הזהר הקדוש

זהר ואתחנן
The Holy Zohar

Zohar Vaetchanan
With English commentary by Zion Nefesh
Based on Zohar Hasulam, and the teachings of Rabbi Yehuda Halevi Ashlag

DailyZohar 2020 edition
** This is the first and an unedited edition. Please forgive any mistakes and share your
comments by email to zion@dailyzohar.com
Future editions may include additional commentaries published on DailyZohar.com.

Copyright © 2020 DailyZohar.com, Zion Nefesh. All rights reserved.
You may share this file with your friends exactly AS IS. No change is allowed. You may print one copy
for personal use and study. Reproduction and distribution beyond personal use of this file or parts of
it without written permission is prohibited.
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) .1דף ר''ס ע''א( )דברים ג'( וָ ֶא ְת ַח ַ ּנן ֶאל יְ יָ' ָּב ֵעת
אות
ַה ִהיא לֵ אמֹר .אֲ דֹנָ ''י י ִדֹוִ ''ד ַא ּ ָתה ַה ִח ּל ֹו ָת לְ ַה ְר ֹ
ִר ִּבי )בראשית י''א( ֹיו ֵסי
וְ ֹגו'.
ַע ְב ְ ּד ָך
ֶאת
ּ ָפ ַתח) ,ישעיה לח( וַ ּי ּ ֵַסב ִחזְ ִק ּיָה ּו ּ ָפנָ יו ֶאל ַה ִּקיר
יפא
וַ ִּי ְת ּ ַפ ּ ֵלל ֶאל יְ יָ'ָ ּ .תא חֲ זֵיַּ ,כ ּ ָמה ה ּוא ֵחילָ א ּ ַת ִּק ָ

יתא ,וְ ַכ ּ ָמה ה ּוא ִע ּ ָל ָאה ַעל ּכ ּ ָֹלאּ ְ .ד ָכל ַמאן
או ַריְ ָ
ְ ּד ֹ

יתא ,לָ א ָ ּד ִחיל ֵמ ִע ּ ָל ֵאי וְ ַת ּ ָת ֵאי.
או ַריְ ָ
ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ַ ּדל ְּב ֹ
ישין ְ ּד ָעלְ ָמאְּ .בגִ ין ְ ּד ִאיה ּו
וְ לָ א ָ ּד ִחיל ֵמ ִע ְרע ּו ִרין ִּב ׁ ִ
ֵיה ְּב ָכל ֹיו ָמא.
ָא ִחיד ְּב ִאילָ נָ א ְ ּד ַח ּיֵי ,וְ ָא ִכיל ִמ ּנ ּ
יה ְך
יה לְ ּ ַבר נָ ׁש ,לְ ֵמ ַ
יתא ֹ
או ַריְ ָ
ּ ְ .2ד ָהא ֹ
אולִ יף לֵ ּ
יטא ֵה ְ
יך יְ ת ּוב ַק ּ ֵמי
יה ֵע ָ
ְּבא ַֹרח ְק ׁש ֹוטֹ .
אולִ יף לֵ ּ
יה )לבטלה לההיא גזרה( .וַ אֲ ִפ ּ
יה
ָמ ֵ
יל ּו יִ ְת ְ ּגזָ ר ָעלֵ ּ
אר ּ

ֵיה ,וְ לָ א ׁ ַש ְריָא
ֹ
מו ָתאּ ,כ ּ ָֹלא יִ ְת ָּב ּ ַטל וְ יִ ְס ְּת ּ ַלק ִמ ּנ ּ
לוי) .עיטא דבר נש בהאי עלמא( וְ ַעל ָ ּדא ָּב ֵעי
עֲ ֹ
יתא יְ ָמ ָמא וְ לֵ ילֵ י ,וְ לָ א יִ ְתעֲ ֵדי
או ַריְ ָ
לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלָ א ְּב ֹ
ית ּב ֹו ֹיו ָמם
ִמנַ ּה ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,יהושע א( וְ ָהגִ ָ
או ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש
יתאֹ ,
או ַריְ ָ
ֵיה ֹ
וָ לַ יְ לָ ה .וְ ִאי ַא ְע ֵדי ִמי ּנ ּ
ִמ ַ ּנ ּהּ ְ ,כ ִא ּל ּו ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמן ַח ּיֵי.

ָא ְתחַ ּנַן ֶאל ה' ָּב ֵעת הַ ִהוא לֵ אמֹר.
 .1ו ֶ
אֲ דֹנָ''י יֱהֹוִ ''ה ַא ּ ָתה הַ ִח ּלוֹ ָת ְלהַ ְראוֹ ת ֶאת
ַע ְבדְּ ָך וְ גוֹ 'ַ .ר ִ ּבי יוֹ סֵ י ּ ָפ ַתח) ,ישעיה
לח( ַויּ ּ ֵַסב ִחז ְִקיָּה ּו ּ ָפנָיו ֶאל הַ ִ ּקיר ַויּ ְִת ּ ַפ ּ ֵלל
של
ֶאל ה'ּ .בֹא ו ְּר ֵאה ַּכ ּ ָמה הוּא הַ כּ ֹחַ הֶ חָ זָק ׁ ֶ
ש ָּכל ִמי
הַ ּתוֹ ָרה וְ כַ ּ ָמה הוּא ֶע ְליוֹ ן ַעל הַ כּ ֹלֶ ׁ ,
ש ִּמ ְ ׁש ּ ַתדֵּ ל ַּב ּתוֹ ָרה ,לֹא פוֹ חֵ ד מֵ ֶע ְליוֹ נִ ים
ֶׁ
של
וְ ַת ְח ּתוֹ נִ ים ,וְ לֹא פוֹ חֵ ד ִמ ִּמ ְק ִרים ָר ִעים ׁ ֶ
שהוּא ָאחוּז ְ ּב ֵעץ הַ חַ יִּים
הָ עוֹ לָ םִ ,מ ּׁשוּם ׁ ֶ
וְ אוֹ כֵ ל ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְ ּבכָ ל יוֹ ם.
שה ֲֵרי הַ ּתוֹ ָרה ְמלַ ּ ֶמ ֶדת ֶאת הָ ָא ָדם
ֶ ׁ .2
ְ
לָ לֶ כֶ ת ְ ּב ֶד ֶרך אֱ מֶ תְ ,מלַ ּ ֶמ ֶדת אוֹ תוֹ ֵעצָ ה
ֵא ְ
אוֹתהּ
)לבַ טֵּ ל ְל ָ
ָשוּב ִל ְפנֵי ִר ּבוֹ נוֹ ְ
יך י ׁ
יתה  -הַ כּ ֹל
ש ִּת ָ ּגזֵר ָעלָ יו ִמ ָ
הַ גְּ ז ֵָרה( ,וַאֲ ִפ ּל ּו ׁ ֶ
ִש ֶרה
י ְִת ַּב ּ ֵטל וְ י ְִס ּ ַת ּ ֵלק ִמ ּ ֶמ ּנ ּו וְ לֹא י ְׁ
ָעלָ יו) .ﬠֵ צָ ה ֶשׁל אָ ָדם בָּ עוֹלָ ם הַ זֶּ ה( וְ ַעל ּ ֵכן
צָ ִר ְ
יך ְל ִה ְ ׁש ּ ַתדֵּ ל ַּב ּתוֹ ָרה יוֹ ָמם וָלַ יְלָ ה וְ לֹא
ית ּבוֹ
ש ָּכתוּב )יהושע א( וְ הָ גִ ָ
יָזוּז ִמ ּ ֶמ ּנָה ,זֶה ּו ׁ ֶ
יוֹ ָמם וָלַ יְלָ ה .וְ ִאם מֵ זִיז ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֶאת הַ ּתוֹ ָרה אוֹ
נִ ְפ ָרד ִמ ּ ֶמ ּנָהּ ְ ,כ ִא ּל ּו נִ ְפ ָרד ִמן הַ חַ יִּים.

Deuteronomy 3:24
ֲשׂה “
לּוֹת ְלהַ ְראוֹת אֶ ת-ﬠַ ְב ְדּ� ,אֶ ת-גּ ְָד ְל� ,וְאֶ ת-י ְָד� הַ חֲ ז ָָקה--אֲ ֶשׁר ִמי-אֵ ל בַּ ָשּׁ ַמיִם וּבָ אָ ֶרץ ,אֲ ֶשׁרַ -יﬠ ֶ
אֲ ֹדנָי יְהוִה ,אַ ָתּה הַ ִח ָ
ֲשׂי� וְכִ גְ בוּר ֶֹת�
”.כְ ַמﬠ ֶ
“‘O Lord GOD, you have only begun to show your servant your greatness and your
mighty hand. For what God is there in heaven or on earth who can do such works and
”?mighty acts as yours
’ is of the level ofאֲ ֹדנָי‘ ". The first oneאֲ ֹדנָי יְהוִה“ Moshe starts by saying the names of God
Malchut, and the second is supernal that in a concealed level.
Moses acknowledges God as the only power in the universe. He creates an affinity to
;help him pass his prayers upward. Then in the next verse, Moses expresses his wish
"אֶ ְﬠ ְבּ ָרה-נָּא ,וְאֶ ְראֶ ה אֶ ת-הָ אָ ֶרץ הַ טּוֹבָ ה ,אֲ ֶשׁרְ ,בּﬠֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן :הָ הָ ר הַ טּוֹב הַ זֶּ ה ,וְהַ ְלּבָ נֹן " 3:25
“Please let me go over and see the good land beyond the Jordan, that good hill country
”’and Lebanon.
Moses wants to see the good mountain, which is the Temple Mount in Jerusalem and
”, a name that has the same numericalהַ ְלּבָ נֹן“ the Holy Temple that is mentioned here as
’, ‘Kabbalah’.קבלה‘ value as
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To describe the power of the prayers, the Zohar mentions the prayer of King Hezekiah.
Sennacherib king of Assyria came with huge armies to Israel. Hezekiah tried to use
peaceful solutions and sent money but the Assyrians kept coming.
Hezekiah prayed to God saying:
2 Kings 19:15
ִ ֱהוּא הָ א- אַ ָתּה, יְהוָה אֱ �הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל יֹ ֵשׁב הַ כְּ רֻ ִבים,ֹאמר
ַ  וַיּ,וַיִּ ְתפַּ לֵּ ל ִחזְ ִקיָּהוּ ִל ְפנֵי יְהוָה
“ ;�הים ְלבַ ְדּ� ְלכֹל ַמ ְמ ְלכוֹת הָ אָ ֶרץ
הָ אָ ֶרץ-הַ ָשּׁ ַמיִם וְאֶ ת- אֶ ת,ית
ָ אַ ָתּה ﬠָ ִשׂ.”
“And Hezekiah prayed before YHVH and said: “O YHVH, the God of Israel, enthroned
above the cherubim, you are the God, you alone, of all the kingdoms of the earth; you
have made heaven and earth.”
We see here the similarities in the prayer of Moses and the righteous King Hezekiah.
They begin with acknowledging God and the connection between heaven and earth
before expressing their wish. Rabbi Shimon also uses the same method but that's a
topic of another study.
Moses prayed 515 times, a number that represents the number of hours from Rosh
Hashanah until the Hashanah Raba, the last day of Sukkot when all our Tikkun
processes for the year are sealed by the upper court.
Moses wanted to enter the Promised Land and by that complete the Global Tikkun and
establish a permanent connection between the heavens, Light and earth, the vessel.
God stopped Moses from continuing his prayers because the people were not ready for
it.
In the case of Hezekiah God accepted his prayers and the outcome was:
2 Kings 19:35
“  ו ְִהנֵּה כֻלָּ ם, ֵמאָ ה ְשׁמוֹנִ ים וַחֲ ִמ ָשּׁה אָ לֶ ף; ַויּ ְַשׁכִּ ימוּ בַ בּ ֶֹקר, ַויֵּצֵ א ַמ ְלאַ � יְהוָה ַויַּ� ְבּ ַמחֲ נֵה אַ שּׁוּר, בַּ לַּ יְלָ ה הַ הוּא,ַוי ְִהי
פּג ִָרים ֵמ ִתים.”
ְ
“And that night the angel of YHVH went out and struck down 185,000 in the camp of
the Assyrians. And when people arose early in the morning, behold, these were all dead
bodies.”
God did everything for Hezekiah and Israel. God killed the entire Assyrian army. It was
not death by swords or any natural event like earthquake, flood or fire. The bodies
remained complete but lifeless so everyone would know that the hand of God protected
the nation of Israel.
One lesson from this study: Israel is now under attack from an enemy that doesn’t
listen to reasons and wishes to destroy Israel before continuing their desire to dominate
the world.
The only solution is the understanding that only God can help in this situation and we
should pray to him from the depth of our hearts and souls. The unity among the people
of Israel is high at this time and we see many miracles. The entire world needs to be in
unity to stop the evil from spreading around the world. The only tool I know at this time
that allows people to connect to the heavens in unity is UnityZohar.com. With the
support of Rabbi Shimon, we can make this connection and expedite the coming of
Mashiach and the Final Redemption.

Join the continuous Zohar reading cycles at http://UnityZohar.com and invite your
friends.
שהוּא
ֶ ׁ  ְ ּכ,הָ ָא ָדם
ְל ַק ֵּבל ָעלָ יו עֹל
 ו ְּלהַ ְקדִּ ים,ָׁשלֵ ם
3

של
ֶ ׁ  ֵעצָ ה, ּבֹא ו ְּר ֵאה.3 בר נָ ׁש ַּכד ִאיה ּו ָסלִ יק ְּבלֵ ילְ יָא
ַ ּ יטא ְ ּד
ָ  ֵע, ּ ָתא חֲ זֵי.3
ְ  צָ ִר, ַֹּב ּ ַליְלָ ה ַעל ִמ ּ ָטתו
יך
עול ַמלְ כ ּו ָתא
ֹ יה
ּ ֵ ָּב ֵעי ְל ַק ְּבלָ א ָעל,יה
ּ ַעל ַע ְר ֵס
של ַמ ְעלָ ה ְ ּבלֵ ב
ֶ ׁ ַמ ְלכוּת

יה
ְ  ּולְ ַא ְק ְד ֵמי לְ ִמ. ְּבלִ ָּבא ׁ ְשלִ ים,ילא
ָ ּ ִ ּדלְ ֵע
ּ ימ ַסר ַּג ּ ֵב
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, ָ ַוה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּה. ִֹל ְמסֹר ֵאלָ יו ּ ִפ ְקדוֹ ן נ ְַפ ׁשו
,ש ָּכל הָ עוֹ לָ ם טוֹ עֲ ִמים טַ ַעם הַ ּ ָמוֶת
ֶ ׁ ִמ ּ ׁשוּם
 וְ כָ ל רוּחוֹ ת,שה ֲֵרי ֵעץ הַ ּ ָמוֶת ָׁשרוּי ָּבעוֹ לָ ם
ֶׁ
וְ עוֹ לוֹ ת
יוֹ ְצאוֹ ת
ָא ָדם
ְ ּבנֵי
שהֵ ן
ֶ ׁ  ו ִּמ ּׁשוּם. ֹו ִּמ ְתחַ ְ ּבאוֹ ת )וְנִ ְמ ְסרוּ( אֶ ְצלו
. ּ ֻכ ָּלן ָׁשבוֹ ת ִל ְמקוֹ מוֹ ֵתיהֶ ן,ְ ּב ִפ ָּקדוֹ ן
ש ִּמ ְתעוֹ ֶר ֶרת רוּחַ צָ פוֹ ן
ֶ ׁ  ְּכ, ּבֹא ו ְּר ֵאה.4
ְ וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך, וְ כָ רוֹ ז יוֹ צֵ א,ַּבחֲצוֹ ת הַ ּ ַליְלָ ה
ש ַע ְ ּברוּחוֹ ת
ֵ ׁ ֲהוּא ָּבא ְלגַן ֵע ֶדן ְל ִה ְ ׁש ּ ַתע
עוֹר ִרים( ָּכל
ְ )מ ְת
ִ  ָאז ִמ ְת ַּכ ְּונִ ים,יקים
ִ ִּהַ ַ ּצד
ְ ּבנֵי הַ ּ ַמ ְל ָּכה וְ כָ ל ְ ּבנֵי הַ הֵ יכָ ל ְל ַׁש ֵּבחַ ֶאת
של
ֶ ׁ  וְ ָאז ָּכל אוֹ ָתם ּ ִפ ְקדוֹ נוֹ ת.הַ ּ ֶמלֶ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש
 ֶאת ּ ֻכ ּ ָלם מֵ ִׁשיב,ש ִ ּנ ְמ ְסר ּו ְבי ָָד ּה
ֶ ׁ הָ רוּחוֹ ת
 וְ רֹב ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם ִמ ְתעוֹ ְר ִרים.ְלבַ ְעלֵ יהֶ ם
של ּ ֻכ ּ ָלם מֵ ִׁשיב
ֶ ׁ  ַוה ֲֵרי ּ ִפ ָּקדוֹ ן,ְ ּבאוֹ ָת ּה ָׁש ָעה
.אֲ לֵ יהֶ ם

 ְּבגִ ין ְ ּד ָכל ָעלְ ָמא, וְ ָהא א ּו ְקמ ּו ָה.יה
ּ ּ ִפ ְק ּד ֹונָ א ְ ּדנַ ְפ ׁ ֵש

מו ָתא ׁ ַש ְריָא
ֹ  ְ ּד ָהא ִאילָ נָ א ְ ּד,מו ָתא
ֹ ַטעֲ ִמין ַטעֲ ָמא ְ ּד

 וְ ַס ְּל ִקין, וְ ָכל ר ּו ֵחי ִ ּד ְבנֵי נָ ׁ ָשא נָ ְפ ִקין,ְּב ָעלְ ָמא
 ּו ְבגִ ין ְ ּד ִאי ּנ ּון.יה
ּ וְ ִא ְת ַט ְּמ ָרן )ס''א ואתמסרו( ַּג ּ ֵב
.יבין לְ ַא ְת ַריְ יה ּו
ִ ְ ּ ֻכ ְּלה ּו ּ ַתי,ְּב ִפ ְק ּד ֹונָ א
,פון ְּב ַפלְ ּג ּות לֵ ילְ יָא
ֹ  ַּכד ִא ְּת ַער ר ּו ַח ָצ, ּ ָתא חֲ זֵי.4
ְ  וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר.רוזָ א נָ פיק
יך ה ּוא ָא ֵתי לְ גִ נְ ּ ָתא
ֹ וְ ָכ
ִ
 ְ ּכ ֵדין,יק ּיָיא
ַ יהון ְ ּד ַצ ִ ּד
ֹ ְ ּד ֵע ֶדן לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְע ׁ ְש ָעא ְּבר ּו ֵח
 וְ ָכל ְּבנֵי,יתא
ָ ִרונ
ֹ ִמ ְת ָּכוְ ונֵי )נ''א מתערי( ָּכל ְּבנֵי ַמ ְט
 ּו ְכ ֵדין ָּכל.ישא
ָ ׁ יה לְ ַמלְ ָּכא ַק ִ ּד
ָ ֵה
ּ ֵ לְ ׁ ַש ְּב ָחא ל,יכלָ א
 ּ ֻכ ְּלה ּו,יד ּה
ָ ִאי ּנ ּון ּ ִפ ְק ּד ֹונִ ין ְ ּדר ּו ִחין ְ ּד ִא ְת ַמ ְּס ָרן ִּב

 וְ ר ּו ָּבא ִ ּד ְבנֵי ָע ְל ָמא ִמ ְת ָע ִרין.יהון
ֹ אר
ֵ ָא ִתיב לְ ָמ

ֵיה ְ ּד ֻכ ְּלה ּו ָא ִתיב
ֹ  וְ ָהא ּ ִפ ְק,ְּב ַה ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא
ּ דונ
.לְ גַ ּ ַביְ יה ּו

The Zohar advises us to make special preparation for the night sleep and explains.
At night the bad side and death of the Tree of Knowledge are in control. When we go to
sleep we experience the aspect of death and our souls ascend to the upper level for rest
and protection. The Zohar suggests getting ready and submitting our souls to the Light
before we fall asleep. Out of 60 parts, 59 parts go up and one stays with the body to
sustain a state of life for the body.
While we are sleeping, we want to reach the highest spiritual level and enjoy maximum
soul rest and ‘recharge’. For that, we need to cleanse our souls before they leave the
body. We do that by meditating and confessing on our actions, forgiving everyone that
had an issue with us without any reservations. That includes correction issues from
previous lives. In our minds, we should be ready to accept all four types of death. It
helps remove judgment after we fall asleep and if our time has arrived to return our
souls to the Creator then we are ready for it.
After this confession and meditation, we recite the Shema Israel prayer and the Ana
B’Koach. Then we say the verse from Psalms 102:14 “ אַ ָתּה ָתקוּם ְתּ ַרחֵ ם צִ יּוֹן כִּ י ﬠֵ ת ְלחֶ נְ נָהּ כִּ י בָ א
מוֹﬠֵ ד.” “You will arise and have pity on Zion; it is the time to favor her; the appointed
time has come.” With these words, we ask God to bring the Light to Yessod of Malchut
and bring redemption to the entire world. The last words are the words of the verse
from Psalms 31:6 “אוֹתי יְהוָה אֵ ל אֱ ֶמת
ִ יתה
ָ רוּחי פָּ ִד
ִ  ” ְבּי ְָד� אַ ְפ ִקיד- ”Into your hand I commit my
soul; you have redeemed me, O YHVH, God of truth”. After these words, we should not
say other words because it may break the vessel we just created or disconnect us from
the Light we want to achieve.
You may find some different and expanded versions of the prayers before going to bed
but the main elements are described above.

4

DailyZohar.com

Zohar Vaetchanan – Draft – unedited- not for publishing

ימי ְּב ִק ּי ּו ַמיְ יה ּו,
יכלָ א ִע ּ ָל ָאה ַקיְ ֵ
ִ .5אי ּנ ּון ִ ּד ְבנֵי ֵה ָ
ִמ ְתעֲ ֵרי

ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלֵ י

ְּבת ּו ׁ ְש ּ ַב ְח ּ ָתא

יתא,
או ַריְ ָ
ְ ּד ֹ

ש ָר ֵאלַ ,עד ְ ּדנָ ִהיר יְ ָמ ָמאַּ .כד
ּו ִמ ׁ ְש ּ ַת ְּת ֵפי ִּב ְכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
יכלָ א )דמלכא( ּ ֻכ ְּלה ּו
ָא ֵתי ַצ ְפ ָראִ ,היא ,וְ ָכל ְּבנֵי ֵה ָ

ישא ,וְ ִאי ּנ ּון ִא ְקר ּון ְּבנִ ין
ַא ְתיָין לְ גַ ּ ֵבי ַמלְ ָּכא ַק ִ ּד ׁ ָ
יתא .וְ ָהא א ּו ְקמ ּו ָה.
רונִ ָ
ְ ּד ַמ ְל ָּכא ּו ַמ ְט ֹ

ש ְ ּבנֵי הַ הֵ יכָ ל הָ ֶע ְליוֹ ן עוֹ ְמ ִדים
 .5אוֹ ָתם ׁ ֶ
ִמ ְׁש ּ ַתדְּ ִלים
ִמ ְתעוֹ ְר ִרים,
ְ ּב ָע ְמ ָדם
ְ ּב ִת ְ ׁש ְ ּבחוֹ ת הַ ּתוֹ ָרה ,ו ִּמ ְׁש ּ ַת ְּת ִפים ִ ּב ְכנֶסֶ ת
יע הַ בּ ֶֹקר,
ש ּ ַמ ִ ּג ַ
ש ּ ֵמ ִאיר הַ יּוֹ םְּ .כ ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל ַעד ׁ ֶ
י ְׂ
ִהיא וְ כָ ל ְ ּבנֵי הַ הֵ יכָ ל )הַ ֶמּלֶ �(ֻ ּ ,כ ּ ָלם ָּב ִאים
לַ ּ ֶמלֶ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש ,וְ הֵ ם נִ ְק ָר ִאים ְ ּבנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך
וְ הַ ּ ַמ ְל ָּכהַ ,וה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ .

יע הַ ּב ֶֹקר צָ ִר ְ
יך ְלנ ַּקוֹ ת ַע ְצמוֹ
ש ּ ַמ ִ ּג ַ
יה ְּבכ ּ ָֹלאּ ְ .6 ,כ ׁ ֶ
ַּ .6כד ָא ֵתי ַצ ְפ ָראָּ ,ב ֵעי לְ נַ ָ ּק ָאה ַּג ְר ֵמ ּ
ישאַּ ,בכּ ֹל וְ לַ ְח ּגֹר ְּכלֵ י ִמ ְלחַ ְמ ּתוֹ ְל ִה ְׁש ּ ַתדֵּ ל ִעם
ֵיה ,לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלָ א ִעם ַמלְ ָּכא ַק ִ ּד ׁ ָ
ּולְ ֵמיזַ ן זַ יְ ינ ּ
ְ
שה ֲֵרי ַּב ּ ַליְלָ ה ִה ְׁש ּ ַתדֵּ ל
הַ ּ ֶמלֶ ך הַ ָּקדוֹ ׁשֶ ׁ ,
יתאַ .ה ׁ ְש ּ ָתא
רונִ ָ
ְ ּד ָהא ְּבלֵ ילְ יָא ִא ׁ ְש ְּת ַ ּדל ְּב ַמ ְט ֹ
ַּב ּ ַמ ְל ָּכהָּ .כ ֵעת ָּבא ִעם הַ ּ ַמ ְל ָּכה ְל ַז ּוֵג אוֹ ָת ּה
יתאְ ,לזַ ְ ּווגָ א לָ ּה ִעם ַמ ְל ָּכא.
רונִ ָ
ַא ְתיָא ִעם ַמ ְט ֹ
ִעם הַ ּ ֶמלֶ ְך.

יה ְּב ָק ְר ְּבנִ ין,
ָ .7א ֵתי לְ ֵבי ְ ּכנִ ׁ ְ
יש ּ ָתאַ ,מ ְד ֵּכי ַּג ְר ֵמ ּ
ְמ ׁ ַש ּ ַבח ְּבת ּו ׁ ְש ּ ַב ְח ּ ַתיְ יה ּו ְ ּד ָדוִ ד ַמלְ ָּכאָ .א ִחיד
ילין
ְּת ִפ ִ

יצית
יה) ,ס''א בידיה וברישיה( וְ ִצ ִ
ְּב ֵר ׁ ֵ
יש ּ

או ֵמר ְּת ִה ּ ָלה לְ ָדוִ ד .וְ ָהא א ּו ְקמ ּו ָהַ ,צ ּ ֵלי
יהֹ ,
ְּבגַ ְד ֵפ ּ
יקם,
לו ָתא ָּב ֵעי לְ ֵמ ָ
יהִּ ,ב ְצ ֹ
לו ָתא ַק ּ ֵמי ָמ ֵ
ְצ ֹ
אר ּ

ְ ּכגַ וְ ונָ א )ס''א בזווגא( ְ ּד ַמלְ אֲ ֵכי ִע ּ ָל ֵאי ,לְ ִא ְת ַח ְּב ָרא
עו ְמ ִדיםּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת
ּ ַבהֲ ַדיְ יה ּוּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ִא ְקר ּון ָה ֹ
עו ְמ ִדים.
ָא ֵמר) ,זכריה ג( וְ נָ ַת ִּתי לְ ָך ַמ ְהלְ ִכים ּ ֵבין ָה ֹ
יה.
יה ַק ּ ֵמי ָמ ֵ
יה ,וְ יִ ְת ּ ַבע ָּבע ּו ֵת ּ
אר ּ
ּו ְל ַכ ְ ּוונָ א ְרע ּו ֵת ּ
ָ ּ .8תא חֲ זֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש ָק ִאים ְּב ַפלְ ּג ּות

רוזָ א
יתאָּ ,כ ֹ
או ַריְ ָ
יה ,לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלָ א ְּב ֹ
לֵ ילְ יָא ֵמ ַע ְר ֵס ּ
יה וְ ָא ַמר) ,תהלים קלד( ִה ּנֵה ָּב ְרכ ּו ֶאת יְ יָ'
ָק ֵ
ארי ָעלֵ ּ
ילותַ .ה ׁ ְש ּ ָתא
עו ְמ ִדים ְּב ֵבית יְ יָ' ּ ַב ּ ֵל ֹ
ָּכל ַע ְב ֵדי יְ יָ' ָה ֹ
יהַ ,הה ּוא
לו ָתא ַק ּ ֵמי ָמ ֵ
ַּכד ִאיה ּו ָק ִאים ִּב ְצ ֹ
אר ּ
יה וְ ָא ַמר ,וְ נָ ַת ִּתי לְ ָך ַמ ְהלְ ִכים ּ ֵבין
רוזָ א ָ ּק ֵ
ָּכ ֹ
ארי ָעלֵ ּ

ָּ .7בא ְלבֵ ית הַ ְּכנֶסֶ תְ ,מטַ הֵ ר ַע ְצמוֹ
ַּב ָּק ְר ָּבנוֹ תְ ,מ ַׁש ֵּבחַ ְ ּב ִת ְ ׁש ְ ּבחוֹ ת דָּ וִ ד הַ ּ ֶמלֶ ְך,
יצית
וּבר ֹאשׁוֹ( וְ ִצ ִ
)בּיָדוֹ ְ
ֹאשוֹ ְ
אוֹ חֵ ז ְּת ִפ ִּלין ְ ּבר ׁ
''ת ִה ּ ָלה ְל ָדוִ ד''ַ .וה ֲֵרי
ִ ּב ְכנָפָ יו ,אוֹ מֵ ר
ְּ
ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ִ ,מ ְת ּ ַפ ּ ֵלל ְּת ִפ ּ ָלה ִל ְפנֵי ִר ּבוֹ נוֹ ,
צָ ִר ְ
לַ עֲ מֹד,
יך
ַּב ְּת ִפ ָּלה
)בּזִ וּוּג( ַמ ְל ָא ִכים הָ ֶע ְליוֹ נִ יםְ ,ל ִה ְתחַ ֵּבר
ְ ּכמוֹ ְ
שהֵ ם נִ ְק ָר ִאים הָ עוֹ ְמ ִדיםּ ְ ,כמוֹ
ִע ּ ָמםֶ ׁ ,
ָ
ש ּנֶאֱ ַמר )זכריה ג( וְ נ ַָת ִּתי ְלך ַמ ְה ְל ִכים ֵּבין
ֶׁ
הָ ע ְֹמ ִדים ,ו ְּלכַ ּוֵן ְרצוֹ נוֹ ִל ְפנֵי ִרבּ וֹ נוֹ  ,וְ י ְִת ַּבע
ַּב ָּק ָׁשתוֹ .
ש ָא ָדם ָקם ַּבחֲצוֹ ת
ּ .8בֹא ו ְּר ֵאהּ ְ ,ב ָׁש ָעה ׁ ֶ
הַ ּ ַליְלָ ה ִמ ִּמ ּ ָטתוֹ ְל ִה ְ ׁש ּ ַתדֵּ ל ַּב ּתוֹ ָרה ,הַ ָּכרוֹ ז
קוֹ ֵרא ָעלָ יו וְ אוֹ מֵ ר) :תהלים קלד( ִה ּנֵה
ָּב ְרכ ּו ֶאת ה' ָּכל ַע ְב ֵדי ה' הָ ע ְֹמ ִדים ְ ּבבֵ ית
שהוּא עוֹ מֵ ד ִ ּב ְת ִפ ָּלה
ה' ַּב ּ ֵלילוֹ תַ .ע ְכ ָׁשו ְ ּכ ׁ ֶ
ִל ְפנֵי ִר ּבוֹ נוֹ  ,אוֹ תוֹ ָּכרוֹ ז קוֹ ֵרא ָעלָ יו וְ אוֹ מֵ ר:
וְ נ ַָת ִּתי ְל ָך ַמ ְה ְל ִכים ּ ֵבין הָ ע ְֹמ ִדים הָ ֵא ּ ֶלה.

עו ְמ ִדים ָה ֵא ּ ֶלה.
ָה ֹ
לו ָתא ִּב ְרע ּו )וקאים בעיטא( ַק ּ ֵמי
ָּ .9ב ַתר ִ ּד ְמ ַס ּיֵים ְצ ֹ

ְעוֹמד
ש ְּמסַ יֵּם ְּת ִפ ּ ָלה ְב ָרצוֹ ן )ו ֵ
ַ .9אחַ ר ׁ ֶ
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ש ָצ ִר ְ
יך
יה ְבּﬠֵ צָ ה( ִל ְפנֵי ִר ּבוֹ נוֹ  ,ה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ׁ ֶ ּ
יהָ ,הא א ּו ְקמ ּו ָהּ ְ ,ד ָב ֵעי לְ ִמ ְ
ָמ ֵ
ימ ַסר נַ ְפ ׁ ֵש ּ
אר ּ

Zohar Vaetchanan – Draft – unedited- not for publishing
ִל ְמסֹר נ ְַפ ׁשוֹ ִ ּב ְרצוֹ ן הַ ּ ֵלב ְלאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם
ְ ש ָצ ִר
. וְ כַ ּ ָמה ֵעצוֹ ת י ֵׁש לָ ָא ָדם ַּבכּ ֹל.יך
ּ ֶׁ
 ָּכל,()ה ְס ַתּיְּ ָמה
ִ שהַ ְּת ִפ ּ ָלה ַקיֶּמֶ ת
ֶ ׁ ו ְּב ָׁש ָעה
ש ּמוֹ ִציא ָא ָדם ִמ ּ ִפיו ְ ּבאוֹ ָת ּה
ֶ ׁ אוֹ ָתם דִּ ּבו ִּרים
 ּ ֻכ ּ ָלם עוֹ ִלים ְל ַמ ְעלָ ה וּבוֹ ְק ִעים,ְּת ִפ ָּלה
ֹיעים ְלאוֹ תו
ִ ש ּ ַמ ִ ּג
ֶ ׁ  ַעד,יעים
ִ אֲ וִ ִירים ו ְּר ִק
ְֹאש הַ ּ ֶמלֶ ך
ׁ  ו ִּמ ְת ַע ְּט ִרים ְ ּבר,יעים
ִ ש ּ ַמ ִ ּג
ֶ ׁ ָמקוֹ ם
ָ ַוה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּה.וְ עוֹ ִ ׂשים מֵ הֶ ם עֲ ָט ָרה
ְ ש ָצ ִר
- ָּברו ְּך-יך לַ ָּקדוֹ ׁש
ּ ֶ ׁ  ְּת ִפ ּ ָלה,הַ חֲבֵ ִרים
 ִמ ַּניִן.ש ִּת ְהיֶה ְת ִפ ּ ַלת ּ ַתחֲנוּנִ ים
ֶ ׁ  ְלכַ ּוֵן,הוּא
 זוֹ ִהי.'ָא ְתחַ ּנַן ֶאל ה
ֶ ש ָּכתוּב ו
ֶ ׁ ,ֹשה
ֶ ׁ לָ נוּ? ִמ ּמ
.ְת ִפ ּ ָלה ְמעֻ ָּלה

ְ  לְ ַהה ּוא אֲ ָתר ְ ּד ִא ְצ ְט ִר,ִּב ְרע ּו ָתא ְ ּדלִ ָּבא
 וְ ַכ ּ ָמה.יך
 )דף ר''ס.יה לְ ַבר נָ ׁש ְּבכ ּ ָֹלא
ִ ֵע
ּ ֵיטין ִאית ל
 ָּכל,(ימא )ס''א סיימא
ָ לו ָתא ַק ְּי
ֹ ע''ב( ּו ְב ׁ ַשעֲ ָתא ִ ּד ְצ
,לו ָתא
ֹ יה ְּב ַה ִהיא ְצ
ּ ִאי ּנ ּון ִמ ִּלין ְ ּד ַא ּ ִפיק ּ ַבר נָ ׁש ִמ ּפ ּו ֵמ

 ַעד,יעין
ִ  ּו ָב ְק ִעין אֲ וִ ִירין ּו ְר ִק,ילא
ָ ּ ּ ֻכ ְּלה ּו ַס ְּל ִקין לְ ֵע
ישא
ָ ׁ ְ ּד ָמט ּו ְל ַהה ּוא אֲ ָתר ְ ּד ָמט ּו ּו ִמ ְת ַע ְּטר ּו ְּב ֵר
או ְקמ ּו ָה
ֹ  וְ ָהא. וְ ָע ִביד ִמ ַ ּניְ יה ּו עֲ ָט ָרה,ְ ּד ַמלְ ָּכא
ְ  ְצל ֹו ָתא ְ ּד ָב ֵעי ּ ַבר נָ ׁש לְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,ַח ְב ַר ּיָיא
יך
. ְמנָ לָ ן.לו ָתא ּ ַתחֲ נ ּונִ ים
ֹ יהא ְצ
ֵ  לְ ַכ ְ ּוונָ א ִ ּד,ה ּוא
לו ָתא
ֹ  ָ ּדא ִאיה ּו ְצ.'ָ ִ ּד ְכ ִּתיב וָ ֶא ְת ַח ַ ּנן ֶאל יְ י,ִמ ּמ ׁ ֶֹשה
.ֵמ ַעלְ יָא

The Zohar explains that when a person wakes up from his bed at midnight to study
the Torah, he is announced with the words of the verse from Psalms 134:1
“ﬠַ ְב ֵדי יְהוָה- כָּל,יְהוָה- ִהנֵּה בָּ ְרכוּ אֶ ת- בַּ לֵּ ילוֹת,יְהוָה-”הָ עֹ ְמ ִדים ְבּבֵ ית
“Come, bless YHVH, all you servants of YHVH, who stand by night in the house of
YHVH!”
How and why we can achieve the state of “Stand in the house of YHVH” when we wake
up and study after midnight?
After midnight the power of the darkness at night begins to phase out, and the Light
begins to ascend on the world. When we start using the Zohar to study the Torah, we
create vessels of Light and they increase its revelation in our lives and the entire world.
Making a spiritual connection when the Light of Chessed begins to appear in the world
is as if we were standing with our vessel to receive the rising Light.
Deuteronomy 3:23
“  לֵ אמֹר, בָּ ﬠֵ ת הַ ִהוא,יְהוָה- אֶ ל,”וָאֶ ְתחַ נַּן
“And I pleaded with YHVH at that time, saying”
The Zohar tells us that the words of our prayers should be emotional so it will ascend
and received in the higher heavens.
If it's possible for you, go to sleep before midnight, set your alarm for any time before
dawn and study Zohar as much as you can. 18 minutes or more would be great for
you. Before the study, wash your hands, recite the 18-morning blessings followed by
Elijah opened and Zohar. Then you can go back to sleep.
If you wake up an hour before first light then study until you see the first light (When
the black of the sky turns blueish). It is good to start your working day early because
the light of Chassadim is strong and can support the activities of your days.
Resources:
The link below is to a pdf that you can print for yourself (free to distribute). It has the
meditation of morning handwashing and the 18 blessings. There is a little English
explanation and I hope to find the time and expand the explanation and transliterate
it all.

https://dailyzohar.com/wp-content/uploads/2013/09/Birkot-Hashachar.pdf
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More about Jewish prayers:
This link is a good and general description of Jewish Prayers. It doesn't give Kabbalistic
explanations but it's a good base to start.

http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_prayer
https://dailyzohar.com/daily-zohar-944/

You can find a lot of prayer information on Chabad.org. Some of the explanations also
include the kabbalistic aspect.

לו ָתאָּ ,ב ֵעי לְ ַכ ְ ּוונָ א
ָ ּ .10תא חֲ זֵיַ ,מאן ְ ּד ָק ִאים ִּב ְצ ֹ
יהּ ְ ,כ ַמאן
או ְקמ ּו ָהּ .ו ָב ֵעי לְ ַח ּ ְפיָא ֵר ׁ ֵ
לוי ,וְ ֹ
ַרגְ ֹ
יש ּ
ּו ָב ֵעי
ַמלְ ָּכא.
ַק ּ ֵמי
ְ ּד ָק ִאים
לְ ִמ ְכ ְסיָיה )למכסייא( )ס''א

ינוי,
לאסתמא( ֵע ֹ

ְּבגִ ין

ְ ּדלָ א יִ ְס ּ ָת ַּכל ִּב ׁ ְש ִכינְ ּ ָתאּ .ו ְב ִס ְפ ָרא ְ ּד ַרב ַה ְמנ ּונָ א
לו ָתא,
ינוי ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ִ ּד ְצ ֹ
ָס ָבא ָא ַמרַ ,מאן ְ ּד ָפ ַקח ֵע ֹ
או ְ ּדלָ א ָמ ִא ְ
יה ַמלְ ַא ְך
יך ֵע ֹ
ֹ
ינוי ְּב ַא ְר ָעאַ ,א ְק ִ ּדים ָעלֵ ּ

יה ,לָ א יִ ְס ּ ָת ַּכל ִּבנְ ִהיר ּו
יפ ּוק נַ ְפ ׁ ֵש ּ
ַה ּ ָמוֶ ת ,וְ ַכד ִּת ּ

יקהַ .מאן ִ ּד ְמזַ לְ זֵל
ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ,וְ לָ א יָמ ּות ִּבנְ ׁ ִש ָ
ִּב ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ִמ ְּתזַ לְ ּזֵל ה ּוא ְּב ַהה ּוא ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ְצ ְט ִר ְ
יך

יה ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,שמואל א ב( ִ ּכי ְמ ַכ ְּב ַדי
ּ ֵב ּ

שעוֹ מֵ ד ַּב ְּת ִפ ּ ָלה ,צָ ִר ְ
יך
ּ .10בֹא ו ְּר ֵאהִ ,מי ׁ ֶ
ְ
ֹאשוֹ
ְלכַ ּוֵן ַרגְ לָ יו ,וּפֵ ְר ׁשוּהָ  .וְ צָ ִריך ְלכַ ּסוֹ ת ר ׁ
שעוֹ מֵ ד ִל ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך ,וְ צָ ִריךְ
ֶׁ
ְּכ ִמי
ש ּלֹא
)ל ְסתֹּם( ֵעינָיו ְּכ ֵדי ׁ ֶ
)לכַסּוֹת( ִ
ְלכַ ּסוֹ ת ְ
של ַרב הַ ְמנ ּונָא
י ְִס ּ ַת ּ ֵכל ַּב ּ ְׁש ִכינָה .ו ְּב ִס ְפרוֹ ׁ ֶ
ש ּפוֹ ֵקחַ ֵעינָיו ִ ּב ְׁש ַעת
סָ בָ א ָא ַמרִ ,מי ׁ ֶ
ְ
ש ּלֹא ַמנְ ִמיך ֶאת ֵעינָיו לָ ָא ֶרץ,
הַ ְּת ִפ ָּלה אוֹ ׁ ֶ
ְ
ש ּ ֶתצֵ א נ ְַפ ׁשוֹ
ַמ ְקדִּ ים ָעלָ יו ַמ ְל ַאך הַ ּ ָמוֶת ,ו ְּכ ׁ ֶ
לֹא י ְִס ּ ַת ּ ֵכל ְ ּבאוֹ ר הַ ּ ְׁש ִכינָה וְ לֹא יָמוּת
ש ְּמז ְַלזֵל ַּב ּ ְ ׁש ִכינָה הוּא
יקהִ .מי ׁ ֶ
ִ ּבנְ ִׁש ָ
ְ
שהוּא צָ ִריך אוֹ ָת ּה,
ִמ ְתז ְַלזֵל ְ ּבאוֹ ָת ּה ָׁש ָעה ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )שמואל-א ב( ִּכי ְמכַ ְ ּב ַדי אֲ כַ ֵּבד
זֶה ּו ׁ ֶ
בזַי י ֵָק ּלוּ.
ּו ֹ

בוזַ י י ֵָק ּל ּו.
אֲ ַכ ּ ֵבד ּו ֹ
ַ .11האי ַמאן ְ ּד ִא ְס ּ ָת ַּכל ִּב ׁ ְש ִכינְ ּ ָתאְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא
ְ ּד ִאיה ּו ְמ ַצ ּ ֵלי .וְ ֵה ְ
יך י ִָכיל ְל ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א ִּב ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא.
יה ,הֲ ָדא
ֶא ּ ָלא לִ ינְ ַדע ְ ּדוַ ַ ּדאי ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ַק ְּי ָ
ימא ַק ּ ֵמ ּ
ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה לח( וַ ּי ּ ֵַסב ִחזְ ִק ּיָה ּו ּ ָפנָ יו ֶאל
ארי ׁ ְש ִכינְ ּ ָתאְּ .בגִ ין ָּכ ְך לָ א ּ ַב ְעיָא
ַה ִּקירּ ְ ,ד ַת ּ ָמן ׁ ָש ֵ
או ְקמ ּו ָה.
ינו ּו ֵבין ַה ִּקיר ,וְ ֹ
חוצֵ ץ ּ ֵב ֹ
לְ ֶמהֱ וֵ י ֹ

ש ִּמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ַּב ּ ְׁש ִכינָה ְ ּב ָׁש ָעה
 .11זֶה ִמי ׁ ֶ
ְ
שהוּא ִמ ְת ּ ַפ ּ ֵלל .וְ ֵאיך יָכוֹ ל ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל
ֶׁ
ש ּוַדַּ אי הַ ּ ְ ׁש ִכינָה
ַּב ּ ְ ׁש ִכינָה? ֶא ּ ָלא לָ ַד ַעת ׁ ֶ
ש ָּכתוּב ַויּ ּ ֵַסב ִח ְז ִקיָּה ּו
עוֹ מֶ ֶדת ְלפָ נָיו .זֶה ּו ׁ ֶ
ש ּ ָׁשם ׁשוֹ ָרה הַ ּ ְ ׁש ִכינָה.
ּ ָפנָיו אֶ ל הַ ִ ּקירֶ ׁ ,
ִמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך לֹא צָ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת חוֹ צֵ ץ ֵּבינוֹ וּבֵ ין
הַ ִ ּקיר ,וּפֵ ְר ׁשוּהָ .

When we pray with purity and open heart the Shechina joins our prayer to support its
elevation to the upper gates of heavens. When we reach the highest level of our prayer,
usually during the silent standing prayer (Amidah), we cover our head and face and
can look only in the book of prayer. Those who know the prayer by heart and those
who meditate their own special prayer should close their eyes because at this level the
Shechina is in front of us.
Our eyes can see on the physical and spiritual levels because they connect to the Sefira
of Chokmah. That is why what we see can easily affect our state of mind and emotions.
The Zohar quotes 1 Samuel 2:30 to teach us the importance of the prayer and our
consciousness during the prayer.
”כִּ יְ -מכ ְַבּ ַדי אֲ כַבֵּ ד וּ ֹבזַי י ֵָקלּוּ…“
DailyZohar.com
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”“…Those who honor me I will honor, but those who despise me will be disdained.
During our prayers and meditations, we should not have any distractions. The focus is
on building our vessels gradually through the meditation and purify the thoughts from
all distraction. We should not look to the sides even if there is a noise. We should not
look at our watch because it drops us to the limitation of the world of Malchut. No
smartphones, unless they display text and images that help us with the meditation.
In some synagogues, you may see people that when they arrive at the silent connection
they face the wall or stand directly behind a chair. They do this to create a separation
between themselves and the rest of the world. This custom comes from the way King
Hezekiah prayed to God.
Isaiah 38:2
” ַויַּסֵּ ב ִחזְ ִקיָּהוּ פָּ נָיו ,אֶ ל-הַ ִקּיר; וַיִּ ְתפַּ לֵּ ל ,אֶ ל-יְהוָה“
”“Then Hezekiah turned his face to the wall and prayed to YHVH

The Zohar explains that our prayers should come from the walls of our hearts.
That was King Hezekiah’s action. Turning himself to the wall represented the
change he made inside. Then he made his prayers to YHVH and as we studied
in DZ 1851 his prayer was answered.
שעוֹ מֵ ד ַּב ְּת ִפ ּ ָלה צָ ִר ְ
שבַ ח
יך ְלסַ דֵּ ר ׁ ֶ
לו ָתאָּ ,ב ֵעי לְ ַס ְ ּד ָרא ׁ ְש ָב ָחא ִ .12מי ׁ ֶ
ַ .12מאן ְ ּד ָק ִאים ִּב ְצ ֹ
ְ
יהּ ְ .ד ָהא ִרבּ וֹ נוֹ ַּב ְּת ִח ּ ָלה ,וְ ַאחַ ר ָּכך יְבַ ֵּק ׁש ַּב ָּק ָׁשתוֹ .
יה ְּב ַק ְד ִמ ָ
ְ ּד ָמ ֵ
יתאּ ,ולְ ָב ַתר יִ ְת ּ ַבע ָּבע ּו ֵת ּ
אר ּ
ְ
ֹשה ָּכך ָא ַמר ַּב ְּת ִח ָּלהַ ,א ּ ָתה
שה ֲֵרי מ ׁ ֶ
ֶׁ

יתאַ ,א ּ ָתה ַה ִח ּל ֹו ָת וְ ֹגו'.
מ ׁ ֶֹשה ָה ִכי ָא ַמר ְּב ַק ְד ִמ ָ

ּו ְל ַב ּס ֹוף ֶא ְע ְּב ָרה וְ ֹגו'ִ .ר ִּבי יְ ה ּו ָדה ָא ַמרַ ,מאי ׁ ְשנָ א
יתאְּ ,ב ָאלֶ ''ף ָ ּדלֶ ''ת נ ּו''ן
ָה ָכא ִ ּד ְכ ִּתיב אֲ דֹנָ ''י ְּב ַק ְד ִמ ָ
ֹיו''דּ ,ולְ ַב ּס ֹוף ידו''ד ,וְ ָק ֵרינָ ן אֱ ל ִֹהי''םֶ .א ּ ָלא ִס ּד ּו ָרא
ילאּ ,ולְ ַא ְכלְ לָ א ִמ ַ ּדת ֹיום
ָה ִכי ה ּוא ִמ ּ ַת ּ ָתא לְ ֵע ּ ָ
ּ ַב ּ ַליְ לָ הּ ,ו ִמ ַ ּדת לַ יְ לָ ה ּ ַב ֹיום ּולְ זַ ְ ּווגָ א ּכ ּ ָֹלא ַּכחֲ ָדא
ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות.
אות ֶאת ַע ְב ְ ּד ָך.
) .13דברים ג( ַא ּ ָתה ַה ִח ּל ֹו ָת לְ ַה ְר ֹ
ַמאי ׁ ֵשיר ּו ָתא ָה ָכאֶ .א ּ ָלא וַ ַ ּדאי מ ׁ ֶֹשה ׁ ֵשיר ּו ָתא הֲ וָ ה
ימא יַעֲ קֹב
ְּב ָעלְ ָמאְ ,ל ֶמהֱ וֵ י ׁ ְשלִ ים ְּבכ ּ ָֹלא .וְ ִאי ּ ֵת ָ
ׁ ְשלִ ים הֲ וָ ה ,וְ ִאילָ נָ א ִא ׁ ְש ְּתלִ ים לְ ַת ּ ָתא ְ ּכגַ וְ ונָ א
ילאָ .ה ִכי ה ּוא וַ ַ ּדאי ,אֲ ָבל ַמה ְ ּדהֲ וָ ה לְ מ ׁ ֶֹשה,
ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
לָ א הֲ וָ ה לְ ּ ַבר נָ ׁש ַאחֲ ָראּ ְ ,ד ָהא ִא ְתעֲ ּ ָטר ִּב ׁ ְש ִלימ ּו
יתא,
או ַריְ ָ
ש ָר ֵאלְּ ,ב ֹ
י ִַּתירְּ ,ב ַכ ּ ָמה ֶאלֶ ף וְ ִר ְּב ָבן ִמ ִּי ְ ׂ
יסר ׁ ְש ָב ִטין,
ְּב ַמ ׁ ְש ְ ּכנָ אְּ ,בכ ַֹהנִ יןְּ ,בלֵ יוָ ֵאיִּ ,ב ְת ֵר ַ
ַר ְב ְר ִבין ְמ ָמנָ ן ָעלַ יְ יה ּוְּ ,ב ׁ ִש ְב ִעין ַסנְ ֶה ְד ִרין .ה ּוא
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הַ ִח ּלוֹ ָת וְ גוֹ ' ,ו ְּלבַ ּסוֹ ף ֶא ְע ְ ּב ָרה וְ גוֹ 'ַ .ר ִ ּבי
דנָ''י
ש ָּכתוּב אֲ ֹ
יְהו ָּדה ָא ַמרַ ,מה ּ ׁשוֹ נֶה ָּכאן ׁ ֶ
ַּבהַ ְתחָ לָ הּ ְ ,ב ָאלֶ ''ף דָּ לֶ ''ת נוּ''ן יוֹ ''ד,
ו ְּלבַ ּסוֹ ף יֱהֹוִ ''ה ,וְ קוֹ ְר ִאים אֱ ל ִֹהי''ם? ֶא ָּלא
הַ ִּסדּ וּר ָּכ ְך הוּא ִ -מ ְּל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ְעלָ ה,
ו ְּלהַ ְכ ִליל ִמדַּ ת יוֹ ם ַּב ּ ַליְלָ ה ו ִּמדַּ ת לַ יְלָ ה
ַּבי ּוֹ ם ,ו ְּל ַז ּוֵג הַ כּ ֹל ְ ּכ ֶאחָ ד ָּכ ָראוּי.
ַ .13א ּ ָתה הַ ִח ּלוֹ ָת ְלהַ ְראוֹ ת ֶאת ַע ְבדְּ ָך.
ֹשה
אשית ָּכאן? ֶא ָּלא וַדַּ אי מ ׁ ֶ
ָמה הָ ֵר ִ ׁ
אשית הָ יָה ָּבעוֹ לָ ם ִל ְהיוֹ ת ָׁשלֵ ם ַּבכּ ֹל.
ֵר ִ ׁ
ֹאמר ,יַעֲ קֹב הָ יָה ָׁשלֵ ם ,וְ הָ ִאילָ ן
וְ ִאם ּת ַ
ְ
ִה ְ ׁש ּ ַת ּ ֵלם ְל ַמ ּ ָטה ְּכמוֹ ְל ַמ ְעלָ ה ָּ -כך זֶה
ֹשה לֹא הָ יָה
שהָ יָה ְלמ ׁ ֶ
ְ ּבוַדַּ אי ,אֲ בָ ל ַמה ּ ׁ ֶ
שה ֲֵרי ִה ְת ַע ּ ֵטר ִ ּב ְׁשלֵ מוּת
ְל ָא ָדם ַאחֵ רֶ ׁ ,
ִש ָר ֵאל,
י ְֵת ָרה ְ ּבכַ ּ ָמה אֲ לָ ִפים ו ְּרבָ בוֹ ת ִמיּ ְ ׂ
ַּב ּתוֹ ָרהַּ ,ב ִּמ ְ ׁש ָּכןַּ ,בכּ ֹהֲנִ יםַּ ,ב ְלוִ יִּםַּ ,ב ּ ְׁשנֵים
ָע ָׂשר ְ ׁשבָ ִטיםּ ְ ,גדוֹ ִלים ְממֻ ִ ּנים עֲ לֵ יהֶ ם,
ְ ּב ִׁש ְב ִעים סַ נְ הֶ ְד ִרין .הוּא ִה ְׁש ּ ַת ּ ֵלם ְ ּבגוּף
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 וְ הוּא, נ ְַח ׁשוֹ ן ִל ְ ׂשמֹאל,  ַא ֲהרֹן ְלי ִָמין. נַ ְח ׁש ֹון ָׁשלֵ ם,ימינָ א
ִ ִ ַאהֲ רֹן ל.ִא ׁ ְש ְּתלִ ים ְּבג ּו ָפא ׁ ְשלִ ים
.ּ ֵבינֵיהֶ ם

. ה ּוא ּ ֵבינַ יְ יה ּו,ש ָמאלָ א
ׂ ְ ִל

The prayer process is designed by the early sages to help us elevate spiritually from the
lower to the upper levels, unify the light and vessel, and then draw the light down.
Before we pray we should have the structure of the Tree of Life and the four worlds
(Action עשיה, Formation יצירה, Creation בריאה, Emanation  ) אצילותin our minds. The
process before the silent prayer elevates us from the lower world of Action, Malchut to
the world of Emanation, Atziluth, Chokmah. During the silent prayer, we bow down
and rise four times to connect the lower name  אדניADNY and the higher name יהוה
YHVH. The first bow unifies the first two letters of the names,  אand  יthen  נו, הדand
הי.

When we answer Amen to blessings we also create a unification of upper and lower. It
gives us the opportunity to unify the upper and lower names and reveal light in our
lives and our environment.
->
When hear the leader of the prayers in the synagogue recite a blessing that begins with
“Baruch ata….”, we should get ready to answer Amen immediately after each blessing.
We don’t want to miss any of those opportunities. The preceding words of the blessings
are the building blocks of the Vessel. The actual blessing of “Baruch Ata…” invites the
light to come to the vessel. Our 'Amen' brings light into the vessel. The word Amen
represents the two names, unifies them and manifests the light in our level,
Malchut. 'Amen',  אמןhas a numerical value of 91.
This is the form that we should mediate/see in front of us when we say Amen.
If you don’t see it on the walls of your synagogue then ask/demand for it to be
displayed. It's a very important kabbalistic tool that we can use often.
The sequence for the Amen of the Kadish אידהונהי
uses the same names but starts with the first letter of the lower name
because the Kadish creates bridges between the different parts of the prayers. It helps
us elevate from one world to the next.

. זֶה ַא ֲהרֹן, ִמיּ ִָמין, ִמ ּ ׁשוּם זֶה ֶאת ּג ְָד ְל ָך.14 את
ֶ ְ ו. ָ ּדא ַאהֲ רֹן,ימינָ א
ִ  ִמ, ְּבגִ ין ַּכ ְך ֶאת ָּג ְדלְ ָך.14
. זֶה נ ְַח ׁשוֹ ן, ִמ ּ ְ ׂשמֹאל, וְ ֶאת י ְָד ָך הַ ֲחז ָָקה. וְ ָהא ִא ְּת ַמר. ָ ּדא נַ ְח ׁש ֹון,ש ָמאלָ א
ׂ ְ ּ  ִמ,י ְָד ָך ַהחֲ זָ ָקה
9
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אשית
ִׁ ֹשה הָ יָה ֵר
ֶ ׁ  ִמ ּׁשוּם ָּכ ְך מ.ַוה ֲֵרי נִ ְת ָּב ֵאר
)שׁהֲ ֵרי
ֶ  ִמי הָ יָה הַ ִּסיּוּם,ֹאמר
ַ  וְ ִאם ּת.ָּבעוֹ לָ ם
ְאשׁית(? הַ ִּסיּוּם ה ּוא מֶ לֶ ך
ִ ֹשׁה הָ יָה הָ ֵר
ֶ מ
שה ֲֵרי ָאז ִּת ּ ָמצֵ א ְ ׁשלֵ מוּת ָּבעוֹ לָ ם
ֶ ׁ , ַהַ ּ ָמ ִ ׁשיח
 ְ ּבאוֹ תוֹ ז ְַמן.ש ּלֹא הָ יָה ּ ֵכן ְלדוֹ ֵרי דוֹ רוֹ ת
ֶ ׁ ּ ַמה
 וְ י ְִהי ּו,ִּת ּ ָמצֵ א ְ ׁשלֵ מוּת ְל ַמ ְעלָ ה ו ְּל ַמ ּ ָטה
 וְ ָאז,ֶאחָ ד
ְ ּב ִז ּווּג
ּ ֻכ ּ ָלם
הָ עוֹ לָ מוֹ ת
ָּכתוּב )זכריה יד( ַּביּוֹ ם הַ הוּא ִי ְהיֶה ה' ֶאחָ ד
.ו ְ ּׁשמוֹ ֶאחָ ד
.' ֹ ַויֹּאמֶ ר ה' ֵאלַ י ַרב לָ ְך ַאל ּתוֹ סֶ ף וְ גו.15
- ָּברו ְּך- ָא ַמר לוֹ הַ ָּקדוֹ ׁש,ָא ַמר ַר ִ ּבי ִחיָּיא
ש ִהזְדַּ ּוַגְ ּ ָת
ֶ ׁ  ַרב לָ ְך,ֹשה
ֶ ׁ  מ,ֹשה
ֶ ׁ הוּא ְלמ
ְ
 ַר ִ ּבי. ִמ ָּכאן וְ ֵאילָ ך ַאל ּתוֹ סֶ ף,ַּב ּ ְ ׁש ִכינָה
שהָ יָה
ֶ ׁ שמֶ ׁש
ֶ ּׁ ַ ַרב לָ ְך ְ ּבאוֹ ר ה,י ְִצחָ ק ָא ַמר
,יע
ַ שה ֲֵרי ז ְַמן הַ ְּלבָ נָה ִה ִ ּג
ֶ ׁ , ַאל ּתוֹ סֶ ף,לָ ְך
שיּ ְִת ַּכ ּנֵס
ֶ ׁ ו ְּלבָ נָה לֹא יְכוֹ לָ ה ְלהָ ִאיר ַעד
ש ַע וְ חַ ז ְֵּקה ּו
ֻ ׁ ֹ וְ צַ ו ֶאת יְהו, אֲ בָ ל.שמֶ ׁש
ֶ ׁ ּ ַה
ְ צָ ִריך,שמֶ ׁש
ֶ ׁ ּ ַשהוּא ה
ֶ ׁ , ַא ּ ָתה.ּוְ ַא ְּמצֵ הו
. ַוה ֲֵרי נִ ְת ָּב ֵאר,ְלהָ ִאיר לַ ְּלבָ נָה

ימא
ָ  וְ ִאי ּ ֵת.ְּבגִ ין ָּכ ְך מ ׁ ֶֹשה ׁ ֵשיר ּו ָתא ְּב ָעלְ ָמא הֲ וָ ה
 ִס ּי ּו ָמא.(ַמאן הֲ וָ ה ִס ּי ּו ָמא )דהא משה שירותא הוה
 ְ ּד ָהא ְ ּכ ֵדין יִ ׁ ְש ְּת ַּכח ׁ ְש ִלימ ּו,יחא ה ּוא
ָ ַמלְ ָּכא ְמ ׁ ִש
 ְּב ַהה ּוא. ַמה ְ ּדלָ א הֲ וָ ה ֵּכן לְ ָד ֵרי ָ ּד ִרין,ְּב ָעלְ ָמא
ֵהון ָעלְ ִמין
ֹ  וְ י,ילא וְ ַת ּ ָתא
ָ ּ זִ ְמנָ א יִ ׁ ְש ְּת ַּכח ׁ ְש ִלימ ּו לְ ֵע
 ְ ּכ ֵדין ְ ּכ ִתיב )זכריה יד( ּ ַב ֹיום,ּ ֻכ ְּלה ּו ְּבזִ ּו ּוגָ א ַחד
.מו ֶא ָחד
ֹ ַהה ּוא יִ ְהיֶה יְ יָ' ֶא ָחד ּו ׁ ְש
.'ֹאמר יְ יָ' ֵאלַ י ַרב לָ ְך ַאל ּת ֹו ֶסף וְ ֹגו
ֶ  )דברים ד'( וַ ּי.15
ְ יה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
יך ה ּוא
ּ ֵ ָא ַמר ל,ָא ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיא

, ַרב לָ ְך ְ ּד ִאזְ ַ ּד ְ ּווגַ ת ִּב ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא, מ ׁ ֶֹשה,לְ מ ׁ ֶֹשה

 ַרב, ִר ִּבי יִ ְצ ָחק ָא ַמר,ִמ ָּכאן ּולְ ָהלְ ָאה ַאל ּת ֹו ֶסף
 ְ ּד ָהא, ַאל ּת ֹו ֶסף,לָ ְך ִּבנְ ִהיר ּו ְ ּד ׁ ִש ְמ ׁ ָשא ְ ּדהֲ וָ ה ַּג ָּב ְך
, וְ ִסיהֲ ָרא לָ א י ִָכיל לְ ַאנְ ָה ָרא,זִ ְמנָ א ְ ּד ִסיהֲ ָרא ָמ ָטא
ש ַע וְ ַח ְ ּז ֵקה ּו
ֻ ׁ הו
ֹ ְ אֲ ָבל וְ ַצו ֶאת י.יש ׁ ִש ְמ ׁ ָשא
ׁ ִַעד ְ ּדיִ ְת ְ ּכנ
 ָּב ֵעי לְ ַאנְ ָה ָרא, ַאנְ ְּת ְ ּדה ּוא ׁ ִש ְמ ׁ ָשא.וְ ַא ְּמצֵ ה ּו
. וְ ָהא ִא ְּת ַמר,לְ ִסיהֲ ָרא

Deuteronomy 3:24
“ ֲשׂה
ֶ  ַיﬠ- אֲ ֶשׁר,אֵ ל בַּ ָשּׁ ַמיִם וּבָ אָ ֶרץ-אֲ ֶשׁר ִמי--י ְָד� הַ חֲ ז ָָקה- וְאֶ ת,�גּ ְָד ְל- אֶ ת,�ﬠַ ְב ְדּ-לּוֹת ְלהַ ְראוֹת אֶ ת
ָ  אַ ָתּה הַ ִח,אֲ ֹדנָי יְהוִה
�ֲשׂי� וְכִ גְ בוּר ֶֹת
ֶ ”כְ ַמﬠ
“'O YHVH GOD, You have begun to show Your servant Your greatness and Your strong
hand; for what god is there in heaven or on earth who can do such works and mighty
acts as Yours?”
“Your greatness” is the aspect of the Right and Aaron. “Your strong hand” is the aspect
of the Left and Nachshon (Nachshon was the one who jumped first into the water when
Moses split the Red Sea). The Zohar explains that we learn from that that Moses was
the beginning of the world and not Jacob. And if we ask who is in the end, the answer
is; the King Mashiach is the one because only then you find completion in the world.
Why Moses is the beginning of the world
Moses has the soul of Abel, who is the pure child of Adam and Eve, who were the first
father and mother and the aspect of Chokmah and Binah.
The unification of Chokmah and Binah forms the Sefira of Da’at. Da’at, means
‘knowledge’.
Genesis 4:1 “and Adam knew Eve, his wife“ Moses has the level of Da’at because he
carries the soul of Abel, the original aspect of Da’at. Cain was first but because the
Snake ‘contaminated’ Eve’s vessel, his soul was ‘grounded’. Genesis 4:2 “Cain was a
tiller of the ground.”
Mashiach and the unification of upper and lower
10
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Because Moses is at the upper gate he will usher Mashiach to the world through the
Central column, unifying the four worlds of Atzilut (Emanation), Beriah (Creation),
Yetzirah (formation) and Asiyah (Action).
Mashiach is called King because he has the soul level of Yechida, which comes from
Keter (Crown). After he removes all negativity from the world, the vessel of Malchut will
be pure to receive the Light of Binah.
Then the spiritual worlds of Atzilut, Beriah, Yetzirah, and Asiah will be in peace,
completion and one unified state as we learn from the verse in Zechariah 14:9
“וּשׁמוֹ אֶ חָ ד
ְ -- י ְִהיֶה יְהוָה אֶ חָ ד,הָ אָ ֶרץ; בַּ יּוֹם הַ הוּא-כָּל- ﬠַ ל,� ֶ”וְהָ יָה יְהוָה ְל ֶמל
“And YHVH will be king over all the earth. On that day YHVH will be one and his name
one.”

 ַר ִ ּבי.' ֹ וְ ַא ּ ֶתם הַ דְּ בֵ ִקים ַּבה' אֱ לֹהֵ יכֶ ם וְ גו.16
 )תהלים קמד( ַא ְׁש ֵרי הָ ָעם,יוֹ סֵ י ָא ַמר
-שהַ ָּקדוֹ ׁש
ֶ ׁ  ַא ְׁש ֵרי הָ ָעם.' ֹש ָּככָ ה ּלוֹ וְ גו
ֶׁ
ְ
הוּא ָּבחַ ר ָּבהֶ ם ִמ ָּכל ַע ִּמים עוֹ ְב ֵדי-ָּברוּך
ֹ וְ הֶ עֱ לָ ה אוֹ ָתם ְלגוֹ ָרלו,כוֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת
 זֶה ּו, ֹ ְ ּב ִב ְר ַּכת ְׁשמו, ֹוּבֵ ְרכָ ם ְ ּב ִב ְרכָ תו
,'ש ָּכתוּב )ישעיה סא( ִ ּכי הֵ ם ז ֶַרע ֵּב ַר ְך ה
ֶׁ
ְ
.ּ ֵב ַרך ה' ַמ ּ ָמ ׁש
 ֶאת ָּכל ְ ׁש ָאר ַע ּ ֵמי הָ עוֹ לָ ם, ּבֹא ו ְּר ֵאה.17
הוּא ִל ְממֻ ִ ּנים ְ ּגדוֹ ִלים- ָּברו ְּך-נ ַָתן הַ ָּקדוֹ ׁש
ִש ָר ֵאל ָאחַ ז
ׂ ְ  וְ ֶאת י,ש ּ ׁשוֹ ְל ִטים עֲ לֵ יהֶ ם
ֶׁ
ְ
, ֹהוּא ְלגוֹ ָרלוֹ ו ְּלחֶ ְלקו- ָּברוּך-הַ ָּקדוֹ ׁש
 וְ נ ַָתן לָ הֶ ם ּתוֹ ָרה ְקדוֹ ָׁשה.ְלהֵ ָאחֵ ז ּבוֹ ַמ ּ ָמ ׁש
 וְ ַעל זֶה וְ ַא ּ ֶתם הַ דְּ בֵ ִקים, ְֹּכ ֵדי ְלהֵ ָאחֵ ז ִ ּב ְ ׁשמו
, וְ לֹא ִב ְממֻ ּנֶה ַאחֵ ר ִּכ ְ ׁש ָאר הָ ַע ִּמים,'ַּבה
.ַוה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ְ ּבכַ ּ ָמה ְמקוֹ מוֹ ת

.'יכם וְ ֹגו
ֶ  )דברים ד'( וְ ַא ּ ֶתם ַה ְ ּד ֵב ִקים ּ ַביְ יָ' אֱ ל ֵֹה.16
ִר ִּבי ֹיו ֵסי ָא ַמר )תהלים קמד( ַא ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ׁ ֶש ָּכ ָכה
ְ  ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר, זַ ָּכ ָאה ַע ּ ָמא.'לו וְ ֹגו
יך ה ּוא ָּב ַחר ְּבה ּו
ֹ
לון
ֹ  וְ ָסלִ יק,לות
ֹ בו ַדת ּכ ֹו ָכ ִבים ּו ַמ ָ ּז
ֹ ֲִמ ָּכל ַע ִּמין ע
ְ  ּו ָב ִר,יה
יה ְּב ִב ְר ָכ ָתא
ֹ יך
ּ ֵלון ְּב ִב ְר ָכ ָתא ִ ּדיל
ּ ְל ַע ְד ֵב
 )ישעיה סא( ִ ּכי ֵהם, הֲ ָדא ה ּוא ִ ּד ְכ ִּתיב,יה
ּ ִ ּד ׁ ְש ֵמ
. ּ ֵב ַר ְך יְ יָ' ַמ ּ ָמ ׁש,'ָז ֶַרע ּ ֵב ַר ְך יְ י
לון
ֹ ָהב
ַ  י, ָּכל ׁ ְש ַאר ַע ִּמין ְ ּד ָעלְ ָמא, ּ ָתא חֲ זֵי.17
ְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 ְ ּד ׁ ַשלְ ִטין,יך ה ּוא לְ ַר ְב ְר ֵבי ְמ ָמנָ ן
ְ לון ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
יך ה ּוא
ֹ ש ָר ֵאל ָא ִחיד
ׂ ְ ִ וְ י.ָעלַ יְ יה ּו
 וְ י ִָהיב.יה ַמ ּ ָמ ׁש
ּ  לְ ִא ְת ַאחֲ ָדא ּ ֵב,יה
ּ  לְ ח ּולָ ֵק,יה
ּ לְ ַע ְד ֵב
לְ ִא ְת ַאחֲ ָדא

ְּבגִ ין

,ישא
ָ ׁ ַק ִ ּד

יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ

לון
ֹ

 )דף רס''א ע''א( וְ ַעל ָ ּדא וְ ַא ּ ֶתם ַה ְ ּד ֵב ִקים,יה
ּ ִּב ׁ ְש ֵמ
 וְ ָהא, וְ לָ א ִּב ְמ ָמנָ א ַאחֲ ָרא ִ ּכ ׁ ְש ַאר ַע ִּמין,'ָּ ַביְ י
.או ְקמ ּו ָה ְּב ַכ ּ ָמה אֲ ָתר
ֹ

Deuteronomy 4:4
“ הַ יּוֹם,חַ יִּ ים כּ ְֻלּכֶם-- אֱ �הֵ יכֶם, בַּ יהוָה, הַ ְדּבֵ ִקים,וְאַ ֶתּם.”
“But you who held fast to YHVH your God are alive today, every one of you.”
The Zohar explains that the Holy One Blessed be He chose to bless the children of Israel
from all the other nations. God’s blessing is his name  יהוהYHVH. Those who hold to
the name, meaning following the ways of the Torah and the Tree of Life, benefit from
the energy of life that will keep them alive at the time of the Final Redemption.
The word ’’הַ יּוֹם, ‘today/the day’ is a code word related to the day at the Final Redemption
when negativity no longer exists, the world is in complete peace and the Light of the
Tree of Life is in full presence.
Psalms 118:24
“ ﬠָ ָשׂה יְהוָה; נָגִ ילָ ה וְנִ ְשׂ ְמחָ ה בוֹ,הַ יּוֹם-זֶה.”
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”) that YHVH has made; let us rejoice and be glad in it.הַ יּוֹם( “This is the day
This verse from Psalms is used in the ‘Halel’ (a special prayer that we add on Rosh
Chodesh and Holidays). When we arrive at it we sing it with great joy.
The Israelites receive their sustenance from YHVH directly and the other nations of the
world receive it through 70 ministers that govern them.

קול
יכם ִמ ּת ֹו ְך ָה ֵא ׁש ֹ
) .18דברים ד'( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ יָ' אֲ לֵ ֶ

ְ ּד ָב ִרים ַא ּ ֶתם ׁש ֹו ְמ ִעים וְ ֹגו'ָ .א ַמר ִר ִּבי ֶא ְל ָעזָ רַ ,האי
קול
קול ְ ּד ָב ִריםַ ,מאי ֹ
יהֹ ,
ְק ָרא ִאית לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א ּ ֵב ּ
קול ְ ּד ִא ְק ֵרי ִ ּד ּב ּורּ ְ ,ד ָכל ִ ּד ּב ּו ָרא
ְ ּד ָב ִריםֶ .א ּ ָלא ֹ
יכם,
יה ּ ַתלְ יָא .וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב ,וַ יְ ַד ּ ֵבר ה' אֲ לֵ ֶ
ּ ֵב ּ
קול
ְ ּד ָהא ִ ּד ּב ּור ּ ַבאֲ ָתר ָ ּדא ּ ַתלְ יָא ,לְ ַהאי ִא ְק ֵרי ֹ

ַ .18וי ְַד ּ ֵבר ה' אֲ לֵ יכֶ ם ִמ ּתוֹ ְך הָ ֵא ׁש קוֹ ל
דְּ בָ ִרים ַא ּ ֶתם ׁש ְֹמ ִעים וְ גוֹ ' )דברים ד(ָ .א ַמר
ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָרּ ְ ,בפָ סוּק זֶה י ֵׁש ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל .קוֹ ל
דְּ בָ ִריםַ ,מה זֶּה קוֹ ל דְּ בָ ִרים? ֶא ָּלא קוֹ ל
ש ָּכל דִּ ּבוּר ּ ָתלוּי ּבוֹ  .וְ ַעל זֶה
ש ִ ּנ ְק ָרא ִד ּבוּרֶ ׁ ,
ֶׁ
שה ֲֵרי דִּ ּבוּר
ָּכתוּב ַוי ְַד ּ ֵבר ה' אֲ לֵ יכֶ םֶ ׁ ,
ְ ּב ָמקוֹ ם זֶה ּ ָתלוּי ,לָ זֶה נִ ְק ָרא קוֹ ל דְּ בָ ִרים.

ְ ּד ָב ִרים.
יעה לָ א ּ ַת ְליָא ֶא ּ ָלא
ַ .19א ּ ֶתם ׁש ֹו ְמ ִעיםּ ִ ,ד ׁ ְש ִמ ָ
יעה ְּב ִד ּב ּור ּ ַתלְ יָאּ .ו ְּבגִ ין ָּכ ְך
ְּב ַהאיְּ .בגִ ין ִ ּד ׁ ְש ִמ ָ

יעה לֹא ְתל ּויָה
ש ּ ְׁש ִמ ָ
ַ .19א ּ ֶתם ׁש ְֹמ ִעיםֶ ׁ ,
יעה ְּתל ּויָה ַּבדִּ ּבוּר,
ש ּ ְׁש ִמ ָ
ֶא ּ ָלא ָּבזֶהִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ש ְֹמ ִעים) .אַ ֶתּם שׁ ְֹמ ִﬠים,
ו ִּמ ּׁשוּם ָּכ ְך ַא ּ ֶתם ׁ
בַּ ִדּבּוּר( ַוה ֲֵרי
ְתּלוּיָה
ֶשׁהַ ְשּׁ ִמיﬠָ ה
ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ) ,שמות כא( וְ ָרצַ ע אֲ דֹנָיו ֶאת ָאזְנוֹ
ש ִ ּנ ְק ָרא
ש ּ ָפגַם ָמקוֹ ם ׁ ֶ
ַּב ּ ַמ ְרצֵ ַעִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
יעה.
יעה ,וְ הוּא דִּ ּבוּר וְ הוּא ְ ׁש ִמ ָ
ְ ׁש ִמ ָ

קול ְ ּד ָב ִרים ַא ּ ֶתם ׁש ֹו ְמ ִעים ּו ְתמ ּונָ ה ֵאינְ ֶכם
ֹ .20

 .20קוֹ ל דְּ בָ ִרים ַא ּ ֶתם ׁש ְֹמ ִעים ו ְּתמ ּו ָנה
ֵאינְ כֶ ם ר ִֹאיםַ .מה זֶּה ו ְּתמ ּונָה? ְ ּכמוֹ
ש ּנֶאֱ ַמר )במדבר יב( ו ְּתמ ּונַת ה' י ִ ַּביט .דָּ בָ ר
ֶׁ
ש ּלֹא הָ יָה
ימי ׁ ֶ
ַאחֵ ר ו ְּתמ ּונָה  -זֶה קוֹ ל ּ ְפנִ ִ
נִ ְר ֶאה ְ ּכלָ ל .זוּלָ ִתי קוֹ ל ,זֶה קוֹ ל ַאחֵ ר
ש ָא ַמ ְרנוּ .ו ְּתמ ּונָה ,לָ ּ ָמה נִ ְק ָרא ָּכ ְך? ִמ ּׁשוּם
ֶׁ
ש ָּכל ִּת ּקוּן הַ ּגוּף יוֹ צֵ א ִמ ּ ֶמ ּנָה.
ֶׁ

ַא ּ ֶתם ׁש ֹו ְמ ִעים) .ס''א אתם שומעים ,ושמיעה בדבור
דונָ יו ֶאת
או ְקמ ּו ָה) ,שמות כא( וְ ָר ַצע אֲ ֹ
תליא( וְ ָהא ֹ
יעה,
ָאזְ ֹנו ּ ַב ּ ַמ ְרצֵ ַעְּ ,בגִ ין ְ ּד ָפגִ ים ַא ְת ָרא ְ ּד ִא ְק ֵרי ׁ ְש ִמ ָ
יעה.
וְ ה ּוא ִ ּד ּב ּור וְ ה ּוא ׁ ְש ִמ ָ
רו ִאיםַ .מאי ּו ְתמ ּונָ הּ ְ .כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )במדבר
ֹ
קול
יב( ּו ְתמ ּונַ ת יְ יָ' י ִַּביטּ ָ .ד ָבר ַא ֵחר ּו ְתמ ּונָ הּ ָ ,דא ֹ
קולּ ָ ,דא
ימ ָאהּ ְ ,דלָ א הֲ וָ ה ִמ ְתחֲ זֵי ְ ּכלַ ל .ז ּולָ ִתי ֹ
ּ ְפנִ ָ
קול ַאחֲ ָרא ְ ּד ָק ַא ְמ ָרןּ .ו ְתמ ּונָ ה ,אֲ ַמאי ִא ְק ֵרי ָה ִכי.
ֹ

ֵיה נָ ְפ ָקא.
ְּבגִ ין ְ ּד ָכל ִּת ּק ּונָ א ְ ּדג ּו ָפא ִמי ּנ ּ

Deuteronomy 4:12
וּתמוּנָה אֵ ינְ כֶם ר ִֹאים זוּלָ ִתי קוֹל“
”ַ .וי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֲ לֵ יכֶםִ ,מתּוֹ� הָ אֵ שׁ :קוֹל ְדּבָ ִרים אַ ֶתּם שׁ ְֹמ ִﬠיםְ ,
“Then YHVH spoke to you out of the midst of the fire. You heard the sound of words,
”but saw no form (image); there was only a voice.
Moses reminds the people the time they stood under Mount Sinai receiving the Torah.
The “sound” is the energy that comes from Binah (brain), strengthens in the lungs, and
’comes out as words from the mouth. The sound is the aspect of Zeir Anpin, and ‘words
is Malchut because words manifest the inner sound.
Words depend on the inner sound and hearing depends on words.
Moses is emphasizing on the fact that they didn’t see any image but sound and words.
He did that to make sure the people won’t follow any type of image of God because
DailyZohar.com
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there’s no such thing. God has no shape or form and we should not imagine forms in
our brain as the image of God.
That is the essence of the second commandment (Exodus 20:3) “You shall not make for
yourself a carved image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is
”in the earth beneath, or that is in the water under the earth.
When we create an image of God, or any other spiritual force in our mind, we create an
improper vessel for the Light and that is wrong because the Light that comes to that
vessel goes to the negative side. Only the name YHVH in Hebrew letters could provide
us a spiritual link to God.

ימא ַאחֲ ָרא ִא ְק ֵרי ָה ִכי נָ ֵמיִ .איןּ ְ .ד ַהאי
 .21וְ ִאי ּ ֵת ָ
ֵיה נָ ְפ ָקאּ ,ו ְּבגִ ין ָּכ ְך ,ה'
ַאחֲ ָרא ִּת ּק ּונָ א ִ ּדלְ ַת ּ ָתא ִמי ּנ ּ
דול וְ לָ א י ָָסף,
קול ָּג ֹ
ִע ּ ָל ָאה ה' ּ ַת ּ ָת ָאה ,ה' ִע ּ ָל ָאהֹ ,
לות ּ ַת ּ ָמן
קו ֹ
ְ ּדלָ א ּ ַפ ְס ֵקי ַמ ּב ּו ֵעי לְ ָע ְל ִמין ,וְ ָכל ִאי ּנ ּון ֹ
ש ָר ֵאל.
ֹ
יבת
יה ַ
ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו ַּכד ִא ְתיְ ִ
או ַריְ י ָתא לְ יִ ְ ׂ

ימ ָאה ְ ּדכ ּ ָֹלאְּ ,בגִ ין
קול ּ ְפנִ ָ
וְ כ ּ ָֹלא נָ ְפ ָקא ֵמ ַהה ּוא ֹ
יה ּ ַתלְ יָא ִמ ְּל ָתא.
ְ ּד ֵב ּ
מו
ַ .22האי ְ ּד ִא ְק ֵרי ִמ ׁ ְשנֵה ּת ֹו ָרה ,מ ׁ ֶֹשה ִמ ּ ִפי ַע ְצ ֹ
ימנָ א ִמ ּ ָלה .אֲ ַמאי ָה ִכיֶ .א ּ ָלא
או ִק ְ
ַא ָמ ָרן .וְ ָהא ֹ
יתא ִא ְת ְק ֵריּ ,ו ִמנָ ּה
או ַריְ ָ
ָח ְכ ָמה ִע ּ ָל ָאהּ ְ ,כלָ לָ א ְ ּד ֹ
ימ ָאה .לְ ָב ַתר
קול ּ ְפנִ ָ
ֹ
נָ ְפ ָקא ּכ ּ ָֹלאְּ ,ב ַהה ּוא

ִמ ְתי ּ ׁ ְַש ָבא ּכ ּ ָֹלא וְ ִא ְתאֲ ָחדַ ּ ,באֲ ָתר ְ ּד ִא ְק ֵרי ֵעץ

יה ּ ַתלְ יָא ְ ּכלַ ל ּו ְפ ָרטּ ,ת ֹו ָרה ׁ ֶש ִּב ְכ ּ ָתב
ַה ַח ִּייםּ ,ו ֵב ּ
וש ְּב ַעל ּ ֶפה ,וְ ה ּוא ִא ְק ֵרי ּת ֹו ָרה ּו ִמ ׁ ְשנֵה ּת ֹו ָרה.
ֶׁ

יתא ְ ּגב ּו ָרה ְ ּדלָ א ּ ָפ ִסק ,וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא ּכ ּ ָֹלא
ְּב ַק ְד ִמ ָ
רותּ ,כ ּ ָֹלא
ַּכחֲ ָדאְּ .בגִ ין ָּכ ְך ָה ָכא ְּב ִא ּ ֵלין י' ַה ִ ּד ְּב ֹ
ָר ׁ ִשים ְּבוָ א''ו ,וְ ל ֹא ִּתנְ ָאף ,וְ ל ֹא ִּתגְ ֹנוב ,וְ ל ֹא ַתעֲ נֶה,
או ְקמ ּו ָה.
מוד ,וְ ל ֹא ִת ְת ַא ֶ ּוה ,וְ ָהא ֹ
וְ ל ֹא ַת ְח ֹ

ֹאמרַ ,אחֵ ר נִ ְק ָרא ּגַם ָּכ ְך ֵ ּ -כן.
 .21וְ ִאם ּת ַ
ש ְּל ַמ ּ ָטה ִמ ּ ֶמ ּנ ּו יוֹ צֵ א.
שזֶּה הָ ַאחֵ ר הַ ִּת ּקוּן ׁ ֶ
ֶׁ
ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ה' ֶע ְליוֹ נָה ה' ּ ַת ְח ּתוֹ נָה .ה'
ֶע ְליוֹ נָה  -קוֹ ל ּגָדוֹ ל וְ לֹא יָסָ ף )דברים ה(,
ש ּלֹא פוֹ ְס ִקים הַ ּ ַמ ּבו ִּעים ְלעוֹ לָ ִמים ,וְ כָ ל
ֶׁ
ש ִ ּנ ְּתנָה תוֹ ָרה
אוֹ ָתם קוֹ לוֹ ת נִ ְמצָ ִאים ָׁשם ְ ּכ ׁ ֶ
ימי
ִש ָר ֵאל ,וְ הַ כּ ֹל יוֹ צֵ א מֵ אוֹ תוֹ קוֹ ל ּ ְפנִ ִ
ְלי ְ ׂ
ש ּבוֹ ּ ָתלוּי הַ דָּ בָ ר.
של הַ כּ ֹלִ ,מ ּׁשוּם ׁ ֶ
ֶׁ
ֹשה ִמ ּ ִפי
ש ִ ּנ ְק ָרא ִמ ְ ׁשנֵה תוֹ ָרה ,מ ׁ ֶ
 .22זֶה ׁ ֶ
ַע ְצמוֹ ָא ַמר אוֹ ָתםַ ,וה ֲֵרי ֵּב ַא ְרנ ּו ֶאת הַ דָּ בָ ר.
לָ ּ ָמה ָּכ ְך? ֶא ּ ָלא חָ ְכ ָמה ֶע ְליוֹ נָהְּ ,כלַ ל
הַ ּתוֹ ָרה נִ ְק ֵראת ,ו ִּמ ּ ֶמ ּנָה הַ כּ ֹל יוֹ צֵ א ְ ּבאוֹ תוֹ
ַשב
ימיַ .אחַ ר ָּכ ְך הַ כּ ֹל ִמ ְתי ּׁ ֵ
קוֹ ל ּ ְפנִ ִ
ש ִ ּנ ְק ָרא ֵעץ הַ חַ יִּים ,וּבוֹ
ו ִּמ ְת ַאחֵ ד ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶ
ש ִ ּב ְכ ָתב וְ תוֹ ָרה
ּ ָתלוּי ְ ּכלָ ל ו ְּפ ָרטּ ,תוֹ ָרה ׁ ֶ
ש ְ ּב ַעל ּ ֶפה ,וְ הוּא נִ ְק ָרא תוֹ ָרה ו ִּמ ְׁשנֵה
ֶׁ
ש ּלֹא פוֹ סֶ ֶקת,
תוֹ ָרהַּ .בהַ ְתחָ לָ ה ְ ּגבו ָּרה ׁ ֶ
ְ
וְ ַע ְכ ָׁשו הַ כּ ֹל ְּכ ֶאחָ דִ .מ ּ ׁשוּם ָּכך ָּכאן ְ ּבאוֹ ָתם
ש ֶרת הַ דִּ ְ ּברוֹ ת ,הַ כּ ֹל ָר ׁשוּם ְ ּבוָא''ו ,וְ לֹא
עֲ ֶׂ
ִת ְאנָף ,וְ לֹא ִתגְ נֹב ,וְ לֹא ַתעֲ נֶה ,וְ לֹא
ַת ְחמֹד ,וְ לֹא ִת ְת ַא ּוֶהַ ,וה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ .

The inner ‘sound’ came out of Binah, as seven voices. These voices are the secret of the
inner Light of Zeir Anpin, and they were present when the Torah was given to the
people.
The Torah as a whole came from Chokmah, and the unification with Binah brought the
‘Life aspect’ of the Torah to Zeir Anpin, to make it a Tree of Life.
The Zohar explains that Zeir Anpin is also called Moses because he channeled the
Torah from Chokmah and Binah to Malchut.
The Written Torah is Life and Zeir Anpin and the Oral Torah is Malchut.
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The book of Deuteronomy is the words of Moses bestowed on him from Zeir Anpin. The
first Ten Commandments in the portion of Yitro came from Binah and the Ten
Commandment in Deuteronomy, portion of Vaetchanan, came together from Zeir Anpin
and Malchut. When we examine the differences between both places we see that there
 Vav letters, that represent Zeir Anpin.ו are additional

ָ .23א ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסיַ ,מאי וְ ל ֹא ִת ְת ַא ֶ ּוהֵּ ,כיוָ ן ִ ּד ְכ ִּתיב
יה ,זַ ָּכ ִאין
וְ ל ֹא ַת ְח ֹ
מודּ ְ ,ד ָהא ְּב ַהאי ַס ּגֵיָ .א ַמר לֵ ּ
ידה ַחד ַ ּד ְר ָּגאַ ּ .תאֲ וָ ה
ארי ְק ׁש ֹוט .חֲ ִמ ָ
ִאי ּנ ּון ָמ ֵ
יסב
ידהּ ְ ,ד ִאי י ִָכילָ ,אזִ יל לְ ֵמ ַ
ַ ּד ְר ָּגא ַאחֲ ָרא .חֲ ִמ ָ
ידה ְ ּדנָ ַקטָ ,אזִ יל לְ ֶמ ְע ּ ַבד
יה ְּבגִ ין ַה ִהיא חֲ ִמ ָ
ִ ּדילֵ ּ
עו ָב ָדאַ ּ .תאֲ וָ ה ,לָ או ָה ִכיּ ְ .ד ָהא אֲ ִפ ּ
יל ּו ְ ּדלָ א יִ נְ ק ּוט
ֹ
או ְקמ ּו ָה ַח ְב ַר ּיָיא.
יה ,וְ ָהא ֹ
ֹ
או ְר ָחא ְל ֵמ ַה ְך אֲ ּ ַב ְת ֵר ּ

ָ .23א ַמר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ יַ ,מה זֶּה וְ לֹא ִת ְת ַא ּוֶה,
שה ֲֵרי ָּבזֶה
ש ָּכתוּב וְ לֹא ַת ְחמֹדֶ ׁ ,
ּ ֵכיוָן ׁ ֶ
ַמ ְס ּ ִפיק? ָא ַמר לוֹ ַ ,א ְׁש ֵרי ַּבעֲ לֵ י הָ אֱ מֶ ת,
ידה דַּ ְר ּגָה ַאחַ תַ ּ ,תאֲ וָה דַּ ְר ָ ּגה ַאחֶ ֶרת.
ח ֲִמ ָ
ְ
ש ִאם יָכוֹ ל ,הוֹ לֵ ך לָ ַקחַ ת ֶאת
ידה ֶ ׁ -
ח ֲִמ ָ
ש ָּל ַקח ,הוֹ לֵ ךְ
ידה ׁ ֶ
ש ּלוֹ ִמ ּ ׁשוּם אוֹ ָת ּה ח ֲִמ ָ
ֶׁ
ְ
שה ֲֵרי
שהַ ּ .תאֲ וָה לֹא ָּכךֶ ׁ ,
לַ עֲ ׂשוֹ ת ַמעֲ ֶׂ
ְ
ש ּלֹא י ִַּקח דֶּ ֶרך לָ לֶ כֶ ת ַאח ֲֵרי זֶה,
אֲ ִפ ּל ּו ׁ ֶ
ַוה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ הַ חֲבֵ ִרים.

יה ִר ִּבי ֹיו ֵסי ,אֲ ַמאי לָ א ְ ּכ ִתיב וְ ל ֹא
ָ .24א ַמר לֵ ּ

ָ .24א ַמר לוֹ ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י ,לָ ּ ָמה לֹא כָ תוּב וְ לֹא
ִת ְרצַ חּ ְ ,כמוֹ הָ אֲ חֵ ִרים הַ ּ ָללוּ? ָא ַמר לוֹ ,
שדַּ ְר ּגַת הַ דִּ ין ְּתל ּויָה ִ ּבגְ בו ָּרה ,וְ לֹא
ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ִ ּב ְמקוֹ ם הָ ַרח ֲִמים ,ו ִּמ ּׁשוּם זֶה לֹא כָ תוּב
יכים חָ מֵ ׁש
ש ְ ּצ ִר ִ
וָא''ו ְ ּבלֹא ִת ְרצַ ח .ו ִּמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
שה ֲֵרי
וָוִ י''םִ ,ה ּתוֹ סֵ ף וָא''ו וְ לֹא ִת ְת ַא ּוֶהֶ ׁ ,
ְ ּבלֹא ִת ְרצַ ח לֹא צָ ִר ְ
יך לָ ִ ׂשים וָא''ו ,וְ ִה ּתוֹ סֵ ף
ָּכאן.

יה.
יהּ ,ונְ ׁ ָש ֵק ּ
ָ ׁ .25ש ַמע ִר ִּבי ּ ִפנְ ָחס ְ ּדי ִָתיב אֲ ּ ַב ְת ֵר ּ
ָּב ָכה וְ ָחיִ ְ
יךָ .א ַמר ּג ּור ַא ְריֵה ,לֵ ית ַמאן ְ ּד ָק ִאים

ָשב ַאח ֲָריו וּנְ ָׁשקוֹ .
שי ּ ַׁ
ָׁ .25ש ַמע ַר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ ס ׁ ֶ
ָּבכָ ה וְ ִחיּ ְֵךָ .א ַמרּ ,גוּר ַא ְריֵהֵ ,אין ִמי
שיַּעֲ מֹד ִל ְפנֵיהֶ םִ ,מי יָכוֹ ל לַ עֲ מֹד ְלפָ נָיו
ֶׁ
יקים,
של הַ ַ ּצדִּ ִ
וְ ָא ִביו ָּבעוֹ לָ םַ .א ְ ׁש ֵרי חֶ ְל ָקם ׁ ֶ
וְ ַא ְ ׁש ֵרי חֶ ְל ִקי ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה וּבָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא
יתי לָ זֶהַ .על זֶה ָּכתוּב) ,איוב כב( י ְִרא ּו
שז ּ ִָכ ִ
ֶׁ
ִש ָמחוּ.
יקים וְ י ְ ׂ
צַ דִּ ִ

יה ְּבגִ ין ְ ּד ַד ְר ָּגא
ִת ְר ַצחּ ְ ,כ ָהנֵי ַאחֲ ִרינֵיָ .א ַמר לֵ ּ
ְ ּד ִדינָ א ִּבגְ ב ּו ָרה ּ ַתלְ יָא ,וְ לָ א ּ ַבאֲ ָתר ְ ּד ַרחֲ ֵמיְּ ,בגִ ין
יה וָ א''וּ .ו ְבגִ ין ְ ּד ַב ְעיָין
ָּכ ְך ל ֹא ִת ְר ַצח לָ א ְ ּכ ִתיב ּ ֵב ּ
ה' וָ וִ ין ִא ּת ֹו ָסף וָ א''ו וְ ל ֹא ִת ְת ַא ֶ ּוהּ ְ ,ד ָהא ְּבל ֹא ִת ְר ַצח
לָ א ָּב ֵעי לְ ִמ ׁ ְש ֵרי וָ א''ו ,וְ ִא ּת ֹו ַסף ָה ָכא.

יה וַ אֲ ב ּו ּ ָה ְּב ָע ְל ָמא.
ַק ּ ַמיְ יה ּוַ ,מאן י ִָכיל לְ ַק ְּי ָ
ימא ַק ּ ֵמ ּ
יק ּיָיא ,וְ זַ ָּכ ָאה ח ּולָ ִקי ְּב ַהאי
יהון ְ ּד ַצ ִ ּד ַ
זַ ָּכ ָאה ח ּולָ ֵק ֹ
ָעלְ ָמאּ ,ו ְב ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתיּ ְ ,דזָ ֵכינָ א לְ ַהאיַ .על ָ ּדא
ש ָמח ּו.
ְ ּכ ִתיב) ,איוב כב( יִ ְרא ּו ַצ ִ ּד ִ
יקים וְ יִ ְ ׂ

The tenth of the Ten commandment in Exodus (Inner of Zeir Anpin) says:
Exodus 20:13
”}.ס{ ל ֹאַ -ת ְחמֹד אֵ ֶשׁת ֵרﬠֶ � ,וְﬠַ ְבדּוֹ וַאֲ ָמתוֹ וְשׁוֹרוֹ וַחֲ מֹרוְֹ ,וכֹל ,אֲ ֶשׁר ְל ֵרﬠֶ � ;ל ֹא ַת ְחמֹד ,בֵּ ית ֵרﬠֶ �“
“You shall not covet your neighbor's house; you shall not covet your neighbor's wife or
his male servant or his female servant or his ox or his donkey or anything that belongs
”to your neighbor.
)The tenth commandment in Deuteronomy (Both aspects of Zeir Anpin and Malchut
says:
Deuteronomy 5:17
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”.וְל ֹא ַת ְחמֹד ,אֵ ֶשׁת ֵרﬠֶ �; }ס{ וְל ֹא ִת ְתאַ ֶוּה בֵּ ית ֵרﬠֶ �ָ ,שׂ ֵדהוּ וְﬠַ ְבדּוֹ וַאֲ ָמתוֹ שׁוֹרוֹ וַחֲ מֹרוְֹ ,וכֹל ,אֲ ֶשׁר ְל ֵרﬠֶ �“
“‘And you shall not covet your neighbor’s wife. And you shall not desire your neighbor’s
house, his field, or his male servant, or his female servant, his ox, or his donkey, or
”’anything that is your neighbor’s.
In the first Ten Commandments the word “You shall not covet…” is used twice. In the
second the word “desire” was added to “covet”, and it reveals the added aspect of
Malchut.

ִ .26ר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר) ,דברים ה( ְק ַרב ַא ּ ָתה
יתא
או ַריְ ָ
יבת ֹ
יה ַ
ש ָמע וְ ֹגו'ָ ּ .תא חֲ זֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ְתיְ ִ
ּו ׁ ֲ
הון
ש ָר ֵאל) ,כלהו( ּ ֻכ ְּל ֹ
ְליִ ְ ׂ
וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא י ִָתיב ַעל ּכ ּו ְר ְס ּיָיא ,וְ ָדא ִמג ֹּו
לות
קו ֹ
ֹ

ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו.

ְ ּד ָדא ִא ְתחֲ זֵיּ ,ו ִמ ּל ּולָ א ְ ּד ָדא נָ ִפיק ִמג ֹּו ִע ּ ָל ָאה
יה ,וְ ָדא ה ּוא ָרזָ א ִ ּד ְכ ִּתיב) ,דברים ה( ּ ָפנִ ים
ְ ּד ָעלֵ ּ
ְּב ָפנִ ים ִ ּד ּ ֶבר יְ יָ' ִע ּ ָמ ֶכם ָּב ָהר ִמ ּת ֹו ְך ָה ֵא ׁשּ ְ ,ד ִמ ּל ּולָ א
יה
נָ ְפ ָקאּ ,ו ַמ ִּליל ִמג ֹּו ֶא ּ ׁ ָשא וְ ׁ ַשלְ ֹ
הו ָבאּ ְ ,ד ָד ֵחי לֵ ּ

לְ ַברִּ ,ב ְד ִפיק ּו ְ ּדר ּו ָחא ּו ַמ ּיָיאּ ְ ,דיָהֲ ִבין ֵחילָ א.
ְ ּד ֶא ּ ׁ ָשא וְ ר ּו ָחא ּו ַמ ּיָיאִ ,מג ֹּו ׁש ֹו ָפרּ ְ ,ד ִאיה ּו ָּכלִ יל
ש ָר ֵאל ִא ְת ַר ִחיק ּו ִמ ְ ּד ִחיל ּו ָ ּדא.
ְל ֻכ ְּלה ּו נָ ִפיק .וְ יִ ְ ׂ
ּ .27ו ְּבגִ ין ָּכ ְך ,וְ ַא ְּת ְּת ַד ּ ֵבר ֵאלֵ ינ ּו ,לָ א ָּב ֵעינָ ן

ילאֶ ,א ּ ָלא ֵמאֲ ָתר ְ ּדנ ּו ְק ָּבא
ְּב ּת ּו ְק ָפא ִע ּ ָל ָאה ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
וְ לָ א י ִַּתיר ,וְ ַא ְּת ְּת ַד ּ ֵבר ֵאלֵ ינ ּו וְ ֹגו'ָ .א ַמר מ ׁ ֶֹשה וַ ַ ּדאי
ָחלַ ׁ ְש ּת ּון ֵחילָ א ִ ּדילִ יָ ,חלַ ׁ ְש ּת ּון ֵחילָ א ַאחֲ ָרא,
ש ָר ֵאל ,וְ יִ ׁ ְש ְמע ּון ָּכל )דף
ְ ּד ִאלְ ָמלֵ א לָ א ִא ְת ַרחֲ ק ּו יִ ְ ׂ
יתא ,לָ א הֲ וָ ה
רס''א ע''ב( ַה ִהיא ִמ ּ ָלה ַּכד ְּב ַק ְד ִמ ָ
ימין
י ִָכיל ָעלְ ָמא לְ ֶמהֱ וֵ י ָח ִריב לְ ָב ַתר ,וְ ִאי ּנ ּון הֲ ֹוו ַקיְ ִ
לְ ָד ֵרי ָ ּד ִרין.

ַ .26ר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמרְ ,ק ַרב ַא ּ ָתה
ש ִ ּנ ְּתנָה ּתוֹ ָרה
ּש ָמע וְ גוֹ 'ּ .בֹא ו ְּר ֵאהּ ְ ,ב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ו ֲׁ
ִש ָר ֵאלָּ ,כל הַ ּקוֹ לוֹ ת נִ ְמ ְצאוּ ,וְ הַ ָּקדוֹ ׁש
ְלי ְ ׂ
ְ
ְ
ָשב ַעל הַ ִּכ ּ ֵסא ,וְ זֶה ִמ ּתוֹ ך זֶה
ָּברוּך הוּא י ַׁ
ְ
של זֶה יָצָ א ִמ ּתוֹ ך הָ ֶע ְליוֹ ן
נִ ְר ָאה ,וְ ִד ּבוּר ׁ ֶ
ש ּ ֵמ ָעלָ יו .וְ זֶה ּו סוֹ ד הַ ָּכתוּב ּ ָפנִ ים ְ ּבפָ נִ ים
ֶׁ
ְ
שדִּ ּבוּר
דִּ ּ ֶבר ה' ִע ּ ָמכֶ ם ָּבהָ ר ִמ ּתוֹ ך הָ ֵא ׁשֶ ׁ .
שדָּ חָ ה
ש ְלהֶ בֶ ת ׁ ֶ
יָצָ א ,וְ ִד ּ ֵבר ִמ ּתוֹ ְך ֵא ׁש וְ ַׁ
שנּוֹ ְתנִ ים
של רוּחַ ו ַּמיִם ׁ ֶ
אוֹ תוֹ הַ חוּצָ ה ְ ּבדֹפֶ ק ׁ ֶ
ְ
שכּ וֹ לֵ ל
ש ֵא ׁש וְ רוּחַ ו ַּמיִם ִמ ּתוֹ ך ׁשוֹ פָ ר ׁ ֶ
כּ ֹחַ ֶ ׁ .
ִש ָר ֵאל ִה ְת ַרחֲק ּו ִמ ּ ַפחַ ד
ֶאת ּ ֻכ ּ ָלם יוֹ ְצ ִאים ,וְ י ְ ׂ
זֶה.

 .27ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך ,וְ ַא ְּת ְּת ַד ּ ֵבר ֵאלֵ ינוּ .לֹא
ש ְּל ַמ ְעלָ הֶ ,א ָּלא ִמ ּ ָמקוֹ ם
רוֹ ִצים ְ ּבכֹחַ ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶ
של הַ ְ ּנ ֵקבָ ה וְ לֹא יוֹ ֵתר ,וְ ַא ְּת ְּת ַד ֵּבר ֵאלֵ ינ ּו
ֶׁ
ֹשה ,וַדַּ אי הֶ חֱלַ ְ ׁש ּ ֶתם ֶאת כּ ִֹחי,
וְ גוֹ 'ָ .א ַמר מ ׁ ֶ
ש ִא ְל ָמלֵ א לֹא
הֶ חֱלַ ְ ׁש ּ ֶתם כּ ֹחַ ַאחֵ רֶ ׁ ,
ִש ְמע ּו ָּכל אוֹ תוֹ דָּ בָ ר
ִש ָר ֵאל וְ י ְ ׁ
ִה ְת ַרחֲק ּו י ְ ׂ
ְּכמוֹ ַּב ְּת ִח ָּלה ,לֹא הָ יָה יָכוֹ ל הָ עוֹ לָ ם ִל ְהיוֹ ת
חָ ֵרב ַאחַ ר ָּכ ְך ,וְ הֵ ם הָ י ּו ַקיּ ִָמים ְלדוֹ ֵרי
דוֹ רוֹ ת.

The Zohar reveals that when the Torah was given to the Israelites all the voices were
present. The voices from Binah that are called ‘inner voice’, the voices from Zeir Anpin
that are called ‘outer voice’ and the voices of Malchut that are called ‘voice of words’.
The Holy One Blessed be He, was on his throne, which is Malchut and his words came
out from the level of Zeir Anpin that is above Malchut, as it said in Deuteronomy 5:4
”פָּ נִ ים ְבּפָ נִ יםִ ,דּבֶּ ר יְהוָה ִﬠ ָמּכֶם בָּ הָ רִ --מתּוֹ� הָ אֵ שׁ“
”“YHVH spoke to you face to face at the mountain from the midst of the fire,
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Zeir Anpin and Malchut were ‘face’ to ‘face’ and the words came from the fire that is
the Left Column. From the Shofar, that is Binah, came out fire, wind, and water that
represent the three columns of Zeir Anpin. The Israelites were in awe and fear.
Deuteronomy 5:23
ָ ו--�אֲ ֶשׁר י ְַדבֵּ ר יְהוָה אֱ �הֵ ינוּ אֵ לֶ י- אֵ ת כָּל,ֹאמר יְהוָה אֱ �הֵ ינוּ; וְאַ ְתּ ְתּ ַדבֵּ ר אֵ לֵ ינוּ
ַ אֲ ֶשׁר י- אֵ ת כָּל,וּשׁ ָמע
ְ ְק ַרב אַ ָתּה
“ ְשׁ ַמ ְﬠנוּ
”וְﬠָ ִשׂינוּ
“Go near and hear all that YHVH our God says; then speak to us all that YHVH our
God speaks to you, and we will hear and do it.'”
Because of their fear they kept a distance and asked Moses to “Go near..” and be a
channel for them so they can receive the words of YHVH on the level of Malchut.
The Zohar reveals a great secret here and states that if the Israelites kept themselves
close and listened to the words of YHVH from Zeir Anpin then the world wouldn’t be
destroyed later and the Israelites could live forever.
The main lesson from this study is that we need to seek higher levels. Many people
have the Zohar set at home but rarely open it. Many prefer to go to Kabbalah social
clubs instead of going into deep studies of Zohar and Kabbalah at least at the level that
the Daily Zohar provides.
Come closer to the higher level studies and encourage others to join. It’s for you, them
and the entire world. With every Zohar study, we bring mercy and protection to the
world.

 ָמה.ּאשוֹ נָה מֵ תו
ׁ שה ֲֵרי ְ ּב ָׁש ָעה ִר
ֶ ׁ .28
ְ
ְ
שה ֲֵרי ֵעץ הַ ּ ָמוֶת
ֶ ׁ ,ש ָּכך צָ ִריך
ֶ ׁ הַ ּ ַט ַעם? ִמ ּ ׁשוּם
שחָ י ּו וְ ָקמ ּו וְ ִה ְת ַר ּב ּו וְ ָרצָ ה
ֶ ׁ  ַאחַ ר.ּג ַָרם
הוּא ְלהַ ְכנִ יסָ ם ְל ֵעץ הַ חַ יִּים- ָּברו ְּך-הַ ָּקדוֹ ׁש
שעוֹ מֵ ד ַעל אוֹ תוֹ ֵעץ הַ ּ ָמוֶת ְ ּכ ֵדי ִל ְהיוֹ ת
ֶׁ
 וְ ָאז,ּ ִה ְת ַרחֲק ּו וְ לֹא ָרצו,ַקיּ ִָמים ְלעוֹ לָ ִמים
.ֹשה עֲ לֵ יהֶ ם וְ ֶנחֱלַ ׁש כּ ֹחַ ַאחֵ ר
ֶ ׁ ֶנחֱלַ ׁש כּ ֹחַ מ
ְ
יתי
ִ  אֲ נִ י ָר ִצ,הוּא- ָּברוּך-ָא ַמר הַ ָּקדוֹ ׁש
ְל ַקיֵּם ֶא ְתכֶ ם ְ ּב ָמקוֹ ם ֶע ְליוֹ ן ו ְּל ִהדָּ בֵ ק ַּבחַ יִּים
,ש ּ ְ ׁשר ּויָה הַ ְ ּנ ֵקבָ ה
ֶ ׁ יתם ָמקוֹ ם
ֶ  ַא ּ ֶתם ְר ִצְ ָּכל ֶאחָ ד יֵלֵ ך.' ֹוְ לָ כֵ ן לֵ ְך אֱ מֹר לָ הֶ ם וְ גו
.ש ּלוֹ וְ י ְִתיַחֵ ד ִע ּ ָמ ּה
ֶ ׁ לַ ְ ּנ ֵקבָ ה

. ַמאי ַט ְע ָמא.יתא ִמית ּו
ָ  ְ ּד ָהא ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ַק ְד ִמ.28
ְ ְּבגִ ין ְ ּד ָה ִכי ִא ְצ ְט ִר
.מו ָתא ָּג ִרים
ֹ  ְ ּד ָהא ִאילָ נָ א ְ ּד,יך
 ּו ָב ָעא ק ּו ְד ׁ ָשא,ְל ָב ַתר ְ ּד ַחיי ּו )דחיו( וְ ָקמ ּו וְ ָקא ָס ּג ּו
ְ ְּב ִר
 ְ ּד ָק ִאים ַעל,לון לְ ִאילָ נָ א ְ ּד ַח ּיֵי
ֹ יך ה ּוא לְ ַאעֲ לָ א
,ימין לְ ָעלְ ִמין
ִ ְ ְּבגִ ין לְ ֶמהֱ וֵ י ַקי,מו ָתא
ֹ ַהה ּוא ִאילָ נָ א ְ ּד
 ְ ּכ ֵדין ִא ְתחֲ לָ ׁש ֵחילָ א ְ ּדמ ׁ ֶֹשה,ִא ְת ְר ַחק וְ לָ א ָּבע ּון
 ָא ַמר ק ּו ְד ׁ ָשא. וְ ִא ְת ַח ּ ָל ׁש ֵחילָ א ַאחֲ ָרא,ָעלַ יְ יה ּו
ְ ְּב ִר
ימא לְ כ ּו ּ ַבאֲ ָתר
ָ  אֲ נָ א ָּב ֵעינָ א לְ ַק ְּי,יך ה ּוא
 ַא ּת ּון ָּב ִעית ּון אֲ ָתר, ּולְ ִא ְת ַ ּד ְּב ָקא ּ ַב ַח ִּיים,ִע ּ ָל ָאה
 ָּכל.'מור לָ ֶהם וְ ֹגו
ֹ ֱ לֵ ְך א, ּו ְּבגִ ין ָּכ ְך.ְ ּדנ ּו ְק ָּבא ׁ ַש ְריָא
. וְ יִ ְתי ֵַחד ָּב ּה,יה
ּ ַחד יְ ַה ְך ְלנ ּו ְק ֵב

ִש ָר ֵאל לֹא ָע ׂש ּו
ׂ ְ ּשי
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן, וְ ִעם ָּכל זֶה.29
 לֹא,שהָ יָה עֲ לֵ יהֶ ם
ֶ ׁ ֶא ּ ָלא ְ ּבפַ חַ ד ֶע ְליוֹ ן
 ֶא ּ ָלא ִמי י ּ ִֵתן וְ הָ יָה ְלבָ בָ ם זֶה,נֶאֱ ַמר עֲ לֵ יהֶ ם
שה
ֶׂ ֹשעו
ֶ ׁ  ָּכל ִמי,ּ ִמ ָּכאן לָ ַמ ְדנו.' ֹלָ הֶ ם וְ גו
 ַאף, וְ ִל ּבוֹ ו ְּרצוֹ נוֹ לֹא ָׂשם ַּב ַ ּצד הָ ָרע,ָדבָ ר
 הוֹ ִאיל וְ לֹא ָע ָׂשה- שהוּא ַרע
ֶ ׁ ַעל ּגַב
 וְ לֹא ְכ ָא ָדם,ֶש
ׁ  לֹא ׁשוֹ ֶרה ָעלָ יו עֹנ,ְב ָרצוֹ ן

 ֶא ּ ָלא,ש ָר ֵאל לָ א ָע ְבד ּו
ׂ ְ ִ ֵּכיוָ ן ְ ּדי, וְ ִעם ָּכל ָ ּדא.29
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, לָ א ִא ְּת ַמר ָעלַ יְ יה ּו,ִּב ְד ִחיל ּו ִע ּ ָל ָאה ְ ּדהֲ וָ ה ָעלַ יְ יה ּו
 ִמ ָּכאן.'ֶא ּ ָלא ִמי יִ ּ ֵתן וְ ָהיָה לְ ָב ָבם זֶה לָ ֶהם וְ ֹגו
יה
ֹ
ּ  וְ לִ ָּבא ּו ְרע ּו ֵת, ָּכל ַמאן ְ ּד ָע ִביד ִמ ּ ָלה,יפנָ א
ְ ִאול

,יש
ָ ׁ לָ א ׁ ַש ֵ ּוי לְ ִס ְט ָרא ִּב
ׁ  ַאף ַעל ַּגב ְ ּד ִאיה ּו ִּב,ישא
עונְ ׁ ָשא לָ א ׁ ַש ְריָא
ֹ ,הו ִאיל וְ לָ א ָע ִביד ִּב ְרע ּו ָתא
ֹ
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ְ  וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר. וְ לָ א ְ ּכ ּ ַבר נָ ׁש ַאחֲ ָרא.יה
ֹ וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא לֹא ָדן אוֹ תו,יך ה ּוא ַאחֵ ר
ּ ֵָעל
.ְל ַרע
.יש
ׁ יה ְל ִב
ּ ֵלָ א ָ ּד ִאין ל

When the Israelites heard the first commandment (utterance of God), they died because
of their connection to Malchut. They came back to life because God wanted them to
include them in the Tree of Life that is Zeir Anpin, which is above the Tree of Death of
Malchut. The reason for that is that they will have immortality. The Israelites didn’t
want it and they created a distance between themselves and Moses who brought the
Torah of Immortality. Moses is the aspect of Da’at and could have created a bridge from
the upper three Sefirot to Malchut using Zeir Anpin.
The Israelites chose Malchut and stayed with the aspect of death.
Deuteronomy 5:26
“ ְלאָ הֳ לֵ יכֶם, שׁוּבוּ לָ כֶם: אֱ מֹר לָ הֶ ם,� ֵ”ל
“Go say to them: Return to your tents.”
Lesson:
We see the work and miracles of God in this world but most of us choose temporary
pleasures of the material world.
The first commandment says
“I am YHVH your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. “You
shall have no other gods before me.”
When we understand that there’s ONLY ONE God who is YHVH and none but him then
we can have a true connection to the Tree of Life and merit Immortality after death and
Resurrection.
I saw a video by a kabbalah student that connects the three columns of the Tree of Life
as the aspect of the three major religions Judaism (Torah), Christianity and Islam. This
is very wrong and far from any kabbalistic teachings. There are no references to his
idea in any kabbalah book. Rabbi Shimon curses those who bring incorrect images of
the Tree of Life. Following and accepting such an image of the three columns goes
against the first commandment and the flow of light to the world. There’s no Kabbalah
in other religions because they don't teach the Tree of Life.
If we want to earn the state of Immortality at the time of the Resurrection we need to
leave all idol worshipping and other teachings and cling to the ways of the Torah and
the Zohar as the tools that reveal its light. It is simple and powerful.

 ִמ ָּכאן נִ ְפ ַרד. וְ ַא ּ ָתה ּפֹה עֲ מֹד ִע ּ ָמ ִדי.30
 וְ נִ ְד ַּבק וְ ָעלָ ה ְ ּב ָמקוֹ ם, ִֹמכּ ֹל ָוכֹל מֵ ִא ְ ׁש ּתו
ֹ ַא ְׁש ֵרי חֶ ְלקו. וְ לֹא ִבנְ ֵקבָ ה,של הַ זָּכָ ר
ֶ ׁ ַאחֵ ר
שזָּכָ ה ִל ְד ָרגוֹ ת
ֶ ׁ , נְ ִביא הָ אֱ מֶ ת,ֹשה
ֶ ׁ של מ
ֶׁ
ש ּלֹא זָכָ ה ָא ָדם ַאחֵ ר
ֶ ׁ ּ  ַמה,ֶע ְליוֹ נוֹ ת
 )קהלת ז( טוֹ ב, וְ ַעל זֶה ָּכתוּב.ְלעוֹ לָ ִמים
? ַמה זֶּה טוֹ ב.ִל ְפנֵי הָ אֱ ל ִֹהים י ּ ִָמלֵ ט ִמ ּ ֶמ ּנָה
.ש ָּכתוּב )שמות ב( ִּכי טוֹ ב הוּא
ֶ ׁ ,ֹשה
ֶ ׁ זֶה מ
 ָעלָ ה ְל ַד ְר ָ ּגה ַאחֶ ֶרת,שהָ יָה טוֹ ב
ֶ ׁ ו ִּמ ּ ׁשוּם
 וְ ַעל זֶה ָּכתוּב )שם ג( ִ ּכי הַ ּ ָמקוֹ ם.ֶע ְליוֹ נָה
.שר ַא ּ ָתה עוֹ מֵ ד ָעלָ יו ַא ְד ַמת ק ֶֹד ׁש הוּא
ֶ ׁ ֲא
17

, ֵמ ָה ָכא.מוד ִע ּ ָמ ִדי
ֹ ֲ )דברים ה( וְ ַא ּ ָתה ּפ ֹה ע.30
 וְ ִא ְת ַ ּד ָּבק וְ ִא ְס ּ ַת ּ ָלק,יה
ּ  ְמ ִא ְּת ֵת,ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמ ּכֹל וָ כֹל

 זַ ָּכ ָאה. וְ לָ א ְּבנ ּו ְק ָּבא,ּ ַבאֲ ָתר ַאחֲ ָרא ִ ּד ְדכ ּו ָרא
 ְ ּדזָ ָכה לְ ַד ְר ִ ּגין,ימנָ א
ָ יאה ְמ ֵה
ָ ח ּולָ ָקא ְ ּדמ ׁ ֶֹשה נְ ִב

 ַעל. ַמה ְ ּדלָ א זָ ָכה ּ ַבר נָ ׁש ָאחֳ ָרא ְל ָע ְל ִמין,ִע ּ ָל ִאין
טוב לִ ְפנֵי ָהאֱ ל ִֹהים יִ ּ ָמלֵ ט
ֹ ( )קהלת ז,ָ ּדא ְ ּכ ִתיב
 )שמות ב( ִ ּכי, ִ ּד ְכ ִּתיב. ָ ּדא מ ׁ ֶֹשה.טוב
ֹ  ַמאי.ִמ ּ ֶמ ָ ּנה
 ָסלִ יק לְ ַד ְר ָּגא ַאחֲ ָרא, ּו ְבגִ ין ְ ּדהֲ וָ ה ָטב.טוב ה ּוא
ֹ
קום אֲ ׁ ֶשר
ֹ  )שמות ג( ִ ּכי ַה ּ ָמ, וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב.ִע ּ ָל ָאה
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עו ֵמד ָעלָ יו עוֹ מֵ ד ָעלָ יו דַּ וְ ָקאָ .מה הַ ּ ַט ַעם? ִמ ּ ׁשוּם ִּכי
עו ֵמד ָעלָ יו ַא ְד ַמת ק ֶֹד ׁש ה ּואֹ ,
ַא ּ ָתה ֹ
טוֹ ב הוּא ,וְ טוֹ ב הוּא זָכָ ר.

טוב ה ּוא
טוב ה ּוא ,וְ ֹ
יקאַ .מאי ַט ְע ָמאְּ .בגִ ין ִ ּכי ֹ
ַ ּדיְ ָ
ְ ּדכ ּו ָרא.
ימאּ ְ ,ד ָהא ָא ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדהָ ,הא ָ ּדוִ ד
 .31וְ ִאי ּ ֵת ָ

טובּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )שמואל א
יה ֹ
ִ ּד ְכ ִּתיב ּ ֵב ּ
יה
טז( וְ ֹ
טוב ר ִֹאי ,אֲ ַמאי לָ א הֲ וָ ה י ִַּתירָ .א ַמר לֵ ּ
טוב ר ִֹאיּ ָ ,דא ְ ּד ִאיה ּו ֵחיז ּו
טוב ר ִֹאי ְ ּכ ִתיבֹ .
וְ ֹ
טוב
טוב ר ִֹאי ,הֲ וָ ה ֹ
לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ אָ ,ה ִכי הֲ וָ ה ָ ּדוִ דֹ .
טוב ה ּוא ַמ ּ ָמ ׁש ,וְ ָה ָכא
ְ ּד ִאיה ּו ֵחיז ּוּ .ו ְבמ ׁ ֶֹשה ְ ּכ ִתיב ֹ
טוב ר ִֹאי .וְ ִעם ָּכל ָ ּדאְּ ,ב ַת ְרוַ ויְ יה ּו הֲ וָ ה ָא ִחיד,
ֹ
ְ ּד ָהא ָ ּדא ְּב ָדא ָא ִחידּ .ומ ׁ ֶֹשה לְ ָב ַתר ְ ּדהֲ וָ ה ַטב,
ָסלִ יק

לְ ֶמהֱ וֵ י

ּג ּו ָפא

יש) .דברים
ִא ׁ

יש
כ''ג( ִא ׁ

יש מ ׁ ֶֹשה ָענָ ו ְמאֹד.
ָהאֱ ל ִֹהים) ,במדבר יב( וְ ָה ִא ׁ

שה ֲֵרי ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
ֹאמר ׁ ֶ
 .31וְ ִאם ּת ַ
ּבוֹ טוֹ בּ ְ ,כמוֹ
ש ָּכתוּב
ֶׁ
ה ֲֵרי דָּ וִ ד
ש ּנֶאֱ ַמר )שמואל-א טז( וְ טוֹ ב ר ִֹאי ,לָ ּ ָמה
ֶׁ
לֹא הָ יָה יוֹ ֵתר? ָא ַמר לוֹ ָּ ,כתוּב וְ טוֹ ב ר ִֹאי.
שהוּא ַמ ְר ֶאה ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכלָּ ,כ ְך
טוֹ ב ר ִֹאי זֶה ׁ ֶ
שהוּא
הָ יָה דָּ וִ ד .טוֹ ב ר ִֹאי  -הָ יָה טוֹ ב ׁ ֶ
ֹשה ָּכתוּב טוֹ ב הוּאַ ,מ ּ ָמ ׁש,
ַמ ְר ֶאה .ו ְּבמ ׁ ֶ
וְ כָ אן טוֹ ב ר ִֹאי ,וְ ִעם ָּכל זֶה ִ ּב ְׁשנֵיהֶ ם הָ יָה
ֹשהַ ,אחַ ר
שה ֲֵרי זֶה ָּבזֶה ָאחוּזּ .ומ ׁ ֶ
ָאחוּזֶ ׁ ,
יש) .דברים
שהָ יָה טוֹ בָ ,עלָ ה ִל ְהיוֹ ת ּגוּף ִא ׁ
ֶׁ
יש
יש הָ אֱ ל ִֹהים) .במדבר יב( וְ הָ ִא ׁ
לג( ִא ׁ
ֹשה ָענָו ְמאֹד.
מ ֶׁ

1 Samuel 16:12
”וַיִּ ְשׁלַ ח ַוי ְִביאֵ הוּ וְהוּא אַ ְדמוֹנִ יִ ,ﬠם-יְפֵ ה ﬠֵ י ַניִם וְטוֹב ר ִֹאי“
“So he sent for him and had him brought in. He was glowing with health and had a fine
”appearance and handsome features.
Exodus 2:2
�שׁה י ְָר ִחים“
”ו ַַתּהַ ר הָ ִא ָשּׁה ,ו ֵַתּלֶ ד בֵּ ן; ו ֵַתּ ֶרא אֹ תוֹ כִּ י-טוֹב הוּא ,ו ִַתּצְ ְפּנֵהוּ ְשׁ ָ
“the woman conceived, and bore a son. When she saw that he was a good child, she
”hid him three months.
The first verse above was said on King David, who is the aspect of Malchut. The second
was said on Moses who is the aspect of Da’at.
The ‘good’ in Malchut can be seen only in the appearance because Malchut is revealed
in the action and in returning and the Light that is ‘returned’.
In Da’at, the ‘Good’ is the essence of good as it is the results of the unification of Father,
Chokmah and Mother, Binah. Supernal Mother and Father are always together to allow
us to elevate and draw from their light through Da'at. Moses is our bridge and through
the Torah he brought down for us, we can draw from the Light of the supernal father
and mother.

דויָּ ,ב ֵעי ּ ַבר נָ ׁש
עו ָב ֹ
ָ .32א ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדהְּ ,ב ָכל ֹ
יה לְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ,וְ ָהא
לְ ׁ ַש ָ ּו ָאה לָ ֳק ְבלֵ ּ

ָ .32א ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדהּ ְ ,בכָ ל ַמעֲ ָׂשיו צָ ִר ְ
יך
הָ ָא ָדם לָ ִ ׂשים ְ ּכנֶגְ דּ וֹ ֶאת הַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברו ְּך-
הוּאַ ,וה ֲֵרי ֵּב ַא ְרנ ּו ֶאת הַ דָּ בָ רַ .ר ִ ּבי יְהו ָּדה
שהוֹ לֵ ְך
ש ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדהִ ,מי ׁ ֶ
ְלטַ עֲ מוֹ ֶ ׁ .
ַּבדֶּ ֶר ְך יְכַ ּוֵן ִל ְ ׁשל ָֹׁשה ְדבָ ִרים ,וְ ֶע ְליוֹ ן ִמ ּ ֻכ ָּלם
ש ְּת ִפ ָּלה יוֹ ֵתר
זוֹ הַ ְּת ִפ ּ ָלה .וְ ַאף ַעל ּגַב ׁ ֶ
ֶע ְליוֹ נָה מֵ הַ כּ ֹלְׁ ,שנֵי חֲבֵ ִרים אוֹ ְׁשל ָֹׁשה
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יהּ ְ ,ד ָא ַמר ִר ִּבי
או ִק ְ
ֹ
ימנָ א ִמ ּ ָלהִ .ר ִּבי יְ ה ּו ָדה לְ ַט ְע ֵמ ּ
יְ ה ּו ָדהַ ,האי ַמאן ְ ּד ָאזִ יל ְּב ָא ְר ָחא ,יְ ַכ ֵ ּוין לִ ְתלַ ת
לו ָתא
לו ָתא ,וְ ַאף ַעל ַּגב ִ ּד ְצ ֹ
הון ְצ ֹ
ילא ִמ ְּנ ֹ
ִמ ִּלין ,וְ ֵע ּ ָ

Zohar Vaetchanan – Draft – unedited- not for publishing
שה ֲֵרי לֹא י ְִפחֲדוּ,
שעוֹ ְס ִקים ְ ּב ִד ְב ֵרי תוֹ ָרהֶ ׁ ,
או ְּתלָ ָתא ְ ּדלָ ָעאן ׁ ֶ
י ִַּתיר ִע ּ ָל ָאה ִמ ּכ ּ ָֹלאְּ ,ת ֵרי ַח ְב ֵרי ֹ
)וּל ַמ ְﬠלָ ה ֵמהֶ ם ְתּ ִפלָּ ה ,וְﬠֶ ְליוֹנָה
ש ִכינָה ְ
ִּכי הַ ּ ְ ׁ

ְּב ִמלֵ י

יתא.
או ַריְ ָ
ְ ּד ֹ

ְ ּד ָהא

לָ א

ִמ ְס ּ ָת ֵפי,

ְּבגִ ין

ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא )ס''א ועילא מנהון צלותא ,ועלאה מכלהו,

חֲ בֵ ִרים

ְבּ ִד ְב ֵרי

ִמכֻּלָּ ם,
הַ ְשּׁכִ ינָה( ִמ ְ ׁש ּ ַת ּ ֶתפֶ ת ִע ּ ָמם.

תוֹרה.
ָ

ֶשׁהֲ ֵרי

חברייא במלי דאורייתא .דהא שכינתא( ִא ׁ ְש ּ ַת ְּת ָפא

ּ ַבהֲ ַדיְ יה ּו.

) .33כי הא ד( ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר וְ ִר ִּבי ִח ּיָיא הֲ ֹוו ַאזְ לֵ י
ְּב ָא ְר ָחא,

ָא ַמר

ִר ִּבי

ֶאלְ ָעזָ ר )ס''א

ש יְ יָ' אֱ ל ִֹהים לְ ָא ָדם
חייא( ְ ּכ ִתיב) ,בראשית ג( וַ ּי ַַע ׂ
יטי הֲ ֹוו
עור .וְ ִכי ַעד ַה ׁ ְש ּ ָתא ּ ְפ ׁ ִש ֵ
ּו ְל ִא ׁ ְש ּת ֹו ָּכ ְת ֹנות ֹ
עורִ .איןֶ .א ּ ָלא ָמאנֵי לְ ב ּו ׁ ֵשי יְ ַקר הֲ ֹווָ .א ַמר
ֵמ ַהה ּוא ֹ

יה ִר ִּבי ִח ּיָיאִ ,אי ָה ִכי לָ א ִא ְת ָחז ּון לְ ה ּו אֲ ִפ ּ
יל ּו
לֵ ּ

יש ּו
עור .וְ ִכי ּ ֵת ָ
ָּכ ְת ֹנות ֹ
ימא ְ ּד ַעד לָ א ָחאב ּו ַאלְ ִּב ׁ

ש יְ יָ'
ְלה ּו ,לָ אֶ .א ּ ָלא לְ ָב ַתר ְ ּד ָחב ּו ְ ּכ ִתיב ,וַ ּי ַַע ׂ
ישם וְ ֹגו'.
עור וַ ּי ְַל ִּב ׁ ֵ
אֱ ל ִֹהים ְל ָא ָדם ּו ְל ִא ׁ ְש ּת ֹו ָּכ ְת ֹנות ֹ
יתא הֲ ֹוו
יהָ ,ה ִכי ה ּוא וַ ַ ּדאיְּ ,ב ַק ְד ִמ ָ
ָ .34א ַמר לֵ ּ
ילאּ ,ו ִמ ְת ּ ָפ ׁ ְש ִטן ִמן ְ ּגוָ ונֵי ִ ּדלְ ּ ַת ּ ָתא ,וַ הֲ וָ ה
ְ ּכגַ וְ ונָ א ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
ילא ַא ְס ַחר ָעלַ יְ יה ּוּ .ולְ ָב ַתר ְ ּד ָחב ּו,
הו ָרא ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
נְ ֹ

לון ִּבגְ וָ ונֵי ְ ּד ַהאי ָעלְ ָמא ,וְ ַא ְע ּ ַבר ִמ ַ ּניְ יה ּו ַּגוְ ונֵי
ַא ְה ָ ּדר ֹ
ש יְ יָ' אֱ ל ִֹהים לְ ָא ָדם
ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
ילאַ .מה ְ ּכ ִתיב .וַ ּי ַַע ׂ
ישם ִמ ַּגוְ ונָ א ְ ּד ַהאי
עור וַ ּיַלְ ִּב ׁ ֵ
ּולְ ִא ׁ ְש ּת ֹו ָּכ ְת ֹנות ֹ
ָע ְל ָמאּ ְ .כ ִתיב )שמות כט( וְ ֶאת ַאהֲ רֹן וְ ֶאת ָּבנָ יו
ילא.
ּ ַת ְק ִריב וְ ִהלְ ּ ַב ׁ ְש ּ ָתם ָּכ ְת ֹנותָ ,ה ָתם ְ ּכגַ וְ ונָ א ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
ָה ָכא ְ ּכגַ וְ ונָ א ִ ּדלְ ּ ַת ּ ָתאָ .ה ָתם ָּכ ְת ֹנות ׁ ֵש ׁשָ ,ה ָכא
עור .וְ ַאף ַעל ַּגב ְ ּד ִאיה ּו ָה ִכיַ ׁ ,ש ּ ִפ ָירא
ָּכ ְת ֹנות ֹ

) .33כְּ מוֹ זֶה ֶשׁ( ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר וְ ַר ִ ּבי ִחיָּיא הָ י ּו
הוֹ ְל ִכים ַּבדֶּ ֶר ְךָ .א ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר,
ָּכתוּב )בראשית ג( ַויּ ַַע ׂש ה' אֱ ל ִֹהים ְל ָא ָדם
ו ְּל ִא ְ ׁש ּתוֹ ָּכ ְתנוֹ ת עוֹ ר .וְ ִכי ַעד ַע ְכ ָׁשו
מֻ ְפ ָׁש ִטים הָ י ּו מֵ אוֹ תוֹ הָ עוֹ ר? ּ ֵכןֶ .א ָּלא ְּכלֵ י
ּשי כָ בוֹ ד הָ יוָּ .א ַמר לוֹ ַר ִ ּבי ִחיָּיאִ ,אם
ְלבו ׁ ֵ
ָּכ ְך לֹא ָראוּי לָ הֶ ם אֲ ִפ ּל ּו ָּכ ְתנוֹ ת עוֹ ר .וְ ִאם
יש ּו אוֹ ָתם -
ש ּלֹא חָ ְטא ּו ִה ְל ִ ּב ׁ
ש ַעד ׁ ֶ
ֹאמר ׁ ֶ
ּת ַ
שחָ ְטא ּו ָּכתוּב )בראשית
לֹאֶ .א ָּלא ַאחַ ר ׁ ֶ
ג( ַוי ּ ַַעשׂ ה' אֱ ל ִֹהים ְל ָא ָדם ו ְּל ִא ְׁש ּתוֹ ָּכ ְתנוֹ
שם וְ גוֹ '.
עוֹ ר ַוי ּ ְַל ִ ּב ׁ ֵ
ָ .34א ַמר לוֹ ָּ ,כ ְך זֶה ְ ּבוַדַּ איַּ .בהַ ְתחָ לָ ה הָ י ּו
ש ְּל ַמ ְעלָ ה ,וּמֻ ְפ ָׁש ִטים מֵ הַ ְ ּגוָנִ ים
ֶׁ
ְּכמוֹ
ש ְּל ַמ ּ ָטה ,וְ הָ יָה הָ אוֹ ר הָ ֶע ְליוֹ ן סוֹ בֵ ב עֲ לֵ יהֶ ם.
ֶׁ
ִירם ְ ּבצוּרוֹ ת הָ עוֹ לָ ם
שחָ ְטא ּו הֶ ֱחז ָ
ַאחַ ר ׁ ֶ
ש ְּל ַמ ְעלָ הַ .מה
הַ זֶּה ,וְ הֶ עֱ ִביר מֵ הֶ ם הַ ּצוּרוֹ ת ׁ ֶ
ָּכתוּב? ַויּ ַַע ׂש ה' אֱ ל ִֹהים ְל ָא ָדם ו ְּל ִא ְׁש ּתוֹ
שםִ ,מ ּצו ַּרת הָ עוֹ לָ ם הַ זֶּה.
ָּכ ְתנוֹ ת עוֹ ר ַוי ּ ְַל ִ ּב ׁ ֵ
ָּכתוּב )שמות כט( ]וְ ֶאת ַא ֲהרֹן[ וְ ֶאת ָּבנָיו
ּ ַת ְק ִריב וְ ִה ְל ַּב ְ ׁש ּ ָתם ּ ֻכ ּ ֳתנֹתָׁ .שם ְּכגוֹ ן ֶע ְליוֹ ן,
ש ׁשָּ ,כאן
ָּכאן ְ ּכגוֹ ן ּ ַת ְח ּתוֹ ןָׁ .שם ָּכ ְתנוֹ ת ׁ ֵ
ש ָּכ ְך הוּא ,הַ יּ ִֹפי
ָּכ ְתנוֹ ת עוֹ ר .וְ ַאף ַעל ּגַב ׁ ֶ
של אוֹ ָתם ְלבו ִ ּׁשים ָעלָ ה ַעל הַ כּ ֹל.
ֶׁ

ְ ּד ִאי ּנ ּון לְ ב ּו ׁ ִשין ָסלִ יק ַעל ּכ ּ ָֹלא.

ֵעינֵי
ֵעינֵי  .35ו ִַּת ּ ָפ ַק ְחנָה
ג( וַ ִּת ּ ָפ ַק ְחנָ ה
) .35בראשית
ַמה
)בּ ְדפוּס( הָ עוֹ לָ ם הַ זֶּה,
צוּרת( ִ
)בּ ַ
ַמה ג(ְ .
ֵיהם )בטיפסא( )בעפושא( ְ ּד ַהאי ָעלְ ָמא,
ׁ ְשנ ֶ
יחים וּפוֹ ְק ִחים
שהָ י ּו ַמ ְׁש ִ ּג ִ
ש ּלֹא הָ יָה ק ֶֹדם ׁ ֶ
ּ ֶׁ
ילא.
קו ֶדםּ ַ ,דהֲ ֹוו ַמ ׁ ְש ִ ּג ִחין ּו ַפ ְק ִחין לְ ֵע ּ ָ
ְ ּדלָ א הֲ וָ ה ֹ
ְל ַמ ְעלָ ה ,לֶ ָע ִתיד לָ בֹא ָּכתוּב )ישעיה
שנֵיהֶ ם )בראשית
ְׁ
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.' ֹמב( וְ הוֹ לַ ְכ ִּתי ִעוְ ִרים ְ ּב ֶד ֶר ְך לֹא י ָָדע ּו וְ גו
של
ֶ ׁ ָע ִתיד הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ִל ְפקֹחַ ֵעי ַניִם
 ו ְּל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ְ ּבחָ ְכ ָמה,ָשים לֹא חֲכָ ִמים
ׁ ִ אֲ נ
ש ּלֹא נִ ְד ְ ּבק ּו ָּבעוֹ לָ ם
ֶ ּׁ ֶע ְליוֹ נָה ו ְּל ִהדָּ בֵ ק ְ ּב ַמה
 ַא ְׁש ֵרי.שיּ ְֵדע ּו ֶאת ִר ּבוֹ נָם
ֶ ׁ  ְּכ ֵדי,הַ זֶּה
ש ֵאין
ֶ ׁ ,ש ִי ּזְכּ ּו ְלאוֹ ָת ּה חָ ְכ ָמה
ֶ ׁ יקים
ִ ִּהַ ַ ּצד
יעה ְּכאוֹ ָת ּה
ָ  וְ לֹא י ְִד,חָ ְכ ָמה ְּכאוֹ ָת ּה חָ ְכ ָמה
. וְ לֹא ְדבֵ קוּת ְּכאוֹ ָת ּה דְּ בֵ קוּת,יעה
ָ י ְִד

הולַ ְכ ִּתי ִעוְ ִרים
ֹ ְ )ישעיה מב( ו,לְ זִ ְמנָ א ְ ּד ָא ֵתי ְ ּכ ִתיב
ְ  זַ ִּמין ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר.'ְּב ֶ ּד ֶר ְך ל ֹא י ָָדע ּו וְ ֹגו
יך ה ּוא
 ּולְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א )דף,ימין
ִ לְ ַא ְפ ְק ָחא ַעיְ ינִ ין ְ ּדלָ א ַח ִ ּכ
 ּולְ ִא ְת ַ ּד ְּב ָקא ְּב ַמאי,רס''ב ע''א( ְּב ָח ְכ ְמ ָתא ִע ּ ָל ָאה

 ְּבגִ ין ְ ּדיִ נְ ְ ּדע ּון,ְ ּדלָ א ִא ְת ָ ּד ָבק ּו ְּב ַהאי ָעלְ ָמא
 ְ ּדיִ זְ ּכ ּון לְ ַה ִהיא,יק ּיָא
ַ  זַ ָּכ ִאין ִאי ּנ ּון ַצ ִ ּד.יהון
ֹ אר
ֵ לְ ָמ
 וְ לָ או, ְ ּדלָ או ָח ְכ ְמ ָתא ְ ּכ ַה ִהיא ָח ְכ ְמ ָתא,ָח ְכ ְמ ָתא
 וְ לָ או ְ ּד ֵבק ּו ָתא ְ ּכ ַה ִהיא,יעה
ָ יעה ְ ּכ ַה ִהיא יְ ִד
ָ יְ ִד
.ְ ּד ֵבק ּו ָתא

Rabbi Yehudah says that a person who fears negative events on his path should
plan for three things: gifts, prayer, and war. We learn that from Jacob when he
prepared himself to meet Esau, who wished to kill him for taking the firstborn
blessings
from
their
father,
Isaac.
Genesis 32:12 “בָּ נִ ים- אֵ ם ﬠַ ל,יָבוֹא ו ְִהכַּנִ י-פֶּ ן-- אֹ תוֹ,י ֵָרא אָ נֹכִ י- כִּ י: ִמיַּד ﬠֵ ָשׂו,”הַ צִּ ילֵ נִ י נָא ִמיַּד אָ ִחי
“Deliver me, I pray, from the hand of my brother, from the hand of Esau; for I
fear him, that he will come and attack me and the mothers with the children.”
Gifts - Avoid conflict by letting go of material energy. They are never worth life
and the continuation of the correction process. Jacob knew that everything he
has is gifts from above. He was ready to give many gifts to his brother and avoid
war.
People will hold to their money but when it comes to saving their lives, they will
give all that they have for a few moments of life. If life is so important then we
need to give gifts all the time, showing the Light that we have the trust in his
power to sustain us as he does for every creature in the universe.
King David …1 Chronicles 29:14 “ � ִמ ְמּ- כִּ י: ְל ִה ְתנ ֵַדּב ָכּז ֹאת, ַנ ְַﬠצֹר כֹּח- כִּ י,וּמי ﬠַ ִמּי
ִ ,וְכִ י ִמי אֲ נִ י
� ָוּמיּ ְָד� נ ַָתנּוּ ל
ִ ,הַ כֹּל.” “ut who am I, and who are my people, that we should be able
to give as generously as this? For everything comes from You, and we have given
You only what comes from Your own hand.”
Giving tithe removes the aspect of death from a person’s life leading to a life free
of danger and conflicts.
Prayer – After letting go of connection to the material by giving gifts, a person
can pray for what he needs. Jacob didn’t want to die in the hands of his brother
who was negative. He mentioned Esau in by relation ‘brother’ and by his soul,
‘Esau’.
20
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That is why we give Tzedakah during the prayer of the morning. Before elevating
to the spiritual world of Briah (Creation) for unification with the Light, Before
the afternoon prayer, we give.
War – After we give from our material energy and connect spiritually we need to
be ready to go to war against our enemies and give our lives for what we believe
in. We must follow the Torah laws, otherwise, it’s like falling into the negative
side
creating
wars.
Sometimes our Tikkun process requires death. It’s hard to think about this but
sometimes we are ready to ruin our best suit or dress for a higher purpose, like
saving lives or even less than that. Our body is just a garment for a soul that
has a potential state of Immortality. This is the ultimate goal and purpose of all
our lives with the many or few reincarnations.
It’s better to die for a cause that elevates our souls than lose our soul to preserve
the temporary body.
The Zohar says that the most important among the three is the prayer and continues
to say that even though prayers are very important, two or three people who study
Torah is even more important because the Shechinah is with them while they study
the Torah.

יס ִטים
ְ שהָ י ּו הוֹ ְל ִכים ָרא ּו אוֹ ָתם ִל
ֶ ׁ  ַעד.36
 ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל.הוֹ ְל ִכים ַאח ֲֵריהֶ ם ְל ַק ּ ֵפחַ אוֹ ָתם
 ָּבא ּו ְ ׁש ּ ֵתי חַ יּוֹ ת ָׂש ֶדה.ָּבהֶ ם ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר
 ָּברו ְּך, ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר.וְ הָ ְרג ּו אוֹ ָתם
 )משלי, ָק ָרא עֲ לֵ יהֶ ם.ּצילָ נו
ֶ ׁ הָ ַרח ֲָמן
ּ ִ ש ִה
ָ
ָ
ד( ְ ּבלֶ ְכ ְּתך לֹא יֵצַ ר צַ עֲ ֶדך וְ ִאם ּ ָתרוּץ לֹא
 וְ כָ תוּב )תהלים לא( ִּכי ַמ ְל ָאכָ יו,של
ֵ ׁ ִת ָּכ
ְ
 וְ כָ תוּב )שם( ִ ּכי ִבי חָ ַׁשק,' ֹיְצַ ּוֶה ָּלך וְ גו
.ּוַאֲ פַ ְּלטֵ הו
ְ ּב ִס ְפ ָרא
ֶע ְליוֹ ן
ְ ּבסוֹ ד
 לָ ַמ ְדנ ּו.37
של אוֹ ִתיּוֹ ת
ֶ ׁ  ְ ׁשל ָֹׁשה חֲלָ ִלים,ִד ְצנִ יעו ָּתא
.של ז ְֵעיר ַאנְ ּ ִפין
ֶ ׁ ְר ׁשוּמוֹ ת ִה ְת ּג ַּל ּו בַ ּג ְֻל ּגֹלֶ ת
ש ִ ּנ ְס ּ ָת ִרים
ֶ ׁ  ְ ׁשל ָֹׁשה מֹחוֹ ת הֵ ם,ּוְ ָׁשנִ ינו
.חֲלָ ִלים
ְ ּבאוֹ ָתם
הָ ֶע ְליוֹ ן
ַ)וּמ ְמּ ִשׁיכוּת( הַ ּמֹח
ִ אשית
ׁ ִ וּמֵ ֵר
ְש ִ ּנ ְמ ָׁשך
ֶ ׁ של הָ ַע ִּתיק הַ ָּקדוֹ ׁש
ֶ ׁ הַ ִ ּנ ְס ּ ָתר
.ְ ּבאוֹ תוֹ ז ְֵעיר ַאנְ ּ ִפין נִ ְמ ְצא ּו ַא ְר ָּב ָעה מֹחוֹ ת
)דּין אֵ ין כּ ֶֶתר ִמכָּל
ִ וְ ַא ְר ָּב ָעה הַ ּמֹחוֹ ת הַ ּ ָלל ּו
,ש ִטים )בַּ כֹּל
ְׁ ּ כִּ ְת ֵרי הַ ֶמּלֶ �( נִ ְמצָ ִאים ו ִּמ ְת ּ ַפ
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 חֲ ז ּו ִאי ּנ ּון ִל ְס ִטים ָאזְ לֵ י, ַעד ַ ּדהֲ ֹוו ַאזְ לֵ י.36
 ִא ְס ּ ָת ַּכל ְּבה ּו ִר ִּבי.לון
ֹ
 לְ ַא ְק ּ ְפ ָחא,ּ ַב ְת ַריְ יה ּו

 ָא ַמר ִר ִּבי.לון
ֹ  ָאת ּו ְּת ֵרין ֵחיוָ ן ָּב ָרא וְ ַק ְטלֵ י,ֶאלְ ָעזָ ר
ְ ְּב ִר
ָק ָרא
,ְ ּד ׁ ֵשיזְ ָבן
ַרחֲ ָמנָ א
יך
,ֶאלְ ָעזָ ר
 )משלי ד( ְּבלֶ ְכ ְּת ָך ל ֹא י ֵַצר ַצעֲ ֶד ָך וְ ִאם,ָעלַ יְ יה ּו
 ּו ְכ ִתיב )תהלים צא( ִ ּכי ַמלְ ָא ָכיו,ּ ָתר ּוץ ל ֹא ִת ָּכ ׁ ֵשל
. ּו ְכ ִתיב )שם( ִ ּכי ִבי ָח ׁ ַשק וַ אֲ ַפ ְּל ֵטה ּו.'יְ ַצ ֶ ּוה ּ ָל ְך וְ ֹגו
' ג, ּ ָתאנָ א ְּב ָרזָ א ִע ּ ָל ָאה ְּב ִס ְפ ָרא ִ ּד ְצנִ יע ּו ָתא.37
 ִא ְת ַּג ְּליָין ָּב ּה ְּבג ּולְ ַּגלְ ּ ָתא,ימין
ִ חֲ לָ ִלין ְ ּד ַא ְתוָ ון ְר ׁ ִש
 ִ ּד ְס ִּתימ ּו ְּב ִאי ּנ ּון,מו ֵחי ִאי ּנ ּון
ֹ ' ג, וְ ָתנֵינָ ן.ִ ּדזְ ֵעיר ַאנְ ּ ִפין
מו ָחא ִע ּ ָל ָאה
ֹ  ּו ִמ ּ ׁ ֵשיר ּו ָתא )וממשיכותא( ְ ּד.ַחלָ ִלין
ְ ישא ְ ּד ִא ְת ְמ ׁ ִש
יך ְּב ַהה ּוא
ָ ׁ יקא ַק ִ ּד
ָ ימ ָאה ְ ּד ַע ִּת
ָ ְס ִת
'ד

וְ ִא ּ ֵלין

כתרי
בכלא

.מו ֵחי
ֹ

מכל

'ד

כתראי

ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו
לית

ּו ִמ ְת ּ ָפ ּ ׁ ְש ִטין )ס''א
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,ַאנְ ּ ִפין

זְ ֵעיר

 )ס''א,מו ִחין
ֹ

מלכא( ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ִחין
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של
ֶ ׁ  וְ הֵ ם ַא ְר ַּבע ּ ָפ ָר ִׁשיּוֹ ת,בע ּ ָב ּ ֵתי וְהֵ ם( ְ ּבכָ ל הַ ּג ּוף
ַ ּ  ְ ּד ַא ְר,ואינון( ְּב ָכל ּג ּו ָפא וְ ִאי ּנ ּון ד' ִריהֲ ֵטי
ש ּ ֵמנִ יחַ הַ ָּקדוֹ ׁש
ֶ ׁ ַא ְר ָּב ָעה ָּב ֵתי הַ ְּת ִפ ִּלין
ְ  ְ ּד ָאנַ ח ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,ִ ּד ְתפילִ ין
.יך ה ּוא
ִ
.ָּברו ְּך הוּא
Genesis 3:21
" ַויּ ְַל ִבּ ֵשׁם-- ָכּ ְתנוֹת עוֹר,וּל ִא ְשׁתּוֹ
ְ �הים ְלאָ ָדם
ִ ֱ ַויַּﬠַ שׂ יְהוָה א."
"And the LORD God made for Adam and for his wife garments of skins, and clothed
them"
Before the sin, Adam and Eve were dressed in garments of light from the highest level
of Zeir Anpin. The supernal Light was surrounding them. After the sin, they lost the
upper Lights and received garments of the world of Malchut.
ואת אהרון ואת בניו תקריב והלבשתם כתנות
The Zohar reveals that the garments Moses put on Aaron and his sons were like the
garments of Adam before the sin. These spiritual garments were required for them to
connect to the higher levels and draw Light to the world.
The word  כתנות ששmeans garments of six and it refers to the six sefirot of Zeir Anpin.
The garments of ‘skin’ separated Adam and Eve from the unlimited connection to the
levels of Chokmah and Binah where they could see the entire creation including the
future.
ותפקחנה עיני שניהם
The word for ‘skin’, ‘ ’עורalso has the meaning of ‘blind’ that is the aspect of this world
where we don’t see the truth or the future.
Isaiah 42:16
והולכתי עורים בדרך לא ידעו
"I will lead the blind by ways they have not known, along unfamiliar paths I will guide
them; I will turn the darkness into light before them and make the rough places
smooth. These are the things I will do; I will not forsake them."
In the future the Holy One Blessed be He, will open the eyes of the righteous people
who have the merits and they will be able to see the supernal wisdom in ways that
were never available to them.
In my humble opinion, the Pineal gland is the eye that can see into the spiritual levels
of Chokmah and Binah. People with special senses and psychic abilities have this ‘eye’
connected to a higher level.
I suggest a study of the pineal gland (online or other sources). Make what is necessary
to have this brain part purified on the physical level. Keep daily Zohar study, make
spiritual connections and act of sharing to have spiritual cleansing. With this one can
elevate his spiritual senses and abilities to see the truth in this world.

ְ  וְ לָ כֵ ן צָ ִר.38
,יך הָ ָא ָדם ְלהָ נִ יחַ ְ ּבכָ ל יוֹ ם
שם ָקדוֹ ׁש ֶע ְליוֹ ן ְ ּבאוֹ ִתיּוֹ ָתיו
ֵ ׁ שהֵ ן
ֶ ׁ ִמ ּ ׁשוּם
ש ָּכתוּב )דברים כח( וְ ָרא ּו ָּכל
ֶ ׁ ,ְר ׁשוּמוֹ ת
ָ
 וְ ָׁשנִ ינ ּו.שם ה' נִ ְק ָרא ָעלֶ יך
ֵ ׁ ַע ּ ֵמי הָ ָא ֶרץ ִּכי
ַ )מֹח.ֹאש
ׁ של ר
ֶ ׁ  וְ ֵא ּל ּו ְת ִפ ִּלין,שם ה' ַמ ּ ָמ ׁש
ֵׁ

 ְּבגִ ין, ּו ְּבגִ ין ָּכ ְך ָּב ֵעי ּ ַבר נָ ׁש לַ אֲ נָ ָחא ְּב ָכל ֹיו ָמא.38

,ימן
ָ ישא ִע ּ ָל ָאה ְּב ַא ְת ֹווי ְר ׁ ִש
ָ ׁ ְ ּד ִאי ּנ ּון ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד

 )דברים כח( וְ ָרא ּו ָּכל ַע ּ ֵמי ָה ָא ֶרץ ִ ּכי ׁ ֵשם,ִ ּד ְכ ִּתיב
ָ ֶיְ יָ' נִ ְק ָרא ָעל
 וְ ִא ּ ֵלין ְּת ִפ ִּלין, ׁ ֵשם יְ יָ' ַמ ּ ָמ ׁש, ּו ְתנָ ן.יך
, )מוחא עלאה דאתמשך במוחא תתאה אקרון ﬠֶ ְליוֹן ֶשׁנִּ ְמ ָשׁ� ְבּמֹחַ ַתּ ְחתּוֹן נִ ְק ְראוּ ְשׁנֵי מ ִֹחין.ישא
ָ ׁ ְ ּד ֵר
.( ו ְִה ְתפָּ ְרשׁוּ ְבאֶ חָ ד,וְהֵ ם ֶשׁכָּתוּב חָ כְ מוֹת
( ומתפרשן בחד,תרי מוחין ואינון דכתיב חכמות
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ש ָּכתוּב )שמות
ֶ ׁ  הוּא, ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק ָא ַמר.39

 )שמות יג( ַק ֶ ּד ׁש, ה ּוא ִ ּד ְכ ִּתיב, ִר ִּבי יִ ְצ ָחק ָא ַמר.39

ש ָּכלוּל
ֶ ׁ  זֶה ּו ּ ֶכ ֶתר. ָ ּדא ִהיא ִ ּכ ְת ָרא ְ ּד ָכלִ יל וְ ַא ְס ִּתים ָּכל יג( ַקדֶּ ׁש ִלי כָ ל ְ ּבכוֹ ר,כור
ֹ לִ י ָכל ְּב
 כָל, )כָל ְבּכוֹר.ו ַּמ ְס ִּתיר ָּכל אוֹ ָתם הָ אֲ חֵ ִרים
,ְס ָתם

ְבּכוֹר
ש ְּל ַמ ְעלָ ה
ֶ ׁ ()מחֲ נֶה
ַ שיכוּת
ׁ ִ לָ ﬠֶ ְליוֹן( ְמ

,סתם

בכור

כל

ילא
ָ ּ משרייתא( ִ ּדלְ ֵע

בכור

 )כל.ַאחֲ ָרנִ ין

ִאי ּנ ּון

לעלאה( ְמ ׁ ִשיכ ּו ָתא )ס''א

)שׁל הַ כֹּל( וְ זֶה נִ ְק ָרא ּ ֶפטֶ ר ָּכל
ֶ . ֹ נִ ְס ּ ֶת ֶרת ּבו,טר ָּכל ֶר ֶחם
ֶ  )דכלא( וְ ָדא ִא ְק ֵרי ּ ֶפ.יה
ָ ְס ִת
ּ ימא ּ ֵב
של ָּכל ְמ ִ ׁשיכוּת הָ ַרח ֲִמים
ֶ ׁ  ּ ְפ ִתיחוּת,ֶרחֶ ם
יסו ָדא )נ''א
ֹ ִ ו,ּ ְפ ִתיח ּו ָתא ְ ּד ָכל ְמ ׁ ִשיכ ּו ָתא ְ ּד ַרחֲ ֵמי
.וִ יסוֹ ד )וְאוֹר( ֶע ְליוֹ ן

.ילא
ָ ּ ונהירו( ִ ּדלְ ֵע

של
ֶ ׁ  וְ נִ ְס ּ ָתר ַּביּוֹ ''ד, ָא ַמר ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן.40  וְ ָס ִתים ְּב ֹיו''ד ִ ּד ׁ ְש ָמא,עון
ֹ  ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ.40
של
ֶ ׁ  וְ זֶה )יוֹ''ד( ַּביִת ֶאחָ ד.שם הַ ָּקדוֹ ׁש
ֵ ׁ ּ ַ ְ ּדה ּוא ה,יתא ִ ּד ְתפ ִּלין
ָ  וְ ָדא )ס''א יו''ד( ַחד ּ ֵב.ישא
ָ ׁ ַק ִ ּד
ִ
.שהוּא ַקדֶּ ׁש ִלי כָ ל ְ ּבכוֹ ר ְס ָתם
ֶ ׁ ,ְּת ִפ ִּלין
,מו ָחא )נ''א אבא( ִע ּ ָל ָאה
ֹ .כור ְס ָתם
ֹ ַק ֶ ּד ׁש לִ י ָכל ְּב
. חָ ְכ ָמה,מֹחַ )אַ בָּ א( ֶע ְליוֹ ן

.ָח ְכ ָמה

The Zohar teaches us about the importance of putting on Tefillin (Phylacteries) every
day. The head Tefillin has four chambers that corresponds to the four chambers of the
brain and the four-letter of the YHVH name. The four are for Chokmah, Binah, right of
Da’at that is the aspect of Tiferet (central column) and Left of Da’at (Malchut). These
chambers spread the Light to the entire body.
Deuteronomy 28:10
“ ִמ ֶמּ ָךּ, כִּ י ֵשׁם יְהוָה נִ ְק ָרא ﬠָ לֶ י�; ְוי ְָראוּ,ﬠַ ֵמּי הָ אָ ֶרץ-”ו ְָראוּ כָּל
“So all the peoples of the earth will see that the YHVH name is called on you, and they
will be afraid of you.”
When a man puts the Tefillin on his head and prays the YHVH name is ‘resting’ on his
head and shines throughout the day or until that person does negative actions and
disconnects himself from the holy name.
There’s a system that was developed to show the surrounding Light/Aura of a person.
The inventor did extensive research to find the effect of different spiritual tools on the
Aura of the people. When a person, any person, even a non-religious person puts a
Tefillin on his head, his Aura changes/elevates. It’s the same with the Tallit, prayer
shawl, that must have a Tzitzits on four corners. Similar shawl without Tzitzits has no
impact. The experiment included the reading of a sacred text that also showed
increased light around the person.
It is already known that the place of the Tefillin on head and hand is significant to the
flow of energies in the body.
All of our spiritual tools, blessings, scanning, reading and studying Zohar, and every
positive action is significant in adding Light of protection around us.
People that participated in this study started praying and wearing Tefillin every day
after they saw the positive impact when using spiritual tools.
Every Jewish man should wear Tefillin. Non-Jews in a process of conversion should
consult with their rabbi to determine if and when they can start wearing Tefillin.
Here’s a link to the video about the study (in Hebrew).
https://www.youtube.com/watch?v=IIdYCKGdJ5o

23

DailyZohar.com

Zohar Vaetchanan – Draft – unedited- not for publishing

יתא ִּתנְ יָינָ א ,וְ ָהיָה ִ ּכי יְ ִביאֲ ָך יְ יָ' )אלהיך(ָ .א ַמר
ֵ ּ .41ב ָ
עוי נָ ְפ ִקין לְ ַח ְמ ׁ ִשין ּ ַת ְר ִעין.
מו ָחא ְ ּד ַת ְר ֹ
ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה ֹ

ּ ַת ְר ִעין

יאין,
ַס ִ ּג ִ

ִ ּד ְכ ִּתיב) ,שמות

וְ ִאי ּנ ּון לָ ֳק ֵבל זִ ְמנִ ין
את ָ
יך
הוצֵ ִ
ֹ
כ( אֲ ׁ ֶשר

יאין
ַס ִ ּג ִ
ֵמ ֶא ֶרץ

הו ִציאֲ ָך יְ יָ' ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם .וְ ִא ְד ַּכר
ִמ ְצ ַריִ ם) .שמות יג( ֹ

יאין ּד ּו ְכ ָרנָ א ְ ּד ִמ ְצ ַריִ ם .וְ ִאי ּנ ּון ַח ְמ ׁ ִשין
זִ ְמנִ ין ַס ִ ּג ִ
לָ ֳק ֵבל ַח ְמ ׁ ִשין.
 .42וְ ָתנֵינָ ן ְּב ִס ְפ ָרא ְ ּד ַרב ַה ְמנ ּונָ א ָס ָבאּ ְ ,ד ָא ַמר
ילא וְ ַת ּ ָתאָ ּ ,ת ַבר ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
יאין ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
ּ ַת ְר ִעין ַס ִ ּג ִ
יהוןְּ ,בגִ ין
ימין ּו ִמ ְת ַק ְּט ִרין ְּב ׁ ַשלְ ׁ ְשלֵ ֹ
ה ּואּ ַ ,דהֲ ֹוו ְס ִת ִ
ש ָר ֵאל )לבר(ּ ְ .ד ָהא ֵמ ִא ּ ֵלין ּ ַת ְר ִעין
ְל ַא ּ ָפ ָקא לְ ה ּו לְ יִ ְ ׂ

מו ָחאִ ,מ ְת ּ ַפ ְּת ֵחי ּו ִמ ׁ ְש ְּתר ּו ָּכל ׁ ְש ַאר ּ ַת ְר ִעין.
ְ ּד ַהה ּוא ֹ

וְ ִא ְל ָמלֵ א ְ ּד ִא ְת ָער ּו וְ ִא ְת ּ ְפ ּ ָתח ּו ִאי ּנ ּון ּ ַת ְר ִעין ְ ּד ַהאי

מו ָחא ,לָ א הֲ ֹוו ִמ ְת ּ ַפ ְּת ִחין ִאי ּנ ּון ַאחֲ ָרנִ ין לְ ֶמ ְע ּ ַבד
ֹ

ש ָר ֵאל ִמן ַע ְב ּד ּו ָתא.
ִ ּדינָ אּ ,ולְ ַא ּ ָפ ָקא ֹ
לון לְ יִ ְ ׂ

שנִ י  -וְ הָ יָה ִּכי י ְִביאֲ ָך
ֵׁ
ַּ .41ביִת
ש ּ ְ ׁש ָע ָריו
ה' )אֱ �הֶ י�(ָ .א ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ,מֹחַ ׁ ֶ
יוֹ ְצ ִאים לַ ח ֲִמ ּ ִׁשים ְ ׁש ָע ִריםׁ ְ ,ש ָע ִרים ְ ּגדוֹ ִלים,
ש ָּכתוּב )שם
וְ הֵ ם ְּכ ֶנגֶד ז ְַמ ִ ּנים ַר ִ ּביםֶ ׁ ,
את ָ
יך מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם) .שם
שר הוֹ צֵ ִ
כ( אֲ ׁ ֶ
ָ
יג( הוֹ ִציאֲ ך ה' ִמ ִּמ ְצ ַריִם .וְ נִ ז ְַּכר ּ ְפ ָע ִמים
ַר ּבוֹ ת ז ְִכרוֹ ן ִמ ְצ ַריִם ,וְ הֵ ם ח ֲִמ ּ ִׁשים ְּכ ֶנגֶד
ח ֲִמ ּ ִ ׁשים.
של ַרב הַ ְמנ ּונָא סָ בָ א
 .42וְ ָׁשנִ ינ ּו ְב ִס ְפרוֹ ׁ ֶ
ש ְּל ַמ ּ ָטה
ש ְּל ַמ ְעלָ ה וְ ׁ ֶ
ש ָא ַמרְׁ ,ש ָע ִרים ַר ִ ּבים ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
שהָ י ּו נִ ְס ּ ָת ִרים
ָׁשבַ ר הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּאֶ ׁ ,
ש ְל ְׁשלָ אוֹ ֵתיהֶ ם ְ ּכ ֵדי ְלהוֹ ִציא
ו ְּק ׁשו ִּרים ְ ּב ַׁ
שה ֲֵרי מֵ הַ ּ ְ ׁש ָע ִרים
ִש ָר ֵאל )לַ חוּץ(ֶ ׁ ,
ֶאת י ְ ׂ
של אוֹ תוֹ הַ ּמֹחַ נִ ְפ ּ ָת ִחים וּמֻ ּ ָת ִרים ָּכל
הַ ּ ָלל ּו ׁ ֶ
ש ִה ְתעוֹ ְרר ּו
ְ ׁש ָאר הַ ּ ְׁש ָע ִרים ,וְ ִא ְל ָמלֵ א ׁ ֶ
של הַ ּמֹחַ הַ זֶּה ,לֹא
וְ נִ ְפ ְּתח ּו אוֹ ָתם ְׁש ָע ִרים ׁ ֶ
הָ י ּו נִ ְפ ּ ָת ִחים אוֹ ָתם הָ אֲ חֵ ִרים לַ עֲ ׂשוֹ ת דִּ ין
ִש ָר ֵאל ִמן הָ ַע ְבדוּת.
ו ְּלהוֹ ִציא ֶאת י ְ ׂ

Tefillin of the head has four chambers, each with individual parchment and a different
text from the Torah.
The Tefillin of the hand has one chamber with the same Torah text written on one long
parchment roll.
The order from right to left, top view of the Tefillin
" - Exodus 13:1-10קדש" Chokmah -
" - Exodus 13:11-16והיה כי יביאך" Binah -
" - Deuteronomy 6:4-9שמע" Right of Da’at -
" - Deuteronomy 11:13-21והיה אם שמוע" Left of Da’at -
 of the YHVH name.י The first chamber represents Chokmah and the letter Y
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Exodus 13:2
“ הוּא, ִלי: וּבַ ְבּהֵ ָמה,בָּ אָ ָדם-- ִבּ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל, ֶרחֶ ם- ְבּכוֹר פֶּ טֶ ר כָּל- ִלי כָל- ַק ֶדּשׁ.”
1. Then YHVH spoke to Moses, saying: “Sanctify to Me every firstborn, the first offspring
of every womb among the sons of Israel, both of man and beast; it belongs to Me.”
The first chamber is the aspect of the ‘womb’ that receives the supernal Light of
Chokmah and mercy from above. It is opened to continue the Light to the next levels.
It is also the aspect of the sanctified firstborn.
The second chamber is the aspect of Binah that receives the Light from Chokmah. It is
the aspect of the brain that spreads to 50 gates of Binah (understanding). The Torah
verses in this chamber relate to the Exodus ( )יציאת מצריםthat is mentioned 50 times in
the Torah. From this level comes out the forces that inflicted judgment on Egypt to take
out the Israelites from slavery into freedom.

Exodus 13:11
“� ָ ל,ֹתי�; וּנְ ָתנָהּ
ֶ  וְלַ אֲ ב,� כַּאֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ע ְל,אֶ ֶרץ הַ כְּ ַנﬠֲנִ י- אֶ ל,י ְִבאֲ � יְהוָה-”וְהָ יָה כִּ י
25
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“Now when YHVH brings you to the land of the Canaanite, as He swore to you and to
”your fathers, and gives it to you,

The Torah verses in this chamber are the continuation of the first one to express
the connection and the continuation of the Light of Chokmah to Binah. The
precept of wearing the Tefillin is mentioned in both chambers, giving us a direct
connection to the Light of this precept that comes directly from the Torah.

ימא ִע ּ ָל ָאה,
 .43וְ כ ּ ָֹלא ָס ִתים ְּב ַהאי ְ ּד ִא ְק ֵרי ִא ָ

ש ִ ּנ ְק ֵראת ֵאם
 .43וְ הַ כּ ֹל נִ ְס ּ ָתר ָּבזֶה ׁ ֶ
ש ִּמ ּ ֶמ ּנָה ִמ ְתעוֹ ֵרר כּ ֹחַ לָ ֵאם
הָ ֶע ְליוֹ נָהֶ ׁ ,
ש ָּכתוּב ָּב ּה) ,ישעיה
הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נָה .ו ַּמהוּ? ׁ ֶ
נא( ו ְּלאו ִּּמי ֵאלַ י הַ אֲ זִינוַּ .אל ִּת ְק ֵרי ְלאו ִּּמי
ש ּלֹא זָז הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ֶא ּ ָלא ְל ִא ִּמיֶ ׁ .
ש ָּק ָרא לָ ּה
ִש ָר ֵאל ַעד ׁ ֶ
ִמ ְּלחַ ֵּבב ֶאת ְּכנֶסֶ ת י ְ ׂ
ש ִהיא
ִא ִּמי .וְ זֶה יוֹ צֵ א מֵ הָ ֵאם הָ ֶע ְליוֹ נָהֶ ׁ ,
שם הַ ָּקדוֹ ׁש,
של הַ ּ ׁ ֵ
ש ִ ּנ ְק ֵראת ה' ׁ ֶ
שנִ יֶ ׁ ,
ַּביִת ׁ ֵ
ש ִ ּנ ְפ ּ ַתחַ ת לַ ח ֲִמ ּ ִׁשים ְ ׁש ָע ִרים ,ו ִּמזֶּה יוֹ צֵ א
ֶׁ
של חוֹ ר הַ חֹטֶ ם.
רוּחַ ְלנ ֶֶקב ֶאחָ ד ׁ ֶ

יה ַע ְב ִ ּדין לְ ֵחיר ּוְּ ,ב ַהאי
 .44וְ ָתנֵינָ ןֹ ,יו ְבלָ א ְ ּדנָ ְפ ִקין ּ ֵב ּ

שיּוֹ ְצ ִאים ּבוֹ הָ עֲ בָ ִדים
 .44וְ ָׁשנִ ינוּ ,הַ יּוֹ בֵ ל ׁ ֶ
ְלחֵ רוּתַּ ,ב ּמֹחַ הַ זֶּה נֶאֱ חָ ז ,וְ הֵ ם ח ֲִמ ּ ִ ׁשים
ְ ׁשנוֹ ת הַ יּוֹ בֵ ל ,וְ הֵ ם ח ֲִמ ּ ִׁשים יְמֵ י ְס ִפ ַירת
ש ָּבהֶ ם נָחוֹ ת רוּחוֹ ת
הָ עֹמֶ ר ּבוֹ נֶאֱ חָ זִיםֶ ׁ ,
רוּחָ ם )וּמוֹצִ יא
יאים
וּמוֹ ִצ ִ
הָ עֲ בָ ִדים
ש ָּכתוּב )שם יד( ְ ּביוֹ ם
רוּחוֹ( ִל ְמנוּחָ הְּ ,כמוֹ ׁ ֶ
ָ
הָ נִ יחַ ה' ְל ָך מֵ ָע ְצ ְ ּב ָך ו ִּמ ָרגְ זֶך ו ִּמן הָ עֲ ב ָֹדה
וְ גוֹ ' .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ,ה' ְמנוּחַ ת הָ רוּחַ  ,ו ְּלהוֹ ִציא
יאת
רוּחַ לַ חֵ רוּת .ו ְּבבַ יִת זֶה ְּתל ּויָה י ְִצ ַ
שם הַ ָּקדוֹ ׁשּ ְ ,כמוֹ
של הַ ּׁ ֵ
ִמ ְצ ַריִם ,וּבָ אוֹ ת ה' ׁ ֶ
שם
של הַ ּׁ ֵ
של י''ה ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְת ָּב ֵארַ .עד ָּכאן ְּכלָ ל ׁ ֶ
ֶׁ
הַ ָּקדוֹ ׁש.

ימא ּ ַת ּ ָת ָאהּ .ו ַמאי ִאיה ּו.
ְ ּד ִמנָ ּה ִא ְּת ַער ֵחילָ א לְ ִא ָ
ִ ּד ְכ ִּתיב ָּב ּה )ישעיה נא( ּולְ א ּו ִּמי ֵאלַ י ַהאֲ זִ ינ ּוַ .אל
ִּת ְק ֵרי לְ א ּו ִּמיֶ ,א ּ ָלא לְ ִא ִּמיּ ְ .דלָ א זָ ז ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
ש ָר ֵאלַ ,עד ִ ּד ְק ָר ָא ּה ִא ִּמי.
ה ּוא ֵמ ַח ְּב ָב ּה לִ ְכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
יתא ִּתנְ יָינָ א,
ימא ִע ּ ָל ָאהּ ְ ,ד ִהיא ּ ֵב ָ
וְ ַהאי נָ ְפ ָקא ֵמ ִא ָ
ישאּ ְ ,ד ִא ְת ּ ַפ ְּת ָחא לְ ַח ְמ ׁ ִשין
ְ ּד ִא ְק ֵרי ה' ִ ּד ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
ּ ַת ְר ִעיןּ .ו ֵמ ַהאי נָ ַפק ר ּו ָחא לְ ַחד נ ּו ְק ָּבא ְ ּד ַפ ְר ַ ּד ׁ ְש ָקא

חו ָט ָמא.
ְ ּד ֹ

מו ָחא ִא ְתאֲ ָחד .וְ ִאי ּנ ּון ַח ְמ ׁ ִשין ׁ ְשנִ ין ְ ּד ֹיו ְבלָ א .וְ ִאי ּנ ּון
ֹ
יה ִא ְתאֲ ָחד ּו.
ַח ְמ ׁ ִשין ֹיו ִמין ְ ּדח ּו ׁ ְש ָּבנָ א ְ ּד ֹ
עו ֶמרֵ ּ ,ב ּ
יהון
יחין ר ּו ֵחי ְ ּד ַע ְב ִ ּדיןּ ,ו ַמ ּ ְפ ֵקי ר ּו ֵח ֹ
ִ ּד ְבה ּו נַ יְ ִ

)נ''א

יחאּ ְ .כ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב) ,ישעיה יד( ְּב ֹיום
ומפיק רוחיה( לְ נַ יְ ָ
יח יְ יָ' לְ ָך ֵמ ָע ְצ ְּב ָך ּו ִמ ָרגְ ז ָ
בו ָדה וְ ֹגו'.
ֶך ּו ִמן ָהעֲ ֹ
ָהנִ ַ
יחא ְ ּדר ּו ָחאּ ,ולְ ַא ּ ָפ ָקא ר ּו ָחא לְ ֵחיר ּו.
ּו ְבגִ ין ַּכ ְך ,ה' נַ יְ ָ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ָּב ּה ּ ַתלְ יָיאּ ,ו ְב ָאת ה'
יתא יְ ִצ ַ
וְ ַהאי ּ ֵב ָ

ישאּ ְ ,כ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר .עֲ ד ָּכאן ְ ּכלָ לָ א
ִ ּד ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
ישא.
ְ ּדי''ה ִ ּד ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ

The gates of Binah are also the aspect of the counting of the Omer that represent the
number of days from the Exodus to the receiving of the Torah on Mount Sinai. Also the
50 jubilee years.
 of the name fatherה and HיThe first two chambers represent the two letters Y
(Chokmah) and Binah (Mother). The two letters are also the aspect of the right and left
brain.
Binah creates an opening from the upper levels and through Da’at delivers the Light of
 of the name, central column, and theוRuach to Zeir Anpin. It is the aspect of the V
nose that receives the life force from Binah through the nostrils.
DailyZohar.com
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ָ ּ .45תא חֲ זֵיִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַא ּ ָבא נָ ִפיק ֶח ֶסדִ .מ ִּס ְט ָרא ּ .45בֹא ו ְּר ֵאהִ ,מ ַ ּצד ַא ָּבא יוֹ צֵ א חֶ סֶ ד,
ְ ּד ִא ּ ָמא נָ פיק ְ ּגב ּו ָרה .וְ כ ּ ָֹלא ָא ִחיד ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ִמ ַ ּצד ִא ּ ָמא יוֹ צֵ את ְ ּגבו ָּרה ,וְ הַ כּ ֹל אוֹ חֵ ז
ִ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ו ִּמ ְת ַע ּ ֵטר ָּבהֶ ם אוֹ ת
ה ּואּ ,ו ִמ ְת ַע ּ ָטר ְּבה ּוָ ,את וָ א''ו.
וָא''ו.

ש ָר ֵאל,
יתא ְּתלִ ָ
) .46דף רס''ב ע''ב( ּ ֵב ָ
ית ָאה ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ָס ָבא .וְ ָא ַה ְב ּ ָת ֶאת יְ יָ' אֱ ל ֶֹה ָ
יךָ ּ .תאנָ א ִר ִּבי
יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ִע ּ ָל ָאה
ׁ ִש ְמ ֹ
עוןּ ָ ,דא ה ּוא ָרזָ א ִע ּ ָל ָאהּ ְ ,דיִ ְ ׂ
ִא ְתעֲ ּ ָטר ְּב ִס ְט ָרא ְ ּד ַא ָּבאּ .ו ַמאי ִאיה ּוַ .א ְב ָר ָהם.
ימאּ .ו ַמאי ִאיה ּו .יִ ְצ ָחק.
וְ ִא ְתעֲ ּ ָטר ְּב ִס ְט ָרא ְ ּד ִא ּ ָ
יה לְ ַמלְ ָּכאָ ,ע ִביד
ָ ּ .47תנֵינָ ן ,וְ ָא ַה ְב ּ ָת ַמאן ְ ּד ָר ִחים לֵ ּ
י ִַּתיר ִטיב ּו ֶח ֶסד ִעם ּכ ּ ָֹלא .וְ ֶח ֶסד י ִַּת ָיראַ ,הה ּוא
יהֶ ,א ּ ָלא
ְ ּד ִא ְק ֵרי ֶח ֶסד ֶ ּדאֱ ֶמתּ ְ ,דלָ א ָּב ֵעי אֲ גָ ר ָעלֵ ּ
יה י ִַּתיר,
ְּבגִ ין ְר ִחימ ּו ָתא ְ ּד ַמלְ ָּכאּ ְ ,ד ָר ִחים לֵ ּ
ּו ִב ְר ִחימ ּו ָתא ְ ּד ַמלְ ָּכא ּ ַתלְ יָא ֶח ֶסד .וְ ַעל ָ ּדא
אוהֲ ִביּ .ו ְבגִ ין ְ ּד ָר ִחים
ִא ְק ֵרי )ישעיה מא( ַא ְב ָר ָהם ֹ
יה י ִַּתירַ ,א ְס ּגֵי ֶח ֶסד ְּב ָעלְ ָמא .וְ ַעל ָ ּדאָ ,ה ָכא
לֵ ּ
יתא
וְ ָא ַה ְב ּ ָתּ .ו ִב ְר ִחימ ּו ָתא ּ ַתלְ יָא ֶח ֶסד ,וְ ָדא ִהיא ּ ֵב ָ
ית ָאה.
ְּתלִ ָ

ִש ָר ֵאל
ִש ָר ֵאל ,י ְ ׂ
ישי ׁ ְ -ש ַמע י ְ ׂ
ַּ .46ביִת ְׁש ִל ִׁ
ָ
סָ בָ א .וְ ָאהַ ְב ּ ָת ֵאת ה' אֱ לֹהֶ יךָׁ .שנָה ַר ִ ּבי
ִש ָר ֵאל הָ ֶע ְליוֹ ן
שי ּ ְ ׂ
ִ ׁש ְמעוֹ ן ,זֶה ּו סוֹ ד ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶ
ִה ְת ַע ּ ֵטר ְ ּבצַ ד הָ ַא ָּבא ,ו ַּמהוּ? ַא ְב ָרהָ ם.
וְ ִה ְת ַע ּ ֵטר ְ ּבצַ ד הָ ִא ּ ָמא ,ו ַּמהוּ? י ְִצחָ ק.
שאוֹ הֵ ב ֶאת
ָׁ .47שנִ ינוּ ,וְ ָאהַ ְב ּ ָת ִ -מי ׁ ֶ
שה יוֹ ֵתר טוּב חֶ סֶ ד ִעם הַ כּ ֹל.
הַ ּ ֶמלֶ ְך ,עוֹ ֶׂ
של אֱ מֶ ת,
ש ִ ּנ ְק ָרא חֶ סֶ ד ׁ ֶ
וְ חֶ סֶ ד יוֹ ֵתר ,אוֹ תוֹ ׁ ֶ
ש ּלֹא רוֹ צֶ ה ָעלָ יו ָׂשכָ רֶ ,א ּ ָלא ִ ּב ְׁש ִביל
ֶׁ
ְ
שאוֹ הֵ ב אוֹ תוֹ יוֹ ֵתר,
ַאהֲבַ ת הַ ּ ֶמלֶ ך ׁ ֶ
ו ְּב ַאהֲבַ ת הַ ּ ֶמלֶ ְך ּ ָתלוּי הַ חֶ סֶ ד .וְ ַעל זֶה
נִ ְק ָרא )ישעיה מא( ַא ְב ָרהָ ם אוֹ ה ֲִבי .ו ִּמ ּׁשוּם
שאוֹ הֵ ב אוֹ תוֹ יוֹ ֵתרַ ,מגְ דִּ יל חֶ סֶ ד ָּבעוֹ לָ ם.
ֶׁ
וְ ַעל זֶה ָּכאן וְ ָאהַ ְב ּ ָת .וּבָ ַאהֲבָ ה ּ ָתלוּי
ישי.
הַ חֶ סֶ ד ,וְ זֶה ּו הַ ַּביִת הַ ּ ְׁש ִל ִׁ

The third chamber of the Tefillin has the verses of the Shema Israel from Deuteronomy
6:4-9. The spiritual level of the Shema is called Israel Saba. It is Zeir Anpin of Chokmah
and serves as an ‘executive’ that unifies Chokmah and Binah to form the Sefira of Da’at.
From the side of Chokmah, it’s right of Da’at that is the third chamber and from the
side of Binah, it’s left of Da’at that is the fourth chamber.
, meaning ‘one’. The second verseאחד The first verse of the Shema ends with the word
’ to show us the importance of this unification that createsואהבת‘ ’begins with ‘love
oneness with love.
DailyZohar.com
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”שׁ ַמע ,י ְִשׂ ָראֵ ל :יְהוָה אֱ �הֵ ינוּ ,יְהוָה אֶ חָ ד“
ְ
”!“Hear, O Israel! YHVH is our God, YHVH is one
וּבכָלְ -מאֹ ֶד�“
וּבכָל-נ ְַפ ְשׁ�ְ ,
”וְאָ הַ ְב ָתּ ,אֵ ת יְהוָה אֱ �הֶ י�ְ ,בּכָלְ -לבָ ְב� ְ
“Love YHVH your God with all your heart and with all your soul and with all your
”might.
With our love, we create strong unification with Chokmah and Binah and allow the
Light to flow down to us. The greater the love we express to our ‘King’ the greater the
’Chassadim (benefits) that we receive from him. When we recite the Shema we ‘stretch
’ (Pronounced ‘Echad’) ‘One’ while meditating to connect upper and lowerאחד‘ the word
, submitting to the Light to the point of accepting the four types of death. With thatהH
ultimate nullification of the self, our vessel can receive the great Light from Chokmah
and Binah.

מו ַעִ .ה ּ ׁ ָש ְמר ּו
יע ָאה ,וְ ָהיָה ִאם ׁ ָש ֹ
יתא ְר ִב ָ
ֵ ּ .48ב ָ
יפא ,וְ ִדינָ א ַק ׁ ְשיָא
לָ ֶכם .וְ ָח ָרה ַאף יְ יָ'ּ ְ .גב ּו ָרה ּ ַת ִּק ָ
ימא ִע ּ ָל ָאה .וְ ָתנֵינָ ןַ ,אף
ִהיא ,וְ נַ ְפ ַקת ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִא ּ ָ
ַעל ַּגב ְ ּדלֵ ית ִהיא ִ ּדינָ אִ ,מ ִּס ְט ָר ָהא נָ ְפ ָקא

ימא ,וְ ָהיָה ִאם
ִ ּדינָ א) ,דנפק( ְ ּגב ּו ָרה ִע ּ ָל ָאה .וְ ִאי ּ ֵת ָ
מו ַע ְ ּדלָ או ִהיא ִ ּדינָ א .לֵ ית ִ ּכ ְת ָרא ִמ ָּכל ִ ּכ ְת ֵרי
ׁ ָש ֹ
ַמלְ ָּכאּ ְ ,דלָ א יִ ְת ְ ּכלִ יל ִ ּדינָ א וְ ַרחֲ ֵמיָּ ,כל ׁ ֶש ֵּכן
יש.
ְ ּגב ּו ָרה ְ ּד ִא ְת ְ ּכלִ יל ַטב ּו ִב ׁ
לון וָ א''ו ,וְ ִא ְתעֲ ּ ָטר ְּבה ּו.
 .49וְ ִא ּ ֵלין ַא ְר ָּב ָעה נָ ִטיל ֹ
וְ ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון ְּתפילִ ין ְ ּד ָאנַ ח ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא.
ִ
רוי ,וְ ָא ִחיד
ּ ָתנֵינָ ןַ ,האי וָ א''ו ָסלִ יק וְ ִא ְתעֲ ּ ָטר ְּב ִע ְט ֹ
לְ ַהאי ּולְ ַהאי ,וְ ִא ְתעֲ ּ ָטר ְּב ֻכ ְּלה ּו ,וְ ַעל ָ ּדא וָ א''ו,
יתא
ֶא ְמ ָצ ִע ָ

ְ ּדכ ּ ָֹלא,

ילא
ְ ּד ֵע ּ ָ

וְ ַת ּ ָתא,

לְ ַאחֲ זָ ָאה

רוי.
ימ ָתא ִמ ָּכל ִס ְט ֹ
ָח ְכ ְמ ָתא ׁ ְשלֵ ָ
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יעי ) -דברים יא( וְ הָ יָה ִאם
 .48הַ ַּביִת הָ ְר ִב ִ
ָׁשמוֹ ַעִ .ה ּׁ ָש ְמר ּו לָ כֶ ם .וְ חָ ָרה ַאף ה'ּ ְ .גבו ָּרה
שה ִהיא ,וְ יוֹ צֵ את ִמ ַ ּצד הָ ִא ּ ָמא
ֲחז ָָקה וְ ִדין ָק ׁ ֶ
ש ִהיא ֵאינ ָּה
הָ ֶע ְליוֹ נָה .וְ ָׁשנִ ינוַּ ,אף ַעל ּגַב ׁ ֶ
)שׁיּוֹצֵ א( ְ ּגבו ָּרה
צדָּ ּה יוֹ צֵ א ִדיןֶ ,
דִּ יןִ ,מ ִ ּ
ֹאמר ,וְ הָ יָה ִאם ָׁשמוֹ ַע
ֶע ְליוֹ נָה .וְ ִאם ּת ַ
ש ֵאי ֶנ ּנ ּו ִדיןֵ ,אין ּ ֶכ ֶתר ְ ּבכָ ל ִּכ ְת ֵרי הַ ּ ֶמלֶ ךְ
ֶׁ
ש ּ ֵכן
ש ּלֹא י ִָּכ ְלל ּו בוֹ דִּ ין וְ ַרח ֲִמיםָּ ,כל ׁ ֶ
ֶׁ
ש ִ ּנ ְכלָ ל טוֹ ב ו ַָרע.
ְ ּגבו ָּרה ׁ ֶ
 .49וְ ַא ְר ָּב ָעה ֵא ּ ֶלה לוֹ ֵקחַ אוֹ ָתם וָא''ו
ש ּ ֵמנִ יחַ
ו ִּמ ְת ַע ּ ֵטר ָּבהֶ ם ,וְ ֵא ּל ּו הֵ ן ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאָׁ .שנִ ינוּ ,הַ ּוָא''ו הַ זֶּה עוֹ לֶ ה
ו ִּמ ְת ַע ּ ֵטר ְ ּב ַע ְטרוֹ ָתיו ,וְ אוֹ חֵ ז ֶאת זֶה וְ ֶאת זֶה
ו ִּמ ְת ַע ּ ֵטר ְ ּבכֻ ּ ָלם ,וְ ַעל זֶה וָא''ו ֶא ְמצַ ע הַ כּ ֹל,
ש ְּל ַמ ְעלָ ה ו ְּל ַמ ּ ָטהְ ,להַ ְראוֹ ת חָ ְכ ָמה ְ ׁשלֵ ָמה
ֶׁ
ִמ ָּכל ְצ ָד ָדיו.
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The fourth chamber is from Deuteronomy 11:13-21, which is the second paragraph of
the Shema prayer. It’s the left of Da’at and expresses judgment and mercy.
Judgment aspect expressed as in verse 16: “Beware that your hearts are not deceived”
and “the anger of YHVH will be kindled against you”. Mercy aspect expressed as in
verse 14: “He will give the rain for your land”, and verse 15: “And you will eat and be
satisfied”.
Even though every Sefira includes the aspects of Judgment and Mercy, this part of the
Tefillin includes a harsh judgment.
Zeir Anpin takes all the levels above, that are Chokmah, Binah, Right of Da’at, and Left
of Da’at, and unites them as one.
Because Zeir Anpin is the conduit for the Endless Light from the upper three to
Malchut, it represents the Holy One Blessed Be He and the center column that holds
the Right and the Left together. The Sages (Talmud, Berachot 6a) and the Zohar tell us
that that ‘The Holy One wears Tefillin’ and after the last few studies we understand this
statement. The Tefillin connects to Chokmah, Binah, and Da’at and creates a ‘crown’
on top of Zeir Anpin and that is the aspect of ‘The Holy One wears Tefillin’.

 כתיב )דברים, )שייך לפרשת עקב( )תאני רבי אבא.50
, ִמכָּאן אָ ַמר ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן.'ֹתי� חָ ַשׁק ה
ֶ  בַּ אֲ ב,עון
ָ בו ֶת
ֹ  ִמ ָּכאן ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ.'ָיך ָח ׁ ַשק יְ י
ֹ ֲי(( ַרק ּ ַבא
( ָּכתוּב ))דברים י( ַרק,)שׁנָה ַר ִבּי אַ בָּ א
ָ .50

 ְוכָתוּב,דוֹשׁה ﬠֶ ְליוֹנָה
ָ הָ אָ בוֹת הֵ ם ֶמ ְרכָּבָ ה ְק
דוֹשׁה
ָ  כְּ מוֹ ֶשׁיֵּשׁ ֶמ ְרכָּבָ ה ְק, בּ ֹא ְוּראֵ ה.'חָ ַשׁק ה
וּמה
ַ .דוֹשׁה ְל ַמ ְﬠלָ ה
ָ  כָּ� יֵשׁ ֶמ ְרכָּבָ ה ְק,ְל ַמטָּ ה
דוֹשׁה הַ כֹּל
ָ  ֶמ ְרכָּבָ ה ְק,ִהיא? זֶה ֶשׁאָ ַמ ְרנוּ
.ֲשׂה הַ כֹּל אֶ חָ ד
ֶ  ְו ַנﬠ, וְהַ כֹּל נִ ְק ָשׁר זֶה בָּ זֶה,נִ ְק ָרא

 ּו ְכ ִתיב,ישא ִע ּ ָל ָאה
ָ ׁ יכא ַק ִ ּד
ָ אֲ ָב ָה ָתא ִאי ּנ ּון ְר ִת
ישא
ָ ׁ יכא ַק ִ ּד
ָ  ְ ּכ ָמה ְ ּד ִאית ְר ִת, ּ ָתא חֲ זֵי.'ָָח ׁ ַשק יְ י
 ּו ַמאי.ילא
ָ ּ ישא לְ ֵע
ָ ׁ יכא ַק ִ ּד
ָ  ַּכ ְך ִאית ְר ִת,לְ ַת ּ ָתא
,ישא ּכ ּ ָֹלא ִא ְק ֵרי
ָ ׁ יכא ַק ִ ּד
ָ  ְר ִת, ָהא ְ ּד ַא ָמ ָרן,נִ יה ּו
. וְ ִא ְת ָע ִביד ּכ ּ ָֹלא ַחד,וְ כ ּ ָֹלא ִא ְת ְק ׁ ַשר ָ ּדא ְּב ָדא
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בו ֶת ָ
יכא ַא ְר ְּב ָעה ,ד'
יך ְּתלָ ָתאּ ,ו ְר ִת ָ
ַ .51רק ּ ַבאֲ ֹ
יהם.
ְמנָ לָ ןּ ִ .ד ְכ ִּתיב )דברים י( וַ ִּי ְב ַחר ְּבזַ ְר ָעם ַאחֲ ֵר ֶ
ַמאי ַמ ׁ ְש ַמע .לְ ַא ְכלְ לָ א ְּבה ּו ָ ּדוִ ד ַמלְ ָּכאּ ְ ,ד ִאיה ּו
ישאּ ְ .ד ָתנֵינָ ן,
יכא ַק ִ ּד ׁ ָ
יע ָאה ,לְ ִא ְת ּ ַת ְקנָ א ִּב ְר ִת ָ
ְר ִב ָ
אֲ ָב ָה ָתא ִּת ּק ּונָ א ּו ׁ ְשלֵ ימ ּו ָתא ְ ּדכ ּ ָֹלא ,וְ ג ּו ָפא ְּבה ּו

ִא ׁ ְש ּ ַת ְכלָ ל וְ ִא ְת ְּבנֵיּ ,ו ְבה ּו ִא ְתאֲ ִחידָ .א ָתא ָ ּדוִ ד
יה
ַמלְ ָּכא ,וְ ׁ ַש ְכלִ יל ּכ ּ ָֹלא ,וְ ַא ְת ִקין ּג ּו ָפא ,וְ ַא ׁ ְשלְ ֵמ ּ

ְּבה ּו .וְ ָא ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחקּ ְ ,כ ָמה ְ ּדזָ כ ּו אֲ ָב ָה ָתא
ישאַּ ,כ ְך זָ ָכה ָ ּדוִ ד
יכא ַק ִ ּד ׁ ָ
לְ ִא ְת ַע ְּט ָרא ִּב ְר ִת ָ
יכא.
יע ָאה ִ ּד ְר ִת ָ
לְ ִא ְת ּ ַת ְקנָ א ְּב ַס ְמ ָכא ְר ִב ָ

ַ .51רק ַּבאֲ ב ֶֹת ָ
יך ְׁ -של ָֹׁשה ,וּמֶ ְר ָּכבָ ה -
ש ָּכתוּב ַויּ ְִבחַ ר
ַא ְר ָּב ָעהַ .א ְר ָּב ָעה ִמ ַּניִן לָ נוּ? ׁ ֶ
יע? ְלהַ ְכ ִליל
ְ ּבז ְַר ָעם ַאח ֲֵריהֶ םַ .מה ּ ַמ ְ ׁש ִמ ַ
יעי
שהוּא ְר ִב ִ
ָּבהֶ ם ֶאת דָּ וִ ד הַ ּ ֶמלֶ ְךֶ ׁ ,
ש ּׁ ָשנִ ינוּ,
ְל ִה ְת ּ ַת ֵּקן ַּב ּ ֶמ ְר ָּכבָ ה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשהֶ ׁ .
הָ ָאבוֹ ת ִּת ּקוּן ְׁשלֵ מ ּות הַ כּ ֹל ,וְ הַ ּגוּף
ִמ ְ ׁש ּ ַת ְכלֵ ל ָּבהֶ ם וְ נִ ְבנֶה ,וּבָ הֶ ם נֶאֱ חָ זָּ .בא
ָדוִ ד הַ ּ ֶמלֶ ְך וְ ִ ׁש ְכלֵ ל הַ כּ ֹל ,וְ ִה ְת ִקין הַ ּגוּף
ימם ָּבהֶ ם .וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִצחָ קּ ְ ,כמוֹ
וְ ִה ְ ׁש ִל ָ
ַּב ּ ֶמ ְר ָּכבָ ה
ְל ִה ְת ַע ּ ֵטר
שזָּכ ּו הָ ָאבוֹ ת
ֶׁ
ְ
הַ ְ ּקדוֹ ָׁשהָּ ,כך זָכָ ה ָדוִ ד ְל ִה ְת ּ ַת ֵּקן ָּב ַע ּמוּד
של הַ ּ ֶמ ְר ָּכבָ ה.
יעי ׁ ֶ
הָ ְר ִב ִ

Deuteronomy 10:15
אוֹתם וַיִּ ְבחַ ר ְבּז ְַרﬠָ ם אַ חֲ ֵריהֶ ם בָּ כֶם ִמכָּל הָ ﬠַ ִמּים כַּיּוֹם הַ זֶּ ה“
ָ
ֹתי� חָ ַשׁק יְהוָה ְלאַ הֲ בָ ה
” ַרק בַּ אֲ ב ֶ
"Yet on your fathers did YHVH set His affection to love them, and He chose their
”descendants after them, even you above all peoples, as it is this day.
Rabbi Shimon teaches us that the patriarchs form the holy chariot.
?What is the ‘Holy Chariot’ of YHVH
The Light of the Endless channels its Light through the YHVH name. In the world of
free choice we need to ‘earn’ the Light and that means that we have to make connections
”…and draw the Light. Genesis 3:19 “with the sweat of your face you shall eat bread
The Light that is YHVH with the Light of the Endless ‘desires’ to dwell among us in
Malchut. Without having proper vessels to ‘move’ the Light from above it cannot flow.
The patriarchs created the needed vehicle/chariot for the Light. Abraham for Chessed,
Isaac for Gevurah, and Jacob for Tiferet made themselves channels for the upper Light,
allowing it to flow down.
The fourth element was still missing in order to activate the channels and ‘drive’ the
Light down. This was achieved by King David. He was a humble king, a warrior of Light.
He earned the merits to build the Holy Temple through his son Solomon, to draw,
manifest and share the Light for the entire world.

יה ְּב ָדוִ ד) ,שמואל א
ָ .52א ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדהּ ְ ,כ ִתיב ּ ֵב ּ
טוב ר ִֹאיַ .מאי
מונִ י ִעם יְ ֵפה ֵעינַ יִ ם וְ ֹ
טז( וְ ה ּוא ַא ְד ֹ
יה ַּג ְר ָמא
ַטעֲ ָמא ַא ְד ֹ
מונִ יִ .מ ּ ׁש ּום ְ ּדח ּולָ ָקא ְ ּד ַע ְד ֵב ּ
מונִ י ִ ּדינָ א וַ ַ ּדאיִ .עם יְ ֵפה ֵעינַ יִ םּ ִ ,דינָ א
יהַ .א ְד ֹ
לֵ ּ

ְּב ַרחֲ ֵמיּ ְ .כ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב) ,ישעיה נה( ַח ְס ֵ ּדי ָ ּדוִ ד

ָּכתוּב
יְהו ָּדה,
ַר ִ ּבי
ָ .52א ַמר
ְ ּב ָדוִ ד )שמואל-א טז( וְ הוּא ַא ְדמוֹ נִ י ִעם יְפֵ ה
ֵעי ַניִם וְ טוֹ ב ר ִֹאיָ .מה הַ ּ ַט ַעם ַא ְדמוֹ נִ י? ִמ ּׁשוּם
שחֵ לֶ ק גּוֹ ָרלוֹ ּג ַָרם לוֹ ַ .א ְדמוֹ נִ י ,דִּ ין וַדַּ אי.
ֶׁ
ִעם יְפֵ ה ֵעי ַניִם ,דִּ ין ְ ּב ַרח ֲִמיםּ ְ ,כמוֹ
ש ָּכתוּב )ישעיה נה( חַ ְס ֵדי ָדוִ ד הַ ּנֶאֱ ָמנִ ים.
ֶׁ

ַה ּנֶאֱ ָמנִ ים.
יה ָ .53א ַמר ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק ,חַ ְס ֵדי ָדוִ דּ ִ ,ב ְמקוֹ מוֹ
ָ .53א ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחקַ ,ח ְס ֵ ּדי ָ ּדוִ דְּ ,ב ַא ְת ֵר ּ
ש ָא ַמ ְרנוּ.
מונִ יּ ִ ,כ ְד ַא ָמ ָרןִ .עם יְ פה ֵּב ַא ְרנוֶּ .א ָּלא וְ הוּא ַא ְדמוֹ נִ יּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
ימנָ אֶ .א ּ ָלא וְ ה ּוא ַא ְד ֹ
או ִק ְ
ֹ
ֵ
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, ּבֹא ו ְּר ֵאה. ֵא ּל ּו הָ ָאבוֹ ת- ִעם יְפֵ ה ֵעי ַניִם
 וְ ַאף ַעל ּ ִפי, דִּ ין וְ ַרח ֲִמים- ּשלַ יִם וְ ִציּוֹ ן
ָׁ יְרו
[עיר דָּ וִ ד ִהיא
ִ ֵא ח( ]מ-כֵ ן ָּכתוּב )מלכים
ָ
 ו ְּכ ִתיב )הושע יא( ְ ּב ִק ְר ְ ּבך ָקדוֹ ׁש וְ לֹא,ִציּוֹ ן
 נִ ְׁש ַּבע הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא.ָאבוֹ א ְ ּב ִעיר
.'ּשל ַמ ְעלָ ה וְ כו
ֶ ׁ ּשלַ יִם
ָׁ ש ּלֹא י ִָּכנֵס ִ ּבירו
ֶׁ
ש ּ ַת ֲחזֹר
ֶ ׁ  ְ ּכ,ימ ַתי? ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה
ָ ֵא
.ַמ ְלכוּת ּ ֵבית דָּ וִ ד ִל ְמקוֹ ָמ ּה ְל ַמ ּ ָטה

, יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם וְ ִצי ֹּון, ּ ָתא חֲ זֵי. ִא ּ ֵלין אֲ ָב ָה ָתא,ֵעינַ יִ ם
 )מלכים א, וְ ַאף ַעל ּ ִפי ֵּכן ְ ּכ ִתיב.ִ ּדינָ א וְ ַרחֲ ֵמי
 ּו ְכ ִּתיב )הושע יא( ְּב ִק ְר ְּב ָך.ח( ִעיר ָ ּדוִ ד ִהיא ִצי ֹּון

ְ  נִ ׁ ְש ּ ַבע ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,דו ׁש וְ ל ֹא ָאבֹא ְּב ִעיר
יך ה ּוא
ֹ ָק
.ימ ַתי
ָ  ֵא.'ׁ ֶש ּל ֹא יִ ָּכ ּנֵס ִּביְ ר ּו ׁ ָשלַ ם ׁ ֶשל ַמעֲ לָ ה וְ כ ּו
 ַּכד ִא ְת ַה ָ ּדר ַמלְ כ ּו ּ ֵבית ָ ּדוִ ד,ָא ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה
.יה לְ ַת ּ ָתא
ּ ְל ַא ְת ֵר

1 Samuel 16:12
“יְפֵ ה ﬠֵ י ַניִם וְטוֹב ר ִֹאי- ִﬠם,”וַיִּ ְשׁלַ ח ַוי ְִביאֵ הוּ וְהוּא אַ ְדמוֹנִ י
The Zohar explains that King David had red hair because he was a chariot for Malchut
that is judgment and is represented by the red color. His beautiful eyes represented
the aspect of having mercy included in Judgment. The connection of King David to
Chassadim (Mercy) is mentioned in Isaiah 55:3.
“וּת ִחי נ ְַפ ְשׁכֶם וְאֶ כְ ְר ָתה לָ כֶם ְבּ ִרית עוֹלָ ם חַ ְס ֵדי ָדוִד הַ נֶּאֱ ָמנִ ים
ְ וּלכוּ אֵ לַ י ִשׁ ְמעוּ
ְ הַ טּוּ אָ זְ נְ כֶם.”
King David’s eyes also reflected the three patriarchs that bring the Light to Malchut.
Abraham - White –Chessed – Right
Isaac – Red (blood vessels) –Gevurah – Left
Jacob – Green –Tiferet – Center
The upper and lower eyelids are for Netzach (Upper) and Hod (Lower).
The eye ball itself is Yessod.
Pupil, the black in the middle of the eye, is Malchut.
Jerusalem and Zion are judgment and mercy. Jerusalem is in the Malchut level, which
is judgment. Zion is Yessod of Malchut and connects the upper Jerusalem, that is on
the spiritual level, to the lower Jerusalem in the material level. The Zohar reveals that
YHVH promised to come to Zion, the upper Jerusalem, when the Israelites enter the
lower Jerusalem. This will happen when the kingdom of David is restored with the
coming of Mashiach. He will prepare the lower Jerusalem for the coming of YHVH to
the upper Jerusalem, flooding the world with eternal Light of peace.
This is the aspect of the ‘Return to Zion’ or in another word ‘Zionism’. You are a ‘Zionist’
if you have in your heart the desire to see God revealing himself in Jerusalem, releasing
the great Light to the world.

ש ְּמצֻ יּ ֶֶרת
ֶ ׁ ' ש, ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק ָא ַמר.54 ִּב ְתלַ ת
ימא
ָ  ש' ִ ּד ְר ׁ ִש, ִר ִּבי יִ ְצ ָחק ָא ַמר.54
,)שׁל אַ ְרבָּ ﬠָ ה ְק ָשׁ ִרים
ֶ ,ש ִרים
ָׁ  )דד' קשרין רמיזא היא לתלתא ורמיזא ִ ּב ְׁשל ׁ ֶֹשת הַ ְ ּק,ִק ׁ ְש ֵרי
. ְוּרמוּזָה ְלאַ ְרבָּ ﬠָ ה,�שׁה
ָ ְרמוּזָה ִהיא ִל ְשׁ
 ִל ְהיוֹת ֶמ ְרכָּבָ ה, אַ ְרבָּ ﬠָ ה.�שׁה זֶה ֶשׁאָ ַמ ְרנוּ
ָ ְשׁ
. ֶשׁהֲ ֵרי הוּא כְּ לַ ל הַ ִתּקּוּן הָ ﬠֶ ְליוֹן,דוֹשׁה כְּ אֶ חָ ד
ָ ְק
וּמכָּאן נִ ְפ ָר ִדים וְנִ ְמ ָשׁכִ ים הַ ַתּ ְחתּוֹנִ ים ְבּ ַד ְרכֵיהֶ ם
ִ
 ֶשׁ ְתּלוּיִים בַּ ְשּׂﬠָ רוֹת הַ לָּ לוּ ֶשׁל,צוּעוֹתיהֶ ם
ֵ
ִבּ ְר
 וְנִ ְמ ָשׁכִ ים ֵמהֶ ם כָּל,הָ ר ֹאשׁ ֶשׁ ְתּלוּיִים בָּ הֶ ם
.(קוֹמם
ָ  ﬠַ ד ֶשׁנִּ ְק ָשׁ ִרים ִבּ ְמ,אוֹתם אֲ חֵ ִרים
ָ

 ארבעה למהוי רתיכא. תלת הא דאמרן,לארבעה
 דהא הוא כללא דתקונא עלאה ומהכא.קדישא כחדא
מתפרשן ואתמשכן תתאי באורחייהו ברצועיהון דתליין
בהני שערי דרישא דתליין בהו ואתמשכן מנייהו כל אינון
.(אחרנין עד דאתקשרן באתרייהו
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 ו' נוֹ טֵ ל אוֹ ָתם ֶע ְליוֹ נִ ים,ּ ָׁשנִ ינו.55
ש ּ ֵמנִ יחַ הַ ָּקדוֹ ׁש
ֶ ׁ  וְ ֵא ּל ּו ְּת ִפ ִּלין,ּש ָא ַמ ְרנו
ֶׁ
ְ
ְ
ְ
 ִמ ּ ׁשוּם ָּכך צָ ִריך ָא ָדם ְל ִה ְת ּ ָפ ֵאר.ָּברוּך הוּא
 עֲ לֵ יהֶ ם ָּכתוּב וְ ָרא ּו ָּכל ַע ּ ֵמי הָ ָא ֶרץ ִּכי,ָּבהֶ ם
ָ ֶשם ה' נִ ְק ָרא ָעל
 וְ ֵא ּל ּו.שם ה' ַמ ּ ָמ ׁש
ֵ ׁ ,יך
ֵׁ
של זְרוֹ ַע
ֶ ׁ  ְּת ִפ ִּלין.ֹאש
ׁ של ר
ֶ ׁ אוֹ ָתם ְּת ִפ ִּלין
 זֶה ּו, וְ י ְָר ָׁשה מֵ עֹז,ש ִ ּנ ְק ָרא עֹז
ֶ ׁ ,ִהיא ְ ׂשמֹאל
,ש ָּכתוּב )שמות יג( וְ הָ יָה ְלאוֹ ת ַעל י ְָדכָ ה
ֶׁ
 ַא ְׁש ֵרי חֶ ְל ָקם.ּש ּ ֵב ַא ְרנו
ֶ ׁ  וְ ִהיא הֵ ''א,ְ ּבהֵ ''א
 וְ ַעל זֶה הֵ ''א ַאחֲרוֹ נָה לָ ְקחָ ה.ִש ָר ֵאל
ׂ ְ של י
ֶׁ
.ש ִהיא ְ ׂשמֹאל
ֶ ׁ ,ְת ִפ ִּלין

 וְ ִא ּ ֵלין ְּת ִפ ִּלין, ו' נָ ִטיל ִאי ּנ ּון ִע ּ ָל ֵאי ְ ּד ַא ָמ ָרן, ּ ָתנֵינָ ן.55
ְ ְ ּד ָאנַ ח ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 ְּבגִ ין ַּכ ְך ָּב ֵעי ּ ַבר נָ ׁש.יך ה ּוא
יה ְ ּכ ִתיב )דברים כח( וְ ָרא ּו ָּכל
ּ ֵ ָעל,ְל ִא ְת ּ ָפאֲ ָרא ְּבה ּו
ָ ֶַע ּ ֵמי ָה ָא ֶרץ ִ ּכי ׁ ֵשם יְ יָ' נִ ְק ָרא ָעל
. ׁ ֵשם יְ יָ' ַמ ּ ָמ ׁש,יך
רו ָעא ִהיא
ֹ  ְּת ִפ ִּלין ִ ּד ְד,ישא
ָ ׁ וְ ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון ְּת ִפ ִּלין ְ ּד ֵר
 הֲ ָדא ה ּוא, וְ י ְָר ָתא ֵמעֹז, ְ ּד ִא ְק ֵרי עֹז,ש ָמאלָ א
ְׂ

,אות ַעל י ְָד ָכה ְּב ֵה''א
ֹ ְ )שמות יג( וְ ָהיָה ל,ִד ְכ ִתיב
יהון )דף רס''ג
ֹ  זַ ָּכ ָאה ח ּולָ ֵק.ימנָ א
ְ או ִק
ֹ וְ ִהיא ֵה''א ְ ּד
 ֵה''א ּ ַב ְת ָר ָאה נַ ְטלָ א, וְ ַעל ָ ּדא.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִע''א( ְ ּדי
.ש ָמאלָ א
ׂ ְ  ְ ּד ִהיא,ְּת ִפלִ ין

The Tefillin of the head has the letter Shin  שon right and left sides. On the right, we
have the Shin with three ‘heads’ to represent the patriarchs: Chessed, Gevurah, and
Tiferet. The left side has the Shin with four heads to complete the seven Sefirot,
connecting the patriarchs to Malchut.
The straps of the Tefillin form the letter Dalet  דon the head and the letter Y  יon the
hand. Together we get the name שדי, a name that we find on the Mezuzah for our
protection.  שדיis the name of God for Yessod that funnels the Light to the world.
The Tefillin of the left arm is the aspect of Malchut and the lower H  הof the name.
Isaiah 62:8
“ אֲ ֶשׁר ָיגַﬠַ ְתּ בּוֹ,�ירוֹשׁ
ֵ  ֵנכָר ִתּ-י ְִשׁתּוּ ְבנֵי- ו ְִאם,�ִ ְלאֹ יְבַ י, ְדּ ָגנֵ� עוֹד ַמאֲ כָל-אֶ ֵתּן אֶ ת- ִאם:וּבזְ רוֹﬠַ ﬠֻזּוֹ
ִ ,ימינוֹ
ִ ”נִ ְשׁבַּ ע יְהוָה ִבּ
“YHVH has sworn by His right hand and by His strong arm, "I will never again give your
grain as food for your enemies; Nor will foreigners drink your new wine for which you
have labored.”
The Zohar explains that the ‘Right hand’ of God is the Torah and the ‘strong-arm’ is the
Tefillin.
Exodus 13:16
“וּלטוֹטָ פֹ ת בֵּ ין ﬠֵ ינֶי� כִּ י ְבּחֹ זֶק יָד הוֹצִ יאָ נוּ יְהוָה ִמ ִמּצְ ָריִם
ְ ”וְהָ יָה ְלאוֹת ﬠַ ל י ְָדכָה
“It shall be as a mark (also sign, letter) on your hand or frontlets between your eyes,
for by a strong hand YHVH brought us out of Egypt.”
The word for ‘your hand’ is normally spelled ‘ ’ידךand in this verse related to the precept
of wearing Tefillin it’s spelled with extra H  ‘י ְָדכָה,’ה. It’s the H הof Malchut that we
connect to when wearing Tefillin.
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,שהֵ ם ּגוּף ֶאחָ ד
ֶ ׁ , ְל ִמי הֵ ם ַא ְר ַּבע ֵא ּ ֶלה.56  ְ ּד ִאי ּנ ּון ַחד,לין ַא ְר ְּב ָעה
ֵ ּ  ְל ַמאן )נ''א ומאן( ִאי ּנ ּון ִא.56
 ו ִּמי הֵ ם? ִּת ְפ ֶא ֶרת,א ֶרת וְ ַעל זֶה ְ ּכלו ִּלים ְ ּב ֶאחָ ד
ֶ  ִּת ְפ. ּו ַמאן ִאי ּנ ּון, וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכלִ ילָ ן ְּב ַחד,ּג ּו ָפא
 וְ כֻ ָּלם,של י ְָדכָ ה
ֶ ׁ  וְ ִהיא הֵ ''א.נֵצַ ח הוֹ ד יְסוֹ ד
ידא
ָ  וְ ֻכ ְּלה ּו אֲ ִח, וְ ִהיא ֵה''א ְ ּדי ְָד ָכה.סוד
ֹ ְהוד י
ֹ נ ֶַצח
,אֲ ח ּוזִים ָּב ּה ִ ּב ְ ׁש ִביל ְל ִה ְת ָּב ֵר ְך מֵ הֶ ם
. ּו ְכ ִלילָ א ִמ ּ ֻכ ְּלה ּו, ְּבגִ ין ְל ִא ְת ָּב ְר ָכא ִמ ַ ּניְ יה ּו,ָּב ּה
.ו ְּכלוּלָ ה ִמ ּ ֻכ ּ ָלם
 ה ֲֵרי, ִאם ָּכ ְך, ָא ַמר ַר ִ ּבי ִחיָּיא.57
,ית אֶ ת אֲ ח ָֹרי
ָ ָּכתוּב )שמות לג( וְ ָר ִא
 ה ֲֵרי, ֹ ָא ַמר לו.של ְּת ִפ ִּלין
ֶ ׁ שר
ֶ ׁ  זֶה ֶק,ּוְ ָׁשנִ ינו
 וְ ַעל. וְ הַ כּ ֹל ּ ֵברוּר הַ דָּ בָ ר, וְ יָפֶ ה הוּא, ָּ ֵפ ְר ׁשוּה
שה ֲֵרי
ֶ ׁ ,זֶה ִמזֶּה ְּתל ּויָה ְרצו ָּעה ַאחַ ת ְל ַמ ּ ָטה
.ִמ ּ ֶמ ּנָה ְּתל ּויִים הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נִ ים וְ נִ ז ּוֹ נִ ים ִמ ּ ֶמ ּנָה
ש ּנֶאֱ ַמר )בראשית
ֶ ׁ ֹ ְּכמו,וְ ַעל זֶה נִ ְק ָרא אוֹ ת
 וְ כָ תוּב וְ הָ יָה ְלאוֹ ת.ט( זֹאת אוֹ ת הַ ְ ּב ִרית
. ָ ַוה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּה, ְ ּבהֵ ''א,ַעל י ְָדכָ ה

 ִאי ָה ִכי ָהא ְ ּכ ִתיב )שמות, ָא ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיא.57
. וְ ָתנֵינָ ן ָ ּדא ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּלין,חו ָרי
ֹ ֲית ֶאת א
ָ לג( וְ ָר ִא
 וְ כ ּ ָֹלא, וְ ׁ ַש ּ ִפיר ה ּוא,או ְקמ ּו ָה
ֹ
 ָהא,יה
ּ ֵָא ַמר ל

 וְ ַעל ָ ּדא ֵמ ַהאי ּ ַתלְ יָיא ְרצ ּו ָעה ַחד.ְּב ִר ָירא ְ ּד ִמ ּ ָלה

 וְ ַעל. וְ ִא ְּתזָ נ ּו ִמנָ ּה, ְ ּד ָהא ִמנָ ּה ּ ַתלְ יָין ּ ַת ּ ָת ֵאי,לְ ַת ּ ָתא
 ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )בראשית.אות
ֹ ית ְק ֵרי
ְ ָ ּדא ִא
אות
ֹ  ּו ְכ ִתיב )שמות יג( וְ ָהיָה ְל.אות ַה ְּב ִרית
ֹ ט( זֹאת
.או ְקמ ּו ָה
ֹ ַעל י ְָד ָכה ְּבה' וְ ָהא

The Tefillin of the arm has one chamber. The four different Torah texts that go into the
head tefillin are written on one roll of parchment and inserted into the tefillin of the
arm. This Tefillin is positioned on the arm from the chest/heart level and the strap
continues down to the palm of the hand and represents the Sefirot of Tiferet, Netzach,
Hod, and Yessod that connect the light to Malchut.
Moses asked God to reveal himself to him but God said that he can’t because no man
can see him and live. The reason for that is that the revelation of God would nullify all
material existence. God did agree to show Moses his back.
(Exodus 33:22,23)
“ְשׂכּ ִֹתי כ ִַפּי ﬠָ לֶ י� ﬠַ ד ﬠָ ְב ִרי
ַ ְשׂ ְמ ִתּי� ְבּנִ ְק ַרת הַ צּוּר ו
ַ וְהָ יָה בַּ ֲﬠבֹר כְּ ב ִֹדי ו.”
“ית אֶ ת אֲ חֹ ָרי וּפָ נַי ל ֹא י ֵָראוּ
ָ ”וַהֲ ִסר ִֹתי אֶ ת כּ ִַפּי ו ְָר ִא
“and it will come about, while My glory is passing by, that I will put you in the cleft of
the rock and cover you with My hand until I have passed by.”
“Then I will take My hand away and you shall see My back, but My face shall not be
seen."
The Zohar mentions here the teaching of the sages that God showed Moses the knot of
his Tefillin. We studied previously DZ 2494 https://dailyzohar.com/daily-zohar2494/) that God wears Tefillin. The knot of the head tefillin should be positioned at the
base of our skull to represent the connection to Da’at that delivers the Light from the
‘head’ to the lower levels. Moses achieved the level of Da’at and could connect to God
directly and benefit us with his level. He could bring us the Torah from the upper levels
and the knowledge of the oral Torah that is in the Talmud and the Zohar.
Moses is the Faithful Shepherd that is mentioned many times in the Zohar.
Numbers 12:7
"Not so, with My servant Moses, He is faithful in all My household;”
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ֵיסא,
ש ָר ֵאלָ .א ַמר ִר ִּבי י ָ
) .58דברים ו'( ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ָס ָבאִ .ר ִּבי יִ ְצ ָחק ָא ַמר ע' ַר ְב ְר ָבא,
יִ ְ ׂ
לְ ַא ְכלְ לָ א ׁ ִש ְב ִעין ׁ ְש ָמ ָהןַ ,סהֲ ד ּו ָתא ְ ּדכ ּ ָֹלא ׁ ְש ַמע
ש ָר ֵאלּ ְ ,כ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב) ,ישעיה א( ׁ ִש ְמע ּו ׁ ָש ַמיִ ם.
יִ ְ ׂ
ּו ְכ ִתיב )דברים לב( ַהאֲ זִ ינ ּו ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם .א ּוף ָה ָכא
ישא
דו''דֵ ,ר ׁ ָ
ש ָר ֵאל .וְ כ ּ ָֹלא ַחד ִמ ּ ָלה ה ּוא .יְ ֹ ָ
ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂ
ישא .וְ ַהאי ה ּוא
יקא ַק ִ ּד ׁ ָ
ְ ּדכ ּ ָֹלאִּ ,בנְ ִהיר ּו ְ ּד ַע ִּת ָ
יק ָתא ְ ּדנַ חֲ לִ ין ּו ַמ ּב ּו ִעין,
ְ ּד ִא ְק ֵרי ָא''ב .אֱ ל ֵֹהינ ּו ,עֲ ִמ ְ
ְ ּדנָ ְפ ִקין וְ נַ גְ ִ ּדין לְ כ ּ ָֹלא.

ִש ָר ֵאלָ .א ַמר ַר ִ ּבי יֵיסָ א,
ׁ ְ .58ש ַמע י ְ ׂ
ִש ָר ֵאל סָ בָ אַ .ר ִ ּבי י ְִצחָ ק ָא ַמר ,ע' ְ ּגדוֹ לָ ה,
י ְׂ
שמוֹ תֵ ,עדוּת הַ כּ ֹל ְׁש ַמע
ִל ְכלֹל ִׁש ְב ִעים ׁ ֵ
ש ָּכתוּב )ישעיה א( ִׁש ְמע ּו
ִש ָר ֵאלְּ ,כמוֹ ׁ ֶ
י ְׂ
ָׁש ַמיִם .וְ כָ תוּב )דברים לב( הַ אֲ זִינ ּו הַ ּׁ ָש ַמיִם.
ִש ָר ֵאל .וְ הַ כּ ֹל דָּ בָ ר ֶאחָ ד
ּגַם ָּכאן ְ ׁש ַמע י ְ ׂ
ֹאש הַ כּ ֹל ְ ּבאוֹ ר הָ ַע ִּתיק
הוּאְ .יהֹוָ''ה  -ר ׁ
ש ִ ּנ ְק ָרא ָא''ב .אֱ לֹהֵ ינ ּו  -עֹמֶ ק
הַ ָּקדוֹ ׁש ,וְ זֶה ּו ׁ ֶ
שיּוֹ ְצ ִאים וְ ׁשוֹ ְפ ִעים
הַ ְ ּנחָ ִלים וְ הַ ּ ַמ ּבו ִּעים ׁ ֶ
לַ כּ ֹל.

א ָחדְ .59 ,יהֹוָ''ה ּ -גוּף הָ ִאילָ ןְׁ ,שלֵ מוּת
דו''ד ,ג ּו ָפא ְ ּד ִאילָ נָ א ׁ ְשלִ ימ ּו ְ ּד ׁ ָש ָר ׁ ִשיןֶ .
 .59יְ ֹ ָ
ִש ָר ֵאל .וְ הַ כּ ֹל
שר ָ ּדא הַ ּ ָׁש ָר ִׁשיםֶ .אחָ ד ְּ -כנֶסֶ ת י ְ ׂ
ש ָר ֵאל .וְ כ ּ ָֹלא ַחד ׁ ְשלֵ ימ ּו ָתא ,וְ ִא ְת ְק ׁ ַ
ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
ְ ׁשלֵ מוּת ַאחַ ת ,וְ נִ ְק ָׁשר זֶה ָּבזֶה ,וְ לֹא נִ ְמצָ א
ְּב ָדא ,וְ לָ א ִא ׁ ְש ְּת ַכח ּ ִפר ּו ָדאֶ ,א ּ ָלא ּכ ּ ָֹלא ַחד.
פֵ רוּדֶ ,א ּ ָלא הַ כּ ֹל ֶאחָ ד.
בע ָׁ .60שנָה ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק ,מֶ ְר ָּכבָ ה ְקדוֹ ָׁשה
ישא ִע ּ ָל ָאהַ ,א ְר ּ ַ
יכא ַק ִ ּד ׁ ָ
ָ ּ .60תנֵי ִר ִּבי יִ ְצ ָחקְ ,ר ִת ָ
ש ּ ֵמנִ יחַ ו',
יכא ֶע ְליוֹ נָהַ ,א ְר ָּב ָעה ָּב ּ ֵתי ְת ִפ ִּלין ׁ ֶ
ילין ְ ּד ָאנַ ח ו'ּ ְ .כ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמרְ .ר ִת ָ
ָּב ּ ֵתי ִ ּד ְת ִפ ִ
ש ּנֶאֱ ַמר .מֶ ְר ָּכבָ ה ְקדוֹ ָׁשה ַאחֶ ֶרת,
ְּכמוֹ ׁ ֶ
ישא ָאחֳ ָראַ ,א ְר ּ ַבע ַאחֲ ָרנִ ין ִ ּד ְכלִ ילָ ן ְּב ַחד,
ַק ִ ּד ׁ ָ
ש ּ ֵמנִ יחַ
ש ְ ּכלו ִּלים ְ ּב ֶאחָ דֶ ׁ ,
ַא ְר ָּב ָעה אֲ חֵ ִרים ׁ ֶ
או ְקמ ּו ָה.
ְ ּד ָאנַ ח ה' ּ ַב ְת ָר ָאה ְ ּכ ָמה ְ ּד ֹ
ש ֵּבאֲ רוּהָ .
ה' הָ ַאחֲרוֹ נָהְּ ,כמוֹ ׁ ֶ
.ד , andע The Tefillin includes the Shema Israel prayer with two large letters,
Deuteronomy 6:4

"" Hear, O Israel: YHVH our God, YHVH is one.
We have studied many times before, about the power of the Shema Israel prayer. The
, numericallyע  spell 'witness'. The largeעד Zohar teaches us that the two large letters
70 connects us to the 72 names that have 70 unique names and two doubles that
defined as 'witnesses'.
The names draw the light of Chokmah from the upper Garden of Eden to Zeir Anpin
and Malchut.
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 connect
and entitled to it.
1 Samuel 12: 5
DailyZohar.com
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ֹאמר ,ﬠֵ ד "
אוּמה; וַיּ ֶ
אתם ְבּי ִָדיְ ,מ ָ
ֹאמר אֲ לֵ יהֶ ם ﬠֵ ד יְהוָה בָּ כֶם ,וְﬠֵ ד ְמ ִשׁיחוֹ הַ יּוֹם הַ זֶּ ה--כִּ י ל ֹא ְמצָ ֶ
".וַיּ ֶ
)) against you, and his anointed (Mashiachﬠֵ ד( "And he said to them, “YHVH is witness
) this day, that you have not found anything in my hand.” And they said,ﬠֵ ד( is witness
”).ﬠֵ ד( “He is witness

ש ָר ֵאל יְ יָ'
 .61רעיא מהימנא )דברים ו'( ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂ
אֱ ל ֵֹהינ ּו יְ יָ' ֶא ָחדִ ּ ,פ ּק ּו ָדא ָ ּדא) ,ד( )עיין בהקדמה י''ג
יה ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ְּב ָכל
ע''ב( לְ יַחֲ ָדא ׁ ְש ֵמ ּ
ֹיו ָמאּ ְ ,ד ָהא ְ ּכ ָמה ִ ּד ְמיַיחֲ ֵדי ׁ ְש ָמא ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך

ילאִ .א ׁ ְש ְּת ַכח
יה לְ ֵע ּ ָ
ה ּוא לְ ַת ּ ָתאָ ,ה ִכי ִא ְתי ָ
ָיחד ׁ ְש ֵמ ּ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ילא וְ ַת ּ ָתאַ .מאן
ידאי ֵע ּ ָ
יך ה ּוא יְ ִח ָ

יה ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה
ִ ּד ְמי ֵ
יך ה ּוא ,יְ ׁ ַש ִ ּוי לִ ּ ֵב ּ
ַיחד ׁ ְש ֵמ ּ

יח ּ ֵבר ָּכל
יה ְּב ַהה ּוא יִ ח ּו ָדא ְ ּד ָק ַא ְמ ָרן ,וִ ַ
ּו ְרע ּו ֵת ּ
יפוי ְּבה ּוא יִ ח ּו ָדא ְּב ַהה ּוא ְרע ּו ָתא ְל ֶמהֱ וִ י ּ ֻכ ְּלה ּו
ׁ ַשיְ ֹ
יפוי ְּב ָרזָ א ְ ּד ָחדָ ,ה ִכי
ֶא ָחדּ ְ .כ ָמה ְ ּד ׁ ַש ִ ּוי ָּכל ׁ ַשיְ ֹ

ִש ָר ֵאל ְייָ' אֱ לֹהֵ ינ ּו ְייָ' ֶאחָ ד.
ׁ ְ .61ש ַמע י ְ ׂ
ְ
שם הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ְ ּבכָ ל
ִמ ְצוָה זוֹ ְליַחֵ ד ׁ ֵ
שם הַ ָּקדוֹ ׁש
ש ְּמ ַיח ֲִדים ׁ ֵ
שה ֲֵרי ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
יוֹ םֶ ׁ ,
ְ
ָּברו ְּך הוּא ְל ַמ ּ ָטהָּ ,כך ִמ ְתיַחֵ ד ְׁשמוֹ
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא י ִָחיד
ְל ַמ ְעלָ ה .נִ ְמצָ א ׁ ֶ
שם הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּךְ
ש ְּמיַחֵ ד ׁ ֵ
ַמ ְעלָ ה ו ַּמ ּ ָטהִ .מי ׁ ֶ
ָשים ִל ּבוֹ ו ְּרצוֹ נוֹ ְ ּבאוֹ תוֹ יִחוּד
הוּא ,י ִ ׂ
ש ָא ַמ ְרנוּ ,וִ יחַ ֵּבר ָּכל ֵאיבָ ָריו ְ ּבאוֹ תוֹ יִחוּד
ֶׁ
ש ּׂ ָשם ָּכל ֵאיבָ ָריו
ִל ְהיוֹ ת ּ ֻכ ּ ָלם ֶאחָ דְּ .כמוֹ ׁ ֶ
ְ ּבסוֹ ד ֶאחָ דָּ ,כ ְך ְל ַמ ְעלָ ה ְמחַ ֵּבר ָּכל
הָ ֵאיבָ ִרים הָ ֶע ְליוֹ נִ ים ְ ּבאוֹ תוֹ יִחוּד ִל ְהיוֹ ת
ּ ֻכ ּ ָלם ֶאחָ ד.

יפין ִע ּ ָל ִאין ְּב ַהה ּוא יִ ח ּו ָדא,
לְ ֵע ּ ָ
ילא ְמ ַח ּ ֵבר ָּכל ׁ ַשיְ ִ
ְל ֶמהֱ וִ י ּ ֻכ ְּלה ּו ַחד.
ּ ַבר

נָ ׁש

ַיח ָדא
לְ י ְ

ׁ ְש ָמא

ְּ .62ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָא ֵתי
ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואָּ ,כל ֵחילֵ י ׁ ְש ַמיָא ּ ֻכ ְּלה ּו,

ימין ׁש ּו ִרין ׁש ּו ִריןְּ ,בגִ ין לְ ִא ְת ּ ַת ְקנָ א ּולְ ִא ְת ַּכ ְּללָ א
ַקיְ ִ
יקם ְּב ָרזָ א ְ ּד ָחד ְּביִ ח ּו ָדא
ּ ֻכ ְּלה ּו ְּב ַהה ּוא יִ ח ּו ָדא ,לְ ֵמ ָ
ֵיהון ְ ּכ ְד ָקא יָא ּות.
חֲ ָדאֻ ּ .כ ְּלה ּו ִמ ְת ּ ַת ְּקנָ ן ְּב ִת ּק ּונ ֹ
ימא
ימא ַחד ְמ ָמנָ א ׁ ַש ָמ ׁ ָשאּ ְ ,ד ַק ְּי ָ
ְּב ַהאי ׁ ַשעֲ ָתא ַק ְּי ָ
יפין ְ ּדג ּו ָפא.
ְּת ֹ
חות רמ''ח ָעלְ ִמין ,וְ ֻכ ְּלה ּו ִא ְקר ּון ׁ ַשיְ ִ
ימא ְמ ַח ָּכה ְל ַהה ּוא יִ ח ּו ָדא,
וְ ָדא ִא ְק ֵרי הלני''וַ ,ק ְּי ָ
וְ ָדא ִאיה ּו ְמלַ ֵ ּקט ׁש ֹו ׁ ַש ִּניםּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )שיר
יפין ְ ּדג ּו ָפא.
השירים ו( וְ ִללְ ֹ
קוט ׁש ֹו ׁ ַש ִּניםּ ְ .ד ִאי ּנ ּון ׁ ַשיְ ִ

שם
ש ָּבא ָא ָדם ְליַחֵ ד ֶאת ׁ ֵ
ּ ְ .62ב ָׁש ָעה ׁ ֶ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאָּ ,כל חֵ ילוֹ ת הַ ּׁ ָש ַמיִם
עוֹ ְמ ִדים ׁשוּרוֹ ת ׁשוּרוֹ ת ְּכ ֵדי ְל ִה ְת ּ ַת ֵּקן
ו ְּל ִה ָּכלֵ ל ּ ֻכ ָּלם ְ ּבאוֹ תוֹ יִחוּד ,לַ עֲ מֹד ְ ּבסוֹ ד
ֶאחָ ד ְ ּביִחוּד ֶאחָ דֻ ּ .כ ּ ָלם ִמ ְת ּ ַת ְ ּקנִ ים
ְ ּב ִת ּק ּונֵיהֶ ם ָּכ ָראוּיּ ְ .באוֹ ָת ּה ָׁש ָעה עוֹ מֵ ד
אתיִם
שעוֹ מֵ ד ּ ַתחַ ת ָמ ַ
ש ּ ָמ ׁש ׁ ֶ
ְממֻ ּנֶה ֶאחָ ד ַׁ
ַא ְר ָּב ִעים ו ְ ּׁשמוֹ נָה עוֹ לָ מוֹ ת ,וְ כֻ ָּלם נִ ְק ָר ִאים
יב ֵרי הַ ּגוּף .וְ זֶה נִ ְק ָרא הלני''ו ,עוֹ מֵ ד
ֵא ְ
ו ְּמחַ ּ ֶכה ְלאוֹ תוֹ יִחוּד ,וְ זֶה ּו ְמלַ ֵּקט ׁשוֹ ַׁש ִ ּנים,
ש ּנֶאֱ ַמר )שיר השירים ו( וְ ִל ְלקֹט
ֶׁ
ְּכמוֹ
יב ֵרי הַ ּגוּף.
שהֵ ם ֵא ְ
ש ִ ּניםֶ ׁ ,
ׁשוֹ ַׁ

The Shema Israel is a powerful prayer to make unification of upper and lower. The
Zohar reveals that we bring light to all of our body parts when we meditate on all the
parts of the YHVH name that include all the Sefirot and worlds of Emanation, Creation,
Formation, and Action (Atziluth, Briah, Yetzirah and Asiah).
With this unification, the light forces are aligned from upper to lower. One appointee
stands for 248 worlds and waits for the unification. His duty is to connect the lower
DailyZohar.com
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body parts to the upper parts of light to create a complete unification of upper and
lower.
The complete prayer of Shema has 248 words and 1000 letters. The first part that
initiates the unification has 6 words and 25 letters. 25 is the aspect of the Shechina
) that we need on the lower level to elevate us. We recite it while covering ourכה תברכו(
 that is YHVH and ADNYיאהדונהי eyes and meditate on the unification of the names
names together.
We should accept the names of as the only force that controls heaven and earth and
that we accept all forms of death. When we do so we nullify the desire of our body to
exist and allow the light to spread in our physical body. We should train ourselves to
be honest in this meditation and truly accept death. If we keep our physical existence
and identity, we ‘close the doors’ and minimize the light that can come into our vessels.
The first paragraph of the Shema is very important as it leads the unification with love
(the first word). It has 42 words and 180 letters, numbers that testify for the great value
of it.
Meditation for the first line of the Shema
]"[gview file="https://dailyzohar.com/wp-content/uploads/2010/09/4mitot-dz.pdf

https://dailyzohar.com/shema-israel/

לון ׁ ְש ָמא ִע ּ ָל ָאהְּ ,ב ָרזָ א
יפין ִע ּ ָל ִאין לָ ִקיט ֹ
ַ ׁ .63שיְ ִ
ָיחד ְּב ָרזָ א ְ ּדמ''ב ׁ ְש ָמ ָהן .וְ לָ ִקיט
ְ ּדיִ ח ּו ָדא ְ ּד ָקא ִא ְתי ָ
ָּכל ִאי ּנ ּון ׁש ֹו ׁ ַש ִּנים ִע ּ ָל ִאין ,וְ ׁ ַש ּ ָמ ׁ ָשא ָ ּדא לָ ִקיט ָּכל
ִאי ּנ ּון ּ ַת ּ ָת ִאיןּ ִ ,די ּ ֻכ ְּלה ּו ְמ ָמנָ ן ִּב ְכלָ לָ א ְ ּדע''ב ׁ ְש ָמ ָהן,
וְ ִא ְתלְ ִּקיט ּו ּ ֻכ ְּלה ּו ְּב ַהה ּוא יִ ח ּו ָדא ,וְ ִא ְת ָע ִביד ּו ּ ֻכ ְּלה ּו
ּג ּו ָפא חֲ ָדאְּ .ב ָרזָ א חֲ ָדא .וְ ַהה ּוא יִ ח ּו ָדא ַס ְּל ָקא,
ַיחד ּכ ּ ָֹלא ִּב ְת ֵרין ִס ְט ִרין ְּביִ ח ּו ָדא חֲ ָדא.
וְ ָקא ְמי ֵ
יפין ּ ֻכ ְּלה ּוּ ,ו ִמ ְת ַח ְּב ָרן
ְּב ַהה ּוא ׁ ַשעֲ ָתא ִמ ְתלַ ְּק ִטין ׁ ַשיְ ִ
ילא
ְּב ִח ּב ּו ָרא חֲ ָדאְ ,ל ֶמהֱ וִ י ּ ֻכ ְּלה ּו ְּב ָרזָ א ְ ּד ָחדֵ ,ע ּ ָ
מו ֶא ָחד.
דוד ֶא ָחד ּו ׁ ְש ֹ
וְ ַת ּ ָתאְּ ,ב ָרזָ א ַ ּדיְ ֹ ָ
יכין ְּב ֶא ָחדִּ ,ב ְת ֵרי ַא ְתוָ ון.
 .64וְ ַעל ָ ּדא ַמאֲ ִר ִ
לְ ִמלְ ַ ּקט

ׁש ֹו ׁ ַש ִּנים ,לְ ִא ְתיַיחֲ ָדא ְּב ָרזָ א ְ ּד ֶא ָחד

יפין ּ ֻכ ְּלה ּו,
ְּביִ ח ּו ָדא ׁ ְשלִ יםֵּ .כיוָ ן ְ ּד ִא ְתיַיחֲ ָדן ׁ ַשיְ ִ

ְּב ָרזָ א חֲ ָדא ְ ּדיִ ח ּו ָדא חֲ ָדאּ ְ ,כ ֵדין ִא ְת ְק ֵרי ּכ ּ ָֹלא
יה ק ּו ְד ׁ ָשא
ָק ְר ָּבן ׁ ְשלִ ים .וְ ַעל ָרזָ א ָ ּדאָ ,א ִעיל לֵ ּ
ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ְּב ַּגן ֵע ֶדן לְ ָא ָדם ַק ְד ָמ ָאהּ ְ ,כ ָמה
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,בראשית ב( לְ ָע ְב ָד ּה ּו ְל ׁ ָש ְמ ָר ּה .וְ ָתנֵינָ ן,
DailyZohar.com

שם
 .63הָ ֵאיבָ ִרים הָ ֶע ְליוֹ נִ ים לוֹ ֵקט אוֹ ָתם הַ ּׁ ֵ
ש ִה ְתיַחֵ ד ְ ּבסוֹ ד
הָ ֶע ְליוֹ ן ְ ּבסוֹ ד הַ יִּחוּד ׁ ֶ
שמוֹ ת ,וְ לוֹ ֵקט ָּכל אוֹ ָתם
ּש ַניִם ׁ ֵ
ַא ְר ָּב ִעים ו ְ ׁ
ש ּ ָמ ׁש זֶה לוֹ ֵקט ָּכל
ׁשוֹ ַׁש ִ ּנים ֶע ְליוֹ נִ ים ,וְ ַׁ
ש ּ ֻכ ּ ָלם ְממֻ ִ ּנים ַּב ְּכלָ ל
אוֹ ָתם הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נִ יםֶ ׁ ,
שמוֹ ת ,וְ נִ ְל ָק ִטים ּ ֻכ ָּלם
ּש ַניִם ׁ ֵ
של ִ ׁש ְב ִעים ו ְ ׁ
ֶׁ
ְ ּבאוֹ תוֹ הַ יִּחוּד ,וְ נַעֲ ִ ׂשים ּ ֻכ ּ ָלם ּגוּף ֶאחָ ד
ְ ּבסוֹ ד ֶאחָ ד .וְ אוֹ תוֹ הַ יִּחוּד עוֹ לֶ ה ,ו ְּמיַחֵ ד
הַ כּ ֹל ִ ּב ְ ׁשנֵי ְצ ָד ִדים ְ ּביִחוּד ֶאחָ דּ ְ .באוֹ ָת ּה
ָׁש ָעה ִמ ְתלַ ְ ּק ִטים ָּכל הָ ֵאיבָ ִרים ו ִּמ ְתחַ ְ ּב ִרים
ְ ּב ִח ּבוּר ֶאחָ דִ ,ל ְהיוֹ ת ּ ֻכ ּ ָלם ְ ּבסוֹ ד ֶאחָ ד,
של ה' ֶאחָ ד ו ְּׁשמוֹ
ְל ַמ ְעלָ ה ו ְּל ַמ ּ ָטהּ ְ ,בסוֹ ד ׁ ֶ
ֶאחָ ד.
יכים ְ ּב ֶאחָ ד ִ ּב ְׁש ּ ֵתי
 .64וְ ַעל ּ ֵכן ַמאֲ ִר ִ
אוֹ ִתיּוֹ תִ ,ל ְלקֹט ׁשוֹ ַׁש ִ ּניםְ ,ל ִה ְתיַחֵ ד ְ ּבסוֹ ד
ש ָּכל הָ ֵאיבָ ִרים
של ֶאחָ ד ְ ּביִחוּד ָׁשלֵ םֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
ֶׁ
של יִחוּד ֶאחָ דָ ,אז
ִמ ְת ַיח ֲִדים ְ ּבסוֹ ד ֶאחָ ד ׁ ֶ
נִ ְק ָרא הַ כּ ֹל ָק ְר ָּבן ָׁשלֵ ם ,וְ ַעל סוֹ ד זֶה ִה ְכנִ יס
אשוֹ ן ְל ַגן
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ֶאת ָא ָדם הָ ִר ׁ
ש ָּכתוּב )בראשית ב( ְל ָע ְב ָד ּה
ֵע ֶדןּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
ש ֵא ּ ֶלה אוֹ ָתם ָק ְר ָּבנוֹ ת
ו ְּל ָׁש ְמ ָר ּה .וְ ָׁשנִ ינ ּו ׁ ֶ
ּשמוֹ ֶאחָ ד.
של ה' ֶאחָ ד ו ְׁ
ְ ׁש ַניִם ,סוֹ ד ׁ ֶ
36

Zohar Vaetchanan – Draft – unedited- not for publishing
ש ְ ּב ֵא ּל ּו
ֶ ׁ מו
ֹ דוד ֶא ָחד ּו ׁ ְש
ָ ֹ ְ ָרזָ א ַ ּדי,ְ ּד ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון ָק ְר ְּבנִ ין ְּת ֵרין
לוֹקט
ֵ
)שׁהַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ� הוּא הוּא
ֶ .ש ִ ּנים
ַׁ ֹׁשו

וְ ִל ְלקֹט

ָּכתוּב

ָק ְר ָּבנוֹ ת

אוֹתם אֵ יבָ ִרים ֶשׁ ְלּ ַמ ְﬠלָ ה
ָ
לוֹקט כָּל
ֵ
,שׁוֹשׁנִּ ים
ַ
 אָ ז.אוֹתם ְבּיִחוּד ְבּאוֹתוֹ ֶשׁאָ ַמ ְרנוּ
ָ
וּמטָּ ה ְלחַ בֵּ ר
ַ
שׁוֹשׁנִּ ים( ֵא ּל ּו
ַ
עוֹרר ִל ְלקֹ ט
ֵ עוֹרר ִמי ֶשׁ ִמּ ְת
ֵ ִמ ְת

קוט
ֹ ְוְ לִ ל

,ְ ּכ ִתיב

ָק ְר ְּבנִ ין

ְ ּד ִאי ּנ ּון

.ֶא ָחד

 )ד''א דקודשא בריך הוא איהו לקיט שושנים.ׁש ֹו ׁ ַש ִּנים
לקיט כל אינון שייפין דעילא ותתא לחברא לון ביחודא
.שהֵ ם ֶאחָ ד
ֶ ׁ של ְ ׁשנֵי ְצ ָד ִדים
ֶ ׁ  כדין אתער מאן דאתער ללקוט הָ ֵאיבָ ִרים.בההוא דקאמרן
. ְ ּד ִאי ּנ ּון ַחד,יפין ִ ּד ְת ֵרין ִס ְט ִרין
ִ ְשושנים( ִא ּ ֵלין ׁ ַשי

The first paragraph of the Shema with the 42 words unifies the upper lights with the
42 names. With the power of the unification, the appointee takes the lower parts
including the 72 names and makes them all as one. To strengthen the unification
process, we say the word ‘( ’אחדpronounced ‘Echad’) in a longer way (EhChaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-dth). We say the  אvery short and the  חand  דwe
stretch longer. The process that the appointee follows in connecting the lights to the
body parts is called gather Lilies (Roses)’.
Songs 6:2
“שׁוֹשׁנִּ ים
ַ
ֹשׂם ִל ְרעוֹת בַּ גַּנִּ ים ו ְִל ְלקֹ ט
ֶ ”דּוֹדי י ַָרד ְלגַנּוֹ לַ ﬠֲרוּגוֹת הַ בּ
ִ
"My beloved has gone down to his garden, To the beds of balsam, To pasture his flock
in the gardens And gather lilies.”
The ‘Lilies’ is the aspect of the light of the supernal Shechina, Binah.
Genesis 2:15
“וּל ָשׁ ְמ ָרהּ
ְ �הים אֶ ת הָ אָ ָדם ַויַּנִּ חֵ הוּ ְבגַן ﬠֵ ֶדן ְלﬠָ ְב ָדהּ
ִ ֱ”וַיִּ ַקּח יְהוָה א
“Then YHVH God took the man and put him into the garden of Eden to cultivate it and
keep it.”
The Zohar reveals that this is the secret of God bringing Adam into the Garden of Eden.
He connected Adam to the Light of the Garden of Eden, making him one with the Light.
Adam needed to keep his ‘oneness’ with the Light until Shabbat night, avoiding
separation that was coming from the Snake and the Tree of Knowledge Good and Bad.
Below is the prayer that we do before going to sleep. It helps to cleanse us and the
Shema creates spiritual protection while removing negativities we gathered during the
day. The night sleep would be more peaceful and the soul can ascend higher and get
'recharged' properly.
The minimum connection is reciting Ana B'Choach and Shema Israel.
[gview file="https://dailyzohar.com/wp-content/uploads/2016/05/Bedtime-Shemaprayer.pdf"]

ש ִּמ ְתחַ ְ ּב ִרים
ֶ ׁ ש ְ ּכ
ֶ ׁ . סוֹ ד הוּא, ׁשוֹ ַׁש ִ ּנים.65
 ִל ְהיוֹ ת ּ ֻכ ָּלם,)אוֹתם( ֵאיבָ ִרים ְ ּכ ֶאחָ ד
ָ
ָּכל
 ָאז ִמ ְת ַע ּ ֵטר, סוֹ ד הַ ָּק ְר ָּבן,ְ ּביִחוּד ֶאחָ ד
של
ֶ ׁ ֹאש
ׁ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ַּבעֲ ָט ָרה ָּבר
 וְ סוֹ ד זֶה. ִל ְהיוֹ ת ִ ּב ְכבוֹ דוֹ ִמ ְת ַע ּ ֵטר,ּ ֶכ ֶתם ּ ָפז
של ָּכל אוֹ ָתם
ֶ ׁ  סוֹ ד,ש ִ ּנים
ַׁ ֹש ָּכתוּב ׁשו
ֶ ׁ ,הָ יָה
ֹשל אוֹ תו
ֶ ׁ  וְ סוֹ ד.ש ְּל ַמ ְעלָ ה ו ְּל ַמ ּ ָטה
ֶ ׁ ֵאיבָ ִרים
,ש ִּמ ְת ַע ּ ֵטר וְ עוֹ לֶ ה ִמ ֵּבינֵיהֶ ם
ֶ ׁ  ִע ּטוּר,ּ ָפז
. ֹוְ הַ כּ ֹל נִ ְמצָ א ּבו
37

ִמ ְת ַח ְּב ָרן

ְ ּד ַכד

.ִאיה ּו

ָרזָ א

 ׁש ֹו ׁ ַש ִּנים.65

 לְ ֶמהֱ וִ י ּ ֻכ ְּלה ּו ְּביִ ח ּו ָדא,יפין ַּכחֲ ָדא
ִ ְָּכל )אינון( ׁ ַשי
ְ  ְ ּכ ֵדין ִמ ְת ַע ֵטר ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר, ָרזָ א ְ ּד ָק ְר ָּבן,חֲ ָדא
יך
רוי
ֹ יק
ָ  ְל ֶמהֱ וִ י ִּב,ישא ְ ּד ֶכ ֶתם ּ ָפז
ָ ׁ ה ּוא ּ ַבעֲ ָט ָרה ְּב ֵר
 ָרזָ א, וְ ָרזָ א ָ ּדא הֲ וִ י ִ ּד ְכ ִּתיב ׁש ֹו ׁ ַש ִּנים.ִמ ְת ַע ְט ָרא
, וְ ָרזָ א ְ ּד ַהה ּוא ּ ָפז.ילא וְ ַת ּ ָתא
ָ ּ יפין ְ ּד ֵע
ִ ְְ ּד ָכל ִאי ּנ ּון ׁ ַשי
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 וְ כ ּ ָֹלא ִאיה ּו,ִעט ּו ָרא ְ ּד ִמ ְת ַע ְט ָרא וְ ַס ְּל ָקא ִמ ּ ֵבינַ יְ יה ּו
.יה
ּ ּ ֵב
Genesis 2:15
“וּל ָשׁ ְמ ָרהּ
ְ �הים אֶ ת הָ אָ ָדם ַויַּנִּ חֵ הוּ ְבגַן ﬠֵ ֶדן ְלﬠָ ְב ָדהּ
ִ ֱ”וַיִּ ַקּח יְהוָה א
“Then YHVH God took the man and put him into the garden of Eden to cultivate it and
keep it.”
The Zohar reveals that this is the secret of God bringing Adam into the Garden of Eden.
He connected Adam to the Light of the Garden of Eden, making him one with the Light.
Adam needed to keep his ‘oneness’ with the gift of light until Shabbat night, which is
Friday night, avoiding separation that may come when connecting to the other-side
that is the Snake and the Tree of Knowledge Good and Bad.
Songs 6:2
“שׁוֹשׁנִּ ים
ַ
ֹשׂם ִל ְרעוֹת בַּ גַּנִּ ים ו ְִל ְלקֹ ט
ֶ דּוֹדי י ַָרד ְלגַנּוֹ לַ ﬠֲרוּגוֹת הַ בּ
ִ ”
"My beloved has gone down to his garden, To the beds of balsam, To pasture his flock
in the gardens And gather lilies.”
The ‘Lilies’ are the aspect of the light of the supernal Shechina, Binah. We ‘plant’ ‘Lilies’
in the Garden with our sacrifices and prayers. The sacrifices in the Holy Temple created
unifications with the upper Light. Now we do that with our prayers that unify the Right
and Left with the 248 parts of our body and soul. These actions ‘attract’ the Holy One
Blessed Be He to come down ‘To pasture his flock in the gardens and gather lilies’ that
make a crown of gold on his head.

ש ׁש מֵ אוֹ ת ו ְּׁשל ֹׁש
ֵ ׁ ש ִ ּנים הַ ּ ָלל ּו י ֵׁש
ַׁ ֹ ַּב ּ ׁשו.66
של ְׁשנֵי
ֶ ׁ שהֵ ם ֵאיבָ ִרים
ֶ ׁ ,ֶע ְ ׂש ֵרה ִמ ְצווֹ ת
.של ְיהֹוָ''ה ֶאחָ ד ו ְּׁשמוֹ ֶאחָ ד
ֶ ׁ  סוֹ ד,ְצ ָד ִדים
שעוֹ לֶ ה
ֶ ׁ של אוֹ תוֹ ּ ָפז
ֶ ׁ וְ י ֵׁש ּבוֹ עֲ ִליָּה
,שהֵ ם נִ ְמצָ ִאים
ֶ ׁ  ו ְּבכָ ל ָמקוֹ ם.ִמ ּ ֵבינֵיהֶ ם
אוֹ ָת ּה עֲ ִליָּה ֶע ְליוֹ נָה נִ ְמצֵ את ִמ ֵּבינֵיהֶ ם
ַ וְ סוֹ ד זֶה )שיר השירים ב( ּ ַת ּפוּח.לַ עֲ לוֹ ת
 זֶה ָוזֶה.ש ּנָה ּ ֵבין הַ חוֹ ִחים
ַׁ ֹ וְ ׁשו,ַּבעֲ צֵ י הַ י ּ ַַער
 ַא ְׁש ֵרי.יכים לַ עֲ לוֹ ת ְ ּכ ֶאחָ ד ְ ּביִחוּד ָׁשלֵ ם
ִ ְצ ִר
ֹ וַדַּ אי ְל ָרצוֹ ן לו,ּש ּ ַמ ְק ִריב ָק ְר ָּבנוֹ ת ֵא ּלו
ֶ ׁ ִמי
.ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה וּבָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא

יסר
ָ ֵ ְּב ָהנֵי ׁש ֹו ׁ ַש ִּנים ִאית ָּב ּה ׁ ִשית ְמ ָאה ּו ְתל.66
דוד
ָ ֹ ְ ָרזָ א ַ ּדי,יפין ִ ּד ְת ֵרין ִס ְט ִרין
ִ ְ ְ ּד ִאי ּנ ּון ׁ ַשי,ּ ִפ ּק ּו ִדין
יה ְסלִ יק ּו
ֹ ֶא ָחד ּו ׁ ְש
ּ  )דף רס''ג ע''ב( וְ ִאית ּ ֵב.מו ֶא ָחד
 ּו ְב ָכל אֲ ָתר. ְ ּד ָקא ָסלִ יק ִמ ּ ֵבינַ יְ יה ּו,ְ ּד ַהה ּוא ּ ָפז
 ַהה ּוא ְסלִ יק ּו ִע ּ ָל ָאה ִא ׁ ְש ְּת ַכח,ְ ּד ִאי ּנ ּון ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ִחין
 וְ ָרזָ א ָ ּדא )שיר השירים.ִמ ּ ֵבינַ יְ יה ּו לְ ִא ְס ּ ַת ְּל ָקא
 ָ ּדא.חו ִחים
ֹ  וְ ׁש ֹו ׁ ַש ָ ּנה ּ ֵבין ַה.ב( ּ ַת ּפ ּו ַח ּ ַבעֲ ֵּצי ַה ּי ַַער
ְ וְ ָדא ִא ְּצ ְט ִר
.יך ְל ִא ְס ּ ַת ְּל ָקא ַּכחֲ ָדא ְּביִ ח ּו ָדא ׁ ְש ִלים
 וַ ַ ּדאי,זַ ָּכ ָאה ִאיה ּו ַמאן ְ ּד ָק ִריב ָק ְר ְּבנִ ין ִא ּ ֵלין
.יה ְּב ַהאי ָע ְל ָמא ּו ְב ָע ְל ָמא ְ ּד ָא ֵתי
ּ ְֵל ַרעֲ וָ א ל

The unification of Right and Left gives the Lilies the aspect of the 613 precepts. The
613 are made from 248 positive precepts that are of the Right column and 365 precepts
with the aspect of the Left column. These precepts do not draw light but when we follow
them we avoid losing the light that we earn with our positive precepts/actions.
The above aspects are concealed in the secret of;
Zechariah 14:9 “וּשׁמוֹ אֶ חָ ד
ְ – י ְִהיֶה יְהוָה אֶ חָ ד,הָ אָ ֶרץ; בַּ יּוֹם הַ הוּא-כָּל- ﬠַ ל,� ֶוְהָ יָה יְהוָה ְל ֶמל.” “And YHVH
shall be King over all the earth; in that day shall YHVH be One, and His name one.”
‘YHVH be One’ if for the 248 precepts ‘and His name one’ is for the 365 precepts.
The unification also connects Chassadim covered with the Light of Chokmah that
38
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comes with the 42 letter name (Ana B’Koach) to the top three Sefirot of Zeir Anpin,
Chessed, Gevurah Tiferet. The lower three, Netzach, Hod and Yessod connect to the 72
names that reveal the light of Chokmah in Malchut.
חוֹחים ,כֵּן ַר ְﬠי ִָתי בֵּ ין הַ בָּ נוֹת“ Songs 2:2,3
שׁוֹשׁנָּה בֵּ ין הַ ִ
ַ
דּוֹדי בֵּ ין הַ בָּ נִ ים“ ”כְּ
” “As a lilyכְּ ַתפּוּחַ בַּ ﬠֲצֵ י הַ יַּﬠַ ר ,כֵּן ִ
among thorns, so is my love among the daughters” “As an apple-tree among the trees
of the wood, so is my beloved among the sons” ‘As an apple-tree among the trees’ is the
aspect of Zeir Anpin,
‘As a lily among thorns’ – The thorns are the aspect of Malchut where we can find the
Shechina to support us.
Additional study: How to meditate with 42 letters and the 72 names

Tap here: https://dailyzohar.com/ana-bkoach-meditation-with-72-names/
ִ ּ .67פ ּק ּו ָדא לְ יִ ְר ָאה )ה( ְּבא ַֹרח ְ ּכלָ לּ ,ו ְבא ַֹרח ּ ְפ ָרטִ .67 .מ ְצוָה ְלי ְִר ָאה )ה( ְ ּב ֶד ֶר ְך ְּכלָ ל ו ְּב ֶד ֶר ְך
שיּ ֵׁש ַעל
בר נָ ׁש ּ ְפ ָרטַ .וה ֲֵרי י ְִר ָאה ּ ֵב ַא ְרנוִּ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
יה ְ ּד ּ ַ
או ִק ְ
וְ ָהא יִ ְר ָאה ֹ
ימנָ אְּ ,בגִ ין ְ ּד ִאית ָעלֵ ּ
ְ
הָ ָא ָדם ִל ְפחֹד ִמ ִּל ְפנֵי הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
לְ ַדחֲ לָ א ִמ ַ ּק ּ ֵמי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ּ ָת ִדירּ ְ .כ ָמה
ש ּנֶאֱ ַמר )דברים כח( ְלי ְִר ָאה
ּ ָת ִמידְּ ,כמוֹ ׁ ֶ
ְד ַא ְּת ָא ֵמר) ,דברים כח( לְ יִ ְר ָאה ֶאת ַה ּ ׁ ֵ
שם הַ ִ ּנ ְכ ָּבד וְ הַ נּוֹ ָרא הַ זֶּה ֵאת ה'
שם ַה ִּנ ְכ ּ ָבד ֶאת הַ ּ ׁ ֵ
יךּ .ו ְבגִ ין יִ ְר ָאה ָ ּדא ,אֱ לֹהֶ ָ
וְ ַהנ ֹּו ָרא ַה ּזֶה ֵאת יְ יָ' אֱ ל ֶֹה ָ
ִשמֵ ר ִ ּב ְד ָרכָ יו.
יך .ו ִּב ְ ׁש ִביל י ְִר ָאה זוֹ י ּ ָׁ
ש ִ ּנ ְק ָרא י ְִר ָאהִ ,מ ּׁשוּם
חוי .וְ יִ ְר ָאה ,אֲ ָתר ה ּוא ְ ּד ִא ְק ֵרי יִ ְר ָאה ,וְ י ְִר ָאהָ ,מקוֹ ם הוּא ׁ ֶ
יִ ְס ּ ָת ָמר ְּב ָא ְר ֹ
ְ
ש ּ ָׁשם נִ ְמצֵ את י ְִר ַאת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא,
ֶׁ
ְּבגִ ין ְ ּד ַת ּ ָמן ׁ ַש ְריָא ַ ּדחֲ לָ א ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא,
ִהיא י ְִר ַאת ה' ִל ָירא ִמ ּ ֶמ ּנוּ ,וְ זֶה ּו סוֹ ד
ִאיה ּו יִ ְר ַאת יְ יָ' לְ ַדחֲ לָ א ִמ ּנ ּ
ֵיה ,וְ ָדא ִאיה ּו ָרזָ א הַ ָּכתוּב )ויקרא יט( ו ִּמ ְקדָּ ִ ׁשי ִּת ָיראוַּּ .ב ִיּ ְר ָאה
ִ ּד ְכ ִּתיבּ ,ו ִמ ִּמ ְק ָ ּד ׁ ִשי ִּת ָירא ּו ְּב ַהאי יִ ְר ָאה ׁ ַ
ש ְריָא הַ ז ּוֹ ְ ׁשר ּויָה ַמ ַּכת ֵא ׁשְ ,להַ ְלקוֹ ת ֶאת
ש ּלֹא ׁשוֹ ְמ ִרים ִמ ְצווֹ ת הַ ּתוֹ ָרה,
ָיב ּיָאּ ְ ,דלָ א הָ ְר ָׁש ִעים ׁ ֶ
לון לְ ַח ּי ַ
ּפ ּולְ ָסא ְ ּדנ ּו ָרא ,לְ ַאלְ ָק ָאה ֹ
ְ
וְ ַעל זֶה ְ ּב ֶד ֶרך ְ ּכלָ ל י ֵׁש ִל ָירא.

יתא וְ ַעל ָ ּדא ְּבא ַֹרח ְ ּכלַ לִ ,אית
או ַריְ ָ
נַ ְט ִרין ּ ִפ ּק ּו ֵדי ֹ

ְל ַדחֲ לָ א.

The precept to be with fear and awe to YHVH is expressed in global and private aspects.
Leviticus 19:30
וּמ ְק ָדּ ִשׁי ִתּ ָיראוּ אֲ נִ י יְהוָה“
ֹתי ִתּ ְשׁמֹרוּ ִ
”אֶ ת ַשׁ ְבּת ַ
”“'You shall keep My sabbaths and revere My sanctuary; I am YHVH.
The global aspect is fear form punishment. Malchut is where we have the freedom to
choose between good and bad. The wicked people that don’t follow the Torah are hit
with a whip of fire. They are punished/corrected for their ways that go against the
spiritual laws of the Torah. The good people are rewarded and earn merits.

יהי
ּ .68ו ָב ַתר ְּבא ַֹרח ּ ְפ ָרטַּ ,כד י ַָדע ּ ַבר נָ ׁש ַמאן ִא ִ

שיּוֹ ֵד ַע הָ ָא ָדם
 .68וְ ַאחַ ר ָּכ ְך ְ ּב ֶד ֶר ְך ּ ְפ ָרטּ ְ ,כ ׁ ֶ
של ח ֲִביבוּת,
ַמ ִהי י ְִר ַאת ה' ,וְ זוֹ ִהי י ְִר ָאה ׁ ֶ
ש ִהיא ִע ָּקר וִ יסוֹ ד לֶ אֱ הֹב ֶאת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּךְ
ֶׁ
שה ְּכ ֵדי ִל ְׁשמֹר ָּכל
הוּא) .אַ חַ ר( י ְִר ָאה זוֹ עוֹ ֶׂ
ִמ ְצווֹ ת הַ ּתוֹ ָרהִ ,ל ְהיוֹ ת ָא ָדם ֶעבֶ ד נֶאֱ ָמן
שָּ -ברו ְּך-הוּא ָּכ ָראוּי) .י ְִראָ ה(
לַ ָּקדוֹ ׁ
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יהי
יִ ְר ַאת יְ יָ' ,וְ ָדא ִאיה ּו ַ ּדחֲ לָ א ַ ּדחֲ ִביב ּו ָתאּ ְ ,ד ִא ִ
יה לְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
יקר וִ ֹ
ִע ָ
יסו ָדא לְ ִמ ְר ַחם לֵ ּ
דוי
ה ּוא) .בתר( ַהאי יִ ְר ָאה ָע ִביד ְלנַ ְט ָרא ָּכל ּ ִפ ּק ּו ֹ
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 לְ ֶמהֱ וִ י ּ ַבר נָ ׁש ֶע ֶבד נֶאֱ ָמן לְ גַ ּ ֵבי,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ ְ ּד
ְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
( )יראה.יך ה ּוא ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות
The ‘private’ aspect of awe to YHVH is achieved when a person follow the ways of God
with love, knowing their benefits, not just because of the fear of punishment.
Lesson:
When we love love YHVH and follow the laws of the Torah we become like servants living
in the palace of the king. We are always protected and provided. Outside the palace we
are hit with whips of fire.

 ַוה ֲֵרי ּ ֵב ַא ְרנ ּו ַאהֲבַ ת, ִמ ְצוָה )ו( ְל ַאהֲבָ ה.69
ְ ש ָצ ִר
ְ
יך הָ ָא ָדם לֶ אֱ הֹב
ּ ֶ ׁ ,הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
ש ָאהַ ב ֶאת
ֶ ׁ אוֹ תוֹ ַאהֲבָ ה ַר ָּבה ְּכמוֹ ַא ְב ָרהָ ם
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְ ּבכַ ּ ָמה אֲ הָ בוֹ ת ו ָּמסַ ר
שאוֹ הֵ ב
ֶ ׁ  ִמי,ּ ִמ ָּכאן לָ ַמ ְדנו. ֵֹאלָ יו ּגוּפוֹ וְ נ ְַפ ׁשו
שר
ֶׂ  ְמ ַקיֵּם ֶע,ֶאת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
 וְ ַעל זֶה ָּכל אוֹ ָתם.אֲ ִמירוֹ ת ַמ ְעלָ ה ו ַּמ ּ ָטה
ש ִה ְתנ ַָּסה ַא ְב ָרהָ ם וְ ָע ַמד
ֶ ׁ עֲ ָׂש ָרה נִ ְסיוֹ נוֹ ת
 ָּכל נִ ָּסיוֹ ן ִהיא,שר אֲ ִמירוֹ ת
ֶׂ  ְּכ ֶנגֶד ֶע,ְ ּבכֻ ּ ָלם
 וְ ִה ְתנ ַָּסה ְ ּבאוֹ ָת ּה אֲ ִמ ָירה וְ ָע ַמד,אֲ ִמ ָירה
.ָּב ּה

ימנָ א ְר ִחימ ּו
ְ או ִק
ֹ
 וְ ָהא, ּ ִפ ּק ּו ָדא )ו( לְ ַאהֲ ָבה.69
ְ ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
יה
ּ ֵ ְ ּד ָב ֵעי ּ ַבר נָ ׁש לְ ַרחֲ ָמא ל,יך ה ּוא

ְ יה לְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
יך
ּ ֵ ְ ּד ָר ִחים ל,ְר ִחימ ּו ַס ּגֵי ְ ּכ ַא ְב ָר ָהם
.יה
ּ יה לְ גַ ּ ֵב
ּ יה וְ נַ ְפ ׁ ֵש
ּ  ּו ָמ ַסר ּג ּו ֵפ,ה ּוא ְּב ַכ ּ ָמה ְר ִחימ ּו
ְ יה לְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
יך
ֹ ִמ ָּכאן
ּ ֵ ַמאן ְ ּד ָר ִחים ל,יפנָ א
ְ או ִל
 וְ ַעל.ילא וְ ַת ּ ָתא
ָ ּ שר אֲ ִמ ָירן ֵע
ֶׂ  ִאיה ּו ְמ ַק ּיֵים ֶע,ה ּוא
,שר נִ ְס ֹיונֵי ְ ּד ִא ְתנַ ּ ָסא ַא ְב ָר ָהם
ֶׂ ָ ּדא ָּכל ִאי ּנ ּון ֶע
 ָּכל נִ ְס ֹיונָ א,שר אֲ ִמ ָירן
ֶׂ וְ ָק ִאים ְּב ֻכ ְּלה ּו לָ ֳק ֵבל ֶע
 וְ ָק ִאים, וְ ִא ְתנָ ּ ָסא ְּב ַהה ּוא אֲ ִמ ָירא,אֲ ִמ ָירא ִהיא
.יה
ּ ּ ֵב

The precept of loving YHVH means that we should love him like Abraham did. He put
his body and soul to follow the words of God and serve him.
From Abraham, we learned that those who love YHVH, establish connection to the Ten
Sefirot. Abraham went through ten tests of his faith. 1. Commanded to leave his home
town and country. 2. Forced to go down to Egypt because of famine in the land. 3.
Sarah was take from him to Pharaoh. 4. Had war with the four kings 5. He had to take
Hagar for a wife because Sarah couldn’t have children. 6. Had to circumcise himself at
old age. 7. Sarah was taken from him to Abimelech 8. Had to send Hagar away 9. Had
to send his son Ishmael away 10. Had to bind his son Isaac.
Each one of the tests was against one of the sefirot and Abraham with his strong faith
overcomes all the difficulties and as the chariot, for Chessed he was able to connect
heaven, which is the upper three Sefirot and earth, the lower seven sefirot.

 ּו ְבכֻ ָּלם, וְ ַעל זֶה אוֹ ָתם עֲ ָׂש ָרה נִ ְסיוֹ נוֹ ת.70
שר וְ נִ ְד ַּבק
ֵ ׁ ּ ש ִה ְת ַק
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם,ָע ַמד ַא ְב ָרהָ ם
ְ
ש ִהיא
ֶ ׁ ,של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
ֶ ׁ ֹימינו
ִ ִ ּב
 ָמה הַ ּ ַט ַעם נִ ְק ֵראת ַאהֲבָ ה.ַאהֲבָ ה ַר ָּבה
, ֹשעוֹ מֵ ד ָּב ַאהֲבָ ה הַ ז ּו
ֶ ׁ ַר ָּבה? ִמ ּ ׁשוּם ִמי
 זֶה, ַאהֲבַ ת עוֹ לָ ם.שר ָּבעוֹ לָ ם הָ ֶע ְליוֹ ן
ֵ ּׁ ִמ ְת ַק
ֹש ִה ְת ַק ּ ְ ׁש ָרה ּבו
ֶ ׁ ,סוֹ ד הָ עוֹ לָ ם הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן
40

 וְ ֻכ ְּלה ּו ָק ִאים ְּבה ּו,שר נִ ְס ֹיונֵי
ֶׂ  וְ ַעל ָ ּדא ִאי ּנ ּון ֶע.70
ימינָ א
ִ ִּב

וְ ִא ְת ַ ּד ָּבק

ְ ּד ִא ְת ְק ּ ׁ ַשר

 ְּבגִ ין,ַא ְב ָר ָהם
ְ ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 ַמאי.יהי ַאהֲ ָבה ַר ָּבה
ִ  ְ ּד ִא,יך ה ּוא
 ְּבגִ ין ַמאן ְ ּד ָק ִאים.יק ֵרי ַאהֲ ָבה ַר ָּבה
ְ ַט ְע ָמא ִא
 ַאהֲ ַבת. ִא ְת ְק ּ ׁ ַשר ְּב ָעלְ ָמא ִע ּ ָל ָאה,ְּב ַהאי ַאהֲ ָבה
יה
ֹ
ּ  ְ ּד ִא ְת ְק ׁ ַשר ּ ֵב, ָ ּדא ָרזָ א ְ ּד ָעלְ ָמא ּ ַת ּ ָת ָאה,עולָ ם
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יה ,וְ כ ּ ָֹלא ָרזָ א חֲ ָדאְּ ,בלָ א ּ ִפר ּו ָדא ,וְ ָהא
ְר ִחימ ּו ִ ּדילֵ ּ
ִא ְּת ַמר ָרזָ א ְ ּד ַאהֲ ָבהְ ,ר ִחימ ּו ָ ּדא ָסלִ יק ַעל ָּכל

יה ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא
ּפ ּולְ ָחנִ ין ְ ּד ָעלְ ָמאְּ ,ב ַהאי ִא ְתיְ ַ
יקר ׁ ְש ֵמ ּ
יך ה ּוא י ִַּתיר ִמ ּכ ּ ָֹלא ,וְ ִא ְת ְּב ַר ְךְּ .ב ִר ְ
ְּב ִר ְ
יך ה ּוא
ְל ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ִמין ,וְ ָרזָ א ְ ּד ַאהֲ ָבה ִא ְּת ַמר.

ַאהֲבָ תוֹ  ,וְ הַ כּ ֹל סוֹ ד ֶאחָ ד ְ ּב ִלי פֵ רוּדַ .וה ֲֵרי
נִ ְת ָּב ֵאר סוֹ ד הָ ַאהֲבָ הַ ,אהֲבָ ה זוֹ עוֹ לָ ה ַעל
שם הַ ָּקדוֹ ׁש
ָּכל עֲ בוֹ דוֹ ת הָ עוֹ לָ םָּ ,בזֶה נִ ְכ ָּבד ׁ ֵ
ָּברו ְּך הוּא יוֹ ֵתר מֵ הַ כּ ֹל ו ִּמ ְת ָּב ֵר ְךָּ .ברוּךְ
הוּא ְלעוֹ לָ ם ו ְּלעוֹ ְלמֵ י עוֹ לָ ִמים ,וְ סוֹ ד
הָ ַאהֲבָ ה נִ ְת ָּב ֵאר.

ע''כ )קע''ב ע''ב ציצית וכו'(
Abraham connected to the Right of the Holy One Blessed be He that is Chessed of Zeir
’, ‘love ofאהבת עולם‘ ’ ‘Great Love’. The other type of love isאהבה רבה‘ Anpin and is called
this world’. It is related to the lower world of Malchut where the love of God is found.
The two types of love are one because love is a unifying force of light and vessel, Zeir
Anpin and Malchut. With the power of Love to YHVH, his presence grow bigger within
us.

יאת ׁ ְש ַמע ב' זִ ְמנִ ין ְּב ָכל
ִ ּ .71פ ּק ּו ָדא )ז( לְ ִמ ְק ֵרי ְק ִר ַ

ימ ָמא .וְ ַחד ,לָ ֳק ֵבל
ֹיו ָמאַ .חד ,לָ ֳק ֵבל ַ ּד ְר ָּגא ִ ּד ָ
ימ ָמא ַ ּד ְר ָּגא ְ ּדלֵ ילְ יָא,
ַ ּד ְר ָּגא ְ ּדלֵ ילְ יָאּ .ולְ ַא ְכלְ לָ א ִּב ָ
ימ ָמא ,וְ ָהא ִא ְּת ַמר.
ּולְ ַא ְכלְ לָ א ְּבלֵ ילְ יָא ַ ּד ְר ָּגא ִ ּד ָ
ימ ָמא וְ ַחד
וְ ַעל ָ ּדא ְּת ֵרין זִ ְמנִ ין ְּב ָכל ֹיו ָמאַ ,חד ִּב ָ

יאת ְׁש ַמע ּ ַפעֲ ַמיִם
ִ .71מ ְצוָה )ז( ִל ְקרֹא ְק ִר ַ
ְ ּבכָ ל יוֹ םַ ,אחַ ת ְּכ ֶנגֶד דַּ ְר ּגַת יוֹ ם ,וְ ַאחַ ת
ְּכ ֶנגֶד דַּ ְר ּגַת לַ יְלָ הְ ,להַ ְכ ִליל ַּביּוֹ ם דַּ ְר ַ ּגת
הַ ּ ַליְלָ ה ,ו ְּלהַ ְכ ִליל ַּב ּ ַליְלָ ה דַּ ְר ּגַת יוֹ םַ ,וה ֲֵרי
נִ ְת ָּב ֵאר .וְ ַעל זֶה ּ ַפעֲ ַמיִם ְ ּבכָ ל יוֹ םֶ ,אחָ ד
ַּביּוֹ ם וְ ֶאחָ ד ַּב ּ ַליְלָ ה.

ְּבלֵ ילְ יָא.
We have a precept to read the Shema prayer twice a day. One during the daytime to
connect to the level of Zeir Anpin and one time at night against Malchut. The Shema
prayer creates the unification of Day and Night, Light and vessel and for that, we need
to read it twice a day.
The Mezuzah

יהְ ,ל ֶמהֱ וִ י
ִ ּ .72פ ּק ּו ָדא לְ ִמ ְק ּ ַבע ּ ַבר נָ ׁש ְמז ּוזָ ה לְ ַת ְר ֵע ּ
ָּכל ּ ַבר נָ ׁש נָ ִטיר ֵמ ִעם ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואַּ ,כד
את ָך
נָ ִפיק וְ ַכד ָע ִּייל .וְ ָרזָ א )תהלים קכא( יְ יָ' יִ ׁ ְש ָמר ֵּצ ְ
עולָ םְּ .בגִ ין ְ ּד ָרזָ א ִ ּד ְמז ּוזָ ה ִאיה ּו
ּוב ֶֹא ָך ֵמ ַע ּ ָתה וְ ַעד ֹ

ילא,
ָק ִאים ּ ָת ִדיר ְל ִפ ְת ָחא .וְ ָדא ִאיה ּו ּ ִפ ְת ָחא ִ ּד ְל ֵע ּ ָ
וְ ָדא ִאיה ּו ַ ּד ְר ָּגא ְ ּד ִא ְק ֵרי ׁש ֹו ֵמר ,לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ָחא

שי ּ ְִק ַּבע ָא ָדם ְמז ּוזָה ְל ַׁשעֲ רוֹ ,
ִ .72מ ְצוָה ׁ ֶ
ִל ְהיוֹ ת ָּכל ָא ָדם ָׁשמוּר מֵ ִעם הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּךְ
ש ִ ּנ ְכנָס .וְ הַ ּסוֹ ד ) -תהלים
שיּוֹ צֵ א ו ְּכ ׁ ֶ
הוּא ְ ּכ ׁ ֶ
ָ
ָ
אתך ּוב ֶֹאך מֵ ַע ּ ָתה וְ ַעד
ִש ָמר צֵ ְ
קכא( ה' י ְ ׁ
ש ּסוֹ ד הַ ְּמז ּוזָה עוֹ מֵ ד ּ ָת ִמיד
עוֹ לָ םִ .מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ש ְּל ַמ ְעלָ ה ,וְ זוֹ ִהי ַד ְר ָ ּגה
לַ ּ ֶפ ַתח ,וְ זֶה ּו ּ ֶפ ַתח ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְק ֵראת ׁשוֹ מֵ רְ ,ל ִה ּ ָמצֵ א ִב ְ ׁש ִמ ָירה.
ֶׁ

ִּבנְ ִטיר ּו.
To have God’s protection on our homes we have the precept to fix Mezuzah on the posts
of our doors so when we go out and come in we have protection.
’ that means ‘protect’. It also means thatשמר‘ Psalms 121 has six words with the root
the protection comes from the six sefirot of Zeir Anpin.
את� וּבוֹאֶ � ֵמﬠַ ָתּה וְﬠַ ד עוֹלָ ם“ Psalms 121:8
”יְהוָה י ְִשׁ ָמר צֵ ְ
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“YHVH will guard your going out and your coming in From this time forth and forever.”

 ַרק ִמ ּ ְ ׁש ִמ ַירת,ש ָא ָדם אֵ ינוֹ ָׁשמוּר
ֶ ׁ .73
ְ
,שהוּא ּ ָת ִמיד ׁשוֹ מֵ ר
ֶ ׁ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
ש ּלֹא
ֶ ׁ , וְ עוֹ ד. וְ הָ ָא ָדם ִ ּב ְפנִ ים,וְ עוֹ מֵ ד לַ ּ ֶפ ַתח
ִש ַּכח ָא ָדם ז ְִכרוֹ ן הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ְׁ י
ֹ ְ ּכמו,יצית
ִ  וְ זֶה ּו ְּכמוֹ הַ ִ ּצ.ְלעוֹ לָ ִמים
יתם אֹתוֹ ּוזְכַ ְר ּ ֶתם
ֶ ש ּנֶאֱ ַמר )במדבר טו( ו ְּר ִא
ֶׁ
שרוֹ ֶאה הָ ָא ָדם ֶאת הַ ז ִָּּכרוֹ ן
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן.' ֶֹאת וְ גו
. ֹ נִ ז ְָּכר ְ ּב ַע ְצמוֹ לַ עֲ ׂשוֹ ת ִמ ְצוַת ִר ּבוֹ נו,הַ זֶּה
של זָכָ ר וּנְ ֵקבָ ה
ֶ ׁ  ְמז ּוזָה ְ ּכלָ ל,וְ סוֹ ד הָ אֱ מ ּונָה
.ְ ּכ ֶאחָ ד

 ּ ַבר נְ ִטיר ּו ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא, ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש לָ או ִאיה ּו נָ ִטיר.73
ְ ְּב ִר
, וְ ָק ִאים לְ ִפ ְת ָחא, ְ ּד ִאיה ּו נָ ִטיר ּ ָת ִדיר,יך ה ּוא
 ְ ּדלָ א יִ נְ ׁ ֵשי ּ ַבר נָ ׁש ּד ּו ְכ ָרנָ א, וְ ת ּו.ּו ּ ַבר נָ ׁש לְ ֹגו
ְ ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 וְ ָדא ִאיה ּו ְ ּכגַ וְ ונָ א.יך ה ּוא לְ ָעלְ ִמין
יתם
ֶ  ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )במדבר טו( ּו ְר ִא,ְ ּד ִּצי ִּצית
 ֵּכיוָ ן ְ ּד ָח ֵמי ּ ַבר נָ ׁש לְ ַהאי.'תו ּו ְ ּז ַכ ְר ּ ֶתם ֶאת וְ ֹגו
ֹ או
ֹ
ּ ִפ ּק ּו ָדא

לְ ֶמ ְע ּ ַבד

יה
ּ ְּבגַ ְר ֵמ

ִא ְד ַּכר

,ּד ּו ְכ ָרנָ א

 ְמז ּוזָ ה ְ ּכלָ לָ א ְ ּד ַכר,ימנ ּו ָתא
ְ  וְ ָרזָ א ִ ּד ְמ ֵה.יה
ֵ ְ ּד ָמ
ּ אר
.וְ נ ּו ְק ָּבא ַּכחֲ ָדא

God is our protector and always by the entrance of our homes. The reason for the
Mezuzah that has both aspects of male and female is so we won’t forget God’s
protection. Like the Tzitzit that men wear and see to remind them about God’s precepts
and protection, so is the Mezuzah for all of us to see and remember who is our protector.
The Mezuzah is a connection and reminder of our faith.
The Mezuzah holds in it a parchment with the prayer of the Shema Israel scribed by
hand. Only the first three paragraphs the Shema are on the parchment. They
correspond to  יהוYHV that are the first three letters of the YHVH name.
When we look at the Mezuzah or touch it we connect ourselves, which is the aspect of
Malchut to Zeir Anpin.

Below is a picture of a Mezuzah parchment, normally rolled and inserted into a
glass / clear tube. On the back of the parchment, we have the name  שדיthat is
God's name related to the Sefira of Yessod. It is also the initials of שומר דלתות
ישראל,
'protects
the
doors
of
Israel'

42

DailyZohar.com

Zohar Vaetchanan – Draft – unedited- not for publishing

ְּ .74ב ִספ ָרא ִ ּד ׁ ְשלֹמֹהָ ,ס ִמ ְ
יך לְ ִפ ְת ָחא ,לָ ֳק ֵבל ְּת ֵרין
ְ
יה ְר ׁש ּו
ַ ּד ְר ִ ּגיןִ ,אזְ ְ ּד ַמן ַחד ׁ ִש ָ
ידא )ודא איהו( וְ ִאית לֵ ּ
ש ָמאלָ א .זָ ִקיף ּ ַבר
ְל ַח ְּבלָ א .וְ ִאיה ּו ָק ִאים ִל ְס ַטר ְ ׂ
יה ,וְ ִא ְד ַּכר
יה לְ ָרזָ א ִ ּד ׁ ְש ָמא ְ ּד ָמ ֵ
נָ ׁש ֵע ֹ
אר ּ
ינויָ ,ח ֵמי לֵ ּ
ימאִ ,אי ָה ִכי
יה ְל ַא ְב ָא ׁ ָשא .וְ ִאי ּ ֵת ָ
יה ,וְ לָ א י ִָכיל לֵ ּ
לֵ ּ
ידא
יה ְל ַברָ ,הא ַהה ּוא ׁ ִש ָ
ִ ּכי נָ ִפיק ּ ַבר נָ ׁש ִמ ּ ַת ְר ֵע ּ
יא ְך ִא ְתנְ ִטיר
יה ,וְ ֵה ַ
ָק ִאים לִ ִ
ש ָמאלֵ ּ
ימינ ּ
ֵיהּ ,ו ְמז ּוזָ ה לִ ְ ׂ
יה.
ּ ַבר נָ ׁשִ ,אי ִאיה ּו ׁ ָש ֵ
ש ָמאלֵ ּ
ארי לִ ְ ׂ

של ְ ׁשלֹמֹה ,סָ מו ְּך לַ ּ ֶפ ַתח,
ּ ְ .74ב ִס ְפרוֹ ׁ ֶ
שד
ֵׁ
ִמזְדַּ ּ ֵמן
ְד ָרגוֹ ת,
ְ ׁש ּ ֵתי
ְּכ ֶנגֶד
ֶאחָ ד ) ְוזֶהוּ( וְ י ֵׁש לוֹ ְר ׁשוּת ְלחַ ֵּבל ,וְ הוּא
עוֹ מֵ ד ְלצַ ד ְ ׂשמֹאל .מֵ ִרים הָ ָא ָדם ֶאת ֵעינָיו,
שם ִר ּבוֹ נוֹ  ,וְ נִ ז ְָּכר ּבוֹ  ,וְ לֹא
וְ רוֹ ֶאה ֶאת סוֹ ד ׁ ֵ
ֹאמרִ ,אם ָּכךְ,
יָכוֹ ל ְלהָ ַרע לוֹ  .וְ ִאם ּת ַ
ש ַער הַ חוּצָ ה ה ֲֵרי אוֹ תוֹ
שהָ ָא ָדם יוֹ צֵ א מֵ הַ ּׁ ַ
ְּכ ׁ ֶ
ימינוֹ  ,ו ְּמז ּו ָזה ִל ְ ׂשמֹאלוֹ  ,וְ ֵאיךְ
שד עוֹ מֵ ד ִל ִ
ֵׁ
שהוּא ׁשוֹ ֶרה ִל ְ ׂשמֹאלוֹ ?
נִ ְׁש ָמר הָ ָא ָדם ְ ּכ ׁ ֶ

The book of King Solomon reveals that there are two levels by the door one on the right
and one on the left. A demon with permission to inflict judgment may find a way to
come and harm those who dwell in the house. He waits by the left side of the door.
When a person looks at the Mezuzah that is on the right, the name of God comes into
his mind and the demon cannot harm him.

ֶ .75א ּ ָלא ָּכל ַמה ְ ּדעֲ ַבד ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואָּ ,כל
ימין
ֵיהְּ .ב ַבר נָ ׁש ַקיְ ִ
ִמ ּ ָלה ּו ִמ ּ ָלה ִא ְת ְמ ׁ ַש ְך ָּב ַתר זִ ינ ּ
ש ָמאלָ אַ .הה ּוא
ְּת ֵרין ַ ּד ְר ִ ּגיןַ ,חד ִמ ִ
ימינָ א ,וְ ַחד ִמ ּ ְ ׂ

ש ָמאלָ א ִא ְק ֵרי
ימינָ א ִא ְק ֵרי ֵי ֶּצר ַה ֹ
ִ ּד ִ
טוב ,וְ ַהה ּוא ִ ּד ְ ׂ
יה,
יִ ֶּצר ָה ָרעֵּ .כיוָ ן ְ ּדנָ ַפק ּ ַבר נָ ׁש ִמ ּ ַת ְר ָעא ְ ּד ֵב ֵ
ית ּ
ארי
ינוי ,וְ ָח ֵמי לְ יִ ֶּצר ָה ָרעּ ְ ,ד ׁ ָש ִ
ידא זָ ִקיף ֵע ֹ
ַהה ּוא ׁ ִש ָ
ש ָמאלָ אִ ,א ְת ְמ ׁ ַש ְך לְ ַהה ּוא ִס ְט ָרא וְ ִא ְת ָע ֵדי
לִ ְ ׂ
יה,
ימינָ אּ .ו ְב ַהה ּוא ִס ְט ָראָ ,ק ִאים ׁ ְש ָמא ְ ּד ָמ ֵ
ִמ ִ
אר ּ
יה ,וְ נָ ִפיק ּ ַבר
וְ לָ א י ִָכיל לְ ָק ְר ָבא ּולְ ַא ְב ָא ׁ ָשא לֵ ּ
ֵיהַּ .כד ָע ִּיילָ ,הא
נָ ׁש )דף רס''ד ע''א( וְ ִא ׁ ְש ְּתזִ יב ִמ ּנ ּ

ש ָע ָׂשה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך
ֶ .75א ָּלא ָּכל ַמה ּ ׁ ֶ
ְ
הוּאָּ ,כל דָּ בָ ר וְ ָדבָ ר נִ ְמ ָׁשך ַאחַ ר ִמינוֹ .
ָּב ָא ָדם י ֵׁש ְ ׁש ּ ֵתי ְד ָרגוֹ תַ ,אחַ ת ִמיּ ִָמין וְ ַאחַ ת
ש ִּמי ּ ִָמין נִ ְק ָרא יֵצֶ ר הַ ּטוֹ ב,
ִמ ּ ְ ׂשמֹאל .אוֹ תוֹ ׁ ֶ
של הַ ּ ְ ׂשמֹאל נִ ְק ָרא יֵצֶ ר הָ ָרעֵ ּ .כיוָן
וְ אוֹ תוֹ ׁ ֶ
שד מֵ ִרים
ש ַער ּ ֵביתוֹ  ,אוֹ תוֹ ׁ ֵ
שיָּצָ א ָא ָדם ִמ ּׁ ַ
ֶׁ
ש ּׁשוֹ ֶרה
ֵעינָיו ,וְ רוֹ ֶאה ֶאת הַ יֵּצֶ ר הָ ָרע ׁ ֶ
ִל ְ ׂשמֹאל ,נִ ְמ ָׁש ְך ְלאוֹ תוֹ צַ ד וְ זָז ִמי ּ ִָמין.
של ִר ּבוֹ נוֹ  ,וְ לֹא יָכוֹ ל
שם ׁ ֶ
ו ְּבאוֹ תוֹ צַ ד עוֹ מֵ ד ׁ ֵ
ְל ִה ְת ָק ֵרב ו ְּלהָ ַרע לוֹ  ,וְ יוֹ צֵ א הָ ָא ָדם וְ נִ ּצוֹ ל
שם הַ ָּקדוֹ ׁש עוֹ מֵ ד
ש ִ ּנ ְכנָס ,ה ֲֵרי הַ ּׁ ֵ
ִמ ּ ֶמ ּנוּּ ְ .כ ׁ ֶ
ְלי ִָמין וְ לֹא יָכוֹ ל ְל ַק ְט ֵרג ִע ּמוֹ .

ימינָ א ָק ִאים ,וְ לָ א י ִָכיל לְ ַק ְט ְרגָ א
ישא לִ ִ
ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
יה.
ּ ַבהֲ ֵד ּ
The Mezuzah also protects the person when he leaves his home. The Mezuzah is now
on the left of the person and the demon is on his right.
We have the good inclination on the Right and on the Left we have the evil inclination.
The demon is drawn to the left of the person where he sees the evil inclination. When
he sees the Mezuzah on the right with the name of God he is pushed away. Because
the Right controls the Left, that person is saved from judgments.
About demons:
Demons are negative entities created by negative actions. Those were created by us are
close to us and can harm us when our 'shield' of light is weak and they can harm us.
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They are sustained by our negative actions and once created they will push us to do
negative actions and enjoy their existence.
The way to 'starve' them to non-existence is by following the law of Torah and increasing
our light shield with Torah/Zohar studies and giving Tzedaka.
When we study they are not allowed to touch us. The Mezuzah is a connection to the
Torah and the demons created at home and wait by the door are not allowed to harm
us.
A peaceful home and good Mezuzah is the best protection.

ְ  וְ ַעל זֶה צָ ִר.76
ש ּלֹא
ֶׁ
יך הָ ָא ָדם
ֹשה ) ַיﬠ ֲִביר( ִט ּנוּף וְ ִל ְכלו ְּך ְ ּב ַׁש ַער ֵּביתו
ֶׂ ֲיַע
ְ
שה
ֶׂ ֲש ּלֹא יַע
ֶ ׁ , ֶאחָ ד.ִש ּפֹך ַמיִם עֲ כו ִּרים
ׁ ְ וְ לֹא י
שיּ ֵׁש ְר ׁשוּת
ֶ ׁ , וְ ֶאחָ ד. ֹשם ִר ּבוֹ נו
ֵ ׁ ָקלוֹ ן ְל
 וְ לָ כֵ ן ִיזָּהֵ ר הָ ָא ָדם.ְלאוֹ תוֹ הַ ְמחַ ֵּבל ְלחַ ֵּבל
ֹש ַער ֵּביתו
ַ ּׁ ש ּלֹא י ְִמנַע ִמ
ֶ ׁ  וְ ִיזָּהֵ ר הָ ָא ָדם,ִמזֶּה
. ֹשם ִר ּבוֹ נו
ֵׁ

ְ  וְ ַעל ָ ּדא ִא ְּצ ְט ִר.76
 ְ ּדלָ א י ְַע ִּביד )ס''א,יך ּ ַבר נָ ׁש

 וְ לָ א,יה
ֵ יעביר( ִט ּנ ּו ָפא וְ לִ ְכל ּו ָכא ְּב ַת ְר ָעא ְ ּד ֵב
ּ ית
 ְ ּדלָ א י ְַע ִּביד ְקלָ נָ א ְלגַ ּ ֵבי, ַחד.ֹיו ׁ ִשיד ַמיִ ין עֲ כ ּו ִרין
יה ְר ׁש ּו לְ ַהה ּוא
ֵ ׁ ְש ָמא ְ ּד ָמ
ּ ֵ ְ ּד ִאית ל, וְ ַחד.יה
ּ אר
, ּו ְּבגִ ין ָּכ ְך יִ זְ ַ ּד ֵהר ּ ַבר נָ ׁש ֵמ ַהאי.ְמ ַח ְּבלָ א לְ ַח ְּבלָ א
יה ׁ ְש ָמא
ֵ וְ יִ זְ ְ ּד ַהר ּ ַבר נָ ׁש ְ ּדלָ א יִ ְמנַ ע ִמ ּ ַת ְר ָעא ְ ּד ֵב
ּ ית
.יה
ֵ ְ ּד ָמ
ּ אר

We should be careful about having any kind of dirty things or impurities by the opening
of our homes. Water that washed the dirty floors inside should not be poured outside
the door for the reasons that it would desecrate the name of God on the Mezuzah.
Impurities by the door leave it without protection and the demon is allowed to inflict
harm. The opening to the house should always be clean to respect the name and have
our protector present at all times.

, ֹש ָא ָדם ַמ ְת ִקין ְמז ּוזָה ְל ִפ ְתחו
ֶ ׁ  ו ְּכ.77
 אוֹ תוֹ יֵצֶ ר הָ ָרע,(ש ִ ּנ ְכנָס )אוֹתוֹ הָ אָ ָדם
ֶ ׁ ְּכ
, ֹשד ְ ּב ַעל ָּכ ְרחָ ם ׁשוֹ ְמ ִרים אוֹ תו
ֵ ׁ ֹוְ אוֹ תו
'ש ַער לַ ה
ַ ּׁ ַוְ אוֹ ְמ ִרים )תהלים קיח( זֶה ה
ש ּלֹא עוֹ מֶ ֶדת ְמז ּוזָה
ֶ ׁ  ו ְּכ. ֹיקים ָיבֹא ּו בו
ִ ִּצַ ד
שד
ֵ ׁ ֹ יֵצֶ ר הָ ָרע וְ אוֹ תו,יש
ׁ ְ ּבפֶ ַתח הָ ִא
ֹֹאשו
ׁ  ָׂש ִמים י ְֵדיהֶ ם ַעל ר,ִמ ְת ּ ַת ְ ּקנִ ים ְ ּכ ֶאחָ ד
ֹ אוֹ י לו: ּפוֹ ְת ִחים וְ אוֹ ְמ ִרים,ש ִ ּנ ְכנָס
ֶ ׁ ִ ּבז ְַמן
שיָּצָ א מֵ ְר ׁשוּת ִר ּבוֹ נוֹ ! מֵ אוֹ תוֹ ז ְַמן
ֶ ׁ ִל ְפלוֹ נִ י
ִשמֹר
ְׁ ּ שי
ֶ ׁ ש ֵאין ִמי
ֶ ׁ ,הוּא עוֹ מֵ ד ְ ּב ִלי ְ ׁש ִמ ָירה
.ּ הָ ַרח ֲָמן ַי ִ ּצילֵ נו.ָעלָ יו

 ַּכד,יה
ּ  וְ ַכד ּ ַבר נָ ׁש ַא ְת ִקין ְמז ּוזָ ה לְ ִפ ְת ֵח.77

 ַהה ּוא יִ ֶּצר ָה ָרע וְ ַהה ּוא,(ָע ִּייל )ס''א ההוא בר נש

 וְ ַא ְמ ֵרי )תהלים,יה
ָ ׁ ִש
ּ ֵידא ּ ַב ַעל ָּכ ְר ַח ְּייה ּו נַ ְט ֵרי ל
 וְ ַכד לָ א.בו
ֹ יקים ָיבֹא ּו
ִ קיח( זֶה ַה ּ ׁ ַש ַער לַ יְ יָ' ַּצ ִ ּד
 יִ ֶּצר ָה ָרע וְ ַהה ּוא,יה ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש
ּ ָק ִאים ְמז ּוזָ ה לְ ִפ ְת ֵח
יה
ֵ ׁ  ׁ ַש ּו ּו יְ ַדיְ יה ּו ַעל ֵר,ידא ִמ ְת ּ ַת ְקנִ ין ַּכחֲ ָדא
ָ ׁ ִש
ּ יש

 ְ ּד ָהא,יה לִ ְפלַ נְ ָ ּיא
ּ ֵ וַ וי ל, ּ ַפ ְת ֵחי וְ ַא ְמ ֵרי,ְּבזִ ְמנָ א ְ ּד ָע ִּייל

 ֵמ ַהה ּוא זִ ְמנָ א ָק ִאים ְּבלָ א,יה
ֵ נָ ַפק ֵמ ְר ׁש ּו ָתא ְ ּד ָמ
ּ אר

ַרחֲ ָמנָ א

,יה
ּ ֵָעל

ְ ּדנָ ִטיר

ַמאן

ְ ּדלֵ ית

,נְ ִטיר ּו

.('ישזְ ָבן )צ''א ע''ב פקודאי לאומאה וכו
ֵ ׁ ִל
When the Mezuzah is properly installed on the doorpost, the evil inclination, and the
demon at the door praising the people saying;
Psalms 118:20 “יקים ָיבֹאוּ בוֹ
ִ “”זֶה הַ ַשּׁﬠַ ר לַ יהוָה צַ ִדּThis is the gate of YHVH; the righteous shall
enter through it.” When there is no Mezuzah then the demon and the evil inclination
get greater strength. When a person comes to enter the door they put their hands on
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his head and say “Wow to this person that left the protection of his master”. From that
point, that person is without protection and depends only on the mercy of God.

ש ָר ֵאל יְ יָ' אֱ ל ֵֹהינ ּו יְ יָ' ֶא ָחדּ ָ ,דא
) .78דברים ו'( ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂ
עולָ ם
תו ְל ֹ
בוד ַמ ְלכ ּו ֹ
ִאיה ּו יִ ח ּו ָדא ַחדָּ .בר ּו ְך ׁ ֵשם ְ ּכ ֹ
יה ָרזָ א ַחד.
וָ ֶעדָ ,הא יִ ח ּו ָדא ַאחֲ ָרא ,לְ ֶמהֱ וִ י ׁ ְש ֵמ ּ
וְ ָרזָ א ָ ּדא) ,מלכים א יח( יְ יָ' ה ּוא ָהאֱ ל ִֹהיםּ ָ ,דא
ְ ּכ ִתיבַּ ,כד ִאי ּנ ּון ְּביִ ח ּו ָדא ַחד.

ִש ָר ֵאל ה' אֱ לֹהֵ ינ ּו ה' ֶאחָ ד ,זֶה ּו
ׁ ְ .78ש ַמע י ְ ׂ
ְ
שם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ
יִחוּד ֶאחָ דָּ .ברוּך ׁ ֵ
ְלעוֹ לָ ם ו ֶָעד ,זֶה ּו יִחוּד ַאחֵ רִ ,ל ְהיוֹ ת ְׁשמוֹ
סוֹ ד ֶאחָ ד .וְ סוֹ ד זֶה  -ה' הוּא הָ אֱ ל ִֹהים ,זֶה
שהֵ ם ְ ּביִחוּד ֶאחָ ד.
ָּכתוּב ְ ּכ ׁ ֶ

Deuteronomy 6:4
”.שׁ ַמע י ְִשׂ ָראֵ ל יְהוָה אֱ �הֵ ינוּ יְהוָה אֶ חָ ד“
ְ
”!“Hear, O Israel! YHVH is our God, YHVH is one
” “Baruchבָּ רוּ� ֵשׁם כְּ בוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹלָ ם וָﬠֶ ד“ This verse expresses a unification with YHVH.
’’,’Nameשׁם‘ Shem…” that we say after the Shema verse is another unification.
ֵ
is
Malchut. And the two, ‘Shema…’ and ‘Baruch Shem…’ create a unification of upper
and lower, Light and vessel.
It is a secret of "YHVH, He is God (ELHYM)” from the verse below. YHVH is the aspect
of Zeir Anpin, Light and God (ELHYM) is an aspect of Malchut.
1 Kings 18:39
�הים“
�הים יְהוָה הוּא הָ אֱ ִ
ֹאמרוּ יְהוָה הוּא הָ אֱ ִ
”ַ .ויּ ְַרא כָּל הָ ﬠָ ם וַיִּ ְפּלוּ ﬠַ ל ְפּנֵיהֶ ם וַיּ ְ
“When all the people saw it, they fell on their faces; and they said, "YHVH, He is God
"(ELHYM); YHVH, He is God (ELHYM).
From the aspect of unification, the ‘Shema Israel…’ is an aspect of YHVH and ‘Baruch
Shem…’ is an aspect of God (ELHYM)’.

ימאִ ,אי ָה ִכי ְ ּכגַ וְ ונָ א ִ ּד ְכ ִּתיב) ,זכריה
 .79וְ ִאי ּ ֵת ָ
מו ֶא ָחד) ,נדפס בתרומה קע''א
יד( יְ יָ' ֶא ָחד ּו ׁ ְש ֹ
ע''ב( לָ או ִאיה ּו יְ יָ' ה ּוא ָהאֱ ל ִֹהיםּ ְ ,ד ִאי ְ ּכ ִתיב יְ יָ'
מו ה ּוא ֶא ָחד ,הֲ וִ ינָ א ַא ְמ ֵרי ָה ִכי ,לָ א ְ ּכ ִתיב ֶא ּ ָלא
ּו ׁ ְש ֹ
מו ֶא ָחד ,וְ ִא ְּצ ְט ִר ְ
לו ַמר ְּבגַ וְ ונָ א ָ ּדא,
יך ֹ
יְ יָ' ֶא ָחד ּו ׁ ְש ֹ
מו ֶא ָחד.
יְ יָ' ה ּוא ָהאֱ ל ִֹהים ה ּוא ,וְ יִ ְתחֲ זֵי יְ יָ' ֶא ָחד ּו ׁ ְש ֹ

ְ ּכמוֹ
ָּכ ְך
ִאם
ֹאמר,
ּת ַ
 .79וְ ִאם
ּשמוֹ ֶאחָ ד,
ש ָּכתוּב )זכריה יד( ה' ֶאחָ ד ו ְׁ
ֶׁ
ש ִאם ָּכתוּב ה'
לֹא ִהיא ה' הוּא הָ אֱ ל ִֹהיםֶ ׁ .
ְ
ִיתי אוֹ מֵ ר ָּכך .לֹא
ּשמוֹ הוּא ֶאחָ ד ,הָ י ִ
ו ְׁ
ּשמוֹ ֶאחָ ד ,וְ צָ ִריךְ
כָ תוּב ֶא ּ ָלא ה' ֶאחָ ד ו ְ ׁ
לוֹ ַמר ְ ּב ָגוֶן זֶה ,ה' הוּא הָ אֱ ל ִֹהים הוּא,
ּשמוֹ ֶאחָ ד.
וְ י ֵָר ֶאה ה' ֶאחָ ד ו ְ ׁ

It can be said that the Shema and Baruch Shem is like what we read in Zechariah 14:9
‘YHVH will be one, and His name one’ but it is not the same as "YHVH, He is God
וּשׁמוֹ אֶ חָ ד“ (ELHYM)”.
.” “And YHVH will beוְהָ יָה יְהוָה ְל ֶמלֶ � ﬠַ ל כָּל הָ אָ ֶרץ בַּ יּוֹם הַ הוּא י ְִהיֶה יְהוָה אֶ חָ ד ְ
king over all the earth; in that day YHVH will be the only one, and His name the only
”one.

ֶ .80א ּ ָלא ּכ ּ ָֹלא ַחדּ ְ ,ד ַכד ִא ְת ַאחֲ ָדן ְּת ֵרין ׁ ְש ָמ ָהן
ִא ּ ֵליןּ ָ ,דא ְּביִ ח ּו ָדא ַחד ,וְ ָדא ְּביִ ח ּו ָדא ַחדּ ְ ,כ ֵדין
ְּת ֵרין ׁ ְש ָמ ָהן ִא ּ ֵלין ִא ְת ָע ִביד ּו ַחד ,וְ ִא ְת ְ ּכלִ ילָ ן ָ ּדא
ְּב ָדא ,וַ הֲ וִ י ּכ ּ ָֹלא ׁ ְש ָמא ׁ ְשלִ ים ְּביִ ח ּו ָדא חֲ ָדאּ ,ו ְכ ֵדין
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ש ִּמ ְת ַאח ֲִדים ְׁשנֵי
ש ְּכ ׁ ֶ
ֶ .80א ּ ָלא הַ כּ ֹל ֶאחָ דֶ ׁ .
שמוֹ ת הַ ָּללוּ ,זֶה ְ ּביִחוּד זֶה ,וְ זֶה ְ ּביִחוּד
הַ ּ ׁ ֵ
שמוֹ ת הָ ֵא ּ ֶלה נַעֲ ִ ׂשים ֶאחָ ד
ֶאחָ דָ ,אז ְ ׁשנֵי הַ ּׁ ֵ
שם ָׁשלֵ ם
וְ נִ ְכלָ ִלים זֶה ָּבזֶה ,וְ נִ ְהיָה הַ כּ ֹל ׁ ֵ
שה ֲֵרי
ְ ּביִחוּד ֶאחָ ד ,וְ ָאז ה' הוּא הָ אֱ ל ִֹהיםֶ ׁ ,
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 וְ ַעד, ְ ּד ָהא ְ ּכ ֵדין ִא ְת ְ ּכלִ יל ּכ ּ ָֹלא ָ ּדא ָאז נִ ְכלָ ל הַ כּ ֹל זֶה ָּבזֶה ִל ְהיוֹ ת ֶאחָ ד,יְ יָ' ה ּוא ָהאֱ ל ִֹהים
, ֹ זֶה ִ ּב ְלבַ דּ וֹ וְ זֶה ִ ּב ְלבַ דּ ו,ש ִה ְת ַיחֲד ּו ָּכל ֶאחָ ד
ֶׁ
 וְ ַעד ְ ּד ִא ְתיַיחֲ ד ּו ָּכל ַחד ָ ּדא,ְּב ָדא לְ ֶמהֱ וִ י ַחד
.לֹא נִ ְכ ְלל ּו זֶה ָּבזֶה ִל ְהיוֹ ת הַ כּ ֹל ֶאחָ ד

, לָ א ִא ְת ְ ּכלִ יל ּו ָ ּדא ְּב ָדא,דוי
ֹ חו
ֹ ְדוי וְ ָדא ִּבל
ֹ חו
ֹ ְִּבל

.לְ ֶמהֱ וִ י ּכ ּ ָֹלא ַחד
The secret is that ‘YHVH will be one, and His name one’ describes the state
before the unification of YHVH, Zeir Anpin and ‘his name’, Malchut.
After the unification of Shema Israel and Baruch Shem and YHVH and his
name, we have the state of the ultimate unification of "YHVH, He is God
(ELHYM)”.  יהוהYHVH is for the Right that is Mercy and ELHYM  אלהיםis for the
Left and Judgment. Together they are one in balance, Zeir Anpin.
Lesson;
The name אלהים, ‘ELHYM’ has the Gematria of 86, ‘cup’ כוס, representing a vessel
that provides. It is also a numerical value of ‘’הטבע, ‘nature’ to tell us that this
world is fundamentally under the name ELHYM. It is also the name of the
Creator in Genesis 1 Where we read that God (ELHYM) created the world in ten
sayings for the ten Sefirot. This name appears 32 times in the story of Creation
to represent the 32 paths of Wisdom that comes from Chokmah to Binah and
this world.
The name YHVH together with ELHYM �הים
ִ ֱ יְהוָה אappeared (Genesis 2) only after
the Creation process was completed. ELHYM created Adam (Genesis 1:27), then
YHVH is the aspect of the Right, Mercy joined the Left, ELHYM (Genesis 2:7) to
complete the process of creating Adam.
We seek YHVH, Right, to connect with the Left, ELHYM for complete unification
that brings nourishment and life to this world.
When we make this unification of “ �הים
ִ ֱ” יְהוָה הוּא הָ א, “YHVH, He is God (ELHYM)”
we accept the kingship of YHVH, God in this world.
https://www.youtube.com/watch?v=sfF6-TkAnBM
https://www.youtube.com/watch?v=IGhjlgFDfGs
שה ֲֵרי
ֶ ׁ , ְּכלַ ל ָּכל הַ ּתוֹ ָרה ָּכ ְך הוּא וַדַּ אי.81
 וְ ִהיא ּתוֹ ָרה,ש ִ ּב ְכ ָתב
ֶ ׁ הַ ּתוֹ ָרה ִהיא ּתוֹ ָרה
.'ש ָּכתוּב ה
ֶ ׁ ש ִ ּב ְכ ָתב זֶה ּו
ֶ ׁ  ּתוֹ ָרה.ש ְ ּב ַעל ּ ֶפה
ֶׁ
.ש ָּכתוּב הָ אֱ ל ִֹהים
ֶ ׁ ,ש ְ ּב ַעל ּ ֶפה
ֶ ׁ ּתוֹ ָרה
,שם הַ ָּקדוֹ ׁש
ֵ ּׁ ַשהַ ּתוֹ ָרה ִהיא סוֹ ד ה
ֶ ׁ ו ִּמ ּ ׁשוּם
ְ.נִ ְק ֵראת ָּכך

 ְ ּד ָהא, ָה ִכי ה ּוא וַ ַ ּדאי,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ  ְ ּכלָ לָ א ְ ּד ָכל.81
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יהי ּת ֹו ָרה
ִ  וְ ִא,יהי ּת ֹו ָרה ׁ ֶש ִּב ְכ ּ ָתב
ִ יתא ִא
ָ ְאו ַרי
ֹ
.'ָ ָ ּדא ה ּוא ִ ּד ְכ ִּתיב יְ י, ּת ֹו ָרה ׁ ֶש ִּב ְכ ּ ָתב.ׁ ֶש ְּב ַעל ּ ֶפה

 ּו ְבגִ ין. ִ ּד ְכ ִּתיב ָהאֱ ל ִֹהים,ּת ֹו ָרה ׁ ֶש ְּב ַעל ּ ֶפה
. ִא ְק ֵרי ָה ִכי,ישא
ָ ׁ יהי ָרזָ א ִ ּד ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד
ִ יתא ִא
ָ ְאו ַרי
ֹ ְ ּד

Zohar Vaetchanan – Draft – unedited- not for publishing
The Torah is included from the written Torah and the Oral Torah. The written part is
the aspect of YHVH, Zeir Anpin and the Oral Torah is the aspect of ELHYM, Malchut.
For that reason, the Torah is the secret of the Holy Name.

 זֶה,ש ְ ּב ַעל ּ ֶפה
ֶ ׁ ש ִ ּב ְכ ָתב וְ תוֹ ָרה
ֶ ׁ  ּתוֹ ָרה.82
ְ
, הַ ְּכלָ ל צָ ִריך ֶאת הַ ּ ְפ ָרט.ְּכלָ ל וְ זֶה ּ ְפ ָרט
ְ וְ הַ ּ ְפ ָרט צָ ִר
 וְ ִה ְת ַיחֲד ּו זֶה ָּבזֶה,יך ֶאת הַ ְּכלָ ל
 וְ ַעל זֶה ְ ּכלַ ל הַ ּתוֹ ָרה הוּא.וְ נִ ְהיָה הַ כּ ֹל ֶאחָ ד
שם זֶה
ֵ ּׁ ש
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם,ש ְּל ַמ ְעלָ ה ו ַּמ ּ ָטה
ֶ ׁ ְּכלָ ל
 זֶה סוֹ ד הָ עוֹ לָ ם.שם זֶה ְל ַמ ּ ָטה
ֵ ׁ ְ ו,ְל ַמ ְעלָ ה
 וְ ַעל זֶה. וְ זֶה סוֹ ד הָ עוֹ לָ ם הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן,הָ ֶע ְליוֹ ן
ָּכתוּב ַא ּ ָתה הָ ְר ֵא ָת לָ ַד ַעת ִּכי ה' הוּא
 וְ כָ ל זֶה.של הַ כּ ֹל
ֶ ׁ  זֶה הַ ְּכלָ ל.הָ אֱ ל ִֹהים
ְ ש ָא ַמ ְרנ ּו צָ ִר
.יך ָא ָדם לָ ַד ַעת ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה
ֶׁ

, ָ ּדא ְ ּכלָ ל,תו ָרה ׁ ֶש ְּב ַעל ּ ֶפה
ֹ ְ ּת ֹו ָרה ׁ ֶש ִּב ְכ ָתב ו.82
ְ  ּופ ָרט ִא ְּצ ְט ִר,יך לִ פ ָרט
ְ  ְ ּכלַ ל ִא ְּצ ְט ִר.וְ ָדא ּפ ָרט
יך
ְ
ְ
ְ
 וְ ַעל. וַ הֲ וִ י ּכ ּ ָֹלא ַחד, וְ ִא ְתיַיחֲ ד ּו ָ ּדא ְּב ָדא,לִ ְ ּכלָ ל
ילא
ָ ּ  ִאיה ּו ְ ּכלָ לָ א ִ ּדלְ ֵע,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ ָ ּדא ְ ּכלָ לָ א ְ ּד
. ּו ׁ ְש ָמא ָ ּדא לְ ַת ּ ָתא,ילא
ָ ּ  ְּבגִ ין ִ ּד ׁ ְש ָמא ָ ּדא לְ ֵע,וְ ַת ּ ָתא
 וְ ָדא ָרזָ א ְ ּד ָעלְ ָמא.ָ ּדא ָרזָ א ְ ּד ָע ְל ָמא ִע ּ ָל ָאה
'ָ וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב ַא ּ ָתה ָה ְר ֵא ָת לָ ַד ַעת ִ ּכי יְ י.ּ ַת ּ ָת ָאה
 וְ ָכל ָ ּדא, ָ ּדא ְ ּכלָ לָ א ְ ּדכ ּ ָֹלא,ה ּוא ָהאֱ ל ִֹהים
ְ  ִא ְּצ ְט ִר,ְ ּד ַא ָמ ָרן
.יך ּ ַבר נָ ׁש לְ ִמנְ ַ ּדע ְּב ַהאי ָעלְ ָמא

The written Torah is considered to have everything in it. The Oral Torah is the details
or the specifics of the written Torah. The ‘whole’ needs to have the ‘details’ and the
‘details’ need to have the ‘whole’. Together they can reach completion.
The Torah is Zeir Anpin, that includes everything in the spiritual levels and the ‘details’,
the Oral Torah, is Malchut that reveals the secrets of the ‘whole’ in detail that is the
study of the precepts of the Torah in the world of Action below.
Deuteronomy 4:35 “�הים אֵ ין עוֹד ִמ ְלבַ דּוֹ
ִ ֱאַ ָתּה הָ ְראֵ ָת לָ ַדﬠַ ת כִּ י יְהוָה הוּא הָ א.” "To you, it was shown
for us to know that YHVH, He is God; there is no other besides Him.”
We recite this verse in the synagogue before we open the ark and bring out the Torah
for reading. This verse testifies to the unification of the written and oral Torah that
leads us to the understanding that ‘there is no other God besides Him’.

 ִמ ְצווֹ ת הַ ּתוֹ ָרה ֵאיפֹה הֵ ן,ֹאמר
ַ  וְ ִאם ּת.83
.ָּכאן ַּב ְ ּכלָ ל הַ ֶז ּה? ֶא ּ ָלא זֶה ּו זָכוֹ ר וְ זֶה ּו ָׁשמוֹ ר
 ְ ּבסוֹ ד,וְ כָ ל ִמ ְצווֹ ת הַ ּתוֹ ָרה ְ ּב ֵא ּ ֶלה ְ ּכלו ִּלים
 וְ הַ כּ ֹל הוּא,של ָׁשמוֹ ר
ֶ ׁ של זָכוֹ ר ו ְּבסוֹ ד
ֶׁ
.ֶאחָ ד

,יתא ָאן ִאי ּנ ּון ָה ָכא
ָ ְאו ַרי
ֹ  ּ ִפ ּק ּו ֵדי,ימא
ָ  וְ ִאי ּ ֵת.83

 וְ ָדא ִאיה ּו. ֶא ּ ָלא ָ ּדא ִאיה ּו זָ כ ֹור.ִּב ְכלָ לָ א ָ ּדא

 ְּב ָרזָ א,יתא ְּב ָהנֵי ְ ּכלִ ילָ ן
ָ ְאו ַרי
ֹ  וְ ָכל ּ ִפ ּק ּו ֵדי.מור
ֹ ׁ ָש

. וְ כ ּ ָֹלא ִאיה ּו ַחד,מור
ֹ  ּו ְב ָרזָ א ְ ּד ׁ ָש,כור
ֹ ְָ ּדז

The precepts of the Torah have the aspect of ‘details’ in the Oral Torah. The
Zohar tells us that ‘Remember’ and ‘Observe’ in the following verses reveal that
secret.
Exodus 20:7 “זָכוֹר אֶ ת יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת ְל ַק ְדּשׁוֹ.” “Remember the sabbath day, to keep it
holy.”
Deuteronomy 5:11 “� ָשׁמוֹר אֶ ת יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת ְל ַק ְדּשׁוֹ כַּאֲ ֶשׁר צִ וְּ � יְהוָה אֱ �הֶ י.” “Observe the
sabbath day to keep it holy, as YHVH your God commanded you.”
‘Remember’,’  ’זָכוֹרis the aspect of YHVH, the ‘Whole’ and ' ‘ ' ָשׁמוֹרObserve’ is
ELHYM. The 613 precepts of the Torah are included in the secret of ‘Remember’
for the aspect of the 248 positive precepts of “You shall do…”. ‘Observe’ includes
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the 365 precepts of “You shall not do…”. Together (the ‘details’) they are the
‘whole’.
Lesson;
‘Remember’,’  ’זָכוֹרhas the root ‘ ’זכרthat means ‘male’, implies a ‘channel’ of Light.
This word is used in the first Ten Commandments in the portion of
Yitro. ‘Observer’ ''שׁמוֹר
ָ is from the Ten Commandments described in the portion
of Vaetchanan that is in the last book of the Torah, Deuteronomy and represents
the
aspect
of
Malchut,
vessel.
The Light is the ‘whole’ and the ‘details’ is an aspect of actions in Malchut.
Shabbat is Malchut where we have the highest level of unification between light and
vessel. In the song ‘Lecha Dodi’ that we sing during Kabbalat Shabbat, we ‘remember’
’זכור ושמור בדיבור אחד, ‘Remember and Observe in one saying...’.

ש ּׁ ָשנִ ינ ּו
ֶ ׁ  זֶה, ּ ָפ ַתח ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י וְ ָא ַמר.84
 וַדַּ אי ִמ ּׁשוּם,ש ְּת ִפ ּ ַלת ַע ְר ִבית ִהיא חוֹ בָ ה
ֶׁ
 וְ הַ ָּקדוֹ ׁש,של ַע ְר ִבית חוֹ בָ ה
ֶ ׁ יאת ְ ׁש ַמע
ַ ש ְ ּק ִר
ֶׁ
ְ
ש ִּמ ְתיַחֵ ד
ֶ ׁ ָֹּברוּך הוּא ִמ ְתיַחֵ ד ַּב ּ ַליְלָ ה ְּכמו
 ו ִּמדַּ ת יוֹ ם, ו ִּמדַּ ת לַ יְלָ ה נִ ְכלֶ לֶ ת ַּביּוֹ ם.ַּביּוֹ ם
ש ָא ַמר
ֶ ׁ  ו ִּמי.שה יִחוּד
ֶׂ ֲ וְ נַע,נִ ְכלֶ לֶ ת ַּב ּ ַליְלָ ה
ו ְּפ ָד ִרים
ֵאמו ִּרים
ִמ ּׁשוּם
,ְר ׁשוּת
.ּ ַוה ֲֵרי ֵּב ַא ְרנו,ש ִּמ ְת ַע ְּכ ִלים ַּב ּ ַליְלָ ה
ֶׁ

לו ָתא
ֹ  ָהא ְ ּד ָתנֵינָ ן ְּצ, ּ ָפ ַתח ִר ִּבי ֹיו ִסי וְ ָא ַמר.84
יאת ׁ ְש ַמע
ַ  וַ ַ ּדאי ְּבגִ ין ִ ּד ְק ִר,חו ָבה ִאיה ּו
ֹ ְ ּד ַע ְר ִבית
ְ  וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,חו ָבה
ָיחד
ָ יך ה ּוא ִא ְתי
ֹ ְ ּד ַע ְר ִבית
 ּו ִמ ַ ּדת לַ יְ לָ ה.ימ ָמא
ָ ָיחד ִּב
ַ  ְ ּכ ָמה ְ ּד ִא ְתי,ְּבלֵ ילְ יָא
, ּו ִמ ַ ּדת יְ ָמ ָמא ִא ְת ְ ּכלִ יל ְּבלֵ ילְ יָא,ימ ָמא
ָ ִא ְת ְ ּכלִ יל ִּב
 ְּבגִ ין, ּו ַמאן ְ ּד ָא ַמר ְר ׁש ּות.וְ ִא ְת ָע ִביד יִ ח ּו ָדא
וְ ָהא

.ְּבלֵ ילְ יָא

ְ ּד ִמ ְת ַע ְ ּכלֵ י

ּו ְפ ָד ִרין

ֵאימ ּו ִרין
.ימנָ א
ְ או ִק
ֹ

The evening prayer is called ’’ערבית, ‘Arvit’ and a must-do because we recite the Shema
prayers that create the unification with the Holy One Blessed be He. We recite the
Shema also during the day for unification. It means that the Shema prayer connects
the night to the day and the day to the night.
There are thoughts that the Arvit prayer is optional because the afternoon sacrifices in
the Holy Temple were burning on the altar throughout the night and there was no
aspect of separation that requires unification.
The morning prayer, ‘Shacharit’ is against the sacrifice offering of type ‘Tamid’ (means
‘Always’) that is a must-do in the morning. The afternoon prayer, ‘Mincha’, was also
against the ‘Tamid’ sacrifice of the afternoon. The other offerings that connected the
afternoon and the night were optional and that raises the thought that the Arvit prayer
is optional.

ָ ֶש ָּכתוּב וְ ָאהַ ְב ּ ָת ֵאת ה' אֱ לֹה
 ּ ָפסוּק.יך
ֶ ׁ .85
 אֲ בָ ל י ֵׁש. וּפֵ ְר ׁשוּה ּו הַ חֲבֵ ִרים,ּזֶה ּ ֵב ַא ְרנו
ִש ָר ֵאל
ׂ ְ של ְׁש ַמע י
ֶ ׁ  ִאם ַּביִּחוּד הַ זֶּה,ִל ְ ׁשאֹל
 לָ ּ ָמה ָּכתוּב ַאחַ ר,ּשמֹאל
ׂ ְ  י ִָמין ו,נִ ְכלָ ל הַ כּ ֹל
שה ֲֵרי ַּביִּחוּד
ֶ ׁ , וְ הָ יָה ִאם ָׁשמוֹ ַע,ָּכ ְך וְ ָאהַ ְב ּ ָת
48

ָ  ִ ּד ְכ ִּתיב וְ ָא ַה ְב ּ ָת ֶאת יְ יָ' אֱ ל ֶֹה.85
 ַהאי ְק ָרא,יך

, אֲ ָבל ִאית לְ ׁ ָשאֲ לָ א.או ְקמ ּו ָה ַח ְב ַר ּיָיא
ֹ ְ ו,ימנָ א
ְ או ִק
ֹ
, ִא ְת ְ ּכלִ יל ּכ ּ ָֹלא,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִִאי ְּב ַהאי יִ ח ּו ָדא ִ ּד ׁ ְש ַמע י
, אֲ ַמאי ְ ּכ ִתיב לְ ָב ַתר וְ ָא ַה ְב ּ ָת,ש ָמאלָ א
ׂ ְ יְ ִמינָ א ּו
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לא נִ ְכ ְללוּ? ֶא ּ ָלא ָׁשם ִ ּב ְכלָ לָּ ,כאן ִ ּב ְפ ָרט ,וְ כָ ְך
מו ַעּ ְ ,ד ָהא ְּביִ ח ּו ָדא ִא ְת ְ ּכלִ יל ּוֶ .א ּ ָ
וְ ָהיָה ִאם ׁ ָש ֹ
צָ ִריךְ.
ָה ָתם ִּב ְכלָ לָ .ה ָכא ִּבפ ָרט .וְ ָה ִכי ִא ְּצ ְט ִר ְ
יך.
ְ
וּבכָלְ -מאֹ ֶד�“ Deuteronomy 6:5
וּבכָל-נ ְַפ ְשׁ�ְ ,
” "and you love YHVHוְאָ הַ ְב ָתּ ,אֵ ת יְהוָה אֱ �הֶ י�ְ ,בּכָלְ -לבָ ְב� ְ
”your God with all your heart and with all your soul and with all your might.
‘And you love’ that begins the first paragraph of the Shema prayer, is the aspect of the
Right. ‘And if you obey the commandments’, of the next paragraph of the Shema
(Deuteronomy 11:13), is the aspect of the Left. The question that arises here is; if we
had the unification of Right and the Left with the first verse of the Shema then why to
follow again with the paragraphs for Right and Left. The Zohar explains that the first
verse is the aspect of the ‘Whole’ and the following two paragraphs are for Chessed and
Gevurah with the aspect of ‘details’.

יה ,יִ ח ּו ָדא
ּ .86ו ְב ָרזָ א ְ ּדיִ ח ּו ָדא ְ ּד ָהא ִא ְּת ַע ְרנָ א ּ ֵב ּ
רו ָעא,
ילין ִ ּד ְד ֹ
ישאּ ,ו ְת ִפ ִּ
ִאיה ּו ְ ּכגַ וְ ונָ א ִ ּד ְת ִפ ִּלין ְ ּד ֵר ׁ ָ
ישא ד' ּ ַפ ְר ׁ ִש ּיָין ,וְ ָהא ִא ְּת ַמר .וְ ָה ָכא ג'
ִּב ְת ִפילִ ין ְ ּד ֵר ׁ ָ
ׁ ְש ָמ ָהן ִאי ּנ ּוןָ .ה ָתם ַא ְר ּ ַבע ּ ַפ ְר ׁ ִש ּיָין ,וְ ָכל ַחד וְ ַחד

דוי .וְ ָה ָכא ג' ׁ ְש ָמ ָהןַ ,מה ּ ֵבין ַהאי לְ ַהאי.
חו ֹ
ִּבלְ ֹ

שה ֲֵרי ִה ְתעוֹ ַר ְרנ ּו בוֹ ,
 .86ו ְּבסוֹ ד הַ יִּחוּד ׁ ֶ
של
ֹאש ו ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶ
של ר ׁ
יִחוּד הוּא ְּכמוֹ ְת ִפ ִּלין ׁ ֶ
ֹאש י ֵׁש ַא ְר ַּבע
של ר ׁ
זְרוֹ ַעּ ִ .ב ְת ִפ ִּלין ׁ ֶ
ּ ָפ ָר ִ ׁשיּוֹ תַ ,וה ֲֵרי נִ ְת ָּב ֵאר .וְ כָ אן ְׁשל ָֹׁשה
שמוֹ ת הֵ םָׁ .שם ַא ְר ַּבע ּ ָפ ָר ִ ׁשיּוֹ ת ,וְ כָ ל ַאחַ ת
ֵׁ
שמוֹ תַ .מה ֵּבין
וְ ַאחַ ת ִ ּב ְלבַ דָּ ּה .וְ כָ אן ָׁשל ֹׁש ׁ ֵ
זֶה לָ זֶה?

The unification of the Shema is like the unification between the Tefillin of the
head and the Tefillin of the hand. In the Tefillin of the head, we have four Torah
parts (See #41, https://dailyzohar.com/daily-zohar-2491/ -https://dailyzohar.com/dailyzohar-2493/).
, YHVH, ELOHENU, YHVH.יְהוָה אֱ �הֵ ינוּ ,יְהוָה In the Shema, there are three names
The four Torah parts are in separate chambers of the head Tefillin. The question
is why the Shema has only three names.

ֶ .87א ּ ָלא ִאינ ּון ַא ְר ּ ַבע ּ ַפ ְר ׁ ִש ּיָין ָהא ַא ְּתעֲ ר ּו ְּבה ּוַ ,חד
נְ ק ּו ָ ּדה )ס''א עלאה( ַק ְד ָמ ָאה .וְ ַחד ָרזָ א ְ ּד ָעלְ ָמא

ש ָמאלָ א.
ְ ּד ָא ֵתי .וְ ַחד יְ ִמינָ א )דף רס''ד ע''ב( וְ ַחד ְ ׂ
ישא .וְ ָה ָכא ְּב ָרזָ א ָ ּדא,
ִא ּ ֵלין ָרזָ א ִ ּד ְת ִפילִ ין ְ ּד ֵר ׁ ָ
יִ ח ּו ָדא ָ ּדא ְּתלַ ת ׁ ְש ָמ ָהן ִע ּ ָל ִאיןִ ,אי ּנ ּון ְ ּכגַ וְ ונָ א ְ ּד ִאי ּנ ּון
ַא ְר ּ ַבע ּ ָפ ְר ׁ ִש ּיָין .יְ יָ' ַק ְד ָמ ָאהּ ָ ,דא נְ ק ּו ָדה ִע ּ ָל ָאה,

יתא ְ ּדכ ּ ָֹלא .אֱ ל ֵֹהינ ּוָ ,רזָ א ְ ּד ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי .יְ יָ'
אש ָ
ֵר ׁ ִ
ּ ַב ְת ָר ָאה,

ְ ּכלָ לָ א

ימינָ א
ִ ּד ִ

ש ָמאלָ א
ּו ְ ׂ

ַּכחֲ ָדא,

ישא ,וְ ָדא
ִּב ְכלָ לָ א חֲ ָדא וְ ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון ְּת ִפ ּ ָלה ְ ּד ֵר ׁ ָ

ֶ .87א ּ ָלא ְ ּבאוֹ ָתן ַא ְר ַּבע ּ ָפ ָר ִׁשיּוֹ ת ה ֲֵרי
ַאחַ ת
בָ הֶ ן,
ִה ְתעוֹ ְרר ּו
אשוֹ נָה ,וְ ַאחַ ת סוֹ ד
נְ קֻ דָּ ה )ﬠֶ ְליוֹנָה( ִר ׁ
הָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא ,וְ ַאחַ ת י ִָמין ,וְ ַאחַ ת ְ ׂשמֹאל.
ֹאש .וְ כָ אן ְ ּבסוֹ ד זֶה,
של ר ׁ
ֵא ּ ֶלה סוֹ ד ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶ
שמוֹ ת ֶע ְליוֹ נִ ים הֵ ם ְ ּכמוֹ
יִחוּד זֶה ְ ׁשל ָֹׁשה ׁ ֵ
אשוֹ ן זוֹ נְ קֻ דָּ ה
אוֹ ָתן ַא ְר ַּבע ּ ָפ ָר ִ ׁשיּוֹ ת .ה' הָ ִר ׁ
אשית הַ כּ ֹל .אֱ לֹהֵ ינוּ ,סוֹ ד
ֶע ְליוֹ נָהֵ ,ר ִ ׁ
של י ִָמין
הָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא .ה' הָ ַאחֲרוֹ ןּ ְ ,כלָ ל ׁ ֶ
ּשמֹאל ְּכ ֶאחָ דּ ִ ,ב ְכלָ ל ֶאחָ ד ,וְ ֵא ּ ֶלה הֵ ם
ו ְׂ
אשוֹ ן.
ֹאש ,וְ זֶה ּו יִחוּד ִר ׁ
של ר ׁ
ְּת ִפ ּ ָלה ׁ ֶ

ִאיה ּו יִ ח ּו ָדא ַק ְד ָמ ָאה.
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The four Torah texts placed in the head Tefilin chambers from right to left of the person
wearing the Tefillin.
, YHVH, ELOHENU,יְהוָה אֱ �הֵ ינוּ ,יְהוָה The unification of the Shema with the three names
YHVH is represented in the Tefillin as we see in the chart below:

This is the first unification of the Shema that is against the head Tefillin.

רו ָעאּ ְ ,כלָ לָ א )גו תפלין דדרועא
ְּ .88ת ִפ ִּלין ִ ּד ְד ֹ

של זְרוֹ ַע ְ ּכלָ ל )תּוֹ� ְתּ ִפ ִלּין ֶשׁל
ְּ .88ת ִפ ִּלין ׁ ֶ

של ָּכל הָ ֵא ּ ֶלה ְכ ֶאחָ ד ,וְ זֶה ּו סוֹ ד ָּברו ְּך
שם זְ רוֹﬠַ ( ׁ ֶ
כללא( ְ ּד ָכל ָהנֵי ַּכחֲ ָדא ,וְ ָדא ִאיה ּו ָרזָ אָּ ,בר ּו ְך ׁ ֵ
שם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ לָ ם ו ֶָעדָּ .כאן ְּכלָ ל
ֵׁ
עולָ ם וָ ֶעד) .עיין בהקדמה י''ג
תו ְל ֹ
בוד ַמ ְלכ ּו ֹ
ְ ּכ ֹ
ש ִ ּנ ְכ ְלל ּו ְבתוֹ ךְ
ֹאש ׁ ֶ
של ר ׁ
של אוֹ ָתן ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶ
ֶׁ
ְּת ִפ ִּלין ְ ּד ֵר ׁ ָ
ְ ּכלָ לָ א ְ ּד ִאי ּנ ּון
ע''ב( ָה ָכא
של זְרוֹ ַע.
ישאְּ ,ת ִפ ִּלין ׁ ֶ

רו ָעא.
ְ ּד ִא ְת ְ ּכ ִליל ּו ג ֹּו ְּת ִפ ִּלין ִ ּד ְד ֹ

The Tefillin of the hand has the same four Torah text but all is written on one long
parchment rolled into the one chamber of the hand Tefillin. This unification is like the
one of the head Tefillin. It is the secret of the “Baruch Shem” that follows the first line
” “Blessed be the name of the glory of hisבָּ רוּ� ֵשׁם כְּ בוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹלָ ם וָﬠֶ ד“ of the Shema.
”kingdom forever and ever

 .89וְ ָרזָ א ָ ּדאָּ ,בר ּו ְךּ ָ :דא ָרזָ א ִ ּדנְ ק ּו ָדה ִע ּ ָל ָאה,
ְ ּד ִאיה ּו ָּבר ּו ְךּ ְ ,ד ָכל ִּב ְר ָכאן נַ ְב ִעין ִמ ּ ַת ּ ָמן .וְ ִאי

נ ּו ְק ָּבא .וְ ַעל ָ ּדא ָּבר ּו ְך ִאיה ּו נְ ק ּו ָ ּדה ִע ּ ָל ָאהֵ ׁ .שם:

של נְ קֻ דָּ ה
 .89וְ סוֹ ד זֶהָּ ,ברו ְּך  -זֶה סוֹ ד ׁ ֶ
ש ָּכל הַ ְ ּב ָרכוֹ ת
שהוּא ָּברו ְּךֶ ׁ ,
ֶע ְליוֹ נָהֶ ׁ ,
ֹאמר ,הָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא
נוֹ ְבעוֹ ת ִמ ּ ָׁשם .וְ ִאם ּת ַ
שה ֲֵרי נְ קֻ דָּ ה ֶע ְליוֹ נָה
נִ ְק ָרא ָּברו ְּך  -לֹא ָּכ ְךֶ ׁ ,
ִהיא זָכָ ר ,עוֹ לָ ם הַ ָּבא נְ ֵקבָ ה .הוּא ָּברו ְּך
וְ ִהיא ְ ּב ָרכָ הָּ .ברו ְּך זָכָ רּ ְ ,ב ָרכָ ה נְ ֵקבָ ה .וְ ַעל
שם  -זֶה
זֶה ָּברו ְּך הוּא נְ קֻ דָּ ה ֶע ְליוֹ נָהֵ ׁ .
שם ָ ּגדוֹ לְּ ,כמוֹ
שהוּא ׁ ֵ
הָ עוֹ לָ ם הַ ָּבאֶ ׁ ,
שה ְל ִׁש ְמךָ
ש ּנֶאֱ ַמר )יהושע ז( ו ַּמה ּ ַתעֲ ֵׂ
ֶׁ
שהוּא י ִָמין
הַ ּגָדוֹ לּ ְ .כבוֹ ד  -זֶה ָּכבוֹ ד ֶע ְליוֹ ןֶ ׁ ,
של יָד,
ּשמֹאל ,וְ כֻ ָּלם ְכלו ִּלים ִ ּב ְת ִפ ּ ָלה זוֹ ׁ ֶ
ו ְׂ
ש ִהיא ַמ ְלכוּתוֹ  .וְ לוֹ ֵקחַ הַ כּ ֹל ְלתוֹ כָ ּה ,וּבָ זֶה
ֶׁ
נִ ְכלָ ִלים ַּב ּ ַמ ְלכוּת הַ זֹּאת ָּכל הָ עוֹ לָ מוֹ ת לָ זוּן
ש ִה ְצ ָט ְרכוּ.
אוֹ ָתם ו ְּלהַ נּוֹ ת אוֹ ָתם ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶ
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ימאָ ,עלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי ִא ְק ֵרי ָּבר ּו ְך .לָ או ָה ִכיּ ְ .ד ָהא
ּ ֵת ָ
נְ ק ּו ָ ּדה ִע ּ ָל ָאה ִאיה ּו ְ ּד ַכרָ ,עלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי נ ּו ְק ָּבא,
יהי ְּב ָר ָכהָּ ,בר ּו ְך ְ ּד ַכרְּ ,ב ָר ָכה
ִאיה ּו ָּבר ּו ְך ,וְ ִא ִ
דולּ ְ .כ ָמה ְד ַא ְּת
ָ ּדא ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתיּ ְ ,ד ִאיה ּו ׁ ֵשם ָּג ֹ
בוד:
דולּ ְ .כ ֹ
שה ְל ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּג ֹ
ָא ֵמר )יהושע ז( ּו ַמה ּ ַתעֲ ֵׂ
ש ָמאלָ א ,וְ ֻכ ְּלה ּו
ָ ּדא ְ ּכ ֹ
בוד ִע ּ ָל ָאהּ ְ ,ד ִאיה ּו יְ ִמינָ א ּו ְ ׂ
תו .וְ נָ ִטיל
ְ ּכלִ ילָ ן ְּב ַהאי ְּת ִפ ּ ָלה ׁ ֶשל יַדּ ְ ,ד ִאיה ּו ַמלְ כ ּו ֹ

יהּ ,ו ְב ַהאי ִא ְּת ְ ּכלִ ילָ ן ְּב ַהאי ַמלְ כ ּות,
ּכ ּ ָֹלא ְּבגַ ִ ּו ּ
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 ִּב ְכ ּ ָמה,לון
ֹ  ּולְ ַס ּ ְפ ָקא,לון
ֹ  לְ ֵמיזָ ן,ָעלְ ִמין ּ ֻכ ְּלה ּו
.ְ ּד ִא ְּצ ְט ִריכ ּו
The word ‘’ברוך, ‘Baruch’, ‘blessed’ is the source of all blessings that is male, and comes
from the Y  יof the YHVH name, Chokmah.
The second word,’’שם, ‘Shem’, is against Binah that is female and called ‘’ברכה,
‘blessing’.
‘The Glory’ ‘ ’כבודis the aspect of Right and Left of Da’at that is included in Malchut that
is ‘his kingdom’. Malchut is the vessel that reveals the light of all the upper worlds. It
makes Malchut the source of Light for all the worlds because, without it, their light can
not be revealed. That is why Malchut is referred to as “his kingdom forever and ever”.
Lesson;
Read more on the Tefilin here:

https://dailyzohar.com/daily-zohar-2491/ - 2494
Below are two charts that show the way the tefillin of the head is arranged per
Rashi and Rabenu Tam. The text is the same but there is a difference in the way
they
are
written.
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ישא ּו ְת ִפ ִּלין
 .90וְ ָדא ִאיה ּו יִ ח ּו ָדא ִ ּד ְת ִפ ִּלין ְ ּד ֵר ׁ ָ
רו ָעאּ ְ ,כגַ וְ ונָ א ְ ּד ָרזָ א ְ ּדיִ ח ּו ָדא ִ ּד ְת ִפ ִּליןָ ,ה ִכי ה ּוא
ִ ּד ְד ֹ

יִ ח ּו ָדא ְ ּדכ ּ ָֹלא .וְ ָדא ִאיה ּו ְּב ִריר ּו ְ ּד ִמ ּ ָלה .וְ ָהא
ישא ,וְ ָא ַמר ִלי
ָס ַ ּד ְרנָ א יִ ח ּו ָדא ָ ּדא ַק ּ ֵמי ּב ּו ִּצינָ א ַק ִ ּד ׁ ָ

ְ ּד ָהא ְּבד' ַּגוְ ונִ ין ִא ְת ָס ַ ּדר יִ ח ּו ָדא ,וְ ָדא ְּב ִר ָירא
ְ ּד ֻכ ְּלה ּו .וְ ָה ִכי ִאיה ּו וַ ַ ּדאי ,וְ ֻכ ְּלה ּו ָרזָ א ְ ּדיִ ח ּו ָדא,
אֲ ָבל ִס ּד ּו ָרא ִ ּד ְת ִפ ִּליןּ ָ ,דא ה ּוא יִ ח ּו ָדא ִע ּ ָל ָאה

ֹאש
של ר ׁ
של ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶ
 .90וְ זֶה ּו יִחוּד ׁ ֶ
של
של זְרוֹ ַעְּ ,כמוֹ סוֹ ד הַ יִּחוּד ׁ ֶ
ו ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶ
ְּת ִפ ִּליןָּ ,כ ְך הוּא יִחוּד הַ כּ ֹל ,וְ זֶה ּו ֵּברוּר
הַ דָּ בָ רַ .וה ֲֵרי ִסדַּ ְרנ ּו יִחוּד זֶה ִל ְפנֵי הַ ְּמנוֹ ָרה
שה ֲֵרי ְ ּב ַא ְר ָּב ָעה גְ וָנִ ים
הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה ,וְ ָא ַמר ִלי ׁ ֶ
של ּ ֻכ ּ ָלם .וְ כָ ךְ
ִה ְס ּ ַתדֵּ ר הַ יִּחוּד ,וְ זֶה הַ ּ ֵברוּר ׁ ֶ
הוּא ְ ּבוַדַּ אי ,וְ כֻ ּ ָלם סוֹ ד הַ יִּחוּד .אֲ בָ ל ִסדּ וּר
הַ ְּת ִפ ִּלין זֶה ּו יִחוּד ֶע ְליוֹ ן ָּכ ָראוּי.

ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות.

Rabbi Shimon says that among the four types of unifications related to the Shema
Israel, the head and arm Tefillin create a supernal unification that is above all the rest.

ש ָמאלָ א ְּב ָרזָ א ִ ּד ׁ ְש ָמא
ּ .91ו ִמג ֹּו ְ ּד ִא ְת ְ ּכ ִליל ּו יְ ִמינָ א ּו ְ ׂ
ַחד ְּבא ַֹרח ְ ּכלָ לִ ,א ְּצ ְט ִר ְ
לון.
יך ְל ָב ַתר ְל ַא ּ ָפ ָקא ֹ
ְּבא ַֹרח ּ ְפ ָרט ,אֲ ָבל לָ או ְּבא ַֹרח יִ ח ּו ָדאּ ְ ,ד ָהא יִ ח ּו ָדא

ִּב ְק ָר ֵאי ַק ְד ָמ ֵאי ִאיה ּו ,לְ ֶמהֱ וִ י יְ יָ' ֶא ָחדִּ ,ב ְת ִפ ִּלין

רו ָעא .וַ הֲ וִ י ּכ ּ ָֹלא
מו ֶא ָחדִּ ,ב ְת ִפ ִּלין ִ ּד ְד ֹ
ישאּ .ו ׁ ְש ֹ
ְ ּד ֵר ׁ ָ

ישא
ַחדֵּ .כיוָ ן ְ ּדיִ ח ּו ָדא ִא ְת ָס ָ ּדר ּכ ּ ָֹלא ִּב ְכלָ לָ אֵ ,מ ֵר ׁ ָ
ִ ּדנְ ק ּו ָדה ִע ּ ָל ָאהִ ,א ְּצ ְט ִר ְ
יך ְל ָב ַתר לְ ִא ְת ַע ְט ָרא
ישא
ֵמ ֵר ׁ ָ

הו ָרא
ִ ּדנְ ֹ

ַק ְד ָמ ָאה,

ְ ּד ִאיה ּו

ישא
ֵר ׁ ָ

ְ ּדכ ּ ָֹלא) .ע''כ רעיא מהימנא(.

ּשמֹאל ְ ּבסוֹ ד
ש ִ ּנ ְכ ְלל ּו י ִָמין ו ְ ׂ
 .91ו ִּמ ּתוֹ ְך ׁ ֶ
שם ֶאחָ ד ְ ּב ֶד ֶר ְך ְ ּכלָ ל ,צָ ִר ְ
יך ַאחַ ר ָּכ ְך
של ׁ ֵ
ֶׁ
ְ
ְלהוֹ ִציא אוֹ ָתם ְ ּב ֶד ֶרך ּ ְפ ָרט ,אֲ בָ ל לֹא
שה ֲֵרי הַ יִּחוּד הוּא ַּב ּ ְפסו ִּקים
ְ ּב ֶד ֶר ְך יִחוּדֶ ׁ ,
של
אשוֹ נִ יםִ ,ל ְהיוֹ ת ה' ֶאחָ דּ ִ ,ב ְת ִפ ִּלין ׁ ֶ
הָ ִר ׁ
של זְרוֹ ַע.
ּשמוֹ ֶאחָ דּ ִ ,ב ְת ִפ ִּלין ׁ ֶ
ֹאש .ו ְ ׁ
ר ׁ
שהַ יִּחוּד ִה ְס ּ ַתדֵּ ר
וְ נִ ְהיָה הַ כּ ֹל ֶאחָ דֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
ֹאש הַ ְ ּנקֻ דָּ ה הָ ֶע ְליוֹ נָה ,צָ ִריךְ
הַ כּ ֹל ִ ּב ְכלָ ל מֵ ר ׁ
של הָ אוֹ ר
ֹאש ׁ ֶ
ַאחַ ר ָּכ ְך ְל ִה ְת ַע ּ ֵטר מֵ הָ ר ׁ
ֹאש הַ כּ ֹל) .ע''כ רעיא
שהוּא ר ׁ
אשוֹ ןֶ ׁ ,
הָ ִר ׁ
מהימנא(.

The unification of ‘Shema’ and ‘Baruch Shem’ is the unification of the Right and
, YHVH,יְהוָה אֱ �הֵ ינוּ ,יְהוָה ( Left of Da’at (See #87) with the three names of the Shema
’ ‘One’ that is theאחד‘ ELOHENU, YHVH). The unification is revealed in the word
last word of the first line. This unification has the aspect of the ‘whole’ and after
it, the Shema prayer continues with the aspect of ‘details’ that are the four
paragraphs that come from three places in the Torah.
The unification of the Tefillin connects to the head to the Light of Keter that is the head
of everything.

ָּ .92גלִ יף וְ ַא ְת ִקין מ ׁ ֶֹשה ,כ''ה ַא ְתוָ ון ְּב ָרזָ א ִ ּד ְפס ּו ָקא

ש ָר ֵאל יְ יָ' אֱ ל ֵֹהינ ּו יְ יָ' ֶא ָחד.
ְ ּדיִ ח ּו ָדאּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂ
ילא.
יפיןְ ,מ ֻח ָ ּק ִקין ְּב ָרזָ א ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
וְ ִאי ּנ ּון כ''ה ַא ְתוָ ון ְ ּגלִ ִ
יַעֲ קֹב ָּב ָעא לְ ַא ְת ְּקנָ א לְ ַת ּ ָתאְּ ,ב ָרזָ א ְ ּדיִ ח ּו ָדא,
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ֹשה כ''ה אוֹ ִתיּוֹ ת ְ ּבסוֹ ד
 .92חָ ַקק וְ ִה ְת ִקין מ ׁ ֶ
ש ָּכתוּב ְׁש ַמע
של הַ יִּחוּדֶ ׁ ,
של הַ ּ ָפסוּק ׁ ֶ
ֶׁ
ִש ָר ֵאל ה' אֱ לֹהֵ ינ ּו ה' ֶאחָ ד .וְ הֵ ן כ''ה
י ְׂ
ְ ּבסוֹ ד
ְמחֻ ָּקקוֹ ת
אוֹ ִתיּוֹ ת חֲקוּקוֹ ת
ש ְּל ַמ ְעלָ ה .יַעֲ קֹב ָרצָ ה ְלהַ ְת ִקין ְל ַמ ּ ָטה
ֶׁ
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: וְ הֵ ן, וְ ִה ְת ִקין ְ ּבכ''ד אוֹ ִתיּוֹ ת,ְ ּבסוֹ ד הַ יִּחוּד
 וְ לֹא.שם ְ ּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ לָ ם ו ֶָעד
ֵ ׁ ָּברו ְּך
שעֲ ַדיִן לֹא
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם,ִה ְׁש ִלים ְלכ''ה אוֹ ִתיּוֹ ת
ש ִ ּנ ְת ּ ַת ֵּקן הַ ִּמ ְׁש ָּכן
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן.ִה ְת ּ ַת ֵּקן הַ ִּמ ְ ׁש ָּכן
,ּשהָ יָה יוֹ צֵ א ִמ ּ ֶמ ּנו
ֶׁ
וְ ִה ְׁש ּ ַת ּ ֵלם דָּ בָ ר
,ש ִה ְ ׁש ּ ַת ּ ֵלם לֹא ִד ּ ֵבר ֶא ּ ָלא ְ ּבכ''ה אוֹ ִתיּוֹ ת
ֶ ׁ ְּכ
,ש ְּל ַמ ְעלָ ה
ֶ ׁ ֹשה ֲֵרי זֶה הֻ ְ ׁשלַ ם ְּכמו
ֶ ׁ ְלהַ ְראוֹ ת
ש ָּכתוּב )ויקרא א( ַוי ְַד ּ ֵבר ה' ֵאלָ יו מֵ אֹהֶ ל
ֶׁ
. ה ֲֵרי כ''ה אוֹ ִתיּוֹ ת.מוֹ ֵעד לֵ אמֹר

בוד
ֹ  וְ ִאי ּנ ּון ָּבר ּו ְך ׁ ֵשם ְ ּכ,וְ ַא ְת ִקין ְּבכ''ד ַא ְתוָ ון
, וְ לָ א ַא ׁ ְשלִ ים לְ כ''ה ַא ְתוָ ון.עולָ ם וָ ֶעד
ֹ ְתו ל
ֹ ַמלְ כ ּו
 ֵּכיוָ ן ְ ּד ִא ְת ְּת ַקן.ְּבגִ ין ְ ּד ַעד לָ א ִא ְת ְּת ַ ּקן ַמ ׁ ְש ְ ּכנָ א
 ַּכד,ֵיה
ּ  וְ ִא ׁ ְש ְּתלִ ים ִמ ּ ָלה ְ ּדהֲ וָ ה נָ ִפיק ִמ ּנ,ַמ ׁ ְש ְ ּכנָ א

 לְ ַאחֲ זָ ָאה, לָ א ַמ ִּליל ֶא ּ ָלא ְּבכ''ה ַא ְתוָ ון,ִא ׁ ְש ְּתלִ ים
,ילא
ָ ּ ִ ּדלְ ֵע

ְ ּכגַ וְ ונָ א

,ָ ּדא

ִא ׁ ְש ְּתלִ ים

ְ ּד ָהא

מו ֵעד
ֹ  )ויקרא א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ יָ' ֵאלָ יו ֵמא ֶֹהל,ִ ּד ְכ ִּתיב
. ָהא כ''ה ַא ְתוָ ון,לֵ אמֹר

The unification of the Shema Israel verse was made by Moses with 25 letters. These
letters are carved from a supernal secret of Zeir Anpin. The 25,כ"ה, implies to the 22
letters of the Torah and the three parts of the Bible (Torah, Prophets, Writings) that are
the secret of the three lines of Right, Left, and Center.
Jacob Established the unification in Malchut with ‘Baruch Shem’ that has 24 letters.
He didn’t use 25 letters because the Holy Tabernacle that is the connection of the Light
to Malchut was not established in his time.
After the building of the Holy Tabernacle that enabled the unification of Zeir Anpin and
Malchut, the connection could be made with 25 letters. We see it when YHVH called
Moses for the first time from the Holy Tabernacle using 25 letters.
Leviticus 1: 1
“ ֵמאֹ הֶ ל מוֹﬠֵ ד לֵ אמֹר,( ” ַוי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֵ לָ יוcount of 25 letters)
“and spoke unto him out of the tent of meeting, saying”

 וְ ַעל זֶה כ''ה ִמינִ ים ְלהַ ְ ׁש ִלים ִּת ּקוּן.93
 וְ כָ ל הָ אוֹ ִתיּוֹ ת הַ ָּלל ּו ֵּב ַא ְרנ ּו,הַ ִּמ ְקדָּ ׁש
.ש ָּל ַמ ְדנ ּו ִמ ּ ַמר
ֶ ׁ ְ ּבאוֹ ָתן אוֹ ִתיּוֹ ת חֲק ּוקוֹ ת
,ּשהַ ִּמ ְׁש ָּכן ִה ְׁש ּ ַת ּ ֵלם ַּב ּסוֹ דוֹ ת הַ ָּללו
ֶ ׁ ו ִּמ ּׁשוּם
,של ְ ׁשלֵ מוּת הַ ִּמ ְׁש ָּכן
ֶ ׁ נִ ְק ָרא כ''ה ַּביִּחוּד
ָידיך
ֶ וְ ַעל זֶה ָּכתוּב )תהלים קמה( ַוח ֲִס
של ָּכל הַ ִּמ ְׁש ָּכן
ֶ ׁ  סוֹ ד הַ ּ ְׁשלֵ מוּת,יְבָ ְרכוּכָ ה
. ֹוְ ִת ּקוּנו

ִּת ּק ּונָ א

לְ ַא ׁ ְשלְ ָמא

,זִ ינִ ין

כ''ה

ָ ּדא

 וְ ַעל.93

ימנָ א ְּב ִאי ּנ ּון ַא ְתוָ ון
ְ או ִק
ֹ  וְ ָכל ָהנֵי ַא ְתוָ ון,ְ ּד ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא
 ּו ְבגִ ין ְ ּד ַמ ׁ ְש ְ ּכנָ א ִא ׁ ְש ְּתלִ ים.יפנָ א ִמ ּ ַמר
ֹ יפין ְ ּד
ְ ִאול
ִ ְִ ּגל

 ְּביִ ח ּו ָדא ִ ּד ׁ ְש ִלימ ּו, ִא ְק ֵרי כ''ה,ְּב ָרזִ ין ִא ּ ֵלין
ָ יד
יך
ֶ ָ ּדא )תהלים קמה( וַ חֲ ִס
 וְ ַעל.ְ ּד ַמ ׁ ְש ְ ּכנָ א

, ָרזָ א ִ ּד ׁ ְש ִלימ ּו ְ ּד ָכל ַמ ׁ ְש ְ ּכנָ א,יְ ָב ְרכ ּו ָכה ְ ּכ ִתיב
.יה
ּ ֵוְ ִת ּק ּונָ א ִ ּדיל

There were 25 different elements that were needed to complete the Holy Temple;
13 types of Gold, Silver, Copper, etc. and the 12 stones on breast place of the
High Priest. For that reason, the holy aspect of the Temple is called כה
(numerically 25). It represents the complete unification of Zeir Anpin and
Malchut in the Temple.
Psalms 145:10 “ידי� יְבָ רֲ כוּכָה
ֶ ֲשׂי� וַחֲ ִס
ֶ יוֹדוּ� יְהוָה כָּל מַ ﬠ.” “All Your works shall give thanks
to You, O YHVH, And Your godly ones shall bless You כה.” ‘shall bless You’ is
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‘’יְבָ רֲ כוּכָה, a word that we see as two יְבָ רֲ כוּ כָה. We bless ‘ ’כהthat is the secret of
holiness that comes to Malchut.
Lesson;
The origin of “Baruch Shem” as described in the Talmud (Pesachim 26)
When Jacob was close to his death, he called his sons and wanted to tell them
the future but the Shechina left him. He asked them if any of them is in the
impure state (he assumed that the Shechina left him because of them) and they
all answered together “Shema Israel…” “ ְשׁ ַמע י ְִשׂ ָראֵ ל יְהוָה אֱ �הֵ ינוּ יְהוָה אֶ חָ ד.” “Hear, O
Israel! YHVH is our God, YHVH is one!”
Israel was the name given to Jacob by the angel and his children used it to tell
their father ‘Hear O Israel’, meaning listen to us. Then they made the unification
of the three names YHVH saying  יְהוָה,יְהוָה אֱ �הֵ ינוּ, YHVH, ELOHENU, YHVH is
One!
He replied to them ““ ”בָּ רוּ� ֵשׁם כְּ בוֹד מַ ְלכוּתוֹ ְלעוֹלָ ם וָﬠֶ דBlessed be the name of the glory
of his kingdom forever and ever”
The sages also attribute the ‘Baruch Shem’ to Moses that heard it from the
angels when he went up the mountain to receive the Torah. Because Moses
‘copied’ from the angels, we whisper this verse because we are lower than them.
On Yom Kippur, we are on the higher level of Binah like the angels and for that
reason,
we
say
the
Baruch
Shem
aloud.
We say the Baruch Shem after the Ana B’Choach because it is a unification
between Malchut and a secret of the 42 letter name.
-=-=-=-=-=Numbers 6:23 “בָּ נָיו לֵ אמֹר-אַ הֲ רֹן וְאֶ ל- ַדּבֵּ ר אֶ ל,  לָ הֶ ם כֹּה, אָ מוֹר: ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל-” ְתבָ ְרכוּ אֶ ת
“Speak to Aaron and his sons, saying, Thus ( )כֹּהyou shall bless the people of
Israel: you shall say to them,”
The priests bless us with the word  כהthat represents the Shechina in Malchut that is
the source of blessings for us.

, כ''ה ְ ּכ ֶנגֶד כ''ב אוֹ ִתיּוֹ ת הַ ּתוֹ ָרה.94
,שהֵ ם ְ ּכלָ ל ֶאחָ ד
ֶ ׁ ,יאים ו ְּכתו ִּבים
ִ וְ תוֹ ָרה וּנְ ִב
ִש ָר ֵאל ְמ ַיח ֲִדים יִחוּד
ׂ ְ ּ שי
ֶ ׁ  ְ ּב ָׁש ָעה.סוֹ ד ֶאחָ ד
שהֵ ם ְׁש ַמע
ֶ ׁ ,ְ ּבפָ סוּק זֶה ְ ּבסוֹ ד כ''ה אוֹ ִתיּוֹ ת
ְ
שם
ֵ ׁ  וּבָ רוּך,ִש ָר ֵאל ה' אֱ לֹהֵ ינ ּו ה' ֶאחָ ד
ְׂ י
שהֵ ם
ֶ ׁ ,ְ ּכבוֹ ד ְ ּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ לָ ם ו ֶָעד
, וִ יכַ ּוֵן ָּכל ֶאחָ ד ָּבהֶ ם,כ''ד אוֹ ִתיּוֹ ת
 וְ עוֹ לוֹ ת,הָ אוֹ ִתיּוֹ ת ּ ֻכ ּ ָלן ִמ ְתחַ ְ ּברוֹ ת ְ ּכ ַאחַ ת

יאים
ִ תו ָרה ּונְ ִב
ֹ ְ ו, לָ ֳק ֵבל כ''ב ַא ְתוָ ון: כ''ה.94
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 ְּב ׁ ַשעֲ ָתא. ָרזָ א חֲ ָדא, ְ ּד ִאי ּנ ּון ְ ּכלָ לָ א חֲ ָדא,ּו ְכת ּו ִבים
 ְּב ָרזָ א,ש ָר ֵאל ָקא ְמיַחֲ ֵדי יִ ח ּו ָדא ְּב ַהאי ְק ָרא
ׂ ְ ְִ ּדי
'ָש ָר ֵאל יְ יָ' אֱ ל ֵֹהינ ּו יְ י
ׂ ְ ִ ְ ּד ִאי ּנ ּון ׁ ְש ַמע י,ְ ּדכ''ה ַא ְתוָ ון
,עולָ ם וָ ֶעד
ֹ ְתו ל
ֹ בוד ַמלְ כ ּו
ֹ  ּו ָּבר ּו ְך ׁ ֵשם ְ ּכ,ֶא ָחד
 ּ ֻכ ְּלה ּו ַא ְתוָ ון,יכ ֵ ּוין ָּכל ַחד ְּבה ּו
ַ ִ ו,ְ ּד ִאי ּנ ּון כ''ד ַא ְתוָ ון
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ִמ ְת ַח ְּב ָרן ַּכחֲ ָדא ,וְ ַס ְּל ִקין לְ ִח ּב ּו ָרא ַחדֵ ּ ,ת ׁ ַשע
וְ ַא ְר ָּב ִעים ּ ַת ְר ִעיןְּ ,ב ָרזָ א ְ ּד ֹיו ְבלָ אּ .ו ְכ ֵדין ִא ְצ ְט ִר ְ
יך
לְ ַס ְּל ָקא וָ ֶעד ,לָ א י ִַּתירּ .ו ְכ ֵדין ִא ְת ּ ְפ ָתח ּו ּ ַת ְר ִעין,
וְ ָח ׁ ִשיב ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא לְ ַהה ּוא ּ ַבר נָ ׁשּ ְ ,כ ִא ּ
יל ּו
יהי ַא ְתיָא ְּבמ''ט ּ ָפנִ ים
יתא ּ ֻכלָ ּהּ ְ ,ד ִא ִ
או ַריְ ָ
ִק ּיֵים ֹ

ְל ִח ּבוּר ֶאחָ דַ ,א ְר ָּב ִעים וְ ִת ְׁש ָעה ְׁש ָע ִרים
ְ ּבסוֹ ד הַ יּוֹ בֵ ל .וְ ָאז צָ ִר ְ
יך לַ עֲ לוֹ ת ו ֶָעד ,לֹא
ֲשיב
יוֹ ֵתר .וְ ָאז נִ ְפ ּ ָת ִחים הַ ּ ְׁש ָע ִרים ,ו ַּמח ִׁ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְלאוֹ תוֹ ָא ָדם ְּכ ִא ּל ּו ִקיֵּם
ש ִהיא ָּב ָאה ְ ּבמ''ט ּ ָפנִ ים
ֶאת ָּכל הַ ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,
ַּבכּ ֹל.

ְּבכ ּ ָֹלא.

The unification of the Shema with 25 letters and the Baruch Shem with 24 letters,
connects the 49 letters as one. The last word opens the 49 gates of Binah and the Holy
One Blessed be He consider for the person that made the unification as if he fulfilled
the entire Torah.

 .95וְ ַעל ָ ּדא ִא ְצ ְט ִר ְ
יך לְ ַכ ְ ּוונָ א ְרע ּו ָתא ְּבכ''ה

לון ִּב ְרע ּו ָתא ְ ּדלִ ָּבא,
ש ִרין ,לְ ַס ְּל ָקא ֹ
ּו ְב ַא ְר ּ ַבע וְ ֶע ְ ׂ
אמ ָרןֵּ ,כיוָ ן ְ ּד ִא ְת ָּכ ַ ּוון
ְּב ֵת ׁ ַשע וְ ַא ְר ְּב ִעין ּ ַת ְר ִעין ְ ּד ַק ְ
ְּב ַהאי ,יִ ְת ַּכ ָ ּוון ְּב ַהה ּוא יִ ח ּו ָדא ְ ּד ָא ַמר ַמרְ ׁ ,ש ַמע
עולָ ם וָ ֶעד,
תו לְ ֹ
בוד ַמ ְלכ ּו ֹ
ש ָר ֵאל וְ ֹגו' ָּבר ּו ְך ׁ ֵשם ְ ּכ ֹ
יִ ְ ׂ
יה ַמאן
יתא ּכ ּ ָֹלאָּ .
או ַריְ ָ
ְ ּכלָ לָ א ְ ּד ָכל ֹ
זַכ ָאה ח ּולָ ֵק ּ
יתא
או ַריְ ָ
ְ ּדיִ ְת ַּכ ֵ ּוון ְּבה ּו ,וַ ַ ּדאי ְ ּכלָ לָ א ִאיה ּו ְ ּד ָכל ֹ
ילא וְ ַת ּ ָתא .וְ ָדא ִאיה ּו ָרזָ א ְ ּד ָא ָדםְ ׁ ,שלִ ימ ּו
ְ ּד ֵע ּ ָ
ימנ ּו ָתא .עֲ ד ָּכאן.
ִ ּד ְד ַכר וְ נ ּו ְק ָּבא ,וְ ָרזָ א ְ ּד ָכל ְמ ֵה ְ

 .95וְ ַעל זֶה צָ ִר ְ
יך ְלכַ ּוֵן ָרצוֹ ן ְ ּב ֶע ְ ׂש ִרים
וְ חָ מֵ ׁש ו ְּב ֶע ְ ׂש ִרים וְ ַא ְר ַּבע ְלהַ עֲ לוֹ ָתן ִ ּב ְרצוֹ ן
ש ָא ַמ ְרנוּ.
הַ ּ ֵלב ְ ּב ַא ְר ָּב ִעים וְ ִת ְׁש ָעה ְׁש ָע ִרים ׁ ֶ
ש ִה ְת ַּכ ּוֵן ָּבזֶה ,י ְִת ַּכ ּוֵן ְ ּבאוֹ תוֹ יִחוּד
ּ ֵכיוָן ׁ ֶ
ְ
שם
ִש ָר ֵאל וְ גוֹ ' ָּברוּך ׁ ֵ
ש ָא ַמר ַמרְׁ ,ש ַמע י ְ ׂ
ֶׁ
של ָּכל
ְ ּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ לָ ם ו ֶָעדְּ ,כלָ ל ׁ ֶ
שי ּ ְִת ַּכ ּוֵן
של ִמי ׁ ֶ
הַ ּתוֹ ָרה ּ ֻכ ּ ָל ּהַ .א ְ ׁש ֵרי חֶ ְלקוֹ ׁ ֶ
של ָּכל הַ ּתוֹ ָרה
ָּבהֶ ן ,וַדַּ אי ְּכלָ ל הוּא ׁ ֶ
של ָא ָדם,
ש ְּל ַמ ְעלָ ה ו ַּמ ּ ָטה .וְ זֶה ּו סוֹ ד ׁ ֶ
ֶׁ
של זָכָ ר וּנְ ֵקבָ ה ,וְ סוֹ ד ָּכל
ְ ׁשלֵ מוּת ׁ ֶ
הָ אֱ מ ּונָה) .עד כאן(

The desire of the pure heart with meditation to make unification with the two
verses connect Malchut with Zeir Anpin that is the aspect of the Torah.
This unification is the secret of faith that comes from the unification ‘Shema’,
Zeir Anpin and ‘Baruch Shem’, Malchut.
;Lesson
Because the Shema prayer is a complete unification of Light and vessel, it is
considered as unification with the whole Torah.
The complete Shema prayer has 248 words that are parallel to the 248 positive precepts
of the Torah. It has 4 parts for the YHVH name. It has 1000 letters that are for the
completion state of the three lines 10x10x10.

יה לְ ִר ִּבי ַ .96ר ִ ּבי ַא ָּבא ָׁשלַ ח לוֹ ְל ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן וְ ָא ַמר
) .96דף רס''ה ע''א( ִר ִּבי ַא ָּבא ׁ ָשלַ ח לֵ ּ
של ִר ּבוֹ ן
ש ּ ֵב ֵאר ַמרַּ ,ב ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶ
ב ְּתפ ִּלין לוֹ ֶ ,זה ׁ ֶ
ׁ ִש ְמ ֹ
יהַ ,האי ְ ּדא ּו ְק ֵמ ּ
עון וְ ָא ַמר לֵ ּ
יה ַמר ּ ַ ִ
הָ עוֹ לָ ם ַא ְר ַּבע ּ ָפ ָר ִ ׁשיּוֹ ת הֵ ן ק ֶֹד ׁש הַ ּ ֳק ָד ִׁשים
ארי ָעלְ ָמא ,ד' ּ ָפ ְר ׁ ִש ּיָין ִאי ּנ ּון ק ּו ְד ׁ ָשא ְ ּדק ּו ְד ׁ ִשין,
ְ ּד ָמ ֵ
ש ַעל הַ ְּת ִפ ִּלין ,וְ אוֹ ָתן ְרצוּעוֹ ת
 יָפֶ ה .עוֹ ר ׁ ֶDailyZohar.com

55

Zohar Vaetchanan – Draft – unedited- not for publishing
?ּ ַא ְס ַמ ְכ ּ ָתא ִמ ַּניִן לָ נו,נִ ְק ָראוֹ ת ְק ֻד ּ ָׁשה
 )בראשית ג( ַוי ּ ַַע ׂש ה' אֱ ל ִֹהים, ָֹׁשלַ ח לו
 וְ כָ ְך ֵּבאֲ רוֹ ַרב,ְל ָא ָדם ו ְּל ִא ְ ׁש ּתוֹ וְ גוֹ ' דַּ וְ ָקא
,ֹאש
ׁ של ר
ֶ ׁ  וְ ֵא ּ ֶלה אוֹ ָתם.הַ ְמנ ּונָא סָ בָ א
. ָ ַוה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּה,ּוזְרוֹ ַע י ְָדכָ ה ְ ּבהֵ ''א

 וְ ִאי ּנ ּון ְרצ ּו ִעין ִא ְקר ּו,ילין
ִּ  ִמ ׁ ְש ָכא ְ ּד ַעל ְּת ִפ.ׁ ַש ּ ִפיר
יה )בראשית
ּ ֵ ׁ ָשלַ ח ל. ַא ְס ַמ ְכ ּ ָתא ְמנָ לָ ן,ְקד ּו ּ ׁ ָשה
יקא
ָ ְ ַ ּדי,'ש יְ יָ' אֱ ל ִֹהים לְ ָא ָדם ּולְ ִא ׁ ְש ּת ֹו וְ ֹגו
ׂ ג( וַ ּי ַַע
 וְ ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון.יה ַרב ַה ְמנ ּונָ א ָס ָבא
ּ וְ ָה ִכי א ּו ְק ֵמ
.או ְקמ ּו ָה
ֹ  וְ ָהא,רו ָעא י ְָד ָכה ְּב ֵה''א
ֹ  ּו ְד,ישא
ָ ׁ ְ ּד ֵר

Rabbi Aba sent a message to Rabbi Shimon, saying that they learned from him that
the head Tefillin with the Torah text has the aspect of holy of holies. And how do we
know that the leather of the Tefillin house has an aspect of holiness? He added that
Rav Hamnuna Saba explains that the Tefillin of the head reveals four lights of Zeir
Anpin, which are Chokmah, Binah, Tiferet and Malchut of Da’at, and the leather is
Malchut of Zeir Anpin.
Genesis 3:21
“וּל ִא ְשׁתּוֹ כּ ְָתנוֹת עוֹר ַויּ ְַל ִבּ ֵשׁם
ְ �הים ְלאָ ָדם
ִ ֱ ַויַּﬠַ שׂ יְהוָה א.”
“And YHVH God made garments of skin (Leather) for Adam and his wife and clothed
them.”
The word ‘‘ ’עורskin’ is the same word used to describe the skin of the animal that is
processed as leather. The ‘skin’ that is the ‘garments’ of the corporeal body is the aspect
of Malchut.
Exodus 13:16
“וּלטוֹטָ פֹ ת בֵּ ין ﬠֵ ינֶי� כִּ י ְבּחֹ זֶק יָד הוֹצִ יאָ נוּ יְהוָה ִמ ִמּצְ ָריִם
ְ וְהָ יָה ְלאוֹת ﬠַ ל י ְָדכָה.”
“It shall be as a mark on your hand ( )י ְָדכָהor frontlets between your eyes, for by a strong
hand YHVH brought us out of Egypt.”
The word your hand is properly written as “� ”י ֶָדbut in this verse, it is spelled with added
H  הto imply the connection of the Tefillin to Malchut.

ש ּ ׁשוֹ נֶה
ֶ ׁ  י ֵׁש ִמי, ָא ַמר ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן.97
של הַ ָּקדוֹ ׁש
ֶ ׁ  זְרוֹ ַע ְ ׂשמֹאל-  וְ הָ יָה: ְֹ ּבצו ָּרה זו
ְ
 ִאם ָּכך לֹא, וְ נִ ְק ֵראת ְ ּגבו ָּרה,ָּברו ְּך הוּא
. וְ הֵ ן ַא ְר ַּבע,ֹאש ֶא ּ ָלא ָׁשל ֹׁש
ׁ נִ ְׁשאֲ ר ּו ָּבר
 זֶה נִ ְק ָׁשר,אֲ בָ ל ְ ׁש ּ ֵתי מֶ ְר ָּכבוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת הֵ ן
 וְ הַ ּ ֵלב וְ הַ ּמֹחַ נִ ְק ְׁשר ּו. ַַּב ּ ֵלב וְ זֶה נִ ְק ָׁשר ַּב ּמֹח
 וְ יָפֶ ה ָא ְמר ּו, וְ ִז ּווּג ֶאחָ ד לָ הֶ ם,זֶה בָ זֶה
ֹ ְ ּכמו, וְ הָ יָה ְלאוֹ ת ַעל י ְָדכָ ה.הַ חֲבֵ ִרים
. וְ לֹא נִ ְק ָרא ֶא ּ ָלא אוֹ ת,ש ּנֶאֱ ַמר
ֶׁ

 ִאית ַמאן ְ ּד ַמ ְתנֵי ְּב ַהאי,עון
ֹ  ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ.97
ְ ש ָמאלָ א ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
,יך ה ּוא
ֹ  וְ ָהיָה ְ ּד,ַּגוְ ונָ א
ׂ ְ רו ָעא
ישא ֶא ּ ָלא
ָ ׁ  ִאי ָה ִכי לָ א ִא ׁ ְש ּ ַתאֲ ָרן ְּב ֵר.וְ ִא ְק ֵרי ְ ּגב ּו ָרה
ישין
ִ ׁ יכין ַק ִ ּד
ִ  אֲ ָבל ְּת ֵרין ְר ִת. וְ ִאי ּנ ּון ַא ְר ּ ַבע.ְּתלַ ת
.מו ָחא
ֹ  וְ ָדא ִא ְת ְק ׁ ַשר ְּב, ָ ּדא ִא ְת ְק ׁ ַשר ְּב ִל ָּבא,ִאי ּנ ּון
, וְ זִ ּו ּוגָ א ַחד לְ ה ּו. ִא ְת ְק ׁ ַשר ָ ּדא ְּב ָדא,מו ָחא
ֹ וְ לִ ָּבא ּו
,אות ַעל י ְָד ָכה
ֹ ְ וְ ָהיָה ל.וְ ׁ ַש ּ ִפיר ָק ַא ְמר ּו ַח ְב ַר ּיָיא

.אות
ֹ  וְ לָ א ִא ְק ֵרי ֶא ּ ָלא,ְ ּכ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר

Rabbi Shimon says that if we consider the second paragraph of the Shema “ והיה
( ”אם שמועDeuteronomy 11:13-21) that is one of the Torah text in the head Tefillin
as the aspect of the Left hand of YHVH and the sefira of Gevurah then the Light
from the first three chambers of the head Tefillin (See chart in #87) would be
Chokmah, Binah, and the Right of Chessed, missing the fourth Light that is the
Left
of
Da’at.
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” as Gevurah in the body then we have two holyוהיה אם שמוע“ If we consider
chariots, one of the head Tefillin and one of the hand.
The head Tefillin is on the brain for Zeir Anpin and the hand is Malchut against the
heart. They connect in one unification that is called a ‘mark on your hand’ that reveals
Light
in
Malchut.

עוןְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש ַא ְק ִ ּדים
ָ .98א ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
יתאַ ,עד
או ַריְ ָ
ְּב ַפלְ ּג ּות לֵ ילְ יָא ,וְ ָקם וְ ִא ׁ ְש ּ ָת ַ ּדל ְּב ֹ

יה,
ילין ְּב ֵר ׁ ֵ
ְ ּדנָ ִהיר ַצ ְפ ָראְּ .ב ַצ ְפ ָרא אֲ נָ ח ְּת ִפ ִּ
יש ּ

יה ,וְ ִא ְת ַע ּ ָטף
ישא ִּב ְד ֹ
ימא ַק ִ ּד ׁ ָ
ילין ִּב ְר ׁ ִש ָ
ּו ְת ִפ ִּ
רו ֵע ּ

יה.
ְּב ִע ּט ּו ָפא ְ ּד ִמ ְצוָ ה ,וְ ָא ֵתי לְ נָ ְפ ָקא ִמ ּ ַת ְר ָעא ְ ּד ֵב ֵ
ית ּ
ישא ְּב ַת ְר ָעא
ימא ִ ּד ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
ִא ְע ַרע ּ ַב ְּמז ּוזָ הְ ,ר ׁ ִש ָ

יה
יהַ .א ְר ּ ַבע ַמלְ ָא ִכין ַק ִ ּד ׁ ִ
ְ ּד ֵב ֵ
ישין ִמזְ ַד ְ ּווגִ ין ִע ּ ֵמ ּ
ית ּ
יה לְ ֵבי
יה ,וְ ֹ
יה ִמ ּ ַת ְר ָעא ְ ּד ֵב ֵ
אוזְ ֵפי לֵ ּ
ית ּ
וְ נָ ְפ ִקין ִע ּ ֵמ ּ
יהָ ,הב ּו יְ ָק ָרא לְ ִד ּי ּו ְקנָ א
ְ ּכנִ ׁ ְ
יש ּ ָתאּ .ו ַמ ְכ ְרזֵי ַק ּ ֵמ ּ
יה ְ ּד ַמלְ ָּכא,
ְ ּד ַמלְ ָּכא ַק ִ ּד ׁ ָ
ישאָ ,הב ּו יְ ָק ָרא לִ ְב ֵר ּ
ישא ׁ ַש ְריָא
ְל ַפ ְרצ ּו ָפא יְ ָק ָרא ְ ּד ַמ ְל ָּכא .ר ּו ָחא ַק ִ ּד ׁ ָ
ש ָר ֵאל אֲ ׁ ֶשר ְּב ָך
ָעלֵ ּ
יהַ ,א ְכ ִריז וְ ָא ַמר )ישעיה מט( יִ ְ ׂ
ֶא ְת ּ ָפ ָאר.

שהָ ָא ָדם
ָ .98א ַמר ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ןּ ְ ,ב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ַמ ְקדִּ ים ַּבחֲצוֹ ת הַ ּ ַליְלָ ה וְ ָקם ו ִּמ ְׁש ּ ַתדֵּ ל
ש ּ ֵמ ִאיר הַ ּב ֶֹקרַּ ,ב ּב ֶֹקר מֵ נִ יחַ
ַּב ּתוֹ ָרה ַעד ׁ ֶ
ֹשם ָקדוֹ ׁש
ֹאשוֹ ו ְּת ִפ ִּלין ְ ּבר ׁ ֶ
ְּת ִפ ִּלין ְ ּבר ׁ
של ִמ ְצוָה וּבָ א
ִ ּבזְרוֹ עוֹ ו ִּמ ְת ַע ּ ֵטף ְ ּב ִע ּטוּף ׁ ֶ
ֵש ֶאת הַ ְּמז ּוזָה,
ש ַער ֵּביתוֹ ּ ,פוֹ ג ׁ
לָ צֵ את ִמ ּ ַׁ
ש ַער ֵּביתוֹ ַ ,א ְר ָּב ָעה
ֹשם הַ ָּקדוֹ ׁש ְ ּב ַׁ
ר ֶׁ
ַמ ְל ָא ִכים ְקדוֹ ִׁשים ִמזְדַּ ְּוגִ ים ִע ּמוֹ וְ יוֹ ְצ ִאים
ִע ּמוֹ ִמ ּׁ ַש ַער ֵּביתוֹ ו ְּמלַ ִּוים אוֹ תוֹ ְלבֵ ית
הַ ְּכנֶסֶ ת ,ו ַּמ ְכ ִריזִים ְלפָ נָיוְּ :תנ ּו כָ בוֹ ד
ִל ְדמוּת הַ ּ ֶמלֶ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש! ְּתנ ּו כָ בוֹ ד ְלבֶ ן
של הַ ּ ֶמלֶ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש!
הַ ּ ֶמלֶ ְך ,לַ ּ ַפ ְרצוּף הַ יּ ָָקר ׁ ֶ
ַמ ְכ ִריזָה
ׁשוֹ ָרה ָעלָ יו,
ְקדוֹ ָׁשה
רוּחַ
שר ְ ּבךָ
ִש ָר ֵאל אֲ ׁ ֶ
וְ אוֹ מֶ ֶרת) :ישעיה מט( י ְ ׂ
ֶא ְת ּ ָפ ָאר.

Rabbi Shimon says that when a person rises after midnight to study Torah until the
morning light and then put Tefillin on his head and on the holy mark that is the Tefillin
on the arm. Then wrap himself with a Tallit and about to leave his home, he sees the
Mezuzah that is a holy mark in Malchut on the doorpost of his home.
Then four holy angels accompany him and escort him to the synagogue and announce
ahead of him “give honor to the son of the King that has the image of his king”. A holy
spirit on him announces and say “In Whom I will show My glory”.
Isaiah 49:3
ֹאמר ִלי ﬠַ ְב ִדּי אָ ָתּה י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ְבּ� אֶ ְתפָּ אָ ר“
”.וַיּ ֶ
"“He said to Me, "You are My Servant, Israel, In Whom I will show My glory.

ילא,
ישא ַס ְּל ָקא לְ ֵע ּ ָ
ּ ְ .99כ ֵדין ַהה ּוא ר ּו ָחא ַק ִ ּד ׁ ָ
יה ָּכל ִאי ּנ ּון ְּבנֵי
ַמלְ ָּכא ִע ּ ָל ָאה ,לְ ִמ ְכ ּ ַתב ַק ּ ֵמ ּ

ָ .99אז אוֹ ָת ּה רוּחַ ְקדוֹ ָׁשה עוֹ לָ ה ְל ַמ ְעלָ ה,
ידה ָעלָ יו ִל ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש ,וְ ָאז
ו ְּמ ִע ָ
ְ
ְמצַ ּוֶה הַ ּ ֶמלֶ ך הָ ֶע ְליוֹ ן ִל ְכ ּתֹב ְלפָ נָיו ֶאת ָּכל
אוֹ ָתם ְ ּבנֵי הֵ יכָ לוֹ ָּ ,כל ֵא ּל ּו הַ נּוֹ ָד ִעים ְלפָ נָיו.
ש ָּכתוּב )מלאכי ג( ַוי ּ ִָּכ ֵתב סֵ פֶ ר ז ִָּכרוֹ ן
זֶה ּו ׁ ֶ
ְלפָ נָיו ְלי ְִר ֵאי ה' ו ְּלח ְ ֹׁשבֵ י ְׁשמוֹ ַ .מה זֶּה
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ישאּ ְ ,כ ֵדין ּ ָפ ִקיד
יה ַק ּ ֵמי ַמלְ ָּכא ַק ִ ּד ׁ ָ
וְ ַא ְס ִהיד ָעלֵ ּ

יה ,הֲ ָדא ה ּוא
יהָּ ,כל ִאי ּנ ּון ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ֹ
ֵה ָ
מו ְד ָען ַק ּ ֵמ ּ
יכלֵ ּ
רון לְ ָפנָ יו לְ יִ ְר ֵאי
ִד ְכ ִתיב) ,מלאכי ג( וַ ִּי ָּכ ֵתב ֵס ֶפר זִ ָּכ ֹ
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ְֹׁשמוֹ ? ְ ּכמו
ו ְּלח ְֹׁשבֵ י
 אוֹ ָתם,ֲשבוֹ ת
ָׁ לה( )חֵ ֶשׁב הָ אֵ פוֹד( וְ ח ְ ֹׁשבֵ י ַמח
 ָא ּ ָמנוּת.שעוֹ ִ ׂשים ִל ְׁשמוֹ ָא ּ ָמנוּת ַּבכּ ֹל
ֶׁ
ִ ּב ְרצוּעוֹ ֵתיהֶ ן
,ְ ּבבָ ּ ֵתיהֶ ן
- הַ ְּת ִפ ִּלין
 ְ ּבחוּטֵ יהֶ ן- יצית
ִ  ָא ּ ָמנוּת הַ ִ ּצ.ו ְּכ ִתיבָ ָתן
 וְ ֵא ּ ֶלה הֵ ם. ָא ּ ָמנוּת הַ ְּמז ּוזָה.ְ ּבחוּט הַ ְּתכֵ לֶ ת
וְ כָ תוּב )שם( וְ ח ְֹׁשבֵ י
, ְֹׁשמו
ח ְֹׁשבֵ י
.ֲשבוֹ ת
ָׁ ַמח
ש ּנֶאֱ ַמר )שמות
ֶׁ

 ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת.מו
ֹ חו ׁ ְש ֵבי ׁ ְש
ֹ ְ ַמאי ּול.מו
ֹ חו ׁ ְש ֵבי ׁ ְש
ֹ ְיְ יָ' ּול
חו ׁ ְש ֵבי
ֹ ְהאפוד( ו
א ּו ָמנ ּו ָתא

חשב

,יה
ּ לִ ׁ ְש ֵמ

לה( )ס''א

ְ ּד ַע ְב ִ ּדין

ִאי ּנ ּון

ָא ֵמר )שמות
,בות
ֹ ַמחֲ ׁ ָש

יהון
ֹ יהון ִּב ְרצ ּו ֵע
ֹ  ְּב ָב ּ ֵת,ילין
ִּ  א ּו ָמנ ּו ָתא ִ ּד ְת ִפ,ְּבכ ּ ָֹלא
 ְּבח ּו ָטא,יהון
ֹ  ְּבח ּו ֵט,יצית
ִ  א ּו ָמנ ּו ָתא ְ ּד ִצ.הון
ֹ יב ְת
ַ ּו ְכ ִת

חו ׁ ְש ֵבי
ֹ  וְ ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון. א ּו ָמנ ּו ָתא ִ ּד ְמז ּוזָ ה.ִ ּד ְת ֶכ ְל ּ ָתא
.בות
ֹ חו ׁ ְש ֵבי ַמחֲ ׁ ָש
ֹ ְ ּו ְכ ִתיב )שם( ו.מו
ֹ ׁ ְש

The holy spirit ascends up to testify on that person in front of the Holy King.
Then the King orders to write in the book of remembrance all of those who are
honored to come into his palace.
Malachi 3:16 “  וַיִּ ָכּ ֵתב סֵ פֶ ר זִ כָּרוֹן ְלפָ נָיו ְלי ְִראֵ י, וַיִּ ְשׁמָ ע, ֵרﬠֵ הוּ; ַויּ ְַק ֵשׁב יְהוָה- ִאישׁ אֶ ל,אָ ז נִ ְד ְבּרוּ י ְִראֵ י יְהוָה
וּלחֹ ְשׁבֵ י ְשׁמוֹ
ְ ,“ ”יְהוָהThen those who feared YHVH spoke with one another. YHVH
paid attention and heard them, and a book of remembrance was written before
him of those who feared YHVH and thought upon his name.”
The Zohar explains that ‘and who thought upon his name’ has the meaning like
in Exodus 35:32 “ וּבַ נְּ חֹ ֶשׁת,לַ ֲﬠשֹׂת בַּ זָּ הָ ב וּבַ כֶּסֶ ף-- מַ חֲ ָשׁבֹת,“ ”וְלַ ְחשֹׁבto design ( )וְלַ ְחשֹׁבartistic
works in gold, silver, and bronze”
The root word is ‘ ’חשבthat is ‘thought’ and the verse above described Betzalel’s
skills to build the HolyTabernacle with his thoughts to manifest the materials
that
are
used
in
the
Holy
services.
In addition to those who fear and awe of God, the Zohar adds those that honor
his name by using the best Tefillin. the writing of the scrolls inside, the housing
and straps. Also the strings of the Tzitzit, the blue string, and the Mezuzah.
Lesson;
The tools we use for spiritual connection are very important to establish a proper
unification of Light and vessel. Our Tefillin should be of the highest quality we
can afford, made by a scribe known to be righteous and does his work with
proper consciousness (thoughts). Even Though we can achieve great quality in
writing and forming the Tefillin leather houses in a perfect way, we do not use
machinery or robots to produce our spiritual tools because machines of any
kind can not add the proper consciousness that should be attached to that tool.
The Tefillin should be checked at least every three years if they are of high
quality. The ink may fade due to changes in environmental temperature and the
letters may get broken during a spiritual ‘fight’ while protecting the wearer from
external negative forces.
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If a tefillin examination finds such issues then the person should look into his
actions and correct himself.
The Tzitzit should be tight by a person with proper meditation. There are stores that
sell cheap Tzitzit with the strings tied by machine. Not recommended.

עוד ֶא ּ ָלא ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ִמ ׁ ְש ּ ַת ּ ַבח
 .100וְ ל ֹא ֹ
יה ְּב ֻכ ְּלה ּו ָעלְ ִמיןָ ,חמ ּו ַמה ִּב ְריָה
יהּ ,ו ַמ ְכ ִריז ָעלֵ ּ
ּ ֵב ּ
ַע ְב ֵ ּדית

עולָ ִמי.
ְּב ֹ

ּו ַמאן

ְ ּדיֵיע ּול

יה
ַק ּ ֵמ ּ

לְ ֵבי

יה
ילין ְּב ֵר ׁ ֵ
יה ,וְ לָ א ְּת ִפ ִּ
ְ ּכנִ ׁ ְ
יש ּ
יש ּ ָתאַּ ,כד נָ ִפק ִמ ּ ַת ְר ֵע ּ

או ֵמר )תהלים ה( ֶא ׁ ְש ּ ַתחֲ וֶ ה ֶאל
יה ,וְ ֹ
וְ ִצ ִ
יצית ִּבלְ ב ּו ׁ ֵש ּ
יכל ָק ְד ׁ ְש ָך ְּביִ ְר ָא ֶת ָך .ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ָא ַמר,
ֵה ַ
מו ָר ִאיָ ,הא ָס ִהיד ַסהֲ ד ּו ָתא ְ ּד ׁ ִש ְק ָרא.
ָאן ה ּוא ֹ

שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
 .100וְ לֹא עוֹ דֶ ,א ּ ָלא ׁ ֶ
ִמ ְ ׁש ּ ַת ֵּבחַ ּבוֹ ו ַּמ ְכ ִריז ָעלָ יו ְ ּבכָ ל הָ עוֹ לָ מוֹ ת:
אתי ְ ּבעוֹ לָ ִמי! ו ִּמי
ְרא ּו ֵאיזוֹ ְ ּב ִריָּה ָּב ָר ִ
שיּוֹ צֵ א
שיּ ִָּכנֵס ְלפָ נָיו ְלבֵ ית הַ ְּכנֶסֶ תְּ ,כ ׁ ֶ
ֶׁ
יצית
ֹאשוֹ וְ ִצ ִ
ש ּלוֹ וְ ֵאין ְּת ִפ ִּלין ְ ּבר ׁ
ש ַער ׁ ֶ
מֵ הַ ּ ַׁ
ִ ּב ְלבו ּׁשוֹ  ,וְ אוֹ מֵ ר )תהלים ה( ֶא ְׁש ּ ַת ֲחוֶה ֶאת
הֵ יכַ ל ָק ְד ְׁש ָך ְ ּבי ְִר ָא ֶת ָך  -הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך
הוּא אוֹ מֵ רַ :איֵּה הוּא מוֹ ָר ִאי? ה ֲֵרי מֵ ִעיד
ש ֶקר!
ֵעדוּת ׁ ֶ

The Holy One Blessed be He commends the person that merit to come into his palace
and announces in all worlds about the work of his servant. Those who come to pray in
the synagogue and say the following verse without proper preparation or fear and awe
to YHVH, the Holy One Blessed be He considers this person as giving false testimony.
Psalms 5:8
ית� אֶ ְשׁ ַתּחֲ וֶה אֶ ל הֵ יכַל ָק ְד ְשׁ� ְבּי ְִראָ ֶת�“
”.וַאֲ נִ י ְבּרֹב חַ ְס ְדּ� אָ בוֹא בֵ ֶ
“But I, through the abundance of your steadfast love, will enter your house. I will bow
”down toward your holy temple in the fear of you.

יה ְ ּדמ ׁ ֶֹשהּ ְ ,ד ָה ָכא
ָ .101א ַמר ִר ִּבי ֹיו ִסי ,זַ ָּכ ָאה ח ּולָ ֵק ּ
עון ,מ ׁ ֶֹשה
ָא ַמר אֱ ל ֵֹהינ ּו) .נ''א אלהיך( ְ ּד ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
יאי
ְּב ַד ְר ָּגא ִע ּ ָל ָאה י ִַּתיר ִא ְתאֲ ָחדַ ,על ׁ ְש ַאר נְ ִב ֵ
עוןִ ,א ְל ָמלֵ א הֲ ֹוו י ְַד ֵעי ְּבנֵי
ימנֵי .וְ ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
ְמ ֵה ְ
יתא ,לִ ינְ ְ ּדע ּון ְ ּד ָהא לֵ ית ׁש ּום
או ַריְ ָ
נָ ׁ ָשא ִמ ִּלין ְ ּד ֹ
יתאּ ְ ,דלָ א ִאית ָּב ּה
או ַריְ ָ
או ָאת ְּב ֹ
יתאֹ ,
או ַריְ ָ
ִמ ּ ָלה ְּב ֹ
ָרזִ ין ִע ּ ָל ִאין וְ י ִַּק ִירין.

של
ָ .101א ַמר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ יַ ,א ְ ׁש ֵרי חֶ ְלקוֹ ׁ ֶ
ש ָּכאן ָא ַמר אֱ לֹהֵ ינ ּו )אֱ �הֶ י�(.
ֹשהֶ ׁ ,
מ ֶׁ
ֹשה נֶאֱ חַ ז ְ ּב ַד ְר ָ ּגה
ש ָא ַמר ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,מ ׁ ֶ
ֶׁ
יאים הַ ּנֶאֱ ָמנִ ים.
יוֹ ֵתר ֶע ְליוֹ נָה ַעל ְ ׁש ָאר הַ ְ ּנ ִב ִ
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ןִ ,א ְל ָמלֵ א הָ י ּו יוֹ ְד ִעים ְ ּבנֵי
שה ֲֵרי ֵאין ׁשוּם
שיּ ְֵדע ּו ׁ ֶ
ָא ָדם דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרהֶ ׁ ,
ש ֵאין ָּב ּה סוֹ דוֹ ת
דָּ בָ ר אוֹ אוֹ ת ַּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶ
ֶע ְליוֹ נִ ים וְ נִ ְכ ָּב ִדים.

Rabbi Shimon says that Moses was on a supernal level that is above all other great
prophets. Rabbi Yosei says that for that, Moses was honored to bring the Shema Israel
in the Torah. Rabbi Shimon adds that if people knew the Torah, they would know that
there is no letter of a word that doesn’t have in it great and precious supernal secrets.

ֹשה
בר ּ .102בֹא ו ְּר ֵאהָּ ,כתוּב )שמות יט( מ ׁ ֶ
ָ ּ .102תא חֲ זֵי ְ ּכ ִתיב) ,שמות יט( מ ׁ ֶֹשה יְ ַד ּ ֵ
לו י ְַד ּ ֵבר וְ הָ אֱ ל ִֹהים יַעֲ ֶנ ּנ ּו ְבקוֹ ל .וְ ָׁשנִ ינוַּ ,מה זֶּה
קו ֹ
קולְּ .ב ֹ
קול .וְ ָתנֵינָ ןַ ,מאי ְב ֹ
וְ ָהאֱ ל ִֹהים יַעֲ ֶנ ּנ ּו ְב ֹ
ֹשה .וְ יָפֶ ה הוּא .דַּ וְ ָקא
של מ ׁ ֶ
ְבקוֹ ל? ְ ּבקוֹ לוֹ ׁ ֶ
יקא,
לו ׁ ֶשל מ ׁ ֶֹשה ַ ּדיְ ָ
קו ֹ
ׁ ֶשל מ ׁ ֶֹשה .וְ ׁ ַש ּ ִפיר ה ּואְּ ,ב ֹ
שהוּא ָאחוּז
ֹשהּ ְ ,באוֹ תוֹ קוֹ ל ׁ ֶ
של מ ׁ ֶ
ְ ּבקוֹ לוֹ ׁ ֶ
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ֹשׁה נִ זּוֹן
ֶ )מ ָשּׁם מ
ִ .יאים
ִ ּבוֹ ַעל ָּכל ְ ׁש ָאר הַ ְ ּנ ִב

 ַעל ָּכל ׁ ְש ַאר,יה
ֹ ְּב ַהה ּוא
ּ קול ְ ּד ִאיה ּו ָא ִחיד ּ ֵב

שהוּא נֶאֱ חָ ז ַעל ּ ֻכלָ ם
ֶ ׁ ﬠַ ל כֻּלָּ ם( ו ִּמ ּ ׁשוּם
 )מתמן משה אתזן על כלהו( ּו ְבגִ ין ְ ּד ִאיה ּו.יאין
ִ נְ ִב
 הָ יָה אוֹ מֵ ר, דַּ ְר ּגָה ֶע ְליוֹ נָה,ְ ּבאוֹ תוֹ קוֹ ל
ָ ּ  ַ ּד ְר ָּגא ִע,קול
ֹ  ְּב ַהה ּוא,ִא ְתאֲ ִחיד ַעל ּ ֻכ ְּלה ּו
ָ ֶ ה' אֱ לֹה:ִש ָר ֵאל
ש ִ ּנ ְק ֵראת
ֶ ׁ  ִהיא דַּ ְר ָ ּגה.יך
ׂ ְ  ְלי,ל ָאה
ָ
ֵ ש ָר
ׂ ְ ִהֲ וָ ה ָא ַמר לְ ה ּו לְ י
. ֹ ַא ְ ׁש ֵרי חֶ ְלקו.ש ּ ׁשוֹ ָרה ְבתוֹ כָ ם
ֶ ׁ , ִאיה ּו ַ ּד ְר ָּגא ְׁש ִכינָה, יְ יָ' אֱ ל ֶֹהיך,אל

זַ ָּכ ָאה

.ְּבגַ וַ ויְ יה ּו

ְ ּד ׁ ַש ְריָיא

,ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא

ְ ּד ִא ְק ֵרי
.יה
ּ ח ּולָ ֵק

Exodus 19:19 “�הים ַי ֲﬠנֶנּוּ ְבקוֹל
ִ ֱֹשׁה י ְַדבֵּ ר וְהָ א
ֶ  ַוי ְִהי קוֹל הַ שּׁוֹפָ ר הוֹלֵ � וְחָ זֵק ְמאֹ ד מ.” “And as the
sound of the Shofar grew louder and louder, Moses spoke, and God answered
him in the thunder.”
The Zohar explains that ‘and God answered him in the thunder’, tells that God
used the voice of Moses to deliver his words. Moses was on the level of Zeir
Anpin that is above all prophets that are on the level of Malchut.
When Moses was speaking to the Israelites referring to “YHVH, your God” that is the
Shechina in Malchut, he spoke from the level of Zeir Anpin that he was connected to.

 ְקלָ לוֹ ת,ּ ָׁשנִ ינו, וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן.103
ֹשה ִמ ּ ִפי הַ ְ ּגבו ָּרה
ֶ ׁ  מ- ש ְ ּבתוֹ ַרת כּ ֹהֲנִ ים
ֶׁ
ֹֹשה ִמ ּ ִפי ַע ְצמו
ֶ ׁ  מ- ש ְ ּב ִמ ְ ׁשנֵה תוֹ ָרה
ֶ ׁ ְ ו,אֲ ָמ ָרן
 ַמה זֶּה ִמ ּ ִפי ַע ְצמוֹ ? וְ ִכי ַתעֲ לֶ ה.אֲ ָמ ָרן
שאֲ ִפ ּל ּו אוֹ תוֹ ְקטַ ּנָה ַּב ּתוֹ ָרה ָא ַמר
ֶ ׁ ְב ַד ְע ְּת ָך
!? ֹֹשה מֵ ַע ְצמו
ֶ ׁ אוֹ ָת ּה מ

תו ַרת
ֹ לות ׁ ֶש ְּב
ֹ ָ ְקל, ּ ָתנֵינָ ן,עון
ֹ  וְ ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ.103
 וְ ׁ ֶש ְּב ִמ ׁ ְשנֵה. מ ׁ ֶֹשה ִמ ּ ִפי ַה ְ ּגב ּו ָרה ַא ָמ ָרן,ּכֹהֲ נִ ים
 וְ ִכי.מו
ֹ  ַמאי ִמ ּ ִפי ַע ְצ.מו ָא ָמ ָרן
ֹ  מ ׁ ֶֹשה ִמ ּ ִפי ַע ְצ,ּת ֹו ָרה
ּ ַס ְּל ָקא ַ ּד ְע ּ ָת ְך ְ ּדאֲ ִפ
,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ יל ּו ָאת זְ ֵע ָירא ְּב
.יה
ּ יה ִמ ַּג ְר ֵמ
ּ ֵמ ׁ ֶֹשה ָא ַמר ל

Rabbi Shimon says that we learned that the curses in Leviticus, the portion of
Bechukotai, were said by Moses from the mouth of Gevurah. The curses in
Deuteronomy, the portion of Ki Tavo were said from the mouth of Moses.
What does it mean ‘from his mouth’? Is there even a small letter in the Torah that was
said by Moses himself?

 לֹא.ּ ַוה ֲֵרי ִה ְתעוֹ ַר ְרנו, ֶא ָּלא יָפֶ ה הוּא.104
?ּ ו ַּמהו, ֹ ֶא ָּלא ִמ ּ ִפי ַע ְצמו, ָֹׁשנִ ינ ּו מֵ ַע ְצמו
 הַ ָּלל ּו, וְ ַעל זֶה. ֹשהוּא ָאחוּז ּבו
ֶ ׁ אוֹ תוֹ קוֹ ל
 ִמ ּ ִפי אוֹ ָת ּה, ֹ וְ הַ ּ ָלל ּו ִמ ּ ִפי ַע ְצמו,ִמ ּ ִפי הַ ְ ּגבו ָּרה
יאים
ִ ש ִ ּנ ְק ַׁשר ָּב ּה ַעל ְ ׁש ָאר נְ ִב
ֶ ׁ דַּ ְר ּגָה
ָ, וְ ַעל זֶה ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם אֱ לֹהֶ יך.הַ ּ ֶנאֱ ָמנִ ים
.ּוְ כָ אן אֱ לֹהֵ ינו

מו לָ א
ֹ  ֵמ ַע ְצ, וְ ָהא ִא ְּת ַע ְרנָ א, ֶא ּ ָלא ׁ ַש ּ ִפיר ה ּוא.104
קול
ֹ  ַהה ּוא. ּו ַמאי ִאיה ּו.מו
ֹ  ֶא ּ ָלא ִמ ּ ִפי ַע ְצ,ּ ָתנֵינָ ן

. ַה ּ ָלל ּו ִמ ּ ִפי ַה ְ ּגב ּו ָרה, וְ ַעל ָ ּדא.יה
ּ ְ ּד ִאיה ּו ָא ִחיד ּ ֵב
 ִמ ּ ִפי ַהה ּוא ַ ּד ְר ָּגא ְ ּד ִא ְת ְק ׁ ַשר.מו
ֹ וְ ַה ּ ָלל ּו ִמ ּ ִפי ַע ְצ

 ְּב ָכל אֲ ָתר, וְ ַעל ָ ּדא.ימנֵי
ְ יאי ְמ ֵה
ֵ יה ַעל ׁ ְש ַאר נְ ִב
ּ ּ ֵב
ָ אֱ ל ֶֹה
. וְ ָה ָכא אֱ ל ֵֹהינ ּו,יך

It wasn’t from Moses himself but from his mouth, meaning the voice that was connected
to Moses. The curses in Leviticus were from the side of the supernal Gevurah that is
Binah. The curses in Deuteronomy were said from the level of Zeir Anpin that was
60
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Moses’s
level.
’ ‘your God’ is an aspect of Malchut that is below Zeirאֱ �הֶ י�‘ Where it says in the Torah
’ ‘our God’ like in the Shema Israel, it is fromאֱ �הֵ ינוּ‘ Anpin, Moses’s level. When it says
the level of Binah that includes, Moses that was in Zeir Anpin, the level below Binah.

ָ ּ .105תא חֲ זֵיַּ ,כ ּ ָמה ִאית לְ ה ּו לִ ְבנֵי נָ ׁ ָשא לְ ִא ְס ּ ַת ְּמ ָרא
יהון,
אר ֹ
או ְר ַחיְ יה ּוְּ ,בגִ ין ְ ּדיִ ׁ ְש ּ ַת ְ ּדל ּון ְּב ֻפלְ ָחנָ א ְ ּד ָמ ֵ
ֹ

חות ּכ ּו ְר ְסיָיא ְ ּד ַמלְ ָּכא
וְ יִ זְ ּכ ּון לְ ַח ּיֵי ָעלְ ִמיןְּ .ת ֹ

דו ִרין ִע ּ ָל ִאיןּ .ו ְב ַהה ּוא אֲ ָתר
ישאִ ,אית ָמ ֹ
ַק ִ ּד ׁ ָ
ְ ּדכ ּו ְר ְס ּיָיאְ ,מז ּוזָ ה ִא ְת ְק ׁ ַשר ,לְ ִא ׁ ְש ְּתזָ ָבא ִמ ַּכ ּ ָמה
ארי ִ ּדינִ ין) ,דף רס''ה ע''ב( ִ ּדזְ ִמינִ ין לְ ַא ְּת ָע ָרא ְּבה ּו
ָמ ֵ
ִּב ְבנֵי נָ ׁ ָשאְּ ,ב ַהה ּוא ָעלְ ָמאּ ְ .כגַ וְ ונָ א ָ ּדא ָע ִביד
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ָהב לְ ה ּו ּ ִפ ּק ּו ֵדי
ש ָר ֵאל ,וְ י ַ
יך ה ּוא לְ יִ ְ ׂ
יתאְּ ,בגִ ין ְ ּדיִ ׁ ְש ּ ַת ְ ּדל ּון ָּב ּה וְ יִ ׁ ְש ּ ֵתזְ ב ּון ְּב ַהאי
או ַריְ ָ
ֹ
ָעלְ ָמאִ ,מ ַּכ ּ ָמה ָמא ֵרי ִ ּדינִ יןִ ,מ ַּכ ּ ָמה ְמ ַק ְט ְרגֵי,

ּ .105בֹא ו ְּר ֵאה ַּכ ּ ָמה י ֵׁש לָ הֶ ם ִל ְבנֵי ָא ָדם
ִש ּ ַתדְּ ל ּו ַּבעֲ בוֹ ַדת
שי ּ ְ ׁ
ִל ְ ׁשמֹר דַּ ְרכֵ יהֶ ם ְּכ ֵדי ׁ ֶ
ִר ּבוֹ נָם וְ ִיזְכּ ּו ְלחַ יֵּי הָ עוֹ לָ ִמיםַ ּ .תחַ ת ִּכ ּ ֵסא
הַ ּ ֶמלֶ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש י ֵׁש ָמדוֹ ִרים ֶע ְליוֹ נִ ים,
ש ֶרת ְמז ּוזָה
של הַ ִ ּכ ּ ֵסא נִ ְק ׁ ֶ
ו ְּבאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם ׁ ֶ
שעֲ ִת ִידים
ְל ִה ּנָצֵ ל ִמ ַּכ ּ ָמה ַּבעֲ לֵ י ִדינִ ים ׁ ֶ
ְל ִה ְתעוֹ ֵרר ָּבהֶ ם ִ ּב ְבנֵי הָ ָא ָדם ְ ּבאוֹ תוֹ
הָ עוֹ לָ םּ ְ .כמוֹ זֶה ָע ָׂשה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ִש ָר ֵאל ,וְ נ ַָתן לָ הֶ ם ִמ ְצווֹ ת הַ ּתוֹ ָרה ְּכ ֵדי
ְלי ְ ׂ
ש ִי ּ ְ ׁש ּ ַתדְּ ל ּו בָ ּה ,וְ ִי ּנ ְָצל ּו ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה ִמ ַּכ ּ ָמה
ֶׁ
ש ִּמזְדַּ ְּמנִ ים
ַּבעֲ לֵ י ִדינִ ים ו ִּמ ַּכ ּ ָמה ְמ ַק ְט ְרגִ ים ׁ ֶ
ִל ְבנֵי ָא ָדם ְ ּבכָ ל יוֹ ם.

ְ ּד ִאזְ ַ ּד ְמנ ּון ְּבה ּו ִּב ְבנֵי נָ ׁ ָשא ְּב ָכל ֹיו ָמא.
The Holy One Blessed be He, through the Torah gives us many ways to connect
to higher levels and stay on the righteous path that will merit us with immortal
life in the world to come. The Mezuzah and Torah precepts protect us from
everyday forces of judgments that are ready to inflict harm on us.

ִ .106ר ִּבי ִח ּיָיא ָא ַמרַ ,האי ַמאן ְ ּד ָב ֵעי ְ ּדיִ ְס ּ ָת ַמר
או ׁ ְש ִדין ַק ּ ֵמי ּ ִפ ְת ָחא.
חוי ,לָ א י ְֶע ּ ַבר ַעל ַמ ּיָיא ְ ּד ֹ
או ְר ֹ
ֹ

ידא ,וְ ה ּוא ּ ֵבין ְּת ֵרין ָ ּד ׁ ִשין
ְּבגִ ין ְ ּד ַת ּ ָמן ׁ ָש ִרי ַחד ׁ ִש ָ
יה ְ ּד ִפ ְת ָחא ,וְ ִא ְס ּ ָת ֵכי ָּכל
ְ ּד ִפ ְת ָחא ,וְ ַאנְ ּפ ֹוי לָ ֳק ְבלֵ ּ
ַמה

ְ ּד ַע ְב ִדין

יתא,
ְּב ֵב ָ

וְ לָ א

לִ ְב ֵעי

יה
לֵ ּ

לְ אֱ ֹנו ׁש )לאיניש( ְ ּדיִ ׁ ְש ֵ ּדי ַמ ּיָיא ּ ֵבין ְּת ֵרי ּ ַת ְר ֵעיִ .ר ִּבי
יִ ְצ ָחק ָא ַמרַ ,מיִ ין ְצלִ ילָ ן לֵ ית לָ ן ָּב ּה .וְ ה ּוא ְ ּדלָ א
לון א ַֹרח ְקלָ נָ אַ .מאי ַטעֲ ָמאְּ .בגִ ין ְ ּד ִאית
ֹיו ׁ ִשיט ֹ
יה
עוד ֶא ּ ָלא ְ ּדי ְֶה ַ ּדר ֵר ׁ ֵ
יה ְר ׁש ּו לְ נַ זְ ָקא .וְ לָ א ֹ
יש ּ
לֵ ּ
יתאּ ,ו ְב ָכל ַמה ְ ּד ִא ְס ְּת ַכל ִא ְתלַ ְּטיָיא.
לָ ֳק ְבלֵ י ּ ֵב ָ

שרוֹ צֶ ה
ַ .106ר ִ ּבי ִחיָּיא ָא ַמר ,זֶה ִמי ׁ ֶ
ש ּׁ ָש ְפכ ּו
ִשמֵ ר דְּ ָרכָ יו ,לֹא יַעֲ בֹר ַעל ַמיִם ׁ ֶ
שיּ ּ ָׁ
ֶׁ
שד ֶאחָ ד ,וְ הוּא
ִל ְפנֵי הַ ּ ֶפ ַתחִּ ,כי ָׁשם ׁשוֹ ֶרה ׁ ֵ
ּ ֵבין ְ ׁשנֵי ַמ ְ ׁשקוֹ פֵ י הַ ּ ֶפ ַתח ,וּפָ נָיו ְּכ ֶנגֶד
שעוֹ ִ ׂשים
הַ ּ ֶפ ַתח ,ו ִּמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ַעל ָּכל ַמה ּׁ ֶ
ַּב ַּביִת ,וְ לֹא צָ ִר ְ
יך לָ ָא ָדם ִל ְ ׁש ּפ ְֹך ַמיִם ֵּבין
ְ ּבנֵי ְ ׁש ָע ִריםַ .ר ִ ּבי י ְִצחָ ק ָא ַמרֵ ,אין לָ נ ּו ֵעסֶ ק
ִש ּפ ְֹך אוֹ ָתם
ש ּלֹא י ְׁ
ְ ּב ַמיִם ְצלו ִּלים ,וְ הוּא ׁ ֶ
שיּ ֵׁש לוֹ
ְ ּב ֶד ֶר ְך ָקלוֹ ןָ .מה הַ ּ ַט ַעם? ִמ ּׁשוּם ׁ ֶ
ש ַיּ ֲחזִיר
ְר ׁשוּת ְלהַ ז ִּיק .וְ לֹא עוֹ דֶ ,א ָּלא ׁ ֶ
ש ִּמ ְס ּ ַת ּ ֵכל -
ֹאשוֹ ְּכ ֶנגֶד הַ ַּביִת ,ו ְּבכָ ל ַמה ּׁ ֶ
ר ׁ
ִמ ְת ַק ּ ֵלל.

Rabbi Chiya says that a person that wishes to have protection wherever he goes, should
avoid stepping on the water that has been poured out the front door of a house. There’s
a demon that exists between the two sides of the door, facing the opening and can see
everything that is done inside the house. Because of that, we shouldn’t pour water
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through the door. Rabbi Yitzchak says that pure waters are okay if they were poured
gently, not like disposing of dirty water. If the demon by the door sees negativity, he
has permission to inflict harm of the house and may curse anything he sees.

 י ֵׁש לוֹ ְׁשל ֹׁש מֵ אוֹ ת וְ ִׁש ּ ִ ׁשים ַוח ֲִמ ּׁ ָשה.107
שהוּא ׁשוֹ לֵ ט
ֶ ׁ ,ש ּ ָמ ִ ׁשים ְּכ ִמנְ יַן יְמוֹ ת הַ ּׁ ָשנָה
ַׁ
שיּוֹ צֵ א
ֶ ׁ  וְ כֻ ּ ָלם יוֹ ְצ ִאים ִעם הָ ָא ָדם ְּכ,עֲ לֵ יהֶ ם
 ָּכל זֶה, ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר. ִֹמ ּׁ ַש ַער ּ ֵביתו
רוֹ צֶ ה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ִל ְׁשמֹר ֶאת
, וְ ִה ְת ִקין ְ ׁשמוֹ הַ ָּקדוֹ ׁש ְל ַמ ְעלָ ה,ִש ָר ֵאל
ְׂ י
שם
ֵ ׁ  וְ הַ ּתוֹ ָרה ּ ֻכ ָּל ּה ִהיא,ש ִהיא הַ ּתוֹ ָרה
ֶׁ
ש ִּמ ְׁש ּ ַתדֵּ ל ַּב ּתוֹ ָרה
ֶ ׁ  ו ִּמי,ָקדוֹ ׁש ֶאחָ ד
. ִֹמ ְׁש ּ ַתדֵּ ל ִ ּב ְ ׁשמו

, ְ ּכח ּו ׁ ְש ָּבן יְ ֵמי ׁ ַש ּ ָתא, ְּתלַ ת ְמ ָאה וְ ׁ ִש ִּתין וְ ָח ֵמ ׁש.107
 וְ ֻכ ְּלה ּו, ְ ּדה ּוא ׁ ַש ִּליט ָעלַ יְ יה ּו,יה ׁ ַש ּ ָמ ׁ ִשין
ּ ִֵאית ל
 ָא ַמר.יה
ֵ  ַּכד נָ ִפק ִמ ּ ַת ְר ָעא ְ ּד ֵב,נָ ְפ ִקין ִעם ּ ַבר נָ ׁש
ּ ית
 ָּכל ָ ּדא ָּב ֵעי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִרי ְך ה ּוא,ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר
ישא
ָ ׁ יה ַק ִ ּד
ֹ לְ נַ ְט ָרא
ּ  וְ ַא ְת ִקין ׁ ְש ֵמ,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִלון לְ י
יתא ּכ ּ ָֹלא ַחד
ָ ְאו ַרי
ֹ ְ ו,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ  ְ ּד ִאיה ּו,ילא
ָ ּ לְ ֵע
,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ  ּו ַמאן ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ַ ּדל ְּב,ישא ִאיה ּו
ָ ׁ ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד
.יה
ּ ִא ׁ ְש ְּת ַ ּדל ִּב ׁ ְש ֵמ

This demon controls 365 helpers, like the number of days in a year. They come out
with the person as he leaves his home.
Rabbi Elazar says that the Holy One Blessed be He wanted to protect the Israelites and
he established His Name in the Torah that, in its entirety, is His One Holy Name. Those
who study the Torah study his name that brings them the needed protection.

ְ  צָ ִר, ּבֹא ו ְּר ֵאה.108
יך ָא ָדם ִל ְר ׁשֹם ְ ּבפֶ ַתח
.שהוּא אֱ מ ּונַת הַ כּ ֹל
ֶ ׁ ,שם הַ ָּקדוֹ ׁש
ֵ ׁ ֵֹּביתו
,שם הַ ָּקדוֹ ׁש נִ ְמצָ א
ֵ ׁ ּ ַשה
ֶ ׁ שה ֲֵרי ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם
ֶׁ
 וְ לֹא יְכוֹ ִלים,לֹא נִ ְמצָ ִאים ָׁשם ִמינִ ים ָר ִעים
ש ָּכתוּב )תהלים לא( לֹא
ֶ ׁ ,ְל ַק ְט ֵרג לָ ָא ָדם
ָ ְֶתאֻ ּנֶה ֵאל
.' ֹיך ָר ָעה וְ גו

יתא לְ ַר ׁ ְש ָמא
ָ  ָּב ֵעי ּ ַבר נָ ׁש ְּב ִפ ְת ָחא ְ ּד ֵב, ּ ָתא חֲ זֵי.108
 ְ ּד ָהא.ימנ ּו ָתא ְ ּדכ ּ ָֹלא
ְ  ְ ּד ִאיה ּו ְמ ֵה,ישא
ָ ׁ ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד

ישין
ִ ׁ  זִ ינִ ין ִּב,ישא ִא ׁ ְש ְּת ַכח
ָ ׁ ְּב ָכל אֲ ָתר ִ ּד ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד
יה לְ ּ ַבר
ּ ֵ וְ לָ א י ְַכלִ ין ְל ַק ְט ְרגָ א ל,לָ א ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ֵחי ּ ַת ּ ָמן
ָ ֶ )תהלים צא( ל ֹא ְתא ּונֶה ֵאל, ְ ּכ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב,נָ ׁש
יך
יתא
ָ  אֲ ָתר ְ ּד ִפ ְת ָחא ְ ּד ֵב.( )מזוזא אקרי.'ָר ָעה וְ ֹגו
.ילא
ָ ּ  ְ ּכגַ וְ ונָ א ִ ּדלְ ֵע,ׁ ַש ְריָא

Psalms 91:10 “� ֶל ֹא ְתאֻ נֶּה אֵ לֶ י� ָרﬠָ ה ְו ֶנגַע ל ֹא י ְִק ַרב ְבּאָ הֳ ל.” “no harm will overtake you, no
disaster will come near your home” When the holy name that represents the
faith is placed on the door, negativity can’t stay there to bring judgments on the
person
and
his
home.
Lesson;
The door to our home is the ‘opening’ to our ‘vessel’. The Mezuzah on the door
is like a ‘firewall’ that ‘burns’ and push away negativity. Our daily studies form
spiritual garments of protection around us.
ש ּ ֶפ ַתח הַ ַּביִת
ֶ ׁ )מזוּזָה נִ ְק ֵראת( ָמקוֹ ם
ְ .109  ְמז ּוזָ א,ש ְריָא
ַ ׁ יתא ִע ּ ָל ָאה
ָ  אֲ ָתר ְ ּד ִפ ְת ָחא ְ ּד ֵב.109
ש ּ ֶפ ַתח
ֶ ׁ  ָמקוֹ ם,ש ְּל ַמ ְעלָ ה
ֶ ׁ  ְּכ ֻדגְ ָמא, ׁשוֹ ֶרה.יתא
ָ  ּו ִפ ְת ָחא ְ ּד ֵב,יתא
ָ  ְ ּדה ּוא ִּת ּק ּונָ א ְ ּד ֵב.ִא ְק ֵרי
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ארי ְ ּד ִדינִ ין
ימ ּו ִסיןָ ,מ ֵ
ֵמ ַה ִהיא ְמז ּוזָ ה ַע ְר ִקין ָמ ֵ
ארי נִ ּ
יה לָ א ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ִחין .וְ ֳק ֵבל ָ ּדא לְ ַת ּ ָתאַּ ,כד ּ ַבר
ַק ּ ֵמ ּ
יתא ,וְ ַהאי ׁ ְש ָמא
נָ ׁש ַא ְת ִקין ְמז ּוזָ ה לְ ִפ ְת ָחא ְ ּד ֵב ָ

תוויַ ,האי ּ ַבר נָ ׁש ִא ְתעֲ ּ ָטר
ישא ָר ׁ ִשים ְּב ַא ֹ
ַק ִ ּד ׁ ָ
יה
יה ,וְ לָ א ְק ָר ִבין לְ ִפ ְת ָחא ְ ּד ֵב ֵ
רוי ְ ּד ָמ ֵ
ְּב ִע ְט ֹ
ית ּ
אר ּ
ישין ,וְ לָ א ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ֵחי ּ ַת ּ ָמן.
זִ ינִ ין ִּב ׁ ִ

שהוּא
הַ ַּביִת הָ ֶע ְליוֹ ן ׁשוֹ ֶרה נִ ְק ָרא ְמז ּוזָהֶ ׁ ,
ִּת ּקוּן הַ ַּביִת וּפֶ ַתח הַ ַּביִת .מֵ אוֹ ָת ּה ְמז ּוזָה
ּבוֹ ְר ִחים ַּבעֲ לֵ י ְ ׁש ִמ ַירת הַ חֻ ִ ּקיםַּ .בעֲ לֵ י
הַ דִּ ינִ ים לֹא נִ ְמצָ ִאים ְלפָ נֶיהָ  .ו ְּכ ֶנגֶד זֶה
שם
ש ָא ָדם ַמ ְת ִקין ְמז ּוזָה לַ ַּביִת וְ הַ ּׁ ֵ
ְל ַמ ּ ָטהְּ ,כ ׁ ֶ
הַ ָּקדוֹ ׁש הַ זֶּה ָר ׁשוּם ְ ּבאוֹ ִתיּוֹ ָתיו ,הָ ָא ָדם הַ זֶּה
ִמ ְת ַע ּ ֵטר ְ ּב ַע ְטרוֹ ת ִר ּבוֹ נוֹ  ,וְ לֹא ְק ֵר ִבים
ְלפֶ ַתח ּ ֵביתוֹ ִמינִ ים ָר ִעים וְ לֹא נִ ְמצָ ִאים ָׁשם.

The spiritual place that is parallel to the physical entry of the home is called Mezuzah.
It’s the opening and is the foundation of the home. The Mezuzah keeps away the
 isשדי judgment forces. When a person fixes a Mezuzah on his doorpost, the Holy name
present in the place and prevents negative forces from coming closer to the home.

עון,
חמי לְ ַר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
ִ .110ר ִּבי ַא ָּבא הֲ וָ ה ָא ֵתי ִמ ְּל ֵמ ֵ
יה
יה ֵמ ָאן ָא ֵתיָ ,מ ֵ
אר ּ
יה ִר ִּבי יִ ְצ ָחקָ ,א ַמר לֵ ּ
ּ ָפגַ ע ּ ֵב ּ
הו ָראּ ְ ,ג ָבר ְ ּד ִא ְת ַ ּד ָּבק ְּבנ ּו ָרא ְ ּד ַא ְכלָ א ָּכל
ִ ּדנְ ֹ

יהָ ּ ,תנֵינָ ן
ֹיו ָמאָ ,הא נְ ֹ
יה ׁ ָש ֵריָ .א ַמר לֵ ּ
הו ָרא ִע ּ ֵמ ּ
יה ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש ,לְ ַק ְּבלָ א ַא ּ ֵפי ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא,
ְ ּד ִח ּי ּו ָבא ָעלֵ ּ
יהָּ .כל
ְּב ָכל ֵר ׁ
יש י ְַר ֵחי וְ ׁ ַש ּ ַב ּ ֵתיּ .ו ַמאן ִאיה ּוַ .ר ּ ֵב ּ
ישאּ ְ ,ד ָכל ְּבנֵי ָעלְ ָמא
ׁ ֶש ֵּכן ּב ּו ִצינָ א ִע ּ ָל ָאה ַק ִ ּד ׁ ָ
ָּב ָעאן לְ ַק ְּבלָ א ַאנְ ּפ ֹויָ .א ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחקַ ,אהֲ ַד ְרנָ א
ִע ּ ָמ ְך ,וְ ַא ְק ּ ֵבל ַאנְ ּ ֵפי ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ,וְ ַא ְט ַעם ֵמ ִאי ּנ ּון ִמ ִּלין
יה.
ִע ּ ָל ִאיןּ ְ ,ד ַא ְטעֲ ַמת ַק ּ ֵמ ּ

ַ .110ר ִ ּבי ַא ָּבא הָ יָה ָּבא ִמ ִּל ְראוֹ ת ֶאת ַר ִ ּבי
ִ ׁש ְמעוֹ ןָ ּ ,פגַע ּבוֹ ַר ִ ּבי י ְִצחָ קָ ,א ַמר לוֹ  ,מֵ ַאיִן
ש ִ ּנ ְד ָּבק ְ ּב ֵא ׁש
יש ׁ ֶ
את ַּב ַעל הָ אוֹ ר? ִא ׁ
ָּב ָ
אוֹ כֶ לֶ ת ָּכל יוֹ ם ,ה ֲֵרי הָ אוֹ ר ׁשוֹ ֶרה ִע ּמוֹ .
ש ִחיּוּב ַעל הָ ָא ָדם ְל ַק ֵּבל
ָא ַמר לוֹ ָׁ ,שנִ ינ ּו ׁ ֶ
ֹאש ח ֶֹד ׁש וְ ַׁש ָּבתוֹ ת,
ּ ְפנֵי ְׁש ִכינָה ְ ּבכָ ל ר ׁ
ש ּ ֵכן ְמנוֹ ָרה הָ ֶע ְליוֹ נָה
ו ִּמיהוּ? ַר ּבוֹ ָּ .כל ׁ ֶ
ש ָּכל ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם רוֹ ִצים ְל ַק ֵּבל
הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה ׁ ֶ
ָ
ּ ָפנָיוָ .א ַמר ַר ִ ּבי י ְִצחָ קֶ ,א ֱחזֹר ִע ְּמך וַאֲ ַק ֵּבל
ּ ְפנֵי הַ ּ ְׁש ִכינָה ,וְ ֶא ְט ַעם מֵ אוֹ ָתם דְּ בָ ִרים
ש ּ ָט ַע ְמ ּ ָת ְלפָ נָיו.
ֶע ְליוֹ נִ ים ׁ ֶ

Rabbi Aba was on his way after visiting Rabbi Shimon. He came across Rabbi Yitzchak
that greeted him with great honor, calling him ‘owner of Light’, a man that the Light
with him without even asking for it. Rabbi Yitzchak also described Rabbi Aba as a man
that adheres to the ‘consuming fire’ that is the Torah. Then he asked him; where are
you coming from? Rabbi Aba answers that he had learned that a man has a duty to
welcome the Shechina every Rosh Chodesh and every Shabbat. It is done by visiting
his master and especially when his master is a supernal holy light like Rabbi Shimon
and the entire world needs to welcome his presence.
Rabbi Yitzchak said; I’ll come back with you to Rabbi Shimon to see the Shechina and
taste from the supernal words you have tasted from him.

ַא ָּבא
ָ ּ .111פ ַתח ִר ִּבי ַא ָּבא וְ ָא ַמר) ,תהלים קכג( ׁ ִשיר ָ ּ .111פ ַתח ַר ִ ּבי
ָ
לות ֵאלֶ ָ
אתי ֶאת ֵעינַי
ָש ִ
ש ַמיִ ם .קכג( ִ ׁשיר הַ ּ ַמעֲ לוֹ ת ֵאלֶ יך נ ָׂ
אתי ֶאת ֵעינַ י ַהי ֹּו ׁ ְש ִבי ּ ַב ּ ׁ ָ
ש ִ
ַה ּ ַמעֲ ֹ
יך נָ ָ ׂ
הַ י ּ ְ ֹׁש ִבי ַּב ּׁ ָש ָמיִםׁ ִ .שיר זֶה לֹא כָ תוּב ִמי
רוֶ .א ּ ָלא ְּב ָכל אֲ ָתר
ׁ ִשיר ָ ּדא ,לָ א ְ ּכ ִתיב ַמאן ָא ָמ ֹ
שהוּא סָ תוּם ,רוּחַ
אֲ ָמרוֹ ֶ .א ּ ָלא ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם ׁ ֶ
וְ ָא ַמר) ,שם
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ִש ָר ֵאל ַּב ּגָלוּת.
אל הַ ּק ֶֹד ׁש ָא ְמ ָרה ַעל ְּכנֶסֶ ת י ְ ׂ
ש ָר ֵ
ְ ּד ִאיה ּו ָס ִתים ,ר ּו ַח ַה ּק ֶֹד ׁש ַא ָמ ֹ
רו ָעלַ יְ יה ּו ְ ּדיִ ְ ׂ
ְ
שב צָ ִריך לוֹ ִל ְכ ּתֹב!
הַ יּ ְֹׁש ִבי ַּב ּ ָׁש ָמיִם?! הַ יּוֹ ׁ ֵ
יהַ ,מאי
ְּבגָ ל ּו ָתאַ .הי ֹּו ׁ ְש ִבי ּ ַב ּ ׁ ָש ַמיִ םַ ,הי ֹּו ׁ ֵשב ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
ַמה זֶּה הַ י ּ ְ ֹׁש ִבי?

ַהי ֹּו ׁ ְש ִבי.

Psalms 123:1
אתי אֶ ת ﬠֵ ינַי הַ יֹּ ְשׁ ִבי בַּ ָשּׁ ָמיִם“
”.שׁיר הַ ַמּﬠֲלוֹת אֵ לֶ י� נ ָָשׂ ִ
ִ
”!“A Song of Ascents. To You I lift up my eyes, O You who are enthroned in the heavens
Most Psalms start with ‘Psalms of David’ or other names (of Solomon, Asaph, Ethan,
Korach…etc.). Rabbi Aba says that anywhere we don’t see attribution of the psalms to
a person, then it’s related to Malchut, the Holy Spirit.

יה
ימנָ אַ ,מאן ְ ּד ָב ֵעי לְ ַצ ּ ָל ָאה ְצ ֹ
או ִק ְ
ֶ .112א ּ ָלא ֹ
לו ֵת ּ
יק ָתא
ישאָּ ,ב ֵעי לְ ִמ ָּב ֵעי ֵמעֲ ִמ ְ
ַק ּ ֵמי ַמלְ ָּכא ַק ִ ּד ׁ ָ
ְ ּדכ ּ ָֹלא,

לְ ַא ְר ָקא

ִּב ְר ָכאן

לְ ַת ּ ָתא,

ְ ּכ ָמה

לות ִמ ּ ַמעֲ ַמ ִּקים
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,תהלים קל( ׁ ִשיר ַה ּ ַמעֲ ֹ
את ָ
יק ָתא ְ ּדכ ּ ָֹלא ִהיא,
יך יְ יָ' .וְ ַהאי ֹיו''ד י ִַּתיר ,עֲ ִמ ְ
ְק ָר ִ
יה ,לְ ַא ְר ָקא ִּב ְר ָכאן
ּו ְב ַהאי ָּב ֵעי לְ ִמ ָּב ֵעי ָּבע ּו ֵת ּ
ֵיה ּכ ּ ָֹלא,
לְ ַהה ּוא אֲ ָתר ְ ּד ִא ְק ֵרי ׁ ָש ַמיִ ם ,לְ ַא ְּתזְ נָ א ִמ ּנ ּ
וְ ַעל ָ ּדא ַהי ֹּו ׁ ְש ִבי ּ ַב ּ ׁ ָש ַמיִ םַ ּ ,ב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ַמ ּ ָמ ׁשּ ְ ,ד ַכד
ִאי ּנ ּון ִּב ְר ָכאן נְ גִ יד ּו וְ ִא ְת ְמ ׁ ָשכ ּו ֵמ ַהה ּוא אֲ ָתר
ע ּו ְמ ָקא ְ ּדכ ּ ָֹלא ,וְ ִא ְתי ּ ׁ ְַש ָבן ּ ַבאֲ ָתר ְ ּד ִא ְק ֵרי ׁ ָש ַמיִ ם,

שרוֹ צֶ ה ְל ִה ְת ּ ַפ ּ ֵלל
ֶ .112א ּ ָלא ּ ֵב ַא ְרנוִּ ,מי ׁ ֶ
ְ
ְּת ִפ ָּלתוֹ ִל ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש ,צָ ִריך ְלבַ ֵּק ׁש
מֵ עֹמֶ ק הַ כּ ֹל ְלהוֹ ִריק ְ ּב ָרכוֹ ת ְל ַמ ּ ָטהּ ְ ,כמוֹ
ש ָּכתוּב )שם קל( ִ ׁשיר הַ ּ ַמעֲ לוֹ ת ִמ ּ ַמעֲ ַמ ִ ּקים
ֶׁ
ָ
אתיך ה' .וְ יוֹ ''ד זוֹ ִהיא י ְֵת ָרה ,עֹמֶ ק הַ כּ ֹל
ְק ָר ִ
ְ
ִהיא ,וּבָ זֶה צָ ִריך ְלבַ ֵּק ׁש ַּב ָּק ָׁשתוֹ ְ ,להוֹ ִריק
ש ִ ּנ ְק ָרא ָׁש ַמיִםְ ,להָ זִין
ְ ּב ָרכוֹ ת ְלאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם ׁ ֶ
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֶאת הַ כּ ֹל .וְ ַעל זֶה הַ י ּ ְֹׁש ִבי ַּב ּׁ ָש ָמיִם,
שאוֹ ָתן ְ ּב ָרכוֹ ת ׁשוֹ ְפעוֹ ת
ש ְ ּכ ׁ ֶ
ַּב ּ ָׁש ַמיִם ַמ ּ ָמ ׁשֶ ׁ .
וְ נִ ְמ ָׁשכוֹ ת מֵ אוֹ תוֹ ָמקוֹ ם עֹמֶ ק הַ כּ ֹל,
ש ִ ּנ ְק ָרא ָׁש ַמיִםָ ,אז
ו ִּמ ְתי ּ ְַׁש ִבים ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶ
ְ ּב ָרכוֹ ת נִ ְמצָ אוֹ ת ָּב ֶע ְליוֹ נִ ים וּבַ ּ ַת ְח ּתוֹ נִ ים.

ְ ּכ ֵדין ִּב ְר ָכאן ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ֵחי ְּב ִע ּ ָל ֵאי וְ ַת ּ ָת ֵאי.
 Yod that implies to the Level of Binah.י ’ ends with an extraהַ יֹּ ְשׁ ִבי‘ ’‘who are enthroned
’ is the aspect of Zeir Anpin that receives from Binah and providesבַּ ָשּׁ ָמיִם‘ ’‘in the heavens
nourishments to the worlds below.
אתי� יְהוָה“ Psalms 130:1
ִ .” “A Song of Ascents. Out of the depths Iשׁיר הַ ַמּﬠֲלוֹת ִמ ַמּﬠ ֲַמ ִקּים ְק ָר ִ
”have cried to You, O YHVH
We lift our eyes to the deepest level that is Binah and make our prayers to the Holy
One Blessed be He to bestow his blessings on us from the ‘heavens’ that is Zeir Anpin.

ֵיהםַ ,מאי ְכ ֵעינֵי
דונ ֶ
ְ .113כ ֵעינֵי עֲ ָב ִדים ֶאל יַד אֲ ֹ
עֲ ָב ִדיםִ .א ּ ֵלין ִאי ּנ ּון ׁ ְש ַאר ַר ְב ְר ֵבי ַע ִּמיןּ ְ ,דלָ א ִא ְּתזָ נ ּו
ֶא ּ ָלא ִמ ּ ׁ ִש ּי ּו ַרא )משיורי( )ס''א גופא( ֹנו ָפא ְ ּד ִאילָ נָ א,
ש ָר ֵאל נַ ְטלִ ין
ש ָר ֵאל ִמ ְת ַ ּד ְּב ֵקי ּ ֵב ּ
יה .וְ ַכד יִ ְ ׂ
ְ ּדיִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל.
ִּב ְר ָכאן ֵמ ַהה ּוא אֲ ָתרֻ ּ ,כ ְּלה ּו ִמ ְת ָּב ְר ָכן ִמ ִּי ְ ׂ

ְ .113כ ֵעינֵי עֲ בָ ִדים ֶאל יַד אֲ דוֹ נֵיהֶ םַ ,מה
זֶּה ְכ ֵעינֵי עֲ בָ ִדים? ֵא ּל ּו אוֹ ָתם ְׁש ָאר ְ ּגדוֹ לֵ י
ש ּלֹא נִ ז ּוֹ נִ ים ֶא ּ ָלא ִמ ּ ְ ׁשי ֵָרי )גּוּף( נוֹ ף
הָ ַע ִּמים ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל
שיּ ְ ׂ
ִש ָר ֵאל נִ ְד ָּב ִקים ּבוֹ  .ו ְּכ ׁ ֶ
שי ּ ְ ׂ
הָ ִאילָ ן ׁ ֶ
לוֹ ְק ִחים ְ ּב ָרכוֹ ת מֵ אוֹ תוֹ ָמקוֹ םֻ ּ ,כ ָּלם
ִש ָר ֵאל.
ִמ ְת ָּב ְר ִכים ִמיּ ְ ׂ

Psalms
123:2
”ִ .הנֵּה כְ ﬠֵ ינֵי ﬠֲבָ ִדים אֶ ל יַד אֲ דוֹנֵיהֶ ם כְּ ﬠֵ ינֵי ִשׁ ְפחָ ה אֶ ל יַד גְּ ִב ְר ָתּהּ כֵּן ﬠֵ ינֵינוּ אֶ ל יְהוָה אֱ �הֵ ינוּ ﬠַ ד ֶשׁיְּ חָ נֵּנוּ“
“Behold, as the eyes of servants look to the hand of their master, As the eyes of a maid
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to the hand of her mistress, So our eyes look to YHVH our God, Until He is gracious to
us.”
‘as the eyes of servants’ refers to the ministers of the 70 nations that can be nourished
on from Zeir Anpin. When the Israelites connect and draw blessings from Zeir Anpin,
all the nations of the world benefit from it.
Lesson;
The Sefirot are vessels for the Light of the Holy One Blessed be He. Binah is a vessel of
Light that receives from Chokmah and stores it until our prayers open its gates.
When we make connections to Binah with our prayers, we release the Light to flow
down to Zeir Anpin.
Only the Israelites have the ‘tools’ to connect to the upper three Sefirot and draw from
Binah. Then all the nations of the world can benefit from the light that went down to
the ‘vessels’ of Zeir Anpin.

 זוֹ ִהי-  ְּכ ֵעינֵי ִ ׁש ְפחָ ה ֶאל יַד ְ ּג ִב ְר ּ ָת ּה.114
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ֶ ׁ ,ּש ֵּב ַא ְרנו
ֶ ׁ הַ ּ ִ ׁש ְפחָ ה
שה ֲֵרי ֵאין
ֶ ׁ ,ש ּ ָל ּה ְ ּב ִמ ְצ ַריִם
ֶ ׁ ַהָ ַרג ֶאת הַ כּ ֹח
של
ֶ ׁ ש ּ ׁשוֹ פֵ ַע ִמ ּ ַת ְמ ִצית
ֶ ׁ ש ּ ָל ּה ֶא ּ ָלא ַרק ְ ּכ
ֶ ׁ ַכּ ֹח
ִש ָר ֵאל נִ ְק ֵראת
ׂ ְ  וְ ֶא ֶרץ י.ִש ָר ֵאל
ׂ ְ ֶא ֶרץ י
 וְ ַעל זֶה ָּכתוּב )משלי ל( ּ ַתחַ ת,ְ ּג ִב ְר ּ ָת ּה
 ֵאיזוֹ ֶא ֶרץ? זוֹ ֶא ֶרץ.ָׁשלוֹ ׁש ָרגְ זָה ֶא ֶרץ
 ּ ַתחַ ת ֶעבֶ ד ִּכי.ש ִ ּנ ְת ָּב ֵאר
ֶ ׁ ֹ ְּכמו,ִש ָר ֵאל
ְׂ י
ְ
,ּש ָא ַמ ְרנו
ֶ ׁ  ֵא ּ ֶלה אוֹ ָתם עֲ בָ ִדים- י ְִמלוֹ ך
ש ָּכתוּב
ֶ ׁ  וְ זֶה ּו.ש ִ ּנ ּ ָתן הַ ּ ִ ׁש ְלטוֹ ן ְל ֶאחָ ד מֵ הֶ ם
ֶ ׁ ְּכ
ָ
אתיך מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִמ ֵּבית
ִ ֵשר הוֹ צ
ֶ ׁ ֲא
)מי
ִ ש ְ ּג ִב ְר ּ ָת ּה
ׁ  ִ ׁש ְפחָ ה ִּכי ִת ַיר.עֲ בָ ִדים
.ּש ָא ַמ ְרנו
ֶ ׁ ֹ זוֹ ִהי ִׁש ְפחָ ה ְּכמו- (ִהיא

 ָ ּדא ִהיא ׁ ִש ְפ ָחה, ְכ ֵעינֵי ׁ ִש ְפ ָחה ֶאל יַד ְ ּג ִב ְיר ּ ָת ּה.114
ְ  ְ ּד ָק ִטיל ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,ימנָ א
יך ה ּוא ֵחילָ א
ְ או ִק
ֹ ְ ּד
 ֶא ּ ָלא ַּכד,יד ּה
ָ  ְ ּד ָהא לֵ ית ֵחילָ א ִ ּד,ִ ּדילָ ּה ְּב ִמ ְצ ַריִ ם
 וְ ֶא ֶרץ.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִִא ְתנְ גִ יד ִמ ּ ַת ְמ ִצית ְ ּד ַהאי ֶא ֶרץ י
 וְ ַעל ַהאי.ש ָר ֵאל )דף רס''ו ע''א( ְ ּג ִב ְר ּ ָת ּה ִא ְק ֵרי
ׂ ְ ִי
. ַמאן ֶא ֶרץ. )משלי ל( ּ ַת ַחת ׁ ָשל ֹׁש ָרגְ זָ ה ֶא ֶרץ,ְ ּכ ִתיב
 ּ ַת ַחת ֶע ֶבד ִ ּכי. ְ ּכ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִָ ּדא ֶא ֶרץ י
 ַּכד ִא ְתיְ ִהיב. ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון עֲ ָב ִדים ְ ּד ָק ַא ְמ ָרן,לו ְך
ֹ יִ ְמ
 אֲ ׁ ֶשר, וְ ָדא ה ּוא ִ ּד ְכ ִּתיב.שלְ ָטנ ּו ָתא לְ ַחד ִמ ַ ּניְ יה ּו
ֻׁ
ָ את
 ׁ ִש ְפ ָחה ִ ּכי.יך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ּ ֵבית עֲ ָב ִדים
ִ ֵהוצ
ֹ
ִת ַיר ׁש ְ ּג ִב ְיר ּ ָת ּה )ס''א מאי היא( ָ ּדא ִהיא ׁ ִש ְפ ָחה
.ְ ּד ָק ַא ְמ ָרן

‘As the eyes of a maidservant to the hand of her mistress’, the maidservant is the aspect
of the forces of the other-side that God killed in Egypt as we read in Exodus 11:5
“וּמת כָּל ְבּכוֹר ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ִמ ְבּכוֹר פַּ ְרעֹ ה הַ יֹּ ֵשׁב ﬠַ ל כִּ ְסאוֹ ﬠַ ד ְבּכוֹר הַ ִשּׁ ְפחָ ה אֲ ֶשׁר אַ חַ ר הָ ֵרחָ יִם ְוכֹל ְבּכוֹר ְבּהֵ ָמה
ֵ .”
“and every firstborn son in the land of Egypt will die, from the firstborn of Pharaoh who
sits on his throne, to the firstborn of the maidservant behind the handmill, as well as
the firstborn of all the cattle.”
The force of the ‘maidservant’ is drawn from the land of Israel that is the ‘mistress’,
Malchut.
Proverbs 30:22
“תּחַ ת ﬠֶ בֶ ד כִּ י י ְִמלוֹ� ְונָבָ ל כִּ י י ְִשׂבַּ ע לָ חֶ ם.”
ַ
“Under a slave servant when he becomes king, And a fool when he is satisfied with
food,”
The ‘slave servant’ that becomes a king is the aspect of one of the seventy nations that
were permitted to govern over Israelites.
It says Exodus 20:2
65
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“אתי� ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ִמבֵּ ית ﬠֲבָ ִדים
ִ ֵ”אָ נֹכִ י יְהוָה אֱ �הֶ י� אֲ ֶשׁר הוֹצ
“I am YHVH your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of
slavery.”
YHVH took us out of the control of Egypt, where we were slaves to another nation.
When the Israelites are under the control of other nations it is the aspect of (Proverbs
30:23) “”ו ְִשׁ ְפחָ ה כִּ י ִת ַירשׁ גְּ ִב ְר ָתּהּ, “a maidservant when she displaces her mistress”

 ִמ ַ ּצד הַ ּ ִׁש ְפחָ ה הַ ז ּוֹ יוֹ ְצ ִאים, ּבֹא ו ְּר ֵאה.115
 ְמ ַק ְט ְרגִ ים,ַּכ ּ ָמה ׁשוֹ ְמ ֵרי חֹק ַּבעֲ לֵ י ִדינִ ים
 וְ הַ ָּקדוֹ ׁש,ִש ָר ֵאל ְּכ ֵדי ְל ַק ְט ֵרג עֲ לֵ יהֶ ם
ׂ ְ ְּכ ֶנגֶד י
ִש ָר ֵאל ְׁש ִמ ָירה ְּכ ָאב
ׂ ְ שה ְלי
ֶׂ ָֹּברו ְּך הוּא עו
 ָא ַמר.שרוֹ צֶ ה ִל ְ ׁשמֹר ֶאת ְ ּבנוֹ מֵ הַ כּ ֹל
ֶׁ
ְ
 ַּכ ּ ָמה,ִש ָר ֵאל
ׂ ְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ְלי
 ִה ְׁש ּ ַתדְּ ל ּו,ְמ ַק ְט ְרגִ ים ְמז ּ ָֻמנִ ים ְּכנֶגְ דְּ כֶ ם
, וַאֲ נִ י ֶא ְ ׁשמֹר ֶא ְתכֶ ם ִמ ַּבחוּץ,בַ עֲ בוֹ ָד ִתי
ישנִ ים
ֵ ׁ ִוְ ַא ּ ֶתם ִּת ְהי ּו ז ְִמינִ ים ְ ּבבָ ּ ֵתיהֶ ם ִ ּב ְפנִ ים ו
 וַאֲ נִ י ֶא ְ ׁשמֹר ֶא ְתכֶ ם ִמ ַּבחוּץ,ְ ּב ִמ ּטוֹ ֵתיכֶ ם
.ו ְּס ִביב ִמ ּטוֹ ֵתיכֶ ם

 נַ ְפ ֵקי ַּכ ָמה, ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַהאי ׁ ִש ְפ ָחה, ּ ָתא חֲ זֵי.115
,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ ְמ ַק ְט ְרגִ ין לָ ֳּק ְבלַ יְ יה ּו ְ ּדי,ַּג ְר ִ ּדינֵי ְט ִה ִירין
ְ  וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר.לון
יך ה ּוא ָע ִביד לְ ה ּו
ֹ ּו ְל ַק ְט ְרגָ א
יה ִמן
ּ  ְ ּכ ַא ָּבא ְ ּד ָב ֵעי לְ נַ ְט ָרא לִ ְב ֵר,ש ָר ֵאל נְ ִטיר ּו
ׂ ְ ִלְ י
ְ  ָא ַמר ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר.ּכ ּ ָֹלא
 ַּכ ָמה,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִיך ה ּוא לְ י
, ִא ׁ ְש ְּת ָדל ּו ְּבפ ּולְ ָחנִ י,ְמ ַק ְט ְרגִ ין זְ ִמינִ ין לָ ֳק ְבלַ יְ יכ ּו
 וְ ַא ּת ּון ּ ֶתהֱ ֹוון זְ ִמינִ ין.וַ אֲ נָ א אֱ ֵהא נָ ִטיר לְ כ ּו לְ ַבר
 וַ אֲ נָ א אֱ ֵהא נָ ִטיר,יכון
ֹ ימי ְּב ַע ְר ֵס
ֵ ְ וְ נַ י,יכון ִמ ְּל ֹגו
ֹ ְּב ָב ּ ֵת
.סוחֲ ָרנֵי ַע ְר ַסיְ יכ ּו
ֹ ְ ו,ְלכ ּו לְ ַבר

From the side of the ‘maidservant’ comes out judgment forces against Israel.
The Holy One Blessed be He wants to protect us from any harm like a father
protects his children. He tells us to connect to him by following the Torah so he
can protect us from the ‘outside’, like forming a wall of protection around us,
blocking the negative forces from coming into our homes and during the night
into
our
beds
to
draw
from
our
light.
Lesson;
The Israelites with the Torah are channels of light to the world. Israelites and
Jews dominate the world news, even if they are a minority because they are very
important for this world and all know it at the subconscious level. The hate
against Israelites rises when they go against the ways of the Torah. Some of
them ‘partner’ with the other side with the desire to control the world and inherit
the ‘mistress’.
We are in the state of exile and under the control of ‘Egypt’ that represent the
seventy nations of the world. We are scattered all over the earth to channel light,
to preserve us because if we were all in one place, the other-side would use all
his efforts to eradicate us from the world and inherit our ‘firstborn’ rights.
The first commandment tells us "I am YHVH your God, who brought you out of the land
of Egypt, out of the house of slavery, You shall have no other gods before me” and we
are told by the sages to remember every day that God took us out of Egypt.
No matter how good we feel in life, we are still in darkness and we will see the Light
only when YHVH takes us again out of Egypt and at this time it will be forever.
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יבין
ישין ְק ִר ִ
 .116וְ ּ ָתא חֲ זֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִאי ּנ ּון זִ ינִ ין ִּב ׁ ִ
ישאּ ,ו ִמ ְס ּ ַת ְ ּכלָ ן ִּב ׁ ְש ָמא
לְ ִפ ְת ָחא ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש ְזַק ָפן ֵר ׁ ָ

ישא ְ ּד ִא ְת ָחזֵי לְ ַברּ ְ ,ד ִאיה ּו ׁ ַש ַ ּדיּ ְ ,ד ִמ ְת ַע ּ ָטר
ַק ִ ּד ׁ ָ

ֵיה ַ ּדחֲ לִ ין
ְּב ִע ְט ֹ
רויְ ׁ ,ש ָמא ָ ּדא ׁ ַש ִּליט ַעל ּ ֻכ ְּלה ּוִ ,מ ּנ ּ
וְ ַע ְר ִקין ,וְ לָ א ְק ָר ִבין לְ ִפ ְת ָחא ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש.

שאוֹ ָתם ִמינִ ים
ּ .116ובֹא ו ְּר ֵאהּ ְ ,ב ָׁש ָעה ׁ ֶ
של הָ ָא ָדם ,זוֹ ְק ִפים
ָר ִעים ְק ֵר ִבים ְל ִפ ְתחוֹ ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְר ֶאה
שם הַ ָּקדוֹ ׁש ׁ ֶ
ֹאש ו ִּמ ְס ּ ַת ְּכ ִלים ַּב ּ ׁ ֵ
ר ׁ
ש ִּמ ְת ַע ּ ֵטר ְ ּב ַע ְטרוֹ ָתיו.
שהוּא ַׁשדַּ יֶ ׁ ,
בַ חוּץֶ ׁ ,
שם זֶה ׁשוֹ לֵ ט ַעל ּ ֻכ ּ ָלםִ ,מ ּ ֶמ ּנ ּו הֵ ם ּפוֹ ח ֲִדים
ֵׁ
וּבוֹ ְר ִחים ,וְ לֹא ְק ֵר ִבים ְלפֶ ַתח הָ ָא ָדם.

 with theשדי When negative forces come to the door of the home and see the holy name
great Light that surrounds it, they fear it and run far away from that protected opening.

יה ִר ִּבי יִ ְצ ָחקִ ,אי ָה ִכי ,יִ ְר ׁש ֹום ּ ַבר נָ ׁש
ָ .117א ַמר לֵ ּ
יתא ,וְ לָ א י ִַּתיר ,אֲ ַמאי ָּכל
ׁ ְש ָמא ָ ּדא ְּב ִפ ְת ָחא ְ ּד ֵב ָ

יה ׁ ַש ּ ִפיר ה ּואּ ְ ,ד ָהא ׁ ְש ָמא ָ ּדא
ּ ַפ ְר ׁ ְש ּ ָתאָ .א ַמר לֵ ּ
ימין
לָ א ִא ְתעֲ ּ ָטרֶ ,א ּ ָלא ְּב ִאי ּנ ּון ַא ְתוָ ון ּ ֻכ ְּלה ּוְ ,ר ׁ ִש ִ

ימא ְ ּד ַמלְ ָּכא ,וְ ַכד ַא ְכ ּ ָתב ָּכל ּ ַפ ְר ׁ ְש ּ ָתאּ ְ ,כ ֵדין
ִּב ְר ׁ ִש ָ

רוי וְ נָ ִפיק ַמלְ ָּכא ְּב ָכל
ׁ ְש ָמא ָ ּדא ִמ ְתעֲ ּ ָטר ְּב ִע ְט ֹ

ימא ְ ּד ַמלְ ָּכאּ ְ ,כ ֵדין
ימין ִּב ְר ׁ ִש ָ
ילויֻ ּ ,כ ְּלה ּו ְר ׁ ִש ִ
ֵח ֹ
יה.
ֵיה ,וְ ַע ְר ִקין ִמ ַ ּק ּ ֵמ ּ
ַ ּדחֲ לִ ין ִמ ּנ ּ

שי ּ ְִר ׁשֹם
ָ .117א ַמר לוֹ ַר ִ ּבי י ְִצחָ קִ ,אם ָּכ ְךֶ ׁ ,
שם זֶה ְ ּבפֶ ַתח הַ ַּביִת וְ לֹא יוֹ ֵתר.
הָ ָא ָדם ׁ ֵ
לָ ּ ָמה ָּכל הַ ּ ָפ ָר ָׁשה? ָא ַמר לוֹ  ,יָפֶ ה הוּא,
שם זֶה לֹא ִמ ְת ַע ּ ֵטר ֶא ּ ָלא ְ ּבאוֹ ָתן
שה ֲֵרי ׁ ֵ
ֶׁ
ֹשם הַ ּ ֶמלֶ ךְ,
אוֹ ִתיּוֹ ת ּ ֻכ ּ ָלןְ ,ר ׁשוּמוֹ ת ְ ּבר ׁ ֶ
שם זֶה
ש ִ ּנ ְכ ּ ֶתבֶ ת ָּכל הַ ּ ָפ ָר ָׁשהָ ,אז ׁ ֵ
ו ְּכ ׁ ֶ
ְ
ִמ ְת ַע ּ ֵטר ְ ּב ַע ְטרוֹ ָתיו ,וְ יוֹ צֵ א הַ ּ ֶמלֶ ך ִעם ָּכל
שם הַ ּ ֶמלֶ ְך ,וְ ָאז
חֵ ילוֹ ָתיוֻ ּ ,כ ּ ָלם ְר ׁשו ִּמים ְ ּברֹ ׁ ֶ
ּפוֹ ח ֲִדים ִמ ּ ֶמ ּנ ּו וּבוֹ ְר ִחים ִמ ּ ָפנָיו.

 is the one that deters the forces of the other-sideשדי Rabbi Yitzchak asks if the name
 on the doorpost and why doשדי then it would be enough for a man to write the name
?we need to have the Torah text of the Shema in the Mezuzah
 is Yessod and the Parsha of the Shema that is written on theשדי He explains that
 and reveals this Light in Malchut. Thisשדי parchment draws the Light to the name
Light fills the opening and gives the protection of the Mezuzah that scares the negative
side from coming in.

ילא.
ישאִ ,מ ּ ַת ּ ָתא לְ ֵע ּ ָ
ָ ּ .118תא חֲ זֵי ,וְ ָהיָה ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
וְ ַעל ָ ּדאַ ׁ ,ש ַ ּדי ִא ְת ְר ׁ ִשים ִמלְ ַבר ,לָ ֳק ְבלֵ י ׁ ְש ָמא ָ ּדא.
וְ ָהיָ''ה ִמ ְּלגַ וַ ׁ ,ש ָ ּד''י ִמלְ ַבר .לְ ֶמהֱ וֵ י נָ ִטיר ּ ַבר נָ ׁש
ִמ ָּכל ִס ְט ִרין ִמ ְּלגַ או ּו ִמ ְּל ַברָ .א ַמר ִר ִּבי ַא ָּבאַּ ,כ ָמה
ישין זְ ִמינִ ין ְּב ַה ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָאנַ ח ּ ַבר נָ ׁש
ַח ּיָילִ ין ַק ִ ּד ׁ ִ
יהֻ ּ ,כ ְּלה ּו ַמ ְכ ְרזֵי וְ ַא ְמ ֵרי )תהלים
ְמז ּוזָ ה לְ ַת ְר ֵע ּ
קיח( זֶה ַה ּ ׁ ַש ַער לַ יְ יָ' וְ ֹגו'.

שם ָקדוֹ ׁש ִמ ְּל ַמ ּ ָטה
ּ .118בֹא ו ְּר ֵאה ,וְ הָ יָ''ה ׁ ֵ
שדַּ י נִ ְר ָׁשם ִמ ַּבחוּץ ְּכ ֶנגֶד
ְל ַמ ְעלָ ה ,וְ ַעל זֶה ַׁ
שדַּ ''י ִמ ַּבחוּץ.
שם זֶה .וְ הָ יָ''ה ִמ ִ ּב ְפנִ יםַׁ ,
ֵׁ
שי ּ ְִהיֶה הָ ָא ָדם ָׁשמוּר ִמ ָּכל הַ ְ ּצ ָד ִדים,
ֶׁ
ִמ ִ ּב ְפנִ ים ו ִּמ ַּבחוּץָ .א ַמר ַר ִ ּבי ַא ָּבאַּ ,כ ּ ָמה
ֲחיָלוֹ ת ְקדוֹ ִׁשים ז ְִמינִ ים ְ ּבאוֹ ָת ּה ָׁש ָעה
ש ּלוֹ ֻ ּ ,כ ָּלם
ש ַער ׁ ֶ
ש ּ ַמ ִ ּניחַ ָא ָדם ְמז ּוזָה ַּב ּ ַׁ
ֶׁ
ַמ ְכ ִריזִים וְ אוֹ ְמ ִרים) :תהלים קיח( זֶה הַ ּׁ ַש ַער
לַ ה' וְ גוֹ '.

The Mezuzah has two parts from the Torah. First is the Shema Israel from Deuteronomy
6:4-9 and the second is from Deuteronomy 11:13-21. The first word of the second part
 VH to tell us thatוה  YH is after theיה  YHVH. Theיהוה ’ that is the four letters ofוְהָ יָה‘ is
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 YH is revealed from bottom up. For thatיה the Light of Chokmah that comes from
 is written on the outside of the rolled parchment to reveal theשדי reason, the name
 that is inside.והיה light of
This spiritual ‘technology’ restricts the Light of Chokmah to reveal its Light from the
bottom, Malchut, up.
Rabbi Aba says that when a person fix a Mezuzah on his door the holy armies announce
יקים ָיבֹאוּ בוֹ“ Psalms 118:20
.” “This is the gate of YHVH; The righteous willזֶה הַ ַשּׁﬠַ ר לַ יהוָה צַ ִדּ ִ
”enter through it.

מו ְד ָען
ש ָר ֵאלּ ְ ,כ ֵדין ִא ׁ ְש ְּת ֹ
 .119זַ ָּכ ָאה ח ּולָ ֵק ֹ
יהון ְ ּדיִ ְ ׂ
ישאּ ְ ,ד ָהא ּ ֻכ ְּלה ּו
ש ָר ֵאל ְ ּד ִאי ּנ ּון ְּבנֵי ַמלְ ָּכא ַק ִ ּד ׁ ָ
יִ ְ ׂ
ימא
ֵיהִ .א ְת ְר ׁ ִשימ ּו ְּבג ּו ַפיְ יה ּוִּ ,ב ְר ׁ ִש ָ
ִא ְת ְר ׁ ִשימ ּו ִמ ּנ ּ

ישא.
ַק ִ ּד ׁ ָ

ִא ְת ְר ׁ ִשימ ּו

ְּב ִע ּט ּו ַפיְ יה ּו

ִּבלְ ב ּו ׁ ַשיְ יה ּו,

ישיְ יה ּוְּ ,ב ָב ּ ֵתי ִ ּד ְת ִפילֵ י,
ְ ּד ִמ ְצוָ הִ .א ְת ְר ׁ ִשימ ּו ְּב ֵר ׁ ַ

ידיְ יה ּוִּ ,ב ְרצ ּו ֵעי
יהוןִ .א ְת ְר ׁ ִשימ ּו ִּב ַ
אר ֹ
ִּב ׁ ְש ָמא ְ ּד ָמ ֵ
ִ ּד ְקד ּו ּ ׁ ָשא.
ְ ּד ִמ ְצוָ ה.

ִא ְת ְר ׁ ִשימ ּו
ִא ְת ְר ׁ ִשימ ּו

ִּב ְמ ָסאנַ יְ יה ּו,

ְל ַבר,

יעה
ִּבזְ ִר ָ

ִּב ְמ ָסאנָ א
ְּב ַח ְצ ָ ּדא.

יהוןִּ ,ב ְּמז ּוזָ ה ְ ּד ִפ ְת ָחאְּ .בכ ּ ָֹלא
ִא ְת ְר ׁ ִשימ ּו ְּב ָב ּ ֵת ֹ

ִש ָראֵ לָ ,אז
של י ְ ׂ
ַ .119א ְ ׁש ֵרי חֶ ְל ָקם ׁ ֶ
ְ
שהֵ ם ְ ּבנֵי הַ ּ ֶמלֶ ך הַ ָּקדוֹ ׁש,
ִש ָר ֵאל ׁ ֶ
נוֹ ָד ִעים י ְ ׂ
שה ֲֵרי ּ ֻכ ּ ָלם נִ ְר ְ ׁשמ ּו ִמ ּ ֶמ ּנוּ .נִ ְר ְׁשמ ּו ְבגוּפָ ם
ֶׁ
ּשם ְ ּב ִע ּטוּפָ ם
ֹשם ָקדוֹ ׁש ,נִ ְר ְׁשמ ּו ִב ְלבו ָׁ
ְ ּבר ׁ ֶ
אשיהֶ ם ְ ּבבָ ּ ֵתי
של ִמ ְצוָה ,נִ ְר ְׁשמ ּו ְב ָר ׁ ֵ
ֶׁ
ידיהֶ ם
שם ִר ּבוֹ ָנם ,נִ ְר ְ ׁשמ ּו ִב ֵ
הַ ְּת ִפ ִּלין ְ ּב ׁ ֵ
ִ ּב ְרצוּעוֹ ת הַ ְ ּק ֻד ּ ָׁשה ,נִ ְר ְ ׁשמ ּו ְבנַעֲ לֵ יהֶ ם
יעה
ְ ּבנַעֲ לֵ י ִמ ְצוָה ,נִ ְר ְ ׁשמ ּו בַ חוּץ ִ ּבז ְִר ָ
ִ ּב ְק ִצ ָירה ,נִ ְר ְ ׁשמ ּו ְ ּבבָ ּ ֵתיהֶ ם ִ ּב ְמז ּוזַת הַ ּ ֶפ ַתח.
שהֵ ם ְ ּבנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך הָ ֶע ְליוֹ ן.
ְר ׁשו ִּמים ַּבכּ ֹל ׁ ֶ
ַא ְ ׁש ֵרי חֶ ְל ָקם.

יהון.
ימין ְ ּד ִאי ּנ ּון ְּבנֵי ַמלְ ָּכא ִע ּ ָל ָאה ,זַ ָּכ ָאה ח ּולָ ֵק ֹ
ְר ׁ ִש ִ

The children of Israel are blessed because they are the sons of the Holy King. They
carry the impression of his light on their bodies with the circumcision, on their clothes
when wearing the Tallit and Tefillin and all the precepts we do with our hands and
body. We connect to the Holy King also in our homes with the Mezuzah on the doors.
We have the opportunity to receive the Light from the King with almost everything we
do.

ַ .120עד ַ ּדהֲ ֹוו ָאזְ לֵ יָ ,א ַמר ִר ִּבי ַא ָּבאַ ,מאי
קור ַמיִ ם ַח ִּיים
או ִתי ָעזְ ב ּו ְמ ֹ
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,ירמיה ב( ֹ
או ִתי ָעזְ ב ּוּ ָ ,דא ה ּוא ַמאן
ֹארות וְ ֹגו'ֹ .
צוב לָ ֶהם ּב ֹ
לַ ְח ֹ
ישאּ .ו ְב ּ ָמה ְמ ׁ ַש ֵ ּקר
ימא ַק ִ ּד ׁ ָ
ִ ּד ְמ ׁ ַש ֵ ּקר ְּב ָאת ְר ׁ ִש ָ
יה ִּב ְר ׁש ּו ָתא ַאחֲ ָראּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת
יהּ ְ .ד ָעיִ יל לֵ ּ
ּ ֵב ּ
ָא ֵמר )מלאכי ב( ּו ָב ַעל ּ ַבת ֵאל נ ֵָכרּ ְ ,ד ִא ְק ֵרי )ירמיה
בו ַדת
עו ְב ֵדי עֲ ֹ
רות נִ ׁ ְש ָּב ִריםּ ְ .ד ָהא ַע ִּמין ֹ
ב( ּב ֹו ֹ
רות נִ ׁ ְש ָּב ִרים.
לות ִא ְקר ּו ּב ֹו ֹ
ּכ ֹו ָכ ִבים ּו ַמ ָ ּז ֹ

שהָ י ּו הוֹ ְל ִכים ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָּבא,
ַ .120עד ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )ירמיה ב( א ִֹתי ָעזְב ּו ְמקוֹ ר
ַמה זֶּה ׁ ֶ
ַמיִם חַ יִּים לַ ְחצֹב לָ הֶ ם ּבֹארוֹ ת וְ גוֹ '? א ִֹתי
ֹשם
ש ֵּקר ְ ּבאוֹ ת הָ ר ׁ ֶ
ש ְּמ ַׁ
ָעזְב ּו  -זֶה ּו ִמי ׁ ֶ
ש ּ ַמ ְכנִ יסוֹ
ש ֵּקר ּבוֹ ? ׁ ֶ
הַ ָּקדוֹ ׁש .וּבַ ּ ֶמה ְמ ַׁ
ש ּנֶאֱ ַמר )מלאכי
ֶׁ
ִ ּב ְר ׁשוּת ַאחֶ ֶרתּ ְ ,כמוֹ
ש ִ ּנ ְק ֵראת ּבֹארוֹ ת
ב( וּבָ ַעל ַּבת ֵאל נֵכָ רֶ ׁ ,
שה ֲֵרי ַע ִּמים עוֹ ְב ֵדי עוֹ ְב ֵדי
נִ ְ ׁש ָּב ִריםֶ ׁ .
כוֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת נִ ְק ְרא ּו ּבוֹ רוֹ ת נִ ְׁש ָּב ִרים.

כִּ י ְשׁ ַתּיִם ָרעוֹת ﬠָ ָשׂה ﬠַ ִמּי אֹ ִתי ﬠָ זְ בוּ ְמקוֹר מַ יִם חַ יִּ ים לַ ְחצֹב לָ הֶ ם בּ ֹארוֹת בּ ֹארֹת נִ ְשׁבָּ ִרים“ Jeremiah 3:13
.” “for my people have committed two evils: they have forsakenאֲ ֶשׁר ל ֹא יָכִ לוּ הַ ָמּיִם
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me, the fountain of living waters, and hewed out cisterns for themselves, broken
cisterns that can hold no water.”
Those who leave the source of the ‘living water’ that is the aspect of true and
pure Light, have broken vessels that cannot hold the light.
Lesson;
‘Life’ comes from about, upper three Sefirot. There is an earning process that is not
always easy. We need to climb up to draw the light of life and sustenance, living water.
It’s easier to look for immediate and close solutions on the level of Malchut that require
fewer efforts. The only problem is that Malchut has the aspect of a ‘well’ without water.
The Torah and the study of it from the Zohar is a well of living water.

ִש ָר ֵאל נִ ְק ֵראת ְ ּב ֵאר ְמקוֹ ר
ׂ ְ של י
ֶ ׁ ְ ו.121
 הָ אֱ מ ּונָה, זוֹ הָ ְר ׁשוּת הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה,ַמיִם חַ יִּים
ש ּ ַמיִם
ֶ ׁ , וְ נִ ְק ֵראת ְ ּב ֵאר נוֹ בַ ַעת,הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה
ֹ ְ ּכמו,ְּצלו ִּלים יוֹ ְצ ִאים וְ נוֹ ז ְִלים ִמ ּ ֶמ ּנו
 )משלי.ש ּנֶאֱ ַמר )שיר ד( וְ ֹנז ְִלים ִמן ְלבָ נוֹ ן
ֶׁ
ָ
ְ
 וְ כָ תוּב )שיר.ה( וְ נוֹ ז ְִלים ִמ ּתוֹ ך ְ ּב ֵא ְרך
 הַ ַ ּצד הָ ַאחֵ ר.ד( ַמ ְעיַן ַּג ִ ּנים ְ ּב ֵאר ַמיִם חַ יִּים
שר לֹא י ִָכל ּו
ֶ ׁ ֲנִ ְק ָרא ּבֹארֹת נִ ְ ׁש ָּב ִרים א
.(')מהוּ? אֶ לָּ א הַ הוּא וְכוּ
ַ .הַ ּ ָמיִם

 ָ ּדא,קור ַמיִ ם ַח ִּיים
ֹ  ִא ְק ֵרי ְּב ֵאר ְמ,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ ּו ְדי.121
 וְ ִא ְק ֵרי ְּב ֵאר.ישא
ָ ׁ ימנ ּו ָתא ַק ִ ּד
ְ  ְמ ֵה,ישא
ָ ׁ ְר ׁש ּו ָתא ַק ִ ּד
 ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת, נָ ְפ ִקין וְ נַ זְ לִ ין ִמנָ ּה,ַמ ּב ּו ֵעי ְ ּד ַמיִ ין ְצלִ ילָ ן
 )משלי.ָא ֵמר )שיר השירים ד( וְ ֹנוזְ ִלים ִמן ְל ָב ֹנון
 ּו ְכ ִתיב )שיר השירים.ה( וְ ֹנוזְ לִ ים ִמ ּת ֹו ְך ְּב ֵא ֶר ָך
 ִס ְט ָרא ַאחֲ ָרא ִא ְק ֵרי.ד( ַמ ְעיַן ַּג ִּנים ְּב ֵאר ַמיִ ם ַח ִּיים
, )ס''א מהו. אֲ ׁ ֶשר ל ֹא י ִָכיל ּו ַה ּ ָמיִ ם.רות נִ ׁ ְש ָּב ִרים
ֹ ּב ֹו
.('אלא ההוא וכו

Songs 4:15
“מ ְﬠיַן גַּנִּ ים ְבּאֵ ר ַמיִם חַ יִּ ים ְונֹזְ ִלים ִמן ְלבָ נוֹן.”
ַ
“A garden spring, A well of living water, And streams flowing from Lebanon.”
Israel is Malchut and is called ‘well, source of living water’. It’s under the governess of
the Holy. Pure water comes out of the well, flowing from ‘Lebanon’ that is the Holy
Temple. The wells of the other-side are called broken wells because they can’t hold
water.

ש ּׁשוֹ פֵ ַע וְ יוֹ צֵ א
ֶ ׁ  נָהָ ר, ּבֹא ו ְּר ֵאה.122
)וּמ ְרוֶה ְלכָל הַ גָּן( ו ַּמ ְרוֶה
ַ ש ֶקה ְלכָ ל הַ ּגָן
ׁ ְ ַמ
 ַעד,ּש ֵּב ַא ְרנו
ֶ ׁ ֹ ְּכמו,ְלכָ ל ָמקוֹ ם ו ָּמקוֹ ם
,ַּב ּגָן
ָמקוֹ ם
ֹ)שׁ ַמּגִּ יﬠַ ( אוֹ תו
ֶ ש ְּמ ַמ ּ ֵלא
ֶׁ
 ו ִּמ ּ ָׁשם נִ ז ּוֹ נִ ים.ש ִ ּנ ְק ָרא ְ ּב ֵאר ַמיִם חַ יִּים
ֶׁ
,(ֶע ְליוֹ נִ ים וְ ַת ְח ּתוֹ נִ ים )עוֹלָ מוֹת ַתּ ְחתּוֹנִ ים
.ש ּנֶאֱ ַמר )בראשית ב( ו ִּמ ּׁ ָשם י ּ ִָפ ֵרד
ֶ ׁ ְֹ ּכמו

 ַא ׁ ְש ֵקי לְ ָכל, נַ הֲ ָרא ְ ּדנָ גִ יד וְ נָ ִפיק, ּ ָתא חֲ זֵי.122
, )ס''א ורוי לכל גינתא( וְ ַר ֵ ּוי לְ ָכל אֲ ָתר וַ אֲ ָתר,ִ ּגינְ ּ ָתא
 ַעד ְ ּד ָמ ּ ֵלי )נ''א דמטי( לְ ַהה ּוא אֲ ָתר,ימנָ א
ְ או ִק
ֹ ְ ּכ ָמה ְ ּד
 ּו ִמ ּ ַת ּ ָמן ִא ְּתזָ נ ּו. ְ ּד ִא ְק ֵרי ְּב ֵאר ַמיִ ם ַח ִּיים,ְּבגִ נְ ּ ָתא
ְד ַא ְּת

תתאין( ְ ּכ ָמה

עלמין

)נ''א

,וְ ַת ּ ָת ִאין

ִע ּ ָל ִאין

.ָא ֵמר )בראשית ב( ּו ִמ ּ ׁ ָשם יִ ּ ָפ ֵרד

Genesis 2:10 “אשׁים
ִ וּמ ָשּׁם ִיפָּ ֵרד וְהָ יָה ְלאַ ְרבָּ ﬠָ ה ָר
ִ  ְונָהָ רּ יֹ צֵ א מֵ ﬠֵ ֶדן ְלהַ ְשׁקוֹת אֶ ת הַ גָּן.” “A river
flowed out of Eden to water the garden, and there it divided and became four
rivers”
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The river flows from Eden that is Binah exits from Yessod and water the Garden that
is Malchut. When it fills the Garden with its water, Malchut is called ‘well of living
water’.
Then ‘it divided and became four rivers’ to nourish the upper and lower worlds.

של צַ ד ְ ׂשמֹאל
ֶ ׁ  וְ כָ ל אוֹ ָתם ְצ ָד ִדים.123
יעת הַ ּ ַמיִם
ַ לֹא מֻ ְ ׁש ִקים מֵ אוֹ ָת ּה נְ ִב
,שהֵ ם ִמ ַ ּצד ְ ׁש ָאר הָ ַע ִּמים
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם,הַ נּוֹ ְב ִעים
ש ְּמ ַׁש ֵּקר
ֶ ׁ  ו ִּמי.וְ נִ ְק ְרא ּו בּ ֹארֹת נִ ְׁש ָּב ִרים
 נִ ְד ָּבק,שם )בָּ ר ֶֹשׁם( הַ ָּקדוֹ ׁש ְ ּבאוֹ תוֹ צַ ד
ֵ ׁ ּ ַּב
,שר לֹא י ִָכל ּו הַ ּ ָמיִם
ֶ ׁ ְֲ ּבבֹארֹת נִ ְ ׁש ָּב ִרים א
שז ּוֹ כֶ ה ִל ְׁשמֹר
ֶ ׁ ֹ וְ אוֹ תו.וְ לֹא נִ ְכנ ִָסים ְל ָׁשם
 זוֹ כֶ ה ִל ְהיוֹ ת מֻ ְׁש ֶקה מֵ אוֹ תוֹ ַמ ּבו ַּע, ֹאוֹ תו
,של הַ ּנַחַ ל )בָּ עוֹלָ ם הַ זֶּ ה( ָּבעוֹ לָ ם הַ ָּבא
ֶׁ
ש ִּת ְת ַמ ּ ֵלא אוֹ ָת ּה ְ ּב ֵאר ֶע ְליוֹ נָה
ֶ ׁ וְ זוֹ כֶ ה
 ַא ְׁש ָריו.יע ְ ּב ָרכוֹ ת ְל ַמ ְעלָ ה ו ְּל ַמ ּ ָטה
ַ ְלהַ ְׁש ּ ִפ
 ַעל זֶה.ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה וּבָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא
ִית ְ ּכגַן ָרוֶה ו ְּכמוֹ צָ א
ָ  )ישעיה נח( וְ הָ י,ָּכתוּב
.ימיו
ָ ֵשר לֹא יְכַ ז ְּב ּו מ
ֶ ׁ ֲַמיִם א

 לָ א,ש ָמאלָ א
ׂ ְ  וְ ָכל ִאי ּנ ּון ִס ְט ִרין ִ ּד ְס ָטר.123
 ְּבגִ ין ְ ּד ִאי ּנ ּון,יעין
ִ ִמ ׁ ְש ּ ַת ְקיָין ֵמ ַהה ּוא נְ ִביע ּו ְ ּד ַמיִ ין נְ ִב
.רות נִ ׁ ְש ָּב ִרים
ֹ  וְ ִא ְקר ּו ּב ֹו,ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד ׁ ְש ַאר ַע ִּמין
ישא ְּב ַהה ּוא
ָ ׁ ּו ַמאן ִ ּד ְמ ׁ ַש ֵ ּקר ִּב ׁ ְש ָמא )נ''א ברשימא( ַק ִ ּד
רות נִ ׁ ְש ָּב ִרים אֲ ׁ ֶשר ל ֹא י ִָכיל ּו
ֹ בו
ֹ  ִא ְת ְ ּד ַבק ְּב,ִס ְט ָרא
,יה
ּ ֵ וְ ַהה ּוא ְ ּדזָ ֵכי לְ נַ ְט ָרא ל. וְ לָ א ַעיְ ילֵ י לְ ַת ּ ָמן,ַה ּ ָמיִ ם
זָ ֵכי ְל ִא ְת ׁ ַש ְקיָיא ֵמ ַהה ּוא נְ ִביע ּו ְ ּדנַ חֲ לָ א )בעלמא
 וְ זָ ֵכי ְ ּד ִא ְת ְמ ּ ֵלי ַהה ּוא ְּב ֵאר,דין( ְּב ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי
 זַ ָּכ ָאה ִאיה ּו.ילא וְ ַת ּ ָתא
ָ ּ  לְ נַ גְ ָ ּדא ִּב ְר ָכאן לְ ֵע,ִע ּ ָל ָאה
ָ ּדא

ַעל

,ְ ּד ָא ֵתי

ּו ְב ָע ְל ָמא

,ֵ ּדין

ְּב ָעלְ ָמא

מו ָצא ַמיִ ם
ֹ ית ְ ּכגַ ן ָרוֶ ה ּו ְכ
ָ ִ )ישעיה נח( וְ ָהי,ְ ּכ ִתיב
.ימיו
ָ אֲ ׁ ֶשר ל ֹא יְ ַכ ְ ּזב ּו ֵמ

Those on the Left side don’t get water from the flow of living water because they
are from the side of other nations that are called ‘broken wells’.
A man that protects his aspect of Yesod, which is the reproductive organ from
connecting to other-nations that are broken wells, merits to have the supernal
well to be filled and continue blessings above and below. It says about him;
Isaiah 58:11 “ימיו
ָ ִית כְּ גַן ָרוֶה וּכְ מוֹצָ א מַ יִם אֲ ֶשׁר ל ֹא ְיכַזְּ בוּ ֵמ
ָ “ ”וְהָ יand you shall be like a
watered garden, like a spring of water, whose waters do not fail.”
Lesson;
The Light of the Endless is like a river that flows water to this world and provides
life and sustenance energy. If we connect this light to the proper vessel we are
blessed and benefit from it. If the ‘water’ goes into ‘broken vessel’ then the
outcome is a loss of light that turns into judgments.
One of the important precepts in the Torah is ‘‘ ’בל תשחיתdon’t spoil or waste’.
The Light is always pure when it comes down to us through the channel of
Yessod and the vessel that it goes into determines how this Light is manifested.
If it is wasted or spoiled, it stops blessings from coming to us.
Sex should be a proper connection between a man and a woman. If the vessel is impure
then the Light that is drawn is wasted and brings judgments. It’s the same with all the
70
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‘blessings’ that we receive. We should not waste our money on things that have no
positive use or outcome. We should not waste food and not even words without proper
use/vessel.

ישאּ ְ ,ד ָהא
ימא ַק ִ ּד ׁ ָ
 .124וַ וי לְ ַמאן ִ ּד ְמ ׁ ַש ֵ ּקר ִּב ְר ׁ ִש ָ
עוד,
ְמ ׁ ַש ֵ ּקר )דף רס''ו ע''ב( ִּב ׁ ְש ָמא ִע ּ ָל ָאה .וְ ל ֹא ֹ
ֶא ּ ָלא ְ ּדגָ ִרים לְ ַהאי ְּב ֵאר ְ ּדלָ א ִא ְת ָּב ְר ָכא ,וְ ָק ֵרינָ ן
הו ִציא ׁ ֵשם ָרע ַעל ְּבת ּולַ ת
יה )דברים כב( ִ ּכי ֹ
ָעלֵ ּ
יה ִר ִּבי
יקא .וְ ֹ
ש ָר ֵאל ַ ּדיְ ָ
או ְק ֵמ ּ
ש ָר ֵאלְּ .בת ּולַ ת יִ ְ ׂ
יִ ְ ׂ
קו ֵפי ִמ ִּלין ַעל
יהַ ,מאן ְ ּד ׁ ַש ֵ ּוי ִּת ְס ֹ
ׁ ִש ְמ ֹ
עון ְּב ַא ְת ֵר ּ

ישּ ְ ,כ ָמה
יה ַק ְד ִמ ָ
יתא ,וְ ַא ּ ִפיק עֲ לָ ּה ׁש ּום ִּב ׁ
ִאנְ ְּת ֵת ּ
הו ִציא ׁ ֵשם ָרע ַעל
ילאּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ִ ּכי ֹ
ְ ּד ַא ּ ִפיק לְ ֵע ּ ָ
ש ָר ֵאל ְס ָתם.
ְּבת ּולַ ת יִ ְ ׂ

ֹשם הַ ָּקדוֹ ׁש,
ש ֵּקר ָּבר ׁ ֶ
ש ְּמ ַׁ
 .124אוֹ י ְל ִמי ׁ ֶ
שם הָ ֶע ְליוֹ ן ,וְ לֹא עוֹ ד,
ש ֵּקר ַּב ּ ׁ ֵ
שה ֲֵרי ְמ ַׁ
ֶׁ
ש ּלֹא ִת ְת ָּב ֵרךְ,
שגּוֹ ֵרם לַ ְ ּב ֵאר הַ זֹּאת ׁ ֶ
ֶא ָּלא ׁ ֶ
שם
וְ קוֹ ְר ִאים ָעלָ יו )דברים כב( ִּכי הוֹ ִציא ׁ ֵ
ִש ָר ֵאל
ִש ָר ֵאלּ ְ .בתוּלַ ת י ְ ׂ
ָרע ַעל ְ ּבתוּלַ ת י ְ ׂ
דַּ וְ ָקא .וּבֵ אֲ רוֹ ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ִ ,מי
ש ּׂ ָשם עֲ ִלילוֹ ת דְּ בָ ִרים ַעל ִא ְׁש ּתוֹ
ֶׁ
שם ַרע ּ ְ -כמוֹ
אשוֹ נָה וּמוֹ ִציא ָעלֶ יהָ ׁ ֵ
הָ ִר ׁ
שם
ש ָּכתוּב ִּכי הוֹ ִציא ׁ ֵ
שהוֹ ִציא ְל ַמ ְעלָ הֶ ׁ ,
ֶׁ
ִש ָר ֵאל ְס ָתם.
ָרע ַעל ְ ּבתוּלַ ת י ְ ׂ

Woe to those who lie with the Holy mark, which is Yessod. He lies to the Holy name
and blocks the blessings from coming to Malchut. This person is treated as if he spoke
evil speech on the virgin of Israel that is Malchut.
Malchut is called the Virgin of Israel because without the Light she goes back to
‘virginity’ that is a vessel without the experience of Light. Rabbi Shimon teaches that if
a person speaks negatively about his first wife is like he brings out negative from above
to the Virgin of Israel that is Malchut.

ש ָא ַמר ַר ִ ּבי ִחיָּיא
 .125וְ ַאזְ לָ א ָהאּ ִ ,כי ָהא ְ ּד ָא ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיא ָא ַמר ִר ִּבי  .125וְ הָ לַ ְך זֶהְּ ,כמוֹ זֶה ׁ ֶ
שבַ ע
כותּ ְ ,ד ִא ְת ּ ָב ְר ָכא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ יּ ְ ,בתוּלָ ה י ְָר ָׁשה ׁ ֶ
ֹיו ִסיְּ ,בת ּולָ ה י ְָר ָתא ׁ ֶש ַבע ְּב ָר ֹ
שבַ עִ ,מ ּׁשוּם
ש ִּמ ְת ָּב ֶרכֶ ת ְ ּב ׁ ֶ
ֶׁ
ְ ּב ָרכוֹ ת,
ש ָר ֵאל י ְָר ָתא ׁ ֶש ַבע ִּב ְר ָכן,
ְּב ׁ ֶש ַבעְּ ,בגִ ין ִ ּד ְב ּת ּולַ ת יִ ְ ׂ
שבַ ע ְ ּב ָרכוֹ ת,
ִש ָר ֵאל י ְָר ָׁשה ׁ ֶ
ש ְ ּבתוּלַ ת י ְ ׂ
ֶׁ
וְ ַעל ָ ּדא ִא ְת ְק ֵרי ּ ַבת ׁ ֶש ַבע.
שבַ ע.
וְ ַעל זֶה נִ ְק ֵראת ַּבת ׁ ֶ
Rabbi Chiya quotes Rabbi Yossi, saying that a virgin inherits seven blessings from the
’ ‘Batבת שבע‘ seven sefirot that deliver light to Malchut and for that reason she is called
Sheva’, that means daughter of Seven’.

 .126וְ ִאנְ ְּת ָתא ַאחֲ ָראַ ,מאן ִּב ְר ָכאן ִ ּדילָ ּהִּ .ב ְר ָכ ָתא

ְ ּדוַ ַ ּדאי ְּבת ּולָ ה ְּבז' ִא ְת ָּב ְר ָכא ,וְ לָ א ִא ְּת ָתא ַאחֲ ָרא

ש ָּל ּה?
 .126וְ ִא ּ ָׁשה ַאחֶ ֶרתִ ,מי הַ ְ ּב ָרכוֹ ת ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ ַמר )רות
ֶׁ
ִ ּב ְר ַּכת ּב ַֹעז וְ רוּתּ ְ ,כמוֹ
ש ַער וְ הַ ז ְֵּקנִ ים
שר ַּב ּׁ ַ
ֹאמר ּו ָּכל הָ ָעם אֲ ׁ ֶ
ד( ַוי ּ ְ
ש ּוַדַּ אי ְ ּבתוּלָ ה
ֵע ִדים י ּ ִֵתן ה' ֶאת וְ גוֹ 'ֶ ׁ .
שבַ ע ,וְ לֹא ִא ּ ָׁשה ַאחֶ ֶרת ְ ּבסוֹ ד
ִמ ְת ָּב ֶרכֶ ת ְ ּב ׁ ֶ
ש ִה ִ ּגיע ּו ְל ָׂש ֶדה ֶאחָ דָ ,רא ּו ִאילָ נוֹ ת
זֶהֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
ָשב ּו ַת ְח ּ ֵתיהֶ םָ .א ַמר ַר ִ ּבי ַא ָּבא ,ה ֲֵרי
וְ י ְ ׁ
ֵשב.
של דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה .נ ׁ ֵ
צַ חוּת ׁ ֶ
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ֹאמר ּו ָּכל
ְ ּדב ַֹעז וְ ר ּותּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר) ,רות ד( וַ ּי ְ
ָה ָעם אֲ ׁ ֶשר ּ ַב ּ ׁ ַש ַער וְ ַה ְ ּז ֵקנִ ים ֵע ִדים יִ ּ ֵתן יְ יָ' ֶאת וְ ֹגו',
ְּב ָרזָ א ָ ּדאֵּ .כיוָ ן ְ ּד ָמט ּו ּ ַבחֲ ָקל ַחדָ ,חמ ּו ִאילָ נִ ין,
חו ַתיְ יה ּוָ .א ַמר ִר ִּבי ַא ָּבאָ ,הא ָצח ּו ָתא ְ ּד ִמ ּ ֵלי
י ְָתב ּו ְּת ֹ
יתא .נְ ִתיב.
או ַריְ ָ
ְ ּד ֹ

Zohar Vaetchanan – Draft – unedited- not for publishing
The Zohar asks where would the blessings come for a woman that was a widow
or divorced, and answers that the blessings would come from the same place
that Boaz and Ruth received it when they got married.
Ruth 4:11 “ ית� כְּ ָרחֵ ל
ֶ ִֵתּן יְהוָה אֶ ת הָ ִא ָשּׁה הַ בָּ אָ ה אֶ ל בּ
ֵ ֹאמרוּ כָּל הָ ﬠָ ם אֲ ֶשׁר בַּ ַשּׁﬠַ ר וְהַ זְּ ֵקנִ ים ﬠֵ ִדים י
ְ וַיּ
וּק ָרא ֵשׁם ְבּבֵ ית לָ חֶ ם
ְ ֲשׂה חַ יִל ְבּאֶ ְפ ָר ָתה
ֵ וּכְ לֵ אָ ה אֲ ֶשׁר בָּ נוּ ְשׁ ֵתּיהֶ ם אֶ ת בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל ַוﬠ.” “All the people
who were in the court, and the elders, said, "We are witnesses. May YHVH make
the woman who is coming into your home like Rachel and Leah, both of whom
built the house of Israel; and may you achieve wealth in Ephrathah and become
famous
in
Bethlehem.”
Rachel and Leah were the wives of Jacob, who is Israel. From him came the 12
tribes of Israel. Ruth was blessed to be like Rachel and Leah and build ‘the
house of Israel’. The blessing of the people and the elders to Ruth and Boaz
brought about the house of King David that is Malchut and the root of the
kingdom of Mashiach.
Lesson;
The Sefira of Yessod is where the Life force flows into this world. It should be treated
as sacred because it's the energy that builds the ‘house’, which is the vessel that holds
our
blessings.
As we learned before, the point of Yessod in our bodies should always be in a pure
state.
We connect to Yessod and draw light with our prayers, studies and giving Tzedakah.
We just entered the month of Elul that is the aspect of Yessod (The sixth month from
Nissan). The gate is open this month and the Light flows easily into the world. This
access to the Light of Yessod supports our connection and help us purify ourselves.
Beginning with Rosh Chodesh we work to cleanse ourselves in preparation for the
judgment day on Rosh Hashanah that is when we are judged and receive a new life for
the
coming
year.

 )ישעיה כז( וְ הָ יָה ַּביּוֹ ם, ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.127
הַ הוּא י ּ ִָת ַקע ְ ּב ׁשוֹ פָ ר ּגָדוֹ ל וּבָ א ּו הָ א ְֹב ִדים
.' ְֹ ּב ֶא ֶרץ ַא ּׁשוּר וְ הַ ִ ּנדָּ ִחים ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִם וְ גו
 ַמה זֶּה ַּביּוֹ ם הַ הוּא? ֶא ָּלא,וְ הָ יָה ַּביּוֹ ם הַ הוּא
ֹ ְ ּכמו,הוּא- ָּברו ְּך-אוֹ תוֹ יוֹ ם הַ יָּדו ַּע לַ ָּקדוֹ ׁש
ש ּנֶאֱ ַמר )זכריה יד( וְ הָ יָה יוֹ ם ֶאחָ ד הוּא
ֶׁ
ֹ ְ ּכמו, עוֹ ד ַּבי ּוֹ ם הַ הוּא.'ִי ּו ַָדע לַ ה
ש ּנֶאֱ ַמר )יחזקאל לח( ְ ּביוֹ ם ּבֹא גּוֹ ג ַעל
ֶׁ
.ִש ָר ֵאל
ׂ ְ ַא ְד ַמת י

 )ישעיה כז( וְ ָהיָה ּ ַבי ֹּום ַהה ּוא, ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.127

או ְב ִדים ְּב ֶא ֶרץ ַא ּ ׁש ּור
ֹ דול ּו ָבא ּו ָה
ֹ יִ ּ ָת ַקע ְּב ׁש ֹו ָפר ָּג
, וְ ָהיָה ְּב ֹיום ַהה ּוא.'וְ ַה ִּנ ָ ּד ִחים ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם וְ ֹגו
 ֶא ּ ָלא ַהה ּוא ֹיו ָמא ְ ּד ִא ְתיְ ַדע.ַמאן ּ ַבי ֹּום ַהה ּוא
ְ לְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
יך ה ּוא ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )זכריה
, ּ ַב ֹיום ַהה ּוא, ּת ּו.'ָיד( וְ ָהיָה ֹיום ֶא ָחד ה ּוא יִ ָ ּו ַדע לַ יְ י
ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )יחזקאל לח( ְּב ֹיום ּבֹא ג ֹּוג ַעל
.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִַא ְד ַמת י

Isaiah 27:13
“ ִתּ ַקע ְבּשׁוֹפָ ר גָּדוֹל וּבָ אוּ הָ אֹ ְב ִדים ְבּאֶ ֶרץ אַ שּׁוּר וְהַ נִּ ָדּ ִחים ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם ְו ִה ְשׁ ַתּחֲ ווּ לַ יהוָה ְבּהַ ר הַ קֹּ ֶדשׁ
ָ וְהָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא י
ירוּשׁלָ ִם
ָ
 ִבּ.”
72
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“It will come about also in that day that a great Shofar will be blown, and those who
were lost in the land of Assyria and who were scattered in the land of Egypt will come
and worship YHVH in the holy mountain at Jerusalem.”
‘In that day’ is a day that is known to the Holy One Blessed be He as it is written;
Zecharia 14:7
“וְהָ יָה יוֹם אֶ חָ ד הוּא ִיוּ ַָדע לַ יהוָה ל ֹא יוֹם וְל ֹא לָ יְלָ ה וְהָ יָה ְלﬠֵ ת ﬠֶ ֶרב י ְִהיֶה אוֹר.”
“For it will be a unique day which is known to YHVH, neither day nor night, but it will
come about that at evening time there will be light.”
And also ‘on that day’ in Ezekiel 38:18
“וְהָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא ְבּיוֹם בּוֹא גוֹג ﬠַ ל אַ ְד ַמת י ְִשׂ ָראֵ ל נְ אֻ ם אֲ ֹדנָי יְהוִה ַתּﬠֲלֶ ה חֲ ָמ ִתי ְבּאַ ִפּי.”
"It will come about on that day when Gog comes against the land of Israel," declares
YHVH GOD, "that My fury will mount up in My anger.”

 ַמה ָּלנ ּו ּבוֹ ִאם. י ּ ִָת ַקע ְ ּב ׁשוֹ פָ ר ּגָדוֹ ל.128
הוּא ּגָדוֹ ל אוֹ ָק ָטן? ֶא ָּלא אוֹ תוֹ הַ ּ ׁשוֹ פָ ר
ש ּבוֹ יוֹ ְצ ִאים הָ עֲ בָ ִדים לַ חֵ רוּת
ֶ ׁ הָ ֶע ְליוֹ ן
שהַ יּוֹ בֵ ל ֶע ְליוֹ ן וְ גָ דוֹ ל
ֶ ׁ , וְ זֶה ּו הַ יּוֹ בֵ ל,ּ ָת ִמיד
של
ֶ ׁ  ָּכל הַ חֵ רוּת,שזֶּה ִמ ְתעוֹ ֵרר
ֶ ׁ  ו ְּכ.הוּא
 וְ הַ הוּא נִ ְק ָרא, ֹהָ עוֹ לָ מוֹ ת ִמ ְתעוֹ ְר ִרים ּבו
.ׁשוֹ פָ ר ּגָדוֹ ל

 ִאי ה ּוא ַרב,יה
ֹ  יִ ּ ָת ַקע ְּב ׁש ֹו ָפר ָּג.128
ּ  ַמה לָ ן ּ ֵב.דול

יה נָ ְפ ִקין
ֹ
ּ  ְ ּד ֵב, ֶא ּ ָלא ַהה ּוא ׁש ֹו ָפר ִע ּ ָל ָאה.או זְ ֵעיר
 ְ ּד ֹיו ְבלָ א, וְ ַהאי ִאיה ּו ֹיו ְבלָ א,ַע ְב ִ ּדין לְ ֵחיר ּו ּ ָת ִדיר
 ָּכל ֵחיר ּו, וְ ַכד ַהאי ִא ְּת ַער.ִע ּ ָל ָאה וְ ַר ְב ְר ָבא ה ּוא
.דול
ֹ  וְ ַהה ּוא ִא ְק ֵרי ׁש ֹו ָפר ָּג,יה
ּ ְ ּד ָעלְ ִמין ִמ ְת ָע ִרין ּ ֵב

The verse tells about ‘a great Shofar will be blown’ and the Zohar asks what do we care
if it’s big or small and answers that ‘a great Shofar’ means a supernal Shofar that is
blown in the year of the jubilee, announcing the release of the slaves to freedom.
The Jubilee is the 50th year in a cycle of 7 x7 sabbaticals. It connects us to Binah that
is the aspect of freedom. When the 50th gate of Binah is open, a ‘Great Shofar’ is blown
and the lower worlds are set free.

.ַא ּ ׁשוּר
 וּבָ א ּו הָ א ְֹב ִדים ְ ּב ֶא ֶרץ.129
ְ הָ אֲ בו ִּדים צָ ִר
ֹ או,!יך הָ יָה לוֹ ִל ְכ ּתֹב
 ַמה זֶּה הָ א ְֹב ִדים? הָ אוֹ ְב ִדים.הַ ּנֶאֱ בָ ִדים
 ו ִּמי,שהֵ ם ְ ּב ֶא ֶרץ ַאחֶ ֶרת
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם,ַמ ּ ָמ ׁש
,ש ּ ָׁשרוּי ְ ּב ֶא ֶרץ ַאחֶ ֶרת יוֹ נֵק מֵ ְר ׁשוּת ַאחֶ ֶרת
ֶׁ
ְ ִמ ּׁשוּם ָּכך,ו ְּכ ִא ּל ּו לֹא ָׁשרוּי ָּבאֱ מ ּונָה
 הֵ ם אוֹ ְב ִדים ְ ּבכָ ל.נִ ְק ָר ִאים אוֹ ְב ִדים
ִש ָר ֵאל ְ ׁשר ּויִים ָּב ָא ֶרץ
ׂ ְ שר י
ֶ ׁ ֲש ַּכא
ֶ ׁ ,הַ ְ ּצ ָד ִדים
יקים ּ ָת ִמיד
ִ ִּ צַ ד,יקים
ִ ִּ הֵ ם צַ ד,הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה
.יקים ְל ַמ ְעלָ ה ו ְּל ַמ ּ ָטה
ִ ִּ צַ ד,ַּבכּ ֹל

 ָהאֲ ב ּו ִדים.או ְב ִדים ְּב ֶא ֶרץ ַא ּ ׁש ּור
ֹ  ּו ָבא ּו ָה.129
.או ְב ִדים
ֹ  ַמאי ָה,או ַה ּנֶאֱ ָב ִדים
ֹ
,יה
ּ ִֵמ ָּב ֵעי ל
, ְּבגִ ין ְ ּד ִאי ּנ ּון ְּב ַא ְר ָעא ַאחֲ ָרא,או ְב ִדים ַמ ּ ָמ ׁש
ֹ ָה
 יָנִ יק ֵמ ְר ׁש ּו ָתא,ארי ְּב ַא ְר ָעא ַאחֲ ָרא
ִ ּו ַמאן ְ ּד ׁ ָש
 ְּבגִ ין ָּכ ְך,ימנ ּו ָתא
ְ ַאחֲ ָרא ּו ְכ ִא ּל ּו לָ א ׁ ַש ְריָא ִּב ְמ ֵה
 ְ ּד ַכד,או ְב ִדים ִאי ּנ ּון ְּב ָכל ִס ְט ִרין
ֹ .או ְב ִדים ִא ְקר ּון
ֹ
 זַ ָּכ ִאין, זַ ָּכ ִאין,ישא
ָ ׁ ש ָר ֵאל ׁ ַש ְריָין ְּב ַא ְר ָעא ַק ִ ּד
ׂ ְ ִי
.ילא וְ ַת ּ ָתא
ָ ּ  זַ ָּכאן לְ ֵע,ּ ָת ִדיר ְּבכ ּ ָֹלא

The ‘lost in the land of Assyria’ (Isaiah 27:13) are those who were in other lands,
drawing nourishment from the other-side, not from the pure system. They are
called ‘lost’ because they lost faith and the connection to the pure system.
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When in the Holy Land, the Light of Zeir Anpin nourishes the people and when
they are outside of the Land, they lose that light.
Lesson;
Freedom is a state when we enjoy the Light without limitations. It happens when
the gate to the light of Binah is opened. The Torah tells us that the jubilee year
is sanctified because it represents the 50th gate, and we should release all
slaves and return leased lands to their owners.
‘The Day’ that is referred to in the above verses is the day that symbolizes the
Final Redemption when all of us as slaves in this world, would be freed from
dependency on fruits of this world and receive a constant flow of nourishment
and
life
from
Binah.
Isaiah 27:13 “ ִתּ ַקע ְבּשׁוֹפָ ר גָּדוֹל וּבָ אוּ הָ אֹ ְב ִדים ְבּאֶ ֶרץ אַ שּׁוּר וְהַ נִּ ָדּ ִחים ְבּאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם
ָ וְהָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא י
ירוּשׁלָ ִם
ָ
ו ְִה ְשׁ ַתּחֲ ווּ לַ יהוָה ְבּהַ ר הַ קֹּ ֶדשׁ ִבּ.” “It will come about also in that day that a great
Shofar will be blown, and those who were lost in the land of Assyria and who
were scattered in the land of Egypt will come and worship YHVH in the holy
mountain at Jerusalem.”
When the Great Shofar is blown all ‘lost’ people would realize that the source of
Life is from Binah and its outlet is the Holy Temple in Jerusalem.
Away from the Zohar and Torah studies is a state of ‘lost’ in other nations, where there
is no direct connection to the Light.

? ִמי הֵ ם, דָּ בָ ר ַאחֵ ר וּבָ א ּו הָ א ְֹב ִדים.130
ש ִ ּנ ְק ָר ִאים
ֶ ׁ ִש ָר ֵאל
ׂ ְ ֵא ּל ּו הַ ַ ּצדִּ יק ו ְּכנֶסֶ ת י
,ִש ָר ֵאל
ׂ ְ  ִמ ַּניִן לָ נוּ? ְּכנֶסֶ ת י.אוֹ ְב ִדים
.ש ָּכתוּב )ירמיה ט( ַעל ָמה ָא ְב ָדה הָ ָא ֶרץ
ֶׁ
 ֶא ּ ָלא ָא ְב ָדה,לֹא כָ תוּב אֲ בו ָּדה אוֹ נֶאֱ בֶ ֶדת
, הַ ַ ּצדִּ יק.ִש ָר ֵאל
ׂ ְ ְּכנֶסֶ ת י
ֹ זו,הָ ָא ֶרץ
 לֹא כָ תוּב.ש ָּכתוּב )ישעיה נז( הַ ַ ּצדִּ יק ָאבָ ד
ֶׁ
. ָ ַוה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּה, ֶא ּ ָלא ָאבָ ד,ָאבוּד אוֹ נֶאֱ בָ ד

 ִא ּ ֵלין. ַמאן ִאי ּנ ּון,או ְב ִדים
ֹ  ָ ּד ָבר ַא ֵחר ּו ָבא ּו ָה.130
. ְמנָ לָ ן.או ְב ִדים
ֹ  ְ ּד ִא ְקר ּון.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִַצ ִ ּדיק ּו ְכנ ֶֶסת י
 )ירמיה ט( ַעל ַמה ָא ְב ָדה, ִ ּד ְכ ִּתיב,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ְִ ּכנ ֶֶסת י
 ֶא ּ ָלא ָא ְב ָדה,או נֶאֱ ֶב ֶדת לָ א ְ ּכ ִתיב
ֹ  אֲ ב ּו ָדה,ָה ָא ֶרץ
 )ישעיה, ִ ּד ְכ ִּתיב, ַצ ִ ּדיק.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ ָ ּדא ְ ּכנ ֶֶסת י,ָה ָא ֶרץ
 ֶא ּ ָלא,או נֶאֱ ַבד לָ א ְ ּכ ִתיב
ֹ  ָאב ּוד,נז( ַה ַּצ ִדיק ָא ָבד
. וְ ָהא א ֹו ְקמ ּו ָה,ָא ָבד

The Zohar brings another explanation to Isaiah 27:13. ‘those who were lost… will come
and worship YHVH ’ are the righteous that is Yessod and the congregation of Israel that
is Malchut. They are called ‘lost’ as we read in Isaiah 57:1
“”הַ צַּ ִדּיק אָ בָ ד וְאֵ ין ִאישׁ ָשׂם ﬠַ ל לֵ ב וְאַ נְ ֵשׁי חֶ סֶ ד נֶאֱ סָ ִפים ְבּאֵ ין ֵמ ִבין כִּ י ִמ ְפּנֵי הָ ָרﬠָ ה נֶאֱ סַ ף הַ צַּ ִדּיק
“The righteous man lost, and no one lays it to heart; devout men are taken away, while
no one understands. For the righteous man is taken away from calamity;”
And about Malchut in Jeremiah 9:11
“”ﬠַ ל ָמה אָ ְב ָדה הָ אָ ֶרץ נִ צְּ ָתה כ ִַמּ ְדבָּ ר ִמ ְבּ ִלי עֹ בֵ ר
“Why is the land (Malchut) ruined and laid waste like a wilderness, so that no one
passes through?”
74
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ימאּ ,ו ָבא ּוֵ ,מ ָאן אֲ ָתר ַא ְתיָין ִא ּ ֵלין
 .131וְ ִאי ּ ֵת ָ
ש ָר ֵאל ִמן ָּגל ּו ָתאַ .צ ִ ּדיק,
ֹ
או ְב ִדיםֶ .א ּ ָלאּ ְ ,כנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
או ְקמ ּו ָהּ ִ ,ד ְכ ִּתיב )תהלים קכו( ְּב ׁש ּוב יְ יָ' ֶאת
ְ ּכ ָמה ְ ּד ֹ
יבת
ׁ ִש ַ

ִצי ֹּון,

ְּבגִ ין

ְ ּדיֵית ּוב

יה,
לְ ַא ְת ֵר ּ

ֵיתי
וְ י ֵ

ש ָר ֵאל .וְ ַעל ָ ּדאּ ,ו ָבא ּו
ְל ִא ְת ַח ְּב ָרא ִּב ְכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
או ְב ִדים ְּב ֶא ֶרץ ַא ּ ׁש ּור .וְ ִה ׁ ְש ּ ַתחֲ ו ּו לַ יְ יָ' ְּב ַהר
ָה ֹ
ַה ּק ֶֹד ׁש ִּביר ּו ׁ ָשלַ יִ םַ ,מאי ָקא ַמיְ ֵיריֶ .א ּ ָלא ִמ ּ ָלה ָ ּדא
ש ָר ֵאל לָ א
ְ ּד ַה ִּנ ָ ּד ִחים ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םּ ִ ,כ ְבי ֹ
ָכול ,יִ ְ ׂ
או ְקמ ּו ָה,
יִ ּ ְפק ּון ִמן ָּגל ּו ָתאֶ ,א ּ ָלא ִּב ׁ ְש ִכינְ ּ ָתאּ ְ ,כ ָמה ְ ּד ֹ

וְ ִאי ּנ ּון נִ ָ ּד ִחים ִה ׁ ְש ּ ַתחֲ ו ּו לַ יְ יָ'.

ֹאמר ,וּבָ אוּ ,מֵ ֵאיזֶה ָמקוֹ ם
 .131וְ ִאם ּת ַ
ָּב ִאים הָ אוֹ ְב ִדים הַ ּ ָללוּ? ֶא ָּלא ְ ּכנֶסֶ ת
ִש ָר ֵאלִ ,מן הַ ּגָלוּת .וְ הַ ַ ּצדִּ יקּ ְ ,כמוֹ
י ְׂ
ש ָּכתוּב )תהלים קכו( ְ ּב ׁשוּב ה'
ש ּ ֵבאֲ רוּהָ ֶ ׁ ,
ֶׁ
ָשוּב ִל ְמקוֹ מוֹ וְ ָיבֹא
שי ּ ׁ
ֶאת ִ ׁשיבַ ת ִציּוֹ ןְּ ,כ ֵדי ׁ ֶ
ְל ִה ְתחַ ֵּבר ִעם ְּכנֶסֶ ת ִי ְ ׂש ָר ֵאל .וְ ַעל ּ ֵכן ,וּבָ א ּו
הָ א ְֹב ִדים ְ ּב ֶא ֶרץ ַא ּ ׁשוּר ,וְ ִה ְ ׁש ּ ַתחֲו ּו לַ ה' ְ ּבהַ ר
ּש ִ ָלםַ .מה זֶּה אוֹ מֵ ר? ֶא ָּלא
הַ ּק ֶֹד ׁש ִ ּבירו ָׁ
שהַ ִ ּנדָּ ִחים ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם,
הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל ִמן הַ ּגָלוּת ֶא ָּלא
ִּכ ְביָכוֹ ל לֹא י ְָצא ּו י ְ ׂ
ש ֵּבאֲ רוּהָ  ,וְ אוֹ ָתם נִ דָּ ִחים
ִעם הַ ּ ְׁש ִכינָהְּ ,כמוֹ ׁ ֶ
ִה ְׁש ּ ַתחֲו ּו לַ ה'.

Assyria refers to the exile of the Israelites. ‘those who were lost in the land of
Assyria’ is the congregation of Israel that comes back from exile.
”.שׁיר הַ ַמּﬠֲלוֹת ְבּשׁוּב יְהוָה אֶ ת ִשׁיבַ ת צִ יּוֹן הָ יִינוּ כְּ חֹ ְל ִמים“ Psalms 126:1
ִ
“A Song of Ascents. When
”YHVH brought back those who returned to Zion, we were like those who dream
‘Return to Zion’ is the aspect of Yessod that is called ‘Zion’. YHVH returns Zion, Yessod,
to its place to restore the connection of Yessod to the Congregation of Israel, Malchut.
Those ‘who were scattered in the land of Egypt will come and worship YHVH in the holy
mountain at Jerusalem’ refers to those who were not with the Israelites that always
have a connection to the Shechinah. After the return of Zion, they will be able to
worship in the Holy Temple and connect with the Shechinah.

ּ .132ת ּו ָא ַמר ִר ִּבי ַא ָּבאּ ְ ,כ ִתיב) ,תהלים קכא( יְ יָ'
עולָ ם .יִ ׁ ְש ָמר
בו ֶא ָך ֵמ ַע ּ ָתה וְ ַעד ֹ
את ָך ּו ֹ
מור ֵצ ְ
יִ ׁ ְש ֹ
בו ֶא ָךַ ,מאי ָקא ַמיְ ֵיריּ ְ ,ד ָהא
את ָך ִּתינַ חֶ .א ּ ָלא ּו ֹ
צֵ ְ
יה לָ א ִמ ְס ּ ָת ֵפיֶ .א ּ ָלא ַהאי ּ ַבר נָ ׁש
ַמאן ְ ּד ָעאל לְ ֵב ֵ
ית ּ

יהְּ ,ב ִמ ִּלין ִ ּד ׁ ְש ָמא
ישא לְ ֵב ֵ
ימא ַק ִ ּד ׁ ָ
ְ ּד ׁ ַש ֵ ּוי ְר ׁ ִש ָ
ית ּ

ִע ּ ָל ָאהַ ,האי ִא ְתנְ ִטיר ִמ ּכ ּ ָֹלאַּ .כד נָ ִפיק ַהה ּוא
ימא
יה ,זָ ִקיף וְ ָח ֵמי ְר ׁ ִש ָ
יה לְ ַת ְר ָעא ְ ּד ֵב ֵ
ְ ּד ָמ ֹ
ית ּ
דו ֵר ּ
יהַּ .כד נָ ִפיק ּ ַבר
ַק ִ ּד ׁ ָ
ישא ,וְ ָעיִ יִ ן )ס''א נעיץ( ְּב ִפ ְת ֵח ּ
יה,
יהַּ .כד ָע ִּייל לְ ֵב ֵ
נָ ׁש ,ה ּוא ֹ
ית ּ
יה ,וְ נָ ִטיר לֵ ּ
אוזִ יף לֵ ּ
יק ָרא ְ ּד ִד ּי ּו ְקנָ א
יהִ ,אזְ ָ ּדהֲ ר ּו ִּב ָ
ה ּוא ַא ְכ ִריז ַק ּ ֵמ ּ
ימא
ישא .וְ ָכל ָ ּדאְּ ,בגִ ין ַהה ּוא ְר ׁ ִש ָ
ְ ּד ַמלְ ָּכא ַק ִ ּד ׁ ָ

 .132עוֹ ד ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָּבאָּ ,כתוּב )שם

את ָך וּבוֹ ֶא ָך מֵ ַע ּ ָתה וְ ַעד
ִש ָמר צֵ ְ
קכא( ה' י ְ ׁ
את ָך ָּברוּרֶ ,א ָּלא וּבוֹ ֶאךָ
ִש ָמר צֵ ְ
עוֹ לָ ם .י ְ ׁ
ש ִ ּנ ְכנָס ְלבֵ יתוֹ ֵאינוֹ
שה ֲֵרי ִמי ׁ ֶ
ַמה זֶּה אוֹ מֵ ר? ׁ ֶ
ֹשם ָקדוֹ ׁש
ש ּׂ ָשם ר ׁ ֶ
ּפוֹ חֵ דֶ .א ּ ָלא הָ ָא ָדם הַ זֶּה ׁ ֶ
שם הָ ֶע ְליוֹ ן ,זֶה
של הַ ּׁ ֵ
ְלבֵ יתוֹ ַּבדְּ בָ ִרים ׁ ֶ
ש ְּמדוֹ רוֹ
שיּוֹ צֵ א הַ הוּא ׁ ֶ
נִ ְׁש ָמר מֵ הַ כּ ֹל .ו ְּכ ׁ ֶ
שם הַ ָּקדוֹ ׁש
ש ַער ּ ֵביתוֹ  ,זוֹ ֵקף וְ רוֹ ֶאה ֶאת הַ ּׁ ֵ
ְל ַׁ
שיּוֹ צֵ א הָ ָא ָדם ,הוּא
ו ְּמ ַעיֵּן )נָעוּץ( ְ ּב ִפ ְתחוֹ ְּ .כ ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְכנָס ְלבֵ יתוֹ
ְמלַ ּוֶה אוֹ תוֹ וְ ׁשוֹ מֵ ר אוֹ תוֹ ְּ .כ ׁ ֶ
של
הוּא ַמ ְכ ִריז ְלפָ נָיוִ :ה ָז ּהֲר ּו בַ דְּ יוֹ ָקן ׁ ֶ
ֹשם
הַ ּ ֶמלֶ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש! וְ כָ ל זֶה ִמ ּ ׁשוּם אוֹ תוֹ הָ ר ׁ ֶ
ש ּלוֹ .
ש ִ ּנ ְר ָׁשם ַּב ּ ַׁש ַער ׁ ֶ
שם הַ ָּקדוֹ ׁש ׁ ֶ
של הַ ּ ׁ ֵ
ֶׁ

יה.
ִ ּד ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
ישאּ ְ ,ד ִא ְת ְר ׁ ִשים ְּב ַת ְר ֵע ּ
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Psalms 121:8
“את� וּבוֹאֶ � ֵמﬠַ ָתּה וְﬠַ ד עוֹלָ ם
ְ ֵיְהוָה י ְִשׁ ָמר צ.”
“YHVH will guard your going out and your coming in from this time forth and forever.”
Rabbi Aba says that even though a person ‘coming in’ to his home feels safe and has
no fear, the Mezuzah connects to the supernal name that protects the person when he
goes out or comes in. This protection escorts and protects him when he looks at the
name on the Mezuzah at the door.

, ֹש ִ ּנ ְׁש ָמר ְ ּבבֵ יתו
ֶ ׁ  וְ לֹא ַדי לוֹ לָ ָא ָדם.133
ֶֹא ּ ָלא הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ׁשוֹ מֵ ר אוֹ תו
ִש ָמר
ְׁ ש ָּכתוּב ה' י
ֶ ׁ ,שיּוֹ צֵ א
ֶ ׁ ש ִ ּנ ְכנָס ו ְּכ
ֶ ׁ ְ ּכ
ָ
ָ
 ַא ְׁש ֵריהֶ ם.אתך וּבוֹ ֶאך מֵ ַע ּ ָתה וְ ַעד עוֹ לָ ם
ְ ֵצ
.ִש ָר ֵאל ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה וּבָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא
ְׂ י

,יה
ֵ יה לְ ּ ַבר נָ ׁש ְ ּד ִא ְתנְ ַטר ְּב ֵב
ּ ית
ּ ֵ וְ לָ או ַ ּדי ל.133
ְ ֶא ּ ָלא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 וְ ַכד,יה ַּכד ָע ִּייל
ּ ֵיך ה ּוא נָ ִטיר ל
בו ֶא ָך ֵמ ַע ּ ָתה וְ ַעד
ֹ את ָך ּו
ְ ֵ יְ יָ' יִ ׁ ְש ָמר צ, ִ ּד ְכ ִּתיב.נָ ִפיק
 ּו ְב ָעלְ ָמא,ש ָר ֵאל ְּב ַהאי ָעלְ ָמא
ֹ
ׂ ְ ִ זַ ָּכ ִאין ִאי ּנ ּון י.עולָ ם
.ְ ּד ָא ֵתי

The protection is not just when going out and coming in because it is ‘from this
time forth and forever’; the protection is in this world and in the world to come.
Lesson;
Connecting to the Holy Name protects us on the corporeal and soul levels. It is
important to connect to the Mezuzah when leaving home and coming in. Some
people get into the habit of touching and kissing the Mezuzah, which helps them
not to forget the Mezuzah. The most important is to look at the Mezuzah and
meditate on the name שדי.
ש ּ ְ ׁשר ּויָה
ֶ ׁ ֹ הָ רוּחַ הָ ָר ָעה הַ ז ּו, ּבֹא ו ְּר ֵאה.134
ש ּלֹא יוֹ ֵד ַע
ֶ ׁ  אוֹ י לוֹ לָ ָא ָדם,ֵּבין הַ ּ ְ ׁש ָע ִרים
שם ַעל ּ ֶפ ַתח ֵּביתוֹ ֶאת
ֵ ׁ ְֹל ִהזָּהֵ ר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו וְ לֹא רו
שה ֲֵרי
ֶ ׁ , ֹשי ּ ּ ִָמצֵ א ִע ּמו
ֶ ׁ שם הָ ֶע ְליוֹ ן הַ ָּקדוֹ ׁש
ֵ ּׁ ַה
י ֵׁש לוֹ ְׁשל ֹׁש מֵ אוֹ ת ִׁש ּ ִׁשים ַוח ֲִמ ּ ָׁשה ַׁש ּ ָמ ִׁשים
, ֹ ָּכל ֶאחָ ד ְמ ַׁש ּ ֵמ ׁש ְ ּביוֹ מו,ש ְּמ ַק ְט ְרגִ ים
ֶ ׁ ָר ִעים
וְ כֻ ּ ָלם נִ ְמצָ ִאים ִע ּמוֹ ָּכל ְימוֹ ת הַ ּׁ ָשנָה
 וְ כֻ ָּלם,ו ְּמ ַק ְט ְרגִ ים ָעלָ יו ְל ַמ ְעלָ ה ו ְּל ַמ ּ ָטה
 ַּביּוֹ ם ְל ַק ְט ֵרג.נִ ְמצָ ִאים ִע ּמוֹ ַּביּוֹ ם וּבַ ּ ַליְלָ ה
. ֹ ַּב ּ ַליְלָ ה ְלצַ ֵער אוֹ תוֹ ַּבחֲלוֹ מו, ֹלו

ארי )דף רס''ז
ִ ישא ְ ּד ׁ ָש
ָ ׁ  ַהאי ר ּו ָחא ִּב, ּ ָתא חֲ זֵי.134
 ְ ּדלָ א י ַָדע,יה לְ ּ ַבר נָ ׁש
ּ ֵ וַ וי ל.ע''א( ּ ֵבין ּ ַת ְר ֵעי
יה
ֵ  וְ לָ א ָר ׁ ִשים לְ ִפ ְת ָחא ְ ּד ֵב,ֵיה
ּ ית
ּ לְ ִאזְ ַ ּדהֲ ָרא ִמ ּנ

 ְ ּד ָהא ִאית.יה
ָ ׁ ׁ ְש ָמא ִע ּ ָל ָאה ַק ִ ּד
ּ  ְ ּדיִ ׁ ְש ְּת ַכח ִע ּ ֵמ,ישא

ישין
ִ ׁ יה ְּתלַ ת ְמ ָאה וְ ׁ ִש ִּתין וְ ָח ֵמ ׁש ׁ ַש ּ ָמ ׁ ִשין ִּב
ּ ֵל
 וְ ֻכ ְּלה ּו ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ֵחי,יה
ּ  ָּכל ַחד ְמ ׁ ַש ֵמ ׁש ֹיו ֵמ,ְמ ַק ְט ְרגִ ין
.ילא וְ ַת ּ ָתא
ָ ּ יה לְ ֵע
ּ  ּו ְמ ַק ְט ְרגֵי ּ ֵב,יה ָּכל ֹיו ֵמי ׁ ַש ּ ָתא
ּ ִע ּ ֵמ
,ימ ָמא
ָ  ִּב.ימ ָמא ּו ְבלֵ ילְ יָא
ָ יה ִּב
ּ וְ ֻכ ְּלה ּו ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ֵחי ּ ֵב
.יה
ּ יה ְּב ֶח ְל ֵמ
ּ ֵ לְ ַצעֲ ָרא ל, ְּבלֵ ילְ יָא.יה
ּ ֵלְ ַק ְט ְרגָ א ל

Without a Mezuzah at the door with the Holy Name that gives protection, 365 evil
entities take over the opening and bring judgment on the person during the day and
give him sorry and bad dreams at night. Each demon controls a different day of the
year so the presence of the demons exists all year round.
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,ש ִ ּנ ְכנָס
ֶ ׁ  ְ ּכ,שיּוֹ צֵ א ְל ַק ְט ֵרג ָעלָ יו
ֶ ׁ  ְּכ.135
ֹ אוֹ י לו: ָֹׂש ִמים י ְֵדיהֶ ם ַעל ְּכ ֵתפוֹ וְ אוֹ ְמ ִרים לו
ֹשיָּצָ א מֵ ְר ׁשוּת אֲ דוֹ נוֹ ! אוֹ י לו
ֶ ׁ ִל ְפלוֹ נִ י
ִל ְפלוֹ נִ י ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה וּבָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא! ִמ ּׁשוּם
יכים ְ ּבנֵי הָ אֱ מ ּונָה ִל ְהיוֹ ת ְר ׁשו ִּמים
ִ ָּכ ְך ְצ ִר
,של ִר ּבוֹ נָם
ֶ ׁ ֹשם
ֶ ׁ  ִל ְהיוֹ ת ְר ׁשו ִּמים ָּבר,ַּבכּ ֹל
ש ִיּזְדַּ ְעזְע ּו מֵ הֶ ם ָּכל הַ ְ ּצ ָד ִדים הַ ִּמינִ ים
ֶׁ
שיּ ְִהי ּו ְ ׁשמו ִּרים ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה
ֶ ׁ ,הָ ָר ִעים
,ִש ָראֵ ל
ׂ ְ של י
ֶ ׁ  ַא ְ ׁש ֵרי חֶ ְל ָקם.וּבָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא
ְ
עֲ לֵ יהֶ ם ָּכתוּב )ישעיה ס( וְ ַע ּ ֵמך ּ ֻכ ָּלם
.' ֹיקים ְלעוֹ לָ ם י ְִיר ׁש ּו ָא ֶרץ וְ גו
ִ ִּצַ ד

 ׁ ַש ְ ּוויָן, ַּכד ָעאל,יה
ּ ֵ ַּכד נָ ִפיק לְ ַק ְט ְרגָ א ל.135
יה
ּ ֵ וַ וי ל,יה
ּ ֵ וְ ַא ְמ ִרין ל,יה
ּ יה ְ ּד ִכ ְת ֵפ
ּ ֵיְ ַדיְ יה ּו ָעל
יה לִ ְפלַ נְ ּיָא
ֵ לִ ְפלַ נְ ּיָא ְ ּדנָ ַפק ֵמ ְר ׁש ּו ָתא ְ ּד ָמ
ּ ֵ וַ וי ל.יה
ּ אר
 ְּבגִ ין ָּכ ְך ָּב ָעאן ְּבנֵי. ּו ְב ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי,ְּב ַהאי ָע ְל ָמא

ימין
ִ  לְ ֶמהֱ וֵ י ְר ׁ ִש,ימין ְּבכ ּ ָֹלא
ִ  לְ ֶמהֱ וֵ י ְר ׁ ִש,ימנ ּו ָתא
ְ ְמ ֵה
 לִ ִאזְ ַ ּד ְעזְ ָעא ִמ ַ ּניְ יה ּו ָּכל,יהון
ֹ אר
ֵ ימא ְ ּד ָמ
ָ ִּב ְר ׁ ִש
, לְ ֶמהֱ וֵ י נְ ִט ִירין ְּב ַהאי ָעלְ ָמא,ישין
ִ ׁ ִס ְט ִרין זִ ינִ ין ִּב
 ָעלַ יְ יה ּו,ש ָר ֵאל
ֹ  זַ ָּכ ִאין ח ּולָ ֵק.ּו ְב ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי
ׂ ְ ִיהון ְ ּדי
עולָ ם
ֹ ְיקים ל
ִ ְ ּכ ִתיב )ישעיה ס( וְ ַע ּ ֵמ ְך ּ ֻכ ּ ָלם ַצ ִ ּד
.'יִ ְיר ׁש ּו ָא ֶרץ וְ ֹגו

When a demon comes to pass judgment, he puts his hands on the person’s
shoulders and says; woe to this person that is out of the protection of his master.
Woe to him in this world and in the world to come.
For that reason, people with faith should follow the positive actions of Torah
precepts to have the impression of the holy name on them.
When the negative entities of the other-side see the holy names that protect the
person they stay away. The ability to connect to the holy name through the
Torah, lead the Israelites to the state of righteousness.
Isaiah 60:21 “ֲשׂה י ַָדי ְל ִה ְתפָּ אֵ ר
ֵ יקים ְלעוֹלָ ם י ְִירשׁוּ אָ ֶרץ נֵצֶ ר מַ טָּ ﬠַ י ַמﬠ
ִ וְﬠַ מֵּ � כֻּלָּ ם צַ ִדּ.” “Your people
shall be all righteous; they shall inherit the land forever; the branch of My
planting, the work of My hands, wherein I glory.”
Lesson;
The other side would go after the people of faith to take from their energy when
they are not protected. Those without faith are strongly connected to this world
and don’t have much light so they are left alone.
An Israelite must follow a path of growth by continuously increasing the positive actions
to dress in larger spiritual garments to add protection to his growing vessel.
Do good and avoid evil.

ָ ֶ וְ ָאהַ ְב ּ ָת ֵאת ה' אֱ לֹה.136  ִר ִּבי ֹיו ִסי.יך
ָ  )דברים ו'( וְ ָא ַה ְב ּ ָת ֵאת יְ יָ' אֱ ל ֶֹה.136
 ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י.יך
 )שם נב( וְ ַע ּ ָתה ַמה ִּלי פֹה נְ אֻ ם ה' ִּכי, )ישעיה נב( וְ ַע ּ ָתה ַמה לִ י פ ֹה נְ אֻ ם יְ יָ' ִ ּכי ל ַ ֻּקח ּ ָפ ַתח,ּפ ַתח
ָ
 ּבֹא ו ְּר ֵאה ַאהֲבַ ת.' ְֹ לֻ ַּקח ַע ִּמי ִח ּנָם וְ גו
 ְר ִחימ ּו ָתא ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך, ּ ָתא חֲ זֵי.'ַע ִּמי ִח ָ ּנם וְ ֹגו
 ַאף ַעל ּגַב,ִש ָר ֵאל
ׂ ְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְלי
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שח ֲָט ֵאיהֶ ם ּג ְָרמ ּו ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵלק ִמ ֵּבינֵיהֶ ם
ֶׁ
 הוּא ּתוֹ בֵ ַע ֶאת,וְ ִה ְת ּ ַפז ְּר ּו ֵּבין הָ ַע ִּמים
ִש ָר ֵאל
ׂ ְ ּשי
ֶ ׁ  ְ ּב ָׁש ָעה, ּובֹא ו ְּר ֵאה.ֶע ְל ּבוֹ נָם
ְ
 הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא,ְ ׁשר ּויִים ְ ּב ַא ְרצָ ם
,ִש ָר ֵאל
ׂ ְ ש ַע ְ ּב ַגנּוֹ ו ִּמ ְת ָק ֵרב ְלי
ֵ ׁ ֲִמ ְ ׁש ּ ַתע
.וְ ׁשוֹ מֵ ַע קוֹ לָ ם ו ִּמ ְ ׁש ּ ַת ֵּבחַ ָּבהֶ ם

חו ַביְ יה ּו ָּג ְרמ ּו
ֹ ש ָר ֵאל ַאף ַעל ַּגב ְ ּד
ׂ ְ ִה ּוא ְּבי
 ה ּוא, וְ ִא ְת ָּב ָ ּדר ּו ּ ֵבינֵי ַע ָמ ַמיָא,לְ ִא ְס ּ ַת ְּל ָקא ִמ ּ ֵבינַ יְ יה ּו
ש ָר ֵאל
ֹ ְּ ָת ַבע ֶעלְ ּב ֹונָ א ִ ּדל
ׂ ְ ִ ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדי, וְ ּ ָתא חֲ זֵי.הון
ְ  ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,הון
יך ה ּוא ִמ ׁ ְש ּ ַתעֲ ׁ ָשע
ֹ ֲׁ ָש ָראן ְּב ַא ְרע
,יהון
ֹ  וְ ׁ ָש ַמע ַק ּ ֵל,ש ָר ֵאל
ּ ְּבגִ נְ ּ ֵת
ׂ ְ ִ וְ ָק ִריב לְ גַ ּ ַביְ יה ּו ְ ּדי,יה
.וְ ִא ׁ ְש ְּת ּ ַבח ְּבה ּו

Rabbi Yossi says that our sins caused the Holy One Blessed be He to spread us all over
the world, without direct connection to him. Because of his love for us, he still protects
us and doesn’t let the other nations to hurt us.
When the Israelites dwell in their land that is Malchut and the ‘Garden’, the Holy One
Blessed be He is closer, listen to them and praise them.
Deuteronomy 6:5
“�וּבכָל ְמאֹ ֶד
ְ �וּבכָל נ ְַפ ְשׁ
ְ �וְאָ הַ ְב ָתּ אֵ ת יְהוָה אֱ �הֶ י� ְבּכָל ְלבָ ְב.”
“You shall love YHVH your God with all your heart and with all your soul and with all
your might.”

ִש ָר ֵאל
ׂ ְ ש ָ ּג ְרמ ּו ח ֲָט ֵאיהֶ ם וְ הֻ גְ ל ּו י
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן.137
ְ
 הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא לֹא,מֵ הָ ָא ֶרץ הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה
, וְ לֹא עוֹ ד. ֹש ַע ּבו
ֵ ׁ ֲנִ ְכנָס ְל ַגנּוֹ וְ לֹא ִמ ְ ׁש ּ ַתע
 וְ ַע ּ ָתה ַמה ִּלי פֹה,שהוּא צוֹ וֵחַ וְ אוֹ מֵ ר
ֶ ׁ ֶא ָּלא
 )תהלים קלב( ּפֹה,נְ אֻ ם ה'? וְ כָ תוּב ָׁשם
ֹ ְ ּכמו, ִ ּכי לֻ ַּקח ַע ִּמי ִח ּנָם. ָשב ִ ּכי ִא ִּו ִתיה
ֵ ׁ ֵא
.ש ּנֶאֱ ַמר )ישעיה נב( ִח ּנָם נִ ְמ ַּכ ְר ּ ֶתם
ֶׁ

ש ָר ֵאל ֵמ ַא ְר ָעא
ֹ  ֵּכיוָ ן ְ ּדגַ ְרמ ּו.137
ׂ ְ ִ וְ ִא ְת ְ ּגלֵ י י,חו ַביְ יה ּו
ְ  ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,ישא
,יה
ָ ׁ ַק ִ ּד
ּ יך ה ּוא לָ א ָעאל ְּבגִ נְ ּ ֵת
 ֶא ּ ָלא ְ ּד ִאיה ּו ָצוַ וח,עוד
ֹ  וְ לָ א.יה
ּ וְ לָ א ִמ ׁ ְש ּ ַתעֲ ׁ ָשע ּ ֵב
 ּו ְכ ִתיב,'ָ וְ ַע ּ ָתה ַמה ִּלי פ ֹה נְ אֻ ם יְ י,וְ ָא ַמר
 ִ ּכי ל ַ ֻּקח.יה
ָ ית
ִ ָה ָתם )תהלים קלב( ּפ ֹה ֵא ׁ ֵשב ִ ּכי ִא ִ ּו
 )ישעיה נב( ִח ָ ּנם, ְ ּכ ָמה ְ ּד ַא ְּת ָא ֵמר,ַע ִּמי ִח ָ ּנם
.נִ ְמ ַּכ ְר ּ ֶתם

Because of their sins and the exile from the Holy Land, the Holy One Blessed be
He doesn’t enter his ‘Garden’ to have a good time with his people. He is upset
and
screams;
Isaiah 52:5 “ ילילוּ נְ אֻ ם יְהוָה
ִ ֵוְﬠַ ָתּה מי לי ]מַ ה ִלּי[ פֹה נְ אֻ ם יְהוָה כִּ י ל ַֻקּח ﬠַ ִמּי ִחנָּם משלו ]מ ְֹשׁלָ יו[ יְה
ְת ִמיד כָּל הַ יּוֹם ְשׁ ִמי ִמנֹּאָ ץ
ָ ו.” "Now, therefore, what do I have here," declares YHVH,
"seeing that My people have been taken away without cause?" Again YHVH
declares, "Those who rule over them howl, and My name is continually
blasphemed all day long.”
Psalms 132:14 “ ָז ֹאת ְמנוּחָ ִתי ﬠ ֲֵדי ﬠַ ד פֹּ ה אֵ ֵשׁב כִּ י ִאוִּ ִתיה.” “This is My resting place forever
and ever; here I will dwell, for I have desired her.”
The Holy One Blessed be He wishes to have a ‘rest’ in the ‘Garden’ Malchut because
this is where the Shechina dwells and he ‘desires her’
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הון,
ש ָר ֵאל ֵמ ַא ְרעֲ ֹ
ּ .138ו ֵמ ַהה ּוא ֹיו ָמא ְ ּד ִא ְת ְ ּג ִליא ּו יִ ְ ׂ
יה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא.
לָ א ִא ׁ ְש ְּת ַכח ֶח ְדוָ ָ
ותא ָק ֵמ ּ
יש ׁ ָש ַמיִ ם
הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה נ( ַאלְ ִּב ׁ
שים ְ ּכס ּו ָתם .וְ ָכל ָ ּדאְּ ,בגִ ין
שק ָא ִ ׂ
ַק ְדר ּות וְ ַ ׂ
לון ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא,
הוןּ ְ ,ד ָר ִחים ֹ
ְר ִחימ ּו ָתא ִ ּדלְ ֹ
ְ ּכ ָמה ְ ּד ַא ְּת ָא ֵמר) ,מלאכי א( ָא ַה ְב ִּתי ֶא ְת ֶכם ָא ַמר
יְ יָ') .ועל דא( וְ ָא ַה ְב ּ ָת ֶאת יְ יָ' אֱ ל ֶֹה ָ
יך .וְ ָא ַה ְב ּ ָתּ ְ :ד ָב ֵעי
יה ִּב ְר ִחימ ּו ָתא ִע ּ ָל ָאהּ ְ ,ד ָכל
ּ ַבר נָ ׁש לְ ִא ְת ַק ּ ׁ ְש ָרא ּ ֵב ּ
ּפ ּולְ ָחנָ א ְ ּד ָב ֵעי ּ ַבר נָ ׁש לְ ִמפלַ ח לְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
ְ
מו
ה ּואּ ְ ,דיִ ְפלַ ח ִּב ְר ִחימ ּוּ ְ .דלֵ ית לָ ְך ּפ ּולְ ָחנָ אּ ְ ,כ ֹ
ְר ִחימ ּו ָתא ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואִ .ר ִּבי ַא ָּבא ָא ַמר,
שר
או ַריְ ָ
ָהנֵי ִמ ּ ֵלי ְ ּכלָ לָ א ְ ּד ֹ
יתא ִאי ּנ ּוןְּ ,בגִ ין ְ ּד ֶע ֶׂ
או ְקמ ּו ָה
יתאָ ,ה ָכא ִא ְת ְ ּכלִ יל ּו ,וְ ָהא ֹ
או ַריְ ָ
אֲ ִמ ָירן ְ ּד ֹ

ִש ָר ֵאל מֵ ַא ְרצָ ם
ש ּגָל ּו י ְ ׂ
 .138וּמֵ אוֹ תוֹ יוֹ ם ׁ ֶ
לֹא נִ ְמצֵ את ִ ׂש ְמחָ ה ִל ְפנֵי הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּךְ
יש ָׁש ַמיִם
ש ָּכתוּב )ישעיה נ( ַא ְל ִ ּב ׁ
הוּא ,זֶה ּו ׁ ֶ
ַק ְדרוּת וְ ַׂשק ָא ִ ׂשים ְ ּכסו ָּתם .וְ כָ ל זֶה ִמ ּׁשוּם
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא אוֹ הֵ ב אוֹ ָתם,
ַאהֲבָ ָתם ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ ַמר )מלאכי א( ָאהַ ְב ִּתי אֶ ְתכֶ ם
ְּכמוֹ ׁ ֶ
ָא ַמר ה') .וְﬠַ ל זֶה( וְ ָאהַ ְב ּ ָת ֵאת ה' אֱ לֹהֶ יךָ.
ש ָצ ִר ְ
שר ִע ּמוֹ
יך ָא ָדם ְל ִה ְת ַק ּׁ ֵ
וְ ָאהַ ְב ּ ָתּ ֶ ׁ ,
ש ָא ָדם
שכָ ל עֲ בוֹ ָדה ׁ ֶ
ְ ּב ַאהֲבָ ה ֶע ְליוֹ נָהֶ ׁ .
ְ
צָ ִר ְ
יך לַ עֲ בֹד ֶאת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא,
ש ֵאין ְל ָך עֲ בוֹ ָדה ְ ּכמוֹ
שיַּעֲ בֹד ְ ּב ַאהֲבָ הֶ ׁ ,
ֶׁ
ְ
ַאהֲבַ ת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּאַ .ר ִ ּבי ַא ָּבא ָא ַמר,
של הַ ּתוֹ ָרה,
הַ דְּ בָ ִרים הַ ָּלל ּו הֵ ם הַ ְּכלָ ל ׁ ֶ
של הַ ּתוֹ ָרה ָּכאן
שר הָ אֲ ִמירוֹ ת ׁ ֶ
ש ֶע ֶׂ
ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
נִ ְכ ְללוַּ ,וה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ הַ חֲבֵ ִרים.

ַח ְב ַר ּיָיא.
Isaiah 50:3
סוּתם“
ְשׂק אָ ִשׂים כְּ ָ
”.אַ ְל ִבּישׁ ָשׁ ַמיִם ַק ְדרוּת ו ַ
”"I clothe the heavens with blackness And make sackcloth their covering.
From the day the Israelites went into exile, Happiness was not found in front of the
”, "I have lovedאָ הַ ְב ִתּי אֶ ְתכֶם אָ ַמר יְהוָה“ )Holy One Blessed be He that loves us (Malachi 1:2
you,".
Because of God’s love for us, we need to connect to him with supernal love in everything
we do.
Deuteronomy 6:5
וּבכָל ְמאֹ ֶד�“
וּבכָל נ ְַפ ְשׁ� ְ
”.וְאָ הַ ְב ָתּ אֵ ת יְהוָה אֱ �הֶ י� ְבּכָל ְלבָ ְב� ְ
“You shall love YHVH your God with all your heart and with all your soul and with all
”your might.
Rabbi Aba says that love is the entire Torah and because of that, this verse is included
in the portion of Vaetchanan, together with the Ten commandments.

ָ ּ .139תא חֲ זֵי ,לֵ ית לָ ְך ִמ ּ ָלה ּ ַבחֲ ִביב ּו ָתא ַק ּ ֵמי
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה ַּכ ְ ּד ָקא
יך ה ּואּ ְ ,כ ַמאן ְ ּד ָר ִחים לֵ ּ
יָא ּותּ .ו ַמה ה ּואּ ְ .כ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיבְּ ,ב ָכל לְ ָב ְב ָךְּ .ב ָכל,

יהְּ .בנַ ְפ ׁ ְש ָך,
ַמאי ָקא ַמיְ ֵיריִּ ,בלְ ָב ְב ָך ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
ִּב ְמא ֶֹד ָךַ ,מה ּו ְּב ָכל לְ ָב ְב ָךֶ .א ּ ָלא לְ ַא ְכלְ לָ א ְּת ֵרין
ישְּ .ב ָכל נַ ְפ ׁ ְש ָךַ :חד ַטב ,וְ ַחד
לִ ִּביןַ ,חד ַטב וְ ַחד ִּב ׁ
DailyZohar.com

ּ .139בֹא ו ְּר ֵאהֵ ,אין ְל ָך דָּ בָ ר ַּבח ֲִביבוּת
שאוֹ הֵ ב אוֹ תוֹ
ִל ְפנֵי הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְ ּכ ִמי ׁ ֶ
ָּכ ָראוּי .ו ַּמה הוּא? ַּכ ָּכתוּב ְ ּבכָ ל ְלבָ ְב ָך.
ְ ּבכָ לַ ,מה זֶּה אוֹ מֵ ר? הָ יָה צָ ִר ְ
יך לוֹ ִל ְכ ּתֹב
ִ ּב ְלבָ ְב ָךּ ְ ,בנ ְַפ ְ ׁש ָךּ ִ ,ב ְמא ֶֹד ָךַ .מה ּו ְ ּבכָ ל
ְלבָ ְב ָך? ֶא ָּלא ְלהַ ְכ ִליל ְׁשנֵי ְלבָ בוֹ ת ,אֶ חָ ד
טוֹ ב וְ ֶאחָ ד ַרעּ ְ .בכָ ל נ ְַפ ְ ׁש ָךֶ ,אחָ ד טוֹ ב
וְ ֶאחָ ד ַרעּ ְ .בכָ ל ְמא ֶֹד ָך ,זֶה לֹא בָ א
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שאָ .א ַמר ִל ְד ָר ָׁשהָ .א ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר ,וַאֲ ִפ ּל ּו זֶה הוּא
ישְּ .ב ָכל ְמא ֶֹד ָךּ ָ ,דא לָ א ַא ְתיָא לִ ְ ּד ָר ׁ ָ
ִּב ׁ
ש ּנָפַ ל לוֹ ָממוֹ ן
ִל ְד ָר ָׁשהָ .מה הַ ּ ַט ַעם? ֵּבין ׁ ֶ
ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ,וַ אֲ ִפ ּ
יל ּו ַהאי לִ ְ ּד ָר ׁ ָשא ה ּואַ .מאי
שהוּא
יר ּׁ ָשה ,אוֹ ִמ ַ ּצד ַאחֵ ר ,אוֹ ֵּבין ׁ ֶ
ִמ ֻ
ֹ
מונָ א ִמ ְּיר ּו ָתא,
יה ָמ ֹ
ַט ְע ָמאֵ ּ .בין ְ ּדנָ ַפל לֵ ּ
או ִה ְרוִ יחַ אוֹ תוֹ  ,וְ ַעל זֶה ָּכתוּב ְ ּבכָ ל ְמא ֶֹד ָך.

יה ,וְ ַעל ָ ּדא
ִמ ִּס ְט ָרא ַאחֲ ָראֹ ,
או ּ ֵבין ְ ּד ִאיה ּו ָרוַ וח לֵ ּ
ְ ּכ ִתיב ְּב ָכל ְמא ֶֹד ָך.

There is nothing that the Holy One Blessed be He likes more than those who
love him properly as it is written “with all your heart” that means with the good
and the bad side of your heart. “with all your soul” means with the two sides of
”your soul, the good and the bad. Rabbi Elazar explains “with all your might
means with everything you got, money that was inherited from coming from
other
sources
and
money
that
was
earned.
;Lesson
’ is numerically 13 and when we love God with connecting to his loveאהבה‘ ’‘Love
for us and the unification of these two ‘loves’ (13+13=26) reveals the Light of
YHVH (Numerically 26).

ָ .140א ַמר ִר ִּבי ַא ָּבאַ ,אהֲ ַד ְרנָ א לַ ְּק ָרא וְ ָא ַה ְב ּ ָת.
ַמאן ְ ּד ָר ִחים לְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואִ ,א ְתעֲ ּ ָטר ְּב ֶח ֶסד
ִמ ָּכל ִס ְט ִרין ,וְ ָע ִביד ֶח ֶסד ְּבכ ּ ָֹלא ,וְ לָ א ָחיִ יס ַעל
ֵיהְ .מנָ לָ ןֵ .מ ַא ְב ָר ָהםּ ְ .כ ָמה
יה וְ ַעל ָמ ֹ
מונ ּ
ּג ּו ֵפ ּ

יהַ ,על
ְ ּד ִא ְּת ַמרּ ְ ,ד ָהא לָ א ָחס ִּב ְר ִחימ ּו ָתא ְ ּד ָמ ֵ
אר ּ
ֵיה.
יה ,וְ ַעל ָמ ֹ
מונ ּ
יה) ,דהוא יצריה( וְ ַעל נַ ְפ ׁ ֵש ּ
ִל ּ ֵב ּ

של
ָ .140א ַמר ַר ִ ּבי ַא ָּבא ,חָ ז ְַרנ ּו לַ ּ ָפסוּק ׁ ֶ
שאוֹ הֵ ב ֶאת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך
וְ ָאהַ ְב ּ ָתִ .מי ׁ ֶ
שה
הוּאִ ,מ ְת ַע ּ ֵטר ְ ּבחֶ סֶ ד ִמ ָּכל הַ ְ ּצ ָד ִדים וְ עוֹ ֶׂ
חֶ סֶ ד ִעם הַ כּ ֹל ,וְ לֹא חָ ס ַעל ּגוּפוֹ וְ ַעל ָממוֹ נוֹ .
שה ֲֵרי
ש ּנֶאֱ ַמרֶ ׁ ,
ִמ ַּניִן לָ נוּ? מֵ ַא ְב ָרהָ םְּ ,כמוֹ ׁ ֶ
)שׁהוּא
לֹא חָ ס ְ ּב ַאהֲבַ ת ִר ּבוֹ נוֹ ַעל ִל ּבוֹ ֶ
יִצְ רוֹ( וְ ַעל נ ְַפ ׁשוֹ וְ ַעל ָממוֹ נוֹ .

Rabbi Aba says that those who love the Holy One Blessed be He, are ‘crowned’ with
Chessed from all sides, they do acts of Chessed with others and have no worries about
their body and his money. We learn that from Abraham that loved his master with his
heart, soul, and money.

יהְּ ,בגִ ין
יה לָ א ַא ׁ ְש ַּגחַ ,על ְרע ּו ָתא ִ ּדילֵ ּ
ַ .141על לִ ּ ֵב ּ
יהּ ְ ,דלָ א ָחס ַעל
ְר ִחימ ּו ָתא ְ ּד ָמ ֵ
יהַ .על נַ ְפ ׁ ֵש ּ
אר ּ

יהַ .על
יהְּ ,בגִ ין ְר ִחימ ּו ָתא ְ ּד ָמ ֵ
אר ּ
יה ,וְ ַעל ִא ְּת ֵת ּ
ְּב ֵר ּ

ֵיהּ ְ ,דהֲ וָ ה ָק ִאים ְּב ָפ ָר ׁ ַשת ָא ְר ִחין ,וְ ַא ְת ִקין
ָמ ֹ
מונ ּ
ְמ ֹזונֵי לְ ָכל ָעלְ ָמאְּ .בגִ ין ָּכ ְךִ ,א ְתעֲ ּ ָטר ְּב ִע ְט ָרא
ְ ּד ֶח ֶסדּ ְ .כ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב) ,מיכה ז( ֶח ֶסד לְ ַא ְב ָר ָהם.
יה ,זָ ָכה לְ ַהאי.
ּו ַמאן ְ ּד ִא ְת ְק ּ ׁ ַשר ִּב ְר ִחימ ּו ָתא ְ ּד ָמ ֵ
אר ּ
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ַ .141על ִל ּבוֹ לֹא ִה ְ ׁש ִ ּגיחַ ַ ,על ְרצוֹ נוֹ ,
ש ּלֹא חָ ס
ִמ ּ ׁשוּם ַאהֲבַ ת ִר ּבוֹ נוֹ ַ .על נ ְַפ ׁשוֹ ֶ ׁ -
ַעל ְ ּבנוֹ וְ ַעל ִא ְ ׁש ּתוֹ ִ ּב ְ ׁש ִביל ַאהֲבַ ת ִר ּבוֹ נוֹ .
שהָ יָה עוֹ מֵ ד ְ ּבפָ ָר ַׁשת דְּ ָר ִכים
ַעל ָממוֹ נוֹ ֶ ׁ -
ו ְּמ ַת ֵּקן ְמזוֹ נוֹ ת ְלכָ ל הָ עוֹ לָ םִ .מ ּׁשוּם ָּכךְ
של חֶ סֶ דַּ ,כ ָּכתוּב )מיכה
ִה ְת ַע ּ ֵטר ַּבעֲ ָט ָרה ׁ ֶ
שר ְ ּב ַאהֲבַ ת
ש ִּמ ְת ַק ּ ׁ ֵ
ז( חֶ סֶ ד ְל ַא ְב ָרהָ ם .ו ִּמי ׁ ֶ
ש ָּכל
ִר ּבוֹ נוֹ זוֹ כֶ ה לָ זֶה ,וְ לֹא עוֹ דֶ ,א ָּלא ׁ ֶ
ִ ּבגְ לָ לוֹ  .זֶה ּו
ִמ ְת ָּב ְר ִכים
הָ עוֹ לָ מוֹ ת
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ָ יד
.יך יְבָ ְרכוּכָ ה
ֶ ש ָּכתוּב )תהלים קמה( ַוח ֲִס
ֶׁ
ֶא ּ ָלא יְבָ ְרכ ּו
,ַאל ִּת ְק ֵרי יְבָ ְרכוּכָ ה
)שׁכָּתוּב )בראשית יב( וְנִ ְב ְרכוּ ְב� כֹּל
ֶ .כֹ''ה
.(ִמ ְשׁ ְפּחוֹת הָ אֲ ָד ָמה

.ֵיה
ֹ וְ ל ֹא
ּ  ֶא ּ ָלא ְ ּד ָעלְ ִמין ּ ֻכ ְּלה ּו ִמ ְת ָּב ְר ָכן ְּבגִ ינ,עוד
ָ יד
יך
ֶ  )תהלים קמה( וַ חֲ ִס,ִד ְכ ִתיב
הֲ ָדא ה ּוא
 ֶא ּ ָלא יְ ָב ְרכ ּו, ַאל ִּת ְק ֵרי יְ ָב ְרכ ּו ָכה,יְ ָב ְרכ ּו ָכה
 )בראשית יב( ונברכו בך כל משפחות, )דכתיב.ּכֹ''ה
(האדמה

‘With his heart’, Abraham loved and followed the will of God, rather than his
own. “With his soul” he was ready to give his son’s life and ignore his wife to
follow God’s command. “With his might” Abraham was hosting people and feed
them. For his love to God, he earned to represent the Sefirah of Chessed as it
says in Micha 7:20 “ימי ֶ ֽק ֶדם׃
ֵ ֹתינוּ ִ ֥מ
֖ ֵ “ ” ִתּ ֵ ֤תּן אֱ מֶ ת֙ ְל ַ ֽיﬠֲקֹ֔ ב ֶ ֖חסֶ ד ְלאַ ְב ָר ָ ֑הם אֲ ֶשׁר־נִ ְשׁ ַ ֥בּ ְﬠ ָתּ לַ אֲ בYou
will give truth to Jacob and loving devotion (Chessed) to Abraham, as You swore
to our fathers from days of old.”
Those who connect with love to the Creator earn the Light of Chessed and reveal
light in all worlds.
Psalms 145:10 “ידי� יְבָ רֲ כוּכָה
ֶ ֲשׂי� וַחֲ ִס
ֶ יוֹדוּ� יְהוָה כָּל מַ ﬠ.” “All You have made will give You
thanks, O YHVH, and Your godly ones (Chassidim) will bless you.”
The people that earned the level of Chessed have the ability to bless. The Zohar
asks us to read the word ‘‘ ’יְבָ רֲ כוּכָהwill bless you’ as two words ‘“ ’יְבָ רֲ כוּ כָהwill
bless” and “ ”כהthat is the aspect of the Shechina. The Shechina in Malchut is
‘blessed’ when the Light that comes from the actions we do with love to connect
to YHVH.
Lesson;
We should accept with love whatever comes on our path as it is something that was
planned to bring us closer to him. The farther we are from God, the harder it gets to
show love to him. Nevertheless, we need to keep moving toward him and earn his love.
When we do so we connect to the love that when it comes down it benefits all the lower
levels.
Without our work. the Shechina is alone and we don't have the support from above.
The Shechina went to exile with us and the love of God to her must needs our support
to activate the upper light in this world.

 נִ ְכנְ ס ּו, יוֹ ם ֶאחָ ד הָ יָה חַ ּ ָל ׁש ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י.142
,ֵאלָ יו ַר ִ ּבי ַא ָּבא וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה וְ ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק
.ָּשבו
ְׁ  י.ָשן
ֵ ׁ שהָ יָה נוֹ פֵ ל ַעל ּ ָפנָיו וְ י
ֶ ׁ ָֹרא ּו אוֹ תו
ֹ ָא ַמר לו.ש ּ ָפנָיו ְמחַ יְּכוֹ ת
ֶ ׁ  ָרא ּו,ש ִה ְתעוֹ ֵרר
ֶ ׁ ְ ּכ
, ֹית? ָא ַמר לו
ָ  דָּ בָ ר חָ ָד ׁש ָר ִא,ַר ִ ּבי ַא ָּבא
יתי ֶאת
ִ  וְ ָר ִא,ש ַע ְכ ָׁשו ָע ְל ָתה נ ְַפ ִ ׁשי
ֶ ׁ ,וַדַּ אי
ש ּ ָמ ְסר ּו ַע ְצ ָמם ַעל
ֶ ׁ של אוֹ ָתם
ֶ ׁ הַ ָּכבוֹ ד
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,ֹיו ִסי

ִר ִּבי

ָחלַ ׁש

הֲ וָ ה

,ַחד

 ֹיו ָמא.142

יה ִר ִּבי ַא ָּבא וְ ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה וְ ִר ִּבי
ּ ָעאל )עאלו( לְ גַ ּ ֵב
. י ְָתב ּו.יה ְ ּדהֲ וָ ה נָ ִפיל ַעל ַאנְ ּפ ֹוי וְ נָ ִאים
ּ ֵ ָחמ ּו ל,יִ ְצ ָחק

יה
ִ ְיה לְ ַאנְ ּפ ֹוי ְ ּד ַחי
ּ ֵ ָא ַמר ל.יכין
ּ ֵ ָחמ ּו ל,ַּכד ִא ְּת ַער
 )דף רס''ז.יתא
ָ  ִמ ּ ָלה ַח ְד ּ ָתא חֲ ֵמ,ִר ִּבי ַא ָּבא
, ְ ּד ַה ׁ ְש ּ ָתא ַס ְּל ָקא נַ ְפ ׁ ִשי,יה וַ ַ ּדאי
ּ ֵע''ב( ָא ַמר ל
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וְ ָח ֵמית יְ ָק ָראֵ ,מ ִאי ּנ ּון ְ ּד ָמ ָסר ּו ַּג ְר ַמיְ יה ּו ַעל ְקד ּו ּ ׁ ָשה
יהון,
אר ֹ
ְ ּד ָמ ֵ
מונָ א
ְ ּדאֲ ַפ ְר ְס ֹ

ַ ּדהֲ ֹוו
ַ ּד ְכיָא.

ָעאלִ ין

יסר
ִּב ְתלֵ ָ

וְ ק ּו ְד ׁ ָשא

ְּב ִר ְ
יך

נַ הֲ ֵרי
ה ּוא

ִמ ׁ ְש ּ ַתעֲ ׁ ָשע ְּבה ּו .וַ חֲ ֵמינָ א ַמה ְ ּדלָ א יָהֲ ב ּו לִ י ְר ׁש ּו ָתא

לון ,אֲ ֵמינָ אַ ,האי יְ ָק ָרא ְ ּד ַמאן
ימר .וְ ׁ ָש ִאילְ נָ א ֹ
לְ ֵמ ַ
יהון ְּב ַהה ּוא
אר ֹ
ה ּואָ .א ְמר ּו ִליֵ ,מ ִאי ּנ ּון ִ ּד ְר ִחימ ּו ְל ָמ ֵ
ָעלְ ָמאּ .ו ִמ ּ ָמה ְ ּד ָח ִמית ,נַ ְפ ׁ ָשאי וְ לִ ָּבאי ִא ְתנְ ִהיר,

שהָ י ּו נִ ְכנ ִָסים ִ ּב ְׁשל ָֹׁשה
ְק ֻד ּׁ ַשת ִרבּ וֹ נָםֶ ׁ ,
ָע ָׂשר ַנהֲרוֹ ת אֲ פַ ְר ְסמוֹ ן ָטהוֹ ר וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּךְ
ש ּלֹא
יתי ַמה ּׁ ֶ
ש ַע ִע ּ ָמם ,וְ ָר ִא ִ
הוּא ִמ ְ ׁש ּ ַתעֲ ׁ ֵ
נ ְָתנ ּו ִלי ְר ׁשוּת לוֹ ַמר .וְ ָׁש ַא ְל ִּתי אוֹ ָתם,
של
של ִמי הַ ָּכבוֹ ד הַ זֶּה? ָא ְמר ּו ִליֶ ׁ ,
ָא ַמ ְר ִּתי ׁ ֶ
ש ָאהֲב ּו ֶאת ִר ּבוֹ נָם ְ ּבאוֹ תוֹ הָ עוֹ לָ ם.
אוֹ ָתם ׁ ֶ
יתי הוּאֲ ר ּו נ ְַפ ִ ׁשי וְ ִל ִ ּבי ,וְ ַעל ּ ֵכן
ש ָר ִא ִ
ו ִּמ ּ ַמה ּׁ ֶ
ּ ָפנַי ְמחַ יְּכוֹ ת.

יכין.
וְ ַעל ָ ּדא ַאנְ ּ ָפ ִאי ַח ְּי ִ

Rabbi Aba, Rabbi Yehudah, and Rabbi Yitzchak came to visit Rabbi Yossi that was sick.
They saw him fall on his face and sleeping. They sat and waited until he woke up with
a smiling face. Rabbi Yossi told them about a new thing he saw when his soul ascended
during his sleep. He saw those who dedicated their lives to their holy master going into
, Balsam) oil and the Holy One Blessed beאֲ פַ ְר ְסמוֹן( thirteen rivers of pure persimmon
He, have fun with them. In addition, Rabbi Yossi saw things that he was not allowed to
reveal. He explained that because of all the things his soul saw, his face was smiling.

יה ִר ִּבי ַא ָּבא ,זַ ָּכ ָאה ח ּולָ ָק ְך ,אֲ ָבל
ָ .143א ַמר לֵ ּ

יתא ַא ְס ִהיד ְּבה ּוּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,ישעיה סד( ַעיִ ן לָ א
או ַריְ ָ
ֹ
לוָ .א ַמר
שה לִ ְמ ַח ֵּכה ֹ
ָר ָא ָתה אֱ ל ִֹהים ז ּולָ ְת ָך יַעֲ ֶׂ
יה ִר ִּבי יְ ה ּו ָדהָ ,הא ׁ ָש ִאיל ּו ַח ְב ַר ּיָיאּ ָ ,דא ִ ּד ְכ ִּתיב
לֵ ּ
יה.
שה ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
שהַ ּ ,תעֲ ֶׂ
יַעֲ ֶׂ

ָ .143א ַמר לוֹ ַר ִ ּבי ַא ָּבאַ ,א ְׁש ֵרי חֶ ְל ְק ָך,
עֲ לֵ יהֶ ם,
ידה
ְמ ִע ָ
הַ ּתוֹ ָרה
אֲ בָ ל
ש ָּכתוּב )ישעיה סד( ַעיִן לֹא ָר ָא ָתה אֱ ל ִֹהים
ֶׁ
ָ
שה ִל ְמחַ ּ ֵכה לוֹ ָ .א ַמר לוֹ ַר ִ ּבי
זוּלָ ְתך יַעֲ ֶׂ
ש ָּכתוּב
יְהו ָּדה ,ה ֲֵרי ָׁשאֲ ל ּו הַ חֲבֵ ִרים ,זֶה ׁ ֶ
שה ,הָ יָה צָ ִר ְ
שה!
יך לוֹ ִל ְהיוֹ ת ּ ַתעֲ ֶׂ
יַעֲ ֶׂ

Rabbi Aba praised Rabbi Yossi for his merits and quoted Isaiah 64:3
ֲשׂה ִל ְמחַ כֵּה לוֹ
�הים זוּלָ ְת� ַיﬠ ֶ
.” “No eye has seen God besides You, who willﬠַ יִן ל ֹא ָראָ ָתה אֱ ִ
”act on behalf of those who wait for Him.
;Lesson
) Persimmon (Balsam) oil are aspects of Light ofאֲ פַ ְר ְסמוֹן( The thirteen rivers of
Chassadim that comes from the highest level of Keter. It’s a result of the love
unification of Zeir Anpin and Malchut.
Tzadikim that dedicate their lives for the love of God and follow his ways, have merits
) that flows like rivers of pure Balsam oil.מים רבים( to enjoy the supernal Chassadim

יהָ ,הא ִא ְּת ַמר .אֲ ָבל ָרזָ א ְ ּד ִמ ּ ָלה,
ָ .144א ַמר לֵ ּ
ַהיְ ינ ּו ִ ּד ְכ ִּתיב) ,תהלים כז( לַ חֲ ֹזות ְּבנ ַֹעם יְ יָ' ּולְ ַב ֵ ּקר
או ְקמ ּו ָה ,נ ַֹעם יְ יָ'ַ ,הה ּוא ְ ּד ַא ְתיָא
לו .וְ ֹ
יכ ֹ
ְּב ֵה ָ
ישאּ ְ ,דק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ִמ ׁ ְש ּ ַתעֲ ׁ ָשע
יקא ַק ִ ּד ׁ ָ
ֵמ ַע ִּת ָ
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ָ .144א ַמר לוֹ  ,ה ֲֵרי נִ ְת ָּב ֵאר ,אֲ בָ ל סוֹ ד
ש ָּכתוּב )תהלים כז( לַ חֲזוֹ ת
הַ דָּ בָ ר הַ יְנ ּו ׁ ֶ
ְ ּבנ ַֹעם ה' ו ְּלבַ ֵּקר ְ ּבהֵ יכָ לוֹ  .וּפֵ ְר ׁשוּהָ  ,נ ַֹעם ה',
שהַ ָּקדוֹ ׁש
ש ָּבא מֵ הָ ַע ִּתיק הַ ָּקדוֹ ׁש ׁ ֶ
אוֹ תוֹ ׁ ֶ
שה ֲֵרי אוֹ תוֹ נ ַֹעם
ש ַע ּבוֹ ֶ ׁ ,
ָּברו ְּך הוּא ִמ ְ ׁש ּ ַתעֲ ׁ ֵ
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 ַּבהֵ יכָ ל, ֹ ו ְּלבַ ֵּקר ְ ּבהֵ יכָ לו.יוֹ צֵ א מֵ הָ ַע ִּתיק
 ַעיִן לֹא ָר ָא ָתה, ַאף ָּכאן.הָ ֶע ְליוֹ ן ַעל הַ כּ ֹל
 ִמי? אוֹ תוֹ הָ ַע ִּתיק- שה
ֶׂ ֲאֱ ל ִֹהים זוּלָ ְת ָך יַע
, ֹ ָא ַמר לו.שה ֲֵרי ּבוֹ ּ ָתלוּי
ֶ ׁ ,של הַ כּ ֹל
ֶ ׁ הַ ִ ּנ ְס ּ ָתר
של אוֹ ָתם
ֶ ׁ  ַא ְ ׁש ֵרי חֶ ְל ָקם.וַדַּ אי ָּכ ְך הוּא
 ְל ֵא ּ ֶלה,ש ְ ּב ַאהֲבַ ת ִר ּבוֹ נָם נִ ְד ָּב ִקים ָּבהֶ ם
ֶׁ
.ֵאין ִ ׁשעוּר ְלחֶ ְל ָקם ָּבעוֹ לָ ם הַ הוּא

 ּולְ ַב ֵ ּקר.יקא נָ ְפ ָקא
ָ  ְ ּד ָהא ַהה ּוא נ ַֹעם ֵמ ַע ִּת.יה
ּ ּ ֵב
, א ּוף ָה ָכא.יל ָאה ַעל ּכ ּ ָֹלא
ָ ּ יכלָ א ִע
ָ  ְּב ֵה,לו
ֹ יכ
ָ ְּב ֵה
 ַהה ּוא, ַמאן.שה
ֶׂ ֲַעיִ ן ל ֹא ָר ָא ָתה אֱ ל ִֹהים ז ּולָ ְת ָך יַע
 ָא ַמר,יה ּ ַתלְ יָא
ָ יקא ְס ִת
ָ ַע ִּת
ּ  ְ ּד ָהא ּ ֵב,ימא ְ ּדכ ּ ָֹלא
יהון ְ ּד ִאי ּנ ּון
ֹ  זַ ָּכ ָאה ח ּולָ ֵק. וַ ַ ּדאי ָה ִכי ה ּוא,יה
ּ ֵל
 ְל ִא ּ ֵלין לֵ ית,יהון ִמ ְת ַ ּד ְּב ָקן ְּבה ּו
ֹ אר
ֵ ִ ּד ְר ִחימ ּו ָתא ְ ּד ָמ
.יהון ְּב ַהה ּוא ָעלְ ָמא
ֹ ׁ ִשע ּו ָרא ְלח ּולָ ֵק

Psalms 27:4
“וּלבַ ֵקּר ְבּהֵ יכָלוֹ
ְ אוֹתהּ אֲ בַ ֵקּשׁ ִשׁ ְב ִתּי ְבּבֵ ית יְהוָה כָּל י ְֵמי חַ יַּי לַ חֲ זוֹת ְבּנֹﬠַ ם יְהוָה
ָ
אַ חַ ת ָשׁאַ ְל ִתּי ֵמאֵ ת יְהוָה.”
“One thing has I asked of YHVH, that will I seek after: that I may dwell in the house of
YHVH all the days of my life, to gaze upon the beauty of YHVH and visit his palace.”
‘The beauty of YHVH’ is Atika Kadisha, ‘Holy Ancient’ that is the highest level of Keter.
This is the crown that the Holy One Blessed be He, takes pleasure with it. ‘visit his
palace’ is the supernal level of Binah. ‘No eye has seen God, who will act’ (Isaiah 64:3)
refers to Atika that is the source of pleasure and nourishment. Atika will act for the
righteous for their love and adherence to God.

 ַּכ ּ ָמה ְמדוֹ ִרים ַעל, ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק.145
,יקים ָּבעוֹ לָ ם הַ הוּא
ִ ְִּמדוֹ ִרים י ֵׁש לַ ַ ּצד
 אוֹ ָתם- של הַ כּ ֹל
ֶ ׁ וְ הַ ּ ָמדוֹ ר הָ ֶע ְליוֹ ן
שה ֲֵרי
ֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְק ְ ׁש ָרה בָ הֶ ם ַאהֲבַ ת ִר ּבוֹ נָם
ֶׁ
 ָמה.שעוֹ לֶ ה ַעל הַ כּ ֹל
ֶ ׁ ְמדוֹ ָרם נִ ְק ָׁשר לַ הֵ יכָ ל
ְ
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
ֶ ׁ הַ ּ ַט ַעם? ִמ ּׁשוּם
.ִמ ְת ַע ּ ֵטר ָּבזֶה

דו ִרין
ֹ דו ִרין ַעל ָמ
ֹ  ַּכ ָמה ָמ, ָא ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחק.145
דו ָרא
ֹ  ּו ָמ,יק ּיָיא ְּב ַהה ּוא ָעלְ ָמא
ַ ִאית לְ ה ּו לְ ַצ ִ ּד
יהון
ֹ אר
ֵ ְ ּד ָמ

ִ ּד ְר ִחימ ּו ָתא

ִאי ּנ ּון

,ְ ּדכ ּ ָֹלא

ִע ּ ָל ָאה

יכלָ א
ָ יהון ִא ְת ְק ּ ׁ ַשר ְּב ֵה
ֹ דו ֵר
ֹ  ְ ּד ָהא ָמ,ִא ְת ְק ּ ׁ ַשר ְּבה ּו
 ְּבגִ ין ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא, ַמאי ַט ְע ָמא.ְ ּד ָסלִ יק ַעל ּכ ּ ָֹלא
ְ ְּב ִר
.יך ה ּוא ְּב ַהאי ִא ְתעֲ ּ ָטר

Rabbi Yitzchak says that there are many many sections for the Tzadikim in the
upper world but the highest level is for those who were connected strongly with
love to him because the Holy One Blessed be He uses their love like a crown for
him.
Lesson;
The love expressed to God doesn’t have any physical connection and because of
that, it creates a bridge over all the levels from Malchut to Keter, activating the
flow of rivers of Chassadim that is the pleasure and beauty of Atika Kadisha
that the Tzadikim gaze upon and draw great pleasures.
 )הַ כֹּל אַ הֲ בָ ה( הַ הֵ יכָ ל הַ זֶּה, ּבֹא ו ְּר ֵאה.146
, ו ִּב ְ ׁש ִביל הָ ַאהֲבָ ה הַ כּ ֹל ַקיָּם,נִ ְק ָרא ַאהֲבָ ה
ַּכ ָּכתוּב )שיר השירים ח( ַמיִם ַר ִ ּבים לֹא
 וְ הַ כּ ֹל ַקיָּם.יו ְּכל ּו ְלכַ ּבוֹ ת ֶאת הָ ַאהֲבָ ה

 ַאהֲ ָבה,יכלָ א ָ ּדא
ָ  )ס''א כלא אהבה( ֵה, ּ ָתא חֲ זֵי.146
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ְ ּכ ָמה

.ּכ ּ ָֹלא

ימא
ָ ַק ְּי

ַאהֲ ָבה

ּו ְבגִ ין

,ִא ְת ְק ֵרי

 )שיר השירים ח( ַמיִ ם ַר ִּבים ל ֹא י ּו ְכל ּו,ִ ּד ְכ ִּתיב
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,שם הַ ָּקדוֹ ׁש ָּכ ְך נִ ְמצָ א
ֵ ׁ ּ ַשה ֲֵרי ה
ֶ ׁ ,ְ ּב ַאהֲבָ ה
ש ְּל ַמ ְעלָ ה
ֶ ׁ  י' לֹא נִ ְפ ָרד הַ ּקוֹ ץ, ָשה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּה
ֶׁ
שה ֲֵרי ְ ּב ַאהֲבָ ה ׁשוֹ ֶרה
ֶ ׁ ,ִמן י' ְלעוֹ לָ ִמים
 ה' ה ֲֵרי. וְ לֹא נִ ְפ ָרד ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְלעוֹ לָ ִמים,ָעלָ יו
 וְ נִ ְמצָ אוֹ ת,שי' לֹא נִ ְפ ֶר ֶדת ִמ ּ ֶמ ּנָה
ֶ ׁ , ָּ ֵפ ְר ׁשוּה
 ְּכמוֹ כֵ ן. ֹ לֹא נִ ְפ ָרדוֹ ת זוֹ ִמז ּו,יַחַ ד ַּבח ֲִביבוּת
ש ָּכתוּב )בראשית
ֶ ׁ ֹ ְּכמו, ַוה ֲֵרי נִ ְת ָּב ֵאר,'ה
, יוֹ צֵ א ָת ִמיד ְלעוֹ לָ ִמים,ב( וְ נָהָ ר יֹצֵ א מֵ ֵע ֶדן
.נִ ְד ָּב ִקים ַּבח ֲִביבוּת

,ימא
ָ  וְ כ ּ ָֹלא ִּב ְר ִחימ ּו ָתא ַק ְּי.לְ ַכ ּב ֹות ֶאת ָה ַאהֲ ָבה
,ישא ָה ִכי ִא ׁ ְש ְּת ַכח ְ ּד ָהא א ּו ְקמ ּו ָה
ָ ׁ ְ ּד ָהא ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד
 ְ ּד ָהא.ילא ִמן י' לְ ָעלְ ִמין
ָ ּ קו ָצא ִ ּדלְ ֵע
ֹ י' לָ א ִמ ְת ּ ְפ ַר ׁש
ֵיה
ּ  וְ לָ א ִמ ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמ ּנ,יה
ּ ִֵּב ְר ִחימ ּו ָתא ׁ ַש ְריָא ָעל

, ְ ּד ֹיוד לָ א ִמ ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמנָ ּה, ָהא א ּו ְקמ ּו ָה,' ה.ְל ָעלְ ִמין
 לָ א ִא ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשן ָ ּדא,וְ ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו ַּכחֲ ָדא ּ ַבחֲ ִביב ּו ָתא
 ְ ּכ ָמה, ְ ּכגַ וְ ונָ א ָ ּדא ה' וְ ָהא ִא ְּת ַמר.ִמן ָ ּדא

 ֹיוצֵ א ּ ָת ִדיר, )בראשית ב( וְ נָ ָהר ֹיוצֵ א ֵמ ֵע ֶדן,ִ ּד ְכ ִּתיב
. ּ ַבחֲ ִביב ּו ָתא ִא ְת ַ ּד ְּב ָקן,לְ ָעלְ ִמין

The supernal palace that everything below depends on it is called ‘The palace of love’
as it is said;
Songs 8:7
“ ָ”מיִם ַר ִבּים ל ֹא יוּכְ לוּ ְלכַבּוֹת אֶ ת הָ אַ הֲ בָ ה וּנְ הָ רוֹת ל ֹא י ְִשׁ ְטפוּה
ַ
“Mighty waters cannot quench love; rivers cannot sweep it away.”
The Holy name YHVH has the  יYod that is Chokmah with a tag that represents Keter
and it’s always on top of it to tell us the Keter and Chokmah are unseparated. The H ה
is Binah that connects with love to Chokmah and they can’t be separated.
Genesis 2:10 “a river goes out of Eden to water the garden”. The ‘river’ is Binah and
‘Eden’ is Chokmah.
The Light of Chokmah comes through Binah to the lower levels and they must stay
unseparated to keep the flow of light.

 נִ ְד ָּבקוֹ ת יַחַ ד, ֹש ִ ּנ ְד ָּבקוֹ ת זוֹ ָּבזו
ֶ ׁ  ו''ה ְּכ.147
שדַּ ְר ָּכן ּ ָת ִמיד
ֶ ׁ , חָ ָתן ִעם ַּכ ּ ָלה,ַּבח ֲִביבוּת
' ו,' ה' ִעם ו,' י' ִעם ה.נִ ְמצֵ את ַּבח ֲִביבוּת
 וְ הַ כּ ֹל, וְ זוֹ ִעם זוֹ נִ ְק ָׁשרוֹ ת ַּבח ֲִביבוּת,'ִעם ה
שאוֹ הֵ ב ֶאת
ֶ ׁ  וְ ַעל ּ ֵכן ִמי.נִ ְק ָרא ַאהֲבָ ה
, ה ֲֵרי הוּא נִ ְק ָׁשר ְ ּבאוֹ ָת ּה הָ ַאהֲבָ ה,הַ ּ ֶמלֶ ְך
ָ ֶו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך וְ ָאהַ ְב ּ ָת ֵאת ה' אֱ לֹה
.יך

 ִא ְת ַ ּד ְּב ָקן, ו''ה ַּכד ִא ְת ַ ּד ְּב ָקן ָ ּדא ְּב ָדא.147
 ְ ּד ָא ְר ַחיְ יה ּו ּ ָת ִדיר, ָח ָתן ְּב ַכ ּ ָלה,ּ ַבחֲ ִביב ּו ָתא ַּכחֲ ָדא
.' ו' ִעם ה,' ה' ִעם ו,' י' ְּבה.ּ ַבחֲ ִביב ּו ָתא ִא ׁ ְש ְּת ַכח
 וְ כ ּ ָֹלא ַאהֲ ָבה.וְ ָדא ְּב ָדא ִא ְת ְק ּ ׁ ַשר ּ ַבחֲ ִביב ּו ָתא
 ָהא ִא ְת ְק ׁ ַשר, וְ ַעל ָ ּדא ַמאן ְ ּד ָר ִחים לְ ַמלְ ָּכא.ִא ְק ֵרי
ָ  וְ ָא ַה ְב ּ ָת ֶאת יְ יָ' אֱ ל ֶֹה, ּו ְּבגִ ין ָּכ ְך.ְּב ַהה ּוא ַאהֲ ָבה
.יך

When the V ו, Zeir Anpin and  הH, Malchut, connect together with love like a bride and
a groom, then all levels are connected with love. The יY with the  הH the הH with the ו
V and the וV with the lower הH.
Those who love YHVH connects to this love and draw from a higher level of love. That
is why we are told in Deuteronomy 6:5 “You shall love YHVH your God with all your
heart and with all your soul and with all your might.”
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;Lesson

 .148וְ ָהי ּו

ַה ְ ּד ָב ִרים

ָה ֵא ּ ֶלה

וְ ֹגו'.

ִר ִּבי

יִ ְצ ָחק

ֹאמ ְר ָ ּנה יְ יָ' ִמי
מו ַתי ּת ַ
ּ ָפ ַתח) ,תהלים לה( ָּכל ַע ְצ ֹ
לו.
מו ָך ַמ ִּציל ָענִ י ֵמ ָחזָ ק ִמ ּ ֶמ ּנ ּו וְ ָענִ י וְ ֶא ְב ֹיון ִמג ֹּוזְ ֹ
ָכ ֹ
יה )אמרו( ְּבר ּו ָחא ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא,
ַהאי ְק ָרא ָ ּדוִ ד ַא ְמ ֵר ּ
ֹאמ ְר ָ ּנה ,וְ ִכי ַמאן ָח ָמא ַּג ְר ֵמי ְ ּד ָא ְמר ּו
מו ַתי ּת ַ
ָּכל ַע ְצ ֹ
ׁ ִש ָיר ָתאֶ .א ּ ָלא ַהאי ְק ָראְּ ,בזִ ְמנָ א ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
ה ּוא זַ ִּמין לְ ַאחֲ יָיא ֵמ ַת ּיָיא ,וְ זַ ִּמין ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא

ְל ַא ְת ְקנָ א ַּג ְר ֵמיּ ,ולְ ָק ְר ָבא ָּכל ַחד וְ ַחד לְ ַא ְת ַריְ יה ּו,
מות ֶע ֶצם ֶאל
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,יחזקאל לז( וַ ִּת ְק ְרב ּו עֲ ָצ ֹ
מו ֶת ָ
יך יַחֲ לִ יץּ ְ .כ ֵדין
מוּ .ו ְכ ִתיב )ישעיה נח( וְ ַע ְצ ֹ
ַע ְצ ֹ
ימר ׁ ִש ָיר ָתא.
זְ ִמינִ ין ִאי ּנ ּון לְ ֵמ ַ

 .148וְ הָ י ּו הַ דְּ בָ ִרים הָ ֵא ּ ֶלה וְ גוֹ 'ַ .ר ִ ּבי י ְִצחָ ק
ֹאמ ְרנָה
ּ ָפ ַתח) ,תהלים לה( ָּכל ַע ְצמ ַֹתי ּת ַ
ה' ִמי כָ מוֹ ָך ַמ ִ ּציל ָענִ י מֵ חָ זָק ִמ ּ ֶמ ּנ ּו וְ ָענִ י
וְ ֶא ְביוֹ ן ִמ ּ ֹגזְלוֹ ָ ּ .פסוּק זֶה ָא ַמר אוֹ תוֹ דָּ וִ ד
ֹאמ ְרנָה ,וְ ִכי ִמי
ְ ּברוּחַ הַ ּק ֶֹד ׁשָּ .כל ַע ְצמ ַֹתי ּת ַ
שאוֹ ְמרוֹ ת ִׁש ָירה? ֶא ָּלא
ָר ָאה עֲ צָ מוֹ ת ׁ ֶ
ְ
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
הַ ּ ָפסוּק הַ זֶּה ִ ּבז ְַמן ׁ ֶ
ָע ִתיד ְלהַ חֲיוֹ ת ֶאת הַ ּ ֵמ ִתים ,וְ ָע ִתיד הַ ָּקדוֹ ׁש
ָּברו ְּך הוּא ְלהַ ְת ִקין הָ עֲ צָ מוֹ ת ו ְּל ָק ֵרב ָּכל
ש ָּכתוּב )יחזקאל
ַאחַ ת וְ ַאחַ ת ִל ְמקוֹ ָמןֶ ׁ ,
לז( ו ִַּת ְק ְרב ּו עֲ צָ מוֹ ת ֶעצֶ ם ֶאל ַע ְצמוֹ ,
וְ כָ תוּב )ישעיה נח( וְ ַע ְצמ ֶֹת ָ
יך ַיח ֲִליץָ .אז
עֲ ִתידוֹ ת הֵ ן לוֹ ַמר ִ ׁש ָירה.

Psalms 35:10
ֹאמ ְרנָה יְהוָה ִמי כָמוֹ� ַמצִּ יל ﬠָ נִ י ֵמחָ זָק ִמ ֶמּנּוּ וְﬠָ נִ י וְאֶ ְביוֹן ִמגֹּ זְ לוֹ“
מוֹתי תּ ַ
”.כָּל ﬠַ צְ ַ
“All my bones will say, "YHVH, who is like You, Who delivers the afflicted from him who
"?is too strong for him, And the afflicted and the needy from him who robs him
Rabbi Yitzchak says that David said these words with the Holy Spirit. ‘my bones will
say’ a song about the future resurrection when God will join the bones of the dead
together to bring them back to life. Then all Israel would say a prayer song.
Ezekiel 37:7
ֵיתי ַוי ְִהי קוֹל כְּ ִהנּ ְָב ִאי ו ְִהנֵּה ַרﬠַ שׁ ו ִַתּ ְק ְרבוּ ﬠֲצָ מוֹת ﬠֶ צֶ ם אֶ ל ﬠַ צְ מוֹ“
אתי כַּאֲ ֶשׁר ֻצוּ ִ
”.וְנִ בֵּ ִ
“So I prophesied as I was commanded. And as I prophesied, there was a sound, and
”behold, a rattling, and the bones came together, bone to its bone.
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ִ ׁש ָירה אוֹ ְמרוֹ ת? ה' ִמי
ֹ ֵאיזו.149
 וְ זוֹ הַ ּ ִׁש ָירה הַ ְמעֻ ּ ָלה ִמ ּ ַמה,(ימים
ִ )מ ְק ִדּ
ַ כָ מוֹ ָך
שה ֲֵרי הֵ ם לֹא
ֶ ׁ ,ִש ָר ֵאל ַעל הַ יָּם
ׂ ְ ש ָא ְמר ּו י
ֶׁ ּ
שם הַ ָּקדוֹ ׁש אֶ ָּלא ַאח ֲֵרי ָׁשל ֹׁש
ֵ ּׁ ִַהז ְִּכיר ּו אֶ ת ה
ש ָּכתוּב )שמות טו( ִמי כָ מֹכָ ה ָּב ֵא ִלם
ֶ ׁ ,ִמ ִּלים
,שם הַ ָּקדוֹ ׁש
ֵ ׁ ּ ַימים ֶאת ה
ִ ִּ וְ כָ אן הֵ ם ַמ ְקד.'ה
 ַמ ִ ּציל ָענִ י מֵ חָ זָק ִמ ּ ֶמ ּנ ּו.ש ָּכתוּב ה' ִמי כָ מוֹ ָך
ֶׁ
שיֵּצֶ ר
ֶ ׁ  ִמ ּׁשוּם, זֶה יֵצֶ ר טוֹ ב ִמיֵּצֶ ר הָ ָרע ַּכ ָּכתוּב )יחזקאל,הָ ָרע ּ ַת ִ ּקיף הוּא ְ ּכמוֹ ֶאבֶ ן
 וְ יֵצֶ ר הַ ּטוֹ ב הוּא,לו( ַו ֲה ִסר ִֹתי ֶאת לֵ ב הָ ֶאבֶ ן
.ש ָּכתוּב וְ נ ַָת ִּתי לָ כֶ ם לֵ ב ָּב ָׂשר
ֶ ׁ ,ָּב ָׂשר

מו ָך )מקדמי( וְ ָדא
ֹ  יְ יָ' ִמי ָכ. ַמאי ׁ ִש ָיר ָתא ַא ְמ ֵרי.149
,ש ָר ֵאל ַעל י ּ ַָמא
ׂ ְ ִ ִמ ּ ַמה ְ ּד ָא ְמר ּו י,ׁ ִש ָיר ָתא ְמ ַע ְּליָיא
 ֶא ּ ָלא ָּב ַתר,ישא
ָ ׁ ְ ּד ָהא ִאי ּנ ּון לָ א ַא ְד ְ ּכר ּו ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד
מו ָכה ָּב ֵאלִ ים
ֹ  )שמות טו( ִמי ָכ, ִ ּד ְכ ִּתיב,ְּתלַ ת ִמ ִּלין
'ָ ִ ּד ְכ ִּתיב יְ י,ישא
ָ ׁ  וְ ָה ָכא ִאי ּנ ּון ַמ ְק ְ ּד ֵמי לִ ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד.'ָיְ י
,טוב
ֹ  ָ ּדא יֵצֶ ר, ַמ ִּציל ָענִ י ֵמ ָחזָ ק ִמ ּ ֶמ ּנ ּו.מו ָך
ֹ ִמי ָכ
. ְּבגִ ין ְ ּדיֵצֶ ר ָה ָרע ּ ַת ִּקיף ה ּוא ְ ּכ ַא ְבנָ א.ִמ ּי ֵֶצר ָרע
ירו ִתי ֶאת לֵ ב
ֹ  )יחזקאל לו( וַ הֲ ִס,ְ ּכ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב
,ש ָרא
ׂ ְ ִּב

ה ּוא

טוב
ֹ

וְ יֵצֶ ר

.ָה ֶא ֶבן

.שר
ׂ ָ  )שם( וְ נָ ַת ִּתי לָ ֶכם לֵ ב ָּב,ִ ּד ְכ ִּתיב
The prayer would start with ‘YHVH, who is like You…’. This song would be more
important than the song that the Israelites sang after the splitting of the Red
Sea because it starts with the Holy Name, YHVH. By the sea, the YHVH name
came after three words (Exodus 15:11) ‘מכָה בָּ אֵ ִלם יהוה
ֹ ’מי ָכ
ִ ’ Who is like you, YHVH’.
The poor and afflicted is the good inclination that fights the evil inclination that
is stronger than him. YHVH would save us from the evil inclination that is hard
as a stone and stronger than the good inclination, that is soft like the flesh.
Ezekiel 36:26 “ ְונ ַָת ִתּי לָ כֶם לֵ ב חָ ָדשׁ וְרוּחַ חֲ ָד ָשׁה אֶ ֵתּן ְבּ ִק ְר ְבּכֶם וַהֲ ִסר ִֹתי אֶ ת לֵ ב הָ אֶ בֶ ן ִמ ְבּ ַשׂ ְרכֶם ְונ ַָת ִתּי
לָ כֶם לֵ ב בָּ ָשׂר.” “I will give you a new heart and put a new spirit within you; I will
remove your heart of stone and give you a heart of flesh.” In the Final
Redemption and the Resurrection, the ‘heart of stone’ that is the evil inclination
would be replaced with only good that is a ‘heart of flesh’.
Lesson;
The fight against the evil inclination would continue until death and the Final
Redemption. The Resurrection would heal our body and soul by removing the influence
of the negative side on us. The evil inclination and death would be swallowed forever
and we will be surrounded with pure light that is all good.

 יֵצֶ ר הָ ָרע ְל ָמה הוּא, ּבֹא ו ְּר ֵאה.150 שעֲ ָתא
ַ ׁ  ְּב. י ֵֶצר ָה ָרע לְ ָמה ה ּוא ּד ֹו ֶמה, ּ ָתא חֲ זֵי.150
שהוּא ָּבא ְל ִהזְדַּ ּוֵג ִעם הָ ָא ָדם
ֶ ׁ  ַעד דּ וֹ מֶ ה? ְ ּב ָׁש ָעה, ה ּוא ְ ּכפ ְרזְ לָ א,בר נָ ׁש
ַ ּ ְ ּד ָא ֵתי לְ ִאזְ ַ ּד ְ ּווגָ א ְּב
ַ
ֹיסים אוֹ תו
ִ ִש ּ ַמ ְכנ
ֶ ׁ  ַעד,הוּא ְּכמוֹ ַּב ְרזֶל
 ָּב ַתר ְ ּדיִ ְת ַח ּ ֵמם ִא ְת ַה ָ ּדר ּכ ּ ָֹלא.יה ְּבנ ּו ָרא
ּ ְֵ ּד ָעאלִ ין ל
. הַ כּ ֹל חוֹ זֵר ָּכ ֵא ׁש,שיּ ְִתחַ ּ ֵמם
ֶ ׁ  ַאחַ ר.לָ ֵא ׁש

.ְ ּכנ ּו ָרא

When the evil inclination comes to connect to a person he is like iron before putting it
into the fire. After it gets heated it turns back like fire.
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ִ .151ר ִּבי ִח ּיָיא ָא ַמר ,יֵצֶ ר ָה ָרע ַּכד ָא ֵתי לְ ִאזְ ַ ּד ְ ּווגָ א
יה לְ ּ ַבר נָ ׁשּ ָ ,ד ֵמי ְל ּ ַבר נָ ׁש ְ ּד ָק ִריב לְ ִפ ְת ָחא ,וְ ָח ֵמי
ּ ֵב ּ

יתא,
יהָ .עאל ְל ֵב ָ
ְ ּדלָ א ִאית ַמאן ְ ּד ָמ ֵחי ִּב ֵ
יד ּ
יה א ֵֹר ַחָ .ח ָמא ְ ּדלָ א ִאית ַמאן ִ ּד ְמ ֵחי
וְ ִא ְת ָע ִביד לֵ ּ
יתא,
יהֵּ .כיוָ ן ְ ּד ָע ִּייל לְ ֵב ָ
ִּב ֵ
יה לְ ָא ְר ֵח ּ
יה ,וְ יֵיזִ יל לֵ ּ
יד ּ
יה וְ ִא ְת ָע ִביד
וְ לָ א ִאית ְ ּדיִ ְמ ֵחי ִּב ֵ
יהִ ,א ְת ְמנָ א ָעלֵ ּ
יד ּ
יתא )דף רס''ח ע''א( ַעד ְ ּדיִ ׁ ְש ְּת ַכח ְ ּד ָכל
יה ְ ּד ֵב ָ
ָמ ֵ
אר ּ

ש ָּבא יֵצֶ ר הָ ָרע
ַ .151ר ִ ּבי ִחיָּיא ָא ַמרְּ ,כ ׁ ֶ
ש ָּק ֵרב
יש ׁ ֶ
ְל ִהזְדַּ ּוֵג ִעם הָ ָא ָדם ,דּ וֹ מֶ ה ְל ִא ׁ
ש ּמוֹ חֶ ה ְביָדוֹ  ,נִ ְכנָס
ש ֵאין ִמי ׁ ֶ
ְלפֶ ַתח וְ רוֹ ֶאה ׁ ֶ
ש ֵאין ִמי
שה לוֹ אוֹ ֵרחַ  .רוֹ ֶאה ׁ ֶ
לַ ַּביִת וְ נַעֲ ֶׂ
ְ
ש ִ ּנ ְכנָס
ש ּמוֹ חֶ ה ְביָדוֹ  ,וְ יֵלֵ ך לוֹ ְל ַד ְרכּ וֹ ֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
ֶׁ
שיּ ְִמחֶ ה ְביָדוֹ ִ ,מ ְת ַמ ּנֶה ָעלָ יו
לַ ַּביִת וְ ֵאין ִמי ׁ ֶ
ש ָּכל
ש ִ ּנ ְמצָ א ׁ ֶ
שה ַּב ַעל הַ ַּביִתַ ,עד ׁ ֶ
וְ נַעֲ ֶׂ
הַ ַּביִת עוֹ מֵ ד ִל ְר ׁשוּתוֹ .

יה.
ּ ֵב ָ
יתא ָק ִאים ִּב ְר ׁש ּו ֵת ּ
Rabbi Chiya says that when the evil inclination comes to connect to a person, he is like
another person that comes into the home as a guest because no one stopped him.
Without objection from the homeowner, he gradually takes over the home until he has
full control.

יפנָ אַ .מה
יפנָ אִ .מ ּ ַפ ְר ׁ ְש ּ ָתא ְ ּד ָדוִ ד ֹ
ֵ .152מ ַאן ֹ
אולִ ְ
אולִ ְ
יש ֶה ָע ׁ ִשיר,
ְ ּכ ִתיב) ,שמואל ב יב( וַ ָ ּיבֹא ֵהלֶ ְך ְל ִא ׁ
ֵהלֶ ְך ְ ּד ָק ִריב לְ ִפ ְת ָחא ,וְ לָ א ָּב ֵעי לְ ִא ְת ַע ְ ּכ ָבא ּ ַת ּ ָמן,
יהַּ .כ ְך ה ּוא י ֵֶצר ָה ָרעּ ְ ,כ ָמה
ֶא ּ ָלא לְ ֵמ ַה ְך לְ ָא ְר ֵח ּ

יתאִ ,מ ְת ָק ֵרב ַּג ּ ֵבי ְ ּד ּ ַבר נָ ׁשִ ,א ְּת ַער
ְ ּד ִמ ְק ַרב לְ ֵב ָ
או ֵר ַח עֲ ָראיָ .ח ֵמי
חו ָבא זְ ֵעירּ ָ ,דא ה ּוא ֹ
יה ְּב ֹ
ָעלֵ ּ
או ֵר ַח
ש ֹות לָ ֹ
ְ ּדלֵ ית ִ ּד ְמ ֵחי ִּב ֵ
יד ּ
יהַ ,מה ְ ּכ ִתיב ,לַ עֲ ׂ
יתא,
או ֵר ַח ַא ְכ ְסנַ אי ְּב ֵב ָ
יה ֹ
ַה ָּבא ֵאלָ יוִ ,א ְת ָע ִביד לֵ ּ
או ְּת ֵרין
בוי י ִַּתירֹ ,יו ָמא ַחדֹ ,
חו ֹ
יה ְּב ֹ
ִא ְּת ַער ָעלֵ ּ
יתאֹ ,יו ָמא
יה ְּב ֵב ָ
ֹיו ִמיןּ ְ ,כ ַהאי ֹ
או ֵר ַח ְ ּד ׁ ָש ָראן לֵ ּ
או ב' ֹיו ִמין) ,בגין דאיהו אורח( ֵּכיוָ ן ְ ּד ָח ֵמי
חֲ ָדאֹ ,
ש
ְ ּדלֵ ית ַמאן ִ ּד ְמ ֵחי ִּב ֵ
יד ּ
יהַ ,מה ְ ּכ ִתיב) ,שם( וַ ּי ַַע ׂ
יתאּ ְ ,כ ָמה
ארי ְ ּד ֵב ָ
יש ַה ָּבא ֵאלָ יוִ ,א ְת ָע ִביד ָמ ֵ
לְ ִא ׁ
דונֵי
אֲ ֹ

יש
ָא ֵמר )בראשית
ְד ַא ְּת
מב( ָה ִא ׁ
יש נָ עֳ ִמיַּ .כ ְך ה ּוא י ֵֶצר ָה ָרע,
ָה ָא ֶרץ) .רות א( ִא ׁ
ישַ ּ ,ב ַעל ַה ּ ַביִ ת,
יה ְ ּד ּ ַבר נָ ׁשִ ,א ׁ
ִא ְת ָע ִביד לָ ֳק ְבלֵ ּ

שת דָּ וִ ד לָ ַמ ְדנוּ.
ִ .152מ ִּמי לָ ַמ ְדנוּ? ִמ ּ ָפ ָר ַׁ
ְ
יש
ַמה ָּכתוּב? )שמואל-ב יב( ַו ָיּבֹא הֵ לֶ ך ְל ִא ׁ
ש ָּק ֵרב לַ ּ ֶפ ַתח וְ לֹא רוֹ צֶ ה
הֶ ָע ִ ׁשיר .הֵ לֶ ְך ׁ ֶ
ְל ִה ְת ַע ּ ֵכב ָׁשםֶ ,א ָּלא לָ לֶ כֶ ת ְל ַד ְרכּ וֹ ָּ .כ ְך
ש ָּק ֵרב לַ ַּביִת ִמ ְת ָק ֵרב
הוּא יֵצֶ ר הָ ָרעְּ ,כמוֹ ׁ ֶ
לָ ָא ָדםִ .מ ְתעוֹ ֵרר ָעלָ יו ְ ּבחֵ ְטא ָק ָטן ,זֶה ּו
ש ּמוֹ חֶ ה ְביָדוֹ ,
ש ֵאין ִמי ׁ ֶ
אוֹ ֵרחַ עֲ ַראי .רוֹ ֶאה ׁ ֶ
]אלָ יו[,
ַמה ָּכתוּב? לַ עֲ ׂשוֹ ת לָ א ֵֹרחַ הַ ָּבא לוֹ ֵ
שה לוֹ אוֹ ֵרחַ ַא ְכ ְסנַאי ַּב ַּביִתִ ,מ ְתעוֹ ֵרר
נַעֲ ֶׂ
ָעלָ יו ְ ּבחֵ ְטא יוֹ ֵתר ,יוֹ ם ֶאחָ ד אוֹ יוֹ ַמיִם,
ש ּ ַמ ְ ׁש ִהים אוֹ תוֹ ַּב ַּביִת יוֹ ם
ָּכאוֹ ֵרחַ הַ זֶּה ׁ ֶ
אוֹרחַ ( ּ ֵכיוָן
ֵ
)בּגְ לַ ל ֶשׁהוּא
ֶאחָ ד אוֹ יוֹ ַמיִםִ ,
ש ּמוֹ חֶ ה ְביָדוֹ ַ ,מה
ש ֵאין ִמי ׁ ֶ
שרוֹ ֶאה ׁ ֶ
ֶׁ
יש הַ ָּבא ֵאלָ יו,
ש]הָ [ לָ ִא ׁ
ָּכתוּב? )שם( ַויַּעֲ ֶׂ
ש ּנֶאֱ מר )בראשית
נַעֲ ָׂשה ַּב ַעל הַ ַּביִתְּ ,כמוֹ ׁ ֶ
יש
יש אֲ דֹנֵי הָ ָא ֶרץ) .רות א( ִא ׁ
מב( הָ ִא ׁ
שה ְכ ֶנגֶד
נָעֳ ִמיָּ .כ ְך הוּא יֵצֶ ר הָ ָרע ,נַעֲ ֶׂ
ישַּ ,ב ַעל הַ ַּביִת ,וְ ִה ּנֵה נִ ְק ָׁשר
הָ ָא ָדם ִא ׁ
שה ּבוֹ ִ ּכ ְרצוֹ נוֹ .
הָ ָא ָדם לַ עֲ בוֹ ָדתוֹ  ,וְ הוּא עוֹ ֶׂ

יה
ֵיה ,וְ ה ּוא ָע ִביד ּ ֵב ּ
ָהא ִא ְת ְק ׁ ַשר ּ ַבר נָ ׁש ְּבפ ּולְ ָחנ ּ
יה.
ְרע ּו ֵת ּ
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Rabbi Chiya says that he learned that from the story about King David.
2 Samuel 12:4 “ וּמ ְבּ ָקרוֹ לַ ﬠֲשׂוֹת לָ אֹ ֵרחַ הַ בָּ א לוֹ וַיִּ ַקּח אֶ ת
ִ ַויָּב ֹא הֵ לֶ � ְל ִאישׁ הֶ ﬠָ ִשׁיר ַויּ ְַחמֹל לָ ַקחַ ת ִמצּ ֹאנוֹ
ֲשׂהָ לָ ִאישׁ הַ בָּ א אֵ לָ יו
ֶ כִּ ְב ַשׂת הָ ִאישׁ הָ ָראשׁ ַו ַיּﬠ.” “Now there came a traveller to the rich man,
and he was unwilling to take one of his own flock or herd to prepare for the
guest who had come to him, but he took the poor man’s lamb and prepared it
for the man who had come to him.” ‘a traveler came to the rich man’ is the evil
inclination that comes to the ‘rich man’ that is the aspect of a person with Light.
He comes closer to the rich man and tempts him to make a casual small sin.
After no resistance, he becomes like the owner. ‘The man that came to him’ the
Evil Inclination is served with a ‘lamb’ that doesn’t even belong to the rich man.
It was taken without permission from a poor man’s heard.
Lesson;
The Evil Inclination is cold at the beginning as a simple iron and we don’t afraid
to touch it but after he gets energy from us he turns hot like fire and can burn
us. He starts by making us do a simple wrong that is insignificant but gradually
pull the person to do greater sins until he transforms the person from good to
sinner and evil.
We learn to restrict negative actions but when we are weak for some reason, we
let our ‘door’ for the evil inclination to come in. He just challenges us with
something small that we would consider as insignificant but after we do that, it
becomes easier to repeat the same and even go bigger.
A simple example is when one is on a diet. He is tempted to take just a small
bite from the delicious cake just to compliment the chef but after the first bite,
more follows because the door was open without resistance.
The best way is to stop the first thought and remove it from our minds before it grows
and manifests itself.

ְ  וְ ַעל ּ ֵכן צָ ִר.153
יך ָא ָדם לָ ִ ׂשים דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה
שי ּ ְִהיֶה אוֹ תוֹ יֵצֶ ר הָ ָרע
ֶ ׁ  ְּכ ֵדי,ָעלָ יו ּ ָת ִמיד
ש ֵאין לַ יֵּצֶ ר הָ ָרע ְמ ַק ְט ֵרג ּ ְפ ָרט
ֶ ׁ ,ָׁשבוּר ָּבהֶ ם
 וְ ַעל ּ ֵכן ָּכתוּב וְ הָ י ּו הַ דְּ בָ ִרים,ְל ִד ְב ֵרי תוֹ ָרה
ָ  ַעל ְׁשנֵי יְצָ ֶר-  ַעל ְלבָ ְב ָך,' ֹהָ ֵא ּ ֶלה וְ גו
,יך
 וְ יֵצֶ ר הָ ָרע נִ ְכנָע,שיֵּצֶ ר הַ ּטוֹ ב ִמ ְת ַע ּ ֵטר ָּבהֶ ם
ֶׁ
 ַמה יֵּצֶ ר הַ ּטוֹ ב, ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.ָּבהֶ ם
ְ צָ ִר
 יֵצֶ ר הַ ּטוֹ ב, ֹיך דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה? ָא ַמר לו
שרוֹ ֶאה
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן, וְ יֵצֶ ר הָ ָרע.ִמ ְת ַע ּ ֵטר ָּבהֶ ם
ש ָא ָדם לֹא ָׁשב וְ לֹא רוֹ צֶ ה ְל ִה ְׁש ּ ַתדֵּ ל
ֶׁ
 ָאז הוּא עוֹ לֶ ה ְל ַמ ְעלָ ה ו ְּמלַ ּ ֵמד,ַּב ּתוֹ ָרה

יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ  וְ ַעל ָ ּדא ָּב ֵעי ּ ַבר נָ ׁש לְ ׁ ַש ָ ּו ָאה ִמ ִּלין ְ ּד.153
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 ְּבגִ ין ִ ּדיְ ֵהא ַהה ּוא י ֵֶצר ָה ָרע ּ ָת ִביר,יה ּ ָת ִדיר
ּ ֵָעל
 ּ ַבר ִמ ּ ֵלי,יה ְמ ַק ְט ֵרג לְ יֵצֶ ר ָה ָרע
ּ ֵ ְ ּדלֵ ית ל,ְּבה ּו
 וְ ָהי ּו ַה ְ ּד ָב ִרים ָה ֵא ּ ֶלה, וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב.יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ ְ ּד
ָ  ַעל ְּת ֵרי יְ ָצ ֶר, ַעל לְ ָב ֶב ָך,'וְ ֹגו
 יֵצֶ ר ַה ּט ֹוב ִא ְתעֲ ּ ָטר,יך
, ָא ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה. וְ יֵצֶ ר ָה ָרע ִא ְת ָּכנַ ע ְּבה ּו,ְּבה ּו
,יה
ָ ְאו ַרי
ֹ  ַמה ָּב ֵעי ִמ ּ ֵלי ְ ּד,יֵצֶ ר ַה ּט ֹוב
ּ ֵ ָא ַמר ל.יתא
 ֵּכיוָ ן ְ ּד ָח ֵמי, וְ יֵצֶ ר ָה ָרע.יֵצֶ ר ַה ּט ֹוב ִא ְתעֲ ּ ָטר ְּבה ּו
,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ  וְ לָ א ָּב ֵעי לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלָ א ְּב,ּ ַבר נָ ׁש לָ א ּ ָתב
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ילים
ש ָּכתוּב )משלי ג( ו ְּכ ִס ִ
חו ָבה ,הֲ ָדא ָעלָ יו חוֹ בָ ה ,זֶה ּו ׁ ֶ
יה ֹ
ילא ,וְ ֹ
ְ ּכ ֵדין ה ּוא ָסלִ יק לְ ֵע ּ ָ
אולִ יף ָעלֵ ּ
מֵ ִרים ָקלוֹ ן.

לון.
ילים ֵמ ִרים ָק ֹ
ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,משלי ג( ּו ְכ ִס ִ

Deuteronomy 6:6
”.וְהָ יוּ הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמצַ וְּ � הַ יּוֹם ﬠַ לְ -לבָ בֶ �“
”“And these words which I command you today shall be in your hearts.
To overcome the Evil Inclination, we should always study the Torah and have it in our
hearts, so we can easily break the evil-side and stop it from controlling us. The Torah
says that we should have the words of the Torah in our hearts. The word heart in the
plural form to mean the two sides of our heart. The good side gets powered by the Torah
and the bad side of the heart gets tamed and surrender to the good.
Rabbi Yehuda says that the good side of a person needs the Torah to have it as
protection above his head. When the evil side sees that the person is not connected to
the Torah, he goes up and reports judgments on that person as it says in Proverbs 3:35
ילים ֵמ ִרים ָקלוֹן“
”.כָּבוֹד חֲ כ ִָמים יִנְ חָ לוּ וּכְ ִס ִ
”“The wise will inherit honor, but fools are held up to shame.

עוןָ ,א ַמרָ ,הא וַ ַ ּדאי
ַּ .154כד ָא ָתא ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
יה י' אֲ ִמ ָירן ְ ּכ ָמה
ּ ַפ ְר ׁ ְש ּ ָתא ִ ּד ְק ִר ַ
יאת ׁ ְש ַמע ְר ִמיזָ א ּ ֵב ּ

ְ ּדא ּו ְקמ ּו ָה ,וְ ָה ִכי ה ּוא וַ ַ ּדאי .וְ ָהי ּו ַה ְ ּד ָב ִרים ָה ֵא ּ ֶלה,
שר אֲ ִמ ָירן ִאי ּנ ּוןּ .ו ְּבגִ ין ָּכ ְך י' ּ ִפ ּק ּו ִדין ִאית
ְ ּכלָ לָ א ְ ּד ֶע ֶׂ
יתאּ .ו ַמאן ִאי ּנ ּון.
או ַריְ ָ
ָה ָכא ,לָ ֳק ֵבל י' ּ ִפ ּק ּו ִדין ְ ּד ֹ
וְ ׁ ִש ַ ּננְ ּ ָתם לְ ָבנ ָ
ית ָך.
ֶיך .וְ ִד ּ ַב ְר ּ ָת ָּבםְּ .ב ׁ ִש ְב ְּת ָך ְּב ֵב ֶ
ּו ְבלֶ ְכ ְּת ָך ַב ֶד ֶר ְךּ .ו ְב ׁ ָש ְכ ְּב ָךּ .ו ְבק ּו ֶמ ָךּ .ו ְק ׁ ַש ְר ּ ָתם
פות ּ ֵבין ֵעינ ָ
ֶיךּ .ו ְכ ַת ְב ּ ָתם
טו ָט ֹ
אות ַעל י ֶָד ָך .וְ ָהי ּו ְל ֹ
לְ ֹ

ית ָךּ .ו ִב ׁ ְש ָע ֶר ָ
יךָ .הא י' ,לָ ֳק ֵבל י'
ַעל ְמז ּו ֹזות ּ ֵב ֶ
אֲ ִמ ָירן .וְ ַעל ָ ּדא ּ ָפ ְר ׁ ִש ּיָין ִא ּ ֵלין ְ ּכלַ ל ַרב ִאי ּנ ּון

יה
או ַריְ ָ
ְּב ֹ
יהַ ,מאן ְ ּד ַא ׁ ְשלִ ים לֵ ּ
יתא ,זַ ָּכ ָאה ח ּולָ ֵק ּ
יה
ְּב ָכל ֹיו ָמא ְּת ֵרי זִ ְ
ימנֵיּ ְ ,ד ָהא ִא ְת ַק ָ ּד ׁש ְּבפ ּו ֵמ ּ
ישא ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות.
ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ

ש ָּבא ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ןָ ,א ַמר ,ה ֲֵרי וַדַּ אי
ְּ .154כ ׁ ֶ
שר
יאת ְ ׁש ַמע ְרמ ּוזָה ּבוֹ ֶע ֶׂ
שת ְק ִר ַ
ּ ָפ ָר ַׁ
ְ
ש ֵּבאֲ רוּהָ  ,וְ כָ ך הוּא וַדַּ אי.
אֲ ִמירוֹ ת ְּכמוֹ ׁ ֶ
שר
של ֶע ֶׂ
וְ הָ י ּו הַ דְּ בָ ִרים הָ ֵא ּ ֶלה ,הֵ ם הַ ְּכלָ ל ׁ ֶ
שר
הָ אֲ ִמירוֹ ת ,ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך י ֵׁש ָּכאן ֶע ֶׂ
של הַ ּתוֹ ָרה .ו ִּמי
שר ִמ ְצווֹ ת ׁ ֶ
ִמ ְצווֹ תְּ ,כ ֶנגֶד ֶע ֶׂ
ֶיך .וְ ִד ַּב ְר ּ ָת ָּבםּ ְ .ב ִׁש ְב ְּתךָ
הֵ ן? וְ ִ ׁש ּנַנְ ּ ָתם ְלבָ נ ָ
ית ָך .ו ְּבלֶ ְכ ְּת ָך בַ דֶּ ֶר ְך .ו ְּב ָׁש ְכ ְ ּב ָך.
ְ ּבבֵ ֶ
ָ
ָ
ש ְר ּ ָתם ְלאוֹ ת ַעל י ֶָדך .וְ הָ י ּו
ו ְּבקוּמֶ ך .ו ְּק ַׁ
ָ
ְלט ָֹטפֹת ּ ֵבין ֵעינֶיך .ו ְּכ ַת ְב ּ ָתם ַעל ְמזֻזוֹ ת
ית ָך .ו ִּב ְ ׁש ָע ֶר ָ
שר
שר ְּכ ֶנגֶד ֶע ֶׂ
יך .ה ֲֵרי ֶע ֶׂ
ּ ֵב ֶ
אֲ ִמירוֹ ת .וְ ַעל ּ ֵכן הַ ּ ָפ ָר ִ ׁשיּוֹ ת הַ ָּלל ּו הֵ ן ְּכלָ ל
של ִמי
ֶׁ
ּגָדוֹ ל ַּב ּתוֹ ָרהַ .א ְ ׁש ֵרי חֶ ְלקוֹ
שה ֲֵרי
ש ּ ַמ ְ ׁש ִלים אוֹ תוֹ ְ ּבכָ ל יוֹ ם ּ ַפעֲ ַמיִםֶ ׁ ,
ֶׁ
שם הַ ָּקדוֹ ׁש ָּכ ָראוּי.
ִה ְת ַקדֵּ ׁש ְ ּב ִפיו הַ ּ ׁ ֵ

Rabbi Shimon comes and joins the study. He said that the Shema Israel prayers include
ten precepts that are against the Ten Commandments.
Deuteronomy 6:7,8,9

ו ְִשׁנַּנְ ָתּם ְלבָ נֶי� 1. teach them diligently to your children -
ו ְִדבַּ ְר ָתּ בָּ ם 1. and speak of them -
ית� 1. when you sit at home -
ְבּ ִשׁ ְב ְתּ� ְבּבֵ ֶ
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1. and when you walk along the road - �וּבלֶ כְ ְתּ� בַ ֶדּ ֶר
ְ
1. when you lie down - �וּב ָשׁכְ ְבּ
ְ
1. and when you get up - �קוּמ
ֶ וּב
ְ
1. You shall bind them as a sign on your hand - �י ֶָד-וּק ַשׁ ְר ָתּם ְלאוֹת ﬠַ ל
ְ
1. and bind them on your foreheads - �וְהָ יוּ ְלטֹ טָ פֹ ת בֵּ ין ﬠֵ ינֶי
1. You shall write them on the doorposts of your house - �ית
ֶ ֵ ְמזֻזוֹת בּ-וּכְ ַת ְב ָתּם ﬠַ ל
1. and on your gates – �וּב ְשׁﬠָ ֶרי
ִ

These verses have great importance in the Torah and those who say them completely
twice a day, he is blessed and praised because the Holy Name sanctified properly in his
mouth.

Lesson;
We studied many times about the power and significance of the Shema prayer. It would
be beneficial for everyone to learn by heart at least the first paragraph that includes
the ten precepts as Rabbi Shimon explained above.
Shema Israel links:

Bedtime Shema:https://dailyzohar.com/wp-content/uploads/2016/05/Bedtime-Shemaprayer.pdf
Video with Shema Israel in slow reading for studying and memorizing.
I just noticed that the length of the video is 5:46. 546 is the numerical value of the word
Israel ישראל. It's 541 + 5 for the letters. 546 is also the numerical value of al the initial
letters of the 10 Sefirot כחבחגתנהימ.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=dnrWDmh9ygY[/embedyt]

 ַר ִ ּבי ָאחָ א הָ יָה עוֹ מֵ ד ִעם ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר.155
 וְ הָ י ּו,לַ יְלָ ה ֶאחָ ד ַאח ֲֵרי חֲצוֹ ת הַ ּ ַליְלָ ה
)ר ִבּי
ַ  ּ ָפ ַתח ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר.עוֹ ְס ִקים ַּב ּתוֹ ָרה
ְֶיך וְ א ֶֹרך
ָ ּ )דברים ל( ִּכי הוּא חַ י,אָ חָ א( וְ ָא ַמר
ָ ֶיָמ
ָּכל
ַעל
,ּבֹא ו ְּר ֵאה
.' ֹיך וְ גו
ש ָ ּגזַר הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך
ֶ ׁ (הַ ְּתנ ִָאים )הַ ִמּצְ ווֹת
 ְ ּגז ֵַרת,ִש ָר ֵאל
ׂ ְ ש ִ ּנ ְכנְ ס ּו ְל ֶא ֶרץ י
ֶ ׁ הוּא ְּכ
 ָמה הַ ּ ַט ַעם? ִמ ּׁשוּם.הַ ּתוֹ ָרה הָ י ְָתה
ַשבֶ ת ָּב ָא ֶרץ ֶא ָּלא
ֶ ׁ ּ שהַ ּ ְׁש ִכינָה לֹא ִמ ְתי
ֶׁ
ַשבֶ ת ְל ַמ ְעלָ ה ֶא ָּלא
ֶ ׁ ּ  וְ לֹא ִמ ְתי,ַּב ּתוֹ ָרה
.ַּב ּתוֹ ָרה

יה ְ ּד ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר
ּ  הֲ וָ ה ָק ִאים ִע ּ ֵמ, ִר ִּבי אֲ ָחא.155
 וַ הֲ ו ּו ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלֵ י,לֵ ילְ יָא ַחד ָּב ַתר ּ ַפלְ ּג ּות לֵ ילְ יָא

,ֶאלְ ָעזָ ר
ִר ִּבי
ּ ָפ ַתח
.יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ ְּב
ָ או ֶר ְך י ֶָמ
ָ  )דברים לב( ִ ּכי ה ּוא ַח ּי,אחא( וְ ָא ַמר
יך
ֹ ְֶיך ו
רבי

)נ''א

 ַעל ָּכל ְּתנָ ִאין )נ''א פקודין( ְ ּדגָ זַ ר ק ּו ְד ׁ ָשא, ּ ָתא חֲ זֵי.'וְ ֹגו
ְ ְּב ִר
 ְ ּגז ֵָרה,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִיך ה ּוא ַּכד ָעאל ּו ְל ַא ְר ָעא ְ ּדי
 ְּבגִ ין ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא לָ א, ַמאי ַטעֲ ָמא.יתא הֲ וָ ה
ָ ְאו ַרי
ֹ ְ ּד
וְ לָ א

.יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ ְּב

ֶא ּ ָלא

,ְּב ַא ְר ָעא

.יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ  ֶא ּ ָלא ְּב,ילא
ָ ּ ַיש ָבא לְ ֵע
ְ ׁ ּ ִמ ְתי

Rabbi Echa and rabbi Elazar were studying Torah after midnight.
Deuteronomy 30:20
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“ וּל ָד ְב ָקה בוֹ כִּ י הוּא חַ יֶּי� וְאֹ ֶר� י ֶָמי� לָ ֶשׁבֶ ת ﬠַ ל הָ אֲ ָד ָמה אֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ע יְהוָה
ְ ְלאַ הֲ בָ ה אֶ ת יְהוָה אֱ �הֶ י� ִל ְשׁמֹﬠַ ְבּקֹ לוֹ
וּל ַיﬠֲקֹ ב לָ ֵתת לָ הֶ ם
ְ ֹתי� ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִצְ חָ ק
ֶ לַ אֲ ב.”
“loving YHVH your God, obeying his voice and holding fast to him, for he is your life
and length of days, that you may dwell in the land that YHVH swore to your fathers, to
Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them.”
Rabbi Elazar quotes this verse and says that out of all the precepts that the Holy One
Blessed be He commanded the Israelites when they entered the land of Israel, the
command of studying the Torah is above all. The reason for that is that the Shechina
connects to the land is only with the Torah. The connection of the Shechina above to
Zeir Anpin is also through the Torah.

 ּתוֹ ָרה,)ר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן( ַא ָּבא
ַ ש ָּכ ְך ָא ַמר
ֶ ׁ .156
 ֶא ּ ָלא ִ ּב ְ ׁש ִביל ּתוֹ ָרה,ש ְ ּב ַעל ּ ֶפה לֹא נוֹ ַד ַעת
ֶׁ
ַשבֶ ת ְל ַמ ְעלָ ה
ֶ ׁ ּ  הַ ּ ְׁש ִכינָה לֹא ִמ ְתי.ש ִ ּב ְכ ָתב
ֶׁ
ש ָּכל
ֶ ׁ .ש ְּל ַמ ּ ָטה
ֶ ׁ  ֶא ָּלא ִעם הַ ּתוֹ ָרה,ו ְּל ַמ ּ ָטה
 יָכוֹ ל לַ עֲ מֹד, ֹשהַ ּתוֹ ָרה נִ ְמצֵ את ִע ּמו
ֶ ׁ ז ְַמן
נוֹדﬠַ ת אֶ לָּ א
ַ
)תּוֹרה ֶשׁ ִבּכְ ָתב ל ֹא
ָ
.ָּבעוֹ לָ ם

 ּת ֹו ָרה ׁ ֶש ְּב ַעל, ְ ּד ָה ִכי ָא ַמר )רבי שמעון( ַא ָּבא.156
. ֶא ּ ָלא ְּבגִ ין ּת ֹו ָרה ׁ ֶש ִּב ְכ ָתב,מו ָדע
ֹ ּ ֶפה לָ א ִא ׁ ְש ְּת
ילא ֶא ּ ָלא ִעם ּת ֹו ָרה
ָ ּ ַיש ָבא לְ ֵע
ְ ׁ ּ ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא לָ א ִמ ְתי
ִא ׁ ְש ְּת ַכח
)נ''א תורה

יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ ְ ּד

זִ ְמנָ א

ְ ּד ָכל

.ִ ּדלְ ּ ַת ּ ָתא

.יקם ְּב ָעלְ ָמא
ָ  י ְַכלָ א לְ ֵמ,(יה )דבר נש
ּ ִע ּ ֵמ

ְתוֹרה ֶשׁ ְבּﬠַ ל פֶּ ה ל ֹא
ָ  ו,תּוֹרה ֶשׁ ְבּﬠַ ל פֶּ ה
ָ  ותורה שבעל ִמשּׁוּם,שבכתב לא אשתמודעא אלא בגין תורה שבעל פה
� ו ַַדּאי כְּ לָ ל הַ צָּ ִרי.תּוֹרה ֶשׁ ִבּכְ ָתב
ָ נוֹדﬠַ ת אֶ לָּ א ִמ
ַ
, ודאי כלל הצריך לפרט,פה לא אשתמודעא אלא מתורה שבכתב
 הַ ְשּׁכִ ינָה ל ֹא.וּפ ָרט הַ צָּ ִרי� ִלכְ לָ ל
ְ , שכינתא לא מתיישבא לעילא אלא באורייתא ִל ְפ ָרט.ופרט הצריך לכלל
 ֶשׁכָּל.תּוֹרה ֶשׁ ְלּ ַמטָּ ה
ָ ַ דכל זמנא דאורייתא אשתכחת יכילא למיקם ִמ ְתי ֶַשּׁבֶ ת ְל ַמ ְﬠלָ ה אֶ לָּ א בּ.דלתתא
ָ  ִ ּכי ה ּוא ַח ּי,בעלמא( הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב
 יְכוֹלָ ה ְל ִה ְת ַקיֵּם,תּוֹרה נִ ְמצֵ את
ָ ַאו ֶר ְך זְ ַמן ֶשׁה
ֹ ְֶיך ו
ָ ּש ָּכתוּב ִּכי הוּא חַ י
ֶיך וְ א ֶֹר ְך
ֶ ׁ בָּ עוֹלָ ם( זֶה ּו

ָ י ֶָמ
ֶ יך לָ ׁ ֶש
ָ ֶ וְ ִאי יָמ. ַעל ָהאֲ ָד ָמה ְס ָתם.בת ַעל ָהאֲ ָד ָמה
 ַעל הָ אֲ ָד ָמה.שבֶ ת ַעל הָ אֲ ָד ָמה
ֶ ׁ ָיך ל
ָ יתא לָ א י ְַכלָ א לְ ֵמ
ָ ְאו ַרי
ֹ לָ או ְ ּד ַא ְפ ִסיק ִמ ּ ֵלי ְ ּד
 לֹא,ש ּ ַמ ְפ ִסיק דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה
ֶ ׁ  וְ ִאם לֹא. ְס ָתם.יקם
ש ָּכתוּב )ירמיה ט( ַעל ָמה
ֶ ׁ , יָכוֹ ל לַ עֲ מֹד, ּו ְכ ִתיב. )ירמיה ט( ַעל ַמה ָא ְב ָדה ָה ָא ֶרץ,ִ ּד ְכ ִּתיב
 ַויֹּאמֶ ר ה' ַעל ָעזְבָ ם, וְ כָ תוּב.ָא ְב ָדה הָ ָא ֶרץ
.ֹאמר יְ יָ' ַעל ָעזְ ָבם ֶאת ּת ֹו ָר ִתי
ֶ וַ ּי
.ֶאת ּתוֹ ָר ִתי
Rabbi Elazar shares his father’s words, saying that the oral Torah is the aspect of the
Shechina and would not be known without the written Torah that is the aspect of Zeir
Anpin. The Shechina can connect above only when the Torah is studied below and that
is what keeps the Shechinah present in this world.

Jeremiah 9:11, 12
“ ִמי הָ ִאישׁ הֶ חָ כָם ְויָבֵ ן אֶ ת ז ֹאת וַאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ִפּי יְהוָה אֵ לָ יו ְויַגִּ ָדהּ ﬠַ ל ָמה אָ ְב ָדה הָ אָ ֶרץ נִ צְּ ָתה כ ִַמּ ְדבָּ ר ִמ ְבּ ִלי עֹ בֵ ר.”
Who is the wise man that may understand this? And who is he to whom the mouth of
YHVH has spoken, that he may declare it? Why is the land ruined, laid waste like a
desert, so that no one passes through?
“קוֹלי וְל ֹא הָ ְלכוּ בָ הּ
ִ תּוֹר ִתי אֲ ֶשׁר נ ַָת ִתּי ִל ְפנֵיהֶ ם וְל ֹא ָשׁ ְמעוּ ְב
ָ ֹאמר יְהוָה ﬠַ ל ﬠָ זְ בָ ם אֶ ת
ֶ וַיּ.”
“YHVH said, "Because they have forsaken My Torah, which I set before them, and have
not obeyed My voice nor walked according to it,”
The prophet Jeremiah challenges the people to understand that the ‘Land’ was ruined
because they abandoned the Torah and lost the connection to the Shechina.
Lesson;
The Torah is our connection to Tree of Life where we get all the nourishment we need
in this world for sustenance and success.
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The first thing God told Joshua after he received the leadership from Moses is;
Joshua 1:8
“-אָ ז ַתּצְ ִליחַ אֶ ת- כִּ י:הַ כָּתוּב בּוֹ- כְּ כָל, ְל ַמﬠַ ן ִתּ ְשׁמֹר לַ ﬠֲשׂוֹת,יוֹמם וָלַ יְלָ ה
ָ ית בּוֹ
ָ ִ וְהָ ג,�יָמוּשׁ סֵ פֶ ר הַ תּ ָוֹרה הַ זֶּ ה ִמ ִפּי-ל ֹא
 וְאָ ז ַתּ ְשׂכִּ יל,�ֶ” ְדּ ָרכ
”This Book of 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 good success.”
The Daily Zohar should be one resource of your daily routine to study and connect to
the Torah and the Shechina. Use the Unity Zohar app to make additional connections
to the Torah wherever you are. As God told Joshua, prosperity, and success depend on
studying and following the Torah.

ְ  ִהנְ ִמ, ְ ּבעוֹ ָדם יוֹ ְ ׁש ִבים.157
יך ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן
 וְ זֶה ּו הַ ּסוֹ ד, וַדַּ אי ָּכ ְך הוּא,ֹאשוֹ וְ ָא ַמר
ׁ ֶאת ר
,של ַרב הַ ְמנ ּונָא סָ בָ א
ֶ ׁ ֹש ּ ָמצָ אנ ּו ְ ּב ִס ְפרו
ֶׁ
של ְּכנֶסֶ ת
ֶ ׁ וּבֵ ֵאר הַ ּ ָפסוּק הַ זֶּה ְ ּבסוֹ ד
ש ָּכתוּב )שמות כא( ְׁשאֵ ָר ּה
ֶׁ
,ִש ָר ֵאל
ְׂ י
 וְ ִאם מוֹ נְ ִעים.ְּכסו ָּת ּה וְ עֹנ ָָת ּה לֹא יִגְ ָרע
, ַמה ָּכתוּב? וְ י ְָצ ָאה ִח ּנָם ֵאין ָּכסֶ ף,ִמ ּ ֶמ ּנָה
ש ּנֶאֱ ַמר )ישעיה נ( ֵאי זֶה סֵ פֶ ר ְ ּכ ִריתוּת
ֶ ׁ ְֹ ּכמו
 וְ כָ תוּב )שם. ָש ּ ַל ְח ִּתיה
ִׁ
שר
ֶ ׁ ֲִא ְּמכֶ ם א
 ו ִּמי.ּנב( ִח ּנָם נִ ְמ ַּכ ְר ּ ֶתם וְ לֹא ְבכֶ סֶ ף ִּת ָ ּג ֵאלו
ַש ּלוֹ ֵקח
ֶׁ
 ְּכ ִמי,ש ּמוֹ נ ֵַע ִמ ּ ֶמ ּנָה ּתוֹ ָרה
ֶׁ
ֹשל ִא ּ ָׁשה וּמוֹ נ ֵַע אוֹ תו
ֶ ׁ ()שׁאֵ ָרהּ
ְ ַּב ַעל
. וְ לֹא ַא ְל ָמנָה, זוֹ נִ ְ ׁש ֶא ֶרת ְּכ ַא ְל ָמנָה.ִמ ּ ֶמ ּנָה
 וְ לֹא,ש ָּכתוּב )איכה א( הָ י ְָתה ְּכ ַא ְל ָמנָה
ֶ ׁ זֶה ּו
.ַא ְל ָמנָה

ְ  ָמ ִא, ַעד ַ ּדהֲ ֹוו י ְַת ֵבי.157
.יה
ֵ ׁ עון ֵר
ֹ יך ִר ִּבי ׁ ִש ְמ
ּ יש
 וַ ַ ּדאי ָה ִכי ה ּוא וְ ָדא ה ּוא ָרזָ א ְ ּד ַא ׁ ְש ַּכ ְחנָ א,ָא ַמר
,או ִקים ְק ָרא ָ ּדא
ֹ ְ ו,ְּב ִס ְפ ָרא ְ ּד ַרב ַה ְמנ ּונָ א ָס ָבא
 )שמות כא( ׁ ְש ֵא ָר ּה, ִ ּד ְכ ִּתיב,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ְִּב ָרזָ א ִ ּד ְכנ ֶֶסת י

 ָמה, וְ ִאי ִא ְת ְמנָ ע ּו ִמנָ ּה.עונָ ָת ּה לָ א יִ גְ ָרע
ֹ ְְ ּכס ּו ָת ּה ו
 ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת. וְ י ְָצ ָאה ִח ָ ּנם ֵאין ָּכ ֶסף,ְ ּכ ִתיב
 )ישעיה נ( ֵאי זֶה ֵס ֶפר ְ ּכ ִרית ּות ִא ְּמ ֶכם אֲ ׁ ֶשר,ָא ֵמר
 )ישעיה נב( ִח ָ ּנם נִ ְמ ַּכ ְר ּ ֶתם וְ ל ֹא, ּו ְכ ִתיב.יה
ָ ׁ ִש ּ ַל ְח ִּת
 ְ ּכ ַמאן,יתא ִמנָ ּה
ָ ְאו ַרי
ֹ  ּו ַמאן ְ ּד ָמנַ ע.ְב ֶכ ֶסף ִּת ָּג ֵאל ּו
יה
ֵ ְ ּדנָ ַסב ָמ
ּ ֵ ּו ָמנַ ע ל,ארי )ס''א שארה( ְ ּד ִא ְּת ָתא
. וְ לָ א ַא ְר ַמלְ ָתא, ָ ּדא ִא ׁ ְש ְּת ָא ַרת ְ ּכ ַא ְר ַמלְ ּ ָתא,ִמנָ ּה
 וְ לָ א, )איכה א( ָהיְ ָתה ְ ּכ ַאלְ ָמנָ ה,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב
.ַא ְל ָמנָ ה

Exodus 21:10,11
“ ל ֹא יִגְ ָרע,סוּתהּ וְעֹ נ ָָתהּ
ָ ְלוֹ– ְשׁאֵ ָרהּ כּ- י ִַקּח,אַ חֶ ֶרת-” ִאם
“If he takes to himself another woman, he may not reduce her food, her clothing, or her
conjugal rights.”
“ֲשׂה לָ הּ ְויָצְ אָ ה ִחנָּם אֵ ין כָּסֶ ף
ֶ ו ְִאם ְשׁלָ שׁ אֵ לֶּ ה ל ֹא ַיﬠ.”
"If he will not do these three things for her, then she will go out for nothing, without
payment of money.”
Rabbi Shimon shares that he found in the book of Rav Hamnuna Sava that this verse
is also related to the Shechina. With the study of Torah, the Shechina receives the three
things required to keep her connected to us.
Without the study of Torah, it's said “she will go out for nothing” and divorce us
“without payment of money”
Isaiah 50:1
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ֹתי ֶכם “
נּוֹשׁי ,אֲ ֶשׁרָ -מכ ְַר ִתּי אֶ ְתכֶם לוֹ; הֵ ן בַּ ﬠֲוֹנ ֵ
כֹּה אָ ַמר יְהוָה ,אֵ י זֶה סֵ פֶ ר כְּ ִריתוּת ִא ְמּכֶם אֲ ֶשׁר ִשׁלַּ ְח ִתּיהָ  ,אוֹ ִמי ִמ ַ
וּב ִפ ְשׁﬠֵ יכֶם שֻׁ ְלּחָ ה ִא ְמּכֶם
”נִ ְמכּ ְַר ֶתּםְ ,
“Thus says YHVH: “Where is your mother’s certificate of divorce, with which I sent her
away? Or which of my creditors is it to whom I have sold you? Behold, for your iniquities
”you were sold, and for your transgressions, your mother was sent away.
Rabbi Shimon explains that whoever prevents the Torah from connection to the
Shechina in Malchut is like a person who separates a husband (Torah, Zeir Anpin) from
his wife (Malchut, Shechina). Then the Shechina is like a widow as it says in
Lamentation 1:1 “She who was once great among the nations now sits alone like a
”widow.

יתאַ ,עד ְ ּדנָ ִהיר ֹיו ָמא.
או ַריְ ָ
 .158י ְָתב ּו ִא ְת ַע ְּסק ּו ְּב ֹ
ָּב ַתר ְ ּדנָ ִהיר ֹיו ָמאָ ,קמ ּו וְ ָאזְ ל ּוַ .עד ַ ּדהֲ ֹוו ָאזְ ל ּוָ ,חמ ּו
יה ָע ִטיף,
ַחד ְ ּג ָבר ְ ּדהֲ וָ ה ָאזִ יל ְּב ָא ְר ָחא ,וְ ֵר ׁ ֵ
יש ּ
ְק ִריב ּו

יה,
ַּג ּ ֵב ּ

וַ הֲ וָ ה

יש )דף
ָר ִח ׁ

רס''ח

לון ִמ ִדיָ .א ַמר ִר ִּבי
יה ,וְ לָ א ָא ִתיב ֹ
ש ְפוָ ֵ
ות ּ
ע''ב( ְּב ִ ׂ
יה .י ִָתיב ִר ִּבי
ֶאלְ ָעזָ ר ,וַ ַ ּדאי ַהאי ִא ְמלַ ְך ְּב ָמ ֵ
אר ּ
לו ָתא ,וְ ַהה ּוא ְ ּג ַבר ָק ִאים
ֶאלְ ָעזָ ר וְ ַר ִּבי אֲ ָחא וְ ַצ ּל ּו ְצ ֹ
לו ָתא,
יה ּ ַבאֲ ָתר ַאחֲ ָראָּ .ב ַתר ְ ּד ִס ְּיימ ּו ְצ ֹ
ְּב ִק ּי ּו ֵמ ּ
ַאזְ ל ּו ְּב ָא ְר ָחא ,וְ ַהה ּוא ַּג ְב ָרא ִא ׁ ְש ְּת ִמיט ִמ ַ ּניְ יה ּו.
או
או ִט ּ ְפ ׁ ָשא ה ּואֹ ,
ָא ַמר ִר ִּבי ֶא ְל ָעזָ רַ ,האי ַּג ְב ָראֹ ,

יתא,
או ַריְ ָ
חוי לָ א ִמ ְתי ּ ׁ ְַש ָרןָ .א ַמר ,נִ ְתעֲ ָסק ְּב ֹ
ָא ְר ֹ

שהֵ ִאיר
ָשב ּו וְ ִה ְת ַע ְּסק ּו בַ ּתוֹ ָרה ַעד ׁ ֶ
 .158י ְׁ
שהֵ ִאיר הַ יּוֹ םָ ,קמ ּו וְ הָ ְלכוַּ .עד
הַ יּוֹ םַ .אחַ ר ׁ ֶ
שהָ יָה הוֹ לֵ ְך
יש ֶאחָ ד ׁ ֶ
שהָ י ּו הוֹ ְל ִכיםָ ,רא ּו ִא ׁ
ֶׁ
ְ
ֹאשוֹ ָעטוּףָ .ק ְרב ּו ֵאלָ יו ,וְ הָ יָה
ַּבדֶּ ֶרך וְ ר ׁ
ְמ ַרחֵ ׁש ְ ּב ִ ׂש ְפתוֹ ָתיו וְ לֹא הֵ ִ ׁשיב לָ הֶ ם דָּ בָ ר.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר ,וַדַּ אי זֶה נִ ְמלָ ְך ְ ּב ִר ּבוֹ נוֹ .
ָשב ּו ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר וְ ַר ִ ּבי ָאחָ א וְ ִה ְת ּ ַפ ְלל ּו
י ְׁ
יש ָע ַמד ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ְ ּב ָמקוֹ ם
ְת ִפ ָּלה ,וְ אוֹ תוֹ הָ ִא ׁ
ש ִּסיְּמ ּו הַ ְּת ִפ ּ ָלה הָ ְלכ ּו לַ דֶּ ֶרךְ,
ַאחֵ רַ .אחַ ר ׁ ֶ
יש נִ ְׁש ַמט מֵ הֶ םָ .א ַמר ַר ִ ּבי
וְ אוֹ תוֹ הָ ִא ׁ
שהוּא ִט ּ ֵפ ׁש ,אוֹ
יש הַ זֶּה ,אוֹ ׁ ֶ
ֶא ְל ָעזָר ,הָ ִא ׁ
ְשרוֹ תָ .א ַמר ,נִ ְת ַע ּ ֵסק
שדְּ ָרכָ יו לֹא י ָׁ
ֶׁ
שה ֲֵרי הַ ּׁ ָש ָעה ִהיא לָ זֶה.
ַּב ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,

ְ ּד ָהא ׁ ַשעֲ ָתא ִהיא.
They continue the study until the first daylight, then left. On their way, they
saw a man with his head wrapped. They came close to him and saw his lips
moving but he ignored them. Rabbi Elazar said that he may be praying. He and
Rabbi Echa stopped and made their prayers. That man also stopped nearby.
They finished their prayers and continued on their way and that man went
away. Rabbi Elazar said that this man is a fool or a dishonest person. Then he
said it’s time to study Torah.

בוד
ָ ּ .159פ ַתח ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר וְ ָא ַמר) ,משלי ג( ָּכ ֹ
ילים מֵ ִרים
בוד חֲ ָכ ִמים ג( ָּכבוֹ ד חֲכָ ִמים יִנְ חָ ל ּו ו ְּכ ִס ִ
לוןָּ .כ ֹ
חֲ ָכ ִמים יִ נְ ָחל ּו ּו ְכ ִסילִ ים ֵמ ִרים ָק ֹ

ָ ּ .159פ ַתח ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר וְ ָא ַמר) ,משלי

יתאַ .עד לָ א
או ַריְ ָ
יִ נְ ָחל ּו ,זַ ָּכ ִאין ִאי ּנ ּון ְ ּד ִמ ְת ַע ְּס ֵקי ְּב ֹ
ּ ָפ ַתח ִמ ּ ָלהָ ,ק ִריב ַהה ּוא ּ ַבר נָ ׁש ַּג ּ ַביְ יה ּוָ .א ַמר ִר ִּבי
או ַריְ י ָתאּ ְ ,ד ָכל ַמאן
ֶאלְ ָעזָ ר ,לֵ ית לָ ן לְ ִמ ְפ ַסק ִמ ּ ֵלי ְ ּד ֹ

יתא ,זָ ֵכי לְ ֵמ ַירת יְ ר ּו ָתא ְ ּד ַאחֲ ָסנָ א
או ַריְ ָ
ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ַ ּדל ְּב ֹ
DailyZohar.com

ָקלוֹ ןָּ .כבוֹ ד חֲכָ ִמים יִנְ חָ לוַּ ,א ְׁש ֵרי אוֹ ָתם
ש ּ ָפ ַתח ַּבדָּ בָ ר,
ש ִּמ ְת ַע ְּס ִקים ַּב ּתוֹ ָרה .וְ טֶ ֶרם ׁ ֶ
ֶׁ
ָק ַרב אֲ לֵ יהֶ ם אוֹ תוֹ ָא ָדםָ .א ַמר ַר ִ ּבי
ֶא ְל ָעזָרֵ ,אין לָ נ ּו ְלהַ ְפ ִסיק ְ ּב ִד ְב ֵרי תוֹ ָרה,
שת
ש ִּמ ְ ׁש ּ ַתדֵּ ל ַּב ּתוֹ ָרה ,זוֹ כֶ ה לָ ֶר ׁ ֶ
ש ָּכל ִמי ׁ ֶ
ֶׁ
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ישא ,וְ זָ ֵכי
יק ָרא ְ ּד ַמלְ ָּכא ִע ּ ָל ָאה ַק ִ ּד ׁ ָ
ילאִּ ,ב ָ
ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
לְ ֵמ ַירת יְ ר ּו ָתא ְ ּד ַאחֲ ָסנָ א ְּב ַהאי ָעלְ ָמאּ ,ו ַמאי ִאיה ּו.
בוד יְ יָ'ּ ְ ,דלָ א ּ ָפ ַסק ִמ ַ ּניְ יה ּו
ַהה ּוא ְ ּד ִא ְק ֵרי ְ ּכ ֹ
בוד חֲ ָכ ִמים יִ נְ ָחל ּו,
לְ ָעלְ ָמא .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיבָּ ,כ ֹ
בוד יְ יָ'.
ַהה ּוא ְ ּד ִא ְק ֵרי ְ ּכ ֹ

של
ש ְּל ַמ ְעלָ הַּ ,ב ָּכבוֹ ד ׁ ֶ
של הַ ַּנחֲלָ ה ׁ ֶ
י ְֻר ּ ָׁשה ׁ ֶ
שת י ְֻר ּׁ ָשה
הַ ּ ֶמלֶ ְך הָ ֶע ְליוֹ ן הַ ָּקדוֹ ׁש ,וְ זוֹ כֶ ה לָ ֶר ׁ ֶ
של ַנחֲלָ ה ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה .ו ִּמי ִהיא? אוֹ תוֹ
ֶׁ
ש ּלֹא פוֹ סֵ ק מֵ הֶ ם
ש ִ ּנ ְק ָרא ְּכבוֹ ד ה'ֶ ׁ ,
ֶׁ
ש ָּכתוּב ָּכבוֹ ד חֲכָ ִמים יִנְ חָ לוּ,
ְלעוֹ לָ ם .זֶה ּו ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְק ָרא ְ ּכבוֹ ד ה'.
הַ הוּא ׁ ֶ

Proverbs 3:35
ילים ֵמ ִרים ָקלוֹן“
”.כָּבוֹד חֲ כ ִָמים יִנְ חָ לוּ וּכְ ִס ִ
”“The wise will inherit glory, but fools are held up to shame.
Those who study the Torah ‘inherit glory’ in this world, Malchut, from the ‘glory’ of the
supernal King that is Zeir Anpin.

לוןַ ,מאי ה ּואָ ּ .תא חֲ זֵיַּ ,כד
ּ .160ו ְכ ִסילִ ים ֵמ ִרים ָק ֹ
ישר ַק ּ ֵמי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא,
ּ ַבר נָ ׁש ָאזַל ְּבא ַֹרח ֵמ ׁ ָ
בוד יְ יָ' י ִָרית
יתאָ ,הא ַהה ּוא ְ ּכ ֹ
או ַריְ ָ
וְ ִא ׁ ְש ּ ָת ַ ּדל ְּב ֹ
ֵיגו ִרין ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּכח ּו
רו ּ ְפ ִסין ַס ּנ ֹ
יה ,וְ ַכ ּ ָמה ַא ּפ ְֹט ֹ
לְ גַ ְר ֵמ ּ
יה זְ כ ּו,
יה ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש ,וְ ֻכ ְּלה ּו ֹ
לְ ֵע ּ ָ
אולְ ִפין ָעלֵ ּ
ילא ָעלֵ ּ
ישא ,וְ ִאי ּ ַבר נָ ׁש לָ א ִא ׁ ְש ְּת ַ ּדל
ַק ּ ֵמי ַמלְ ָּכא ַק ִ ּד ׁ ָ

יה ,ה ּוא
יתא ,וְ לָ א ָאזַל ְּב ָא ְר ָחא ְ ּד ָמ ֵ
או ַריְ ָ
ְּב ֹ
אר ּ
יגו ָרא ׁ ָשאט
יה .וְ ַהה ּוא ַק ֵט ֹ
ָע ִביד ַק ֵט ֹ
יגו ָרא ָעלֵ ּ
ילאּ ִ ,דלְ ָמא
ּ ַבאֲ וִ ָירא )ואזיל ליה( ,וְ לָ א ָסלִ יק לְ ֵע ּ ָ
בויֵּ .כיוָ ן ְ ּד ָח ֵמי ְ ּד ַבר נָ ׁש לָ א ּ ָתב,
חו ֹ
יְ ת ּוב ָא ָדם ֵמ ֹ
יתאּ ְ ,כ ֵדין ה ּוא ָסלִ יק
או ַריְ ָ
וְ לָ א ָּב ֵעי לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלָ א ְּב ֹ
חו ָבא .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב,
יה ֹ
ילא ,וְ ֹ
לְ ֵע ּ ָ
אולִ יף ָעלֵ ּ
ילא וְ ָע ִביד
לון ,וְ ָסלִ יק לְ ֵע ּ ָ
ּו ְכ ִסילִ ים ֵמ ִרים ָק ֹ

ילים מֵ ִרים ָקלוֹ ןַ ,מה הוּא? ּבֹא
 .160ו ְּכ ִס ִ
ְ
ְ
ְש ָרה ִל ְפנֵי
ש ָא ָדם הוֹ לֵ ך ְ ּב ֶד ֶרך י ָׁ
ו ְּר ֵאהְּ ,כ ׁ ֶ
ְ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ו ִּמ ְ ׁש ּ ַתדֵּ ל ַּב ּתוֹ ָרה ,ה ֲֵרי
אוֹ תוֹ ְ ּכבוֹ ד ה' הוּא יוֹ ֵר ׁש ְל ַע ְצמוֹ  ,וְ כַ ּ ָמה
יטרוֹ ּ ְפ ִסים וְ סָ נֵגוֹ ִרים נִ ְמצָ ִאים ְל ַמ ְעלָ ה
ֶא ּ ִפ ְ
ַעל הָ ָא ָדם ,וְ כֻ ּ ָלם ְמלַ ְּמ ִדים ָעלָ יו זְכוּת ִל ְפנֵי
הַ ּ ֶמלֶ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש .וְ ִאם ֵאין הָ ָא ָדם ִמ ְׁש ּ ַתדֵּ ל
שה
ַּב ּתוֹ ָרה וְ לֹא הוֹ לֵ ְך ְ ּב ֶד ֶר ְך ִר ּבוֹ נוֹ  ,הוּא נַעֲ ֶׂ
ָעלָ יו ָקטֵ גוֹ ר .וְ אוֹ תוֹ ָקטֵ גוֹ ר ְמ ׁשוֹ טֵ ט
ָּבאֲ וִ יר )וְהוֹלֵ � לוֹ( ,וְ לֹא עוֹ לֶ ה ְל ַמ ְעלָ ה,
שרוֹ ֶאה
ָשוּב הָ ָא ָדם מֵ חֶ ְטאוֹ ֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
אוּלַ י י ׁ
ש ֵאין הָ ָא ָדם ָׁשב וְ לֹא רוֹ צֶ ה ְל ִה ְׁש ּ ַתדֵּ ל
ֶׁ
ַּב ּתוֹ ָרהָ ,אז הוּא עוֹ לֶ ה ְל ַמ ְעלָ ה ו ְּמלַ ּ ֵמד
ילים מֵ ִרים
ש ָּכתוּב ו ְּכ ִס ִ
ָעלָ יו חוֹ בָ ה .זֶה ּו ׁ ֶ
שה ִק ְטרוּג.
ָקלוֹ ן ,וְ עוֹ לֶ ה ְל ַמ ְעלָ ה וְ עוֹ ֶׂ

ִק ְטר ּוגָ א.
Those who walk the righteous path and study Torah inherit the glory of YHVH
together with many advocates that protect him and present his merits to the
Holy
One
Blessed
be
He.
If a person doesn’t follow the path of his master, he raises a prosecutor to go
against him. That person is given time to return to the correct path but if he
doesn’t do Teshuva then as the verse says; ‘fools are held up to shame’. The
prosecutor goes up and claims judgment on that person.
;Lesson
’ is translated to ‘Honor’ and ‘Glory’. ‘The Glory’ of YHVH is theכבוד‘ The word
 YH throughיה Light that comes down from the levels of Chokmah and Binah,
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Zeir Anpin  וV and manifest in Malchut with the Shechina that shines this light
on
us.
In Exodus 33:18 Moses asks God to show him his ‘Glory’
In Isaiah 6:3 the angels call for God’s glory to appear. “And one called out to
another and said, "Holy, Holy, Holy, is YHVH of hosts, The whole earth is full of
His
glory."
We use the same call during the morning and afternoon prayers. We stand like
the angels and say “Kadosh (Holy), Kadosh, Kadosh” and “Blessed be the Glory
of YHVH from his place (Malchut, the Shechina)”
During the travels in the wilderness, we had the “Clouds of Glory” with us by
the merit of Aaron the high priest that made a connection every day to keep
these clouds protecting the Israelites during the journeys.
Before the revelation of the Torah on Mount Sinai, we read in Exodus 24:16 “The glory
of YHVH rested on Mount Sinai, and the cloud covered it for six days; and on the
seventh day He called to Moses from the midst of the cloud”. Six days to create the
‘bridge’ of Zeir Anpin and on the seventh the connection established, and Moses could
climb from Malchut to Binah and stay with God on the ‘mountain’ 40 days and nights
to receive the Torah.

יד( וְ ִאם
 )זכריה,וְ ָא ַמר
 ּ ָפ ַתח.161
ִמ ְ ׁש ּ ַפחַ ת ִמ ְצ ַריִם לֹא ַתעֲ לֶ ה וְ לֹא בָ ָאה וְ לֹא
 ַמה ּ ׁשוֹ נֶה.' ֹעֲ לֵ יהֶ ם ִּת ְהיֶה הַ ּ ַמ ּגֵפָ ה וְ גו
שה ֲֵרי
ֶ ׁ ,ִמ ְצ ַריִם ָּכאן ִמ ָּכל ְ ׁש ָאר הָ ַע ִּמים
 וְ כָ אן,שם
ֶ ׁ ְלכֻ ָּלם ָּכתוּב וְ לֹא עֲ לֵ יהֶ ם י ְִהי הַ ָ ּג
שה ֲֵרי
ֶ ׁ ,לֹא? ֶא ָּלא ה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ הַ חֲבֵ ִרים
 וְ ַעל ּ ֵכן,ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ֵאינ ָּה ְצ ִריכָ ה ָמ ָטר
 אֲ בָ ל,ש ְ ּצ ִריכוֹ ת ָמ ָטר
ֶ ׁ ֵאינ ָּה ִ ּב ְכלַ ל אוֹ ָתן
.ּ וְ יָפֶ ה ָא ְמרו, דִּ ין ַאחֵ ר עוֹ לֶ ה עֲ לֵ יהֶ ם,הֵ ם

 )זכריה יד( וְ ִאם ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ִמ ְצ ַריִ ם, ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.161
יהם ִּת ְהיֶה ַה ּ ַמ ּג ֵָפה
ֶ ֵל ֹא ַתעֲ לֶ ה וְ ל ֹא ָב ָאה וְ ל ֹא עֲ ל

, ִמ ָּכל ׁ ְש ַאר ַע ִּמין, ַמאי ׁ ְשנָ א ִמ ְצ ַריִ ם ָה ָכא.'וְ ֹגו

,יהם יְ ִהי ַה ָּג ׁ ֶשם
ֶ ְֵ ּד ָהא לְ ֻכ ְּלה ּו ְ ּכ ִתיב )שם( וְ ל ֹא עֲ ל
 ְ ּד ָהא,או ְקמ ּו ָה ַח ְב ַר ּיָיא
ֹ  ֶא ּ ָלא ָהא.וְ ָה ָכא לָ א
ְ ַא ְר ָעא ְ ּד ִמ ְצ ַריִ ם לָ א ִא ְצ ְט ִר
 וְ ַעל ָ ּדא,יך לְ ִמ ְט ָרא
, אֲ ָבל ִאי ּנ ּון,לָ או ִהיא ִּב ְכלָ לָ א ְ ּד ִאי ּנ ּון ְ ּד ָב ָען ִמ ְט ָרא
. וְ ׁ ַש ּ ִפיר ָק ַא ְמר ּו,ִ ּדינָ א ַאחֲ ָרא ִא ְס ּ ַת ּ ָלק ָעלַ יְ יה ּו

Zechariah 14:17,18
“ָשׁם
ֶ ְרוּשׁלַ ִם ְל ִה ְשׁ ַתּחֲ וֹת ְל ֶמלֶ � יְהוָה צְ בָ אוֹת וְל ֹא ﬠֲלֵ יהֶ ם י ְִהיֶה הַ גּ
ָ וְהָ יָה אֲ ֶשׁר ל ֹא ַיﬠֲלֶ ה ֵמאֵ ת ִמ ְשׁ ְפּחוֹת הָ אָ ֶרץ אֶ ל י.”
“ ו ְִאם ִמ ְשׁפַּ חַ ת ִמצְ ַריִם ל ֹא ַתﬠֲלֶ ה וְל ֹא בָ אָ ה וְל ֹא ﬠֲלֵ יהֶ ם ִתּ ְהיֶה הַ ַמּגֵּפָ ה אֲ ֶשׁר יִגֹּ ף יְהוָה אֶ ת הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ל ֹא ַיﬠֲלוּ לָ חֹ ג
אֶ ת חַ ג הַ סֻּ כּוֹת.”
“And it will be that whichever of the families of the earth does not go up to Jerusalem
to worship the King, YHVH of hosts, there will be no rain on them.”
“If the family of Egypt does not go up or enter, then the plague won’t be on them. The
plague from YHVH will smite the nations who do not go up to celebrate the Feast of
Sukkot.”
The Zohar asks why Egypt won’t experience the plague of no rain when it is vital for
life, and explains that Egypt (lower level of Malchut) gets their water from the Nile but
they will experience other types of judgment. The other nations depends on the rain
that comes from above for nourishments.
95

DailyZohar.com

Zohar Vaetchanan – Draft – unedited- not for publishing
 ָּכתוּב )דברים יא( ִּכי, ּבֹא ו ְּר ֵאה.162
שר ַא ּ ָתה בָ א ָׁש ּ ָמה ְל ִר ְׁש ּ ָת ּה לֹא
ֶ ׁ ֲהָ ָא ֶרץ א
.' ֹאתם ִמ ּׁ ָשם וְ גו
ֶ ָשר יְצ
ֶ ׁ ְֲכ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִהיא א
, ִמ ּ ֶמ ּנ ּו מֻ ְׁש ֵקית הָ ָא ֶרץ,שה ֲֵרי הַ ּנָהָ ר הָ עוֹ לֶ ה
ֶׁ
, ִל ְמטַ ר הַ ּ ָׁש ַמיִם ִּת ְׁש ּ ֶתה ּ ָמיִם- אֲ בָ ל ָּכאן
שה ֲֵרי הָ ָא ֶרץ הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה מֻ ְ ׁש ֵקית ּ ָת ִמיד ִמן
ֶׁ
,ִש ָר ֵאל הָ י ּו עוֹ ְס ִקים ַּב ּתוֹ ָרה
ׂ ְ ּשי
ֶ ׁ  ו ְּכ,הַ ּׁ ָש ַמיִם
ש ּמוֹ ֵנ ַע ִמ ּ ֶמ ּנָה
ֶ ׁ  ו ִּמי.הָ י ְָתה מֻ ְ ׁש ֵקית ָּכ ָראוּי
. ְּכ ִא ּל ּו מוֹ נ ֵַע טוֹ ב ִמ ָּכל הָ עוֹ לָ ם,ּתוֹ ָרה
,שהָ י ְָתה ַּבדֶּ ֶר ְך
ֶ ׁ נִ ְכנְ ס ּו ְלתוֹ ְך ְמ ָע ָרה ַאחַ ת
.ָּשבו
ׁ ְ  י.יש
ׁ נִ ְכנַס ִע ּ ָמהֶ ם אוֹ תוֹ הָ ִא

 ְ ּכ ִתיב )דברים יא( ִ ּכי ָה ָא ֶרץ אֲ ׁ ֶשר, ּ ָתא חֲ זֵי.162
ַא ּ ָתה ָבא ׁ ָש ּ ָמה ְל ִר ׁ ְש ּ ָתה ל ֹא ְכ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִהיא
נַ הֲ ָרא

ְ ּד ָהא

.'וְ ֹגו

ִמ ּ ׁ ָשם

אתם
ֶ יְ ָצ

אֲ ׁ ֶשר

 אֲ ָבל ָה ָכא,ֵיה ִמ ׁ ְש ּ ַת ְק ּיָיא ַא ְר ָעא
ּ  )ומניה( ִמ ּנ,ָס ִליק
ישא
ָ ׁ  ְ ּד ָהא ַא ְר ָעא ַק ִ ּד,לִ ְמ ַטר ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִּת ׁ ְש ּ ֶתה ּ ָמיִ ם
ש ָר ֵאל הֲ ֹוו
ׂ ְ ִ וְ ַכד י.ִמן ׁ ְש ַמיָיא ִא ְת ׁ ַש ְקיָיא ּ ָת ִדיר
. הֲ וָ ה ִא ְת ׁ ַש ְקיָיא ְ ּכ ְד ָקא יָא ּות,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ ַע ְס ִקין ְּב
ּ  ְ ּכ ִא,יתא ִמנָ ּה
יל ּו ָמנַ ע ַטב ִמן ָּכל
ָ ְאו ַרי
ֹ ּו ַמאן ְ ּד ָמנַ ע
, ָעאל ּו לְ ֹגו ְמ ַע ְר ּ ָתא חֲ ָדא ְ ּדהֲ וָ ה ְּב ָא ְר ָחא.ָעלְ ָמא
. י ְָתב ּו,הון
ֹ ָעאל ַהה ּוא ְ ּג ַבר ִע ְּמ

Deuteronomy 11:10,11 “ אתם
ֶ ָכִּ י הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר אַ ָתּה בָ א ָשׁמָּ ה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ ל ֹא כְ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ִהוא אֲ ֶשׁר יְצ
ית ְב ַרגְ ְל� כְּ גַן הַ יּ ָָרק
ָ מ ָשּׁם אֲ ֶשׁר ִתּזְ ַרע אֶ ת ז ְַרﬠֲ� ו ְִה ְשׁ ִק.”
ִ “ עֹב ִרים ָשׁמָּ ה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ אֶ ֶרץ
ְ וְהָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם
וּב ָקעֹ ת ִל ְמטַ ר הַ ָשּׁ ַמיִם ִתּ ְשׁ ֶתּה ָמּיִם
ְ הָ ִרים.” “For the land that you are entering to take
possession of it is not like the land of Egypt, from which you have come, where
you sowed your seed and irrigated it, like a garden of vegetables.” "But the land
into which you are about to cross to possess it, a land of hills and valleys, drinks
water
from
the
rain
of
heaven,”
The Holy Land that the Israelites are about to enter receives its nourishment
from heavens above. Egypt receives from the lower water that comes when the
Nile river overflows and irrigate their land.
The Israelites with their connection to the Torah, draw nourishment from
heavens. When they are not connected then they block the nourishments from
coming
to
them
and
the
entire
world.
Lesson;
The word ‘rain’ in Hebrew ‘ ’גשםis the root word for words related to ‘material’,
‘corporeal’,
‘physical’,
etc.
The rain represents pure light coming from above and brings life force to this
world. When we follow the Torah we connect to the source of nourishment that
is the ‘river’ that comes from the Garden of Eden and flows to this world as Light
that manifests in the material, corporeal level.
The following verses are from the portion of Bechukotai that list for us the
blessings that come on us when following the Torah. It the same portion we also
read about the terrible curses that would come on us if we are not.
Leviticus 26:3,4 “יתם אֹ ָתם ִאם
ֶ  ְבּחֻ קֹּ ַתי ֵתּלֵ כוּ וְאֶ ת ִמצְ וֹ ַתי ִתּ ְשׁ ְמרוּ ַוﬠ ֲִשׂ.” “ ְונ ַָת ִתּי גִ ְשׁמֵ יכֶם ְבּ ִﬠ ָתּם ְונ ְָתנָה
ִתּן ִפּ ְריוֹ
ֵ הָ אָ ֶרץ יְבוּלָ הּ וְﬠֵ ץ הַ ָשּׂ ֶדה י.” “If you walk in my statutes and observe my
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commandments and do them,” “then I will give you your rains in their season,
and
the
land
shall yield its increase, and the trees of the field shall yield their fruit.”
The same promise also found in the Shema Israel prayer in the verses from
Deuteronomy 11:13,14 “ וְהָ יָה ִאם ָשׁמֹﬠַ ִתּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ל ִמצְ וֹ ַתי אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמצַ וֶּה אֶ ְתכֶם הַ יּוֹם ְלאַ הֲ בָ ה
וּבכָל נ ְַפ ְשׁכֶם
ְ וּלﬠָ ְבדוֹ ְבּכָל ְלבַ ְבכֶם
ְ אֶ ת יְהוָה אֱ �הֵ יכֶם.” “ יוֹרה וּמַ ְלקוֹשׁ וְאָ סַ ְפ ָתּ
ֶ ְונ ַָת ִתּי ְמטַ ר אַ ְרצְ כֶם ְבּ ִﬠתּוֹ
“And if you will indeed obey my commandments that I
�ד ָגנֶ� ו ְִתיר ְֹשׁ� ְויִצְ הָ ֶר.”
ְ
command you today, to love YHVH your God, and to serve him with all your
heart and with all your soul,” “that He will give the rain for your land in its
season, the early and late rain, that you may gather in your grain and your new
wine and your oil.”
The Light and blessings of the Holy One Blessed be He is everywhere. All we
need is to connect to it properly with studies, positive actions and Tzedakah
that can transform and cancel our sins and iniquities.
As we read in the study above, Egypt that represents the other-side in Malchut
is all about the materials and they get nourishment from the overflow of the Nile
river. Egypt may have a source of water but they suffer from other types of
judgments.
Many have the false belief that if they have access to material wealth then they
are ‘blessed’ but as the Zohar explains, it doesn’t guarantee that wealth in this
world stops judgments. They may enjoy the ‘material’ aspects of life but without
connection to the Torah that can be achieved also by supporting channels of
Light, they experience judgments in the form of health, family, relationships and
other kinds of worries that take away peace and the true essence of blessings
from their lives.
Israelites that set their priorities to act with purity and study of Torah, draw
‘rain’ of blessings into their lives and the world around them.
Those who are blessed with money and very busy with their business should
still make some minimal time to study Torah (Daily Zohar for example) and
share their blessings (Tithe, Tzedakah) to support the spread of Light in the
world. The Torah tells us that Zebulun was a merchant and Issachar was a
Torah scholar. They had a deal that Zebulun would work and support Issachar
and share the Light of his studies. This comes from the words of Moses;
Deuteronomy 33:18 “�ִשּׂשכָר ְבּאֹ הָ לֶ י
ָ את� ְוי
ֶ ֵ“ ”ו ְִלזְ בוּלֻן אָ מַ ר ְשׂמַ ח זְ בוּלֻן ְבּצAnd of Zebulun,
he said, “Rejoice, Zebulun, in your going out, and Issachar, in your tents.”
Zebulun was going out on business and Issachar was considered as studying
in his tent because Zebulun supported him.
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We can draw the ‘rain’ of blessings on us by supporting the continuous flow of
light to the world.
I’m adding this teaching before Rosh Hashanah because it is an important
principle to follow and commit to for the coming year. Share your tithe and give
Tzedakah to ALL channels of Light that benefit you. That would guarantee that
you receive from the light they are spreading. Give to your synagogue, teachers,
and organizations that are known for their positive actions to bring more light
to the world, even if you don’t benefit directly, they do bring light to the world
that benefits you.
If you benefit from the Daily Zohar please consider contributing here to support
our continued work. [ Click Here ]
On Rosh Hashanah, everyone is judged, the living in this world and the souls
that already in heaven. Tzadikim are elevated further because many keep
studying from their writings and teachings. Others benefit when their
descendants or other people do positive actions in their names. It is good to give
Tzedakah for their soul elevation and have their support.
You can also light a virtual candle for their names on UnityZohar.com and on
the Tzadikim app/website.
Proverbs 3:18 “She is (the Torah) a tree of life to those who lay hold of her; those
who support her are called blessed.”
‘Those who support her’ are those who go beyond the study and help in spreading its
Light. They will have greater merit in the world to come. The secret in  ְות ְֹמכֶיהָ ְמאֻ ָשּׁר, equal
תומך מראש יה. It means that the support comes from the upper levels of Chokmah, Binah
and
Da’at.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=9bymdUDNj38[/embedyt]
 )שמות,יש וְ ָא ַמר
ׁ הָ ִא

ֹ ּ ָפ ַתח אוֹ תו.163
ֹשה ּ ָפנִ ים ֶאל ּ ָפנִ ים
ֶ ׁ לג( וְ ִד ּ ֶבר ה' ֶאל מ
ֹֹאשו
ׁ  הַ ּ ָפסוּק הַ זֶּה ֵאין ר.' ֹשר י ְַד ּ ֵבר וְ גו
ֶ ׁ ֲַּכא
 וְ לֹא ִמ ָּלה זוֹ ְּכ ִמ ָּלה, ֹֹאשו
ׁ סוֹ פוֹ וְ ֵאין סוֹ פוֹ ר
ֹשה ּ ָפנִ ים ֶאל
ֶ ׁ  ַּב ְּת ִח ּ ָלה וְ ִד ּ ֶבר ה' ֶאל מ. ֹזו
, ַאחַ ר ָּכ ְך וְ ָׁשב ֶאל הַ ּ ַמ ֲחנֶה. יָפֶ ה- ּ ָפנִ ים
?ּ ַמהו,ש ַע ִ ּבן נוּן נ ַַער
ֻ ׁ ַֹאחַ ר ָּכ ְך ו ְּמ ָׁש ֲרתוֹ יְהו
 וַדַּ אי הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא,ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר
ש ָּלנ ּו ִעם
ֶ ׁ ש ָּכ ֵעת הַ ִז ּווּג
ֶ ׁ ,ִּה ְת ַר ָ ּצה ִב ְכבוֹ ֵדנו
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'ָ )שמות לג( וְ ִד ּ ֶבר יְ י, ּ ָפ ַתח ַהה ּוא ַּג ְב ָרא וְ ָא ַמר.163
 ַהאי,'ֶאל מ ׁ ֶֹשה ּ ָפנִ ים ֶאל ּ ָפנִ ים ַּכאֲ ׁ ֶשר יְ ַד ּ ֵבר וְ ֹגו

 וְ לָ א.יה
ֵ ׁ יה ֵר
ֵ ׁ ְק ָרא לָ או ֵר
ּ יש
ּ יפ
ּ יפ
ּ יש
ֵ יה וְ לָ או ֵס
ֵ יה ֵס
יתא וְ ִד ּ ֶבר ה' ֶאל
ָ  ְּב ַק ְד ִמ,ִמ ּ ָלה ָ ּדא ְ ּכ ִמלָ ה ָ ּדא
 לְ ָב ַתר וְ ׁ ָשב ֶאל,מ ׁ ֶֹשה ּ ָפנִ ים ֶאל ּ ָפנִ ים ׁ ַש ּ ִפיר

. ַמה ּו,ש ַע ִּבן נ ּון נַ ַער
ֻ ׁ הו
ֹ ְתו י
ֹ  לְ ָב ַתר ּו ְמ ׁ ָש ַר,ַה ּ ַמחֲ נֶה
ְ ָא ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר וַ ַ ּדאי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
יך ה ּוא ִא ְת ְר ֵעי

, ְ ּד ַה ׁ ְש ּ ָתא זִ ּו ּוגָ א ִ ּדילָ ן ִּב ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא,יק ָרא ִ ּדילָ ן
ָ ִּב
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 ִמי.ּ וְ הַ ּ ְׁש ִכינָה לֹא סָ ָרה מֵ ִע ּ ָמנו, הַ ּ ְׁש ִכינָה, ַמאן ְ ּד ָפ ַתח ּ ִפ ְת ָחא.ּו ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא לָ א ִא ְת ָע ֵדי ִמנָ ן
.ֹאמר דָּ בָ ר
ַ  י,ש ּפוֹ ֵתחַ ּ ֶפ ַתח
ֶׁ

.ימא ִמ ּ ָלה
ָ ּ ֵל

The man that joined them in this study opened and quoted Exodus 33:11
“ וּמ ָשׁ ְרתוֹ יְהוֹשֻׁ ﬠַ ִבּן נוּן נַﬠַ ר ל ֹא י ִָמישׁ
ְ ְשׁב אֶ ל הַ ַמּחֲ נֶה
ָ ֹשׁה פָּ נִ ים אֶ ל פָּ נִ ים כַּאֲ ֶשׁר י ְַדבֵּ ר ִאישׁ אֶ ל ֵרﬠֵ הוּ ו
ֶ ו ְִדבֶּ ר יְהוָה אֶ ל מ
מתּוֹ� הָ אֹ הֶ ל.”
ִ
“Thus YHVH used to speak to Moses, face to face, just as a man speaks to his friend.
When Moses returned to the camp, his servant Joshua, the son of Nun, a young man,
would not depart from the tent.”
He asks about the different unmatching subjects in this verse. At the beginning it talks
about Moses speaking face to face with YHVH then Moses returned to the camp and
then Joshua is a young man.
Rabbi Elazar said that the Holy One Blessed be He is pleased with them and they are
in unification with the Shechina that would speak through them.

ֹשה ּ ָפנִ ים
ֶ ׁ  וְ ִד ּ ֶבר ה' ֶאל מ, ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.164
 ְ ּבכַ ּ ָמה ְד ָרגוֹ ת ֶע ְליוֹ נוֹ ת וְ נִ ְכ ָּבדוֹ ת,ֶאל ּ ָפנִ ים
ֹשה הַ ּנ ִָביא הַ ּנֶאֱ ָמן ַעל ָּכל ְׁש ָאר
ֶ ׁ נִ ְפ ָרד מ
שה ֲֵרי ּ ֻכ ּ ָלם ְ ּכנֶגְ דּ וֹ ְּכמוֹ קוֹ ף
ֶ ׁ ,יאי הָ עוֹ לָ ם
ֵ נְ ִב
יאים הָ י ּו
ִ  ְ ׁש ָאר הַ ְ ּנ ִב.ִ ּב ְפנֵי ְ ּבנֵי ָא ָדם
,שאֵ ינ ָּה ְמ ִא ָירה
ֶ ׁ ִמ ְס ּ ַת ְ ּכ ִלים ְ ּב ַא ְס ּ ַפ ְקלַ ְריָה
וְ ִעם ָּכל זֶה לֹא הָ י ּו זוֹ ְק ִפים ּ ָפנִ ים ְל ַמ ְעלָ ה
ש ָּכתוּב )דניאל
ֶׁ
ֹ ֶא ָּלא ְּכמו,ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל
.ִיתי נִ ְרדָּ ם ַעל ּ ָפנַי וּפָ נַי ָא ְרצָ ה
ִ י( וַאֲ נִ י הָ י
שהַ דְּ בָ ִרים לֹא הָ י ּו אֲ לֵ יהֶ ם
ֶ ׁ  ֶא ּ ָלא,וְ לֹא עוֹ ד
.ְ ּבגָלוּי

 וְ ִד ּ ֶבר יְ יָ' ֶאל מ ׁ ֶֹשה ּ ָפנִ ים ֶאל, ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.164
 ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש מ ׁ ֶֹשה, ְּב ַכ ּ ָמה ַ ּד ְר ִ ּגין ִע ּ ָל ִאין וְ י ִַּק ִירין,ּ ָפנִ ים
.יאי ְ ּד ָעלְ ָמא
ֵ  ַעל ָּכל ׁ ְש ַאר נְ ִב,ימנָ א
ָ יאה ְמ ֵה
ָ נְ ִב

 ׁ ְש ַאר.קוף ִּב ְפנֵי ְּבנֵי נָ ׁ ָשא
ֹ  ְ ּכ,יה
ּ ְֵ ּד ָהא ּ ֻכ ְּלה ּו לָ ֳק ְבל
 וְ ִעם,יאי הֲ ֹוו ִמ ְס ּ ַת ְ ּכלֵ י ְּב ַא ְס ּ ָפ ָקלַ ְריָא ְ ּדלָ א נָ ִהיר
ֵ נְ ִב
,ילא לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א
ָ ּ ָּכל ָ ּדא לָ א הֲ ֹוו זַ ְק ָפן ַאנְ ּ ִפין לְ ֵע
יתי נִ ְר ָ ּדם ַעל
ִ ִ )דניאל י( וַ אֲ נִ י ָהי,ֶא ּ ָלא ְ ּכ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב

עוד ֶא ּ ָלא ְ ּד ִמ ִּלין לָ א הֲ ֹוו
ֹ  וְ ל ֹא.ּ ָפנַ י ּו ָפנַ י ָא ְר ָצה
.ַּג ּ ַביְ יה ּו ְּב ִא ְת ַּגלְ יָיא

Rabbi Elazar explains that ‘YHVH used to speak to Moses, face to face’ reveals
that Moses was not like other prophets. He was called ‘Faithful Prophet’ and
connected to the highest levels to receive messages from God and the prophecies
that he describes in Deuteronomy.
Other prophets saw visions through a reflection of ‘‘ ’אַ ְספַּ ְקלַ ְריָה ֶשׁאֵ ינָהּ ְמ ִא ָירהa mirror
without light’. Moses saw the visions as direct light, not as a reflection.
The prophet Daniel describes how he received the prophecy about the future.
Daniel 10:9 “ִיתי נִ ְר ָדּם ﬠַ ל פָּ נַי וּפָ נַי אָ ְרצָ ה
ִ וָאֶ ְשׁמַ ע אֶ ת קוֹל ְדּבָ ָריו וּכְ ָשׁ ְמ ִﬠי אֶ ת קוֹל ְדּבָ ָריו וַאֲ נִ י הָ י.” “But
I heard the sound of his words; and as soon as I heard the sound of his words,
I fell into a deep sleep on my face, with my face to the ground.”
Even though Daniel received prophecies about the Final Redemption, he was
still on a lower level when compared to Moses.
Lesson;
The world around us is basically pure Light. Everything around us is patterns
of energy formed by atoms ‘assembled’ together with special relationships with
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one another. The soul is what connects the mind and consciousness of the world
around us. People may see the same ‘images’ but each one may describe and
understand
it
differently.
Rabbi Shimon read the Torah and saw beyond the words and letters. He saw
the spiritual energies that are connected to each letter and word together with
its exact placement in the Torah. It’s like we see water and he sees the molecules
H2O and the force that holds the two hydrogens and one Oxygen together. On
that level, he could command the molecules to separate into the basic elements
God
created
(see
the
table
of
elements).
The Holy Ari saw people and objects around him and could tell about the souls
connected to them and everything in this world.
Those who read the Torah in a translated language have a limited understanding of the
meanings when compared to a person that reads and understands the Hebrew
language. Even among those who understand the Hebrew language perfectly, there are
many levels of understanding when it comes to the Torah. Those who study more, see
and understand more than others because of the light that they revealed with each
study polish their personal mirror and let more light pass through it.

שהוּא
ֶ ׁ ,ֹשה הַ ּנ ִָביא הַ ּנֶאֱ ָמן לֹא ָּכ ְך
ֶ ׁ  ּומ.165
הָ יָה ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ְ ּב ַא ְס ּ ַפ ְקלַ ְריָה הַ ְּמ ִא ָירה
שהָ יָה זוֹ ֵקף
ֶ ׁ  ֶא ּ ָלא, וְ לֹא עוֹ ד, ֹוְ עוֹ מֵ ד ְ ּב ִקיּוּמו
 ְזקֹף: ֹשאוֹ מֵ ר לַ חֲבֵ רו
ֶ ׁ  ְּכ ִמי,ֹאש ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל
ׁ ר
ָ
ָ
ש ּ ֵת ַדע
ֶ ׁ  ְּכ ֵדי, וְ י ְִס ּ ַת ְ ּכל ּו פָ נֶיך ְ ּבפָ נַי,ֹאשך
ְׁ ר
ְ
 ּ ָפנִ ים ֶאל ּ ָפנִ ים,ֹשה
ֶ ׁ  ָּכך מ.ש ִּלי
ֶ ׁ הַ דְּ בָ ִרים
, ּ ָפנִ ים זְקוּפוֹ ת, ְ ּב ִלי פַ חַ ד,ֹאש
ׁ זוֹ ֵקף ר
 וְ לֹא,ו ִּמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ְ ּבזִיו הַ ָּכבוֹ ד הָ ֶע ְליוֹ ן
,יאים
ִ ִה ְ ׁש ּ ַת ְ ּנ ָתה ַד ְע ּתוֹ וּפָ נָיו ְּכמוֹ ְ ׁש ָאר הַ ְ ּנ ִב
,ִמ ְתנ ְ ַּב ִאים )רוֹצִ ים( ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל
שהָ י ּו
ֶ ׁ ש ְ ּכ
ֶׁ
י ְָצא ּו מֵ ְר ׁשו ָּתם ו ִּמדַּ ְע ּ ָתם וְ ִה ְׁש ּ ַת ּנָה זִיו
 וְ לֹא הָ י ּו יוֹ ְד ִעים מֵ הָ עוֹ לָ ם הַ זֶּה,ּ ְפנֵיהֶ ם
.ְּכלוּם

 ְ ּדה ּוא הֲ וָ ה,ימנָ א לָ או ָה ִכי
ָ יאה ְמ ֵה
ָ  ּומ ׁ ֶֹשה נְ ִב.165
.יה
ּ  וְ ָק ִאים ְּב ִק ּי ּו ֵמ,ִמ ְס ּ ָת ַּכל ְּב ַא ְס ּ ָפ ָקלַ ְריָא ְ ּדנַ הֲ ָרא

,ישא לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א
ָ ׁ  ֶא ּ ָלא ְ ּדהֲ וָ ה זָ ִקיף ֵר,עוד
ֹ וְ ל ֹא
 וְ יִ ְס ּ ַת ְ ּכל ּון,יש ְך
ָ ׁ קוף ֵר
ֹ ָ ז,יה
ּ ְ ּכ ַמאן ְ ּד ָא ַמר לְ ַח ְב ֵר

 ַּכ ְך. ְּבגִ ין ְ ּד ִתנְ ַ ּדע ִמ ּ ֵלי,(ַאנְ ּ ָפ ְך ְּב ַאנְ ּ ִפי )באנפאי
, ְּבלָ א ְ ּד ִחיל ּו,ישא
ָ ׁ  ּ ָפנִ ים ֶאל ּ ָפנִ ים זָ ִקיף ֵר,מ ׁ ֶֹשה

ַאנְ ּפ ֹוי זַ ְק ָפאן ּו ִמ ְס ְּת ַּכל )דף רס''ט ע''א( ְּבזִ יו יְ ָק ָרא
,יאין
ִ  ִ ּכ ׁ ְש ַאר נְ ִב, וְ לָ א ִא ׁ ְש ּ ַתנֵי ַ ּד ְע ּת ֹוי וְ ַאנְ ּפ ֹוי,ִע ּ ָל ָאה
,נַב ָאן )ס''א בעאן( לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א
ְ (ְ ּד ַכד הֲ ֹוו )מתנבאן
זִ יו

וְ ִא ׁ ְש ּ ָתנֵי

,ּו ִמ ַ ּדעֲ ּ ַתיְ יה ּו

ֵמ ְר ׁש ּו ַתיְ יה ּו

נַ ְפ ָקא

. וְ לָ א הֲ ֹוו י ְַד ֵעי ֵמ ַהאי ָע ְל ָמא ְ ּכל ּום,ַאנְ ּ ַפיְ יה ּו

Daniel the prophet fell on his face when he received the prophecy, but Moses was
standing in a direct connection with the supernal light when he received messages and
prophecies from God. Other prophets experienced a disconnection from this world and
had a physical impact when they were exposed to the higher light. It changed the light
on their face because they were not on that level like Moses.

ֹשה הָ יָה ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל
ֶ ׁ ש ּמ
ֶ ׁ ,ֹשה לֹא ָּכ ְך
ֶ ׁ  ּומ.166 ֹשה ְּב ַהה ּוא ַ ּד ְר ָּגא
ֶ ׁ  ְ ּדמ, ּומ ׁ ֶֹשה לָ או ָה ִכי.166
 וְ לֹא יָצָ א,יה ּו ִמן ַמ ּ ָמ ׁש ַּבדַּ ְר ּגָה הָ ֶע ְליוֹ נָה הַ ִהיא
ּ  וְ לָ א נָ ַפק ֵמ ְר ׁש ּו ֵת,ִע ּ ָל ָאה ַמ ּ ָמ ׁש הֲ וָ ה ִמ ְס ּ ָת ַּכל
שהָ יָה
ֶ ׁ שה ֲֵרי ְ ּב ָׁש ָעה
ֶ ׁ , ֹמֵ ְר ׁשוּתוֹ ו ִּמדַּ ְע ּתו
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 ִמיָּד וְ ָׁשב ֶאל,ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ְ ּבזִיו הַ ָּכבוֹ ד הָ ֶע ְליוֹ ן
,ּש ִה ְצ ָט ְרכו
ֶ ּׁ  ְל ַד ּ ֵבר ִע ּ ָמהֶ ם ְ ּבכָ ל ַמה,הַ ּ ַמ ֲחנֶה
. וְ יוֹ ֵתר,אשוֹ נָה
ׁ ַשבֶ ת ּבוֹ ְ ּכבָ ִר
ֶ ּׁ וְ ַד ְע ּתוֹ ִמ ְתי
ש ַע ִ ּבן
ֻ ׁ ֹ ו ְּמ ָׁש ֲרתוֹ יְהו.וְ זֶה ּו וְ ָׁשב ֶאל הַ ּ ַמ ֲחנֶה
,שהָ יָה יוֹ נֵק ִמ ּתוֹ ְך הָ אֹהֶ ל
ֶ ׁ  וַדַּ אי,נוּן נ ַַער
ֹ ְ ּכמו,לָ ַמד ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ְ ּברוּחַ הַ ּק ֶֹד ׁש
ְׁשמו ֵּאל
א ג( וְ הַ ּנ ַַער-ש ּנֶאֱ ַמר )שמואל
ֶׁ
.'ְמ ָׁש ֵרת ֶאת ה

 ְ ּד ָהא ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדהֲ וָ ה ִמ ְס ּ ָת ַּכל ְּבזִ יו יְ ָק ָרא,יה
ּ ַ ּד ְע ּ ֵת
הון
ֹ  לְ ַמ ְּללָ א ִע ְּמ, ִמ ּיַד וְ ׁ ָשב ֶאל ַה ּ ַמחֲ נֶה,ִע ּ ָל ָאה
יה
ָ ְּב ָכל ַמה ְ ּד ִא ְצ ְט ִר
ּ  וְ ַד ְע ּת ֹוי ִמ ְתי ּ ׁ ְַש ָבא ּ ֵב,יכאן
. וְ ָדא ה ּוא וְ ׁ ָשב ֶאל ַה ּ ַמחֲ נֶה. וְ י ִַּתיר,יתא
ָ ְ ּכ ַק ְד ִמ
 וַ ַ ּדאי ְ ּדהֲ וָ ה יָנִ יק ִמ ּת ֹו ְך,ש ַע ִּבן נ ּון נַ ַער
ֻ ׁ הו
ֹ ְתו י
ֹ ּו ְמ ׁ ָש ַר
 ְ ּכ ָמה,אולִ יף לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א ְּבר ּו ַח ק ּו ְד ׁ ָשא
ֹ ,ָהא ֶֹהל
ְד ַא ְּת ָא ֵמר )שמואל א ג( וְ ַה ַ ּנ ַער ׁ ְשמ ּו ֵאל ְמ ׁ ָש ֵרת ֶאת
.'ָיְ י

Exodus 33:11 “ ַוּמ ָשׁ ְרתוֹ יְהוֹשֻׁ ﬠ
ְ ְשׁב אֶ ל הַ ַמּחֲ נֶה
ָ ֹשׁה פָּ נִ ים אֶ ל פָּ נִ ים כַּאֲ ֶשׁר י ְַדבֵּ ר ִאישׁ אֶ ל ֵרﬠֵ הוּ ו
ֶ ו ְִדבֶּ ר יְהוָה אֶ ל מ
 ִבּן נוּן נַﬠַ ר ל ֹא י ִָמישׁ ִמתּוֹ� הָ אֹ הֶ ל.” “Thus YHVH used to speak to Moses, face to face, just as a
man speaks to his friend. When Moses returned to the camp, his servant Joshua, the
son of Nun, a young man, would not depart from the tent.”
Moses was on the level of Zeir Anpin and always in control. When he ascended to talk
to God ‘face to face’ and when he was down with the people. The Torah describes Moses
talking to God as a ‘man speaks to his friend’ then it says ‘Moses returned to the camp’
to tell us that he moved easily between levels.
The last part of the verse says, ‘his servant, Joshua, the son of Nun, a young man,
would not depart from the tent’. It tells us that Joshua was drawing from the Holy Spirit
that was in the tent of Moses.
1 Samuel 3:1 ““ ”וְהַ נַּﬠַ ר ְשׁמוּאֵ ל ְמ ָשׁ ֵרת אֶ ת יְהוָה ִל ְפנֵי ﬠֵ ִלי ְוּדבַ ר יְהוָה הָ יָה י ָָקר בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם אֵ ין חָ זוֹן נִ ְפ ָרץNow
the boy Samuel was ministering to YHVH before Eli. And word from YHVH was rare in
those days; visions were infrequent.”
Samuel was dedicated by his mother to the priesthood. He grew up by the side of Eli,
the priest and absorbed the holiness of the Tabernacle in Shiloh where he served. God
revealed himself to Samuel and made him a prophet. As servants of the Holy, Joshua,
and Samuel merited to have God revealed to them.

ש ַע
ֻ ׁ ֹשהָ יָה יְהו
ֶ ׁ  ָּכל ז ְַמן, ּבֹא ו ְּר ֵאה.167
ְ
 הָ יָה לוֹ מֵ ד וְ יוֹ נֵק ִמ ּתוֹ ך הָ אֹהֶ ל,ֹשה
ֶ ׁ ֵאצֶ ל מ
ֹשה וְ הָ יָה
ֶ ׁ ש ִ ּנ ְפ ַרד ִמ ּמ
ֶ ׁ  ַאחַ ר.וְ לֹא פוֹ חֵ ד
ש ַע
ֻ ׁ ֹ ַמה ָּכתוּב? )יהושע ה( ַויּ ִּפֹל יְהו, ְֹלבַ דּ ו
ש ּלֹא הָ יָה יָכוֹ ל
ֶ ׁ .ִּש ּ ָתחו
ׁ ְ ּ ֶאל ּ ָפנָיו ַא ְרצָ ה ַוי
ש ּ ֵכן
ֶ ׁ  ָּכל, וְ זֶה ִמ ּׁ ָש ִליחַ ֶאחָ ד.ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל
.ִמ ּ ָמקוֹ ם ַאחֵ ר

,ש ַע לְ גַ ּ ֵבי ְ ּדמ ׁ ֶֹשה
ֻ ׁ הו
ֹ ְ ָּכל זִ ְמנָ א ְ ּדהֲ וָ ה י, ּ ָתא חֲ זֵי.167
. וְ לָ א ָ ּד ִחיל,או ֶהל
ֹ אולִ יף )ויניק( וְ ָאנִ יק ִמ ּת ֹו ְך ָה
ֹ הֲ וָ ה
 ַמה,דוי
ֹ חו
ֹ ְ וַ הֲ וָ ה ִּבל,ָּב ַתר ְ ּד ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמ ּמ ׁ ֶֹשה
ש ַע ַעל ּ ָפנָ יו ַא ְר ָצה
ֻ ׁ הו
ֹ ְ )יהושע ה( וַ ִּי ּפ ֹול י,ְ ּכ ִתיב

 וְ ַהאי ֵמ ַחד, ְ ּדלָ א הֲ וָ ה י ִָכיל לְ ִא ְס ּ ַת ָּכל,וְ יִ ׁ ְש ּ ָתח ּו
. ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ֵמאֲ ָתר ַאחֲ ָרא,יחא
ָ ִׁ ְשל

When Joshua was with Moses, he studied and drew from Moses’s light and
strength in the ‘tent’, which is the aspect of Malchut. After the death of Moses,
we read; Joshua 5:14 “ אתי וַיִּ פֹּ ל יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ל פָּ נָיו אַ ְרצָ ה
ִ ָוַיּ ֹאמֶ ר ל ֹא כִּ י אֲ נִ י ַשׂר צְ בָ א יְהוָה ﬠַ ָתּה ב
ֹאמר לוֹ ָמה אֲ דֹנִ י ְמ ַדבֵּ ר אֶ ל ﬠַ ְבדּוֹ
ֶ וַיִּ ְשׁ ָתּחוּ וַיּ.” “And he said, “No; but I am the commander
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of the army of YHVH. Now I have come.” And Joshua fell on his face to the earth
and worshiped and said to him, “What does my lord say to his servant?”
The disconnection of Joshua from Moses ‘lowered’ his state and when a
messenger from YHVH visited him, Joshua fell on his face because he didn’t
have
the
support
of
Moses.
Lesson;
Serving and supporting the ‘holy’ means connection to the light that is revealed
through that specific channel.
Joshua served Moses and Samuel served Eli the high priest in the Holy
Tabernacle. The Talmud tells us that Samuel was considered as Moses and
Aaron together.
Psalms 99:6 “וּשׁמוּאֵ ל ְבּקֹ ְראֵ י ְשׁמוֹ קֹ ִראים אֶ ל יְהוָה וְהוּא ַי ֲﬠנֵם
ְ ֹשׁה וְאַ הֲ רֹן ְבּכֹהֲ נָיו
ֶ מ.” “Moses and
Aaron were among his priests, Samuel also was among those who called upon
his name. They called to YHVH, and he answered them.”
Moses was the prophet on the highest level but Samuel dedicated his life
unconditionally for the children of Israel and for that he achieved this high level of
service and honor. He was the one that anointed King David to be a king over Israel
and gave him the construction plans for the first Holy Temple.

ש ִה ְפ ִקיד ֶא ְצלוֹ הַ ּ ֶמלֶ ְך
ֶ ׁ  ְל ָא ָדם ֶאחָ ד.168
ש ִ ּנ ְמצָ ִאים
ֶ ׁ  ָּכל ז ְַמן.ְּכלֵ י זָהָ ב וַאֲ בָ נִ ים י ְָקרוֹ ת
של ּ ֵביתוֹ אוֹ חֵ ז ָּבהֶ ם
ֶ ׁ ש ּ ָמ ׁש
ַ ּׁ ַ ה, ֶֹא ְצלו
ש ִה ְס ּ ַת ּ ֵלק אוֹ תוֹ ָא ָדם
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן.ו ִּמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ָּבהֶ ם
ְ
 לֹא ִה ְׁש ִאיר הַ ּ ֶמלֶ ך ֵאצֶ ל הַ ּׁ ַש ּ ָמ ׁש,מֵ הָ עוֹ לָ ם
: ָא ַמר אוֹ תוֹ ַׁש ּ ָמ ׁש. ֹ וְ ָאחַ ז ֶאת ּ ִפ ְקדוֹ נו,ְּכלוּם
 ִ ּבימֵ י אֲ דוֹ נִ י הָ י ּו ָּכל.ש ִא ַּב ְד ִּתי
ֶ ׁ ּ אוֹ י ַעל ַמה
.ֵא ּ ֶלה ְ ּבי ִָדי

יה ָמאנֵי ְ ּד ָהב
ּ  ְ ּד ַא ְפ ִקיד ַמלְ ָּכא ַּג ּ ֵב, לְ ַבר נָ ׁש.168

 ׁ ַש ּ ָמ ׁ ָשא,יה
ּ  ָּכל זִ ְמנָ א ְ ּד ִמ ׁ ְש ּ ַת ַּכח ַּג ּ ֵב,וְ ַא ְבנֵי יְ ָקר
 ֵּכיוָ ן ְ ּד ָסלִ יק. ָא ִחיד ְּבה ּו וְ ִא ְס ְּת ַּכל ְּבה ּו,יה
ֵ ְ ּד ֵב
ּ ית
 לָ א ׁ ָש ִביק ַמלְ ָּכא לְ גַ ּ ֵבי,ַהה ּוא ּ ַבר נָ ׁש ֵמ ָע ְל ָמא
 ָא ַמר ַהה ּוא.יה
ּ ֵ וְ ָא ִחיד ּ ִפ ְק ּד ֹונָ א ִ ּדיל,ׁ ַש ּ ָמ ׁ ָשא ְ ּכל ּום

 ָּכל ִא ּ ֵלין הֲ ֹוו,ארי
ִ מוי ְ ּד ָמ
ֹ  ְּב ֹיו. וַ וי ְ ּד ָא ָב ִדית,ׁ ַש ּ ָמ ׁ ָשא
.ִּב ִידי

Losing a source of light is like a person that a king deposited in his hands, goldware,
and jewelry to use and enjoy. When the king passes away he takes his deposit with
him. That person left with sadness for the great loss. He had so much available to him
while his master was alive but now it’s gone.

ֹשה הָ יָה יוֹ נֵק
ֶ ׁ  ִ ּבימֵ י מ,ש ַע
ֻ ׁ ֹ ָּכ ְך יְהו.169 ֹשה הֲ וָ ה יָנִ יק ְּב ָכל
ֶ ׁ מוי ְ ּדמ
ֹ  ְּב ֹיו,ש ַע
ֻ ׁ הו
ֹ ְ ַּכ ְך י.169
 ַאחַ ר. ְ ּבכָ ל יוֹ ם ִמ ּתוֹ ְך הָ אֹהֶ ל וְ לֹא פוֹ חֵ ד,ש ִכיב
ָ ׁ  ָּב ַתר ְ ּד. וְ לָ א ָ ּד ִחיל,ֹיו ָמא ִמ ּת ֹו ְך ָהא ֶֹהל
 ִמ ּׁשוּם, וַאֲ נִ י.ש ַע ַעל ּ ָפנָיו
ֻ ׁ ֹ ַויּ ִּפֹל יְהו,ש ִ ּנ ְפטַ ר
ֶׁ
יח
ַ  וַ אֲ נָ א ְּבגִ ין ַ ּדאֲ נָ א ׁ ְש ִכ.ש ַע ַעל ּ ָפנָ יו
ֻ ׁ הו
ֹ ְוַ ִּי ּפ ֹול י
 ֶא ְס ּ ַת ּ ֵכל ְ ּב ִד ְב ֵרי,שאֲ נִ י ָמצוּי ְ ּבתוֹ כֲכֶ ם
ֶׁ

 וְ לָ א אֱ ֵהא,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ  ֶא ְס ּ ָת ַּכל ְּב ִמלֵ י ְ ּד,ְּב ַּגוַ ויְ יכ ּו
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,ש ֶא ּ ָפ ֵרד ִמ ּ ֶכם
ֶ ׁ  ַאחַ ר.ִאיכ ּול הַ ּתוֹ ָרה וְ לֹא ֶא ְפחַ ד
.וְ לֹא אוּכַ ל ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ְלבַ דִּ י

 וְ לָ א, ָּב ַתר ְ ּד ֶא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמ ַ ּניְ יכ ּו.ָ ּד ִחיל
.חו ָדאי
ֹ ְל ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א ִּב ְל

The same with Joshua. He was drawing light and security every day from the ‘tent’
(Malchut) of Moses. After Moses passed away, Joshua lost the support of his master.

The man that joined Rabbi Elazar and Rabbi Echa in this study said that as he is
studying with them, he has clarity but after he leaves them, he wouldn’t be able to
study alone. The Light of Rabbi Elazar and Rabbi Echa was around them and that man
could benefit from it. He realized that if he leaves them, it wouldn’t be the same.

ָ  וְ ִ ׁש ּנַנְ ּ ָתם ְלבָ נ, עוֹ ד ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.170
ֶיך
ש ּנֶאֱ ַמר )תהלים
ֶ ׁ ֹ ְּכמו.' ֹוְ ִד ַּב ְר ּ ָת ָּבם וְ גו
ְ ש ָצ ִר
ָ
יך ָא ָדם ְלחַ דֵּ ד
ּ ֶ ׁ .מה( ִח ֶ ּציך ְ ׁשנוּנִ ים
ש ִהיא ְׁשנ ּונָה
ֶ ׁ דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה ִל ְבנוֹ ַּכחֶ ֶרב
שיּ ְַכנִ יס לוֹ הַ ִחדּ וּד
ֶ ׁ  ְּכ ֵדי,ִ ּב ְ ׁשנֵי הַ ְ ּצ ָד ִדים
ֹ וְ לֹא י ּ ִָמצֵ א ִל ּבו,וְ הַ ּ ִ ׂש ְמחָ ה ַּב ּתוֹ ָרה
, ָּכל דִּ ְב ֵרי הַ ּתוֹ ָרה, וְ ִד ַּב ְר ּ ָת ָּבם.ְ ּב ִט ּ ְפ ׁשוּת
 וְ ִד ַּב ְר ּ ָת. ְֹלכָ ל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד י ֵׁש לוֹ דֶּ ֶר ְך ְלבַ דּ ו
ְ ָּבם?! ו ְּת ַד ּ ֵבר הָ יָה צָ ִר
יך לוֹ ִל ְכ ּתֹב! ֶא ָּלא
ְ צָ ִר
 ו ְּלהַ נְ ִהיג,יך ָא ָדם ְלהַ נְ ִהיג ַע ְצמוֹ ָּבהֶ ם
.ש ּלֹא י ְִסטֶ ה ְלי ִָמין וְ ִל ְ ׂשמֹאל
ֶ ׁ ַֹע ְצמו

ָ  )דברים ו( וְ ׁ ִש ַ ּננְ ּ ָתם לְ ָבנ, ּת ּו ּפ ַתח וְ ָא ַמר.170
ֶיך
ָ
 ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )תהלים.'וְ ִד ּ ַב ְר ּ ָת ָּבם וְ ֹגו
ָ מה( ִח ֶּצ
 ְ ּד ָב ֵעי ּ ַבר נָ ׁש לְ ַח ְ ּד ָדא ִמ ּ ֵלי.יך ׁ ְשנ ּונִ ים

 ְ ּכ ַח ְר ָּבא ְ ּד ִאיה ּו ׁ ִש ָ ּננָ א ִּב ְת ֵרי,יה
ָ ְאו ַרי
ֹ ְ ּד
ּ יתא לִ ְב ֵר
ִחד ּו ָדא

יה
ּ ֵל

ְ ּדיֵיע ּול

ְּבגִ ין

,רוי
ֹ ִס ְט

 וְ לָ א יִ ׁ ְש ְּת ַּכח לִ ּ ֵבי ּה,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ וְ ֶח ְדוָ ה )דאורייתא( ְּב
 ָּכל,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ  ָּכל ִמ ִּלין ְ ּד, וְ ִד ּ ַב ְר ּ ָת ָּבם.ְּב ִט ּ ְפ ׁש ּו ָתא

, וְ ִד ּ ַב ְר ּ ָת ָּבם.דוי
ֹ חו
ֹ ְיה ִּבל
ֹ ַחד וְ ַחד
ּ ֵאו ְר ָחא ל

 ֶא ּ ָלא ָּב ֵעי ּ ַבר נָ ׁש לְ ַאנְ ָהגָ א.יה
ּ ֵּו ְת ַד ּ ֵבר ִמ ָּב ֵעי ל
 ְ ּדלָ א יִ ְס ֵטי,יה
ּ  ּולְ ִא ְתנַ הֲ גָ א ַּג ְר ֵמ,יה ְּבה ּו
ּ ַּג ְר ֵמ
.ש ָמאלָ א
ִ ִל
ׂ ְ ימינָ א וְ ִל

He quoted Deuteronomy 6:7
“�קוּמ
ֶ וּב
ְ �וּב ָשׁכְ ְבּ
ְ �וּבלֶ כְ ְתּ� בַ ֶדּ ֶר
ְ �ית
ֶ ֵו ְִשׁנַּנְ ָתּם ְלבָ נֶי� ו ְִדבַּ ְר ָתּ בָּ ם ְבּ ִשׁ ְב ְתּ� ְבּב.”
“You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit
in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you
rise.”
‘teach them diligently’ is about repeating the studies to be used like a sharp sword that
remove folly from the heart and keep it happy.
‘and you shall talk of them’ is about following the ways of the Torah and stay on the
righteous path that is in the middle, not right or left.
Lesson;
The precious jewelry and goldware are the aspects of Torah studies, especially from the
Zohar. When we keep with the daily studies it’s like having the Light of the Zohar
around us. It benefits us tremendously. The more we repeat it we experience greater
peace and joy in our hearts. Leaving the ’tent’ of the Zohar is like falling on the face,
having no ability to see and experience the Light.
It’s important to share and ask questions to ‘Sharpen your sword’. Use the comments
section to post comments and questions. I receive an immediate notification on any
comments posted on the site under any of the thousands of studies. I reply as soon as
I can and you will receive notification by email when I reply or another person made a
comment on the same study.
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יה
יה ְּב ֵב ֵ
ְּ .171ב ׁ ִש ְב ְּת ָך ְּב ֵב ֶ
ית ּ
ית ָך ,לְ ַאנְ ָהגָ א ַּג ְר ֵמ ּ
ֵיה ְּבנֵי
ְּבא ַֹרח ֵמ ׁ ָ
ישר ּו ְבא ַֹרח ִּת ּק ּונָ אּ ְ ,דיִ לְ פ ּון ִמ ּנ ּ
הון ְּבנַ ַחת ּו ְב ֵחיד ּו ,וְ לָ א
יה ִע ְּמ ֹ
ּ ֵב ֵ
יה לְ ַאנְ ָהגָ א ַּג ְר ֵמ ּ
ית ּ
דוי
עו ָב ֹ
יה י ִַּתיר ,וְ ָכל ֹ
י ִָטיל ְ ּד ִחיל ּו ִּב ְבנֵי ּ ֵב ֵ
ית ּ
יה ְּבא ַֹרח ִּת ּק ּונָ אּ .ו ְבלֶ ְכ ְּת ָך ַב ֶ ּד ֶר ְך ,לְ ַאנְ ָהגָ א
ְּב ֵב ֵ
ית ּ
יה ְּבה ּו ְ ּכ ָמה
או ַריְ ָ
ְּב ִמ ּ ֵלי ְ ּד ֹ
יתאּ ,ולְ ַת ְּקנָ א ַּג ְר ֵמ ּ
ְ ּד ִא ְצ ְט ִר ְ
יתא.
או ַריְ ָ
חוי ְ ּד ֹ
או ְר ֹ
יה ְּב ֹ
יךּ ,ולְ ַד ְּב ָרא ַּג ְר ֵמ ּ
רון .לִ ְק ָר ָבא.
דו ֹ
ּו ַמאי ִאיה ּוּ ְ .כ ָמה ְ ּדיַעֲ קֹבְ .ל ֹ
ילא
יה ,וְ ֵע ּ ָ
לו ָתא ָּב ֵעי לְ ַצ ּ ָל ָאה לְ ָמ ֵ
לו ָתאּ .ו ְצ ֹ
ִל ְצ ֹ
אר ּ

ית ָךְ ,להַ נְ ִהיג ַע ְצמוֹ
ּ ְ .171ב ִ ׁש ְב ְּת ָך ְ ּבבֵ ֶ
ְש ָרה ו ְּב ֶד ֶר ְך ְּת ִקינָה,
ְ ּבבֵ יתוֹ ְ ּב ֶד ֶר ְך י ָׁ
שיּ ְִל ְמד ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְ ּבנֵי בֵ יתוֹ ְלהַ נְ ִהיג ַע ְצ ָמם
ֶׁ
ְ ּבנַחַ ת ו ְּב ִ ׂש ְמחָ ה ,וְ לֹא י ִַּטיל ּ ַפחַ ד ִ ּב ְבנֵי
בֵ יתוֹ יוֹ ֵתר ,וְ כָ ל ַמעֲ ָׂשיו ְ ּבבֵ יתוֹ ְ ּב ֶד ֶר ְך
ְּת ִקינָה .ו ְּבלֶ ְכ ְּת ָך בַ דֶּ ֶר ְךְ ,להַ נְ ִהיג ְ ּב ִד ְב ֵרי
ש ָצ ִר ְ
יך,
תוֹ ָרה ,ו ְּל ַת ֵּקן ֶאת ַע ְצמוֹ בָ הֶ ם ְ ּכמוֹ ׁ ֶ ּ
ו ְּלהַ נְ ִהיג ַע ְצמוֹ ְ ּב ַד ְרכֵ י הַ ּתוֹ ָרה .ו ַּמה הוּא?
שיַּעֲ קֹבְ ,לדוֹ רוֹ ןִ ,ל ְק ָרב וְ ִל ְת ִפ ָּלה.
ְּכמוֹ ׁ ֶ
ְ
וְ הַ ְּת ִפ ּ ָלה צָ ִריך ְל ִה ְת ּ ַפ ּ ֵלל ְל ִר ּבוֹ נוֹ  ,וּמֵ ַעל
ּ ֻכ ָּלם דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה.

יתא.
או ַריְ ָ
הון ִמ ּ ֵלי ְ ּד ֹ
ִמ ְּנ ֹ
‘when you sit in your house’ is about implementing the ways Torah at home,
teaching it to the family in a peaceful and pleasant way. ‘and when you walk by
the way’ is about following the Torah studies as Jacob did with gifts, prayers,
and readiness for war. (See the study on https://dailyzohar.com/daily-zohar-2208/).
We need to pray for God’s support, but the study of the Torah is more important
than prayers.
אריה .172 ,ו ְּב ָׁש ְכ ְ ּב ָךְ ,להַ נְ ִהיג ַע ְצמוֹ ְ ּבי ְִר ַאת
 .172ו ְב ׁ ָש ְכ ְּב ָך ,לְ ַד ְּב ָרא ַּג ְר ֵמיה ִּב ְד ִחילו ְד ָמ ֵ

ּ

ּ

ּ ּ

ּ

יה
ִּב ְקד ּו ּ ׁ ָשהַ ּ ,בעֲ נָ וָ ה ְ ּדלָ א יִ ׁ ְש ְּת ַכח ָח ִציף לָ ֳק ְבלֵ ּ
יה
יהב ּת ּו ׁ ְש ְּב ָחן לְ ָמ ֵ
יהּ .ו ְבק ּו ֶמ ָך ,לְ ֵמ ַ
ְ ּד ָמ ֵ
אר ּ
אר ּ
יהּ ְ .ד ָהא ְּב ַכ ּ ָמה ִח ּי ּו ִבין ִא ׁ ְש ְּת ַכח
ְ ּד ָא ִתיב נִ ׁ ְש ָמ ֵת ּ
יה ,וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה
ַק ּ ֵמי ָמ ֵ
יך ה ּוא ָע ִביד ִע ּ ֵמ ּ
אר ּ
יה) .דברים ו( ּו ְק ׁ ַש ְר ּ ָתם
ֶח ֶסד ,וְ ָא ִתיב לָ ּה לְ ג ּו ֵפ ּ

אות ַעל י ְָד ָכהָ .הא א ּו ְקמ ּו ָהַ ,על יַד ֵּכ ָהה ,וְ ָדא
ְל ֹ

ש ָמאלָ אּ .ו ְב ִס ְפ ָרא ְ ּד ַא ַּג ְד ּ ָתא ָא ַמרַ ,על יַד
ה ּוא ְ ׂ

ּכֹ''הּ ְ .כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )בראשית טו( ּכֹ''ה יִ ְהיֶה
זַ ְר ֶע ָך.

ש ּלֹא י ּ ִָמצֵ א חָ צוּף
ִר ּבוֹ נוֹ ּ ִ ,ב ְק ֻד ּ ָׁשה וּבַ עֲ ָנוָהֶ ׁ ,
ְּכ ֶנגֶד ִר ּבוֹ נוֹ  .ו ְּבקוּמֶ ָך ,לָ ֵתת ִּת ְׁש ָּבחוֹ ת
ש ֲה ֵרי ְ ּבכַ ּ ָמה
שהֵ ִׁשיב נִ ְׁש ָמתוֹ ֶ ׁ .
ְל ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶ
ִחיּו ִּבים הוּא נִ ְמצָ א ִל ְפנֵי ִר ּבוֹ נוֹ  ,וְ הַ ָּקדוֹ ׁש
שה ִע ּמוֹ חֶ סֶ ד וּמֵ ִׁשיב אוֹ ָת ּה
ָּברו ְּך הוּא עוֹ ֶׂ
ש ְר ּ ָתם ְלאוֹ ת ַעל ]י ֶָד ָך[ י ְָדכָ ה,
ְלגוּפוֹ  .ו ְּק ַׁ
ה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ַעל יָד ּ ֵכהָ ה ,וְ זוֹ ִהי הַ ּ ְ ׂשמֹאל.
ו ְּבסֵ פֶ ר הָ ַא ּג ָָדה ָא ַמרַ ,על יַד כּ ֹ''הּ ְ ,כמוֹ
ש ּנֶאֱ ַמר )בראשית טו( כּ ֹ''ה י ְִהיֶה ז ְַר ֶע ָך.
ֶׁ

‘and when you lie down’ is about treating self with holiness, humility and never
behave shameless before God. ‘and when you rise’ is about giving praise and
thanks to God for his kindness in returning the soul back to life after sleep. ‘It
shall be as a mark on your hand’ (Exodus 13:16) is wearing the Tefillin on the
left hand that is weaker and an aspect of Malchut. The word for ‘your hand’ is
’ isכה‘ ’, whereי ְָד כָה’ ’ is read asי ְָדכָה’ ’. The wordה‘ ,י ְָדכָה spelled here with extra H
the Shechina in Malchut that we connect to when we wear the Tefillin.
DailyZohar.com
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Lesson;
This Zohar reveals that studying the Torah has greater value than prayers.
Prayers are important routines to connect to the Light of the specific
time/events, like morning, afternoon, Shabbat, Rosh Chodesh, Holidays, etc.
The Torah study reveals the entire range of Light available to us in this
world. The Talmud: Tractate Shabbat 31a explains the verse from Isaiah 33:6
“וְהָ יָה אֱ מוּנַת ִﬠ ֶתּי� חֹ סֶ ן יְשׁוּעֹ ת חָ כְ ַמת ו ָָדﬠַ ת י ְִראַ ת יְהוָה ִהיא אוֹצָ רוֹ.” “And the faith and stability
of your times, A wealth of salvation, wisdom, and knowledge; The fear of YHVH
is his treasure.”
“Rava said: After departing from this world, when a person is brought to
judgment for the life he lived in this world, they say to him in the order of that
verse: Did you deal with people faithfully? Did you designate times for Torah
study?...” The first question is about the honesty of the person and the second
is about a regular study of Torah.
If a person doesn’t conduct his life with honesty then even if he studies Torah,
he loses its value because his vessel is not fit for the truth of the Torah.
The second question is about revealing the light of the Torah with the study.
Since the world was created using the Torah as the code/blueprint then keeping
with Torah's study maintains a continuous flow of Life Force to the world.
Studying the Torah every day benefits us and the world in general because the
Light that is revealed from the Torah may not be part of the daily prayers.
Not all of us can dedicate daily time to study but we should make efforts to
allocate regular times. The Daily Zohar gives us this opportunity. Even 10
minutes a day could be very significant and affect your soul positively.
Shabbat afternoon is the best time for study because the Light reveals at this
time is the highest of the week.
 ַוחֲבֵ ֵרינ ּו יוֹ ְ ׁשבֵ י הַ דָּ רוֹ ם ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ַּב ּסוֹ ד.173
ַֹא ְר ַּבע ָּב ּ ֵתי הַ ְּת ִפ ִּלין ְ ּכמו
,ש ּ ָלהֶ ם
ֶׁ
, ַקדֶּ ׁש ִלי כָ ל ְ ּבכוֹ ר.(צוּרה אַ חֶ ֶרת
ָ )בּ
ְ זֶה
 וְ הָ יָה.של הַ כּ ֹל
ֶ ׁ  ְּכ ֶנגֶד הַ ּ ֶכ ֶתר הָ ֶע ְליוֹ ן- ְס ָתם
ִש ָר ֵאל
ׂ ְ  ְ ׁש ַמע י. ְּכ ֶנגֶד חָ ְכ ָמה- ִּכי י ְִביאֲ ָך
. ְּכ ֶנגֶד חֶ סֶ ד-  וְ הָ יָה. ְּכ ֶנגֶד ִ ּבינָה- וְ ָאהַ ְב ּ ָת
ַאחַ ר ָּכ ְך ְ ּכלו ִּלים ּ ֻכ ּ ָלם ִ ּבזְרוֹ ַע ְ ׂשמֹאל
 וְ כָ תוּב )ישעיה סב( ו ִּבזְרוֹ ַע,ש ִ ּנ ְק ֵראת עֹז
ֶׁ
 וְ ֵאין עֹז ֶא ָּלא, וְ ֵאין עֹז ֶא ּ ָלא ּתוֹ ָרה. ֹעֻ ז ּו
.ְּת ִפ ִּלין
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,הון
ֹ או ְקמ ּו ָה ְּב ָרזָ א ִ ּד ְל
ֹ רו ָמא
ֹ  וְ ַח ְב ַר ּיָיא י ְַת ֵבי ָ ּד.173
)נ''א בגוונא

.ַא ְר ּ ַבע ָּב ּ ֵתי ִ ּד ְת ִפילִ ין ְ ּכ ַהאי ַּגוְ ונָ א

 לָ ֳק ֵבל ִ ּכ ְת ָרא,כור ְס ָתם
ֹ אחרא( ַק ֶ ּד ׁש לִ י ָכל ְּב
. לָ ֳק ֵבל ָח ְכ ָמה, וְ ָהיָה ִ ּכי יְ ִביאֲ ָך.ִע ּ ָל ָאה ְ ּדכ ּ ָֹלא
 וְ ָהיָה לָ ֳק ֵבל. לָ ֳק ֵבל ִּבינָ ה,ש ָר ֵאל וְ ָא ַה ְב ּ ָת
ׂ ְ ִׁ ְש ַמע י
,ש ָמאלָ א
ֹ  ְל ָב ַתר ְ ּכ ִלילָ ן ּ ֻכ ְּלה ּו ִּב ְד.ֶח ֶסד
ׂ ְ רו ָעא
 וְ ֵאין.רו ַע ְ ֵע ּז ֹו
ֹ ְ )ישעיה סב( ּו ִבז, ּו ְכ ִתיב.ְ ּד ִא ְק ֵרי עֹז
. ֶא ּ ָלא ְּת ִפ ִּלין, וְ ֵאין עֹז, ֶא ּ ָלא ּת ֹו ָרה,עֹז
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The Zohar mentions that people from the south, reveal their secrets about the Tefillin.
They say that the four chambers of the Tefillin of the head are arranged as
1. Keter 2. Chokmah
3. Binah
4. Chessed.
For the Tefillin of the arm, all four Torah texts are included in the one house of the
Tefillin of the left arm and it is called ‘ ’עזthat means ‘strength, might’, a name that is a
reference to the Torah.
Isaiah 62:8 “וּבזְ רוֹﬠַ ﬠֻזּוֹ
ִ ימינוֹ
ִ “ ”נִ ְשׁבַּ ע יְהוָה ִבּYHVH has sworn by his right hand and by his
mighty arm”

 ָמה.ּ וְ הַ דְּ בָ ִרים לֹא ְמי ּ ָֻׁש ִבים ֶא ְצלֵ נו.174
,שהַ ּ ֶכ ֶתר הָ ֶע ְליוֹ ן כּ וֹ לֵ ל הַ כּ ֹל
ֶ ׁ הַ ּ ַט ַעם? ִמ ּ ׁשוּם
ָ
 וְ הָ יָה ִּכי י ְִביאֲ ך ּ ָתלוּי, וְ עוֹ ד.ש ֵאינוֹ ְבחֶ ְ ׁש ּבוֹ ן
ֶׁ
ֹש ִ ּנ ְמצֵ את ּבו
ֶ ׁ  אוֹ תוֹ ָמקוֹ ם,יאת ִמ ְצ ַריִם
ַ יצ
ִ ִ ּב
 וְ ַעל ּ ֵכן לֹא ְמ ֻת ָּקנִ ים,חֵ רוּת לָ עֲ בָ ִדים
, וְ כָ ְך הוּא, וְ ָאנ ּו ְ ׁשר ּויִים מֵ חָ ְכ ָמה.ְ ּב ַד ְרכֵ יהֶ ם
נוֹ טֵ ל
הוּא
ָּברו ְּך
וְ הַ ָּקדוֹ ׁש
 וְ ַא ְר ַּבע,ְל ַמ ְעלָ ה
אוֹ ָתם; ) ְוכֵן( ַא ְר ַּבע
 וְ ַא ְר ַּבע, ַ וְ ַא ְר ַּבע ִ ּב ְמקוֹ ם הַ ּמֹח,ְל ַמ ּ ָטה
שזֶּה נִ ְק ָׁשר
ֶ ׁ  ִמ ּׁשוּם.ש ּ ָׁשרוּי הַ ּ ֵלב
ֶ ׁ ְ ּב ָמקוֹ ם
.ָּבזֶה

 ְּבגִ ין. ַמאי ַט ְע ָמא. ּו ִמ ִּלין לָ א ִמ ְתי ּ ׁ ְַש ָבן לְ גַ ָּבן.174
 ְ ּדלָ או ה ּוא,ְ ּד ִכ ְת ָרא ִע ּ ָל ָאה ה ּוא ָּכלִ יל ּכ ּ ָֹלא
 וְ ָהיָה )דף רס''ט ע''ב( ִ ּכי יְ ִביאֲ ָך,עוד
ֹ ְ ו.ְּבח ּו ׁ ְש ָּבנָ א
 ַהה ּוא אֲ ָתר ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ַכח,יאת ִמ ְצ ַריִ ם ּ ַתלְ יָיא
ַ יצ
ִ ִּב
 וְ ַעל ָ ּדא לָ א ִמ ְת ּ ַת ְּקנָ ן,יה ֵחיר ּו לְ ַע ְב ִדין
ּ ּ ֵב
 וְ ָה ִכי ה ּוא, וַ אֲ נָ ן ֵמ ָח ְכ ָמה ׁ ַש ְריָין.ְּב ָא ְר ַחיְ יה ּו
ְ וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
,ילא
ָ ּ  ַא ְר ּ ַבע לְ ֵע,לון
ֹ יך ה ּוא נָ ִטיל
 ַא ְר ּ ַבע.מו ָחא
ֹ  ַא ְר ּ ַבע ּ ַבאֲ ָתר ְ ּד,ַא ְר ּ ַבע לְ ַת ּ ָתא
. ְּבגִ ין ְ ּד ָדא ְּב ָדא ִא ְת ְק ּ ׁ ַשר.ּ ַבאֲ ָתר ְ ּדלִ ָּבא ׁ ַש ְריָיא

The Zohar continues and says that they don’t accept that Keter is the first
because Keter includes everything in it and can’t be considered as one of the
four. In addition, the second chamber is related to leaving Egypt and freedom
to go to the Holy Land. It must be connected to Binah that is freedom and not
to Chokmah as the people of the south claim. The correct connection to the
Sefirot is with Chokmah as the first and Binah as the second.
The Holy One Blessed be He in the aspect of Zeir Anpin, wears Tefillin. Four
Torah parts that represent the light of Zeir Anpin above are placed on the head
connecting to the brain. Four Torah parts placed as one on the arm, pointing to
the heart that is an aspect of Malchut.
Lesson;
God’s wear Tefillin is the revelation of the Light when we wear Tefillin below.
The unification that we make with the Tefillin connects Zeir Anpin that is YHVH
with the Light of Chokmah, Binah and Da’at. These sefirot are on the ‘head’ of
Zeir Anpin. With the Tefillin on the left arm that is against the heart, Zeir Anpin
connects to Malchut for a complete unification.
When heart and mind are connected with the use of the Tefillin, then there is a
great revelation of Light. This is the aspect of ‘Love’ that is expressed with the
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Shema
See DZ study #3119

Israel.

for

more.

ּ .175ו ָב ֵעי ּ ַבר נָ ׁש לְ ִא ְת ַע ְּט ָרא ְּבה ּוְּ ,בגִ ין ְ ּד ִאיה ּו
ישא ִע ּ ָל ָאהּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,דברים כח( וְ ָרא ּו
ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
ּכֹל ַע ּ ֵמי ָה ָא ֶרץ ִ ּכי ׁ ֵשם יְ יָ' וְ ֹגו' .וְ ָכל ַמאן ְ ּד ִמ ְת ַע ּ ָטר
ישא ִע ּ ָל ָאה ָ ּדאִ ,א ְק ֵרי ֶמלֶ ְך ְּב ַא ְר ָעא.
ְּב ִע ְט ָרא ַק ִ ּד ׁ ָ

וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יע .הֲ ָדא ה ּוא
יך ה ּוא ֶמלֶ ְך ִּב ְר ִק ָ
ִד ְכ ִתיב) ,שיר השירים ז( ֶמלֶ ְך ָאס ּור ָּב ְר ָה ִטים.
ְ ּכ ָמה ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ילאָ ,ה ִכי נָ ֵמי
יך ה ּוא ֶמלֶ ְך לְ ֵע ּ ָ

ה ּוא ֶמלֶ ְך ְל ַת ּ ָתא) .ועם כל דא( ּו ְכ ַת ְב ּ ָתם ַעל ְמז ּו ֹזות
ית ָךְּ ,בגִ ין ִ ּדיהֱ וֵ י ּ ַבר נָ ׁש ׁ ְשלִ ים ְּבכ ּ ָֹלא ,וְ יִ ׁ ְש ְּת ַּכח
ּ ֵב ֶ

ילאָ ,ר ׁ ִשים
יהָ ,ר ׁ ִשים לְ ֵע ּ ָ
ׁ ְשלִ ים ְּב ִפ ּק ּו ֵדי ְ ּד ָמ ֵ
אר ּ

 .175וְ צָ ִר ְ
יך הָ ָא ָדם ְל ִה ְת ַע ּ ֵטר ָּבהֶ םִ ,מ ּׁשוּם
ש ָּכתוּב )דברים
שם ָקדוֹ ׁש ֶע ְליוֹ ןֶ ׁ ,
שהוּא ׁ ֵ
ֶׁ
שם ה' וְ גוֹ ' .וְ כָ ל
כח( וְ ָרא ּו ָּכל ַע ּ ֵמי הָ ָא ֶרץ ִּכי ׁ ֵ
ש ִּמ ְת ַע ּ ֵטר ַּבעֲ ָט ָרה ְקדוֹ ָׁשה ֶע ְליוֹ נָה זוֹ ,
ִמי ׁ ֶ
ְ
ְ
נִ ְק ָרא מֶ לֶ ך ָּב ָא ֶרץ ,וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
ש ָּכתוּב )שיר ז( מֶ לֶ ְך
יע .זֶה ּו ׁ ֶ
מֶ לֶ ְך ָּב ָר ִק ַ
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ָאסוּר ָּב ְרהָ ִטיםְּ .כמוֹ ׁ ֶ
ְ
מֶ לֶ ְך ְל ַמ ְעלָ הָּ ,כ ְך ּגַם הוּא מֶ לֶ ך ְל ַמ ּ ָטה.
שיּ ְִהיֶה
ית ָךְּ ,כ ֵדי ׁ ֶ
ו ְּכ ַת ְב ּ ָתם ַעל ְמזֻזוֹ ת ּ ֵב ֶ
של
ָא ָדם ָׁשלֵ ם ַּבכּ ֹל ,וְ י ּ ִָמצֵ א ָׁשלֵ ם ַּב ִּמ ְצווֹ ת ׁ ֶ
ִר ּבוֹ נוֹ ָ ,ר ׁשוּם ְל ַמ ְעלָ ה ָר ׁשוּם ְל ַמ ּ ָטהַ .א ְׁש ֵרי
ִש ָר ֵאל.
של י ְ ׂ
חֶ ְל ָקם ׁ ֶ

ש ָר ֵאל.
ְל ַת ּ ָתא ,זַ ָּכ ָאה ח ּולָ ֵק ֹ
יהון ְ ּדיִ ְ ׂ

A man should wear Tefillin because they represent the Holy Name YHVH.
Deuteronomy 28:10
”.ו ְָראוּ כָּל ﬠַ ֵמּי הָ אָ ֶרץ כִּ י ֵשׁם יְהוָה נִ ְק ָרא ﬠָ לֶ י� ְוי ְָראוּ ִמ ֶמּ ָךּ“
“Then all peoples of the earth shall see that you are called by the name of YHVH, and
”they shall be afraid of you.
Those who put this ‘crown’ on their heads are called kings on earth and the Holy One
Blessed be He is the King in heavens. As he is a King above so he is a king below.
Deuteronomy 6:9
וּב ְשׁﬠָ ֶרי�“
ית� ִ
”.וּכְ ַת ְב ָתּם ﬠַ ל ְמזוּזֹת בֵּ ֶ
”“And thou shall write them upon the posts of your house, and on your gates.
We are instructed to write the Holy Name also in the Mezuzah that is on our doorposts
so we can have a connection to the Holy Name above and below.
Happy are the Israelites for the gifts they receive from Hashem.
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ָ ּ .176פ ַתח

ִר ִּבי

ֶאלְ ָעזָ ר

וְ ָא ַמר,

ְּת ֵרי

ְק ָר ֵאי

ַא ׁ ְש ַּכ ְחנָ אּ ְ ,ד ַאף ַעל ַּגב ְ ּדכ ּ ָֹלא ְּב ַחד ַ ּד ְר ָּגא ּ ַת ְליָין,
לָ או ִאי ּנ ּון ִמ ַ ּד ְר ָּגא ַחדַ .חד ְק ָרא ְ ּכ ִתיב) ,חגי א( ּכֹה
אות .וְ ַחד ְק ָרא ְ ּכ ִתיב) ,ישעיה ו( ּכֹה
ָא ַמר יְ יָ' ְצ ָב ֹ
ָא ַמר יְ יָ' אֱ ל ִֹהיםַ .מה ּ ֵבין ַהאי לְ ַהאיֶ .א ּ ָלא ְּבזִ ְמנָ א
אותּ ְ ,כ ֵדין ִמ ּ ָלה ַא ְתיָא
ִ ּד ְכ ִּתיב ּכֹה ָא ַמר יְ יָ' ְצ ָב ֹ
ְּב ַרחֲ ֵמיּ .ו ְבזִ ְמנָ א ִ ּד ְכ ִּתיב ּכֹה ָא ַמר יְ יָ' אֱ ל ִֹהיםּ ְ ,כ ֵדין
ִמ ּ ָלה ַא ְתיָא ְּב ִדינָ א.

ָ ּ .176פ ַתח ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָר וְ ָא ַמרְׁ ,שנֵי
שהַ כּ ֹל
ש ַאף ַעל ּגַב ׁ ֶ
אתיֶ ׁ ,
ְפסו ִּקים ָמצָ ִ
ְּתל ּויִים ְ ּב ַד ְר ָ ּגה ַאחַ תֵ ,אינָם ִמדַּ ְר ָ ּגה ַאחַ ת.
ְ ּבפָ סוּק ֶאחָ ד ָּכתוּב) ,חגי א( כּ ֹה ָא ַמר ה'
ְצבָ אוֹ ת .ו ְּבפָ סוּק ֶאחָ ד ָּכתוּב ,כּ ֹה ָא ַמר ה'
אֱ ל ִֹהיםַ .מה ּ ֵבין זֶה לָ זֶה? ֶא ּ ָלא ִ ּבז ְַמן
ש ָּכתוּב כּ ֹה ָא ַמר ה' ְצבָ אוֹ ת ,אֲ זַי הַ דָּ בָ ר
ֶׁ
ש ָּכתוּב כּ ֹה ָא ַמר ה'
ָּבא ְב ַרח ֲִמים .ו ִּבז ְַמן ׁ ֶ
אֱ ל ִֹהים ,אֲ זַי הַ דָּ בָ ר ָּבא ְב ִדין.

Rabbi Elazar opened and said that he found two verses that even though they
seem to come from one spiritual level, they are not.
” “Thusכֹּה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת ,לֵ אמֹר :הָ ﬠָ ם הַ זֶּ ה אָ ְמרוּ ,ל ֹא ﬠֶ ת-בּ ֹא ﬠֶ ת-בֵּ ית יְהוָה ְל ִהבָּ נוֹת“ Haggai 1:2
speaks YHVH of hosts, saying: ‘These people say, “The time has not come, the
”time that YHVH’s house should be built.
.” “thusכֹּה אָ מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִה ל ֹא ָתקוּם וְל ֹא ִת ְהיֶה“ )Isaiah 7:7 (And in many other places
”): “It shall not stand, Nor shall it come to pass.אלהיםsays YHVH GOD (ELHYM,
’, ‘YHVH of hosts’ it tells us thatיְהוָה צְ בָ אוֹת‘ The Zohar explains that when it says
the prophecy that follows represents the aspect of mercy.
’ ‘YHVH God’ the words of God include judgment.אֲ ֹדנָי יְהוִה‘ When it says
;Lesson
The Light of the Endless in its essence is simply an endless force without
changes. Only when this light is ‘dressed’ with names then the expression of
this
light
is
different.
More on this in the next study.
https://dailyzohar.com/the-sefirot-and-related-names-of-god/

אותְּ ,בגִ ין ְ ּד ַהאי ּכֹה,
ּ .177כֹה ָא ַמר יְ יָ' ְצ ָב ֹ
אות.
הודּ ְ ,ד ִא ְק ֵרי יְ יָ' ְצ ָב ֹ
ִא ְת ָּב ְר ָכא ִמ ַצ ִ ּדיק ּו ִמנ ֶַצח וְ ֹ
ּו ְכ ֵדיןִ ,מ ּ ָלה ְּב ִא ְת ּ ַב ְּסמ ּו ָתא ַא ְתיָיאּ ְ ,ד ָהא ֵמאֲ ָתר
ָ ּדא ָקא ַא ְתיָאּ .כֹה ָא ַמר יְ יָ' אֱ ל ִֹהיםּ ְ ,כ ֵדין ַהאי ּכֹה
יַנְ ָקא ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִדינָ אֵ ,מאֲ ָתר ִ ּדגְ ב ּו ָרה ִע ּ ָל ָאה,
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שהַ כּ ֹה
 .177כּ ֹה ָא ַמר ה' ְצבָ אוֹ תִ ,מ ּׁשוּם ׁ ֶ
הַ ז ּוֹ ִמ ְת ָּב ֶרכֶ ת ִמ ַ ּצדִּ יק ו ִּמ ּנֵצַ ח וְ הוֹ ד,
ש ִ ּנ ְק ָרא ה' ְצבָ אוֹ ת .וְ ָאז הַ דָּ בָ ר ָּבא
ֶׁ
שה ֲֵרי מֵ הַ ּ ָמקוֹ ם הַ זֶּה הוּא
ְ ּב ִה ְת ַּב ְּסמוּתֶ ׁ ,
ָּבא .כּ ֹה ָא ַמר ה' אֱ ל ִֹהיםָ ,אז הַ כּ ֹה הַ ז ּוֹ
יוֹ נ ֶֶקת ִמ ַ ּצד הַ דִּ ין ִמ ְּמקוֹ ם הַ ְ ּגבו ָּרה
שהַ דִּ ין הוּא
הָ ֶע ְליוֹ נָה ,וְ לָ ַמ ְדנ ּו מֵ ַא ָּבא ׁ ֶ
ש ָּכתוּב ה' אֱ ל ִֹהים.
ְ ּב ַרח ֲִמיםִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
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יפנָ א ֵמ ַא ָּבאּ ְ ,ד ִדינָ א ה ּוא ְּב ַרחֲ ֵמיְּ ,בגִ ין
וְ ֹ
אולִ ְ
ִ ּד ְכ ִּתיב יְ יָ' אֱ ל ִֹהים.
ּ ְ .178ד ָהא אֱ ל ִֹהים ְ ּגב ּו ָרה ה ּוא ְּב ָכל אֲ ָתר אֲ דֹנָ י,
ְ ּגב ּו ָרה

ּ ַת ּ ָת ָאה

ְּב ָכל

ִהיא

אֲ ָתר.

וְ ַעל

ָ ּדא

יאה ,וְ ה ּוא הֲ וָ ה
מו ְד ָען ִמ ּ ֵלי ִמ ּפ ּו ָמא ִ ּדנְ ִב ָ
ִא ׁ ְש ְּת ֹ
יהּ .ו ְכ ֵדין הֲ ֹוו י ְַד ֵעי
ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין לְ ֵמ ַ
ימר ִמ ּ ָלה ֵמ ַא ְת ֵר ּ
ימנ ּו ָתאֵ ,מ ָאן אֲ ָתר ּ ַתלְ יָיא ִמ ְּל ָתא.
ִא ּ ֵלין ְּבנֵי ְמ ֵה ְ
רוז
אור ּו ֵמ ֹ
ָ ּ .179פ ַתח ִר ִּבי אֲ ָחא וְ ָא ַמר )שופטים ה( ֹ
ָא ַמר ַמ ְל ַא ְך יְ יָ' וְ ֹגו'ָ ּ .תא חֲ זֵיַ ,האי ְק ָרא ָרזָ א ה ּוא
ישא ָמ ַסר
ְּב ָרזִ ין ִע ּ ָל ִאיןְּ .ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ַמלְ ָּכא ַק ִ ּד ׁ ָ
יתא ָּכל זַ יְ ינִ ין וְ ר ּו ְמ ִחין
רונִ ָ
ידא ְ ּד ַמ ְט ֹ
יה ִּב ָ
ּ ֵב ֵ
ית ּ
יד ָהא ,וְ ָכל ִאי ּנ ּון
יה ַא ְפ ִקיד ִּב ָ
יס ְט ָר ֹ
ּו ַבלֵ ְ
אות ִ ּדילֵ ּ

יה ַא ְפ ִקיד ִע ּ ָמ ּה .הֲ ָדא ה ּוא
ַמגִ ֵ
יחי ְק ָר ָבא ִ ּדילֵ ּ
תו ׁ ֶש ִּל ׁ ְשלֹמֹה
ִד ְכ ִתיב) ,שיר השירים ג( ִה ּנֵה ִמ ּ ָט ֹ
ש ָר ֵאל ,וְ ָהא
ׁ ִש ּ ׁ ִשים ִ ּג ּב ֹו ִרים ָס ִביב לָ ּה ִמ ִ ּג ּב ֹו ֵרי יִ ְ ׂ
או ְקמ ּו ָה ,וְ ַכד אֲ גַ ח ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ְק ָר ָבא,
ֹ
יחי ְק ָר ָבא ְ ּד ָק ָא ַמ ָרן ַאגָ ח ,וְ ִאי ּנ ּון
ְּב ִאי ּנ ּון ִ ּג ּב ֹו ִרין ַמגִ ֵ
ִא ְקר ּון ְמל ּו ְּמ ֵדי ִמ ְל ָח ָמה.

שה ֲֵרי אֱ ל ִֹהים הוּא ְ ּגבו ָּרה ְ ּבכָ ל
ֶ ׁ .178
ָמקוֹ ם .אֲ דֹנָיּ ְ ,גבו ָּרה ַת ְח ּתוֹ נָה ִהיא ְ ּבכָ ל
ָמקוֹ ם .וְ ַעל ּ ֵכן נוֹ ָד ִעים הַ דְּ בָ ִרים ִמ ּ ִפי
הַ ּנ ִָביא ,וְ הוּא הָ יָה ִמ ְת ַּכ ּוֵן לוֹ ַמר דָּ בָ ר
ִמ ְּמקוֹ מוֹ  .וְ ָאז הָ י ּו יוֹ ְד ִעים ְ ּבנֵי הָ אֱ מ ּונָה
הַ ָּללוּ ,מֵ ֵאיזֶה ָמקוֹ ם ּ ָתלוּי הַ דָּ בָ ר.
ָ ּ .179פ ַתח ַר ִ ּבי ָאחָ א וְ ָא ַמר) ,שופטים

ה( אוֹ ר ּו מֵ רוֹ ז ָא ַמר ַמ ְל ַא ְך ה' וְ גוֹ 'ּ .בֹא
ו ְּר ֵאה ,הַ ּ ָפסוּק הַ זֶּה הוּא סוֹ ד ַּב ּסוֹ דוֹ ת
שהַ ּ ֶמלֶ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש ָמסַ ר
הָ ֶע ְליוֹ נִ יםּ ְ .ב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ידי הַ ְ ּג ִב ָירהָּ ,כל ְ ּכלֵ י הַ ַז ּיִן
ֶאת ּ ֵביתוֹ ִ ּב ֵ
ש ּלוֹ ִה ְפ ִקיד
יס ְט ָראוֹ ת ׁ ֶ
וְ הָ ְר ָמ ִחים וְ הַ ַּב ִּל ְ
ש ּלוֹ
ְ ּבי ֶָדיהָ  ,וְ כָ ל אוֹ ָתם לוֹ חֲמֵ י הַ ְ ּק ָרב ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )שיר השירים
ִה ְפ ִקיד ִע ּ ָמ ּה .זֶה ּו ׁ ֶ
ש ִּל ְׁשלֹמֹה ִ ׁש ּ ִ ׁשים ִ ּג ּב ִֹרים
ג( ִה ּנֵה ִמ ּ ָטתוֹ ׁ ֶ
ִש ָר ֵאלַ ,וה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ .
סָ ִביב לָ ּה ִמ ִ ּג ּב ֵֹרי י ְ ׂ
ְ
ש ִ ּנ ְלחָ ם הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ִ ּב ְק ָרבִ ,עם
ו ְּכ ׁ ֶ
ש ָא ַמ ְרנ ּו
אוֹ ָתם הַ ִ ּג ּבוֹ ִרים לוֹ חֲמֵ י הַ ְ ּק ָרב ׁ ֶ
הוּא נִ ְלחָ ם ,וְ הֵ ם נִ ְק ָר ִאים ְמלֻ ְּמ ֵדי ִמ ְלחָ ָמה.

ּ ְ .180כ ִתיב )שופטים ה( ִמן ׁ ָש ַמיִ ם נִ לְ ָחמ ּו ַה ּכ ֹו ָכ ִבים

ָּ .180כתוּב )שופטים ה( ִמן ָׁש ַמיִם נִ ְלחָ מ ּו
יס ָרא
הַ כּ וֹ כָ ִבים ִמ ְּמ ִס ּלוֹ ָתם נִ ְלחֲמ ּו ִעם ִס ְ
ִש ָר ֵאל
ש ִה ְתנַדְּ ב ּו י ְ ׂ
וְ גוֹ ' .וְ ָׁשנִ ינוַּּ ,ב ּ ָׁש ָעה הַ ז ּוֹ ׁ ֶ
ֹשם הַ ָּקדוֹ ׁש ִ ּב ְב ָׂש ָרםָ ,אז
ְלג ַּלוֹ ת ֶאת הָ ר ׁ ֶ
זוֹ )ויקרא כו( חֶ ֶרב נ ֶֹקמֶ ת נְ ַקם ְ ּב ִריתּ ִ ,כ ְ ּנסָ ה
ֶאת ָּכל חֵ ילוֹ ֶתיהָ וְ כָ ל ְ ּכלֵ י הַ ַז ּיִן וְ כָ ל אוֹ ָתם
ִ ּב ְק ָרב
ְל ִה ּ ָלחֵ ם
הַ ְ ּק ָרב
לוֹ חֲמֵ י
הָ י ּו
וְ הַ כּ וֹ כָ ִבים
יס ָרא,
ִעם )הַ ְלּבָ נָה( ִס ְ
ׁשוֹ ְפ ִכים ֵא ׁש ִמ ְל ַמ ְעלָ ה .וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן,
שם ְלבַ דּ וֹ  ,וְ כֻ ָּלם
ָּכל כּ וֹ כָ ב וְ כוֹ כָ ב י ֵׁש לוֹ ׁ ֵ
שמוֹ ת.
נִ ְק ָר ִאים ְ ּב ׁ ֵ
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יס ָרא וְ ֹגו'ּ .ו ְתנָ ןְּ ,ב ַהאי
ִמ ְּמ ִס ּל ֹו ָתם נִ לְ חֲ מ ּו ִעם ִס ְ
ׁ ַשעֲ ָתא

ְ ּד ִא ְתנְ ִדיב ּו

ש ָר ֵאל
יִ ְ ׂ

ְלגַ ּ ָל ָאה

ימא
ְר ׁ ִש ָ

הוןּ ְ ,כ ֵדין ַהאי ֶח ֶרב נ ֹו ֶק ֶמת נְ ַקם
ש ֵר ֹ
ַק ִ ּד ׁ ָ
ישא ִּב ְב ָ ׂ
יה ,וְ ָכל זַ יְ ינִ ין ,וְ ָכל ִאי ּנ ּון
ְּב ִריתָּ ,כנַ ׁש ָּכל ֵחילָ א ִ ּדילֵ ּ
יחי
ַמגִ ֵ

ְק ָר ָבא,

לְ ַא ָּג ָחא

ְק ָר ָבא

יה
ִע ּ ֵמ ּ

)נ''א

או ׁ ְש ִדין נ ּו ָרא
ֹ
כו ָכ ַב ּיָיא הֲ ֹוו
יס ָרא .וְ ֹ
דסיהרא( ְ ּד ִס ְ
כו ָכב ִאית
עוןָּ ,כל ּכ ֹו ָכב וְ ֹ
ילא .וְ ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
ִמלְ ֵע ּ ָ
דוי ,וְ ֻכ ְּלה ּו ִּב ׁ ְש ָמ ָהן ִא ְקר ּון.
חו ֹ
יה ׁ ְש ָמא ִּב ְל ֹ
לֵ ּ
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לון ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואִ ,א ְת ַע ְּתד ּו
ֹ
ָ .181א ַמר
ְלנַ ְק ָמא נ ּו ְק ָמא ְ ּד ָבנַ יְּ .ת ֵרי נ ּו ְק ֵמי אֲ נָ א זַ ִּמין
יכין
לְ ִא ְת ּ ָפ ְר ָעא ִמ ַ ּניְ יה ּוַ .חד נ ּו ְק ָמא ְ ּד ׁ ִשית ְמ ָאה ְר ִת ִ

יה לְ ַר ְב ְר ָבא ְ ּד ִמ ְצ ָר ֵאיְּ ,בגִ ין לְ ַאגָ ָחא
ְ ּד ֹ
אוזִ יף לֵ ּ

ש ָר ֵאלּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,שמות יד( וַ ִּי ַ ּקח
ְק ָר ָבא ְּבה ּו ְּביִ ְ ׂ
אות ֶר ֶכב ָּבח ּור וְ כֹל ֶר ֶכב ִמ ְצ ָריִ ם .וְ ַחד
ׁ ֵש ׁש ֵמ ֹ
נ ּו ְק ָמא ְ ּד ָבנַ יּ ְ ,ד ָעאק ּו לְ ה ּו ַעד ַה ׁ ְש ּ ָתאּ .ו ְבגִ ין ַּכ ְך
ִא ְת ָ ּדנ ּו ִּב ְת ֵרין ִ ּדינִ יןַ ,חד ְּב ַמ ּיָיא ,וְ ַחד ְּב ֶא ּ ׁ ָשא.
יש ֹון ְ ּג ָר ָפם.
ְּב ַמ ּיָיאּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,שופטים ה( ַ
נַחל ִק ׁ
ְּב ֶא ּ ׁ ָשאּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ַה ּכ ֹו ָכ ִבים ִמ ְּמ ִס ּל ֹו ָתם.

ּ .182ו ְב ִאי ּנ ּון ּכ ָֹכ ַביָיאִ ,אית ּכ ָֹכ ָבא ַחד ְ ּדלָ א ָא ָתא
ארי
לְ ַהה ּוא נ ּו ְק ָמא ,וְ ִא ְתלַ ְּט ּיָא לְ ָעלְ ִמיןּ ְ ,ד ַכד ׁ ָש ֵ
יהּ ,ולְ ָכל
לְ ַאנְ ָה ָראָ ,א ָתאן ׁ ְש ַאר ּכ ָֹכ ַביָיא ּו ַבלְ ִעין לֵ ּ
יה ,וְ ִא ְתאֲ ִביד ּו ּ ֻכ ְּלה ּו ַּכחֲ ָדאּ ְ .כ ָמה
ִס ָ
יע ָתא ִ ּדילֵ ּ
רוז ָא ַמר ַמלְ ַא ְך יְ יָ' .וְ ִכי ְר ׁש ּות
אור ּו ֵמ ֹ
ְד ַא ְּת ָא ֵמרֹ ,

ִאית לְ ַמלְ ָא ָכא ְּב ַהאיֶ .א ּ ָלא ָ ּדא ה ּוא ַמלְ ָא ְך,
יה )שמות יד( וַ ִּי ּ ַסע ַמלְ ַא ְך ָהאֱ ל ִֹהים
ִ ּד ְכ ִּתיב ּ ֵב ּ
ש ָר ֵאל .וְ ָדא ה ּוא ְ ּד ָכל ְק ָר ִבין
ַה ֹ
הולֵ ְך לִ ְפנֵי ַמחֲ נֵה יִ ְ ׂ
יה ִאי ּנ ּון) .דף ע''ר ע''א(
ִ ּדילֵ ּ

ָ .181א ַמר לָ הֶ ם הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא,
ִהזְדַּ ְּמנ ּו ִלנְ קֹם ֶאת נִ ְק ַמת ָּבנַיְׁ .ש ּ ֵתי נְ ָקמוֹ ת
של
אֲ נִ י ָע ִתיד ְל ִה ּ ָפ ַרע מֵ הֶ ם .נְ ָק ָמה ַאחַ ת ׁ ֶ
שר הַ ָ ּגדוֹ ל
ש ִה ְלוָה לַ ּׂ ַ
ש ׁש מֵ אוֹ ת מֶ ְר ָּכבוֹ ת ׁ ֶ
ֵׁ
של הַ ִּמ ְצ ִרים ְּכ ֵדי ְל ִה ּ ָלחֵ ם ִ ּב ְק ָרב ִעם
ֶׁ
ש ׁש
ש ָּכתוּב )שמות יד( ַויּ ִַּקח ׁ ֵ
ִש ָר ֵאלֶ ׁ ,
י ְׂ
מֵ אוֹ ת ֶרכֶ ב ָּבחוּר וְ כֹל ֶרכֶ ב ִמ ְצ ָריִם .וּנְ ָק ָמה
שהֵ ִציק ּו לָ הֶ ם ַעד
ש ִּליֶ ׁ ,
של הַ ָּבנִ ים ׁ ֶ
ַאחַ ת ׁ ֶ
ְ
ַע ְכ ָׁשו .ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכך נִ דּ וֹ נ ּו ִ ּב ְׁשנֵי ִדינִ ים ֶ -אחָ ד
ְ ּב ַמיִם,
ְ ּב ֵא ׁש.
וְ ֶאחָ ד
ְ ּב ַמיִם
ישוֹ ן ְ ּג ָרפָ ם.
ש ָּכתוּב )שופטים ה( נַחַ ל ִק ׁ
ֶׁ
ש ָּכתוּב הַ כּ וֹ כָ ִבים ִמ ְּמ ִס ּלוֹ ָתם.
ְ ּב ֵא ׁשֶ ׁ ,
 .182ו ְּבאוֹ ָתם הַ כּ וֹ כָ ִבים י ֵׁש כּ וֹ כָ ב ֶאחָ ד
ש ּלֹא בָ א ְלאוֹ ָת ּה הַ ְ ּנ ָק ָמה ,וְ ִה ְת ַק ּ ֵלל
ֶׁ
שר ַמ ְת ִחיל ְלהָ ִאירָּ ,ב ִאים
ש ַּכאֲ ׁ ֶ
ְלעוֹ לָ ִמיםֶ ׁ ,
ְ ׁש ָאר הַ כּ וֹ כָ ִבים וּבוֹ ְל ִעים אוֹ תוֹ וְ ֶאת ָּכל
ש ּנֶאֱ ַמר
יעתוֹ  ,וְ כֻ ָּלם אוֹ ְב ִדים יַחַ דְּ ,כמוֹ ׁ ֶ
ִס ָ
ְ
אוֹ ר ּו מֵ רוֹ ז ָא ַמר ַמ ְל ַאך ה' .וְ ִכי י ֵׁש ְר ׁשוּת
ְל ַמ ְל ָא ְך ָּבזֶה? ֶא ּ ָלא זֶה הוּא הַ ּ ַמ ְל ָא ְך
ַמ ְל ַא ְך
ש ָּכתוּב בּ וֹ )שמות יד( ַוי ּ ִַּסע
ֶׁ
ְ
ִש ָר ֵאל .וְ זֶה
הָ אֱ ל ִֹהים הַ הֹלֵ ך ִל ְפנֵי ַמ ֲחנֵה י ְ ׂ
ש ּלוֹ .
ש ָּכל הַ ְ ּק ָרבוֹ ת הֵ ן ׁ ֶ
הוּא ׁ ֶ

ש ָר ֵאל
ּ ִ .183כי ל ֹא ָבא ּו לְ ֶעזְ ַרת יְ יָ'ַּ ,כד נַ ְפק ּו יִ ְ ׂ
ִמ ִּמ ְצ ַריִ םְ .ל ֶעזְ ַרת יְ יָ' ּ ַב ִ ּג ּב ֹו ִריםְּ ,ב ִאי ּנ ּון ׁ ִש ּ ׁ ִשים

שיּ ְָצא ּו
ִּ .183כי לֹא בָ א ּו ְל ֶעז ְַרת ה' ְּ -כ ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִםְ .ל ֶעז ְַרת ה' ַּב ִ ּג ּבוֹ ִרים -
י ְׂ
ש ִהזְדַּ ְּמנ ּו ַּב ְ ּק ָרב
ִעם אוֹ ָתם ִׁש ּ ִׁשים ִ ּגבּ וֹ ִרים ׁ ֶ
של ָּכל
יס ָרא .וְ הַ ּ ַמ ְל ָא ְך הַ זֶּה ,הַ ּסוֹ ד ׁ ֶ
ִעם ִס ְ
ְ
של הַ ּ ֶמלֶ ך הֵ ם ִ ּב ְר ׁשוּתוֹ ,
הַ דִּ ינִ ים וְ הַ ְ ּק ָרבוֹ ת ׁ ֶ
ְ
ַמ ְל ַאך ה' ,וְ זֶה ּו
ָא ַמר
ּ ֵכן
וְ ַעל
ְ
ש ָּכתוּב )בראשית מח( הַ ּ ַמ ְל ָאך הַ ּג ֵֹאל א ִֹתי
ֶׁ
וְ גוֹ 'ַ ,וה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ הַ חֲבֵ ִרים .וְ זֶה ָע ִתיד
ִל ְהיוֹ ת ֶע ְליוֹ ן וְ נִ ְכ ָּבד לֶ ָע ִתיד לָ בֹא ,וּבָ זֶה
שם הַ ָּקדוֹ ׁש ,וּבָ זֶה ָע ִתיד הַ ָּקדוֹ ׁש
י ְִת ּגַדֵּ ל הַ ּ ׁ ֵ
ָּברו ְּך הוּא ְל ִה ּ ָפ ַרע מֵ הָ ַע ִּמים עוֹ ְב ֵדי כּ וֹ כָ ִבים
ָּכתוּב )יחזקאל
זֶה
וְ ַעל
ו ַּמזָּלוֹ ת.
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יס ָרא .וְ ָדא
ִ ּג ּב ֹו ִרים ַּכד ִאזְ ְ ּד ָמנ ּו ְק ָר ָבא ִעם ִס ְ
ַמלְ ָא ְךָ ,רזָ א ְ ּד ָכל ִ ּדינִ ין וְ ָכל ְק ָר ִבין ְ ּד ַמלְ ָּכא

יה .וְ ַעל ָ ּדא ָא ַמרַ ,מלְ ַא ְך יְ יָ' .וְ ָדא ה ּוא
ִּב ְר ׁש ּו ֵת ּ
או ִתי וְ ֹגו',
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,בראשית מח( ַה ּ ַמלְ ָא ְך ַהג ֹּו ֵאל ֹ
וְ ָהא א ּו ְקמ ּו ָה ַח ְב ַר ּיָא .וְ ָדא זְ ִמינָ א לְ ֶמהֱ וֵ י ִע ּ ָל ָאה

ישא.
וְ י ִַּק ָירא לְ זִ ְמנָ א ְ ּד ָא ֵתיּ .ו ְב ָדא יִ ְת ַר ּ ֵבי ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
ּו ְב ָדא זַ ִּמין ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא לְ ִא ְת ּ ָפ ְר ָעא ֵמ ַע ִּמין
לות .וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב) ,יחזקאל
בו ַדת ּכ ֹו ָכ ִבים ּו ַמ ָ ּז ֹ
עֲ ֹ
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לח( וְ ִה ְת ַּג ִ ּד ְל ִּתי וְ ִה ְת ַק ִ ּד ׁ ְש ִּתי וְ ֹגו'ַ .אזְ ל ּוַ ,עד ְ ּד ָמט ּו
לוןָ ,א ַמר ִר ִּבי
עוןֵּ .כיוָ ן ְ ּד ָח ָמא ֹ
יה ְ ּד ַר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
לְ גַ ּ ֵב ּ
יכין אֲ נָ ן
עוןָ ,הא ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ָה ָכא .וַ ַ ּדאי ְצ ִר ִ
ׁ ִש ְמ ֹ
ְל ֶמ ְחזָ ק ִטיב ּו ְל ַאנְ ּ ֵפי ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא.
דול
עוד ַהי ֹּום ָּג ֹ
ָ ּ .184פ ַתח וְ ָא ַמר )בראשית כט( ֵהן ֹ

ש ָר ֵאל יִ ְּתעֲ ר ּון
וְ ֹגו'ַ .האי ְק ָרא ֹ
או ְקמ ּו ָהּ ְ ,ד ַכד יִ ְ ׂ
ְּת ׁש ּו ָבה לְ ָק ֵמי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יתא
או ַריְ ָ
יך ה ּואִּ ,בזְ כ ּו ֹ

ישא ,וְ יִ ְת ַּכ ְּנ ׁש ּון ִמן ָּגל ּו ָתאּ ְ .ד ָהא
יְ ת ּוב ּון לְ ַא ְר ָעא ַק ִ ּד ׁ ָ
ש ָר ֵאל ,וְ לָ א י ִַּתיר.
וַ ַ ּדאי ֹיו ָמא ַחד יְ ֵהא ָּגל ּו ָתא לְ יִ ְ ׂ
הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,איכה א( נְ ָתנַ נִ י ׁש ֹו ֵמ ָמה ָּכל
ַהי ֹּום ָ ּדוָ ה .וְ ִאי לָ א יְ ת ּוב ּון ,ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא
דול ל ֹא ֵעת ֵה ָא ֵסף ַה ִּמ ְקנֶה,
עוד ַהי ֹּום ָּג ֹ
ָא ַמרֵ ,הן ֹ
עו ָב ִדין ְ ּד ַכ ׁ ְש ָרן .אֲ ָבל ַא ְסוָ ָתא ַחד
ְּבלָ א זְ כ ּו ּו ְבלָ א ֹ
ְלכ ּו,

ַה ׁ ְשק ּו

ַהצֹאן,

ִא ׁ ְש ְּת ָ ּדל ּו

יתא,
או ַריְ ָ
ְּב ֹ

יתאּ .ו ְלכ ּו ְרע ּו ,לַ אֲ ָתר
או ַריְ ָ
ֹ
ימי
ְ ּד ִא ְת ׁ ַש ְקיי ּו ֵמ ֵ
יכון.
יחא לַ אֲ ָתר ָט ָבא וְ ִכ ּס ּו ָפא ְ ּד ַאחֲ ַסנְ ּ ֵת ֹ
ְ ּדנַ יְ ָ
דולּ ָ ,דא ה ּוא ֹיום
עוד ַהי ֹּום ָּג ֹ
ּ ָ .185ד ָבר ַא ֵחר ֵהן ֹ
ְ ּד ִא ְק ֵרי )ישעיה כב( ֹיום ְמה ּו ָמה ּו ְמב ּו ָסה ּו ְמב ּו ָכה,
ִ ּדי ְּב ַהה ּוא ֹיום ִא ְתחֲ ִריב ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא ,וְ נָ ְפל ּו

ישיןַ ,הה ּוא ֹיו ָמא
עו ָב ִדין ִּב ׁ ִ
ש ָר ֵאל ְּבגָ ל ּו ָתאּ .ו ְבגִ ין ֹ
יִ ְ ׂ
עוד ַהי ֹּום
ִא ְת ְמ ׁ ַש ְך וְ ִא ְת ְר ּ ֵבי ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב ֵהן ֹ

דול ל ֹא ֵעת ֵה ָא ֵסף ַה ִּמ ְקנֶהְּ ,בגִ ין ְ ּד ִאי ּנ ּון ַמ ׁ ְש ִכין
ָּג ֹ
יה לְ ַהה ּוא ֹיו ָמאַ .ה ׁ ְשק ּו ַה ּצֹאןּ ְ ,כ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר
לֵ ּ
יתא יִ ּ ְפק ּון
או ַריְ ָ
יתאּ ְ ,ד ָהא ִּבזְ כ ּו ָתא ְ ּד ֹ
או ַריְ ָ
ְּב ִמ ּ ֵלי ְ ּד ֹ
ש ָר ֵאל ִמן ָּגל ּו ָתא.
יִ ְ ׂ

לח( וְ ִה ְת ּגַדִּ ְל ִּתי וְ ִה ְת ַקדִּ ְ ׁש ִּתי וְ גוֹ ' .הָ ְלכ ּו ַעד
ש ָר ָאה
ש ִה ִ ּגיע ּו אֶ ל ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ןֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
ֶׁ
אוֹ ָתםָ ,א ַמר ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ןִ ,ה ּנֵה הַ ּ ְ ׁש ִכינָה
יכים ָאנ ּו ְלהַ ֲחזִיק טוֹ בָ ה
ָּכאן ,וַדַּ אי ְצ ִר ִ
של הַ ּ ְׁש ִכינָה.
לַ ּ ָפנִ ים ׁ ֶ
ָ ּ .184פ ַתח וְ ָא ַמר) ,בראשית כט( הֵ ן עוֹ ד
הַ יּוֹ ם ּגָדוֹ ל וְ גוֹ ' .הַ ּ ָפסוּק הַ זֶּה ּ ֵפ ְר ׁשוּהוּ,
ִש ָר ֵאל י ְִתעוֹ ְרר ּו ִב ְת ׁשוּבָ ה ִל ְפנֵי
שר י ְ ׂ
ש ַּכאֲ ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
ָשוּב ּו
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּאּ ִ ,בזְכוּת הַ ּתוֹ ָרה י ׁ
שה ֲֵרי
לָ ָא ֶרץ הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה וְ י ְִת ַק ְ ּבצ ּו ִמן הַ ּגָלוּתֶ ׁ .
ִש ָר ֵאל ,וְ לֹא
וַדַּ אי יוֹ ם ֶאחָ ד ִּת ְהיֶה גָלוּת ְלי ְ ׂ
ש ָּכתוּב )איכה א( נְ ָתנַנִ י ׁשֹמֵ ָמה
יוֹ ֵתר ,זֶה ּו ׁ ֶ
ָשוּבוּ ,אוֹ מֵ ר
ָּכל הַ יּוֹ ם דָּ וָה .וְ ִאם לֹא י ׁ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא :הֵ ן עוֹ ד הַ יּוֹ ם ָ ּגדוֹ ל לֹא
ֵעת הֵ ָאסֵ ף הַ ִּמ ְקנֶה ְ ּב ִלי זְכוּת ו ְּב ִלי ַמעֲ ִ ׂשים
ש ִרים .אֲ בָ ל ְרפו ָּאה ַאחַ ת י ֵׁש ִלי לָ כֶ ם:
ְּכ ׁ ֵ
ש ּ ֻת ְׁשק ּו
הַ ְ ׁשק ּו הַ ּצֹאןִ ,ה ְ ׁש ּ ַתדְּ ל ּו בַ ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,
של
של הַ ּתוֹ ָרה ,ו ְּלכ ּו ְרעוְּ ,ל ָמקוֹ ם ׁ ֶ
מֵ הַ ּ ַמיִם ׁ ֶ
של ַנחֲלַ ְתכֶ ם.
ְמנוּחָ הְ ,ל ָמקוֹ ם טוֹ ב וְ ִכ ּסוּף ׁ ֶ
 .185דָּ בָ ר ַאחֵ ר הֵ ן עוֹ ד הַ יּוֹ ם ָ ּגדוֹ ל  -זֶה ּו
ש ִ ּנ ְק ָרא )ישעיה כב( יוֹ ם ְמהו ָּמה
הַ יּוֹ ם ׁ ֶ
ש ְ ּבאוֹ תוֹ הַ יּוֹ ם ֶנח ֱַרב ֵּבית
ו ְּמבוּסָ ה ו ְּמבוּכָ הֶ ׁ ,
ִש ָר ֵאל ַּב ּגָלוּת .ו ִּמ ּׁשוּם
הַ ִּמ ְקדָּ ׁש וְ נ ְָפל ּו י ְ ׂ
הַ ּ ַמעֲ ִ ׂשים הָ ָר ִעים ,הַ יּוֹ ם הַ הוּא נִ ְמ ַׁשךְ
ש ָּכתוּב ,הֵ ן עוֹ ד הַ יּוֹ ם ָ ּגדוֹ ל
וְ ִה ְת ּגַדֵּ ל .זֶה ּו ׁ ֶ
שהֵ ם
לֹא ֵעת הֵ ָאסֵ ף הַ ִּמ ְקנֶהִ ,מ ּׁשוּם ׁ ֶ
מוֹ ְ ׁש ִכים ֶאת אוֹ תוֹ הַ יּוֹ ם .הַ ְ ׁשק ּו הַ ּצֹאןּ ְ ,כמוֹ
שה ֲֵרי ִ ּבזְכוּת
ש ּנֶאֱ ַמר ְ ּב ִד ְב ֵרי תוֹ ָרהֶ ׁ ,
ֶׁ
ִש ָר ֵאל ִמן הַ ָ ּגלוּת.
הַ ּתוֹ ָרה י ְֵצא ּו י ְ ׂ

ֹאמר ּו לֹא
ִש ָר ֵאל אוֹ ְמ ִרים? ַויּ ְ
ֹאמר ּו ל ֹא נ ּו ַכל ַעד  .186ו ַּמה י ּ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ַמאי ָקא ַא ְמ ֵרי .וַ ּי ְ
 .186יִ ְ ׂ
שר י ֵָא ְספ ּו ָּכל הָ עֲ ָד ִריםַ ,עד
ֵא ְספ ּו ָּכל ָהעֲ ָד ִריםַ ,עד ְ ּדיִ ְת ַּכ ְּנ ׁש ּו ָּכל ׁ ְש ַאר נוּכַ ל ַעד אֲ ׁ ֶ
אֲ ׁ ֶשר י ָ
שיּ ְִת ַּכ ְ ּנס ּו ָּכל ְ ׁש ָאר הַ י ּ ִָמים הָ ֶע ְליוֹ נִ ים,
ֶׁ
ֹיו ִמין ִע ּ ָל ִאין .וְ גָ לְ ל ּו ֶאת ָה ֶא ֶבן ,וְ יִ ַּגנְ ְ ּדר ּון לְ ַהה ּוא
וְ ָגלֲל ּו ֶאת הָ ֶאבֶ ן ,וִ יבַ ְּטל ּו אוֹ תוֹ הַ דִּ ין
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ש ּ ׁשוֹ לֵ ט ַעל ּ ִפי
של אוֹ תוֹ הַ יּוֹ ם ׁ ֶ
שה ׁ ֶ
אר ,הַ ָּק ׁ ֶ
ִ ּדינָ א ַק ׁ ְשיָא ְ ּד ַהה ּוא ֹיו ָמא ְ ּד ׁ ַשלְ ָטא ַעל ּ ִפי ַה ְּב ֵ
הַ ְ ּב ֵאר ,וְ נִ ְמצֵ את אוֹ ָת ּה הַ ְ ּב ֵאר ִע ּ ָמנ ּו
וְ ִא ׁ ְש ְּת ָכ ַחת ַה ִהיא ְּב ֵא''ר ְּבגָ ל ּו ָתא ִע ּ ָמנָ א .וְ ַכד
ש ִּמ ְת ּג ּ ַָלה הַ ְ ּב ֵאר הַ ז ּוֹ וְ אוֹ ָת ּה
ַּב ּגָלוּת .ו ְּכ ׁ ֶ
ִא ְת ַּגלְ יָיא ַהאי ְּב ֵא''ר ,וְ ַהה ּוא ֶא ֶבן לָ א ׁ ַ
שלְ ָטא ָעלָ ּה ,הָ ֶאבֶ ן לֹא ׁשוֹ לֶ טֶ ת ָעלֶ יהָ ִ ,מיָּד וְ ִה ְׁש ִקינ ּו
ִמ ּיַד וְ ִה ׁ ְש ִקינ ּו ַה ּצֹאן.
הַ ּצֹאן.

 .187וְ זַ ִּמין ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
סוף ֹיו ַמ ּיָיא,
יך ה ּוא ְּב ֹ
ישאּ ,ולְ ַא ְכנְ ׁ ָשא
ש ָר ֵאל לְ ַא ְר ָעא ַק ִ ּד ׁ ָ
לְ ָא ַה ְד ָרא לְ יִ ְ ׂ
סוף ֹיו ַמ ּיָיאַ ,הה ּוא ְ ּד ִהיא
לון ִמ ָּגל ּו ָתאּ .ו ַמאן ִאי ּנ ּון ֹ
ֹ
ש ָר ֵאל
ַאחֲ ִרית ַה ּי ִָמיםְּ .ב ַהאי ַאחֲ ִרית ַה ּי ִָמים ,יִ ְ ׂ
ַס ְבל ּו ָּגל ּו ָתא .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,דברים ד( ּ ַב ַּצר
לְ ָך ּו ְמ ָצא ּו ָך ּכֹל ַה ְ ּד ָב ִרים ָה ֵא ּ ֶלה ְּב ַאחֲ ִרית ַה ּי ִָמים,
ּו ְכ ִתיב )דברים לא( וְ ָק ָראת ֶא ְת ֶכם ָה ָר ָעה ְּב ַאחֲ ִרית
יקא ,וְ ָדא ִהיא ְ ּכנ ֶֶסת
ַה ּי ִָמיםְּ .ב ַאחֲ ִרית ַה ּי ִָמים ַ ּדיְ ָ
ש ָר ֵאל ְּבגָ ל ּו ָתא .וְ ִעם ַאחֲ ִרית ַה ּי ִָמים ָ ּדאַ ,ק ִּביל ּו
יִ ְ ׂ
עונְ ׁ ָשא ְּבגָ ל ּו ָתאּ .ו ְב ָדא י ְַע ִּביד ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא
ֹ
ה ּוא
הֲ ָדא
ְּת ִד ָירא.
ש ָר ֵאל
נ ּו ְק ִמין
לְ יִ ְ ׂ
שה ָה ָעם ַה ּזֶה לְ ַע ְּמ ָך
ִד ְכ ִתיב) ,במדבר כד( אֲ ׁ ֶשר יַעֲ ֶׂ
ְּב ַאחֲ ִרית ַה ּי ִָמיםּ .ו ְב ָכל אֲ ָתר ָ ּדא ִהיא ,וְ ק ּו ְד ׁ ָשא
ְּב ִר ְ
יך ה ּוא זַ ִּמין לְ ָא ָת ָבא לָ ּה לְ ַא ְת ָר ָהא ,הֲ ָדא ה ּוא
כון
ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה ב( וְ ָהיָה ְּב ַאחֲ ִרית ַה ּי ִָמים נָ ֹ

 .187וְ ָע ִתיד הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְ ּבסוֹ ף
ִש ָר ֵאל לָ ָא ֶרץ
הַ יּ ִָמים ְלהַ ֲחזִיר ֶאת י ְ ׂ
הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה ו ְּלכַ ּנֵס אוֹ ָתם ִמן הַ ּגָלוּת .ו ִּמי הֵ ם
ש ִהיא ַאח ֲִרית הַ י ּ ִָמים.
סוֹ ף הַ י ּ ִָמים? אוֹ ָת ּה ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל סָ ְבל ּו ֶאת
ְ ּב ַאח ֲִרית הַ יּ ִָמים הַ ז ּוֹ י ְ ׂ
ש ָּכתוּב) ,דברים ד( ַּב ַצר ְלךָ
הַ ּגָלוּת .זֶה ּו ׁ ֶ
ּ
ו ְּמצָ או ָּך כּ ֹל הַ דְּ בָ ִרים הָ ֵא ּ ֶלה ְ ּב ַאח ֲִרית
הַ י ּ ִָמים ,וְ כָ תוּב )שם לא( וְ ָק ָראת ֶא ְתכֶ ם
הָ ָר ָעה ְ ּב ַאח ֲִרית הַ יּ ִָמיםּ ְ .ב ַאח ֲִרית הַ יּ ִָמים
ִש ָר ֵאל ַּב ּגָלוּת .וְ ִעם
דַּ וְ ָקא ,וְ זוֹ ִהיא ְּכנֶסֶ ת י ְ ׂ
ֶש ַּב ּגָלוּת ,וּבָ זוֹ
ַאח ֲִרית הַ יּ ִָמים הַ ז ּוֹ ִק ְ ּבל ּו עֹנ ׁ
ִש ָר ֵאל
שה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא נְ ָקמוֹ ת ְלי ְ ׂ
יַעֲ ֶׂ
שר
ש ָּכתוּב )במדבר כד( אֲ ׁ ֶ
ּ ָת ִמיד .זֶה ּו ׁ ֶ
ָ
שה הָ ָעם הַ זֶּה ְל ַע ְּמך ְ ּב ַאח ֲִרית הַ י ּ ִָמים.
יַעֲ ֶׂ
ְ
ו ְּבכָ ל ָמקוֹ ם זֹאת ִהיא ,וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
זֶה ּו
ִל ְמקוֹ ָמ ּה.
ֲשיבָ ּה
לַ ה ִׁ
ָע ִתיד
ש ָּכתוּב )ישעיה ב( וְ הָ יָה ְ ּב ַאח ֲִרית הַ יּ ִָמים
ֶׁ
נָכוֹ ן י ְִהיֶה הַ ר ֵּבית ה' וְ גוֹ ' ,וְ זֶה ּו יוֹ ם.

יִ ְהיֶה ַהר ּ ֵבית יְ יָ' וְ ֹגו' וְ ָדא ה ּוא ֹיום.
ארי צֵ ל לְ ֶמ ְע ּ ַבד ְּב ׁ ֵשיר ּו ָתא ְ ּד ֹיו ָמא
ּ .188ו ִמ ְ ּד ׁ ָש ֵ
ָאחֳ ָראּ ְ ,כ ָמה ְּבזִ ְמנָ א ְ ּד ִא ְתחֲ ִריב ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא הֲ וָ ה,
אוי
יעל .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,ירמיה ו( ֹ
וְ נָ ָטה ֵצל לְ ֵמ ַ
לָ נ ּו ִ ּכי ּ ָפנָ ה ַהי ֹּום ִ ּכי יִ ָ ּנט ּו ִצלְ לֵ י ָע ֶרבֹ .יום וְ צֵ ל ,ה ּוא
סוף ָּגל ּו ָתא .וְ ׁ ִשיע ּו ָרא ְ ּד ַהאי ֵצלִ ׁ ,שית ְק ָמ ִצין
ֹ

ּו ַפלְ ָּגאּ .ו ְבג ּו ָדל ְ ּד ִמ ׁ ְש ָחא ְ ּד ַבר נָ ׁשּ ְ ,ג ַבר ּ ֵבין

ּג ּו ְב ִרין .וְ ד ּו ְכ ָרנָ א ְ ּד ַהאי ָרזָ א ְ ּד ֵבין ַח ְב ַר ּיָיא,

מול אֲ נַ ְחנ ּו וְ ל ֹא נ ֵָדע ִ ּכי ֵצל
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,איוב ח( ִ ּכי ְת ֹ
מול אֲ נַ ְחנ ּו ְּבגָ ל ּו ָתא ,וְ לָ א
י ֵָמינ ּו עֲ לֵ י ָא ֶרץּ ִ .כי ְת ֹ
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ְלהֵ ָע ׂשוֹ ת
הָ ֵ ּצל
ש ִה ְת ִחיל
 .188ו ִּמ ּ ׁ ֶ
אשית הַ יּוֹ ם הָ ַאחֵ ר ,הָ יָה ְּכמוֹ ִ ּבז ְַמן
ְ ּב ֵר ִ ׁ
ש ּ ֶנח ֱַרב ּ ֵבית הַ ִּמ ְקדָּ ׁש ,וְ נ ָָטה הַ ֵ ּצל ְל ִה ָּכנֵס.
ֶׁ
ש ָּכתוּב )ירמיה ו( אוֹ י לָ נ ּו ִ ּכי פָ נָה הַ יּוֹ ם
זֶה ּו ׁ ֶ
ִ ּכי ִי ּנָט ּו ִצ ְללֵ י ָע ֶרב .יוֹ ם וָצֵ ל הוּא סוֹ ף
של הַ ֵ ּצל הַ זֶּה ִׁש ּׁ ָשה
הַ ּגָלוּת ,וְ הַ ּ ִׁשעוּר ׁ ֶ
של ָא ָדם,
של ִמדָּ ה ׁ ֶ
ְק ָמ ִצים וָחֵ ִצי ,וְ גו ָּדל ׁ ֶ
של הַ ּסוֹ ד הַ זֶּה
ּגֶבֶ ר ּ ֵבין ְ ּגבָ ִרים .וְ הַ ז ִָּּכרוֹ ן ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )איוב ח( ִּכי ְתמוֹ ל
ש ֵּבין הַ חֲבֵ ִריםֶ ׁ ,
ֶׁ
אֲ נ ְַחנ ּו וְ לֹא נ ֵָדע ִ ּכי צֵ ל יָמֵ ינ ּו עֲ לֵ י ָא ֶרץִּ .כי
ְתמוֹ ל אֲ נ ְַחנ ּו ַּ -ב ּגָלוּת ,וְ לֹא הָ יִינ ּו יוֹ ְד ִעים
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לון ִּכי צֵ ל יָמֵ ינ ּו עֲ לֵ י ָא ֶרץְ ,להַ ְׁשרוֹ ת אוֹ ָתם
הֲ וֵ ינָ א י ְַד ֵעי ִ ּכי ֵצל י ֵָמינ ּו עֲ לֵ י ָא ֶרץ ,לְ ַא ׁ ְש ָר ָאה ֹ
ְ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא עֲ לֵ י ָא ֶרץ.
ְ

ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא עֲ לֵ י ָא ֶרץ.

יה ,וְ זַ ָּכ ָאה
יה ַמאן ְ ּד ָח ֵמי לֵ ּ
 .189זַ ָּכ ָאה ח ּולָ ֵק ּ
יה .וַ וי לְ ַמאן ְ ּדיִ זְ ָ ּד ַמן ַּכד
יה ַמאן ְ ּדלָ א ָח ֵמי לֵ ּ
ח ּולָ ֵק ּ
יהָּ .כל
יִ ְת ּ ַבע ַא ְריָא ַר ְב ְר ָבא ,לְ ִא ְת ַח ְּב ָרא לְ נ ּו ְק ֵב ּ
ׁ ֶש ֵּכן ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדיִ זְ ַ ּד ְ ּווגֻן ַּכחֲ ָדאַ ,על ַה ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא
ְ ּכ ִתיב) ,עמוס ג( ַא ְריֵה ׁ ָש ָאג ִמי ל ֹא יִ ָירא וְ ֹגו'.

שרוֹ ֶאה אוֹ תוֹ ,
ַ .189א ְ ׁש ֵרי חֶ ְלקוֹ ִמי ׁ ֶ
ש ּלֹא רוֹ ֶאה אוֹ תוֹ  .אוֹ י
וְ ַא ְ ׁש ֵרי חֶ ְלקוֹ ִמי ׁ ֶ
שיְּבַ ֵּק ׁש הָ ַא ְריֵה הַ ָ ּגדוֹ ל
ש ִי ּזְדַּ ּ ֵמן ְ ּכ ׁ ֶ
ְל ִמי ׁ ֶ
ש ִיּזְדַּ ְּוג ּו
ש ּ ֵכן ְּכ ׁ ֶ
ְל ִה ְתחַ ּ ֵבר ִעם נְ ֵקבָ תוֹ ָּ ,כל ׁ ֶ
ש ָעה ָּכתוּב) ,עמוס
יַחַ דַ .על אוֹ ָת ּה ָׁ
ִירא וְ גוֹ '.
ג( ַא ְריֵה ָׁש ָאג ִמי לֹא י ָ

יתא ְ ּכ ִתיב) ,ירמיה כה( ׁ ָשאֹג
ָ ּ .190תא חֲ זֵיְּ ,ב ַק ְד ִמ ָ

ּ .190בֹא ו ְּר ֵאהַּ ,בהַ ְתחָ לָ ה ָּכתוּב )ירמיה

יִ ׁ ְש ַאג ַעל נָ וֵ ה ּוּ .ו ְב ַהה ּוא זִ ְמנָ א ַּכד יִ ּפ ּוק לְ ַק ְּבלָ א

ִש ַאג ַעל ָנוֵהוּ .ו ְּבאוֹ תוֹ הַ ז ְַּמן
כה( ָׁשאֹג י ְ ׁ
שיֵּצֵ א ְל ַק ּ ֵבל ֶאת ַּבת זוּגוֹ  ,אֲ זַי ַא ְריֵה
ְ ּכ ׁ ֶ
ִירא ה' אֱ ל ִֹהים דִּ ֶּבר ִמי לֹא
ָׁש ָאג ִמי לֹא י ָ
ִי ּנָבֵ אּ ְ .באוֹ ָת ּה ָׁש ָעה ָּכתוּב) ,דברים ל( וְ ָׁשב
ה' אֱ לֹהֶ ָ
יך ֶאת ְ ׁשבו ְּת ָך וְ גוֹ 'ַ .מה זֶּה וְ ָׁשב?
ֶא ּ ָלא הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא מֵ ִ ׁשיב ֶאת ְ ּכנֶסֶ ת
ִש ָר ֵאל מֵ הַ ּגָלוּת ,וְ ָׁשב הַ ַ ּצדִּ יק ְל ִהזְדַּ ּוֵג
י ְׂ
ִ ּב ְמקוֹ מוֹ  .אֲ זַי ָּכתוּב) ,תהלים קמ( ַאךְ
ְש ִרים ֶאת ּ ָפנ ָ
ֶיך.
יקים יוֹ ד ּו ִל ְׁשמֶ ָך י ְֵׁשב ּו י ָׁ
צַ דִּ ִ

לְ ַבת ז ּו ֹגוּ ְ ,כ ֵדין ַא ְריֵה ׁ ָש ָאג ִמי ל ֹא יִ ָירא יְ יָ' אֱ ל ִֹהים
ִ ּד ּ ֶבר ִמי ל ֹא יִ ָ ּנ ֵבאְּ .ב ַה ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּכ ִתיב) ,דברים
ל( וְ ׁ ָשב יְ יָ' אֱ ל ֶֹה ָ
יך ֶאת ׁ ְשב ּו ְת ָך וְ ֹגו' .וְ ׁ ָשב ַמאי ה ּוא,
ֶא ּ ָלא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ש ָר ֵאל
יך ה ּוא ׁ ָשב ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ

ַצ ִ ּדיק לְ ִאזְ ַ ּד ְ ּווגָ א )דף ע''ר
ִמ ָּגל ּו ָתא ,וְ ׁ ָשב
יהּ ְ .כ ֵדין ְ ּכ ִתיב) ,תהלים קמ( ַא ְך
ע''ב( ְּב ַא ְת ֵר ּ
יקים ֹיוד ּו ִל ׁ ְש ֶמ ָך י ׁ ְֵשב ּו יְ ׁ ָש ִרים ֶאת ּפנ ָ
ֶיך.
ַצ ִ ּד ִ
ָ
ארי ְ ּד ָח ְכ ְמ ָתא,
כון ְּבנֵי נָ ׁ ָשאָ ,מ ֵ
יתין ,לְ ֹ
ַ .191מ ְתנִ ִ
כון ְ ּד ִא ְת ַח ָּכם
ארי ְ ּד ֻס ְכלְ ָתנ ּוָ ,קלָ א ָק ֵריַ .מאן ִמ ְּנ ֹ
ָמ ֵ
ישא,
ישא ִחי ָ ּו ָוראַ ,א ְת ִקין ֵר ׁ ָ
וְ י ַָדעְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ֵר ׁ ָ
ילאַ .א ְת ִקין
ילא לְ ַת ּ ָתאּ ,ו ִמ ּ ַת ּ ָתא לְ ֵע ּ ָ
ימא ֵמ ֵע ּ ָ
ְר ׁ ִש ָ
יה ָר ׁ ִשים
אר ָ
פוןְּ ,ב ִע ּט ּו ָרא ְ ּדק ּונָ ִ
ְס ָטר ָצ ֹ
יתאֵ ּ ,ב ּ
ויה.
ע ּו ְמ ָקא ִ ּד ְת ֹ
הו ָמא ִע ּ ָל ָאהּ ְ ,ד ָסלִ יק וְ נָ ִחית ְּבגַ ֵ ּו ּ
נָ ִחית ַחד ַ ּד ְר ָּגא ְט ִמ ָיראְּ ,ב ֶאלֶ ף וַ חֲ ֵמ ׁש ְמ ָאה
ימיןּ ְ ,ד ֶאלֶ ף וַ חֲ ֵמ ׁש ְמ ָאה ָעלְ ִמין.
ְר ׁ ִש ִ
) .192דניאל

יה
ד( ְּת ֹ
חו ֵת ּ

ּ ַת ְטלֵ ל

ַחד

ֵחיוַ ת

שר לָ ּה .וַ אֲ ר ּו ַעיְ ינִ ין ְ ּכ ַעיְ ינֵי
ָּב ָרא) ,דניאל ז( וְ ַק ְרנַ יִ ן ֶע ֶׂ
אֱ נָ ׁ ָשא לְ ֵחיוָ ָתאּ ,ופ ּום ְמ ַמ ּ ֵלל ַר ְב ְר ָבןַּ .כד ַס ְּל ָקא,
ימ ָמאְ ,ט ִמ ָירא ְּבלֵ ילְ יָאַּ .כד נַ ְח ּ ָתא,
ַאזְ לַ א ִּב ָ
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ִ .191מ ְ ׁשנָה .לָ כֶ ם ְ ּבנֵי ָא ָדםַּ ,בעֲ לֵ י
הַ חָ ְכ ָמהַּ ,בעֲ לֵ י הַ ְּתב ּונָה ,קוֹ ל קוֹ ֵראִ :מי
ֹאש
שהָ ר ׁ
ש ִה ְתחַ ּ ֵכם וְ יוֹ ֵד ַעּ ְ ,ב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ִמ ּ ֶכם ׁ ֶ
ֹאשָ ,ר ׁשוּם ִמ ּ ַמ ְעלָ ה
הַ ּ ָלבָ ן ִה ְת ִקין הָ ר ׁ
ְל ַמ ּ ָטה ו ִּמ ּ ַמ ּ ָטה ְל ַמ ְעלָ הִ ,ה ְת ִקין צַ ד הַ ָ ּצפוֹ ן
של
של אֲ גַם ַמיִםּ ,בוֹ ָר ׁשוּם הָ עֹמֶ ק ׁ ֶ
ְ ּב ִע ּטוּר ׁ ֶ
שעוֹ לֶ ה וְ יוֹ ֵרד ְ ּבתוֹ כוֹ  ,י ְָר ָדה
הַ ְּתהוֹ ם הָ ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶ
ַד ְר ּגָה ְט ִמ ָירה ַאחַ ת ְ ּב ֶאלֶ ף ַוחֲמֵ ׁש מֵ אוֹ ת
של ֶאלֶ ף ַוחֲמֵ ׁש מֵ אוֹ ת עוֹ לָ מוֹ ת.
ִר ּ ׁשו ִּמים ׁ ֶ
ַ ּ .192ת ְח ּ ָתיו ְ ּב ִצ ּלוֹ חוֹ סָ ה חַ יַּת ָּבר
שר
ֶע ֶׂ
ז( וְ לָ ּה
ַאחַ ת) ,דניאל
ַק ְר ַניִם) ,שם( וְ אֵ ּל ּו ֵעי ַניִם ְ ּכמוֹ ֵעינֵי אֱ נוֹ ׁש
שעוֹ לָ ה,
לַ חַ יָּה ,וּפֶ ה ְמ ַד ֵּבר ְ ּגדוֹ לוֹ תּ ְ .כ ׁ ֶ
שיּוֹ ֶר ֶדת,
הוֹ לֶ כֶ ת ַּביּוֹ ם ,נִ ְס ּ ֶת ֶרת ַּב ּ ַליְלָ הְּ .כ ׁ ֶ
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שנּוֹ סַ ַעת,
נַטלָ א ,נִ ְס ּ ֶת ֶרת ַּביּוֹ ם ,וְ הוֹ לֶ כֶ ת ַּב ּ ַליְלָ הְּ .כ ׁ ֶ
ימ ָמא ,וְ ַאזְ לָ א ְּבלֵ ילְ יָאַּ .כד ְ
ְט ִמ ָירא ִּב ָ
שאֲ ח ּוזִים
ִמזְדַּ ְעז ְִעים ַא ְר ַּבע ַמגְ ֵרפוֹ ת ׁ ֶ
יד ָהא .וְ נַ ְטלִ ין
ידן ִּב ָ
רו ֵפי ַ ּדאֲ ִח ָ
ִמזְ ַ ּד ְעזְ ָען ַא ְר ּ ַבע ַמגְ ֹ
ְ ּבי ֶָדיהָ  .וְ נוֹ ְס ִעים ִע ּ ָמ ּה ִׁש ּ ִ ׁשים ִׁש ְבטֵ י ֵא ׁש,
ִע ּ ָמ ּה ׁ ִש ִּתין ּפ ּולְ ִסין ְ ּדנ ּו ָראָּ ,כל ַחד ַח ְר ָּבא ׁ ִש ָ ּננָ א ָּכל ֶאחָ ד חֶ ֶרב ְ ׁשנ ּונָה ַעל י ְֵרכוֹ .

יה.
ַעל יְ ֵר ֵ
יכ ּ

יטא
ָ .193סלִ יק ִּב ְרע ּו ָתא ,לְ ַא ּ ָפ ָקא ּ ַבר נָ ׁש ׁ ַש ִּל ָ

יקא,
ְל ַת ּ ָתאַ .א ְת ִקין ְּב ַהאי ֵחיוָ ָתא ַחד ַע ְפ ָרא ְ ּד ִק ָ
יהִ ,א ְת ּ ְפ ׁ ַשט ְּבד' ִס ְט ֵרי
ָּכלִ יל ִמ ּכ ּ ָֹלא .נָ ׁ ַשב ּ ֵב ּ
ילאַ ,חד
ָעלְ ָמא .וְ ד' ּפ ּולְ ִסין ִא ְת ַּגלְ ָּגל ּוַ ,חד לְ ֵע ּ ָ

רום.
פוןַ ,חד לַ ָ ּד ֹ
ְל ַת ּ ָתאַ ,חד לַ ָּצ ֹ
ִ .194אילָ נָ א ַחד ַר ְב ְר ָבא וְ ַת ִּקיףִ ,א ְת ַח ָּבר וְ ִאזְ ְ ּדוַ וג
ותא ְ ּדכ ּ ָֹלא.
ָּב ּה ְּב ַחד ַענְ ּ ָפא ׁ ַש ּ ִפ ָיראּ ְ ,ד ֵחז ּו ֶח ְדוָ ָ
ש ָּכל
ש ֹו ׂ
ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר) ,תהלים מח( יְ ֵפה ֹנוף ְמ ׂ
יה ִאזְ ְ ּדוַ וגַ ,א ּ ִפיק ּו ַחד ר ּו ָחא ְט ִמ ָירא,
ָה ָא ֶרץֵ ּ .ב ּ

לוי,
ּו ַמלְ יָא לְ ַהה ּוא ְ ּג ִביל ּו ְ ּד ַע ְפ ָרא ,וְ ָק ִאים ַעל ַרגְ ֹ
יה ַעל ּכ ּ ָֹלא .הֲ ָדא
יה ַעל ָּכל ָעלְ ָמא ,וְ ׁ ַשלְ ֵט ּ
וְ ַא ְמלְ ֵכ ּ
שי י ֶָד ָ
יך
ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,תהלים ח( ּ ַת ְמ ׁ ִשילֵ ה ּו ְּב ַמעֲ ֵׂ
וְ ֹגו'ִ .א ְת ּ ְפ ִקיד ַעל ַהה ּוא ִאילָ נָ א ,לָ א נָ ַטר ּ ִפ ּק ּו ָדא,
יה ,וְ ַהה ּוא ֵחיוָ ָתא נַ ְטלָ א
יה לְ גַ ּ ֵב ּ
ָא ִתיב ַמלְ ָּכא ר ּו ֵח ּ

ָ .193עלָ ה ְב ָרצוֹ ןְ ,להוֹ ִציא ָא ָדם ַׁש ִּליט
ְל ַמ ּ ָטהִ .ה ְת ִקין ַּבחַ יָּה הַ ז ּוֹ ָעפָ ר דַּ ִ ּקיק ֶאחָ ד
שט
ָשב בּ וֹ וְ ִה ְת ּ ַפ ּ ׁ ֵ
ש ָּכלוּל מֵ הַ כּ ֹל .נ ַׁ
ֶׁ
ְ ּב ַא ְר ַּב ַעת ִצ ְד ֵדי הָ עוֹ לָ ם .וְ ַא ְר ַּבע ח ֲִתיכוֹ ת
ִה ְת ּג ְַל ְ ּגלוַּ ,אחַ ת ְל ַמ ְעלָ הַ ,אחַ ת ְל ַמ ּ ָטה,
ַאחַ ת לַ ָ ּצפוֹ ןַ ,אחַ ת לַ דָּ רוֹ ם.
ִ .194אילָ ן ֶאחָ ד ּגָדוֹ ל וְ חָ זָק ִה ְתחַ ֵּבר
ש ּ ַמ ְר ֵאה ּו
וְ ִהזְדַּ ּוֵג ִע ּ ָמ ּה ְ ּב ָענָף ֶאחָ ד יָפֶ ה ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ ַמר )תהלים
ֶׁ
ִ ׂש ְמחַ ת הַ כּ ֹלְּ ,כמוֹ
מח( יְפֵ ה נוֹ ף ְמ ׂשוֹ ׂש ָּכל הָ ָא ֶרץִ .ע ּמוֹ ִהזְדַּ ּוֵג,
הוֹ ִציא ּו רוּחַ ְט ִמ ָירה ַאחַ ת ,ו ִּמ ּ ֵלא אוֹ ָת ּה
ִע ּ ַסת הֶ ָעפָ ר ,וְ ָע ַמד ַעל ַרגְ לָ יו ,וְ ִה ְמ ִל ְ
יך
אוֹ תוֹ ַעל ָּכל הָ עוֹ לָ ם וְ ִה ְ ׁש ִליט אוֹ תוֹ ַעל
ש ָּכתוּב )שם ח( ּ ַת ְמ ִׁשילֵ ה ּו
הַ כּ ֹל .זֶה ּו ׁ ֶ
שי י ֶָד ָ
יך וְ גוֹ ' .נִ ְצטַ ּוָה ַעל אוֹ תוֹ הָ ִאילָ ן,
ְ ּב ַמעֲ ֵׂ
ְ
לֹא ָׁש ַמר ֶאת הַ ִּמ ְצוָה .הֵ ִ ׁשיב הַ ּ ֶמלֶ ך ֶאת
רוּחוֹ ֵאלָ יו ,וְ אוֹ ָת ּה הַ חַ יָּה לָ ְקחָ ה אוֹ תוֹ .

יה.
לֵ ּ
בינַ יְ יה ּוָ .195 .אז ִהז ְִמינ ּו ְּכ ִלי ַאחֵ ר וְ ָע ַמד ֵּבינֵיהֶ ם,
ּ ְ .195כ ֵדין זְ ִמינִ ין ָמנָ א ַאחֲ ָרא ,וְ ָק ִאים ּ ֵ
שר הַ ִח ּקו ִּקים ּ ֵבין ַמ ְל ָא ִכים ְקדוֹ ִׁשים
ישיןּ ְ ,ב ֶק ׁ ֶ
ַק ִ ּד ׁ ִ
ַמלְ ָא ִכין
ּ ֵבין
יפין
ְּבק ּו ְט ָרא
ִ ּדגְ לִ ִ
של הָ ִע ּטו ִּרים.
ש ּנֶאֶ ְחז ּו ַּב ִ ּציּוּר )בַּ ְדּפוּס( ׁ ֶ
ֶׁ

ְּבט ּו ְפ ְס ָרא )ס''א בטפסא( ְ ּד ִע ּט ּו ִרין ִא ְת ַאחֲ ָדן.

חו ַביְ יה ּוִ .א ׁ ְש ְּתלִ יף
יסין ְּב ֹ
ּ ָ .196ד ִרין ּ ַב ְת ָר ִאיןְּ ,ת ִפ ִ

יהון ֵמ ַהה ּוא ָמאנָ א ִ ּדלְ ב ּו ׁ ָשא ,לְ ָב ַתר ַאגְ נִ יז
ר ּו ֵח ֹ
ְּב ַע ְפ ָראֵ ּ ,בין ִרגְ ֵבי נַ חֲ לָ א ִא ְת ְט ָמר ּו וְ ִא ְת ְ ּגנִ יז ּוְּ .ב ַחד
יתא,
ַּג ְר ָמא ּ ַת ִּקיף ְ ּד ַהה ּוא ָמאנָ א ,יִ ְת ְּבנ ּון ְּב ַק ְד ִמ ָ
ישא
וִ יק ּומ ּון ֵחילִ ין ֵחילִ ין ִּתנְ יָינ ּותְּ ,ב ַא ְר ָעא ַק ִ ּד ׁ ָ

ְּתפו ִּסים
הָ ַאחֲרוֹ נִ ים
 .196הַ דּ וֹ רוֹ ת
ַּבח ֲָט ֵאיהֶ ם .נִ ְ ׁש ְלפָ ה רוּחָ ם מֵ אוֹ תוֹ הַ ְּכ ִלי
ּשַ ,אחַ ר ָּכ ְך נִ גְ נַז ּ ֶב ָעפָ ר ֵּבין ִרגְ בֵ י
של הַ ְּלבו ׁ
ֶׁ
של
הַ ּנַחַ ל .נִ ְט ְמנ ּו וְ נִ גְ נְ ז ּו ְ ּב ֶעצֶ ם ָק ָׁשה ַאחַ ת ׁ ֶ
שנִ ית ֲחיָלוֹ ת ֲחיָלוֹ ת,
אוֹ תוֹ הַ ְ ּכ ִלי ,וְ יָקוּמ ּו ׁ ֵ
ִמ ְתעוֹ ְר ִרים ָּב ָא ֶרץ הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה.

ִמ ְת ָע ִרין.
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 .197וְ זַ ִּמין ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ,לְ ִמגְ ּ ַבל ַהה ּוא
יתאּ ְ ,ד ַהה ּוא ָמאנָ א ַמ ּ ָמ ׁשּ .ולְ ַאעֲ לָ א
ַע ְפ ָרא ַק ְד ִמ ָ

יסהּ .ו ֵמ ַהה ּוא
יה ְ ּג ִביל ּו ָ ּד ִקיק ְ ּכ ַהאי חֲ ִמ ָירא ְ ּד ִע ָ
ּ ֵב ּ
ילא ,יִ ְת ּ ָת ַ ּקן וְ יִ ְתיְ ׁ ַשר
ְ ּג ִביל ּו ְ ּד ִאיה ּו ָצח ּו ָתא ִ ּד ְל ֵע ּ ָ
ְ ּד ַכ ׁ ְש ָרא.

ָמאנָ א

ְ ּכגַ וְ ונָ א

ְ ּד ָא ַמר

ְק ָרא) ,יואל

ד( ּו ַמ ְעיָן ִמ ּ ֵבית יְ יָ' יֵצֵ א וְ ִה ׁ ְש ָקה ֶאת נַ ַחל ַה ׁ ִש ִּטים.
ְּבגִ ין

נַ ַחל

ְ ּד ַהה ּוא

ַא ְס ּגֵי

חֲ ִביב ּו ָתא )ס''א

זכותא( )ס''א זנותא( ְּב ָעלְ ָמא .וְ ַכד ַהה ּוא ַמ ְעיָינָ א
יהּ ְ ,כ ֵדין יִ ְת ּ ָת ַ ּקן וְ יִ ְתיְ ׁ ַשר,
ַק ִ ּד ׁ ָ
ישא ,יִ ּפ ּוק וְ יֵיע ּול לְ גַ ּ ֵב ּ
יתא.
ֵיה ְ ּכ ַק ְד ִמ ָ
וְ לָ א יְ ֵהא ְּבס ּו ְר ָחנ ּ
 .198וְ ִאי ּנ ּון ְ ּדלָ א זָ ָּכאן ,יְ ק ּומ ּון לְ ִא ְת ְ ּדנָ א ְּב ִדינָ א
ְ ּד ַמלְ ָּכא

ִע ּ ָל ָאה.

הֲ ָדא

ה ּוא

ִד ְכ ִתיב) ,דניאל

יב( וְ ַר ִּבים ִמ ְּי ׁ ֵשנֵי ַא ְד ַמת ָע ָפר י ִָקיצ ּו ֵא ּ ֶלה לְ ַח ּיֵי

עולָ םּ .ו ְכ ֵדין
ֹ
און
פות ּולְ ִד ְר ֹ
עולָ ם וְ ֵא ּ ֶלה לַ חֲ ָר ֹ
ֹ
ְ ּכ ִתיב) ,ישעיה סו( ִ ּכי ַכאֲ ׁ ֶשר ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ַהחֲ ָד ׁ ִשים
עו ְמ ִדים לְ ָפנַ י
שה ֹ
וְ ָה ָא ֶרץ ַהחֲ ָד ׁ ָשה אֲ ׁ ֶשר אֲ נִ י ֹ
עו ֶׂ
עולָ ם
מוד זַ ְרעֲ ֶכם וְ ׁ ִש ְמ ֶכםָּ .בר ּו ְך יְ יָ' לְ ֹ
נְ ֻאם יְ יָ' ֵּכן יַעֲ ֹ

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

ּש
 .197וְ ָע ִתיד הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא לָ לו ׁ
של אוֹ תוֹ הַ ְּכ ִלי
אשוֹ ן ׁ ֶ
אוֹ תוֹ הֶ ָעפָ ר הָ ִר ׁ
ַמ ּ ָמ ׁש ,ו ְּלהַ ְכנִ יס ּבוֹ ְ ּגבוּל דַּ ק ְּכמוֹ הַ ּ ְ ׂשאוֹ ר
ש ִהיא
של הָ ִע ָּסה .וּמֵ אוֹ ָת ּה ִע ָּסהֶ ׁ ,
הַ זֶּה ׁ ֶ
ַשר ְּכ ִלי
ש ְּל ַמ ְעלָ ה ,י ְִת ּ ַת ֵּקן וְ י ְִתי ּׁ ֵ
הַ ַ ּצחוּת ׁ ֶ
ש ָא ַמר הַ ָּכתוּב) ,יואל ד( ו ַּמ ְעיָן
שרְּ ,כמוֹ ׁ ֶ
ָּכ ׁ ֵ
ִמ ּ ֵבית ה' יֵצֵ א וְ ִה ְ ׁש ָקה ֶאת נַחַ ל הַ ּ ִׁש ִּטים.
ַמגְ דִּ יל
הַ ּנַחַ ל
שאוֹ תוֹ
ֶׁ
ִמ ּ ׁשוּם
שאוֹ תוֹ
ו ְּכ ׁ ֶ
הַ ח ֲִביבוּת )הַ זְּ נוּת( ָּבעוֹ לָ ם.
הַ ּ ַמ ְעיָן הַ ָּקדוֹ ׁש יֵצֵ א וְ י ִָּכנֵס ֵאלָ יו ,אֲ זַי
ַשר ,וְ לֹא י ְִהיֶה ְב ִס ְרחוֹ נוֹ
י ְִת ּ ַת ֵּקן וְ י ְִתי ּ ׁ ֵ
אשוֹ נָה.
ְכבָ ִר ׁ
ש ּלֹא זוֹ ִכים ,יָקוּמ ּו ְל ִהדּ וֹ ן
 .198וְ אוֹ ָתם ׁ ֶ
ְ
זֶה ּו
הָ ֶע ְליוֹ ן.
הַ ּ ֶמלֶ ך
של
ֶׁ
ַּבדִּ ין
ְשנֵי ַא ְד ַמת
ש ָּכתוּב )דניאל יב( וְ ַר ִ ּבים ִמיּ ׁ ֵ
ֶׁ
ָעפָ ר י ִָקיצ ּו ֵא ּ ֶלה ְלחַ יֵּי עוֹ לָ ם וְ ֵא ּ ֶלה לַ ח ֲָרפוֹ ת
ּ[ל ִד ְראוֹ ן עוֹ לָ ם .וְ ָאז ָּכתוּב) ,ישעיה סו( ִּכי
]ו ְ
שר הַ ּ ָׁש ַמיִם הַ ח ֲָד ִׁשים וְ הָ ָא ֶרץ הַ ח ֲָד ָׁשה
כַ אֲ ׁ ֶ
ֹשה ע ְֹמ ִדים ְלפָ נַי נְ אֻ ם ה' ּ ֵכן
שר אֲ נִ י ע ֶׂ
אֲ ׁ ֶ
ְ
יַעֲ מֹד ז ְַרעֲ כֶ ם וְ ִ ׁש ְמכֶ םָּ .ברוּך ה' ְלעוֹ לָ ם
ָאמֵ ן וְ ָאמֵ ן .י ְִמל ְֹך ה' ְלעוֹ לָ ם ָאמֵ ן וְ ָאמֵ ן.

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