ִּמים וְ ִע ְּטר ּו
ְ ּבכַ ּ ָמה ְק ָׁש ִרים ׁ ֶ
אוֹ ָת ּה ,וְ הֶ עֱ ל ּו אוֹ ָת ּה ֵאצֶ ל הַ חֲבֵ ִרים
ש ִ ּנ ְ ׁשאֲ ר ּו ָׁשם.
ֶׁ

The evening prayer is the aspect of the central column, Tiferet and Jacob. When
the night comes, the light is absent and the Shechina is in exile state. The night
is in control of the other side but they never get control over the Shechina
וּת ִהלָּ ִתי לַ פְּ ִסילִ ים“ because as it said in Isaiah 42:8
בוֹדי לְ אַ חֵ ר ל ֹא-אֶ ֵתּןְ ,
”אֲ ִני יְהוָה ,הוּא ְשׁ ִמי; וּכְ ִ
“I am YHVH, that is My name, and My glory will I not give to another, neither
My praise to graven images.” The spiritual system is stable and protected. Only
people can corrupt the environment by losing their light to the other side and
by negatively affecting others to do the same. The night prayer is not obligatory
because the Shechina is ‘locked’ away. The light begins to appear again after
midnight (halfway between sundown and sunrise, not 12:00 AM) To connect to
the Central column at night we make the spiritual connection and the most
important part of it is the Shema Israel.

ישאְּ ,בגִ ין
ימנָ אּ ,ב ּו ִצינָ א ַק ִ ּד ׁ ָ
ָ .564א ַמר ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
חוב
חו ָבהּ ִ ,ד ׁ ְש ַטר ֹ
לו ִתין ִאיה ּו ֹ
ָ ּדא ִּב ׁ ְש ַאר ְצ ֹ
יה ָּכל
ָעלַ יְ יה ּו ,לְ ַס ְמ ָכא לָ ּה ְּב ַצ ִ ּדיק ַחי ָעלְ ִמיןּ ְ ,ד ֵב ּ
תו ֹיום.
או ֹ
ינו נִ ֹזוק ְּב ָכל ֹ
ַה ּס ֹו ֵמ ְך ְ ּגא ּולָ ה לַ ְּת ִפ ּ ָלהֵ ,א ֹ
רו ָעא יְ ִמינָ א .הֲ ָדא
סודִּ .ב ְד ֹ
יכת ַעל יְ ֹ
ּו ְב ַמאי ְס ִמ ַ
ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,רות ג( ַחי יְ ָי ׁ ִש ְכ ִבי ַעד ַה ּב ֶֹקר.

ָ .564א ַמר הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן ,הַ ְּמנוֹ ָרה
הַ ְ ּקדוֹ ָׁשהּ ִ ,בגְ לַ ל זֶה ִ ּב ְ ׁש ָאר הַ ְּת ִפ ּלוֹ ת הוּא
ש ָעלָ יוִ ,ל ְסמ ְֹך אוֹ ָת ּה
חוֹ בָ הּ ִ ,כ ְ ׁשטַ ר חוֹ ב ׁ ֶ
ש ּבוֹ ָּכל הַ ּסוֹ מֵ ךְ
ְ ּבצַ דִּ יק חַ י הָ עוֹ לָ ִמיםֶ ׁ ,
תו יוֹ ם.
ְ ּגאֻ ּ ָלה ִל ְת ִפ ּ ָלה ֵאינוֹ נִ ז ּוֹ ק ְ ּבכָ ל אוֹ ֹ
וּבַ ּ ֶמה נִ ְסמֶ כֶ ת ַעל יְסוֹ ד? ִ ּבזְרוֹ ַע י ִָמין .זֶה ּו
ש ָּכתוּב )רות ג( חַ י ה' ִ ׁש ְכ ִבי ַעד הַ ּב ֶֹקר.
ֶׁ

לו ָתא ְ ּד ִמנְ ָחהָּ ,ב ֶע ֶרב ִהיא
ַּ .565כד ָמ ֵטי זְ ַמן ְצ ֹ
ָב ָאה .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,בראשית ח( וַ ּ ָתבֹא ֵאלָ יו
ַהי ֹּונָ ה לְ ֵעת ֵע ֶרבְּ .בגִ ין ְ ּד ִמנְ ָחה ׁ ְשל ּו ָחה ִהיא
שו) ,שם
לַ אֲ ֹ
דונִ י) ,אדני מבעי ליה( ְּבגָ ל ּו ָתא ְ ּד ֵע ָ ׂ
דונִ י )אדוני
עוד לַ אֲ ֹ
לב( וְ ִה ּנֵה ַּגם ה ּוא ַאחֲ ֵרינ ּו .וְ ֹ
דון ָּכל ָה ָא ֶרץ ,וְ ָדא ַצ ִ ּדיק,
לאדוני(ּ ָ ,דא ִאיה ּו אֲ ֹ
לו.
רו ָה ָ ּדר ֹ
ִמ ּ ַת ּ ָמן ֹיו ֵסף ַה ַּצ ִדיק) ,דברים לג( ְּבכֹר ׁש ֹו ֹ
ֵיה
ֵיה ָמ ׁ ִש ַ
יח ּ ֶבן ֶא ְפ ַריִ םּ .ו ְבגִ ינ ּ
ְ ּד ָע ִתיד לְ נָ ְפ ָקא ִמ ּנ ּ

ְּת ִפ ּ ַלת
ז ְַמן
יע
ַמ ִ ּג ַ
שר
ַּ .565כאֲ ׁ ֶ
ִמנְ חָ ה) ,אסתר ב( ָּב ֶע ֶרב ִהיא בָ ָאה .זֶה ּו
ש ָּכתוּב )בראשית ח( ו ּ ַָתבֹא ֵאלָ יו הַ יּוֹ נָה
ֶׁ
ש ִּמנְ חָ ה ְׁשלוּחָ ה ִהיא
ְל ֵעת ֶע ֶרבִ .מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
של
לַ אדוֹ נִ י) ,אֲדֹ נָי צָ ִרי� לִ הְ יוֹת( ַּב ּגָלוּת ׁ ֶ
ֵע ָׂשו) ,שם לב( וְ ִה ּנֵה גַם הוּא ַאח ֲֵרינוּ .וְ עוֹ ד
לַ אדוֹ נִ י )אֲדוֹנִ י לַאדוֹנִ י( ,זֶה ּו אֲ דוֹ ן ָּכל הָ ָא ֶרץ,
וְ זֶה צַ דִּ יקִ ,מ ּׁ ָשם יוֹ סֵ ף הַ ַ ּצדִּ יק) ,דברים
לג( ְ ּבכוֹ ר ׁשוֹ רוֹ הָ ָדר לוֹ ָׁ ,ש ָע ִתיד לָ צֵ את
ֶא ְפ ַריִם .ו ִּבגְ לָ לוֹ
ֶּבן
ָמ ִ ׁשיחַ
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
נֶאֱ ַמר )בראשית לז( וְ ִה ּנֵה ָק ָמה אֲ לֻ ּ ָמ ִתי וְ גַם
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אֲ לֻ ּמ ֵֹתיכֶ ם
ְתסֻ ֶּבינָה
וְ ִה ּנֵה
בה נִ ָ ּצבָ ה
ָ ִא ְּת ַמר )בראשית לז( וְ ִה ּנֵה ָק ָמה אֲ ל ּ ָֻמ ִתי וְ גַ ם נִ ָּצ
 ָּכל, ו ְּבצַ דִּ יק נֶאֱ מַ ר.ֶין◌ לַ אֲ לֻ ּ ָמ ִתי
ָ ו ִַּת ְ ׁש ּ ַת ֲחו
ֶ וְ ִה ּנֵה ְתס ּו ּ ֶבינָ ה אֲ ל ֻּמ ֹו ֵת
ְ. כּ וֹ ֵר ַע ְ ּבבָ רוּך-  הַ כּ וֹ ֵר ַע.יכם וַ ִּת ׁ ְש ּ ַתחֲ וְ ינָ ה לַ אֲ ל ּו ּ ָמ ִתי
ְ
. ָּכל ַה ּכ ֹו ֵר ַע ּכ ֹו ֵר ַע ְּב ָבר ּוך,ּו ַב ַּצ ִ ּדיק
, רוֹ ֶעה נֶאֱ ָמן, ָא ַמר הַ ְּמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה.566
ֹשה ֶאת ַע ְצמוֹ ת
ֶ ׁ ְ ּב ָך נֶאֱ ַמר )שמות יג( ַויּ ִַּקח מ
.ש ּגוּף ו ְּב ִרית נ ְֶח ָׁש ִבים ְּכ ֶאחָ ד
ֶ ׁ  ִמ ּׁשוּם.יוֹ סֵ ף
ָ
 וְ ִה ּנֵה ָק ָמה אֲ לֻ ּ ָמ ִתי,ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ָעלֶ יך נֶאֱ ַמר
 וְ כֵ ן ָּכל.ידה
ָ ש ָּכ ְך ְּת ִפ ּ ָלה ַּבעֲ ִמ
ֶ ׁ .צבָ ה
ּ ָ ִוְ גַם נ
-  ָּכל הַ כּ וֹ ֵר ַע, ו ְּבצַ דִּ יק.שם
ֵ ׁ ּ  זוֹ ֵקף ַּב- הַ ז ּוֹ ֵקף
.ֶין◌ לַ אֲ לֻ ּ ָמ ִתי
ָ  וְ זֶה ּו ו ִַּת ְ ׁש ּ ַת ֲחו,כּ וֹ ֵר ַע ְ ּבבָ רו ְּך
. ְ ּבגוּף ּו ְב ִרית,ש ַא ּ ָתה ָאחוּז ְ ּבי ִָמין ו ִּב ְ ׂשמֹאל
ֶׁ
ְ
 ִל ְפ ּתֹחַ ָּב ּה,וְ ַאחַ ר ָּכך ּ ַתעֲ לֶ ה עֲ לֵ יהֶ ם ְל ִבינָה
,ִש ָראֵ ל
ׂ ְ של חֵ רוּת ְלי
ֶ ׁ ח ֲִמ ּ ִ ׁשים ְ ׁש ָע ִרים
ָ
אתך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם
ְ ְֵל ַקיֵּם )מיכה ז( ִ ּכימֵ י צ
שח ֲִרית
ַׁ  ו ִּמ ּׁשוּם זֶה ְּת ִפ ּ ַלת.ַא ְר ֶא ּנ ּו נִ ְפלָ אוֹ ת
. ו ְּת ִפ ּ ַלת ַע ְר ִבית ְר ׁשוּת,חוֹ בָ ה

 ָּב ְך,ימנָא
ָ  ַר ְעיָא ְמ ֵה,ישא
ָ ׁ  ָא ַמר ּב ּו ִצינָ א ַק ִ ּד.566
 ְּבגִ ין.מות ֹיו ֵסף
ֹ ִא ְּת ַמר )שמות יג( וַ ִּי ַ ּקח מ ׁ ֶֹשה ֶאת ַע ְצ
, ּו ְבגִ ין ָ ּדא עֲ לָ ְך ִא ְּת ַמר.ְ ּדג ּוף ּו ְב ִרית ַח ׁ ְש ֵבינָ ן ַחד
 ְ ּד ַכ ְך ְּת ִפ ּ ָלה.וְ ִה ּנֵה ָק ָמה אֲ ל ּו ּ ָמ ִתי וְ גַ ם נִ ָּצ ָבה
 ָּכל, ּו ַב ַּצ ִ ּדיק. וְ ֵכן ָּכל ַה ּז ֹו ֵקף ֹזו ֵקף ְּב ׁ ֵשם.ֵמע ּו ָמד
. וְ ַהיְ ינ ּו וַ ִּת ׁ ְש ּ ַתחֲ וְ ינָ ה לַ אֲ ל ּ ָֻמ ִתי,ַה ּכ ֹו ֵר ַע ּכ ֹו ֵר ַע ְּב ָבר ּו ְך
. ְּבג ּוף ּו ְב ִרית,ש ָמאלָ א
ִ ְ ּד ַאנְ ְּת ָא ִחיד ִּב
ׂ ְ ימינָ א ּו ִב
 לְ ִמ ְפ ּ ַתח ָּב ּה,ּולְ ָב ַתר ִּת ְס ּ ָת ּ ַלק ָעלַ יְ יה ּו לַ ִּבינָ ה
 )מיכה,ימא
ָ  לְ ַק ְּי.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִַח ְמ ׁ ִשין ּ ַת ְר ִעין ְ ּד ֵחיר ּו לְ י
,אות
ֹ ָאת ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ַא ְר ֶא ּנ ּו נִ ְפל
ְ ֵימי צ
ֵ ז( ִ ּכ
. ְ ּד ַע ְר ִבית ְר ׁש ּות,חו ָבה
ֹ לו ָתא ְ ּד ׁ ַשחֲ ִרית
ֹ ּו ְבגִ ין ָ ּדא ְצ

With the afternoon prayer, we bring offerings to satisfy and reduce the judgment
in our lives and the world. In the evening Malchut comes to have unification
with Zeir Anpin. Esther 2:14 ””בָּ ﬠֶ ֶרב ִהיא בָ אָ ה, ” In the evening she comes” Genesis
8:11 ““ ”ו ַָתּב ֹא אֵ לָ יו הַ יּוֹנָה ְלﬠֵ ת ﬠֶ ֶרבAnd the dove came to him at evening time” This
verse is from the story of the Flood. Noah sent the dove to check if the judgment
on the world has ended. The dove is the aspect of Malchut and she came back
in the evening time to tell Noah that the time came and unification with the
Light (Zeir Anpin, Olive leaf) can be made. Genesis 32:19 “– לְ ﬠַ ְב ְדּ� לְ ַיﬠֲקֹ ב,וְאָ מַ ְר ָתּ
 אַ חֲ ֵרינוּ,הוּא- לַ א ֹד ִני ְלﬠֵ ָשׂו; ו ְִהנֵּה גַם,“ ” ִמנְ חָ ה ִהוא ְשׁלוּחָ הthen thou shalt say: They are thy
servant Jacob’s; it is a present (offering) sent unto my Lord, even unto Esau;
and, behold, he also is behind us” The Zohar here reveals a great secret about
the future and it could take a long time to explain all of it. The main point is
that Jacob, who is the aspect of Zeir Anpin and Central Column, allows Esau,
who is the aspect of the other side, to have control so he can go through the
process of complete correction, earning the Final Redemption. Jacob wants to
have full ownership of the future that his father Isaac and his grandfather
Abraham prepared for him and his children, the children of Israel. He was ready
to work hard to achieve that. Read Genesis chapter 32 for the full story.
Immediately after Jacob sends messengers with offerings to Esau, he gets into
a fight with the angel of the other side and wins. The fight represents the aspect
of the Tikkun process. In chapter 33 Jacob meets with his brother Esau and
tells him (verse 14) to go ahead of him because he has a lot of work to ‘catch up’
until he reaches the final destination. Jacob let the other side have the control
until the Final Redemption and he knew that personal sacrifice and hard work
is the only way to earn this.
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רו ֵעי
יבת ּ ֵבין ְ ּד ֹ
יבנ ּוּ ִ ,ד ׁ ְש ִכ ַ
ְּ .567ב ַע ְר ִבית ִאיה ּו ַה ׁ ְש ִ ּכ ֵ
יה
ַמלְ ָּכא ְּבגָ ל ּו ָתאַּ .כד י ֵ
ֵיתי ַצ ְפ ָראֶ ּ ,פ ַסח ָא ִחיד ּ ֵב ּ
ש ָמאלָ א ְ ּדיִ ְצ ָחק,
רו ָעא
ִּב ְד ֹ
ימינָ א .אֲ ָבל
ִּב ִ
ְׂ
ִּת ׁ ְש ֵרי) .בראשית כד( וַ יְ ִהי ה ּוא ֶט ֶרם ִ ּכ ּ ָלה לְ ַד ּ ֵבר
וְ ִה ּנֵה ִר ְב ָקה ֹיוצֵ אתִ ,מן ָּגל ּו ָתאּ .ו ְבגִ ין ְ ּדלָ א נ ְַפ ֵקי
ש ֵּכל ֶאת י ָָדיו,
ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִדינָ א ,יַעֲ קֹב )בראשית מח( ִ ׂ
ש ָמאלָ אּ .ו ְבגִ ין
וְ ׁ ַש ִ ּוי ׁש ֹור ִּב ִ
ימינָ אַ ,א ְריֵה ִּב ְ ׂ
ימינִ יּ ָ ,דא
אדונִ י ׁ ֵשב לִ ִ
ֹ
ָ ּדא )תהלים קי( נְ אֻ ם יְ ָי לַ
יה ׁ ֵשב
יה ָמ ׁ ִש ַ
יח ּ ֶבן ֹיו ֵסף ,וְ ָא ַמר לֵ ּ
ַצ ִ ּדיק ,לָ ֳק ְבלֵ ּ
רו ָעא ְ ּד ַא ְב ָר ָהםְּ ,בגָ ל ּו ָתא ְ ּדיִ ׁ ְש ָמ ֵעאל,
ימינִ יּ ְ ,ד ֹ
לִ ִ
דום לְ ַרגְ לֶ ָ
אויְ ֶב ָ
יך.
יך הֲ ֹ
ַעד ָא ׁ ִשית ֹ

ּ ְ .567ב ַע ְר ִבית הוּא ִ ּב ְר ּ ַכת הַ ְׁש ִּכיבֵ נוּ,
שר
ש ּ ׁשוֹ כֶ בֶ ת ּ ֵבין זְרוֹ ֵעי הַ ּ ֶמלֶ ְך ַּב ּגָלוּתַּ .כאֲ ׁ ֶ
ֶׁ
ָיבֹא הַ ּב ֶֹקרֶ ּ ,פסַ ח ָאחוּז ּב ֹו ְ ּבי ִָמין .אֲ בָ ל
של י ְִצחָ ק  -ח ֶֹד ׁש
ִ ּבזְרוֹ ַע ְ ׂשמֹאל ׁ ֶ
ִּת ְ ׁש ֵרי) .בראשית כד( ַוי ְִהי הוּא טֶ ֶרם ִ ּכ ּ ָלה
ְל ַד ּ ֵבר וְ ִה ּנֵה ִר ְב ָקה יֹצֵ אתִ ,מן הַ ּגָלוּת.
ש ּלֹא יוֹ צֵ את ִמ ַ ּצד הַ דִּ ין ,יַעֲ קֹב ִ ׂש ּ ֵכל
ו ִּמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
אֶ ת י ָָדיו ,וְ ָׁשם ׁשוֹ ר ְ ּבי ִָמיןַ ,א ְריֵה ִ ּב ְ ׂשמֹאל.
שב
ו ִּמ ּׁשוּם זֶה )תהלים קי( נְ אֻ ם ה' לַ אדוֹ נִ י ׁ ֵ
ימינִ י  -זֶה צַ דִּ יקְּ ,כנֶגְ דּ וֹ ָמ ִׁשיחַ ֶּבן יוֹ סֵ ף.
ִל ִ
של ַא ְב ָרהָ ם,
ימינִ י ,זְרוֹ ַע ׁ ֶ
שב ִל ִ
וְ ָא ַמר לוֹ ׁ ֵ
איְבֶ יךָ
ִש ָמ ֵעאלַ ,עד ָא ִׁשית ֹ
של י ְׁ
ַּב ּגָלוּת ׁ ֶ
הֲדוֹ ם ְל ַרגְ לֶ יךָ.

ְּ .568ב ַהה ּוא זִ ְמנָ א ,יִ ְּת ַער ר ּו ַח יְ ֵת ָירה ּת ֹו ֶס ֶפת ַעל
ש ָר ֵאל ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,יואל ג( ֶא ׁ ְש ּפ ֹו ְך ֶאת
יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ֵמא ּו ִמין
שר ,וְ יֶהֱ וִ י נַיְ ָ
יחא לְ יִ ְ ׂ
ר ּו ִחי ַעל ָּכל ָּב ָ ׂ
יהםּ ְ .כגַ וְ ונָא ְ ּד ׁ ַש ָּבת,
אויְ ֵב ֶ
ְ ּד ָעלְ ָמא) ,אסתר ט( וְ ֹנו ַח ֵמ ֹ
לון
נָש נ ֶֶפ ׁש יְ ֵת ָירה ְּב ׁ ַש ָּבת ,וְ ִאית ֹ
ְ ּד ִא ּת ֹו ָסף ְּב ּ ַבר ׁ
יהי
יחאּ ְ ,ד ִא ִ
לון נַיְ ָ
יחאִ ,אי ְּבנ ֶֶפ ׁש יְ ֵת ָירה ִאית ֹ
ָּב ּה נַיְ ָ
נ ּו ְק ָּבאָּ ,כל ׁ ֶש ֵּכן ְּבר ּו ָחא ְ ּד ִאיה ּו ְ ּדכ ּו ָרא.

ּ ְ .568באוֹ תוֹ ז ְַמן ִּת ְתעוֹ ֵרר רוּחַ י ְֵת ָרה
ש ָּכתוּב )יואל
ִש ָר ֵאל .זֶה ּו ׁ ֶ
ּתוֹ סֶ פֶ ת ַעל י ְ ׂ
ג( ֶא ְ ׁש ּפוֹ ְך ֶאת רו ִּחי ַעל ָּכל ָּב ָׂשר .וְ י ְִהיֶה
ִש ָר ֵאל מֵ אֻ ּמוֹ ת הָ עוֹ לָ ם) ,אסתר
ְמנוּחָ ה ְלי ְ ׂ
ש ָּבת,
ְּכ ֻדגְ ַמת הַ ּ ׁ ַ
איְבֵ יהֶ ם.
ט( וְ נוֹ חַ מֵ ֹ
ש ָּבת וְ י ֵׁש
שנּוֹ סֶ פֶ ת ָּב ָא ָדם נֶפֶ ׁש י ְֵת ָרה ְ ּב ַׁ
ֶׁ
לָ הֶ ם ָּב ּה נַחַ ת ִ -אם ְ ּבנֶפֶ ׁש י ְֵת ָרה י ֵׁש לָ הֶ ם
שהוּא
ש ּ ֵכן ְ ּברוּחַ ֶ ׁ ,
ש ִהיא נְ ֵקבָ הָּ ,כל ׁ ֶ
נַחַ תֶ ׁ ,
זָכָ ר.

The prayer of the night is optional because there is no light of Chassadim to
reveal. Malchut is in exile, protected by the King. When the morning comes, the
right column is revealed. It is Chessed of Zeir Anpin, the aspect of the
Redemption. It is also the aspect of the month of Nissan (Aries) when the
Israelites were first redeemed from the exile of Egypt.
Zeir Anpin is holding Malchut in its right to bring Chassadim and correct the
left column. The Redemption comes only with the correction of the left because
it is judgment.
Psalms 110:1
:ל ָדוִדִ ,מזְ מוֹר“
ְ
ימי ִני; ﬠַ ד-אָ ִשׁית אֹ יְבֶ י� ,הֲ דֹם ְל ַרגְ לֶ י�
”נְאֻ ם יְהוָה ,לַ א ֹד ִני– ֵשׁב ִל ִ
“A Psalm of David. YHVH said unto my master: ‘Sit at My right side until I make
”your enemies your footstool.
This verse connects us to Jacob and his plan of bringing the Redemption after
controlling the ‘enemies’ that are the left side and judgment in the world.
The Zohar reveals the lesson that Jacob teaches us with his actions. Jacob knew
that it will take time for his children to overcome the negative side so he allowed
the left to have control over Malchut while they were in exile.
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מו ָר ִאים ,נ ֶֶפ ׁש יְ ֵת ָירה ְּב ׁ ַש ָּבת לְ ָכל
 .569וְ ַתנָ ִאים וַ אֲ ֹ
יהי .אֲ ָבל לְ ָכל ּ ַבר נָ ׁשִ ,איה ּו
ש ָר ֵאל ַּכחֲ ָדאַ ,חד ִא ִ
יִ ְ ׂ
חו ֶמר ְ ּד ִתי ּו ְב ּ ָתא,
יפנָ א ִמ ַקל וָ ֹ
עו ָב ֹ
ְ ּכפ ּום ֹ
דוי .וְ אֹלִ ְ
ש ָר ֵאל ַּכחֲ ָדאְּ ,ב ָכל זִ ְמנָ א ְ ּד ַחזְ ִרין ּ ֻכ ְּלה ּו,
ְ ּד ָכל יִ ְ ׂ
ִמ ְת ַק ְּבלֵ י .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,דברים ד( ַּכיְ ָי אֱ ל ֵֹהינ ּו
ְּב ָכל ָק ְר ֵאנ ּו ֵאלָ יוּ ְ ,ד ׁ ֵשם יְ ָי מ ּו ְכ ּ ָתר ָעלַ יְ יה ּו
יהּ ְ ,ד ִאיה ּו ֶּכ ֶתר ֶעלְ ֹיון .וְ ַהאי ִאיה ּו נְ ׁ ָש ָמה
ְּב ִכ ְת ֵר ּ
ש ָר ֵאלְּ ,ב ׁ ַש ָּבת וְ ֹיו ִמין ָט ִביןּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא
יְ ֵת ָירה ְ ּד ָכל יִ ְ ׂ
דודּ ְ ,ד ִאיה ּו
ּ ַת ִּקינ ּו ְּב ָכל ֹיו ִמין ,לְ ִמ ְח ּ ָתם ְּב ׁ ֵשם יְ ֹ ָ
לו ִתין ,וְ לָ א ַא ְמ ִרין מ ּו ַסף
חו ָתם ְ ּד ָכל ִּב ְר ָכאן ִ ּד ְצ ֹ
ֹ
ימר ְּבמ ּו ָסףֶּ ,כ ֶתר
ְּבלָ א ֶּכ ֶתרּ .ו ְב ׁ ַש ָּבתַ ּ ,ת ִּקינ ּו לְ ֵמ ַ
יִ ְּתנ ּו לְ ָך יְ ָי אֱ ל ֵֹהינ ּו.

 .569וְ ַת ּנ ִָאים וְ ָאמוֹ ָר ִאים ,נֶפֶ ׁש י ְֵת ָרה ְלכָ ל
ִי ְ ׂש ָר ֵאל ְ ּכ ֶאחָ ד ַ -אחַ ת ִהיא ,אֲ ָבל ְלכָ ל
ָא ָדם הוּא ְּכ ִפי ַמעֲ ָׂשיו .וְ לָ ַמ ְדנ ּו ִמ ַּקל ָוחֹמֶ ר
ִש ָראֵ ל ְּכ ֶאחָ דּ ְ ,בכָ ל
ש ָּכל י ְ ׂ
של הַ ְּת ׁשוּבָ הֶ ׁ ,
ֶׁ
שחוֹ ז ְִרים ּ ֻכ ָּלם ִ -מ ְת ַק ְ ּב ִלים .זֶה ּו
ז ְַמן ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )דברים ד( ּ ַכה' אֱ לֹהֵ ינ ּו ְ ּבכָ ל ָק ְר ֵאנ ּו
ֶׁ
שם ה' מֻ ְכ ּ ָתר עֲ לֵ יהֶ ם ְ ּב ִכ ְתרוֹ ,
ש ּ ֵׁ
אֵ לָ יוֶ ׁ .
של
שהוּא ּ ֶכ ֶתר ֶע ְליוֹ ן .וְ זוֹ ִהי נְ ָׁש ָמה י ְֵת ָרה ׁ ֶ
ֶׁ
ש ָּבת וְ י ִָמים טוֹ ִבים .ו ִּמ ּׁשוּם זֶה
ִש ָר ֵאל ְ ּב ַׁ
י ְׂ
שהוּא
שם ְיהֹוָהֶ ׁ ,
ִּת ְ ּקנ ּו ְ ּבכָ ל יוֹ ם לַ ְח ּתֹם ְ ּב ׁ ֵ
של הַ ְּת ִפ ּלוֹ ת ,וְ לֹא
של ָּכל הַ ְ ּב ָרכוֹ ת ׁ ֶ
חוֹ ָתם ׁ ֶ
ש ָּבת ִּת ְ ּקנ ּו
אוֹ ְמ ִרים מוּסָ ף ְ ּב ִלי ּ ֶכ ֶתר .ו ְּב ַׁ
לוֹ ַמר ְ ּבמוּסָ ףֶ ּ ,כ ֶתר י ְִּתנ ּו ְל ָך ה' אֱ לֹהֵ ינוּ.

יה נ ֶֶפ ׁש
ש ָר ֵאלָ ,ה ִכי נָ ִחית לֵ ּ
 .570אֲ ָבל לְ ָכל ַחד ִמיִ ְ ׂ
יהִ .אי ה ּוא ָח ִסיד ,יָהֲ ִבין
יְ ֵת ָירהּ ְ ,כפ ּום ַ ּד ְר ָּגא ִ ּדילֵ ּ
יה.
יה נ ֶֶפ ׁש יְ ֵת ָירה ִמ ִּמ ַ ּדת ֶח ֶסדּ ְ ,כפ ּום ַ ּד ְר ָּגא ִ ּדילֵ ּ
לֵ ּ
יה נ ֶֶפ ׁש יְ ֵת ָירה,
ִאי ִאיה ּו ִ ּג ּב ֹור ,יְ ֵרא ֵח ְטא ,יָהֲ ִבין לֵ ּ
יה נ ֶֶפ ׁש
ִמ ִּמ ַ ּדת ְ ּגב ּו ָרה .וְ ִאי ִאיה ּו ִא ׁ
יש ּ ָתם ,יָהֲ ִבין לֵ ּ
יְ ֵת ָירהִ ,מ ִּמ ַ ּדת אֱ ֶמת .וְ נ ֶֶפ ׁש יְ ֵת ָירה ָ ּדא ַמלְ כ ּות,
שר ְס ִפ ָיראןּ ,ו ְכפ ּום ִמ ָ ּדה ְ ּד ּ ַבר
ְ ּד ִא ִ
יהי ְ ּכלִ ילָ א ֵמ ֶע ֶׂ
או ֵמ ִבין ְּב ָח ְכ ָמה,
או ָח ָכםֹ ,
ש ָר ֵאלֹ ,
נָשיא יִ ְ ׂ
נָ ׁשִ .אם ִ ׂ
יה) ,משלי א( לְ ָה ִבין ָמ ׁ ָשל
א ֹו ּ ַב ּת ֹו ָרהּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר ּ ֵב ּ
או ּ ַב ְ ּכת ּו ִביםָ .ה ִכי יָהֲ ִבין
יאיםֹ ,
או ּ ַב ְּנ ִב ִ
יצהֹ .
ּו ְמלִ ָ
יאת ֶּכ ֶתר ַמלְ כ ּות.
יה נ ֶֶפ ׁש יְ ֵת ָירהּ ְ ,ד ִא ְת ְק ִר ַ
לֵ ּ

ִש ָר ֵאלָּ ,כ ְך יוֹ ֶר ֶדת
 .570אֲ בָ ל ְלכָ ל ֶאחָ ד ִמי ּ ְ ׂ
לוֹ נֶפֶ ׁש י ְֵת ָרה ְ ּכ ִפי ַמ ְד ֵר ָגתוֹ ִ .אם הוּא חָ ִסיד
 נוֹ ְתנִ ים לוֹ נֶפֶ ׁש י ְֵת ָרה ִמ ִּמדַּ ת חֶ סֶ ד ְּכ ִפיַמ ְד ֵרגָתוֹ ; ִאם הוּא ִ ּגבּ וֹ ר ,י ְֵרא חֵ ְטא -
נוֹ ְתנִ ים לוֹ נֶפֶ ׁש י ְֵת ָרה ִמ ִּמדַּ ת הַ ְ ּגבו ָּרה; וְ ִאם
יש ּ ָתם  -נוֹ ְתנִ ים לוֹ נֶפֶ ׁש י ְֵת ָרה
הוּא ִא ׁ
ש ִהיא
ִמ ִּמדַּ ת אֱ מֶ ת .וְ נֶפֶ ׁש י ְֵת ָרה זוֹ ַמ ְלכוּתֶ ׁ ,
של ֶּבן
שר ְס ִפירוֹ ת ,ו ְּכ ִפי ִמדָּ ה ׁ ֶ
ְ ּכלוּלָ ה מֵ ֶע ֶׂ
ִש ָר ֵאל ,אוֹ חָ כָ ם ,אוֹ מֵ ִבין
ָא ָדםִ .אם נְ ִ ׂשיא י ְ ׂ
ש ּנֶאֱ ַמר ּבוֹ )משלי
ְ ּבחָ ְכ ָמה ,אוֹ ַּב ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,
יאים ,אוֹ
א( ְלהָ ִבין ָמ ָׁשל ו ְּמ ִליצָ ה ,אוֹ ַּב ְ ּנ ִב ִ
ַּב ְ ּכתו ִּבים ָּ -כ ְך נוֹ ְתנִ ים לוֹ נֶפֶ ׁש י ְֵת ָרה
ש ִ ּנ ְק ֵראת ּ ֶכ ֶתר ַמ ְלכוּת.
ֶׁ

When the right sweetens the judgments of the left and the negative side is
subdued under our feet (see previous DZ) the gate for the light of Mashiach will
נוֹתיכֶם; זִ ְקנֵיכֶם ,חֲ �מוֹת “ open. Joel 3:1
וּב ֵ
ְנִבּאוְּ ,בּנֵיכֶם ְ
רוּחי ﬠַ ל-כָּל-בָּ ָשׂר ,ו ְ
וְהָ יָה אַ חֲ ֵרי-כֵן ,אֶ ְשׁפּוֹ� אֶ תִ -
חוּריכֶם ,חֶ זְ יֹ נוֹת ִי ְראוּ
” “After all of this, I will pour out My Spirit on all flesh.יַחֲ �מוּן–בַּ ֵ
Your sons and daughters will prophesy. Your elderly will have revelatory
dreams; your young men will see prophetic visions” The first step in the
revelation of Mashiach will be to fill up the worthy vessels with the light they
earned. The Zohar explains it as in the state of Shabbat. We come to it after six
days of work to rest and receive additional levels of light to our souls. On
Shabbat, we read the Torah and add the prayer of Mussaf, which means
‘additional’. With it, we draw extra light from Keter of Zeir Anpin. The first step
up on Shabbat is the ‘Kedusha’ that connects us to Zeir Anpin. After the Torah
DailyZohar.com
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reading, we add the Mussaf, connecting us to Keter. As the process of the Final
Redemption begins, people will receive the light to strengthen their vessels
according to what have they earned. The rest of Joel’s prophecy reveals more
about the process of this revelation; – Even on male and female servants, I will
pour out My Spirit in those days. It is important to know that everyone will
receive the light according to their vessel. – I will produce portents both in the
sky and on the earth – blood, fire, and columns of smoke. The revelation of God
will be strong and transforming. – The sunlight will be turned to darkness and
the moon to the color of blood before the day of the Lord comes – that great and
terrible day! Before the actual revelation of the Light, darkness will spread
everywhere and swallow the weak. – It will so happen that everyone who calls
on the name of YHVH will be delivered. For on Mount Zion and in Jerusalem
there will be those who survive, just as YHVH has promised; the remnant will
be those whom YHVH will call. The message is clear; only those who are
connected to YHVH with the knowledge of the name and its secrets will escape
the chaos. The mount of Zion is the aspect of Yessod of Malchut where the Light
comes down to the world. Jerusalem is the aspect of Malchut and the message
here is that those who connect the Light and the Vessel can survive and be
called by God to be delivered. To earn the light of Shabbat (Redemption) we need
to expand our vessels before it arrives. When it does arrive, it will be too late to
do anything. Waiting to see God before one changes himself, does not involve
the expansion of the vessel. Only with faith and following the Zohar as the tool
that reveals the light of the Torah, one can achieve that. Saying the name of God
(Adonai,  )אדניas in regular prayers is on the level of Malchut. We need to know
the name YHVH on higher levels by studying its secrets. With the study of the
Daily Zohar, we get closer but each of us needs to study and connect more.
There are many more Kabbalah teachers that go deeper beyond the moral aspect
of Kabbalah and provide the additional study of the name. It’s not just about
being a good person, helping old ladies cross the street or holding the door for
the person behind you. It’s about knowing the depth of the name, so God will
let us in, through the door of the Final Redemption.
 הַ ּ ַמ ְח ִּכים,ּש ֵּב ַא ְרנו
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו, וְ ִאם חָ כָ ם.571
ש ּנֶאֱ מַ ר )תהלים קד( ּ ֻכ ּ ָלם
ֶ ׁ ,ְלכָ ל ָא ָדם
 נוֹ ְתנִ ים לוֹ נֶפֶ ׁש י ְֵת ָרה- ית
ָ ְ ּבחָ ְכ ָמה ָע ִ ׂש
ְ
 וְ ִאם הוּא מֵ ִבין דָּ בָ ר ִמ ּתוֹ ך דָּ בָ ר.ִמ ּׁ ָשם
. נוֹ ְתנִ ים לוֹ נֶפֶ ׁש י ְֵת ָרה ִמ ִ ּבינָה- ַּב ּתוֹ ָרה
- יאים וּבַ ְּכתו ִּבים
ִ וְ ִאם הוּא חָ כָ ם ַּב ְ ּנ ִב
 וְ ִאם הוּא.נוֹ ְתנִ ים לוֹ נֶפֶ ׁש י ְֵת ָרה ִמ ּנֵצַ ח וְ הוֹ ד
,ש ָּבת
ַׁ  אוֹ ת,ש ּ ׁשוֹ מֵ ר אוֹ ת ְ ּב ִרית
ֶ ׁ צַ דִּ יק ָ ּגמוּר
ֹ נוֹ ְתנִ ים לו-  אוֹ ת ְּת ִפ ִּלין,אוֹ ת י ִָמים טוֹ ִבים
 נֶפֶ ׁש י ְֵת ָרה, ו ְּבכָ ל ָמקוֹ ם.צדִּ יק
ּ ַ נֶפֶ ׁש י ְֵת ָרה ִמ
.ִמ ּ ַמ ְלכוּת

ימנָ א ַה ּ ַמ ְח ִ ּכים לְ ָכל
ְ או ִק
ֹ  ְ ּכ ָמה ְ ּד, וְ ִאי ָח ָכם.571
,ית
ָ ש
ׂ ִ  ְ ּד ִא ְּת ַמר )תהלים קד( ּ ֻכ ּ ָלם ְּב ָח ְכ ָמה ָע,ָא ָדם
 וְ ִאם ה ּוא ֵמ ִבין ָ ּד ָבר.יה נ ֶֶפ ׁש יְ ֵת ָירה ִמ ּ ַת ּ ָמן
ּ ֵיָהֲ ִבין ל
יה נ ֶֶפ ׁש יְ ֵת ָירה
ָ ְאו ַרי
ֹ ִמ ּת ֹו ְך ָ ּד ָבר ְּב
ּ ֵ יָהֲ ִבין ל,יתא
,יאים ּו ַב ְ ּכת ּו ִבים
ִ  וְ ִאם ה ּוא ָח ָכם ּ ַבנְ ִב.ִמ ִּבינָ ה
 וְ ִאי ִאיה ּו ַצ ִ ּדיק.הוד
ֹ ְיה נ ֶֶפ ׁש יְ ֵת ָירה ִמ ּנ ֶַצח ו
ּ ֵיָהֲ ִבין ל
אות ֹיו ִמין
ֹ ,אות ׁ ַש ָּבת
ֹ ,אות ְּב ִרית
ֹ ָּגמ ּור ְ ּדנָ ַטר
,יה נ ֶֶפ ׁש יְ ֵת ָירה ִמ ַּצ ִ ּדיק
ִּ אות ְּת ִפ
ֹ ,ָט ִבין
ּ ֵ יָהֲ ִבין ל,ילין
. נ ֶֶפ ׁש יְ ֵת ָירה ִמ ּ ַמלְ כ ּות,ּו ְב ָכל אֲ ָתר
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-  וְ ִאם הוּא ָא ָדם ִמ ָּכל ִמדּ וֹ ת אֵ ּל ּו.572
 ַּכיהֹוָה אֱ לֹהֵ ינ ּו,שם ְיהֹוָה
ֵ ׁ נוֹ ְתנִ ים לוֹ ּ ֶכ ֶתר ְ ּב
. ֵאין ָקדוֹ ׁש ַּכיהֹוָה.ְ ּבכָ ל ָק ְר ֵאנ ּו ֵאלָ יו
 מֶ לֶ ְך מֻ ְכ ּ ָתר,שהוּא ִּת ְפ ֶא ֶרת
ֶ ׁ ,מֵ עוֹ לַ ם הַ זָּכָ ר
ְ
ש ִהיא
ֶ ׁ ,ש ָּב ּה י ְִמלֹך ַּב ּ ְ ׁש ִכינָה
ֶ ׁ ,ְ ּבכֶ ֶתר ֶע ְליוֹ ן
, ְיהֹוָ''ה, וְ כֶ ֶתר נְ ָׁש ָמה י ְֵת ָרה.נֶפֶ ׁש י ְֵת ָרה
ש ּנֶאֱ ַמר )יואל ג( ֶא ְ ׁש ּפ ֹו ְך ֶאת רו ִּחי ַעל
ֶ ׁ , ַרוּח
שר ְס ִפירוֹ ת
ֶׂ  וְ הוּא ָּכלוּל ֶע,ָּכל ָּב ָׂשר
' ה. י' חָ ְכ ָמה: ְּכ ֻדגְ ַמת זֶה,ִמ ּ ַמ ְעלָ ה ְל ַמ ּ ָטה
.ש ׁש ְס ִפירוֹ ת מֵ חֶ סֶ ד ַעד יְסוֹ ד
ֵ ׁ  ו' כּ וֹ לֵ ל.ִ ּבינָה
 ּ ֶכ ֶתר ַעל,ּ כ' ִמן ַּכיהֹוָה אֱ לֹהֵ ינו.ה' מַ ְלכוּת
.ש ָּבת
ַׁ ּ ַשנּוֹ סֶ פֶ ת ְ ּביוֹ ם ה
ֶ ׁ  וְ זוֹ ִהי נְ ָׁש ָמה. ֹֹאשו
ׁ ר

יה
ׁ  וְ ִאי ִאיה ּו ּ ַבר.572
ּ ֵ יָהֲ ִבין ל,נָש ִמ ָּכל ִמ ּד ֹות ִא ּ ֵלין
ידוד )דף רמ''ג ע''א( אֱ ל ֵֹהינ ּו
ָ ֹ  ַּכ,דוד
ָ ֹ ְֶּכ ֶתר ְּב ׁ ֵשם י
 ֵמ ָעלְ ָמא.ידוד
ָ ֹ דו ׁש ַּכ
ֹ  ֵאין ָק.ְּב ָכל ָק ְר ֵאנ ּו ֵאלָ יו
 ֶמלֶ ְך מ ּו ְכ ּ ָתר ְּב ֶכ ֶתר, ְ ּד ִאיה ּו ִּת ְפ ֶא ֶרת,ִ ּד ְדכ ּו ָרא
יהי נ ֶֶפ ׁש
ִ  ְ ּד ִא,יה
ֹ  ְ ּד ָב ּה יִ ְמ,ִע ּ ָל ָאה
ּ לו ְך ִּב ׁ ְש ִכינְ ּ ֵת
, ר ּו ַח,הו''ה
ָ ֹ ְ י, וְ ֶכ ֶתר נְ ׁ ָש ָמה יְ ֵת ָירה.יְ ֵת ָירה
,שר
ׂ ָ ְ ּד ִא ְּת ַמר )יואל ג( ֶא ׁ ְש ּפ ֹו ְך ֶאת ר ּו ִחי ַעל ָּכל ָּב
: ְ ּכגַ וְ ונָא ָ ּדא,ילא לְ ַת ּ ָתא
ָ ּ וְ ִאיה ּו ָּכלִ יל י' ְס ִפ ָיראן ֵמ ֵע
 ֵמ ֶח ֶסד, ו' ָּכלִ יל ׁ ִשית ְס ִפ ָיראן. ה' ִּבינָ ה.י' ָח ְכ ָמה
 ֶּכ ֶתר,ידוד אֱ ל ֵֹהינ ּו
ָ ֹ  כ' ִמן ַּכ. ה' ַמלְ כ ּות.סוד
ֹ ְַעד י
 וְ ַהאי ִאיה ּו נְ ׁ ָש ָמה ְ ּד ִא ּת ֹו ְס ָפא ְּב ֹיום.יה
ֵ ׁ ַעל ֵר
ּ יש
.ׁ ַש ָּבת

Psalms 104:24 “�ֶ ִק ְנ ָינ,ית; מָ לְ אָ ה הָ אָ ֶרץ
ָ  ְבּחָ כְ מָ ה ﬠָ ִשׂ, יְהוָה– כֻּלָּ ם,�ֲשׂי
ֶ  ַרבּוּ מַ ﬠ-“ ”מָ הHow
manifold are Thy works, YHVH! In wisdom hast Thou made them all; the earth
is full of Thy creatures” The Zohar explains that the extra soul levels that a
person receives are based on his spiritual work and actions. It begins with a
lower soul level from Malchut and ends up with a soul level from Keter. When
we know the name YHVH then we can receive all the levels of the soul from
Malchut to Keter. Deuteronomy 4:7 “  כַּיהוָה,�הים ְקר ִֹבים אֵ לָ יו
ִ ֱלוֹ א- אֲ ֶשׁר,גוֹי גָּדוֹל-כִּ י ִמי
 ָק ְראֵ נוּ אֵ לָ יו- ְבּכָל,“ ”אֱ �הֵ ינוּFor what great nation is there that has a god so near to it
as YHVH ( )כַּיהוָהour God whenever we call on Him” The Zohar refers to this verse,
points to the word כַּיהוָה, KaYHVH and explains that the letter  כin front of the
יהוה, YHVH name, is for כתר, Keter. The end of the verse reveals more on how to
achieve greatness. “ ָק ְראֵ נוּ אֵ לָ יו-” ְבּכָל, “in all - we call upon him” “In all” means all
the levels from Malchut to Binah. How to connect to the YHVH name? We’ll start
from the bottom that is the ה, H, of Malchut. On that level, we connect by
becoming a good sharing and caring person. God bestowed upon us different
gifts that are not always related to money and social influence and we should
recognize those gifts and share them. Tithing is very important to remove the
darkness aspect of Malchut (the 10th) from our lives in the material world.
Tithing is given to those who spread the light in the world. We cannot be
righteous just by giving tithing. We need to be open to the pain of others and
offer help when needed and if accepted. The next level is the ו, Vav, of the name
that is the aspect of Zeir Anpin. It includes the six Sefirot of (from bottom to top)
Yessod, Hod, Netzach, Tiferet, Gevurah and Chessed. We connect to it with
spiritual actions like prayers, meditation for others, Torah study, and by
following the spiritual laws of the Torah. We should live with truth, positivity,
and conduct our lives with total integrity. When people trust and respect us for
everything we do, then it’s a good sign that we are connected to Zeir Anpin. The
next level is the ה, H of Binah. This is beyond the regular system. It is concealed
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in the upper Three Sefirot and we can achieve it only with spiritual connection
on Shabbat and Holidays. The most supporting tool to connect to Binah and
above is the Zohar study. On Shabbat, Malchut is elevated to Binah and with
the three meals and Torah reading we can connect to Binah. Zohar's study on
Shabbat is a very important connection to Binah, especially on Shabbat
afternoon. During the week we need to work hard on the previous two levels, so
we can come to Shabbat with a bigger vessel and be able to hold more light from
Binah. The weekly cycle helps us increase our vessels without limits. A person
should be pure in his actions and thoughts at all times to earn the light of
Binah. On this level, we should teach others to do the same and grow like us.
There are many ways to do that but start small with friends and family if and
when they have the vessel for it. People need to want the light before you can
teach them how to get it. The next level is the י, Y, of Chokhmah. This is where
everything comes together. A person should be completely selfless and behave
as a channel of light in every action. When at work, meditation, studying, and
all that we mentioned above, one should be 100 percent dedicated to being pure
in spreading the light and helping other people do the same. It’s not an easy
task and the sages taught us, “”כי שבע יפול צדיק וקם, “seven times a righteous will
fall and rise”. The process of falling and rising is what makes us grow. I studied
from Rabbi Menachem Mendel of Kotzk that the righteous one doesn’t rise
simply after he falls but he grows spiritually, because the fall taught him
something new and how to better correct himself. As long as you rise, don't
worry if you fall. Just keep connecting to the name and rise again and again
because each time you do, you become bigger and better. For those on the path
of ‘climbing’ to the name, Keter will always be open to provide a flow of light to
shine their ways.
ש ִע ּ ַלת הָ ִע ּלוֹ ת מֻ ְפלָ א ו ְּמכֻ ּ ֶסה
ֶ ׁ  ו ִּמ ּ ׁשוּם.573
ש ָּבתוֹ ת
ַׁ שם ְיהֹוָה ְ ּב
ֵ ׁ שט ְ ּב
ֵ ּׁ  ו ִּמ ְת ּ ַפ,ְ ּבכֶ ֶתר זֶה
 ֵאין ִ ׁש ְלטוֹ ן ְלסָ ָמאֵ ל ו ְּלנָחָ ׁש,וְ י ִָמים טוֹ ִבים
 וְ ֵאין לוֹ ִׁש ְלטוֹ ן, ֹש ּלו
ֶ ׁ ו ְּלכָ ל הַ ְממֻ ִ ּנים
 וְ לֹא,של סָ ָמ ֵאל
ֶ ׁ  נְ ֵקבָ ה ָר ָעה,ֵיה ּנָם
ִ לַ ּג
 ּ ֻכ ּ ָלם נִ ְס ּ ָת ִרים ִמ ִּל ְפנֵי ַמ ֲחנֵה. ֹש ּלו
ֶ ׁ לַ ּ ַמחֲנוֹ ת
ּ
שי ְִס ּ ַת ְּתר ּו אֻ ּמוֹ ת עוֹ ְב ֵדי
ֶׁ
ֹ ְּכמו,הַ ּ ֶמלֶ ְך
שר י ְִת ַּג ּ ֶלה
ֶ ׁ ֲשל הָ עוֹ לָ ם ּ ַכא
ֶ ׁ כוֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת
ש ָּכתוּב )ישעיה ב( וּבָ א ּו
ֶׁ
 זֶה ּו. ַהַ ּ ָמ ִ ׁשיח
.יקי הַ ְּסלָ ִעים
ֵ ִ ּב ְמ ָערוֹ ת ֻצ ִרים )שם ז( ו ִּבנְ ִק

 מ ּו ְפלֶ א ּו ְמכ ּו ּ ֶסה ְּב ַהאי, ּו ְבגִ ין ְ ּד ִע ּ ַלת ָה ִע ּל ֹות.573
תות וְ י ִָמים
ֹ הוה ְּב ׁ ַש ָּב
ָ ֹ ְ וְ ִא ְת ּ ָפ ּ ׁ ַשט ְּב ׁ ֵשם י,ֶּכ ֶתר
 לֵ ית ׁש ּולְ ָטנ ּו ָתא לְ ָס ָמ ֵאל ּולְ נָ ָח ׁש ּולְ ָכל,טו ִבים
ֹ
 נ ּו ְק ָּבא,ֵיהנָ ם
ִ שלְ ָטנ ּו ָתא לַ ּג
ֻ ׁ יה
ּ ֵ וְ לֵ ית ל,יה
ּ ְֵמ ָמנָ ן ִ ּדיל
 ּ ֻכ ְּלה ּו,יה
ָ ׁ ִּב
ּ ֵ וְ לָ א לְ ַמ ׁ ִש ְריָין ִ ּדיל,ישא ְ ּד ָס ָמ ֵאל
 ְ ּכגַ וְ ונָא,ָיתא ְ ּד ַמלְ ָּכא
ָ ִמ ְת ַט ְּמ ִרין ִמן ֳק ָדם ַמ ּ ׁ ִש ְרי
,ָלות ְ ּד ָעלְ ָמא
ֹ עו ְב ֵדי ּכ ֹו ָכ ִבים ּו ַמ ּז
ֹ ְ ּדיִ ְת ָט ְּמ ָרן א ּו ִמין
 )ישעיה, הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב,יחא
ָ ַּכד יִ ְת ְ ּגלֵ י ְמ ׁ ִש
יקי
ֵ רות צ ּו ִרים )ישעיה ז( ּו ִבנְ ִק
ֹ ִּב ְמ ָע
ב( ּו ָבא ּו
.ַה ְּסלָ ִעים

 רוֹ ֶעה,ּ ָקמ ּו ַת ּנ ִָאים וְ ָאמוֹ ָר ִאים וְ ָא ְמרו.574 ,ימנָ א
ָ  ַר ְעיָא ְמ ֵה, וְ ָא ְמר ּו,מו ָר ִאין
ֹ ֲ ָקמ ּו ּ ַתנָ ִאין וַ א.574
,ִש ָר ֵאל
ׂ ְ ש ּׁ ָשקוּל ְלכָ ל י
ֶ ׁ  ַא ּ ָתה הוּא, ְממ ּולֵ א ִמ ָּכל ִמ ּד ֹות נֶאֱ ָמן,אל
ֵ ש ָר
ׂ ְ ִַאנְ ְּת ה ּוא ׁ ָש ִקיל לְ ָכל י
ָ
 וַדַּ אי ְ ּבך ׁשוֹ ֶרה,ְממֻ ָּלא ִמ ָּכל ִמדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת
ְ

ְ ּד ִא ְּת ַמר
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א ב( ֵאין ָקדוֹ ׁש-ש ּנֶאֱ ַמר ּבוֹ )שמואל
ֶ ׁ זֶה
 ַא ּ ָתה ּ ֶכ ֶתר ַעל ָּכל אֶ חָ ד.ַּּכיהֹוָה אֱ לֹהֵ ינו
 ִ ּכי ֵאין ִ ּב ְל ְּת ָך ֶּבן ָא ָדם,ִש ָר ֵאל
ׂ ְ ּוְ ֶאחָ ד ִמי
ָ
, וְ לֹא חָ כָ ם,ָשיא
ׂ ִ  לֹא נ,שיּ ְִהיֶה ּ ֶכ ֶתר ָעלֶ יך
ֶׁ
, וְ לֹא ָתם, וְ לֹא גִ ּבוֹ ר, וְ לֹא חָ ִסיד,וְ לֹא מֵ ִבין
 ַא ּ ָתה. וְ לֹא מֶ לֶ ְך, וְ לֹא צַ דִּ יק,וְ לֹא נ ִָביא
 ֵּבן,של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ֶ ׁ ֹהוּא ִ ּב ְדמוּתו
ש ּנֶאֱ ַמר
ֶ ׁ ִש ָר ֵאל
ׂ ְ  ְּכמוֹ י,ִ ּב ְדמוּת ָא ִביו
.ָּבהֶ ם )דברים יד( ָּבנִ ים ַא ּ ֶתם לַ ה' אֱ לֹהֵ יכֶ ם
ש ֵאין ִמ ְצווֹ ת
ֶ ׁ ,של אֲ דוֹ נְ ָך
ֶ ׁ הַ ְ ׁשלֵ ם ִמ ְצווֹ ת
ְש ּלֹא י ְִת ַע ּ ֵטר בּ וֹ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך
ֶ ׁ ש ְּל ָך
ֶ ׁ מֵ אֵ ּל ּו
ּש ִכינָתוֹ ַמ ְעלָ ה ו ַּמ ָּטה ְ ּבכֶ ֶתר ֶע ְליוֹ ן
ׁ ְ הוּא ו
.ְ ּבכָ ל ִמדָּ ה ו ִּמדָּ ה

 ַאנְ ְּת.ידוד אֱ ל ֵֹהינ ּו
ָ ֹ דו ׁש ַּכ
ֹ  )שמואל א ב( ֵאין ָק,יה
ּ ּ ֵב
 ִ ּכי ֵאין ִּבלְ ּ ֶת ָך ּ ַבר,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִֶּכ ֶתר ַעל ָּכל ַחד וְ ַחד ִמי
 וְ לָ א, וְ לָ א ָח ָכם,שיא
ׂ ִ ָ לָ א נ, ִ ּדיְ ֵהא ֶּכ ֶתר ָעלָ ְך,נָ ׁש
, וְ לָ א נָ ִביא, וְ לָ א ּ ָתם, וְ לָ א ִ ּג ּב ֹור, וְ לָ א ָח ִסיד,ֵמ ִבין
 ַאנְ ְּת ה ּוא ְּב ִד ּי ּו ְקנָ א. וְ לָ א ֶמלֶ ְך,וְ לָ א ַצ ִ ּדיק
ְ ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
, ְּב ָרא ְּב ִד ּי ּו ְקנָ א ַ ּדאֲ ב ּו ִהי,יך ה ּוא
 )דברים יד( ָּבנִ ים,הון
ֹ  ְ ּד ִא ְּת ַמר ְּב,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ְִ ּכגַ וְ ונָא ְ ּדי
ְ
,ארך
ָ  ַא ׁ ְשלִ ים ּ ִפק ּו ִדין ְ ּד ָמ.יכם
ֶ ַא ּ ֶתם לַ יְ ָי אֱ ל ֵֹה
ְ
יה
ּ  ְ ּדלָ א יִ ְת ַע ּ ֵטר ּ ֵב,ְ ּדלֵ ית ּ ִפק ּו ִדין ֵמ ִא ּ ֵלין ִ ּדילָ ך
ְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 ְּב ֶכ ֶתר,ילא וְ ַת ּ ָתא
ָ ּ יה ֵע
ּ יך ה ּוא ּו ׁ ְש ִכינְ ּ ֵת
. ְּב ָכל ִמ ָ ּדה ּו ִמ ָ ּדה,ִע ּ ָל ָאה

The cause of all causes is a name that the Zohar gives to the Endless Light that
comes from the point of Keter and spreads in the name YHVH. That Light
spreads out on Shabbat and Holy Days and nourishes the whole Tree of Life.
We should know that YHVH was formed by the Endless Light to be a system
that governs all the worlds of Atziluth, Beriah, Yetzirah, and Asiah (Emanation,
Creation, Formation, and Action). The cause of all causes doesn’t have a name
because we cannot define it. It is Endless without borders or limitations. We
can not discuss it because as created beings this is beyond our ability to grasp
or comprehend it. The Endless is ‘dressed’ (revealed himself in a specific form)
with the YHVH name to give us access to it and to draw from its light. We
explained in previous DZ how to ‘climb’ the YHVH name.
When this light appears on Shabbat and Holy Days, the negative side hides from
it because darkness disappears when light is revealed. The Zohar quotes
Isaiah’s prophecy and reveals that when the light of Mashiach begins to be
revealed in the world, all people that do have the light inside of them will run
away and hide.
Isaiah 2:19
“ לַ ֲﬠרֹץ הָ אָ ֶרץ, ְבּקוּמוֹ,וּמהֲ ַדר גְּ אוֹנוֹ
ֵ ,וּב ְמ ִחלּוֹת ﬠָ פָ ר– ִמפְּ נֵי פַּ חַ ד יְהוָה
ִ ,”וּבָ אוּ ִבּ ְמﬠָ רוֹת צ ִֻרים
“And men shall go into the caves of the rocks, and into the holes of the earth,
from before the terror of YHVH, and from the glory of His majesty, when He
ariseth to shake mightily the earth”
Many will hide from fear of being swallowed by the light. Those who built a vessel
with affinity to the Light will be in great joy at that time.
, ּ ַת ּנ ִָאים וְ ָאמוֹ ָר ִאים, ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.575
 ְל ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן,שר הָ יָה קוֹ ֵרא ְלכֻ ּ ָלם
ֶ ׁ ֲש ַּכא
ֶׁ
 אֲ נִ י, אֱ מֹר לָ הֶ ם,ִ ּב ְכלַ ל ִע ּ ָמהֶ ם ְ ּבכָ ל ז ְַמן
ש ַא ּ ֶתם
ֶ ׁ ,ש ָּלכֶ ם
ֶ ׁ ש ּ ֵבחַ לָ כֶ ם ְ ּכ ִפי נְ ִדיבוּת
ַ ׁ ְמ
 ֵאין ִמי.יבים ַא ְב ָרהָ ם י ְִצחָ ק וְ יַעֲ קֹב
ִ ְ ּבנֵי נְ ִד

 ְ ּד ַכד הֲ וָ ה ָק ֵרי,מו ָר ִאין
ֹ ֲ ּ ַתנָ ִאין וַ א, ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.575
,הון ְּב ָכל זִ ְמנָ א
ֹ עון ִּב ְכלַ ל ִע ְּמ
ֹ  לְ ַר ִּבי ׁ ִש ְמ,לְ ֻכ ְּלה ּו
 ְ ּכפ ּום נְ ִדיב ּות, אֲ נָא ְמ ׁ ַש ּ ַב ְחנָ א לְ כ ּו,לון
ֹ ָאמֹר
.יבים ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַעֲ קֹב
ִ  ְ ּד ַא ּת ּון ְּבנֵי נְ ִ ּד,כון
ֹ ְִ ּדל

294

DailyZohar.com

Zohar Pinchas – Draft – unedited- not for publishing

כוןֶ ,א ּ ָלא ָמ ֵרי ָעלְ ָמא,
לֵ ית ַמאן ְ ּדי ִָכיל לְ ׁ ַש ְּב ָחא לְ ֹ
סוףְּ ,בכ ּו ִהיא
יתא ּ ֻכ ּ ָל ּה ַעד ֵאין ֹ
או ַריְ ָ
יל ּו ֹ
ְ ּדאֲ ִפ ּ
יתא) ,איוב
או ַריְ ָ
ְּב ֹ
ְ ּד ִא ְּת ַמר
ְ ּכגַוְ ונָ א
ּ ַתלְ יָא.
יא( ַאר ּו ָּכה ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ָ ּדה ּו ְר ָח ָבה ִמ ִּני יָםָ ,ה ִכי ׁ ֶש ַבח
ִ ּדילְ כ ּו .אֲ ָבל יִ ְת ַק ּיֵים ְּבכ ּוַ ,מה ְ ּד ִא ְת ַק ּיָים ִּבי,
או ְקמ ּו ָה,
יק ָרא ְ ּד ַאהֲ רֹן ָא ִחיּ ְ ,כ ָמה ְ ּד ֹ
ַ ּדחֲ ֵדינָ א ִּב ָ
ש ַמח ִּבגְ ּד ּולַ ת ָא ִחיו ,יִ לְ ּ ַב ׁש א ּו ִרים וְ ת ּו ִמים.
ַה ּ ֵלב ׁ ֶש ָ ׂ

ש ֵּבחַ לָ כֶ ם ֶא ָּלא אֲ דוֹ ן הָ עוֹ לָ ם,
שיָּכוֹ ל ְל ַׁ
ֶׁ
שאֲ ִפ ּל ּו הַ ּתוֹ ָרה ּ ֻכ ּ ָל ּה ַעד ֵאין סוֹ ף ָּבכֶ ם ִהיא
ֶׁ
ש ּנֶאֱ ַמר ַּב ּתוֹ ָרה) ,איוב
ְּתל ּויָהְּ ,כמוֹ ַמה ּ ׁ ֶ
יא( אֲ ֻר ָּכה מֵ ֶא ֶרץ ִמדָּ ּה ו ְּרחָ בָ ה ִמ ִ ּני יָםָּ .כךְ
ש ָּלכֶ ם .אֲ בָ ל י ְִת ַקיֵּם ָּבכֶ ם ַמה
שבַ ח ׁ ֶ
הַ ּׁ ֶ
של ַא ֲהרֹן
ששּׂ ָ מַ ְח ִּתי ִ ּב ְכבוֹ דוֹ ׁ ֶ
ש ִה ְת ַקיֵּם ִ ּביֶ ׁ ,
ּ ֶׁ
ש ּׂ ָש ַמח ִ ּבגְ ֻד ּ ַלת
ש ּ ֵבאֲ רוּהוּ ,הַ ּ ֵלב ׁ ֶ
ָא ִחיּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
ָא ִחיו ,י ְִל ַּב ׁש או ִּרים וְ ֻת ִּמים.

תות וְ י ִָמים
מו ָר ִאיןָּ ,כל מ ּו ָס ִפין ְ ּד ׁ ַש ָּב ֹ
 .576וְ ַתנָ ִאין וַ אֲ ֹ
יה ֶּכ ֶתרֵ ,מ ָה ָכא
ֹ
טו ִביםָּ ,כל מ ּו ַסף ְ ּד ַא ְמ ִרינָ ן ּ ֵב ּ
הון,
יחא ִ ּדלְ ֹ
ש ָר ֵאלֵ ,ר ָ
מו ְד ִעין .וְ ָכל ְצ ֹ
ִא ׁ ְש ְּת ֹ
לו ִתין ְ ּדיִ ְ ׂ
בונָ ה וְ ָכל ַא ְב ַקת
יחא )שיר השירים ג( ְ ּדמֹר ּולְ ֹ
ְ ּכ ֵר ָ
טו ִבים,
תות וְ י ִָמים ֹ
רו ֵכלִּ ,ב ׁ ְש ַאר ֹיו ִמין .אֲ ָבל ְּב ׁ ַש ָּב ֹ
ֹ
ש ִמים.
ָח ׁ ִשיב ָעלֵ ּ
יה ִמ ָּכל ִמינֵי ְּב ָ ׂ

של
 .576וְ ַת ּנ ִָאים וְ ָאמוֹ ָר ִאיםָּ ,כל מוּסָ ִפים ׁ ֶ
שאוֹ ְמ ִרים
ש ָּבתוֹ ת וְ י ִָמים טוֹ ִביםָּ ,כל מוּסָ ף ׁ ֶ
ַׁ
של
בּ וֹ ּ ֶכ ֶתר ִ -מ ָּכאן נוֹ ָד ִעים .וְ כָ ל ְּת ִפ ּלוֹ ת ׁ ֶ
של )שיר השירים
ִש ָר ֵאלֵ ,ריחָ ן ְ ּכ ֵריחַ ׁ ֶ
י ְׂ
ג( מוֹ ר ו ְּלבוֹ נָה וְ כֹל ַא ְב ַקת רוֹ כֵ לּ ִ ,ב ְׁש ָאר
ש ָּבתוֹ ת וְ י ִָמים טוֹ ִבים חָ ׁשוּב
י ִָמים .אֲ בָ ל ְ ּב ַׁ
ָעלָ יו ִמינֵי ְב ָׂש ִמים.

רו ֵכל,
ְּ .577בגִ ין ִ ּד ְב ֹיו ִמין ָט ִביןַ ,ס ְּל ִקין ִמ ָּכל ַא ְב ַקת ֹ
יש ִע ּמ ֹו.
יה) ,בראשית לב( וַ ּי ֵָא ֵבק ִא ׁ
ְ ּד ִא ְּת ַמר ּ ֵב ּ
ימהִ ,א ְתאֲ ָבק ִע ּ ָמ ּה ָס ָמ ֵאל,
יהי ּ ְפגִ ָ
לו ָתא ְ ּד ִא ִ
ִ ּד ְצ ֹ
לְ ַא ָּג ָחא ִע ּ ֵמ ּה ְּב ַהה ּוא ּ ְפגִ ימ ּו ַ ּדעֲ ֵב ָירהְּ ,ב ַהה ּוא
ָא ָבק ְ ּד ָדא ,וְ ָדא ָסלִ יק ַעד ׁ ְש ַמיָא.

ש ְ ּבי ִָמים טוֹ ִבים עוֹ ִלים ִמכּ ֹל
ִ .577מ ּׁשוּם ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ מַ ר בּ וֹ )בראשית
ֶׁ
ַא ְב ַקת רוֹ כֵ ל,
ּ
ש ִהיא
ש ְּת ִפ ָלה ׁ ֶ
יש ִע ּמוֹ ֶ ׁ .
לב( ַויּ ֵָאבֵ ק ִא ׁ
ּ ְפגו ָּמה ,נֶאֱ בָ ק ִע ּ ָמ ּה סָ ָמאֵ לְ ,ל ִה ָּלחֵ ם ִע ּ ָמ ּה
שזֶּה
ש ְ ּבאוֹ תוֹ ָאבָ קֶ ׁ ,
של עֲ בֵ ָרה ׁ ֶ
ְ ּבאוֹ תוֹ ּ ְפ ָגם ׁ ֶ
ָוזֶה עוֹ לֶ ה ַעד הַ ּ ָׁשמַ יִם.

Song of Songs 3:6
וּלבוֹנָהִ ,מכֹּל אַ ְב ַקת רוֹכֵל“
ימרוֹת ,ﬠָ ָשׁןְ :מ ֻקטֶּ ֶרת מֹר ְ
” ִמי ז ֹאת ,עֹלָ ה ִמן-הַ ִמּ ְדבָּ ר ,כְּ ִת ְ
“Who is this that cometh up out of the wilderness like pillars of smoke, perfumed
”with myrrh and frankincense, with all powders of the merchant
On Shabbat and Holy Days we have the prayer of Musaf and connections to
Keter of Zeir Anpin. The effect of the prayers is considered an aspect of scent
’that goes up. On the special days that we recite Keter of the Musaf, the ‘scent
is stronger and pleases God more than any other scent in the world.
The ‘Faithful Shepherd’, who is Moses, praises Rabbi Shimon and his students
for their study and channeling the light of the Torah and its secrets. He tells
them that the Holy One praises and blesses them without measure and that the
Torah revelation depends on them all the way to the Endless.
?Why does the Torah depend on them
I will explain this with an example.
Imagine a beam of light crossing in front of us in darkness or light. We can not
see it until someone or something stops it and pushes it forward (reflects it).
Only then we can see and follow the light to its source.
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That is what Rabbi Shimon and his students were doing when studying the
Torah and its secrets. Each time they studied a secret, they revealed the source
of light. They paved for us many paths of light that reveal the entire Tree of Life.
God is like a good father that is happy when His children find ways to benefit
from Him.
Every Israelite soul has a root in the Torah and the Zohar helps us find ours
easily.

אולְ ָפא זְ כ ּו ָתא ַעל ְצל ֹו ָתא,
ָ .578א ָבק ְ ּדיַעֲ קֹב ,לְ ֹ
חו ִבין )ד''א דזכוון( ְ ּד ִאי ּנ ּון )ס''א
ְּב ַכ ּ ָמה ַמ ּ ׁ ִש ְריָין ְ ּד ֹ
אולְ ָפא
יה ,לְ ֹ
חילין( חֲ ִבילִ ין ּו ַמ ׁ ִש ְריָיןּ ְ ,ד ִמ ְת ַּכ ְּנ ׁ ִשין ִע ּ ֵמ ּ
זְ כ ּו ָעלָ ּה .וְ ָא ָבק ַ ּד ְר ָּגא ְ ּד ָס ָמ ֵאלָ ,סלִ יק ְּב ַכ ּ ָמה
לו ָתא
חו ִבין ָעלָ ּה ,וְ ָדא ְצ ֹ
אולְ ָפא ֹ
חו ִבין ,לְ ֹ
ַמ ׁ ִש ְריָין ְ ּד ֹ
ְ ּד ַע ְר ִביתּ ְ ,ד ִא ְק ֵרי ֻס ּ ָלם ְ ּדיַעֲ קֹבּ ְ ,ד ָב ּה )בראשית
עולִ ים וְ ֹיו ְר ִדים ּב ֹוִ .א ּ ֵלין
כח( וְ ִה ּנֵה ַמלְ אֲ ֵכי אֱ ל ִֹהים ֹ
חו ַתיְ יה ּו ,וְ ִא ּ ֵלין ַס ְּל ִקין
חו ִבין ,וְ נ ְַח ּ ֵתי ז ְַכוָ ון ְּת ֹ
ְ ּד ַס ְּל ִקין ֹ
לון ְּב ַכ ּ ָמה
חו ַתיְ יה ּוּ .ו ַמ ׁ ְש ּ ִפילִ ין ֹ
חו ִבין ְּת ֹ
ז ְַכוָ ון ,וְ נ ְַח ִּתין ֹ
ְק ָר ִבין.

של יַעֲ קֹבְ ,ללַ ּ ֵמד זְכוּת ַעל
ָ .578אבָ ק ׁ ֶ
של
ֶׁ
מַ חֲנוֹ ת
ְ ּבכַ ּ ָמה
הַ ְּת ִפ ּ ָלה
שהֵ ם ) ֲחיָלוֹת( ְקבוּצוֹ ת
חוֹ בוֹ ת ) ְזכֻיּוֹת( ׁ ֶ
ש ִּמ ְת ַא ְּס ִפים ִע ּמוֹ ְללַ ּ ֵמד ְזכוּת
ו ַּמחֲנוֹ תֶ ׁ ,
של סָ ָמ ֵאל עוֹ לֶ ה
ָעלֶ יהָ  .וְ הָ ָאבָ ק ְ ּבמַ ְד ֵר ָגה ׁ ֶ
של חוֹ בוֹ ת ְללַ ּ ֵמד חוֹ בוֹ ת
ְ ּבכַ ּ ָמה ַמחֲנוֹ ת ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְק ֵראת סֻ ּ ַלם
ָעלֶ יהָ  ,וְ זוֹ ְּת ִפ ּ ַלת ַע ְר ִבית ׁ ֶ
ש ָּב ּה )בראשית כח( וְ ִה ּנֵה ַמ ְלאֲ כֵ י
יַעֲ קֹבֶ ׁ ,
ש ּ ַמעֲ ִלים
אֱ ל ִֹהים ע ִֹלים וְ י ְֹר ִדים ּבוֹ ֵ .א ּל ּו ׁ ֶ
חוֹ בוֹ ת וּמוֹ ִר ִידים זְכֻ יּוֹ ת ּ ַת ְח ּ ֵתיהֶ ם ,וְ ֵא ּל ּו
ַמעֲ ִלים זְכֻ יּוֹ ת ,וְ יוֹ ְר ִדים חוֹ בוֹ ת ּ ַת ְח ּ ֵתיהֶ ן,
ילים לָ הֶ ם ְ ּבכַ ּ ָמה ְק ָרבוֹ ת.
ו ַּמ ְ ׁש ּ ִפ ִ

יסיןְּ ,ב ִמלְ ַח ְמ ּ ָת ּה ׁ ֶשל ּת ֹו ָרה,
ארי ְּת ִר ִ
ּ ְ .579ד ִאי ּנ ּון ָמ ֵ
ַעד ְ ּדיִ ׁ ְש ְּת ַמע ְק ָר ָבא לְ ט ּו ִרין ַר ְב ְר ִביןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון
ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַעֲ קֹב ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,מיכה
לו ָתאִ .ריב
ו( ׁ ִש ְמע ּו ָה ִרים ֶאת ִריב יְ יִָ .ריב ִ ּד ְצ ֹ
לו ָתא ְ ּד ַע ְר ִביתַ ,עד
יתא .וְ ַהאי ְק ָר ָבא ִ ּד ְצ ֹ
או ַריְ ָ
ְ ּד ֹ
לות
או ְק ָמ ּהַ ,עד עֲ ֹ
יאל ֹ
לות ַה ׁ ָש ַחרּ ְ .ד ַר ָּבן ַּג ְמלִ ֵ
עֲ ֹ
נָה ָּכל ַה ּ ַליְ לָ הֶ ,א ּ ָלא
ַה ּ ׁ ַש ַחרּ ִ .ד ְת ִפ ּ ַלת ַע ְר ִבית זְ ָמ ּ
צות.
ְ ּדחֲ ָכ ִמים ָע ְבד ּו ָּג ֵדר ַעד חֲ ֹ

של
שהֵ ם ַּבעֲ לֵ י ָמגִ ִ ּנים ְ ּב ִמ ְלחַ ְמ ּ ָת ּה ׁ ֶ
ֶ ׁ .579
ש ִ ּנ ְ ׁש ַמ ַעת הַ ִּמ ְלחָ ָמה לֶ הָ ִרים
ּתוֹ ָרהַ ,עד ׁ ֶ
שהֵ ם ַא ְב ָרהָ ם י ְִצחָ ק וְ יַעֲ קֹב .זֶה ּו
הַ ְ ּגבוֹ ִהיםֶ ׁ ,
ש ָּכתוּב )מיכה ו( ִ ׁש ְמע ּו הָ ִרים ֶאת ִריב ה'.
ֶׁ
של
ִריב הַ ְּת ִפ ּ ָלה ,וְ ִריב הַ ּתוֹ ָרה .וְ זֶה הַ ְ ּק ָרב ׁ ֶ
שחַ ר.
ש ִ ּנ ְמ ָׁש ְך ַעד עֲ לוֹ ת הַ ּׁ ַ
ְּת ִפ ּ ַלת ַע ְר ִבית ׁ ֶ
יאל הֶ עֱ ִמיד אוֹ ָת ּה ַעד עֲ לוֹ ת
ש ַר ָּבן ּג ְַמ ִל ֵ
ֶׁ
ש ְּת ִפ ּ ַלת ַע ְר ִבית ז ְַמ ּנ ָּה ָּכל הַ ּ ַליְלָ ה,
שחַ רֶ ׁ ,
הַ ּ ׁ ַ
שחֲכָ ִמים ָע ׂש ּו ג ֵָדר ַעד חֲצוֹ ת.
ֶא ּ ָלא ׁ ֶ

Genesis 28:12
�הים ,ע ִֹלים וְיֹ ְר ִדים בּוֹ“
” ַויַּחֲ �ם ,ו ְִהנֵּה סֻ לָּ ם מֻ צָּ ב אַ ְרצָ הְ ,ור ֹאשׁוֹ ,מַ גִּ יﬠַ הַ ָשּׁמָ י ְָמה; ו ְִהנֵּה ַמ ְלאֲ כֵי אֱ ִ
”As he slept, he dreamed of a stairway that reached from the earth up to heaven.
”And he saw the angels of God going up and down the stairway.
The night prayer is the aspect of Jacob’s ladder. It connects to the central
column where the prayers go up and the Light comes down. The Zohar explains
that it is the way to break the camps of the negative side that come out at night
time.
Genesis 32:25
”וַיִּ וּ ֵָתר ַיﬠֲקֹ בְ ,לבַ דּוֹ; ַויֵּאָ בֵ ק ִאישׁ ִﬠמּוֹ ,ﬠַ ד ﬠֲלוֹת הַ ָשּׁחַ ר”
””Then Jacob was left alone, and a man struggled with him until daybreak.
DailyZohar.com
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The struggle with the negative side is through the night. Our night prayer and
meditations send ‘angels’ up and they come down with the Light that helps us
overcome the negativity as Jacob could overcome the angel of the negative side.
, Arvit,ערבית The Zohar (Chaye Sarah#242) explains that the prayer of the night,
is optional. The reason is that when we make the morning connection to
Chessed and the afternoon connection to Gevurah, we form the central column
and the light flows throughout the day.
King David did not pray Arvit but he used to wake up after midnight when the
Light begins to appear in the world to sing his songs and praise God for his
Creation. This is the reason why we do not recite Psalms at night.
Rabbi Shimon didn’t pray Arvit because he would have brought balance to the
entire spiritual system before the time of Mashiach. He was not allowed to do
it.
We are not King David or Rabbi Shimon, so we need every opportunity to make
a spiritual connection to remove negativity from our lives.

לות ַה ּ ׁ ָש ַחר,
יש ִע ּמ ֹו ַעד עֲ ֹ
ּ .580ו ְבגִ ין ָ ּדא וַ ּי ֵָא ֵבק ִא ׁ
לו ָתא ְ ּד ַע ְר ִביתּ ְ .ד ׁ ִשיע ּו ָר ּה ַעד ּב ֶֹקר
ַמאן ׁ ַש ַחרְ .צ ֹ
עות )בראשית
ׁ ָש ֹ
ַא ְר ּ ַבע
יהי
ְ ּד ִא ִ
ְ ּד ַא ְב ָר ָהם,
יש ׁ ַשעֲ ָתא
ּ ַב ּב ֶֹקר.
ַא ְב ָר ָהם
כב( וַ ּי ׁ ְַש ֵּכם
ְּב ֵר ׁ
ַה ּ ׁ ַש ַחר) ,דאיהו( נ ֶַצח יַעֲ קֹב,
סוף
ְּב ֹ
ַק ְד ָמ ָאה,
ְ ּד ַת ּ ָמן )תהלים כב( לַ ְמ ַנ ֵּצ ַח ַעל ַא ּיֶלֶ ת ַה ּ ׁ ַש ַחר ,לְ נ ְַטלָ א
ש ָמאלָ א ְ ּדיַעֲ קֹב,
נ ּו ְק ָמא ִמ ָס ָמ ֵאלּ ְ ,דנָ גַ ע ְּבי ֵָר ְך ְ ׂ
יה ִא ְּת ַמר )איכה א( נְ ָתנָ נִ י ׁש ֹו ֵמ ָמה
ְ ּד ִאיה ּו ֹ
הודּ ְ ,ד ֵב ּ
הודֶ ,אלֶ ף
הודִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ֹ
ֹ
ָּכל ַהי ֹּום ָ ּדוָ ה,
יב ׁ ָשה.
יש ָאהִ ,א ׁ ְש ְּת ָא ַרת ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא חֲ ֵר ָבה וִ ֵ
חֲ ִמ ּ ׁ ָ

הוד ִ ּדילָ ְך ַר ְעיָא
עוןּ ָ ,דא ֹ
ָ .581א ַמר ַר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
יה ַאנְ ְּת ָח ֵרבִ ,מ ְּנב ּו ָאה ִ ּדילָ ְך
ְמ ֵה ָ
ימנָ אּ ְ ,ד ֵב ּ
מולִ ְ
ימין
יך לִ ִ
ש ָמאלָ אּ ,ו ְבגִ ין ְ ּד ַאנְ ְּת )ישעיה סג( ֹ
ִמ ּ ְ ׂ
ישא ְ ּד ׁ ַש ְח ִרין) ,משלי ה( ַא ּיֶלֶ ת
מ ׁ ֶֹשה ְ ּד ִאיה ּו נ ֶַצחֵ ,ר ׁ ָ
יה
ַא ָה ִביםָ ּ ,פ ַתח ָ ּדוִ ד לַ ְמ ַנ ֵּצ ַח ַעל ַא ּיֶלֶ ת ַה ּ ׁ ַש ַחרּ ְ ,ד ֵב ּ
הוד ְּת ֵרין
ארי ַנ ְצ ָחן ְק ָר ַב ּיָיאּ .ו ְבגִ ין ְ ּדנ ֶַצח וְ ֹ
ֵיתי ָמ ֵ
י ֵ
קו ִרין ֶאת
ימ ַתי ֹ
יתין ֵמ ֵא ָ
ׁ ַש ְח ִרין ,א ּו ְקמ ּו ָה ְּב ַמ ְתנִ ִ
ׁ ְש ַמע ְּב ׁ ַש ְח ִרין ,וְ לָ א ָא ַמר ּ ַב ּ ׁ ַש ַחרֶ .א ּ ָלא ְּב ׁ ַש ְח ִרין
ְּת ֵרין.

יש ִע ּמוֹ ַעד
 .580ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה נֶאֱ מַ ר ַויּ ֵָאבֵ ק ִא ׁ
שחַ ר? ְּת ִפ ּ ַלת ַע ְר ִבית,
עֲ לוֹ ת הַ ּ ָׁשחַ רַ .מה ּו הַ ּ ׁ ַ
שהוּא
של ַא ְב ָרהָ םֶ ׁ ,
ש ּ ִׁשעו ָּר ּה ַעד בּ ֶֹקר ׁ ֶ
ֶׁ
ּ
ַא ְר ַּבע ָׁשעוֹ ת) .בראשית כב( ַוי ְַׁש ּ ֵכם ַא ְב ָרהָ ם
אשוֹ נָה ְ ּבסוֹ ף
ַּב ּב ֶֹקרּ ִ .ב ְת ִח ּ ַלת ָׁש ָעה ִר ׁ
ש ּ ָׁשם )תהלים
שחַ ר) ,שֶׁ הוּא( נֵצַ ח יַעֲ קֹבֶ ׁ ,
הַ ּ ַׁ
שחַ ר ,לָ ַקחַ ת
כב( לַ ְמ ַנ ֵ ּצחַ ַעל ַאיֶּלֶ ת הַ ּ ַׁ
של
ש ָּנגַע ְ ּבי ֶֶר ְך ְ ׂשמֹאל ׁ ֶ
נְ ָק ָמה ִמ ָּס ָמאֵ לֶ ׁ ,
ש ּבוֹ נֶאֱ מַ ר )איכה
שהוּא הוֹ דֶ ׁ ,
יַעֲ קֹבֶ ׁ ,
א( נְ ָתנַנִ י ׁשֹמֵ ָמה ָּכל הַ יּוֹ ם דָּ וָה ,הוֹ דִ ,מ ַ ּצד
הַ הוֹ דֶ ,אלֶ ף ח ֲִמ ּ ִׁשי ,נִ ְׁש ָאר ֵּבית הַ ִּמ ְקדָּ ׁש
חָ ֵרב וְ יָבֵ ׁש.
ש ְּל ָך ,רוֹ ֶעה
ָ .581א ַמר ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,זֶה הוֹ ד ׁ ֶ
ש ּבוֹ ַא ּ ָתה חָ ֵרב ִמ ְ ּנבו ָּא ְת ָך ִמ ּ ְ ׂשמֹאל,
נֶאֱ ָמןֶ ׁ ,
ְ
ימין
ש ַא ּ ָתה )ישעיה סג( מוֹ ִליך ִל ִ
ו ִּמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
שחַ ר,
של הַ ּׁ ַ
ֹאש ׁ ֶ
שהוּא נֵצַ ח ,ר ׁ
ֹשהֶ ׁ ,
מ ֶׁ
וְ נֶאֱ ַמר )משלי ה( ַאיֶּלֶ ת אֲ הָ ִבים ,לָ כֵ ן ּ ָפ ַתח
ש ּבוֹ
שחַ רֶ ׁ ,
צחַ ַעל ַאיֶּלֶ ת הַ ּ ַׁ
דָּ וִ ד וְ ָא ַמר לַ ְמ ַנ ֵ ּ
ש ּנֵצַ ח וְ הוֹ ד
ָיבֹא ַּב ַעל נוֹ צֵ חַ הַ ְ ּק ָרב .ו ִּמ ּׁשוּם ׁ ֶ
ימ ַתי
שחַ רֵּ ,באֲ ר ּו ַּב ִּמ ְׁשנָה מֵ ֵא ָ
הֵ ם ְ ׁשנֵי ִמינֵי ַׁ
שחַ ר,
שח ֲִרין ,וְ לֹא ָא ַמר ַּב ּׁ ַ
קוֹ ִרין ֶאת ְ ׁש ַמע ְ ּב ַׁ
שח ֲִרין ְ -ל ׁשוֹ ן ַר ִ ּביםְׁ ,ש ַניִם.
ֶא ּ ָלא ְ ּב ַׁ

Genesis 32:25
”וַיִּ וּ ֵָתר ַיﬠֲקֹ בְ ,לבַ דּוֹ; ַויֵּאָ בֵ ק ִאישׁ ִﬠמּוֹ ,ﬠַ ד ﬠֲלוֹת הַ ָשּׁחַ ר”
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””Then Jacob was left alone, and a man struggled with him until daybreak.
Jacob’s struggle with the angel of the other side continued through the night
until daybreak. From this, we learn that the negative side gives up when the
Light appears. Then it is the time of the morning prayer as it said in Genesis
ַ ”, ”And Abraham rose early in the morning”.ויּ ְַשׁכֵּם אַ ְב ָרהָ ם בַּ בּ ֶֹקר” 22:3,
The morning is also the aspect of the revelation of the light of Mashiach and the
process of the Final Redemption. The world is still under the control of the
negative side. It has an influence on every step we make. It holds our heel and
doesn’t let us progress or reach the light we are seeking.
When the light of Mashiach appears, the negative side will give up and release
its hold on us. It will permanently disappear from the world. Then we will enjoy
the spread of Chassadim that the ‘morning’ brings with it.

יח ּ ֶבן ָ ּדוִ ד,
גַביְ יה ּוָ ,מ ׁ ִש ַ
יחין יִ ְּתעֲ ר ּון לְ ּ ַ
ּ .582ו ְת ֵרין ְמ ׁ ִש ִ
לָ ֳק ֵבל נ ֶַצח ,וְ ִא ְת ְק ׁ ַשר ּ ַב ּב ֶֹקר ְ ּד ַא ְב ָר ָהם ,הֲ ָדא
רמ''ג
ימות )דף
טז( נְ ִע ֹ
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,תהלים
ה ּוא
יח ּ ֶבן
יה ָמ ׁ ִש ַ
ימינְ ָך נ ֶַצחֹ .
ע''ב( ִּב ִ
הוד ִּבגְ ב ּו ָרהּ ְ ,ד ֵב ּ
יתאּ ְ ,ד ַד ְרגָ א ִ ּדילָ ְך
ֶא ְפ ַריִ ם ָא ִחידַ .אנְ ְּת ְּב ֶא ְמ ָצ ִע ָ
יתא.
ִּת ְפ ֶא ֶרתּ ְ ,ד ִא ְת ְק ׁ ַשר ָּב ְך ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע ָ
יסוד ַחי ָעלְ ִמין ְּב ַד ְר ָּגא ִ ּדילָ ְך .וְ ָח ְכ ָמה ּ ַב ּי ִָמין,
וִ ֹ
רוצֶ ה
ש ָמאלָ אָ ,ה ֹ
ָה ֹ
רוצֶ ה לְ ַה ְח ִ ּכים י ְַד ִריםּ .ו ִבינָה לִ ְ ׂ
לְ ַהעֲ ׁ ִשיר י ְַצ ּ ִפין.
ַב ְך ,וְ ַהאי ִאיה ּו לְ ב ּו ׁ ָשא
יהי ַה ֶ ּק ׁ ֶשת ּג ָּ
ִ .583א ִ
ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא .לְ ב ּו ׁ ָשא ְ ּד ַצ ִ ּדיקּ ְ ,ד ִא ְת ְק ֵרי ְּב ִרית
אות
טוב ,וְ ֹ
אות ֹיום ֹ
אות ׁ ַש ָּבת ,וְ ֹ
ַה ֶ ּק ׁ ֶשת .וְ ִאיה ּו ֹ
אות ְּב ִרית ִמילָ ה .וְ ָא ַמר ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
ילין ,וְ ֹ
ְּת ִפ ִּ
אות ,לָ א יֵיע ּול
ה ּואַ ,מאן ְ ּדלָ או ִאיה ּו ָר ׁ ִשים ְּב ַהאי ֹ
ְּב ַמ ְר ָאה ָ ּדאְּ ,ב ֵח ֶדר ָ ּדא .וְ ַהאי ִאיה ּו ַמ ּ ֵטה,
יה ְ ּכלַ ּ ֵפי ֶח ֶסד
ְ ּד ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע ָ
יתא ַמ ּ ֵטה ּ ֵב ּ
לון ז ְַכוָ וןְּ ,בח''י ִּב ְר ָכאן
יהב ֹ
יקים ְ ּגמ ּו ִרים ,לְ ֵמ ַ
לַ ַצ ִ ּד ִ
ידן
יע ּיָיא ,לְ ֵמ ָ
חו ָבה לְ ַר ׁ ִש ַ
לו ָתאּ .ו ַמ ּ ֵטה ְ ּכלַ ּ ֵפי ֹ
ִ ּד ְצ ֹ
יהוןּ .ו ְב ַעמ ּו ָדא
עו ָב ֵד ֹ
לון ִּבגְ ב ּו ָרה לְ ִדינָאּ ְ ,כפ ּום ֹ
ֹ
יתא ַמאֲ ִר ְ
ינונִ ִּים .וְ ַהאי ִאיה ּו ש'.
יך ַעל ּ ֵב ֹ
ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע ָ

יחים י ְִתעוֹ ְרר ּו ְלג ֵַּביהֶ ם -
ּשנֵי ְמ ִ ׁש ִ
 .582ו ְׁ
ָמ ִׁשיחַ ּ ֶבן דָּ וִ ד ְּכ ֶנגֶד הַ ּנֵצַ ח ,וְ נִ ְק ָׁשר ַּב ּב ֶֹקר
ש ָּכתוּב )תהלים
ֶׁ
ַא ְב ָרהָ ם ,זֶה ּו
של
ֶׁ
ָ
ימינְ ך נֶצַ ח .הוֹ ד ָק ׁשוּר
טז( נְ ִעמוֹ ת ִ ּב ִ
ש ּבוֹ ָמ ִ ׁשיחַ ֶּבן ֶא ְפ ַריִם ָאחוּזַ .א ּ ָתה
ִ ּבגְ בו ָּרהֶ ׁ ,
ָ
ש ִ ּנ ְק ָׁשר
ש ְּלך ִּת ְפ ֶא ֶרתֶ ׁ ,
ש ּ ַמ ְד ֵרגָה ׁ ֶ
ָּבאֶ ְמצַ עֶ ׁ ,
ְ ּב ָך הָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי .וִ יסוֹ ד חַ י הָ עוֹ לָ ִמים
ש ְּל ָך .וְ חָ ְכ ָמה ְ ּבי ִָמיןַּ ,כ ּנֶאֱ ַמר
ַּב ּ ַמ ְד ֵרגָה ׁ ֶ
הָ רוֹ צֶ ה ְלהַ ְח ִ ּכים  -י ְַד ִרים .ו ִּבינָה ִל ְ ׂשמֹאל,
הָ רוֹ צֶ ה ְלהַ עֲ ִ ׁשיר  -י ְַצ ּ ִפין.
שת אֶ ְצלָ ּה ,וְ זֶה ּו ְלבו ּׁש
ִ .583היא הַ ֶּק ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְק ָרא ְ ּב ִרית
ּש הַ ַ ּצדִּ יקֶ ׁ ,
הַ ּ ְ ׁש ִכינָהְ ,לבו ׁ
ש ָּבת ,וְ אוֹ ת יוֹ ם טוֹ ב,
שת .וְ ִהיא אוֹ ת ַׁ
הַ ֶּק ׁ ֶ
וְ אוֹ ת ְּת ִפ ִּלין ,וְ אוֹ ת ְ ּב ִרית ִמילָ ה .וְ ָא ַמר
ש ֵאינוֹ ָר ׁשוּם ְ ּבאוֹ ת
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאִ ,מי ׁ ֶ
זוֹ  ,לֹא י ִָּכנֵס ְ ּב ַמ ְר ָאה ֹזו ְ ּבחֶ ֶדר זֶה .וְ זֶה ּו
שהָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי ַמ ּ ֶטה ּבוֹ ְּכלַ ּ ֵפי
ַמ ּ ֶטהֶ ׁ ,
יקים ְ ּגמו ִּרים לָ ֵתת לָ הֶ ם זְכֻ יּוֹ ת
חֶ סֶ ד ְלצַ דִּ ִ
ִ ּב ְׁשמוֹ נֶה ֶע ְ ׂש ֵרה ִ ּב ְרכוֹ ת הַ ְּת ִפ ָּלה .ו ַּמ ּ ֶטה
ְ ּכלַ ּ ֵפי חוֹ בָ ה לָ ְר ָׁש ִעים ,לָ דוּן אוֹ ָתם ִ ּבגְ בו ָּרה
שיהֶ ם .וּבָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי
ְל ִדין ְּכ ִפי מַ עֲ ֵׂ
ַמאֲ ִר ְ
יך ַעל הַ ֵּבינוֹ נִ יִּים .וְ זוֹ ִהי אוֹ ת ש'.

שת  -אוֹ ת ְ ּב ִרית
בת ְׁ .584של ָֹׁשה גּוֹ נֵי הַ ֶּק ׁ ֶ
אות ְּב ִרית ַה ֶ ּק ׁ ֶשתַ ּ ,
ְּ .584תלַ ת ַּגוְ ונִ ין ְ ּד ֶק ׁ ֶשתֹ ,
ש ַּבת הַ ּ ַמ ְל ָּכה .וְ י ֵׁש לָ ּה
ידהַׁ ,
שתַּ ,בת י ְִח ָ
חות הַ ֶּק ׁ ֶ
ידהַ ׁ ,ש ָּבת ַמלְ ְ ּכ ָתא .וְ ִאית לָ ּה ׁ ִשית ַ ּד ְר ִ ּגיןְּ ,ת ֹ
יְ ִח ָ
שת
ש ֶׁ
שהֵ ם ׁ ֵ
ש ׁש מַ ְד ֵרגוֹ ת ּ ַתחַ ת ִׁש ְלטוֹ נ ָּהֶ ׁ ,
ֵׁ
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 וַעֲ לֵ יהֶ ם,ש ְּכלו ִּלים ִ ּב ְמטַ ְטרוֹ ן
ֶ ׁ שה
ֶׂ ֲ ִ ּד ְכלִ ילָ ן יְמֵ י הַ ּ ַמע,שה
ֶׂ ֲ ְ ּד ִאי ּנ ּון ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַה ּ ַמע,ׁש ּולְ ָטנ ּו ָתא
שה
ֶׂ ֲשת י ִָמים ּ ַתע
ֶׁ ש
ֵ ׁ ( )שמות כג,נֶאֱ ַמר
 )שמות כג( ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים, ְ ּד ָעלַ יְ יה ּו ִא ְּת ַמר.רון
ֹ ִּב ְמ ַט ְט
ָ ש
,'ש ָּבת לַ ה
ַׁ ידה ִהיא
ָ  אֲ בָ ל ַּבת י ְִח.יך
ֶׂ ֲמַ ע
ָ
ָ ֹ ְ ׁ ַש ָּבת לַ י,ידה
ָ  אֲ ָבל ּ ַבת יְ ִח.שיך
ֶׂ ֲשה ַמע
ֶׂ ֲּ ַתע
.שה ָּב ּה ְמלָ אכָ ה יו ָּמת
ֶׂ ֹ הָ עו,דוד

.אכה י ּו ָמת
ָ ָשה ָּב ּה ְמל
ֹ ָה
ֶׂ עו

When the ‘morning’ comes (See previous DZ), two Mashiachs will be awakened.
Mashiach,
son
of
David
and
Mashiach,
son
of
Ephraim.

The first is from the right column of Chokmah, Chessed and Netzach and the
second is from the left column of Binah, Gevurah and Hod. Moses is the
connection from Da’at through the central column, Tiferet and Yessod. He
unifies Chessed and Gevurah, Netzach and Hod to bring the light of Da’at from
the upper level to support the unification of two Mashiachs.
Moses is the key to channeling the Light of the Final Redemption to the world.
His soul is a reincarnation of Abel, who was the first pure soul that came from
the unification of Adam and Eve. Cain was the first but his seed was impure
because of the sin with the Snake.
It was part of God’s plan for us to experience hardship and ‘sweat’ (Genesis 3:19)
before earning the full connection to the Tree of Life and immortality.
For a similar reason, Jacob came after Esau to give us more time to work and
build a strong connection to the central column. Moses redeemed the Israelites
from Egypt and now he is at the gate between ‘heaven’, which is the upper three
Sefirot of Keter, Chokmah and Binah, and ‘earth’ which is the lower seven
Sefirot. He waits to fulfill his final duty and bring the Final Redemption by
supporting and activating Mashiach, son of David and Mashiach son of
Ephraim.
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אות ה'ּ .ו ִמ ִּס ְט ָרא ָ ּדא ,יד''ו
הוה ִא ְת ְק ֵרי ְּב ֹ
 .585יְ ֹ ָ
יה .וְ ָה ִכי לְ ָכל
לִ ִ
ימינָ אּ ְ .ד ִאיה ּו ה' ׁ ְשלִ ימ ּו ִ ּדילֵ ּ
ִס ְט ָרא ְּב ׁ ִשית ִס ְט ִרין ,ידו ,דוי ,ויד ,יוד ,דיו ,ודי.
יהי
ִאי ּנ ּון ח''י ַא ְתוָ וןּ ִ ,ד ְכלִ ילָ ן ְּב ַצ ִ ּדיק ַחי ָעלְ ִמין .וְ ִא ִ
יעית ַה ִהין ְּב ָכל ִס ְט ָרא.
ְר ִב ִ

ְ .585יהֹוָה נִ ְק ָרא ְ ּבצֵ רוּף אוֹ ת ה' ַאחֲרוֹ נָה,
ש ִהיא ה' ְׁשלֵ מוּת
ו ִּמ ַ ּצד זֶה יה''ו ְלי ִָמיןֶ ׁ ,
ש ּלוֹ  .וְ כָ ְך ְלכָ ל צַ ד ִמ ּ ִ ׁש ּ ָׁשה ְצ ָד ִדים :יהו ,הוי,
ֶׁ
שהֵ ם ְׁשמוֹ נֶה ֶע ְ ׂש ֵרה
ויה ,יוה ,היו ,והיֶ ׁ .
ש ְּכלוּלוֹ ת ְ ּבצַ דִּ יק חַ י הָ עוֹ לָ ִמים.
אוֹ ִתיּוֹ ת ׁ ֶ
יעית הַ ִהין ְ ּבכָ ל צַ ד.
וְ ִהיא ְר ִב ִ

יהי ֵה''אִ ,מ ִּס ְט ָרא ִ ּד ׁ ְש ָמא ְמפ ָֹר ׁשֹ ,יו''ד ֵה''א
 .586וְ ִא ִ
וָ א''וֹ .יו''ד ְּב ֶח ֶסדֵ ,ה''א ִּבגְ ב ּו ָרה ,וָ א''ו ְּב ִת ְפ ֶא ֶרת.
ַּכד ׁ ַשלְ ָטא ַהאי ט''לָ ,א ְסר ּו חֲ ָכ ִמים ַא ְר ָּב ִעים
אכות,
ֹ
בות ְמלָ
אכות ָח ֵסר ַא ַחת .וְ ִא ְת ְק ִריא ּו ָא ֹ
ֹ
ְמלָ
ַעל ׁ ֵשם ְ ּד ִאי ּנ ּון לָ ֳק ֵבל אֲ ָב ָהןּ ְ ,ד ׁ ָשלִ יט ָעלַ יְ יה ּו ט''ל,
ְ ּד ִאיה ּו ַא ְר ָּב ִעים ָח ֵסר ַא ַחת.

שם
של ׁ ֵ
 .586וְ ִהיא אוֹ ת הֵ ''אִ ,מ ַ ּצד ׁ ֶ
הַ ְמפ ָֹר ׁש ,יוֹ ''ד הֵ ''א וָא''ו .יוֹ ''ד ְ ּבחֶ סֶ ד ,הֵ ''א
ש ּׁשוֹ לֵ ט הַ ט''ל
ִ ּבגְ בו ָּרה ,וָא''ו ְ ּב ִת ְפ ֶא ֶרתְּ .כ ׁ ֶ
הַ זֶּהָ ,א ְסר ּו חֲכָ ִמים ַא ְר ָּב ִעים ְמלָ אכוֹ ת חָ סֵ ר
שם
ַאחַ ת .וְ נִ ְק ָראוֹ ת אֲ בוֹ ת ְמ ָלאכוֹ תַ ,על ׁ ֵ
ש ּ ׁשוֹ לֵ ט עֲ לֵ יהֶ ם ט''ל,
שהֵ ם ְ ּכ ֶנגֶד ָאבוֹ ת ׁ ֶ
ֶׁ
שהוּא ַא ְר ָּב ִעים חָ סֵ ר ַאחַ ת.
ֶׁ

אכות ָח ֵסר ַחד ,לָ ָקה
ֹ
ּ .587ו ְב ִא ּ ֵלין ַא ְר ָּב ִעים ְמלָ
ש ָרה
ש ָרה לְ ַח ָ ּוה .וַ עֲ ַ ׂ
ש ָרה ַמלְ ִק ֹיות לָ ָא ָדם .וַ עֲ ַ ׂ
עֲ ַ ׂ
לַ ָ ּנ ָח ׁש .וְ ִת ׁ ְש ָעה לְ ַא ְר ָעאּ .ו ְבגִ ין ְ ּדט''ל ׁ ַשלְ ָטא
לו ִקין ְּב ׁ ַש ָּבת .וְ ַהאי ט''ל לָ או
ְּב ׁ ַש ָּבת ְ ּד ִאיה ּו ה'ֵ ,אין ֹ
רון.
חולִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ֶע ֶבד ְמ ַט ְט ֹ
ִאיה ּו ְ ּכט''ל ְ ּד ֹ
אכות ָח ֵסר ַא ַחתֵ ,הם ַה ּז ֹו ֵר ַע
ֹ
וְ ַא ְר ָּב ִעים ְמלָ
חו ֵר ׁש וְ כ ּו'.
וְ ַה ֹ

 .587ו ְּב ֵא ּל ּו ַא ְר ָּב ִעים ְמלָ אכוֹ ת חָ סֵ ר
שר
שר מַ ְל ִקיּוֹ ת לָ ָא ָדם ,וְ ֶע ֶׂ
ַאחַ תִ ,ה ָּכה ֶע ֶׂ
שע לָ ָא ֶרץ .ו ִּמ ּׁשוּם
שר לַ ּנָחָ ׁש ,וְ ֵת ׁ ַ
ְלחַ ּוָה ,וְ ֶע ֶׂ
ש ִהיא אוֹ ת ה' ,לָ כֵ ן
ש ָּבתֶ ׁ ,
שט''ל ׁשוֹ לֵ ט ְ ּב ַׁ
ֶׁ
ש ָּבת .וְ זֶה הַ ט''ל ֵאינוֹ ְ ּכמוֹ
ֵאין לוֹ ִקין ְ ּב ַׁ
של ֶעבֶ ד ְמטַ ְטרוֹ ן,
של יוֹ ם חֹלִ ,מ ַ ּצד ׁ ֶ
הַ ט''ל ׁ ֶ
שהֵ ן ַא ְר ָּב ִעים ְמלָ אכוֹ ת חָ סֵ ר ַאחַ ת :הַ ז ּוֹ ֵר ַע
ֶׁ
וְ הַ חוֹ ֵר ׁש וְ כוּ'.

ָ .588ס ָבא ָס ָבאְ ׁ ,ש ִכינְ ּ ָתא ִא ְת ְק ֵרי ֶא ֶר''ץ ְדק ּו ְד ׁ ָשא
ְּב ִר ְ
יך ה ּוא .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה סו( וְ ָה ָא ֶרץ
יאת ַמיִ ם.
דום ַרגְ לָ יִ .מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ֶח ֶסד ִא ְת ְק ִר ַ
הֲ ֹ
יאת ֵא ׁשּ .ו ִמ ִּס ְט ָרא
ּו ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּדגְ ב ּו ָרה ִא ְת ְק ִר ַ
יהי ֶא ֶרץַ ,ק ְר ַקע
יתא ַא ִ ּויר .וְ ִא ִ
ְ ּד ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע ָ
לְ ֻכ ְּלה ּו.

של
 .588ז ֵָקן ז ֵָקן ,הַ ּ ְׁש ִכינָה נִ ְק ֵראת אֶ ֶרץ ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )ישעיה
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא .זֶה ּו ׁ ֶ
סו( וְ הָ ָא ֶרץ ֲהדֹם ַרגְ לָ יִ .מ ַ ּצד הַ חֶ סֶ ד נִ ְק ֵראת
צד הַ ְ ּגבו ָּרה נִ ְק ֵראת ֵא ׁש ,ו ִּמ ַ ּצד
ַמיִם ,ו ִּמ ַ ּ
הָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי  -אֲ וִ יר .וְ ִהיא ֶא ֶרץַ ,ק ְר ַקע
ְלכֻ ּ ָלם.

Zeir Anpin includes six Sefirot of Chessed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, and
יוה ,הוי ,ויהYessod. Each of them has one of the permutations of the YHV name ,
. There are 18 letters to represent the Tzadik (righteous) that connectsיוה ,היו ,והי
Yessod and Malchut, channeling life energy through Zeir Anpin to the world.
 with the numerical value of 39 represents the six Sefirot.יוד-הא-ואו The name
, of the name and it represents the Shabbat. Because of theה Malchut is the H,
first sin, the flow of life energy became corrupted and to draw it on Shabbat we
have 39 actions that we should avoid. They are against the 39 curses that came
on the participants in the sin. Shabbat is our source of life and the most
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important connection to healing the impact of the first sin on us. Shabbat rest
is a state of connection to life using prayers, three meals, Torah reading, and
Zohar's study. We have six days of work to build our vessel. Making money is a
tool for spiritual work. We have one day to draw life that fills up our vessels and
sustains the next six days. The explanation below was published in DZ #736
(http://dailyzohar.com/daily-zohar-736/) The Snake, Adam and Eve were
cursed with ten curses because they caused a disconnection between the Sefirot
and the Shechina. The earth was cursed with nine curses. The Snake’s curses:
1- Can not talk. 2- His limbs were removed. 3- Eats dust. 4- His tongue connects
to the dust of the earth. 5- Hated by people. 6- Sheds his skin and has pain
giving birth. 7- Gives birth every seven years. 8- Carries venom. 9- Will not be
healed in the Final Redemption. 10- Will die. Man’s curses: 1- Will have to earn
his bread (light). 2- Eats good and generates waste. 3- Subject to decay, bad
smell, and consumed by worms. 4- Will have in his life lice, flees and flies. 5Short life. 6- His children will move from one place to another. 7- Can be prey
for bad animals. 8- Always under judgment. 9- Will have sufferings. 10Experiences death. Woman’s curses: 1- Blood of the period. 2- Blood of the
hymen. 3- Pregnancy. 4- Labor pain. 5- Sickness through pregnancy and
delivery. 6- Covers her head. 7- Dependents on her husband’s light. 8- Limited
to her home. 9- Quickly to get old. 10- Death. Earth’s curses: 1- Drinks her own
water. 2- Bad fruits. 3- Dryness. 4- Brings out thorns and thistles. 5- Will have
mountains and rocks. 6- Places with no people and is plowed with metal tools.
7- Can not cover the dead by herself. 8- When men have a judgment on them,
they saw many seeds but reap little. 9- Can lose its vitality. Total of 39 curses
that represent the disconnection from Light of Zeir Anpin. The name that is the
aspect of Zeir Anpin is spelled  יוד הא ואו האThe numerical value of the upper
levels of this name (ואו-הא- )יודis 39. It is the secret of the resurrection of the dead.
God will bring ‘dew’ that will raise them from the dust. The Hebrew word for dew
is טל, it has the numerical value of 39 and represents the light that comes from
ואו-הא-יוד. Isaiah 26:19 “ , וָאָ ֶרץ,� ֶ כִּ י טַ ל אוֹרֹת טַ לּ, נְבֵ לָ ִתי יְקוּמוּן; הָ ִקיצוּ ו ְַרנְּנוּ שֹׁכְ נֵי ﬠָ פָ ר,�י ְִחיוּ מֵ ֶתי
”רפָ ִאים ַתּ ִפּיל
ְ “Your dead shall live; their bodies shall rise. You who dwell in the
dust, awake and sing for joy! For your dew is a dew of light, and the earth will
give birth to the dead.”
שטֶ ת
ֶ ּׁ ש ְ ּנ ָׁש ָמה י ְֵת ָרה ִמ ְת ּ ַפ
ֶ ׁ  ו ִּמ ּ ׁשוּם.589
ש ּנֶאֱ ַמר
ֶ ׁ ,ש ַּבת הַ ּ ַמ ְל ָּכה
ַ ׁ ש ִהיא
ֶ ׁ ,ַּב ּ ְ ׁש ִכינָה
- ָּב ּה )תהלים קג( ו ַּמ ְלכוּתוֹ ַּבכּ ֹל ָמ ָׁשלָ ה
יט ָת ּה ַעל
ָ ש ּ ְׁש ִל
ֶ ׁ ,שית מַ ְלכוּת
ֵׂ ֲִמ ּ ָׁשם ִהיא נַע
.(הָ ָא ֶרץ וְ ַעל ִאילָ נוֹ ת ּוז ְָר ִעים )וְ הָ ִרים ַואֲבָ נִ ים
ש ִהיא נְ ָׁש ָמה י ְֵת ָרה
ֶ ׁ ,ש ִאילַ ן הַ חַ יִּים
ֶ ׁ ו ִּמ ּ ׁשוּם
 י ֵׁש ָּב ּה ְמנוּחָ ה- ש ּ ָל ּה
ֶ ׁ  ָּב ּה ּתוֹ לָ דוֹ ת,ש ָּבת
ַׁ ְ ּב
.ש ִהיא הַ ּ ְ ׁש ִכי ָנה
ֶ ׁ ,לָ ָא ֶרץ

, ּו ְבגִ ין ְ ּדנִ ׁ ְש ְמ ָתא יְ ֵת ָירה ִא ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ָטא ִּב ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא.589
 ְ ּד ִא ְּת ַמר ָּב ּה )תהלים,יהי ׁ ַש ָּבת ַמלְ ְ ּכ ָתא
ִ ְ ּד ִא
,יהי ַמלְ כ ּות
ִ  ִמ ּ ׁ ָשם ִא,תו ּ ַב ּכֹל ָמ ׁ ָשלָ ה
ֹ קג( ּו ַמלְ כ ּו
 )וטורין. וְ ַעל ִאילָ נִ ין ּוזְ ָר ִעין,ְ ּד ׁ ָשלְ ָטנ ּו ָת ָהא ַעל ַא ְר ָעא
 ְ ּד ִהיא נִ ׁ ְש ְמ ָתא יְ ֵת ָירה,ואבנין( ּו ְבגִ ין ְ ּד ִאילָ נָ א ְ ּד ַח ּיֵי
,יחא לְ ַא ְר ָעא
ָ ְ ִאית נַי, ָּב ּה ּת ֹולָ ִדין ִ ּדילָ ּה,ִ ּד ְב ׁ ַש ָּבת
.יהי ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא
ִ ְ ּד ִא

301

DailyZohar.com

Zohar Pinchas – Draft – unedited- not for publishing

ּ .590ו ְבגִ ין ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ִע ּ ָל ָאה ִא ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ַטת ְּב ַא ְר ָעא,
ימה אֲ ׁ ֶשר
ְ ּד ִא ְּת ַמר ָּב ּה )במדבר יט( ָפ ָרה אֲ ד ּו ּ ָמה ְּת ִמ ָ
עולָ ,אס ּור
יה ֹ
ֵאין ָּב ּה מ ּום אֲ ׁ ֶשר לֹא ָעלָ ה ָעלֶ ָ
ישה ּ ַב ּ ׁש ֹורּ ְ .ד ִא ְּת ַמר )תהלים
רו ׁש ְּב ׁ ַש ָּבת חֲ ִר ׁ ָ
לַ חֲ ֹ
חו ְר ׁ ִשיםּ .ו ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ּ ַת ּ ָת ָאה
ַבי ָח ְר ׁש ּו ֹ
קכט( ַעל ּג ִּ
ימה,
יהי ּ ָפ ָרה אֲ ד ּו ָמה ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּדגְ ב ּו ָרהְּ .ת ִמ ָ
ִא ִ
ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ֶח ֶסדּ ְ ,ד ִאיה ּו ַ ּד ְר ָּגא ְ ּד ַא ְב ָר ָהםּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר
יה )בראשית יז( ִה ְת ַה ּ ֵל ְך לְ ָפנַי וְ ְהיֵה ָת ִמים .אֲ ׁ ֶשר
ּ ֵב ּ
יתא.
ֵאין ָּב ּה מ ּוםִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע ָ
עולִ ,מ ִּס ְט ָרא ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא
יה ֹ
אֲ ׁ ֶשר לֹא ָעלָ ה ָעלֶ ָ
יהי ׁ ַשלְ ָטא )במדבר
יהי ֵחיר ּוַ ּ ,באֲ ָתר ְ ּד ִא ִ
ִע ּ ָל ָאה ְ ּד ִא ִ
א( וְ ַה ָ ּזר ַה ָ ּק ֵרב י ּו ָמת ,לֵ ית ְר ׁש ּו לְ ִס ְט ָרא ַאחֲ ָרא
ש ָטן ,וְ לֹא ַמ ׁ ְש ִחית ,וְ לֹא ַמלְ ָא ְך
לְ ׁ ַש ְּל ָט ָאה ,לֹא ָ ׂ
ֵיה ָ ּנם.
ַה ּ ָמוְ תּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּדג ִ

הָ ֶע ְליוֹ נָה
שהַ ּ ְ ׁש ִכינָה
ֶׁ
 .590ו ִּמ ּ ׁשוּם
ש ּנֶאֱ ַמר ָעלֶ יהָ )במדבר
ִה ְת ּ ַפ ּ ְ ׁש ָטה ָּב ָא ֶרץֶ ׁ ,
שר אֵ ין ָּב ּה מוּם
ימה אֲ ׁ ֶ
יט( ּ ָפ ָרה אֲ ֻד ּ ָמה ְּת ִמ ָ
שר לֹא ָעלָ ה ָעלֶ יהָ עֹל ,לָ כֵ ן ָאסוּר לַ ֲחר ֹׁש
אֲ ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ ַמר )תהלים
ישה ְ ּב ׁשוֹ רֶ ׁ ,
ש ָּבתַ .וח ֲִר ָׁ
ְ ּב ׁ ַ
קכט( ַעל ּג ִ ַּבי חָ ְר ׁש ּו ח ְֹר ִׁשים .וְ הַ ּ ְׁש ִכינָה
הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נָה ִהיא ּ ָפ ָרה אֲ ֻד ּ ָמה ִמ ַ ּצד הַ ְ ּגבו ָּרה.
של
ש ִהיא מַ ְד ֵר ָגה ׁ ֶ
ימה ִ -מ ַ ּצד הַ חֶ סֶ דֶ ׁ ,
ְּת ִמ ָ
ש ּנֶאֱ ַמר ּבוֹ )בראשית יז( ִה ְתהַ ּ ֵלךְ
ַא ְב ָרהָ םֶ ׁ ,
שר ֵאין ָּב ּה מוּם ִ -מ ַ ּצד
ְלפָ נַי ו ְֶהיֵה ָת ִמים .אֲ ׁ ֶ
שר לֹא ָעלָ ה ָעלֶ יהָ עֹל
הָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי .אֲ ׁ ֶ
ש ִהיא חֵ רוּת
צד הַ ּ ְׁש ִכינָה הָ ֶע ְליוֹ נָה ׁ ֶ
 ִמ ַ ּש ִהיא ׁשוֹ לֶ טֶ ת) ,במדבר
הַ כּ ֹלַּ ,ב ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶ
א( וְ הַ זָּר הַ ָּק ֵרב יו ָּמתֵ ,אין ְר ׁשוּת לַ ַ ּצד
הָ ַאחֵ ר ִל ְ ׁשלֹט ,לֹא ָׂש ָטן ,וְ לֹא ַמ ְׁש ִחית ,וְ לֹא
ֵיה ּנָם.
צד הַ ּג ִ
ַמ ְל ַא ְך הַ ּ ָמוֶתֶ ׁ ,
שהֵ ם ִמ ַ ּ

ַא ְמ ִרין
חול,
ְ ּד ֹ
ְּב ֹיו ִמין
ָ ּדא,
ּ .591ו ְבגִ ין
ש ָר ֵאל) ,תהלים עח( וְ ה ּוא ַרח ּום יְ ַכ ּ ֵפר ָע ֹון וְ לֹא
יִ ְ ׂ
ַש ִחית וְ ִה ְר ָּבה לְ ָה ׁ ִשיב ַא ּפ ֹו וְ ֹגו'ְּ .בגִ ין ִ ּד ְב ֹיו ִמין
י ְׁ
יפין
ְ ּד ֹ
חולְ ׁ ,ש ִכינְ ּ ָתא ּ ַת ּ ָת ָאה ִא ְתלַ ְּב ׁ ַשת ְּב ִא ּ ֵלין ְקלִ ִ
יתה ְ ּד ִדינָ אּ .ו ְב ׁ ַש ָּבת ִא ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ַטת ִמ ּנַיְ יה ּוְּ ,בגִ ין
ְ ּד ִמ ָ
ְ ּד ִאילָ נָ א ְ ּד ַח ּיֵי ְ ּד ִאיה ּו ּ ֶבן י''ד ,יד''וִ ,א ְת ַח ָּבר ְּב ֵה''א.
יחא ִא ׁ ְש ְּת ַכ ַחת לְ ֵה''א ,וְ ָכל ַמה
ְּב ַהה ּוא זִ ְמנָ א נַיְ ָ
חו ָת ּה ,וְ לָ א ָצ ִר ְ
יה וְ ה ּוא
יך לְ ֵמ ַ
ְ ּד ִאיה ּו ְּת ֹ
ימר ּ ֵב ּ
ש ָר ֵאל.
ַרח ּוםּ .ו ַמאן ִאי ּנ ּון )ס''א תחותה(ְּ .ת ֹ
חות י' יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ִחין ,נְ ִטיר ּו ִא ׁ ְש ְּת ַכח
וְ ָכל אֲ ָתר ְ ּדיִ ְ ׂ
יחא.
וְ נַיְ ָ

 .591ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ִ ּבימֵ י הַ חֹל אוֹ ְמ ִרים
ִש ָר ֵאל) ,תהלים עח( וְ הוּא ַרחוּם יְכַ ּ ֵפר ָעוֹ ן
י ְׂ
וְ לֹא י ְַׁש ִחית וְ ִה ְר ָּבה ְלהָ ִ ׁשיב ַא ּפוֹ וְ גוֹ 'ִ .מ ּׁשוּם
שת
ש ִ ּבימֵ י הַ חֹל הַ ּ ְ ׁש ִכינָה הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נָה ִמ ְתלַ ֶּב ׁ ֶ
ֶׁ
ש ָּבת
יתה וְ ִדין .ו ְּב ַׁ
של ִמ ָ
ְ ּב ֵא ּל ּו הַ ְ ּק ִל ּפוֹ ת ׁ ֶ
שהוּא
ש ֵעץ הַ חַ יִּים ׁ ֶ
שטֶ ת מֵ הֶ םּ ִ ,בגְ לַ ל ׁ ֶ
ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ֶ
ּ ֶבן י''ה ,יה''וִ ,מ ְתחַ ּ ֵבר ָּבאוֹ ת הֵ ''אַּ .בז ְַּמן
הַ הוּא ְמנוּחָ ה נִ ְמצֵ את לָ אוֹ ת הֵ ''א ,וְ כָ ל מַ ה
שהוּא ִמ ּ ַת ְח ּ ֶתיהָ  ,וְ לֹא צָ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ָּב ּה וְ הוּא
ּ ֶׁ
ִש ָר ֵאל.
ַרחוּם .ו ִּמי ֵא ּל ּו )שֶׁ תַּ חְ תֶּ יהָ (? ּ ַתחַ ת י' י ְ ׂ
ִש ָר ֵאל נִ ְמצָ ִאיםְׁ ,ש ִמ ָירה
שי ּ ְ ׂ
וְ כָ ל ָמקוֹ ם ׁ ֶ
נִ ְמצֵ את ו ְּמנוּחָ ה.

On Shabbat, the Shechina ascends to Binah which brings down the ‘Life’ of the
Tree of Life’. Below Binah, we have the seven Sefirot that represent the process
and the world of Tikkun, which is the work of fulfilling our purpose in life.
Shabbat is rest because it provides a ‘break’ from the working days and gives
us the opportunity to draw life energy from Binah. Binah is the supernal mother
that sustains the existence of everything below her level. When we receive the
extra soul on Shabbat, Binah spreads throughout the lower levels and becomes
”, “Redפָ ָרה אֲ דֻ מָּ ה ְתּ ִמימָ ה אֲ ֶשׁר אֵ ין-בָּ הּ מוּם“ the aspect of the Red Heifer (Numbers 19:2),
heifer, faultless, wherein is no blemish”. Shabbat is pure Light and the
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unification of Malchut with the upper, and it radiates energy that forces the
negative side and the Klipot to disappear. They have no power against that kind
of light. Numbers 1:51, “יוּמת
ָ ,”וְהַ ָזּר הַ ָקּ ֵרב, “and the ‘foreigner’ that comes closer
(to the Holy) shall be put to death.” In the description of how to handle the
Tabernacle by the Levites, it said that those who are not close to the Holy
Tabernacle, like the Priests and the Levites, may not come close because they
will be put to death. The Light from the Holy tabernacle was so great that if a
person did not have the proper vessel, he would die. It was so extreme that even
if the high priest didn’t have the necessary purity to channel the light to the
world on Yom Kippur, he would die. Exodus 31:14 “ , כִּ י קֹ ֶדשׁ ִהוא,הַ ַשּׁבָּ ת- אֶ ת,וּשׁמַ ְר ֶתּם
ְ
ָ ְונִכְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא ִמ ֶקּ ֶרב ﬠַ ֶמּיה,ֹשׂה בָ הּ ְמלָ אכָה
ֶ הָ ע- מוֹת יוּמָ ת–כִּ י כָּל, ָ‘“ ”לָ כֶם; ְמחַ לְ לֶ יהObserve the
day of Shabbat because it is holy to you. Whoever treats it like any other day
will be put to death. Whoever works on that day must be excluded from the
people”. We know that people who treat the Shabbat as regular day don’t die,
so why does the Torah use this term? We can understand the term ‘death’ in
the Torah by studying for the first time this word appears in it. It is in Genesis
2:17 when God tells Adam that he will ‘surely die’ if he eats from the Tree of
Knowledge. Adam and Eve did not die after ‘eating’ from the Tree of Knowledge.
Adam actually lived 930 years! The explanation is that the aspect of death in
the Torah is related to the soul and its process. Death is not about the end of a
physical body but about the limitations that the soul may have to accept on
itself when disconnected from the light that provides life for her. Another lesson
we learn here is that when we connect to the Light, especially on Shabbat, the
Klipot has no influence on us. Obviously, there are different levels between full
and no control, but to achieve more of it in the level of Malchut we need to
increase the size of our vessel and its ability to hold the light. How to keep
Shabbat? Those who are born as Jews already know a lot about it. For those
who are not Jews but have Israelite souls, I suggest the following avoidance to
have a better connection to the light of Shabbat: Do not set fire on Shabbat (no
smoking). Prepare food before Shabbat and use a warming plate or preheated
oven for that purpose (safety first!!!). If you don’t cook and your community
offers Shabbat meals, join them and avoid cooking at home. Better to eat cold
food than cook on Shabbat. Preparing a cold meal is not in the frame of ‘work’.
Fire transforms everything in its area and it creates a ‘work’ that should be
avoided on Shabbat. If we start it on Shabbat we create a major disconnection
as it goes against the ‘rest’ aspect. Close your business on Shabbat. If you
provide special and important services to people then let others do it on
Shabbat. Do not make your ‘to do’ lists on Shabbat. If a business idea ‘pops’
into your mind then thank the Light for the gift and follow on it after Shabbat.
Do not talk about business with people on Shabbat. If you are asked about your
work you may hand a business card and ask them to contact you after Shabbat.
The main idea is not to go into the process of creating NEW things. We should
rest to let the light in. Shabbat is like a gas station that opens only on Shabbat.
Doing work is like leaving the gas station without refueling. Living long and easy
life for 100 years without the light of Shabbat means that the person did not
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expand his soul and may not inherit the merit of the Final Redemption, which
is the ultimate aspect of death and the aspect of ‘excluded from the people’ of
the verse above. Spiritual connections are very important on Shabbat as well as
three meals and Zohar study. Shabbat afternoon has the highest level of
Shabbat light and this time should be dedicated to the Zohar. Binah is in the
level of ‘thousands’, so the benefit of every study is multiplied by thousands. If
you are busy during the week and can’t catch up with the Daily Zohar, print it
and study it during Shabbat. The greeting of ‘Shabbat Shalom’ literally means
’‘Peaceful Shabbat’ that refers to the ‘rest’ aspect of Shabbat. The word ‘Shalom
comes from the root of ‘whole’ and ‘complete’. It is also the root for the word
’ that means ‘payment’, ‘reward’. On Shabbat, we are rewarded with theתשלום‘
Light that fills our vessel that we worked on during the six working days.

ּ .592ו ְבגִ ין ָ ּדאָ ,אס ּור לִ ֶמחֱ ַר ׁש ְּב ַא ְר ָעאּ ,ולְ ֶמ ְע ּ ַבד
יל ּו ָע ִביד ּ ְפגִ ימ ּו ְּב ַא ְר ָעא
מותּ ַ ,דהֲ וִ י ְ ּכ ִא ּ
ָּב ּה ג ּו ֹ
יהי ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא .וְ ָאס ּור לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְּמ ׁ ָשא
ישאּ ְ ,ד ִא ִ
ַק ִ ּד ׁ ָ
יל ּו לְ ַטלְ ֵטל ֶא ֶבן.
ְּב ֵכלִ ים ְ ּד ַא ְר ָעא ְּב ׁ ַש ָּבת .וַ אֲ ִפ ּ
לון ִּבזְ כ ּו ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא
יחא ֹ
וְ לָ א ֶּכלִ י ְּב ָעלְ ָמאּ ִ .דיהֱ וִ י נַיְ ָ
ָּב ּה )בראשית
ִ ּד ְכ ִּתיב
ַא ְבנָא,
יאת
ְ ּד ִא ְת ְק ִר ַ
לו ָתא.
ש ְמ ִּתי ַמ ֵּצ ָבהִּ ,ב ְצ ֹ
כח( וְ ָה ֶא ֶבן ַה ּזֹאת אֲ ׁ ֶשר ַ ׂ
לון ִקי ּו ָמא
ש ָר ֵאלּ ִ ,ד ְבגִ ינָ ּה ִאית ֹ
ידה ִא ִ
עֲ ִמ ָ
יהי לְ יִ ְ ׂ
רו ֶעה
יה ִא ְּת ַמר) ,בראשית מט( ִמ ּ ׁ ָשם ֹ
ְּב ָעלְ ָמא .וְ ָעלֵ ּ
ש ָר ֵאל) .זכריה ג( ַעל ֶא ֶבן ַא ַחת ׁ ִש ְב ָעה
ֶא ֶבן יִ ְ ׂ
ֵעינָ יִ ם) ,תהלים קיח( ֶא ֶבן ָמאֲ ס ּו ַה ּב ֹונִ ים.

 .592ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ָאסוּר לַ ֲחר ֹׁש ָּב ָא ֶרץ
ש ּנַעֲ ָׂשה ְּכ ִא ּל ּו ָע ָׂשה
וְ לַ עֲ ׂשוֹ ת ָּב ּה ּג ֻּמוֹ תֶ ׁ ,
ש ִהיא ְ ׁש ִכינָה .וְ ָאסוּר
ּ ְפ ָגם ָּב ָא ֶרץ הַ ְ ּקדוֹ ָׁשהֶ ׁ ,
ש ָּבת,
של הָ ָא ֶרץ ְ ּב ַׁ
ְל ִה ְ ׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ַּב ּ ֵכ ִלים ׁ ֶ
וַאֲ ִפ ּל ּו ְלטַ ְלטֵ ל אֶ בֶ ן וְ לֹא ָדבָ רֶ ,א ָּלא ְּכ ִלי
שי ּ ְִה ֶיה ְמנוּחָ ה לָ הֶ ם ִ ּבזְכוּת הַ ּ ְ ׁש ִכינָה
ְס ָתםֶ ׁ ,
ש ָּכתוּב ָּב ּה )בראשית
ש ִ ּנ ְק ֵראת ֶאבֶ ןֶ ׁ ,
ֶׁ
צבָ ה -
שר ׂ ַ
כח( וְ הָ ֶאבֶ ן הַ זֹּאת אֲ ׁ ֶ
ש ְמ ִּתי ַמ ֵ ּ
ש ִ ּבגְ לָ לָ ּה
ִש ָר ֵאלֶ ׁ ,
ידה ִהיא ְלי ְ ׂ
ִ ּב ְת ִפ ּ ָלה ,עֲ ִמ ָ
י ֵׁש לָ הֶ ם ִקיּוּם ָּבעוֹ לָ ם ,וְ ָעלֶ יהָ נֶאֱ ַמר )שם
ִש ָר ֵאל) .זכריה ג( ַעל
מט( ִמ ּׁ ָשם ר ֶֹעה ֶאבֶ ן י ְ ׂ
ֶאבֶ ן ַאחַ ת ִׁש ְב ָעה ֵעי ָניִם) .תהלים קיח( ֶאבֶ ן
ָמאֲ ס ּו הַ ּבוֹ נִ ים.

ש ָר ֵאל ֶאת
ּ .593ו ְבגִ ין ָ ּדא )שמות לא( וְ ׁ ָש ְמר ּו ְבנֵי יִ ְ ׂ
עולָ ם.
ש ֹות ֶאת ַה ּ ׁ ַש ָּבת לְ דֹר ָֹתם ְּב ִרית ֹ
ַה ּ ׁ ַש ָּבת לַ עֲ ׂ
ָצ ִר ְ
יך לְ נ ְַט ָרא לָ ּה ְּב ִד ָיר ָתםּ ְ ,דלָ א יִ ּ ְפק ּון ֵמ ְר ׁש ּות
ַה ּי ִָחיד לֵ ְר ׁש ּות ָה ַר ִּבים .וְ ַהאי ִאיה ּו ְ ּדא ּו ְקמ ּו ָה
יאות ַה ּ ׁ ַש ָּבת ׁ ְש ּ ַתיִ ם ׁ ֶש ֵהן )דף
יתין ,יְ ִצ ֹ
ארי ַמ ְתנִ ִ
ָמ ֵ
ֵמ ְר ׁש ּות לִ ְר ׁש ּות,
הו ָצ ָאה
ֹ
רמ''ד ע''א( ַא ְר ּ ַבע,
יאה ָק ֵרי לָ ּה .וְ ִאי ּנ ּון ָס ָמ ֵאל וְ נָ ָח ׁש,
וְ ַה ְכנָ ָסה נָ ֵמי יְ ִצ ָ
ֵיעל ּון לְ ִד ָירה
לוןּ ְ ,דלָ א י ְ
ש ָר ֵאל לְ נ ְַט ָרא ֹ
ְצ ִר ִ
יכין יִ ְ ׂ
יהי ְר ׁש ּות ַה ּי ִָחידַ .מאן ְר ׁש ּות
ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתאּ ְ ,ד ִא ִ
ָה ַר ִּביםָ .חלָ לָ ה ׁ ִש ְפ ָחה ֹזונָ ה נִ ָ ּדה ג ֹּויָהְ ,ר ׁש ּות
ְ ּד ָס ָמ ֵאל וְ נָ ָח ׁש ,וְ ׁ ִש ְב ִעין ְמ ָמנָ ן ְ ּד ַע ִּמין) .ע''כ רעיא
מהימנא(

 .593ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה נֶאֱ מַ ר) ,שמות לא( וְ ָׁש ְמר ּו
ש ָּבת לַ עֲ ׂשוֹ ת ֶאת
ִש ָר ֵאל ֶאת הַ ּ ׁ ַ
ְבנֵי י ְ ׂ
ְ
ש ָּבת ְלדֹר ָֹתם ְ ּב ִרית עוֹ לָ ם .צָ ִריך ִל ְׁשמֹר
הַ ּ ׁ ַ
ש ּלֹא י ְֵצא ּו מֵ ְר ׁשוּת הַ יּ ִָחיד
אוֹ ָת ּה ְ ּב ִד ָיר ָתםֶ ׁ ,
ש ֵּבאֲ רוּה ּו ַּבעֲ לֵ י
ִל ְר ׁשוּת הָ ַר ִ ּבים .וְ זֶה ּו ׁ ֶ
שהֵ ן
ש ָּבת ְׁש ּ ַתיִם ׁ ֶ
הַ ִּמ ְׁשנָה ,י ְִציאוֹ ת הַ ּ ׁ ַ
ַא ְר ַּבע ,הוֹ צָ ָאה מֵ ְר ׁשוּת ִל ְר ׁשוּת ,וְ הַ ְכנָסָ ה
יאה קוֹ ֵרא לָ ּה .וְ ֵא ּל ּו הֵ ם סָ ָמאֵ ל
ּגַם ּ ֵכן י ְִצ ָ
ש ּלֹא
ִש ָר ֵאל ִל ְ ׁשמֹר עֲ לֵ יהֶ ם ׁ ֶ
יכים י ְ ׂ
וְ נָחָ ׁשְ ,צ ִר ִ
ש ִהיא ְר ׁשוּת
של הַ ּ ְ ׁש ִכינָהֶ ׁ ,
י ִָּכנְ ס ּו לַ דִּ ָירה ׁ ֶ
הַ י ּ ִָחידִ .מי ְר ׁשוּת הָ ַר ִ ּבים? חֲלָ לָ ה ִׁש ְפחָ ה
של סָ ָמאֵ ל וְ נָחָ ׁש,
זוֹ נָה נִ דָּ ה גּוֹ יָהְ ,ר ׁשוּת ׁ ֶ
של הָ ַע ִּמים.
וְ ִ ׁש ְב ִעים ְממֻ ִ ּנים ׁ ֶ
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Exodus 31:16 “ ְבּ ִרית עוֹלָ ם,הַ ַשּׁבָּ ת לְ ֹדר ָֹתם- לַ ﬠֲשׂוֹת אֶ ת,הַ ַשּׁבָּ ת- אֶ ת,י ְִשׂ ָראֵ ל-ְשׁ ְמרוּ ְבנֵי
ָ ”ו
“Wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath, to observe the Sabbath
throughout their generations, for a perpetual covenant” One of the rules of
observing the Shabbat is to avoid moving objects from one place to another. It
goes against the ‘rest’ state of Shabbat. When the Shechina is elevated to Binah
and unified with the light we get into a resting state and the light is in constant
connection with Malchut. When we do some kind of ‘work’, we move away from
the ‘resting’ state and the light. The Zohar teaches us that the Shechina is the
aspect of the stone. Genesis 28:22 “ �הים; ְוכֹל
ִ ֱ בֵּ ית א, ַשׂ ְמ ִתּי ַמצֵּ בָ ה–י ְִהיֶה- אֲ ֶשׁר,וְהָ אֶ בֶ ן הַ זּ ֹאת
� ָ ﬠַ ֵשּׂר אֲ ﬠַ ְשּׂ ֶרנּוּ ל, ִלי-“ ”אֲ ֶשׁר ִתּ ֶתּןand this stone, which I have set up for a pillar ()מַ צֵּ בָ ה,
shall be God’s house; and of all that Thou shalt give me I will surely give the
tenth unto Thee.’” Jacob’s stone was the foundation for the Holy Temple and
the connection to the Shechina. The tenth is the aspect of Malchut that is the
tenth Sefira. The other aspect of stone is revealed in the verse with the words ‘I
have set up for a pillar (’)מצֵּ בָ ה.
ַ
‘Pillar’ has a numerical value of 137, the same as
Kabbalah. The ‘pillar’ is erected from the ground up as our spiritual connection
that is made ‘to receive’ the Light. The Hebrew letters are called stones and we
use them with words in our spiritual connection that allow us to gain access to
their spiritual roots and draw light. Zechariah 3:9 “– ַ אֲ ֶשׁר נ ַָת ִתּי לִ פְ נֵי יְהוֹשֻׁ ﬠ,כִּ י ִהנֵּה הָ אֶ בֶ ן
 ְבּיוֹם,הַ ִהיא- ֲﬠוֹן הָ אָ ֶרץ- וּמַ ְשׁ ִתּי אֶ ת, ְנאֻ ם יְהוָה צְ בָ אוֹת, ִשׁ ְבﬠָ ה ﬠֵ י ָניִם; ִה ְנ ִני ְמפַ ֵתּחַ ִפּתֻּ חָ הּ,אֶ בֶ ן אַ חַ ת-ﬠַ ל
אֶ חָ ד.” “For behold, the stone that I have set before Joshua; on one stone are
seven eyes. Behold, I will engrave an inscription on it", declares YHVH of hosts,
"and I will remove the iniquity of that land in one day”. In this verse from the
prophecy of Zecharia, God tells us that when He brings out Mashiach, Malchut,
that is the aspect of stone, will receive light from the seven Sefirot and become
purified.
יתי מוֹ ִרי ִעם
ִ  ָא ִר, וּבַ ִח ּבוּר הַ ַּק ְדמוֹ ן.594
 ָאכַ ְל ִּתי. זְרוֹ ַע י ִָמין ְ ּבי ֶֶר ְך ְ ׂשמֹאל- ְ ּב ָׂש ִמי
יתי יֵינִ י
ִ  ָׁש ִת. יַעֲ קֹב ְ ּב ָרחֵ ל- י ְַע ִרי ִעם דִּ ְב ִ ׁשי
 זְרוֹ ַע. זְרוֹ ַע ְ ׂשמֹאל ְ ּבי ֶֶר ְך י ִָמין- ִעם חֲלָ ִבי
 יַעֲ קֹב. הֵ ם חֶ סֶ ד ִעם הוֹ ד,י ִָמין ְ ּבי ֶֶר ְך ְ ׂשמֹאל
 זְרוֹ ַע. הָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי ְ ּב ַמ ְלכוּת- ְ ּב ָרחֵ ל
. ְ ּגבו ָּרה ְ ּבנֵצַ ח- ְ ׂשמֹאל ְ ּבי ֶֶר ְך י ִָמין

,'אתי לְ גַ ִּני וְ כ ּו
ִ  )שיר השירים ה( ָּב, ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.594
. נדפס בפרשת ויקרא דף ג' ע''ב.עד חלבי חסר
מו ִרי ִעם
ֹ יתי
ִ  )בדף רמ''א ע''א( ָא ִר,ּו ְב ִח ּב ּו ָרא ַק ְד ָמ ָאה
 ָא ַכלְ ִּתי.ש ָמאלָ א
ֹ  ְ ּד,ש ִמי
ׂ ְ רו ָעא יְ ִמינָ א ְּבי ְַר ָכא
ׂ ָ ְּב
יתי יֵינִ י ִעם
ִ  ׁ ָש ִת. יַעֲ קֹב ְּב ָר ֵחל,י ְַע ִרי ִעם ִ ּד ְב ׁ ִשי
רו ָעא
ֹ  ְ ּד.ש ָמאלָ א ְּבי ְַר ָכא יְ ִמינָ א
ֹ  ְ ּד,חֲ לָ ִבי
ׂ ְ רו ָעא
 יַעֲ קֹב.הוד
ֹ  ִאי ּנ ּון ֶח ֶסד ִעם,ש ָמאלָ א
ׂ ְ יְ ִמינָ א ְּבי ְַר ָכא
רו ָעא
ֹ  ְ ּד.יתא ּ ַב ּ ַמלְ כ ּות
ָ  ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע,ְּב ָר ֵחל
.ש ָמאלָ א ְּבי ְַר ָכא יְ ִמינָא ְ ּגב ּו ָרה ְּבנ ֶַצח
ְׂ

ש ּלוֹ ָּכ ְך? ֶא ָּלא
ֶ ׁ  ו ַּמדּ ו ַּע ְ ׁש ּ ֵתי ִמדּ וֹ ת.595
 )תהלים, דָּ וִ ד ָא ַמר ָּכאן,ש ּנֶאֱ ַמר ָּכאן
ֶ ׁ הַ ּסוֹ ד
ָ
ָ
.ּידיך י ְַר ּנֵנו
ֶ קלב( כּ ֹ ֲהנֶיך ִי ְל ְ ּב ׁש ּו צֶ ֶדק ַוח ֲִס
ְ ֶיך צָ ִר
ָ ּ ו ְּלוִ י,וְ נֶאֱ ַמר ָׁשם
!יך הָ יָה לוֹ לוֹ ַמר
שנּוֹ ת
ַׁ  אֵ ין דֶּ ֶר ְך ְל,ָאמַ ר הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא

 ֶא ּ ָלא ָרזָ א.יה ָה ִכי
ּ ֵ וַ אֲ ַמאי ׁ ְשנֵי ִמ ּד ֹות ִ ּדיל.595
ָ  )תהלים קלב( ּכֹהֲ נ, ָ ּדוִ ד ָא ַמר ָה ָכא,ֵימא ָה ָכא
ֶיך
ָ ְ ּדנ
ָ  ּולְ וִ ּי, וְ ִא ְּת ַמר ָה ָתם.יך יְ ַר ּנֵנ ּו
ָ יד
ֶיך
ֶ יִ לְ ְּב ׁש ּו צֶ ֶדק וַ חֲ ִס
ְ  ָא ַמר ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר.ימר
יך ה ּוא לָ או
ַ יה לְ ֵמ
ּ ִֵמ ָּב ֵעי ל
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ַמינָ ת לִ יִ ,אית
א ַֹרח לְ ׁ ַשנ ֹּות ִמ ּד ֹו ַתיֶ ,א ּ ָלא ָּב ַתר ְ ּדז ּ ֵ
יפנָ אּ ְ ,ד ַב ַעל
לִ י לְ ֶמ ְע ּ ַבד ְרע ּו ָת ְךּ .ו ֵמ ָה ָכא ֹ
אולִ ְ
יה לְ ֶמ ְע ּ ַבד
ַה ַביִ ת ִ ּד ְמז ִַּמין אֲ ִפ ּ
יל ּו לְ ַמלְ ָּכאִ ,אית לֵ ּ
או ֵמר לָ ךְ
או ְקמ ּו ָהָּ ,כל ַמה ׁ ֶש ֹ
יהּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ֹ
ְרע ּו ֵת ּ
שה ח ּוץ ִמ ֵּצא .וְ ִעם ָּכל ָ ּדא ְ ּד ָרזָ א
ּ ַב ַעל ַה ּ ַביִ ת עֲ ֵׂ
ָ ּדא ׁ ַש ּ ִפיר ִאיה ּוָ ,הא ְ ּכ ִתיב )מלאכי ג( אֲ נִ י יְ ָי לֹא
דוד,
הון ֶא ּ ָלא לַ יְ ֹ ָ
יתיּ ,ו ְב ָכל ָק ְר ְּבנִ ין לָ א ְ ּכ ִתיב ְּב ֹ
ׁ ָשנִ ִ
ֵא ְ
יה ְּב ָק ְר ְּבנָ א.
יך י ִָכיל לְ ֶמהֱ וִ י ִ ּד ְּי ׁ ַש ּנֵי ַ ּד ְרגִ ין ִ ּד ׁ ְש ֵמ ּ

ש ִהזְמַ נְ ִּתי אוֹ ִתי ,י ֵׁש ִלי
ִמדּ וֹ ַתי ,אֶ ָּלא ַאחַ ר ׁ ֶ
ש ַּב ַעל
לַ עֲ ׂשוֹ ת ְרצוֹ נְ ָך .ו ִּמ ָּכאן ָל ַמ ְדנוֶּ ׁ ,
ש ּ ַמז ְִמין אֲ ִפ ּל ּו ְלמֶ לֶ ְך ,י ֵׁש לוֹ לַ עֲ ׂשוֹ ת
הַ ַּביִת ׁ ֶ
שאוֹ מֵ ר
ְרצוֹ נוֹ  .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ֵּבאֲ רוּהוָּּ ,כל ַמה ּׁ ֶ
צא .וְ ִעם ָּכל זֶה
ְל ָך ַּב ַעל הַ ַּביִת עֲ ֵׂ
שה ,חוּץ ִמ ֵ ּ
ש ּסוֹ ד זֶה יָפֶ ה הוּא ,ה ֲֵרי ָּכתוּב )מלאכי
ֶׁ
יתיּ ,ו ְבכָ ל הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת לֹא
ג( אֲ נִ י ה' לֹא ָׁשנִ ִ
ְ
כָ תוּב ָּבהֶ ם ֶא ָּלא לַ יהֹוָה ,וְ ֵאיך יָכוֹ ל ִל ְהיוֹ ת
של ְׁשמוֹ ַּב ָּק ְר ָּבנוֹ ת?
ְש ּנֶה מַ ְד ֵרגוֹ ת ׁ ֶ
שי ּ ׁ ַ
ֶׁ

ש ִמי:
מו ִריֹ :יוצֵ ר ֹ
יתי ֹ
ֶ .596א ּ ָלאָ ,א ִר ִ
אורִ .עם ְּב ָ ׂ
ש ָר ֵאלִ .עם
ַאהֲ ַבת ֹ
עולָ םָ .א ַכלְ ִּתי י ְַע ִריְ ׁ :ש ַמע יִ ְ ׂ
עולָ ם וָ ֶעד.
תו לְ ֹ
בוד ַמלְ כ ּו ֹ
ִ ּד ְב ׁ ִשיָּ :בר ּו ְך ׁ ֵשם ְ ּכ ֹ
ֹאמרִ .עם
מו ַעַ ,עד וַ ּי ֶ
יתי יֵינִ י :וְ ָהיָה ִאם ׁ ָש ֹ
ׁ ָש ִת ִ
ֹאמרַ ,עד אֱ ֶמתִ .א ְכל ּו ֵר ִעים :ג'
חֲ לָ ִביִ :מן וַ ּי ֶ
רו ֹנותְ ׁ .שת ּו וְ ׁ ִש ְכר ּו ּד ֹו ִדיםְ ׁ :ש ַאר
אש ֹו ֹנות ,וְ ג' ַאחֲ ֹ
ִר ׁ
לו ָתא.
ִּב ְר ָכאן ִ ּד ְצ ֹ

יתי מוֹ ִרי  -יוֹ צֵ ר אוֹ רִ .עם
ֶ .596א ּ ָלאָ ,א ִר ִ
ְ ּב ָׂש ִמי ַ -אהֲבַ ת עוֹ לָ םָ .אכַ ְל ִּתי י ְַע ִרי -
שם ְ ּכבוֹ ד
ִש ָר ֵאלִ .עם דִּ ְב ִ ׁשי ָּ -ברו ְּך ׁ ֵ
ְ ׁש ַמע י ְ ׂ
יתי יֵינִ י  -וְ הָ יָה
ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ לָ ם ו ֶָעדָׁ .ש ִת ִ
ִאם ָׁשמ ַֹעַ ,עד ַויֹּאמֶ רִ .עם חֲלָ ִבי ִ -מן
ַויֹּאמֶ ר ַעד אֱ מֶ תִ .א ְכל ּו ֵר ִעים  -ג'
אשוֹ נוֹ ת ,וְ ג' ַאחֲרוֹ נוֹ תׁ ְ .שת ּו וְ ִׁש ְכר ּו דוֹ ִדים
ִר ׁ
ְׁ -ש ָאר ִ ּב ְרכוֹ ת הַ ְּת ִפ ָּלה.

Malachi 3:6
יתם“
יתי; וְאַ ֶתּם ְבּנֵיַ -יﬠֲקֹ ב ,ל ֹא כְ ִל ֶ
”כִּ י אֲ ִני יְהוָה ,ל ֹא ָשׁ ִנ ִ
”“I YHVH do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed.
The light of the Endless is revealed to us in the form of YHVH. It cannot change
because it represents the restriction that the Endless Blessed be He made for
us creating all the worlds for our spiritual work.
The Israelites who are the descendants of Jacob have a direct connection to the
YHVH name and spiritual levels, which is the Tree of Life. The Torah and its
secrets as revealed in the Zohar are the tools that give us a connection to the
Tree of Life.
The other souls of the world are nourished by ministers and have a temporary
state.
Israelites were exiled from the Holy Land and spread all over the world. That
fact kept them safe for thousands of years because they didn’t stay in one
vulnerable place. Now in the time before the revelation of Mashiach we see all
those hidden souls coming out because of the Light of the Zohar is revealed in
the world.
The Zohar is like the morning ‘dew’ that brings life and opens the flowers to the
Light.
ּ .597ו ְב ִח ּב ּו ָרא ַק ְד ָמ ָאהִ ,ס ְת ָרא ְ ּד ָק ְר ְּבנָ אָ ּ ,פ ִרים  .597וּבַ ִח ּבוּר הַ ַּק ְדמוֹ ן ,סֵ ֶתר הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת -
שים וְ ַע ּת ּו ִדים וְ ִע ִ ּזיםִ ,אי ּנ ּון ד'ּ ,פנֵי ׁש ֹורּ .פנֵי ּ ָפ ִרים ו ְּכבָ ִ ׂשים וְ ַע ּתו ִּדים וְ ִעז ִּים ,הֵ ם ַא ְר ָּב ָעה,
ּו ְכ ָב ִ ׂ
ְ
ְ
ֶשר וְ גוֹ 'ְׁ ,ש ּ ֵתי תוֹ ִרים אוֹ ְׁשנֵי
ְ ּ ְפנֵי ׁשוֹ רְ ּ ,פנֵי נ ׁ ֶ

או ׁ ְשנֵי ְּבנֵי ֹיונָ ה ,וְ ָצ ִריך
ֶשר וְ ֹגו'ְ ׁ ,ש ֵתי ּת ֹו ִרים ֹ
נ ֶׁ
DailyZohar.com

306

Zohar Pinchas – Draft – unedited- not for publishing

ש ָמאלָ א,
לְ ָפ ְר ׁ ָשאַ .א ְריֵה נָ ִחית לְ גַ ֵבי ׁש ֹורּ ְ ,ד ִאיה ּו ְ ׂ
ֶשר.
לְ ִא ְת ַק ּ ׁ ְש ָרא ֶח ֶסד ִּבגְ ב ּו ָרהָ .א ָדם נָ ִחית לְ גַ ּ ֵבי נ ׁ ֶ
יתין,
ארי ַמ ְתנִ ִ
או ְקמ ּו ָה ָמ ֵ
ַ ּד ְר ָּגא ְ ּדיַעֲ קֹבּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ֹ
יה ְ ּד ָא ָדם ַק ְד ָמ ָאה הֲ וָ ה.
יה ְ ּדיַעֲ קֹב ׁש ּו ְפ ֵר ּ
ׁש ּו ְפ ֵר ּ
ש ָר ֵאל,
ּו ַמאן
ָּג ִרים לְ ִא ְס ּ ַת ְּל ָקא לְ ִא ְת ְק ֵרי יִ ְ ׂ
ָ
עוד ׁ ִש ְמך ִ ּכי
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,בראשית לב( לֹא יַעֲ קֹב י ֵָא ֵמר ֹ
ש ָר ֵאל ִע ָ ּקר
ש ָר ֵאל יִ ְהיֶה ׁ ְש ֶמ ָךּ ִ ,דיהֱ וִ י יִ ְ ׂ
ִאם יִ ְ ׂ
לְ ַא ְפ ְר ׁ ָשא ּ ֵבינַיְ יה ּו) .ע''כ רעיא מהימנא( )רמ''ז ע''א
ובחבורא קדמאה סולת למנחה וכו'(.

ְבנֵי יוֹ נָה .וְ צָ ִר ְ
יך ְלפָ ֵר ׁשַ .א ְריֵה יוֹ ֵרד ְלג ֵַּבי
שהוּא ְ ׂשמֹאלִ ,ל ְק ׁשֹר חֶ סֶ ד ִ ּבגְ בו ָּרה.
ׁשוֹ רֶ ׁ ,
של יַעֲ קֹב.
ֶשר ,דַּ ְר ָ ּגה ׁ ֶ
ָא ָדם יוֹ ֵרד ְלג ֵַּבי נ ׁ ֶ
ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ֵּבאֲ רוּה ּו ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְ ׁשנָהּ ,ת ַֹאר
של ָא ָדם
של יַעֲ קֹב הָ יָה ּת ַֹאר ּ ָפנָיו ׁ ֶ
ּ ָפנָיו ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל,
שיַּעֲ לֶ ה וְ י ִָּק ֵרא י ְ ׂ
אשוֹ ן .ו ִּמי גָ ַרם ׁ ֶ
הָ ִר ׁ
ש ָּכת ּוב )בראשית לב( לֹא יַעֲ קֹב י ֵָאמֵ ר עוֹ ד
ֶׁ
ָ
ָ
שיּ ְִהיֶה
ִש ָראֵ ל י ְִהיֶה ְ ׁשמֶ ך? ׁ ֶ
ִ ׁש ְמך ִּכי ִאם י ְ ׂ
ִש ָר ֵאל ִע ָּקר ְלהַ ְבדִּ יל ּ ֵבינֵיהֶ ם) .ע''כ רעיא
י ְׂ
מהימנא(.

יפה ,אֲ ַמאיֶ .א ּ ָלא
) .598במדבר כ''ח( וַ עֲ ִ ׂ
ש ִירית ָה ֵא ָ
יהי
ש ָר ֵאלּ ְ .ד ִא ִ
יפה ,לָ ֳק ֵבל ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
עֲ ִ ׂ
ש ִירית ָה ֵא ָ
יכא לְ ִא ְתיָיהֲ ָבא ּ ֵבין
עֲ ׁ ִש ָיר ָאה ְ ּד ַד ְר ִ ּגין ,וְ ִא ְצ ְט ִר ָ
יהי נָהֲ ָמא.
יהי סֹלֶ ת נָ הֲ ָמא ,וְ ִא ִ
רו ִעין ,וְ ִא ִ
ְּת ֵרין ְ ּד ֹ
יהי נָהֲ ָמא ,לָ א ִא ְת ּ ְפ ַקד ַעל נָ הֲ ָמא
ּו ְבגִ ין ְ ּד ִא ִ
יפון וְ כ ּו',
עו ָרה ,וְ ׁ ִש ֹ
ש ֹ
ַ ּדחֲ ֵמ ׁ ֶשת ִמינִ יןּ ְ ,ד ִא ִ
יהי ִח ּ ָטהּ ,ו ְ ׂ
ְמ ָמנָ א ְ ּד ָעלְ ָמא .וְ לָ א ׁ ַש ִ ּוי ְמ ָמנָ א ָעלַ יְ יה ּוֶ ,א ּ ָלא
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
דוי.
חו ֹ
יך ה ּוא ִּבלְ ֹ

 .598וַעֲ ִ ׂש ִירית הָ ֵאיפָ ה )במדבר כח(ַ ,מדּ ו ַּע?
ֶא ּ ָלא עֲ ִ ׂש ִירית הָ ֵאיפָ הְּ ,כ ֶנגֶד ְּכנֶסֶ ת
ש ַּב ּ ַמ ְד ֵרגוֹ ת,
ש ִהיא הָ עֲ ִ ׂש ִירית ׁ ֶ
ִש ָר ֵאלֶ ׁ ,
י ְׂ
ו ְּצ ִריכָ ה ְל ִה ּנ ֵָתן ֵּבין ְ ׁש ּ ֵתי זְרוֹ עוֹ ת ,וְ ִהיא
ש ִהיא
סֹלֶ ת הַ ּ ֶלחֶ ם ,וְ ִהיא לֶ חֶ ם .ו ִּמ ּׁשוּם ׁ ֶ
שת
של חֲמֵ ׁ ֶ
לֶ חֶ ם ,לֹא הֻ ְפ ַקד ַעל לֶ חֶ ם ׁ ֶ
ּשעוֹ ָרה ,וְ ִׁשיפוֹ ן וְ כוּ',
שהֵ ם ִח ָּטה ,ו ְ ׂ
הַ ִּמינִ יםֶ ׁ ,
של הָ עוֹ לָ ם .וְ לֹא ָׂשם ְממֻ ּנֶה עֲ לֵ יהֶ ם,
ְממֻ ּנֶה ׁ ֶ
ְ
ֶא ָּלא הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ְלבַ דּ וֹ .

יה
ּ .599ו ְבגִ ין ָ ּדאַ ,מאן ִ ּד ְמזַלְ זֵל ְּבנַהֲ ָמא ,וְ זָ ִריק לֵ ּ
יה .וְ ַחד ְמ ָמנָא
ְּב ַא ְר ָעא ,עֲ נִ ּי ּו ָתא ָר ִדיף אֲ ּ ַב ְת ֵר ּ
יהב
יה ,לְ ֵמ ַ
ִא ְת ּ ְפ ַקד ַעל ָ ּדא ,וְ ִאיה ּו ָר ִדיף אֲ ּ ַב ְת ֵר ּ
יה עֲ נִ ּי ּו ָתא ,וְ לָ א יִ ּפ ּוק ִמן ָעלְ ָמאַ ,עד ְ ּדיִ ְצ ְט ִריךְ
לֵ ּ
יה ְ ּכ ִתיב) ,איוב טו( ֹנו ֵדד ה ּוא לַ ּ ֶל ֶחם
לָ ִּב ְריָין .וְ ָעלֵ ּ
גַלי ֵמאֲ ָתר
ַא ּיֵהֹ .נו ֵדד ה ּוא ,וְ י ֵַה ְך ִמ ּ ַטלְ ֵטל ,וְ ּ ֵ
לַ אֲ ָתר ,לַ ּ ֶל ֶחם ַא ּיֵה ה ּוא .וְ לֵ ית )דף רמ''ד ע''ב( ַמאן
יה ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב ַא ּיֵהַ .מאן ִ ּדיְ ַר ֵחם
ְ ּדי ׁ ְ
ַשגַ ח ָעלֵ ּ
יהְּ ,בגִ ין ְ ּדלָ א יִ ׁ ְש ַּכח) .ובחבורא קדמאה אמר רעיא
ָעלֵ ּ
מהימנא מאן דמזלזלא(

ש ְּמז ְַלזֵל ְ ּבלֶ חֶ ם וְ זוֹ ֵרק
 .599ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ִמי ׁ ֶ
אוֹ תוֹ ָּב ָא ֶרץ ,עֲ נִ יּוּת רוֹ ֶדפֶ ת ַאח ֲָריו .ו ְּממֻ ּנֶה
ֶאחָ ד הֻ ְפ ַקד ַעל זֶה ,וְ הוּא רוֹ ֵדף ַאח ֲָריו לָ ֵתת
לוֹ עֲ נִ יּוּת ,וְ לֹא יוֹ צֵ א ִמן הָ עוֹ לָ ם ַעד
שיּ ְִצ ָט ֵר ְך לַ ְ ּב ִריּוֹ ת .וְ ָעלָ יו ָּכתוּב) ,איוב
ֶׁ
טו( נ ֵֹדד הוּא לַ ּ ֶלחֶ ם ַאיֵּה .נ ֵֹדד הוּא ,וְ יֵלֵ ךְ
ִמ ּ ַט ְלטֵ ל ,וְ גוֹ לֶ ה ִמ ּ ָמקוֹ ם ְל ָמקוֹ ם ,לַ ּ ֶלחֶ ם
שי ּ ְ ַׁש ִ ּגיחַ ָעלָ יו .זֶה ּו
ַאיֵּה הוּא .וְ ֵאין ִמי ׁ ֶ
ש ּלֹא
שי ּ ְַרחֵ ם ָעלָ יוִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ש ָּכתוּב ַאיֵּה ִמי ׁ ֶ
ֶׁ
י ּ ִָמצֵ א.

Numbers 28:5
יﬠת הַ ִהין“
”ַ .וﬠ ֲִשׂ ִירית הָ אֵ יפָ ה סֹ לֶ תְ ,ל ִמ ְנחָ הְ ,בּלוּלָ ה ְבּ ֶשׁ ֶמן כּ ִָתיתְ ,ר ִב ִ
“and the tenth part of an ephah (‘baked’) of fine flour for a meal-offering, mingled
”with the fourth part of a hin of beaten oil.
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The tenth is for the nation of Israel that is the aspect of the tenth level, Malchut.
The flour is processed and baked to make bread. It is offered with two hands,
right for the Chessed and left for Gevurah.
The bread is made from five species of  ו ְִשׁיפוֹן, ו ְִשׁבֹּלֶ ת שׁוּﬠָ ל, ְוכֻסֶּ מֶ ת,עוֹרה
ָ וּשׂ
ְ ,ִחטָּ ה
Wheat, barley, buckwheat, oatmeal, and rye.
Jeremiah 2:3
“אשׁית ְתּבוּאָ תֹה
ִ  ֵר,”קֹ ֶדשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל לַ יהוָה
“Israel is YHVH hallowed portion, His first-grain”
The original grass type (low connection to earth) that holds the grains need to
go through a process of several steps before it is ready for baking the bread. It
is beaten to loosen up the hold of the elements that hide the desired grain. Then
the grains are separated and ground into a fine flour that is used to bake the
bread.
Malchut has a greater desire for the light of Chokhmah and the bread for the
offering is made with oil. It adds the aspect of Chokhmah and expresses the
great desire for the Light.
The Challah bread that we bake (or buy) for Shabbat and holy days has special
spiritual value. The Zohar reveals that God is directly responsible and nourishes
these grains. The leftovers should not be disposed of as garbage. It should be
consumed or fed to birds, animals, fish, etc, with the consciousness of “ נותן לחם
”לכל בשר, ”Gives bread to all flesh”. We recite these words in ‘Birkat Hamazon’,
the blessing that we do after the meals.
Disposing of the blessed bread as garbage is like wasting the energy of the light.
The Zohar tells us that this brings a lack of sustenance and poorness to the
person who does that.
It is good to make blessings using two loaves of bread for right and left as
explained above. Using twelve Challahs is on a higher level and it can be done
when there are 10 or more people sharing the same meal.
 ָא ַמר הָ רוֹ ֶעה, וּבַ ִחבּ וּר הַ ַּק ְדמוֹ ן.600
של
ֶ ׁ ש ְּמז ְַלזֵל ַּב ּ ֵפרו ִּרים
ֶ ׁ  ּו ַמה ִּמי,הַ ּנֶאֱ ָמן
ְיך ָּכך
ְ ש ּלֹא צָ ִר
ֶ ׁ הַ ּ ֶלחֶ ם וְ זוֹ ֵרק אוֹ ָתם ְ ּב ָמקוֹ ם
, ַשל הַ ּמֹח
ֶ ׁ ש ְּמז ְַלזֵל ַּב ּ ֵפרו ִּרים
ֶ ׁ ש ּ ֵכן ִמי
ֶ ׁ  ָּכל,שז ּוֹ ֵרק אוֹ ָתם ָּב ָא ֶרץ
ֶ ׁ ,שהֵ ם ִט ּפוֹ ת הַ ז ּ ֶַרע
ֶׁ
ש ּנֶאֱ ַמר ָּבהֶ ם )בראשית ו( ִ ּכי ִה ְׁש ִחית ָּכל
ֶׁ
שז ּוֹ ֵרק אוֹ ָתם
ֶ ׁ ֹ או.ָּב ָׂשר ֶאת דַּ ְרכּ וֹ ַעל הָ ָא ֶרץ
ֹ אוֹ ְ ּב ִׁש ְפחָ ה או,או ְ ּבבַ ת ֵאל נֵכָ ר
ֹ ,ְ ּבנִ דָּ ה
ש ְּמז ְַלזֵל
ֶ ׁ ש ּ ֵכן ִמי
ֶ ׁ ש ּ ֵכן וְ כָ ל
ֶ ׁ  וְ כָ ל.ְ ּבזוֹ נָה
שהֵ ם
ֶ ׁ ,של הַ ּתוֹ ָרה
ֶ ׁ של הַ ּ ֶלחֶ ם
ֶ ׁ ְ ּבפֵ רו ִּרים
ּ
ּ
ש ּנֶאֱ ַמר
ֶ ׁ ,קוֹ צֵ י הָ אוֹ ִתיוֹ ת וְ ָתגֵי הָ אוֹ ִתיוֹ ת
. ַי ֲחלֹף-  ָּכל הַ ִּמ ְ ׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ְ ּבכֶ ֶתר,עֲ לֵ יהֶ ם

 רעיא מהימנא ּו ְב ִח ּב ּו ָרא ַק ְד ָמ ָאה ָא ַמר ַר ְעיָא.600
לון
ֹ  וְ זָ ִריק, ַמאן ִ ּד ְמזַלְ זִ ל ְּב ִפר ּו ִרין ְ ּדנַהֲ ָמא,ימנָ א
ָ ְמ ֵה
ְ ּ ַבאֲ ָתר ְ ּדלָ א ִא ְּצ ְט ִר
 ַהאי ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ַמאן ִ ּד ְמזַלְ זֵל.יך
לון
ֹ  ְ ּדזָ ִריק, ְ ּד ִאי ּנ ּון ִט ּ ִפין ְ ּדז ֶַרע,מו ָחא
ֹ ְּב ִפיר ּו ִרין ְ ּד
הון )בראשית ו( ִ ּכי ִה ׁ ְש ִחית ָּכל
ֹ  ְ ּד ִא ְּת ַמר ְּב,ְּב ַא ְר ָעא
,לון ְּבנִ ָ ּדה
ֹ או ְ ּדזָ ִריק
ֹ .שר ֶאת ַ ּד ְר ּכ ֹו ַעל ָה ָא ֶרץ
ׂ ָ ָּב
 וְ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן.או ְּב ֹזונָ ה
ֹ או ְּב ׁ ִש ְפ ָחה
ֹ ,או ְּב ַבת ֵאל נ ֵָכר
ֹ
וְ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ַמאן ִ ּד ְמזַלְ זֵל ְּב ִפיר ּו ִרין ְ ּדנַהֲ ָמא
, וְ ָתגֵי ַא ְתוָ ון,קו ֵּצי ַא ְתוָ ון
ֹ
 ְ ּד ִאי ּנ ּון,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ ְ ּד
.ְ ּד ִא ְּת ַמר ָעלַ יְ יה ּו ָּכל ַה ִּמ ׁ ְש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ְּב ָתגָ א חֳ לָ ף
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יתא ,וְ ִס ְת ֵרי
או ַריְ ָ
ָּ .601כל ׁ ֶש ֵּכן ַמאן ְ ּד ָמ ַסר ָרזִ ין ְ ּד ֹ
או ִס ְת ֵרי ַא ְתוָ ון
אשיתֹ ,
שה ְּב ֵר ׁ ִ
ַק ָּבלָ ה ,וְ ִס ְת ֵרי ַמעֲ ֵׂ
ִ ּד ׁ ְש ָמא ְמפ ָֹר ׁש ,לַ אֲ נָ ׁ ִשים ְ ּדלָ או ִאי ּנ ּון הֲ ג ּונִ ים,
ְ ּד ׁ ָשלִ יט ָעלַ יְ יה ּו ֵי ֶּצר ָה ָרעִ ,א ׁ ָשה ֹזונָ הּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר
ָעלָ ּה) ,משלי ו( ִ ּכי ְּב ַעד ִא ּ ׁ ָשה ֹזונָ ה ַעד ִ ּכ ַּכר לָ ֶחם.
יתא .וְ לֵ ית ִ ּכ ָּכר,
או ַריְ ָ
וְ לֵ ית לֶ ֶחם ֶא ּ ָלא כ''ב ַא ְתוָ ון ְ ּד ֹ
יל ּו הֲ לָ ָכה ַא ַחת) .ועוד רעיא מהימנא(
ֶא ּ ָלא אֲ ִפ ּ

ש ּמוֹ סֵ ר סוֹ דוֹ ת הַ ּתוֹ ָרה,
ש ּ ֵכן ִמי ׁ ֶ
 .601וְ כָ ל ׁ ֶ
אשית ,אוֹ
שה ְב ֵר ִׁ
וְ ִס ְת ֵרי ַק ָּבלָ ה ,וְ סוֹ דוֹ ת מַ עֲ ֵׂ
ָשים
שם הַ ְמפ ָֹר ׁש לַ אֲ נ ִׁ
של הַ ּ ׁ ֵ
ִס ְת ֵרי הָ אוֹ ִתיּוֹ ת ׁ ֶ
ש ּ ׁשוֹ לֵ ט עֲ לֵ יהֶ ם יֵצֶ ר הָ ָרע,
ש ֵאינָם הֲגוּנִ יםֶ ׁ ,
ֶׁ
ש ּנֶאֱ מַ ר ָעלֶ יהָ )משלי ו( ִּכי ְב ַעד
ִא ּׁ ָשה זוֹ נָהֶ ׁ ,
ִא ּׁ ָשה זוֹ נָה ַעד ִּכ ּ ַכר לָ חֶ ם .וְ אֵ ין לֶ חֶ ם ֶא ָּלא
כ''ב אוֹ ִתיּוֹ ת הַ ּתוֹ ָרה .וְ ֵאין ִּכ ָּכר ֶא ָּלא אֲ ִפ ּל ּו
הֲלָ כָ ה ַאחַ ת) .ועוד רעיא מהימנא(.

ּ .602ו ְב ִח ּב ּו ָרא ַק ְד ָמ ָאה ,לָ א ַּג ּ ֵלי ָרזָ א ְּב ִא ּ ֵלין
הון
ּ ִפר ּו ִריןֶ ,א ּ ָלא ְּבא ַֹרח ּ ְפ ׁ ָשט ,וְ לָ א י ִָהיב ְּב ֹ
יתיןּ ְ ,ד ׁ ִשיע ּו ָרא
ארי ַמ ְתנִ ִ
או ְקמ ּו ָה ָמ ֵ
ׁ ִשיע ּו ָרא .אֲ ָבל ֹ
חותָּ ,כל ׁ ֶש ֵּכן ִאי ִאי ּנ ּון ַּכ ּ ֵבי ָּצה.
ְ ּד ִפיר ּו ִרין ַּכ ּזַיִ ת לְ ָפ ֹ
יתין ִ ּד ְק ְ ּדק ּו ָעלַ יְ יה ּוַ ,עד ַּכ ּזַיִ ת ַעד
ארי ַמ ְתנִ ִ
ְ ּד ָמ ֵ
ַּכ ּ ֵבי ָּצה לְ ָב ְר ָכא ָעלַ יְ יה ּו.

 .602וּבַ ִחבּ וּר הַ ַּק ְדמוֹ ן לֹא גִ ָּלה סוֹ ד
ְ ּבאוֹ ָתם ּ ֵפרו ִּרים ֶא ּ ָלא ְ ּב ֶד ֶר ְך ּ ְפ ָׁשט ,וְ לֹא
נ ַָתן ָּבהֶ ם ִ ׁשעוּר .אֲ בָ ל ֵּבאֲ רוּה ּו ַּבעֲ לֵ י
של ּ ֵפרו ִּרים ַּכ ַז ּיִת ְלפָ חוֹ ת,
ש ּ ִ ׁשעוּר ׁ ֶ
הַ ִּמ ְׁשנָהֶ ׁ ,
ש ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְׁשנָה
ש ּ ֵכן ִאם הֵ ם ּ ַכ ּ ֵביצָ הֶ ׁ .
ָּכל ׁ ֶ
דִּ ְקדְּ ק ּו עֲ לֵ יהֶ םַ ,עד ּ ַכ ַז ּיִת ַעד ּ ַכ ֵּביצָ ה ְלבָ ֵרךְ
עֲ לֵ יהֶ ם.

” “it was corrupt; for all flesh hadכִּ יִ -ה ְשׁ ִחית כָּל-בָּ ָשׂר אֶ תַ -דּ ְרכּוֹ ,ﬠַ ל-הָ אָ ֶרץ“ Genesis 6:12
corrupted their way upon the earth.” The ‘Faithful Shepherd’ reveals to us that
the bread crumbs (size of an olive or greater) that were left over from the meal
are like the seeds of man. It should not be disposed of improperly. The seeds
are sacred and should not be transferred to a negative woman or one that is in
her monthly impure cycle. The seeds are originated from the brain as pure
energy of life and through a process, they come out. Wasting it creates negativity
and judgment. It is similar to the study of the Torah. We should study all the
secrets of the Torah even if they look like small things. The Zohar adds that the
secrets should not be revealed to dishonest people or those who are controlled
by evil. The reason is that such a person may inject distractive negativity and it
is better not to involve them. When we share the study of the Zohar we should
check that the person is ready for it. The best way is to introduce knowledge
and wait for them to ask the questions. Only then we can tell if their vessels are
ready for it.
 .603רעיא מהימנא וְ א ַֹרח ָרזָ א ,א''ח הוא ט'  .603וְ ֶד ֶר ְך סוֹ ד ,א''ח  -הוּא ִּת ְׁש ָעה

ּ

שר.
ּ ִפר ּו ִריןָ ׁ ,של ֹׁש לְ ָכל ְס ָטרְּ ,תלַ ת ִמן ד'ְּ ,ת ֵרין עֲ ַ ׂ
שר.
ְר ִב ִ
יעית ִאיה ּו ׁ ְשלִ ימ ּו ,לְ ַא ׁ ְשלְ ָמא ּ ֵב ּ
יה ֶע ֶׂ
שרִ .אי ּנ ּוןֹ :יו''ד
ּולְ ַא ׁ ְשלְ ָמא ד'ּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון יְ ֹ ָ
דודַ .מאי ֶע ֶׂ
קו ָּצא ְ ּד ָאת ד' ִמן ֶא ָחדִ ׁ ,שיע ּו ָרא
ֵה''א וָ א''ו ֵה''אֹ .
יה ַּכ ּ ֵבי ָּצה.
ַּכ ּזַיִ ת .י' ִמן יְ ֹ ָ
דודִ ׁ ,שיע ּו ָרא ִ ּדילֵ ּ

ּ ֵפרו ִּריםׁ ְ ,של ָֹׁשה ְלכָ ל ִּכ ּווּןְׁ ,של ָֹׁשה ִמן
ַא ְר ָּב ָעה ׁ ְ -שנֵים ָע ָׂשר .ד' ִהיא הַ ּ ְׁשלֵ מוּת,
ְלהַ ְׁש ִלים ָּב ּה עֲ ָׂש ָרה .ו ְּלהַ ְׁש ִלים ַא ְר ָּב ָעה,
שהֵ ם ְיהֹוָהָ .מהֶ ם עֲ ָׂש ָרה? ֵא ּל ּו יוֹ ''ד הֵ ''א
ֶׁ
של אוֹ ת ד' מֵ ֶאחָ דִׁ ,שעו ָּר ּה
וָא''ו הֵ ''א .קוֹ ץ ׁ ֶ
ְ ּבכַ ַז ּיִת .י' מֵ ֲה ָויָ''הִׁ ,שעו ָּר ּה ַּכ ּ ֵביצָ ה.
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יהי ד'ְ ׁ ,שלִ ימ ּו ְ ּד ֶמ ְר ַּכ ְב ּ ָתא ְ ּד ָא ָדםּ ,ו ׁ ְשלִ ימ ּו
ִ .604א ִ
שא
ְ ּד ַא ְר ּ ַבע ַאנְ ּ ִפין ְ ּד ָא ָדםּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא) ,במדבר ו( יִ ָ ׂ
דוד ּפנָ יו ֵאלֶ ָ
יתין,
ארי ַמ ְתנִ ִ
או ְקמ ּו ָה ָמ ֵ
יך .וְ ֹ
יְ ֹ ָ
ָ
שא ָפנִ יםֶ .א ּ ָלא ָא ַמר
וְ ָה ְכ ִתיב )דברים י( אֲ ׁ ֶשר לֹא יִ ּ ָ ׂ
דו ׁש ָּבר ּו ְך ה ּוא ,וְ לֹא ָא ַמ ְר ִּתי לָ ֶהם )דברים
ַה ָ ּק ֹ
יהםַ ,עד ַּכ ּזַיִ ת
שב ְע ּ ָת ,וְ ֵהם ִ ּד ְק ְ ּדק ּו עֲ לֵ ֶ
יא( וְ ָא ַכלְ ּ ָת וְ ַ
או ַעד ַּכ ּ ֵבי ָּצה ,וְ ֵא ְ
שא לָ ֶהם ּ ָפנִ ים .וְ ַר ָּבנָ ן
ֹ
יך לֹא ֶא ּ ָ ׂ
הוןַ ,על ָרזִ ין
מו ָר ִאיןָּ ,כל ּ ַתלְ מ ּו ָדא ִ ּדלְ ֹ
יתין וַ אֲ ֹ
ְ ּד ַמ ְתנִ ִ
יה.
או ַריְ ָ
ְ ּד ֹ
יתא ִס ְ ּדר ּו לֵ ּ

של ָא ָדם
ִ .604היא ד'ׁ ְ ,שלֵ מוּת הַ ּ ֶמ ְר ָּכבָ ה ׁ ֶ
של ָא ָדם .ו ִּמ ּׁשוּם
של ַא ְר ַּבע ּ ָפנִ ים ׁ ֶ
ּשלֵ מוּת ׁ ֶ
ו ְׁ
ִשא ְיהֹוָה ּ ָפנָיו אֵ לֶ יךָ.
זֶה )במדבר ו( י ּׂ ָ
וּבֵ אֲ רוּה ּו ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְ ׁשנָהַ ,וה ֲֵרי ָּכתוּב )דברים
ִשא פָ נִ יםֶ .א ּ ָלא ָא ַמר הַ ָּקדוֹ ׁש
שר לֹא י ּׂ ָ
י( אֲ ׁ ֶ
ָּברו ְּך הוּא ,וְ לֹא ָא ַמ ְר ִּתי לָ הֶ ם )שם
יא( וְ ָאכַ ְל ּ ָת וְ ָׂשבָ ְע ּ ָת? וְ הֵ ם דִּ ְקדְּ ק ּו עֲ לֵ יהֶ ם,
ַעד ַּכ ַז ּיִת אוֹ ַעד ּ ַכ ֵּביצָ ה ,וְ ֵא ְ
יך לֹא ֶא ּׂ ָשא
לָ הֶ ם ּ ָפנִ ים?! וְ חַ ְכמֵ י הַ ִּמ ְ ׁשנָה וְ הָ ָאמוֹ ָר ִאים,
ש ּ ָלהֶ ם ַעל סוֹ דוֹ ת הַ ּתוֹ ָרה
ָּכל הַ ּ ַת ְלמוּד ׁ ֶ
ִסדְּ ר ּו אוֹ תוֹ .

דוי ַק ּ ֵמי ק ּו ְד ׁ ָשא
ימנָ א ,וְ ָסלִ יק יְ ֹ
ָ .605קם ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
יה ,וְ ָא ַמר ָה ִכי ,ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ּו ׁ ְש ִכינְ ּ ֵת ּ
ימ ָתא,
לון ְמ ֹזונָ א ׁ ְשלֵ ָ
יהב ֹ
ה ּוא יְ ֵהא ַרעֲ וָ א ִ ּדילָ ְך ,לְ ֵמ ַ
יתא ִע ּ ָל ָאה ָעלְ ָמא
רונִ ָ
גַב ְךּ ,ולְ גַ ּ ֵבי ַמ ְט ֹ
לְ ַת ְּקנָ א לְ ָּ
ְ ּד ָא ֵתיּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר ָעלָ ּה) ,תהלים כב( ִ ּכי לַ יְ ָי ַה ְּמל ּו ָכה
יתא ִּתנְ ָיינָאּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר
רונִ ָ
מו ׁ ֵשל ּ ַבג ֹּויִ םּ .ולְ גַ ּ ֵבי ַמ ְט ֹ
ּו ֹ
ָּב ּה זִ ְמנָ א ִּתנְ יָינָ א) ,עובדיה א( וְ ָהיְ ָתה לַ יְ ָי ַה ְּמל ּו ָכה.
ימ ָתאִ ,מ ָכל ִע ּד ּונִ יןּ ,ו ִמ ָּכל
תו ָרא ׁ ְשלֵ ָ
לְ ַת ְּקנָ א ּ ָפ ֹ
ַמאֲ ָכלִ ין.

ָ .605קם הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן ,וְ הֵ ִרים י ָָדיו ִל ְפנֵי
ּש ִכינָתוֹ  ,וְ כָ ְך ָא ַמר:
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ו ְ ׁ
קֻ ְד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
ש ְּל ָך לָ ֵתת לָ נ ּו
יך הוּא ,י ְִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶ
ָמזוֹ ן ָׁשלֵ םְ ,ל ַת ֵּקן ֶא ְצ ְל ָך וְ אֵ צֶ ל הַ ּ ַמ ְל ָּכה
ש ּנֶאֱ ַמר
ֶׁ
הַ ָּבא,
עוֹ לָ ם
הָ ֶע ְליוֹ נָה,
של
ָעלָ יו )תהלים כב( ִּכי לַ ה' הַ ְּמלוּכָ ה וּמוֹ ׁ ֵ
ש ֶּנאֱ ַמר ָּב ּה
ַּבגּוֹ יִם .ו ְּלג ֵַּבי הַ ּ ַמ ְל ָּכה הַ ּ ְ ׁשנִ יָּה ׁ ֶ
ְׁשנִ יָּה) ,עובדיה א( וְ הָ י ְָתה לַ ה'
ּ ַפ ַעם
ש ְלחָ ן ָׁשלֵ ם ִמ ָּכל ַמעֲ ַד ִ ּנים
הַ ְּמלוּכָ הְ .ל ַת ֵּקן ׁ ֻ
ו ִּמ ָּכל ַמאֲ כָ ִלים.

, areאח , ‘one’. The first two letters,אחד The secret of the crumbs is in the word
, numerically 4, is the completion of 10 that isד numerically 9. The last letter,
the name YHVH. 3 from the 4, add to the 9 to make 12. Rabbi Ashlag in Hasulam
explains that there is no completion without the tenth, which is Malchut. The
upper 9 (Sefirot) are like crumbs until they reach Malchut and become complete.
The three lines of right (Chokhmah, Chessed, Netzach), left (Binah, Gevurah,
Hod) and central (Da’at, Tiferet, Yessod) connect to Malchut below that
completes each line and makes the total count of 12. From the aspect of the
, is added to the three lines (9) to make 13, which is the numericalדwhole, the 4,
מוֹשׁﬠִ ים ְבּהַ ר צִ יּוֹן ,לִ ְשׁפֹּט אֶ ת-הַ ר ﬠֵ ָשׂו; וְהָ ְי ָתה לַ יהוָה, ‘one’. Obadiah 1:21 “ ,אחד value of
ִ
וְﬠָ לוּ
” “And saviors shall come up on mount Zion to judge the mount of Esau,הַ ְמּלוּכָה
and the kingdom (Malchut) shall be the YHVH’s” In the Final Redemption, YHVH
will be one with Malchut to complete the process.
יתין .606 ,וַאֲ נִ י ְמז ּ ֵַמן ִע ְּמ ָך ְלכָ ל ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְׁשנָה,
ארי ַמ ְתנִ ִ
ַמן ִע ָמ ְך ,לְ ָכל ָמ ֵ
 .606וַ אֲ נָא ְמז ּ ֵ

ארי ו ְּלבַ עֲ לֵ י הַ ִּמ ְק ָרא ,ו ְּלבַ עֲ לֵ י הַ ּ ַת ְלמוּד ,וְ כָ ל
ארי ּ ַתלְ מ ּוד ,וְ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן לְ ָמ ֵ
ארי ִמ ְק ָראּ ,ולְ ָמ ֵ
ּולְ ָמ ֵ
ש ְּל ָךַּ ,כ ָּלה
ש ּ ֵכן ְלבַ עֲ לֵ י סוֹ דוֹ ת הַ ּתוֹ ָרה ׁ ֶ
ֶׁ
יתא
רונִ ָ
ִס ְת ֵרי ּת ֹו ָרה ִ ּדילָ ְךַּ ,כ ּ ָלה ִ ּדילָ ְךַ ,מ ְט ֹ
ש ְּל ָךֶ ,ע ְליוֹ נָה
ש ְּל ָך ,מַ ְל ָּכה ְקדוֹ ָׁשה ׁ ֶ
ֶׁ
ישא ִ ּדילָ ְךִ ,ע ּ ָל ָאה וְ ַת ּ ָת ָאה ,וְ כ ּ ָ
ַק ִד ׁ ָ
של ֶע ְליוֹ ן ָּכל
ֹלא ִּב ְר ׁש ּות וְ ַת ְח ּתוֹ נָה ,וְ הַ כּ ֹל ִ ּב ְר ׁשוּת ׁ ֶ
DailyZohar.com

310

Zohar Pinchas – Draft – unedited- not for publishing

דונִ יםֶ ,מלֶ ְך ַעל ָּכל
דון ָּכל ַהאֲ ֹ
ְ ּד ִע ּ ַלת ָּכל ִע ּ ָל ִאין ,אֲ ֹ
ילא וְ ַת ּ ָתאּ ְ ,ד ִאיה ּו י ִָחיד ְּבלָ א ִּתנְ יָינָ א,
ַה ְּמלָ ִכים ְ ּד ֵע ּ ָ
יה ,וְ לָ א ׁ ִש ּנ ּוי
וְ לֵ ית ָאת ּונְ ק ּו ָדה ְ ּד ִמ ׁ ְש ּ ַת ּ ֵתף ּ ַבהֲ ֵד ּ
ארי ָּכל ַמ ְפ ְת ָחאןּ ְ ,ד ָרזִ ין
ינָשאּ ְ .ד ִאיה ּו ָמ ֵ
ַּגוְ ונִ ין ְ ּד ֶא ׁ ָ
ְ ּד ַהוָ ויותּ ,ו ׁ ְש ָמ ָהן וְ ִכ ּנ ּויִ ין ,וְ ָכל ָרזִ ין ְ ּגנִ יזִ ין ְ ּד ָח ְכ ְמ ָתא,
יק ָרא ִ ּדילָ ְךִ ,ע ּ ַלת ַעל ָּכל
לון ּ ֻכ ְּלה ּו לִ ָ
ְ ּד ִת ְפ ּ ַתח ֹ
ְ
יק ָרא
לון לִ ָ
ִע ּל ֹות .אֲ נָ א ִמ ְת ַח ּנֵן ֳק ָד ָמךּ ְ ,ד ִת ְפ ּ ַתח ֹ
ִ ּדילָ ְךּ ִ ,דיְ ָק ָרא ִ ּדילָ ְך ִאיה ּו ֵמ ָא ִבי וְ ִא ִּמי ִ ּד ׁ ְש ַמ ּיָא,
הוןּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר ָּב ּה )משלי
ש ָר ֵאל ,וְ ֵאם ִ ּדלְ ֹ
וְ ָאב ְ ּד ָכל יִ ְ ׂ
ְ
ָ
טו ׁש ּת ֹו ַרת ִא ּ ֶמך ,וְ ִע ּ ָמך לֵ ית ׁש ּו ּ ָתפ ּו ְ ּד ֵאם
א( וְ ַאל ִּת ֹ
ְּב ָעלְ ָמא.

ֶע ְליוֹ נִ ים ,אֲ דוֹ ן ָּכל הָ אֲ דוֹ נִ ים ,מֶ לֶ ְך ַעל ָּכל
שהוּא י ִָחיד ְ ּב ִלי
של ַמ ְעלָ ה ו ַּמ ּ ָטהֶ ׁ ,
הַ ְּמלָ ִכים ׁ ֶ
ש ִּמ ְ ׁש ּ ַת ּ ֶתפֶ ת ִע ּמוֹ ,
שנִ י ,וְ ֵאין אוֹ ת וּנְ קֻ דָּ ה ׁ ֶ
ֵׁ
שהוּא ַּב ַעל ָּכל
ָשיםֶ ׁ .
של אֲ נ ִ ׁ
וְ לֹא ִ ׁש ּנוּי ְ ּגוָנִ ים ׁ ֶ
שמוֹ ת
של סוֹ דוֹ ת הַ ֲהוָיוֹ ת ,וְ ׁ ֵ
הַ ּ ַמ ְפ ְּתחוֹ ת ׁ ֶ
של הַ חָ ְכ ָמה,
וְ ִכ ּנ ּויִים ,וְ כָ ל סוֹ דוֹ ת הַ ְ ּגנ ּוזִים ׁ ֶ
ש ִּת ְפ ּ ַתח אוֹ ָתם ּ ֻכ ּ ָלם ִל ְכבוֹ ְד ָךֶ ,ע ְליוֹ ן ַעל
ֶׁ
ָ
ש ִּת ְפ ּ ַתח
ָּכל הָ ִע ּלוֹ ת .אֲ נִ י ִמ ְתחַ ּנֵן ְלפָ נֶיך ׁ ֶ
ש ְ ּכבוֹ ְד ָך הוּא מֵ ָא ִבי וְ ִא ִּמי
אוֹ ָתם ִל ְכבוֹ ְד ָךֶ ׁ ,
ִש ָר ֵאל וְ ֵאם
של ָּכל י ְ ׂ
ש ַּב ּ ָׁש ַמיִם ,וְ ָאב ׁ ֶ
ֶׁ
ש ּנֶאֱ מַ ר ָּב ּה )משלי א( וְ ַאל ִּת ּט ֹׁש
ש ָּלהֶ םֶ ׁ ,
ֶׁ
ָ
ָ
של ֵאם
ש ּ ָתף ׁ ֶ
ּתוֹ ַרת ִא ּ ֶמך ,וְ ִע ְּמך אֵ ין ׁ ֻ
ָּבעוֹ לָ ם.

יתין,
ארי ַמ ְתנִ ִ
ָ .607קם זִ ְמנָ א ִּתנְ יָינָ א ,וְ ָא ַמר ָמ ֵ
כוןַ ,א ְתעֲ ר ּו ְ ּכ ַען ּכ ּולְ ה ּו,
נִ ׁ ְש ָמ ִתין וְ ר ּו ִחין וְ נ ְַפ ׁ ִשין ִ ּדלְ ֹ
יהי וַ ַ ּדאי ִמ ׁ ְשנָה ,א ַֹרח
כוןּ ְ ,ד ִא ִ
ינָתא ִמ ְּנ ֹ
וְ ַא ְע ָּבר ּו ׁ ֵש ָ
ּ ְפ ׁ ָשט ְ ּד ַהאי ָעלְ ָמאּ ַ .דאֲ נָ א לָ א ַא ְת ַע ְרנָ א ָּבכ ּוֶ ,א ּ ָלא
הון )תהלים
ְּב ָרזִ ין ִע ּ ָל ִאין ְ ּד ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתיּ ְ ,ד ַא ּת ּון ְּב ֹ
ישן.
קכא( ִה ּנֵה לֹא יָנ ּום וְ לֹא יִ ׁ ָ

שנִ י וְ ָא ַמרַּ ,בעֲ לֵ י הַ ִּמ ְׁשנָה,
ָ .607קם ז ְַמן ׁ ֵ
ש ָּלכֶ םִ ,ה ְתעוֹ ְרר ּו
נְ ָׁשמוֹ ת וְ רוּחוֹ ת וּנְ פָ ׁשוֹ ת ׁ ֶ
ש ִהיא
שנָה ִמ ּ ֶכםֶ ׁ ,
ָּכ ֵעת ּ ֻכ ְּלכֶ ם וְ הַ עֲ ִביר ּו ׁ ֵ
של עוֹ לָ ם הַ זֶּה.
וַדַּ אי ִמ ְׁשנָה ,דֶּ ֶר ְך ּ ְפ ָׁשט ׁ ֶ
שאֲ נִ י לֹא עוֹ ַר ְר ִּתי ָּבכֶ ם ֶא ָּלא ְ ּבסוֹ דוֹ ת
ֶׁ
ש ַא ּ ֶתם
ֶׁ
של הָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא,
ֶׁ
ֶע ְליוֹ נִ ים
ִישן.
ָּבהֶ ם )תהלים קכא( ִה ּנֵה לֹא יָנוּם וְ לֹא י ָׁ

יתיןַ ּ ,ב ַעל
ארי ַמ ְתנִ ִ
או ְקמ ּו ָה ָמ ֵ
ָ ּ .608פ ַתח וְ ָא ַמרָ ,הא ֹ
או ְקמ ּו ָהָּ ,צ ִריךְ
ְ
עוד ֹ
ַה ּ ַביִ ת ּב ֹו ֵּצ ַע וְ א ֵֹר ַח ְמ ָב ֵרך .וְ ֹ
לְ ַד ְק ֵ ּדק ְּבה' ִמן ַה ּמ ֹו ִּציאּ .ו ְת ֵרין ֵה ִהין ִאי ּנ ּון ,לָ ֳק ֵבל
יהי ַּכ ּ ֵבי ָּצה
רות ְ ּד ׁ ַש ָּבת .י'ִ ,א ִ
ׁ ְש ּ ֵתי ַה ּ ֶל ֶחםְ ׁ .ש ּ ֵתי ִ ּכ ָּכ ֹ
בו ֵּצ ַעּ ָ .דא
לְ ָכל ַחד וְ ַחדּ .ו ַמאן ִאיה ּו ּ ַב ַעל ַה ּ ַביִ ת ְ ּד ֹ
ו'.

ָ ּ .608פ ַתח וְ ָא ַמר ,ה ֲֵרי ֵּבאֲ רוּה ּו ַּבעֲ לֵ י
הַ ִּמ ְ ׁשנָהַּ ,ב ַעל הַ ַּביִת ּבוֹ צֵ ַע וְ אוֹ ֵרחַ ְמבָ ֵר ְך.
וְ עוֹ ד ֵּבאֲ רוּה ּו ,צָ ִר ְ
יך ְל ַד ְקדֵּ ק ְ ּבה' ִמן
הַ ּמוֹ ִציא .ו ְּׁש ּ ֵתי ה' הֵ ן ְּכ ֶנגֶד ְׁש ּ ֵתי הַ ּ ֶלחֶ ם.
ש ָּבת .אוֹ ת י' ִהיא
של הַ ּ ַׁ
ְ ׁש ּ ֵתי ִכ ָּכרוֹ ת ׁ ֶ
של ָּכל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד .ו ִּמיה ּו ַּב ַעל
ַּכ ֵּביצָ ה ׁ ֶ
ש ּבוֹ צֵ ַע? זוֹ אוֹ ת ו'.
הַ ַּביִת ׁ ֶ

The Faithful Shepherd, Moses, summons all the great souls in heaven to
support the revelation of secrets for us.
The righteous souls are considered as ‘sleepers’ in their resting ground and
Moses quotes the verse from Psalms 121:4 to wake them up for the mission.
שׁוֹמר ,י ְִשׂ ָראֵ ל“
ֵ
ִישׁן–
”ִ .הנֵּה ל ֹא-יָנוּםְ ,ול ֹא י ָ
”“Behold, He that keeps Israel does neither slumber nor sleep.
He continues to reveal the secret of the two loaves of bread we use to make the
, of theה blessing for the meal. Each loaf of bread represents one of the two H,
YHVH name. One for Binah and one for Malchut. The piece that is eaten is the
, and the person who makes the blessings is the aspect of theי aspect of the Y,
.ו letter V,
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”ברוך אתה ה’ אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ” When the blessing of
“Hamotzie Lechem Min Ha’Aretz” is recited: the ‘Ha’ sound of HaMotzie and
Ha'Aretz should come out as two H like ‘HaH’ for the unification of Binah and
Malchut. ‘HaMotzie’ means ‘brings out’ as Binah delivers the Light from the
upper levels and Ha’Aretz.
The host of the meal is the one who makes the blessing over the bread because
he is the channel. The guest is the one that makes the final blessing because
he is the aspect of Yessod, the receiver, and the channel of the light.
יהֵ ּ .609 ,בין ָּכ ְך ִה ּנֵה ז ְַקן הַ ז ְֵּקנִ ים הָ יָה יוֹ ֵרד
ַ .609א ְ ּד ָה ִכיָ ,הא ָס ָבא ְ ּד ָס ִבין ָקא נָ ִחית לְ גַ ּ ֵב ּ
ָ
ְ
שה ֲֵרי
לו וְ ָא ַמר ,רוֹ ֶעה נֶאֱ ָמןֲ ,חזֹר ְ ּבךֶ ׁ ,
ֶא ְצ ֹ

ימנָ א חֲ ֹזור ָּבךּ ְ .ד ָהא לֶ ֶחם ִאיה ּו
וְ ָא ַמרַ ,ר ְעיָא ְמ ֵה ָ

ש ּלוֹ ּ ְ ,כמוֹ
לֶ חֶ ם הוּא אוֹ ת ו'ְׁ ,ש ּ ֵתי ִכ ָּכרוֹ ת ׁ ֶ
יהּ ְ ,כ ָמה ְ ּד ַא ְמ ַרת ִאי ּנ ּון ה' ה'.
ו'ְ ׁ ,ש ּ ֵתי ִ ּכ ָּכ ֹ
רות ִ ּדילֵ ּ
ש ָאמַ ְר ּ ָת הֵ ן אוֹ ִתיּוֹ ת ה' ה' .וַדַּ אי אוֹ ת ו'
ֶׁ
וַ ַ ּדאי ו' ִאיה ּו לָ ֳק ֵבל יַעֲ קֹב .ה' ה' לָ ֳק ֵ
בל לֵ ָאה ִהיא ְּכ ֶנגֶד יַעֲ קֹב ,ה' ה' ְּכ ֶנגֶד לֵ ָאה וְ ָרחֵ ל .י'
וְ ָר ֵחל .י'ַּ ,כ ּ ֵבי ָּצה לְ ָכל ַחד.
ַּכ ֵּביצָ ה ְלכָ ל ֶאחָ ד.

יהָ ,ס ָבא ָס ָבא ,וְ ָהא ְּב ַכ ּ ָמה ַא ְת ִרין
ָ .610א ַמר לֵ ּ
או ֵר ַח,
א ּו ְקמ ּו ָהּ ְ ,דיַעֲ קֹב ִאיה ּו ּ ַב ַעל ַה ַביִ ת ,וְ ֹיו ֵסף ֹ
סוד ַחי ָעלְ ִמיןָּ ,כלִ יל ח''י ִּב ְר ָכאן
ֵיה יְ ֹ
ְ ּד ַד ְרג ּ
יה) ,משלי
או ְקמ ּו ָה
ֹ
לו ָתאּ ,ו ְבגִ ין ָ ּדא
ִ ּד ְּצ ֹ
ָעלֵ ּ
יה ָה ִכי ה ּוא ,וְ כ ּ ָֹלא
י( ְּב ָר ֹ
כות לְ ר ׁ
ֹאש ַּצ ִ ּדיקָ .א ַמר לֵ ּ
יהַ ,מה ַ ּדאֲ נָא אֲ ָמ ִריתּ ,ו ַמה
ְק ׁש ֹוטָּ .כל ָרזָא ְּב ַא ְת ֵר ּ
ְ ּד ַא ְּת ַא ָמ ְרת .אֲ ָבל ַהה ּוא ְ ּד ָפלִ יג נָהֲ ָמא ַמאן ה ּוא.

ָ .610א ַמר לוֹ  ,ז ֵָקן ז ֵָקןַ ,וה ֲֵרי ְ ּבכַ ּ ָמה
שיַּעֲ קֹב הוּא ַּב ַעל הַ ַּביִת,
ְמקוֹ מוֹ ת ֵּבאֲ רוּהוֶּ ׁ ,
ש ּ ַמ ְד ֵרגָתוֹ יְסוֹ ד חַ י הָ עוֹ לָ ִמים,
וְ יוֹ סֵ ף אוֹ ֵרחַ ֶ ׁ ,
כּ וֹ לֵ ל ח''י ִ ּב ְרכוֹ ת הַ ְּת ִפ ָּלה ,ו ִּמ ּׁשוּם זֶה
ֹאש צַ דִּ יק.
ָא ְמר ּו ָעלָ יו) ,משלי י( ְ ּב ָרכוֹ ת ְלר ׁ
ָא ַמר לוֹ ָּ ,כ ְך הוּא ,וְ הַ כּ ֹל אֱ מֶ תָּ .כל סוֹ ד
ש ַא ּ ָתה
שאֲ נִ י ָאמַ ְר ִּתי ו ַּמה ּׁ ֶ
ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ַ ,מה ּ ׁ ֶ
ש ּבוֹ צֵ ַע ֶאת הַ ּ ֶלחֶ ם ִמיהוּ?
ָא ַמ ְר ּ ָת .אֲ בָ ל זֶה ׁ ֶ

ֵיה ,וְ ָדא ֹיו''ד ֵה''א
יהָ ,ס ָבא ַאנְ ְּת ְּב ִדי ּו ְקנ ּ
ָ .611א ַמר לֵ ּ
וָ א''ו ֵה''א ,וְ ָדא ָא ָדם ְ ּד ֶמ ְר ַּכ ְב ּ ָתא ִע ּ ָל ָאהּ ְ ,ד ַאנְ ּ ִפין
הוהּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ,ו' לֶ ֶחםּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ה' ה'.
יה יְ ֹ ָ
ִ ּדילֵ ּ
וְ ׁ ִשיע ּו ָרא ְ ּדא ּו ְקמ ּו ָה ַּכ ּזַיִ ת וְ ַכ ּ ֵבי ָּצהָ ,הא ִא ְּת ַמר
ַּכ ּזַיִ ת ְּב ָאן ׁ ְש ָמא ְמ ׁ ַשעֲ ִריןּ ְ ,ד ָהא א ּו ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ן ְ ּד ֵאין
ילות ,א ּוף ָה ִכי ,לָ א יַהֲ ֵבינָ ן ְּת ֵרין
שין ִמ ְּצ ֹות חֲ ִב ֹ
ֹ
עו ִ ׂ
ׁ ִשיע ּו ִרין ְּב ָאת י' ,לְ ֶמהֱ וִ י ַּכ ּזַיִ ת וְ ַכ ּ ֵבי ָּצהֶ .א ּ ָלא ְּת ֵרי
יתות ִאי ּנ ּוןִ ,אית י' ִע ּ ָל ָאה ,וְ ִאית י' זְ ֵע ָירא,
ַאלְ ָפא ּ ֵב ֹ
דודִ ,ע ּ ָל ָאה .י' ִמן אֲ דֹנָ י ,זְ ֵע ָירא .וְ ִא ּ ֵלין ְּת ֵרין,
י' ִמן יְ ֹ ָ
הדונָ הי.
ָֹ
ַחד ְּב ַכ ּזַיִ ת ,וְ ַחד ְּב ַכ ּ ֵבי ָּצהְּ ,ב ָרזָ א ָ ּדא יְ אֲ
יה.
ָא ָתא ָס ָבא וְ ׁ ִ
נָשיק לֵ ּ

שם
ָ .611א ַמר לוֹ  ,ז ֵָקןַ ,א ּ ָתה ִ ּב ְדמוּתוֹ  ,וְ זֶה ׁ ֵ
של
יוֹ ''ד הֵ ''א וָא''ו הֵ ''א ,וְ זֶה ָא ָדם ׁ ֶ
ש ּלוֹ ְיהֹוָה.
שהַ ּ ָפנִ ים ׁ ֶ
הַ ּ ֶמ ְר ָּכבָ ה הָ ֶע ְליוֹ נָה ׁ ֶ
שהֵ ן ה' ה' .וְ ִׁשעוּר
ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ו'  -לֶ חֶ םֶ ׁ ,
ש ָּק ְבע ּו ּ ַכ ַז ּיִת וְ כַ ֵּביצָ ה ,ה ֲֵרי נִ ְת ָּב ֵאר ַּכ ַז ּיִת
ֶׁ
שה ֲֵרי ּ ֵבאֲ ר ּו חֲכָ ִמים
שעֲ ִריםֶ ׁ ,
שם ְמ ַׁ
ְ ּבאֵ יזֶה ׁ ֵ
ש ֵאין עוֹ ִ ׂשים ִמ ְצווֹ ת ח ֲִבילוֹ תַ ,אף ָּכאן לֹא
ֶׁ
נוֹ ְתנִ ים ְׁשנֵי ִׁשעו ִּרים ָּבאוֹ ת י'ִ ,ל ְהיוֹ ת ַּכ ַז ּיִת
וְ כַ ּ ֵביצָ הֶ .א ָּלא ְׁש ּ ֵתי ַא ְלפָ א ּ ֵביתוֹ ת הֵ ן ,י ֵׁש
י' ֶע ְליוֹ נָה ,וְ י ֵׁש י' ְקטַ ּנָה .י' ִמן ְיהֹוָה -
ֶע ְליוֹ נָה .י' ִמן אֲ דֹנָי ְ -קטַ ּנָה .וְ ֵא ּל ּו הַ ּ ְׁש ּ ַתיִם,
ַאחַ ת ְ ּבכַ ַז ּיִת וְ ַאחַ ת ְ ּבכַ ּ ֵביצָ הּ ְ ,בסוֹ ד זֶה
ָשק לוֹ .
הַ ּ ִׁש ּלוּב יְאֲ הדֹ ָונָהיָּ .בא הַ ז ּ ֵָקן וְ נ ַׁ

The ‘Elder of the Elders’ came to the ‘Faithfull Shepherd’, who is Moses, to
support the study of the blessing over the bread. Rabbi Ashlag explained that
the name ‘Elder of the Elders’ that the Zohar uses here is a code to the level of
DailyZohar.com

312

Zohar Pinchas – Draft – unedited- not for publishing
Chokhmah. The ‘Elder’ adds to the explanation and says that the Vav is the
aspect of Jacob, Zeir Anpin. His first unification was with Leah, that is the
aspect of the upper H of the name. Then he connected to Rachel which is the
aspect of Malchut and the lower H of the name. Jacob as Zeir Anpin connects
the upper and lower realms, channeling blessings that are the aspect of the Y
of the name. The Y represents the light of Chokhmah coming down to the world
through the Sefirah of Yessod. Proverb 10:6 “ לְ ר ֹאשׁ צַ ִדּיק,”בּ ָרכוֹת
ְ “Blessings are
upon the head of the righteous” Yessod is the aspect of righteous that makes
the connection from Malchut to Zeir Anpin. When he connects upper and lower,
the blessings come from above (the head). The sages defined the size of the piece
of bread for the blessing as olive size and egg size. The Zohar explains that egg
size is for the upper Y, meaning the Y of יהוה, YHVH, and the smaller size is for
the lower Y of ADNY, אדני. It comes from the unification of the upper and lower
name, יאהדונהי, through the Amen of the blessing. Olive comes from a tree that
grows on earth and brings fruit that produces oil, which is the aspect of
Chokhmah revealed in Malchut. The egg comes from a live animal and it brings
out life and that is why it represents a higher level. The egg is also used as a
measurement unit for the Mikveh. We don’t always understand the meaning of
the ‘spiritual technologies’ we use and follow, but there is always a deep
meaning to them. When we study the meaning of them as we do on the Daily
Zohar, we reveal the light of that specific action. In this study, we reveal the
light that comes from the blessing of the bread.
 ּ ָפ ַתח, ֵּבין ָּכ ְך ָקם הַ ְּמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה.612 , פ ַתח וְ ָא ַמר,ישא
ָ ׁ  ַא ְ ּד ָה ִכי ָקם ּבו ִּצינָ א ַק ִד.612
 וַדַּ אי ָּכ ֵעת ִמ ְתחַ ְ ּב ִרים )משלי ל( ַמה,וְ ָא ַמר
,ּ ָׂש ְמח ּו הַ חֲבֵ ִרים וְ ָא ְמרו. ֹשם ְ ּבנו
ֶ ׁ ּ ּ ְ ׁשמוֹ ו ַּמה
שז ּוֹ כֶ ה לֶ אֱ כֹל מֵ הַ ּ ֶלחֶ ם הַ זֶּה
ֶ ׁ ַא ְ ׁש ָריו ִמי
,ש ּנֶאֱ ַמר ּבוֹ )משלי ט( ְלכ ּו לַ חֲמ ּו ְבלַ ְח ִמי
ֶׁ
ָּב ּה )ויקרא
ש ּנֶאֱ ַמר
ֶׁ
וְ ַא ְ ׁש ֵרי הַ ּנֶפֶ ׁש
 )שם( וְ כָ ל זָר לֹא.כב( ִמ ּ ֶלחֶ ם ָא ִביהָ ּתֹאכֵ ל
ֹשהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ּבו
ֶ ׁ . ֹיֹאכַ ל בּ ו
.ּ )מלאכי ב( ֲהלֹא ָאב אֶ חָ ד ְלכֻ ָּלנו,נֶאֱ ַמר
ָ ִמ ּ ֶלחֶ ם ָא ִביה- שעוֹ סֶ ֶקת ַּב ּתוֹ ָרה
ֶ ׁ וְ הַ ּנֶפֶ ׁש
.ּתֹאכֵ ל

ּ
ָּ
מו ּו ַמה ּ ׁ ֶשם
ֹ וַ ַ ּדאי ְ ּכ ַען ִמ ְת ַח ְּב ִרין )משלי ל( ַמה ּ ׁ ְש
ַכ ָאה ה ּוא ַמאן ְ ּדזָ ֵכי
ָּ  ז, חֲ ד ּו ַח ְב ַר ּיָיא וְ ָא ְמר ּו,ְּב ֹנו
יה )משלי ט( לְ כ ּו
ַ לְ ֵמ
ּ  ְ ּד ִא ְּת ַמר ּ ֵב,יכל ֵמ ַהאי נָ הֲ ָמא
 ְ ּד ִא ְּת ַמר ָּב ּה )ויקרא,ַכ ָאה נ ְַפ ׁ ָשא
ָּ  וְ ז.לַ חֲ מ ּו ְּבלַ ְח ִמי
 )ויקרא כב( וְ ָכל זָ ר לֹא.ֹאכל
ֵ יה ּת
ָ כב( ִמ ּ ֶל ֶחם ָא ִב
ְ  ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר.יאכל ּב ֹו
 )מלאכי,יה ִא ְּת ַמר
ַ
ּ יך ה ּוא ּ ֵב
 וְ נ ְַפ ׁ ָשא ְ ּד ִא ְת ַע ְס ַקת.ב( הֲ לֹא ָאב ֶא ָחד לְ ֻכ ּ ָלנ ּו
.ֹאכל
ֵ יה ּת
ָ  ִמ ּ ֶל ֶחם ָא ִב,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ ְּב

? ָשאוֹ כֶ לֶ ת ִמ ּ ֶלחֶ ם ָא ִביה
ֶ ׁ  ו ִּמי גָ ַרם לָ ּה.613
ִ ּב ְת ׁשוּבָ ה
שחָ ז ְָרה
ֶׁ
ִמ ּׁשוּם
זֶה ּו
. ָ)וּמ ְתחַ דֶּ שֶׁ ת( ִּכנְ עו ֶּריה
ִ וְ נֶאֱ חֶ זֶת
ָש ָּכתוּב )ויקרא כב( וְ ָׁשבָ ה אֶ ל ֵּבית ָא ִביה
ֶׁ
ָשוּב ִלימֵ י
ׁ  ְּכמוֹ )איוב לג( ]וְ [י, ִָּכנְ עו ֶּריה
ש ָּק ְצצ ּו אוֹ תוֹ ו ִּמ ְתחַ דֵּ ׁש
ֶ ׁ  ְּכמוֹ הָ ִאילָ ן.עֲ לו ָּמיו
.ש ּ ֵמת ְ ּב ִלי ז ֶַרע
ֶ ׁ של ִמי
ֶ ׁ  וְ זֶה ּו סוֹ ד.ְ ּב ָׁש ָר ָׁשיו

 ְּבגִ ין.יה
ָ  ּו ַמאן ָּג ִרים לָ ּה ְ ּד ַא ְכלַ ת ִמ ּ ֶל ֶחם ָא ִב.613
בת ְּב ִת ּי ּו ְב ָתא )דף רמ''ה ע''א( וְ ִא ְת ַאחֲ ָדת )נ''א
ַ ְ ּד ָת
 )ויקרא, הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב.יה
ָ ואתחדת( ִ ּכנְ ע ּו ֶר
 ְ ּכ ֹגון )איוב,יה
ָ יה ִ ּכנְ ע ּו ֶר
ָ כב( וְ ׁ ָש ָבה ֶאל ּ ֵבית ָא ִב
 ְ ּכגַ וְ ונָ א ְ ּד ִאילָ נָא ְ ּד ָק ִּצי ּצ ּו.ימי עֲ ל ּו ָמיו
ֵ ִלג( וְ י ָׁש ּוב ל
 ְ ּד ַמאן, וְ ַהאי ִאיה ּו ָרזָ א. וְ ִא ְת ַח ָ ּד ׁש ְּב ׁ ָש ְר ׁש ֹוי,יה
ּ ֵל
.ְ ּד ִמית ְּבלָ א זְ ַרע
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ש ְּלבַ ּסוֹ ף יָבוֹ א
ֶ ׁ , וְ עוֹ ד י ֵׁש סוֹ ד ַאחֵ ר.614
 וְ זֶה ּו.ְ ּבגִ ְל ּגוּל וְ י ְִתחַ דֵּ ׁש ְּכ ִמז ְַּמן ַק ְדמוֹ ן
,ש ִה ְת ּג ְָר ָׁשה ִמ ּגַן ֵע ֶדן
ֶ ׁ ,ּשה
ָׁ ַא ְל ָמנָה וּגְ רו
 ְ ּכמוֹ )בראשית,ּשה
ָׁ ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה נִ ְק ֵראת ְ ּגרו
 ו ַּמה ּג ַָרם לָ ּה? ִמ ּ ׁשוּם.ג( ַו ְי ָג ֶר ׁש אֶ ת הָ ָא ָדם
 וְ ָׁשבָ ה ֶאל.ש ּ ֵמת ְ ּבלֹא בָ נִ ים
ֶ ׁ ,שז ּ ֶַרע ֵאין לָ ּה
ֶׁ
ש ּׁ ָשבָ ה ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה
ֶ ׁ , ָּ ֵבית ָא ִביהָ ִּכנְ ע ּו ֶריה
 וְ זֶה ּו וְ ָׁשבָ ה ֶאל ֵּבית,ְ ּבאוֹ תוֹ נ ַַער ֶּבן הַ יָּבָ ם
- שז ּ ְָכ ָתה ְלז ֶַרע
ֶ ׁ  ו ְּלבַ ּסוֹ ף. ָָא ִביהָ ִּכנְ עו ֶּריה
ֹ וְ כָ ל זָר לֹא יֹאכַ ל בּ ו.ִמ ּ ֶלחֶ ם ָא ִביהָ ּתֹאכֵ ל
שת הַ ּ ֵמת
ֶ ׁ  )דברים כה( לֹא ִת ְהיֶה ֵא.' ֹוְ גו
.יש זָר
ׁ  ְל ִא- הַ חוּצָ ה

,ֵיתי ְּבגִ לְ ּג ּולָ א
ֵ  ִ ּדלְ ָב ַתר י,עוד ִאית ָרזָ א ַאחֲ ָרא
ֹ ְ ו.614
, וְ ַהיְ ינ ּו ַאלְ ָמנָ ה ּוגְ ר ּו ׁ ָשה.וְ יִ ְת ַח ֵ ּד ׁש ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמין
יאת
ַ  ּו ְבגִ ין ָ ּדא ִא ְת ְק ִר,ְ ּד ִא ְת ְּת ָר ַכת ִמגִ נְ ּ ָתא ְ ּד ֵע ֶדן
 ּו ַמאן. ְ ּכ ֹגון )בראשית ג( וַ יְ גָ ֶר ׁש ֶאת ָה ָא ָדם,ְ ּגר ּו ׁ ָשה
. ְ ּד ִמית ְּבלֹא ְּבנִ ין, ְּבגִ ין ְ ּדזְ ַרע ֵאין לָ ּה.ָּג ִרים לָ ּה
 ְ ּד ָת ַבת ְּב ַהאי,יה
ָ יה ִ ּכנְ ע ּו ֶר
ָ וְ ׁ ָש ָבה ֶאל ּ ֵבית ָא ִב
 וְ ַהיְ ינ ּו וְ ׁ ָש ָבה ֶאל ּ ֵבית,ָבם
ָ ָעלְ ָמא ְּב ַהה ּוא ַנ ַער ּ ֶבן י
יה
ָ  ּולְ ָב ַתר ְ ּדז ַָּכת לְ זְ ַרע ִמ ּ ֶל ֶחם ָא ִב.יה
ָ יה ִ ּכנְ ע ּו ֶר
ָ ָא ִב
 )דברים כה( לֹא.'יאכל ּב ֹו וְ ֹגו
ַ
 וְ ָכל זָ ר לָ א.ֹאכל
ֵ ּת
.יש זָ ר
ׁ  לְ ִא,ִת ְהיְ ה ֵא ׁ ֶשת ַה ּ ֵמת ַהח ּו ָּצה

Proverb 30:4
“ כִּ י ֵת ָדע, ְבּנוֹ- ֶשּׁם-וּמה
ַ  ְשּׁמוֹ-” ַמה
“What ()מה
ַ is his name, and what ( )מַ הis his son’s name if thou knowest”
The secret of this verse is that מַ ה, ‘what’ is a reference to the name of Zeir Anpin
with the name הא-ואו-הא-יוד.
The first  ַמהis for Chokhmah, חכמה, that has the word כח, meaning ‘force’, with
the numerical value of 28 and מה, to represent the force that goes to מַ ה, Zeir
Anpin. Chokhmah is the ‘father’ and Zeir Anpin is the ‘son’. The son receives
his energy, ‘bread’, from his father.
Malachi 2:10
“ הֲ לוֹא אֵ ל אֶ חָ ד ְבּ ָראָ נוּ,”הֲ לוֹא אָ ב אֶ חָ ד ְל ֻכלָּ נוּ
“Have we not all one father? Hath not one God created us?”
The Zohar reveals that the soul that studies the Torah, eats from the bread of
the ‘father’, Chokhmah. When the soul returns to its roots, meaning the Tree of
Life, then it can nourish again from the level of the ‘father’, Chokhmah, as it is
revealed in Leviticus 22:13:
“י ֹאכַל בּוֹ- ל ֹא,זָר- ִמלֶּ חֶ ם אָ ִביהָ תּ ֹאכֵל; ְוכָל, ָעוּריה
ֶ בֵּ ית אָ ִביהָ כִּ ְנ-ְשׁבָ ה אֶ ל
ָ ”ו
“and she returned unto her father’s house, as in her youth, she may eat of her
father’s bread; but there shall no common man eat thereof.”
Proverb 9:5
“ לַ חֲ מוּ ְבלַ חֲ ִמי,”לכוּ
ְ
“Go, fight with my bread”
The root of ‘bread’ is the same as for making war. Connecting to the right ‘bread’
source gives us the power to ‘fight’ and win the fights on our correction process.
Genesis 3:24, “הָ אָ ָדם- אֶ ת,” ַו ְיג ֶָרשׁ, “So He drove out the man”.
After Adam sinned, God sent him away from the Garden of Eden and from the
potential connection to the Tree of Life. We are still in the same state of exile
and we need to work and ‘sweat’ (Genesis 3:19) for our bread.
Job 33:25, “ֲלוּמיו
ָ ימי ﬠ
ֵ  ִל,”רֻ ְטפַ שׁ ְבּ ָשׂרוֹ ִמנֹּﬠַ ר; יָשׁוּב
“His flesh is tenderer than a child’s; he returneth to the days of his youth;”
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When we find the way back to the Tree of Life we ‘rejuvenate’ our souls and
receive the proper nourishment from the force of the father.

ימנָ אִ ,הלֵ ל וְ ׁ ַש ּ ַמאיּ ְ ,ד ָאת ּון,
ָ .615א ַמר ַר ְעיָא ְמ ֵה ְ
ַחד ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַרחֲ ֵמי ,וְ ַחד ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִדינָ אּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון
ֶח ֶסד ּוגְ ב ּו ָרהּ ַ ,ד ְר ִ ּגין ְ ּד ַא ְב ָר ָהם וְ יִ ְּצ ָחק .וְ ַא ּת ּון
נָש ּו ָה ָכאַ ,א ּת ּון ּו ְת ַמנִ ין ּ ַתלְ ִמ ִידים
ִמ ִ ּגזְ ַעיְ יה ּוִ ,א ְת ְ ּכ ׁ
ידי ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי,
אוף ָה ִכי ּ ַתלְ ִמ ֵ
יה לְ ִה ּ ֵלל .וְ ֹ
ַ ּדהֲ ֹוו לֵ ּ
לִ ְסע ּו ָד ָתא ְ ּד ַמלְ ָּכא.

ש ּ ַמאי,
ָ .615אמַ ר הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמןִ ,ה ּ ֵלל וְ ַׁ
ש ַא ּ ֶתם ֶאחָ ד ִמ ַ ּצד הָ ַרח ֲִמים וְ ֶאחָ ד ִמ ַ ּצד
ֶׁ
של
שהֵ ם חֶ סֶ ד וּגְ בו ָּרה ,מַ ְד ֵרגוֹ ת ׁ ֶ
הַ דִּ יןֶ ׁ ,
ש ָּלהֶ ם,
ַא ְב ָרהָ ם וְ י ְִצחָ ק .וְ ַא ּ ֶתם מֵ הַ ֶּגזַע ׁ ֶ
ּשמוֹ נִ ים ּ ַת ְל ִמ ִידים
הֵ ָא ְספ ּו ְלכָ אן ַא ּ ֶתם ו ְ ׁ
ְ
ידי ֵּבית
שהָ י ּו לוֹ ְל ִה ּ ֵלל ,וְ ַאף ָּכך ּ ַת ְל ִמ ֵ
ֶׁ
ש ּ ַמאיִ ,ל ְסעו ַּדת הַ ּ ֶמלֶ ךְ.
ַׁ

ארי
כוןָ ,מ ֵ
או ִק ְמ ּת ּוןַ ,א ּת ּון וְ ַח ְב ַר ּיָיא ְ ּד ִע ְּמ ֹ
ָ .616הא ֹ
יכל,
או ִק ְמ ּת ּוןֵ ,אין ַה ּב ֹו ֵּצ ַע ַר ׁ ָשאי לְ ֵמ ַ
אותּ ְ ,ד ֹ
הו ָר ֹ
ְ ּד ֹ
ארי
ארי ְסע ּו ָד ָתא ,וְ לֵ ית ָמ ֵ
ַעד ׁ ֶשיַעֲ נ ּו ָא ֵמן ָמ ֵ
יאכל ַה ּב ֹו ֵּצ ַע.
יכלַ ,עד ׁ ֶש ַ
ְסע ּו ָד ָתא ַר ּ ׁ ָש ִאין לְ ֵמ ַ
ארי
וַ ַ ּדאי ַּכד ָּב ַּצע ּ ַב ַעל ַה ּ ַביִ תּ ,ו ָב ַּצע לְ ִאי ּנ ּון ָמ ֵ
ְסע ּו ָד ָתא ,לָ או לְ ֻכ ְּלה ּו ְמ ׁ ַש ֵער ׁ ִשע ּו ָרא חֲ ָדאּ ְ ,דלָ או
או ַרח ִא ּ ֵלין ּב ֹו ְּצ ִעין ,לִ ְבצ ֹּו ַע ְּב ׁ ָשוְ הּ ִ ,דלְ זִ ְמנִ ין י ִָהיב
ֹ
עונִ ין ָא ֵמן ַעל ַהאי
לְ ָדא ַּכ ֵבי ָּצהּ ,ולְ ָדא ַּכזַיִ ת .וְ ַכד ֹ
יעא ,ק ֶֹדם ְ ּדיִ יכ ּול ּ ַב ַעל ַה ּ ַביִ תְ ,מ ַח ְּב ִרין ְּת ֵרין
ְּב ִּצ ָ
הדונָ היָ ,א ֵמן,
ָֹ
ׁ ִשיע ּו ִרין ַּכחֲ ָדאְּ ,ב ַכ ּזַיִ ת וְ ַכ ּ ֵבי ָּצה ,יְ אֲ
יעה,
ָ ּדא לָ או ִאיה ּו ַעל ָהאֲ ִכילָ הֶ ,א ּ ָלא ַעל ַה ְּב ִּצ ָ
לְ ָב ַתר ְ ּד ִאי ּנ ּון ׁ ִשיע ּו ִרין ִמ ְּצ ָט ְר ִפין ְּב ָא ֵמן ,יִ יכ ּול ּ ַב ַעל
ש ִמי
יתי ֹ
ַה ּ ַביִ ת .וְ ַהיְ ינ ּו )שיר השירים ה( ָא ִר ִ
מו ִרי ִעם ְּב ָ ׂ
ָא ַכלְ ִּתי י ְַע ִרי ִעם ִ ּד ְב ׁ ִשיּ ,ולְ ָב ַתר ִא ְכל ּו ֵר ִעים ׁ ְשת ּו
יהון
וְ ׁ ִש ְכר ּו ּד ֹו ִדיםִ .א ְכל ּו ֵר ִעיםָ ,מא ֵרי ְסע ּו ָד ָתאּ ִ .ד ֹ
הון.
ְּבנִ ין ְּב ִד ּי ּו ְקנָ א ְ ּד ָאב ּו ֹ

ַא ּ ֶתם וְ הַ חֲבֵ ִרים
ּ ֵב ַא ְר ּ ֶתם,
 .616ה ֲֵרי
ש ֵּב ַא ְר ּ ֶתם ֵאין
ש ִע ּ ָמכֶ םַּ ,בעֲ לֵ י הוֹ ָראוֹ תֶ ׁ ,
ֶׁ
שיַּעֲ נ ּו ָאמֵ ן ַּבעֲ לֵ י
שאי לֶ אֱ כֹל ַעד ׁ ֶ
הַ בּ וֹ צֵ ַע ַר ּ ַׁ
הַ ְּסע ּו ָדה ,וְ ֵאין ַּבעֲ לֵ י הַ ְ ּסעו ָּדה ַר ּׁ ָש ִאים
שר
שיֹּאכַ ל הַ ּבוֹ צֵ ַע .וַדַּ אי ַּכאֲ ׁ ֶ
לֶ אֱ כֹל ַעד ׁ ֶ
ּבוֹ צֵ ַע ַּב ַעל הַ ַּביִת ,וּבוֹ צֵ ַע ְלאוֹ ָתם ַּבעֲ לֵ י
ש ֵער ִׁשעוּר ֶאחָ ד,
הַ ְ ּסעו ָּדה ,לֹא ְלכֻ ָּלם ְמ ַׁ
ש ֵאין דֶּ ֶר ְך ֵא ּל ּו הַ ּבוֹ ְצ ִעים ִל ְבצ ַֹע ְ ּב ָׁשוֶה,
ֶׁ
ש ִּל ְפ ָע ִמים נוֹ ֵתן לָ זֶה ּ ַכ ֵּביצָ ה ,וְ לָ זֶה ַּכ ַז ּיִת.
ֶׁ
יעה זוֹ  ,ק ֶֹדם
שר עוֹ נִ ים ָאמֵ ן ַעל ְ ּב ִצ ָ
וְ כַ אֲ ׁ ֶ
שיֹּאכַ ל ַּב ַעל הַ ַּביִתְ ,מחַ ְ ּב ִרים ְׁשנֵי ִׁשעו ִּרים
ֶׁ
ְּכ ֶאחָ ד ְ ּבכַ ַז ּיִת וְ כַ ֵּביצָ הׁ ִ ,ש ּלוּב יְאֲ הדֹ ָונָהי -
ָאמֵ ן זֶה אֵ ינוֹ ַעל הָ אֲ ִכי ָלהֶ ,א ּ ָלא ַעל
שאֵ ּל ּו הַ ּ ִ ׁשעו ִּרים
ֶׁ
ְל ַאחַ ר
יעה.
הַ ְ ּב ִצ ָ
ִמ ְצ ָט ְר ִפים ְ ּב ָאמֵ ן ,יֹאכַ ל ַּב ַעל הַ ַּביִת.
יתי מוֹ ִרי ִעם ְ ּב ָׂש ִמי
וְ זֶה ּו )שיר השירים ה( ָא ִר ִ
ְ
ָאכַ ְל ִּתי י ְַע ִרי ִעם דִּ ְב ִׁשי .וְ ַאחַ ר ָּכך ִ -א ְכל ּו
ֵר ִעים ְ ׁשת ּו וְ ִ ׁש ְכר ּו דוֹ ִדיםִ .א ְכל ּו ֵר ִעים -
שי ּ ְִהי ּו הַ ָּבנִ ים ִ ּב ְדמוּת
ַּבעֲ לֵ י הַ ְּסעו ָּדהֶ ׁ .
אֲ בוֹ ָתם.

רו ַּכ ּזַיִ ת
רות ,וְ ׁ ִשיע ּו ֹ
ָ .617הא ָה ָכא לֶ ֶחם ִּב ׁ ְש ּ ֵתי ִ ּכ ָּכ ֹ
תו ָרא ְ ּד ַמלְ ָּכא.
וְ ַכ ּ ֵבי ָּצהַ .מאי נִ יה ּו לֶ ֶחם ַה ּ ָפנִ ים ְ ּד ָפ ֹ
יסר ַאנְ ּ ִפיןּ .ו ַמאי
יה ְּת ֵר ָ
ֶא ּ ָלא ָהא ֹ
או ְקמ ּו ָהּ ְ ,ד ִאית לֵ ּ
נִ יה ּוֶ .א ּ ָלא ִאי ּנ ּון ד' ַאנְ ּ ֵפי ַא ְריִ ה .ד' ַאנְ ּ ֵפי ׁש ֹור .ד'
ָאר
דוד .י ֵ
ֶשר .וְ ִאי ּנ ּון )במדבר ו( יְ ָב ֶר ְכ ָך יְ ֹ ָ
ַאנְ ּ ֵפי נ ׁ ֶ
דוד.
שא יְ ֹ ָ
יְ ֹ ָ
דוד .יִ ּ ָ ׂ

 .617ה ֲֵרי ָּכאן לֶ חֶ ם ִ ּב ְ ׁש ּ ֵתי ִכ ָּכרוֹ ת ,וְ ִׁשעוּרוֹ
של
 ּ ַכ ַז ּיִת וְ כַ ּ ֵביצָ ה .מַ ה ּו לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים ׁ ֶשיּ ֵׁש לוֹ
ש ְלחַ ן הַ ּ ֶמלֶ ְך? ֶא ּ ָלא זֶה ּ ֵפ ְר ׁשוּהוֶּ ׁ ,
ֻׁ
ְׁש ּ ֵתים ֶע ְ ׂש ֵרה ּ ָפנִ ים .ו ָּמהֶ ן? ֶא ּ ָלא הֵ ן ַא ְר ַּבע
של ַא ְריֵהַ ,א ְר ַּבע ּ ְפנֵי ׁשוֹ רַ ,א ְר ַּבע ּ ְפנֵי
ּ ָפנִ ים ׁ ֶ
ָ
ֶשר .וְ הֵ ם )במדבר ו( יְבָ ֶר ְכך ְיהֹוָה .יָאֵ ר
נ ֶׁ
ִשא ְיהֹוָה.
ְיהֹוָה .י ּׂ ָ

After the blessing of ‘Hamotzie Lechem’ over the bread, the host breaks the
bread but must wait for the guests to say Amen before he can eat it. Then after
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he eats then the guests can eat their share of the bread because the connection
is made and the energy can flow to them.
The reason for this process is that Amen makes the connection of the Light to
the vessel, which is in this study, the bread. The names used in the blessing are
YHVH and ADNY for the two loaves of bread brought to the table for the
blessing.
The blessing and the two loaves of bread connect the two Ys of the names as
,אמן . This ‘unification’ of the name is represented with the word Amen,יאהדונהי
. Thisמלאך that has the same numerical value of 91 and as the word for Angel,
‘angel’ uses the Amen to bring the Light down to the bread.

תו ָרא ְ ּד ַמלְ ָּכא.
ּ .618ו ְמנָ לָ ן ְ ּדלֶ ֶחם ַה ּ ָפנִ ים ִאיה ּו ִמ ּ ָפ ֹ
שלְ ָחן אֲ ׁ ֶשר
ִ ּד ְכ ִתיב) ,יחזקאל מא( וַ יְ ַד ּ ֵבר ֵאלַ י זֶה ַה ּ ׁ ֻ
אוף ָה ִכיַ ,מאן ְ ּד ִאית
דוד .ז''ה :י''ב ַאנְ ּ ִפין .וְ ֹ
לִ ְפנֵי יְ ֹ ָ
יהַ ,א ְר ּ ַבע
יהָּ ,ב ֵעי לְ ַת ְּקנָ א ּולְ ַס ְ ּד ָרא ַעל ּ ָפ ֹ
תו ֵר ּ
לֵ ּ
רות ְּבכֹל ְסע ּו ָד ָתא ְ ּד ׁ ַש ָּבת ,לִ ְתלַ ת ְסע ּו ָד ֵתי
ִ ּכ ָּכ ֹ
יסר ַאנְ ּ ִפין.
ְּת ֵר ָ

ש ְלחַ ן
ש ּ ֶלחֶ ם הַ ּ ָפנִ ים הוּא ִמ ּ ׁ ֻ
 .618ו ִּמ ַּניִן לָ נ ּו ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )יחזקאל מא( ַוי ְַד ֵּבר ֵאלַ י זֶה
הַ ּ ֶמלֶ ְך? ׁ ֶ
ימ ְט ִריָּא
שר ִל ְפנֵי ְיהֹוָה .זֶ''ה ּ ִ -ג ַ
ש ְלחָ ן אֲ ׁ ֶ
הַ ּׁ ֻ
ְ
שיּ ֵׁש לוֹ ,
ְׁש ּ ֵתים ֶע ְ ׂש ֵרה ּ ָפנִ ים .וְ ַאף ָּכךִ ,מי ׁ ֶ
צָ ִר ְ
ש ְלחָ ן ַא ְר ַּבע
יך ְל ַת ֵּקן ו ְּלסַ דֵּ ר ַעל ׁ ֻ
ש ָּבתְ ,ל ָׁשל ֹׁש
של ׁ ַ
ִ ּכ ָּכרוֹ ת ְ ּבכָ ל ְסעו ָּדה ׁ ֶ
ְסעוּדוֹ ת ְׁ -ש ּ ֵתים ֶע ְ ׂש ֵרה ּ ָפנִ ים.

יתא,
או ַריְ ָ
ימא לָ או ִאי ּנ ּון ֶא ּ ָלא ׁ ִשית ִמ ְ ּד ֹ
 .619וְ ִאי ּ ֵת ָ
ִמ ּ ׁש ּום לֶ ֶחם ִמ ׁ ְשנֵהֶ .א ּ ָלא לָ א נֵיכ ּול לְ ִמ ְד ַּכר ו',
ילא לְ ַת ּ ָתא ,וְ ׁ ִשית
יה ,ו' ו'ִ ׁ ,שית ִמלְ ֵע ּ ָ
ְּבלָ א ַח ְב ֵר ּ
ילא .לָ ֳק ֵבל ׁ ִשית ַ ּד ְר ִ ּגין ְ ּד ֻכ ְר ְסיָיא
ִמ ְּל ַת ּ ָתא לְ ֵע ּ ָ
ִע ּ ָל ָאה .וְ ׁ ִשית ַ ּד ְרגִ ין ְ ּד ֻכ ְר ְסיָיא ּ ַת ּ ָת ָאהִ ׁ .שית
ְּב ִא ְת ַּגלְ יָיא) .דברים
וְ ׁ ִשית
ְּב ִא ְת ַּכ ְסיָיא.
לות לָ נ ּו ּולְ ָבנֵינ ּו
דו''ד אֱ ל ֵֹהינ ּו וְ ַה ִּנגְ ֹ
רות לַ יְ ֹ ָ
כט( ַה ִּנ ְס ּ ָת ֹ
עולָ ם.
ַעד ֹ

ש ׁש
שאֵ ינָם ֶא ָּלא ׁ ֵ
ֹאמר ׁ ֶ
 .619וְ ִאם ּת ַ
ּ
מֵ הַ ּתוֹ ָרהִ ,מ ּ ׁשוּם לֶ חֶ ם ִמ ְ ׁשנֶה ֶ -א ָלא לֹא
ש ׁש
ש ׁש ְ ּב ִלי חֲבֵ רוֹ  .ו' ו'ֵ ׁ ,
נוּכַ ל ְלהַ ז ִ ְּכיר ׁ ֵ
ש ׁש ִמ ְּל ַמ ָּטה ְל ַמ ְעלָ ה,
ִמ ְל ַמ ְעלָ ה ְל ַמ ּ ָטה ,וְ ׁ ֵ
ש ׁש
של הַ ִּכ ּ ֵסא הָ ֶע ְליוֹ ן וְ ׁ ֵ
ש ׁש מַ ְד ֵרגוֹ ת ׁ ֶ
ְ ּכ ֶנגֶד ׁ ֵ
ש ׁש ְ ּבהֶ ְס ּ ֵתר,
של הַ ִּכ ּ ֵסא הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ןֵ ׁ .
ַמ ְד ֵרגוֹ ת ׁ ֶ
ש ׁש ְ ּבגִ ּלוּי) .דברים כט( הַ ִ ּנ ְס ּ ָתרֹת לַ יהֹוָה
וְ ׁ ֵ
אֱ לֹהֵ ינ ּו וְ הַ ִ ּנגְ לֹת לָ נ ּו ו ְּלבָ נֵינ ּו ַעד עוֹ לָ ם.

יקין .י'
 .620וְ לַ ְח ֵמי ּת ֹו ָדה ִאי ּנ ּון מ' ַח ּל ֹות ,י' ְר ִק ִ
ְרב ּו ִכין .י' )קרח קע''ט ע''א( ׁ ֶשל ָח ֵמץ .י' ׁ ֶשל ַמ ָּצה.
דו''ד .ד' ַאנְ ּ ֵפי ָא ָדם .י'
ָהא ִאי ּנ ּון מ' .לָ ֳק ֵבל י' ִמן יְ ֹ ָ
דו''ד ,ד' ַאנְ ּ ֵפי ׁש ֹור.
דו''ד ,ד' ַאנְ ּ ֵפי ַא ְריֵה .י' ִמן יְ ֹ ָ
ִמן יְ ֹ ָ
ֶשרַ .האי ִאיה ּו ִּת ּק ּונָ א
דו''ד ,ד' ַאנְ ּ ֵפי נ ׁ ֶ
י' ִמן יְ ֹ ָ
תו ָרא ְ ּד ַמלְ ָּכאּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון י' ְ ּד ָב ִרים
ַק ְד ָמ ָאה ְ ּד ָפ ֹ
ְ ּד ָּצ ִר ְ
תו ָרא ְ ּד ׁ ַש ָּבת.
נָש לְ ַאנְ ָהגָ א ְּב ָפ ֹ
יך ּ ַבר ׁ

 .620וְ לַ ְחמֵ י תוֹ ָדה הֵ ם ַא ְר ָּב ִעים חַ ּלוֹ ת.
של
יקין ,עֲ ָׂש ָרה ְרבו ִּכין ,עֲ ָׂש ָרה ׁ ֶ
עֲ ָׂש ָרה ְר ִק ִ
של ַמ ָ ּצה .ה ֲֵרי הֵ ם ַא ְר ָּב ִעים.
חָ מֵ ץ ,עֲ ָׂש ָרה ׁ ֶ
ְ ּכ ֶנגֶד אוֹ ת י' ִמן ְיהֹוָ''ה ,ד' ּ ְפנֵי ָא ָדם .י' ִמן
ְיהֹוָ''ה ,ד' ּ ְפנֵי ַא ְריֵה .י' ִמן ְיהֹוָ''ה ,ד' ּ ְפנֵי
ֶשר .זֶה ּו ִּת ּקוּן
ׁשוֹ ר .י' ִמן ְיהֹוָ''ה ,ד' ּ ְפנֵי נ ׁ ֶ
שהֵ ם עֲ ָׂש ָרה
ש ְלחַ ן הַ ּ ֶמלֶ ְךֶ ׁ ,
של ׁ ֻ
אשוֹ ן ׁ ֶ
ִר ׁ
ְ
ש ְלחַ ן
צ ִריך ָא ָדם ְלהַ נְ ִהיג ְ ּב ׁ ֻ
ְדבָ ִרים ׁ ֶ
ש ָּ
ש ָּבת.
הַ ּ ַׁ

שאוֹ כֵ ל
ש ְלחָ ן ְּכ ִמי ׁ ֶ
תו ָרא ְ ּכ ַמאן ְ ּד ָא ִכיל ַק ּ ֵמי ֶ .621אחָ ד ְ -ל ַת ֵּקן ׁ ֻ
ַ .621חד ,לְ ַת ְּקנָא ּ ָפ ֹ
ְ
שר
ש ְלחָ ן אֲ ׁ ֶ
ש ָּכתוּב זֶה הַ ּׁ ֻ
שר לִ פנֵי ִל ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ך .זֶה ּו ׁ ֶ
שלְ ָחן אֲ ׁ ֶ
ַמלְ ָּכא .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב זְ ה ַה ּ ׁ ֻ
ְ
שנִ י  -נְ ִטילַ ת י ַָדיִם ַעד ִׁשעוּר
ִל ְפנֵי ְיהֹוָ''הֵ ׁ .
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ש ָּבהֶ ם
ֶ ׁ שהֵ ם ח ֲִמ ּׁ ָשה ְק ָׁש ִרים
ֶ ׁ ,ש ָ ּגזְר ּו חֲכָ ִמים
ֶׁ
ְ
 וְ ַאף ָּכך ַא ְר ָּב ָעה.ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר ּ ְפ ָר ִקים
 וְ הֵ ם ְׁשמוֹ נָה.של יַד ְ ׂשמֹאל
ֶ ׁ ָע ָׂשר ּ ְפ ָר ִקים הֵ ם
, ְ ּכנֶגְ דָּ ם נֶאֱ ַמר כּ ֹ''חַ ְיהֹוָ''ה.וְ ֶע ְ ׂש ִרים ּ ְפ ָר ִקים
של ּ ָפסוּק
ֶ ׁ שהֵ ם ְׁשמוֹ נֶה וְ ֶע ְ ׂש ִרים אוֹ ִתיּוֹ ת
ֶׁ
ש ּנֶאֱ מַ ר
ֶ ׁ ,אשית
ִׁ שה ְב ֵר
ֵׂ ֲשל ַמע
ֶ ׁ אשוֹ ן
ׁ ִר
.ָּבהֶ ם )במדבר יד( וְ ַע ּ ָתה יִגְ דַּ ל נָא כּ ֹחַ ְיהֹוָה

 ַעד ׁ ִשע ּו ָרא ְ ּדגָ זְ ר ּו, נְ ִטילַ ת י ַָדיִ ם, ִּתנְ יָינָ א.דו''ד
ָ ֹ ְי
אוף
ֹ ְ ו.הון יָ''ד ּ ִפ ְר ִקין
ֹ  ִ ּד ְב, ְ ּד ִאי ּנ ּון ָח ֵמ ׁש ִק ׁ ְש ִרין,ַר ָּבנָ ן
ֹ''ח
ַ  וְ ִאי ּנ ּון ּכ.ש ָמאלָ א
ׂ ְ  ְ ּדיָד,ָה ִכי יַ''ד ּ ִפ ְר ִקין ִאי ּנ ּון
ֹ''ח ַא ְתוָ ון
ַ  ְ ּד ִאי ּנ ּון ּכ,דו''ד
ָ ֹ ְֹ''ח י
ַ  לָ ֳק ְבלַ יְ יה ּו ּכ.ּ ִפ ְר ִקין
 ְ ּד ִא ְּת ַמר.אשית
ִ ׁ עו ָב ָדא ִ ּד ְב ֵר
ֹ ִ ּד ְק ָרא ַק ְד ָמ ָאה ְ ּד
.דוד
ָ ֹ ְ )במדבר יד( וְ ַע ּ ָתה יִ גְ ַ ּדל נָ א ּכ ַֹח י,הון
ֹ ְּב

In the Holy Temple, there was a table where they placed 12 Challahs. It was
called ‘’לחם הפנים, ‘The inner bread’ or ‘the bread of the face’. The ‘face’ or ‘inner’
is the aspect of Chokhmah. The 12 represents the 12 letters of the three YHVH
in the blessings of the priests ( ישא יהוה, יאר יהוה,)יברכך יהוה. Also for the four faces
of each of the Holy Creatures of the Holy Throne, Lion (4), Ox (4) and Eagle(4).
The Zohar asks the question 'How do we know the twelve Challah are from the
table of the ‘King’? and quotes Ezekiel 41:22 “ אֲ ֶשׁר לִ פְ נֵי יְהוָה,“ ”זֶה הַ שֻּׁ לְ חָ ןThis ( )זֶהis
the table that is before the LORD” The word ‘this’, ‘’זֶה, has the numerical value
of 12. The Zohar suggests that we will have four loaves of bread on the table of
Shabbat so the three meals will offer 12 Challahs and make a better connection.
The Zohar raises the earlier discussion that we use two loaves of bread for the
blessing and six for the three meals, and now they mention 12. The Zohar
explains that the six is the letter Vav that is spelled וו, numerically 12, and it
represents the six Sefirot of direct light, אור ישר, and the six Sefirot of returning
light ()אור חוזר. The Zohar here begins to teach us about 10 things that we should
do to make the Shabbat meals complete. (This subject will be discussed over
the following few DZs). Prepare a table that gives honor to the ‘King’. It means
that it should be special and better than the one we prepare during the
weekdays. Washing our hands before the meal: The two hands have ten fingers
for the ten Sefirot and the ten sayings of the action of Creation. “And God said
let there be …” The fingers have 14 joints each and together they are 28 as the
number of letters in the first verse of the Torah, with the numerical value of for
כח, ‘force’. During the blessing of the hand washing, that is called “Netilat
Yadayim”, we raise our hands above the level of the eyes to connect to the upper
realm and draw from that special ‘force’.
שר ֶא ְצ ָּבעוֹ ת רוֹ ְמזוֹ ת לַ עֲ ָׂש ָרה
ֶׂ  וְ ֶע.622
 ו ִּמ ּׁשוּם זֶה.אשית
ׁ ִ שה ְב ֵר
ֵׂ ֲשל ַמע
ֶ ׁ ַמאֲ ָמרוֹ ת
ש ְּמז ְַלזֵל ִ ּבנְ ִטילַ ת
ֶ ׁ  ִמי,ֵּבאֲ ר ּו ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְ ׁשנָה
שיּ ֵׁש
ֶ ׁ  ַמדּ ו ַּע? ִמ ּׁשוּם. נֶעֱ ָקר ִמן הָ עוֹ לָ ם,י ַָדיִם
של עֲ ָׂש ָרה ַמאֲ ָמרוֹ ת ו ְּׁשמוֹ נֶה
ֶ ׁ ָּבהֶ ם סוֹ ד
.ש ָּבהֶ ם נִ ְב ָרא הָ עוֹ לָ ם
ֶ ׁ וְ ֶע ְ ׂש ִרים אוֹ ִתיּוֹ ת

עו ָב ָדא
ֹ שר אֲ ִמ ָירן ְ ּד
ֶׂ  ְר ִמיזִ י לְ ֶע,שר ֶא ְּצ ְּב ָען
ֶׂ  וְ ֶע.622
 ַמאן,יתין
ִ ִארי ַמ ְתנ
ֵ או ְקמ ּו ָה ָמ
ֹ  ּו ְבגִ ין ָ ּדא.אשית
ִ ׁ ִ ּד ְב ֵר
. אֲ ַמאי.עולָ ם
ֹ  נֶעֱ ַקר ִמן ָה,ִ ּד ְמזַלְ זֵל ִּבנְ ִטילַ ת י ַָדיִ ם
, וכ''ח ַא ְתוָ ון,שר אֲ ִמ ָירן
ֹ ְּבגִ ין ְ ּד ִאית ְּב
ֶׂ הון ָרזָא ְ ּד ֶע
.הון ִא ְת ְּב ֵרי ָעלְ ָמא
ֹ ִ ּד ְב

ֹש ִּת ְ ּקנ ּו בו
ֶ ׁ של ְ ּב ָרכָ ה
ֶ ׁ  כּ וֹ ס- ישי
ׁ ִ  ְׁש ִל.623 ש ָרה
ָ ִ ְּתל.623
ּ  ְ ּד ָת ִקינ ּו ּ ֵב, ּכ ֹוס ִ ּד ְב ָר ָכה,ית ָאה
ׂ ְ יה ַע
. ִע ּטוּר.ּש ִטיפָ ה
ׁ ְ  ה ֲָדחָ ה ו: עֲ ָׂש ָרה ְדבָ ִרים. ָמלֵ א. ַחי. ִעט ּוף. ִעט ּור. ׁ ְש ִטיפה. ַה ָ ּד ָחה.ב ִרים
ָ ְ ּד
ָ
ֹ וְ נוֹ ְתנו.לו ִ ּב ְ ׁש ּ ֵתי י ָָדיו
ֹ  ְמ ַק ְ ּב. ָמלֵ א. חַ י.ִע ּטוּף
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ב ּי ִָמין .וְ ֹנו ֵתן ֵעינָ יו ּב ֹוַּ .ביּ ִָמין .וְ נוֹ ֵתן ֵעינָיו ּבוֹ  .ו ַּמגְ ִ ּביהוֹ ִמן הַ ַּק ְר ַקע
לו ִּב ׁ ְש ּ ֵתי י ָָדיו .וְ ֹנו ְת ֹנו ּ ַ
ְמ ַק ְּב ֹ
שי בֵ יתוֹ .
ש ְ ּגרוֹ ְ ּב ַמ ּ ָתנָה ְל ַאנְ ׁ ֵ
טֶ פַ ח .ו ְּמ ַׁ

רו ְּב ַמ ּ ָתנָה לְ ַאנְ ׁ ֵשי
יהו ִמן ַה ַ ּק ְר ַקע ֶט ַפחּ .ו ְמ ׁ ַש ְ ּג ֹ
ּו ַמגְ ִּב ֹ
יתו.
ּ ֵב ֹ

או ַרח ָרזָ אּ ,כ ֹוס )דברים לג( ָמלֵ א ִּב ְר ַּכת יְ יָ.
 .624וְ ֹ
יהי ַעל
ּכ ֹוס בגי' אֱ ל ִֹהי''םּ .ו ִמ ּ ַת ּ ָמן נִ ׁ ְש ְמ ָתאּ ְ ,ד ִא ִ
יה ּכ ֹוס .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,תהלים קטז( ּכ ֹוס
ׁ ְש ֵמ ּ
עות .ה' ֶא ְּצ ְּב ָעןּ ְ .ד ִאי ּנ ּון
שאַ .מאן יְ ׁש ּו ֹ
יְ ׁש ּו ֹ
עות ֶא ּ ָ ׂ
כוסּ ְ .ד ִאיה ּו אֱ ל ִֹהים ַח ִּיים
לָ ֳק ֵבל ה' ְס ִפ ָירן ְ ּד ֹ
הון ,לְ ַח ְמ ׁ ִשין
ִּבינָ ה )דף רמ''ה ע''ב( ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ָטא ְּב ֹ
שרְּ .ב ָאת י'ּ ְ ,ד ִאיה ּו י' ְ ּד ָב ִרים
ּ ַת ְר ִעין .ה' זִ ְמנִ ין ֶע ֶׂ
כוסּ ְ ,ד ִאיה ּו אֱ ל ִֹהים ַח ִּיים ,ה'
ְ ּד ָת ִקינ ּו ַר ָּבנָ ן ְּב ֹ
ַא ְתוָ וןְּ ,ב ֻח ׁ ְש ּ ַבן ה'.

 .624ו ְּב ֶד ֶר ְך סוֹ ד ,כּ וֹ ס )דברים לג( ָמלֵ א
ימ ְט ִריָּא אֱ ל ִֹהי''ם ,ו ִּמ ּׁ ָשם
ִ ּב ְר ּ ַכת ה' .כּ וֹ ס ְ ּבגִ ַ
ש ִהיא ַעל ְ ׁשמוֹ  -כּ וֹ ס .זֶה ּו
הַ ְ ּנ ָׁש ָמהֶ ׁ ,
ְשוּעוֹ ת ֶא ּׂ ָשאִ .מי
ש ָּכתוּב )תהלים קטז( כּ וֹ ס י ׁ
ֶׁ
שהֵ ן ְ ּכ ֶנגֶד
ְשוּעוֹ ת? חָ מֵ ׁש ֶא ְצ ָּבעוֹ תֶ ׁ ,
נִ ְק ָרא י ׁ
שם אֱ ל ִֹהים
שהוּא ׁ ֵ
של כּ וֹ סֶ ׁ ,
חָ מֵ ׁש ְס ִפירוֹ ת ׁ ֶ
שטֶ ת ָּבהֶ ם לַ ח ֲִמ ּ ִׁשים
שהַ ִ ּבינָה ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ֶ
חַ יִּים ׁ ֶ
שהוּא
שרּ ְ ,באוֹ ת י'ֶ ׁ ,
ְׁש ָע ִרים .ה' ּ ְפ ָע ִמים ֶע ֶׂ
שהוּא
ש ִּת ְ ּקנ ּו חֲכָ ִמים ְ ּבכוֹ סֶ ׁ ,
עֲ ָׂש ָרה ְדבָ ִרים ׁ ֶ
אֱ ל ִֹהים חַ יִּים ,חָ מֵ ׁש אוֹ ִתיּוֹ ת ְ ּבחֶ ְׁש ּבוֹ ן ה'.

ְ
יפה.
 .625וְ א ּו ְקמ ּו ָה ְּב ֹ
כוסֶ ׁ ,ש ָּצ ִריך ַה ָ ּד ָחה ּו ׁ ְש ִט ָ
יפה ִמ ִּב ְפנִ ים .וְ ָרזָא ְ ּד ִמ ּ ָלה,
ַה ָ ּד ָחה ִמ ּ ַבח ּוץּ ,ו ׁ ְש ִט ָ
זָכי לְ נִ ׁ ְש ְמ ָתא ֵמ ַהאי
רוַ .מאן ְ ּד ֵ
כו ְ ּכ ָב ֹ
ׁ ֶש ְּי ֵהא ּת ֹו ֹ
ּכ ֹוס ,לְ ֶמהֱ וִ י נִ ׁ ְש ְמ ָתא ַ ּד ְכיָא ִמ ְּל ֹגו ּו ִמ ְּל ַבר .וְ ָרזָא
רו וְ ִק ְ ּד ׁש ֹוָ ,טהֳ ָרה ִמ ִּב ְפנִ ים,
ְ ּד ִמ ּ ָלה) ,ויקרא טז( וְ ִטהֲ ֹ
יה
ּו ְקד ּו ׁ ָשה ִמ ּ ַבח ּוץּ .ו ַמה ּכ ֹוס לָ או ַטהֲ ָר ֵת ּ
יה ִמ ְּל ֹגו ּו ִמ ְּל ַבר ְּבלָ א ַמ ּיָא .א ּוף ָה ִכי
ּו ְקד ּו ׁ ָש ֵת ּ
נִ ׁ ְש ְמ ָתא ,לָ או ַטהֲ ָר ָת ּה ּו ְקד ּו ּ ׁ ָש ָת ּה ִמ ְּל ֹגו ּו ִמ ְּל ַבר
יאלִ ,מי
יתאּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ָא ַמר ַר ָּבן ּג ְַמלִ ֵ
או ַריְ ָ
ְּבלָ א ֹ
רו לֹא יִ ָּכנֵס לְ ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁשְּ .בגִ ין
כו ְ ּכ ָב ֹ
ׁ ֶש ֵאין ּת ֹו ֹ
ְ ּדלָ או ִאיה ּו ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִאילָ נָ א ְ ּד ַח ִּייֶ ,א ּ ָלא ֵמ ֵעץ
טוב וָ ָרע.
ַה ַ ּד ַעת ֹ

ש ָ ּצ ִר ְ
יך ה ֲָדחָ ה ו ְּׁש ִטיפָ ה.
 .625וּבֵ אֲ רוּּ ְ ,בכוֹ ס ׁ ֶ
ה ֲָדחָ ה ִמ ַּבח ּוץ ,ו ְ ּׁש ִטיפָ ה ִמ ִ ּב ְפנִ ים .וְ סוֹ ד
שזָּכָ ה
שיְּהֵ א ּתוֹ כוֹ ְ ּכבָ רוֹ ִ .מי ׁ ֶ
הַ דָּ בָ ר ֶ ׁ -
לַ ְ ּנ ָׁש ָמה ִמכּ וֹ ס זֶהִ ,ל ְהיוֹ ת נְ ָׁש ָמה ְטהוֹ ָרה
ִמ ִ ּב ְפנִ ים ו ִּמ ַּבחוּץ .וְ סוֹ ד הַ דָּ בָ ר ) -ויקרא
טז( וְ ִטהֲרוֹ וְ ִקדְּ ׁשוֹ ָ .טה ֳָרה ִמ ִ ּב ְפנִ ים ,ו ְּק ֻד ּׁ ָשה
ִמ ַּבחוּץ .ו ַּמה כּ וֹ ס ֵאין ָטה ֳָרתוֹ ו ְּק ֻד ּ ָׁשתוֹ
ִמ ִ ּב ְפנִ ים ו ִּמ ַּבחוּץ ְ ּב ִלי ַמיִם ַ -אף ָּכךְ
הַ ְ ּנ ָׁש ָמה ֵאין ָטה ֳָר ָת ּה ו ְּק ֻד ּ ָׁש ָת ּה ִמ ִ ּב ְפנִ ים
ו ִּמ ַּבחוּץ ְ ּב ִלי תוֹ ָרה .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ָא ַמר ַר ָּבן
ש ֵאין ּתוֹ כוֹ ְּכבָ רוֹ לֹא י ִָּכנֵס
יאלִ ,מי ׁ ֶ
ּג ְַמ ִל ֵ
ש ֵאין הוּא ִמ ַ ּצד ֵעץ
ְלבֵ ית הַ ִּמ ְד ָר ׁשּ ִ .בגְ לַ ל ׁ ֶ
הַ חַ יִּיםֶ ,א ּ ָלא מֵ ֵעץ הַ דַּ ַעת טוֹ ב ו ָָרע.

, for the blessing of the wine is called ‘Kiddush’. The numerical valueכוס The cup,
וּב ֵשׁם “ , ELHYM. Psalms 116:13אלהים , is 86, same asכוס of cup,
כּוֹס-יְשׁוּעוֹת אֶ ָשּׂא; ְ
”” “I will lift up the cup of salvation, and call upon the name of YHVH.יְהוָה אֶ ְק ָרא
We fill the cup with wine to the top, bringing total fulfillment to the vessel.
”, “full with the blessing of YHVH” We holdוּמָ לֵ א ִבּ ְרכַּת יְהוָה” Deuteronomy 33:23
the cup with five fingers connecting the five Sefirot of the cup (Chessed,
Gevurah, Tiferet, Netzach, and Hod) to the fifty gates of Binah. The blessing and
drinking connect the five to Yessod and Malchut. The wine cup by itself requires
10 actions that will be explained below and the following commentaries: · Wash
with water from the inside. Wash with water from the outside. The cup is a tool
DailyZohar.com
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to draw the light of Binah and purifying it with water is very important. Our
soul (inner) and body (outer) should be pure. Our heart and mind (inner) and
actions (outer) should be equal and pure in order to have an affinity with the
light and draw it down to our lives.

רו ּ ַב ּ ַתלְ ִמ ִידים .וְ א ַֹרח
או ְקמ ּו ָה ְמ ַע ְט ֹ
ִ .626עט ּורֹ ,
רו ּ ַב ּ ַתלְ ִמ ִידים ְּב ָאת י',
ָרזָ א ,ה' ִאיה ּו ּכ ֹוסְ ,מ ַע ְט ֹ
ְ ּד ִאיה ּו עֲ ֶט ֶרת ַעל ה'ִ .עט ּוףָּ ,צ ִר ְ
יך לְ ַא ְע ָט ָפא
יהּ ְ .ד ָה ִכי א ּו ְקמ ּו ָה
יה ְּבגִ ין ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ַעל ֵר ׁ ֵ
ֵר ׁ ֵ
יש ּ
יש ּ
יה ְך ד'
יתיןָ ,אס ּור לְ ַתלְ ִמיד ָח ָכם לְ ֵמ ַ
ארי ַמ ְתנִ ִ
ָמ ֵ
ֹאשִ .מ ּ ׁש ּום )ישעיה ו( ְמלֹא ָכל
ַא ּמ ֹות ְּבגִ ל ּוי ָהר ׁ
דוָּ .כל ׁ ֶש ֵּכן ִּב ְב ָר ָכהּ ,ו ְב ַא ְד ְ ּכ ַרת ׁ ְש ָמא
בו ֹ
ָה ָא ֶרץ ְ ּכ ֹ
ֹאש.
ַק ִד ׁ ָ
ישא ,לְ ֶמהֱ וִ י ְּבגִ ל ּוי ָהר ׁ

ִ .626ע ּטוּר ֵ ּ -פ ְר ׁשוּה ּו ְמ ַע ְּטרוֹ ְ ּב ַת ְל ִמ ִידים.
וְ ֶד ֶר ְך סוֹ ד  -ה' ִהיא כּ וֹ סְ ,מ ַע ְּטרוֹ
ש ִהיא עֲ טָ ָרה ַעל ה'.
ְ ּב ַת ְל ִמ ִידים ְ ּבאוֹ ת י'ֶ ׁ ,
ִע ּטוּף  -צָ ִר ְ
ֹאשוֹ ִ ּבגְ לַ ל
יך לַ עֲ טֹף ר ׁ
ש ָּכ ְך ּ ֵפ ְר ׁשוּה ּו ַּבעֲ לֵ י
ֹאשוֹ ֶ ׁ .
שהַ ּ ְׁש ִכינָה ַעל ר ׁ
ֶׁ
ְ
הַ ִּמ ְׁשנָהָ ,אסוּר ְל ַת ְל ִמיד חָ כָ ם ְלהַ ּ ֵלך ד'
ֹאשִ ,מ ּׁשוּם )ישעיה ו( ְמלֹא
ַא ּמוֹ ת ְ ּבגִ ּלוּי הָ ר ׁ
ש ּ ֵכן ִ ּב ְב ָרכָ ה
כָ ל הָ ָא ֶרץ ְּכבוֹ דוֹ ָּ .כל ׁ ֶ
ש ָאסוּר ִל ְהיוֹ ת ְ ּבגִ ּלוּי
שם הַ ָּקדוֹ ׁש ׁ ֶ
ו ְּבהַ ז ְָּכ ַרת ׁ ֵ
ֹאש.
הָ ר ׁ

אור,
יהי ִא ְת ַע ֵטף ָּב ֹ
דודִ ,א ִ
ּ ְ .627ד ָאת י' ִמן יְ ֹ ָ
ַא ִ ּויר) .והיינו אוירא דארץ ישראל
וְ ִא ְת ָע ִביד
יהי ָח ְכ ָמה ּ ַבאֲ וִ יר ,וְ ַהיְ ינ ּו
מחכים( ְּבגִ ין ְ ּד ָאת י' ְ ּד ִא ִ
יה ַּכד ָּב ָרא ָעלְ ָמא ,הֲ ָדא ה ּוא
ֹ
אור ְ ּד ִא ְתעֲ ָטף ּ ֵב ּ
שלְ ָמה .וְ ַהאי
ֹ
עו ֶטה
ִד ְכ ִתיב) ,תהלים קד( ֹ
אור ַּכ ּ ַ ׂ
ארי
או ְקמ ּו ָה ָמ ֵ
אור יְ ִהי ַא ִ ּויר .וְ ֹ
ִאיה ּו )בראשית א( יְ ִהי ֹ
ִס ְת ֵרי ּת ֹו ָרהְּ ,ב ֶט ֶרם נִ ְתהֲ וָ וה ָּכל ָ ּד ָבר ,נִ ְתהֲ ו ּו
אורּ ְ ,דהֲ וָ ה
אור וַ יְ ִהי ֹ
ָה ַהוָ ֹיותּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא יְ ִהי ֹ
ִמ ַ ּק ְד ַמת ְ ּדנָ א.

ש ִה ְת ַע ְּטפָ ה
שאוֹ ת י' ִמן ְיהֹוָ''ה ִהיא ׁ ֶ
ֶ ׁ .627
ָּבאוֹ ר ,וְ נ ֶֶע ְ ׂש ָתה אֲ וִ יר) .וְ זֶהוּ אֲוִ יר שֶׁ ל אֶ ֶרץ
ש ִהיא
שאוֹ ת י'ֶ ׁ ,
יִ ְשׂ ָראֵ ל מַ חְ כִּ ים( ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ש ִה ְת ַע ּ ֵטף ּבוֹ
חָ ְכ ָמהָּ ,באֲ וִ יר ,וְ זֶה ּו אוֹ ר ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )תהלים
ש ָּב ָרא ֶאת הָ עוֹ לָ ם .זֶה ּו ׁ ֶ
ְּכ ׁ ֶ
ש ְל ָמה .וְ זֶה ּו )בראשית
קד( עֹטֶ ה אוֹ ר ּ ַכ ּׂ ַ
א( י ְִהי אוֹ ר  -י ְִהי אֲ וִ יר .וּפֵ ְר ׁשוּה ּו ַּבעֲ לֵ י
ש ִ ּנ ְתהַ ּוָה ָּכל דָּ בָ ר,
סוֹ דוֹ ת הַ ּתוֹ ָרהּ ְ ,בטֶ ֶרם ׁ ֶ
נִ ְתהַ ּו ּו הַ ֲהוָיוֹ ת .ו ִּמ ּׁשוּם זֶה נֶאֱ ַמר י ְִהי אוֹ ר
שהָ יָה ִמז ְַּמן ַק ְדמוֹ ן.
ַוי ְִהי אוֹ רֶ ׁ ,

ַ .628ח''י א ּו ְקמ ּו ָהַ ,חי ִמן ֶה ָח ִבית .וְ א ַֹרח ָרזָ א,
יהי ְּת ִמינָ ָאה ִ ּד ְס ִפ ָיראן ִמ ּ ַת ּ ָתא
ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ִע ּ ָל ָאה ִא ִ
יאת ח' ,וְ ִא ְּת ַמר ָּב ּה )משלי
ילאּ ,ו ְבגִ ין ָ ּדא ִא ְת ְק ִר ַ
לְ ֵע ּ ָ
כד( ְּב ָח ְכ ָמה יִ ָּבנֶה ָּביִ ת .וְ ַהיְ ינ ּו ָח ִבית :ח' ּ ַביִ ''ת.
יהי ַח ִּייםּ ִ ,ד ְכ ִתיב )משלי ג( ֵעץ ַח ִּיים ִהיא
ּו ְבגִ ין ְ ּד ִא ִ
יקים ָּב ּה ,יַיִ ן ִמ ּ ַת ּ ָמן ִאיה ּו ַח''י .וְ ָדא ִאיה ּו יִ ינָ א
לַ ּ ַמחֲ זִ ִ
עוד,
יתאַ .מאן ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ַ ּדל ָּב ּהִ ,א ְק ֵרי ַח''י .וְ ֹ
או ַריְ ָ
ְ ּד ֹ
ַּצ ִדיק ַח''יִ .איה ּו ַחי ִמן ֶה ָח ִבית.

 .628חַ י ֵ ּ -פ ְר ׁשוּה ּו חַ י ִמן הֶ חָ ִבית .וְ ֶד ֶר ְך
סוֹ ד ְׁ -ש ִכינָה ֶע ְליוֹ נָה ִהיא ְׁש ִמינִ ית
לַ ְ ּס ִפירוֹ ת ִמ ּ ַמ ּ ָטה ְל ַמ ְעלָ ה ,ו ִּמ ּׁשוּם זֶה
נִ ְק ֵראת אוֹ ת ח' ,וְ נֶאֱ ַמר ָּב ּה )משלי
כד( ְ ּבחָ ְכ ָמה י ִָּבנֶה ָּביִת .וְ זֶה ּו חָ ִבית :ח'
ש ָּכתוּב )משלי
ש ִהיא חַ יִּיםֶ ׁ ,
ַּביִ''ת .ו ִּמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ִיקים ָּב ּה ,הַ ַיּיִן ִמ ּׁ ָשם
ג( ֵעץ חַ יִּים ִהיא לַ ּ ַמ ֲחז ִ
ש ִּמ ְׁש ּ ַתדֵּ ל
של ּתוֹ ָרהִ .מי ׁ ֶ
הוּא חַ י .וְ זֶה ּו יֵינ ָּה ׁ ֶ
שהוּא חַ י ִמן
ָּב ּה נִ ְק ָרא חַ י .וְ עוֹ ד ,צַ דִּ יק חַ יֶ ׁ ,
הֶ חָ ִבית.

Continuing the subject of the ten actions related to the cup of wine. The cup of
the Kiddush by itself is one of the ten things related to the meals of Shabbat.
Decorated. The sages explained that decoration is with students and the Zohar
reveals that the secret of decoration is the letter Yod. The cup is the aspect of
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the letter H of the name. When the letter Y is added to the cup, then it becomes
,אור , Yod, from YHVH, was ‘wrapped’ in Light,י decorated. Wrapped. The letter
, Air. This is the light God wrapped himself with when he createdאויר and became
ַשּׂ ְל ָמה” the worlds. Psalms 104:2
”, ”Who covers himself with light asעֹ טֶ ה-אוֹר ,כּ ַ
with a garment” When God said “Let there be Light …” he let the Yod of
,אויר Chokhmah get wrapped around the Light and created the physical ‘Air’,
and without it, there is no life. The strongest level of Chokhmah in the air is in
Israel where Creation began. That is why Israel is a source of wisdom and
, ‘Life’, 18 The wine should be pure andחי innovations for the whole world. Live
strong as if it comes directly from the original barrel. It should be undiluted. We
pour the ‘live’ wine into the cup but we can add water to balance it. Most wines
sold today already come diluted with water. We add a few drops of water to
‘soften’ and balance its energy. The requirement of ‘live’ wine also forms a
connection to Yessod that is the aspect of righteous that connects us to Binah,
which is Lifeforce and the entire Tree of Life.
ֵיה ְּת ֵרין ַּגוְ ונִ יןִ ,ח ָ ּוור וְ ס ּו ָמק .יַיִ ן ,ע' ַ .629ייִן י ֵׁש ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְׁשנֵי גְ וָנִ ים  -לָ בָ ן וְ ָאדֹם.
 .629יַיִ ן ִאית ִמ ּנ ּ
ּ
ימ ְט ִריָא ִ ׁש ְב ִעים ּ ָפנִ ים .ה ֲֵרי ע''ב .ו ְּכ ֶנגֶד
זָכור ַייִן ִ ּג ַ
יהי ֹ
ַאנְ ּ ִפיןָ .הא ע''ב .וְ לָ ֳק ֵבל ְּת ֵרין ּגַוְ ונִ ין ְ ּדיַיִ ןִ ,א ִ
ּ
של
של הַ ַייִן ,הוּא זָכוֹ ר וְ ָׁשמוֹ ר ׁ ֶ
ְ ׁשנֵי גְ וָנִ ים ׁ ֶ
יבין ְ ּד ִקד ּו ׁש וַ יְ ֻכ ּל'' ּוָ ,הא ע''ב.
מור ְ ּד ׁ ַש ָּבת ,וְ ע' ּ ֵת ִ
וְ ׁ ָש ֹ
של ִקדּ ו ּׁש ַויְכֻ ּל'' ּו -
ש ָּבת ,וְ ִׁש ְב ִעים ּ ֵתבוֹ ת ׁ ֶ
ַׁ
ה ֲֵרי ע''ב.

ָ .630מ ּ ֵלא ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב ּכ ֹוס )דברים לג( ָמלֵ א
יתאַ ּ .בר
או ַריְ ָ
אוף ְ ּד ִאיה ּו ָמ ּ ֵלא ִמיֵינָא ְ ּד ֹ
ִּב ְר ַּכת יְ יָ .וְ ֹ
נָ ׁש ָה ִכי ָּצ ִר ְ
יך לְ ֶמהֱ וִ י ׁ ְשלִ יםּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת
ׁ ְשלִ ים.
ְ ּג ַבר
ּ ָתם:
יש
ָא ֵמר )בראשית כה( ִא ׁ
מו )בראשית לג( וַ ָ ּיבֹא יַעֲ קֹב ׁ ָשלֵ םָ ,ה ִכי ָּצ ִר ְ
יך
ְ ּכ ֹ
ָּב ּה
ימ ָתא ,וְ לָ א יִ ְהיֶה
לְ ֶמהֱ וִ י נִ ׁ ְש ְמ ָתא ׁ ְשלֵ ָ
ּ ְפגָ ם) ,ויקרא כא( ְ ּד ָכל אֲ ׁ ֶשר ּב ֹו מ ּום לֹא יִ ְק ָרב .א ּוף
ָ''ה ,ה ּוא אֱ ל ִֹהיםּ ְ ,כח ּו ׁ ְש ּ ַבן ּכ ֹוס) .שם
ָה ִכי ִא ּ ֵלם ִעם י ּ
ימ ַתי.
פו ְך ִא ּ ֵלם וְ ִת ְמ ָּצא ָמ ּ ֵלאֵ .א ָ
י''ה( ִאיה ּו ָמלֵ א ,וַ הֲ ֹ
ָ''ה .וְ ַהיְ ינ ּו )שמות יז( ִ ּכי יַד ַעל ֵּכס
ַּכד ִאית ּ ַת ּ ָמן י ּ
יתא
ֵיה ו''הַ .ע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָּצ ִע ָ
ָ''ה .אֲ דֹנָ ''י ח ּו ׁ ְש ָּבנ ּ
י ּ
ָמ ּ ֵלא ִמן )תקונים ע' ע''א( ּ ַת ְרוַ ויְ יה ּוּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ׁ ַש ְריָא
יה ָא ָדםּ ְ ,דה ּוא ׁ ְש ָמא ְמפ ָֹר ׁש.
ָעלֵ ּ

ש ָּכתוּב כּ וֹ ס )דברים
ָ .630מלֵ א  -זֶה ּו ׁ ֶ
שהוּא ָמלֵ א ִמיֵּינ ָּה
לג( ָמלֵ א ִ ּב ְר ּ ַכת ה' .וְ ַאף ׁ ֶ
ְ
של ּתוֹ ָרהָ .א ָדם ָּכ ְך צָ ִריך ִל ְהיוֹ ת ָׁשלֵ ם,
ֶׁ
יש ּ ָתם ּ -גֶבֶ ר
ש ּנֶאֱ ַמר )בראשית כה( ִא ׁ
ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
ָׁשלֵ םּ ְ ,כמוֹ )שם לג( ַו ָי ּבֹא יַעֲ קֹב ָׁשלֵ םָּ .כךְ
צָ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת נְ ָׁש ָמה ְׁשלֵ ָמה ,וְ לֹא י ְִהיֶה ָּב ּה
שר
)אישׁ( אֲ ׁ ֶ
ש ָּכל ִ
ש ּנֶאֱ מַ ר )ויקרא כא( ׁ ֶ
ּ ְפ ָגםֶ ׁ ,
ְ
או ִתיּוֹ ת ִא ּ ֵלם ִעם
ּבוֹ מוּם לֹא י ְִק ָרבַ .אף ָּכך ֹ
ָ''ה  -הוּא אֱ ל ִֹהיםְּ ,כחֶ ְ ׁש ּבוֹ ן כּ וֹ ס) .שֵׁ ם
י ּ
ְ
י''ה( הוּא ָמלֵ אַ ,ו ֲהפֹך אוֹ ִתיּוֹ ת ִא ּ ֵלם וְ ִת ְמצָ א
ָ''ה.
ָמלֵ אָ .מ ַתי? ַּכאֲ ׁ ֶ
שר י ֵׁש ָׁשם אוֹ ִתיּוֹ ת י ּ
ָ''ה .אֲ דֹנָ''י
וְ הַ יְנ ּו )שמות יז( ִ ּכי יָד ַעל ּ ֵכס י ּ
חֶ ְׁש ּבוֹ נוֹ ו''ה .הָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי ָמלֵ א
ִמ ּ ְ ׁשנֵיהֶ ם ,ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ׁשוֹ ֶרה ָעלָ יו ָא ָדם,
שם ְמפ ָֹר ׁש.
שהוּא ׁ ֵ
ֶׁ

יתאּ ְ ,דהֲ וָ ה ְ .631מ ַק ְ ּבלוֹ ִ ּב ְׁש ּ ֵתי י ָָדיו ּ ְ -כמוֹ הַ ּתוֹ ָרה
או ַריְ ָ
לו ִּב ׁ ְש ּ ֵתי י ָָדיוּ ְ ,כגַ וְ ונָ א ְ ּד ֹ
ְ .631מ ַק ְּב ֹ
שהָ י ְָתה ִ ּב ְ ׁשנֵי לוּחוֹ ת ,ח ֲִמ ּ ָׁשה דִּ ְ ּברוֹ ת ְ ּבלוּחַ
בל ה' ׁ ֶ
ִּב ְת ֵרין ל ּו ִחין ,ה' ִ ּד ְב ָרן ְּבל ּו ָחא חֲ ָדא ,לָ ֳק ֵ
של יַד י ִָמין,
ֶאחָ ד ְ ּכ ֶנגֶד חָ מֵ ׁש ֶא ְצ ָּבעוֹ ת ׁ ֶ
ֶא ְּצ ְּב ָע ָאן ְ ּדיַד יְ ִמינָ א .וְ ה' ְּבל ּו ָחא ִּתנְ יָינָ א ,לָ ֳק ֵבל ה'
של
שנִ י ְּכ ֶנגֶד חָ מֵ ׁש ֶא ְצ ָּבעוֹ ת ׁ ֶ
ַוח ֲִמ ּ ָׁשה ְ ּבלוּחַ ׁ ֵ
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. ְ ּכלוֹ ַמר ְ ּביַד י ִָמין, וְ נִ ְּתנ ּו ְבי ִָמין.יַד ְ ׂשמֹאל
 וְ לֹא, ֹ ְ ׁשנֵי לוּחוֹ ת אֲ בָ נִ ים ְ ּביָדו,ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה
 )דברים,ש ּ ֵמ ִעיד הַ ּ ָפסוּק
ֶׁ
 וְ זֶה ּו.ְבי ָָדיו
. ֹימינוֹ ֵא ׁש דָּ ת לָ מו
ִ לג( ִמ

ימינָא ְ ּד ַהיְ ינ ּו
ִ יהיב ּו ִּב
ִ ְ וְ ִא ְתי.ש ָמאלָ א
ׂ ְ ֶא ְּצ ְּב ָען ְ ּדיַד
הו ִריד
ֹ חות אֲ ָבנִ ים
ֹ  ׁ ְשנֵי ל ּו, ּו ְבגִ ין ָ ּדא.ְּביַד י ִָמין
ִאיה ּו ְ ּד ַא ְס ִהיד
 וְ ַהאי.ְּבי ָָדיו
 וְ לָ א,ָדו
ֹ ְּבי
.מו
ֹ ָינו ֵא ׁש ָ ּדת ל
ֹ ימ
ִ  )דברים לג( ִמ,ְק ָרא

There are 70 words in the Kiddush prayer and with the two aspects of red and
white wines it adds up to 72. It is also the numerical value of the first word of
the Kiddush, 72.  ויכלוrepresents the name of the world of Emanation, Atzilut,
הי-ויו-הי-יוד. It signifies the connection, between the upper and lower levels, that
is made on Shabbat evening with the Kiddush. The wine-cup should be filled,
מלא. Deuteronomy 33:23 ””וּמָ לֵ א ִבּ ְרכַּת יְהוָה, “full with the blessing of YHVH” The
person holding the cup should be ‘filled’ with the ‘wine’ of the Torah. Wine is יין
in Hebrew, with the numerical value of 70, same as סוד, secret, referring to the
secrets of the Torah. They have 70 ‘faces’, meaning inner levels of revelations.
We connect to them with the study of the Zohar and especially of the Tikunei
Zohar. The opposite of מלא, ‘filled’, is אלם, ‘mute’, meaning that a person who is
not filled with the Torah secrets, that is the Zohar, is considered as mute and
can not make a proper spiritual connection. The wine should be received with
two hands and transferred to the right hand. The Torah was on two tablets with
five utterances (commandments) on each side. One person holds the cup with
two hands, five fingers on each side and the host, who recites the blessing,
receives the cup with two hands, one from the top and one from the bottom,
then leaves the cup held by the five fingers of the right hand.
שכּ וֹ ס זֶה הוּא
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם- ֹ וְ נוֹ ֵתן ֵעינָיו ּבו.632
ש ּנֶאֱ ַמר ָּב ּה )דברים
ֶ ׁ ,ִש ָר ֵאל
ׂ ְ ְּכ ֶנגֶד ֶא ֶרץ י
ָ
של
ֶ ׁ  וְ ֵעי ַניִם.יא( ּ ָת ִמיד ֵעינֵי ה' אֱ לֹהֶ יך ָּב ּה
ֹשה
ֶ ׁ  וַעֲ לֵ יהֶ ם מ,ַמ ְעלָ ה הֵ ם ִ ׁש ְב ִעים סַ נְ הֶ ְד ִרין
, ַאחַ ת ֵעין י ִָמין. ְ ׁש ּ ֵתי ֵעי ַניִם ֶע ְליוֹ נוֹ ת.וְ ַא ֲהרֹן
.''''ב ַיּיִן
ַּ  ְּכ ִמנְ יַן, וְ הֵ ם ע''ב.וְ ַאחַ ת ֵעין ְ ׂשמֹאל
.ינו
ֹ של נוֹ ֵתן ַּבכּ וֹ ס ֵע
ֶ ׁ וְ זֶה ּו סוֹ ד

 ְ ּד ִאיה ּו לָ ֳק ֵבל, ְּבגִ ין ְ ּד ַהאי ּכ ֹוס, וְ ֹנו ֵתן ֵעינָ יו ּב ֹו.632
 )דברים יא( ּ ָת ִמיד, ְ ּד ִא ְּת ַמר ָּב ּה,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִַא ְר ָעא ְ ּדי
ָ ֵעינֵי יְ ָי אֱ ל ֶֹה
 ִאי ּנ ּון ׁ ִש ְב ִעין,ילא
ָ ּ  וְ ַעיְ ינִ ין ִ ּדלְ ֵע.יך ָּב ּה
. ְּת ֵרין ַעיְ ינִ ין ִע ּ ָל ִאין. ּומ ׁ ֶֹשה וְ ַאהֲ רֹן ָעלַ יְ יה ּו,ַסנְ ֶה ְד ִרין
 ְ ּכ ִמנְ יָן, וְ ִאי ּנ ּון ע''ב,ש ָמאלָ א
ׂ ְ  וְ ַחד ַעיִ ן,ַחד ַעיִ ן י ִָמין
.ינו
ֹ  וְ ַהאי ִאיה ּו ָרזָא ְ ּד ֹנו ֵתן ּ ַב ּכ ֹוס ֵע.ּ ַב ּיַיִ ן

 ִמ ּ ׁשוּם-  ו ַּמגְ ִ ּביהוֹ ִמן הַ ַּק ְר ַקע טֶ פַ ח.633
ְ  צָ ִר,שאוֹ ת ה' ִהיא כּ וֹ ס
יך ְלהַ עֲ לוֹ ת אוֹ ָת ּה
ֶׁ
'ש ּבוֹ נִ ְפ ּ ַתחַ ת אוֹ ת ה
ֶ ׁ ,ש ִהיא טֶ פַ ח
ֶ ׁ ,'ָּבאוֹ ת י
ֹשי בֵ יתו
ֵ ׁ ְש ְ ּגרוֹ ְל ַאנ
ַׁ  ו ְּמ.ְ ּבחָ מֵ ׁש ֶא ְצ ָּבעוֹ ת
ְ
ש ִהיא
ֶ ׁ , ֹש ִּת ְת ָּב ֵרך ִא ְׁש ּתו
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם- ְ ּב ַמ ּ ָתנָה
שנ ּו יְבֵ ָׁשה
ֵ ׁ ש ּנֶאֱ מַ ר ָּב ּה )במדבר יא( נ ְַפ
ֶ ׁ ,נֶפֶ ׁש
 זֶה ּו. ו ִּמ ְת ָּב ֶרכֶ ת וְ עוֹ ָׂשה ּ ֵפרוֹ ת.ֵאין כּ ֹל
.שא
ֶ ׁ ֶּשא הָ ָא ֶרץ ד
ֵ ׁ ש ָּכתוּב )בראשית א( ּ ַת ְד
ֶׁ

יהי
ִ  ְּבגִ ין ְ ּד ָאת ה' ִא,יהו ִמן ַה ַ ּק ְר ַקע ֶט ַפח
ֹ  ּו ַמגְ ִּב.633
יה
ִ  ְ ּד ִא,' ָּב ֵעי לְ ַס ְּל ָקא לָ ּה ְּב ָאת י,ּכ ֹוס
ּ  ְ ּד ֵב,יהי ֶט ַפח
יתו
ֹ רו לְ ַאנְ ׁ ֵשי ּ ֵב
ֹ  ּו ְמ ׁ ַש ְ ּג.ִא ְת ּ ַפ ְּת ַחת ה' ְּבה' ֶא ְּצ ְּב ָעאן
,יהי נ ֶֶפ ׁש
ִ  ְ ּד ִא,יתה ּו
ְ  ְּבגִ ין ְ ּדיִ ְת ְּב ַר ְך ְ ּד ִב,ְּב ַמ ּ ָתנָ ה
,ְ ּד ִא ְּת ַמר ָּב ּה )במדבר יא( נ ְַפ ׁ ֵשנ ּו יְ ֵב ׁ ָשה ֵאין ּכֹל
 הֲ ָדא ה ּוא,ּ ֵפ ִרין
ידת
ַ וְ ִא ְת ָּב ְר ַכת וְ ִא ְת ָע ִב
. )בראשית א( ּ ַת ְד ׁ ֵשא ָה ָא ֶרץ ֶ ּד ׁ ֶשא,ִד ְכ ִתיב
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יה ִ ּד ְב ֵרי ּת ֹו ָרה,
יע ָאה ,לְ ֶמהֱ וִ י ַעל ּ ָפ ֹ
ְ .634ר ִב ָ
תו ֵר ּ
יה ְ ּכגַוְ ונָ א ְ ּד ַע ּ ֵמי ָה ָא ֶרץּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר
ְ ּדלָ א יִ ְת ַק ּיֵים ּ ֵב ּ
שלְ ָח ֹנות ָמלְ א ּו ִקיא
ָעלַ יְ יה ּו )ישעיה כח( ִ ּכי ָּכל ׁ ֻ
רו ֶּצה
או ְקמ ּו ָהָ ,ה ֹ
ֹ
צ ֹּו ָאה .אֲ ָבל ְּב ִס ְת ֵרי ּת ֹו ָרה
שלְ ָחן
פון ,הֲ ֵרי ׁ ֻ
שלְ ָחן לַ ָּצ ֹ
לְ ַהעֲ ׁ ִשיר ַי ְּצ ּ ִפין ,יִ ּ ֵתן ׁ ֻ
יה יְ ִמינָ א,
ש ָמאלָ אּ ְ ,ד ִאיה ּו ִ ּדיןָּ ,ב ֵעי לְ ַק ּ ׁ ְש ָרא ּ ֵב ּ
לִ ְ ׂ
יבת ֵמ ֶח ֶסדּ ְ ,ד ִאיה ּו
יתאּ ְ ,ד ִא ְתיְ ִה ַ
או ַריְ ָ
ֹ
ְ ּד ִאיה ּו
ַרחֲ ֵמי ,יְ ִמין ה'.

ש ְלחָ ן דִּ ְב ֵרי
יעי ִ -ל ְהיוֹ ת ַעל הַ ּ ׁ ֻ
ְ .634ר ִב ִ
ש ּלֹא י ְִת ַקיֵּם ּבוֹ ְ ּכ ֻדגְ ַמת ַע ּ ֵמי הָ ָא ֶרץ
תוֹ ָרהֶ ׁ ,
ש ְלחָ נוֹ ת
ש ּנֶאֱ ַמר עֲ לֵ יהֶ ם )ישעיה כח( ִּכי ָּכל ׁ ֻ
ֶׁ
ָמ ְלא ּו ִקיא צ ָֹאה .אֲ בָ ל ְ ּבסוֹ דוֹ ת הַ ּתוֹ ָרה
ּ ֵפ ְר ׁשוּהוּ ,הָ רוֹ צֶ ה ְלהַ עֲ ִׁשיר  -י ְַצ ּ ִפין ,י ּ ִֵתן
שהוּא
ש ְלחָ ן ִל ְ ׂשמֹאלֶ ׁ ,
ש ְלחָ ן לַ ָ ּצפוֹ ן .ה ֲֵרי ׁ ֻ
ֻׁ
ְ
שהוּא הַ ּתוֹ ָרה,
דִּ ין ,צָ ִריך ִל ְק ׁשֹר ּבוֹ הַ יּ ִָמיןֶ ׁ ,
שהוּא ַרח ֲִמים ,י ְִמין ה'.
ש ִ ּנ ְּתנָה מֵ חֶ סֶ דֶ ׁ ,
ֶׁ

The host should hold the cup in his right hand as explained earlier and look
into it. The cup is the vessel and the aspect of the Land of Israel where the
energy flows to the entire world. The eyes are the aspect of Chokhmah and that
is the Light that is revealed in the Land of Israel. Looking into the cup of wine
draws the light of Chokhmah and Binah to the cup that is Malchut.
”תּ ִמיד ,ﬠֵ ינֵי יְהוָה אֱ �הֶ י� בָּ הּ” Deuteronomy 11:12
ָ ”the eyes of YHVH your God are
always upon it” The wine-cup should be raised about 4 inches (10 cm) above
the table and the energy and blessings from the cup are ‘broadcasted’ as gifts
to the wife, family, and to the people assembled for the meal.

יתיןּ ְ ,ד ָּצ ִר ְ
יך
ארי ַמ ְתנִ ִ
או ְקמ ּו ָה ָמ ֵ
יש ָאהֹ ,
 .635חֲ ִמ ּ ׁ ָ
לְ ַהאֲ ִר ְ
יהְּ ,בגִ ין עֲ נִ ִּיים .וְ ָרזָ א ְ ּד ִמ ּ ָלה,
יך ַעל ּ ָפ ֹ
תו ֵר ּ
ְּבגִ ין ִ ּד ְּצ ָד ָקה יַאֲ ִר ָ
מויּ ְ ,דלָ א יִ ְת ַק ְּצר ּוןּ ְ .כגַ וְ ונָא
יך ֹיו ֹ
יתא ִאיה ּו אֲ ִריכ ּות ֹיו ִמיןִּ ,ב ְת ֵרין ָעלְ ִמין,
או ַריְ ָ
ְ ּד ֹ
ְּב ָעלְ ָמא ֵ ּדין ּו ְב ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי לְ נִ ׁ ְש ְמ ָתא .א ּוף ָה ִכי
יהי אֲ ִריכ ּות ֹיו ִמין לְ ג ּו ָפאִּ ,ב ְת ֵרין ָעלְ ִמין,
ְּצ ָד ָקהִ ,א ִ
הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,דברים ל( ִ ּכי ה ּוא ַח ְּי ָ
או ֶר ְך
יך וְ ֹ
או ֶר ְך י ֶָמ ָ
יךּ ִ .כי ה ּוא ַח ְּי ָ
י ֶָמ ָ
יך
עולָ ם ַה ּזֶה וְ ֹ
יך ָּב ֹ
עולָ ם ַה ָּבאּ ְ .ד ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי לְ ג ּו ָפא )דף רמ''ו
ָּב ֹ
ע''א( לִ ְת ִח ּיַית ַה ּ ֵמ ִתיםּ ִ ,דלְ ָב ַתר ְ ּדיִ יק ּום לָ א יָמ ּות.
ּו ְכגַ וְ ונָ א ְ ּד ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי יְ ֵהא ַק ּיָיםָ ,ה ִכי ָעלְ ָמא ֵ ּדין
יְ ֵהא ַק ּיָים.

ישי ֵ ּ -פ ְר ׁשוּה ּו ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְׁשנָה,
 .635ח ֲִמ ִ ׁ
ְ
צ ִר ְ
ש ְלחָ ן ִ ּבגְ לַ ל עֲ נִ יִּים.
יך ְלהַ אֲ ִריך ַעל הַ ּ ׁ ֻ
ֶׁ
ש ָּ
ְ
וְ סוֹ ד הַ דָּ בָ ר ּ ִ -בגְ לַ ל הַ ְ ּצ ָד ָקה יַאֲ ִריך י ָָמיו,
ש ִהיא אֲ ִריכוּת
צרוּּ ְ .כמוֹ הַ ּתוֹ ָרה ׁ ֶ
ֶׁ
ש ּלֹא י ְִת ַק ְ ּ
י ִָמים ִ ּב ְ ׁשנֵי עוֹ לָ מוֹ תָּ ,בעוֹ לָ ם הַ זֶּה וּבָ עוֹ לָ ם
הַ ָּבא לַ ְ ּנ ָׁשמוֹ ת ַ -אף ָּכ ְך הַ ְ ּצ ָד ָקה ִהיא
אֲ ִריכוּת י ִָמים לַ ּגוּף ִ ּב ְ ׁשנֵי עוֹ לָ מוֹ ת .זֶה ּו
ֶיך וְ א ֶֹר ְך יָמֶ ָ
ש ָּכתוּב )דברים ל( ִ ּכי הוּא חַ י ּ ָ
יך.
ֶׁ
ָ
ְ
ָ
ִ ּכי הוּא חַ יֶּיך ָּ -בעוֹ לָ ם הַ זֶּה .וְ א ֶֹרך יָמֶ יך -
שעוֹ לָ ם הַ ָּבא לַ ּגוּף ִל ְת ִחיַּת
ָּבעוֹ לָ ם הַ ָּבאֶ ׁ .
שיָּקוּם לֹא יָמוּת .ו ְּכמוֹ
ש ַאחַ ר ׁ ֶ
הַ ּ ֵמ ִתיםֶ ׁ ,
ְ
שהָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא י ְִהיֶה עוֹ מֵ דָּ ,כך הָ עוֹ לָ ם הַ זֶּה
ֶׁ
י ְִהיֶה עוֹ מֵ ד.

ית ָאהֶ ׁ ,ש ּל ֹא יְ ֵהא ַּג ְר ְ ּג ָרן ּו ַבלְ ָען ַעל
ְ ׁ .636ש ִּת ָ
שו ְ ּד ָא ַמר )בראשית
ּ ָפ ֹ
תו ֵר ּ
יה ְ ּד ַמלְ ָּכאּ ְ ,כגַוְ ונָ א ְ ּד ֵע ָ ׂ
יטנִ י ,א ַֹרח ַהלְ ָע ָטהֶ ,א ּ ָלא ְּבא ַֹרח ְט ִחינָ ה.
כה( ַהלְ ִע ֵ
יתא
או ַריְ ָ
או ְ ּד ֹ
לו ִתין ֹ
א ּוף ָה ִכיַ ,מאן ְ ּד ַא ּ ִפיק ִמ ִּלין ִ ּד ְּצ ֹ

ש ּלֹא יְהֵ א ג ְַר ְ ּג ָרן וּבַ ְל ָען ַעל
ִׁ .636ש ּ ִׁשי ֶ ׁ -
ְ
ֵע ָׂשו
ְ ּכמוֹ
הַ ּ ֶמלֶ ך,
של
ֶׁ
ש ְלחָ נוֹ
ֻׁ
ש ָאמַ ר )בראשית כה( הַ ְל ִעיטֵ נִ י ,דֶּ ֶרךְ
ֶׁ
ְ
ְ
הַ ְל ָע ָטהֶ ,א ּ ָלא דֶּ ֶרך ְט ִחינָהַ .אף ָּכך ִמי
של ְּת ִפ ּ ָלה אוֹ ּתוֹ ָרה ִמ ּ ִפיו,
ש ּמוֹ ִציא ִד ּבו ִּרים ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
ְ
צָ ִריך ְלהוֹ ִציא אוֹ ָתם ְ ּב ֶד ֶרך ְט ִחינָה -
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 וְ לֹא. חֲסֵ ִרים-  וְ לֹא ְ ּבהַ ְל ָע ָטה, וְ לָ א ְ ׁשלֵ ִמים,לון ְּב ַה ְט ָחנָ ה ׁ ְשלֵ ִמים
ֹ  ָּב ֵעי לְ ַא ּ ָפ ָקא,מוי
ֹ ִמ ּפ ּו
ש ּ ָמא י ְַקדִּ ים ָקנֶה
ֶ ׁ  ֶא ּ ָלא ִ ּבגְ לַ ל סַ ָּכנָה,עוֹ ד
 ֶא ּ ָלא ְּבגִ ין ַס ָּכנָ ה,עוד
ֹ  וְ לֹא.ְּב ַהלְ ָע ָטה חֲ ֵס ִרים
.ֵשט
ֶ ׁ ְלו

.ְ ּד ׁ ֶש ָמא י ְַק ִדים ָקנֶה לָ ְ ּו ׁ ֶשט

In the previous DZ study, we studied the ten things we need to do with the
Kiddush cup. It was the third element of the ten things recommended to us to
do in relation to the Shabbat meals. The dining table should have Torah study:
The table is the aspect of the left, which is judgment and the Torah brings
Chessed from the right. The process of eating is like bringing sacrifices to the
Altar to create a spiritual opening and draw light. This should be done with
spiritual connection by studying the secrets of the Torah. The Zohar quotes
Isaiah 28:8 to describe tables where people eat without a study of the Torah.
Isaiah 28:8 ” ָמקוֹם, ְבּ ִלי, מָ לְ אוּ ִקיא צֹאָ ה,שֻׁ לְ חָ נוֹת-“ ”כִּ י כָּלFor all tables are full of filthy
vomit, and no place is clean.” This is a terrible picture and to avoid it always
has a Zohar on the table to read/scan before and during a meal. Doing Tzedaka
by sharing food with poor people: Tzedakah adds days to a person’s life. The
soul enjoys a longer life from the study of the Torah in this world and the world
to come. It is the same with the giving Tzedakah to the poor. Sustaining others
by supporting their physical and spiritual life merit the soul of the giver to stand
at the time of the resurrection. Before a person comes to enjoy a meal, he should
think and share his blessings with others in need. The sixth is about eating food
properly. Food should be ground thoroughly between the teeth. The 32 teeth we
have are the aspect of the creation of the world. From the ‘mouth’ of God came
out the 10 sayings of ‘Let there be …’ using the 22 letters of the sacred Hebrew.
We should eat by grinding the food and not by swallowing it. Genesis 25:30
”הָ אָ דֹם הָ אָ דֹם הַ זֶּה- הַ לְ ﬠִ יטֵ ִני נָא ִמן, ַיﬠֲקֹ ב-” ” ַויּ ֹאמֶ ר ﬠֵ ָשׂו אֶ לAnd Esau said to Jacob: Let me
swallow, I pray thee, some of this red, red pottage" Esau could not have a proper
spiritual connection because he was swallowing his food. Our study should also
be done by the method of ‘grinding’ and not swallowing. The Daily Zohar ‘grinds’
the Zohar paragraph by paragraph without skips. We may not be able to get to
the depth of each paragraph but we are always progressing systematically by
the sequential order of the Zohar paragraphs.
,ּ וּפֵ ְר ׁשוּהו. ַמיִם ַאחֲרוֹ נִ ים- יעי
ִ  ְׁש ִב.637
, וְ ַאחֲרוֹ נִ ים חוֹ בָ ה,אשוֹ נִ ים ִמ ְצוָה
ׁ ַמיִם ִר
ְאשוֹ נִ ים צָ ִריך
ׁ  מַ יִם ִר.וְ אֶ ְמצָ ִעיִּים ְר ׁשוּת
ש ּלֹא י ְַחזְר ּו
ֶ ׁ יה הָ ֶא ְצ ָּבעוֹ ת ְּכ ֵדי
ַ ּ ְלהַ גְ ִ ּב
 וְ י ֵׁש מֵ הַ חֲכָ ִמים.ַמ ְ ׁש ִקים וִ יטַ ְּמא ּו ֶאת הַ י ּ ַָדיִם
,ש ַאחֲרוֹ נִ ים ִמ ּ ׁשוּם מֶ לַ ח ְסדוֹ ִמית
ֶ ׁ ,ּש ָא ְמרו
ֶׁ
ְ
 אֲ ִפ ּל ּו ָּכך הוֹ ִציא.ש ּלֹא יְסַ ּ ֵמא ֶאת הָ ֵעי ַניִם
ֶׁ
 וְ סוֹ ְת ִרים הַ דְּ בָ ִרים ֶאת ֵא ּל ּו.אוֹ ָתם מֵ חוֹ בָ ה
 וְ ֵאין דֶּ ֶר ְך ֶא ֶרץ,ש ָא ְמר ּו עֲ לֵ יהֶ ם חוֹ בָ ה
ֶׁ
 )מֵ אֵ לּוּ שֶׁ אָ ְמרוּ,ִל ְס ּתֹר דִּ ְב ֵרי הַ ְ ּגאוֹ נִ ים

 ַמיִ ם,או ְקמ ּו ָה
ֹ ְ ו.רונִ ים
ֹ ֲ ַמיִ ם ַאח,יע ָאה
ָ  ׁ ְש ִב.637
 וְ ֶא ְמ ָּצ ִע ִּיים.חו ָבה
ֹ
רונִ ים
ֹ ֲ וְ ַאח.אש ֹונִ ים ִמ ְּצוָ ה
ׁ ִר
ְ אש ֹונִ ים ָּצ ִר
 ְּבגִ ין,יך לְ ַס ְּל ָקא ֶא ְּצ ְּב ָען
ׁ  ַמיִ ם ִר.ְר ׁש ּות
 וְ ִאית.יט ְּמא ּו ֶאת ַה ּי ַָדיִ ם
ַ ְִ ּדלָ א יְ ַה ְדר ּון ַמ ׁ ְש ִקין ו
,דו ִמית
ֹ רונִ ים ִמ ּ ׁש ּום ֶמלַ ח ְס
ֹ ֲ ְ ּד ַאח,ֵמ ַר ָּבנָ ן ְ ּד ַא ְמ ֵרי
לון
ֹ  וְ ִאי ָה ִכי ַא ּ ְפ ִקין.ׁ ֶש ּל ֹא ְּת ַס ּ ֵמא ֶאת ָה ֵעינַיִ ם
,חו ָבה
ֹ  ִא ּ ֵלין ְ ּד ָא ְמר ּו ָעלַ יְ יה ּו, וְ ַס ְת ֵרי ִמילִ ין.חו ָבא
ֹ ֵמ
 )ס''א מאלין,אונִ ים ִמ ִּלין
ֹ וְ לָ או א ַֹרח ַא ְר ָעא לְ ַס ְת ָרא ְ ּג
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 )דברים,ש ּנֶאֱ ַמר עֲ לֵ יהֶ ם
ֶׁ
 )דברים יז( ַעל ֲﬠלֵיהֶ ם( ֶא ּ ָלא,לא ְ ּד ִא ְת ְק ֵרי ָעלַ יְ יה ּו
ָ ּ דאמרי עלייהו( ֶא
ָ.שר יוֹ רוּך
ֶ ׁ ֲיז( ַעל ּ ִפי הַ ּתוֹ ָרה א
ָ

.ּ ִפי ַה ּת ֹו ָרה אֲ ׁ ֶשר ֹיור ּוך

ש ָא ְמר ּו עֲ לֵ יהֶ ם ָׁשל ֹׁש
ֶ ׁ  אֶ ּ ָלא, וְ לֹא עוֹ ד.638
ש ָּכתוּב )ויקרא
ֶׁ
זֶה ּו
.ְק ֻד ּ ׁשוֹ ת
.ְקד ִֹׁשים
ִיתם
ֶ וִ ְהי
יא( וְ ִה ְת ַקדִּ ְׁש ּ ֶתם
ִיתם
ֶ  וִ ְהי.אשוֹ נִ ים
ׁ  ֵא ּל ּו מַ יִם ִר- וְ ִה ְת ַקדִּ ְׁש ּ ֶתם
-  ִּכי ָקדוֹ ׁש. ֵא ּל ּו ַמיִם ַאחֲרוֹ נִ ים- ְקד ִֹׁשים
. זוֹ ְ ּב ָרכָ ה- ' אֲ נִ י ה.שמֶ ן ָע ֵרב
ֶ ׁ זֶה
 ו ִּמ ּׁשוּם זֶה, ֵּבין ְ ּג ִבינָה ְלבָ ָׂשר,וְ ֶא ְמצָ ִעיִּים
ִיתם ְקד ִֹׁשים ִ ּכי ָקדוֹ ׁש אֲ נִ י
ֶ וְ ִה ְת ַקדִּ ְׁש ּ ֶתם וִ ְהי
. ָֹשים אוֹ ָתם ֶא ְצלו
ׂ ִ שאֲ דוֹ נָם י
ֶ ׁ  ַא ְ ׁש ֵרי הָ ָעם.'ה

, ֶא ּ ָלא ְ ּד ָא ְמר ּו ָעלַ יְ יה ּו ג' ְקד ּו ּ ׁש ֹות,עוד
ֹ  וְ לֹא.638
יתם
ֶ ִ )ויקרא יא( וְ ִה ְת ַק ִ ּד ׁ ְש ּ ֶתם וִ ְהי,הֲ ָדא ה ּוא ִ ּד ְכ ִתיב
.אש ֹונִ ים
ֹ ְק
ׁ  וְ ִה ְת ַק ִ ּד ׁ ְש ּ ֶתם ֵא ּל ּו ַמיִ ם ִר.דו ׁ ִשים
 זֶה,דו ׁש
ֹ  ִ ּכי ָק.רונִ ים
ֹ ֲדו ׁ ִשים ֵא ּל ּו ַמיִ ם ַאח
ֹ יתם ְק
ֶ ִוִ ְהי
 ּ ֵבין ְ ּג ִבינָ ה, וְ ֶא ְמ ָּצ ִע ִּיים. ֹזו ְּב ָר ָכה,ָ אֲ נִ י יְ י.ׁ ֶש ֶמן ָע ֵרב
דו ׁ ִשים
ֹ יתם ְק
ֶ ִ וְ ִה ְת ַק ִ ּד ׁ ְש ּ ֶתם וִ ְהי, ּו ְבגִ ין ָ ּדא.לְ ָב ׁ ָשֹר
לון
ֹ יהון יְ ׁ ַש ִ ּוי
ֹ אר
ֵ  ְ ּד ָמ,ַכ ִאין ַע ּ ָמא
ָּ  ז.ָדו ׁש אֲ נִ י יְ י
ֹ ִ ּכי ָק
.יה
ּ לְ גַ ּ ֵב

 ִ ּב ְׁש ַעת-  ַאף ָּכ ְך וְ ִה ְת ַקדִּ ְׁש ּ ֶתם.639
- שז ּוֹ ֵר ַע ָא ָדם
ֶ ׁ אשוֹ נִ ים
ׁ  מַ יִם ִר.יש
ׁ ּ ַת ְ ׁש ִמ
. חוֹ בָ ה- של הַ ְ ּנ ֵקבָ ה
ֶ ׁ , ַאחֲרוֹ נִ ים.ִמ ְצוָה
.יאנִ י
ֵ  וְ כַ ְ ּג ִבינָה ּ ַת ְק ּ ִפ, ה ֲֵרי רוֹ מֵ ז- וְ אֶ ְמצָ ִעיִּים
ש ָּכתוּב )איוב י( ֲהלֹא כֶ חָ לָ ב ּ ַת ִּתיכֵ נִ י
ֶ ׁ זֶה ּו
ש ָּבא הָ ֶרמֶ ז ֵּבין
ֶ ׁ  וְ זֶה ּו.יאנִ י
ֵ וְ כַ ְ ּג ִבינָה ּ ַת ְק ּ ִפ
ש ּנֶאֱ ַמר ּבוֹ )איוב י( עוֹ ר
ֶ ׁ ,ְ ּג ִבינָה ְלבָ ָׂשר
.ישנִ י
ֵ ׁ וּבָ ָׂשר ּ ַת ְל ִ ּב

 ַמיִ ם.יש
ׁ  ְּב ׁ ַש ַעת ּ ַת ׁ ְש ִמ, א ּוף ָה ִכי וְ ִה ְת ַק ִ ּד ׁ ְש ּ ֶתם.639
,רונִ ים ְ ּדנ ּו ְק ָּבא
ֹ ֲ ַאח. ִמ ְּצוָ ה,נָש
ׁ אש ֹונִ ים ְ ּדזָ ַרע ּ ַבר
ׁ ִר
.יאנִ י
ֵ  וְ ַכ ְ ּג ִבינָ ה ּ ַת ְק ּ ִפ, וְ ֶא ְמ ָּצ ִע ִּיים ָקא ָר ִמיז.חו ָבא
ֹ
יכנִ י
ֵ  )איוב י( הֲ לֹא ֶכ ָחלָ ב ּ ַת ִּת,הֲ ָדא ה ּוא ִ ּד ְכ ִתיב
 ּ ֵבין, וְ ַהאי ִאיה ּו ְ ּד ָקא ָר ִמיז.יאנִ י
ֵ וְ ַכ ְ ּג ִבינָ ה ּ ַת ְק ּ ִפ
שר
ֹ (יה )איוב י
ּ  ְ ּד ִא ְּת ַמר ּ ֵב,ְ ּג ִבינָ ה לְ ָב ׁ ָשֹר
ׂ ָ עור ּו ָב
.ישנִ י
ֵ ׁ ּ ַתלְ ִּב

מיִם אַ חֲ רוֹנִ ים,
ַ “Final waters” The Zohar and the sages teach that the process of
‘first waters’ is related to the washing of the hands before the meal. It is a
precept, which we do with the blessing of “Al Netilat Yadayim”. ‘Middle waters’
is optional and it is done when we eat dairy followed by meat (the other way
around is not Kosher). It is better to wash hands in between so we won’t mix
the two types of energy on our hands. It is also recommended to wash hands
between eating fish and meat. ‘Last waters’ is a must and it is the process of
washing the fingers before making the final blessing of the meal. In this case,
we remove the negative energy of the Klipot that is connected to our hands when
we eat physical food to satisfy our physical desires. After washing the fingers we
can proceed to make the final blessing, ‘Birkat Hamazon’. Leviticus 11:44
“ כִּ י ָקדוֹשׁ אָ נִ י,ִיתם ְקד ִֹשׁים
ֶ “ ”ו ְִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ֶתּם ו ְִהיSanctify yourselves, therefore, and be ye holy;
for I am holy” The instruction above to be holy is constructed from three words
with the same root of ‘’קדש, ‘Holy’. Another aspect of ‘final waters’ is revealed in
the Zohar. When a man releases semen from his body into the woman’s ‘vessel’
it is considered as ‘first waters’. This action connects to the precept of “Be
fruitful and multiply …”. The woman’s vessel reacts with ‘final waters’. The Holy
One Blessed be He produces the ‘middle waters’ and ‘freezes’ them to form the
body of the child. Job 10:10 “ ַתּ ְק ִפּיאֵ ִני, ַתּ ִתּי ֵכ ִני; ְוכַגְּ ִבנָּה,“ ”הֲ ל ֹא כֶחָ לָ בHast Thou not
poured me out as milk, and curdled me like cheese” Milk is the aspect of semen
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,בינה  in Hebrew and it has the wordגבינה produced from the body. ‘Cheese’ is
, which means building.בניה Binah, and
יך ּכ ֹוס .אֲ ַמאיִּ .בינָ ה ְׁ .640ש ִמינִ י ִ -ל ְׁשל ָֹׁשה צָ ִר ְ
ְּ .640ת ִמינָ ָאה ,לִ ׁ ְשל ׁ ָֹשה ָּצ ִר ְ
יך כּ וֹ סַ .מדּ ו ַּע?
שר ְס ִפירוֹ ת,
ישית מֵ ֶע ֶׂ
ילא לְ ַת ּ ָתאּ ִ .בינָה ִהיא הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
שר ְס ִפ ָיראןֵ ,מ ֵע ּ ָ
יהי ְּתלִ ָ
ִא ִ
ית ָאה ֵמ ֶע ֶׂ
ְ ִמ ּ ַמ ְעלָ ה ְל ַמ ּ ָטה .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ּ ָפחוֹ ת ִמ ּ ְׁשל ָֹׁשה
לָ א
ִמ ּ ׁ ְשל ׁ ָֹשה
ּ ָפח ּות
ָ ּדא
ּו ְבגִ ין
ָּצ ִריך לֹא צָ ִר ְ
יך כּ וֹ ס )ד''א(ִ .ל ְׁשל ָֹׁשה צָ ִרי ְך כּ וֹ ס.
ּכ ֹוס) .ד''א( לִ ׁ ְשל ׁ ָֹשה ָּצ ִר ְ
יך ּכ ֹוסָ ,קא ָר ִמיז ְקד ּו ּ ׁ ָ
ְש ּ ֵל ׁשוּ .וְ לֹא עוֹ ד,
שה וּבָ א ְב ֶרמֶ ז ְ -ק ֻד ּ ָׁשה ְל ָך י ׁ ַ
או ַריְ ָ
עודֶ ,א ּ ָלא ְ ּד ֹ
לְ ָך יְ ׁ ַש ּ ֵל ׁש ּו .וְ לֹא ֹ
שהַ ּתוֹ ָרה לֹא יוֹ ֶר ֶדת ּ ָפחוֹ ת ִמ ּ ְ ׁשל ָֹׁשה
יתא לָ א נ ְַח ּ ָתא ֶא ָּלא ׁ ֶ
יאים,
ִש ְר ֵא ִליםּ .תוֹ ָרה ,נְ ִב ִ
אלִ יםּ .ת ֹו ָרה - ,כּ ֹהֲנִ יםְ ,לוִ יִּם ,י ְ ׂ
ש ְר ֵ
ּ ָפח ּות ִמג'ּ ,כֹהֲ נִ ים ,לְ וִ ִּים ,יִ ְ ׂ
ישי.
ישיַּ ,ביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
ו ְּכתו ִּביםַּ .בח ֶֹד ׁש הַ ּ ְ ׁש ִל ִ ׁ
יתאי.
יתאיְּ ,ב ֹיום ְּתלִ ָ
יאיםּ ,ו ְכת ּו ִביםְּ .ביְ ַרח ְּתלִ ָ
נְ ִב ִ
וְ זוֹ ִ ּבינָה ,יְה''וּ .ו ִּבגְ לָ לָ ּה נֶאֱ ַמרָׁ ,של ֹׁש
וְ ָדא ִּבינָ ה ,יְ ד'' ּוּ .ו ְבגִ ינָ ּה ִא ְּת ַמרָ ׁ ,של ֹׁש ִמ ׁ ְש ָמ ֹ
רות ִמ ְ ׁש ָמרוֹ ת הָ וֵ''י הַ ּ ַליְלָ הַ .מ ְלכוּת ,אוֹ ת ה'
הֲ וִ ''י ַה ּ ַליְ לָ הַ .מלְ כ ּות ה' ְר ִב ִ
יעיתָ ,עלֶ יהָ נֶאֱ ַמרַ ,א ְר ַּבע ִמ ְׁש ָמרוֹ ת הָ וֵי
יעיתָ ,עלָ ּה ִא ְּת ַמר ְר ִב ִ
של ְׁשל ָֹׁשה עֲ נ ִָפים ְ ּכ ֶנגֶד
ליְ לָ ה .וְ ש' ִ ּד ְתלַ ת ַענְ פין הַ ּ ַליְלָ ה .וְ אוֹ ת ש' ׁ ֶ
רות הֲ וִ י ַה ּ ַ
ַא ְר ָּב ָעה ִמ ׁ ְש ָמ ֹ
ִ
של ַא ְר ַּבע ּ ָפנִ ים
ָׁשל ֹׁש ִמ ְ ׁש ָמרוֹ ת .וְ אוֹ ת ׁ ֶ
רות .וְ ְ ּד ַא ְר ּ ַבע ַענְ ִפין ,לָ ֳק ֵבל
לָ ֳק ֵבל ְּתלַ ת ִמ ׁ ְש ָמ ֹ
ְ ּכ ֶנ ֶגד ַא ְר ַּבע ִמ ְ ׁש ָמרוֹ ת.

רות.
ַא ְר ָּב ָעה ִמ ׁ ְש ָמ ֹ

לוג,
יעית ֹ
יע ָאהּ ,כ ֹוס ׁ ֶשל ְּב ָר ָכהְ ,ר ִב ִ
ְּ .641ת ׁ ִש ָ
דו''ד.
יע ָאה ְ ּד ׁ ֵשם יְ ֹ ָ
יה ,לָ ֳק ֵבל ה'ְ ,ר ִב ָ
וְ ׁ ִשיע ּו ָרא ִ ּדילֵ ּ
ְ
או ֵמר נְ ָב ֵרך לֵ אל ֵֹהינ ּו.
ֹ
ש ָרה
ש ָיר ָאה,
ְּבעֲ ָ ׂ
עֲ ִ ׂ
ש ִירית.
יהי ְר ִב ִ
ּו ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ּ ַת ּ ָת ָאהִ ,א ִ
יעית ,וַ עֲ ִ ׂ
שר ְס ִפ ִירין.
יעית לְ ׁ ֵשם יְ ֹ ָ
ְר ִב ִ
ש ִירית לְ ֶע ֶׂ
דוד .עֲ ִ ׂ
ְ
נָש
ְ ּד ִאי ּנ ּון ֹיו''ד ֵה''א וָ א''ו ֵה''א .וְ ַכ ּ ָמה ָּצ ִריך ּ ַבר ׁ
רוק ִמ ִּלין ִא ּ ֵלין ּ ַבאֲ ָתר
יהּ ְ ,דלָ א לִ זְ ֹ
לְ נ ְַט ָרא ַּג ְר ֵמ ּ
ְ ּדלָ א ִא ְּצ ְט ִר ְ
מו ַמאן ְ ּדזָ ִריק נָהֲ ָמאָּ .כל ׁ ֶש ֵּכן
יךּ ְ .כ ֹ
יה,
יתא ,לְ ַבר ִמ ּ ָפ ֹ
או ַריְ ָ
ַמאן ְ ּדזָ ִריק נָ הֲ ָמא ְ ּד ֹ
תו ֵר ּ
יהי ׁ ְש ִכינְ ּ ָתאּ ְ .ד ִא ְּת ַמר ָּב ּה) ,יחזקאל מא( זֶה
ְ ּד ִא ִ
שלְ ָחן אֲ ׁ ֶשר לִ ְפנֵי יְ יָ) .ע''כ רעיא מהימנא(.
ַה ּ ׁ ֻ

יעית
של ְ ּב ָרכָ הְ ,ר ִב ִ
יעי  -כּ וֹ ס ׁ ֶ
ְּ .641ת ִׁש ִ
ּ
יעית
שלוֹ ְלעֻ ּ ַמת אוֹ ת ה'ְ ,ר ִב ִ
הַ ּלֹג .וְ ִ ׁשעוּר ׁ ֶ
שם ְיהֹוָ''ה .עֲ ִ ׂש ִירי ַּ -בעֲ ָׂש ָרה אוֹ מֵ ר
של ׁ ֵ
ֶׁ
ְ
נְ בָ ֵרך לֵ אלֹהֵ ינוּ .ו ְּׁש ִכינָה ּ ַת ְח ּתוֹ נָה ִהיא
שם ְיהֹוָה.
יעית ְל ׁ ֵ
יעית וַעֲ ִ ׂש ִיריתְ .ר ִב ִ
ְר ִב ִ
שהֵ ן יוֹ ''ד הֵ ''א
שר ְס ִפירוֹ תֶ ׁ ,
עֲ ִ ׂש ִירית ְל ֶע ֶׂ
ְ
וָא''ו הֵ ''א .וְ כַ ּ ָמה צָ ִריך ָא ָדם ִל ְׁשמֹר ַע ְצמוֹ
ש ּלֹא צָ ִריךְ
ש ּלֹא ִל ְזרֹק דְּ בָ ִרים ֵא ּל ּו ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶ
ֶׁ
שז ּוֹ ֵרק
ש ּ ֵכן ִמי ׁ ֶ
שז ּוֹ ֵרק לֶ חֶ םָּ .כל ׁ ֶ
ְּכמוֹ ִמי ׁ ֶ
ש ִהיא
ש ְלחָ נוֹ ֶ ׁ ,
של הַ ּתוֹ ָרה הַ חוּצָ ה ִמ ּׁ ֻ
לֶ חֶ ם ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ ַמר ָּב ּה )יחזקאל מא( זֶה
הַ ּ ְ ׁש ִכי ָנהֶ ׁ ,
שר ִל ְפנֵי ה') .ע''כ רעיא מהימנא(.
ש ְלחָ ן אֲ ׁ ֶ
הַ ּ ׁ ֻ

Three men sharing a meal should have a cup. When one eats alone he doesn’t
make a Kiddush but three or more should make a higher connection with the
Kiddush. The Zohar explains that Binah is the third of the ten Sefirot counting
from top to bottom. Because of that, less than three do not require a cup. Isaiah
” “And one calledו ְָק ָרא זֶה אֶ ל-זֶה וְאָ מַ רָ ,קדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ יְהוָה צְ בָ אוֹת; ְמל ֹא כָלָ -האָ ֶרץ ,כְּ בוֹדוֹ“ 6:3
unto another, and said: Holy, Holy, Holy, is the LORD of hosts; the whole earth
is full of His glory” ‘Holiness’ is expressed in three as we do in the prayers of
Kedusha that we recite daily and Keter on Shabbat and Holy Days. The Torah
, Levi andלוי , Kohen,כהן requires three types of people to read it in holiness:
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, meaning vessel and they alsoכלי , Israel. Their initials make the wordישראל
represent Right, Left and Center columns of the Tree of Life. The Bible has three
parts, the Torah, Prophets, and Writings. The Torah was given in the third
, of theה month, Sivan (Gemini). A cup of blessing is the aspect of the last H,
, ‘fourth log’.רביעית לוג YHVH name. The quantity of wine should be no less than
The log is the volume of 4x4x4 fingers. There is no exact measurement and the
average of the commonly known estimation is about 100cc. When 10 or more
”, “weנְבָ ֵר� לֵ א�הֵ ינוּ“ people share a meal they make the blessing of the food adding
shall bless our God” at the beginning. The explanation is that with ten we
. When we do that thenיוד-הא-ואו-הא express the ten letters of the name of God,
’, ‘our God’.א�הֵ ינוּ‘ we need to add the name

יש
ּ .642ו ְב ִח ּב ּו ָרא ַק ְד ָמ ָאהְּ ,תלַ ת ִאי ּנ ּון ְ ּדגַ ְר ִמין ִּב ׁ
לְ גַ ְר ַמיְ יה ּוְּ .ת ֵרין ְּב ַהאי ָעלְ ָמא ,וְ ַחד ְּב ָעלְ ָמא
יהּ ְ ,ד ָתנֵינָ ן ַחד
ַאחֲ ָרא ,וְ ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּוןַ :מאן ְ ּדלָ יִ יט ַּג ְר ֵמ ּ
יה ְ ּד ּ ַבר נָ ׁשּ ,ו ְב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדלָ יִ יט
ְמ ָמנָ א ִא ְת ּ ְפ ַקד ַק ּ ֵמ ּ
יה ַהה ּוא ּ ַבר נָ ׁשַ ,האי ְמ ָמנָ א ,וְ ׁ ִש ְב ִעין ַאחֲ ָרנִ ין
ַּג ְר ֵמ ּ
יה ,נ ְַטלִ ין ַה ִהיא ִמ ּ ָלה ,וְ ַא ְמ ֵרי ָא ֵמן,
ִ ּד ְמ ָמנָ ן ְּת ֹ
חו ֵת ּ
ילא ,וְ ַדיְ ינִ ין לָ ּה ,וְ ִאיה ּו ָר ִדיף
וְ ַסלְ ֵקי לָ ּה לְ ֵע ּ ָ
יה ַהה ּוא
יה ,וְ ַא ׁ ְשלִ ים לֵ ּ
יהַ ,עד ְ ּד ָע ִביד לֵ ּ
אֲ ּ ַב ְת ֵר ּ
ִמ ּ ָלה.
ַ .643מאן לָ ְך ַרב ִמ ּמ ׁ ֶֹשהּ ְ ,ד ָא ַמר )שמות לב( וְ ִאם
צו ֶר ְך,
ַאיִ ן ְמ ֵחנִ י נָ א ִמ ִּס ְפ ְר ָך אֲ ׁ ֶשר ָּכ ָת ְב ּ ָת ,וְ ָא ַמר לְ ֹ
וְ ַאף ַעל ַּגב ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה,
יך ה ּוא ָע ִביד ְרע ּו ֵת ּ
עונְ ׁ ָשא ,וְ ָהא ִא ְּת ַמר
ִעם ָּכל ָ ּדא לָ א ִא ׁ ְש ְּתזִ יב ֵמ ֹ
ְ ּדלָ א ִא ְד ַּכר ְּב ָפ ָר ׁ ַשת וְ ַא ּ ָתה ְּת ַצ ִ ּוה ,וְ ִא ְת ְמ ֵחי ִמ ּ ַת ּ ָמן.
או ְקמ ּו ָהַ .מאן לָ ן ַרב ִמ ָ ּדוִ ד ַמלְ ָּכא,
ֹ
וְ ָהא
טוא
ְ ּד ָא ַמר )תהלים לט( ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ׁ ְש ְמ ָרה ַ ּד ְר ֵכי ֵמחֲ ֹ
עוד ָר ׁ ָשע לְ נֶגְ ִ ּדי,
סום ְּב ֹ
ִבלְ ׁש ֹונִ י ֶא ׁ ְש ְמ ָרה לְ ִפי ַמ ְח ֹ
עוד ָר ׁ ָשע לְ נֶגְ ִ ּדיַ .הה ּוא ְמ ָמנָ א ְ ּד ִא ְת ּ ְפ ַקד ַעל
ַמאי ְּב ֹ
יה לְ ּ ַבר נָ ׁש.
ָ ּדא ,וְ נָ ִטיל ַה ִהיא ִמ ּ ָלה לְ ַא ְב ָא ׁ ָשא לֵ ּ

ְׁשל ָֹׁשה הֵ ם
 .642וּבַ ִחבּ וּר הַ ַּק ְדמוֹ ן,
שגּוֹ ְר ִמים ָר ָעה ְל ַע ְצ ָמם ְׁ -ש ַניִם ָּבעוֹ לָ ם
ֶׁ
הַ זֶּה ,וְ ֶאחָ ד ְ ּבעוֹ לָ ם ַאחֵ ר .וְ ֵא ּל ּו הֵ םִ :מי
ש ָּלמַ ְדנוְּ ,ממֻ ּנֶה ֶאחָ ד
ש ְּמ ַק ּ ֵלל ַע ְצמוֹ ֶ ׁ ,
ֶׁ
ש ְּמ ַק ּ ֵלל ַע ְצמוֹ
מֻ ְפ ָקד ִל ְפנֵי הָ ָא ָדם ,ו ְּב ָׁש ָעה ׁ ֶ
אוֹ תוֹ הָ ָא ָדםְ ,ממֻ ּנֶה זֶה ,וְ ִ ׁש ְב ִעים אֲ חֵ ִרים
ש ְּממֻ ִ ּנים ּ ַת ְח ּ ָתיו ,נוֹ ְט ִלים אוֹ תוֹ דִּ ּבוּר
ֶׁ
וְ אוֹ ְמ ִרים ָאמֵ ן ,ו ַּמעֲ ִלים אוֹ ָת ּה ְל ַמ ְעלָ ה
שה
שעוֹ ֶׂ
וְ ָדנִ ים אוֹ ָת ּה ,וְ הוּא רוֹ ֵדף ַאח ֲָריו ַעד ׁ ֶ
ש ּ ֵלם לוֹ אוֹ תוֹ דִּ ּבוּר.
אוֹ תוֹ ו ְּמ ַׁ
ש ָא ַמר )שמות
ֹשהֶ ׁ ,
ִ .643מי לָ נ ּו ּגָדוֹ ל ִמ ּמ ׁ ֶ
ָ
שר
לב( וְ ִאם ַאיִן ְמחֵ נִ י נָא ִמ ִ ּס ְפ ְרך אֲ ׁ ֶ
שהַ ָּקדוֹ ׁש
ָּכ ָת ְב ּ ָת ,וְ ָא ַמר ְלצ ֶֹר ְך ,וְ ַאף ַעל ּגַב ׁ ֶ
ָּברו ְּך הוּא ָע ָׂשה ְרצוֹ נוֹ ִ ,עם ָּכל זֶה לֹא נִ ּצ ֹול
שת
ש ּלֹא נִ ז ְַּכר ְ ּבפָ ָר ַׁ
ֶשַ ,וה ֲֵרי נִ ְת ָּבאֵ ר ׁ ֶ
מֵ עֹנ ׁ
וְ ַא ּ ָתה ְּתצַ ּוֶה ,וְ נִ ְמחָ ה ִמ ּ ָׁשםַ .וה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהוּ.
ש ָאמַ ר )תהלים
ִמי לָ נ ּו ָ ּגדוֹ ל ִמדָּ וִ ד הַ ּ ֶמלֶ ְך ׁ ֶ
לט( ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ְ ׁש ְמ ָרה ְד ָרכַ י מֵ חֲטוֹ א ִב ְל ׁשוֹ נִ י
ֶא ְ ׁש ְמ ָרה ְל ִפי ַמ ְחסוֹ ם ְ ּבעוֹ ד ָר ָׁשע ְלנֶגְ דִּ י.
מַ ה ּו ְ ּבעוֹ ד ָר ָׁשע ְלנֶגְ דִּ י? הַ ְממֻ ּנֶה הַ הוּא
הַ ּ ֻמ ְפ ָקד ַעל זֶה ,וְ לוֹ ֵקחַ הַ דִּ ּבוּר הַ הוּא
לו לָ ָא ָדם.
ְל ַק ְל ֵקל ֹ

There are three kinds of actions that cause harm to ourselves, two in this world
and one in the next world.
When a person curses himself, the angel appointed to him and the seventy
others under him answer Amen. The words are taken up, judged and the angel
fulfills the curse.
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The Zohar gives the example of Moses who ‘threatened’ God to follow his advice
or remove him from the ‘book’. Even though God followed his advice, Moses got
, ‘Tetzaveh’.ואתה תצוה his ‘judgment’ and was removed from the portion of
Psalms 39:2
:אָ מַ ְר ִתּי– אֶ ְשׁ ְמ ָרה ְד ָרכַיֵ ,מחֲ טוֹא ִב ְלשׁוֹנִ י“
”אֶ ְשׁ ְמ ָרה ְל ִפי ַמ ְחסוֹם– ְבּ ֹעד ָר ָשׁע ְלנֶגְ ִדּי
;“I said: I will take heed to my ways, that I sin not with my tongue
”I will keep a curb upon my mouth, while the wicked is before me.
King David knew the power of words and watched every word that came out of
his mouth. He was aware of ‘the wicked’, who is the angel that has the power to
fulfill his negative words.
The lesson is simple. Do not utter any negative words especially curses because
they will stick to you until they are fulfilled. The ‘cure’ is to bless and build
everyone in your ways. Support and encourage everyone and the energy that
you produce will come back to you.
Ecclesiastes 11:1
” ַשׁלַּ ח לַ ְח ְמ� ,ﬠַ לְ -פּנֵי הַ ָמּיִם :כִּ יְ -ברֹב הַ יּ ִָמיםִ ,תּ ְמצָ אֶ נּוּ“
”“Cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after many days.
Everything we do comes back to us, sooner or later. Watch your mouth and be
blessed.

או ּ ִפיר ּו ִרין ְ ּדנַהֲ ָמא
 .644וְ ַחד ַמאן ְ ּדזָ ִריק נָ הֲ ָמאֹ ,
יה זִ לְ ז ּולָ אּ ְ ,כ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר.
ְּב ַא ְר ָעא ,וְ ָקא ָע ִביד ּ ֵב ּ
ָהנֵי ְּת ֵרי ְּב ַהאי ָעלְ ָמא .וְ ַחד ְּב ַהה ּוא ָעלְ ָמאַ ,מאן
מו ָצ ֵאי ׁ ַש ָּבתַ ,עד לָ א ָמט ּו
או ִקיד ׁ ְש ָרגָ א ְּב ֹ
ְ ּד ֹ
ש ָר ֵאל לִ ְקד ּו ּ ׁ ָשא ְ ּד ִס ְד ָראְּ ,בגִ ין ְ ּד ָקא ְמ ַח ּ ֵלל
יִ ְ ׂ
ֵיה ָ ּנם לְ ִא ּת ֹו ְק ָדאַ ,עד לָ א
ׁ ַש ְּב ּ ָתא ,וְ גָ ִרים לְ נ ּו ָרא ְ ּדג ִ
ֵיה.
ָמ ָטא )דף רמ''ו ע''ב( זִ ְמנ ּ

של
שז ּוֹ ֵרק לֶ חֶ ם אוֹ ּ ֵפרו ִּרים ׁ ֶ
 .644וְ ֶאחָ ד ִמי ׁ ֶ
שה ּבוֹ ז ְִלזוּלּ ְ ,כמוֹ
לֶ חֶ ם ַּב ַּק ְר ַּקע וְ עוֹ ֶׂ
ש ִ ּנ ְת ָּב ֵארֵ .א ּל ּו הַ ּ ְׁש ַניִם ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה .וְ ֶאחָ ד
ֶׁ
ש ּ ַמ ְד ִליק נֵר ְ ּבמוֹ צָ אֵ י
ָּבעוֹ לָ ם הַ הוּא ִ -מי ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל ִל ְק ֻד ּׁ ָשא
יעים י ְ ׂ
ש ָּבת טֶ ֶרם ַמ ִ ּג ִ
ַׁ
ש ָּבת ,וְ גוֹ ֵרם לָ ֵא ׁש
ש ְּמחַ ּ ֵלל ַׁ
ְד ִס ְד ָראִ ,מ ּׁשוּם ׁ ֶ
יע ז ְַמנּוֹ .
ֵיה ּנָם ִל ְדלֹק טֶ ֶרם ִה ִ ּג ַ
של הַ ּג ִ
ֶׁ

ֵיה ָ ּנם ,לְ ִאי ּנ ּון ְ ּד ָקא ְמ ַחלְ לֵ י
ַ .645חד ּד ּו ְכ ָתא ִאית ְּבג ִ
או ִקיד ׁ ְש ָרגָ א ַעד לָ א ָמ ָטא
ׁ ַש ְּב ּ ָתאֵּ .כיוָ ן ְ ּד ִאיה ּו ֹ
מו ָצ ֵאי ׁ ַש ָּבת,
ֵיה ָ ּנם ְּב ֹ
ֵיהַ ,חד ְמ ָמנָא ִאית ְּבג ִ
זִ ְמנ ּ
יתא לְ ַהה ּוא ּד ּו ְכ ָתא ,וְ ָא ַמר ַהאי
או ִקיד ְּב ַק ְד ִמ ָ
וְ ֹ
יעי
ֵיה ָ ּנםְ ,מ ַס ְּי ֵ
ָיבין ְ ּדג ִ
ּד ּו ְכ ָתא ִ ּד ְפלַ נְ יָא .וְ ָכל ַח ּי ִ
ארי
או ְק ָדא ַהה ּוא ּד ּו ְכ ָתאַ .הה ּוא ְמ ָמנָ א ָק ֵ
לְ ֹ
וְ ָא ַמר) ,ישעיה כב( ִה ּנֵה יְ ָי ְמ ַטלְ ֶטלְ ָך ַטלְ ֵטלָ ה ָּג ֶבר
ַא ְמ ֵרי) ,ישעיה
ֵיה ָ ּנם
ָיבין ְ ּדג ִ
ַח ּי ִ
ָעטֹה.
וְ ע ְֹט ָך
כב( ַּכד ּור ֶאל ֶא ֶרץ ַרחֲ ַבת י ַָדיִ ם ׁ ָש ּ ָמה ָתמ ּות וְ ֹגו'.
לון לְ ִא ּת ֹו ְק ָדאַ ,עד לָ א ָמ ָטא
ְּבגִ ין ְ ּד ִאיה ּו ָּג ִרים ֹ

ֵיה ּנָם ְלאוֹ ָתם
ָ .645מקוֹ ם ֶאחָ ד י ֵׁש ַּב ּג ִ
שהוּא ִה ְד ִליק נֵר
ש ָּבתֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
ש ְּמחַ ְּל ִלים ׁ ַ
ֶׁ
ֵיה ּנָם
יע ז ְַמנּוֹ  ,י ֵׁש ְממֻ ּנֶה ֶאחָ ד ַּב ּג ִ
טֶ ֶרם ִה ִ ּג ַ
אשוֹ נָה ְלאוֹ תוֹ
ש ָּבת ,ו ַּמ ְב ִעיר ָּב ִר ׁ
ְ ּבמוֹ צָ ֵאי ַׁ
של ּ ְפלוֹ נִ י .וְ כָ ל חַ ָיּבֵ י
ָמקוֹ ם וְ אוֹ מֵ ר :זֶה ָמקוֹ ם ׁ ֶ
ֵיה ּנָם ְמסַ יּ ְִעים ְלהַ ְב ִעיר ֶאת אוֹ תוֹ ָמקוֹ ם.
הַ ּג ִ
אוֹ תוֹ ְממֻ ּנֶה קוֹ ֵרא וְ אוֹ מֵ ר) :ישעיה כב( ִה ּנֵה
ה' ְמטַ ְלטֶ ְל ָך טַ ְלטֵ לָ ה ּגָבֶ ר וְ ע ְֹט ָך ָעטֹה .חַ יָּבֵ י
ֵיה ּנָם אוֹ ְמ ִרים) :שם( ַּכדּ וּר ֶאל ֶא ֶרץ
הַ ּג ִ
שהוּא
ַרחֲבַ ת י ָָדיִם ָׁש ּ ָמה ָתמוּת וְ גוֹ 'ִ .מ ּׁשוּם ׁ ֶ
יע ז ְַמ ּנָם .ה ֲֵרי לָ נ ּו
ָ ּג ַרם לָ הֶ ם ְל ִה ּׂ ָש ֵרף טֶ ֶרם ִה ִ ּג ַ
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שגּוֹ ְר ִמים ַרע ְל ַע ְצ ָמםּ ְ ,כמוֹ
יש לְ גַ ְר ַמיְ יה ּוְׁ ,של ָֹׁשה ׁ ֶ
זִ ְמנַיְ יה ּוָ .הא לָ ן ְּתלָ ָתאּ ְ ,דגַ ְר ֵמי ִּב ׁ
ש ִ ּנ ְת ָּב ֵאר.
ֶׁ

ְ ּכ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר.

Another action that causes us harm is throwing bread and wasting it with
contempt.
We studied in previous DZ that God Himself is appointed over the energy of
grains that make bread. When we don’t treat it with the understanding of its
’energy or dispose of it as any other garbage, then we get the same ‘treatment
back.
We should share our bread and leftovers. It should be disposed of by feeding to
birds, fish or in any way that will become beneficial for others.
The third action that causes us harm, in the next world, is setting fire before
Shabbat is over.
During Shabbat, the cleansing process in the next world, aka hell, is at rest but
after Shabbat, it is restored. A person who sets fire on Shabbat is ‘rewarded’ by
having the fire of ‘hell’ set on himself.
‘Hell’ is a cleansing process that removes negativities from the soul before
continuing to the next incarnation. Fire is a force of transformation and setting
fire on Shabbat is the ‘heaviest’ element of breaking Shabbat.

לום וְ ִה ּנֵה ֻס ּ ָלם,
ּ ָ .646ד ָבר ַא ֵחר )בראשית כח( וַ יַחֲ ֹ
ימנָ אַ ,מה ל' ִא ְס ּ ַת ּ ָלק ַעל ָּכל ַא ְתוָ וןָ ,ה ִכי
ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
ַא ְּת ָע ִתיד לְ ִא ְס ּ ַת ְּל ָקא ַעל ָּכל ִּב ְריָיןְּ .בגִ ין
יה יי''י,
ְ ּד ִא ְס ְּת ּ ַלק לִ ׁ ְש ָמא ְ ּד ֹיו''ד ֵה''י וָ א''ו ֵה''יּ ְ .ד ֵב ּ
יתא הֲ וִ ית ְּב ׁ ֵשם ֹיו''ד ֵה''א
ֵיה ל'ּ ִ .ד ְב ַק ְד ֵמ ָ
ְ ּדח ּו ׁ ְש ָּבנ ּ
וָ א''ו ֵה''אּ ְ ,ד ִאיה ּו יאאאְּ ,בי''ג ְמ ִכילָ ן ְ ּד ַרחֲ ֵמי,
ְ ּד ִאי ּנ ּון ֶא ָחדּ ְ .כ ַען ִּת ְס ְּתלַ ק ְּב ֵאלּ ְ ,ד ִאיה ּו ייא''י.
ִ ּד ְת ֵרין ׁ ְש ָמ ָהן ַסהֲ ִדין ,הֲ לֹא ֵאל ֶא ָחד ְּב ָר ָאנ ּו .הֲ ָדא
ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,מלאכי ב( הֲ לֹא ָאב ֶא ָחד לְ ֻכ ּ ָלנ ּו הֲ לֹא
ֵאל ֶא ָחד ְּב ָר ָאנ ּו.

 .646דָּ בָ ר ַאחֵ ר )בראשית כח( ַו ַיּ ֲחלֹם וְ ִה ּנֵה
סֻ ָּלם ,רוֹ ֶעה נֶאֱ ָמןָ ,מה ל' עוֹ לָ ה ַעל ָּכל
הָ אוֹ ִתיּוֹ תָּ ,כ ְך ַא ּ ָתה ָע ִתיד ְל ִה ְת ַע ּלוֹ ת ַעל
של יוֹ ''ד
שם ׁ ֶ
ש ָעלָ ה לַ ּׁ ֵ
ָּכל הַ ְ ּב ִריּוֹ תִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
שחֶ ְׁש ּבוֹ נָן
ש ּבוֹ ָׁשל ֹׁש י' י' י'ֶ ׁ ,
הֵ ''י וָא''ו הֵ ''יֶ ׁ ,
שם יוֹ ''ד הֵ ''א
ִית ְ ּב ׁ ֵ
ש ַּבהַ ְתחָ לָ ה הָ י ָ
ְׁשל ִ ֹׁשיםֶ ׁ .
של
שהוּא יאאאּ ְ ,בי''ג ִמדּ וֹ ת ׁ ֶ
וָא''ו הֵ ''אֶ ׁ ,
ימ ְט ִריָּא ֶאחָ דָּ .כ ֵעת ִּת ְת ַע ּ ֶלה
שהֵ ן ִ ּג ַ
ַרח ֲִמים ׁ ֶ
שמוֹ ת
ש ּ ְ ׁשנֵי ׁ ֵ
שהוּא אוֹ ִתיּוֹ ת ייא''יֶ ׁ .
ְ ּב ֵאלֶ ׁ ,
הֵ ם ֵע ִדים ֲהלֹא אֵ ל אֶ חָ ד ְ ּב ָר ָאנוּ .זֶה ּו
ש ָּכתוּב )מלאכי ב( ֲהלֹא ָאב ֶאחָ ד ְלכֻ ָּלנ ּו
ֶׁ
ֲהלֹא ֵאל ֶאחָ ד ְ ּב ָר ָאנוּ.

ּ .647ו ְבג' ֹיו ִדין ִא ּ ֵלין ,יִ ְת ְק ּיָים ָּב ְך) ,ישעיה נב( יָר ּום
שא וְ גָ ַב ּה ְמאֹדְּ ,ב ַמ''הּ ְ .ד ָה ִכי ָסלִ יק ְמאֹ''ד,
וְ נִ ּ ָ ׂ
ְ
לְ ֻח ׁ ְש ָּבן ָא ָד''םּ .ו ְב ִה ּפ ּוך ַא ְתוָ וןְ ,מאֹד ה ּוא ָא ָדם.
ָיר ּוםְּ :ב ַא ְר ּ ַבע ַאנְ ּ ִפין ְ ּד ַא ְריֵהּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון )במדבר
שאְּ :ב ַא ְר ּ ַבע ַאנְ ּ ִפין ְ ּד ׁש ֹור,
ו( יְ ָב ֶר ְכ ָך יְ ֹ ָ
דו''ד .וְ נִ ּ ָ ׂ
ָאר
ש ָמאלָ א .וְ גָ ַב ּה ְמאֹד :י ֵ
שא יְ ֹ ָ
דו''ד ִּב ְ ׂ
ְ ּד ִאי ּנ ּון יִ ּ ָ ׂ
דו''ד
שא יְ ֹ ָ
דו''דְּ ,ב ֶא ְמ ָצ ִע ָ
יְ ֹ ָ
יתא .וְ ָדא ֹיוד ֵהי וָ או ֵהי ,יִ ּ ָ ׂ

 .647ו ְּב ָׁשל ֹׁש יוֹ ִדין ֵא ּל ּו י ְִת ַקיֵּם ְ ּב ָך) ,ישעיה
ש ָּכ ְך
שם מ''הֶ ׁ .
נב( יָרוּם וְ נִ ּׂ ָשא וְ גָבַ ּה ְמאֹד ְ ּב ׁ ֵ
עוֹ לֶ ה ְמאֹ''ד ְלחֶ ְ ׁש ּבוֹ ן ָא ָד''ם .ו ְּב ִה ּפוּךְ
אוֹ ִתיּוֹ ת ְ -מאֹד הוּא ָא ָדם .יָרוּם ּ ְ -ב ַא ְר ַּבע
שהֵ ם )במדבר ו( יְבָ ֶר ְכ ָך
של ַא ְריֵהֶ ׁ ,
ּ ָפנִ ים ׁ ֶ
שהֵ ם
ְיהֹוָ''ה .וְ נִ ּׂ ָשא ּ ְ -ב ַא ְר ַּבע ּ ְפנֵי ׁשוֹ רֶ ׁ ,
ִשא ְיהֹוָ''הּ ִ ,ב ְ ׂשמֹאל .וְ גָבַ ּה ְמאֹד  -י ֵָאר
י ּׂ ָ
שם יוֹ ד הֵ י וָאו הֵ י,
ְיהֹוָ''הּ ְ ,ב ֶא ְמצָ ִעיתוֹ  .וְ זֶה ׁ ֵ
ָ
ִשא ְיהֹוָ''ה ּ ָפנָיו ֵאלֶ ָ
ָשם ְלך ָׁשלוֹ ם.
יך וְ י ֵׂ
י ּׂ ָ
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ָ ֶּפנָ יו ֵאל
 וְ ָׂשמ ּו ֶאת ְׁש ִמי ַעל ְ ּבנֵי, ְיהֹוָ''ה- יעי
ִ שמ ּו ְר ִב
ָ ֹ ְיע ָאה י
ָ  ְר ִב.לום
ֹ ָשם לְ ָך ׁ ָש
ׂ ָ ְ ו,דו''ד
ֵׂ יך וְ י
ָ
.ִש ָר ֵאל וַאֲ נִ י אֲ בָ ֲרכֵ ם
ְׂ י
.ש ָר ֵאל וַ אֲ נִ י אֲ ָב ַר ֵכם
ׂ ְ ִֶאת ׁ ְש ִמי ַעל ְּבנֵי י

The Zohar connects the Faithful Shepherd, Moses, to the letter Lamed, ל. It is
the only letter that goes above the top line of the letters and Moses is the one
who is above all people. He has the connection to Binah with the name -ואו-הי-יוד
 היthat has three letters Y, י. They have the numerical value of 30, same as for
the letter ל, Lamed. Moses was previously on the level of Zeir Anpin with the
name הא-ואו-הא-יוד. This name has one Y, י, and three א, Alef, with the numerical
value of 13, same as אחד, ‘One’. 13 also references to the 13 attributes of God
that are the secret form of Creation that is, אדם, ‘Man’. Genesis 1:26, “And God
said: ‘Let us make man in our image, after our likeness”. Moses's elevation was
with the name אל, which is on the level of Chessed and the bridge between Zeir
Anpin and Binah. Malachi 2:10 ” הֲ לוֹא אֵ ל אֶ חָ ד ְבּ ָראָ נוּ,“ ”הֲ לוֹא אָ ב אֶ חָ ד לְ כֻלָּ נוּHave we not
all one ( )אֶ חָ דfather? Hath not one ( )אֶ חָ דGod ( )אֵ לcreated us” The Zohar also
connects the three Yods, ייי, from the name of Binah, הי-ואו-הי-יוד, to the three
Yods from the blessings of the priests from Numbers chapter 6. Rabbi Ashlag
explains that the blessings connect to the Holy Creatures of the Holy Throne.
Verse 24: ”� ְוי ְִשׁ ְמ ֶר,”יְבָ ֶרכְ � יְהוָה, “YHVH bless you and keep you”, connects to Lion,
Right, and the name of Chokmah, הי-ויו-הי-יוד, numerical value 72==חסדChessed.
Verse 25: ” וִיחֻ ֶנּ ָךּ,�”יָאֵ ר יְהוָה פָּ נָיו אֵ לֶ י, “YHVH makes His face shine on you and Be
gracious to you” connects to Central column and the name of Zeir Anpin, -הא-יוד
הא- ואוVerse 26: “ ְוי ֵָשׂם ְל� ָשׁלוֹם,�ִשּׂא יְהוָה פָּ נָיו אֵ לֶ י
ָ ”י, “YHVH turns His face toward you
and Gives you peace” connects to Ox, Left, the name of Binah הי-ואו-הי-יוד. Verse
27: ” אֲ בָ ְרכֵם, ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל; וַאֲ ִני- ﬠַ ל, ְשׁ ִמי-ְשׂמוּ אֶ ת
ָ ”ו, “And they will put My name on the
Israelites, and I will bless them” connects to the name of Malchut, הה-וו-הה-יוד.
 וְ כַ ּ ָמה.צד הַ יּ ִָמין נִ ְק ֵראת ֶאבֶ ן
ּ ַ  ִמ.648
ש ִּמ ּ ֶמ ּנָה
ֶ ׁ ,אֲ בָ נִ ים לַ חוֹ ת י ְָקרוֹ ת נִ ְמ ְצא ּו ִמ ּ ֶמ ּנָה
 ָא ַמר, ו ִּבגְ לָ לָ ם נֶאֱ ַמר.מֵ י הַ ּתוֹ ָרה יוֹ ְצ ִאים
ש ּ ַת ִ ּגיע ּו ְל ַא ְבנֵי
ֶ ׁ  ְ ּכ:ידיו
ָ ַר ִ ּבי עֲ ִקיבָ א ְל ַת ְל ִמ
ש ּ ָמא
ֶ ׁ ,ֹאמר ּו ַמיִם מַ יִם
ְ ִש ָטהוֹ ר ַאל ּת
ׁ שי
ַׁ
,שהֵ ם ַמיִם
ֶ ׁ ֹאמר ּו
ְ  ַאל ּת.ִת ְס ּ ַת ְּכנ ּו ְבנ ְַפ ְ ׁשכֶ ם
 ִמ ּׁשוּם )תהלים קא( דּ ֹבֵ ר ְׁש ָק ִרים,מַ יִם מַ ּ ָמ ׁש
,ש ֵא ּל ּו הַ ּ ַמיִם זוֹ הַ ּתוֹ ָרה
ֶ ׁ .לֹא יִכּ וֹ ן ְל ֶנגֶד ֵעינָי
 ו ִּמ ּׁשוּם.ש ּנֶאֱ ַמר ָּב ּה )משלי ו( וְ תוֹ ָרה אוֹ ר
ֶׁ
שזֶּה הָ אוֹ ר נוֹ בֵ ַע ִ ּב ְמקוֹ ר הַ ּ ַמיִם )ישעיה
ֶׁ
. נִ ְק ָרא ַמיִם,ימיו
ָ ֵשר לֹא יְכַ ז ְּב ּו מ
ֶ ׁ ֲנח( א

 וְ ַכ ּ ָמה.יאת ֶא ֶבן
ַ  ִא ְת ְק ִר,ימינָ א
ִ  ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד.648
 ְ ּד ִמ ּנַיְ יה ּו,נָה
ּ אֲ ָבנִ ין ְמפ ּו ּ ָל ִמין י ִַּק ִירין ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו ִמ
 ָא ַמר ִר ִּבי,ֵיהון ִא ְּת ַמר
ֹ  ּו ְבגִ ינ.יתא נָ ְפ ִקין
ָ ְאו ַרי
ֹ ַמ ּיָא ְ ּד
הור
ֹ ידיו ְ ּכ ׁ ֶש ּ ַתגִ יע ּו לְ ַא ְבנֵי ׁ ַשיִ ׁש ָט
ָ יבא לְ ַתלְ ִמ
ָ עֲ ִק
 לָ א.ֹאמר ּו ַמיִ ם ַמיִ ם ׁ ֶש ּ ָמא ִּת ְס ּ ַת ְ ּכנ ּו ְּבנ ְַפ ׁ ְש ֶכם
ְ ַאל ּת
 ִמ ּ ׁש ּום )תהלים. ַמיִ ם ַמ ּ ָמ ׁש,ימר ּון ְ ּד ִאי ּנ ּון ַמיִ ם
ְ ּ ֵת
, ְ ּד ִא ּ ֵלין ַמיִ ם.קא( ּד ֹו ֵבר ׁ ְש ָק ִרים לֹא יִ ּכ ֹון לְ ֶנגֶד ֵעינָ י
.אור
ֹ תו ָרה
ֹ ְ ְ ּד ִא ְּת ַמר ָּב ּה )משלי ו( ו,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ ָ ּדא
 )ישעיה,יע ְּב ַמ ּב ּו ָעא ְ ּד ַמ ּיָא
ַ הו ָרא נְ ִב
ֹ ְּו ְבגִ ין ְ ּד ַהאי נ
. ִא ְת ְק ֵרי ַמיִ ם,ימיו
ָ נח( אֲ ׁ ֶשר לֹא יְ ַכ ְ ּזב ּו ֵמ

ִ  ַהאי ֶא ֶבן ְ ּד ִא,ש ָמאלָ א
ש ִהיא אוֹ ת
ֶ ׁ  זוֹ הָ ֶאבֶ ן, ו ִּמ ַ ּצד הַ ּ ְ ׂשמֹאל.649 ,'יהי י
ׂ ְ  ּו ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד.649
,שר ְס ִפירוֹ ת
ֶׂ  ו ִּמ ּׁ ָשם ֶע. נִ ְק ֵראת ּגַחֶ לֶ ת- 'בת י
ֶ שר ְס ִפ ָירן ְ ּכ ׁ ַשלְ ֶה
ֶׂ  ּו ִמ ּ ַת ּ ָמן ֶע.ִא ְת ְק ֵרי ַּג ֶחלֶ ת
 וְ י ֵׁש לָ ּה ַא ְר ָּב ָעה.ש ְלהֶ בֶ ת ְק ׁשו ָּרה ְ ּבגַחֶ לֶ ת
ַ ׁ ְ ּכ

, )ועשרה( ִאי ּנ ּון, וְ ִאית לָ ּה ד' ַּגוְ ונִ ין.ְק ׁש ּו ָרה ּ ַבגַ ֶחלֶ ת
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ימינָ א ,גְ וָנִ יםַ ) ,וﬠֲשָׂ ָרה( וְ הֵ ם :יוֹ ד הֵ א וָאו הֵ א.
דולָ ה ִּב ִ
יהי יַד ַה ְ ּג ֹ
דו''ד .וְ ִא ִ
ֹיוד ֵהא וָ או ֵהא .יְ ֹ ָ
ְיהֹוָ''ה .וְ ִהיא יָד הַ ְ ּגדוֹ לָ ה ְ ּבי ִָמין ,יָד הַ ֲחז ָָקה
יתאִ ,מ ּ ַת ּ ָמן
ש ָמאלָ אַ ,עמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע ָ
יַד ַהחֲ זָ ָקה ִּב ְ ׂ
ִ ּב ְ ׂשמֹאל ,הָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעיִ ,מ ּ ָׁשם ִהיא יָד
יהי יַד ָר ָמהָּ ,כלִ יל ִּממ''ב ַּגוְ ונִ ין.
ִא ִ
ָר ָמהְּ ,כלוּלָ ה מֵ ַא ְר ָּב ִעים ו ְ ּׁש ַניִם ְ ּגוָנִ ים.

ימינָא ֶא ֶבןּ ,ו ִמ ִּס ְט ָרא
יהי ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד ִ
ּ .650ו ְבגִ ין ְ ּד ִא ִ
ש ָמאלָ א ַּג ֶחלֶ תָּ ,ב ּה נָ ִטיל ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא
ִ ּד ְ ׂ
ישין נ ּו ְכ ָר ִאין,
דוםּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ִא ּ ׁ ִ
נ ּו ְק ָמאִ ,מיִ ׁ ְש ָמ ֵעאל וְ אֱ ֹ
הון ָס ָמ ֵאל וְ נָ ָח ׁשָ .ס ָמ ֵאל
ֵדונִ יםּ .ו ְמ ָמנָ ן ִ ּדלְ ֹ
ּו ַמיִ ם ַה ּז ֹ
שו .נָ ָח ׁש
ֶא ּ ׁ ָשא ְ ּדג ִ
ֵיה ָ ּנםְ ,ממ ּונֶה ַעל א ּו ָמה ְ ּד ֵע ָ ׂ
ְממ ּונֶה ַעל א ּו ָמה ְ ּדיִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ,וְ ִאיה ּו ָר ָהב ִ ּד ְמ ָמנָ א
ַעל ַמ ּיָא.

ש ִהיא ִמ ַ ּצד הַ י ּ ִָמין ֶ -אבֶ ן.
 .650ו ִּמ ּׁשוּם ׁ ֶ
צד הַ ּ ְ ׂשמֹאל ּ -גַחֶ לֶ תָּ .ב ּה לוֹ ֵקחַ הַ ָּקדוֹ ׁש
ו ִּמ ַ ּ
ְ
שהֵ ם
ִש ָמ ֵעאל וֶאֱ דוֹ םֶ ׁ ,
ָּברוּך הוּא נְ ָק ָמה ִמיּ ְׁ
ִא ּ ִ ׁשים נ ְָכ ִריִּים ו ַּמיִם הַ זֵּידוֹ נִ ים .וְ הַ ְממֻ ִ ּנים
ֵיה ּנָם,
ש ָּלהֶ ם  -סָ ָמ ֵאל וְ נָחָ ׁש .סָ ָמ ֵאל ֵא ׁש הַ ּג ִ
ֶׁ
של ֵע ָׂשו .נָחָ ׁש ְממֻ ּנֶה ַעל
ְממֻ ּנֶה ַעל הָ אֻ ּ ָמה ׁ ֶ
ִש ָמ ֵעאל ,וְ הוּא ַרהַ ב הַ ְממֻ ּנֶה
של י ְׁ
הָ אֻ ּ ָמה ׁ ֶ
ַעל הַ ּ ַמיִם.

The Torah comes to the world of Malchut from Zeir Anpin. It is included from
Chokhmah and Chassadim of the right column that brings Light. The Light of
the Torah is received from the upper unification of Chokhmah and Binah flowing
down through Zeir Anpin like ever-flowing waters. The Hebrew letters of the
Torah are called stones because they ‘reconstruct’ the Light from the upper level
in Malchut. The letters are the source of the 'flowing waters', that is Light.
Proverb 6:23
ְתוֹרה אוֹר“
”כִּ י נֵר ִמצְ וָה ,ו ָ
”“For the precept is a candle, and the Torah is light
Following the precepts of the Torah builds candles, which are the aspect of
vessels that receive the Light flowing from the Torah.
Isaiah 58:11
ימיו“
ִית ,כְּ גַן ָרוֶה ,וּכְ מוֹצָ א ַמיִם ,אֲ ֶשׁר ל ֹאְ -יכַזְּ בוּ ֵמ ָ
”וְהָ י ָ
”and you shall be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters
”fail not.
Our connections to the Torah and the laws make us a channel of Light, like a
spring whose waters never fail.

ֵיה ֶח ֶסד ,נָ ִטיל
ִּ .651ב ִ
ימינָ א ְ ּד ַא ְב ָר ָהםּ ְ ,ד ַד ְר ּג ּ
ש ָמאלָ א
נ ּו ְק ָמא ִמ ִּי ׁ ְש ָמ ֵעאלּ ,ו ְמ ָמנָ א ִ ּדילֵ ּ
יהּ .ו ִב ְ ׂ
שוּ ,ו ְמ ָמנָ א
ְ ּדיִ ְצ ָחקּ ְ ,ד ַד ְרג ּ
ֵיה ּ ַפ ַחד ,נָ ִטיל נ ּו ְק ָמא ֵמ ֵע ָ ׂ
יח
ימינָ אָ ,מ ׁ ִש ַ
יחיןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ַחד ִמ ִ
יהִּ .ב ְת ֵרין ְמ ׁ ִש ִ
ִ ּדילֵ ּ
יח ּ ֶבן ֹיו ֵסףּ .ו ְב ַד ְר ָּגא
ש ָמאלָ אָ ,מ ׁ ִש ַ
ּ ֶבן ָ ּדוִ ד .וְ ַחד ִמ ּ ְ ׂ
ְּב ָרזָ א )בראשית
יה,
יהי
ְ ּד ִא ִ
ְ ּדיַעֲ קֹב,
לָ ֳק ְבלֵ ּ
ש ֵּכל ֶאת י ָָדיו )כי מנשה הבכור(ַ .א ְריֵה
מח( ְ ּד ִ ׂ
ימינָאּ ְ ,דיִ ׁ ְש ָמ ֵעאלְּ .בגִ ין ִ ּדיה ּו ָדה
ש ָמאלָ אׁ .ש ֹור לִ ִ
לִ ְ ׂ
שוִ ,א ׁ ְש ְּת ַכח יְ ִמינָ א ִד ְקד ּו ּ ׁ ָשהִ ,עם
ָּגלָ ה ְּב ֵע ָ ׂ

שדַּ ְר ּגָתוֹ חֶ סֶ ד ,נוֹ טֵ ל
ימין ַא ְב ָרהָ םֶ ׁ ,
ּ ִ .651ב ִ
ש ּלוֹ .
ֶׁ
ִש ָמ ֵעאל וּמֵ הַ ְממֻ ּנֶה
ִמי ּ ְ ׁ
נְ ָק ָמה
שדַּ ְר ָ ּגתוֹ ּ ַפחַ ד ,נוֹ טֵ ל
ו ִּב ְ ׂשמֹאל י ְִצחָ קֶ ׁ ,
ש ּלוֹ ּ ִ .ב ְׁשנֵי
נְ ָק ָמה מֵ ֵע ָׂשו וּמֵ הַ ְממֻ ּנֶה ׁ ֶ
שהֵ ם ֶאחָ ד ִמי ּ ִָמין ָ -מ ִׁשיחַ ֶּבן
יחיםֶ ׁ ,
ְמ ִ ׁש ִ
דָּ וִ ד ,וְ ֶאחָ ד ִמ ּ ְ ׂשמֹאל ָ -מ ִ ׁשיחַ ֶּבן יוֹ סֵ ף.
ש ִהיא ְּכנֶגְ דּ וֹ ּ ְ ,בסוֹ ד
של יַעֲ קֹבֶ ׁ ,
ו ְּב ַד ְר ָ ּגתוֹ ׁ ֶ
של )בראשית מח( ִ ׂש ּ ֵכל ֶאת י ָָדיו )כִּ י ְמנַשֶּׁ ה
ֶׁ
של
הַ בְּ כוֹר(ַ .א ְריֵה ִל ְ ׂשמֹאלׁ .שוֹ ר ְלי ִָמיןֶ ׁ ,
שיְּהו ָּדה ּגָלָ ה ְ ּב ֵע ָׂשו,
ִש ָמ ֵעאלּ ִ .בגְ לַ ל ׁ ֶ
י ְׁ
של ֵע ָׂשו.
נִ ְמצָ א י ְִמין הַ ְ ּק ֻד ּ ָׁשה ִעם הַ ּ ְ ׂשמֹאל ׁ ֶ
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של
ֶ ׁ ּשמֹאל הַ ְ ּק ֻד ּ ָׁשה ִעם י ִָמין ְטמֵ ָאה
ׂ ְ שה ִעם יְ ִמינָ א ו
ָ ׁ ּ ש ָמאלָ א ִ ּד ְקד ּו
ׂ ְ  ּו.שו
ׂ ָ ש ָמאלָ א ְ ּד ֵע
ְׂ
, )שם מט( ַעד ִ ּכי ָיבֹא ִׁשילֹה,ִש ָמ ֵעאל
ְׁ י
 )בראשית מט( ַעד ִ ּכי ָיבֹא,ִמ ְסאֲ ָבא ְ ּדיִ ׁ ְש ָמ ֵעאל
,ִש ָר ֵאל
ׂ ְ של ִּת ְפ ֶא ֶרת י
ֶ ׁ  ְ ּב ַד ְר ּגָה,רוֹ ֶעה נֶאֱ ָמן
ֵ ש ָר
ָ  ַר ְעיָא ְמ ֵה,ׁ ִשילֹה
ּ  ְּב ַד ְרג,ימנָא
ׂ ְ ִֵיה ִּת ְפ ֶא ֶרת י
. נוֹ טֵ ל נְ ָק ָמה מֵ ֵע ֶרב ַרב,אל

.נָ ִטיל נ ּו ְק ָמא ֵמ ֵע ֶרב ַרב

ֵא ּל ּו
דְּ ָרגוֹ ת
 ְ ּב ָׁשל ֹׁש.652
ִש ְר ֵא ִלים ִמן
ׂ ְ י ְִפקֹד )יֵצְ אוּ( כּ ֹהֲנִ ים ְלוִ יִּם וְ י
ִש ָמ ֵעאל
ְׁ  וּבָ הֶ ן י ִַּקח נְ ָק ָמה מֵ ֵע ָׂשו וְ י,הַ ּגָלוּת
של ֵע ֶרב ַרב ְמע ָֹר ִבים
ֶ ׁ  ְּכ ֻדגְ ָמא.וְ ֵע ֶרב ַרב
ְ
 ָּכך יַעֲ קֹב ְמע ָֹרב,ִש ָמ ֵעאל
ׁ ְ ְ ּב ֵע ָׂשו וְ י
ְ וְ כָ ך.של ְׁשנֵיהֶ ם
ֶ ׁ  ֵערוּב,ְ ּב ַא ְב ָרהָ ם וְ י ְִצחָ ק
ִמ ְת ָע ֵרב ִׁשילֹה ִעם ָמ ִ ׁשיחַ ֶּבן דָּ וִ ד ו ָּמ ִׁשיחַ ֶּבן
ֹשל ְ ׁשנֵיהֶ ם ְ ּכאוֹ תו
ֶ ׁ שלֶ ת
ֶ ׁ ש ְל
ַ ׁ  ו ְּתהֵ א,יוֹ סֵ ף
ְש ָּכך
ֶׁ
, ֹש ָר ָאה ִ ּב ְל ָעם ִ ּבנְ בו ָּאתו
ֶ ׁ ז ְַמן
יחים ָּברוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן
ִ ִמ ְת ַק ּ ְ ׁש ִרים ְׁשנֵי ְמ ִׁש
.ִ ּב ְ ׁשל ָֹׁשה ָאבוֹ ת ַּב ּגָלוּת הָ ַאחֲרוֹ נָה

קוד )נ''א יפקון( ּכֹהֲ נִ ים
ֹ  יִ ְפ, ִּב ְתלַ ת ַ ּד ְר ִ ּגין ִא ּ ֵלין.652
,הון נָ ִטיל נ ּו ְק ָמא
ֹ  ּו ְב. ִמן ָּגל ּו ָתא,ש ְר ֵאלִ ים
ׂ ְ ִלְ וִ ִּים וְ י
 ְ ּכגַוְ ונָ א ְ ּד ֵע ֶרב ַרב.שו וְ יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל וְ ֵע ֶרב ַרב
ׂ ָ ֵמ ֵע
 ָה ִכי יַעֲ קֹב ְמע ּו ָרב,שו וְ יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל
ׂ ָ ְמע ּו ָר ִבין ְּב ֵע
 וְ ָה ִכי ִמ ְת ָע ֵרב. ֵער ּוב ְ ּד ַת ְרוַ ויְ יה ּו,ְּב ַא ְב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק
יהא
ֵ ִ ו,יח ּ ֶבן ֹיו ֵסף
ַ יח ּ ֶבן ָ ּדוִ ד ּו ָמ ׁ ִש
ַ  ִעם ָמ ׁ ִש,ׁ ִשילֹה
 ְ ּכ ַהה ּוא זִ ְמנָ א ְ ּד ָחזָא ִּבלְ ָעם,ׁ ַשלְ ׁ ֶשלֶ ת ְ ּד ַת ְרוַ ויְ יה ּו
יחין
ִ  ְ ּד ָה ִכי ִמ ְת ַק ּ ׁ ְש ֵרי ְּת ֵרין ְמ ׁ ִש,יה
ּ ֵּ ַב ְּנב ּו ָאה ִ ּדיל
. ְּבגָ ל ּו ָתא ּ ַב ְת ָר ָאה, ִּב ְתלַ ת אֲ ָב ָהן,ימנָ א
ָ ְּב ַרעֲ ּיָא ְמ ֵה

The right is the aspect of Abraham and the left is the aspect of Isaac. From
Abraham came Ishmael with negative aspects and Isaac with righteousness and
total commitment to the Light. From Isaac came Esau with negative aspects and
Jacob with righteousness and purity.
The other side (Sitra Achra) uses the negative aspects of the two columns to
create confusion and chaos in the world until the time of Mashiach. Mashiach
ben Yosef will take revenge on Ishmael, meaning the cleansing of the left
column. Mashiach ben David will take revenge on Esau, which is the cleansing
of the right column.
Moses will open the central column from the upper gate of Da’at and will take
revenge on the Erev Rav, which are the souls of the mixed multitude that Moses
allowed to join the Israelites when they left Egypt. Because they are a mix of
good and bad, Moses will cleanse them with the power of the good side of the
right and left columns.
Rabbi Ashlag adds in the ‘Sulam’ commentary that the process of the
Redemption will not be completed until the soul of Moses is revealed. His soul
includes both Mashiach and the revelation is through the Torah secrets that
come from the Zohar. This gives power to Mashiach ben David and Mashiach
ben Yosef to break all the Klipot in the world.
Every study of the Zohar reveals the secrets of the Torah and support the coming
of Mashiach. When we share our Kabbalah and Zohar studies with our friends
we directly help in creating a greater opening of light and expedite the coming
of Mashiach. It can happen soon if we push ourselves to share and expose more
people to this knowledge and Light.
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ָ ּ .653פ ַתח וְ ָא ַמר) ,במדבר כג( לֹא ִה ִּביט ָאוְ ן ְּביַעֲ קֹב
ש ָר ֵאל יְ ָי אֱ ל ָֹהיו ִע ּמ ֹו ּו ְתר ּו ַעת
וְ לֹא ָר ָאה ָע ָמל ְּביִ ְ ׂ
ימא ְק ָרא) ,ישעיה נד( ּו ְב ַרחֲ ִמים
ֶמלֶ ְך ּב ֹו .וְ כ ּ ָֹלא לְ ַק ְּי ָ
יפ ֹות,
ְ ּג ֹ
דולִ ים אֲ ַק ְּבצֵ ְךְּ .ב ַהה ּוא זִ ְמנָ א ְמ ַת ְב ִרין ְקלִ ּ
ַ ּדהֲ ֹוו ְמ ָסחֲ ִרין לִ ׁ ְש ִכינְ ּ ָתאִ .מ ּיַד ִא ְתגַ לְ יָיא ַא ְבנָ א
חֲ ָדא ִמ ְּתלַ ת אֲ ָבנִ יןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ְס ֹגולְ ָתאּ ְ .ד ָעלַ יְ יה ּו
ִא ְּת ַמר) ,יחזקאל א( וַ יְ ִהי ִּב ׁ ְשל ׁ ִֹשים ׁ ָשנָה ,וְ ִאי ּנ ּון ייְ ָי
יע ָאה) .דף רמ''ז ע''א( ּ ַבחֲ ִמ ּ ׁ ָשה
יעיַ ,א ְבנָ א ְר ִב ָ
ָּב ְר ִב ִ
לַ ח ֶֹד ׁשַ ,א ְבנָא חֲ ִמ ּ ׁ ָש ָאה .לָ ֳק ְבלַ יְ יה ּו) ,שמואל א
יז( וַ ִּי ַ ּקח ָ ּדוִ ד חֲ ִמ ּ ׁ ָשה ַח ּל ּו ֵקי אֲ ָבנִ ים ִמן ַה ּנ ַַחל .וְ ִאי ּנ ּון
דו''ד
ש ָר ֵאל יְ ֹ ָ
לָ ֳק ְבלַ יְ יה ּו ָח ֵמ ׁש ּ ֵת ִ
יביןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂ
דו''ד.
אֱ ל ֵֹהינ ּו יְ ֹ ָ

ָ ּ .653פ ַתח וְ ָא ַמר) ,במדבר כג( לֹא ִה ִ ּביט
ִש ָר ֵאל ה'
ָאוֶן ְ ּביַעֲ קֹב וְ לֹא ָר ָאה ָע ָמל ְ ּבי ְ ׂ
אֱ לֹהָ יו ִע ּמוֹ ו ְּתרו ַּעת מֶ לֶ ְך ּבוֹ  .וְ הַ כּ ֹל ְל ַקיֵּם
ְ ּגד ִֹלים
נד( ו ְּב ַרח ֲִמים
הַ ּ ָפסוּק )ישעיה
אֲ ַק ְ ּבצֵ ְךּ ְ .באוֹ תוֹ זְמַ ן נִ ְ ׁש ָּברוֹ ת הַ ְ ּק ִל ּפוֹ ת
שהָ י ּו ְמסוֹ ְבבוֹ ת לַ ּ ְׁש ִכינָהִ .מיָּד ִמ ְת ּג ּ ֵַלית
ֶׁ
שהֵ ן סֶ גוֹ ְל ּ ָתא,
ֶאבֶ ן ַאחַ ת ִמ ּ ָׁשל ֹׁש אֲ בָ נִ יםֶ ׁ ,
שעֲ לֵ יהֶ ן נֶאֱ ַמר )יחזקאל א( ַוי ְִהי ִ ּב ְׁשל ִֹׁשים
ֶׁ
יעית.
יעי ֶ -אבֶ ן ְר ִב ִ
ָׁשנָה ,וְ הֵ ן יייָּ .ב ְר ִב ִ
ישיתְּ .כנֶגְ דָּ ן
ַּבח ֲִמ ּ ָׁשה לַ ח ֶֹד ׁש ֶ -אבֶ ן ח ֲִמ ִׁ
ַויּ ִַּקח דָּ וִ ד )שמואל-א יז( ח ֲִמ ּ ָׁשה חַ ּ ֻל ֵקי
אֲ בָ נִ ים ִמן הַ ּנַחַ ל .וְ ֵא ּל ּו ְלעֻ ּ ָמ ָתם חָ מֵ ׁש
ִש ָראֵ ל ְיהֹוָ''ה אֱ לֹהֵ ינ ּו
שהֵ ןְׁ :שמַ ע י ְ ׂ
ּ ֵתבוֹ תֶ ׁ ,
ְיהֹוָ''ה.

תו ְך ַהג ֹּולָ הּ ָ ,דא ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא,
) .654יחזקאל א( וַ אֲ נִ י ְּב ֹ
ָּב ּה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
תו ֶס ֶפת וַ אֲ נִ י ,ה ּוא
יך ה ּוא ֶא ָחד .ו' ְּב ֹ
נָ ָהרַ ,צ ִדיק ַחי ָעלְ ִמין) .בראשית ב( וְ נָ ָהר ֹיוצֵ א ֵמ ֵע ֶדן
קות ֶאת ַה ָּגןַ ,מאי ֵע ֶדןּ ָ .דא ִּבינָ ה ,נָ ָהר ְ ּדנָ ִפיק
לְ ַה ׁ ְש ֹ
ימנָ א ,וְ ַר ְעיָא
ָ''הּ ַ ,ד ְר ָּגא ְ ּד ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
ִמ ָ ּנ ּהּ ָ ,דא ו'ֶ ּ ,בן י ּ
ימא ִע ּ ָל ָאה ,וְ ִא ְת ּ ָפ ּ ׁ ַשט ְּב ׁ ִשית
נָפיק ֵמ ִא ּ ָ
ְמ ֵה ְ
ימנָ אִ ,
ֵיה ַא ׁ ְש ֵקי לְ גִ נְ ּ ָתא )דעדן(,
ְס ִפ ָיראן ַעד ַצ ִ ּדיקּ ,ו ִמ ּנ ּ
יהי ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא.
ְ ּד ִא ִ

 .654וַאֲ נִ י ְ ּבתוֹ ְך הַ גּוֹ לָ ה )יחזקאל א(  -זוֹ
ְ ׁש ִכינָהָּ ,ב ּה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ֶאחָ ד .אוֹ ת
ו' ְ ּבתוֹ סֶ פֶ ת וַאֲ נִ י  -הוּא נָהָ ר ,צַ דִּ יק חַ י
הָ עוֹ לָ ִמים) .בראשית ב( וְ נָהָ ר יֹצֵ א מֵ ֵע ֶדן
ְלהַ ְ ׁשקוֹ ת ֶאת הַ ּגָןַ .מה ּו ֵע ֶדן? זוֹ ִ ּבינָה .נָהָ ר
של
ָ''ה ,דַּ ְר ָ ּגה ׁ ֶ
ֶׁ
שיּוֹ צֵ א ִמ ּ ֶמ ּנָה זוֹ ו'ֶ ּ ,בן י ּ
הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן ,וְ הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן יוֹ צֵ א
ש ׁש ְס ִפירוֹ ת
שט ְ ּב ׁ ֵ
מֵ ִא ּ ָמא הָ ֶע ְליוֹ נָה ,ו ִּמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ֵ
ַעד צַ דִּ יק ,ו ִּמ ּ ֶמ ּנ ּו ַמ ְׁש ֶקה לַ ּגָן )שֶׁ ל ﬠֵדֶ ן(,
ש ִהיא הַ ּ ְ ׁש ִכינָה.
ֶׁ

אשית
ַ .655מאי ְ ּכ ָב''ר .כ'ֶּ ,כ ֶתר .ב'ִּ ,בינָ ה .ר'ֵ ,ר ׁ ִ
ש ָמאלָ אִּ ,בינָ ה
ָח ְכ ָמהֶּ .כ ֶתר ִּב ִ
ימינָ אָ ,ח ְכ ָמה ִּב ְ ׂ
ילא לְ ִע ּ ַלת ָה ִע ּל ֹות .י'
יתאֶ .ר ֶכב לְ ֵע ּ ָ
ְּב ֶא ְמ ָצ ִע ָ
ְס ִפ ָיראן ּ ֻכ ְּלה ּוִ ,א ְת ָּכלָ ל ּו ְּבנָ ָהרּ ְ ,ד ִאיה ּו ִא ְת ּ ְפ ׁ ָשט
ֵיה
ַעד ַצ ִ ּדיקּ ְ ,ד ִאיה ּו ָּכלָּ ,כלִ יל ּכ ּ ָֹלאּ .ו ְבגִ ינ ּ
או ְקמ ּו ָה) ,דניאל ד( ִאילָ נָ א ַר ָּבא וְ ַת ִּקיףּ ,ו ָמ ֹזון לְ כ ּ ָֹלא
ֹ
ֵיה ּ ַתלְ יָא ּכ ּ ָֹלאַּ .כד ָח ָמא ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ִמג ֹּו
יהִ .מ ּנ ּ
ּ ֵב ּ
שר ְס ִפ ָירן) .ע''כ רעיא
יפיןָ ,חזָא ִע ּ ָמ ּה ֶע ֶׂ
ְקלִ ִ
מהימנא( )עיין רכ''ו ע''ב( )ס''א ובחבורא קדמאה(

ַ .655מה ּו ְ ּכבָ ר? כ' ֶ ּ -כ ֶתר .ב' ּ ִ -בינָה .ר'
אשית חָ ְכ ָמהֶ ּ .כ ֶתר ְ ּבי ִָמין ,חָ ְכ ָמה
 ֵר ִ ִׁ ּב ְ ׂשמֹאלּ ִ ,בינָה ָּב ֶא ְמצַ עֶ .רכֶ ב לָ ֶע ְליוֹ ן,
שר הַ ְּס ִפירוֹ ת ּ ֻכ ּ ָלן נִ ְכ ְלל ּו
ְל ִע ּ ַלת הָ ִע ּלוֹ תֶ .ע ֶׂ
ש ִ ּנ ְק ָרא
שט ַעד צַ דִּ יק ׁ ֶ
שהוּא ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ֵ
ְ ּבנָהָ רֶ ׁ ,
לו ּ ֵפ ְר ׁשוּה ּו )דניאל
כּ ֹל ,כּ וֹ לֵ ל הַ כּ ֹל .ו ִּבגְ לָ ֹ
ד( ִאילָ ן ּגָדוֹ ל וְ ַת ִ ּקיף ,ו ָּמזוֹ ן ְלכֻ ָּלם ּבוֹ ִ .מ ּ ֶמ ּנ ּו
שר ָר ָאה הַ ּ ְ ׁש ִכינָה ִמ ּתוֹ ְך
ּ ָתלוּי הַ כּ ֹלַ ּ .כאֲ ׁ ֶ
שר ְס ִפירוֹ ת) .ע''כ
הַ ְ ּק ִל ּפוֹ תָ ,ר ָאה ִע ּ ָמ ּה ֶע ֶׂ
רעיא מהימנא(.
Isaiah 54:7

וּב ַרחֲ ִמים גְּ ד ִֹלים ,אֲ ַק ְבּצֵ � "
" ְבּ ֶרגַע ָקטֹ ןֲ ,ﬠז ְַב ִתּי�; ְ
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" For a brief moment I deserted you, but with great compassion I will gather
you."
In the Final Redemption the Creator's compassion will be revealed in the world
and all the Klipot that surrounds the Shichina in Malchut will break.
One stone is from the three stones of the Segolta Cantilation
[caption id="" align="alignnone" width="21"]

Segolta[/caption]

Segolta is one of the Torah Cantillations that are used by the reader to chant
the Torah verses.
 י- Teamin (Cantillations), Chokmah, Atziltut (Emanation)
 ה- Nekudot (Vowels), Binah, B'reah (Creation)
 ו- Tagim (Tags on the top of the letters), Zeir Anpin, Yetzirah (Formation)
 ה- Otiyot (Letters), Malchut, Asiah (Action)
Each dot (stone) has a numerical value of 10 like the letter  יYod.
Ezekiel 1:1
" , וָאֶ ְראֶ ה, הַ ָשּׁ ַמיִם,כְּ בָ ר; ִנ ְפ ְתּחוּ-נְהַ ר- ﬠַ ל,הַ גּוֹלָ ה-� וַאֲ ִני ְבתוֹ, בָּ ְר ִביﬠִ י בַּ חֲ ִמ ָשּׁה לַ חֹ ֶדשׁ,�שׁים ָשׁנָה
ִ ַוי ְִהי ִבּ ְשׁ
�הים
ִ ֱמ ְראוֹת א.
ַ "
" In the thirtieth year, in the fourth month, on the fifth day of the month, as I
was among the exiles by the Chebar canal, the heavens were opened, and I saw
visions of God."
The Zohar reveals that the thirtieth year is the aspect of the three Yods  יייof the
Segolta. The 'fourth' month is the aspect of Netzach, the fourth Sefirah and a
fourth stone. The 'fifth' day is a fifth stone and Hod.
1 Samuel 17:40
" --לוֹ וּבַ יּ ְַלקוּט-אֹתם ִבּכְ ִלי הָ ר ִֹﬠים אֲ ֶשׁר
ָ ָשׂם
ֶ הַ נַּחַ ל ַויּ-אֲ בָ ִנים ִמן-לוֹ חֲ ִמ ָשּׁה חַ לּ ֵֻקי- וַיִּ ְבחַ ר,וַיִּ ַקּח מַ ְקלוֹ ְבּיָדוֹ
הַ פְּ ִל ְשׁ ִתּי- אֶ ל," ְו ַק ְלעוֹ ְביָדוֹ; וַיִּ גַּשׁ
"Then he took his staff in his hand and chose five smooth stones from the brook
and put them in his shepherd’s pouch. His sling was in his hand, and he
approached the Philistine"
David (before he was king) chose five stones but used only one to kill Goliath.
David knew the spiritual process and he connected to the five Sefirot of Chessed
to Hod through Yessod that is the aspect of the brook in the verse above.
The Zohar explains that the five are against the first five words of the Shema
prayer that connect Malchut to the upper levels.

Goliath was 'upset' because the Israelites 'sent' kids to fight him. He cursed and
promised to give his flesh to the beasts of the field. David didn't show any fear
and replied;
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" Then David said to the Philistine, “You come to me with a sword and with a
spear and with a javelin, but I come to you in the name of YHVH of hosts, the
God of the armies of Israel, whom you have defied."
" This day YHVH will deliver you into my hand, and I will strike you down and
cut off your head. And I will give the dead bodies of the host of the Philistines
this day to the birds of the air and to the wild beasts of the earth, that all the
earth may know that there is a God in Israel,"
" and that all this assembly may know that YHVH saves not with sword and
spear. For the battle is YHVH's, and he will give you into our hand."
Then David 'sent' '  ' וַיִּ ְשׁלַ חhis hand and took a stone and slung it in Goliath's
forehead. Read 1 Samuel 17:49 and Genesis 22:10 to find similar action of
'sending' '  'וַיִּ ְשׁלַ חthe hand to follow and be a channel for God's wish.
We all know this story but when we read it with what the Zohar reveals to us
here we see that it is not about a crazy young shepherd that was great in using
his sling but he was well connected to the spiritual system and knew that with
certainty in the Light he could win the enemies of God.
King David saved the Israelites from their worst enemy with his trust in YHVH.
From his line, the Mashiach will come to save us all. The battle against the
negative side is hard. Our physical and financial strength is cannot help us from
cancer, accidents of economic calamity. Our only protection against the negative
forces of this world is our certainty with the Light and the use of the Zohar.

 ְלהַ עֲ לוֹ ת ְלזֹאת הַ ּסֹלֶ ת, סֹלֶ ת ְל ִמנְ חָ ה.656  ַק ּ ֵמי, לְ ַא ְעלָ ָאה לְ ַהאי סֹלֶ ת, סֹלֶ ת לְ ִמנְ ָחה.656
ִל ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך הָ ֶע ְליוֹ ן ְל ִמנְ חָ ה ֵּבין ְׁש ּ ֵתי
.רו ִעין
ֹ  ּ ֵבין ְּת ֵרין ְ ּד.ַמלְ ָּכא ִע ּ ָל ָאה לְ ִמנְ ָחה
.זְרוֹ עוֹ ת
ָא ַמר הָ רוֹ ֶעה
, ַּב ִח ּבוּר הַ ַּק ְדמוֹ ן.657
 ִמ ָּכאן נוֹ ָדע ֵא ּל ּו דְּ בָ ִרים ְסתו ִּמים,הַ ּנֶאֱ ָמן
ְ  וְ צָ ִר,הֵ ם
.יך ִל ְפ ּתֹחַ אוֹ ָתם ִל ְפנֵי הַ חֲבֵ ִרים
שח ֲִרית
ַׁ ש ִּת ְ ּקנ ּו ְּת ִפ ּ ַלת
ֶ ׁ ַא ְב ָרהָ ם וְ י ְִצחָ ק
 )ישעיה מח( ַאף י ִָדי, נֶאֱ ַמר עֲ לֵ יהֶ ם,ו ִּמנְ חָ ה
ימינִ י ִט ּ ְפחָ ה ָׁש ָמיִם
ִ ִ ו. זֶה י ְִצחָ ק- י ְָס ָדה ֶא ֶרץ
ש ָּלהֶ ם חֶ סֶ ד
ֶ ׁ שהַ דְּ ָרגוֹ ת
ֶ ׁ . זֶה ַא ְב ָרהָ ם'ש ּנֶאֱ ַמר עֲ לֵ יהֶ ם )שם סב( נִ ְׁש ַּבע ה
ֶ ׁ ,וָפַ חַ ד
 ֵא ּל ּו ְׁש ּ ֵתי זְרוֹ עוֹ ת. ֹימינוֹ ו ִּבזְרוֹ ַע עֻ ז ּו
ִ ִ ּב
ְ
. הָ ַע ּמוּד הָ אֶ ְמצָ ִעי,שהוּא ְיהֹוָ''ה
ֶ ׁ ,הַ ּ ֶמלֶ ך
 הָ אוֹ ר,ש ּלוֹ זוֹ הַ ּ ְ ׁש ִכינָה הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נָה
ֶ ׁ הַ ּסֹלֶ ת
ְֹשך
ּ
ֶ ׁ של ח
ֶ ׁ צדּ וֹ ְ ּב ִלי ְפ ָגם
ֶׁ
ּ ִ  סֹלֶ ת נְ ִקיָה ִמ, ֹש ּלו
ְֹשך
ְ
ְ
ֶ ׁ ש ָּכך הֵ ם ח
ֶ ׁ .ֹשך ְ ּכלָ ל
ֶ ׁ ו ְּב ִלי ַתעֲ רֹבֶ ת ח
. ְּכמוֹ דָּ גָן ִ ּב ְפנֵי מוֹ ץ וְ ֶתבֶ ן,ִעם אוֹ ר

 רעיא מהימנא )זה בא אחרי דרועין( ּו ְב ִח ּב ּו ָרא.657
,מו ַדע
ֹ  ֵמ ַהאי ִא ׁ ְש ְּת,ימנָ א
ָ  ָא ַמר ַר ְעיָא ְמ ֵה,ַק ְד ָמ ָאה
ְ  וְ ָצ ִר,ימין ִאי ּנ ּון
לון ַק ּ ֵמי
ֹ יך לְ ִמ ְפ ּ ַתח
ִ ילין ְס ִת
ִּ ָהנֵי ִמ
, ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק ְ ּד ָת ִקינ ּו ׁ ַשחֲ ִרית ּו ִמנְ ָחה,ַח ְב ַר ּיָיא
 ָ ּדא, )ישעיה מח( ַאף י ִָדי י ְָס ָדה ֶא ֶרץ,ִא ְּת ַמר ָעלַ יְ יה ּו
 ְ ּד ַד ְר ִ ּגין. ָ ּדא ַא ְב ָר ָהם,ימינִ י ִט ּ ְפ ָחה ׁ ָש ָמיִ ם
ִ ִ ו.יִ ְצ ָחק
 ְ ּד ִא ְּת ַמר ָעלַ יְ יה ּו )ישעיה.הון ֶח ֶסד וָ ַפ ַחד
ֹ ְִ ּדל
רו ִעין
ֹ  ִאי ּנ ּון ְּת ֵרין ְ ּד,רו ַע ֻע ּז ֹו
ֹ ְ ּו ִבז,ינו
ֹ ימ
ִ סב( נִ ׁ ְש ּ ַבע יְ ָי ִּב
 סֹלֶ ת.יתא
ָ  ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע,דו''ד
ָ ֹ ְ ְ ּד ִאיה ּו י,ְ ּד ַמלְ ָּכא
 סֹלֶ ת,יה
ֹ ְ נ, ָ ּדא ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ּ ַת ּ ָת ָאה,יה
ּ ֵהו ָרא ִ ּדיל
ּ ִֵ ּדיל
 ּו ְבלָ א,רוי ְּבלָ א ּ ְפגִ ימ ּו ַ ּדחֲ ׁש ֹו ָכא
ֹ נְ ִק ּיָיה ִמ ִּס ְט
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 ְ ּד ָה ִכי ִאי ּנ ּון חֲ ׁש ֹו ִכין ִעם.רו ֶבת חֲ ׁש ֹו ָכא ְ ּכלָ ל
ֹ ֲּ ַתע
.מוץ וְ ֶת ֶבן
ֹ  ְ ּכ ַבר ֳק ָדם,הו ִרין
ֹ ְנ
ִש ָר ֵאל ִמ ְת ָע ְר ִבים
ׂ ְ של י
ֶ ׁ  וּבַ ח ֲָט ֵאיהֶ ם.658
ש ָא ָדם דָּ ׁש ְּתבו ָּאה
ֶ ׁ ֹ ו ְּכמו,ֹש ְך וְ אוֹ ר
ֶׁ ח
ו ְּלבַ ּסוֹ ף הוּא ּבוֹ ֵרר אוֹ ָת ּה ְ ּכבוֹ ֵרר אֹכֶ ל
ְ ִש ָר ֵאל צָ ִר
יך לַ עֲ ׂשוֹ ת
ׂ ְ  ָּכ ְך י- ִמ ּתוֹ ְך ּ ְפסֹלֶ ת
 וְ סוֹ ד.ֹש ְך
ֶ ׁ שר ִמ ְת ָע ֵרב ָּבהֶ ם ח
ֶ ׁ ְֲ ּברוּחָ ם ַּכא
ַ )תהלים נא( ז ְִבחֵ י אֱ ל ִֹהים רוּח- הַ דָּ בָ ר
שהוּא
ֶ ׁ ,ֹש ְך
ֶ ׁ ש ְ ּבכָ ְך נִ ְׁש ָּבר הַ ח
ֶ ׁ .' ֹנִ ְׁש ָּב ָרה וְ גו
ש ְּמכַ ּ ֶסה ַעל הָ רוּחַ ְּכמוֹ מוֹ ץ
ֶ ׁ ,יֵצֶ ר הָ ָרע
ש ְּמכַ ּ ֶסה
ֶ ׁ  אוֹ ְ ּכמוֹ ָענָן,ש ְּמכַ ּ ֶסה ַעל הַ ִח ּ ָטה
ֶׁ
.שמֶ ׁש וְ לֹא ַמ ִ ּניחַ לוֹ ְלהָ ִאיר
ֶ ׁ ּ ַַעל ה

 ִמ ְת ָע ְר ִבין חֲ ׁש ֹו ִכין,ש ָר ֵאל
ֹ חו ֵב
ֹ  ּו ְב.658
ׂ ְ ִיהון ְ ּדי
 ּולְ ָב ַתר, ּו ְכגַ וְ ונָ א ְ ּד ָד ׁש ּ ַבר נָ ׁש ְּתב ּו ָאה,הו ִרין
ֹ ְִּבנ
 ַּכ ְך.סולֶ ת
ֹ או ֶכל ִמ ּת ֹו ְך ּ ְפ
ֹ בו ֵרר
ֹ  ְ ּכ,ִאיה ּו ּב ֹו ֵרר לָ ּה
ְ  ָצ ִר,ש ָר ֵאל
 ַּכד ִא ְתעֲ ָרב,יהון
ֹ יך לְ ֶמ ְע ּ ַבד ְּבר ּו ֵח
ׂ ְ ִי
 )תהלים נא( זִ ְב ֵחי, וְ ָרזָ א ְ ּד ִמ ּ ָלה.הון חֲ ׁש ֹו ִכין
ֹ ְּב
, ִ ּד ְב ָה ִכי ִא ְת ּ ַבר חֲ ׁש ֹו ָכא.'אֱ ל ִֹהים ר ּו ַח נִ ׁ ְש ָּב ָרה וְ ֹגו
מוץ
ֹ  ְ ּכ, ִ ּד ְמ ַכ ּ ֵסי ַעל ר ּו ָחא,ְ ּד ִאיה ּו יֵצֶ ר ָה ָרע
, ִ ּד ְמ ַכ ּ ֶסה ַעל ׁ ִש ְמ ׁ ָשא,או ְ ּכ ָענָ ן
ֹ .ִ ּד ְמ ַכ ּ ֶסה ַעל ִח ּ ָטה
.יה לְ ַאנְ ָה ָרא
ּ ֵוְ לָ א ָמנַח ל

Numbers 28:5
”יﬠת הַ ִהין
ִ  ְר ִב, ְבּלוּלָ ה ְבּ ֶשׁ ֶמן כּ ִָתית, ְל ִמנְ חָ ה,” ַוﬠ ֲִשׂ ִירית הָ אֵ יפָ ה סֹ לֶ ת
”also a tenth of an ephah of fine flour ( )סֹ לֶ תfor a grain offering, mixed with a
quarter of a hin of beaten oil.”
Many of the offerings in the Holy Temples required bringing fine flour together
with the sacrificed animals.
The Zohar reveals that the fine flour is the aspect of Malchut and when it was
brought to the altar it was presented to the ‘Supernal King’. As clean and white
flour, it represented the purity of the offering and the aspect of the central
column that was used to draw down the light through Zeir Anpin without any
negative aspect.
The fine flour represented the end result after removing the 7 layers of the bran
that covers the endosperm (the main and inner white part of the wheat grain).
As we studied in DZ 1284, http://dailyzohar.com/daily-zohar-1284/ , God
directly governs the growth of the wheat grains and not through other angels.
Offering the fine flour creates a direct connection from Malchut to the Light that
originally nourished the wheat.
White and ‘purified’ flour has great energy but it is not good for our body. Its
purity affects the blood and the rest of the body negatively. Because it is
processed and satisfies the body quickly, it increases the desire of the vessel
and makes it grow bigger (=fat). When we eat products made from the whole
grain (with the bran, endosperm, and germ) it is better for the body. The seven
layers of the bran represent the seven Sefirot from Chessed to Malchut and allow
the body to process it in natural and balanced energy as it is fit for the Malchut
level.
,שהוּא יֵצֶ ר הָ ָרע
ֶ ׁ ,ֹש ְך
ֶ ׁ שח
ֶ ׁ  ו ִּבז ְַמן.659  ְמ ַכ ּ ֶסה ַעל, ְ ּד ִאיהו יֵצֶ ר ָה ָרע,ֹש ְך
ֶ ׁ  ו ְבזִ ְמנִ ין ְ ּדח.659

ּ
ּ
 הוּא ְּכ ִמי,שהוּא אוֹ ר
ֶ ׁ ,בית ְמכַ ּ ֶסה ַעל יֵצֶ ר הַ ּטוֹ ב
ֵ  ִאיה ּו ְ ּכ ַמאן ְ ּד ָת ִפיס ְּב.אור
ֹ  ְ ּד ִאיה ּו,יֵצֶ ר ַה ּט ֹוב

 וְ ַאף.של יֵצֶ ר הָ ָרע
ֶ ׁ ש ָאסוּר ְ ּבבֵ ית הָ אֲ סו ִּרים
ֶׁ
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אוף ָה ִכיַּ ,כד יֵצֶ ר ַה ּט ֹוב
ָהאֲ ס ּו ִרין ְדיֵצֶ ר ָה ָרע .וְ ֹ
יסין
ִאיה ּו ּ ָת ִפיס ִּב ְר ׁש ּו ְדיֵצֶ ר ָה ָרעָ ,ה ִכי ִאי ּנ ּון ְּת ִפ ִ
ַח ּיָילִ ין ְ ּדיֵצֶ ר ַה ּט ֹובִּ ,ב ְר ׁש ּו ְ ּד ַח ּיָילִ ין ְ ּדיֵצֶ ר ָה ָרע.
יה,
יהְּ ,ב ָכל ֵא ָב ִרין ִ ּדילֵ ּ
ּו ְבזִ ְמנָ א ְ ּדיִ ְת ּ ַבר ּ ַבר נָ ׁש ר ּו ֵח ּ
ְ ּכ ִתיב) .ישעיה מט( לֵ אמֹר
ַמה
דו''ד,
ֳק ָדם יְ ֹ ָ
ְ
לַ אֲ ס ּו ִרים צֵ א ּו וְ לַ אֲ ׁ ֶשר ּ ַבח ׁ ֶֹשך ִה ָּגל ּו.

שר יֵצֶ ר הַ ּטוֹ ב הוּא ָאסוּר ִ ּב ְר ׁשוּת
ָּכ ְךַּ ,כאֲ ׁ ֶ
של יֵצֶ ר
יֵצֶ ר הָ ָרעָּ ,כ ְך הֵ ם אֲ סו ִּרים הַ חַ יּ ִָלים ׁ ֶ
של יֵצֶ ר הָ ָרע .ו ִּבז ְַמן
הַ ּטוֹ ב ִ ּב ְר ׁשוּת הַ חַ יּ ִָלים ׁ ֶ
ִשבּ ֹר ָא ָדם רוּחוֹ ְ ּבכָ ל ֵאיבָ ָריו ִל ְפנֵי
שי ּ ְ ׁ
ֶׁ
ְיהֹוָ''הַ ,מה ָּכתוּב? )ישעיה מט( לֵ אמֹר
ֹש ְך ִה ּגָלוּ.
שר ַּבח ׁ ֶ
לַ אֲ סו ִּרים צֵ א ּו וְ לַ אֲ ׁ ֶ

יהי סֹלֶ ת נְ ִק ּיָיהּ ְ ,דלֵ ית
 .660אֲ ָבל ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ִא ִ
יהי ַּכג ֶֶפן,
חֲ ׁש ֹו ָכא וְ ַק ָּבלָ א י ִָכיל לְ ִא ְת ָע ְר ָבא ָּב ּהִ .א ִ
יהי
ְ ּדלָ א ְמ ַק ְּבלָ א ַה ְר ָּכ ָבה ִמ ִּמין ַאחֲ ָראּ ְ ,דלָ או ִא ִ
יהי י ְָת ָבא,
רו ֵעי ַמלְ ָּכא ִא ִ
ִמינָ ּה .וְ ַהאי סֹלֶ ת ּ ֵבין ְ ּד ֹ
ְּבל ּולָ ה ְּב ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתית) .ע''כ רעיא מהימנא(.

ש ֵאין
 .660אֲ בָ ל הַ ּ ְׁש ִכינָה ִהיא סֹלֶ ת נְ ִקיָּהֶ ׁ ,
מו
ֹש ְך וַאֲ פֵ לָ ה יָכוֹ ל ְל ִה ְת ָע ֵרב ָּב ּהִ .היא ְּכ ֹ
ח ֶׁ
ש ֵאינ ָּה ְמ ַק ֶּבלֶ ת הַ ְר ָּכבָ ה ִמ ִּמין ַאחֵ ר
ּגֶפֶ ן ׁ ֶ
ש ֵאינוֹ ִמינ ָּה .וְ זוֹ הַ ּסֹלֶ ת ֵּבין זְרוֹ עוֹ ת הַ ּ ֶמלֶ ךְ
ֶׁ
שמֶ ן ָּכ ִתית) .ע''כ
שבֶ תּ ְ ,בלוּלָ ה ְ ּב ׁ ֶ
ִהיא יוֹ ׁ ֶ
רעיא מהימנא(.

) .661ובחבורא קדמאה( ְּבל ּולָ ה ְּב ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתיתְּ ,ב ׁ ֶש ֶמן,
ילאָ .א ַמר ַר ִּבי
ְּב ַהה ּוא ׁ ֶש ֶמן ְ ּדנָגִ יד וְ נָ ִפיק ִמ ְּל ֵע ּ ָ
עון ,יָא ּות ַא ְמ ַרת .אֲ ָבל ַמאי ָּכ ִתיתֶ .א ּ ָלא ָרזָ א
ׁ ִש ְמ ֹ
ִע ּ ָל ָאה ִאיה ּוּ ְ .ד ֵכיוָ ן ְ ּד ִאיה ּו ׁ ֶש ֶמןַ ,מאי ָּכ ִתיתֶ .א ּ ָלא
ֶר ֶמז ה ּוא ְ ּד ָקא ָר ִמיז לְ ׁ ַש ְּמ ׁ ָשא ְּבנ ּו ְק ָּבא ,לְ ַאנְ ְ ּג ָדא
לְ גַ ָּב ּה ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתית ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות לָ ּה ,לָ א הֲ וִ י ֶא ּ ָלא
ָּכ ִתית )ס''א אלא רזא עלאה הוא ,דקא רמיז לאנגדא לגבה
ֵיתיםּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון
שמן כתית כדקא יאות לה( ,לְ ַא ּ ָפ ָקא ִמ ּז ִ
ילא,
יפין ְ ּדג ּו ָפאּ ,ולְ ַא ְמ ׁ ָש ָכא ַהה ּוא נְ גִ יד ּו ִמ ְּל ֵע ּ ָ
ׁ ַשיְ ִ
יפא) .לא הוי אלא כתית(
יפא וְ ׁ ַשיְ ָ
ְּב ָכל ׁ ַשיְ ָ

שמֶ ן ָּכ ִתית,
) .661וּבְ חִ בּוּר קַ ְדמוֹן( ְ ּבלוּלָ ה ְ ּב ׁ ֶ
ְ
ש ִ ּנ ְמ ָׁשך וְ יוֹ צֵ א
שמֶ ן ׁ ֶ
תו ׁ ֶ
שמֶ ן ּ ְ -באוֹ ֹ
ְ ּב ׁ ֶ
ִמ ְלמַ ְעלָ הָ .אמַ ר ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,יָפֶ ה ָא ַמ ְר ּ ָת.
סוד ֶע ְליוֹ ן הוּא.
אֲ בָ ל ַמה ּו ָּכ ִתית? אֶ ָּלא ֹ
שמֶ ןַ ,מה ּו ָּכ ִתית? אֶ ּ ָלא ֶרמֶ ז
שה ּוא ׁ ֶ
ש ּ ֵכיוָן ׁ ֶ
ֶׁ
ש ּ ֵמ ׁש ַּב ְ ּנ ֵקבָ הְ ,להַ ְמ ִׁשיךְ
שהוּא רוֹ מֵ ז ְל ׁ ַ
הוּא ׁ ֶ
ש ָראוּי לָ ּה ,לֹא
שמֶ ן ָּכ ִתית ְּכמוֹ ׁ ֶ
ֶא ְצלָ ּה ׁ ֶ
הָ י ְָתה ֶא ָּלא ָּכ ִתית )אֶ לָּא סוֹד ﬠֶלְ יוֹן הוּא,
שֶׁ הוּא רוֹמֵ ז לְ הַ ְמ ִשׁי� אֶ צְ לָהּ שֶׁ מֶ ן כּ ִָתית כְּ מוֹ
שהֵ ם ֶא ְב ֵרי
ֵיתיםֶ ׁ ,
שֶׁ ָראוּי לָהּ(ְ ,להוֹ ִציא ִמז ּ ִ
הַ ּגוּף ,ו ְּלהַ ְמ ִ ׁש ְ
יך אוֹ ָת ּה הַ ְמ ָׁשכָ ה ִמ ְל ַמ ְעלָ ה
ְ ּבכָ ל ֵאיבָ ר וְ ֵאיבָ ר) .ל ֹא הָ יָה אֶ לָּא כּ ִָתית(.

In our time darkness, which is the negative side, holds the good side of us, that
is the aspect of the light, captive as a prisoner.
The Zohar teaches us that we are like prisoners until we break all of our negative
desires and connect to the Light.
Isaiah 49:9
סוּרים צֵ אוּ ,לַ אֲ ֶשׁר בַּ חֹ ֶשׁ� ִהגָּלוּ”
”לֵ אמֹר לַ אֲ ִ
””Saying to the prisoners: ‘Go out’; to them that are in darkness: ‘go to exile’.
Those who break out of the captivity of the negative side could go out of bondage
and those who are not, keep themselves in a state of ‘exile’ that is away from
the Light.
The process of breaking out has the aspect of revealing the pure part of the
wheat by separating and removing the ‘shells’ that hide it.
Numbers 28:5
יﬠת הַ ִהין”
” ַוﬠ ֲִשׂ ִירית הָ אֵ יפָ ה סֹ לֶ תְ ,ל ִמנְ חָ הְ ,בּלוּלָ ה ְבּ ֶשׁ ֶמן כּ ִָתיתְ ,ר ִב ִ
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) for a grain offering, mixed with aסֹ לֶ ת( ”also a tenth of an ephah of fine flour
”quarter of a hin of beaten oil.
Oil is an aspect of the level of Chokhmah and pure light. It is made by pressing
and breaking the fruit of the olive tree. When we add the oil to the offering of
fine flour we make a complete connection to the Light.
The Zohar reveals that the pressing of the olives is a process that connects the
upper Sefirot of Zeir Anpin to Yessod, joining the right and the left columns and
allow the flow of light to Malchut.

ישין,
יש )דף רמ''ז ע''ב( ְ ּכ ִת ׁ ִ
 .662וְ ַצ ִדיק ִאיה ּו ְ ּד ָכ ִת ׁ
ֵיתין
יפין ִע ּ ָל ִאיןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ז ִ
וְ ַא ּ ִפיק ִמ ָּכל ִאי ּנ ּון ׁ ַשיְ ִ
ישיןְ ,מ ׁ ַשח ְרב ּו ְּב ִתיא ּו ְב ָתא ׁ ְשלִ ים ,לְ גַ ּ ֵבי
ַק ִד ׁ ִ
יש ,לָ א יִ ּפ ּוק ַהה ּוא ִמ ׁ ְש ָחא,
יה .וְ ִאי לָ א ָּכ ִת ׁ
נ ּו ְק ֵב ּ
יפין ,וְ ַהה ּוא נְ גִ יד ּו ,לָ א
ֶא ּ ָלא ְּבלָ א ִּתיא ּו ְב ָתא ְ ּד ׁ ַשיְ ִ
ֵיה נ ּו ְק ָּבא ,וְ לָ א הֲ וִ י ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּותַ ,עד
ִא ְתהֲ נֵי ִמ ּנ ּ
יפין .וְ ַעל ָ ּדא ְּבל ּולָ ה
ְ ּד ְת ֵהא ְּבל ּולָ ה ִמ ּנ ּ
ֵיה ִמ ָּכל ׁ ַשיְ ִ
ֵיה) .אמר רעיא
ְּב ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתית ,לְ ִא ְתהֲ ָ
נָאה ּולְ ִא ְתזְ נָ א ִמ ּנ ּ
מהימנא(

ישוֹ ת,
שכּ וֹ ֵת ׁש ְּכ ִת ׁ
צדִּ יק הוּא ׁ ֶ
 .662וְ הַ ַ ּ
שהֵ ם
וּמוֹ ִציא ִמ ָּכל אוֹ ָתם ֵאיבָ ִרים ֶע ְליוֹ נִ יםֶ ׁ ,
שמֶ ן הַ ִּמ ְ ׁשחָ הּ ִ ,ב ְת ׁשו ָּקה
ֵיתים ְקדוֹ ִׁשיםֶ ׁ ,
ז ִ
ֹש ,לֹא
ְׁשלֵ ָמה ְלג ּ ֵַבי הַ ְ ּנ ֵקבָ ה .וְ ִאם לֹא י ְִכ ּת ׁ
שמֶ ןֶ ,א ּ ָלא ְ ּב ִלי ְּת ׁשו ַּקת
תו הַ ּ ׁ ֶ
יֵצֵ א אוֹ ֹ
שפַ ע לֹא ֵתהָ נֶה ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
הָ ֵאיבָ ִרים .וְ אוֹ תוֹ ׁ ֶ
ש ִּת ְהיֶה
ש ָראוּי ַעד ׁ ֶ
הַ ְ ּנ ֵקבָ ה ,וְ לֹא י ְִהיֶה ְּכמוֹ ׁ ֶ
יב ִרים .וְ ַעל זֶה
ְ ּבלוּלָ ה ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ִמ ָּכל הָ ֵא ָ
שמֶ ן ָּכ ִתית ,לֵ הָ נוֹ ת וְ ִל ְהיוֹ ת נִ ז ּוֹ נָה
ְ ּבלוּלָ ה ְ ּב ׁ ֶ
ִמ ּ ֶמ ּנוּ.

 .663רעיא מהימנא )שייך לקמן סוף ע''ג )נ''ל דצ''ל
ישאַּ ,כ ּ ָמה
ימנָ אּ ,ב ּו ִּצינָא ַק ִד ׁ ָ
ע''ב(( ָא ַמר ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
יקין ִמילָ ְך ,וַ ָדאי ִא ְּת ַמר ָה ָכאְּ ,בל ּולָ ה ְּב ׁ ֶש ֶמן
ְמ ִת ִ
יתא ְד ְּב ַעל ּ ֶפה,
או ַריְ ָ
ָּכ ִתית .וְ ִא ְּת ַמר ָה ָתםְּ ,ב ֹ
עוד ִאית
ְּבל ּולָ ה ּ ַב ִמ ְק ָראַ ּ ,ב ִמ ׁ ְשנָ הַ ּ ,ב ּ ַתלְ מ ּוד .וְ ֹ
ָרזָ א ִּתנְ ָיינָ אְּ ,בל ּולָ ה ְּב ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתית .וַ ַ ּדאי לָ או
יהי ְּבל ּולָ הֶ .א ּ ָלא לְ ַמאן ְ ּד ָס ִביל ַּכ ָמה
יתא ִא ִ
או ַריְ ָ
ֹ
יתין,
ארי ַמ ְתנִ ִ
ינָהּ ְ .כ ָמה ְ ּדא ּו ְקמ ּו ָה ָמ ֵ
ַמ ְכ ְּת ׁ ִשין ְּבגִ ּ
ֶימתֶ ,א ּ ָלא ְּב ִמי ׁ ְש ֵמ ִמית
יתא ִמ ְת ַק ּי ֶ
או ַריְ ָ
ְ ּדלֵ ית ֹ
עוד ָא ְמר ּוִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ַא ּ ָתה ְמ ַכ ֵתת
יה ָעלָ ּה .וְ ֹ
ַּג ְר ֵמ ּ
ַרגְ לֶ ָ
אות ּ ְפנֵי
יך ִמ ְּמ ִדינָ ה לַ ְמ ִדינָ הִּ ,תזְ ֶּכה לִ ְר ֹ
ׁ ְש ִכינָה.

ְמנוֹ ָרה
ָ .663א ַמר הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן,
ָ
הַ ְ ּקדוֹ ָׁשהַ ּ ,כ ּ ָמה ְמתו ִּקים דְּ בָ ֶריך .וַדַּ אי
שמֶ ן ָּכ ִתית ,וְ נֶאֱ ַמר
נֶאֱ ַמר ָּכאן ְ ּבלוּלָ ה ְ ּב ׁ ֶ
ש ְ ּב ַעל ּ ֶפהּ ְ ,בלוּלָ ה ַּב ִּמ ְק ָרא,
ָׁשם ַּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶ
שנִ י,
ַּב ִּמ ְ ׁשנָהַּ ,ב ּ ַת ְלמוּד .וְ עוֹ ד י ֵׁש סוֹ ד ׁ ֵ
שמֶ ן ָּכ ִתית  -וַדַּ אי ֵאין הַ ּתוֹ ָרה
ְ ּבלוּלָ ה ְ ּב ׁ ֶ
ש ּסוֹ בֵ ל ַּכ ּ ָמה י ִּסו ִּרים
ִהיא ְ ּבלוּלָ ה ֶא ּ ָלא ְל ִמי ׁ ֶ
ש ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְׁשנָה,
ִ ּב ְׁש ִבילָ ּהּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
ּ
ש ּ ֵמ ִמית
ש ֵאין הַ ּתוֹ ָרה ִמ ְת ַקיֶמֶ ת ֶא ָּלא ְ ּב ִמי ׁ ֶ
ֶׁ
ש ַא ּ ָתה
ַע ְצמוֹ ָעלֶ יהָ  .וְ עוֹ ד ָא ְמרוּּ ִ ,בז ְַמן ׁ ֶ
ְמכַ ּ ֵתת ַרגְ לֶ ָ
יך ִמ ְּמ ִדינָה ִל ְמ ִדינָהִּ ,תז ּ ְֶכה
ִל ְראוֹ ת ּ ְפנֵי ְׁש ִכינָה.

יﬠת הַ ִהין” Numbers 28:5
ַ ” ”also a tenthוﬠ ֲִשׂ ִירית הָ אֵ יפָ ה סֹ לֶ ת ,לְ ִמ ְנחָ הְ ,בּלוּלָ ה ְבּ ֶשׁמֶ ן כּ ִָתיתְ ,ר ִב ִ
) for a grain offering, mixed withסֹ לֶ ת( of an ephah [unit of measure] of fine flour
) oil.” The Zohar teaches us that the righteousכּ ִָתית( a quarter of a hin of beaten
who is the aspect of Yessod is the one that ‘presses’ the ‘holy olives’, which are
the Sefirot. They are the ‘limbs’ of the body that is the Tree of Life. The work of
the righteous brings down the oil that is the light of Chokhmah and life to the
entire body. The Faithful Shepherd, Moses, praises Rabbi Shimon for his
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teaching and adds that ‘mixed with beaten oil’ refers to the Oral Torah, which
is the secrets of the Torah that are ‘mixed’ in the study of the Torah text and
the Talmud. The secrets are revealed to those who ‘press’ their life energy into
the Torah secrets study. The Zohar reminds us the teaching of the sages that
said, “ ָתּוֹרה ִמ ְת ַקיֶּמֶ ת אֶ לָּ א ְבּ ִמי ֶשׁ ֵמּ ִמית ﬠַ צְ מוֹ ﬠָ לֶ יה
ָ ַ”שׁאֵ ין ה,
ֶ
“The Torah sustains (also
becomes revealed) only a person that kills himself on it” (Berachot 63:) Read
more here: http://dailyzohar.com/a-change-for-life/ The level of revelation of
light is always according to the efforts we put to ‘press’ ourselves and the study
to reveal the Light. The sages also said, “  ִתּזְ כֶּה,ִבּזְ מַ ן ֶשׁאַ ָתּה ְמכ ֵַתּת ַרגְ לֶ י� ִמ ְמּ ִדינָה לִ ְמ ִדינָה
”ל ְראוֹת ְפּנֵי ְשׁכִ ינָה
ִ “When you walk with weary legs from country to country, you
will see a face of the Shekhina” ‘Country’ is the aspect of the area of knowledge
taught by a teacher. The Zohar, here, recommends studying from many teachers
that will add more to your understanding. As you increase your efforts and
knowledge, you come to a point of seeing the inner secrets of Malchut and the
Shechina. One should be careful not to mix teachers from different streams or
spiritual paths. It will be a dangerous ‘mix’ of good and bad and creates
confusion. It is okay to study Kabbalah from any teacher that follows the
teaching of the Holy Ari and Rabbi Ashlag. Some teachers teach the moral
aspects of Kabbalah, some teach the deeper study and get into the words, the
spiritual worlds and the Sefirot. Start from a low level but always seek the
deeper study and progress yourself because staying on one spiritual level is a
type of religiosity, even with Kabbalah. We can not get ‘stuck’ in a routine and
some comfort level. We should make continuous efforts and keep ‘pressing’ to
produce ‘oil’. It is not enough to be a good person because a ‘good’ person is the
basic and expected human behavior. There are no rewards for being good nor
‘punishment’. ‘Good’ is basic and on a low spiritual level. The more we ‘press’
we expand our vessel with greater ability to receive Light and affect the world
around us.
 זֶה ּו- שמֶ ן ָּכ ִתית
ֶ ׁ  וְ עוֹ ד ְ ּבלוּלָ ה ְ ּב.664
ש ְּמ ַקיֵּם ּ ַפת ַּב ּ ֶמלַ ח ּתֹאכֵ ל )יחזקאל ד( ו ַּמיִם
ֶׁ
שמֶ ן
ֶ ׁ  וְ עוֹ ד ְ ּבלוּלָ ה ְ ּב.ִ ּב ְמ ׂשו ָּרה ִת ְ ׁש ּ ֶתה
ש ָּכתוּב )ישעיה נג( וְ הוּא
ֶ ׁ  זֶה ּו- ָּכ ִתית
 וְ עוֹ ד.ְּמחֹלָ ל ִמ ּ ְפ ָׁש ֵענ ּו ְמ ֻד ָּכא מֵ עֲ וֹ נ ֵֹתינו
 זֶה צַ דִּ יק חַ י- שמֶ ן ָּכ ִתית
ֶ ׁ ְ ּבלוּלָ ה ְ ּב
ְ
שהֵ ן
ֶ ׁ ,שך ִט ּפוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת
ֵ ׁ ֹש ּמו
ֶ ׁ הָ עוֹ לָ ִמים
שהֵ ם
ֶ ׁ , מֵ הַ ּמֹחַ הָ ֶע ְליוֹ ן,ֵיתים
ִ ּ ּ ֵפרו ִּרים ַּכז
.' י' י- ּשנֵי ֶע ְ ׂשרוֹ נִ ים
ׁ ְ  ו.'ִע ּׂ ָשרוֹ ן ֶאחָ ד ְּכ ֶנגֶד י
-  וְ הֵ ם.' י' י' י- ּשל ָֹׁשה ֶע ְ ׂשרוֹ נִ ים לַ ּ ָפר
ְׁ ו
, ו ְ ּׁשנֵי ֶע ְ ׂשרוֹ נִ ים לָ ַאיִל,ִע ּׂ ָשרוֹ ן לַ ּ ֶכבֶ ׂש
.ּשל ָֹׁשה ֶע ְ ׂשרוֹ נִ ים לַ ּ ָפר
ְׁ ו

 ָ ּדא ה ּוא ִ ּד ְמ ַק ּיֵים,עוד ְּבל ּולָ ה ְּב ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתית
ֹ ְ ו.664
ש ּו ָרה
ַ ּ ַפת ּ ַב ֶמלַ ח ּת
ׂ  )יחזקאל ד'( ּו ַמיִ ם ּ ַב ְּמ,ֹאכל
 הֲ ָדא ה ּוא,עוד ְּבל ּולָ ה ְּב ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתית
ֹ ְ ו.ִּת ׁ ְש ּ ֶתה
חולָ ל ִמ ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו ְמד ּו ָּכא
ֹ  )ישעיה נג( וְ ה ּוא ְמ,ִד ְכ ִתיב
 ָ ּדא ַּצ ִדיק ַחי,עוד ְּבל ּולָ ה ְּב ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתית
ֹ ְ ו.ֵמעֲ ֹו ֹנו ֵתינ ּו
 ְ ּד ִאי ּנ ּון ּ ִפיר ּו ִרין,ישין
ִ ׁ  ְ ּדנָ גִ יד ִט ּ ִפין ַק ִד,ָעלְ ִמין
רון לָ ֳק ֵבל
ֹ ש
ִ ַּכ ּז
ׂ ָ ּ  ְ ּד ִאי ּנ ּון ַחד ִע, ִמ ּמ ֹו ָחא ִע ּ ָל ָאה,ֵיתים
' י' י,רונִ ים לַ ּ ָפר
ֹ ש
ֹ ש
ׂ ְ  ּו ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֶע.' י' י,רונִ ים
ׂ ְ  ּו ׁ ְשנֵי ֶע.'י
,רונִ ים לָ ַאיִ ל
ֹ ש
ֹ ש
ׂ ְ  וב' ֶע,ש
ׂ רון לַ ֶּכ ֶב
ׂ ָ ּ  וְ ִאי ּנ ּון ִע.'י
.רונִ ים לַ ּ ָפר
ֹ ש
ׂ ְ ּו ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֶע
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 .665וְ ָרזָ א ְ ּד ִמ ּ ָלה ָא ְמר ּו ְּב ַתעֲ נִ ֹיותֵ ,אין ִט ּ ָפה ֹיו ֶר ֶדת
עולִ ין ְ ּכנֶגְ ָד ּה ִט ּ ַפ ִּיים .וְ ִאי ּנ ּון ְּב ָרזָ א
ִמ ְּל ַמ ְעלָ הֶ ׁ ,ש ֵאין ֹ
מו ַח
מו ִחיןַ .חד ֹ
הון לְ ָק ֵבל ְתלָ ת ֹ
ָ ּדא גֹ ּו ְר ִמיז ּו ִ ּדילְ ֹ
מו ַח
ית ָאה ֹ
מו ַח ַה ַמחֲ ׁ ָש ָבהְ .תלִ ָ
רוןִּ .תנְ יָינָ א ֹ
ַהזִ ָּכ ֹ
רון ָסלְ ִקין ִמן לִ ָּבא
ַה ִ ּד ְמ ֹיון וְ ַהזִ ָּכ ֹ
ַה ִ ּד ְמ ֹיון.
ַה ָמ ְח ׁ ָש ִבית נ ְַח ָתא ַעל לִ ָּבא ּו ְמ ַק ְּבלִ ין לָ ּה ָעלַ יְ יה ּו
ְ ּכ ַמלְ ָּכא ְּבגִ ין ְ ּד ָהאי ָא ָדם ְד ִאיה ּו ַמחֲ ׁ ָש ָבה ְד ָר ִכיב
ית ָאה וְ נָ ִחית עֲ לָ ּה לְ גַ ּ ֵבי ְת ֵרין
וְ ׁ ָשלִ יט ַעל ֵחיוָ א ְתלִ ָ
חולֵ ם ַעל
ֵחיוָ ון ּו ַפ ְת ִחין גַ ְד ַפיְ יה ּו לְ ַק ְּבלָ א לָ ּה ְ ּכ ֹגון ֹ
ֵּצ ֵירי ִא ְתעֲ ִביד ֶס ֹגולְ ּ ָתא וְ ָדא ֶּכ ֶתר ֶעלְ ֹיון ַעל ָח ְכ ָמה
ּו ִבינָ ה.

 .665וְ סוֹ ד הַ דָּ בָ ר ָא ְמר ּו ְ ּב ַתעֲ נִ יּוֹ תֵ ,אין
שאֵ ין עוֹ לוֹ ת ְ ּכנֶגְ דָּ ּה
ִט ּ ָפה יוֹ ֶר ֶדת ִמ ְלמַ ְעלָ ה ׁ ֶ
ש ָּלהֶ ן ְּכ ֶנגֶד
ִט ּ ַפיִם .וְ הֵ ם ְ ּבסוֹ ד זֶה ֒◌ :וְ הָ ֶרמֶ ז ׁ ֶ
שנִ י -
ְׁשל ָֹׁשה מ ִֹחיןֶ .אחָ ד  -מֹחַ הַ ז ִָּּכרוֹ ןֵ ׁ .
ישי  -מֹחַ הַ דִּ ְמיוֹ ן.
ֲשבָ הְׁ .ש ִל ִׁ
מֹחַ הַ ּ ַמח ָׁ
ֲשבָ ה
הַ דִּ ְמיוֹ ן וְ הַ ז ִָּּכרוֹ ן עוֹ ִלים ִמן הַ ּ ֵלב .הַ ּ ַמח ָׁ
יוֹ ֶר ֶדת ַעל הַ ּ ֵלב ,ו ְּמ ַק ְ ּב ִלים אוֹ ָת ּה עֲ לֵ יהֶ ם
ֲשבָ ה,
שהוּא ַמח ָׁ
שזֶּה הָ ָא ָדםֶ ׁ ,
ְּכמֶ לֶ ְךִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ישית ,וְ יוֹ ֶר ֶדת
שרוֹ כֵ ב וְ ׁשוֹ לֵ ט ַעל חַ יָּה ְׁש ִל ִׁ
ֶׁ
ָעלֶ יהָ ֵאצֶ ל ְׁש ּ ֵתי הַ חַ יּוֹ ת ,וּפוֹ ְת ִחים ַּכנְ פֵ יהֶ ם
חולָ ם ַעל צֵ ֵירי -
ְל ַק ֵּבל אוֹ ָת ּה ְ ּכמוֹ נִ ּקוּד ֹ
שה סֶ גוֹ ְל ּ ָתא ,וְ זֶה ּ ֶכ ֶתר ֶע ְליוֹ ן ַעל חָ ְכ ָמה
נַעֲ ֶׂ
ו ִּבינָה.

רונִ יםְ ,ר ִמיזִ ין לִ ְתלַ ת ֵחיוָ ן
ש ֹ
ש ֹ
רון ּו ׁ ְשנֵי ֶע ְ ׂ
ִ .666ע ּ ָ ׂ
ְ ּד ֶמ ְר ַּכ ְב ּ ָתא ִע ּ ָל ָאהּ ְ .ד ִאי ּנ ּוןּ ְ :גד ּולָ הּ ְ ,גב ּו ָרה,
הוד,
רונִ יןְ ,ר ִמיזִ ין :לְ ֶנ ַּצחֹ ,
ש ֹ
ִּת ְפ ֶא ֶרתְ ׁ .של ׁ ָֹשה ֶע ְ ׂ
יעית ַה ִהיןּ ָ :דא ַמלְ כ ּות
סודִ .מ ְר ֶּכ ֶבת ַה ִּמ ׁ ְשנֶהְ .ר ִב ִ
יְ ֹ
דו''דּ ְ .ד ִאיה ּו ַא ְר ּ ַבע
יע ָאה ִמן ׁ ֵשם יְ ֹ ָ
ישא ,ה' ְר ִב ָ
ַק ִד ׁ ָ
ַאנְ ּ ֵפי ָא ָדם) .ע''כ רעיא מהימנא(.

ִ .666עשּׂ ָ רוֹ ן ו ְּׁשנֵי ֶע ְ ׂשרוֹ נִ ים רוֹ ְמזִים ְל ָׁשל ֹׁש
שהֵ ןּ ְ :ג ֻד ָּלה,
של הַ ּ ֶמ ְר ָּכבָ ה הָ ֶע ְליוֹ נָהֶ ׁ ,
חַ יּוֹ ת ׁ ֶ
ְ ּגבו ָּרהִּ ,ת ְפ ֶא ֶרתׁ ְ .של ָֹׁשה ֶע ְ ׂשרוֹ נִ ים רוֹ ְמזִים
ְלנֵצַ ח ,הוֹ ד ,יְסוֹ ד .מֶ ְר ּ ֶכבֶ ת הַ ִּמ ְׁשנֶה.
יעית הַ ִהין ֹ -זו ַמ ְלכוּת הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה ,ה'
ְר ִב ִ
שהוּא ַא ְר ַּבע ּ ְפנֵי
שם ְיהֹוָ''הֶ ׁ ,
יעית ִמ ּׁ ֵ
ְר ִב ִ
ָא ָדם) .ע''כ רעיא מהימנא() .וּבְ חִ בּוּר קַ ְדמוֹן(.

)סֹ לֶ ת( ַ ” ”also A TENTH of an ephah of fine flourוﬠ ֲִשׂ ִירית הָ אֵ יפָ ה סֹ לֶ ת” Numbers 28:5
וּשׁנֵי ﬠֶ ְשׂ ֹר ִנים ,סֹ לֶ ת ִמ ְנחָ ה ְבּלוּלָ ה בַ ֶשּׁמֶ ן“ for a grain offering …” Verse 9
ְ ” “and TWO TENTH
parts of an ephah of fine flour for a meal-offering, mingled with oil” Verse 12
�שׁה ﬠֶ ְשׂ ֹר ִנים ,סֹ לֶ ת ִמנְ חָ ה ְבּלוּלָ ה בַ ֶשּׁ ֶמן“
”וּשׁ ָ
ְ “and THREE TENTH parts of an ephah of fine
flour for a meal-offering, mingled with oil” The Zohar explains that the reference
, that has the numerical value ofי to ‘tenth’ with the offerings is the letter Yod,
, connect to the Segolta, which is against three brains. Theייי 10. The three Yods,
brain of memory, the brain of thoughts and brain of imagination. The
imagination and memory rise up from the heart and the thoughts come down
on them from above. This is like Keter above Chokhmah and Binah. A tenth and
two-tenths represent the three Holy Creatures of the Holy Throne and the upper
chariot. Three-tenths is for Netzach, Hod, and Yessod that are the lower chariot.
Man is the fourth leg of the Holy Throne and the aspect of Malchut. He is the
first to receive the light from above. The sacrifices provided the best and direct
connection to the upper levels. The only time during the year, that we make a
similar connection, is before Yom Kippur when we do the Kapparot. See the
special article about it http://dailyzohar.com/yom-kippur-kaparot-killingsacrifices-and-purification/
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יעית לַ ִ ּכ ּ ֵסא
יעית הַ ִהיןֶ ,רגֶל ְר ִב ִ
כ ְר ְסיָיא ְ .667ר ִב ִ
יע ָאה לְ ֻ
יעית ַה ִהיןַ ,רגְ לָ א ְר ִב ָ
ְ .667ר ִב ִ
יה ְּב ָכל ֹיו ָמא הָ ֶע ְליוֹ ן ,וְ ִהיא עוֹ לָ ה ּ ָת ִמיד אֶ ְצלוֹ ְ ּבכָ ל יוֹ ם
ִע ּ ָל ָאה ,וְ ִאיה ּו ֹ
עולָ ה ּ ָת ִמיד לְ גַ ּ ֵב ּ
ש ֵאין לָ ּה סוֹ ף,
ֲשבָ ה ֶע ְליוֹ נָה ׁ ֶ
וָיוֹ ם ַעד ַמח ָׁ
סוףּ .ו ְבגִ ין
וְ ֹיו ָמאַ ,עד ַמחֲ ׁ ַש ְב ּ ָתא ִע ּ ָל ָאהּ ְ ,דלֵ ית לָ ּה ֹ
ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה הָ עוֹ לָ ה ָּב ָאה ַעל ִה ְרהוּר הַ ּ ֵלב.

עולָ ה ָקא ַא ְתיָא ַעל ִה ְרה ּור ַה ּ ֵלב.
ָ ּדאֹ ,

 .668רעיא מהימנא ּו ְב ִח ּב ּו ָרא ַק ְד ָמ ָאה ָא ַמר,
יהי ֹיוד,
ימנָאַ ,ה ִהיא ּ ָתגָ א ְ ּד ַז ְר ָקאִ ,א ִ
ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
יעית .א ּוף ָה ִכי ּ ַב ַח ּיָה ִד ׁ ְש ָמ ּה ָא ָדםּ ְ ,ד ַא ְר ּ ַבע
ְר ִב ִ
הולֵ ךְ
דו''דַ ,מ ָ ּקף ׁש ֹו ָפר ֹ
יה ְ ּד ִאי ּנ ּון יְ ֹ ָ
ַאנְ ּ ִפין ִ ּדילֵ ּ
יסר ׁ ְש ָב ִטין) .ע''כ
ְס ֹגולְ ּ ָתאְּ .תלַ ת ֵחיוָ ןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ְּת ֵר ָ
רעיא מהימנא(.

 .668וּבַ ִח ּבוּר הַ ַּק ְדמוֹ ן ָא ַמר ,רוֹ ֶעה נֶאֱ ָמן,
של ז ְַר ָקא ִהיא אוֹ ת יוֹ ''ד,
אוֹ תוֹ טַ ַעם ׁ ֶ
ְ
ּ
ש ּ ְׁש ָמ ּה ָא ָדם,
יעיתַ .אף ָּכך ַּבחַ יָה ׁ ֶ
ְר ִב ִ
שהֵ ם ְיהֹוָ''הַ ,מ ַּקף
ש ּ ָל ּה ׁ ֶ
ש ַא ְר ַּבע ּ ָפנִ ים ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
ּ
שהֵ ן
ׁשוֹ פָ ר הוֹ לֵ ך סֶ גוֹ ְל ּ ָתאָׁ .של ֹׁש חַ יוֹ ת ׁ ֶ
ְׁשנֵים ָע ָׂשר ְׁשבָ ִטים) .ע''כ רעיא מהימנא(.

יהי ֶרגֶל
עולַ ת ּ ָת ִמידִ ,א ִ
ּ .669ו ְב ִח ּב ּו ָרא ַק ְד ָמ ָאהֹ ,
עולָ ה ּ ָת ִמיד ְּב ָכל
יע ָאה לְ ֻכ ְר ְסיָיא ִע ּ ָל ָאהּ ָ ,דא ֹ
ְר ִב ָ
אשיתְּ .ב ׁ ַש ָּבת ַעל ַחד
ֹיוםֵ ,מ ִאי ּנ ּון ֹיו ִמין ׁ ִשית ִ ּד ְב ֵר ׁ ִ
ימא ַּכ ְ ּד ָקא
תו ַסף ָּב ּה נְ ִהיר ּו ּו ׁ ְשלֵ ָ
ְּת ֵריןְּ ,בגִ ין ְ ּדיִ ֹ
יָא ּות ,וְ ָהא ִא ְּת ַמר.

 .669ו ְּב ִחבּ וּר ַק ְדמוֹ ן ,עוֹ לַ ת ּ ָת ִמיד ִהיא
יעית לַ ִּכ ּ ֵסא הָ ֶע ְליוֹ ןֹ .זו עוֹ לָ ה ּ ָת ִמיד
ֶרגֶל ְר ִב ִ
אשית.
שת יְמֵ י ְב ֵר ִׁ
ש ֶׁ
ְ ּבכָ ל יוֹ ם מֵ ֵא ּל ּו הַ י ּ ִָמים ׁ ֵ
שיּ ִּתוֹ סֵ ף ָּב ּה
ש ָּבת ַ -על ֶאחָ ד ְ ׁש ַניִםּ ְ ,כ ֵדי ׁ ֶ
ְ ּב ַׁ
ש ָראוּיַ ,וה ֲֵרי נִ ְת ָּב ֵאר.
ּשלֵ מוּת ְּכמוֹ ׁ ֶ
אוֹ ר ו ְ ׁ

ימנָאַ ,מלְ כ ּו.
 .670רעיא מהימנא ָא ַמר ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
גַבי ו'ּ ְ ,ד ָא ִחיד
עולָ ה ּ ָת ִמיד לְ ּ ֵ
יהי ֹ
ְּב ׁ ִשית ְס ִפ ָירן ִא ִ
ָ''הָּ ,גנִ יז ּ ַב ִּבינָ הּ .ו ְב ָאן ְס ִפ ָירה ֵמ ִאי ּנ ּון ׁ ִשית
ְּב ֹ
הוןֶ ּ .בן י ּ
ית ָאהּ ְ ,ד ִא ְק ֵרי ִּת ְפ ֶא ֶרת.
יהְּ .ב ֹיו ָמא ְּתלִ ָ
ְסלִ ַ
יקת לְ גַ ּ ֵב ּ
יהי
יה נ ֶֶפ ׁש יְ ֵת ָירהּ ְ ,ד ִא ִ
ִ ּד ְב ֹיום ַה ּ ׁ ַש ָּבת ִא ֹ
תו ַסף ִע ּ ֵמ ּ
אות ְּב ׁ ַש ָּבתָ ,ח ְכ ָמה ִע ּ ָל ָאה.
ִּבינָ ה .ה' ִע ּ ָל ָאה .י' ֹ
ֶמלֶ ְך ְמע ּו ּ ָטר ְּב ֶכ ֶתרּ ,ו ְבגִ ין ָ ּדאִּ ,ב ְת ִפלַ ת מ ּו ַסף
ֶּכ ֶתר יִ ְּתנ ּו לְ ָך.

ש ׁש
ָ .670א ַמר הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן ,הַ ּ ַמ ְלכוּת ְ ּב ׁ ֵ
ְס ִפירוֹ ת ִהיא עוֹ לָ ה ּ ָת ִמיד אֵ צֶ ל אוֹ ת ו'
ָ''הּ ,גָנוּז ְ ּב ִבינָה .ו ְּב ֵאיל ּו
ֶׁ
שאֲ ח ּוזָה ָּבהֶ ןֶּ .בן י ּ
ּ
ש ׁש עוֹ לָ ה ֶא ְצלוֹ ? ַּביוֹ ם
ְס ִפירוֹ ת מֵ ֵא ּל ּו הַ ּ ׁ ֵ
ש ָּבת
ש ְ ּביוֹ ם הַ ּׁ ַ
ישי ,הַ ִ ּנ ְק ָרא ִּת ְפאֶ ֶרתֶ ׁ .
הַ ּ ְׁש ִל ִ ׁ
ש ִהיא ִ ּבינָה ,ה'
נוֹ סֶ פֶ ת ִע ּמוֹ נֶפֶ ׁש י ְֵת ָרהֶ ׁ ,
ש ָּבת ,חָ ְכ ָמה ֶע ְליוֹ נָה,
ֶע ְליוֹ נָה .י'  -אוֹ ת ְ ּב ׁ ַ
מֶ לֶ ְך ְמעֻ ּ ָטר ְ ּבכֶ ֶתר ,ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ִ ּב ְת ִפ ּ ַלת
מוּסָ ף ּ ֶכ ֶתר י ְִּתנ ּו ְל ָך.

Numbers 28:10
ְנִסכָּהּ“
”עֹלַ ת ַשׁבַּ תְ ,בּ ַשׁבַּ תּוֹ ,ﬠַ ל-עֹלַ ת הַ ָתּ ִמיד ,ו ְ
“This is the burnt-offering of every Sabbath, beside the continual burnt-offering
”), and the drink-offering thereofעֹלַ ת הַ ָתּ ִמיד(
, is the aspect of the fourth leg of theעֹלַ ת הַ ָתּ ִמיד The continual burnt-offering,
 has the root of ‘above’ and ‘elevation’. On Shabbat,עֹלַ ת Holy Throne. The word
they add two over the one in order to add the light and completion of the
Shabbat.
 and the six Sefirot of Zeirבן יה , letters ofבינה , H, is elevated to Binah,ה Malchut,
, V, hold to the offering. Tiferet, that is one of the Sefirot of Zeir Anpin,ו Anpin,
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receives the additional soul of Shabbat that comes from Chokhmah to Binah.
We can connect to it during the prayer of Musaf of Shabbat.
Every aspect of the prayer of Shabbat is important. It allows us to elevate
spiritually to levels that we cannot achieve just by being a good person. There
are many good people in the world but the Light is dimmed because people don’t
do much proper spiritual connection. That is why everyone should read or scan
Zohar even if they don’t know how to read Hebrew.
The content of this image is discussed in the Zohar section. It’s too long to
explain and difficult to understand for most people but I bring it for a visual
connection.

ישין ִאית לָ ּה
יכם ,וְ ִכי ַּכ ָמה ֵר ׁ ִ
אשי ָח ְד ׁ ֵש ֶ
ּ .671ו ְב ָר ׁ ֵ
לְ ִסיהֲ ָראֶ .א ּ ָלא ִאי ּנ ּון ְּת ֵרין נְ ק ּו ִדיןּ ְ ,כגַוְ ונָא ָ ּדא
ישין ִ ּדילָ ּהְּ ,ת ֵרין
נְ ק ּו ָדה ּ ַת ּ ָת ָאה ִסיהֲ ָראְּ ,ת ֵרין ֵר ׁ ִ
יתא הֲ וָ ה ֶּכ ֶתר
נְ ק ּו ִדין ְ ּד ִאי ּנ ּון ַעלָ ּהֶ ,ס ֹגולְּ .ב ַק ְד ִמ ָ
עֲ לֵ י ְּת ֵרי ַמלְ ִכין ְ ּכגַ וְ ונָ א ָ ּדא ,וַ הֲ וַ ת ְס ֹגולְ ּ ָתאּ .ולְ ָב ַתר
ְ ּד ַא ָמ ְרת ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ׁ ְשנֵי ְמלָ ִכים לְ ִה ׁ ְש ּ ַת ֵמ ׁש
דו ׁש ָּבר ּו ְך ה ּוא ,לְ ִכי
יה ַה ָ ּק ֹ
ְּב ֶכ ֶתר ֶא ָחדָ ,א ַמר לֵ ּ
לוי ִ ּד ְת ֵרין ְמלָ ִכים,
יתת לְ ַרגְ ֹ
ּו ַמעֲ ִטי ֶאת ַע ְצ ֵמ ְךּ .ונְ ִח ַ
ְ ּכגַ וְ ונָא ָ ּדא וְ ַהיְ ינ ּו ֶס ֹגולַ ,מה ַ ּדהֲ וַ ת ְס ֹגולְ ּ ָתא,
ִא ְת ַה ְ ּד ַרת ֶס ֹגול.

אשים
שיכֶ ם  -וְ ִכי ַּכ ּ ָמה ָר ִׁ
אשי חָ ְד ׁ ֵ
 .671ו ְּב ָר ׁ ֵ
י ֵׁש לָ ּה לַ ְּלבָ נָה? ֶא ָּלא הֵ ם ְׁש ּ ֵתי נְ קֻ דּ וֹ ת
ְ ּכ ֻדגְ ַמת זֶה ◌֒ נְ קֻ דָּ ה ּ ַת ְח ּת ֹונָה  -הַ ְּלבָ נָה,
שהֵ ן
ש ּ ָל ּה אֵ ּל ּו ְ ׁש ּ ֵתי נְ קֻ דּ וֹ ת ׁ ֶ
אשים ׁ ֶ
ְׁשנֵי ָר ִׁ
אשוֹ נָה הָ יָה ּ ֶכ ֶתר ַעל ְׁשנֵי
ָעלֶ יהָ סֶ גּוֹ לָּ .ב ִר ׁ
ְמלָ ִכים ְ ּכ ֻדגְ ַמת זֶה ◌֒  ,וְ הָ י ְָתה סֶ גוֹ ְל ּ ָתא.
ש ָא ְמ ָרה ִאי אֶ ְפ ִׁשי ִל ְׁשנֵי ְמלָ ִכים
ו ְּלבַ ּסוֹ ף ׁ ֶ
ְל ִה ְ ׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ְ ּבכֶ ֶתר ֶאחָ דָ ,א ַמר לָ ּה הַ ָּקדוֹ ׁש
ָּברו ְּך ה ּואְ :ל ִכי ו ַּמעֲ ִטי ֶאת ַע ְצמֵ ְך .וְ י ְָר ָדה
של ְׁשנֵי ְמלָ ִכים ְּכמוֹ זֶה ֶ◌  ,וְ זֶה ּו
ְל ַרגְ לֵ יהֶ ם ׁ ֶ
שהָ י ְָתה סֶ גוֹ ְל ּ ָתא ,חָ ז ְָרה
נִ ּקוּד סֶ גּוֹ לַ .מה ּ ׁ ֶ
ִל ְהיוֹ ת סֶ גּוֹ ל.

 .672וְ ָרזָ א ְ ּד ִמ ּ ָלה ,לָ ֳק ֵבל ְּת ֵרין נְ ק ּו ִדיןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ְּת ֵרין
ְמלָ ִכיםָ ,קא ָר ִמיז ּ ָפ ִרים ְּבנֵי ָב ָקר ׁ ְשנַיִ ם ,וְ לָ ֳק ֵבל
מו
ישיְ יה ּוָ ,א ַמר ,וְ ַאיִ ל ֶא ָחדּ ְ ,כ ֹ
נְ ק ּו ָדה עֲ ָט ָרה ַעל ֵר ׁ ַ
ֶּכ ֶתר ֶא ָחדָּ .ב ַתר ְ ּד ַא ְמ ַרת ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ׁ ְשנֵי ְמלָ ִכים
ׁ ֶשיִ ׁ ְש ּ ַת ְּמ ׁש ּו ְּב ֶכ ֶתר ֶא ָחדַ ,אזְ ִע ַירת ַּג ְר ָמ ּה א ּוף ָה ִכי,
ש ִעיר ִע ִ ּזים ֶא ָחד לְ ַח ּ ָטאתַ .איִ ל ְ ּדיִ ְצ ָחקִ ,א ְת ַה ָ ּדר
ּו ְ ׂ
ש ִעירִ .א ְת ַה ּ ָפ ְך ֵמ ַרחֲ ֵמי לְ ִדינָ א ,וְ ִא ְתזְ ִעיר.
ָׂ

שהֵ ן
 .672וְ סוֹ ד הַ דָּ בָ ר ְּ -כ ֶנגֶד ְ ׁש ּ ֵתי נְ קֻ דּ וֹ ת ׁ ֶ
ְ ׁשנֵי ְמלָ ִכים ,רוֹ מֵ ז ְ ּבפָ סוּק ּ ָפ ִרים ְ ּבנֵי בָ ָקר
ש ִהיא עֲ ָט ָרה ַעל
ְׁש ַניִם .ו ְּכ ֶנגֶד נְ קֻ דָּ ה ׁ ֶ
אשיהֶ םָ ,א ַמר וְ ַאיִל ֶאחָ דּ ְ ,כמוֹ ּ ֶכ ֶתר
ָר ׁ ֵ
ש ָא ְמ ָרה ִאי ֶא ְפ ָׁשר ִל ְׁשנֵי
ֶאחָ דַ .אחַ ר ׁ ֶ
ִש ּ ַת ְּמ ׁש ּו ְ ּבכֶ ֶתר אֶ חָ דִ ,ה ְק ִטינָה
שי ּ ְ ׁ
ְמלָ ִכים ׁ ֶ
ְ
ּש ִעיר ִעז ִּים ֶאחָ ד ְלחַ ָּטאת.
ַע ְצ ָמ ּהַ .אף ָּכך ,ו ְ ׂ
של י ְִצחָ ק חָ זַר ִל ְהיוֹ ת ָׂש ִעירִ .ה ְתהַ ּ ֵפךְ
ַאיִל ׁ ֶ
מֵ ַרח ֲִמים ְל ִדין ,וְ נִ ְקטַ ן.

ש ִעיר ִע ִ ּזים ֶא ָחד לְ ַח ּ ָטאת ,וְ לֹא
ּ .673ו ְבגִ ין ָ ּדא ָ ׂ
ידה
עולָ ה ,לְ ֶמהֱ וִ י ֶּכ ֶתרּ .ו ְמנָ לָ ן ְ ּד ִאית יְ ִר ָ
ָא ַמר לְ ֹ
ש ֹות ַה ַח ּ ָטאת.
ּ ַב ַח ּ ָטאתֶ ׁ ,ש ּנֶאֱ ַמר )ויקרא ט( וַ ּי ֵֶרד ֵמעֲ ׂ
ידהֶ .א ּ ָלא
עולָ ה ִעם ַח ּ ָטאת ּ ַב ְּי ִר ָ
וַ אֲ ַמאי ׁ ָש ּ ַתף ֹ
יתא ִמ ַ ּדת ָה ַרחֲ ִמים,
עולָ ה הֲ וַ ת ְּב ַק ְד ִמ ָ
אולְ ָפאּ ְ ,ד ֹ
לְ ֹ

 .673ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה נֶאֱ ַמר ְ ׂש ִעיר ִעז ִּים אֶ חָ ד
ְלחַ ָּטאת ,וְ לֹא ָא ַמר ְלעוֹ לָ הִ ,ל ְהיוֹ ת ּ ֶכ ֶתר.
ְ ּבחַ ָּטאת?
ידה
שיּ ֵׁש י ְִר ָ
ֶׁ
ו ִּמ ַּניִן לָ נ ּו
ש ּנֶאֱ מַ ר )ויקרא ט( ַויּ ֵֶרד מֵ עֲ שׂ ֹת הַ חַ ָּטאת.
ֶׁ
ידה?
ו ַּמדּ ו ַּע ִׁש ּ ֵתף עוֹ לָ ה ִעם חַ ּ ָטאת ַּבי ְִר ָ
שעוֹ לָ ה הָ י ְָתה ַּבהַ ְתחָ לָ ה ִמדַּ ת
ֶא ּ ָלא ְללַ ּ ֵמדֶ ׁ ,
הָ ַרח ֲִמים ,ו ְּלבַ ּסוֹ ף ִה ְתהַ ּ ְפכָ ה ְל ִמדַּ ת הַ דִּ ין
ידה ,וְ נִ ְק ֵראת חַ ּ ָטאת ,וְ הַ כּ ֹל ֶאחָ ד.
ַּבי ְִר ָ
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יאת
ַ  וְ ִא ְת ְק ִר,ידה
ָ ּולְ ָב ַתר ִא ְת ַה ּ ְפ ַכת לְ ִדינָ א ּ ַב ְּי ִר
. וְ כ ּ ָֹלא ַחד,ַח ּ ָטאת
In the beginning, Malchut was on the left of Binah. Chessed, Gevurah and
Tiferet of Zeir Anpin were or the Right of Binah. Malchut was above Netzach and
Hod and formed the shape of the Segolta.
Rabbi Ashlag explains that Malchut was like a Keter (Crown) for Netzach and
Hod. She was at the same level of Zeir Anpin but without Chassadim. In this
situation Malchut cannot receive Light and told the Creator that it is impossible
for two kings (the aspect of Netzach and Hod), to have one Crown, meaning
herself as their Keter. The Creator told her to go down a level and she went to
her final place below Netzach and Hod and form the Shape of the Segol.
Malchut had to go up to receive the Light of Binah to keep a memory of it. That
is why Binah and Malchut use the letter  הH (YHVH,)יהוה.
The Creator made this situation to form a 'Reshimu', Meaning 'impression'. It
created the vessel and the desire in Malchut for the Light of Binah.
In life, we don't have a desire for something that we didn't experience or enjoyed.
A mother pushes the food into the baby's mouth so he can have a 'taste' for it.
That 'taste' builds a desire (=vessel) for it. Next time he will cry, asking for it.
The only desire a newborn baby has and seeks automatically is his mother's
milk. It is 'manufactured' by the Light and that is a built-in desire in his soul.

. ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה נֶאֱ ַמר הָ ִביא ּו ָעלַ י ַּכ ּ ָפ ָרה.674
 ְּכ ֻדגְ ַמת זֶה, הָ י ְָתה הַ ְּלבָ נָה ּ ֶכ ֶתר וַדַּ אי- ָעלַ י
 ו ְּלבַ ּסוֹ ף ִה ְת ַמעֲ ָטה וְ י ְָר ָדה ְל ַרגְ לָ יו, ֒◌
 ו ִּבז ְַמן זֶה נֶאֱ ַמר הָ ִביא ּו ָעלַ י, ֶ◌ ְּכ ֻדגְ ַמת זֶה
,ש ּנֶאֱ ַמר ָּב ּה )שם ו( ִהיא הָ עֹלָ ה
ֶ ׁ ,ּ ַכ ּ ָפ ָרה
ָּב ּה )ישעיה
ש ּנֶאֱ ַמר
ֶׁ
,עוֹ לָ ה מֵ ַרגְ לָ יו
 לוֹ מַ ר ָּב ּה הַ ּ ָׁש ַמיִם,סו( וְ הָ ָא ֶרץ ֲהדֹם ַרגְ לָ י
של
ֵ ׁ ֹב כג( צַ דִּ יק מו- וְ זֶה ּו סוֹ ד )שמואל.ִ ּכ ְס ִאי
 וְ סוֹ ד.ש ְּמהַ ּ ֵפ ְך דִּ ין ְל ַרח ֲִמים
ֶ ׁ .י ְִר ַאת אֱ ל ִֹהים
 )תהלים קיח( ֶאבֶ ן ָמאֲ ס ּו הַ ּבוֹ נִ ים- הַ דָּ בָ ר
. ְיהֹוָה, ְּכ ֻדגְ ַמת זֶה הוה''י.ֹאש ּ ִפ ּנָה
ׁ הָ י ְָתה ְלר

, ָה ִביא ּו ָעלַ י )דף רמ''ח ע''א( ַּכ ּ ָפ ָרה, ּו ְבגִ ין ָ ּדא.674
 ְ ּכגַוְ ונָ א ָ ּדא ּולְ ָב ַתר,ָעלַ י הֲ וַ ת ִסיהֲ ָרא ֶּכ ֶתר וַ ַ ּדאי
 ְ ּכגַ וְ ונָא ָ ּדא,יה
ַ ִא ְת ְמ ִע
ּ ֵ וְ נ ְַח ּ ַתת לְ ַרגְ לִ ין ִ ּדיל,יטת
 )ויקרא,ית ַמר ָּב ּה
ְּ  ִא,ּו ְבזִ ְמנָ א ָ ּדא ָה ִביא ּו ָעלַ י ַּכ ּ ָפ ָרה
 ְ ּד ִא ְּת ַמר.לוי
ֹ ְֵמ ַרג
יקת
ַ ְִסל
,עולָ ה
ֹ ָה
ו( ִהיא
,ימר ָּב ּה
ַ  לְ ֵמ.דום ַרגְ לָ י
ֹ ֲ )ישעיה סו( וְ ָה ָא ֶרץ ה,ָּב ּה
 )שמואל ב כג( ַצ ִ ּדיק, וְ ַהאי ִאיה ּו ָרזָ א.ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִ ּכ ְס ִאי
 וְ ָרזָ א. ִ ּד ְמ ַה ּ ֵפ ְך ִ ּדינָ א לְ ַרחֲ ֵמי.מו ׁ ֵשל יִ ְר ַאת אֱ ל ִֹהים
ֹ
 )תהלים קיח( ֶא ֶבן ָמאֲ ס ּו ַה ּב ֹונִ ים ָהיְ ָתה,ְ ּד ִמ ּ ָלה
.דוד
ָ ֹ ְ י. דוד''י, ְ ּכגַ וְ ונָ א ָ ּדא.ֹאש ּ ִפ ּנָה
ׁ לְ ר

ּשנֵי ְכבָ ִ ׂשים ְ ּבנֵי
ׁ ְ  ּ ֶכבֶ ׂש ֶאחָ ד ו, וְ עוֹ ד.675
. ְ ּכ ֶנגֶד ָׁשל ֹׁש ְס ִפירוֹ ת- ימים
ִ ָׁשנָה ְת ִמ
שבַ ע
ֶ ׁ  ְ ּכ ֶנגֶד- ִ ׁש ְב ָעה ְכבָ ִ ׂשים ְ ּבנֵי ָׁשנָה
 הֵ ם ִׁש ְב ָעה י ִָמים-  ִׁש ְב ָעה ְכבָ ִ ׂשים.ְס ִפירוֹ ת
 ְ ּבנֵי הַ ְּלבָ נָה-  ְ ּבנֵי ָׁשנָה.של הַ ְּלבָ נָה
ֶׁ

שים ְּבנֵי ׁ ָשנָ ה
ֹ ְ ו.675
ׂ ִ ש א' ּו ׁ ְשנֵי ְ ּכ ָב
ׂ  ֶּכ ֶב,עוד
שים ְּבנֵי
ִ ְּת ִמ
ׂ ִ  ׁ ִש ְב ָעה ְ ּכ ָב. לָ ֳק ֵבל ְּתלַ ת ְס ִפ ָירן,ימים
' ִאי ּנ ּון ז,שים
ׂ ִ  ׁ ִש ְב ָעה ְ ּכ ָב. לָ ֳק ֵבל ׁ ֶש ַבע ְס ִפ ָירן,ׁ ָשנָ ה
 ְ ּד ִא ְק ֵרי, ְּב ֹנוי ְ ּד ִסיהֲ ָרא, ְּבנֵי ׁ ָשנָ ה.ֹיו ִמין ְ ּד ִסיהֲ ָרא
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ש ִהיא ַאחַ ת מֵ אוֹ ָתן ָׁשנִ ים
ש ִ ּנ ְק ֵראת ָׁשנָהֶ ׁ ,
מונִ י ֹּות) .ע''כ ׁ ֶ
יהי חֲ ָדא ֵמ ִאי ּנ ּון ׁ ָשנִ ים ַק ְד ֹ
ׁ ָשנָ הּ ְ .ד ִא ִ
ַק ְדמוֹ נִ יּוֹ ת) .ע''כ רעיא מהימנא(.

רעיא מהימנא(.

אשין ִאי ּנ ּון
יכם וְ ֹגו' .וְ ִכי ַּכ ָמה ָר ׁ ִ
אשי ָח ְד ׁ ֵש ֶ
ּ .676ו ְב ָר ׁ ֵ
ישא לְ ִסיהֲ ָראֶ ,א ּ ָלא ׁ ִש ְמ ׁ ָשא,
לְ ִסיהֲ ָרא .וְ ָהא לֵ ית ֵר ׁ ָ
אשי ְּת ֵרין ְּב ָכל י ְַר ָחא
ישא לְ גַ ָּב ּהֶ .א ּ ָלא ָר ׁ ֵ
ְ ּד ִאיה ּו ֵר ׁ ָ
וְ י ְַר ָחא .וְ ִאי ּנ ּון יַעֲ קֹב וְ ֹיו ֵסףּ ְ ,ד ִמ ְת ַח ְ ּד ּ ֵתי ַעל ִסיהֲ ָרא.
וְ ַעל ָ ּדא ָּבע ּו לְ ַח ְ ּד ּ ָתא לָ ּה.

שיכֶ ם וְ גוֹ ' .וְ ִכי ַּכ ּ ָמה
אשי חָ ְד ׁ ֵ
 .676ו ְּב ָר ׁ ֵ
ֹאש לַ ְּלבָ נָה
אשים י ֵׁש לַ ְּלבָ נָה? ַוה ֲֵרי ֵאין ר ׁ
ָר ִ ׁ
ֹאש ִ ּב ְ ׁש ִבילָ ּהֶ .א ָּלא
שהוּא ר ׁ
שמֶ ׁשֶ ׁ ,
ֶא ּ ָלא הַ ּ ׁ ֶ
אשי ְׁ -ש ַניִםּ ְ ,בכָ ל ח ֶֹד ׁש וְ ח ֶֹד ׁש ,וְ הֵ ם
ָר ׁ ֵ
ש ִּמ ְתחַ דְּ ִׁשים ַעל הַ ְּלבָ נָה ,וְ ַעל
יַעֲ קֹב וְ יוֹ סֵ ף ׁ ֶ
זֶה ָרצ ּו ְלחַ דֵּ ׁש אוֹ ָת ּה.

Numbers 28:11
ימם”
אשׁי ,חָ ְד ֵשׁיכֶם– ַתּ ְק ִריבוּ עֹלָ ה ,לַ יהוָה :פָּ ִרים ְבּנֵי-בָ ָקר ְשׁ ַניִם וְאַ יִל אֶ חָ ד ,כְּ בָ ִשׂים ְבּנֵיָ -שׁנָה ִשׁ ְבﬠָ ה ְתּ ִמ ִ
וּב ָר ֵ
” ְ
”And in your new moons, you shall present a burnt-offering unto YHVH: two
”young bullocks, and one ram, seven he-lambs of the first year without blemish
On the day of the new moons, the offerings were one ram and two young bulls
connecting to the upper three Sefirot. Seven lambs are for the seven Sefirot from
Chessed to Malchut. This process renews the connection to the Tree of Life at
the beginning of the month.
 with the meaning of ‘new’ and ‘renew’.חדש The word for the month in Hebrew is
The offered lambs had to be one year old, to represent the entire year of 12
months.
Moon is the aspect of Malchut that receives the Light from ‘head’, that is Zeir
Anpin and the aspect of the Sun. The special monthly sacrifices renewed the
connection and guaranteed continuous flow of light from Zeir Anpin to Malchut
during the month.
On the day of the new moon, ‘Rosh Chodesh’, we read the Torah section from
Numbers 28 that describes the monthly sacrifices. With that, we make a similar
connection to the process that was done in the Holy Temple.

ָ ּ .677פ ִרים ְּבנֵי ָב ָקר ׁ ְשנַיִ םִ ,א ּ ֵלין ִאי ּנ ּון ְ ּד ָא ְמ ָרה
ִסיהֲ ָראּ ְ ,ד ֵה ְ
יך יִ ׁ ְש ּ ַת ְמ ׁש ּון ָּב ּה ַּכחֲ ָדא ,וְ ַאזְ ִע ַירת
חו ַתיְ יה ּו .וְ ַאיִ ל ֶא ָחדּ ָ ,דא ַאיִ ל ְ ּדיִ ְצ ָחק .וְ ִכי
ַּג ְר ָמ ּה ְּת ֹ
שו,
ַא ְב ָר ָהם לְ ָאן ָאזִ ילֶ .א ּ ָלא ְּבגִ ין ְ ּד ִא ְּת ַער ּ ַת ּ ָמן ֵע ָ ׂ
יהּ ,ו ַמאן ִאיה ּו
ִא ְת ְ ּכנִ ׁ
יש ַא ְב ָר ָהםּ ְ ,דלָ א יֶחֱ ֵמי לֵ ּ
ֹאש ח ֶֹד ׁש) .תרי נוסחי( ּו ְב ִ ּגין ְ ּדז ִַּמין
ש ִעיר ְ ּדר ׁ
ָׂ
יש
ש ִעיר ִא ְת ְ ּכנִ ׁ
שו ְ ּד ִאיה ּו ָ ׂ
לְ ִא ְּתעֲ ָרא ּ ַת ּ ָמן ֵע ָ ׂ
ַא ְב ָר ָהם ,וְ לָ א ִא ׁ ְש ְּת ַכח ּ ַת ּ ָמן ,יִ ְצ ָחקִ ,א ׁ ְש ְּת ַכח ּ ַת ּ ָמן,
ֵיה.
יהּ ְ ,כ ַח ְמ ָרא ַעל ּד ּו ְר ְ ּדי ּ
יה לְ גַ ּ ֵב ּ
ִ ּד ְר ִחימ ּו ִ ּדילֵ ּ
יַעֲ קֹב ִא ׁ ְש ְּת ַכח ּ ַת ּ ָמן ,לְ ַת ְב ָרא ַאנְ ּפ ֹויֹ .יו ֵסף ְ ּד ִאיה ּו
גַבי ָר ֵחל.
יה ,לְ ּ ֵ
ׁש ֹור )ס''א שטן( ִ ּדילֵ ּ

ָ ּ .677פ ִרים ְ ּבנֵי בָ ָקר ְׁש ַניִם ֵ -א ּל ּו הֵ ם
ש ָא ְמ ָרה הַ ְּלבָ נָה ֵא ְ
ִש ּ ַת ְּמ ׁש ּו ָּב ּה ְּכ ֶאחָ ד,
יך י ְ ׁ
ֶׁ
וְ ִה ְמ ִעיטָ ה ַע ְצ ָמ ּה ּ ַת ְח ּ ֵתיהֶ ם .וְ ַאיִל ֶאחָ ד  -זֶה
של י ְִצחָ ק .וְ ִכי ַא ְב ָרהָ ם ְלהֵ יכָ ן הָ לַ ְך?
ֵאילוֹ ׁ ֶ
ש ִה ְתעוֹ ֵרר ָׁשם ֵע ָׂשו ,נֶאֱ סַ ף
ֶא ּ ָלא ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ש ּלֹא י ְִר ֶאה אוֹ תוֹ  .ו ִּמי הוּא? ָׂש ִעיר
ַא ְב ָרהָ םֶ ׁ ,
)שׁתֵּ י נ ְֻסחָ אוֹת( ו ִּמ ּׁשוּם
ֹאש ח ֶֹד ׁשְ .
של ר ׁ
ֶׁ
שהוּא ָׂש ִעיר -
ש ְּמז ּ ָֻמן ְל ִה ְתעוֹ ֵרר ָׁשם ֵע ָׂשוֶ ׁ ,
ֶׁ
נֶאֱ סַ ף ַא ְב ָרהָ ם וְ לֹא נִ ְמצָ א ָׁשם .י ְִצחָ ק נִ ְמצָ א
ש ּלוֹ אֶ ְצלוֹ ְ ּכ ַייִן ַעל ְׁש ָמ ָריו.
שהָ ַאהֲבָ ה ׁ ֶ
ָׁשםֶ ׁ ,
יַעֲ קֹב נִ ְמצָ א ָׁשם ִל ְ ׁש ּבֹר ּ ָפנָיו .יוֹ סֵ ף הוּא
ש ּלוֹ ֵאצֶ ל ָרחֵ ל.
הַ ּ ׁשוֹ ר )שָׂ טָ ן( ׁ ֶ
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ימנָ א ,וַ ַ ּדאי ְּבנֵי
 .678רעיא מהימנא ָא ַמר ַר ְעיָא ְמ ֵה ְ
ימא
ׁ ָשנָ ה ִא ְת ְק ִריא ּו ַעל ׁ ֵשם ַח ּ ָמה) ,נ''א מלכות( ִא ּ ָ
ישאּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר ָּב ּה ּ ְפנֵי מ ׁ ֶֹשה ִ ּכ ְפנֵי ַח ּ ָמה) .ס''א
ַק ִ ּד ׁ ָ
סיהרא דאקרי שנה דאית בה שנ''ה יומין ,כחושבן( ׁ ָשנָה ִאית
שה .וְ ִאיה ּו
ָּב ּה שס''ה ֹיו ִמיןּ ְ ,כח ּו ׁ ְש ּ ַבן שס''ה לֹא ּ ַתעֲ ֶׂ
ימינָ א.
ימא ִע ּ ָל ָאהִ ,סיהֲ ָרא ִּב ִ
ש ָמאלָ אִ .א ּ ָ
ַעל ָ ּדא לִ ְ ׂ
יהי
ימינָא ֶח ֶסד .וְ ִא ִ
אֲ ס ּו ָרה ְּב ַר ּ ָתא לְ ַא ָּבא ְ ּד ִאיה ּו לִ ִ
ימא
ְ ּכלִ ילָ א מרמ''ח ּ ִפק ּו ִדיןִ .א ׁ ְש ְּת ַכח ו' ִעם ִא ּ ָ
ימינָ א ְ ּד ֶח ֶסד) .ואיהי
ש ָמאלָ אְּ .ב ַר ּ ָתא ִעם ַא ָּבא לִ ִ
לִ ְ ׂ
כלילא מרמ''ח פקודין .אשתכח ו' עם אימא ,ברתא עם אבא
לימינא( וְ ָרזָ א ְ ּד ִמ ּ ָלה) ,משלי ג( ְּב ָח ְכ ָמה י ַָסד ֶא ֶרץ.
ָח ְכ ָמה ַא ָּבאֶ .א ֶרץ ְּב ַר ּ ָתאּ .כ ֹונֵן ׁ ָש ַמיִ ם ְ ּד ִאיה ּו
ימא ְ ּד ִאיה ּו ְּתב ּונָה ,וְ ַהאי ִאיה ּו ידד''ו,
ְּב ָראִ ,עם ִא ּ ָ
הֲ וָ ֹיות ְּב ֶא ְמ ַצע.

ָ .678א ַמר הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן ,וַדַּ אי ְ ּבנֵי ָׁשנָה
שם הַ חַ ּ ָמה )מַ לְ כוּת( ,הָ ֵאם
נִ ְק ָר ִאים ַעל ׁ ֵ
ֹשה ִ ּכ ְפנֵי
ש ּנֶאֱ ַמר ָּב ּה ּ ְפנֵי מ ׁ ֶ
הַ ְ ּקדוֹ ָׁשהֶ ׁ ,
חַ ּ ָמה) .הַ לְּ בָ נָה שֶׁ נִּקְ ֵראת שָׁ נָה ,שֶׁ יֵּשׁ בָּ הּ שנ''ה
י ִָמים כְּ חֶ ְשׁבּוֹן( ָׁשנָה י ֵׁש ָּב ּה שס''ה י ִָמים,
שה ,וְ לָ כֵ ן
ְ ּכחֶ ְ ׁש ּבוֹ ן שס''ה ִמ ְצווֹ ת לֹא ַתעֲ ֶׂ
הוּא ִל ְ ׂשמֹאלִ .א ּ ָמא ֶע ְליוֹ נָה  -הַ ְּלבָ נָה
שהוּא ְלי ִָמין,
ְ ּבי ִָמין .אֲ סו ָּרה הַ ַּבת לָ ָאבֶ ׁ ,
חֶ סֶ ד .וְ ִהיא ְּכלוּלָ ה מֵ רמ''ח ִמ ְצווֹ ת .נִ ְמצֵ את
ימין
ו' ִעם ִא ּ ָמא ִל ְ ׂשמֹאל .הַ ַּבת ִעם הָ ָאב ִל ִ
הַ חֶ סֶ ד) .וְ הִ יא כְּ לוּלָה מֵ רמ''ח ִמצְ ווֹת .נִ ְמצֵ את ו'
ﬠִ ם ִאמָּ א ,וְ הַ בַּ ת ﬠִ ם הָ אָ ב לְ י ִָמין( .וְ סוֹ ד הַ דָּ בָ ר
 )משלי ג( ְ ּבחָ ְכ ָמה יָסַ ד ֶא ֶרץ .חָ ְכ ָמה -שהוּא ֵּבן,
ַא ָּבאָ .א ֶרץ ַּ -בת .כּ וֹ נֵן ָׁש ַמיִם ֶ ׁ -
ש ִהיא ְּתב ּונָה .וְ זֶה ּו צֵ רוּף יהה''ו,
ִעם ִא ּ ָמאֶ ׁ ,
ֲהוָיוֹ ת ָּב ֶא ְמצַ ע.

”, “Lambs of one year old.” Many of the sacrifices required one yearכְּ בָ ִשׂים ְבּנֵיָ -שׁנָה“
old lambs. The Faithful Shepherd said that the one-year-old lambs are called
,שׁנָה after the name of the Sun, which is the Holy Mother, Binah. ‘One Year’,
ָ has
the numerical value of 355 as the number of days in the Lunar year of 12
months. The lunar year on the Right, Chessed of Binah with 248 precepts of
“You shall do …” precepts. The solar year has 365 days as the number of
יְהוָה– ְבּחָ כְ ָמה יָסַ ד-אָ ֶרץ; כּוֹנֵן ָשׁמַ יִםprecepts of “You shall not do …”. Proverb 3:19 ” ,
”.בּ ְתבוּנָה
) founded the earthי ִ “YHVH by wisdom (Chokhmah, Father, Letter Y,
) Heה ); by understanding (Binah, Mother, H,ה (Malchut, Daughter, H,
).” This verse creates the YHVHו established the heavens (Zeir Anpin, Son, V,
name in the form of YHHV. Malchut is the aspect of the moon that needs the
right column of Chessed to connect with the 248 precepts of actions, “You shall
do …”, to draw light. To keep this light and benefit our lives we need to avoid
the negative aspects of the 365 precepts of “You shall not do …”.

ש ִע ִירין ִאי ּנ ּון,
 .679וְ ֹ
ש ִעיר ִע ִ ּזים ֶא ָחדְּ ,ת ֵרין ְ ׂ
עוד ּו ְ ׂ
ׁ ְשנֵי
ֶאת
ָעלַ יְ יה ּו )ויקרא טז( וְ לָ ַקח
ְ ּד ִא ְּת ַמר
ש ִע ִירים וְ ֹגו' ג ֹּו ָרל ֶא ָחד לַ יְ ָי וְ ֹגו ָרל ֶא ָחד לַ עֲ זָ אזֵל.
ַה ּ ְ ׂ
ש ִעיר ֶא ָחד
ש ִעיר לַ יְ יְָּ ,בגִ ין ִמיע ּוט ִסיהֲ ָרא ,וְ ִאיה ּו ָ ׂ
ָׂ
דו''ד לְ ַח ּ ָטאתֶ .א ָחדִ :מ ִּס ְט ָרא ְ ּדיִ ח ּו ָדא .אֲ ָבל
לַ יְ ֹ ָ
יה ֶא ָחד ,לָ א ָק ְר ָּבן,
ש ִעיר ַ ּדעֲ זָ אזֵל ,לָ א ְ ּכ ִתיב ּ ֵב ּ
ָׂ
יש ִע ִּתי
וְ לָ א ִא ּ ׁ ֶשה ,וְ לָ א ֹ
עולָ הֶ .א ּ ָלא וְ ׁ ִש ּ ַלח ְּביַד ִא ׁ

ּש ִעיר ִעז ִּים אֶ חָ ד ְׁ -שנֵי
 .679וְ עוֹ ד ,ו ְ ׂ
ש ּנֶאֱ ַמר עֲ לֵ יהֶ ם )ויקרא
ֶׁ
ְ ׂש ִע ִירים הֵ ם,
טז( וְ לָ ַקח ֶאת ְ ׁשנֵי הַ ּ ְ ׂש ִע ִירים וְ גוֹ ' גּוֹ ָרל ֶאחָ ד
לַ ה' וְ גוֹ ָרל ֶאחָ ד לַ עֲ זָאזֵלָׂ .ש ִעיר לַ ה'ּ ִ ,בגְ לַ ל
ִמעוּט הַ ְּלבָ נָה ,וְ הוּא ָׂש ִעיר ֶאחָ ד לַ יהֹוָ''ה
צד הַ יִּחוּד .אֲ בָ ל ָׂש ִעיר
ְלחַ ָּטאתֶ .אחָ ד ִ -מ ַ ּ
של עֲ זָאזֵל לֹא כָ תוּב ּב ֹו ֶאחָ ד ,לָ א ָק ְר ָּבן,
ֶׁ
שה ,וְ לֹא עוֹ לָ הֶ .א ָּלא  -וְ ִׁש ּ ַלח ְ ּביַד
וְ לֹא ִא ּׁ ֶ
ש ָא ַמר
יש ִע ִּתי הַ ִּמ ְד ָּב ָרה .וְ ִׁש ּ ַלחְּ ,כמוֹ ׁ ֶ
ִא ׁ
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 )בראשית לב( ִמנְ חָ ה ִהיא ְׁשלוּחָ ה,יַעֲ קֹב )בראשית יַעֲ קֹב
ִ ּכ ְד ָא ַמר
, וְ ׁ ִש ּ ַלח.ַה ִּמ ְד ָּב ָרה
ְ
 ִל ְׁש ּבֹר הָ רֹגֶז, ַאף ָּכך ׁשֹחַ ד.לַ אדֹנִ י ְל ֵע ָׂשו
 א ּוף ָה ִכי.שו
ׂ ָ לב( ִמנְ ָחה ִהיא ׁ ְשל ּו ָחה לַ אדֹנִ י לְ ֵע
ש ּלֹא י ְִת ָק ֵרב לַ ִּמ ְקדָּ ׁש
ֶ ׁ של סָ ָמאֵ ''ל
ֶׁ
ֵ  לְ ּ ַת ְב ָרא ר ּוגְ זָא ְ ּד ָס ָמ,ׁש ֹו ַחד
. ְ ּדלָ א יִ ְת ְק ִריב ְל ַק ְט ֵרג,א''ל

.לְ ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא לְ ַק ְט ְרגָ א

שרוֹ צֶ ה
ֶ ׁ  ו ִּמי,שהוּא ָר ֵעב
ֶ ׁ  ָמ ָׁשל ְלכֶ לֶ ב.680
ֹ נוֹ ֵתן לוֹ ָּב ָׂשר לֶ אֱ כֹל או, ֹש ּלֹא יִנְ ׁש ְֹך אוֹ תו
ֶׁ
 וְ סוֹ ד הַ דָּ בָ ר. וְ י ְ ַׁש ֶקה אוֹ תוֹ ַמיִם,לֶ חֶ ם
שנַאֲ ָך הַ אֲ ִכלֵ ה ּו לָ חֶ ם
ֹ ׂ  )משלי כה( ִאם ָר ֵעבש ּלֹא
ֶ ׁ .של הָ ָא ָדם
ֶ ׁ ֹ וּבָ זֶה ַי ֲחזֹר ְל ַאהֲבָ תו.' ֹוְ גו
 ֶא ָּלא,ש ּלֹא יִנְ ׁש ְֹך אוֹ תוֹ ְ ּבכַ ּ ָמה י ִּסו ִּרים
ֶ ׁ ַדי
 וְ ַי ֲחזֹר ִל ְהיוֹ ת,ַי ֲחזֹר ִל ְהיוֹ ת ָעלָ יו סָ נֵגוֹ ר
. ֹאוֹ הֲבו

ְ  ּו ַמאן ְ ּד ָב ֵעי ְ ּדלָ א נָ ׁ ִש, לְ ַכלְ ָּבא ְ ּד ִאיה ּו ָר ֵעב.680
יך
 וְ י ׁ ְַש ֵקי,או נָ הֲ ָמא
ֹ ,יכל
ַ ש ָרא לְ ֵמ
ּ ֵ י ִָהיב ל,יה
ּ ֵל
ׂ ְ יה ִּב
ש ֹונַאֲ ָך
ּ ֵל
ׂ  )משלי כה( ִאם ָר ֵעב, וְ ָרזָ א ְ ּד ִמ ּ ָלה.יה ַמ ּיָא
, ּו ְב ָדא יִ ְת ָה ַ ּדר ְר ִחימ ּו ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש.'ַהאֲ ִכילֵ ה ּו לֶ ֶחם וְ ֹגו
ְ ְ ּדלָ א ַ ּדיי ְ ּדלָ א נָ ׁ ִש
 ֶא ּ ָלא,יה ְּב ַכ ּ ָמה יִ ּס ּו ִרין
ּ ֵיך ל
.ימוי
ֹ  וְ ִא ְת ַה ָ ּדר ְר ִח,ֵיגו ָרא
ֹ יה ַס ּנ
ּ ִֵא ְת ַה ָ ּדר לְ ֶמהֱ וִ י ל

Leviticus 16:7
“ פֶּ ַתח אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד,ֹתם ִל ְפנֵי יְהוָה
ָ  ְשׁנֵי הַ ְשּׂﬠִ ִירם; וְהֶ ﬠ ֱִמיד א- אֶ ת,”וְלָ ַקח, “And he shall take the two
goats, and set them before YHVH at the door of the tent of meeting”
“ְגוֹרל אֶ חָ ד לַ ֲﬠזָאזֵל
ָ  ו,גּוֹרל אֶ חָ ד לַ יהוָה
ָ – גֹּ ָרלוֹת, ְשׁנֵי הַ ְשּׂﬠִ ִירם- ְונ ַָתן אַ הֲ רֹן ﬠַ ל.”
“And Aaron shall cast lots upon the two goats: one lot for YHVH, and the other
lot for Azazel.“
On Yom Kippur, the High Priest used to take two goats, one as a sacrifice for
making a cleansing connection. The Zohar takes notice that the Torah doesn’t
treat the other one as a sacrifice but only gives it a destination, which is Azazel.
It is similar to the way Jacob sent offering to Esau to please him and make
peace.
Genesis 32:19
“ אַ חֲ ֵרינוּ,הוּא- לַ א ֹד ִני ְלﬠֵ ָשׂו; ו ְִהנֵּה גַם, לְ ﬠַ ְב ְדּ� לְ ַיﬠֲקֹ ב– ִמנְחָ ה ִהוא ְשׁלוּחָ ה,”וְאָ מַ ְר ָתּ
“then thou shalt say: They are thy servant Jacob’s; it is a present sent unto my
lord, even unto Esau; and, behold, he also is behind us”
The offering is sent to someone and not to God.
The reason for this is that on Yom Kippur we want to keep Sam-ael, who is the
minister of the negative side and the prosecutor, away and happy. The High
Priest selects two equally fine goats but picks only one of them for sacrifice. The
second one is sent to ‘bribe’ Sam-ael. He is happy and busy enjoying his 50%
share of the Priest’s work. This keeps him away from the Holy Temple and the
High Priest can complete his process of drawing light for the whole world.
Proverbs 25:21
“ הַ ְשׁ ֵקהוּ ָמיִם,צָ ֵמא- הַ אֲ כִ לֵ הוּ לָ חֶ ם ו ְִאם,� ֲ ָרﬠֵ ב שֹׂנַא-” ִאם
“If your enemy is hungry, give him bread to eat, and if he is thirsty, give him
water to drink”
The Zohar gives an analogy to a hungry dog; if we don’t want him to bite us, we
give him some food and water to avoid being chased and beaten. A satisfied dog
will be our friend and love us.
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The negative side doesn’t depend on us to have sustenance. After the first sin,
God cursed the snake to eat from the dirt of the earth, meaning all of his
sustenance comes from the lower level of Malchut.
After the destruction of the Holy Temple, we have a lot of ‘dogs’ going after our
food, pushing us to make mistakes and drop some light for them to pick. When
we draw a lot of light to our life, the other side also benefits from it, but if we
stay in the dark they will ‘bite’ us and ask for their share.

יש ִע ִּתיָ ּ ,פגִ ים.
יה ְּביַד ִא ׁ
 .681וַ אֲ ַמאי הֲ ֹוו ׁ ַשלְ ִחין לֵ ּ
ארי מ ּו ִמין,
ַאחֲ ָרנִ ין ּ ֻכ ְּלה ּו ָמ ֵ
ְּבגִ ין ְ ּד ִס ְט ִרין
ש ִע ִירים
ש ִע ִיריםּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,ישעיה יג( ּו ְ ׂ
וְ ִא ְת ְק ִריא ּו ְ ׂ
עוד
הון) ,ויקרא יז( וְ לֹא יִ זְ ְּבח ּו ֹ
יְ ַר ְּקד ּו ׁ ָשם .וְ ִא ְּת ַמר ְּב ֹ
ש ִע ִיריםּ ְ .ד ָעלַ יְ יה ּו ִא ְּת ַמר) ,דברים
ֶאת זִ ְב ֵח ֶ
יהם לַ ּ ְ ׂ
ש ִעיר ָ ּדא,
לב( יִ זְ ְּבח ּו לַ ּ ׁ ֵש ִדים לֹא אֱ ֹ
לו ּ ַהּ .ו ְב ָ ׂ
יה,
שא ָּכל ֹ
ש ָר ֵאל ָעלֵ ּ
חו ִבין ְ ּדיִ ְ ׂ
ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמ ּכ ּ ָֹלא ,וְ ֹנו ֵׂ
ש ִעיר ָעלָ יו ֶאת
שא ַה ּ ָ ׂ
ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר) ,ויקרא טז( וְ נָ ָ ׂ
שא.
ָּכל עֲ ֹו ֹנו ָתם .וְ ֹ
עודָּ ,ב ַתר ְ ּדנָ ִטיל ִאיה ּו וְ נָ ָ ׂ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
שא ָע ֹון) .שמות לד( ַמאי ּ ֵבין
יך ה ּוא ֹנו ֵׂ
שאְ :סלִ יק ּו
שא.
נָשאָ :מט ּולָ אֹ .נו ֵׂ
ָׂ
שא לְ נָ ָ ׂ
ֹנו ֵׂ
ְ ּד ָמט ּולָ א) .ובחבורא קדמאה( )ע''כ רע''מ(

יש
 .681ו ַּמדּ ו ַּע הָ י ּו ׁשוֹ ְל ִחים אוֹ תוֹ ְ ּביַד ִא ׁ
צ ָד ִדים הָ אֲ חֵ ִרים ּ ֻכ ָּלם
ִע ִּתיָ ּ ,פגוּם? ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
שהַ ְ ּ
ְ ׂש ִע ִירים,
וְ נִ ְק ְרא ּו
מו ִּמים,
ַּבעֲ לֵ י
ּש ִע ִירים י ְַר ְ ּקד ּו ָׁשם.
ש ָּכתוּב )ישעיה יג( ו ְ ׂ
ֶׁ
וְ נֶאֱ ַמר ָּבהֶ ם) ,ויקרא יז( וְ לֹא ִיז ְ ְּבח ּו עוֹ ד ֶאת
שעֲ לֵ יהֶ ם נֶאֱ מַ ר )דברים
ז ְִבחֵ יהֶ ם לַ ּ ְ ׂש ִע ִירםֶ ׁ .
ש ִדים לֹא אֱ ל ּ ַֹה .ו ְּב ָׂש ִעיר זֶה
לב( ִיז ְ ְּבח ּו לַ ּ ׁ ֵ
שא ֶאת ָּכל חוֹ בוֹ ת
נִ ְפ ָר ׁש מֵ הַ כּ ֹל ,וְ נוֹ ֵׂ
ש ּנֶאֱ ַמר )ויקרא
ֶׁ
ְּכמוֹ
ָעלָ יו,
ִש ָר ֵאל
י ְׂ
ָשא הַ ּׂ ָש ִעיר ָעלָ יו ֶאת ָּכל עֲ וֹ נ ָֹתם.
טז( וְ נ ָׂ
ָשא .הַ ָּקדוֹ ׁש
שנּוֹ טֵ ל הוּא  -וְ נ ָׂ
וְ עוֹ דַ ,אחַ ר ׁ ֶ
ֹשא ָעוֹ ןַ .מה ֵּבין
ָּברו ְּך הוּא )שמות לד( נ ֵׂ
ֹשא -
ָשא ַ -מ ּׂשאוֹ י .נ ֵׂ
ָשא? נ ָׂ
שא ְלנ ָׂ
נוֹ ֵׂ
ה ֲָר ַמת הַ ּ ַמ ּׂשאוֹ י) .וּבְ חִ בּוּר קַ ְדמוֹן( )ע''כ רעיא
מהימנא(.

רונִ יםְּ ,תלַ ת ַ ּד ְר ִ ּגין ַק ְד ָמ ִאין
ש ֹ
ּ .682ו ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֶע ְ ׂ
ילא
שרּ ְ ,כגַוְ ונָ א ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
ִ ּדילָ ּהּ ְ ,ד ָכל ַחד וְ ַחד ֶע ֶׂ
ש ִעיר ַח ּ ָטאת ֶא ָחד,
ש ֹ
ש ָרהּ .ו ְ ׂ
רונִ יםַ ,חד ֵמעֲ ַ ׂ
ֶע ְ ׂ
אֲ ַמאי ִא ְק ֵרי ַח ּ ָטאתְּ .בגִ ין ְ ּד ִאיה ּו ַח ּ ָטאתּ ,ו ִמ ִּס ְט ָרא
ְ ּד ַח ּ ָטאת ה ּואָ .א ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ,וְ ָהא ְ ּכ ִתיב
לַ יְ יָ) .דף רמ''ח ע''ב( ֶא ּ ָלא לַ יְ ָי ִא ְת ְק ִריב וַ ַ ּדאיּ ִ ,ד ְכ ִּתיב
לְ ַכ ּ ֵפר .לְ ּ ַת ְב ָרא ַאנְ ּ ִפין ,וְ כ ּ ָֹלא יִ ְת ְק ִריב לְ ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא,
יה ,וְ לָ א
ֶא ּ ָלא יָהֲ ֵבי ח ּולָ ָקא חֲ ָדא לְ ָס ָמ ֵאל ,וְ ָא ִכיל לֵ ּ
יהּ ְ ,דלָ א
ָא ִחיד ִּב ׁ ְש ַאר ָק ְר ְּבנִ ין .וְ ָדא ִאיה ּו לְ ֹ
חו ֵד ּ
יה.
יה לְ ֵמ ַ
יכל ּ ֵב ּ
ִא ׁ ְש ְּת ּ ַתף ַאחֲ ָרא ִע ּ ֵמ ּ

ּשל ָֹׁשה ֶע ְ ׂשרֹנִ ים ָׁ -של ֹׁש ַמ ְד ֵרגוֹ ת
 .682ו ְׁ
שר,
ש ָּכל ַאחַ ת וְ ַאחַ ת ֶ -ע ֶׂ
ש ּ ָל ּהֶ ׁ ,
אשוֹ נוֹ ת ׁ ֶ
ִר ׁ
של ַמ ְעלָ ה ֶ -ע ְ ׂשרֹנִ יםֶ ,אחָ ד
ְ ּכ ֻדגְ ָמא ׁ ֶ
ּש ִעיר חַ ָּטאת ֶאחָ דַ ,מדּ ו ַּע נִ ְק ָרא
מֵ עֲ ָׂש ָרה .ו ְ ׂ
שהוּא חַ ּ ָטאת ,ו ִּמ ַ ּצד
חַ ָּטאת? ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
הַ חַ ּ ָטאת הוּאָ .א ַמר ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָרַ ,וה ֲֵרי
שם ה' מֻ ְק ָרב ְ ּבוַדַּ אי,
ָּכתוּב לַ ה' .אֶ ָּלא ְל ׁ ֵ
ש ּ ֵבר ּ ָפנִ ים ,וְ הַ כּ ֹל י ְִת ָק ֵרב
ש ָּכתוּב ְלכַ ּ ֵפרְ .ל ַׁ
ֶׁ
לַ ִּמ ְקדָּ ׁשֶ ,א ּ ָלא נוֹ ְתנִ ים חֵ לֶ ק ֶאחָ ד ְלסָ ָמ ֵאל,
וְ אוֹ כֵ ל אוֹ תוֹ  ,וְ לֹא אוֹ חֵ ז ִ ּב ְ ׁש ָאר הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת.
ִש ּ ַת ּ ֵתף ַאחֵ ר ִע ּמוֹ לֶ אֱ כֹל
ש ּלֹא י ְׁ
וְ זֶה ּו ְלבַ דּ וֹ ֶ ׁ ,
ּבוֹ .

After the High Priest made the selection by lottery, the scapegoat was sent out
to the desert by a person from the Erev Rav who had flaws in his body.
Leviticus 16:22
ֹתם ,אֶ ל-אֶ ֶרץ גְּ ז ֵָרה; ו ְִשׁלַּ ח אֶ ת-הַ ָשּׂ ִﬠיר ,בַּ ִמּ ְדבָּ ר“
” ְונ ָָשׂא הַ ָשּׂﬠִ יר ﬠָ לָ יו אֶ ת-כָּל-ﬠֲוֹנ ָ
“And the goat carries upon him all their iniquities unto a land which is cut off,
”and he shall let go the goat in the wilderness
DailyZohar.com
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Exodus 34:7 list some of the 13 attributes of God and we read that God is
ֹשׂא ﬠָ וֹן וָפֶ ַשׁע וְחַ טָּ אָ ה; ְונ ֵַקּה“
”נ ֵ
”“Carry iniquity and transgression and sin
The Zohar asks about the difference between the two types of ‘carry’ and
answers that the scapegoat simply carries the weight of the sins but God
removes from us and cleanses them.
Connecting to the Creator gives us continuous protection and cleansing of the
13 attributes, but when we fail and accumulate all kinds of impurities we need
Yom Kippur and a scapegoat to do the work for us.
Rav Berg of blessed memory once said that if a person keeps himself pure during
the year he doesn’t have to worry about Rosh Hashanah, but then such a person
won’t miss any opportunity of cleansing and keeping away from judgment.
גו ְסעו ָד ָתא ְ ּד ַמלְ ָּכא ְּבחולָ ָקא  .683הוּא ֶנ ֱהנָה ְ ּבתוֹ ְך ְסעו ַּדת הַ ּ ֶמלֶ ְך
ִ .683איהו ִא ְתהֲ נֵי ְּב ֹ

ּ

ּ
ּ
ש ָר ֵאל ,וְ לָ א
ָ ּדא ,וְ ַעל ָ ּדא ַח ֵ ּדי ,וְ ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמיִ ְ ׂ
ְמ ַק ְט ְרגָ א ָעלַ יְ יה ּו .וְ ִאי לָ או ְ ּדהֲ וָ ה ִמיע ּו ָטא
יה ִּב ְסע ּו ָד ָתא ְ ּד ַמלְ ָּכא
ְ ּד ִסיהֲ ָרא ,לָ א הֲ ֹוו יָהֲ ֵבי לֵ ּ
ְ ּכל ּום .וְ ִכי ְּב ִמיע ּו ָטא ְ ּד ִסיהֲ ָרא ַמאי ָקא ָע ִביד.
יהִ ,מג ֹּו
ֶא ּ ָלא ְּבגִ ין ְ ּד ָק ִריב וְ יָנִ יק ,וְ נָ ִטיל ֵחילָ א לְ ַע ּ ֵמ ּ
ש ִעיר
ש ָמאלָ א ְ ּד ִסיהֲ ָרא ,וְ ִא ְת ְּת ַקף ּ ֵב ּ
יהּ .ו ְב ָ ׂ
ְס ָטר ְ ׂ
ָ ּדא ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמ ּכ ּ ָֹלא ,וְ ִא ְתהֲ נֵי ְּב ַהאיּ .ו ְבגִ ין
ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ַאזְ ִעיר לָ ּה לְ ִסיהֲ ָראְ ,מ ָק ְר ִבין
ש ִעירְּ ,בגִ ין ְ ּדיִ ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמ ָ ּנ ּה ,וְ לָ א
לֵ ּ
יה לְ ַהאי ָ ׂ
יִ ְת ְק ִריב לְ ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא .וְ ַעל ָ ּדא ּ ָתנֵינָ ןָ ,ה ִביא ּו ָעלַ י
ַּכ ּ ָפ ָרהָ .עלַ יְּ :בגִ ינֵיּ ְ ,ד ַאזְ ִע ַירת לָ ּהְּ ,בגִ ין ִס ּ ַבת ִ ּדילִ י
יכין ָ ּדא.
ַא ּת ּון ְצ ִר ִ

ִש ָר ֵאל
ְ ּבחֵ לֶ ק זֶה ,וְ ַעל זֶה ָׂשמֵ חַ  ,וְ נִ ְפ ָרד ִמיּ ְ ׂ
שהָ יָה ִמעוּט
וְ לֹא ְמ ַק ְט ֵרג עֲ לֵ יהֶ ם .וְ ִאם לֹא ׁ ֶ
הַ ְּלבָ נָה ,לֹא הָ י ּו נוֹ ְתנִ ים לוֹ ִ ּב ְסעו ַּדת הַ ּ ֶמלֶ ךְ
שה?
ְּכלוּם .וְ ִכי ְ ּב ִמעוּט הַ ְּלבָ נָה מֶ ה הָ יָה עוֹ ֶׂ
שיּ ְִת ָק ֵרב וְ יִינַק וְ י ִַּקח כּ ֹחַ ְל ַע ּמוֹ
ֶא ּ ָלא ְ ּכ ֵדי ׁ ֶ
של הַ ְּלבָ נָה ,וְ י ְִתחַ זֵּק בּ וֹ .
ִמ ּתוֹ ְך צַ ד ְ ׂשמֹאל ׁ ֶ
ו ְּב ָׂש ִעיר זֶה נִ ְפ ָרד מֵ הַ כּ ֹל וְ ֶנ ֱהנֶה ָּבזֶה .ו ִּמ ּׁשוּם
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ִה ְמ ִעיט לָ ּה לַ ְּלבָ נָה,
ֶׁ
שיּ ּ ִָפ ֵרד
יבים לוֹ ְלזֶה הַ ּׂ ָש ִעירּ ְ ,כ ֵדי ׁ ֶ
ַמ ְק ִר ִ
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו וְ לֹא י ְִת ָק ֵרב לַ ִּמ ְקדָּ ׁש .וְ ַעל זֶה ָׁשנִ ינוּ,
הָ ִביא ּו ָעלַ י ַּכ ּ ָפ ָרהָ .עלַ י ּ ִ -בגְ לָ ִלי,
ש ִּלי ַא ּ ֶתם
ש ִה ְמ ַע ְט ִּתי אוֹ ָת ּהּ ִ .בגְ לַ ל ִס ָּבה ׁ ֶ
ֶׁ
יכים זֶה.
ְצ ִר ִ

 .684רעיא מהימנא )גם זה רעיא מהימנא( )במדבר
יַעֲ קֹב
ִאי ּנ ּון
יכם,
ָח ְד ׁ ֵש ֶ
אשי
כ''ח( ּו ְב ָר ׁ ֵ
דות יַעֲ קֹב ֹיו ֵסף,
וְ ֹיו ֵסף) .בראשית לז( ֵא ּ ֶלה ּת ֹולְ ֹ
ִ ּד ְמ ַח ְ ּד ּ ֵתי ַעל ִסיהֲ ָראַ .א ׁ ְש ַּכ ְחנָא ְּב ִס ְפ ָרא ְ ּדחֲ ֹנו ְך
יאת ִסיהֲ ָרא
ֹאש ח ֶֹד ׁשּ ְ ,ד ִא ְת ַ ּד ִ ּכ ַ
ְ ּד ָא ַמרּ ְ ,כ ָמה ִ ּד ְבר ׁ
לְ ִא ְת ָק ְר ָבא ְּב ַב ְעלָ ּהִ ,א ְצ ְט ִר ְ
יהב לְ ִס ְט ָרא
יך לְ ֵמ ַ
ַאחֲ ָרא ח ּולָ ָקא חֲ ָדאְּ ,ב ַהה ּוא זִ ינָא ִ ּדילָ ּה .א ּוף ָה ִכי
יאת
יכת לְ ִא ְּת ָתאְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ְת ַ ּד ִ ּכ ַ
נָ ֵמי ִא ְצ ְט ִר ַ
יהב ח ּולָ ָקא חֲ ָדא
לְ ִא ְת ָק ְר ָבא ְּב ַב ְעלָ ּה ,לְ ֵמ ַ
יה.
לְ ִס ְט ָרא ַאחֲ ָראְּ ,ב ַהה ּוא זִ ינָ א ִ ּדילֵ ּ

שיכֶ ם )במדבר כח(  -הֵ ם
אשי חָ ְד ׁ ֵ
 .684ו ְּב ָר ׁ ֵ
יַעֲ קֹב וְ יוֹ סֵ ף) .בראשית לז( ֵא ּ ֶלה ּת ְֹלדוֹ ת
ש ִּמ ְתחַ דְּ ִ ׁשים ַעל הַ ְּלבָ נָה.
יַעֲ קֹב יוֹ סֵ ףֶ ׁ ,
ְ
ש ָא ַמרּ ְ ,כמוֹ
של חֲנוֹ ך ׁ ֶ
ָמ ִצינ ּו ְ ּב ִס ְפרוֹ ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְטהֶ ֶרת הַ ְּלבָ נָה
ֶׁ
ֹאש ח ֶֹד ׁש,
ש ְ ּבר ׁ
ֶׁ
ְ
צד הָ ַאחֵ ר
ְל ִה ְת ָק ֵרב ְ ּבבַ ְעלָ ּה ,צָ ִריך לָ ֵתת לַ ַ ּ
ְ
ש ּ ָל ּה ַ -אף ָּכך ּגַם ּ ֵכן
תו ִמין ׁ ֶ
חֵ לֶ ק ֶאחָ ד ְ ּבאוֹ ֹ
ש ִ ּנ ְטהֶ ֶרת ְל ִה ְת ָק ֵרב
ְצ ִריכָ ה הָ ִא ּ ָׁשה ְ ּב ָׁש ָעה ׁ ֶ
צד הָ ַאחֵ ר
ְ ּבבַ ְעלָ ּה לָ ֵתת חֵ לֶ ק ֶאחָ ד לַ ַ ּ
ש ּלוֹ .
ְ ּבאוֹ תוֹ ִמין ׁ ֶ
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Leviticus 16:15 “ ְונ ְִסכּוֹ,עֹלַ ת הַ ָתּ ִמיד יֵﬠָ ֶשׂה- ﬠַ ל, לַ יהוָה,וּשׂﬠִ יר ﬠִ זִּ ים אֶ חָ ד לְ חַ טָּ את
ְ ” “And one hegoat for a sin-offering unto YHVH; it shall be offered beside the continual burntoffering, and the drink-offering thereof” The one goat offering was brought to
satisfy the other side, keeping them away from the Holy Temple and the other
sacrifices. It is said “sin-offering unto YHVH” because God himself provides the
light that fills the lack that exists in the world of Malchut. God created the
system in a way that we work to earn the light and when we do so he provides
us with the light needed below. All the details in the process of the sacrifices in
the Holy Temple were to give us control over the other side and draw the light
of cleansing and sustenance to our lives. Hosea 14:3 “- וְשׁוּבוּ אֶ ל,ְקחוּ ﬠִ ָמּכֶם ְדּבָ ִרים
 ְשׂפָ ֵתינוּ,ְשׁ ְלּ ָמה פָ ִרים
ַ  וּנ,טוֹב- ִתּ ָשּׂא ﬠָ וֹן ו ְַקח- כָּל,“ ” ְיהוָה; ִא ְמרוּ אֵ לָ יוTake with you words, and
return unto YHVH; say unto Him: ‘Forgive all iniquity, and accept that which is
good; so will we render for bullocks the offering of our lips.” The message of the
prophet is clear. We don’t have the Holy Temple in our times to bring offerings
and receive the cleansing light. We can connect to the sacred words of the Torah
and their elevated state in the Zohar to give us the cleaning light and power to
do good. The more we connect to the sacred text, the greater is the revelation of
cleansing light in the world, and that expedites the coming of Mashiach. The
Zohar testifies to this and states that by the merit of the Zohar the Israelites will
come out of ‘exile’ that is the state of disconnection from God. Hosea 14:10 “ ִמי
 ִיכּ ְָשׁלוּ בָ ם, וּפ ְֹשׁ ִﬠים, וְצַ ִדּ ִקים י ְֵלכוּ בָ ם,ְשׁ ִרים ַדּ ְרכֵי יְהוָה
ָ י- כִּ י: נָבוֹן ְוי ֵָדﬠֵ ם,“ ”חָ כָם ְויָבֵ ן אֵ לֶּ הWhoso is wise
(Chokhmah), let him understand (Binah) these things, whoso is prudent, let him
know (Da’at) them. For the ways of YHVH are right (central column), and the
just (Tzaddikim, Yessod) do walk in them; but transgressors do stumble therein”
The prophet reveals that the higher connection to the upper three Sefirot that
we can achieve through the Zohar study can save and no other way. Kabbalah
students should understand that being a good person is not what gives you a
reward or a ‘ticket’ to the Final Redemption. We must reveal and share the light
by connecting to the Zohar. Before you meditate for your own desires (selfish or
not) become like the High Priest and use your lips to bring offerings to reveal
light. Read, scan and study Zohar every day. Schedule a few minutes on a daily
basis to connect to the Zohar for the purpose of revealing light in the world.
 ו ַּמהוּ? אוֹ תוֹ חֵ לֶ ק הַ ִ ּצ ּ ָפ ְר ַניִם ַּב ִּל ְכלו ְּך.685  ַההוא חולָ ָקא טופ ָר ָהא ְּב ִט ּנופא. ו ַמאן ִאיהו.685
 ּ ֵכיוָן,ֹאש
ׁ שעֲ רוֹ ת הָ ר
ַ ּׂ  ו ְּמ ַעט ִמ.ש ּ ָלהֶ ם
ֶׁ
ְ
ְ
 וְ ִל ְכרֹך אוֹ ָתם זֶה,ֹאש ּה
ָׁ צ ִריך ִל ְסרֹק ר
ֶׁ
ָּ ש
ְ
 וְ לֹא יֵלֵ ך ַאח ֲֶריהָ אוֹ תוֹ צַ ד הָ ָרע ְלהָ ַרע,ָּבזֶה
 ו ַּמה. וְ י ּ ִָפ ֵרד ִמ ּ ֶמ ּנָה ְ ּבכָ ל הַ ְ ּצ ָד ִדים,לָ ּה
ש ָער וְ ִצ ּ ָפ ְר ַניִם? ְל ַאחַ ר
ֵׂ ֹשה מֵ אוֹ תו
ֶׂ ֲּ ַתע
ְ
ְ
 צָ ִריך ְלהַ ִ ּניחַ אוֹ ָתם,ש ִּת ְכרֹך אוֹ ָתם ְ ּכ ֶאחָ ד
ֶׁ
או
ֹ ,ש ּלֹא עוֹ ְב ִרים ָׁשם ְ ּבנֵי ָא ָדם
ֶ ׁ ְ ּב ָמקוֹ ם
 וְ יִגְ נֹז,של הֶ חָ צֵ ר
ֶ ׁ ְ ּבתוֹ ְך חוֹ ִרים ּ ַת ְח ּתוֹ נִ ים
.אוֹ ָתם ָׁשם

ּ
ּ
ּ
ּ
ָ ּ
ְּ
 ְּבגִ ין ְ ּד ָב ֵעי,שעֲ ָרא
ֹ ְִ ּדל
ׁ  ּוזְ ֵעיר ֵמ ֵר.הון
ׂ ַ יש ְ ּד
 וְ לָ א,לון ָ ּדא ְּב ָדא
ֹ  ּולְ ַא ְכ ְר ָכא,ישא
ָ ׁ לְ ַא ְס ְר ָקא ֵר
, לְ ַא ְב ָא ׁ ָשא לָ ּה,ישא
ָ ׁ יֵזִ יל אֲ ַב ְת ָר ּה ַהה ּוא ִס ְט ָרא ִּב
 ֵמ ַהה ּוא, ּו ַמה ּ ַתעֲ ִביד.וְ ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמ ָ ּנ ּה ְּב ָכל ִס ְט ִרין
ְ  לְ ָב ַתר ְ ּד ַת ְכ ִר.שעֲ ָרא וְ ט ּופ ִרין
,לון ַּכחֲ ָדא
ֹ יך
ַׂ
ְ
ְ
לון ּ ַבאֲ ָתר ְ ּדלָ א ַע ְב ִרין ּ ַת ּ ָמן ְּבנֵי
ֹ ִא ְצ ְט ִריך לְ ָאנָ ָחא
לון
ֹ  וְ ַתגְ נִ יז,חו ִרין ּ ַת ּ ָת ִאין ַ ּדחֲ צֵ ָרא
ֹ או ְּב ֹגו
ֹ ,נָ ׁ ָשא
( שייך כאן, )ועוד ובראשי חדשיכם אמרו.ּ ַת ּ ָמן
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ָא ְמר ּו ַר ָּבנָ ן
יכם
ָח ְד ׁ ֵש ֶ
אשי
ּו ְב ָר ׁ ֵ
עוד
 .686וְ ֹ
יתיןּ ְ ,ד ַכד הֲ ֹוו ְמ ַק ְ ּד ׁ ִשין י ְַר ִחין ַעל ּ ִפי ּ ֵבית ִ ּדין,
ְ ּד ַמ ְתנִ ִ
אשי ֶה ָה ִרים ,וַ הֲ ו ּו ַא ְמ ִרין
אות ְּב ָר ׁ ֵ
ש ּו ֹ
ש ִ
יאין ַמ ּ ׂ
הֲ ֹוו ַמ ּ ִ ׂ
ָּכזֶה ְר ֵאה וְ ַק ֵ ּד ׁש .לְ זִ ְמנִ ין ִסהֲ ָרא הֲ וַ ת ְ ּכגַוְ ונָ א ָ ּדא
הֲ וָ ה ִמ ְס ַת ְ ּכלָ א לְ ֵעילָ א ְּב ַק ְרנָ אּ .ולְ זִ ְמנִ ין ִמ ְס ַת ְ ּכלָ א
גוונָא
גוונָא ָ ּדא לְ זִ ְמנִ ין ִמ ְס ַת ְ ּכלָ א לְ ִמזְ ָרח ְ ּכ ֹ ָ
לְ ַת ּ ָתא ְ ּכ ֹ ָ
רום
גוונָ א ָ ּדא לְ זִ ְמנִ ין לְ ָד ֹ
ָ ּדא כ לְ זִ ְמנִ ין לְ ַמעֲ ָרב ְ ּכ ֹ ָ
פון וְ ַהאי ִאיה ּו כ ִא ְס ַת ְ ּכל ּו ָת ּה ִ ּדילָ ּה
ּולְ זִ ְמנִ ין לַ ָּצ ֹ
לון ִת ְפ ֶא ֶרת ְד ִאיה ּו ו' ְ ּגד ּו ּ ָלה
לְ ׁ ִשית ִס ְט ִרין ְ ּד ָכלִ יל ֹ
סוד.
הוד יְ ֹ
ְ ּגב ּו ָרה ִּת ְפ ֶא ֶרת .נ ֶַצח ֹ

שיכֶ ם ָ -א ְמר ּו
אשי חָ ְד ׁ ֵ
 .686וְ עוֹ ד ו ְּב ָר ׁ ֵ
שר הָ י ּו ְמ ַקדְּ ִׁשים
ש ַּכאֲ ׁ ֶ
חַ ְכמֵ י הַ ִּמ ְׁשנָהֶ ׁ ,
יאין
ח ֳָד ִׁשים ַעל ּ ִפי ּ ֵבית דִּ ין ,הָ י ּו מַ ּ ִשׂ ִ
אשי הֶ הָ ִרים ,וְ הָ י ּו אוֹ ְמ ִרים:
ַמ ּׂשוּאוֹ ת ְ ּב ָר ׁ ֵ
ָּכזֶה ְר ֵאה וְ ַקדֵּ ׁשִ .ל ְפ ָע ִמים הָ י ְָתה הַ ְּלבָ נָה
ְ ּכ ֻדגְ ָמא זוֹ הָ י ְָתה ִמ ְס ּ ַת ּ ֶכלֶ ת ְל ַמ ְעלָ ה
ְ ּב ַק ְרנֶיהָ  .וְ ִל ְפ ָע ִמים ִמ ְס ּ ַת ּ ֶכלֶ ת ְלמַ ָּטה
ְ ּכ ֻדגְ ָמא זוֹ ִל ְפ ָע ִמים ִמ ְס ּ ַת ּ ֶכלֶ ת לַ ִּמז ְָרח
ְּכ ֻדגְ ָמא זוֹ ִל ְפ ָע ִמים לַ ּ ַמעֲ ָרב ְּכ ֻדגְ ָמא זוֹ  -כ.
ִל ְפ ָע ִמים לַ דָּ רוֹ ם ,וְ ִל ְפ ָע ִמים לַ ָ ּצפוֹ ן ,וְ זוֹ ִהי
ש ּ ָל ּה ְל ִׁש ּׁ ָשה ְצ ָד ִדים
אוֹ ת כ ,הַ ִה ְס ּ ַת ְ ּכלוּת ׁ ֶ
ש ִהיא אוֹ ת ו',
שכּ וֹ לֶ לֶ ת אוֹ ָתם הַ ִּת ְפ ֶא ֶרתֶ ׁ ,
ֶׁ
ְ ּג ֻד ּ ָלה ְ ּגבו ָּרה ִּת ְפ ֶא ֶרת נֵצַ ח הוֹ ד יְסוֹ ד.

יה ִמ ְּל ֹ
שכֶ ת ָעלֶ יהָ ִמ ִ ּב ְפנִ ים ִהיא
ש ּמוֹ ׁ ֶ
גוִ ,היא ָח ְכ ָמה .וְ ַה ִהיא  .687נְ קֻ דָּ ה ׁ ֶ
 .687נְ ק ּו ָדא ְ ּדנָגִ יד ָעלֵ ּ
ח ּוט ְ ּד ַא ְס ַחר ָעלָ ּהִ ,איה ּו ּ ֶכ ֶתר .וְ ַה ִהיא נְ ק ּו ָדא חָ ְכ ָמה .וְ אוֹ תוֹ הַ חוּט הַ ּסוֹ בֵ ב ָעלֶ יהָ הוּא
ּ ֶכ ֶתר .וְ אוֹ ָת ּה הַ ְ ּנקֻ דָּ ה הַ ִהיא ִל ְפ ָע ִמים
יה,
ִאיה ּו לְ זִ ְמנִ ין עֲ ָט ָרהּ ,ולְ זִ ְמנִ ין ִ ּכ ּ ֵסא ,לְ ֵמ ַ
יתב ָעלֵ ּ
שבֶ ת ָעלֶ יהָ ,
עֲ ָט ָרה ,וְ ִל ְפ ָע ִמים ִּכ ּ ֵסא לָ ׁ ֶ
דום ַרגְ לָ יו.
לְ זִ ְמנִ ין ׁ ְש ַר ְפ ָרף לַ הֲ ֹ
ִל ְפ ָע ִמים ְ ׁש ַר ְפ ַרף לַ הֲדוֹ ם ַרגְ לָ יו.
On the days of the new moon, the High Priest offers sacrifices to purify Malchut
and reconnect her to the Light, Zeir Anpin. He gives a little share to the other
side, keeping them away from this monthly renewal connection. The Zohar says
that a woman that cleanses her self for unification with her husband attracts
the other side that wishes to draw from her vessel. To keep them away from her
unification with the husband she needs to give them some offerings. The Zohar
suggests that after the woman is cleansed and ready, she brushes her hair and
does her nails. She takes the hair that was detached from her head, wraps it
around the nails like a little bundle and conceals it in cracks outside the house
where people don’t pass by. The moon is the aspect of Malchut and reveals the
light coming to her from Zeir Anpin. It comes from six directions: south for
Chessed, north for Gevurah, east for Tiferet, up for Netzach, down for Hod and
west for Yessod. The middle point of Malchut connects to Chokhmah and its
surrounding line is Keter.

יאת לְ ָבנָ הַ .על ׁ ֵשם לִ ּב ּון
 .688וַ אֲ ַמאי ִא ְת ְק ִר ַ
יהי ִמ ְּל ֹגו) ,תהלים מה( ָּכל ְ ּכב ּו ָ ּדה ּ ַבת
ַההֲ לָ ָכהּ ְ ,ד ִא ִ
יהי
ימהּ .ו ְב ֶא ּ ׁ ָשא ְ ּד ִבינָ ה ְ ּדנָ ִחית ָעלָ ה ִא ִ
ֶמלֶ ְך ּ ְפנִ ָ
ִמ ְתלַ ְּבנַת .וְ ָרזָ א ְ ּד ִמ ּ ָלה) ,ישעיה א( ִאם יִ ְהי ּו
יכם ַּכ ּ ׁ ָשנִ ים ַּכ ּ ׁ ֶשלֶ ג יַלְ ִּבינ ּוּ .ו ַמאי ַ ּדהֲ וַ ת אֲ דֹנָי
חֲ ָט ֵא ֶ

שם ִל ּבוּן
 .688ו ַּמדּ ו ַּע נִ ְק ֵראת ְלבָ נָה? ַעל ׁ ֵ
ש ִהיא ִמ ִ ּב ְפנִ ים) ,תהלים מה( ָּכל
הַ הֲלָ כָ הֶ ׁ ,
ְ
ימה .ו ְּב ֵא ׁש הַ ִ ּבינָה
ְ ּכבוּדָּ ה בַ ת מֶ לֶ ך ּ ְפנִ ָ
שיּוֹ ֵרד ָעלֶ יהָ ִהיא ִמ ְתלַ ֶּבנֶת .וְ סוֹ ד הַ דָּ בָ ר
ֶׁ
 )ישעיה א( ִאם י ְִהי ּו ח ֲָט ֵאיכֶ ם ַּכ ּׁ ָשנִ יםשהָ י ְָתה אוֹ ִתיּוֹ ת אֲ דֹנָי
שלֶ ג י ְַל ִ ּבינוּ .ו ַּמה ּ ׁ ֶ
ּ ַכ ּׁ ֶ
ש ּ ָׁשם הַ ִ ּבינָה -
דִּ ין ,אֲ ֻד ּ ָמה ִ ּבגְ בו ָּרהֶ ׁ ,
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 וְ חָ ז ְָרה,ש ּ ָׁשם חָ ְכ ָמה
ֶ ׁ ,צד הַ חֶ סֶ ד
ּ ַ  ִא ְתלַ ְּבנַת ִה ְתלַ ְ ּבנָה ִמ. ְ ּד ַת ּ ָמן ִּבינָ ה, ס ּו ָמ ָקא ִּבגְ ב ּו ָרה,ִ ּדינָ א
.אוֹ ִתיּוֹ ת ְיהֹוָה

.דוד
ָ ֹ ְ וְ ִא ְת ַה ְ ּד ַרת י, ְ ּד ַת ּ ָמן ָח ְכ ָמה,ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ֶח ֶסד

? ו ַּמה ּג ַָרם ְל ִה ְתהַ ּ ֵפ ְך ִמדִּ ין ְל ַרח ֲִמים.689
של ֵעץ
ֶ ׁ שהַ ְּלבָ נָה ִמ ַ ּצד
ֶ ׁ ,יקים ְ ּגמ ּו ִרים
ִ ִּצַ ד
ְ,ֹשך
ֶ ׁ ש ָּל ּה ִהיא ח
ֶ ׁ  הַ ְ ּק ִל ּ ָפה,הַ דַּ ַעת טוֹ ב ו ָָרע
, ִהיא יֵצֶ ר הָ ָרע,ִאם ַּבהֶ ֶרת ְׁשחוֹ ָרה
 וְ ִהיא,ּשפָ לָ ה ֵאי ֶנ ּנָה
ְׁ  )ויקרא יג( ו.ִ ׁש ְפחָ ה
ש ּ ָל ּה ֶא ּ ָלא אוֹ תוֹ חוּט
ֶ ׁ ּ  וְ ֵאין לָ ּה ִמ.כֵ הָ ה
,שהוּא ִל ּוָה אוֹ ָת ּה ַּב ּ ַליְלָ ה
ֶ ׁ ,ש ּ ֵמ ִאיר ָּב ּה
ֶׁ
שהוּא
ֶ ׁ , וְ עוֹ בֵ ר ִמ ּ ֶמ ּנָה ַּביּוֹ ם.ש ִהיא ּגָלוּת
ֶׁ
ש ּבוֹ )מלאכי ג( וְ ז ְָרחָ ה לָ כֶ ם
ֶ ׁ ,עוֹ לָ ם הַ ָּבא
. ָשמֶ ׁש ְצ ָד ָקה ו ַּמ ְר ּ ֵפא ִ ּב ְכנָפֶ יה
ֶ ׁ י ְִראֵ י ְ ׁש ִמי

יקים
ִ  ּו ַמה ָּג ִרים לְ ִא ְת ַה ּ ְפ ָכא ִמ ִ ּדינָ א לְ ַרחֲ ֵמי ַצ ִ ּד.689
,טוב וָ ָרע
ֹ ְ ּגמ ּו ִרים ְ ּד ִסיהֲ ָרא ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ֵעץ ַה ַ ּד ַעת
,חו ָרה
ֹ  ִאם ּ ַב ֶה ֶרת ׁ ְש,יה חֲ ׁש ּו ָכא
ִ ִא
ּ ֵיפא ִ ּדיל
ָ ִיהי ְקל
 )ויקרא יג( ּו ׁ ְש ָפלָ ה ֵאי ֶנ ָ ּנה. ׁ ִש ְפ ָחה,ִהיא יֵצֶ ר ָה ָרע
 ֶא ּ ָלא ַהה ּוא ח ּוט, וְ לֵ ית לָ ּה ִמ ִדילָ ּה,וְ ִהיא ֵּכ ָהה
יהי
ִ  ְ ּד ִא, ְ ּד ִאיה ּו לִ ָ ּוה לָ ּה ְּבלֵ ילְ יָא,ְ ּדנָ ִהיר ָּב ּה
 ְ ּד ִאיה ּו ָעלְ ָמא,ימ ָמא
ָ  וְ ִא ְתעֲ ָבר ִמ ּנ ָּה ִּב.ָּגל ּו ָתא
יה )מלאכי ג( וְ זָ ְר ָחה לָ ֶכם יִ ְר ֵאי ׁ ְש ִמי
ּ  ְ ּד ֵב,ְ ּד ָא ֵתי
.יה
ָ ׁ ֶש ֶמ ׁש ְצ ָד ָקה ּו ַמ ְר ּ ֵפא ִּב ְכנָ ֶפ

Does the Zohar ask why Malchut is called ‘Moon’? The Hebrew name for ‘Moon’
is ‘’לבנה, meaning ‘white’.
The natural state of Malchut is dark and judgment, which is represented by the
red color but when the light of Chokmah that is white joins the ‘fire’ of Binah, it
comes down and turns white. Like a metal under strong fire turns from dark to
red and white.
Malchut receives light of Chokmah of the left column from Binah. Binah is on
the
Left
but
receives
her
Light
from
Chokmah.

From Chokmah that is on the right column, Malchut receives the right of
Chokmah through Chassed and reveals the light of Chassadim. With the power
of both, Malchut turns white as it is revealed in the secret of Isaiah 1:18
“ַשּׁלֶ ג י ְַל ִבּינוּ
ֶ ַשּׁ ִנים כּ
ָ י ְִהיוּ חֲ טָ אֵ יכֶם כּ-” ִאם
“Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow”
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Malchut can change Judgment  דיןto Mercy  רחמיםwith the power of the
Tzaddikim צדיקים, (Righteous people). The Moon that is the aspect of Malchut is
from the side of the Tree of Knowledge Good and Bad. The Klipah is darkness
and the evil side. The light that comes from Chokmah to Malchut is like a thin
line that can not reveal its light without Chassadim and it appears only at night.
(Like the moon that can show its light only at night.) This is the aspect of the
state of exile when we are far from the Light and its full revelation. Day time is
the aspect of Chessed and the moon’s light is not revealed.
Malachi 3:20
“ ָ ִבּכְ נָפֶ יה,וּמ ְרפֵּ א
ַ , ֶשׁ ֶמשׁ צְ ָד ָקה,” ְוז ְָרחָ ה לָ כֶם י ְִראֵ י ְשׁ ִמי
“But unto you that fear My name shall the sun of righteousness arise with
healing in its wings”
In the Final Redemption, the Light will be revealed in its fullness and will heal
the entire world. ‘The sun…’ is the aspect of Zeir Anpin that brings the Light
from Binah and ‘…of righteousness’ is ‘’צְ ָד ָקה. It means that the Light from Binah
will benefit those who are like a righteous person connecting Malchut to Zeir
Anpin. They support the revelation of light in the world of Malchut. With their
actions, they build a ‘bridge’ to the ‘Sun’, the light of Binah, and benefit from it.
[note color="#fff0ff"]From Daily Zohar #932
“Why the sun is burning and never being consumed. Where does its energy
come from?”
Scientists say that the Sun produces energy by the nuclear fusion of hydrogen
into helium in its core, Hydrogen has an atomic number of 1 and when they are
fused together they become Helium that has an atomic number of two. Hydrogen
and helium are the first two elements in the periodic table. The sun is the source
of light energy of life that is generated from one single proton. There is an
amazing balance in the nuclear fusion that is going on inside the sun’s core.
The root is a simple 1, the fusion of 1+1 makes 2 and together 3. This is the
aspect of the top three sefirot of Chokmah, Binah and Da’at that bring down the
energy of life to the seven sefirot below that is revealed when we use the test of
the prism.
After studying this part of the Zohar (DZ 932) I understood the connection of
the sun to light and life and also why it is the aspect of Zeir Anpin. This was a
‘wow’ moment for me and I thank God and Rabbi Shimon for opening this
window of understanding for us.
The Sun is ‘fed’ with spiritual energy, Binah that transforms to energy/fire and
brings us the sustenance of life on the physical level.

 אוֹ ָת ּה,של ֵעץ הַ חַ יִּים
ֶ ׁ  אֲ בָ ל הַ ְּלבָ נָה.690
 ִהיא ִ ּכ ְמקוֹ ר הַ ּ ַמ ְע ָין,ש ִ ּב ְפנִ ים ִמ ּ ֶמ ּנָה
ֶ ׁ נְ קֻ דָּ ה
ש ָּכתוּב ָּב ּה )ישעיה
ֶ ׁ ,לו הֶ ְפסֵ ק
ֹ
ש ֵאין
ֶׁ
.ימיו
ָ ֵשר לֹא יְכַ ז ְּב ּו מ
ֶ ׁ ֲנח( ו ְּכמוֹ צָ א מַ יִם א
,וְ נִ ְק ֵראת ַאיֶּלֶ ת אֲ הָ ִבים ִמ ַ ּצד הַ חֶ סֶ ד

 ַה ִהיא נְ ק ּו ָ ּדה ִ ּדלְ גָ ו, אֲ ָבל ִסיהֲ ָרא ְ ּד ֵעץ ַה ַח ִּיים.690
 ִ ּד ְכ ִּתיב,יה ּ ְפ ָסק
ִ  ִא,ִמ ָ ּנ ּה
ּ ֵיהי ְ ּכ ַמ ּב ּו ָעא ְ ּדלֵ ית ל
מו ָצא ַמיִ ם אֲ ׁ ֶשר לֹא יְ ַכ ְ ּזב ּו
ֹ  )ישעיה נח( ּו ְכ,ָּב ּה
,יאת ַא ּיֶלֶ ת ַא ָה ִבים ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ֶח ֶסד
ַ  וְ ִא ְת ְק ִר.ימיו
ָ ֵמ
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ְ ְ ּכלוֹ ַמר )ירמיה לא( ַאהֲבַ ת עוֹ לָ ם אֲ הַ ְב ִּת
ְ עולָ ם ַאהֲ ְב ִּת
יך
יך ַעל ֵּכן
ֹ ְ ּד ַהיְ ינ ּו )ירמיה לא( ַאהֲ ַבת
ְ
 ו ְּׁש ּ ֵתי ַק ְר ַניִם י ֵׁש לָ ּה.ש ְכ ִּתיך חָ סֶ ד
ַ ׁ ַעל ּ ֵכן ְמ
ְ ְמ ׁ ַש ְכ ִּת
, ּו ְת ֵרין ַק ְרנָ יִ ן ִאית לָ ּה ִמן נְ ה ֹו ָרא.יך ֶח ֶסד
 ְּכ ֻדגְ ָמא זוֹ ִל ְפ ָע ִמים הָ ַאחַ ת ְ ּגבוֹ הָ ה,ִמן הָ אוֹ ר
ָ ֹ בו ּ ַה ִמן ַה ׁ ֵשנִ ית ְ ּכ
ֹ ְ ּכגַ וְ ונָא ָ ּדא לְ זִ ְמנִ ין ָה ַא ַחת ָּג
גוונָא ִמן הַ ּ ְ ׁשנִ יָּה ְּכ ֻדגְ ָמא זוֹ ִל ְפ ָע ִמים הַ ַּק ְר ַניִם הֵ ן
.( )ע''כ רעיא מהימנא. לְ זִ ְמנִ ין ַק ְרנִ ין ִאינ ּון ׁ ָשוִ ין:ָ ּדא
.( )ע''כ רעיא מהימנא.ָׁשווֹ ת
 ַר ִ ּבי ַא ָּבא.' ֹאשוֹ ן וְ גו
ׁ  וּבַ ח ֶֹד ׁש הָ ִר.691
יקי
ֵ  )תהלים מב( ְּכ ַאיָּל ּ ַתעֲ רֹג ַעל אֲ ִפ,ּ ָפ ַתח
ָ ֶָמיִם ּ ֵכן ַנ ְפ ִ ׁשי ַתעֲ רֹג ֵאל
 ּ ָפסוּק זֶה.יך אֱ ל ִֹהים
 וְ כָ תוּב ָׁשם, ָּכתוּב ָּכאן ַאיָּל,ּּ ֵפ ְר ׁשוּהו
שי ּ ֵׁש זָכָ ר וְ י ֵׁש נְ ֵקבָ ה )וְ אַ ף ﬠַל
ֶ ׁ  ִמ ּׁשוּם.ַאיֶּלֶ ת
 הוּא, הָ אַ יָּל הַ זֶּה. הַ כֹּ ל אֶ חָ ד,גַּב שֶׁ יֵּשׁ ָזכָר וּנְקֵ בָ ה
 זֶהוּ שֶׁ כָּתוּב כְּ אַ יָּל. וְ הוּא נִקְ ָרא נְקֵ בָ ה,נִקְ ָרא ָזכָר
. וְ הַ כֹּ ל אֶ חָ ד. וְ ל ֹא כָתוּב ַיﬠֲרֹ ג,תַּ ﬠֲרֹ ג

 )תהלים, ִר ִּבי ַא ָּבא ּ ָפ ַתח.'אש ֹון וְ ֹגו
ׁ  ּו ַבח ֶֹד ׁש ָה ִר.691
רוג
ֹ ֲיקי ָמיִ ם ֵּכן נ ְַפ ׁ ִשי ַתע
ֵ רוג ַעל אֲ ִפ
ֹ ֲמב( ְ ּכ ַא ּיָל ּ ַתע
ָ ֵֶאל
 ְ ּכ ִתיב ָה ָכא,או ְקמ ּו ָה
ֹ  ַהאי ְק ָרא.יך אֱ ל ִֹהים
ַא ּיָל ּו ְכ ִתיב ָה ָתם ַא ּיֶלֶ ת ְּבגִ ין ְ ּד ִאית ְ ּד ַכר וְ ִאית
, האי איל. כולא חד,נ ּו ְק ָּבא )ואף על גב דאית דכר ונוקבא
 הדא הוא דכתיב כאיל. ואיהו אקרי נוקבא.איהו אקרי דכר
.( אילת השחר. וכלא חד.תערוג ולא כתיב יערוג

The Malchut from the side of the Tree of Life, that is opposite to the Tree of
Knowledge Good and Bad, receives its light from Chokhmah of the right side
that is Chessed. It comes out as endless flowing spring as is written in Isaiah
58:11
“ימיו
ָ  ְיכַזְּ בוּ ֵמ- אֲ ֶשׁר ל ֹא,”וּכְ מוֹצָ א ַמיִם
“like a spring of water, whose waters fail not”
In this state of Chessed, that is love, Malchut is called “”אַ יֶּלֶ ת אֲ הָ ִבים, “hind (female
deer) of love”
Proverb 5:19
“חֵ ן- ְו ַיﬠֲלַ ת,אַ יֶּלֶ ת אֲ הָ ִבים:
ﬠֵ ת- י ְַרוֻּ� ְבכָל, ָ”; ַדּ ֶדּיה
“A lovely hind and a graceful doe, let her breasts satisfy thee at all times”
A woman in the regular monthly cycle is in the aspect of Good and Bad. She
receives (internally) energy of life with the development of a new egg and falls
into ‘death’ when the egg is ‘flushed’ out. When a seed from a man, Zeir Anpin,
is connected to the energy of life in the vessel, Malchut, the woman becomes
“”אַ יֶּלֶ ת אֲ הָ ִבים, “hind of love”. When the light is in the vessel, her breasts become
like a spring flowing with the energy of life, and the ‘bad’ cycle stops. This state
continues until the woman keeps sharing that energy.
Sarah the matriarch, breastfed 400 children after delivering Isaac.
The secret is in Genesis 21:7, “And she said: ‘Who would have said unto
Abraham, that Sarah should give children (Plural form!) suck? For I have borne
him a son in his old age’.”
The use of plural form tells us that Sarah nursed more than one child. The sages
reveal that there were 400 children who came to see the miracle of Sarah’s giving
birth at old age. She proved the miracle by nursing 400 children. Each one of
them gave a coin that later was used by Abraham to buy the cave of the
Machpelah.
Jeremiah 31:2
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”.וְאַ הֲ בַ ת עוֹלָ ם אֲ הַ ְב ִתּי� ,ﬠַ ל-כֵּן ְמ ַשׁכְ ִתּי� חָ סֶ ד“
)“I have loved thee with an everlasting love; therefore with affection (Chessed
”have I drawn thee

יהי ַח ּיָה חֲ ָדא
ַ .692מאי ַא ּיֶלֶ ת ַה ּ ׁ ַש ַחרֶ .א ּ ָלא ָ ּדא ִא ִ
ות ּה.
ַרחֲ ָמנִ יתּ ְ ,דלֵ ית ְּב ָכל ֵחיוָ ן ְ ּד ָעלְ ָמא ַרחֲ ָמנִ ית ְ ּכוָ ָ
יכת
יקת לָ ּה ׁ ַשעֲ ָתא ,וְ ִא ְצ ְט ִר ַ
ְּבגִ ין ִ ּד ְב ׁ ַשעֲ ָתא ִ ּד ְד ִח ַ
יהי ַאזְ לַ ת לְ ֵמ ָר ִחיק לְ א ַֹרח
לִ ְמ ֹזונָא לָ ּה ּולְ ָכל ֵחיוָ ןִ .א ִ
או ִבילַ ת ְמ ֹזונָא .וְ לָ א ָּב ָעאת
יאת וְ ֹ
יקא .וְ ָא ִת ַ
ְר ִח ָ
יתי וְ ִת ְת ַה ָדר לְ ַא ְת ָר ָהא .אֲ ָמאי.
יכלַ ,עד ְ ּד ֵת ֵ
לְ ֵמ ַ
לון
ְּבגִ ין ְ ּדיִ ְת ַּכנְ ׁש ּון לְ גַ ָב ּה ׁ ְש ַאר ֵחיוָ ןּ ,ו ְת ָחלֵ ק ֹ
ֵמ ַהה ּוא ְמ ֹזונָ א .וְ ַכד ָא ַתתִ ,מ ְת ַּכ ְּנ ׁ ִשין לְ גַ ָּב ּה ָּכל
יתאּ ,ו ַפלְ גַת לְ ָכל
ימא ְּב ֶא ְמ ָצ ִע ָ
ׁ ְש ַאר ֵחיוָ ן ,וְ ִהיא ַק ְּי ָ
עוד לַ יְ לָ ה וַ ִּת ּ ֵתן
ימן) ,משלי לא( וַ ּ ָת ָקם ְּב ֹ
ַחד וְ ַחד .וְ ִס ָ
ש ְב ָעה,
לוןִ ,א ִ
ית ּה וְ ֹגו'ּ .ו ִמ ּ ַמה ִ ּד ְפלִ יגַ ת ֹ
ֶט ֶרף לְ ֵב ָ
יהי ַ ׂ
יכלָ א ִמ ּכ ּ ָֹלא) .אימתי פליגת
ְ ּכ ִא ּל ּו ָא ְכלָ ה י ִַּתיר ֵמ ְ
לון(.

ַ .692איֶּלֶ ת הַ ּׁ ַשחַ ר(.מַ הִ י אַ ֶיּלֶת
הַ שַּׁ חַ ר? אֶ לָּא זוֹהִ י חַ יָּה אַ חַ ת
ַרחֲמָ נִ ית שֶׁ אֵ ין בְּ כָל חַ יּוֹת הָ עוֹלָם
ַרחֲמָ נִ ית כְּ מוֹתָ הִּ .משּׁוּם שֶׁ בְּ שָׁ ﬠָה
שֶׁ ְדּחוּקָ ה לָהּ הַ שָּׁ ﬠָה וּצְ ִריכָה
לְ מָ זוֹן לָהּ וּלְ כָל הַ חַ יּוֹת ,הִ יא
הוֹ ֶלכֶת לְ מֵ ָרחוֹק לְ דֶ ֶר� ְרחוֹקָ ה,
וּמבִ יאָ ה וּמוֹבִ ילָה מָ זוֹן ,וְ ל ֹא
ְ
רוֹצָ ה ֶלאֱכֹ ל ﬠַד שֶׁ תָּ ב ֹא וְ תַ חֲזֹ ר
לִ ְמקוֹמָ הּ .מַ דּוּﬠַ? כְּ דֵ י שֶׁ יִּ ְתאַ ְסּפוּ
וּתחַ לֵּק לָהֶ ן
אֶ צְ לָהּ ְשׁאָ ר הַ חַ יּוֹת ְ
מֵ אוֹתוֹ מָ זוֹן .וְ ַכאֲשֶׁ ר מַ גִּ יﬠָה,
ִמ ְתאַ ְסּפוֹת אֶ צְ לָהּ כָּל ְשׁאָ ר
הַ חַ יּוֹת ,וְ הִ יא עוֹמֶ דֶ ת בָּ אֶ ְמצַ ע
וּמחַ לֶּקֶ ת לְ כָל אַ חַ ת וְ אַ חַ ת .וְ ִסימָ ן
ְ
לַדָּ בָ ר ) -משלי לא( וַתָּ קָ ם בְּ עוֹד
לַיְ לָה ו ִַתּתֵּ ן טֶ ֶרף לְ בֵ יתָ הּ וְ גוֹ'.
וּממַּ ה שֶּׁ ְמּחַ לֶּקֶ ת לָהֶ ן הִ יא ְשׂבֵ ﬠָה,
ִ
כְּ ִאלּוּ אָ כְ לָה יוֹתֵ ר אֹ כֶל
ִמ ֻכּלָּן) .מָ תַ י ְמחַ לֶּקֶ ת לָהֶ ן?(.

ֵיתי לָ ּה
ֵיתי ַצ ְפ ָרא ְ ּד ִא ְק ֵרי ׁ ַש ַחר .י ֵ
 .693וְ ַכד י ֵ
יאת ַא ּיֶלֶ ת
חֲ ָבלִ ים ְ ּדגָ ל ּו ָתאּ .ו ְבגִ ין ָ ּדאִ ,א ְת ְק ִר ַ
ַה ּ ׁ ַש ַחרַ .על ׁ ֵשם ַק ְדר ּו ָתא ְ ּד ַצ ְפ ָראּ ַ .דחֲ ָבלִ ים לָ ּה
מו ָה ָרה
ַּכי ֹּולֵ ָדה .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה כו( ְ ּכ ֹ
יה וְ ֹגו') .אמר רעיא
ּ ַת ְק ִריב לָ לֶ ֶדת ּ ָת ִחיל ִּתזְ ַעק ּ ַבחֲ ָבלֶ ָ
מהימנא בההוא זמנא שייך אחרי זה(

שחַ ר,
ש ִ ּנ ְק ָרא ַׁ
יע הַ בּ ֶֹקר ׁ ֶ
שר ַי ִ ּג ַ
 .693וְ כַ אֲ ׁ ֶ
יע לָ ּה חֶ ְבלֵ י ּגָלוּת .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה נִ ְק ֵראת
ַי ִ ּג ַ
שיּ ֵׁש
שחֲרוּת הַ בּ ֶֹקרֶ ׁ .
שם ׁ ַ
שחַ רַ ,על ׁ ֵ
ַאיֶּלֶ ת הַ ּ ׁ ַ
הַ יּוֹ לֶ ֶדת .זֶה ּו
ְּכמוֹ
ְ ּכ ֵא ִבים
לָ ּה
ש ָּכתוּב )ישעיה כו( ְּכמוֹ הָ ָרה ַת ְק ִריב
ֶׁ
לָ לֶ ֶדת ּ ָת ִחיל ִּתז ְַעק ַּבחֲבָ לֶ יהָ וְ גוֹ '.

שר הַ בּ ֶֹקר
יתיָ .694 .מ ַתי ְמחַ ּ ֶל ֶקת לָ הֶ ן? ַּכאֲ ׁ ֶ
הוןַּ .כד ַצ ְפ ָרא ָּב ֵעי לְ ֵמ ֵ
ימ ַתי ּ ַפלְ ַּגת לְ ֹ
ֵ .694א ָ
שחֲרוּת
שהוּא לַ יְלָ ה וְ הַ ּׁ ַ
יקת לְ ַאנְ ָה ָרא .רוֹ צֶ ה לָ בֹאּ ְ ,בעוֹ ד ׁ ֶ
יהי לֵ ילְ יָא ,וְ ַק ְדר ּו ָתא ְסלִ ַ
עוד ְ ּד ִא ִ
ְּב ֹ
ש ּנֶאֱ ַמר ו ּ ַָת ָקם ְ ּבעוֹ ד
עוֹ לָ ה ְלהָ ִאירְּ ,כמוֹ ׁ ֶ
DailyZohar.com

353

Zohar Pinchas – Draft – unedited- not for publishing
שהֵ ִאיר
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן.' ֹית ּה וְ גו
ָ ֵט ֶרף לַ יְלָ ה ו ִַּת ּ ֵתן טֶ ֶרף ְלב
ֶ עוד לַ יְ לָ ה וַ ִּת ּ ֵתן
ֹ  וַ ּ ָת ָקם ְּב,ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר
.ש ָּל ּה
ֶ ׁ  ּ ֻכ ּ ָלם ְ ׂשבֵ ִעים ַּב ּ ָמזוֹ ן,הַ ּב ֶֹקר

ש ְב ִעין
ָ לְ ֵב
ׂ ַ  ּ ֻכ ְּלה ּו, ֵּכיוָ ן ְ ּד ַאנְ ִהיר ַצ ְפ ָרא.'ית ּה וְ ֹגו
.ִּב ְמ ֹזונָ א ִ ּדילָ ּה

The Zohar asks: “What is the hind of the dawn?”, and explains that it is the
most merciful among all animals of the world. When she is in need of food she
goes to a distant place to bring her food. She won’t eat it until she is back to her
original place and shares the food with other animals that come to her. She
gives to each one of them. Proverbs 31:15, ” ,יתהּ; וְחֹ ק
ָ ֵ ְבּעוֹד לַ יְלָ ה–ו ִַתּ ֵתּן טֶ ֶרף לְ ב,ו ַָתּ ָקם
ָלְ ַנ ֲﬠר ֶֹתיה.” ”She rises while it is yet night and provides food for her household and
portions for her maidens.” She feels satiated as if she ate more than all of them.
When the morning that is called ‘dawn’, שחר, comes, she suffers the pain of the
exile. Like a woman delivering a child, she cries with pain. Isaiah 26:17, ” כְּ מוֹ
ָ ָתּ ִחיל ִתּזְ ﬠַ ק בַּ חֲ בָ לֶ יה,” ”הָ ָרה ַתּ ְק ִריב לָ לֶ ֶדתAs a pregnant woman about to give birth
writhes and cries out in her pain” When the morning light spreads in the world,
everyone is ‘satiated’ with her food. ‘The Hind of the Dawn’, ’the Morning Star’,
is a name given to a bright star that appears shortly before the sunrise. It is a
sign that the morning light will come soon. The secret of the Hind of the Dawn
is revealed in the Zohar portion of Vayikra paragraphs #368 - #374. When the
night falls, all channels of light are closed and the ‘other side’ is awakened to
roam the world. It is looking for people without a spiritual connection to the
light, feeding on their unprotected body. Those who make a spiritual connection
can sleep well and their souls ascend to higher levels without delays or obstacles
of the other side. After midnight, the light of Chokhmah of the left column
awakens and spreads out. The Holy One then goes to the Garden of Eden having
the time of joy and love with the righteous souls. Waking up after midnight is a
great time to study the Zohar. One becomes a ‘friend’ of the Holy One and all
the angels in the Garden of Eden. Our “garden”, גן, is the Torah. The word  גןhas
the numerical value of 54 with the Kolel (adding one for the whole), as the
number of portions in the Torah. Song of Songs 8:13, ” יבים
ִ  חֲ בֵ ִרים מַ ְק ִשׁ,יּוֹשׁבֶ ת בַּ ַגּ ִנּים
ֶ ַה
” ” ְלקוֹלֵ �–הַ ְשׁ ִמיﬠִ ִניO you who dwell in the gardens, with companions listening for
your voice; let me hear it.” Studying the Zohar anytime after midnight until the
first light has a great spiritual value. The gates of Light begin to open and the
negative side moves away. Our meditation can have a ‘shorter’ distance’ to travel
and the ‘ears’ of heavens are in desire to hear our words of light. Before going
to sleep, clean yourself physically and spiritually, relax your body, read some
Zohar, recite the Shema Prayer, the Ana B’Koach and sleep. Wake up after
midnight (check myzmanim.com) for your local midnight as it is rarely 12:00
am. Midnight is accurately calculated as the time between sundown and sunrise
divided by two. Wash hands (Netilah), say the first 15 blessings of the morning
(all of them if you don’t plan to go back to sleep). Recite/scan Elijah open, פתח
אליהו, study the Zohar. Start by going to UnityZohar.com to connect to the one
Zohar shared by thousands of people from all over the world. Then use your
own Zohar book or use DailyZohar.com for study. Meditate for others by sending
healing energy and other blessings for those in need. Make a list of such people
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or
pick
some
random
names
from
Unity
Pinchas
online
’http://unityzohar.com/uzreadpinchas.php?lang=en These actions will ‘feed
you with a light of Chessed, from the ‘Morning Star’, connecting and protecting
you throughout the day.

יע,
יתא ִ ּד ְר ִק ַ
ּ ְ .695כ ֵדיןָ ,קלָ א חֲ ָדא ִא ְת ַער ְּב ֶא ְמ ָצ ִע ָ
יבין ע ּול ּו לְ ד ּו ְכ ַתיְ יכ ּו.
ארי ְּב ַחיִ ל וְ ָא ַמרְ ,ק ִר ִ
ָק ֵ
יה
יקיןּ .פ ּוק ּוָּ .כל ַחד וְ ַחד לִ ְ
ְר ִח ִ
יכנ ֻׁש לְ ַא ְת ֵר ּ
יהֵּ .כיוָ ן ְ ּד ַאנְ ִהיר ׁ ִש ְמ ׁ ָשאָּ ,כל ַחד וְ ַחד
ְ ּד ִא ְתחֲ זֵי לֵ ּ
יה .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,תהלים
ִא ְת ְ ּכנִ ׁ
יש לְ ַא ְת ֵר ּ
ימ ָמא,
יהי ַאזְ לַ ת ִּב ָ
קד( ִּתזְ ַרח ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש י ֵָא ֵספ ּון וְ ֹגו' .וְ ִא ִ
וְ ִא ְת ַּגלְ יָא ְּבלֵ ילְ יָאּ .ו ַפלְ ָּגא ְּב ַצ ְפ ָראּ .ו ְבגִ ין ָּכ ְך
ִא ְק ֵריַ ,א ּיֶלֶ ת ַה ּ ׁ ַש ַחר.

ָ .695אז קוֹ ל אֶ חָ ד ִמ ְתעוֹ ֵרר ְ ּב ֶא ְמצַ ע
יע ,קוֹ ֵרא ְ ּבכֹחַ וְ אוֹ מֵ רְ :קרוֹ ִבים ִה ָּכנְ ס ּו
הָ ָר ִק ַ
ִל ְמקוֹ ְמכֶ ם! ְרחוֹ ִקים ְצאוּ! ָּכל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד
שהֵ ִאיר
י ֵָאסֵ ף ִל ְמקוֹ מוֹ הָ ָראוּי לוֹ ֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
שמֶ ׁשָּ ,כל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד נֶאֱ ָסף ִל ְמקוֹ מוֹ  .זֶה ּו
הַ ּ ׁ ֶ
שמֶ ׁש י ֵָאסֵ פוּן
ש ָּכתוּב )תהלים קד( ִּתז ְַרח הַ ּׁ ֶ
ֶׁ
וְ גוֹ ' .וְ ִהיא הוֹ לֶ כֶ ת ַּביּוֹ ם ,ו ִּמ ְת ּג ּ ֵַלית ַּב ּ ַליְלָ ה,
ו ְּמחַ ּ ֶל ֶקת ַּבבּ ֶֹקר .וְ לָ כֵ ן נִ ְק ֵראת ַאיֶּלֶ ת
שחַ ר.
הַ ּׁ ַ

יבר וְ ַאזְ לַ ת ,וְ ִא ְק ֵרי ַא ּיָל.
 .696לְ ָב ַתר ִא ּ ַת ְת ְק ַפת ְ ּכגִ ָּ
לְ ָאן אֲ ָתר ַאזְ לַ תַ .אזְ לַ ת ׁ ִש ִתין ּ ַפ ְר ֵסי ֵמ ַהה ּוא )דף
נָפ ָקא ,וְ ָעאלַ ת לְ ֹגו ט ּו ָרא
רמ''ט ע''ב( אֲ ָתר ְ ּד ְ
ַ ּדחֲ ׁש ֹו ָכא) .ומתמן ארחת מזונא( ַאזְ לַ ת ְּב ֹגו ַהה ּוא
ימא,
ט ּו ָרא ַ ּדחֲ ׁש ֹו ָכאָ ,א ַרח לְ ַרגְ לָ ּה ִחוְ יָא חֲ ָדא עֲ ִק ָ
יהי ַס ְּל ָקא ִמ ּ ַת ּ ָמן ,לְ גַ ּ ֵבי ט ּו ָרא
וְ ָאזִ יל לְ ַרגְ לָ ּה .וְ ִא ִ
הו ָראֵּ .כיוָ ן ְ ּד ָמ ַטת ּ ַת ּ ָמן ,ז ִַּמין לָ ּה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
ִ ּדנְ ֹ
ה ּוא ִחוְ יָא ַאחֲ ָרא ,וְ נָ ִפיק ּו ְמ ַק ְט ְרגָ א ָ ּדא ְּב ָדא,
יבתּ .ו ִמ ּ ַת ּ ָמן נ ְַטלַ ת ְמ ֹזונָ א ,וְ ָת ַבת
יהי ִא ׁ ְש ְּתזִ ַ
וְ ִא ִ
לְ ַא ְת ָר ּהְּ ,ב ַפלְ ג ּות לֵ ילְ יָאּ .ו ִמ ּ ַפלְ ג ּו לֵ ילְ יָאַ ׁ ,ש ְריָא
יקת ַק ְדר ּו ָתא ְ ּד ַצ ְפ ָראֵּ .כיוָ ן
לְ ַפלְ גָ אַ ,עד ִ ּד ְסלִ ַ
ְ ּד ַאנְ ִהיר יְ ָמ ָמאַ ,אזְ לַ ת ,וְ לָ א ִא ְתחֲ זִ י ַאתּ ְ ,כ ָמה
ְ ּד ִא ְּת ַמר.

ְ .696לבַ ּסוֹ ף ִמ ְת ּג ֶַּב ֶרת ְ ּכגִ ּבוֹ ר וְ הוֹ לֶ כֶ ת,
וְ נִ ְק ֵראת ַאיָּלְ .ל ֵאיזֶה ָמקוֹ ם הוֹ לֶ כֶ ת?
הוֹ לֶ כֶ ת ִ ׁש ּ ִ ׁשים ּ ַפ ְרסָ אוֹ ת מֵ אוֹ תוֹ ָמקוֹ ם
של
ֶׁ
ְלתוֹ ְך הַ ר
שיּ ְָצ ָאה ,וְ נִ ְכנֶסֶ ת
ֶׁ
)וּמשָּׁ ם ְמ ִריחָ ה מָ זוֹן( הוֹ לֶ כֶ ת ְ ּבתוֹ ךְ
ְ
ֹשךִ .
ח ֶׁ
ְ
ֹשך ,וּמֵ ִריחַ ֶאת ַרגְ לֶ יהָ נָחָ ׁש
של ח ׁ ֶ
אוֹ תוֹ הַ ר ׁ ֶ
ְ
ֶאחָ ד עֲ ַק ָּלתוֹ ן ,וְ הוֹ לֵ ך ְל ַמ ְר ְ ּגלוֹ ֶתיהָ  .וְ ִהיא
יעה
ש ּ ַמ ִ ּג ָ
של אוֹ רֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
עוֹ לָ ה ִמ ּׁ ָשם ֵאצֶ ל הַ ר ׁ ֶ
ְ
ָׁשםְ ,מזַמֵ ן לָ ּה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא נָחָ ׁש
ֶאחָ ד ,וְ יוֹ צֵ א וְ נִ ְלחָ ם זֶה ָּבזֶה ,וְ ִהיא נִ ּצוֹ לֵ ית.
ו ִּמ ּ ָׁשם נוֹ טֶ לֶ ת ָמזוֹ ן וְ ָׁשבָ ה ִל ְמקוֹ ָמ ּה ַּבחֲצוֹ ת
הַ ּ ַליְלָ ה .וּמֵ חֲצוֹ ת לַ יְלָ ה ַמ ְת ִחילָ ה ְלחַ ּ ֵלק,
ש ּ ֵמ ִאיר
שחֲרוּת הַ בּ ֶֹקרֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
שעוֹ לָ ה ׁ ַ
ַעד ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְת ָּב ֵאר.
הַ יּוֹ ם ,הוֹ לֶ כֶ ת וְ לֹא ִמ ְת ָר ָאהְּ ,כמוֹ ׁ ֶ

‘The Hind of the Dawn’, ‘the Morning Star’ in the night, is the aspect of Binah,
receiving the light of Chokhmah. She spreads her ‘nourishment’ to all of those
who depend on her and when the morning breaks they are all ‘fed’.
Psalms 104:22
ֹתם ,י ְִרבָּ צוּן“
” ִתּזְ ַרח הַ ֶשּׁ ֶמשׁ ,יֵאָ סֵ פוּן; וְאֶ לְ -מעוֹנ ָ
”“The sun ariseth, they slink away, and couch in their dens
Then the 'Hind' walks sixty parses from her original place and enters a mountain
of darkness. A snake follows her heels until she reaches a mountain of Light.
The Holy One sends a snake to fight the first snake, keeping her safe from harm.
She picks food from the mountain of light and returns to her place at midnight.
DailyZohar.com

355

Zohar Pinchas – Draft – unedited- not for publishing
After midnight, she starts sharing the food until morning when she goes again
into hiding.
The analogy of the ‘Hind’ has deep secrets of the Final Redemption and I will
expand the explanation in the following studies.
שהָ עוֹ לָ ם צָ ִר ְ
ִא ְצ ְט ִר ְ
יך ְל ָמטָ ר,
לְ ִמ ְט ָרא .697 ,ו ְּב ָׁש ָעה ׁ ֶ
יך
ְ ּד ָעלְ ָמא
 .697ו ְב ׁ ַשעֲ ָתא

ּ
יש
ִמ ְת ַּכ ְּנ ׁ ִשין לְ גַ ָּב ּה ָּכל ׁ ְש ַאר ֵחיוָ ן ,וְ ִהיא ְסלִ ַ
יקת לְ ֵר ׁ
יש ָהא ּ ֵבין ִּב ְר ָכ ָהא,
ט ּו ָרא ַר ָמ ָאה ,וְ ִא ְת ַע ְּט ַפת ֵר ׁ ָ
וְ גָ ַעת ג ֹּו ָעה ָּב ַתר ג ֹּו ָעה ,וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ׁ ָש ַמע
ק ּ ָֹל ּה ,וְ ִא ְת ְמלֵ י ַרחֲ ִמין ,וְ ָחס ַעל ָעלְ ָמא .וְ ִהיא נ ְַח ּ ַתת
יש ט ּו ָרא ,וְ ָרהֲ ַטתּ ,ו ְט ִמ ָירת ַּג ְר ָמ ָהא .וְ ָכל ׁ ְש ַאר
ֵמ ֵר ׁ
ֵחיוָ ָתא אֲ ּ ַב ְת ָר ָהא ָרהֲ ִטין ,וְ לָ א ַמ ׁ ְש ְ ּכ ִחין לָ ּה .הֲ ָדא
יקי
רוג ַעל אֲ ִפ ֵ
ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,תהלים מב( ְ ּכ ַא ּיָל ּ ַתעֲ ֹ
יקי ָמיִ ם ֵמ ַהנְ ה ּו
יקי ָמיִ םַ .על אֲ ִפ ֵ
ָמיִ םַ .מאי ַעל אֲ ִפ ֵ
רוג.
ְ ּד ִא ְתיְ ָּב ׁש ּו ,וְ ָעלְ ָמא ָצ ֵחי ַעל ַמ ּיָיאּ ְ ,כ ֵדין ּ ַתעֲ ֹ

ִמ ְת ַא ְ ּספוֹ ת ֶא ְצלָ ּה ָּכל ְׁש ָאר הַ חַ יּוֹ ת ,וְ ִהיא
ֹאש ּה ֵּבין
ֹאש הַ ר ּגָבוֹ ּ ַה ,ו ַּמ ְכנִ יסָ ה ר ָׁ
עוֹ לָ ה ְלר ׁ
ִ ּב ְר ּ ֶכיהָ  ,וּבוֹ כָ ה ְ ּב ִכיָּה ַאחַ ר ְ ּב ִכיָּה ,וְ הַ ָּקדוֹ ׁש
ָּברו ְּך הוּא ׁשוֹ מֵ ַע קוֹ לָ ּה ו ִּמ ְת ַמ ּ ֵלא ַרח ֲִמים
ֹאש הָ הָ ר,
וְ חָ ס ַעל הָ עוֹ לָ ם .וְ ִהיא יוֹ ֶר ֶדת מֵ ר ׁ
וְ ָרצָ ה ,ו ַּמ ְס ִּת ָירה ַע ְצ ָמ ּה ,וְ כָ ל ְׁש ָאר הַ חַ יּוֹ ת
רוֹ ְדפוֹ ת ַאח ֲֶריהָ וְ לֹא מוֹ ְצאוֹ ת אוֹ ָת ּה .זֶה ּו
יקי
ש ָּכתוּב )תהלים מב( ְּכ ַאיָּל ּ ַתעֲ רֹג ַעל אֲ ִפ ֵ
ֶׁ
יקי מַ יִם
יקי ָמיִם? ַעל אֲ ִפ ֵ
ָמיִםַ .מה ּו ַעל אֲ ִפ ֵ
ש ִה ְתי ְ ַּב ׁשוּ ,וְ הָ עוֹ לָ ם צָ מֵ א ְל ַמיִם,
 מֵ ֵא ּל ּו ׁ ֶוְ ָאז ּ ַתעֲ רֹג.

ימתֵּ ,כיוָ ן ְ ּד ָמ ָטא
ְּ .698ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ְת ַע ְּב ַרתַ ,א ְס ִּת ַ
זִ ְמנָ א לְ ֵמילַ דָּ ,ג ָעאת וְ ָר ַמאת ָקלִ יןָ ,קלָ א ָּב ַתר
יבין )תהלים
ָקלָ אַ ,עד ׁ ִש ְב ִעין ָקלִ יןּ ְ ,כח ּו ׁ ְש ּ ַבן ּ ֵת ִ
יהי ׁ ִש ָיר ָתא ְ ּדע ּו ּ ַב ְר ּ ָתא
כ( ְ ּדי ַַענְ ָך יְ ָי ְּב ֹיום ָצ ָרהּ ְ ,ד ִא ִ
ָ ּדא .וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ׁ ָש ַמע לָ ּה ,וְ ז ִַּמין לְ גַ ָּב ּה.
ְ ּכ ֵדין ַא ּ ִפיק ַחד ִחוְ יָא ַר ְב ְר ָבאִ ,מג ֹּו ט ּו ֵרי ָח ׁש ּו ְך
יה ְמלַ חֲ ָכא ְּב ַע ְפ ָראָ ,מ ֵטי ַעד
וְ ָא ֵתי ּ ֵבין ט ּו ִריןּ ,פ ּו ֵמ ּ
ַהאי ַא ּיָל ,וְ ָא ֵתי וְ נָ ׁ ִש ְ
יך לָ ּה ְּב ַהה ּוא אֲ ָתרְּ ,ת ֵרי זִ ְמנֵי.

ש ִּמ ְת ַע ּ ֶב ֶרת ,נִ ְס ּ ֶתמֶ תֵ ּ .כיוָן
ּ ְ .698ב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ימה קוֹ לוֹ ת,
יע ז ְַמ ּנ ָּה לֵ ילֵ דּ ,בוֹ כָ ה ו ְּמ ִר ָ
ש ּ ַמ ִ ּג ַ
ֶׁ
קוֹ ל ַאחַ ר קוֹ לַ ,עד ִׁש ְב ִעים קוֹ לוֹ ת ְּכחֶ ְׁשבּ וֹ ן
של ִמזְמוֹ ר )תהלים כ( י ַַענְ ָך ה' ְ ּביוֹ ם
ּ ֵתבוֹ ת ׁ ֶ
של הַ ְמעֻ ֶּב ֶרת הַ זֹּאת.
ש ִהיא ִׁש ָירה ׁ ֶ
צָ ָרהֶ ׁ ,
ְ
וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ׁשוֹ מֵ ַע ָל ּה ו ָּמצוּי ֶא ְצלָ ּה.
ָדול ִמ ּתוֹ ְך הָ ֵרי
וְ ָאז מוֹ ִציא נָחָ ׁש ֶאחָ ד ּג ֹ
ְ
ֹש ְך ,וּבָ א ֵּבין הֶ הָ ִריםִ ּ ,פיו ְמלַ חֵ ך ְ ּב ָעפָ ר,
הַ ח ׁ ֶ
ְ
שך לָ ּה ְ ּבאוֹ תוֹ
יע ַעד ַאיָּל זֶה ,וּבָ א וְ ֹנו ׁ ֵ
ַמ ִ ּג ַ
ָמקוֹ ם ּ ַפעֲ ַמיִם.

יהי לָ ִח ְ
יך .זִ ְמנָ א
 .699זִ ְמנָ א ַק ְד ָמ ָאה נָ ִפיק ָ ּד ָמא ,וְ ִא ִ
ִּתנְ יָינָ א ,נָ ִפיק ַמ ּיָיא וְ ׁ ָשת ּו ָּכל ִאי ּנ ּון ְּב ִע ָירן ִ ּדי
ימנִ ְך )במדבר
ידת .וְ ִס ָ
אולִ ַ
ְּבט ּו ַריָיא ,וְ ִא ְת ּ ַפ ְת ַחת וְ ֹ
כ( וַ ּי ְַך ֶאת ַה ּ ֶסלַ ע ְּב ַמ ּ ֵטה ּו ּ ַפעֲ ָמיִ םּ .ו ְכ ִתיב וַ ּ ֵת ׁ ְש ְּת
ָה ֵע ָדה ּו ְב ִע ָירם.

אשוֹ נָה יוֹ צֵ א דָּ ם ,וְ ִהיא
ַ ּ .699פ ַעם ִר ׁ
לוֹ חֶ כֶ תַ ּ .פ ַעם ְ ׁשנִ יָּה יוֹ צֵ א ַמיִם ,וְ ָׁשת ּו ָּכל
ש ֶּבהָ ִרים ,וְ נִ ְפ ּ ַתחַ ת וְ יוֹ לֶ ֶדת.
אוֹ ָתן הַ חַ יּוֹ ת ׁ ֶ
ְ
ימנְ ָך ) -במדבר כ( ַויַּך ֶאת הַ ּ ֶסלַ ע ְ ּב ַמ ּ ֵטה ּו
וְ ִס ָ
ּ ַפעֲ ָמיִם .וְ כָ תוּב ו ּ ֵַת ְ ׁש ְּת הָ ֵע ָדה ו ְּב ִע ָירם.

Notes: The commentary below is mixed with symbols that I kept closer to the
original text to ‘train’ the reader in understanding Zohar ‘codes’. The Zohar
article about the ‘Hind of the Dawn’ that spreads over several DZ studies teaches
us a lot about the Revelation of light and many aspects of it. When the people
in the lower world involve with negativity and impurities they disconnect
themselves from the light. The result is a lack of light and desire for fulfillment
and mercy. The Shechina goes for the Light of Chokhmah and ‘cries’ because of
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the judgments in the world. She seeks ‘water’. Psalms 42:2 (This Psalms chapter
is a good reading to awaken the soul to the light) “מָ יִם-יקי
ֵ ִאֲ פ- ַתּ ֲﬠרֹג ﬠַ ל,“ ” כְּ אַ יָּלAs the
hart panteth after the water brooks” The Holy One, Blessed be He opens
channels of light of Chassadim that feeds Malchut. +=+=+ When Malchut
becomes ‘pregnant’ with the souls of the righteous she receives Light from Zeir
Anpin into her desiring vessel. Because of the awakened desires, the left column
takes control and the vessel is sealed. When it’s time to deliver, the soul wants
to come out but the vessel is still closed. She raises her voice with seventy cries
(voices) of pain. That connects her to Chokhmah of the Left column. The seventy
voices are in the secret of Psalms 20. It has 70 words and it is used to awaken
the light of mercy and purification. “ ְבּיוֹם צָ ָרה,“ ”יַﬠַ ְנ� יְהוָהYHVH answer thee in the
day of trouble;” Psalms 20 is good to ease up a woman’s delivery process. The
husband should stand on his wife’s right side, facing her. He should not see the
actual delivery because of the judgments revealed at the ‘opening’. When he
recites Psalms 20 repeatedly he draws the light of mercy. Other people who care
for the woman can do the same meditation for her. When she is in pain, the
Holy One, Blessed be He, is next to her. He brings a snake to ‘bite’ at the opening
breaking the ‘curtain’. This is the first step that releases judgment and draws
blood to satisfy the other side. The next ‘bite’ is to release the lights related to
the Tikkun process and water comes out from the vessel. It is the aspect of the
central column that brings light to the lower levels. The Zohar connects this
secret to Moses and the way he brought water for the people. Number 20:11
“וּבﬠִ ָירם
ְ  ו ֵַתּ ְשׁ ְתּ הָ ﬠֵ ָדה,הַ סֶּ לַ ע ְבּ ַמטֵּ הוּ–פַּ ﬠֲמָ יִם; ַויֵּצְ אוּ ַמיִם ַר ִבּים- ַויַּ� אֶ ת,יָדוֹ-ֹשׁה אֶ ת
ֶ  ַויּ ֶָרם מ.” “And
Moses lifted up his hand, and smote the rock with his rod twice; and water came
forth abundantly, and the congregation drank, and their cattle.” The next DZ I
will expand the explanation on the ‘codes’ revealed here and the connection to
the Final Redemption.
ְ  ְּב ַההוא זִ ְמנָ א ְדקו ְד ׁ ָשא ְּב ִר.700
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא חָ ס
ֶ ׁ  ְ ּבאוֹ תוֹ ז ְַמן.700 יך הוא ָחס ָעלָ ּה

של נָחָ ׁש )שֶׁ ל
ֶ ׁ ָעלֶ יהָ ַעל )מַ ﬠֲשֶׂ ה( ִעבּ וּר
' מַ ה ָּכתוּב? )תהלים כט( קוֹ ל ה,חַ יָּה( זֶה
' קוֹ ל ה.' ֱֹשֹף י ְָערוֹ ת וְ גו
ׂ יְחוֹ לֵ ל ַאיָּלוֹ ת ַו ֶיּח
, ֵא ּל ּו חֲבָ ִלים וְ ִצ ִירים- יְחוֹ לֵ ל ַאיָּלוֹ ת
ֱשֹף
ׂ  ַו ֶי ּח-  ִמיָּד.ְלעוֹ ֵרר ֵא ּל ּו הַ ּ ִׁש ְב ִעים קוֹ לוֹ ת
נָחָ ׁש
ֹעוֹרר( אוֹ תו
ֵ ְְלהַ עֲ ִביר )ל
,י ְָערוֹ ת
.ו ְּל ִה ְת ּג ַּלוֹ ת אוֹ ָת ּה חַ יָּה ּ ֵבינֵיהֶ ם לָ לֶ כֶ ת
של
ֶ ׁ ֹ ַמה ּו ו ְּבהֵ יכָ לוֹ ? ְ ּבהֵ יכָ לו, ֹו ְּבהֵ יכָ לו
 ָּכל ֵא ּל ּו הַ הֲמוֹ נִ ים,הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ַמה ּו
.ָּכבוֹ ד
וְ אוֹ ְמ ִרים
ּפוֹ ְת ִחים
ְ
. ֹבוד ה' ִמ ְּמקוֹ מו
ֹ ָּכבוֹ ד? )יחזקאל ג( ָּברוּך ְ ּכ

ּ
ּ
ּ
 ַמה.ַעל )ס''א עובדא( ע ּו ּ ַב ְר ּ ָתא ְ ּדנָ ָח ׁש )ס''א דחיה( ָ ּדא
ש ֹוף
ֹ חולֵ ל ַא ּי
ֹ ְקול יְ ָי י
ֹ ( )תהלים כט,ְ ּכ ִתיב
ׂ ֱָלות וַ ּיֶח
 ִאי ּנ ּון ַח ָבלִ ין,ָלות
ֹ חולֵ ל ַא ּי
ֹ ְקול יְ ָי י
ֹ ,'רות וְ ֹגו
ֹ יְ ָע
ש ֹוף
ׂ ֱ ִמ ּיַד וַ ּיֶח. לְ ַא ְּת ָע ָרא ִאי ּנ ּון ׁ ִש ְב ִעין ַקלִ ין,וְ ִצ ִירין
, לְ ַא ְע ָּב ָרא )נ''א לאתערא( ַהה ּוא נָ ָח ׁש,רות
ֹ יְ ָע
,לו
ֹ יכ
ָ  ּו ְב ֵה.יה ְך
ַ ּולְ ִא ְת ַּגלְ יָיא ַה ִהיא ַח ּיָה ּ ֵבינַיְ יה ּו לְ ֵמ
ְ לו ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 ָּכל,יך ה ּוא
ֹ יכ
ָ  ְּב ֵה.לו
ֹ יכ
ָ ַמאי ּו ְב ֵה
 ַמאי.בוד
ֹ  ּ ַפ ְת ִחין וְ ַא ְמ ִרין ָּכ,ִאי ּנ ּון ָא ְכל ּו ִסין
.מו
ֹ קו
ֹ בוד יְ ָי ִמ ְּמ
ֹ  )יחזקאל ג( ָּבר ּו ְך ְ ּכ.בוד
ֹ ָּכ

ש ְּל ִ ׁש ְב ִעים ָׁשנָה ּ ָת ִחיל
ֶ ׁ ֹאמר
ַ  וְ ִאם ּת.701  רעיא מהימנא אמר רעיא מהימנא בההוא.701
,אתיִם
ַ  ַאחַ ר ֶאלֶ ף ו ָּמ,זמנא אלין מארי חכמתא וכו' עד אתעבר נחש וְ ִל ְׁש ּ ֵתי ָׁשנִ ים יוֹ לֶ ֶדת
 ה ֲֵרי ָּכתוּב )ישעיה- ְ ּכחֶ ְׁש ּבוֹ ן רע''ב
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 )שם-  וְ סוֹ ד הַ דָּ בָ ר.סו( ְ ּבטֶ ֶרם ּ ָת ִחיל יָלָ ָדה
.' ֹסה( וְ הָ יָה טֶ ֶרם י ְִק ָרא ּו וַאֲ נִ י ֶאעֱ נֶה עוֹ ד וְ גו
ִש ְלמ ּו
ָ ּׁ ּ שי
ֶ ׁ ו ַּמה ּו )הַ יּוֹם( ְ ּבטֶ ֶרם? ֶא ּ ָלא ק ֶֹדם
אתיִם
ַ ּש ּ ַתיִם ָׁשנִ ים ַאחַ ר ֶאלֶ ף ו ָּמ
ׁ ְ ִׁש ְב ִעים ו
יחים
ִ  י ְִת ּג ַּל ּו ְׁשנֵי ְמ ִׁש,אֵ ּל ּו חֶ ְבלֵ י הַ יּוֹ לֶ ֶדת
 )תהלים, ו ְּבאוֹ תוֹ הַ ז ְַּמן נֶאֱ ַמר.ָּבעוֹ לָ ם
 ו ְּכבָ ר,כט( ו ְּבהֵ יכָ לוֹ ּ ֻכ ּל ֹו אוֹ מֵ ר ָּכבוֹ ד
.ּ )משלי ג( ָּכבוֹ ד חֲכָ ִמים יִנְ חָ לו,ּּ ֵפ ְר ׁשוּהו

מעלמא )נדפס בפרשת אחרי מות דף ס''ז ע''ב ואחריו נמשך
ימא ִ ּדלְ ע' ּ ָת ִחיל ּולְ ב' ׁ ְשנִ ין
ָ מה שכתוב בסמוך( וְ ִאי ּ ֵת
 ָהא. ְ ּכח ּו ׁ ְש ּ ַבן רע''ב,אתן
ָ  ָּב ַתר ֶאלֶ ף ּו ָמ,ידת
ַ ִאול
ֹ
 וְ ָרזָ א.ְ ּכ ִתיב )ישעיה סו( ְּב ֶט ֶרם ּ ָת ִחיל יָלָ ָדה
 )ישעיה סה( וְ ָהיָה ֶט ֶרם יִ ְק ָרא ּו וַ אֲ נִ י ֶאעֱ נֶה,ְ ּד ִמ ּ ָלה
 ֶא ּ ָלא ק ֶֹדם. ּו ַמאי )ס''א יומא( ְּב ֶט ֶרם.'עוד וְ ֹגו
ֹ
,אתן
ָ  ָּב ַתר ֶאלֶ ף ּו ָמ, ׁ ִש ְב ִעין ּו ְת ֵרין ׁ ְשנִ ין,ְ ּדיִ ׁ ְש ְּתלִ ימ ּו
.יחין ְּב ָעלְ ָמא
ִ  יִ ְתגָ לְ יָין ב' ְמ ׁ ִש,ִאי ּנ ּון חֲ ָבלִ ים ְ ּד ֹיולֵ ָדה
או ֵמר
ֹ
לו ּ ֻכ ּל ֹו
ֹ יכ
ָ ּו ְב ַהה ּוא זִ ְמנָ א )תהלים כט( ּו ְב ֵה
.בוד חֲ ָכ ִמים יִ נְ ָחל ּו
ֹ או ְקמ ּו ָה )משלי ג( ָּכ
ֹ  וְ ָהא,בוד
ֹ ָּכ

Psalms 29:9
“ יְחוֹלֵ ל אַ יָּלוֹת ַויֶּחֱ שֹׂף יְﬠָ רוֹת,קוֹל יְהוָה:
אֹמר כָּבוֹד
ֵ ,”וּבהֵ יכָלוֹ כֻּלּוֹ
ְ
“The voice of YHVH maketh the hinds to calve, and strippeth the forests bare;
and in His temple, all say: ‘Glory’.”
When the ‘time’ comes for ‘delivery’, God will bring the delivery pain to awaken
the seventy voices. The Snake and judgments will be let out. All the angels of
the upper levels will be saying (Ezekiel 3:12) “ ִמ ְמּקוֹמוֹ,יְהוָה-”בָּ רוּ� כְּ בוֹד, “Blessed be
the glory of YHVH from His place”
This is the process of delivering Mashiach to the world for the ‘deliverance’ from
all bondage, which is the Final Redemption.
Isaiah 66:7
“ ו ְִה ְמ ִליטָ ה ָזכָר, יָלָ ָדה; ְבּטֶ ֶרם יָבוֹא חֵ בֶ ל לָ הּ,”בּטֶ ֶרם ָתּ ִחיל
ְ
“Before she travailed, she brought forth; before her pain came, she was delivered
of a male-child”
The Zohar connects this verse to the revelation of the two Mashiach in the world,
Mashiach son of Yosef (from the tribe of Efraim) and Mashiach son of David.
Rabbi Ashlag reveals in his commentary that they will exist before the end of
the seventy years of labor pain.
The process of revelation of Light in the world goes through the upper nine
Sefirot. It is parallel to the nine months of pregnancy. The Hebrew word for
pregnancy is ‘ ’הריוןwith the numerical value of 271 that are the days in a period
of nine months. They represent the unification between Chokhmah (Father) and
Binah (Mother), that forms Da’at (Knowledge) and ‘push’ the light to the lower 7
Sefirot. During this period the vessel is closed but growing in a concealed
environment. At the end of the difficult process, the pain increases in order to
sweeten the judgments. Because in the world of Malchut we experience time,
the process is very important. Every revelation of light must go through a
‘breaking of the vessel’.
When God created the world the vessels were part of the endless light, and to
reveal the Creation, the vessels had to break in order to form the physical world.
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The first sin created separation from the upper three Sefirot of pure light to the
lower seven that is the process.
The ‘sweat’ we go through the six days is the ‘payment’ for the rest on the
seventh.
The pain of the Holocaust was a big aspect of sweetening judgment before the
delivery of the ‘deliverer’. All the souls of the murdered people gathered up in
heavens in preparation for the Final Redemption. Few years after and with the
declaration of the state of Israel, the gathering of Israelites from all over the
’world began. That was in 1948 and that began the ‘delivery’ process. The ‘hind
began her seventy voices.
In recent years we also experience the gathering of Israelites souls from all 70
nations of the world. They come closer to the ‘seventy faces’ (inner studies) of
the Torah through the Zohar and that helps to reveal the ‘waters’ and brings
Chassadim to ease up the delivery process.
May we all experience the miracles of the Final Redemption in our times, Amen.

הון
ארי ּת ֹו ָרה יִ ֹ
ְּ .702ב ַה ִהיא ׁ ַשעֲ ָתאִ ,א ּ ֵלין ָמ ֵ
נִ ְכ ָּב ִדיםִ .א ּ ֵלין ִ ּד ְס ִביל ּו ַּכ ָמה חֲ ָבלִ ים וְ ִּצ ִירין
הון נִ ְכ ָּב ִדים.
ַּכי ֹּולֵ ָדה ,וַ הֲ ו ּו ְמב ּו ִ ּזין ּ ֵבין ַע ּ ֵמי ָה ָא ֶרץ ,יְ ֹ
ָשב ,לְ ַר ׁ ִשיעֲ יָאֵ .אין
ּו ִמ ּיַד )תהלים כט( יְ ָי לַ ּ ַמ ּב ּול י ׁ ָ
ַמ ּב ּולֶ ,א ּ ָלא ִ ּדינִ ין ְ ּד ַמ ּב ּולּ ְ .כגַוְ ונָ א ְ ּדנִ ְפ ָתח ּו )בראשית
הום וַ אֲ ר ּו ּב ֹות ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם נִ ְפ ְּתח ּו ְּב ֹיו ֵמי
ינות ְּת ֹ
ז( ַמ ְעיְ ֹ
ילא
גַביְ יה ּו ֵע ּ ָ
ט ּו ְפנָ א ,א ּוף ָה ָכא יִ ְת ָער ּון ִ ּדינִ ין לְ ּ ַ
סוף וְ ַת ְכלִ ית ,וְ ָכל ִּב ּז ּויִ ין ּו ְקלָ נָ א,
וְ ַת ּ ָתאַ ,עד ְ ּדלֵ ית ֹ
לות ְ ּד ָעלְ ָמא,
עו ְב ֵדי ּכ ֹו ָכ ִבים ּו ַמ ָ ּז ֹ
ְ ּד ָע ְבד ּו א ּו ִמין ֹ
ש ָר ֵאל
לְ ׁ ֵשם יְ ֹ ָ
הוה ּולְ ַע ּ ֵמ ּ
יה ,וְ ַכ ּ ָמה ֵחר ּו ִפין ִ ּד ְס ִביל ּו יִ ְ ׂ
ִמ ּנַיְ יה ּו ַעל ׁ ֵשם יְ יִָ ,מ ּ ֻכ ְּלה ּו נָ ִטיל נ ּו ְק ָמא ק ּו ְד ׁ ָשא
ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ,וְ ַעל ָ ּדא ִא ְת ְק ֵרי) ,נחום א( ֹנו ֵקם יְ ָי וְ ֹנו ֵטר
ּו ַב ַעל ֵח ָמה לְ גַ ּ ַביְ יה ּו.

ּ ְ .702באוֹ ָת ּה ָׁש ָעה ֵא ּל ּו ַּבעֲ לֵ י הַ ּתוֹ ָרה י ְִהי ּו
ש ָּס ְבל ּו ּ ַכ ּ ָמה חֲבָ ִלים וְ ִצ ִירים
נִ ְכ ָּב ִדיםֵ .א ּל ּו ׁ ֶ
ְּכמוֹ הַ יּוֹ לֶ ֶדת ,וְ הָ י ּו ְמבֻ ז ִּים ֵּבין ַע ּ ֵמי הָ ָא ֶרץ -
י ְִהי ּו נִ ְכ ָּב ִדים .ו ִּמיָּד ) -תהלים כט( ה' לַ ּ ַמ ּבוּל
ָשב  -לָ ְר ָׁש ִעיםֵ .אין ַמ ּבוּלֶ ,א ָּלא דִּ ינִ ים
י ָׁ
ש ִ ּנ ְפ ְּתח ּו ַמ ְעיְנוֹ ת ְּתהוֹ ם
מו ׁ ֶ
של ַמ ּבוּלְּ .כ ֹ
ֶׁ
וַאֲ ֻר ּבֹת הַ ּׁ ָש ַמ ִים נִ ְפ ּ ָתח ּו ִ ּבימֵ י הַ ּ ַמ ּבוּלַ ,אף
ָּכאן י ְִתעוֹ ְרר ּו דִּ ינִ ים עֲ לֵ יהֶ ם ְל ַמ ְעלָ ה
ש ֵאין סוֹ ף וְ ַת ְכ ִלית .וְ כָ ל
ו ְּל ַמ ָּטהַ ,עד ׁ ֶ
ש ָע ׂש ּו אֻ ּמוֹ ת עוֹ ְב ֵדי
ּשה ׁ ֶ
הַ ִ ּבז ּ ּויִים וְ הַ ּבו ָׁ
שם ה'
של הָ עוֹ לָ ם ְל ׁ ֵ
כוֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל מֵ הֶ ם
ש ָּס ְבל ּו י ְ ׂ
ו ְּל ַע ּמוֹ  ,וְ כַ ּ ָמה ח ֲָרפוֹ ת ׁ ֶ
ְ
שם ה' ִ -מ ּ ֻכ ָּלם י ִַּקח הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
ַעל ׁ ֵ
נְ ָק ָמה ,וְ ַעל זֶה נִ ְק ָרא ֶא ְצלָ ם) ,נחום א( נ ֵֹקם
ה' וְ נוֹ טֵ ר וּבַ ַעל חֵ ָמה.

אש ֹוןּ ָ .דא נִ י ָסןַ ּ .ת ּ ָמן
אש ֹוןַ ,מאן ִר ׁ
ּ .703ו ַבח ֶֹד ׁש ָה ִר ׁ
ארי
או ְקמ ּו ָה ָמ ֵ
ידת ַה ִהיא ַח ּיָה ,לְ ַק ּיֵים ַמה ְ ּד ֹ
אולִ ַ
ֹ
יסן עֲ ִת ִידין לְ ִה ָּג ֵאל.
יסן נִ גְ אֲ ל ּו ּו ְבנִ ָ
יתיןְּ ,בנִ ָ
ַמ ְתנִ ִ
ֹאמר ִ ּכי יָד ַעל ֵּכס י ָּה,
יה) ,שמות יז( וַ ּי ֶ
ּו ְבי''ד ִ ּדילֵ ּ
שו
ֹ
ּ ַת ּ ָמן
או ֵמי לְ ַא ְע ְּב ָרא ֵמ ָעלְ ָמא ַז ְר ָעא ְ ּד ֵע ָ ׂ
עֲ ָמלֵ ִק ִּייםְּ ,ב ַהה ּוא זִ ְמנָ א )שמות יב( ִמ ׁ ְשכ ּו ּו ְקח ּו
ַה ּ ָפ ַסח.
יכם וְ ׁ ַשחֲ ט ּו
חו ֵת ֶ
ּצֹאן לְ ִמ ׁ ְש ּ ְפ ֹ
לָ ֶכם
לו ְּצ ִּצים.
ָדו ֶאת ֹ
ִמ ׁ ְשכ ּו) :הושע ז( ָמ ׁ ַש ְך י ֹ

אשוֹ ן? זֶה
אשוֹ ןִ ,מי הוּא ִר ׁ
 .703וּבַ ח ֶֹד ׁש הָ ִר ׁ
ידה אוֹ ָת ּה חַ יָּהְ ,ל ַקיֵּם ַמה
נִ יסָ ןָׁ .שם הוֹ ִל ָ
ש ּ ֵפ ְר ׁש ּו ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְׁשנָהּ ְ ,בנִ יסָ ן נִ גְ ָאל ּו ו ְּבנִ יסָ ן
ּ ֶׁ
ש ּלוֹ ) ,שמות
ֶׁ
ָאל .ו ְּבי''ד
עֲ ִת ִידים ְל ִה ּג ֵ
יז( ַויֹּאמֶ ר ִ ּכי יָד ַעל ּ ֵכס י ָּהָׁ .שם נִ ְׁש ַּבע
של ֵע ָׂשו עֲ ָמלֵ ִקיִּים.
ְלהַ עֲ ִביר מֵ הָ עוֹ לָ ם ז ְַרעוֹ ׁ ֶ
ְ ּבאוֹ תוֹ ז ְַמן נֶאֱ ַמר) ,שם יב( ִמ ְׁשכ ּו ו ְּקח ּו
שחֲט ּו הַ ּ ָפסַ ח.
לָ כֶ ם צֹאן ְל ִמ ְ ׁש ּ ְפח ֵֹתיכֶ ם וְ ַׁ
ש ְך יָדוֹ ֶאת ל ְֹצ ִצים.
ִמ ְ ׁשכ ּו ) -הושע ז( ָמ ַׁ
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 כּ ֹה ָא ַמר ה' לָ רוֹ ִעים, ְ ּבאוֹ תוֹ ז ְַמן.704
 )יחזקאל יג( וְ ֶאל, וְ אוֹ מֵ ר.הַ ּפוֹ ְׁש ִעים ִ ּבי
 וְ ֵא ּל ּו הֵ ם רוֹ ֵעי.ִּש ָר ֵאל לֹא ָיבֹאו
ׂ ְ ַא ְד ַמת י
 ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה נֶאֱ ַמר. ּ ַפ ְרנְ סֵ י הַ דּ וֹ ר,צֹאן
ּ ַה
ָ )הושע ב( ִה ּנֵה ָאנ ִֹכי ְמפַ ּ ֶתיה,עֲ לֵ יהֶ ם
 )יחזקאל כ( וְ נִ ְׁש ּ ַפ ְט ִּתי.וְ הֹלַ ְכ ִּתיהָ הַ ִּמ ְד ָּבר
שר נִ ְ ׁש ּ ַפ ְט ִתי אֶ ת
ֶ ׁ ֲּ ַכא
,' ִֹא ְּתכֶ ם וְ גו
ְ
 )ע''כ.ֹשך
ֶ ׁ שהָ ַרג אוֹ ָתם ְ ּב ַמ ּ ַכת ח
ֶ ׁ .אֲ בוֹ ֵתיכֶ ם
.(רעיא מהימנא

רו ִעים ַה ּפ ֹו ׁ ְש ִעים
ֹ ָ ּכֹה ָא ַמר יְ ָי ל, ְּב ַהה ּוא זִ ְמנָ א.704
ש ָר ֵאל לֹא
ֹ ְ ו.ִּבי
ׂ ְ ִ )יחזקאל יג( וְ ֶאל ַא ְד ַמת י,או ֵמר
 ּו ְבגִ ין.נָסי ָ ּד ָרא
ֵ  ּ ַפ ְר,רו ִעים ְ ּד ָענָ א
ֹ  וְ ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון.ָיבֹא ּו
יה
ָ  )הושע ב( ִה ּנֵה ָאנ ִֹכי ְמ ַפ ּ ֶת,ָ ּדא ִא ְּת ַמר ָעלַ יְ יה ּו
 )יחזקאל כ( וְ נִ ׁ ְש ּ ַפ ְט ִּתי ִא ְּת ֶכם.יה ַה ִּמ ְד ָּב ָרה
ָ הולַ ְכ ִּת
ֹ ְו
לון
ֹ יכם ְ ּד ָק ִטיל
ֶ בו ֵת
ֹ ֲ ַּכאֲ ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ּ ַפ ְט ִּתי ֶאת א,'וְ ֹגו
 )ע''כ רעיא מהימנא( )ר' אלעזר וכו' שהוא.ְּב ַמ ַּכת ח ׁ ֶֹש ְך
(בהפך הדף

At the end of the ‘seventy’, the ‘owners’ of the Torah, meaning those who study
its 70 inner dimensions through the Zohar, will be honored. Those who suffered
in ‘delivering’ the light to the world like a woman in labor will rise above the rest.
Psalms 29:10 “ ֶמלֶ � ְלעוֹלָ ם,ֵשׁב יְהוָה
ֶ  לַ מַּ בּוּל י ָָשׁב; ַויּ,“ ”יְהוָהYHVH sits enthroned over the
flood; YHVH is enthroned as King forever.” God will bring the state before the
Flood, where the entire world is judged and cleansed. Only those who entered
the ‘Ark’, that is the protection of the Zohar, will escape that time of judgment.
Nachum 1:2 “ וְנוֹטֵ ר הוּא ְל ֹאיְבָ יו, נ ֵֹקם יְהוָה וּבַ ﬠַ ל חֵ מָ ה; נ ֵֹקם יְהוָה ְלצָ ָריו,“ ”אֵ ל ַקנּוֹא ְונ ֵֹקם יְהוָהYHVH
is a jealous God and avengeth; YHVH avengeth and is full of wrath; YHVH taketh
vengeance on his adversaries, and he reserveth wrath for his enemies” As we
studied in previous lessons, ‘jealousy’ and ‘vengeance’ are types of cleansing
that God will enact on all of us to remove all negativity from the world. The
enemies are those who have no affinity with Him. We were created in the ‘Image’
of God, meaning the Tree of Life and the 13 attributes of mercy. If these
attributes are not part of our souls then we will have to go through the painful
process of cleansing. Ezekiel 13:10 “  ְבּסוֹד,יאים הַ חֹ זִ ים ָשׁוְא וְהַ קֹּ ְס ִמים ָכּזָב
ִ הַ נּ ְִב- אֶ ל,ְתה י ִָדי
ָ וְהָ י
 כִּ י אֲ ִני אֲ ֹדנָי יְהוִה,ִיד ְﬠ ֶתּם
ַ אַ ְדמַ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא ָיבֹאוּ; ו- וְאֶ ל,י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא ִיכּ ֵָתבוּ-וּבכְ ָתב בֵּ ית
ִ י ְִהיוּ-“ ”ﬠַ ִמּי ל ֹאMy
hand will be against the prophets who see false visions and who give lying
divinations. They shall not be in the council of my people, nor be enrolled in the
register of the house of Israel, nor shall they enter the land of Israel. And you
shall know that I Am YHVH GOD” Leaders have greater responsibility and those
who draw people with false vision will not be part of the ‘house of Israel’, which
is the shelter of the Light for those who have an affinity with Him. Ezekiel 20:36
“ נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה, ְבּ ִמ ְדבַּ ר אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם–כֵּן ִא ָשּׁפֵ ט ִא ְתּכֶם,בוֹתיכֶם
ֵ ֲא- '“ ”כַּאֲ ֶשׁר נִ ְשׁפַּ ְט ִתּי אֶ תAs I entered
into judgment with your fathers in the wilderness of the land of Egypt, so I will
enter into judgment with you', declares YHVH GOD”. Moses redeemed the
Israelites from Egypt but those who have sinned died in the wilderness. There
is no escape from the judgment except for walking the just path as the Zohar
teaches us.
 ִמיה ּו,(אשוֹ ן )במדבר כח
ׁ  וּבַ ח ֶֹד ׁש הָ ִר.705  ַמאן ח ֶֹד ׁש,אש ֹון
ׁ  )במדבר כ''ח( ּו ַבח ֶֹד ׁש ָה ִר.705
שז ּוֹ הַ חַ יָּה
ֶ ׁ אשוֹ ן? זֶה ּו ח ֶֹד ׁש
ׁ  ְ ּד ַהאי ַח ּיָה ִא ְת ַּגלְ יָיא הַ ח ֶֹד ׁש הָ ִר, ָ ּדא ִאיה ּו ח ֶֹד ׁש.אש ֹון
ׁ ָה ִר
 וְ יוֹ צֵ את לָ עוֹ לָ ם, ִֹמ ְת ּג ּ ֵַלית ּבוֹ ו ִּמ ְתחַ ז ּ ֶֶקת ּבו
 וְ נָ ְפ ָקא לְ ָעלְ ָמא ְּב ַא ְר ָּב ָעה,יה
ּ יה וְ ִא ַת ְת ְק ַפת ּ ֵב
ּ ּ ֵב
 ֵא ּל ּו-  ְ ּב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר.ְ ּב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר יוֹ ם
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 ְ ּב ַא ְר ַּב ַעת,שהֵ ן י' י' ְלכָ ל צַ ד
ֶ ׁ ְ ׁש ָאר הַ חַ יּוֹ ת
,' הוּא י,אשוֹ נִ ים
ׁ  ו ְּב ִס ְפ ֵרי הָ ִר.ִצ ְד ֵדי הָ עוֹ לָ ם
 וְ הֵ ן,וְ ַאחַ ת ְלכָ ל צַ ד ְל ַא ְר ָּב ָעה ְצ ָד ִדים
 ִמ ְתחַ ְ ּברוֹ ת,שהֵ ן ַא ְר ַּבע
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן.ַא ְר ַּבע ֶע ְ ׂש ֵרה
 וְ ָאז,ש ְ ּבצַ ד י ִָמין
ֶ ׁ שר
ֶׂ וְ נִ ְת ָקנוֹ ת ִעם אֵ ּל ּו הָ ֶע
י''ד ְ ּב ִ ׂש ְמחָ ה ְל ַת ֵּקן חַ יָּה זוֹ )לְ תַ קֵּ ן הַ לְּ בָ נָה חַ יָּה
. ָזוֹ( ְ ּב ִת ּק ּונֶיה

,ותא
ָ ָ ִא ּ ֵלין ׁ ְש ַאר ֵחיו,שר
ׂ ָ  ְּב ַא ְר ָּב ָעה ָע.שר ֹיום
ׂ ָ ָע
. ְּבד' ִס ְט ִרין ְ ּד ָעלְ ָמא,ְ ּד ִאי ּנ ּון י' י' לְ ָכל ְס ָטר
 וְ ַחד לְ ָכל ְס ָטר לְ ַא ְר ּ ַבע,' ִאיה ּו י,ּו ְב ִס ְפ ֵרי ַק ְד ָמ ֵאי
, ֵּכיוָ ן ְ ּד ִאי ּנ ּון ַא ְר ּ ַבע.שר
ׂ ָ  וְ ִאי ּנ ּון ַא ְר ּ ַבע ָע,ִס ְט ִרין
שר ִ ּד ְב ִס ְט ָרא
ֶׂ ִמ ְת ַח ְּב ָראן ּו ִמ ְת ּ ַת ְּקנָ ן ִעם ִאי ּנ ּון ֶע
 ְּב ֶח ְדוָ ה לְ ִא ְת ּ ַת ְקנָ א ַח ּיָה, ְ ּכ ֵדין י''ד,ימינָ א
ִ ִ ּד
.נָהא
ָ ָ ּדא )ס''א לאתקנא סיהרא חיה דא( ְּב ִת ּק ּו

 ּובֹא. וַדַּ אי ָּכ ְך הוּא, ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר ָא ַמר.706
 ָּכתוּב )שמות יב( ִמ ְ ׁשכ ּו ו ְּקח ּו לָ כֶ ם,ְר ֵאה
 )בַּ חִ בּוּר הַ קַּ ְדמוֹן( ַמה ּו,ּ ִמ ְ ׁשכו.' ֹצֹאן וְ גו
ש ְך ִמ ּ ָמקוֹ ם ַאחֵ ר ְל ָמקוֹ ם
ֵ ׁ ֹש ּמו
ֶ ׁ ִמ ְ ׁשכוּ? ְ ּכ ִמי
 ִמ ְ ׁשכ ּו י ִָמים ֶע ְליוֹ נִ ים ְלג ֵַּבי י ִָמים.זֶה
, י ִָמים ֶע ְליוֹ נִ ים הֵ ם שס''ו.ּ ַת ְח ּתוֹ נִ ים
 ּ ְפ ָע ִמים, י ִָמים ּ ַת ְח ּתוֹ נִ ים.ְּ ּכחֶ ְ ׁש ּבוֹ ן ִמ ְ ׁשכו
ש ְּמ ִא ָירה הַ ְּלבָ נָה
ֶ ׁ  ו ִּב ְז ַמן.שהֵ ם שנ''ה
ֶׁ
 עוֹ ִלים ִל ְהיוֹ ת ֵא ּל ּו הַ יּ ִָמים,ִ ּב ְ ׁשלֵ מו ָּת ּה
.''מ ְ ׁשכוּ'' חָ סֵ ר ֶאחָ ד
ִ  ְּכחֶ ְ ׁש ּבוֹ ן,שס''ה

, וְ ּ ָתא חֲ זֵי. וַ ַ ּדאי ָה ִכי ה ּוא, ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ָא ַמר.706
,'ְ ּכ ִתיב )שמות יב( ִמ ׁ ְשכ ּו ּו ְקח ּו לָ ֶכם צֹאן וְ ֹגו
ְ  ְ ּכ ַמאן ְ ּד ָמ ׁ ִש. )בחבורא קדמאה( ַמאי ִמ ׁ ְשכ ּו,ִמ ׁ ְשכ ּו
יך
 ִמ ׁ ְשכ ּו ֹיו ִמין ִע ּ ָל ִאין. לַ אֲ ָתר ָ ּדא,ֵמאֲ ָתר ַאחֲ ָרא
 )דף ר''נ, ֹיו ִמין ִע ּ ָל ִאין ִאי ּנ ּון שס''ו.לְ גַ ּ ֵבי ֹיו ִמין ּ ַת ּ ָת ִאין
 זִ ְמנִ ין ְ ּד ִאי ּנ ּון, ֹיו ִמין ּ ַת ּ ָת ִאין.ע''א( ְ ּכח ּו ׁ ְש ּ ַבן ִמ ׁ ְשכ ּו
, ְ ּד ִא ְתנַהֲ ָרא ִסיהֲ ָרא ְּב ַא ׁ ְשלְ מ ּו ָתא, ּו ְבזִ ְמנָ א,שנ''ה
 ְ ּכח ּו ׁ ְש ּ ַבן ִמ ׁ ְשכ ּו,ְסלִ יק ּו לְ ֶמהֱ וֵ י ִאי ּנ ּון ֹיו ִמין שס''ה
.ָח ֵסר ַחד

The sages told us that in the month of Nisan the Israelites were redeemed from
Egypt and the month of Nisan will be the future Redemption. The Zohar reveals
that it will be on the fourteenth of the month and the secret comes from the
verse from Exodus 17:16 “ דֹּר, בַּ ﬠֲמָ לֵ ק– ִמדֹּר, ִמלְ חָ מָ ה לַ יהוָה,כֵּס יָהּ-יָד ﬠַ ל- כִּ י,“ ” ַויּ ֹאמֶ רAnd he
said: ‘The hand ( ידnumerically 14) upon the throne of YHVH: YHVH will have
war with Amalek from generation to generation’.” The fourteenth of Nisan is the
day that we burn the Chametz and on that evening we celebrate Passover that
is all about telling the story of the first Redemption. The Torah declared Nisan
as the first month of the year. Not surprisingly, the Zodiac also marks this
month as the beginning of the ‘wheel’. Cosmically, Nisan, Aries, is the beginning
and the ‘head’ of everything. The counting of years for the kings of Israel started
on Nisan. God rules the world through the control of the Zodiac beginning with
Nisan. Rabbi Nissim Peretz of blessed memory once raised the question to why
God started the ‘Ten Commandments’ with “I am YHVH your God, who brought
you out of Egypt, out of the land of slavery”. Why not something more impressive
as “I am YHVH your God, Who created all the worlds…”. The idea is for us to
understand the purpose of creation and the process that will lead us to the Final
Redemption. It is not about ‘worshiping’ a powerful God but it’s about preparing
ourselves for the time where we go out of slavery to the material world (code
name Egypt) forever. The world is getting darker every day because of all the
corrupted world leaders and the greed of those who control the money of the
world. Only those who are close to the Zohar will experience the ‘Light’ as it was
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ֹתם“ before the first redemption. Exodus 10:23
מוֹשׁב ָ
” “but allוּלְ כָלְ -בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל הָ יָה אוֹרְ ,בּ ְ
the children of Israel had light in their dwellings” Stay away from darkness and
keep the ‘Light’ on.

ִ .707מ ׁ ְשכ ּו ֹיו ִמין ִע ּ ָל ִאין לְ גַ ּ ֵבי ֹיו ִמין ּ ַת ּ ָת ִאין ,לְ ֶמהֱ וִ י
ּ ֻכ ְּלה ּו ַּכחֲ ָדא ְּב ִח ּב ּו ָרא חֲ ָדאּ .ו ַמאן ָמ ׁ ִש ְ
לוןִ .אי ּנ ּון
יך ֹ
ש ֹור,
ש ֹורֶ ּ .ב ָע ׂ
שר ְ ּדלִ ְס ַטר יְ ִמינָאּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ּ ֶב ָע ׂ
ֶע ֶׂ
ש ֹורֶ .א ּ ָלא )תצוה ק''פ
ש ָרה ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
יהַ ,מאי ּ ֶב ָע ׂ
ּ ַבעֲ ָ ׂ
ע''א( ט' ִאי ּנ ּון לְ ָכל ְס ָטרּ ,ונְ ק ּו ָ ּדה חֲ ָדא ְ ּד ַאזְ לָ א
ימת
יתאּ ְ .כגַ וְ ונָ א ָ ּדא ,וְ ַה ִהיא נְ ק ּו ָדה אֲ ׁ ְשלִ ָ
ְּב ֶא ְמ ָצ ִע ָ
מור
כור וְ ׁ ָש ֹ
ש ֹור ְ ּכ ָמה ְד ִא ְת ָמר זָ ֹ
שר וְ ַעל ָ ּדא ְּבעֲ ׂ
לְ ֶע ֶׂ
ש ָרה ִאינ ּון ֹיו ִמין ּ ֵת ׁ ַשע ְּב ַהה ּוא
לְ ׁ ִשמ ּו ׁ ָשא ּ ַבעֲ ָ ׂ
נְ ק ּו ָדה .לַ ח ֶֹד ׁש ַה ּזֶה ֹיו ִמין ְדלִ ְס ָטר יְ ִמינָא ְּבגִ ין
לְ ִא ְת ַח ְּב ָרא זֹאת ָּבזֶה לְ ֵמהֲ וִ י ּכ ּ ָֹלא ַחד.

ִ .707מ ְ ׁשכ ּו י ִָמים ֶע ְליוֹ נִ ים ֵאצֶ ל י ִָמים
ּ ַת ְח ּתוֹ נִ ים ִל ְהיוֹ ת ּ ֻכ ָּלם ְ ּכ ֶאחָ ד ְ ּב ִח ּבוּר ֶאחָ ד.
ש ְּלצַ ד
שר ׁ ֶ
ש ְך אוֹ ָתם? ֵא ּל ּו ֶע ֶׂ
ש ּמוֹ ׁ ֵ
ו ִּמיה ּו ׁ ֶ
ש ָּכתוּב ֶּב ָע ׂשוֹ רֶּ .ב ָע ׂשוֹ ר?! ַּבעֲ ָׂש ָרה
י ִָמיןֶ ׁ ,
ְ
שע
הָ יָה צָ ִריך ִל ְכ ּתֹב! ַמה ּו ֶּב ָע ׂשוֹ ר? ֶא ּ ָלא ּ ֵת ַׁ
שהוֹ לֶ כֶ ת
הֵ ם ְלכָ ל צַ ד ,וּנְ קֻ דָּ ה ַאחַ ת ׁ ֶ
ָּב ֶא ְמצַ ע ְּכ ֻדגְ ַמת זֶה) :ציור למעלה( ,וְ אוֹ ָת ּה
שר ,וְ ַעל זֶה נֶאֱ מַ ר
ימה ְל ֶע ֶׂ
נְ קֻ דָּ ה ַמ ְ ׁש ִל ָ
ש ּנֶאֱ ַמר זָכוֹ ר וְ ָׁשמוֹ ר,
ֶׁ
ֶּב ָע ׂשוֹ רְּ ,כמוֹ
ְל ִה ְ ׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ַּבעֲ ָׂש ָרה אֵ ּל ּו הַ ִּת ְׁש ָעה י ִָמים
ש ְּלצַ ד
ְ ּבאוֹ ָת ּה נְ קֻ דָּ ה .לַ ח ֶֹד ׁש הַ זֶּה  -י ִָמים ׁ ֶ
י ִָמין ְּכ ֵדי ְל ִה ְתחַ ֵּבר זֹאת ְ ּבזֶהִ ,ל ְהיוֹ ת הַ כּ ֹל
ֶאחָ ד.

לְ ד'
ִא ְת ְק ּ ׁ ָשר ּו
ד'
ְ ּד ִאי ּנ ּון
ּ .708ו ְבזִ ְמנָ א
ידת ַהה ּוא
אולִ ַ
ֹ
ִס ְט ִרין )מתחברן( ּ ַבהֲ ַדיְ יה ּוּ ְ .כ ֵדין
יה ּו ְב ַהה ּוא זִ ְמנָא ְמ ַק ְ ּד ׁ ִשין
ַח ּיָה וְ ִחוְ יָא ָאזִ יל לֵ ּ
בודּ .ו ְכ ֵדין
ילא לְ ַהאי ַח ּיָה וְ ָק ָראן לָ ּה ָּכ ֹ
לְ ֵע ּ ָ
מועֲ ָדאַ .מה ְ ּדלָ א הֲ וָ ה ַעד ַה ׁ ְש ּ ָתאּ ,ו ְכ ַען
ִא ְת ַק ָ ּד ׁש ֹ
בוד ,הֲ ָדא ה ּוא ִ ּד ְכ ִּתיב) ,תהלים
ָק ָראן לָ ּה ָּכ ֹ
בוד) .אמר רעיא מהימנא
או ֵמר ָּכ ֹ
לו ּ ֻכ ּל ֹו ֹ
יכ ֹ
כט( ּו ְב ֵה ָ
מילין אלין שייך כאן(

ש ֵא ּל ּו הָ ַא ְר ָּב ָעה נִ ְק ָׁש ִרים
 .708ו ִּבז ְַמן ׁ ֶ
)וּמ ְתחַ בְּ ִרים( ִע ּ ָמהֶ םָ ,אז
ְל ַא ְר ָּב ָעה ְצ ָד ִדים ִ
ְ
יוֹ לֶ ֶדת אוֹ ָת ּה הַ חַ יָּה ,וְ הַ ּנָחָ ׁש הוֹ לֵ ך לוֹ .
ו ְּבאוֹ תוֹ ז ְַמן ְמ ַקדְּ ִׁשים ְל ַמ ְעלָ ה ְלאוֹ ָת ּה חַ יָּה
וְ קוֹ ְר ִאים לָ ּה ָּכבוֹ ד .וְ ָאז ִמ ְת ַקדֵּ ׁש הַ ּמוֹ ֵעד,
ש ּלֹא הָ יָה ַעד ַע ּ ָתה ,וְ ַע ּ ָתה קוֹ ְר ִאים לָ ּה
ַמה ּ ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )תהלים כט( ו ְּבהֵ יכָ לוֹ
ָּכבוֹ ד .זֶה ּו ׁ ֶ
ּ ֻכ ּלוֹ אֹמֵ ר ָּכבוֹ ד.

When all four sides connect together, the 'hind' delivers and the Snake leaves
her. The 'hind' is sanctified on the upper levels and they call her 'Honor'.
Psalms 29:9
אֹמר כָּבוֹד“
”וּבהֵ יכָלוֹ כֻּלּוֵֹ ,
ְ
”'“and in His temple all say: 'Honor
Malchut is the middle point of Creation like the nucleus of the atom that holds
the
''story
of
all
the
levels
connected
to
it.
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The Zohar explains that on each of the four sides of Malchut there are three
lines and nine Sefirot. Malchut is the connecting point for all sides. It is the
tenth from all directions and where the light of the nine is revealed.
The illustration shows 25 points  כהas in the blessings of the priests כה תברכו את
" בני ישראלBless the children of Israel" and כה- חנוthat is the light revealed on
Hanukah. 25 is the reference to where the blessings are channeled to the world.
The middle point of Malchut is the 26th and it completes the four letters of the
YHVH name that has the numerical value of 26.
When Malchut receives the upper 'honor' the process is complete and 'new life'
appears in the world. The soul of this 'new life' comes from the highest level of
Keter.
Isaiah 52:13
"  ְמאֹ ד,ִשּׂא ְוגָבַ הּ
ָ  ﬠַ ְב ִדּי; יָרוּם ְונ,"הנֵּה י ְַשׂכִּ יל
ִ
"Behold, My servant shall prosper, he shall be exalted and lifted up, and shall
be very high"
Only when all four sides connected in unity the soul of Mashiach could be
'delivered' in Malchut. The five levels of soul Nefesh, Ruach, Neshamah, Chaya
and Yechida. The first level of Nefesh exists in all living. Ruach and Neshamah
can be achieved by righteous people. The level of Chaya was given to Moses and
for other high-level souls in the spiritual level. Only one soul can have the level
of Yechida and it is the Mashiach that is called 'King'. His soul level is one with
the Endless light at the level of Keter.
The Zohar in the portion of Shemot reveals to us that Mashiach will show
himself to the world and leave for one year while the cleansing process is done
in the world.
His level of Light could 'burn' the world, if not restricted immediately. Rabbi
Shimon and his son, Rabbi Elazar, studied with Elijah and Moses in their hiding
cave. They revealed great Light that they carried with them when leaving the
cave. When they saw people busy with simple actions of this world a fire came
from them and burned the people. They were forced to go back to the cave for
another year to balance their Light force with the world of Malchut.
This study gives us an understanding of what the Mashiach can do in this world.
We should stay close to the Zohar and grow our soul and light to be able to
withstand the levels of Light revealed at the time of Mashiach.
The Path to Redemption must be earned by spiritual connection and that means
the Zohar because it is the only tool the reveals the hidden Light of the Torah.
Joshua 1:8
363
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" אָ ז- כִּ י:הַ כָּתוּב בּוֹ- כְּ כָל, לְ מַ ﬠַ ן ִתּ ְשׁמֹר לַ ﬠֲשׂוֹת,יוֹמם וָלַ יְלָ ה
ָ ית בּוֹ
ָ ִ וְהָ ג,�תּוֹרה הַ זֶּה ִמ ִפּי
ָ ַיָמוּשׁ סֵ פֶ ר ה-ל ֹא
 וְאָ ז ַתּ ְשׂכִּ יל,�ֶ ְדּ ָרכ-" ַתּצְ ִליחַ אֶ ת
" "This book of the law (The 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 success."
God gave Joshuah this advice immediately after Moses departed from the world.
If this advice was good for Joshuah then it's definitely good advice for us.
The physical world is our 'corridor' to the world of the Final Redemption. The
body is a tool for the soul to use for cleansing and spiritual growth. It is a great
advantage to be strong and powerful on the physical, material level. Rich and
influential is a great tool for the soul. A rich or influential person can do more
and support many on their path to the Final Redemption. Every soul that we
help to connect to the Light is like adding another branch on our personal Tree
of Life. We can grow without limitations. Imagine you connect one person that
does a great job and connect many more. They are all connected to your 'root'
as long as you didn't disconnect yourself. Tithing is an action that reveals light
in our Malchut level. Supporting the community that gives us spiritual home
and supports our spiritual growth is important. Supporting spiritual teachers
connects us to their revelation of light. Removing 'bread of shame' from our lives
is a major part of everyone's Tikkun. By 'earning' the light (paying or giving back)
even if it was offered for free. Support those who spread the Light of the Zohar
because they affect the entire world. These actions make you a spiritual partner
and benefit your soul with a bigger vessel full of Light.
 דְּ בָ ִרים אֵ ּל ּו, ָא ַמר הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן.709
ְ  וְ צָ ִר,ְסתו ִּמים
יך ִל ְפ ּתֹחַ אוֹ ָתם ֵאצֶ ל
,ש ּסוֹ ֵתם לָ הֶ ם ִס ְת ֵרי הַ ּתוֹ ָרה
ֶ ׁ ש ִּמי
ֶ ׁ .הַ חֲבֵ ִרים
של
ֶ ׁ  אוֹ רוֹ ת,ש ָּל ְר ָׁש ִעים
ֶ ׁ .הוּא ְמצַ ֵער אוֹ ָתם
ְ
 וְ הוּא.ֹשך
ֶ ׁ הַ ּסוֹ דוֹ ת חוֹ ז ְִרים ִל ְהיוֹ ת לָ הֶ ם ח
ֹשחוֹ פֵ ר אוֹ תו
ֶ ׁ  ִמי- שהוּא ּגָנוּז
ֶ ׁ ָמ ָׁשל ְל ָממוֹ ן
לו
ֹ  חוֹ זֵר ְ ּב ִ ׂש ְכ,ש ּל ֹו
ֶ ׁ ֹ וְ ֵאינו, ֹש ּמוֹ צֵ א אוֹ תו
ֶ ׁ ַעד
ְ
ּ
. ֹ מֵ ִאיר לו, ֹשלו
ֶ ׁ שהוּא
ֶ ׁ  ו ְּל ִמי.ֹשך וַאֲ פֵ לָ ה
ֶ ׁ ְלח
ּ
ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה י ֵׁש לַ ּ ֶבן ָא ָדם ְלגַלוֹ ת סוֹ דוֹ ת
.ש ַּב ּתוֹ ָרה
ֶ ׁ ְסתו ִּמים

 ִמ ִּלין,ימנָא
ָ  רעיא מהימנא ָא ַמר ַר ְעיָא ְמ ֵה.709
ְ  וְ ָצ ִר,ימין
,לון לְ גַ ּ ֵבי ַח ְב ַר ּיָיא
ֹ יך לְ ִמ ְפ ּ ַתח
ִ ִא ּ ֵלין ְס ִת
 ִאיה ּו ְמ ַצ ֵער,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ לון ְ ּגנִ יזִ ין ְ ּד
ֹ ְ ּד ַמאן ְ ּד ָס ִתים
לון
ֹ
 ִא ְת ַחזְ ָרן,הו ִרין ְ ּד ָרזִ ין
ֹ ְ ִ ּדלְ ַר ׁ ִשיעֲ יָיא נ.לון
ֹ
 ַמאן,מונָ א ְ ּד ִאיה ּו ָּגנִ יז
ֹ  וְ ִאיה ּו ָמ ְתלָ א לְ ָמ.חֲ ׁש ֹו ִכין
,יה
ּ ֵ וְ לָ או ִאיה ּו ִ ּדיל,יה
ּ ֵ ַעד ְ ּדגַ ּ ֵלי ל,יה
ּ ְֵ ּד ָח ַפר ל
 ּולְ ַמאן.יה ּ ַבחֲ ׁש ֹו ָכא וְ ַק ְבלָ א
ּ ִא ְת ַה ָ ּדר ְּבס ּו ְכלְ ָתנ ּו ֵת
 ִאית לְ ּ ַבר נָ ׁש, ּו ְבגִ ין ָ ּדא.יה
ּ ֵ נָ ִהיר ל,יה
ּ ְֵ ּד ִאיה ּו ִ ּדיל
.יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ ימין ִ ּד ְב
ִ לְ גַ ּ ָל ָאה ָרזִ ין ְס ִת

 ְּכ ֶנגֶד, ִּת ְ ׁש ָעה הֵ ם ְלכָ ל ִּכ ּווּן-  ֶּב ָע ׂשוֹ ר.710 בל ט' י ְַר ִחין
ֵ  לָ ֳק, ט' ִאי ּנ ּון לְ ָכל ְס ָטר:ש ֹור
ׂ  ּ ֶב ָע.710
. ְ ּכחֶ ְׁש ּבוֹ ן א''ח,של הַ יּוֹ לֶ ֶדת
ֶ ׁ  ִּת ְׁש ָעה ח ֳָד ִ ׁשים.א ָחד
ֶ  ד' ִמן. ַמאן ֹיולֶ ֶדת. ְ ּכח ּו ׁ ְש ּ ַבן א''ח,ְ ּד ֹיולֵ ָדה
,' ִהיא ט, א''ח.ַמ ִהי יוֹ לֶ ֶדת? אוֹ ת ד' מֵ ֶאחָ ד
. וְ ִאי ּנ ּון ַא ְר ָּב ִעים,' לְ ד' ִס ְט ִרין ְ ּד ָאת ד,' ִאיה ּו ט,א''ח
 וְ הֵ ם,'של אוֹ ת ד
ֶ ׁ ְל ַא ְר ָּב ָעה ְצ ָד ִדים
. ָהא ַא ְר ְּב ִעין ּו ְת ֵרין.מור
ֹ  ד' ׁ ָש,זָכור
ֹ א''ח
 ה ֲֵרי. ָׁשמוֹ ר- ' ד. ָזכוֹ ר-  א''ח.ַא ְר ָּב ִעים
.ּש ַניִם
ׁ ְ ַא ְר ָּב ִעים ו
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שם
ֵ ׁ ש ּנֶאֱ ַמר ּבוֹ ָּברו ְּך
ֶ ׁ , נִ ְׁש ָאר ָּכבוֹ ד.711
 וְ הוּא ָּכבוֹ ד.ְ ּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ לָ ם ו ֶָעד
,'של אוֹ ת ד
ֶ ׁ  ַא ְר ַּבע ּ ְפ ָע ִמים ְלכָ ל צַ ד,ל''ב
. רנ''ו- ה ֲֵרי ס''ד ְל ַא ְר ָּב ָעה ְצ ָד ִדים
. ל''ב ְל ַמ ָּטה, ָּכבוֹ ד ְל ַמ ְעלָ ה- וּפֵ ְר ׁשוּה ּו
,ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ְמ ַיח ֲִדים ְ ּבכָ ל יוֹ ם ּ ַפעֲ מַ יִם
.שהֵ ם ס''ד
ֶ ׁ ,שאוֹ ְמ ִרים ָּבהֶ ם ּ ַפעֲ ַמיִם ָּכבוֹ ד
ֶׁ
' ה ֲֵרי ד. ה ֲֵרי ע''ב- וּפַ עֲ ַמיִם ד' ד' מֵ ֶאחָ ד
,שמוֹ ת
ֵ ׁ של מ''ב
ֶ ׁ של ֶאחָ ''ד ִהיא ְׁשלֵ מוּת
ֶׁ
 ו ִּמ ּׁשוּם זֶה.שמוֹ ת
ֵ ׁ של ע''ב
ֶ ׁ ו ְּׁשלֵ מוּת
 )תהלים כד( ִמי זֶה,אוֹ ְמ ִרים ְ ּב ִמזְמוֹ ר ְל ָדוִ ד
 ו ְּבפַ ַעם ְׁשנִ יָּה.מֶ לֶ ְך הַ ָּכבוֹ ד ה' ִעזּוּז וְ גִ בּ וֹ ר
 )ע''כ. ִמי הוּא זֶה מֶ לֶ ְך הַ ָּכבוֹ ד,אוֹ ְמ ִרים
.(רעיא מהימנא

יה ָּבר ּו ְך ׁ ֵשם
ֹ  ִא ׁ ְש ְּת ַאר ָּכ.711
ּ  ְ ּד ִא ְּת ַמר ּ ֵב,בוד
' ד,בוד ל''ב
ֹ  וְ ִאיה ּו ָּכ.עולָ ם וָ ֶעד
ֹ ְתו ל
ֹ בוד ַמלְ כ ּו
ֹ ְ ּכ
, הֲ ֵרי ס''ד לְ ד' ִס ְט ִרין,'זִ ְמנִ ין לְ ָכל ְס ָטר ְ ּד ָאת ד
 ּו ְבגִ ין. ל''ב לְ ַת ּ ָתא,ילא
ָ ּ בוד לְ ֵע
ֹ  ָּכ,או ְקמ ּו ָה
ֹ ְ ו.רנ''ו
 ְ ּד ַא ָמ ָרן ְּבה ּו,ָ ּדא ְמיַיחֲ ִדין ְּב ָכל ֹיו ָמא ְּת ֵרין זִ ְמנִ ין
 ּו ְת ֵרין זִ ְמנִ ין ד' ד' ִמן. ְ ּד ִאיה ּו ס''ד,בוד
ֹ ְּת ֵרין זִ ְמנִ ין ָּכ
 ׁ ְשלִ ימ ּו ְ ּדמ''ב, הֲ ֵרי ד' ְ ּד ֶא ָח''ד. הֲ ֵרי ע''ב,ֶא ָח''ד
 ּו ְבגִ ין ָ ּדא ַא ְמ ִרין. ּו ׁ ְשלִ ימ ּו ְ ּדע''ב ׁ ְש ָמ ָהן.ׁ ְש ָמ ָהן
בוד יְ ָי
ֹ מור לְ ָדוִ ד )תהלים כד( ִמי זֶה ֶמלֶ ְך ַה ָּכ
ֹ ְְּב ִמז
 ּו ְבזִ ְמנָ א ִּתנְ יָינָ א ִמי ה ּוא זֶה ֶמלֶ ְך.ִעז ּוז וְ גִ ּב ֹור
 )ע''כ רעיא מהימנא( )אמר רעיא מהימנא מילין.בוד
ֹ ַה ָּכ
.(אלין שייך כאן

The Faithful Shepherd, Moses, explains that the secrets of the Torah should be
revealed and shared among friends. The secrets of the Torah turn into darkness
for the wicked. Like hidden money that was dug out, it can not be enjoyed if
there is no ‘ownership’. The Light shines for those who ‘own’ it.
I mentioned in previous commentary important tools that help us keep the light
by earning it. One of them is the removal of ‘Bread of Shame’. It is a spiritual
principle that requires from us ‘work’ or ‘payment’ for every benefit we receive
in this world. Everything comes from the Light and we should appreciate, give
thanks and bless it.
During Rosh Hashanah and Yom Kippur, I got ‘hit’ with the thought that I may
cause many people to have Bread of Shame because everything I do and share
is unconditionally for free. I made a decision to keep the free and open source
of Zohar study because it is Light. It is given to me as a gift and I ‘pay’ for it by
sharing and spreading it where is possible. Thank God we have thousands of
subscribers and more come to study without a subscription. My duty is to teach
you the spiritual system and its principles and how to benefit from the Zohar.
The Daily Zohar is not an organization and your tithing should go to those that
provide spiritual home and support. If you study and benefit from the Daily
Zohar then consider small donations to earn the Light revealed in your life with
the study. When you support a spiritual channel you share its merit and reveal
that Light in your life as Moses taught us above. This principle applies for all
the free sources of Light and websites you visit and study from them. Give
proportionally according to the value the channel adds to your soul and benefits
your life.
Moses continues, ‘On the tenth’, means nine Sefirot of each side against the
nine months of pregnancy and as the numerical value of אח, from the word אחד,
‘One’, of the Shema Israel prayer. The pregnant woman is the letter ד, numerical
365
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value 4. 9 on each side equals 36 + 4 = 40. Shabbat represents the unification
.אחד of the Light and the Vessel as One,
The Ten Commandments appear twice in the Torah. The first is in Exodus 20:7
”. “Remember the sabbath day, to keep it holy”.זָכוֹר אֶ ת-יוֹם הַ ַשּׁבָּ תְ ,ל ַק ְדּשׁוֹ“
And for the commandment related to Shabbat, the word used is “Remember”,
, meaning ‘male’.זכר ”, with the root wordזָכוֹר”
In the second place, Deuteronomy 5:11, the Torah uses one different word with
the commandment of Shabbat and it is “Observe”, ”Keep”.
”ָ ”, “Observe the sabbath day, to keep it holyשׁמוֹר אֶ ת-יוֹם הַ ַשּׁבָּ תְ ,ל ַק ְדּשׁוֹ“
ד , ‘Remember’, that is the aspect of Zeir Anpin.זכור , ‘One’, is forאחד  ofאח The
, “observe”, ”guard”, which is the aspect of Malchut. Togetherשמור  is forאחד from
it comes to 42 and that refers to the power of Creation.

ימ ָאהּ ְ ,ד ַת ּ ָמן
יכל ִע ּ ָל ָאה ּ ְפנִ ָ
לוּ ָ .דא ֵה ָ
יכ ֹ
ַ .712מאן ֵה ָ
ִמ ְת ַק ְ ּד ׁ ָשא ּכ ּ ָֹלאַ ּ .ת ּ ָמן ְמ ַק ְ ּד ׁ ִשין לְ ַמאן ְ ּד ָחזֵי
לְ ִא ְת ַק ְ ּד ׁ ָשאֵ .ה ְ
יכלָ א.
יה ְּב ַהה ּוא ֵה ָ
יך ְמ ַק ְ ּד ׁ ִשין לֵ ּ
ימא,
יתא ִא ְת ּ ְפ ּ ָתח ּו ּ ַת ְר ִעין ,וְ ַחד ַמ ְפ ְּת ָחא ְס ִת ָ
ְּב ַק ְד ִמ ָ
רוםּ ְ ,כ ֵדין ָעאל
ַא ְת ִקין ּו ָפ ַתח ּ ַת ְר ָעא ַחד ,לִ ְס ַטר ָ ּד ֹ
ֶינוי,
ימי ֹ
ַּכהֲ נָ א ַר ָּבא ְּב ַהה ּוא ּ ִפ ְת ָחא ,וְ ִאזְ ְ ּד ָרז ְּב ֵה ְ
יש
וְ ִת ּק ּו ֹנוי .וְ ִא ְת ַע ּ ָטר ְּב ִע ְט ָרא ִ ּד ְקד ּו ּ ׁ ָשה ּולְ ִב ׁ
פו ָדאּ ,ו ְמ ִעילָ א ְ ּד ׁ ִש ְב ִעין זָגִ ין וְ ִר ּמ ֹונִ ין,
חו ׁ ְשנָ א וְ אֱ ֹ
ֹ
מון זָ ָהב וְ ִר ּמ ֹון .וְ ִציץ נִ זְ ָרא
ְ ּד ִאי ּנ ּון )שמות כח( ּ ַפעֲ ֹ
יהּ ְ ,ד ִא ְת ְק ֵרי ִציץ ֶנזֶר ַה ּק ֶֹד ׁש,
ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ַעל ִמ ְצ ֵח ּ
וְ ִא ְת ְק ׁ ַשט ְּבד' ִּבגְ ֵדי זָ ָהבּ ,ו ְבד' ִּבגְ ֵדי לָ ָבן .וְ ַעל
יה,
יהּ ,ו ְמ ַנ ְּצ ָצן ָעלֵ ּ
ַהה ּוא ִציץ מ''ב ַא ְתוָ ון ְמלַ הֲ ָטן ּ ֵב ּ
הו ִרין ִע ּ ָל ִאין) .רעיא
יכלָ א ִּבנְ ֹ
וְ נָ ִהיר ָּכל ַהה ּוא ֵה ָ
מהימנא אסתחר ההוא היכלא לקמן וכו'(

ִ .712מיה ּו הֵ יכָ לוֹ ? זֶה הַ הֵ יכָ ל הָ ֶע ְליוֹ ן
ש ּׁ ָשם ִמ ְת ַקדֵּ ׁש הַ כּ ֹלָׁ .שם ְמ ַקדְּ ִׁשים
ימי ׁ ֶ
הַ ּ ְפנִ ִ
ְ
ש ָראוּי ְל ִה ְת ַקדֵּ ׁש .אֵ יך ְמ ַקדְּ ִׁשים אוֹ תוֹ
ְל ִמי ׁ ֶ
אשוֹ נָה נִ ְפ ּ ָת ִחים ְׁש ָע ִרים,
ְ ּבאוֹ תוֹ הֵ יכָ ל? ָּב ִר ׁ
ש ַער
ו ַּמ ְפ ּ ֵתחַ ֶאחָ ד סָ תוּם ְמ ַת ֵּקן וּפוֹ ֵתחַ ַׁ
ֶאחָ דְ ,לצַ ד דָּ רוֹ ם ,וְ ָאז נִ ְכנָס הַ כּ ֹהֵ ן הַ ָ ּגדוֹ ל
ּ ֶפ ַתח ו ִּמזְדָּ ֵרז לַ ְח ּגֹר ַא ְבנֵטוֹ
ְ ּבאוֹ תוֹ
של ְק ֻד ּ ָׁשה,
ּשיו ,ו ִּמ ְת ַע ּ ֵטר ַּבעֲ ָט ָרה ׁ ֶ
ו ַּמ ְל ּבו ָׁ
של ִׁש ְב ִעים
ֹשן וְ אֵ פוֹ ד ,ו ְּמ ִעיל ׁ ֶ
וְ לוֹ בֵ ׁש ח ׁ ֶ
שהֵ ם )שמות כח( ּ ַפעֲ מוֹ ן
ּ ַפעֲ מוֹ נִ ים וְ ִר ּמוֹ נִ יםֶ ׁ ,
זָהָ ב וְ ִר ּמוֹ ן .וְ ִציץ ֵנזֶר הַ ּק ֶֹד ׁש ַעל ִמ ְצחוֹ ,
שט ְ ּב ַא ְר ָּב ָעה
וְ נִ ְק ָרא ִציץ ֵנזֶר הַ ּק ֶֹד ׁש ,ו ִּמ ְת ַק ּׁ ֵ
ִ ּבגְ ֵדי זָהָ ב ו ְּב ַא ְר ָּב ָעה ִ ּבגְ ֵדי לָ בָ ן .וְ ַעל אוֹ תוֹ
ש ּלוֹ הֲטוֹ ת ּבוֹ וְ נוֹ ְצצוֹ ת
ִציץ י ֵׁש מ''ב אוֹ ִתיּוֹ ת ׁ ֶ
ָעלָ יו ,וּמֵ ִאיר ָּכל אוֹ תוֹ הֵ יכָ ל ְ ּבאוֹ רוֹ ת
ֶע ְליוֹ נִ ים.

ִ .713א ְס ְּת ַחר ַהה ּוא ַמ ְפ ְּת ָחאּ ,ו ָפ ַתח ִס ְט ָרא ַאחֲ ָרא
ש ָרא ְ ּדיַעֲ קֹב,
ְ ּד ִב ְס ַטר ָצ ֹ
פוןּ ְ ,כ ֵדין ָעאל לֵ וִ יַ ,מ ְע ֵׂ
ְ
ימין
שר נִ ִ
ְ ּד ַא ְפ ִר ׁ
יש ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא .וְ ִכנ ֹּור ְ ּד ֶע ֶׂ
רויּ ,ו ְכ ֵדין ִא ְס ְּת ָחר ַמ ְפ ְּת ָחא,
יה ,וְ ִא ְת ַע ּ ָטר ְּב ִע ְט ֹ
ִע ּ ֵמ ּ
יכלָ א ַחד ּ ַת ְר ָעאַ ,הה ּוא ּ ַת ְר ָעא
ּו ָפ ַתח ְּב ַהה ּוא ֵה ָ
יתאַ ,ע ּמ ּו ָדא ְ ּדלִ ְס ַטר ִמזְ ָרח )דף
ימא ְּב ֶא ְמ ָצ ִע ָ
ְ ּד ַק ְּי ָ
ר''נ ע''ב( ָעאל וְ ִא ְת ַע ּ ָטר ְּב ׁ ִש ְב ִעין ִע ְט ִרין ,וְ ִא ְת ַע ּ ָטר
יסר .וְ ִא ְת ַע ּ ָטר ְּבגִ ּל ּו ִפין
ְּב ַא ְר ּ ַבע ַא ְתוָ וןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ְּת ֵר ָ
יפי
ְ ּד ָמ ָ
אתן וְ ע' ֶאלֶ ף ָעלְ ִמין ,וְ ִא ְת ַע ּ ָטר ְּב ִע ְט ִרין ְ ּד ַסיְ ֵ

ִ .713מ ְס ּתוֹ בֵ ב אוֹ תוֹ ַמ ְפ ּ ֵתחַ וּפוֹ ֵתחַ צַ ד
של
שר ׁ ֶ
ש ְ ּבצַ ד צָ פוֹ ן ,וְ ָאז נִ ְכנָס לֵ וִ יַ ,מעֲ ֵׂ
ַאחֵ ר ׁ ֶ
ְ
יש ְלהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא .וְ ִכנּוֹ ר
ש ִה ְפ ִר ׁ
יַעֲ קֹב ׁ ֶ
שט ְ ּב ִק ּׁשו ָּטיו,
ימים ִע ּמוֹ  ,ו ִּמ ְת ַק ּ ׁ ֵ
של עֲ ָׂש ָרה נִ ִ
ֶׁ
תו הֵ יכָ ל
וְ ָאז סוֹ בֵ ב הַ ּ ַמ ְפ ּ ֵתחַ  ,וּפוֹ ֵתחַ ְ ּבאוֹ ֹ
שעוֹ מֵ ד ָּב ֶא ְמצַ ע.
ש ַער ׁ ֶ
ש ַער ֶאחָ ד ,אוֹ תוֹ ַׁ
ַׁ
שט
ש ְּלצַ ד ִמז ְָרח עוֹ לֶ ה ו ִּמ ְת ַק ּׁ ֵ
ַע ּמוּד ׁ ֶ
שט ְ ּב ַא ְר ַּבע
ְ ּב ִׁש ְב ִעים ִע ּטו ִּרים ,ו ִּמ ְת ַק ּ ׁ ֵ
שט
שהֵ ם ְׁש ּ ֵתים ֶע ְ ׂש ֵרה .ו ִּמ ְת ַק ּׁ ֵ
אוֹ ִתיּוֹ תֶ ׁ ,
אתיִם וְ ִ ׁש ְב ִעים ֶאלֶ ף
של ָמ ַ
ַּבח ֲִקיקוֹ ת ׁ ֶ
של סוֹ ף
שט ְ ּב ִק ּׁשו ִּטים ׁ ֶ
עוֹ לָ מוֹ ת ,ו ִּמ ְת ַק ּ ׁ ֵ
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ּשי
ֵ ׁ  הָ עוֹ לָ ם ַעד סוֹ ף הָ עוֹ לָ ם ְ ּבכַ ּ ָמה ַמ ְל ּבו,שי יְ ָקר
ֵ ׁ  ְּב ַכ ּ ָמה לְ ב ּו,יפי ָעלְ ָמא
ֵ ְָעלְ ָמא ַעד ַסי
. ְ ּבכַ ּ ָמה ִק ּ ׁשו ִּטים ְקדוֹ ִ ׁשים,כָ בוֹ ד

.ישין
ִ ׁ ְּב ַכ ּ ָמה ִע ְט ִרין ַק ִ ּד

Psalms 29:9
“אֹמר כָּבוֹד
ֵ ,”וּבהֵ יכָלוֹ כֻּלּוֹ
ְ
“and in His temple, all say: 'Honor’.”
The Zohar asks, ‘What is his Temple?’ and answers that it is the inner palace
where everything is sanctified and turns Holy. It is the level of Binah that the
High Priest enters in the process of drawing light to the world on Yom Kippur.
He opens a gate to the south, which is the aspect of the right column and
Chessed, as the High Priest himself. He wears four pieces of garments against
the four letters of אדני, ADNY, that is the aspect of Malchut.
Then he wears the breastplate and the top garment with 70 bells and
decorations. On his head, there is a special ‘crown’, ‘Tzitz’, ציץ נזר הקודש, which
is the aspect of the letter Y, י, of the YHVH name. The first four garments are
white and the additional four are garments of gold. The eight garments represent
the letters of the upper יהוה, YHVH, and the lower, אדני, ADNY, name. When he
is fully dressed his ‘Tzitz’, ‘crown’, shines with 42 letters that we know as the
initials of the Ana B’Koach:
אבגיתץקרעשטןנגדיכשבטרצתגחקבטנעיגלפזקשקוצית.
From the gate of the north side that represents the left column, Gevurah, enters
Levy. The Zohar explains that Jacob dedicated his son, Levy, as a Ma’aser to
serve in the Holy.
In the east of the palace, there is another gate that is the aspect of the central
column. The High Priest enters through the gate and receives 70 ‘crowns’ that
is the secret of the 72 names. (There are only 70 unique names in the table).
When he passes through the eastern gate, the High Priest completes the
unification of the right and left into the central column and the Light spreads
out and fills up Malchut.
 וּפוֹ ֵתחַ לוֹ ָּכל, ַ ו ִּמ ְס ּתוֹ בֵ ב אוֹ תוֹ ַמ ְפ ּ ֵתח.714
 וְ כָ ל הַ ּ ְׁש ָע ִרים הַ ְ ּקדוֹ ִׁשים,הַ ּ ְ ׁש ָע ִרים הַ ְ ּגנ ּוזִים
 וְ עוֹ מֵ ד ָׁשם, ו ִּמ ְת ַקדֵּ ׁש ָּבהֶ ם,הַ ִ ּנ ְס ּ ָת ִרים
שט
ֵ ּׁ  ו ִּמ ְת ַק, ו ִּמ ְת ָּב ֵר ְך ְ ּבכַ ּ ָמה ְ ּב ָרכוֹ ת.ְ ּכמֶ לֶ ְך
 ָאז יוֹ ְצ ִאים ּ ֻכ ָּלם ְ ּב ִחבּ וּר.ְ ּבכַ ּ ָמה ִק ּ ׁשו ִּטים
.ש ָראוּי
ֶ ׁ ֹ ִמ ְת ַק ּ ְׁש ִטים ְ ּב ִק ּׁשו ִּטים ְ ּכמו,ֶאחָ ד
. ְמעוֹ ֵרר אוֹ תוֹ ְ ּב ִק ּׁשו ָּטיו,שיּוֹ ְצ ִאים
ֶ ׁ ּ ֵכיוָן

יה ָּכל ּ ַת ְר ִעין
ּ ֵ ּו ָפ ַתח ל, ִא ְס ְּת ַחר ַהה ּוא ַמ ְפ ְּת ָחא.714
 וְ ִא ְת ַק ָ ּד ׁש, וְ ָכל ּ ַת ְר ִעין ִ ּד ְק ּד ּו ׁ ִשין ְט ִמ ִירין,ְ ּגנִ יזִ ין
 ִמ ְת ְּב ָר ְך ְּב ַכ ּ ָמה.ימא ּ ַת ּ ָמן ְ ּכ ַמלְ ָּכא
ָ  וְ ַק ְּי,ְּבה ּו
 ְ ּכ ֵדין נ ְַפ ֵקי ּ ֻכ ְּלה ּו. ִמ ְת ַע ּ ֵטר ְּב ַכ ּ ָמה ִע ְט ִרין,ִּב ְר ָכאן
. ִמ ְת ַע ְּט ָרן ְּב ִע ְט ַריְ יה ּו ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות,ְּב ִח ּב ּו ָרא חֲ ָדא
.טוי
ֹ יה ְּב ִק ׁש ּו
ּ ֵֵּכיוָ ן ְ ּדנ ְַפ ֵקי ִא ְּת ַער ל

 וְ חַ יָּה זוֹ ִמ ְתעוֹ ֶר ֶרת ו ְּמ ַמ ֶעטֶ ת ַע ְצ ָמ ּה.715
ְ  ֵא.של הַ ּ ִׁש ָירה
יך ְמ ַמ ֶעטֶ ת
ֶ ׁ ִמ ּתוֹ ְך ַאהֲבָ ה
יטה
ָ של הַ ּ ִ ׁש ָירה? ִה ְמ ִע
ֶ ׁ ַע ְצ ָמ ּה ִמ ּתוֹ ְך ַאהֲבָ ה
שית נְ קֻ דָּ ה
ֵׂ ֲש ּנַע
ֶ ׁ  ַעד,ַע ְצ ָמ ּה ְמ ַעט ְמ ַעט
,(ש ִהיא ִה ְק ִטינָה ַע ְצ ָמ ּה )בְּ ִשׁ ָירה
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן.ַאחַ ת
ְ
יש ִמ ֵּבית לֵ וִ י
ׁ ָאז ָּכתוּב )שמות ב( ַויֵּלֶ ך ִא

 ִמג ֹּו, וְ ַאזְ ִע ַירת ַּג ְר ָמ ּה, וְ ַהאי ַח ּיָה ִא ְּת ָע ָרא.715
ְ  ֵה,ְר ִחימ ּו ְ ּד ׁ ִש ָיר ָתא
יך ַאזְ ָע ַרת ַּג ְר ָמ ּה ִמג ֹּו ְר ִחימ ּו
ַעד
,ַאזְ ָע ַרת ַּג ְר ָמ ּה זְ ֵעיר זְ ֵעיר
,ְ ּד ׁ ִש ָיר ָתא
יהי ַאזְ ִע ַירת
ִ  ֵּכיוָ ן ְ ּד ִא.ידת נְ ק ּו ָ ּדה חֲ ָדא
ַ ְ ּד ִא ְת ָע ֵב
יש
ׁ  )שמות ב( וַ ּיֵלֶ ְך ִא, )בשירתא( ְ ּכ ֵדין ְ ּכ ִתיב,ַּג ְר ָמ ּה
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בת לֵ וִ י וַ ַ ּדאיִ ,מ ִּס ְט ָרא ַויּ ִַּקח אֶ ת ַּבת לֵ וִ יַּ .בת לֵ וִ י וַדַּ איִ ,מ ַ ּצד
ִמ ּ ֵבית לֵ וִ י וַ ִּי ַ ּקח ֶאת ּ ַבת לֵ וִ יַ ּ .
ְ
הַ ּ ְ ׂשמֹאלֵ .איך אוֹ חֵ ז אוֹ ָת ּה? מוֹ ִׁשיט ְ ׂשמֹאלוֹ
ש ָמאלָ א
יא ְך ָא ִחיד לָ ּהֹ .
ש ָמאלָ אֵ .ה ַ
או ׁ ִשיט ְ ׂ
ִ ּד ְ ׂ
ְ
ֹאש ּה ִמ ּתוֹ ך ִח ָּבה.
ּ ַתחַ ת ר ָׁ

יש ּה ִמג ֹּו חֲ ִביב ּו.
חות ֵר ׁ ַ
ְּת ֹ

יהי נְ ק ּו ָ ּדה חֲ ָדאֵ ,א ְ
יך י ִָכיל
ימאֵּ ,כיוָ ן ְ ּד ִא ִ
 .716וְ ִאי ּ ֵת ָ
ילאָּ ,כל ַמה
לְ ַאחֲ ָדא ִּבנְ ק ּו ָ ּדה זְ ֵע ָיראֶ .א ּ ָלא לְ גַ ּ ֵבי ֵע ּ ָ
ְ ּדה ּוא ִמ ּ ָלה זְ ֵע ָיראּ ָ ,דא ּת ּו ׁ ְש ּ ַב ְח ּ ָתא ,וְ ָדא ִע ּל ּויָיא
וְ ַרב ִּב ְרב ּו ִע ּ ָל ָאהִ .מ ּיַד ַּכהֲ נָא ַר ָּבא ִא ְּת ַער לָ ּה,
וְ ָא ִחיד לָ ּה ,וְ ָח ִביק לָ ּהּ ְ ,ד ִאל ּו הֲ וַ ות ַר ְב ְר ָבא ,לָ א
י ְַכלִ ין לְ ַאחֲ ָדא ְ ּכלַ ל .אֲ ָבל ֵּכיוָ ן ְ ּד ַאזְ ִע ַירת ַּג ְר ָמ ּה,
יהי נְ ק ּו ָ ּדה חֲ ָדאּ ְ ,כ ֵדין אֲ ָח ִדין ָּב ּה ,וְ ַס ְּל ִקין לָ ּה
וְ ִא ִ
ילאֵּ ,כיוָ ן ְ ּד ַס ְּל ִקין לָ ּה ,וְ י ְָת ָבא ּ ֵבין ְּת ֵרין ִס ְט ִרין
לְ ֵע ּ ָ
יתא,
ימא ְּב ֶא ְמ ָצ ִע ָ
ִא ּ ֵליןּ ְ ,כ ֵדין ַהה ּוא ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ַק ְּי ָ
יקיןִּ ,ב ְר ִחימ ּו
ִא ְת ַח ָּבר ּ ַבהֲ ָד ּה ְּב ָח ִביב ּו ִ ּדנְ ׁ ִש ִ
ְ ּד ִח ּב ּו ָרא חֲ ָדאּ ְ .כ ֵדין )בראשית כט( וַ ִּי ּ ׁ ַשק יַעֲ קֹב
יקין ִמ ְת ַ ּד ְּב ָקן ָ ּדא ְּב ָדאְּ ,בלָ א
לְ ָר ֵחלִּ ,ב ְר ִחימ ּו ְ ּדנְ ׁ ִש ִ
ּ ִפר ּו ָדאַ ,עד ְ ּדנ ְַק ָטא נ ְַפ ׁ ָשא ְ ּד ִע ּנ ּוגִ ין ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות.

ש ִהיא נְ קֻ דָּ ה ַאחַ ת,
אמרֵ ּ ,כיוָן ׁ ֶ
ת ַ
 .716וְ ִאם ּ ֹ
ֵא ְ
יך יָכוֹ ל לֶ אֱ חֹז ִ ּבנְ קֻ דָּ ה ְק ַט ּנָה? ֶא ּ ָלא ֵאצֶ ל
שבַ ח
שהוּא דָּ בָ ר ָקטָ ן ,זֶה ׁ ֶ
הָ ֶע ְליוֹ ןָּ ,כל ַמה ּ ׁ ֶ
וְ זוֹ ַמעֲ לָ ה וּגְ ֻד ּ ָלה ַּב ּג ֶֹדל הָ ֶע ְליוֹ ןִ .מיָּד הַ כּ ֹהֵ ן
הַ ּגָדוֹ ל ְמעוֹ ֵרר אוֹ ָת ּה ,וְ אוֹ חֵ ז ָּב ּה ו ְּמחַ ֵּבק
ש ִא ּל ּו הָ י ְָתה ְ ּגדוֹ לָ ה ,לֹא יְכוֹ ִלים
אוֹ ָת ּהֶ ׁ .
ש ּ ַמ ְק ִטינָה
ְל ִה ְת ַאחֵ ד ְּכלָ ל .אֲ בָ ל ּ ֵכיוָן ׁ ֶ
ַע ְצ ָמ ּה ,וְ ִהיא נְ קֻ דָּ ה ַאחַ תָ ,אז אוֹ ֲחזִים ָּב ּה
ש ּ ַמעֲ ִלים
ו ַּמעֲ ִלים אוֹ ָת ּה ְל ַמ ְעלָ ה .וְ כֵ יוָן ׁ ֶ
שבֶ ת ֵּבין ְ ׁשנֵי ְצ ָד ִדים ֵא ּלוָּ ,אז
אוֹ ָת ּה וְ יוֹ ׁ ֶ
שעוֹ מֵ ד ָּב ֶא ְמצַ ע ִמ ְתחַ ֵּבר ִע ּ ָמ ּה
אוֹ תוֹ ַע ּמוּד ׁ ֶ
של ִח ּבוּר
של נְ ִ ׁשיקוֹ תּ ְ ,ב ַאהֲבָ ה ׁ ֶ
ְ ּב ִח ָּבה ׁ ֶ
ִשק יַעֲ קֹב
ֶאחָ דָ .אז נֶאֱ ַמר )בראשית כט( ַויּ ּ ַׁ
ש ִּמ ְתחַ ְ ּב ִרים
של הַ ְ ּנ ִ ׁשיקוֹ ת ׁ ֶ
ְל ָרחֵ לָּ ,ב ַאהֲבָ ה ׁ ֶ
ש ּלוֹ ַקחַ ת ֶאת הַ ּנֶפֶ ׁש
זֶה ָּבזֶה ְ ּב ִלי פֵ רוּדַ ,עד ׁ ֶ
ש ָראוּי.
של הָ ִע ּנוּגִ ים ְּכמוֹ ׁ ֶ
ֶׁ

When the right and the left column are in unification with the central column,
the ‘key’, which is Da’at, opens all the concealed gates. The lights from
Chokhmah and Binah come down to Zeir Anpin united as one light. Zeir Anpin
is then awakened with love to Malchut.
Song of Songs 2:6
ִימינוֹ ְתּחַ ְבּ ֵקנִ י“
ֹאשׁי ,ו ִ
”שׂמ ֹאלוֹ ַתּחַ ת ְלר ִ
ְ
”“Let his left hand be under my head, and his right hand embrace me
Malchut at this stage is still on the left column. The High priest, who is the
aspect of Chassadim of the right column, turns to hold her head while she
reduces and lowers herself to a point under Yessod of Zeir Anpin and the central
column.
Genesis 29:11
”וַיִּ ַשּׁק ַיﬠֲקֹ בְ ,ל ָרחֵ ל; וַיִּ ָשּׂא אֶ ת-קֹ לוַֹ ,ויּ ְֵבךְּ “
”“And Jacob kissed Rachel, and lifted up his voice, and wept.
Jacob is the central column and Rachel is Malchut. When he raised his voice
and cried he actually created a bridge from Malchut to Chokhmah and Binah.
The secrets of the voices are concealed in Psalms 29 that we sing every Friday
night when we elevate ourselves with Malchut, the ‘Bride’, to Binah, through
the 7 voices that are the rungs of Zeir Anpin to Binah.
של
ש ּלוֹ ַקחַ ת ֶאת הַ ּנֶפֶ ׁש ׁ ֶ
שא ְ ּד ִע ּנ ּוגִ ין ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּותּ ְ .717 ,ב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ְּ .717ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדנ ְַק ָטא נ ְַפ ׁ ָ
ש ָראוּי וְ רוֹ צָ ה ְלצַ וּוֹ ת
ֶׁ
כ ְּלה ּו ,וְ ַק ְריָין הָ ִע ּנוּגִ ים ְּכמוֹ
ּו ַב ְעיָא לְ ַפ ְק ָ ּדא לְ ֵחילָ ָהאִ ,מ ְת ַּכ ְּנ ׁ ִשין ּ ֻ
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בוד.
בוד ָּכ ֹ
בוד ָּכ ֹ
ישאָּ ,כ ֹ
יכלָ א ַק ִ ּד ׁ ָ
לָ ּה ִמג ֹּו ֵה ָ
ישא ַא ָּבא וְ ִא ּ ָמאַ ּ ,פ ְת ֵחי וְ ַא ְמ ֵרי
יכלָ א ַק ִ ּד ׁ ָ
ְּב ֵה ָ
ְמק ּו ָ ּד ׁש ְמק ּו ָ ּד ׁשּ ְ .כ ֵדין י ְַר ָחא ִא ְת ַק ָד ׁש ַּכ ְ ּד ָקא
ודאי,
אש ֹוןִ ,ר ׁ
יָא ּותּ .ו ְכ ֵדין ְ ּכ ִתיבּ ,ו ַבח ֶֹד ׁש ָה ִר ׁ
אש ֹון ַ ּ
ש ֹור לַ ח ֶֹד ׁש ַה ּזֶה,
וְ ַעל ָ ּדא ִמ ׁ ְשכ ּו וְ ֹגו' .וְ ַעל ָ ּדא ּ ֶב ָע ׂ
ּו ַמה
ְּב ׁ ִש ְמ ׁ ָשא,
ִסיהֲ ָרא
ְ ּד ִא ְת ַח ָּבר
ַ ּדהֲ וַ ת )נקטא( נְ ק ּו ָ ּדה חֲ ָדאַּ ,כד נ ְַח ּ ָתא ִא ְת ּ ְפ ׁ ָשט
ידת ה'ַ ,מלְ יָיא ִמ ָּכל
זְ ֵעיר זְ ֵעיר ,וְ ִא ְת ַמ ְּליָיא ,וְ ִא ְת ָע ִב ַ
ִס ְט ִריןִ ,מ ְת ַק ְ ּד ׁ ָשא ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות.

ְלחֵ ילוֹ ֶתיהָ ִ ,מ ְת ַא ְּס ִפים ּ ֻכ ּ ָלם ,וְ קוֹ ְר ִאים לָ ּה
ִמ ּתוֹ ְך הַ הֵ יכָ ל הַ ָּקדוֹ ׁשָּ :כבוֹ ד ָּכבוֹ ד ָּכבוֹ ד.
ַּבהֵ יכָ ל הַ ָּקדוֹ ׁש ַא ָּבא וְ ִא ּ ָמא ּפוֹ ְת ִחים
וְ אוֹ ְמ ִריםְ :מקֻ דָּ ׁש ְמקֻ דָּ ׁש .וְ ָאז הַ ְּלבָ נָה
ש ָראוּי .וְ ָאז ָּכתוּב וּבַ ח ֶֹד ׁש
שת ְּכמוֹ ׁ ֶ
ִמ ְת ַקדֶּ ׁ ֶ
אשוֹ ן וַדַּ אי .וְ ַעל זֶה נֶאֱ ַמר ִמ ְׁשכ ּו
אשוֹ ןִ .ר ׁ
הָ ִר ׁ
וְ גוֹ ' .וְ ַעל זֶה נֶאֱ ַמר ֶּב ָע ׂשוֹ ר לַ ח ֶֹד ׁש הַ זֶּה.
שהָ י ְָתה
שמֶ ׁש ,ו ַּמה ּׁ ֶ
ש ִּמ ְתחַ ֶּב ֶרת הַ ְּלבָ נָה ַּב ּ ׁ ֶ
ֶׁ
שר יוֹ ֶר ֶדת,
לוֹ ַקחַ ת נְ קֻ דָּ ה ַאחַ תַ ּ ,כאֲ ׁ ֶ
שית
שטֶ ת ְמ ַעט ְמ ַעט ו ִּמ ְת ַמ ּ ֵלאת ,וְ נַעֲ ֵׂ
ִמ ְת ּ ַפ ּׁ ֶ
שת
אוֹ ת ה' ְמלֵ ָאה ִמ ָּכל הַ ְ ּצ ָד ִדיםִ ,מ ְת ַקדֶּ ׁ ֶ
ש ָראוּי.
ְּכמוֹ ׁ ֶ

 .718רעיא מהימנא )דף ר''נ ע''א( ִא ְס ְּת ַחר ַהה ּוא
רום )ד''א
יכלָ אּ ,ו ָפ ַתח ּ ַת ְר ָעא ַאחֲ ָרא ִ ּד ְס ָטר ָ ּד ֹ
ֵה ָ
צפון( ְּב ׁ ִש ְב ִעין ּו ְת ֵרין ִע ְט ִרין .לְ ָב ַתר ַא ְפ ּ ַתח ּ ַת ְר ָעא
הו ִרין,
ית ָאה ,לִ ְס ַטר ִמזְ ָרחְּ ,ב ַח ְמ ׁ ִשין )ותרין( נְ ֹ
ְּתלִ ָ
ְ ּד ַח ְמ ׁ ִשין ּ ַת ְר ִעין ְ ּד ִבינָ ה .לְ ָב ַתר ַא ְפ ּ ַתח ּ ַת ְר ָעא
פון )ד''א מערב(ְּ ,בע''ב ִע ְט ִרין,
ַאחֲ ָרא ְ ּדלִ ְס ַטר ָצ ֹ
יאת
יבין ְ ּד ָפ ְר ׁ ִשיָין ִ ּד ְק ִר ַ
וְ ֻכ ְּלה ּו רמ''ח ְּבח ּו ׁ ְש ּ ַבן ּ ֵת ִ
יתא ַה ִהיא ַח ּיָה הֲ וַ ת זְ ֵע ָירא,
ׁ ְש ַמעּ .ו ַמה ִ ּד ְב ַק ְד ֵמ ָ
ה ּוא
הֲ ָדא
יאת,
ִא ְת ְר ִב ַ
זִ ְמנָ א
ְּב ַהה ּוא
דוּ ְ ,ד ִאיה ּו
בו ֹ
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,ישעיה ו( ְמלֹא ָּכל ָה ָא ֶרץ ְ ּכ ֹ
בוד ִע ּ ָל ָאה וְ ַת ּ ָת ָאה.
ָּכ ֹ

ש ַער
תו הֵ יכָ ל ,וּפוֹ ֵתחַ ַׁ
ִ .718מ ְס ּתוֹ בֵ ב אוֹ ֹ
ּש ּ ַתיִם
של צַ ד דָּ רוֹ ם )צָ פוֹן( ְ ּב ִׁש ְב ִעים ו ְׁ
ַאחֵ ר ׁ ֶ
ְ
ישי ְלצַ ד
ש ַער ְׁש ִל ִׁ
עֲ ָטרוֹ ת .וְ ַאחַ ר ָּכך ּפוֹ ֵתחַ ַׁ
של ח ֲִמ ּ ִׁשים
)וּשׁ ַנ ִים( אוֹ רוֹ ת ׁ ֶ
ִמז ְָרח ַּבח ֲִמ ּ ִ ׁשים ְ
של
ש ַער ַאחֵ ר ׁ ֶ
שעֲ ֵרי ִבינָהְ .לבַ ּסוֹ ף ּפוֹ ֵתחַ ׁ ַ
ַׁ
ּש ּ ַתיִם עֲ ָטרוֹ ת,
צַ ד צָ פוֹ ן )מַ ﬠ ֲָרב( ְ ּב ִׁש ְב ִעים ו ְ ׁ
של ּ ָפ ָר ִׁשיּוֹ ת
וְ כֻ ּ ָלם ְ ּבחֶ ְ ׁש ּבוֹ ן רמ''ח ּ ֵתבוֹ ת ׁ ֶ
ש ַּבהַ ְתחָ לָ ה הָ י ְָתה
יאת ְ ׁש ַמע .ו ַּמה ּׁ ֶ
ְק ִר ַ
אוֹ ָת ּה חַ יָּה ְקטַ ּנָהּ ְ ,באוֹ תוֹ ְז ַמן נִ גְ דֶּ לֶ ת .זֶה ּו
ש ָּכתוּב )ישעיה ו( ְמלֹא כָ ל הָ ָא ֶרץ ְ ּכבוֹ דוֹ ,
ֶׁ
שהוּא ָּכבוֹ ד ֶע ְליוֹ ן וְ ַת ְח ּתוֹ ן.
ֶׁ

When Malchut accepts the pleasures of the soul she is filled with Light of Glory
and Chokhmah and Binah sanctify her connection with Zeir Anpin. Then the
Light from all the nine Sefirot above her spreads and grows inside of her. The
, that is the lastה small point that she was before now turns into a full-size H,
letter of the YHVH name. To explain the process, I use the process of creating
life in this world. From Keter comes the spark of light that ‘ignites’ Chokhmah
(Father) to connect to Binah (Mother). This is the higher level of male and female
that resides in our right and left brains. These are the Right and Left Gates of
the upper level that the High priest opens in the process of drawing light on Yom
Kippur. When the two gates are open, the male and female bond and the brain
raises the consciousness of the connection. This bond creates balance and the
central column, the eastern gate, is open to let the light flow. On the lower level,
this is when the man draws light from the brain and through the brain channels
through the spine, and the energy flows down. This is the result of the bond
that is the Sefirah of Da’at, Knowledge, as in “And Adam knew Eve …”. The High
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Priest turns to the left and channels the light to the head of ‘Malchut’. Down
here the man holds the head of his wife, lowers her down because the light
comes from above and kisses her with love. Love is אהבה, with the numerical
value of 13, same as for אחד, ‘one’, that we studied in DZ 1325 and 1326. The
kiss establishes the balance and unity that allows the Light to flow through
Da’at between the right and the left down to Yessod (penis) and through the י,
Y, of Yessod, יסוד, fills the vessel. Yessod is  יand סוד, meaning ‘secret’ of the י, Y.
‘Secret’ is numerically 70 and it reveals the connection of all the Sefirot from
Da’at through Zeir Anpin to Malchut. The Zohar reveals that at the end of the
connection the gate of the west, which is Yessod, opens with 72 עטרות, ‘crowns’.
The head of the penis is called in Hebrew עטרה, ‘crown’. 70 comes from the סוד,
‘secret’, of Yessod and the 2 is for Zeir Anpin, man, and Malchut, his wife. Isaiah
6:3 “ כְּ בוֹדוֹ, ָהאָ ֶרץ- ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ יְהוָה צְ בָ אוֹת; ְמל ֹא כָל,זֶה וְאָ מַ ר-“ ”ו ְָק ָרא זֶה אֶ לAnd one called
unto another, and said: Holy, holy, holy, is YHVH of hosts; the whole earth is
full of His glory” When the three columns are together in holiness then the earth,
Malchut, is filled with Light. Understanding this process benefits us in
everything we do in life and not just when making love with our spouse. Every
good idea in our brain (after we filter the negative ones) should be processed as
a gift of love from the Light and through the opening of the spiritual gates, we
can draw light to fulfill and manifest the idea.
ש ּבוֹ ח''י
ֶ ׁ ,יע ְלחַ ''י עוֹ לָ מוֹ ת
ַ שר ַמ ִ ּג
ֶ ׁ ֲ ּ ַכא.719
 וּפָ ַתח ּב ֹו ּ ָפסוּק )תהלים,ִ ּב ְרכוֹ ת הַ ְּת ִפ ָּלה
.נא( אֲ דֹנָי ְ ׂשפָ ַתי ִּת ְפ ּ ָתח ו ִּפי ַי ִ ּגיד ְּת ִה ָּל ֶת ָך
ָאז הָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי ִמ ְתחַ ֵּבר ִע ּ ָמ ּה
שהֵ ם נֵצַ ח
ֶ ׁ ,של נְ ִ ׁשיקוֹ ת הַ ּ ְ ׂשפָ ַתיִם
ֶ ׁ ַּבח ֲִביבוּת
 ְל ׁשוֹ ן. וְ הַ ּ ָל ׁשוֹ ן הוּא צַ דִּ יק ֵּבינֵיהֶ ם,וְ הוֹ ד
 )בראשית, ְ ּבאוֹ תוֹ ז ְַמן נֶאֱ ַמר.ִל ּמו ִּדים
 וְ ָאז קוֹ ְר ִאים.ִשק יַעֲ קֹב ְל ָרחֵ ל
ַ ׁ ּ ּ כט( ַוי
, ַא ָּבא וְ ִא ּ ָמא,ְלאוֹ ָת ּה חַ יָּה ָּכבוֹ ד ָּכבוֹ ד
ֹ ָאז הַ ָי ּ ֵרחַ ִמ ְת ַקדֵּ ׁש ְ ּכמו.ְמקֻ דָּ ׁש ְמקֻ דָּ ׁש
אשוֹ ן
ׁ  ִר,אשוֹ ן
ׁ  וְ ָאז נֶאֱ מַ ר וּבַ ח ֶֹד ׁש הָ ִר,ש ָראוּי
ֶׁ
.וַדַּ אי

יה ח''י ִּב ְר ָכאן
ּ  ְ ּד ֵב, ַּכד ָמ ֵטי לְ ַח''י ָעלְ ִמין.719
ש ָפ ַתי ִּת ְפ ּ ָתח
ֹ ִ ּד ְצ
ּ  ּו ָפ ַתח ּ ֵב,לו ָתא
ׂ ְ יה )תהלים נא( אֲ דֹנָ י
,יתא
ָ  ְ ּכ ֵדין ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע.ּו ִפי ַי ִ ּגיד ְּת ִה ּ ָל ֶת ָך
 וְ ִאי ּנ ּון,ש ְפוָ ון
ִ ִא ְת ַח ָּבר ּ ַבהֲ ָד ּה ְּב ָח ִביב ּו ְ ּדנְ ׁ ִש
ׂ ִ יקין ְ ּד
 לְ ׁש ֹון. ְ ּדלָ ׁש ֹון ִאיה ּו ַצ ִ ּדיק ּ ֵבינַיְ יה ּו,הוד
ֹ ְנ ֶַצח ו
 )בראשית כט( וַ ִּי ּ ׁ ַשק יַעֲ קֹב,לִ מ ּו ִדים ְּב ַהה ּוא זִ ְמנָא
בוד ַא ָּבא
ֹ בוד ְ ּכ
ֹ  ְ ּכ ֵדין ָק ָראן לְ ַה ִהיא ַח ּיָה ָּכ,לְ ָר ֵחל
 ְ ּכ ֵדין י ְַר ָחא ִא ְת ַק ְ ּד ׁ ָשא. ְמק ּו ָ ּד ׁש ְמק ּו ָ ּד ׁש,ימא
ָ ּ וְ ִא
.אש ֹון וַ ַ ּדאי
ׁ אש ֹון ִר
ׁ  ְ ּכ ֵדין ּו ַבח ֶֹד ׁש ָה ִר,ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות

 וְ ַעל זֶה נֶאֱ מַ ר ּ ֶב ָעשׂ וֹ ר.ּ וְ ָאז ִמ ְ ׁשכו.720
ש ִּמ ְתחַ ּ ֶב ֶרת הַ ְּלבָ נָה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה
ֶ ׁ ,לַ ח ֶֹד ׁש הַ זֶּה
שמֶ ׁש
ֶ ׁ ש ּנֶאֱ מַ ר בּ וֹ )תהלים פד( ִ ּכי
ֶ ׁ ,שמֶ ׁש
ֶ ׁ ּ ַּב
שהָ י ְָתה
ֶ ּׁ  וּמַ ה.(ו ָּמגֵן ה' אֱ ל ִֹהים )צְ בָ אוֹת
, )כְּ מוֹ זֶה( ִמ ְת ַמ ּ ֵלאת ַּב ְּלבָ נָה,נְ קֻ דָּ ה ְקטַ ּנָה
 וְ הַ ְּל ָבנָה ִמ ְת ַמ ּ ֵלאת.וְ ָאז הוּא ח ֶֹד ׁש ָמלֵ א
 ַּבהַ ְתחָ לָ ה. ֹ ְמלֹא כָ ל הָ ָא ֶרץ ְ ּכבוֹ דו, ְּכמוֹ זֶה
 )ע''כ רעיא.ִ ּב ְׁשלֵ מוּת
 וְ כָ ֵעת,חֲסֵ ָרה
.(מהימנא

,ש ֹור לַ ח ֶֹד ׁש ַה ּזֶה
ׂ  וְ ַעל ָ ּדא ּ ֶב ָע. ּו ְכ ֵדין ִמ ׁ ְשכ ּו.720
 ְ ּד ִא ְּת ַמר.ישא ְּב ׁ ִש ְמ ׁ ָשא
ָ ׁ ְ ּד ִא ְת ַח ָּבר ִסיהֲ ָרא ַק ִ ּד
.( )תהלים פד( ִ ּכי ׁ ֶש ֶמ ׁש ּו ָמגֵן יְ ָי אֱ ל ִֹהים )צבאות,יה
ּ ּ ֵב
 )ס''א כגוונא דא( ִא ְת ַמ ְּל ַאת,ּו ַמה ַ ּדהֲ וַ ת נְ ק ּו ָדה זְ ֵע ָירא
 )דף ר''נ.יהי ַהח ֶֹד ׁש ָמלֵ א
ִ  ּו ְכ ֵדין ִא,ְּב ִסיהֲ ָרא
 ָמלֵ א ָּכל.ע''ב( וְ ִסיהֲ ָרא ִא ְת ַמ ְּליָיא ְ ּכגַוְ ונָ א ָ ּדא
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ּו ְכ ַען

,ָח ֵסר
יתא
ָ ְּב ַק ְד ִמ
.דו
ֹ בו
ֹ ְ ּכ
ָה ָא ֶרץ
(' )ע''כ רעיא מהימנא( )ר' חייא פתח וכו.ִּב ׁ ְשלִ ימ ּו

The unification of Zeir Anpin and Malchut through Yessod is the secret of the
Shema Israel prayer. When one reaches the standing silent prayer with the 18
blessings, Zeir Anpin, that is the central column, connects with ‘kissing of the
lips’. What is the meaning of it? When we open the silent prayer we use a verse
of Psalms 51:17 “� יַגִּ יד ְתּ ִהלָּ ֶת,וּפי
ִ ; ְשׂפָ ַתי ִתּפְ ָתּח,“ ”אֲ ֹדנָיO Lord (ADNY), open my lips;
and my mouth shall declare your praise” The prayer has 18 blessings and
should be spoken in a silent voice or whisper that cannot be heard by a person
standing next to us. It is beneficial to move our lips when following the prayer.
The lips are Netzach and Hod and between them is Yessod. It is the Sefirah that
channels the Light to the world, Malchut. The special words of our prayers
reveal the Light when we conduct our prayers with proper consciousness of
unification of the Light and the vessel. Genesis 29:11 “ ,קֹ לוֹ- לְ ָרחֵ ל; וַיִּ ָשּׂא אֶ ת,וַיִּ ַשּׁק ַיﬠֲקֹ ב
ְ" ” ַויּ ְֵבךּAnd Jacob kissed Rachel, and lifted up his voice, and wept.” As we
explained in DZ 1328, Jacob is the aspect of Zeir Anpin, central column, and
Rachel is for Malchut. When they met for the first time Jacob ‘knew’ Rachel on
the spiritual level. Their kiss was a unification of spiritual levels and not
physical. The word for kiss, in Hebrew, is also related to the aspect of connecting
the line (Malchut) to the circle that is like the Light has, with no beginning or
end. The sages teach us “As above, so below” and the Torah tells us that God
created us in his “own image”. Every action is this world connects us to spiritual
forces and energies. One can make love to his wife with great pleasure on the
physical level, but with proper consciousness, they can draw great and lasting
light into their lives. One can speak words of no value that drain his energy, but
also can speak words that spread the light and read the sacred text that adds
light
and
expands
his
vessel.
From
the
New
York
Times;
http://www.nytimes.com/2013/10/09/science/englert-and-higgs-win-nobelphysics-prize.html?_r=0 “Two theoretical physicists who suggested that an
invisible ocean of energy suffusing space is responsible for the mass and
diversity of the particles in the universe won the Nobel Prize in Physics on
Tuesday morning”. In 1964 the scientists came with the theory of the “God’s
Particle”, and last year they ‘discovered’ it after investing billions of dollars in
building the Large Hadron Collider at CERN, in Switzerland. Why don’t they call
the ‘invisible ocean of energy' of GOD? Maybe now it’s time for courageous
scientists to give it the true name, that is YHVH. Deuteronomy 4 :35 - “ אַ ָתּה הָ ְראֵ ָת
 ִמ ְלּבַ דּוֹ, אֵ ין עוֹד:�הים
ִ ֱ כִּ י יְהוָה הוּא הָ א,“ ”לָ ַדﬠַ תIt was shown to you, that YHVH, He is God;
there is none else beside Him” :39 - “ ,�הים
ִ ֱ כִּ י יְהוָה הוּא הָ א,� ֶ ְלבָ ב-ֹת אֶ ל
ָ  וַהֲ ֵשׁב,ְוי ַָדﬠְ ָתּ הַ יּוֹם
 אֵ ין עוֹד:הָ אָ ֶרץ ִמ ָתּחַ ת-“ ”בַּ ָשּׁ ַמיִם ִמ ַמּﬠַ ל וְﬠַ לKnow therefore today, and lay it to your heart,
that the LORD is God in heaven above and on the earth beneath; there is no
other” Every atom in our body and the world around us is part of the ‘ocean of
energy’ that is the system of YHVH. The tool to connect to this force is the sacred
words of the prayers and the Zohar. Because of the negativity in the world, most
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people have a polluted ‘ocean of energy’. When we read, listen and study the
Zohar, we purify this ocean, to have a better soul and life.

שר ֹיום לַ ח ֶֹד ׁש
ִ .721ר ִּבי ִח ּיָיא ּ ָפ ַתחְּ ,ב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָ ׂ
ימ ָרא ְ ּד ִאיה ּו ּ ִפ ְס ָחא אֲ ַמאיֶ .א ּ ָלא
ּ ֶפ ַסח וְ ֹגו'ִ .א ְ
הון ,הֲ וָ ה ִא ְמ ָראְּ .בגִ ין
ַ ּדחֲ לָ א ְ ּד ִמ ְצ ָר ֵאי ,וְ אֱ לָ ָהא ִ ּדלְ ֹ
ְ ּד ִמ ְצ ָר ֵאי ּ ַפלְ ִחין לְ ַמ ּזַל ָטלֶ הּ ,ו ְבגִ ין ָּכ ְך ּ ַפלְ ִחין
ימ ָראָ ּ .תא חֲ זֵיּ ְ ,כ ִתיב )שמות ח( ֵהן נִ זְ ּ ַבח ֶאת
לְ ִא ְ
ּת ֹועֲ ַבת ִמ ְצ ַריִ םַ .מאי ּת ֹועֲ ַבת ִמ ְצ ַריִ ם .וְ ִכי ַעל
יהּ ְ ,כ ִתיב ּת ֹועֲ ַבת ִמ ְצ ַריִ םֶ .א ּ ָלא ַ ּדחֲ לָ א
שנְ ִאין לֵ ּ
ְ ּד ַ ׂ
הוןִ ,א ְק ֵרי ּת ֹועֲ ַבת ִמ ְצ ַריִ ם.
ְ ּד ִמ ְצ ָר ֵאי ,וְ אֱ לָ ָהא ִ ּדילְ ֹ
תועֲ בֹת ַהג ֹּויִ םּ ַ ,דחֲ לָ א
ְ ּכ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב) ,דברים יח( ְ ּכ ֹ
ִ ּד ׁ ְש ַאר ַע ִּמין.

ַ .721ר ִ ּבי ִחיָּיא ּ ָפ ַתחּ ְ ,ב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר יוֹ ם
שהוּא ּ ֶפסַ חַ ,מדּ ו ַּע?
שה ׁ ֶ
לַ ח ֶֹד ׁש ּ ֶפסַ ח וְ גוֹ 'ֶׂ .
ש ָּלהֶ ם
של הַ ִּמ ְצ ִרים וֵאלוֹ ּ ַה ׁ ֶ
ֶא ּ ָלא י ְִר ָא ָתם ׁ ֶ
שהַ ִּמ ְצ ִרים עוֹ ְב ִדים ְלמַ זַּל
שהִ .מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
הָ יָה ֶׂ
שה .בּ ֹא ו ְּראֵ ה,
ָטלֶ ה ,ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה עוֹ ְב ִדים לַ ּׂ ֶ
ָּכתוּב )שמות ח( הֵ ן נִ ז ְַּבח אֶ ת ּתוֹ עֲ בַ ת
ִמ ְצ ַריִםַ .מ ִהי ּתוֹ עֲ בַ ת ִמ ְצ ַריִם? וְ ִכי ַעל
ש ּׂשוֹ נְ ִאים אוֹ תוֹ ָּכתוּב ּתוֹ עֲ בַ ת ִמ ְצ ַריִם?
ֶׁ
ש ּ ָלהֶ ם
של הַ ִּמ ְצ ִרים וְ הָ אֱ לוֹ ּ ַה ׁ ֶ
ֶא ּ ָלא י ְִר ָא ָתם ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )דברים
נִ ְק ָרא ּתוֹ עֲ בַ ת ִמ ְצ ַריִםְּ ,כמוֹ ׁ ֶ
של ְׁש ָאר
יח( ְּכתוֹ עֲ בֹת הַ גּוֹ יִם ,י ְִר ָא ָתם ׁ ֶ
הָ אֻ ּמוֹ ת.

ָ ּ .722תא חֲ זֵי ָח ְכ ְמ ָתא ְ ּד ֹיו ֵסףּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,בראשית
לון
אולִ יף ֹ
מז( ּו ִמ ְקצֵ ה ֶא ָחיו לָ ַקח חֲ ִמ ּ ׁ ָשה אֲ נָ ׁ ִשים ,וְ ֹ
ימרַ ,אנְ ׁ ֵשי ִמ ְקנֶה ָהי ּו עֲ ָב ֶד ָ
יך .וְ ִכי ַמלְ ָּכא ְ ּדהֲ וָ ה
לְ ֵמ ַ
ׁ ַש ִּליט ַעל ָּכל ַא ְר ָעא ,וְ ַא ָּבא לְ ַמלְ ָּכאָ ,ע ִביד ְ ּכ ָ ּדא,
הון ,וְ לָ א
שנְ א ּון )דף רנ''א ע''א( לְ ֹ
וְ ָע ִביד לַ אֲ ֹ
חוי ְ ּדיִ ְ ׂ
הון) .למעבד להון רועי צאן( ֶא ּ ָלא וַ ַ ּדאי
י ְַח ׁ ְשב ּון לְ ֹ
הון ִא ְק ֵרי ָה ִכי,
ּת ֹועֲ ַבת ִמ ְצ ַריִ םּ ַ ,דחֲ לָ א וְ אֱ לָ ָהא ִ ּדילְ ֹ
וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב) ,שמות ח( ֵהן נִ זְ ּ ַבח ֶאת ּת ֹועֲ ַבת
ִמ ְצ ַריִ ם.

של יוֹ סֵ ף,
ֶׁ
ּ .722בֹא ו ְּר ֵאה חָ ְכ ָמתוֹ
ש ָּכתוּב )בראשית מז( ו ִּמ ְקצֵ ה ֶאחָ יו לָ ַקח
ֶׁ
שי
ָשים ,ו ְּמלַ ּ ֵמד אוֹ ָתם לוֹ ַמרַ ,אנְ ׁ ֵ
ח ֲִמ ּׁ ָשה אֲ נ ִ ׁ
שהָ יָה מֶ לֶ ךְ
ָ
ִמ ְקנֶה הָ י ּו עֲ בָ ֶדיך .וְ ִכי יוֹ סֵ ף ׁ ֶ
שהָ יָה ׁשוֹ לֵ ט ַעל ָּכל הָ ָא ֶרץ ,וְ ָאב ְל ַמ ְלכוּת,
ֶׁ
ְ
ּ
ִשנְ א ּו אוֹ ָתם וְ לֹא
שי ְ ׂ
ָע ָׂשה ָּכך ,וְ ָע ָׂשה ְל ֶאחָ יו ׁ ֶ
ֲשיב ּו אוֹ ָתם )שֶׁ ַיּﬠֲשׂוּ מֵ הֶ ם רוֹﬠֵי צ ֹאן(?!
ַיח ִ ׁ
אֶ ָּלא וַדַּ אי ּתוֹ עֲ בַ ת ִמ ְצ ַריִם ,י ְִר ָאה וֵאלוֹ ּ ַה
ש ָּלהֶ ם נִ ְק ָרא ָּכ ְך ,וְ ַעל זֶה ָּכתוּב )שמות
ֶׁ
ח( הֵ ן נִ ז ְַּבח ֶאת ּתוֹ עֲ בַ ת ִמ ְצ ַריִם.

”וּמ ְקצֵ ה אֶ חָ יו ,לָ ַקח חֲ ִמ ָשּׁה אֲ נ ִָשׁים; ַויַּצִּ גֵם ,לִ פְ נֵי פַ ְרעֹה“ Genesis 47:2
ִ ”And from among his
brethren, he took five men and presented them unto Pharaoh” Joseph took the
five weakest brothers (relatively) and presented them as shepherds before
Pharaoh. The Egyptians treated shepherds as low-level servants, so why Joseph,
who was the second to Pharaoh, presented a low image of his brothers and
family to Pharaoh? Joseph wanted to protect his brothers, so he put them in
the land of Goshen, a place where they had fruitful land and freedom to grow
stronger and benefit from the riches of Egypt. The Egyptians worshiped the ram
and they didn’t eat it. Taking care of the sheep gave the Israelites control over
the God of the Egyptians.
יטב ִמ ְצ ַריִ ם ִהיא ָ .723א ַמר יוֹ סֵ ףָּ ,כל מֵ יטַ ב ִמ ְצ ַריִם ִהיא
ָ .723א ַמר ֹיו ֵסףָּ ,כל )בראשית מז( ֵמ ַ
יש ּו
יש ּו לְ ַדחֲ לָ א ֶא ֶרץ ַר ְע ְמסֵ ס ,וְ אוֹ ָת ּה ֶא ֶרץ ִה ְפ ִר ׁ
ֶא ֶרץ ַר ְע ְמ ֵסס ,וְ ַה ִהיא ַא ְר ָעא ַא ְפ ִר ׁ
ְלי ְִר ָא ָתםִ ,ל ְרעוֹ ת וְ לָ לֶ כֶ ת ְ ּבכָ ל ּ ַתעֲ נוּגוֹ ת
יה ְך ְּב ָכל ִע ּנ ּוגִ ין ְ ּד ָעלְ ָמא .וְ ָכל
הון ,לְ ַר ְעיָא ּולְ ֵמ ַ
ִ ּדלְ ֹ
הָ עוֹ לָ ם .וְ כָ ל הַ ִּמ ְצ ִרים הֶ ְח ִׁשיב ּו ְל ֵא ּ ֶלה
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יהון,
ָח ׁ ִשיב ּו לְ ִאי ּנ ּון ְ ּד ָר ָעאן לְ ַדחֲ לֵ ֹ
ִמ ְצ ָר ֵאי
יהוןַ .אעֲ ִביד לְ ַא ַחי ְ ּדי ְַר ּת ּון ַה ִהיא ַא ְר ָעא,
ְ ּכ ַדחֲ לֵ ֹ
לון ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות.
לון ִמ ְצ ָר ֵאי ,וְ י ְַח ׁ ְשב ּון ֹ
וְ יִ ְס ְ ּגד ּון ֹ
וְ ַהיְ ינ ּו ִ ּד ְכ ִּתיב) ,בראשית מז( ִ ּכי ּת ֹועֲ ַבת ִמ ְצ ַריִ ם ָּכל
יהון.
לון ְ ּכ ַדחֲ לֵ ֹ
רו ֵעה צֹאןְ ,מ ַח ּ ׁ ְש ִבין ֹ
ֹ

שה ְל ַאחַ י
שרוֹ ִעים ְלי ְִר ָא ָתםּ ְ ,כי ְִר ָא ָתםֶ .אעֱ ֶׂ
ֶׁ
ִש ּ ַתחֲו ּו לָ הֶ ם
שיּ ְִיר ׁש ּו אוֹ ָת ּה אֶ ֶרץ ,וְ י ְ ׁ
ֶׁ
ש ָראוּי .וְ זֶה ּו
ֲשיב ּו אוֹ ָתם ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
הַ ִּמ ְצ ִרים ,וְ ַיח ִ ׁ
ש ָּכתוּב )בראשית מו( ִּכי תוֹ עֲ בַ ת ִמ ְצ ַריִם ָּכל
ֶׁ
יבים אוֹ ָתם ְ ּכי ְִר ָא ָתם.
ֲש ִ
ר ֵֹעה צֹאןַ .מח ִ ׁ

ָ .724א ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסי ,וְ ָהא ּ ָתנֵינָ ן ְ ּכ ָמה ְ ּד ִא ְת ּ ְפ ַרע
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
בו ָדה זָ ָרה,
יך ה ּוא ֵמ ִאי ּנ ּון ְ ּד ַפלְ ֵחי לְ עֲ ֹ
בו ָדה זָ ָרה ַמ ּ ָמ ׁש ,וְ ִכי ֹיו ֵסף ָע ִביד
ָה ִכי ִא ְת ּ ְפ ַרע ֵמעֲ ֹ
יה ,לָ א ָע ִביד ֹיו ֵסף
חוי עֲ ֹ
לַ ַא ֹ
בו ָדה זָ ָרהָ .א ַמר לֵ ּ
לון לְ ׁ ַש ְּל ָט ָאה ַעל
בו ָדה זָ ָרהֶ ,א ּ ָלא ָע ִביד ֹ
חוי עֲ ֹ
לַ ַא ֹ
הון
בו ָדה זָ ָרה ִ ּדילְ ֹ
הוןּ ,ולְ ַא ְכ ּ ְפיָא עֲ ֹ
בו ָדה זָ ָרה ִ ּדילְ ֹ
עֲ ֹ
לון ּ ַב ּ ַמ ֵ ּקל) .אמר רעיא
חות יְ ַדיְ יה ּוּ ,ולְ ַר ָ ּד ָאה ֹ
ְּת ֹ
מהימנא כגון ,בסוף דף שקודם זה( ָא ַמר ֹיו ֵסףִ ,אי יִ ׁ ְשלְ ט ּון
הוןָּ ,כל ׁ ֶש ֵּכן ְ ּדיִ ׁ ְשלְ ט ּון
בו ָדה זָ ָרה ִ ּדילְ ֹ
ַא ַחי ַעל עֲ ֹ
יטב ַא ְר ָעא,
לון ְּב ֵמ ַ
או ִתיב ֹ
ַעל ַּג ְר ַמיְ יה ּוּ ,ו ְבגִ ין ָּכ ְך ֹ
לון ַעל ָּכל ַא ְר ָעא.
וְ ַא ׁ ְשלִ יט ֹ

ָ .724א ַמר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ יַ ,וה ֲֵרי לָ ַמ ְדנוּּ ְ ,כמוֹ
שעוֹ ְב ִדים
ש ִ ּנ ְפ ַרע הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא מֵ ֵא ּל ּו ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
לַ עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ָּ -כך נִ ְפ ַרע מֵ עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה
ַמ ּ ָמ ׁש .וְ ִכי יוֹ סֵ ף ָע ָׂשה ְל ֶאחָ יו עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה?!
ָא ַמר לוֹ  ,לֹא ָע ָׂשה יוֹ סֵ ף ְל ֶאחָ יו עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה,
ִש ְלט ּו ַעל הָ עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה
שי ּ ְ ׁ
ֶא ּ ָלא ָע ָׂשה לָ הֶ ם ׁ ֶ
ש ָּלהֶ ם ּ ַתחַ ת
ש ּ ָלהֶ ם ,וְ ִל ְכ ּפוֹ ת הָ עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ׁ ֶ
ֶׁ
י ְֵדיהֶ ם וְ ִל ְרדּ וֹ ָתם ְ ּבמַ ֵּקלָ .אמַ ר יוֹ סֵ ףִ ,אם
ש ָּלהֶ םָּ ,כל
ִש ְלט ּו ַאחַ י ַעל הָ עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ׁ ֶ
י ְׁ
ִש ְלט ּו ַעל ַע ְצ ָמם ,ו ִּמ ּׁשוּם זֶה הוֹ ִׁשיב
שי ּ ְ ׁ
ש ּ ֵכן ׁ ֶ
ֶׁ
אוֹ ָתם ְ ּבמֵ יטַ ב הָ ָא ֶרץ וְ ִה ְ ׁש ִליט אוֹ ָתם ַעל
ָּכל הָ ָא ֶרץ.

 .725וְ ַעל ָ ּדא ִא ְמ ָרא ְ ּד ִאיה ּו ּ ֶפ ַסח אֲ ַמאיֶ .א ּ ָלא
ימ ָרא.
הון הֲ וָ ה ִא ְ
ַ ּדחֲ לָ א ְ ּד ִמ ְצ ָר ֵאי ,וְ אֱ לָ ָהא ִ ּדילְ ֹ
ָא ַמר ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ש ֹור לַ ח ֶֹד ׁש ִסיב ּו
יך ה ּואִ ,מ ְּב ָע ׂ
יהא ָאס ּור
יה ,וִ ֵ
ַ ּדחֲ לָ א ִ ּדילְ ֹ
ש ּו לֵ ּ
הון ְ ּד ִמ ְצ ָר ֵאי ,וְ ִת ְפ ׂ
כוןֹ ,יו ָמא ַחד ּו ְת ֵרין וְ ג',
ישה ִ ּדילְ ֹ
יש ִּב ְת ִפ ָ ׂ
וְ ָת ִפ ׂ
יה.
יה לְ ִדינָ א ,וְ ִא ְת ְ ּכנָ ׁש ּו ָעלֵ ּ
ּו ְב ֹיו ָמא ד'ַ ,א ּ ִפיק ּו לֵ ּ

שהוּא ּ ֶפסַ ח ַ -מדּ ו ַּע?
שה ׁ ֶ
 .725וְ ַעל זֶה ֶׂ
ש ָּלהֶ ם
של הַ ִּמ ְצ ִרים וֵאלוֹ ּ ַה ׁ ֶ
ֶא ּ ָלא י ְִר ָא ָתם ׁ ֶ
ְ
שהָ .א ַמר הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא:
הָ יָה הַ ּׂ ֶ
של
ִמ ֶּב ָעשׂ וֹ ר לַ ח ֶֹד ׁש ְקח ּו אֶ ת י ְִר ָא ָתם ׁ ֶ
הַ ִּמ ְצ ִרים ,וְ ִת ְפ ׂש ּו אוֹ תוֹ  ,וְ י ְִהיֶה ָק ׁשוּר וְ ָתפוּס
ּש ַניִם ו ְּׁשל ָֹׁשה,
ש ָּלכֶ ם יוֹ ם ֶאחָ ד ו ְ ׁ
ִ ּב ְת ִפיסָ ה ׁ ֶ
תו ְל ִדין וְ הֵ ָא ְספ ּו
יעי הוֹ ִציא ּו אוֹ ֹ
וּבַ יּוֹ ם הָ ְר ִב ִ
ָעלָ יו.

Genesis 47:11
ַיּוֹשׁב יוֹסֵ ף ,אֶ ת-אָ ִביו וְאֶ ת-אֶ חָ יו ,וַיִּ ֵתּן לָ הֶ ם אֲ חֻ זָּה ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִםְ ,בּ ֵמיטַ ב הָ אָ ֶרץ ְבּאֶ ֶרץ ַר ְﬠ ְמסֵ ס–כַּאֲ ֶשׁר ,צִ וָּה ”
ו ֵ
”פַ ְרעֹה
”So Joseph settled his father and his brothers and gave them a possession in
the land of Egypt, in the best of the land, in the land of Ramses, as Pharaoh had
”ordered.
The Egyptians worshiped the constellation of Aries. Pharaoh let the Israelites
settle in the best land of Egypt because as shepherds they were taking care of
the sheep, the ram that they worshiped as a god.
Joseph gave his brothers the control over the idols of the Egyptians and by that,
the control over Egypt.
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Just before the tenth plague that was the death of the firstborn in Egypt, God
gave the last instruction:
Exodus 12:2,3
” ְלחָ ְד ֵשׁי הַ ָשּׁנָה, ִראשׁוֹן הוּא לָ כֶם: ר ֹאשׁ חֳ ָד ִשׁים,הַ חֹ ֶדשׁ הַ זֶּה לָ כֶם.”
”אָ ֹבת– ֶשׂה לַ בָּ יִת- ִאישׁ ֶשׂה ְלבֵ ית, ְוי ְִקחוּ לָ הֶ ם: לַ חֹ ֶדשׁ הַ זֶּה, בֶּ ﬠָ שֹׂר,ﬠ ֲַדת י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר-כָּל- אֶ ל, ַדּ ְבּרוּ.”
“This month shall be for you the beginning of months. It shall be the first month
of the year for you.”
“Speak to all the congregation of Israel, saying, ‘On the tenth of this month they
are each to take a lamb for themselves, according to their fathers’ households,
a lamb for each household’.”
On the Tenth day (the aspect of the complete ten Sefirot) of the first month (the
head and the root of the year), which is the month of Aries, God gave the final
‘blow’ to the Egyptians. Following God’s instructions, each of the Israelites took
a lamb that is the symbol of Egyptians’ god into their homes. On the fourteenth
day of Aries, they slaughtered the lamb, put from its blood on their doorposts
and door frames, then they roasted the meat (not raw or cooked in water, so it
went through the transformation of fire) for eating it at night. That night God
removed the ‘heads’ of the Egyptians from the earth, leaving them powerless.
Exodus 12:12
” אֱ �הֵ י ִמצְ ַריִם-וּבכָל
ְ ; ְבּהֵ ָמה- ֵמאָ ָדם וְﬠַ ד, ְבּכוֹר ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם-ֵיתי כָל
ִ  ו ְִהכּ, בַּ לַּ יְלָ ה הַ זֶּה, ִמצְ ַריִם-וְﬠָ בַ ְר ִתּי ְבאֶ ֶרץ
 אֲ נִ י יְהוָה,ֱשׂה ְשׁפָ ִטים
ֶ ”אֶ ﬠ
”For I will pass through the land of Egypt that night, and I will strike all the
firstborn in the land of Egypt, both man and beast; and on all the gods of Egypt
I will execute judgments: I am YHVH.”
That night was the same night that we celebrate Passover every year since then.
It is called Passover because God passed over the homes of the Israelite families.
Those who demonstrated control over the idol of the Egyptians and slaughtered
the lamb were saved. Their actions removed the judgments, giving them freedom
from the desire for the self alone that bounded and enslaved them all the years
of their stay in Egypt.
When God made the covenant with Abraham he showed him the future of his
descendants:
Genesis 15:14
” ִבּ ְרכֻשׁ גָּדוֹל,כֵן יֵצְ אוּ- ָדּן אָ נֹכִ י; וְאַ חֲ ֵרי,הַ גּוֹי אֲ ֶשׁר ַי ֲﬠבֹדוּ-” ְוגַם אֶ ת
”But I will punish the nation that enslaves them, and in the end, they will come
away with great wealth.”
God’s plan was to give the Israelites the opportunity to have full control over the
physical level, code name Egypt, and the desire for the self alone that is the
negative aspect that exists in Malchut.
שהַ ִּמ ְצ ִרים הָ י ּו ׁשוֹ ְמ ִעים קוֹ ל
ֶ ׁ  ו ְּב ָׁש ָעה.726
ִש ָר ֵאל
ׂ ְ של י
ֶ ׁ ש ּ ָתפוּס ִ ּב ְת ִפיסָ ה
ֶ ׁ י ְִר ָא ָתם
, הָ י ּו בוֹ ִכים, ֹציל אוֹ תו
ּ ִ ַוְ ֵאינָם יְכוֹ ִלים ְלה
שה עֲ לֵ יהֶ ם ְּכ ִא ּל ּו ֶאת ַע ְצ ָמם ָק ְׁשר ּו
ֶ ׁ וְ הָ יָה ָק
ְ
 י ְִה ֶיה: וְ ָא ַמר הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא.לַ ה ֲִרי ָגה

 ּו ְב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִמ ְצ ָר ֵאי הֲ ֹוו ׁ ַש ְמ ִעין ָקל ַ ּדחֲ לָ א.726
 וְ לָ א י ְַכלִ ין,ש ָר ֵאל
ֹ ְִ ּדיל
ׂ ְ ִישה ְ ּדי
ׂ ָ יש ִּב ְת ִפ
ׂ  ְ ּד ָת ִפ,הון
, וַ הֲ וָ ה ַק ׁ ְשיָא ָעלַ יְ יה ּו, הֲ ֹוו ָּב ָכאן,יה
ּ ֵלְ ׁ ֵשזָ ָבא ל
 ָא ַמר ק ּו ְד ׁ ָשא.יל ּו ַּג ְר ַמיְ יה ּו ִא ְתעֲ ִקיד ּו לְ ָק ְטלָ א
ּ ְ ּכ ִא
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ְּב ִר ְ
יש ִּב ְר ׁש ּו ַתיְ יכ ּוֹ ,יו ָמא ָּב ַתר
יך ה ּוא ,יִ ְהיֶה ּ ָת ִפ ׂ
יש,
ֹיו ָמאַ ,א ְר ָּב ָעה ֹיו ִמיןְּ ,בגִ ין ִ ּדיֶחמ ּון י ֵָת ּ
יה ּ ָת ִפ ׂ
יה
ּו ְב ֹיו ָמא ְר ִב ָ
יה לְ ָק ְטלָ א ,וְ יֶיחמ ּון לֵ ּ
יע ָאה ַא ּ ִפיק ּו לֵ ּ
ִמ ְצ ָר ֵאי ֵה ְ
יה ִ ּדינָ א ,וְ ָדא ַק ׁ ְשיָא
יך ַא ּת ּון ַע ְב ִ ּדין ּ ֵב ּ
לון ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא,
לְ ה ּו ִמן ָּכל ַמ ְכ ְּת ׁ ֵשי ְ ּד ָע ַבד ֹ
יהון.
ִאי ּנ ּון ִ ּדינִ ין ְ ּדי ַַע ְבד ּון ְּב ַדחֲ לֵ ֹ

ּ ָתפוּס ִ ּב ְר ׁשו ְּתכֶ ם יוֹ ם ַאחַ ר יוֹ ם ַ -א ְר ָּב ָעה
שיּ ְִרא ּו אוֹ תוֹ ּ ָתפוּס ,וּבַ יּוֹ ם
י ִָמיםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶ
יעי הוֹ ִציא ּו אוֹ תוֹ לַ ה ֲִריגָה ,וְ י ְִרא ּו אוֹ תוֹ
הָ ְר ִב ִ
ְ
שה
הַ ִּמ ְצ ִרים ֵאיך ַא ּ ֶתם עוֹ ִ ׂשים ּבוֹ דִּ ין ,וְ זֶה ָק ׁ ֶ
ש ָע ָׂשה לָ הֶ ם הַ ָּקדוֹ ׁש
לָ הֶ ם ִמ ָּכל הַ ּ ַמכּ וֹ ת ׁ ֶ
שיַּעֲ שׂ ּו ְבי ְִר ָא ָתם.
ָּברו ְּך הוּאֵ ,א ּל ּו הַ דִּ ינִ ים ׁ ֶ

יה )דף רנ''א ע''ב( ְּבנ ּו ָרא,
 .727לְ ָב ַתר ַ ּדיְ ינִ ין לֵ ּ
ש ְרפ ּון ָּב ֵא ׁש.
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,דברים ז( ּ ְפ ִסילֵ י אֱ ל ֵֹה ֶ
יהם ִּת ְ ׂ
ָא ַמר ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ֹאכל ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו נָ א.
יך ה ּואַ ,אל ּת ְ
ֵימר ּון ִּב ְרע ּו ָתא ּו ְב ִּתיא ּו ְב ּ ָתא ְ ּד ָד ַחלְ נָ א,
ְ ּדלָ א י ְ
יה ָצלִ י ,וְ לֹא
יה ָה ִכיֶ .א ּ ָלא ַא ְת ִקינ ּו לֵ ּ
ַא ְכלִ ין לֵ ּ
ְמב ּו ׁ ָשלּ ְ ,ד ִאל ּו ְמב ּו ׁ ָשל יְ ֵהא ָט ִמיר ,וְ לָ א יֶחמ ּון
מו ְק ָדא
יה ָה ִכי ֹ
יה ְ ּדיֶחֱ מ ּון לֵ ּ
יהֶ ,א ּ ָלא ִּת ּק ּונָ א ִ ּדילֵ ּ
לֵ ּ
יה ֹנו ֵדף.
ְּבנ ּו ָראְּ ,בגִ ין ְ ּד ֵר ֵ
יח ּ

ְ ּב ֵא ׁש,
אוֹ תוֹ
דָּ נִ ים
ְ .727לבַ ּסוֹ ף
ש ָּכתוּב )דברים ז( ּ ְפ ִסילֵ י אֱ לֹהֵ יהֶ ם ִּת ְ ׂש ְרפוּן
ֶׁ
ְ
ֹאכל ּו
ָּב ֵא ׁשָ .א ַמר הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּאַ :אל ּת ְ
ש ְ ּב ָרצוֹ ן וּבַ ּ ַתאֲ וָה
ֹאמר ּו ׁ ֶ
ש ּלֹא י ְ
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו נָאֶ ׁ .
ְ
תו ָּכךֶ .א ָּלא ּ ַת ְ ּקנ ּו
של י ְִר ָא ֵתנ ּו ָא ְכל ּו אוֹ ֹ
ֶׁ
ש ִאם י ְִה ֶיה ְמבֻ ּׁ ָשל,
אוֹ תוֹ צָ ִלי ,וְ לֹא ְמבֻ ּ ָׁשלֶ ׁ ,
י ְִהיֶה מֻ ְס ּ ָתר וְ לֹא י ְִרא ּו אוֹ תוֹ ֶ ,א ָּלא ִּת ּקו ֹּנו
שיּ ְִהיֶה
שיּ ְִרא ּו אוֹ תוֹ ָּכ ְך ָׂשרוּף ָּב ֵא ׁשְּ ,כ ֵדי ׁ ֶ
ֶׁ
ֵריחוֹ נוֹ ֵדף.

לויּ ְ ,דלָ א
יה ָּכפ ּוף ַעל ַק ְרס ּו ֹ
 .728וְ ת ּו ֵר ׁ ֵ
יה ָעלֵ ּ
יש ּ
או ִמ ּ ָלה ַאחֲ ָרא ה ּואֶ ,א ּ ָלא
ֹ
ֵימר ּון ְ ּד ַח ּיָה,
י ְ
הון .וְ ת ּוּ ְ ,דלָ א
יהּ ְ ,ד ִאיה ּו ַ ּדחֲ לָ א ִ ּדלְ ֹ
ְ ּדיִ ׁ ְש ְּת ֹ
מו ְדע ּון לֵ ּ
ש ְב ָעא ,א ַֹרח
י ְ
ֵיכל ּון לֵ ּ
יהְּ .ב ִתיא ּו ְב ּ ָתאֶ ,א ּ ָלא ַעל ַ ׂ
בוֶ ,א ּ ָלא
ְקלָ נָ א ּו ִב ָ ּז ֹיון .וְ ת ּוֶ ,עצֶ ם לֹא ִת ׁ ְש ְּבר ּו ֹ
ֵיכל ּון לְ ׁ ֵשזָ ָבא
מוי ָר ָמאן ְּב ׁש ּו ָקא ,וְ לָ א י ְ
ְ ּדיֶחֱ מ ּון ַּג ְר ֹ
שה
יה .וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב) ,במדבר לג( ּו ֵבאל ֵֹה ֶ
לֵ ּ
יהם ָע ָ ׂ
יאיןּ .ת ּו ּו ַמ ֶ ּקלְ ֶכם ְּבי ְֶד ֶכם ,וְ לָ א
ה' ׁ ְש ָפ ִטיםּ ִ .דינִ ין ַס ִ ּג ִ
רו ְמ ָחא ּו ׁ ְש ַאר ָמאנֵי ְק ָר ָבא.
ַח ְר ָּבא וְ ֹ

ֹאשוֹ ָעלָ יו ָּכפוּף ַעל ַק ְרסֻ ָּליו,
 .728וְ עוֹ ד ,ר ׁ
ּ
שחַ יָה אוֹ דָּ בָ ר ַאחֵ ר הוּא,
ֹאמר ּו ׁ ֶ
ש ּלֹא י ְ
ֶׁ
ּ
שהוּא י ְִר ָא ָתם .וְ עוֹ ד,
שי ִ ַּכיר ּו אוֹ תוֹ ׁ ֶ
ֶא ּ ָלא ׁ ֶ
ֹאכל ּו אוֹ תוֹ ְ ּב ֵת ָאבוֹ ןֶ ,א ָּלא ַעל
ש ּלֹא י ְ
ֶׁ
ְ
הַ ּׂשֹבַ ע ,דֶּ ֶרך ָקלוֹ ן ו ִּבזָּיוֹ ן וְ עוֹ דֶ ,עצֶ ם לֹא
שיּ ְִרא ּו ַע ְצמוֹ ָתיו
ֶׁ
ִת ְ ׁש ְ ּבר ּו בוֹ ֶ ,א ּ ָלא
מֻ ְ ׁשלָ כוֹ ת ַּב ּ ׁשוּק ,וְ לֹא י ְִהי ּו יְכוֹ ִלים ְלהַ ִ ּציל
ָּכתוּב) ,במדבר
זֶה
וְ ַעל
אוֹ תוֹ .
לג( וּבֵ אלֹהֵ יהֶ ם ָע ָׂשה ה' ְ ׁשפָ ִטים .דִּ ינִ ים
ַר ִ ּבים .וְ עוֹ ד נֶאֱ ַמר ,ו ַּמ ֶּק ְלכֶ ם ְ ּבי ְֶדכֶ ם ,וְ לֹא
ּש ָאר ְּכלֵ י ִמ ְלחָ ָמה.
חֶ ֶרב וְ ר ַֹמח ו ְ ׁ

God ordered each Israelite family to take an unblemished one-year-old lamb
into their homes and have control over it. They had to keep it for four days and
before the end of the fourth day to slaughter it. During this time the Egyptians
were confused and without their god that was taken over by the Israelites.
Exodus 12:5
וּמן-הָ ִﬠזִּ יםִ ,תּ ָקּחוּ“
” ֶשׂה ָת ִמים ָזכָר בֶּ ןָ -שׁנָה ,י ְִהיֶה לָ כֶם; ִמן-הַ כְּ בָ ִשׂים ִ
“The animals you choose must be year-old males without defect, and you may
”take them from the sheep or the goats
Exodus 12:6
ְשׁחֲ טוּ אֹתוֹ ,כֹּל ְקהַ ל ﬠ ֲַדת-י ְִשׂ ָראֵ ל–בֵּ ין הָ ﬠַ ְרבָּ יִם“
”וְהָ יָה לָ כֶם לְ ִמ ְשׁמֶ ֶרת ,ﬠַ ד אַ ְרבָּ ﬠָ ה ﬠָ ָשׂר יוֹם לַ חֹ ֶדשׁ הַ זֶּה; ו ָ
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“and you shall keep it until the fourteenth day of this month when the whole
assembly of the congregation of Israel shall kill their lambs at twilight”
The next step was to roast the lamb well done on fire and eat it.
Exodus 12:8
“ ְמר ִֹרים י ֹאכְ לֻהוּ- ﬠַ ל,וּמצּוֹת
ַ אֵ שׁ- צְ ִלי: בַּ לַּ יְלָ ה הַ זֶּה,הַ בָּ ָשׂר-”וְאָ כְ לוּ אֶ ת
“They shall eat the flesh that same night, roasted with fire, and they shall eat it
with unleavened bread and bitter herbs”
In the next verse (Exodus 12:9) God makes it clear for all the ‘smart’ Israelites.
The spiritual technology is important to follow in order to remove the desire for
the self alone that also ‘infected’ the Israelites. It was not enough to get out of
Egypt. They had to break the gods of the Egyptians.
” ִק ְרבּוֹ-כְּ ָרﬠָ יו וְﬠַ ל- ר ֹאשׁוֹ ﬠַ ל,אֵ שׁ-צְ ִלי- כִּ י ִאם: וּבָ ֵשׁל ְמבֻ ָשּׁל בַּ מָּ יִם,תּ ֹאכְ לוּ ִממֶּ נּוּ נָא-”אַ ל
”Do not eat any of it raw or boiled at all with water, but rather roasted with fire,
both its head and its legs along with its entrails.”
Raw meat still carries the original energy of the animal and they shouldn’t
connect to it. Cooking it in water would not do the job either. Only when the
lamb is burnt its energy is transformed into vapor and the flesh can be eaten.
Since the Egyptians didn’t eat lamb, that was the symbol and aspect of their
gods, eating it showed the full control the Israelites had over their god. The
additional element of the meal was the unleavened bread that we know as the
Matzah and the bitter herbs. Both don’t have the aspect of desire for the self,
which is the ‘illness’ that enslaves us to the material of this world by the negative
side.
The full moon of Aries appears on the fourteenth day of Nisan. On that night
God, YHVH, took the life of all firstborns of the other side. That disconnected
them from the head and the body, or the essence, of the god of the Egyptians;
it collapsed without possible recovery.
Following the spiritual laws is important on the path to the Final Redemption.
Nullifying the desire for the self alone is the key to get on the express lane and
witness the Revelation of God in this world.
 ְּכבָ ר ּ ֵפ ְר ׁשוּה ּו, ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.729
 ו ִּמ ּׁשוּם ָּכ ְך,שהַ ִּמ ְצ ִרים עוֹ ְב ִדים ְל ַמזַּל ָטלֶ ה
ֶׁ
, ִאם ּ ֵכן, ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י.שה
ֶׂ עוֹ ְב ִדים ְל
 הַ כּ ֹל, ֹ ָאמַ ר לו.שה
ֶׂ י ַַע ְבד ּו טָ לֶ ה וְ לֹא
ש ּ ַמזַּל ָטלֶ ה יוֹ ֵרד וְ עוֹ לֶ ה
ֶ ׁ  ֶא ּ ָלא,עוֹ ְב ִדים
. ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה עוֹ ְב ִדים ְלכֻ ָּלם,שה
ֶׂ ְְ ּב ָטלֶ ה ו
ְ
ש ָּכל ְ ּבהֵ ָמה
ֶ ׁ , ָּכך ָׁש ַמ ְע ִּתי, ָֹאמַ ר לו
 וְ ַעל,ש ּ ָלהֶ ם הָ י ְָתה
ֶ ׁ  י ְִר ָאה,(ְ ּגדוֹ לָ ה )שֶׁ ל צ ֹאן
.זֶה הָ ַרג הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ָּכל ְ ּבכוֹ ר ְ ּבהֵ ָמה
ש ְּל ַמ ְעלָ ה
ֶ ׁ ש ֵא ּל ּו הֵ ן ַמ ְד ֵרגוֹ ת
ֶ ׁ ַוה ֲֵרי נִ ְת ָּב ֵאר
.ש ִ ּנ ְק ָראוֹ ת ָּכ ְך
ֶׁ

 ְ ּד ִמ ְצ ָר ֵאי,או ְקמ ּו ָה
ֹ  ָהא, ָא ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה.729
 ָא ַמר.ימ ָרא
ְ  ּו ְבגִ ין ָּכ ְך ּ ַפלְ ִחין לְ ִא,ּ ַפלְ ֵחי לְ ַמ ָ ּזל ָטלֶ ה
 ָא ַמר.ימ ָרא
ְ  וְ לָ א ִא, ָטלֶ ה יִ ְפלְ ח ּון, ִאי ָה ִכי,ִר ִּבי ֹיו ֵסי
 ֶא ּ ָלא ַמ ָ ּזל ָטלֶ ה נָ ִחית וְ ָסלִ יק, ּכ ּ ָֹלא ּ ַפלְ ִחין,יה
ּ ֵל
ְ
יה
ְ ְּב ָטלֶ ה וְ ִא
ּ ֵ ָא ַמר ל. ּו ְבגִ ין ָּכך ּ ַפלְ ִחין לְ כ ּ ָֹלא,ימ ָרא
 ְ ּד ָכל ְּב ִע ָירא ַר ָּבא )ס''א דצאן( ַ ּדחֲ לָ א,ָה ִכי ׁ ְש ַמ ְענָ א
ְ  וְ ַעל ָ ּדא ָק ִטיל ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,הון הֲ וָ ה
יך ה ּוא ָּכל
ֹ ְִ ּדל
 וְ ָהא ִא ְּת ַמר ְ ּד ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון ַ ּד ְר ִ ּגין.כור ְּב ֵה ָמה
ֹ ְּב
. ְ ּד ִא ְקר ּון ָה ִכי,ילא
ָ ּ ִ ּדלְ ֵע
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ֶאלְ ָעזָ רּ ְ ,כ ִתיב )שמות יב( ָּכל
ָ .730א ַמר ִר ִּבי
ֹאכל ּוּ ,ו ְכ ִתיב )שמות יג( לֹא י ֵָא ֵכל
ַמ ְח ֶמצֶ ת לֹא ת ֵ
ָח ֵמץֶ .א ּ ָלא ָ ּדא ְ ּד ַכר ,וְ ָדא נ ּו ְק ָּבאָ .א ַמר ַר ִּבי
עוןֶ ,אלְ ָעזָ ר ְּב ִריְּ ,ב ָדא )זה שייך ברעיא מהימנא
ׁ ִש ְמ ֹ
ֹאכל ּוּ ,ו ְב ָדא ְ ּכ ִתיב לֹא
אחר קרבנא( ְ ּכ ִתיב לֹא ּת ֵ
ֹאכל ּוֶ .א ּ ָלא ,נ ּו ְק ָּבא
י ֵָא ֵכל ,אֲ ַמאי לָ א ְ ּכ ִתיב לֹא ּת ְ
ודאיּ ְ ,ד ַכר
יהי ַא ְס ִט ַ
ְ ּד ִא ִ
יאת ָא ְר ָח ָהאְּ ,ב ַאזְ ָה ָרה ַ ּ
ְ ּד ִאיה ּו ָא ִחיד ְּבח ּו ָטא ְ ּד ַד ְכי ּו י ִַּתירְּ ,ב ַב ָ ּק ׁ ָשה .וְ ַעל
ֹאכל ּו.
ָ ּדא ְ ּכ ִתיב ,לֹא י ֵָא ֵכל ,לֹא ת ֵ

ָ .730א ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָרָּ ,כתוּב )שמות
יב( ָּכל ַמ ְחמֶ צֶ ת לֹא תֹאכֵ לוּ ,וְ כָ תוּב )שם
יג( לֹא י ֵָאכֵ ל חָ מֵ ץֶ .א ּ ָלא זֶה זָכָ ר ,וְ ֹזו נְ ֵקבָ ה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ןֶ ,א ְל ָעזָר ְ ּבנִ יָּ ,בזֶה ָּכתוּב
לֹא תֹאכֵ לוּ ,ו ָּבזֶה ָּכתוּב לֹא י ֵָאכֵ ל .מַ דּ ו ַּע
ש ִהיא
ֹאכלוּ? ֶא ָּלא נְ ֵקבָ ה ׁ ֶ
לֹא כָ תוּב לֹא ת ְ
שהוּא
נוֹ ָטה ִמדַּ ְר ָּכ ּה  -וַדַּ אי ְ ּב ַא ְזהָ ָרה .זָכָ ר ׁ ֶ
של ָטה ֳָרה יוֹ ֵתר ּ ְ -בבַ ָּק ָׁשה.
ָאחוּז ְ ּבחוּט ׁ ֶ
וְ ַעל זֶה ָּכתוּב לֹא י ֵָאכֵ ל ,לֹא תֹאכֵ לוּ.

יה ַא ָּבא ,וְ ָהא ְ ּכ ִתיב )דברים טז( לֹא
ָ .731א ַמר לֵ ּ
יהַ ,א ְס ּגֵי ּ ָת ִבין יְ ֵת ִירין
ת ַ
ֹאכל ָעלָ יו ָח ֵמץָ .א ַמר לֵ ּ
יתא ְּב ַב ָ ּק ׁ ָשה לֹא
יק ָרא לְ ָק ְר ְּבנָ א .אֲ ָבל ְּב ַק ְד ִמ ָ
לִ ָ
ֹאכל ּוּ ְ ,דה ּוא
י ֵָא ֵכל .אֲ ָבל לְ ָב ַתר ְּב ַאזְ ָה ָרה ,לֹא ּת ְ
ַק ׁ ְשיָא ִמ ּ ַת ְרוַ ויְ יה ּוַ .מ ְח ֶמצֶ ת ַמאי ַט ְע ָמאְּ .בגִ ין
מו ָתא ִאית ּ ַת ּ ָמןָ .ח ֵמץּ ְ ,ד ַכרַ .מ ְח ֶמצֶ ת,
יחא ְ ּד ֹ
ְ ּד ֵר ָ
ישא
דות ָמוְ תְּ ,ב ֵר ׁ ָ
יה ֹיו ְר ֹ
נ ּו ְק ָּבא) .משלי ה( ַרגְ לֶ ָ
יבהִּ ,ת ׁ ְש ַּכח לָ ּהּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ַמאן ְ ּד ָא ִכיל
יפא ְ ּד ֵת ָ
וְ ֵס ָ
מו ָתא ,וְ לִ ינְ ַדע
יה ֹ
ָח ֵמץ ּ ַב ּ ֶפ ַסחִ ,איה ּו ַא ְק ִ ּד ַ
ימת לֵ ּ
ְ ּד ִמית ה ּוא ְּב ָעלְ ָמא ֵ ּדיןּ ,ו ְב ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי,
ְ ּכ ִתיב )שמות יב( וְ נִ ְכ ְר ָתה ַה ּנ ֶֶפ ׁש ַה ִהיא.

ָ .731א ַמר לוֹ ַ ,א ָּבאַ ,וה ֲֵרי ָּכתוּב )דברים
טז( לֹא תֹאכַ ל ָעלָ יו חָ מֵ ץָ .אמַ ר לוֹ  ,הַ ְר ֵּבה
של הַ ָּק ְר ָּבן .אֲ בָ ל
ּ ֵתבוֹ ת י ְֵתרוֹ ת ִל ְכבוֹ דוֹ ׁ ֶ
ַּב ְּת ִח ָּלה ַּב ָּק ָׁשה  -לֹא י ֵָאכֵ ל ,אֲ בָ ל ְלבַ ּסוֹ ף
שה
שהוּא ָק ׁ ֶ
ְ ּב ַאזְהָ ָרה  -לֹא תֹאכֵ לוֶּ ׁ ,
ִמ ּ ְ ׁשנֵיהֶ ם .מַ ְחמֶ צֶ ת ,מַ ה ּ ַטעֲ ָמ ּה? ִמ ּׁשוּם
של ָמוֶת י ֵׁש ָׁשם .חָ מֵ ץ  -זָכָ ר,
ש ֵריחַ ׁ ֶ
ֶׁ
מַ ְחמֶ צֶ ת  -נְ ֵקבָ ה) .משלי ה( ַרגְ לֶ יהָ י ְֹרדוֹ ת
ֹאש ו ְּבסוֹ ף הַ ּ ֵתבָ ה ִּת ְמצָ א אוֹ ָת ּה.
ָמוֶתּ ְ ,בר ׁ
שאוֹ כֵ ל חָ מֵ ץ ְ ּבפֶ סַ ח הוּא
ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ִמי ׁ ֶ
שהוּא מֵ ת
שי ּ ֵַדע ׁ ֶ
ַמ ְקדִּ ים ְל ַע ְצמוֹ הַ ּ ָמוֶת ,וְ ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )שמות
ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה וּבָ עוֹ לָ ם הַ ָּבאֶ ׁ ,
יב( וְ נִ ְכ ְר ָתה הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ִהיא.

After the slaughtering of the lamb, God instructed the Israelites that for a week
they can not eat leavened bread.
Deuteronomy 16:3
”ל ֹא-ת ֹאכַל ﬠָ לָ יו חָ מֵ ץִ ,שׁ ְבﬠַ ת י ִָמים תּ ֹאכַל-ﬠָ לָ יו ַמצּוֹת לֶ חֶ ם עֹנִ י“
“You shall eat no leavened bread with it. Seven days you shall eat it with
”unleavened bread, the bread of affliction
Exodus 12:19
ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים– ְשׂאֹ ר ,ל ֹא י ִָמּצֵ א ְבּבָ ֵתּיכֶם :כִּ י כָּל-אֹ כֵל ַמ ְח ֶמצֶ ת ,וְנִכְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא מֵ ﬠ ֲַדת י ְִשׂ ָראֵ ל–בַּ גֵּר“ ,
”וּבאֶ זְ ַרח הָ אָ ֶרץ
ְ
)מ ְח ֶמצֶ ת( “For seven days leaven
ַ is not to be found in your houses. Indeed, any
person who eats anything leavened is to be cut off from the congregation of
”Israel, whether an alien or a native of the land
. The first letter and theמַ ְחמֶ צֶ ת The word used in this verse for leavened bread is
’, meaningחָ מֵ ץ‘ , meaning ‘death’. The middle three letters spellמת last letter spell
leavened bread.
DailyZohar.com
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This restriction is not just about eating but also about possessing it. The danger
of eating leavened bread during those seven days brings the aspect of death on
the person regardless if he is Israelite or an alien.
WHY so?
Every ‘event’ in the Torah has a spiritual effect that appears every year at the
same time. When God let the Israelites control the god of the Egyptians, he also
told them to remove the desire for the self alone. Their meal had to include
unleavened bread and bitter herbs. At that time, which was the fourteenth day
of Aries, Nisan, God killed all the firstborns of the Egyptians including the
firstborn of their animals. That energy of removal of negativity, and enjoying
freedom, requires the removal of the desire for the self alone that is impacted by
the food we eat.
The restriction of seven days is to guarantee disconnection from the negativity
and purify the desire for the self alone on all the levels, which is the seven Sefirot
from Malchut to Chessed. The Shabbat that occurred during that week gives
the purification from Binah and that is why we also have a special Torah reading
for it.
The restriction is not just about the food but also about our behavior. In order
to enjoy freedom, we must sacrifice the ego and all desires for the self alone.
 ַמדּ ו ַּע )נִקְ ֵראת מַ צָּ ה(? ֶא ּ ָלא ָּכ ְך,צה
ָ ּ  ֶא.( אֲ ַמאי )ס''א אתקריאת מצה, ַמ ָּצה.732
ּ ָ  ַמ.732 לא ָה ִכי

,ש ָאמַ ר ְלעוֹ לָ מוֹ דַּ י
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם- שדַּ י
ַׁ ,ָּׁשנִ ינו
ְ
 ִמ ּׁשוּם, ַאף ָּכך מַ ָ ּצה.ֹאמר ְלצָ רוֹ ֵתינ ּו דַּ י
ַ ּ שי
ֶׁ
שדֶּ ֶדת וּמַ ְב ִריחָ ה ְלכָ ל ְצ ָד ִדים
ַ ׁ ש ִהיא ְמ
ֶׁ
שם
ֵ ׁ ָר ִעים וְ עוֹ ָׂשה ְק ָט ָטה ֵּבינֵיהֶ ם ְּכ ֻדגְ ַמת
ִּיקים
ִ ש ִדים ו ַּמז
ֵ ׁ ש ּ ַמ ְב ִריחַ ְל
ֶ ׁ ,ש ַּב ְּמז ּוזָה
ֶ ׁ שדַּ י
ַׁ
ְ
 ַאף ָּכך ִהיא מַ ְב ִריחָ ה אוֹ ָתם- ש ַער
ַ ׁ ּ ש ַּב
ֶׁ
 וְ עוֹ ָׂשה ְמ ִריבָ ה,ִמ ָּכל ִמ ְׁש ְּכנֵי הַ ְ ּק ֻד ּ ָׁשה
ש ּנֶאֱ ַמר )שמות יז( מַ ָּסה
ֶ ׁ ֹ ְּכמו,ו ְּק ָטטוֹ ת ָּבהֶ ם
 ַוה ֲֵרי מַ ָּסה, וְ ַעל זֶה ָּכתוּב ַמ ָ ּצה.ו ְּמ ִריבָ ה
ְ ֶנִ ְכ ּ ֶתבֶ ת ָּבאוֹ ת סָ מ
של
ֶ ׁ ''ך? ֶא ָּלא ּ ַת ְר ּגוּם
.ַמ ָּסה הוּא ַמ ּצו ָּתא

ֹאמר
ַ  ְ ּדי,מו ַ ּדי
ֹ ָעול
ֹ ְ ְּבגִ ין ְ ּד ָא ַמר ל: ׁ ַש ַ ּדי,ּ ָתנֵינָ ן
 ְּבגִ ין ְ ּד ָקא ְמ ׁ ַש ֵ ּדד, א ּוף ָה ִכי ַמ ָּצה.רו ֵתינ ּו ַ ּדי
ֹ לְ ָצ
, וְ ָע ִביד ְק ָט ָטה ְּבה ּו,ישין
ִ ׁ ְ ּד ַמ ְב ָר ַחת לְ ָכל ִס ְט ִרין ִּב
יקים
ִ יח לְ ׁ ֵש ִדים ּו ַמ ִ ּז
ַ  ְ ּד ַמ ְב ִר,ְ ּכגַ וְ ונָא ְ ּד ׁ ַש ַ ּדי ִ ּד ְמז ּוזָ ה
לון ִמ ָּכל ִמ ׁ ְש ְ ּכנֵי
ֹ יהי ַמ ְב ָר ַחת
ִ  א ּוף ָה ִכי ִא,ְ ּד ַת ְר ָעא
 ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת.יבה ּו ְק ָט ָטה ְּבה ּו
ָ  וְ ָע ִביד ְמ ִר,ְקד ּו ּ ׁ ָשה
. ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב ַמ ָּצה.יבה
ָ  )שמות יז( ַמ ּ ָסה ּו ְמ ִר,ָא ֵמר
 ִאיה ּו,מו ְ ּד ַמ ּ ָסה
ֹ  ֶא ּ ָלא ּ ַת ְר ּג ּו.וְ ָהא ַמ ּ ָסה ְּב ָס ֶמ ְך ִאיה ּו
.ָמצ ּו ָתא

 ְ ּכמוֹ לָ ׁשוֹ ן, ָא ַמר הָ רוֹ ָעה הַ ּנֶאֱ ָמן.733
 וְ הוּא לָ ׁשוֹ ן, ֹשי בֵ יתו
ֵ ׁ ְשהוּא ַמ ֵּקל ְלכָ ל ַאנ
ֶׁ
שר
ֶׂ ש ּבוֹ ֶע
ֶ ׁ  וְ הוּא ַמ ּ ֶטה,'צו ַּרת אוֹ ת ו
ֹ וּבוֹ ִה ָּכה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ַעל יָדו,אוֹ ִתיּוֹ ת
ש ָּכל הַ ּ ַמכּ וֹ ת הָ י ּו ִמ ַ ּצד
ֶ ׁ  ו ִּמ ּ ׁשוּם.שר ַמכּ וֹ ת
ֶׂ ֶע
ש ָּכל
ֶ ׁ  ִמ ַּניִן, ָאמַ ר ַר ִ ּבי עֲ ִקיבָ א,'של ה' ה
ֶׁ
ְ
שהֵ ִביא הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ַעל
ֶ ׁ ַמ ָּכה ו ַּמ ָּכה
של חָ מֵ ׁש ַמכּ וֹ ת
ֶ ׁ הַ ִּמ ְצ ִרים ְ ּב ִמ ְצ ַריִם הָ י ְָתה
 וְ אוֹ ת ה' עוֹ לָ ה.'ּ אֱ מֹר מֵ ַע ּ ָתה וְ כו,'ּוְ כו
 חָ מֵ ׁש ּ ְפ ָע ִמים.ְ ּבאוֹ ת י' לַ ח ֲִמ ּ ִׁשים ַמכּ וֹ ת

 ְ ּכ ֹגון,ימנָ א
ָ  רעיא מהימנא ָא ַמר ַר ְעיָא ְמ ֵה.733
 וְ ִאיה ּו,יה
ֵ ישנָא ְ ּד ִאיה ּו ַמ ֵ ּקל לְ ָכל ַאנְ ׁ ֵשי ּ ֵב
ָ ׁ ִל
ּ ית
,או ִת ֹיות
ֹ שר
ָ ׁ ִל
ּ  וְ ִאיה ּו ַמ ֵטה ְ ּד ֵב,'ישנָא ְ ּד ָאת ו
ֶׂ יה ֶע
ְ יה ָמ ָחא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
.דוי י' ָמ ָחאן
ֹ ְיך ה ּוא ַעל י
ּ ּו ֵב
יבא
ָ  ִר ִּבי עֲ ִק,'ּו ְבגִ ין ְ ּד ָכל ָמ ָחאן הֲ ֹוו ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּדה' ה
דו ׁש
ֹ  ִמ ּנַיִ ן ׁ ֶש ָּכל ַמ ָּכה ּו ַמ ָּכה ׁ ֶש ֵה ִביא ַה ָ ּק,או ֵמר
ֹ
ָּבר ּו ְך ה ּוא ַעל ַה ִּמ ְּצ ִרים ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם ָהיְ ָתה ׁ ֶשל ָח ֵמ ׁש
 וְ ָאת ה' ַס ְּל ָקא ְּב ָאת.'מור ֵמ ַע ּ ָתה וְ כ ּו
ֹ ֱ א,'ַמ ּכ ֹות וְ כ ּו
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 ו ִּמ ּׁשוּם זֶה.אתיִם ַוח ֲִמ ּ ִׁשים
ַ  ח ֲִמ ּ ִׁשים הֵ ם ָמ. ִאי ּנ ּון ר''ן, ָח ֵמ ׁש זִ ְמנִ ין ַח ְמ ׁ ִשין,י' לְ ַח ְמ ׁ ִשין ָמ ָחאן
אתיִם ַוח ֲִמ ּ ִ ׁשים
ַ  וְ ַעל הַ יָּם לָ ק ּו ָמ,נֶאֱ ַמר
. וְ ַעל ַה ּיָם לָ ק ּו ר''ן ַמ ּכ ֹות,ּו ְבגִ ין ָ ּדא
.ַמכּ וֹ ת
The Zohar asks why the Matzah, מצה, is called by that name and answers that
Matzah pushes away the negative side and creates conflicts among them.
Exodus 17:7
“ ִריב ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל- ﬠַ ל:וּמ ִריבָ ה
ְ  ַמסָּ ה,”וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם הַ ָמּקוֹם
“And the name of the place was called Massah (Test), and Meribah (Arguing),
because of the striving of the children of Israel”
The word מסָּ ה,
ַ Massah, is like Matzah, מצה, where the letter  סis replaced with
צ. The Zohar explains that the Aramaic word for it is צּוּתא
ָ ַמ, Matzutah, and it
connects to the inner energy of the work.
Matzah is also like the name שדי, which is a name of God that we put on the
Mezuzah, מזוזה. It has the power to block the negative side from entering our
homes. This name separates and protects the gate to the upper three Sefirot by
blocking all negativity from reaching higher levels. No negativity can reach or
‘contaminate’ the purity of the upper three.
The Matzah, like the name שדי, will stop the negative and brings freedom to the
world when the Final Redemption comes, because the process will be similar to
the one that took us out of Egypt.
Micah 7:15
“ נִ ְפלָ אוֹת, אַ ְראֶ נּוּ, ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם,�את
ְ ֵימי צ
ֵ ִ”כּ
“As in the days when you came out from the land of Egypt, I will show you
miracles.”
The sages tell us “”בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל, “In the month of Nissan were
redeemed and in Nissan will be redeemed”.
The opportunity to break the negativity is available to us in this month because
we had this ‘event’ before (as explained in previous DZ). All we need is to follow
the instructions of the Torah and connect to that energy.
The Torah is valid until God nullifies it and brings a new one to replace it. Since
it hasn’t happened yet, we should cling to it and to the Zohar that reveals its
secrets and gives us the deeper meaning of the Torah codes.
 ָּכל טוּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִהיא, ָא ַמר יוֹ סֵ ף.734 א ֶרץ ִמ ְּצ ַריִ ם ַר ְע ְמ ֵסס
ֶ יטב
ַ  ָּכל ֵמ, ָא ַמר ֹיו ֵסף.734
,יש ּו ְלי ְִר ָא ָתם
ׁ  וְ אוֹ ָת ּה אֶ ֶרץ ִה ְפ ִר, ַר ְע ְמסֵ ס,הון
ֹ ְיש ּו לְ ַדחֲ לָ ן ִ ּדל
ׁ  וְ ַה ִהיא ַא ְר ָעא ַא ְפ ִר,ִהיא
 וְ כָ ל.ִל ְרעוֹ ת ו ְּלהַ ּ ֵל ְך ְ ּבכָ ל ּ ַתעֲ נוּגוֹ ת הָ עוֹ לָ ם
 וְ ָכל ִמ ְּצ ָר ֵאי.יה ְך ְּב ָכל ִע ּנ ּוגִ ין ְ ּד ָעלְ ָמא
ַ לְ ַר ְעיָא ּולְ ֵמ
שרוֹ ִעים
ֶׁ
ְלאוֹ ָתם
הַ ִּמ ְצ ִרים הֶ ְח ִׁשיב ּו
ש ּ ָׁש ַאל יוֹ סֵ ף
ֶ ׁ ּ  וְ זֶה ַמה. ְּכי ְִר ָא ָתם-  ְלי ְִר ָא ָתם. כדחליהון,ָח ׁ ִשיב ּון לְ ִאי ּנ ּון דרען *( לדחלייהון
של
ֶ ׁ ִש ְלט ּו ֶאחָ יו ַעל י ְִר ָא ָתם
ׁ ְ ּ שי
ֶ ׁ , לשלטאה אחוי על ִמ ּ ַפ ְרעֹה,ודא שאיל יוסף מפרעה
ש ְּכפ ּויִים ּ ַתחַ ת י ָָדיו ּ ַכעֲ בָ ִדים
ֶ ׁ ,הַ ִּמ ְצ ִרים
 כעבדים, דאתכפיין תחות ידיה,דחלן דמצראי
 ִל ְהיוֹ ת ּ ֻכ ָּלם נִ ְכ ּ ִפים ּ ַתחַ ת,ַאחַ ר ַמ ְלכֵ יהֶ ם
ִשלֹט ָּבעוֹ לָ ם אֶ ּ ָלא
ְׁ  וְ לֹא י,צדָּ ם
ֵ ׁ  למהוי כלהו מתכפיין תחות שם,בתר מלכיהון
ּ ִ שם ְיהֹוָה ִמ
. וְ י ִָּכנְ ע ּו ָּכל ְממֻ ִ ּנים ּ ַתחַ ת י ָָדיו,שם ְיהֹוָה
ֵׁ
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. ולא שליט בעלמא אלא שם ידוד,יי' מסטריהון
.ואתכפיין כל ממנן תחות ידיה
שהוּא ָע ִתיד ְל ִה ּ ָפ ַרע
ֶ ׁ  ו ְּלהַ ְראוֹ ת לָ הֶ ם.735
ש ָּכתוּב )שמות יב( ו ְּבכָ ל אֱ לֹהֵ י
ֶ ׁ  זֶה ּו,מֵ הֶ ם
 ּ ֵכיוָן.שה ְׁשפָ ִטים אֲ נִ י ְיהֹוָה
ֶׂ ֱִמ ְצ ַריִם ֶאע
,ש ִה ְטע ּו לַ ְ ּב ִריּוֹ ת וְ ָע ׂש ּו ַע ְצ ָמם אֱ לוֹ הוּת
ֶׁ
 הוּא ָ ּגדוֹ ל ַעל, ֹש ּלו
ֶ ׁ  ְממֻ ּנֶה,ש ָּטלֶ ה
ֶ ׁ ו ִּמ ּׁשוּם
 ִצ ּוָה,של אֱ ל ִֹהים אֲ חֵ ִרים
ֶ ׁ ָּכל הַ ְממֻ ִ ּנים
 )שמות,ִש ָראֵ ל
ׂ ְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְלי
שה
ֶׂ שה ְלבֵ ית ָאבוֹ ת
ֶׂ יש
ׁ יב( וְ י ְִקח ּו לָ הֶ ם ִא
ֹ וְ ָת ְפס ּו אוֹ תו, וְ ִה ְ ׁש ִליט אוֹ ָתם ָעלָ יו,לַ ָּביִת
,ּש ַניִם וְ ָׁשל ֹׁש
ְׁ ש ּ ָלהֶ ם יוֹ ם ו
ֶ ׁ ּ ָתפוּס ַּב ְּת ִפיסָ ה
לו ְל ִדין ְל ֵעינֵי ָּכל
ֹ ו ְּל ַאחַ ר זֶה הוֹ ִציא ּו
ש ּ ָלהֶ ם ִ ּב ְר ׁשוּת
ֶ ׁ שהָ אֱ לוֹ ּ ַה
ֶ ׁ  ְלהַ ְראוֹ ת,ִמ ְצ ַריִם
.ִש ָר ֵאל לַ עֲ ׂשוֹ ת ּבוֹ דִּ ין
ְׂ י

 דאיהו עתיד לאיתפרעא, ולאחזאה לון.735
 ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים, הה''ד,מנהון
 כד מטעיין לבריין ועבדין גרמייהו.אני ידוד
 איהו רב על, ובגין דטלה ממנא דיליה.אלוהות
, מני קב''ה לישראל,כל ממנן דאלהים אחרים
,ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית
 ותפשי ליה תפיש בתפישה,ואשליט לון עליה
 ולבתר דא אפיקו ליה.דלהון יומא ותרין ותלת
 לאחזאה דאלהא דלהון,לדינא לעיני כל מצראי
.ברשו דישראל למעבד ביה דינא

Joseph gave his brothers the best of the land of Egypt and made them shepherds
to control the gods of the Egyptians. He is the aspect of Yessod, the Sefirah that
channels the light to the world. Joseph knew that YHVH was going to be revealed
in the world and take over all other gods’ systems. Egypt was controlling the
spiritual system of the negative side and Joseph was there as a pioneer,
preparing the world for the full control of YHVH. He interpreted Pharaoh’s dream
to manifest into full control of Egypt over the material world. Genesis 41:13
explains the secret, “as he interpreted to us, so it was”.
Now after Joseph helped Egypt gain control over the material world, it was time
for the revelation of YHVH. That ‘job’ was in the hands of Moses who was on the
level of Da’at. This level represents the connection between the Father,
Chokhmah and the Mother, Binah. The child is Zeir Anpin and until that time
he was not revealed in the world because the Torah was waiting for Moses to
write it down on Mount Sinai.
Moses came to Pharaoh demanding in the name of YHVH to let the Israelites go.
Pharaoh was surprised because he was never aware of that spiritual force.
Exodus 5:2
“ י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא- ְוגַם אֶ ת,יְהוָה- ל ֹא י ַָדﬠְ ִתּי אֶ ת:י ְִשׂ ָראֵ ל- ְל ַשׁלַּ ח אֶ ת,ַויּ ֹאמֶ ר פַּ ְרעֹה– ִמי יְהוָה אֲ ֶשׁר אֶ ְשׁ ַמע ְבּקֹ לוֹ
ַ”אֲ ַשׁלֵּ ח
“And Pharaoh said: ‘Who is YHVH, that I should hearken unto His voice to let
Israel go? I know not YHVH, and moreover, I will not let Israel go.”
Following Pharaoh’s response, God empowered Moses, Da’at, to carry the
execution of a ten-step plan. The final outcome was that Egypt lost stronghold
in the material world. The ten plagues revealed the ten Sefirot of YHVH and his
dominance over all aspects of the physical and spiritual world. The Israelites
could then arrive at Mount Sinai to receive the Torah that is the manifestation
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of Zeir Anpin, YHVH, in the world. The Torah became the ruler of the world and
everything follows the laws of the Torah.
The world today is in a similar state. We have few Pharaohs. A few trillion owners
of the major banks of the world and pharmaceutical companies manipulate the
economy and the well being of the entire world. They have many ‘agents’ that
serve them loyally, giving them control over the life of billions. When the new
set of plagues come to break them, only those who have the certainty and follow
the Light will be saved.
When the Egyptians were in darkness, the Israelites enjoyed the Light.
”Exodus 10:23, ”but all the children of Israel had light in their dwellings.

 .736בג''ד ,אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל
במים כי אם צלי אש ראשו על כרעיו ועל קרבו,
למהוי דן באש צלי ,ומני לזרקא לגרמיה דיליה
בשוקא בבזוי .ובג''ד ,ועצם לא תשברו בו .ומני
לימא ד' ,בתר דהוה תפיש ג' יומין קשור,
למעבד ביה דינא .ודא קשיא לון מכל מכתשין
דמחא לון קב''ה ,על ידא דרעיא מהימנא .ולא
עוד ,אלא דמני דלא למיכל ליה בתיאובתא.
ומיד דחמאן גרמוי בשוקא ,ולא יכלין לשזבא
עודֶ ,א ּ ָלא
ליה ,דא קשיא לון ִמ ּכ ּ ָֹלא .וְ לֹא ֹ
ְּביְ ְד ֶכם,
ְּבה ּו) ,שמות יב( ּו ַמ ֶ ּקלְ ֶכם
ְ ּד ִא ְּת ַמר
חות יְ ַדיְ יה ּו.
לְ ִא ְת ַּכ ְפיָיא ָּכל ַ ּדחֲ לָ ן ְ ּד ִמ ְּצ ָר ֵאיְּ ,ת ֹ
רות ְמ ָמנָ ןּ ְ ,כ ִתיב )שמות יב( וַ יְ ָי
כו ֹ
ּו ְבגִ ין ְ ּד ִאינְ ה ּו ְּב ֹ
כור.
ִה ָּכה ָכל ְּב ֹ

ֹאכל ּו
ּ ִ .736בגְ לַ ל זֶה נֶאֱ ַמר) ,שם( ַאל ּת ְ
של ְמבֻ ּ ָׁשל ַּב ּ ָמיִם ִּכי ִאם ְצ ִלי
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו נָא וּבָ ׁ ֵ
ֹאשוֹ ַעל ְ ּכ ָר ָעיו וְ ַעל ִק ְר ּבוֹ ִ ,ל ְהיוֹ ת
ֵא ׁש ר ׁ
נִ דּ וֹ ן ְ ּב ֵא ׁש צָ ִלי ,וְ ִצ ּוָה ִלזְ רֹק ְל ַע ְצמוֹ ָתיו
ַּב ּ ׁשוּק ְ ּב ִבזָּיוֹ ן .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה נֶאֱ ַמר) ,שם( וְ ֶעצֶ ם
יעיַ ,אחַ ר
לֹא ִת ְ ׁש ְ ּבר ּו בוֹ  .וְ ִצ ּוָה לַ יּוֹ ם הָ ְר ִב ִ
שהָ יָה ּ ָתפוּס ְׁשל ָֹׁשה י ִָמים ָק ׁשוּר ,לַ עֲ ׂשוֹ ת
ֶׁ
ש ִה ָּכה
שה לָ הֶ ם ִמ ָּכל נְ גָ ִעים ׁ ֶ
בּ וֹ דִּ ין .וְ זֶה ָק ׁ ֶ
ְ
לָ הֶ ם הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ַעל י ְֵדי הָ רוֹ ֶעה
ש ּלֹא לֶ אֱ כֹל
צ ּוָה ׁ ֶ
הַ ּנֶאֱ ָמן .וְ לֹא עוֹ דֶ ,א ָּלא ׁ ֶ
ש ִּ
ש ָרא ּו ַע ְצמוֹ ָתיו ַּב ּׁשוּק
אוֹ תוֹ ְ ּב ַתאֲ וָה .ו ִּמיָּד ׁ ֶ
שה לָ הֶ ם מֵ הַ כּ ֹל.
צילוֹ  ,זֶה ָק ׁ ֶ
וְ לֹא י ְָכל ּו ְלהַ ִ ּ
ש ּנֶאֱ ַמר
ֶׁ
ֶא ּ ָלא
עוֹ ד,
וְ לֹא
ָּבהֶ ם )שם( ו ַּמ ֶּק ְלכֶ ם ְ ּבי ְֶדכֶ םִ ,ל ְכ ּפוֹ ת ָּכל
של הַ ִּמ ְצ ִרים ּ ַתחַ ת י ְֵדיהֶ ם .ו ִּמ ּׁשוּם
י ְִר ָא ָתם ׁ ֶ
שהֵ ם ְ ּבכוֹ רוֹ ת ְממֻ ִ ּניםָּ ,כתוּב )שם( וַה' ִה ָּכה
ֶׁ
כָ ל ְ ּבכוֹ ר.

ָּ .737ב ַתר ָּכל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב) ,דברים טז( לֹא יִ ָא ֵכל ָח ֵמץ
עונִ י.
ֹ
ֹאכל ָעלָ יו ַמצ ֹּות לֶ ֶחם
ׁ ִש ְב ַעת י ִָמים ּת ַ
ֹאכל ּוָ .א ַמר
ּו ְכ ִתיב )שמות יב( ָּכל ַמ ְח ֶמ ֶּצת לֹא ת ֵ
יכל ָח ֵמץ
ימנָ א ,אֲ ַמאי ָמנֵי ְ ּדלָ א לְ ֵמ ַ
ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
הון ַמ ָּצה .וַ אֲ ַמאי לֹא
יכל ְּב ֹ
ׁ ִש ְב ַעת ֹיו ִמיןּ ,ולְ ֵמ ַ
ֹאכל ּוֶ .א ּ ָלא ז' ּכ ְֹכ ֵבי לֶ ֶכת
יִ ָא ֵכל ,וַ אֲ ַמאי לֹא ּת ֵ
טוב וָ ָרע,
וְ ִאי ּנ ּון :שצּ''ם חנכ''ל .וְ ִאי ּנ ּון ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ֹ
יפה ִ ּדלְ ַבר ָח ֵמץ .וְ ִאי ּנ ּון
נְ ֹ
הו ָרא ִ ּדלְ ֹגו ַמ ָּצהְ .קלִ ָ
ָח ֵמץ ְ ּד ַכר ַמ ְח ֶמ ֶּצת נ ּו ְק ָּבא.

ַ .737אחַ ר ָּכל זֶּהָּ ,כתוּב )שם יג( לֹא י ֵָראֶ ה
חָ מֵ ץ) ,דברים טז( ִׁש ְב ַעת י ִָמים ּתֹאכַ ל ָעלָ יו
צוֹ ת לֶ חֶ ם עֹנִ י .וְ כָ תוּב )שמות יב( ָּכל
ַמ ּ
ַמ ְחמֶ צֶ ת לֹא תֹאכֵ לוָּ .א ַמר הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן,
ש ּלֹא לֶ אֱ כֹל חָ ֵמץ ִׁש ְב ַעת י ִָמים
ַמדּ ו ַּע ִצ ּוָה ׁ ֶ
צה? ו ַּמדו ַּע לֹא י ֵָאכֵ ל,
וְ לֶ אֱ כֹל ָּבהֶ ם ַמ ָ ּ
ו ַּמדּ ו ַּע נֶאֱ ַמר לֹא תֹאכֵ לוּ? ֶא ָּלא ִׁש ְב ָעה
כּ וֹ ְכבֵ י לֶ כֶ ת ,וְ הֵ ם :שצ''ם חנכ''ל .וְ הֵ ם ִמ ַ ּצד
ימי ,מַ ָ ּצהְ .ק ִל ּ ָפה
של טוֹ ב ו ָָרע ,אוֹ ר הַ ּ ְפנִ ִ
ֶׁ
ש ַּבחוּץ  -חָ מֵ ץ .וְ הֵ ם ,חָ מֵ ץ  -זָכָ רַ .מ ְחמֶ צֶ ת
ֶׁ
 -נְ ֵקבָ ה.
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ַ .738מ ָּצה ִ ּדלְ ֹגו ׁ ְשמ ּו ָרה .וְ ִאי ּנ ּון) ,אסתר ב( ׁ ֶש ַבע
רות ָה ְרא ּו ֹיות לָ ֶתת לָ ּה ִמ ּ ֵבית ַה ּ ֶמלֶ ְך .וְ ִא ְּת ַמר
ַה ְּנ ָע ֹ
ָעלַ יְ יה ּו) ,שמות יב( ּו ׁ ְש ַמ ְר ּ ֶתם ֶאת ַה ּ ַמצ ֹּותַ .מ ָּצה
יה ִא ְת ָע ִביד
ִא ִ
יהי ׁ ְשמ ּו ָרה לְ ַב ְעלָ ּהּ ְ ,ד ִאיה ּו ו'ּ .ו ֵב ּ
ִמ ְּצוָ ה.

ש ִ ּב ְפנִ ים ׁ ְ -שמו ָּרה .וְ הֵ ם )אסתר
צה ׁ ֶ
ַ .738מ ָ ּ
שבַ ע הַ ְ ּנ ָערוֹ ת הָ ְראֻ יוֹ ת לָ ֶתת לָ ּה ִמ ֵּבית
ב( ׁ ֶ
ְ
ּש ַמ ְר ּ ֶתם
הַ ּ ֶמלֶ ך .וְ נֶאֱ ַמר עֲ לֵ יהֶ ם )שמות יב( ו ְ ׁ
צוֹ תַ .מ ָ ּצה ִהיא ְׁשמו ָּרה ְלבַ ְעלָ ּה,
ֶאת הַ ּ ַמ ּ
שית ִמ ְצוָה.
שהוּא אוֹ ת ו' ,וּבוֹ נַעֲ ֵׂ
ֶׁ

Deuteronomy 16:3
”ל ֹא-ת ֹאכַל ﬠָ לָ יו חָ מֵ ץִ ,שׁ ְבﬠַ ת י ִָמים תּ ֹאכַל-ﬠָ לָ יו ַמצּוֹת לֶ חֶ ם עֹנִ י“
” You shall eat no leavened bread with it. Seven days you shall eat it with
”unleavened bread, the bread of affliction
The Zohar explains that the seven days represent the connection to the seven
, and the seven Sefirot.שצמחנכ”ל major planets,
Controlling Letter – Planet Name
 – Saturn,ב  -שבתאי
 – Jupiter,ג  -צדק
 – Mars,ד  -מאדים
 – Sun,כ  -חמה
 – Venus,פ  -נגה
 – Mercury,ר  -כוכב
 – Moonת  -לבנה
, Matzah (no leavened bread), and theמצה Their inner light is the aspect of the
, Chametz (leavened bread).חמץ negative side is the aspect of
The month of Nissan (Aries) controls the entire year. It is the ‘head’ of the year
and the Zodiac. During the seven days of Passover Holy Day, we read different
sections of the Torah where the major Holy Days are mentioned. It gives us a
strong connection to the positive aspects of every month and its controlling
planet.

ּ .739ו ַמאן ְ ּדנָ ִטיר לָ ּה לְ גַ ּ ֵבי י ָּהּ ִ ,דגְ נִ יזִ ין ְּבמ''ץ ִמן
ַמ ָּצה ,וְ ִאי ּנ ּון .י''ם ה''ץּ .ו ָמנֵי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא
כות לֵ יל ּ ֶפ ַסחּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ׁ ֶש ַבע
לְ ָב ֵר ְך לָ ּה ׁ ֶש ַבע ְּב ָר ֹ
הון
רות ִ ּדילָ ּה ,שצּ''ם חנכ''לּ .ו ָמנֵי לְ ַא ְע ְב ָרא ִמ ְּנ ֹ
ַה ְּנ ָע ֹ
ָח ֵמץ ּו ַמ ְח ֶמ ֶּצתּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון עֲ נָ נִ ים חֲ ׁש ּו ִכין ִ ּד ְמ ַכ ְּסיָין ַעל
ְ ּד ִא ְּת ַמר
לֶ ֶכת,
ּכ ְֹכ ֵבי
ְ ּד ׁ ִש ְב ָעה
הו ִרין,
נְ ֹ
הון )בראשית מא( וַ ּ ָתבֹאנָ ה ֶאל ִק ְר ּ ֶב ּנָה וְ לֹא ֹנו ַדע
ְּב ֹ
יהן ַרעָ ,ח ׁש ּו ְך ַּכאֲ ׁ ֶשר
ִ ּכי ָבא ּו ֶאל ִק ְר ּ ֶב ָ ּנה ּו ַמ ְר ֵא ֶ
הוןּ ְ ,דלָ א
ּ ַב ְּת ִח ּ ָלהּ ְ .ד ָכל ַּכ ְך חֲ ׁש ֹו ָכא ַ ּדעֲ נָ נִ ין ִ ּדלְ ֹ
הוןּ ,ו ְבגִ ין ָ ּדא וְ לֹא ֹנו ַדע
הו ִרין לְ ַאנְ ָה ָרא לְ ֹ
י ְַכלִ ין נְ ֹ
ִ ּכי ָבא ּו ֶאל ִק ְר ּ ֶבנָ ה) .ע''כ רעיא מהימנא(.

ָ''ה הַ ְ ּגנ ּוזִים
 .739ו ִּמי ׁ ֶ
ש ּ ׁשוֹ מֵ ר לָ ּה ִ ּב ְׁש ִביל י ּ
צה ,וְ הֵ ם י''ם ה''ץ .וְ ִצ ּוָה
ְ ּבאוֹ ִתיּוֹ ת מ''ץ ִמ ּ ַמ ָ ּ
ְ
שבַ ע
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְלבָ ֵרך אוֹ ָת ּה ְ ּב ׁ ֶ
שבַ ע הַ ְ ּנ ָערוֹ ת
שהֵ ן ׁ ֶ
ִ ּב ְרכוֹ ת לֵ יל ּ ֶפסַ חֶ ׁ ,
שהֵ ן שצ''ם חנכ''ל .וְ ִצ ּוָה ְלהַ עֲ ִביר
ש ּ ָל ּהֶ ׁ ,
ֶׁ
ֲשו ִּכים
שהֵ ם עֲ נָנִ ים ח ׁ
מֵ הֶ ן חָ מֵ ץ וּמַ ְחמֶ צֶ תֶ ׁ ,
של ִ ׁש ְב ָעה כּ וֹ ְכבֵ י
ש ְּמכַ ִּסים ַעל אוֹ רוֹ ת ׁ ֶ
ֶׁ
ש ּנֶאֱ ַמר ָּבהֶ ם )בראשית מא( ו ּ ַָתבֹאנָה
לֶ כֶ תֶ ׁ ,
אֶ ל ִק ְר ּ ֶבנָה וְ לֹא נוֹ ַדע ִּכי בָ א ּו ֶאל ִק ְר ֶּבנָה
ש ָּכל
שר ַּב ְּת ִח ָּלהֶ ׁ .
ו ַּמ ְראֵ יהֶ ן ַרע .חָ ׁשו ְּך ַּכאֲ ׁ ֶ
ש ּלֹא
ש ּ ָלהֶ םֶ ׁ ,
של הָ עֲ נָנִ ים ׁ ֶ
ֹש ְך ׁ ֶ
ָּכ ְך הַ ח ׁ ֶ
יְכוֹ ִלים אוֹ רוֹ ת ְלהָ ִאיר לָ הֶ ם ,ו ִּמ ּׁשוּם זֶה
נֶאֱ ַמר וְ לֹא נוֹ ַדע ִ ּכי בָ א ּו ֶאל ִק ְר ֶּבנָה) .ע''כ
רעיא מהימנא(.
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 )תהלים, ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.740
סח( ְ ּג ַער חַ יַּת ָקנֶה עֲ ַדת ַא ִ ּב ִירים ְ ּב ֶעגְ לֵ י
.ש ָאחוּז ָּב ּה ֵע ָׂשו
ֶ ׁ  זוֹ הַ חַ יָּה-  ְ ּג ַער חַ יַּת.ַע ִּמים
ְָשא ְׁשלֹמֹה הַ ּ ֶמלֶ ך
ָׂ ש ּנ
ֶ ׁ ש ַּביּוֹ ם
ֶ ׁ ,ּ לָ ַמ ְדנו- ָקנֶה
 נ ַָעץ ָקנֶה ַּביָּם,יאל
ֵ  ָּבא ּג ְַב ִר,ֶאת ַּבת ּ ַפ ְרעֹה
 ַמה ּו.של רוֹ ִמי
ֶ ׁ  וְ ָעלָ יו נִ ְבנֵית ִעיר,הַ ּגָדוֹ ל
ֹשיּ ֵׁש לו
ֶ ׁ ,של זוֹ הַ חַ יָּה ָר ָעה
ֶ ׁ ָקנֶה? זֶה הַ זָּכָ ר
ש ּנָעוּץ
ֶ ׁ  וְ זֶה ּו ָקנֶה.צַ ד ָק ָטן ַּבאֲ ִחיזָתוֹ ַּב ְ ּק ֻד ּׁ ָשה
 ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ִהיא ׁשוֹ לֶ טֶ ת ַעל,ַּביָּם הַ ּגָדוֹ ל
 )ישעיה, וְ ַעל ִ ׁש ְלטוֹ ן ֶזה ָּכתוּב,הָ עוֹ לָ ם
ֹאש
ׁ  ִ ׁש ְלטוֹ ן ָור, ָקנֶה.ּיט( ָקנֶה וָסוּף ָקמֵ לו
ש ָע ִתיד הַ ָּקדוֹ ׁש
ֶ ׁ , וְ עוֹ ד ָקנֶה.ְלכָ ל הַ ּ ַמ ְלכוּת
.ָּברו ְּך הוּא ִל ְ ׁש ּבֹר אוֹ תוֹ ְּכ ָקנֶה זֶה

 )תהלים סח( ְ ּג ַער ַח ּיַת,עון ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר
ֹ  ִר ִּבי ׁ ִש ְמ.740
 ָ ּדא, ְ ּג ַער ַח ּיַת.ָקנֶה עֲ ַדת ַא ִּב ִירים ְּב ֶעגְ לֵ י ַע ִּמים
 ִ ּד ְב ֹיו ָמא, ּ ָתנֵינָ ן: ָקנֶה.שו
ׂ ָ ַח ּיָה ְ ּד ִא ְתאֲ ָחד ָּב ּה ֵע
 נָ ַעץ,יאל
ֵ  ָּבא ַּג ְב ִר,ְ ּדנָ ַסב ׁ ְשלֹמֹה ַמלְ ָּכא ּ ַבת ּ ַפ ְרעֹה
.רו ִמי
ֹ יה ִא ְת ְּבנֵי ַק ְר ּ ָתא ְ ּד
ּ ֵ וְ ָעל,ָקנֶה ְּבי ּ ַָמא ַר ָּבא
 ָ ּדא ְ ּדכ ּו ָרא ְ ּד ַהאי ַח ּיָה )דף רנ''ב.ַמאי ָקנֶה
יה ִס ְט ָרא זְ ֵע ָירא ְּב ַאחֲ ד ּו ָתא
ָ ׁ ע''א( ִּב
ּ ֵ ְ ּד ִאית ל,ישא
. ְ ּדנָ ִעיץ ְּבי ּ ַָמא ַר ָּבא, וְ ָדא ִאיה ּו ָקנֶה.ִ ּד ְקד ּו ּ ׁ ָשה
 וְ ַעל ׁש ּולְ ָטנ ּו ָ ּדא,יהי ׁ ַשלְ ָטא ַעל ָעלְ ָמא
ִ ּו ְבגִ ין ָּכ ְך ִא
,ָקנֶה
.ָק ֵמל ּו
 )ישעיה יט( ָקנֶה וָ ס ּוף,ְ ּכ ִתיב
 ְ ּדז ִַּמין, ּת ּו ָקנֶה.ֹאש לְ ָכל ַמלְ ְ ּכוָ ון
ׁ ׁש ּולְ ָטנ ּו ָתא וְ ר
ְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
.יה ְ ּכ ָקנֶה ָ ּדא
ּ ֵיך ה ּוא לְ ּ ַת ְב ָרא ל

The word Matzah, מצה, conceals the spiritual level of Chokhmah and Binah that
provide a life for the lower levels. The letters Mem  מand  צin ‘Atbash’, אתב”ש,
become יה, YH.
‘Atbash’ is a method of replacing the letter with its opposite position in the
Hebrew Alef-Bet. The first letter א, Alef, can reveal the light of the last letter ת,
Tav. The second letter ב, Bet, reveals the second to last letter ש, Shin.
The first two letters of the YHVH name are for Chokhmah and Binah and that
gives the Matzah a supernal power to break negativity.
The special connection of the Seder night with the seven blessings of the night
removes the negative aspects from the seven planets and gives Malchut the
ability to draw the light of Chassadim that usually appears only in the morning
time. The night of the Seder is the only night during the year that we read the
Hallel that is usually done in the mornings of Rosh Chodesh and Holidays. The
sages recommend staying up all night and study the story of Egypt and the
Exodus, to bridge the day before through the ‘day’ of the Seder night, to
experience the total revelation of the light.
That level of control gives us sustenance for the entire year. פסח, Passover, is
the initials of three angels of sustenance,  חת”ך, סא”ל,פא”י.
The sum of the names is 610, same as מעשר, ‘Tithing’, and with the Kolel (adding
one for the whole) is 611, תורה.
The process of getting out of Egypt leads the Israelites to Mount Sinai and the
receiving of the Torah, the Light that sustains us in this world and prepares us
for the Final Redemption and the world to come.
, ְ ּב ִמ ְצ ַריִם ִהיא ׁשוֹ לֶ טֶ ת, ּבֹא ו ְּר ֵאה.741
,ו ִּמ ּ ֶמ ּנָה יוֹ ְצ ִאים ַּכ ּ ָמה ִ ׁש ְלטוֹ נִ ים ְל ִמינֵיהֶ ם
ש ּ ָׁשבַ ר אוֹ ָת ּה
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן.של חָ מֵ ץ
ֶ ׁ וְ הַ כּ ֹל ְ ּבסוֹ ד
 הוֹ ִציא חָ מֵ ץ ו ַּמ ְכנִ יס,הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא

נָה נ ְַפק ּו
ִ  ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ִא, ּ ָתא חֲ זֵי.741
ּ  ּו ִמ,יהי ׁ ַשלְ ָטא
 ֵּכיוָ ן, וְ כ ּ ָֹלא ְּב ָרזָא ְ ּד ָח ֵמץ,שלְ ָטנִ ין לְ זִ ּנַיְ יה ּו
ֻ ׁ ַּכ ָמה
ְ
 ַא ּ ִפיק ָח ֵמץ וְ ָא ִעיל,ְ ּד ָת ַבר לָ ּה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא
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' ַּב ּ ֶמה? ְ ּבחוּט ָק ָטן מֵ הַ כּ ֹל ָׁשבַ ר אוֹ ת ח.צה
ּ ָ ַמ
 ֶא ָּלא, אֵ ּל ּו אוֹ ִתיּוֹ ת. וְ נַעֲ ָׂשה ַמ ָ ּצה,של חָ מֵ ץ
ֶׁ
 וְ ַעל.ש ִ ּנ ְק ָרא חָ מֵ ץ
ֶ ׁ , ֹשל חַ יָּה זו
ֶ ׁ 'ש ּׁ ָשבַ ר ח
ֶׁ
ש ְ ּברוֹ ְּכמוֹ ָקנֶה
ַׁ שנּוֹ חַ ְל
ֶ ׁ ,זֶה נִ ְק ָרא חַ יַּת ָקנֶה
שעֲ ָרה
ַׂ ֹ ַּב ּ ֶמה נִ ְ ׁש ָּבר? ְ ּבחוּט ָק ָטן ְּכמו.זֶה
 וְ ַעל ֶזה. וְ הָ יָה ַמ ָ ּצה,יתנ ָּה
ָ ָׁשבַ ר ח' וְ ָעבַ ר מֵ ֵא
ְ ָ ּג ַער ָּב ּה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך.ָּכתוּב ְ ּג ַער חַ יַּת ָקנֶה
 )וְ עוֹבֵ ר.'של חָ מֵ ץ וְ נַעֲ ָׂשה ה
ֶ ׁ ' וְ נִ ְ ׁש ַּבר ח,הוּא
.(ח' שֶׁ ל חָ מֵ ץ וְ ַנﬠֲשֶׂ ה

, ּ ָת ַבר ח' ָח ֵמץ, ְּבח ּו ָטא זְ ֵע ָירא ִמ ּכ ּ ָֹלא. ְּב ָמה.ַמ ָּצה
 ֶא ּ ָלא ְ ּד ָת ַבר ח' ְ ּד ַהאי. ִאי ּנ ּון ַא ְתוָ ון.וְ ִא ְת ָע ִביד ַמ ָּצה
 ְ ּד ֹנו ַח, וְ ַעל ָ ּדא ִא ְק ֵרי ַח ּיַת ָקנֶה. ְ ּד ִא ְק ֵרי ָח ֵמץ,ַח ּיָה
 ְּבח ּו ָטא זְ ֵע ָירא. ְּב ָמה ִא ְּת ּ ַבר.לְ ַא ְת ְּב ָרא ְ ּכ ָקנֶה ָ ּדא
. וַ הֲ וָ ה ַמ ָּצה,יתנָ ּה
ָ  ּ ָת ַבר ח' וְ ִא ְתעֲ ָבר ֵמ ֵא,ימא
ָ ְִ ּכנ
 ָּג ַער ָּב ּה ק ּו ְד ׁ ָשא, ְ ּג ַער ַח ּיַת ָקנֶה,וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב
ְ ְּב ִר
 )ס''א.' וְ ִא ְת ָע ִביד ה, וְ ַא ְּת ּ ַבר ח' ָח ֵמץ,יך ה ּוא
(ואתעבר ח' חמץ ואתאביד
ְ  וְ ז ִַּמין ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר.742
ֹ וְ ָע ִתיד הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ִל ְׁש ּבֹר לו.742 יה
ּ ֵ לְ ּ ַת ְב ָרא ל.יך ה ּוא
,ִש ּבֹר ֶרגֶל ק' ִמ ָּקנֶה
ׁ ְ  י,מו זֶה
ֹ  ְלאוֹ תוֹ ָקנֶה ְּכ,יה ְ ּדק' ִמ ָקנֶה
ּ ֵ י ְַת ָּבר ַרגְ ל, ְ ּכגַ וְ ונָא ָ ּדא,לְ ַהה ּוא ָקנֶה
 )ישעיה מ( ִה ּנֵה ה' אֱ ל ִֹהים.ִשאֵ ר ִה ּנֵה
ָ ּׁ וְ י
 )ישעיה מ( ִה ּנֵה יְ ָי אֱ ל ִֹהים ְּב ָחזָק ָיבֹא.וְ יִ ׁ ְש ְּת ַאר ִה ּנֵה
ֹלו ִה ּנֵה ְ ׂשכָ רוֹ ִא ּתו
ֹ ְ ּבחָ זָק יָבוֹ א ּו ְזרֹעוֹ מ ְ ֹׁשלָ ה
ֹ רו ִא ּת ֹו ּו ְפע ּו ּ ָל
ֹ ש ָכ
ֹ מו ׁ ְשלָ ה
ֹ עו
ֹ רו
ֹ ְּוז
ׂ ְ לו ִה ּנֵה
של
ֶ ׁ  ַמה ּו ו ְּפעֻ ָּלתוֹ ? זֶה ּפ ַֹעל. ו ְּפעֻ ּ ָלתוֹ ְלפָ נָיו.תו לְ ָפנָ יו
ֹ ַמאי ּו ְפע ּו ּ ָל
ִש ּבֹר
ׁ ְ ּ שי
ֶ ׁ ( ָ ּדא ּפ ַֹעל ְ ּד ַה ִהיא ק' )ס''א פעולה דההוא אוֹ ָת ּה ק' )פְּ ֻﬠלָּה שֶׁ ל אוֹתוֹ חָ מֵ ץ.תו
 וְ הוּא יַעֲ ִביר,ש ְּלפָ נָיו
ֶ ׁ  וְ ִהיא ּ ְפעֻ ּ ָלה,בר אוֹ ָת ּה
ַ ּ  ִאיה ּו י ְַע,יהי ּ ְפע ּולָ ה לְ ָפנָ יו
ִ  וְ ִא,חמץ( ְ ּדי ְַת ּ ַבר לָ ּה
אשוֹ ן
ׁ ש ּנֶאֱ ַמר )שם מא( ִר
ֶ ׁ ,ַרגְ לוֹ וְ י ְִהיֶה ִה ּנֵה
אש ֹון לְ ִצי ֹּון ִה ּנֵה
ֵ ִ ו,יה
ׁ יהא ִה ּנֵה )ישעיה מא( ִר
ּ ֵַרגְ ל
.' ְֹל ִציּוֹ ן ִה ּנֵה ִה ּנָם וְ גו
.'ִה ָ ּנם וְ ֹגו
Psalms 68:31 “  ְק ָרבוֹת,כָסֶ ף; ִבּ ַזּר ﬠַ ִמּים- ﬠ ֲַדת אַ ִבּ ִירים ְבּﬠֶ גְ לֵ י ﬠַ ִמּים– ִמ ְת ַרפֵּ ס ְבּ ַרצֵּ י,גְּ ﬠַ ר חַ יַּת ָקנֶה
“ ”י ְֶחפָּ צוּRebuke the beasts that dwell among the reeds, the herd of bulls with the
calves of the peoples. Trample underfoot those who lust after tribute; scatter the
peoples who delight in war.” The Zohar reveals to us that when King Solomon
took the daughter of Pharaoh he created an opening for judgments and the angel
Gabriel placed a cane of reed (hollow in the middle) in the sea. The cane is the
aspect of Chokhmah and the sea is the aspect of Malchut. It was the aspect of
the male of the Klipah that has a spark of Light that gives it sustenance. On
that cane of reed, the city of Rome was built and gained control over the world.
The minister of the negative side is Sama-el and his female, Lil-ith, influences
impurities in the Holy. The male of the Klipah has a spark of light that gives him
sustenance. He places himself between the Klipah and the Holiness that is the
‘sea’ of Light that is revealed in Malchut. The ‘cane’ also feeds the female and
gives her life. God broke the hold of the “beast of the reeds” in Egypt with the
secret of the Matzah, מצה. God broke the letter  חof  חמצand made it ה. When the
little gap was made, the ח, the life of the Klipah, was removed. Isaiah 19:6
“ ָקמֵ לוּ, ָדּ ְללוּ וְחָ ְרבוּ ְי ֹא ֵרי ָמצוֹר; ָקנֶה וָסוּף,“ ”וְהֶ אֶ זְ ִניחוּ נְהָ רוֹתand its canals will become foul,
and the branches of Egypt’s Nile will diminish and dry up, reeds and rushes
(Cane) will rot away” In the future, God will break the ‘cane’, קנה, that is the leg
of the letter  קthat goes below the baseline of the letters and feeds the Klipah in
the ‘ground’. The  קנהwill become הנה. Isaiah 40:10 “  וּזְ רֹעוֹ,ִהנֵּה אֲ ֹדנָי יְהוִה ְבּחָ זָק יָבוֹא
 וּפְ ﬠֻלָּ תוֹ ְלפָ נָיו,“ ”מ ְֹשׁלָ ה לוֹ; ִהנֵּה ְשׂכָרוֹ ִאתּוֹBehold ()הנֵּה,
ִ YHVH GOD comes with might,
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),הנֵּה( and his arm rules for him; behold
ִ
his reward is with him, and his
recompense before him.” When the Klipah is broken, its hold on the left column
and Chokhma will be diminished and the Light could flow abundantly to
כְּ רֹﬠֶ ה ,ﬠֶ ְדרוֹ י ְִרﬠֶ הִ ,בּזְ רֹעוֹ י ְַקבֵּ ץ ְטלָ ִאיםMalchut and reward us with the care of God. :11 “ ,
ִשּׂא; ﬠָ לוֹתְ ,ינַהֵ ל
”.וּבחֵ יקוֹ י ָ
ְ
“He will tend his flock like a shepherd; he will gather the
lambs in his arms; he will carry them in his bosom, and gently lead those that
ירוּשׁלַ ִםְ ,מבַ ֵשּׂר אֶ ֵתּן“ are with young” Isaiah 41:27
ָ
”ראשׁוֹן לְ צִ יּוֹןִ ,הנֵּה ִהנָּם; וְלִ
ִ “I was the
),הנֵּה( first to say to Zion, 'Behold
ִ here they are!' and I give to Jerusalem a
messenger of good news” Zion is the Yessod of Malchut and Jerusalem is
Malchut. Here God is bringing the good news of removing the negativity from
the world and the ‘messenger of good news’ is the Mashiach.

עון ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמרּ ְ ,ג ַער
 .743רעיא מהימנא ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
ַח ּיַת ָקנֶה עֲ ַדת ַא ִּב ִירים ְּב ֶעגְ לֵ י ַע ִּמיםּ ְ .ג ַער ַח ּיַת
יהי ַק ְר ּ ָתא
שוּ ְ ,ד ִא ִ
ָקנֶהּ ָ ,דא ָקנֶה ְ ּד ִא ְתאֲ ָחד ּ ֵב ּ
יה ֵע ָ ׂ
יאל ָקנֶה ְּבי ּ ַָמא ַר ָּבא,
רו ִמי ַר ְּב ָתאּ ְ ,דנָ ַעץ ַּג ְב ִר ֵ
ְ ּד ֹ
ְ
רו ִמיָ .קנֶה ְ ּד ָח ֵמץ .וְ ַכד
דול ְ ּד ֹ
יה ְ ּכ ָרך ָּג ֹ
ּו ָבנ ּו ָעלֶ ָ
יה .הֲ ָדא ה ּוא
יִ ֵ
ש ָר ֵאל ,יִ ְת ּ ַבר לֵ ּ
יתי ּפ ּו ְר ָקנָ א לְ יִ ְ ׂ
ִד ְכ ִתיב ְ ּג ַער ַח ּיַת ָקנֶה עֲ ַדתּ .ו ִמ ְת ַע ָּבר ִמ ּיַד ָח ֵמץ
רו ִמי .וְ יִ ְת ַּגלְ ּיָא ַמ ָּצה
יה ֹ
ֵמ ָעלְ ָמאַ .מ ְח ֶמ ֶּצת ִ ּדילֵ ּ
אש ֹון ּו ַביִ ת
ְּב ָעלְ ָמאּ ְ ,ד ִא ִ
יהי ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא ְ ּד ַביִ ת ִר ׁ
ׁ ֵשנִ י.

ַ .743ר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּ ָפ ַתח וְ ָאמַ רּ ְ ,ג ַער חַ יַּת
ָקנֶה עֲ ַדת ַא ִ ּב ִירים ְ ּב ֶעגְ לֵ י ַע ִּמיםּ ְ .ג ַער חַ יַּת
ש ִהיא ִעיר
ש ָאחוּז ּבוֹ ֵע ָׂשוֶ ׁ ,
ָקנֶה  -זֶה ָקנֶה ׁ ֶ
ּ
ש ּנ ַָעץ ּג ְַב ִריאֵ ל ָקנֶה ַּביָם
רוֹ ִמי הַ ְ ּגדוֹ לָ הֶ ׁ ,
ְ
של רוֹ ִמיָ .קנֶה
הַ ּגָדוֹ ל ,וּבָ נ ּו ָעלֶ יהָ ְ ּכ ַרך ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶ
של
שר ּ ָתבֹא גְ אֻ ָּל ָתם ׁ ֶ
של חָ מֵ ץ .וְ כַ אֲ ׁ ֶ
ֶׁ
ש ָּכתוּב ְ ּג ַער
ִש ְ ּבר ּו אוֹ תוֹ  .זֶה ּו ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל ,י ְ ׁ
י ְׂ
חַ יַּת ָקנֶה עֲ ַדת .ו ִּמיָּד עוֹ בֵ ר חָ מֵ ץ מֵ הָ עוֹ לָ ם.
ש ּלוֹ ִהיא רוֹ ִמי .וְ ִת ְת ּג ּ ֶַלה מַ ָ ּצה
הַ ּ ַמ ְחמֶ צֶ ת ׁ ֶ
של ַּביִת
שהוּא ֵּבית הַ ִּמ ְקדָּ ׁש ׁ ֶ
ָּבעוֹ לָ םֶ ׁ ,
שנִ י.
אשוֹ ן וּבַ יִת ׁ ֵ
ִר ׁ

ישא )ס''א רעיא מהימנא(,
ָ .744א ַמר ּב ּו ִּצינָ א ַק ִ ּד ׁ ָ
שמֹאל .וְ ִאי ּנ ּון
ְ ּד ִאי ּנ ּון לָ ֳק ֵבל ּ ַבת ַעיִ ן י ִָמיןּ ,ו ַבת ַעיִ ן ְ ׂ
רו ִמי זְ ֵע ָירא .לָ ֳק ֵבל
רו ִמי ַר ָּב ִתיֹ ,
לָ ֳק ֵבל )לחם משנה( ֹ
ש ָמאלָ א.
ְּת ֵרין עֲ נָ נִ יןּ ִ ,ד ְמ ַּכ ְּסיָין ַעל ּ ַבת ֵעינָ א יְ ִמינָ א ּו ְ ׂ
אור וְ ָח ֵמץ .וְ ַעד ְ ּד ִא ּ ֵלין יִ ְת ּ ַבעֲ ר ּון
ש ֹ
וְ ִאי ּנ ּון לָ ֳק ֵבל ְ ׂ
ֵמ ָעלְ ָמא ּ ַבל יִ ָר ֶאה ּו ַבל יִ ּ ָמ ֵּצא ַחד ִמ ּנַיְ יה ּוַ ּ ,ביִ ת
אש ֹון וְ ׁ ֵשנִ י לָ א יִ ְת ּגַלְ יָין ְּב ָעלְ ָמא.
ִר ׁ

ָ .744אמַ ר הַ ְּמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה )הָ רוֹﬠֶה
שהֵ ם ְּכ ֶנגֶד ַּבת ַעיִן י ִָמין ,וּבַ ת ַעיִן
הַ ֶנּאֱמָ ן(ֶ ׁ ,
ְ ׂשמֹאל .וְ הֵ ם ְּכ ֶנגֶד )לֶחֶ ם ִמ ְשׁנֶה( רוֹ ִמי
הַ ְ ּגדוֹ לָ ה וְ רוֹ ִמי הַ ְ ּקטַ ּנָה ,ו ְּכ ֶנגֶד ְׁשנֵי עֲ נָנִ ים
ּשמֹאל .וְ הֵ ם
ש ְּמכַ ִ ּסים ַעל ַּבת ַעיִן י ִָמין ו ְ ׂ
ֶׁ
ש ֵא ּל ּו י ְִת ַּבעֲ ר ּו
ְ ּכ ֶנגֶד ְ ׂשאוֹ ר וְ חָ מֵ ץ .וְ ַעד ׁ ֶ
מֵ הָ עוֹ לָ םַּ ,בל י ֵָר ֶאה וּבַ ל י ּ ִָמצֵ א ֶאחָ ד מֵ הֶ ם,
שנִ י לֹא י ְִת ּג ַּל ּו ָּבעוֹ לָ ם.
אשוֹ ן וּבַ יִת ׁ ֵ
ַּביִת ִר ׁ

ותא ַ ּדעֲ נָ נָ א ֵעינָ אּ ְ ,ד ַאחֲ ׁ ִש ְ
יך לְ ַבת ֵעינָ א
 .745וְ ַא ְסוָ ָ
הוןָ .מ ָרה
ותא ִ ּדלְ ֹ
שמֹאלַ ,מה יְ ֵהא ַא ְסוָ ָ
י ִָמין ּו ְ ׂ
ְ ּד ֶעגְ לָ א .וְ ַהיְ ינ ּו )ישעיה כז( ׁ ָשם יִ ְר ֶעה ֵעגֶל וְ ׁ ָשם
יח ּ ֶבן ֹיו ֵסףּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר
יִ ְר ָּבץָ ׁ .שם יִ ְר ֶעה ֵעגֶלּ ָ ,דא ָמ ׁ ִש ַ
לו .וְ ׁ ָשם יִ ְר ָּבץ,
רו ָה ָדר ֹ
כור ׁש ֹו ֹ
יה )דברים לג( ְּב ֹ
ּ ֵב ּ
רו ִמי ַר ָּב ִתי .וְ ַחד
יח ּ ֶבן ָ ּדוִ דַ .חד ַא ְע ָּבר ֹ
ָ ּדא ָמ ׁ ִש ַ

שהֶ ְח ִׁשיכ ּו
של ַענְ נֵי הָ ַעיִן ׁ ֶ
 .745וְ הָ ְרפו ָּאה ׁ ֶ
ּשמֹאלַ ,מה ִּת ְהיֶה ְרפו ָּא ָתם?
ְלבַ ת ַעיִן י ִָמין ו ְ ׂ
ש ָּכתוּב )ישעיה
של הָ ֵעגֶל .וְ זֶה ּו ׁ ֶ
הַ ְּמ ִרירוּת ׁ ֶ
כז( ָׁשם י ְִר ֶעה ֵעגֶל וְ ָׁשם י ְִר ָּבץָׁ .שם י ְִר ֶעה
ש ּנֶאֱ ַמר ּבוֹ )דברים
ֵעגֶל  -זֶה ָמ ִ ׁשיחַ ֶּבן יוֹ סֵ ף ׁ ֶ
לג( ְ ּבכוֹ ר ׁשוֹ רוֹ הָ ָדר לוֹ  .וְ ָׁשם י ְִר ָּבץ  -זֶה
ָמ ִ ׁשיחַ ֶּבן דָּ וִ דֶ .אחָ ד ְלהַ עֲ ִביר ֶאת רוֹ ִמי
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. וְ ֶאחָ ד ְלהַ עֲ ִביר ֶאת רוֹ ִמי הַ ְ ּקטַ ּנָה,אל הַ ְ ּגדוֹ לָ ה
ֵ יכ
ָ ְ ּד ִמ
.יאל ְּכנֶגְ דָּ ם הֵ ם
ֵ ו ִּמיכָ ֵאל וְ ג ְַב ִר

יא''ל
ֵ וְ גַ ְב ִר

.זְ ֵע ְיר ּ ָתא

רו ִמי
ֹ
ַא ְע ָּבר
.לָ ֳּק ְבלַ יְ יה ּו ִאי ּנ ּון

Psalms 68:31 “  ְק ָרבוֹת,כָסֶ ף; ִבּ ַזּר ﬠַ ִמּים- ﬠ ֲַדת אַ ִבּ ִירים ְבּﬠֶ גְ לֵ י ﬠַ ִמּים– ִמ ְת ַרפֵּ ס ְבּ ַרצֵּ י,גְּ ﬠַ ר חַ יַּת ָקנֶה
“ ”י ְֶחפָּ צוּRebuke the beasts that dwell among the reeds, the herd of bulls with the
calves of the peoples. Trample underfoot those who lust after tribute; scatter the
peoples who delight in war.” Rabbi Shimon reveals to us that the ‘cane’ that the
Angel Gabriel placed in the big ‘sea’ is held by Esau and the great city of Rome.
This city brings the ‘Chametz’, which is the aspect of death to the world. The
Israelites will break it at the time of Redemption, and the ‘Matzah’, that is the
aspect of purity and holiness, will be revealed in the world. As long as the
‘Chametz’ exists in the world, the two Klipot that block the light of Binah and
Malchut have power. They block us from seeing the first and second Holy
Temples. These Klipot are called Great Rome and small Rome. The small Rome
will be broken by Mashiach ben Joseph with the angel Gabriel, and Great Rome
by Mashiach ben David with the Angel Michael. In the early 19th century, the
area that is now Washington DC where the government of the USA resides was
called
Rome.
http://wiki.answers.com/Q/What_was_the_original_name_of_Washington_DC
Like ancient Rome, Washington DC is built on seven hills. The US and the rich
people that control its politics and government created a great ‘Chametz’. Their
desire for greater riches and control contaminated the ‘Land of the Free’ and
turned it into slavery to the money. Everyone worships ‘In God, We Trust’ that
is the motto on the dollar bills but in the end, this ‘Golden Calf’ is going to be
burnt. Our ‘Rome’ is in a volatile state and I don’t want to express the negative
prediction of economists around the world. Our goal is to try to mitigate all risks
by clinging to the Zohar, studying it and reveal its light in the world. We would
have been in the worst state by now if it wasn’t for the power of the Zohar. Don’t
leave home without it and connect to http://UnityZohar.com for a global
connection.
,שהוּא חוּט ָקטָ ן
ֶ ׁ ,' ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ח.746
. וְ ִת ָּכנֵס אוֹ ת ה' ִ ּב ְמקוֹ ָמ ּה,ִּת ְ ׁש ּבֹר אוֹ ָת ּה
-  ָקנֶה.ּש ַּב ְּת ִח ָּלה נֶאֱ ַמר ָקנֶה וָסוּף ָקמֵ לו
ֶׁ
, ְלכָ ל הַ ּ ַמ ְלכֻ יּוֹ ת-  וָסוּף.של רוֹ ִמי
ֶ ׁ ִ ׁש ְלטוֹ ן
ְ
. ֹש ָע ִתיד הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ִל ְׁש ּבֹר אוֹ תו
ֶׁ
ש ִהיא אוֹ ת
ֶ ׁ , ְ ּג ַער חַ יָּה ָר ָעה- ְ ּג ַער חַ יַּת ָקנֶה
, ו ְּׁשבֹר ַרגְ לֶ יהָ ִמן הַ ּ ַמ ְחמֶ צֶ ת,ח' מֵ חָ מֵ ץ
.ש ּנֶאֱ ַמר ָּב ּה )משלי ה( ַרגְ לֶ יהָ י ְֹרדוֹ ת ָמוֶת
ֶׁ
 ְ ׁשבֹר ֶרגֶל הַ ּקוֹ ''ף- וְ עוֹ ד ְ ּג ַער חַ יַּת ָקנֶה
 )ישעיה מ( ִה ּנֵה-  ִמיָּד.ִש ֵאר ִה ּנֵה
ָׁ ּ  וְ י,ִמ ָּקנֶה
אשוֹ ן
ׁ  )שם מא( ִר,ה' אֱ ל ִֹהים ְ ּבחָ זָק ָיבֹא
.שר ֶא ּ ֵתן
ֵ ּׂ ַּשלַ יִם ְמב
ָׁ ְל ִציּוֹ ן ִה ּנֵה ִה ּנָם וְ ִלירו
.אתיִם
ַ  ַאחַ ר ֶאלֶ ף ו ָּמ,' ס- ִה ּנֵה

, ּ ָת ַבר לָ ּה, ְ ּד ִאיה ּו ח ּו ָטא זְ ֵע ָירא,' ּו ְבגִ ין ָ ּדא ח.746
.יתא ָקנֶה וָ ס ּוף ָק ֵמל ּו
ָ  ִ ּד ְב ַק ְד ֵמ.וְ יֵיע ּול ה' ְּב ַא ְת ָר ָהא
 ְ ּד ָע ִתיד, וָ ס ּוף לְ ָכל ַמלְ ִכין,רו ִמי
ֹ שלְ ָטנ ּו ָתא ְ ּד
ֻ ׁ ָקנֶה
ְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
, ְ ּג ַער ַח ּיַת ָקנֶה.יה
ּ ֵיך ה ּוא לְ ּ ַת ְב ָרא ל
יה ִמן
ָ ׁ ְ ּג ַער ַח ּיָה ִּב
ּ ֵ וְ ַא ְת ּ ַבר ַרגְ ל, ח' ִמן ָח ֵמץ,ישא
דות
ֹ יה ֹיו ְר
ָ ֶ ְ ּד ִא ְּת ַמר ָּב ּה )משלי ה( ַרגְ ל,ַמ ְח ֶמ ֶּצת
,קוף ִמן ָקנֶה
ֹ  י ְַת ּ ַבר ֶרגֶל,עוד ְ ּג ַער ַח ּיַת ָקנֶה
ֹ ְ ו.ָמוְ ת
 ִמ ּיָד ִה ּנֵה יְ ָי אֱ ל ִֹהים ְּב ָחזָ ק.וְ יִ ׁ ְש ְּת ַאר ִה ּנֵה
אש ֹון לְ ִּצי ֹּון ִה ּנֵה ִה ָ ּנם וְ לִ יְ ר ּו ׁ ָשלַ ם
ׁ  )ישעיה מא( ִר,ָיבֹא
.אתן
ָ  ס' ָּב ַתר ֶאלֶ ף ּו ָמ: ִה ּנֵה.שר ֶא ּ ֵתן
ֵׂ ּ ְמ ַב
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,הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה
הַ ְּמנוֹ ָרה
 וְ ָא ַמר.747
נֶאֱ ַמר )בראשית מו( ָּכל הַ ּנֶפֶ ׁש ְלבֵ ית יַעֲ קֹב
של
ֶ ׁ  ְל ִה ְתעוֹ ְררוּת, ִׁש ּ ִ ׁשים.ָש ׁש
ֵ ׁ ִׁש ּ ִׁשים ו
ַ ְל ִה ְתעוֹ ְררוּת ָמ ִׁשיח,ָש ׁש
ֵ ׁ  ו.אשוֹ ן
ׁ ָמ ִ ׁשיחַ ִר
,ש ׁש ָׁשנִ ים ְל ִׁש ְב ִעים ו ְּׁש ַניִם
ֵ ׁ  נִ ְ ׁשאֲ ר ּו.שנִ י
ֵׁ
ש ׁש ָׁשנִ ים ִּתז ְַרע
ֵ ׁ (ְל ַקיֵּם ָּבהֶ ם )ויקרא כה
ָ
ש ׁש ָׁשנִ ים ִּת ְזמֹר ּ ַכ ְרמֶ ך וְ ָאסַ ְפ ּ ָת אֶ ת
ֵ ׁ ְָׂש ֶד ָך ו
ִש ָר ֵאל
ׂ ְ ש ּנֶאֱ מַ ר )ירמיה ב( ק ֶֹד ׁש י
ֶ ׁ ,ְּתבו ָּא ָת ּה
.אשית ְּתבו ָּאתֹה
ִׁ לַ ה' ֵר

 )בראשית,ישא
ָ ׁ  וְ ָא ַמר )שמות מט( ּב ּו ִּצינָא ַק ִ ּד.747
, ׁ ִש ּ ׁ ִשים.מ''ו( ָּכל ַה ּנ ֶֶפ ׁש לְ ֵבית יַעֲ קֹב ׁ ִש ּ ׁ ִשים וָ ׁ ֵש ׁש
 לְ ַא ְת ָער ּו ָתא, וָ ׁ ֵש ׁש.אש ֹון
ַ לְ ַא ְת ָער ּו ָתא ְ ּד ָמ ׁ ִש
ׁ יח ִר
 לְ ַק ּיֵים, ִא ׁ ְש ּ ָתאֲ ר ּו ו' ׁ ָשנִ ים לְ ע''ב.יח ׁ ֵשנִ י
ַ ְ ּד ָמ ׁ ִש
ש ֶד ָך וְ ׁ ֵש ׁש ׁ ָשנִ ים
ׂ ָ  )ויקרא כה( ׁ ֵש ׁש ׁ ָשנִ ים ִּתזְ ַרע,ְּבה ּו
,ְּתב ּו ָא ָת ּה
ֶאת
וְ ָא ַס ְפ ּ ָת
ַּכ ְר ֶמ ָך
מור
ֹ ְִּתז
אשית
ִ ׁ ש ָר ֵאל לַ יְ ָי ֵר
ׂ ְ ְִ ּד ִא ְּת ַמר )ירמיה ב( קֹ ֶד ׁש י
.ְּתב ּו ָאתֹה

 מַ ה ָּכתוּב ְל ַמ ְעלָ ה )שם, ִאם ּ ֵכן.748
לא( ָר ּנ ּו ְליַעֲ קֹב ִ ׂש ְמחָ ה? ֶא ּ ָלא ַא ְר ַּבע
ְ ּגאֻ ּלוֹ ת עֲ ִתידוֹ ת ִל ְהיוֹ ת ְּכ ֶנגֶד ַא ְר ַּבע כּ וֹ סוֹ ת
ִש ָר ֵאל ְמ ֻפז ּ ִָרים ְ ּב ַא ְר ַּבע
ׂ ְ ּ שי
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם.של ּ ֶפסַ ח
ֶׁ
שי ּ ְִהי ּו ְרחוֹ ִקים
ֶׁ
 וְ ֵא ּל ּו,ּ ִפנּוֹ ת הָ עוֹ לָ ם
-  וְ הַ ּ ְׁשנִ יִּים.ּ י ְַקדִּ ימ ּו ְל ָר ּנו,מֵ הָ אֻ ּמוֹ ת
.ָש ׁש
ֵ ׁ  ְל ִׁש ּ ִ ׁשים ו- ישיִּים
ׁ ִ  וְ הַ ּ ְׁש ִל.ְל ִׁש ּ ִׁשים
. ְל ִׁש ְב ִעים ו ְּׁש ַניִם- יעיִּים
ִ וְ הָ ְר ִב

 ַמה ְ ּכ ִתיב לְ ֵעיל )ירמיה לא( ָרנ ּו לְ יַעֲ קֹב, ִאם ֵּכן.748
,לות עֲ ִת ִידין לְ ֶמהֱ וִ י
ֹ  ֶא ּ ָלא ַא ְר ּ ַבע ְ ּגא ּו.ש ְמ ָחה
ִׂ
ש ָר ֵאל
ֹ לָ ֳק ֵבל ַא ְר ּ ַבע ּכ ֹו
ׂ ְ ִ ְּבגִ ין ְ ּדי.סות ְ ּד ֶפ ַסח
חו ִקין
ֹ יהון ְר
ֹ  וְ ִאי ּנ ּון ִ ּד,ְמפ ּוזָ ִרין ְּב ַא ְר ּ ַבע ּ ִפנ ֹּות ָעלְ ָמא
,ית ִאין
ָ ִ ּו ְתל. לְ ׁ ִש ִּתין, וְ ִתנְ יָינִ ין. ַא ְק ִ ּדימ ּו לְ ָרנ ּו,ֵמא ּו ִמין
.יע ִאין לְ ע''ב
ָ  ּו ְר ִב.לְ ׁ ִש ִּתין וְ ׁ ִשית

Isaiah 19:6 “ ָק ֵמלוּ, ָדּלְ לוּ וְחָ ְרבוּ ְי ֹא ֵרי ָמצוֹר; ָקנֶה וָסוּף,“ ”וְהֶ אֶ זְ ִניחוּ נְהָ רוֹתand its canals will
become foul, and the branches of Egypt’s Nile will diminish and dry up, reeds
and rushes (cane) will rot away” The קנֶה,
ָ ‘cane’ of the reed is the aspect of the
control Rome has over the world.  וָסוּףis the aspect of the other rulers that have
their roots in the negative side. Isaiah 42:6 “ , ִמ ְשׁﬠֶ נֶת הַ ָקּנֶה הָ ָרצוּץ הַ זֶּה-ִהנֵּה בָ טַ ְח ָתּ ﬠַ ל
 וּבָ א ְב ַכפּוֹ וּנְ ָקבָ הּ, אֲ ֶשׁר יִסָּ ֵמ� ִאישׁ ﬠָ לָ יו, ִמצְ ַריִם-“ ”ﬠַ לBehold, you are trusting in Egypt, that
broken reed of a staff, which will pierce the hand of any man who leans on it.
Such is Pharaoh king of Egypt to all who trust in him.” The prophet Isaiah warns
us about leaning on the broken ‘cane’ Egypt and the aspect of the material
world. If one trusts the ‘cane’ that ‘sucks’ energy from the material world, then
he will find that his hand cannot hold anything. Genesis 46:26 “ הַ נֶּפֶ שׁ הַ בָּ אָ ה-כָּל
 ִשׁ ִשּׁים ו ֵָשׁשׁ,נֶפֶ שׁ- ַיﬠֲקֹ ב–כָּל-נְשׁי ְבנֵי
ֵ , ִמ ְלּבַ ד, יֹ צְ אֵ י י ְֵרכוֹ,“ ”לְ ַיﬠֲקֹ ב ִמצְ ַריְמָ הAll the souls belonging
to Jacob that came into Egypt, that came out of his loins, besides Jacob’s sons’
wives, all the souls were sixty and six” With the house of Joseph in Egypt, they
were altogether 70. That number is key to have full control over the negativity.
It represents the seven Sefirot that construct the vessel and its light. The six
Sefirot from Chessed to Yessod are the process and the light that comes to the
vessel, Malchut. Rabbi Shimon quotes this verse and uses the number 66 to
calculate the Final Redemption. Sixty is for the awakening of the first Mashiach
and six for the second one. There are six more to complete seventy-two that will
be the Redemption. The actual calculation is encrypted with Torah verses that
we cannot determine directly from the Zohar but for us the goal is simple. We
should be ready for the Redemption with big and pure vessels to be able to
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דוד
הון ְּב ַא ְר ּ ַבע ֵחיוָ ןְּ ,ב ׁ ֵשם יְ ֹ ָ
ּ .749ופ ּו ְר ָקנִ ין ִא ּ ֵלין ,יִ ֹ
ְ ּד ָר ִכיב ָעלַ יְ יה ּו .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,חבקוק ג( ִ ּכי
בו ֶת ָ
יך יְ ׁש ּו ָעהּ ְ .דלָ ֳק ְבלַ יְ יה ּו,
ִת ְר ַּכב ַעל ס ּו ֶס ָך ַמ ְר ְ ּכ ֹ
יסר ׁ ְש ָב ִטיןְּ .ב ָרזָ א
יִ ְּת ַער לְ ַת ּ ָתא ַא ְר ּ ַבע ְ ּדגָ לִ יןּ ,ו ְת ֵר ָ
לו ְך
דוד יִ ְמ ֹ
דוד ָמלָ ְך) ,שמות טו( יְ ֹ ָ
דוד ֶמלֶ ְך ,יְ ֹ ָ
ַ ּדיְ ֹ ָ
יסר
יסר ַא ְתוָ ון ִאי ּנ ּון ,לָ ֳק ֵבל ְּת ֵר ָ
עולָ ם וָ ֶעדְּ .ת ֵר ָ
לְ ֹ
ׁ ְש ָב ִטין ,וְ י''ב ַאנְ ּ ִפין ִ ּד ְתלַ ת אֲ ָב ָהןּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר ָעלַ יְ יה ּו
שר ׁ ְש ָב ִטיןֶ ,אלֶ ף
ָה ָא ֹ
בות ֵהן ֵהן ַה ֶמ ְר ָּכ ָבה .וְ ִאי ּנ ּון ֶע ֶׂ
אתן ׁ ְשנִ יןּ .ו ִּמי''ב ַא ְתוָ וןַ ּ ,תלְ יָין
ׁ ְשנִ יןְּ .ת ֵרין ׁ ְש ָב ִטיןָ ,מ ָ
אתן.
ע''ב ׁ ְש ָמ ָהןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ע''ב ׁ ְשנִ יןָּ ,ב ַתר ֶאלֶ ף ּו ָמ ָ

 .749וּגְ אֻ ּלוֹ ת ֵא ּל ּו י ְִהי ּו ְ ּב ַא ְר ַּבע חַ יּוֹ ת,
שרוֹ כֵ ב עֲ לֵ יהֶ ם .זֶה ּו
ֶׁ
שם ְיהֹוָ''ה
ְ ּב ׁ ֵ
ש ָּכתוּב )חבקוק ג( ִ ּכי ִת ְר ַּכב ַעל סוּסֶ יךָ
ֶׁ
ָ
ש ְּכנֶגְ דָּ ם יְעוֹ ֵרר ְלמַ ָּטה
ְשו ָּעהֶ ׁ .
ַמ ְר ְּכב ֶֹתיך י ׁ
ַא ְר ָּב ָעה ְדג ִָלים ו ְּׁשנֵים ָע ָׂשר ְׁשבָ ִטיםּ ְ ,בסוֹ ד
של ְיהֹוָה מֶ לֶ ְךְ ,יהֹוָה ָמלָ ְך) ,שמות טו( ְיהֹוָה
ֶׁ
ְ
ִי ְמלֹך ְלעֹלָ ם ו ֶָעדְׁ .ש ּ ֵתים ֶע ְ ׂש ֵרה אוֹ ִתיּוֹ ת
ּשנֵים ָע ָׂשר
הֵ ןְּ ,כ ֶנגֶד ְׁשנֵים ָע ָׂשר ְ ׁשבָ ִטים ,ו ְׁ
ש ּנֶאֱ ַמר עֲ לֵ יהֶ ם,
של ְׁשל ׁ ֶֹשת הָ ָאבוֹ תֶ ׁ ,
ּ ָפנִ ים ׁ ֶ
הָ ָאבוֹ ת הֵ ן הֵ ן הַ ּ ֶמ ְר ָּכבָ ה .וְ הֵ ם עֲ ָׂש ָרה
ְׁשבָ ִטיםֶ ,אלֶ ף ָׁשנִ יםְׁ .שנֵי ְׁשבָ ִטים -
אתיִם ָׁשנָה .ו ִּמי''ב אוֹ ִתיּוֹ ת ְּתל ּויִים ע''ב
ָמ ַ
שהֵ ם ע''ב ָׁשנִ ים ַאחַ ר הָ אֶ לֶ ף
שמוֹ תֶ ׁ ,
ֵׁ
אתיִם.
ו ָּמ ַ

 .750וְ ִאי ּנ ּון כ''ד ,לְ ָכל ַח ּיָה ִמ ְּתלַ ת ֵחיוָ ן .כ''ד ָרזָ א
יה) ,ישעיה ו( וְ ָק ָרא זְ ה ֶאל זֶה וְ ָא ַמר .וְ ִאי ּנ ּון
ִ ּדילֵ ּ
או ֶמ ֶרת
רותַּ .כת ַא ַחת ֹ
ְּתלַ ת ִ ּכ ּת ֹותִ ,מן כ''ד ּצ ּו ֹ
ית ָאה
דו ׁש ,וְ ַכת ְּתלִ ָ
או ֶמ ֶרת ָק ֹ
דו ׁש ,וְ ַכת ִּתנְ יָינָ א ֹ
ָק ֹ
ש ָמאלָ א ְּבמ''ב ַא ְתוָ ון,
או ֶמ ֶרת ָק ֹ
ֹ
דו ׁשִ .מ ּיַד ִא ְּת ַער ְ ׂ
ְ ּד ָע ַבד ִ ּדינָ א ּ ַבעֲ ָמלֵ ק.

 .750וְ הֵ ם כ''דְ ,לכָ ל חַ יָּה ִמ ּ ָׁשל ֹׁש חַ יּוֹ ת.
ש ּלוֹ ) ,ישעיה ו( וְ ָק ָרא זֶה ֶאל זֶה
כ''ד הַ ּסוֹ ד ׁ ֶ
וְ ָא ַמר .וְ הֵ ם ָׁשל ֹׁש ִּכ ּתוֹ ת ִמכ''ד צוּרוֹ תַּ .כת
ַאחַ ת אוֹ מֶ ֶרת ָקדוֹ ׁש ,וְ כַ ת ְ ׁשנִ יָּה אוֹ מֶ ֶרת
ישית אוֹ מֶ ֶרת ָקדוֹ ׁשִ .מיָּד
ָקדוֹ ׁש ,וְ כַ ת ְ ׁש ִל ִ ׁ
שה
ִמ ְתעוֹ ֵרר הַ ּ ְ ׂשמֹאל ְ ּבמ''ב אוֹ ִתיּוֹ ת ,וְ עוֹ ֶׂ
דִּ ין ַּבעֲ ָמלֵ ק.

) .751דברים כב( ִ ּכי יִ ָ ּק ֵרא ַקן ִּצ ּפ ֹור לְ פנ ָ
ֶיך ּ ַב ֶ ּד ֶר ְך
ָ
ארי ִמ ׁ ְשנָ הּ ְ .ד ִאי ּנ ּון
ארי ִמ ְק ָראְּ .ב ָכל ֵעץָ ,מ ֵ
ָמ ֵ
רו ִחיםּ ִ ,ד ְמ ַק ְּננִ ין ְּב ַענְ ֵפי ִאילָ נָאִ .אית ְ ּד ַא ְמ ֵרי,
ָּכ ֶא ְפ ֹ
ש ָר ֵאל) .דף רנ''ב ע''ב( ְ ּד ִא ְּת ַמר
ְּב ָכל ֵעץִ ,א ּ ֵלין יִ ְ ׂ
או ַעל
ימי ָה ֵעץ יְ ֵמי ַע ִּמיֹ .
ְּבה ּו) ,ישעיה סה( ִ ּכי ִכ ֵ
ארי ּת ֹו ָרה )ד''א משנה(ּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר
ָה ָא ֶרץִ ,א ּ ֵלין ָמ ֵ
ישן וְ ַח ִּיי ַּצ ַער ִּת ְחיֶה ּו ַב ּת ֹו ָרה
ְּבה ּוַ ,על ָה ָא ֶרץ ִּת ׁ ָ
או
רו ִחיםִ :א ּ ֵלין ּ ִפ ְר ֵחי ְ ּכה ּונָהֹ .
ַא ּ ָתה ָע ֵמלֶ .א ְפ ֹ
לון ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ִמ ַ ּק ְרנֵי
ּ ֵבי ִּציםִ :א ּ ֵלין ְ ּדזָ ן ֹ
רו ֶב ֶּצת ַעל
ֹ
ְר ֵא ִמים וְ ַעד ּ ֵבי ֵּצי ֵּכנִ ים .וְ ָה ֵאם
רו ִחיםְּ ,בזִ ְמנָ א ַ ּדהֲ ֹוו ְק ֵר ִבין ָק ְר ְּבנִ יןַ .מה
ָה ֶא ְפ ֹ
ְ ּכ ִתיב לֹא ִת ַקח ָה ֵאם ַעל ַה ָּבנִ ים.

) .751דברים כב( ִּכי י ִָּק ֵרא ַקן ִצ ּפוֹ ר ְלפָ נ ָ
ֶיך
ַּבדֶּ ֶר ְך ַּ -בעֲ לֵ י ִמ ְק ָראּ ְ .בכָ ל ֵעץ ַּ -בעֲ לֵ י
שהֵ ם ְ ּכאֶ ְפרוֹ ִחים הַ ְמ ַק ְ ּננִ ים ְ ּב ַענְ פֵ י
ִמ ְׁשנָהֶ ׁ ,
שאוֹ ְמ ִריםּ ְ ,בכָ ל ֵעץ ֵ -א ּל ּו
הָ ִאילָ ן .י ֵׁש ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ ַמר ָּבהֶ ם )ישעיה סה( ִ ּכי ִכימֵ י
ִש ָר ֵאלֶ ׁ ,
י ְׂ
הָ ֵעץ יְמֵ י ַע ִּמי .אוֹ ַעל הָ ָא ֶרץ ֵ -א ּל ּו ַּבעֲ לֵ י
ש ּנֶאֱ ַמר ָּבהֶ םַ ,על הָ ָא ֶרץ
)מ ְשׁנָה(ֶ ׁ ,
תוֹ ָרה ִ
ישן וְ חַ יֵּי צַ ַער ִּת ְחיֶה וּבַ ּתוֹ ָרה ַא ּ ָתה ָעמֵ ל.
ִּת ׁ ַ
יצים -
אֶ ְפר ִֹחים ֵ -א ּל ּו ּ ִפ ְרחֵ י ְכהֻ ּנָה .אוֹ בֵ ִ
שזָּן אוֹ ָתם הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ִמ ַּק ְרנֵי
ֵא ּל ּו ׁ ֶ
ְר ֵא ִמים וְ ַעד ּ ֵביצֵ י ִכ ִ ּנים .וְ הָ ֵאם רֹבֶ צֶ ת ַעל
יבים ָק ְר ָּבנוֹ ת.
שהָ י ּו ַמ ְק ִר ִ
הָ ֶא ְפר ִֹחים ּ ִ -בז ְַמן ׁ ֶ
ַמה ָּכתוּב? לֹא ִת ַּקח הָ ֵאם ַעל הַ ָּבנִ ים.
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The Zohar discusses four periods of salvation and connects them to the four
cups of wine we drink on the night of the Seder that is the night of the full moon
of the month of Nissan (Aries). The codes for the years are 1256, 1260, 1266
and 1272. Obviously, these and other numbers in this commentary are not
calendaring dates but codes related to spiritual forces. The Redemption will
come through the four letters of the YHVH name. YHVH ‘rides’ on the four Holy
Creatures of the Holy Throne, Lion, Ox, Eagle, and Man. Habakkuk 3:8 “ כִּ י ִת ְרכַּב
ֹתי� יְשׁוּﬠָ ה
ֶ  ַמ ְרכְּ ב,�סוּסֶ י-ﬠַ ל.” “You will ride on your horses, your chariots of salvation”
“ ְלעֹלָ ם וָﬠֶ ד,�� יְהוָה ָמלָ �; יְהוָה י ְִמ,� ֶ“ ”יְהוָה ֶמלYHVH King, YHVH was King, YHVH will be
rein forever and ever.” The three names with 12 letters represent the control
over the three columns. The 12 is the aspect of the 12 tribes and the four flags
that rose above the camps of the Israelites for their protection. 72 years after
1200 will be the Redemption. The 72 names receive their energy from the 12
letters of the three names. 72 divided by 12 gives us 6, which refers us to the
six Sefirot of Zeir Anpin. When the 72 goes to the three columns of Chessed,
Gevurah, and Tiferet, we have 24 in each column. This flow of light connects 3
camps of angels with 24 forms each, and each says קדוש קדוש קדוש, Kadosh,
Kadosh, Kadosh (Holy Holy Holy). When the light of the 72 shines on the 3
camps of angels the name of 42 (Ana B’Koach) awakens to remove Amalek, that
is the aspect of all negativity in the world. Rabbi Ashlag comments that all the
numbers mentioned in this Zohar sections are openings for all of us to do
repentance, Teshuvah, and merit the Final Redemption.
, חָ ַרב ֵּבית הַ ִּמ ְקדָּ ׁש וּבָ ְטל ּו הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת.752
 וְ גָל ּו.ש ּ ַלח ֶאת הָ ֵאם
ַׁ ש ּ ֵלחַ ְּת
ַׁ ?ַמה ָּכתוּב
ְ,ש ּנֶאֱ ַמר וְ ֶאת הַ ָּבנִ ים ִּת ַּקח לָ ך
ֶ ׁ  וְ זֶה ּו.הַ ָּבנִ ים
ְשהוּא עוֹ לָ ם ָארֹך
ֶ ׁ ,'של הָ אוֹ ת ו
ֶ ׁ ִמ ַ ּצד זֶה
ְש ּנֶאֱ ַמר ּבוֹ )דברים כב( ְל ַמ ַען יִיטַ ב לָ ך
ֶׁ
ְ.ש ּ ֻכ ּלוֹ ָארֹך
ֶ ׁ  ְלעוֹ לָ ם,וְ הַ אֲ ַר ְכ ּ ָת י ִָמים

, ַמה ְ ּכ ִתיב, ּו ָב ְטל ּו ָק ְר ְּבנִ ין, ָח ַרב ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא.752
 וְ ַהיְ ינ ּו וְ ֶאת, וְ גָ ל ּו ַה ָּבנִ ים.ׁ ַש ּ ֵלח ְּת ׁ ַש ּ ַלח ֶאת ָה ֵאם
 ְ ּד ִאיה ּו,' ִמ ִּס ְט ָרא ָ ּדא' ְ ּד ָאת ו,ַה ָּבנִ ים ִּת ַ ּקח לָ ְך
יטב
ַ ִיה )דברים כב( לְ ַמ ַען י
ֹ עולָ ם ָא
ֹ
ּ רו ְך ְ ּד ִא ְּת ַמר ּ ֵב
.רו ְך
ֹ עולָ ם ׁ ֶש ּ ֻכ ּל ֹו ָא
ֹ ְ ל,לָ ְך וְ ַהאֲ ַר ְכ ּ ָת י ִָמים

, ִ ּב ְמקוֹ ם הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת ִּת ְ ּקנ ּו ְת ִפ ּלוֹ ת.753
של
ֶ ׁ  ְ ּבקוֹ ל,של ִ ׁש ִירים
ֶ ׁ ו ְּמצַ ְפ ְצ ִפים ְ ּבקוֹ לוֹ ת
 ִל ְק ַראת הָ ַע ּמוּד הָ אֶ ְמצָ ִעי,יאת ְׁש ַמע
ַ ְק ִר
,שה ֲֵרי ִא ּ ָמא וּבַ ת ַּב ּגָלוּת
ֶ ׁ .שהוּא ְל ַמ ְעלָ ה
ֶׁ
ש ִהיא יָד
ֶ ׁ , קוֹ ְ ׁש ִרים אוֹ תוֹ ַּב ַּבת,שיּוֹ ֵרד
ֶ ׁ ו ִּמיָּד
ש ׁש
ֵ ׁ  ִל ְהיוֹ ת ְק ׁשו ָּרה ו' ִעם ה' ְ ּב,ּ ֵכהָ ה
:ֲשים ְלעֻ ּ ַמת הַ חָ ְכ ָמה
ׁ ִ  ִמיָּד לוֹ ח.ְס ִפירוֹ ת
.שם ְ ּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ לָ ם ו ֶָעד
ֵ ׁ ָּברו ְּך

 ּו ְמ ַּצ ְפ ְּצ ִפין,לו ִתין
ֹ  ּ ַת ִּקינ ּו ְּצ, ּו ַבאֲ ָתר ְ ּד ָק ְר ְּבנִ ין.753
גַבי
ֵ ּ ְ ל,יאת ׁ ְש ַמע
ַ קול ִ ּד ְק ִר
ֹ  ְּב.ְּב ָקלִ ין ְ ּד ׁ ִש ִירין
ימא
ָ ּ  ְ ּד ָהא ִא.ילא
ָ ּ יתא ְ ּד ִאיה ּו לְ ֵע
ָ ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָּצ ִע
 ַק ׁ ְש ִרין לֵ ּה, ּו ִמ ּיַד ְ ּדנָ ִחית,ּו ְב ַר ּ ָתא ְּבגָ ל ּו ָתא
,' לְ ֶמהֱ וִ י ָק ׁ ִשיר ו' ִעם ה,יהי יַד ֵּכ ָהה
ִ  ְ ּד ִא,ִּב ְב ַר ּ ָתא
 ָּבר ּו ְך,גַבי ָח ְכ ָמה
ֵ ּ ְ ִמ ּיָד ְמלַ חֲ ׁ ִשין ל.ְּב ׁ ִשית ְס ִפ ָיראן
.עולָ ם וָ ֶעד
ֹ ְתו ל
ֹ בוד ַמלְ כ ּו
ֹ ׁ ֵשם ְ ּכ

.ימ ְט ִריָּא מ''ה מֵ חָ ְכ ָמה
ַ  ֶאחָ ד וְ כָ בוֹ ד ִ ּג.754 .ימ ְט ִריָא מ''ה ִמן ָח ְכ ָמה
ַ ִ ג,בו''ד
ֹ  ֶא ָח''ד ָּכ.754
,שיּוֹ ֵרד
ֶ ׁ  ו ִּמיָּד,ש ּמוֹ ִריד אוֹ תוֹ ֵאצֶ ל ִא ּ ָמא
ֶ ׁ יה
ּ ֵ ַק ׁ ְש ִרין ל, ּו ִמ ּיַד ְ ּדנָ ִחית,יה לְ גַ ּ ֵבי ִא ּ ָמ ּה
ּ ְֵ ּדנָ ִחית ל
של
ֶ ׁ של ְּת ִפ ִּלין
ֶ ׁ שר
ֶ ׁ קוֹ ְׁש ִרים אוֹ תוֹ ִע ּ ָמ ּה ְ ּב ֶק
 ּו ְבגִ ין ָ ּדא.ישא
ָ ׁ ילין ְ ּד ֵר
ִּ ַע ּ ָמא ְּב ִק ּ ׁש ּו ָרא ִ ּד ְת ִפ
של
ֶ ׁ  ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ְ ּב ַא ְר ַּבע ּ ָפ ָר ִׁשיּוֹ ת.ֹאש
ׁ ר
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 וְ הָ יָה ִּכי. חָ ְכ ָמה-  ַקדֶּ ׁש ִלי:שהֵ ם
ֶ ׁ ,הַ ְּת ִפ ִּלין
 ִּת ְפ ֶא ֶרת- ִש ָר ֵאל
ׂ ְ  ְ ׁש ַמע י. ִ ּבינָה- י ְִביאֲ ָך
 וְ הָ יָה.ש ׁש ּ ֵתבוֹ ת
ֵ ׁ ש ׁש ְס ִפירוֹ ת ְ ּב
ֵ ׁ שכּ וֹ לֶ לֶ ת
ֶׁ
, ְּת ִפ ָּלה ּ ֶכ ֶתר. יָד ּ ֵכהָ ה, ַמ ְלכוּת- ִאם ָׁשמ ַֹע
ש ַּסנְ דַּ ְלפוֹ ן
ֶ ׁ , ֵאין ָקדוֹ ׁש ַּכיהֹוָה, ֹֹאשו
ׁ כ' ַעל ר
.שה מֵ הֶ ן ּ ֶכ ֶתר
ֶׂ ֹשר ָּכל הַ ְּת ִפ ּלוֹ ת וְ עו
ֵ ׁ ֹקו

 וְ ָהיָה. ָח ְכ ָמה, ַק ֶ ּד ׁש לִ י,ילין
ִּ ְּב ַא ְר ּ ַבע ּ ָפ ְר ׁ ִשיָין ִ ּד ְת ִפ
' ָּכלִ יל ו,ש ָר ֵאל ִּת ְפ ֶא ֶרת
ׂ ְ ִ ׁ ְש ַמע י. ִּבינָ ה,ִ ּכי יְ ִביאֲ ָך
 יַד, ַמלְ כ ּות,מו ַע
ֹ  וְ ָהיָה ִאם ׁ ָש.יבין
ִ  ְּב ׁ ִשית ּ ֵת,ְס ִפ ָירן
דו ׁש
ֹ  ֵאין ָק,יה
ֵ ׁ לו ָתא ֶּכ ֶתר כ' ַעל ֵר
ֹ  ְּצ.ֵּכ ָהה
ּ יש
 וְ ָע ִביד ל ֹון,לו ִתין
ֹ קו ׁ ֵשר ָּכל ְּצ
ֹ פון
ֹ ְ ְ ּד ַסנְ ַ ּדל,ידוד
ָ ֹ ַּכ
.ֶּכ ֶתר

Deuteronomy 22:6 ”  וְהָ אֵ ם, אֶ פְ ר ִֹחים אוֹ בֵ יצִ ים,הָ אָ ֶרץ-ﬠֵ ץ אוֹ ﬠַ ל-צִ פּוֹר לְ פָ נֶי� בַּ ֶדּ ֶר� ְבּכָל-כִּ י י ִָקּ ֵרא ַקן
הַ בָּ נִ ים- ﬠַ ל, ִת ַקּח הָ אֵ ם-הַ בֵּ יצִ ים–ל ֹא- אוֹ ﬠַ ל,הָ אֶ ְפר ִֹחים-” ”רֹבֶ צֶ ת ﬠַ לIf you come across a bird’s
nest with chicks or eggs, either in a tree or on the ground along the road, and
the mother is sitting on the chicks or eggs, you must not take the mother from
the young (sons).” Along the ‘road’ is a reference to those who read the Torah.
The ‘Tree’ is for the students of the Torah with a better connection to it. On the
‘ground’ is for those who put all their efforts to study the Torah and its secrets.
The ‘chicks’ are the Israelites and the 'mother' is the Shechina. “Must not take
the mother from the young” is the aspect of the Shechina, that we should not
separate ourselves from her because we are ‘young’ and dependent on her.
When the Holy Temple was destroyed and we lost the ability to make a
connection to the upper levels, the Shechina had to be sent away from the Holy
Temple. Deuteronomy 22:7 ”  וְהַ אֲ ַרכְ ָתּ,� ָ לְ מַ ﬠַ ן יִיטַ ב ל,� ָל-הַ בָּ ִנים ִתּ ַקּח- וְאֶ ת,הָ אֵ ם-ַשׁלֵּ חַ ְתּ ַשׁלַּ ח אֶ ת
” ”י ִָמיםYou shall take the sons but release the mother, so that life will go well for
you and that you may have a long life.” When the Shechina cannot reside in the
Holy Temple it is a state of exile for her and us. The sacrifices at the Holy Temple
created spiritual connections to the upper levels, helping us cleanse all
negativity. We were left with the responsibility to make the connections and
draw Light to our lives. The ‘sons’ are Zeir Anpin and Malchut. We need to make
the connection between the Shechina in Malchut and Zeir Anpin to the Mother,
which is Binah, in order to draw light to the world. We do so with our prayers
replacing the sacrifices that were made in the Holy Temple. Hosea 14:3 ” ְקחוּ
 ְשׂפָ ֵתינוּ,ְשׁ ְלּ ָמה פָ ִרים
ַ  וּנ,טוֹב- ִתּ ָשּׂא ﬠָ וְֹן ו ְַקח- כָּל,יְהוָה; ִא ְמרוּ אֵ לָ יו- וְשׁוּבוּ אֶ ל,” ”ﬠִ מָּ כֶם ְדּבָ ִריםTake with
you words and return to YHVH; say to him, 'Take away all iniquity; accept what
is good, and we will pay with bulls the words of our lips'.” The only way to draw
light into our lives is through the prayers and the sacred texts. Then we can
draw beneficent to this world. ‘Long life’ should be translated to ‘Long days’
where ‘days’ is the aspect of the connection to the upper levels of light from
Malchut to Arich Anpin (meaning ‘Long Face’), which is Keter. The last words of
Rabbi Ashlag were a quote from Psalms 91:16 ” ִבּישׁוּﬠָ ִתי, אַ ְשׂ ִבּיﬠֵ הוּ; וְאַ ְראֵ הוּ,”אֹ ֶר� י ִָמים
”I will satisfy him with long days, and will let him see my salvation.” On Yom
Kippur of 1954, the gates of heavens opened to receive the soul of Rabbi Ashlag.
He saw the reward of his work on the Zohar and the fulfillment of God’s promise
through the words of King David (Malchut). Reaching that level is the true state
of immortality because the soul is connected to the realm of no death and
resurrection in the Final Redemption. Make your ‘days’ long and earn your
ticket to immortality.
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ְּ .755ב ַהה ּוא זִ ְמנָ א ָּצ ִר ְ
יך לְ ַס ְ ּד ָרא ְמ ֹנו ָרא )ס''א
פתורא( לִ ְסע ּו ָד ָתא ְ ּד ַמלְ ָּכאּ ,ו ַמ ׁ ְש ְ ּכנָא ּו ְמ ַנ ְר ּ ָתא
יתא
רונָ א ּו ַמ ְד ְּב ָחא ,וְ ָכל ִמינֵי ׁ ִש ּמ ּו ׁ ָשא ְ ּד ֵב ָ
וַ אֲ ֹ
עו ָב ָדא
תו ָרא ַאזְ לֵ ינָ ן ְ ּדלָ או ֹ
ְ ּד ַמלְ ָּכא .וְ לָ או ָּב ַתר ּ ָפ ֹ
ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואּ ְ ,דלָ א ַאזְ לֵ ינָ ן ֶא ּ ָלא ָּב ַתר
דוי ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא,
עו ָב ֵדי יְ ֹ
תו ָרא ְ ּד ִאיה ּו ֹ
ּ ָפ ֹ
יה,
יהָ ּ ,פ ֹ
תו ָרא ִ ּדילֵ ּ
יהִ .מ ׁ ְש ָּכן ִ ּדילֵ ּ
ְ ּד ִאיה ּו ׁ ְש ִכינְ ּ ֵת ּ
יה,
יה ,אֲ ֹ
יהַ ,מ ְד ְּב ָחא ִ ּדילֵ ּ
רונָ א ִ ּדילֵ ּ
ְמ ַנ ְר ּ ָתא ִ ּדילֵ ּ
יהי ְ ּכלִ ילָ א ִמ ָּכל ָמאנֵי ׁ ִש ּמ ּו ׁ ָשא לְ ַמלְ ָּכא ִע ּ ָל ָאה.
ִא ִ

צָ ִר ְ
ְלסַ דֵּ ר
יך
ז ְַמן
ּ ְ .755באוֹ תוֹ
ְ
של הַ ּ ֶמלֶ ך ,ו ִּמ ְׁש ָּכן
ְמנוֹ ָרה )שֻׁ לְ חָ ן( לַ ְ ּסעו ָּדה ׁ ֶ
של
ו ְּמנוֹ ָרה וְ ָארוֹ ן ו ִּמז ְֵּבחַ  ,וְ כָ ל ִמינֵי ִׁש ּמו ּׁש ׁ ֶ
ש ְלחָ ן ָאנ ּו הוֹ ְל ִכים
ֵּבית הַ ּ ֶמלֶ ְך .וְ לֹא ַאחַ ר ׁ ֻ
ש ֵאין
ש ֵאינוֹ עֲ בוֹ ַדת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאֶ ׁ ,
ֶׁ
שהוּא
ש ְלחָ ן ׁ ֶ
ָאנ ּו הוֹ ְל ִכים אֶ ּ ָלא ַאחַ ר ׁ ֻ
שהוּא
של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאֶ ׁ ,
שה י ָָדיו ׁ ֶ
ַמעֲ ֵׂ
ש ּלוֹ ְ ,מנוֹ ָרה
ש ְלחָ ן ׁ ֶ
ש ּלוֹ ֻ ׁ ,
הַ ּ ְ ׁש ִכינָהִ ,מ ְׁש ָּכן ׁ ֶ
ש ּלוֹ ִ .היא ְ ּכלוּלָ ה
ש ּלוֹ ִ ,מז ּ ְֵבחַ ׁ ֶ
ש ּלוֹ ָ ,ארוֹ ן ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
ּש לַ ּ ֶמלֶ ך הָ ֶע ְליוֹ ן.
ִמ ָּכל ְּכלֵ י ִ ׁש ּמו ׁ

ִ .756אינְ ה ּו ִאי ּנ ּון ִ ּד ְמ ּ ַת ְקנֵי ַח ְמ ָרא וְ נָ הֲ ָמא ְ ּד ַמלְ ָּכא
ִע ּ ָל ָאהּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר ְּבה ּו ֶאת ָק ְר ָּבנִ י לַ ְח ִמי לְ ִא ּ ׁ ַשי,
יה ֶא ּ ָלא ִא ּ ֵלין ְ ּד ִא ְת ְק ִריא ּו
יה לְ גַ ּ ֵב ּ
ְ ּדלֵ ית לְ ָק ְר ָבא לֵ ּ
יה
ִא ּ ׁ ֵשי יְ יָּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ֶאת ָק ְר ָּבנִ י לַ ְח ִמי לְ ִא ּ ׁ ַשיּ ְ .ד ָעלֵ ּ
ִא ְּת ַמר) ,משלי ט( לְ כ ּו לַ חֲ מ ּו ְּבלַ ְח ִמי .וְ ִא ְת ְק ֵרי לֶ ֶחם
הוה,
ַה ּ ָפנִ יםּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון י''ב ַאנְ ּ ִפין) ,במדבר ו( יְ ָב ֶר ְכ ָך יְ ֹ ָ
יסר ַאנְ ּ ִפין ִ ּד ְתלַ ת ֵחיוָ ן.
הוהְּ ,ת ֵר ָ
שא יְ ֹ ָ
ָאר יְ ֹ ָ
י ֵ
הוה ,יִ ּ ָ ׂ

של
ש ְּמ ַת ְ ּקנִ ים ַייִן וְ לֶ חֶ ם ׁ ֶ
 .756הֵ ם ֵא ּל ּו ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ ַמר ָּבהֶ ם ֶאת ָק ְר ָּבנִ י
הַ ּ ֶמלֶ ְך הָ ֶע ְליוֹ ןֶ ׁ ,
ש ֵאין ְלהַ ְק ִריב לוֹ אֶ ְצלוֹ ֶא ָּלא
שיֶ ׁ ,
לַ ְח ִמי ְל ִא ּׁ ַ
שי ה' .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה נֶאֱ ַמר
ש ִ ּנ ְק ָר ִאים ִא ּ ׁ ֵ
ֵא ּל ּו ׁ ֶ
ש ָעלָ יו
ֶׁ
שי.
ְל ִא ּ ַׁ
ָק ְר ָּבנִ י לַ ְח ִמי
אֶ ת
נֶאֱ ַמר )משלי ט( ְלכ ּו לַ חֲמ ּו ְבלַ ְח ִמי .וְ נִ ְק ָרא
ּ ָפנִ ים,
שהֵ ם י''ב
ֶׁ
לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים,
ָ
ש ּנֶאֱ מַ ר )במדבר ו( יְבָ ֶר ְכך ְיהֹוָה ,יָאֵ ר ְיהֹוָה,
ֶׁ
של ָׁשל ֹׁש
ִשא ְיהֹוָהְׁ .שנֵים ָע ָׂשר ּ ָפנִ ים ׁ ֶ
י ּׂ ָ
חַ יּוֹ ת.

של ֵא ּל ּו הַ ּ ָפנִ ים? זֶה לֶ חֶ ם
לין ּ ָפנִ יםּ ָ .דא נַהֲ ָמא ְ ּד ָא ָדםַ .757 ,מה ּו הַ ּ ֶלחֶ ם ׁ ֶ
ַ .757מאי לֶ ֶחם ְ ּד ִא ּ ֵ
שהוּא יוֹ ''ד הֵ ''א וָא''ו הֵ ''א .וְ י ֵׁש
של ָא ָדםֶ ׁ ,
יה נַהֲ ָמא ׁ ֶ
ְ ּד ִאיה ּו ֹיו''ד ֵה''א וָ א''ו ֵה''א .וְ ִאית לֵ ּ
שהֵ ם ַא ְר ַּבע
לוֹ לֶ חֶ ם ְ ּב ַא ְר ָּב ָעה ּ ָפנִ יםֶ ׁ ,
דודַ .האי
ְּב ַא ְר ּ ַבע ַאנְ ּ ִפיןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ַא ְר ּ ַבע ַא ְתוָ ון יְ ֹ ָ
ש ְלחַ ן הַ ּ ֶמלֶ ְך,
של ׁ ֻ
אוֹ ִתיּוֹ ת ְיהֹוָ''ה .זֶה הַ ּ ֶלחֶ ם ׁ ֶ
תו ָרא ְ ּד ַמלְ ָּכאִ ,איה ּו סֹלֶ ת נְ ִק ָ ּיה.
נַהֲ ָמא ְ ּד ָפ ֹ
ה ּוא סֹלֶ ת נְ ִקיָּה.
Hosea 14:3
ְשׁ ְלּ ָמה פָ ִריםְ ,שׂפָ ֵתינוּ“
” ְקחוּ ﬠִ מָּ כֶם ְדּבָ ִרים ,וְשׁוּבוּ אֶ ל-יְהוָה; ִא ְמרוּ אֵ לָ יו ,כָּלִ -תּ ָשּׂא ﬠָ וֹן ו ְַקח-טוֹב ,וּנ ַ
;“Take with you words and return to YHVH; say to him, 'Take away all iniquity
”accept what is good, and we will pay with bulls the words of our lips'.
We learned that the sacrifices served as a tool to open spiritual gates and draw
light that cleansed all impurities from us and the entire world.
One of the tools to make a high connection to Binah is the prayer Shema Israel.
, same as theמה  from the first two lines add up to 45,כָבוֹד  andאֶ חָ ד The words
, draws light fromמה . The name of 45,יוד-הא-ואו-הא name of Zeir Anpin,
, to Binah and with the connection to the Tefillin of the head,חכמה Chokhmah,
it is connected together and draws down to the lower levels. The four chambers
of the head Tefillin represent the YHVH and Chokhmah, Binah, Zeir Anpin, and
Malchut. The prayers are connected together and the angel of the prayers
gathers them together as a crown above the head of the person.
DailyZohar.com
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After the prayers, we prepare a meal on a table that serves as an altar. The wine
and bread become the tools that ‘bridge’ between the spiritual and the physical.
Proverbs 9:6
“ ְבּ ַייִן ָמסָ כְ ִתּי,וּשׁתוּ
ְ ; לַ חֲ מוּ ְבלַ חֲ ִמי,” ְלכוּ
“Come, eat of my bread, and drink of the wine I have mingled”
The English translation is corrupted because it doesn’t make sense to literally
translate the Hebrew words. It should say “Go fight with my bread and drink,
with wine that I poured.”
This verse teaches us that bread can be a great channel of energy from God. It
was given to us as a tool of spiritual connection.
Genesis 3:19
“ תּ ֹאכַל לֶ חֶ ם,�”בּזֵﬠַ ת אַ פֶּ י
ְ
“By the sweat of your face, you shall eat your bread”
After the first sin, Adam and Eve got disconnected from the free flow of light.
God gave them the tool and the method to draw sustenance. The verse reveals
that there is ‘earning’ process before receiving sustenance, which is the bread
of God. The spiritual connection comes first and then we can benefit from the
‘bread’. Having the ‘material’ bread without the connection to the light just adds
more ‘mass’ and gravity force on the body and soul of the person.
Related and recommended reading: http://dailyzohar.com/daily-zohar-13052/
Ezekiel 41:22
“  ﬠֵ ץ; ַוי ְַדבֵּ ר אֵ לַ י–זֶה, וְאָ ְרכּוֹ ו ְִקיר ָֹתיו,ֹעוֹתיו לוֹ
ָ וּמ ְקצ
ִ ,אַ מּוֹת-הַ ִמּזְ בֵּ חַ ﬠֵ ץ ָשׁלוֹשׁ אַ מּוֹת ָגּבֹהַּ וְאָ ְרכּוֹ ְשׁ ַתּיִם
 אֲ ֶשׁר ִל ְפנֵי יְהוָה,”הַ שֻּׁ ְלחָ ן
“The altar was of wood, three cubits high and its length two cubits; its corners,
its base, and its sides were of wood. And he said to me, 'This is the table that is
before YHVH'.”
This verse reveals the connection between the Altar and the table.
Our dining table should always be treated with respect as if every food we eat
on it is a sacrifice that is brought to the Altar on the Holy Temple. Keep the table
clean and on Shabbat make it even extra special with better settings and food.
Bless the food before and after you eat and it will draw greater blessings into
your lives.
שאוֹ פֶ ה ּבוֹ לֶ חֶ ם ִהיא
ֶ ׁ ֹש ּלו
ֶ ׁ  הַ ִּכ ְב ָׁשן.758
 ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה.של וְ נִ ְׁשלָ ם
ֵ ׁ ּ ש ּ ָׁשם ִמ ְת ַּב
ֶ ׁ ,הַ ּ ְ ׁש ִכינָה
. ֹש ִ ּנגְ ָמר ִ ּב ּׁשוּלו
ֶ ׁ ֵאין ּבוֹ ְצ ִעים ֶא ּ ָלא ִמ ּ ָמקוֹ ם
. ֹשהוּא ְ ּגמַ ר ִ ּב ּ ׁשוּלו
ֶ ׁ ,ְּכ ֻדגְ ַמת ְׁשלֵ מוּת הַ ּ ְפ ִרי
,שם ְיהֹוָה
ֵ ׁ  ְ ּגמַ ר ּו ְׁשלֵ מוּת,שם אֲ דֹנָי
ֵ ׁ וְ זֶה ּו
. ֹש ּלו
ֶ ׁ  אֲ דֹנָי הוּא הַ ִ ּכ ְב ָׁשן.שהוּא לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים
ֶׁ
 ו ִּבגְ לָ לָ ּה.ּשה ּ ַתחַ ת ַּב ְעלָ ּה
ָׁ ש ִהיא ְ ּכבו
ֶׁ
שן ּ ֻכ ּלוֹ ִמ ּ ְפנֵי
ַׁ  )שמות יט( וְ הַ ר ִסינַי ָע,נֶאֱ ַמר
שר י ַָרד ָעלָ יו ה' ָּב ֵא ׁש ַוי ּ ַַעל עֲ ָׁשנוֹ ְ ּכ ֶע ָׁשן
ֶ ׁ ֲא
,של ֵא ׁש הֶ ְדיוֹ ט
ֶ ׁ  וְ לֹא ְּכמוֹ ִּכ ְב ָׁשן.הַ ִּכ ְב ָׁשן

. ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא,יה נַהֲ ָמא
ֹ  ְ ּד,יה
ּ או ֶפה ּ ֵב
ּ ֵ ִ ּכ ְב ׁ ָשן ִ ּדיל.758
 ֵאין ּב ֹו ְּצ ִעין, ּו ְבגִ ין ָ ּדא.ּ ַת ּ ָמן ִא ְת ְּב ׁ ַשל וְ ִא ׁ ְש ְּתלִ ים
 ְ ּכגַוְ ונָ א ִ ּד ׁ ְשלִ ימ ּו.ֶא ּ ָלא ֵמאֲ ָתר ְ ּדגָ ַמר ִּב ׁש ּולָ א
 ְ ּג ַמר, וְ ַהאי ִאיה ּו אֲ דֹנָ י.לו
ֹ יש ּו
ׁ  ִאיה ּו ְ ּג ַמר ִּב,ְ ּד ֶפ ִרי
 ִ ּכ ְב ׁ ָשן, אֲ דֹנָ י. ְ ּד ִאיה ּו לֶ ֶחם ַה ּ ָפנִ ים,דוד
ָ ֹ ְּו ׁ ְשלִ ימ ּו ַ ּדי
ינָה
ֹ יהי ְ ּכב ּו ׁ ָשה ְּת
ִ  ְ ּד ִא.יה
ּ ִ ּו ְבג.חות ּ ַב ְעלָ ּה
ּ ִֵ ּדיל
 )שמות יט( וְ ַהר ִסינַי ָע ׁ ָשן ּ ֻכ ּל ֹו ִמ ּ ְפנֵי אֲ ׁ ֶשר,ִא ְּת ַמר
 וְ לֹא.י ַָרד ָעלָ יו יְ ָי ָּב ֵא ׁש וַ ּי ַַעל עֲ ׁ ָש ֹנו ְ ּכ ֶע ׁ ֶשן ַה ִ ּכ ְב ׁ ָשן
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ֹש ּב ֹו כּ וֹ בֵ ׁש ַרח ֲָמיו ַעל ַע ּמו
ֶ ׁ ב ׁש ֶא ָּלא ְּכמוֹ ִּכ ְב ָׁשן
ַ יה ָּכ
ּ  ְ ּד ֵב, ֶא ּ ָלא ְ ּכ ִכ ְב ׁ ָשן,ְ ּכ ִכ ְב ׁ ָשן ְ ּד ֵא ׁש ְ ּד ֶה ְד ֹיוט
 ּ ֵכן,שר ִמ ְת ּ ַפ ְל ִלים ו ְּמבַ ְק ִ ׁשים ַּב ָּק ׁשוֹ ת
ֶ ׁ ֲּ ַכא
 ֵּכן יִ ְכ ְּב ׁש ּו, ַּכד ְמ ָּצלִ ין ּו ָבע ּון ָּבע ּו ִתין,יה
ּ ַרחֲ ָמיו לְ ַע ּ ֵמ
ָ
ָ
 דְּ בָ ִרים, ֹ וּבו.י ְִכ ְ ּב ׁש ּו ַרחֲמֶ יך ֶאת ַּכ ַע ְסך
ָ
ָ ַרחֲ ֶמ
ֵ ׁ יה ִ ּכ ְב
ּ  ּו ֵב.יך ֶאת ַּכ ַע ְסך
 לָ ּ ָמה לָ ְך,של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ֶ ׁ שי ְ ּד ַרחֲ ָמנָא לָ ּ ָמה הַ ְ ּכבו ִּׁשים
.לָ ְך
?לַ ְחקֹר
ֹש ּנ ַָתן לו
ֶ ׁ  ו ְּבלֶ חֶ ם הַ ּתוֹ ָרה י ֵׁש סֹלֶ ת.759
ִש ָר ֵאל
ׂ ְ  ָּכל י,ש ּנֶאֱ ַמר עֲ לֵ יהֶ ם
ֶ ׁ הַ ּ ֶמלֶ ְך ְלאוֹ ָתם
של
ֶ ׁ  וְ י ֵׁש לֶ חֶ ם.יקים
ִ ִּצד
ּ ַ ַ ַמאֲ כַ ל ה.ְ ּבנֵי ְמלָ ִכים
שהוּא ּ ְפסֹלֶ ת ְלאוֹ ָתם עֲ בָ ִדים
ֶ ׁ הַ ּתוֹ ָרה
ְ
 ו ִּמ ּׁשוּם זֶה.של ֵּבית הַ ּ ֶמלֶ ך
ֶ ׁ ו ְּׁשפָ חוֹ ת
 )משלי לא( ו ּ ַָת ָקם ְ ּבעוֹ ד,ַּב ּ ַמ ְל ָּכה נֶאֱ ַמר
, ָית ּה וְ חֹק ְלנַעֲ ר ֶֹתיה
ָ ֵלַ יְלָ ה ו ִַּת ּ ֵתן טֶ ֶרף ְלב
 ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה נֶאֱ ַמר.שהֵ ם ַּבעֲ לֵ י ִמ ְ ׁשנָה
ֶׁ
ְ
 וַעֲ ִ ׂש ִירית הָ אֵ יפָ ה,של הַ ּ ֶמלֶ ך
ֶ ׁ ַּב ּ ַמאֲ כָ ל
ש ִהיא
ֶ ׁ , וְ ֹזו יוֹ ''ד ֵמאֲ דֹנָי. וַדַּ אי,סֹלֶ ת
ְ,של הֵ יכַ ל הַ ּ ֶמלֶ ך
ֶ ׁ  וְ זֶה סֹלֶ ת.עֲ ִ ׂש ִירית
.(ו ִּמ ְ ׁש ּ ַת ַּבחַ ת )שֶׁ ל מַ ֲאכַל הַ מֶּ לֶ� נִ ְמצֵ את

יה
ָ ְאו ַרי
ֹ  ּו ְבנַהֲ ָמא ְ ּד.759
ּ ֵ ִאית סֹלֶ ת ִ ּדיְ ָהב ל,יתא
ש ָר ֵאל ְּבנֵי
ׂ ְ ִ ָּכל י, לְ ִאי ּנ ּון ְ ּד ִא ְּת ַמר ָעלַ יְ יה ּו,ַמלְ ָּכא
 וְ ִאית נַהֲ ָמא.יק ּיָיא
ַ יכלָ א ְ ּד ַּצ ִ ּד
ְ ֵמ
.ְמלָ ִכים
,חות
ֹ  לְ ִאי ּנ ּון ַע ְב ִ ּדין ּו ׁ ְש ָפ,סולֶ ת
ֹ  ְ ּד ִאיה ּו ּ ְפ,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ ְ ּד
יתא ִא ְּת ַמר )משלי
ָ ִרונ
ֹ  ּו ְבגִ ין ָ ּדא ְּב ַמ ְט.ְ ּד ֵבי ַמלְ ָּכא
ית ּה וְ חֹק
ָ עוד לַ יְ לָ ה וַ ִּת ּ ֵתן ֶט ֶרף לְ ֵב
ֹ לא( וַ ּ ָת ָקם ְּב
 ּו ְבגִ ין ָ ּדא ִא ְּת ַמר.יתין
ִ ִארי ַמ ְתנ
ֵ  ְ ּד ִאי ּנ ּון ָמ,יה
ָ רו ֶת
ֹ ֲלְ ַנע
,סולֶ ת וַ ַ ּדאי
ֹ יפה
ְ ְּב ֵמ
ׂ ִ ֲ וַ ע,יכלָ א ְ ּד ַמלְ ָּכא
ָ ש ִירית ָה ֵא
 וְ ָדא סֹלֶ ת.ש ִירית
ִ  ִא,וְ ָדא ֹיו''ד ִמן אֲ דֹנָ י
ׂ ִ ֲיהי ע
יכלָ א ְ ּד ַמלְ ָּכא ַא ׁ ְש ְּב ַחת )ד''א דמיכלא דמלכא
ְ ְ ּד ֵה
.(אשתכחת

The bread is the bread of man, אדם, and represents the 12 ‘faces’ of Zeir Anpin.
Each Sefirah has a ‘side’ and there are 12 lines connecting them to each other.
Imagine a cube with six sides. There are 12 points of connection between the
‘walls’. The secret of the bread is in the name of Zeir Anpin, הא-ואו-הא-יוד,
numerical value 45, as אדם, ‘man’. The 12 also refers to the three columns, each
with the YHVH name, bringing together 12 letters.
The table in the Holy Temple had 12 loaves of bread arranged on top of it. That
was the aspect of connecting Zeir Anpin (the loaves of bread) and Malchut (the
table).
The Zohar reveals to us that GOD’s ‘furnace’, כבשן, for ‘baking’ his bread is the
Shechina because this is where the light manifests itself. The Zohar warns us
from giving the ‘furnace’ the physical meaning of oven with fire. The word for
furnace, כבשן, has the root  כבשthat means ‘conquer’. Zeir Anpin ‘conquers’
Malchut and brings Light of Mercy. This is not a conquer that takes away
freedom but one that removes judgments and brings mercy and fulfillment.
Exodus 19:18
“הָ הָ ר ְמאֹ ד- ַויֶּחֱ ַרד כָּל,ֲשׁנוֹ כְּ ﬠֶ ֶשׁן הַ כִּ ְב ָשׁן
ָ  בָּ אֵ שׁ; ַויַּﬠַ ל ﬠ, ִמפְּ נֵי אֲ ֶשׁר י ַָרד ﬠָ לָ יו יְהוָה, ﬠָ ַשׁן כֻּלּוֹ,”וְהַ ר ִסינַי
“Now Mount Sinai was all in smoke because YHVH descended upon it in a fire,
and its smoke ascended like the smoke of a furnace ()כִּ ְב ָשׁן, and the whole
mountain quaked”
When the Torah was revealed on Mount Sinai, the ‘furnace’ brought out the
attributes of God’s mercy.
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During the morning prayer, we read the section of the Torah describing the
binding of Isaac. He represents the left column. This connection helps us ‘bind’
the left column and remove judgments from our path on that day. After reading
it we continue with the following part, used by the High Priest in the Holy
Temple.
“  כֵּן יִכְ ְבּשׁוּ ַרחֲ ֶמי� אֶ ת.ִרבּונו ֶשׁל עולָ ם כְּ מו ֶשׁכָּבַ שׁ אַ ְב ָרהָ ם אָ ִבינוּ אֶ ת ַרחֲ ָמיו לַ ﬠֲשות ְרצו ְנ� ְבּלֵ בָ ב ָשׁלֵ ם
�טוּב
ְ וּב
ְ .וּב ִמ ַדּת הָ ַרחֲ ִמים
ְ  ו ְִת ְתנַהֵ ג ﬠִ מָּ נוּ ה’ אֱ להֵ ינוּ ְבּ ִמ ַדּת הַ חֶ סֶ ד.�דּותי
ֶ ַכּﬠַ ְס� מֵ ﬠָ לֵ ינוּ ְויָגלּוּ ַרחֲ מֶ י� ﬠַ ל ִמ
�וּמנַּחֲ לָ ֶת
ִ � ְוּמﬠִ ְיר� וּמֵ אַ ְרצ
ֵ �הַ גָּדול יָשׁוּב חֲ רון אַ ְפּ� ֵמﬠַ ְמּ:”
“Master of the world, just as Abraham our father ‘conquered’ his mercy to do
your will whole-heartedly, so too may your mercy conquer your anger from us,
and may your mercy reveal above your attributes. And treat us, YHVH our God,
with the attribute of loving-kindness and the attribute of mercy. And may your
great goodness turn back your wrath from your people and your city and your
land and your dwellings.”
The Zohar adds that the bread of the Torah has a purity that is given to the
Israelites who are considered as ‘sons of God’. We explained in the previous
comment that the ‘sons of God’ are those who are connected strongly to the
elevated study of the Torah.
Proverbs 31:15
“ ָ ְל ַנ ֲﬠר ֶֹתיה,יתהּ; וְחֹ ק
ָ ֵ ְבּעוֹד לַ יְלָ ה–ו ִַתּ ֵתּן טֶ ֶרף ְלב,”ו ַָתּ ָקם
“She rises also while it is still night And gives food to her household And portions
to her maidens”
When Malchut (us) wakes up after midnight to the light, she (we) gets Light and
spreads it to those who deserve it.
 ַא ּ ָתה וְ ַר ִ ּבי, קוּם הַ ְּמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה.760
 וְ ַר ִ ּבי, וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה, וְ ַר ִ ּבי ַא ָּבא,ֶא ְל ָעזָר ִ ּבנְ ָך
 ְל ַת ֵּקן מַ ּ ָתנָה, וְ ַר ִ ּבי יו ָּד ִאי, וְ ַר ִ ּבי ִחיָּיא,יוֹ סֵ י
שהֵ ם
ֶ ׁ , ו ְּלהַ ְק ִריב ָּכל ֵאיבָ ִרים,לַ ּ ֶמלֶ ְך
 זֶה, ָק ְר ָּבנוֹ ת ְלהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא,ִש ָר ֵאל
ְׂ י
 ְׁש ִכינָה,של הָ אֵ יבָ ִרים
ֶ ׁ ש ִ ּנ ְק ָרא נְ ָׁש ָמה
ֶׁ
ש ָאחוּז ְ ּב ֵע ִצים
ֶ ׁ .של ּגָבוֹ ּ ַה
ֶ ׁ  ֵא ׁש,הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה
שהֵ ם ֵעץ הַ חַ יִּים וְ ֵעץ
ֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְק ָר ִאים עֲ צֵ י הָ עוֹ לָ ה
ֶׁ
 עֲ צֵ י הַ ּק ֶֹד ׁש נִ ְק ָר ִאים אֵ ּל ּו.הַ דַּ ַעת טוֹ ב ו ָָרע
,ש ִּמ ְת ַאחֶ ֶדת ָּבהֶ ם הַ ּתוֹ ָרה
ֶ ׁ ,ַּבעֲ לֵ י תוֹ ָרה
ש ּנֶאֱ ַמר ָּב ּה )ירמיה כג( ֲהלֹא כֹה ְדבָ ִרי
ֶׁ
.'ָּכ ֵא ׁש נְ אֻ ם ה

, ַאנְ ְּת וְ ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְּב ָר ְך,ישא
ָ ׁ  ק ּום ּב ּו ִּצינָא ַק ִ ּד.760
, וְ ִר ִּבי ִח ּיָיא, וְ ִר ִּבי ֹיו ֵסי, וְ ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה,וְ ִר ִּבי ַא ָּבא
 ּולְ ָק ְר ָבא ָּכל,רונָ א לְ ַמלְ ָּכא
ֹ  לְ ַת ְּקנָ א ּד ֹו,וְ ִר ִּבי י ּו ָד ִאי
ְ  ָק ְר ְּבנִ ין ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,ש ָר ֵאל
יך
ׂ ְ ִ ְ ּד ִאי ּנ ּון י,ֵא ָב ִרין
גַבי ֵא ָב ִרים
ֵ ּ ְ ל,ה ּוא ַהה ּוא ְ ּד ִא ְת ְק ֵרי נְ ׁ ָש ָמה
 ְ ּד ָא ִחיד.בו ּ ַה
ֹ  ֵא ׁש ׁ ֶשל ָּג,יש ּ ָתא
ְ ׁ ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ַק ִ ּד
 ְ ּד ִאי ּנ ּון ֵעץ,עולָ ה
ֹ  ְ ּד ִא ְת ְק ִריא ּו עֲ ֵּצי ָה,ְּב ֵע ִּצים
 עֲ ֵּצי ַה ּק ֶֹד ׁש.טוב וָ ָרע
ֹ
ַה ַח ִּיים וְ ֵעץ ַה ַ ּד ַעת
הון
ֹ ידת ְּב
ַ  ְ ּד ִא ְתאֲ ִח,ארי ּת ֹו ָרה
ֵ  ִאי ּנ ּון ָמ,ִא ְת ְק ִריא ּו
 ְ ּד ִא ְּת ַמר ָּב ּה )ירמיה כג( הֲ לֹא כֹה ְ ּד ָב ִרי,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ
.ָָּכ ֵא ׁש נְ אֻ ם יְ י

,' ָק ְר ָּבן לַ ה,' וְ נֶאֱ מַ ר ָּב ּה עֹלָ ה לַ ה.761 ,ָשה לַ יְ י
ֶ ׁ ּ  ִא,ָ ָק ְר ָּבן לַ יְ י,ָעולָ ה לַ יְ י
ֹ , וְ ִא ְּת ַמר ָּב ּה.761
.שי
ַ ּׁ  וְ נֶאֱ ַמר ֶאת ָק ְר ָּבנִ י לַ ְח ִמי ְל ִא.'שה לַ ה
ֶ ׁ ּ  וְ ָהא ְ ּכ ִתיב ְ ּדלֵ ית ִא.שי
ַ ׁ ּ וְ ִא ְּת ַמר ֶאת ָק ְר ָּבנִ י לַ ְח ִמי לְ ִא
שם
ֵ ׁ ש ֵאין ְלהַ ְק ִריב ָק ְר ָּבן ֶא ָּלא ְל
ֶ ׁ ַוה ֲֵרי ָּכתוּב
 ֶאת ָק ְר ָּבנִ י, ַמאי נִ יה ּו,ָלְ ָק ְר ָבא ָק ְר ָּבן ֶא ּ ָלא לַ יְ י
שי? ֶא ּ ָלא
ַ ּׁ  ַמה ּו ֶאת ָק ְר ָּבנִ י לַ ְח ִמי ְל ִא,'ה
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ֹש ּ ַמ ְק ִריב דּ וֹ רוֹ ן ְלהַ ְק ִריב אוֹ תו
ֶ ׁ ש ִּמי
ֶ ׁ ,הַ דֶּ ֶר ְך
תו ְל ִמי
ֹ ֹלַ ּ ֶמלֶ ְך וְ ַאחַ ר ָּכ ְך הוּא ְמחַ ּ ֵלק או
יבים ּתוֹ ָרה
ִ ִש ָר ֵאל ַמ ְק ִר
ׂ ְ  ַאף ָּכ ְך י,שרוֹ צֶ ה
ֶׁ
ְ
 וְ הוּא, ֹשהוּא לַ ְחמו
ֶ ׁ ,ְלהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
 וְ נֶאֱ ַמר ָּב ּה )בראשית, ֹ וְ הוּא ְ ּב ָׂשרו, ֹיֵינו
,שר ק ֶֹד ׁש
ַׂ  ְ ּב.ב( ֶעצֶ ם מֵ עֲ צָ ַמי וּבָ ָׂשר ִמ ְ ּב ָׂש ִרי
 ְ ּבבָ ָׂשר הַ יּוֹ ֵרד,ש ּ ֵפ ְר ׁש ּו ָעלֶ יהָ ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְׁשנָה
ֶׁ
.ִמן הַ ּ ָׁש ַמיִם ָאנ ּו עֲ סו ִּקים

,רונָ א
ֹ  ְ ּד ַמאן ְ ּד ָק ִריב ּד ֹו, ֶא ּ ָלא ָא ְר ָחא.לַ ְח ִמי לְ ִא ּ ׁ ַשי
,יה
ּ ֵ ּולְ ָב ַתר ִאיה ּו ּ ָפלִ יג ל,יה לְ ַמלְ ָּכא
ּ ֵלְ ִמ ְק ַרב ל
יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ יבין
ִ  ַמ ְק ִר,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ א ּוף ָה ִכי י.לְ ַמאן ְ ּד ָב ֵעי
ְ ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
,מו
ֹ  )דף רנ''ג ע''א( ְ ּד ִאיה ּו לַ ְח,יך ה ּוא
 וְ ִא ְּת ַמר,יה
 וְ ִאיה ּו,ינו
ֹ ִוְ ִאיה ּו י
ּ ֵשר ִ ּדיל
ׂ ָ ָּב
שר
ׂ ַ  ְּב.ש ִרי
ׂ ָ שר ִמ ְּב
ׂ ָ  )בראשית ב( ֶע ֶּצם ֵמעֲ ָּצ ַמי ּו ָב,ָּב ּה
שר
ְ ארי ְמ ִת
ֵ או ְקמ ּו ָה ָעלָ ה ָמ
ֹ  ְ ּד,ק ֶֹד ׁש
ׂ ָ  ְּב ָב,יב ּ ָתאן
.ַה ֹיו ֵרד ִמן ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם עֲ ְס ֵקינָ ן

The ‘Faithful Shepherd’, Moses, asks Rabbi Shimon and his son, Rabbi Elazar,
to stand, meaning elevate themselves, and bring a ‘gift’ to the King, the Holy
One, Blessed be He.
When the Zohar uses ‘The Holy One, Blessed be He’, the reference is to the
Endless Light. The Holy name YHVH is a ‘representative’ of the Endless. All of
God’s names and Sefirot are vessels for the Endless light. It is important to
remember that.
We DO NOT pray to the Sefirah of Chessed or Keter or any other one. We pray
to the Endless Light to bring different lights into our lives using the different
vessels. Praying to a specific Sefira is idol worshiping. We use the name YHVH
to draw the Light of the Endless, the Creator Blessed be He.
When the leader of the prayer says the name YHVH (Adonai) during blessings
we say “”ברוך הוא וברוך שמו, “Baruch Hu U’Baruch Shemo”, translated into
“Blessed be He and blessed be His name”. ‘He’ is the Endless light and His name
is YHVH. We ask to connect the Endless with the name to draw the Light when
the blessing is completed and we answer אמן, ‘Amen’. The meditation of Amen is
 יאהדונהיthat is the combination of the upper and lower names.
Numbers 28:2
“ ְלהַ ְק ִריב ִלי ְבּמוֹﬠֲדוֹ, ִתּ ְשׁ ְמרוּ, ֵריחַ נִ יחֹ ִחי, ָק ְרבָּ ִני לַ ְח ִמי לְ ִא ַשּׁי- אֶ ת: וְאָ מַ ְר ָתּ אֲ לֵ הֶ ם, ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל-”צַ ו אֶ ת
“You are to command the Israelis about my offerings that they are to be sure to
bring my bread offerings to me, presented by fire, and a pleasing aroma to me,
you shall observe to bring near to Me in its due season.”
The sacrifices and offerings are described as “ ִא ֶשּׁה לַ יהוָה, ַ”עֹלָ ה ֵריחַ ִניחֹ ח, “Elevated
pleasant fragrance burnt unto YHVH”.
When Moses asked Rabbi Shimon to bring ‘gift’ to the Holy One Blessed be He,
he was referring to the souls of the Israelites. They are ‘members’ and limbs of
the Shechina. When the ‘fire’ of the Torah spreads through the parts they are
considered ﬠֲצֵ י הָ עוֹלָ ה, meaning woods of the sacrifice, but it also means trees of
the ‘elevated’. The Trees are the Tree of Life and the Tree of Knowledge Good and
Bad.
With the study of the deep levels of the Torah through the study or Rabbi
Shimon’s teaching, we connect to the good side of the Tree of Knowledge and
with that to the Tree of Life.
Jeremiah 23:29
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”הֲ לוֹא כֹה ְדבָ ִרי כָּאֵ שׁ ,נְאֻ ם-יְהוָה“
”“Is not My word like a fire?, said YHVH
The sacred words of the Torah and Rabbi Shimon are like the Holy fire that
elevates the sacrifice and opens channels of Light to the lower levels.
)I heard from Rabbi Benyahu Shmueli (head of Kabbalist yeshiva in Jerusalem
אשׁית‘ that the first word of the Torah ‘Beresheet’,
’,בּ ֵר ִ
ְ gives the initials of
א -אור
ת – תורת
ר – רבי
ש – שמעון
ב – בר
י – יוחאי
The Light of the Torah of light of Rabbi Shimon Bar Yochai (The Zohar).
?Do I need to say more
 .762ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
שה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא מֵ אוֹ תוֹ
יך ה ּוא ַמאי ָע ִביד ֵמ ַהה ּוא ָ .762מה עוֹ ֶׂ
ש ְלחָ ן,
ש ָאכַ ל ַעל ׁ ֻ
דּ וֹ רוֹ ן? ָמ ָׁשל ְלמֶ לֶ ְך ׁ ֶ

תו ָראּ ְ .ד ַק ְר ִבין ַעל
רונָ א .לְ ַמלְ ָּכא ְ ּד ָא ִכיל ַעל ּ ָפ ֹ
ּד ֹו ֹ
סולֶ ת.
ינונִ יּ ,ו ְפ ֹ
יה ִמ ָּכל ִמין וָ ִמין ,סֹלֶ תּ ,ו ֵב ֹ
ּ ָפ ֹ
תו ֵר ּ
ארי ְסע ּו ָד ָתא ,לְ ָכל
יה ,לְ ָכל ָמ ֵ
וְ ִאיה ּו ּ ָפלִ יג ִמ ּ ָפ ֹ
תו ֵר ּ
יהּ .ו ֵמ ַהה ּוא
ַחד ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּותַ ,על יְ ֵדי ְמ ָמנָ ן ִ ּדילֵ ּ
נַהֲ ָמאּ ְ ,ד ִאיה ּו סֹלֶ תּ ְ ,ד ַמלְ ָּכא ָא ִכילִ ,איה ּו ָמנֵי
יה .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב,
יהב לְ ִאי ּנ ּון ִ ּד ְר ִח ִ
לְ ֵמ ַ
ימין ַּג ּ ֵב ּ
חו ִחיּ ְ .ד ַהיְ ינ ּו )דברים
יח נִ ֹ
ֶאת ָק ְר ָּבנִ י לַ ְח ִמי לְ ִא ּ ׁ ַשי ֵר ַ
יאכל ּון )ודא הוא ההוא דאתמר
ֵ
תו
יח( ִא ּ ׁ ֵשי יְ ָי וְ נַחֲ לָ ֹ
ביה )משלי ט( לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתיַ (.האי
ִאיה ּו ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִאילָ נָא ְ ּד ַח ִּיי .אֲ ָבל ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ֵעץ
ינונִ י ,לְ ַמלְ ָא ִכים.
יהב ּ ֵב ֹ
טוב וָ ָרעַ ,מנִ י לְ ֵמ ַ
ַה ַ ּד ַעת ֹ
יקיןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ְמ ׁ ַש ְּמ ׁ ִשין לְ ס ּו ְסוָ ון
סולֶ ת לַ ּ ׁ ֵש ִדין ּו ַמ ִ ּז ִ
ּו ְפ ֹ
ּולְ ָפ ַר ׁ ְשיָין ְ ּד ַמלְ ָּכא.

ש ְלחָ נוֹ ִמ ָּכל ִמין ו ִָמין -
יבים ַעל ׁ ֻ
וּמַ ְק ִר ִ
סֹלֶ ת ,וּבֵ ינוֹ נִ י ,ו ְּפסֹלֶ ת .וְ הוּא ְמחַ ּ ֵלק
ש ְלחָ נוֹ ְלכָ ל ַּבעֲ לֵ י הַ ְּסעו ָּדהְ ,לכָ ל ֶאחָ ד
ִמ ּ ׁ ֻ
ש ּלוֹ  .וּמֵ אוֹ תוֹ
ש ָראוּיַ ,על י ְֵדי הַ ְממֻ ִ ּנים ׁ ֶ
ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
ְ
שהַ ּ ֶמלֶ ך אוֹ כֵ ל ,הוּא
שהוּא סֹלֶ תֶ ׁ ,
לֶ חֶ ם ׁ ֶ
שאֲ הו ִּבים ֶא ְצלוֹ  .זֶה ּו
ְמצַ ּוֶה לָ ֵתת ְל ֵא ּל ּו ׁ ֶ
שי ֵריחַ נִ יח ִֹחי.
ש ָּכתוּב ֶאת ָק ְר ָּבנִ י לַ ְח ִמי ְל ִא ּ ׁ ַ
ֶׁ
שי ה' וְ ַנחֲלָ תוֹ
ְ ּכלוֹ ַמר) ,דברים יח( ִא ּ ׁ ֵ
יֹאכֵ לוּן )וְ זֶהוּ אוֹתוֹ שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בּוֹ )משלי ט( לְ כוּ
של
וּשׁתוּ בְּ ַייִן מָ סָ כְ ִתּי( -זֶה ּו ִמ ַ ּצד ׁ ֶ
ַלחֲמוּ בְ לַחְ ִמי ְ
של ֵעץ הַ דַּ ַעת טוֹ ב
צד ׁ ֶ
ֵעץ הַ חַ יִּים .אֲ בָ ל ִמ ַ ּ
ו ָָרעְ ,מצַ ּוֶה לָ ֵתת ֵּבינוֹ נִ י לַ ּ ַמ ְל ָא ִכים ,ו ְּפסֹלֶ ת
ש ְּמ ִׁשים לַ ּסו ִּסים
שהֵ ם ְמ ַׁ
ִּיקיםֶ ׁ ,
ש ִדים ו ַּמז ִ
לַ ּ ׁ ֵ
של הַ ּ ֶמלֶ ךְ.
וְ לַ ּ ָפ ָר ִ ׁשים ׁ ֶ

ארי ִמ ׁ ְשנָ ה,
אוף ָה ִכי ְ ּד ָפ ָר ׁ ִשין ְ ּד ַמלְ ָּכא ,הֲ ֹוו ָמ ֵ
 .763וְ ֹ
לון ׁ ֵש ִדים יְ ה ּו ָד ֵאי,
ְ ּד ִאי ּנ ּון ְ ּכ ַמלְ ָא ִכיםְ .מ ׁ ַש ְּמ ׁ ִשין ֹ
אות ׁ ַש ַ ּדי) ,ס''א באות י'( וְ ִאית ׁ ֵש ִ ּדין
ימין ְּב ֹ
ְ ּד ִאי ּנ ּון ְר ׁ ִש ִ
יקין ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד ְמ ָסאֳ ב ּוּ ְ ,ד ִא ְת ְק ִריא ּו ׁ ֵש ִדים
ּו ַמ ִ ּז ִ
לות) .קהלת ז( וְ זֶה לְ ע ּו ַמת זֶה
עו ְב ֵדי ּכ ֹו ָכ ִבים ּו ַמ ָ ּז ֹ
ֹ
שה ָהאֱ ל ִֹהים.
ָע ָ ׂ

שי הַ ּ ֶמלֶ ְך הָ י ּו ַּבעֲ לֵ י
ש ּ ָפ ָר ׁ ֵ
 .763וְ ַאף ָּכ ְך ׁ ֶ
ש ְּמ ִׁשים לָ הֶ ם
שהֵ ם ְ ּכמַ ְל ָא ִכים ְ -מ ַׁ
ִמ ְׁשנָהֶ ׁ ,
שהֵ ם ְר ׁשו ִּמים ְ ּבאוֹ ת
ש ִדים יְהו ִּדיִּיםֶ ׁ ,
ֵׁ
ִּיקים ִמ ַ ּצד
ש ִדים וּמַ ז ִ
שדַּ י )בְּ אוֹת י'( .וְ י ֵׁש ׁ ֵ
ַׁ
ש ִדים עוֹ ְב ֵדי כוֹ כָ ִבים
ש ִ ּנ ְק ָר ִאים ׁ ֵ
הַ ּ ֻט ְמ ָאהֶ ׁ ,
ו ַּמזָּלוֹ ת) .קהלת ז( וְ זֶה ְלעֻ ּ ַמת זֶה ָע ָׂשה
הָ אֱ ל ִֹהים.
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יתיןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ג' ִמינִ ין
ארי ַמ ְתנִ ִ
ּ .764ו ְבגִ ין ָ ּדא ָא ְמר ּו ָמ ֵ
הון ְ ּכ ַמלְ ָא ֵכי ַה ּ ׁ ָש ֵרתּ .ו ִמין
ִמי ּנַיְ יה ּוַ ,חד ִמין ִ ּדלְ ֹ
יתאיּ ִ ,כ ְב ִע ָירן .וְ ִאית
ִּתנְ יָינָ אּ ִ ,כ ְבנֵי ָא ָדםּ .ו ִמין ְּתלִ ָ
יתא ְ ּד ִב ְכ ָתב וְ ִד ְב ַעל ּ ֶפה.
או ַריְ ָ
ימין ְּב ֹ
הון ַח ִ ּכ ִ
ְּב ֹ
יה ׁ ֵשד.
ידאַ ,על ׁ ֵשם ְ ּד ֹ
ִא ְת ְק ֵרי ֹיו ֵסף ׁ ִש ָ
אולִ יד לֵ ּ
יתיןִ ,אם ָה ַרב ּד ֹו ֶמה
ארי ַמ ְתנִ ִ
וְ לָ או לְ ַמ ָּגנָא ָא ְמר ּו ָמ ֵ
אות ּת ֹו ָרה יְ ַב ְק ׁש ּו ִמ ּ ִפיה ּו .וְ ַא ׁ ְש ְמ ָדאי
לְ ַמלְ ַא ְך יְ ָי ְּצ ָב ֹ
ימנָא ְ ּד ִאי ּנ ּון
או ִק ְ
יהָ ,הא ֹ
ַמלְ ָּכא ,ה ּוא וְ ָכל ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּ ֵת ּ
יתאּ ,ו ִב ׁ ְש ָמ ָהן
או ַריְ ָ
ׁ ֵש ִ ּדין יְ ה ּו ָד ִאיןּ ְ ,ד ִא ְת ַּכ ְפיָין ְּב ֹ
יתא.
או ַריְ ָ
ְ ּד ֹ

שהֵ ם
 .764ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ָא ְמר ּו ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְׁשנָהֶ ׁ ,
ש ּ ָלהֶ ם ְּכ ַמ ְלאֲ כֵ י
ג' ִמינִ ים מֵ הֶ םֶ :אחָ ד ִמין ׁ ֶ
ישי
שנִ י ִּכ ְבנֵי ָא ָדם ,ו ִּמין ְׁש ִל ִׁ
הַ ּׁ ָש ֵרת ,ו ִּמין ׁ ֵ
ּ ַכ ְ ּבהֵ מוֹ ת .וְ י ֵׁש ָּבהֶ ם חֲכָ ִמים ַּב ּתוֹ ָרה
שדַ ,על
ש ְ ּב ַעל ּ ֶפה .נִ ְק ָרא יוֹ סֵ ף הַ ּׁ ֵ
ש ִ ּב ְכ ָתב וְ ׁ ֶ
ֶׁ
שד .וְ לֹא ְל ִח ּנָם ָא ְמר ּו
שהוֹ ִליד אוֹ תוֹ ׁ ֵ
שם ׁ ֶ
ֵׁ
ְ
ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְ ׁשנָהִ ,אם הָ ַרב דּ וֹ מֶ ה ְלמַ ְל ַאך ה'
ְצבָ אוֹ תּ ,תוֹ ָרה יְבַ ְק ׁש ּו ִמ ּ ִפיהוּ .וְ ַא ְׁש ְמ ַדאי
הַ ּ ֶמלֶ ְך ,הוּא וְ כָ ל ִמ ְׁש ּ ַפ ְח ּתוֹ ְּ ,כבָ ר ֵּב ַא ְרנ ּו
ש ִ ּנ ְכנ ִָעים ַּב ּתוֹ ָרה
ש ִדים יְהו ִּדיִּיםֶ ׁ ,
שהֵ ם ׁ ֵ
ֶׁ
ו ִּב ְ ׁשמוֹ ת הַ ּתוֹ ָרה.

ֵהוןְּ ,בגִ ין ָ ּדא
ּ .765ו ְבנֵי ַאהֲ רֹןְּ ,בגִ ין ַ ּדעֲ ִריכ ּו ָק ְר ְּבנ ֹ
ִא ְתעֲ נָ ׁש ּוּ ְ ,ד ֻכ ְּלה ּו ָק ְר ְּבנִ ין ַאף ַעל ַּגב ְ ּד ִא ְת ְק ִריב ּו
לון לְ ָכל ַחד ַּכ ְ ּד ָקא חֲ זֵי.
לְ גַ ּ ֵבי ַמלְ ָּכאִ ,איה ּו ּ ָפלִ יג ֹ
יה) .ע''כ רעיא
יה ַמה ְ ּד ִא ְתחֲ זִ י לֵ ּ
וְ נָ ַטל לְ ח ּולָ ֵק ּ
מהימנא(.

ש ָע ְרכ ּו
ֶׁ
ִמ ּ ׁשוּם
ַא ֲהרֹן,
 .765ו ְּבנֵי
ש ָּכל
ָק ְר ְ ּבנוֹ ֵתיהֶ םּ ִ ,בגְ לַ ל זֶה נ ֶֶענְ ׁשוֶּ ׁ .
ש ִ ּנ ְק ָר ִבים ִ ּב ְׁש ִביל
הַ ָּק ְר ָּבנוֹ תַ ,אף ַעל ּגַב ׁ ֶ
הַ ּ ֶמלֶ ְך ,הוּא ְמחַ ּ ֵלק לָ הֶ ם ְלכָ ל אֶ חָ ד ְּכמוֹ
ש ָראוּי לוֹ ) .ע''כ
קו ַמה ּ ׁ ֶ
ש ָראוּי ,וְ נוֹ טֵ ל ְלחֶ ְל ֹ
ֶׁ
רעיא מהימנא(.

כ''ח( ּו ְב ֹיום
ַק ְד ָמ ָאה )במדבר
ּ .766ו ְב ִח ּב ּו ָרא
יב ֶכם ִמנְ ָחה חֲ ָד ׁ ָשה וְ ֹגו'ָ .א ַמר
ַה ִּב ּכ ּו ִרים ְּב ַה ְק ִר ְ
ִר ִּבי ַא ָּבאֹ ,יום ַה ִּב ּכ ּו ִריםַ ,מאן ֹיוםּ ָ .דא נָ ָהר ַהי ֹּוצֵ א
כו ִרין ִע ּ ָל ִאין .וְ ָדא
ִמ ֵע ֶדןּ ְ ,ד ִאיה ּו ֹיו ָמא ֵמ ִאי ּנ ּון ְּב ֹ
יה ,וְ ִאיה ּו ַא ּ ִפיק ָּכל ָרזִ ין
או ַריְ ָ
ִאיה ּו ְ ּד ֹ
יתא ּ ַתלְ יָא ּ ֵב ּ
ילנָ א ְ ּד ַח ּיֵיְ ּ ,פ ִרי ִאילָ נִ ין
יתאּ .ו ְבגִ ין ְ ּד ִאיה ּו ִא ּ ָ
או ַריְ ָ
ְ ּד ֹ
ית ָאה.
ִא ְצ ְט ִריכ ּו לְ ַאיְ ָ

 .766וּבַ ִח ּבוּר הַ ַּק ְדמוֹ ן ,נֶאֱ ַמר )במדבר
יבכֶ ם ִמנְ חָ ה
כח( ו ְּביוֹ ם הַ ִ ּבכּ ו ִּרים ְ ּבהַ ְק ִר ְ
ח ֲָד ָׁשה וְ גוֹ 'ָ .א ַמר ַר ִ ּבי ַא ָּבא ,יוֹ ם הַ ִ ּבכּ ו ִּרים,
שהוּא יוֹ ם
ִמיה ּו הַ יּוֹ ם? זֶה נָהָ ר הַ יֹּצֵ א מֵ ֵע ֶדןֶ ׁ ,
שהַ ּתוֹ ָרה
מֵ אוֹ ָתם ִ ּבכּ ו ִּרים ֶע ְליוֹ נִ ים .וְ זֶה ּו ׁ ֶ
ְּתל ּויָה ּבוֹ  ,וְ הוּא מוֹ ִציא ָּכל סוֹ דוֹ ת הַ ּתוֹ ָרה.
יכים ְלהָ ִביא
שהוּא ֵעץ הַ חַ יִּיםְ ,צ ִר ִ
ו ִּמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ּ ֵפרוֹ ת הָ ִאילָ ן.

 .767רעיא מהימנא )במדבר כ''ח( ּו ְב ֹיום ַה ִּב ּכ ּו ִרים
יב ֶכם ִמנְ ָחה חֲ ָד ׁ ָשה וְ ֹגו'ִ .ר ִּבי ַא ָּבא ָא ַמר,
ְּב ַה ְק ִר ְ
יתא.
או ַריְ ָ
ֹיום ַה ִּב ּכ ּו ִרים ִאי ּנ ּון ִּב ּכ ּו ִרים ִע ּ ָל ִאין ְ ּד ֹ
אשית ִּב ּכ ּו ֵרי
הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,שמות כג( ֵר ׁ ִ
ימנָאּ ְ ,כגַ וְ ונָא
ַא ְד ָמ ְת ָך ּ ָת ִביא וְ ֹגו'ָ .א ַמר ַר ְעיָא ְמ ֵה ְ
ירות
הון ,א ּוף ָה ִכי ִא ְת ְק ִריא ּו ּ ֵפ ֹ
כו ִרים לְ ִא ְּמ ֹ
ִ ּד ְב ֹ
ירות ְ ּד ִאילָ נִ ין) ,הושע ט( ְ ּכ ִב ּכ ּו ָרה
ִּב ּכ ּו ִריםּ ְ ,ד ֵפ ֹ
מונִ ים ּו ִב ּכ ּו ִרים ְּלק ּו ְד ׁ ָשא
ש ָר ֵאל ַק ְד ֹ
ּ ַב ְּת ֵאנָ הָ ,ה ִכי יִ ְ ׂ
ְּב ִר ְ
יך ה ּואִ ,מ ָּכל א ּו ִמין ְ ּד ָעלְ ָמא ,הֲ ָדא ה ּוא

יבכֶ ם ִמנְ חָ ה
 .767ו ְּביוֹ ם הַ ִ ּבכּ ו ִּרים ְ ּבהַ ְק ִר ְ
ח ֲָד ָׁשה וְ גוֹ ' )במדבר כח(ַ .ר ִ ּבי ַא ָּבא ָא ַמר,
של
יוֹ ם הַ ִ ּבכּ ו ִּרים הֵ ם ִ ּבכּ ו ִּרים ֶע ְליוֹ נִ ים ׁ ֶ
אשית
ש ָּכתוּב )שמות כג( ֵר ִׁ
הַ ּתוֹ ָרה .זֶה ּו ׁ ֶ
ִ ּבכּ ו ֵּרי ַא ְד ָמ ְת ָך ּ ָת ִביא וְ גוֹ 'ָ .א ַמר הָ רוֹ ֶעה
הַ ּנֶאֱ ָמןּ ְ ,כמוֹ הַ ְ ּבכוֹ רוֹ ת ְל ִא ּמוֹ ֵתיהֶ םַ ,אף ָּכ ְך
של ּ ֵפרוֹ ת
ֶׁ
נִ ְק ְרא ּו הַ ּ ֵפרוֹ ת ִ ּבכּ ו ִּרים,
הָ ִאילָ נוֹ ת) .הושע ט( ְ ּכ ִבכּ ו ָּרה ִב ְתאֵ נָהָּ ,כךְ
ִש ָר ֵאל ַק ְדמוֹ נִ ים ו ִּבכּ ו ִּרים ְלהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך
י ְׂ
זֶה ּו
הָ עוֹ לָ ם.
אֻ ּמוֹ ת
ִמ ָּכל
הוּא
ִש ָר ֵאל לַ יהֹוָה וְ גוֹ '.
ש ָּכתוּב )ירמיה ב( ק ֶֹד ׁש י ְ ׂ
ֶׁ
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דו''ד וְ ֹגו'ּ .ו ְבגִ ין
ש ָר ֵאל לַ יְ ֹ ָ
ִד ְכ ִתיב) ,ירמיה ב( ק ֶֹד ׁש יִ ְ ׂ
הוה
הון) ,שמות כג( ּ ָת ִביא ּ ֵבית יְ ֹ ָ
ָ ּדא ִא ְּת ַמר ְּב ֹ
אֱ ל ֶֹה ָ
לות,
עו ְב ֵדי ּכ ֹו ָכ ִבים ּו ַמ ָ ּז ֹ
יךּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא א ּו ִמין ֹ
ש ָר ֵאל ְּב ָכל
הון )ישעיה ט( וַ ּי ְ
ְ ּד ִא ְּת ַמר ְּב ֹ
ֹאכל ּו ֶאת יִ ְ ׂ
יהם.
ּ ֶפה .יֶאֱ ׁ ָשמ ּו ָר ָעה ּ ָתבֹא אֲ לֵ ֶ

ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה נֶאֱ ַמר ָּבהֶ ם) ,שמות כג( ּ ָת ִביא
ֵּבית ה' אֱ לֹהֶ ָ
יך .ו ִּמ ּׁשוּם זֶה אֻ ּמוֹ ת עוֹ ְב ֵדי
ש ּנֶאֱ ַמר ָּבהֶ ם )ישעיה
כוֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל ְ ּבכָ ל ּ ֶפה  -י ְֶא ְׁשמ ּו
ֹאכל ּו ֶאת י ְ ׂ
ט( ַויּ ְ
ָר ָעה ּ ָתבֹא אֲ לֵ יהֶ ם.

Nadav and Avihu, the sons of Aaron the first high priest, brought ‘gifts’ in the
initiation of the Holy Tabernacle but ended up ‘punished’. The Zohar explains
that they wanted the Light to come for a specific purpose, which was bringing
the Final Redemption. They recognized the power of the newly create Tabernacle
and wanted to maximize its use immediately. They had to pay with their lives
because no one can control the path or the distribution of light drawn down by
their offerings. Our lesson is to bring our sacrifices and offerings, which are the
Zohar studies and prayers, without personal agenda. The light that is revealed
will go first toward cleansing our negativity then for building and growing our
vessels. In Psalms 51 King David shows us how to prepare ourselves before
praying or asking from YHVH. Please read the entire Psalms 51 to get the most
of it. Click here for the text: http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2651.htm
” “Thenאָ ז ַתּ ְחפֹּץ זִ ְבחֵ י-צֶ ֶדק ,עוֹלָ ה ְוכָלִ יל; אָ ז ַיﬠֲלוּ ﬠַ לִ -מזְ בַּ חֲ � פָ ִרים” In the last verse we read
there will be righteous sacrifices, whole burnt offerings to delight you; then bulls
will be offered on your altar.” Like King David, we need to ask first to remove all
the aspects of impurities that we brought on ourselves. They are curtains that
separate us from the light and should be removed before being able to bring
א לַ ְמנַצֵּ חַ ִ ,מזְ מוֹר ְל ָדוִד .ב ְבּבוֹאrighteous offerings and receive the light. Psalms 51: -
�הים כְּ חַ ְס ֶדּ�; כְּ רֹב ַרחֲ ֶמי�ְ ,מחֵ ה ְפ ָשׁﬠָ י .ד הרבה
אֵ לָ יו ,נ ָָתן הַ נּ ִָביא– כַּאֲ ֶשׁר-בָּ א ,אֶ ל-בַּ תָ -שׁבַ ע .ג חָ ֵנּ ִני אֱ ִ
אתי,
אתי נֶגְ ִדּי ָת ִמיד .ו ְל� ְלבַ ְדּ� ,חָ טָ ִ
אתי טַ הֲ ֵרנִ י .ה כִּ י-פְ ָשׁﬠַ י ,אֲ נִ י אֵ ָדע; וְחַ טָּ ִ
וּמחַ טָּ ִ
)הֶ ֶרב( ,כּ ְַבּסֵ ִני מֵ ﬠֲוֹנִ י; ֵ
וּבחֵ ְטא ,יֶחֱ ַמ ְתנִ י ִא ִמּי .ח
יתי :לְ מַ ﬠַ ןִ ,תּצְ ַדּק ְבּ ָד ְב ֶר�– ִתּזְ כֶּה ְב ָשׁפְ טֶ � .ז הֵ ןְ -בּﬠָ ווֹן חוֹלָ ְל ִתּי; ְ
וְהָ ַרע ְבּﬠֵ ינֶי� ,ﬠָ ִשׂ ִ
וּמ ֶשּׁלֶ ג אַ ְל ִבּין .י
תוֹדיﬠֵ ִני .ט ְתּחַ ְטּאֵ ִני ְבאֵ זוֹב וְאֶ ְטהָ ר; ְתּכ ְַבּסֵ ִניִ ,
ִ
וּבסָ תֻ ם ,חָ כְ מָ ה
הֵ ן-אֱ מֶ ת ,חָ פַ צְ ָתּ בַ טֻּ חוֹת; ְ
ֹתי ְמחֵ ה .יב לֵ ב טָ הוֹר,
ית .יא הַ ְס ֵתּר פָּ נֶי� ,מֵ חֲ טָ אָ י; ְו ָכל-ﬠֲוֹנ ַ
ַתּ ְשׁ ִמיﬠֵ ִניָ ,שׂשׂוֹן ו ְִשׂ ְמחָ ה; ָתּג ְֵלנָה ,ﬠֲצָ מוֹת ִדּכִּ ָ
�הים; וְרוּחַ נָכוֹן ,חַ ֵדּשׁ◌ְּ ִק ְר ִבּי .יג אַ לַ -תּ ְשׁלִ י ֵכ ִני ִמלְּ פָ נֶי�; וְרוּחַ ָק ְד ְשׁ� ,אַ לִ -תּ ַקּח ִמ ֶמּ ִנּי .יד הָ ִשׁיבָ ה ִלּי,
ְבּ ָרא-לִ י אֱ ִ
ְשׂשׂוֹן י ְִשׁﬠֶ �; וְרוּחַ ְנ ִדיבָ ה ִת ְס ְמ ֵכ ִני .טו אֲ לַ ְמּ ָדה פ ְֹשׁ ִﬠים ְדּ ָרכֶי�; וְחַ טָּ ִאים ,אֵ לֶ י� יָשׁוּבוּ .טז הַ צִּ ילֵ נִ י ִמ ָדּ ִמים,
וּפי ,יַגִּ יד ְתּ ִהלָּ ֶת� .יח כִּ י ,ל ֹאַ -ת ְחפֹּ ץ
�הים– אֱ �הֵ י ְתּשׁוּﬠָ ִתיְ :תּ ַרנֵּן לְ שׁוֹ ִני ,צִ ְד ָק ֶת� .יז אֲ ֹדנָיְ ,שׂפָ ַתי ִתּ ְפ ָתּח; ִ
אֱ ִ
�הים ,ל ֹא ִת ְבזֶה .כ
�הים ,רוּחַ נ ְִשׁבָּ ָרה :לֵ ב-נִ ְשׁבָּ ר ְו ִנ ְדכֶּה– אֱ ִ
זֶבַ ח וְאֶ ֵתּנָה; עוֹלָ ה ,ל ֹא ִת ְרצֶ ה .יט זִ ְבחֵ י אֱ ִ
ְרוּשׁלָ ִם .כא אָ ז ַתּ ְחפֹּץ זִ ְבחֵ י-צֶ ֶדק ,עוֹלָ ה ְוכ ִָליל; אָ ז ַיﬠֲלוּ ﬠַ לִ -מזְ בַּ חֲ �
יטיבָ ה ִב ְרצוֹ ְנ� ,אֶ ת-צִ יּוֹן; ִתּ ְבנֶה ,חוֹמוֹת י ָ
הֵ ִ
.פָ ִרים
ש ׁש ְס ִפירוֹ ת,
ש ְ ּכלוּלָ ה ִמ ּ ׁ ֵ
בן י''דַ .768 ,אף ָּכ ְך ו' ׁ ֶ
 .768אוף ָה ִכי ו' ְ ּד ָכלִ יל ׁ ִשית ְספ ָיר ָאן ,וְ ִאיהו ּ ֶ

ּ

ּ
ִ
הון
ִא ְת ְק ֵרי ְּבכֹ''ר .וְ ָכל ַענְ ִפין ְ ּדנָ ְפ ִקין ִמ ּנֵיה ִ ּד ְּב ֹ
אשיןּ ְ ,כגַ וְ ונָ א ָ ּדא ִא ְת ְק ִריא ּו ִּב ּכ ּו ִרים .ו' ִאיה ּו
ָר ׁ ִ
נָ ָהרֵ ,מ ִאי ּנ ּון ִּב ּכ ּו ִרים ִע ּ ָל ִאין ,וְ ַהה ּוא נָ ָהר נָ ִפיק
יה .וְ ַכד נָ ִפיק
או ַריְ ָ
ִמ ֵע ֶדן .וְ ָדא ִאיה ּו ְ ּד ֹ
יתא ּ ַתלְ יָיא ּ ֵב ּ
יתאּ ,ו ְבגִ ין ְ ּד ִאיה ּו ִאילָ נָא ְ ּד ַח ּיֵי
או ַריְ ָ
נ ְַפ ֵקי ָּכל ָרזִ ין ְ ּד ֹ

ש ִ ּנ ְק ָרא ְ ּבכֹ''ר .וְ כָ ל עֲ נ ִָפים
ָ''הֶ ׁ ,
וְ הוּא ּ ֶבן י ּ
אשיםְּ ,כמוֹ
ש ָּבהֶ ם ָר ִׁ
שיּוֹ ְצ ִאים ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ׁ ֶ
ֶׁ
זֶה )ציור למעלה( נִ ְק ָר ִאים ִ ּבכּ ו ִּרים .אוֹ ת ו'
ִהיא נָהָ ר מֵ ֵא ּל ּו ִ ּבכּ ו ִּרים ֶע ְליוֹ נִ ים ,וְ אוֹ תוֹ
שהַ ּתוֹ ָרה ְּתל ּויָה ּבוֹ .
נָהָ ר יוֹ צֵ א מֵ ֵע ֶדן ,וְ זֶה ּו ׁ ֶ
שר יוֹ צֵ א ,יוֹ ְצ ִאים ָּכל סוֹ דוֹ ת הַ ּתוֹ ָרה,
וְ כַ אֲ ׁ ֶ
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של הַ ּתוֹ ָרה,
שהוּא ֵעץ הַ חַ יִּים ׁ ֶ
יתא ,הֲ ָדא ה ּוא )נ''א חדא היא( ִ ּד ְכ ִּתיב) ,משלי ו ִּמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
או ַריְ ָ
ֹ
ש ָּכתוּב )משלי ג( ֵעץ חַ יִּים
זֶה ּו )אַ חַ ת הִ יא( ׁ ֶ
יקים ָּב ּהּ .ו ִפ ּק ּו ִדין ִ ּדילָ ּה
ג( ֵעץ ַח ִּיים ִהיא לַ ּ ַמחֲ זִ ִ
ש ָּל ּה דּ וֹ מוֹ ת
ִיקים ָּב ּה .וְ הַ ִּמ ְצווֹ ת ׁ ֶ
ִהיא לַ ּ ַמ ֲחז ִ
יבא ּ ְפ ִרי ְ ּד ִאילָ נִ יןִ ,א ְצ ְט ִריכ ּו לְ ַאיְ ָ
ַ ּד ְמיָין לְ ִא ָּ
יאן.
יכים לַ ה ֲִב ָ
של הָ ִאילָ נוֹ תְ ,צ ִר ִ
ית ָאה .לַ ּ ְפ ִרי ׁ ֶ

ימר ּון אֲ ַמאי
ימנָא וְ ִאי ּ ֵת ְ
ָ .769א ַמר ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
הון ִא ְת ְק ִריא ּו ִמנְ ָחה חֲ ָד ׁ ָשהִ ,מ ּ ׁ ִשית
ִּב ּכ ּו ִריםּ ִ ,דלְ ֹ
יה )דברים
י ְַר ִחין לְ ׁ ִשית י ְַר ִחיןּ .ו ִמ ּ ַבר נָ ׁש ְ ּד ִא ְּת ַמר ּ ֵב ּ
או
ֹ
ש ֶדה לִ ְת ׁ ַשע י ְַר ִחין,
כ( ִ ּכי ָה ָא ָדם ֵעץ ַה ּ ָ ׂ
לְ ׁ ִש ְב ָעהּ .ו ְב ִע ָירא א ּוף ָה ִכי) ,ויקרא כב( ׁ ִש ְב ַעת
י ִָמים יִ ְהיֶה ּ ַת ַחת ִא ּמ ֹו ּו ִמי ֹּום ַה ּ ׁ ְש ִמינִ י וָ ָהלְ ָאה י ֵָרצֶ ה
יהוה ,לְ ָק ְר ָבא ָק ְר ְּבנָ א ֳק ָדם יְ יָ.
לְ ָק ְר ּ ַבן ִא ׁ ֶשה לַ ֹ ָ
יה,
הון ׁ ֵשם יְ ֹ ָ
עוד ְס ִפ ָיראןְּ ,ב ֹ
וְ ֹ
הוה ,וְ ָכל ִ ּכ ּנ ּויָין ִ ּדילֵ ּ
אֲ ַמאי ִא ְת ְק ִריא ּו ְּב ׁ ֵשם ֵחיוָ ן.

ֹאמר ּו
ָ .769א ַמר הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן ,וְ ִאם ּת ְ
ש ּ ָלהֶ ם נִ ְק ָר ִאים ִמנְ חָ ה
ַמדּ ו ַּע הַ ִ ּבכּ ו ִּרים ׁ ֶ
ח ֲָד ָׁשהִ ,מ ּ ִׁש ּ ָׁשה ח ֳָד ִׁשים ְל ִׁש ּ ָׁשה ח ֳָד ִׁשים,
ש ּנֶאֱ מַ ר בּ וֹ )דברים כ( ִ ּכי הָ ָא ָדם ֵעץ
וּמֵ ָא ָדם ׁ ֶ
הַ ּׂ ָש ֶדה ְ -ל ִת ְׁש ָעה ח ֳָד ִ ׁשים אוֹ ְל ִׁש ְב ָעה.
ו ְּבהֵ מוֹ ת ַאף ָּכ ְך ִׁ -ש ְב ַעת י ִָמים י ְִהיֶה )ויקרא
כב( ּ ַתחַ ת ִא ּמוֹ ו ִּמיּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִמינִ י וָהָ ְל ָאה י ֵָרצֶ ה
שה לַ ה'ְ ,להַ ְק ִריב ָק ְר ָּבן ִל ְפנֵי ה'.
ְל ָק ְר ַּבן ִא ּ ׁ ֶ
שם ְיהֹוָה ,וְ כָ ל
וְ עוֹ ד ,הַ ְ ּס ִפירוֹ תָּ ,בהֶ ן ׁ ֵ
שם חַ יּוֹ ת?
ש ּלוֹ ַ ,מדּ ו ַּע נִ ְק ָראוֹ ת ְ ּב ׁ ֵ
הַ ִ ּכ ּנ ּויִים ׁ ֶ

ֶ .770א ּ ָלא ִמנְ ָחה חֲ ָד ׁ ָשה ְּבא ַֹרח ָרזָ אּ ָ ,דא ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא.
ִמ ּ ׁ ִשית י ְַר ִחין לְ ׁ ִשית י ְַר ִחיןִ ,אי ּנ ּון ׁ ִשית ְס ִפ ָיראן,
יאת ָעלְ ָמא,
מונִ י ֹּות לִ ְב ִר ַ
ְ ּד ִא ְת ְק ִריא ּו ׁ ָשנִ ים ַק ְד ֹ
יתא ַאלְ ֵפי ׁ ְשנִ ין הֲ וִ י ָעלְ ָמאִ ,מ ִּס ְט ָרא
ְ ּד ִאי ּנ ּון ׁ ִש ָ
ימא ּ ַת ּ ָת ָאה,
ימא ִע ּ ָל ָאהּ .ו ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִא ּ ָ
ְ ּד ִא ּ ָ
ִא ְת ְק ִריא ּו י ְַר ִחיןּ .ו ְבגִ ין ְ ּד ַק ְדמ ּו לְ ָעלְ ָמא ,וְ ָכל
ִּב ְריָיןִ ,א ְת ְק ִריא ּו ִּב ּכ ּו ִרים.

ֶ .770א ָּלא ִמנְ חָ ה ח ֲָד ָׁשה ְ ּב ֶד ֶר ְך סוֹ ד ֹזו
הַ ּ ְ ׁש ִכינָהִ .מ ּ ִׁש ּ ָׁשה ח ֳָד ִ ׁשים ְל ִ ׁש ּׁ ָשה ח ֳָד ִׁשים
ש ִ ּנ ְק ָראוֹ ת ָׁשנִ ים
ש ׁש ְס ִפירוֹ תֶ ׁ ,
ֵא ּל ּו ׁ ֵ
ש ׁש ֶאלֶ ף
שהֵ ן ׁ ֵ
יאת הָ עוֹ לָ םֶ ׁ ,
ַק ְדמוֹ נִ יּוֹ ת ִל ְב ִר ַ
של ִא ּ ָמא
ש ַּקיָּם הָ עוֹ לָ םִ ,מ ַ ּצד ׁ ֶ
ָׁשנִ ים ׁ ֶ
של ִא ּ ָמא ּ ַת ְח ּתוֹ נָה נִ ְק ָר ִאים
צד ׁ ֶ
ֶע ְליוֹ נָה .ו ִּמ ַ ּ
ש ָּק ְדמ ּו לָ עוֹ לָ ם ו ְּלכָ ל
ח ֳָד ִ ׁשים .ו ִּמ ּׁשוּם ׁ ֶ
הַ ְ ּב ִריּוֹ ת ,נִ ְק ָר ִאים ִ ּבכּ ו ִּרים.

Numbers 28:26
ֹתיכֶםִ :מ ְק ָרא-קֹ ֶדשׁ י ְִהיֶה לָ כֶם ,כָּלְ -מלֶ אכֶת ֲﬠב ָֹדה “
יבכֶם ִמ ְנחָ ה חֲ ָד ָשׁה לַ יהוָה– ְבּ ָשׁבֻ ע ֵ
כּוּריםְ ,בּהַ ְק ִר ְ
וּביוֹם הַ ִבּ ִ
ְ
”ל ֹא ַתﬠֲשׂוּ
כּוּרים( ”Also on the day of the first fruits
), when you present a new grainיוֹם הַ ִבּ ִ
offering to YHVH in your Feast of Weeks, you shall have a holy convocation; you
”shall do no laborious work.
The holiday of Shavuot is the one that comes on the fiftieth day after Passover,
יוֹם at the end of the seven weeks of counting of the Omer. This holiday is called
כּוּרים
כּוּרים  (pronounced ‘Yom Habikurim’) ‘the day of first fruits’. The wordהַ ִבּ ִ
ִבּ ִ
’ meaning ‘the firstborn’, and the Zohar reveals to us that theבכר‘ has the root
reference is to the origin and source of light that is Chokhmah and Binah. They
‘feed’ the fruits of the Tree, which are Zeir Anpin and Malchut.
This holiday is when we celebrate the giving of the Torah on Mount Sinai. We
clearly understand the connection to the head and the ‘fruits’ of the Tree. The
ְונָהָ ר יֹ צֵ א מֵ ﬠֵ ֶדן ,לְ הַ ְשׁקוֹת אֶ תTorah itself comes from the upper ‘river’ (Genesis 2:10): ”-
”, ”And a river comes out of Eden to water the garden”. The river is the aspectהַ גָּן
, that is Chokhmah and Binah. When it comes out, meaning flows downיה of YH,
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to Zeir Anpin, the Torah is revealed. It is our connection to the Tree of Life. The
connection to the secrets of the Torah through the study of the Zohar is the
aspect of eating the fruits that sustain us with the energy of Life.
The Torah instructs us to bring from the first fruits to the Holy Temple in order
to make a connection to the upper three Sefirot. It is the source of light and on
such a high-level day we do not work to keep the flow of light to our lives.
We don’t have the Holy Temple to bring from our first fruits but we can make a
similar connection to the upper levels. When we make or receive benefits from
something new, it is a great opportunity for us to make meditation and
connection to a higher level. We share from the actual benefit or replace the
value with money to open our vessel to receive from Chokhmah and Binah.

ּ .771ו ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ִמנְ ָחה חֲ ָד ׁ ָשהִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַח ּיָה,
ֵיהם ּ ְפנֵי ָא ָדם.
ְ ּד ִא ְּת ַמר ָּב ּה )יחזקאל א( ּו ְדמ ּות ּ ְפנ ֶ
וְ ִאיה ּו ְּת ׁ ַשע לְ ֶח ׁ ְש ּב ֹון זְ ֵעיר ְ ּדחֲ ֹנו ְךִ .איה ּו ּ ַבר נָ ׁש )דף
יהי
רנ''ג ע''ב( ְ ּד ִא ְתיְ ילִ יד לִ ְת ׁ ַשע י ְַר ִחין ְ ּדע ּו ָּב ָראּ ְ ,ד ִא ִ
עֲ ׁ ִש ָיר ָאהּ .ו ְב ָדא ָּכלִ יל ִמ ּ ֻכ ְּלה ּו ,וְ ִא ְת ְק ֵרי ּ ֵבן
אות ְּב ִריתּ ְ ,ד ִאיה ּו י'ִ ,ט ּ ָפה
ּב ּו ְכ ָראַ ,על ׁ ֵשם ֹ
ֵיה ז ֶַרע ֹיו ֶרה ַּכ ֵחץּ ְ .ד ִאיה ּו
ַק ְד ָמ ָאה ְ ּד ִא ְת ְמ ׁ ַש ְך ִמ ּנ ּ
יבא ְ ּד ָסלִ יק ַעל ַענְ ּ ָפא
ו' ,וְ ִאיה ּו י'ָ ,סלִ יק ַעל ו'ּ ְ ,כ ִא ָּ
ְ ּד ִאילָ נָ א.

של
 .771וְ הַ ּ ְ ׁש ִכינָהִ ,מנְ חָ ה ח ֲָד ָׁשהִ ,מ ַ ּצד ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ ַמר ָּב ּה )יחזקאל א( ו ְּדמוּת ּ ְפנֵיהֶ ם
חַ יָּהֶ ׁ ,
של
שע ְלחֶ ְ ׁשבּ וֹ ן ָקטָ ן ׁ ֶ
ּ ְפנֵי ָא ָדם .וְ הוּא ּ ֵת ׁ ַ
שנּוֹ לָ ד ְל ִת ְ ׁש ָעה ח ֳָד ִׁשים
חֲנוֹ ְך .הוּא ָא ָדם ׁ ֶ
ש ִהיא עֲ ִ ׂש ִירית .וּבָ זֶה ָּכלוּל
של הַ ְמעֻ ּ ֶב ֶרתֶ ׁ ,
ֶׁ
שם אוֹ ת
ִמ ּ ֻכ ָּלם ,וְ נִ ְק ָרא ּ ֵבן ְ ּבכוֹ רַ ,על ׁ ֵ
ש ִ ּנ ְמ ָׁשךְ
אשוֹ נָה ׁ ֶ
ש ִהיא י'ִ ,ט ּ ָפה ִר ׁ
ְ ּב ִריתֶ ׁ ,
ש ִהיא ו' ,וְ ִהיא י'
ִמ ּ ֶמ ּנָה ז ֶַרע יוֹ ֶרה ַּכחֵ ץֶ ׁ ,
שעוֹ לֶ ה ַעל עֲ נַף הָ ִאילָ ן.
שעוֹ לָ ה ַעל ו' ִּכ ְפ ִרי ׁ ֶ
ֶׁ

 .772וְ ַאף ַעל ַּגב ְ ּד ַכ ּ ָמה ַענְ ִפין ִאית ְּב ִאילָ נָ א ,וְ ַכ ּ ָמה
יתא,
ְּת ֵאנִ ים ָעלַ יְ יה ּוִ ,אי ּנ ּון ְ ּד ַא ְק ִ ּדימ ּו ְּב ַק ְד ִמ ָ
ישין ְ ּד ֻכ ְּלה ּו.
ִא ְת ְק ִריא ּו ִּב ּכ ּו ִריםִ .א ּ ֵלין ִאי ּנ ּון ֵר ׁ ִ
שא ּו ׁ ְש ָע ִרים
ְ ּכגַ וְ ונָא ִ ּדלְ ֹ
הון ִא ְּת ַמר )תהלים כד( ְ ׂ
ֵיכם ּו ְרא ּו ִמי
רום ֵעינ ֶ
שא ּו ָמ ֹ
אש ֶ
ָר ׁ ֵ
יכם) .ישעיה מ( ְ ׂ
ֹאש ָּכל עֲ ַדת ְּבנֵי
שא ּו ֶאת ר ׁ
ָב ָרא ֵא ּ ֶלה) .במדבר א( ְ ׂ
ש ָר ֵאל.
יִ ְ ׂ

ש ּ ַכ ּ ָמה עֲ נ ִָפים י ֵׁש ָּב ִאילָ ן
 .772וְ ַאף ַעל ּגַב ׁ ֶ
ש ִה ְקדִּ ימ ּו
וְ כַ ּ ָמה ְת ֵאנִ ים עֲ לֵ יהֶ ם  -אֵ ּל ּו ׁ ֶ
אשוֹ נָה נִ ְק ָר ִאים ִ ּבכּ ו ִּרים .אֵ ּל ּו הֵ ם
ָּב ִר ׁ
ש ָּלהֶ ם
ֶׁ
של ּ ֻכ ָּלםְּ .כ ֻדגְ ָמא
ֶׁ
אשים
ָר ִׁ
ְׁש ָע ִרים
כד( ְ ׂשא ּו
נֶאֱ ַמר )תהלים
אשיכֶ ם) .ישעיה מ( ְ ׂשא ּו ָמרוֹ ם ֵעינֵיכֶ ם
ָר ׁ ֵ
ו ְּרא ּו ִמי בָ ָרא ֵא ּ ֶלה) .במדבר א( ְ ׂשא ּו ֶאת
ִש ָר ֵאל.
ֹאש ָּכל עֲ ַדת ְ ּבנֵי י ְ ׂ
ר ׁ

יכםְ ׁ .ש ָע ִרים ִא ּ ֵליןִ ,אי ּנ ּון
אש ֶ
שא ּו ׁ ְש ָע ִרים ָר ׁ ֵ
ׂ ְ .773
ילא.
יב ּ ָתא ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
יהי ְמ ִת ְ
ַח ְמ ׁ ִשין ּ ַת ְר ִעין ְ ּד ִבינָ הּ ְ .ד ִא ִ
יב ּ ָתא ּ ַת ּ ָת ָאהּ ְ ,ד ָכל ַמאן
עולָ םּ ִ ,ד ְמ ִת ְ
שא ּו ּ ִפ ְת ֵחי ֹ
ּו ְ ׂ
ַשא .הֲ ָדא ה ּוא
יתא לְ ֹ
או ַריְ ָ
ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ַדל ְּב ֹ
סוף ִמ ְתנ ּ ֵׂ
או ְקמ ּו ָה
ַשא .וְ ֹ
ִד ְכ ִתיב) ,משלי ל( ִאם נָ ַבלְ ּ ָת ְּב ִה ְתנ ּ ֵׂ
מו ַעל ִ ּד ְב ֵרי ּת ֹו ָרה,
ַבל ַע ְצ ֹ
יתיןָּ ,כל ַה ְמנ ּ ֵ
ארי ַמ ְתנִ ִ
ָמ ֵ

אשיכֶ םׁ ְ .ש ָע ִרים אֵ ּל ּו
ׂ ְ .773שא ּו ְׁש ָע ִרים ָר ׁ ֵ
ש ִהיא
של ִ ּבינָהֶ ׁ ,
הֵ ם ח ֲִמ ּ ִׁשים ְׁש ָע ִרים ׁ ֶ
של
ּשא ּו ּ ִפ ְתחֵ י עוֹ לָ ם ֶ ׁ -
של ַמ ְעלָ ה .ו ְ ׂ
ְשיבָ ה ׁ ֶ
י ִׁ
ש ִּמ ְׁש ּ ַתדֵּ ל
ש ָּכל ִמי ׁ ֶ
של ַמ ָּטהֶ ׁ .
ְשיבָ ה ׁ ֶ
י ִׁ
זֶה ּו
ַשא.
ִמ ְתנ ּׂ ֵ
ְלבַ ּסוֹ ף
ַּב ּתוֹ ָרה,
ַשא.
ש ָּכתוּב )משלי ל( ִאם נָבַ ְל ּ ָת ְ ּב ִה ְתנ ּׂ ֵ
ֶׁ
וּבֵ אֲ רוּה ּו ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְ ׁשנָהָּ ,כל הַ ְמנ ֵַּבל ַע ְצמוֹ
ַשא ,וְ ָיבֹא מֶ לֶ ךְ
ַעל דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה ,לַ ּסוֹ ף ִמ ְתנ ּׂ ֵ
הַ ָּכבוֹ ד ,וְ ֵאין ָּכבוֹ ד ֶא ּ ָלא ּתוֹ ָרה.
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בוד
ֹ  וְ לֵ ית ָּכ,בוד
ֹ  וְ ָיבֹא ֶמלֶ ְך ַה ָּכ,ַשא
ֹ ְל
ֵׂ ּ סוף ִמ ְתנ
.ֶא ּ ָלא ּת ֹו ָרה
One of the most important actions of the offering of the כּוּרים
ִ בּ,
ִ Bikurim, is פדיון
הבן, ‘Pidyon HaBen’, ‘Redemption of the firstborn’. There is a special process in
the presence of 10 men, the parents give money (5 silver coins) to a Kohen (a
man from the genetic line of the priests) to redeem their child and connect him
to Chokhmah and Binah.
The vessel accepts the light and reveals it, so the action of connection to Bikurim
is a female aspect. The first born child for Pidyon HaBen is the first child that
came out of a woman. If a woman had miscarriage then there is no such process.
It is also not required when the grandfather is a Kohen or a Levi. They are
already connected to Chokhmah and Binah and genetically connected to the
higher levels. The Kohen and the Levite were already selected by God to serve
the Holy, so they are not to be redeemed.
When a man and a woman join to make a child, the man '( 'יורהnumerically
216+5), 'shoots out' seeds from his penis, which is Yessod. Yessod is the ninth
Sefirah counting from Keter. The seeds are the aspect of the letter Yod,
numerically 10, for the ten Sefirot.
The child of man is called אדם, numerically 45, and in a small number (4+5) =
9. It represents the nine months of pregnancy and the child that comes out is
the aspect of the tenth and completion of the process.
When the child is the first fruit of the woman he needs to be redeemed from the
upper levels in order to follow his work in the world of Malchut.
ש ִ ּנ ְק ֵראת
ֶ ׁ ש ּלוֹ מֵ ד ּתוֹ ָרה
ֶ ׁ  ִמי, ִמ ָּכאן.774
ְ
ֹֹאמר ְ ּבאוֹ תו
ַ  וְ לֹא ת. נִ ְק ָרא מֶ לֶ ך,ָּכבוֹ ד
ְ
 ֶא ָּלא מֶ לֶ ך ִ ּב ְׁשנֵי- עוֹ לָ ם הַ ָּבא וְ לֹא יוֹ ֵתר
 ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ָּכפוּל. ֹ ִ ּב ְדמוּת ִר ּבוֹ נו,עוֹ לָ מוֹ ת
. ִמי זֶה מֶ לֶ ְך הַ ָּכבוֹ ד-  ַאחַ ת.הַ ּ ָפסוּק ּ ַפעֲ ַמיִם
 ְ ׂשא ּו. ִמי הוּא זֶה מֶ לֶ ְך הַ ָּכבוֹ ד- ְ ׁש ּ ַתיִם
.אשיכֶ ם? ּ ַפעֲ ַמיִם
ֵ ׁ  ַמה ּו ָר,אשיכֶ ם
ֵ ׁ ְ ׁש ָע ִרים ָר
 וְ חַ יּוֹ ת,ֵא ּל ּו חַ יּוֹ ת הַ ּ ֶמ ְר ָּכבָ ה הָ ֶע ְליוֹ נָה
וּבַ ִח ּבוּר
.הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נָה
הַ ּ ֶמ ְר ָּכבָ ה
.( )ע''כ רעיא מהימנא.הַ ַּק ְדמוֹ ן

יאת
ַ יתא ְ ּד ִא ְת ְק ִר
ָ ְאו ַרי
ֹ  ַמאן ְ ּדיָלִ יף, ֵמ ָה ָכא.774
ימא ְּב ַהה ּוא ָעלְ ָמא
ָ  וְ לָ א ּ ֵת. ִא ְק ֵרי ֶמלֶ ְך,בוד
ֹ ָּכ
ְ
, ֶא ּ ָלא ֶמלֶ ך ִּב ְת ֵרין ָעלְ ִמין,ְ ּד ָא ֵתי וְ לָ א י ִַּתיר
 ּו ְבגִ ין ָ ּדא ָּכפ ּול ּ ְפס ּו ָקא ְּת ֵרין.יה
ֵ ְּב ִד ּי ּו ְקנָ א ְ ּד ָמ
ּ אר
ְ
 ִּתנְ יָינָ א ִמי ה ּוא זֶה.בוד
ֹ  ַחד ִמי זֶה ֶמלֶ ך ַה ָּכ,זִ ְמנִ ין
 ַמאי,יכם
ֶ אש
ֵ ׁ שא ּו ׁ ְש ָע ִרים ָר
ֹ ֶמלֶ ְך ַה ָּכ
ׂ ְ .בוד
, ִאי ּנ ּון ֵחיוָ ן ְ ּד ֶמ ְר ַּכ ְב ּ ָתא ִע ּ ָל ָאה.יכם ְּת ֵרין זִ ְמנִ ין
ֶ אש
ֵ ׁ ָר
וב ִח ּב ָורא ַק ְד ָמ ָאה )ע''כ
ְ .וְ ֵחיוָ ן ְ ּד ֶמ ְר ַּכ ְב ּ ָתא ּ ַת ּ ָת ָאה
.(רעיא מהימנא

 ְ ׂשא ּו, ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן ּ ָפ ַתח ּ ָפסוּק וְ ָאמַ ר.775
 ּ ָפסוּק זֶה ֵּבאֲ רוּה ּו.' ֹאשיכֶ ם וְ גו
ֵ ׁ ְ ׁש ָע ִרים ָר
- אשיכֶ ם
ֵ ׁ  אֲ בָ ל ְ ׂשא ּו ְׁש ָע ִרים ָר.וְ נִ ְת ָּב ֵאר
שכֶ ל
ֵׂ של
ֶ ׁ  ְ ׁש ָע ִרים,ֵא ּל ּו הֵ ם ְ ׁש ָע ִרים ֶע ְליוֹ נִ ים
- אשיכֶ ם
ֵ ׁ  ָר. וְ ֵא ּל ּו ח ֲִמ ּ ִׁשים ְ ׁש ָע ִרים,ֶע ְליוֹ ן
אשים ִמי הֵ ם? ֶא ּ ָלא ָּכל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד
ׁ ִ ֵא ּל ּו הָ ָר

שא ּו ׁ ְש ָע ִרים
ֹ  ִר ִּבי ׁ ִש ְמ.775
ׂ ְ ,עון ּ ָפ ַתח ְק ָרא וְ ָא ַמר
 אֲ ָבל.או ְקמ ּו ָה וְ ִא ְּת ַמר
ֹ  ַהאי ְק ָרא.'יכם וְ ֹגו
ֶ אש
ֵ ׁ ָר
, ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון ּ ַת ְר ִעין ִע ּ ָל ִאין,יכם
ֶ אש
ֵ ׁ שא ּו ׁ ְש ָע ִרים ָר
ְׂ
. וְ ִאי ּנ ּון ַח ְמ ׁ ִשין ּ ַת ְר ִעין.ּ ַת ְר ִעין ְ ּד ָס ְכלְ ָתנ ּו ִע ּ ָל ָאה
 ָּכל ַחד, ֶא ּ ָלא.אשים ַמאן ִאי ּנ ּון
ִ ׁ  ִאי ּנ ּון ָר,יכם
ֶ אש
ֵ ׁ ָר
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שט וְ לַ עֲ לוֹ ת זֶה ָּבזֶה
ֵ ּׁ ֹאש ְל ִה ְת ּ ַפ
ׁ יעל ָ ּדא י ֵׁש לוֹ ר
ַ ישא לְ ִא ְת ּ ַפ ׁ ְש ָטא ּולְ ֵמ
ָ ׁ יה ֵר
ּ ֵ ִאית ל,וְ ַחד
.ו ְּל ִה ָּכלֵ ל זֶה ָּבזֶה

. ּולְ ַא ְכלְ לָ א ָ ּדא ְּב ָדא,ְּב ָדא

 ְ ׂשא ּו ְׁש ָע ִרים:של חֲנוֹ ְך
ֶ ׁ ֹ ָמצָ אנ ּו ְ ּב ִס ְפרו.776
 וְ ֵא ּל ּו,ש ְּל ַמ ּ ָטה מֵ הָ ָאבוֹ ת
ֶ ׁ  ֵא ּל ּו הֵ ם ְ ׁש ָע ִרים ֵא ּל ּו הֵ ם- אשיכֶ ם
ֵ ׁ  ָר.ְׁשל ָֹׁשה ַאחֲרוֹ נִ ים
 וְ ֵא ּל ּו הָ ָאבוֹ ת,ִש ָר ֵאל
ׂ ְ אשי ַא ְלפֵ י י
ֵ ׁ ָר
.של אוֹ ָתם ְׁש ָע ִרים
ֶ ׁ אשים
ׁ ִ  וְ אֵ ּל ּו ָר,הָ ֶע ְליוֹ נִ ים
ש ּסוֹ ְב ִבים
ֶ ׁ ,שהֵ ם אוֹ פַ ִ ּנים
ֶ ׁ ו ִּמ ּׁשוּם אֵ ּל ּו
 אוֹ ְמ ִרים ְ ׂשא ּו,וְ נוֹ ְט ִלים אוֹ ָתם ַעל ִּכ ְתפֵ יהֶ ם
.אשיכֶ ם
ֵ ׁ  ְל ִמי? ְל ָר,ּ ְ ׂשאו.אשיכֶ ם
ֵ ׁ ְׁש ָע ִרים ָר
.אשים עֲ לֵ יכֶ ם וְ ׁשוֹ ְל ִטים עֲ לֵ יכֶ ם
ׁ ִ שהֵ ם ָר
ֶׁ
, ֵא ּל ּו הָ ִא ּ ָמהוֹ ת- ָשא ּו ּ ִפ ְתחֵ י עוֹ לָ ם
ׂ ְ וְ ִה ּנ
.ש ְּל ַמ ָּטה
ֶ ׁ וְ ַא ְר ַּבע הֵ ן

 ִא ּ ֵלין,שא ּו ׁ ְש ָע ִרים
ׂ ְ , ַא ׁ ְש ַּכ ְחנָ א ְּב ִס ְפ ָרא ְ ּדחֲ ֹנו ְך.776
 וְ ִאי ּנ ּון ְּתלָ ָתא,ִאי ּנ ּון ּ ַת ְר ִעין ִ ּדלְ ּ ַת ּ ָתא ֵמאֲ ָב ָהן
אשי ַאלְ ֵפי
ֵ ׁ  ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון ָר:יכם
ֶ אש
ֵ ׁ  ָר.ּ ַב ְת ָר ִאין
אשין ְ ּד ִאי ּנ ּון
ִ ׁ  וְ ִאי ּנ ּון ָר, וְ ִאי ּנ ּון אֲ ָב ָהן ִע ּ ָל ֵאי,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִי
 ְ ּד ָסחֲ ָרן וְ נ ְַטלִ ין,או ַפ ִּנים
ֹ  ּו ְבגִ ין ִא ּ ֵלין ְ ּד ִאי ּנ ּון.ּ ַת ְר ִעין
,יכם
ֶ אש
ֵ ׁ שא ּו ׁ ְש ָע ִרים ָר
ֹ
ׂ ְ  ַא ְמ ֵרי,לון ַעל ַּכ ְת ַפיְ יה ּו
,אשין ָעלַ יְ יכ ּו
ִ ׁ  ְ ּד ִאי ּנ ּון ָר.יכם
ֶ אש
ֵ ׁ  לְ ָר.שא ּו לְ ַמאן
ְׂ
 ִא ּ ֵלין ִא ּ ָמ ָהן.עולָ ם
ֹ ָשא ּו ּ ִפ ְת ֵחי
ׂ ְ  וְ ִה ּנ.וְ ׁ ָשלְ ָטנִ ין ָעלַ יְ יכ ּו
.וְ ַא ְר ּ ַבע ִאי ּנ ּון ִ ּדלְ ּ ַת ּ ָתא

Psalms 24:7
“ ִפּ ְתחֵ י עוֹלָ ם, ו ְִהנּ ְָשׂאוּ,אשׁיכֶם
ֵ  ָר,;שׂאוּ ְשׁﬠָ ִרים
ְ
 ֶמלֶ � הַ כָּבוֹד, ְויָבוֹא.”
“Lift up your heads, gates! And be uplifted ancient doors so the King of Glory
may come in.”
Psalms 24:9
″ ִפּ ְתחֵ י עוֹלָ ם,וּשׂאוּ
ְ ,אשׁיכֶם
ֵ  ָר,;שׂאוּ ְשׁﬠָ ִרים
ְ
 ֶמלֶ � הַ כָּבוֹד, ְו ָיב ֹא.”
“Lift up your heads, gates! And lift up ancient doors so the King of Glory may
come in.”
In Psalms chapter 24 verses 7 and 8 are very similar to verses 9 and 10. The
Zohar explains that they reveal the connection between the upper and lower
presence of God.
Rabbi Shimon reveals that the ‘gates’ are the connection to Binah with the 50
gates. Each gate has its own ‘head’ and can rise to connect and be included with
the next gate.
This Psalm is added to the prayers every Sunday morning. It also has a special
focus on the first evening of Rosh Hashanah. It relates to the initial connection
of upper and lower. On Sunday we still carry the extra soul of Neshamah from
Shabbat and we use it to elevate to the higher level.
Rosh Hashanah is the ‘head’ of the Year and our ‘head’ is going up for evaluation
of its ability to connect to the higher levels (purity of the vessel and its light).
When the two realms connect, they activate the ‘wheels’ who are angels and
forces that put everything in this world in motion. They define the keeping of
the material world in existence. When we control the wheels we are able to
control matter. We have many curtains that limit our ability to do so but with
the power of the Zohar to elevate our souls to higher levels, we have a greater
ability to positively influence the world around us.
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Rabbi Shimon had total control over the material world because he was always
connected to the secrets of the Torah that ensured continuous connection to
the upper levels. The angel of death was afraid to come closer to him because
Rabbi Shimon’s light could nullify his existence.
Because we neither have the Holy Temple to provide a high level of energy nor
the presence of Rabbi Shimon, in the world, we should be satisfied with the tool
given to us as a gift of life, which is the Zohar.
ֹלא .777 ,וְ יָבוֹ א מֶ לֶ ְך הַ ָּכבוֹ ד  -זֶה הַ ּ ֶמלֶ ְך
בודּ ָ ,דא ַמלְ ָּכא ִע ּ ָל ָאה ְ ּדכ ּ ָ
 .777וְ ָיבֹא ֶמלֶ ְך ַה ָּכ ֹ
ְ
שהוּא מֶ לֶ ְך מֵ אוֹ תוֹ
של הַ כּ ֹלֶ ׁ ,
הָ ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶ

בודּ ְ ,דנָ ִהיר לְ ִסיהֲ ָראּ ,ו ַמאן
ְ ּד ִאיה ּו ֶמלֶ ך ֵמ ַהה ּוא ָּכ ֹ
יתא
או ַריְ ָ
יעל ֹ
אות .וַ ָ ּיבֹא ,לְ ָאן אֲ ָתר .לְ ֵמ ַ
ִאיה ּו .יְ ָי ְצ ָב ֹ
רונָ אְּ ,ב ִח ּב ּו ָרא חֲ ָדאַּ ,כ ְ ּד ָקא יָא ּות .וְ ֵכיוָ ן ְ ּד ַהאי
ּ ַבאֲ ֹ
רונָ א.
יתא ָעאל ּ ַבאֲ ֹ
או ַריְ ָ
יהַּ ,כ ִ ּדין ֹ
ָעאל לְ ַא ְת ֵר ּ
ִע ּ ָל ָאה,
יתא
או ַריְ ָ
ֹ
ִח ּב ּו ָרא חֲ ָדא,
וְ ִא ְת ַח ָּבר
יתא )דף רנ''ד ע''א( ִ ּד ְב ַעל ּ ֶפהִ ,מ ְת ַח ְּבר ּו
או ַריְ ָ
ְּב ֹ
ימין.
ילין ְס ִת ִ
לְ ָפ ְר ׁ ָשא ִמ ִּ

ש ּ ֵמ ִאיר לַ ְּלבָ נָה .ו ִּמי הוּא? ה'
ָּכבוֹ דֶ ׁ ,
ְצבָ אוֹ ת .וְ יָבוֹ אְ ,ל ֵאיזֶה ָמקוֹ ם? ְלהַ ְכנִ יס
ש ָראוּי.
הַ ּתוֹ ָרה ָּב ָארוֹ ןּ ְ ,ב ִח ּבוּר ֶאחָ ד ְּכמוֹ ׁ ֶ
שזֶּה נִ ְכנָס ִל ְמקוֹ מוֹ ָ ,אז הַ ּתוֹ ָרה נִ ְכנֶסֶ ת
וְ כֵ יוָן ׁ ֶ
ָּב ָארוֹ ן ,ו ִּמ ְתחַ ֵּבר ִח ּבוּר ֶאחָ דּ ,תוֹ ָרה ֶע ְליוֹ נָה
ש ְ ּב ַעל ּ ֶפהִ ,מ ְתחַ ְ ּברוֹ ת ְלפָ ֵר ׁש
ְ ּבתוֹ ָרה ׁ ֶ
דְּ בָ ִרים ְסתו ִּמים.

מונִ ין.
יכם .לְ ִמנְ יָינָא ְ ּד ַא ּת ּון ֹ
עו ֵת ֶ
ימ ַתיְּ .ב ׁ ָשב ּו ֹ
ֵ .778א ָ
ש ָר ֵאל ַע ְב ִ ּדין ח ּו ׁ ְש ָּבנִ ין לְ י ְַר ִחין
ִ ּד ְב ָכל ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדיִ ְ ׂ
וְ זִ ְמנִ ין ,ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יבה ג ֹּו ִאי ּנ ּון
יך ה ּוא ַא ְת ִקין ּ ֵת ָ
רוזָאָ ,הא ָּבנָ י לְ ַת ּ ָתאַ ,ק ְד ׁש ּו
יעין ,וְ ַא ְע ּ ַבר ָּכ ֹ
ְר ִק ִ
ילא.
י ְַר ָחאַ ,ק ְד ׁש ּו זִ ְמנָ אִ ,א ְת ַק ָ ּד ׁש ּו ּ ֻכלְ כ ּו לְ ֵע ּ ָ
וְ ָע ִביד לְ ָכל ֵחילֵ י ְ ּד ִב ׁ ְש ַמ ּיָאּ ְ ,ד ִמ ְת ַק ְ ּד ׁ ִשין ַּכחֲ ָדא
ישא ,וְ ֻכ ְּלה ּו נ ְַט ֵרי ַּכחֲ ָדא ,נְ ִט ָירא חֲ ָדא,
ְּב ַע ּ ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
מונִ ין ִאי ּנ ּון
יכם ,לְ ִמנְ יָינָ א ְ ּד ַא ּת ּון ֹ
עו ֵת ֶ
וְ ַעל ָ ּדא ְּב ׁ ָשב ּו ֹ
תות.
ׁ ֶש ַבע ׁ ַש ָּב ֹ

ש ַא ּ ֶתם
ָ .778מ ַתי? ְ ּב ָׁשבֻ ע ֵֹתיכֶ ם ,לַ ִּמנְ יָן ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל עוֹ ִ ׂשים
שיּ ְ ׂ
ש ְ ּבכָ ל ָׁש ָעה ׁ ֶ
מוֹ נִ יםֶ ׁ .
ְ
חֶ ְׁשבּ וֹ ן לֶ ח ֳָד ִ ׁשים ּוז ְַמ ִ ּנים ,הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
יעים ,ו ַּמעֲ ִביר
ְמ ַת ֵּקן ּ ֵתבָ ה ּתוֹ ְך אוֹ ָתם ְר ִק ִ
ָּכרוֹ זִ :ה ּנֵה ָּבנַי ְל ַמ ָּטהַ ,קדְּ ׁש ּו הַ ח ֶֹד ׁשַ ,קדְּ ׁש ּו
שה ְלכָ ל
ז ְַמןִ ,ה ְת ַקדְּ ׁש ּו ּ ֻכ ְּלכֶ ם ְל ַמ ְעלָ ה! וְ עוֹ ֶׂ
ש ִּמ ְת ַקדְּ ִׁשים ְּכ ֶאחָ ד
ש ַּב ּ ָׁשמַ יִם ׁ ֶ
הַ ֲחיָלוֹ ת ׁ ֶ
ָּב ָעם הַ ָּקדוֹ ׁש ,וְ כֻ ָּלם ׁשוֹ ְמ ִרים ְּכ ֶאחָ ד ְׁש ִמ ָירה
ַאחַ ת ,וְ ַעל זֶה נֶאֱ מַ ר ְ ּב ָׁשבֻ ע ֵֹתיכֶ ם ,לַ ִּמנְ יָן
ש ָּבתוֹ ת.
שבַ ע ַׁ
ש ַא ּ ֶתם מוֹ נִ ים אוֹ ָתם ׁ ֶ
ֶׁ

יך ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ּ .779ו ְכ ֵדין ָמ ׁ ִש ְ
יך ה ּואְ ,מ ׁ ִשיכ ּו
ְ ּד ׁ ֶש ַבע ַ ּד ְר ִ ּגין לְ ַת ּ ָתאְּ ,ב ַהה ּוא ַ ּד ְר ָּגא ְ ּד ִא ְתאֲ ָחד
תות) .ס''א באינון שבע שבתות.
ְּבה ּוְּ ,ב ִאי ּנ ּון ׁ ֶש ַבע ׁ ַש ָּב ֹ
וכדין משיך קודשא בריך הוא ,משיכו דשבע דרגין דלעילא,
בההוא דרגא לתתא דאתאחד באינון שבע שבתות( .וְ ִאי
יתא ִאי ּנ ּון וְ לָ א י ִַּתירֶ .א ּ ָלא ְ ּכ ֵדין
תי ָמֹא ,וְ ָהא ׁ ִש ּ ָ
ֵּ ֹ
יעא
רו ִחין ,וְ ִא ׁ ְש ְּת ָכ ַחת ְר ִב ָ
ימא י ְָת ָבא ַעל ֶא ְפ ֹ
ִא ּ ָ
ָעלַ יְ יה ּו .וַ אֲ נָ ן ְמ ַפ ְר ִחין לָ ּה ,וְ נ ְַטלִ ין ִאי ּנ ּון ׁ ִשית ְּבנִ ין.

ש ְך הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא הַ ְמ ָׁשכָ ה
 .779וְ ָאז מוֹ ׁ ֵ
שבַ ע ַמ ְד ֵרגוֹ ת ְל ַמ ּ ָטה ְ ּבאוֹ ָת ּה ַמ ְד ֵרגָה
של ׁ ֶ
ֶׁ
שבַ ע
ֶׁ
ְ ּב ֵא ּל ּו
ָּבהֶ ן,
ש ִּמ ְת ַאחֶ ֶדת
ֶׁ
ש ָּבתוֹ ת) .בְּ אוֹתָ ן שֶׁ בַ ע שַׁ בָּ תוֹת .וְ אָ ז מוֹשֵׁ �
ַׁ
הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ� הוּא הַ ְמשָׁ כָה שֶׁ ל שֶׁ בַ ע מַ דְ ֵרגוֹת
שֶׁ לְּ מַ ﬠְ לָה בְּ אוֹתָ הּ מַ ְד ֵרגָה שֶׁ לְּ מַ טָּ ה שֶׁ ִמּ ְתאַ חֶ דֶ ת
ש ׁש
ֹאמרַ ,וה ֲֵרי ׁ ֵ
בְּ אֵ לּוּ שֶׁ בַ ע שַׁ בָּ תוֹת( .וְ ִאם ּת ַ
שבֶ ת
שר ִא ּ ָמא יוֹ ׁ ֶ
הֵ ן וְ לֹא יוֹ ֵתר ֶ -א ָּלא ּ ַכאֲ ׁ ֶ
ַעל הָ ֶא ְפרוֹ ִחים וְ נִ ְמצֵ את רוֹ בֶ צֶ ת עֲ לֵ יהֶ ם,
ש ְּל ִחים אוֹ ָת ּה וְ לוֹ ְק ִחים ֵא ּל ּו הַ ּ ִׁש ּׁ ָשה
וְ ָאנ ּו ְמ ׁ ַ
ש ְּלמַ ָּטהְ ,ל ַקיֵּם
ָּבנִ ים ְ ּבזוֹ הַ ּ ַמ ְד ֵר ָגה ׁ ֶ
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ש ּ ַלח ֶאת הָ ֵאם
ַ ׁ ש ּ ֵלחַ ְּת
ַׁ (ש ּנֶאֱ מַ ר )דברים כב
ֶ ׁ  )דברים,ימא ִ ּד ְכ ִּתיב
ָ  לְ ַק ְּי,ְּב ַהאי ַ ּד ְר ָּגא ִ ּדלְ ַת ּ ָתא
.' ֹוְ ֶאת הַ ָּבנִ ים וְ גו

.'כב( ׁ ַש ּ ֵלח ְּת ׁ ַש ּ ַלח ֶאת ָה ֵאם וְ ֶאת ַה ָּבנִ ים וְ ֹגו

Psalms 24:7
“ ֶמלֶ � הַ כָּבוֹד,”… ְויָבוֹא
“… so the King of Glory may come in.”
The Zohar explains that the ‘King of Glory’ is Zeir Anpin, יהוה צבאות, that comes
to the Torah in the Ark, which is Malchut. When they get unified then the Torah
becomes the aspect of Zeir Anpin. The Zohar that reveals the secrets of the
Torah is the aspect of the Oral Torah. When the secrets are unified with the
written Torah, the Light is revealed.
During special events and holy days, God establishes an Ark on the upper levels
to give us the opportunity to elevate the secrets of the Torah from the Zohar and
reveal light on higher levels.
The ultimate connection of Zeir Anpin and Malchut is on Shavuot, the holiday
of the giving of the Torah. We read from every portion of the Torah and from
every book of the Bible. On that night it is important to read the entire Idra
Rabah that is one of the most elevated Zohar studies. It is located in Zohar Naso
where the ‘Faithfull Shepherd’, who is Moses, states that by the merit of the
Zohar we will be redeemed.
We should carry this study to every action that we do. All of our desires are
aspects of vessels. We should sanctify them by adding the aspect of sharing.
This will remove the negative aspects of the vessel. Then we study Zohar and
invite the light to the vessel.
 ְ ּביוֹ ם זֶה לֹא, ַרב הַ ְמנ ּונָא סָ בָ א ָא ַמר.780
 וְ אֵ ּל ּו,ִש ָר ֵאל ֶא ּ ָלא ח ֲִמ ּ ָׁשה בָ נִ ים
ׂ ְ לוֹ ְק ִחים י
 וְ ִאם ּתֹאמַ ר ִׁש ּׁ ָשה.שי תוֹ ָרה
ֵ ׁ הֵ ם ח ֲִמ ּ ָׁשה חֻ ְמ
 ֶא ּ ָלא ִ ׁש ְב ָעה הֵ ם ְ ּב ִצ ּפוֹ ר ַאחַ ת- הֵ ם
ִש ָר ֵאל
ׂ ְ  וְ י.של ִא ּ ָמא
ֶ ׁ ָש ִ ּנ ְמצֵ את ּ ֵבין ְּכנָפֶ יה
ֶׁ
 ָמה. ּגָדוֹ ל וְ חָ ׁשוּב,יוֹ ְד ִעים לָ צוּד צַ יִד טוֹ ב
של ִא ּ ָמא
ֶ ׁ ָיאים ִמ ּ ַתחַ ת ְ ּכנָפֶ יה
ִ עוֹ ִ ׂשים? מוֹ ִצ
ֲשים
ִׁ ישת הַ ּ ֶפה ְמלַ ח
ַ ׁ  ִ ּב ְל ִח,אוֹ ָת ּה הַ ִ ּצ ּפוֹ ר
.ישה
ָׁ ישה ַאחַ ר ְל ִח
ָׁ  ְל ִח,לָ ּה

 לָ א, ְּב ַהאי ֹיו ָמא, ַרב ַה ְמנ ּונָ א ָס ָבא ָא ַמר.780
 וְ ִאי ּנ ּון חֲ ִמ ּ ׁ ָשה,ש ָר ֵאל ֶא ּ ָלא ָח ֵמ ׁש ְּבנִ ין
ׂ ְ ִנ ְַטלִ ין י
 ֶא ּ ָלא ׁ ֶש ַבע.ימא ׁ ִשית ִאי ּנ ּון
ָ  וְ ִאי ּ ֵת.ח ּו ָמ ׁ ֵשי ּת ֹו ָרה
.ימא
ָ ּ  ְּב ַחד ִצ ּפ ֹו ָרא ְ ּד ִא ׁ ְש ְ ּכ ַחת ּ ֵבין ַּג ְד ָפ ָהא ְ ּד ִא,ִאי ּנ ּון
. ַר ָּבא וְ י ִַּק ָירא,ידא ָט ָבא
ָ ֵיצד צ
ָ  י ְַד ֵעי לְ ֵמ,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִוְ י
 ַהה ּוא,חות ַּג ְד ָפ ָהא ְ ּד ִא ּ ָמ ָהא
ֹ  ַמ ּ ְפ ֵקי ִמ ְּת.ַמה ָע ְב ֵדי
יש ּו
ׁ  לְ ִח,יש ּו ְ ּדפ ּו ָמא ְמלַ חֲ ׁש ּו לְ גַ ָּב ּה
ׁ  ִּבלְ ִח,ִצ ּפ ֹו ָרא
.יש ּו
ׁ ָּב ַתר לְ ִח

ִצ ּפוֹ ר
 וְ אוֹ ָת ּה.781
ישוֹ ת
ׁ הַ ְּל ִח
שת )שֶׁ אוֹהֶ בֶ ת( ְלאוֹ ָתן
ֶׁ ש
ֶ ׁ ֹשחו
ֶׁ
 וְ ַאף ַעל ּגַב,ֲשים לָ ּה
ׁ ִ ש ְּמלַ ח
ֶ ׁ ו ְּלאוֹ ָתם קוֹ לוֹ ת
ֹאש ּה
ָׁ  זוֹ ֶקפֶ ת ר,ש ִהיא ּ ַתחַ ת ּ ַכנְ פֵ י ִא ּ ָמ ּה
ֶׁ
,ישת הַ ּקוֹ ל
ַׁ ו ִּמ ְס ּ ַת ּ ֶכלֶ ת אֵ צֶ ל אוֹ ָת ּה ְל ִח
של
ֶ ׁ ָ וְ יוֹ צֵ את ִמ ּ ַתחַ ת ְּכנָפֶ יה,וּפוֹ ַרחַ ת אֲ לֵ יהֶ ם
,לו ְק ִחים אוֹ ָת ּה
ֹ ִש ָר ֵאל
ׂ ְ ּ שי
ֶ ׁ  וְ כֵ יוָן.ִא ּ ָמא
 וְ קוֹ ְׁש ִרים,ֲשים ֶא ְצלָ ּה
ׁ ִ ִיקים ָּב ּה וְ לוֹ ח
ִ ַמ ֲחז

יש )ס''א דרחים( לְ ִאי ּנ ּון
ׁ ִ וְ ַהה ּוא ִצ ּפ ֹו ָרא ְ ּד ָחי.781
 וְ ַאף. ְ ּד ָקא ְמלַ חֲ ׁ ֵשי לְ גַ ָּב ּה, ּולְ ִאי ּנ ּון ָקלִ ין,ישין
ִ ׁ לְ ִח
ישא
ָ ׁ  ִזָקיף ֵר,חות ַּג ְד ּ ֵפי ִא ּ ָמ ָהא
ֹ יהי ְּת
ִ ַעל ַּגב ְ ּד ִא
 ּו ַפ ְר ַחת,יש ּו ְ ּד ָקלָ א
ׁ וְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלַ ת לְ גַ ּ ֵבי ַהה ּוא לְ ִח
 ֵּכיוָ ן.ימא
ָ ּ חות ַּג ְד ָפ ָהא ְ ּד ִא
ֹ  וְ נ ְַפ ַקת ִמ ְּת,לְ גַ ּ ַביְ יה ּו
, וְ לַ חֲ ׁ ִשין לָ ּה, ַא ְת ִקיפ ּו ָּב ּה,ש ָר ֵאל נ ְַטלֵ י לָ ּה
ׂ ְ ְִ ּדי
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 ִמיָּד.ש ּלֹא ָתעוּף וְ ֵתלֵ ְך
ֶ ׁ שר
ֶ ׁ ַטלֵ י אוֹ ָת ּה ְ ּב ֶק
ְ  ִמ ּיַד נ.וְ ַק ׁ ְש ִרין לָ ּה ְּב ִק ּ ׁש ּו ָרא ְ ּדלָ א ִּת ְפ ַרח וְ ֵתזִ יל
 וְ ִהיא,שר
ֶ ׁ אותוֹ ֶק
ֹ ִש ָר ֵאל ְ ּב
ׂ ְ לוֹ ְק ִחים אוֹ ָת ּה י
יהי ָּב ָעאת לְ ִמ ְפ ַרח
ִ  וְ ִא,ש ָר ֵאל ְּב ַהה ּוא ִק ּ ׁש ּו ָרא
ׂ ְ ִלָ ּה י
 וְ אינ ָּה יְכוֹ לָ ה,שת לָ עוּף וְ לָ לֶ כֶ ת
ֶ ׁ ְמבַ ֶּק
. וְ לָ א י ִָכילַ ת לְ ֵמיזָ ל לָ ּה,ּולְ ֵמיזַל
.לָ לֶ כֶ ת לָ ּה
 הֵ ם,ידיהֶ ם
ֵ ש ִהיא ְק ׁשו ָּרה ִ ּב
ֶ ׁ  ו ְּבעוֹ ד.782
, וְ ִהיא ְמצַ ְפצֶ פֶ ת ִע ּ ָמהֶ ם,ֲשים ְ ּבקוֹ לָ ם
ׁ ִ לוֹ ח
 וְ כָ ל אוֹ ָתם ָּבנִ ים.ו ְּמעוֹ פֶ פֶ ת ְל ַמ ְעלָ ה וְ יוֹ ֶר ֶדת
ש ּׁשוֹ ְמ ִעים
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן,ש ּ ַתחַ ת ּ ַכנְ פֵ י ִא ּמוֹ ֵתיהֶ ם
ֶׁ
ֹישת אוֹ תו
ַׁ של אֲ חוֹ ָתם ו ְּל ִח
ֶ ׁ אוֹ תוֹ הַ ִ ּצ ְפצוּף
 ִמיָּד יוֹ ְצ ִאים ּ ַתחַ ת ּ ַכנְ פֵ י ִא ּמוֹ ֵתיהֶ ם,הַ ּקוֹ ל
ִש ָר ֵאל
ׂ ְ  וְ י.צ ּפוֹ ר
ּ ִ ַו ְּמעוֹ ְפ ִפים ֵאצֶ ל אוֹ ָת ּה ה
 וְ ִאם לֹא.לוֹ ְק ִחים אוֹ ָתם וְ אוֹ ֲחזִים ָּבהֶ ם
 לֹא הָ י ּו,שאוֹ ֲחזִים ָּב ּה ַּב ְּת ִח ָּלה
ֶ ׁ אוֹ ָת ּה ִצ ּפוֹ ר
 וְ לֹא,ֵא ּל ּו ְמעוֹ ְפ ִפים ֶא ְצלָ ם ְלעוֹ לָ ִמים
.יְכוֹ ִלים לֶ אֱ חֹז ָּבהֶ ם

 ִאי ּנ ּון ְמלַ חֲ ׁ ֵשי,ידיְ יה ּו
ַ עוד ְ ּד ִהיא ְק ׁ ִש ָירא ִּב
ֹ  ּו ְב.782
 )דף רנ''ד,יהי ְמ ַצ ְפ ְצ ָפא ּ ַבהֲ ַדיְ יה ּו
ִ  וְ ִא,יהון
ֹ ְֵּב ַקל
חות
ֹ  וְ ָכל ִאי ּנ ּון ְּבנִ ין ִ ּד ְת. וְ נ ְַח ּ ַתת,ילא
ָ ּ ע''ב( ּו ַפ ְר ַחת לְ ֵע
ַהה ּוא ִצ ְפצֻ ָפא
 ֵּכיוָ ן ְ ּד ׁ ַש ְמ ֵעי,הון
ֹ ַּג ְד ּ ֵפי ִא ְּמ
 ִמ ּיַד נ ְַפ ֵקי,יש ּו ְ ּד ַהה ּוא ָקלָ א
ֹ ְ ּד ַאחֲ ְת
ׁ  ּולְ ִח,הון
 ּו ַפ ְר ֵחי לְ גַ ּ ֵבי ַהה ּוא,הון
ֹ חות ּג ְַד ָפ ָהא ְ ּד ִא ְּמ
ֹ ִמ ְּת
 וְ ִאלְ ָמלֵ א. וְ ַא ְח ֵ ּדי ְּבה ּו,לון
ֹ ש ָר ֵאל נ ְַטלֵ י
ׂ ְ ִ וְ י,ִצ ּפ ֹו ָרא
 ִאי ּנ ּון לָ א,יתא
ָ ַהה ּוא ִצ ּפ ֹו ָרא ְ ּד ָקא ַא ְח ֵ ּדי ְּב ַק ְד ִמ
. וְ לָ א י ְַכלִ ין לְ ַאחֲ ָדא ְּבה ּו,ּ ַפ ְר ֵחי לְ גַ ּ ַביְ יה ּו לְ ָעלְ ִמין

Deuteronomy 22:6
“  אוֹ,הָ אֶ ְפר ִֹחים- וְהָ אֵ ם רֹבֶ צֶ ת ﬠַ ל, אֶ ְפר ִֹחים אוֹ בֵ יצִ ים,הָ אָ ֶרץ-ﬠֵ ץ אוֹ ﬠַ ל-צִ פּוֹר לְ פָ נֶי� בַּ ֶדּ ֶר� ְבּכָל-כִּ י י ִָקּ ֵרא ַקן
הַ בָּ נִ ים- ﬠַ ל, ִת ַקּח הָ אֵ ם-הַ בֵּ יצִ ים–ל ֹא-”ﬠַ ל
“If you come across a bird’s nest beside the road, either in a tree or on the
ground, and the mother is sitting on the young or on the eggs, do not take the
mother with the young.”
“ וְהַ אֲ ַרכְ ָתּ י ִָמים,� ָ ְל ַמﬠַ ן יִיטַ ב ל,� ָל-הַ בָּ ִנים ִתּ ַקּח- וְאֶ ת,הָ אֵ ם-” ַשׁלֵּ חַ ְתּ ַשׁלַּ ח אֶ ת
“You may take the sons, but be sure to let the mother go so that it may go well
with you and you may have a long life”
This strange precept has so many deep meanings that the Zohar refers to it in
many places, including the beginning of the Tikunei Zohar.
The secret of the mother is revealed in Isaiah 50:1
“וּב ִפ ְשׁﬠֵ יכֶם שֻׁ ְלּחָ ה ִא ְמּ ֶכם
ְ ,ֹתיכֶם נ ְִמכּ ְַר ֶתּם
ֵ ”הֵ ן בַּ ﬠֲוֹנ
“for your iniquities were you sold, and for your transgressions was your mother
sent away.”
The mother is Binah, which is the upper Shechina. She went into exile from the
Holy Temple because we didn’t follow the spiritual guidance of the Torah. The
‘sons’ as this Zohar section explains, are the five books of the Torah. Rabbi
Ashlag adds that they are the aspects of the Sefirot, Chessed, Gevurah, Tiferet,
Netzach, and Hod. The five are the main Sefirot that form the vessel and Yessod
connects all of them to Malchut.
Malchut and Yessod together make a connection to the five above them in order
to connect to the mother. We hold to the ‘sons’ that are the five books of the
Torah to connect to ‘mother’, Binah.
Yessod is called כל, ‘all’, because as we said above he holds the five Sefirot above
his ‘head’. The numerical value of  כלis 50 and it reveals the relation to the five
Sefirot above him.
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We learn here that what looks like separation and ‘cruelty’ is actually a
concealed secret of how to make a connection to Binah and be rewarded with
‘long life’. The literal and correct translation to ‘long life’ is ‘long days’. ‘Long’ is
for the height of the Tree of Life and 'Days' is a reference to the Sefirot. Our
connection to the Torah merits us unification with Binah and its light.
ישאְ .מ ַת ְּקנִ ין ֵ .783א ְ
ֵ .783ה ְ
של ִצ ּפוֹ ר ְקדוֹ ָׁשה זוֹ ?
ידה ׁ ֶ
יך צָ ִדים ִצ ָ
ידה ְ ּד ַהאי ִצפ ָרא ַק ִ ּד ׁ ָ
יך ָצ ִדין צֵ ָ

ָּ
יכלָ א י ִַּק ָירא ְּב ֶח ְדוָ וה ,וְ ָכל ִע ּנ ּוגִ ין ,וְ ָעאלִ ין
לְ ָק ָמא ֵמ ְ
לְ ֵבי ְ ּכנִ ׁ ְש ּ ָתא ּולְ ֵבי ִמ ְד ָר ׁ ָשאּ ,ו ְמ ַצ ְפ ְצ ָפן לְ גַ ָּב ּה ְּב ַקל
חות
יהי ִ ּד ְמ ַט ְּמ ָרא ְּת ֹ
יש ּו ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות .וְ ִא ִ
לְ ִח ׁ
תו ִרין
ישא ,וְ ָח ָמאת ּ ָפ ֹ
ימא ,ז ְַק ָפת ֵר ׁ ָ
ַּג ְד ָפ ָהא ְ ּד ִא ּ ָ
ְמ ֻת ְּקנָ ן ,וְ ִצ ְפצ ּו ִפין לְ גַ ָּב ּה ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות .נ ְַפ ַקת ּו ַפ ְר ַחת
לְ גַ ּ ַביְ יה ּו ְ ּכ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמרּ ,ו ָבה אֲ ָח ִדין ָּכל ִאי ּנ ּון ְּבנִ ין.

ְמ ַת ְ ּקנִ ים ְלפָ נֶיהָ ַמאֲ כָ ל ְמכֻ ָּבד ְב ִ ׂש ְמחָ ה וְ כָ ל
ּ ַתעֲ נוּגִ ים ,וְ נִ ְכנ ִָסים ְלבָ ּ ֵתי ְכנ ִֵסיּוֹ ת ו ְּלבָ ּ ֵתי
ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת ,ו ְּמצַ ְפ ְצ ִפים אֵ לֶ יהָ ְ ּבקוֹ ל לַ חַ ׁש
של
ש ָראוּי .וְ ִהיא נִ ְס ּ ֶת ֶרת ּ ַתחַ ת ְ ּכנָפֶ יהָ ׁ ֶ
ְּכמוֹ ׁ ֶ
ש ְלחָ נוֹ ת
ֹאש ּה ,וְ רוֹ ָאה ׁ ֻ
ִא ּ ָמא ,וְ זוֹ ֶקפֶ ת ר ָׁ
ש ָראוּי.
ְמ ֻת ָּקנִ ים וְ ִצ ְפצו ִּפים ֵאלֶ יהָ ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְת ָּב ֵאר,
יוֹ צֵ את ו ְּמעוֹ פֶ פֶ ת ֶא ְצלָ ם ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
וּבָ ּה אֲ ח ּוזִים ָּכל אוֹ ָתם ָּבנִ ים.

יעא ָעלַ יְ יה ּו וְ ַאזְ לַ ת.
ּ .784ו ְמ ׁ ַש ְּל ִחין לְ ַהה ּוא ִ ּד ְר ִב ָ
ילאַ ּ ,ב ְמכ ּו ּ ֶסה
יע ָאה ּולְ ֵע ּ ָ
יעא ׁ ְש ִב ָ
ְּבגִ ין ְ ּד ָהא ִמן ְר ִק ָ
יכול
יהּ ְ ,דלָ א ִּת ֹ
ִמ ּ ָמ ְך ַאל ִּת ְד ֹ
רו ׁשָ ׁ .שלַ ח לֵ ּ
לְ ַא ְד ְּב ָקה וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב) ,דברים כב( ׁ ַש ּ ֵלח ְּת ׁ ַש ּ ַלח
וְ ֹגו'.

שרוֹ בֶ צֶ ת עֲ לֵ יהֶ ם,
ש ְּל ִחים ְלאוֹ ָת ּה ׁ ֶ
 .784ו ְּמ ׁ ַ
יעי
יע הַ ּ ְׁש ִב ִ
שה ֲֵרי מֵ הָ ָר ִק ַ
וְ הוֹ לֶ כֶ תִ .מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ָ
ו ְּל ַמ ְעלָ הַּ ,ב ְמכֻ ּ ֶסה ִמ ְּמך ַאל ִּת ְדר ֹׁשָׁ .שלַ ח
ש ּלֹא תוּכַ ל ְלהַ ּ ִ ׂשיגָ ּה ,וְ ַעל זֶה
אוֹ ָת ּהֶ ׁ ,
ש ּ ַלח וְ גוֹ '.
ש ּ ֵלחַ ְּת ַׁ
ָּכתוּב )דברים כב( ַׁ

יאה וְ ִצ ְפצ ּו ָפאּ ְ ,ד ַע ְב ִ ּדין
ִ .785מ ְק ָרא ק ֶֹד ׁשּ ָ ,דא ְק ִר ָ
יתא .וְ ֵכיוָ ן ְ ּד ַא ְח ִ ּדין
ישא ְּב ַק ְד ִמ ָ
לְ ַהה ּוא ִצ ּ ָפ ָרא ַק ִ ּד ׁ ָ
ָּב ּה ׁ ְש ַאר ֹיו ִמיןִ ,א ְקר ּון ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶ ֹּד ׁשַ .האי ִצ ּ ָפ ָרא
ִא ְק ֵרי ק ֶֹד ׁשּ ִ ,ד ְכ ִּתיבּ ִ ,כי ק ֶֹד ׁש ִהיא לָ ֶכםּ .ו ְבגִ ין
יהי ָק ְר ָאה לְ כ ּולְ ה ּו וְ ַא ְתיָין לְ גַ ָּב ּה.
יהי ק ֶֹד ׁשִ ,א ִ
ְ ּד ִא ִ
ּו ְבגִ ין ַּכ ְך ִא ְקר ּון ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹד ׁש.

יאה
ִ .785מ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש  -זוֹ ִהי הַ ְ ּק ִר ָ
שעוֹ ִ ׂשים ְלאוֹ ָת ּה ִצ ּפוֹ ר ְקדוֹ ָׁשה
צ ְפצוּף ׁ ֶ
וְ הַ ִ ּ
שאֲ ח ּוזִים ָּב ּה ְׁש ָאר הַ יּ ִָמים,
אשוֹ נָה .וְ כֵ יוָן ׁ ֶ
ָּב ִר ׁ
נִ ְק ָר ִאים ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹד ׁשִ .צ ּפוֹ ר זוֹ נִ ְק ֵראת
ש ָּכתוּב ִּכי ק ֶֹד ׁש ִהיא לָ כֶ ם .ו ִּמ ּׁשוּם
ק ֶֹד ׁשֶ ׁ ,
ש ִהיא ק ֶֹד ׁשִ ,היא קוֹ ֵראת ְלכֻ ָּלם וּבָ ִאים
ֶׁ
ֶא ְצלָ ּה ,ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה נִ ְק ָר ִאים ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹד ׁש.

ש ָר ֵאל ְמ ַצ ְפ ְצ ָפן ּ ַבהֲ ָד ּהּ ,ו ְק ָר ָאן
ִ .786א ִ
יהי ָק ְר ָאה ,וְ יִ ְ ׂ
א ּוף ָה ִכי .וְ ַעל ָ ּדא ִאי ּנ ּון ַא ְתיָין לְ גַ ּ ַביְ יה ּו ,וְ ַא ְח ֵ ּדי
מועֲ ֵדי יְ ָי ִמ ְק ָר ֵאי
ְּבה ּוְּ .בגִ ין ַּכ ְך )ויקרא כג( ֵא ּ ֶלה ֹ
או ָתםִ .מ ְק ָר ֵאי ק ֶֹד ׁש,
ֹ
ק ֶֹד ׁש אֲ ׁ ֶשר ִּת ְק ְרא ּו
ישא ק ֶֹד ׁש,
הוןּ ,ו ְב ַהה ּוא ִצ ּ ָפ ָרא ַק ִ ּד ׁ ָ
ְּב ִצ ְפצ ּו ָפא ִ ּד ְּל ֹ
לון.
ְ ּד ָק ָרא ֹ

ִש ָר ֵאל ְמצַ ְפ ְצ ִפים
ִ .786היא קוֹ ֵראת ,וְ י ְ ׂ
ִע ּ ָמ ּה וְ קוֹ ְר ִאים ּגַם ָּכ ְך .וְ ַעל זֶה הֵ ם ָּב ִאים
ֶא ְצלָ ם וְ אוֹ ֲחזִים ָּבהֶ ם .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה )ויקרא
שר
כג( ֵא ּ ֶלה מוֹ עֲ ֵדי ה' ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹד ׁש אֲ ׁ ֶ
צ ְפצו ִּפים
ִּת ְק ְרא ּו א ָֹתםִ .מ ְק ָר ֵאי ק ֶֹד ׁש ַּ -ב ִ ּ
ש ָּלהֶ ם ,ו ְּבאוֹ ָת ּה ִצ ּפוֹ ר ְקדוֹ ָׁשה .ק ֶֹד ׁש -
ֶׁ
ש ּקוֹ ֵראת לָ הֶ ם.
ֶׁ

We studied that we need to send the 'mother' away and keep the ‘sons’. The
Zohar brings another aspect of ‘send the mother’ and explains that the 'mother',
Binah, is out of our reach but the ‘sons’ that are the Sefirot of Chessed through
אֵ לֶּ ה מוֹﬠ ֲֵדי יְהוָהִ ,מ ְק ָראֵ י קֹ ֶדשׁ ,אֲ ֶשׁרִ -תּ ְק ְראוּ “ Hod, we can get to ourselves. Leviticus 23:4
DailyZohar.com
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 ְבּמוֹﬠ ֲָדם,ֹתם
ָ “ ”אThese are YHVH’s appointed times, the sacred readings that you
are to proclaim at their appointed times” The ‘readings’ and prayers that we do
during the different spiritual events are called ‘sacred readings’. They are the
aspect of ‘and the mother is sitting on the young or on the eggs’ (Deuteronomy
22:6). The Mother brings the ‘sons’ closer to her and with that, she elevates
Malchut to her. The prayers create ‘female waters’ (מים נוקבין, )מ”ןthat draw light
from Chokhmah and Binah. The sacred text is Holy because it makes a
connection to the upper levels. We study all the Torah through the Zohar to
draw the light from every letter, word, and verse. Even though the main theme
of the study of the Zohar is always to draw down light to our lives, the different
verses bring different aspects of Light. We should not lose even one letter
because each one of them has a different ‘life’ of its own and a specific and
perfect place in our soul. When we ‘read’ the different parts of the prayers and
Torah at their appointed times, we nourish our soul with everything it needs.
This is like taking care of ‘vitamin deficiency’ in the soul. We may be able to
survive by consuming all the calories we need from one food item but it doesn’t
make us truly healthy. We need to study the entire Torah to have a complete
and healthy soul. The Torah gives us 613 (248 + 365) precepts that most of
them cannot be fulfilled practically in this world. When we study all of them we
achieve complete and healthy souls. There is a great benefit in the studying of
the Zohar in sequence because it fulfills us better. Keep your daily Zohar study
in sequence and if you miss a day or a few of them then go back and ‘catch up’
because it is important for your soul.
 דְּ בָ ִרים אֵ ּל ּו, ָא ַמר הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן.787
 וְ נִ גְ ִלים,ש ּלֹא יוֹ ֵד ַע
ֶ ׁ ַּכ ּ ָמה ְסתו ִּמים הֵ ם ְל ִמי
 וַדַּ אי אוֹ ָת ּה ִצ ּפוֹ ר ִהיא.שיּוֹ ֵד ַע ָּבהֶ ם
ֶ ׁ ְל ִמי
.ש ּ ָל ּה זֶה ּ ֵבית הַ ִּמ ְקדָּ ׁש
ֶ ׁ  הַ ֵּקן.הַ ּ ְׁש ִכינָה
שבֶ ת
ֶ ׁ ֹש ִא ּ ָמא יו
ֶ ׁ ,ִש ָר ֵאל הֵ ם הָ ֶא ְפרוֹ ִחים
ׂ ְ וְ י
ש ָּכתוּב )דברים לב( וְ הָ ֵאם
ֶ ׁ  זֶה ּו.עֲ לֵ יהֶ ם
 וְ הֵ ם ַּבעֲ לֵ י ִמ ְׁשנָה,רֹבֶ צֶ ת ַעל הָ ֶא ְפר ִֹחים
 ֵא ּל ּו- יצים
ִ ֵ אוֹ ב.ש ָּל ּה
ֶ ׁ ש ְּמעוֹ ְפ ִפים ַּב ִּמ ְצווֹ ת
ֶׁ
.ַּבעֲ לֵ י ִמ ְק ָרא

 ִמ ִּלין,ימנָא
ָ  רעיא מהימנא ָא ַמר ַר ְעיָא ְמ ֵה.787
 וְ גַ לְ יָין, לְ ַמאן ְ ּדלָ א י ַָדע,ימין ִאי ּנ ּון
ִ  ַּכ ָמה ְס ִת,ִא ּ ֵלין
 וַ ַ ּדאי ַהה ּוא ִּצ ּפ ֹו ָרא ִאיה ּו.לְ ַמאן ְ ּדי ַָדע ְּבה ּו
ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ וְ י. ָ ּדא ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא, ֵקן ִ ּדילָ ּה.ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא
 הֲ ָדא ה ּוא.ימא י ְָת ָבא ָעלַ יְ יה ּו
ָ ּ  ְ ּד ִא,רו ִחין
ֹ ִאי ּנ ּון ֶא ְפ
,רו ִחים
ֹ רו ֶב ֶּצת ַעל ָה ֶא ְפ
ֹ  )דברים כב( וְ ָה ֵאם,ִד ְכ ִתיב
או
ֹ . ְ ּד ַפ ְר ִחין ְּב ִפ ּק ּו ִדין ִ ּדילָ ּה,ארי ִמ ׁ ְשנָ ה
ֵ וְ ִאי ּנ ּון ָמ
.ארי ִמ ְק ָרא
ֵ  ִאי ּנ ּון ָמ,ֵבי ִּצים

ִש ָר ֵאל וְ ֶנח ֱַרב ֵּבית
ׂ ְ שחָ ְטא ּו י
ֶ ׁ  ו ִּבז ְַמן.788
ש ּ ַלח אֶ ת
ַ ׁ ש ּ ֵלחַ ְּת
ַ ׁ ? ַמה ָּכתוּב,הַ ִּמ ְקדָּ ׁש
ש ָּכתוּב )ישעיה נ( ו ְּב ִפ ְׁש ֵעיכֶ ם
ֶ ׁ  זֶה ּו.הָ ֵאם
 וְ ֵא ּל ּו ַּבעֲ לֵ י ִׁש ּׁ ָשה ִס ְד ֵרי.ש ְּלחָ ה ִא ְּמכֶ ם
ֻׁ
ְ. וְ ֶאת הַ ָּבנִ ים ִּת ַּקח לָ ך,ִמ ְ ׁשנָה ָּכתוּב ָּבהֶ ם
ש ּ ַתחַ ת
ֶ ׁ של ִׁש ּׁ ָשה בָ נִ ים
ֶ ׁ צד
ֶׁ
ּ ַ שהֵ ם ִׁש ּ ָׁשה ִמ
של
ֶ ׁ ש ׁש ּ ֵתבוֹ ת
ֵ ׁ שהֵ ם ְ ּב
ֶ ׁ ,הָ ִא ּ ָמא הָ ֶע ְליוֹ נָה
, אוֹ ְ ּב ִׁש ּ ָׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָה,יאת ְׁשמַ ע
ַ ְק ִר
ּ
שיְכַ ּוֵן
ֶ ׁ ֶאחָ ד הַ ּ ַמ ְר ֶּבה וְ ֶאחָ ד הַ ּ ַמ ְמ ִעיט ו ִּב ְלבַ ד

ּ ֵבי
 וְ ִא ְת ָח ִריב,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ ּו ְבזִ ְמנָ א ְ ּד ָחב ּו י.788
 הֲ ָדא, ׁ ַש ּ ֵלח ְּת ׁ ַש ּ ַלח ֶאת ָה ֵאם. ַמה ְ ּכ ִתיב,ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא
.ש ְּל ָחה ִא ְּמ ֶכם
ֻ ׁ יכם
ֶ  )ישעיה נ( ּו ְב ִפ ׁ ְש ֵע,ה ּוא ִד ְכ ִתיב
 וְ ֶאת,יתא ִס ְד ֵרי ִמ ׁ ְשנָ ה ְ ּכ ִתיב ְּבה ּו
ָ ארי ׁ ִש
ֵ וְ ִאי ּנ ּון ָמ
 ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ׁ ִשית ְּבנִ ין, ְ ּד ִאי ּנ ּון ׁ ִשית.ַה ָּבנִ ים ִּת ַ ּקח לָ ְך
יבין
ִ  ְ ּד ִאי ּנ ּון ְּב ׁ ִשית ּ ֵת,ימא ִע ּ ָל ָאה
ָ ּ חות ִא
ֹ ִ ּד ְת
 ֶא ָחד,או ְּב ׁ ִשית ִס ְד ֵרי ִמ ׁ ְשנָ ה
ֹ .יאת ׁ ְש ַמע
ַ ִ ּד ְק ִר
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שיְ ַכ ִ ּוין לִ ּב ֹו ִל ּבוֹ לַ ּ ָׁש ַמיִם .וְ קוֹ ְ ׁש ִרים אוֹ ָתם ְ ּב ִק ְׁש ֵרי
ַה ּ ַמ ְר ּ ֶבה וְ ֶא ָחד ַה ּ ַמ ְמ ִעיט ּו ִבלְ ַבד ֶ
ֹאש וְ ַעל הַ ז ְּרוֹ ַע.
הַ ְּת ִפ ִּליןַ ,על הָ ר ׁ

ישא
לון ְּב ִק ׁ ְש ִרין ִ ּד ְת ִפ ִּליןַ ,על ֵר ׁ ָ
לַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם .וְ ַק ׁ ְש ִרין ֹ
רו ָעא.
וְ ַעל ְ ּד ֹ

ּ .789ו ְב ַמאי נ ְַטלִ ין ְּבנִ ין ְּב ַכ ּ ָמה ִּצ ְפ ּצ ּו ִפין ְ ּד ַקלִ ין
לו ָתא
יש ּו ִּב ְּצ ֹ
ִ ּד ְק ִר ַ
יאת ׁ ְש ַמעּ .ולְ ָב ַתר לַ חֲ ׁ ִשין ִּבלְ ִח ׁ
ימא ּו ְב ַר ּ ָתא ,וְ ִאי ּנ ּון ה' ה' ,וְ נ ְַח ִּתין
ַ ּדחֲ ׁ ַשאי ,לְ גַ ּ ֵבי ִא ּ ָ
יה ְ ּד ִאיה ּו יו''ד .וְ ׁ ַש ְריָא ה'
יה ו'ְּ ,ב ֶק ׁ ֶשר ִ ּדילֵ ּ
לְ גַ ּ ֵב ּ
יה .ה' זְ ֵע ָירא ,נָ ַחת
ִע ּ ָל ָאהַ ,על ו'ְּ ,ת ִפ ִּלין ַעל ֵר ׁ ֵ
יש ּ
לְ גַ ּ ֵבי י'ּ ְ ,ד ִאיה ּו ֶק ׁ ֶשר ְ ּדה' ִע ּ ָל ָאהַ ,על רֹא ׁש ו',
וְ ִאיה ּו ו'ֶ ,ק ׁ ֶשר ִע ּ ָמ ּה ְּבה' ְ ּדיָד ֵּכ ָהה.

 .789וּבַ ּ ֶמה לוֹ ְק ִחים הַ ָּבנִ ים? ְ ּבכַ ּ ָמה
יאת ְׁשמַ ע.
של ְק ִר ַ
של קוֹ לוֹ ת ׁ ֶ
ִצ ְפצ ּו ִפים ׁ ֶ
ישת הַ ְּת ִפ ָּלה
ִ ּב ְל ִח ׁ ַ
ֲשים
וּבַ ּסוֹ ף לוֹ ח ִׁ
ֲשאי ֵאצֶ ל ִא ּ ָמא ו ִּב ּ ָת ּה ,וְ ֵא ּל ּו ה' ה',
ש ַּבח ׁ ַ
ֶׁ
ש ִהיא יוֹ ''ד.
ש ּלוֹ ֶ ׁ ,
שר ׁ ֶ
וְ יוֹ ְר ִדים ֵאצֶ ל ו' ַּב ֶּק ׁ ֶ
ֹאשוֹ .
וְ ׁשוֹ ָרה ה' ֶע ְליוֹ נָה ַעל ו'ְּ ,ת ִפ ִּלין ַעל ר ׁ
של
שר ׁ ֶ
ש ִהיא ֶק ׁ ֶ
ה' ְקטַ ּנָה יוֹ ֶר ֶדת אֵ צֶ ל י'ֶ ׁ ,
שר ִע ּ ָמ ּה
ֹאש ו' ,וְ ִהיא ו'ֶ ,ק ׁ ֶ
ה' ֶע ְליוֹ נָהַ ,על ר ׁ
של יָד ּ ֵכהָ ה.
ְ ּבה' ׁ ֶ

כִּ י י ִָקּ ֵרא ַקן-צִ פּוֹר לְ פָ נֶי� בַּ ֶדּ ֶר� ְבּכָל-ﬠֵ ץ אוֹ ﬠַ ל-הָ אָ ֶרץ ,אֶ פְ ר ִֹחים אוֹ בֵ יצִ ים ,וְהָ אֵ ם “ Deuteronomy 22:6
” “If you come across a bird’sרֹבֶ צֶ ת ﬠַ ל-הָ אֶ ְפר ִֹחים ,אוֹ ﬠַ ל-הַ בֵּ יצִ ים–ל ֹאִ -ת ַקּח הָ אֵ ם ,ﬠַ ל-הַ בָּ נִ ים
nest beside the road, either in a tree or on the ground, and the mother is sitting
on the young or on the eggs, do not take the mother with the young.” The
‘Faithfull Shepherd', who is Moses, reveals these concealed secrets and explains
that the bird is the Holy Shechina and the nest is the Holy Temple. Israelites
”are the sons, the chicks of the bird. “and the mother sitting upon the young
means that the mother protects the young, who are the students of Torah. After
the destruction of the Holy Temple, the ‘mother’ went to exile and our connection
to her became limited. Deuteronomy 22:7 ”You shall let the mother go, but the
sons you may take for yourself, that it may go well with you, and that you may
live long.” We are unable to connect to the Mother but her sons are in our reach
and we should take them. The Zohar explains that the sons are the six Sefirot
of Zeir Anpin, Chessed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod and Yessod. When we
connect to Zeir Anpin through our prayers and higher-level studies of the Torah,
we are able to connect to the 'mother' and draw her protection.

רו ִחים ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ָאת ו'ָּ ,כלִ יל ו'
ּ .790ו ְבגִ ין ָ ּדאֶ ,א ְפ ֹ
ארי ִמ ְק ָרא,
או ֵבי ִּציםִ ,א ּ ֵליןָ .מ ֵ
ִס ְד ֵרי ִמ ׁ ְשנָ הֹ .
ְ ּד ִא ְּת ַמר ָעלַ יְ יה ּוֶ ּ ,בן ה' ׁ ָשנִ ים לְ ִמ ְק ֵרא ,וְ ָדא ה'ְּ .בנִ ין
ארי ַק ָּבלָ הָ .עלַ יְ יה ּו
ָ''הִ ,א ּ ֵלין ָמ ֵ
ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ֶבן י ּ
ִא ְּת ַמר )דברים כב( לֹא ִת ַ ּקח ָה ֵאם ַעל ַה ָּבנִ ים.

של אוֹ ת ו',
 .790ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ֶא ְפר ִֹחיםִ ,מ ַ ּצד ׁ ֶ
יצים ֵ -א ּל ּו
כּ וֹ לֵ ל ִׁש ּׁ ָשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָה .אוֹ בֵ ִ
ש ּנֶאֱ ַמר עֲ לֵ יהֶ ם ֶּבן חָ מֵ ׁש ָׁשנִ ים
ַּבעֲ לֵ י ִמ ְק ָרא ׁ ֶ
ָ''הֵ ,א ּל ּו
ְל ִמ ְק ָרא ,וְ זוֹ ה'ָּ .בנִ ים ִמ ַ ּצד ׁ ֶ
של ֶּבן י ּ
ַּבעֲ לֵ י ַק ָּבלָ ה .עֲ לֵ יהֶ ם נֶאֱ ַמר )דברים כב( לֹא
ִת ַּקח הָ ֵאם ַעל הַ ָּבנִ ים.

ארי ּ ַתלְ מ ּוד .וְ ִא ְּת ַמר
ארי ַק ָּבלָ הִ ,אי ּנ ּון ָמ ֵ
ּ .791ו ָמ ֵ
ארי
ָמ ֵ
או ְקמ ּו ָה
ָעלַ יְ יה ּו) ,דברים ו( וְ ׁ ִש ּנַנְ ּ ָתם .וְ ֹ
יתיןַ ,אל ִּת ְק ֵרי וְ ׁ ִש ּנַנְ ּ ָתםֶ ,א ּ ָלא וְ ׁ ִש ּ ַל ׁ ְש ּ ָתם,
ָמ ְתנִ ִ
יש
יש ּ ַב ִּמ ׁ ְשנָ הְ ׁ ,שלִ ׁ
יש ּ ַב ִמ ְק ָראְ ׁ ,שלִ ׁ
ְ ּד ִאי ּנ ּון ׁ ְש ִּל ׁ

 .791וּבַ עֲ לֵ י ַק ָּבלָ ה ֵא ּל ּו ַּבעֲ לֵ י ַת ְלמוּד,
וְ נֶאֱ ַמר עֲ לֵ יהֶ ם )שם ו( וְ ִ ׁש ּנַנְ ּ ָתם .וּבֵ אֲ רוּה ּו
ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְׁשנָהַ ,אל ִּת ְק ֵרי וְ ִׁש ּנַנְ ּ ָתם ֶא ָּלא
יש
יש ַּב ִּמ ְק ָראְׁ ,ש ִל ׁ
שהֵ ם ְׁש ִל ׁ
וְ ִׁש ּ ַל ְ ׁש ּ ָתםֶ ׁ .
יש ַּב ּ ַת ְלמוּד .וְ סוֹ ד הַ דָּ בָ ר
ַּב ִּמ ְׁשנָהְׁ ,ש ִל ׁ
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ָ  )שם כב( ִ ּכי י ִָּק ֵרא ַקן ִצ ּפוֹ ר ְלפָ נ,ֶיך ַּבדֶּ ֶר ְך
ית ְמנ ַֹרת
ָ  )שמות כה( וְ ָע ִ ׂש.ְ ּבבַ עֲ לֵ י ִמ ְק ָרא
. ְּכלָ ל-  ְמנ ַֹרת,ּ ה ֲֵרי ֵּבאֲ רוּהו.זָהָ ב ָטהוֹ ר
 וְ כַ ּ ָמה ְפסו ִּקים. ְ ּכלָ ל-  ִמ ְק ָׁשה. ּ ְפ ָרט- זָהָ ב
 ְּכגוֹ ן, ֵא ּל ּו ַמ ְר ִ ּבים ו ְּמ ַמעֲ ִטים,ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְׁש ָנה
 ַאל ִּת ְק ָרא ָמה, ַאף ָּכ ְך ַמ ְר ִ ּבים.ִר ָּבה ו ִּמ ֵעט
 ַאף ָּכ ְך ַאל ִּת ְק ָרא וְ ִׁש ּנַנְ ּ ָתם.ֶא ָּלא מֵ ָאה
יש
ׁ  ְׁש ִל,ּ וְ דוֹ ְר ִׁשים ִמ ּ ֶמ ּנו.ֶא ּ ָלא וְ ִׁש ּ ַל ְ ׁש ּ ָתם
.יש ַּב ּ ַת ְלמוּד
ׁ  ְׁש ִל,יש ַּב ִּמ ְׁשנָה
ׁ  ְׁש ִל,ַּב ִּמ ְק ָרא
.שי ּ ֵׁש ְ ּב ִקדּ ו ִּׁשין
ֶ ׁ ְֹ ּכמו

 )דברים כב( ִ ּכי יִ ָ ּק ֵרא ַקן, וְ ָרזָ א ְ ּד ִמ ּ ָלה.ּ ַב ּ ַתלְ מ ּוד
ָ ִּצ ּפ ֹור לְ פנ
 )שמות.ארי ִמ ְק ָרא
ֵ  ְּב ָמ,ַב ֶ ּד ֶר ְך
ֶיך
ָ
ית
ָ ש
ֹ  ָהא.הור
ֹ זָהב ָט
ָ ית ְמ ֹנו ַרת
ָ ש
ׂ ִ  וְ ָע,או ְקמ ּו ָה
ׂ ִ כה( וְ ָע
 וְ ַכ ּ ָמה. ְ ּכלָ ל, ִמ ְק ׁ ָשה. ּ ְפ ָרט, זָ ָהב. ְ ּכלָ ל,ְמ ֹנו ַרת
, ִאי ּנ ּון ַמ ְר ִּבין ּו ְמ ַמעֲ ִטין,יתין
ִ ִארי ַמ ְתנ
ֵ ִמ ְק ָר ִאין ָמ
 ַאל ִּת ְק ֵרי, ַמ ְר ִּבין, א ּוף ָה ִכי.יעט
ֵ יבה ּו ִמ
ָּ ְ ּכ ֹגון ִר
, ַאל ִּת ְק ֵרי וְ ׁ ִש ּנַנְ ּ ָתם, א ּוף ָה ִכי. ֶא ּ ָלא ֵמ ָאה.ַמה
,יש ּ ַב ִמ ְק ָרא
ׁ ִ ׁ ְשל,ֵיה
ּ  ֶא ּ ָלא וְ ַד ְר ׁ ֵשינָ ן ִמ ּנ.וְ ׁ ִש ּ ַל ׁ ְש ּ ָתם
יתא
ָ  ִ ּכ ְד ִא.יש ּ ַב ּ ַתלְ מ ּוד
ׁ ִ ׁ ְשל,יש ּ ַב ִמ ׁ ְשנָה
ׁ ִׁ ְשל
.ְּב ִק ּד ּו ׁ ִשין

Deuteronomy 22:6 “  וְהָ אֵ ם, אֶ פְ ר ִֹחים אוֹ בֵ יצִ ים,הָ אָ ֶרץ-ﬠֵ ץ אוֹ ﬠַ ל-צִ פּוֹר לְ פָ נֶי� בַּ ֶדּ ֶר� ְבּכָל-כִּ י י ִָקּ ֵרא ַקן
הַ בָּ נִ ים- ﬠַ ל, ִת ַקּח הָ אֵ ם-הַ בֵּ יצִ ים–ל ֹא- אוֹ ﬠַ ל,הָ אֶ ְפר ִֹחים-“ ”רֹבֶ צֶ ת ﬠַ לIf you come across a bird’s
nest beside the road, either in a tree or on the ground, and the mother is sitting
on the chicks or on the eggs, do not take the mother with the sons.” The ‘eggs’
is the aspect of those who study the Torah at the simple story level. The ‘chicks’
is the aspect of those who study the Torah a little bit deeper. The ‘sons’ is the
aspect of those who study all levels and secrets of the Torah. Exodus 25:31
“ ִמ ֶמּנָּה י ְִהיוּ, ָוּפ ָרחֶ יה
ְ ָ גְּ ִביﬠֶ יהָ כּ ְַפתּ ֶֹריה, י ְֵרכָהּ ו ְָקנָהּ,נוֹרה
ָ  זָהָ ב טָ הוֹר; ִמ ְק ָשׁה ֵתּﬠָ ֶשׂה הַ ְמּ,”וְﬠָ ִשׂי ָת ְמנ ַֹרת
“And you shall make candelabra of pure gold: of beaten work shall the
candelabra be made, even its base and its shaft; its cups, its knops, and its
flowers shall be of one piece with it.” Here the Zohar mentions God’s instruction
to make the Menorah, candelabra for the Holy Tabernacle. The instruction of
‘make candelabra’ is a general description but the rest of the verse and the
following verses give a detailed description of how to construct it. When they
completed the making of the Menorah they had an important tool that drew the
light of Zeir Anpin to the tabernacle and sustains it and all Israelites. The Torah
has seventy layers of secrets and only with the study of the Zohar we can come
closer to connecting to those levels. Rabbi Shimon gave us 70 studies on the
first word of the Torah, “In the Beginning”, בראשית, in the book of Tikunei
HaZohar. The Daily Zohar started and completed this study and everyone can
go to the beginning and study it through 1069 lessons. The Holy Ari revealed to
us that Rabbi Shimon wrote the Tikunim to correct the world of Malchut. For
those who want to be a perfect ‘son’, study the Tikunei Zohar. We have a special
version for mobile devices of Tikunei Zohar for reading and scanning in unity
here: http://UnityZohar.com/unitytz.php
,ֹשה
ֶ ׁ  ַאף ָּכ ְך )במדבר ז( ְ ּביוֹ ם ַּכ ּלֹת מ.792 לת
ַ ּ  ַּכ, )במדבר ז( ְּב ֹיום ַּכ ּל ֹת מ ׁ ֶֹשה, אוף ָה ִכי.792

ּ
שדּ וֹ ְר ִׁשים
ֶ ׁ ֹאמר
ַ  ִאם ּת. ּ ֵכי ַּצד וְ דוֹ ְר ִ ׁשים ּבוֹ ּ ַכ ּ ַלת.הון
ֹ לון ִמ ְּנ
ֹ ימא ְ ּד ַד ְר ׁ ֵשינָ ן
ָ  ִאי ּ ֵת.יה
ּ ַ ּד ְר ׁ ִשינָ ן ּ ֵב
 ּ ֵכיצַ ד מֵ ָאלֶ ף ֵּבית וְ לֹא- לָ הֶ ם מֵ הֶ ם
,לון ְר ׁש ּו
ֹ  וְ לָ א ֵמ ַע ְּצ ָמן ְ ּד ִאי ּנ ּון לֵ ית,יתא
ָ ֵמ ַאלְ ָפא ּ ֵב
שהֵ ם ֵאין לָ הֶ ם ְר ׁשוּת ְלהוֹ ִסיף וְ לֹא
ֶ ׁ ,מֵ ַע ְצ ָמם
או
ֹ (' )דהיא ו,ֵיה
ֹ  וְ לָ א לְ ִמגְ ַרע,או ָס ָפא
ֹ ְל
ּ אות ִמ ּנ
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לות
לְ ַא ְחלְ ָפא ָאת ָ ּדא ְּב ָאת ַאחֲ ָראָ .הא ְ ּכ ִתיב ַּכ ֹ
אות
לון ְר ׁש ּות לְ ִמגְ ַרע ֹ
יתאַ .מאן י ִָהיב ֹ
או ַריְ ָ
ָמ ּ ֵלא ְּב ֹ
ֵיהּ ְ ,דה ּוא ו'ָ ,הא לָ א ִאית ָה ָכא ִמ ּ ָלה ְ ּד ִא ְת ַח ּ ָליף
ִמ ּנ ּ
יבין חֲ ֵס ִריןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון
יתאֶ .א ּ ָלא ַעל ִא ּ ֵלין ּ ֵת ִ
ְּב ַאלְ ָפא ּ ֵב ָ
ְמלֵ ִאיםּ .ו ְמלֵ ִאיםּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון חֲ ֵס ִרים .וְ ַעל ָּכל ּ ֵפיר ּו ׁ ִשין
יטין ִ ּדילָ ּה,
ְ ּדי ְַכלִ ין לְ ֶמ ְע ּ ַבד לְ ַק ׁ ְש ָטא ַּכ ּ ָלה ְּב ַת ְכ ׁ ִש ִ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ֵימר ּון,
יך ה ּוא ָמ ּנֵי לְ ֶמ ְע ּ ַבדּ ְ ,כ ָמה ְ ּדי ְ
לון ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,דברים
ּולְ ֶמהֱ וִ י ַמאֲ ִמין ֹ
יז( ַעל ּפי ַה ּת ֹו ָרה אֲ ׁ ֶשר ֹיור ּוךָ.
ִ

 .793לְ א ּו ָמן ְ ּד ָח ַת ְך ָמאנֵי לְ ב ּו ׁ ִשין ְ ּד ַמלְ כ ּו ָתא,
יאיןִ ,אי ּנ ּון ְ ּדי ְַד ִעין ַא ְת ִרין
יכן ַס ִ ּג ִ
הון חֲ ִת ָ
וְ ָע ִביד ִמ ְּנ ֹ
או ִא ּ ֵלין ְ ּד ִמ ׁ ְש ּ ַתאֲ ִריןִ ,אי ּנ ּון
יכותֹ ,
ְ ּד ָח ֵס ִרין ִא ּ ֵלין חֲ ִת ֹ
יכות
ְמ ַת ְּקנִ ין ִאי ּנ ּון לְ ב ּו ׁ ִשין ,וְ ׁ ָשוְ יָן ִאי ּנ ּון חֲ ִת ֹ
יכות ְ ּד ִאי ּנ ּון
ְ ּד ִא ּת ֹו ְס ָפןַ ּ ,באֲ ָתר ְ ּד ִמע ּו ִטין ,וַ חֲ ִת ֹ
יפין ָעלַ יְ יה ּו ,וְ ַהאי ִאיה ּו ַעל ּ ִפי ַה ּת ֹו ָרה
ְמ ַע ִטיןֹ ,
מו ִס ִ
אֲ ׁ ֶשר ֹיור ּו ָך.

ימאִ ,אי ַּכ ְך ה ּואַ ,מאי ִאיה ּו ִ ּדלְ זִ ְמנִ ין
 .794וְ ִאי ּ ֵת ָ
ֵימא ַה ְד ֵרי ִּביֶ .א ּ ָלא ַעד ְ ּדי ַָע ְב ֵדי
ָט ֵעי ַחד ִמ ּנַיְ יה ּו ,וְ י ּ ָ
חולְ ִקין ָעלָ ּה ,י ִָכיל ַהה ּוא
הו ָר ָאה ֵמ ַה ִהיא ִמ ּ ָלה ְ ּד ֹ
ֹ
ימר ַה ְד ֵרי ִּביּ ְ .דלָ א ָּכל ְמ ָפ ְר ֵקי
ְ ּד ַא ְק ׁ ֵשי ָעלָ ּה ,לְ ֵמ ַ
יכות לְ ָאן ַאזְ לָ ןַ ,עד
יטין ְ ּד ַכ ּ ָלה ,י ְַד ִעין ּ ַבחֲ ִת ֹ
ּ ַת ְכ ׁ ִש ִ
כות ַעל
ֵיהִ ּ ,פר ּו ִקין ַ ּדהֲ לָ ֹ
ִ ּדיְ ֵהא ּ ְפ ָסק ַעל ּב ּו ְרי ּ
ֵיהון.
ּב ּו ְרי ֹ

ִלגְ ר ַֹע אוֹ ת ִמ ּ ֶמ ּנוּ) ,שֶׁ הִ יא ו'( אוֹ ְלהַ ח ֲִליף
אוֹ ת זוֹ ְ ּבאוֹ ת ַאחֶ ֶרת .ה ֲֵרי ָּכתוּב ַּכ ּלוֹ ת
ָמלֵ א ַּב ּתוֹ ָרה ,ו ִּמי נוֹ ֵתן לָ הֶ ם ְר ׁשוּת ִלגְ ר ַֹע
ש ִהיא ו'? ה ֲֵרי ֵאין ָּכאן דָּ בָ ר
אוֹ ת ִמ ּ ֶמ ּנָהֶ ׁ ,
ש ִּמ ְתחַ ּ ֵלף ָּב ָאלֶ ף ּ ֵבית .אֶ ּ ָלא ַעל ֵא ּל ּו
ֶׁ
שהֵ ן
שהֵ ן ְמלֵ אוֹ ת ,ו ְּמלֵ אוֹ ת ׁ ֶ
ּ ֵתבוֹ ת חֲסֵ רוֹ ת ׁ ֶ
שיְּכוֹ ִלים לַ עֲ ׂשוֹ ת
חֲסֵ רוֹ ת ,וְ ַעל ָּכל ּ ֵפרו ִ ּׁשים ׁ ֶ
שט ַּכ ּ ָלה ְ ּב ַת ְכ ִ ׁשיטֶ יהָ  ,הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּךְ
ְל ַק ּ ׁ ֵ
ֹאמרוּ ,וְ ִל ְהיוֹ ת
שי ּ ְ
הוּא ְמצַ ּוֶה לַ עֲ ׂשוֹ ת ְּכמוֹ ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )דברים יז( ַעל ּ ִפי
ַמאֲ ִמין לָ הֶ ם .זֶה ּו ׁ ֶ
שר יוֹ רו ָּך.
הַ ּתוֹ ָרה אֲ ׁ ֶ
של
שחָ ַת ְך ְ ּכלֵ י ְלבו ִּׁשים ׁ ֶ
ְ .793לאֻ ּ ָמן ׁ ֶ
הַ ּ ַמ ְלכוּת וְ ָע ָׂשה מֵ הֶ ם ח ֲִתיכוֹ ת ַר ּבוֹ ת ֵ -א ּל ּו
ֵא ּל ּו
שחֲסֵ ִרים
ֶׁ
שיּוֹ ְד ִעים הַ ְּמקוֹ מוֹ ת
ֶׁ
ש ִ ּנ ְׁש ָא ִריםֵ ,א ּל ּו
הַ ח ֲִתיכוֹ ת אוֹ אֵ ּל ּו ׁ ֶ
ְמ ַת ְ ּקנִ ים אוֹ ָתם הַ ְּלבו ִ ּׁשים ,וְ ָׂש ִמים ֵא ּל ּו
שנּוֹ סָ פוֹ ת ִ ּב ְמקוֹ ם הַ חֲסֵ רוֹ ת,
הַ ח ֲִתיכוֹ ת ׁ ֶ
יפים עֲ לֵ יהֶ ן,
שהֵ ן מו ָּעטוֹ ת ,מוֹ ִס ִ
ַוח ֲִתיכוֹ ת ׁ ֶ
שר יוֹ רוּךָ.
ש ּנֶאֱ ַמר ַעל ּ ִפי הַ ּתוֹ ָרה אֲ ׁ ֶ
וְ זֶה ּו ׁ ֶ
 .794וְ ִאם ּתֹאמַ רִ ,אם ָּכ ְך הוּאַ ,מה ּו
ֹאמר חוֹ ז ְַרנִ י
ש ִּל ְפ ָע ִמים טוֹ ֶעה ֶאחָ ד מֵ הֶ ם וְ י ַ
ֶׁ
ּ
שיַעֲ ׂש ּו הוֹ ָר ָאה מֵ אוֹ תוֹ דִּ ּבוּר
ִ ּבי? ֶא ּ ָלא ַעד ׁ ֶ
ש ִה ְק ָׁשה ָעלָ יו
שחוֹ ְל ִקים ָעלָ יו ,יָכוֹ ל אוֹ תוֹ ׁ ֶ
ֶׁ
ש ְּמפָ ְר ִקים
ש ּלֹא ָּכל ֵא ּל ּו ׁ ֶ
לוֹ ַמר חוֹ ז ְַרנִ י ִ ּביֶ ׁ .
ּ ַת ְכ ִ ׁשיטֵ י הַ ַּכ ָּלה יוֹ ְד ִעים ַּבח ֲִתיכוֹ ת ְל ָאן
שיְּהֵ א הַ ּ ְפסָ ק ַעל ּ ֻב ְריוֹ ֵ ּ ,תרוּצֵ י
הוֹ ְלכוֹ תַ ,עד ׁ ֶ
הַ הֲלָ כוֹ ת ַעל ּ ֻב ְריָם.

There are verses in the Torah that look like they are missing words. There are
words in the Torah that look like they are missing letters. Some have extra,
some have less. The Zohar explains that when we study the concealed elements
of the Torah we bring to light the ‘decorations’ of the ‘bride’ that is the Torah.
Our study of the Zohar makes the Torah ‘whole’ and ‘lights up’ our correction
תּוֹרה אֲ ֶשׁר יוֹרוּ�“ path in life. Deuteronomy 17:11
” “According to the Torahﬠַ ל-פִּ י הַ ָ
which they will teach you” The Zohar helps us ‘dig’ the wells of life from the
’Torah. The light revealed is important to our lives because it fills the ‘cracks
and empty spaces with the energy of Life. Zohar's study should be a part of our
daily routine of work, eat, sleep and study. Missing it would significantly affect
our lives.
DailyZohar.com
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ְ .795מ ֹנו ָרהֶ ׁ ,ש ַבע ּב ֹו ִּצינִ ין ִ ּדילָ ּה) ,אסתר ב( ֵאת
רות ָה ְרא ּו ֹיות לָ ֶתת לָ ּה ִמ ּ ֵבית ַה ּ ֶמלֶ ְך.
ׁ ֶש ַבע ַה ְּנ ָע ֹ
אשין
אשין ש .וְ שי''ן ְ ּד ַא ְר ּ ַבע ָר ׁ ִ
לָ ֳק ֵבל ׁ ִשי''ן ִ ּד ְתלַ ת ָר ׁ ִ
יאת ׁ ְש ַמע,
ִ ּד ְת ִפילִ ין .וְ ִאי ּנ ּון לָ ֳק ֵבל ז' ִּב ְר ָכאן ִ ּד ְק ִר ַ
ֶיה וְ ַא ַחת
ְ ּד ִאי ּנ ּון ּ ַב ּ ׁ ַש ַחר ְמ ָב ֵר ְך ׁ ְש ּ ַתיִ ם לְ ָפנ ָ
ֶיה ּו ׁ ְש ּ ַתיִ ם
יהּ ,ו ָב ֶע ֶרב ְמ ָב ֵר ְך ׁ ְש ּ ַתיִ ם לְ ָפנ ָ
לְ ַאחֲ ֶר ָ
בו ָדהּ ִ ,ד ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש
יה .לְ ָב ַתרַּ ,כהֲ נָא ַר ָּבא ּ ַבעֲ ֹ
לְ ַאחֲ ֶר ָ
מונִ ים וְ ִר ּמ ֹונִ יםִ ,אי ּנ ּון ִק ׁ ְש ִרין
ְּב ַכנְ ֵפי ִמ ְּצוָ הַ ּ ,פעֲ ֹ
ית
ש ָ
וְ ח ּולְ יָין וְ ִּציץ ְּת ִפ ִּ
יליןִ ,מ ּ ַת ּ ָמן וְ ֵאילָ ְך )שמות ל( וְ ָע ִ ׂ
ִמזְ ּ ֵב ַח ִמ ְק ַטר ְקט ֶֹרת.

ִ ׁש ְב ַעת נֵרוֹ ֶתיהָ הוּא
 .795הַ ְּמנוֹ ָרה,
שבַ ע הַ ְ ּנ ָערוֹ ת
ש ּנֶאֱ מַ ר) ,אסתר ב( ֵאת ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
הָ ְראֻ יוֹ ת לָ ֶתת לָ ּה ִמ ֵּבית הַ ּ ֶמלֶ ךְּ .כ ֶנגֶד ִׁשי''ן
של
אשים ש ,וְ אוֹ ת ִׁשי''ן ׁ ֶ
של ְ ׁשל ָֹׁשה ָר ִׁ
ֶׁ
שבַ ע
ש ַּב ְּת ִפ ִּלין ,וְ הֵ ם ְּכ ֶנגֶד ׁ ֶ
אשים ׁ ֶ
ַא ְר ָּב ָעה ָר ִ ׁ
שחַ ר
שהֵ ןַּ :ב ּׁ ַ
יאת ְׁשמַ עֶ ׁ ,
של ְק ִר ַ
ְ ּב ָרכוֹ ת ׁ ֶ
ְמבָ ֵר ְך ְ ׁש ּ ַתיִם ְלפָ נֶיהָ וְ ַאחַ ת ְל ַאח ֲֶריהָ ,
וּבָ ֶע ֶרב ְמבָ ֵר ְך ְ ׁש ּ ַתיִם ְלפָ נֶיהָ וְ ַאחַ ת
ְל ַאח ֲֶריהָ  .וְ ַאחַ ר ָּכ ְך כּ ֹהֵ ן ָ ּגדוֹ ל ָּבעֲ בוֹ ָדה,
ש ּ ֵמ ׁש ְ ּבכַ נְ פֵ י ִמ ְצוָהַ ּ .פעֲ מוֹ נִ ים וְ ִר ּמוֹ נִ ים -
ש ְּמ ַׁ
ֶׁ
ֵא ּל ּו הַ ְ ּק ָׁש ִרים וְ הַ חֻ ְליוֹ ת .וְ ִציץ ְּ -ת ִפ ִּלין.
ית ִמז ְֵּבחַ
ִמ ּ ָׁשם וְ ֵאילָ ְך) ,שמות ל( וְ ָע ִ ׂש ָ
ִמ ְקטַ ר ְקט ֶֹרת.

ימנָ א) ,ד''א רבי שמעון( וְ ָא ַמר,
ָ ּ .796פ ַתח ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
עולָ ה לַ יְ יָ.
ְ ּכ ִתיב ְּב ַפ ְר ׁ ְש ּ ָתא ָ ּדא ,וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶתם ִא ּ ׁ ֶשה ֹ
ְ
עולָ ה
עולָ ה לָ ִא ּ ׁ ִשיםּ .ו ְבגִ ין ָּכ ְך ָס ַמך ֹ
או ְקמ ּו ָהּ ְ ,ד ֹ
וְ ֹ
עולָ ה ַא ְתיָא ֶא ּ ָלא ַעל
או ְקמ ּו ָהּ ְ ,דלֵ ית ֹ
עוד ֹ
לְ ִא ּ ׁ ֶשה .וְ ֹ
ִה ְרה ּור ַה ּ ֵלב.

)רבִּ י
הַ ּנֶאֱ ָמן ַ
הָ רוֹ ֶעה
ָ ּ .796פ ַתח
ִשׁ ְמעוֹן( וְ ָא ַמרָּ ,כתוּב ְ ּבפָ ָר ָׁשה זוֹ  ,וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶתם
שעוֹ לָ ה לָ ִא ּ ִ ׁשים.
שה עֹלָ ה לַ ה' .וּפֵ ְר ׁשוּהָ ֶ ׁ ,
ִא ּ ׁ ֶ
ְ
שה .וְ עוֹ ד ּ ֵפ ְר ׁשוּהוּ,
וְ לָ כֵ ן סָ ַמך עוֹ לָ ה ְל ִא ּ ׁ ֶ
ש ֵאין עוֹ לָ ה ָּב ָאה ֶא ּ ָלא ַעל ִה ְרהוּר הַ ּ ֵלב.
ֶׁ

 .797וַ ַ ּדאיָּ ,כל ָק ְר ְּבנִ ין לָ א ַא ְתיָיןֶ ,א ּ ָלא לְ ַכ ּ ְפ ָרא.
ָּכל ָק ְר ְּבנָ א וְ ָק ְר ְּבנָאַ ,על ָּכל ֵא ָב ִרין ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש,
ְ ּכפ ּום ַהה ּוא ֵח ְטא ְ ּד ַהה ּוא ֵא ֶברַ .על ִט ּ ִפין
מו ָחא) ,שמות יב( ע ּו ֹגות ַמצ ֹּות ִ ּכי לֹא ָח ֵמץִ .אי
ְ ּד ֹ
זָ ִריק ִט ּ ִפין ַק ְד ָמ ִאין ,ק ֶֹדם ְ ּד ַא ְח ִמי ּצ ּוַ ּ ,באֲ ָתר ְ ּדלָ או
לון ּ ַבאֲ ָתר ְ ּדלָ א
יה .וְ ַעל ִא ּ ֵלין ְ ּד ַא ְח ִמי ּצ ּו ,וְ זָ ִריק ֹ
ִ ּדילֵ ּ
יךָּ ,צ ִר ְ
ִא ְּצ ְט ִר ְ
ית ָאה ָעלַ יְ יה ּו לֶ ֶחם ָח ֵמץ,
יך לְ ַאיְ ָ
הון
הון ָח ֵמץּ ,ו ִמ ְּנ ֹ
וְ ִאי ּנ ּון לַ ְח ִמי ּת ֹו ָדה ָה ִכי הֲ ֹווִ ,מ ְּנ ֹ
ַמ ָּצה.

 .797וַדַּ איָּ ,כל הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת לֹא בָ ִאים אֶ ּ ָלא
ְלכַ ּ ָפ ָרהָּ .כל ָק ְר ָּבן וְ ָק ְר ָּבן ַעל ָּכל אֵ יבָ ִרים
של אוֹ תוֹ ֵאיבָ ר.
של ָא ָדם ְּכ ִפי אוֹ תוֹ חֵ ְטא ׁ ֶ
ֶׁ
ַעל ִט ּפוֹ ת הַ ּמֹחַ נֶאֱ מַ ר) ,שמות יב( עֻ גֹת
מַ ּצוֹ ת ִ ּכי לֹא חָ מֵ ץִ .אם זוֹ ֵרק ִט ּפוֹ ת
ש ּלֹא
שהֶ ְח ִמיצ ּו ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶ
אשוֹ נוֹ ת ק ֶֹדם ׁ ֶ
ִר ׁ
שהֶ ְח ִמיצ ּו וְ ז ַָרק אוֹ ָתן ְ ּב ָמקוֹ ם
ש ּלוֹ  .וְ ַעל ֵא ּל ּו ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
ְ
ש ּלֹא צָ ִריך ,צָ ִריך ְלהָ ִביא עֲ לֵ יהֶ ן לֶ חֶ ם
ֶׁ
ְ
חָ מֵ ץ ,וְ אוֹ ָתם לַ ְחמֵ י תוֹ ָדה ָּכך הֵ ם  -מֵ הֶ ם
חָ מֵ ץ וּמֵ הֶ ם ַמ ָ ּצה.

” “and the seven maidens, whoוְאֵ ת ֶשׁבַ ע הַ ְנּﬠָ רוֹת הָ ְראֻ יוֹת לָ ֶתת-לָ הּ ִמבֵּ ית הַ ֶמּלֶ �“ Esther 2:9
were chosen to be given to her out of the king’s house” The sages tell us that
Esther was 75 years old when chosen by King Ahasuerus to be his wife. Her
spiritual level and inner light shined with great beauty and the king was
captured by it. The Zohar reveals that the verse above indicates her connection
to the seven Sefirot as it is with the Candelabra. The Candelabra had seven
candles to channel the light from the Sefirah of Zeir Anpin to Malchut. There
are three candles on the right, three on the left and the middle one unify them
together as one channel to Malchut. The Tefilin of the head has the letter Shin,
DailyZohar.com

411

Zohar Pinchas – Draft – unedited- not for publishing
, on both sides. One side has the regular Shin that is constructed with threeש
. These are sevenוווו , and the opposite side has the Shin with four Vavs,ווו Vavs,
channels unified on the top of our forehead. The strap connects the box of the
four chambers, encircles the head to bind Chokhmah and Binah, then it has a
knot at the base of the skull for Da’at and from there it splits to the right and
left in the front of the body. The left strap should reach the heart or below, and
the right strap, the navel (belly button). The strap itself should be one long piece
without breaks. The Tefilin is activated by the prayer of the Shema Israel that
connects to the light of Zeir Anpin and draws it down to Malchut. It is a powerful
connection to recite the Shema Israel three times a day. The first time is in the
morning or after the first light. The second is at the beginning of the night, after
sundown, and the third is in bed just before going to sleep, for the night. This
is a fast version of the Shema Israel Prayer. 1 minute 50 seconds. You can
download it to your PC and to your MP3 player listen. Click on the down arrow
below For the Shema Israel page and learning video click here:
http://dailyzohar.com/shema-israel/

שים וְ ֵאילִ ים
ָ ּ .798פ ִרים ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִדינָאּ ְ ,כ ָב ִ ׂ
וְ ַע ּת ּו ִדים וְ ִע ִ ּזיםְּ .בגִ ין ְ ּד ִאי ּנ ּון ַאנְ ּ ֵפי ְ ּד ׁש ֹורֻ ּ ,כ ְּלה ּו
פון.
פון ,וְ ִק ּב ּול ָ ּד ָמן ִּב ְכלֵ י ׁ ָש ֵרת ּ ַב ָּצ ֹ
יט ָתן ּ ַב ָּצ ֹ
ׁ ְש ִח ָ
פון .לְ ַב ְּס ָמא
יקה ּ ֻכ ּ ָלם ּ ַב ָּצ ֹ
יטה וְ ַק ָּבלָ ה ּוזְ ִר ָ
ׁ ְש ִח ָ
ִמ ַ ּדת ַה ִ ּדיןּ ְ ,ד ָא ֵתי לְ ֵבית ִ ּדין ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּדגְ ב ּו ָרה.
דול ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּדגְ ב ּו ָרהּ ְ ,ד ַת ּ ָמן ִּבינָה.
ּ ֵבית ִ ּדין ַה ָּג ֹ
ּ ֵבית ִ ּדין ַה ָ ּק ָטןִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַמלְ כ ּות .וְ ָכל ִאי ּנ ּון
ׁש ֹו ְפ ֵכי ָ ּד ִמים לְ ִמ ְּצוָ הִ ,אי ּנ ּון ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּדגְ ב ּו ָרה.

צד הַ דִּ ין ,וְ כֵ ן ְ ּכבָ ִ ׂשים
ָ ּ .798פ ִרים ִ -מ ַ ּ
שהֵ ם ּ ְפנֵי
ילים וְ ַע ּתו ִּדים וְ ִעז ִּיםִ .מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
וְ ֵא ִ
צפוֹ ן ,וְ ִק ּבוּל דָּ ָמם
ׁשוֹ רֻ ּ ,כ ָּלם ְ ׁש ִחיטָ ָתם ַּב ָ ּ
יקה
צפוֹ ןְׁ .ש ִחיטָ ה וְ ַק ָּבלָ ה ּוז ְִר ָ
ִ ּב ְכ ִלי ָׁש ֵרת ַּב ָ ּ
ש ָּב ָאה
ּ ֻכ ָּלם ַּב ָ ּצפוֹ ןְ ,לבַ ּ ֵסם ִמדַּ ת הַ דִּ ין ׁ ֶ
צד הַ ְ ּגבו ָּרהֵּ .בית דִּ ין הַ ָ ּגדוֹ ל
ְלבֵ ית דִּ ין ִמ ַ ּ
ש ּ ָׁשם ִ ּבינָהֵ ּ .בית דִּ ין הַ ָּקטָ ן
ִמ ַ ּצד הַ ְ ּגבו ָּרהֶ ׁ ,
צד הַ ּ ַמ ְלכוּת .וְ כָ ל אוֹ ָתם ׁשוֹ ְפכֵ י ָד ִמים
ִמ ַ ּ
צד הַ ְ ּגבו ָּרה.
ְל ִמ ְצוָה הֵ ם ִמ ַ ּ

תו וְ לָ א
עולַ ת ׁ ַש ּ ַבת ְּב ׁ ַש ּ ַב ֹ
או ְקמ ּו ָהֹ ,
ּ .799ו ַמה ְ ּד ֹ
מו ָּב ֵטל ָק ְר ָּב ֹנו.
ְּב ׁ ַש ָּבת ָאחֳ ָראְּ ,בגִ ין ְ ּד ָע ַבר ֹיו ֹ
ְ ּד ָק ְר ָּבן ּד ֹו ָחה ׁ ַש ּ ַבת ,וְ ַא ְדלִ יק ֵא ׁש ְּב ׁ ַש ָּבתְּ ,בגִ ין
דו ׁ ָשהּ ְ .ד ָכל ֵא ׁש ְ ּד ָק ְר ְּבנִ ין ִאיה ּו
ְ ּד ִאיה ּו ֶא ּ ׁ ָשא ְק ֹ
ידן ָ ּדא ְּב ָדא.
ק ֶֹד ׁש ,וְ ׁ ַש ָּבת ק ֶֹד ׁש ,אֲ ִח ָ

ש ַּב ּתוֹ -
ש ַּבת ְ ּב ַׁ
ש ֵּבאֲ רוּהָ עֹלַ ת ַׁ
 .799ו ַּמה ּ ׁ ֶ
ש ָעבַ ר יוֹ מוֹ
ש ָּבת ַאחֶ ֶרתִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
וְ לֹא ְ ּב ַׁ
ש ָּבת ,ו ַּמ ְד ִליק
ש ָּק ְר ָּבן דּ וֹ חֶ ה ַׁ
ָּבטֵ ל ָק ְר ָּבנוֹ ֶ ׁ .
של ְק ֻד ּׁ ָשה.
שהוּא ֵא ׁש ׁ ֶ
ש ָּבתִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ֵא ׁש ְ ּב ׁ ַ
ש ָּבת
של ָק ְר ָּבנוֹ ת הוּא ק ֶֹד ׁש ,וְ ַׁ
ש ָּכל ֵא ׁש ׁ ֶ
ֶׁ
ק ֶֹד ׁש ,אֲ ח ּוזִים זֶה ָּבזֶה.

יה ּ ַב ּק ֶֹד ׁש,
 .800אֲ ָבל ֵא ׁש ְ ּד ֹ
חולָ ,א ִסיר לְ ַאחֲ ָדא לֵ ּ
ש ָר ֵאל) ,שמות לה( לֹא ְת ַבעֲ ר ּו
ּו ְבגִ ין ָ ּדא ָמנֵי ֹ
לון לְ יִ ְ ׂ
יכם ְּב ֹיום ַה ּ ׁ ַש ָּבתּ ְ .ד ַהאי ִאיה ּו
בו ֵת ֶ
מו ׁ ְש ֹ
ֵא ׁש ְּבכֹל ֹ
טוב וָ ָרעּ .ו ְב ׁ ַש ָּבת ְ ּד ׁ ַשלְ ָטא ִאילָ נָ א ְ ּד ַח ִּיי,
ִ ּכלְ ַאיִ ם ְ ּד ֹ
רו ֶבת) ,אסיר לאבערא ביה דחולין ,דהאי
יה ּ ַתעֲ ֹ
ְ ּדלֵ ית ּ ֵב ּ
אש דחולין דטומאה ולא דחולין דטהרה( וְ ח ּולִ ין ְ ּד ָטהֳ ָרה
ָא ִסיר לְ ָע ְר ָבא ְּב ֵא ׁש ִ ּד ְקד ּו ּ ׁ ָשהָּ .כל ׁ ֶש ֵּכן ח ּולִ ין

של חֹל ָאסוּר לָ ֵתת לוֹ
 .800אֲ בָ ל ֵא ׁש ׁ ֶ
אֲ ִחיזָה ַּב ּק ֶֹד ׁש ,ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ִצ ּוָה לָ הֶ ם
ִש ָר ֵאל) ,שמות לה( לֹא ְתבַ עֲ ר ּו ֵא ׁש ְ ּבכֹל
ְלי ְ ׂ
של
שזֶּה ּו ִ ּכ ְל ַאיִם ׁ ֶ
ש ָּבתֶ ׁ .
מ ְֹׁשב ֵֹתיכֶ ם ְ ּביוֹ ם הַ ּ ׁ ַ
ש ֵאין
ש ּ ׁשוֹ לֵ ט ֵעץ הַ חַ יִּיםֶ ׁ ,
ש ָּבת ׁ ֶ
טוֹ ב ו ָָרע .ו ְּב ַׁ
ּבוֹ ּ ַתעֲ רֹבֶ ת) ,אָ סוּר לְ הַ בְ ﬠִ יר בּוֹ חֻלִּ ין ,שֶׁ זֶּה
הָ אֵ שׁ שֶׁ ל חֻלִּ ין שֶׁ ל ט ְֻמאָ ה ,וְ ל ֹא שֶׁ ל חֻלִּ ין שֶׁ ל
של ָטה ֳָרה ָאסוּר ְל ָע ֵרב ְ ּב ֵא ׁש
טָ ה ֳָרה( וְ חֻ ִּלין ׁ ֶ
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של טֻ ְמ ָאה
ֶ ׁ ש ּ ֵכן חֻ ִּלין
ֶ ׁ  ָּכל.של ְק ֻד ּ ָׁשה
ֶ ׁ  א ּוף ָה ִכי.שה
ָ ׁ ּ לון ִּב ְקד ּו
ֹ  ְ ּד ָא ִסיר לְ ָע ְר ָבא,ְ ּדט ּו ְמ ָאה
ְ
 ַאף ָּכך ָּכל.ש ָאסוּר ְל ָע ֵרב אוֹ ָתם ִ ּב ְק ֻד ּ ָׁשה
ֶׁ
 וְ ָכל ָק ְר ְּבנִ ין.שר ק ֶֹד ׁש
ׂ ַ  ִא ְת ְק ִריא ּו ְּב,ָּכל ָק ְר ְּבנִ ין
 וְ כָ ל ָק ְר ָּבנוֹ ת,שר ק ֶֹד ׁש
ַׂ ָק ְר ָּבנוֹ ת נִ ְק ָר ִאים ְ ּב
ֹ  וְ ִאית ְּב,הון ח ּולִ ין ְ ּד ָטהֳ ָרה
ֹ  ִאית ְּב,ְ ּד ָכל ִמין
 וְ י ֵׁש,של טָ ה ֳָרה
ֶ ׁ של ָּכל ִמין י ֵׁש ָּבהֶ ם חֻ ִּלין
ֶ ׁ הון )דף
.רנ''ה ע''א( ק ֶֹד ׁש וְ קֹ ֶד ׁש ַה ֳּק ָד ׁ ִשים
.ָּבהֶ ם ק ֶֹד ׁש וְ ק ֶֹד ׁש הַ ּ ֳק ָד ִ ׁשים
Exodus 35:3 “ הַ ַשּׁבָּ ת, ְבּיוֹם,ֹתיכֶם
ֵ  ְבּכֹל מ ְֹשׁב, ְתבַ ﬠֲרוּ אֵ שׁ-ל ֹא.” “You shall kindle no fire
throughout your habitations upon the Sabbath day” The Torah forbids us from
turning on fire on Sabbath. As we studied in early Daily Zohars, the reason is
that fire causes a process of transformation. On the material level, we see how
it turns solid to fluid and vapor. When we turn on fire on Shabbat we activate a
process of transformation in Malchut that creates dis-affinity with Binah and
disconnects us from the light of Shabbat. Numbers 28:9 “ כְ בָ ִשׂים- הַ ַשּׁבָּ ת– ְשׁנֵי,וּביוֹם
ְ
 סֹ לֶ ת ִמ ְנחָ ה ְבּלוּלָ ה בַ ֶשּׁ ֶמן– ְונ ְִסכּוֹ,וּשׁנֵי ﬠֶ ְשׂ ֹר ִנים
ְ ;ימם
ִ  ְתּ ִמ, ָשׁנָה-“ ” ְבּנֵיAnd on the Sabbath day two
he-lambs of the first year without blemish and two tenth parts of an ephah of
fine flour for a meal offering mingled with oil, and the drink offering thereof”
This tells us about the sacrifices that were made on Shabbat and for that they
had to set fire. The Zohar explains that the fire set on Shabbat in the Holy
Temple is a holy fire that has no connection to the fire of the weekdays. On
Shabbat, we have a connection to the Tree of Life on the level of Binah, and
there should not be a mix of good and bad that comes from the unholy. The
Torah forbids from putting fire ‘throughout your habitations’ because it is done
in an unholy place. This limitation did not include the Holy Temple. When we
arrive at the Redemption time, and the flow of Light from Binah will be
continuous, there will be no more restrictions because everything will become
holy. In the Final Redemption, every day will be called Shabbat. Rabbi Shimon
and other tzadikim that achieved a continuous connection to the upper levels
were called Shabbat. May we all merit the time that is all Shabbat.
,שיּ ֵׁש הֶ ְפ ֵר ׁש ּ ֵבין ק ֶֹד ׁש ְלק ֶֹד ׁש
ֶ ׁ  וְ הַ ּסוֹ ד.801
ש ָּכתוּב )שמות כו( וְ ִה ְבדִּ ילָ ה הַ ּ ָפרֹכֶ ת
ֶ ׁ זֶה ּו
ְ ַאף ָּכך.לָ כֶ ם ֵּבין הַ ּק ֶֹד ׁש וּבֵ ין ק ֶֹד ׁש הַ ּ ֳק ָד ִׁשים
של ּגָבוֹ ּ ַה
ֶ ׁ ש ֵא ׁש
ֶ ׁ .שי הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת אֵ ינָם ָׁשוִ ים
ֵ ּׁ ִא
ש ִ ּנ ְק ָרא
ֶ ׁ ,ש ְּלמַ ָּטה
ֶ ׁ של ק ֶֹד ׁש
ֶ ׁ ְמקֻ דָּ ׁש מֵ ֵא ׁש
 וְ ֵא ׁש.שר הַ ּק ֶֹד ׁש
ַׂ  אוֹ ֵא ׁש ְ ּב,ֵא ׁש עֲ צֵ י הַ ּק ֶֹד ׁש
של ְק ֻד ּׁ ָשה י ֵׁש ּבוֹ הַ ְבדָּ לָ ה ּ ֵבינוֹ ְלבֵ ין ֵא ׁש
ֶׁ
ש ִּמ ְצוָה
ֶ ׁ ש ֵּבאֲ ר ּו ָעלָ יו
ֶ ׁ  ַאף ַעל ּגַב.של הֶ ְדיוֹ ט
ֶׁ
של
ֶ ׁ שיּ ֵׁש ֵא ׁש
ֶ ׁ ְלהָ ִביא ִמן הַ הֶ ְדיוֹ ט ַאף ַעל ּגַב
ְ ש ָּכל ֶאחָ ד צָ ִר
 ו ָּמ ָׁשל. ֹיך ִל ְמקוֹ מו
ֶ ׁ ,ק ֶֹד ׁש
אשוֹ נִ ים ְלסוֹ ד זֶה
ׁ ִש ָר ֵאל הָ ִר
ׂ ְ נִ ְמ ְ ׁשל ּו י
.ִש ָר ֵאל
ְׂ י

 ְ ּד ִאית ֶה ְפ ֵר ׁש ּ ֵבין, רעיא מהימנא )המשך( וְ ָרזָא.801
 )שמות,ִד ְכ ִתיב
 הֲ ָדא ה ּוא,ק ֶֹד ׁש לְ ק ֶֹד ׁש
כו( וְ ִה ְב ִ ּדילָ ה ַה ּ ָפר ֶֹכת לָ ֶכם ּ ֵבין ַה ּק ֹו ֶד ׁש ּו ֵבין ק ֶֹד ׁש
 לָ או ִאי ּנ ּון, א ּוף ָה ָכא ֶא ּ ׁש ֹות ְ ּד ָק ְר ְּבנִ ין.ַה ֳּק ָד ׁ ִשים
בו ּ ַה ְמק ּו ָ ּד ׁש ֵמ ֵא ׁש ְ ּדק ֶֹד ׁש
ֹ  ְ ּד ֵא ׁש ׁ ֶשל ָּג.ׁ ָשוִ ין
שר
ֹ , ְ ּד ִא ְת ְק ֵרי ֵא ׁש עֲ צֵ י ַה ּק ֶֹד ׁש.ִ ּדלְ ּ ַת ּ ָתא
ׂ ַ או ֵא ׁש ְּב
יה ַה ְפ ָר ׁ ָשה לְ ֵבין
ּ  ִאית ּ ֵב, וְ ֶא ּ ׁ ָשא ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא.ַה ּק ֶֹד ׁש
 ְ ּד ִמ ְצוָ ה,יה
ֹ  ַאף ַעל ּגַב ְ ּד.ֵא ׁש ֶה ְד ֹיוט
ּ ֵאו ְקמ ּו ָה ָעל
 ַאף ַעל ַּגב ְ ּד ִאית ֵא ׁש,לְ ָה ִביא ִמן ַה ֶה ְד ֹיוט
ְ  ְ ּד ָכל ַחד ָצ ִר,ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא
.יה
ּ יך לְ ַא ְת ֵר
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 שֶׁ ה ֲֵרי יִ ְשׂ ָראֵ ל. ) ִי ְשׂ ָראֵ ל נִ ְמ ְשׁלוּ ָלזֶה.802
 ָּכל,ּש ֵּבאֲ רוּהו
ֶ ׁ ֹ ְּכמו,בִּ כְ לָל( נִ ְק ָר ִאים ְמלָ ִכים
שר הָ י ּו עוֹ ִלים
ֶ ׁ ֲ אֲ בָ ל ּ ַכא.ִש ָר ֵאל ְ ּבנֵי ְמלָ ִכים
ְׂ י
ֹ ָּכל ֶאחָ ד ׁשוֹ ֶרה ִ ּב ְמקוֹ מו,ְלבֵ ית הַ ִּמ ְקדָּ ׁש
 ַאף ָּכ ְך ָּכל הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת ֵאינָם. ֹש ָראוּי לו
ֶ ׁ ְֹּכמו
ש ְ ּבכֻ ָּלם ָּכתוּב ָק ְר ָּבן
ֶ ׁ ש ַאף ַעל ּגַב
ֶ ׁ ,ָׁשוִ ים
ֹ הוּא ְמחַ ּ ֵלק הַ כּ ֹל ָּכל ֶאחָ ד וְ אֶ חָ ד ְּכמו,'לַ ה
שהָ י ּו
ֶ ׁ , וְ סוֹ ד זֶה נוֹ ָדע ְ ּבפָ ֵרי הֶ חָ ג.ש ָראוּי
ֶׁ
.'ִש ָר ֵאל ִל ְפנֵי ה
ׂ ְ יבים לָ הֶ ם י
ִ ַמ ְק ִר

ש ָר ֵאל ַק ְד ָמ ֵאי לְ ַהאי ָרזָ א
ׂ ְ ִ ּו ַמ ְתלָ א ִא ְמ ִּתיל ּו י.802
 דהא ישראל. )נ''א ישראל אמתילו להאי.אל
ֵ ש ָר
ׂ ְ ִי
 ָּכל,או ְקמ ּו ָה
ֹ בכלל( ִא ְת ְק ִריא ּו ְמלָ ִכים ְ ּכ ָמה ְ ּד
 אֲ ָבל ַּכד הֲ ֹוו ָעאלִ ין לְ ֵבי.ש ָר ֵאל ְּבנֵי ְמלָ ִכים
ׂ ְ ִי
 ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות,יה
ּ  ָּכל ַחד ׁ ַש ְריָיא ְּב ַא ְת ֵר,ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא
 ְ ּד ַאף ַעל, א ּוף ָה ִכי ָּכל ָק ְר ְּבנִ ין לָ או ִאי ּנ ּון ׁ ָשוִ ין.יה
ּ ֵל
 ִאיה ּו ּ ָפלִ יג ּכ ּ ָֹלא ָּכל,ַָּגב ִ ּד ְבכ ּו ְּלה ּו ְ ּכ ִתיב ָק ְר ָּבן לַ יְ י
מו ַדע ְּב ָפ ֵרי
ֹ  ִא ׁ ְש ְּת, וְ ָרזָ א ָ ּדא.ַחד וְ ַחד ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות
.ָש ָר ֵאל ֳק ָדם יְ י
ֹ יבין
ִ  ַ ּדהֲ ֹוו ְק ִר,ֶה ָחג
ׂ ְ ִלון י

Exodus 26:33 “ וּבֵ ין קֹ ֶדשׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים, בֵּ ין הַ קֹּ ֶדשׁ, לָ כֶם,“ ”ו ְִה ְב ִדּילָ ה הַ פָּ ֹרכֶתand the veil shall
divide unto you between the holy and the holy of hollies.” The ‘holy’ is the Holy
Temple in general and the ‘holy of holies’ is the special place inside, where the
ark of the covenant resides. The Zohar quotes this verse to teach us that there
are differences and levels of ‘holiness’. The sacrifices that each one brings to the
Altar connect to the Holy Light but each one connects on a different level. The
Zohar brings an example of the sacrifices that were done in the Holy Temple
during the Holy Day of Sukkot. On each day there were sacrifices of bulls to
draw and send light to the 70 nations of the world. Each day had a different
connection and type of Light sent out to the different nations. Many people may
participate in the same spiritual event but each one receives a different light.
We may sit quietly listening to the Torah reading on Shabbat but each one in
the congregation receives that light differently. Some may get just a little bit
because they made some effort to come. Some may even lose light because they
disturbed other people in their connection. Some may receive the full light from
the reading because they had the vessel, the desire, and the pure consciousness
to receive the light of the Torah and the specific Shabbat. The farther and deeper
you go with your connection the greater the ‘holiness’ of your connection. One
important tool to achieve that is to protect the eyes from looking at others in
order to keep the inner consciousness and focus. This should be together with
total silence during the spiritual connection. Some people enjoy coming to the
synagogues for weekly social meetings and catch up with the latest gossip. I
suggest to the leaders of such communities to announce one hour before or after
the connection for socializing and exchange of hugs and drinks. The veil that
was between the holy and holy of holies is called  פָּ ֹרכֶתand the numerical value
of it is 700. This indicates that in order to go inside the holy of holies we need a
full connection to the seven Sefirot of Malchut and Zeir Anpin (Chessed,
Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod and Yessod). Leviticus 4:6 “ ,אֶ צְ בָּ עוֹ-וְטָ בַ ל הַ כֹּהֵ ן אֶ ת
 פָּ ֹרכֶת הַ קֹּ ֶדשׁ, ְפּנֵי- אֶ ת, ִל ְפנֵי יְהוָה,הַ ָדּם ֶשׁבַ ע ְפּﬠָ ִמים-“ ”בַּ ָדּם; ו ְִהזָּה ִמןAnd the priest shall dip his
finger in the blood, and sprinkle of the blood seven times before YHVH, in front
of the veil ( )פָּ ֹרכֶתof the sanctuary” There are deep secrets in this verse and the
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explanation is long. I am including it for the greater spiritual connection to the
, of the holy of holies.פָּ ֹרכֶת ‘veil’,

ימנָא
ישא ,ק ּום ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
ָ .803א ַמר ּב ּו ִצינָ א ַק ִ ּד ׁ ָ
ִמ ּ ׁ ְשנָ ָת ְךּ ְ ,ד ַאנְ ְּת וַ אֲ ָב ָהן יְ ׁ ֵשנֵי ָע ָפר ִא ְת ְקר ּוןּ ְ ,ד ַעד
יתאְּ ,ב ִאי ּנ ּון יְ ׁ ֵשנִ ים
או ַריְ ָ
ְ ּכ ַען הֲ וִ ית ּון ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלִ ין ְּב ֹ
ישןּ .ו ְב ֹיום
הון ַעל ָה ָא ֶרץ ִּת ׁ ָ
ּ ַב ִמ ׁ ְשנָהּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר ְּב ֹ
יהוהַ .א ּת ּון
יב ֶכם ִמנְ ָחה חֲ ָד ׁ ָשה לַ ֹ ָ
ַה ִּב ּכ ּו ִרים ְּב ַה ְק ִר ְ
כון,
עו ָב ִדין ִ ּדלְ ֹ
ִאי ּנ ּון )בני( ִּב ּכ ּו ִרים ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתאּ ,ו ְב ֹ
לו ִתין ַ ּדאֲ ָב ָהן ְּב ָכל ֹיו ָמא.
יהי ִא ְת ַח ְ ּד ׁ ַשת ִּב ְצ ֹ
ִא ִ
בות
יתיןְּ ,ת ִפ ּל ֹות ְ ּכ ֶנגֶד ָא ֹ
ארי ַמ ְתנִ ִ
או ְקמ ּו ָה ָמ ֵ
ְ ּד ֹ
ימנָא
יאת ׁ ְש ַמע ְ ּד ָא ַמר ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
ִּת ְקנ ּוםּ .ו ְב ְק ִר ַ
יאת ׁ ְש ַמע
או ְקמ ּו ָה ָּכל ַה ּק ֹו ֵרא ְק ִר ַ
ש ָר ֵאל ,וְ ֹ
ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂ
ית ּב ֹו
ְּב ָכל ֹיוםּ ְ ,כ ִא ּל ּו ה ּוא ְמ ַק ּיֵים )יהושע א( וְ ָהגִ ָ
ֹיו ָמם וָ לַ יְ לָ ה.

ָ .803א ַמר הַ ְּמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה ,קוּם רוֹ ֶעה
ש ַא ּ ָתה וְ הָ ָאבוֹ ת נִ ְק ָר ִאים
נֶאֱ ָמן ִמ ּ ְׁשנ ְָת ָךֶ ׁ ,
ִיתם ִמ ְׁש ּ ַתדְּ ִלים
ש ַעד ָּכאן ֱהי ֶ
ְשנֵי ָעפָ רֶ ׁ ,
י ֵׁ
ש ּנֶאֱ ַמר
ְשנִ ים ַּב ִּמ ְ ׁשנָהֶ ׁ ,
ַּב ּתוֹ ָרה ְ ּבאוֹ ָתם י ׁ ֵ
ישן .ו ְּביוֹ ם הַ ִ ּבכּ ו ִּרים
ָּבהֶ ם ַעל הָ ָא ֶרץ ִּת ָׁ
יבכֶ ם ִמנְ חָ ה ח ֲָד ָׁשה לַ ה'ַ .א ּ ֶתם
ְ ּבהַ ְק ִר ְ
של הַ ּ ְׁש ִכינָה ,וּבַ ּ ַמעֲ ִ ׂשים
הֵ ם )בְּ נֵי( ִ ּבכּ ו ִּרים ׁ ֶ
של
שת ַּב ְּת ִפ ּלוֹ ת ׁ ֶ
ש ּ ָלכֶ ם ִהיא ִמ ְתחַ דֶּ ׁ ֶ
ֶׁ
ש ֵּבאֲ ר ּו ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְׁשנָה,
הָ ָאבוֹ ת ְ ּבכָ ל יוֹ םֶ ׁ .
יאת
ְּת ִפ ּלוֹ ת ְּכ ֶנגֶד ָאבוֹ ת ִּת ְ ּקנוּם .ו ִּב ְק ִר ַ
ִש ָר ֵאל,
ש ָאמַ ר הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן ְ ׁש ַמע י ְ ׂ
ְׁשמַ ע ׁ ֶ
יאת ְׁש ַמע ְ ּבכָ ל יוֹ ם
וּפֵ ְר ׁשוּהָ ָּכל הַ ּקוֹ ֵרא ְק ִר ַ
ית ּבוֹ יוֹ ָמם
ְּכ ִא ּל ּו הוּא ְמ ַקיֵּם )יהושע א( וְ הָ גִ ָ
וָלַ יְלָ ה.

כון,
יאת ׁ ְש ַמע ִ ּדלְ ֹ
כוןִּ ,ב ְק ִר ַ
לו ִתין ִ ּדלְ ֹ
ודאי ִּב ְצ ֹ
ּ ַ .804
יה ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ִא ִ
יהי ִא ְת ַח ְ ּד ׁ ַשת ַק ּ ֵמ ּ
יהוה.
ה ּואּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ,וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶתם ִמנְ ָחה חֲ ָד ׁ ָשה לַ ֹ ָ
לו ִתין ְ ּד ִאי ּנ ּון ּ ַבאֲ ָתר ְ ּד ָק ְר ְּבנִ יןְּ .ב ָאן ָק ְר ְּבנִ ין
ִּב ְצ ֹ
יכםּ ְ .ד ַהיְ ינ ּו
עו ֵת ֶ
יהי ִמ ְת ַח ֶד ׁ ֶשתְּ .ב ׁ ָשב ּו ֹ
לו ִתין ִא ִ
ִ ּד ְצ ֹ
יה ַמ ּ ַתן ּת ֹו ָרה ,וְ ִא ְת ְק ֵרי חֲ ִמ ּ ׁ ִשים ֹיום
ׁ ָשב ּו ֹ
עותּ ְ ,ד ֵב ּ
עותִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַהה ּוא
יה ׁ ִש ְב ָעה ׁ ָשב ּו ֹ
לָ ֹ
עו ֶמרּ .ו ֵב ּ
יה) ,תהלים קיט( ׁ ֶש ַבע ּ ַב ֹיום ִה ּ ַללְ ִּתיךָ,
ְ ּד ִא ְּת ַמר ּ ֵב ּ
יהי ַמלְ כ ּות ַּכ ּ ָלהּ ְ .כלִ ילָ א ִמ ּ ׁ ְש ַבע ְס ִפ ָירןּ ְ ,כלִ ילָ א
וְ ִא ִ
יהי ִא ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ַטת ְּבה' ְס ִפ ָיראן לְ ַח ְמ ׁ ִשין.
ּ ַב ִּבינָ הּ ְ ,ד ִא ִ

יאת
ש ָּלהֶ םַּ ,ב ְ ּק ִר ַ
 .804וַדַּ אי ַּב ְּת ִפ ּלוֹ ת ׁ ֶ
שת ִל ְפנֵי
ש ּ ָלכֶ ם ,הַ ּ ְ ׁש ִכינָה ִהיא ִמ ְתחַ דֶּ ׁ ֶ
ְׁש ַמע ׁ ֶ
ְ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה נֶאֱ ַמר
וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶתם ִמנְ חָ ה ח ֲָד ָׁשה לַ ה'ַּ .ב ְּת ִפ ּלוֹ ת
של
שהֵ ן ִ ּב ְמקוֹ ם הַ ָּק ְר ָּבנוֹ תּ ְ .ב ֵאיל ּו ָק ְר ָּבנוֹ ת ׁ ֶ
ֶׁ
שת? ְ ּב ָׁשבֻ ע ֵֹתיכֶ ם.
הַ ְּת ִפ ּלוֹ ת ִהיא ִמ ְתחַ דֶּ ׁ ֶ
ש ּבוֹ ַמ ּ ַתן ּתוֹ ָרה ,וְ נִ ְק ָרא
ְּכלוֹ ַמר ָׁשבוּעוֹ תֶ ׁ ,
ח ֲִמ ּ ִ ׁשים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר .וּבוֹ ִ ׁש ְב ָעה ָׁשבוּעוֹ ת,
שבַ ע
ש ּנֶאֱ ַמר ּב ֹו )תהלים קיט( ׁ ֶ
צד אוֹ תוֹ ׁ ֶ
ִמ ַ ּ
ָ
ַּביּוֹ ם ִה ּ ַל ְל ִּתיך .וְ ִהיא ַמ ְלכוּתַ ּ ,כ ָּלהְּ ,כלוּלָ ה
ש ִהיא
שבַ ע ְס ִפירוֹ תְּ ,כלוּלָ ה ְ ּב ִבינָהֶ ׁ ,
ִמ ּ ׁ ֶ
שטֶ ת ְ ּבחָ מֵ ׁש ְס ִפירוֹ ת לַ ח ֲִמ ּ ִ ׁשים.
ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ֶ

Numbers 28:26
עֹתיכֶם”
יבכֶם ִמ ְנחָ ה חֲ ָד ָשׁה לַ יהוָה– ְבּ ָשׁבֻ ֵ
כּוּריםְ ,בּהַ ְק ִר ְ
וּביוֹם הַ ִבּ ִ
” ְ
”Also in the day of the first fruits, when you bring a new meal offering unto
”YHVH in your feast of weeks
Rabbi Shimon, ‘The Holy Candle’, calls on Moses, ‘The Faithful Shepherd’, to
rise up from his sleep together with the patriarchs and support the renewal of
their prayers. Moses and the patriarchs are called ‘sleepers of the earth’ because
they are not considered dead but in a state of sleep.
Because they were great chariots to the different Sefirot, they cannot die like
regular humans. When we sleep, one of the 60 parts of the soul stays in the
body to sustain its connection to the life that comes from the spiritual level,
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meaning Zeir Anpin. The Patriarchs - Moses, Aaron, Joseph, and David, must
keep their ‘presence’ in the level of Malchut to keep their channels active.
The Zohar describes the patriarchs as the ‘first fruits’ we offer to make a higher
connection to the light.
In our daily prayers, we mention Abraham, Isaac, and Jacob because they
create the connection from the upper three of Zeir Anpin (Chessed, Gevurah,
and Tiferet) to the upper three (Chokhmah, Binah and Da’at).
Chokhmah and Binah are always in continuous unification, and Da’at, which
is Moses, is activated and releases energy to the lower levels when we unify
Chessed (Abraham), Gevurah (Isaac) and Tiferet (Jacob). This unification is done
mostly during the silent and standing connection (18 blessings of the Amida).
The sages tell us that those who recite the prayer Shema Israel fulfill the precept
of ”יוֹמם וָלַ יְלָ ה
ָ ית בּוֹ
ָ ִ”וְהָ ג, “and you shall meditate on it (the book of Torah) day and
night” (Joshua 1:8)
It’s a powerful statement, and when we study the secrets of these prayers we
realize the level of connection between Zeir Anpin, that is the aspect of the day,
and Malchut, that is the aspect of the night.
Among the many secrets of the Shema Israel, ‘Hear O Israel’ prayer, we learn
that the first six words that initiate the connection, ascend us to Zeir Anpin,
and that is why we recite it with closed eyes. The six words have 25 letters that
connect us to the channel of blessings that come from the priests (  =[ תברכו25] כה
)את בני ישראל.
The second word ‘Israel’ is for Jacob, who was called Israel after he fought and
won over the angel of the negative side. This connects us to the central column
and Da’at. When one recites longer the last word of the six, אחד, ‘Echad’, and
meditates to give away his soul for the unification of Zeir Anpin and Malchut,
he opens the central column and the light flows to him and to the world.
Every person should learn this prayer by heart. Those who recite it while giving
their last breath have a speedier ascend to the next world, bypassing a lot of
negative steps on the way up.
Because of the cycle of day and night, we need to make daily prayers to renew
our connection to the energy of life.
Shema Israel
. ָּכלוּל מֵ ֵא ּל ּו הַ ח ֲִמ ּ ִ ׁשים, יְסוֹ ד כּ ֹל.805
 ּ ֻכ ָּלם, ְ ּכלוּלָ ה מֵ ח ֲִמ ּ ִׁשים.' כּ ֹ''ל ה- ַּכ ּ ָל''ה
'ש ִהיא י
ֶ ׁ  חָ ְכ ָמה,נִ ְבלָ ִעים ְ ּבתוֹ ְך ח ֲִמ ּ ִׁשים
 ה' ּ ְפ ָע ִמים.ֶע ְליוֹ נָה מֻ ְבלַ ַעת ְ ּבתוֹ ְך ח ֲִמ ּ ִ ׁשים
שר ּ ְפ ָע ִמים
ֶׂ  ֶע. חָ ְכ ָמה- ' י. ִ ּבינָה- ' ה.שר
ֶׂ ֶע
 ו ְּבחֶ ְׁש ּבוֹ ן, ְּכלוֹ ַמר ח ֲִמ ּ ִׁשים ְ ּבחֶ ְ ׁש ּבוֹ ן כּ ֹ''ל,'ה
,ש ּלוֹ ּ ֶכ ֶתר
ֶ ׁ  הַ ּ ָמקוֹ ר. וְ הוּא יָם הַ ּתוֹ ָרה,יָ''ם
 ְ ׁש ָאר הַ ְ ּס ִפירוֹ ת נִ ְק ָראוֹ ת ַעל.ש ֵאין לוֹ סוֹ ף
ֶׁ
, וְ הַ ּ ַמ ְלכוּת יַם סוּף.ְ ׁש ָמ ּה ִ ׁש ְב ַעת י ִָמים
.ש ִהיא סוֹ ף ָּכל הַ יּ ִָמים
ֶׁ

.' ָּכ''ל ה: ַּכ ּ ָל''ה. ָּכל ּול ֵמ ִא ּ ֵלין ַח ְמ ׁ ִשין,סוד ָּכל
ֹ ְ י.805
, ּ ֻכ ְּלה ּו נִ ְבלָ ִעים ְּב ֹגו חֲ ִמ ּ ׁ ִשים,ְ ּכלִ ילָ א ֵמחֲ ִמ ׁ ִשים
' ה. מ ּו ְבלַ ַעת ְּב ֹגו ַח ְמ ׁ ִשין, י' ִע ּ ָל ָאה,יהי
ִ ָח ְכ ָמה ְ ּד ִא
שר זִ ְמנִ ין ה' ַהיְ ינ ּו
ֶׂ  ֶע. י' ָח ְכ ָמה. ה' ִּבינָ ה.שר
ֶׂ זִ ְמנִ ין ֶע
 וְ ִאיה ּו יַם. ּו ְבח ּו ׁ ְש ָּבן יָ''ם.ַח ְמ ׁ ִשין ּו ְבח ּו ׁ ְש ָּבן ָּכ''ל
.סוף
ֹ יה
ֹ  ְמ.ַה ּת ֹו ָרה
ּ ֵ ְ ּדלֵ ית ל,יה ֶּכ ֶתר
ּ ֵקו ָרא ִ ּדיל
. ִא ְת ְק ִריא ּו ַעל ׁ ְש ָמ ּה ׁ ִש ְב ַעת י ִָמים,ׁ ְש ַאר ְס ִפ ָיראן
.סוף ְ ּד ָכל י ִָמים
ֹ ,ּו ַמלְ כ ּות יַם ס ּוף
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 ִׁש ְב ָעה,שהֵ ם ח ֲִמ ּ ִ ׁשים
ֶ ׁ  ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה.806
 ִמנְ חָ ָתם ְׁשל ָֹׁשה ֶע ְ ׂשרוֹ נִ ים ו ְּׁשנֵי,ָׁשבוּעוֹ ת
.שר
ֶׂ שהֵ ם חָ מֵ ׁש ּ ְפ ָע ִמים ֶע
ֶ ׁ , חָ מֵ ׁש,ֶע ְ ׂשרוֹ נִ ים
ש ָּכתוּב )במדבר כח( ו ִּמנְ חָ ָתם סֹלֶ ת
ֶ ׁ זֶה ּו
ְ ּבלוּלָ ה בַ ּ ָׁשמֶ ן ְׁשל ָֹׁשה ֶע ְ ׂשרֹנִ ים לַ ּ ָפר
,הָ ֶאחָ ד )וּ( ְׁשנֵי ֶע ְ ׂשרֹנִ ים לָ ַאיִל הָ אֶ חָ ד
ִע ּׂ ָשרוֹ ן ִע ּׂ ָשרוֹ ן לַ ּ ֶכבֶ ׂש הָ ֶאחָ ד ְל ִׁש ְב ַעת
 וְ ִ ׁש ְב ַעת הַ ְ ּכבָ ִ ׂשים ְ ּכ ֶנגֶד )ויקרא.הַ ְּכבָ ִ ׂשים
 ָּכל.ש ָּבתוֹ ת ְּת ִמימֹת ִּת ְהיֶינָה
ַ ׁ שבַ ע
ֶ ׁ (כג
. ֹש ּלו
ֶ ׁ ֶאחָ ד ִעם ִ ׁש ּ ָׁשה הַ י ּ ִָמים

,עות
ֹ  ׁ ֶש ַבע ׁ ָשב ּו, ּו ְבגִ ין ָ ּדא ְ ּד ִאי ּנ ּון ַח ְמ ׁ ִשין.806
, חֲ ֵמ ׁש.רונִ ים
ֹ ש
ֹ ש
ׂ ְ  ּו ׁ ְשנֵי ֶע,רונִ ים
ׂ ְ ִמנְ ָח ָתם ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֶע
, הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב.שר
ֶׂ ְ ּד ִאי ּנ ּון חֲ ֵמ ׁש זִ ְמנִ ין ֶע
רונִ ים
ֹ ש
ׂ ְ ּו ִמנְ ָח ָתם סֹלֶ ת ְּבל ּולָ ה ַב ּ ׁ ֶש ֶמן ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֶע
רון
ֹ ש
ֹ ש
ׂ ָ ּ רונִ ים לָ ַאיִ ל ָה ֶא ָחד ִע
ׂ ְ לַ ּ ָפר ָה ֶא ָחד ּו ׁ ְשנֵי ֶע
 וְ ׁ ִש ְב ַעת.שים
ֹ ש
ׂ ִ ש ָה ֶא ָחד לְ ׁ ִש ְב ַעת ַה ְ ּכ ָב
ׂ רון לַ ֶּכ ֶב
ׂ ָ ּ ִע
ימות
ֹ תות ְּת ִמ
ֹ  לָ ֳק ֵבל )ויקרא כג( ׁ ֶש ַבע ׁ ַש ָּב,שים
ׂ ִ ַה ְ ּכ ָב
.יה
ּ ֵ ָּכל ַחד ִעם ׁ ִשית ֹיו ִמין ִ ּדיל.ִּת ְהיֶינָ ה

יעי )במדבר
ִ  וּבֶ ָע ׂשוֹ ר לַ ח ֶֹד ׁש הַ ּ ְ ׁש ִב.807
 ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש י ְִהיֶה לָ כֶ ם.שהוּא ִּת ְ ׁש ֵרי
ֶ ׁ - (כט
 ָּכלוּל,' י,שהוּא עֲ ִ ׂש ִירי
ֶ ׁ , זֶה יוֹ ם הַ ִּכ ּפו ִּרים וְ ִת ְ ּקנ ּו בוֹ חָ מֵ ׁש.ש ֶרת יְמֵ י ְת ׁשוּבָ ה
ֶׂ ֲמֵ ע
 )מַ הוּ ִמקְ ָרא.' ְלחַ ֵּבר אוֹ תוֹ ִעם ה,ְּת ִפ ּלוֹ ת
,פּוּרים שֶׁ הוּא ﬠ ֲִשׂ ִירי
ִ ִקֹ דֶ שׁ יִהְ יֶה ָלכֶם? זֶה יוֹם הַ כּ
 וְ ִתקְּ נוּ בוֹ חָ מֵ שׁ. כָּלוּל מֵ ﬠֲשֶׂ ֶרת ְימֵ י ְתשׁוּבָ ה,'י
? לְ חַ בְּ רוֹ ﬠִ ם ה'( ַמה ּו ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש,ְתּפִ לּוֹת
שיּ ֵׁש ָּבהֶ ם עֲ בוֹ ָדה
ֶ ׁ ְלהַ ְבדִּ ילוֹ ִמ ּ ְׁש ָאר י ִָמים
 ָּכל ְמלֶ אכֶ ת עֲ ב ָֹדה לֹא, ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה.של חֹל
ֶׁ
.ַּתעֲ ׂשו

 ְ ּד ִאיה ּו,יעי
ִ חו ֶד ׁש ַה ּ ׁ ְש ִב
ֹ ַש ֹור ל
ׂ  )במדבר כט( ּו ֶב ָע.807
. ָ ּדא ֹיום ַה ִ ּכ ּפ ּו ִרים, ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש יִ ְהיֶה לָ ֶכם.ִּת ׁ ְש ֵרי
.ש ֶרת יְ ֵמי ְּת ׁש ּו ָבה
ֶׂ ֲ ָּכלִ יל ֵמע,'ש ִירי י
ׂ ִ ְֲ ּד ִאיה ּו ע
 )מאי.' לְ ַח ְּב ָרא ּ ָל ּה ִעם ה,לו ִתין
ֹ יה ה' ְצ
ּ וְ ַת ִּקינ ּו ּ ֵב
 כליל,' יהיה לכם דא יום הכפורים דאיהי עשירי י.מקרא קדש
 לחברא עם, ותקינו ביה ה' צלותין.מעשרת ימי תשובה
,יה ִמ ּ ׁ ְש ַאר ֹיו ִמין
ּ ֵ לְ ַא ְפ ְר ׁ ָשא ל.ה'( ַמאי ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש
אכת
ֶ ֶ ָּכל ְמל, ּו ְבגִ ין ָ ּדא.חול
ֹ ְ ּד ִאית ְּבה ּו ּפ ּולְ ָחנָ א ְ ּד
.ש ּו
ֹ ֲע
ׂ ֲבו ָדה לֹא ַתע

Our prayers replace the process of sacrifices that were made in the Holy Temple.
The Shechina on the lower levels is dependent on us for the renewal of her
unification with Zeir Anpin. The Zohar explains that the Shechina is renewed
on the Holy Day of Shavuot, on the fiftieth day, which is 7 weeks after Passover.
We read from the entire Torah and Bible to ‘pick’ 24 ‘decorations’ for the ‘bride’,
 כלהin Hebrew. This is the name for the Shechina and we elevate her for
unification with Zeir Anpin. The word  כלהis ‘bride’;  כלis numerically 50 and is
the aspect of Yessod that includes the five Sefirot of Chessed, Gevurah, Tiferet,
Netzach, and Hod. Each Sefira has its own 10 Sefirot, and the number 50 also
represents the 50 gates from Yessod to Binah. The letter ה, H, is for Malchut,
the Shechina that needs Yessod for the unification of the renewal. The sacrifices
made on that day also have the aspect of 50; (Numbers 28:28) “and their meal
offering, fine flour mingled with oil, three tenth parts for each bullock, two tenth
parts for the one ram”. Three-tenths is 30 and two-tenths is 20 and together it
is 50 to create a bridge from Yessod to Binah. Rabbi Shimon, who saw the future
and the little spiritual connections, wrote the Zohar and especially the Tikunei
Zohar to support the Shechina in the last generations, before the coming of
Mashiach. Without the Zohar, the Shechina is weak and unable to support us.
It’s in our best interest to study the Zohar and help others who are open for it,
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follow our path, connect to the Zohar, support the Shechina and expedite the
coming of Mashiach.

חולִ ,אי ּנ ּון
ֹ
אכת
הון ְמלֶ ֶ
ּ ְ .808ד ֹיו ִמין ְ ּד ִאית ְּב ֹ
טוב וָ ָרעּ ְ .ד ִא ְת ַה ּ ָפ ְך ִמ ּ ַמ ּ ֶטה
ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ֵעץ ַה ַ ּד ַעת ֹ
דוי,
עו ָב ֹ
לְ נָ ָח ׁשּ ,ו ִמנָ ָח ׁש לְ ַמ ּ ֶטה .לְ ָכל ַחד ְ ּכפ ּום ֹ
רון ַמ ּ ֶטה ,נָ ָח ׁשָ ,ס ָמ ֵאל .אֲ ָבל ְּב ַהאי
וְ ָדא ְמ ַט ְט ֹ
ֹיו ָמא ְ ּד ִאיה ּו ֹיום ַה ִ ּכ ּפ ּו ִרים ְ ּד ִא ְת ְק ֵרי ק ֶֹד ׁשַ ׁ ,שלְ ָטא
ש ָטן ּו ֶפגַ ע ָרע.
ִאילָ נָ א ְ ּד ַח ּיֵיּ ְ ,דלָ א ִא ׁ ְש ְּת ּ ַתף ִע ּ ֵמ ּ
יה ָ ׂ
יה
יה )תהלים ה( לֹא יְ ג ּו ְר ָך ָרעּ .ו ְבגִ ין ָ ּדאֵ ּ ,ב ּ
ּו ִמ ִּס ְט ֵר ּ
יה
נַיְ ִ
יחין ַע ְב ִ ּדין ְּב ִאילָ נָ א ְ ּד ַח ּיֵי) ,נ''א ואשתתפן גביה( ּו ֵב ּ
יהון.
שלְ ׁ ְשלֵ ֹ
יה נ ְַפ ֵקי ִמ ׁ ֻ
נ ְַפ ָקן לְ ֵחיר ּותֵ ּ ,ב ּ

של חֹל,
שיּ ֵׁש ָּבהֶ ם ְמלָ אכָ ה ׁ ֶ
שיּ ִָמים ׁ ֶ
ֶ ׁ .808
ש ִה ְתהַ ּ ֵפךְ
של ֵעץ הַ דַּ ַעת טוֹ ב ו ָָרעֶ ׁ .
צד ׁ ֶ
הֵ ם ִמ ַ ּ
ִמ ּ ַמ ּ ֶטה ְלנָחָ ׁש ,ו ִּמ ּנָחָ ׁש ְל ַמ ּ ֶטהְ ,לכָ ל ֶאחָ ד
ְּכ ִפי ַמעֲ ָׂשיו .וְ זֶה ְמטַ ְטרוֹ ן ַמ ּ ֶטה ,נָחָ ׁש,
שהוּא יוֹ ם הַ ִ ּכ ּפו ִּרים
סָ ָמאֵ ל .אֲ בָ ל ְ ּביוֹ ם זֶהֶ ׁ ,
ש ּלֹא
ש ִ ּנ ְק ָרא ק ֶֹד ׁשׁ ,שוֹ לֵ ט ֵעץ הַ חַ יִּיםֶ ׁ ,
ֶׁ
ִמ ְ ׁש ּ ַת ּ ֵתף ִע ּמוֹ ָׂש ָטן וּפֶ גַע ָרע .ו ִּמ ִ ּצדּ וֹ )תהלים
ה( לֹא ְיג ְֻר ָך ָרע .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה י ֵׁש ּבוֹ ְמנוּחָ ה
ּבו
)וּמ ְשׁתַּ ְתּפִ ים אֶ צְ לוֹ( ו ֹ
לַ עֲ בָ ִדים ְ ּב ֵעץ הַ חַ יִּיםִ ,
ש ְל ְׁשלוֹ ֵתיהֶ ם.
יוֹ ְצ ִאים לַ חֵ רוּתּ ,בוֹ יוֹ ְצ ִאים ִמ ּ ַׁ

ִ .809אי ּנ ּון ְ ּד ִאית ָעלַ יְ יה ּו ְ ּג ַזר ִ ּדיןְּ ,בנ ֶֶדר ּו ִב ׁ ְשב ּו ָעה,
יס ֵרי וְ כ ּו',
יהָּ ,כל נִ ְד ֵרי וְ ֵא ָ
ּו ְבגִ ין ָ ּדא ּ ַת ִּקינ ּו לְ ֵמ ַ
ימר ּ ֵב ּ
יקין לָ א ׁ ְש ִר ִירין וְ לָ א
יתין ּו ׁ ְש ִב ִ
הון ׁ ְש ִב ִ
הון יְ ֹ
ּכ ּולְ ֹ
דו''דּ ְ ,ד ִאיה ּו ִּת ְפ ֶא ֶרת.
ָימיןּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא נ ֵֶדר ַ ּדיְ ֹ ָ
ַק ּי ִ
ּו ׁ ְשב ּו ָעה ַ ּדאֲ דֹנָ יּ ְ ,ד ִאיה ּו ַמלְ כ ּותּ ְ .ד ַע ְב ּד ּו ַעל
יקין
הון ׁ ְש ִב ִ
הוןְּ ,ב ָח ְכ ָמה ּו ִבינָה יְ ֹ
ָּגל ּו ָתא ִ ּדלְ ֹ
ָימין) ,במדבר טו( וְ נִ ְסלַ ח
יתין לָ א ׁ ְש ִר ִירן וְ לָ א ַק ּי ִ
ּו ׁ ְש ִב ִ
ש ָר ֵאלּ ְ .ד ֶח ֶסד ִאיה ּו ַמיִ םּ ְ .גב ּו ָרה
לְ ָכל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ארי
ֵא ׁשִּ .ת ְפ ֶא ֶרת ַא ִ ּוירּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא א ּו ְקמ ּו ָה ָמ ֵ
יתיןֵ ,ה ּ ֶתר נְ ָד ִרים ּפ ֹו ְר ִחים ּ ַבאֲ וִ יר.
ַמ ְתנִ ִ

שיּ ֵׁש עֲ לֵ יהֶ ם ְ ּגזַר דִּ ין ְ ּבנ ֶֶדר
ֵ .809א ּל ּו ׁ ֶ
ו ִּב ְ ׁשבו ָּעה ,ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ִה ְת ִקינ ּו לוֹ ַמר ּבוֹ ָּ :כל
נְ ָד ִרים וְ ִא ּסו ִּרים וְ כוּ'ֻ ּ ,כ ָּלם י ְִהי ּו מֻ ְׁש ָּב ִתים
וַעֲ זו ִּבים ְ ּב ִלי ת ֶֹקף וְ לֹא ַקי ּ ִָמים .ו ִּמ ּׁשוּם זֶה
ש ִהיא ִּת ְפאֶ ֶרת.
שם ְיהֹוָ''הֶ ׁ ,
של ׁ ֵ
נ ֶֶדר ׁ ֶ
ש ָעשׂ ּו
ש ִהיא ַמ ְלכוּתֶ ׁ .
של אֲ דֹנָיֶ ׁ ,
ו ְּׁשבו ָּעה ֶ ׁ -
ש ּ ָלהֶ םּ ְ ,בחָ ְכ ָמה ו ִּבינָה י ְִהי ּו
ַעל ּגָלוּת ׁ ֶ
נֶעֱ ז ִָבים וּמֻ ְׁש ָּב ִתים ְללֹא ת ֶֹקף ו ְּב ִלי
ִקיּוּם) ,במדבר טו( וְ נִ ְסלַ ח ְלכָ ל עֲ ַדת ְ ּבנֵי
שחֶ סֶ ד הוּא ַמיִם ,וּגְ בו ָּרה ֵא ׁש,
ִש ָר ֵאלֶ ׁ .
י ְׂ
וְ ִת ְפ ֶא ֶרת אֲ וִ יר .ו ִּמ ּׁשוּם זֶה ֵּבאֲ ר ּו ַּבעֲ לֵ י
הַ ִּמ ְ ׁשנָה ,הֶ ּ ֵתר נְ ָד ִרים ּפוֹ ְר ִחים ָּבאֲ וִ יר.

Numbers 29:7
ֹתיכֶם; כָּלְ -מלָ אכָה ,ל ֹא ַתﬠֲשׂוּ“
יתם ,אֶ ת-נ ְַפשׁ ֵ
"וּבֶ ﬠָ שׂוֹר לַ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִביﬠִ י הַ זֶּהִ ,מ ְק ָרא-קֹ ֶדשׁ י ְִהיֶה לָ כֶם ,וְﬠִ ִנּ ֶ
;“And on the tenth day of this seventh month, ye shall have a holy convocation
”and ye shall afflict your souls; ye shall do no manner of work
On the tenth day of the seventh month, which is Tishrei (Libra), we have Yom
Kippur. It is the holiest day of the year that is dedicated to a spiritual connection
with five prayers.
On this day we refrain from work to keep it holy because work is the aspect of
the Tree of Knowledge of good and bad. On this day the Tree of Life, that is all
good, is in control and the negative side cannot hold to that high light. We follow
five restrictions related to eating and drinking, wearing leather (shoes), physical
cleaning, using oil and perfumes and sex.
The aspect of 5 is always about the vessel.
●The Five Sefirot of Chessed, Gevurah, Tiferet, Netzach, and Hod define the
vessel. Yessod is the ‘pipe’ that channels the light from the vessel to Malchut.
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●The five books of the Torah are the vessel and conduit of Light to the world.
’, appears five times on the instructions about Yomנפש‘ ●The word for soul,
Kippur in the Torah.
●The five senses that connect the soul to the material world
●The five prayers of Yom Kippur
●The five-time that the High Priest goes to the Mikveh to cleanse himself during
the service of Yom Kippur.
Before we start the first prayer of Yom Kippur we make a special connection
called ‘Kol Nidrei’ to nullify all vows from us and the world. With that action, we
disconnect from all kinds of vessels that the negative side may have held on,
and enter into the holy day with purity.
The Zohar reveals to us that a full and proper connection on Yom Kippur helps
us cling to the Tree of Life and remove any hold or influence that the other side
may have on us.

יהי לְ ַת ּ ָתא
ּ .810ו ְבגִ ין ִ ּד ׁ ְשב ּו ָעה ִמ ּ ַמלְ כ ּותּ ְ ,ד ִא ִ
עולִ ים.
עות ֹ
או ְקמ ּו ָה ,נְ ָד ִרים ַעל ַּג ּ ֵבי ׁ ְשב ּו ֹ
ֵיהֹ .
ִמי ּנ ּ
יל ּו נִ ׁ ְש ּ ַבע ּ ַב ּ ֶמלֶ ְך
או ְקמ ּו ָהָּ ,כל ַה ִּנ ׁ ְש ּ ַבע ְ ּכ ִא ּ
עוד ֹ
וְ ֹ
יל ּו ֹנו ֵדר ְּב ַח ּיֵי ַה ּ ֶמלֶ ְךַ .ה ּ ֶמלֶ ְך
מו .וְ ָכל ַהנ ֹּו ֵדר ְ ּכ ִא ּ
ַע ְצ ֹ
דו''דּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא )במדבר
מו ,אֲ דֹנָ יַ .ח ּיֵי ַה ּ ֶמלֶ ְך ,יְ ֹ ָ
ַע ְצ ֹ
דו''ד.
ל( ִ ּכי יִ ּד ֹור נ ֶֶדר לַ יְ ֹ ָ

ש ִהיא
ש ּ ְ ׁשבו ָּעה ִמ ּ ַמ ְלכוּתֶ ׁ ,
 .810ו ִּמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ְל ַמ ָּטה ִמ ּ ֶמ ּנוֵּ ּ ,פ ְר ׁשוּהוּ ,נְ ָד ִרים ַעל ּג ֵַּבי
ְ ׁשבוּעוֹ ת עוֹ ִלים .וְ עוֹ ד ּ ֵפ ְר ׁשוָּּ ,כל הַ ִ ּנ ְׁש ָּבע
ְּכ ִא ּל ּו נִ ְ ׁש ָּבע ַּב ּ ֶמלֶ ְך ַע ְצמוֹ  ,וְ כָ ל הַ נּוֹ ֵדר
ְ ּכ ִא ּל ּו נוֹ ֵדר ְ ּבחַ יֵּי הַ ּ ֶמלֶ ְך .הַ ּ ֶמלֶ ְך ַע ְצמוֹ -
אֲ דֹנָי .חַ יֵּי הַ ּ ֶמלֶ ְך ְ -יהֹוָ''ה .ו ִּמ ּׁשוּם זֶה
נֶאֱ ַמר )במדבר ל( ִ ּכי יִדּ ֹר נ ֶֶדר לַ יהֹוָ''ה.

אוף ָה ִכי ִאית ָרזָ א ַאחֲ ָראַ ,ח ּיֵי )דף רנ''ה
 .811וְ ֹ
ְ
ע''ב( ַה ּ ֶמלֶ ךָ ,ח ְכ ָמה .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,קהלת
הוה,
יהָּ .כל ַהנ ֹּו ֵדר ּ ַביְ ֹ ָ
ז( ַה ָח ְכ ָמה ְּת ַח ּיֶה ְב ָעלֶ ָ
יל ּו ֹנו ֵדר ּ ַב ָח ְכ ָמהּ ְ ,ד ִאיה ּו ֹיו''ד
ְ ּד ִאיה ּו ִּת ְפ ֶא ֶרתּ ְ .כ ִא ּ
ְ
ֵה''א וָ א''ו ֵה''אַ ,ח ּיֵי ַה ּ ֶמלֶ ך .וְ ָכל ַה ִּנ ׁ ְש ּ ַבע ּ ַבאדֹנָ י,
ימא
מו ָ ּדא ִא ּ ָ
יל ּו נִ ׁ ְש ּ ַבע ּ ַב ּ ֶמלֶ ְך ַע ְצמ ֹוַ .ע ְצ ֹ
ְ ּכ ִא ּ
יהי )שמות כד( ֶעצֶ ם
יל ּו נִ ׁ ְש ּ ַבע ָּב ּהּ ְ ,ד ִא ִ
ִע ּ ָל ָאהּ ְ ,כ ִא ּ
טו ַהרִ .מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ֶח ֶסד) ,בראשית ב( ֶעצֶ ם
ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם לָ ֹ
ש ִריִ ,מ ִּס ְט ָרא ִ ּדגְ ב ּו ָרהּ ָ ,דא
שר ִמ ְּב ָ ׂ
ֵמעֲ ָצ ַמיּ .ו ָב ָ ׂ
יהי ַח ּיֵי ִּת ְפ ֶא ֶרתִ ,איה ּו ָסלִ יק
ַמלְ כ ּותּ .ו ְב ָח ְכ ָמה ְ ּד ִא ִ
ָא ָדם ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה
לְ ִא ְת ְק ֵרי
מד( ְ ּכ ִת ְפ ֶא ֶרת ָא ָדם.

 .811וְ ַאף ָּכ ְך י ֵׁש סוֹ ד ַאחֵ ר ,חַ יֵּי הַ ּ ֶמלֶ ְך -
ש ָּכתוּב )קהלת ז( הַ חָ ְכ ָמה ְּתחַ יֶּה
חָ ְכ ָמה .זֶה ּו ׁ ֶ
שהוּא ִּת ְפ ֶא ֶרת,
ְב ָעלֶ יהָ ָּ .כל הַ נּוֹ ֵדר ַּביהֹוָהֶ ׁ ,
שם יוֹ ''ד הֵ ''א
שהוּא ׁ ֵ
ְּכ ִא ּל ּו נוֹ ֵדר ַּבחָ ְכ ָמהֶ ׁ ,
וָא''ו הֵ ''א ,חַ יֵּי הַ ּ ֶמלֶ ְך .וְ כָ ל הַ ִ ּנ ְׁש ָּבע ַּבאדֹנָי,
ְ ּכ ִא ּל ּו נִ ְ ׁש ָּבע ַּב ּ ֶמלֶ ְך ַע ְצמוֹ ַ .ע ְצמוֹ  ,זוֹ ִא ּ ָמא
ש ִהיא )שמות
ֶע ְליוֹ נָהּ ְ ,כ ִא ּל ּו נִ ְׁש ָּבע ָּב ּהֶ ׁ ,
כד( ֶעצֶ ם הַ ּ ָׁשמַ יִם לָ טֹהַ רִ .מ ַ ּצד הַ חֶ סֶ ד
 )בראשית ב( ֶעצֶ ם מֵ עֲ צָ מַ י .וּבָ ָׂשר ִמ ְ ּב ָׂש ִריצד הַ ְ ּגבו ָּרה ,זוֹ ַמ ְלכוּת .וּבַ חָ ְכ ָמה,
 ִמ ַ ּש ִהיא חַ יֵּי ִת ְפ ֶא ֶרת ,הוּא עוֹ לֶ ה ִל ְק ַראת
ֶׁ
ש ָּכתוּב )ישעיה מד( ְּכ ִת ְפאֶ ֶרת
ָא ָדם .זֶה ּו ׁ ֶ
ָא ָדם.

ִאישׁ כִּ יִ -ידֹּר נ ֶֶדר לַ יהוָה ,אוִֹ -ה ָשּׁבַ ע ְשׁבֻ ﬠָ ה לֶ ְאסֹ ר ִאסָּ ר ﬠַ ל-נַפְ שׁוֹ–ל ֹא יַחֵ לְ ,דּבָ רוֹ :כְּ כָלNumbers 30:3 “-
ֲשׂה
” “If a man vows a vow to YHVH, or swears an oath to bind himselfהַ יֹּ צֵ א ִמ ִפּיוַ ,יﬠ ֶ
by a pledge, he shall not break his word. He shall do according to all that
, and vows,שבועה proceeds out of his mouth.” On Yom Kippur, we cancel oath,
, is on the level of Malchut and theשבועה . The Zohar explains that an oath,נדרים
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name אדני, ADNY, and a Vow, נדר, is on the level of Zeir Anpin and the name
YHVH, יהוה. ‘If a man vows a vow to YHVH’ reveals the connection of vow to Zeir
Anpin and defines it on a higher level than oath. For that reason, a vow is more
powerful and able to draw light from Chokhmah. Why does the Torah instruct
us to follow our words and never to break them? God created the worlds by the
power of His 'mouth'. When He said a command, it happened immediately. We
were created in His own ‘image’, meaning Tree of Life, and inherited this ability
on the Malchut level. We should know that the mouth is a powerful spiritual
tool. With a few words, we can change the life of a person forever. Vows and
oaths create vessels that make the light available for their fulfillment. The
instruction to do "according to all that proceeds out of His 'mouth'" is important
because the words are channels of light and if we don’t use that light for its
purpose then the negative side grabs it. Uttering words create fields of energy,
vessels, with potential light that requires manifestation in Malchut. People make
vows to YHVH promising to follow some actions in return for a specific light that
they are lacking. The use of vows can draw great light into our lives but the risk
of not following it is worse. If we neglect to use them or neglect to channel their
light in the proper direction, then it becomes ‘prey’ for the negative side. Yom
Kippur is our best connection to cleanse the negativity related to our vows and
oaths and removes their negativity from us. We should not wait for Yom Kippur
for this cleansing because the judgment that comes from not following our vows
and oaths can affect us much earlier. To protect ourselves from that judgment
we use the words ‘Bli Neder’, meaning without a vow when we make promises
to other people. With that, we leave the vessel at a potential level that doesn’t
attract the light until the action is made.
 )ויקרא,הַ ִּכ ּפו ִּרים
ְ ּביוֹ ם
 וְ נֶאֱ ַמר.812
 וּבֶ ָע ׂשוֹ ר לַ ח ֶֹד ׁש.יתם ֶאת נ ְַפ ׁש ֵֹתיכֶ ם
ֶ טז( וְ ִע ִ ּנ
ֹ ִּת ְ ּקנ ּו בו.יעי הַ זֶּה ְּת ַע ּנ ּו ֶאת נ ְַפ ׁש ֵֹתיכֶ ם
ִ הַ ּ ְׁש ִב
'ש ִּת ְתלַ ֵּבן ה' ְקטַ ּנָה ְ ּבה
ֶ ׁ  ְּכ ֵדי,ח ֲִמ ּ ָׁשה ִע ּנ ּויִים
 ְל ַקיֵּם.ש ִהיא חָ מֵ ׁש ְּת ִפ ּלוֹ ת
ֶ ׁ ,ֶע ְליוֹ נָה
 )ישעיה א( ִאם ִי ְהי ּו ח ֲָט ֵאיכֶ ם,ִש ָר ֵאל
ׂ ְ ְ ּבי
של ְל ׁשוֹ ן
ֶ ׁ  וְ זֶה ּו סוֹ ד.ּשלֶ ג י ְַל ִ ּבינו
ֶ ּׁ ַּכ ּ ָׁשנִ ים ַּכ
ִש ָר ֵאל
ׂ ְ של י
ֶ ׁ ש ָּכל הַ חוֹ בוֹ ת
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם,זְהוֹ ִרית
ש ִהיא
ֶ ׁ , ו ְּת ׁשוּבָ ה,יעים ֵאצֶ ל הַ ּ ַמ ְלכוּת
ִ ַמ ִ ּג
ש ּנֶאֱ ַמר
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם, ְמלַ ּ ֶבנֶת אוֹ ָתם,ִ ּבינָה
.ָּב ּה )ויקרא טז( הַ ּ ׁשֹכֵ ן ִא ּ ָתם ְ ּבתוֹ ְך טֻ ְמא ָֹתם
וְ ַא ְר ָּב ָעה ִ ּבגְ ֵדי לָ בָ ן וְ ַא ְר ָּב ָעה ִ ּבגְ ֵדי זָהָ ב
. יְאֲ הדֹ ָונָהי- יש
ׁ ְלהַ ְל ִ ּב

יתם ֶאת
ֶ  )ויקרא טז( וְ ִע ִּנ. וְ ִא ְּת ַמר ְּב ֹיום ַה ִ ּכ ּפ ּו ִרים.812
יעי ַה ּזֶה ְּת ַע ּנ ּו
ִ ש ֹור לַ ח ֶֹד ׁש ַה ּ ׁ ְש ִב
ֶ נ ְַפ ׁש ֹו ֵת
ׂ  ּו ֶב ָע.יכם
 ְּבגִ ין,יה ה' ִע ּנ ּויִ ים
ֶ ֶאת נ ְַפ ׁש ֹו ֵת
ּ  ּ ַת ִּקינ ּו ּ ֵב.יכם
.לו ִתין
ֹ  ְ ּד ִאיה ּו ה' ְצ,ְ ּד ִת ְתלַ ּ ֵבן ה' זְ ֵע ָירא ְּבה' ִע ּ ָל ָאה
יכם
ֶ  )ישעיה א( ִאם יִ ְהי ּו חֲ ָט ֵא,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִלְ ַק ּיֵים ְּבי
 וְ ַהאי ִאיה ּו ָרזָ א ְ ּדלָ ׁש ֹון ׁ ֶשל.ַּכ ּ ׁ ָשנִ ים ַּכ ּ ׁ ֶשלֶ ג יַלְ ִּבינ ּו
ש ָר ֵאל ָמט ּון לְ גַ ּ ֵבי
ֹ  ְּבגִ ין ְ ּד ָכל,הו ִרית
ֹ ְז
ׂ ְ ִחו ִבין ְ ּדי
 ְּבגִ ין.לון
ֹ  ְמלַ ּ ֶבנֶת,יהי ִּבינָ ה
ִ  ּו ְת ׁש ּו ָבה ְ ּד ִא.ַמלְ כ ּות
תו ְך
ֹ  )ויקרא טז( ַה ּ ׁש ֹו ֵכן ִא ּ ָתם ְּב,ְ ּד ִא ְּת ַמר ָּב ּה
,זָהב לְ ִמלְ ּ ַב ׁש
ָ  וְ ד' ִּבגְ ֵדי, וְ ד' ִּבגְ ֵדי לָ ָבן.או ָתם
ֹ ט ּו ְמ
.הדונָ הי
ָֹ
ֲיְ א

, וְ ִת ְ ּקנ ּו ִל ְתק ַֹע ׁשוֹ פָ ר ְ ּביוֹ ם הַ ִּכ ּפו ִּרים.813  לְ ַס ְּל ָקא,קו ַע ׁש ֹו ָפר ְּב ֹיום ַה ִ ּכ ּפ ּו ִרים
ֹ  וְ ַת ִּקינ ּו לִ ְת.813
, ְלחֵ רוּת,'שהוּא אוֹ ת ו
ֶ ׁ , )ישעיה ְלהַ עֲ לוֹ ת קוֹ ל,ב ּה
ָּ  ְ ּד ִא ְּת ַמר. לְ ֵחר ּות,'קול ְ ּד ִאיה ּו ו
ֹ
ש ּנֶאֱ ַמר ָּב ּה )ישעיה סג( ְ ּבכָ ל צָ ָר ָתם לוֹ צָ ר
ֶׁ

. ְק ֵרי ּו ְכ ִתיב,' ּו ְבו,' ְּבא,לו ָצר
ֹ סג( ְּב ָכל ָצ ָר ָתם
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 וַעֲ בוֹ ַדת יוֹ ם. ְק ִרי ו ְּכ ִתיב,' ְ ּבא' ו ְּבו- יהי
ִ  וְ ִא,יהי ּ ַבאֲ ִריכ ּות
ִ בו ַדת ֹיום ַה ִ ּכ ּפ ּו ִרים ִא
ֹ ֲוַ ע
 וְ ִהיא ְּכלוּלָ ה,הַ ִ ּכ ּפו ִּרים ִהיא ַּבאֲ ִריכוּת
.שה
ֶׂ ֲ ְּב ַמחֲ ׁ ָש ָבה ִ ּד ּב ּור ּו ַמע,ְ ּכלִ ילָ א ִמ ְּתלַ ת ַ ּד ְר ִ ּגין
 דִּ ּבוּר,ֲשבָ ה
ָׁ  ְ ּב ַמח- ִמ ּ ָׁשל ֹׁש מַ ְד ֵרגוֹ ת
.שה
ֶׂ ֲו ַּמע
Leviticus 16:16
“ ,שּׁכֵן ִא ָתּם
ֹ ַ ה, לְ אֹהֶ ל מוֹﬠֵ ד,ֲשׂה
ֶ ֹאתם; ְוכֵן ַיﬠ
ָ חַ טּ- לְ כָל,וּמ ִפּ ְשׁﬠֵ יהֶ ם
ִ , ִמטֻּ ְמאֹת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל,הַ קֹּ ֶדשׁ-וְכִ פֶּ ר ﬠַ ל
אֹתם
ָ ”בּתוֹ� טֻ ְמ
ְ
“And he shall make atonement for the holy place, because of the uncleannesses
of the children of Israel, and because of their transgressions, even all their sins;
and so shall he do for the tent of meeting, that dwelled with them in the midst
of their uncleannesses.”
On Yom Kippur, we cleanse our vessels through the five restrictions and
spiritual connections. The five is the aspect of the H, ה, of Malchut that goes up
to the H, ה, of Binah and get cleansed.
The Holy Tabernacle was the dwelling place for the Shechinah, that is the aspect
of the H, ה, of Malchut. The verse above reveals that the cleansing process of
Yom Kippur cleansed the entire world.
The High Priest was wearing four pieces of white garments that represented
Binah and the Light at the higher level of יהוה, YHVH, and four garments of gold
that represented the lower name of Malchut, ADNY, אדני. The High Priest created
the unification of the two names, יאהדונהי, to bring cleansing to the lower levels.
Isaiah 1:18
“ַשּׁלֶ ג י ְַל ִבּינוּ
ֶ ַשּׁ ִנים כּ
ָ י ְִהיוּ חֲ טָ אֵ יכֶם כּ-” ִאם
“though your sins are as scarlet, they shall be as white as snow”
This verse teaches us that white, לבן, is the aspect of Binah. The two words share
the letters  בנthat is the aspect of the name of the world of Action, Malchut, -יוד
הה-וו-הה. This name is called the double name because the spelled name in that
form shows יוד, numerically 20 as two Yods and the rest are exactly the same. It
reveals to us the ability of Malchut to ascend to Binah by creating affinity with
it from below.
The sound of the Shofar that is sound at the end of Yom Kippur represents the
freedom that we can achieve after doing the proper work of Yom Kippur.
In our prayer, we say “רוּתנוּ
ֵ ֵ”תּ ַקע ְבּשׁוֹפָ ר גָּדוֹל ְלח,
ְ “blow a big Shofar for our freedom”.
We use this to connect to the prophecy of Isaiah 27:13
“  וְהַ ִנּ ָדּ ִחים ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם; ו ְִה ְשׁ ַתּחֲ ווּ לַ יהוָה, וּבָ אוּ הָ א ְֹב ִדים ְבּאֶ ֶרץ אַ שּׁוּר,ִתּ ַקע ְבּשׁוֹפָ ר גָּדוֹל
ָ  י,וְהָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא
ירוּשׁלָ ִם
ָ
 ִבּ,”בּהַ ר הַ קֹּ ֶדשׁ
ְ
“And it shall come to pass in that day, that a great horn (Shofar) shall be blown;
and they shall come, those that were lost in the land of Assyria, and those that
were dispersed in the land of Egypt; and they shall worship YHVH in the holy
mountain in Jerusalem”
After the final cleansing process, the Shofar will be blown and everyone will be
freed from negativity. There will be no more obstacles to connect to the Light of
YHVH that will shine, on the entire world, from Jerusalem. May we all merit this
day, today, Amen.
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יעי
שר ֹיום לַ ח ֶֹד ׁש ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
) .814ויקרא כג( ּ ַבחֲ ִמ ּ ׁ ָשה ָע ָ ׂ
יהי ִּת ׁ ְש ֵריִ ,מ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש יִ ְהיֶה לָ ֶכם ָּכל
וְ ֹגו'ּ ְ ,ד ִא ִ
תו ַחג לַ יְ ָי
או ֹ
ש ּו וְ ַחג ֹּו ֶתם ֹ
אכת עֲ ֹ
ְמלֶ ֶ
בו ָדה לֹא ַתעֲ ׂ
ָ''ה.
שרִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּדי ּ
ׁ ִש ְב ַעת י ִָמים וְ ֹגו'ַ ּ .בחֲ ִמ ּ ׁ ָשה ָע ָ ׂ
ַע ּמ ּו ָדא
ו',
אות
ֹ
ָ ּדא
תו,
או ֹ
ֹ
וְ ַחג ֹּו ֶתם
יתא) .ח''ג חסד גבורה( ׁ ִש ְב ַעת י ִָמים,
ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע ָ
יהי ַמלְ כ ּות .אֲ ָב ָהן ,וְ ַר ְעיָא
ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַבת ׁ ֶש ַבעּ ְ ,ד ִא ִ
ימנָ א ,וְ ַאהֲ רֹןּ ָ ,דוִ ד ּו ׁ ְשלֹמֹהָ ,הא ִאי ּנ ּון ׁ ֶש ַבע,
ְמ ֵה ָ
כון
לָ ֳק ֵבל ׁ ֶש ַבע ְס ִפ ָיראן .אֲ נָ א ָּב ֵעינָא לְ ַת ְּקנָא לְ ֹ
ימא ִע ּ ָל ָאה ,לְ ַס ְ ּכ ָכא ָעלַ יְ יה ּו,
יהי ִא ּ ָ
ֻס ָּכהּ ְ ,ד ִא ִ
ְ ּכ ִא ּ ָמא ַעל ְּבנִ ין.

יעי
ַּ .814בח ֲִמ ּ ָׁשה ָע ָׂשר יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש הַ ּ ְׁש ִב ִ
שהוּא ִּת ְ ׁש ֵריִ ,מ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש
וְ גוֹ ' )ויקרא כג(ֶ ׁ ,
י ְִהיֶה לָ כֶ םָּ .כל ְמלֶ אכֶ ת עֲ ב ָֹדה לֹא ַתעֲ שׂ וּ.
וְ חַ ּג ֶֹתם אֹתוֹ חַ ג לַ ה' ִׁש ְב ַעת י ִָמים וְ גוֹ '.
ָ''ה .וְ חַ ּג ֶֹתם אֹתוֹ
ַּבח ֲִמ ּ ָׁשה ָע ָׂשר ִ -מ ַ ּצד ׁ ֶ
של י ּ
 זוֹ אוֹ ת ו' ,הָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי) .חַ ''ג  -חֶ סֶ דשבַ ע,
של ַּבת ׁ ֶ
בוּרה( ִ ׁש ְב ַעת י ִָמים ִ -מ ַ ּצד ׁ ֶ
גְּ ָ
ש ִהיא ַמ ְלכוּת .הָ ָאבוֹ ת ,וְ הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן,
ֶׁ
ּשלֹמֹה  -ה ֲֵרי הֵ ם ִׁש ְב ָעה,
וְ ַא ֲהרֹן ,דָּ וִ ד ו ְ ׁ
שבַ ע ְס ִפירוֹ ת .אֲ נִ י רוֹ צֶ ה ְל ַת ֵּקן לָ כֶ ם
ְּכ ֶנגֶד ׁ ֶ
ְ
ש ִהיא ִא ּ ָמא ֶע ְליוֹ נָהְ ,לסַ ּ ֵכך עֲ לֵ יהֶ ם
סֻ ָּכהֶ ׁ ,
ְּכ ִא ּ ָמא ַעל ָּבנִ ים.

ּ .815ו ְבגִ ין ז' ְס ִפ ָיראן ָא ַמר ְק ָרא) ,ויקרא כג( ִ ּכי
הון
ש ָר ֵאלְּ ,ב ַמ ְפ ָקנ ּו ְת ֹ
ַב ּ ֻס ּכ ֹות ֹ
הו ׁ ַש ְב ִּתי ֶאת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
בוד .ס ּו ָּכה )אית באת
ֵמ ַא ְר ָעא ְ ּד ִמ ְצ ַריִ םְּ ,בז' עֲ נָ נֵי ָּכ ֹ
ו' ,בסוכות חסר ו' ,דאתמר בה בסכת תשבו שבעת ימים ,איהי
אימא אבל סוכה( ְּב ָאת ו'ִ ,איה ּו ְּב ָרזָ א )דתיבין( ִ ּד ְת ֵרין
דוד אֲ דֹנָ י .וְ ָה ִכי ָסלִ יק ס ּו ָּכ''ה ְּבח ּו ׁ ְש ּ ַבן
ְּבנִ ין ,יְ ֹ ָ
סו ְכ ִכים
הדונָ היְּ .ת ֵרין ְ ּכר ּו ִביםּ ְ ,ד ֵהם )שמות כה( ֹ
ָֹ
יְ אֲ
יש ֶאל ָא ִחיו.
יהם ַעל ַה ַּכ ּפ ֹו ֶרת ּו ְפנ ֶ
ְּב ַכנְ ֵפ ֶ
ֵיהם ִא ׁ

ָא ַמר
ְס ִפירוֹ ת
שבַ ע
ֶׁ
 .815ו ִּמ ּ ׁשוּם
ש ְב ִּתי ֶאת
הַ ּ ָפסוּק) ,ויקרא כג( ִּכי בַ ּ ֻסכּ וֹ ת הוֹ ַׁ
אתם מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם,
ִש ָר ֵאלּ ְ ,בצֵ ָ
ְ ּבנֵי י ְ ׂ
ְ ּב ִ ׁש ְב ָעה ַענְ נֵי כָ בוֹ ד .סֻ ָּכה )יֵשׁ שֶׁ כְּ תוּבָ ה בְּ אוֹת
ו' ,בַּ סֻּכֹּ ת חָ סֵ ר ו' ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בָּ הּ בַּ סֻּכֹּ ת תֵּ ְשׁבוּ ִשׁבְ ﬠַת
י ִָמים .הִ יא ִאמָּ א .אֲבָ ל ֻסכָּה( ְ ּבאוֹ ת ו' ִהיא
של ְׁשנֵי בָ נִ ים ְ -יהֹוָה אֲ דֹנָי.
ְ ּבסוֹ ד )הַ תֵּ בוֹת( ׁ ֶ
וְ כָ ְך עוֹ לָ ה סו ָּּכ''ה ְ ּבחֶ ְ ׁש ּבוֹ ן יְאֲ הדֹ ָונָהיְׁ .שנֵי
שהֵ ם )שמות כה( סֹכ ֲִכים ְ ּבכַ נְ פֵ יהֶ ם
ְכרו ִּביםֶ ׁ ,
יש ֶאל ָא ִחיו.
ַעל הַ ּ ַכ ּפ ֶֹרת ו ְּפנֵיהֶ ם ִא ׁ

ש ָרה ְט ָפ ִחים ּ ַב ְ ּכר ּו ִבים ִמ ּ ַת ּ ָתא
 .816וְ ִאית ַע ְ ׂ
יהון וְ ַעד
יש ֹ
יהוןּ ,ו ֵמ ֵר ׁ ֵ
יש ֹ
יהון ַעד ֵר ׁ ֵ
ילאֵ ,מ ַרגְ לֵ ֹ
לְ ֵע ּ ָ
ש ָרה
ַרגְ לֵ ֹ
ש ָרה ַע ְ ׂ
יהון ,וְ ׁ ַש ְריָין ַעל ֶט ַפח ְ ּד ִאיה ּו י' .וְ ַע ְ ׂ
ילאַ ,היְ ינ ּו ֹיו''דּ .ו ְבגִ ין
ילא לְ ַת ּ ָתאּ ,ו ִמ ּ ַת ּ ָתא לְ ֵע ּ ָ
ֵמ ֵע ּ ָ
ָּכ ְךִ ׁ ,שיע ּו ָרא ְ ּד ּ ֻס ָּכה ָא ְמר ּו ַר ָּבנָ ן ,לֹא ּ ָפח ּות
ש ּויָה
ש ִריםֻ .ס ָּכה ַהעֲ ׂ
ש ָרה ,וְ לֹא לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֶע ְ ׂ
ֵמעֲ ָ ׂ
ימאָ ,עלָ ּה ִא ְּת ַמר) ,שמות
ְ ּכ ִכ ְב ׁ ָשן ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִא ּ ָ
יט( וְ ַהר ִסינַי ָע ׁ ָשן ּ ֻכ ּל ֹו ִמ ּ ְפנֵי אֲ ׁ ֶשר י ַָרד ָעלָ יו יְ ָי ָּב ֵא ׁש
וַ ּי ַַעל עֲ ׁ ָש ֹנו ְ ּכ ֶע ׁ ֶשן ַה ִ ּכ ְב ׁ ָשן) .ואוקמוה מאי )יחזקאל
א( והחיות רצוא ושוב ,כאור היוצא מפי הכבשן( וְ כ ּ ָֹלא ַחד.

 .816וְ י ֵׁש עֲ ָׂש ָרה ְטפָ ִחים ַּב ְּכרו ִּבים ִמ ּ ַמ ָּטה
אשיהֶ ם,
ָר ׁ ֵ
ַעד
ְל ַמ ְעלָ ה ,מֵ ַרגְ לֵ יהֶ ם
אשיהֶ ם ַעד ַרגְ לֵ יהֶ ם ,וְ ׁשוֹ ִרים ַעל טֶ פַ ח
וּמֵ ָר ׁ ֵ
שהוּא י' .וַעֲ ָׂש ָרה עֲ ָׂש ָרה ִמ ּ ַמ ְעלָ ה ְל ַמ ּ ָטה,
ֶׁ
ו ִּמ ּ ַמ ָּטה ְל ַמ ְעלָ הּ ְ ,כלוֹ ַמר יוֹ ''ד .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה
ִ ׁשעוּר סֻ ָּכה ָא ְמר ּו חֲכָ ִמים ,לֹא פָ חוֹ ת
מֵ עֲ ָׂש ָרה ,וְ לֹא ְל ַמ ְעלָ ה מֵ ֶע ְ ׂש ִרים .סֻ ָּכה
של ִא ּ ָמאָ ,עלֶ יהָ
הָ עֲ ׂש ּויָה ְּכ ִכ ְב ָׁשן ִמ ַ ּצד ׁ ֶ
שן ּ ֻכ ּלוֹ ִמ ּ ְפנֵי
נֶאֱ ַמר )שמות יט( וְ הַ ר ִסינַי ָע ַׁ
שן
שר י ַָרד ָעלָ יו ה' ָּב ֵא ׁש ַוי ּ ַַעל עֲ ָׁשנוֹ ְ ּכ ֶע ׁ ֶ
אֲ ׁ ֶ
הַ ִ ּכ ְב ָׁשן) .וּפ ְֵרשׁוּהוּ ,מַ הוּ )יחזקאל א( וְ הַ חַ יּוֹת
ָרצוֹא וָשׁוֹב? כְּ אוּר הַ יּוֹצֵ א ִמפִּ י הַ כִּ בְ שָׁ ן( וְ הַ כּ ֹל
ֶאחָ ד.

אַ � בַּ חֲ ִמ ָשּׁה ﬠָ ָשׂר יוֹם לַ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִביﬠִ יְ ,בּאָ ְספְּ כֶם אֶ תְ -תּבוּאַ ת הָ אָ ֶרץָ ,תּחֹ גּוּ אֶ ת-חַ גLeviticus 23:39 “-
ְ ” “On the fifteenth day of theיהוָהִ ,שׁ ְבﬠַ ת י ִָמים; בַּ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן ַשׁבָּ תוֹן ,וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִ י ַשׁבָּ תוֹן
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seventh month, when you have gathered the produce of the land, you shall
celebrate the feast of YHVH seven days. On the first day shall be a solemn rest,
and on the eighth day shall be a solemn rest.” Leviticus 23:41 ” ,וְחַ גֹּ ֶתם אֹתוֹ חַ ג לַ יהוָה
יﬠי ָתּחֹ גּוּ אֹתוֹ
ִ  בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִב, חֻ ַקּת עוֹלָ ם ְל ֹדר ֵֹתיכֶם:” ” ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים בַּ ָשּׁנָהYou shall celebrate it as a
feast to the LORD for seven days in the year. It is a statute forever throughout
your generations; you shall celebrate it in the seventh month.” The fifteenth of
the seventh month is the Holy Day of Sukkoth and it’s a seven days celebration.
‘’וְחַ גֹּ ֶתם אֹתו, ‘ You shall celebrate it’; the Zohar reveals that ‘it’, ‘’אֹתו, is  אתand ו,
which means celebrating the ו, Vav, that is Zeir Anpin. On Sukkoth, we connect
to Zeir Anpin through the use of the Sukkah, the Lulav and the Ushpizin. The
Sukkah is a simple construction of four walls and a ‘roof’ that is made out of
natural branches of tree or similar. It has six directions for the six Sefirot of Zeir
Anpin. We are instructed to dwell in the Sukkah for seven days because inside
it we become the aspect of Malchut and able to connect and draw the light that
comes from the six Sefirot of Zeir Anpin. The Lulav is a branch of palm tree
bonded together with three myrtle branches and two willow branches. The six
elements are the aspect of Zeir Anpin on a physical level. The seventh element
is the Etrog, which is a citrus fruit and the aspect of Malchut. We use the Lulav
and Etrog during the prayer of the Halel. The Halel connects us to the Sefirot of
Zeir Anpin, and with the Lulav and the Etrog, we maximize in drawing the light
that is available for us during the seven days. The Ushpizin are special ‘guests’
that we invite during a meal that we do in the Sukkah. They are the chariots of
the Seven Sefirot, and on each day we invite a different one corresponding to
the Sefira of that day. The first day is Chessed and we invite Abraham, then
Isaac for Gevurah, Jacob for Tiferet, Moses for Netzach, Aaron for Hod, Joseph
for Yessod and David for Malchut. The word for Sukkah, סוכה, has the numerical
value of 91 and represents the unification of the upper name יהוה, YHVH, with
the lower name אדני, ADNY, as יאהדונהי. Exodus 25:20 ” ,וְהָ יוּ הַ כְּ רֻ ִבים ֹפּ ְר ֵשׂי כְ נָפַ יִם לְ מַ ﬠְ לָ ה
 ְפּנֵי הַ כְּ רֻ ִבים,הַ כַּפֹּ ֶרת–י ְִהיוּ-אָ ִחיו; אֶ ל- ִאישׁ אֶ ל, וּפְ נֵיהֶ ם,הַ ַכּ ֹפּ ֶרת-” ”סֹ כְ כִ ים ְבּ ַכ ְנפֵ יהֶ ם ﬠַ לThe cherubim
shall spread out their wings above, סֹ כְ כִ ים, overshadowing the mercy seat with
their wings, their faces one to another; toward the mercy seat shall the faces of
the cherubim be.” The word used to describe the action of the cherubim over
the Ark is the same as the word used for the cover of the Sukkah, (100=)סככ,
and ים, that is numerically 50, is for Binah. Rabbi Ashlag reveals that the
Cherubim are the secret of Zeir Anpin and Malchut. The entire process and tools
are for us, to manifest in our lives, and for the coming year, the light of Binah
that we drew a few days earlier, on Yom Kippur. It is important to know that
studying the deep secrets and the spiritual aspects of the holy days, as well as
every precept in the Torah, is a way to connect to the root energy of the events
or the precepts. The root of our souls is in the Torah, and the secret revealed by
the Zohar shines that light on our soul, correct it and cleanse it. That aspect is
what makes the study of the Zohar so valuable to our souls. Even if we miss
some precepts or holidays we can fill the gap with the study of the Zohar.
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) .817ישעיה ד( וְ ֻס ָּכה ִּת ְהיֶה לְ צֵ ל ֹיו ָמםּ ִ ,ד ְס ַכ ְך
יה) ,תהלים
ָּב ֵעינָ ןּ .ו ְס ַכ ְך ִא ְת ָע ִביד לַ צֵ לּ ְ .ד ִא ְּת ַמר ּ ֵב ּ
לונָ ן .וְ לֹא ְּבצֵ ל ֻס ַּכת ֶה ְד ֹיוט,
צא( ְּבצֵ ל ׁ ַש ַ ּדי יִ ְת ֹ
ְ ּד ָאגִ ין ַעל ּג ּו ָפא ִמ ׁ ִש ְּמ ׁ ָשאֶ .א ּ ָלא צֵ ל לְ ַא ָּגנָ א ַעל
ִח ּ ַמ ְד ִּתי
ב( ְּב ִצ ּל ֹו
השירים
נִ ׁ ְש ְמ ָתא) .שיר
ָש ְב ִּתי) .איכה ד( אֲ ׁ ֶשר ָא ַמ ְרנ ּו ְּב ִצ ּל ֹו נִ ְחיֶה ַבג ֹּויִ ם.
וְ י ׁ ַ
יה) ,תהלים
צֵ ל ִעם ם'ִ ,א ִ
יהי צֶ לֶ םּ ְ .ד ִא ְּת ַמר ּ ֵב ּ
יש .ם' ְסת ּו ָמה ִאית לָ ּה
לט( ַא ְך ְּבצֶ לֶ ם יִ ְת ַה ּ ֶל ְך ִא ׁ
ַא ְר ָּב ָעה ְ ּד ָפ ֹנות.
ישית
ּ .818ו ַמה ְ ּדא ּו ְקמ ּו ָה ׁ ְש ּ ַתיִ ם ְ ּכ ִהלְ ָכ ָתן ּו ׁ ְשלִ ׁ ִ
יל ּו ֶט ַפחּ .ולְ ַמאן ְ ּד ָא ַמר ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְ ּכ ִהלְ ָכ ָתן
אֲ ִפ ּ
יל ּו ֶט ַפח .וְ ִאי ּנ ּון ְּבגִ ין ָ ּדאְּ ,ת ֵריןְּ ,תלַ ת,
יעית אֲ ִפ ּ
ּו ְר ִב ִ
יהי עֲ ׁ ִש ָיר ָאה ,לְ ַא ׁ ְשלְ ָמא
ַא ְר ּ ַבעָ ,הא ּ ֵת ׁ ַשעֶ ,ט ַפח ִא ִ
רוןּ .ו ְבגִ ין ָ ּדאִ ׁ ,שיע ּור ֻס ָּכה לֹא ּ ָפח ּות
ָּכל ֶח ְס ֹ
יהי ַמלְ כ ּות ,עֲ ׁ ִש ָיר ָאה ְ ּד ָכל ַ ּד ְר ִ ּגין .וְ לָ א
שרּ ְ ,ד ִא ִ
ֵמ ֶע ֶׂ
יהי כ'ֶּ ,כ ֶתר ֶעלְ ֹיוןּ ְ ,דלָ א
ש ִריןּ ְ ,ד ִא ִ
לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֶע ְ ׂ
יה ָא ַמר
יה ֵעינָאָּ .כ ֹ
בוד ִע ּ ָל ָאהָ ,עלֵ ּ
ׁ ַשלְ ָטא ּ ֵב ּ
בו ֶד ָך .וְ ָא ִתיב
מ ׁ ֶֹשה) ,שמות לג( ַה ְר ֵאנִ י נָ א ֶאת ְ ּכ ֹ
יה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
אות ֶאת ּ ָפנָ י.
יך ה ּוא ,לֹא ּת ּו ַכל לִ ְר ֹ
לֵ ּ
בודְּ ,בלָ א כ'.
וְ לֵ ית ָּכ ֹ

 .817וְ סֻ ָּכה ִּת ְהיֶה ְלצֵ ל יוֹ ָמם )ישעיה ד(,
צ ִר ְ
ש ּנֶאֱ מַ ר
שה ְלצֵ לֶ ׁ ,
יך ְסכָ ְך .ו ְּסכָ ְך נַעֲ ֶׂ
ֶׁ
ש ָּ
שדַּ י י ְִתלוֹ נָן .וְ לֹא ְבצֵ ל
ּבוֹ )תהלים צא( ְ ּבצֵ ל ַׁ
שמֶ ׁשֶ .א ָּלא
ש ּ ֵמגֵן ַעל הַ ּגוּף ִמ ּׁ ֶ
סֻ ַּכת הֶ ְדיוֹ טֶ ׁ ,
ש ּנֶאֱ מַ ר )שיר
צֵ ל ְלהָ גֵן ַעל הַ ְ ּנ ָׁש ָמהּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
ָש ְב ִּתי) .איכה
השירים ב( ְ ּב ִצ ּלוֹ ִח ּ ַמ ְד ִּתי וְ י ַׁ
שר ָא ַמ ְרנ ּו ְ ּב ִצ ּל ֹו נִ ְחיֶה בַ גּוֹ יִם .צֵ ל ִעם
ד( אֲ ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ מַ ר בּ וֹ )תהלים לט( ַאךְ
ם' הוּא צֶ לֶ םֶ ׁ ,
יש .ם' ְסתו ָּמה י ֵׁש לָ ּה
ְ ּבצֶ לֶ ם י ְִתהַ ּ ֶל ְך ִא ׁ
ַא ְר ַּבע דְּ פָ נוֹ ת.
ש ּ ֵפ ְר ׁשוּה ּו ְ ׁש ּ ַתיִם ְּכ ִה ְלכָ ָתן
 .818וּמַ ה ּ ׁ ֶ
ש ָא ַמר ְׁשל ָֹׁשה
ישית אֲ ִפ ּל ּו טֶ פַ ח ,ו ְּל ִמי ׁ ֶ
ו ְּׁש ִל ִׁ
יעית אֲ ִפ ּל ּו טֶ פַ ח ,וְ הֵ ם ִ ּבגְ לַ ל
ְ ּכ ִה ְלכָ ָתן ו ְּר ִב ִ
שע.
זֶהׁ ְ ,ש ּ ַתיִםָׁ ,של ֹׁשַ ,א ְר ַּבע  -ה ֲֵרי ּ ֵת ַׁ
וְ טֶ פַ ח הוּא עֲ ִ ׂש ִיריְ ,להַ ְׁש ִלים ָּכל ִח ָּסרוֹ ן.
שר,
ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ִ ׁשעוּר סֻ ָּכה לֹא פָ חוֹ ת מֵ ֶע ֶׂ
של ָּכל הַ דְּ ָרגוֹ ת.
ש ִהיא מַ ְלכוּת ,עֲ ִ ׂש ִירית ׁ ֶ
ֶׁ
ש ִהיא אוֹ ת כ',
וְ לֹא ְל ַמ ְעלָ ה מֵ ֶע ְ ׂש ִריםֶ ׁ ,
ש ּלֹא ׁשוֹ לֶ טֶ ת ּבוֹ ַעיִןָּ .כבוֹ ד
ּ ֶכ ֶתר ֶע ְליוֹ ןֶ ׁ ,
ֹשה) ,שמות לג( הַ ְר ֵאנִ י
ֶע ְליוֹ ןָ ,עלָ יו ָא ַמר מ ׁ ֶ
נָא ֶאת ְּכב ֶֹד ָך .וְ הֵ ִ ׁשיב לוֹ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּךְ
הוּא ,לֹא תוּכַ ל ִל ְראֹת ֶאת ּ ָפנָי .וְ ֵאין ָּכבוֹ ד
ְ ּב ִלי אוֹ ת כ'.

וּמ ָמּטָ ר“ Isaiah 4:6
וּל ִמ ְסתּוֹרִ ,מזֶּ ֶרםִ ,
” ”There will be aוְסֻ כָּה ִתּ ְהיֶה לְ צֵ ל-יוֹמָ ם ,מֵ חֹ ֶרב; וּלְ מַ ְחסֶ הְ ,
) from the heat by day, and refuge andצל( shelter (Sukkah) to give shade
”בּצֵ ל ַשׁ ַדּי ,י ְִתלוֹנָן” protection from the storm and the rain.” Psalms 91:1
ְ ”… abide in
 of the Sukkah is the branches thatסככ ) of the Almighty” Theצל( the shadow
cover it. It brings a special shade that is the shadow of God that protects our
 isם . The letterצלם  create the wordם , with the letterצל souls. The word shadow,
, that represent the four walls of the Sukkah.וווו constructed from four Vavs,
” ”Surely a man walks in a shadow!” Genesis 1:27אַ �ְ -בּצֶ לֶ ם ,י ְִתהַ לֶּ �ִ -אישׁ” Psalms 39:7
�הים בָּ ָרא אֹתוֹ”
�הים אֶ ת-הָ אָ ָדם ְבּצַ ְלמוְֹ ,בּצֶ לֶ ם אֱ ִ
” “And God created man in his ownוַיִּ ְב ָרא אֱ ִ
,צֶ לֶ ם ) of God He created him;” Shadow, Image,צלם image, in the image (shadow,
, ‘tree’, which is the aspect of the Ten Sefirot andעץ is numerically 160, same as
the Tree of Life. The Endless, blessed be He started His creation by forming the
Ten Sefirot that created the world of Adam Kadmon, which is part of the
Endless, and from that came the world of Atziluth. Everything in creation is part
of the ten Sefirot and includes ten sefirot in itself. YHVH has ten Sefirot, so it is
another aspect of the ‘shadow’ of the Endless. YHVH has no shape or image as
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we define it in the physical world, but everything is driven by the government of
the Ten Sefirot. Our physical body is the ‘shadow’ of the Ten Sefirot. The head
is the aspect of the upper three Sefirot of Keter, Chokhmah, and Binah. Keter
is a spiritual point above the head that makes the connection between the
spiritual levels and physical existence. Chokhmah and Binah are the brain's
right and left sides. They are concealed but they control all the functions of the
body, that is, the aspect of the lower seven Sefirot. The Sukkah is a holy place
that gives us a direct connection to the Tree of Life. When the Holiday comes we
should find shelter under its shade because after this study of the Zohar we
know how important it is.

יתין לָ ֳק ְבלַ יְ יה ּו,
ארי ַמ ְתנִ ִ
ש ֵער ּו ָמ ֵ
ּ .819ו ְבגִ ין ָ ּדא ִ ׂ
בויִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ָאת ב'ּ ְ ,כ ִמין
ש ּויָה ְ ּכ ָמ ֹ
ֻס ָּכה ַהעֲ ׂ
גא''םִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ָאת ג'ּ ְ .כ ִמין ְצ ִריףִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ָאת
ד' .וְ ׁ ֶש ַבע ַא ְתוָ ון ִאי ּנ ּוןְּ ,בגִ ין ָ ּדא ּכפר''ת .כ'ּ ִ ,כ ְב ׁ ָשן.
ארי
ב'ּ ,ב ּו ְרגָ נִ יןּ .ו ׁ ְש ַאר ֻס ּכ ֹות .וְ ֻכ ְּלה ּו ְר ִמיזֵי לְ גַ ּ ֵבי ָמ ֵ
הון.
יתין .וְ לֵ ית לְ ַא ָר ָכא ְּב ֹ
ַמ ְתנִ ִ

 .819ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ִׁשעֲ ר ּו ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְׁשנָה
ְּכנֶגְ דָּ ם ,סֻ ָּכה הָ עֲ ׂש ּויָה ְ ּכ ָמבוֹ יִ ,מ ַ ּצד אוֹ ת ב',
צד אוֹ ת ג'ּ ְ .כ ִמין ְצ ִריףִ ,מ ַ ּצד
ְּכ ִמין גא''םִ ,מ ַ ּ
שבַ ע אוֹ ִתיּוֹ ת הֵ ןּ ִ ,בגְ לַ ל זֶה
אוֹ ת ד' .וְ ׁ ֶ
כפר''ת :כ' ּ ִ -כ ְב ָׁשן .ב' ּ -בו ְּרגָנִ ין .ו ְּׁש ָאר
סֻ כּ וֹ ת .וְ כֻ ָּלם ְר ָמזִים ֵאצֶ ל ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְׁשנָה,
וְ ֵאין ְלהַ אֲ ִר ְ
יך ָּבהֶ ם.

 .820וְ ִאי ּנ ּון לָ ֳק ְבלַ יְ יה ּו ׁ ִש ְב ָעה ּכ ְֹכ ֵבי לֶ ֶכת ,וְ ִאי ּנ ּון
לותּ ְ .כ ֹגון
ְ ּד ַכר וְ נ ּו ְק ָּבאּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ִא ְת ְק ִריא ּו ז' ְ ּכפ ּו ֹ
ׁ ִש ְב ָעה ׁ ַש ְר ִ ּגין ִ ּד ְמ ַנ ְר ּ ָתאּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר ָּב ּה )תהלים
קיט( ׁ ֶש ַבע ּ ַב ֹיום ִה ּ ַללְ ִּת ָ
יךָ .ה ִכי )זכריה ד( ׁ ִש ְב ָעה
לות.
קותָ .ה ִכי ׁ ִש ְב ָעה ְס ִפ ָיראן ְ ּכפ ּו ֹ
וְ ׁ ִש ְב ָעה מ ּו ָצ ֹ
ׁ ִש ְב ָעה
לְ ַת ּ ָתא,
אשית
ְּב ֵר ׁ ִ
ֹיו ֵמי
וְ ׁ ִש ְב ָעה
ילא) ,קהלת א( ֵאין ָּכל ָח ָד ׁש ּ ַת ַחת ַה ּ ׁ ָש ֶמ ׁש.
לְ ֵע ּ ָ

 .820וְ ֵא ּל ּו ְלעֻ ּ ָמ ָתם ִׁש ְב ָעה כּ וֹ ְכבֵ י לֶ כֶ ת,
שבַ ע
וְ הֵ ם זָכָ ר וּנְ ֵקבָ ה .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה נִ ְק ָר ִאים ׁ ֶ
של הַ ְּמנוֹ ָרה
ְּכפוּלוֹ תְּ ,כמוֹ ִ ׁש ְב ָעה ָקנִ ים ׁ ֶ
ּ
שבַ ע ַּביוֹ ם
ש ּנֶאֱ ַמר ָּב ּה )תהלים קיט( ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
ָ
ִה ּ ַל ְל ִּתיךָּ .כך )זכריה ד( ִׁש ְב ָעה וְ ִׁש ְב ָעה
שבַ ע ְס ִפירוֹ ת ְ ּכפוּלוֹ ת.
מוּצָ קוֹ תָּ .כ ְך ׁ ֶ
אשית ְל ַמ ָּטהִׁ ,ש ְב ָעה
וְ ִׁש ְב ָעה יְמֵ י ְב ֵר ִׁ
ְל ַמ ְעלָ ה) ,קהלת א( אֵ ין ָּכל חָ ָד ׁש ּ ַתחַ ת
הַ ּ ָׁשמֶ ׁש.

יה
 .821ל ּולָ ב ָ ּדא ַצ ִ ּדיקּ ְ .ד ָד ֵמי לְ ח ּוט ַה ּ ׁ ִש ְד ָרהּ ְ ,ד ֵב ּ
ח''י ח ּולְ יָין ,לָ ֳק ֵבל ח''י נִ ְענ ּו ִעין ְ ּדל ּולָ ב .וְ ִאי ּנ ּון לָ ֳק ֵבל
שר
ח''י ִּב ְר ָכאן ִ ּד ְצ ֹ
לו ָתא .לָ ֳק ֵבל ׁ ְשמֹנֶה עֲ ַ ׂ
רות) ,תהלים כט( ְ ּד ָהב ּו לַ יְ ָי ְּבנֵי ֵאלִ ים .לָ ֳק ֵבל
ַאזְ ָּכ ֹ
יאת ׁ ְש ַמע .וְ נִ ְענ ּו ַע לְ ׁ ִשית
רות ִ ּד ְק ִר ַ
שר ַאזְ ָּכ ֹ
ׁ ְשמֹנֶה עֲ ַ ׂ
יט ִריןְּ ,בח ּו ׁ ְש ּ ַבן ו'ְּ .תלַ ת נִ ְענ ּו ִעין ְּב ָכל ִס ְט ָרא,
ִס ְ
ִאי ּנ ּון ח''י.

שדּ וֹ מֶ ה ְלחוּט
 .821לוּלָ ב זֶה צַ דִּ יקֶ ׁ ,
שבּ וֹ ְׁשמוֹ נֶה ֶע ְ ׂש ֵרה חֻ ְליוֹ תְּ ,כ ֶנגֶד
הַ ּ ִׁש ְד ָרהֶ ׁ ,
של הַ ּלוּלָ ב .וְ הֵ ם
ְ ׁשמוֹ נָה ָע ָׂשר נִ ְענו ִּעים ׁ ֶ
ְּכ ֶנגֶד ְ ׁשמוֹ נֶה ֶע ְ ׂש ֵרה ִ ּב ְרכוֹ ת הַ ְּת ִפ ּ ָלהְּ ,כ ֶנגֶד
של )תהלים כט( הָ ב ּו
שמוֹ ת ׁ ֶ
ְׁשמוֹ נָה ָע ָׂשר ׁ ֵ
שמוֹ ת
לַ ה' ְ ּבנֵי ֵא ִליםְּ ,כ ֶנגֶד ְ ׁשמוֹ נָה ָע ָׂשר ׁ ֵ
יאת ְׁשמַ ע .וְ נִ ְענו ַּע ְל ִ ׁש ּׁ ָשה ְצ ָד ִדים,
של ְק ִר ַ
ֶׁ
ּשל ָֹׁשה נִ ְענו ִּעים ְ ּבכָ ל צַ ד ,הֵ ם
ְ ּבחֶ ְ ׁשבּ וֹ ן ו' .ו ְ ׁ
ְ ׁשמוֹ נָה ָע ָׂשר.

Psalms 119:164
” ֶשׁבַ ע בַּ יּוֹםִ ,הלַּ ְל ִתּי�– ﬠַ לִ ,מ ְשׁ ְפּטֵ י צִ ְד ֶק�“
”“Seven times a day do I praise You, because of Your righteous ordinances
Zechariah 4:2
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ֹאשׁהּ“
”ו ְִשׁ ְבﬠָ ה ֵנר ֶֹתיהָ ﬠָ לֶ יהָ – ִשׁ ְבﬠָ ה ו ְִשׁ ְבﬠָ ה מוּצָ קוֹת ,לַ נֵּרוֹת אֲ ֶשׁר ﬠַ ל-ר ָ
“and its seven candles thereon; there are seven pipes, and seven solid, to the
”candles, which are upon her head
We learned that the Sukkah connects us to the seven Sefirot. The Zohar
explains in this section that it also connects us to the seven major planets of
’. They are called ‘doublesבגכפרת the solar system with the 7 double letters,
because they have two forms. One form is with ‘Dagesh’, that means there is a
dot in the middle of the letter. The Dagesh brings the female aspect and the
letter without it has the male aspect.
, top of the Sukkah, should not be too condensed with branches on topסכך The
because it will invalidate it. It’s better to leave small cracks to be able to see the
stars from within the Sukkah.
The lulav has three myrtle branches for Chessed, Gevurah, and Tiferet. Two
willow branches for Netzach and Hod. Unopened palm branch for Yessod. It is
like the spine that holds the entire body. The Spine has 18 links and 18 is the
, ‘life’. It also represents the purpose of Yessod thatחי numerical value of
connects the nine Sefirot on the way up and down. Malchut doesn’t have a light
of its own and Yessod is the one that channels the ‘life’ energy from the upper
Sefirot of Light to Malchut.

 .822ל ּולָ ב ּ ַב ּי ִָמיןָּ ,כלִ יל ׁ ִש ׁ ָשה ִמינִ ין )דאינון( ג' )דף
רנ''ו ע''א( הֲ ַד ִּסיןּ ְ ,גד ּו ּ ָלה ְ ּגב ּו ָרה ִּת ְפ ֶא ֶרת .וְ ַד ְמיָין
הוד.
בות ,נ ֶַצח וְ ֹ
לִ ְתלַ ת ְ ּגוָ ונֵי ֵעינָ א .ב' ּ ַב ֵ ּדי עֲ ָר ֹ
סודּ ,ד ֹו ֶמה לַ ּ ׁ ִש ְד ָרה.
ש ְפוָ ון .ל ּולָ ב ,יְ ֹ
וְ ַד ְמיָין לִ ְת ֵרין ִ ׂ
יה ָא ַמר ָ ּדוִ ד) ,תהלים
יה ִק ּי ּום ְ ּד ָכל ַּג ְר ִמין .וְ ָעלֵ ּ
ְ ּד ֵב ּ
רוג,
מו ָךֶ .א ְת ֹ
ֹאמ ְר ָ ּנה יְ ָי ִמי ָכ ֹ
מו ַתי ּת ַ
לה( ָּכל ַע ְצ ֹ
יה ִה ְרה ּו ִרין.
ַמלְ כ ּותּ .ד ֹו ֶמה לְ לִ ָּבאּ ְ .ד ֵב ּ

ִׁש ּ ָׁשה
כּ וֹ לֵ ל
ְ ּבי ִָמין,
 .822לוּלָ ב
ִמינִ ים )שֶׁ הֵ ם( ְׁשל ָֹׁשה ה ֲַד ִ ּסים ּ ְ -ג ֻד ּ ָלה
ְ ּגבו ָּרה ִּת ְפ ֶא ֶרת .וְ דוֹ ִמים ִל ְׁשל ׁ ֶֹשת גּוֹ נֵי
הָ ַעיִןׁ ְ .שנֵי ַּבדֵּ י עֲ ָרבוֹ ת  -נֵצַ ח וְ הוֹ ד ,וְ דוֹ ִמים
ִל ְ ׁש ּ ֵתי ְ ׂשפָ ַתיִם .לוּלָ ב  -יְסוֹ ד ,דּ וֹ מֶ ה
של ָּכל הָ עֲ צָ מוֹ ת ,וְ ָעלָ יו
ש ּבוֹ ִקיּוּם ׁ ֶ
לַ ּ ִׁש ְד ָרהֶ ׁ ,
ַע ְצמוֹ ַתי
ָאמַ ר דָּ וִ ד) ,תהלים לה( ָּכל
ֹאמ ְרנָה ה' ִמי כָ מוֹ ָך .אֶ ְתרוֹ ג  -מַ ְלכוּת,
ת ַ
ש ּבוֹ הַ ִה ְרהו ִּרים.
דּ וֹ מֶ ה לַ ּ ֵלבֶ ׁ ,

 .823וְ נִ ְענ ּו ִעין ְ ּד ַהלֵ לִ ,אי ּנ ּון ְמ ׁש ּו ּ ָת ִפין ְּבנִ ְענ ּו ִעין
הוד ּו
ִ ּדנְ ִטילַ ת ל ּולָ ב ,וְ ִאי ּנ ּון ח''י ְּב ָאנָ א .ח''י ח''יְּ ,ב ֹ
סוף .ח''י ִ ּדנְ ִטילַ ת ל ּולָ ב ,הֲ ֵרי ע''בּ .ו ְבגִ ין
ְּת ִח ּ ָלה וָ ֹ
ָ ּדא ל ּולָ ב ְּבח ּו ׁ ְש ּ ַבן ח''ס ,וְ ד' ִמינִ ין ְ ּדל ּולָ בָ ,הא
רו ָעא יְ ִמינָ אּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ּ ַת ִּקינ ּו ל ּולָ ב ּ ַב ּי ִָמין,
ֶח ֶסדּ ְ ,ד ֹ
רוג לְ ִס ְט ָרא ִ ּדגְ ב ּו ָרה,
ֶא ְת ֹ
לְ ִס ְט ָרא ְ ּד ֶח ֶסד.
רוג ַה ּד ֹו ֶמה לַ ּ ֵלב,
ש ָמאלָ א לִ ָּבאּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ֶא ְת ֹ
לִ ְ ׂ
שמֹאלּ ְ .כ ָמה ְ ּדא ּו ְקמ ּו ָה ,ל ּולָ ב
ּ ַת ִּקינ ּו לְ ֶמהֱ וִ י ְּב ַיד ְ ׂ
כור
ֹאלוִ .אי ּנ ּון לָ ֳק ֵבל זָ ֹ
שמ ֹ
ּ ַב ּי ִָמין ,וְ ֶא ְת ֹ
רוג ִּב ְ ׂ

ש ּ ָת ִפים
ְמ ׁ ֻ
 .823וְ נִ ְענו ֵּעי הַ הַ ּ ֵלל הֵ ם
של נְ ִטילַ ת לוּלָ ב ,וְ הֵ ם ְׁשמוֹ נָה
ַּב ִ ּנ ְענו ִּעים ׁ ֶ
''א ּנָא''ׁ ְ .שמוֹ נָה ָע ָׂשר ְׁשמוֹ נָה ָע ָׂשר
ָע ָׂשר ְ ּב ָ
של
ְ ּבהוֹ ד ּו ְּת ִח ּ ָלה וָסוֹ ףׁ ְ ,שמוֹ נָה ָע ָׂשר ׁ ֶ
נְ ִטילַ ת לוּלָ ב  -ה ֲֵרי ע''ב .ו ִּמ ּ ְפנֵי זֶה לוּלָ ב
ְ ּבחֶ ְ ׁש ּבוֹ ן ח''ס ,וְ ַא ְר ָּב ָעה ִמינֵי הַ ּלוּלָ ב  -ה ֲֵרי
חֶ סֶ ד ,זְרוֹ ַע י ִָמין .ו ִּמ ּ ְפנֵי זֶה ִּת ְ ּקנ ּו לוּלָ ב
ְ ּבי ִָמיןְ ,לצַ ד הַ חֶ סֶ ד .אֶ ְתרוֹ ג ְלצַ ד הַ ְ ּגבו ָּרה,
ִל ְ ׂשמֹאל הַ ּ ֵלב .ו ִּמ ּ ְפנֵי זֶה ֶא ְתרוֹ ג הַ דּ וֹ מֶ ה
לַ ּ ֵלבִּ ,ת ְ ּקנ ּו ִל ְהיוֹ ת ְ ּביַד ְ ׂשמֹאלּ ְ .כמוֹ
ש ּ ֵפ ְר ׁשוּהוּ ,לוּלָ ב ְ ּבי ִָמין ,וְ ֶא ְתרוֹ ג ִ ּב ְ ׂשמֹאלוֹ .
ֶׁ
וְ הֵ ם ְ ּכ ֶנגֶד זָכוֹ ר וְ ָׁשמוֹ ר .ו ִּמי נָטַ ל ְׁשנֵיהֶ ם?
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 וְ ֶא ְתרוֹ ג, ֹימינו
ִ  ל ּולָ ב ִ ּב. הָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי.יתא
ָ  ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע. ּו ַמאן נָ ִטיל ּ ַת ְרוַ ויְ יה ּו.מור
ֹ וְ ׁ ָש
. ִֹ ּב ְ ׂשמֹאלו

.יה
ֹ  וְ ֶא ְת,ֵיה
ִ ל ּולָ ב ִּב
ּ ֵש ָמאל
ּ ימינ
ׂ ְ רוג ִּב

The Lulav includes six items, three myrtle branches, two willow branches, and
the unopened palm branch. Its name is Lulav because it is the main item and
the aspect of Yessod, it lends its name to the entire six when they are assembled
together. It is the ‘spine’ of the Lulav that holds the essence of the six. Similarly,
the spine of the body holds the other bones and gives them strength.
Psalms 35:10
“� ִמי כָמוֹ,ֹאמ ְרנָה– יְהוָה
ַ  תּ,מוֹתי
ַ ְכָּל ﬠַ צ:
 ִמגֹּ זְ לוֹ, ֵמחָ זָק ִמ ֶמּנּוּ; וְﬠָ ִני וְאֶ ְביוֹן,”מצִּ יל ﬠָ ִני
ַ
“All my bones shall say, 'YHVH, who is like you, delivering the poor from him
who is too strong for him, the poor and needy from him who robs him?'.”
Bones, עצמות, also mean essence, power. In the body, they are the aspect of
Chokhmah. The Lulav and the process of shaking it during the seven days of
Sukkot is a great tool for us in connecting to Zeir Anpin and drawing its light
into our lives.
The Lulav shakings are done in four sets of 18 with a total of 72. Lulav, לולב, is
numerically 68, same as חס, and with the 4, ד, species, it sums up 72. This is
also the value of Chessed, חסד. Each of the 72 shakings has its own 3 shakings
and that brings the total to 216, same as Gevurah, גבורה.
When we connect the Lulav on the right that is Chessed, with the Etrog on the
left that is Gevurah, we bind them together and the central column helps the
flow of light to come down to the world of Malchut.
The Zohar mentions that the Etrog has the shape of a heart, where thoughts
and consciousness are. When we connect the Etrog to the Lulav we should have
the proper consciousness in order to maximize the connection.
 וְ ַא ֲהרֹן, וְ הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן, ָּבא ּו הָ ָאבוֹ ת.824
 ַא ּ ָתה, ֹ וּבֵ ְרכ ּו אוֹ תוֹ וְ ָא ְמר ּו לו,ּשלֹמֹה
ׁ ְ וְ ָדוִ ד ו
ָ
שהֵ ם
ֶ ׁ ש ְּלך
ֶ ׁ  וְ הַ חֲבֵ ִרים,הַ ְּמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה
 וְ ַא ּ ָתה.שהֵ ם ִׁש ְב ָעה
ֶ ׁ  ְּכ ֶנגֶד ֵא ּל ּו,ִׁש ּ ָׁשה
, נֵר ַמעֲ ָר ִבי ָּב ֶא ְמצַ ע,הַ ְּמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה
 ְ ּבכָ ל ֶאחָ ד.ש ָּכל ִ ׁש ּ ָׁשה נֵרוֹ ת ְמ ִא ִירים ִמ ְּמ ָך
ֶׁ
. )משלי כ( נֵר ה' נִ ְׁש ַמת ָא ָדם, ֹנֶאֱ ַמר ּבו
 וְ ַא ּ ָתה ַּבחֲבֵ ִרים,וְ הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן מֵ ִאיר ְ ּב ָך
 ו ִּמ ּׁ ָשם. וְ הַ כּ ֹל ֶאחָ ד ְ ּב ִלי פֵ רוּד ְּכלָ ל,ש ְּל ָך
ֶׁ
ְ
וְ ֵאילָ ך ִמ ְת ּ ַפ ּ ְ ׁש ִטים עֲ נ ִָפים ְלכָ ל ַּבעֲ לֵ י
אשוֹ נָה
ׁ  הַ ְׁשלֵ ם דִּ ְב ֵרי הַ חֲבו ָּרה הָ ִר,הַ חָ ְכ ָמה
.ש ְּל ָך ְל ַע ּ ֵטר אוֹ ָתם
ֶׁ

 וְ ַאהֲ רֹן וְ ָדוִ ד,ימנָ א
ָ  וְ ַר ְעיָא ְמ ֵה, ָאת ּו אֲ ָב ָהן.824
 ַאנְ ְּת ּב ּו ִצינָא,יה
ּ ֵ וְ ָא ְמר ּו ל,יה
ּ ֵ ּו ָב ִריכ ּו ל,ּו ׁ ְשלֹמֹה
 לָ ֳק ֵבל ִאי ּנ ּון, וְ ַח ְב ַר ּיָיא ִ ּדילָ ְך ְ ּד ִאי ּנ ּון ׁ ִשית,ישא
ָ ׁ ַק ִ ּד
 ְ ּד ָכל,ישא נֵר ַמעֲ ָר ִבי ְּב ֶא ְמ ַצע
ָ ׁ  וְ ַאנְ ְּת ּב ּו ִצינָ א ַק ִ ּד.'ז
 )משלי,יה
ֹ ׁ ִשית נ
ּ  ְּב ָכל ַחד ִא ְּת ַמר ּ ֵב.ֵרות נְ ִה ִרין ִמנָ ְך
,ימנָ א נָ ִהיר ָּב ְך
ָ  וְ ַר ְעיָא ְמ ֵה.כ( נֵר יְ ָי נִ ׁ ְש ַמת ָא ָדם
 ְּבלָ א ּ ִפר ּו ָדא, וְ כ ּ ָֹלא ַחד,וְ ַאנְ ְּת ְּב ַח ְב ַר ּיָיא ִ ּדילָ ְך
ארי
ֵ  ּו ִמ ּ ַת ּ ָמן וְ ִאילָ ְך ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ִטין ַענְ ִפין לְ ָכל ָמ.ְ ּכלָ ל
 ַא ׁ ְשלִ ים ִמ ִּלין ַ ּדחֲ ב ּו ָרא ַק ְד ָמ ָאה ִ ּדילָ ְך,ָח ְכ ְמ ָתא
.לון
ֹ לְ ַא ְע ְּט ָרא

, ּ ָפ ַתח הַ ְּמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה וְ ָא ַמר.825 ְּב ִח ּב ּו ָרא
,ישא וְ ָא ַמר
ָ ׁ  ּ ָפ ַתח ּב ּו ִצינָ א ַק ִ ּד.825
 )שיר השירים,אשוֹ ן נֶאֱ ַמר
ׁ ַק ְד ָמ ָאה ִא ְּת ַמר )שיר השירים ח( ַמיִ ם ַר ִּבים ל ֹא ַּב ִח ּבוּר הָ ִר
.' ֹח( ַמיִם לֹא יו ְּכל ּו ְלכַ ּבוֹ ת ֶאת הָ ַאהֲבָ ה וְ גו
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של
ֶ ׁ יעי
ִ שנִ י וְ יוֹ ם ִ ׁש ּ ִ ׁשי וְ יוֹ ם ְׁש ִב
ֵ ׁ  ֹיו ָמא ַמה ּו ּבוֹ ז? יוֹ ם. ַמאי ּב ּוז.'גו
ֹ ְי ּו ְכל ּו לְ ַכ ּב ֹות ֶאת ָה ַאהֲ ָבה ו
.ש ָּבהֶ ם הָ י ּו ְמנ ְַּס ִכים ַמיִם וְ ַייִן
ֶ ׁ ,סֻ כּ וֹ ת

.יע ָאה ְ ּדס ּו ּכ ֹות
ָ  וְ ֹיו ָמא ׁ ְש ִב,ית ָאה
ָ  וְ ֹיו ָמא ׁ ְש ִת,ִּתנְ יָינָ א
.הון הֲ ֹוו ְמנ ְַּס ִכים ַמיִ ם וְ יַיִ ן
ֹ ִ ּד ְב

יבים
ִ  ִׁש ְב ָעה יְמֵ י סֻ כּ וֹ ת ָּבהֶ ם הָ י ּו מַ ְק ִר.826
ִש ָר ֵאל ִׁש ְב ִעים ּ ָפ ִרים ְלכַ ּ ֵפר ַעל ִׁש ְב ִעים
ְׂ י
.ִש ֵאר הָ עוֹ לָ ם חָ רוּב מֵ הֶ ם
ָ ּׁ ש ּלֹא י
ֶ ׁ ְממֻ ִ ּנים ְ ּכ ֵדי
ש ָּכתוּב וּבַ ח ֲִמ ּ ָׁשה ָע ָׂשר יוֹ ם וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶתם
ֶ ׁ זֶה ּו
שה ְל ֵריחַ נִ יחֹחַ לַ ה' ּ ָפ ִרים ְ ּבנֵי בָ ָקר
ֶ ּׁ עֹלָ ה ִא
שנִ י ּ ָפ ִרים
ֵ ּׁ ַ וּבַ יּוֹ ם ה.ימים
ִ ְׁשל ָֹׁשה ָע ָׂשר ְּת ִמ
.ישי ַאחַ ד ָע ָׂשר
ִׁ  וּבַ יּוֹ ם הַ ּ ְ ׁש ִל.ְׁשנֵים ָע ָׂשר
ישי ּ ָפ ִרים
ִׁ  וּבַ יּוֹ ם הַ ח ֲִמ.יעי עֲ ָׂש ָרה
ִ וּבַ יּוֹ ם הָ ְר ִב
 וּבַ יּוֹ ם. וּבַ יּוֹ ם הַ ּ ִׁש ּ ִ ׁשי ּ ָפ ִרים ְ ׁשמוֹ נָה.ִּת ְ ׁש ָעה
 ו ְּבכָ ל יוֹ ם. וְ כֻ ָּלם ִ ׁש ְב ִעים.יעי ִׁש ְב ָעה
ִ הַ ּ ְ ׁש ִב
? ַמדּ ו ַּע חֲסֵ ִרים.הָ י ּו חֲסֵ ִרים

יבין
ִ הון ָהי ּו ַמ ְק ִר
ֹ  ְּב, ְ ּד ׁ ֶש ַבע ֹיו ִמין ְ ּדס ּו ּכ ֹות.826
, לְ ַכ ּ ְפ ָרא ַעל ׁ ִש ְב ִעין ְמ ָמנָ ן,ש ָר ֵאל ׁ ִש ְב ִעים ּ ָפ ִרים
ׂ ְ ִי
 הֲ ָדא ה ּוא.ְּבגִ ין ְ ּדלָ א יִ ׁ ְש ְּת ַאר ָעלְ ָמא ָחר ּוב ִמ ּנַיְ יה ּו
עולָ ה
ֹ שר ֹיום וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶתם
ׂ ָ  ּו ַבחֲ ִמ ּ ׁ ָשה ָע,ִד ְכ ִתיב
שר
ַ ִא ּ ׁ ֶשה לְ ֵר
ׂ ָ יח נִ יח ַֹח לַ יְ ָי ּ ָפ ִרים ְּבנֵי ָב ָקר ׁ ְשלֹ ׁ ָשה ָע
ישי
ִ ׁ ִ ּו ַבי ֹּום ַה ּ ׁ ְשל. ּו ַבי ֹּום ַה ּ ׁ ֵשנִ י ּ ָפ ִרים י''ב.ימים
ִ ְּת ִמ
ישי ּ ָפ ִרים
ִ ׁ  ּו ַבי ֹּום ַהחֲ ִמ.ש ָרה
ִ  ּו ַבי ֹּום ָה ְר ִב.י''א
ׂ ָ ֲיעי ע
יעי
ִ  ּו ַבי ֹּום ַה ּ ׁ ְש ִב. ּו ַבי ֹּום ַה ּ ׁ ִש ּ ׁ ִשי ּ ָפ ִרים ׁ ְשמֹנֶה.ִּת ׁ ְש ָעה
. ּו ְב ָכל ֹיו ָמא הֲ ֹוו ָח ֵס ִרים. וְ ֻכ ְּלה ּו ׁ ִש ְב ִעין.ׁ ִש ְב ָעה
.אֲ ַמאי ָח ֵס ִרים

The Zohar tells us that after Rabbi Shimon finished the study of the Sukkah
and the Lulav, the patriarchs came to him with Moses, Aaron, David, and
Solomon, and blessed him.
We learn from this story that when we study from the Torah and reveal the
secrets, we make a direct connection to the spiritual elements and receive their
blessings. Rabbi Shimon taught about the Sukah and Ushpizin (See DZ 1366)
and they came to bless him. The Zohar adds Solomon with David because both
of them connect to Malchut. King David formed the vessel of Malchut with his
great desire for the Light and his son, King Solomon, built the Holy Temple
connecting the light to Malchut.
The Ushpizin blessed Rabbi Shimon and told him that he is the Holy Menorah,
Candelabra. His six students are the aspects of the six candles and Rabbi
Shimon is the seventh, the candle of Yessod, that is in the middle and holds all
the others together. They shine because of him. On each of them, it is said
(Proverb 20:27) “ נ ְִשׁ ַמת אָ ָדם,”נֵר יְהוָה, “The soul of man is the candle of YHVH”, but
in the soul of Rabbi Shimon, the light of the Faithfull Shepherd (Moses) shines.
Rabbi Shimon's branches of light are spread to all students that own the
wisdom.
Rabbi Shimon continues with the study and quotes Song of Songs 8:7
“– בָּ אַ הֲ בָ ה,הוֹן בֵּ יתוֹ-כָּל-ִתּן ִאישׁ אֶ ת
ֵ י- ל ֹא י ְִשׁ ְטפוּהָ ; ִאם, וּנְהָ רוֹת,הָ אַ הֲ בָ ה- ל ֹא יוּכְ לוּ לְ כַבּוֹת אֶ ת,מַ יִם ַר ִבּים
 יָבוּזוּ לוֹ,”בּוֹז
“Many waters cannot quench love, neither can floods drown it. If a man offered
for love all the wealth of his house, he would be utterly despised.”
The word “ ”בּוֹזand the numerical value of each of its letters, is a reference to the
second, sixth and seventh days of the holy day of Sukkot when they were
celebrating the pouring of wine and water in the Holy Temple. Because of the
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great light revealed on Sukkot, the pouring of wine over the altar had greater
significance than when it was done during the rest of the year. The pouring of
water was done only on Sukkot.
Rabbi Shimon didn’t invite his guests, but they came because he made a
spiritual connection to them by revealing the secrets of the Torah, the holy days,
and the precepts. When we join the study of the Zohar with Rabbi Shimon, we
benefit from his connection to these great souls and channels of Light.
There are no better ways to achieve such a level of connection. Rabbi Shimon
and the Zohar paved the path and all we need is to use it and ‘own’ it.

יבה
ֶ .827א ּ ָלא ָה ָכא ָקא ָר ִמיז) ,בראשית ח( וַ ּ ָתנַח ַה ּ ֵת ָ
טו ָפנָ א) ,בראשית
ימי ֹ
יעיּ .ו ַמה ָה ָתם ְּב ֵ
ּ ַבח ֶֹד ׁש ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
ְ
סור .א ּוף ָה ִכי ְּב ִת ׁ ְש ֵרי,
לוך וְ ָח ֹ
ח( וְ ַה ּ ַמיִ ם ָהלְ כ ּו ָה ֹ
ֹאש
ְ ּד ִאיה ּו י ְַר ָחא ׁ ְש ִב ָ
יה ַּכ ָמה ּ ִפק ּו ִדין ,ר ׁ
יע ָאהּ ְ ,ד ֵב ּ
רוגִ ,מינִ ין
ַה ּ ׁ ָשנָ ה וְ ֹיום ַה ִ ּכ ּפ ּו ִריםֻ ,ס ָּכה וְ ל ּולָ ב ֶא ְת ֹ
ש ָר ֵאל,
ְ ּדל ּולָ ב ׁש ֹו ָפרְ ׁ .ש ִכינְ ּ ָתא ִע ּ ָל ָאה ׁ ַש ְריָיא ַעל יִ ְ ׂ
רוג ,וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
יהי ְּת ׁש ּו ָבה ,ס ּו ָּכהֶ .א ְת ֹ
ְ ּד ִא ִ
ְ
סור,
לוך וְ ָח ֹ
ה ּוא ְ ּד ִאיה ּו ל ּולָ בִ .מ ּיַד וְ ַה ּ ַמיִ ם ָהי ּו ָה ֹ
ש ָר ֵאל ,א ּוף ָה ִכי ִמ ְת ַמעֲ ִטין
ִמ ְת ַמעֲ ִטין ֹ
חו ִבין ְ ּדיִ ְ ׂ
ְמ ָמנָ ן ְ ּד ִאי ּנ ּון ַמלְ אֲ ֵכי ַח ָּבלָ הּ ִ ,ד ְמ ָמנָ ן ָעלַ יְ יה ּו,
שה עֲ ֵב ָרה
טו ָפנָ אּ ְ .כ ָמה ְ ּד ֹ
ְ ּד ַד ְמיָין לְ ֵמי ֹ
או ְקמ ּו ָהָ ,ע ָ ׂ
יגור ֶא ָחדְּ .ב ַהה ּוא זִ ְמנָ א
לו ַק ֵט ֹ
ֹ
ַא ַחת ָקנָ ה
הון,
חו ִביןִ ,מ ְת ַמעֲ ִטין ּ ָפ ִרים ִ ּדלְ ֹ
ֹ
ְ ּד ִמ ְת ָמעֲ ִטין
ִמ ְת ַמעֲ ִטין ְמ ָמנָ ן ְ ּדע' א ּו ִמיןִ ,מ ְת ַמעֲ ִטין ע' א ּו ִמין,
הון.
ִמ ְת ַמ ֵעט ט ּו ָבא ִ ּדלְ ֹ

ֶ .827א ָּלא ָּכאן הוּא ָרמוּז) ,בראשית
יעי .וּמַ ה ּׁ ָשם
ח( ו ּ ַָתנַח הַ ּ ֵתבָ ה ַּבח ֶֹד ׁש הַ ּ ְׁש ִב ִ
ְ
ִ ּבימֵ י הַ ּ ַמ ּבוּל )שם( וְ הַ ּ ַמיִם הָ י ּו הָ לוֹ ך וְ חָ סוֹ ר
יעי,
שהוּא הַ ח ֶֹד ׁש הַ ּ ְׁש ִב ִ
 ַאף ָּכ ְך ְ ּב ִת ְ ׁש ֵריֶ ׁ ,ֹאש הַ ּׁ ָשנָה ,וְ יוֹ ם
ש ּבוֹ ַּכ ּ ָמה ִמ ְצווֹ ת :ר ׁ
ֶׁ
של
הַ ִּכ ּפו ִּרים ,סֻ ָּכה וְ לוּלָ בֶ ,א ְתרוֹ גִ ,מינִ ים ׁ ֶ
הַ ּלוּלָ בׁ ,שוֹ פָ ר  -הַ ּ ְ ׁש ִכינָה הָ ֶע ְליוֹ נָה ׁשוֹ ָרה
ש ִהיא ְּת ׁשוּבָ ה ,סֻ ָּכה ,אֶ ְתרוֹ ג,
ִש ָר ֵאלֶ ׁ ,
ַעל י ְ ׂ
ְ
שהוּא לוּלָ בִ .מיָּד -
וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ׁ ֶ
וְ הַ ּ ַמיִם הָ י ּו הָ לוֹ ְך וְ חָ סוֹ רִ .מ ְת ַמעֲ ִטים
ִש ָר ֵאלַ .אף ָּכ ְך ִמ ְת ַמעֲ ִטים
של י ְ ׂ
הַ ח ֲָט ִאים ׁ ֶ
ש ְּממֻ ִ ּנים
שהֵ ם ַמ ְלאֲ כֵ י הַ חַ ָּבלָ ה ׁ ֶ
הַ ְממֻ ִ ּניםֶ ׁ ,
שדּ וֹ ִמים ְלמֵ י הַ ּ ַמבּ וּלְּ .כמוֹ
ֶׁ
עֲ לֵ יהֶ ם
ש ּ ֵפ ְר ׁשוּהוָּ ,ע ָׂשה עֲ בֵ ָרה ַאחַ תָ ,קנָה לוֹ
ֶׁ
ש ִּמ ְת ַמעֲ ִטים
ָקטֵ גוֹ ר ֶאחָ דּ ְ .באוֹ תוֹ ז ְַמן ׁ ֶ
ש ָּלהֶ ם,
הַ ֲח ָט ִאיםִ ,מ ְתמַ עֲ ִטים הַ ּ ָפ ִרים ׁ ֶ
של ִׁש ְב ִעים אֻ ּמוֹ ת,
ִמ ְתמַ עֲ ִטים הַ ְממֻ ִ ּנים ׁ ֶ
ִמ ְת ַמעֲ ִטים ִ ׁש ְב ִעים אֻ ּמוֹ תִ ,מ ְתמַ ֵעט הַ ּטוֹ ב
ש ָּלהֶ ם.
ֶׁ

יבת נ ַֹחָ ,מנֵי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ,לְ ַאעֲ לָ א
ֵ ּ .828ת ַ
זָכר
יה )בראשית ז( ׁ ְשנַיִ ם ׁ ְשנַיִ ם ׁ ִש ְב ָעה ׁ ִש ְב ָעה ָ
ִע ּ ֵמ ּ
ּונְ ֵק ָבה ,לְ ָק ְר ָּבנָא ,לְ ַא ָּגנָ א ַעל נ ַֹח ,וְ ַעל ָּכל ִאי ּנ ּון
יבה .א ּוף ָה ִכי ִא ּ ֵלין ִ ּד ְמנ ְַּט ִרין
יה לַ ּ ֵת ָ
ְ ּד ָעאלִ ין ִע ּ ֵמ ּ
טו ִביםְ ׁ ,שנַיִ ם ׁ ְשנַיִ ם
ֹ
ַח ִ ּגין ּוזְ ַמנִ יןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון י ִָמים
ֹאש
ׁ ִש ְב ָעה ׁ ִש ְב ָעהְ ׁ ,שנַיִ ם ׁ ְשנַיִ ם ְּת ֵרין ֹיו ִמין ְדר ׁ
עותּ ,ו ְבגִ ין ְ ּד ִאי ּנ ּון ְּת ֵרין
ַה ּ ׁ ָשנָ הּ ,ו ְת ֵרין ֹיו ִמין ְ ּד ׁ ָשב ּו ֹ
ִמ ּנַיְ יה ּו ְּב ָס ֵפקָ ,הא ִאית ׁ ְשנֵי יְ ֵמי ַה ּפ ּו ִרים
ְּב ַא ְת ַריְ יה ּוִ ׁ .ש ְב ָעה ׁ ִש ְב ָעה ,ז' ֹיו ִמין ְ ּד ֶפ ַסח ,ז' ֹיו ִמין

ֵ ּ .828תבַ ת נֹחַ ִ ,צ ּוָה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ְׁש ַניִם )בראשית
ְׁש ַניִם
ִע ּמוֹ
ְלהַ ְכנִ יס
ז( ִׁש ְב ָעה ִׁש ְב ָעה זָכָ ר וּנְ ֵקבָ הְ ,ל ָק ְר ָּבןְ ,להָ גֵן
ש ִ ּנ ְכנ ִָסים ִע ּמוֹ לַ ּ ֵתבָ ה.
ַעל נֹחַ וְ ַעל ָּכל ֵא ּל ּו ׁ ֶ
שהֵ ם
ש ּׁשוֹ ְמ ִרים חַ ִ ּגים ּוזְמַ ִ ּניםֶ ׁ ,
ַאף ָּכ ְך ֵא ּל ּו ׁ ֶ
י ִָמים טוֹ ִביםְׁ ,ש ַניִם ְׁש ַניִם ִׁש ְב ָעה ִׁש ְב ָעה.
ֹאש הַ ּׁ ָשנָה ו ְּׁשנֵי
ְׁש ַניִם ְׁש ַניִם ְׁ -שנֵי יְמֵ י ר ׁ
ש ֵא ּל ּו ְׁש ַניִם מֵ הֶ ם
של ָׁשבוּעוֹ ת .ו ִּמ ּ ְפנֵי ׁ ֶ
י ִָמים ׁ ֶ
ְ ּבסָ פֵ ק ,ה ֲֵרי ְׁשנֵי יְמֵ י הַ ּפו ִּרים ִ ּב ְמקוֹ ָמם.
ִׁש ְב ָעה ִׁש ְב ָעה ׁ ִ -ש ְב ַעת יְמֵ י הַ ּ ֶפסַ חִׁ ,ש ְב ַעת
ש ָּבת ,וְ זֶה ּו )שם
יְמֵ י הַ ּ ֻסכּ וֹ ת .נֹחַ ְּכ ֶנגֶד יוֹ ם הַ ּׁ ַ
ו( ִמ ָּכל הָ חַ י.
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 וְ ַהאי ִאיה ּו ִמ ָּכל, נ ַֹח לָ ֳק ֵבל ֹיום ַה ּ ׁ ַש ָּבת.ְ ּדס ּו ּכ ֹות
.ַה ַחי
During the seven days of Sukkot, the priests brought seventy bulls to the altar
as sacrifices for the benefit of the seventy nations of the world. On the first day,
they brought 13 bulls, on the second 12, on the third 11, on the fourth 10, on
the fifth 9, on the sixth 8 and on the seventh 7. The Zohar asks, “Why the
numbers went down every day?” and explains by giving another example from
the story of the Flood.
Genesis 8:4 “ הָ ֵרי אֲ ָר ָרט, ﬠַ ל,ﬠָ ָשׂר יוֹם לַ חֹ ֶדשׁ- ְבּ ִשׁ ְבﬠָ ה,“ ”ו ַָתּנַח הַ ֵתּבָ ה בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִביﬠִ יand in the
seventh month, on the seventeenth day of the month, the ark came to rest on
the mountains of Ararat” “ , הַ חֹ ֶדשׁ הָ ﬠ ֲִשׂ ִירי; בָּ ﬠ ֲִשׂ ִירי ְבּאֶ חָ ד לַ חֹ ֶדשׁ, ﬠַ ד, הָ יוּ הָ לוֹ� וְחָ סוֹר,וְהַ מַּ יִם
אשׁי הֶ הָ ִרים
ֵ “ ” ִנ ְראוּ ָרAnd the waters decreased continually until the tenth month; in
the tenth month, on the first day of the month, the tops of the mountains were
seen”
Noah’s Ark rested on the mountains of Ararat on the seventeenth day of the
seventh month. It is the month of Tishrei (Libra), a time that we celebrate Rosh
Hashanah, Yom Kippur, Shofar, and Sukkot with the Lulav and Etrog. The
seventeenth day was the third day (Tiferet) of Sukkot.
The waters of the flood started decreasing because the judgment on the world
decreased by the light that was revealed at that time. When negativity is
removed there is a need for more sacrifices.
Genesis 7:2 “ הַ ְבּהֵ ָמה אֲ ֶשׁר ל ֹא-וּמן
ִ ; ְל� ִשׁ ְבﬠָ ה ִשׁ ְבﬠָ ה– ִאישׁ ו ְִא ְשׁתּוֹ- ִתּ ַקּח,הוֹרה
ָ ִמכֹּל הַ ְבּהֵ מָ ה הַ ְטּ
 ְשׁ ַניִם– ִאישׁ ו ְִא ְשׁתּוֹ,“ ” ְטהֹ ָרה ִהואOf every clean beast you shall take for you seven and
seven, each with his mate; and of the beasts that are not clean two and two,
each with his mate”
God asked Noah to bring pairs of impure animals, male and female into the Ark.
From the pure animals, God asked to bring seven pairs. The Zohar reveals that
they were brought for sacrifices to protect Noah and everyone inside the Ark.
Two and two is a reference to the two days of Rosh Hashanah and two days of
Shavuot (the second day is celebrated outside Israel). Rabbi Ashlag explains
that the doubts in celebrating the second day of Shavuot can be replaced with
the two days of Purim. The Seven and Seven are for the seven days of Passover
and seven days of Sukkot.
2+2+7+7 = 18, ‘’חי, ‘life’. Those who keep the holy days are protected like the
ones inside Noah’s Ark.
 זֶה ּו,ִש ָר ֵאל
ׂ ְ  הַ ּ ֻס ָּכה ְמגִ ּנָה ַעל י.829
ש ָּכתוּב )ישעיה ד( וְ סֻ ָּכה ִּת ְהיֶה ְלצֵ ל יוֹ ָמם
ֶׁ
ַ ַמה ּ ֵתבַ ת נֹח. הַ ּ ֻס ָּכה ִהיא ְמגִ ּנָה.מֵ ח ֶֹרב
-  וְ עוֹ ד ִמ ָּכל הָ חַ י. ַאף ָּכ ְך סֻ ָּכה ְלהָ גֵן,ְלהָ גֵן
.שע
ַׁ שע ּ ֵת
ַׁ  וְ הֵ ן ּ ֵת,ח''י ִ ּב ְרכוֹ ת הַ ְּת ִפ ָּלה
שר ְס ִפירוֹ ת
ֶׂ ִ ּב ְר ַּכת הַ ִּמינִ ים ָּב ּה נִ ְ ׁשלָ מוֹ ת ֶע

 הֲ ָדא ה ּוא,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ ֻס ָּכה ָקא אֲ גִ ינָ ת ָעלַ יְ יה ּו ְ ּדי.829
. )ישעיה ד( וְ ֻס ָּכה ִּת ְהיֶה לְ צֵ ל ֹיו ָמם ֵמח ֶֹרב,ִד ְכ ִתיב
 א ּוף ָה ִכי,יבת נ ַֹח לְ ַא ָּגנָ א
ַ  ַמה ּ ֵת.ֻס ָּכה ָקא אֲ גִ ינָ ת
 ח''י,עוד ִמ ָּכל ַה ַחי
ֹ ְ )תיקונין ב ע''א( ו.ֻס ָּכה לְ ַא ָּגנָא
 ִּב ְר ָכ ָתא ְ ּד ִמינִ ין,' ֵמ ִאי ּנ ּון ט' ט,לו ָתא
ֹ ִּב ְר ָכאן ִ ּד ְצ

430

DailyZohar.com

Zohar Pinchas – Draft – unedited- not for publishing
ילא לְ ַת ּ ָתאּ ,ו ִמ ּ ַת ּ ָתא ִמ ּ ַמ ְעלָ ה ְל ַמ ָּטה ו ִּמ ּ ַמ ּ ָטה ְלמַ ְעלָ ה ,וְ ִהיא
ָּב ּה ִא ׁ ְש ְּתלִ ימ ּו י' ְס ִפ ָיראן ֵמ ֵע ּ ָ
ְ ּכ ֶנגֶד נֹחַ .

ילא .וְ ִאיה ּו לָ ֳק ֵבל נ ַֹח.
לְ ֵע ּ ָ

עוד ִמ ָּכל ַה ַחיְ ׁ ,ש ִכינְ ּ ָתא אֲ גִ ינָ ת ַעל ִא ּ ֵלין
 .830וְ ֹ
יהּ ְ ,ד ִאיה ּו ח'
ְ ּדנ ְַט ִרין י'ֹ ,
אות ׁ ַש ָּבת ִּב ְתח ּו ָמא ִ ּדילֵ ּ
עודִ ,מ ָּכל ַה ַחי,
אֲ לָ ִפיםְּ ,ת ֵרין ַאלְ ִפין לְ ָכל ַצד .וְ ֹ
אות ְּב ִריתּ ְ ,ד ִאיה ּו ְּבח' ֹיו ִמין,
ִא ּ ֵלין ְ ּדנ ְַט ִרין י' ֹ
ְ ּד ִא ְּת ַמר ָעלַ יְ יה ּו) ,ויקרא יב( ּו ַבי ֹּום ַה ּ ׁ ְש ִמינִ י יִ ּמ ֹול
אות
עודִ ,מ ָּכל ָה ַחיִ ,א ּ ֵלין ְ ּדנ ְַט ִרין ֹ
תו .וְ ֹ
שר ָע ְרלָ ֹ
ְּב ַ ׂ
י'ְּ ,ת ִפ ִּלין ִּב ְת ַמנְ יָיא ּ ָפ ַר ׁ ְשיָין.

 .830וְ עוֹ ד ִמ ָּכל הָ חַ י  -הַ ּ ְ ׁש ִכינָה ְמגִ ּנָה ַעל
ש ּלוֹ ,
ש ָּבת ַּב ְּתחוּם ׁ ֶ
ש ּ ׁשוֹ ְמ ִרים י' ,אוֹ ת ַׁ
ֵא ּל ּו ׁ ֶ
שהוּא ְ ׁשמוֹ נַת אֲ לָ ִפיםַ ,א ְל ּ ַפיִם ְלכָ ל צַ ד.
ֶׁ
ש ּׁשוֹ ְמ ִרים י' ,אוֹ ת
וְ עוֹ ד ִמ ָּכל הָ חַ י  -אֵ ּל ּו ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ מַ ר
שהוּא ִ ּב ְׁשמוֹ נָה י ִָמיםֶ ׁ ,
ְ ּב ִריתֶ ׁ ,
עֲ לֵ יהֶ ם) ,ויקרא יב( וּבַ יּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִמינִ י י ִּמוֹ ל
שר ָע ְרלָ תוֹ  .וְ עוֹ ד ִמ ָּכל הָ חַ י ֵ -א ּל ּו
ְ ּב ַׂ
ש ּ ׁשוֹ ְמ ִרים אוֹ ת י'ְּ ,ת ִפ ִּלין ִ ּב ְׁשמוֹ נֶה
ֶׁ
ּ ָפ ָר ִ ׁשיּוֹ ת.

יהי ס ּו ָּכה ,אֲ גִ ינָ ת ָעלַ יְ יה ּו,
ְ ׁ .831ש ִכינְ ּ ָתא ְ ּד ִא ִ
ישת ּג ְַד ּ ָפ ָאה ָעלַ יְ יה ּוּ ְ ,כ ִא ּ ָמא ַעל ְּבנִ יןּ ,ו ְבגִ ין ָ ּדא
ּו ְפ ִר ׁ ַ
לום ָעלֵ ינ ּוּ .ו ְבגִ ין
ּ ַת ִּקינ ּו לְ ָב ְר ָכאַ ,ה ּפ ֹו ֵרס ס ּו ַּכת ׁ ָש ֹ
ָּכל ּ ִפ ּק ּו ִדין
יה
ְּבי ְַר ָחא ׁ ְש ִב ָ
ָ ּדא
יע ָאהּ ְ ,ד ֵב ּ
ִא ּ ֵלין) ,שיר השירים ח( ַמיִ ם ַר ִּבים לֹא י ּו ְכל ּו לְ ַכ ּב ֹות
הון ׁ ֶש ּ ַב ּ ׁ ָש ַמיִ ם.
ש ָר ֵאל ּ ַבאֲ ב ּו ֹ
ֶאת ָה ַאהֲ ָבהַ .עם יִ ְ ׂ
הוןִ .אם
וְ לֵ ית ַמיִ ם ַר ִּביםֶ ,א ּ ָלא ָּכל א ּו ִמין ּו ְמ ָמנָ ן ִ ּדלְ ֹ
יה
יִ ּ ֵתן ִא ׁ
ישּ ְ ,ד ִאיה ּו ָס ָמ ֵאלָּ ,כל ַמה ְ ּד ִאית לֵ ּ
ְּב ָעלְ ָמא ֵ ּדיןְּ ,בגִ ין )דף רנ''ו ע''ב( ְ ּדיִ ׁ ְש ּ ָת ּ ַתף ְּב ִא ּ ֵלין
לו.
ש ָר ֵאלּ ,ב ֹוז יָב ּוז ּו ֹ
ּ ִפק ּו ִדין ִעם יִ ְ ׂ

ש ִהיא סֻ ָּכהְ ,מגִ ּנָה עֲ לֵ יהֶ ם,
 .831הַ ּ ְ ׁש ִכינָהֶ ׁ ,
שת ְ ּכנָפָ ּה עֲ לֵ יהֶ ם ְ ּכ ִא ּ ָמא ַעל ָּבנִ ים,
וּפוֹ ֶר ֶׂ
ְ
ו ִּמ ּ ְפנֵי זֶה ִּת ְ ּקנ ּו ְלבָ ֵרך הַ ּפוֹ ֵרס סֻ ּ ַכת ָׁשלוֹ ם
ש ּבוֹ ָּכל
יעיֶ ׁ ,
ָעלֵ ינוּ .ו ִּמ ּ ְפנֵי זֶה ַּבח ֶֹד ׁש הַ ּ ְ ׁש ִב ִ
ִמ ְצווֹ ת ֵא ּלוּ) ,שיר השירים ח( ַמיִם ַר ִ ּבים לֹא
ִש ָר ֵאל
יו ְּכל ּו ְלכַ ּבוֹ ת ֶאת הָ ַאהֲבָ הַ ,עם י ְ ׂ
ש ַּב ּ ָׁש ַמיִם .וְ ֵאין ַמיִם ַר ִ ּבים ֶא ָּלא
ַּבאֲ ִביהֶ ם ׁ ֶ
יש,
ש ּ ָלהֶ םִ .אם י ּ ִֵתן ִא ׁ
ָּכל הָ אֻ ּמוֹ ת וְ הַ ְממֻ ִ ּנים ׁ ֶ
שי ּ ֵׁש לוֹ ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה,
שהוּא סָ ָמ ֵאלָּ ,כל ַמה ּ ׁ ֶ
ֶׁ
ִש ָר ֵאל
ִש ּ ַת ּ ֵתף ְ ּב ֵא ּל ּו הַ ִּמ ְצווֹ ת ִעם י ְ ׂ
שי ּ ְ ׁ
ְּכ ֵדי ׁ ֶ
ּ -בוֹ ז יָבוּז ּו לוֹ .

וּמ ָמּטָ ר" Isaiah 4:6
וּל ִמ ְסתּוֹרִ ,מזֶּ ֶרםִ ,
" " And Sukkahוְסֻ כָּה ִתּ ְהיֶה לְ צֵ ל-יוֹמָ ם ,מֵ חֹ ֶרב; וּלְ מַ ְחסֶ הְ ,
shall be for a shadow in the day-time from the heat, and for a refuge and for a
"covert from storm and from rain
The Zohar quotes Isaiah and states that like Noah's Ark that provided protection
from the judgments outside the Ark, the Sukkah provides the same protection.
 isחי ". The 'living',מכל החי" "'Noah was asked to bring "from all the 'living
numerically 18 for the 18 blessings in the prayer that divided into nine for the
direct light of the Sefirot from Keter to Yessod and nine for the returning light
from Yessod to Keter. Malchut doesn't have light of its own and the 'life' energy
comes from the nine Sefirot above it. We reveal the upper light in Malchut when
we 'push' it up, restrict, and create returning light.
The spiritual light is revealed in a similar manner as the physical light. We can
see things only when the light is directed toward an object (vessel) and the object
reflects the light back. Black represents the desire for the self alone. It swallows
the light but stays in the 'darkness'. White shares everything it receives but has
a great revelation of light.
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The Shechina is the aspect of Sukkah. She protects us and spreads her wings
like a mother over her children. The seventh is the aspect of the Shechina. The
precepts of Sukkah is in the seventh month. On Shabbat that is the seventh
day, we have the elevation to Binah and the Shechina is revealed. For that
reason we bless on Friday night " פּוֹרס סֻ כַּת ָשׁלוֹם ﬠָ לֵ ינוּ
ֵ ַ"ה, "Blessed...that spreads
Sukkah of peace on us.."
Other than preserving the wisdom of Kabbalah for future generations, Rabbi
Shimon wrote the Zohar to provide support for the Shechina in exile after the
destruction of the Holy Temple. The secrets that are revealed in the Zohar create
a unification of upper  יהוהand lower  אדניto provide protection like in the
Sukkah.
The Sukkah  סוכהis numerically 91 as the combination of the two names יאהדונהי.
I heard from Rabbi Benyahu Shemueli, quoting Rabbi Shimshon of Ostropoli
about the connection between the two names and the Ark through the
measurements of the Ark.
Genesis 6:15 “ �שׁים
ִ וּשׁ
ְ , חֲ ִמ ִשּׁים אַ ָמּה ָר ְחבָּ הּ, אֹ ֶר� הַ ֵתּבָ ה, ְשׁ�שׁ מֵ אוֹת אַ מָּ ה:ֹתהּ
ָ ֲשׂה א
ֶ  אֲ ֶשׁר ַתּﬠ,ְו ֶזה
קוֹמ ָתהּ
ָ  " ”אַ ָמּהThis is how you are to make it: the length of the ark 300 cubits, its
breadth 50 cubits, and its height 30 cubits. "
One cubit 18 =  אמהinches or 45 centimeters.
The actual measurements specified in the Torah can make a nice boat size but
not one that can hold all the animals needed to be loaded into it.
The secret of the measurements is the connection to the names of God, unifying
upper and lower levels.
We multiply the value of the letters of the names with each other as in the table
below
to
reveal
the
connection
and
protection
of
the
Ark.

We don't need to look for the remains of Noah's Ark at the top of the Ararat
mountains but open the books of the Zohar. When we study the Zohar we get
inside a spiritual Sukkah that connects upper and lower and protects us from
judgments as if we are inside Noah's Ark.

 ּ ָפר אֶ חָ ד ַאיִל, וּבַ יּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִמינִ י עֲ צֶ ֶרת.832  ָהא,א ָחד
ֶ  ּו ַבי ֹּום ַה ּ ׁ ְש ִמינִ י עֲ צֶ ֶרת ּ ַפר ֶא ָחד ַאיִ ל.832
ְ ְלמֶ לֶ ך, ה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּה ּו ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְׁשנָה.ֶאחָ ד
, לְ ַמלְ ָּכא ְ ּדז ִַּמין א ּו ׁ ְש ּ ִפיזִ ין,יתין
ִ ִארי ַמ ְתנ
ֵ א ּו ְקמ ּו ָה ָמ
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יה,
לוןָ ,א ַמר לְ ִא ּ ֵלין ְּבנֵי ּ ֵב ָ
לְ ָב ַתר ְ ּד ׁ ָשלַ ח ֹ
יתא ִ ּדילֵ ּ
אֲ נָ א וְ ַא ּת ּון ַ ּנ ְע ִביד ְסע ּו ָדה ְק ַט ָ ּנהּ .ו ַמאי עֲ צֶ ֶרת.
צור ְּב ַע ִּמי,
ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר) ,שמואל א ט( זֶה י ְַע ֹ
וְ לֵ ית ֶעצֶ ר ֶא ּ ָלא ַמלְ כ ּותִ .מ ִּס ְט ָרא ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא
ִע ּ ָל ָאהָ ,ע ִביד ְסע ּו ָד ָתא ַר ְב ְר ָבאּ ,ו ִמ ִּס ְט ָרא
ְ ּד ַמלְ כ ּו ָתאְ ,סע ּו ָד ָתא זְ ֵע ָירא .וְ ֹנוהֲ גִ ין לְ ֶמ ְע ּ ַבד
ש ְמ ַחת ּת ֹו ָרה.
ש ָר ֵאל ִע ּ ָמ ּה ֶח ְדוָ ה ,וְ ִא ְת ְק ִר ַ
יאת ִ ׂ
יִ ְ ׂ
יהֶ ,ר ֶמז ֵס ֶפר
ּו ְמ ַע ְּט ָרן לְ ֵס ֶפר ּת ֹו ָרה ְּב ֶכ ֶתר ִ ּדילֵ ּ
ּת ֹו ָרה לְ ִת ְפ ֶא ֶרתְ ׁ ,ש ִכינְ ּ ָתא עֲ ֶט ֶרת ִּת ְפ ֶא ֶרת.

ש ּׁ ָשלַ ח אוֹ ָתםָ ,א ַמר
שז ּ ִֵּמן אוֹ ְר ִחיםְ ,ל ַאחַ ר ׁ ֶ
ֶׁ
שה ְסעו ָּדה
ְל ֵא ּל ּו ְ ּבנֵי בֵ יתוֹ  :אֲ נִ י וְ ַא ּ ֶתם נַעֲ ֶׂ
ש ּ ֶנאֱ ַמר )שמואל-א
ְקטַ ּנָה .ו ָּמה עֲ צֶ ֶרת? ְּכמוֹ ׁ ֶ
ט( זֶה י ְַעצֹר ְ ּב ַע ִּמי ,וְ ֵאין ֶעצֶ ר ֶא ּ ָלא ַמ ְלכוּת.
שה ְסעו ָּדה
צד הַ ּ ְׁש ִכינָה הָ ֶע ְליוֹ נָה עוֹ ֶׂ
ִמ ַ ּ
צד הַ ּ ַמ ְלכוּת ְסעו ָּדה ְקטַ ּנָה.
ְ ּגדוֹ לָ ה ,ו ִּמ ַ ּ
ִש ָר ֵאל ִע ּ ָמ ּה ִ ׂש ְמחָ ה,
וְ נוֹ הֲגִ ין לַ עֲ ׂשוֹ ת י ְ ׂ
וְ נִ ְק ֵראת ִ ׂש ְמחַ ת ּתוֹ ָרה .ו ְּמ ַע ְּט ִרים לַ ּ ֵספֶ ר
ש ּלוֹ ֶ ,רמֶ ז סֵ פֶ ר ּתוֹ ָרה
ּתוֹ ָרה ַּב ּ ֶכ ֶתר ׁ ֶ
ְל ִת ְפאֶ ֶרת ,הַ ּ ְ ׁש ִכינָה  -עֲ טֶ ֶרת ִּת ְפ ֶא ֶרת.

בא ,אֲ ַמאי ִמ ִּס ְט ָרא ָ .833א ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָרַ ,א ָּבאַ ,מדּ ו ַּע ִמ ַ ּצד
ָ .833א ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ רַ ,א ָּ
של ָּכל
ַמין לְ ָכל ְמ ָמנָ ן ְ ּד ָכל א ּו ִמין ,הָ ִא ּ ָמא הָ ֶע ְליוֹ נָה ְמז ּ ֵַמן ָּכל הַ ְממֻ ִ ּנים ׁ ֶ
ְ ּד ִא ּ ָמא ִע ּ ָל ָאה ,ז ִּ
צד הַ ּ ְׁש ִכינָה הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נָה לֹא
הָ אֻ ּמוֹ ת ,ו ִּמ ַ ּ
ּו ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ּ ַת ּ ָת ָאה ,לָ א ז ִַּמין ֶא ּ ָלא לְ א ּו ָמה
ידהְּ ,כ ֶנגֶד ּ ַפר י ִָחיד?
ְמז ּ ֵַמן ֶא ּ ָלא אֻ ּ ָמה י ְִח ָ

ידא.
ידה ,לָ ֳק ֵבל ּ ַפר יְ ִח ָ
יְ ִח ָ

יה ְּב ִריַ ׁ ,ש ּ ִפיר ׁ ְש ִאילַ תְּ .בגִ ין ְ ּד ַמלְ כ ּות
ָ .834א ַמר לֵ ּ
יה
יהי ְצנ ּו ָעה ְּב ֵבית ָא ִב ָ
יהי ְר ִמיזָ א לִ ְב ַר ּ ָתאּ ְ ,ד ִא ִ
ִא ִ
או ַרח
ש ּו ָאה .לָ או ֹ
וְ ִא ּ ָמ ּה .וְ ִא ִ
יהי אֲ ר ּו ָסה וְ לָ א נְ ׂ
ימא ְ ּד ִהיא
או ׁ ְש ּ ִפיזִ ין .אֲ ָבל ִא ּ ָ
יכל ִעם ֹ
ַא ְר ָעא ,לְ ֵמ ַ
או ַרח ַא ְר ָעא ִאיה ּו )למיכל עם אורחי( ָּב ַתר
ש ּו ָאהֹ ,
נְ ׂ
תו ָרא ִעם
יכל ַעל ּ ָפ ֹ
או ׁ ְש ּ ִפיזֵי ,לְ ֵמ ַ
ִ ּד ַמזְ ִּמין ּ ַב ְעלָ ּה ֹ
ּ ַב ְעלָ ּה .וְ ִאי ִאי ּנ ּון א ּו ׁ ְש ּ ִפיזִ ין נ ְֻכ ָר ִאין ,לָ א ַא ְכלֵ י
הון ,לָ א ַא ָּבא ,וְ לָ א ִא ּ ָמא ,וְ ָכל ׁ ֶש ֵּכן ְּב ַר ּ ָתא.
ִע ְּמ ֹ
ְ
ּו ְבגִ ין ַּכך ִּב ְסע ּו ָד ָתא ְ ּד ׁ ִש ְב ִעין ְמ ָמנָ ן ,לָ א ִא ׁ ְש ְּת ּ ַתף
ארי ַמלְ ָּכאְּ ,בגִ ין ְ ּד ִאי ּנ ּון
הוןַ ,חד ִמן ָמ ֵ
יכל ִע ְּמ ֹ
לְ ֵמ ַ
ַיש ַבת ִמ ּ ָלה
ודאי ְ ּכ ַען ִא ְתי ּ ׁ ְ
נ ּו ְכ ָר ִאיןָ .א ַמר לֵ ּ
יה ַ ּ
ֵיה.
ְּבלִ ָּב ִאיַ ,על ּב ּו ְרי ּ

ָ .834א ַמר לוֹ ּ ְ ,בנִ י ,טוֹ ב ָׁש ַא ְל ּ ָתִ .מ ּ ְפנֵי
ש ִהיא ְצנו ָּעה
ש ּ ַמ ְלכוּת ִהיא רוֹ מֶ זֶת ְלבַ תֶ ׁ ,
ֶׁ
ְ ּבבֵ ית ָא ִביהָ וְ ִא ּ ָמ ּה .וְ ִהיא אֲ רוּסָ ה וְ לֹא
נְ ׂשו ָּאהֵ .אין דֶּ ֶר ְך ֶא ֶרץ לֶ אֱ כֹל ִעם אוֹ ְר ִחים.
ש ִהיא נְ ׂשו ָּאה ,דֶּ ֶר ְך ֶא ֶרץ
אֲ בָ ל ִא ּ ָמא ׁ ֶ
ש ּ ַמז ְִמין
אוֹרחִ ים( ַאחַ ר ׁ ֶ
הוּא ) ֶלאֱכֹ ל ﬠִ ם הָ ְ
ש ְלחָ ן ִעם
ַּב ְעלָ ּה אוֹ ְר ִחים לֶ אֱ כֹל ַעל הַ ּׁ ֻ
ַּב ְעלָ ּה .וְ ִאם הֵ ם אוֹ ְר ִחים נ ְָכ ִרים ,לֹא
אוֹ ְכ ִלים ִע ּ ָמהֶ ם לֹא ַא ָּבא וְ לֹא ִא ּ ָמא ,וְ כָ ל
של ִׁש ְב ִעים
ש ּ ֵכן הַ ַּבת .ו ִּמ ּׁשוּם ָּכ ְך ַּב ְּסעו ָּדה ׁ ֶ
ֶׁ
הַ ְממֻ ִ ּנים לֹא ִמ ְ ׁש ּ ַת ּ ֵתף לֶ אֱ כֹל ִע ּ ָמהֶ ם ֶאחָ ד
שהֵ ם נ ְָכ ִריםָ .א ַמר לוֹ ,
ִמ ַּבעֲ לֵ י הַ ּ ֶמלֶ ְךִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶ
ַשב הַ דָּ בָ ר ְ ּב ִל ִ ּבי ַעל ּ ֻב ְריוֹ .
וַדַּ אי ַע ּ ָתה י ְִתי ּ ׁ ֵ

During the seven days of Sukkoth, we sacrifice seventy bulls for the seventy
nations of the world but on the eighth day, we sacrifice only one bull. This day
”, “the assembly of the eighth”, and the bull is for a specialשמיני עצרת“ is called
spiritual connection and celebration for the Israelites with YHVH. During the
previous seven days, the seventy nations receive Light of sustenance and life
from Binah through the process of bringing 70 bulls on the Altar. The Israelites
were the last one to receive the Light but their celebration is special. They have
a direct benefit from the unification of Zeir Anpin and Malchut that happens on
”, ‘Joy of Torah’, a day that weשמחת תורה“ that day. This special day is called
DailyZohar.com
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complete the yearly cycle of the Torah reading and start again from Genesis 1.
This lesson teaches us that the Israelites are a special nation that is treated
differently by YHVH. They need to make connections to draw light to the world
and share it with the rest of the world before they can benefit themselves. Isaiah
42:6 ” וְאֶ ֶתּנְ � ִל ְב ִרית ﬠָ ם– ְלאוֹר גּוֹיִם,� וְאַ ְחזֵק ְבּי ֶָד�; וְאֶ צָּ ְר,אתי� ְבצֶ ֶדק
ִ “ ”אֲ ִני יְהוָה ְק ָרI am YHVH; I
have called you in righteousness; I will take you by the hand and keep you; I
will give you as a covenant for the people, a light for the nations” The nations of
the world depend on the Israelites for their spiritual sustenance. As Israelites,
we have the responsibility for all the nations. Exodus 19:6 “ לִ י מַ ְמלֶ כֶת-וְאַ ֶתּם ִתּ ְהיוּ
 וְגוֹי ָקדוֹשׁ,“ ”כֹּהֲ ִניםand ye shall be unto Me a kingdom of priests, and a holy nation”
Rabbi Ashlag, in his article about the ‘responsibility’, Arvut, ערבות, from the book
“The Gift of the Bible”, “”מתן תורה, wrote the following: ,אולם הגמר של תיקון העולם
’ כמ”ש והיה ה’ למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה,’יהיה בהכנסת כל באי העולם בסוד עבודתו ית
,’ כי מלאה הארץ דעה את ה’ וגו: וכן כמה כתובים, ודייק הכתוב “ביום ההוא” ולא לפני זה,אחד ושמו אחד
 אולם תפקידם של ישראל כלפי כל העולם דומה לתפקידם של אבותינו הק’ כלפי.’ונהרו אליו כל הגויים וגו
 כמו שזכות אבותינו עמדה לנו להתפתח ולהזדכך עד שנעשינו ראויים לקבלת, דהיינו,האומה הישראלית
 כי אז לא היינו משובחים כלל משאר האומות, שלולא אבותינו שקיימו כל התורה מטרם שניתנה,התורה
 כמו כן מוטל על האומה הישראלית ע”י העסק בתורה ובמצוות לשמה להכשיר את.( )כנ”ל אות י”ט,כמובן
עצמם ואת בני העולם כולו עד שיתפתחו לקבל עליהם את העבודה הגבוהה הזו של אהבת הזולת שהוא
 שהיא דביקותו ית’ כמבואר, הסולם לתכלית הבריאהTranslation by Zion: But the final
correction of the world will be achieved by introducing everyone to the secret of
God’s work, and as it said in Zecharia 14:9, ”and YHVH will be king over the
entire earth. On that day YHVH will be One and His name one”, and the verse
specifically says “on that day” and not before it, and it is also written (Isaiah
11:9): “Because the land is filled with the knowledge of YHVH”, etc [numerical
value 506, same as unconditional love,  …“ ]אהבת חנםand flocked to him all
nations, etc". However, the role of the Israelites for the world is like the role of
our holy fathers for the nation of Israel. The merit of our patriarchs allowed us
to develop and refine until we became worthy to receive the Torah. Without them
following the law of the Torah before it was given, we would not be better than
all the other nations. Also, the Israelites have the responsibility to study the
Torah and precepts for cleansing and prepare themselves and the rest of the
world until they accept the high work of unconditional love for others. It is the
ladder to reach the purpose of Creation, which is to be one with the Light,
blessed be He. Share the light with all the people in your life, bring them into
the unity that is needed for the entire world to bring about Mashiach.
שעוֹ לָ ה
ֶ ׁ , זוֹ הַ ּ ְ ׁש ִכינָה-  עֹלַ ת ּ ָת ִמיד.835
ש ּנֶאֱ ַמר ָּב ּה ֶע ֶרב
ֶ ׁ ,ְל ַמ ְעלָ ה ְ ּבאוֹ ָת ּה דַּ ְר ָ ּגה
ָוב ֶֹקר ְ ּבכָ ל יוֹ ם ּ ָת ִמיד אוֹ ְמ ִרים ּ ַפעֲ ַמיִם ְׁש ַמע
, וְ ִהיא עוֹ לָ ה ָּב ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי.ִש ָר ֵאל
ְׂ י
.שהוּא ּ ָת ִדיר ִע ּ ָמ ּה ְ ּב ִלי פֵ רוּד ְּכלָ ל
ֶׁ

ילא
ָ ּ יקת לְ ֵע
ַ ִ ִ ּד ְסל, ָ ּדא ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא,עולַ ת ּ ָת ִמיד
ֹ .835
בו ֶקר ְּב ָכל ֹיום
ֹ ָ ְ ּד ִא ְּת ַמר ָּב ּה ֶע ֶרב ו,ְּב ַהה ּוא ַ ּד ְר ָּגא
יהי
ִ  וְ ִא.ש ָר ֵאל
ֹ ְ ו,ּ ָת ִמיד
ׂ ְ ִאו ְמ ִרים ּ ַפעֲ ַמיִ ם ׁ ְש ַמע י
 ְ ּד ִאיה ּו ּ ָת ִדיר ִע ּ ָמ ּה,יתא
ָ יקת ְּב ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע
ַ ְִסל
.ְּבלָ א ּ ִפר ּו ָדא ְ ּכלָ ל
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יקת .לְ אֲ ָתר ְ ּד ִא ְת ְ ּגזָ ַרת ִמ ּ ַת ּ ָמןּ ְ ,ד ִאיה ּו
ּ .836ולְ ָאן ְסלִ ַ
בו ּ ַה ִמ ָּכל ְס ִפ ָיראןּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא
סוף ,וְ ִאיה ּו ָּג ֹ
ֵאין ֹ
יהי
בו ּ ַה ַס ְּל ָקא .וְ ַכד ִא ִ
עולָ ה ּ ֻכלָ ּה לַ ָּג ֹ
או ְקמ ּו ָהֹ .
ֹ
ידן ָּב ּה ָּכל ְס ִפ ָירן ,וְ ִאי ּנ ּון ַס ְּל ִקין ִע ּ ָמ ּה.
יקת ,אֲ ִח ָ
ְסלִ ַ
יחא
יהב ֵר ָ
יח נִ יח ַֹח ,לְ ֵמ ַ
ּו ַמאי ְסלִ יק ּו ִ ּדילָ ּה .לְ ֵר ַ
ָט ָבא ֳק ָדם יְ יָּ ,ולְ ָב ַתר ִא ְּת ַמר ָּב ּה) ,ויקרא ט( וַ ּי ֵֶרד
עולָ ה .נ ְַח ּ ַתת ַמלְ יָא ַּכ ּ ָפ ָרה
ש ֹות ַה ַח ּ ָטאת וְ ָה ֹ
ֵמעֲ ׂ
ש ָר ֵאל.
ִמ ָּכל ֹ
חו ִבין ְ ּדיִ ְ ׂ

ש ִ ּנגְ ז ְָרה ִמ ּׁ ָשם,
 .836ו ְּל ָאן עוֹ לָ ה? ְל ָמקוֹ ם ׁ ֶ
שהוּא ֵאין סוֹ ף ,וְ הוּא ּגָבוֹ ּ ַה ִמ ָּכל הַ ְ ּס ִפירוֹ ת.
ֶׁ
ו ִּמ ּ ְפנֵי זֶה ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ  ,עוֹ לָ ה ֻ ּ -כ ָּל ּה ְלגָבוֹ ּ ַה
שר ִהא עוֹ לָ ה ,אוֹ חֲזוֹ ת ָּב ּה ָּכל
עוֹ לָ ה .וְ כַ אֲ ׁ ֶ
הַ ְ ּס ִפירוֹ ת ,וְ הֵ ן עוֹ לוֹ ת ִע ּ ָמ ּה .ו ָּמה הָ עֲ ִליָּה
ש ָּל ּה? ְל ֵריחַ נִ יחֹחַ  ,לָ ֵתת ֵריחַ טוֹ ב ִל ְפנֵי ה',
ֶׁ
ְ
וְ ַאחַ ר ָּכך נֶאֱ ַמר ָּב ּה) ,ויקרא ט( ַויּ ֵֶרד מֵ עֲ ׂשֹת
הַ חַ ּ ָטאת וְ הָ עֹלָ ה .י ְָר ָדה ְמלֵ ָאה ּ ַכ ּ ָפ ָרה ִמ ָּכל
ִש ָר ֵאל.
ח ֲָט ֵאי י ְ ׂ

ְּב ַע ּמ ּו ָדא
ִאיה ּו,
ִ ּדילָ ּה
ְסלִ יק ּו
 .837וְ ָהא
יה ,וְ ָכל
ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע ָ
יתא .א ּוף ָה ִכי נְ ִחית ּו ִ ּדילָ ּה ִאיה ּו ּ ֵב ּ
יה ָּכל
ַח ָ ּיילִ ין ִ ּדילָ ּהּ ,ו ְבגִ ין ָ ּדא ִא ְק ֵרי ֻס ּ ָלםּ ְ ,ד ֵב ּ
ַהוָ ויָין )נ''א כנויין( ַס ְּל ִקין וְ נ ְַח ִּתיןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ּ ַתלְ יָין ִמן
דוד.
דודּ .ו ְבגִ ין ָ ּדאָּ ,כל ָק ְר ְּבנִ ין וְ ִע ּ ָלוָ ון ִאי ּנ ּון לַ יְ ֹ ָ
יְ ֹ ָ
יאת ָק ְר ָּבןַ ,על ׁ ֵשם ְ ּד ִא ְת ְק ִריב ּו ָּב ּה ָּכל
וְ ִא ְת ְק ִר ַ
דוד.
ִ ּכ ּנ ּויִ ין לַ יְ ֹ ָ

ש ָּל ּה ִהיא ָּב ַע ּמוּד
ַ .837וה ֲֵרי הָ עֲ ִליָּה ׁ ֶ
ש ָּל ּה ִהיא בּ וֹ ,
ידה ׁ ֶ
הָ ֶא ְמצָ ִעי .ו ִּמ ּ ְפנֵי ָּכ ְך הַ י ְִר ָ
ש ּ ָל ּה .ו ִּמ ּ ְפנֵי זֶה נִ ְק ָרא סֻ ָּלם,
צבָ אוֹ ת ׁ ֶ
וְ כָ ל הַ ְ ּ
ש ּבוֹ ָּכל הַ ֲהוָיוֹ ת )הַ כִּ נּוּ ִיים( עוֹ לוֹ ת וְ יוֹ ְרדוֹ ת,
ֶׁ
שהֵ ן ְּתלוּיוֹ ת ִמן ְיהֹוָה .ו ִּמ ּ ְפ ֵני זֶה ָּכל
ֶׁ
הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת וְ הָ עוֹ לוֹ ת הֵ ם לַ יהֹוָה .וְ נִ ְק ֵראת
ש ִּמ ְת ָק ְר ִבים ָּב ּה ָּכל הַ ִ ּכ ּנ ּויִים
שם ׁ ֶ
ָק ְר ָּבן ַעל ׁ ֵ
לַ יהֹוָה.

ּ .838ו ְבגִ ין ָ ּדא ִא ְּת ַמר ָעלָ ּה) ,במדבר ז( ָק ְר ָּב ֹנו
ַקעֲ ַרת ֶּכ ֶסף ַא ַחת .לֵ ית ַ ּד ְר ָּגא ְ ּד ִא ְת ְק ִריב לְ גַ ּ ֵבי
לו ָתא ּו ִפ ּק ּו ָדא ִמ ָּכל
דודָ ּ ,פח ּות ִמ ָ ּנ ּה .וְ לֵ ית ְצ ֹ
יְ ֹ ָ
יתא ,וְ ָכל ָק ְר ְּבנִ ין וְ ִע ּ ָלוָ וןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון
או ַריְ ָ
ּ ִפק ּו ִדין ְ ּד ֹ
לְ ַבר ִמ ָ ּנ ּהְּ .ב ָכל ַ ּד ְר ִ ּגין ִ ּד ְס ִפ ָיראן לָ א ִמ ְת ַק ְּבלָ ן
דוד ,לְ ַבר ִמ ָ ּנ ּהּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ִא ְּת ַמר
ֳק ָדם יְ ֹ ָ
ָעלָ ּה) ,ויקרא טז( ְּבזֹאת ָיבֹא ַאהֲ רֹן ֶאל ַה ּק ֶֹד ׁש.
ּו ְבגִ ין ָ ּדא ָא ַמר נָ ִביא) ,ירמיה ט( ִ ּכי ִאם ְּבזֹאת
יִ ְת ַה ּ ֵלל ַה ִּמ ְת ַה ּ ֵלל.

 .838ו ִּמ ּ ְפנֵי זֶה נֶאֱ ַמר ָעלֶ יהָ ) ,במדבר
ז( ָק ְר ָּבנוֹ ַקעֲ ַרת ּ ֶכסֶ ף ַאחַ תֵ .אין דַּ ְר ָ ּגה
נִ ְק ֶרבֶ ת ְלג ֵַּבי ְיהֹוָה ּ ְפחו ָּתה ִמ ּ ֶמ ּנָה .וְ ֵאין
ְּת ִפ ָּלה ו ִּמ ְצוָה ִמ ָּכל ִמ ְצווֹ ת הַ ּתוֹ ָרה ,וְ כָ ל
שהֵ ם ְלחוּץ ִמ ּ ֶמ ּנָהּ ְ .בכָ ל
ָק ְר ָּבנוֹ ת וְ עוֹ לוֹ תֶ ׁ ,
דַּ ְרגּוֹ ת הַ ְּס ִפירוֹ ת לֹא ִמ ְת ַק ְ ּבלוֹ ת ִל ְפנֵי ְיהֹוָה
חוּץ ִמ ּ ֶמ ּנָה .ו ִּמ ּ ְפנֵי זֶה נֶאֱ ַמר ָעלֶ יהָ ) ,ויקרא
טז( ְ ּבזֹאת ָיבֹא ַא ֲהרֹן ֶאל הַ ּק ֶֹד ׁש .ו ִּמ ּ ְפנֵי זֶה
ָא ַמר הַ ּנ ִָביא) ,ירמיה ט( ִּכי ִאם ְ ּבזֹאת
י ְִתהַ ּ ֵלל הַ ִּמ ְתהַ ּ ֵלל.

, ‘a continual burnt offering‘, is the aspect of theעֹלַ ת ָתּ ִמיד The Zohar reveals that
Shechinah that rises up like the prayer of the Shema Israel through the central
column that is in continuous connection with her.
The Shechinah is elevated with the burnt offering to the Endless where she
originally came from. When she comes down she brings blessings and cleansing
with her to the people below.
וַיִּ ָשּׂא אַ הֲ רֹן אֶ ת-י ָָדו אֶ ל-הָ ﬠָ םַ ,ויְבָ ְרכֵם; ַויּ ֵֶרד ,מֵ ֲﬠשֹׂת הַ חַ טָּ את וְהָ עֹלָ ה–” Leviticus 9:22
” ”Then Aaron lifted up his hands toward the people and blessed them,וְהַ ְשּׁלָ ִמים
and it came down from offering the sin offering and the burnt offering and the
”peace offerings.
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Aaron processed the offering and when the light came down he channeled the
blessings to the Israelites.
The Shechinah must accompany the offering to open the central column for the
blessings to come down. This requirement is concealed in the verse from
Leviticus 16:3 “ וְאַ יִל ְלעֹלָ ה,בָּ ָקר ְלחַ טָּ את- ְבּפַ ר בֶּ ן:הַ קֹּ ֶדשׁ- אֶ ל,“ ” ְבּז ֹאת ָיב ֹא אַ הֲ רֹןAaron shall
enter the holy place with this []ז ֹאת: with a bull for a sin offering and a ram for a
burnt offering.”
The secret is in the name ''ז ֹאת, ‘this’, (female form).
Psalms 27:3 “ִירא ִל ִבּי
ָ י- ַמחֲ נֶה– ל ֹא, ַתּחֲ נֶה ﬠָ לַ י- ִאם:  אֲ ִני, ִמלְ חָ מָ ה– ְבּז ֹאת, ָתּקוּם ﬠָ לַ י-ִאם
ַ“ ”בוֹטֵ חThough a host should encamp against me, my heart shall not fear; though
war should rise up against me, even then in this [ ]ז ֹאתI am confident.”
Jeremiah 9:23 “ עֹשׂה חֶ סֶ ד ִמ ְשׁפָּ ט
ֶ ,אוֹתי–כִּ י אֲ ִני יְהוָה
ִ
ַ הַ ְשׂכֵּל ְו ָידֹﬠ, ְבּז ֹאת י ְִתהַ לֵּ ל הַ ִמּ ְתהַ לֵּ ל-כִּ י ִאם
יְהוָה- נְאֻ ם, ְבאֵ לֶּ ה חָ פַ צְ ִתּי- כִּ י:“ ”וּצְ ָד ָקה בָּ אָ ֶרץbut let him who boasts boast in this []ז ֹאת, that
he understands and knows me, that I am YHVH who practices steadfast love,
justice, and righteousness in the earth. For in these things I delight, declares
YHVH.”
The numerical value of  ז ֹאתis 408. The total number of foundation letters in the
Torah is 599592 and with the 408 it comes up to a perfect 600,000. This number
represents the number of Israelite souls that left Egypt and received the Torah
on Mount Sinai.
(read more about this number at http://kabbalahsecrets.com/?p=110)
The lesson here is that we must connect the Shechinah to the central column
to have unification with the Light and draw blessings. Only with this ()ז ֹאת, we
can bring the Final Redemption.
http://dailyzohar.com/daily-zohar-732/
של
ֶ ׁ שם
ֵ ּׁ ַ ְׁשלֵ מוּת ה, ִהיא ְׁשלָ ִמים.839
' י. אֲ דֹנָי.' ִהיא ה. ְ ּבכָ ל דַּ ְר ָ ּגה וְ ַד ְר ָ ּגה,ְיהֹוָה
' ִהיא ה. ִהיא ה' מֵ אֱ ל ִֹהים.של ְיהֹוָה
ֶׁ
 ו ִּמ ּ ְפנֵי. סוֹ ף ָּכל ֲה ָויָה וְ ִכ ּנוּי.שדַּ י
ַׁ ּ  י' ִמ.מֵ ֶא ְהיֶה
 )קהלת יב( סוֹ ף דָּ בָ ר הַ כּ ֹל,זֶה נֶאֱ ַמר ָּב ּה
נִ ְ ׁש ָמע ֶאת הָ אֱ ל ִֹהים י ְָרא וְ אֶ ת ִמ ְצוֹ ָתיו
. יַם סוּף,שר ְס ִפירוֹ ת
ֶׂ  ִהיא סוֹ ף מֵ ֶע.ְ ׁשמוֹ ר
ש ַער
ַׁ  ִהיא.ְׁשלֵ מוּת ֶע ְליוֹ נִ ים וְ ַת ְח ּתוֹ נִ ים
, ְלכָ ל ִּכ ּנוּי ַו ֲה ָויָה,ְל ִה ָּכנֵס ְלכָ ל חָ ְכ ָמה
של
ֶ ׁ יעה
ָ  י ְִד,ו ְּל ִה ָּכנֵס ְ ּבכָ ל ְס ִפ ָירה ו ְּס ִפ ָירה
 וּפָ חוֹ ת ִמ ּ ֶמ ּנָה אֵ ין ְר ׁשוּת ְל ׁשוּם ְ ּב ִריָּה.הַ כּ ֹל
ָ ָעלֶ יה.יעה ָּבעוֹ לָ ם
ָ ְלהַ ְׁש ִ ּגיחַ ְל ׁשוּם י ְִד
יקים
ִ ִּש ַער לַ ה' צַ ד
ַ ׁ ּ ַ )תהלים קיח( זֶה ה,נֶאֱ ַמר
. ָֹיבֹא ּו בו

 ְּב ָכל,דוד
ָ ֹ ְ ׁ ְשלִ ימ ּו ִ ּד ׁ ְש ָמא ַ ּדי,יהי ׁ ְשלָ ִמים
ִ  ִא.839
'יהי ה
ִ  ִא.דוד
ָ ֹ ְ י' ַ ּדי. אֲ דֹנָי.'יהי ה
ִ  ִא.ַ ּד ְר ָּגא וְ ַד ְר ָּגא
סוף ְ ּד ָכל
ֹ . י' ִמן ׁ ַש ַ ּדי.יהי ה' ִמן ֶא ְהיֶה
ִ  ִא.ִמן אֱ ל ִֹהים
סוף
ֹ ( )קהלת יב, ּו ְבגִ ין ָ ּדא ִא ְּת ַמר ָּב ּה.הֲ וָ יָה וְ ִכ ּנ ּוי
ָ ּד ָבר ַה ּכֹל נִ ׁ ְש ָמע ֶאת ָהאֱ ל ִֹהים יְ ֵרא וְ ֶאת ִמ ְצ ֹו ָתיו
 ׁ ְשלִ ימ ּו. יַם ס ּוף,שר ְס ִפ ָיראן
ֹ יהי
ִ  ִא.מור
ֹ ׁ ְש
ֶׂ סוף ֵמ ֶע
 ִאיה ּו ּ ַת ְר ָעא לְ ַאעֲ לָ א לְ ָכל.ְ ּד ִע ּ ָל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין
 ּולְ ַאעֲ לָ א ְּב ָכל ְס ִפ ָירה, לְ ָכל ִ ּכ ּנ ּוי וַ הֲ וָ יָה,ָח ְכ ְמ ָתא
 לֵ ית ְר ׁש ּו,ינָה
ָ  יְ ִד,ּו ְס ִפ ָירה
ּ  ּו ָפח ּות ִמ.יעה ְ ּדכ ּ ָֹלא
.עולָ ם
ֹ יעה ָּב
ָ  לְ ַא ׁ ְש ָּג ָחא לְ ׁש ּום יְ ִד,לְ ׁש ּום ִּב ְריָה
יקים
ִ  )תהלים קיח( ֶזה ַה ּ ׁ ַש ַער לַ יְ ָי ַצ ִ ּד,ָעלָ ּה ִא ְּת ַמר
.בו
ֹ ָיבֹא ּו

ש ָּבהֶ ן
ֶ ׁ ,של מ''ב אוֹ ִתיּוֹ ת
ֶ ׁ שם
ֵ ׁ  ִהיא.840 ל ִאין
ָ ּ הון ִא ְת ְּב ִריא ּו ִע
ֹ  ִ ּד ְב, ִאיה ּו ׁ ֵשם מ''ב ַא ְתוָ ון.840
אוֹתיּוֹת
ִ  )וְ אֵ לּוּ הֵ ן. )ואלין אינון אתוון כנויין לאתוון דהוויין דבהון נִ ְב ְרא ּו ֶע ְליוֹ נִ ים וְ ַת ְח ּתוֹ נִ ים.וְ ַת ּ ָת ִאין
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יאת ַעיִ ן ִמ ִּס ְט ָרא
יהי ִא ְת ְק ִר ַ
אתבריאו עלאין( ִא ִ
דוד ֶאל יְ ֵר ָאיו.
ימינָ א) ,תהלים לג( ִה ּנֵה ֵעין יְ ֹ ָ
ִ ּד ִ
ש ָמאלָ א) ,דניאל
ִמ ִּס ְט ָרא
יאת אֹזֶן
וְ ִא ְת ְק ִר ַ
ִ ּד ְ ׂ
ָ
יח
יאת ֵר ַ
ש ָמע .וְ ִא ְת ְק ִר ַ
ט( ַה ּ ֵטה אֱ ל ַֹהי ָאזְ נְ ך ּו ׁ ֲ
יאת ּ ֶפה,
יתא .וְ ִא ְת ְק ִר ַ
ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע ָ
ִמ ַּג ְר ָמ ּה .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,במדבר יב( ּ ֶפה ֶאל ּ ֶפה
אֲ ַד ּ ֶבר ּב ֹו.

אוֹתיּוֹת הַ ֲהוָיוֹת שֶׁ בָּ הֶ ן נִבְ ְראוּ ﬠֶלְ יוֹנִ ים(.
כִּ נּוּ ִיים לְ ִ
צד הַ יּ ִָמין) ,תהלים
ִהיא נִ ְק ֵראת ַעיִן ִמ ַ ּ
אזֶן
לג( ִה ּנֵה ֵעין ְיהֹוָה ֶאל י ְֵר ָאיו .וְ נִ ְק ֵראת ֹ
צד הַ ּ ְ ׂשמֹאל) ,דניאל ט( הַ ּ ֵטה אֱ לֹהַ י ָאזְנְ ךָ
ִמ ַ ּ
ּש ָמע .וְ נִ ְק ֵראת ֵריחַ ִמ ַ ּצד הָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי.
ו ֲׁ
ש ָּכתוּב )במדבר
וְ נִ ְק ֵראת ּ ֶפה מֵ ַע ְצ ָמ ּה .זֶה ּו ׁ ֶ
יב( ּ ֶפה ֶאל ּ ֶפה אֲ ַד ֶּבר ּבוֹ .

לּוּאים–וּלְ זֶבַ ח ,הַ ְשּׁלָ ִמים“ Leviticus 7:37
תּוֹרה ,לָ עֹלָ ה לַ ִמּ ְנחָ ה ,וְלַ חַ טָּ את ,וְלָ אָ ָשׁם; וְלַ ִמּ ִ
” “Thisז ֹאת ַה ָ
is the Torah [laws] of the burnt-offering, of the meal-offering, and of the sinoffering, and of the guilt-offering, and of the consecration-offering, and of the
sacrifice of peace-offerings” The Zohar here discusses the sacrifices of type
, that means completeשלם ’ has two parts,שלמים‘ , ‘peace-offering’. The wordשלמים
, that means ‘sea’, with the numerical value of 50, and it refersים and ‘peace’ and
to Binah, where all the sacrifices elevate to make a spiritual connection. The
 is the aspect of Malchut and the Shechina that connects toשלמים sacrifice of
, (sorry butיהוה ,אדני ,אלהים ,אהיה ,שדי and completes the special names of God,
 is also theשלמים there are no proper translations for the names). The word
aspect of the name of the 42 that we know as the Ana B’koach. It is so because
of the number of letters in the spelling of the YHVH name. That is the four letters
 letters of the spelling. Togetherיוד-הי-ויו-הי  + spelling of the four letters 28 +יהוה
with the previous 14, it adds up to 42. With this type of sacrifice, we make a
complete connection from Malchut to Chokhmah and Binah through Zeir Anpin,
the central column. This connection brings the aspect of peace that we seek in
all of our prayers. At the end of every Kadish, we invite “the maker of peace” to
bring peace to all the upper worlds and ours.

יאת ּ ִפ ּק ּו ָדא ַק ְד ָמ ָאה ָאנ ִֹכיִ ,מ ִּס ְט ָרא
ִ .841א ְת ְק ִר ַ
יה כ'ֶּ ,כ ֶתר.
ְ ּד ֶכ ֶתרּ ְ ,ד ִאיה ּו ַאיִ ''ן ֵמאֱ ל ֵֹהינ ּוָ .אנ ִֹכי ּ ֵב ּ
ימא ִע ּ ָל ָאה.
יה ַאיִ ן .וְ ֶכ ֶתר ִא ְת ְק ֵרי ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִא ּ ָ
ּו ֵב ּ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם
ְ ּד ִא ְד ַּכר לְ גַ ָּב ּה ַח ְמ ׁ ִשין זִ ְמנִ ין יְ ִצ ַ
אשיתּ ִ ,ד ְכלִ ילָ א
יהי ּ ַב''ת ִמן ְּב ֵר ׁ ִ
יתא .וְ ִא ִ
או ַריְ ָ
ְּב ֹ
שר אֲ ִמ ָירןִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ָח ְכ ָמה ּ ַבת י') ,משלי
ֶע ֶׂ
ג( ְּב ָח ְכ ָמה י ַָסד ֶא ֶרץְּ .ב ַא ָּבא י ַָסד ְּב ַר ּ ָתא.
עו ָעיִ טּ ְ ,ד ָכלִ יל ל''ב
וְ ִאיה ּו )איוב כח( נָ ִתיב לֹא יְ ָד ֹ
ימא
יבותּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ל''ב אֱ ל ִֹהים ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִא ּ ָ
נְ ִת ֹ
בוד .וְ ַכד ִא ְת ְ ּכלִ ילָ ן ִּב ְב ַר ּ ָתא,
ִע ּ ָל ָאהּ ְ ,ד ִא ְת ְק ֵרי ָּכ ֹ
ילא ,ל''ב לְ ַת ּ ָתא.
בוד לְ ֵע ּ ָ
ִא ְת ְק ֵרי ל''בּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ָּכ ֹ

אשוֹ נָה ָאנ ִֹכיִ ,מ ַ ּצד
 .841נִ ְק ֵראת ִמ ְצוָה ִר ׁ
שהוּא ַאיִ''ן מֵ אֱ לֹהֵ ינוָּ .אנ ִֹכי ּ -ב ֹו
הַ ּ ֶכ ֶתרֶ ׁ ,
כ'ֶ ּ ,כ ֶתר .וּבוֹ ַאיִן .וְ כֶ ֶתר נִ ְק ָרא ִמ ַ ּצד הָ ִא ּ ָמא
ש ִהז ִ ְּכיר אֶ ְצלָ ּה ח ֲִמ ּ ִׁשים ּ ְפ ָע ִמים
הָ ֶע ְליוֹ נָהֶ ׁ ,
יאת ִמ ְצ ַריִם ַּב ּתוֹ ָרה .וְ ִהיא ַּב''ת
י ְִצ ַ
שר אֲ ִמירוֹ ת ִמ ַ ּצד
שכּ וֹ לֶ לֶ ת ֶע ֶׂ
אשיתֶ ׁ ,
ִמ ְ ּב ֵר ִ ׁ
הַ חָ ְכ ָמהַּ ,בת י') ,משלי ג( ְ ּבחָ ְכ ָמה יָסַ ד
ֶא ֶרץּ ְ .ב ַא ָּבא יָסַ ד הַ ַּבת .וְ הוּא )איוב
שכּ וֹ לֵ ל ל''ב
כח( נ ִָתיב לֹא י ְָדעוֹ ָעיִטֶ ׁ ,
שהֵ ם ל''ב אֱ ל ִֹהים ִמ ַ ּצד הָ ִא ּ ָמא
נְ ִתיבוֹ תֶ ׁ ,
שר נִ ְכלָ ִלים
ש ִ ּנ ְק ֵראת ָּכבוֹ ד .וְ כַ אֲ ׁ ֶ
הָ ֶע ְליוֹ נָהֶ ׁ ,
ַּב ַּבת ,נִ ְק ָרא ל''ב .ו ִּמ ּ ְפנֵי זֶה ָּכבוֹ ד ְל ַמ ְעלָ ה,
ל''ב ְל ַמ ּ ָטה.
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ַ ח ֲִמ ּׁ ָשה ְ ּבלוּח.ּ וַעֲ ָׂש ָרה דִּ ְ ּברוֹ ת נִ ְּתנו.842
 ִהיא כּ וֹ לֶ לֶ ת.שנִ י
ֵ ׁ ַ ַוח ֲִמ ּ ָׁשה ְ ּבלוּח,ֶאחָ ד
 ַוח ֲִמ ּׁ ָשה, ח ֲִמ ּ ָׁשה ִמ ּ ֶכ ֶתר ַעד ְ ּגבו ָּרה, ֹאוֹ תו
 וְ הֵ ם ח ֲִמ ּׁ ָשה.מֵ הָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי ַעד הַ ַּבת
 וְ ִכי י ֵׁש ְל ַד ּ ֵבר ַּבעֲ ָׂש ָרה ּ ִפיּוֹ ת? ֶא ָּלא.ח ֲִמ ּׁ ָשה
 וְ נַעֲ ׂש ּו כֻ ָּלם,'ידה י
ָ כּ וֹ לֵ ל אוֹ ָתם ְ ּבבַ ת י ְִח
ֹ וְ לֹא ַמ ִּכ ִירים ּבו,קול
ֹ  ַאף ָּכ ְך ו' נִ ְק ָרא.ֶאחָ ד
 ו ִּמ ּ ְפנֵי.ש ִּמ ְׁש ּ ַת ּ ֵתף ַעד )ﬠִ ם( דִּ ּבוּר
ֶ ׁ ַעד
. )דברים ד( קוֹ ל דְּ בָ ִרים ַא ּ ֶתם ׁש ְֹמ ִעים,זֶה

, חֲ ֵמ ׁש ְּבל ּו ָחא חֲ ָדא.יהיב ּו
ִ ְ וְ י' ִ ּד ְּב ָרן ִא ְתי.842
 ה' ִמ ֶּכ ֶתר,לון
ֹ יהי ָּכלִ יל
ִ  ִא.וַ חֲ ֵמ ׁש ְּבל ּו ָחא ִּתנְ יָינָא
 ַעד )דף רנ''ז,יתא
ָ  וְ ה' ֵמ ַעמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע.ַעד ְ ּגב ּו ָרה
 וְ ִכי ִאית לְ ַמ ְּללָ א.' וְ ִאי ּנ ּון ה' ה.ע''א( ְּב ַר ּ ָתא
'ידה י
ָ לון ְּב ַבת יְ ִח
ֹ  ֶא ּ ָלא ָּכלִ יל.ש ָרה ּ ִפי ֹּות
ׂ ַ ֲּ ַבע
,קול
ֹ  ִא ְת ְק ֵרי,' א ּוף ָה ִכי ו.וְ ִא ְת ָע ִביד ּו ּ ֻכ ְּלה ּו חֲ ָדא
 ַעד ְ ּד ִא ׁ ְש ּ ָת ּ ַתף ַעד )ס''א,יה
ֹ וְ לָ א ִא ׁ ְש ְּת
ּ מו ְד ִעין ּ ֵב
קול ְ ּד ָב ִרים ַא ּ ֶתם
ֹ ( )דברים ד, ּו ְבגִ ין ָ ּדא.עם( ִ ּד ּב ּור
.ׁש ֹו ְמ ִעים

 י ְִר ָאה, ִהיא ִמ ְצוָה ְ ׁשנִ יָּה ִמ ַ ּצד הַ ְ ּגבו ָּרה.843  יִ ְר ָאה,יהי ּ ִפ ּק ּו ָדא ִּתנְ יָנָא ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּדגְ ב ּו ָרה
ִ  ִא.843
 י ֵָרא,אשית
ִׁ  ו ְּרמ ּוזָה ְ ּב ִמ ּ ַלת ְ ּב ֵר. ְ ּבחֶ ְ ׁש ּבוֹ ן.ֹשת
ֶ ׁ  י ֵָרא ּב,אשית
ִ ׁ  ּו ְר ִמיזָא ְּב ִמ ּ ַלת ְּב ֵר.ְּבח ּו ׁ ְש ָּבן
,ֹשת ּ ָפנִ ים
ֶ ׁ ש ֵאין לוֹ ּב
ֶ ׁ  ִמי, ָ וּפֵ ְר ׁשוּה.ֹשת
ֶׁ ב
 וַ ַ ּדאי ְ ּדלָ א,יה ּב ׁ ֶֹשת ּ ָפנִ ים
ֹ ְו
ּ ֵ ַמאן ְ ּדלֵ ית ל,או ְקמ ּו ָה
.ש ּלֹא ָע ְמד ּו אֲ בוֹ ָתיו ַעל הַ ר ִסינַי
ֶ ׁ וַדַּ אי

.תוי ַעל ט ּו ָרא ְ ּד ִסינַי
ֹ ֲָע ְמד ּו אֲ ָבה

First special precept Exodus 20:2 “ אתי� מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ִמבֵּ ית
ִ ֵ אֲ ֶשׁר הוֹצ,�אָ נֹכִ י יְהוָה אֱ �הֶ י
“ ”ﬠֲבָ ִדיםI am YHVH your God, who brought you out of the land of Egypt, out of
the house of slaves.” The first word of the Ten Commandments is אנכי, this
means “I am”, and the Zohar explains that it’s the beginning of the revelation of
God and his government over the created worlds.  אנכיis  איןand  כ איןmeans
‘nothingness’ and it comes from the word אלהינו, ‘our God’.  כis for כתר, ‘crown’,
‘Keter’, a point where we know nothing about what precedes it. Keter is for
supernal Mother, Binah. The Torah makes a special connection to Binah with
the fifty times it mentioned the Exodus ‘’יציאת מצרים. These fifty places are gates
to Binah and with the study of the Torah, we open those gates to help us make
the correction of the world. After leaving Egypt we had to count the ‘Omer’ for 7
weeks and on the fiftieth day, we received the Torah on Mount Sinai. The task
now is for the Israelites to bring the world into the Torah and open 49 gates to
Binah. Then God will send Mashiach from Keter with the light of יחידה, ‘Yechida’,
of Keter to open the fiftieth gate to reveal the light of the Final Redemption. The
supernal mother, Binah, includes within it the ten sayings of “And God said let
there be …”. They came from Chokhmah, the Father, and created the world. The
paths for the Creation came through the 32 times the name of God, אלהים,
appears in the story of Creation. The Ten Commandments were given as five on
one tablet and five on the other one. The first five are for Keter, Chokhmah,
Binah, Chessed, and Gevurah that lead to the central column. The next five
continued from the central column, Tiferet, with Netzach, Hod, Yessod, and
Malchut.
ש ִ ּנ ְק ֵראת
ֶ ׁ ,ישית
ִׁ  ִהיא ִמ ְצוָה ְׁש ִל.844 בת
ַ ֲ ְ ּד ִא ְת ְק ֵרי ַאה,ית ָאה
ָ ִיהי ּ ִפ ּק ּו ָדא ְּתל
ִ  ִא.844
ש ָּכתוּב )ירמיה
ֶׁ
זֶה ּו
.חֶ סֶ ד
עולָ ם ַאהֲבַ ת
ֹ  )ירמיה לא( ַאהֲ ַבת, הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב.ֶח ֶסד
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ש ְכ ִּת ְ
לא( ַאהֲבַ ת עוֹ לָ ם אֲ הַ ְב ִּת ְ
יך ַעל ֵּכן ְמ ׁ ַש ְכ ִּת ְ
ַאהֲ ְב ִּת ְ
יך
יך ַעל ּ ֵכן ְמ ַׁ
יך ָח ֶסדַ .אהֲ ָבה ְ ּכלִ ילָ א
ש ִ ּנ ְק ָרא
חָ סֶ דַ .אהֲבָ ה ְּכלוּלָ ה מֵ הָ ָאבוֹ תֶ ׁ ,
הון ּ ַב ּכֹל ִמ ּכֹל ּכֹל .וְ ָרזָ א
ֵמאֲ ָב ָהןּ ְ ,ד ִא ְת ְק ֵרי ְּב ֹ
ָּבהֶ ם ַּבכּ ֹל ִמכּ ֹל כּ ֹל .וְ סוֹ ד הַ דָּ בָ ר ) -שם
ְ
ְ
ְ ּד ִמ ּ ָלה) ,ירמיה ב( זָ ַכ ְר ִּתי לָ ך ֶח ֶסד נְ ע ּו ַריִ ך ַאהֲ ַ
בת ב( זָכַ ְר ִּתי לָ ְך חֶ סֶ ד נְ עו ַּרי ְִך ַאהֲבַ ת
ְ ּכל ּול ָֹתיִךְ.
לו ָתיִ ְך.
ְ ּכל ּו ֹ

יע ָאה ,יִ ח ּודִ ,מ ִּס ְט ָרא
יהי ּ ִפ ּק ּו ָדא ְר ִב ָ
 .845וְ ִא ִ
יהי כ''ה
ש ָר ֵאל .וְ ִא ִ
ְ ּד ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע ָ
יתאְ ׁ ,ש ַמע יִ ְ ׂ
יביןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ׁ ְש ַמע
יה ְּב ׁ ִשית ּ ֵת ִ
כ''ה ַא ְתוָ וןִ ,ע ּ ֵמ ּ
ש ָר ֵאלּ .ו ְבגִ ינָ ּה ָא ַמר ַא ְב ָר ָהם )בראשית כב( נֵלְ ָכה
יִ ְ ׂ
ֹאמר לְ ֵבית
ַעד כ''ה וְ נִ ׁ ְש ּ ַתחֲ וְ ה) .שמות יט( ּכֹ''ה ת ַ
יַעֲ קֹב.

יעית ,יִחוּדִ ,מ ַ ּצד
 .845וְ ִהיא ִמ ְצוָה ְר ִב ִ
ִש ָר ֵאל .וְ ִהיא כ''ה
הָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעיׁ ְ ,ש ַמע י ְ ׂ
שהֵ ן ְׁשמַ ע
ש ׁש ּ ֵתבוֹ תֶ ׁ ,
כ''ה אוֹ ִתיּוֹ ת ִע ּמוֹ ְ ּב ׁ ֵ
ָא ַמר
ו ִּבגְ לָ לָ ּה
ִש ָר ֵאל )וְ כוּ'(.
י ְׂ
ַא ְב ָרהָ ם) ,בראשית כב( נ ְֵלכָ ה ַעד כּ ֹ''ה
וְ נִ ְ ׁש ּ ַת ֲחוֶה) .שמות יט( כּ ֹ''ה תֹאמַ ר ְלבֵ ית
יַעֲ קֹב.

יהי ד',
יתא ,וְ ִא ִ
ִ .846איה ּו א''חַ ,ע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע ָ
יה ֶא ָחד .א''ח,
יה ,לְ ַא ׁ ְשלְ ָמא ּ ֵב ּ
ׁ ְשלִ ימ ּו ְ ּדיִ ח ּו ָדא ִ ּדילֵ ּ
סוף .ח' ְּת ַמנְ יָא
ָּכלִ יל ט' ְס ִפ ָיראןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון א' ֵאין ֹ
קו ָצא
סוד .ד' ַמלְ כ ּותֹ ,
ְס ִפ ָיראןֵ ,מ ָח ְכ ָמה ַעד יְ ֹ
ש ָרהּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ֹיו''ד ֵה''א
ִ ּדילָ ּהָּ ,ב ּה ִא ׁ ְש ְּתלִ ימ ּו לְ עֲ ַ ׂ
דוד.
וָ א''ו ֵה''א .ד' ְ ּכלִ ילָ א ְמד' ַא ְתוָ ון יְ ֹ ָ

 .846הוּא א''חַ ,ע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי ,וְ ִהיא ד',
ש ּלוֹ ְלהַ ְׁש ִלים ּבוֹ ֶאחָ ד.
ְׁשלֵ מוּת הַ יִּחוּד ׁ ֶ
שהֵ ן א' ֵ -אין
שע ְס ִפירוֹ תֶ ׁ ,
א''ח כּ וֹ לֵ ל ּ ֵת ׁ ַ
סוֹ ף ,ח' ׁ ְ -שמוֹ נֶה ְס ִפירוֹ ת ,מֵ חָ ְכ ָמה ַעד
ש ָּל ּהָּ ,ב ּה
יְסוֹ ד .ד' ַ -מ ְלכוּת ,הַ ּקוֹ ץ ׁ ֶ
שהֵ ם יוֹ ''ד הֵ ''א וָא''ו
שרֶ ׁ ,
נִ ְ ׁשלָ מוֹ ת ְל ֶע ֶׂ
ּ
הֵ ''א .ד' ְ ּכלוּלָ ה מֵ ַא ְר ַּבע אוֹ ִתיוֹ ת ְיהֹוָה.

ית ּב ֹו ֹיו ָמם
יש ָאה) ,יהושע א( וְ ָהגִ ָ
ִ ּ .847פ ּק ּו ָדא חֲ ִמ ׁ ָ
יתא ְ ּד ִב ְכ ָתב ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ֶח ֶסד.
או ַריְ ָ
יהי ֹ
וָ לַ יְ לָ הִ .א ִ
הון
יתא ִ ּד ְב ַעל ּ ֶפה ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּדגְ ב ּו ָרהּ ִ .ד ְב ֹ
או ַריְ ָ
וְ ֹ
יתין,
ארי ַמ ְתנִ ִ
ָח ְכ ָמה ּו ִבינָ הּ ְ .כ ָמה ְ ּדא ּו ְקמ ּו ָה ָמ ֵ
רוצֶ ה לְ ַה ְח ִ ּכים י ְַד ִרים .לְ ַהעֲ ׁ ִשיר י ְַצ ּ ִפין .וְ ַע ּמ ּו ָדא
ָה ֹ
יתא ָּכלִ יל ּ ַת ְרוַ ויְ יה ּוּ ,ו ְבגִ ין ָ ּדא ִא ְת ְק ֵרי
ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע ָ
ׁ ָש ַמיִ םָּ ,כלִ יל ֵא ׁש ּו ַמיִ םֵ ,א ׁש ִ ּדגְ ב ּו ָרהּ ,ו ַמיִ ם
ְ ּד ֶח ֶסד.

ית ּבוֹ
ישית) ,יהושע א( וְ הָ גִ ָ
ִ .847מ ְצוָה ח ֲִמ ִ ׁ
ש ִ ּב ְכ ָתב ִמ ַ ּצד
יוֹ ָמם וָלַ יְלָ הִ .היא ּתוֹ ָרה ׁ ֶ
ש ְ ּב ַעל ּ ֶפה ִמ ַ ּצד הַ ְ ּגבו ָּרה,
הַ חֶ סֶ ד ,וְ תוֹ ָרה ׁ ֶ
ש ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ַּבעֲ לֵ י
ש ָּבהֶ ן חָ ְכ ָמה ו ִּבינָהּ ְ .כמוֹ ׁ ֶ
ֶׁ
הַ ִּמ ְׁשנָה ,הָ רוֹ צֶ ה ְלהַ ְח ִ ּכים  -י ְַד ִרים.
ְלהַ עֲ ִׁשיר  -י ְַצ ּ ִפין .וְ הָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי כּ וֹ לֵ ל
ֶאת ְׁשנֵיהֶ ם ,ו ִּמ ּ ְפנֵי זֶה נִ ְק ָרא ָׁשמַ יִם ,כּ וֹ לֵ ל
של חֶ סֶ ד.
של ְ ּגבו ָּרה ו ַּמיִם ׁ ֶ
ֵא ׁש ו ַּמיִםֵ ,א ׁש ׁ ֶ

, “awe” andיראה The second special precept is from the side of Gevurah and it is
, have the same numerical value of 216. Thisיראה , andגבורה “fear”. Gevurah,
, when we arrange theבראשית precept is implied in the first word of the Torah,
, meaning “fear of shame”. The sages explained that if a personירא בשת letters as
acts without fear of shame, it is certain that his ancestors didn’t stand on Mount
’, ‘loveאַ הֲ בַ ת חֶ סֶ ד‘ Sinai at the Torah Revelation. The third special precept is called
” “I have loved youוְאַ הֲ בַ ת עוֹלָ ם אֲ הַ ְב ִתּי� ,ﬠַ ל-כֵּן ְמ ַשׁכְ ִתּי� חָ סֶ ד“ of Chessed’: Jeremiah 31:2
”with an everlasting love; therefore with affection (Chessed) have I drawn for you
Love, that is the aspect of Malchut, were included in the patriarchs that received
the love and Chessed of God because of their merits. The fourth special precept
DailyZohar.com
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is the unification of the Central Column with the prayer of Shema Israel that is
in Zeir Anpin. The six words of the Shema have 25 letters.  אחfrom אחד, the sixth
word of the Shema, is numerically 9 and the aspect of the central column that
includes all the sefirot of Light from Keter to Yessod.  אis the source that is the
Endless Light and ח, numerically 8, for the eight Sefirot from Chokhmah to
Yessod. The  דof  אחדrepresents ‘poorness’ and ‘lack’ and is the aspect of
Malchut. It has a numerical value of 4 to represent the vessel, for the 4 letters
of YHVH. The  דhas a dot on the top right of it and is the aspect of Yod,
numerically 10. The Yod supports the potential of the vessel to receive the light
coming from the ten letters of the YHVH of Zeir Anpin, הא-ואו-הא-יוד. The fifth
special precept is Joshua 1: “יוֹמם וָלַ יְלָ ה
ָ ית בּוֹ
ָ ִ”וְהָ ג, “… and you shall meditate on it,
day and night”. This precept is about the study of the Torah. The written Torah
is from Chessed and the south direction where it includes the connection to
Chokhmah (Wisdom). The oral Torah is from the side of Gevurah, north
direction and connection to Binah. The sages said ( הָ רוֹצֶ ה ְלהַ ְחכִּ ים י ְַד ִרים – לְ הַ ֲﬠ ִשׁיר
יַצְ פִּ ין )בָּ בָ א בַּ ְת ָרא כ”ה:”, “the one who seeks wisdom will go south and for richness
will go north”. These are not physical directions because every point on earth
(except the south and north poles) is relatively north or south to another point.
The direction is the aspect of the Tree of Life. Chessed is south and is on the
right column, under Chokhmah. To get ‘wiser’, one should act with Chessed,
kindness, and reveal the Light of Chokhmah in his life. To become rich, a person
should build a big vessel on the left side, of Gevurah, which is under Binah,
where all the sustenance to the world comes from. Before you go ‘north’ you
should know that there’s no richness if the person doesn’t have a ‘north’
direction in his Tikkun process. Also, there’s no richness without sharing. The
central column is called שמים, ‘heavens’, and includes both Chessed, water, מים,
and Gevurah, fire; 'heavens' = מים=( שמים+)אש. When we connect the right and
the left, we form the central column with access to heavens and benefit from
wisdom and sustenance.
 )במדבר,ש ִהיא ַּכף
ֶ ׁ , ו ִּמ ּ ְפנֵי זֶה ּ ֶכ ֶתר.848
שהֵ ם
ֶ ׁ .ש ֶקל הַ ּק ֶֹד ׁש
ֶ ׁ ז( עֲ ָׂש ָרה עֲ ָׂש ָרה הַ ּ ַכף ְ ּב
.' נַעֲ ׂשוֹ ת ּ ַכף ַעל ו, ָׁשל ֹׁש אוֹ ִתיּוֹ ת,יה''ה
 ַּכף. ו' זֶה סֵ פֶ ר ּתוֹ ָרה.וְ זֶה ּו ְ ּכ ֶנגֶד ּ ֶכ ֶתר ּתוֹ ָרה
 ֶע ְ ׂש ִרים, וְ הַ כּ ֹל ְיהֹוָ''ה. ֹֹאשו
ׁ עֲ טָ ָרה ַעל ר
.ָש ׁש ְ ּבחֶ ְׁשבּ וֹ ן
ֵׁ ו

יהי
ִ  )תיקונין קל''ד( ְ ּד ִא,ֶּכ ֶתר
ָ ּדא
 ּו ְבגִ ין.848
.ש ָרה ַה ַּכף ְּב ׁ ֶש ֶקל ַה ּק ֶֹד ׁש
ׂ ָ ש ָרה ַע
ׂ ָ  )במדבר ז( ַע,ַּכף
.' ַעל ו, ִא ְת ָע ִביד ּו ַּכף, ְּתלַ ת ַא ְתוָ ון,ְ ּד ִאי ּנ ּון יה''ה
 ַּכף, ו' ַהיְ ינ ּו ֵס ֶפר ּת ֹו ָרה,וְ ַהיְ ינ ּו ְ ּכ ֶנגֶד ֶּכ ֶתר ּת ֹו ָרה
. כ''ו ְּבח ּו ׁ ְש ּ ַבן,דו''ד
ָ ֹ ְ וְ כ ּ ָֹלא י.יה
ֵ ׁ עֲ ָט ָרה ַעל ֵר
ּ יש

של יָד
ֶ ׁ  ִמ ְצוָה ִ ׁש ּ ִׁשית ִהיא ְּת ִפ ָּלה.849
של יָד
ֶ ׁ 'צד הַ ְ ּגבו ָּרה ה
ּ ַ  ו ִּמ.ִ ּבזְרוֹ ַע ְ ׂשמֹאל
, חָ מֵ ׁש ְס ִפירוֹ ת, ִמ ּ ֶכ ֶתר וְ ַעד ְ ּגבו ָּרה,ּ ֵכהָ ה
.של הָ ַע ּמוּד הָ אֶ ְמצָ ִעי
ֶ ׁ ֹאש
ׁ של ר
ֶ ׁ וְ הֵ ן ְּת ִפ ִּלין
שהֵ ן נֵצַ ח הוֹ ד
ֶ ׁ ,שר ָׁשל ֹׁש ְרצוּעוֹ ת
ֶ ׁ וְ ִהיא ֶק
.יְסוֹ ד

,יהי ְּת ִפ ּ ָלה ׁ ֶשל יַד
ִ  ִא,ית ָאה
ָ  ּ ִפ ּק ּו ָדא ׁ ְש ִּת.849
 ּו ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּדגְ ב ּו ָרה ה' ְ ּדיַד.ש ָמאלָ א
ֹ ִּב ְד
ׂ ְ רו ָעא
 וְ ִאי ּנ ּון, ה' ְס ִפ ָיראן, ִמ ֶּכ ֶתר וְ ַעד ְ ּגב ּו ָרה,ֵּכ ָהה
יהי ֶק ׁ ֶשר
ִ  וְ ִא.יתא
ָ ישא ְ ּד ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע
ָ ׁ ילין ְ ּד ֵר
ִּ ְּת ִפ
.סוד
ֹ ְהוד י
ֹ  ְ ּד ִאי ּנ ּון נ ֶַצח,עות
ֹ ְּתלַ ת ְרצ ּו
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,יצית
ִ  ִמ ְצוַת ִצ,יעית
ִ  וְ ִהיא ִמ ְצוָה ְ ׁש ִב.850
, ָּבאֵ ׁש. דִּ ין וְ ַרח ֲִמים,כּ וֹ לֶ לֶ ת ְּתכֵ לֶ ת וְ לָ בָ ן
 ְּתכֵ לֶ ת אוֹ כֶ לֶ ת.ֵא ׁש ְלבָ נָה לֹא אוֹ כֶ לֶ ת
.א יח( ו ַּתֹאכַ ל ֶאת הָ עֹלָ ה- )מלכים,ו ְּמכַ ּ ָלה
 הָ ַע ּמוּד. ְּתכֵ לֶ ת ִמ ּ ְ ׂשמֹאל,לָ בָ ן ִמי ּ ִָמין
 ִמ ּׁשוּם ָּכ ְך. ָירֹק,הָ ֶא ְמצָ ִעי יִחוּד ֵּבין ְ ׁשנֵיהֶ ם
ימ ַתי קוֹ ִרין ֶאת
ָ  מֵ ֵא,ּ ֵפ ְר ׁש ּוה ּו ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְ ׁשנָה
.שי ּ ִַּכיר ֵּבין ְּתכֵ לֶ ת ְללָ בָ ן
ֶ ׁ ּ שח ֲִרית? ִמ
ַׁ ְ ׁש ַמע ְ ּב
יצית ִל ְקרֹא אוֹ ָת ּה
ִ שת ִצ
ַׁ ו ִּמ ּ ְפנֵי זֶה ִּת ְ ּקנ ּו ּ ָפ ָר
.ְ ּביִחוּד

 ָּכלִ יל,יצית
ִ  ִמ ְצוַ ת ִצ,יע ָאה
ָ יהי ּ ִפ ּק ּו ָדא ׁ ְש ִב
ִ  וְ ִא.850
 ֶא ּ ׁ ָשא ִח ָ ּו ָורא לָ א, ְּבנ ּו ָרא. ִ ּדינָ א וְ ַרחֲ ֵמי,ְּת ֵכלֶ ת וְ לָ ָבן
ֹאכל
ַ  )מלכים א יח( וַ ּת, ָא ִכיל וְ ׁ ָשצֵ י, ְּת ֵכלָ א.ָא ִכיל
,ש ָמאלָ א
ִ  ִח ָ ּוור ִמ.עולָ ה
ֹ ֶאת ָה
ׂ ְ ּ  ְּת ֵכלֶ ת ִמ,ימינָ א
.ָרוק
ֹ  י, יִ ח ּוד ּ ֵבין ּ ַת ְרוַ ויְ יה ּו,יתא
ָ ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע
קו ִרין
ֹ ימ ַתי
ָ  ֵמ ֵא,יתין
ִ ִארי ַמ ְתנ
ֵ או ְקמ ּו ָה ָמ
ֹ ְּבגִ ין ָ ּדא
 ּו ְבגִ ין.ֶאת ׁ ְש ַמע ְּב ׁ ַש ְח ִרין ִמ ּ ׁ ֶש ּי ִ ַּכיר ּ ֵבין ְּת ֵכלֶ ת לְ לָ ָבן
. לְ ִמ ְק ֵרי לָ ּה ְּביִ ח ּו ָדא,יצית
ִ ָ ּדא ּ ַת ִּקינ ּו ּ ָפ ָר ׁ ַשת ִצ

The sixth special precept is the wearing of Tefilin. One Tefilin is for the head and
it is to connect to the central column, the five Sefirot from Keter to Gevurah.
Keter – top of the skull, spiritual entry point to the physical body Chokmah –
right brain, Wisdom Binah – left brain, Understanding Chessed – right arm,
Sharing Gevurah – left arm, desire to receive the light for sharing. We put the
second Tefilin on the left arm to control the Sefirot from Gevurah to Malchut.
The two connections of the head strap and the one on the left arm The Sefirot
of Netzach, Hod, and Yessod connect the lower triangle of Netzach, Hod, and
Yessod. The seventh precept is the wearing of the Tzitzit. It’s the prayer shawl
that we cover ourselves during the prayer of the day. Its colors are white for
right and Chessed and blue color for left and Gevurah. They represent judgment
and mercy. When the first light of the morning is enough for us to distinguish
between blue and white, it is the best time to recite the Shema Israel prayer and
unify Zeir Anpin and Malchut. It strengthens the spiritual connection to the
light of Chessed, of the day that begins, to appear at that time. The color blue
(like sky blue), תכלת, is the color of Malchut. It is the end action and purpose,
תכלית, of Creation. The purpose in Hebrew has the additional Yod, י, over the
‘blue’, תכלת, and that means that the purpose is to bring the light of the ten
Sefirot to Malchut. The first three letters of ‘blue’, תכל, are for ‘end of’ so the
‘blue’ of Malchut represents the end. The Zohar tells us that all the colors are
good in dreams except for the blue of Malchut. It may represent the end of
something in our lives or others' in the dream. (NEVER interpret dreams that
show blue color negatively). The color of earth and the sky is blue because the
י, Yod, of the Light, אור, that makes the אויר, ‘air’, vibrates in Malchut with
frequencies that show the blue colors. Some people have the ability to see colors
of spiritual energies emanating from a physical object like a person’s aura and
special
objects.
Additional
reading:
Colorful
angels
http://dailyzohar.com/daily-zohar-945/ Why the rainbow has seven colors?
http://dailyzohar.com/daily-zohar-764/
 הַ ּ ְׁש ִכינָה. ְמז ּוזָה, וְ ִהיא ִמ ְצוָה ְ ׁש ִמינִ ית.851  ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא. ְמז ּוזָ ה,יהי ּ ִפ ּק ּו ָדא ְּת ִמינָ ָאה
ִ  וְ ִא.851
של
ֶ ׁ צד הָ ַע ּמוּד הָ אֶ ְמצָ ִעי
ּ ַ  נִ ְק ֵראת ְמז ּוזָה ִמ,יתא
ָ  ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע,יאת ְמז ּוזָ ה
ַ ִא ְת ְק ִר
 סוֹ ד,של צַ דִּ יק
ֶ ׁ  ו ִּמ ַ ּצד.אוֹ ִתיּוֹ ת ְיהֹוָ''ה
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,שדַּ י חוֹ ֶתמֶ ת הַ ּ ֶמלֶ ְך
ַׁ .שדַּ י
ַׁ  נִ ְק ֵראת, הַ ְ ּב ִרית, ָרזָא ִ ּד ְב ִרית, ּו ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַצ ִדיק.דו''ד
ָ ֹ ְְ ּד ַא ְתוָ ון ַ ּדי
.שהוּא ְיהֹוָה
ֶׁ

.דוד
ָ ֹ ְ ְ ּד ִאיה ּו י,חו ָת ָמא ְ ּד ַמלְ ָּכא
ֹ  ׁ ַש ַ ּדי.ִא ְת ְק ֵרי ׁ ַש ַ ּדי

 הַ ּ ְׁש ִכינָה נִ ְק ֵראת,יעית
ִ  ִמ ְצוָה ְּת ִ ׁש.852
של צַ דִּ יק יְסוֹ ד
ֶׁ
צד
ּ ַ אוֹ ת ְ ּב ִרית ִמ
אוֹ ת
ט( זֹאת
 )בראשית.עוֹ לָ ם
, הָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי, )שמות לא( ֵּבינִ י.הַ ְ ּב ִרית
 זֶה-  אוֹ ת.הוד
ֹ ְ נֵצַ ח ו,ִש ָר ֵאל
ׂ ְ וּבֵ ין ְ ּבנֵי י
שת י ִָמים
ֶׁ ש
ֵ ׁ  ִ ּכי. זוֹ הַ ּ ְ ׁש ִכינָה-  ִהיא.צַ דִּ יק
 ִמ ּ ֶכ ֶתר ַעד הָ ַע ּמוּד- ָע ָׂשה ה' ֶאת הַ ּׁ ָש ַמיִם
ש ֵאין ִׁש ּ ָׁשה ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם אֶ ָּלא
ֶ ׁ .הָ ֶא ְמצָ ִעי
יעי ֶא ָּלא ִמ ַ ּצד
ִ  וְ ֵאין ְ ׁש ִב.'צד הָ אוֹ ת ו
ּ ַ ִמ
,ֹאשוֹ חָ ְכ ָמה ֶע ְליוֹ נָה
ׁ  עֲ ָט ָרה ַעל ר,'הָ אוֹ ת י
. אוֹ ת ִהיא, חָ ְכ ָמה ּ ַת ְח ּתוֹ נָה.אוֹ ת הוּא

אות
ֹ יאת
ַ  ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ִא ְת ְק ִר,יע ָאה
ָ  ּ ִפ ּק ּו ָדא ְּת ׁ ִש.852
 )בראשית.עולָ ם
ֹ
סוד
ֹ ְ ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַצ ִ ּדיק י,ְּב ִרית
 ַע ּמ ּו ָדא, )שמות לא( ּ ֵבינִ י.אות ַה ְּב ִרית
ֹ
ט( זֹאת
 ָ ּדא,אות
ֹ .הוד
ֹ  נ ֶַצח,ש ָר ֵאל
ָ ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע
ׂ ְ ִ ּו ֵבין ְּבנֵי י,יתא
שה יְ ָי
ׂ ָ  ִ ּכי ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ָע. ָ ּדא ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא, ִהיא.ַצ ִ ּדיק
.יתא
ָ  ִמ ֶּכ ֶתר ַעד ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע,ֶאת ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם
 וְ לֵ ית.' ֶא ּ ָלא ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ָאת ו,ְ ּדלֵ ית ׁ ִשית ְּב ָכל אֲ ָתר
יה
ֵ ׁ  עֲ ָט ָרה ַעל ֵר,' ֶא ּ ָלא ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ָאת י,יעי
ִ ׁ ְש ִב
ּ יש
.אות ִהיא
ֹ , ָח ְכ ָמה ּ ַת ּ ָת ָאה.אות ה ּוא
ֹ .ָח ְכ ָמה ִע ּ ָל ָאה

,'שהֵ ם ח
ֶ ׁ , וְ ִת ְ ּקנ ּו לָ מוּל ִל ְ ׁשמוֹ נָה.853
, ְל ַק ֵּבל ָּבהֶ ם י' ְקטַ ּנָה.מֵ חָ ְכ ָמה ַעד יְסוֹ ד
 ִל ְהיוֹ ת עֲ ָט ָרה ַעל,ְלהַ עֲ לוֹ ת אוֹ ָת ּה ַעד ּ ֶכ ֶתר
, וְ ִת ְ ּקנ ּו לָ ִ ׂשים הָ ָע ְרלָ ה ִ ּב ְכ ִלי ָעפָ ר.ֹאשם
ָׁ ר
. ְֹל ַקיֵּם )ישעיה סה( וְ נָחָ ׁש ָעפָ ר לַ ְחמו

 ִמן ָח ְכ ָמה,' ְ ּד ִאי ּנ ּון ח, וְ ַת ִּקינ ּו לְ ִמגְ ַזר לִ ְת ַמנְ יָא.853
 לְ ַס ְּל ָקא לָ ּה ַעד,הון י' זְ ֵע ָירא
ֹ  לְ ַק ְּבלָ א ְּב.סוד
ֹ ְַעד י
 וְ ַת ִּקינ ּו לְ ׁ ָש ּו ּויָא.יהון
ֹ אש
ֵ ׁ  לְ ֶמהֱ וִ י עֲ ָט ָרה ַעל ֵר,ֶּכ ֶתר
 לְ ַק ּיֵים )ישעיה סה( וְ נָ ָח ׁש,לַ ָע ְרלָ ה ְּב ָמנָ א ְ ּד ַע ְפ ָרא
.מו
ֹ ָע ָפר לַ ְח

The eighth special precept is the Mezuzah. The Mezuzot (plural for Mezuzah)
that we put on our doorposts have the power to remove death. The word מזזות
has the letters of זז מות, meaning moving death away. The door and gate posts
are the aspect of the gate that brings the light from the upper three Sefirot to
the lower seven. The home is the dwelling place of the Shechina and we should
protect it with the holy name  שדיthat is the force at the supernal gates. The
numerical value of  שדיis the same as for the archangel Metatron. (This name is
very high and should not be pronounced as it reads. Use ‘Metat’ as the short
version of the name). The right and left sides of the gates are the aspects of
Netzach and Hod and the passage in the middle is Yessod. To keep the
protection, there should be truth at home. With that, we block the negativity
from entering. Outside is the aspect of Malchut of the other side and inside is
the place for the light and the Shechina. If there is any negativity inside the
home it creates affinity with the outside negativity and the protection of the
Mezuzah weakens. It is good to check the Mezuzah if you feel that its energy of
protection weakened. There could be faded letters or even broken ones in the
inner scrolls. In such cases, the scroll in the Mezuzah should be replaced. The
ninth special precept is the Shechina that is called ‘sign of the covenant’ from
the side of the Yessod. Exodus 31:17 ” לְ עֹלָ ם, וּבֵ ין ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל–אוֹת ִהוא,” ”בֵּ י ִניIt is a sign
between Me and the children of Israel forever” This verse indicates that the
Shabbat is a sign between God as the central column Zeir Anpin, and the
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, ‘sign’,אות children of Israel as the aspect of the Sefirot of Netzach and Hod. The
is the aspect of Yessod that is between Netzach and Hod. The circumcision is
the precept that is a process of removing the Klipot of Yessod from the newly
born child. A proper circumcision process will open a channel for the Israelite
child, connecting to the Shechina. It is done on the eight-day because it reveals
, of the YHVHי the light of Chokhmah, which is represented by the letter Yod,
name on the level of Yessod that is the eighth Sefirah from Chokhmah. The
Shabbat is our connection to the Shechina after six working days, that is the
process of connecting to the six Sefirot of Zeir Anpin. A unification between
Yessod (man) and Malchut (woman) is on the highest level of Shabbat (Friday
night) because the Shechina and the energy level is of Binah.

ְּבנֵי
ִ ּ .854פ ּק ּו ָדא עֲ ׁ ִש ָיר ָאה) ,שמות לא( וְ ׁ ָש ְמר ּו
יאת ׁ ַש ָּבת,
ש ָר ֵאל ֶאת ַה ּ ׁ ַש ָּבתְ ׁ .ש ִכינְ ּ ָתא ִא ְת ְק ִר ַ
יִ ְ ׂ
ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד ְתלַ ת ַ ּד ְר ִ ּגין ִע ּ ָל ִאין ְ ּד ִאי ּנ ּון ש' ,ג' ִ ּכ ְת ִרין:
לון.
יע ָאה ֹ
יהי ּ ַבתְ ,ר ִב ָ
ֶּכ ֶתרָ ,ח ְכ ָמהּ ,ו ִבינָ ה .וְ ִא ִ
אכה,
שה ְמלָ ָ
סודְּ ,ב ֹ
ׁ ִשית ֹיו ִמיןֵ ,מ ֶח ֶסד ַעד יְ ֹ
הון ּ ַתעֲ ֶׂ
ֵמ ֶח ֶסד ,הֲ ָדא ה ּוא
ַמ ְת ִחיל
ְּבגִ ין ְ ּד ִבנְ יָינָ א
עולָ ם ֶח ֶסד יִ ָּבנֶה .אֲ ָבל ִמ ִּבינָ ה
ִד ְכ ִתיב) ,תהלים פט( ֹ
עו ָב ָדא.
יתה לְ ָכל ֹ
יהי ְמנ ּו ָחה וְ עֹנֶג ּו ׁ ְש ִב ָ
ילאִ ,א ִ
ּולְ ֵע ּ ָ

ִ .854מ ְצוָה עֲ ִ ׂש ִירית) ,שמות לא( וְ ָׁש ְמר ּו
ש ָּבת .הַ ּ ְׁש ִכינָה נִ ְק ֵראת
ִש ָראֵ ל אֶ ת הַ ּ ַׁ
ְבנֵי י ְ ׂ
שהֵ ן ש',
צד ָׁשל ֹׁש דְּ ָרגוֹ ת ֶע ְליוֹ נוֹ ת ׁ ֶ
ַׁ
ש ָּבת ִמ ַ ּ
ְׁשל ָֹׁשה ְּכ ָת ִריםֶ ּ :כ ֶתר ,חָ ְכ ָמהּ ִ ,בינָה .וְ ִהיא
יעית לָ הֶ םִׁ .ש ּ ָׁשה י ִָמים ,מֵ חֶ סֶ ד ַעד
ַּבתְ ,ר ִב ִ
שהַ ִ ּבנְ יָן
שה ְמלָ אכָ הִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶ
יְסוֹ דָּ ,בהֶ ם ּ ַתעֲ ֶׂ
ש ָּכתוּב )תהלים
ֶׁ
ַמ ְת ִחיל מֵ חֶ סֶ ד .זֶה ּו
פט( עוֹ לָ ם חֶ סֶ ד י ִָּבנֶה .אֲ בָ ל ִמ ִ ּבינָה ו ְּל ַמ ְעלָ ה
שה.
יתה ְלכָ ל ַמעֲ ֶׂ
ִהיא ְמנוּחָ ה וְ עֹנֶג ו ְ ּׁש ִב ָ

לו ָתא
יאת ְצ ֹ
יהי ִא ְת ְק ִר ַ
ִ ּ .855פ ּק ּו ָדא ַחד ָסרִ ,א ִ
ְ ּד ׁ ַשחֲ ִרית ִמנְ ָחה ַע ְר ִביתִ ,מ ִּס ְט ָרא ִ ּד ְתלַ ת אֲ ָב ָהן,
יהי ְּת ִפ ּ ַלת ָּכ''ל ּ ֶפ''ה ,לֵ ית ָּכלֶ ,א ּ ָלא ַצ ִ ּדיק
וְ ִא ִ
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,דברי הימים א כט( ִ ּכי כֹל ּ ַב ׁ ָש ַמיִ ם ּו ָב ָא ֶרץ,
יאלּ ְ ,ד ָא ִחיד ִּב ׁ ְש ַמ ּיָיא
וְ ִת ְר ּגֵם ֹיונָ ָתן ּ ֶבן ע ּוזִ ֵ
יה
ּו ְב ַא ְר ָעאֶ ּ .פ''ה ְ ּכח ּו ׁ ְש ּ ַבן ִמילָ הּ .ו ַמה ְּב ִרית ּ ֵב ּ
סוד,
ִמ ְתיַחֲ ִדין ְ ּד ַכר וְ נ ּו ְק ָּבא ִ ּדלְ ּ ַת ּ ָתא ,א ּוף ּ ַביְ ֹ
ילא ,ה ּוא ַחי ָעלְ ִמין ָּכלִ יל
ַיחד ָח ָתן וְ ַכ ּ ָלה ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
ִמ ְתי ֵ
כות
ַח''י ִּב ְר ָכאן ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,משלי י( ְּב ָר ֹ
ֹאש ַצ ִ ּדיק.
לְ ר ׁ

ִ .855מ ְצוָה ַאחַ ת ֶע ְ ׂש ֵרה ִהיא נִ ְק ֵראת
שח ֲִריתִ ,מנְ חָ ה וְ ַע ְר ִביתִ ,מ ַ ּצד
של ַׁ
ְּת ִפ ּ ָלה ׁ ֶ
שת הָ ָאבוֹ ת ,וְ ִהיא ְּת ִפ ּ ַלת ָּכ''ל ּ ֶפ''ה.
ְ ׁשלֹ ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )דברי הימים-א
ֵאין כּ ֹל ֶא ָּלא צַ דִּ יקֶ ׁ ,
כט( ִּכי כֹל ַּב ּ ָׁש ַמיִם וּבָ ָא ֶרץ ,וְ ִת ְר ּגֵם יוֹ נ ָָתן ֶּבן
שאוֹ חֵ ז ַּב ּ ָׁש ַמיִם וּבָ ָא ֶרץֶ ּ .פ''ה
ִּיאלֶ ׁ ,
עֻ ז ֵ
ְּכחֶ ְ ׁש ּבוֹ ן ִמילָ ה .ו ַּמה ְ ּב ִרית ָּב ּה ִמ ְת ַיח ֲִדים
ש ְּלמַ ָּטה ַ -אף ַּביְסוֹ ד ִמ ְתיַחֵ ד
זָכָ ר וּנְ ֵקבָ ה ׁ ֶ
ש ְּל ַמ ְעלָ ה ,הוּא חַ י הָ עוֹ לָ ִמים
חָ ָתן וְ כַ ּ ָלה ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )משלי
כּ וֹ לֵ ל חַ ''י ְ ּב ָרכוֹ ת ,זֶה ּו ׁ ֶ
ֹאש צַ דִּ יק.
י( ְ ּב ָרכוֹ ת ְלר ׁ

Exodus 31:16
ְשׁ ְמרוּ ְבנֵי-י ְִשׂ ָראֵ ל ,אֶ ת-הַ ַשּׁבָּ ת ,לַ ﬠֲשׂוֹת אֶ ת-הַ ַשּׁבָּ ת ְל ֹדר ָֹתםְ ,בּ ִרית עוֹלָ ם“
”ו ָ
“Wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath, to observe the Sabbath
”throughout their generations, for a perpetual covenant.
The tenth special precept is the Shabbat. The Shechina is called Shabbat from
the aspect of the upper three ‘crowns’, Keter, Chokmah and Binah. They are
, Shabbat. The other twoשבת  from the wordש represented by the first letter
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letters spell בת, ‘daughter’. The Shechina is the daughter of the upper three.
Keter is the light source, Chokhmah is the father and Binah is the mother.
Psalms 89:3
“ ָתּכִ ן אֱ מוּנ ְָת� בָ הֶ ם, חֶ סֶ ד יִבָּ נֶה; ָשׁ ַמיִם,אָ מַ ְר ִתּי–עוֹלָ ם-”כִּ י
“For I have said: ‘For the world in mercy (Chessed) will be built; in heavens, you
establish your faithfulness”
The process of work in this world begins with the Sefirah of Chessed. The six
Sefirot from Chessed to Yessod are represented by the six days of the week.
Shabbat is Malchut and the place where we receive the light we ‘earn’ during
the work process. Since the upper three Sefirot are not part of the correction
process, they are in a resting state. It means no time and space. On Shabbat,
we arrive at a point in the weekly cycle that gives us the opportunity to tap into
the upper light. It is achieved by ‘resting’ from the work that we do during the
week. Taking a quick look into the prayer book for Shabbat reveals that the
word for rest, מנוחה, appears many times.
The Zohar is a pure connection to the upper three Sefirot and Shabbat is the
best time to read and study Zohar. Kabbalists say that one minute on Shabbat
is worth a thousand times more than during the week. We should remember
that the light we receive is based on the size and purity of the vessel we built
during the week so we have to study Zohar every day and double the study on
Shabbat.
The eleventh special precept is the prayers of morning, afternoon and night.
There are channels created by the three patriarchs, Abraham, Isaac, and Jacob.
The prayer words that we utter from our mouth make the connection between
upper and lower levels. Mouth, פה, is numerically 85, same as מילה, ‘word’ and
‘circumcision’. They make a connection to the level of Yessod, where male and
female unite. Yessod is called חי, ‘life’, numerically 18. We have 18 blessings in
the ‘Amida’, which is the silent standing prayer. We repeat that three times a
day and make a connection on the upper level like a groom is unified with the
bride.
Proverbs 10:6 “ ְלר ֹאשׁ צַ ִדּיק,”בּ ָרכוֹת,
ְ “Blessings are upon the head of the righteous”
The mouth is the aspect of Malchut and the tongue is the aspect of Yessod.
Every word we say is a unification of light (thought) and vessel (word). The Holy
Ari teaches us that every word we utter from our mouth creates an angel with
the power to manifest the word. If it’s negative it could hurt us but if it’s sacred,
like words of prayers and Zohar, then it can support and elevate us.
, כּ וֹ ֵר ַע ְ ּבבָ רו ְּך-  ָּכל הַ כּ וֹ ֵרע, ו ִּמ ּ ְפנֵי זֶה.856 ברו ְך וְ ָכל
ָ  ָּכל ַה ּכ ֹו ֵר ַע ּכ ֹו ֵר ַע ְּב, ו ְבגִ ין ָ ּדא.856

שם
ֵ ׁ  ְ ּב. זוֹ הַ ּ ְׁש ִכינָה.שם
ֵ ׁ ּ  זוֹ ֵקף ַּב- וְ כָ ל הַ ז ּוֹ ֵקף
ְ  ּבוֹ צָ ִר,ְיהֹוָ''ה
 הַ ִהיא,יך ִל ְזקֹף הַ ּ ְ ׁש ִכינָה
 )עמוס ה( נ ְָפלָ ה לֹא תוֹ ִסיף,ש ּנֶאֱ ַמר ָּב ּה
ֶׁ
. ַעל י ְֵדי ַד ְר ָ ּגה ַאחֶ ֶרת,ִש ָר ֵאל
ׂ ְ קוּם ְ ּבתוּלַ ת י
 )שם ט( ַּביּוֹ ם הַ הוּא ָא ִקים אֶ ת,ו ִּמ ּ ְפנֵי זֶה
ש ּנֶאֱ ַמר
ֶׁ
ֹ אוֹ תו.סֻ ּ ַכת דָּ וִ יד הַ ּנֹפֶ לֶ ת
. )תהלים קמו( ְיהֹוָ''ה זוֹ ֵקף ְּכפו ִּפים, ֹּבו
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ּ
ּ
,דו''ד
ָ ֹ ְ ְּב ׁ ֵשם ַ ּדי, ָ ּדא ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא.ַה ּז ֹו ֵקף ֹזו ֵקף ּ ַב ּ ׁ ֵשם
ְ יה ָצ ִר
 ַה ִהיא ְ ּד ִא ְּת ַמר.יך לְ ז ְַק ָפא ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא
ּ ּ ֵב
תו ִסיף )דף רנ''ז ע''ב( ק ּום
ֹ  )עמוס ה( נָ ְפלָ ה לֹא,ָּב ּה
 ּו ְבגִ ין, ַעל יְ ֵדי ַ ּד ְר ָּגא ַאחֲ ָרא,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ְִּבת ּולַ ת י
ָ ּדא )עמוס ט( ּ ַב ֹיום ַהה ּוא ָא ִקים ֶאת ֻס ַּכת ָ ּדוִ ד
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דו''ד
יה) ,תהלים קמו( יְ ֹ ָ
ַהנ ֹּו ֶפלֶ תַ .הה ּוא ְ ּד ִא ְּת ַמר ּ ֵב ּ
ֹזו ֵקף ְ ּכפ ּו ִפים.
יאת ַחג ַה ּ ַמצ ֹּות,
יהי ִא ְת ְק ִר ַ
יסרִ ,א ִ
ִ ּ .857פ ּק ּו ָדא ְּת ֵר ָ
עות ,וְ ַחג ַה ּ ֻס ּכ ֹותִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּדג' אֲ ָב ָהן.
וְ ַחג ַה ּ ׁ ָשב ּו ֹ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָה ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּדילָ ּהּ ִ ,דינָ א ְ ּד ַמלְ כ ּו ָתא
ור ׁ
עות,
רו ָעא יְ ִמינָ אָ ׁ .שב ּו ֹ
ֵימאֶ ּ ,פ ַסח ְ ּד ֹ
ִ ּדינָ א .וְ ִאית ְ ּדי ָ
יהי ַבת ְּב ַמ ְד ְּב ָראּ ְ ,ד ִאיה ּו ְמ ָמנָ א
ַמ ּ ַתן ּת ֹו ָרהּ ְ ,ד ִא ְתיְ ִ
יה ׁש ֹורִ ,מ ִּס ְט ָרא ִ ּדגְ ב ּו ָרהֻ .ס ּכ ֹות )בראשית
ָעלֵ ּ
יאת
יסרְ ,ק ִר ַ
לג( וְ יַעֲ קֹב נָ ַסע ֻס ּכ ֹו ָתהִ ּ .פ ּק ּו ָדא ְּתלֵ ַ
ׁ ְש ַמע.

ִ .857מ ְצוָה ְׁש ּ ֵתים ֶע ְ ׂש ֵרהִ ,היא נִ ְק ֵראת חַ ג
צוֹ ת וְ חַ ג הַ ּ ָׁשבוּעוֹ ת וְ חַ ג הַ ּ ֻסכּ וֹ תִ ,מ ַ ּצד
הַ ּ ַמ ּ
ש ָּל ּה,
ֹאש הַ ּׁ ָשנָה מֵ הַ ַ ּצד ׁ ֶ
ֹשת הָ ָאבוֹ ת .וְ ר ׁ
ְׁשל ׁ ֶ
ֹאמרֶ ּ ,פסַ ח זְרוֹ ַע
שי ּ ַ
דִּ ין הַ ּ ַמ ְלכוּת  -דִּ ין .וְ י ֵׁש ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְּתנָה
י ִָמיןָׁ .שבוּעוֹ תַ ,מ ּ ַתן ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,
שהוּא ְממֻ ּנֶה ָעלָ יו ׁשוֹ רִ ,מ ַ ּצד
ַּב ִּמ ְד ָּברֶ ׁ ,
הַ ְ ּגבו ָּרה .סֻ כּ וֹ ת) ,בראשית לג( וְ יַעֲ קֹב נָסַ ע
סֻ כּ ָֹתה.

 .858וְ ִאית לְ ִמנְ ַ ּדעּ ְ ,ד ִאיה ּו ִא ְת ְק ֵרי ָח ָכם ְּב ָכל ִמינֵי
מותּ .ו ֵמ ִביןְּ ,ב ָכל ִמינֵי ְּתב ּונ ֹות .וְ ָח ִסידְּ ,ב ָכל
ָח ְכ ֹ
רות .וְ ֹיו ֵעץ,
ִמינֵי חֲ ָס ִדים .וְ גִ ּב ֹורְּ ,ב ָכל ִמינֵי ְ ּגב ּו ֹ
קות .וָ ֶמלֶ ְך,
צות .וְ ַצ ִ ּדיקְּ ,ב ָכל ִמינֵי ְצ ָד ֹ
ְּב ָכל ִמינֵי ֵע ֹ
סוףַ .עד )ס''א כתר( ֵאין
ְּב ָכל ִמינֵי ַמלְ כ ּותַ .עד ֵאין ֹ
ֵח ֶקרּ .ו ְב ָכל ִא ּ ֵלין ַ ּד ְר ִ ּגיןְּ ,ב ַחד ִא ְק ֵרי ַרחֲ ָמןּ .ו ְב ַחד
סוףִ .אי
ִא ְק ֵרי ַ ּד ּיָין .וְ ָה ִכי ְּב ַכ ּ ָמה ַ ּד ְר ִ ּגיןַ ,עד ֵאין ֹ
קו ֶדם ְ ּד ָב ָרא
ָה ִכי ׁ ִש ּנ ּוי ִאיתֵ ּ ,בין ַרחֲ ָמן לְ ַ ּד ּיָיןֶ .א ּ ָלא ֹ
ָעלְ ָמאִ ,א ְת ְק ֵרי ה ּוא ְּב ָכל ִא ּ ֵלין ַ ּד ְר ִ ּגיןַ ,על ׁ ֵשם
אותּ ְ ,ד ִאי לָ או ִּב ְריָין
ִּב ְריָין ַ ּדהֲ ֹוו עֲ ִת ִידין לְ ִה ָּב ְר ֹ
ְ ּד ָעלְ ָמא ,אֲ ַמאי ִא ְת ְק ֵרי ַרח ּום ַ ּד ּיָיןֶ ,א ּ ָלא ַעל ׁ ֵשם
ִּב ְריָין ַ ּדעֲ ִת ִידין.

יאת ְׁש ַמע.
ִ .858מ ְצוָה ְׁשל ֹׁש ֶע ְ ׂש ֵרהְ ,ק ִר ַ
שהוּא נִ ְק ָרא חָ כָ ם ְ ּבכָ ל ִמינֵי
וְ י ֵׁש לָ ַד ַעת ׁ ֶ
חָ ְכמוֹ ת ,וּמֵ ִבין ְ ּבכָ ל ִמינֵי ְתבוּנוֹ ת ,וְ חָ ִסיד
ְ ּבכָ ל ִמינֵי חֲסָ ִדים ,וְ גִ ּבוֹ ר ְ ּבכָ ל ִמינֵי גְ בוּרוֹ ת,
וְ יוֹ ֵעץ ְ ּבכָ ל ִמינֵי ֵעצוֹ ת ,וְ צַ דִּ יק ְ ּבכָ ל ִמינֵי
ְצ ָדקוֹ ת ,וּמֶ לֶ ְך ְ ּבכָ ל ִמינֵי מַ ְלכוּתַ ,עד ֵאין
סוֹ ףַ .עד )כֶּתֶ ר( ֵאין חֵ ֶקר .ו ְּבכָ ל אֵ ּל ּו
הַ דְּ ָרגוֹ תּ ְ ,ב ַאחַ ת נִ ְק ָרא ַרח ֲָמן ,ו ְּב ַאחַ ת
נִ ְק ָרא דַּ יָּן .וְ כָ ְך ְ ּבכַ ּ ָמה ְד ָר ֹגות ַעד אֵ ין סוֹ ף.
ִאם ָּכ ְךׁ ִ ,ש ּנוּי י ֵׁש ֵּבין ַרח ֲָמן ְל ַדיָּןֶ .א ּ ָלא ק ֶֹדם
ש ָּב ָרא הָ עוֹ לָ ם נִ ְק ָרא הוּא ְ ּבכָ ל ֵא ּל ּו
ֶׁ
שהָ י ּו עֲ ִתידוֹ ת
שם ְ ּב ִריּוֹ ת ׁ ֶ
הַ דְּ ָרגוֹ תַ ,על ׁ ֵ
ש ִאם לֹא ְ ּב ִריּוֹ ת הָ עוֹ לָ םַ ,מדּ ו ַּע
ְל ִה ָּב ְראוֹ תֶ ׁ .
שם הַ ְ ּב ִריּוֹ ת
נִ ְק ָרא ַרחוּם ,דַּ יָּן? ֶא ָּלא ַעל ׁ ֵ
הָ עֲ ִתידוֹ ת.

The twelfth special precept is the three major Holy Days that we are asked to go
to Jerusalem and see the Holy Temple. These holy days bring energy for the
entire year. Passover is for the right column, Chessed. Shavuot is for the left
column, Gevurah. And Sukkot is for the central column, Tiferet. The Zohar
connects Sukkot to Jacob who is the chariot for the central column. Genesis
ֹתה“ 33:17
ְ ”, “And Jacob journeyed to Sukkoth” In other places, it saysו ַיﬠֲקֹ ב נָסַ ע סֻ כּ ָ
that Sukkot is for left and Shavuot for the central column. The thirteenth special
, ‘one’, is the last word ofאחד precept is the reciting of the Shema Israel prayer.
the first line of the Shema and it was made to unify the light and the vessel. 13
, for the love of God that brings light to sustain our lives. Theאהבה is also love,
’, ‘and you should love’.ואהבת‘ first word of the first paragraph of the Shema is
13 is for the love that comes from this word. It has a numerical value of 414
, ‘Light’. 13 is for the love and the desire for the Lightאור that is twice the value of
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445

Zohar Pinchas – Draft – unedited- not for publishing
that we should express in all aspects of our lives. 13 is for the thirteen attributes
of God. Text of the Shema Israel (PDF): http://dailyzohar.com/wpcontent/uploads/2010/10/shemaisrael.pdf
Video:
http://dailyzohar.com/shema-israel/

יהַ .על
ּ .859ו ְבגִ ין ָ ּדאָּ ,כל ׁ ְש ָמ ָהןִ ,אי ּנ ּון ִ ּכ ּנ ּויִ ין ִ ּדילֵ ּ
יהּ ְ .כגַ וְ ונָא ָ ּדאָּ ,ב ָרא נִ ׁ ְש ְמ ָתא,
ׁ ֵשם ֹ
עו ָב ִדין ִ ּדילֵ ּ
לות
יאת ַעל ׁ ֵשם ּ ְפע ּו ֹ
יהּ ְ ,ד ִא ְת ְק ִר ַ
ְּב ִד ּי ּו ְקנָ א ִ ּדילֵ ּ
ִ ּדילָ ּהְּ ,ב ָכל ֵא ֶבר וְ ֵא ֶבר ְ ּדג ּו ָפאּ ְ ,ד ִא ְת ְק ֵרי ָעלְ ָמא
ארי ָעלְ ָמאִ ,א ְתנְ ִהיג ְּב ָכל
זְ ֵע ָיראּ ְ .כגַוְ ונָ א ְ ּד ָמ ֵ
דויַּ .כ ְך נִ ׁ ְש ְמ ָתא,
עו ָב ֹ
ִּב ְריָיןּ .ו ְב ָכל ָ ּד ָראּ ְ ,כפ ּום ֹ
דוי ְ ּד ָכל ֵא ֶבר וְ ֵא ֶברַ .הה ּוא ֵא ֶבר
עו ָב ֹ
ְ ּכפ ּום ֹ
יה ּ ִפ ּק ּו ָדאִ ,א ְת ְק ֵרי נִ ׁ ְש ְמ ָתא ,לְ גַ ּ ֵבי ֶח ְמלָ ה
ְ ּד ָע ִביד ּ ֵב ּ
יה
וְ ִח ְס ָ ּדא ִח ָ ּנא וְ ַרחֲ ֵמיּ .ו ְב ַהה ּוא ֵא ֶבר ְ ּד ָע ִביד ּ ֵב ּ
ימה וָ ָכ ַעס.
עֲ ֵב ָירהִ ,א ְת ְק ֵרי נִ ׁ ְש ְמ ָתא לְ גַ ּ ֵביּ ִ ,דינָא וְ ֵח ָ
או
אֲ ָבל לְ ַבר ִמן ּג ּו ָפא ,לְ ַמאן ְּת ֵהא ֶח ְמלָ הֹ ,
ַא ְכזָ ִרי ּות.

ש ּלוֹ ,
שמוֹ ת הֵ ם ִּכ ּנ ּויִים ׁ ֶ
 .859ו ִּמ ּ ְפנֵי זֶה ָּכל הַ ּ ׁ ֵ
ש ּלוֹ ְּ .כמוֹ כֵ ן ָּב ָרא
שם הַ ּ ַמעֲ ִ ׂשים ׁ ֶ
ַעל ׁ ֵ
שם
ש ִ ּנ ְק ֵראת ַעל ׁ ֵ
ש ּלוֹ ֶ ׁ ,
הַ ְ ּנ ָׁש ָמה ַּבדְּ מוּת ׁ ֶ
של הַ ּגוּף,
ש ּ ָל ּה ְ ּבכָ ל ֵאיבָ ר וְ ֵאיבָ ר ׁ ֶ
ּ ְפעֻ ּלוֹ ת ׁ ֶ
שאֲ דוֹ ן הָ עוֹ לָ ם
ש ִ ּנ ְק ָרא עוֹ לָ ם ָק ָטןְּ .כמוֹ ׁ ֶ
ֶׁ
נוֹ הֵ ג ְ ּבכָ ל הַ ְ ּב ִריּוֹ ת ו ְּבכָ ל דּ ֹור ְּכ ִפי מַ עֲ ָׂשיו,
של ָּכל ֵאיבָ ר
ָּכ ְך הַ ְ ּנ ָׁש ָמה ְ ּכ ִפי ַמעֲ ָׂשיו ׁ ֶ
שה ּבוֹ ִמ ְצוָה,
שעוֹ ֶׂ
תו ֵאיבָ ר ׁ ֶ
וְ ֵאיבָ ר .אוֹ ֹ
נִ ְק ֵראת הַ ְ ּנ ָׁש ָמה ְלג ַָּביו חֶ ְמלָ ה וָחֶ סֶ ד וְ חֵ ן
שה ּבוֹ עֲ בֵ ָרה,
שעוֹ ֶׂ
וְ ַרח ֲִמים .ו ְּבאוֹ תוֹ ֵאיבָ ר ׁ ֶ
נִ ְק ֵראת הַ ְ ּנ ָׁש ָמה ְלג ַָּביו דִּ ין וְ חֵ ָמה וָכַ ַעס.
אֲ בָ ל לַ חוּץ ִמן הַ ּגוּףְ ,ל ִמי ִת ְהיֶה חֶ ְמלָ ה אוֹ
ַא ְכז ִָריּוּת?

ארי ָעלְ ָמא ,ק ֶֹדם ְ ּד ָב ָרא ָעלְ ָמא,
 .860א ּוף ָה ִכי ָמ ֵ
או
יה ,לְ ַמאן ִא ְת ְק ֵרי ַרח ּום וְ ַח ּנ ּון ֹ
ּו ָב ָרא ִּב ְריָין ִ ּדילֵ ּ
יהִ ,אי ּנ ּון ִ ּכ ּנ ּויִ ין ,וְ לָ א
ַ ּד ּיָיןֶ .א ּ ָלא ָּכל ׁ ְש ָמ ָהן ִ ּדילֵ ּ
הוןֶ ,א ּ ָלא ַעל ׁ ֵשם ִּב ְריָין ְ ּד ָעלְ ָמאּ ,ו ְבגִ ין
ִא ְת ְק ֵרי ְּב ֹ
ארי ָ ּד ָרא ִאי ּנ ּון ָט ִביןִ ,איה ּו ִא ְת ְק ֵרי
ָ ּדאַּ ,כד ָמ ֵ
ארי ָ ּד ָרא
הו''ה ְּב ִמ ַדת ַרחֲ ִמים .וְ ַכד ָמ ֵ
לְ גַ ּ ַביְ יה ּו ,יְ ֹ ָ
ָיביןִ ,א ְת ְק ֵרי אֲ דֹנָ ''י ְּב ִמ ַדת ַה ִ ּדין .לְ ָכל
ִאי ּנ ּון ַח ּי ִ
יה .אֲ ָבל לָ או
ָ ּד ָראּ ,ולְ ָכל ּ ַבר נָ ׁשּ ְ ,כפ ּום ִמ ָ ּדה ִ ּדילֵ ּ
יע.
יה ִמ ָ ּדה וְ לָ א ׁ ֵשם יְ ִד ַ
ְ ּד ִאית לֵ ּ

ש ָּב ָרא
דון הָ עוֹ לָ ם ,ק ֶֹדם ׁ ֶ
ַ .860אף ָּכ ְך אֲ ֹ
ֶאת הָ עוֹ לָ ם וּבָ ָרא ְ ּב ִריּוֹ ָתיוְ ,ל ִמי נִ ְק ָרא
ש ּלוֹ
שמוֹ ת ׁ ֶ
ַרחוּם וְ חַ ּנוּן אוֹ דַּ יָּן? ֶא ָּלא ָּכל הַ ּׁ ֵ
שם
הֵ ם ִ ּכ ּנ ּויִים ,וְ לֹא נִ ְק ָרא ָּבהֶ ם ֶא ָּלא ַעל ׁ ֵ
שר ַּבעֲ לֵ י
ְ ּב ִריּוֹ ת הָ עוֹ לָ ם .ו ִּמ ּ ְפנֵי זֶהַ ּ ,כאֲ ׁ ֶ
הַ דּ וֹ ר הֵ ם טוֹ ִבים ,הוּא נִ ְק ָרא אֶ ְצלָ ם ְיהֹוָ''ה,
שר ַּבעֲ לֵ י הַ דּ וֹ ר הֵ ם
ְ ּב ִמדַּ ת הָ ַרח ֲִמים .וְ כַ אֲ ׁ ֶ
ְר ָׁש ִעים ,נִ ְק ָרא אֲ דֹנָ''יּ ְ ,ב ִמדַּ ת הַ דִּ יןְ .לכָ ל
דּ וֹ ר ו ְּלכָ ל ֶּבן ָא ָדם ְ ּכ ִפי ִמדָּ תוֹ  .אֲ בָ ל לֹא
שם יָדו ַּע.
שיּ ֵׁש לוֹ ִמדָּ ה וְ לֹא ׁ ֵ
ֶׁ

The world was created with the Hebrew letters, which are the building blocks of
everything in the universe. Whatever under our noses or billion light-years
away, whatever we can name or measure is part of the Malchut level. The light
אשׁיתof the Endless sustains everything through their names. Genesis 1:1 “ ,
ְבּ ֵר ִ
�הים ,אֵ ת
) are the first and lastאֵ ת(” את ” “In the beginning, God created theבָּ ָרא אֱ ִ
letters of the Hebrew Alef-Bet. We learn that God first created the Hebrew letters.
They were ‘agents’ of the Endless to create, form, the physical world. The fourth
 and it represents the world of Action, ‘Asiah’, which isאֵ ת word of the Torah is
אשׁית Malchut.
 – Y, Keter, andי – )ְ – In the Beginning - Atzilut (Emanationבּ ֵר ִ
�הים  – H, Binahה  – Created – Beriah (Creation) -בָּ ָרא Chokhmah
) – God (ELHYMאֱ ִ
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ה  – the (with, and) - Asiah (Action) -אֵ ת  – V, Zeir Anpinו – Yetzirah (Formation) -
– H, Malchut The above chart teaches us that the letters are part of the world
of Action, Malchut. In the third verse, God uses the letters to reveal the Light in
his creation. “And God said ‘let there be Light’ ...” Kabbalah teaches us that the
letters define all vessels in existence. Everything with a name is a vessel for the
Endless Light. That includes the different names of God that we find in the
, and all the others reveal different aspects of the Endlessיהוה ,אלהים,שדי Torah.
Light. They provide different forces that help us in correcting our souls that were
יתי” shaped by our past actions. Malachi 3:6
” ”For I YHVH do notכִּ י אֲ ִני יְהוָה ,ל ֹא ָשׁ ִנ ִ
change” The Light that is in the vessel is always the same but it is revealed and
perceived according to the vessel itself. Every part of our body has the Light in
it. If we use it for positive actions and follow the precepts that the Torah teaches
us, we purify our vessels. Negativity corrupts the image of God (Tree of Life) that
is in us.

ּ ְ .861כגַוְ ונָ א ִ ּד ְס ִפ ָיראןּ ְ ,ד ָכל ְס ִפ ָירה ִאית לָ ּה ׁ ֵשם
ארי
יעּ ,ו ִמ ָ ּדהּ ,וגְ ב ּולּ ,ו ְתח ּוםּ .ו ְב ִא ּ ֵלין ׁ ְש ָמ ָהן ָמ ֵ
יְ ִד ַ
ָעלְ ָמא ִאיה ּו ִא ְת ּפ ּ ׁ ַשט ,וְ ַא ְמלִ ְ
הון ,וְ ִא ְת ְק ֵרי
יך ְּב ֹ
ְ
הוןּ ְ ,כנִ ׁ ְש ְמ ָתא לְ גַ ּ ֵבי
הון ,וְ ָדר ְּב ֹ
הון ,וְ ִא ְת ַּכ ּ ֵסי ְּב ֹ
ְּב ֹ
יה ׁ ֵשם
ֵא ָב ִרים ְ ּדג ּו ָפאּ .ו ַמה ִר ּב ֹון ָעלְ ִמין ,לֵ ית לֵ ּ
יעֶ ,א ּ ָלא ְּב ָכל ִס ְט ָרא
יע וְ לָ א אֲ ָתר יְ ִד ַ
יְ ִד ַ
יע,
יה .א ּוף ָה ִכי לֵ ית לָ ּה לְ נִ ׁ ְש ְמ ָתא ׁ ֵשם יְ ִד ַ
ׁש ּולְ ָטנ ּו ֵת ּ
יעְּ ,ב ָכל ּג ּו ָפא ֶא ּ ָלא ְּב ָכל ְס ָטר
וְ לָ א אֲ ָתר יְ ִד ַ
יה ,וְ לֵ ית ֵא ֶבר ּ ָפנ ּוי ִמ ּנ ָּה.
ׁש ּולְ ָטנ ּו ֵת ּ

ש ָּכל ְס ִפ ָירה י ֵׁש לָ ּה
ְּ .861כמוֹ הַ ְ ּס ִפירוֹ תֶ ׁ ,
שם יָדו ַּע ו ִּמדָּ ה וּגְ בוּל ו ְּתחוּם .ו ְּב ֵא ּל ּו
ֵׁ
שט ,וּמוֹ לֵ ךְ
שמוֹ ת אֲ דוֹ ן הָ עוֹ לָ ם הוּא ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ֵ
הַ ּׁ ֵ
ָּבהֶ ם ,וְ נִ ְק ָרא ָּבהֶ ם ,וְ נִ ְתכַ ּ ֶסה ָּבהֶ ם ,וְ גָ ר
ָּבהֶ םַּ ,כ ְ ּנ ָׁש ָמה ֵאצֶ ל ֶא ְב ֵרי הַ ּגוּף .ו ָּמה ִר ּבוֹ ן
שם יָדו ַּע ,וְ לֹא ָמקוֹ ם יָדו ַּע,
לו ׁ ֵ
הָ עוֹ לָ ִמים ֵאין ֹ
ְ
ֶא ּ ָלא ְ ּבכָ ל צַ ד ִ ׁש ְלטוֹ נוֹ ַ -אף ָּכך אֵ ין לָ ּה
שם יָדו ַּע ,וְ לֹא ָמקוֹ ם יָדו ַּע ְ ּבכָ ל
לַ ְ ּנ ָׁש ָמה ׁ ֵ
הַ ּגוּףֶ ,א ָּלא ְ ּבכָ ל צַ ד ִׁש ְלטוֹ נ ָּה ,וְ אֵ ין אֵ יבָ ר
ּ ָפנוּי ִמ ּ ֶמ ּנָה.

ּ .862ו ְבגִ ין ָ ּדא ,לֵ ית לְ ַר ּ ׁ ְש ָמא לָ ּה ְּב ַחד אֲ ָתרּ ְ ,ד ִאי
לָ או ָהא ָח ֵסר ׁש ּולְ ָטנ ּו ָתא ִּב ׁ ְש ַאר ֵא ָב ִרים .וְ לָ א
או ְּבג'.
או ִּב ְת ֵריןֹ ,
לְ ִא ְת ְק ֵרי לָ ּה ִּב ׁ ְש ָמא ַחדֹ ,
יהי ָח ְכ ָמה ִמ ִּבינָ ה ,וְ ִאית לָ ּה ַ ּד ַעת ,וְ לָ א
ימר ְ ּד ִא ִ
לְ ֵמ ָ
י ִַּתירּ ְ .ד ִאי ָע ִביד ָה ִכיָ ,הא ָח ֵסר לָ ּה ִמ ּ ׁ ְש ַאר ַ ּד ְר ִ ּגין.

 .862ו ִּמ ּ ְפנֵי זֶה ֵאין ְלצַ יֵּר אוֹ ָת ּה ְ ּב ָמקוֹ ם
ש ִאם לֹא ה ֲֵרי חָ סֵ ר הַ ּ ִׁש ְלטוֹ ן ִ ּב ְׁש ָאר
ֶאחָ דֶ ׁ ,
או
שם ֶאחָ דֹ ,
הָ אֵ יבָ ִרים .וְ לֹא ִל ְקרֹא לָ ּה ְ ּב ׁ ֵ
ש ִהיא חֲכָ ָמה
ִ ּב ְׁש ַניִם ,אוֹ ִ ּב ְׁשל ָֹׁשה ,לוֹ מַ ר ׁ ֶ
ש ִאם
ִמ ִ ּבינָה וְ י ֵׁש לָ ּה דַּ ַעת ,וְ לֹא יוֹ ֵתרֶ ׁ .
שה ָּכ ְך ,ה ֲֵרי חָ סֵ ר לָ ּה ִמ ּ ְׁש ָאר דְּ ָרגוֹ ת.
עוֹ ֶׂ

יה
ָּ .863כל ׁ ֶש ֵּכן לְ ָמ ֵ
ארי ָעלְ ָמאּ ְ ,דלֵ ית לְ ַר ׁ ְש ָמא לֵ ּ
או לְ ׁ ַש ָ ּנ ָאה
יה ִּב ׁ ְש ָמ ָהןֹ ,
יעֹ ,
ּ ַבאֲ ָתר יְ ִד ַ
או לְ ִא ְת ְק ֵרי לֵ ּ
יה ְ ּכ ֹגון
הוןֹ ,
יה ְּב ֹ
או )ס''א לשלשא( לְ ׁ ַש ְּל ָט ָאה לֵ ּ
לֵ ּ
ַ ּד ְר ָּגא ְ ּד ֶמ ְר ַּכ ְב ּ ָתאּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר ָּב ּה ְקד ּו ּ ׁ ָשה לְ ָך
יהִ ,אי ּנ ּון
יְ ׁ ַש ּ ֵל ׁש ּוּ ְ ,ד ָכל ַ ּד ְר ִ ּגין ְ ּד ָכל ַמ ְר ְ ּכ ֹ
בות ִ ּדילֵ ּ
בות ֵהן ֵהן ַה ּ ֶמ ְר ָּכ ָבהּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון
ְמ ׁש ּו ּ ָל ׁ ִשיםּ ְ ,כ ֹגון ָה ָא ֹ
ֶשרּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ֶמ ְר ָּכ ָבה לְ ָא ָדם.
ְ ּדמ ּות ַא ְריֵה ׁש ֹור נ ׁ ֶ

ש ֵאין ְלצַ יֵּר
ש ּ ֵכן לַ אֲ דוֹ ן הָ עוֹ לָ ם ׁ ֶ
ָּ .863כל ׁ ֶ
שמוֹ ת,
לו ְ ּב ׁ ֵ
או ִל ְקרֹא ֹ
אוֹ תוֹ ְ ּב ָמקוֹ ם יָדו ַּעֹ ,
אוֹ ִל ְׁשנוֹ ת לוֹ ָּבהֶ ם ,אוֹ )לְ שַׁ לֵּשׁ( ְלהַ ְׁש ִליט
ש ּנֶאֱ ַמר ָּב ּה ְק ֻד ּ ָׁשה
מו דַּ ְר ּגַת הַ ּ ֶמ ְר ָּכבָ ה ׁ ֶ
לוֹ ְ ּכ ֹ
של הַ ּ ֶמ ְר ָּכבוֹ ת
ש ָּכל הַ דְּ ָרגוֹ ת ׁ ֶ
ְש ּ ֵל ׁשוֶּ ׁ .
ְל ָך י ׁ ַ
ש ָּל ׁשוֹ תּ ְ ,כמוֹ הָ ָאבוֹ ת הֵ ן הֵ ן
ש ּלוֹ הֵ ן ְמ ׁ ֻ
ֶׁ
ֶשר,
שהֵ ם דְּ מוּת ַא ְריֵה ׁשוֹ ר נ ׁ ֶ
הַ ּ ֶמ ְר ָּכבָ הֶ ׁ ,
ש ּנֶאֱ ַמר
ֶׁ
ְל ָא ָדם,
מֶ ְר ָּכבָ ה
שהֵ ם
ֶׁ
ָעלָ יו )יחזקאל א( ו ְּדמוּת ּ ְפנֵיהֶ ם ּ ְפנֵי ָא ָדם.
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ֵיהם ּ ְפנֵי ָא ָדם .ו ִּמ ַ ּצד הַ ְ ּנ ֵקבָ ה הֵ ם ׁשוֹ ְל ִטים ַעל ָא ָדם,
יה) ,יחזקאל א( ּו ְדמ ּות ּ ְפנ ֶ
ְ ּד ִא ְּת ַמר ָעלֵ ּ
וְ הַ ְ ּנ ֵקבָ ה ִהיא מֶ ְר ָּכבָ ה ְלג ּ ֵַביהֶ ם .ו ִּמ ּ ְפנֵי זֶה
ּו ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּדנ ּו ְק ָּבאִ ,אי ּנ ּון ׁ ַשלְ ִטין ַעל ָא ָדם ,וְ נ ּו ְק ָּבא
ְש ּ ֵל ׁשוּ.
נֶאֱ ַמר ָעלֶ יהָ ְ ,ק ֻד ּ ָׁשה ְל ָך י ַׁ

גַביְ יה ּוּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ִא ְּת ַמר ָעלָ ּה,
יהי ֶמ ְר ָּכ ָבה לְ ּ ַ
ִא ִ
ָ
ְקד ּו ּ ׁ ָשה לְ ך יְ ׁ ַש ּ ֵל ׁש ּו.

As we learned previously, everything that has a name is a vessel with the light
of the Endless. Each one of the Sefirot has a name that defines the light of the
.ספר , isספירה Endless that operates from within it. The root of the name Sefira,
It has the meaning of ‘counting’, ‘book’, and ‘border’. Every word variations that
 include, within its beginning, end and individual ‘story’.ספר use the root
The names of the Sefirot reveal their purpose. They were created by the Endless
light as a special system to govern His Creation. There’s no place that doesn’t
have the presence of the Endless light.
The Zohar teaches us that we should not think that the soul has a specific place
in the body. Like the Endless light, the soul has a similar aspect over the body.
It fills every single cell of the body with its light.
Everything in creation has the ten Sefirot and the light of the Endless that
‘animates’ it, meaning giving it existence in the physical world.
שהֵ ן ּ ְפנֵי הַ חַ יּוֹ ת,
ַאנְ פין ְ ּד ֵחיוָ ן .864 ,וְ ַאף ָּכ ְך הָ אוֹ ִתיּוֹ תֶ ׁ ,
אוף ָה ִכי ַא ְתוָ וןּ ְ ,ד ִאי ּנון
 .864וְ ֹ

ּ

ִּ

ְמ ׁש ּו ּ ָל ׁ ִשיןּ ְ ,כגַ וְ ונָ א ָ ּדא :יד''ו .הו''י .וה''י .ה'
יהי ׁ ְשלָ ִמים
יע ָאהְ ,קד ּו ּ ׁ ָשה לְ ָך יְ ׁ ַש ּ ֵל ׁש ּוִ .א ִ
ְר ִב ָ
דו''ד .אֲ ָבל
ְ ּד ֻכ ְּלה ּו ,לְ ַא ׁ ְשלְ ָמא ְּב ֻכ ְּלה ּו ׁ ֵשם יְ ֹ ָ
יה ִּב ׁ ְש ָמ ָהן ,וְ לָ א
לְ ָמ ֵ
יה ְ ּדכ ּ ָֹלא ,לֵ ית לְ ׁ ַש ְּל ׁ ָשא ּ ֵב ּ
אר ּ
יה
ְּב ַא ְתוָ וןֶ ,א ּ ָלא ִאיה ּו ִא ְת ְק ֵרי ְּב ָכל ׁ ְש ָמ ָהן ,וְ לֵ ית לֵ ּ
יהּ ְ ,ד ִאיה ּו
ׁ ֵשם יְ ִד ַ
יע .וְ ָכל ׁ ֵשם וְ ׁ ֵשם ַא ְס ִהיד ָעלֵ ּ
יה אֲ דֹנָ י.
אֲ ֹ
דון ָּכל ָעלְ ִמיןַ .א ְס ִהיד ָעלֵ ּ

ש ּ ָל ׁשוֹ תְּ ,כמוֹ זֶה :יה''ו .הו''י .וה''י .ה'
ְמ ׁ ֻ
ָ
ְש ּ ֵל ׁשוִּ .היא ְׁשלָ ִמים
יעית ְ -ק ֻד ּׁ ָשה ְלך י ׁ ַ
ְר ִב ִ
ּ
ּ
שם ְיהֹוָ''ה .אֲ בָ ל
של ּ ֻכ ָלםְ ,להַ ְ ׁש ִלים ְ ּבכֻ ָלם ׁ ֵ
ֶׁ
ּ
שמוֹ ת וְ לֹא
ש ֵל ׁש ּב ֹו ְ ּב ׁ ֵ
לַ אֲ דוֹ ן הַ כּ ֹל ֵאין ְל ַׁ
שמוֹ ת,
ְ ּבאוֹ ִתיּוֹ תֶ ,א ּ ָלא הוּא נִ ְק ָרא ְ ּבכָ ל הַ ּ ׁ ֵ
שם מֵ ִעיד ָעלָ יו
שם וְ ׁ ֵ
שם יָדו ַּע ,וְ כָ ל ׁ ֵ
לו ׁ ֵ
וְ ֵאין ֹ
שהוּא אֲ דוֹ ן ָּכל הָ עוֹ לָ מוֹ ת .מֵ ִעיד ָעלָ יו
ֶׁ
אֲ דֹנָי.

נָשּ ְ ,די ִָרית ג' ֵמ ָאה
 .865וְ לֵ ית ְ ּדי ְַד ִעין ְ ּד ִאית ּ ַבר ׁ
שר ָעלְ ִמין ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,משלי ח( לְ ַהנְ ִחיל
וְ ֶע ֶׂ
יהּ ְ ,ד ִא ְת ְק ֵרי י ֵׁש ֵמ ַאיִ ן.
ֹ
אוהֲ ַבי י ֶׁשּ ְ .כפ ּום ַ ּד ְר ָּגא ִ ּדילֵ ּ
וְ ָדא ָח ְכ ָמה ִע ּ ָל ָאה .וְ ִאית ּ ַבר נָ ׁש ְ ּדלָ א י ִָרית ֶא ּ ָלא
או ְקמ ּו ָה,
יהּ ְ ,כ ָמה ְ ּד ֹ
ָעלְ ָמא ַחדּ ְ ,כפ ּום ַ ּד ְר ָּגא ִ ּדילֵ ּ
מו .וְ ָה ִכי
עולָ ם ִּב ְפנֵי ַע ְצ ֹ
לו ֹ
ָּכל ַצ ִ ּדיק וְ ַצ ִ ּדיק י ֵׁש ֹ
ש ָר ֵאלּ ְ ,כפ ּום ַ ּד ְר ָּגא
י ִָרית ָעלְ ִמין ָּכל ּ ַבר נָ ׁש ִמיִ ְ ׂ
ארי ָעלְ ָמא ,לֵ ית לְ ַר ׁ ְש ָמא
ילא .אֲ ָבל לְ ָמ ֵ
יה לְ ֵע ּ ָ
ִ ּדילֵ ּ
דון ָּכל ָעלְ ִמין ,וְ אֲ דֹנָ ''י
יה ָעלְ ִמין ְּבח ּו ׁ ְש ָּבןֶ ,א ּ ָלא אֲ ֹ
לֵ ּ
יה.
ָקא ָס ִהיד ָעלֵ ּ

שיּוֹ ֵר ׁש
שי ּ ֵׁש ּ ֶבן ָא ָדם ׁ ֶ
שיּוֹ ְד ִעים ׁ ֶ
 .865וְ אֵ ין ׁ ֶ
ְ ׁשל ֹׁש מֵ אוֹ ת וַעֲ ָׂש ָרה עוֹ לָ מוֹ ת ,זֶה ּו
אהֲבַ י י ֵׁשְּ .כ ִפי
ש ָּכתוּב )משלי ח( ְלהַ נְ ִחיל ֹ
ֶׁ
ש ִ ּנ ְק ֵראת י ֵׁש מֵ ַא ִין .וְ ֹזו חָ ְכ ָמה
ש ּלוֹ ֶ ׁ ,
הַ דַּ ְר ּגָה ׁ ֶ
ש ּלֹא יוֹ ֵר ׁש ֶא ָּלא
ֶע ְליוֹ נָה .וְ י ֵׁש ּ ֶבן ָא ָדם ׁ ֶ
ש ּלוֹ ּ ְ ,כמוֹ
עוֹ לָ ם ֶאחָ דּ ְ ,כ ִפי הַ דַּ ְר ּגָה ׁ ֶ
ש ּ ֵפ ְר ׁשוּהוָּּ ,כל צַ דִּ יק וְ צַ דִּ יק י ֵׁש לוֹ עוֹ לָ ם
ֶׁ
ְ
ִ ּב ְפנֵי ַע ְצמוֹ  .וְ כָ ך יוֹ ֵר ׁש עוֹ לָ מוֹ ת ָּכל ָא ָדם
ש ּלוֹ ְל ַמ ְעלָ ה .אֲ בָ ל
ִש ָר ֵאל ְּכ ִפי הַ דַּ ְר ּגָה ׁ ֶ
ִמי ּ ְ ׂ
לַ אֲ דוֹ ן הָ עוֹ לָ ם ֵאין ְלצַ יֵּר לוֹ עוֹ לָ מוֹ ת
ְ ּבחֶ ְ ׁש ּבוֹ ןֶ ,א ָּלא אֲ דוֹ ן ָּכל הָ עוֹ לָ מוֹ ת ,וַאדֹנָ''י
הוּא מֵ ִעיד ָעלָ יו.
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ֵיה ּ ַתלְ יָיא ָּכל הֲ וָ יָין ,וְ ִאיה ּו
 .866א ּוף ָה ִכי יְ ֹ ָ
הו''הִ ,מ ּנ ּ
ארי ָעלְ ָמאּ ְ ,ד ִאיה ּו
יהָ ,סהֲ ִדין ַעל ָמ ֵ
וְ ָכל הֲ וָ יָין ִ ּדילֵ ּ
תו ְך ָּכל הֲ וָ יָה .וְ ִאיה ּו
הֲ וָ ה ק ֶֹדם ָּכל הֲ וָ יָין .וְ ִאיה ּו ְּב ֹ
יה,
לְ ַא ַחר ָּכל הֲ וָ יָה .וְ ָדא ָרזָ אּ ְ ,ד ָסהֲ ִדין ַהוָ יָין ָעלֵ ּ
הוה ,וְ יִ ְהיֶה.
ָהיָהְ ֹ ,

ַ .866אף ָּכ ְך ְיהֹוָ''הִ ,מ ּ ֶמ ּנ ּו ְּתלוּיוֹ ת ָּכל
ש ּלוֹ ְמ ִע ִידים ַעל
הַ ֲהוָיוֹ ת ,וְ הוּא וְ כָ ל הַ ֲהוָיוֹ ת ׁ ֶ
שהוּא הָ יָה ק ֶֹדם ָּכל הַ ֲהוָיוֹ ת,
אֲ דוֹ ן הָ עוֹ לָ םֶ ׁ ,
וְ הוּא ְ ּבתוֹ ְך ָּכל ֲה ָויָה ,וְ הוּא ְל ַאחַ ר ָּכל ֲה ָויָה.
ש ְּמ ִעידוֹ ת הַ ֲהוָיוֹ ת ָעלָ יו  -הָ יָה,
וְ זֶה סוֹ ד ׁ ֶ
הֹוֶה ,וְ י ְִהיֶה.

The spiritual system that governs the worlds below has different names. The
, is forיהו YHVH name is permutated to reveal different aspects of the light. YHV,
, is for the center.והי , is for the left. VHY,הוי the right of the Holy Throne. HVY,
 is for the Malchut where it is all revealed and the name is changed to ADNY,ה
, because the vessel is different and includes judgments in it. The letters ofאדני
YHVH, which is the highest name in our worlds, reveal the Endless light when
. The three words become ‘was’, ‘is’,היה ,הוה ,יהיה  isיהוה we rearrange the letters.
לְ הַ נְ ִחיל “ and ‘will be’ to reveal a dimension beyond time and space. Proverb 8:21
” “That I may cause those that love me to inherit substanceאֹהֲ בַ י יֵשׁ; ְו ֹאצְ ר ֵֹתיהֶ ם אֲ ַמלֵּ א
, numerically 310.יש ), and that I may fill their treasuries” The substance isיֵשׁ(
, meaning a gift. The Zohar reveals that righteousשי The same letters also spell
people could inherit 310 worlds. Every Israelite can inherit one or more worlds
according to their merits. These worlds are spiritual levels that allow righteous
souls to continue their spiritual work on higher levels.
ּ ִ .867דינָ אְּ ,ב ִהפו ְך ַא ְתוָ ון אֲ דֹנָ ''י .ו ְבגִ ין ָ ּדא ָא ְמרו  .867דִּ ינָא ְ ּב ִה ּפו ְּך אוֹ ִתיּוֹ ת  -אֲ דֹנָ''י .ו ִּמ ּ ְפנֵי

ּ
ּ
ּ ּ
רונָ ם לִ ְב ָר ָכהּ ִ ,דינָא ְ ּד ַמלְ כ ּו ָתא ִ ּדינָ א.
ַר ּב ֹו ֵתינ ּו זִ ְכ ֹ
כולֶ ת
ארי ְ ּדכ ּ ָֹלאּ ְ ,דלֵ ית יְ ֹ
ׁ ֵשם ֵא''ל ָס ִהיד ַעל ָמ ֵ
לְ ָכל ׁ ֵשם ,וַ הֲ וָ יָה וְ ַד ְר ָּגאָּ .כל ׁ ֶש ֵּכן לִ ׁ ְש ַאר ִּב ְריָין,
ֵיה .הֲ ָדא ה ּוא ִ ּד ְכ ִּתיב) ,דניאל ד( ְ ּכלָ א )דף
ּ ָפח ּות ִמ ּנ ּ
יבין ּו ְכ ִמ ְצ ְּבי ֵּה ָע ּ ֵביד ְּב ֵחיל ׁ ְש ַמיָא
רנ''ח ע''א( חֲ ׁ ִש ָ
יהּ ְ ,ד ִאיה ּו
וְ ֹגו' .אֱ ל ִֹהי''םָ ,ס ִעיד ַעל אֱ לָ ה ּות ִ ּדילֵ ּ
לו ּ ַה ַעל ּכ ּ ָֹלא,
אלהי ָהאֱ ל ִֹהים ,וְ ִאיה ּו אֱ ֹ
ֵ
אֱ ל ִֹהי''ם וִ
יה ְ ּכ ִד ְכ ִתיב,
יהְ .צ ָב ֹ
וְ לֵ ית אֱ ֹ
או''תָ ,ס ִהיד ָעלֵ ּ
לו ּ ַה ָעלֵ ּ
יה,
ֵיה ָע ִביד ְּב ֵחיל ׁ ְש ַמיָאַ ׁ .ש ַ ּד''יָ ,ס ִהיד ָעלֵ ּ
ּו ְכ ִמ ְצ ְּבי ּ
יה ,וְ לָ א
ְ ּד ַכד ִאיה ּו ָא ַמר לְ ֹ
עולָ ם ַ ּדי ָע ַמד ִּב ְתח ּו ֵמ ּ
ִא ְת ּ ְפ ּ ׁ ָשט י ִַּתיר .וְ א ּוף לְ ַמ ּיָא וְ ר ּו ָחא וְ ֶא ּ ׁ ָשא.

זֶה ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ז ְִכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה ,דִּ ין
שם אֵ ''ל מֵ ִעיד ַעל אֲ דוֹ ן
הַ ּ ַמ ְלכוּת  -דִּ יןֵ ׁ .
שם ַו ֲה ָויָה וְ ַד ְר ָ ּגה.
ש ֵאין ְיכֹלֶ ת ְלכָ ל ׁ ֵ
הַ כּ ֹלֶ ׁ ,
ּ
ש ּ ֵכן ִל ְׁש ָאר ְ ּב ִריוֹ ת ּ ָפחוֹ ת ִמ ּ ֶמ ּנוּ .זֶה ּו
ָּכל ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )דניאל ד( ְ ּכלֹא נ ְֶח ָׁש ִבים וְ ִכ ְרצוֹ נוֹ
ֶׁ
שה ִ ּב ְצבָ א הַ ּ ָׁש ַמיִם וְ גוֹ ' .אֱ ל ִֹהי''ם מֵ ִעיד
עוֹ ֶׂ
שהוּא אֱ ל ִֹהי''ם וֵאלֹהֵ י
ש ּלוֹ ֶ ׁ ,
ַעל אֱ לָ הוּת ׁ ֶ
הָ אֱ ל ִֹהים ,וְ הוּא אֱ לוֹ ּ ַה ַעל הַ כּ ֹל ,וְ ֵאין אֱ לוֹ ּ ַה
ְ ּכמוֹ
ָעלָ יו
ְצבָ אוֹ ''ת מֵ ִעיד
ָעלָ יו.
ִ ּב ְצבָ א
שה
עו ֶׂ
ֹ
ש ָּכתוּב )שם( וְ ִכ ְרצוֹ נוֹ
ֶׁ
שר הוּא
ש ַּכאֲ ׁ ֶ
שדַּ ''י מֵ ִעיד ָעלָ יוֶ ׁ ,
הַ ּׁ ָשמַ יִםַ ׁ .
ָא ַמר לָ עוֹ לָ ם דַּ יָ ,ע ַמד ִ ּב ְתחוּמוֹ וְ לֹא
שט יוֹ ֵתר .וְ גַם לַ ּ ַמיִם ,וְ רוּחַ וְ ֵא ׁש.
ִה ְת ּ ַפ ּׁ ֵ

יהּ ְ .ד ַכד
 .868וְ ֹ
אוף ָה ִכיָּ ,כל הֲ וָ יָה ,וְ ׁ ֵשםָ ,סהֲ ִדין ָעלֵ ּ
קו ֶדם ְ ּד ָב ָרא ָעלְ ָמא ,אֲ ַמאי הֲ וָ ה
הֲ וָ ה ִאיה ּו י ִָחיד ֹ
ִאיה ּו ָצ ִר ְ
או ִּב ׁ ְש ַאר
יך לְ ִא ְת ְק ֵרי ִּב ׁ ְש ָמ ָהן ִא ּ ֵליןֹ ,
ִ ּכ ּנ ּויִ יןּ ְ ,כ ֹגון )שמות לד( ַרח ּום וְ ַח ּנ ּון ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם וְ ֹגו',

שם ְמ ִע ִידים ָעלָ יו.
 .868וְ ַאף ָּכ ְךָּ ,כל ֲה ָויָה וְ ׁ ֵ
ש ָּב ָרא
שר הָ יָה הוּא י ִָחיד ק ֶֹדם ׁ ֶ
ש ּ ַכאֲ ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
הָ עוֹ לָ םַ ,מדּ ו ַּע הָ יָה הוּא צָ ִריך ְל ִה ָּק ֵרא
ִּכ ּנ ּויִים,
ִ ּב ְ ׁש ָאר
שמוֹ ת אֵ ּלוּ ,אוֹ
ְ ּב ׁ ֵ
ְ
ְּכגוֹ ן )שמות לד( ַרחוּם וְ חַ ּנוּן ֶא ֶרך ַא ּ ַפיִם וְ גוֹ ',
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שמוֹ ת
ֵ ׁ  וְ ַר ִ ּבים ְ ּבכָ ל ֵא ּל ּו. חָ זָק, ַא ִּמיץ, דַּ יָּן,יאין ְּב ָכל ִאי ּנ ּון ׁ ְש ָמ ָהן וְ ִכ ּנ ּויִ ין
ִ  וְ ַס ִ ּג.ַ ּד ּיָין ַא ִּמיץ ָחזָק
שם ָּכל עוֹ לָ מוֹ ת
ֵ ׁ  ֶא ָּלא נִ ְק ָרא ַעל.וְ ִכ ּנ ּויִים
 לְ ַאחֲ זָ ָאה,הון
ֹ ְִא ְת ְק ֵרי ַעל ׁ ֵשם ָּכל ָעלְ ִמין ּו ִב ְריָין ִ ּדל
. ְלהַ ְראוֹ ת ִׁש ְלטוֹ נוֹ עֲ לֵ יהֶ ם,ש ָּלהֶ ם
ֶ ׁ ו ְּב ִריּוֹ ת

.יה ָעלַ יְ יה ּו
ּ ׁש ּולְ ָטנ ּו ֵת

The name of God in Malchut is  אדניADNY. The letters form the word  דינאDYNA
that means judgment. It tells us that in Malchut we have the aspect of
judgments, good and bad, cause and effect and all that comes from it.
The name of God צבאות, is translated as 'armies'. This name controls the armies
above and below. The Sefirot Netzach and Hod govern the armies of spiritual
forces.
Each of God's names in the Torah represent different revelations of the Endless
Light. The secret is in the letters and the nikkud (vowels) of the names.
All Torah translations use different descriptive names of God's name but they
are all 100% wrong because you can not translate the energy levels revealed
through the Hebrew letters and Nikkud.
The charts below show the names related to each Sefira. Remember that the
name of the sefira reveals the type of vessel and the name of God related to it,
the light that activates and 'works' through it.
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There are more names and descriptive names of God for each level. I suggest the book שערי
 יוסף גקיטיליא- אורה, Shaare Orah by Yosef Gekitilia where you can find explanation and names
for each of the ten Sefirot.

Original text in Hebrew (PDF format by DailyZohar). Click on the link to
download (free).
ספר שערי אורה להורדה
The book in English. I found the link on Amazon but I can't tell how good is the
English edition. (I usually don't value English translation and even in my
English commentary I give the Aramaic and Hebrew strong presence so on the
spiritual level you will get more.)
Gates of Light: Sha'are Orah (Sacred Literature Trust Series)
or
Gates of Light / Sha'Are Orah (Sacred Literature Series) (English and Hebrew
Edition)
The book in Hebrew (the original text with additional notes).
http://www.seforimcenter.com/product.asp?cookiecheck=yes&numPageStart
Position=1&P_ID=4960&strPageHistory=cat&strKeywords=&strSearchCriteria=
&PT_ID=197

 ַעל ִ ׁש ְלטוֹ ן ָּכל ֶא ְב ֵרי, ַאף ָּכ ְך הַ ְ ּנ ָׁש ָמה.869
ש ִהיא דּ וֹ ָמה
ֶ ׁ  לֹא. ֹהַ ּגוּף ִה ְמ ִ ׁשיל אוֹ ָת ּה ֶא ְצלו
 וְ ֵאין,שהוּא ָּב ָרא אוֹ ָת ּה
ֶ ׁ ,לוֹ ִהיא ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה
 הַ ְ ּנ ָׁש ָמה, וְ עוֹ ד. ֹש ָּב ָרא אוֹ תו
ֶ ׁ לוֹ אֱ לוֹ ּ ַה ָעלָ יו
ש ּקוֹ ִרים
ֶ ׁ י ֵׁש לָ ּה ּ ַכ ּ ָמה ִ ׁש ּנ ּויִים ו ִּמ ְק ִרים וְ ִס ּבוֹ ת
 ו ִּמ ּ ְפנֵי זֶה.ש ֵאין ָּכ ְך לַ אֲ דוֹ ן הַ כּ ֹל
ֶ ּׁ  ַמה,לָ ּה
ש ּ ָל ּה ַעל ָּכל אֶ ְב ֵרי
ֶ ׁ ִהיא דּ וֹ ָמה ַּב ּ ִ ׁש ְלטוֹ ן
. אֲ בָ ל לֹא ְ ּב ָדבָ ר ַאחֵ ר,הַ ּגוּף

 )תיקונין כ''ד ע''א( ַעל,ָה ִכי נִ ׁ ְש ְמ ָתא
 א ּוף.869
 ַא ְמ ִּתיל לָ ּה,ׁש ּולְ ָטנ ּו ָתא ְ ּד ָכל ֵא ָב ִרים ְ ּדג ּו ָפא
,יהי ְּב ַע ְצ ָמ ּה
ִ יה ִא
ִ  לָ או ְ ּד ִא.יה
ּ ֵיהי ַא ְד ְמיָא ל
ּ לְ גַ ּ ֵב
יה ְ ּד ָב ָרא
ֹ ֱיה א
ּ ֵלו ַה ָעל
ּ ֵ וְ לֵ ית ל,ְ ּדה ּוא ָּב ָרא לָ ּה
 נִ ׁ ְש ְמ ָתא ִאית לָ ּה ַּכ ָמה ׁ ִש ּנ ּויִ ים ּו ִמ ְק ִרים,עוד
ֹ ְ ו.יה
ּ ֵל
ארי
ֵ  ַמה ְ ּדלָ או ָה ִכי לְ ָמ. ְ ּד ִא ְת ְק ִריא ּו לָ ּה,וְ ִס ּב ֹות
 ּו ְבגִ ין ָ ּדא ִהיא ַא ְד ְמיָא ְּב ׁ ָשלְ ָטנ ּו ָתא ִ ּדילָ ּה ַעל.ּכ ּ ָֹלא
. אֲ ָבל לָ א ְּב ִמ ּ ָלה ַאחֲ ָרא,ָּכל ֵא ָב ֵרי ּג ּו ָפא

שם
ֵ ׁ - ִש ָר ֵאל
ׂ ְ  )דברים ו( ְ ׁש ַמע י, וְ עוֹ ד.870
 ֵּבין, זֶה ּו ֵע''ד, ד' ִמן ֶאחָ ''ד ַר ָּב ִתי,ע' ַר ָּב ִתי
א- )שמואל. א''ח ִמן ֶאחָ ''ד,ש''ם ִמן ְׁשמַ ע
ֵׁ
ש ְּמיַחֵ ד
ֶ ׁ  וְ ַעל ָּכל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד.יב( ֵעד ה' ָּבכֶ ם
 )תהלים, וְ ַעל ּ ֵכן ָא ַמר דָּ וִ ד.אוֹ תוֹ ָּבעוֹ לָ ם

, ׁ ֵשם ע' ַר ָּב ִתי,ש ָר ֵאל
ֹ ְ ו.870
ׂ ְ ִ )דברים ו( ׁ ְש ַמע י,עוד
, ּ ֵבין ׁ ֵש''ם ִמן ׁ ְש ַמע, ַהיְ ינ ּו ֵע''ד,ד' ִמן ֶא ָח''ד ַר ָּב ִתי
 וְ ַעל ָּכל. )שמואל א יב( ֵעד יְ ָי ָּב ֶכם.א''ח ִמן ֶא ָח''ד
 וְ ַעל ֵּכן ָא ַמר.עולָ ם
ֹ תו ָּב
ֹ או
ֹ ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִ ּד ְמי ֵַחד
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ביְ יָ) ,עיין לעיל רל''ו קד( ָאנ ִֹכי ֶא ְ ׂש ַמח ַּבייָ .ש''מ ִמן ְׁש ַמע ,א''ח
ש ַמח ּ ַ
ָ ּדוִ ד) ,תהלים קד( ָאנ ִֹכי ֶא ְ ׂ
ִמן ֶאחָ ''ד ,ה ֲֵרי ֶא ְ ׂש ַמח.

ש ַמח.
ע''ב( ש''מ ִמן ׁ ְש ַמע ,א''ח ִמן ֶא ָח''ד ,הֲ ֵרי ֶא ְ ׂ

הון
יליןּ ְ ,ד ָמנַח לְ ֹ
עוד .ד' ַר ָּב ִתי ,ד' ָּב ּ ֵתי ְּת ִפ ִּ
 .871וְ ֹ
יה .וְ ִאי ּנ ּון
א''ח ,וְ ִא ְתעֲ ּ ָטר ְּבה ּו ,וְ ִאי ּנ ּון ּ ְפ ֵאר ַעל ֵר ׁ ֵ
יש ּ
יהי ְּב ַר ּ ָתא,
יהו''ה )ס''א יהה''ו( ,י' עֲ ָט ָרא ַעל ה'ּ ְ ,ד ִא ִ
דו''ד ְּב ָח ְכ ָמה י ַָסד ָא ֶרץַ ,א ָּבא י ַָסד
וְ ַהיְ ינ ּו )משלי ג( יְ ֹ ָ
ְּב ַר ּ ָתא .ה'ִ ,א ּ ָמא ִע ּ ָל ָאה ,עֲ ָט ָרה ַעל ו'ּ ְ ,ד ִאיה ּו
ְּב ָרא ,וְ ַהיְ ינ ּו )משלי ג( ּכ ֹונֵן ׁ ָש ַמיִ ם ִּב ְתב ּונָ הְּ .ב ִא ּ ָמא
עולָ ם ַה ָּבא ֵאין ּב ֹו לֹא
ּכ ֹונֵן ְּב ָרא .וְ ַהאי ִאיה ּו ְ ּד ֹ
יקים ֹיו ׁ ְש ִבים
אֲ ִכילָ ה וְ לֹא ׁ ְש ִת ּיָהֶ ,א ּ ָלא ַצ ִ ּד ִ
יהם.
אש ֶ
יהם ְּב ָר ׁ ֵ
רו ֵת ֶ
וְ ַע ְט ֹ
6:4

 .871וְ עוֹ ד ,ד' ַר ָּב ִתי ַ -א ְר ָּב ָעה ָּב ּ ֵתי
ש ּ ֵמנִ יחַ אוֹ ָתם א''ח ו ִּמ ְת ַע ּ ֵטר ָּבהֶ ם,
ְת ִפ ִּליןֶ ׁ ,
ֹאשוֹ  .וְ הֵ ם ְיהֹוָ''ה )יהה''ו( ,י'
וְ הֵ ם ּ ְפאֵ ר ַעל ר ׁ
עֲ ָט ָרה ַעל ה' ,וְ זוֹ ִהי ַּבת ,וְ זֶה ּו )משלי
ג( ְיהֹוָ''ה ְ ּבחָ ְכ ָמה יָסַ ד ָא ֶרץַ .א ָּבא יָסַ ד ַּבת.
שהוּא ֵּבן,
ה'ִ ,א ּ ָמא ֶע ְליוֹ נָה ,עֲ ָט ָרה ַעל ו'ֶ ׁ ,
וְ זֶה ּו )משלי ג( כּ וֹ נֵן ָׁש ַמיִם ִ ּב ְתב ּונָהּ ְ .ב ִא ּ ָמא
שעוֹ לָ ם הַ ָּבא אֵ ין בּ וֹ לֹא
כּ וֹ נֵן ּ ֵבן .וְ זֶה ּו ׁ ֶ
יקים יוֹ ְׁש ִבים
אֲ ִכילָ ה וְ לֹא ְׁש ִתיָּהֶ ,א ָּלא צַ דִּ ִ
אשיהֶ ם.
וְ ַע ְטרוֹ ֵתיהֶ ם ְ ּב ָר ׁ ֵ
Deuteronomy

"" Hear, O Israel: YHVH our God, YHVH is one.
We have studied many times before, about the power of the Shema Israel prayer.
 spell 'witness'. The otherעד The Zohar teaches us that the two large letters
, 'I will rejoice'.אשמח letters of the two words spell
אוּמה; " 1 Samuel 12: 5
אתם ְבּי ִָדיְ ,מ ָ
ֹאמר אֲ לֵ יהֶ ם ﬠֵ ד יְהוָה בָּ כֶם ,וְﬠֵ ד ְמ ִשׁיחוֹ הַ יּוֹם הַ זֶּה--כִּ י ל ֹא ְמצָ ֶ
וַיּ ֶ
ֹאמר ,ﬠֵ ד
) against you, and hisﬠֵ ד( ַ ." "And he said to them, “YHVH is witnessויּ ֶ
) this day, that you have not found anythingﬠֵ ד( anointed (Mashiach) is witness
”).ﬠֵ ד( in my hand.” And they said, “He is witness
YHVH is our witness and that means that he is always by our side, keeping
account on all of our actions. This 'witnessing' process has great joy in it for
those who are entitled to it.
King David in Psalms 104:34 announces the pleasure he takes with his
) that he receives from YHVH when heאֶ ְשׂ ַמח( meditations and the reward of joy
makes unification of the light and vessel.
יחי; אָ נֹכִ י ,אֶ ְשׂמַ ח בַּ יהוָה "
ֶ " " May my meditation be pleasing to him, for Iיﬠ ֱַרב ﬠָ לָ יו ִשׂ ִ
") in YHVH.אֶ ְשׂמַ ח( rejoice
של יָד ּ ֵכהָ ''ה .י'
שר  .872וּבַ ת ִהיא ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶ
יהי ְּת ִפ ּ ָלה ׁ ֶשל יַדֵּ ,כ ָה''ה .י' ֶק ׁ ֶ
ּ .872ו ְב ַר ּ ָתא ִא ִ
של
ש ּ ָל ּה .ה' ֶע ְליוֹ נָה ִא ּ ָמאְּ ,ת ִפ ִּלין ׁ ֶ
שר ׁ ֶ
ֹאש ֶק ׁ ֶ
ימאְּ ,ת ִפ ִּלין ְ ּד ֵר ׁ ָ
יה .ה' ִע ּ ָל ָאה ִא ּ ָ
ישא ַעל ר ׁ
ִ ּדילֵ ּ
ש ּלוֹ ְּכסֵ ֶדר
ֹאש ִּת ְפ ֶא ֶרתְּ .ת ִפ ִּלין ׁ ֶ
ֹאש ַעל ר ׁ
ר ׁ
דו''דּ ְ ,ד ִאיה ּו ַק ֶ ּד ׁש
יהּ ְ ,כ ֵס ֶדר יְ ֹ ָ
ִּת ְפ ֶא ֶרתְּ .ת ִפ ִּלין ִ ּדילֵ ּ
שהוּאַ :קדֶּ ׁש ִלי .וְ הָ יָה ִּכי י ְִבאֲ ָך.
ְיהֹוָ''הֶ ׁ ,
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מו ַע .אֲ ָבל
לִ י .וְ ָה ָיה ִ ּכי יְ ִבאֲ ָךְ ׁ .ש ַמע .וְ ָהיָה ִאם ׁ ָש ֹ
ְּב ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי ,הֲ וָ ֹיות ְּב ֶא ְמ ַצעּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ה' ה'ּ .ו ְבגִ ין
''ת ַה ּ ֵלל
ַהנָ ִביא) ,ירמיה ט( ְּבזֹאת יִ ְ
ָא ַמר
ָ ּדא
דו''דּ .ו ְבגִ ין
או ִתי ִ ּכי אֲ נִ י יְ ֹ ָ
ָדו ַע ֹ
''ש ֵּכל וְ ''י ֹ
ַה ִ
''מ ְת ַה ּ ֵלל ַה ְ ׂ
ישא אֲ ָתר,
יתיןּ ְ ,ד ִאית ְּב ֵר ׁ ָ
ארי ַמ ְתנִ ִ
או ְקמ ּו ָה ָמ ֵ
ָ ּדא ֹ
לְ ָאנָ ָחא ְּת ֵרי ּז ּוגֵי ִ ּד ְת ִפ ּ ֵלי .וְ ָדא זָ ֵכי לִ ְת ֵרין ּ ִפק ּו ִדין,
או ְקמ ּו ָה ָעלַ יְ יה ּו ,לֹא ָּכל ָא ָדם ֹזו ֶכה לִ ׁ ְש ּ ֵתי
ְ ּד ֹ
ׁש ּולְ ָח ֹנות.

ְ ׁש ַמע .וְ הָ יָה ִאם ָׁשמ ַֹע .אֲ ָבל ָּבעוֹ לָ ם הַ ָּבא
שהֵ ם ה' ה' .ו ִּמ ּ ְפנֵי זֶה ָא ַמר
ֲהוָיוֹ ''ת ָּב ֶא ְמצַ עֶ ׁ ,
ִ''תהַ ּ ֵלל
י ְ
ט( ְ ּבזֹאת
הַ ּנ ִָביא) ,ירמיה
''ש ּ ֵכל וְ '' ָיד ַֹע אוֹ ִתי ִ ּכי אֲ נִ י
''מ ְתהַ ּ ֵלל הַ ְ ׂ
הַ ִּ
ְיהֹוָ''ה .ו ִּמ ּ ְפנֵי זֶה ּ ֵפ ְר ׁשוּה ּו ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְׁשנָה,
ֹאש ָמקוֹ ם ְלהָ נִ יחַ ְ ׁשנֵי זוּגוֹ ת ְּת ִפ ִּלין.
שיּ ֵׁש ָּבר ׁ
ֶׁ
ש ּ ֵפ ְר ׁש ּו עֲ לֵ יהֶ ן ,לֹא
וְ זֶה זוֹ כֶ ה ִל ְ ׁש ּ ֵתי ִמ ְצווֹ ת ׁ ֶ
ש ְלחָ ֹנות.
ָּכל ָא ָדם זוֹ כֶ ה ִל ְ ׁשנֵי ׁ ֻ

יתא .ה'
 .873י' ָח ְכ ָמה .ה' ִּבינָה .ו' ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע ָ
ישא ְ ּד ִא ְת ַע ּ ָטר ְּב ַא ְר ּ ַבע ַא ְתוָ ון,
ישאֵ .ר ׁ ָ
ַמלְ כ ּות ַק ִ ּד ׁ ָ
לון.
לון ,וְ ַכ ּ ֵסי ֹ
ישא ְ ּד ַא ְס ַחר ֹ
ָ ּדא ֶּכ ֶתר ִריהֲ ָטא ְ ּד ֵר ׁ ָ
יתא,
או ַריְ ָ
יאת ׁ ְש ַמעּ ִ ,ד ׁ ְש ִקילָ א לְ ֹ
ַאהֲ ָבה ֶח ֶסד ְק ִר ַ
ש ָמאלָ א
יבת ִמ ִ
יה ַ
ְ ּד ִא ְתיְ ִ
ימינָאְּ .ת ִפ ִּלין עֹזִ ,מ ּ ְ ׂ
יתאָּ ,כלִ יל ּכ ּ ָֹלאַּ ,כנְ ֵפי
ִ ּדגְ ב ּו ָרהַ .ע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע ָ
הודְּ ,ת ֵכלֶ ת וְ לָ ָבןְ .מז ּוזָ ה ָר ׁ ִשים ׁ ַש ַ ּדי,
ְ ּד ִמ ְצוָ ה ,נ ֶַצח וְ ֹ
ַצ ִ ּדיקּ .ו ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ּ ַת ְר ָעא ִ ּד ְמז ּוזָה ,זֶה ַה ּ ׁ ַש ַער
דו''ד.
לַ יְ ֹ ָ

 .873י' -חָ ְכ ָמה ,ה' ּ ִ -בינָה .ו' -הָ ַע ּמוּד
ֹאש
הָ ֶא ְמצָ ִעי .ה' ַ -מ ְלכוּת ְקדוֹ ָׁשה .הָ ר ׁ
ש ִּמ ְת ַע ּ ֵטר ְ ּב ַא ְר ַּבע אוֹ ִתיּוֹ ת זֶה ּ ֶכ ֶתר הֶ ֵּקף
ֶׁ
ש ְּמסוֹ בֵ ב אוֹ ָתם ו ְּמכַ ּ ֶסה אוֹ ָתם.
ֹאש ׁ ֶ
הָ ר ׁ
ש ּ ְׁשקוּלָ ה
יאת ְ ׁש ַמעֶ ׁ ,
ַאהֲבָ ה חֶ סֶ ד ְק ִר ַ
ש ִ ּנ ְּתנָה ִמיּ ִָמיןְּ .ת ִפ ִּלין עֹזִ ,מ ּ ְ ׂשמֹאל
לַ ּתוֹ ָרה ׁ ֶ
של ְ ּגבו ָּרה .הָ ַע ּמוּד הָ אֶ ְמצָ ִעי כּ וֹ לֵ ל הַ כּ ֹל,
ֶׁ
ּ ַכנְ פֵ י הַ ִּמ ְצוָה ,נֵצַ ח וְ הוֹ דְּ ,תכֵ לֶ ת וְ לָ בָ ן.
ש ַער
שדַּ י ,צַ דִּ יק .וְ הַ ּ ְ ׁש ִכינָה ַׁ
ַּב ְּמז ּוזָה ָר ׁשוּם ׁ ַ
ש ַער לַ ה'.
הַ ְּמז ּוזָה ,זֶה הַ ּ ׁ ַ

ילין
עות .ד' ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּ
עוד ש' ְּתלַ ת ְרצ ּו ֹ
 .874וְ ֹ
רוי .י' ֶק ׁ ֶשר ִ ּד ְת ִפ ִּלין ְ ּדיָדּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ׁ ַש ַ ּד''י
חו ֹ
ֵמאֲ ֹ
יהי ד' ּ ָפ ְר ׁ ִשיָין .דד' ָרא ׁ ִשין
דו''ד ִמ ְּל ֹגוּ ְ ,ד ִא ִ
ִמ ְּל ַבר ,יְ ֹ ָ
עולֶ ה
יה ֹ
יליןַ ׁ ,ש ַ ּד''י ֹ
ֶר ֶמז לד' ָּב ּ ֵתי ִ ּד ְת ִפ ִּ
אות ִ ּדילֵ ּ
מטטרו''ן.

שר
 .874וְ עוֹ ד ,ש' ָׁ -של ֹׁש ְרצוּעוֹ ת .ד' ֶ -ק ׁ ֶ
של ְּת ִפ ִּלין
שר ׁ ֶ
של ְּת ִפ ִּלין מֵ אֲ חוֹ ָריו .י' ֶ -ק ׁ ֶ
ֶׁ
שדַּ ''י ִמ ַּבחוּץְ ,יהֹוָ''ה
של יָד .ו ִּמ ּ ְפנֵי זֶה ׁ ַ
ֶׁ
ּ
של
ש ִהיא ַא ְר ַּבע ּ ָפ ָר ִׁשיוֹ תֶ ׁ .
ִמ ִ ּב ְפנִ יםֶ ׁ ,
אשים ֶרמֶ ז ְל ַא ְר ָּב ָעה ָּב ּ ֵתי
ַא ְר ָּב ָעה ָר ִׁ
ש ּלוֹ עוֹ לָ ה ְמטַ ְטרוֹ ''ן.
שדַּ ''י ,אוֹ ת ׁ ֶ
הַ ְּת ִפ ִּליןַׁ .
Jeremiah

9:23

“but let him who boasts boast in this, that he understands and knows me, that
”I am YHVH
The Tefilin of the head has four chambers with scrolls arranged in the order of
YHVH to represent Central Column, Tiferet, Zeir Anpin. In the world to come,
יההו  of Malchut is elevated to Binah and the name for that state is YHHVה the H
as in the verse above. For that reason, men wear two sets of Tefilin during the
 YHVH and the second is wornיהוה Morning Prayer. One set uses the order of
 YHHV. It is okay to wear Tefilin throughoutיההו after the prayer with the order of
daylight time while praying and studying. It is also okay to wear both Tefilin on
the head at the same time.
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The unification of the upper Light through the Tefilin is achieved using the
prayer of the Shema Israel.
The Holy name שדי, is connected to the Tefilin. The letter ש, numerically 300,
represents the three straps of the Tefilin. The letter  דrepresents the knot of the
head Tefilin at the back of the head. It has the shape of the letter ד. The letter י
is
for
the
knot
of
the
hand
Tefilin.

The mark on the head Tefilin is a letter  שbut with four lines
to represent the
connection of the world below with the concealed light of YHVH that is inside
the Tefilin. The name ( שדי314) protects the ‘gate’ between the lower and upper
levels. The archangel Metatron ( מטטרון314) carries the prayers from the gate to
the higher levels. The number 314 is related to Pi, 3.14 that we can associate
with the Endless Light because of its uniqueness.
Deuteronomy 28:10
“ ִמ ֶמּ ָךּ, כִּ י ֵשׁם יְהוָה נ ְִק ָרא ﬠָ לֶ י�; ְוי ְָראוּ,ﬠַ מֵּ י הָ אָ ֶרץ-”ו ְָראוּ כָּל
“and all the peoples of the land see that the name of YHVH is called upon you,
and they have been afraid (also awed) of you.”
The Tefillin we wear put the name YHVH on top of our heads. They push away
negativity and bring those who lack the light to have awe and desire it.
-  ה' ִ ּבינָה. ַקדֶּ ׁש ִלי, י' חָ ְכ ָמה, וְ עוֹ ד.875
 רוֹ מֵ ז,ש ׁש ּ ֵתבוֹ ת
ֵ ׁ , ְׁש ַמע- ' ו.וְ הָ יָה ִ ּכי י ְִבאֲ ָך
, ִ ׁש ּ ָׁשה ַענְ פֵ י הָ ִאילָ ן,ש ׁש ְס ִפירוֹ ת
ֵ ׁ ְל
 וְ הָ יָה ִאם- ' ה.שכּ וֹ לֶ לֶ ת אוֹ ָתם ִּת ְפאֶ ֶרת
ֶׁ
שהוּא
ֶ ׁ ,ֹאש
ׁ של הָ ר
ֶ ׁ  ֵא ּל ּו הֵ ם. ַמ ְלכוּת,ָׁשמ ַֹע
א ב( ֵאין ָקדוֹ ׁש ַּכה' ִּכי- )שמואל,' כ,ּ ֶכ ֶתר
.ֵאין ִ ּב ְל ּ ֶת ָך

 וְ ָהיָה ִ ּכי, ה' ִּבינָה. י' ָח ְכ ָמה ַק ֶ ּד ׁש לִ י.עוד
ֹ ְ ו.875
, ְר ִמיזָ א לְ ׁ ִשית ְס ִפ ָירן,יבין
ִ  ׁ ִשית ּ ֵת, ו' ׁ ְש ַמע.יְ ִביאֲ ָך
 ה' וְ ָהיָה.לון ִּת ְפ ֶא ֶרת
ֹ  ְ ּד ָכלַ ל,ׁ ִשית ַענְ ִפין ְ ּד ִאילָ נָא
 ְ ּד ִאיה ּו,ישא
ָ ׁ  ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון ְ ּד ֵר.מו ַע ַמלְ כ ּות
ֹ ִאם ׁ ָש
.דו ׁש ַּכיְ ָי ִ ּכי ֵאין ִּבלְ ּ ֶת ָך
ֹ  )שמואל א ב( ֵאין ָק,' כ,ֶּכ ֶתר

 ָרמוּז ְרצוּעוֹ ת וּבָ ּ ֵתי וְ ִק ְׁש ֵרי,שדַּ ''י
ַׁ .876
ְ
 ְיהֹוָ''ה, ַאף ָּכך ַּב ְּמז ּוזָה.הַ ְּת ִפ ִּלין ִמ ַּבחוּץ
של ַא ְר ָּב ָעה
ֶ ׁ ,שדַּ ''י ִמ ַּבחוּץ
ַׁ ,ִמ ִ ּב ְפנִ ים
 ֶרמֶ ז ְל ַא ְר ָּב ָעה ָּב ִּתים,'אשים ִעם ד
ִׁ ָר
ְ ַאף ָּכך, ד' ְ ּכפוּלָ ה.שר ְּת ִפ ִּלין מֵ ָאחוֹ ר
ֶ ׁ ו ְּל ֶק
שהוּא ַּביִת
ֶ ׁ ,של יָד ּ ֵכהָ ה
ֶ ׁ שר
ֶ ׁ  י' ֶק,ש' ְּכפוּלָ ה

 ָר ִמיז ְרצ ּו ֵעי ּו ָב ֵתי וְ ִק ׁ ְש ֵרי ִ ּד ְת ִפ ִּלין, ׁ ַש ַ ּדי.876
 ׁ ַש ַ ּד''י,דו''ד ִמ ְּל ֹגו
ָ ֹ ְ י, א ּוף ָה ִכי ּ ַב ְּמז ּוזָ ה.ִמ ְּל ַבר
אשין ִעם ד' ָר ִמיז לד' ָּב ּ ֵתי
ִ ׁ  ְ ּד ַא ְר ּ ַבע ָר,ִמ ְּל ַבר
'חור ד' ְ ּכפ ּולָ ה א ּוף הֲ ִכי ש
ֹ ּולְ ֶק ׁ ֶשר ְת ִפ ִּלין ֵמ ָא
יש ָאה
ָ ׁ יתא חֲ ִמ
ָ  י' ֶק ׁ ֶשר ְדיָד ֵּכ ָהה ְ ּד ִאיה ּו ּ ֵב,ְ ּכפ ּולָ ה
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שדַּ ''י הוּא מֹחַ ,
של ׁ ַ
ישי .ד' )י'( ׁ ֶ
יה ח ֲִמ ִ ׁ
ד' )ס''א י'( ְ ּד ׁ ַש ַ ּד''י ִאיה ּו ֹ
מו ָחא ּדא ּו ְקמ ּו ַה ָעלֵ ּ
של ִּתינוֹ ק
ש ּמֹחוֹ ׁ ֶ
ש ּ ֵפ ְר ׁשוּה ּו ָעלָ יוּ ְ ,ב ָמקוֹ ם ׁ ֶ
ֶׁ
ינוק
רו ֶפס ּב ֹו ,וְ ָדא ִּת ֹ
ינוק ֹ
חו ׁ ֶשל ִת ֹ
מו ֹ
קום ׁ ְש ֹ
ּ ַב ּ ָמ ֹ
רוֹ פֵ ס ּבוֹ  ,וְ הוּא ִּתינוֹ ק יוֹ נֵק ִמ ּ ְׁש ֵדי ִא ּמוֹ ,
ֹיונֵק ִמ ּ ׁ ְש ֵדי ִא ּמ ֹו ׁ ַש ַ ּד''י.
שדַּ ''י.
ַׁ

ארי ָעלְ ָמאֶּ ,כ ֶתרּ .ו ַמאי נִ יה ּו ֶּכ ֶתר
ְּ .877ת ִפ ִּלין ְ ּד ָמ ֵ
דו''דּ ְ .ד ִאיה ּו :י' ָח ְכ ָמה .ה' ִּבינָ ה.
ארי ָעלְ ָמא .יְ ֹ ָ
ְ ּד ָמ ֵ
ו' ִּת ְפ ֶא ֶרתָּ .כלִ יל ׁ ִשית ְס ִפ ָירין .ה' ַמלְ כ ּותּ .ו ְבגִ ין
ש ָר ֵאל )דברים ד( ִ ּכי
ָ ּדא )שמואל ב ז( ּו ִמי ְכ ַע ְּמ ָך ְ ּכיִ ְ ׂ
רו ִבים ֵאלָ יוַּ ,כיְ ָי
לו אֱ ל ִֹהים ְק ֹ
דול אֲ ׁ ֶשר ֹ
ִמי ג ֹּוי ָּג ֹ
אֱ ל ֵֹהינ ּו ְּב ָכל ָק ְר ֵאנ ּו ֵאלָ יוַ .א ְר ּ ַבע ְק ָר ֵאיֻ ּ ,כ ְּלה ּו
יהי י' י' ִמן
ימין ְּבכ'ָ ,רזָא ְ ּד ָאת כ' :י' י'ּ ְ .ד ִא ִ
ְר ׁ ִש ִ
ש ָרה ַה ַּכף ְּב ׁ ֶש ֶקל
ָֹ
יְ אֲ
ש ָרה ַע ָ ׂ
הדונָ הי) ,במדבר ז( ַע ָ ׂ
שר ְס ִפ ָיראן,
ַה ּק ֶֹד ׁשּ ,כ' ִמן ֶּכ ֶתרּ ְ ,כלִ ילָ א ֵמ ֶע ֶׂ
שר ְס ִפ ָיראן ִמ ּ ַת ּ ָתא
ְ ּכלִ ילָ ן ֵמ ֵע ּ ָ
ילא לְ ַת ּ ָתאּ ,ו ֵמ ֶע ֶׂ
ילא.
לְ ֵע ּ ָ

של אֲ דוֹ ן הָ עוֹ לָ ם ֶ ּ -כ ֶתר.
ְּ .877ת ִפ ִּלין ׁ ֶ
שם ְיהֹוָ''ה,
של אֲ דוֹ ן הָ עוֹ לָ ם? ׁ ֵ
ו ַּמה ּו הַ ּ ֶכ ֶתר ׁ ֶ
שהוּא :י'  -חָ ְכ ָמה .ה' ּ ִ -בינָה .ו' -
ֶׁ
ש ׁש ְס ִפירוֹ ת .ה' -
ִּת ְפ ֶא ֶרת ,כּ וֹ לֶ לֶ ת ׁ ֵ
ַמ ְלכוּת .ו ִּמ ּ ְפנֵי זֶה) ,שמואל-ב ז( ו ִּמי ְכ ַע ְּמךָ
שר
ִש ָר ֵאל) .דברים ד( ִ ּכי ִמי גוֹ י ָ ּגדוֹ ל אֲ ׁ ֶ
ְּכי ְ ׂ
לוֹ אֱ ל ִֹהים ְקר ִֹבים אֵ לָ יו ַּכה' אֱ לֹהֵ ינ ּו ְ ּבכָ ל
ָק ְר ֵאנ ּו ֵאלָ יוַ .א ְר ָּב ָעה ְפסו ִּקיםֻ ּ ,כ ּ ָלם
שהוּא
ְר ׁשו ִּמים ְ ּבכ' .סוֹ ד הָ אוֹ ת כ'  -י' י'ֶ ׁ .
י' י' ִמן יְאֲ הדֹ ָונָהי) ,במדבר ז( עֲ ָׂש ָרה עֲ ָׂש ָרה
ש ֶקל הַ ּק ֶֹד ׁש .כ' ִמן ּ ֶכ ֶתרְּ ,כלוּלָ ה
הַ ּ ַכף ְ ּב ׁ ֶ
שר ְס ִפירוֹ תְּ ,כלוּלוֹ ת ִמ ּ ַמ ְעלָ ה ְל ַמ ָּטה,
מֵ ֶע ֶׂ
שר ְס ִפירוֹ ת ִמ ּ ַמ ָּטה ְל ַמ ְעלָ ה.
וּמֵ ֶע ֶׂ

The Tefilin of the Creator of the world is Keter and it is the ten Sefirot revealed
through the name YHVH: Yod – Chokmah, H – Binah, V - Zeir Anpin (Six Sefirot
�הים “ of Chessed to Yessod), H - Malchut. Deuteronomy 4:7
כִּ י ִמי-גוֹי גָּדוֹל ,אֲ ֶשׁר-לוֹ אֱ ִ
ְ ” “For what great nation is there that has a godקר ִֹבים אֵ לָ יו ,כַּיהוָה אֱ �הֵ ינוְּ ,בּכָלָ -ק ְראֵ נוּ אֵ לָ יו
so near to it as YHVH our God is to us, whenever we call upon him?” The
Israelites have a connection to the Hebrew letters and YHVH. The other nations
don’t have that because they refused to receive the Torah. The verse teaches us
that YHVH is close to us when we call on Him. Most people don’t feel God close
ָקרוֹב יְהוָה ,לְ כָל-קֹ ְראָ יו– לְ כֹל “ to them and we read the explanation in Psalms 145:18
” “YHVH is near to all who call on Him, to all who call on Him inאֲ ֶשׁר י ְִק ָראֻ הוּ בֶ אֱ ֶמת
, that is represented by the central column. When weאמת truth” God is truth,
make the connection with pure and true hearts, we merit to have YHVH close
to us.

 .878וְ ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון) ,תהלים קמח( וְ ַה ּ ַמיִ ם אֲ ׁ ֶשר ֵמ ַעל
ַה ּ ׁ ָש ָמיִ םַ ,מיִ ם ֶעלְ ֹיונִ ים זְ ָכ ִריםַ ,מיִ ם ּ ַת ְח ּת ֹונִ ים
ידיו,
יבא לְ ַתלְ ִמ ָ
בות .וְ ָעלַ יְ יה ּו ָא ַמר ִר ִּבי עֲ ִק ָ
נְ ֵק ֹ
ֹאמר ּו ַמיִ ם
הורַ ,אל ּת ְ
ְ ּכ ׁ ֶש ּ ַת ִ ּגיע ּו לְ ַא ְבנֵי ׁ ַשיִ ׁש ָט ֹ
ַמיִ םֶ ׁ ,ש ָמא ִּת ְס ּ ַת ְ ּכנ ּו ְּבנ ְַפ ׁ ְש ֶכםּ ְ .דלָ או ִאי ּנ ּון ַמיִ ם
אור ֹנו ֵב ַעּ .ו ְבגִ ין ָ ּדאִ ,א ְ ּדמ ּו
ְ ּכ ַמ ׁ ְש ָמ ָעןֶ .א ּ ָלא ִאיה ּו ֹ
יה ּ ְפ ָסק ,וְ לֹא
לְ ַמיִ ם ֹנו ְב ִעים .וְ ַהאי נְ ֹ
הו ָרא לֵ ית לֵ ּ
יאן ׁ ֶש ֵאין
ִקצ ּוץּ ,ו ִפר ּודּ .ו ְבגִ ין ְ ּד ִאי ּנ ּון ִמ ֶּכ ֶתרִ ,א ְת ְק ִר ָ

שר
 .878וְ ֵא ּל ּו הֵ ם) :תהלים קמח( וְ הַ ּ ַמיִם אֲ ׁ ֶ
מֵ ַעל הַ ּ ָׁש ָמיִם ,מַ יִם ֶע ְליוֹ נִ ים  -זְכָ ִריםַ ,מיִם
ּ ַת ְח ּתוֹ נִ ים  -נְ ֵקבוֹ ת .וַעֲ לֵ יהֶ ם ָא ַמר ַר ִ ּבי
ִש
שי ׁ
ש ּ ַת ִ ּגיע ּו ְל ַא ְבנֵי ַׁ
ידיוּ ְ :כ ׁ ֶ
עֲ ִקיבָ א ְל ַת ְל ִמ ָ
ש ּ ָמא
ֹאמר ּו ַמיִם ַמיִםֶ ׁ ,
ָטהוֹ רַ ,אל ּת ְ
ש ֵאינָם ַמיִם ְ ּכמַ ְׁש ָמ ָעם,
ִת ְס ּ ַת ְּכנ ּו ְבנ ְַפ ְׁשכֶ םֶ ׁ .
ֶא ָּלא הוּא אוֹ ר נוֹ בֵ ַע ,ו ִּמ ּ ְפנֵי זֶה נִ ְדמ ּו ְל ַמיִם
נוֹ ְב ִעים ,וְ זֶה הָ אוֹ ר ֵאין לוֹ הֶ ְפסֵ ק ,וְ לֹא ִק ּצוּץ
ש ֵאין
שהֵ ם ִמ ּ ֶכ ֶתר ,נִ ְק ְרא ּו ׁ ֶ
וּפֵ רוּד .ו ִּמ ּ ְפנֵי ׁ ֶ
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 )ע''כ רעיא.ש ּ ֶכ ֶתר נִ ְק ָרא ֵאין סוֹ ף
ֶ ׁ , )ע''כ רעיא לָ הֶ ם סוֹ ף.סוף ִא ְת ְק ֵרי
ֹ  ְ ּד ֶכ ֶתר ֵאין,סוף
ֹ לָ ֶהם
.(מהימנא

.(מהימנא

ְַל ֵריחַ נִ יחֹח
 וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶתם עוֹ לָ ה.879
 ְ ּבפֶ סַ ח ָּכתוּב, ּבֹא ו ְּר ֵאה.(לַ ה' )במדבר כח
 וְ כָ אן לֹא כָ תוּב.'שה עֹלָ ה לַ ה
ֶ ּׁ וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶתם ִא
 ֶא ָּלא,(שה )שֶׁ ה ֲֵרי בְּ יוֹם זֶה ִאשֶּׁ ה ל ֹא כָתוּב בּוֹ
ֶ ׁ ּ ִא
 יוֹ ם, ָמה הַ ּ ַט ַעם? יוֹ ם זֶה.וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶתם עוֹ לָ ה
ִש ָר ֵאל מוֹ נִ ים
ׂ ְ  וְ י,ש ִ ּנ ְכנֶסֶ ת ּ ַכ ּ ָלה ְלחֻ ּ ָפה הוּא
ֶׁ
 וְ נִ ְכלָ ִלים, י ִָמים וְ ָׁשבוּעוֹ ת,יְמֵ י ָטה ֳָרה
 וְ ִהיא יוֹ צֵ את ִמ ָּכל.וְ נִ ְכנ ִָסים ִ ּבימֵ י הַ ּ ָטה ֳָרה
.ש ָראוּי
ֶ ׁ ֹ וְ ׁשוֹ מֶ ֶרת יְמֵ י טָ ה ֳָרה ְ ּכמו,צַ ד ַרע
 ִמ ּׁשוּם. הַ ּ ֶמלֶ ְך טַ ַעם ְ ּבתוּלָ ה טוֹ ֵעם,וְ סוֹ ד זֶה
שה ֲֵרי ַאחֵ ר לֹא
ֶ ׁ ,שה
ֶ ׁ ּ ָּכ ְך לֹא כָ תוּב ּב ֹו ִא
 וְ ַעל ּ ֵכן. ַוה ֲֵרי ִמ ְת ַרחֵ ק ִמ ּ ָׁשם,ָק ֵרב לַ ִּמ ְ ׁש ָּכן
,יכים ְלכָ אן
ִ  וְ לֹא ְצ ִר,ִא ּ ִ ׁשים לֹא כָ אן
ִש ָר ֵאל ְמ ֻרחָ ִקים הֵ ם ִמ ַ ּצד ַרע )וּמוֹנִ ים יְ מֵ י
ׂ ְ וְ י
 וְ נִכְ לָלִ ים וְ נִכְ נ ִָסים בִּ ימֵ י, י ִָמים וְ שָׁ בוּעוֹת,טָ ה ֳָרה
יכים
ִ  עֲ ַדיִן ְצ ִר, ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָּבא.(הַ טָּ ה ֳָרה
. ַאֲ נ ְַחנ ּו ְלפֶ ַתח זֶה ִל ְפ ּתֹח

עולָ ה
ֹ  )דף רנ''ח ע''ב( )במדבר כ''ח( וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶתם.879
 וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶתם, ְּב ֶפ ַסח ְ ּכ ִתיב, ּ ָתא חֲ זֵי.ָיח נִ יח ַֹח לַ יְ י
ַ לְ ֵר
 )דהא ביומא, וְ ָה ָכא לָ א ְ ּכ ִתיב ִא ּ ׁ ֶשה.ָעולָ ה לַ יְ י
ֹ ִא ּ ׁ ֶשה
 ַמאי.עולָ ה
ֹ דא אשה לא כתיב ביה( ֶא ּ ָלא וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶתם
 ֹיו ָמא ְ ּד ַעיְ ילַ ת ַּכ ּ ָלה לְ ח ּו ּ ָפה, ֹיו ָמא ָ ּדא.ַט ְע ָמא
, ֹיו ִמין וְ ׁ ָשב ּו ִעין.ש ָר ֵאל ָמנ ּו ֹיו ִמין ְ ּד ַד ְכי ּו
ׂ ְ ִ וְ י.ִאיה ּו
 וְ ִהיא נ ְַפ ַקת ִמ ָּכל.וְ ִא ְת ְ ּכלִ יל ּו וְ ָעאל ּו ְּב ֹיו ִמין ְ ּד ַד ְכי ּו
 וְ ָרזָ א. וְ נ ְַט ַרת ֹיו ֵמי ַ ּד ְכי ּו ַּכ ְ ּד ָקא חֲ זֵי,ישא
ָ ׁ ִס ְט ָרא ִּב
 ְּבגִ ין ָּכ ְך לָ א. ַמלְ ָּכא ַט ַעם ְּבת ּולָ ה ָט ִעים,ָ ּדא
 ְ ּד ָהא ַאחֲ ָרא לָ א ָק ִריב,יה ִא ּ ׁ ֶשה
ּ ְ ּכ ִתיב ּ ֵב
 וְ ַעל ָ ּדא ִא ּ ׁ ִשים. וְ ָהא ִא ְת ְר ַחק ִמ ּ ַת ּ ָמן,לְ ַמ ׁ ְש ְ ּכנָ א
ש ָר ֵאל ְמ ַרחֲ ָקן
ׂ ְ ִ וְ י, וְ לָ או ִא ְצ ְט ִריכ ּו לְ ָה ָכא,לָ או ָה ָכא
, יומין ושבועין, )ומנן יומין דדכיו.ישא
ָ ׁ ִאי ּנ ּון ִמן ִס ְט ָרא ִּב
 עֲ ַדיִ ין, ָא ַמר ִר ִּבי ַא ָּבא.(ואתכלילו ועאלו ביומין דדכיו
.יכין אֲ נָ ן לְ ִפ ְת ָחא ָ ּדא לְ ִמ ְפ ּ ַתח
ִ ְצ ִר

Psalms 148:4 “ אֲ ֶשׁר ֵמﬠַ ל הַ ָשּׁ ָמיִם, ְשׁמֵ י הַ ָשּׁמָ יִם; וְהַ מַּ יִם,“ ”הַ לְ לוּהוּPraise Him, highest
heavens, and the waters that are above the heavens!” The Zohar explains that
the water above the heavens refers to the fountain of light coming out from the
Endless through Keter. The flowing light from Keter has the aspect of water
because the Light, like water, has the ‘desire’ to go deep down to the lower levels
and spread evenly using any and every channel available. The flow of light is
Endless because if it stops for one ‘heartbeat’ the entire creation will cease to
exist in an instant. The whole Creation is a thought of God and the only ‘real’
thing is the Hebrew letters, which provide a link from an existing ‘particle’ or
detail in the Creator’s thought to the energy source, that preserve and maintain
it. A friend (thank you M.O.) shared with me an interesting article titled “Is The
Universe A Hologram? Physicists Say It’s Possible” about the String Theory and
holographic universe. I quote; (the comments in parenthesis and the bold made
by me). “They have numerically confirmed, perhaps for the first time, something
we were fairly sure had to be true, but was still a conjecture — namely that the
thermodynamics of certain black holes can be reproduced from a lowerdimensional universe,” says Leonard Susskind, a theoretical physicist at
Stanford University in California who was among the first theoreticians to
explore the idea of holographic universes. Neither of the model universes
explored by the Japanese team resembles our own, Maldacena notes. The
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cosmos with a black hole has ten dimensions, with eight of them forming an
eight-dimensional sphere (Chokhmah to Yessod). The lower-dimensional,
gravity-free one has but a single dimension (Keter), and its menagerie of
quantum particles resembles a group of idealized springs, or harmonic
oscillators, attached to one another." Whatever they call ‘lower-dimension’ is
actually the highest level because it’s the source, the spring, which is Keter.
Malchut
is
the
‘Black
Hole’.
Link
to
the
complete
article:
http://www.huffingtonpost.com/2013/12/11/universe-hologramphysicists_n_4428359.html?utm_hp_ref=tw If scientists were to study
Kabbalah and the Tree of Life, they would find it easier to understand the world
around them. The Zohar teaches us that the upper waters are ten Sefirot of
direct light, אור ישר, and male aspect. The lower waters are the ten Sefirot of
returning light, אור חוזר, with female aspect. The male aspect means seed level,
giving, and channeling. The female aspect is the desire to receive, vessel,
fruitfulness, and manifestation. When we understand and follow the system of
the ten Sefirot, we connect to the Endless light and the thought of Creation.
With that, we make sure that our ‘particle’ of existence has a significant and
continuous presence.
 הֵ ַר ְמ ִּתי י ַָדי, ָא ַמר ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן.880
 וְ סוֹ ד זֶה,ש ָּב ָרא הָ עוֹ לָ ם
ֶ ׁ ִ ּב ְת ִפ ּ ָלה ְל ִמי
 ִא ּ ִׁשים הֵ ם.אשוֹ נִ ים
ׁ ָמצָ אנ ּו ְ ּב ִס ְפ ֵרי הָ ִר
 נִ ְד ָּב ִקים, וּבָ ִאים ְ ּבצַ ד זֶה ו ְּבצַ ד זֶה,ָּב ֶא ְמצַ ע
 נִ ְד ָּב ִקים ָּב ָרע.ְ ּב ֵעץ הַ דַּ ַעת טוֹ ב ו ָָרע
 ו ִּמ ּׁשוּם ָּכ ְך ִ ּב ְׁש ָאר הַ יּ ִָמים.וְ נִ ְד ָּב ִקים ַּב ּטוֹ ב
 אֲ בָ ל ְ ּב ֵא ּל ּו הַ י ּ ִָמים,שה עוֹ לָ ה
ֶ ּׁ ָּכתוּב ָּבהֶ ם ִא
 אֵ ין אֲ נ ְַחנ ּו,ש ֵעץ הַ חַ יִּים ַקיָּם וְ לֹא ַאחֵ ר
ֶׁ
ְ
 וְ יוֹ ם. וְ לֹא צָ ִריך ִל ְהיוֹ ת ָׁשם,שה
ֶ ׁ ּ יכים ְל ִא
ִ ְצ ִר
של דַּ ַעת
ֶ ׁ  וְ לֹא,של ֵעץ הַ חַ יִּים הוּא
ֶ ׁ זֶה יוֹ ם
ַ וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶתם עוֹ לָ ה ְל ֵריח, ו ִּמ ּ ְפנֵי זֶה.טוֹ ב ו ָָרע
 וְ עוֹ לָ ה.שה לַ ה' עוֹ לָ ה
ֶ ׁ ּ  וְ לֹא ִא,'נִ יחֹחַ לַ ה
 ַוה ֲֵרי,ש ּנֶאֱ ַמר
ֶ ׁ ֹ ְּכמו,ְל ׁשוֹ ן )לְ שֵׁ ם( עוֹ לֶ ה
 וְ כָ ל,של ּ ָפ ִרים ְ ּבנֵי בָ ָקר
ֶ ׁ הֵ ַע ְרנ ּו ְדבָ ִרים
.אוֹ תוֹ ָק ְר ָּבן

ימית יְ ַדי ְּב ַצ ּל ּו לְ ַמאן
ִ  אֲ ִר,עון
ֹ  ָא ַמר ַר ִּבי ׁ ִש ְמ.880
, ַא ׁ ְש ְ ּכ ָחן ְּב ִס ְפ ֵרי ַק ְד ָמ ֵאי, וְ ָרזָ א ָ ּדא,ְ ּד ָב ָרא ָעלְ ָמא
 וְ ַא ְתיָין ְּב ִס ְט ָרא ָ ּדא,יתא
ָ ִא ּ ׁ ִשים ִאי ּנ ּון ְּב ֶא ְמ ָצ ִע
,טוב וָ ָרע
ֹ  ִא ַד ְּבק ּו ְּב ִאילָ נָ א ְ ּד ַד ַעת,ּו ְב ִס ְט ָרא ָ ּדא
 ִּב ׁ ְש ַאר, ּו ְבגִ ין ָּכ ְך.טוב
ֹ  וְ ִא ַד ְּב ָקן ְּב,ִא ַד ְּב ָקן ְּב ָרע
, אֲ ָבל ְּב ָהנֵי ֹיו ָמא.עולָ ה
ֹ ֹיו ִמין ְ ּכ ִתיב ְּבה ּו ִא ּ ׁ ֶשה
יכין
ִ  לֵ ית אֲ נָ ן ְצ ִר, וְ לָ א ַאחֲ ָרא,ימא
ָ ְ ּד ִאילָ נָ א ְ ּד ַח ּיֵי ַק ְּי
ְ  וְ לָ א ִא ְצ ְט ִר,לְ ִא ּ ׁ ֶשה
 ֹיו ָמא, וְ ֹיו ָמא ָ ּדא.יך לְ ֶמהֱ וִ י ּ ַת ּ ָמן
 ּו ְבגִ ין.טוב וָ ָרע
ֹ  וְ לָ א ְ ּד ַד ַעת,ְ ּד ִאילָ נָ א ְ ּד ַח ֵ ּיי ִאיה ּו
 וְ לָ א ִא ׁ ֶשה,ָיח נִ יח ַֹח לַ יְ י
ַ עולָ ה לְ ֵר
ֹ  וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶתם,ָ ּדא
 ְ ּכ ָמה,עולֶ ה
ֹ ( לָ ׁש ֹון )נ''א לשם,עולָ ה
ֹ ְ ו.עולָ ה
ֹ לַ יְ ָי
 וְ ָכל, וְ ָהא ִא ְּת ַע ְרנָא ִמ ּ ֵלי ְ ּד ָפ ִרים ְּבנֵי ָּב ָקר,ְ ּד ִא ְּת ַמר
.ַהה ּוא ָק ְר ָּבן

ֹ ְ ּכמו,(יעי )במדבר כט
ִ  וּבַ ח ֶֹד ׁש הַ ּ ְ ׁש ִב.881
של ָּכל
ֶ ׁ ֹאש הַ ּ ָׁשנָה דִּ ין
ׁ של ר
ֶ ׁ  יוֹ ם,ש ּנֶאֱ מַ ר
ֶׁ
!?יתם עוֹ לָ ה
ֶ  וַעֲ ִ ׂש. דִּ ין חָ זָק וְ ִדין ָרפֶ ה,הָ עוֹ לָ ם
ְ וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶתם הָ יָה צָ ִר
! ִּכ ְ ׁש ָאר ָּכל הַ יּ ִָמים, ֹיך לו
זֶה
ְ ּביוֹ ם
ֶא ָּלא
?יתם
ֶ וַעֲ ִ ׂש
ַמה ּו
.שה ִלי ַמ ְט ַע ִּמים
ֵׂ ֲָּכתוּב )בראשית כז( וַע
ִש ָר ֵאל
ׂ ְ ילים עוֹ ִ ׂשים י
ִ ּ ַכ ּ ָמה ַמ ְט ַע ִּמים וְ ַת ְב ִ ׁש

, ְ ּכ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר,יעי
ִ  )במדבר כ''ט( ּו ַבח ֶֹד ׁש ַה ּ ׁ ְש ִב.881
 ִ ּדינָ א, ִ ּדינָ א ְ ּד ָכל ָעלְ ָמא,ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה
ׁ ֹיו ָמא ְדר
 וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶתם,עולָ ה
ֹ יתם
ֶ ש
ׂ ִ ֲ וַ ע. וְ ִדינָ א ַר ְפיָא,יפא
ָ ּ ַת ִּק
 ֶא ּ ָלא.יתם
ֶ ש
ּ ִֵמ ָּב ֵעי ל
ׂ ִ ֲ ַמאי וַ ע, ִ ּכ ׁ ְש ַאר ָּכל ֹיו ִמין,יה
.שה לִ י ַמ ְט ַע ִּמים ְ ּכ ִתיב
ֵׂ ֲ )בראשית כז( וַ ע,ְּב ֹיו ָמא ָ ּדא
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ש ָר ֵאל ְּב ָהנֵי
ַּכ ָמה ַמ ְט ַע ִּמים וְ ַת ְב ׁ ִשילִ ים ָע ְבד ּו יִ ְ ׂ
חו ִבין
עוד ִ ּד ְמ ַק ְט ְרגָ א ָאזִ יל לְ ַפ ׁ ְש ּ ְפ ׁ ָשא ְּב ֹ
ֹיו ֵמיְּ ,ב ֹ
ְ ּד ָעלְ ָמא .וְ ַעל ָ ּדא לָ א ְ ּכ ִתיב וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶתםֶ ,א ּ ָלא
עולָ ה .וְ ֵכן ְּב ָכל ׁ ְש ַאר
עולָ ה .וְ לָ א ִא ּ ׁ ֶשה ֹ
יתם ֹ
ש ֶ
וַ עֲ ִ ׂ
לון
ֹיו ִמין) ,ס''א בקרבנין( לָ א ְ ּכ ִתיב ִא ּ ׁ ֶשהּ ְ ,דלֵ ית ֹ
ח ּולָ ָקא ְּב ָכל ָהנֵי ֹיו ֵמיָּ .כל ׁ ֶש ֵּכן ְּב ַהאי ֹיו ָמאּ ַ ,דאֲ נָ ן
ַע ְב ִ ּדין ַמ ְט ַע ִּמים וְ ַת ְב ׁ ִשילִ ים ְּבלָ א ַ ּד ְע ּ ָתא ְ ּד ִס ְט ָרא
ידה
יה לָ צ ּוד צֵ ָ
ַאחֲ ָראּ ְ ,ד ָהא יִ ְצ ָחק ְמ ׁ ַש ֵ ּדר לֵ ּ
יה.
ית ָאה לְ ּ ֵ
חו ִבין ִ ּד ְבנֵי ָעלְ ָמאּ ,ולְ ַאיְ ָ
ְ ּד ֹ
גַב ּ

שהַ ְמ ַק ְט ֵרג הוֹ לֵ ְך
ְ ּב ֵא ּל ּו הַ יּ ִָמיםּ ְ ,בעוֹ ד ׁ ֶ
ְלפַ ְ ׁש ּ ֵפ ׁש ַּבח ֲָט ֵאי הָ עוֹ לָ ם .וְ ַעל ּ ֵכן לֹא כָ תוּב
יתם עוֹ לָ ה ,וְ לֹא
וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶתםֶ ,א ּ ָלא וַעֲ ִ ׂש ֶ
ְׁש ָאר
ְ ּבכָ ל
וְ כֵ ן
עֹלָ ה.
שה
ִא ּ ׁ ֶ
ש ֵאין
שהֶ ׁ ,
הַ י ּ ִָמים )בַּ קָּ ְרבָּ נוֹת( לֹא כָ תוּב ִא ּׁ ֶ
ש ּ ֵכן ְ ּבזֶה
לָ הֶ ם חֵ לֶ ק ְ ּבכָ ל ֵא ּל ּו הַ י ּ ִָמיםָּ .כל ׁ ֶ
ילים
שאֲ נ ְַחנ ּו עוֹ ִ ׂשים ַמ ְט ַע ִּמים וְ ַת ְב ִׁש ִ
הַ יּוֹ םֶ ׁ ,
שה ֲֵרי י ְִצחָ ק ׁשוֹ לֵ חַ
צד הָ ַאחֵ רֶ ׁ ,
ְ ּב ִלי ַד ַעת הַ ַ ּ
של ח ֲָט ֵאי ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם
ידה ׁ ֶ
אוֹ תוֹ לָ צוּד ִצ ָ
ו ְּלהָ ִביא ֶא ְצלוֹ .

On the holy day of Shavuot, the Torah asks to bring different kinds of sacrifices.
” “but ye shall present a burntו ְִה ְק ַר ְב ֶתּם עוֹלָ ה לְ ֵריחַ ִניחֹ חַ  ,לַ יהוָה“ Numbers 28:27offering for a sweet savor unto YHVH” On Passover the sacrifices described as
” “but ye shall present an offering madeו ְִה ְק ַר ְב ֶתּם ִא ֶשּׁה עֹלָ ה לַ יהוָה“ )(Numbers 28:19
by fire” The English translation cannot reveal the secret, but the Zohar explains
that on Shavuot we receive the Torah after a cleansing process of seven weeks.
The type of sacrifice is on a higher level because on that day we achieve
purification and Malchut can have unification with Zeir Anpin. The bride comes
to the groom after seven pure days in order to have pure unification and connect
to the life aspect that is Binah. We have six days to work on our vessels and
prepare it for unification with the Light of Shabbat. When we prepare it properly,
we can elevate to Binah and connect to the life of the Tree of Life. Without a
good and pure vessel, we stay at the lower level of Tree of Knowledge Good and
Bad.
ִש ָר ֵאל לוֹ ְק ִחים
שהוּא הוֹ לֵ ְך ,י ְ ׂ
יטא  .882ו ְּבעוֹ ד ׁ ֶ
עוד ְ ּד ִאיהו ָאזִ יל ,יִ ְש ָר ֵאל נ ְַטלֵ י ֵע ָ
 .882ו ְב ֹ

ּ

ׂ

ּ
ְּב ִר ְב ָקה ,וְ ַע ְב ִדין ָּכל ִאי ּנ ּון ּפ ּולְ ָחנִ יןָּ ,כל ִאי ּנ ּון
לו ִתיןְ ,מז ְַּמנֵי ׁש ֹו ָפר וְ ַת ְק ִעין לֵ י ּהְּ ,בגִ ין לְ ַא ְּת ָע ָרא
ְצ ֹ
לו יַיִ ן
ָבא ֹ
ימנָ א) ,בראשית כז( וַ ּי ֵ
או ִק ְ
ַרחֲ ֵמי .וְ ָהא ֹ
חוקִ ,מג ֹּו אֲ ָתר ְ ּד ַח ְמ ָרא
וַ ּי ׁ ְֵש ְּתּ ְ ,ד ָא ֵתי )ס''א דאכל( ֵמ ָר ֹ
יה ,וְ ַח ֵ ּדי .וְ ַא ַחר ַּכ ְך
ַע ִּת ָ
יקא ,וְ ׁ ָש ֵתי .וְ ַא ְט ִעים לֵ ּ
בויַ .מה
חו ֹ
יה ְּב ַכ ּ ָמה ִּב ְר ָכאן ,וְ ַא ְע ּ ַבר ַעל ֹ
ְמ ָב ֵר ְך לֵ ּ
שו
ְ ּכ ִתיב) ,בראשית כז( וַ יְ ִהי ַא ְך י ֹ
ָצוא י ָָצא יַעֲ קֹב וְ ֵע ָ ׂ
טועֲ נֵי ְ ּכ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר,
דוָ ,ט ִעין ִמ ַּכ ּ ָמה ֹ
ָא ִחיו ָּבא ִמ ֵּצ ֹ
ימנָ א ִמ ּ ָלה.
או ִק ְ
וְ ָהא ֹ

ֵעצָ ה מֵ ִר ְב ָקה וְ עוֹ ִ ׂשים ָּכל ֵא ּל ּו הָ עֲ בוֹ דוֹ ת,
ָּכל אֵ ּל ּו הַ ְּת ִפ ּלוֹ תְ ,מז ְַּמנִ ים ׁשוֹ פָ ר וְ תוֹ ְק ִעים
ַוה ֲֵרי
ַרח ֲִמים.
ְלעוֹ ֵרר
ְ ּכ ֵדי
ּבוֹ
ַויּ ְֵׁש ְּת,
ַייִן
לו
ֹ
ֵּב ַא ְרנוּ) ,שם( ַויָּבֵ א
ְ
ש ָּבא )שֶׁ אָ כַל( מֵ ָרחוֹ קִ ,מ ּתוֹ ך ְמקוֹ ם הַ ַיּיִן
ֶׁ
תו ,וְ ָׂשמֵ חַ  .וְ ַאחַ ר
הָ ַע ִּתיק ,וְ ׁשוֹ ֶתה .וְ טוֹ ֵעם אוֹ ֹ
ָּכ ְך ְמבָ ֵר ְך אוֹ תוֹ ְ ּבכַ ּ ָמה ְב ָרכוֹ ת ,ו ַּמעֲ ִביר ַעל
ח ֲָט ָאיוַ .מה ָּכתוּב? )שם( ַוי ְִהי ַא ְך ָיצֹא יָצָ א
יַעֲ קֹב ,וְ ֵע ָׂשו ָא ִחיו ָּבא ִמ ֵ ּצידוֹ ָ .טעוּן ִמ ַּכ ּ ָמה
ש ִ ּנ ְת ָּב ֵארַ ,וה ֲֵרי ֵּב ַא ְרנ ּו
ֶׁ
ַמ ּׂ ָשאוֹ ת ְ ּכמוֹ
הַ דָּ בָ ר.

של יְבָ בָ ה,
בא ,וְ ָק ְר ְּבנָ א ִאיה ּו  .883ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך הוּא יוֹ ם ׁ ֶ
יב ָ
ּ .883ו ְבגִ ין ָּכ ְך ִאיה ּו ֹיו ָמא ִ ּד ָ
ילו וְ הַ ָּק ְר ָּבן הוּא עוֹ לָ הַ .איִל אֶ חָ דְּ ,כמוֹ
עולָ הַ .איִ ל ֶא ָחדּ ְ ,כ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמרְּ ,בגִ ין ֵא ֹ
ֹ
ּש ִעיר ִעז ִּים
של י ְִצחָ ק .ו ְ ׂ
ש ּנֶאֱ ַמרִ ,מ ּ ְפנֵי ֵאילוֹ ׁ ֶ
ֶׁ
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ְלסָ ָמ ֵאל
ׁשֹחַ ד
,ְלחַ ָּטאת
ֶאחָ ד
שהוּא
ֶ ׁ ְלכַ ּ ֵפר )לִ ְשׁבֹּ ר( ּ ָפנָיו ְ ּבאוֹ ָת ּה ְ ּב ִכיָּה
ש ּלֹא נַעֲ ָׂשה
ֶ ׁ שרוֹ ֶאה
ֶ ׁ ּבוֹ כֶ ה ְ ּבזֶה הַ יּוֹ ם ּ ֵכיוָן
.ש ִ ּנ ְת ָּב ֵאר
ֶ ׁ ֹ ְּכמו,ידה
ָ ְרצוֹ נוֹ ַוה ֲֵרי ְל ִח ּנָם צָ ד ִצ
שת
ַׁ  ַוה ֲֵרי ָּכתוּב ְ ּבפָ ָר,ְּכמוֹ כֵ ן יוֹ ם הַ ִּכ ּפו ִּרים
.אֱ מֹר

 ׁש ֹו ַחד,ש ִעיר ִע ִ ּזים ֶא ָחד לְ ַח ּ ָטאת
ׂ ְ  ּו.ְ ּדיִ ְצ ָחק
 ְּב ַהה ּוא ִּב ְכיָה,לְ ַס ָמ ֵאל לְ ַכ ּ ְפ ָרה )לתברא( ַאנְ ּפ ֹוי
 ֵּכיוָ ן ְ ּד ָח ֵמי ְ ּדלָ א ִא ְת ָע ִביד,ְ ּד ִאיה ּו ָּב ֵכי ְּב ַהאי ֹיו ָמא
. ְ ּכ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר.ידה
ָ ֵ וְ ָהא לְ ַמ ָּגנָ א ַצד צ,יה
ּ ְרע ּו ֵת
 וְ ָהא ְ ּכ ִתיב ְּב ּ ָפ ָר ׁ ַשת,ְ ּכגַ וְ ונָא ָ ּדא ֹיו ָמא ְ ּד ִכ ּפ ּו ֵרי
.מור
ֹ ֱא

.( וּבַ ח ֲִמ ּׁ ָשה ָע ָׂשר יוֹ ם וְ גוֹ ' )במדבר כט.884
 )בראשית ח( ו ּ ַָתנַח הַ ּ ֵתבָ ה,ַר ִ ּבי ַא ָּבא ּ ָפ ַתח
 ָּכל ֵא ּל ּו, ּבֹא ו ְּר ֵאה.' ֹיעי וְ גו
ִ ַּבח ֶֹד ׁש הַ ּ ְ ׁש ִב
ש ּלֹא
ֶ ׁ הַ י ּ ִָמים הוֹ לֶ כֶ ת ִא ּ ָמא ַעל הַ ָּבנִ ים ְ ּכ ֵדי
ציל
ְׁ י
ּ ִ ִַשלֹט הַ ַ ּצד הָ ַאחֵ ר עֲ לֵ יהֶ ם ו ִּב ְכ ֵדי ְלה
צל ּו בָ נֶיהָ ַוה ֲֵרי יוֹ ְׁש ִבים
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן.אוֹ ָתם
ּ ְ ש ִ ּנ
אשוֹ ן וְ יוֹ ם
ׁ  יוֹ ם ִר, ְ ׁשמו ִּרים ִ ּב ְ ׁש ִמ ָירה,ַּב ּ ֻסכּ וֹ ת
ִש ָראֵ ל לַ עֲ ׂשוֹ ת ְסעו ָּדה
ׂ ְ שנִ י ִצ ְּו ָתה לָ הֶ ם ְלי
ֵׁ
. וְ ִהיא לֹא ׁשוֹ ָרה ָׁשם,ִל ְממֻ ּנֵי ְ ׁש ָאר הָ ַע ִּמים
 ַמ ְת ִחילָ ה,שהוּא י''ז לַ ח ֶֹד ׁש
ֶ ׁ ,ישי
ׁ ִ ְ ּביוֹ ם ְׁש ִל
ש ָּכתוּב ו ּ ַָתנַח הַ ּ ֵתבָ ה
ֶ ׁ  זֶה ּו.ִל ְ ׁשרוֹ ת עֲ לֵ יהֶ ם
יעי ְ ּב ִ ׁש ְב ָעה ָע ָׂשר יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש
ִ ַּבח ֶֹד ׁש הַ ּ ְׁש ִב
ש ָּכל ְקלָ לוֹ ת וְ י ִּסו ִּרים
ֶ ׁ  הָ ִרים.ַעל הָ ֵרי אֲ ָר ָרט
.ְ ׁשר ּויִים ְ ּבתוֹ כָ ם

 ִר ִּבי ַא ָּבא.'שר ֹיום וְ ֹגו
ׂ ָ  )במדבר כ''ט( ּו ַבחֲ ִמ ּ ׁ ָשה ָע.884
יעי
ִ יבה ּ ַבח ֶֹד ׁש ַה ּ ׁ ְש ִב
ָ  )בראשית ח( וַ ּ ָתנַח ַה ּ ֵת,ּ ָפ ַתח
,ימא ַעל ְּב ַנ ּיָיא
ָ ּ  ַאזְ לַ ת ִא, ָּכל ָהנֵי ֹיו ִמין, ּ ָתא חֲ זֵי,'וְ ֹגו
 ּו ְבגִ ין,לוט ִס ְט ָרא ַאחֲ ָרא ָעלַ יְ יה ּו
ֹ ְּבגִ ין ְ ּדלָ א יִ ׁ ְש
 וְ ָהא י ְַת ִבין, ֵּכיוָ ן ְ ּד ִא ׁ ְש ְּתזִ יב ּו ְּבנָ ָהא.לון
ֹ לְ ׁ ֵשזָ ָבא
 וְ ֹיו ָמא, ֹיו ָמא ַק ְד ָמ ָאה. ִמ ְתנ ְַּט ִרין ִּבנְ ט ּו ָרא,ּ ַב ּ ֻס ּכ ֹות
 לְ ֶמ ְע ּ ַבד ְסע ּו ָד ָתא,ש ָר ֵאל
ֹ  ּ ַפ ְק ַדת,ִּתנְ יָנָ א
ׂ ְ ִלון לְ י
 ְּב ֹיו ָמא.יהי לָ א ׁ ַש ְריָא ּ ַת ּ ָמן
ִ  וְ ִא,לִ ְּמ ָמנָ ן ִ ּד ׁ ְש ַאר ַע ִּמין
יאת לְ ִמ ׁ ְש ֵרי
ַ  ׁ ָש ִר, ְ ּד ִאיה ּו י''ז לַ ח ֶֹד ׁש,ית ָאה
ָ ְִּתל
יבה ּ ַבח ֶֹד ׁש
ָ  וַ ּ ָתנַח ַה ּ ֵת, הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב.ָעלַ יְ יה ּו
שר ֹיום לַ ח ֶֹד ׁש ַעל ָה ֵרי
ִ ַה ּ ׁ ְש ִב
ׂ ָ יעי ְּב ׁ ִש ְב ָעה ָע
.וטין ּו ְמ ָר ִדין ׁ ָש ָראן ְּבגַוַ ויְ יה ּו
ִ ָ ט ּו ִרין ְ ּד ָכל לְ ו,אֲ ָר ָרט

In the seventh month, we come to Rosh Hashanah and there is a special
instruction about the offerings on that day. Numbers 29:2 ” , ַיתם עֹלָ ה לְ ֵריחַ ִניחֹ ח
ֶ ַוﬠ ֲִשׂ
” ”לַ יהוָהand you shall make a burnt offering, for a pleasing aroma to YHVH” The
different word here is ‘יתם
ֶ ‘ ַוﬠ ֲִשׂ, ‘and you shall make’. The Zohar reveals that on
that day Isaac asked Esau to go out for a hunt and make for him delicious food
so he can bless him. Genesis 27:4 “ : וְהָ ִביאָ ה לִּ י– ְו ֹאכֵלָ ה,לִ י מַ ְטﬠַ ִמּים כַּאֲ ֶשׁר אָ הַ ְב ִתּי-ֲשׂה
ֵ ַוﬠ
 ְבּטֶ ֶרם אָ מוּת,בַּ ﬠֲבוּר ְתּבָ ֶרכְ � נ ְַפ ִשׁי.” “and prepare a savory dish for me such as I love,
and bring it to me that I may eat, so that my soul may bless you before I die”
Isaac sending out Esau is the aspect of letting the prosecutor go ‘hunting’ for
the impure actions of the people and prepare them for prosecution. Isaac is the
aspect of the left column and he gave permission to the other side to bring the
impurities of the people before the upper court. The Sulam commentary
explains that the upper three Sefirot of the left column are released to the other
side to awaken judgments. Jacob, with his purity, stayed back and prepared
the food that is the prayers and the Shofar blowing that reveal the aspect of
mercy. With the Shofar blowing the power of the left side over the upper three
Sefirot is lessened and gets confused. When this happens, the good food that
Jacob brings with the power of Mercy takes over the judgment of the left. The
prayers and Shofar blowing on Rosh Hashanah are important tools that elevate
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and become the pleasant aroma before YHVH, turning judgment into mercy. It
is better to make ‘food’ of mercy during the year so when we come to Rosh
Hashanah, the other side cannot find our impurities and release judgment on
us. Since we can’t tell for certain that we didn’t hurt others unknowingly, we
should make our best ‘food’ on Rosh Hashanah.

ָ .885א ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ רֹ ,יו ָמא ַק ְד ָמ ָאה ְ ּד ַחג ,לָ א
ׁ ַש ְריָא ָעלַ יְ יה ּו ,וְ לָ א ֹיו ָמא ִּתנְ יָינָ אֶ ,א ּ ָלא ֹיו ָמא
או ִסיף
או ִסיף וְ גָ ַרע ׁ ַש ְריָא ָעלַ יְ יה ּוֹ ,
ית ָאהּ ְ ,ד ֹ
ְּתלִ ָ
שר וְ ֹגו' .וְ ָה ִכי
ַא ְתוָ ון ,וְ גָ ַרע ָק ְר ְּבנִ יןּ ִ .ד ְכ ִּתיב ַע ׁ ְש ּ ֵתי ָע ָ ׂ
ִא ְתחֲ זֵי לְ ַרע ַעיִ ןְּ ,בגִ ין ְ ּד ֹיו ָמא ַק ְד ָמ ָאה וְ ֹיו ָמא ִּתנְ יָינָ א
לוןִ .מי ֹּו ָמא
ֶח ְדוָ ה ִ ּד ְבנָ ָהא ,וְ ִאי ּנ ּון ְמ ַפלְ ּגֵי ִע ָ ּד ָאן ֹ
יהי ׁ ַש ְריָא ָעלַ יְ יה ּוַ ,מה
ית ָאה ּולְ ָהלְ ָאהּ ְ ,ד ִא ִ
ְּתלִ ָ
ְ
סור ַעד
לוך וְ ָח ֹ
ְ ּכ ִתיב) .בראשית ח( וְ ַה ּ ַמיִ ם ָהי ּו ָה ֹ
ש ִירי ְּב ֶא ָחד לַ ח ֶֹד ׁש נִ ְרא ּו
ש ִירי ָּבעֲ ִ ׂ
ַהח ֶֹד ׁש ָהעֲ ִ ׂ
לוךְ
אשי ֶה ָה ִרים )דף רנ''ט ע''א( וְ ַה ּ ַמיִ ם ָהי ּו ָה ֹ
ָר ׁ ֵ
סורִ ,א ּ ֵלין ָק ְר ְּבנִ יןּ ְ ,ד ַאזְ לִ ין ּו ִמ ְת ַמעֲ ִטיןּ .ו ְכ ָמה
וְ ָח ֹ
הון.
ְ ּד ִאי ּנ ּון ִמ ְת ַמעֲ ִטיןָ ,ה ִכי נָ ֵמי ִא ְת ְמ ַעט ט ּו ָבא ִ ּדלְ ֹ

של חַ ג
אשוֹ ן ׁ ֶ
ָ .885א ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר ,יוֹ ם ִר ׁ
שנִ יֶ ,א ָּלא יוֹ ם
לֹא ׁשוֹ ֶרה עֲ לֵ יהֶ ם ,וְ לֹא יוֹ ם ׁ ֵ
ש ּמוֹ ִסיף וְ גוֹ ֵר ַע ׁשוֹ ֶרה עֲ לֵ יהֶ ם.
ישיֶ ׁ ,
ְׁש ִל ִ ׁ
ש ָּכתוּב
מוֹ ִסיף אוֹ ִתיּוֹ ת וְ גוֹ ֵר ַע ָק ְר ָּבנוֹ תֶ ׁ ,
ַע ְ ׁש ּ ֵתי ָע ָׂשר וְ גוֹ ' .וְ כָ ְך ָראוּי ְל ַרע ַעיִןִ ,מ ּ ְפנֵי
שנִ י ִ ׂש ְמחַ ת ָּבנֶיהָ  ,וְ הֵ ם
אשוֹ ן וְ יוֹ ם ׁ ֵ
שיּוֹ ם ִר ׁ
ֶׁ
ּ
ישי
ְמחַ ְּל ִקים ְ ׁשלָ לָ ם לָ הֶ םִ .מיוֹ ם ְׁש ִל ִׁ
ׁשוֹ ָרה עֲ לֵ יהֶ םַ ,מה
ש ִהיא
ֶׁ
וָהָ ְל ָאה,
ְ
ָּכתוּב? )שם( וְ הַ ּ ַמיִם הָ י ּו הָ לוֹ ך וְ חָ סוֹ ר ַעד
הַ ח ֶֹד ׁש הָ עֲ ִ ׂש ִירי ָּבעֲ ִ ׂש ִירי ְ ּב ֶאחָ ד לַ ח ֶֹד ׁש
אשי הֶ הָ ִרים .וְ הַ ּ ַמיִם הָ י ּו הָ לוֹ ְך וְ חָ סוֹ ר
נִ ְרא ּו ָר ׁ ֵ
שהוֹ ְל ִכים ו ִּמ ְת ַמעֲ ִטים.
 ֵא ּל ּו הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת ׁ ְֶ
שהֵ ם ִמ ְת ַמעֲ ִטיםָּ ,כך ּגַם ִמ ְת ַמ ֵעט
ו ְּכמוֹ ׁ ֶ
ש ָּלהֶ ם.
הַ ּטוֹ ב ׁ ֶ

עוןֶ ,אלְ ָעזָ רָ ּ ,תא חֲ זֵיִ ,מי ֹּו ָמא
ָ .886א ַמר ַר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
ִּתנְ יָינָ א ׁ ָש ִריא ּו ַמ ּיָיא לְ ִא ְתחֲ זָ ָאהֵּ ,כיוָ ן ְ ּד ׁ ָש ִריא ּו ַמיִ ם,
יהי ָש ַרת ָעלַ יְ יה ּו ,וְ ִאי ּנ ּון ַמיִ ם לָ א
ית ָאה ִא ִ
ִמי ֹּו ָמא ְּתלִ ָ
ימין ָה ָכא,
הֲ ֹוו י ְַד ֵעי ּ ַב ְבלָ ֵאי )ס''א בכולא( ,אֲ ַמאי ְר ׁ ִש ִ
ש ָר ֵאל לָ א הֲ וִ י ּ ַבאֲ ָתר ְ ּד ִמע ּו ָטא,
ְ ּד ָהא ט ּו ָבא ְ ּדיִ ְ ׂ
ימין
ֶא ּ ָלא ּ ַבאֲ ָתר ְ ּד ִר ּב ּויָיאּ .ו ְבגִ ין ְ ּד ִא ּ ֵלין ַמיִ ין ִ ּד ְר ׁ ִש ִ
ָה ָכא ִא ְת ַמעֲ ָטןָ ,א ֵתי ְק ָרא לְ ַא ׁ ְש ְמ ִעינָ ן ִ ּד ְכ ִּתיב,
ימין ג ֹּו
יען ְּב ֹיו ֵמי ְ ּד ַחגִ ,אי ּנ ּון ִ ּד ְר ׁ ִש ִ
וְ ַה ּ ַמיִ ם ִאי ּנ ּון ִ ּדיְ ִד ָ
סור
לו ְך וְ ָח ֹ
וטיןָ ,הי ּו ָה ֹ
ָק ְר ְּבנִ יןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ט ּו ֵרי לְ וָ ִ
לו ְך
הוןּ ,ונְ גִ יד ּו ְ ּד ַאנְ ִ ּגיד ָעלַ יְ יה ּוָ ,הי ּו ָה ֹ
ט ּו ָבא ִ ּדלְ ֹ
הון ה ּוא ,לָ א ִא ְת ַח ְּב ָרן
סורּ ,ו ְבגִ ין ְ ּד ִאי ּנ ּון ַמיִ ם ִ ּדלְ ֹ
וְ ָח ֹ
הוןֶ ,א ּ ָלא זְ ֵעיר זְ ֵעיר.
ַא ְתוָ וןּ ְ ,דלָ א יִ ְת ַח ָּבר ט ּו ָבא ִ ּדלְ ֹ

ָ .886א ַמר ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ןֶ ,א ְל ָעזָרּ ,בֹא ו ְּר ֵאה,
ילים הַ ּ ַמיִם ְלהֵ ָראוֹ תֵ ּ .כיוָן
שנִ י ַמ ְת ִח ִ
ִמיּוֹ ם ׁ ֵ
ישי ִהיא ׁשוֹ ָרה
ש ִה ְת ִחיל ּו הַ ּ ַמיִם ִ -מיּוֹ ם ְׁש ִל ִׁ
ֶׁ
עֲ לֵ יהֶ ם ,וְ ֵא ּל ּו הַ ּ ַמיִם לֹא הָ י ּו יוֹ ְד ִעים
שה ֲֵרי
הַ ַּב ְב ִלים )בַּ כֹּ ל( מַ דּ ו ַּע ְר ׁשו ִּמים ָּכאןֶ ׁ ,
ִש ָר ֵאל ֵאינוֹ ִ ּב ְמקוֹ ם הַ ִּמעוּט,
של י ְ ׂ
הַ ּטוֹ ב ׁ ֶ
ש ֵא ּל ּו הַ ּ ַמיִם
ֶא ּ ָלא ִ ּב ְמקוֹ ם הָ ִר ּבוּי .ו ִּמ ּ ְפנֵי ׁ ֶ
ש ְר ׁשו ִּמים ָּכאן ִמ ְת ַמעֲ ִטיםָּ ,בא הַ ּ ָפסוּק
ֶׁ
ש ְיּדו ִּעים
ש ָּכתוּב וְ הַ ּ ַמיִםֵ ,א ּל ּו ׁ ֶ
יענוֶּ ׁ ,
ְלהַ ְ ׁש ִמ ֵ
ְ
ש ְר ׁשו ִּמים ּתוֹ ך הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת,
ִ ּבימֵ י הֶ חָ גֵ ,א ּל ּו ׁ ֶ
ְ
שהֵ ם הָ ֵרי ְקלָ לוֹ ת ,הָ י ּו הָ לוֹ ך וְ חָ סוֹ ר הַ ּטוֹ ב
ֶׁ
שכֶ ת עֲ לֵ יהֶ ם הָ י ּו
ש ִ ּנ ְמ ׁ ֶ
ש ָּלהֶ ם .ו ְּמ ִ ׁשיכָ ה ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
ש ָּלהֶ ם
ש ֵא ּל ּו הַ ּ ַמיִם ׁ ֶ
הָ לוֹ ך וְ חָ סוֹ ר .ו ִּמ ּ ְפנֵי ׁ ֶ
ש ּלֹא
הוּא ,לֹא ִמ ְתחַ ְ ּברוֹ ת אוֹ ִתיּוֹ תֶ ׁ ,
ש ּ ָלהֶ ם ֶא ָּלא ְמ ַעט ְמ ַעט.
י ְִתחַ ֵּבר הַ ּטוֹ ב ׁ ֶ

Genesis 8:4
”.ו ַָתּנַח הַ ֵתּבָ ה בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִביﬠִ יְ ,בּ ִשׁ ְבﬠָ ה-ﬠָ ָשׂר יוֹם לַ חֹ ֶדשׁ ,ﬠַ ל ,הָ ֵרי אֲ ָר ָרט“
“And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month,
”upon the mountains of Ararat
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The seventh month is Tishrei (Libra) when we have Rosh Hashanah, the days
that we appear in court. On Yom Kippur, which is ten days later, we receive the
verdict. On Sukkot, which is on the fifteenth day of the month, we receive the
Light for the coming year. Noah’s Ark rested on the mountains of Ararat on the
seventeenth day. The Zohar reveals that the fifteenth and the sixteenth days are
the first two days of the holiday that the seventy nations nourish from. During
the holiday of Sukkoth, we sacrifice 70 bulls to channel light to all 70 nations
of the world.
The mountains of Ararat are the aspects of the negative side and the judgments
in the world where the ministers of the 70 nations dwell. The word Ararat, אררט,
has  אררin it and it’s the root for curses. On the seventeenth day the Shechina,
that is the secret of the Ark, begins to reveal the light for the Israelites.
8:5 “אשׁי הֶ הָ ִרים
ֵ  ִנ ְראוּ ָר, הַ חֹ ֶדשׁ הָ ﬠ ֲִשׂ ִירי; בָּ ﬠ ֲִשׂ ִירי ְבּאֶ חָ ד לַ חֹ ֶדשׁ, ﬠַ ד, הָ יוּ הָ לוֹ� וְחָ סוֹר,“ ”וְהַ מַּ יִםAnd the
waters decreased continually until the tenth month; in the tenth month, on the
first day of the month, were the tops of the mountains seen”
The decreasing water is the aspect of reducing the sacrifices for the 70 nations
and increasing the light for the Israelites.
On the first day, they received 13 young bulls (channels of light). On the second
day, 12, ‘ﬠָ ָשׂר-’ ְשׁ ֵתּי, young bulls, and on the third day, 11 bulls. Here the Torah
doesn’t mention ‘young’ bulls but simple bulls. The Zohar reveals that the
number 11, ﬠָ ָשׂר-ﬠַ ְשׁ ֵתּי, begins with the letter ע, spelled as ‘ עיןeye’. It was added
to 12 ‘ﬠָ ָשׂר- ’ ְשׁ ֵתּיto protect from evil and jealous eye. The 70 nations continue
receiving the channels of light through the sacrifices but from the level of
Malchut.
The Sukkah that we use during Sukkot gives the Israelites the protection of the
Shechina while receiving surrounding light and inner light from Binah and Zeir
Anpin.
ְ  ְ ּד ִאי ּנון ְּמקו ְד ׁ ָשא ְּב ִר, אֲ ָבל לְ יִ ְש ָר ֵאל.887
שהֵ ם מֵ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך
ֶ ׁ ,ִש ָר ֵאל
ׂ ְ  אֲ בָ ל ְלי.887 ,יך הוא

שי ה' לֹא
ֵ ׁ  ַמה ָּכתוּב? )תהלים לד( וְ ד ְֹר,הוּא
 ְּכ ִפ ִירים- ֹאש הַ ּ ָפסוּק
ׁ  ר.י ְַח ְסר ּו כָ ל טוֹ ב
של ְׁש ָאר
ֶ ׁ  ֵא ּל ּו הַ ְממֻ ִ ּנים- ָר ׁש ּו וְ ָר ֵעב ּו
 לֹא- ִש ָר ֵאל
ׂ ְ  ֵא ּל ּו י- 'שי ה
ֵ ׁ  וְ ד ְֹר.הָ ַע ִּמים
הו ְל ִכים וְ עוֹ ִלים
ֹ  ֵא ּל ּו.י ְַח ְסר ּו כָ ל טוֹ ב
ְ
,ש ָּלהֶ ם
ֶ ׁ  ו ִּמ ּׁשוּם ָּכך הַ ּטוֹ ב.ְל ַמ ְעלָ ה ְל ַמ ְעלָ ה
 ַעד הַ ח ֶֹד ׁש, הָ י ּו הָ לוֹ ְך וְ חָ סוֹ ר,שהֵ ם ַמיִם
ֶׁ
,שה ֲֵרי ָאז יְמֵ י הָ ָר ָעה הֵ ם
ֶ ׁ , זֶה טֵ בֵ ת,הָ עֲ ִ ׂש ִירי
 וְ הַ ַּכ ָּלה,ו ִּמ ְתעוֹ ֶר ֶרת אוֹ ָת ּה ָר ָעה ו ִּמ ְתחַ ז ּ ֶֶקת
 ָאז.שמֶ ׁש
ֶ ּׁ ַהַ ְ ּקדוֹ ָׁשה לֹא ְמ ִא ָירה ִמ ּתוֹ ְך ה
,ֹש ְך
ֶ ׁ  ֵא ּל ּו הֵ ם הָ ֵרי הַ ח,אשי הֶ הָ ִרים
ֵ ׁ נִ ְרא ּו ָר
הָ ֵרי הַ ְ ּקלָ לוֹ ת נִ ְר ִאים ו ִּמ ְתחַ ז ְִּקים וְ עוֹ ִ ׂשים
.ָרעוֹ ת ָּבעוֹ לָ ם

ׂ
ּ
ּ
ּ
דו ְר ׁ ֵשי יְ ָי לֹא י ְַח ְסר ּו ָּכל
ֹ ְ )תהלים לד( ו.ַמה ְ ּכ ִתיב
 ִא ּ ֵלין, ְ ּכ ִפ ִירים ָר ׁש ּו וְ ָר ֵעב ּו,יה ִ ּד ְק ָרא
ֵ ׁ  ֵר.טוב
ֹ
ּ יש
 לֹא,ש ָר ֵאל
ֹ ְ ו.ְמ ָמנָ ן ִ ּד ׁ ְש ַאר ַע ִּמין
ׂ ְ ִ ִא ּ ֵלין י,ָדו ְר ׁ ֵשי יְ י
ילא
ָ ּ  ִא ּ ֵלין ַאזְ לִ ין וְ ִא ְס ּ ַת ּ ָלק ּו לְ ֵע,טוב
ֹ י ְַח ְסר ּו ָּכל
 ָהי ּו,הון ְ ּד ִאי ּנ ּון ַמיִ ם
ֹ ְ ט ּו ָבא ִ ּדל, ּו ְבגִ ין ָּכ ְך.ילא
ָ ּ לְ ֵע
 ְ ּד ָהא, ָ ּדא ֵט ֵבת.ש ִירי
ֹ לו ְך וְ ָח
ֹ ָה
ׂ ִ ֲ ַעד ַהח ֶֹד ׁש ָהע.סור
 וְ ִא ְתעֲ ַרת ַה ִהיא ָר ָעה,ְ ּכ ֵדין יְ ֵמי ָה ָר ָעה הֲ ֹוו
ישא לָ א ַאנְ ִה ַירת ִמג ֹּו
ָ ׁ  וְ ַכ ּ ָלה ַק ִ ּד,וְ ִא ְת ּ ַת ְק ַפת
 ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון הֲ ֵרי,אשי ֶה ָה ִרים
ֵ ׁ  ְ ּכ ֵדין נִ ְרא ּו ָר,ׁ ִש ְמ ׁ ָשא
 וְ ַע ְב ִדין,וטין ִא ְת ָחז ּון וְ ִא ְת ְּת ָקפ ּו
ִ ָ ט ּו ִרין ִ ּדלְ ו,חֲ ׁש ֹו ָכא
.ישין ְּב ָעלְ ָמא
ִ ׁ ִּב
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עולָ הּ ְ ,ד ָהא ְ ּכ ֵדין
ְּ .888ב ֹיו ִמין ִא ּ ֵליןִ ,א ּ ׁ ֶשה ְּב ַהאי ֹ
יהוןִ ׁ .ש ְב ִעים ּ ָפ ִרים ִא ּ ֵלין,
ָהנֵי ִא ּ ׁ ִשים ָא ְכלֵ י ח ּולָ ֵק ֹ
ִאי ּנ ּון לָ ֳק ֵבל ׁ ִש ְב ִעים ְמ ָמנָ ןּ ְ ,ד ׁ ַשלְ ט ּו ַעל ׁ ִש ְב ִעין
ַע ִּמין .וְ ַס ְּל ִקין ְּב ֹיו ָמא ַק ְד ָמ ָאה ,וְ נ ְַח ּ ֵתי ְּב ָכל ֹיו ָמא
הון.
וְ ֹיו ָמא ,וְ ִא ְקר ּון ּ ָפ ִרים ְמ ַנ ְ ּג ִחין ְּב ֹיו ִמין ִ ּדלְ ֹ
יסרְּ ,ת ֵרין ְּב ָכל ֹיו ָמא ִאי ּנ ּון יָ''ד
ֵאילִ ם) ,חסר( ַא ְר ּ ֵב ָ
יטא ָעלַ יְ יה ּו ּ ָת ִדירְּ ,ב ָכל ֹיו ָמא
הו''ה .יְ ָדא ְ ּד ׁ ָשלִ ָ
יְ ֹ ָ
הון ֵח''ץ.
וְ ֹיו ָמאַ .א ְמ ִרין ְּבנֵי ׁ ָשנָהִ ,מנְ יָינָ א ִ ּדלְ ֹ

שה ֲֵרי
שה ְ ּב ֹזו הָ עוֹ לָ הֶ ׁ ,
ּ ְ .888בי ִָמים ֵא ּל ּו ִא ּׁ ֶ
ָאז ֵא ּל ּו הָ ִא ּ ִׁשים אוֹ ְכ ִלים חֶ ְל ָקםִׁ .ש ְב ִעים
ּ ָפ ִרים ֵא ּל ּו הֵ ם ְּכ ֶנגֶד ִ ׁש ְב ִעים ְממֻ ִ ּנים
ש ּ ׁשוֹ ְל ִטים ַעל ִׁש ְב ִעים ַע ִּמים ,וְ עוֹ ִלים ְ ּביוֹ ם
ֶׁ
אשוֹ ן ,וְ יוֹ ְר ִדים ְ ּבכָ ל יוֹ ם וָיוֹ ם ,וְ נִ ְק ָר ִאים
ִר ׁ
ילם ַא ְר ָּב ָעה
ש ּ ָלהֶ םֵ .א ִ
ּ ָפ ִרים ְמ ַנ ְ ּג ִחים ַּבי ּ ִָמים ׁ ֶ
ָע ָׂשרְׁ ,ש ַניִם ְ ּבכָ ל יוֹ ם הֵ ם יַ''ד ְיהֹוָ''ה .יָד
ש ּׁשוֹ לֶ טֶ ת עֲ לֵ יהֶ ם ּ ָת ִדירּ ְ ,בכָ ל יוֹ ם וָיוֹ ם.
ֶׁ
ש ּ ָלהֶ ם חֵ ''ץ.
ְּכבָ ִ ׂשים ְ ּבנֵי ָׁשנָה ,הַ ִּמנְ יָן ׁ ֶ

אשׁי הֶ הָ ִרים “ Genesis 8:5
”וְהַ מַּ יִם ,הָ יוּ הָ לוֹ� וְחָ סוֹר ,ﬠַ ד ,הַ חֹ ֶדשׁ הָ ﬠ ֲִשׂ ִירי; בָּ ﬠ ֲִשׂ ִירי ְבּאֶ חָ ד לַ חֹ ֶדשִׁ ,נ ְראוּ ָר ֵ
“And the waters decreased continually until the tenth month; in the tenth
”month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen
 that represents the light was given to theמים The Zohar reveals that the water
 areמים other nations in three separate processes. The letters of the word
concealed in the description of the sacrifices as below.

Psalms 34:11
”כְּ פִ ִיריםָ ,רשׁוּ ו ְָרﬠֵ בוּ; ְוד ְֹר ֵשׁי יְהוָה ,ל ֹא-י ְַח ְסרוּ כָל-טוֹב“
“The young lions do lack, and suffer hunger; but those who seek YHVH will have
” no lack of any good thing.
The 'young lions' is the aspect of the ministers of the seventy nations that are
always in hunger and depend on the light from the Israelites to sacrifice from
their share in order to have fulfillment.
Those who seek YHVH, meaning the central column, enjoy the continuous flow
of light and all that is good for them.
ֹאמרִ ,אם ָּכ ְךַ ,רע ַעיִן ָאנ ּו
ביְ יהוִ .אין .889 ,וְ ִאם ּת ַ
ימא ִאי ָה ִכיַ ,רע ַעיִ ן הֲ וִ ינָ ן לְ גַ ּ ַ
 .889וְ ִאי ּ ֵת ָ

ּ
חו ֶתה ַעל
ְ ּד ָהא ְ ּכ ִתיב) ,משלי כה( ִ ּכי ּג ֶָחלִ ים ַא ּ ָתה ֹ
ותאּ ְ ,דלֵ ית
ֹאש ֹו .אֲ ָבל אֲ נָ ן לָ א יַהֲ ֵבינָ ן ֶא ּ ָלא ְּב ֶח ְדוָ ָ
ר ׁ
ותאּ ְ ,כ ִא ּ ֵלין ֹיו ִמיןּ .ו ְבגִ ין ַ ּדאֲ נָ ן
ְּב ֹיו ֵמי ׁ ַש ּ ָתאֶ ,ח ְדוָ ָ
ותא ִ ּד ְרע ּו ָתאִ ,א ְת ַה ּ ָפ ְך
יָהֲ ִבין ְּבט ּוב לִ ָּבאּ ,ו ְב ֶח ְדוָ ָ
יהוןּ ,ג ּו ְמ ִרין ְמלַ הֲ ָטן,
יש ֹ
ָעלַ יְ יה ּו ּג ֶָחלִ ים ַעל ֵר ׁ ֵ
יש .י''ד) ,ס''א ה'( ע',
ותא ִ ּדילָ ןַ ,ע ְב ֵדי ֹ
ְ ּד ֶח ְדוְ ָ
לון ִּב ׁ
הון.
וחץַּ .כ ְך ַס ְּל ִקין ְּבח ּו ׁ ְש ָּבנָ א ִ ּדילְ ֹ
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שה ֲֵרי ָּכתוּב )משלי כה( ִ ּכי
אֶ ְצלָ ם ֵ ּ -כןֶ ׁ ,
ֹאשוֹ  .אֲ בָ ל אֲ נ ְַחנ ּו
ֶגחָ ִלים ַא ּ ָתה ח ֶֹתה ַעל ר ׁ
ש ֵאין ִ ּבימֵ י
לֹא נוֹ ְתנִ ים ֶא ּ ָלא ְ ּב ִ ׂש ְמחָ הֶ ׁ ,
שאֲ נ ְַחנ ּו
הַ ּׁ ָשנָה ִ ׂש ְמחָ ה ְּכ ֵא ּל ּו הַ י ּ ִָמים .ו ִּמ ּ ְפנֵי ׁ ֶ
של ָרצוֹ ן -
נוֹ ְתנִ ים ְ ּבטוּב לֵ ב ו ְּב ִ ׂש ְמחָ ה ׁ ֶ
אשיהֶ ם,
ִמ ְתהַ ּ ֵפ ְך עֲ לֵ יהֶ ם ּגֶחָ ִלים ַעל ָר ׁ ֵ
ש ָּלנ ּו עוֹ שׂ וֹ ת
של הַ ּ ִ ׂש ְמחָ ה ׁ ֶ
ּגֶחָ ִלים לוֹ הֲטוֹ ת ׁ ֶ
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 ָּכ ְך עוֹ ִלים, וח''ץ,' ע,(' י''ד )ה.לָ הֶ ם ָרע
.ש ָּלהֶ ם
ֶ ׁ ַּבחֶ ְׁשבּ וֹ ן
 וְ כָ ל זֶה ִאם ּתֹאמַ ר ִמי נ ַָתן לָ נ ּו.890
 אוּלַ י הֵ ם לֹא רוֹ ִצים אֶ ת,ְלהַ ְק ִריב עֲ לֵ יהֶ ם
ָּכל זֶה? ֶא ָּלא ֵאין ִ ׂש ְמחָ ה ְלכָ ל ֵא ּל ּו הַ ְממֻ ִ ּנים
 וְ הַ ְּכבָ ִ ׂשים,ילים
ִ  הָ ֵא,ְ ּבכָ ל ֵא ּל ּו הַ ּתוֹ ִרים
ִש ָר ֵאל נ ְָתנ ּו לָ הֶ ם ְסעוּדוֹ ת
ׂ ְ ּשי
ֶ ׁ  ְ ּב ָׁש ָעה,ְּּכ ֵא ּלו
 וְ ִעם ָּכל זֶה לֹא ָק ֵרב הַ כּ ֹל ֶא ָּלא.ּאֵ ּלו
 וְ הֵ ם, ָֹּברו ְּך הוּא ִ ּב ְלבַ דּ ו
ְלהַ ָּקדוֹ ׁש
 וְ ַעל זֶה.ִמ ְת ָק ְר ִבים ָׁשם וְ הוּא ְמחַ ּ ֵלק לָ הֶ ם
שנַאֲ ָך הַ אֲ ִכלֵ ה ּו לָ חֶ ם
ֹ ׂ  )שם( ִאם ָר ֵעב,ָּכתוּב
 וְ ִאם צָ מֵ א הַ ְׁש ֵקה ּו. ֵא ּל ּו הֵ ם ָק ְר ְ ּבנוֹ ת הֶ חָ ג,ש ְר ׁשו ִּמים ָּכאן ִ ּבימֵ י הֶ חָ ג
ֶ ׁ  ֵא ּל ּו ַמיִם- ָמיִם
ימן
ָ  וְ ִס,יעי
ִ  ו ְּביוֹ ם ִׁש ּ ִׁשי ו ְּׁש ִב,שנִ י
ֵ ׁ ו ְּביוֹ ם
. ֹ )שיר השירים ח( ּבוֹ ''ז יָבוּז ּו לו-

ימא ַמאן י ִָהיב לָ ן לְ ַא ְק ְר ָבא
ָ ית
ֵ ּ  וְ ָכל ָ ּדא ִא.890
 ֶא ּ ָלא לֵ ית. ִ ּדלְ ָמא ִאי ּנ ּון לָ א ָּב ָעאן ָּכל ָ ּדא,ָעלַ יְ יה ּו
 ְּב ָכל ִאי ּנ ּון ּת ֹו ִרים ֵאילִ ים,ֶח ְדוָ וה לְ ָכל ִאי ּנ ּון ְמ ָמנָ ן
לון
ֹ
ש ָר ֵאל יַהֲ ֵבי
ׂ ְ ִ ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדי,וְ ִא ְמ ִרין ְ ּכ ָהנֵי
, וְ ִעם ָּכל ָ ּדא לָ א ִמ ְת ַק ְרב ּו ּכ ּ ָֹלא.ְסע ּו ְד ִּתין ִא ּ ֵלין
ְ ֶא ּ ָלא ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 וְ ִאי ּנ ּון,דוי
ֹ חו
ֹ ְיך ה ּוא ִּבל
 וְ ַעל ָ ּדא.לון
ֹ
 וְ ִאיה ּו ּ ָפלִ יג,ִמ ְת ָק ְר ֵבי ּ ַת ּ ָמן
,ש ֹונַאֲ ָך ַהאֲ ִכילֵ ה ּו לָ ֶחם
ׂ  )משלי כה( ִאם ָר ֵעב,ְ ּכ ִתיב
, וְ ִאם ָצ ֵמא ַה ׁ ְש ֵקה ּו ָמיִ ם.ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון ָק ְר ְּבנִ ין ְ ּד ָחג
 ּו ְב ֹיו ָמא.ימין ָה ָכא ְּב ֹיו ֵמי ְ ּד ָחג
ִ ִא ּ ֵלין ַמיִ ם ִ ּד ְר ׁ ִש
ימן )שיר
ָ  וְ ִס,יע ָאה
ָ ית ָאה ּו ׁ ְש ִב
ָ  ּו ְב ֹיו ָמא ׁ ְש ִּת,ִּתנְ יָינָ א
.לו
ֹ השירים ח( ּב ֹו''ז יָב ּוז ּו

The Zohar raises a point that one may consider the 98 lambs sacrifices as a
negative sign. There are 98 curses in the Torah (Deuteronomy 27). Also, 98 is
numerically חץ, ‘arrow’, that can hurt or kill a person.
Another question is “Who gave us the light to sacrifice for them? The 70 nations
may not want to have that”. The Zohar tells us that the gift is given to them
during the holy day, that is a special event, and we share the light willingly,
happily and with a kind heart. We bring the sacrifices to make the spiritual
connections, so they can come close to the Holy One and receive the light from
them.
Proverb 25:21
“ הַ ְשׁ ֵקהוּ ָמיִם,צָ ֵמא- הַ אֲ כִ לֵ הוּ לָ חֶ ם; ו ְִאם,� ֲ ָרﬠֵ ב שֹׂנַא-” ִאם
“If your enemy is hungry, give him bread to eat, and if he is thirsty, give him
water to drink,”
The Zohar explains that ‘give him bread to eat’ refers to the sacrifices and ‘give
him water’ is the water, מים, connection in the second, sixth and seventh day of
the holy day. (See DZ #1393)
The Torah is the seed of the whole Creation and given to the entire humankind.
It’s obvious that God can provide light to the 70 nations as he provides for the
rest of Creation, but the responsibility for the entire humankind was given to
the Israelites. They accepted the responsibilities of the Torah and the difficult
process of the reward at the end of the ‘seven’.
There is a lot to learn about all the aspects of seven, but for this study, we
connect to the holiday of Sukkot. During the seven days, we work hard with all
the tools to draw light for us and the world. On the eighth day, we sacrifice only
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one bull to celebrate a unification of YHVH, the Light, with the Torah. That gives
us the power to control the light for the entire year.
The Jews are the part of the Israelites that didn’t go into complete exile and
stayed connected to the Torah. They have the responsibility to wake up the
Israelites souls that are still in exile among the nations of the world and gather
them back into the Torah and its light. The spreading of the Zohar awakened
many Israelites souls that help in building the greater and needed vessel to draw
and reveal the Endless light in the world, which is the time of Mashiach.
That is one of the reasons why the Bible says “If your enemy is hungry, give him
bread to eat, and if he is thirsty, give him water to drink”. We are all soul
brothers.

ַ .891מיִ ם ַר ִּבים לֹא י ּו ְכל ּו לְ ַכ ּב ֹות ֶאת ָה ַאהֲ ָבה,
ש ָר ֵאלְּ ,ב ֶח ְדוָ ה
ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון ַמיִ םּ ִ ,די ְמנ ְַּס ֵכי יִ ְ ׂ
ּו ִב ְר ִחימ ּו ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,ישעיה
רות לֹא יִ ׁ ְש ְטפ ּו ָה,
ש ֹוןּ .ונְ ָה ֹ
ש ׂ
יב( ּו ׁ ְש ַא ְב ּ ֶתם ַמיִ ם ְּב ָ ׂ
מונָא ַ ּד ְכיָאּ ְ ,ד ֻכ ְּלה ּו ַ ּד ְב ֵקי
ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון נַהֲ ֵרי ְ ּדאֲ ַפ ְר ְס ֹ
הון
יש ֶאת ָּכל ֹ
ּו ִמ ְת ַק ּ ׁ ְש ֵרי ִּב ְר ִחימ ּו ָ ּדאִ .אם יִ ּ ֵתן ִא ׁ
יתו ְּב ַאהֲ ָבה ּב ֹוז יָב ּוז ּוּ ָ ,דא ַס ָמ ֵאלְּ ,ב ַאהֲ ָבה
ּ ֵב ֹ
יה ח ּולָ ָקא ּ ַבהֲ ַדיְ יה ּוְּ ,ב ִאי ּנ ּון
ש ָר ֵאל ,לְ ֶמהֱ וִ י לֵ ּ
ְ ּדיִ ְ ׂ
ימין ָה ָכא ְּב ַפ ְר ׁ ְש ּ ָתאּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ִאם יִ ּ ֵתן
ַמיִ ם ִ ּד ְר ׁ ִש ִ
ימנָא
יתו ְּב ַאהֲ ָבה ּב ֹוז יָב ּוז ּוִ ,ס ָ
הון ּ ֵב ֹ
יש ֶאת ָּכל ֹ
ִא ׁ
לו וַ ַ ּדאיּ ְ ,ד ָהא ּ ֻכ ְּלה ּו
ְ ּד ִאי ּנ ּון ַמיִ ם ּב ֹו''ז ,יָב ּוז ּו ֹ
יה ְת ָקנָ ה
ש נִ ׁ ְש ָּברּ ְ ,דלֵ ית לֵ ּ
ִא ְתחֲ ׁ ִשיב ּו לְ גַ ָּבןֶ ,ח ֶר ׂ
לְ ָעלְ ִמין.

ַ .891מיִם ַר ִ ּבים לֹא יו ְּכל ּו ְלכַ ּבוֹ ת ֶאת
שר ְמנ ְַּס ִכים
הָ ַאהֲבָ ה ֵ -א ּל ּו הֵ ם ַמיִם אֲ ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל ְ ּב ִ ׂש ְמחָ ה ו ְּב ַאהֲבַ ת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּךְ
י ְׂ
ש ָּכתוּב )ישעיה יב( ו ְּׁש ַא ְב ּ ֶתם מַ יִם
הוּאֶ ׁ ,
ִש ְטפוּהָ ֵ -א ּל ּו הֵ ם
ְ ּב ָׂש ׂשוֹ ן .וּנְ הָ רוֹ ת לֹא י ְ ׁ
ש ּ ֻכ ָּלם דְּ בו ִּקים
ַנהֲרוֹ ת אֲ פַ ְר ְסמוֹ ן ָטהוֹ רֶ ׁ ,
יש אֶ ת
ו ִּמ ְת ַק ּ ְׁש ִרים ְ ּב ַאהֲבָ ה זוֹ ִ .אם י ּ ִֵתן ִא ׁ
ָּכל הוֹ ן ֵּביתוֹ ָּב ַאהֲבָ ה ּבוֹ ז יָבוּז ּו  -זֶה סָ ָמ ֵאל,
ִש ָר ֵאלִ ,ל ְהיוֹ ת לוֹ חֵ לֶ ק ִא ּ ָתם
ְ ּב ַאהֲבַ ת י ְ ׂ
ש ְר ׁשו ִּמים ָּכאן ַּב ּ ָפ ָר ָׁשה,
ְ ּבאֵ ּל ּו הַ ּ ַמיִם ׁ ֶ
יש ֶאת ָּכל הוֹ ן ֵּביתוֹ
ש ָּכתוּב ִאם י ּ ִֵתן ִא ׁ
ֶׁ
של ֵא ּלו הַ ּ ַמיִם
ימן ׁ ֶ
ָּב ַאהֲבָ ה ּבוֹ ז יָבוּזוִּ ,ס ָ
שה ֲֵרי ּ ֻכ ָּלם נ ְֶח ָׁש ִבים
ּבוֹ ''ז  -יָבוּז ּו לוֹ וַדַּ איֶ ׁ ,
ש ֵאין לוֹ ּ ַת ָּקנָה
ֶא ְצלֵ נ ּו חֶ ֶר ׂש נִ ְ ׁש ָּברֶ ׁ ,
ְלעוֹ לָ ִמים.

הון ִא ְת ּ ְפלִ יג ּו ְּב ֹיו ִמין ּב ֹו''זִ ,א ׁ ְש ּ ָתאֲ ר ּו
ַ .892מיִ ם ִ ּדלְ ֹ
יעי
ישי ְר ִב ִ
ׁ ְש ַאר ֹיו ִמיןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ג' ד' ה' )נוטריקון( חֲ ִמ ׁ ִ
שי
''ש
ישי ,וְ ִס ָ
ׁ ְשלִ ׁ ִ
ֶאת ַח ְר ֵׂ
ימן) ,ישעיה מה( ֶח ֶר ׂ
לון ִּת ּק ּונָ א ּ ַבהֲ ָדן ,וְ לָ א לְ ָעלְ ִמין .וְ ִאי
ָהאֲ ָד ָמה ,וְ לֵ ית ֹ
לו ְ ּכ ִתיבָ .ה ָתם )תהלים כב( ִ ּכי לֹא
ימא ּב ֹוז יָב ּוז ּו ֹ
ּ ֵת ָ
ָבזָ ה וְ לֹא ׁ ִש ַ ּקץ עֱ נ ּות.

ש ָּלהֶ ם ֶנחֱלָ ִקים ִ ּבימֵ י ּבוֹ ''ז.
 .892הַ ּ ַמיִם ׁ ֶ
שהֵ ם ג' ד'
ֶׁ
ְׁש ָאר י ִָמים,
נִ ְ ׁשאֲ ר ּו
ימן
ישי ,וְ ִס ָ
יעי ְ ׁש ִל ִׁ
ישי ְר ִב ִ
)נוֹט ִריקוֹן( ח ֲִמ ִ ׁ
ה' ְ
שי ]הָ [אֲ ָד ָמה,
''ש ֶאת חַ ְר ֵׂ
 )ישעיה מה( חֶ ֶר ׂוְ ֵאין לָ הֶ ם ִּת ּקוּן ִא ּ ָתנ ּו וְ לֹא ְלעוֹ לָ ִמים .וְ ִאם
ֹאמרּ ,בוֹ ז יָבוּז ּו לוֹ ָּכתוּב ָׁשם) ,תהלים
ּת ַ
כב( ִּכי לֹא ָבזָה וְ לֹא ִ ׁש ַּקץ עֱ נוּת.

יהֶ .א ּ ָלא לָ א
ֹ .893יו ָמא ַק ְד ָמ ָאה ַמאי ָע ִביד לֵ ּ
שר
ִא ְק ֵרי ִר ׁ
אש ֹון ,וְ לָ א ִא ְק ֵרי ֶא ָחדֶ ,א ּ ָלא חֲ ִמ ּ ׁ ָשה ָע ָ ׂ
ְס ָתםְּ ,בלָ א ְר ׁש ּו ָמא ְ ּכלַ ל .אֲ ָבל ׁ ֵשיר ּו ָתא ִ ּד ְר ׁ ִשימ ּו
טוב
ְ ּד ַמיִ יןִ ,מי ֹּום ׁ ֵשנִ י הֲ וִ י .וְ ָה ִכי ִא ְתחֲ זֵיְּ ,בגִ ין ְ ּדלֵ ית ֹ

שה לוֹ ? ֶא ּ ָלא לֹא
אשוֹ ן ָמה עוֹ ֶׂ
 .893יוֹ ם ִר ׁ
אשוֹ ן וְ לֹא נִ ְק ָרא אֶ חָ דֶ ,א ּ ָלא
נִ ְק ָרא ִר ׁ
ח ֲִמ ּׁ ָשה ָע ָׂשר ְס ָתםּ ְ ,ב ִלי ִר ּ ׁשוּם ְ ּכלָ ל .אֲ בָ ל
שנִ י הוּא .וְ כָ ְך
הַ ְתחָ לַ ת ִר ּׁשוּם הַ ּ ַמיִם ִמיּוֹ ם ׁ ֵ
ְ
שנִ י ,ו ִּמ ּׁשוּם ָּכך לֹא
ש ֵאין טוֹ ב ַּב ּ ׁ ֵ
ָראוּיִ ,מ ּ ְפ ֵני ׁ ֶ
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, וְ הוּא ִ ּב ְס ָתם,אשוֹ ן וְ לֹא ֶאחָ ד ְּכלָ ל
ׁ  ָר ׁשוּם ִר,א ָחד ְ ּכלַ ל
ֶ אש ֹון וְ לָ א
ׁ  לָ א ְר ׁ ִשים ִר, ּו ְבגִ ין ָּכ ְך,ּ ַב ּ ׁ ֵשנִ י
 וְ נ ְֶח ְלק ּו.שנִ י
ֵ ׁ וּמַ ְת ִחיל ִר ּ ׁשוּם הַ יּ ִָמים ְ ּביוֹ ם
. ְּב ֹיום ׁ ֵשנִ י, וְ ׁ ָש ֵרי ְר ׁ ִשימ ּו ְ ּד ֹיו ִמין,וַ הֲ וִ י ִּב ְס ָתם
ֹ ְּכמו,''ש
ׂ  וְ נִ ְ ׁשאֲ ר ּו ִ ּבימֵ י חֶ ֶר,ַמיִם ְ ּבבוֹ ''ז
ְ צ ִר
ׂ  וְ ִא ׁ ְש ּ ָת ָאר ּו ְּב ֹיו ִמין ֶח ֶר,וְ ִא ְת ּ ְפלָ ג ּו ַמיִ ם ְּבב ּו''ז
.יך
ֶ ׁ ֹ וְ הַ כּ ֹל ְ ּכמו,ש ּנֶאֱ מַ ר
ֶ ׁ ,''ש
ָּ ש

.ֵאות
ֹ  וְ כ ּ ָֹלא ַּכ ְ ּד ָקא י,ְ ּכ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר

Song of Songs 8:7 “-ִתּן ִאישׁ אֶ ת
ֵ י- ל ֹא י ְִשׁ ְטפוּהָ ; ִאם, וּנְהָ רוֹת,הָ אַ הֲ בָ ה- ל ֹא יוּכְ לוּ לְ כַבּוֹת אֶ ת,ַמיִם ַר ִבּים
 יָבוּזוּ לוֹ, בָּ אַ הֲ בָ ה–בּוֹז,הוֹן בֵּ יתוֹ- ָכּל.” “Many waters cannot quench love, nor will rivers
overflow it; if a man were to give all the riches of his house for love, it would be
utterly despised.” The waters are the ones that the Israelites connect to during
the holy day of Sukkot with happiness and love to the Holy One Blessed Be He.
That joy is mentioned in Isaiah’s prophecy (Isaiah 12:3): “ , ְבּ ָשׂשׂוֹן,מַ יִם-וּשׁאַ ְב ֶתּם
ְ
 הַ יְשׁוּﬠָ ה,”מ ַמּﬠַ ְינֵי
ִ “With joy, you will draw water from the wells of salvation.” ‘Nor
will rivers overflow it’ from the verse above, is a reference to the 18 rivers of
sustenance that come from Yessod of Binah. They are connected to love, which
is the unification of the Israelites with the upper levels. ‘If a man were to give all
the riches’ is a reference to the minister of the negative side Sam-el, that wishes
to have a share of those waters. In the last parts of the verse, it says ‘ יָבוּזוּ לו,’בּוֹז,
where  בוזis the code for the second, ב, sixth, ו, and seventh, ז, days that the
other nations of the world receive their share of water. The celebration, that is
called ‘’ניסוך המים, ‘the pouring of the water’, is not done on the third, fourth and
fifth day of the holy day because there is no connection to the spiritual waters
on these days. (See DZ 1393) The first day is called ‘’אחד, ‘one’ (Genesis 1:5)
because it includes unity and love, ‘’אהבה, that is numerically 13 as is ‘one’. The
beginning of sharing the water is on the second day of the holy day because on
the second day of Creation there was a separation between the upper and lower
waters, so sharing with the other side is possible.
שיּוֹ ְד ִעים
ֶ ׁ ִש ָראֵ ל
ׂ ְ של י
ֶ ׁ  ַא ְ ׁש ֵרי חֶ ְל ָקם.894
 ו ְּכ ֵדי ְל ִה ָּכנֵס,ְל ִה ָּכנֵס ְלתוֹ ְך מֹחַ הָ אֱ גוֹ ז
.ש ְ ּב ִרים ְק ִל ּפוֹ ת אֵ ּל ּו וְ נִ ְכנ ִָסים
ַ ׁ ְלתוֹ ְך הַ ּמֹחַ ְמ
ַמה ָּכתוּב ְל ַאחַ ר ָּכל זֶה? ַּביּוֹ ם הַ ּ ְ ׁש ִמינִ י
ש ּׁ ָש ְבר ּו ָּכל ֵא ּל ּו
ֶ ׁ  ְל ַאחַ ר.עֲ צֶ ֶרת ִּת ְהיֶה לָ כֶ ם
 וְ כַ ּ ָמה, וְ ָׁש ְבר ּו ַּכ ּ ָמה ח ֲִתיכוֹ ת,הַ ְ ּק ִל ּפוֹ ת
שהָ י ּו לָ הֶ ם
ֶ ׁ  וְ כַ ּ ָמה ַע ְק ַר ִ ּבים,ּנְ חָ ִ ׁשים הָ ְרגו
ש ּ ָמ ְצא ּו ְמקוֹ ם י ִּׁשוּב
ֶ ׁ  ַעד,ֹש ְך
ֶ ׁ ְ ּב ֵא ּל ּו הָ ֵרי הַ ח
- וְ ִעיר ְקדוֹ ָׁשה מֻ ֶּקפֶ ת חוֹ מוֹ ת סָ ִביב סָ ִביב
 לַ עֲ ׂשוֹ ת ְמנוּחָ ה ָׁשם,ָאז נִ ְכנ ִָסים ֶא ְצלָ ּה
. ַוה ֲֵרי ֵּב ַא ְרנ ּו הַ דָּ בָ ר.וְ ִל ְ ׂשמֹחַ ָּב ּה

 ְ ּדי ְַד ֵעי )דף רנ''ט,ש ָר ֵאל
ֹ ַכ ָאה ח ּולָ ֵק
ָּ  ז.894
ׂ ְ ִיהון ְ ּדי
יעאל
ָ  ּו ְבגִ ין לְ ֵמ.מו ָחא ֶ ּדאֱ ֹגוזָא
ֹ ע''ב( לְ ַא ְעלָ ָאה לְ ֹגו
 ַמה. וְ ָעאלִ ין,יפין ִא ּ ֵלין
ֹ לְ ֹגו
ִ ִ ְמ ַת ְּב ִרין ְקל,מו ָחא
 ּ ַב ֹיום ַה ּ ׁ ְש ִמינִ י עֲ צֶ ֶרת ִּת ְהיֶה.ְ ּכ ִתיב לְ ָב ַתר ָּכל ַהאי
 וְ ַת ְבר ּו ַּכ ָמה,יפין
ִ ִ לְ ָב ַתר ְ ּד ַת ְבר ּו ָּכל ָהנֵי ְקל.לָ ֶכם
 וְ ַכ ּ ָמה ַע ְק ַר ִּבים ַ ּדהֲ ֹוו, וְ ַכ ּ ָמה נְ ָח ׁ ִשים ַק ְטל ּו,ְ ּג ִ ּזיזִ ין
 ַעד ְ ּד ַא ׁ ְש ָּכח ּו אֲ ָתר,לון ְּב ִאי ּנ ּון ט ּו ֵרי ַ ּדחֲ ׁש ֹו ָכא
ֹ
חור
ֹ  ַמ ְק ּ ָפא ׁש ּו ִרין ְס,ישא
ָ ׁ  וְ ַק ְר ּ ָתא ַק ִ ּד,יש ּו ָבא
ׁ ִ ּד
,יחא ּ ַת ּ ָמן
ָ ְ לְ ֶמ ְע ּ ַבד נַי, ְ ּכ ֵדין ָעאל ּו לְ גַ ָּב ּה,חור
ֹ ְס
.ימנָ א ִמ ּ ָלה
ְ או ִק
ֹ  וְ ָהא.חדי ָּב ּה
ֵ ּולְ ֵמ

ש ּנֶאֱ סָ ף
ֶ ׁ  ָמקוֹ ם, אֲ סֵ יפָ ה, וְ זֶה ּו עֲ צֶ ֶרת.895 ֹלא
ָ ּ  אֲ ָתר ְ ּד ִמ ְת ְ ּכנ ַׁש ּכ.יש ּו
ׁ ִ ְ ּכנ, וְ ָדא ִאיה ּו עֲ צֶ ֶרת.895
, וְ לֹא ְל ַאחֵ ר, ִּת ְהיֶה לָ כֶ ם. לְ ֶמ ְח ֵ ּדי ַא ּת ּון הַ כּ ֹל ֶא ְצלָ ּה, וְ לָ א לְ ַאחֲ ָרא, ִּת ְהיֶה לָ ֶכם.ב ּה
ָּ ַלְ ג
 וְ ַעל. וְ הוּא ִא ְּתכֶ ם,ִל ְ ׂשמֹחַ ִא ּ ָתם ַּבאֲ דוֹ נְ כֶ ם
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 )תהלים לב( ִ ׂש ְמח ּו בַ ה' וְ גִ יל ּו, )תהלים ּ ֵכן ָּכתוּב, וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב.בהֲ ַדיְ יכ ּו
ַ ּ  וְ ִאיה ּו,יכון
ֹ אר
ֵ ְּב ָמ
.ִש ֵרי לֵ ב
ׁ ְ יקים וְ הַ ְרנִ ינ ּו ָּכל י
ִ ִּצַ ד

.יקים וְ ַה ְרנִ ינ ּו ָּכל יִ ׁ ְש ֵרי לֵ ב
ִ ש ְמח ּו ּ ַביְ ָי וְ גִ יל ּו ַצ ִ ּד
ׂ ִ (לב
אמר ר' שמעון כל מאן דחדי וכו' עד שלא עשו
(חסד עם העניים )נדפס בהקדמת בראשית דף י' ע''ב

The Zohar praises the share of the Israelites that know how to get into the ‘ מוח
’האגוז, ‘brain of the nut’. We need to break the shell, the ‘Klipah’ before we can
get inside and enjoy the fruit. During the process we went through the holy day
of Sukkot we shared with the 70 nations and gradually weakened their hold on
the most important prize that we have, which is the Torah. Now on the eighth
day, we have a special assembly and we celebrate our unification with the Torah
and its inner light. Numbers 29:35 “ ִתּ ְהיֶה לָ כֶם, הַ ְשּׁ ִמי ִני–ﬠֲצֶ ֶרת,“ ”בַּ יּוֹםOn the eighth
day, the assembly will be for you” The special assembly is the gathering of the
light from the six sefirot of Zeir Anpin in Malchut. We celebrate this event by
dancing with the Torah. We dance following seven circles, drawing the light from
Chessed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, and Yessod to Malchut. This is the
‘brain’, מוחין, of the ‘nut’. The verse says ‘assembly will be for you’, and the Zohar
emphases ‘for you’ and not for others. The other side has no part in this light,
that is reserved for the Israelites that accepted the Torah on Mount Sinai.
Psalms 32:11 “לֵ ב-י ְִשׁ ֵרי- כָּל,יקים; וְהַ ְרנִ ינוּ
ִ  צַ ִדּ, ִשׂ ְמחוּ בַ יהוָה וְגִ ילוּ.” “Be glad in YHVH and
rejoice you righteous ones; and shout for joy, all you who are upright in heart.”
The Zohar completes the study of Pinchas with this verse, to make us aware of
the great merit that we have with the Torah and the connection to YHVH. The
first word, with the count of the letter, is numerically Mashiach, and the last
three with a count of letters and Kolel, is numerically the same as Torah. The
last two letters are the same as the first and last letters of the Torah. The Torah
is our path to righteousness and Mashiach. The Zohar is the light that guides
us on this path. Pinchas is immortal and the entire teaching of Zohar Pinchas
connects us to the immortality of our souls. We read from the portion of Pinchas
every day of the year in our prayers. On Rosh Chodesh and holy days, we read
an additional Torah section from Pinchas to elevate the connection of the holy
day. Abraham made the covenant with God, and Pinchas is the one that keeps
and maintains it for us. He connects to every Israelite soul during the
circumcision ceremony and is the one who comes as Elijah to announce the
Mashiach. The study of Pinchas should be treasured and repeated, so even after
the Daily Zohar continues with other Zohar studies, we should come back to
Pinchas for reading, scanning, and listening. Many thanks to the thousands
who joined this study, thanks to Rabbi Shimon, Moses and Elijah that gave us
this study and thank God for everything. After reading the last Zohar paragraph
of Pinchas, make a meal with full blessings to honor and elevate this connection.

.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
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