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Zohar Ekev – Draft – unedited- not for publishing

 וְ הָ יָה ֵע ֶקב ִּת ְ ׁש ְמעוּן ֵאת הַ ִּמ ְׁש ּ ָפ ִטים.1
' וְ ָאכַ ְל ּ ָת וְ ָׂשבָ ְע ּ ָת וּבֵ ַר ְכ ּ ָת ֶאת ה,' ֹהָ ֵא ּ ֶלה וְ גו
ָ ֶאֱ לֹה
 ִמ ְצוָה )י''ח( זוֹ ְלבָ ֵר ְך ֶאת.' ֹיך וְ גו
שאוֹ כֵ ל
ֶ ּׁ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ַעל ָּכל ַמה
, וְ ִאם לֹא בֵ ַר ְך.וְ ׁשוֹ ֶתה וְ ֶנ ֱהנֶה בָ עוֹ לָ ם הַ זֶּה
,הוּא- ָּברו ְּך-לַ ָּקדוֹ ׁש
ַגזְלָ ן
נִ ְק ָרא
 ַוה ֲֵרי. ֹש ָּכתוּב )משלי כח( גּוֹ זֵל ָא ִביו וְ ִא ּמו
ֶׁ
שהַ ְ ּב ָרכוֹ ת
ֶׁ
 ִמ ּׁשוּם.ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ הַ חֲבֵ ִרים
ְ
ש ְּמבָ ֵר ְך ָא ָדם ֶאת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
ֶׁ
ְ
ָֹּבאוֹ ת ְלהַ ְמ ִׁשיך חַ יִּים ִמ ְּמקוֹ ר הַ חַ יִּים ִל ְׁשמו
 ו ְּלהָ ִריק,של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא הַ ָּקדוֹ ׁש
ֶׁ
ְ וּבָ א ְלהַ ְמ ִׁשיך,שמֶ ן הָ ֶע ְליוֹ ן
ֶ ׁ ּ ַָעלָ יו מֵ אוֹ תוֹ ה
.ִמ ּ ָׁשם ְלכָ ל הָ עוֹ לָ ם

 רעיא מהימנא וְ ָהיָה ֵע ֶקב ִּת ׁ ְש ְמע ּון ֵאת.1
שב ְע ּ ָת ּו ֵב ַר ְכ ּ ָת
ָ ְ וְ ָא ַכלְ ּ ָת ו,'ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ָה ֵא ּ ֶלה וְ ֹגו
ָ ֶאת יְ יָ' אֱ ל ֶֹה
יה
ּ ֵ ּ ִפק ּו ָדא )י''ח( ָ ּדא לְ ָב ְר ָכא ל.'יך וְ ֹגו
ְ לְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
,יך ה ּוא ַעל ָּכל ַמה ְ ּד ָא ִכיל וְ ׁ ָש ֵתי
ְ  וְ ִאי לָ א ָּב ִר.וְ ִא ְתהֲ נֵי ְּב ַהאי ָעלְ ָמא
 ִא ְק ֵרי ַּגזְ לָ ן,יך
ְ לְ גַ ּ ֵבי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 )משלי כח( ג ֹּוזֵל, ִ ּד ְכ ִּתיב.יך ה ּוא
 ְּבגִ ין ְ ּד ִב ְר ָּכאן.או ְקמ ּו ָה ַח ְב ַר ּיָיא
ֹ  וְ ָהא.ָא ִביו וְ ִא ּמ ֹו
ְ יך ּ ַבר נָ ׁש ְלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
ְ ְ ּד ָב ִר
 ָא ֵתי,יך ה ּוא
,ְ ּד ַח ּיֵי
קו ָרא
ֹ ִמ ְּמ
ַח ִּיין
לְ ַא ְמ ׁ ָש ָכא
ְ יה )קדישא( ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
,ישא
ָ ׁ יך ה ּוא ַק ִ ּד
ּ ִל ׁ ְש ֵמ
 וְ ָא ֵתי,יה ֵמ ַהה ּוא ִמ ׁ ְש ָחא ִע ּ ָל ָאה
ּ ֵּולְ ַא ְר ָקא ָעל
.לְ ִא ְת ַמ ּ ׁ ְש ָכא ִמ ּ ַת ּ ָמן לְ ָכל ָעלְ ָמא

' וְ כָ תוּב וְ ָאכַ ְל ּ ָת וְ ָׂשבָ ְע ּ ָת וּבֵ ַר ְכ ּ ָת ֶאת ה.2
ָ ֶאֱ לֹה
 וְ אוֹ ָתן הַ ְ ּב ָרכוֹ ת מוֹ ִריק ָא ָדם.יך
,ְ ּבאוֹ ָתם הַ דְּ בָ ִרים מֵ אוֹ תוֹ הַ ּ ָמקוֹ ר הָ ֶע ְליוֹ ן
,ו ִּמ ְת ָּב ְר ִכים ָּכל אוֹ ָתן הַ דְּ ָרגוֹ ת וְ הַ ְּמקוֹ רוֹ ת
,ו ִּמ ְת ַמ ְּל ִאים ְלהָ ִריק ַעל ָּכל הָ עוֹ לָ מוֹ ת
.וְ כֻ ּ ָלם ִמ ְת ָּב ְר ִכים ְ ּכ ֶאחָ ד

'ֶָאת יְ י
 ּו ְכ ִתיב וְ ָא ַכלְ ּ ָת וְ ָש ָב ְע ּ ָת ּו ֵב ַר ְכ ּ ָת.2
ָ אֱ ל ֶֹה
 ָא ִריק ּ ַבר,יך )דף רע''א ע''א( וְ ִאי ּנ ּון ִּב ְר ָכאן
,קו ָרא ִע ּ ָל ָאה
ֹ ֵמ ַהה ּוא ְמ
ְּב ִאי ּנ ּון ִמ ִּלין
נָ ׁש
 וְ ִא ְת ַמ ְּליָין,קו ִרין
ֹ וְ ִא ְת ָּב ְר ָכאן ָּכל ִאי ּנ ּון ַ ּד ְר ִ ּגין ּו ְמ
. וְ ִא ְת ָּב ְר ָכאן ּ ֻכ ְּלה ּו ַּכחֲ ָדא.לְ ַא ְר ָקא ַעל ָּכל ָעלְ ִמין

Deuteronoomy 8:10 “ � ָל-הָ אָ ֶרץ הַ טֹּ בָ ה אֲ ֶשׁר נ ַָתן- ﬠַ ל,�יְהוָה אֱ �הֶ י-וּבֵ ַרכְ ָתּ אֶ ת--ְשׂבָ ְﬠ ָתּ
ָ  ו,”וְאָ כ ְַל ָתּ
“And you shall eat and be full, and you shall bless YHVH your God for the good
land he has given you.” Eating food can be a high spiritual connection. The
blessing of “”המוציא, “Hamotzie” over the bread connects the first H and the last
H of the YHVH name.
The blessing over the food connects the food to the three columns, Abraham
(Chessed, Right), Isaac (Gevurah, Left) and Jacob (Tiferet, Central). They are
mentioned in the blessing because they provide the access to the level of Binah.
In the words of the blessings we use the words that God used to bless them;
“Bakol, Mikol, Kol…”. These words connect to the Torah where the blessings of
God to Abraham, Isaac and Jacob are mentioned. With their support we draw
the Light from Binah through Yessod to Malchut.
There are four main blessings that we recite after eating the food. The first one
created by Moses to give thanks for the Mana that came down from heaven.
The Second was made by Joshua when the Israelites entered the Promised Land
and ate from it. The third one was added after the destruction of the Holy
Temple and it asks for the building of Jerusalem. The sages added the fourth
blessing to acknowledge that everything comes from God.
2

DailyZohar.com

Zohar Ekev – Draft – unedited- not for publishing
The Holy Ari gave great importance to the blessing of the food because it has
immediate effect, by transforming the physical food we just ate into Light.
Remember that the body processes the food to get the energy from it. If we treat
it only on the basic level, we may sustain the physical body and produce waste
while some of it stays in the body. The blessings ‘wrap’ the food we ate in a
spiritual envelope and add light to our vessel.
יה  .3וְ ַעל זֶה צָ ִר ְ
 .3וְ ַעל ָדא ִא ְצ ְט ִר ְ
יך ָא ָדם לָ ִ ׂשים ְרצוֹ נוֹ ְ ּבסוֹ ד
יך ּ ַבר נָ ׁש ,לְ ׁ ַש ָו ָאה ְרעו ֵת ּ

ּ
ּ
ּ
ְּב ָרזָ א ְ ּד ִב ְר ָּכאןְּ ,בגִ ין ְ ּדיִ ְת ָּב ְרכ ּון אֲ ָב ָהן ּו ְבנִ יןּ ,כ ּ ָֹלא
ַּכחֲ ָדאּ .ו ַמאן ִ ּד ְמ ָב ֵר ְך לְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא,
יתא
יה ֵמ ִאי ּנ ּון ִּב ְר ָכאן ְּב ַק ְד ִמ ָ
ִא ְת ְּב ַר ְך ,וְ נָ ִטיל ח ּולָ ֵק ּ
ְ ּד ָכל ָעלְ ָמא לְ ַת ּ ָתאֵּ .כיוָ ן ִ ּד ׁ ְש ָמא ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
יה
ה ּוא ִמ ְת ָּב ֵר ְך ִמ ּ ַת ּ ָמן ,נָ ִחית וְ ׁ ָש ָרא ַעל ֵר ׁ ֵ
יש ּ
ימנָ א ִ ּד ְכ ִּתיב) ,שמות
או ִק ְ
ח ּולָ ָקא ַק ְד ָמ ָאה .וְ ָהא ֹ
קום אֲ ׁ ֶשר ַאזְ ִ ּכיר ֶאת ׁ ְש ִמי ָאבֹא ֵאלֶ ָ
יך
כ( ְּב ָכל ַה ּ ָמ ֹ
ּו ֵב ַר ְכ ִּת ָ
יך) .אזכיר כמה דאת אמר )תהלים כ( יזכור
כל מנחותיך( ֵּכיוָ ן ְ ּד ַה ִהיא ְּב ָר ָכה ַא ְתיָיא וְ ׁ ַש ְריָיא
יהִ ,מ ּ ַת ּ ָמן ִא ְת ּ ְפ ׁ ַשט ְּב ָכל ָעלְ ָמא.
ַעל ֵר ׁ ֵ
יש ּ

ְּ .4ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִאי ּנ ּון ִּב ְר ָכאן נַ ְח ִּתיןִ ,מ ְת ַע ְּט ָרן ג ֹּו
ישיןּ ,ו ַפגְ ֵעי ְּבה ּו ַּכ ָמה ַ ּד ְר ִ ּגין
חֲ ַקל ּ ַת ּפ ּו ִחין ַק ִ ּד ׁ ִ
ִ ּד ְמ ָמנָ ן ְּב ָעלְ ָמא ,וְ נַ ְח ּ ֵתי ְּבה ּו ,וְ ַא ְמ ֵרי ּו ַמ ְכ ִריזֵי ָ ּדא
לונִ י ְלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא.
רונָ א ְ ּד ׁ ָש ַדר ּ ְפ ֹ
ִאיה ּו ּד ֹו ֹ
ישא חֲ ָדא
נַח ּ ֵתי ,לְ ָב ַתר ְ ּדנַ ְח ּ ֵתי ֵמאֲ ָתר ֵר ׁ ָ
ֵמ ָאן אֲ ָתר ְ
ְ ּד ַצ ִ ּדיקַ ּ .ת ּ ָמן ַס ְּל ִקיןִ ,מ ְת ָע ֵרי לְ נַ ְח ּ ָתא ַאחֲ ָרנִ ין
ילא ּו ִמ ּ ַת ּ ָתא ,הֲ ָדא ה ּוא
ילא ,וְ ִא ְת ַמ ְּליָיא ִמ ְּל ֵע ּ ָ
ִמ ְּל ֵע ּ ָ
ֹאש ַצ ִ ּדיקֵּ .כיוָ ן ְ ּד ַהאי
ִד ְכ ִתיב )משלי י( ְּב ָר ֹ
כות לְ ר ׁ
ַ ּד ְר ָּגא ִא ְת ַמ ְּליָיאָ ,א ִריק לְ ַהאי ַּכ ּ ָלהּ ,ו ִמ ּ ַת ּ ָמן נַ גְ ִ ּדין
וְ ִא ְת ַמ ּ ׁ ְש ָכן ְל ַת ּ ָתא.

שי ּ ְִת ָּב ְרכ ּו ָאבוֹ ת וּבָ נִ ים,
הַ ְ ּב ָרכוֹ תּ ְ ,כ ֵדי ׁ ֶ
ְ
ש ְּמבָ ֵרך ֶאת הַ ָּקדוֹ ׁש
הַ כּ ֹל ְּכ ֶאחָ ד .ו ִּמי ׁ ֶ
ָּברו ְּך הוּא ִ -מ ְת ָּב ֵר ְך ,וְ לוֹ ֵקחַ חֶ ְלקוֹ מֵ אוֹ ָתן
של ָּכל הָ עוֹ לָ ם
הַ ְ ּב ָרכוֹ תַּ ,ב ְּת ִח ּ ָלה ׁ ֶ
של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּךְ
ש ּ ְׁשמוֹ ׁ ֶ
ש ְּל ַמ ּ ָטהֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
ֹאשוֹ
הוּא ִמ ְת ָּב ֵרך ִמ ּ ָׁשם ,יוֹ ֵרד וְ ׁשוֹ ֶרה ַעל ר ׁ
ֵּב ַא ְרנ ּו
ַוה ֲֵרי
אשוֹ ן.
הָ ִר ׁ
הַ חֵ לֶ ק
שר
ש ָּכתוּב) ,שמות כ( ְ ּבכָ ל הַ ּ ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶ
ֶׁ
ֵאלֶ יךָ
ָאבֹא
ְ ׁש ִמי
ֶאת
ַאז ְִּכיר
ָ
ֶשׁנֶּאֱ ַמר )תהלים
וּבֵ ַר ְכ ִּתיך) .אַ זְ כִּ יר ,כְּ מוֹ
שאוֹ ָת ּה ְ ּב ָרכָ ה
כ( יִזְ כֹּר כָּל ִמנְ חֹ ֶת�( ּ ֵכיוָן ׁ ֶ
שטֶ ת
ֹאשוֹ ִ ,מ ּ ָׁשם ִמ ְת ּ ַפ ּׁ ֶ
ָּב ָאה וְ ׁשוֹ ָרה ַעל ר ׁ
ְ ּבכָ ל הָ עוֹ לָ ם.
שאוֹ ָתן הַ ְ ּב ָרכוֹ ת יוֹ ְרדוֹ ת,
ּ ְ .4ב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ְ
ְ ׂש ֵדה הַ ּ ַת ּפו ִּחים
ְ ּבתוֹ ך
ִמ ְת ַע ְּטרוֹ ת
של
הַ ְ ּקדוֹ ִ ׁשים ,וּפוֹ גְ ׁשוֹ ת ָּבהֶ ן ַּכ ּ ָמה ְד ָרגוֹ ת ׁ ֶ
ְממֻ ִ ּנים ָּבעוֹ לָ ם ,וְ יוֹ ְרדוֹ ת ִע ּ ָמן ,וְ אוֹ ְמרוֹ ת
ש ּ ָׁשלַ ח ּ ְפלוֹ נִ י
ּו ַמ ְכ ִריזוֹ ת :זֶה ּו הַ דּ וֹ רוֹ ן ׁ ֶ
ָמקוֹ ם
מֵ ֵאיזֶה
לַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברו ְּך-הוּא.
ֹאש
שיּוֹ ְרדוֹ ת ִמ ְּמקוֹ ם ר ׁ
יוֹ ְרדוֹ ת? ְל ַאחַ ר ׁ ֶ
של הַ ַ ּצדִּ יקָׁ ,שם עוֹ לוֹ תִ ,מ ְתעוֹ ְררוֹ ת
ֶאחָ ד ׁ ֶ
ְלהוֹ ִריד אֲ חֵ רוֹ ת ִמ ְל ַמ ְעלָ ה ,ו ִּמ ְת ַמ ּ ֵלא
ש ָּכתוּב )משלי
ִמ ְל ַמ ְעלָ ה ו ִּמ ְּל ַמ ּ ָטה .זֶה ּו ׁ ֶ
שדַּ ְר ָ ּגה זוֹ
ֹאש צַ דִּ יקֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
י( ְ ּב ָרכוֹ ת ְלר ׁ
יקה לַ ַּכ ּ ָלה הַ ז ּוֹ  ,ו ִּמ ּׁ ָשם
ִמ ְת ַמ ּ ֵלאת ,מוֹ ִר ָ
ׁשוֹ ְפעוֹ ת וְ נִ ְמ ָׁשכוֹ ת ְל ַמ ּ ָטה.

In Vaetchanan we have the first sentence and first paragraph on the prayer of
 “. It has 42 words, connecting us to the force ofשמע ישראל ” ”“Shema Israel
Creation that is the name of 42 letters, Ana B’Koach. In Ekev we have the next
two paragraphs of this prayer. One has 72 words to connect us to the 72 names
” withיוד-הי-ויו-הי“ of God and the higher name of the world of Emanation, Atziluth
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a numerical value of 72. The other 50 words of the Shema prayer connect us to
the level of Binah.
The last paragraph is found in Numbers 15:37 and it also has 72 words.
As we already know, the Shema prayer has 248 words (”  )“ רמחas in the number
of body parts, to indicate completion and a close relation to us. It is also the
number of precepts of actions” “ עשה. (The other 365 are of what not to do ” לא־
)“ תעשה
248 precepts for Body and 365 for days of the year but about the reason for
that in another article B”H)
The essence of the cause and effect system described in this prayer and in this
parashah.
It starts with positive directions, (11:13) ”  אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י, ִמצְ וֹ ַתי- ָשׁמֹﬠַ ִתּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ל- ִאם,וְהָ יָה
נ ְַפ ְשׁכֶם-וּבכָל
ְ , ְלבַ ְבכֶם- ְבּכָל,וּלﬠָ ְבדוֹ
ְ , ְי ק ָו ק אֱ �הֵ יכֶם- הַ יּוֹם– ְלאַ הֲ בָ ה אֶ ת,“ ְמצַ וֶּה אֶ ְתכֶם
” And it shall come to pass, if you shall hear diligently unto My commandments
which I command you this day, to love God your God, and to serve Him with all
your heart and with all your soul, ”
Then heaven and earth will respond (11:14)
” � ו ְִתיר ְֹשׁ� ְויִצְ הָ ֶר,�ֶוּמ ְלקוֹשׁ; וְאָ סַ ְפ ָתּ ְד ָגנ
ַ  י ֶוֹרה,אַ ְרצְ כֶם ְבּ ִﬠתּוֹ-“ ְונ ַָת ִתּי ְמטַ ר
” ְשׂבָ ְﬠ ָתּ
ָ  ו, ִל ְבהֶ ְמ ֶתּ�; וְאָ כ ְַל ָתּ,�“ ְונ ַָת ִתּי ﬠֵ ֶשׂב ְבּ ָשׂ ְד
” that I will give the rain of your land in its season, the former rain and the
latter rain, that you may gather in your corn, and your wine, and your oil “
and again (11:22): ” : אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמצַ וֶּה אֶ ְתכֶם–לַ ֲﬠשׂ ָֹתהּ,הַ ִמּצְ וָה הַ זּ ֹאת-כָּל- ָשׁמֹר ִתּ ְשׁ ְמרוּן אֶ ת-כִּ י ִאם
בוֹ-וּל ָד ְב ָקה
ְ – ְדּ ָרכָיו- לָ לֶ כֶת ְבּכָל, ְי ק ָו ק אֱ �הֵ יכֶם-“ ְלאַ הֲ בָ ה אֶ ת
” For if you shall diligently keep the whole commandment which I command
you, to do it, to love YHVH your God, to walk in all His ways, and to cleave unto
Him, “
The lesson is simple. If we follow the ways of God, we enjoy a world of harmony
with nature. If not then nature will be in chaos and out of order.
The current state of the world is chaotic because we lack the proper connection
to the Light of the Creator. Most of us are ‘locked’ in our four walls of my health,
my money, my relationship, my comfort. We are stuck at ‘Home’ (selfish desires
and agenda). It barely helps us and it does not help the world we live in. It
actually creates an opening for negativity and chaos.
It is important now more than ever to pray and meditate, to draw the light to
the world. Not for us but for the entire world. We are in the same pool, if
someone ‘stinks’ the other end of the pool eventually it will come to us. Leaving
the pool means death. We can only ask for more water (Light) to balance and
remove the negativity.
 ֵאין,שעוֹ לוֹ ת אוֹ ָתן הַ ְ ּב ָרכוֹ ת ִמ ְּל ַמ ּ ָטה
ֶ ׁ  ְּכ.5
 וְ ֵאין ְממֻ ּנֶה ְל ַמ ְעלָ ה,ּ ֶפ ַתח וּפֶ ַתח ְל ַמ ְעלָ ה
.ש ּלֹא פוֹ ֵתחַ ֶאת ָּכל אוֹ ָתם הַ ּ ְפ ָת ִחים
ֶׁ
:יעים
ִ ו ַּמ ְכ ִרי ִזים וְ אוֹ ְמ ִרים ְ ּבכָ ל אוֹ ָתם הָ ְר ִק
 זֶה ּו,ש ּ ָׁשלַ ח ּ ְפלוֹ נִ י
ֶ ׁ של הַ ּ ֶמלֶ ְך
ֶ ׁ זֶה ּו דּ וֹ רוֹ ן
4

 לֵ ית ּ ִפ ְת ָחא, ַּכד ַס ְּל ִקין ִאי ּנ ּון ִּב ְר ָכאן ִמ ּ ַת ּ ָתא.5
 ְ ּדלָ א ּ ָפ ַתח,ילא
ָ ּ  וְ לֵ ית ְמ ָמנָ א לְ ֵע,ילא
ָ ּ ּו ִפ ְת ָחא לְ ֵע
,יעין
ִ  ּו ַמ ְכ ִרזֵי וְ ַא ְמ ֵרי ְּב ָכל ִאי ּנ ּון ְר ִק.ָּכל ִאי ּנ ּון ּ ִפ ְת ִחין
 ָ ּדא ה ּוא,לונִ י
ֹ רונָ א ְ ּד ַמלְ ָּכא ְ ּד ׁ ָש ַדר ּ ְפ
ֹ ָ ּדא ִאיה ּו ּד ֹו
 ְּב ָר ָכה. ּו ַמאן ִאיה ּו.רונָ א ְּב ִק ּי ּו ָמא ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות
ֹ ּד ֹו
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יה דּ וֹ רוֹ ן ְ ּב ִקיּוּם ָּכ ָראוּי .ו ִּמי הוּא? הַ ְ ּב ָרכָ ה
יה ָא ֵמןּ ְ .ד ָכל ְּב ָר ָכה ְ ּד ָא ִתיב ּו ָעלֵ ּ
ְ ּד ָא ִתיב ּו ָעלֵ ּ
שהֵ ִׁשיב ּו
ש ָּכל ְ ּב ָרכָ ה ׁ ֶ
שהֵ ִׁשיב ּו ָעלֶ יהָ ָאמֵ ןֶ ׁ .
ֶׁ
ָא ֵמןּ ָ ,דא ִאיה ּו ְּב ִק ּי ּו ָמא ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות.
ָעלֶ יהָ ָאמֵ ן ,זוֹ ִהי ְ ּב ִקיּוּם ָּכ ָראוּי.

 .6וְ ֵכיוָ ן ְ ּד ַהאי ִּב ְר ָכ ָתא ַס ְּל ָקאָּ ,כל ַ ּד ְר ִ ּגין
הו ָרא ְ ּדלָ א
ילאֻ ּ ,כ ְּלה ּו זְ ִמינִ ין לְ גַ ּ ֵבי ַהה ּוא נְ ֹ
ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
נָ ִהירְּ ,בגִ ין לְ ַאנְ ָה ָרא לְ גַ ָּב ּה .וְ ָכל ׁ ֶש ֵּכן ִאי ִהיא
יאין ְמ ָב ְר ָכן לָ ּהּ ,ו ְמ ַע ְּט ִרין לָ ּה
ִּב ְר ָכ ָתא ְ ּד ַס ִ ּג ִ
ישין) ,עיין לקמן סוד אמן רפ''ה
ְּב ִע ְט ִרין ַק ִ ּד ׁ ִ
ע''א( ְּב ָרזָ א ְ ּד ָא ֵמןָ .א ֵמן ה ּוא ָרזָ א ְ ּד ִק ׁ ְש ֵריּ ְ ,ד ָכל
יהּ .ו ְמ ַע ּ ֵטר לְ ַה ִהיא
יִ ח ּו ָדא ּו ְקד ּו ׁ ָשה ְּב ָרזָ א ְ ּד ָמ ֵ
אר ּ
ִּב ְר ָכ ָתא ְּב ִע ְט ִרין ִע ּ ָל ִאין ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות.

 .7וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ִא ְת ְר ֵעי ְּבה ּוְּ ,ב ִאי ּנ ּון
יה ְּב ִב ְר ָכ ָתא ִ ּדלְ ּ ַת ּ ָתא,
יה ,וְ ִתיא ּו ְב ֵת ּ
ִ ּד ְמ ָב ְר ִכין לֵ ּ
ְ ּד ַה ִהיא ִּב ְר ָכ ָתא ַס ְּל ָקא ,וְ ַאנְ ִהיר ּב ּו ִצינָ א ְ ּדלָ א
יפא ,לְ ַס ְּל ָקא
נָ ִהיר ,וְ ַא ְת ִקיף לָ ּה ְּב ּת ּו ְק ָפא ּ ַת ִּק ָ
ילא .וְ ַעל ָרזָ א ָ ּדא ְ ּכ ִתיב) ,שמואל א ב( ִ ּכי
ְל ֵע ּ ָ
יה
ְמ ַכ ְּב ַדי אֲ ַכ ּ ֵבדִ ,א ּ ֵלין ִאי ּנ ּון ִ ּד ְמ ָב ְר ִכין לֵ ּ
לְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
בוזַ י י ֵָק ּל ּוִ ,א ּ ֵלין ִאי ּנ ּון ְ ּדלָ א
יך ה ּואּ .ו ֹ
יה לְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואּ ,ו ַמנְ ִעין ִּב ְר ָכ ָתא
ְמ ָב ְר ִכין לֵ ּ
ִמ ּפ ּו ַמיְ יה ּו.

שהַ ְ ּב ָרכָ ה הַ ז ּוֹ עוֹ לָ הָּ ,כל הַ דְּ ָרגוֹ ת
 .6וְ כֵ יוָן ׁ ֶ
ש ּלֹא
ש ְּל ַמ ְעלָ ה ְמזֻ ּ ָמנוֹ ת ְלאוֹ תוֹ הָ אוֹ ר ׁ ֶ
ֶׁ
ש ּ ֵכן ִאם ִהיא
מֵ ִאיר ְּכ ֵדי ְלהָ ִאיר לָ ּה .וְ כָ ל ׁ ֶ
ש ַר ִ ּבים ְמבָ ְר ִכים אוֹ ָת ּה ו ְּמ ַע ְּט ִרים
ְ ּב ָרכָ ה ׁ ֶ
של ָאמֵ ן.
אוֹ ָת ּה ַּבעֲ ָטרוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת ְ ּבסוֹ ד ׁ ֶ
של ָּכל יִחוּד
ָאמֵ ן הוּא סוֹ ד הַ ְ ּק ָׁש ִרים ׁ ֶ
של ִר ּבוֹ נוֹ  ,ו ְּמ ַע ּ ֵטר אוֹ ָת ּה
ו ְּק ֻד ּׁ ָשה ַּב ּסוֹ ד ׁ ֶ
הַ ְ ּב ָרכָ ה ַּבעֲ ָטרוֹ ת ֶע ְליוֹ נוֹ ת ָּכ ָראוּי.
 .7וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ִמ ְת ַר ֶ ּצה בָ הֶ ם,
ש ְּמבָ ְר ִכים אוֹ תוֹ  ,ו ְּת ׁשו ָּקתוֹ
ְ ּבאוֹ ָתם ׁ ֶ
שאוֹ ָת ּה ְ ּב ָרכָ ה עוֹ לָ ה,
ש ְּל ַמ ּ ָטהֶ ׁ ,
ַּב ְ ּב ָרכָ ה ׁ ֶ
ש ּלֹא מֵ ִאיר ,ו ְּמחַ זֵּק אוֹ ָת ּה
וּמֵ ִאיר הַ ּ ָמאוֹ ר ׁ ֶ
ְ ּבת ֶֹקף חָ זָק לַ עֲ לוֹ ת ְל ַמ ְעלָ ה .וְ ַעל הַ ּסוֹ ד
הַ זֶּה ָּכתוּב) ,שמואל-א כ( ִּכי ְמכַ ְ ּב ַדי אֲ כַ ֵּבד
ש ְּמבָ ְר ִכים ֶאת הַ ָּקדוֹ ׁש
 ֵא ּ ֶלה אוֹ ָתם ׁ ֶש ּלֹא
בזַי י ֵָק ּל ּו ֵ -א ּ ֶלה אוֹ ָתם ׁ ֶ
ָּברו ְּך הוּאּ .ו ֹ
ְמבָ ְר ִכים ֶאת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ,וּמוֹ נְ ִעים
ְ ּב ָרכָ ה ִמ ּ ִפיהֶ ם.

The Zohar describes the spiritual process that happens when a blessing below
ascends up the spiritual levels. The blessing is announced and considered as a
gift to the King (YHVH). If the blessing is answered with ‘Amen’, then it receives
a special crown. When many recite the blessing and answer ‘Amen’ then more
holy crowns decorate the blessing on its way up.
The Holy One Bless Be He wants these blessings and desires the connection
from below that brings an opportunity for the unification of the upper light with
the vessel in Malchut.
” “…for those who honor Me I will honor,כִּ יְ -מכ ְַבּ ַדי אֲ כַבֵּ ד וּ ֹבזַי י ֵָקלּוּ“ 1 Samuel 2:30
”and those who despise Me will be lightly esteemed.
The Zohar quotes this verse to teach us that we are the ones that control the
Light we receive from the blessings we do. Those who don’t say blessings or
answer ‘Amen’ prevent the light from being revealed in their lives.
When we participate in a service we should take the opportunity to expand our
vessel and receive light. We should not miss any opportunity to recite a blessing
or answer ‘Amen’. More people go to Shabbat Services and that’s the best
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5

Zohar Ekev – Draft – unedited- not for publishing
weekly opportunity to get some light. Many enjoy the weekly gathering and
catch up with some light and friendly social updates (aka gossip). When you're
inside the synagogue focus and encourage your friends to answer Amen for
every blessing, especially Kadish and Torah blessings. Invite your friend to meet
before or after the service for social time.
The desire of women for the Light is stronger that of men. They should get
organized and show the men’s side in the synagogue how to answer Amen. The
sages tell us that the third Amen of the Kadish (‘Amen Yehe Shemeh Rabah…’)
should be said aloud and from deep inside. It can remove a lot of judgments
from the person who puts his energy into it.
שיּוֹ ְד ִעים חָ ְכ ַמת
ֶ ׁ הַ ּסוֹ דוֹ ת ְלאוֹ ָתם
לָ ַד ַעת ֶאת סוֹ ד הַ ְ ּב ָרכוֹ ת ְ ּב ִמ ְצווֹ ת
של
ֶ ׁ ו ְּבכָ ל הַ ֲהנָאוֹ ת וְ הַ ִּכ ּסו ִּפים
 ְלהוֹ ִריק ְ ּב ָרכוֹ ת ִמ ְל ַמ ְעלָ ה,הַ זֶּה

 סוֹ ד.8 ,יהון
ֹ אר
ֵ  לְ ִאי ּנ ּון ְ ּדי ְַד ֵעי ָח ְכ ְמ ָתא ְ ּד ָמ, ָרזָ א ְ ּד ָרזִ ין.8
, ּו ְב ָכל ִר ּבוֹ נָם,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ  ְּב ִפ ּק ּו ֵדי,לְ ִמנְ ַ ּדע ָרזָ א ְ ּד ִב ְר ָּכאן
 לְ ַא ְר ָקא ִּב ְר ָכאן הַ ּתוֹ ָרה,ַהנָ ִאין וְ ִכ ּס ּופין ְ ּד ַהאי ָעלְ ָמא
ִ
הָ עוֹ לָ ם
.ילא לְ ַת ּ ָתא
ָ ּ ֵמ ֵע
.ְל ַמ ּ ָטה

שהֵ ן
ֶ ׁ ,)פּ ָרט( ִ ּב ְרכוֹ ת הַ ְּת ִפ ָּלה
ְ שר
ֶ ׁ ֲ ַּכא.9
של ִר ּבוֹ נָם ִמ ְּל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ְעלָ ה
ֶ ׁ ִּת ּקוּן
ש ֵאינָן
ֶׁ
 הַ ְ ּב ָרכוֹ ת.ו ִּמ ְל ַמ ְעלָ ה ְל ַמ ּ ָטה
 ַעד,ַּב ְּת ִפ ּ ָלה עוֹ לוֹ ת ִמ ְּל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ְעלָ ה
,ש ּלֹא מֵ ִאיר
ֶ ׁ ש ּ ַמ ִ ּגיעוֹ ת ְלתוֹ ְך הָ אוֹ ר
ֶׁ
)ל ַמ ְﬠלָ ה( ְ ּבת ֶֹקף ְלאוֹ תוֹ הָ אוֹ ר
ְ ו ִּמ ְתעוֹ ְר ִרים
 וְ עוֹ לָ ה,ש ּלֹא מֵ ִאיר ְ ּבאוֹ ָת ּה הַ ְ ּב ָרכָ ה
ֶׁ
יעים לַ ִּכ ּ ֵסא
ִ ש ּ ַמ ִ ּג
ֶ ׁ  ַעד,ִה ְתעוֹ ְררוּת ְל ַמ ְעלָ ה
 וְ ָאז יוֹ ְצאוֹ ת. ְמקוֹ ר ָּכל הַ חַ יִּים,הָ ֶע ְליוֹ ן
,מֵ אוֹ תוֹ הַ ּ ָמקוֹ ר הָ ֶע ְליוֹ ן ְ ּב ָרכוֹ ת אֲ חֵ רוֹ ת
 וְ נוֹ ְׁשקוֹ ת ֵא ּ ֶלה,ּופוֹ גְ ׁשוֹ ת ֵא ּ ֶלה ְב ֵא ּ ֶלה
ֹאש הַ ַ ּצדִּ יק
ׁ  וּבָ אוֹ ת וְ ׁשוֹ רוֹ ת ַעל ר,ְל ֵא ּ ֶלה
 ִמ ְת ָּב ְר ִכים,שיּוֹ ְרדוֹ ת
ֶ ׁ  ו ְּכ.ְלהָ ִריק ְל ַמ ּ ָטה
.הָ ָאבוֹ ת וְ הַ ָּבנִ ים וְ כָ ל נֵרוֹ ֵתיהֶ ם

 ְ ּד ִאי ּנ ּון ִּת ּק ּונָ א,לו ָתא
ֹ  ַּכד )ס''א בר( ִּב ְר ָכאן ִ ּד ְצ.9
.ילא ְל ַת ּ ָתא
ָ ּ ילא ּו ֵמ ֵע
ָ ּ  ִמ ּ ַת ּ ָתא ְל ֵע,יהון
ֹ אר
ֵ ְ ּד ָמ
 ַס ְּל ִקין ִמ ּ ַת ּ ָתא,לו ָתא
ֹ ִּב ְר ָכאן ְ ּדלָ או ִאי ּנ ּון ִּב ְצ
,הו ָרא ְ ּדלָ א נָ ִהיר
ֹ ְ ַעד ְ ּד ָמט ּו ג ֹּו נ,ילא
ָ ּ לְ ֵע
הו ָרא ְ ּדלָ א
ֹ ְ לְ ַהה ּוא נ,ּו ִמ ְת ָע ֵרי )לעילא( ְּב ּת ּו ְק ָפא
 ַעד,ילא
ָ ּ  וְ ַס ְּל ָקא ִא ְּתעֲ ר ּו לְ ֵע, ְּב ַה ִהיא ְּב ָר ָכה,נָ ִהיר
 ְ ּכ ֵדין.קו ָרא ְ ּד ָכל ַח ִּיין
ֹ  ְמ,ְ ּד ָמט ּו ְל ֻכ ְר ַסיָיא ִע ּ ָל ָאה
, ִּב ְר ָכאן ַאחֲ ָרנִ ין,קו ָרא ִע ּ ָל ָאה
ֹ נָ ְפק ּו ֵמ ַהה ּוא ְמ
 וְ ָא ָתאן, וְ נַ ּ ׁ ְש ֵקי ִא ּ ֵלין לְ ִא ּ ֵלין,וְ ִאעֲ ָרע ּו ִא ּ ֵלין ְּב ִא ּ ֵלין
, וְ ַכד נַ ְח ִּתין. לְ ַא ְר ָקא לְ ַת ּ ָתא,יש ַצ ִ ּדיק
ׁ וְ ׁ ַש ְריָין לְ ֵר
.הון
ֹ ְ וְ ָכל ׁ ְש ָרגִ ין ִ ּדל,ִא ְת ָּב ְר ָכן אֲ ָב ָהן ּו ְבנִ ין

At the beginning of the portion of Ekev we read that if we follow and keep the
laws of the Torah God will bless us:
Deuteronomy 7:13 “ ,�אַ ְדמָ ֶת� ְדּגָנְ � ו ְִתיר ְֹשׁ� ְויִצְ הָ ֶר-וּפ ִרי
ְ � ְ ִב ְטנ- וּבֵ ַרכְ � ו ְִה ְרבֶּ �; וּבֵ ַר� ְפּ ִרי,�וַאֲ הֵ ְב
� ָֹתי� לָ ֶתת ל
ֶ נִ ְשׁבַּ ע לַ אֲ ב- אֲ ֶשׁר, ﬠַ ל הָ אֲ ָד ָמה,�ֶאֲ לָ פֶ י� וְﬠַ ְשׁ ְתּרֹת צ ֹאנ-“ ” ְשׁגַרHe will love you and
bless you and multiply you; He will also bless the fruit of your womb and the
fruit of your ground, your grain and your new wine and your oil, the increase
of your herd and the young of your flock, in the land which He swore to your
forefathers to give you.”
The “Baal Haturim” (Rabbi Jacob ben Asher) points to us that the first four
words of the blessings (against the four letters name) begin with the letter  ְוand
6
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end with �, together they are  = יהוה26 = כו. God created the system of cause and
effect for us and all good and blessings come from him. All the negativity we
experience is due to the lack of Light. These are the rules of the game. We can
harness the system God created for us to our benefits but that requires deep
desire and spiritual connection in truth.
Psalms 145:18 “קֹ ְראָ יו ְלכֹל אֲ ֶשׁר י ְִק ָראֻ הוּ בֶ אֱ ֶמת- ְלכָל, ָקרוֹב יְהוָה.” “YHVH is near to all who
call on him, to all who call on him in truth.”
Truth is an important ingredient in calling on God. The Zohar describes the
people who pray to God asking to fulfill their selfish desires as barking dogs,
looking for food from their owner.
The rise of negativity in the world is due to the lack of Light. We can no longer
sit numb in our comfortable TV chairs and see the news as if it is happening
on a different planet. We are all in the same pool and we should all work
together to purify it from all negative elements. Fighting the evil in this world
will only add more evil. God has all the solutions and all we need to do is to call
on him in truth and from the heart.
Even if you are isolated on a remote island or a small apartment in a big city,
you can make a big difference in the world. Go to UnityZohar.com, read the
Zohar and ask God to come to us, reveal his Light, love and bless us all.
Use Rabbi Shimon as a chariot for your/our prayers. http://UnityZohar.com
 וְ סוֹ ד הַ ְ ּב ָרכוֹ ת הַ ּ ָלל ּו ְלעוֹ ֵרר ִמ ְל ַמ ְעלָ ה.10
של
ֶ ׁ  זֶה הַ ּסוֹ ד: ָּברו ְּך:ְל ַמ ּ ָטה ְ ּבסוֹ ד זֶה
ְ  ְלהָ ִריק ו ְּלהַ ְמ ִׁש,הַ ּ ָמקוֹ ר הָ ֶע ְליוֹ ן מֵ הַ כּ ֹל
יך
 וְ הוּא ּ ָת ִמיד.ו ְּלהָ ִאיר ֶאת ָּכל הַ ְּמאוֹ רוֹ ת
 ו ִּמ ּׁ ָשם.ימיו
ָ ֵש ּלֹא פוֹ ְס ִקים מ
ֶ ׁ ,(�)מבָ ֵר
ְ ָּברו ְּך
 וְ הוּא,ש ִ ּנ ְק ֵראת הָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא
ֶ ׁ אשית
ׁ ִ הָ ֵר
שאוֹ תוֹ ָקצֶ ה הוּא ָקצֶ ה
ֶ ׁ ,ְקצֵ ה הַ ּ ָׁש ַמיִם
,שיּ ֵׁש ָקצֶ ה ְּכמוֹ זֶה ְל ַמ ּ ָטה
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם.ֶע ְליוֹ ן
 וְ גַם הוּא נִ ְק ָרא.וְ הוּא הָ עוֹ לָ ם הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן
, ְלהָ ִריק ְל ַמ ּ ָטה, ְּכ ֶנגֶד הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נִ ים,ָּברו ְּך
ו ְּל ִה ְתעוֹ ֵרר ִמ ְּל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ְעלָ ה ְ ּב ִב ְרכוֹ ת
 וְ הַ ָּברו ְּך )הָ ִראשׁוֹן( הַ זֶּה נִ ְק ָרא.הַ ְּת ִפ ּ ָלה
ש ְּמ ַמ ּ ֵלא
ֶ ׁ , ְ ּבסוֹ ד הַ חָ ְכ ָמה הָ ֶע ְליוֹ נָה,ָּכאן
ש ִ ּנ ְכנָס
ֶ ׁ  ִ ּב ְׁש ִביל ֶאחָ ד דַּ ִ ּקיק,אוֹ תוֹ הַ ּ ָמקוֹ ם
. ֹּבו

,ילא לְ ַת ּ ָתא
ָ ּ  וְ ָרזָ א ְ ּד ִא ּ ֵלין ִּב ְר ָכאן לְ ַא ְּת ָע ָרא ֵמ ֵע.10
קו ָרא ִע ּ ָל ָאה
ֹ  ָ ּדא ָרזָ א ִ ּד ְמ: ָּבר ּו ְך,ְּב ָרזָ א ָ ּדא
 לְ ַא ְר ָקא ּולְ ַא ְמ ׁ ָש ָכא ּולְ ַאנְ הֲ ָרא ָּכל,ִמ ּכ ּ ָֹלא
 ְ ּדלָ א ּ ַפ ְס ִקין, וְ ִאיה ּו ָּבר ּו ְך )נ''א בריך( ּ ָת ִדיר.ּב ֹו ִצינִ ין
, ּו ִמ ּ ַת ּ ָמן ׁ ֵשיר ּו ָתא ְ ּד ִא ְק ֵרי ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי.ימוי
ֹ ֵמ
 ָקצֶ ה ִע ּ ָל ָאה, ְ ּד ַהה ּוא ָקצֶ ה,וְ ִאיה ּו ְקצֵ ה ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם
 וְ ִאיה ּו, ְּבגִ ין ְ ּד ִאית ָקצֶ ה ְ ּכגַ וְ ונָ א ָ ּדא לְ ַת ּ ָתא.ִאיה ּו
 לָ ֳק ֵבל, וְ ִא ְק ֵרי א ּוף ָה ִכי ָּבר ּו ְך.ָעלְ ָמא ּ ַת ּ ָת ָאה
ילא
ָ ּ  ּולְ ִא ְתעֲ ָרא ִמ ּ ַת ּ ָתא לְ ֵע, לְ ַא ְר ָקא לְ ַת ּ ָתא,ּ ַת ּ ָת ֵאי
 ּו ָבר ּו ְך )קדמאה( ָ ּדא ִא ְק ֵרי.לו ָתא
ֹ ְּב ִב ְר ָּכאן ִ ּד ְצ
 ְ ּד ַא ְמלֵ י לְ ַהה ּוא, ְּב ָרזָ א ְ ּד ָח ְכ ְמ ָתא ִע ּ ָל ָאה,ָה ָכא
.יה
ּ  ְּב ַחד ׁ ְש ִביל ָ ּד ִקיק ְ ּד ָא ִעיל ּ ֵב,אֲ ָתר

, ַאחַ ר ָּכ ְך ַמ ְת ִחיל ְל ִה ְת ּג ַּלוֹ ת: ַא ּ ָתה.11  ְ ּד ָהא ַהאי,ארי לְ ִא ְת ַּגלְ יָיא
ֵ  ְל ָב ַתר ׁ ָש: ַא ּ ָתה.11
ְ
ְ
 וְ לָ כֵ ן נִ ְק ָרא,שה ֲֵרי הַ ָּברוּך הַ זֶּה הוּא נִ ְס ּ ָתר
ֶ ׁ  ּו ְּבגִ ין ָּכך ִא ְק ֵרי ְּבא ַֹרח ָס ִתים,ּ ָבר ּו ְך ָס ִתים ִאיה ּו
ש ּלֹא
ֶ ׁ  הַ ּ ָמקוֹ ר הָ ֶע ְליוֹ ן, ְ ּב ֶד ֶר ְך נִ ְס ּ ָתר ָּברו ְּך, ַא ּ ָתה.ל ָאה ְ ּדלָ א ִא ְת ַּגלְ יָיא
ָ ּ קו ָרא ִע
ֹ  ְמ,ָּבר ּו ְך
אשית ְל ִה ְת ּג ַּלוֹ ת
ִׁ  הָ ֵר: ַא ּ ָתה.ִה ְת ּג ַָּלה
ְ

. ּו ְּבגִ ין ָּכך ִא ְק ֵרי ַא ּ ָתה,ׁ ִשיר ּו ָתא לְ ִא ְת ַּגלְ יָיא לְ ַבר
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 ו ִּמיהוּ? זֶה סוֹ ד. וְ לָ כֵ ן נִ ְק ָרא ַא ּ ָתה,בי ַּבחוּץ
ֵ ּ ַ וְ ִא ְק ֵרי ּכ ֵֹהן לְ ג,ימינָ א
ִ  ָ ּדא ָרזָ א ִ ּד.ּו ַמאן ִאיה ּו
 וְ זֶה. וְ נִ ְק ָרא כּ ֹהֵ ן ֵאצֶ ל אוֹ תוֹ ָמקוֹ ם, וְ ָרזָ א ָדא )תהלים קי( ַא ָתה כ ֵֹהן הַ יּ ִָמין.ַההוא אֲ ָתר
ּ
ּ
ּ
 ִמי.סוֹ ד )תהלים קי( ַא ּ ָתה כֹהֵ ן ְלעוֹ לָ ם
 וְ ָדא ִאיה ּו. ַא ּ ָתה,עולָ ם
ֹ  ַמאן ּכ ֵֹהן לְ ַהה ּוא,עולָ ם
ֹ ְל
 וְ זֶה ּו הַ יּ ִָמין.הַ כּ ֹהֵ ן ְלאוֹ תוֹ עוֹ לָ ם? ַא ּ ָתה
. ְ ּד ָהא ִא ׁ ְש ְּת ַכח לְ ִא ְת ַּגלְ יָיא,יְ ִמינָ א ִע ּ ָל ָאה
.שה ֲֵרי נִ ְמצָ א ְל ִה ְת ּג ַּלוֹ ת
ֶ ׁ ,הָ ֶע ְליוֹ ן
Most of the blessings we say to begin with six words “ � ֶבָּ רוּ� אַ ָתּה יְהוָה אֱ �הֵ ינוּ מֶ ל
”הָ עוֹלָ ם. The six words bring the aspect of the act of Creation. It is the aspect of
the upper of lower triangles of the Shield of David.
The Zohar explains that the word �‘ בָּ רוּBaruch’ is connected to the root
of the Light that flows from Chokma and Binah. The first letter  בis like the root
of the entire Torah in the word ““ ”בראשיתIn the Beginning…”.
‘ – אַ ָתּהAtah’ - This word begins with the first letter of the Hebrew Alef-Bet, the
second letter is the last letter and the third letter is the letter of Malchut from
the  יהוהYHVH name. The Holy Ari explains that this word creates the path from
the Root, which is represented by the letter א. The path continues through all
the Hebrew letters to ת.  תis also the last letter of the word Malchut, מלכות, the
Sefirah that defines our material world.
 – יְהוָהYHVH – Is the upper name that brings Light of Chassadim to the
world and is the aspect of the Right Column.

 – אֱ �הֵ ינוּEloheinu – The name of God that is the aspect of the Left Column.
The first four words establish a connection to the upper Light and are
considered as external/potential Light.
The next two words meet our level and define the vessel that is ready to receive
and reveal the Light.

 – ֶמלֶ � הָ עוֹלָ םMelech Ha’Olam – Means ‘King of the world’. The world is Malchut
and the King is the force that ‘governs’ the wold of Malchut.
With the first four words, we meditate on drawing the Light and with these two
we want to reveal this Light by ‘submitting’ it to the ‘King’. We meditate to nullify
our self and be ready to accept the four types of death. This meditation creates
affinity with the Light and allows us to benefit from the revealed Light.
The words that follow the first six are the aspect of the seventh element,
Malchut, which is the purpose of using the first six.
God created the world in six days for having the Shabbat that is all about rest
and out of the correction process. The world goes through the Tikkun process
8
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of six millennia and the seventh one is all about the end of the Tikkun, complete
peace and rest.
The seventh part of the blessing defines the type of Light we will receive so every
blessing is unique and benefits different parts of our soul.
 סוֹ ד הָ אֱ מ ּונָה, זֶה סוֹ ד הָ ֶא ְמצַ ע:הוָה
ֹ  ְי.12
 זֶה סוֹ ד הַ ּ ְ ׂשמֹאל:ּ אֱ לֹהֵ ינו.ְ ּבכָ ל הַ ְ ּצ ָד ִדים
 וְ נִ ְכלָ ִלים זֶה ָּבזֶה, ֹ וְ הַ י ּ ִָמין ּבו,ש ָּכלוּל ְ ּבי ִָמין
ֶׁ
, וְ ַעד ָּכאן נִ ְק ְ ׁשר ּו הַ ְ ּב ָרכוֹ ת.ִל ְהיוֹ ת ֶאחָ ד
ש ְּל ַמ ּ ָטה
ֶ ׁ  ּ ֻכ ָּלם,שאֵ ּ ֶלה ִמ ְת ָּב ְר ִכים
ֶ ׁ ש ּ ֵכיוָן
ֶׁ
.ִמ ְת ָּב ְר ִכים

ימנ ּו ָתא
ְ  ָרזָ א ִ ּד ְמ ֵה.יתא
ָ  ָ ּדא ָרזָ א ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע:הוה
ָ ֹ ְ י.12
 ָ ּדא ִס ְט ָרא: )דף רע''א ע''ב( אֱ ל ֵֹהינ ּו.ְּב ָכל ִס ְט ִרין
,יה
ימינָ א
ִ ִ ו,ימינָ א
ִ ִּב
 ְ ּד ָכלִ יל,ש ָמאלָ א
ּ ּ ֵב
ׂ ְ ִ ּד
, וְ ַעד ָה ָכא. לְ ֶמהֱ וֵ י ַחד,וְ ִא ְת ְ ּכלִ יל ּו ָ ּדא ְּב ָדא
הון
ֹ  ּ ֻכ ְּל, ְ ּד ֵכיוָ ן ְ ּד ִא ּ ֵלין ִא ְת ָּב ְר ָכאן,ִא ְת ְק ּ ׁ ָשר ּו ִּב ְר ָכאן
.ִ ּדלְ ּ ַת ּ ָתא ִא ְת ָּב ְר ָכאן

שהֵ ם ִמ ְת ָּב ְר ִכים וְ לוֹ ְק ִחים
ֶ ׁ  ְל ַאחַ ר.13
 חוֹ ז ְִרים ְּכלו ִּלים ְּכ ֶאחָ ד,ְ ּב ָרכוֹ ת ְל ַע ְצ ָמם
שהֵ ם לֹא יְכוֹ ִלים לַ ֲחזֹר
ֶ ׁ ,ְלאוֹ תוֹ הַ ּ ָמקוֹ ר
 ּ ֵכיוָן.ש ִּמ ְת ָּב ְר ִכים
ֶ ׁ ְלאוֹ תוֹ הַ ּ ָמקוֹ ם ַעד
 חוֹ ז ְִרים וְ נִ ְכנ ִָסים,ש ִה ְת ָּב ְרכ ּו בַ ְּת ִח ּ ָלה
ֶׁ
 לָ ַקחַ ת ְ ּב ָרכוֹ ת י ְֵתרוֹ ת,ְלאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם
שהֵ ם
ֶׁ
 וְ ַעד.אֲ חֵ רוֹ ת ְלהָ ִריק ְל ַמ ּ ָטה
, לֹא נִ ְכנ ִָסים וְ לֹא ְת ֵא ִבים ֵאלָ יו,ִמ ְת ָּב ְר ִכים
.יקם
ָ וְ זֶה סוֹ ד )שמות כג( וְ לֹא י ֵָרא ּו פָ נַי ֵר

 וְ נַ ְטלֵ י ִּב ְר ָכאן, לְ ָב ַתר ְ ּד ִאי ּנ ּון ִא ְת ָּב ְר ָכאן.13
,קו ָרא
ֹ  ִא ְתהֲ ָדר ּו ְ ּכ ִלילָ ן ְ ּכ ַחד ְל ַהה ּוא ְמ,ְלגַ ְר ַמיְ יה ּו
,ְ ּד ִאי ּנ ּון לָ א י ְַכלִ ין לְ ִא ְת ַה ְד ָרא לְ גַ ּ ֵבי ַהה ּוא אֲ ָתר
,יתא
ָ  ֵּכיוָ ן ְ ּד ִא ְת ָּב ְר ָכן ְּב ַק ְד ִמ.ַעד ְ ּד ִא ְת ָּב ְר ָכן
 לְ נַ ְטלָ א,ִא ְתהֲ ָדר ּו וְ ָעאלִ ין ְלגַ ּ ֵבי ַהה ּוא אֲ ָתר
 וְ ַעד. לְ ַא ְר ָקא לְ ַת ּ ָתא,ִּב ְר ָכאן יְ ֵת ִירין ַאחֲ ָרנִ ין
.יה
ּ  לָ א ָעאלִ ין וְ לָ א ּ ָת ָא ִבין לְ גַ ּ ֵב,ְ ּד ִאי ּנ ּון ִא ְת ָּב ְר ָכאן
.יקם
ָ וְ ָרזָ א ָ ּדא )שמות כג( וְ ל ֹא י ֵָרא ּו ָפנַ י ֵר

Exodus 23:15 “יקם
ָ  ֵר,י ֵָראוּ פָ נַי-וְל ֹא.” “None shall appear before me empty-handed.”
God tells us that when we come to see the Holy Temple, we should not come
empty-handed. For us it applies to all that connects us to the Light.
The Zohar quotes these words from the portion of Mishpatim, teaching us an
important principle related to prayers. In order to receive the Light that we need
or wish to have, we must build a proper vessel for it.
On the sixth day (Yessod) of Creation, we sinned and because of that, we lost
the state of immortality. We had a free and continuous flow of Light coming to
our lives. Now we have to earn every bit of Light.
Genesis 3:19
“ﬠָ פָ ר ָתּשׁוּב- וְאֶ ל,ﬠָ פָ ר אַ ָתּה- כִּ י: כִּ י ִממֶּ נָּה ל ָֻקּ ְח ָתּ,הָ אֲ ָדמָ ה- ﬠַ ד שׁוּ ְב� אֶ ל, תּ ֹאכַל לֶ חֶ ם,�” ְבּזֵﬠַ ת אַ פֶּ י
“By the sweat of your face You will eat bread, Till you return to the ground,
Because from it you were taken; For you are dust, And to dust you shall return.”
This verse is the key to this understanding. As long as we live in this world,
Malchut, we have to work for the Light. The ‘Bread’ is the aspect of Light and
the ‘sweat’ is the aspect and process of earning. “Bread of Shame” happens
when we receive Light without earning it.
When we make a spiritual connection that benefits us we have to remove the
‘Bread of Shame’ by ‘earning’ it. The first thing is to include others in our
prayers. Our prayer books were written in the plural form to include all
9
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Israelites. When we do for others, we expand ourselves. Our personal
meditation should include others to build a greater vessel.
We should pay for every spiritual study that brings us closer to the Light. We
need to support the channels that ‘feed’ us Light. That applies to every channel
we use. One cannot pay for a meal in one restaurant and expect free meals in
another one. It does not work in this world and it does not work spiritually.
Jacob, that is the aspect of the Central column, saw the great Light that God
revealed to him and he promised: Genesis 28:22 “� ָ ﬠַ ֵשּׂר אֲ ﬠַ ְשּׂ ֶרנּוּ ל, ִלי-” ְוכֹל אֲ ֶשׁר ִתּ ֶתּן
“And of all that you give me I will give a full tenth to you.”
The first sin was on the sixth day, that is the aspect of Yessod, and therefore,
the sustenance to the world and to each one of us was blocked. Share your
tithe with all that gives you access to the Light. It connects your vessel in
Malchut (the seventh) with Yessod (the sixth) and lets the Light flow down to
the vessel.
The best time to make donations is on Friday (Thursday night until before
Shabbat starts). With that action, we ‘repair’ the fault created on the level of
Yessod. It better prepares us for the Light of Shabbat. It would be even more
beneficial to split the tithe into weekly parts and enter every Shabbat with a
bigger vessel. The act of giving frequently empowers our soul on a regular basis
and pushes away negativity from our lives.
If a person has a busy schedule and cannot always make donations on Fridays
then he can make a quick note with the exact amount he wishes to donate. The
note you write serves as a promise and the vessel is created even before you
make the donation.
Repair your channels of Light and don’t come empty-handed when you want to
receive the Light.
ש ּ ָׁש ִבים ְלאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם וְ נִ ְכנ ִָסים
ֶ ׁ  ו ְּכ.14
ְ וּמֶ לֶ ך. ָאז אוֹ תוֹ ָמקוֹ ם נִ ְק ָרא מֶ לֶ ְך,ְל ָׁשם
,שהֵ ם ִמ ְת ָק ְר ִבים ֵאלָ יו
ֶ ׁ  ַרק ְּכ,לֹא נִ ְק ָרא
ְ? וּמֶ לֶ ְך ָמ ַתי נִ ְק ָרא מֶ לֶ ך.ו ִּמ ְת ָּב ְר ִכים
 ְמסֻ ּ ָפ ִקים,ש ְ ּגדוֹ לָ יו ָּב ִאים ֵאלָ יו עֲ ִ ׁש ִירים
ֶ ׁ ְּכ
 וְ ָאז הוּא, ְ ּבלֹא ִח ָּסרוֹ ן,ּש ִה ְצ ָט ְרכו
ֶ ּׁ ְ ּבכָ ל ַמה
ֹש ֵא ּל ּו ְמ ַע ְּט ִרים אוֹ תו
ֶ ׁ  ְּכ, מֶ לֶ ְך ְל ַמ ּ ָטה.מֶ לֶ ְך
 וְ כָ אן נִ ְק ָרא.ְ ּב ִס ּפוּק ַּבעֲ ָטרוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת
.ּשר ִקדְּ ָׁשנ ּו וְ ִצ ּוָנו
ֶ ׁ ֲ ו ִּמיהוּ? הָ עוֹ לָ ם א.מֶ לֶ ְך
,ש ּלֹא ִה ְת ּג ַָּלה בַ חוּץ
ֶ ׁ שה ּוא עוֹ לָ ם
ֶ ׁ ו ִּמ ּ ׁשוּם
ְ
ְ
. קוֹ ֵרא לוֹ ָּכך ְ ּב ֶד ֶרך נִ ְס ּ ָתר,וְ הוּא נִ ְס ּ ָתר
. ֶא ּ ָלא ְ ּב ֶד ֶר ְך נִ ְס ּ ָתר,וְ ַעל זֶה לֹא נִ ְק ָרא

 ְ ּכ ֵדין, וְ ָעאלִ ין ּ ַת ּ ָמן, וְ ַכד ּ ָת ִבין לְ גַ ּ ֵבי ַהה ּוא אֲ ָתר.14
 ּ ַבר, ּו ֶמלֶ ְך לָ א ִא ְת ְק ֵרי.ִא ְק ֵרי ַהה ּוא אֲ ָתר ֶמלֶ ְך
 ּו ַמלְ ָּכא. ּו ִמ ְת ָּב ְר ָכן,יה
ּ ַּכד ִאי ּנ ּון ִמ ְת ָק ְר ִבין לְ גַ ּ ֵב
יה
ָ ֵא
ּ  ַּכד ַר ְב ְר ָב ֹנוי ַא ְתיָין לְ גַ ּ ֵב.ימ ַתי ִא ְק ֵרי ֶמלֶ ְך
 ְּבלָ א, ִמ ְס ּ ַת ּ ְפ ָקן ְּב ָכל ַמה ְ ּד ִא ְצ ְט ִריכ ּו,עֲ ִת ִירין
 ַּכד ִא ּ ֵלין, ֶמלֶ ְך לְ ַת ּ ָתא. ְ ּכ ֵדין ִאיה ּו ֶמלֶ ְך,רונָ א
ֹ ֶח ְס
 וְ ָה ָכא.ישין
ִ ׁ  ְּב ִע ְט ִרין ַק ִ ּד,ְמ ַע ְּט ָרן לֵ י ּה ְּב ִס ּפ ּו ָקא
עולָ ם אֲ ׁ ֶשר ִק ְ ּד ׁ ָשנ ּו
ֹ  ָה. ּו ַמאן ִאיה ּו.ִא ְק ֵרי ֶמלֶ ְך
, ּו ְבגִ ין ְ ּד ִאיה ּו ָעלְ ָמא ְ ּדלָ א ִא ְת ַּגלְ יָיא לְ ַבר.וְ ִצוָ נ ּו
 וְ ַעל ָ ּדא.יה ָה ִכי ְּבא ַֹרח ָס ִתים
ּ ֵ ָק ֵרי ל,וְ ִאיה ּו ָס ִתים
. ֶא ּ ָלא ְּבא ַֹרח ָס ִתים,לָ א ִא ְק ֵרי

.ש ִ ּנ ְת ָּב ֵאר
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו, ו ְּלעוֹ לָ ם ַא ּ ָתה זֶה י ִָמין.15  וְ ַעל ָ ּדא. ְ ּכ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר,עולָ ם יְ ִמינָ א ַא ּ ָתה
ֹ ְ ּול.15
ֹאש
ׁ  וְ ַעל זֶה כּ ֹהֵ ן ָּכפוּף ְלאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם ָּבר.סו ָפא
ֹ ישא ּו ְב
ָ ׁ  ְּב ֵר, ָּכ ִפיף לְ גַ ּ ֵבי ַהה ּוא אֲ ָתר,ּכ ֵֹהן
10
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ש ִ ּנ ְק ָׁשר ְלי ִָמין
ֶ ׁ  ְּכ, וְ הָ עוֹ לָ ם הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן.וּבַ ּסוֹ ף
ְ, קוֹ ֵרא ִמ ְּל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ְעלָ ה ָּברוּך, ֹוְ נִ ְד ָּבק ּבו
שדָּ בֵ ק
ֶ ׁ  ַרק ְ ּבסוֹ ד הַ ּ ָמקוֹ ר,וְ לֹא נִ ְק ָרא ָּברו ְּך
 הַ ּסוֹ ד, ַא ּ ָתה. ֹבּ וֹ וְ נִ ְכנָס ּבוֹ ו ְּמ ַמ ּ ֵלא אוֹ תו
 וְ ַעל זֶה, ֹשל אוֹ תוֹ הַ כּ ֹהֵ ן ְל ִהדָּ בֵ ק ִא ּתו
ֶׁ
ְ
שהוּא
ֶ ׁ ,ַּב ְּת ִפ ּ ָלה הָ ָא ָדם כּ וֹ ֵר ַע ְ ּבבָ רוּך
 וְ זֶה ּו הַ ּ ִׁש ּנוּי ֵּבין,ש ָּכפוּף ֶאל ַמ ְעלָ ה
ֶ ׁ הָ עוֹ לָ ם
ְ
של ְׁש ָאר
ֶ ׁ של הַ ְּת ִפ ּ ָלה וּבֵ ין ָּברוּך
ֶ ׁ ָּברו ְּך
 ְלהָ ִריק, וְ הַ כּ ֹל הוּא ְ ּבסוֹ ד ֶע ְליוֹ ן.ְ ּב ָרכוֹ ת
.ְ ּב ָרכוֹ ת ְלכָ ל הָ עוֹ לָ מוֹ ת

 וְ ִא ְת ַ ּד ָּבק,ימינָ א
ִ  ַּכד ִא ְת ָק ׁ ַשר ִל,וְ ָעלְ ָמא ּ ַת ּ ָת ָאה
, וְ לָ א ִא ְק ֵרי ָּבר ּו ְך,ילא ָּבר ּו ְך
ָ ּ  ָק ֵרי ִמ ּ ַת ּ ָתא לְ ֵע,יה
ּ ּ ֵב
,(יה )ביה
ֹ ּ ַבר ְּב ָרזָ א ִ ּד ְמ
ּ קו ָרא ְ ּד ִא ְת ְ ּד ַבק ּ ַבהֲ ֵד
, ָרזָ א ְ ּד ַהה ּוא ּכ ֵֹהן, ַא ּ ָתה.יה
ּ ֵ וְ ַא ְמ ּ ֵלי ל,יה
ּ וְ ָע ִּייל ּ ֵב
לו ָתא ּ ַבר נָ ׁש
ֹ  ִּב ְצ, וְ ַעל ָ ּדא,יה
ּ לְ ִא ְת ַ ּד ְּב ָקא ּ ַבהֲ ֵד
,ילא
ָ ּ  ְ ּד ִאיה ּו ָעלְ ָמא ָּכפ ּוף לְ גַ ּ ֵבי ֵע,ּכ ֹו ֵר ַע ְּב ָבר ּוך
ְ ּו ֵבין ָּבר ּוך,לו ָתא
ֹ וְ ָדא ִאיה ּו ׁ ִש ּנ ּוי ּ ֵבין ָּבר ּו ְך ִ ּד ְצ
, וְ כ ּ ָֹלא ְּב ָרזָ א ִע ּ ָל ָאה ִאיה ּו.ִ ּד ׁ ְש ַאר ִּב ְר ָכאן
.לְ ַא ְר ָקא ִּב ְר ָכאן לְ ָכל ָעלְ ִמין

The commentary of Ekev this week will focus on the spiritual significance of
blessings and the blessing of the food (Birkat Hamazon). I recommend the
important study of previous commentaries on Ekev paragraphs 1 through 13.
DZ 1587 (http://dailyzohar.com/daily-zohar-1587-2/) through DZ 1592.
Please read DZ 1591, 1592 to understand the following study.
When the words of the blessings from below ascend, they return to Binah. The
six Sefirot of Zeir Anpin below use the words of the blessings to come close to
Binah, which is then called ‘King’.
Because the ‘king’ is concealed (upper three sefirot), the words of the blessings
that follow are in the ‘third person’ form and not in the ‘second person’ form as
in the first words of “Baruch Atah”, “Blessed you…”.
ex: Baruch atah, Adonai Eloheinu, Melech haolam, asher kidshanu
b'mitzvotav, v'tzivanu …
“Blessed are You, Adonai our God, King of the world, who hallows us with
mitzvot, commanding us to...”
The word of the blessing ‘ אתהAtah’ is the aspect of the Right and Chessed. The
word Adonai  יהוהis the Center and the word Eloheinu  אלהינוis to the Left.
When Malchut connects to the Right, which is Chessed then the blessing, ‘’ברכה
comes and Malchut is called ‘( ’ברוךBaruch) ‘Blessed’.
‘Baruch’ that is part of the prayers is in Malchut and in other blessings it’s in
Chokmah and Binah.
של הַ ְּת ִפ ָּלה ָא ָדם כּ וֹ ֵר ַע
ֶ ׁ  ַּב ָּברו ְּך.16 ,ביה ְּב ִב ְר ּכ ֹוי
ֵ ּ  ּ ַבר נָ ׁש ּכ ֹו ֵר ַע,לו ָתא
ֹ  ָּברו ְך ִד ְצ.16
 ִמ ּׁשוּם,ֹאשוֹ ְ ּב ַא ּ ָתה
ׁ  וְ גוֹ חֵ ן ר,ְ ּב ִב ְר ָּכיו
ַ וְ ַעל ֶזה כּ ֹהֵ ן לוֹ ֵקח.ֹאש
ׁ ש ַא ּ ָתה נִ ְק ָרא ר
ֶׁ
יעה
ָ  וְ לָ כֵ ן ְ ּכ ִר.ֹאש
ׁ  וְ הוּא ּ ָת ִמיד ר,ֹאש
ׁ ָּבר
ְ
, וְ הַ כּ ֹהֵ ן.ֹאש ְ ּב ַא ּ ָתה
ׁ  וּגְ ִחינַת הָ ר,ְ ּבבָ רוּך
. גּוֹ חֵ ן ַּב ְּת ִפ ָּלה,ש ִ ּנ ְק ָרא ַא ּ ָתה
ֶ ׁ ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם
 ָמה, ׁשוּב לֹא זוֹ ֵקף,שגּוֹ חֵ ן
ֶ ׁ הַ ּ ֶמלֶ ְך ַאחַ ר
,הַ ּ ַט ַעם? הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ָא ַמר לַ ְּלבָ נָה
. וְ ׁשוּב לֹא ז ְָקפָ ה,ְל ִכי וְ הַ ְק ִטינִ י ֶאת ַע ְצמֵ ְך
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ּ
ּ
 וְ ַעל.ֹאש
ָ ׁ וְ גָ ִחין ֵר
ׁ  ְּבגִ ין ְ ּד ַא ּ ָתה ִא ְק ֵרי ר,ישא ְּב ַא ּ ָתה
 ּו ְּבגִ ין.ֹאש ּ ָת ִדיר
ׁ  וְ ִאיה ּו ר,ֹאש
ׁ ָ ּדא ּכ ֵֹהן נָ ִטיל ָּבר
 וְ כ ֵֹהן.ישא ְּב ַא ּ ָתה
ָ ׁ  וְ גָ ִחינ ּו ְ ּד ֵר.יעה ְּב ָבר ּוך
ָ ָּכ ְך ְ ּכ ִר
 ֶמלֶ ְך.לו ָתא
ֹ  ָּג ִחין ִּב ְצ,ְּב ָכל אֲ ָתר ְ ּד ִא ְק ֵרי ַא ּ ָתה
 ק ּו ְד ׁ ָשא. ַמאי ַט ְע ָמא, ּת ּו לָ א זָ ִקיף,ָּב ַתר ְ ּדגָ ִחין
ְ  זִ ילִ י ַאזְ ִע ִירי ַּג ְר ִמ,יך ה ּוא ָא ַמר לָ ּה לְ ִסיהֲ ָרא
ְ ְּב ִר
,יך
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וְ ת ּו לָ א זַ ְקפאּ .ו ְבגִ ין ָ ּדאִּ ,ב ְר ָכ ָתא ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש ָּב ִר ְ
של ָא ָדם לַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברו ְּך-
יך וְ לָ כֵ ן הַ ְ ּב ָרכָ ה ׁ ֶ
ָ
יך הואִ ,א ְת ַער לְ ַא ְר ָקא ִּב ְר ָכאן הוּא ִמ ְתעוֹ ֶר ֶרת ְלהוֹ ִריק ְ ּב ָרכוֹ ת ִמ ְּל ַמ ְעלָ ה
ְ
לְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
ּ
ּ
ש ּנֶאֱ ַמרַ .א ְׁש ֵריהֶ ם
לָ עוֹ לָ מוֹ ת ּ ֻכ ָּלםְּ ,כמוֹ ׁ ֶ
ילא לְ ָעלְ ִמין ּ ֻכ ְּלה ּוּ ְ ,כ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר .זַ ָּכ ִאין
ִמ ְּל ֵע ּ ָ
ִש ָר ֵאל ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה וּבָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא.
י ְׂ
ש ָר ֵאל ְּב ָעלְ ָמא ֵ ּדיןּ ,ו ְב ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי.
ִאי ּנ ּון יִ ְ ׂ

ּ ְ .17כ ִתיב) ,ישעיה סג( ִ ּכי ַא ּ ָתה ָא ִבינ ּו ִ ּכי ַא ְב ָר ָהם
יה לְ יִ ְצ ָחק וְ כ ּו',
וְ ֹגו'ָ ּ .תנֵינָ ן ,לְ זִ ְמנָ א ְ ּד ָא ֵתי ַא ְמ ִרין לֵ ּ
ימינָ א ,אֲ ָבל יְ ִמינָ א
ש ָמאלָ א ִא ְת ְ ּכלִ יל ִּב ִ
ְּבגִ ין ִ ּד ְ ׂ
לו לְ ָאב ּולְ כ ֵֹהן,
ש ֵמה ּו ֹ
ְמנָ לָ ן ְ ּד ִא ְק ֵרי ָאבּ ִ .ד ְכ ִּתיב וַ ְּי ִ ׂ
ילא ִא ְק ֵרי ָאב ,וַ אֲ ִפ ּ
הו ָרא
יל ּו לִ נְ ֹ
וְ ַאף ַעל ַּגב ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
ימינָ א ִא ְק ֵרי
ְ ּדלָ א נָ ִהיר ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ְת ְ ּד ַבק ִּב ִ
ַא ּ ָתהּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )שם( ַא ּ ָתה יְ יָ' ָא ִבינ ּו
ג ֹּואֲ לֵ נ ּו וְ ֹגו'.

ָּ .17כתוּב )ישעיה סג( ִּכי ַא ּ ָתה ָא ִבינ ּו ִּכי
ַא ְב ָרהָ ם וְ גוֹ 'ָׁ .שנִ ינוּ ,לֶ ָע ִתיד לָ בֹא אוֹ ְמ ִרים
שהַ ּ ְשׂ מֹאל נִ ְכלָ ל
ְלי ְִצחָ ק וְ כוּ'ִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְק ָרא ָאב?
ַּביּ ִָמין .אֲ בָ ל הַ י ּ ִָמין ִמ ַּניִן לָ נ ּו ׁ ֶ
ְשמֵ ה ּו לוֹ ְל ָאב ו ְּלכֹהֵ ן .וְ ַאף ַעל
ש ָּכתוּב ַוי ִ ׂ
ֶׁ
ש ְּל ַמ ְעלָ ה נִ ְק ָרא ָאב ,וַאֲ ִפ ּל ּו ְלאוֹ ר
ּגַב ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְד ָּבק ְ ּבי ִָמין נִ ְק ָרא
ש ּלֹא מֵ ִאיר ְ ּב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ֶׁ
ש ּנֶאֱ ַמר ַא ּ ָתה ה' ָא ִבינ ּו גּוֹ אֲ לֵ נ ּו
ַא ּ ָתהְּ ,כמוֹ ׁ ֶ
וְ גוֹ '.

כִּ י-אַ ָתּה אָ ִבינוּ--כִּ י אַ ְב ָרהָ ם ל ֹא י ְָדﬠָ נוְּ ,וי ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא יַכִּ ָירנוּ :אַ ָתּה יְהוָה אָ ִבינוּ ,גֹּ אֲ לֵ נוּ ֵמעוֹלָ ם “ Isaiah 63:16
”שׁמֶ �
ְ For You are our Father, though Abraham does not know us And Israel
does not recognize us. You, O YHVH, are our Father, Our Redeemer from of old
”is Your name.
When we pray the silent prayer (Amida) we have four special blessings of
“Baruch Atah”. We squat in the word ‘Baruch’, bend in the word ‘Atah’ and
raise up at the name YHVH.
Abraham is Right, Isaac is Left and Jacob (Israel) is Central. We open the prayer
of Amida with the patriarchs to unify the left with the right to draw Chassadim
that helps us connect the central column and elevate our prayers.
)Please read more important studies related to silent prayer (Amida
http://dailyzohar.com/daily-zohar-920/ 18 blessings of life
http://dailyzohar.com/daily-zohar-1177/ The secret of bowing for the name
http://dailyzohar.com/daily-zohar-1190/ The sound of angels’ wings
יה ,וְ ָא ַמרַ ,ר ְעיָא ֵּ .18בין ָּכ ְך ִהזְדַּ ּ ֵמן ֵאלָ יו ז ֵָקן וְ ָא ַמר ,רוֹ ֶעה
ַ .18א ְ ּד ָה ִכיָ ,ס ָבא ִאזְ ְ ּד ַמן לְ גַ ּ ֵב ּ
ָ
ְ
ש ְלחָ ן ְל ִר ּבוֹ נְ ך ,לוֹ וְ לַ ּ ַמ ְל ָּכה,
הַ ּנֶאֱ ָמןַ ּ ,ת ֵּקן ׁ ֻ

יה
ארך,
לְ ָמ ָ
תו ָרא
ּ ָפ ֹ
ּ ַת ִּקין
ימנָ א,
ְמ ֵה ָ
לֵ ּ
ימא
ִע ּד ּונִ ין ,לְ ַק ְּי ָ
ִמינֵי
ִמ ָּכל
יתא.
רונִ ָ
ּולְ ָמ ְט ֹ
שלְ ָחן אֲ ׁ ֶשר לִ ְפנֵי יְ יָ' .וְ ָהא
יה )יחזקאל מא( זֶה ַה ּ ׁ ֻ
ּ ֵב ּ
תו ָרא ְ ּד ַמלְ ָּכא .הֲ ָדא
ַעד ְ ּכ ַען ּ ֻכ ְּלה ּו ִמ ְת ַע ְּנגֵי ִמ ּ ָפ ֹ
ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,משלי ט( ְלכ ּו לַ חֲ מ ּו ְּבלַ ְח ִמי .וְ ָדא
יתא
או ַריְ ָ
יתא ְ ּד ִב ְכ ָתב ,וְ יֵינָ א ְ ּד ֹ
או ַריְ ָ
נַ הֲ ָמא ְ ּד ֹ
ִ ּד ְב ַעל ּ ֶפה .וְ ַת ּ ָמן ַּכ ָמה ַמ ְט ַע ִּמים ִמינֵי ַטעֲ ֵמי ּת ֹו ָרה,
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ִמ ָּכל ִמינֵי ִעדּ וּנִ יםְ ,ל ַקיֵּם ּבוֹ )יחזקאל

שר ִל ְפנֵי ה'ַ ,וה ֲֵרי ַעד
ש ְלחָ ן אֲ ׁ ֶ
מא( זֶה הַ ּ ׁ ֻ
ְ
ש ְלחַ ן הַ ּ ֶמלֶ ך ,זֶה ּו
ַע ּ ָתה ּ ֻכ ּ ָלם ִמ ְת ַע ְ ּנגִ ים ִמ ּ ׁ ֻ
ש ָּכתוּב )משלי ט( ְלכ ּו לַ חֲמ ּו ְבלַ ְח ִמי .וְ זֶה
ֶׁ
ש ְ ּב ַעל
ש ִ ּב ְכ ָתב ,וְ יֵין הַ ּתוֹ ָרה ׁ ֶ
לֶ חֶ ם הַ ּתוֹ ָרה ׁ ֶ
ּ ֶפה .וְ ָׁשם ַּכ ּ ָמה ַמ ְט ַע ִּמיםִ ,מינֵי טַ עֲ מֵ י תוֹ ָרה,
של
ש ְּמתו ִּקים ִמ ָּכל הַ ּ ַמאֲ כָ ִלים וְ הָ ִעדּ וּנִ ים ׁ ֶ
ֶׁ
של הַ ּ ֶמלֶ ךְ.
הָ עוֹ לָ ם וְ ׁ ֶ
12
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יקין,
ִ ּד ְמ ִּת ִ
ּו ְד ַמלְ ָּכא.

ִמ ָּכל

ַמאֲ ָכלִ ין

וְ ִע ּד ּונִ ין

ְ ּד ָעלְ ָמא,

ימנָ א ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמרַ ,אהֲ רֹן ַּכהֲ נָ א
ָ .19קם ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
ק ּום ִמ ּ ׁ ֵשינָ ָת ְך ,לְ ִמ ְד ּ ַבח ּת ֹו ִרין וְ ָעאנִ ין וְ ִא ְמ ִרין
יכין לִ ְסע ּו ָד ָתא ְ ּד ַמלְ ָּכא.
עו ִפין ,וְ ָכל ִמינִ ין ִ ּד ְצ ִר ִ
וְ ֹ
ְּת ֵרין ל ּו ֵחי
ַה ּ ָפנִ יםּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון לָ ֳק ֵבל
וְ לֶ ֶחם
יתא) ,שמות לב( ְ ּד ִמ ּזֶה ּו ִמ ּזֶה ֵהם ְ ּכת ּו ִבים.
או ַריְ ָ
ְ ּד ֹ
יסר ַאנְ ּ ִפיןּ ְ .ד ִאי ּנ ּון) :במדבר ו( יְ ָב ֶר ְכ ָך יְ יָ',
זֶהְּ :ת ֵר ָ
שא יְ יָ' .זֶה ִּתנְ יָינָ א ,אֲ דֹנָ ''י אֲ דֹנָ ''י אֲ דֹנָ ''י.
י ֵ
ָאר יְ יָ' ,יִ ּ ָ ׂ
הון) ,יחזקאל
יסר ֵחיוָ ןּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר ְּב ֹ
ְ ּד ִאי ּנ ּון ְּת ֵר ָ
א( ּו ְפנֵי ַא ְריֵה ֶאל ַה ּי ִָמין לְ ַא ְר ּ ַב ְע ּ ָתןּ ,ו ְפנֵי ׁש ֹור
ֶשר לְ ַא ְר ּ ַב ְע ּ ָתן.
שמֹאל לְ ַא ְר ּ ַב ְע ּ ָתןּ ,ו ְפנֵי נ ׁ ֶ
ֵמ ַה ּ ְ ׂ
ּ ָפנִ ים
ָעלַ יְ יה ּו) ,שם( ַא ְר ָּב ָעה
וְ ִא ְּת ַמר
ְל ֶא ָחת )להם( .וְ ַהאי ִאיה ּו) ,ישעיה ו( וְ ָק ָרא זֶה ֶאל
ש ִרים וְ ַא ְר ּ ַבע ִס ְפ ֵרי ּת ֹו ָרה.
זֶה וְ ָא ַמר ,לָ ֳק ֵבל ֶע ְ ׂ
שלְ ָחן אֲ ׁ ֶשר לִ ְפנֵי יְ יָ'ָ .מאנִ ין
וְ ַהאי ִאיה ּו זֶה ַה ּ ׁ ֻ
ארי
יתיןָ ,מ ֵ
ארי ַמ ְתנִ ִ
תו ָרא ְ ּד ַמלְ ָּכאִ ,אי ּנ ּון ָמ ֵ
ְ ּד ָפ ֹ
לון לָ ֳק ֵבל ָק ְר ְּבנִ ין.
לו ִתיןּ ְ ,ד ָת ִקינ ּו ֹ
ְצ ֹ

ָ .19קם הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמןָ ּ ,פ ַתח וְ ָא ַמרַ ,א ֲהרֹן
הַ כּ ֹהֵ ן קוּם ִמ ּ ְׁשנ ְָת ָך ִלז ְּבֹחַ ְׁשו ִָרים וְ צֹאן
יכים
ש ְ ּצ ִר ִ
ו ְּכבָ ִ ׂשים וְ עוֹ פוֹ ת ,וְ כָ ל הַ ִּמינִ ים ׁ ֶ
שהֵ ם ְּכ ֶנגֶד
ִל ְסעו ַּדת הַ ּ ֶמלֶ ְך .וְ לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ יםֶ ׁ ,
ש ִּמזֶּה ו ִּמזֶּה הֵ ם
ְ ׁשנֵי לוּחוֹ ת הַ ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,
ְּכ ֻת ִבים )שמות לב( .זֶה ׁ ְ -ש ּ ֵתים ֶע ְ ׂש ֵרה
שהֵ ם) :במדבר ו( יְבָ ֶר ְכ ָך ה' ,י ֵָאר ה',
ּ ָפנִ יםֶ ׁ ,
שנִ י  -אֲ דֹנָ''י אֲ דֹנָ''י אֲ דֹנָ''י.
ִשא ה' .זֶה ׁ ֵ
י ּׂ ָ
ש ָּבהֶ ן
ֶׁ
ְׁש ּ ֵתים ֶע ְ ׂש ֵרה חַ יּוֹ ת,
שהֵ ם
ֶׁ
ֶנאֱ ַמר )יחזקאל א( ו ְּפנֵי ַא ְריֵה ֶאל הַ יּ ִָמין
ׁשוֹ ר מֵ הַ ּ ְ ׂשמֹאול
ְל ַא ְר ַּב ְע ּ ָתם ו ְּפנֵי
ֶשר ְל ַא ְר ַּב ְע ּ ָתן .וַעֲ לֵ יהֶ ם
ְל ַא ְר ַּב ְע ּ ָתן ו ְּפנֵי נ ׁ ֶ
ַא ְר ָּב ָעה פָ נִ ים ְל ֶאחָ ת )לָ הֶ ם(.
נֶאֱ ַמר
וְ זֶה ּו )ישעיה ו( וְ ָק ָרא זֶה ֶאל זֶה וְ ָא ַמרְּ ,כ ֶנגֶד
ֶע ְ ׂש ִרים וְ ַא ְר ָּב ָעה ִס ְפ ֵרי תוֹ ָרה .וְ זֶה ּו זֶה
ש ְלחַ ן
של ׁ ֻ
שר ִל ְפנֵי ה' .הַ ּ ֵכ ִלים ׁ ֶ
ש ְלחָ ן אֲ ׁ ֶ
הַ ּ ׁ ֻ
ְ
הַ ּ ֶמלֶ ך הֵ ם ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְ ׁשנָהַּ ,בעֲ לֵ י הַ ְּת ִפ ּלוֹ ת,
ש ִּת ְ ּקנוּם ְּכ ֶנגֶד הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת.
ֶׁ

While The Faithful Shepherd, who is Moses, was teaching Rabbi Shimon about
the energy flow of the blessings, an elder came and told Moses to prepare a
‘table’ with different delicate foods to his master, the Holy One Blessed be He,
and the Shechina.
‘Elder’ or ‘Old man’ in the Zohar relates to the mysterious appearance of a
hidden tzadik that comes often to support the studies of Rabbi Shimon and the
Zohar. Moses and Elijah were regular teachers of Rabbi Shimon and the ‘Old
man’ appears when there’s a need for additional support.
ֹעוֹתיו לוֹ ,וְאָ ְרכּוֹ ו ְִקיר ָֹתיו ,ﬠֵ ץ; “ Ezekiel 41:22
וּמ ְקצ ָ
הַ ִמּזְ בֵּ חַ ﬠֵ ץ ָשׁלוֹשׁ אַ מּוֹת ָגּבֹהַּ וְאָ ְרכּוֹ ְשׁ ַתּיִם-אַ מּוֹתִ ,
ַ ” “The altar was of wood, three cubits high and itsוי ְַדבֵּ ר אֵ לַ י--זֶה הַ שֻּׁ ְלחָ ן ,אֲ ֶשׁר ִל ְפנֵי יְהוָה
length two cubits; its corners, its base and its sides were of wood. And he said
”to me, "This is the table that is before YHVH
וּשׁתוְּ ,בּ ַייִן ָמסָ כְ ִתּי“ Proverbs 9:5
”לכוּ ,לַ חֲ מוּ ְבלַ חֲ ִמי; ְ
ְ “Come, eat of my food And drink of
”the wine I have mixed.
The elder quotes the above verses to teach us the great significance of food
following a spiritual connection.
The Altar in the Holy Temple was described as ‘This is the table before YHVH’.
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The ‘bread’ that God gives us is the written Torah and the wine is the aspect of
the oral Torah that is Malchut. The Torah is our delicate food and the deeper
study of its secrets is the ‘beverages’.
Moses rose and called Aaron the priest to rise from his ‘sleep’ and bring
sacrifices of pure animals for the feast of the King. (Righteous people are
considered sleeping after passing from this world.)
The bread for this feast is the 12 loaves of bread that are called ‘’לחם הפנים,
‘Lechem Hapanim’. It translates to ‘inner bread’ because the 12 (6x2) connect
us to 12 borders of Zeir Anpin.
It also connects 12 letters of the three YHVH names that appear in the blessings
of the priests when they bless the Israelites.
Numbers 6:24 ” � ְוי ְִשׁ ְמ ֶר,“ ” יְבָ ֶרכְ � יְהוָהYHVH bless you and keep you” Connects to
Right and the name of Chokmah הי-ויו-הי- יודnumerical value 72==חסדChessed.
An aspect of Lion of the Holy Throne.
6:25 ”  וִיחֻ ֶנּ ָךּ,�“ ” יָאֵ ר יְהוָה פָּ נָיו אֵ לֶ יYHVH make his face shine on you and be gracious
to you” Connects to the Central column and the name of Zeir Anpin -ואו-הא-יוד
הא. The aspect of Eagle of the Holy Throne.
6:26 “ ְוי ֵָשׂם ְל� ָשׁלוֹם,�ִשּׂא ְיהוָה פָּ נָיו אֵ לֶ י
ָ “ ” יYHVH turn his face toward you and give
you peace” Connects to the Left the name of Binah הי-ואו-הי-יוד. The aspect of Ox
of the Holy Throne.
Verse 27: ”  אֲ בָ ְרכֵם, ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל; וַאֲ נִ י- ﬠַ ל, ְשׁ ִמי-ְשׂמוּ אֶ ת
ָ “ ”וAnd they will put my name on
the Israelites, and I will bless them” Connects to the name of Malchut -וו-הה-יוד
הה. The aspect of Man of the Holy Throne.
Our prayers and studies of the Torah and its secrets through the Zohar replace
the sacrifices that the priests made in the Holy Temple.
The Kiddush and meals that we make after spiritual connection are a
significant part of the process because they allow us to draw the Light of the
connection to our level of Malchut.
Even after a personal session of Zohar's study, it’s would be beneficial to make
a blessing over a cookie (mezonot) or a drink (Shehakol) with the consciousness
of thanking God for the ‘food’ (Torah) he gave us to benefit our lives.
Check this link for different food blessings:
http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/278538/jewish/Basic-Blessings-on-FoodGuide.htm
I strongly recommend the self-study of Zohar Terumah from paragraphs 485
through 535. It contains many secrets related to the energy of food and the
blessings of the food.
ית
ָ  )שמות כה( וְ ָע ִ ׂש, ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.20
 ִמנְ הָ גִ ים, ּבֹא ְר ֵאה.' ֹש ְלחָ ן עֲ צֵ י ִ ׁש ִּטים וְ גו
ֻׁ
של
ֶ ׁ טוֹ ִבים וְ י ִָפים הָ י ּו נוֹ הֲגִ ים ַּבעֲ לֵ י הַ ְּסעו ָּדה
ְ.ש ְלחַ ן הַ ּ ֶמלֶ ך
ֻ ׁ שהֵ ם ִמ ְ ּבנֵי
ֶ ׁ הַ ּ ֶמלֶ ְך ְלהַ ְראוֹ ת
ּגָדוֹ ל ֶאחָ ד ִמ ְ ּבנֵי הַ ְּסעו ָּדה נוֹ טֵ ל י ָָדיו ִ ּבז ְַמן
 הַ ּגָדוֹ ל מֵ סֵ ב.שי ּ ִָּכנְ ס ּו לַ ְּסעו ָּדה ְלהָ סֵ ב
ֶׁ
14

שלְ ָחן עֲ צֵ י
ֻ ׁ ית
ָ ש
ׂ ִ  )שמות כה( וְ ָע, ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.20
 ִמנְ ָהגִ ין ָט ִבין וְ ׁ ַש ּ ִפ ָירן הֲ ֹוו נַ הֲ גֵי, ּ ָתא חֲ זִ י.'ׁ ִש ִּטים וְ ֹגו
 לְ ַאחֲ זָ ָאה ְ ּד ִאי ּנ ּון ִמ ְּבנֵי,ארי ִ ּד ְסע ּו ָד ָתא ְ ּד ַמלְ ָּכא
ֵ ָמ
 ַר ְב ְר ָבא ִמ ְּבנֵי,( ַחד )חדא.תו ָרה ְ ּד ַמלְ ָּכא
ֹ ּ ָפ
ְּבזִ ְמנָ א
דוי
ֹ ְי
נָ ִטיל
,ְסע ּו ָד ָתא
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ישי ּ ַתחַ ת
ִׁ  וְ הַ ּ ְ ׁש ִל,שנִ י ּ ַת ְח ּ ָתיו
ֵ ׁ ּ ַ ה,ֹאש
ׁ ָּבר
 ְּכ ֶנגֶד, וְ ֵא ּ ֶלה נִ ְק ְרא ּו ְ ׁשל ָֹׁשה ִמ ּטוֹ ת.שנִ י
ֵ ׁ ּ ַה
 ו ְּכ ֶנגֶד כּ ֹהֲנִ ים ְלוִ יִּם,ְׁשל ָֹׁשה ָאבוֹ ת
, ִמ ָּכאן וְ ֵאילָ ְך ֵאין לָ הֶ ם סֵ ֶדר.ִש ְר ֵא ִלים
ׂ ְ וְ י
.ֶא ָּלא ָּכל הַ ּקוֹ ֵדם זוֹ כֶ ה

דול ֵמ ֵסב
ֹ  ָּג,ֵיעל ּון )דייעול( לִ ְסע ּו ָד ָתא לְ ָה ֵסב
ַ ְדי
.חות ִּתנְ יָינָ א
ֹ ית ָאה ְּת
ָ ִ ּו ְתל,יה
ֹ  ִּתנְ יָינָ א ְּת,ֹאש
ׁ ָּבר
ּ חו ֵת
, לָ ֳק ֵבל ְּתלַ ת אֲ ָב ָהן,וְ ִא ּ ֵלין ִא ְת ְק ִריא ּו ג' ִמ ּט ֹות
.ש ְר ֵאלִ ים
ׂ ְ ִוְ לָ ֳק ֵבל )דף ער''ב ע''א( ּכֹהֲ נִ ים לְ וִ ִּים וְ י
 ֶא ּ ָלא ָּכל ַה ּק ֹו ֵדם,לון ֵס ֶדר
ֹ  לֵ ית,ִמ ָּכאן וְ ֵאילָ ְך
.זָ ָכה

שי ּ ְִבצַ ע
ֶ ׁ  ְּכ ֵדי, ַּב ַעל הַ ַּביִת ּבוֹ צֵ ַע,שנִ ית
ֵ ׁ .21
ְ וְ ַאחַ ר ָּכך, ו ַּמ ְ ׁש ִלים הַ ְ ּב ָרכָ ה,ְ ּב ַעיִן יָפָ ה
,של הַ ִּמ ְׁשנָה
ֶ ׁ  וּפֵ ְר ׁשוּהָ ַרבּ וֹ ֵתינ ּו.ּבוֹ צֵ ַע
שיּ ְִטעֹם
ֶ ׁ ש ֵאין הַ ְּמסֻ ִ ּבים ַר ּ ָׁש ִאים ִל ְטעֹם ַעד
ֶׁ
ְ
שאי ִל ְטעֹם ַעד
ַ ּׁ  וְ ֵאין הַ ּבוֹ צֵ ַע ַר,הַ ְמבָ ֵרך
ֹ וְ ִאם ְרצוֹ נו.שי ּ ְִכלֶ ה ָאמֵ ן ִמ ּ ִפי הַ ְּמסֻ ִ ּבים
ֶׁ
ָ וְ עוֹ ד ּ ֵפ ְר ׁשוּה. ֹ הָ ְר ׁשוּת ְ ּביָדו,ְלחַ ּ ֵלק ָּכבוֹ ד
שיְּבָ ֵר ְך ֶאת ַּב ַעל
ֶ ׁ  ִ ּב ְ ׁש ִביל,שהָ אוֹ ֵרחַ ְמבָ ֵר ְך
ֶׁ
.הַ ַּביִת

 ְ ּכ ֵדי ׁ ֶשיִ ְב ַצע ְּב ַעיִ ן, ּ ַב ַעל ַה ּ ַביִ ת ּב ֹוצֵ ַע, ִּתנְ יָינָ א.21
או ְקמ ּו ָה
ֹ ְ ו. ּולְ ָב ַתר ּב ֹוצֵ ַע, ּו ַמ ׁ ְשלִ ים ִּב ְר ָכ ָתא.י ָָפה
,עום
ֹ  ְ ּד ֵאין ַה ְמס ּו ִּבין ַר ׁ ָש ִאין לִ ְט,יתין
ִ ִַר ָּבנָ ן ְ ּד ַמ ְתנ
 וְ לֵ ית ַה ּב ֹוצֵ ַע ַר ׁ ָשאי.עום ַה ְּמ ָב ֵר ְך
ֹ ַעד ׁ ֶשיִ ְט
 וְ ִאם. ַעד ׁ ֶש ִּי ְכלֶ ה ָא ֵמן ִמ ּ ִפי ַה ְמס ּו ִּבין,עום
ֹ לִ ְט
עוד
ֹ ְ ו.יה
ֵ  ָה ְר ׁש ּות ִּב,בוד
ֹ יה לְ ַח ּ ֵלק ָּכ
ּ יד
ּ ְרע ּו ֵת
יב ֵר ְך לְ ַב ַעל
ָ  ְּבגִ ין ִ ּד,או ֵר ַח ְמ ָב ֵר ְך
ֹ  ְ ּד,או ְקמ ּו ָה
ֹ
.ַה ּ ַביִ ת

Exodus 25:23 “ וְאַ ָמּה וָחֵ צִ י קֹ ָמתוֹ, אַ ָמּ ַתיִם אָ ְרכּוֹ וְאַ ָמּה ָר ְחבּוֹ: ﬠֲצֵ י ִשׁ ִטּים,ית שֻׁ ְלחָ ן
ָ ”וְﬠָ ִשׂ
“You shall make a table of acacia wood, two cubits long and one cubit wide and
one and a half cubits high.”
Everything related to the table is significant because it’s a spiritual connection
and every action is a vessel to draw the proper Light to Malchut.
There are ways to honor the meal table. At the head of the table sits the most
honorable person then the second and the third. They represent the three
columns as parallel to Kohen, Levite, and Israelite. After the first three, there is
no significance in the order of the seating.
Then the person that organized the meal (is called the owner of the house, ‘ בעל
 )’הביתmakes the blessings of ‘Hamotzi’, breaks the bread, and gives portions
from the bread to those around the table.
He should wait to eat the bread until he hears Amen from those who sit around
his table. The Amen activates the Light of the blessing and the bread. The others
can not eat until he takes the first bite, drawing this Light to the table.
The guests of the meal lead the blessing after the meal (Birkat Hamazon) so
they can have the opportunity to bless the owner of the house.
We should treat every food item we eat as a spiritual connection. After all, we
want the food to transform itself into pure energy in our body to provide
strength and health to the body and soul. Without blessings, we nourish the
body consciousness and the desire for the self alone.
I suggest making proper blessings, looking at the food and having the
consciousness of drawing the Light it contains.
Kosher food was supervised to make sure the process of its preparation followed
the spiritual laws to provide spiritually pure and balanced energy.
15
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 .22וְ א ַֹרח ָרזָ אַ ּ ,ב ַעל ַה ּ ַביִ ת ּב ֹוצֵ ַעּ ָ ,דא ַע ּמ ּו ָדא
יתאּ ְ ,ד ִאיה ּו ַקו ָה ֶא ְמ ָצ ִעיּ .ו ְב ׁ ַש ָּבת ָצ ִר ְ
יך
ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע ָ
רותּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ה' ה'ַ ּ .ב ַעל ַה ּ ַביִ ת,
צו ַע ִמ ּ ׁ ְשנֵי ִ ּכ ָּכ ֹ
לִ ְב ֹ
יתא) .וכגוונא דא ובגין דא( ּו ְבגִ ין ְ ּדלָ א
ָ ּדא ו' ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע ָ
לְ ִא ְתחֲ זָ ָאה ְ ּכ ַר ַע ְב ּ ָתנ ּו ָתא ,י ִָכיל לְ ִמ ְב ַצע ָּב ּה לְ ָכל
יצה .י' וְ י'ִ .אי ּנ ּון נְ ק ּו ִדין
יצהַ .מאי ַּכ ּ ֵב ָ
ַחד וְ ַחד ַּכ ּ ֵב ָ
ישאִ ,א ְת ְק ֵרי ּ ִפר ּו ֵרי ְּב ַכ ַ ּזיִ ת .וְ ִא ּ ֵלין
ִ ּד ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
לון
הון ,וְ זָ ִריק ֹ
לָ ֳק ֵבל ִט ּ ִפין ְ ּדז ֶַרעּ ,ו ַמאן ִ ּד ְמזַ לְ זֵל ְּב ֹ
ּ ַבאֲ ָתר ְ ּדלָ א ִא ְצ ְט ִר ְ
יך ,עֲ נִ ּי ּו ָתא ָקא ָר ִדיף
יה ,וְ ָאזִ יל נָ ע וָ נָ ד .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,איוב
אֲ ּ ַב ְת ֵר ּ
טו( ֹנו ֵדד ה ּוא לַ ּ ֶל ֶחם ַא ּיֵה .וְ לֵ ית לֶ ֶחם ֶא ּ ָלא ּת ֹו ָרה,
יה ,וְ לָ א יִ ׁ ְש ַּכח.
וְ ה ּוא ֹ ֵ
צוו ַח ַא ּיֵה ַמאן ִ ּד ְמ ַר ֵחם ָעלֵ ּ

 .22וְ ֶד ֶר ְך סוֹ דַּ ,ב ַעל הַ ַּביִת ּבוֹ צֵ ַע  -זֶה
שהוּא ַקו הָ ֶא ְמצָ ִעי.
הָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעיֶ ׁ ,
ש ָּבת צָ ִר ְ
שהֵ ן
יך ִל ְבצ ַֹע ִמ ּ ְׁש ּ ֵתי ִּכ ָּכרוֹ תֶ ׁ ,
ו ְּב ַׁ
של
ה' ה'ַּ .ב ַעל הַ ַּביִת  -זֶה ו' ׁ ֶ
וּמשּׁוּם זֶה( ו ְּכ ֵדי
ִ
צוּרה זוֹ.
)וּב ָ
הָ ֶא ְמצַ עְ .
ש ּלֹא י ֵָר ֶאה ְכ ַר ַע ְב ָתנוּת ,יָכוֹ ל ִל ְבצ ַֹע ָּב ּה
ֶׁ
ְלכָ ל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד ַּכ ּ ֵביצָ הַ .מה ֶז ּה ַּכ ֵּביצָ ה? י'
שם הַ ָּקדוֹ ׁש,
של הַ ּ ׁ ֵ
וְ י' .וְ הֵ ן הַ ְ ּנקֻ דּ וֹ ת ׁ ֶ
ש ְ ּבכַ ַז ּיִת .וְ ֵא ּל ּו ְּכ ֶנגֶד
נִ ְק ָר ִאים ּ ֵפרו ִּרים ׁ ֶ
ש ְּמז ְַלזֵל ָּבהֶ ן וְ זוֹ ְר ָקן
ִט ּפוֹ ת הַ ז ּ ֶַרע .ו ִּמי ׁ ֶ
ְ
ש ּלֹא צָ ִריך ,הָ עֲ נִ יּוּת רוֹ ֶדפֶ ת
ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶ
ְ
ש ָּכתוּב )איוב
ַאח ֲָריו ,וְ הוֹ לֵ ך נָע ָונָד .זֶה ּו ׁ ֶ
טז( נוֹ ֵדד הוּא לַ ּ ֶלחֶ ם ַאיֵּה .וְ ֵאין לֶ חֶ ם ֶא ָּלא
ש ְּמ ַרחֵ ם ָעלָ יו?
ּתוֹ ָרה ,וְ הוּא צוֹ וֵחַ ַ :איֵּה ִמי ׁ ֶ
וְ לֹא מוֹ צֵ א.

יש  .23וּפֵ רו ִּרים ְ ּבכַ ַז ּיִת ,הֵ ם ְ ּבצַ דִּ יק ,וְ הוּא
ּ .23ו ִפר ּו ִרים ְּב ַכ ַ ּזיִ תִ ,אי ּנ ּון ְּב ַצ ִ ּדיקּ ְ ,ד ִאיה ּו ַּכ ִת ׁ
ֵיתים .וְ הָ אוֹ ֵרחַ
ישוֹ ת מֵ אוֹ ָתם הַ ז ּ ִ
ְמ ָב ֵר ְך) ,משלי כּ וֹ ֵת ׁש ְּכ ִת ׁ
או ֵר ַח
ֵיתים .וְ ֹ
יש ּו ֵמ ִאי ּנ ּון ז ִ
ְ ּכ ִת ׁ
ְ
יקים ְּכאוֹ ר ֹנג ַּה.
כות ְמבָ ֵרך) ,משלי ד( וְ א ַֹרח צַ דִּ ִ
אור נֹגַ ּה) .משלי י( ְּב ָר ֹ
יקים ְ ּכ ֹ
ד( וְ א ַֹרח ַצ ִ ּד ִ
ֹאש צַ דִּ יק חַ י הָ עוֹ לָ ִמים ,וְ לָ כֵ ן
ְ ּב ָרכוֹ ת ְלר ׁ
ְ
או ֵר ַח ְמ ָב ֵרך.
ֹאש ַצ ִ ּדיק ַחי ָעלְ ִמיןּ ,ו ְבגִ ין ָ ּדא ֹ
לְ ר ׁ
הָ אוֹ ֵרחַ ְמבָ ֵר ְך.
The Zohar reveals that the ‘owner of the house’, who blesses the table first, is
the aspect of the Central Column, Zeir Anpin and the letter Vav of the YHVH
name. He uses two Challahs, that represent the two letters H of the name for
Binah and Malchut. He breaks the bread and gives portions in the size of an
egg, that represent the letter Yod of the name. The smaller pieces of the
bread, like olives in size, have the aspect of the letter Y of the name ADNY
(Malchut).
According to the Zohar, throwing away or disregarding pieces of blessed bread
is like spilling seeds and wasting Light. Those who don’t respect it suffer lacks
in their lives and they have no mercy, as it says in Job 15:23
”נ ֵֹדד הוּא לַ לֶּ חֶ ם אַ יֵּה; י ַָדע ,כִּ י-נָכוֹן ְבּיָדוֹ יוֹם-חֹ ֶשׁ�“
“He wanders about for food, saying, 'Where is it?' He knows that a day of
”darkness is at hand.
These pieces of bread have the aspects of the Sefirot and the righteous one
extracts from them Light of abundance. If there is a righteous among the guests
then he is chosen to make the final blessing of the food.
Proverbs 10:6
וּפי ְר ָשׁ ִﬠיםְ ,יכַסֶּ ה חָ ָמס“
” ְבּ ָרכוֹתְ ,לר ֹאשׁ צַ ִדּיק; ִ
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“Blessings are on the head of the righteous, But the mouth of the wicked
”conceals violence.
יהֵ ּ .24 .בין ָּכ ְך ה ֲֵרי ָּבא ֵאלָ יו הַ ְּמנוֹ ָרה
ַ .24א ְ ּד ָה ִכיָ ,הא ּב ּו ִצינָ א ַק ִ ּד ׁ ָ
ישא ָא ָתא לְ גַ ּ ֵב ּ
ימנָ אֹ ,יו ָמא ַחד אֲ זִ ילְ נָ א אֲ נָ א הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה וְ ָא ַמר ,רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן ,יוֹ ם ֶאחָ ד
וְ ָא ַמרַ ,ר ְעיָא ְמ ֵה ָ
וְ ַח ְב ַר ּיָיא לְ ַא ְכ ַסנְ יָא חֲ ָדא ,וַ הֲ וָ ה ּ ַת ּ ָמן יַנ ּו ָקא חֲ ָדא .הָ לַ ְכ ִּתי אֲ נִ י וְ הַ חֲבֵ ִרים ְל ַא ְכסַ נְ יָה ַאחַ ת,
וְ הָ יָה ָׁשם ִּתינוֹ ק ֶאחָ דָ ,קם וְ ִה ְת ִקין לָ נ ּו
יה,
ָקם וְ ָת ִקין לָ ן ְמנַ ְר ּ ָתא ּו ָפ ֹ
תו ָרא ִאיה ּו ִמ ַּג ְר ֵמ ּ
ש ְלחָ ן ,הוּא מֵ ַע ְצמוֹ ְ ּכ ִא ּל ּו הָ יָה
ְמנוֹ ָרה וְ ׁ ֻ
ש ִרין ׁ ְשנִ ין ,וְ לָ א הֲ וָ ה ֶא ּ ָלא ִמ ּ ֶבן
ְ ּכ ִא ּל ּו הֲ וָ ה ֵמ ֶע ְ ׂ
מֵ ֶע ְ ׂש ִרים ָׁשנָה ,וְ לֹא הָ יָה ֶא ּ ָלא ִמ ֶּבן חָ מֵ ׁש
ָח ֵמ ׁש ׁ ְשנִ ין .וְ ָת ִקין ּ ָפ ֹ
ש ְלחָ ן ִמ ָּכל ִמינֵי ַמאֲ כָ ל
תו ָרא ִמ ָּכל ִמינֵי ַמאֲ ָכל ָׁשנִ ים ,וְ ִה ְת ִקין ׁ ֻ
או ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ן ְ ּד ַב ַעל ַה ּ ַ
ּו ִמ ׁ ְש ּ ֶתהָ .א ַמרָ ,הא ֹ
ביִ ת ו ִּמ ְׁש ּ ֶתהָ .א ַמר ,ה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁש ּוהָ ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
ש ַּב ַעל הַ ַּביִת ּבוֹ צֵ ַע וְ אוֹ ֵרחַ ְמבָ ֵרךְ,
או ֵר ַח ְמ ָב ֵר ְך ,אֲ ָבל )איוב לב( ָצ ִעיר אֲ נִ י ׁ ֶ
ּב ֹו ֵצ ַע וְ ֹ
ירא ֵמ ַח ּו ֹות אֲ בָ ל )איוב לב( צָ ִעיר אֲ נִ י ְלי ִָמים וְ ַא ּ ֶתם
ישים ַעל ֵּכן ָ ּז ַחלְ ִּתי וָ ִא ָ
ְלי ִָמים וְ ַא ּ ֶתם יְ ׁ ִש ׁ ִ
ישים ַעל ּ ֵכן זָחַ ְל ִּתי ו ִָא ָירא מֵ חַ ּוֹת דֵּ ִעי
ְש ִ ׁ
י ִׁ
יה,
ֵ ּד ִעי ֶא ְת ֶכםַ .עד ְ ּד ֶא ּט ֹול ְר ׁש ּות ִמ ֶּכםָ .א ַמר לֵ ּ
ש ֶא ּטֹל ְר ׁשוּת ִמ ּ ֶכםָ .א ַמ ְר ִּתי
ֶא ְתכֶ םַ ,עד ׁ ֶ
ימא ְּב ִרי ַמלְ ָא ָכא ַ ּדיְ יָ'.
ֵא ָ
לוֹ  ,אֱ מֹר ְ ּבנִ י ַמ ְל ַא ְך ה'.

ָ .25א ַמר לָ ןַ ,א ּת ּון ָּב ִעית ּון לֶ ֶחם ּ ַת ְפנ ּו ֵקי ְּבלָ א
או ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ן
או לֶ ֶחם ִּב ְק ָר ָבאּ ְ .ד ָה ִכי ֹ
ְק ָר ָבאֹ ,
יתיןְ ׁ ,ש ַעת אֲ ִכילָ ה ׁ ְש ַעת ִמלְ ָח ָמה .וְ ִאי
ְ ּד ַמ ְתנִ ִ
יה ,לֵ ית ַחד ָא ִכילֶ ,א ּ ָלא
ָּב ִעית ּו לְ ֶמהֱ וֵ י ְק ָר ָבא ָעלֵ ּ
בוצֵ ַע לְ ֻכ ְּלה ּו.
ַמאן ְ ּדנָ ַצח ְק ָר ָבאִ ,איה ּו ָא ִכיל ּו ֹ
יה ַח ְב ַר ּיָיאְּ ,ב ִרי ַאנְ ְּת זְ ֵעיר ,וַ עֲ ַדיִ ין לָ א
ָא ְמר ּו לֵ ּ
י ְַד ַעת ֵא ְ
יחי ַּג ְב ִרין ַר ְב ְר ִבין ְּב ַח ְר ָּבאְּ ,בנִ ְענ ּו ָע
יך ְמגִ ֵ
רו ְמ ָחאְּ ,ב ַק ׁ ְש ּ ָתאְּ ,בגִ ִירין ְ ּד ַק ׁ ְש ּ ָתא,
ְ ּד ַח ְר ָּבאְּ .ב ֹ
ְּב ִק ְיר ָטאְּ ,ב ַא ְבנִ ין ְ ּד ִק ְיר ָטא.

יתם לֶ חֶ ם
ָ .25א ַמר לָ נוַּ ,א ּ ֶתם ְר ִצ ֶ
ּ ַת ְפנו ִּקים ְ ּב ִלי ְק ָרב ,אוֹ לֶ חֶ ם ִעם ְק ָרב.
של הַ ִּמ ְׁשנָהְׁ ,ש ַעת
ש ָּכ ְך ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ׁ ֶ
ֶׁ
שיּ ְִהיֶה
יתם ׁ ֶ
אֲ ִכילָ ה ְ ׁש ַעת ִמ ְלחָ ָמה .וְ ִאם ְר ִצ ֶ
ָעלָ יו ְק ָרבֵ ,אין ֶאחָ ד אוֹ כֵ לֶ .א ָּלא ִמי
ש ְיּ ַנ ַ ּצח ַּב ְ ּק ָרב ,הוּא אוֹ כֵ ל וּבוֹ צֵ ַע ְלכֻ ָּלם.
ֶׁ
ָא ְמר ּו לוֹ הַ חֲבֵ ִריםּ ְ ,בנִ יַ ,א ּ ָתה ָק ָטן ,וַעֲ ַדיִן
לֹא י ַָד ְע ִּתי ֵא ְ
יך נִ ְלחָ ִמים ְ ּגבָ ִרים ְ ּגדוֹ ִלים
שת,
ְ ּבחֶ ֶרבּ ְ ,בנִ ְענו ַּע הַ חֶ ֶרבּ ְ ,בר ַֹמחּ ְ ,ב ֶק ׁ ֶ
שתּ ְ ,ב ַמ ְקלֵ ַע ו ְּב ַא ְבנֵי ַמ ְקלֵ ַע.
ְ ּב ִחצֵ י הַ ֶּק ׁ ֶ

Rabbi Shimon tells Moses that one time he and his friends went to a hotel and
a small boy (Yenuka) prepared for them a table with light and all kind of food
and drinks as if he was an adult. The boy, who was only five years old, told
)them that the sages established that the one who prepares the meal (owner
makes the blessing of Hamotzi and the guest make the last blessings but since
he is young and they are elders he could not speak his opinion until they gave
him permission.
They gave him permission and looked at him as to an angel of God. He told
them that they could not have a delicate bread and food without a ‘war’ because
the sages stated that the time of eating was a time of war. No one should go to
war unless he can win it, then he can break the bread and give it to all.
The war that the ‘Yenuka’ was talking about is the fight between the
consciousness of Light and body. The food is the most physical thing that we
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consume several times a day. It can feed the physical body that is governed by
the other side or feed the body and soul with properly balanced spiritual energy.
Most people who bless the food before they eat don’t have the proper
consciousness and meditation. They do it ‘robotically’ and eat. They bless the
food so they can eat it. The righteous see the food as an opportunity to make
the connection to the Light that’s in the food to make a correction and elevate
sparks of Light.
We studied that the dining table is like God’s altar and should be treated as
such in order to get the needed Light. Speaking words of the Torah is the way
to elevate the meal and draw the Light.
“Rabbi Shimon says, three that ate on one table and didn't say words of Torah
as if they ate from an offering of the dead, as it says in Isaiah 28:8 “For all
tables are full of vomit and filthiness, so that there is no place clean.”
But three who ate on one table and shared Torah study, as if they are from the
table of the Holy One, as it said (Ezekiel 41:22) ’This is the table that is before
YHVH’.”
, כְּ ִאלּוּ אָ כְ לוּ ִמזִּ ְבחֵ י ֵמ ִתים,תוֹרה
ָ
�שׁה ֶשׁאָ כְ לוּ ﬠַ ל שֻׁ ְלחָ ן אֶ חָ ד וְל ֹא אָ ְמרוּ ﬠָ לָ יו ִדּ ְב ֵרי
ָ  ְשׁ,ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן אוֹמֵ ר
 כִּ י כָל שֻׁ ְלחָ נוֹת ָמ ְלאוּ ִקיא צֹאָ ה ְבּ ִלי ָמקוֹם,( כח,שׁנֶּאֱ מַ ר )ישעיה.
ֶ
, כְּ ִאלּוּ אָ כְ לוּ ִמשֻּׁ ְלחָ נוֹ ֶשׁל ָמקוֹם בָּ רוּ� הוּא,תוֹרה
ָ
�שׁה ֶשׁאָ כְ לוּ ﬠַ ל שֻׁ ְלחָ ן אֶ חָ ד וְאָ ְמרוּ ﬠָ לָ יו ִדּ ְב ֵרי
ָ אֲ בָ ל ְשׁ
 ַוי ְַדבֵּ ר אֵ לַ י זֶה הַ שֻּׁ ְלחָ ן אֲ ֶשׁר ִל ְפנֵי ה,(,' ֶשׁנֶּאֱ מַ ר )יחזקאל מא.
Many people participate in meals after their Shabbat or holiday service. It is
critically important to share the study of Torah at the table, otherwise, there is
a great loss of energy.
If the head of the table doesn’t share a study from the Zohar then I suggest
keeping a small Zohar book close to you. Pull it and read/share it with the
people at your table. You can use your smartphone to connect to the Daily
Zohar and Unity Zohar to read and share the study. Don’t lose the war!
א כ( ַאל י ְִתהַ ּ ֵלל- )מלכים, ָא ַמר לָ הֶ ם.26
יאת ְׁש ַמע
ַ שה ֲֵרי וַדַּ אי ִ ּב ְק ִר
ֶ ׁ . ַחוֹ גֵר ִּכ ְמפַ ּ ֵתח
יאת ְׁש ַמע ַעל
ַ  ָּכל הַ ּקוֹ ֵרא ְק ִר, ָּ ֵפ ְר ׁשוּה
,יפיּוֹ ת
ִ  ְּכ ִא ּל ּו אוֹ חֵ ז חֶ ֶרב ּ ִפ, ִֹמ ּ ָטתו
ֵאל
קמט( רוֹ ְממוֹ ת
ש ָּכתוּב )תהלים
ֶׁ
 וְ נִ ְענו ַּע הַ חֶ ֶרב.יפי ּוֹ ת ְ ּבי ָָדם
ִ ִ ּבגְ רוֹ נָם וְ חֶ ֶרב ּ ִפ
ְ צָ ִר
ֹ ְּכמו,יך ְלנ ְַענְ ָע ּה ְל ִׁש ּ ָׁשה ְצ ָד ִדים
ש ּ ַת ְמ ִליכוּה ּו ַעל הַ ּׁ ָש ַמיִם
ֶ ׁ  ְּכ ֵדי, ָש ּ ֵבאֲ רוּה
ֶׁ
ֹ וְ זו.וְ ַעל הָ ָא ֶרץ וְ ַעל ַא ְר ַּבע רוּחוֹ ת הָ עוֹ לָ ם
 ְׁש ּ ֵתי, ה''ה.ֹאש הַ חֶ ֶרב
ׁ  י' ר. ּגוּף הַ חֶ ֶרב,'ו
. אֲ דֹנָי, ַנ ְר ִּתיק הַ חֶ ֶרב.יפיּוֹ ת
ִ ִפ

חוגֵר
ֹ
 )מלכים א כ( ַאל יִ ְת ַה ּ ֵלל, ָא ַמר לְ ה ּו.26
 ָּכל,או ְקמ ּו ָה
ֹ יאת ׁ ְש ַמע
ַ  ְ ּד ָהא וַ ַ ּדאי ְּב ְק ִר.ִ ּכ ְמ ַפ ּ ֵת ַח
ּ  ְ ּכ ִא,תו
או ֵחז ֶח ֶרב
ֹ יל ּו
ֹ יאת ׁ ְש ַמע ַעל ִמ ּ ָט
ַ ַה ּק ֹו ֵרא ְק ִר
ֵאל
מות
ֹ רו ְמ
ֹ ( )תהלים קמט, ִ ּד ְכ ִּתיב,יפי ֹּות
ִ ּ ִפ
, וְ נִ ְענ ּו ָעא ְ ּד ַח ְר ָּבא.יפי ֹּות ְּבי ָָדם
ֹ ְִּבג
ִ רונָ ם וְ ֶח ֶרב ּ ִפ
ְ ָצ ִר
, ְ ּכ ָמה ְ ּדא ּו ְקמ ּו ָה,יה לְ ׁ ִשית ִס ְט ִרין
ּ ֵיך לְ נַ ְענְ ָעא ל
' וְ ַעל ד,ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ּ ַת ְמלִ יכ ּוה ּו ַעל ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ַעל ָה ָא ֶרץ
.ֹאש ַה ֶח ֶרב
ֹ חות ָה
ֹ ר ּו
ׁ  ר,' י. ּג ּוף ַה ֶח ֶרב,' וְ ָדא ו.עולָ ם
. אֲ דֹנָ י, נַ ְר ְּת ָקא ְ ּד ַח ְר ָּבא. ְּת ֵרי ּ ִפי ֹּות,ה''ה

The ‘sword’ is the aspect of the letter Vav  וthat represents Zeir Anpin. The Yod
 יis the tip of the sword and the two HH  ההare the two sides of the sword. The
Scabbard is the  אדניADNY name, Malchut. The meditation on the unification of
18

DailyZohar.com

Zohar Ekev – Draft – unedited- not for publishing
heaven and earth, upper and lower names is the aspect of waving the sword
that kills the negative forces around us.

יבין
יאת ׁ ְש ַמעִ ,עם ׁ ִשית ּ ֵת ִ
 .27ר ּו ְמ ָחא ,רמ''ח ְּב ְק ִר ַ
יכ ֵאל
רו ַמ''חָ .מגֵ''ן ִעם ַח ְר ָּבאִ ,מ ָ
ְ ּדיִ ח ּו ָדאָ ,הא ֹ
יאל ׁ ַש ּ ָמ ׁ ִשין ְ ּדג' אֲ ָב ָהןֶ .ק ׁ ֶשת ְ ּדזָ ִריק
יאל נ ּו ִר ֵ
ַּג ְב ִר ֵ
מולִ יד.
ינו ֹ
ינו ֹיו ֶרה ַּכ ֵחץ ֵא ֹ
ִח ִּצים ,וְ ָכל ז ֶַרע ְ ּד ֵא ֹ
ׁ ְש ַמע .ה' אֲ ָבנִ ין
יאת
ְק ִר ַ
ָ ּדא
ִק ְיר ָטא,
ש ָר ֵאל יְ יָ' אֱ ל ֵֹהינ ּו יְ יָ'.
ְ ּד ִק ְיר ָטא) ,דברים ו( ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂ
לָ ֳּק ְבלַ יְ יה ּו) ,שמואל א יז( וַ ִּי ַ ּקח ָ ּדוִ ד חֲ ִמ ּ ׁ ָשה ַח ּל ּו ֵקי
יהי
הון ְּב ִק ְיר ָטאּ ְ ,ד ִא ִ
אֲ ָבנִ ים ִמן ַה ַ ּנ ַחל .וְ ַכד ׁ ַש ֵ ּוי לְ ֹ
יהי ׁ ְש ִכינְ ּ ָתאִ ,א ְת ָע ִביד ּו ַחד ּ ֻכ ְּלה ּו ה',
ש ָפה ,וְ ִא ִ
ָׂ
וְ ָק ִטיל ִל ְפ ִל ׁ ְש ּ ָת ָאה.

ש ׁש
יאת ְ ׁש ַמעִ ,עם ׁ ֵ
 .27ר ַֹמח ,רמ''ח ַּב ְ ּק ִר ַ
ּ ֵתבוֹ ת הַ יִּחוּד ,ה ֲֵרי רוֹ ַמ''חָ .מגֵ''ן ִעם חֶ ֶרב,
של
יאל ,הַ ּ ַׁש ּ ָמ ִׁשים ׁ ֶ
יאל נו ִּר ֵ
ִמיכָ ֵאל ּג ְַב ִר ֵ
שיּוֹ ָרה ִח ִ ּצים ,וְ כָ ל
שת ׁ ֶ
ְׁשל ׁ ֶֹשת הָ ָאבוֹ תֶ .ק ׁ ֶ
ש ֵאינוֹ יוֹ ֶרה ַּכחֵ ץ ֵאינוֹ מוֹ ִלידַ .מ ְקלֵ ַע,
ז ֶַרע ׁ ֶ
ַא ְבנֵי
ְ ׁש ַמע .ח ֲִמ ּׁ ָשה
יאת
ְק ִר ַ
זֶה
ִש ָר ֵאל ה' אֱ לֹהֵ ינ ּו
ַמ ְקלֵ ַע) ,דברים ו( ְ ׁש ַמע י ְ ׂ
ה'ְּ .כנֶגְ דָּ םַ ,וי ּ ִַּקח דָּ וִ ד )שמואל-א יז( ח ֲִמ ּׁ ָשה
ש ּׂ ָשם אוֹ ָתם
חַ ּ ֻל ֵקי אֲ בָ נִ ים ִמן הַ ּנַחַ ל .ו ְּכ ׁ ֶ
ש ִהיא ָׂשפָ ה ,וְ ִהיא ְׁש ִכינָה ,נַעֲ ׂש ּו
ַּב ּ ַמ ְקלֵ ַעֶ ׁ ,
ֶאחָ ד ָּכל הַ ח ֲִמ ּ ָׁשה ,וְ הָ ַרג ֶאת הַ ּ ְפ ִל ְׁש ִּתי.

, representing the 6 letters of the Shema. Theyו  with the Vavרמח The 248 words
’,’ spear’ that is another weapon against the ‘enemies’.רומח‘ spell
The ‘Shield’ is the three angels, Michael, Gabriel, and Nuriel. The initials of their
, literally mean ‘Shield’. We receive this protection by the merits ofמגן names,
the patriarchs that represent Chessed, Gevurah and Tiferet for the Right, Left,
and Central column.
The sling is another weapon that we activate with the first five words of the
Shema.
ָשׂם אֹ ָתם ִבּכְ ִלי הָ ר ִֹﬠים “ 1 Samuel 17:40
וַיִּ ַקּח מַ ְקלוֹ ְבּיָדוֹ וַיִּ ְבחַ ר לוֹ חֲ ִמ ָשּׁה חַ לּ ֵֻקי אֲ בָ נִ ים ִמן הַ נַּחַ ל ַויּ ֶ
” "He took his stick in his hand and choseאֲ ֶשׁר לוֹ וּבַ יּ ְַלקוּט ו ְַק ְלּעוֹ ְביָדוֹ וַיִּ גַּשׁ אֶ ל הַ ְפּ ִל ְשׁ ִתּי
for himself five smooth stones from the brook, and put them in the shepherd's
bag which he had, even in his pouch, and his sling was in his hand; and he
"approached the Philistine.
The five words are the aspect of the five Sefirot, Chessed to Hod. They become
one in Yessod and come out of the mouth that is the aspect of Yessod. They
shoot out and kill the enemy.
The Zohar reveals that the five stones that King David picked from the brook
became one in his sling to create a joint force that could kill Goliath, the
Philistine.

יקנָ א ַהאי ַא ְבנָ א לְ ָס ָמ ֵאלּ ְ ,ד ִאיה ּו
 .28וְ ַעד ְ ּכ ַען זָ ִר ְ
יה
צור ,וְ ָה ַר ְסנָ א ָמ ֹ
ֶא ֶבן ָמ ֹ
יה ,וְ ַא ׁ ְש ּ ַפלְ נָ א לֵ ּ
צור ִ ּדילֵ ּ
חוגֵר
כוןַ ,אל יִ ְת ַה ּ ֵלל ֹ
לְ ַת ּ ָתאּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא אֲ ֵמינָ א לְ ֹ
כוןּ ַ ,דאֲ נָ א יְ ַד ְענָ א ֵא ְ
יך
ִ ּכ ְמ ַפ ּ ֵת ַחּ ְ .כ ַען יִ ְת ָּב ֵרר לְ ֹ
ְּבר ּו ְמ ָחא,
יפין,
ּג ְֻב ִרין ַר ְב ְר ִבין
יחין
ַמגִ ִ
ְּב ַסיְ ִ
והנָ א וְ לָ א י ִָכילְ נָ א לְ ַמ ְּללָ א
ְּב ַק ׁ ְש ּ ָתאְּ ,ב ִק ְיר ָטאַ ּ .ת ַ ּו ְ
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 .28וְ ַעד ַע ְכ ָׁשיו ז ַָר ְק ִּתי ֶאבֶ ן זוֹ ְלסָ ָמ ֵאל,
שהוּא ֶאבֶ ן ָמצוֹ ר ,וְ הָ ַר ְס ִּתי ֶאת הַ ּ ָמצוֹ ר
ֶׁ
ש ּלוֹ וְ ִה ְׁש ּ ַפ ְל ִּתיו ְל ַמ ּ ָטה .וְ לָ כֵ ן ָא ַמ ְר ִּתי
ֶׁ
לָ כֶ םַ ,אל י ְִתהַ ּ ֵלל חוֹ גֵר ִ ּכ ְמפַ ּ ֵתחַ ָּ .כ ֵעת
שאֲ נִ י יוֹ ֵד ַע ֵא ְ
יך נִ ְלחָ ִמים
י ְִת ָּב ֵרר לָ כֶ ם ׁ ֶ
שת,
ְ ּגבָ ִרים ְ ּגדוֹ ִלים ַּבח ֲָרבוֹ תּ ְ ,בר ַֹמחּ ְ ,ב ֶק ׁ ֶ
ְ ּב ַמ ְקלֵ ַעָ ּ .ת ַמ ְהנ ּו וְ לֹא ָיכ ְֹלנ ּו ְל ַד ֵּבר ְלפָ נָיו.
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 ָּכ ֵעת נִ ְר ֶאה ִמי י ְִהיֶה, ְ ּכ ַען נֶחֱ זֵי ַמאן יְ ֵהא ָמ ְרוָ וח ָא ְמר ּו לוֹ חֲכָ ִמים,יה ַר ָּבנָ ן
ּ ֵ ָא ְמר ּו ל,יה
ּ ַק ּ ֵמ
.שהוּא לֶ חֶ ם הַ ּמוֹ ִציא
ֶ ׁ ,ַמ ְרוִ יחַ ֶאת הַ ּ ֶלחֶ ם
. ְד ִאיהו לֶ ֶחם ַה ּמ ֹו ִציא,נַ הֲ ָמא

ּ

ּ

The Yenuka connects the previous study about the five words/stones as a
weapon. He used it against the head of the negative-side, Sam-el. He tells his
guests, sages of the Zohar, that with his ‘stone’ that is the aspect of the Torah
study, he broke the ‘siege’ of Sam-el and lowered him (more in #29 below). Now
they know that he is capable of using ‘weapons’ during the mealtime. The sages
were amazed by the Yenuka. He didn’t tell them earlier of his intention to fight
the negative side and now after they saw the outcome, they were speechless. To
avoid the undesired outcome, he didn’t declare his plans to win over the otherside before completing the job.
טו( וְ הָ יָה
 )במדבר,וְ ָא ַמר
 ּ ָפ ַתח.29
ַּבאֲ כָ ְלכֶ ם ִמ ּ ֶלחֶ ם הָ ָא ֶרץ ּ ָת ִרימ ּו ְתרו ָּמה
של
ֶ ׁ 'ש ִהיא ה
ֶ ׁ , ַּב ּ ֶמה נִ ְת ֶרמֶ ת ְׁש ִכינָה.'לַ ה
 ָּכל,ש ֵּבאֲ ר ּו ָעלֶ יהָ ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְׁשנָה
ֶ ׁ ,הַ ּמוֹ ִציא
ְ
הַ ּבוֹ צֵ ַע צָ ִריך ְל ַד ְקדֵּ ק ַּבהֵ ''א? ֶא ָּלא וַדַּ אי
 מוֹ ץ,של הַ ִּמ ְׁשנָה
ֶ ׁ ה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ַרבּ וֹ ֵתינ ּו
ש ִהיא ְ ּבמוֹ ץ
ֶ ׁ  ו ְּכ.שר
ֵׂ ֲוְ ֶתבֶ ן ּ ְפטו ִּרים ִמן הַ ּ ַמע
 וְ ֵאין לָ ּה, ִהיא ְ ּבבֵ ית הָ אֲ סו ִּרים,וְ ֶתבֶ ן
.ְר ׁשוּת ְלהָ ִרים ְלמ' לַ עֲ ׂשוֹ ת ִע ּ ָמ ּה ָמ''ה
שי
ֵ ׁ ש ִהיא ח ֲִמ ּׁ ָשה חֻ ְמ
ֶ ׁ  ּתוֹ ָר''ה,וְ זוֹ ִהי ְּתרו ָּמה
ֹשה ָּבהָ ר
ֶ ׁ ש ָּב ּה )שמות כד( ַוי ְִהי מ
ֶ ׁ ,תוֹ ָרה
.' ַֹא ְר ָּב ִעים יוֹ ם וְ גו

ּ ַבאֲ ָכלְ ֶכם
 )במדבר טו( וְ ָהיָה, ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.29
ב ַמאי )נ''א
ְּ .'ִָמ ּ ֶל ֶחם ָה ָא ֶרץ ּ ָת ִרימ ּו ְּתר ּו ָמה לַ יְ י
,יהי ה' ְ ּד ַה ּמ ֹו ִציא
ִ  ְ ּד ִא,ימת ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא
ָ בהאי( ַא ְת ִר
ְ  ָצ ִר, ָּכל ַה ּב ֹוצֵ ַע,יתין
יך
ִ ִארי ַמ ְתנ
ֵ או ִקימ ּו ָעלָ ּה ָמ
ֹ ְ ּד
או ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ן
ֹ  ֶא ּ ָלא וַ ַ ּדאי ָהא.'לְ ַד ְק ֵ ּדק ְּבה
 וְ ַכד.שר
ֹ ,יתין
ִ ְִ ּד ַמ ְתנ
ֵׂ ֲמוץ וְ ֶת ֶבן ּ ְפט ּו ִרין ִמן ַה ּ ַמע
 וְ לֵ ית לָ ּה,יהי ְּב ֵבית אֲ ס ּו ִרין
ִ  ִא,מוץ וְ ֶת ֶבן
ֹ ִהיא ְּב
 וְ ַהאי. לְ ֶמ ְע ּ ַבד ִע ּ ָמ ּה ַמ''ה,'ְר ׁש ּו לְ ָא ָר ָמא לְ גַ ּ ֵבי מ
,יהי ה' ח ּו ָמ ׁ ֵשי ּת ֹו ָרה
ִ  ּת ֹו ָר''ה ְ ּד ִא,ִאיה ּו ְּתר ּו ָמה
.'ְ ּד ָב ּה )שמות כד( וַ יְ ִהי מ ׁ ֶֹשה ָּב ָהר ַא ְר ָּב ִעים ֹיום וְ ֹגו

The Yenuka continued and quoted (Numbers 15:19)
“ לַ יהוָה,רוּמה
ָ  ָתּ ִרימוּ ְת-- בַּ אֲ כ ְָלכֶם ִמלֶּ חֶ ם הָ אָ ֶרץ,”וְהָ יָה
“then it shall be, that when you eat of the food of the land, you shall lift up an
offering (Terumah) to YHVH.”
He asked them; what helps the elevation of the Shechina in the blessing of the
bread called the blessing of ‘Hamotzi’. He explains that the ‘H’  הof המוציא,
Hamotzie does that. The Yenuka explains that the person who blesses the bread
should express the H  הproperly to elevate it to the following letter  מM. The M
 מis the aspect of Zeir Anpin and together with the  הH, it becomes  מהthat is
numerically 45 and represents the name of Zeir Anpin הא-ואו-הא-יוד, with the
same numerical value. This is the aspect of Teruma  תרומהthat also connects to
the Torah. It has the same letters  תורה מas תרומה. The letter הH (numerically 5)
is for the five books of the Torah. The letter  מnumerically 40 is for the number
of days Moses went up the mountain to receive the Torah.
The Chaff and straw are separated during the process of collecting the wheat
for making bread. They have not valued for tithing. The negative side draws
their support from it and when they do, the Shechina is under ‘siege’ and can’t
elevate to the ‘’מ, Zeir Anpin. The Yenuka with his Torah study could break the
20

DailyZohar.com

Zohar Ekev – Draft – unedited- not for publishing
siege of the other-side to allow the Shechina to ascend to Zeir Anpin, connecting
the  הand the  מof Hamotzi and elevate the entire meal.
Lesson: When we study and read Zohar during our meals we break the hold of
the negative side from ‘sucking’ the energy of the food. Eating times are good
and easy channels to connect and draw important spiritual light into our
vessels. All we need is to make the proper blessings and read some Zohar,
otherwise, we have uninvited hidden partners that eat the best part of the meal.
 ָעלֶ יהָ ֵּבאֲ ר ּו,של ִח ּ ָטה
ֶ ׁ  ו ְּבמוֹ ץ וְ ֶתבֶ ן.30
אשוֹ ן ִח ּ ָטה
ׁ ש ָאכַ ל ָא ָדם הָ ִר
ֶ ׁ  ִאילָ ן,ַּרבּ וֹ ֵתינו
 לָ אוֹ ת,שהוּא מוֹ ץ וְ ֶתבֶ ן
ֶ ׁ , ֵק ַרב ח''ט.הָ יָה
.ש ָּל ּה
ֶ ׁ שהוא ִע ּׂשוּר
ֶ ׁ ,' וְ ִה ְס ּ ַת ְּל ָקה ִמ ּ ֶמ ּנ ּו י,'ה
שם ְּכ ֶנגֶד
ֵ ׁ ,()שׁלָּ הּ
ֶ שהוּא ְ ּבמוֹ ץ וְ ֶתבֶ ן
ֶ ׁ וְ לָ כֵ ן ְ ּכ
 וְ ֵאין.שר
ֵׂ ֲ ּ ָפטוּר ִמן הַ ּ ַמע,יעה
ָ ָע ְרלָ ה ו ְּפ ִר
יש
ׁ שהֵ ם ִא
ֶ ׁ ,'ְר ׁשוּת לָ אוֹ ת י' ְלחַ ּ ֵבר ָּבאוֹ ת ה
ְ  וְ לָ כֵ ן ָּכל הַ ּבוֹ צֵ ַע צָ ִר.וְ ִא ּ ָׁשה
.יך ְל ַד ְקדֵּ ק ָּב ּה
ְ וְ צָ ִר
,ש ִ ּב ּׁשוּלוֹ יָפֶ ה
ֶ ׁ יך ִל ְבצ ַֹע מֵ הַ ּ ָמקוֹ ם
.' וְ זֶה ו,ש ִ ּב ּׁשוּל ה ּוא ְ ּג ַמר הַ ּ ְפ ִרי
ֶ ׁ ִמ ּׁשוּם

יה א ּו ְקמ ּו ָה
,ְ ּד ִח ּ ָטה
מוץ וְ ֶת ֶבן
ֹ  ּו ְב.30
ּ ֵָעל
אש ֹון
ׁ  )קפ''ח ע''ב( ִאילָ ן ׁ ֶש ָא ַכל ָא ָדם ָה ִר,ַר ָּבנָ ן
.' לְ ָאת ה,מוץ וְ ֶת ֶבן
ֹ  ְ ּד ִאיה ּו, ָק ִריב ח''ט.ִח ּ ָטה הֲ וָ ה
 ּו ְבגִ ין ָ ּדא.ש ּור ִ ּדילָ ּה
ּ וְ ִא ְס ְּתלִ יק ִמ ּנ
ׂ  ְ ּד ִאיה ּו ִע,'ֵיה י
 ְ ּד ִאי ּנ ּון לָ ֳק ֵבל ָע ְרלָ ה,(מוץ וְ ֶת ֶבן )שלה
ֹ ַּכד ִאיה ּו ְּב
,' וְ לֵ ית ְר ׁש ּו לְ ָאת י.שר
ָ ּו ְפ ִר
ֵׂ ֲ ָפט ּור ִמן ַה ּ ַמע,יעה
, ּו ְבגִ ין ָ ּדא.יש וְ ִא ּ ׁ ָשה
ׁ  ְ ּד ִאי ּנ ּון ִא,'לְ ַח ְּב ָרא ְּב ָאת ה
ְ ָּכל ַה ּב ֹוצֵ ַע ָצ ִר
.יך )דף ער''ב ע''ב( ְל ַד ְק ֵ ּדק ָּב ּה
ְ וְ ָצ ִר
 ְּבגִ ין ְ ּד ִב ׁש ּול,לו י ֶָפה
ֹ יך לְ ִמ ְב ַצע ֵמאֲ ָתר ְ ּד ִב ׁש ּו
.' וְ ָדא ו,ֶמר ּ ְפ ִרי
ֶ ִאיה ּו ּג

The sages say that the Tree of Knowledge that Adam ate from was of wheat,
‘’חטה. He brought the  חand  טthat are the aspects of chaff and straw to
the  הthat is Malchut and ‘contaminate’ her because of the  חand  טspell ‘sin’.
The two Klipot represented by the chaff and straw are like the two Klipot
covering the penis (Yessod) of the child before circumcision. They are removed
to reveal the Y  יof Yessod to have a pure channel of light and life. These Klipot
shouldn’t be allowed to connect to the H  הof Malchut, which is the vessel/
female aspect. Man is ‘ ’אישand woman ‘’אשה. The man has the Y  יand the
woman has H ה. A connection between man and woman should be pure in order
to channel pure light to create life.
The bread that is brought for the blessings of Hamotzi should be looking good
and properly baked. The blessings should also be proper to make a higher-level
connection of the Y  יand the H . הThe process of baking and blessings is the
aspect of Vו, Zeir Anpin that connects the Y  יand the H  הof the YHVH name for
the complete revelation of light.
ְ  וַעֲ ָׂש ָרה ְדבָ ִרים צָ ִר.31 בד
ְ ָצ ִר
יך ָא ָדם לַ עֲ ׂשוֹ ת
ַ ּ ָא ָדם לְ ֶמ ְע
יך
 וַ עֲ ָש ָרה ְד ָב ִרים.31
- שנִ י
ֵ ׁ . נְ ִטילַ ת י ַָדיִם-  ֶאחָ ד:ִ ּב ְסעו ָּדה
- ישי
ִׁ  ְׁש ִל.ש ָּבת
ַׁ ְל ַת ֵּקן ְ ׁש ּ ֵתי ִּכ ְּכרוֹ ת ְל
 ו ְּלהוֹ ִסיף מֵ חֹל ַעל,לֶ אֱ כֹל ָׁשל ֹׁש ְסעוּדוֹ ת
,ש ְלחָ ן ְ ּבנֵר
ֻ ּׁ ַ ְלהָ ִאיר ֶאת ה- יעי
ִ  ְר ִב.הַ ּק ֶֹד ׁש
ש ְלחָ ן ַּב ָ ּצפוֹ ן ו ְּמנוֹ ָרה
ֻ ׁ , ָש ּ ֵבאֲ רוּה
ֶ ׁ ְֹּכמו
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ּ
ׂ
 ִּתנְ יָינָ א לְ ַת ְּקנָ א ׁ ְש ּ ֵתי. נְ ִּטילַ ת י ַָדיִ ם, ַחד.ִּב ְסע ּו ָד ָתא
,יכל ְּתלַ ת ְסע ּו ָד ִתין
ַ  לְ ֵמ,ית ָאה
ָ ִ ְּתל.רות לְ ׁ ַש ָּבת
ֹ ִ ּכ ָּכ
 ְל ַאנְ ָה ָרא,יע ָאה
ָ  ְר ִב.חול ַעל ַה ּק ֶֹד ׁש
ֹ או ָס ָפא ֵמ
ֹ ְּול
,פון
ֹ שלְ ָחן ּ ַב ָּצ
ֻ ׁ , ְ ּכ ָמה ְ ּדא ּו ְקמ ּו ָה.תו ָרא ִּב ׁ ְש ָרגָ א
ֹ ּ ָפ
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ְ  וְ צָ ִר.בַ דָּ רוֹ ם
ְ  וְ ָצ ִר.רום
, ָש ֵּבאֲ רוּה
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו,יך ה ֲִס ָּבה
או ְקמ ּו ָה
ֹ  ְ ּכ ָמה ְ ּד,יך הֲ ֵס ָּבה
ֹ ּו ְמ ֹנו ָרה ּ ַב ָד
ְ
. ֶאחָ ד ְמבָ ֵרך ְלכֻ ָּלם- הֵ סֵ ּב ּו
.ֵה ֵס ּבו ֶא ָחד ְמ ָב ֵר ְך לְ ֻכ ּ ָלם

ּ

Ten things to do during a meal.
The Zohar begins here to teach us about 10 things that we should do to make
our meals complete. (This subject will be discussed over the following few DZs).
1. Prepare a table that gives honor to the ‘King’. It means that it should be
special and better than the one we prepare during the weekdays.
2. Washing our hands before the meal. The two hands have ten fingers for the
Ten Sefirot and the ten sayings of the action of Creation. “And God said let there
be…”
The fingers have 14 joints each and together 28 as the number of letters in the
first verse of the Torah and the numerical value of the for ‘כחforce’.
During the blessing of the hand washing, that is called “Netilat Yadayim”, we
raise our hands above the level of the eyes to connect to the upper realm and
draw from that special ‘force’.
3. Make three meals on Shabbat to add holiness that is above the weekdays.
4. Light candles on the table. The sages taught us that in the Holy Temple, the
table was in the north and the Menorah in the south. The north is Gevurah and
the south is Chessed. The light on the table is the aspect of connecting the Light
to food, Chessed to Gevurah. We bring the light to the table by doing the
blessings and studying. The table should be by people around it to remove the
selfish aspect that exists while eating. A poor guest is very important especially
when there’s a holiday or special event to celebrate.
ְ  ְ ּבכָ ל דְּ בָ ָריו צָ ִר,ש ָּבת
ְ  ָצ ִר, ְּב ָכל ִמ ּל ֹוי, ו ְב ׁ ַש ָּבת.32
יך ְלהוֹ ִסיף
ַׁ  ו ְּב.32 חול
ֹ יך לְ ִאת ֹו ְספא ֵמ
 ֵּבין, ּ ֵבין ְ ּב ַמאֲ כָ לָ יו ו ַּמ ְׁש ָקיו,מֵ חֹל ַעל ק ֶֹד ׁש
ְ ש ָצ ִר
יך ְלהַ ְת ִקין
ָׁ ִ ּב ְלבו
ּ ֶ ׁ , ֹ ֵּבין ַּבה ֲִס ָּבתו,ּשיו
 ְ ּבכַ ּ ָמה כָ ִרים ו ְּכסָ תוֹ ת,לוֹ ְמ ִס ָּבה יָפָ ה
ש ּ ַמ ְת ִקין
ֶ ׁ ֹ ְּכמו, ֹשי ּ ֵׁש ְ ּבבֵ יתו
ֶ ׁ ְמ ֻר ָּק ִמים ִמ ָּכל
 וְ ִהיא,ש ָּבת ִהיא ַמ ְל ָּכה
ַׁ ּ ש
ֶ ׁ ,חֻ ּ ָפה לַ ַּכ ּ ָלה
 וְ לָ כֵ ן הָ י ּו יוֹ ְצ ִאים ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְׁשנָה ֶע ֶרב.ַּכ ּ ָלה
: וְ הָ י ּו אוֹ ְמ ִרים,ש ָּבת ְל ַקדֵּ ם ֶאת הָ אוֹ ַרחַ ת
ַׁ
יכים ְלעוֹ ֵרר
ִ  ו ְּצ ִר. ּב ִֹאי כַ ָּלה,ּב ִֹאי כַ ּ ָלה
. ָש ְלחָ ן ֵאלֶ יה
ֻ ׁ ּ ִַ ׁש ָירה וְ חֶ ְדוָה ל

ּ
ּ
ָ
, ּ ֵבין ִּבלְ ב ּו ׁש ֹוי, ּו ִמ ׁ ְש ּ ָתיו, ּ ֵבין ְּב ַמאֲ ָכלָ יו,ַעל ַה ּק ֶֹד ׁש
ְ  ְ ּד ָצ ִר.יה
יה ֵמ ִס ָּב ּה
ּ ֵיך לְ ַת ְּקנָ א ל
ּ ּ ֵבין ּ ַבהֲ ֵס ּ ַב ֵת
 ִמ ָּכל,תות ְמ ֻר ְּק ָמן
ֹ  ְּב ַכ ּ ָמה ָּכ ִרים ּו ְכ ָס,ׁ ַש ּ ִפ ָירא
. ְ ּכ ַמאן ְ ּד ַת ִּקין ח ּו ּ ָפה לְ ַכ ּ ָלה,יה
ֵ ְ ּד ִאית ְּב ֵב
ּ ית
 ּו ְבגִ ין ָ ּדא הֲ ֹוו.יהי ַּכ ּ ָלה
ִ  וְ ִא,יהי ַמלְ ְ ּכ ָתא
ִ ְ ּד ׁ ַש ְּב ָתא ִא
יתין ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת לְ ַא ְק ְ ּדמ ּו ִתי
ִ ִארי ַמ ְתנ
ֵ נַ ְפ ֵקי ָמ
יכין
ִ  ּו ְצ ִר. וַ הֲ ו ּו ַא ְמ ֵרי ּב ִֹאי ַּכ ּ ָלה ּב ִֹאי ַּכ ּ ָלה,לְ ָא ְר ָחא
.תו ָרה ְלגַ ָּב ּה
ֹ לְ ַא ְּת ָע ָרא ׁ ִש ָירה וְ ֶח ְדוָ ה ְל ָפ

On Shabbat, we need to add holiness by making everything better. Better food
and drinks, better clothes, better table settings and everything else as if we
prepare it for a bride. Shabbat is a queen and a bride because she is elevated
on Shabbat with Zeir Anpin to Binah.
We welcome the Shabbat by saying three times ‘’בואי כלה, ‘Welcome bride’ with
joy and singing that should continue during the meal.

22
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עודֶ ,א ּ ָלא ְ ּד ִאית ָרזָ א ָאחֳ ָראּ ְ .כגַ וְ ונָ א
 .33וְ ל ֹא ֹ
ְ ּד ָצ ִר ְ
הו ִרין ִ ּד ׁ ְש ָר ִ ּגין
יך לְ ַק ְּבלָ א ְ ּג ִב ְיר ּ ָת ּהְּ ,ב ַכ ּ ָמה נְ ֹ
יתא
ְּב ׁ ַש ָּבתּ ,ו ְב ַכ ּ ָמה ִע ּנ ּוגִ יןּ ,ולְ ב ּו ׁ ִשין ׁ ַש ּ ִפ ִיריןּ ,ו ֵב ָ
ְמ ֻת ְּקנָ אְּ ,ב ַכ ּ ָמה ָמאנֵי ְ ּד ִת ּק ּונָ אַ ּ ,בהֲ ֵס ָּב ּה י ָָפה לְ ָכל
ַחד וְ ַחדּ .ו ְב ַהאי ֶח ְדוָ ה וְ ִת ּק ּונָ אַּ ,ג ְר ִמין ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ָא ַרת
בוןְּ ,ב ִב ְכיָה,
ישא ַבחֲ ׁש ֹו ָכאְּ ,ב ַרעֲ ֹ
ׁ ִש ְפ ָחה ִּב ׁ ָ
ְּב ֶה ְס ּ ֵפדִּ .בלְ ב ּו ׁ ִשין א ּו ָכ ִמין ְ ּכ ַא ְר ַמלְ ּ ָתאּ ְ .ד ִאי
ְמלֵ ָאה ֹזוַ ,ח ֵר ָבה ֹזו.

שיּ ֵׁש סוֹ ד ַאחֵ רּ ְ .כמוֹ
 .33וְ לֹא עוֹ דֶ ,א ָּלא ׁ ֶ
ש ָצ ִר ְ
יך ְל ַק ֵּבל ֶאת ְ ּג ִב ְר ּ ָת ּה ְ ּבכַ ּ ָמה אוֹ רוֹ ת
ֶׁ ּ
של נֵרוֹ ת ַׁש ָּבת ,ו ְּבכַ ּ ָמה ִע ּנוּגִ ים ו ְּלבו ִּׁשים
ֶׁ
של ִּת ּקוּן,
י ִָפים ,וּבַ יִת ְמ ֻת ָּקן ְ ּבכַ ּ ָמה כֵ ִלים ׁ ֶ
ַּבה ֲִס ָּבה יָפָ ה ְלכָ ל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד ,ו ְּבזֹאת
ש ִ ּנ ְׁש ֶא ֶרת ִׁש ְפחָ ה
הַ חֶ ְדוָה וְ הַ ִּת ּקוּן גּוֹ ְר ִמים ׁ ֶ
ֹש ְךּ ִ ,ב ְר ָעבוֹ ןּ ִ ,ב ְב ִכיָּהּ ְ ,בהֶ ְס ּ ֵפד,
ָר ָעה ַּבח ׁ ֶ
ש ִאם ְמלֵ ָאה
ּשים ְ ׁשח ִֹרים ְּכ ַא ְל ָמנָהֶ ׁ .
ִ ּב ְלבו ִ ׁ
זוֹ  -ח ֲֵרבָ ה זוֹ .

The secret is that when we light candles to welcome the Shabbat and treat her
like a queen, the bride of the King, we make the Klipa stay in the dark, without
nourishments. Holiness revealed when the Klipa is destroyed and the opposite
is true for the Klipa. It is fulfilled only when holiness is broken or destroyed.

ישאַ .מלְ כ ּות ַה ּק ֶֹד ׁש
יתא ַק ִ ּד ׁ ָ
רונִ ָ
טובַ ,מ ְט ֹ
 .34יֵצֶ ר ֹ
שר ְס ִפ ָירןְ .מ ַע ְּט ָרא
ְ ּדנַ ְח ּ ָתא ְּב ׁ ַש ָּבתּ ְ .כלִ ילָ א ֵמ ֶע ֶׂ
בות
ְּב ׁ ֶש ַבע ׁ ְש ָמ ָהן ׁ ֶש ֵאינָ ן נִ ְמ ָח ִקיןְּ .ב ַכ ּ ָמה ַמ ְר ְ ּכ ֹ
ָילין ּו ַמ ׁ ְש ְריָיןּ .ו ַמלְ ָּכא נָ ִפיק
ְ ּד ֵחיוָ וןּ .ו ְב ַכ ּ ָמה ַח ּי ִ
לָ ֳק ְבלָ א ְּב ַכ ּ ָמה ַמ ׁ ִש ְריָין .וְ ִא ׁ ְש ּ ָתאֲ ַרת י ֵֶצר ָה ָרע
ישא ּ ַבחֲ ׁש ֹו ָכאּ ְ ,כ ַא ְר ַמלְ ּ ָתא ְּבל ֹא ּ ַב ְעלָ ּה
ׁ ִש ְפ ָחה ִּב ׁ ָ
בות.
ְּבלָ א ֶמ ְר ָּכ ֹ

 .34יֵצֶ ר טוֹ ב ְ ּג ִב ָירה ְקדוֹ ָׁשהַ ,מ ְלכוּת
שר
ש ָּבתּ ְ ,כלוּלָ ה מֵ ֶע ֶׂ
שיּוֹ ֶר ֶדת ְ ּב ַׁ
הַ ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶ
ש ֵאינָם
שמוֹ ת ׁ ֶ
ְס ִפירוֹ תְ ,מעֻ ּ ָטרוֹ ת ְ ּב ִ ׁש ְב ָעה ׁ ֵ
של חַ יּוֹ ת
נִ ְמחָ ִקיםּ ְ ,בכַ ּ ָמה מֶ ְר ָּכבוֹ ת ׁ ֶ
ְ
ו ְּבכַ ּ ָמה ֲחיָלוֹ ת ו ַּמחֲנוֹ ת .וְ הַ ּ ֶמלֶ ך יוֹ צֵ א
ְל ַק ְ ּבלָ ּה ְ ּבכַ ּ ָמה ַמחֲנוֹ ת ,וְ נִ ְ ׁש ָאר יֵצֶ ר הָ ָרע,
ֹש ְךְּ ,כ ַא ְל ָמנָה ְ ּב ִלי
הַ ּ ִ ׁש ְפחָ ה הָ ָר ָעה ַּבח ׁ ֶ
בַ ְעלָ ּהּ ְ ,ב ִלי מֶ ְר ָּכבוֹ ת.

The Holy queen that is the upper Shechinah, Binah, and the aspect of the good
inclination come down on Shabbat. She is included from Ten Sefirot and
decorated by seven holy names. She comes with camps of angels to meet the
King that welcomes her with more camps of angels.
The evil side is like a maidservant that is the aspect of the evil inclination. She
stays in the dark, like a widow without a husband or support of angels.

 .35וְ ִא ּ ֵלין ְ ּד ִא ְּת ַמר ָעלַ יְ יה ּו ,לַ ְמזַ ְּב ִחין וְ לַ ְמ ַק ְט ִרין
יתי ,ה ּוא
לות אֲ ׁ ֶשר ל ֹא ִצ ִ ּו ִ
לִ ְמלֶ ֶכת ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ לַ ַמ ָ ּז ֹ
תות
ישאּ ְ ,ד ׁ ַשלְ ֵטי ְּב ַע ְר ֵבי ׁ ַש ָּב ֹ
ּפ ּו ְל ָחנָ א ְ ּד ׁ ִש ְפ ָחה ִּב ׁ ָ
יעי ֹּותַ .מה הֲ ֹוו ִא ּ ֵלין ַע ְב ִ ּדין .הֲ ֹוו
וְ ַע ְר ֵבי לֵ ילֵ י ְר ִב ִ
הו ִרין ,וְ ַע ְב ִדין
נַ ְטלִ ין לְ ב ּו ׁ ִשין א ּו ָכ ִמין ,וְ ַח ׁ ְש ָכאן נְ ֹ
תות ְ ּכ ֵדי לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְּת ָפא ּ ַבהֲ ָד ּה
ֶה ְס ּ ְפ ָדא ְּבלֵ ילֵ י ׁ ַש ָּב ֹ
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ש ּנֶאֱ ַמר עֲ לֵ יהֶ ם ,לַ ְמז ְ ַּב ִחים
 .35וְ ֵא ּ ֶלה ׁ ֶ
וְ לַ ְמ ַק ְּט ִרים ִל ְמלֶ אכֶ ת הַ ּׁ ָש ַמיִם וְ לַ ּ ַמזָּלוֹ ת
של הַ ּ ִׁש ְפחָ ה
יתיִ ,היא עֲ בוֹ ָדה ׁ ֶ
שר לֹא ִצ ִּו ִ
אֲ ׁ ֶ
ש ָּבתוֹ ת וְ ַע ְרבֵ י
ש ּׁשוֹ לֶ טֶ ת ְ ּב ַע ְרבֵ י ַׁ
הָ ָר ָעהֶ ׁ ,
יעי ,מֶ ה הָ י ּו עוֹ ִ ׂשים ֵא ּ ֶלה? הָ י ּו
לֵ ילוֹ ת ְר ִב ִ
יכים ֶאת
ֲש ִ
ּשים ְ ׁשח ִֹרים ,ו ַּמח ִׁ
לוֹ ְק ִחים ְלבו ִ ׁ
הָ אוֹ רוֹ ת ,וְ עוֹ ִ ׂשים הֶ ְס ּ ֵפד ְ ּבלֵ ילֵ י ַׁש ָּבתוֹ ת
ש ִהיא ְׁשר ּויָה,
ֶׁ
ְל ִה ְׁש ּ ַת ּ ֵתף ִע ּ ָמ ּה ְּכמוֹ
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]את[ זֶה ְלעֻ ּ ַמת זֶה ָע ָׂשה
ֶ  ִ ּכי )קהלת ז( ַּגם זֶה לְ ע ּו ּ ַמת זֶה ִּכי )קהלת ז( ּגַם,ש ְריָא
ַ ׁ יהי
ִ ְ ּכ ָמה ְ ּד ִא
.הָ אֱ ל ִֹהים
.שה ָהאֱ ל ִֹהים
ׂ ָ ָע
There are those who worship the darkness and connect to the evil side on Friday
and Tuesday nights. These nights are easy to connect to the dark maidservant
with negative feelings. These actions create affinity with the negative side.
The special lights of the soul at the levels of Nefesh, Ruach, and Neshamah
from Shabbat leave us on Tuesday night and the dark side can easily get to us.
God created a parallel system of Good and Evil. We can easily avoid the negative
side/inclination when connecting to the light of Shabbat with joy and singing.
Without a proper connection to Shabbat, we would fall to the negative and dark
side.
We should avoid walking alone on Friday nights because the ‘maidservant’ is
alone and can easily get us.
ִש ָר ֵאל וְ ֶנח ֱַרב ֵּבית
ׂ ְ שחָ ְטא ּו י
ֶ ׁ  ַאחַ ר.36
הָ ֵאם
ַּב ּ ְׁש ִכינָה
נֶאֱ ַמר
,הַ ִּמ ְקדָּ ׁש
ָשבָ ה בָ ָדד
ְׁ  )איכה א( ֵאיכָ ה י,הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה
 ו ְּמכַ ִ ּבים,הָ ִעיר ַר ָּב ִתי ָעם הָ י ְָתה ְּכ ַא ְל ָמנָה
 וְ עוֹ ִ ׂשים,ְ ּבלֵ יל ִּת ְ ׁש ָעה ְ ּב ָאב אוֹ רוֹ ת וְ נֵרוֹ ת
 ְל ִה ְׁש ּ ַת ּ ֵתף,הֶ ְס ּ ֵפד וְ יוֹ ְׁש ִבים ְ ּכמוֹ אֲ בֵ ִלים
שהֵ ם ּג ְָרמ ּו לָ ּה ָּכל
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם,ְ ּבצַ ַער הַ ּ ְ ׁש ִכינָה
.שבֶ ר
ֶ ּׁ ַאוֹ תוֹ ה

, וְ ִא ְת ָח ַרב ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ ָּב ַתר ְ ּד ָחאב ּו י.36
יכה
ָ  )איכה א( ֵא,ישא
ָ ׁ ימא ַק ִ ּד
ָ ּ ִא ְּת ַמר ִּב ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ִא
,ָש ָבה ָב ָדד ָה ִעיר ַר ָּב ִתי ָעם ָהיְ ָתה ְ ּכ ַאלְ ָמנָ ה
ְׁ י
 וְ ַע ְב ִדין,הו ִרין ּו ׁ ְש ָרגִ ין
ֹ ְּו ְמ ַכ ִּבין ְּבלֵ יל ִּת ׁ ְש ָעה ְּב ָאב נ
דוחֲ ָקא
ֹ  וְ י ְַת ִבין ַּכאֲ ֵבלִ ים לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְּת ָפא ְּב,ֶה ְס ּ ֵפד
 ְּבגִ ין ְ ּד ִאי ּנ ּון ַּג ְרמ ּו לָ ּה ָּכל ַהה ּוא.ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא
.ְּת ִביר ּו

After the destruction of the Holy Temple, the Shechina was said to be alone.
Lamentation 1:1 “- ָשׂ ָר ִתי בַּ ְמּ ִדינוֹת, כְּ אַ ְלמָ נָה; ַרבָּ ִתי בַ גּוֹיִם,ְתה
ָ הָ י-- הָ ִﬠיר ַרבָּ ִתי ﬠָ ם,אֵ יכָה י ְָשׁבָ ה בָ ָדד
 לָ ַמס,ְתה
ָ הָ י-. ” “How lonely sits the city That was full of people! She has become
like a widow Who was once great among the nations! She who was a princess
among the provinces Has become a forced laborer!”
Because of our sins, we allowed the negative side to come in and destroy the
Holy Temple. For that reason, on the day of destruction, the ninth of Av, we
turn off the lights and sit on the ground like mourners to join the pain and
sorrow of the Shechina that is now without her husband, the King.
-  ִׁש ּ ִׁשי.ּשל ַויְכֻ ּלו
ֶ ׁ  כּ וֹ ס- ישי
ׁ ִ  ח ֲִמ.37
- יעי
ִ  ְׁש ִב.ש ְלחָ ן דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה
ֻ ׁ ּ ִַל ְהיוֹ ת ַעל ה
ְ ְלהַ אֲ ִר
שעֲ נִ יִּים ָיבֹא ּו
ֶ ׁ ש ְלחָ ן ְּכ ֵדי
ֻ ׁ ּ ַיך ַעל ה
 נְ ִטילַ ת י ַָדיִם ְ ּב ַמיִם-  ְׁש ִמינִ י. ֹש ְלחָ נו
ֻ ׁ ְל
 עֲ ִ ׂש ִירי. ִ ּב ְר ַּכת הַ ּ ָמזוֹ ן- יעי
ִ  ְּת ִ ׁש.ַאחֲרוֹ נִ ים
ְ
 וְ צָ ִריך ְלחַ זֵּר עֲ לֵ יהֶ ם.של ְ ּב ָרכָ ה
ֶ ׁ  כּ וֹ סש ִהיא ְּכלוּלָ ה
ֶ ׁ ,ו ְּל ַת ְ ּק ָנם ְ ּבסוֹ ד ָקדוֹ ׁש
של הַ ָּקדוֹ ׁש
ֶ ׁ ש ְלחָ ן
ֻ ּׁ ַ וְ הוּא ה,שר ְס ִפירוֹ ת
ֶׂ מֵ ֶע
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 לְ ֶמהֱ וֵ י ַעל,ית ָאה
ָ  ׁ ְש ִּת. ּכ ֹוס ְ ּדוַ יְ ֻכ ּל ּו, חֲ ִמ ׁ ָש ָאה.37
 לְ ַא ְר ָכ ָאה ַעל,יע ָאה
ָ  ׁ ְש ִב.יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ תו ָרא ִמ ּ ֵלי ְ ּד
ֹ ּ ָפ
, ְּת ִמינָ ָאה.יה
ֹ  ְּבגִ ין ַ ּדעֲ נִ ִּיים יֵית ּון ַעל ּ ָפ,תו ָרא
ֹ ּ ָפ
ּ תו ֵר
 ִּב ְר ַּכת,יע ָאה
ָ  ְּת ׁ ִש.רונִ ים
ֹ ֲנְ ִטילַ ת י ַָדיִ ם ְּב ַמיִ ם ַאח
ְ  וְ ָצ ִר. ּכ ֹוס ִ ּד ְב ָר ָכה, עֲ ׁ ִש ָיר ָאה.ַה ּ ָמ ֹזון
יך לְ ַא ְחזְ ָרא
יהי
ִ  ְ ּד ִא,ישא
ָ ׁ לון ְּב ָרזָ א ַק ִ ּד
ֹ
 ּו ְל ַת ְּקנָ א,ָעלַ יְ יה ּו
תו ָרא ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא
ֹ  וְ ִאיה ּו ּ ָפ,שר ְס ִפ ָיראן
ֶׂ ְ ּכל ּולָ ה ֵמ ֶע
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ְ ְּב ִר
ָ וְ לָ כֵ ן ּ ֵפ ְר ׁשוּה,או ְקמ ּו ָה ָּברו ְּך הוּא ִמ ַ ּצד הַ ְ ּגבו ָּרה
ֹ  ּו ְבגִ ין ַּכ ְך. ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּדגְ ב ּו ָרה,יך ה ּוא
.ש ְלחָ ן ַּב ָ ּצפוֹ ן
ֻ ׁ ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
.פון
ֹ שלְ ָחן ּ ַב ָּצ
ֻ ׁ ,ַר ָּבנָ ן
5. The fifth thing to do with the meal is a Kiddush. See detailed explanation
here:DZ 1292
6. Study Torah during the meal as explained in previous studies.
7. Be open to accept poor people to join the meal. If you have no poor guest to
share the meal, give Tzedaka before the meal of on Friday before Shabbat. It’s
good for the woman to have a Tzedakah box (any type) to place some money
(coins, bills) preferably by all members of the family.
8. Washing the hands.
9. Birkat Hamazon, Blessings after the meal. It includes four blessings. The
first established by Moses when the Manna came down from heaven. The
second by Joshua, the third by King David and King Solomon, The fourth one
was added by the sages. There is a lot to learn about the Birkat Hamazon.The
most important to know that when we do it proper we enjoy blessings of
continuous flow of sustenance
10. Cup of wine during Birkat Hamazon. Using a cup of wine during the
blessings is optional when there are at least three people joined the meal
together. Not by individuals. They may drink wine after the blessing but not
during the blessings. The wine elevate the blessings to a higher level and it adds
another blessing after the end of the Birkat Hamazon.
This is a spiritual technology of the highest level and I strongly recommend to
continue asking questions and study it further. You can find online many
versions of these blessings and it can be done from a translated version but the
best is achieved from the all Hebrew version.
The blessings on Chabad.org
http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/135366/jewish/Grace-After-Meals-inEnglish.htm
http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/865866/jewish/Grace-After-Meals.htm
General description on Wikipedia, also available in several languages
https://en.wikipedia.org/wiki/Birkat_Hamazon
Please share your own related links.
ָש ֵּבאֲ רוּה
ֶ ׁ , נְ ִטילַ ת י ַָדיִם-  ֶאחָ ד.38
 י ַָדיִם ְמזֹהָ מוֹ ת,של הַ ִּמ ְׁשנָה
ֶ ׁ ַרבּ וֹ ֵתינ ּו
שהֵ ן ְׁשנִ יּוֹ ת
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם,ּ ְפסוּלוֹ ת ִל ְב ָרכָ ה
שהוּא
ֶ ׁ ,שהוּא ַאב הַ ּ ֻט ְמ ָאה
ֶ ׁ ,ְלטֻ ְמ ָאה
שהֵ ן ְטהוֹ רוֹ ת הֵ ן
ֶ ׁ  ו ְּכ,שהֵ ן ְטמֵ אוֹ ת
ֶ ׁ אשוֹ ן ְּכ
ׁ ִר
שהַ ְ ּב ָרכָ ה לוֹ ׁשוֹ ָרה ֶא ָּלא
ֶ ׁ ,ְ ׁשנִ יּוֹ ת לַ ְ ּב ָרכָ ה
יש
ׁ  ִא,יש ָטהוֹ ר
ׁ שהוּא ִא
ֶ ׁ , הַ כּ ֹהֵ ן.ַעל ָטה ֳָרה
 זֶה ּו.ְ ּב ָרכָ ה
ָעלָ יו
ׁשוֹ ָרה
,חֶ סֶ ד
שמֶ ן הַ ּטוֹ ב ַעל
ֶ ׁ ּ ש ָּכתוּב )תהלים קלג( ַּכ
ֶׁ
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 ַחד )עיין לעיל ברעיא מהימנא פרשת פנחס רמ''ה.38
, כוונת י' דברים של שולחן שבת( נְ ִטילַ ת י ַָדיִ ם.ע''א
מות
ֹ ֲ י ַָדיִ ם ְמז ּוה,יתין
ִ ִאו ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ן ְ ּד ַמ ְתנ
ֹ ְ ּד ָה ִכי
, ְּבגִ ין ְ ּד ִאי ּנ ּון ׁ ְשנִ ֹיות לַ ּט ּו ְמ ָאה,לות לַ ְּב ָר ָכה
ֹ ּ ְפס ּו
אש ֹון ַּכד ִאי ּנ ּון
ׁ  ְ ּד ִאיה ּו ִר.ְ ּד ִאיה ּו ַאב ַה ּט ּו ְמ ָאה
.רות ִאי ּנ ּון ׁ ְשנִ ֹיות לַ ְּב ָר ָכה
ֹ הו
ֹ  וְ ַכד ִאי ּנ ּון ְט,בות
ֹ ְֲמ ֻסא
 ַּכהֲ נָ א ְ ּד ִאיה ּו.ִ ּד ְב ָר ָכה לָ א ׁ ַש ְריָא ֶא ּ ָלא ַעל ַטהֲ ָרה
.יה ִּב ְר ָכ ָתא
ֹ יש ָט
ׁ  ִא,הור
ׁ ִא
ּ ֵ ׁ ַש ְריָא ָעל,יש ֶח ֶסד
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 )במדבר ו( דַּ ֵּבר ֶאל, וְ לָ כֵ ן.' ֹֹאש וְ גו
ׁ הָ ר
ַא ֲהרֹן וְ ֶאל ָּבנָיו לֵ אמֹר כּ ֹה ְתבָ ֲרכ ּו ֶאת ְ ּבנֵי
-  ָּכל כּ ֹהֵ ן הַ ְמבָ ֵר ְך, ָ וּפֵ ְר ׁשוּה.' ִֹש ָר ֵאל וְ גו
ְׂ י
ְ. ֵאין ִמ ְת ָּב ֵרך- ש ֵאינוֹ ְמבָ ֵר ְך
ְ
ֶ ׁ ְ ו.ִמ ְת ָּב ֵרך
ש ֵאין
ֶ ׁ  ָּכל ְ ּב ָרכָ ה,וּפֵ ְר ׁשוּהָ ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְ ׁשנָה
. ֵאין ְׁש ָמ ּה ְ ּב ָרכָ ה,ָּב ּה ַאז ְָּכ ָרה ו ַּמ ְלכוּת
.ַמ ְלכוּת אֲ דֹנָי

 )תהלים קלג( ַּכ ּ ׁ ֶש ֶמן ַה ּט ֹוב ַעל,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב
 )במדבר ו( ַ ּד ּ ֵבר ֶאל ַאהֲ רֹן, ּו ְבגִ ין ָ ּדא.'ֹאש וְ ֹגו
ׁ ָהר
.'ש ָר ֵאל וְ ֹגו
ׂ ְ ִוְ ֶאל ָּבנָ יו לֵ אמֹר ּכֹה ְת ָב ַרכ ּו ֶאת ְּבנֵי י
ְ
ינו
ֹ  וְ ׁ ֶש ֵא. ִמ ְת ָּב ֵרך, ָּכל ּכ ֵֹהן ַה ְּמ ָב ֵר ְך,או ְקמ ּו ָה
ֹ ְו
ְ
ְ
 ָּכל,יתין
ִ ִארי ַמ ְתנ
ֵ או ְקמ ּו ָה ָמ
ֹ ְ ו. ֵאין ִמ ְת ָּב ֵרך,ְמ ָב ֵרך
יה
ּ ְּב ָר ָכה ׁ ֶש ֵאין ָּב ּה ַאזְ ָּכ ָרה ּו ַמלְ כ ּות לָ או ׁ ְש ֵמ
. ַמ ְלכ ּות אֲ דֹנָ י.ְּב ָר ָכה

The blessing of washing the hands (Netilat Yadayim) before the meal purifies
the hands. The Zohar teaches us that the light of blessings comes only to a
pure vessel. If the hands are in an impure state, then they can not draw
blessings. There are a special process and meditation to achieve pure hands.
ְ  נְ ִטילַ ת י ַָדיִם צָ ִר, וְ עוֹ ד.39
יך ִל ּטֹל אוֹ ָתן
,ש ָ ּגזְר ּו ָעלָ יו י''ד ּ ְפ ָר ִקים
ֶ ׁ ,ַעד הַ ּ ֶפ ֶרק
 וְ ִהיא יָד,'ְ ּבאוֹ ָת ּה ָׁש ָעה ׁשוֹ ָרה ָעלָ יו יַד ה
ש ּבוֹ חָ ְכ ָמה ְ ּביַד
ֶ ׁ של ְ ּב ָרכָ ה ִמ ַ ּצד הַ חֶ סֶ ד
ֶׁ
,של ְק ֻד ּ ָׁשה ִמ ַ ּצד הַ ְ ּגבו ָּרה
ֶ ׁ  וְ ִהיא יָד. ֹי ְִמינו
 ) ְויַד ְשׂמ ֹאל( וְ ִהיא יַד הַ יִּחוּד.ו ְ ּׁשר ּויָה ְב ִדין
,ש ּׁשוֹ ָרה ְ ּבי''ד ּ ִפ ְר ֵקי הַ ּגוּף
ֶ ׁ ,ִמ ַ ּצד הַ ִּת ְפ ֶא ֶרת
שהֵ ם ְ ׁשנֵים ָע ָׂשר ּ ְפ ָר ִקים ִ ּב ְׁש ּ ֵתי זְרוֹ עוֹ ת
ֶׁ
.ּש ַניִם ַּב ּגוּף וּבַ ְ ּב ִרית
ׁ ְ  ו,ּש ּ ֵתי ׁשוֹ ַקיִם
ְׁ ו

ְ  נְ ִטילַ ת י ַָדיִ ם ָצ ִר,עוד
,לון ַעד ּ ִפ ְר ָקא
ֹ יטול
ֹ ִיך ל
ֹ ְ ו.39
 ְּב ַהה ּוא ׁ ַשעֲ ָתא ׁ ַש ְריָא יַד,יה י''ד ּ ִפ ְר ִקין
ּ ְֵ ּדגָ זְ ר ּו ָעל
יה
ִ  וְ ִא,יה
ּ יהי יַד ִ ּד ְב ָר ָכה ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ֶח ֶסד ְ ּד ֵב
ּ ֵיְ יָ' ָעל
 ִמ ִּס ְט ָרא,יהי יַד ִ ּד ְקד ּו ּ ׁ ָשה
ִ  וְ ִא.יה
ּ ָח ְכ ָמה ְּביַד יְ ִמי ֵנ
יהי
ִ  )נ''א וידא דשמאלא( וְ ִא. וְ ׁ ַש ְריָיא ְּב ִדינָ א,ִ ּדגְ ב ּו ָרה
 ְ ּד ׁ ַש ְריָא ְּבי''ד, ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִת ְפ ֶא ֶרת,יַד ְ ּדיִ ח ּו ָדא
שר ּ ִפ ְר ִקין ִּב ְת ֵרין
ׂ ָ  ְ ּד ִאי ּנ ּון ׁ ְשנֵים ָע,ּ ִפ ְר ִקין ְ ּדג ּו ָפא
. ּו ְת ֵרין ְּבג ּו ָפא ּו ְב ִרית. ּו ְת ֵרין ׁש ֹו ִקין,רו ִעין
ֹ ְ ּד

The two hands have ten fingers for the Ten Sefirot and the ten sayings of the
action of Creation. “And God said let there be…”
The fingers have 14 joints each and together 28 as the number of letters in the
first verse of the Torah and the numerical value of the for ‘ כחforce’.
We hold the water vessel (‘Natlan’) with the right hand for the aspect of
Chassadim that channeled from the Right column. We transfer the Natlan to
the left hand to serve the right and pour twice (14+14=28) for the YHVH name
of Atzilut (Chokmah, 72), then we transfer the Natlan to the right hand (we may
refill it with water for additional Chassadim and blessing) and pour twice on
the left hand for the YHVH name of the world of Beriah (Binah, 63). We pour
the water on the hands from the wrist down.
Then we rub the two hands together and say the blessing while raising the
hands above the level of our eyes, for the YHVH name of Zeir Anpin (45), the
world of Yetzirah.
This process that is called “Netilat Yadayim”, eliminates all Klipot/spiritual
impurities from our hands, allowing us to make a pure connection to the food,
world of Asiah (action, 52).
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Only with proper blessings we can eat and benefit spiritually, otherwise, we
consume food like animals.
Another aspect of 14 is in the body, unifying Right and Left. We have three
joints in each hand and three joints in each leg, together 12. We get 14 when
we add one for the body and one for Yessod (sexual organ) for unification and
balance.

ּ .40ו ְתלַ ת זִ ְמנִ ין י''דִ ,איה ּו מ''ב ,יי''יִ ,מן י''ד י''ד,
''שאִ ,מן הוי''ה הוי''ה
י''דָ ,רמ ּוז יְ ָב ֶ''ר ְכ ָך י ֵ
ָ''אר יִ ּ ָ ׂ
הוי''ה .ד' ד' ד' ִמי''ד י''ד י''דִ ,אי ּנ ּון ְר ִמיזִ ין ּ ַבאֲ דֹנָ ''י
ַה ָ ּנ ִביא ָעלַ יְ יה ּו) ,ירמיה
אֲ דֹנָ ''י אֲ דֹנָ ''י .וְ ָא ַמר
יכל יְ יָ' ֵה ּ ָמה .וְ ַהאי נְ ִטילָ א
יכל יְ יָ' ֵה ַ
יכל יְ יָ' ֵה ַ
ז( ֵה ַ
ְּב ַיד ְ ּד ִא ּ ָת ְת ְקנָ ת.

 .40וְ ָׁשל ֹׁש ּ ְפ ָע ִמים ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר הוּא
ַא ְר ָּב ִעים ו ְ ּׁש ַניִם .יי''י ִמי''ד י''ד י''דָ ,רמוּז
ִ''שא ,מֵ הוי''ה הוי''ה
ָ''אר י ּׂ ָ
יְ''בָ ֶר ְכ ָך י ֵ
הוי''ה .ד' ד' ד' ִמי''ד י''ד י''ד ,הֵ ם ְרמ ּוזִים
ַּבאדֹנָ''י אֲ דֹנָ''י אֲ דֹנָ''י .וְ ָא ַמר הַ ּנ ִָביא
עֲ לֵ יהֶ ם) ,ירמיה ז( הֵ יכַ ל ה' הֵ יכַ ל ה' הֵ יכַ ל
ש ִה ְת ּ ַת ְ ּקנָה.
ה' הֵ ּ ָמה .וְ הַ ְ ּנ ִטילָ ה הַ ז ּוֹ ַּביָּד ׁ ֶ

’ is numerically 14. As we explained previously, the threeיד‘ The word hand,
 of God (3x14) equal 42.יד יד יד hands
 of the three verses that theיהוה  found in the YHVHיד יד יד  fromייי The three
priests bless the children of Israel.

.אדני אדני אדני  found inד ד ד The three
The prophet Jeremiah repeats three times “Palace of YHVH” in sequence.
”הֵ יכַל יְהוָה הֵ יכַל יְהוָה ,הֵ יכַל יְהוָה“ Jeremiah 7:4
 and ‘The vessel’,אדני ”, ‘Palace’ numerically 65, same as ADNYהֵ יכַל“ The word
’.הכלי‘
The meditation of the handwashing before the meal connects the three YHVH
 and three ADNY allowing us to have a complete connection to the threeיהוה
columns and the Tree of Life.

 .41וְ ָכל ְס ָטר ִמג' ַאנְ ּ ֵפי ֵחיוָ ןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון יְ יָ' יְ יָ' יְ יָ'.
ּו ִמ ְּתלַ ת ַּג ְד ּפי ֵחיוָ ןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ד' ד' ד'ֻ ּ ,כ ְּלה ּו ָצ ִר ְ
יך
ֵ
לְ ֶמהֱ וֵ י ִמ ּכ ַֹח )דף רע''ג ע''א( ָא ָדם .וְ ִאיה ּו ֹיו''ד ֵה''א
יהֹ ,יו''ד וָ א''ו ָ ּדלֶ ''תֵ ,ה''א ָאלֶ ''ף,
וָ א''ו ֵה''אּ .כ ַֹח ִ ּדילֵ ּ
יתא לָ א ׁ ַש ְריָא
רונִ ָ
וָ א''ו ָאלֶ ''ף וָ א''וֵ ,ה''א ָאלֶ ''ףּ .ו ַמ ְט ֹ
יהְּ ,ב ִפ ְר ִקין ְ ּד ֶא ְצ ְּב ָעןַ ,עד ְ ּד ִא ְתעֲ ָבר
ְּבכ ַֹח ִ ּדילֵ ּ
ישא ּ ְפס ּולָ הִ ,אנְ ּת ּו
ִמ ַ ּניְ יה ּו ז ּוהֲ ָמאִ ׁ ,ש ְפ ָחה ִּב ׁ ָ
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שהֵ ם ְי ָי
 .41וְ כָ ל צַ ד ִמ ּ ְׁשל ׁ ֶֹשת ּ ְפנֵי הַ חַ יּוֹ תֶ ׁ ,
שהֵ ן ד' ד' ד',
ְי ָי ְייָ ,ו ִּמ ּ ְ ׁשל ֹׁש ַּכנְ פֵ י הַ חַ יּוֹ תֶ ׁ ,
ּ ֻכ ָּלם צָ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת ִמכּ ֹחַ ָא ָדם .וְ הוּא יוֹ ''ד
ש ּלוֹ  -יוֹ ''ד וָא''ו
הֵ ''א וָא''ו הֵ ''א .הַ כּ ֹחַ ׁ ֶ
דָּ לֶ ''ת ,הֵ ''א ָאלֶ ''ף ,וָא''ו ָאלֶ ''ף וָא''ו,
הֵ ''א ָאלֶ ''ף .וְ הַ ּ ַמ ְל ָּכה לֹא ְׁשר ּויָה ַּבכּ ֹחַ
שעוֹ בֶ ֶרת
ש ּלוֹ ּ ְ ,ב ִפ ְר ֵקי הָ ֶא ְצ ָּבעוֹ תַ ,עד ׁ ֶ
ֶׁ
מֵ הֶ ם הַ זֻ ּה ֲָמה ,הַ ּ ִ ׁש ְפחָ ה הָ ָר ָעה הַ ּ ְפסוּלָ ה,
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, וְ לָ כֵ ן ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְׁשנָה.שת הַ ּ ָפסוּל
ֶ ׁ  י ַָדיִ ם ֵא,יתין
ִ ִארי ַמ ְתנ
ֵ או ְקמ ּו ָה ָמ
ֹ  ּו ְבגִ ין ָ ּדא.ְ ּד ָפס ּול
.י ַָדיִם ְמזֹהָ מוֹ ת ּ ְפסוּלוֹ ת ִל ְב ָרכָ ה
.לות לַ ְּב ָר ָכה
ֹ מות ּ ְפס ּו
ֹ ְֲמז ּוה
Each of the three columns comes from the three sides of the Holy Creatures of
the Holy Chariot, Lion (Chessed, Right), Ox (Gevurah, Left), Eagle (Tiferet,
Central). They also represent the three YHVH. The three wings of the Holy
Creatures is the aspect of the three D  דדדthat is three times  אדניADNY. All
should come from the ‘force’ (28 =  )כחof man (אדםAdam= 45) that is the name
of Zeir Anpin

and the 28 letters of the spelled name

The Shechinah with the name of 28 letters can come to the hands with the 28
segments of the fingers (14+14) only when the hands are spiritually pure.
The sages told us that the maidservant of the negative side resides on impure
hands and disqualifies the person from making blessings.
ש ּׁשוֹ ָרה ָׁשם יַד
ֶ ׁ , וְ הֵ ם ַמיִם ְלטַ הֵ ר הַ יָּד.42
ש ַע ּ ֵמי הָ ָא ֶרץ
ֶ ׁ .של הַ ּתוֹ ָרה
ֶ ׁ  יַד ְי ָי זֶה ַמיִם.ְָיי
, ַמה ּמוֹ ִעילָ ה לָ הֶ ם ְט ִבילָ ה,ש ֶרץ
ֶ ׁ הֵ ם
 ַּב ָ ּגזֵל, ִ ׁש ְפחָ ה ָר ָעה ְ ּבי ָָדם,ש ֶרץ
ֶ ּׁ ַוְ ה
שגּוֹ ְז ִלים
ֶ ׁ של הַ ְ ּב ָרכוֹ ת
ֶ ׁ  ַּב ָ ּגזֵל,ידיהֶ ם
ֵ ש ִ ּב
ֶׁ
ְ
ש ּלֹא יוֹ ְד ִעים
ֶ ׁ ,ֶאת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
 וְ לֹא יוֹ ְד ִעים ַמ ִהי ְ ּב ָרכָ ה ו ַּמ ִהי,ְלבָ ֵר ְך
.זֻה ֲָמה

 יַד.'ָ ְ ּד ׁ ַש ְריָיא ּ ַת ּ ָמן יַד יְ י, וְ ִאי ּנ ּון ַמיִ ם לְ ַד ְ ּכ ָאה יַד.42
, ְ ּד ַע ּ ֵמי ָה ָא ֶרץ ִאי ּנ ּון ׁ ֶש ֶרץ.יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ  ָ ּדא ַמיִ ם ְ ּד,'ָיְ י
ישא
ָ ׁ  וְ ַה ּ ׁ ֶש ֶרץ ׁ ִש ְפ ָחה ִּב,לון ְט ִבילָ ה
ֹ מו ִעיל
ֹ ַמה
 ְּב ֶגזֶל ְ ּד ִב ְר ָּכאן ְ ּדגַ זְ לִ ין.יהון
ֹ יד
ֵ  ְּב ֶגזֶל ְ ּד ִב,יהון
ֹ יד
ֵ ִּב
ְ ְלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 וְ לָ א, ְ ּדלָ א י ְַד ֵעי לְ ָב ְר ָכא,יך ה ּוא
.יהי ז ּוהֲ ָמא
ִ  ּו ַמאי ִא,יהי ְּב ָר ָכה
ִ י ְַד ֵעי ַמאי ִא

The water that purifies our hands is the aspect of the Torah. If people don’t
have the Torah and follow it, then they are like insects, aspect of the negative
side and maidservant. They stay impure even after they go under the water
because they don’t have the Torah to purify them.
When they make a blessing without the understanding of what is a blessing
and what is an impurity, they are considered and robbers from the Holy One
Blessed be He.
The purity of our hands and consciousness should be on the highest level in
order to be able to draw true blessings into our lives from the names of YHVH
that we can draw with proper blessings.
,ּש ּׁ ָש ְמע ּו הַ חֲבֵ ִרים דְּ בָ ִרים ֵא ּלו
ֶ ׁ  ִמיָּד ְּכ.43
שיּ ְַׁש ִלים
ֶ ׁ  לֹא ָיכ ְֹל ִּתי ִל ְס ּבֹל,וַאֲ נִ י ִע ּ ָמהֶ ם
 וְ ִה ְׁש ּ ַת ּ ַט ְח ִּתי,של ְ ּב ָרכָ ה
ֶ ׁ עֲ ָׂש ָרה ְדבָ ִרים
ֹאמר דְּ בָ ִרים
ַ ּ שי
ֶ ׁ יש
ׁ  ו ְּבוַדַּ אי ֵאין ִא, ֶֹא ְצלו
ש ַא ּ ָתה הוּא ְּכמוֹ ַא ְר ַּבע
ֶ ׁ ,ֵא ּל ּו ֶא ָּלא ַא ּ ָתה
שהָ ָא ָדם נִ ְכנָס
ֶ ׁ .של ּגַן ֵע ֶדן
ֶ ׁ ְמ ִח ּצוֹ ת
)שׁכַּאֲ ֶשׁר אַ ָתּה( ִ ּב ְמ ִח ַ ּצת הַ ִּתינוֹ קוֹ ת
ֶ ָּבהֶ ן
28

 ִמ ּיַד ְ ּכ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ְמע ּו ִמ ִּלין ִא ּ ֵלין ַח ְב ַר ּיָיא וַ אֲ נָ א.43
ש ָרה ִמ ִּלין
ְ ׁ  לָ א י ִָכילְ נָ א לְ ִמ ְס ּ ַבל ְ ּדי,הון
ֹ ִע ְּמ
ׂ ְ ַשלִ ים ַע
 ּו ְבוַ ַ ּדאי לֵ ית ּ ַבר נָ ׁש.יה
ּ  וְ ִא ׁ ְש ְּת ַט ְחנָ א לְ גַ ּ ֵב,ִ ּד ְב ָר ָכה
 ְ ּד ַאנְ ְּת ה ּוא ְ ּכגַ וְ ונָ א. ֶא ּ ָלא ַאנְ ְּת,ֵימא ִמ ִּלין ִא ּ ֵלין
ָ ְ ּדי
הון )נ''א דכד
ֹ  ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש ָעאל ְּב.יצות ְ ּד ַּגן ֵע ֶדן
ֹ ְ ּדד' ְמ ִח
יצת
ַ  ּו ִב ְמ ִח.ינוק
ֹ  וְ ִא ְת ָע ִביד ִּת,אנת( ִּב ְמ ִחי ַּצת יְ נ ּו ִקין
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יצת ּ ַבח ּו ִרים,
נְ ָע ִרים ,וְ ִא ְת ָע ִביד נַ ַערּ .ו ִב ְמ ִח ַ
יצת זְ ֵקנִ ים ,וְ ִא ְת ָע ִביד זָ ֵקן.
וְ ִא ְת ָע ִביד ָּבח ּורּ .ו ִב ְמ ִח ַ
'ש ְב ּת ֹו
כון ׁ ִ
ּו ְּבגִ ין ָּכ ְך ִא ְּת ַמר ָעלָ ְך) ,תהלים לג( ִ'מ ְמ ֹ
יח ֶאל ָּכל ֹיו ְש ֵבי ָה ָא ֶרץ .וְ ַאנְ ְּת ה ּוא ְ ּד ִא ְּת ַמר
'ה ׁ ְש ִ ּג ַ
ִ
ְ
דור
שרְּ ,ב ָד ָרא ְ ּד ֹ
ָעלָ ך) ,בראשית ו( ְּב ׁ ַש ַּגם ה ּוא ָּב ָ ׂ
ַה ְפלָ גָ ה הֲ וֵ יתּ .ו ְב ָכל ָ ּד ָרא וְ ָד ָרא ְּבגִ לְ ּג ּולָ אּ ְ .כגַ לְ ַּגל
ְ ּד ִמ ְת ַה ּ ֵפ ְך לְ ַכ ּ ָמה ַּגוְ ונִ ין .וְ לָ א נִ גְ לֵ תֶ ,א ּ ָלא ְּב ָד ָרא
יתא ַעל י ָָד ְך.
או ַריְ ָ
יה ֹ
ְ ּד ִא ְתיְ ִ
יהיב ּ ֵב ּ

שה
שה ִתינוֹ ק ,ו ִּב ְמ ִח ַ ּצת נְ ָע ִרים וְ נַעֲ ֶׂ
וְ נַעֲ ֶׂ
שה ָּבחוּר,
נ ַַער ,ו ִּב ְמ ִח ַ ּצת ַּבחו ִּרים וְ נַעֲ ֶׂ
ְ
שה ז ֵָקן .ו ְּלכָ ך נֶאֱ ַמר
ו ִּב ְמ ִח ַ ּצת ז ְֵקנִ ים וְ נַעֲ ֶׂ
ָעלֶ ָ
'ה ְׁש ִ ּגיחַ
'ש ְב ּתוֹ ִ
'מ ְּמכוֹ ן ִׁ
יך) ,תהלים לג( ִ
ש ּנֶאֱ ַמר
ֶאל ָּכל י ְ ֹׁשבֵ י הָ ָא ֶרץ .וְ ַא ּ ָתה הוּא ׁ ֶ
ָעלֶ ָ
יך )בראשית ו( ְ ּב ַׁש ּגַם הוּא ָּב ָׂשרַּ ,בדּ וֹ ר
ִית ,ו ְּבכָ ל דּ וֹ ר וָדוֹ ר
של דּ וֹ ר הַ ּ ְפלַ ּגָה הָ י ָ
ֶׁ
ְ
ש ִּמ ְתהַ ּ ֵפך ְלכַ ּ ָמה גְ וָנִ ים.
ְ ּבגִ ְל ּגוּלּ ְ ,כג ְַל ּגַל ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְּתנָה ּבוֹ ּתוֹ ָרה
ית ֶא ּ ָלא ְ ּבדוֹ ר ׁ ֶ
וְ לֹא נִ גְ לֵ ָ
ַעל י ְָד ָך.

When they heard the teaching of Moses, ‘the Faithful Shepherd’, on the
blessings, they fell in front of him and said that only He (Moses) can bring this
high-level study. He has access to all levels of the Garden of Eden.
 in the initials of the first three words.משה The following verse has Moses’s name
It also connects him to the highest spiritual level.
” ִמ ְמּכוֹן ִשׁ ְבתּוֹ ִה ְשׁגִּ יחַ אֶ ל ָכּל יֹ ְשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ“ Psalms 33:14
”“From His dwelling place He looks out On all the inhabitants of the earth,
רוּחי בָ אָ ָדם ְלעֹ לָ ם ְבּ ַשׁגַּם הוּא בָ ָשׂר וְהָ יוּ י ָָמיו ֵמאָ ה וְﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה“ Genesis 6:3
”וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה ל ֹא יָדוֹן ִ
“Then YHVH said, "My Spirit shall not strive with man forever, because he also
”is flesh; nevertheless his days shall be one hundred and twenty years.
Moses was in the generation of the Tower of Babel and he comes back in every
generation.
’,בּ ַשׁגַּם‘ His name is concealed in the word
’. Theמשה‘ ְ numerically 345 as ‘Moses,
verse reveals that ‘his’ (Moses) days will be 120 (Deuteronomy 34:7). His soul
and main work revealed in the generation that left Egypt and received the Torah
on Mount Sinai.

ישת ֵמ ָע ְל ָמאַ ,אנְ ְּת ה ּוא ְ ּכ ׁ ִש ְמ ׁ ָשא
ִ .44מ ּיַד ְ ּד ִא ְת ְ ּכנִ ׁ ַ
ְ ּדנָ ִהיר ְּב ָכל ָ ּד ָרא וְ ָד ָראּ ְ ,ד ַכד ִא ְת ְ ּכנַ ׁש ׁ ִש ְמ ׁ ָשא
ְּבלֵ ילְ יָא ,נָ ִהיר ְּב ִסיהֲ ָראּ ,ו ְב ׁ ִש ִּתין ִר ּב ֹוא ּכ ָֹכ ַביָא.
ָה ִכי ַא ְּת )אנת(ּ ְ ,ד ַאנְ ְּת נָ ִהיר ְּב ׁ ִש ִּתין ִר ּב ֹוא ְּב ָכל
ָ ּד ָרא וְ ָד ָרא .וְ ַהאי ִאיה ּו ְ ּד ָקא ָר ַמז ק ֶֹהלֶ ת) ,קהלת
או ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ןֵ ,אין ּד ֹור
דור ָּבא .וְ ֹ
הולֵ ְך וְ ֹ
א( ּד ֹור ֹ
עוד א ּו ְקמ ּו ָהַ ,ה ּד ֹור
ּ ָפח ּות ִמ ּ ׁ ִש ׁ ִשים ִר ּב ֹוא .וְ ֹ
הולֵ ְך ה ּוא ׁ ֶש ָּבאְ ,ל ַק ּיֵים )שם( ַמה ׁ ֶש ָהיָה ה ּוא
ׁ ֶש ֹ
ְ
ש ָרה ְ ּד ָב ִרים
ׁ ֶש ִּי ְהיֶהִ .מ ָּכאן וְ ֵאילָ ךַ ,א ׁ ְשלִ ים ַע ְ ׂ
ימנָ א,
תו ָרא ְּב ִא ְת ַּגלְ יָיאָ .א ַמר ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
ְ ּד ָפ ֹ
ישא זַ ָּכ ָאה ח ּולָ ָק ְךּ ְ ,דק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
ּב ּו ִצינָ א ַק ִ ּד ׁ ָ
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ש ִה ְת ַּכ ּנ ְַס ּ ָת מֵ הָ עוֹ לָ םַ ,א ּ ָתה הוּא
ִ .44מיָּד ׁ ֶ
ְ ּבכָ ל דּ וֹ ר וָדוֹ ר.
ש ּ ֵמ ִאיר
ֶׁ
שמֶ ׁש
ַּכ ּ ׁ ֶ
שמֶ ׁש ַּב ּ ַל ְילָ ה ,הוּא מֵ ִאיר
ש ִּמ ְת ַּכ ּנֵס הַ ּׁ ֶ
ש ְ ּכ ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
ַּב ְּלבָ נָה ו ְּב ִ ׁש ּ ִׁשים ִר ּבוֹ א כּ וֹ כָ ִביםָּ .כך ַא ּ ָתה,
ש ַא ּ ָתה מֵ ִאיר ְ ּב ִ ׁש ּ ִׁשים ִר ּבוֹ א ְ ּבכָ ל דּ וֹ ר
ֶׁ
ש ָר ַמז קֹהֶ לֶ ת) ,קהלת א( דּ וֹ ר
וָדוֹ ר .וְ זֶה ּו ׁ ֶ
הֹלֵ ְך וְ דוֹ ר ָּבא .וּפֵ ְר ׁשוּהָ ַר ּבוֹ ֵתינוֵּ ,אין דּ וֹ ר
ּ ָפחוֹ ת ִמ ּ ִ ׁש ּ ִׁשים ִר ּבוֹ א .וְ עוֹ ד ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ  ,הַ דּ וֹ ר
שהָ יָה הוּא
ש ָּבאְ ,ל ַקיֵּם ַמה ּׁ ֶ
שהוֹ לֵ ְך הוּא ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
שי ּ ְִהיֶהִ .מ ָּכאן וְ ֵאילָ ך הַ ְ ׁשלֵ ם עֲ ָׂש ָרה ְדבָ ִרים
ֶׁ
ש ְלחָ ן ְ ּבגִ ּלוּיָ .א ַמר רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן,
של הַ ּ ׁ ֻ
ֶׁ
ָ
שהַ ָּקדוֹ ׁש
הַ ְּמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה ַא ְ ׁש ֵרי חֶ ְל ְקךֶ ׁ ,
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ש ּלֹא גִ ָּלה ְלכָ ל
ֶ ׁ ּ  וְ לָ א ָּברו ְּך הוּא ִ ּג ּ ָלה ְל ָך ַמה,חוזֶה
ֹ ְ ַמה ְ ּדלָ א ַּג ּ ֵלי לְ ָכל נָ ִביא ו,ה ּוא ַּג ּ ֵלי לָ ְך
. וְ לֹא ְל ִמי ו ְּל ִמי,נ ִָביא וְ חוֹ זֶה
.לְ ַמאן ּולְ ַמאן
When you passed from this world, you became like the sun that shines in every
generation. When the sun in set, it still gives its light to the moon and to
600,000 stars in every generation. This is what King Solomon meant when
saying (Ecclesiastes 1:4) ““ ”דּוֹר הֹ לֵ � וְדוֹר בָּ א וְהָ אָ ֶרץ ְלעוֹלָ ם עֹ ָמ ֶדתA generation goes and
a generation comes, But the earth remains forever.”
The souls from previous generation reincarnate in the following generation.
Every generation must have at least six hundred thousand souls.
Ecclesiastes 1:9 “ֲשׂה הוּא ֶשׁיֵּﬠָ ֶשׂה וְאֵ ין כָּל חָ ָדשׁ ַתּחַ ת הַ ָשּׁ ֶמשׁ
ָ ”מַ ה ֶשּׁהָ יָה הוּא ֶשׁיִּ ְהיֶה וּמַ ה ֶשׁ ַנּﬠ
“That which has been is that which will be, And that which has been done is
that which will be done. So there is nothing new under the sun.”
Moses refers to Rabbi Shimon as Holy Light telling him that his lot is blessed
because the Holy One Blessed Be He revealed to him secrets that were not
revealed to prophets, futurists or any other.
Moses continues with explanations of the meal process.
 ִל ְבצ ַֹע ַעל ְׁש ּ ֵתי ִּכ ָּכרוֹ ת- שנִ י
ֵ ׁ .45
,שהֵ ן ְרמוּזוֹ ת ִ ּב ְ ׁשנֵי לוּחוֹ ת הַ ּתוֹ ָרה
ֶ ׁ ,ְ ּב ַׁש ָּבת
ישי
ִׁ ש ַּביּוֹ ם הַ ּ ְ ׁש ִל
ֶ ׁ .ש ָּבת זוּגוֹ ת
ַׁ ש ִ ּנ ְּתנ ּו ְב
ֶׁ
, ו ְּב ַׁש ָּבת נִ ְּתנָה,ש ּבוֹ ּ ַפעֲ ַמיִם טוֹ ב
ֶ ׁ ,ּי ְָרדו
 וְ ַאף ַעל ּגַב.ְ ׁש ּ ֵתי נְ ֵקבוֹ ת ִל ְ ׁש ַניִם טוֹ ִבים
ֹ ְ ּכמו,ש ִדים ְממֻ ִ ּנים ַעל זוּגוֹ ת
ֵ ּׁ ַשה
ֶ ׁ ָש ּ ֵבאֲ רוּה
ֶׁ
-  ְ ׁשנֵי אֱ גוֹ זִים,יצים
ִ ֵש ּ ֵבאֲ רוּהָ ְ ׁש ּ ֵתי ב
ֶׁ
 ְ ׁשלוּחֵ י ִמ ְצוָה ֵאינָן:ֹשה ִמ ִּסינַי
ֶ ׁ הֲלָ כָ ה ְלמ
.נִ ז ּוֹ ִקין

,רות ְּב ׁ ַש ָּבת
ֹ  לְ ִמ ְב ַצע ַעל ׁ ְשנֵי ִ ּכ ָּכ, ִּתנְ יָינָ א.45
יהיב ּו
ִ ְ ְ ּד ִא ְתי,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ ְ ּד ִאי ּנ ּון ְר ִמיזִ ין ִּב ְת ֵרי ל ּו ֵחי
יה ְּת ֵרי
ָ ִ ִ ּד ְב ֹיו ָמא ְּתל.ְּב ׁ ַש ָּבת ז ּו ֹגות
ּ  ְ ּד ֵב,ית ָאה נַ ְח ּת ּו
 ְּת ֵרין נ ּו ְק ִבין לִ ְת ֵרין,יבת
ַ יה
ִ ְ ּו ְב ׁ ַש ָּבת ִא ְתי,טוב
ֹ זִ ְמנֵי
או ְקמ ּו ָה ְ ּד ׁ ֵש ִדים ְמ ֻמנִ ן ַעל
ֹ  וְ ַאף ַעל ַּגב ְ ּד.ָט ִבין
. ׁ ְשנֵי אֱ ֹגוזִ ים,יצים
ִ או ְקמ ּו ָה ׁ ְשנֵי ּ ֵב
ֹ  ְ ּכ ָמה ְ ּד,ז ּו ֹגות
.הֲ לָ ָכה לְ מ ׁ ֶֹשה ִמ ִּסינַ י ׁ ְשל ּו ֵחי ִמ ְצוָ ה ֵאינָ ן נִ ֹזו ִקין

The two loaves of bread on the table are against the two tablets of the Torah
that were given on Shabbat. On the third day, the Torah brought down to the
people. On the third day of Creation, God saw twice that his word was ‘Good’.
The third is the aspect of Tiferet and central column that includes the Right
and the Left.
Even though the negative-side is free to cause separation between pairs, the
two breads/Challah on Shabbat is a connection to a Mitzva, precept, and
therefore as taught by Moses, messengers of Mitzva are not hurt and there’s no
reason to worry.
Lesson: The two challah that we use on Shabbat represents Right and Left and
we connect them together. Chessed on the right above the Left, Gevurah. We
put our hands on the two and make the blessing, creating the central column
by uniting the Right and the Left. When using 12 Challot, we arrange 5
Chassadim on the Right and 5 Gevurot on the Left with meditation of the Holy
Ari.
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A person doing a mitzvah is not hurt so when we think about our next Mitzvah,
we immediately draw protection. Studying Torah is an important Mitzvah and
very easy to do it anywhere we go. We can have a small book with us at all times
and or using the Unity Zohar app for smartphones. When you have a little time,
pull your smartphone or a book and study some Zohar.
If you drive or commuting to work you can play previously downloaded Zohar
recordings available on DailyZohar.com. You may use ZoharVoice.com to listen
to Zohar over the phone.
 ֵאין,ּ ַוה ֲֵרי ָׁשנִ ינו,ֹאמר
ַ  וְ ִאם ּת.46
,יעי
ִ שנִ י וְ ֵאין ְמסַ יּ ְִמים ָּב ְר ִב
ֵ ׁ ּ ילין ַּב
ִ ַמ ְת ִח
ש ּלֹא הָ י ּו
ֶ ׁ ,דְּ הַ יְנ ּו ְ ּבב' ד' ִעם ֵע ֶרב ַרב
,שם ָׁש ַמיִם
ֵ ׁ ש ּלֹא ִה ְת ַ ּגיְּר ּו ְל
ֶ ׁ ,ְׁשלוּחֵ י ִמ ְצוָה
 ִצ ּוָה הַ ָּקדוֹ ׁש,ש ָע ְבר ּו ִמן הָ עוֹ לָ ם
ֶ ׁ ו ְּל ַאחַ ר
ָּברו ְּך הוּא ִל ּטֹל )שמות לד( ְׁשנֵי לֻ חֹת
 וְ כָ ַת ְב ִּתי ַעל, וְ ָא ַמר,אשֹנִ ים
ׁ אֲ בָ נִ ים ָּכ ִר
שר הָ י ּו ַעל הַ ּ ֻלחֹת
ֶ ׁ ֲהַ ּ ֻלחֹת ֶאת הַ דְּ בָ ִרים א
.' ֹוְ גו

 וְ ֵאין, ֵאין ַמ ְת ִחילִ ין ּ ַב ּ ׁ ֵשנִ י, וְ ָהא ּ ָתנֵינָ ן,ימא
ָ  וְ ִאי ּ ֵת.46
 ְ ּדלָ א, ְ ּד ַהיְ ינ ּו ְּבב' ד' ִעם ֶע ֶרב ַרב,'ימין ְּבד
ִ ְמ ַס ְּי
, ְ ּדלָ א ִא ְת ָּג ְּייר ּו לְ ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם,הֲ ֹוו ׁ ְשל ּו ֵחי ִמ ְצוָ ה
ְ  ָמ ּנֵי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,ּולְ ָב ַתר ְ ּד ִא ְת ַע ָּבר ּו ֵמ ָעלְ ָמא
יך
חות אֲ ָבנִ ים
ֹ ה ּוא לְ נַ ְטלָ א )שמות לד( ׁ ְשנֵי ל ּו
חות ֶאת
ֹ  )שם( וְ ָכ ַת ְב ִּתי ַעל ַה ּל ּו, וְ ָא ַמר,אש ֹונִ ים
ׁ ָּכ ִר
.'חות וְ ֹגו
ֹ ַה ְ ּד ָב ִרים אֲ ׁ ֶשר ָהי ּו ַעל ַה ּל ּו

As explained before, there is a danger in pairs because the negative-side can
cause separation and disconnection from the Light. The second and fourth day
(Monday and Wednesday) are ‘pairs’. The Zohar suggests not to start on Monday
and complete on Wednesday even when doing a Mitzvah.
The Erev-Rav are not ‘messengers of Mitzvah’ and when we are involved with
them, the outcome is negative. They brought the sin of the Golden Calf on the
Israelites and the first two Tablets that Moses brought down, broke. After the
instigators of the Erev-Rav were killed, Moses went up to bring the second pair
of tablets.
The righteous that doesn’t have connection to the Erev Rav can start a Mitzva
any day.
Lesson: All of our actions should be done in a form of a Mitzvah. When we work
it is for the sake of doing for others and be rewarded with money that we can
share.
The negative-side ‘pairs’ with us to distract us from doing the right things. It’s
easier to cause conflicts and separation between two, especially when one or
both are not righteous in their intents and actions. The day of the week, month
and the individual cycle of energy also contribute to the success or failure of
our actions.
Our protection is by following the righteous ways that the Torah and Zohar
teach us.
Marriage is also a ‘pair’ and to protect and strengthen the relationship, the
couple should bring the Light in in order to push away the ‘darkness’. A third
‘entity’ (the other-side) in the relationship would only cause conflicts and
separation.
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ש ָּבת רוֹ ְמזוֹ ת ִל ְׁשנֵי
ַׁ ּש ּ ֵתי ִ ּכ ָּכרוֹ ת ְ ּב
ׁ ְ  ו.47
ידה
ָ שאֲ דֹנָי ִהיא י ְִח
ֶ ׁ .יוֹ ִדי''ם יְאֲ הדֹ ָונ ִָהי
 ו ְּב ַׁש ָּבת יוֹ ֵרד,שת יְמוֹ ת הַ חֹל
ֶׁ ש
ֵ ׁ ִמ ַּב ְעלָ ּה ְ ּב
 ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ְ ּב ַׁש ָּבת ָּכל הַ ְ ּנ ָׁשמוֹ ת. ֵָאלֶ יה
,וְ הָ רוּחוֹ ת וְ הַ ְ ּנפָ ׁשוֹ ת יוֹ ְצאוֹ ת וְ יוֹ ְרדוֹ ת זוּגוֹ ת
.ש ָּבת
ַ ּׁ ַוְ ֵאין ָׂש ָטן וְ ֵאין ַמז ִּיק ׁשוֹ לֵ ט ְ ּביוֹ ם ה
.ֵיה ּנֹם לֹא ׁשוֹ לֵ ט וְ לֹא בוֹ ֵער ְ ּב ַׁש ָּבת
ִ וַאֲ ִפ ּל ּו ג
 )שמות לה( לֹא ְתבַ עֲ ר ּו ֵא ׁש,ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה
 וְ זוֹ ֵא ׁש.ְ ּבכֹל מ ְ ֹׁשב ֵֹתיכֶ ם ְ ּביוֹ ם הַ ּ ַׁש ָּבת
.של ְק ֻד ּׁ ָשה
ֶ ׁ  ֵא ׁש, אֶ ּ ָלא ֵא ׁש הַ ָּק ְר ָּבן,נ ְָכ ִריָּה
ְ וְ ֵאין ְלהַ אֲ ִר
שה ֲֵרי
ֶ ׁ ,ש ּ ָלהֶ ן
ֶ ׁ יעה
ָ יך ַּב ְ ּב ִצ
.נִ ְת ָּב ֵאר ְל ַמ ְעלָ ה

 ְר ִמיזִ ין לִ ְת ֵרין ֹיו ִדין,רות ְּב ׁ ַש ָּבת
ֹ  ּו ְת ֵרין ִ ּכ ָּכ.47
ידה ִמ ּ ַב ְעלָ ּה ְּב ׁ ִשית
ָ יהי יְ ִח
ִ  ַ ּדאֲ דֹנָ י ִא.הדונָ ִהי
ָֹ
ֲיְ א
 ּו ְבגִ ין ָ ּדא. ּו ְב ׁ ַש ָּבת נָ ִחית לְ גַ ָּב ּה,חול
ֹ ֹיו ִמין ְ ּד
 ָּכל נִ ׁ ְש ָמ ִתין וְ ר ּו ִחין וְ נַ ְפ ׁ ִשין נָ ְפ ִקין וְ נַ ְח ִּתין,ְּב ׁ ַש ָּבת
.ש ָטן וְ ֵאין ַמ ִ ּזיק ׁ ַש ִּליט ְּב ֹיו ָמא ְ ּד ׁ ַש ְּב ָתא
ׂ ָ  וְ ֵאין,ז ּו ֹגות
ּ וַ אֲ ִפ
.או ִקיד ְּב ׁ ַש ָּבת
ֹ  וְ לָ א,ֵיה ָ ּנם לָ א ׁ ַש ִּליט
ִ יל ּו ּג
 )שמות לה( ל ֹא ְת ַבעֲ ר ּו ֵא ׁש ְּבכֹל,ּו ְבגִ ין ָ ּדא
, וְ ָדא ֵא ׁש נ ּו ְכ ָר ָאה.יכם ְּב ֹיום ַה ּ ׁ ַש ָּבת
ֶ בו ֵת
ֹ מו ׁ ְש
ֹ
 וְ לֵ ית. ֵא ׁש ִ ּד ְקד ּו ּ ׁ ָשה,ֶא ּ ָלא ֵא ׁש ְ ּד ָק ְר ְּבנָ א
.ילא
ָ ּ  ְ ּד ָהא ִא ְּת ַמר ְל ֵע,הון
ֹ ְיעא ִ ּדל
ָ ְל ַא ְר ָכ ָאה ִּב ְב ִצ

The two loaves of Shabbat are the aspect of the two Yud  ייfrom the
name
that merges the upper and lower names. ADNY  אדניis
the lower name, Malchut, that during the weekdays is away from her husband.
On Shabbat YHVH  יהוהcomes down to אדניADNY for unification.

We take the two loaves on Shabbat, one for the first Yud  יand one for the last
Yud  יand put them together to represent the unification of upper and lower.
The soul levels of Nefesh, Ruach and Neshama we receive on Shabbat come
down in pairs and the other-side have no power on that day to harm them.
Even the fire in hell is not burning on Shabbat and for that reason, we don’t
start fire on Shabbat.
We break the bread as explained in Ekev paragraph #22. The head of the table,
who makes the blessing and break the bread distribute pieces around the table
but shouldn’t give it to the hands of the participants in the meal but place the
piece next to them. He can place the pieces on a plate for the others to take.
The reason is that we hand food to people that mourn a death of a family
member.
The head table can meditate to include everyone around the table with his
blessing. The others should stay silent until they receive the bread and eat it.
No conversation between the blessing of Netilat Yadayim (hand wash) until after
eating the bread.
 לֶ אֱ כֹל ָׁשל ֹׁש ְסעוּדוֹ ת- ישי
ִׁ  ְׁש ִל.48 ,ש ּ ָבת
ַ ׁ יכל ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְסע ּו ָד ִתין ְּב
ַ ית ָאה לְ ֵמ
ָ ִ ְּתל.48
של
ֶ ׁ ש ֵּבאֲ רוּהָ ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
ֶ ׁ  ְּכ ִפי, ְ ּד ָא ַמר ַחד ְ ּב ַׁש ָּבת,יתין
ִ ִאו ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ן ְ ּד ַמ ְתנ
ֹ ְ ּכ ָמה ְ ּד
 יְהֵ א חֶ ְל ִקי ִעם:ש ָא ַמר ֶאחָ ד מֵ הֶ ם
ֶ ׁ ,דות הַ ִּמ ְ ׁשנָה
ֹ  יְ ֵהא ֶחלְ ִקי ִעם ג ֹּו ְמ ֵרי ׁ ָשל ֹׁש ְסע ּו,ִמינַ יְ יה ּו
שהֵ ן ְׁשלֵ מוּת
ֶ ׁ .ש ָּבת
ַׁ גּוֹ ְמ ֵרי ָׁשלֹ ׁש ְסעוּדוֹ ת ְ ּב
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 ְלהַ ְׁש ִלים,של הַ ְּת ִפ ּ ָלה
ֶ ׁ שבַ ע ְ ּב ָרכוֹ ת
ֶ ׁ של
ֶׁ
 )בראשית- של עֹנֶג
ֶ ׁ  וְ הַ ּסוֹ ד.שר
ֶׂ ָּבהֶ ן ְל ֶע
 ו ִּמי.ב( וְ נָהָ ר יֹצֵ א מֵ ֵע ֶדן ְלהַ ְ ׁשקוֹ ת ֶאת הַ ּגָן
,ש ּלֹא ְמ ַקיֵּם אוֹ ָתן וְ י ֵׁש לוֹ ְר ׁשוּת ְל ַקיּ ְָמן
ֶׁ
ְ
ש ּלֹא ָיבֹא
ֶ ׁ  ו ְּכ ֵדי.הוֹ פֵ ך לוֹ ְל ֶנ ַגע צָ ַר ַעת
 ְלו ּו ָעלַ י וַאֲ נִ י: ָא ַמר הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא,לָ זֶה
.' )ישעיה נח( ָאז ִּת ְת ַע ּנַג ַעל ה,ּפוֹ ֵר ַע

,לו ָתא
ֹ  ְ ּד ִאי ּנ ּון ׁ ְש ִלימ ּו ִ ּד ׁ ְש ַבע ִּב ְר ָכאן ִ ּד ְצ,ְּב ׁ ַש ָּבת
 )בראשית, וְ ָרזָ א ְ ּדעֹנֶג.שר
ֹ לְ ַא ׁ ְשלְ ָמא ְּב
ֶׂ הון לְ ֶע
 ּו ַמאן ְ ּדלָ א.קות ֶאת ַה ָּגן
ֹ ב( וְ נָ ָהר ֹיוצֵ א ֵמ ֵע ֶדן לְ ַה ׁ ְש
ְ
יה
ָ יה ְר ׁש ּו לְ ַק ְּי
ֹ ְמ ַק ּיֵים
ּ ֵ ִא ְת ַה ּ ָפך ל,ימן
ּ ֵ וְ ִאית ל,לון
 ָא ַמר ק ּו ְד ׁ ָשא,ֵיתי לְ ַהאי
ֵ  ּו ְבגִ ין ְ ּדלָ א י.לְ נֶגַ ע ָצ ַר ַעת
ְ ְּב ִר
 )ישעיה נח( ָאז, ְל ּו ּו ָעלַ י וַ אֲ נִ י ּפ ֹו ֵר ַע,יך ה ּוא
.'ִָּת ְת ַע ַ ּנג ַעל יְ י

The third special thing to do on the dining table of Shabbat is to have three
meals. The Shabbat prayer of the Amidah (Silent prayer) includes seven
blessings and the three meals complete the connection to ten.
Genesis 2:10 “הַ גָּן- ְלהַ ְשׁקוֹת אֶ ת,”; ְונָהָ ר יֹ צֵ א ֵמﬠֵ ֶדן
 עדן- is the source of light from the upper three to the world.
 – נהרis the flow of light to the ‘Garden’ below.
 – גןAspect of Malchut
The initials of the three words above spell ‘’ענג, literally mean ‘pleasure’. The
Shabbat is the time for true pleasure, which is a connection to the Light in
every way possible. The three meals with blessings and study are important
elevations. The sages tell us that having three meals on Shabbat protects us
from the difficulties before the revelation of Mashiach, the judgments of hell
and from the Final war of Gog UMagog.
Rabbi Shimon said that those who complete three meals on Shabbat a voice
comes out and announce on him;
Isaiah 58:14 “-� נַחֲ לַ ת ַיﬠֲקֹ ב אָ ִבי,�במותי )בָּ מֳ ֵתי( אָ ֶרץ; ְוהַ אֲ כ ְַל ִתּי- ﬠַ ל,� ו ְִה ְרכּ ְַב ִתּי,יְהוָה- ִתּ ְתﬠַ נַּג ﬠַ ל,אָ ז
 ִדּבֵּ ר,כִּ י ִפּי יְהוָה-” “Then you will take delight ( )ענגin YHVH, And I will make you
ride on the heights of the earth; And I will feed you with the heritage of Jacob
your father, For the mouth of YHVH has spoken."
Those with the ability to do three meals and don’t do it, transform the
‘’ענג,’Pleasure’ of Shabbat to negative ‘’נגע,’ hurt’/'pain'.
ֹ ְּכמו,ש ְלחָ ן ִ ּב ְמנוֹ ָרה
ֻ ׁ  ְלהָ ִאיר- יעי
ִ  ְר ִב.49
 ְמנוֹ ָרה,ש ְלחָ ן ַּב ָ ּצפוֹ ן
ֻ ׁ ,ש ֵּבאֲ רוּהָ הַ ַּק ְדמוֹ נִ ים
ֶׁ
ְ
של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
ֶ ׁ ֹש ְלחָ נו
ֻׁ ּ ש
ֶ ׁ .ַּבדָּ רוֹ ם
ְ ָּכ ְך צָ ִר
.ּשל ַויְכֻ ּלו
ֶ ׁ  כּ וֹ ס- ישי
ִׁ  ח ֲִמ.יך ִל ְהיוֹ ת
, ע''ב-  ַויְכֻ ּל ּו.כּ וֹ ''ס ְ ּבחֶ ְ ׁש ּבוֹ ן אֱ ל ִֹהים
שהַ כּ וֹ ס
ֶ ׁ .שכּ וֹ לֶ לֶ ת אוֹ ָתם הַ ַּכ ּ ָלה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה
ֶׁ
 ְצ ִריכָ ה,של ּתוֹ ָרה
ֶ ׁ הַ זֹּאת הַ ְּמלֵ ָאה ַייִן
.אשית
ׁ ִ שה ְב ֵר
ֵׂ ְֲלהָ ִעיד ַעל ַמע

 ְ ּכ ָמה.תו ָרא ִּב ְמנַ ְר ּ ָתא
ֹ  לְ ַאנְ ָה ָרא ּ ָפ,יע ָאה
ָ  ְר ִב.49
,רום
ֹ  ְמ ֹנו ָרה ּ ַב ָד,פון
ֹ שלְ ָחן ּ ַב ָּצ
ֻ ׁ ,או ְקמ ּו ָה ַק ְד ָמ ִאין
ֹ ְ ּד
ְ תו ָרא ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
.יכא לְ ֶמהוֵ י
ָ יך ה ּוא ָה ִכי ְצ ִר
ֹ ְ ּד ָפ
.בון אֱ ל ִֹהים
ֹ  ְּב ֶח ׁש, ּכ ֹו''ס. ּכ ֹוס ְ ּדוַ יְ ֻכ ּל ּו,יש ָאה
ָ ׁ חֲ ִמ
 ְ ּד ַהאי ּכ ֹוס,ישא
ָ ׁ לון ַּכ ּ ָלה ַק ִ ּד
ֹ  ְ ּד ָכלִ יל,וַ יְ ֻכ ּל ּו ע''ב
ְ  ָצ ִר,יתא
עו ָב ָדא
ֹ יך לְ ַא ְסהֲ ָדא ַעל
ָ ְאו ַרי
ֹ ָמ ּ ֵלא יֵינָ א ְ ּד
.אשית
ִ ׁ ִ ּד ְב ֵר

The fourth thing is to add more light on the table. Honoring the meal as if we
have the king and queen around the table.
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The fifth is the Kiddush cup. The precept of doing Kiddush on Shabbat comes
from the Ten Commandments (Exodus 20:7) “ ְל ַק ְדּשׁוֹ,יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת-“ ”זָכוֹר אֶ תRemember
the sabbath day, to sanctify it.”
The Hebrew root for ‘Sanctify’, ‘ ’קדשis as Kiddush ‘’קידוש.
We start the blessing of the Kiddush with the paragraph from the Torah that
sums up the story of Creation. It connects us to the first Shabbat and the Light
of Binah.
Genesis 2:1 “צְ בָ אָ ם- ְוכָל,“ ” ַו ְיכֻלּוּ הַ ָשּׁ ַמיִם וְהָ אָ ֶרץThus the heavens and the earth were
completed, and all their hosts.”
The word for ‘cup’ is ‘’כוס, numerically 86, same as ‘ELHYM’ ‘’אלהים.
The first word “ ” ַו ְיכֻלּוּis numerically 72 and Malchut include the name ‘’אלהים
and the name of 72 הי-ויו-הי- יודfor the light of Chokmah that we have on Shabbat.
ש ְלחָ ן דִּ ְב ֵרי
ֻ ׁ ּ ַ ִל ְהיוֹ ת ַעל ה-  ִׁש ּ ִׁשי.50
 )אבות,שנָה
ְׁ ש ָּכ ְך ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ
ֶ ׁ ,תוֹ ָרה
ש ְלחָ ן ֶאחָ ד וְ לֹא
ֻ ׁ ש ָא ְכל ּו ַעל
ֶ ׁ פ''ג( ְׁשל ָֹׁשה
-  וְ סוֹ ד הַ דָּ בָ ר.'ָּא ְמר ּו ָעלָ יו דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה וְ כו
,ש ְלחָ ן ַּב ָ ּצפוֹ ן
ֻׁ
ָשה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּה
ֶ ׁ ִמ ּׁשוּם
שהוּא
ֶ ׁ , ְלחַ ֵּבר י ִָמין.וְ הַ ּתוֹ ָרה נִ ְּתנָה ִמיּ ִָמין
שהַ ּתוֹ ָרה
ֶ ׁ .שהוּא דִּ ין
ֶ ׁ , ִעם ְ ׂשמֹאל,ַרח ֲִמים
ְ וְ צָ ִריך,ש ְלחָ ן אֲ דֹנָי ִמ ּ ְ ׂשמֹאל
ֻ ׁ ,ִהיא ְי ָי ִמיּ ִָמין
,ש ְלחָ ן ִמ ּ ְ ׂשמֹאל
ֻ ׁ ּ ַשה
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם.ְלחַ ּ ֵבר אוֹ ָתם
של
ֶ ׁ  ָק ִׁשים ְמזוֹ נוֹ ָתיו,ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְׁשנָה
ְ ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך צָ ִריך.יעת יַם סוּף
ַ ָא ָדם ִּכ ְק ִר
ִש ּ ַתדֵּ ל
ְׁ ּשי
ֶ ׁ  ְל ִמי, ֹּ ַת ְל ִמיד חָ כָ ם ְלז ּ ֵַמן ִע ּמו
.ְ ּב ִד ְב ֵרי תוֹ ָרה

,תו ָרא ִ ּד ְב ֵרי ּת ֹו ָרה
ֹ  לְ ֶמהֱ וֵ י ַעל ּ ָפ,ית ָאה
ָ  ׁ ְש ִת.50
 ג' ׁ ֶש ָא ְכל ּו ַעל,יתין
ִ ִארי ַמ ְתנ
ֵ או ְקמ ּו ָה ָמ
ֹ ְ ּד ָה ִכי
 וְ ָרזָ א.'שלְ ָחן ֶא ָחד וְ לָ א ָא ְמר ּו ָעלָ יו ִ ּד ְב ֵרי ּת ֹו ָרה וְ כ ּו
ֻׁ
,פון
ֹ שלְ ָחן ּ ַב ָּצ
ֻ ׁ  ְּבגִ ין ְ ּד ָהא א ֹו ְקמ ּו ָה,ְ ּד ִמ ּ ָלה
 לְ ַח ְּב ָרא יְ ִמינָ א.ימינָ א
ִ יבת ִמ
ַ יה
ִ ְיתא ִא ְתי
ָ ְאו ַרי
ֹ ְו
יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ  ְ ּד.ש ָמאלָ א ְ ּד ִאיה ּו ִ ּדינָ א
ׂ ְ  ִּב,ְ ּד ִאיה ּו ַרחֲ ֵמי
ְ  וְ ָצ ִר,ש ָמאלָ א
יך
ֹ  ּ ָפ,ימינָ א
ִ יהי יְ יָ' ִמ
ִ ִא
ׂ ְ ּ תו ָרא אֲ דֹנָ י ִמ
או ְקמ ּו ָה
ֹ ,ש ָמאלָ א
ֹ  ִ ּד ְבגִ ין ְ ּד ָפ.לון
ֹ ְל ַח ְּב ָרא
ׂ ְ ּ תו ָרא ִמ
 ָק ׁ ִשין ְמ ֹזונ ֹו ָתיו )דף רע''ג ע''ב( ׁ ֶשל,יתין
ִ ִַר ָּבנָ ן ְ ּד ַמ ְתנ
ְ  ָצ ִר, ּו ְבגִ ין ַּכ ְך.יעת יַם ס ּוף
יך ּ ַתלְ ִמיד
ַ ָא ָדם ִ ּכ ְק ִר
 לְ ַמאן ְ ּדיִ ׁ ְש ְּת ַ ּדל ְּב ִפ ְת ָּג ֵמי,יה
ּ ָח ָכם לְ זַ ְּמנָ א ִע ּ ֵמ
.יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ

The sixth thing to do during the meal is to speak words of Torah.
Rabbi Shimon would say: Three who eat at one table and do not speak words
of Torah, it is as if they have eaten of idolatrous sacrifices;
The secret of this instruction is that the table in the Holy Temple represents
Malchut. It was placed in the north that is the aspect of Left and judgments.
The Light from the Right must join to sweeten the judgments. We use word of
Torah to draw the light of mercy because of the Torah the revelation of YHVH,
Zeir Anpin. The Torah was given from the Right.
Because the table we eat on is on the Left, it’s hard to draw sustenance.
Even when eating alone, we should pause during the meal for a short Torah,
Zohar study.
The Daily Zohar can be accessed quickly using any smartphone. We can use
the Unity Zohar website or app to quickly access and read/scan a few
paragraphs. Without internet access, we can listen to Zohar reading over the
phone. Dial-in Number: (641) 715-3800, Access Code: 60238.
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We should remember that food is just a tool for us to draw light into our bodies
and soul.
ְ  ְלהַ אֲ ִר- יעי
ש ְלחָ ן ִמ ּׁשוּם
ֻ ׁ ּ ַיך ַעל ה
ִ  ְ ׁש ִב.51 . ְּבגִ ין עֲ נִ ִּיים,תו ָרא
ֹ  לְ ַא ְר ָכ ָאה ַעל ּ ָפ,יע ָאה
ָ  ׁ ְש ִב.51
ְ
ְ
 ָּכל הַ ּ ַמאֲ ִריך ַעל, ו ִּמ ּׁשוּם זֶה.הָ עֲ נִ יִּים

לו
ֹ יכין
ִ ש ְל ָח ֹנו ַמאֲ ִר
ֻ ׁ  ָּכל ַה ּ ַמאֲ ִריך ַעל,ּו ְבגִ ין ָ ּדא
 ו ִּמ ּׁשוּם,ּשנוֹ ָתיו
ׁ ְ יכים לוֹ י ָָמיו ו
ִ ש ְלחָ נוֹ ַמאֲ ִר
ֻ ׁ  ּו ְּבגִ ין ָּכ ְך )משלי י( ּו ְצ ָד ָקה ּ ַת ִּציל.ָמיו ּו ׁ ְש ֹנו ָתיו
ָי
ְ
ש ָענִ י
ֶ ׁ .ָּכך )משלי י( ו ְּצ ָד ָקה ּ ַת ִ ּציל ִמ ּ ָמוֶת
 א ּוף,יה
ּ ֵ וְ ִאיה ּו ְמ ַח ּיֶה ל, ְ ּד ָענִ י ָח ׁש ּוב ַּכ ּ ֵמת.ִמ ּ ָמוֶ ת
 ּגַם ָּכ ְך, ֹ וְ הוּא ְמחַ יֶּה אוֹ תו,חָ ׁשוּב ְּכמֵ ת
ְ ָה ִכי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
.יה
ּ ֵיך ה ּוא ְמ ַח ּיֶה ל
ְ
ּ
ּ
. ֹהַ ָקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ְמחַ יֶה אוֹ תו

The seventh thing to do is to give an opportunity for poor people to join the
meal. Sharing food is like sharing the energy of life and one who does that, the
Holy One Blessed be He, gives him more life force
ש ָּכל הָ עֲ נִ יִּים ִמ ַ ּצד
ֶ ׁ , וְ עוֹ ד ְ ּב ֶד ֶר ְך סוֹ ד.52 כ ְּלה ּו עֲ נִ ִּיים ִמ ִּס ְט ָרא
ֻ  ְ ּד,או ַרח ָרזָ א
ֹ עוד ְּב
ֹ ְ ו.52
ָּב ּה )תהלים
ש ּנֶאֱ ַמר
ֶׁ
,'ד
 ְ ּד ִא ְּת ַמר ּ ָב ּה )תהלים קטז( ַ ּד ּל ֹו ִתי וְ לִ י הָ אוֹ ת,'ְ ּד ָאת ד
של ֶאחָ ד
ֶ ׁ ' וְ אוֹ ת ד.יע
ַ  קטז( דַּ ּלוֹ ִתי וְ ִלי יְהוֹ ִ ׁש,יך לְ ַא ְר ָכ ָאה ּ ָב ּה
ְ  ְ ּד ָצ ִר,אות ד' ְ ּד ֶא ָחד
ֹ ְ ו.יע
ַ הו ׁ ִש
ֹ ְי
ְ
ְ
ש ָּכתוּב )דברים
ֶ ׁ  זֶה ּו,ש ָ ּצ ִריך ְלהַ אֲ ִריך ָּב ּה
ֶׁ
ְ
,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב לְ ַהאֲ ִריך י ִָמים ַעל ַמ ְמלַ ְכ ּת ֹו
 וְ לָ כֵ ן, ֹיז( ְלהַ אֲ ִרי ְך י ִָמים ַעל ַמ ְמלַ ְכ ּתו
ְ  ָצ ִר,ּו ְבגִ ין ָ ּדא
ִ  ְ ּד ִא,תו ָרא
ֹ יך לְ ַא ְר ָכ ָאה ַעל ּ ָפ
ְ יך ְלהַ אֲ ִר
ְ  צָ ִר,'יהי ד
,'ש ִהיא ד
ֶ ׁ ,ש ְלחָ ן
ֻ ׁ ּ ַיך ַעל ה
ֹ ְ ּכלִ ילָ א ְמד' ַרגְ לִ ין ְ ּד ָפ
.ש ְלחָ ן
ֻ ּׁ ַשל ה
ֶ ׁ  ְּבגִ ין יְ ָק ָרא ְ ּד ָאת ְ ּכלוּלָ ה מֵ ַא ְר ַּבע ַרגְ לַ יִם.תו ָרא
ְ  ָצ ִר,ָ ּדלֶ י''ת
ְ יך ְלהַ אֲ ִר
ְ ִ ּב ְ ׁש ִביל ְּכבוֹ ד הָ אוֹ ת ד' צָ ִר
. ְּבגִ ין עֲ נִ ִּיים,תו ָרא
ֹ יך לְ ַא ְר ָכ ָאה ַעל ּ ָפ
יך ַעל
.ש ְלחָ ן ִ ּב ְׁש ִביל הָ עֲ נִ יִּים
ֻ ׁ ּ ַה
Poor people have the aspect of the letter ‘ ’דDalet. The name of the letter also
means ‘poorness’. The Zohar tells us to stay longer by the meal table to give an
opportunity for poor people to join and enjoy the energy of life.
This spiritual aspect is about preparing enough food/sustenance to we are able
to share with as many as we can.
Malchut is ‘poor’ because it doesn’t have the light of its own. A poor person is
considered as dead because they can’t sustain themselves. By giving Tzedaka,
we draw light from the nine sefirot above Malchut to sustain the ‘poor’, which
is Malchut below, with life force.
The Chassadim that comes with the act of Tzedaka bring the light of Chokmah
that is called in this case, ‘‘ ’אור החייםLight of Life’.
It’s important to give on every opportunity, frequently, even small amounts
because it creates a continuation of the flow of light in a person’s life and the
world. Once a week before Shabbat is the best time because the vessel of the
giver opens the channel to receive from the Light of Shabbat that comes from
Chokmah and Binah. Split your tithe into several amounts and give to those
who reveal light in the world.

ְ  ְ ּד ִב ֵ ּק ׁש ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,או ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ן
ש ִ ּב ֵּק ׁש
ֶ ׁ ,ּ ו ִּב ְׁש ִבילוֹ ּ ֵבאֲ ר ּו ַרבּ וֹ ֵתינו.53 יך
ֹ ֵיה
ּ  ּו ְבגִ ינ.53
ְ
ִש ָר ֵאל וְ לֹא
ׂ ְ  וְ לָ א ַא ׁ ְש ַּכח ְ ּכ ִמ ָ ּדה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ִמדָּ ה יָפָ ה ְלי,אל
ֵ ש ָר
ׂ ְ ִה ּוא ִמ ָ ּדה י ָָפה לְ י
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איָ ,מצָ א ְ ּכמוֹ ִמדַּ ת הַ דַּ ּלוּת .וְ ִה ְק ׁש ּו ַעל זֶה,
או ְקמ ּו ָה ַק ְד ָמ ֵ
ְ ּד ַד ּל ּות .וְ ַא ְק ׁש ּו ָעלָ ּהְּ ,בגִ ין ְ ּד ֹ
אשוֹ נִ יםּ ְ ,כחֶ ְׁש ּבוֹ ן ִמינֵי
ש ּ ֵבאֲ רוּהָ הָ ִר ׁ
אותִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
יתות ְ ּד ִאי ּנ ּון ְ ּכח ּו ׁ ְש ָבן ּת ֹו ָצ ֹ
ְ ּכח ּו ׁ ְש ָבן ִמינֵי ִמ ֹ
שהֵ ם ְּכחֶ ְ ׁש ּבוֹ ן ּתוֹ צָ אוֹ ת ,וְ חֶ ְסרוֹ ן
ִמיתוֹ ת ׁ ֶ
ְ
רון ִ ּכיס ָק ׁ ֶשה ִמ ּכ ּולָ ן ,וְ ֵאיך ַא ְמ ִרין ִאי ּנ ּוןּ ְ ,דלָ א
וְ ֶח ְס ֹ
שה ִמ ּ ֻכ ָּלם ,וְ ֵא ְ
ש ּלֹא
יך הֵ ם אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶ
ִּכיס ָק ׁ ֶ
ש ָר ֵאל ִמ ָ ּדה י ָָפה ַּכעֲ נִ ּי ּו ָתא.
ַא ׁ ְש ַּכח לְ יִ ְ ׂ
ִש ָר ֵאל ִמדָּ ה יָפָ ה ְ ּכמוֹ עֲ נִ יּוּת?
נִ ְמ ְצ ָאה ְלי ְ ׂ
תּוֹשׁיﬠַ ; וְﬠֵ ינֶי� ﬠַ לָ -ר ִמיםַ ,תּ ְשׁ ִפּיל“ 2 Samuel 22:28
ִ
.” “You save poor people,וְאֶ ת-ﬠַ ם ﬠָ נִ י,
”and your eyes are on the haughty to bring them down.
The sages teach us that the Holy One Blessed be He, gave us the quality of
being poor. The question is why ‘poorness’ is considered as a quality.

עו ֵבד ּכ ֹו ָכ ִבים
ֶ .54א ּ ָלאְּ ,בגִ ין )דכל עמא ולישנא(ּ ְ ,ד ֹ
לות )ישעיה ח( וְ ָהיָה ִ ּכי יִ ְר ַעב וְ ִה ְת ַק ַּצף וְ ִק ּ ֵלל
ּו ַמ ָ ּז ֹ
ש ָר ֵאל,
ְּב ַמלְ ּכ ֹו ּו ֵבאל ָֹהיו ּו ָפנָ ה לְ ָמ ְעלָ ה .אֲ ָבל יִ ְ ׂ
ָימא ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ְּב ַהאי ִמ ָ ּדה,
ִאי ּנ ּון ַק ּי ָ
יהּ .ו ְבגִ ין ָ ּדאְּ ,ב ִּמ ָ ּדה ָ ּדא
וְ לָ א ַא ְכ ִח ׁ ִ
ישין ּ ֵב ּ
יִ ְת ּ ָפ ְרק ּון .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,שמואל ב כב( וְ ֶאת
ישנָ א ְ ּד ִע ּנ ּויּ ְ ,דאֲ ִפ ּ
יל ּו ִאית
יע .וְ ָענִ י לִ ׁ ָ
ַעם ָענִ י ּת ֹו ׁ ִש ַ
יה לְ ּ ַבר נָ ׁש ע ּו ְת ָרא ,וְ ִאיה ּו ְּב ַמ ְר ִעין ּו ְב ַמ ְכ ְּת ׁ ִשין,
לֵ ּ
יה
ָענִ י ִא ְת ְק ֵריֹ ,
ֵיה ,וְ ַצ ְע ִרין לֵ ּ
יה ְּבגִ ינ ּ
או ְ ּד ַדחֲ ִקין לֵ ּ
ֵיה ,וְ ִאיה ּו
ָּכל ֹיו ָמאָּ .כל ׁ ֶש ֵּכן ַמאן ְ ּד ִאיה ּו ַר ׁש ִמ ּנ ּ
הולֵ ְך ֵמאֲ ָתר לַ אֲ ָתר.
ֹ

שוֹ ן) ,ישעיה
ש ָּכל ַעם וְ לָ ׁ
ֶ .54א ָּלא ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ

ח( וְ הָ יָה ִכי י ְִר ַעב וְ ִה ְת ַק ַ ּצף וְ ִק ּ ֵלל ְ ּב ַמ ְלכּ וֹ
ִש ָר ֵאל הֵ ם
וּבֵ אלֹהָ יו וּפָ נָה ְל ָמ ְעלָ ה .אֲ בָ ל י ְ ׂ
ִקיּוּם הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ַּב ִּמדָּ ה הַ ז ּוֹ  ,וְ לֹא
ישים ּבוֹ  .וְ לָ כֵ ן ַּב ִּמדָּ ה הַ ז ּוֹ הֵ ם ִי ָ ּגאֲ לוּ.
ַמ ְכ ִח ִ ׁ
ש ָּכתוּב )שמואל-ב כב( וְ ֶאת ַעם ָענִ י
זֶה ּו ׁ ֶ
שאֲ ִפ ּל ּו י ֵׁש
יע .וְ ָענִ י ְל ׁשוֹ ן וְ ִע ּנוּיֶ ׁ .
ּתוֹ ִׁש ַ
ֹשר וְ הוּא ּ ֶבחֳלָ ִאים ו ְּב ַמכּ וֹ ת,
ְל ָא ָדם ע ׁ ֶ
ש ְּמצַ עֲ ִרים אוֹ תוֹ ִ ּבגְ לָ לוֹ ,
נִ ְק ָרא ָענִ י ,אוֹ ׁ ֶ
ש ּ ֵכן ִמי
ו ְּמצַ עֲ ִרים אוֹ תוֹ ְ ּבכָ ל יוֹ םָּ .כל ׁ ֶ
שהוּא ָר ׁש ִמ ּ ֶמ ּנוּ ,וְ הוּא הוֹ לֵ ְך ִמ ּ ָמקוֹ ם
ֶׁ
ְל ָמקוֹ ם.

Isaiah
8:21
” “and it will turnוְﬠָ בַ ר בָּ הּ ,נִ ְק ֶשׁה ו ְָרﬠֵ ב; וְהָ יָה כִ י-י ְִרﬠַ ב ו ְִה ְת ַקצַּ ף ,ו ְִקלֵּ ל ְבּ ַמ ְלכּוֹ וּבֵ א�הָ יו--וּפָ נָה ְלמָ ְﬠלָ ה“
out that when they are hungry, they will be enraged and curse their king and
”their God as they face upward.
The idol worshipers of the world curse their gods when they come to a state of
hunger and poorness. The Israelites have the covenant and they know that they
will have salvation.
’, ‘torture’. Even if a person is rich, heעינוי‘ ’ also meansעני‘ The word for ‘poor’,
may suffer other aspects of poorness that can be manifested in poor health,
difficult relationships and other kinds of hardships.
ש ִה ְס ּ ַת ְּל ָקה ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַד ְע ּתוֹ ,
גון  .55וְ עוֹ ד י ֵׁש ָענִ י ׁ ֶ
יהּ ְ ,כ ֹ
 .55וְ ֹ
ֵיה ַ ּד ְע ּ ֵת ּ
עוד ִאית ָענִ יּ ְ ,ד ִא ְס ְּת ּ ָלק ִמ ּנ ּ
ש ּנֶאֱ ַמר בּ וֹ )איוב לד( ִאיּוֹ ב לֹא
יה) ,איוב לד( ִאי ֹּוב ל ֹא ְב ַד ַעת ְּכמוֹ ִאיּוֹ בֶ ׁ ,
ִאי ֹּובּ ְ .ד ִא ְּת ַמר ּ ֵב ּ
ְ
ש ִהיא
יהי ׁ ְש ִכינְ ּ ָתאַּ ,כד ְב ַד ַעת י ְַד ּ ֵברּ .גַם ָּכך ִהיא ד'ֶ ׁ ,
יהי ד'ּ ְ ,ד ִא ִ
יְ ַד ּ ֵבר .א ּוף ָה ִכי ִא ִ
שהוּא
ש ִּמ ְס ּ ַת ּ ֵלק ִמ ּ ֶמ ּנָה א''חֶ ׁ ,
הַ ּ ְ ׁש ִכינָהְּ ,כ ׁ ֶ

יתא,
ִא ְס ּ ַת ּ ָלק ִמ ָ ּנ ּה א''ח ְ ּד ִאיה ּו ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע ָ
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ֹ וְ זֶה ֵאין לו.ש ִ ּנ ְק ָרא ַד ַעת
ֶ ׁ הָ ַע ּמוּד הָ ֶא ְמצָ ִעי
 א''ח הוּא, וְ עוֹ ד.ֹאמר
ַ ּשי
ֶ ׁ ח ֲָט ִאים ְ ּב ָדבָ ר
 זֶה ּו,ִמ ְצווֹ ת
 כּ וֹ לֵ ל תרי''ג,ּתוֹ ָרה
.' ֹש ָּכתוּב )שמות ג( זֶה ּ ְׁש ִמי ְלעֹלָ ם וְ גו
ֶׁ
-  ז ְִכ ִרי ִעם ו''ה. שס''ה- ְ ׁש ִמ''י ִעם י''ה
 ֵאין ָענִ י ֶא ָּלא ִמן, ָ ו ִּמ ּׁשוּם זֶה ּ ֵפ ְר ׁשוּה.רמ''ח
ֹש ּ ְ ׁש ָאר ָענִ י ֵאינו
ֶ ׁ ,הַ ּתוֹ ָרה ו ִּמן הַ ִּמ ְצווֹ ת
ְ
 ּגַם ָּכך הוּא, וְ הָ אוֹ ת ד' ִמן אֲ דֹנָי.ֶא ּ ָלא ִע ּנוּי
.ָענִ י ְ ּב ִלי ְיהֹוָ''ה

.ֵימא
ָ חו ִבין ְּב ִמ ּ ָלה ְ ּדי
ֹ  וְ ַהאי לֵ ית לֵ ּה.ְ ּד ִא ְק ֵרי ַ ּד ַעת
 ָּכלִ יל תרי''ג ּ ִפ ּק ּו ִדין הֲ ָדא, א''ח ִאיה ּו ּת ֹו ָרה,עוד
ֹ ְו
 ּ ׁ ְש ִמ''י.'עולָ ם וְ ֹגו
ֹ ְ )שמות ג( זֶה ׁ ְש ִמי ל,ה ּוא ִד ְכ ִתיב
 ּו ְבגִ ין ָ ּדא. זִ ְכ ִרי ִעם ו''ה רמ''ח.ִעם י''ה שס''ה
 ֵאין ָענִ י ֶא ּ ָלא ִמן ַה ּת ֹו ָרה ּו ִמן ַה ִּמ ְצ ֹות,או ְקמ ּו ָה
ֹ
, וְ ָאת ד' ִמן אֲ דֹנָ י.ִ ּד ׁ ְש ַאר ָענִ י לָ או ִאיה ּו ֶא ּ ָלא ִע ּנ ּוי
.הו''ה
ָ ֹ ְיהי ָענִ י ְּבלָ א י
ִ א ּוף ָה ִכי ִא

Job 34:35 “ ל ֹא ְבהַ ְשׂכֵּיל, ְב ַדﬠַ ת י ְַדבֵּ ר; וּ ְדבָ ָריו- ל ֹא,'“ ” ִאיּוֹבJob speaks without knowledge,
And his words are without wisdom.”
Another type of poor is one that lost יis ‘Da’at’, ‘knowledge’. Da’at is the Sefira
that brings down the light from the upper three sefirot. A disconnection from
Da’at means separation from the upper 9 sefirot that the Shechina in Malchut
needs in order to give us support. Da’at spreads down the central column and
considered to be the Torah that has the 613 precepts that connect us to the
Light. Another type of poor is one who doesn’t follow the precepts that draw
Chassadim for us. This aspect of poorness breaks the ‘Oneness’ ‘ ’אחדthat we
have with the light. The word ‘’אחד, ‘One’, is broken and the ‘’ד. Dalet separates
from ‘ד-’אח. The ‘’אח, numerically 9 represents the 9 sefirot of light and the
Torah. Malchut is ‘ ’דand poor without ‘’יהוה, ‘YHVH’ that is the Light that shines
in Malchut. It this stat of ‘poorness’ the Shechina left with ‘’אדני, ADNY, the
name of God that represents judgment in Malchut.
The ability to be in a state of poorness means that we can have a bigger and
empty vessel with the ability to draw greater light. Those who have fulfillment
in this world have less or no desire for the light. When we feel a lack of
fulfillment, it means that we have to make greater efforts to connects and draw
light.
God ‘plays’ with us by keeping us in different states of lack so we will work
harder to connect and draw from his light.
ש ִּת ְ ּקנ ּו לָ הֶ ם
ֶ ׁ  ַמיִם ַאחֲרוֹ נִ ים-  ְ ׁש ִמינִ י.56
.ִמ ּ ׁשוּם מֶ לַ ח ְסדוֹ ִמית הַ ְמסַ ּ ֵמא ֶאת הָ ֵעי ַניִם
 סַ ם,לָ ּ ָמה נִ ְק ְרא ּו חוֹ בָ ה? ֶא ָּלא ְ ּב ֶד ֶר ְך סוֹ ד
שעוֹ ִ ׂשים
ֶ ׁ ,הַ ּ ָמוֶת ׁשוֹ ֶרה ַעל י ַָדיִם ְמזֹהָ מוֹ ת
ָש ְּמבָ ְר ִכים ָעלֶ יה
ֶ ׁ  וְ ַעל כּ וֹ ס.ָּבהֶ ם ְ ּב ָרכָ ה
 ו ַּמה כּ וֹ ס.ְ ּב ִלי ָטה ֳָרה נִ ְק ֵראת ְטמֵ ָאה
שהָ י ּו
ֶ ׁ  ַעד,ש ּׁשוֹ ִתים ָּב ּה ְטמֵ ָאה ִל ְב ָרכָ ה
ֶׁ
ְמטַ ה ֲִרים אוֹ ָת ּה ַּבהֲדחָ ה ִמ ִ ּב ְפנִ ים ו ִּמ ַּבחוּץ
 ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ַמיִם ַאחֲרוֹ נִ ים.ש ּ ֵכן י ָָדיו
ֶ ׁ  ָּכל )ויקרא,הַ דָּ בָ ר
וְ סוֹ ד
.חוֹ בָ ה
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 ְּבגִ ין ֶמלַ ח,לון
ֹ רונִ ים ְ ּד ָת ִקינ ּו
ֹ ֲ ַמיִ ם ַאח, ְּת ִמינָ ָאה.56
 אֲ ַמאי ִא ְקר ּון. ַה ְּמ ַס ּ ֵמא ֶאת ָה ֵעינַ יִ ם,דו ִמית
ֹ ְס
דוי
ֹ ְ ַסם ַה ּ ָמוֶ ת ׁ ַש ְריָא ַעל י, ֶא ּ ָלא ְּבא ַֹרח ָרזָ א.חו ָבה
ֹ
 וְ ַעל ּכ ֹוס ִ ּד ְמ ָב ְר ֵכי. ְ ּד ַע ְב ֵ ּדי ְּבה ּו ְּב ָר ָכה,ְמז ּו ָה ִמין
 ּו ַמה ּכ ֹוס ְ ּד ׁש ֹו ִתין. ִא ְק ֵרי ָט ֵמא,יה ְּבל ֹא ָטהֳ ָרה
ּ ֵָעל
יה ְּב ַה ָ ּד ָחה
ּ ֵ ָט ֵמא ְל ָב ְר ָכה ַעד ַ ּדהֲ ֹוו ְמ ָטהֲ ֵרי ל,ּב ֹו
 ַמיִ ם, ּו ְבגִ ין ָ ּדא.דוי
ֹ ְ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן י.ִמ ְּל ֹגו ּו ִמ ְּל ַבר
 )ויקרא,ְ ּד ִמ ּ ָלה
וְ ָרזָ א
.חו ָבה
ֹ
רונִ ים
ֹ ֲַאח
יתם
ֶ ִ וִ ְהי.אש ֹונִ ים
ׁ  ֵא ּל ּו ַמיִ ם ִר:כ( וְ ִה ְת ַק ִ ּד ׁ ְש ּ ֶתם
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.אשוֹ נִ ים
ׁ  ֵא ּל ּו ַמיִם ִר- יא( וְ ִה ְת ַקדִּ ְ ׁש ּ ֶתם
 ִּכי. ֵא ּל ּו ַמיִם ַאחֲרוֹ נִ ים- ִיתם ְקד ִ ֹׁשים
ֶ וִ ְהי
 ְ ּכ ֶנגֶד )ישעיה.שמֶ ן ָע ֵרב
ֶ ׁ  זֶה- ָקדוֹ ׁש
 ו ִּמ ּׁשוּם.ו( ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ה' ְצבָ אוֹ ת
ש ַא ּ ֶתם ָּבנִ ים
ֶ ׁ יע
ַ  ְלהוֹ ִד,' ֹזֶה וְ ִה ְת ַקדִּ ְ ׁש ּ ֶתם וְ גו
ש ָּכתוּב )דברים
ֶ ׁ  זֶה ּו.לַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
.יד( ָּבנִ ים ַא ּ ֶתם לַ ה' אֱ לֹהֵ יכֶ ם

 זֶה ׁ ֶש ֶמן:דו ׁש
ֹ  ִ ּכי ָק.רונִ ים
ֹ ֲ ֵא ּל ּו ַמיִ ם ַאח:דו ׁ ִשים
ֹ ְק
 ּו ְבגִ ין.אות
ֹ דש יְ יָ' ְצ ָב
ׁ דש ָק
ׁ דש ָק
ׁ  ָק, לָ ֳק ֵבל.ָע ֵרב
מו ְד ָעא ְ ּד ַא ּת ּון ְּבנִ ין
ֹ  לְ ִא ׁ ְש ְּת,'ָ ּדא וְ ִה ְת ַק ִ ּד ׁ ְש ּ ֶתם וְ ֹגו
ְ ְלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 )דברים, הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב,יך ה ּוא
.יכם
ֶ יד( ָּבנִ ים ַא ּ ֶתם לַ יְ יָ' אֱ ל ֵֹה

The eighth thing to do with the Shabbat meal is ‘’מים אחרונים, ‘Final Water’. At
the end of the meal and before the food blessings we wash the fingertips of our
hands. The simple explanation is that in older times they used salt with their
fingers and that salt could affect the eyes and even make a person blind.
Because of that, they used to wash their fingertips with water to remove the
negative aspect of the salt from the hands.
The deeper meaning is that water connects to Chassadim and holiness.
Leviticus 11:44 “ִיתם ְקד ִֹשׁים כִּ י ָקדוֹשׁ אָ נִ י
ֶ “ ”כִּ י אֲ נִ י יְהוָה אֱ �הֵ יכֶם ו ְִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ֶתּם ו ְִהיFor I am YHVH
your God. Consecrate yourselves therefore, and be holy, for I am holy.”
‘Consecrate yourselves’ is for the first water we use to wash our hands before
the first blessing of ‘Hamotzi’. ‘and be holy’ is for the final water that is a must
because of the negativity attached to the fingers during the meal.
When we pleasure the body with food, the hands become tools for the negative
side that has deep roots in the desire for the self of the body. The desire for the
self brings the aspect of death on the hands. Before the blessings, we must
remove that negativity to purify the hands in order to connect to the holiness
of the food blessings.
ָ וּפֵ ְר ׁשוּה,של ְ ּב ָרכָ ה
ֶ ׁ  כּ וֹ ס- יעי
ִ  ְּת ִׁש.57
 עֲ ָׂש ָרה ְדבָ ִרים נ ֶֶא ְמר ּו ְ ּבכוֹ ס,ַּבעֲ לֵ י הַ ִּמ ְ ׁשנָה
. ִע ּטוּ''ף. ִע ּטוּ''ר: וְ ֵא ּל ּו הֵ ם,של ְ ּב ָרכָ ה
ֶׁ
ֹ ּו ְמ ַק ְ ּבלו. ָמלֵ ''א. חַ ''י. ְ ׁש ִטיפָ ''ה.ה ֲָדחָ ''ה
 ו ְּמסַ ְּלקוֹ ִמן. וְ נוֹ ְתנוֹ בַ יּ ִָמין.ִ ּב ְ ׁש ּ ֵתי י ָָדיו
ֹ ו ְּמ ַׁש ְ ּגרו. ֹ וְ נוֹ ֵתן ֵעינָיו ּבו.הַ ַּק ְר ַקע טֶ פַ ח
 וְ ַע ְכ ָׁשו ֵאין לָ נ ּו ֶא ָּלא. ֹשי בֵ יתו
ֵ ׁ ְְ ּב ַמ ּ ָתנָה ְל ַאנ
. ָמלֵ א. חַ י. ו ְ ּׁש ִטיפָ ה. ה ֲָדחָ ה:שהֵ ם
ֶ ׁ ,ַא ְר ָּב ָעה
 וְ י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים. ִמן הֶ חָ ִבית,וְ י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים חַ י
. ֹיתתו
ָ ש ּ ְ ׁש ִב ָירתוֹ זוֹ ִהיא ִמ
ֶ ׁ . הַ כּ וֹ ס ָׁשלֵ ם,חַ י

ארי
ֵ או ְקמ ּו ָה ָמ
ֹ ְ ו. ּכ ֹוס ִ ּד ְב ָר ָכה,יע ָאה
ָ  ְּת ׁ ִש.57
כוס ִ ּד ְב ָר ָכה
ֹ ֶא ְמר ּו ְּב
ֶ ש ָרה ְ ּד ָב ִרים נ
ִ ְִ ּד ַמ ְתנ
ׂ ָ ֲ ע,יתין
. ַח''י.יפ''ה
ָ  ׁ ְש ִט. ַה ָ ּד ָח''ה. ִע ּט ּו''ף. ִע ּט ּו''ר.וְ ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון
קו
ֹ  ּו ְמ ַס ְּל. וְ ֹנו ְת ֹנו ּ ַב ּי ִָמין.לו ִּב ׁ ְש ּ ֵתי י ָָדיו
ֹ  ּו ְמ ַק ְּב.ָמלֵ ''א
רו ְּב ַמ ּ ָתנָ ה
ֹ  ּו ְמ ׁ ַש ְ ּג. וְ ֹנו ֵתן ֵעינָ יו ּב ֹו.ִמן ַה ַ ּק ְר ַקע ֶט ַפח
 ֵאין לָ נ ּו ֶא ּ ָלא ַא ְר ָּב ָעה ׁ ֶש ֵהן, וְ ַע ְכ ׁ ָשיו.יתו
ֹ לְ ַאנְ ׁ ֵשי ּ ֵב
או ְמ ִרים ַחי ִמן
ֹ  וְ י ֵׁש. ָמ ּ ֵלא. ַחי.יפה
ָ  ּו ׁ ְש ִט.ַה ָ ּד ָחה
תו
ֹ  ׁ ֶש ּ ׁ ְש ִב ָיר. ַה ּכ ֹוס ׁ ָשלֵ ם,או ְמ ִרים ַחי
ֹ  וְ י ֵׁש,ֶה ָח ִבית
.תו
ֹ ית
ָ ֹזו ִהיא ִמ

The ninth thing to do is to have a cup for the blessing. The cup by itself has ten
types of connection. It's important to wash the cup from the inside and outside
38
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and hold it with the right hand of Chessed. The cup should be full, complete
because a damaged, broken cup would have the aspect of death.
, כּ וֹ ס ַעל דֶּ ֶר ְך הַ חָ ְכ ָמה הוּא אֱ ל ִֹהים.58 . הוא אֱ ל ִֹהים,ַה ָח ְכ ָמה
 ּכ ֹוס ַעל ֶד ֶר ְך.58
 כּ ֹ''ס.)מלֵ א ְבּיָ''הּ וְהֵ ם( וְ כָ אן ָׁשלֵ ם
ָ וְ הוּא
שהוּא ּ ָפגוּם וְ חָ סֵ ר ְ ּבלֹא
ֶ ׁ , ְ ּכמוֹ ּ ֵכס,'ְ ּב ִלי ו
. וְ הוּא ּ ָפגוּם, ּ ֵכן הוּא חָ סֵ ר ְ ּב ִלי וָי''ו,ָאלֶ ף
.ימ ְט ִריָּא כּ וֹ ס
ַ ִהַ ִ ּכ ּ ֵס''א ּ ֵכן עוֹ לֶ ה ְבג

ּ
ּ
' ּכֹ''ס ְּבלָ א ו,וְ ה ּוא )מלא בי''ה והם( וְ ָה ָכא ׁ ָשלֵ ם
 ֵּכן ה ּוא,מו ֵּכס ׁ ֶשה ּוא ּ ָפג ּום וְ ָח ֵסר ְּבלָ א ָאלֶ ף
ֹ ְ ּכ
עולֶ ה
ֹ  ַה ִ ּכ ּ ֵס''א ֵּכן. וְ ה ּוא ּ ָפג ּום,ָח ֵסר ְּבלָ א וָ י''ו
.ימ ְּט ִריָא ּכ ֹוס
ַ ְִּבג

‘Cup’, ‘’כוס, is a vessel, representing Malchut and numerically 86, same as
‘’אלהים, ‘ELHYM’. The wine represents the light of Chokmah and Binah, ‘ ’יהfrom
the  יהוהYHVH name, that we draw with the Kiddush blessing to the wine.
Without the  יהYH, the name  אלהיםbecomes  אלםthat means ‘mute’ to represent
Malchut without light.
The word ‘cup’ ‘ ’כוסwithout the middle letter ו, Vav, becomes  כסthat means ‘a
seat’, representing Malchut. When adding the letter ’ ’אAlef we have ‘’הכסא, ‘the
chair’. It has the numerical value of 86, אלהים, ELHYM.
ְ  וְ צָ ִר, כּ וֹ ס ִהיא הֵ ''א.59 .' ְ ּכ ֶנגֶד י,ש ָרה ְד ָב ִרים
ְ  וְ ָצ ִר, ּכ ֹוס ִהיא ֵה''א.59
יך עֲ ָׂש ָרה ְדבָ ִרים
ָ ֲיך ע
, ִע ּטוּ''ר ְ ּבסוֹ ד הָ עֲ ָט ָרה: וְ הֵ ם,'ְּכ ֶנגֶד י
ש ָא ְמר ּו
ֶ ׁ  וְ זֶה ּו סוֹ ד ִע ּטוּר.עֲ טֶ ֶרת ִּת ְפ ֶא ֶרת
 וְ ִהיא, ְמ ַע ְּטרוֹ ְב ַת ְל ִמ ִידים,ז ְִכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה
 )תהלים,ִע ּטוּ''ף
.הַ ְ ּב ִרית
עֲ טֶ ֶרת
ש ָּכל הַ ְ ּב ָרכוֹ ת
ֶ ׁ .קב( ְּת ִפ ּ ָלה ְל ָענִ י ִכי יַעֲ טֹף
ש ּ ַתעֲ לֶ ה ְת ִפ ּ ַלת
ֶ ׁ וְ הַ ְּת ִפ ּלוֹ ת ִמ ְת ַע ְּט ִפים ַעד
.הֶ ָענִ י

ּ
ׂ
 וְ זֶה ּו. עֲ ֶט ֶרת ִּת ְפ ֶא ֶרת,סוד ָה ַע ָט ָרה
ֹ  ִע ּט ּו''ר ְּב:וְ ֵהם
רו
ֹ רונָ ם לִ ְב ָר ָכה ְמ ַע ְּט
ֹ  ׁ ֶש ָא ְמר ּו זִ ְכ,סוד ִע ּט ּור
ֹ
 )תהלים, ִע ּט ּו''ף. וְ ִהיא עֲ ֶט ֶרת ַה ְּב ִרית,ּ ַב ּ ַת ְל ִמ ִידים
כות
ֹ  ׁ ֶש ָּכל ַה ְּב ָר.טוף
ֹ ֲקב( ְּת ִפ ּ ָלה ְל ָענִ י ִ ּכי יַע
. ַעד ׁ ֶש ּ ַתעֲ לֶ ה ְּת ִפ ּ ַלת ֶה ָענִ י,לות ִמ ְת ַע ְּט ִפים
ֹ וְ ַה ְּת ִפ

The cup is the aspect of Malchut and represents the lower H  הof the  יהוהYHVH
name. We need ten things for this cup connection to multiply with 5 for the ה
H to get 50 to draw the light of Binah.
The ten things related to the cup are:
1. Crown, decorate
This aspect of the ‘crown’ ‘ ’עטרהof the covenant that unifies Yessod and
Malchut. Also ‘decorate’ with the spiritual light of Torah scholars.
2. Wrap
For the prayers that wrap the blessings until the prayer of the poor is elevated.
ְ ּכמוֹ )ויקרא

,ּש ִטיפָ ''ה
ְׁ ו
 ה ֲָדחָ ''ה.60
,ימין הַ חֶ סֶ ד
ִ  הַ ּ ָטה ֳָרה ִמ. ֹטז( וְ ִטהֲרוֹ וְ ִקדְּ ׁשו
של
ֶ ׁ  כּ וֹ ס.וְ הַ ְ ּק ֻד ּ ָׁשה ִמ ּ ְ ׂשמֹאל הַ ְ ּגבו ָּרה
 ִמ ַ ּצד ִ ּבינָה הַ ִ ּנ ְק ֵראת,ְ ּב ָרכָ ה ַמ ְלכוּת
 חַ ''י. וְ נִ ְק ָרא עֲ ָט ָרה ִמ ַ ּצד הַ ּ ֶכ ֶתר.אֱ ל ִֹהים
ש ּנֶאֱ ַמר )ישעיה
ֶ ׁ ,ִמ ַ ּצד יְסוֹ ד הַ ִ ּנ ְק ָרא ָׁשלוֹ ם
39

רו
ֹ ֲמו )ויקרא טז( וְ ִטה
ֹ  ְ ּכ,יפ''ה
ָ  ַה ָ ּד ָח''ה ּו ׁ ְש ִט.60
 וְ ַה ְקד ּו ּ ׁ ָשה.ַה ֶח ֶסד
ַה ּ ָטהֲ ָרה ִמ ּי ִָמין
.וְ ִק ְ ּד ׁש ֹו
 ּכ ֹוס ִ ּד ְב ָר ָכה ַמלְ כ ּות ִמ ַּצד.שמֹאל ִ ּדגְ ב ּו ָרה
ׂ ְ ּ ִמ
 וְ נִ ְק ָרא עֲ ָט ָרה ִמ ַּצד.ִּבינָ ה ַהנִ ְק ֵראת אֱ ל ִֹהים
,לום
ֹ ׁ ָש
ַה ִּנ ְק ָרא
,סוד
ֹ ְִמ ַּצד י
,ַח''י
.ַה ֶּכ ֶתר
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יתי ְ ׁשלוֹ ִמי לֹא ָתמוּט ָא ַמר
ִ לו ִמי ל ֹא ָתמ ּוט ָא ַמר נד( ו ְּב ִר
ֹ ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר )ישעיה נד( ּו ְב ִרית ׁ ְש
ְ
ֹ ְמ ַק ְ ּבלו. ָמלֵ א ִמ ַ ּצד ִּת ְפ ֶא ֶרת.'לו ִּב ׁ ְש ֵתי ְמ ַרחֲמֵ ך ה
ֹ  ְמ ַק ְּב. ִמ ַּצד ִת ְפ ֶא ֶרת, ָמ ּ ֵלא.'ְָמ ַרחֲ ֵמ ְך יְ י
ּ
.' ה' ה,ִ ּב ְ ׁש ּ ֵתי י ָָדיו

.' ה' ה,י ָָדיו

3. Washed from the inside
4. Rinsed from the outside
We wash the inside for purification that is from the Right of Chessed.
Sanctification is from the Left that is Gevurah. The cup of the blessing is
Malchut and from the aspect of Binah, it is called ‘’אלהים. ‘ELHYM’.
The decoration, ‘crown’ gives the aspect of Keter.
5. Live ( )חיwine (from the barrel). The wine should be pure and not blend with
water in the barrel. We may add a little water in the cup before the blessing to
adjust its strength.
‘Live’ is ‘ ’חיfrom Yessod and it’s also called ‘Shalom’, ‘Peace’. Yessod is the
aspect of the covenant that brings the blessing of peace.
Isaiah 54:10
“לוֹמי ל ֹא ָתמוּט אָ ַמר ְמ ַרחֲ ֵמ� יְהוָה
ִ וּב ִרית ְשׁ
ְ ”כִּ י הֶ הָ ִרים יָמוּשׁוּ וְהַ גְּ בָ עוֹת ְתּמוּטֶ נָה וְחַ ְס ִדּי מֵ ִא ֵתּ� ל ֹא יָמוּשׁ
"For the mountains may be removed and the hills may shake, But My loving
kindness will not be removed from you, And My covenant of peace will not be
shaken," Says YHVH who has compassion on you.”
‘My covenant of peace will not be shaken’ means that from Yessod, Malchut is
called חי, ‘Life’
6. Full cup - is the aspect of Tiferet that includes Chessed and Gevurah and
considered as full.
7. Received with two hands and pass it to the right hand. The two hands with
five fingers each represent the two H(5) הH(5) הof the name. One is Binah for
the Right and one for Malchut, Left
' ה, ִּכי ה' ֶע ְליוֹ נָה ְלחֶ סֶ ד, וְ נוֹ ְתנוֹ בַ יּ ִָמין.61
, ו ְּמסַ ְּלקוֹ ִמן הַ ַּק ְר ַקע טֶ פַ ח.ְׁשנִ יָּה ִלגְ בו ָּרה
 וְ נוֹ ֵתן. ִ ּכי ִס ּלוּק ה' הוּא יוֹ ''ד,ְ ּבסוֹ ד יוֹ ''ד
 ְי ָי מֵ ִאיר.שהֵ ם ְ ּבסוֹ ד יְאֲ הדֹ ָונ ִָהי
ֶ ׁ , ֵֹעינָיו ּבו
. יֱהֹוִ ''ה ִ ּב ְ ׁשל ָֹׁשה ִצ ְב ֵעי הָ ַעיִן.ְ ּבבַ ת ַעיִן
ישוֹ נֵי
ׁ אֲ דֹנָי ְמ ִא ָירה ִ ּב ְ ׁשנֵי ְ ּכרוּבֵ י הָ ַעיִן וְ ִא
שי
ֵ ׁ ְש ְ ּג''רוֹ ְב ַמ ּ ָתנָה ְל ַאנ
ַׁ  ו ְּמ.ַע ְפ ַע ּ ֵפי הָ ַעיִן
ֹשה
ֶ ׁ ִש ַמח מ
ׂ ְ ש ּנֶאֱ ַמר ָּב ּה י
ֶ ׁ , ִהיא ִ ּבינָה, ֹבֵ יתו
. ְֹ ּב ַמ ְּתנַת חֶ ְלקו

 ה' ׁ ְשנִ יָה, ִ ּכי ה' ֶע ְל ֹיונָ ה לָ ֶח ֶסד, וְ ֹנו ְת ֹנו ּ ַב ּי ִָמין.61
סוד ֹיו''ד ִ ּכי
ֹ  ְּב,קו ִמן ַה ַ ּק ְר ַקע ֶט ַפח
ֹ  ּו ְמ ַס ְּל.לַ ְ ּגב ּו ָרה
סוד
ֹ  ׁ ֶש ֵהם ְּב, וְ ֹנו ֵתן ֵעינָ יו ּב ֹו.ִס ּל ּוק ה' ה ּוא ֹיו''ד
 י ִדֹוִ ''ד. יְ יָ' )ד''א יו''ד( ֵמ ִאיר ְּב ַבת ַעיִ ן.הדונָ ִהי
ָֹ
ֲיְ א
 אֲ דֹנָ י ְמ ִא ָירה ִּב ׁ ְשנֵי ְ ּכר ּו ֵבי.ִּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה ִצ ְב ֵעי ָה ַעיִ ן
''רו ְּב ַמ ּ ָתנָ ה
ֹ  ּו ְמ ׁ ַש ְ ּג.יש ֹונֵי ַע ְפ ַע ּ ֵפי ָה ַעיִ ן
ׁ  וְ ִא,ָה ַעיִ ן
 ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר, ִהיא ִּבינָ ה.יתו
ֹ לְ ַאנְ ׁ ֵשי )דף עד''ר ע''א( ּ ֵב
.קו
ֹ ְש ַמח מ ׁ ֶֹשה ְּב ַמ ְּתנַ ת ֶחל
ׂ ְ ִ י,ָּב ּה

8. Raised from the surface.
The surface is Malchut הH and raising the cup is the aspect of the letter Yod י,
which is above the baseline of the letters and elevates to Binah.
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9. Looking into the cup. This is the secret of the unification of YHVH and ADNY
יאהדונהי. The mediation is to have YHVH, Zeir Anpin shines a light into the pupil
of the eye that is the aspect of ADNY אדני. The light is the YHVH name shines
through the colors of the eye, white, red and green that represent Chessed,
Gevurah and Tiferet of Zeir Anpin. ADNY is in the eyelids, the pupils and the
eyelashes.
10. ‘Broadcast’ the light as a gift to the people in his house. This is the light of
Binah that is channeled through the kiddush blessing to the people around the
table.
ָ ה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּה, ִ ּב ְר ַּכת הַ ּ ָמזוֹ ן-  עֲ ִ ׂש ִירי.62 ,או ְקמ ּו ָה ַר ָּבנָ ן
ֹ  ָהא, ִּב ְר ַּכת ְמ ֹזונָ א, עֲ ׁ ִש ָיר ָאה.62
ְ
ְ ָצ ִר
 וְ סוֹ ד הַ דָּ בָ ר. ִ ּב ְ ׁשל ָֹׁשה צָ ִריך כּ וֹ ס,ְּּבגִ ין ַר ּבוֹ ֵתינו
, וְ ָרזָ א ְ ּד ִמ ּ ָלה.ּכ ֹוס
יך
,ִּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה
ש ִהיא )ירמיה ב( ַאהֲבַ ת
ֶׁ
ִמ ּׁשוּם
- , ְ ּד ִאי ּנ ּון אֲ ָב ָהן,לו ָתיִ ְך
ֹ יהי )ירמיה ב( ַאהֲ ַבת ְ ּכל ּו
ִ ְ ּד ִא
 ַּבכּ ֹ''ל ִמכּ ֹ''ל,שהֵ ם הָ ָאבוֹ ת
ֶ ׁ ,ְ ּכל ּול ָֹתי ְִך
. וְ לֵ ית ְל ַא ְר ָכ ָאה י ִַּתיר.ּ ַב ּכֹ''ל ִמ ּכֹ''ל ּכֹ''ל
ְ  וְ ֵאין ְלהַ אֲ ִר.כּ ֹ''ל
.יך יוֹ ֵתר
The tenth thing to do with the Shabbat meal is the grace after the meal, ‘Birkat
Hamazon’. When three people eat together they need a cup of wine to
accompany the blessings. In this special grace, we refer to the blessings that
the three patriarchs receive from God.
“—just as our forefathers, Abraham, Isaac, and Jacob were blessed in
everything, from everything, with everything. So may he bless us all together
with a perfect blessing”
The source of their blessings is in the Torah;
Abraham - Chessed - ““ ”בכלblessed in everything”
Genesis 24:1 ““ ”וְאַ ְב ָרהָ ם ז ֵָקן בָּ א בַּ יּ ִָמים וַיהוָה בֵּ ַר� אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם בַּ כֹּלNow Abraham was old,
advanced in age; and the LORD had blessed Abraham in every way.”
Isaac - Gevura - ““ ”מכלfrom everything”
Genesis 27:33 ““ ” ַויָּבֵ א ִלי וָאֹ כַל ִמכֹּל ְבּטֶ ֶרם ָתּבוֹא וָאֲ בָ רֲ כֵהוּ גַּם בָּ רוּ� י ְִה ֶיהand brought it to
me, so that I ate of all of it before you came, and blessed him? Yes, and he shall
be blessed”
Jacob - Tiferet - ““ ”כלwith everything”
Genesis 33:11 “�הים וְכִ י יֶשׁ ִלי כֹל וַיִּ ְפצַ ר בּוֹ וַיִּ ָקּח
ִ ֱ” ַקח נָא אֶ ת ִבּ ְרכ ִָתי אֲ ֶשׁר הֻ בָ את לָ � כִּ י חַ נַּנִ י א
“Please take my gift which has been brought to you, because God has dealt
graciously with me and because I have plenty." Thus he urged him and he took
it.”
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? ִ ּב ְר ַּכת הַ ּ ָמזוֹ ן ִמן הַ ּתוֹ ָרה ִמ ַּניִן.63
.' ֹש ּנֶאֱ ַמר )דברים ח( וְ ָאכַ ְל ּ ָת וְ ָׂשבָ ְע ּ ָת וְ גו
ֶׁ
. זוֹ ִ ּב ְר ַּכת הַ זָּן-  וּבֵ ַר ְכ ּ ָת,וְ ָׁשנִ ינ ּו ַּב ָּב ַרי ְָתא
ָ ֶֶאת ה' אֱ לֹה
 ַעל. זוֹ ִ ּב ְר ַּכת הַ ּ ָמזוֹ ן- יך
 זוֹ ּבוֹ נֵה-  הַ ּטֹבָ ה. זוֹ ִ ּב ְר ַּכת הָ ָא ֶרץ- הָ ָא ֶרץ
 )שם ג( הָ הָ ר, וְ כֵ ן הוּא אוֹ מֵ ר.ּשלָ יִם
ָׁ יְרו
. ֵאין ִלי ֶא ּ ָלא ְל ַאח ֲָריו.הַ ּטוֹ ב הַ זֶּה וְ הַ ְּלבָ נוֹ ן
 ִמ ּׁ ָש ָעה.שר נ ַָתן לָ ְך
ֶ ׁ ֲש ּנֶאֱ ַמר א
ֶ ׁ ?ְלפָ נָיו ִמ ַּניִן
. ֹ חַ יָּב ַא ּ ָתה ְלבָ ְרכו,ש ּנ ַָתן לָ ְך
ֶׁ

 וְ ָא ַכלְ ּ ָת, ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר. ִּב ְר ַּכת ַה ָמ ֹזון ִּמן ַה ּת ֹו ָרה ִמנַ יִ ן.63
 ּו ֵב ַר ְכ ּ ָת ז ּו ִּב ְר ַּכת,יתא
ָ ְ וְ ׁ ָשנִ ינ ּו ּ ַב ְּב ַרי.'ש ָב ְע ּ ָת וְ ֹגו
ׂ ָ ְו
ָ  ֶאת ה' אֱ ל ֶֹה.ַהזָ ן
 ז ּו, ַעל ָה ָא ֶרץ.יך ז ּו ִּב ְר ַּכת ַה ָמ ֹזון
 וְ ֵכן ה ּוא. ז ּו ּב ֹונֶה יְ ר ּו ׁ ָשלָ יִ ם,טו ָבה
ֹ  ַה.ִּב ְר ַּכת ָה ָא ֶרץ
 ֵאין לִ י.טוב ַהזֶה וְ ַה ְל ָב ֹנון
ֹ  )דברים ג( ָה ָהר ַה,או ֶמר
ֹ
, ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר אֲ ׁ ֶשר נָ ַתן לָ ְך. לְ ָפנָ יו ִמנַ יִ ן,ֶאלָ א לְ ַאחֲ ָריו
.כו
ֹ  ַחיָיב ַא ּ ָתה לְ ָב ְר,ִמ ׁ ָש ָעה ׁ ֶשנָ ַתן לְ ָך

The grace after the meal is from the Torah
Deuteronomy 8:10
“� ְָשׂבָ ְﬠ ָתּ וּבֵ ַרכְ ָתּ אֶ ת יְהוָה אֱ �הֶ י� ﬠַ ל הָ אָ ֶרץ הַ טֹּ בָ ה אֲ ֶשׁר נ ַָתן ל
ָ ”וְאָ כ ְַל ָתּ ו
“And you shall eat and be satisfied, and you shall bless YHVH your God for the
good land he has given you.”
“the good land he has given you” is to have the first blessing of “Hamotzi..” that
was made to give thanks and appreciate the food we are about to eat.
“and you shall bless” is for the first blessing of “Hamotzi Lechem…”
“YHVH your God...” for the second blessings
“for the land...” (from the grace of the meal) is for the third blessing.
The fourth blessing of Birkat Hamazon was added by the sages to commemorate
a miracle made by God for the Israelites in the Holy Land.
ֹשה
ֶ ׁ  מ, וְ ָד ְר ׁש ּו חֲכָ ִמים ז ְִכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה.64
ִש ָר ֵאל ִ ּב ְר ַּכת הַ זָּן ְ ּב ָׁש ָעה
ׂ ְ ִּת ֵּקן לָ הֶ ם ְלי
ש ַע ִּת ֵּקן לָ הֶ ם ִ ּב ְר ַּכת
ֻ ׁ ֹ ְיהו.שיּ ַָרד לָ הֶ ם הַ ּ ָמן
ֶׁ
 דָּ וִ ד.ש ִה ְכנִ יסָ ן לָ ָא ֶרץ
ֶ ׁ הָ ָא ֶרץ ְ ּב ָׁש ָעה
 עוֹ ד נִ ְמצָ א.ּשלָ יִם
ָׁ ּשלֹמֹה ִּת ְ ּקנ ּו ּבוֹ נֵה יְרו
ְׁ ו
, ְֹ ּבפָ ָר ַׁשת הַ ּ ָמן ֶרמֶ ז ְל ִב ְר ַּכת ָמזוֹ ן ַּב ּ ָמן ַע ְצמו
ש ּנֶאֱ ַמר )שמות טז( וּבַ ּב ֶֹקר ִּת ְ ׂש ְ ּבע ּו לֶ חֶ ם
ֶׁ
.יד ְע ּ ֶתם ִּכי אֲ נִ י ה' אֱ לֹהֵ יכֶ ם
ַ ִו

יקן
ֵ  מ ׁ ֶֹשה ִּת,רונָ ם ִל ְב ָר ָכה
ֹ  וְ ָד ְר ׁש ּו ַח ָכ ִמים זִ ְכ.64
 ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶשי ַָרד לָ ֶהם,ש ָר ֵאל ִּב ְר ַּכת ַהזָ ן
ׂ ְ ִלָ ֶהם לְ י
 ְּב ׁ ָש ָעה,יקן לָ ֶהם ִּב ְר ַּכת ָה ָא ֶרץ
ֵ ש ַע ִּת
ֻ הו
ֹ ְ י.ַה ָמן
 ָדוִ ד ּו ׁ ְשלֹמֹה ִּת ְקנ ּו ּב ֹונֶה.יסן לָ ָא ֶרץ
ָ ִׁ ֶש ֶהכנ
 ֶר ֶמז לְ ִּב ְר ַּכת,עוד נִ ְמ ָצא ְּב ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ָמן
ֹ .יְ ר ּו ׁ ָשלָ יִ ם
 ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר )שמות טז( ּו ַב ּב ֶֹקר,מו
ֹ ָמ ֹזון ּ ַב ָמן ַע ְצ
.יכם
ֶ יד ְע ּ ֶתם ִ ּכי אֲ נִ י ה' אֱ ל ֵֹה
ַ ִש ְּבע ּו לֶ ֶחם ו
ׂ ְ ִּת

The first blessings established by Moses in the wilderness when we received the
gift of the Manna from the heavens.
“”בָּ רוּ� אַ ָתּה יְהֹ וָה הַ זָּ ן אֶ ת הַ כֹּל
“Blessed are You, YHVH, who provides food for all.”
Joshua added the blessing when they entered the Land of Israel.“ בָּ רוּ� אַ ָתּה יְהֹ וָה
”ﬠַ ל הָ אָ ֶרץ וְﬠַ ל הַ ָמּזוֹן
“Blessed are You, YHVH, for the land and for the sustenance”
King David prepared everything for his son King Solomon to build the Holy
Temple. They added the third blessing
“ְרוּשׁלָ יִם
ָ  בּוֹנֵה י, ” בָּ רוּ� אַ ָתּה יְהֹ וָה
“Blessed are You, YHVH, Who in His mercy rebuilds Jerusalem. Amen.”
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In the Torah story of the Manna coming down from heaven, we find the
connection to the food blessing.
ָשׁמַ ְﬠ ִתּי ,אֶ תְ -תּלוּנֹּת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ לַ --דּבֵּ ר אֲ לֵ הֶ ם לֵ אמֹר בֵּ ין הָ ﬠַ ְרבַּ יִם תּ ֹאכְ לוּ בָ ָשׂר ,וּבַ בּ ֶֹקר “ Exodus 16:12
ִיד ְﬠ ֶתּם ,כִּ י אֲ נִ י יְהוָה אֱ �הֵ יכֶם
ִ ” “I have heard the grumbling of the people ofתּ ְשׂ ְבּעוּ-לָ חֶ ם; ו ַ
Israel. Say to them, ‘At twilight, you shall eat meat, and in the morning you
”’shall be filled with bread. Then you shall know that I am YHVH your God.
‘Then you shall know’ is the aspect of connection, ‘Daat’, that delivers the upper
light to the lower levels. “To know” is to make a connection to the upper levels.
The blessing over the Manna was based on the special flavor that a person
asked to taste from the Manna. If it was a fruit, then the blessing was for the
fruits, etc. The righteous people didn’t look to satisfy their desire for a specific
taste. They made the blessing “Blessed be You O YHVH, who has brought forth
bread out of the heavens”. When we find the Manna that Moses saved for the
future (Exodus 16:33) we will be able to repeat this blessing.
”’ lettersז‘ “The seven

עוןָ ,רזָ א ְ ּד ִאינ ּון ׁ ֶש ַבע זַ יִ ינִ ין
ָ .65א ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
ימין ִּב ְּת ִפלִ יןּ ְ ,דה ּוא ז' ׁ ִש ְב ִעין )נ''א שבשינין(,
ִ ּד ְר ׁ ִש ִ
הון ׁ ָש ִאיב
יאה ְ ּד ּ ַבר נָ ׁשּ ִ ,ד ְּב ֹ
ִ ּד ְר ִמיזִ ין לְ ז' א ּונֵי ְ ּד ֵר ָ
יתא ְ ּדנ ּורּ ְ ,ד ָדלִ יק
ר ּו ָחאּ ,ו ִמנֵיה ַמ ּ ִפיק צ ּו ִצ ָ
עוד ְ ּד ִאינ ּון ֶר ֶמז לְ ׁ ִש ְב ָעה ֹיו ֵמי ּו ׁ ְשב ּו ֵעי
ִמ ּפ ּו ֵמיה .וְ ֹ
עוד ְ ּד ִאינ ּון ְר ִמיזִ ין לְ ׁ ִש ְב ָעה ְק ֵני
ְ ּד ִמ ּ ֶפ ַסח לַ עֲ צֶ ֶרת .וְ ֹ
עוד
ישין .וְ ֹ
ְמנ ָֹר ָתאּ ְ ,ד ִאית עֲ לַ יְ יה ּו ׁ ֶש ַבע ּב ּו ִצינֵי ַק ִד ׁ ִ
ְ ּד ִאינ ּון ְר ִמיזִ ין לְ ׁ ִש ְב ָעה ּכֹ ְכ ֵבי לֶ ֶכתּ ְ ,ד ִאינ ּון ְמנַ הֲ ֵרי
עוד ְ ּד ִאינ ּון ְר ִמיזִ ין לְ ׁ ִש ְב ָעה ַמ ְד ֵרגִ ין,
יעא .וְ ֹ
ִּב ְר ִק ָ
סו ָדא וְ ׁשֹ ְר ׁ ָשא
ימא .וְ ִאינ ּון יְ ֹ
ְ ּד ָע ְל ָמא עֲ לַ יְ יה ּו ַקיְ ָ
יהון אֲ ְמ ֵרי ַח ְב ַריָיאָּ ,כל ַמאן
יק ָרא ְ ּד ּכֹלָ א .וְ עֲ לֵ ֹ
וְ ִע ָ
ישאִ ,מ ָּב ֵעי לֵ יה
ְ ּד ָּב ִעי לְ ַאנְ ָחא ְּת ִפלִ ין ְ ּד ֵר ׁ ָ
לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א ְּב ִאינ ּון ְּת ֵרי ׁ ִשינִ יןּ ְ ,ד ִאינ ּון ְר ִמיזִ ין לְ ִאינ ּון
יקין
ימין ,עֲ ִמ ִ
הון ֶר ֶמז ָרזִ ין ְס ִּת ִ
ז' זַ יְ ינִ יןּ ְ ,ד ִאית ְּב ֹ
ְר ִמיזִ ין ע''כ.
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של אוֹ ָתן
ָ .65א ַמר ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן ,הַ ּסוֹ ד ׁ ֶ
שהוּא
ש ְר ׁשוּמוֹ ת ַּב ְּת ִפ ִּליןֶ ׁ ,
שבַ ע ַזיְ''נִ ים ׁ ֶ
ֶׁ
שבַ ע אוּנוֹ ת
שרוֹ ְמזוֹ ת ְל ׁ ֶ
ִׁש ְב ָעה ִׁש ְב ָעהֶ ׁ ,
ש ָּבהֶ ן ׁשוֹ אֵ ב רוּחַ ,
של הָ ָא ָדםֶ ׁ ,
של הָ ֵר ָאה ׁ ֶ
ֶׁ
שדּ וֹ לֶ ֶקת
ו ִּמ ּ ֶמ ּנָה מֵ ִפיק ִה ְתנוֹ ְצצוּת ֵא ׁש ׁ ֶ
שהֵ ן ֶרמֶ ז ְל ִ ׁש ְב ָעה י ִָמים,
ִמ ּ ִפיו .וְ עוֹ דֶ ׁ ,
שהֵ ן
ש ִּמ ּ ֶפסַ ח לַ עֲ צֶ ֶרת .וְ עוֹ דֶ ׁ ,
וְ הַ ּ ָׁשבוּעוֹ ת ׁ ֶ
שיּ ֵׁש עֲ לֵ יהֶ ם
רוֹ ְמזוֹ ת ְל ִ ׁש ְב ָעה ְקנֵי הַ ְּמנוֹ ָרה ׁ ֶ
שהֵ ן
ִ ׁש ְב ָעה ְמאוֹ רוֹ ת ְקדוֹ ִ ׁשים .וְ עוֹ דֶ ׁ ,
שהֵ ם
רוֹ ְמזוֹ ת ְל ִ ׁש ְב ָעה כּ וֹ ְכבֵ י לֶ כֶ ת ׁ ֶ
שבַ ע
שהֵ ן רוֹ ְמזוֹ ת ְל ׁ ֶ
יע .וְ עוֹ דֶ ׁ ,
ְמ ִא ִירים ָּב ָר ִק ַ
שהָ עוֹ לָ ם עוֹ מֵ ד עֲ לֵ יהֶ ן ,וְ הֵ ן יְסוֹ ד
ַמ ְד ֵרגוֹ ת ׁ ֶ
וְ ׁש ֶֹר ׁש וְ ִע ַּקר הַ כּ ֹל ,וַעֲ לֵ יהֶ ן ָא ְמר ּו הַ חֲבֵ ִרים,
ֹאש,
של ר ׁ
שרוֹ צֶ ה ְלהָ נִ יחַ ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶ
ָּכל ִמי ׁ ֶ
צָ ִר ְ
יך ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ְ ּבאוֹ ָתן ְ ׁש ּ ֵתי ִׁשי''נִ ים,
שי ּ ֵׁש
שבַ ע ַזיְ''נִ יםֶ ׁ ,
שהֵ ם רוֹ ְמזוֹ ת ְלאוֹ ָתן ׁ ֶ
ֶׁ
ָּבהֶ ן ֶרמֶ ז סוֹ דוֹ ת נִ ְס ּ ָת ִרים ,עֲ מֻ ִ ּקים ְרמ ּוזִים.
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On the Tefillin of the head, we have the letter  שon one side constructed with 3
letters  זand on the other side, the letter  שis constructed with 4 ז. Rabbi Shimon
says that they imply to the seven parts of the lungs that take in air and bring
out a spark of fire from the mouth.
The air includes Fire (from the warmth of the heart that’s between the lungs),
Water (from the moisture in the air) and Air. Also, the 7 letters relate to the
seven days of the week, called days of Shabbat that is the seventh day. Also the
seven weeks from Passover to Shavuot. Also the seven branches of the Menorah
that have seven holy candles. Also, the seven major planets that we see in
heavens.
The seven imply to the seven sefirot of Chessed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod,
yessod, and Malchut that the world depends on them. They are the root and
the foundation that sustain this world.
The Zohar says that when we put the Tefilin on our head, we should look at the
two  שletters on the right and left of the Tefilin because they conceal deep
secrets.

 ִּכי ה' אֱ לֹהֵ יכֶ ם הוּא אֱ לֹהֵ י הָ אֱ ל ִֹהים.66
.(וַאֲ דֹנֵי הָ אֲ דֹנִ ים הָ ֵאל הַ ָ ּגדֹל וְ גוֹ ' )דברים י
, )יחזקאל א( ו ְּדמוּת ּ ְפנֵיהֶ ם ּ ְפנֵי ָא ָדם,ָּׁשנִ ינו
 ֵא ּל ּו ּ ָפנִ ים.ֵא ּל ּו ֵאינָם ְּכאוֹ ָתם ְ ּכרו ִּבים
ֹ ְ ּכמו, הַ ְּכרו ִּבים ּ ָפנִ ים ְקטַ נּוֹ ת.ְ ּגדוֹ לוֹ ת
, ָּכל דְּ מוּת ְ ּכלו ִּלים ָּבהֶ ם, ּ ְפנֵי ָא ָדם.ִּתינוֹ ק
 ו ִּמ ְצטַ יּ ְִרים ָּבהֶ ם,שהֵ ם ּ ָפנִ ים ְ ּגדוֹ לוֹ ת
ֶ ׁ ִמ ּ ׁשוּם
שם הַ ְמפ ָֹר ׁש
ֵ ּׁ ִַציּו ִּרים חֲקו ִּקים ַּבח ֲִקיקוֹ ת ה
 ִמז ְָר''ח ַמעֲ ָר''ב צָ פוֹ ''ן,ְ ּב ַא ְר ָּב ָעה ְצ ָד ִדים
.דָּ רוֹ ''ם

יכם ה ּוא אֱ ל ֵֹהי ָהאֱ ל ִֹהים וַ אֲ דֹנֵי
ֶ  ִ ּכי יְ יָ' אֱ ל ֵֹה.66
 )יחזקאל,ּ ַתנֵינָ ן
.'דול וְ גו
ֹ ַָהג
ָה ֵאל
ָהאֲ דֹנִ ים
 ִאלֵ ין לָ או ִאינ ּון ְ ּכ ִאינ ּון.ֵיהם ּ ְפנֵי ָא ָדם
ֶ א( ּו ְדמ ּות ּ ְפנ
, ְ ּכר ּו ִבים ַאנְ ּ ֵפי ז ּו ְט ֵרי, ִאינ ּון ַאנְ ּ ֵפי ַר ְב ְר ִבין,ְ ּכר ּו ִבים
 ְּבגִ ין, ָּכל ְדי ּו ְקנָ א ְ ּכלִ ילָ ן ְּבה ּו, ּ ְפנֵי ָא ָדם.ְ ּכ ַר ְביָא
 ּו ִמ ְּת ַציְ ִירין ְּבה ּו ִצי ּו ִרין,ְ ּד ִאינ ּון ַאנְ ּ ֵפי ַר ְב ְר ִבין
 ִמזְ ָר''ח, ְּבד' ִס ְט ִרין, ְּבגִ ל ּו ֵפי ׁ ְש ָמא ִ ּד ְמפ ָֹרש,יפין
ִ ִגְ ל
.רו''ם
ֹ פו''ן ָד
ֹ ַמעֲ ָר''ב ָצ

Ezekiel
1:10
“וּפנֵי נ ֶֶשׁר ְלאַ ְרבַּ ְﬠ ָתּן
ְ וּפנֵי שׁוֹר ֵמהַ ְשּׂמ ֹאול ְלאַ ְרבַּ ְﬠ ָתּן
ְ וּפנֵי אַ ְריֵה אֶ ל הַ יּ ִָמין ְלאַ ְרבַּ ְﬠ ָתּם
ְ ” ְוּדמוּת ְפּנֵיהֶ ם ְפּנֵי אָ ָדם
“As for the form of their faces, each had the face of a man; all four had the face
of a lion on the right and the face of a bull on the left, and all four had the face
of
an
eagle.”
Their faces were large, not like Cherubim that have small child-like faces. The
‘face of a man’ includes different images that relate to the YHVH name in four
directions, East, West, North, and South.
,ֹשם ְלצַ ד דָּ רוֹ ם
ֶ ׁ  ִמיכָ ֵא''ל ָר ׁשוּם ְ ּבר.67  וְ ָכל,רום
ֹ יכ ֵא''ל ָר ׁ ִשים ִּב ְר ׁ ִשימ ּו לִ ְס ַטר ָד
ָ  ִמ.67
 ּ ְפנֵי, ּ ְפנֵי ַא ְריֵ''ה ּ ְפנֵי וְ כָ ל הַ ּ ָפנִ ים ִמ ְס ּ ַת ְּכלוֹ ת ֶאל ּ ְפנֵי ָא ָד''ם,בי ּ ְפנֵי ָא ָד''ם
ֵ ּ ַַאנְ ּ ִפין ִמ ְס ּ ַת ְ ּכלִ ין לְ ג
 ָא ָדם הוּא זָכָ ר.ֶש''ר ּ ְפנֵי ׁשוֹ ''ר
ֶ ׁ  וְ ל ֹא ַא ְריֵ''ה ּ ְפנֵי נ, ָא ָדם ִאיה ּו ְד ַכר וְ נ ּו ְק ָבא.ֶש''ר פנֵי ׁש ֹו''ר
ֶׁ נ
ְּ
ְ
 ו ִּמ ּ ֶמ ּנ ּו. וְ לֹא נִ ְק ָרא ָא ָדם ַרק ָּכך,וּנְ ֵקבָ ה
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של )תהלים סח( ֶרכֶ ב
ֶ ׁ ִא ְּת ַציְ ִירין ִמ ְצטַ י ּ ְִרים ִציּו ִּרים
 ּו ִמנֵיה.ָה ִכי
ּ ַבר
ָא ָדם
ִא ְּת ְק ֵרי
. )תהלים סח( ְד ֶר ֶכב אֱ ל ִֹהים ִר ּב ֹו ַתיִ ם ַאלְ פי אֱ ל ִֹהים ִר ּב ַֹתיִם ַא ְלפֵ י ִ ׁשנְ ָאן,ִציו ִרין
ּ
ּ
ֵ

.ׁ ִשנְ ָאן

The form of Michael is of the East and the other three faces of Lion, Ox, and
Eagle look to the face of man, ‘’אדם,’Adam’.
Psalms 68:18 “ֹתיִם אַ ְלפֵ י ִשׁנְ אָ ן אֲ ֹדנָי בָ ם ִסינַי בַּ קֹּ ֶדשׁ
ַ �הים ִרבּ
ִ ֱ“ ” ֶרכֶב אThe chariots of God are
myriads, thousands upon thousands; The Lord is among them as at Sinai, in
holiness.”
- של ָּכל הַ ִ ּציּו ִּרים
ֶ ׁ  הַ ְ ּכלָ ל, ִ ׁשנְ ָאן.68
. ן' זֶה ּו ָא ָדם, ַא ְריֵ''ה,ֶש''ר
ֶ ׁ  נ,ׁשוֹ ''ר
של זָכָ ר
ֶ ׁ ש ִ ּנ ְכלֶ לֶ ת ְּכ ֶאחָ ד ְ ּבסוֹ ד
ֶ ׁ ּ ְפ ִׁשיטוּת
 ּ ֻכ ָּלם, וְ כֻ ָּלם אֲ לָ ִפים ו ְּרבָ בוֹ ת.וּנְ ֵקבָ ה
 מֵ הַ דְּ מֻ יּוֹ ת הַ ָּלל ּו.יוֹ ְצ ִאים מֵ ֵא ּ ֶלה סוֹ ד ִ ׁשנְ ָאן
ש ָראוּי
ֶ ׁ ֹנִ ְפ ָר ִדים ָּכל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד ְ ּב ִצדּ וֹ ְּכמו
.לָ הֶ ם

,ֶש''ר
ֶ ׁ  נ, ׁש ֹו''ר, ְ ּכלָ לָ א ְ ּד ּ ֻכלְ ה ּו ִצי ּו ֵרי, ׁ ִשנְ ָאן.68
 ּ ְפ ׁ ִשיט ּו ְ ּד ִא ְּת ְכלִ יל. ן' ָדא ִאיה ּו ָא ָדם,ַא ְריֵ''ה
 וְ ּ ֻכ ְלה ּו ַא ְל ִפין. ְּב ָרזָ א )דדכר( ְד ַכר וְ נ ּו ְק ָבא,ְ ּכ ָח ָדא
 ֵמ ַה ּנֵי ְדי ּו ְקנִ ין. ּ ֻכלְ ה ּו נָ ְפ ִקין ֵמ ַה ּנֵי ָרזָ א ׁ ִשנְ ָאן,וְ ִר ְב ָבן
 ְ ּכ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַחזֵי,ִמ ְּת ּ ַפ ְר ׁ ָשן ָּכל ַחד וְ ַחד ְּב ִס ְט ַריְ יה ּו
.לון
ֹ

The word ‘’שׁנְ אָ ן
ִ from the verse above appears only once in the Bible. It is not a
Hebrew or Aramaic word and the English translation is a pure guess related to
the general meaning of the verse. The Zohar reveals that this word represents
the initials of the four Holy Creatures
Letter  שfor  שור- Ox
Letter  נfor  נשר- Eagle
Letter  אfor  אריה- Lion
Letter  ןfor  אדם- man
The word for man is ‘ אדםAdam’ and the Zohar explains that here the letter that
represents man, Adam, is Nun ן. It’s a letter that is stretched below the baseline
(Malchut) and like the first Adam when he was created, he was made as male
and female, Zeir Anpin and Malchut. Later Malchut, Eve, was separated from
Adam
,ש ּ ָל ִבים ֶאחָ ד ְ ּב ֶאחָ ד
ֻ ׁ  ֵא ּ ֶלה אוֹ ָתם הַ ְמ.69  וְ ָּכלִ יל ַחד,שלְ ָבן ַחד ְּב ַחד
ַ ׁ  ִאלֵ ין ִאינ ּון ְ ּד ָקא ְמ.69
 ִל ְהיוֹ ת הַ כּ ֹל ֶאחָ ד,ֶש''ר ו ְּכלו ִּלים ֶאחָ ד ְ ּב ֶאחָ ד
ֶ ׁ  ׁש ֹו''ר נ, לְ ֶמהֱ וֵ י ּכֹל ַחד ָּכלִ יל ְּב ַח ְב ֵריה,ְּב ַחד
,ֶש''ר ַא ְריֵ''ה ָא ָד''ם
ֶ ׁ  ׁשוֹ ''ר נ, ֹבע ׁ ְש ָמ ָהן גְ לִ יפן ָּכלוּל ַּבחֲבֵ רו
ַ ּ  ִא ְתנַ הֲ גָ ן ְּב ָרזָ א ְ ּד ַא ְר,ַא ְריֵ''ה ָא ָד''ם
ָ
שמוֹ ת חֲקו ִּקים
ֵ ׁ ִמ ְת ַנהֲגִ ים ְ ּבסוֹ ד ַא ְר ָּב ָעה
.ַס ְל ִקין לְ ִא ְתנַ הֲ גָ א ּו ְל ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א
.עוֹ ִלים ְל ִה ְתנַהֵ ג ו ְּל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל
The four are in harmony and each of them includes the others. The Ox, Eagle,
Lion, and Man are in the secret of the names
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נּוֹרא
, ‘God, the great, the mighty and the formidable’, referring toאֵ ל הַ גָּדוֹל הַ גִּ בּוֹר וְהַ ָ
the Sefirot of Chessed, Gevurah, Tiferet, and Man that includes all of them.

ַ .70סלִ יק לְ ִא ְתנַ הֲ גָ א ּולְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א ׁש ֹור לְ ַאנְ ּ ֵפי
ָא ָדםָ ,סלִ יק ׁ ְש ָמא ַאחֲ ָראִ ,מ ְת ַע ְט ָרא ְמ ָח ְק ָקא
ְּב ָרזָ א ִ ּד ְּת ֵרין גְ וָ ונִ ין ,וְ ִאיה ּו ֵאלּ ְ .כ ֵדין ִא ְתהֲ ַדר
חו ָרא ,וְ ּ ֻכ ְר ְסיָיא ָח ִקיק וְ גָ לִ יף לֵ יה ,וְ ִא ְת ְר ׁ ִשים
לְ ַא ֹ
ְל ִא ְתנַ הֲ גָ א ְּב ָרזָ א ִ ּד ׁ ְש ָמא ָדא.

 .70עוֹ לֶ ה ְל ִה ְתנַהֵ ג ו ְּל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ׁשוֹ ר ִל ְפנֵי
שם ַאחֵ ר ִמ ְת ַע ּ ֵטר חָ קוּק ְ ּבסוֹ ד
ָא ָדם ,עוֹ לֶ ה ׁ ֵ
ְ ׁשנֵי גְ וָנִ ים ,וְ הוּא ֵאלָ .אז חוֹ זֵר ְל ָאחוֹ ר,
וְ הַ ִּכ ּ ֵסא חוֹ ֵקק וְ גוֹ לֵ ף אוֹ תוֹ  ,וְ נִ ְר ָׁשם ְל ִה ְתנַהֵ ג
שם הַ זֶּה.
ְ ּבסוֹ ד הַ ּׁ ֵ

They rise and reveal themselves to each other. The Ox looks into the face of
 isאל . He goes back to its place while the nameאל Man and reveal the name
marked on the holy throne to determine the conduct of the Ox.

ֶשר לְ ַאנְ ּ ֵפי
 .71וְ ַסלִ יק לְ ִא ְתנַ הֲ גָ א ּולְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א נ ׁ ֶ
ָא ָדםָ ,סלִ יק ׁ ְש ָמא ָח ָדאִ ,מ ְת ַע ְּט ָרא ִמ ְתנַ הֲ גָ א
ְּב ָרזָ א ִ ּד ְּת ֵרין ַאנְ ּ ִפין ּוגְ וָ ונִ ין ,לְ ִא ְתנַ הֲ גָ א לְ ִא ְס ּ ַתלְ ָקא
דולּ ְ ,כ ֵדין ִא ְתהֲ ַדר
ִּב ְסלִ יק ּו ְּב ִעט ּו ָרא ,וְ ִאיה ּו גָ ֹ
וא ְת ְר ׁ ִשים
חו ָרא ,וְ ּ ֻכ ְר ְסיָיא ָח ִקיק וְ גָ לִ יף לֵ יהִ ,
לְ ַא ֹ
לא ְתנַ הֲ גָ א ְּב ָרזָ א ִ ּד ׁ ְש ָמא ָדא.
ִ

ֶשר ִל ְפנֵי
 .71וְ עוֹ לֶ ה ְל ִה ְתנַהֵ ג ו ְּל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל נ ׁ ֶ
שם ֶאחָ ד ִמ ְת ַע ּ ֵטר ִמ ְתנַהֵ ג
ָא ָדם ,עוֹ לֶ ה ׁ ֵ
ְ ּבסוֹ ד ְ ׁשנֵי פָ נִ ים וּגְ וָנִ יםְ ,ל ִה ְתנַהֵ ג לַ עֲ לוֹ ת
ַּבעֲ ִליָּה ְ ּב ִע ּטוּר ,וְ הוּא ּגָדוֹ לָ .אז חוֹ זֵר
ְל ָאחוֹ ר ,וְ הַ ִּכ ּ ֵסא חוֹ ֵקק וְ גוֹ לֵ ף אוֹ תוֹ  ,וְ נִ ְר ָׁשם
שם הַ זֶּה.
ְל ִה ְתנַהֵ ג ְ ּבסוֹ ד הַ ּׁ ֵ

’, like theגדול‘ The Eagle rises to look into the face of Man and reveals the name
Ox, he goes back to his place leaving his mark on the Holy Throne and conducts
’.גדול‘ himself according to the name he revealed,

ַ .72ס ִליק לְ ִא ְתנַ הֲ גָ א ּולְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א ַא ְריֵה לְ ַאנְ ּ ֵפי
ָא ָדםַ ,סלִ יק ׁ ְש ָמא ָח ָדא ִמ ְת ַע ְּט ָרא ְמ ָח ְק ָקא ְּב ָרזָ א
ִ ּד ְּת ֵרין ַאנְ ּ ִפין ּוגְ וָ ונִ ין ,לְ ִא ְת ּ ַת ְק ָפא ּולְ ִא ְת ַק ׁ ְש ָרא
חו ָרא,
ְּבת ּו ְק ֵפיה ,וְ ִאיה ּו ִ ּג ּב ֹורּ ְ .כ ֵדין ִא ְתהֲ ַדר לְ אֲ ֹ
וְ ּ ֻכ ְר ְסיָיא ָח ִקיק וְ גָ לִ יף לֵ יה ,וְ ִא ְת ְר ׁ ִשים לְ ִא ְתנַ הֲ גָ א
ְּב ָרזָ א ִ ּד ׁ ְש ָמא ָדא.

 .72עוֹ לֶ ה ְל ִה ְתנַהֵ ג ו ְּל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ַא ְריֵה ִל ְפנֵי
שם אֶ חָ ד ִמ ְת ַע ּ ֵטר חָ קוּק ְ ּבסוֹ ד
ָא ָדם ,עוֹ לֶ ה ׁ ֵ
שר
ְׁשנֵי פָ נִ ים וּגְ וָנִ יםְ ,ל ִה ְתחַ זֵּק ו ְּל ִה ְת ַק ּׁ ֵ
ְ ּב ָת ְק ּפוֹ  ,וְ הוּא ִ ּג ּבוֹ רָ .אז חוֹ זֵר ְל ָאחוֹ ר,
וְ הַ ִּכ ּ ֵסא חוֹ ֵקק וְ גוֹ לֵ ף אוֹ תוֹ  ,וְ נִ ְר ָׁשם ְל ִה ְתנַהֵ ג
שם הַ זֶּה.
ְ ּבסוֹ ד הַ ּׁ ֵ

The Lion like the others rises to look into the face of Man and reveal the name
’ in the Holy Throne.גבור‘
The names they revealed determined the way they express the light they
channel from the Holy Throne.
ַסלְ ִקין ָ .73א ָדם ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ְ ּבכֻ ּ ָלם ,וְ כֻ ּ ָלם עוֹ ִלים
ְּב ּ ֻכלְ ה ּו ,וְ ּ ֻכלְ ה ּו
ִא ְס ּ ָת ַּכל
ָ .73א ָדם
ירן ִּבגְ ל ּו ַפיְ יה ּו ו ִּמ ְס ּ ַת ְּכ ִלים ּבוֹ ָ ,אז ּ ֻכ ּ ָלם ִמ ְצטַ יּ ְִרים
ּו ִמ ְס ּ ַת ְ ּכלִ ין ּ ֵביהּ ְ ,כ ֵדין ּ ֻכלְ ה ּו ִא ְצ ַטיְ ָ
ּ
שם ֶאחָ ד
של ׁ ֵ
ְּב ִצי ּו ָרא ָדאְּ ,ב ָרזָ א ִ ּד ׁ ְש ָמא ַחדּ ְ ,ד ִא ְק ֵרי נ ֹּו ָראּ ְ .ב ִח ּקו ֵּקיהֶ ם ְ ּב ִציוּר זֶהּ ְ ,בסוֹ ד ׁ ֶ
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ש ִ ּנ ְק ָרא נוֹ ָרא .וְ ָאז ָּכתוּב עֲ לֵ יהֶ ם ,ו ְּדמוּת
ֵיהם ּ ְפנֵי ָא ָדםֶ ׁ .
ּו ְכ ֵדין ְ ּכ ִתיב עֲ לַ יְ יה ּוּ ,ו ְדמ ּות ּ ְפנ ֶ
כ ְלהו ְ ּכ ִלילָ ן ְּב ַהאי ִדיו ְקנָ א ,וְ ַהאי ִדיו ְקנָ א ָּכ ִליל ּ ְפנֵיהֶ ם ּ ְפנֵי ָא ָדםֻ ּ .כ ּ ָלם ְ ּכלו ִּלים ַּבדְּ מוּת הַ ז ּוֹ ,
ֻּ
ּ ּ
ּ ּ
ּ
וְ הַ דְּ מוּת הַ ז ּוֹ כּ וֹ לֶ לֶ ת אוֹ ָתם.

לון.
ֹ

Man's face looks at all the Creatures and they all rise to look at him. Then
’ and that is the explanation to ‘each hadהנורא‘ together they reveal the name
the face of a man’ from the verse above (Ezekiel 1:10). The face of Man unifies
them all and his image is revealed on each of them.

 .74וְ ַעל ָרזָ א ָדאִ ,א ְּת ְק ֵרי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא,
דול ַה ִ ּג ּב ֹור וְ ַהנ ֹּו ָראּ ְ .ד ָהא ׁ ְש ָמ ָהן ִאלֵ ין
ָה ֵאל ַה ָּג ֹ
יכא ִעלָ ָאה,
יפין ִאינ ּון לְ ֵעילָ אְּ ,ב ָרזָ א ִ ּד ְר ִּת ָ
גְ לִ ִ
ְ ּכלִ ילָ א ְּב ַא ְר ּ ַבע ַא ְּתוָ ון ידודּ ְ ,ד ִאיה ּו ׁ ְש ָמא ְ ּד ָּכלִ יל
יפין ְּב ּ ֻכ ְר ַסיָיא,
ָּכל ִ ּדי ּו ְקנִ יןִ ,אלֵ ין ְמ ָח ְק ָקן גְ לִ ִ
יפא ְמ ַר ְק ָמא ְּבה ּוַ .חד לִ יְ ִמינָ א ,וְ ַחד
וְ ּ ֻכ ְר ַסיָיא גְ לִ ָ
ימא
חו ָראְ .ר ׁ ִש ָ
לִ ׁ ְש ָמאלָ א ,וְ ַחד לְ ַק ָמא ,וְ ַחד לְ ַא ֹ
ְּבד' ִס ְט ִרין ְ ּד ַעלְ ָמא.

 .74וְ ַעל סוֹ ד זֶה נִ ְק ָרא הַ ָּקדוֹ ׁש ָּבר ּו ְך הוּא
שמוֹ ת
שה ֲֵרי ׁ ֵ
הָ ֵאל הַ ּגָדוֹ ל הַ ִ ּג ּבוֹ ר וְ הַ נּוֹ ָראֶ ׁ ,
ֵא ּ ֶלה חֲקו ִּקים הֵ ם ְל ַמ ְעלָ ה ְ ּבסוֹ ד הַ ּ ֶמ ְר ָּכבָ ה
הָ ֶע ְליוֹ נָהּ ְ ,כלוּלָ ה ְ ּב ַא ְר ַּבע אוֹ ִתיּוֹ ת יהוה,
שכּ וֹ לֵ ל ָּכל הַ דְּ מֻ יּוֹ תֵ .א ּ ֶלה
שם ׁ ֶ
שהוּא ׁ ֵ
ֶׁ
חֲק ּו ִקים וּגְ לו ִּפים ַּב ִ ּכ ּ ֵסא ,וְ הַ ִ ּכ ּ ֵסא הַ ּגָלוּף
ְמ ֻר ָּקם ָּבהֶ םֶ ,אחָ ד ְלי ִָמין ,וְ ֶאחָ ד ִל ְ ׂשמֹאל,
וְ ֶאחָ ד ְלפָ נִ ים ,וְ ֶאחָ ד ְל ָאחוֹ רָ .ר ׁשוּם
ְ ּב ַא ְר ַּב ַעת ִצ ְד ֵדי הָ עוֹ לָ ם.

This secret is the reason the Holy One Blessed be He is called
נּוֹרא‘
’ ’ ‘The God, the great, the mighty and the formidableהָ אֵ ל הַ גָּדוֹל הַ גִּ בּוֹר וְהַ ָ
These names are founded on the higher levels of the supernal chariot and
 YHVH.יהוה include in the four letters of the name,
The Holy Throne is based on the four aspects, one to the Right, one to the left,
one in the front and one in the back. The four are also related to the four
directions of South, North, East, and West.

ימא ְּב ַא ְר ּ ַבע ִ ּדי ּו ְקנִ ין
ֻ ּ .75כ ְר ְסיָיא ַּכד ַסלְ ָקאְ ,ר ׁ ִש ָ
ִאלֵ יןִ .אלֵ ין ַא ְר ּ ַבע ׁ ְש ָמ ָהן ִעלָ ִאין ,נָ ְטלִ ין לְ ַהאי
ּ ֻכ ְר ְסיָיא .וְ ּ ֻכ ְר ְסיָיא ִא ְת ְ ּכלֵ ל ְּבה ּוַ ,עד ְ ּדנָ ְק ָטא
וְ לָ ְק ָטא ִאינ ּון ִענ ּוגִ ין וְ ִ ּכס ּו ִפין ,נָ חֲ ָתא ַמלְ יָיא ְ ּכ ִאילָ נָ א
יביןֵּ .כיוָ ן
ְ ּד ַמלֵ י ַענְ ִפין לְ ָכל ְס ַטרּ ,ו ַמלְ יָיא ִא ִ
ְ ּדנָ חֲ ָתא ,נְ ָפק ּו ִאלֵ ין ד' ִ ּדי ּו ְקנִ יןְ ,מצ ּוי ִָרין ְּב ִצי ּו ַריְ יה ּו,
יצן ְמלַ הֲ ָטן ,וְ ִאינ ּון זַ ְר ִעין זַ ְר ָעא
יפין ְמנַ הֲ ָרן ,נְ ִצ ָ
גְ לִ ִ
ַעל ָעלְ ָמא.

שעוֹ לֶ הָ ,ר ׁשוּם ְ ּב ַא ְר ַּבע
 .75הַ ִּכ ּ ֵסא ְּכ ׁ ֶ
שמוֹ ת הָ ֶע ְליוֹ נִ ים
דְּ מֻ יּוֹ ת ֵא ּלוַּ .א ְר ָּב ָעה הַ ּׁ ֵ
הַ ּ ָלל ּו לוֹ ְק ִחים אֶ ת הַ ִ ּכ ּ ֵסא ,וְ הַ ִּכ ּ ֵסא נִ ְכלָ ל
ש ּלוֹ ֵקחַ וְ לוֹ ֵקט אוֹ ָתם ִע ּנוּגִ ים
ָּבהֶ םַ ,עד ׁ ֶ
ש ּ ָמלֵ א עֲ נ ִָפים
וְ ִכ ּסו ִּפים ,יוֹ ֵרד ָמלֵ א ְכ ֵעץ ׁ ֶ
שיּוֹ ֵרד ,יוֹ ְצאוֹ ת
ְלכָ ל צַ ד ו ָּמלֵ א פֵ רוֹ תֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
ַא ְר ַּבע הַ דְּ מֻ יּוֹ ת הַ ּ ָלל ּו ְמצֻ יָּרוֹ ת ְ ּב ִציּו ֵּריהֶ ן,
חֲקוּקוֹ ת וּנְ אוֹ רוֹ ת ,נוֹ ְצצוֹ ת וְ לוֹ ֲהטוֹ ת ,וְ הֵ ן
זוֹ ְרעוֹ ת ז ֶַרע ַעל הָ עוֹ לָ ם.

The four supernal names carry the Holy Throne and become part of it. They
elevate the throne that receives and collects light of fulfillment. Then the throne
comes down like a tree full of branches loaded with fruits on each side. After
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the throne is lowered the shapes of the living creatures come out and shine
with great bright light. In this state, they plant seeds in the world.
Lesson:
At the beginning of the silent prayer, Amida, we connect to the three patriarchs
and the four names. This spiritual technology designed and formed by the sages
after the destruction of the First Holy Temple to give us the opportunity to make
a spiritual connection that allows us to ascend to higher levels and be able to
pick some of the supernal ‘fruits’. The different blessings during the Amida
cover almost all aspects of our lives and build the vessels we need to hold the
‘fruits’.
We have 18 blessings in the Amidah prayer plus one more where we bless God
for blessing us with the future peace.
“YHVH will bless his people with peace”
The sages of the Talmud tell us that the best vessel the Holy One Blessed be He
gave Israel is one of peace that can hold all the blessings.
This year we arrived in the year 5778, which is 70 years since the establishment
of the state of Israel in 1948. This year is also 3760 years since God made the
covenant with Abraham.
3760 is numerically 10 times ‘Peace’, ’’שלום.
B”H our prayers bring Mashiach and the final peace, today, Amen.
By the grace of God and with deep thanks to Rabbi Ashlag of blessed memory
for his teachings we concluded the study of Zohar Ekev

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