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 .1וַ ִּי ַּג ׁש ֵאלָ יו יְ ה ּו ָדה וְ גו'ִ ,ר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ּ ָפ ַתח) ,ישעיה
ש ָר ֵאל לא
סג( ִ ּכי ַא ּ ָתה ָא ִבינ ּו ִ ּכי ַא ְב ָר ָהם לא י ְָד ָענ ּו וְ יִ ְ ׂ
עולָ ם ׁ ְש ֶמ ָךַ .האי ְק ָרא
י ִ ַּכ ֶיר ּנ ּו ַא ּ ָתה ה' ָא ִבינ ּו ֹגואֲ לֵ נ ּו ֵמ ֹ
א ּו ְקמ ּו ָה ,אֲ ָבל ּ ָתא חֲ זֵיַּ ,כד ּ ָב ָרא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא
ַעלְ ָמאָּ ,כל ֹיו ָמא וְ ֹיו ָמאָ ,ע ִביד עֲ ִב ְיד ּ ָתא ְ ּכ ְד ָקא ָחזֵיְּ .ב ָכל
ֹיו ָמא וְ ֹיו ָמא ְ ּכ ָמה ְד ִא ְצ ְט ִר ְ
ית ָאה
יךֵּ .כיוָ ן ְ ּד ָא ָתא ֹיו ָמא ׁ ְש ִת ָ

וְ ִא ְצ ְט ִר ְ
יך

לְ ִמ ְב ִרי

ָא ָדם,

ָא ַתת

יתא
או ַריְ ָ
ֹ

יה.
ַק ּ ֵמ ּ

ָא ְמ ָרה )קמי קודשא בריך הוא(ַ .האי ָא ָדם ְ ּד ַא ְּת )דף
רה ע''ב( ּ ָב ֵעי לְ ִמ ְב ֵרי ,ז ִַּמין ה ּוא לְ ַא ְר ָ ּגזָ א ַק ּ ָמ ְךִ .אלְ ָמלֵ א

לָ א ַתאֲ ִר ְ
יה ְ ּדלָ א יִ ְת ְּב ֵריָ .א ַמר לָ ּה
יך ר ּוגְ זָ אַ ,טב לֵ ּ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ,וְ ִכי לְ ַמ ָ ּגנָ א ִא ְת ְק ֵרינָ א ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם.

ַש אֵ לָ יו יְהו ָּדה וְ גוֹ 'ַ .ר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר
ַ .1ו ִיּ ּג ׁ
ּ ָפ ַתח) ,ישעיה סג( ִ ּכי ַא ּ ָתה ָא ִבינ ּו ִ ּכי ַא ְב ָרהָ ם
ִש ָראֵ ל לֹא י ִ ַּכ ָירנ ּו ַא ּ ָתה ה' ָא ִבינ ּו
לֹא י ְָד ָענ ּו וְ י ְ ׂ
ָ
ּגֹאֲ לֵ נ ּו מֵ עוֹ לָ ם ְ ׁשמֶ ך .הַ ּ ָפסוּק הַ זֶּה ּ ֵפ ְר ׁשוּהוּ.
ש ָּב ָרא הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא אֶ ת
אֲ בָ ל בּ ֹא ְראֵ הּ ְ ,כ ׁ ֶ
שה ּו ָּכ ָראוּי ְ ּבכָ ל
הָ עוֹ לָ םָּ ,כל יוֹ ם וָיוֹ ם ָע ָׂשה מַ עֲ ֵׂ
ש ָּצ ִר ְ
ש ָּבא הַ יּוֹ ם הַ ּ ִ ׁש ּ ִ ׁשי
יךֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
יוֹ ם וָיוֹ ם ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
וְ ִה ְצטָ ֵר ְך ִל ְברֹא ָא ָדםָּ ,ב ָאה ְלפָ נָיו הַ ּתוֹ ָרה.
]ל ְפנֵי הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ� הוּא[ :הָ ָא ָדם הַ זֶּה
ָא ְמ ָרה ִ
ש ַא ּ ָתה רוֹ צֶ ה ִל ְברֹאָ ,ע ִתיד הוּא ְלהַ ְר ִ ּגיז
ֶׁ
ָ
ְ
ָ
ְלפָ נֶיךִ .א ְל ָמלֵ א לֹא ַתאֲ ִריך ָרגְ זְך ,טוֹ ב לוֹ
ש ּלֹא י ִָּב ֵראָ .אמַ ר לָ ּה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא :וְ ִכי
ֶׁ
ְ
אתי אֶ ֶרך ַא ּ ַפיִם?
ְל ִח ּנָם נִ ְק ֵר ִ

יתא  .2אֶ ּ ָלא הַ כּ ֹל נִ ְב ָרא ַּב ּתוֹ ָרה וְ הַ כּ ֹל נִ ְת ַקן
או ַריְ ָ
יתא ִא ְת ְּב ֵרי ,וְ כ ּ ָֹלא ְּב ֹ
או ַריְ ָ
ֶ .2א ּ ָלאּ ,כ ּ ָֹלא ְּב ֹ
ש ְ ּבטֶ ֶרם ָּב ָרא הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּךְ
ִא ׁ ְש ּ ַת ְכלַ לְּ .בגִ ין ְ ּד ַעד לָ א ּ ָב ָרא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ַּב ּתוֹ ָרהִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
הוּא אֶ ת הָ עוֹ לָ םָּ ,בא ּו ְלפָ נָיו ָּכל הָ אוֹ ִתיּוֹ ת,
יה ,וְ ָעאל ּו ָּכל ַחד וְ ַחד
ַעלְ ָמאַ ,א ְתיָין ָּכל ַא ְתוָ ון ַק ּ ֵמ ּ
וְ נִ ְכנְ ס ּו ָּכל ַאחַ ת ְלמַ ְפ ֵר ַע.

לְ ַמ ְפ ֵר ַע.

יהְ ,רע ּו ָת ְך לְ ִמ ְב ֵרי ִּבי ַעלְ ָמא,
ָ .3עאֳ לַ ת תי''וָ .א ְמ ָרה ַק ּ ֵמ ּ
ימת,
יקיָא ְל ֵמ ַ
ָא ַמר לַ ּה לָ אוּ ְ ,ד ָב ְך זְ ִמינִ ין ַּכ ּ ָמה ַצ ִ ּד ַ

חות ָהאֲ נָ ׁ ִשים
ית ּ ָתיו ַעל ִמ ְצ ֹ
ִ ּד ְכ ִתיב) ,יחזקאל ט( וְ ִה ְתוֵ ָ
וְ גו' .וְ ָתנִ ינָ ןּ ִ ,ד ְכ ִתיב ּו ִמ ִּמ ְק ָּד ׁ ִשי ּ ָת ֵחלּ ּוַ .אל ִּת ְק ֵרי
ִמ ִּמ ְק ָ ּד ׁ ִשיֶ ,א ּ ָלא ִמ ְמק ּו ָּד ׁ ַשיּ .ו ְבגִ ין ָּכ ְך ַעלְ ָמא לָ א יִ ְת ְּב ֵרי

ּ ָב ְך.

 .3נִ ְכנְ סָ ה ּ ָתי''וָ ,א ְמ ָרה ְלפָ נָיוְ :רצוֹ נְ ָך ִל ְברֹא
ש ָּב ְך עֲ ִת ִידים
ִבי אֶ ת הָ עוֹ לָ ם? ָאמַ ר לָ ּה :לֹאֶ ׁ ,
ית ּ ָתו ַעל
ש ָּכתוּב וְ ִה ְתוִ ָ
יקים לָ מוּתֶ ׁ ,
ַּכ ּ ָמה צַ דִּ ִ
ש ָּכתוּב
ֶׁ
ָשים וְ גוֹ ' .וְ ָׁשנִ ינוּ,
ִמ ְצחוֹ ת הָ אֲ נ ִ ׁ
ו ִּמ ּ ִמ ְקדָּ ִ ׁשי ּ ָתחֵ ּלוַּ ,אל ִּת ְק ֵרי ִמ ּ ִמ ְקדָּ ִ ׁשי אֶ ּ ָלא
שי .ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך הָ עוֹ לָ ם לֹא י ִָּב ֵרא ָּב ְך.
ִמ ְמקֻ דָּ ׁ ַ

The Zohar reveals that when God created the world everything went as planned. When
Friday arrived and He was about to create man, the Torah came and asked; why create
man if he is going to upset you. Better not creating him if you don’t hold your anger.
, ‘Slow to anger’ (fromארך אפיים God answered; there is a reason why the Torah calls me
the 13 attributes of God).
The lesson here is that the world was created for man. He is the only one with free
choice and the ability to go against God and corrupt the entire created system. At the
same time, God created a system of the 13 attributes to protect creation from complete
destruction by man.
The Zohar brings this story also to tell us that the Torah existed before Creation and
everything was planned ahead of time. We learned in another part of the Zohar that
God created the world by looking at the Torah.
The Hebrew letters existed before the Torah. The Zohar tells us why the Torah begins
 Bet.ב with the letter
Before creation, all the letters appeared in front of God, wishing to be the first letter in
the Torah.
DailyZohar.com
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, the is the last letter of the 22 presented herself but God didn’t accept herת The letter
’.מוות‘ because she represents death as the last letter in the word for ‘death’,

י''שָּ ,כל ַחד וְ ַחד
ָ .4עאל ּו ְּתלַ ת ַא ְתוָ וןִ ׁ ,שי''ן ,ק ּו''ףֵ ,ר ׁ
דויָ .א ַמר לְ ּה ּו ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ,לָ או ַא ּת ּון ְ ּכ ַדאי
חו ֹ
ִּבלְ ֹ
לְ ִמ ְב ֵרי ְּבכ ּו ַעלְ ָמאּ ְ ,ד ָהא ַא ּת ּון ַא ְתוָ ון ְ ּד ִא ְת ְק ֵרי ְּבכ ּו
יקם ַק ּ ַמאי ,וְ ָהא
ׁ ֶש ֶקר ,וְ ׁ ֶש ֶקר לָ או ִאיה ּו ְ ּכ ַדאי לְ ֵמ ַ
א ּו ְקמ ּו ָה.

י''ש,
 .4נִ ְכנְ ס ּו ְ ׁשל ֹׁש הָ אוֹ ִתיּוֹ ת ִ ׁשי''ן קוֹ ''ף ֵר ׁ
ָּכל ַאחַ ת וְ ַאחַ ת ְלבַ דָּ ּהָ .אמַ ר לָ הֶ ן הַ ָּקדוֹ ׁש
ָּברו ְּך הוּא :אֵ ינְ כֶ ן ְ ּכ ָד ִאיּוֹ ת ִל ְברֹא בָ כֶ ן אֶ ת
ש ִ ּנ ְק ָרא בָ כֶ ן
שהֲרי ַא ּ ֶתן הָ אוֹ ִתיּוֹ ת ׁ ֶ
הָ עוֹ לָ םֶ ׁ ,
ש ֶקר אֵ ינוֹ ְכ ַדאי לַ עֲ מֹד ְלפָ נַי ,וְ ִה ּנֵה
ש ֶקר ,וְ הַ ּ ׁ ֶ
ֶׁ
ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ .

ש ִה ִ ּגיע ּו
כ ְּלה ּוַ ,עד ְ ּד ָמט ּו ַא ְתוָ ון לְ ָאת כ''ף .5 .וְ נִ ְכנְ ס ּו ּ ֵפ''א צָ ִד''י ,וְ כֵ ן ּ ֻכ ּ ָלןַ ,עד ׁ ֶ
 .5וְ ָעל ּו ּפ''א צד''י ,וְ ֵכן ּ ֻ
שיּ ְָר ָדה ָּכ''ף מֵ ַעל
ּ ֵכיוָ ן ְ ּדנָ ַחת ּכ''ף ֵמ ַעל ִ ּכ ְת ָראִ ,אזְ ַּד ְעזָ ע ּו ִע ּ ָל ֵאי וְ ַת ּ ָת ֵאי כו' ,הָ אוֹ ִתיּוֹ ת לָ אוֹ ת ָּכ''ףֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
הַ ּ ֶכ ֶתרִ ,הזְדַּ ְעזְע ּו ֶע ְליוֹ נִ ים וְ ַת ְח ּתוֹ נִ ים וְ כוּ'ַ ,עד
ימן ְּב ָר ָכה,
ַעד ְ ּד ִא ְת ַק ּיֵים ְ ּכלָ א ְּב ָאת ּ ֵבי''תּ ְ ,ד ִאיה ּו ִס ָ
ש ִהיא ִסימַ ן
שהַ כּ ֹל ִה ְת ַקיֵּם ָּבאוֹ ת ּ ֵבי''תֶ ׁ ,
ֶׁ
יה ִא ׁ ְש ּ ָת ְכלַ ל ַעלְ ָמא וְ ִא ְת ְּב ֵרי.
ּו ֵב ּ
ְ ּב ָרכָ ה ,וּבָ ּה ִה ְ ׁש ּ ַת ְכלֵ ל הָ עוֹ לָ ם וְ נִ ְב ָרא.

 .6וְ ִאי

ימא,
ֵת ָ

ְ ּדאל''ף

ָאות
ְ ּד ָכל )אינון( ַא ְתוָ ון) ,לאו( י ֹ

ִאיה ּו
ִאיה ּו.

ֶא ּ ָלא

ישא
ֵר ׁ ָ
ְּבגִ ין

יה ָאר ּור )ובגין דאתקרי בה ארור(ּ .ו ְבגִ ין ָּדא
ְ ּד ִא ְת ְק ֵרי ּ ֵב ּ
יה ַעלְ ָמאַ ,אף ַעל ַּגב ְ ּדאל''ף ִאיה ּו ָאת
לָ א ִא ְת ְּב ֵרי ּ ֵב ּ
יהב ּד ּו ְכ ּ ָתא לְ ִס ְט ָרא ָאחֳ ָרא
ְ ּד ָרזָ א ִע ּ ָל ָאהְּ .בגִ ין ְ ּדלָ א לְ ֵמ ַ
יה ַעלְ ָמא .וְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְכלַ ל
ְ ּד ִא ְק ֵרי ָאר ּור ,לָ א ִא ְת ְּב ֵרי ּ ֵב ּ
יה ִא ְת ְּב ֵרי.
ְּב ֵבי''ת ַעלְ ָמאּ ,ו ֵב ּ

של
ֹאש ׁ ֶ
ש ָאלֶ ''ף ִהיא הָ ר ׁ
 .6וְ ִאם ּתֹאמַ ר ׁ ֶ
]אוֹתן[ הָ אוֹ ִתיּוֹ ת ] -ל ֹא[ נָאֶ ה הוּא .אֶ ּ ָלא
ָ
ָּכל
]משּׁוּם ֶשׁ ִנּ ְק ָרא בָּ הּ
ש ִ ּנ ְק ָרא בּ וֹ ָארוּר ִ
ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
אָ רוּר[ ,ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה לֹא נִ ְב ָרא בּ וֹ הָ עוֹ לָ םַ ,אף ַעל
של סוֹ ד ֶע ְליוֹ ןּ ְ .כ ֵדי לֹא
ש ָאלֶ ''ף ִהיא אוֹ ת ׁ ֶ
ּגַב ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְק ָרא ָארוּר ,לֹא
לָ ֵתת ָמקוֹ ם לַ ַּצד הָ ַאחֵ ר ׁ ֶ
נִ ְב ָרא בּ וֹ הָ עוֹ לָ ם ,וְ נִ ְת ַקן הָ עוֹ לָ ם ְ ּבבֵ י''ת ,וּבוֹ
הוּא נִ ְב ָרא.

שהָ עוֹ לָ ם
ָ ּ .7תא חֲ זֵיּ ִ ,כי ַא ּ ָתה ָא ִבינ ּוְּ ,בגִ ין ְ ּד ַהאי ַעלְ ָמאְּ ,ב ַהאי  .7בּ ֹא ְראֵ הּ ִ ,כי ַא ּ ָתה ָא ִבינוִּ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
יה ִא ְת ְּב ֵרי ,וְ נָ ַפק הַ זֶּה נִ ְת ַקן וְ נִ ְב ָרא ַּבדַּ ְר ּגָה הַ ז ּוֹ  ,וְ הָ ָא ָדם נִ ְב ָרא
ַד ְר ָ ּגא ִא ׁ ְש ּ ַת ְכלַ ל וְ ִא ְת ְּב ֵריּ .ו ַבר נ ַׁש ּ ֵב ּ
ָּב ּה וְ יָצָ א לָ עוֹ לָ ם.

לְ ַעלְ ָמא.

 came to God each of them separately but God told them thatר , andש ,ק The letters
, that means ‘lie’, they are not worthy to start theשקר because they are part of the word
Torah and Creation.
 came down from itsכ The other letters came but none was selected. When the letter
, the upper and lower world’s shook.כתר place at the Keter,
 came with its blessings, everything stabilized and the world could beב When the letter
created.
 that is the first of the 22א The Zohar raises the question about why the letter Alef
letters was not chosen to start the Torah and Creation. The answer is that the letter
’, ‘cursed’. Even though the letter Alef has many highארור‘ Alef is used to lead the wordlevel secrets using it would have given the other side a greater power in this world.
The Hebrew letters related to the creation of the world as we see and use the Periodic
Table of Elements (http://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table).
The Hebrew letters represent the spiritual energies that animate the entire existence.
The Elements in the Periodic Table are the basic elements that construct all materials
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in existence. We can create with them different forms of matter. We have the ability to
create materials for positive or negative use, support life or cause death.
Psalms 33:9
”כִּ י הוּא אָ מַ ר ַויּ ִֶהי; הוּא-צִ וָּה ,וַ ַיּ ֲﬠמֹד“
”“For he spoke, and it came to be; he commanded, and it stood firm.
This verse reveals the power of words to control existence. It’s not just about making
things happen but also about having complete control.
Proverbs 18:21
”מָ וֶת וְחַ יִּ יםְ ,בּיַד-לָ שׁוֹן; ְואֹהֲ בֶ יהָ  ,י ֹאכַל פִּ ְריָהּ“
”“Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits.
The words we use command the spiritual forces they represent to activate the will of
the one who uses them. To achieve that level we need to be able to connect to the upper
and higher spiritual levels.
Fortunately for us, God removed the effectiveness of this power when the people abused
this power (Genesis 11, the story the Tower of Babel). The power that we are left with
in using words can only affect the consciousness of other people that are more or less
on a level similar to us. If they are too high or too low, they may not be affected at all.
Only righteous people with 100% purity of actions and consciousness could activate
the true power of the Hebrew letters. With their elevated consciousness, they can tap
into the root energy of the letters and harness their power to make changes and control
the physical realm.

יה ִק ּי ּו ָמא
ּ ִ .8כי ַא ְב ָר ָהם ל ֹא יְ ָד ָענ ּוּ ְ ,ד ָהא ַאף ַעל ַּגב ְ ּד ֵב ּ
ְד ַעלְ ָמא .לָ א ִא ׁ ְש ּ ַת ַּדל עֲ לָ ןּ ְ ,כ ָמה ְד ִא ׁ ְש ּ ַת ַּדל ַעל
יִ ׁ ְש ָמ ֵעאלּ ְ .ד ָא ַמר) ,בראשית יז( ל ּו יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל יִ ְחיֶה
ש ָר ֵאל ל ֹא י ִ ַּכ ֶיר ּנ ּוְּ ,בגִ ין ְ ּד ָכל ִּב ְר ָכאן ְ ּד ִא ְצ ְט ִר ְ
לְ פנ ָ
יך
ֶיך .וְ יִ ְ ׂ
ָ
לְ ָב ְר ָכא לִ ְב ֹנויָ ׁ ,ש ַבק לְ ַהאי ַד ְר ָ ּגא לְ ָב ְר ָכא ּ ֻכ ְּלה ּו.

ימת עֲ לָ ן ּ ָת ִדיר לְ ָב ְר ָכא,
ַ .9א ּ ָתה ה' ָא ִבינ ּוּ ְ ,ד ָהא ַאנְ ְּת ָקיְ ַ
ּולְ ַא ׁ ְש ָ ּג ָחא עֲ לָ ןּ ְ ,כ ַא ּ ָבא ְד ַא ׁ ְש ַּגח ַעל ְּבנִ ין ְּב ָכל ַמה
ְ ּד ִא ְצ ְט ִר ְ
עולָ ם ׁ ְש ֶמ ָךּ ְ ,ד ָהא ַאנְ ְּת ה ּוא
לון .ג ֹּואֲ לֵ נ ּו ֵמ ֹ
יך ֹ
עולָ ם
ֹגו ֵאלּ ְ ,ד ָה ִכי ִא ְת ְק ֵרי ַה ּ ַמלְ ָא ְך ַהג ֹּו ֵאל .וְ ָדא ֹגואֲ לֵ נ ּו ֵמ ֹ
יקין ּ ֵבין ְ ּגא ּו ּ ָלה
ׁ ְש ֶמ ָךְ ׁ ,ש ֶמ ָך וַ ַּדאיָ ּ .תנִ ינָ ןֵ ,אין ַמ ְפ ִס ִ
יקין ּ ֵבין ְּת ִפ ּ ָלה ׁ ֶשל יַד לִ ְת ִפ ּ ָלה
לִ ְת ִפ ּ ָלהּ ְ ,כ ָמה ְדלָ א ַמ ְפ ִס ִ
ֹאשּ ְ .ד ָב ֵעי לְ ֶמחזֵי ְ ּדכ ּ ָֹלא ַחד ,וְ ָהא א ּו ְקמ ּו ָה.
ׁ ֶשל ר ׁ

שה ֲֵרי ַאף ַעל ּגַב
ּ ִ .8כי ַא ְב ָרהָ ם לֹא י ְָד ָענוֶּ ׁ ,
שבּ וֹ ִקיּוּם הָ עוֹ לָ ם ,לֹא ִה ְ ׁש ּ ַתדֵּ ל ָעלֵ ינ ּו ְ ּכמוֹ
ֶׁ
ִש ָמ ֵעאל
ש ָאמַ ר ל ּו י ְ ׁ
ִש ָמ ֵעאלֶ ׁ ,
ש ִה ְ ׁש ּ ַתדֵּ ל ַעל י ְ ׁ
ֶׁ
ָ
ש ָּכל
ִש ָראֵ ל לֹא י ִ ַּכ ָירנוִּ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
י ְִחיֶה ְלפָ נֶיך .וְ י ְ ׂ
ְ
ְ
ש ִה ְצטָ ֵרך ְלבָ ֵרך אֶ ת ָּבנָיוִ ,ה ְ ׁש ִאיר
הַ ְ ּב ָרכוֹ ת ׁ ֶ
ְ
לַ דַּ ְר ּגָה הַ ז ּוֹ ְלבָ ֵרך אֶ ת ּ ֻכ ּ ָלם.
שה ֲֵרי ַא ּ ָתה ּ ָת ִמיד עוֹ מֵ ד
ַ .9א ּ ָתה ה' ָא ִבינוֶּ ׁ ,
ָעלֵ ינ ּו ְלבָ ֵר ְך ו ְּלהַ ְ ׁש ִ ּגיחַ ָעלֵ ינוּּ ְ ,כמוֹ ָאב
ש ָּצ ִר ְ
יך לָ הֶ ם.
ש ּ ַמ ְ ׁש ִ ּגיחַ ַעל הַ ָּבנִ ים ְ ּבכָ ל מַ ה ּ ׁ ֶ
ֶׁ
ָ
שה ֲֵרי ַא ּ ָתה הוּא גוֹ אֵ ל,
ּגֹאֲ לֵ נ ּו מֵ עוֹ לָ ם ְ ׁשמֶ ךֶ ׁ ,
ש ָּכ ְך נִ ְק ָרא הַ ּ ַמ ְל ָא ְך הַ גּוֹ אֵ ל ,וְ זֶה ּגֹאֲ לֵ נ ּו מֵ עוֹ לָ ם
ֶׁ
ָ
ָ
יקים ּ ֵבין
ְ ׁשמֶ ךׁ ְ ,שמֶ ך וַדַּ איָׁ .שנִ ינוּ ,אֵ ין מַ ְפ ִס ִ
יקים ּ ֵבין
ש ּלֹא מַ ְפ ִס ִ
ְ ּגאֻ ּ ָלה ִל ְת ִפ ּ ָלהּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
ש ָּצ ִריךְ
ֹאשֶ ׁ ,
של ר ׁ
של יָד ִל ְת ִפ ּ ָלה ׁ ֶ
ְּת ִפ ּ ָלה ׁ ֶ
שהַ כּ ֹל אֶ חָ ד ,וְ ִה ּנֵה ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ .
ְלהַ ְראוֹ ת ׁ ֶ

יליָא ַחד וְ לָ ָעאן ַ .10ר ִ ּבי י ְִצחָ ק וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה הָ י ּו יוֹ ְ ׁש ִבים לַ יְלָ ה
ִ .10ר ִּבי יִ ְצ ָחק וְ ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה הֲ ו ּו י ְַת ֵבי לֵ ְ
יתאָ .א ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחק לְ ִר ִּבי יְ ה ּו ָדהָ ,הא ּ ָתנִ ינָ ן ְ ּד ַכד אֶ חָ ד וְ עוֹ ְס ִקים ַּב ּתוֹ ָרהָ .אמַ ר ַר ִ ּבי ִי ְצחָ ק ְל ַר ִ ּבי
או ַריְ ָ
ְּב ֹ
שר ָּב ָרא הַ ָּקדוֹ ׁש
ש ַּכאֲ ׁ ֶ
יְהו ָּדהִ ,ה ּנֵה ָׁשנִ ינוֶּ ׁ ,
ּ ָב ָרא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ַעלְ ָמא ,עֲ ַבד ַעלְ ָמא ּ ַת ּ ָת ָאה
ָּברו ְּך הוּא אֶ ת הָ עוֹ לָ םָ ,ע ָׂשה אֶ ת הָ עוֹ לָ ם
ְ ּכגַ וְ ונָ א ְד ַעלְ ָמא ִע ּ ָל ָאה .וְ כ ּ ָֹלא ָ ּדא לָ ֳק ֵבל ָ ּדא) .ד''א ציין
שהָ עוֹ לָ ם הָ ֶע ְליוֹ ן ,וְ הַ כּ ֹל זֶה ְ ּכ ֶנגֶד
הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן ְ ּכמוֹ ׁ ֶ

יה לְ ֵעילָ א וְ ַת ּ ָתא.
זה למהוי דא לקבל דא( וְ ִאיה ּו יְ ָק ֵר ּ
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זֶה] ,כְּ ֵדי ִל ְהיוֹת זֶה כְּ ֶנגֶד זֶה[ וְ הוּא ְכבוֹ דוֹ
ְלמַ ְעלָ ה ּו ְלמַ ּ ָטה.
Isaiah 63:16
”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 מֵ עוֹלָ ם ְשׁמֶ �“
“For you are our Father, though Abraham does not know us, and Israel does not
”acknowledge us; you, YHVH, are our Father, our Redeemer from of old is your name.
The Zohar explains that “you are our father” is the aspect of the father that protects
and blesses his children.
Genesis 44:18
ְהוּדהַ ,ויּ ֹאמֶ ר ִבּי אֲ ֹד ִני“
”וַיִּ גַּשׁ אֵ לָ יו י ָ
”“Then Judah went up to him and said…,
Judah is the aspect of Malchut and Joseph is Yessod. When Judah went to Joseph a
great spiritual connection between Malchut and Yessod occurred and blessings came
out from Joseph to his brothers.
Genesis 45:1
וְל ֹאָ -יכֹל יוֹסֵ ף ְל ִה ְתאַ פֵּ קְ ,לכֹל הַ נִּצָּ ִבים ﬠָ לָ יו ,וַיִּ ְק ָרא ,הוֹצִ יאוּ כָלִ -אישׁ מֵ ﬠָ לָ י; ְול ֹא-ﬠָ מַ ד ִאישׁ ִאתּוְֹ ,בּ ִה ְתו ַַדּע יוֹסֵ ף אֶ ל“-
”.אֶ חָ יו
“Then Joseph could not control himself before all those who stood by him. He cried
“Make everyone go out from me.” So no one stayed with him when Joseph made himself
”known to his brothers.

ָ .11א ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדהָ ,ה ִכי ה ּוא וַ ַּדאיּ .ו ָב ָרא ָא ָדם ַעל

ָ .11אמַ ר ַר ִ ּבי יְהו ָּדהָּ ,כ ְך זֶה וַדַּ אי ,וּבָ ָרא ָא ָדם
ש ָּכתוּב )ישעיה מה( ָאנ ִֹכי
ַעל הַ כּ ֹל .זֶה ּו ׁ ֶ
יתי
אתיָ .אנ ִֹכי ָע ִ ׂש ִ
יתי אֶ ֶרץ וְ ָא ָדם ָעלֶ יהָ בָ ָר ִ
ָע ִ ׂש ִ
יתי אֶ ֶרץ? ִמ ּ ׁשוּם
אֶ ֶרץ ,וַדַּ איָ .מה הַ ּ ַט ַעם ָע ִ ׂש ִ
של
שהוּא ִקיּוּמוֹ ׁ ֶ
אתיֶ ׁ ,
ש ָא ָדם ָעלֶ יהָ בָ ָר ִ
ֶׁ
שיּ ְִהיֶה הַ כּ ֹל ִ ּב ְ ׁשלֵ מוּת ַאחַ ת.
הָ עוֹ לָ םֶ ׁ ,

ָ ּ .12פ ַתח וְ ָא ַמר) ,ישעיה מב( ּכֹה ָא ַמר ָה ֵאל ה' ּב ֹו ֵרא
יה ֹנו ֵתן נְ ׁ ָש ָמה
רו ַקע ָה ָא ֶרץ וְ צֶ אֱ ָצ ֶא ָ
יהם ֹ
ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ֹנו ֵט ֶ

ָ ּ .12פ ַתח וְ ָאמַ ר) ,שם מב( כּ ֹה ָאמַ ר הָ אֵ ל ה'
בּ וֹ ֵרא הַ ּ ָׁשמַ יִם וְ נוֹ טֵ יהֶ ם ר ַֹקע הָ ָא ֶרץ וְ צֶ אֱ צָ אֶ יהָ
נ ֵֹתן נְ ָׁש ָמה לָ ָעם ָעלֶ יהָ וְ רוּחַ לַ ה ְֹל ִכים ָּב ּה.
הַ ּ ָפסוּק הַ זֶּה ּ ֵבאֲ רוּהוּ ,אֲ בָ ל כּ ֹה ָאמַ ר הָ אֵ ל ה'
בּ וֹ ֵרא הַ ּ ָׁשמַ יִם וְ נוֹ טֵ יהֶ ם  -זֶה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
שהוּא בּ וֹ ֵרא הַ ּ ָׁשמַ יִם,
ְלמַ ְעלָ ה ְלמַ ְעלָ הֶ ׁ ,
וְ ִה ְת ִקינָם ּ ָת ִמידּ ְ ,בכָ ל זְמַ ן .ר ַֹקע הָ ָא ֶרץ
וְ צֶ אֱ צָ אֶ יהָ  -זוֹ הָ ָא ֶרץ הַ ְ ּקדוֹ ָׁשהְ ,צרוֹ ר הַ חַ יִּים.
נ ֵֹתן נְ ָׁש ָמה לָ ָעם ָעלֶ יהָ ] .הָ אָ ֶרץ[ זוֹ ִהיא
שנּוֹ ֶתנֶת נְ ָׁש ָמה וְ גוֹ '.
ֶׁ

יתי ֶא ֶרץ
ש ִ
ּכ ּ ָֹלא ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה מ( ָאנ ִֹכי ָע ִ ׂ
יתי ֶא ֶרץ וַ ַּדאיַ .מאי
ש ִ
יה ּ ָב ָר ִ
וְ ָא ָדם ָעלֶ ָ
אתיָ .אנ ִֹכי ָע ִ ׂ
אתיּ ְ ,ד ִאיה ּו
יה ּ ָב ָר ִ
יתי ֶא ֶרץְּ ,בגִ ין ְ ּד ָא ָדם ָעלֶ ָ
ש ִ
ַט ְע ָמא ָע ִ ׂ
ִקי ּו ָמא ְד ַע ְל ָמאְ ,ל ֶמהֱ וֵ י ּכ ּ ָֹלא ִּב ׁ ְשלִ ימ ּו ַחד.

הולְ ִכים ּ ָב ּהַ .האי ְק ָרא א ּו ְקמ ּו ָה,
יה וְ ר ּו ַח לַ ֹ
לָ ָעם ָעלֶ ָ
יהםָּ ,דא
אֲ ָבלּ ,כֹה ָא ַמר ָה ֵאל ה' ּב ֹו ֵרא ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ֹנו ֵט ֶ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא לְ ֵעילָ א לְ ֵעילָ אּ ְ .ד ִאיה ּו ּב ֹו ֵרא
רו ַקע ָה ָא ֶרץ
יה ּ ָת ִדיר ְּב ָכל זִ ְמנָ אֹ .
ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ,וְ ַא ְת ִקין לֵ ּ
רו ָרא ְד ַח ּיֵיֹ .נו ֵתן נְ ׁ ָש ָמה
ישאְ ,צ ֹ
יהּ ָ ,דא ַא ְר ָעא ַק ִ ּד ׁ ָ
וְ צֶ אֱ ָצ ֶא ָ

יה) .הארץ( ָּדא ִהיא ְ ּדיַהֲ ָבה נְ ׁ ָש ָמה וְ גו'.
לָ ָעם ָעלֶ ָ

ָ .13א ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחקּ ,כ ּ ָֹלא ִאיה ּו לְ ֵעילָ אּ ְ ,ד ָהא ִמ ּ ַת ּ ָמן ָ .13אמַ ר ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק ,הַ כּ ֹל הוּא ְלמַ ְעלָ ה,
שה ֲֵרי ִמ ּ ָׁשם יוֹ צֵ את נִ ְ ׁשמַ ת חַ יִּים לָ ָא ֶרץ הַ ז ּוֹ ,
נָ ְפ ָקא נִ ׁ ְש ָמ ָתא ְד ַח ּיֵי ,לְ ַהאי ֶא ֶרץ .וְ ַהאי ֶא ֶרץ ,נָ ְק ָטא ׁ ֶ
וְ הָ ָא ֶרץ הַ ז ּוֹ לוֹ ַקחַ ת הַ ְ ּנ ָׁש ָמה לָ ֵתת לַ כּ ֹלִ ,מ ּ ׁשוּם
יהב לְ כ ּ ָֹלאְּ .בגִ ין ְ ּד ַהה ּוא נָ ָהר ְ ּדנָ גִ יד וְ נָ ִפיק,
נִ ׁ ְש ָמ ָתא לְ ֵמ ַ
ש ּ ׁשוֹ פֵ ַע וְ יוֹ צֵ א ,הוּא נוֹ ֵתן וּמַ ְכנִ יס
שהַ ּנָהָ ר הַ הוּא ׁ ֶ
ֶׁ
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 וְ ִהיא לוֹ ַקחַ ת אוֹ ָתן וְ נוֹ ֶתנֶת, ֹלון נְ ָׁשמוֹ ת לָ ָא ֶרץ הַ ז ּו
ֹ  וְ ִאיה ּו נָ ְק ָטא,ִאיה ּו י ִָהיב וְ ָעיִ יל נִ ׁ ְש ָמ ִתין לְ ַהאי ֶא ֶרץ
.לַ כּ ֹל

.וְ יָהֲ ָבא לְ כ ּ ָֹלא

Isaiah 45:12
“ֵיתי
ִ  צִ וּ,צְ בָ אָ ם- ְוכָל, י ַָדי נָטוּ ָשׁמַ יִם,אתי; אֲ נִי
ִ  וְאָ ָדם ﬠָ לֶ יהָ בָ ָר,יתי אֶ ֶרץ
ִ ”אָ נֹכִ י ﬠָ ִשׂ
“I made the earth and created man on it; it was my hands that stretched out the
heavens, and I commanded all their host.”
The Zohar reveals to us that this statement of God indicates that the world was created
for man. ‘Created man on it’ in Hebrew is in the meaning of ‘Created on top of it’ to
control it.
Isaiah 42:5
“ וְרוּחַ לַ הֹ ְלכִ ים בָּ הּ, ְָשׁמָ ה לָ ﬠָ ם ﬠָ לֶ יה
ָ ֹתן נ
ֵ  ְוצֶאֱ צָ אֶ יהָ ; נ, ר ַֹקע הָ אָ ֶרץ,בּוֹרא הַ ָשּׁמַ יִם וְנוֹטֵ יהֶ ם
ֵ ,אָ מַ ר הָ אֵ ל יְהוָה-”כֹּה
“Thus says God, YHVH, who created the heavens and stretched them out, who spread
out the earth and what comes from it, who gives breath to the people on it and spirit
to those who walk in it:”
The Creator gave us the ability to draw higher light and have control over the earth.
‘who gives breath (ְשׁמָ ה
ָ  נNeshamah) to the people on it ( ָ ﬠָ לֶ יהin control)’.
‘and spirit ( ַ רוּחRuach) to those who walk in it’
There are five levels of light available for the soul but only three levels can be reached
while the soul is in a physical body. These levels are Nefesh, Ruach, and Neshama.
Nefesh – is the low and basic level that keeps the soul connected to the body and
sustains its state of life. Without it, a living being has no existence in this world. This
level resides in the blood and circulates in the body by the power of the heart. If the
blood circulation stops the vessel breaks and the soul leaves the body.
Ruach – is the next level for people who follows the righteous ways of the Torah. Their
vessel receives the light of Zeir Anpin and a greater ability to make spiritual connections
and pray for others.
Neshamah – is the higher level and it is reserved for righteous people who have control
over their evil inclination and all their actions are of sharing and revealing light in the
world. The light comes to their souls from Binah. They have the ability to pray for and
heal people. They can create miracles with the power of their mind and words.

ְ  ַּכד ּ ָב ָרא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר, ּ ָתא חֲ זֵי.14
ש ָּב ָרא הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא אֶ ת
ֶ ׁ  ְ ּכ, בּ ֹא ְראֵ ה.14 ,יה לְ ָא ָדם
ּ ֵיך ה ּוא ל
של
ֶ ׁ  ִ ּכ ּנֵס אֶ ת עֲ פָ רוֹ מֵ ַא ְר ָּב ָעה הַ ְּצ ָד ִדים,יה הָ ָא ָדם
ׁ ִַא ְכנ
ּ  וְ עֲ ַבד ַּג ְר ֵמ.יה ֵמ ַא ְר ּ ַבע ִס ְט ִרין ְ ּד ַעלְ ָמא
ּ יש ַע ְפ ֵר
 וְ ָע ָׂשה אֶ ת ַע ְצמוֹ ִ ּב ְמקוֹ ם הַ ּ ִמ ְקדָּ ׁש,הָ עלָ ם
ְ
ּ ֵ וְ ַא ְמ ׁ ִשיך עֲ ל,ְּבאֲ ַתר ְ ּד ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא לְ ַת ּ ָתא
ְ  וְ ִה ְמ ִ ׁש,יה נִ ׁ ְש ָמ ָתא ְד ַח ּיֵי ְלמַ ּ ָטה
יך ָעלָ יו נִ ְ ׁשמַ ת חַ יִּים ִמ ּ ֵבית
.ִמ ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא לְ ֵעילָ א
.הַ ּ ִמ ְקדָּ ׁש ְלמַ ְעלָ ה
 וְ ַעל, וְ הַ ְ ּנ ָׁש ָמה ִהיא ְכלוּלָ ה ְ ּב ָׁשל ֹׁש דְּ ָרגוֹ ת.15
שהַ ּסוֹ ד
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו,שמוֹ ת הֵ ם לַ ְ ּנ ָׁש ָמה
ֵ ׁ ּ ֵכן ְ ׁשל ָֹׁשה
 ִה ּנֵה, נֶפֶ ׁש. נְ ָׁש ָמ''ה, ַ רוּ''ח,''ש
ׁ ֶ נֶפ:הָ ֶע ְליוֹ ן
 ִהיא, ַ רוּח.ש ִהיא ַת ְח ּתוֹ נָה מֵ הַ כּ ֹל
ֶ ׁ , ָּ ֵפ ְר ׁשוּה
 וְ ִהיא ַד ְר ּגָה ֶע ְליוֹ נָה,ש ּ ׁשוֹ לֵ ט ַעל הַ ּנֶפֶ ׁש
ֶ ׁ הַ ִ ּקיּוּם
 הַ ְ ּנ ָׁש ָמה ִהיא.ָעלֶ יהָ לַ עֲ מֹד ָעלֶ יהָ ַּבכּ ֹל ָּכ ָראוּי
, וְ ׁשוֹ לֵ טֶ ת ַעל הַ כּ ֹל,הַ ִ ּקיּוּם הָ ֶע ְליוֹ ן ַעל הַ כּ ֹל
. ֶע ְליוֹ נָה ַעל ּ ֻכ ּ ָלם,דַּ ְר ּגָה ְקדוֹ ָׁשה

 וְ ַעל ָּדא )דף רו,יהי ְ ּכלִ ילָ א ִּב ְתלַ ת ַּד ְר ִ ּגין
ִ  וְ נִ ׁ ְש ָמ ָתא ִא.15
. ְ ּכגַ וְ ונָ א ְד ָרזָ א ִע ּ ָל ָאה,ע''א( ְּתלַ ת ׁ ְש ָמ ָהן ִאינ ּון לְ נִ ׁ ְש ָמ ָתא
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יהי ּ ַת ּ ָת ָאה
ִ  ָהא א ּו ְקמ ּו ָה ְ ּד ִא, נ ֶֶפ ׁש. נְ ׁ ָש ָמ''ה,''ח
ַ  ר ּו,''ש
ׁ נ ֶֶפ

 וְ ִאיה ּו ַד ְר ָ ּגא, ִאיה ּו ִק ּי ּו ָמא ְ ּד ׁ ָשלְ ָטא ַעל נ ֶֶפ ׁש, ר ּו ַח.ִמ ּכ ּ ָֹלא
, נְ ׁ ָש ָמה.ימא עֲ לָ ּה ְּבכ ּ ָֹלא ְ ּכ ְד ָקא ָחזֵי
ָ ְ לְ ָקי,ִע ּ ָל ָאה עֲ לָ ּה

 ַּד ְר ָ ּגא, וְ ׁ ָשלְ ָטא ַעל ּכ ּ ָֹלא,יהי ִק ּי ּו ָמא ִע ּ ָל ָאה ַעל ּכ ּ ָֹלא
ִ ִא
.ישא ִע ּ ָל ָאה ַעל ּ ֻכ ְּלה ּו
ָ ׁ ַק ִ ּד
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, אֵ ּל ּו ְ ׁשל ֹׁש הַ דְּ ָרגוֹ ת ְ ּכלוּלוֹ ת ִ ּב ְבנֵי הָ ָא ָדם.16
שה ֲֵרי
ֶ ׁ .שז ּוֹ ִכים לַ עֲ בוֹ ַדת ִרבּ וֹ נָם
ֶ ׁ ְלאוֹ ָתם
 וְ הוּא הַ ִּת ּקוּן הַ ָּקדוֹ ׁש,ַּבהַ ְתחָ לָ ה י ֵׁש בּ וֹ נֶפֶ ׁש
ש ָּבא הָ ָא ָדם ְל ִה ּ ָטהֵ ר
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן.ְל ַת ֵּקן בּ וֹ אֶ ת הָ ָא ָדם
ש ִהיא
ֶ ׁ , ַ נִ ְת ָקן ְל ִה ְת ַע ּ ֵטר ְ ּברוּח, ַֹּבדַּ ְר ּגָה הַ ז ּו
ש ּ ׁשוֹ ָרה ַעל הַ ּנֶפֶ ׁש ְל ִה ְת ַע ּ ֵטר
ֶ ׁ ַד ְר ּגָה ְקדוֹ ָׁשה
.שז ּוֹ כֶ ה
ֶ ׁ ָּב ָא ָדם הַ הוּא

 לְ ִאינ ּון, ְ ּכלִ ילָ ן ְּבה ּו ִּב ְבנֵי נָ ׁ ָשא, וְ ִא ּ ֵלין ְּתלַ ת ַּד ְר ִ ּגין.16
יה
ָ  ְ ּד ָהא ְּב ַק ְד ִמ.יהון
ֹ אר
ֵ ְ ּדזָ ָכאן לְ פ ּולְ ָחנָ א ְ ּד ָמ
ּ יתא ִאית ּ ֵב
 ֵּכיוָ ן.ישא לְ ִא ְת ּ ַת ָ ּקנָ א ּ ָב ּה ּ ַבר נָ ׁש
ָ ׁ  וְ ִאיה ּו ִּת ּק ּונָ א ַק ִ ּד,נ ֶֶפ ׁש

 ִא ְת ּ ַת ַ ּקן,ְ ּד ָא ֵתי ּ ַבר נָ ׁש לְ ִא ְת ַּד ָּכ ָאה ְּב ַהאי ַד ְרגָ א

ישא ְ ּד ׁ ָש ְריָא ַעל
ָ ׁ  ְ ּד ִאיה ּו ַד ְר ָ ּגא ַק ִ ּד.לְ ִא ְת ַע ְּט ָרא ְּבר ּו ַח
. ַהה ּוא ְדזָ ֵכי,יה ּ ַבר נָ ׁש
ּ נ ֶֶפ ׁש לְ ִא ְת ַע ְּט ָרא ּ ֵב

Translation of paragraph 14
Come and see when the Holy One Blessed be He created the man, he gathered dust (of
the earth) from four sides of the world and made his essence in the place of the Holy
Temple below, and he drew a living soul from the Holy Temple above.
Paragraph 15. The soul includes three levels, so there are three names to the soul, as
the supernal secret: Nefesh, Ruach, Neshamah. Nefesh, as explained is the lower of all.
Ruach, is the force that controls the Nefesh level, and is above her with full control as
proper. The Neshama is the force above all and controls everything. This is a holy level,
supernal to all.
Genesis 2:7
“  ְלנֶפֶ שׁ חַ יָּה,ִשׁמַ ת חַ יִּ ים; וַי ְִהי הָ אָ ָדם
ְ  נ, וַיִּ פַּ ח ְבּאַ פָּ יו,הָ אֲ ָדמָ ה- ﬠָ פָ ר ִמן,הָ אָ ָדם-�הים אֶ ת
ִ ֱוַיִּ יצֶר יְהוָה א. ”
“Then YHVH God formed (  )וַיִּ יצֶרman of the dust of the ground, and breathed into his
nostrils the breath of life; and man became a living soul (Nefesh). ”
The Zohar explains that man was created from the dust of the earth. The ‘four sides of
the world’ represent the aspect of every matter, spiritual and physical. See the table
below with different aspects of the ‘four side’.
The force that gives every physical thing its appearance/visibility in Malchut is from
the world of Yetzirah, ‘Formation’, Zeir Anpin.
There is an extra Y י, numerically 10, in the word ‘ וַיִּ יצֶ רformed’ to tell us that the seed
of man has the ten Sefirot. When the drop of light is transferred from man to woman it
already includes the whole system of the Tree of Life. It starts as a thought in the man’s
mind, turns into the water in the womb and gathers ‘dust’, which is physical
nourishment through the mother. The soul is attached to the body on the 41st day.
After the ‘dust-gathering’ process is completed a child is born. Without the soul, the
new body can not exist. The entire process happens in a sphere full of water. It must
be this way to sustain the soul in the light of Chassadim until the body is strong to
come out to the world of Malchut.
Please click on the image to view full size.
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ֵ ּ .17כיוָ ן ְ ּד ִא ְס ּ ַת ּ ַלק ְּבה ּוְּ ,בנ ֶֶפ ׁש וְ ר ּו ַח ,וְ ָעאל וְ ִא ְת ּ ַת ַ ּקן
יה
ְּבפ ּולְ ָחנָ א ְד ָמ ֵ
יה ְ ּכ ְד ָקא יְ א ּותּ ְ .כ ֵדין ׁ ַש ְריָא עֲ לֵ ּ
אר ּ
ישאּ ְ ,ד ׁ ָשלְ ָטא ַעל ּכ ּ ָֹלאְּ .בגִ ין
נְ ׁ ָש ָמהַּ .ד ְר ָ ּגא ִע ּ ָל ָאה ַק ִ ּד ׁ ָ
ימא
ישאּ .ו ְכ ֵדין ִאיה ּו ׁ ְשלִ ָ
לְ ִא ְת ַע ְּט ָרא ְּב ַד ְר ָ ּגא ִע ּ ָל ָאה ַק ִ ּד ׁ ָ
ְ ּדכ ּ ָֹלאְ ׁ ,שלִ ים ְּב ָכל ִס ְט ִרין ,לְ ִמזְ ֵּכי ְּב ַעלְ ָמא ְד ָא ֵתי .וְ ִאיה ּו
ימא ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואּ ְ ,כ ָמא ְד ַא ְּת ָא ֵמר) ,משלי
ְר ִח ָ
אוהֲ ַביִ ,א ּ ֵלין ִאינ ּון
אוהֲ ַבי י ֵׁשַ .מאן ִאינ ּון ֹ
ח( לְ ַהנְ ִחיל ֹ

ש ִה ְת ַע ּ ָלה בָ הֶ םַּ ,ב ּנֶפֶ ׁש וְ הָ רוּחַ  ,וְ נִ ְכנַס
ֵ ּ .17כיוָן ׁ ֶ
וְ נִ ְת ַקן ַּבעֲ בוֹ ַדת ִרבּ וֹ נוֹ ָּכ ָראוּיָ ,אז ׁשוֹ ָרה ָעלָ יו
ש ּ ׁשוֹ לֶ טֶ ת ַעל
נְ ָׁש ָמה ,דַּ ְר ּגָה ֶע ְליוֹ נָה ְקדוֹ ָׁשהֶ ׁ ,
הַ כּ ֹלּ ְ ,כ ֵדי ְל ִה ְת ַע ּ ֵטר ְ ּב ַד ְר ּגָה ֶע ְליוֹ נָה ְקדוֹ ָׁשה.
של הַ כּ ֹלָׁ ,שלֵ ם ְ ּבכָ ל הַ ְּצ ָד ִדים,
וְ ָאז הוּא הַ ּ ָׁשלֵ ם ׁ ֶ
של הַ ָּקדוֹ ׁש
ִלזְכּ וֹ ת ָּבעוֹ לָ ם הַ ָּבא ,וְ הוּא אוֹ הֲבוֹ ׁ ֶ
אהֲבַ י י ֵׁשִ .מי
ש ּנֶאֱ מַ ר ְלהַ נְ ִחיל ֹ
ָּברו ְּך הוּאּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
ש ָּבהֶ ם נְ ָׁש ָמה ְקדוֹ ָׁשה.
הֵ ם אוֹ הֲבַ י? אֵ ּל ּו הֵ ם ׁ ֶ

ישא ְּבה ּו.
ְ ּדנִ ׁ ְש ָמ ָתא ַק ִ ּד ׁ ָ

ָ .18א ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדהִ ,אי ָה ִכי ָהא ְ ּכ ִתיב) ,בראשית
יהָ ,ה ִכי
ז( ּכֹל אֲ ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַמת ר ּו ַח ַח ִּיים ְּב ַא ּ ָפיו וְ גו'ָ .א ַמר לֵ ּ
ה ּוא וַ ַּדאיּ ְ .ד ָהא לָ א ִא ׁ ְש ּ ָת ַאר ְּבה ּוִ .מ ָּכל ִאינ ּון ְ ּדהֲ ו ּו ְּבה ּו
יק ּיָאְּ ,בגִ ין
ישאּ ְ .כ ֹגון חֲ ֹנו ְךֶ ,י ֶרד וְ כֻ ְּלה ּו ַצ ִ ּד ַ
נִ ׁ ְש ָמ ָתא ַק ִ ּד ׁ ָ

לַ אֲ גָ נָ א ַעל ַא ְר ָעאּ ְ ,דלָ א יִ ׁ ְש ּ ֵתצֵ י ְּבגִ ינַיְ יה ּו .הֲ ָדא ה ּוא
ִד ְכ ִתיבּ ,כֹל אֲ ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַמת ר ּו ַח ַח ִּיים ְּב ַא ּ ָפיו ִמ ּכֹל אֲ ׁ ֶשר
ּ ֶב ָח ָר ָבה ֵמת ּוּ ְ .כ ָבר ֵמת ּו וְ ִא ְס ּ ַת ּ ָלק ּו ֵמ ַע ְל ָמא ,וְ לָ א
הון ַמאן ְ ּדיָגִ ין ַעל ַעלְ ָמא ְּב ַהה ּוא זִ ְמנָא.
ִא ׁ ְש ּ ָת ַאר ִמ ְּנ ֹ

ָ .18אמַ ר ַר ִ ּבי יְהו ָּדהִ ,אם ָּכ ְך ,ה ֲֵרי ָּכתוּב כּ ֹל
שר נִ ְ ׁשמַ ת רוּחַ חַ יִּים ְ ּב ַא ּ ָפיו וְ גוֹ 'ָ .אמַ ר לוֹ ָּ ,כ ְך
אֲ ׁ ֶ
שה ֲֵרי לֹא נִ ְ ׁש ַאר ָּבהֶ ם ִמ ָּכל אוֹ ָתם
הוּא וַדַּ איֶ ׁ ,
ְ
ּ
שהָ י ְָתה בָ הֶ ם נְ ָׁש ָמה ְקדוֹ ָׁשה ְכמוֹ חֲנוֹ ך ,י ֶֶרד,
ֶׁ
ּ
ּ
שלֹא
יקיםְ ,כ ֵדי ְלהָ גֵן ַעל הָ ָא ֶרץ ׁ ֶ
וְ כָ ל הַ ַּצדִּ ִ
כּ
ּ
שר נִ ְ ׁשמַ ת
ש ָכתוּב ֹל אֲ ׁ ֶ
ֻת ְ ׁשמַ ד ִ ּבגְ לָ לָ ם .זֶה ּו ׁ ֶ
ּ
שר ּ ֶבחָ ָרבָ ה מֵ תוְּ ,כבָ ר
רוּחַ חַ יִּים ְ ּב ַא ּ ָפיו ִמכּ ֹל אֲ ׁ ֶ
מֵ ת ּו וְ ִה ְס ּ ַת ְּלק ּו ִמן הָ עוֹ לָ ם ,וְ לֹא נִ ְ ׁש ַאר מֵ הֶ ם ִמי
ש ָיּגֵן ַעל הָ עוֹ לָ ם ַּבז ְּמַ ן הַ ה ּוא.
ֶׁ

A person that elevates his soul to the level of Neshama is loved by God and is considered
holy and whole from all sides (See previous DZ).
Proverbs 8:21
”.להַ נ ְִחיל אֹהֲ בַ י יֵשׁ; ְואֹצְ ר ֵֹתיהֶ ם אֲ מַ לֵּ א“
ְ
”“Those who love me inherit wealth. I will fill their treasuries.
The Zohar asks why the flood killed all souls while there were high souls like Chanoch,
Yered, and others. The following verse explains that those righteous who existed when
the land was dry died before the flood and therefore couldn’t protect the people at that
time.
Genesis 7:22
”כֹּל אֲ ֶשׁר נ ְִשׁמַ ת-רוּחַ חַ יִּ ים ְבּאַ פָּ יוִ ,מכֹּל אֲ ֶשׁר בֶּ חָ ָרבָ ה–מֵ תוּ“
”“Everything on the dry land in whose nostrils was the breath of life died.
The Zohar explains in the paragraphs that follow these that Judah as the aspect of
Malchut and soul level of Nefesh approached Joseph, who is higher and the aspect of
Yessod and soul level of Ruach.
Immediately after this Joseph revealed himself to his brothers because their spiritual
levels united.
”Genesis 45:1 “ …Joseph made himself known to his brothers.
Lesson: When we elevate our soul to a higher level we create an opening to new and
higher light in our lives.
''ש .19 ,בּ ֹא ְראֵ ה ,הַ כּ ֹל הֵ ם דְּ ָרגוֹ ת אֵ ּל ּו ַעל אֵ ּלוּ,
ָ ּ .19תא חֲ זֵיּ ,כ ּ ָֹלא ִאינ ּון ַּד ְר ִ ּגיןִ ,א ּ ֵלין ַעל ִא ּ ֵלין .נ ֶֶפ ׁ
''ש ,רוּ''חַ  ,נְ ָׁש ָמ''ה ,דַּ ְר ּגָה ַעל דַּ ְר ּגָה .הַ ּנֶפֶ ׁש
יהי נֶפֶ ׁ
יתא ,וְ ִא ִ
''ח ,נְ ׁ ָש ָמ''הַּ .ד ְר ָ ּגא ַעל ַּד ְר ָ ּגא .נ ֶֶפ ׁש ְּב ַק ְד ִמ ָ
ר ּו ַ
אשוֹ נָה ,וְ ִהיא הַ דַּ ְר ּגָה הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נָהּ ְ ,כ ִפי
ָּב ִר ׁ
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ש ּ ׁשוֹ ָרה ַעל הַ ּנֶפֶ ׁש
ֶ ׁ , ַ ַאחַ ר ָּכ ְך רוּח.ּש ָאמַ ְרנו
ֶ ׁ ֶפ ׁש
ֶ  ְ ּד ׁ ַש ְריָא ַעל נ, ר ּו ַח לְ ָב ַתר.ַד ְר ָ ּגא ּ ַת ּ ָת ָאה ִ ּכ ְד ָקאֲ ָמ ָרן
שעוֹ לָ ה ַעל
ֶ ׁ  הַ ְ ּנ ָׁש ָמה הַ דַּ ְר ּגָה. ָוְ עוֹ מֶ ֶדת ָעלֶ יה
. וְ א ּו ְקמ ּו ָה, ַּד ְר ָ ּגא ְד ָסלְ ָקא ַעל ּכ ּ ָֹלא, נְ ׁ ָש ָמה.ימא עֲ לָ ּה
ָ ְוְ ָקי
. ָ וּבֵ אֲ רוּה,הַ כּ ֹל
שעוֹ מֶ ֶדת ְל ַק ּ ֵבל
ֶ ׁ  וְ ִהיא, זוֹ נֶפֶ ׁש דָּ וִ ד-  נֶפֶ ׁש.20 ֶפ ׁש
ָ ְיהי ְד ָקי
ִ  וְ ִא, ָּדא נ ֶֶפ ׁש ָ ּדוִ ד, נ ֶֶפ ׁש.20
ֶ ימא לְ ַק ְּבלָ א נ
ֹ זו- ַ רוּח.ש ּ ׁשוֹ פֵ ַע וְ יוֹ צֵ א
ֶ ׁ יה הַ ּנֶפֶ ׁש מֵ אוֹ תוֹ נָהָ ר
ָ ְ ָ ּדא ר ּו ַח ְ ּד ָקי, ר ּו ַח.ֵמ ַהה ּוא נָ ָהר ְ ּדנָ גִ יד וְ נָ ִפיק
ּ ֵימא עֲ ל
 וְ אֵ ין ִקיּוּם לַ ּנֶפֶ ׁש,שעוֹ מֶ ֶדת ַעל הַ ּנֶפֶ ׁש
ֶ ׁ ַהָ רוּח
 וְ ָדא ִאיה ּו ר ּו ַח. וְ לֵ ית ִק ּי ּו ָמא לְ ֶנ ֶפ ׁש ֶא ּ ָלא ְּבר ּו ַח,ְ ּדנַ ְפ ׁ ָשא
,ש ּ ׁשוֹ ָרה ּ ֵבין הָ אֵ ׁש וְ הַ ּ ַמיִם
ֶ ׁ ַ וְ זוֹ הָ רוּח, ַאֶ ּ ָלא ָּברוּח
. ּו ֵמ ָה ָכא ִא ְּתזָ ן ַהאי נ ֶֶפ ׁש,ְ ּד ׁ ַש ְר ָיא ּ ֵבין ֶא ּ ׁ ָשא ּו ַמ ּיָא
. ֹו ִּמ ָּכאן נִ ז ּוֹ נֵית הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ז ּו
של דַּ ְר ּגָה ַאחֶ ֶרת
ֶ ׁ  הָ רוּחַ עוֹ מֶ ֶדת ְ ּב ִקיּוּם.21
שם יוֹ ְצאוֹ ת
ָׁ ּ שה ֲֵרי ִמ
ֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְק ֵראת נְ ָׁש ָמה
ֶ ׁ ֶע ְליוֹ נָה
שנּוֹ סַ ַעת
ֶ ׁ  ו ְּכ. ַ ִמ ּ ָׁשם נִ ז ּוֹ נֵית הָ רוּח, ַנֶפֶ ׁש וְ רוּח
. וְ הַ כּ ֹל אֶ חָ ד, ָאז נוֹ סַ ַעת הַ ּנֶפֶ ׁש, ַהָ רוּח
, ַ הַ ּנֶפֶ ׁש נִ ְק ֶרבֶ ת לָ רוּח.ו ִּמ ְת ָק ְר ִבים זֶה לָ זֶה
. וְ הַ כּ ֹל אֶ חָ ד,וְ הָ רוּחַ נִ ְק ֶרבֶ ת לַ ְ ּנ ָׁש ָמה

אוחֲ ָרא ִע ּ ָל ָאה ְ ּד ִא ְק ֵרי
ֹ ימא ְּב ִק ּי ּו ָמא ְד ַד ְר ָ ּגא
ָ ְ ָקי, ר ּו ַח.21
. ִמ ּ ַת ּ ָמן ִא ְּתזָ ן ר ּו ַח. ְ ּד ָהא ִמ ּ ַת ּ ָמן נָ ְפ ֵקי נ ֶֶפ ׁש וְ ר ּו ַח,נְ ׁ ָש ָמה
 וְ ִא ְת ְק ִריב ּו. וְ כ ּ ָֹלא ַחד, ְ ּכ ֵדין נָ ְטלָ א נ ֶֶפ ׁש,וְ ַכד נָ ִטיל ר ּו ַח

, וְ ר ּו ַח ִא ְת ְק ִריב ִּבנְ ׁ ָש ָמה, נ ֶֶפ ׁש ִא ְת ְק ִריב ְּבר ּו ַח.ָּדא ְּב ָדא
.וְ כ ּ ָֹלא ַחד

של
ֶ ׁ  ִה ְת ָק ְרבוּת,ַש אֵ לָ יו
ׁ  ַו ִיּ ּג, בּ ֹא ְראֵ ה.22 , ִּת ְקר ּו ְב ּ ָתא ְד ַעלְ ָמא ְּב ַעלְ ָמא, וַ ִּי ַּג ׁש ֵאלָ יו, ּ ָתא חֲ זֵי.22
שהַ כּ ֹל י ְִהיֶה
ֶ ׁ , ְלהֵ ָאחֵ ז זֶה ִעם זֶה, ְּבגִ ין ִ ּדיְ ה ּו ָדה עוֹ לָ ם ִעם עוֹ לָ ם.לְ ִא ְת ַאחֲ ָדא ָ ּדא ְּב ָדא לְ ֶמהוֵ י ּכ ּ ָֹלא ַחד
ְ,שיְּהו ָּדה הוּא מֶ לֶ ְך וְ יוֹ סֵ ף מֶ לֶ ך
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם.אֶ חָ ד
 וְ ִא ְתאֲ ִחיד ּו, ִא ְת ְק ִריב ּו ָדא ְּב ָדא.ִאיה ּו ֶמלֶ ְך וְ ֹיו ֵסף ֶמלֶ ְך
.ִה ְת ָק ְרב ּו זֶה לָ זֶה וְ נֶאֶ ְחז ּו זֶה ִעם זֶה

.ָּדא ְּב ָדא

We studied previously that the righteous of the generation of the Flood was taken from
the living because their existence would have protected the world from the judgment of
the Flood.
The Zohar explains that the lights that appear in the soul are Nefesh, Ruach, and
Neshamah. Nefesh is the lower level (Malchut) and it is present in the blood of every
living human. Ruach is a level above the Nefesh and it protects all that is below it. The
level of Ruach receives the force of existence from the level of Neshamah that supports
and unifies all the levels below it.
The righteous have the soul level of Neshamah and their consciousness unifies the
people.
With positive actions, according to the spiritual laws we learn from the Torah, one can
elevate his soul to the level of Ruach. Because it’s not an item of physical existence one
can not claim permanent ownership to it once it was paid or earned. The level of Ruach
must be maintained with continuous work of drawing Light to the soul. It can be lost
if the person acts against the spiritual laws.
The level of Neshama can be achieved by Tzadikim that selflessly dedicate their lives to
drawing Light for all people and remove darkness from the world.
Coming closer to such Tzadikim (study and support) helps the person connecting to
the soul of the Tzadik and possibly earn the level of Ruach.
Most of the great Tzadikim of our generation left the world and we experience a greater
level of judgment in the world. As people of the Zohar, we have protection from
judgment but the rest of the world is easily exposed to the forces of negativity.
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Rabbi Shimon is our Tzadik and even though he left the world the presence and the
expression of his soul in the Zohar. It gives us protection and as we spread it to more
people we benefit from a greater circle of Light around ourselves.

ִ .23ר ִּבי יְ ה ּו ָדה ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר) ,תהלים מח( ִ ּכי ִה ּנֵה

ַה ְמלָ ִכים ֹנועֲ ד ּוּ ָ ,דא יְ ה ּו ָדה וְ ֹיו ֵסףְּ .בגִ ין ְ ּד ַת ְרוַ ויְ יה ּו
וכ ָחא ּ ַת ְרוַ ויְ יה ּו
ְמלָ ִכים ,וְ ִא ְת ְק ִריב ּו ָ ּדא ְּב ָדא לְ ִא ְתוַ ְ ּ

יה ְּב ִבנְ י ִָמן ,וְ הֲ וָ ה ָע ֵרב
ָּכחֲ ָדאְּ .בגִ ין ִ ּדיְ ה ּו ָדה ִא ְת ָע ֵרב ּ ֵב ּ
יהְּ ,ב ַהאי ַעלְ ָמא ּו ְב ַעלְ ָמא ְד ָא ֵתי .וְ ַעל
יה ְ ּדאֲ ֹ
בוי ּ ֵב ּ
לְ גַ ּ ֵב ּ
יה ַעל ִע ְס ָקא
יה ְ ּד ֹיו ֵסף ,לְ ִא ְתוַ ְ ּ
וכ ָחא ִע ּ ֵמ ּ
ָּדא ִא ְת ְק ִריב ַק ּ ֵמ ּ
ְד ִבנְ י ִָמןּ ְ ,דלָ א לְ ֶמהוֵ י ְּבנִ ּד ּויְּ .ב ַהאי ַעלְ ָמא ּו ְב ַעלְ ָמא
ְד ָא ֵתיּ ְ .כ ָמא ְד ַא ְּת ָא ֵמר) ,בראשית מג( ָאנ ִֹכי ֶא ֶע ְר ֶב ּנ ּו
יך וְ ִה ַּצגְ ִּתיו לְ פנְ ָ
יאו ִתיו ֵאלֶ ָ
יך
ִמ ּי ִָדי ְּת ַב ְּק ׁ ֶש ּנ ּו ִאם לא הֲ ִב ֹ
ָ
אתי לְ ָא ִבי ָּכל ַה ּי ִָמיםְּ .ב ַהאי ַעלְ ָמא ּו ְב ַעלְ ָמא ְד ָא ֵתי.
וְ ָח ָט ִ

ַ .23ר ִ ּבי יְהו ָּדה ּ ָפ ַתח וְ ָאמַ ר) ,תהלים מח( ִ ּכי
ִה ּנֵה הַ ּ ְמלָ ִכים נוֹ עֲ ד ּו  -זֶה יְהו ָּדה וְ יוֹ סֵ ףִ ,מ ּ ׁשוּם
ש ּ ְ ׁשנֵיהֶ ם ְמלָ ִכים ,וְ ִה ְת ָק ְרב ּו זֶה לָ זֶה ְל ִה ְתו ּ ֵַכחַ
ֶׁ
ּ
שיְהו ָּדה ָע ַרב ְל ִבנְ י ִָמין,
ְ ׁשנֵיהֶ ם יַחַ דִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
וְ הָ ָיה ָע ֵרב ְל ָא ִביו בּ וֹ ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה וּבָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא,
וְ ַעל ּ ֵכן ִה ְת ָק ֵרב ִל ְפנֵי יוֹ סֵ ף ְל ִה ְתו ּ ֵַכחַ ִע ּמוֹ ַעל
ש ּלֹא ִל ְהיוֹ ת ְ ּבנִ דּ וּי ָּבעוֹ לָ ם
של ִ ּבנְ י ִָמיןֶ ׁ ,
ִע ְסקוֹ ׁ ֶ
ּ
ש ּנֶאֱ מַ ר )בראשית
הַ זֶּה וּבָ עוֹ לָ ם הַ ָּבאְ ,כמוֹ ׁ ֶ
ש ּנ ּו ִאם לֹא
מג( ָאנ ִֹכי אֶ ֶע ְרבֶ ּנ ּו ִמיּ ִָדי ְּתבַ ְק ׁ ֶ
אתי ְלךָ
יך וְ ִה ַּצגְ ִּתיו ְלפָ נ ָ
ה ֲִביא ִֹתיו אֵ לֶ ָ
ֶיך וְ חָ טָ ִ
ָּכל הַ יּ ִָמיםָּ ,בעוֹ לָ ם הַ זֶּה וּבָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא.

 .24וְ ַעל ָּדאּ ִ ,כי ִה ּנֵה ַה ְּמלָ ִכים ֹנועֲ ד ּו ָע ְבר ּו י ְַח ָ ּדיו .24 ,וְ ַעל ּ ֵכןּ ִ ,כי ִה ּנֵה הַ ּ ְמלָ ִכים נוֹ עֲ ד ּו ָע ְבר ּו
ֵיה ְ ּד ִבנְ י ִָמןַ .מה י ְַחדָּ וִ ,ה ְת ַר ְ ּגז ּו יַחַ ד וְ ִה ְת ַר ְ ּגז ּו זֶה ִעם זֶה ִ ּב ְ ׁש ִביל
ִא ְת ְרגִ יז ּו ְ ּכחֲ ָדא ,וְ ִא ְת ְר ִ ּגיז ּו ָ ּדא ְּב ָדא ְּבגִ ינ ּ
ִ ּבנְ י ִָמין .מַ ה ָּכתוּב? הֵ ּ ָמה ָרא ּו ּ ֵכן ּ ָת ָמה ּו נִ ְבהֲל ּו
ְ ּכ ִתיבֵ ,ה ּ ָמה ָרא ּו ֵּכן ּ ָת ָמה ּו נִ ְבהֲ ל ּו נ ְֶח ּ ָפז ּו ְר ָע ָדה אֲ ָחזָ ַתם
שהָ י ּו
נ ְֶח ּ ָפז ּו ְר ָע ָדה אֲ חָ ז ַָתם ָׁשםְ ,לכָ ל אוֹ ָתם ׁ ֶ
ׁ ָשם ,לְ ָכל ִאינ ּון ְ ּדהֲ ו ּו ּ ַת ּ ָמן) .לכלהו שאר שבטין דהוו
]לכָל ְשׁאָ ר הַ ְשּׁבָ ִטים ֶשׁהָ יוּ ָשׁם[.
ָׁשםְ .

תמן(.

ִ .25חיל

ַּכי ֹּולֵ ָדה,

ְּבגִ ין

ְ ּדהֲ ו ּו

ַּדחֲ לִ ין,

לְ ָק ְטלָ א

ֵיה ְ ּד ִבנְ י ִָמן) .ד''א ציין זה מה
ּולְ ִא ְת ְק ָטלָ א ,וְ כ ּ ָֹלא ְּבגִ ינ ּ
כתיב כן תמהו נבהלו נחפזו וכלא בגיניה( ְ ּד ָהא ֹיו ֵסף
בוי .וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא
ֵיה ִ ּדיה ּו ָדה ,וְ ִא ְתאֲ ִביד ֵמאֲ ֹ
ִאזְ ַּד ּ ַבן ְּבגִ ינ ּ
יה ְּב ִבנְ י ִָמין ,וְ ָד ִחיל ְ ּדלָ א יִ ְתאֲ ִבידּ .ו ְבגִ ין ָּכ ְך
ִא ְת ָע ַרב ּ ֵב ּ

שהָ י ּו פוֹ ח ֲִדים לַ ֲהרֹג
ִ .25חיל ַּכיּוֹ לֵ ָדהִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ו ְּלהֵ הָ ֵרג ,וְ הַ כּ ֹל ִ ּב ְ ׁש ִביל ִ ּבנְ י ִָמין] .מַ ה כָּתוּב? כֵּן
שה ֲֵרי יוֹ סֵ ף
ָתּמָ הוּ נ ְִבהֲ לוּ נ ְֶחפָּ זוּ ,וְהַ כֹּל ִבּגְ לָ לוֹ[ ׁ ֶ
נִ ְמ ַּכר ִ ּבגְ לַ ל יְהו ָּדה וְ ָאבַ ד ְל ָא ִביו ,וְ כָ ֵעת ָע ַרב
ש ּלֹא יֹאבַ ד ,ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך
לוֹ ְל ִבנְ י ִָמין ,וּפָ חַ ד ׁ ֶ
ַש אֵ לָ יו יְהו ָּדה.
ַו ִיּ ּג ׁ

וַ ִּי ַּג ׁש ֵאלָ יו יְ ה ּו ָדה.
Genesis 43:9
אתי ְל� כָּל-הַ יּ ִָמים“
”אָ נֹכִ י ,אֶ ﬠֶ ְרבֶ נּוּ– ִמ ָיּ ִדיְ ,תּבַ ְק ֶשׁנּוִּ :אם-ל ֹא הֲ ִביא ִֹתיו אֵ לֶ י� ו ְִהצַּגְ ִתּיו ְלפָ נֶי� ,וְחָ טָ ִ
“I will be a pledge of his safety. From my hand you shall require him. If I do not bring
”him back to you and set him before you, then let me bear the blame forever.
Judah promised his father, Jacob, to keep Benjamin safe. He also connected his soul
correction to the process because he felt responsible for losing Benjamin’s brother,
Joseph. Now Judah comes to Joseph demanding his release. The Zohar describes their
meeting as two kings coming together.
Psalms 48:5
”.כִּ יִ -הנֵּה הַ ְמּלָ כִ ים ,נוֹﬠֲדוּ; ﬠָ ְברוּ י ְַח ָדּו“
”.הֵ מָּ ה ָראוּ ,כֵּן ָתּמָ הוּ; נ ְִבהֲ לוּ נ ְֶחפָּ זוּ“
”רﬠָ ָדה ,אֲ חָ ז ַָתם ָשׁם; ִחיל ,כַּיּוֹלֵ ָדה “
ְ
“When the kings meet, when they advanced together,
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they saw her and were astounded; they fled in terror.
Trembling seized them there, pain like that of a woman in labor.”
The Torah gives us just few words about the meeting between Judah and Joseph but
Midrash (Torah Anthology) tells us everything that happened in Joseph’s palace.
Judah started with normal reasoning to get his brother out of Joseph’s hold but Joseph
did not give up. Judah threatened to draw his sword and Joseph gave his son Menashe
a hint and Menashe stamped his foot with all his might, making the palace shake as if
it was an earthquake. Judah said that such power can come only from his family, “no
one else in the world has such strength”, he thought.
Judah then left out a war cry that contained spiritual power and it was detected by
Dan’s son Chushim in the land of Canaan. In a split second, Chushim came to Judah’s
side. Now both of them together let out war cries, roaring like lions. Besides their actual
volume, these cries also contained great spiritual power. As a result, 300 Egyptian
aristocrats fell to the ground with terror and their faces became twisted for the rest of
their lives. Two cities, Pithom and Rameses, which were not far away, also got destroyed
by their cries.
When Judah tried to draw his sword he couldn’t do it and he realized that the person
in front of him is a saint. Yet he promised his father to bring Benjamin back with him
and so he couldn’t give up. He picked a 400-pound rock from the palace and in one
kick he pulverized it. Menashe did the same with a similar stone. Joseph said: “You’d
better realize that we have men just as strong as you are.”
“Give us back Benjamin” stormed Judah, “and let us bring him home to his father,
otherwise we will destroy the city!”
Joseph replied, “Why don’t you tell your father that a wild beast killed Benjamin, just
as you told him about Joseph?”
The brothers joined Judah in the fight and when 400 elite Egyptian troops came to
control them, Judah drew his sword and with his war cries he made them flee the
palace.
The story continues, and later Joseph reveals himself to his brothers.
 זֶה-  דָּ בָ ר ַאחֵ ר ִ ּכי ִה ּנֵה הַ ּ ְמלָ ִכים נוֹ עֲ ד ּו.26
,ש ִהזְדַּ ּ ְמנ ּו ְל ִה ְתו ּ ֵַכחַ זֶה ִעם זֶה
ֶ ׁ יְהו ָּדה וְ יוֹ סֵ ף
ְשיְּהו ָּדה הָ יָה מֶ לֶ ך
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם,ְל ִה ְתו ּ ֵַכחַ ְ ׁשנֵיהֶ ם יַחַ ד
ּ
 ו ְ ּׁשנֵיהֶ ם ָּבא ּו יַחַ ד ְל ִה ְתו ֵַכחַ זֶה,וְ יוֹ סֵ ף הָ יָה מֶ לֶ ְך
. וְ זֶה ַעל ִ ּבנְ י ִָמין-  זֶה ַעל ִ ּבנְ י ִָמין,ִעם זֶה

 ָ ּדא יְ ה ּו ָדה, ִ ּכי ִה ּנֵה ַה ְּמלָ ִכים ֹנועֲ ד ּו, ָ ּד ָבר ַא ֵחר.26

, )דף רו ע''ב( ְ ּד ִאזְ ַּד ְּמנ ּו לְ ִא ְתוַ ְ ּכ ָחא ָּדא ִעם ָּדא,וְ ֹיו ֵסף
, ְּבגִ ין ִ ּדיה ּו ָדה הֲ וָ ה ֶמלֶ ְך.לְ ִא ְתוַ ְ ּכ ָחא ּ ַת ְרוַ ויְ יה ּו ְ ּכחֲ ָדא
 וְ ַת ְרוַ ויְ יה ּו ָאת ּו ְ ּכחֲ ָדא לְ ִא ְתוַ ְ ּכ ָחא ָּדא,וְ ֹיו ֵסף הֲ וָ ה ֶמלֶ ְך
. וְ ָדא ַעל ִּבנְ י ִָמן, ָ ּדא ַעל ִּבנְ י ִָמן.ִעם ָ ּדא

 סוֹ ד, ָאמַ ר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה, ִ ּכי ִה ּנֵה הַ ּ ְמלָ ִכים.27
שר
ֶ ׁ  וְ הַ ֶּק,ש ִ ּנ ְמצָ א הָ ָרצוֹ ן
ֶ ׁ שה ֲֵרי ְ ּכ
ֶ ׁ ,הָ אֱ מ ּונָה ָּכאן
 אֲ זַי ְ ׁשנֵי עוֹ לָ מוֹ ת נִ ְק ָׁש ִרים יַחַ ד,ִמ ְת ַע ּ ֵטר יַחַ ד
 וְ זֶה-  זֶה ִל ְפ ּתֹחַ אֶ ת הָ אוֹ צָ ר,ו ִּמזְדַּ ּ ְמנִ ים יַחַ ד
 ִ ּכי ִה ּנֵה הַ ּ ְמלָ ִכים, וְ ָאז. ְֹללַ ֵּקט וְ ִל ְכנֹס ְלתוֹ כו
 הָ עוֹ לָ ם הָ ֶע ְליוֹ ן, ְ ׁשנֵי עוֹ לָ מוֹ ת ְקדוֹ ִ ׁשים,ּנוֹ עֲ דו
.וְ הָ עוֹ לָ ם הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן

ָרזָ א

,יְ ה ּו ָדה
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ִר ִּבי

ָא ַמר

,ַה ְּמלָ ִכים

ִה ּנֵה

 ִ ּכי.27

 וְ ִק ּ ׁש ּו ָרא, ְ ּד ָהא ַּכד ְרע ּו ָתא ִא ׁ ְש ּ ַת ַּכח,ימנ ּו ָתא ָה ָכא
ְ ִד ְמ ֵה
 ְ ּכ ֵדין ְּת ֵרין ָעלְ ִמין ִמ ְת ַק ּ ׁ ְש ָרן ְ ּכחֲ ָדא,ִא ְת ַע ּ ַטר ְ ּכחֲ ָדא
 וְ ָדא לְ לַ ְּק ָטא,או ָצ ָרא
ֹ  ָּדא לְ ַא ְפ ּ ָת ָחא.וְ ִאזְ ַּד ְּמנָ ן ְ ּכחֲ ָדא

 ְּת ֵרין, ּו ְכ ֵדין ִ ּכי ִה ּנֵה ַה ְּמלָ ִכים ֹנועֲ ד ּו.יה
ּ ּו ְל ִמ ְכנ ַׁש ְּבגַ ֵ ּו
. ַעלְ ָמא ִע ּ ָל ָאה וְ ַעלְ ָמא ּ ַת ּ ָת ָאה,ישין
ִ ׁ ָעלְ ִמין ַק ִ ּד
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שר
ֶ ׁ ֲש ַּכא
ֶ ׁ -  סוֹ ד הַ דָּ בָ ר, ָע ְבר ּו י ְַחדָּ ו.28
ש ָּכל
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם, אֲ זַי ָע ְבר ּו י ְַחדָּ ו,ִמ ְתחַ ְ ּב ִרים יַחַ ד
של הָ עוֹ לָ ם לֹא ִמ ְת ַּב ְּט ִלים ְל ִה ָּכנַע
ֶ ׁ הַ חֲטָ ִאים
,שע
ַ ׁ  ַּכ ָּכתוּב וְ עֹבֵ ר ַעל ּ ֶפ,ש ּ ִמ ְתחַ ְ ּב ִרים יַחַ ד
ֶ ׁ ַעד
 אוֹ ָתם הַ חֲטָ ִאים-  ָע ְבר ּו.וְ ַעל ּ ֵכן ָע ְבר ּו י ְַחדָּ ו
ש ִה ּנֵה ָאז ָּכל הַ ּ ָפנִ ים ְמ ִאירוֹ ת
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם,ִּה ְת ַּכ ּ ְפרו
.ּוְ כָ ל הַ חֲטָ ִאים ִה ְת ַּב ְּטלו

, ְ ּד ַכד ִמ ְת ַח ְּב ָרן ְ ּכחֲ ָדא, ָרזָ א ְד ִמ ּ ָלה, ָע ְבר ּו י ְַח ָ ּדיו.28
 ְּבגִ ין ְ ּד ָכל ִח ּי ּו ִבין ְ ּד ַעלְ ָמא לָ א.ְ ּכ ֵדין ָע ְבר ּו י ְַח ָ ּדיו
.ְ ּכחֲ ָדא

ְ ּד ִמ ְת ַח ְּב ָרן

ַעד

,לְ ִא ְת ַּכ ְפיָא

ִא ְת ַע ְב ָרן

 וְ ַעל ָ ּדא ָע ְבר ּו.עו ֵבר ַעל ּ ֶפ ׁ ַשע
ֹ ְ )מיכה ז( ו,ְ ּכ ִד ְכ ִתיב
 ְּבגִ ין ְ ּד ָהא ְכ ֵדין ָּכל.חו ִבין ִא ְת ַּכ ּ ָפר ּו
ֹ  ִאינ ּון, ָע ְבר ּו.י ְַח ָ ּדיו

.חו ִבין ִא ְתעֲ ָבר ּו
ֹ  וְ ָכל,ַאנְ ּ ִפין נְ ִה ִירין

The Zohar explains that the ‘kings’, Joseph and Judah, represent the upper world,
which is Zeir Anpin and the lower world, which is Malchut.
When there is a unification of upper and lower, transgressions are forgiven.
Joseph gave his brothers ‘hard time’ to bring them all to Egypt. They had to experience
lack and darkness that comes from the desire for the self of the material world. This is
the aspect of ‘lower’ that the Israelites had to go through before Moses could come to
redeem them, give them the Torah, and take them back to the Promised Land where
they could have unification, the elevation to the ‘upper’ level.
The Hebrew word ‘’עליה, ‘Aliyah’, means ‘elevation’. Coming to Israel is considered
‘Aliyah’. When a person is called to the Torah, which is the aspect of Zeir Anpin, he gets
‘Aliyah’.
The Land of Israel is spiritually elevated and therefore only elevated nations can benefit
from it. There is no fear in Israel that any other nation would be able to conquer it. It
belongs to the children of Israel. When Mashiach comes the borders of Israel will
expand farther to great distances because the elevated Israelites will bring the holiness
of the Land to everywhere they go.
The Zohar in Lech Lecha #25, Vayera #290, Terumah #567 tells us that the land of
Israel is the middle point of Creation and all the blessings come from it. The first
nourishment comes down to Israel then to the rest of the world.
“ ֲבוֹדת כּוֹכ ִָבים
ַ עוֹב ֵדי ﬠ
ְ  כָּל ְשׁאָ ר ﬠַ ִמּין.יתא וּלְ בָ ַתר ְלכָל ﬠָ ְלמָ א
ָ קוּד ָשׁא ְבּ ִרי� הוּא י ִָהיב ְמזוֹנָא ַתּמָּ ן ְבּ ַק ְד ִמ
ְ ,ָתּא חֲ זֵי
יתא וּלְ בָ ַתר כָּל ﬠָ ְלמָ א
ָ  אֶ לָּ א אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ִא ְתּזָן ְבּ ַק ְד ִמ, וְאַ ְרﬠָ א ְדּי ְִשׂ ָראֵ ל לָ או הָ כִ י,וּמַ ָזּלוֹת ְבּ ִמ ְסכֵּנוּת.“
In Zohar Vayechi #721 we read that God scattered the Israelites around the world so
the other nations can enjoy the blessings of the Israelites.
 הַ ּסוֹ ד הַ זֶּה הוּא ְ ּב ִת ּקוּן, ַר ִ ּבי ִחיָּיא ָאמַ ר.29
 וְ כֻ ּ ָלם,שר נִ ְק ָרב הַ ָּק ְר ָּבן
ֶ ׁ ֲשה ֲֵרי ַּכא
ֶ ׁ ,הַ ָּק ְר ָּבן
, ְֹמ ַק ְ ּב ִלים הַ ְס ּ ָפ ָק ָתם ָּכל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ָּכ ָראוּי לו
,ָאז הַ כּ ֹל נִ ְק ָׁשר יַחַ ד וְ כָ ל הַ ּ ָפנִ ים ְמ ִאירוֹ ת
 וְ ָאז הַ ּ ְמלָ ִכים נוֹ עֲ ד ּו,שר אֶ חָ ד
ֶ ׁ וְ נִ ְמצָ א ֶק
 ְלהַ עֲ ִביר,ו ִּמזְדַּ ּ ְמנִ ים יַחַ ד ְלכַ ּ ֵפר ַעל הַ חֲטָ ִאים
. וְ ָאז הַ ּ ְמלָ ִכים נוֹ עֲ ד ּו וְ נִ ְק ָׁש ִרים יַחַ ד.אוֹ ָתם
שיּ ְִהיֶה הַ כּ ֹל
ֶ ׁ ְ ו, ְלהָ ִאיר ָּכל הַ ּ ָפנִ ים,ָע ְבר ּו י ְַחדָּ ו
.ָרצוֹ ן אֶ חָ ד

. ָרזָא ָדא ְב ִת ּק ּונָ א ְ ּד ָק ְר ּ ָבנָ א ִאיה ּו, ִר ִּבי ִח ּיָיא ָא ַמר.29
 וְ ָכל ַחד,ְ ּד ָהא ַּכד ָק ְר ּ ָבנָ א ִא ְת ְק ִריב וְ כ ּ ָֹלא ִמ ְס ּ ַת ּ ְפ ִקין
 וְ ָכל. ְ ּכ ֵדין ִא ְת ַק ּ ׁ ַשר ּכ ּ ָֹלא ְ ּכחֲ ָדא,יה
ּ ֵוְ ַחד ְ ּכ ְד ָקא ָחזֵי ל

 ּו ְכ ֵדין ַה ְּמלָ ִכים. וְ ִק ּ ׁש ּו ָרא ַחד ִא ׁ ְש ּ ַת ַּכח,ַאנְ ּ ִפין נְ ִה ִירין
 לְ ַאעֲ ָב ָרא,חו ִבין
ֹ  לְ ַכ ּ ָפ ָרא ַעל,ֹנועֲ ד ּו וְ ִאזְ ַּד ְּמנ ּו ְ ּכחֲ ָדא
 ָע ְבר ּו. וְ ִא ְת ַק ּ ׁ ְש ָרן ְ ּכחֲ ָדא, ּו ְכ ֵדין ַה ְּמלָ ִכים ֹנועֲ ד ּו.עֲ לַ יְ יה ּו

. ּולְ ֶמהֱ וֵ י ּכ ּ ָֹלא ְרע ּו ָתא ָח ָדא, לְ ַאנְ ָה ָרא ָּכל ַאנְ ּ ִפין,י ְַח ָ ּדיו

 ה ֲַתעֲ לֶ ה ַעל דַּ ְע ְּת ָך,ּ הֵ ּ ָמה ָרא ּו ּ ֵכן ּ ָת ָמהו.30 . ַסלְ ָקא ַד ְע ּ ָת ְך ְ ּד ִאינ ּון ְמלָ ִכים, ֵה ּ ָמה ָרא ּו ּ ֵכן ּ ָת ָמה ּו.30
,שהֵ ם ְמלָ ִכים? אֶ ּ ָלא אֵ ּל ּו ַּבעֲ לֵ י הַ דִּ ינִ ים
ֶ ׁ הון לְ ֶמ ְע ּ ַבד
ֹ ְ ְ ּד ֶח ְדוָ ה ִדל,יהון ְ ּד ִדינִ ין
ֹ אר
ֵ ֶא ּ ָלא ִא ּ ֵלין ָמ
ש ִה ְצטַ ּו ּו
ֶ ׁ ש ּ ִשׂ ְמחָ ָתם לַ עֲ שׂ וֹ ת אֶ ת הַ דִּ ין הַ הוּא
ֶׁ

 ַּכד ְמלָ ִכים ִאזְ ַּד ְּמנ ּו, ּו ְכ ֵדין.יה
ּ ֵַהה ּוא ִדינָ א ְ ּד ִא ְת ּ ַפ ְּקד ּו עֲ ל
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ּ ַת ְרוַ ויְ יה ּו ִּב ְרע ּו ָתא ָח ָדאּ ְ ,כ ֵדין ֵה ָמה ָרא ּו ַהה ּוא ְרע ּו ָתא
ארי
ִד ְת ֵרין ָעלְ ִמיןֵ ּ .כן ּ ָת ָמה ּו נִ ְבהֲ ל ּו נ ְֶח ּ ָפז ּוְּ ,בגִ ין ְ ּדכֻ ְּלה ּו ָמ ֵ

ְד ִדינָ א

ִא ְת ַּכ ְפ ָיין

ּו ִמ ְת ַע ְב ָרן

ֵמ ַעלְ ָמא,

וְ לָ א

י ְָכלֵ י

הון.
יהוןְ ,מ ַע ְב ִרין ׁ ָשלְ ָטנְ ֹ
לְ ׁ ַש ְּל ָט ָאהּ .ו ְכ ֵדין ִמ ְת ַע ְב ִרין ִק ּי ּו ֵמ ֹ

שהַ ּ ְמלָ ִכים ִמזְדַּ ּ ְמנִ ים ְ ׁשנֵיהֶ ם ְ ּב ָרצוֹ ן
ָעלָ יו .וְ ָאזּ ְ ,כ ׁ ֶ
של ְ ׁשנֵי
אֶ חָ דָ ,אז הֵ ּ ָמה ָרא ּו אוֹ תוֹ הָ ָרצוֹ ן ׁ ֶ
ש ָּכל
עוֹ לָ מוֹ תֵ ּ .כן ּ ָת ָמה ּו נִ ְבהֲל ּו נ ְֶח ּ ָפזוִּ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ַּבעֲ לֵ י הַ דִּ ין נִ ְכנ ִָעים וְ עוֹ ְב ִרים ִמן הָ עוֹ לָ ם וְ לֹא
יְכוֹ ִלים ִל ְ ׁשלֹט ,וְ ָאז ִקיּו ָּמם עוֹ בֵ ר ,וּמַ עֲ ִב ִירים
אֶ ת ִ ׁש ְלטוֹ נָם.

The Zohar reveals that the impurities caused by the sins of the world can not be
removed until Zeir Anpin and Malchut are together.
This secret is learned from the process of the sacrifices in the Holy Temple. When the
sacrifice is brought to the altar it is the aspect of judgment. The fire that comes from
above to consume the animal opens a channel of mercy from the upper levels because
the fire also removes the judgments represented by the sacrifice.
Lesson:
Our personal sacrifices help us remove judgments from our lives. Letting go of the
desires for the self alone and transforming them results in holy cleansing and clears
our paths from judgments.

ִ .31ר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ָא ַמר ,וַ ִּיגַ ׁש ֵאלָ יו יְ ה ּו ָדהַ .מאי ַט ְע ָמא
יְ ה ּו ָדהְּ ,בגִ ין ְ ּד ָה ִכי ִא ְצ ְט ִר ְ
יךּ ְ ,ד ִאיה ּו ָע ַרבּ ְ .כ ָמא ְד ַא ְּת

ַש אֵ לָ יו יְהו ָּדהָ .מה
ַ .31ר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר אוֹ מֵ רַ :ו ִיּ ּג ׁ
ְ
שהוּא ָע ֵרב,
ש ָּכ ְך צָ ִריךֶ ׁ ,
הַ ּ ַט ַעם יְהו ָּדה? ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ָ
ש ּנֶאֱ מַ ר ִ ּכי ַע ְבדְּ ך ָע ַרב אֶ ת הַ ּנ ַַער .וְ סוֹ ד
ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
ְ
הַ דָּ בָ ר  -יְהו ָּדה וְ יוֹ סֵ ף ָּכך ִה ְצטָ ְרכ ּו ְל ִה ְת ָק ֵרב
שיּוֹ סֵ ף הוּא צַ דִּ יק ,יְהו ָּדה הוּא
יַחַ דִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ַש אֵ לָ יו יְהו ָּדהִ ,מ ּ ׁשוּם
מֶ לֶ ְך ,וְ ַעל ּ ֵכן ַו ִיּ ּג ׁ
ש ִה ְת ָק ְרב ּו יַחַ דּ ָ ,ג ְר ָמה
ש ּ ָלהֶ םֶ ׁ ,
שהַ ִ ּק ְרבָ ה ׁ ֶ
ֶׁ
ְלכַ ּ ָמה טוֹ בוֹ ת ָּבעוֹ לָ םּ ָ ,ג ְר ָמה ָׁשלוֹ ם ְלכָ ל
הַ ּ ְ ׁשבָ ִטיםּ ָ ,ג ְר ָמה ְל ָׁשלוֹ ם ּ ֵבינֵיהֶ םּ ָ ,ג ְר ָמה
ְ ּכמוֹ
רוּחוֹ ,
ש ִה ְת ַקיּ ְָמה
ֶׁ
ְליַעֲ קֹב
ש ּנֶאֱ מַ ר )בראשית מה( ו ְַּת ִחי רוּחַ יַעֲ קֹב
ֶׁ
של זֶה ִעם זֶה
אֲ ִביהֶ ם .וְ ַעל ּ ֵכן הַ ִה ְת ָק ְרבוּת ׁ ֶ
הֻ ְצ ְרכָ ה ְ ּבכָ ל הַ ְּצ ָד ִדיםְ ,למַ ְעלָ ה ו ְּלמַ ּ ָטה.

ש
ש ֹו ׂ
ִ .32ר ִּבי ַא ּ ָבא ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר) ,תהלים מח( יְ ֵפה ֹנוף ְמ ׂ
פון ִק ְריַת ֶמלֶ ְך ָרבַ .האי ְק ָרא
ָּכל ָה ָא ֶרץ ַהר ִצי ֹּון י ְַר ְ ּכ ֵתי ָצ ֹ

ַ .32ר ִ ּבי ַא ָּבא ּ ָפ ַתח וְ ָאמַ ר) ,תהלים מח( יְפֵ ה
נוֹ ף ְמשׂ וֹ שׂ ָּכל הָ ָא ֶרץ הַ ר ִציּוֹ ן י ְַר ְ ּכ ֵתי צָ פוֹ ן
ִק ְריַת מֶ לֶ ְך ָרב .הַ ּ ָפסוּק הַ זֶּה הוּא סוֹ ד הָ אֱ מ ּונָה.
ש ָּכתוּב בּ וֹ ַוי ְִהי
יְפֵ ה נוֹ ף  -זֶה ּו יוֹ סֵ ף הַ ַּצדִּ יקֶ ׁ ,
יוֹ סֵ ף יְפֵ ה ת ַֹאר וִ יפֵ ה מַ ְראֶ הְ .משׂ וֹ שׂ ָּכל הָ ָא ֶרץ
 הוּא חֶ ְדוָה וְ ִ ׂש ְמחָ ה ְלמַ ְעלָ ה ו ְּלמַ ּ ָטה .הַ ר ִציּוֹ ןש ְ ּבחֶ ְלקוֹ עוֹ מֵ ד ִמ ְ ׁש ַּכן
י ְַר ְ ּכ ֵתי צָ פוֹ ן ִ -מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ּשלַ יִם .י ְַר ְ ּכ ֵתי צָ פוֹ ןָּ ,כךְ
ִ ׁשילֹה .הַ ר ִציּוֹ ן  -זוֹ יְרו ָׁ
זֶה וַדַּ אי ְלמַ ְעלָ ה ו ְּלמַ ּ ָטה.

ָא ֵמרּ ִ ,כי ַע ְב ְ ּד ָך ָע ַרב ֶאת ַה ַ ּנ ַער .וְ ָרזָ א ְד ִמ ּ ָלה ,יְ ה ּו ָדה

וְ ֹיו ֵסף ָה ִכי ִא ְצ ְט ִריכ ּו לְ ִא ְת ָק ְר ָבא ְ ּכחֲ ָדאְּ .בגִ ין ְ ּד ֹיו ֵסף
ִאיה ּו ַצ ִ ּדיק ,יְ ה ּו ָדה ִאיה ּו ֶמלֶ ְך .וְ ַעל ָּדא וַ ִּי ַּג ׁש ֵאלָ יו
הון ְד ִא ְת ְק ִריב ּו ְ ּכחֲ ָדאָּ ,ג ַרם
יְ ה ּו ָדהְּ .בגִ ין ְ ּדק ּו ְר ָבא ִדלְ ֹ
ַּכ ּ ָמה ָט ִבין לְ ַעלְ ָמאּ ָ .ג ַרם ׁ ְשלָ ָמא לְ כֻ ְּלה ּו ׁ ִש ְב ִטיןָּ .ג ַרם
יה.
ׁ ְשלָ ָמא ּ ֵבינַייה ּוּ ָ .ג ַרם לְ יַעֲ קֹב ְ ּד ִא ְת ְק ּיַים ר ּו ָחא ִדילֵ ּ

ְ ּכ ָמא ְד ַא ְּת ָא ֵמר) ,בראשית מה( וַ ְּת ִחי ר ּו ַח יַעֲ קֹב
יהם .וְ ַעל ָ ּדא ְק ִריב ּו ְ ּד ָדא ִעם ָּדא ִא ְצ ְט ִר ְ
יךְּ ,בכֻ ְּלה ּו
אֲ ִב ֶ
ִס ְט ִרין לְ ֵעילָ א וְ ַת ּ ָתא.

ימנ ּו ָתא ִאיה ּו .יְ ֵפה ֹנוףּ ָ ,דא ִאיה ּו ֹיו ֵסף ַה ַּצ ִ ּדיק,
ָרזָ א ִד ְמ ֵה ְ
ש
ִ ּד ְכ ִתיב ּ ֵב ּ
ש ֹו ׂ
יפה ַמ ְר ֶאהְ .מ ׂ
יה ,וַ יְ ִהי ֹיו ֵסף יְ ֵפה ת ַֹאר וִ ֵ

ָּכל ָה ָא ֶרץִ ,איה ּו ֶח ְדוָ ה וְ ֵחד ּו לְ ֵעילָ א וְ ַת ּ ָתאַ .הר ִצי ֹּון
יה ָק ִאים ַמ ׁ ְש ְ ּכנָ א ְד ׁ ִשיל ֹהַ ,הר
י ְַר ְ ּכ ֵתי ָצ ֹ
פוןְּ ,בגִ ין ִ ּד ְבח ּולָ ֵק ּ
פוןָ ,ה ִכי ה ּוא וַ ַּדאי לְ ֵעילָ א
ִצי ֹּון ָ ּדא יְ ר ּו ׁ ָשלַ ם .י ְַר ְ ּכ ֵתי ָצ ֹ
וְ ַת ּ ָתא.

Psalms 48:3
:יְפֵ ה נוֹףְ ,משׂוֹשׂ כָּל-הָ אָ ֶרץ“
DailyZohar.com
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 מֶ לֶ � ָרב, י ְַרכְּ ֵתי צָ פוֹן; ִק ְריַת,צִ יּוֹן-”הַ ר
“beautiful in elevation, is the joy of all the earth, Mount Zion, in the far north, the city
of the great King.”
The Zohar teaches us that this verse reveals the secret of faith.
The word ‘faith’ ‘Emunah’, ‘ ’אמונהconceals in itself the unification of Zeir Anpin and
Malchut with the root letters ‘‘ ’אמןAmen’, which represent the unification of the upper
name YHVH and the lower ADNY, plus the letters  וVav that represents Zeir Anpin, and
the letter  הH that represents Malchut.
Genesis 39:6
“תֹאַ ר וִיפֵ ה מַ ְראֶ ה- יְפֵ ה,” ַוי ְִהי יוֹסֵ ף
“Now Joseph was handsome in form and appearance.”
Joseph was handsome and fair looking. The word ‘beautiful’ and ‘handsome’ in the
above verses are the same in Hebrew, ‘’יפה. Joseph brings joy to the upper and lower
worlds because he connects the ‘mount of Zion’ that is the aspect of Zeir Anpin and the
Holy Temple above, connecting with Jerusalem that is Malchut and the Holy Temple
below.
Faith is the consciousness that connects the corporeal level and the spiritual level.
Because there’s no tangible aspect to the spiritual faith that makes the ‘bridge’ that is
needed to nourish the lower levels with the Light from above. Strong faith brings ‘joy to
the earth’, allowing the ‘king’ to dwell below.
The Daily Zohar celebrates study number 2000.
I thank God and Rabbi Shimon for bestowing upon me the energy and gifts of
understanding so I can share with the Light of the Zohar with so many around the
world.
I started almost seven years ago (in May 2009) with DZ #1 and by the grace of God, the
support of Rabbi Shimon, and kind donors I can continue this daily and holy work.
The faith in following the right path is what kept me going even when at times I had to
put family and day jobs in secondary priority to keep the continuation of the Daily
Zohar.
I may have started the Daily Zohar by myself but as it grew I had to move to larger
servers and the cheap hosting plan had to be upgraded several times to handle the
growing number of visitors and students on the site.
Bli Ayin Hara, every moment of the day we have people on the site connecting to the
Zohar. The great gift I receive from the Daily Zohar is the actual study and the ability
to share it.
I would not sell the Daily Zohar and its merits even for billions of dollars or mountains
of gold and diamonds, for a few simple reasons:
The first one is because of the spiritual rewards coming from the work of spreading the
Light of the Zohar in its purest form. Second, becoming a channel for the Daily Zohar
studies is a humbling experience and the more I do it the less value I find in the material
and temporary things of this world. Third, and not less important, is that I share the
merits of this work with those who support the Daily Zohar projects. I no longer have
a sole ‘ownership’ of the Daily Zohar. I have limited income and without the support of
donors to keep the DZ projects running everything would have stopped, chas V’Shalom.
I have deep faith that this will never happen. The DZ supporters become spiritual
partners and therefore share the merits of the Daily Zohar projects, each one of them
according to his supporting efforts.
More partners are always welcome because we can progress faster and do more
projects. The DZ studies will always be free for all.
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I don’t push or ask people directly to support the Daily Zohar because I have faith in
my work and spiritual connections. Rabbi Ashlag didn’t have savings and gave all his
surplus money to Tzedakah. With that, he expressed his complete faith and certainty
with the Creator who is providing for all. The Holy Ari had a small store and he opened
it just for short times just to get the income he needed to sustain himself and his family.
Rabbi Shimon could control every aspect of the material and spiritual world. He chose
to stay in a cave for many years just to be able to prepare the Zohar for revelation long
after he passed away from this world.
)King David expressed his faith in YHVH saying (Psalms 119:72
תוֹרת-פִּ י�– מֵ אַ ְלפֵ י ,זָהָ ב ָוכָסֶ ף“
”טוֹבִ -לי ַ
“The law (Torah) you have revealed is more important to me than thousands of pieces
”of gold and silver
Light is life. Faith is the connection to the Light that brings us life that is beyond the
temporary state of existence in Malchut.
?How deep is your faith
With love to all and B”H, I will have the merit to continue until the coming of Mashiach
and beyond.

ִ .33ק ְריַת ֶמלֶ ְך ָרב ,אֲ ַתר ִאיה ּו ְמ ַת ְּקנָ א ,לָ ֳק ֵביל ֶמלֶ ְך

ִ .33ק ְריָת מֶ לֶ ְך ָרב ָ -מקוֹ ם ְמ ֻת ָּקן הוּא ְ ּכ ֶנגֶד
של הַ כּ ֹל ,ק ֶֹד ׁש
מֶ לֶ ְך ָרב ,זֶה הַ ּ ֶמלֶ ְך הֶ ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶ
שה ֲֵרי ִמ ּ ָׁשם ָּבא ָּכל הָ אוֹ ר וְ כָ ל
הַ ּ ֳק ָד ִ ׁשיםֶ ׁ ,
שה ֲֵרי ִמ ּ ָׁשם
של הַ כּ ֹלֶ ׁ ,
הַ ְ ּב ָרכוֹ ת וְ כָ ל הַ ּ ִשׂ ְמחָ ה ׁ ֶ
ָּכל הַ ּ ָפנִ ים ְמ ִאירוֹ ת ,וּבֵ ית הַ ּ ִמ ְקדָּ ׁש ִמ ְת ָּב ֵרךְ
שם יוֹ ְצאוֹ ת
ש ִהיא ִמ ְת ָּב ֶרכֶ תִ ,מ ּ ָׁ
ִמ ּ ָׁשם ,ו ְּכ ׁ ֶ
שה ֲֵרי ִמ ּ ָׁשם ָּכל הָ עוֹ לָ ם
ְ ּב ָרכוֹ ת ְלכָ ל הָ עוֹ לָ םֶ ׁ ,
ִמ ְת ָּב ֵר ְך.

ִ .34ר ִּבי יְ ה ּו ָדה וְ ִר ִּבי ֹיו ֵסי ִא ָע ְרע ּו ִּב ְכ ַפר ָחנָ ןַ .עד ְ ּדהֲ ו ּו
י ְָת ֵבי ּ ֵבי א ּו ׁ ְש ּ ִפיזַיְ יה ּו ,אֲ ָתא ַחד ּ ַבר נָ ׁש וְ ַחד ָמט ּולָ א

ַ .34ר ִ ּבי יְהו ָּדה וְ ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י נִ ְפ ְ ּג ׁש ּו ִל ְכפַ ר חָ נָן.
יש אֶ חָ ד,
ְ ּבעוֹ ָדם יוֹ ְ ׁש ִבים ְ ּבבֵ ית ְמלוֹ נָםָּ ,בא ִא ׁ
של חֲמוֹ ר ְלפָ נָיו ,וְ נִ ְכנַס לַ ַּביִתֵ ּ .בין ָּכךְ
וּמַ שּׂ ָ א ׁ ֶ
שדָּ וִ ד
ָאמַ ר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ְל ַר ִ ּבי יוֹ ִסיִ ,ה ּנֵה ָׁשנִ ינ ּו ׁ ֶ
הַ ּ ֶמלֶ ְך הָ יָה ִמ ְתנ ְַמנֵם ְ ּכמוֹ סוּס ו ְ ּׁשנָתוֹ מו ֶּעטֶ ת,
אֵ ְ
יך הָ יָה ָקם ַּבחֲצוֹ ת הַ ּ ַליְלָ ה ,הַ ּ ִ ׁשעוּר הַ זֶּה הוּא
יש
ָקטָ ן ,וְ לֹא הָ יָה ִמ ְתעוֹ ֵרר אֲ ִפ ּל ּו ִ ּב ְ ׁש ִל ׁ
הַ ּ ַליְלָ ה?.

יהְּ ,ב ׁ ַש ְע ּ ָתא ְ ּד ָעאל לֵ ילְ יָא ,הֲ וָ ה י ִָתיב ִעם ָּכל
ָ .35א ַמר לֵ ּ

ש ִ ּנ ְכנַס הַ ּ ַליְלָ ה ,הָ יָה
ָ .35אמַ ר לוֹ ּ ְ ,ב ָׁש ָעה ׁ ֶ
שב ִעם ָּכל ְ ּגדוֹ לֵ י בֵ יתוֹ וְ ָדן אֶ ת הַ דִּ ין וְ עוֹ סֵ ק
יוֹ ׁ ֵ
ְ
ָשן ְ ׁשנָתוֹ ַעד
ְ ּב ִד ְב ֵרי תוֹ ָרה ,וְ ַאחַ ר ָּכך הָ יָה י ׁ ֵ
חֲצוֹ ת הַ ּ ַליְלָ ה ,וְ ָקם ַּבחֲצוֹ ת הַ ּ ַליְלָ ה ו ִּמ ְתעוֹ ֵרר,
ו ִּמ ְ ׁש ּ ַתדֵּ ל ַּבעֲ בוֹ ַדת ִרבּ וֹ נוֹ ְ ּב ִ ׁש ִירים וְ ִת ְ ׁש ָּבחוֹ ת.

ָרבָּ ,דא ַמלְ ָּכא ִע ּ ָל ָאה ְ ּדכ ּ ָֹלא ,ק ֶֹד ׁש ַה ֳּק ָד ׁ ִשיםּ ְ .ד ָהא
ִמ ּ ַת ּ ָמן ַא ְתיָא ָּכל נְ ִהיר ּו וְ ָכל ִּב ְר ָכאן וְ ָכל ֵחיד ּו ְ ּדכ ּ ָֹלא.
ְ ּד ָהא ִמ ּ ַת ּ ָמן נָ הֲ ִרין ָּכל ַאנְ ּ ִפיןּ ,ו ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא ִא ְת ָּב ְר ָכא
יהי ִמ ְת ּ ָב ְר ָכאִ ,מ ּ ַת ּ ָמן נָ ְפ ֵקי ִּב ְר ָכאן לְ ָכל
ִמ ּ ַת ּ ָמן .וְ ַכד ִא ִ
ַע ְל ָמאּ ְ ,ד ָהא ָּכל ַעלְ ָמא ִמ ּ ַת ּ ָמן ִא ְת ּ ָב ְר ָכא.

יתאַ .א ְ ּד ָה ִכיָ ,א ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה
יה וְ ָעאל ְּב ֵב ָ
ְד ַח ְמ ָרא ַק ֵמ ּ

לְ ִר ִּבי ֹיו ֵסיָ ,הא ּ ָתנִ ינָ ןּ ְ ,ד ָדוִ ד ַמלְ ָּכא הֲ וָ ה ִמ ְתנ ְַמנֵם ְ ּכס ּוס,
יה זְ ֵעירֵ ,ה ְ
יך הֲ וָ ה ָקם ְּב ַפלְ ּג ּות לֵ ילְ יָאַ .האי ׁ ִשע ּו ָרא
וְ ׁ ֵשינְ ֵת ּ
זְ ֵעיר ִאיה ּו וְ לָ א הֲ וָ ה ִא ְת ַער אֲ ִפילּ ּו ִּב ְתלָ ת ּות לֵ ילְ יָא.

יתא.
או ַריְ ָ
יה וְ ָד ִאין ִ ּדינָ א ,וְ ָע ִסיק ְּב ִמ ּ ֵלי ְד ֹ
ַר ְב ְר ֵבי ֵב ֵ
ית ּ
יה ַעד ּ ַפלְ ג ּות לֵ ילְ יָא ,וְ ָקם
ּולְ ָב ַתר הֲ וָ ה נָ ִאים ׁ ֵשינְ ֵת ּ

יה,
ְּב ַפלְ ג ּות לֵ ילְ יָא וְ ִא ְת ַער ,וְ ִא ׁ ְש ְּת ָּדל ְּבפ ּולְ ָחנָ א ְד ָמ ֵ
אר ּ

ְּב ׁ ִש ִירין וְ ת ּו ׁ ְש ְּב ָחן.

The Zohar discusses the study at night and brings the example of King David who used
to wake up every midnight to study and praise the Torah. It is known that King David
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slept the length of sixty breaths of a horse. Rabbi Yehuda asks: if this is true then his
sleep would’ve ended early in the night and not at midnight.
Rabbi Yossi explained that at the beginning of the night King David sat with the elders
of his house and studied Torah. Then he went to sleep closer to midnight so he
could wake up at midnight and continue the study with songs and praises.
When the soul leaves the body at night, the body experience one-sixtieth part of death.
The first 60 breaths less one is still in full life and after that, the spirit of death comes
into the body. King David was keeping himself away from any aspect of death so he
woke up before the impure spirit could affect him.
After midnight the energy is shifted and the light begins to appear in the world. Waking
up at that time and studying Torah connects the person with the energy of life, renewal,
and growth. When we join at the point of revelation of Light our prayers have better
elevation.
For most people, it’s hard to have such a routine. I could do it easily every night before
I had children. I used to wake up after midnight for one hour or more of study before
going back to sleep. Now the work on the Daily Zohar keeps me awake until after
midnight (early evening is for the family). Friday night is my best and favorite night to
study. Since I don’t work on Shabbat I go to sleep earlier then usual and wake up after
midnight to study, sometimes until first light when I take a short nap and wake up
again for Shabbat services.
I recommend making efforts to wake up at night to study. It could be very hard at the
beginning but energizing and rewarding on spiritual and even physical health because
we get a better ‘dose’ of the energy of life.
 וְ ִכי הַ דָּ בָ ר,יש הַ הוּא
ׁ  ּ ֵבינְ ַתיִם ָאמַ ר הָ ִא.36
ְ
ש ַא ּ ֶתם אוֹ ְמ ִרים הוּא ָּכך? סוֹ ד הַ דָּ בָ ר י ֵׁש
ֶ ׁ הַ זֶּה
ְ
ש ִה ּנֵה דָּ וִ ד הַ ּ ֶמלֶ ך חַ י וְ ַקיָּם ְלעוֹ לָ ם
ֶ ׁ ,ָּכאן
ְ
 וְ ָדוִ ד הַ ּ ֶמלֶ ך הָ יָה ׁשוֹ מֵ ר ָּכל,ו ְּלעוֹ ְלמֵ י עוֹ לָ ִמים
שנָה
ֵ ׁ ּ ַשה
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם,ש ּלֹא י ְִט ַעם טַ ַעם ִמי ָתה
ֶ ׁ י ָָמיו
ֹ ִמ ּ ׁשוּם ְמקוֹ מו, וְ ָדוִ ד,יתה ִהיא
ָ אֶ חָ ד ִמ ּ ִ ׁש ּ ִ ׁשים ְ ּב ִמ
,ָשן אֶ ּ ָלא ִ ׁש ּ ִ ׁשים נְ ִ ׁשימוֹ ת
ֵ ׁ  לֹא הָ יָה י,שהוּא חַ י
ֶׁ
 ִמ ּ ָׁשם,ש ַעד ִ ׁש ּ ִ ׁשים נְ ִ ׁשימוֹ ת חָ סֵ ר ַאחַ ת הוּא חַ י
ֶׁ
יתה וְ ׁשוֹ לֵ ט בּ וֹ הַ ַּצד
ָ וָהָ ְל ָאה טוֹ ֵעם ָא ָדם טַ ַעם ִמ
.של רוּחַ הַ ּ ֻט ְמ ָאה
ֶׁ
ש ּלֹא י ְִט ַעם
ֶ ׁ , וְ זֶה הָ יָה ׁשוֹ מֵ ר דָּ וִ ד הַ מֶ לֶ ְך.37
)שׁלּ ֹא י ְִשׁ�ט( בּ וֹ צַ ד
ֶ  וְ ׁשוֹ לֵ ט,יתה
ָ של ִמ
ֶ ׁ טַ ַעם
ש ּ ִ ׁש ּ ִ ׁשים נְ ִ ׁשימוֹ ת חָ סֵ ר
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם,של רוּחַ ַאחֶ ֶרת
ֶׁ
 ַעד,ש ְּלמַ ְעלָ ה
ֶ ׁ של הַ חַ יִּים
ֶ ׁ ַאחַ ת הוּא הַ ּסוֹ ד
שהֵ ם ִ ׁש ּ ִ ׁשים ]חָ סֵ ר נ ְִשׁימָ ה
ֶ ׁ ִ ׁש ּ ִ ׁשים נְ ִ ׁשימוֹ ת
,ש ּ ָלהֶ ן
ֶ ׁ  וְ אֵ ּל ּו הַ ּסוֹ ד,אַ חַ ת[ נְ ִ ׁשימוֹ ת ֶע ְליוֹ נוֹ ת
 ו ִּמ ָּכאן וָמַ ּ ָטה הוּא סוֹ ד,שהַ חַ יִּים ְּתל ּויִים ָּבהֶ ם
ֶׁ
.הַ ּ ָמוֶת

 וְ ִכי ַהאי, ַא ְד ָה ִכי ָא ַמר )דף רז ע''א( ַהה ּוא ּ ַבר נָ ׁש.36
 ְ ּד ָהא ָדוִ ד, ָרזָ א ְד ִמ ּ ָלה ָה ָכא. ָה ִכי ה ּוא,ית ּו
ּ ִמ ּ ָלה ְד ָק ַא ְמ ִר
 וְ ָדוִ ד ַמלְ ָּכא הֲ וָ ה.ַמלְ ָּכא ַחי וְ ַק ּיָים לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ִמין
 ְּבגִ ין ְ ּד ׁ ֵשינְ ָתא.יתה
ָ מוי ְ ּדלָ א יִ ְט ַעם ַט ַעם ִמ
ֹ נָ ִטיר ָּכל ֹיו
,יה ְ ּד ִאיה ּו ַחי
ָ ַחד ִמ ּ ׁ ִש ִּתין ְּב ִמ
ּ  וְ ָדוִ ד ְּבגִ ין ּד ּו ְכ ּ ֵת.יתה ִאיה ּו
 ְ ּד ַעד ׁ ִש ִּתין נִ ׁ ְש ֵמי ָח ֵסר.יתין נִ ׁ ְש ֵמי
ִּ לָ א הֲ וָ ה נָ ִאים ֶא ּ ָלא ׁ ִש
 ָט ִעים ּ ַבר נָ ׁש ַט ְע ָמא, ִמ ּ ַת ּ ָמן ּולְ ָהלְ ָאה. ִאיה ּו ַחי,ַחד
.יה ִס ְט ָרא ְדר ּו ַח ְמ ָסאֲ ָבא
ֹ ְד
ּ  וְ ׁ ַש ִּליט ּ ֵב,מו ָתא
 ְ ּדלָ א יִ ְט ַעם ַט ְע ָמא, וְ ָדא הֲ וָ ה נָ ִטיר ָ ּדוִ ד ַמלְ ָּכא.37

יה ִס ְט ָרא ְדר ּו ָחא
ֹ ְד
ּ  וְ ׁ ַש ִּליט )ס''א דלא ישליט( ּ ֵב,מו ָתא

 ִאיה ּו ָרזָ א ְד ַח ִּיים, ְּבגִ ין ְ ּד ׁ ִש ִּתין נִ ׁ ְש ֵמי ָח ֵסר ַחד,ָאחֳ ָרא

 ְ ּד ִאינ ּון ׁ ִש ִּתין )ד''א ל''ג חסר, ַעד ׁ ִש ִּתין נִ ׁ ְש ֵמי.ִ ּדלְ ֵעילָ א
הון
ֹ  ְ ּד ַתלְ יָין ְּב,הון
ֹ ְ וְ ִאילֵ ין ָרזָ א ִדל,חד נשמי( נִ ׁ ְש ֵמי ִע ּ ָל ִאין
.מו ָתא ה ּוא
ֹ  ָרזָ א ְד, ּו ִמ ָּכאן ּולְ ַת ּ ָתא.ַח ֵ ּיי

The sages tell us that King David was sleeping like a horse, meaning that he was
sleeping “sixty breaths-worth”. He was then wake up to study Torah.
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King David is the aspect of Malchut, which is time, death and darkness. He wanted to
connect to life and didn’t sleep too long so he wouldn’t feel the aspect of death during
sleep. Like Malchut, he received life force from an external source. He was supposed to
be born and die on the same day. Adam, that could see all the souls throughout the
generations, knew that King David needed to have the support and gave him 70 years
of his own life so King David would be able to connect to Zeir Anpin. Instead of 1000
years, Adam lived only 930 years. Adam’s gift was for all of us because King David built
the first Holy Temple and gave us the powerful Psalms to shine in our days.
ש ֵער אֶ ת ִ ׁשעוּר הַ ּ ַליְלָ ה
ַ ׁ  וְ ַעל ּ ֵכן דָּ וִ ד הָ יָה ְמ.38
ִשלֹט בּ וֹ טַ ַעם
ׁ ְ ש ּלֹא י
ֶ ׁ ,שיּ ְִת ַקיֵּם ַּבחַ יִּים
ֶ ׁ ְ ּכ ֵדי
ש ּ ֶנ ֱחלַ ק הַ ּ ַליְלָ ה הָ יָה ָדוִ ד עוֹ מֵ ד
ֶ ׁ  ו ְּכ,הַ ּ ָמוֶת
שר ִמ ְתעוֹ ֵרר חֲצוֹ ת
ֶ ׁ ֲש ַּכא
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם, ִֹ ּב ְמקוֹ מו
ְ
ש ּלֹא
ֶ ׁ  צָ ִריך,הַ ּ ַליְלָ ה וְ הַ ּ ֶכ ֶתר הַ ָּקדוֹ ׁש ִמ ְתעוֹ ֵרר
 ִ ּב ְמקוֹ ם,י ְִמצָ א אֶ ת דָּ וִ ד ָק ׁשוּר ְ ּב ָמקוֹ ם ַאחֵ ר
.הַ ּ ָמוֶת
שר ֶנחֱלָ ק הַ ּ ַליְלָ ה וְ הַ ְ ּק ֻד ּ ָׁשה
ֶ ׁ ֲש ַּכא
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם.39
ָשן ְ ּב ִמ ּ ָטתוֹ וְ לֹא
ֵ ׁ ּשי
ֶ ׁ  וְ ָא ָדם,הָ ֶע ְליוֹ נָה ִמ ְתעוֹ ֶר ֶרת
 ִה ּנֵה הוּא, ִֹמ ְתעוֹ ֵרר ְלהַ ְ ׁש ִ ּגיחַ ִ ּב ְכבוֹ ד ִרבּ וֹ נו
 וְ ַעל, וְ נִ ְד ָּבק ְל ָמקוֹ ם ַאחֵ ר,נִ ְק ָׁשר ְ ּבסוֹ ד הַ ּ ָמוֶת
ּ ֵכן דָּ וִ ד הַ ּ ֶמלֶ ְך הָ יָה עוֹ מֵ ד ְלהַ ְ ׁש ִ ּגיחַ ִ ּב ְכבוֹ ד
שנָה
ֵ ׁ ּ  וְ לֹא נִ ְרדַּ ם ַּב, חַ י אֵ צֶ ל חַ י,ִרבּ וֹ נוֹ ּ ָת ִמיד
 ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך הָ יָה ִמ ְתנ ְַמנֵם,ִל ְטעֹם טַ ַעם הַ ּ ָמוֶת
. וְ לֹא ִ ּב ְ ׁשלֵ מוּת, ִ ׁש ּ ִ ׁשים נְ ִ ׁשימוֹ ת,ְ ּכמוֹ סוּס

, ָּדוִ ד ַמלְ ָּכא הֲ וָ ה ְמ ׁ ַש ֵער ׁ ִשע ּו ָרא ְדלֵ ילְ יָא, וְ ַעל ָּדא.38
.מו ָתא
ֹ יה ַט ְע ָמא ְד
ֹ  ְ ּדלָ א יִ ׁ ְש,ְּבגִ ין ְ ּדיִ ְת ַק ּיֵים ּ ַב ַח ִּיים
ּ לוט ּ ֵב
 ְּבגִ ין.יה
ּ  הֲ וָ ה ָ ּדוִ ד ִמ ְת ַק ּיֵים ְּב ַא ְת ֵר,וְ ַכד ִא ְת ּ ְפלִ יג לֵ ילְ יָא
 ָּב ָעא,ישא ִא ְת ַער
ָ ׁ יליָא וְ ִכ ְת ָרא ַק ִ ּד
ְ ְֵ ּד ַכד ִא ְת ַער ּ ַפ ְלג ּו ל
,יה לְ ָדוִ ד ִמ ְת ַק ּ ׁ ַשר ְּבאֲ ַתר ָאחֳ ָרא
ּ ְֵדלָ א לְ ַא ׁ ְש ָּכ ָחא ל
.מו ָתא
ֹ ְּבאֲ ַתר ְ ּד
, ְּבגִ ין ְ ּד ַכד ִא ְת ּ ְפלִ יג לֵ ילְ יָא ּו ְקד ּו ּ ׁ ָשה ִע ּ ָל ָאה ִא ְת ַער.39
יק ָרא
ָ יה וְ לָ א ִא ְת ַער לְ ַא ׁ ְש ָ ּג ָחא ִּב
ּ ּו ַבר נָ ׁש ְ ּדנָ ִאים ְּב ַע ְר ֵס
מו ָתא ּו ִמ ְת ַּד ּ ַבק
ֹ  ָהא ִאיה ּו ִא ְת ַק ּ ׁ ַשר ְּב ָרזָ א ְד.יה
ֵ ְד ָמ
ּ אר
 וְ ַעל ָּדא ָ ּדוִ ד ַמלְ ָּכא הֲ וָ ה ָק ִאים לְ ַא ׁ ְש ָ ּג ָחא,ְּבאֲ ַתר ָאחֳ ָרא
 וְ לָ א נָ ִאים ְּב ׁ ֵשינְ ָתא, ַחי לְ גַ ּ ֵבי ַחי.יה ּ ָת ִדיר
ֵ יק ָרא ְד ָמ
ָ ִּב
ּ אר
ְ
 הֲ וָ ה ִמ ְתנ ְַמנֵם ְ ּכס ּוס, ּו ְבגִ ין ָּכך.מו ָתא
ֹ לְ ָטעֲ ָמא ַט ְע ָמא ְד
. וְ לָ א ִּב ׁ ְשלִ ימ ּו,ׁ ִש ִּתין נִ ׁ ְש ֵמי

The time from sundown to the middle of the night is under the control of the other side.
King David didn’t really go to sleep. He was like dozing off for 60 breaths and wake up.
After midnight the light of the new day begins to appear and he use to wake up to
disconnect completely from the aspects of death and connect to the light that begins to
be revealed in the world. That light after midnight is the aspect of Keter and King David
was ready to connect to it with studying the Torah and writing his praised in Psalms.
King David came from the lowest point possible. His father, Jesse (Yishai) was a
righteous man. After seven children, Jesse who was the grandson of the convert, Ruth
the Moabite, had a thought that he may not follow the Torah laws (Deuteronomy 23:4),
which forbids connection with the people of Moab. Because of that he didn’t divorce his
wife, Nitzevet, but abstained from having sex with her for a few years. He was righteous
and later for spiritual reasons decided to marry his home servant after releasing her
from service.
At that time a woman can be married with mutual acceptance and having sex. The
servant that knew how sad was Jesse’s wife because of the separation from her
righteous husband, share with Nitzevet her husband’s wish. Like Rachel and Leah, the
faithful servant gave Nitzevet the ‘signs’ of the marriage to take her place. Nitzevet
prepared herself with purification in the Mikveh and prayers and came to her husband
instead of the servant.
Jesse didn’t know the truth and his wife became pregnant with a child.
17
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The family thought that Nitzevet was unfaithful but to keep the dignity of the family
they let David to be born but treated him as an outcast. He was sent to be far from
home to look after the herd.
King David’s life story shows how he came from the lowest point to become a king that
from him will come to the Mashiach. That’s the aspect of rising from darkness to the
greatest possible revelation of Light.
King David learned to be humble and had a lot of time in nature to be with God that
protected him his entire life.
The story of making David a king is also special. God sent Samuel the prophet to the
house of Jesse to anoint the king to be after King Saul. Samuel asked Jesse to bring
all his sons before him. One by one they passed before him but the oil didn’t react to
them. Samuel asked if these are all his sons and Jesse said yes and hesitantly said
that there is the small one, David with the herd. Jesse was still under the impression
that David is not his son and did not count him as a son. Samuel asked to send for
David, stating that he must wait for him because God expected him to see all the sons
of Jesse. Even Samuel at that point didn’t know who is going to be anointed. When
David came Samuel noticed the oil reacting to David’s presence. At the same time, he
received the message from God to anoint him. To the surprise of the family, the ‘black
sheep’ became the new king of Israel.
The newly anointed king was still humble even after knowing that he will be the next
king. His faith in God grew deeper as he received divine inspiration. The sages tell us
that on that day he started writing Psalms.
B”H we see King David soon coming soon to life as the first to resurrect, welcoming the
new king of the world, the Mashiach from the house of David.
 ָא ְמר ּו.ּ ָּבא ּו ַר ִ ּבי יְהו ָּדה וְ ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י וּנְ ָׁשקוּהו.40  ַמה,יה
ּ ֵ ָא ְמר ּו ל, ָאת ּו ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה וְ ִר ִּבי ֹיו ֵסי ּונְ ׁ ָשק ּו ָה.40
ָ
, ֹ ָא ְמר ּו לו. ִחז ְִקיָּה, מַ ה ּ ִ ׁש ְמך? ָאמַ ר לָ הֶ ם, ַֹישר ֵחילָ ְך לו
ֵ ׁ ּ  יִ ְתי,יה
ֹ ְ ָא ַמר ל.ּ ׁ ְש ָמ ְך
ּ ֵ ָא ְמר ּו ל. ִחזְ ִק ּיָה,הון
ָ
ָ
 ָאמַ ר ַר ִ ּבי.ּ י ְ ָׁשבו.ִישר כּ ֹחֲך וְ ִת ְתחַ זֵּק ּתוֹ ָר ְתך
ַׁ י
הו ִאיל
ֹ , ָא ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה. יְ ִתיב ּו.ית ְך
ָ ְאו ַרי
ֹ וְ יִ ְת ּ ַת ַ ּקף
 אֱ מֹר לָ נ ּו מֵ ַע ּ ָתה, הוֹ ִאיל וְ ִה ְתחַ ְל ּ ָת,יְהו ָּדה
.ימא לָ ן ֵמ ַה ּנֵי ָרזִ ין ִע ּ ָל ִאין ְ ּד ָקאֲ ַמ ְר ְּת
ָ  ֵא,וְ ׁ ָש ִרית
.ש ָאמַ ְר ּ ָת
ֶ ׁ סוֹ דוֹ ת ֶע ְליוֹ נִ ים
 )משלי ג( ה' ְ ּבחָ ְכ ָמה יָסַ ד, ּ ָפ ַתח וְ ָאמַ ר.41
ש ָּב ָרא
ֶ ׁ  ְ ּכ, בּ ֹא ְראֵ ה.ָא ֶרץ כּ וֹ נֵן ָׁשמַ יִם ִ ּב ְתב ּונָה
ש ּלֹא
ֶ ׁ  ָר ָאה,הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא אֶ ת הָ עוֹ לָ ם
 ִמ ּ ׁשוּם,ש ָּב ָרא אֶ ת הַ ּתוֹ ָרה
ֶ ׁ  ַעד,יָכוֹ ל לַ עֲ מֹד
ש ּ ִמ ּ ֶמ ּנָה יוֹ ְצ ִאים ָּכל הַ נְ הָ גוֹ ת הָ ֶע ְליוֹ נִ ים
ֶׁ
. וּבָ ּה עוֹ ְמ ִדים ֶע ְליוֹ נִ ים וְ ַת ְח ּתוֹ נִ ים,וְ הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נִ ים
ש ָּכתוּב ה' ְ ּבחָ ְכ ָמה יָסַ ד ָא ֶרץ כּ וֹ נֵן ָׁשמַ יִם
ֶ ׁ זֶה ּו
ּ
שה ֲֵרי ְ ּבחָ ְכ ָמה עוֹ ְמ ִדים ָּכל הַ ִ ּקיו ִּמים
ֶ ׁ ,ִ ּב ְתב ּונָה
. וְ כֻ ּ ָלם יוֹ ְצ ִאים ִמ ּתוֹ כָ ּה,של הָ עוֹ לָ ם
ֶׁ

 )משלי ג( ה' ְּב ָח ְכ ָמה י ַָסד ֶא ֶרץ ּכ ֹונֵן, ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.41
ְ  ַּכד ּ ָב ָרא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר, ּ ָתא חֲ זֵי.ׁ ָש ַמיִ ם ִּב ְתב ּונָ ה
יך ה ּוא

 הָ עוֹ לָ ם-  דָּ בָ ר ַאחֵ ר ה' ְ ּבחָ ְכ ָמה יָסַ ד ָא ֶרץ.42
,הָ ֶע ְליוֹ ן לֹא נִ ְב ָרא אֶ ּ ָלא ִמ ּתוֹ ְך הַ חָ ְכ ָמה
וְ הָ עוֹ לָ ם הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן לֹא נִ ְב ָרא אֶ ּ ָלא ִמ ּתוֹ ְך
 וְ כֻ ּ ָלם יוֹ ְצ ִאים ִמ ּתוֹ ְך,הַ חָ ְכ ָמה הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נָה
.הַ חָ ְכ ָמה הָ ֶע ְליוֹ נָה ו ִּמ ּתוֹ ְך הַ חָ ְכ ָמה הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נָה

 ַעלְ ָמא ִע ּ ָל ָאה לָ א, ָּד ָבר ַא ֵחר ה' ְּב ָח ְכ ָמה י ַָסד ֶא ֶרץ.42

18

 ַעד ְ ּד ָב ָרא,ימא
ָ ְ ָח ָמא ְדלָ א י ִָכיל לְ ִא ְת ָקי,ַעלְ ָמא
, ְּבגִ ין ְ ּד ִמ ָ ּנ ּה נָ ְפ ִקין ָּכל נִ ּמ ּו ִסין ִע ּ ָל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין.יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ
 ה' ְּב ָח ְכ ָמה, הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב.ימי ִע ּ ָל ֵאי וְ ַת ּ ָת ֵאי
ֵ ְּו ָב ּה ָקי
ימין ָּכל
ִ ְ ְ ּד ָהא ְּב ָח ְכ ָמה ָקי.י ַָסד ָא ֶרץ ּכ ֹונִ ן ׁ ָש ַמיִ ם ִּב ְתב ּונָ ה
. וְ כֻ ְּלה ּו נָ ְפ ֵקי ִמ ַּג ָ ּו ּה,ִק ּי ּו ִמין ְ ּד ַעלְ ָמא

 וְ ַעלְ ָמא ּ ַת ּ ָת ָאה לָ א ִא ְת ְּב ֵרי.ִא ְת ְּב ֵרי ֶא ּ ָלא ִמג ֹּו ָח ְכ ָמה
 וְ כֻ ְּלה ּו נָ ְפ ָקן ִמג ֹּו ָח ְכ ָמה ִע ּ ָל ָאה.ֶא ּ ָלא ִמג ֹּו ָח ְכ ָמה ּ ַת ּ ָת ָאה
. ַמאי ּכ ֹונֵן, ּכ ֹונֵן. ּכ ֹונֵן ׁ ָש ַמיִ ם ִּב ְתב ּונָ ה.ּו ִמג ֹּו ָח ְכ ָמה ּ ַת ּ ָת ָאה
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 מַ ה זֶּה כּ וֹ נֵן? אֶ ּ ָלא, כּ וֹ נֵן. וְ לָ א ִא ְת ּ ַת ַ ּקן כּ וֹ נֵן ָׁשמַ יִם ִ ּב ְתב ּונָה, ּכ ֹונֵן ָּכל ֹיו ָמא וְ ֹיו ָמא וְ לָ א ּ ָפ ִסיק,ֶא ּ ָלא
 וְ לֹא נִ ְת ָקן ִ ּבזְמַ ן,כּ וֹ נֵן ָּכל יוֹ ם וָיוֹ ם וְ לֹא פוֹ סֵ ק
.יה
ּ ֵ ֶא ּ ָלא ְּב ָכל ֹיו ָמא וְ ֹיו ָמא ַא ְת ִקין ל,ְּבזִ ְמנָ א ָח ָדא
. ֹ אֶ ּ ָלא ְ ּבכָ ל יוֹ ם וָיוֹ ם מַ ְת ִקין אוֹ תו,אֶ חָ ד
Proverbs 3:19
“ ִבּ ְתבוּנָה,אָ ֶרץ; כּוֹנֵן ָשׁמַ יִם-”יְהוָה– ְבּחָ כְ מָ ה יָסַ ד
“YHVH by wisdom founded the earth, By understanding He established the heavens”
The world was created with the control of the Left column, which is Chokmah (wisdom),
without Chassadim. The Creator saw that the world can not stay in existence until he
created the Torah that is called Zeir Anpin and the aspect of the central column that
unifies Right and Left columns. Then Chokmah revealed its light in the world through
Zeir Anpin.
The Light of Chokmah is what sustains the entire existence. Binah (understanding) is
the vessel that delivers the light of Chokmah to the world.
Psalms 104:24
“ית
ָ  ְבּחָ כְ מָ ה ﬠָ ִשׂ, יְהוָה– כֻּלָּ ם,�ֲשׂי
ֶ  ַרבּוּ מַ ﬠ-;מָ ה
�ֶ ִק ְנ ָינ,”מָ ְלאָ ה הָ אָ ֶרץ
“How many are Your works, YHVH! In wisdom You have made them all; The earth is
full of Your possessions.”
The Light of Chokmah is concealed and is revealed when it is manifested in this world.
The ‘breath’ of YHVH keeps the entire existence in its path. The sages teach us that the
Holy One Blessed be He, renews the entire creation in every moment of life. That is why
everything is in movement, even the hardest elements. The vast space inside every atom
holds in it the force that controls its movement. If the Creator decides to let go of his
creation everything would immediately cease to exist. The Torah is the channel of the
Light of Chokmah and the more we study and follow it, we bring more life to the world
and if God-forbid, the Torah is removed from the world, the world would crash
immediately into nothing.
Many people still hold to the thought that the Creator is far and away and need to make
‘trips’ to this world to check on us, deliver judgment or rewards.
If one understands that everything he considers as his own is just a temporary deposit
to be used for spiritual work then he would feel free and walk strong on the path of
righteousness.
Every spec of energy that we receive is only to give us opportunity to transform it into
positive action to benefit our soul. Even the richest person in the world can’t take his
gold and diamonds with him to heavens because out of this world it has no value. The
money we have and other ‘gifts’ is to share and do good in this temporary life. Only our
good deeds transform into energy that is registered with our soul even after passing
from this world and earn us merits for the time of the Resurrection.
 וְ הַ יְנ ּו סוֹ ד הַ ָּכתוּב )איוב טו( וְ ָׁשמַ יִם לֹא.43
שהַ ִח ָּסרוֹ ן
ֶ ׁ  וְ ִכי ַתעֲ לֶ ה ַעל דַּ ְע ְּת ָך.זַכּ ּו ְב ֵעינָיו
ֲשיבוּת הַ ּ ָׁשמַ יִם ִהיא
ׁ ִ הוּא ִמ ּ ָׁשמַ יִם? אֶ ּ ָלא ח
ְ
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
ֶ ׁ ִמ ּ ׁשוּם הַ ח ֲִביבוּת וְ ָרצוֹ ן ַרב
שה ֲֵרי ַאף ַעל ּגַב
ֶ ׁ , ֹרוֹ צֶ ה בָ הֶ ם ַוח ֲִביבו ָּתם אֶ ְצלו
 אֵ ין דּ וֹ מֶ ה,שהוּא מַ ְת ִקין אוֹ ָתם ְ ּבכָ ל יוֹ ם וָיוֹ ם
ֶׁ
ש ַאהֲבָ ָתם
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם,שהֵ ם ְמ ֻת ָּקנִ ים ָּכ ָראוּי
ֶ ׁ ְב ֵעינָיו
, ו ְּרצוֹ נוֹ ְלהָ ִאיר לָ הֶ ם ּ ָת ִמיד ְ ּב ִלי הֶ ְפסֵ ק, ֹאֶ ְצלו

. )איוב טו( וְ ׁ ָש ַמיִ ם ל ֹא ז ַּכ ּו ְב ֵעינָ יו, וְ ַהיְ ינ ּו ָרזָ א ִ ּד ְכ ִתיב.43
 ֶא ּ ָלא, ִ ּדגְ ִריע ּו ָתא ִאיה ּו ִמ ּ ׁ ָש ַמיִ ם,וְ ִכי ַסלְ ָקא ַד ְע ּ ָת ְך
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 ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא, ְּבגִ ין חֲ ִביב ּו ּו ְרע ּו ַסגְ יָא,חֲ ׁ ִשיב ּו ִמ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִאיה ּו
ְ ְּב ִר
 ְ ּד ָהא ַאף ַעל.יה
ּ  וַ חֲ ִביב ּו ַתיְ ה ּו לְ גַ ּ ֵב,יך ה ּוא ָר ֵעי ְּבה ּו
ינוי
ֹ  לָ א ָד ֵמי ְּב ֵע,לון ָּכל ֹיו ָמא וְ ֹיו ָמא
ֹ ַּגב ְ ּד ִאיה ּו ַמ ְת ִקין
הון
ֹ ְ ְּבגִ ין ִ ּד ְר ִחימ ּו ָתא ִדל.ְ ּד ִאינ ּון ִמ ְת ּ ַת ְקנָ ן ְ ּכ ְד ָקא יְ א ּות
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שה ֲֵרי הָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא מוֹ ִציא אוֹ רוֹ ת זוֹ ה ֲִרים ָּכל
ֶׁ
 ְ ּכ ֵדי ְלהָ ִאיר לָ הֶ ם,יוֹ ם וָיוֹ ם ּ ָת ִמיד ְ ּב ִלי הֶ ְפסֵ ק
ֹ לֹא זַכּ ּו ְלבַ דּ ו. וְ ַעל ּ ֵכן לֹא זַכּ ּו ְב ֵעינָיו,ּ ָת ִמיד
ְ ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכך, אֶ ּ ָלא לֹא זַכּ ּו ְב ֵעינָיו,לֹא כָ תוּב
.כּ וֹ נֵן ָׁשמַ יִם ִ ּב ְתב ּונָה

 ְ ּד ָהא.לון ּ ָת ִדיר ְּבלָ א ּ ְפ ִסיק ּו
ֹ יה לְ ַאנְ ָה ָרא
ּ  ּו ְרע ּו ֵת,יה
ּ לְ גַ ּ ֵב
הו ִרין זְ ִהי ִרין ָּכל ֹיו ָמא וְ ֹיו ָמא ּ ָת ִדיר
ֹ ְַעלְ ָמא ְד ָא ֵתי ַא ּ ִפיק נ

 וְ ַעל ָּדא לא ז ַּכ ּו.לון ּ ָת ִדיר
ֹ  ְּבגִ ין לְ ַאנְ ָה ָרא,ְּבלָ א ּ ְפ ִסיק ּו

. ֶא ּ ָלא לא ז ַּכ ּו ְב ֵעינָ יו,דוי לָ א ְ ּכ ִתיב
ֹ חו
ֹ ְ לא ז ַּכ ּו ִּבל.ְּב ֵעינָ יו
. ּכ ֹונֵן ׁ ָש ַמיִ ם ִּב ְתב ּונָ ה,ּו ְבגִ ין ָּכ ְך

 וְ הַ ּסוֹ ד,של הָ ָאבוֹ ת
ֶ ׁ  ִמי הַ ּ ָׁשמַ יִם? זֶה הַ ּסוֹ ד.44  וְ ָרזָ א ְ ּדאֲ ָב ָהן ָּדא, ָ ּדא ה ּוא ָרזָ א ְ ּדאֲ ָב ָהן.ש ַמיִ ם
ָ ׁ  ַמאן.44
,ש ּ ָלהֶ ם
ֶ ׁ שהוּא הַ ְ ּכלָ לוּת
ֶ ׁ ,של הָ ָאבוֹ ת זֶה ּו יַעֲ קֹב
ֶ ׁ  ְּבגִ ין ְ ּדיַעֲ קֹב ּת ּו ׁ ְש ּ ַב ְח ּ ָתא.הון
ֹ ְה ּוא יַעֲ קֹב ְ ּד ִאיה ּו ְ ּכלָ לָ א ִדל
 וְ הוּא,ש ָּב ָאבוֹ ת
ֶ ׁ שיַּעֲ קֹב הוּא הַ ָּב ִחיר
ֶ ׁ ִמ ּ ׁשוּם
.ימא לְ ַאנְ ָה ָרא ַעל ַעלְ ָמא
ָ ְ וְ ִאיה ּו ָקי,ְ ּדאֲ ָב ָהן ִאיה ּו
.עוֹ מֵ ד ְלהָ ִאיר ַעל הָ עוֹ לָ ם
Proverbs 3:19
“ ִבּ ְתבוּנָה,אָ ֶרץ; כּוֹנֵן ָשׁמַ יִם-”יְהוָה– ְבּחָ כְ מָ ה יָסַ ד
“YHVH by wisdom founded the earth, By understanding He established the heavens”
Job 15:15
“זַכּוּ ְבﬠֵ ינָיו- ל ֹא,ְשׁמַ יִם
ָ  ל ֹא יַאֲ ִמין; ו,ֹשׁו
ָ ”הֵ ן ִבּ ְקד
“He puts no trust in His holy ones?, And the heavens are not pure in His sight?”
The Zohar refers to the previous verse and teaches us that God with his infinite love
keeps sending Light from Binah to Malchut, our worlds.
The Creator uses the central column, Zeir Anpin, which is the aspect of heavens. The
patriarchs established the channel of Zeir Anpin to bring Light down to this world.
The sages tell us that the Creator, Blessed Be He, created the world to benefit us. I
heard Rav Yuval Asherov (from Israel) explaining the thought: if one creates something
then we can assume that it was made to fill up some kind of a lack. Since we cannot
think that the Creator has any kind of lack, we can surely conclude that the entire
creation was made just to benefit us.
Rabbi Ashlag reveals:
“  והרצון הזה מתחיל מעולם. הנקרא רצונו להטיב לנבראיו, הקשר שיש בין הבורא לנבראים, היינו,שורש הנבראים
אין סוף ונמשך עד עולם העשיה.”
“The roots of the created beings, meaning the connection between the Creator and the
created, is called the will to bestow good on his created beings. This will begins in the
Endless and continues to the world of Action, Malchut.”
If we see anything that looks like it’s not good for us, then we have the wrong look on
the situation. All the hardships and pain that we experience in life is just a process of
correction that is a result of something wrong that we did wrong in the past. We may
not be aware or remember the cause but God is watching and helps us purify any
impurities that are attached to us, including anything we carry from previous lives. The
painful correction process helps us achieve the main goal of life, which is a state of
immortality in the world to come.
שהוּא ִה ְס ּ ַת ּ ֵלק ְלתוֹ ְך הָ עוֹ לָ ם
ֶ ׁ  ו ִּמ ּ ׁשוּם.45
 וְ כָ ל, יָצָ א ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ָענָף אֶ חָ ד יָפֶ ה ְלמַ ְראֶ ה,הַ ָּבא
שמֶ ן
ֶ ׁ ְהָ אוֹ רוֹ ת יוֹ ְצ ִאים ִמ ּ ֶמ ּנ ּו וְ כָ ל הַ שּׂ ָ בָ ע ו
 ו ִּמי הוּא? זֶה יוֹ סֵ ף,הַ ּ ִמ ְ ׁשחָ ה ְלהָ ִאיר לָ ָא ֶרץ
,שהוא נוֹ ֵתן ָׂשבָ ע ְלכָ ל הָ עוֹ לָ ם
ֶ ׁ ,הַ ַּצדִּ יק
ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
ש ָע ָׂשה
ֶ ׁ  ָכל מַ ה, ו ִּמ ׁשוּם ָכך.ּוְ הָ עוֹ לָ ם נִ ז ּוֹ ן ִמ ּ ֶמ ּנו
20

ֵיה
ּ  נָ ַפק ִמ ּנ, ּו ְבגִ ין ְ ּד ִאיה ּו ִא ְס ּ ָת ּ ַלק ג ֹּו ַעלְ ָמא ְד ָא ֵתי.45
 וְ ָכל.ֵיה נָ ְפ ִקין
ֹ ְ וְ ָכל נ,עֲ נָ ָפא ָח ָדא ׁ ַש ּ ִפ ָירא ְּב ֵחיז ּו
ּ הו ִרין ִמינ

 ָּדא. ּו ַמאן ִאיה ּו,ש ְב ָעא ּו ְמ ׁ ַשח ְרב ּו לְ ַאנְ ָה ָרא לְ ַא ְר ָעא
ָׂ
 וְ ַעלְ ָמא,ש ְב ָעא לְ ָכל ַעלְ ָמא
ׂ ָ  ְ ּד ִאיה ּו י ִָהיב,ֹיו ֵסף ַה ַּצ ִ ּדיק
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ְ  ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר, ּו ְבגִ ין ָּכ ְך.ֵיה ִא ְּתזָ ן
 הַ כּ ֹל הוּא ְ ּבסוֹ ד,יך ה ּוא ָּכל ַמה ְ ּד ָע ַבד הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ָּבעוֹ לָ ם
ּ ִמ ּנ
. וְ הַ כּ ֹל ָּכ ָראוּי,ֶע ְליוֹ ן

. וְ כ ּ ָֹלא ְ ּכ ְד ָקא ָחזֵי, ּכ ּ ָֹלא ִאיה ּו ְּב ָרזָ א ִע ּ ָל ָאה,ְּב ַעלְ ָמא

ש ָר ָאה
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן. ּ ֵבינְ ַתיִם ָּבא ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר.46
, ָאמַ ר לָ הֶ ם.שהַ ּ ְ ׁש ִכינָה ָּכאן
ֶ ׁ  וַדַּ אי, ָאמַ ר,אוֹ ָתם
.שה
ֶׂ ֲַּב ּ ָמה עֲ סַ ְק ּ ֶתם? ָא ְמר ּו לוֹ אֶ ת ָּכל הַ ּ ַמע
 אֲ בָ ל אוֹ ָתם ִ ׁש ּ ִ ׁשים,שיָּפֶ ה ָאמַ ר
ֶ ׁ  וַדַּ אי,ָאמַ ר
ּ
ּ
ּ
,של חַ יִים
ֶ ׁ ש ִ ׁש ִ ׁשים נְ ִ ׁשימוֹ ת הֵ ן
ֶ ׁ  וַדַּ אי,הַ ְ ּנ ִ ׁשימוֹ ת
ּ
 ִמ ָכאן וָהָ ְל ָאה י ֵׁש.ּ ֵבין ְלמַ ְעלָ ה ּ ֵבין ְלמַ ּ ָטה
,שהֵ ן ּ ֻכ ּ ָלן ִמ ַּצד הַ ּ ָמוֶת
ֶ ׁ ִ ׁש ּ ִ ׁשים נְ ִ ׁשימוֹ ת אֲ חֵ רוֹ ת
 וְ כֻ ּ ָלן, וְ נִ ְק ָראוֹ ת ּ ַת ְרדֵּ ָמה,וְ ַד ְר ּגַת הַ ּ ָמוֶת עֲ לֵ יהֶ ן
.טַ ַעם הַ ּ ָמוֶת

,לון ָא ַמר
ֹ  ּ ֵכיוָ ן ְ ּד ָח ָמא, ַא ְד ָה ִכי אֲ ָתא ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר.46

יה )דף רז
ּ ֵ ָא ְמר ּו ל. ְּב ַמאי ַע ְס ִקית ּו.וַ ַּדאי ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ָה ָכא
 אֲ ָבל ִאינ ּון. וַ ַּדאי ׁ ַש ּ ִפיר ָקאֲ ַמר, ָא ַמר.עו ָב ָדא
ֹ ע''ב( ָּכל

 ּ ֵבין לְ ֵעילָ א ּ ֵבין, וַ ַּדאי ׁ ִש ִּתין נִ ׁ ְש ֵמי ִאינ ּון ְ ּד ַח ִּיין,ׁ ִש ִּתין נִ ׁ ְש ֵמי

,יכא ׁ ִש ִּתין נִ ׁ ְש ִמין ָאחֳ ָרנִ ין
ָּ  ִא, ִמ ָּכאן ּולְ ָהלְ ָאה.לְ ַת ּ ָתא
,מו ָתא עֲ לַ יְ יה ּו
ֹ  וְ ַד ְר ָ ּגא ְד,מו ָתא
ֹ ְ ּד ִאינ ּון ּ ֻכ ְּלה ּו ִמ ִּס ְט ָרא ְד
.מו ָתא
ֹ  וְ כֻ ְּלה ּו ַטעֲ ָמא ְד,יטא
ָ וְ ִא ְקר ּון ּד ּו ְר ִמ

The Zohar explains that all the Lights from above including Chokmah and Chessed
comes through Yosef HaTzadik, who is Yessod. He brings the light to the world of
Malchut that is nourished by him. The Zohar reveals another special light that comes
through Yessod. It is called ‘ ֹק ֶדשׁ-‘ ’ ֶשׁמֶ ן ִמ ְשׁחַ תHoly Annointing Oil’ with the purpose of
revealing light on the earth.
God commanded Moses to make a special oil and incense mixtures to serve as a conduit
for this special light in the world. See Exodus 30:22-33.
This oil was used to anoint the entire tent of the Holy Tabernacle, the Altar, all the
sacred tools used in the service in the Tabernacle and the priests.
According to the sages, the volume of this oil was the size of 72 eggs, which is about 4
liters or one gallon. This oil was made only once by Moses. The wonder is that this oil
was sufficient to anoint the Holy Tabernacle with the tools and priest and still left for
the future as we read in Exodus 30:31
“ ִלי– ְל ֹדר ֵֹתיכֶם,קֹ ֶדשׁ י ְִהיֶה זֶה- ֶשׁמֶ ן ִמ ְשׁחַ ת: ְתּ ַדבֵּ ר לֵ אמֹר, ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל-”וְאֶ ל
“You shall speak to the sons of Israel, saying, ‘This shall be a holy anointing oil to Me
throughout your generations”
The focus on the words; ‘This’ and ‘throughout your generations’. It is amazing to know
that this oil is still in existence somewhere. We know that the kings of Israel were also
anointed by the same oil. We understand that the light in this oil comes from the
Endless and gives it an ‘Endless’ aspect.
Before the Israelites exiled during the destruction of the First Holy Temple, King
Yoshiyahu ordered to conceal special items that were in use during the services in the
Holy Temple. It was the Holy Ark, Aaron’s staff (It was connected to special miracles,
Exodus 9:10, Numbers 17:33), the jar of Manna and the Holy anointing oil.
On Friday nights we sing the song “Bar Yochai”. The first line of the song reads;
“�ֹאשׁ� ְפּאֵ ֶר
ְ  חָ בוּשׁ ﬠַ ל ר,את צִ יץ ֵנזֶר הַ ֹקּ ֶדשׁ
ָ ָשׂ
ָ  נ, נ ְִמ ַשׁ ְח ָתּ ִמ ִמּ ַדּת הַ קֹּ ֶדשׁ, ֶשׁמֶ ן ִמ ְשׁחַ ת קֹ ֶדשׁ,בַּ ר יוֹחָ אַ י:”
“Bar Yochai, Holy anointed oil, you were anointed from the holy measure (Endless), you
wore the holy crown (like Aaron the priest) bound on your head with splendor.”
Moses helped Rabbi Shimon in revealing the light of the Endless and for us, the Zohar
is the aspect of the Holy anointing oil.
 ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך דָּ וִ ד הַ ּ ֶמלֶ ְך הוּא הָ יָה נִ ְד ָּבק.47  ּו ְבגִ ין ָּכ ְך ָ ּדוִ ד ַמלְ ָּכא הֲ וָ ה ִאיה ּו ִמ ְת ְ ּד ּ ַבק ְּב ִאינ ּון.47
 ו ִּמ ּ ָׁשם,של חַ יִּים
ֶ ׁ  הֲ ָדא ְלאוֹ ָתם ִ ׁש ּ ִ ׁשים הַ ְ ּנ ִ ׁשימוֹ ת. ּו ִמ ּ ַת ּ ָמן ּולְ ָהלְ ָאה לָ א נָ ִאים ְ ּכלַ ל,ׁ ִש ִּתין נִ ׁ ְש ִמין ְ ּד ַח ִּיין
ש ָּכתוּב )תהלים
ֶ ׁ  זֶה ּו.שן ְ ּכלָ ל
ַ ׁ וָהָ ְל ָאה לֹא ָי
21
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ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,תהלים קלב( ִאם ֶא ּ ֵתן ׁ ְשנָ ת לְ ֵעינָ י לְ ַע ְפ ַע ּ ַפי קלב( ִאם אֶ ּ ֵתן ְ ׁשנָת ְל ֵעינַי ְל ַע ְפ ַע ּ ַפי ְּתנו ָּמה.
של
שיָּקוּם דָּ וִ ד חַ יַּ ,ב ַּצד ׁ ֶ
וְ ַעל ּ ֵכן יָפֶ ה ָאמַ רּ ְ ,כ ֵדי ׁ ֶ
ְּתנ ּו ָמה .וְ ַעל ָּדא ׁ ַש ּ ִפיר ָקאֲ ַמרְּ ,בגִ ין ְ ּדיָק ּום ָ ּדוִ ד ַחי,
ָשב ּו וְ ִה ְ ׁש ּ ַתדְּ ל ּו
הַ חַ י ,וְ לֹא ְ ּבצַ ד הַ ּ ָמוֶתֻ ּ .כ ּ ָלם י ְ ׁ
מו ָתא .י ְָתב ּו ּ ֻכ ְּלה ּו
ְּב ִס ְט ָרא ְד ַחי וְ לָ א ְּב ִס ְט ָרא ְד ֹ
בַ ּתוֹ ָרה וְ ִה ְתחַ ְ ּבר ּו יַחַ ד.

יתא וְ ִא ְת ַח ּ ָבר ּו ְ ּכחֲ ָדא.
או ַריְ ָ
וְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּדל ּו ְּב ֹ

ָ ּ .48פ ַתח ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר וְ ָא ַמר) ,תהלים פח( ה' אֱ ל ֵֹקי
יְ ׁש ּו ָע ִתי ֹיום ָצ ַע ְק ִּתי ַב ּ ַליְ לָ ה נֶגְ ֶּד ָךָ ּ .תא חֲ זֵיּ ָ ,דוִ ד ַמלְ ָּכא
יתא ְּב ׁ ִש ִירין
או ַריְ ָ
הֲ וָ ה ָקם ְּב ַפלְ ּג ּות לֵ ילְ יָא ,וְ ִא ׁ ְש ְּת ָ ּדל ְּב ֹ

יתא .וְ ָדא הֲ וָ ה ֶח ְדוָ ה
רונִ ָ
וְ ת ּו ׁ ְש ְּב ָחן ,לְ ֶח ְדוָ ה ְד ַמלְ ָּכא ּו ַמ ְט ֹ
ימנ ּו ָתא
ִד ְמ ֵה ְ

ְּב ַא ְר ָעא.

ְּבגִ ין

ְ ּד ַהאי

ִאיה ּו

ׁ ְש ָב ָחא

ימנ ּו ָתא ְ ּד ִא ְתחֲ זֵי ְּב ַא ְר ָעא.
ִד ְמ ֵה ְ

ָ ּ .48פ ַתח ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר וְ ָאמַ ר) ,שם פח( ה'
ְשו ָּע ִתי יוֹ ם צָ ַע ְק ִּתי בַ ּ ַליְלָ ה נֶגְ דֶּ ָך .בּ ֹא
אֱ לֹהֵ י י ׁ
ְ
ְראֵ ה ,דָּ וִ ד הַ ּ ֶמלֶ ך הָ יָה ָקם ַּבחֲצוֹ ת הַ ּ ַליְלָ ה
ו ִּמ ְ ׁש ּ ַתדֵּ ל ַּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ִ ׁש ִירים וְ ִת ְ ׁש ָּבחוֹ ת ְל ִ ׂש ְמחַ ת
הַ ּ ֶמלֶ ְך וְ הַ ְ ּג ִב ָירה ,וְ זוֹ הָ י ְָתה ִ ׂש ְמחַ ת הָ אֱ מ ּונָה
של הָ אֱ מ ּונָה
שבַ ח ׁ ֶ
שזֶּה ּו הַ ּ ׁ ֶ
ָּב ָא ֶרץִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְראֶ ה בָ ָא ֶרץ.
ֶׁ

When the soul leaves the body at night, the body experiences the one-sixtieth part of
death. The first 60 breaths less one is still in full life and after that, the spirit of death
comes into the body. King David was keeping himself away from any aspect of death so
he woke up before the impure spirit could affect him.
After midnight the energy is shifted and the light begins to appear in the world. Waking
up at that time and studying Torah connects the person with the energy of life, renewal,
and growth. When we join at the point of revelation of Light we support the Shechina
and our prayers have better elevation.
The Zohar (Acharei Mot #217) reveals that when we wake up early to study a silver
string, which is the light of Chassadim is connected to us and provide protection
throughout the day by removing judgments from our path.
Additional related reading; Vayikra #379, #380

ּ ְ .49ד ָהא לְ ֵעילָ א ּ ָפ ְת ֵחי ְּב ֶח ְדוָ ה ׁ ִש ָיר ָתא ַּכ ּ ָמה ַמלְ ָא ִכין

יליָא ְּב ָכל ִס ְט ִרין.
ִע ּ ָל ִאיןְּ ,ב ַכ ּ ָמה זִ ינִ ין ְ ּד ָקא ְמ ׁ ַש ְּב ָחן ְּבלֵ ְ

יה לְ ק ּו ְד ׁ ָשא
ְ ּכ ַהאי ַּגוְ ונָ א לְ ַת ּ ָתא ְּב ַא ְר ָעאַ ,מאן ִ ּד ְמ ׁ ַש ּ ַבח לֵ ּ
ְּב ִר ְ
יה )בעי( ק ּו ְד ׁ ָשא
יך ה ּוא ְּב ַא ְר ָעא ְּבלֵ ְ
יליָאָ ,ר ֵעי ּ ֵב ּ

ְּב ִר ְ
יה
יך ה ּוא .וְ ָכל ִאינ ּון ַמלְ ָא ִכין ַק ִ ּד ׁ ִ
ישין ְ ּד ָקא ְמ ׁ ַש ְּב ָחן לֵ ּ
לְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יתין לְ ַהה ּוא ְד ָקא ְמ ׁ ַש ּ ַבח
יך ה ּואֻ ּ ,כ ְּלה ּו ַציְ ִ
יה ְּבלֵ ילְ יָא ְּב ַא ְר ָעאּ ְ .ד ַהאי ּת ּו ׁ ְש ּ ַב ְח ּ ָתא ִאיה ּו ִּב ׁ ְשלִ ימ ּו,
לֵ ּ
לְ ַסלְ ָקא יְ ָק ֵרי ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ִמ ּ ַת ּ ָתאּ ,ולְ ז ְַּמ ָרא
ְּב ֶח ְדוָ ה ְ ּדיִ ח ּו ָדא.

שה ֲֵרי ְלמַ ְעלָ ה ּפוֹ ְת ִחים ְ ּב ִ ׂש ְמחָ ה ִ ׁש ָירה,
ֶ ׁ .49
ַּכ ּ ָמה מַ ְל ָא ִכים ֶע ְליוֹ נִ ים ְ ּבכַ ּ ָמה ִמינִ ים
ש ְ ּב ִחים ַּב ּ ַליְלָ ה ְ ּבכָ ל הַ ְּצ ָד ִדיםּ ְ .כמוֹ כֵ ן
ש ּ ְמ ׁ ַ
ֶׁ
ש ּ ֵבחַ אֶ ת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּךְ
ש ּ ְמ ׁ ַ
ְלמַ ּ ָטה ָּב ָא ֶרץִ ,מי ׁ ֶ
הוּא ָּב ָא ֶרץ ַּב ּ ַליְלָ ה ,בּ וֹ חָ פֵ ץ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּךְ
הוּא ,וְ כָ ל אוֹ ָתם הַ ּ ַמ ְל ָא ִכים הַ ְ ּקדוֹ ִ ׁשים
ש ְ ּב ִחים אֶ ת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאֻ ּ ,כ ּ ָלם
ש ּ ְמ ׁ ַ
ֶׁ
ש ּ ֵבחַ אוֹ תוֹ ַּב ּ ַליְלָ ה
ש ּ ְמ ׁ ַ
יבים ְלאוֹ תוֹ ׁ ֶ
מַ ְק ִ ׁש ִ
שבַ ח הַ זֶּה הוּא ִ ּב ְ ׁשלֵ מוּתְ ,להַ עֲ לוֹ ת
שהַ ּ ׁ ֶ
ָּב ָא ֶרץֶ ׁ ,
ְ
אֶ ת ְ ּכבוֹ ד הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ִמ ְּלמַ ּ ָטה ו ְּלז ּ ֵַמר
של הַ יִּחוּד.
ַּב ּ ִשׂ ְמחָ ה ׁ ֶ

Proverbs 31:15
יתהּ וְחֹ ק ְל ַנ ֲﬠר ֶֹתיהָ “
”ו ַָתּ ָקם ְבּעוֹד לַ יְלָ ה ו ִַתּ ֵתּן טֶ ֶרף ְלבֵ ָ
“She rises also while it is still night And gives food to her household And portions to
”her maidens.
When we rise to study at midnight, the angels on the upper levels open with joy and
praises to the Holy One Blessed Be He. They join those who got up to study and praise
God, creating unification of the upper and lower levels.
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ָ ּ .50תא חֲ זֵיּ ָ ,דוִ ד ַמלְ ָּכא ָּכ ַתב ,ה' אֱ ל ֹ ֵהי יְ ׁש ּו ָע ִתי וְ גו' ,ה'  .50בּ ֹא ְראֵ ה ,דָּ וִ ד הַ ּ ֶמלֶ ְך ָּכ ַתב ,ה' אֱ לֹהֵ י
ְשו ָּע ִתיָ ,מ ַתי הוּא
ְשו ָּע ִתי וְ גוֹ ' .ה' אֱ לֹהֵ י י ׁ
ימ ַתי ִאיה ּו יְ ׁש ּו ָע ִתיְּ .ב ַהה ּוא ֹיו ָמא י ׁ
להי יְ ׁש ּו ָע ִתיֵ ,א ָ
אֱ ֵ
שבַ ח ַּב ּ ַליְלָ ה
ש ִה ְקדַּ ְמ ִּתי ׁ ֶ
ְשו ָּע ִתי? ְ ּבאוֹ תוֹ יוֹ ם ׁ ֶ
י ׁ
ְד ַא ְק ֵּד ִמית ּת ּו ׁ ְש ּ ַב ְח ּ ָתא ְּבלֵ ילְ יָא לְ גַ ּ ָב ְךּ ְ ,כ ֵדין ִאיה ּו
ְשו ָּע ִתי ַּביּוֹ ם.
אֶ ְצ ְל ָךָ ,אז הוּא י ׁ

ימ ָמא.
יְ ׁש ּו ָע ִתי ִּב ָ

The Zohar explains that ‘God of my salvation’ relates to the prayer at night is the
salvation in the day.

יה
 .51וְ ּ ָתא חֲ זֵיּ ְ ,ד ָהא ְּבלֵ ילְ יָאַ ,מאן ִ ּד ְמ ׁ ַש ּ ַבח לְ ָמ ֵ
אר ּ
יתאּ ְ ,כ ֵדין ַא ְת ַקף ִּב ְת ִקיפ ּו ִּביְ ָמ ָמא
או ַריְ ָ
ְּבת ּו ׁ ְש ּ ַב ְח ּ ָתא ְד ֹ
ימינָ אּ ְ .ד ָהא ח ּו ָטא ַחד ַנ ְפ ָקא ִמ ִּס ְט ָרא
ְּב ִס ְט ָרא ִ ּד ִ
יה .וְ ַעל ָּדא
ִ ּד ִ
יה וְ ִא ְת ּ ַת ַ ּקף ּ ֵב ּ
ימינָ אּ ,ו ְכ ֵדין ִא ְת ָמ ּ ׁ ַש ְך עֲ לֵ ּ
ָא ַמר ,ה' אֱ ל ֵֹהי יְ ׁש ּו ָע ִתי ֹיום ָצ ַע ְק ִּתי וְ גו'.

ש ּ ֵבחַ
ש ּ ְמ ׁ ַ
שה ֲֵרי ַּב ּ ַליְלָ הִ ,מי ׁ ֶ
ּ .51ובֹא ְראֵ הֶ ׁ ,
של הַ ּתוֹ ָרהָ ,אז ִמ ְתחַ זֵּק
שבַ ח ׁ ֶ
אֶ ת ִרבּ וֹ נוֹ ַּב ּ ׁ ֶ
ש ִה ּנֵה חוּט אֶ חָ ד יוֹ צֵ א
ְ ּבחֹזֶק ַּביּוֹ ם ְ ּבצַ ד הַ יּ ִָמיןֶ ׁ ,
ִמ ַּצד הַ יּ ִָמין ,וְ ָאז נִ ְמ ָׁש ְך ָעלָ יו ו ִּמ ְת ּג ּ ֵַבר בּ וֹ  ,וְ ַעל
ְשו ָּע ִתי יוֹ ם צָ ַע ְק ִּתי וְ גוֹ '.
ּ ֵכן ָאמַ ר ה' אֱ לֹהֵ י י ׁ

Night time is the aspect of the Left, Gevurah and daytime is the aspect of the Right,
Chessed. The Torah study at night is the aspect of Chokmah.
He who praises his master at night with the sound of Torah gets strength from Gevurah
during the day. The Chokmah received during the night from the Left is dressed during
the day with Chessed of the Right. The Zohar describes it as a string of Chessed from
the Right that connects and protects the one who studied the Torah at night.

ּ .52ו ְבגִ ין ָּכ ְך ָא ַמר) ,תהלים קטו( לא ַה ּ ֵמ ִתים יְ ַה ְּלל ּו י ָּה.
לא ַה ּ ֵמ ִתיםְּ ,בגִ ין ְ ּד ִא ְצ ְט ִר ְ
יך לְ ׁ ַש ְּב ָחא ַחי לְ ַחיּ .ו ֵמת לְ ַחי
לָ או ָה ִכיּ ִ ,ד ְכ ִתיב ל ֹא ַה ּ ֵמ ִתים יְ ַה ְּלל ּו י ָּה .וַ אֲ נ ְַחנ ּו נְ ָב ֵר ְך
מו ָתא ְ ּכלַ ל.
י ָּהּ ְ ,ד ָהא אֲ ַנן ַח ִּיין וְ לֵ ית לָ ן ח ּולָ ָקא ְּב ִס ְט ָרא ְד ֹ
מונִ יְּ ,בגִ ין
ִחזְ ִק ּיָה ּו ָא ַמר) ,ישעיה לח( ַחי ַחי ה ּוא ֹיו ֶד ָך ָּכ ֹ
יה
ְ ּד ַחי ִא ְת ְק ַרב לְ ַחיָּ .דוִ ד ַמלְ ָּכא ִאיה ּו ַחי ,וְ ק ּו ְר ָבא ִדילֵ ּ
יהִ ,איה ּו ַחי.
לְ ַחי ָה ֹ
עולָ ִמיםּ .ו ַמאן ְ ּד ִא ְת ְק ִריב לְ גַ ּ ֵב ּ

יכם ַח ִּיים
ִ ּד ְכ ִתיב) ,דברים ד( וְ ַא ּ ֶתם ַה ְ ּד ֵב ִקים ּ ַבה' אֱ ל ֵֹה ֶ
הוי ָָדע
ּ ֻכ ְּל ֶכם ַהי ֹּוםּ .ו ְכ ִתיב) ,שמואל ב כ''ג( ּו ְבנָ יָה ּו ּ ֶבן יְ ֹ
יש ַחי ַרב ּ ְפ ָעלִ ים ִמ ַ ּק ְב ְצ ֵאל.
ּ ֶבן ִא ׁ

 .52ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך ָאמַ ר לֹא הַ ּ ֵמ ִתים יְהַ ְלל ּו י ָּה.
ש ָּצ ִר ְ
ש ּ ֵבחַ חַ י ְלחַ י.
יך ְל ׁ ַ
לֹא הַ ּ ֵמ ִתיםִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ש ָּכתוּב לֹא הַ ּ ֵמ ִתים יְהַ ְלל ּו
וּמֵ ת ְלחַ י לֹא כֵ ןֶ ׁ ,
ּ
שה ֲֵרי ָאנ ּו חַ יִים ,וְ אֵ ין לָ נ ּו
י ָּה ,וַאֲ נ ְַחנ ּו נְ בָ ֵר ְך י ָּהֶ ׁ ,
חֵ לֶ ק ְ ּבצַ ד הַ ּ ָמוֶת ְ ּכלָ לִ .חז ְִקיָּה ּו ָאמַ ר) ,ישעיה
שחַ י
לח( חַ י חַ י הוּא יוֹ ֶד ָך ָּכמוֹ נִ יִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ִמ ְת ָק ֵרב ְלחַ י .דָּ וִ ד הַ ּ ֶמלֶ ְך הוּא חַ י ,וְ הַ ִ ּק ְרבָ ה
ש ִ ּנ ְק ָרב אֵ לָ יו הוּא חַ י,
ש ּלוֹ ְלחַ י הָ עוֹ לָ ִמים ,ו ִּמי ׁ ֶ
ֶׁ
ש ָּכתוּב וְ ַא ּ ֶתם הַ דְּ בֵ ִקים ַּבה' אֱ לֹהֵ יכֶ ם חַ יִּים
ֶׁ
יש
ּ ֻכ ְּלכֶ ם הַ יּוֹ ם ,וְ כָ תוּב ו ְּב ָניָה ּו ּ ֶבן יְהוֹ י ָָדע ּ ֶבן ִא ׁ
חַ י ַרב ּ ְפ ָע ִלים ִמ ַּק ְב ְצאֵ ל.

Psalms 115:17
”ל ֹא הַ מֵּ ִתים ,יְהַ לְ לוּ-יָהּ; ְול ֹא ,כָּל-יֹ ְר ֵדי דוּמָ ה“
”;)“The dead do not praise YH, Nor do any who go down into Dumah (death
’דומה‘ The angel appointed to the graves and keep the books about the dead is called
‘Dumah’.
The sages teach us that the wicked are called dead while living in this world because
they do not connect to the Light that is life.
The verse now reads “the wicked don’t praise you YH, neither those who already dead
”and buried.
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The righteous think about the day they will leave the world. They prepare themselves
by following the spiritual laws of the Torah to cleanse and grow their souls. When their
souls come before the judge, they will be rewarded for all that they did right.
Only during this lifetime we can follow the Torah and earn merits for the world to come.
The Torah tells us that holding to YHVH, which is done through the study of the Torah
is the way to have the life that is our goal in the world to come.
Deuteronomy 4:4
“וְאַ ֶתּם הַ ְדּבֵ ִקים בַּ יהוָה אֱ �הֵ יכֶם חַ יִּ ים כּ ְֻלּכֶם הַ יּוֹם.”
“But you who held fast to YHVH your God are alive today, every one of you.”
Isaiah 38:19
“�אֲ ִמ ֶתּ-יוֹדיﬠַ אֶ ל
ִ , כָּמוֹנִי הַ יּוֹם; אָ ב ְלבָ ִנים,�יוֹד
ֶ ”חַ י חַ י הוּא
“It is the living who give thanks to You, as I do today; A father tells his sons about Your
faithfulness.”
With the study of Zohar, we connect to wells of life that the Zohar dig for us from the
Torah. We should participate in the ‘digging’ and ask questions to learn and understand
more, refining the light in our vessels.
 )דברים, ּ ָפ ַתח אוֹ תוֹ הַ יְּהו ִּדי ַאח ֲָריו וְ ָאמַ ר.53
ָ ֶח( וְ ָאכַ ְל ּ ָת וְ ָׂשבָ ְע ּ ָת וּבֵ ַר ְכ ּ ָת אֶ ת ה' אֱ לֹה
 וְ ִכי.יך
לֹא ְמבָ ְר ִכים אֶ ת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא טֶ ֶרם
 ו ְּלסַ דֵּ ר, ַוה ֲֵרי י ֵׁש לָ נ ּו ְלהַ ְקדִּ ים ַּבבּ ֶֹקר,נֹאכַ ל
 ו ְּלבָ ֵר ְך,]שׁל ִרבּוֹנוֹ[ ָּכ ָראוּי
ֶ ֹש ּלו
ֶ ׁ שבַ ח
ֶ ׁ ּ ַאֶ ת ה
ְ
,ישה ּו ַאחֵ ר ָּבעוֹ לָ ם
ֶ ׁ שיְּבָ ֵרך ִמ
ֶ ׁ אֶ ת ְ ׁשמוֹ טֶ ֶרם
 ָאסוּר,ֹאכל ּו ַעל הַ דָּ ם
ְ וְ כָ תוּב )ויקרא יט( לֹא ת
 וְ ַע ְכ ָׁשו, ֹשיְּבָ ֵר ְך אֶ ת ִרבּ וֹ נו
ֶ ׁ לוֹ לֶ אֱ כֹל טֶ ֶרם
.?ָּכתוּב וְ ָאכַ ְל ּ ָת וְ ָׂשבָ ְע ּ ָת וּבֵ ַר ְכ ּ ָת

 )דברים,וְ ָא ַמר

יה
 ּ ָפ ַתח.53
ּ ַהה ּוא י ּו ָדאי אֲ ַב ְת ֵר
ָ
 וְ ִכי לָ א.לקיך
ֶ ֱש ָב ְע ּ ָת ּו ֵב ַר ְכ ּ ָת ֶאת ה' א
ׂ ָ ְח( וְ ָא ַכ ְל ּ ָת ו
ְ יה לְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 וְ ָהא,יך ה ּוא ַעד לָ א נִ יכ ּול
ּ ְֵמ ָב ְר ִכינָ ן ל
ׁ ְש ָב ָחא

ּולְ ִס ּד ּו ֵרי

ְּב ַצ ְפ ָרא

לְ ַא ְק ּד ּו ֵמי

לָ ן

ִאית

יה ַעד
ּ  ּולְ ָב ְר ָכא ִּב ׁ ְש ֵמ,יה )דמאריה( ְ ּכ ְד ָקא יְ א ּות
ּ ִֵדיל
 ּו ְכ ִתיב )ויקרא כט( לא.לָ א יְ ָב ֵר ְך לְ ַאחֲ ָרא ְּב ַעלְ ָמא
יכל ַעד לָ א יְ ָב ֵר ְך
ַ יה לְ ֵמ
ֵ ת
ּ ֵ ָאס ּור ל,ֹאכל ּו ַעל ַה ָ ּדם
.ש ָב ְע ּ ָת ּו ֵב ַר ְכ ּ ָת
ֵ לְ ָמ
ּ אר
ׂ ָ ְ וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא ְ ּכ ִתיב וְ ָא ַכלְ ּ ָת ו.יה

Deuteronomy 8:10
“� ָל-הָ אָ ֶרץ הַ טֹּ בָ ה אֲ ֶשׁר נ ַָתן- ﬠַ ל,�יְהוָה אֱ �הֶ י-ְשׂבָ ﬠְ ָתּ–וּבֵ ַרכְ ָתּ אֶ ת
ָ  ו,”וְאָ כַלְ ָתּ
“And you shall eat and be satisfied, and you shall bless YHVH your God for the good
land he has given you.”
The verse instructs us to eat, be satisfied and then make a blessing. We usually bless
the Holy One Blessed Be He before eating and before any other mitzvah. Here the
instruction is to make the blessing after the eating.
The Zohar adds that before we bless other people (like good morning etc.) we should do
our morning prayers.
During the night our soul leaves the body in a state of almost death. In the morning we
need to renew the Life energy in the body using the prayers that connect us back to the
Light.
Leviticus 19:26
“ וְל ֹא ְתעוֹנֵנוּ,הַ ָדּם; ל ֹא ְתנַחֲ שׁוּ- ﬠַ ל,”ל ֹא ת ֹאכְ לוּ
“You shall not eat anything with the blood, nor practice divination or soothsaying.”
The blood is the carrier of the lower level of the soul and keeps us alive in this world.
In the morning we need to re energise the soul with proper prayers before connecting
to food or other people.
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ֹ וְ זו,של ְּת ִפ ּ ַלת הַ יִּחוּד
ֶ ׁ  זוֹ הַ ְ ּב ָרכָ ה, אֶ ּ ָלא.54
 ְלהַ ְראוֹ ת ְ ּכלַ ּ ֵפי ַד ְר ּגַת הָ אֱ מ ּונָה,ִ ּב ְר ַּכת הַ ּ ָמזוֹ ן
ְ  וְ ָאז צָ ִר.ָׂשבָ ע ָּכ ָראוּי
,יך ְלבָ ֵר ְך אוֹ תוֹ ָּכ ָראוּי
של הָ אֱ מ ּונָה ִּת ְת ַר ּוֶה
ֶׁ
שאוֹ ָת ּה הַ דַּ ְר ּגָה
ֶׁ
ְ
ש ְּלמַ ְעלָ ה
ֶ ׁ  וְ י ְִתמַ ּ ֵלא ִ ׂש ְמחָ ה מֵ הַ חַ יִּים,וְ ִת ְת ָּב ֵרך
ְ ש ָּצ ִר
. ְ ּכ ֵדי לָ ֵתת לָ נ ּו ְמזוֹ נוֹ ת,יך
ֶ ׁ ְֹ ּכמו

 וְ ָדא ִּב ְר ָכ ָתא,לו ָתא ְ ּדיִ ח ּו ָדא
ֹ  ָ ּדא ִּב ְר ָכ ָתא ִד ְצ, ֶא ּ ָלא.54
ש ָבע ְ ּכ ְד ָקא
ְ  לְ ַאחֲ זָ ָאה לְ גַ ּ ֵבי ַד ְר ָ ּגא ִד ְמ ֵה.ִ ּד ְמ ֹזונָ א
ׂ ָ ,ימנ ּו ָתא
 ְ ּד ַהה ּוא,יה ְ ּכ ְד ָקא יְ א ּות
ֹ י
ּ ֵ ּו ְכ ֵדין ְּב ֵעי לְ ָב ְר ָכא ל.ָאות
 וְ יִ ְת ַמ ּ ֵלא ֵחיד ּו ֵמ ַח ִּיין,יב ֵר ְך
ָ ִימנ ּו ָתא יִ ְת ַר ֵ ּוי ו
ְ ַד ְר ָ ּגא ִד ְמ ֵה
ְ
.יהב לָ ן ְמ ֹזונֵי
ַ  ְּבגִ ין לְ ֵמ,ִ ּדלְ ֵעילָ א ְ ּכ ָמה ְד ִא ְצ ְט ִריך

Before we eat a meal to satisfy our hunger we wash our hands and make a blessing on
the bread. The first blessing creates unification of the Light and vessel so the food we
are about to consume would have the energy of life from the upper levels.
After we finished eating we make several blessings that manifest the Light in our lives.
These blessings are very important because they connect us to spiritual and material
sustenance.
Lessons:
Before you leave home in the morning we should do a spiritual connection. Make the
18 blessings and the Shema Israel before leaving home, even if you are on the way to
the synagogue to pray with others. If you see the neighbor on your way out then you
can say good morning because you already made the higher connection and your blood
was energized.
Food sustains us in this world so we can have the physical energy to do the spiritual
work that nourishes and sustains the soul. Food and blessings are very important.
When we eat we make blessings to have the proper energy in the body. When we do a
mitzvah we give thanks for the body God gave us to follow his laws.
של ָא ָדם ִל ְפנֵי
ֶ ׁ שה ֲֵרי ָק ִ ׁשים ְמזוֹ נוֹ ָתיו
ֶ ׁ .55
ְ
 ָמה,יעת יַם סוּף
ַ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ְ ּכמוֹ ְק ִר
ש ְּלמַ ְעלָ ה
ֶ ׁ של הָ עוֹ לָ ם
ֶ ׁ שהַ ּ ָמזוֹ ן
ֶ ׁ הַ ּ ַט ַעם? ִמ ּ ׁשוּם
 ו ִּמ ּ ׁשוּם.'ּש ּ ָׁשנִ ינ ּו ָּבנִ ים חַ יִּים ו ְּמזוֹ נוֹ ת וְ כו
ֶ ׁ ,הוּא
שה ֲֵרי ְ ּבמַ זָּל
ֶ ׁ .ָּכ ְך ָק ִ ׁשים ְלפָ נָיו ְמזוֹ נוֹ ת הָ עוֹ לָ ם
שיּוֹ ְצ ִאים ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְמזוֹ נוֹ ת וְ חַ יִּים
ֶ ׁ ּ ָתלוּי הַ דָּ בָ ר
ְ
של
ֶ ׁ  ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכך ָק ִ ׁשים ְלפָ נָיו הַ ּ ְמזוֹ נוֹ ת.וּבָ נִ ים
שהוּא
ֶ ׁ שה ֲֵרי זֶה לֹא עוֹ מֵ ד ִ ּב ְר ׁשוּתוֹ ַעד
ֶ ׁ ,הָ עוֹ לָ ם
.י ְִת ָּב ֵר ְך

ְ  ְ ּד ָהא ָק ׁ ִשין ְמז ֹונָ א ְד ַבר נָ ׁש ַק ֵמי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר.55
,יך ה ּוא
 ְּבגִ ין ִ ּד ְמ ֹזונָ א ְד ַעלְ ָמא. ַמאי ַט ְע ָמא.יעת יַם ס ּוף
ַ ִ ּכ ְק ִר
ְ
 ּו ְבגִ ין ָּכך ַק ׁ ְשיָין,' ִ ּד ְת ַנן ּ ָבנֵי ַח ּיֵי ּו ְמ ֹזונֵי וְ כ ּו,ִדלְ ֵעילָ א ה ּוא
ֵיה
ּ  ְ ּד ִמ ּנ. ְ ּד ָהא ְּב ַמ ָ ּזלָ א ּ ַתלְ יָא ִמילְ ָתא.יה ְמ ֹזונֵי ְד ַעלְ ָמא
ּ ַק ּ ֵמ
,יה ְמ ֹזונֵי ְד ַעלְ ָמא
ּ  ּו ְבגִ ין ָּכ ְך ָק ׁ ִשין ַק ּ ֵמ.נָ ְפ ֵקי ְמ ֹזונֵי וְ ַח ּיֵי ּו ָבנֵי
. ַעד ְ ּדיִ ְת ּ ָב ֵר ְך ִאיה ּו,ימא
ָ ְיה ָקי
ּ ְ ּד ָהא לָ או ִּב ְר ׁש ּו ֵת

The sages say that God’s dealing with the sustenance of a person is hard as the splitting
of the Red Sea. The sustenance to the world of Malchut comes from Zeir Anpin, the
Central Column.
The Zohar teaches that children, life and sustenance depend on the luck of a person.
That luck comes from the higher levels of Zeir Anpin.
Rabbi Ashlag explains that male, Zeir Anpin, and female, Malchut were as one before
God separated the female from the male (Adam and Eve). The female that was
connected to the Light of the male, is now disconnected, without light of her own,
dependant on the male for it.
In order to receive the Light of sustenance and other blessings from above, Malchut
needs to lower itself to allow the light to flow down from Yessod of Zeir Anpin that is
called ‘Luck’ to the world.
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We live in a world without light. To get ‘lucky’ and receive the blessing of sustenance,
children, and life from above, we need to lower yourself like empty vessels. We do that
with humility, expressing our emptiness and desire for the light from a lower point.
Giving tithe/Tzedakah is an important action because giving the tenth/tithe (Malchut)
open our vessel to receive and get lucky.
I want to emphasize here that giving tithe doesn’t guarantee immediate results because
some still owe a lot from current and previous lives. Nevertheless, we should start doing
it on a regular basis to gradually open greater channels of light of sustenance into our
lives. I suggest giving every week a relative amount to ‘empty’/lower the vessel before
Shabbat when we have opportunities to connect to the Torah/Zohar with the
congregation or individually at home to receive the Light that we need. God promise
(Malachi 3:10) that he will pour blessings on those who give a tithe to the Holy. Give to
pure channels of Light to benefit greatly.
Today is the eighth day of Hanukkah and the full revelation of the Light of Binah. If
you didn’t give Tzedakah during Hanukkah then do it today to connect to the light of
Binah and the miracles of Hanukkah.
,של הָ עוֹ לָ ם ָק ִ ׁשים ְלפָ נָיו
ֶ ׁ  ְ ּכמוֹ כֵ ן הַ ִּז ּווּגִ ים.56  וְ כ ּ ָֹלא ְּבגִ ין,יה
ּ  ְ ּכגַ וְ ונָ א ָדא זִ יִ וְ ִ ּגין ְ ּד ַעלְ ָמא ָק ׁ ִשין ַק ּ ֵמ.56
,ש ּ ֵמ ׁש ְ ּכלוּם
ַ ׁ יע וִ ילוֹ ן אֵ ינוֹ ְמ
ַ ש ְר ִק
ֶ ׁ לין ִמ ִּלין וְ הַ כּ ֹל ִמ ּ ׁשוּם
ֵ ּ  וְ ָכל ׁ ֶש ּ ֵכן ִא.ילון לָ א ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש ְ ּכל ּום
ֹ ִיע ו
ַ ְ ּד ָר ִק
שעוֹ ְמ ִדים ְלמַ ְעלָ ה
ֶ ׁ ש ּ ֵכן הַ דְּ בָ ִרים הַ ּ ָלל ּו
ֶ ׁ ְ וְ כָ ל
ִ ְְ ּד ָקי
ְ.יך ְל ִה ְת ָּב ֵרך
ְ  וְ ַעל ּ ֵכן צָ ִר, וְ ַעל ָ ּדא ִא ְצ ְט ִריך ְ ּב ָמקוֹ ם ַאחֵ ר,ימין לְ ֵעילָ א ְּבאֲ ַתר ָאחֳ ָרא

.לְ ִא ְת ּ ָב ְר ָכא

The Zohar continues to say that bringing souls together is as hard as bringing
sustenance to the people. The female needs to receive blessings from above in order to
draw the soul that completes her.
Best way to receive blessings for those who wish to get married is to light Shabbat
candles every Friday night. Giving Tzedakah on Friday before Shabbat would open the
vessel for greater blessings.
A married man should make efforts to prepare the candles for his wife, expressing unity
in the process that draw blessings to the family.
—————
Tap here to give to the Daily Zohar.
—————
של הָ עוֹ לָ ם ָק ִ ׁשים
ֶ ׁ  ָּכל הַ ִּז ּווּגִ ים, בּ ֹא ְראֵ ה.57
שר הַ ִּז ּווּג הַ ָּקדוֹ ׁש
ֶ ׁ ֲש ַּכא
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם, ִֹל ְפנֵי הַ דַּ ְר ּגָה הַ ז ּו
ְ
 יוֹ ְצאוֹ ת ָּכל הַ ְ ּנ ָׁשמוֹ ת ִמ ּתוֹ ך הַ ּ ַמזָּל הַ זֶּה,נִ ְמצָ א
.ש ּ ׁשוֹ פֵ ַע וְ יוֹ צֵ א
ֶ ׁ שהוּא אוֹ תוֹ נָהָ ר
ֶ ׁ ,ְלמַ ְעלָ ה
שר הַ ִה ְ ׁש ּתוֹ ְקקוּת נִ ְמצֵ את ִמ ְּלמַ ּ ָטה
ֶ ׁ ֲוְ כַ א
 וְ נִ ּ ָתנוֹ ת ּ ֻכ ּ ָלן, וְ ָאז ּפוֹ ְרחוֹ ת הַ ְ ּנ ָׁשמוֹ ת,ְלמַ ְעלָ ה
 וְ ַאחַ ר ָּכ ְך הוּא, ֹזָכָ ר וּנְ ֵקבָ ה יַחַ ד ַּבדַּ ְר ּגָה הַ ז ּו
 ָּכל ַאחַ ת וְ ַאחַ ת ִל ְמקוֹ ָמ ּה ָּכ ָראוּי,מַ ְפ ִריד אוֹ ָתן
 וְ ַאחַ ר ָּכ ְך ָק ִ ׁשים ִל ְפנֵי הַ דַּ ְר ּגָה הַ ז ּוֹ ְלחַ ּ ֵבר.לָ ּה
,שאֵ ין ִמ ְתחַ ְ ּב ִרים
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם,אשוֹ נָה
ׁ אוֹ ָתם ְ ּכבָ ִר
 וְ הַ כּ ֹל ְּתל ּויִים,ַרק ְ ּבאוֹ ָתם דַּ ְרכֵ י הָ ָא ָדם
.ְלמַ ְעלָ ה
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,יה ַהאי ַד ְרגָ א
ּ  ָּכל זִ ו ּוגִ ין ְ ּד ַעלְ ָמא ָק ׁ ִשין ַק ּ ֵמ, ּ ָתא חֲ זֵי.57

 ָּכל )דף רח,ישא ִא ׁ ְש ּ ַת ַּכח
ָ ׁ ְּבגִ ין ְ ּד ַכד ַהאי זִ ּו ּוגָ א ַק ִ ּד
 ְ ּד ִאיה ּו ַהה ּוא,ע''א( נִ ׁ ְש ָמ ִתין נָ ְפ ִקין ִמג ֹּו ַהאי ַמ ָ ּזלָ א לְ ֵעילָ א
 וְ ַכד ִּתיא ּו ְב ּ ָתא ִא ׁ ְש ּ ַת ַּכח ִמלְ ַרע.נָ ָהר ְ ּדנָ גִ יד וְ נָ ִפיק

יהיב ּו ּ ֻכ ְּלה ּו ְ ּכלִ ילָ ן
ִ ְ וְ ִא ְתי, ְ ּכ ֵדין ּ ָפ ְר ִחין נִ ׁ ְש ָמ ִתין,לְ ֵעילָ א

יש
ׁ  ּולְ ָב ַתר ִאיה ּו ּ ָפ ִר.ְ ּד ַכר וְ נ ּו ְק ָבא ְ ּכחֲ ָדא ְּב ַהאי ַד ְר ָ ּגא
 ּולְ ָב ַתר ָק ׁ ִשין.יה
ֹ
ּ ֵיה ְ ּכ ְד ָקא ָחזֵי ל
ּ לון ָּכל ַחד וְ ַחד לְ ַא ְת ֵר

 ְּבגִ ין ְ ּדלָ א,יתא
ָ לון ְ ּכ ַק ְד ִמ
ֹ ַק ּ ֵמי ַהאי ַד ְר ָ ּגא לְ ַח ְּב ָרא
 וְ כ ּ ָֹלא לְ ֵעילָ א, ּ ַבר ְ ּכ ִאינ ּון ָא ְר ֵחי ְד ּ ַבר נָ ׁש,ִמ ְת ַח ְּב ָרן
.ּ ַתלְ יָין
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The souls created as unified male and female. They are separated before they come
down to the world and placed where they need to be for their correction process.
The unification of the souls on the lower level is difficult because it depends on the
upper levels. The souls in their bodies try to connect to each other but they are strongly
influenced by the physical level. When the soul is ‘dressed’ in a body, they can only use
their physical eyes, unable to see their true soul mate.
The great advantage of living and build life and family with a soul mate is that they
both complement each other on their correction process.
.יעת יַם סוּף
ַ  וְ ַעל ּ ֵכן ָק ִ ׁשים ְלפָ נָיו ִ ּכ ְק ִר.58 יעת
ַ  ְ ּד ָהא ְק ִר.יעת יַם ס ּוף
ַ יה ִ ּכ ְק ִר
ּ  וְ ַעל ָ ּדא ָק ׁ ִשין ַק ּ ֵמ.58
ילים ִהיא
ִ שיּ ּ ִָפ ְתח ּו בוֹ ְ ׁש ִב
ֶ ׁ יעת הַ יָּם
ַ שה ֲֵרי ְק ִר
ֶ ׁ  ּו ְכ ָמה. לְ ֵעילָ א ִאיה ּו,יה ׁ ְש ִבילִ ין
ּ י ּ ַָמא ְל ִא ְת ּ ַפ ְּת ָחא ּ ֵב
,ילים ו ְּד ָר ִכים
ִ ש ִ ּנ ְפ ּ ָת ִחים בּ וֹ ְ ׁש ִב
ֶ ׁ ֹ ו ְּכמו,ְלמַ ְעלָ ה
. ָה ִכי ִא ְת ּ ַב ַ ּקע וְ ִא ְת ּ ַפ ּ ַתח,יה
ֹ ְְ ּד ִמ ְת ּ ַפ ְּת ִחין ׁ ְש ִבילִ ין ו
ּ או ְר ִחין ּ ֵב
 ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך הַ כּ ֹל ּ ָתלוּי.ָּכ ְך נִ ְב ָקע וְ נִ ְפ ּ ָתח
יכים ְלבָ ֵר ְך אוֹ תוֹ וְ לָ ֵתת לוֹ חֹזֶק
ִ  ו ְּצ ִר,ְלמַ ְעלָ ה
ְ
שיּ ְִת ָּב ֵרך ִמ ְלמַ ְעלָ ה וְ י ְִתחַ זֵּק
ֶ ׁ ִמ ְּלמַ ּ ָטה ְ ּכ ֵדי
 דַּ וְ ָקא,' וְ ַעל ּ ֵכן ָּכתוּב וּבֵ ַר ְכ ּ ָת אֶ ת ה,ָּכ ָראוּי
.אֶ ת
The splitting of the Red Sea required actions on spiritual and physical levels. A proper
action below needed to activate the force above to animate the process and manifest it
below.
The splitting of the Sea was difficult because God needed to use one force to open the
sea and save the Israelites and another force to drown the Egyptians. These opposite
forces go against the normal flow of nature and cause difficulties.
ְ  ו ְּכלַ ּ ֵפי הַ ּ ָמקוֹ ם הַ זֶּה צָ ִר.59 ,יה
יך ְלהַ ְראוֹ ת ְלפָ נָיו
ּ ֵ ּו ְב ִעינָ ן לְ ָב ְר ָכא ל, ּו ְבגִ ין ָּכ ְך ּכ ּ ָֹלא ּ ַתלְ יָא לְ ֵעילָ א.59
 ִ ּבזְמַ ן, ו ְּכלַ ּ ֵפי הַ ַּצד הָ ַאחֵ ר, שׂ ֹבַ ע וְ הֶ ָא ַרת ּ ָפנִ ים, ְּבגִ ין ְ ּדיִ ְת ּ ָב ְר ָכא ִמ ְּל ֵעילָ א,יה ּת ּו ְק ָפא ִמ ּ ַת ּ ָתא
ַ ּולְ ֵמ
ּ ֵיהב ל
ְ  צָ ִר,ש ּ ׁשוֹ לֵ ט ָּבעוֹ לָ ם
,יך ְלהַ ְראוֹ ת ְלפָ נָיו ָר ָעב
ֶׁ
 ֶאת,' ּו ֵב ַר ְכ ּ ָת ֶאת ה, וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב.וְ יִ ְת ּ ַת ַ ּקף ְ ּכ ְד ָקא ָחזֵי
 וְ ָראוּי ְלהַ ְראוֹ ת,של ָר ָעב
ֶ ׁ שאוֹ ָת ּה הַ דַּ ְר ּגָה ִהיא
ֶׁ
.יקא
ָ ְַּדי
 הוֹ ִאיל וְ הַ שּׂ ָ בָ ע לֹא,ְלפָ נֶיהָ ָר ָעב וְ לֹא ָׂשבָ ע
 וְ ַעל ּ ֵכן וְ ָאכַ ְל ּ ָת וְ ָׂשבָ ְע ּ ָת וּבֵ ַר ְכ ּ ָת,ׁשוֹ לֵ ט ָּבעוֹ לָ ם
ָ ֶאֶ ת ה' אֱ לֹה
 ָּכ ְך זֶה וַדַּ אי, ָאמַ ר ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר.יך
ְ וְ כָ ְך צָ ִר
:!יך
Deuteronomy 8:10
“� ָל-הָ אָ ֶרץ הַ טֹּ בָ ה אֲ ֶשׁר נ ַָתן- ﬠַ ל,�יְהוָה אֱ �הֶ י-ְשׂבָ ﬠְ ָתּ–וּבֵ ַרכְ ָתּ אֶ ת
ָ  ו,”וְאָ כַלְ ָתּ
“And you shall eat and be satisfied, and you shall bless YHVH your God for the good
land he has given you.”
Because Malchut has no light of its own, she is dependent on the Light from above and
in need of blessings.
The Zohar explains the words ‘and you shall bless YHVH your God’ ‘ ’וּבֵ ַרכְ ָתּ אֶ תas a
blessing for Malchut because the Hebrew word that comes after ‘you shall bless’ is ‘’את
that is the aspect of Malchut.

ְ  ִא ְצ ְט ִר, ּולְ גַ ּ ֵבי ַהאי אֲ ַתר.60
יקים
ִ ִּ ַא ְ ׁש ֵריהֶ ם הַ ַּצד, ָאמַ ר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.60 ש ְב ָעא
ּ יך לְ ַאחֲ זָ ָאה ַק ּ ֵמ
ׂ ָ יה
שיּוֹ ְד ִעים
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם,ש ִ ּק ְרבָ ָתם ִהיא ָׁשלוֹ ם ָּבעוֹ לָ ם
ֶ ׁ יהי
ִ  ְּבזִ ְמנָ א ְד ִא, ּולְ גַ ּ ֵבי ִס ְט ָרא ָאחֳ ָרא.ּונְ ִהיר ּו ְד ַאנְ ּ ִפין
ְליַחֵ ד אֶ ת הַ יִּחוּד ו ְּמ ָק ְר ִבים ִק ְרבָ ה ְלהַ ְרבּ וֹ ת

 ְ ּד ַהה ּוא.יה ַּכ ְפנָ א
ּ  ְּב ֵעי לְ ַאחֲ זָ ָאה ַק ּ ֵמ,ׁ ָשלְ ָטא ְּב ַעלְ ָמא
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שה ֲֵרי יוֹ סֵ ף וִ יהו ָּדה ְ ּבטֶ ֶרם
ֶ ׁ ,יה ַּכ ְפנָא וְ לָ א ָׁשלוֹ ם ָּבעוֹ לָ ם
ּ  וְ ִא ְתחֲ זֵי לְ ַאחֲ זָ ָאה ַק ּ ֵמ,ַד ְר ָ ּגא ָר ָעב ִאיה ּו
 ּ ֵכיוָן. לֹא הָ יָה ָׁשלוֹ ם,ִה ְת ָק ְרב ּו זֶה ִעם זֶה
, וְ ַעל ָ ּדא.ש ָבע לָ א ׁ ָשלְ ָטא ְּב ַעלְ ָמא
ֹ ,ש ֹו ְב ָעא
ׂ ָ ְהו ִאיל ו
ׂ
 ָאז ִה ְרבּ ּו ָׁשלוֹ ם,ש ִה ְת ָק ְרב ּו יוֹ סֵ ף וִ יהו ָּדה יַחַ ד
ֶׁ
ָ ש ָב ְע ּ ָת ּו ֵב ַר ְכ ּ ָת ֶאת ה' אֱ ל ֶֹק
 ָא ַמר ִר ִּבי.יך
ׂ ָ ְוְ ָא ַכלְ ּ ָת ו
ֹ ְ ּכמו, וְ הַ ּ ִשׂ ְמחָ ה נוֹ ְספָ ה ְלמַ ְעלָ ה ו ְּלמַ ּ ָטה,ָּבעוֹ לָ ם
ְ
. וְ ָה ִכי ִא ְצ ְט ִריך, ָה ִכי ה ּוא וַ ַּדאי,ֶאלְ ָעזָ ר
 וְ כָ ל הַ ּ ְ ׁשבָ ִטים,של יְהו ָּדה וְ יוֹ סֵ ף
ֶ ׁ שהַ ִ ּק ְרבָ ה
ֶׁ
 וְ אוֹ ָת ּה הַ ִ ּק ְרבָ ה ִה ְר ְ ּב ָתה,נִ ְמ ְצא ּו יַחַ ד ִעם יוֹ סֵ ף
ַש
ׁ ש ָּכתוּב ַו ִיּ ּג
ֶ ׁ ש ּ ֵב ַא ְרנ ּו
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו,ָׁשלוֹ ם ָּבעוֹ לָ ם
:.אֵ לָ יו יְהו ָּדה
Under the control of the negative-side, there’s hunger in the world because the otherside cannot be satisfied until it drains the vessel and breaks it. When we are satisfied
and fulfilled it means that the Light with us and in control. At that time we need to
make blessings and connect to the light that is revealed in a state of fulfillment as it
says in the verse above ‘And you shall eat and be satisfied, and you shall bless ’
When a person makes himself poor and hungry, the other side leaves him alone. Then
he can easily connect to the light of fulfillment.
Showing satisfaction and abundance draw the other-side to drain the ‘fulfillment’
Proverbs 3:9,10
“� ְתּבוּאָ ֶת- כָּל,אשׁית
ִ  מֵ הוֹנֶ�; וּמֵ ֵר,יְהוָה-”כַּבֵּ ד אֶ ת
“ י ְָקבֶ י� יִפְ רֹצוּ, ְויִמָּ ְלאוּ אֲ סָ מֶ י� ָשׂבָ ע; ו ְִתירוֹשׁ.”
“Honor YHVH from your wealth And from the first of all your produce;”
“then your barns will be filled with plenty, and your vats will be bursting with wine.”
We learn from these verses that we should give from our wealth before our ‘barns’ be
filled with plenty. ‘Barns’ is fulfillment in a non-visual state. It is hidden from the eyes
to protect it from the other-side. Our barns are filled as rewards when we give Tzedakah
from what we have.
It is also important to give in a concealed way because when we are recognized for our
giving, it is as if we already been rewarded in this world, having none or lottle room for
rewards from YHVH. Giving Tzedakah in a hidden way is the highest level and draws
blessings from YHVH where we really need fulfillment. It could come in many hidden
aspects like protection from accidents, diseases and all kinds of harms that this world
is full of.
 וְ לֹא ָיכֹל יוֹ סֵ ף ְל ִה ְת ַא ּ ֵפק ְלכֹל הַ ִ ּנ ָּצ ִבים.61
 )תהלים, ַר ִ ּבי ִחיָּיא ּ ָפ ַתח וְ ָאמַ ר.' ָֹעלָ יו וְ גו
קיב( ּ ִפזַּר נ ַָתן לָ אֶ ְביוֹ נִ ים ִצ ְד ָקתוֹ עֹמֶ ֶדת לָ ַעד
 הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך, בּ ֹא ְראֵ ה.ַק ְרנוֹ ּ ָתרוּם ְ ּבכָ בוֹ ד
הוּא ָּב ָרא אֶ ת הָ עוֹ לָ ם וְ ִה ְ ׁש ִליט ָעלָ יו אֶ ת הָ ָא ָדם
:.שיּ ְִהיֶה מֶ לֶ ְך ַעל הַ כּ ֹל
ֶׁ

יק ּיָיא ְ ּדק ּו ְר ָבא
ַ  ז ַָּכ ִאין ִאינ ּון ַצ ִ ּד, ָא ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה.61
, ְּבגִ ין ְ ּדי ְָד ֵעי לְ יַחֲ ָדא יִ ח ּו ָדא.הון ִאיה ּו ׁ ְשלָ ָמא ְּב ַעלְ ָמא
ֹ ְִ ּדל
 ְ ּד ָהא ֹיו ֵסף.ּו ְמ ַק ְר ֵבי ק ּו ְר ָבא לְ ַא ְס ָ ּג ָאה ׁ ְשלָ ָמא ְּב ַעלְ ָמא
. לָ א הֲ וָ ה ׁ ְשלָ ָמא,וִ יה ּו ָדה ַעד לָ א ִא ְת ְק ִריב ּו ָּדא ִעם ָּדא
 ְ ּכ ֵדין ַא ְס ִ ּגיא ּו,ֵּכיוָ ן ְ ּד ִא ְת ְק ִריב ּו ֹיו ֵסף וִ יה ּו ָדה ְ ּכחֲ ָדא
 ְ ּכ ָמה, וְ ֵחיד ּו ִא ּת ֹו ַסף לְ ֵעילָ א וְ ַת ּ ָתא.ׁ ְשלָ ָמא ְּב ַעלְ ָמא
ְ ּדק ּו ְר ָבא ִ ּדיה ּו ָדה וְ ֹיו ֵסף וְ כֻ ְּלה ּו ׁ ִש ְב ִטין ִא ׁ ְש ּ ַת ָּכח ּו ְ ּכחֲ ָדא
 ְ ּכ ָמה, וְ ַהה ּוא ק ּו ְר ָבא ַא ְס ּגֵי ׁ ְשלָ ָמא ְּב ַעלְ ָמא.יה ְּב ֹיו ֵסף
ּ ּ ֵב
: וַ ִּי ַּג ׁש ֵאלָ יו יְ ה ּו ָדה, ִ ּד ְכ ִתיב.ימנָ א
ְ או ִק
ֹ ְד

Genesis 44:18
“ְהוּדה ַויּ ֹאמֶ ר ִבּי אֲ ֹד ִני י ְַדבֶּ ר נָא ﬠַ ְב ְדּ� ָדבָ ר ְבּאָ זְ נֵי אֲ ֹדנִי וְאַ ל יִחַ ר אַ ְפּ� ְבּﬠַ ְב ֶדּ� כִּ י כָמוֹ� כְּ פַ ְרעֹה
ָ ”וַיִּ גַּשׁ אֵ לָ יו י
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“Then Judah went up to him and said, “Oh, my lord, please let your servant speak a
word in my lord’s ears, and let not your anger burn against your servant, for you are
like Pharaoh himself.”
Rabbi Yehuda says that when Tzadikim come together, they bring peace to the world.
They know how to make spiritual unifications to bring the light of peace to the world.
While Yehuda and Joseph were far from each other, there was no peace in the world.
Now that they come together, the light of peace increased in the world. The heads of
the twelve tribes including Menashe and Ephraim, united into one force of peace.
 וְ הָ ָא ָדם הַ זֶּה נִ ְפ ָר ִדים ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ָּבעוֹ לָ ם ַּכ ּ ָמה.62
 מֵ הֶ ם,יקים וּמֵ הֶ ם ְר ָׁש ִעים
ִ ִּ מֵ הֶ ם צַ ד,ִמינִ ים
 וְ כֻ ּ ָלם ִמ ְת ַקיּ ְִמים,ִט ּ ְפ ִ ׁשים וּמֵ הֶ ם חֲכָ ִמים
 וְ כֻ ּ ָלם ְ ּכ ֵדי ִלזְכּ וֹ ת אֵ ּל ּו, עֲ ִ ׁש ִירים וַעֲ נִ יִּים,ָּבעוֹ לָ ם
 ִלזְכּ וֹ ת,יקים ִעם ְר ָׁש ִעים
ִ ִּ ִלזְכּ וֹ ת צַ ד,ְּבאֵ ּלו
, ִלזְכּ וֹ ת עֲ ִ ׁש ִירים ִעם עֲ נִ יִּים,חֲכָ ִמים ִעם ִט ּ ְפ ִ ׁשים
שה ֲֵרי ִמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך זוֹ כֶ ה הָ ָא ָדם ְלחַ יֵּי הָ עוֹ לָ ם
ֶׁ
ּ
ש ִה ּנֵה
ֶ ׁ  אֶ ּ ָלא, וְ לֹא עוֹ ד.וְ נִ ְק ָׁשר ְ ּב ֵעץ הַ חַ יִים
,שה עוֹ מֶ ֶדת ְלעוֹ לָ ִמים
ֶׂ ֹשהוּא עו
ֶ ׁ הַ ְּצ ָד ָקה
.ש ָּכתוּב וְ ִצ ְד ָקתוֹ עֹמֶ ֶדת לָ ַעד
ֶׁ

,'ָכול ֹיו ֵסף לְ ִה ְת ַא ּ ֵפק לְ ָכל ַה ִּנ ָּצ ִבים ָעלָ יו וְ גו
ֹ  וְ ל ֹא י.62
 )תהלים קיב( ּ ִפ ּזַר נָ ַתן לָ ֶא ְב ֹיונִ ים,ִר ִּבי ִח ּיָיא ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר

, ּ ָתא חֲ זֵי.בוד
ֹ עו ֶמ ֶדת לָ ַעד ַק ְר ֹנו ּ ָתר ּום ְּב ָכ
ֹ תו
ֹ ִצ ְד ָק
ְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
,יה לָ ָא ָדם
ּ ֵ וְ ַא ׁ ְשלִ יט עֲ ל,יך ה ּוא ּ ָב ָרא ַעלְ ָמא
.יהא ַמלְ ָּכא ַעל ּכ ּ ָֹלא
ֵ ִ ּד

Genesis 45:1
“”וְל ֹא ָיכֹל יוֹסֵ ף ְל ִה ְתאַ פֵּ ק ְלכֹל הַ נִּצָּ ִבים ﬠָ לָ יו וַיִּ ְק ָרא הוֹצִ יאוּ כָל ִאישׁ מֵ ﬠָ לָ י וְל ֹא ﬠָ מַ ד ִאישׁ ִאתּוֹ ְבּ ִה ְתו ַַדּע יוֹסֵ ף אֶ ל אֶ חָ יו
“Then Joseph could not control himself before all those who stood by him. He cried,
“Make everyone go out from me.” So no one stayed with him when Joseph made himself
known to his brothers.”
Rabbi Chiya opened and quoted Psalms 112:9
“”פּזַּר נ ַָתן לָ אֶ ְביוֹ ִנים צִ ְד ָקתוֹ עֹמֶ ֶדת לָ ﬠַ ד ַק ְרנוֹ ָתּרוּם ְבּכָבוֹד
ִ
“He has distributed freely; he has given to the poor; his righteousness endures forever;
his horn is exalted in honor.”
The Holy One Blessed be He created the world and then man to be a king over it.
, ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר ָאמַ ר. ּ ִפזַּר נ ַָתן לָ אֶ ְביוֹ נִ ים.63
,ש ָּב ָרא הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא אֶ ת הָ עוֹ לָ ם
ֶ ׁ ְ ּכ
,ּשמוֹ צַ דִּ יק
ׁ ְ הֶ עֱ ִמיד אוֹ תוֹ ַעל ַע ּמוּד אֶ חָ ד ו
 וְ זֶה הוּא,של הָ עוֹ לָ ם
ֶ ׁ וְ הַ ַּצדִּ יק הַ זֶּה הוּא הַ ִ ּקיּוּם
ש ָּכתוּב )בראשית ב( וְ נָהָ ר
ֶ ׁ ,ש ּ ַמ ְ ׁש ֶקה וְ זָן לַ כּ ֹל
ֶׁ
יֹצֵ א מֵ ֵע ֶדן ְלהַ ְ ׁשקוֹ ת אֶ ת הַ ּגָן ו ִּמ ּ ָׁשם י ּ ִָפ ֵרד וְ הָ יָה
.אשים
ׁ ִ ְל ַא ְר ָּב ָעה ָר

.ֵיה ְּב ַעלְ ָמא ַּכ ּ ָמה זִ ינִ ין
ּ  ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשן ִמ ּנ, וְ ַהאי ּ ַבר נָ ׁש.63
הון
ֹ הון ִט ּ ְפ ׁ ִשין ּו ִמ ְּנ
ֹ  ִמ ְּנ.יעיָא
ַ הון ַר ּ ׁ ִש
ֹ יק ּיָא ּו ִמ ְּנ
ַ הון ַצ ִ ּד
ֹ ִמ ְּנ

. עֲ ִת ִירין ּו ִמ ְס ֵּכנִ ין, וְ כֻ ְּלה ּו ִא ְת ָקיְ ימ ּו ְּב ַעלְ ָמא.ימין
ִ ַח ִ ּכ

יקיָא ִעם
ַ  לְ ִמזְ ּ ֵכי ַצ ִ ּד,וְ כֻ ְּלה ּו ְּבגִ ין לְ ִמזְ ּ ֵכי ִא ּ ֵלין ְּב ִא ּ ֵלין
 לְ ִמזְ ּ ֵכי עֲ ִת ִירין ִעם,ימין ִעם ִט ּ ְפ ׁ ִשין
ִ  לְ ִמזְ ּ ֵכי ַח ִ ּכ,יעיָא
ַ ַר ּ ׁ ִש
, זָ ֵכי ּ ַבר נָ ׁש לְ ַח ּיֵי ָעלְ ָמא, ְ ּד ָהא ְּבגִ ין ָּכ ְך.ִמ ְס ֵּכנִ ין
 ֶא ּ ָלא ְ ּד ָהא ְצ ָד ָקה,עוד
ֹ  וְ לָ א.וְ ִא ְת ַק ּ ׁ ַשר ְּב ִאילָ נָ א ְד ַח ּיֵי
עו ֶמ ֶדת
ֹ תו
ֹ  ִ ּד ְכ ִתיב וְ ִצ ְד ָק. ָק ִאים לְ ָעלְ ִמין,ְ ּד ִאיה ּו ָע ִביד
.לָ ַעד

From the first man that God created come Tzadikim and wicked, wise and unwise, rich
and poor people. God made these differences between people so they can benefit from
each other. The righteous need to help the wicked do Teshuva (Repentance) and draw
them back to the ways of God. The wise to educate the unwise people and the rich to
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support the poor in need. These opportunities help people connect to the Tree of Life
and earn merits for the world to come.
‘his righteousness endures forever’ from the verse above testifies that righteous acts
and registered forever in our account of merits for the world to come.
Lesson;
The unity among the children of Israel, especially in the Land of Israel where the Light
of Peace comes first to the world, impacts the entire world. It’s important for us to have
in our consciousness that our prayers are spiritual unifications are made in Jerusalem
that is in the land of Israel.
We need to find which of our ‘strengths’, which is the aspect of righteousness, wisdom,
and richness, we can share and support others. We should also be open for others to
share their ‘strengths’ with us because we can help them in their process of correction,
allowing them to increase the ‘balance’ in their merits account.
I am blessed to be able to share with you my Zohar studies. At the same time, you
benefit from the same channel of light by supporting the Daily Zohar projects. It makes
you part of the channel and shares its merits according to your abilities and efforts.
 מַ ה זֶּה י ּ ִָפ ֵרד? אֶ ּ ָלא הַ ּ ָמזוֹ ן, ו ִּמ ּ ָׁשם י ּ ִָפ ֵרד.64
של הַ ּנָהָ ר הַ הוּא נוֹ טֵ ל הַ ּגָן
ֶ ׁ הַ הוּא וְ הַ ּ ַמ ְ ׁש ֶקה
 וְ ַאחַ ר ָּכ ְך ִמ ְת ּ ַפזֵר הַ ּ ַמ ְ ׁש ֶקה הַ הוּא,הַ כּ ֹל
 וְ כַ ּ ָמה הֵ ם,של הָ עוֹ לָ ם
ֶ ׁ ְל ַא ְר ָּב ָעה ְצ ָד ִדים
ּ
ּ
ֹ ְכמו,ש ּ ְמצַ ּ ִפים ִל ְהיוֹ ת מֻ ְ ׁש ִקים ו ְּל ִהז ּוֹ ן ִמ ָׁשם
ֶׁ
ָ
ְש ּ ֵבר ּו
ַׂ ש ּנֶאֱ מַ ר )תהלים קמה( ֵעינֵי כֹל אֵ לֶ יך י
ֶׁ
ְ ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכך. ֹוְ ַא ּ ָתה נוֹ ֵתן לָ הֶ ם אֶ ת ָא ְכלָ ם ְ ּב ִע ּתו
 ִצ ְד ָקתוֹ עֹמֶ ֶדת. זֶה צַ דִּ יק- ּ ִפזַּר נ ַָתן לָ אֶ ְביוֹ נִ ים
ש ּ ִמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך ִהיא
ֶ ׁ ,ִש ָראֵ ל
ׂ ְ  זוֹ ְ ּכנֶסֶ ת י- לָ ַעד
 ָר ָׁשע.של ָׁשלוֹ ם ְ ּב ִקיּוּם ָׁשלֵ ם
ֶ ׁ עוֹ מֶ ֶדת ְ ּבסוֹ ד
 זוֹ מַ ְלכוּת עוֹ ְב ֵדי כוֹ כָ ִבים- י ְִראֶ ה וְ כָ ָעס
.וּמַ זָּלוֹ ת
 מַ ְלכוּת ָׁשמַ יִם ִהיא ּ ֵבית, בּ ֹא ְראֵ ה.65
של
ֶ ׁ  ְל ַקיֵּם ָּכל הָ עֲ נִ יִּים ְ ּבתוֹ ְך הַ ֵ ּצל,הַ ּ ִמ ְקדָּ ׁש
 וְ הַ ַּצדִּ יק הַ זֶּה הוּא נִ ְק ָרא,אשית הַ ּ ְ ׁש ִכינָה
ׁ ִ ֵר
ש ָּכתוּב ּ ִפזַּר
ֶ ׁ , לָ חֹן וְ לָ זוּן אֶ ת הַ כּ ֹל,ּג ַַּבאי ְצ ָד ָקה
 ִמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך ּג ַָּבאֵ י ְצ ָד ָקה נוֹ ְט ִלים,נ ַָתן לָ אֶ ְביוֹ נִ ים
:.ָׂשכָ ר ְ ּכ ֶנגֶד ָּכל הַ נּוֹ ְתנִ ים ְצ ָד ָקה

 ַּכד ּ ָב ָרא, ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ָא ַמר. ּ ִפ ַ ּזר נָ ַתן לָ ֶא ְב ֹיונִ ים.64
ְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
,יה ַעל ַס ְמ ָכא ַחד
ּ ֵ ָק ִאים ל,יך ה ּוא ַעלְ ָמא
 וְ ָדא, וְ ַהאי ַצ ִ ּדיק ִאיה ּו ִק ּי ּו ָמא ְד ַעלְ ָמא,יה
ּ וְ ַצ ִ ּדיק ׁ ְש ֵמ
 )בראשית ב( וְ נָ ָהר, ִ ּד ְכ ִתיב. וְ זָ ן לְ כ ּ ָֹלא,ִאיה ּו ְד ַא ׁ ְש ֵקי

קות ֶאת ַה ָּגן ּו ִמ ּ ׁ ָשם יִ ּ ָפ ֶרד וְ ָהיָה
ֹ ֹיוצֵ א ֵמ ֵע ֶדן לְ ַה ׁ ְש

.אשים
ִ ׁ לְ ַא ְר ּ ָב ָעה ָר

 ַהה ּוא ְמ ֹזונָ א, ֶא ּ ָלא. ַמה ּו יִ ּ ָפ ֶרד, ּו ִמ ּ ׁ ָשם יִ ּ ָפ ֶרד.65
 ּולְ ָב ַתר ִא ְת ּ ַב ַּדר, נָ ִטיל ִ ּגנְ ָתא ּכ ּ ָֹלא,ּו ַמ ׁ ְש ַקיָא ְ ּד ַהה ּוא נָ ָהר
 וְ ַכ ּ ָמה ִאינ ּון ִ ּד ְמ ַצ ּ ָפאן.ַהה ּוא ַמ ׁ ְש ַקיָא לְ ד' ִס ְט ִרין ְ ּד ַעלְ ָמא

 )תהלים, ְ ּכ ָמא ְד ַא ְּת ָא ֵמר.לְ ִא ְת ׁ ַש ְקיָיא ּולְ ִא ְּתזְ נָ א ִמ ּ ַת ּ ָמן
ָ ֶקמה( ֵעינִ י כֹל ֵאל
ש ּ ֵבר ּו וְ ַא ּ ָתה ֹנו ֵתן לָ ֶהם ֶאת ָא ְכלָ ם
ַׂ ְיך י

תו
ֹ  ִצ ְד ָק. ָּדא ַצ ִ ּדיק, ּו ְבגִ ין ָּכ ְך ּ ִפ ַ ּזר נָ ַתן לָ ֶא ְב ֹיונִ ים.ְּב ִע ּת ֹו
ימא
ָ ְיהי ָקי
ִ  ִא, ִ ּד ְבגִ ין ָּכ ְך.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ ָּדא ְ ּכנ ֶֶסת י,ע ֹו ֶמ ֶדת לָ ַעד
 ָּדא, ָר ׁ ָשע יִ ְר ֶאה וְ ָכ ַעס. ְּב ִק ּי ּו ָמא ׁ ְשלִ ים,ְּב ָרזָ א ִד ׁ ְשלָ ם
.לות
ֹ עו ְב ֵדי ּכ ֹו ָכ ִבים ּו ַמ ָ ּז
ֹ ַמלְ כ ּות

Genesis 2:10
“אשׁים
ִ וּמ ָשּׁם יִפָּ ֵרד וְהָ יָה ְלאַ ְרבָּ ﬠָ ה ָר
ִ ” ְונָהָ רּ יֹ צֵא מֵ ﬠֵ ֶדן ְלהַ ְשׁקוֹת אֶ ת הַ גָּן
“Now a river flowed out of Eden to water the garden; and from there it divided and
became four heads.”
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The river is the Light from Binah and the Garden is Malchut.
‘and from there it divided and became four heads’ to tell us that this light spread to
four directions that mean that everyone in this world is nourished from that river.
‘distribute to the poor’ (Psalms 112:9) is Yessod, Tzadik, that draws light to the holy
aspect of Malchut that is the Shechina. This light that Yessod draws from Chokmah
and Chessed is a complete light of peace that sustains the world.
Psalms 145:15
“נוֹתן לָ הֶ ם אֶ ת אָ כְ לָ ם ְבּﬠִ תּוֹ
ֵ ְשׂבֵּ רוּ וְאַ ָתּה
ַ ”ﬠֵ ינֵי כֹל אֵ לֶ י� י
“The eyes of all look to You, And You give them their food in due time.”
The eyes of the wicked do not look to God and the holy system of the Tree of Life and
they are left with anger and jealousy of the holy side of Malchut.
 וְ לֹא ָיכֹל יוֹ סֵ ף ְל ִה ְת ַא ּ ֵפק ְלכָ ל, בּ ֹא ְראֵ ה.66
 אֵ ּל ּו הֵ ם ָּכל הָ עוֹ ְמ ִדים ְל ִהז ּוֹ ן- הַ ִ ּנ ָּצ ִבים
יש ִא ּתוֹ ְ ּב ִה ְתוַדַּ ע
ׁ  וְ לֹא ָעמַ ד ִא.ּו ְּל ִה ּ ָׁשקוֹ ת ִמ ּ ֶמ ּנו
 אֶ חָ יו.ִש ָראֵ ל
ׂ ְ  זוֹ ְ ּכנֶסֶ ת י- ֹ ִא ּתו.יוֹ סֵ ף אֶ ל אֶ חָ יו
ש ָּכתוּב ָּבהֶ ם
ֶ ׁ , אֵ ּל ּו ְ ׁש ָאר הַ ּ ֶמ ְר ָּכבוֹ ת הַ ֲחיָלוֹ ת.ְלמַ ַען ַאחַ י וְ ֵר ַעי

ימא
ָ ְ לְ ָקי.יהי ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא
ִ  ִא, ַמלְ כ ּות ׁ ָש ַמיִ ם, ּ ָתא חֲ זֵי.66
 וְ ַצ ִ ּדיק ָּדא.ָּכל ִמ ְס ְ ּכנֵי ְּב ֹגו ִצ ּ ָלא ְ ּד ׁ ֵשר ּו ָתא ִד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא
 ִ ּד ְכ ִתיב.יחן ּולְ ֵמי ַזן לְ כ ּ ָֹלא
ַ  לְ ֵמ,ִאיה ּו ִא ְק ֵרי ַּג ּ ָבאי ְצ ָד ָקה
 ַּג ּ ָב ֵאי ְצ ָד ָקה נָ ְטלֵ י ַאגְ ָרא, ְּבגִ ין ָּכ ְך.ּ ִפ ַ ּזר נָ ַתן לָ ֶא ְב ֹיונִ ים
.לָ ֳק ֵביל ּ ֻכ ְּלה ּו ְ ּדיַהֲ ֵבי ְצ ָד ָקה

Malchut (Kingdom) of heaven is the Nukva (female) of Zeir Anpin. She is the aspect of
the Holy Temple that sustains the poor because it has the support of the Shechina.
Tzadik, Yessod is the ‘collector’ of Tzedakah and distributes to all. Those who give
Tzedakah have the aspect of Yessod of Zeir Anpin and earn merits from the light that
distributes to all.
Lesson
Look to the holy system for your sustenance. Keep the certainty because sooner or later
it will surely come. Those who give up, lose the connection to Yessod and left with
frustrations and anger.
Certainty is a bridge over obstacles. Keep your faith in God and his support. He
provides for all as we read above in Psalms 145:15. (Write this down and keep it in your
wallet, purse as a reminder when you come across a challenge. It’s either certainty or
anger)
 ִ ּבזְמַ ן- ֹיש ִא ּתו
ׁ  דָּ בָ ר ַאחֵ ר וְ לֹא ָעמַ ד ִא.67
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ָּבא ְל ִה ְתחַ ּ ֵבר ִעם ְ ּכנֶסֶ ת
ֶׁ
 ִ ּבזְמַ ן, ְ ּב ִה ְתוַדַּ ע יוֹ סֵ ף אֶ ל אֶ חָ יו.ִש ָראֵ ל
ְׂ י
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא הָ יָה ִמ ְתחַ ּ ֵבר ָּבהֶ ם
ֶׁ
 וְ לֹא,שהֵ ם נוֹ ְט ִלים ְלבַ דָּ ם
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם,ִש ָראֵ ל
ׂ ְ ְ ּבי
של ַע ּ ִמים עוֹ ְב ֵדי עֲ בוֹ ַדת כּ וֹ כָ ִבים וּמַ זָּלוֹ ת
ֶ ׁ ִחבּ וּר
ְ
 )במדבר כט( ַּביּוֹ ם הַ ּ ְ ׁש ִמינִ י, ִמ ּ ׁשוּם ָּכך.ִע ּ ָמם
שה ֲֵרי ַּבז ְּמַ ן הַ זֶּה הַ ָּקדוֹ ׁש
ֶ ׁ ,עֲ צֶ ֶרת ִּת ְהיֶה לָ כֶ ם
,ִש ָראֵ ל
ׂ ְ ָּברו ְּך הוּא ְלבַ דּ וֹ ְ ּב ִחבּ וּר אֶ חָ ד ִעם י
. ָש ּ ֵבאֲ רוּה
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו,ש ָּכתוּב ָּבהֶ ם ְלמַ ַען ַאחַ י וְ ֵר ַעי
ֶׁ

,ָכול ֹיו ֵסף לְ ִה ְת ַא ּ ֵפק לְ ָכל ַה ִּנ ָּצ ִבים
ֹ  וְ ל ֹא י, ּ ָתא חֲ זֵי.67
 וְ ל ֹא.ֵיה
ֵ ְִא ּ ֵלין ִאינ ּון ָּכל ְ ּד ָקי
ּ ימי לְ ִא ְּתזָ נָ א ּולְ ִא ְת ׁ ַש ְקיָיא ִמ ּנ

.יש ִא ּת ֹו )דף רח ע''ב( ְּב ִה ְתוַ ַּדע ֹיו ֵסף ֶאל ֶא ָחיו
ׁ ָע ַמד ִא

,יכין חֲ יָילִ ין
ִ  ִא ּ ֵלין ׁ ְש ָאר ְר ִת, ֶא ָחיו.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ ָּדא ְ ּכנ ֶֶסת י,ִא ּת ֹו

, ָּד ָבר ַא ֵחר.ִ ּד ְכ ִתיב ְּבה ּו )תהלים קכב( לְ ַמ ַען אֲ ַחי וְ ֵר ָעי
ְ  ְּבזִ ְמנָ א ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר.יש ִא ּת ֹו
יך ה ּוא ָא ֵתי
ׁ וְ ל ֹא ָע ַמד ִא
, ְּב ִה ְתוַ ַּדע ֹיו ֵסף ֶאל ֶא ָחיו.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִלְ ִאזְ ַּד ְ ּווגָ א ִּב ְ ּכנ ֶֶסת י
ְ ְּבזִ ְמנָ א ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִיך ה ּוא הֲ וָ ה ִמ ְת ַח ּ ֵבר ְּבה ּו ְּבי
עו ְב ֵדי
ֹ  וְ לָ א ִח ּב ּו ָרא ְ ּד ַע ִּמין,חו ַדיְ יה ּו
ֹ ְְּבגִ ין ְ ּד ִאינ ּון נָ ְטלֵ י ִּבל
 ְּבגִ ין ָּכ ְך )במדבר.לות ּ ַבהֲ ַדיְ יה ּו
ֹ בו ַדת ּכ ֹו ָכ ִבים ּו ַמ ָ ּז
ֹ ֲע
, ְ ּד ָהא ְּבזִ ְמנָ א ָדא.כט( ּ ַבי ֹּום ַה ּ ׁ ְש ִמינִ י עֲ צֶ ֶרת ִּת ְהיֶה לָ ֶכם
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ְ ִאיה ּו ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 ְּב ִח ּב ּו ָרא ָח ָדא ִעם,דוי
ֹ חו
ֹ ְיך ה ּוא ִּבל
. ִ ּד ְכ ִתיב ְּבה ּו אֲ ַחי וְ ֵר ָעי ְ ּכ ָמה ְדא ּו ְקמ ּו ָה,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִי
Genesis 45:1
“”וְל ֹא ָיכֹל יוֹסֵ ף ְל ִה ְתאַ פֵּ ק ְלכֹל הַ נִּצָּ ִבים ﬠָ לָ יו וַיִּ ְק ָרא הוֹצִ יאוּ כָל ִאישׁ מֵ ﬠָ לָ י וְל ֹא ﬠָ מַ ד ִאישׁ ִאתּוֹ ְבּ ִה ְתו ַַדּע יוֹסֵ ף אֶ ל אֶ חָ יו
“Then Joseph could not control himself before all those who stood by him. He cried,
“Make everyone go out from me.” So no one stayed with him when Joseph made himself
known to his brothers.”
‘Then Joseph could not control himself’ is the point that Joseph, Yessod, couldn’t hold
himself from pouring sustenance to his brothers.
‘no one stayed with him when Joseph made himself known to his brothers’. This
describes the unification ‘Known/Knowledge, Da’at’ of Yessod and the Shechina that
Joseph made for his brothers.
Another explanation to this verse is that when the Holy One Blessed be He comes to
connect to the children of Israel, none of the other nations, stand close to him.
The other nations receive from the light that is revealed by the unification of the Holy
and the Shechina but not directly from it. The Israelites have special merits and they
receive the light directly from YHVH.
Numbers 29:35
“”בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמי ִני ﬠֲצֶ ֶרת ִתּ ְהיֶה לָ כֶם כָּל ְמלֶ אכֶת ֲﬠב ָֹדה ל ֹא ַתﬠֲשׂוּ
“On the eighth day you shall have a solemn assembly. You shall not do any ordinary
work,”
When it says, ‘You shall have’ it means that the assembly if for the Israelites to be
together with God alone.
Psalms 122:8
“� ָ”למַ ﬠַ ן אַ חַ י ו ְֵרﬠָ י אֲ ַד ְבּ ָרה נָּא ָשׁלוֹם בּ
ְ
“For the sake of my brothers and my friends, I will now say, “May peace be within you.”
שהַ ָּקדוֹ ׁש
ֶ ׁ  ִ ּבזְמַ ן, ַר ִ ּבי יֵיסָ א ּ ָפ ַתח הַ ּ ָפסוּק.68
ִש ָראֵ ל ִמן הֶ ָעפָ ר
ׂ ְ ָּברו ְּך הוּא י ִָקים אֶ ת ְ ּכנֶסֶ ת י
וְ י ְִרצֶ ה ְל ִה ּנ ֵָקם נְ ָק ָמה מֵ ַע ּ ִמים עוֹ ְב ֵדי כוֹ כָ ִבים
 אֲ זַי ָּכתוּב )ישעיה סג( וּמֵ ַע ּ ִמים אֵ ין,וּמַ זָּלוֹ ת
ֹיש ִא ּתו
ׁ  וְ כָ תוּב ָּכאן וְ לֹא ָעמַ ד ִא,יש ִא ִּתי
ׁ ִא
ש ּנֶאֱ מַ ר ַו ְינ ְַּטלֵ ם
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו,ְ ּב ִה ְתוַדַּ ע יוֹ סֵ ף אֶ ל אֶ חָ יו
.ַו ְינ ּ ְַשׂ אֵ ם ָּכל יְמֵ י עוֹ לָ ם

ְ  ְּבזִ ְמנָ א ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,ֵיסא ּפ ַתח ְק ָרא
יך ה ּוא
ָ  ִר ִּבי י.68
ָ
 וְ יִ ּ ָב ֵעי לְ ִא ָ ּנ ְק ָמא,ש ָר ֵאל ֵמ ַע ְפ ָרא
ׂ ְ ִֹיו ִקים לָ ּה לִ ְכנ ֶֶסת י
 ְ ּכ ֵדין,לות
ֹ בו ַדת ּכ ֹו ָכ ִבים ּו ַמ ָ ּז
ֹ ֲעו ְב ֵדי ע
ֹ נִ ְק ָמ ָתא ֵמ ַע ְּמ ַמיָא

, ּו ְכ ִתיב ָה ָכא.יש ִא ִּתי
ׁ  )ישעיה סג( ּו ֵמ ַע ִמים ֵאין ִא,ְ ּכ ִתיב
 ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת.יש ִא ּת ֹו ְּב ִה ְתוַ ַּדע ֹיו ֵסף ֶאל ֶא ָחיו
ׁ וְ ל ֹא ָע ַמד ִא
.עולָ ם
ֹ ַש ֵאם ָּכל יְ ֵמי
ׂ ְ ּ  )ישעיה סג( וַ יְ נ ְַּטלֵ ם וַ יְ נ,ָא ֵמר

Rabbi Yesa says that at the time of the Redemption, the Holy One Blessed Be He, will
come to raise the Shechina from the dust of Malchut. He will take revenge from the
nations of idol worshiping.
Isaiah 63:3
“בּוּשׁי אֶ גְ אָ ְל ִתּי
ַ פּוּרה ָדּ ַרכְ ִתּי ְלבַ ִדּי וּמֵ ﬠַ ִמּים אֵ ין ִאישׁ ִא ִתּי וְאֶ ְד ְרכֵם ְבּאַ ִפּי וְאֶ ְר ְמסֵ ם בַּ חֲ מָ ִתי ְויֵז נִצְ חָ ם ﬠַ ל ְבּג ַָדי ְוכָל מַ ְל
ָ ”
“I have trodden the wine trough alone, And from the nations, there was no man with
Me. I also trod them in My anger And trampled them in My wrath; And their lifeblood
is sprinkled on My garments, And I stained all My raiment”
‘there was no man with Me’ to tell us that God will be alone, without interference from
the other side. Then he will raise the Israelites higher to a place that no force in the
world could harm them.
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This is a situation like when Joseph revealed himself to his brothers so they can benefit
from the unification of Yessod and Malchut.
Lesson;
Micah 4:5
“”כִּ י כָּל הָ ﬠַ ִמּים י ְֵלכוּ ִאישׁ ְבּ ֵשׁם אֱ �הָ יו וַאֲ נ ְַחנוּ נֵלֵ � ְבּ ֵשׁם יְהוָה אֱ �הֵ ינוּ ְלעוֹלָ ם וָﬠֶ ד
“Though all the peoples walk Each in the name of his god, As for us, we will walk In
the name of YHVH our God forever and ever.”
The Israelites accepted the Torah and follow it. For that reason, they have a special
relation with YHVH. He is with them forever and ever while the other nations of the
world walk with their own God. The big difference is that we have ’YHVH’ and the aspect
of ‘forever and ever’. The other nations are far and don’t have a relationship with YHVH.
Psalms 145:18
“ קֹ ְראָ יו– ְלכֹל אֲ ֶשׁר י ְִק ָראֻ הוּ בֶ אֱ מֶ ת- ְלכָל, ָקרוֹב יְהוָה.”
“YHVH is close unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in truth.”
Truth is the Torah and to stay close to God, we need to study the Torah
 ַר ִ ּבי ִחז ְִקיָּה. וְ לֹא ָיכֹל יוֹ סֵ ף ְל ִה ְת ַא ּ ֵפק.69
 )תהלים קכג( ִ ׁשיר הַ ּ ַמעֲ לוֹ ת,ּ ָפ ַתח וְ ָאמַ ר
ָ ֶאֵ ל
 הַ ּ ָפסוּק.אתי אֶ ת ֵעינַי הַ יּ ְ ֹׁש ִבי ַּב ּ ָׁש ָמיִם
ִ ָש
ָׂ יך נ
ָ ֶ אֵ ל, אֲ בָ ל בּ ֹא ְראֵ ה,הַ זֶּה ּ ֵבאֲ רוּה ּו וְ נִ ְת ָּבאֵ ר
יך
 וְ כָ תוּב )תהלים קכא( אֶ שּׂ ָ א,אתי אֶ ת ֵעינַי
ִ ָש
ָׂ נ
. זֶה ְלמַ ְעלָ ה וְ זֶה ְלמַ ּ ָטה, אֶ ּ ָלא.ֵעינַי אֶ ל הֶ הָ ִרים
 ְ ּכ ֵדי, זֶה ְלמַ ְעלָ ה- אֶ שּׂ ָ א ֵעינַי אֶ ל הֶ הָ ִרים
ְ ְלהַ ְמ ִ ׁש
 מֵ הֶ הָ ִרים,יך ְ ּב ָרכוֹ ת ִמ ּ ַמ ְעלָ ה ְלמַ ּ ָטה
הַ ּ ָלל ּו הָ ֶע ְליוֹ נִ ים ִל ְמ ׁש ְֹך מֵ הֶ ם ְ ּב ָרכוֹ ת ִל ְכנֶסֶ ת
ָ ֶ אֵ ל.ש ּ ִמ ְת ָּב ֶרכֶ ת מֵ הֶ ם
אתי אֶ ת
ִ ָש
ָׂ יך נ
ֶ ׁ ִש ָראֵ ל
ְׂ י
שיּוֹ ְרדוֹ ת
ֶ ׁ  ְלצַ ּפוֹ ת ו ְּלחַ כּ וֹ ת ְלאוֹ ָתן ְ ּב ָרכוֹ ת,ֵעינַי
.ִמ ּ ָׁשם ְלמַ ּ ָטה

 ִר ִּבי ִחזְ ִק ּיָה ּ ָפ ַתח,ָכול ֹיו ֵסף לְ ִה ְת ַא ּ ֵפק
ֹ  וְ ל ֹא י.69
ָ ֶלות ֵאל
אתי ֶאת
ִ ש
ֹ ֲ )תהלים קכג( ׁ ִשיר ַה ּ ַמע,וְ ָא ַמר
ׂ ָ ָיך נ
 אֲ ָבל. ַהאי ְק ָרא א ּו ְקמ ּו ָה וְ ִא ְּת ָמר,ֵעינַ י ַהי ֹּו ׁ ְש ִבי ּ ַב ּ ׁ ָש ָמיִ ם
ָ ֶ ֵאל,ּ ָתא חֲ זֵי
 )תהלים, ּו ְכ ִתיב,אתי ֶאת ֵעינַי
ִ ש
ׂ ָ ָיך נ
 ָ ּדא לְ ֵעילָ א וְ ָדא, ֶא ּ ָלא.שא ֵעינַי ֶאל ֶה ָה ִרים
ׂ ָ ּ קכא( ֶא

 ְּבגִ ין. ָ ּדא לְ ֵעילָ א,שא ֵעינַי ֶאל ֶה ָה ִרים
ׂ ָ ּ  ֶא.לְ ַת ּ ָתא
, ֵמ ִא ּ ֵלין ָה ִרים ִע ּ ָל ִאין,לְ ַא ְמ ׁ ָש ָכא ִּב ְר ָכאן ֵמ ֵעילָ א לְ ַת ּ ָתא
ש ָר ֵאל ְ ּד ִא ְת ּ ָב ְר ָכא
ׂ ְ ִלְ ַא ְמ ׁ ָש ָכא ִמ ּנַיְ יה ּו ִּב ְר ָכאן ִל ְכנ ֶֶסת י
ָ ֶ ֵאל.ִמ ַ ּניְ יה ּו
 לְ ִמ ְצ ּ ֵפי ּולְ ַח ָּכ ָאה לְ ִא ּנ ּון,אתי ֶאת ֵעינַי
ִ ש
ׂ ָ ָיך נ
.ִּב ְר ָכאן ְ ּדנָ חֲ ת ּו ִמ ּ ַת ּ ָמן לְ ַת ּ ָתא

Psalms 123:1
“אתי אֶ ת ﬠֵ ינַי הַ יֹּ ְשׁ ִבי בַּ ָשּׁמָ יִם
ִ ָשׂ
ָ ”שׁיר הַ מַּ ﬠֲלוֹת אֵ לֶ י� נ
ִ
“A Song of Ascents. To You I lift up my eyes, O You who are enthroned in the heavens!”
Psalms 121:1
“”שׁיר לַ מַּ ﬠֲלוֹת אֶ ָשּׂא ﬠֵ ינַי אֶ ל הֶ הָ ִרים מֵ אַ יִן יָב ֹא ﬠֶ זְ ִרי
ִ
“A Song of Ascents. I will lift up my eyes to the mountains; From where shall my help
come?”
Rabbi Chizkiah explains the difference between the two verses. The first one ‘To you, I
lift my eyes’ is the aspect of waiting and expecting the light to come down to Malchut
from Zeir Anpin. It’s more like a ‘passive’ aspect.
‘I will lift up my eyes to the mountains’ is the aspect of looking up to the Zeir Anpin to
draw blessings down to the Shechina that spreads them in Malchut.
The ‘mountains’ is the aspect of the Patriarchs that opened the channels of Chessed,
Gevurah, and Tiferet of Zeir Anpin for us. We initiate a connection to activate their
channels and draw the light down to sustain us.
ש ָּכל ּ ָת ְק ּ ָפ ּה וְ ִקיּו ָּמ ּה
ֶ ׁ , הַ יּ ְ ֹׁש ִבי ַּב ּ ָׁש ָמיִם.70 , ְ ּד ָכל ּת ּו ְק ָפ ָהא וְ ֵחילָ ָאה וְ ִק ּי ּו ָמ ָהא,ש ָמיִ ם
ָ ׁ ּ  ַהי ֹּו ׁ ְש ִבי ּ ַב.70
שר הַ יּוֹ בֵ ל
ֶ ׁ ֲש ַּכא
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם.בלָ א ַא ְפ ּ ַתח ַמ ּב ּו ֵעי ְ ּד ָכל ִאינ ּון וְ חֵ ילָ ּה הוּא ַּב ּ ָׁשמַ יִם
ֵ  ְּבגִ ין ְ ּד ַכד ֹיו.ִאיה ּו ּ ַב ּ ׁ ָש ַמיִ ם
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 ּ ֻכ ּ ָלם,של ָּכל אוֹ ָתם הַ ּ ְ ׁש ָע ִרים
ֶ ׁ ש ַמיִ ם נָ ִטיל ָּכל ּפוֹ ֵתחַ הַ ּ ַמ ְעיָנוֹ ת
ָ ׁ  וְ ֵכיוָ ן ְ ּד.ימי ּ ַב ּ ׁ ָש ַמיִ ם
ֵ ְ ּ ֻכ ְּלה ּו ָקי,ּ ַת ְר ִעין
ש ּ ָׁשמַ יִם נוֹ ְט ִלים ָּכל
ֶ ׁ  וְ כֵ יוָן.עוֹ ְמ ִדים ַּב ּ ָׁשמַ יִם
 ְ ּכ ֵדין ִאיה ּו זָ ן וְ ַא ׁ ְש ֵקי לָ ּה,הו ִרין ְ ּדנָ ְפ ֵקי ִמי ֹּו ֵבלָ א
ֹ ְִאינ ּון נ
 ָאז הוּא זָן,שיּוֹ ְצ ִאים מֵ הַ יּוֹ בֵ ל
ֶ ׁ אוֹ ָתם אוֹ רוֹ ת
.ש ָר ֵאל ַעל יְ ָדא ְד ַצ ִ ּדיק ַחד
ׂ ְ ִלִ ְכנ ֶֶסת י
.ִש ָראֵ ל ַעל י ְֵדי צַ דִּ יק אֶ חָ ד
ׂ ְ וּמַ ְ ׁש ֶקה אֶ ת ְ ּכנֶסֶ ת י
‘who are enthroned in the heavens’ in this verse is the aspect of the female, Nukva.
Usually ‘heavens’ is the aspect of Zeir Anpin but since all the forces that sustain and
keep the Nukva, Malchut, in existence come from Zeir Anpin, it is called here ‘heavens’.
When Binah opens its springs of light that are her 50 gates of blessings. They fill up
Zeir Anpin in heavens and then he nourishes the Shechina in Malchut using the
‘Tzadik’ that is Yessod.
Lessons;
The Torah for us is a connection to heavens, Zeir Anpin. When we ‘lift up our eyes to
the mountains’, we make a connection and draw the blessings that Zeir Anpin receives
from Binah.
The Torah verses for us are ‘gates’ of light. When we study them deeper, especially
through the Zohar, we release a flow of blessings from Binah into our lives.
Our study of the Zohar follows the same method of the Zohar. The Zohar brings a verse
by referring to it in a few words, then discuss its deeper meanings. We bring the entire
verse in Hebrew and its translation. The Hebrew verse is an aspect of Zeir Anpin and
the commentary is the revelation of the light, this verse holds.
It’s important to have the Hebrew/Aramaic text in front of our eyes when we study.
That is why we bring the Zohar text for all to read or scan. If a Torah or Zohar teacher
doesn’t quotes Torah and or Zohar text, his teaching is mostly ‘entertainment’. We
MUST connect to the spring (Torah verses/light of Zeir Anpin) in order to drink living
water (light of Binah).
Psalms 121 that is mentioned above is the one we recite at the end of the Arvit prayer
after Shabbat. It connects us to Zeir Anpin, the six days of the coming week and six
aspects of protection.
 ַּכ ּ ָמה הֵ ם, ָשזֶּה ִמ ְתעוֹ ֵרר אֵ לֶ יה
ֶ ׁ  וְ כֵ יוָן.71
שעוֹ ְמ ִדים ְ ּבכָ ל הַ ְּצ ָד ִדים ִל ְהיוֹ ת מֻ ְ ׁש ִקים
ֶׁ
ְ
ש ּנֶאֱ מַ ר הַ ְ ּכ ִפ ִירים
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו,ו ְּל ִה ְת ָּב ֵרך ִמ ּ ָׁשם
 וְ ָאז ִהיא.ׁשֹאֲ גִ ים לַ ּ ָט ֶרף ו ְּלבַ ֵּק ׁש מֵ אֵ ל ָא ְכלָ ם
 ו ְּמ ַק ּ ֶבלֶ ת,[עוֹ לָ ה ְ ּבסוֹ ד הַ ּסוֹ דוֹ ת ָּכ ָראוּי ]לוֹ
 וְ כָ ל הָ עוֹ ְמ ִדים ְ ּבכָ ל,ִעדּ וּנִ ים ִמ ַּב ְעלָ ּה ָּכ ָראוּי
ש ּנֶאֱ מַ ר וְ לֹא
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו,הַ ְּצ ָד ִדים עוֹ ְמ ִדים ְלבַ דָּ ם
ש ָּכתוּב ַויּ ְִק ָרא הוֹ ִציא ּו כָ ל
ֶ ׁ , ֹיש ִא ּתו
ׁ ָעמַ ד ִא
ש ִהיא ְמ ַק ּ ֶבלֶ ת ִעדּ וּנִ ים
ֶ ׁ  וְ ַאחַ ר.יש מֵ ָעלָ י
ׁ ִא
ֹ ְ ּכמו, ּ ֻכ ּ ָלם נִ ְ ׁש ִקים ְל ַאחַ ר ִמ ּ ֵכן וְ נִ ז ּוֹ נִ ים,ִמ ַּב ְעלָ ּה
ִש ְ ּבר ּו ְפ ָר ִאים
ׁ ְ ַשק ּו ָּכל חַ יְתוֹ ָׂש ָדי י
ׁ ְ ש ּנֶאֱ מַ ר י
ֶׁ
.ְצ ָמ ָאם

ימן ְּב ָכל
ָ ְ ַּכ ּ ָמה ִאינ ּון ְ ּד ָקי, וְ ֵכיוָ ן ְ ּד ָדא ִא ְת ַער לְ גַ ּ ָב ּה.71
 ְ ּכ ָמא ְד ַא ְּת.ִס ְט ִרין לְ ִא ְת ׁ ַש ְק ָאה ּולְ ִא ְת ּ ָב ְר ָכא ִמ ּ ַת ּ ָמן

 )תהלים קד( ַה ְ ּכ ִפ ִירים ׁש ֹואֲ גִ ים לַ ּ ֶט ֶרף ּולְ ַב ֵ ּק ׁש,ָא ֵמר

יהי ָסלְ ָקא ְּב ָרזָ א ְד ָרזִ ין ְ ּכ ְד ָקא
ִ  ִא, ּו ְכ ֵדין.ֵמ ֵאל ָא ְכלָ ם

 ּו ְמ ַק ְּבלָ א ִע ּד ּונִ ין ִמ ַבעֲ לָ ּה ְ ּכ ְד ָקא,(ָחזֵי )ד''א ל''ג ליה

.חו ַדיְ יה ּו
ֹ ְימין ְּב ָכל ִס ְט ִרין ָע ְמ ֵדי ִּבל
ִ ְ וְ כֻ ְּלה ּו ְ ּד ָקי,יְ א ּות
 וַ ִּי ְק ָרא, ִ ּד ְכ ִתיב.יש ִא ּת ֹו
ׁ  וְ ל ֹא ָע ַמד ִא,ְ ּכ ָמא ְד ַא ְּת ָא ֵמר
יהי ְמ ַק ְּבלָ א ִע ּד ּונִ ין
ִ  ּולְ ָב ַתר ְ ּד ִא,יש ֵמ ָעלַ י
ֹ
ׁ הו ִציא ּו ָּכל ִא
 ְ ּכ ָמא ְד ַא ְּת. ּ ֻכ ְּלה ּו ִא ְת ׁ ַש ְקיָין לְ ָב ַתר וְ ִא ְּתזָ נ ּו,ִמ ּ ַבעֲ לָ ּה

ש ָדי יִ ׁ ְש ְּבר ּו ְפ ָר ִאים
ֹ ְ )תהלים קד( י ׁ ְַשק ּו ָּכל ַחי,ָא ֵמר
ׂ ָ תו

.ְצ ָמ ָאם

Psalms 104:21
“”הַ כְּ ִפ ִירים שֹׁאֲ גִ ים לַ טָּ ֶרף וּלְ בַ ֵקּשׁ מֵ אֵ ל אָ כְ לָ ם
“The young lions roar for their prey, seeking their food from God”
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When Yessod is ready to deliver sustenance to Malchut, others come to receive from
this light. The Shechina in Malchut is elevated to Yessod for unification that gives her
the light and blessings from the upper levels through Yessod.
Those who wait for their ‘prey’ do not go up with the Shechina and wait on the lower
level for their share to “quench their thirst”.
Psalms 104:11
“”י ְַשׁקוּ כָּל חַ יְתוֹ ָשׂ ָדי י ְִשׁ ְבּרוּ ְפ ָר ִאים צְ מָ אָ ם
“they give drink to every beast of the field; the wild donkeys quench their thirst”
Genesis 45:1
“”וְל ֹא ָיכֹל יוֹסֵ ף ְל ִה ְתאַ פֵּ ק ְלכֹל הַ נִּצָּ ִבים ﬠָ לָ יו וַיִּ ְק ָרא הוֹצִ יאוּ כָל ִאישׁ מֵ ﬠָ לָ י וְל ֹא ﬠָ מַ ד ִאישׁ ִאתּוֹ ְבּ ִה ְתו ַַדּע יוֹסֵ ף אֶ ל אֶ חָ יו
“Then Joseph could not control himself before all those who stood by him. He cried,
“Make everyone go out from me.” So no one stayed with him when Joseph made himself
known to his brothers.”
The meeting of Joseph, Yessod, and his brothers was a high level and elevated
unification. To make that happen properly, Joseph commanded: “Make everyone go out
from me.”
Joseph’s brothers were afraid of him, but he showed them his circumcision, ‘Yessod’ to
prove that he was circumcised according to the laws at 8 days old and not like the
others, like the Egyptians, at age of 13 years. They connected to him after they saw the
purity and light radiating from his pure ‘Yessod’.
,ּ ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י ּ ָפ ַתח הַ ּ ָפסוּק ְ ּבאֵ ִליָּהו.72
'א יז( ַויּ ְִק ָרא אֶ ל ה' ַויֹּאמַ ר ה-ש ָּכתוּב )מלכים
ֶׁ
שר אֲ נִ י ִמ ְתגּוֹ ֵרר
ֶ ׁ ֲאֱ לֹהָ י ֲהגַם ַעל הָ ַא ְל ָמנָה א
 ְ ׁש ַניִם, בּ ֹא ְראֵ ה.ִע ּ ָמ ּה ה ֲֵרעוֹ ָת ְלהָ ִמית אֶ ת ְ ּבנ ָּה
,ש ָא ְמר ּו ְדבָ ִרים ְ ּכ ֶנגֶד הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ֶ ׁ הָ י ּו
ֹשה ָאמַ ר )שמות ה( לָ ָמה
ֶ ׁ  מ.ֹּשה וְ אֵ ִליָּהו
ֶׁ מ
 ה ֲֵרעוֹ ָת, וְ אֵ ִליָּה ּו ָאמַ ר.ה ֲֵרע ָֹתה לָ ָעם הַ זֶּה
.ּשנֵיהֶ ם ָא ְמר ּו ָדבָ ר אֶ חָ ד
ׁ ְ  ו.ְלהָ ִמית אֶ ת ְ ּבנ ָּה

 )מלכים א, ִ ּד ְכ ִתיב, ִר ִּבי ֹיו ֵסי ּ ָפ ַתח ְק ָרא ְּב ֵאלִ ּיָה ּו.72
להי הֲ גַ ם ַעל ָה ַאלְ ָמנָ ה
ָ ֱֹאמר ה' א
ַ יז( וַ ִּי ְק ָרא ֶאל ה' וַ ּי
 ּ ָתא.עו ָת לְ ָה ִמית ֶאת ְּבנָ ּה
ֹ אֲ ׁ ֶשר אֲ נִ י ִמ ְתג ֹּו ֵרר ִע ּ ָמ ּה הֲ ֵר
ְ  ְּת ֵרי הֲ ו ּו ְ ּד ָק ָא ְמ ִרין ִמ ִּלין לָ ֳק ֵביל ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,חֲ זֵי
,יך ה ּוא
עו ָת לָ ָעם
ֹ  )שמות ה( לָ ּ ָמה הֲ ֵר,משה ָא ַמר
ֶ ׁ .משה וְ ֵא ִל ּיָה ּו
ֶׁ
 וְ ַת ְרוַ יְ יה ּו,עו ָת לְ ָה ִמית ֶאת ְּבנָ ּה
ֹ  הֲ ֵר, וְ ֵאלִ ּיָה ּו ָא ַמר.ַה ּזֶה
.ִמ ּ ָלה ָח ָדא ָקאֲ ְמר ּו

Rabbi Yossi opened and said that Moses and Elijah had similar complaints about God’s
actions.
Moses said;
Exodus 5:22
“ֹתה לָ ﬠָ ם הַ זֶּה לָ מָּ ה זֶּה ְשׁלַ ְח ָתּ ִני
ָ ֹשׁה אֶ ל יְהוָה ַויּ ֹאמַ ר אֲ ֹדנָי לָ מָ ה הֲ ֵרע
ֶ ָשׁב מ
ָ ” ַויּ
“Then Moses returned to YHVH and said, “O Lord, why have You brought harm to this
people? Why did You ever send me?”
Elijah said;
1 Kings 17:20
“ ְבּנָהּ- ְלהָ ִמית אֶ ת,עוֹת
ָ גּוֹרר ﬠִ מָּ הּ הֲ ֵר
ֵ אֲ ִני ִמ ְת-הָ אַ ְלמָ נָה אֲ ֶשׁר- יְהוָה אֱ �הָ י–הֲ גַם ﬠַ ל: ַויּ ֹאמַ ר,יְהוָה-”וַיִּ ְק ָרא אֶ ל
“And he cried to YHVH, “O YHVH my God, have you brought harm even upon the widow
with whom I sojourn, by killing her son?”
ֹשה ָאמַ ר
ֶ ׁ  מ. ָמה הַ ּ ַט ַעם? אֶ ּ ָלא סוֹ ד הוּא.73  לָ ּ ָמה,משה ָא ַמר
ֶׁ
. ֶא ּ ָלא ָרזָ א ִאיה ּו. ַמאי ַט ְע ָמא.73
ש ִ ּנ ְּתנָה
ֶ ׁ  ָמה הַ ּ ַט ַעם? אֶ ּ ָלא ִמ ּ ׁשוּם, ְּבגִ ין ְ ּד ִא ְתיְ ִהיב ְר ׁש ּו לְ ִס ְט ָרא לָ ָמה ה ֲֵרע ָֹתה, ֶא ּ ָלא. ַמאי ַט ְע ָמא,עו ָת
ֹ הֲ ֵר
.ִש ָראֵ ל
ׂ ְ ְר ׁשוּת לַ ַּצד הָ ַאחֵ ר ִל ְ ׁשלֹט ַעל י
 יְ ַה ְב ְּת ְר ׁש ּו,עו ָת
ֹ  הֲ ֵר,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִָאחֳ ָרא לְ ׁ ַש ְּל ָט ָאה עֲ לַ יְ יה ּו ְדי
של ַרע
ֶ ׁ  נ ַָת ּ ָת ְר ׁשוּת לַ ַּצד הָ ַאחֵ ר- ה ֲֵרע ָֹתה

, ֵאלִ ָ ּיה ּו ָא ַמר. לְ ִמ ׁ ְשלַ ט עֲ לַ יְ יה ּו,לְ ִס ְט ָרא ָאחֳ ָרא ְד ַרע
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יטול נִ ׁ ְש ָמ ָתא ְ ּד ָדאִ .ל ְ ׁשלֹט עֲ לֵ יהֶ ם .אֵ ִליָּה ּו ָאמַ ר ה ֲֵרעוֹ ָת  -נ ַָתן
עו ָת יְ ַה ְב ְּת ְר ׁש ּו לְ ִס ְט ָרא ְד ַרע ,לִ ֹ
הֲ ֵר ֹ
של זֶה ,וְ זֶה ּו הוּא
ְר ׁשוּת לַ ַּצד הָ ָרע ִל ּטֹל נִ ְ ׁש ָמתוֹ ׁ ֶ
עו ָת ,וְ כ ּ ָֹלא ָרזָ א ָח ָדא.
וְ ָדא ה ּוא הֲ ֵר ֹ
ה ֲֵרעוֹ ָת ,וְ הַ כּ ֹל סוֹ ד אֶ חָ ד.
ֹתה“ Moses and Elijah used the same words
” “why have You brought harm” andלָ מָ ה הֲ ֵרע ָ
the Zohar explains that they asked God; Why have you given permission to the otherside to have control and bring harm to the people.
ֹתה‘ The word for ‘brought hard’,
’’ in it. It means ‘bad’,’ wickedרע‘ ’ has the lettersהֲ ֵרע ָ
’ ‘Sitra Achra’.סיטרא אחרא‘ that is used as another name for the forces of the other-side,
;Lesson
Israelites that follow ways of Torah and make unifications through prayers and studies
are capable of drawing light directly from Yessod. Those who are far from proper
unification get only ‘leftovers’, like young lions grab pieces of prey.

ָ ּ .74תא חֲ זֵיֵ ,א ִל ּיָה ּו ָא ַמר ,הֲ גַ ם ַעל ָה ַא ְל ָמנָ ה אֲ ׁ ֶשר אֲ נִ י
ִמ ְתג ֹּו ֵרר ִע ּ ָמ ּהְּ .בגִ ין ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה
יך ה ּוא ָא ַמר לֵ ּ
יתי ׁ ָשם ִא ּ ׁ ָשה ַאלְ ָמנָ ה לְ ַכלְ ְ ּכלֶ ָך .וְ ָכל
לְ ֵאלִ ּיָה ּוִ ,ה ּנֵה ִצ ִ ּו ִ
ַמאן ְ ּדזָ ן ּו ְמפ ְרנֵס לְ ַמאן ְ ּד ִא ְצ ְט ִר ְ
יה ,וְ ָכל ׁ ֶש ֵּכן ְּב ֹיו ָמא
יך לֵ ּ
ַ

יה ַח ִּיים
ְד ַכ ְפנָ אָ .הא ִא ְת ַא ִחיד ְּב ִאילָ נָ א ְד ַח ּיֵי ,וְ גָ ִרים לֵ ּ

ימנָ א .וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא ֵאלִ ּיָה ּו ָא ַמרָּ ,כל ַמאן
או ִק ְ
וְ לִ ְב ֹנוי ,וְ ָהא ֹ

יה ַח ִּיים וְ זָ ֵכי לְ ִא ְת ַאחֲ ָדא
ְ ּד ִק ּיֵים ַנ ְפ ׁ ָשא ְּב ַעלְ ָמאֵ ,
זָכי לֵ ּ

מו ָתא ִס ְט ָרא
ְּב ִאילָ נָ א ְד ַח ּיֵי .וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא ׁ ָשלְ ָטא ִאילָ נָ א ְד ֹ
ְד ַרע ַעל ָה ַאלְ ָמנָ ה ְ ּד ַאנְ ְּת ּ ְפ ַק ְד ְּת לְ ֵמי ַזן לִ יְּ .בגִ ין ָּכ ְך
עו ָת )למה הרעות(.
הֲ ֵר ֹ

 .74בּ ֹא ְראֵ ה ,אֵ ִליָּה ּו ָאמַ רֲ ,הגַם ַעל הָ ַא ְל ָמנָה
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך
שר אֲ נִ י ִמ ְתגּוֹ ֵרר ִע ּ ָמ ּהִ .מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
אֲ ׁ ֶ
ּ
יתי ָׁשם ִא ּ ָׁשה
הוּא ָאמַ ר לוֹ ְלאֵ ִליָהוִּ ,ה ּנֵה ִצ ִ ּו ִ
שזָּן ו ְּמפַ ְרנֵס ְל ִמי
ַא ְל ָמנָה ְלכַ ְל ְ ּכלֶ ָך ,וְ כָ ל ִמי ׁ ֶ
ש ָּצ ִר ְ
ש ּ ֵכן ִ ּבימֵ י ָר ָעב ,ה ֲֵרי נֶאֱ חָ ז
יך לוֹ  ,וְ כָ ל ׁ ֶ
ֶׁ
ּ
ּ
ְ ּב ֵעץ הַ חַ יִים ,וְ גוֹ ֵרם לוֹ ו ְּלבָ נָיו חַ יִים ,וְ ִה ּנֵה
ש ּ ְמ ַקיֵּם
ּ ֵב ַא ְרנוּ .וְ ַע ְכ ָׁשו אֵ ִליָּה ּו ָאמַ רָּ ,כל ִמי ׁ ֶ
נֶפֶ ׁש ָּבעוֹ לָ ם ,זוֹ כֶ ה לוֹ חַ יִּים ,וְ זוֹ כֶ ה ְלהֵ ָאחֵ ז ְ ּב ֵעץ
של ַרע,
הַ חַ יִּים ,וְ ַע ְכ ָׁשו ׁשוֹ לֵ ט ֵעץ הַ ּ ָמוֶת ,הַ ַּצד ׁ ֶ
ית לָ זוּן אוֹ ִתיִ ,מ ּ ׁשוּם
ש ַא ּ ָתה ִצ ִ ּו ָ
ַעל הָ ַא ְל ָמנָה ׁ ֶ
ֹתה[.
ָּכ ְך ה ֲֵרעוֹ ָת ]לָ מָ ה הֲ ֵרע ָ

God appointed a woman to provide for Elijah in the city that he was ordered to go into.
1 kings 17:9
יתי ָשׁם ִא ָשּׁה אַ ְלמָ נָה ְלכ ְַלכְּ לֶ �“
”קוּם לֵ � צָ ְרפַ ָתה אֲ ֶשׁר ְלצִ ידוֹן ְוי ַָשׁ ְב ָתּ ָשׁם ִהנֵּה צִ וִּ ִ
“Arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. Behold, I have
””commanded a widow there to provide for you.
The Zohar explains that Elijah complained because anyone who sustains another
person in need, connects himself to the Tree of Life, together with his family. Now Elijah
is upset that the Tree of death has control over the woman that was providing for him
and should be protected from all harm. His words were “why have you brought harm
)upon the widow with whom I sojourn, by killing her son?” (1 Kings 17:20

ימא ְ ּד ַרע לָ א ִא ְתעֲ ִביד לְ ַבר נָ ׁש ֵמ ִעם ק ּו ְד ׁ ָשא
 .75וְ ִאי ֵת ָ
ְּב ִר ְ
ימינָ א ,נְ ִטיר ּו
יך ה ּואָ ּ .תא חֲ זֵיְּ ,בזִ ְמנָא ְד ַבר נָ ׁש ָאזִ יל לִ ִ

יש מֵ ִעם
שה ְל ִא ׁ
ש ַרע לֹא נַעֲ ֶׂ
 .75וְ ִאם ּתֹאמַ ר ׁ ֶ
ש ָא ָדם
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא  -בּ ֹא ְראֵ הּ ִ ,בזְמַ ן ׁ ֶ
של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
הוֹ לֵ ְך ְלי ִָמיןׁ ְ ,ש ִמ ָירתוֹ ׁ ֶ
ּ ָת ִמיד אֶ ְצלוֹ  ,וְ לֹא יָכוֹ ל הַ ַּצד הָ ַאחֵ ר ִל ְ ׁשלֹט
ָעלָ יו ,וְ הָ ָרע הַ זֶּה נִ ְכנָע ְלפָ ָניו וְ לֹא יָכוֹ ל ִל ְ ׁשלֹט.
ש ּ ְ ׁש ִמ ַירת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא עוֹ בֶ ֶרת
וְ כֵ יוָן ׁ ֶ
שהוּא נִ ְד ָּבק ָּב ָרעָ ,אז אוֹ תוֹ הָ ָרע,
ִמ ּ ֶמ ּנוִּ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
שאֵ ין ִע ּמוֹ ְ ׁש ִמ ָירהָ ,אז ׁשוֹ לֵ ט ָעלָ יו
שרוֹ אֶ ה ׁ ֶ
ּ ֵכיוָן ׁ ֶ
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ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה ,וְ לָ א י ִָכיל ִס ְט ָרא
יך ה ּוא ּ ָת ִדיר לְ גַ ּ ֵב ּ

יה ,וְ לָ א
יה .וְ ַהאי ָרע ִא ְת ַּכ ְפיָא ַק ּ ֵמ ּ
ָאחֳ ָרא לְ ׁ ַשלְ ָט ָאה עֲ לֵ ּ
י ִָכיל לְ ׁ ַש ְּל ָט ָאה .וְ ֵכיוָ ן ִ ּדנְ ִט ָירא ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא
ֵיהְּ ,בגִ ין )דף רט ע''א( ְ ּד ִאיה ּו ִא ְת ָּד ּ ַבק
ִא ְת ַע ְב ָרא ִמ ּנ ּ

יה נְ ִטיר ּו,
ְּב ָרעּ ְ ,כ ֵדין ַהה ּוא ָרעֵּ ,כיוָ ן ְ ּד ָח ֵמי ְ ּדלָ או ִע ּ ֵמ ּ
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 וְ ָאז נִ ּ ֶתנֶת לוֹ ְר ׁשוּת וְ נוֹ טֵ ל, ֹ ּו ְכ ֵדין ִא ְתיְ ִהיב וּבָ א ְלהַ ְ ׁש ִמיד אוֹ תו,יה
ָ  וְ ָא ֵתי לְ ׁ ֵש,יה
ּ ֵיצ ָאה ל
ּ ְֵ ּכ ֵדין ׁ ַש ִּליט עֲ ל
. ֹאֶ ת נִ ְ ׁש ָמתו

.יה
ּ  וְ נָ ִטיל נִ ׁ ְש ָמ ֵת,יה ְר ׁש ּו
ּ ֵל

When a person follows the Right with Chessed, he has the protection of the Holy One
Blessed be He with him all the time. The other-side cannot harm him. If a person follows
and acts negatively, the protection of God is removed and the other-side can inflict
harm and pain on him.
The woman had a sin in her past that caused a disconnection from the Tree of Life.
1 Kings 17:18
“וּלהָ ִמית אֶ ת ְבּנִי
ְ את אֵ לַ י ְלהַ זְ כִּ יר אֶ ת ﬠֲוֹנִי
ָ ָ�הים בּ
ִ ֱ” ַותּ ֹאמֶ ר אֶ ל אֵ ִליָּהוּ מַ ה ִלּי וָלָ � ִאישׁ הָ א
“And she said to Elijah, “What have you against me, O man of God? You have come to
me to bring my sin to remembrance and to cause the death of my son!””
Elijah understood the reason for her calamity and prayed to God for her. Because she
hosted Elijah the righteous and his prayers, she merited to have miracles and the child
came back to life.
Lesson;
Before God commanded Elijah to move to a different place, he prepared for him a place
for food and shelter. Even before he came to the woman in Zarephath, Elijah was sent
to stay by the Jordan river where he had water and food delivered to him by ravens.
We learn that following the words of God is important to find sustenance in this world.
We may not hear the voice of God with instructions about where to go and what to do,
but if we stay on the path of the Torah, we can be assured that we will have the
sustenance that we need. We may not have everything we want but we will have what
we need.
The woman realized that the death of her son was connected to previous sin (1 Kings
17:18). We learn from that that if something bad happened to us then the cause is in
our past and takes the opportunity to make a correction and restore the lost connection
to the light.
It is important to study every day, even for s short time to keep the flow of light. It is as
important that at the end of the day, we reflect on our actions during the day, ask
forgiveness from people and God and plan corrective actions.
There are no excuses nowadays to skip daily studies because with mobile devices that
we have we can quickly access studies online. The Daily Zohar has text to download,
studies, videos, audios and even if you only have a simple phone you can dial up a
number and listen to Zohar reading. If someone has issues accessing the Zohar studies,
I’ll find a solution for it.
The Talmud tells us that the child Elijah brought back to life became Jonah the
prophet. Later, Elisha the prophet, who was Elijah’s disciple, resurrect another child
that became Habakkuk the prophet. The life force that they channeled to the children
came attached with their own light and they became prophets. We can learn a lot from
that but the simple lesson is that whatever we do or channel to others, it carries
attributes from us. Learn to have pure thoughts and consciousness when you do for
others. It would expand your own channel, giving you greater spiritual abilities.
ש ִ ּנ ְּתנָה ְר ׁשוּת
ֶ ׁ ,ֹשה ָאמַ ר לָ ָמה ה ֲֵרע ָֹתה
ֶ ׁ  מ.76 יה ְר ׁש ּו
ֹ משה ָא ַמר לָ ּ ָמה הֲ ֵר
ֶ ׁ .76
ּ ֵ ְ ּד ִא ְתיְ ִהיב ל,עו ָת
 ִל ְהיוֹ ת ַּב ּ ִ ׁש ְעבּ וּד,ִש ָראֵ ל
ׂ ְ  לְ ֶמהֱ וֵ י לַ ַּצד הָ ָרע ִל ְ ׁשלֹט ַעל י,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ לְ ִמ ׁ ְשלַ ט עֲ לַ יְ יה ּו ְדי,לְ ִס ְט ָרא ְד ָרע
ש ָר ָאה ַּכ ּ ָמה
ֶ ׁ -  דָּ בָ ר ַאחֵ ר לָ ָמה ה ֲֵרע ָֹתה. ֹש ּלו
ֶׁ
 ְ ּד ָח ָמא,עו ָת
ֹ  ָ ּד ָבר ַא ֵחר לָ ּ ָמה הֲ ֵר.יה
ּ ְֵּב ׁ ִש ְע ּב ּו ָדא ִדיל
.שהָ י ּו מֵ ִתים וְ נִ ְמ ְסר ּו לַ ַּצד הָ ָרע
ֶ ׁ מֵ הֶ ם

. וְ ִא ְת ְמ ָסר ּו ְּב ִס ְט ָרא ְד ָרע,הון ְ ּדהֲ ו ּו ֵמ ִתין
ֹ ְַּכ ּ ָמה ִמנ
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Moses complaint to God, saying “Why have you brought harm to the people?” because
the other-side had permission to enslave the Israelites.
Another meaning to this verse is that Moses saw that many of the Israelites died and
given to the other-side.
,שהַ ּטוֹ ב ִמ ְתעוֹ ֵרר
ֶ ׁ  ְ ּב ָׁש ָעה, בּ ֹא ְראֵ ה.77  ָּכל, ְ ּד ִאיה ּו יְ ִמינָ א,טוב ִא ְת ַער
ֹ  ְּב ׁ ַש ְע ּ ָתא ְ ּד, ּ ָתא חֲ זֵי.77
 ָּכל הַ ּ ִשׂ ְמחָ ה וְ כָ ל הַ ּטוּב וְ כָ ל,שהוּא הַ יּ ִָמין
ֶ ׁ שאי
ַ ׁ ֲ וְ כ ּ ָֹלא ּ ַבח, וְ ָכל ִּב ְר ָכאן ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ָחן, וְ ָכל ִטיב ּו,ֵחיד ּו
ֹ ְ ּכמו,ֲשאי
ַ ׁ  וְ הַ כּ ֹל הוּא ַּבח,הַ ְ ּב ָרכוֹ ת נִ ְמצָ אוֹ ת
תו
ֹ בוד ַמלְ כ ּו
ֹ  ְ ּד ָא ְמ ֵרי ּ ָבר ּו ְך ׁ ֵשם ְ ּכ, ְ ּכ ָמה ְדא ּו ְקמ ּו ָה,ִאיה ּו
ְ
ֹשם ְ ּכבוֹ ד מַ ְלכוּתו
ֵ ׁ שאוֹ ְמ ִרים ָּברוּך
ֶ ׁ ָש ּ ֵבאֲ רוּה
ֶׁ
 וְ ָרזָ א ָדא ְּבגִ ין )ס''א דהאי איהו,עולָ ם וָ ֶעד ּ ַבחֲ ׁ ַשאי
ֹ ְל
]שׁזֶּהוּ
ֶ  ִמ ּ ׁשוּם, וְ זֶה הַ ּסוֹ ד,ֲשאי
ַ ׁ ְלעוֹ לָ ם ו ֶָעד ַּבח
.יחודא( ְ ּד ִאיה ּו ְ ּכ ֵדין יִ ח ּו ָדא ְ ּכ ְד ָקא ָחזֵי
.ש ָאז הוּא הַ יִּחוּד ָּכ ָראוּי
ֶ ׁ [יִחוּד
When the Right side is awakened, it brings the good, happiness and blessings with it.
It’s done in a concealed way like when Jacob assembled his children to give them
blessings. They made unification with “Shema Israel” and Jacob replied with “Baruch
Shem…”.
Genesis 45:1
“וְל ֹא ָיכֹל יוֹסֵ ף ְל ִה ְתאַ פֵּ ק ְלכֹל הַ נִּצָּ ִבים ﬠָ לָ יו וַיִּ ְק ָרא הוֹצִ יאוּ כָל ִאישׁ מֵ ﬠָ לָ י וְל ֹא ﬠָ מַ ד ִאישׁ ִאתּוֹ ְבּ ִה ְתו ַַדּע יוֹסֵ ף אֶ ל אֶ חָ יו.”
“Then Joseph could not control himself before all those who stood by him, and he cried,
“Have everyone go out from me.” So there was no man with him when Joseph made
himself known to his brothers.”
Joseph wanted to restore the unity with his brothers and before doing so and revealed
himself to them, he sent away everyone around him except his brothers. He didn’t want
anyone else to witness this unification that should be in a concealed way.
Lesson;
Joseph is the aspect of Yessod and the funnel of all blessings and sustenance to the
world.
Deuteronomy 28:8
“� ָוּבכֹל ִמ ְשׁלַ ח י ֶָד� וּבֵ ַרכְ � בָּ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר יְהוָה אֱ �הֶ י� נ ֵֹתן ל
ְ �יְצַ ו יְהוָה ִא ְתּ� אֶ ת הַ ְבּ ָרכָה בַּ אֲ סָ מֶ י.”
“YHVH will command the blessing upon you in your barns and in all that you put your
hand to, and He will bless you in the land which YHVH your God gives you.”
The sages explain that ‘your barns’ are where we store what we have and it is concealed
from other eyes. God gives blessings in a concealed way. Counting, and listing exactly
what we have created limitation in Malchut and blocks the blessing from coming to us.
We should always keep the aspect of the unknown to keep opening for blessings.
Psalms 31:20
“ְתּ ִלּ ֵיראֶ י� פָּ ﬠַ ְל ָתּ לַ חֹ ִסים בָּ � ֶנגֶד ְבּנֵי אָ ָדם
ָ טוּב� אֲ ֶשׁר צָ פַ נ
ְ מָ ה ַרב.”
The addition in parenthesis made by me to give proper meaning to the verse.
“How great is Your goodness, Which You have stored up (Concealed) for those who fear
(Awe) You, Which You have wrought for those who take refuge in You (with trust and
certainty) , Before (Opposite) the sons of men!”
Those who have the faith and certainty would always be protected and provided from
the goodness that God stored up for them.
-=-=–=
After we say the Shema Israel verse, we whisper “Baruch Shem…”. This is an important
unification that we do to draw the higher light into our lives. The origin of “Baruch
Shem” is described in the Talmud (Pesachim 26)
When Jacob was close to his death, he called his sons and wanted to tell them the
future but the Shechina left him. He asked them if any of them is in the impure state
38
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(he assumed that the Shechina left him because of them) and they all answered
together “Shema Israel…” to express their oneness with YHVH.
“שׁמַ ע י ְִשׂ ָראֵ ל יְהוָה אֱ �הֵ ינוּ יְהוָה אֶ חָ ד.”
ְ
“Hear, O Israel! YHVH is our God, YHVH is one!”
Israel was the name given to Jacob by the angel and his children used it to tell their
father ‘Hear O Israel’, meaning listen to us. Then they made the unification of the three
names YHVH saying  יְהוָה,יְהוָה אֱ �הֵ ינוּ, YHVH, ELOHENU, YHVH is One!
He replied to them ““ ”בָּ רוּ� ֵשׁם כְּ בוֹד מַ ְלכוּתוֹ לְ עוֹלָ ם וָﬠֶ דBlessed be the name of the glory of his
kingdom forever and ever” to ‘lock’ the unification,

שהוּא
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן,ּ וְ ִכי אֵ ִליָּהו, ָאמַ ר ַר ִ ּבי ִחיָּיא.78
 וְ הוּא ָ ּגזַר ַעל,גּוֹ זֵר וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְמ ַקיֵּם
ְ ֵ א,ש ּלֹא ְלהוֹ ִריד טַ ל ו ָּמטָ ר
יך הוּא
ֶ ׁ הַ ּ ָׁשמַ יִם
א-ש ָּכתוּב )מלכים
ֶ ׁ , ֹש ּ ָׁש ְלחָ ה לו
ֶ ׁ ּ ָפחַ ד מֵ ִאיזֶבֶ ל
ָ
יט( ִ ּכי כָ ֵעת ָמחָ ר ָא ִ ׂשים אֶ ת נ ְַפ ְ ׁשך ְ ּכנֶפֶ ׁש ַאחַ ד
? ֹ ו ִּמיָּד ּ ָפחַ ד וּבָ ַרח ַעל נ ְַפ ׁשו,מֵ הֶ ם

 וְ ק ּו ְד ׁ ָשא, ֵּכיוָ ן ְ ּד ִאיה ּו ָ ּג ַזר, וְ ִכי ֵאלִ ּיָה ּו, ָא ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיא.78
ְ ְּב ִר
 ְ ּדלָ א לַ אֲ ָח ָתא, וְ ִאיה ּו ָ ּגזִ יר ַעל ׁ ְש ַמיָא.יך ה ּוא ְמ ַק ּיֵים

ְ  ֵה,ִמ ְט ָרא וְ ַט ּ ָלא
.יה
ֶ יך ָ ּד ִחיל ִאיה ּו ֵמ ִאיז
ּ ֵ ְ ּד ׁ ַש ְ ּד ַרת ל,ֶבל
שים ֶאת ַנ ְפ ׁ ְש ָך
ׂ ִ  )מלכים א יט( ִ ּכי ָכ ֵעת ָמ ָחר ָא,ִ ּד ְכ ִתיב
.יה
ּ  ּו ִמ ּיָד ָּד ִחיל וְ ָע ַרק ַעל ַנ ְפ ׁ ֵש,ְ ּכנ ֶֶפ ׁש ַא ַחד ֵמ ֶהם

Rabbi Chiya says that Elijah the prophet was afraid of queen Jezebel when she
threatened his life 1 Kings 19:2
“יוֹספוּן כִּ י כָﬠֵ ת מָ חָ ר אָ ִשׂים אֶ ת נ ְַפ ְשׁ� כְּ נֶפֶ שׁ אַ חַ ד מֵ הֶ ם
ִ �הים ְוכֹה
ִ ֱו ִַתּ ְשׁלַ ח ִאיזֶבֶ ל מַ ְלאָ � אֶ ל אֵ ִליָּהוּ לֵ אמֹר כֹּה ַיﬠֲשׂוּן א.”
“Then Jezebel sent a messenger to Elijah, saying, “So may the gods do to me and more
also if I do not make your life as the life of one of them by this time tomorrow.”
The question is why was Elijah afraid and ran away for his life when he was able to
make commands and the Holy One Blessed be He, made them happen as we read in 1
Kings 17:1
“ ֹשׁבֵ י גִ ְלﬠָ ד אֶ ל אַ ְחאָ ב חַ י יְהוָה אֱ �הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ﬠָ מַ ְד ִתּי ְלפָ נָיו ִאם י ְִהיֶה הַ ָשּׁ ִנים הָ אֵ לֶּ ה טַ ל
ָ ַויּ ֹאמֶ ר אֵ ִליָּהוּ הַ ִתּ ְשׁ ִבּי ִמתּ
וּמָ טָ ר כִּ י ִאם ְל ִפי ְדבָ ִרי.”
“Now Elijah the Tishbite, of Tishbe in Gilead, said to Ahab, “As the LORD, the God of
Israel, lives before whom I stand, there shall be neither dew nor rain these years, except
by my word.”
ָ ִה ּנֵה ּ ֵפ ְר ׁשוּה, ָאמַ ר לוֹ ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י.79
יקים לֹא רוֹ ִצים ְלהַ ְט ִריחַ אֶ ת ִרבּ וֹ נָם
ִ ִּשהַ ַּצד
ֶׁ
,ש ּ ְ ׁשמוּאֵ ל
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו,ש ּ ֵנזֶק נִ ְמצָ א ]לוֹ[ לָ ַעיִן
ֶ ׁ ְ ּב ָמקוֹ ם
ְ ֵא טז( א-ש ָּכתוּב )שמואל
יך אֵ לֵ ְך וְ ָׁשמַ ע
ֶׁ
 ֶעגְ לַ ת ָּב ָקר ִּת ַּקח, ֹ ָאמַ ר לו.ָׁשאוּל ַוה ֲָרגָנִ י
ַיקים לֹא רוֹ ִצים ְלהַ ְט ִריח
ִ ִּש ַּצד
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם,ְ ּבי ֶָד ָך
 ַאף ָּכ ְך.ש ִ ּנ ְמצָ א ֶנזֶק
ֶ ׁ אֶ ת ִרבּ וֹ נָם ְ ּב ָמקוֹ ם
 לֹא ָרצָ ה,ש ּ ֶנזֶק נִ ְמצָ א
ֶ ׁ ש ָר ָאה
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן,ּאֵ ִליָּהו
. ְֹלהַ ְט ִריחַ אֶ ת ִרבּ וֹ נו

יקיָא לָ א
ַ  ְ ּד ַצ ִ ּד, ָהא א ּו ְקמ ּו ָה,יה ִר ִּבי ֹיו ֵסי
ּ ֵ ָא ַמר ל.79
ְ ּדנִ זְ ָקא

ְּבאֲ ַתר

,יהון
ֹ אר
ֵ לְ ָמ

לְ ַא ְט ָר ָחא

ּ ָב ָעאן

ְ ּכגַ וְ ונָ א
.ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ַחת )ליה( לְ ֵעינָ א
ְ  )שמואל א טז( ֵא,ִ ּד ְכ ִתיב
,יך ֵאלֵ ְך וְ ׁ ָש ַמע ׁ ָשא ּול וַ הֲ ָרגָ נִ י
יק ּיָא לָ א
ַ  ְּבגִ ין ְ ּד ַצ ִ ּד. ֶעגְ לַ ת ּ ָב ָקר ִּת ַ ּקח ְּבי ֶָד ָך,יה
ּ ֵָא ַמר ל
,ִד ׁ ְשמ ּו ֵאל

 א ּוף.יהון ְּבאֲ ַתר ְ ּדנִ זְ ָקא ִא ׁ ְש ּ ַת ַּכח
ֹ אר
ֵ ּ ָב ָעאן לְ ַא ְט ָר ָחא לְ ָמ
 לָ א ּ ָב ֵעי, ֵּכיוָ ן ְ ּד ָח ָמא ְ ּדנִ זְ ָקא ִא ׁ ְש ּ ַת ַּכח,ָה ִכי ֵאלִ ּיָה ּו
.יה
ֵ לְ ַא ְט ָר ָחא לְ ָמ
ּ אר

Rabbi Yossi said that they already studied that the righteous don’t want to bother God
when they realize the presence of danger.
It is similar to Samuel the prophet that said;
1 Samuel 16:2
39
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אתי“
ְשׁמַ ע ָשׁאוּל וַהֲ ָר ָג ִני ַויּ ֹאמֶ ר יְהוָה ﬠֶ גְ לַ ת בָּ ָקר ִתּ ַקּח ְבּי ֶָד� וְאָ מַ ְר ָתּ ִלזְ בֹּחַ לַ יהוָה בָּ ִ
”ַ .ויּ ֹאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ל אֵ י� אֵ לֵ � ו ָ
“And Samuel said, “How can I go? If Saul hears it, he will kill me.” And YHVH said,
”’“Take a heifer with you and say, ‘I have come to sacrifice to YHVH.
The righteous people won’t bother God when it comes to their own risk.

יה ,אֲ נָ א ִמ ּ ָלה ׁ ְש ַמ ְענָ אּ ְ ,ד ָהא ְּב ֵאלִ ּיָה ּו לָ א
ָ .80א ַמר לֵ ּ
יה וַ ִּי ָירא וַ ּיֵלֶ ְך ֶאל ַנ ְפ ׁש ֹוֶ ,א ּ ָלא )מלכים א
ְ ּכ ִתיב ּ ֵב ּ
יט( וַ ּי ְַראְ .ר ִאיָה ָח ָמאּ .ו ַמה ָח ָמאֶ ,א ּ ָלא ָח ָמא ְ ּד ָהא
יה ַמ ְל ַא ְך ַה ּ ָמוְ ת ,וְ לָ א ִא ְת ָמ ַסר
ִמ ַּכ ּ ָמה ׁ ְשנִ ין אֲ זַל ּ ַב ְת ֵר ּ
יה .וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא וַ ּיֵלֶ ְך ֶאל ַנ ְפ ׁש ֹוַ ,מאי וַ ּיֵלֶ ְך ֶאל ַנ ְפ ׁש ֹו ,אֲ זַל
ִּב ֵ
יד ּ
לְ ִק ּי ּו ָמא ְד ַנ ְפ ׁ ָשאּ ,ו ַמאן ִאיה ּו ִאילָ נָ א ְד ַח ּיֵי לְ ִא ְת ַּד ְּב ָקא

ש ִה ּנֵה
ָ .80אמַ ר לוֹ  ,אֲ נִ י ָׁשמַ ְע ִּתי ָדבָ רֶ ׁ ,
ִירא ַויֵּלֶ ְך אֶ ל נ ְַפ ׁשוֹ ,
ְ ּבאֵ ִליָּה ּו לֹא כָ תוּב בּ וֹ ַויּ ָ
אֶ ּ ָלא ַויּ ְַראְ ,ר ִאיָּה ָר ָאה .ו ָּמה ָר ָאה? אֶ ּ ָלא ָר ָאה
ש ִה ּנֵה ִמ ַּכ ּ ָמה ָׁשנִ ים הוֹ לֵ ְך ַאח ֲָריו מַ ְל ַא ְך הַ ּ ָמוֶת,
ֶׁ
ְ
וְ לֹא נִ ְמסָ ר ְ ּביָדוֹ  ,וְ ַע ְכ ָׁשו ַויֵּלֶ ך אֶ ל נ ְַפ ׁשוֹ  .מַ ה זֶּה
ַויֵּלֶ ְך אֶ ל נ ְַפ ׁשוֹ ? הָ לַ ְך ְל ִקיּוּם הַ ּנֶפֶ ׁש ,ו ִּמי הוּא?
ֵעץ הַ חַ יִּים ְל ִהדָּ בֵ ק ָׁשם.

ּ ַת ּ ָמן.

1 Kings 19:3
יהוּדה ַו ַיּנַּח אֶ ת ַנﬠֲרוֹ ָשׁם“
”ַ .ויּ ְַרא ַויּ ָָקם ַויֵּלֶ � אֶ ל נ ְַפשׁוֹ ַויָּב ֹא ְבּאֵ ר ֶשׁבַ ע אֲ ֶשׁר ִל ָ
“And he saw that and arose and ran to his soul and came to Beersheba, which belongs
to Judah, and left his servant there.” (The translation of this verse is close to literal to
)make is close to the deeper meaning that is explained by the Zohar, Zion
The Zohar tells us not to read the first word as ‘fear’ because it is written similar to the
word ‘Saw’. The Zohar explains that Elijah saw the angel of death after him for the past
’years but the angel didn’t have permission to take his life. Now Elijah ‘ran to his soul
that means he ran to connect to the Tree of Life so the angel of death won’t follow him
anymore.
;Lesson
Connection to the Tree of Life protects us from death.
Tree of Life connection is made through studies of the Torah and its secrets and by
giving Tzedakah.

ָ ּ .81תא חֲ זֵיֻ ּ ,כ ְּלה ּו ְ ּכ ִתיב ֶאת ַנ ְפ ׁש ֹו ,וְ ָה ָכא ְ ּכ ִתיב ֶאל
עוןָּ ,כל נִ ׁ ְש ָמ ִתין
נַ ְפ ׁש ֹו ,וְ ָרזָ א ָדא ׁ ְש ַמ ְענָ אּ ְ ,ד ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ

ְ ּד ַעלְ ָמאֻ ּ ,כ ְּלה ּו נָ ְפ ֵקי ֵמ ַהה ּוא נָ ָהר ְ ּדנָ גִ יד וְ נָ ִפיק ,וְ כֻ ְּלה ּו
רו ָרא ְד ַח ּיָיא )דחיי( ,וְ ַכד נ ּו ְק ָבא
לון ַהה ּוא ְצ ֹ
נָ ִקיט ֹ
ִא ְת ַע ְּב ַרת ִמן ְ ּדכ ּו ָראֻ ּ ,כ ְּלה ּו ְּב ִתיא ּו ְב ּ ָתא ִ ּד ְת ֵרין ִס ְט ִרין,
ְּב ִתיא ּו ְב ּ ָתא ְ ּדנ ּו ְק ָבא לְ גַ ּ ֵבי ְדכ ּו ָרא .וְ ַכד ִּתיא ּו ְב ּ ָתא
ִ ּד ְדכ ּו ָרא נָ ְפ ָקא ִּב ְרע ּו ָתאּ ְ ,כ ֵדין ִאינ ּון נִ ׁ ְש ָמ ִתין ְּב ִק ּי ּו ָמא
י ִַּתירְּ ,בגִ ין ְ ּדכ ּ ָֹלא ְּב ִתיא ּו ְב ּ ָתא ּו ְרע ּו ְ ּד ִאילָ נָ א ְ ּד ַח ּיָיא.
וְ ֵאלִ ּיָה ּוְּ ,בגִ ין ְ ּדהֲ וָ ה ֵמ ַהה ּוא ְרע ּו ָתא י ִַּתיר ִמ ּ ַבר נָ ׁש
ָאחֳ ָראִ ,א ְת ְק ּיַים.

 .81בּ ֹא ְראֵ הֻ ּ ,כ ּ ָלם ָּכתוּב אֶ ת נ ְַפ ׁשוֹ  ,וְ כָ אן
ש ָאמַ ר ַר ִ ּבי
ָּכתוּב אֶ ל נ ְַפ ׁשוֹ  ,וְ סוֹ ד זֶה ָׁשמַ ְע ִּתיֶ ׁ ,
של הָ עוֹ לָ םֻ ּ ,כ ּ ָלם יוֹ ְצ ִאים
ִ ׁש ְמעוֹ ןָּ ,כל הַ ְ ּנ ָׁשמוֹ ת ׁ ֶ
ש ּ ׁשוֹ פֵ ַע וְ יוֹ צֵ א ,וְ אֶ ת ּ ֻכ ּ ָלם הוּא
מֵ אוֹ תוֹ נָהָ ר ׁ ֶ
ּ
שהַ ְ ּנ ֵקבָ ה
ְצרוֹ ר הַ חַ יִים ,ו ְּכ ׁ ֶ
לוֹ ֵקחַ אוֹ תוֹ
ּ
ּ
ִמ ְת ַע ּ ֶב ֶרת ִמן הַ זָּכָ רֻ ,כ ָלם ִ ּב ְת ׁשו ַּקת ְ ׁשנֵי
לַ זָּכָ ר,
הַ ְ ּנ ֵקבָ ה
ִ ּב ְת ׁשו ַּקת
הַ ְּצ ָד ִדים,
ש ְּת ׁשו ַּקת הַ זָּכָ ר יוֹ צֵ את ְ ּב ָרצוֹ ןָ ,אז אוֹ ָתן
ו ְּכ ׁ ֶ
שהַ כּ ֹל ִ ּב ְת ׁשו ָּקה
הַ ְ ּנ ָׁשמוֹ ת ְ ּב ִקיּוּם יוֹ ֵתרִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
שהָ יָה
של ֵעץ הַ חַ יִּים .וְ אֵ ִליָּהוִּ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
וְ ָרצוֹ ן ׁ ֶ
מֵ אוֹ תוֹ ָרצוֹ ן יוֹ ֵתר מֵ ָא ָדם ַאחֵ רִ ,ה ְת ַקיֵּם.

’, ‘to his soul’.אֶ ל נ ְַפשׁוֹ‘ ’,’ his soul’ but here it is sayingאת נפשו‘ It is usually written
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Rabbi Shimon says that all the souls come out from Yessod of Zeir Anpin and then to
the female, Malchut. The female is impregnated from the male, with the desire of the
male to the female and the female to the male.
When the desire of the male is strong then the life force of the soul is greater because
the life force comes from the Tree of Life that is Zeir Anpin. Elijah came from the great
desire of the male more than others and for that, he didn’t die.
 וְ לֹא כָ תוּב, ֹ ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך ָּכתוּב אֶ ל נ ְַפ ׁשו.82
 וְ ִאם. זוֹ הַ ְ ּנ ֵקבָ ה- ֹשה ֲֵרי אֶ ת נ ְַפ ׁשו
ֶ ׁ , ֹאֶ ת נ ְַפ ׁשו
של זָכָ ר
ֶ ׁ  הַ ְ ּכלָ לוּת- ּתֹאמַ ר וְ אֶ ל הָ ִא ּ ָׁשה ָאמַ ר
 ָאז וְ אֶ ל הָ ִא ּ ָׁשה,ש ִהיא ְ ּבתוֹ ְך הַ ָז ּכָ ר
ֶ ׁ וּנְ ֵקבָ ה ְ ּכ
של
ֶ ׁ  וְ לֹא, הַ ְ ּנ ֵקבָ ה ְלבַ דָּ ּה-  אֶ ת הָ ִא ּ ָׁשה.ָאמַ ר
 אֶ ת. ֹ הַ זָּכָ ר ְלבַ דּ ו- ֹ ְ ּכמוֹ זֶה אֶ ל נ ְַפ ׁשו.הַ זָּכָ ר
של
ֶ ׁ  הַ ְ ּנ ֵקבָ ה ְלבַ דָּ ּה וְ לֹא ִה ְת ַּכ ְּללוּת- ֹנ ְַפ ׁשו
שהוּא ִמ ַּצד הַ זָּכָ ר יוֹ ֵתר ִמ ָּכל ְ ּבנֵי
ֶ ׁ  ו ִּמ ּ ׁשוּם.זָכָ ר
 וְ לֹא מֵ ת ִ ּכ ְ ׁש ָאר, ִה ְת ַקיֵּם ְ ּב ִקיּוּמוֹ יוֹ ֵתר,הָ עוֹ לָ ם
,שהַ כּ ֹל הוּא מֵ ֵעץ הַ חַ יִּים
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם,ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם
ְ
 ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכך ִה ְס ּ ַת ּ ֵלק ְלמַ ְעלָ ה.וְ לֹא ִמ ּתוֹ ְך הֶ ָעפָ ר
,ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם
ָּכל
ְ ּכ ֶד ֶר ְך
וְ לֹא מֵ ת
ב ב( ַו ַיּ ַעל אֵ ִליָּה ּו ַּב ּס ֳָע ָרה-ש ָּכתוּב )מלכים
ֶׁ
.הַ ּ ָׁש ָמיִם

 ְ ּד ָהא. וְ לָ א ְ ּכ ִתיב ֶאת ַנ ְפ ׁש ֹו, ּו ְבגִ ין ָּכ ְך ֶאל ַנ ְפ ׁש ֹו ְ ּכ ִתיב.82

,ימא וְ ֶאל ָה ִא ּ ׁ ָשה ָא ַמר
ָ  וְ ִאי ֵת.ֶאת נַ ְפ ׁש ֹו ָ ּדא ִהיא נ ּו ְק ָבא

 ְ ּכ ֵדין וְ ֶאל, ַּכד ִהיא ְּב ֹגו ְ ּדכ ּו ָרא.ְ ּכלָ לָ א ִ ּד ְ ּד ַכר וְ נ ּו ְק ָבא
 וְ לָ א, נ ּו ְק ָבא ִּבלְ ח ּו ָד ָהא, ֶאת ָה ִא ּ ׁ ָשה.ָה ִא ּ ׁ ָשה ָא ַמר
 ֶאת ַנ ְפ ׁש ֹו,דוי
ֹ חו
ֹ ְ ָ ּד ָכר ִּבל, ְ ּכגַ וְ ונָ א ָדא ֶאל ַנ ְפ ׁש ֹו.ִ ּד ְ ּדכ ּו ָרא
 ּו ְבגִ ין ְ ּד ִאיה ּו.נ ּו ְק ָבא ִּבלְ ח ּו ָד ָהא וְ לָ א ְ ּכלִ יל ּו ִ ּד ְ ּדכ ּו ָרא
 ִא ְת ְק ּיַים,ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד ְ ּדכ ּו ָרא י ִַּתיר ִמ ָּכל ְּבנֵי ַעלְ ָמא
 ְּבגִ ין ְ ּדכ ּ ָֹלא. וְ לָ א ִמית ִ ּכ ׁ ְש ָאר ְּבנֵי ַעלְ ָמא,יה י ִַּתיר
ּ ְּב ִק ּי ּו ֵמ
 ּו ְבגִ ין ָ ּדא ִא ְס ּ ַת ּ ַלק. וְ לָ א ִמג ֹּו ַע ְפ ָרא,ִאיה ּו ֵמ ִאילָ נָ א ְד ַח ּיֵי

.ַעלְ ָמא

ְּבנֵי

ָּכל

ְ ּכא ַֹרח

ִמית

וְ לָ א

,לְ ֵעילָ א

. )מלכים ב ב( וַ ּי ַַעל ֵאלִ ּיָה ּו ִּב ְס ָע ָרה ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם,ִ ּד ְכ ִתיב

For that reason, it is written ‘‘ ’אֶ ל נ ְַפשׁוֹto his soul’ because ‘ ’אֶ לhas the aspect of male.
‘‘ ’את נפשוhis soul’ has ‘ ’אתthat is the aspect of a female.
In Genesis 3:16 it says ””אֶ ל הָ ִא ָשּׁה אָ מַ ר, “to the woman he said…” that may look conflicting
with the explanation above but in this case, the reference is to the man and woman as
a whole.
Elijah was from the purity of the Tree of Life and not from dust like other people.
Because of that he didn’t die like other people but ascended to heaven with a chariot
of fire.
2 Kings 2:11
“ ַוי ְִהי הֵ מָּ ה הֹ ְלכִ ים הָ לוֹ� ו ְַדבֵּ ר ו ְִהנֵּה ֶרכֶב אֵ שׁ וְסוּסֵ י אֵ שׁ ַויּ ְַפ ִרדוּ בֵּ ין ְשׁנֵיהֶ ם ַויַּﬠַ ל אֵ ִליָּהוּ בַּ ְסּﬠָ ָרה הַ ָשּׁמָ יִם.”
“As they were going along and talking, behold, there appeared a chariot of fire and
horses of fire which separated the two of them. And Elijah went up by a whirlwind into
heaven.”
Lesson;
Elijah is Pinchas the priest that God promised him eternal priesthood (Numbers 25:13)
because he saved the Israelites from certain death. He received the pure souls of Nadav
and Avihue with the highest connection to the Tree of Life. Pinchas turned to be Elijah
the prophet that didn’t die because of the pure soul he had in him.
-=-=A couple that wishes to have a child should prepare themselves properly by focusing
on the process and not having a child by ‘accident’. The man should have a greater
desire because it determines his connection to the Tree of Life, Zeir Anpin, where the
souls are chosen to connect to the specific unification. The woman should also have a
great desire to accept the Light from the man and manifest it in her vessel that was
purified earlier on a physical and spiritual level in a mikveh.
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-=-=Our desires for the studies of Torah and Zohar draw greater support for our souls from
the Tree of Life. With that, we can earn the merit to be resurrected to immortality at
the time of the Final Redemption.
 וְ ִה ּנֵה ֶרכֶ ב אֵ ׁש וְ סוּסֵ י, בּ ֹא ְראֵ ה מַ ה ָּכתוּב.83
ַשט הַ ּגוּף ִמן הָ רוּח
ֵ ׁ ּ שה ֲֵרי ָאז ִה ְת ּ ַפ
ֶ ׁ ,' ֹאֵ ׁש וְ גו
ְ
,ש ּלֹא ִ ּכ ְ ׁש ָאר דֶּ ֶרך ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם
ֶ ׁ וְ ִה ְס ּ ַת ּ ֵלק
ְ
,וְ נִ ְ ׁש ָאר מַ ְל ָאך ָקדוֹ ׁש ִ ּכ ְ ׁש ָאר ְקדוֹ ִ ׁשים ֶע ְליוֹ נִ ים
, ָ ַוה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּה,שה ְ ׁש ִליחוּת ָּבעוֹ לָ ם
ֶׂ ֹוְ עו
ְ
,שה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ָּבעוֹ לָ ם
ֶׂ ֹשעו
ֶ ׁ שהַ ִ ּנ ִ ּסים
ֶׁ
. ֹנַעֲ ִ ׂשים ַעל יָדו

 ַמה ְ ּכ ִתיב וְ ִה ּנֵה ֶר ֶכב ֵא ׁש וְ ס ּו ֵסי ֵא ׁש, ּ ָתא חֲ זֵי.83
 )שמות קצז ע''א( ְ ּד ָהא ְ ּכ ֵדין ִא ְת ּ ַפ ּ ׁ ַשט ּג ּו ָפא ִמן,'וְ גו
 וְ ִא ׁ ְש ּ ָת ַאר. וְ ִא ְס ּ ַת ּ ַלק ְ ּדלָ א ִ ּכ ׁ ְש ָאר א ַֹרח ְּבנֵי ַעלְ ָמא,ר ּו ָחא
וְ ָע ִביד

,ישי ֶעלְ ֹיונִ ין
ֵ ׁ  ִ ּכ ׁ ְש ָאר ַק ִ ּד,ישא
ָ ׁ ַמלְ אֲ ָכא ַק ִ ּד

 ְ ּדנִ ִּסין ְ ּד ָע ַבד ק ּו ְד ׁ ָשא, וְ ָהא א ּו ְקמ ּו ָה.ׁ ְשלִ יח ּו ָתא ְב ַעלְ ָמא
ְ ְּב ִר
.ידן
ָ יה ִא ְתעֲ ִב
ּ  ַעל יְ ֵד,יך ה ּוא ְּב ַעלְ ָמא

When people die, the angel of death separates their soul from their body with a sword.
Elijah’s soul was separated from his body by chariots of fire. This kind of separation
transformed him into a holy angel of God. As a holy angel, Elijah could carry missions
from the Holy One Blessed be He in this world and make miracles.
. ִֹש ַאל אֶ ת נ ְַפ ׁשו
ׁ ְ ּ ַוי, ּובֹא ו ְּראֵ ה מַ ה ָּכתוּב.84
ש ִ ּנ ְת ָּבאֵ ר
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו, ֹאשוֹ נָה ַויֵּלֶ ְך אֶ ל נ ְַפ ׁשו
ׁ ָּב ִר
שבּ וֹ ׁשוֹ ֶרה
ֶ ׁ  הָ ֵעץ, וְ כָ אן אֶ ת נ ְַפ ׁשוֹ לָ מוּת,ַּב ִ ּקיּוּם
ְ
, וְ ָׁשם נִ גְ לָ ה ָעלָ יו הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא,הַ ּ ָמוֶת
? מַ ה ָּכתוּב ַאח ֲָריו.ַּכ ָּכתוּב צֵ א וְ ָעמַ ְד ּ ָת בָ הָ ר
וְ ַאחַ ר הָ ַר ַע ׁש אֵ ׁש לֹא בָ אֵ ׁש ה' וְ ַאחַ ר הָ אֵ ׁש קוֹ ל
,של הַ כּ ֹל
ֶ ׁ ימי
ִ ִ זֶה ּו הַ ּ ָמקוֹ ם הַ ּ ְפנ.דְּ ָמ ָמה ַד ָּקה
.ש ּ ִמ ּ ֶמ ּנ ּו יוֹ ְצ ִאים ָּכל הָ אוֹ רוֹ ת
ֶׁ

. )מלכים א יט( וַ ִּי ׁ ְש ַאל ֶאת ַנ ְפ ׁש ֹו, ַמה ְ ּכ ִתיב, וְ ָתא חֲ זֵי.84
. ְ ּכ ָמה ְד ִא ְּת ָמר ְּב ִק ּי ּו ָמא, וַ ּיֵלֶ ְך ֶאל ַנ ְפ ׁש ֹו,יתא
ָ ְּב ַק ְד ִמ
 וְ ַת ּ ָמן.מו ָתא
ֹ יה ׁ ַש ְריָא
ּ  ִאילָ נָ א ְד ֵב,וְ ָה ָכא ֶאת ַנ ְפ ׁש ֹו לָ מ ּות
ְ יה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 )מלכים, ְ ּכ ָמה ִד ְכ ִתיב,יך ה ּוא
ּ ִֵא ְת ְ ּגלִ י עֲ ל
 וְ ַא ַחר ָה ַר ַע ׁש,יה
ּ  ַמה ְ ּכ ִתיב ּ ַב ְת ֵר.א יט( צֵ א וְ ָע ַמ ְד ּ ָת ּ ָב ָהר

 ָ ּדא ה ּוא,קול ְ ּד ָמ ָמה ַד ָ ּקה
ֹ ֵא ׁש לא ָב ֵא ׁש ה' וְ ַא ַחר ָה ֵא ׁש
.הו ִרין
ֹ ְֵיה נָ ְפ ִקין ָּכל נ
ָ ִאֲ ַתר ּ ְפנ
ּ  ְ ּד ִמ ּנ,ימ ָאה ְ ּדכ ּ ָֹלא

1 Kings 19:4
“ ֵשׁב ַתּחַ ת ר ֶֹתם אחת אֶ חָ ד וַיִּ ְשׁאַ ל אֶ ת נ ְַפשׁוֹ לָ מוּת וַיּ ֹאמֶ ר ַרב ﬠַ ָתּה יְה ָוה ַקח נ ְַפ ִשׁי
ֶ וְהוּא הָ לַ � בַּ ִמּ ְדבָּ ר ֶדּ ֶר� יוֹם ַו ָיּב ֹא ַויּ
כִּ י ל ֹא טוֹב אָ נֹכִ י מֵ אֲ ב ָֹתי.”
“But he himself went a day’s journey into the wilderness and came and sat down under
a juniper tree; and he asked his soul that he might die, and said, “It is enough; now, O
YHVH, take my life, for I am not better than my fathers.”
Previously we read that Elijah “ran to his soul” using “ ”אלthat is a male aspect. Here
Elijah asks ‘his soul’ using a female form with the word ‘’את. The Zohar tells us that
this form connected Elijah to the Tree of Death that is in Malchut. At the same place,
the Holy One Blessed be He revealed himself to Elijah, telling him,
1 Kings 19:11,12
“ ַוּמ ַשׁבֵּ ר ְסלָ ﬠִ ים ִל ְפ ֵני יְהוָה ל ֹא בָ רוּח
ְ ַויּ ֹאמֶ ר צֵ א וְﬠָ מַ ְד ָתּ בָ הָ ר ִל ְפנֵי יְהוָה ו ְִהנֵּה יְהוָה עֹבֵ ר וְרוּחַ גְּ דוֹלָ ה וְחָ זָק ְמפָ ֵרק הָ ִרים
יְהוָה וְאַ חַ ר הָ רוּחַ ַרﬠַ שׁ ל ֹא בָ ַרﬠַ שׁ יְהוָה.”
“וְאַ חַ ר הָ ַרﬠַ שׁ אֵ שׁ ל ֹא בָ אֵ שׁ יְהוָה וְאַ חַ ר הָ אֵ שׁ קוֹל ְדּמָ מָ ה ַד ָקּה.”
“So He said, “Go forth and stand on the mountain before YHVH.” And behold, YHVH
was passing by! And a great and strong wind was rending the mountains and breaking
into pieces the rocks before YHVH, but YHVH was not in the wind. And after the wind
an earthquake, but YHVH was not in the earthquake.”

42

DailyZohar.com

Zohar Vayigash – Draft – unedited- not for publishing
“After the earthquake, a fire, but YHVH was not in the fire, and after the fire a still
silent voice.”
The last aspect of God’s revelation is “a still silent voice”, which is the most inner level
where all lights come out.
Lesson;
Elijah killed Jezebel’s 450 prophets that worshipped the Ba’al, who is the God of the
other-side. Jezebel was furious and swore to kill Elijah so he ran away, depressed and
expecting the worst.
Even though he was on a low spiritual point, God revealed himself to him sending him
on a mission to anoint a new king over Israel to replace the corrupted king Ahab and
his idol worshipper queen, Jezebel.
The lesson is for us to know that even if we reach a low spiritual state, we can still
connect to God on the highest level.
In 1 Kings 19:11,12 we read an interesting description of the revelation of God.
And a great and strong wind was rending the mountains and breaking in pieces the
rocks before YHVH;
but YHVH was not in the wind.
And after the wind, an earthquake,
but YHVH was not in the earthquake.
After the earthquake, a fire,
but YHVH was not in the fire
and after the fire a still silent voice
The Bible doesn’t say after the fire “And YHVH found in the silence” because God’s
presence is everywhere. We can always find a quiet place in our minds and
communicate with God.
 מַ ה ָּכתוּב? ַוי ְִהי ִ ּכ ְ ׁשמ ַֹע אֵ ִליָּה ּו ַויָּלֶ ט ּ ָפנָיו.85
ְ ּב ַאדַּ ְר ּתוֹ וְ גוֹ ' וְ ִה ּנֵה אֵ לָ יו קוֹ ל ַויֹּאמֶ ר מַ ה ְּל ָך פֹה
 ָאמַ ר לוֹ הַ ָּקדוֹ ׁש.ֵאתי
ִ  ַויֹּאמֶ ר ַק ּנֹא ִק ּנ.ּאֵ ִליָּהו
 ַעד ָמ ַתי ַא ּ ָתה ְמ ַק ּנֵא ִלי? סָ ג ְַר ּ ָת אֶ ת,ָּברו ְּך הוּא
,ש ּלֹא יָכוֹ ל ִל ְ ׁשלֹט ְ ּב ָך הַ ּ ָמוֶת ְלעוֹ לָ ם
ֶ ׁ הַ דֶּ לֶ ת
ָ
.[וְ הָ עוֹ לָ ם לֹא יָכוֹ ל ִל ְסבּ ֹל אוֹ ְתך ִעם ָּבנַי ]אָ ָדם
.' ִֹש ָראֵ ל וְ גו
ׂ ְ ית ָך ְ ּבנֵי י
ְ  ִ ּכי ָעזְב ּו ְב ִר, ָֹאמַ ר לו
ָ ּ חַ י, ָֹאמַ ר לו
ש ָּבנַי ]אָ ָדם[ י ְַקיְּמ ּו
ֶ ׁ ש ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם
ֶ ׁ ֶיך
 ַא ּ ָתה ִת ְהיֶה ְמז ּ ָֻמן,אֶ ת ְ ּב ִרית הַ ּק ֶֹד ׁש
 ]וַהֲ ֵרי נ ְִתבָּ אֵ ר ֶשׁ ִמּשּׁוּם ָכּ� ְמ ַת ְקּ ִנים כִּ סֵּ א.ְל ָׁשם
[. ֶשׁהוּא ְמזֻמָּ ן ְל ָשׁם,ְלאֵ ִליָּהוּ

 )מלכים א יט( וַ יְ ִהי ִ ּכ ׁ ְשמ ַֹע ֵאלִ ּיָה ּו וַ ּיָלֶ ט, ַמה ְ ּכ ִתיב.85

ֹאמר )תשא ק''ץ
ֶ קול וַ ּי
ֹ
ּ ָפנָ יו ְּב ַא ַּד ְר ּת ֹו וְ ִה ּנֵה ֵאלָ יו
יה
ִ ֹאמר ַק ּנֹא ִק ּנ
ֶ ע''א( ַמה ְּל ָך פ ֹה ֵאלִ ּיָה ּו וַ ּי
ּ ֵ ָא ַמר ל,ֵאתי

ְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 ְט ָר ַקת ַּג ּ ָלא, ַעד ָמ ַתי ַא ּ ָתה ְמ ַק ּנֵא ִלי,יך ה ּוא
,מו ָתא לְ ָעלְ ָמא
ֹ ְ ּדלָ א )דף רט ע''ב( י ִָכיל לְ ׁ ַש ְּל ָט ָאה ּ ָב ְך
 ִ ּכי,יה
ּ ֵ ָא ַמר ל.(וְ ַעלְ ָמא לָ א י ִָכיל לְ ִמ ְס ְּבלָ ְך ִעם ּ ָבנַי )נשא
ָ  ַח ּי,יה
 ְ ּד ְּב ָכל,ֶיך
ְ ָעזְ ב ּו ְב ִר
ּ ֵ ָא ַמר ל.'ש ָר ֵאל וְ גו
ׂ ְ ִית ָך ְּבנִ י י

 ַאנְ ְּת ְּת ֵהא ז ִַּמין,ישא
ָ ׁ אֲ ַתר ְ ּד ָבנַי )נשא( יְ ַק ְּיימ ּו ְקיָים ַק ִ ּד

 )ד''א והא אתמר בגין כך מתקנין כורסיא לאליהו.ּ ַת ּ ָמן
(דאיהו זמין תמן

1 Kings 19:10
“ ית� ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת ִמזְ ְבּחֹ ֶתי� הָ ָרסוּ וְאֶ ת נ ְִביאֶ י� הָ ְרגוּ בֶ חָ ֶרב
ְ ֵאתי לַ יהוָה אֱ �הֵ י צְ בָ אוֹת כִּ י ﬠָ זְ בוּ ְב ִר
ִ ַויּ ֹאמֶ ר ַקנּ ֹא ִקנּ
ו ִָא ָוּ ֵתר אֲ ִני ְלבַ ִדּי ַויְבַ ְקשׁוּ אֶ ת נ ְַפ ִשׁי ְל ַק ְח ָתּהּ.”
“He said, “I have been very zealous for YHVH, the God of hosts; for the sons of Israel
have forsaken Your covenant, torn down Your altars and killed Your prophets with the
sword. And I alone am left; and they seek my life, to take it away.”
Elijah complained to God about the children of Israel that left the path of the covenant
( )בריתand killed God’s prophets.
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God scolded Elijah, telling him that as an immortal person, his criticism is a judgment
that the world can’t handle. Because of that, God told Elijah to be present wherever the
children of Israel perform circumcision that is the sign of the Covenant.
של
ֶ ׁ  בּ ֹא ְראֵ ה מַ ה ָ ּג ַרם אוֹ תוֹ הַ דִּ בּ וּר.86
ִש ָראֵ ל ִ ׁש ְב ַעת
ׂ ְ ש ָּכתוּב וְ ִה ְ ׁש ַא ְר ִּתי ְבי
ֶ ׁ ,ּאֵ ִליָּהו
שר לֹא כָ ְרע ּו לַ ַּב ַעל וְ כָ ל
ֶ ׁ ֲאֲ לָ ִפים ָּכל הַ ִ ּב ְר ַּכיִם א
ְ ָאמַ ר לוֹ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך. ָֹשק לו
ַ ׁ שר לֹא נ
ֶ ׁ ֲהַ ּ ֶפה א
שאֵ ין הָ עוֹ לָ ם ִל ְסבּ ֹל
ֶ ׁ , ִמ ָּכאן וָהָ ְל ָאה,הוּא
ישע ּ ֶבן ָׁשפָ ט
ָׁ  וְ אֶ ת אֱ ִל.[אוֹ ְת ָך ִעם ָּבנַי ]אָ ָדם
ָ שח ְלנ ִָביא ּ ַת ְח ּ ֶת
 י ְִהיֶה,יך
ַ ׁ מֵ ָאבֵ ל ְמחוֹ לָ ה ִּת ְמ
ּ
 וְ ַא ּ ָתה ִּת ְס ּ ַת ֵלק,[נ ִָביא ַאחֵ ר אֵ צֶ ל ָּבנַי ]אָ ָדם
.ִל ְמקוֹ ְמ ָך

,ְד ֵאלִ ָ ּיה ּו

ִמ ּ ָלה

ַה ִהיא

ָ ּג ַרם

ַמה

,חֲ זֵי

 ּ ָתא.86

ש ָר ֵאל ׁ ִש ְב ַעת
ׂ ְ ִ )מלכים א יט( וְ ִה ׁ ְש ַא ְר ִּתי ְּבי,ִ ּד ְכ ִתיב

אֲ לָ ִפים ָּכל ַה ִּב ְר ַּכיִ ם אֲ ׁ ֶשר לא ָּכ ְרע ּו לַ ּ ַב ַעל וְ ָכל ַה ּ ֶפה
ְ יה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 ִמ ָּכאן,יך ה ּוא
ֹ אֲ ׁ ֶשר ל ֹא נָ ׁ ַשק
ּ ֵ ָא ַמר ל.לו
.( ְ ּדלָ א י ִָכיל ַעלְ ָמא לְ ִמ ְס ְּבלָ ְך ִעם ָּבנַי )נשא,ּולְ ָהלְ ָאה
חולָ ה ִּת ְמ ׁ ַשח לְ נָ ִביא
ֹ ישע ּ ֶבן ׁ ָש ָפט ֵמ ָא ֵבל ְמ
ָ ׁ ִוְ ֶאת אֱ ל
ָ ּ ַת ְח ּ ֶת
 וְ ַא ְּת,(יאה ָאחֳ ָרא לְ גַ ּ ֵבי ּ ָבנַי )נשא
ָ  יְ ֵהא נְ ִב.יך
.ִּת ְס ּ ַת ּ ַלק לְ ַא ְת ָר ְך

The Zohar tells us that immediately after Elijah’s criticism over the Israelites, God
decreed a harsh judgment.
1 Kings 19:18
“ו ְִה ְשׁאַ ְר ִתּי ְבי ְִשׂ ָראֵ ל ִשׁ ְבﬠַ ת אֲ לָ ִפים כָּל הַ ִבּ ְר ַכּיִם אֲ ֶשׁר ל ֹא כ ְָרעוּ לַ בַּ ﬠַ ל ְוכָל הַ פֶּ ה אֲ ֶשׁר ל ֹא נ ַָשׁק לוֹ.”
“Yet I will leave seven thousand in Israel, all the knees that have not bowed to Baal,
and every mouth that has not kissed him.”
God also told Elijah that from this moment on, the world can’t hear his words of
judgment. God told him to anoint Elisha to replace him as a prophet because he now
needs to leave this world.
Lesson;
The Biblical aspect of ‘jealous’ is about keeping the ‘cleanliness/purity’ of the holy in
this world. As we already know Mikveh  = מקוה151 =  קנאjealous. Pinchas ‘cleanse’ the
‘Yessod’ from the corruption that the Midianites brought to this level with the sexual
acts with the Israelites. Elijah cleansed the Ba’al’s prophets of the other side.
In both events, the Torah used the words קנא קנאתי
Elijah, who is Pinchas, was immortal and that gave him power above nature. His words
could cause unmitigated judgments and for that reason, God gave him the duty to
welcome every Israelite when they go through circumcision.
-=-=
During the circumcision ceremony, we dedicate and announce a seat for Elijah that
comes to participate in the process of bringing a child into the covenant of Abraham.
-=-=A new prophet needed to replace Elijah because after he expressed criticism on the
Israelites, he can not carry the words of God to the people.
Criticism is a form of judgment that doesn’t do good for the person who delivers the
judgment. In Leviticus 19:15 we have the precept of “In righteousness, you shall judge
your neighbor”. The Sages tell us that we should ‘judge every man to the side of
merit/favor’. This precept gives us merit in this world and in the world to come. It is so
because by going the positive path, we remove the negativity or judgment that we saw.
A rabbi was asked to give a eulogy to a thief that never came to the synagogue. He
couldn’t lie or tell the person ‘occupation’. He said that the deceased never spoke bad
in the synagogue and he was an expert in opening doors. God sees every action we do
and it will be corrected sooner or later. We should not be the cause of justice that may
expedite the execution of the judgment.
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This story is somewhat funny but at the same time we learn from that, how we can
transform negative to positive without lying.

יה לְ ק ּו ְד ׁ ָשא
 .87וְ ּ ָתא חֲ זֵיָּ ,כל ַהה ּוא ּ ַבר נָ ׁש ִ ּד ְמ ַק ִּני לֵ ּ
ְּב ִר ְ
יה,
יך ה ּוא ,לָ א י ִָכיל ַמלְ אֲ ָכא ְד ֹ
מו ָתא לְ ׁ ַש ְּל ָט ָאה ּ ֵב ּ
יה ׁ ְשלָ ם ,וְ ָהא א ּו ְקמ ּו ָה.
ִ ּכ ׁ ְש ָאר ְּבנֵי נָ ׁ ָשא .וְ יִ ְת ַק ּיֵים ּ ֵב ּ

מור ִהנְ נִ י ֹנו ֵתן
ְ ּכ ָמה ְד ִא ְּת ָמר ְּב ִפנְ ָחס) ,במדבר כה( לָ ֵכן אֱ ֹ
לום:
יתי ׁ ָש ֹ
לו ֶאת ְּב ִר ִ
ֹ

ש ּ ְמ ַק ּנֵא
ּ .87ובֹא ְראֵ הָּ ,כל אוֹ תוֹ ָא ָדם ׁ ֶ
לַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברו ְּך-הוּא ,לֹא יָכוֹ ל מַ ְל ַא ְך הַ ּ ָמוֶת
ִל ְ ׁשלֹט בּ וֹ ִ ּכ ְ ׁש ָאר ְ ּבנֵי ָא ָדם ,וְ י ְִת ַקיֵּם בּ וֹ ָׁשלוֹ ם,
ש ּנֶאֱ מַ ר ְ ּב ִפנְ חָ ס) ,במדבר
וְ ִה ּנֵה ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
יתי ָׁשלוֹ ם.
כה( לָ כֵ ן אֱ מֹר ִהנְ נִ י נ ֵֹתן לוֹ אֶ ת ְ ּב ִר ִ

Numbers 25:11,12
יתי אֶ ת ְבּנֵי “
ִפּינְחָ ס בֶּ ן אֶ ְלﬠָ זָר בֶּ ן אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן הֵ ִשׁיב אֶ ת חֲ מָ ִתי מֵ ﬠַ ל ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּ ַק ְנאוֹ אֶ ת ִקנְאָ ִתי ְבּתוֹכָם ְול ֹא כִ לִּ ִ
”.י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּ ִקנְאָ ִתי
יתי ָשׁלוֹם“
ֹתן לוֹ אֶ ת ְבּ ִר ִ
”.לָ כֵן אֱ מֹר ִה ְנ ִני נ ֵ
“Phinehas the son of Eleazar, son of Aaron the priest, has turned back my wrath from
the people of Israel, in that he was jealous with my jealousy among them so that I did
”not consume the people of Israel in my jealousy.
”;“Therefore say, ‘Behold, I give him My covenant of peace
The Zohar teaches us that those who are jealous for YHVH, are protected from the angel
”of death and live in peace as it was said for Pinchas, “I give him My covenant of peace
Elijah reminds God about his jealous work for him, as Pinchas (1 Kings 19:10) “I have
been very jealous for YHVH…”.
ארי ִבנְ י ִָמן ָא ִחיו ַויּ ְֵב ְּך ו ִּבנְ י ִָמן
ך◌ ּו ִבנְ י ִָמן ּ ָב ָכה ַעל ַ .88ויּ ִּפֹל ַעל צַ ְ ּו ֵ
ארי ִּבנְ י ִָמן ָא ִחיו וַ ּי ְֵב ִ
 .88וַ ִּי ּפ ֹול ַעל ַצ ְ ּו ֵ
ָאריוַ .ר ִ ּבי י ְִצחָ ק ָאמַ רִ ,ה ּנֵה ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ
אריוִ .ר ִּבי יִ ְצ ָחק ָא ַמרָ ,הא א ּו ְקמ ּו ָהּ ְ ,ד ָב ָכה ַעל ָּבכָ ה ַעל צַ ּו ָ
ַצ ָ ּו ָ
שנִ י.
אשוֹ ן וְ ַעל ִמ ְקדָּ ׁש ׁ ֵ
ש ָּבכָ ה ַעל ִמ ְקדָּ ׁש ִר ׁ
ֶׁ

אש ֹון וְ ַעל ִמ ְק ָּד ׁש ׁ ֵשנִ י.
ִמ ְק ָּד ׁש ִר ׁ

Genesis 45:14
ָאריו“
וּב ְני ִָמן בָּ כָה ﬠַ ל צַ וּ ָ
ארי ִב ְני ִָמן אָ ִחיו ַויּ ְֵבךְּ ִ
”.וַיִּ ֹפּל ﬠַ ל צַ וְּ ֵ
“Then he fell on his brother Benjamin’s neck and wept, and Benjamin wept on his
”necks.
The verse tells about Joseph falling on Benjamin’s neck (singular) and Benjamin wept
on Joseph’s necks (plural).
Rabbi Yitzchak says that he cried about the first and second temples that will be built
and destroyed in the land of Benjamin.

אר ְך
ָ ּ .89פ ַתח וְ ָא ַמר) ,שיר השירים ד( ְ ּכ ִמגְ ַּדל ָ ּדוִ ד ַצ ָ ּו ֵ
ּ ָבנ ּוי לְ ַתלְ ּ ִפי ֹּות ֶאלֶ ף ַה ּ ָמ ֵגן ּ ָתל ּוי ָעלָ יו ּכֹל ׁ ִשלְ ֵטי ַה ִ ּג ּב ֹו ִרים.

ְ ּכ ִמגְ ַּדל ָ ּדוִ דַ ,מאן ִמגְ ַּדל ָ ּדוִ דּ ָ .דא ִמגְ ַּדל ָ ּדוִ ד וַ ַּדאי,
יה ג ֹּו יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ םֶ .א ּ ָלא ְ ּכ ִמגְ ַּדל
יה ָ ּדוִ ד ,וְ ָסלִ יק לֵ ּ
ְ ּד ָבנָ ה לֵ ּ

יה) ,משלי
ָּדוִ דָּ ,דא יְ ר ּו ׁ ָשלֵ ם ִ ּדלְ ֵעילָ אּ ִ ,ד ְכ ִתיב ּ ֵב ּ
ש ָ ּגב,
ש ָ ּגבַ .מאן נִ ְ ׂ
יח( ִמגְ ַּדל עֹז ׁ ֵשם ה' ּב ֹו יָר ּוץ ַצ ִ ּדיק וְ נִ ְ ׂ
יה יָר ּוץ ַצ ִ ּדיק.
ש ָ ּגבְּ ,בגִ ין ְ ּד ֵב ּ
ֶא ּ ָלא ַהה ּוא ִמגְ ַּדל נִ ְ ׂ
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ָאר ְך ָּבנוּי
ָ ּ .89פ ַתח וְ ָאמַ רּ ְ ,כ ִמגְ דַּ ל דָּ וִ יד צַ ּו ֵ
ְל ַת ְל ּ ִפיּוֹ ת אֶ לֶ ף הַ ּ ָמגֵן ּ ָתלוּי ָעלָ יו כּ ֹל ִ ׁש ְלטֵ י
הַ ִ ּגבּ ִֹריםּ ְ .כ ִמגְ דַּ ל דָּ וִ ידִ ,מי ִמגְ דַּ ל דָּ וִ יד? זֶה וַדַּ אי
ש ָּבנָה אוֹ תוֹ דָּ וִ ד וְ הֶ עֱ לָ ה אוֹ תוֹ ְלתוֹ ְך
ִמגְ דַּ ל דָּ וִ ד ׁ ֶ
של
ּשלַ יִם ׁ ֶ
ּשלַ יִם .אֶ ּ ָלא ְ ּכ ִמגְ דַּ ל דָּ וִ יד  -זוֹ יְרו ָׁ
יְרו ָׁ
שם
ש ָּכתוּב ָּב ּה )משלי יא( ִמגְ דַּ ל עֹז ׁ ֵ
מַ ְעלָ הֶ ׁ ,
ה' בּ וֹ יָרוּץ צַ דִּ יק וְ נִ ְ ׂש ּגָבִ .מי הַ ִ ּנ ְ ׂש ָ ּגב? אֶ ּ ָלא
שבּ וֹ יָרוּץ צַ דִּ יק.
אוֹ תוֹ ִמגְ דָּ ל נִ ְ ׂש ָ ּגבִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
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When Benjamin connected to his brother Joseph, he saw the future because Benjamin
was called righteous because he was pure in all his actions during the time Joseph was
absent. Benjamin assumed the purity of the level of Yessod and the spiritual role of
Joseph. Benjamin was a Tzadik from Malchut that is below and Joseph was a Tzadik
from Zeir Anpin, which is above (Zohar Vayetze #134 ).
The Zohar continues to explain the aspects of ‘neck’.
Songs 4:4
“בּוֹרים
ִ ִָאר� בָּ נוּי ְל ַתלְ ִפּיּוֹת אֶ לֶ ף הַ מָּ גֵן ָתּלוּי ﬠָ לָ יו כֹּל ִשׁ ְלטֵ י הַ גּ
ֵ כְּ ִמגְ ַדּל ָדּוִיד צַ וּ.”
“Your neck is like the Tower of David, Built with rows of stones On which are hung a
thousand shields, All the round shields of the mighty men.”
The ‘tower of David’ was built by King David in Jerusalem but the verse says ‘like the
tower of David’ and the word ‘like’ implies something different. The ‘tower/neck’ refers
to the spiritual aspect of Jerusalem above, Malchut. On this tower, it says in Proverbs
18:10
“מגְ ַדּל עֹז ֵשׁם יְהוָה בּוֹ יָרוּץ ַצ ִדּיק ְונ ְִשׂגָּב.”
ִ
“The name of YHVH is a strong tower; The righteous runs into it and elevated.”
The ‘elevated’ is the tower and the righteous that is the aspect of Yessod. He runs into
Yessod to elevate Malchut to Yessod.
The Tower of David in Jerusalem
(Tap to enlarge)

Lesson;
The Zohar explains (Vayigash #93) that the ‘neck’ is the aspect of the Holy Temple that
connects us to the ‘head’, that is the sefirot of Chokmah, Binah and Da’at.
,ש ְּלמַ ּ ָטה
ֶ ׁ  זֶה ּ ֵבית הַ ּ ִמ ְקדָּ ׁש- ָאר ְך
ֵ  צַ ּו.90  ְ ּד ִאיה ּו ָק ִאים,שא ִדלְ ַת ּ ָתא
ָ ׁ  ָ ּדא ּ ֵבית ַמ ְק ְ ּד,אר ָך
ֵ  ַצ ָ ּו.90
 ָמה.של י ִֹפי ְ ּכצַ ּוָאר לַ ּגוּף
ֶ ׁ שעוֹ מֵ ד ְ ּב ִת ּקוּן
ֶ ׁ  ִאיה ּו, ַמה ַּצ ָ ּואר. ְ ּכ ַק ְדלָ א לְ ג ּו ָפא,ש ּ ִפיר ּו
ַ ׁ ְּב ִת ּק ּונָ א ְ ּד
ְ
 ָּכך ּגַם ּ ֵבית- של ָּכל הַ ּגוּף
ֶ ׁ הַ ַּצ ּוָאר הוּא הַ יּ ִֹפי
 ִאיה ּו ׁ ַש ּ ִפיר ּו, ָה ִכי נָ ֵמי ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא,ׁ ַש ּ ִפיר ּו ְ ּד ָכל ּג ּו ָפא
.של ָּכל הָ עוֹ לָ ם
ֶ ׁ הַ ּ ִמ ְקדָּ ׁש הוּא הַ יּ ִֹפי

.ְ ּד ָכל ַעלְ ָמא

ש ָּכל ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם
ֶ ׁ  ּ ֵתל-  ָּבנוּי ְל ַת ְל ּ ִפיּוֹ ת.91  ִּת ּ ָלא ְ ּד ָכל ְּבנֵי ַעלְ ָמא הֲ ו ּו ִמ ְס ּ ַת ְ ּכלָ ן, ּ ָבנ ּוי לְ ַתלְ ּ ִפי ֹּות.91
 ּ ֵתל-  ּ ַת ְל ּ ִפיּוֹ ת,ּ וְ כָ ְך ּ ֵבאֲ רוּהו. ֹ ּ ֵתל ְ ּד ָכל ּ ִפי ֹּות ְ ּד ַעלְ ָמא הָ י ּו ִמ ְס ּ ַת ְ ּכ ִלים בּ ו, ּ ַתלְ ּ ִפי ֹּות, וְ ָה ִכי א ּו ְקמ ּו ָה,יה
ּ ּ ֵב
ש ְ ּב ִחים ו ִּמ ְת ּ ַפ ְל ִלים
ַ ׁ של הָ עוֹ לָ ם ְמ
ֶ ׁ ש ָּכל הַ ּ ִפיּוֹ ת
ֶׁ
.יה
ּ ְמ ׁ ַש ְּב ָחן ּו ְמ ַצ ּ ָלאן ְלגַ ּ ֵב
.אֵ לָ יו
 אֵ ּל ּו אֶ לֶ ף-  אֶ לֶ ף הַ ּ ָמגֵן ּ ָתלוּי ָעלָ יו.92  ִ ּד ְמ ַת ְּקנִ ין,לין ֶאלֶ ף ִּת ּק ּונִ ין
ֵ ּ  ִא, ֶאלֶ ף ַה ּ ָמגֵן ּ ָתל ּוי ָעלָ יו.92
 כּ ֹל ִ ׁש ְלטֵ י.ש ּ ְמ ַת ְקנִ ים בּ וֹ ָּכ ָראוּי
ֶ ׁ  ְ ּדכֻ ְּלה ּו ָקא ַא ְתיָין הַ ִּת ּקוּנִ ים, ּכֹל ׁ ִשלְ ֵטי ַה ִ ּג ּב ֹו ִרים.יה ְ ּכ ְד ָקא יְ א ּות
ּ ּ ֵב
.שה
ֶ ׁ ש ּ ֻכ ּ ָלם ָּב ִאים ִמ ַּצד הַ דִּ ין הַ ָּק
ֶ ׁ - הַ ִ ּגבּ ִֹרים

.ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִדינָ א ַק ׁ ְשיָא
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יה ּ ַתלְ יָיןָּ .כ ְך
ַ .93מה ַּצ ָ ּוארָּ ,כל ִּת ּק ּונִ ין ְ ּד ִא ְּת ָתא ּ ֵב ּ
יה ּ ַתלְ יָין וְ ׁ ָש ְריָין .וְ ָהא
ְּב ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשאָּ ,כל ִּת ּק ּונִ ין ְ ּד ַעלְ ָמא ּ ֵב ּ
ארינ ּו נִ ְר ָּד ְפנ ּוַ ,על ּ ֵבי
א ּו ְקמ ּו ָהּ ִ ,ד ְכ ִתיב) ,איכה ה( ַעל ַצ ָ ּו ֵ

ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשאּ ְ ,ד ִאיה ּו ַצ ָ ּואר וְ ׁ ַש ּ ִפיר ּו ְ ּד ָכל ַעלְ ָמא .נִ ְר ָּד ְפנ ּו,

יה ְּת ֵרין זִ ְמנִ ין ,וְ ל ֹא ה ּונַח לָ נ ּוּ ְ .ד ָהא לָ א
יָגַ ְענ ּו לְ ִמ ְבנֵי לֵ ּ
ׁ ָש ְבק ּו ָה לָ ן ,וְ ִא ְת ָח ַרב וְ לָ א ִא ְת ְּבנֵי לְ ָב ַתר.

ָ .93מה הַ ַּצ ּוָאר ָּכל ִּת ּק ּונֵי הָ ִא ּ ָׁשה ְּתל ּויִים בּ וֹ
 ָּכ ְך ַּב ּ ִמ ְקדָּ ׁש ָּכל ִּת ּק ּונֵי הָ עוֹ לָ ם ְּתל ּויִיםש ָּכתוּב )איכה
ו ְ ּׁשר ּויִים בּ וֹ ַ .וה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ֶ ׁ ,
ָארנ ּו נִ ְרדָּ ְפנוַּ ,על ּ ֵבית הַ ּ ִמ ְקדָּ ׁש,
ה( ַעל צַ ּו ֵ
של ָּכל הָ עוֹ לָ ם .נִ ְרדָּ ְפנ ּו
שהוּא הַ ַּצ ּוָאר וְ הַ יּ ִֹפי ׁ ֶ
ֶׁ
ָיג ְַענוִּ ,ל ְבנוֹ ת אוֹ תוֹ ּ ַפעֲ מַ יִם .וְ לֹא ה ּו ּנַח לָ נוּ,
שה ֲֵרי לֹא ִה ְ ׁש ִאירוּה ּו לָ נוּ ,וְ ֶנח ֱַרב וְ לֹא נִ ְבנָה
ֶׁ
ְל ַאחַ ר ִמ ּ ֵכן.

שהֻ ְ ׁשמַ דָּ ,כל הַ ּגוּף
יהָ .94 .מה הַ ַּצ ּוָארֵ ּ ,כיוָן ׁ ֶ
ַ .94מה ַּצ ָ ּוארֵּ ,כיוָ ן ְ ּד ִא ׁ ְש ּ ֵתצֵ יָּ ,כל ּג ּו ָפא ִא ׁ ְש ּ ֵתצֵ י ִע ּ ֵמ ּ
ְ
ש ְךָּ ,כל מֻ ְ ׁש ָמד ִע ּמוֹ ָּ -כך ּגַם ּ ֵבית הַ ּ ִמ ְקדָּ ׁשֵ ּ ,כיוָן
ָה ִכי נָ ֵמי ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשאֵּ ,כיוָ ן ְ ּד ִאיה ּו ִא ׁ ְש ּ ֵתצֵ י וְ ִא ְת ַח ּ ׁ ַ
ש ְך,
ש ְךָּ ,כל הָ עוֹ לָ ם ָּכ ְך ּגַם נ ְֶח ׁ ַ
שהֻ ְ ׁשמַ ד וְ נ ְֶח ׁ ַ
ֶׁ
ַעלְ ָמא ָה ִכי נָ ֵמי ִא ְת ַח ּ ׁ ַש ְך ,וְ לָ א נָ ִהיר ׁ ִש ְמ ׁ ָשא ,וְ לָ א ׁ ְש ַמיָא
שמֶ ׁש ,וְ לֹא ָׁשמַ יִם וְ אֶ ֶרץ וְ כוֹ כָ ִבים.
וְ לֹא מֵ ִאיר הַ ּ ׁ ֶ

וְ ַא ְר ָעא וְ כ ְֹכ ַביָא.

ְּ .95בגִ ין ָּכ ְך ּ ָב ָכה ֹיו ֵסף ַעל ָ ּדאּ .ולְ ָב ַתר ְ ּד ָב ָכה ַעל ָּדא,

ש ָּבכָ ה
ִ .95מ ּ ׁשוּם ָּכ ְך ָּבכָ ה ַעל זֶה יוֹ סֵ ף ,וְ ַאחַ ר ׁ ֶ
ש ּ ֶנח ֱַרב
שיֻּגְ לוּּ ְ .כ ׁ ֶ
ַעל זֶהָּ ,בכָ ה ַעל הַ ּ ְ ׁשבָ ִטים ׁ ֶ
ּ
ּ ֵבית הַ ּ ִמ ְקדָּ ׁשָּ ,כל הַ ּ ְ ׁשבָ ִטים ָ ּגל ּו ִמיָד וְ ִה ְת ּ ַפז ְּר ּו
ַשק ְלכָ ל אֶ חָ יו ַויּ ְֵב ְּך
ש ָּכתוּב ַו ְינ ּ ׁ ֵ
ּ ֵבין הָ ַע ּ ִמים .זֶה ּו ׁ ֶ
עֲ לֵ הֶ ם .עֲ לֵ הֶ ם וַדַּ אי.

ַ .96על ּ ֻכ ּ ָלם ּ ָב ָכהַ ,על ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא ְ ּד ִא ְת ָח ִריב ְּת ֵרין

ש ּ ֶנח ֱַרב
ַ .96על ּ ֻכ ּ ָלם ָּבכָ הַ ,על ּ ֵבית הַ ּ ִמ ְקדָּ ׁש ׁ ֶ
שהֻ גְ ל ּו
ש ֶרת הַ ּ ְ ׁשבָ ִטים ׁ ֶ
ּ ַפעֲ מַ יִם ,וְ ַעל אֶ חָ יו עֲ ֶׂ
לַ ּגָלוּת וְ ִה ְת ּ ַפז ְּר ּו ּ ֵבין הָ ַע ּ ִמים .וְ ַאח ֲֵרי כֵ ן דִּ ְ ּבר ּו
שה ֲֵרי הוּא ָּבכָ ה,
אֶ חָ יו ִא ּתוֹ  ,וְ לֹא כָ תוּב ַויּ ְִבכּ וֶּ ׁ ,
ש ּלֹא
ש ִ ּנ ְצנְ צָ ה בּ וֹ רוּחַ הַ ּק ֶֹד ׁש ,וְ הֵ ם לֹא בָ כוֶּ ׁ ,
ֶׁ
ָׁש ְר ָתה עֲ לֵ יהֶ ם רוּחַ הַ ּק ֶֹד ׁש.

ּ ָב ָכה ַעל ׁ ִש ְב ִטין ְ ּד ִא ְת ָּגל ּוַּ .כד ִא ְת ָח ִריב ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא,
ּ ֻכ ְּלה ּו ׁ ִש ְב ִטין ִא ְת ָ ּגל ּו ִמ ּיָד ,וְ ִא ְת ּ ַב ְ ּדר ּו ּ ֵבינֵי ַע ְמ ַמיָא .הֲ ָדא
יהם
יהם ,עֲ לֵ ֶ
ך◌ עֲ לֵ ֶ
ַשק לְ ָכל ֶא ָחיו וַ ּי ְֵב ִ
ה ּוא ִד ְכ ִתיב וַ יְ נ ּ ׁ ֵ
וַ ַּדאי.
ש ֶרת ַה ּ ׁ ְש ָב ִטיםּ ְ ,ד ִא ְת ָּגל ּו ְּבגָ ל ּו ָתא
זִ ְמנִ ין ,וְ ַעל אֲ ֹ
חוי עֲ ֶׂ
וְ ִא ְת ּ ַב ְ ּדר ּון ּ ֵבינֵי ַע ְמ ַמיָא .וְ ַאחֲ ֵרי ֵכן ִ ּד ְּבר ּו ֶא ָחיו ִא ּת ֹו ,וְ לָ א
יה ר ּו ָחא
ְ ּכ ִתיב וַ ִּי ְב ּכ ּוּ ְ ,ד ָהא ִאיה ּו ּ ָב ָכהּ ְ ,דנִ ְצנְ ָצה ּ ֵב ּ
ישא ,וְ ִאינ ּון לָ א ּ ָבכ ּוּ ְ ,דלָ א ׁ ָש ָרא עֲ לַ יְ יה ּו ר ּו ַח ק ּו ְד ׁ ָשא:
ַק ִ ּד ׁ ָ
 .97וְ ַה ּקֹל נִ ׁ ְש ַמע ּ ֵבית ּ ַפ ְרעֹהִ .ר ִּבי )אלעזר( ַא ּ ָבא ּ ָפ ַתח

ּ ַפ ְרעֹה.
ּ ֵבית
נִ ְ ׁשמַ ע
 .97וְ הַ ּקֹל
ּ ָפ ַתח וְ ָאמַ ר) ,תהלים
ַר ִ ּבי ]אֶ ְלﬠָ זָר[ ַא ָּבא
פד( נִ ְכ ְספָ ה וְ גַם ָּכ ְל ָתה נ ְַפ ִ ׁשי ְלחַ ְצרוֹ ת ה' ִל ִ ּבי
ו ְּב ָׂש ִרי י ְַר ְ ּננ ּו אֶ ל אֵ ל חָ י .בּ ֹא ְראֵ הָּ ,כל ָא ָדם
ש ּ ִמ ְת ּ ַפ ּ ֵלל ְּת ִפ ּ ָלתוֹ ]ו ְָקם[ ִל ְפנֵי ִרבּ וֹ נוֹ  ,צָ ִר ְ
יך לוֹ
ֶׁ
ְלהַ ְקדִּ ים לוֹ ְ ּב ָרכוֹ ת ְ ּבכָ ל יוֹ ם וָיוֹ ם ו ְּל ִה ְת ּ ַפ ּ ֵלל
ש ָּצ ִר ְ
יך.
ְּת ִפ ּ ָלתוֹ ִל ְפנֵי ִרבּ וֹ נוֹ ַּבז ְּמַ ן ׁ ֶ

ימינָ א ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא.
ְּ .98ב ַצ ְפ ָרא ,לְ ַאחֲ ָדא ִּב ִ
לו ָתא ּו ָבע ּו ָתאִ ,א ְצ ְט ִריךְ
ש ָמאלָ אּ .ו ְצ ֹ
ְּב ִמנְ ָחה ,לְ ַאחֲ ָדא ִּב ְ ׂ

של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך
ַּ .98בבּ ֶֹקר לֶ אֱ חֹז ַּביּ ִָמין ׁ ֶ
הוּאּ ְ ,ב ִמנְ חָ ה לֶ אֱ חֹז ַּב ּ ְשׂ מֹאל .ו ְּת ִפ ּ ָלה וּבַ ָּק ָׁשה
צָ ִר ְ
יך לָ ָא ָדם ְ ּבכָ ל יוֹ ם וָיוֹ ם ְ ּכ ֵדי ְלהֵ ָאחֵ ז בּ וֹ .
ש ּ ִמ ְת ּ ַפ ּ ֵלל ְּת ִפ ּ ָלתוֹ ]וְעוֹמֵ ד[ ִל ְפנֵי
וּבֵ ַא ְרנוִּ ,מי ׁ ֶ
ִרבּ וֹ נוֹ  ,צָ ִר ְ
ש ּלֹא ִל ְ ׁשמ ַֹע קוֹ לוֹ ִ ּב ְת ִפ ּ ָלתוֹ ,
יך לוֹ ׁ ֶ
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רות
וְ ָא ַמר) ,תהלים פד( נִ ְכ ְס ָפה וְ גַ ם ָּכלְ ָתה ַנ ְפ ׁ ִשי לְ ַח ְצ ֹ

ש ִרי יְ ַר ְּננ ּו ֶאל ֵאל ָחיָ ּ .תא חֲ זֵיָּ ,כל ּ ַבר ָ ּנ ׁש ְ ּד ַצ ּ ֵלי
ה' לִ ִּבי ּו ְב ָ ׂ
ְ
יה לְ ַא ְק ָ ּד ָמא
יה )וקם( ַק ּ ֵמי ָמ ֵ
ְצ ֹ
יהִ ,א ְצ ְט ִריך לֵ ּ
אר ּ
לו ֵת ּ
יה ַק ּ ֵמי
יה ִּב ְר ָכאן ְּב ָכל ֹיו ָמא וְ ֹיו ָמאּ ,ולְ ַצ ּ ֵלי ְצ ֹ
לו ֵת ּ
לֵ ּ
יה ְּבזִ ְמנָ א ְד ִא ְצ ְט ִר ְ
יך.
ָמ ֵ
אר ּ

יה.
יה לְ ַבר נָ ׁש ְּב ָכל ֹיו ָמא וְ ֹיו ָמא ְּבגִ ין לְ ִא ְת ַאחֲ ָדא ּ ֵב ּ
לֵ ּ

יה,
יה) ,וקם( ַק ּ ֵמי ָמ ֵ
ימנָ אַ ,מאן ְ ּד ַצ ּ ֵלי ְצ ֹ
או ִק ְ
וְ ֹ
אר ּ
לו ֵת ּ
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ִא ְצ ְט ִר ְ
ש ּ ׁשוֹ מֵ ַע קוֹ לוֹ ִ ּב ְת ִפ ּ ָלתוֹ ְּ ,ת ִפ ּ ָלתוֹ לֹא
יהּ .ו ַמאן ו ִּמי ׁ ֶ
יה ִּב ְצ ֹ
לו ֵת ּ
יה ְ ּדלָ א לְ ִמ ׁ ְש ַמע ָקלֵ ּ
יך לֵ ּ
נִ ְ ׁשמַ ַעת.

יה לָ א ִא ׁ ְש ְּת ַמע.
יהְ ,צ ֹ
יה ִּב ְצ ֹ
לו ֵת ּ
לו ֵת ּ
ְ ּד ַא ׁ ְש ַמע ָקלֵ ּ

ַ .99מאי ַט ְע ָמאְּ .בגִ ין )דף רי ע''א( )שמות ר''ב
יהי ַה ִהיא ָקלָ א ְ ּד ִא ׁ ְש ְת ַמע.
לו ָתא ,לָ או ִא ִ
ע''ב( ִ ּד ְצ ֹ
יהי
לו ָתאּ .ו ַמאן ִא ִ
קול ְ ּד ִא ׁ ְש ּ ַת ּ ַמע לָ או ִהיא ְצ ֹ
ְ ּד ַהה ּוא ֹ
לו ָתאּ ָ .דא ָקלָ א ָאחֳ ָראּ ְ ,ד ַתלְ יָא ְּב ָקלָ א ְד ִא ׁ ְש ְּת ַמע,
ְצ ֹ
קול ְ ּדה ּוא ְּבוא''ו,
ּו ַמאן ה ּוא ָקלָ א ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ַמעּ ָ .דא ַהה ּוא ֹ

שהַ ְּת ִפ ּ ָלה אֵ ינ ָּה אוֹ תוֹ
ָ .99מה הַ ּ ַט ַעם? ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְ ׁש ָמע אֵ ינוֹ
שאוֹ תוֹ קוֹ ל ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְ ׁש ָמעֶ ׁ ,
הַ ּקוֹ ל ׁ ֶ
ש ּ ָתלוּי
ְת ִפ ּ ָלה .וּמַ ה ִהיא ְּת ִפ ּ ָלה? זֶה ּו קוֹ ל ַאחֵ ר ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְ ׁש ָמע? זֶה
ש ִ ּנ ְ ׁש ָמע .ו ִּמי הוּא הַ ּקוֹ ל ׁ ֶ
ַּב ּקוֹ ל ׁ ֶ
ש ּ ָתלוּי בּ וֹ  ,זֶה ּו
שהוּא ְ ּבוָא''ו ,הַ ּקוֹ ל ׁ ֶ
אוֹ תוֹ הַ ּקוֹ ל ׁ ֶ
קֹל ְ ּב ִלי וָא''ו.

יהּ ָ ,דא ַהה ּוא קֹל ְּבלָ א וא''ו.
ָקלָ א ְד ַתלְ יָא ּ ֵב ּ
ּ .100ו ְבגִ ין ָּכ ְך ,לָ א ִא ְצ ְט ִר ְ
יה לְ ַבר נָ ׁש לְ ִמ ׁ ְש ַמע
יך לֵ ּ
יהֶ ,א ּ ָלא לְ ַצ ּ ָל ָאה ְּבלַ ַח ׁשְּ ,ב ַהה ּוא ָקלָ א
יה ִּב ְצ ֹ
לו ֵת ּ
ָקלֵ ּ
לו ָתא ְ ּד ִא ְת ַק ּ ָבלַ ת ּ ָת ִדיר.
ְ ּדלָ א ִא ׁ ְש ְּת ַמע .וְ ָדא ִהיא ְצ ֹ
ימנִ ְ
יך ,וְ ַה ּקֹל נִ ׁ ְש ַמע ,קֹל ְּבלָ א וא''ו ,נִ ׁ ְש ַמעָּ .דא ִהיא
וְ ִס ָ

לו ָתא ְ ּד ִהיא ּ ַבחֲ ׁ ַשאיּ ִ .ד ְכ ִתיב ְּב ַח ָ ּנה) ,שמואל א
ְצ ֹ
לו ָתא ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
קולָ ּה לא יִ ּ ׁ ָש ַמעָּ .דא ִהיא ְצ ֹ
א( וְ ֹ
ה ּוא ַק ִּבילַּ ,כד ִא ְתעֲ ִביד ג ֹּו ְרע ּו ָתא וְ ַכ ָ ּוונָ ה וְ ִת ּק ּונָ א

ָאות ְּב ָכל
יה ְ ּכ ְד ָקא י ֹ
ְ ּכ ְד ָקא יְ א ּותּ ,ולְ יַחֲ ָדא יִ ח ּו ָדא ְד ָמ ֵר ּ

ֹיו ָמא) .והקל נשמע בית פרעה .והקל נשמע חסר וא''ו,
מאי טעמא ,אמר רבי אלעזר ,דא היא שכינתא דבכאת
על חרוב בי מקדשא ועל גלותהון דישראל .כתיב הכא,
והקל נשמע ,וכתיב התם) ,ירמיה לא( קול ברמה
נשמע .מה להלן שכינתא ,אף כאן נמי שכינתא(.

 .100ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך לֹא צָ ִר ְ
יך לָ ָא ָדם ִל ְ ׁשמ ַֹע קוֹ לוֹ
ִ ּב ְת ִפ ּ ָלתוֹ  ,אֶ ּ ָלא ְל ִה ְת ּ ַפ ּ ֵלל ְ ּבלַ חַ ׁש ְ ּבאוֹ תוֹ הַ ּקוֹ ל
ש ּ ִמ ְת ַק ּ ֶבלֶ ת ּ ָת ִמיד,
ש ּלֹא נִ ְ ׁש ָמע ,וְ זוֹ הַ ְּת ִפ ּ ָלה ׁ ֶ
ֶׁ
ימן לַ דָּ בָ ר  -וְ הַ ּקֹל נִ ְ ׁשמַ ע .קֹל ְ ּב ִלי וָא''ו,
וְ ִס ָ
ש ָּכתוּב
ֲשאיֶ ׁ ,
ש ִהיא ַּבח ׁ ַ
נִ ְ ׁשמַ ע .זוֹ ִהיא הַ ְּת ִפ ּ ָלה ׁ ֶ
ִשמֵ ַע .זוֹ ִהיא הַ ְּת ִפ ּ ָלה
ְ ּבחַ ּנָה וְ קוֹ לָ ּה לֹא י ּ ָׁ
שית ְ ּבתוֹ ךְ
ש ּנַעֲ ֵׂ
ש ּ ְמ ַק ּ ֵבל הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְ ּכ ׁ ֶ
ֶׁ
של
ָרצוֹ ן וְ כַ ָ ּונָה וְ ִת ּקוּן ָּכ ָראוּי ,ו ְּליַחֵ ד אֶ ת הַ יִּחוּד ׁ ֶ
ִרבּ וֹ נוֹ ָּכ ָראוּי ְ ּבכָ ל יוֹ ם] .וְהַ קֹּ ל נ ְִשׁמַ ע בֵּ ית
פַּ ְרעֹה .וְהַ קֹּ ל נ ְִשׁמַ ע ,חָ סֵ ר וָא''ו ,מָ ה הַ טַּ ﬠַ ם?
אָ מַ ר ַר ִבּי אֶ ְלﬠָ זָר ,זוֹ ִהיא הַ ְשּׁכִ ינָה ֶשׁבּוֹכָה ﬠַ ל
לוּתם ֶשׁל י ְִשׂ ָראֵ ל.
חֻ ְרבַּ ן בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ וְﬠַ ל ָגּ ָ
ִשׁמַ עְ ,וכָתוּב ָשׁם) ,ירמיה
כָּתוּב כָּאן וְהַ קֹּ ל נ ְ
ִשׁמָ ע .מַ ה ְלּפָ נֵינוּ ְשׁכִ ינָה ,אַ ף
לא( קוֹל ְבּ ָרמָ ה נ ְ
כָּאן גַּם כֵּן ְשׁכִ ינָה[.

ֲשאי זֶה ּו
שאיּ ָ ,דא ִהיא ָקלָ א ַ .101ר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר ָאמַ ר ,הַ ּקוֹ ל ַּבח ׁ ַ
ִ .101ר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ָא ַמרָ ,קלָ א ּ ַבחֲ ׁ ַ
ש ָּכל הַ ּקוֹ לוֹ ת יוֹ ְצ ִאים ִמ ּ ָׁשם .אֲ בָ ל
ִע ּ ָל ָאהּ ְ ,ד ָכל ָקלִ ין נָ ְפ ִקין ִמ ּ ַת ּ ָמן .אֲ ָבל קֹל ְּבלָ א ו'ָּ ,דא קוֹ ל ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶ
ש ִהיא
של מַ ּ ָטהֶ ׁ ,
קֹל ְ ּב ִלי וָא''ו ,זוֹ ִהי הַ ְּת ִפ ּ ָלה ׁ ֶ
יהי ָאזְ לָ א לְ ִא ְס ּ ַת ְּל ָקא ְּבוא''ו
לו ָתא ִדלְ ַת ּ ָתאּ ְ ,ד ִא ִ
ִהיא ְצ ֹ
הוֹ לֶ כֶ ת ְל ִה ְת ַע ּלוֹ ת ְ ּבוָא''ו ו ְּל ִה ְתחַ ּ ֵבר בּ וֹ .

יה.
ּולְ ִא ְת ַח ְּב ָרא ּ ֵב ּ

ָ ּ .102תא חֲ זֵי ,וְ ַה ּקֹל נִ ׁ ְש ַמעּ ָ ,דא ה ּוא קֹל ְּבלָ א וא''וָּ .דא
אש ֹון וְ ַעל ִמ ְק ָּד ׁש ׁ ֵשנִ י.
ִהיא ָקלָ א ְ ּד ּ ָב ַכאת ַעל ִמ ְק ָּד ׁש ִר ׁ
קול ְּב ָר ָמה נִ ׁ ְש ָמעְּ .ב ָר ָמהַ ,מאי
נִ ׁ ְש ַמעּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמרֹ ,
ְ
ימנִ יך,
ְּב ָר ָמהּ ָ .דא ה ּוא ַעלְ ָמא ִע ּ ָל ָאהַ ,עלְ ָמא ְד ָא ֵתי .וְ ִס ָ
עולָ ם וְ ַעד
ִמן ָה ָר ָמה וְ ַעד ּ ֵבית ֵאל) ,תהלים קו( ִמן ָה ֹ

עולָ םָ .ה ָכא ְּב ָר ָמהּ ָ ,דא ַעלְ ָמא ִע ּ ָל ָאהּ ְ .ד ָהא ְּב ַה ִהיא
ָה ֹ

ׁ ַש ְע ּ ָתא ִ ּדי ְּב ָר ָמה נִ ׁ ְש ַמעּ ְ .כ ֵדין ַמה ְ ּכ ִתיב) ,ישעיה
DailyZohar.com

 .102בּ ֹא ְראֵ ה ,וְ הַ ּקֹל נִ ְ ׁשמַ ע ,זֶה הוּא הַ ּקֹל
אשוֹ ן
ש ָּבכָ ה ַעל ִמ ְקדָּ ׁש ִר ׁ
ְ ּב ִלי וָא''ו ,זֶה ּו הַ ּקוֹ ל ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ מַ ר קוֹ ל
שנִ י .נִ ְ ׁשמַ עּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
וְ ַעל ִמ ְקדָּ ׁש ׁ ֵ
ְ ּב ָר ָמה נִ ְ ׁש ָמעּ ְ .ב ָר ָמה ,מַ ה זֶּה ְ ּב ָר ָמה? זֶה הוּא
ימן לַ דָּ בָ ר -
הָ עוֹ לָ ם הָ ֶע ְליוֹ ן ,הָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא ,וְ ִס ָ
ִמן הָ ָר ָמה וְ ַעד ּ ֵבית אֵ ל) ,תהלים קו( ִמן
הָ עוֹ לָ ם וְ ַעד הָ עוֹ לָ םָּ .כאן ְ ּב ָר ָמה  -זֶה הָ עוֹ לָ ם
ש ְ ּב ָר ָמה נִ ְ ׁש ָמע,
שה ֲֵרי ַּב ּ ָׁש ָעה הַ ִהיא ׁ ֶ
הָ ֶע ְליוֹ ןֶ ׁ ,
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כב(

אות ּ ַבי ֹּום ַהה ּוא לִ ְב ִכי ָאז מַ ה ָּכתוּב? )ישעיה כב( ַויּ ְִק ָרא ה' אֱ ל ִֹהים
להים ְצ ָב ֹ
וַ ִּי ְק ָרא ה' אֱ ִ
ְצבָ אוֹ ת ַּביּוֹ ם הַ הוּא ִל ְב ִכי ו ְּל ִמ ְס ּ ֵפד וְ גוֹ '.

ּו ְל ִמ ְס ּ ֵפד וְ גו'.

 .103וְ ַה ּקֹל נִ ׁ ְש ַמע ,לְ ֵעילָ א לְ ֵעילָ אַ .מאי ַט ְע ָמאְּ .בגִ ין
ֵיהּ ,ו ְכ ֵדין ָר ֵחל ְמ ַב ָּכה ַעל
ְ ּדוא''ו ִא ְת ַר ַחק וְ ִא ְס ּ ַת ּ ַלק ִמ ּנ ּ
ֶיה ִ ּכי ֵאינֶנ ּוּ ִ .כי ֵאי ֶנ ּנ ּוּ ִ ,כי ֵאינָ ם
ֶיה ֵמאֲ נָ ה לְ ִה ָ ּנ ֵחם ַעל ּ ָבנ ָ
ּ ָבנ ָ
ימנָ אּ ִ ,כי ֵאי ֶנ ּנ ּו,
או ִק ְ
יהֶ .א ּ ָלא ִ ּכי ֵאי ֶנ ּנ ּו ,וְ ָהא ֹ
ִמ ּ ָב ֵעי לֵ ּ
ְ ּד ַבעֲ לָ ּה לָ א ִא ׁ ְש ּ ַת ַּכח ִע ּ ָמ ּהּ ְ .ד ִא ְּל ָמלֵ א ּ ַבעֲ לָ ּה יִ ׁ ְש ּ ַת ַּכח
הון
ִע ּ ָמ ּהִּ ,ת ְתנ ֵַחם עֲ לַ יְ יה ּוּ ְ .ד ָהא ְ ּכ ֵדין ְּבנָ ָהא ,לָ א יְ ֹ
יהי ִמ ְתנַחֲ ָמא ַעל ְּבנָ ָהא,
ְּבגָ ל ּו ָתאּ .ו ְבגִ ין ְ ּד ֵאי ֶנ ּנ ּו ,לָ או ִא ִ
ְּבגִ ין ִ ּד ְבנָ ָהא ִא ְת ַרחֲ ק ּו ִמ ָ ּנ ּהַ ,על ְ ּד ֵאי ֶנ ּנ ּו ִע ּ ָמ ּה.
ימנִ ְ
יך לְ ֵעילָ א,
ָ ּ .104תא חֲ זֵיֵ ּ ,בית ּ ַפ ְרעֹהּ ָ ,דא ה ּוא ִס ָ

הו ִרין וְ ָכל ּב ּו ִצינִ ין,
ֵיה ָּכל נְ ֹ
ּ ֵב ָ
יתא ְ ּד ִא ְת ּ ְפ ָרע ּו וְ ִא ְת ַּג ְּליָין ִמ ּנ ּ
ְ
ָּכל ַמה ְ ּדהֲ וָ ה ָס ִתיםִ ,מ ּ ַת ּ ָמן ִא ְת ְ ּגלִ יּ .ו ְבגִ ין ָּכך ,ק ּו ְד ׁ ָשא
ְּב ִר ְ
הו ִרין וְ ָכל ּב ּו ִצינִ יןְּ ,בגִ ין לְ ַאנְ ָה ָרא
יך ה ּוא ַא ּ ִפיק ָּכל נְ ֹ
קולּ ְ ,ד ִא ְק ֵרי קֹל ְּבלָ א וא''ו.
לְ ַהה ּוא ֹ
ָ ּ .105תא חֲ זֵיַּ ,כד י ִָקים ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא לְ ַהאי קֹל
ֵמ ַע ְפ ָרא ,וְ יִ ְת ַח ּ ַבר ְּבוא''וּ ְ ,כ ֵדין ָּכל ַמה ְ ּד ִא ְתאֲ ִביד ִמ ּנַיְ יה ּו

הו ִרין ִע ּ ָל ִאין
ְּבזִ ְמנָ א ְדגָ ל ּו ָתא ,יִ ְתהֲ ַדר וְ יִ ְת ַע ְ ּדנ ּון ִּבנְ ֹ

ְ ּד ִא ּת ֹו ְס ָפן ִמג ֹּו ַעלְ ָמא ִע ּ ָל ָאהּ ְ .כ ָמא ְד ַא ְּת ָא ֵמר) ,ישעיה
דול ּו ָבא ּו
כז( וְ ָהיָה ּ ַבי ֹּום ַהה ּוא יִ ּ ָת ַקע ְּב ׁש ֹו ָפר ָ ּג ֹ
או ְב ִדים ְּב ֶא ֶרץ ַא ּ ׁש ּור וְ ַה ִּנ ָּד ִחים ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
ָה ֹ

וְ ִה ׁ ְש ּ ַתחֲ ו ּו לַ ה' ְּב ַהר ַה ּק ֶֹד ׁש ִּביר ּו ׁ ָשלָ ם:

 .103וְ הַ ּקֹל נִ ְ ׁשמַ עְ ,למַ ְעלָ ה ְלמַ ְעלָ הָ .מה
ש ּוָא''ו ִה ְת ַרחֵ ק וְ ִה ְס ּ ַת ּ ֵלק ִמ ּ ֶמ ּנָה,
הַ ּ ַט ַעם? ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
וְ ָאז ָרחֵ ל ְמבַ ָּכה ַעל ָּבנֶיהָ מֵ אֲ נָה ְל ִה ּנָחֵ ם ַעל
ָּבנֶיהָ ִ ּכי אֵ י ֶנ ּנוּּ ִ .כי אֵ י ֶנ ּנוּ? ִ ּכי אֵ ינָם צָ ִר ְ
יך הָ יָה
ִל ְהיוֹ ת! אֶ ּ ָלא ִ ּכי אֵ י ֶנ ּנוּ ,וְ ִה ּנֵה ּ ֵב ַא ְרנ ּו ִ ּכי אֵ י ֶנ ּנוּ,
ש ִא ְל ָמלֵ א הָ יָה
ש ַּב ְעלָ ּה לֹא נִ ְמצָ א ִע ּ ָמ ּהֶ ׁ ,
ֶׁ
שה ֲֵרי ָאז
ַּב ְעלָ ּה נִ ְמצָ א ִע ּ ָמ ּהִּ ,ת ְתנַחֵ ם עֲ לֵ יהֶ םֶ ׁ ,
שאֵ י ֶנ ּנוּ ,אֵ י ָנ ּה
ָּבנֶיהָ לֹא י ְִהי ּו ַּב ָ ּגלוּת ,ו ִּמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ש ָּבנֶיהָ ִה ְת ַרחֲק ּו
ִמ ְתנַחֶ מֶ ת ַעל ָּבנֶיהָ ִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
שאֵ י ֶנ ּנ ּו ִע ּ ָמ ּה.
ִמ ּ ֶמ ּנָה ַעל ׁ ֶ
ימן
 .104בּ ֹא ְראֵ הֵ ּ ,בית ּ ַפ ְרעֹה  -זֶה הוּא ִס ָ
ש ִ ּנ ְפ ָר ִעים ו ִּמ ְת ּג ִַּלים
לַ דָּ בָ ר ְלמַ ְעלָ ה ,הַ ַּביִת ׁ ֶ
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ָּכל הָ אוֹ רוֹ ת וְ כָ ל הַ ּ ְמאוֹ רוֹ תָּ ,כל מַ ה
שהָ יָה סָ תוּם ִמ ּ ָׁשם ִה ְת ַ ּג ּ ָלה ,ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש
ּ ֶׁ
ְ
ָּברוּך הוּא הוֹ ִציא אֶ ת ָּכל הָ אוֹ רוֹ ת וְ כָ ל
ש ִ ּנ ְק ָרא
הַ ּ ְמאוֹ רוֹ תּ ְ ,כ ֵדי ְלהָ ִאיר ְלאוֹ תוֹ הַ ּקוֹ ל ׁ ֶ
קֹל ְ ּב ִלי וָא''ו.
שר י ִָקים הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך
 .105בּ ֹא ְראֵ הַּ ,כאֲ ׁ ֶ
הוּא ְלזֶה הַ ּקוֹ ל מֵ הֶ ָעפָ ר וְ י ְִתחַ ּ ֵבר ָּבאוֹ ת וָא''ו,
ש ּנֶאֱ בַ ד מֵ הֶ ם ִ ּבזְמַ ן הַ ָ ּגלוּת ַי ֲחזֹר,
ָאז ָּכל מַ ה ּ ׁ ֶ
שנּוֹ סָ ִפים ִמ ּתוֹ ךְ
וְ י ְִת ַעדְּ נ ּו ְ ּבאוֹ רוֹ ת ֶע ְליוֹ נִ ים ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ מַ ר וְ הָ יָה ַּביּוֹ ם הַ הוּא
הָ עוֹ לָ ם הָ ֶע ְליוֹ ןּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
י ּ ִָת ַקע ְ ּב ׁשוֹ פָ ר ָ ּגדוֹ ל וּבָ א ּו הָ א ְֹב ִדים ְ ּבאֶ ֶרץ
ַא ּ ׁשוּר וְ הַ ִ ּנדָּ ִחים ְ ּבאֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם וְ ִה ְ ׁש ּ ַתחֲו ּו לַ ה'
ּש ִ ָלם.
ְ ּבהַ ר הַ ּק ֶֹד ׁש ִ ּבירו ָׁ

ש ּו ְקח ּו לָ ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
 .106וְ ַא ּ ָתה צֻ ֵ ּו ָ
יתה זֹאת עֲ ׂ

ֵיתה זֹאת ָעשׂ ּו ְקח ּו לָ כֶ ם מֵ אֶ ֶרץ
 .106וְ ַא ּ ָתה ֻצ ּו ָ
ִמ ְצ ַריִם וְ גוֹ 'ַ .ר ִ ּבי ִחיָּיא ּ ָפ ַתחׂ ִ ,ש ְמח ּו אֶ ת
אהֲבֶ יהָ ִ ׂשישׂ ּו ִא ּ ָת ּה
ּש ִ ַלם וְ גִ יל ּו בָ ּה ָּכל ֹ
יְרו ָׁ
ש ּ ֶנח ֱַרב ּ ֵבית הַ ּ ִמ ְקדָּ ׁש
ָמשׂ וֹ שׂ וְ גוֹ ' .בּ ֹא ְראֵ הּ ְ ,כ ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל ִמן הָ ָא ֶרץ,
וְ ָג ְרמ ּו הַ חֲטָ ִאים וְ ָגל ּו י ְ ׂ
ִה ְס ּ ַת ּ ֵלק הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְלמַ ְעלָ ה ְלמַ ְעלָ ה,
וְ לֹא ִה ְ ׁש ִ ּגיחַ ַעל חֻ ְר ַּבן ּ ֵבית הַ ּ ִמ ְקדָּ ׁש וְ ַעל ַע ּמוֹ
ש ָ ּגלוּ ,וְ ָאז הַ ּ ְ ׁש ִכינָה ּג ְָל ָתה ִע ּ ָמהֶ ם.
ֶׁ

DailyZohar.com

49

ש ְמח ּו ֶאת יְ ר ּו ׁ ָשלַ ם וְ גִ יל ּו
וְ גו'ִ .ר ִּבי ִח ּיָיא ּ ָפ ַתח) ,ישעיה סו( ִ ׂ

ש וְ גו'ָ ּ .תא חֲ זֵיַּ ,כד
אוהֲ ֶב ָ
ָב ּה ָּכל ֹ
ש ֹו ׂ
יש ּו ִא ּ ָת ּה ָמ ׂ
ש ׂ
יה ִ ׂ

ש ָר ֵאל
ִא ְת ָח ַרב ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא וְ גָ ְרמ ּו ֹ
חו ִבין ,וְ ִא ְת ָ ּגל ּו יִ ְ ׂ
ֵמ ַא ְר ָעא) ,ויקרא ע''ה ע''א( ִא ְס ּ ַת ּ ַלק ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא
לְ ֵעילָ א לְ ֵעילָ א ,וְ לָ א ַא ׁ ְש ַּגח ַעל ָחר ּוב ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא ,וְ ַעל
הון.
יה ְ ּד ִא ְת ָ ּגל ּוּ ,ו ְכ ֵדין ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ִא ְת ַּג ְּליָיא ִע ְּמ ֹ
ַע ּ ֵמ ּ

Zohar Vayigash – Draft – unedited- not for publishing
יה ְ ּד ִא ּת ֹו ַקדִ ,א ְס ּ ַת ַּכל ַעל
ַּ .107כד נָ ַחתַ ,א ׁ ְש ַּגח ַעל ּ ֵב ֵ
ית ּ
יתא וְ ִא ְת ּ ָת ְר ַכתּ ְ .כ ֵדין
רונִ ָ
יה וְ ָהא ִא ְת ְ ּגלִ יָ ׁ .ש ַאל ַעל ַמ ְט ֹ
ַע ּ ֵמ ּ
אות ּ ַבי ֹּום ַהה ּוא לִ ְב ִכי ּולְ ִמ ְס ּ ֵפד
וַ ִּי ְק ָרא ה' אֱ ל ִֹהים ְצ ָב ֹ

ּולְ ָק ֵר ָחה וְ לַ חֲ גֹר ָ ׂשק .וְ ִהיא ַּגם ִהיא ַמה ְ ּכ ִתיב ָּב ּה) ,יואל
יהּ ְ .כ ָמא ְד ַא ְּת
שק ַעל ּ ַב ַעל נְ ע ּו ֶר ָ
א( אֱ לִ י ִ ּכ ְבת ּולָ ה חֲ ג ַֻרת ַ ׂ
ָא ֵמר ִ ּכי ֵאי ֶנ ּנ ּוְּ ,בגִ ין ְ ּד ִא ְס ּ ַת ּ ַלק ִמינָ ּה ,וְ ִא ׁ ְש ּ ַת ַּכח ּ ִפיר ּו ָדא.
 .108וְ אֲ ִפילּ ּו

ׁ ְש ַמיָא

וְ ַא ְר ָעא,

ּ ֻכ ְּלה ּו

ִא ְת ַא ּ ָבל ּו,

שים
ִ ּד ְכ ִתיב) ,ישעיה נ( ַאלְ ִּב ׁ
שק ָא ִ ׂ
יש ׁ ָש ַמיִ ם ַק ְדר ּות וְ ַ ׂ
ְ ּכס ּו ָתם.

ַמלְ אֲ ֵכי

ִע ּ ָל ֵאי

ּ ֻכ ְּלה ּו

ִא ְת ַא ּ ָבל ּו

יה,
עֲ לֵ ּ

ִ ּד ְכ ִתיב) ,ישעיה לג( ֵהן ֶא ְר ֶא ּ ָלם ָצעֲ ק ּו ֻח ָּצה ַמלְ ַא ֵכי
לום ַמר יִ ְב ָּכי ּוןִ ׁ .ש ְמ ׁ ָשא וְ ִסיהֲ ָרא ִא ְת ַא ּ ָבל ּו וְ ָח ׁ ְשכ ּו
ׁ ָש ֹ
ְ
אתו וְ גו',
יהוןּ ִ .ד ְכ ִתיב) ,ישעיה יג( ָח ׁ ַשך ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ְּב ֵצ ֹ
הו ֵר ֹ
נְ ֹ

וְ כ ּ ָֹלא ִע ּ ָל ֵאי וְ ַת ּ ָת ֵאיָּ ,בכ ּו עֲ לָ ּה )דף רי ע''ב( וְ ִא ְת ַא ּ ָבל ּו.

ַמאי ַט ְע ָמאְּ ,בגִ ין ְ ּד ׁ ָשלְ ָטא עֲ לָ ּה ִס ְט ָרא ָאחֳ ָראּ ְ ,ד ׁ ָשלְ ָטא
ישא.
ַעל ַא ְר ָעא ַק ִ ּד ׁ ָ
ָ ּ .109פ ַתח וְ ָא ַמר) ,יחזקאל ז( וְ ַא ּ ָתה ּ ֶבן ָא ָדם ּכֹה ָא ַמר
ש ָר ֵאל ֵקץ ּ ָבא ַה ֵ ּקץ ַעל ַא ְר ּ ַבע
ה' אֱ ל ִֹהים לְ ַא ְד ַמת יִ ְ ׂ

פות ָה ָא ֶרץַ .האי ְק ָרא ָרזָ א ִע ּ ָל ָאה ִאיה ּו .לְ ַא ְד ַמת
ַּכנְ ֹ
ש ָר ֵאל ֵקץ ִהיא.
ש ָר ֵאל ֵקץַ ,מאי ִאיה ּו .וְ ִכי ַא ְד ַמת יִ ְ ׂ
יִ ְ ׂ
ימינָ אֵ ,קץ ִאיה ּו
ֶא ּ ָלא ָה ִכי ה ּוא וַ ַּדאי וְ ִא ְּת ָמרֵ ,קץ ִאיה ּו לִ ִ

ימינָ אּ ִ ,ד ְכ ִתיב) ,דניאל יב( לְ ֵקץ ַה ּי ִָמין.
ש ָמאלָ אֵ .קץ לִ ִ
לִ ְ ׂ
חש ְך ּולְ ָכל
שם לַ ׁ ֶ
ש ָמאלָ אּ ִ ,ד ְכ ִתיב) ,איוב כח( ֵקץ ָ ׂ
ֵקץ לִ ְ ׂ

שר,
ּ ַת ְכלִ ית ה ּוא ֹ
חו ֵקר ,וְ ָדא ה ּוא )בראשית ו( ֵקץ ָּכל ּ ָב ָ ׂ
ימינָ אַ ,היְ ינ ּו ִד ְכ ִתיב לְ ַא ְד ַמת
ְ ּכ ָמה ְד ִא ְּת ָמרֵ .קץ ִ ּד ִ

ש ִ ּנ ְ ׂש ַרף,
שיּ ַָרדִ ,ה ְ ׁש ִ ּגיחַ ַעל ּ ֵביתוֹ ׁ ֶ
ּ ְ .107כ ׁ ֶ
ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ַעל ַע ּמוֹ  -וְ ִה ּנֵה הָ גְ לָ הָׁ .ש ַאל ַעל
הַ ְ ּג ִב ָירה  -וְ ִהיא ּג ְֹר ָׁשהָ .אז ַויּ ְִק ָרא ה' אֱ ל ִֹהים
ְצבָ אוֹ ת ַּביּוֹ ם הַ ה ּוא ִל ְב ִכי ו ְּל ִמ ְס ּ ֵפד ו ְּל ָק ְרחָ ה
שק .וְ ִהיא גַם ִהיא מַ ה ָּכתוּב ָּב ּה? )יואל
וְ לַ ֲחגֹר ַׂ
שק ַעל ַּב ַעל נְ עו ֶּריהָ ,
א( אֱ ִלי ִ ּכ ְבתוּלָ ה ֲחג ַֻרת ַׂ
ש ִה ְס ּ ַת ּ ֵלק ִמ ּ ֶמ ּנָה
ש ּנֶאֱ מַ ר ִ ּכי אֵ י ֶנ ּנוִּ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
וְ נִ ְמצָ א פֵ רוּד.
 .108וַאֲ ִפ ּל ּו ָׁשמַ יִם ו ָָא ֶרץ ּ ֻכ ּ ָלם ִה ְת ַא ְ ּבל ּו
יש ָׁשמַ יִם
ש ָּכתוּב )ישעיה כ( ַא ְל ִ ּב ׁ
ָעלָ יוֶ ׁ ,
שק ָא ִ ׂשים ְ ּכסו ָּתם .מַ ְל ָא ִכים ֶע ְליוֹ נִ ים
ַק ְדרוּת וְ ַׂ
ש ּנֶאֱ מַ ר הֵ ן אֶ ְראֶ ּ ָלם
ּ ֻכ ּ ָלם ִה ְת ַא ְ ּבל ּו ָעלֶ יהָ ֶ ׁ ,
שמֶ ׁש
צָ עֲ ק ּו חֻ צָ ה מַ ְלאֲ כֵ י ָׁשלוֹ ם מַ ר י ְִב ָּכיוּן .הַ ּ ׁ ֶ
ש ָּכתוּב
וְ הַ ְּלבָ נָה ִה ְת ַא ְ ּבל ּו וְ הֶ ְח ִ ׁשיכ ּו אֶ ת אוֹ ָרםֶ ׁ ,
שמֶ ׁש ְ ּבצֵ אתוֹ וְ גוֹ ' ,וְ כָ ל הָ ֶע ְליוֹ נִ ים
ש ְך הַ ּ ׁ ֶ
חָ ׁ ַ
וְ הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נִ ים ָּבכ ּו ָעלֶ יהָ וְ ִה ְת ַא ְ ּבלוָּ .מה הַ ּ ַט ַעם?
ש ּ ׁשוֹ לֵ ט ַעל
ש ּ ׁשוֹ לֵ ט ָעלֶ יהָ הַ ַּצד הָ ַאחֵ ר ׁ ֶ
ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
הָ ָא ֶרץ הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה.
ָ ּ .109פ ַתח וְ ָאמַ ר) ,יחזקאל ז( וְ ַא ּ ָתה ּ ֶבן ָא ָדם
ִש ָראֵ ל ֵקץ ָּבא
כּ ֹה ָאמַ ר ה' אֱ ל ִֹהים ְל ַא ְדמַ ת י ְ ׂ
הַ ֵּקץ ַעל ַא ְר ַּבע ַּכנְ פוֹ ת הָ ָא ֶרץ .הַ ּ ָפסוּק הַ זֶּה הוּא
ִש ָראֵ ל ֵקץ ,וְ ִכי ַא ְדמַ ת
ֶע ְליוֹ ן .מַ ה זֶּה ְל ַא ְדמַ ת י ְ ׂ
ְ
ִש ָראֵ ל ִהיא ֵקץ? אֶ ּ ָלא ָּכך זֶה וַדַּ אי ,וְ נִ ְת ָּבאֵ ר.
י ְׂ
הַ ֵּקץ הוּא ְלי ִָמין ,וְ הַ ֵּקץ הוּא ִל ְ ׂשמֹאלֵ .קץ
ש ָּכתוּב )דניאל יב( ְל ֵקץ הַ יּ ִָמיןֵ .קץ
ְלי ִָמין ֶ ׁ -
ש ָּכתוּב )בראשית ו( ֵקץ ָׂשם
ִל ְ ׂשמֹאל ֶ ׁ -
ֹש ְך ו ְּלכָ ל ּ ַת ְכ ִלית הוּא ח ֵֹקר ,וְ זֶה ּו ֵקץ ָּכל
לַ ח ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְת ָּבאֵ ר.
ָּב ָׂשרּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ

ש ָמאלָ א.
ש ָר ֵאל ֵקץָ ּ .בא ַה ֵ ּקץָּ ,דא ֵקץ ִ ּד ְ ׂ
יִ ְ ׂ
ש ָמאלָ א,
ֵ .110קץ ִ ּד ִ
ימינָ אָּ ,דא ֵקץ ְ ּדיֵצֶ ר ַה ּט ֹובֵ .קץ ִ ּד ְ ׂ
חו ִבין ָ ּג ְרמ ּו
ָּדא ֵקץ ְ ּדיֵצֶ ר ָה ָרע ,וְ ָדא ִאיה ּו ְ ּד ַכד ֹ
יהיב ׁ ָשלְ ָטנָ א לְ ַמלְ כ ּות ָה ְר ׁ ָש ָעה
וְ ִא ְת ַּג ְּבר ּוִ ,א ְת ְ ּגזַר וְ ִא ְתיְ ִ
יה .וְ ָדא ה ּוא
לְ ׁ ַשלְ ָט ָאהּ ,ולְ ָח ָר ָבא ּ ֵב ֵ
יה ּו ִמ ְק ְ ּד ׁ ֵש ּ
ית ּ

להים ָר ָעה ַא ַחר
ִד ְכ ִתיב) ,יחזקאל ז( ּכֹה ָא ַמר ה' אֱ ִ
ָר ָעה ִה ּנֵה ָב ָאה ,וְ כ ּ ָֹלא ַחד.
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ש ָּכתוּב ְל ַא ְדמַ ת
של הַ יּ ִָמין  -הַ יְנ ּו ׁ ֶ
ֵ .110קץ ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל ֵקץָּ .בא הַ ֵּקץ  -זֶה ֵקץ הַ ּ ְשׂ מֹאל .הַ ֵּקץ
י ְׂ
של
של יֵצֶ ר הַ ּטוֹ ב .הַ ֵּקץ ׁ ֶ
של הַ יּ ִָמין זֶה הַ ֵּקץ ׁ ֶ
ֶׁ
של יֵצֶ ר הָ ָרע .וְ זֶה הוּא
הַ ּ ְשׂ מֹאל זֶה הַ ֵּקץ ׁ ֶ
שר הַ חֲטָ ִאים ָ ּג ְרמ ּו וְ ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּ ,נִ גְ זַר וְ נִ ּ ַתן
ש ַּכאֲ ׁ ֶ
ֶׁ
הַ ּ ִ ׁש ְלטוֹ ן ְלמַ ְלכוּת הָ ִר ְ ׁש ָעה ִל ְ ׁשלֹט ו ְּלהַ ח ֲִריב
ש ָּכתוּב )יחזקאל ז( כּ ֹה
ּ ֵביתוֹ ו ִּמ ְקדָּ ׁשוֹ  ,וְ זֶה ּו ׁ ֶ
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ָאמַ ר ה' אֱ ל ִֹהים ָר ָעה ַאחַ ת ָר ָעה ִה ּנֵה בָ ָאה,
וְ הַ כּ ֹל אֶ חָ ד.

יהיב
ּ .111ו ְבגִ ין ָּכ ְךִ ,א ְת ַא ּ ָבל ּו ִע ּ ָל ֵאי וְ ַת ּ ָת ֵאי ַעל ְ ּד ִא ְתיְ ִ
ש ָמאלָ אּ .ו ְבגִ ין ָּכ ְךֵּ ,כיוָ ן ְ ּד ַמלְ כ ּו
ׁ ָשלְ ָט ֹנו לְ ַהאי ֵקץ ִ ּד ְ ׂ
ישא,
ַק ִ ּד ׁ ָ

ַמלְ כ ּות

ׁ ָש ַמיִ ם

ִא ְת ַּכ ְפיָא,

ּו ַמלְ כ ּות

יה לְ ָכל ּ ַבר נָ ׁש,
ַח ּי ָ
ָיבא )אחרא( ִא ְת ַּג ּ ַבר) .כדין( ִאית לֵ ּ
יהי
לְ ִא ְת ַא ּ ָבלָ א ִע ּ ָמ ּהּ ,ולְ ִא ְת ַּכ ְפיָא ִע ּ ָמ ּהּ .ו ְבגִ ין ְ ּד ַכד ִא ִ
ּ ַבהֲ ָד ּה.
ִאיה ּו
יִ זְ ַּד ְּק ָפא ,וְ ַעלְ ָמא יִ ְת ַח ֵּדי ,יִ ְת ַח ֵּדי

ש ָּכל ַה ִּמ ְת ַא ְּב ִלים
ש ֹו ׂ
יש ּו ִא ּ ָת ּה ָמ ׂ
ש ׂ
ִ ּד ְכ ִתיב) ,ישעיה סו( ִ ׂ
יה.
ָעלֶ ָ

ֶע ְליוֹ נִ ים
ִה ְת ַא ְ ּבל ּו
ָּכ ְך
 .111ו ִּמ ּ ׁשוּם
של
ש ִ ּנ ּ ַתן הַ ּ ִ ׁש ְלטוֹ ן לַ ֵּקץ הַ זֶּה ׁ ֶ
וְ ַת ְח ּתוֹ נִ יםַ ,על ׁ ֶ
ְ
שהַ ּ ַמ ְלכוּת
ֶׁ
הַ ּ ְשׂ מֹאל .ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכךֵ ּ ,כיוָן
הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה ,מַ ְלכוּת הַ ּ ָׁשמַ יִם נִ ְכנְ ָעה ,וּמַ ְלכוּת
ְלכָ ל
הָ ִר ְ ׁש ָעה ]הָ אַ חֶ ֶרת[ ִה ְת ּג ְ ַּב ָרה] ,אָ ז[ י ֵׁש
ָא ָדם ְל ִה ְת ַא ּ ֵבל ִע ּ ָמ ּה ו ְּל ִה ָּכנַע ִע ּ ָמ ּה ,ו ִּמ ּ ׁשוּם
שר ִהיא ִתזְדַּ ֵּקף וְ הָ עוֹ לָ ם י ְִתחַ דֵּ ׁש הוּא
ש ַּכאֲ ׁ ֶ
ֶׁ
ש ָּכתוּב )ישעיה סו( ִ ׂשישׂ ּו ִא ּ ָת ּה
י ְִתחַ דֵּ ׁש ִע ּ ָמ ּהֶ ׁ ,
ָמשׂ וֹ שׂ ָּכל הַ ּ ִמ ְת ַא ְ ּב ִלים ָעלֶ יהָ .

ָ ּ .112תא חֲ זֵיּ ְ ,כ ִתיב ְּבה ּו ְּב ִמ ְצ ַריִ ם) ,ירמיה מו( ֶעגְ לָ ה  .112בּ ֹא ְראֵ הָּ ,כתוּב ְ ּב ִמ ְצ ַריִם )ירמיה
של הָ ֶעגְ לָ ה
חות מו( ֶעגְ לָ ה יְפֵ ה ִפיָּה ִמ ְצ ָריִם ,וְ הַ ּסוֹ ד ׁ ֶ
ש ָר ֵאל ְּת ֹ
יפיָה ִמ ְצ ַריִ ם .וְ ָרזָ א ְ ּד ֶעגְ לָ ה ָדא ,הֲ ו ּו יִ ְ ׂ
יְ ִפ ִ
ִש ָראֵ ל ּ ַתחַ ת ִ ׁש ְלטוֹ נ ָּה ַּכ ּ ָמה ְפ ָע ִמים
הַ ז ּוֹ הָ י ּו י ְ ׂ
ש ָר ֵאל
ׁ ָשלְ ָטנ ּ
ֵיה ַּכ ּ ָמה זִ ְמנִ ין וְ ַכ ּ ָמה ׁ ְשנִ יןּ .ו ְבגִ ין ִ ּדזְ ִמינִ ין יִ ְ ׂ
ִש ָראֵ ל עֲ ִת ִידים ַאחַ ר
שיּ ְ ׂ
וְ כַ ּ ָמה ָׁשנִ ים .ו ִּמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
לות.
לון ַה ׁ ְש ּ ָתא עֲ גָ ֹ
לְ ׁ ַש ְּל ָט ָאה לְ ָב ַתר עֲ לָ ּהִ ,א ְת ְר ִמיז ֹ
ָּכ ְך ִל ְ ׁשלֹט ָעלֶ יהָ  ,נִ ְר ָמז לָ הֶ ם ָּכאן עֲ ָגלוֹ ת.

יה ֹיו ֵסף לְ יַעֲ קֹב ַעל
ִ .113ר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ָא ַמרֶ ,ר ֶמז ָר ַמז לֵ ּ
ֵיה.
ֶעגְ לָ ה עֲ ר ּו ָפהּ ְ .ד ָהא ְּב ַהה ּוא ּ ִפ ְר ָקא ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמ ּנ ּ
יהי ַא ְתיָא ַעל ְ ּד ִא ׁ ְש ּ ַת ַּכח
וְ א ּו ְקמ ּו ָהֶ ,עגְ לָ ה עֲ ר ּו ָפהּ ְ ,ד ִא ִ

יהּ .ו ְבגִ ין ְ ּדלָ א
טולָ א ,וְ לָ א ִא ְתיְ ַ
ָק ֹ
ידע ַמאן ָק ִטיל לֵ ּ
ישין ְ ּדלָ א ִא ְצ ְט ִריכ ּו ,יַהֲ ִבין
יִ ׁ ְשלְ ט ּון ַעל ַא ְר ָעא ר ּו ִחין ִּב ׁ ִ
יה ,וְ לָ א
ַהאי ֶעגְ לָ ה לְ ִת ּק ּונָ אְּ ,בגִ ין ְ ּדלָ א יִ ׁ ְש ְּת ֹ
מו ְדע ּון לְ גַ ּ ֵב ּ

ַ .113ר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר ָאמַ רֶ ,רמֶ ז ָרמַ ז יוֹ סֵ ף ְליַעֲ קֹב
שה ֲֵרי ְ ּבאוֹ תוֹ פֶ ֶרק נִ ְפ ַרד
ַעל ֶעגְ לָ ה עֲ רוּפָ הֶ ׁ ,
ש ִהיא ָּב ָאה ַעל
ִמ ּ ֶמ ּנוּ .וּבֵ אֲ רוּהָ ֶ ,עגְ לָ ה עֲ רוּפָ הֶ ׁ ,
ש ִ ּנ ְמצָ א הָ רוּג וְ לֹא נוֹ ָדע ִמי הָ ַרג אוֹ תוֹ  ,ו ְּכ ֵדי
ֶׁ
שאֵ ינָן
ִש ְלט ּו ַעל הָ ָא ֶרץ רוּחוֹ ת ָרעוֹ ת ׁ ֶ
ש ּלֹא י ְ ׁ
ֶׁ
ְצ ִריכוֹ ת ,נוֹ ְתנִ ים אֶ ת הָ ֶעגְ לָ ה הַ ז ּוֹ ְל ִת ּקוּןּ ְ ,כ ֵדי
ִש ְלט ּו עֲ לֵ יהֶ ם.
ש ּלֹא י ְִתוַדְּ ע ּו אֵ לָ יו וְ לֹא י ְ ׁ
ֶׁ

יִ ׁ ְשלְ ט ּו עֲ לַ יְ יה ּו) .לעיל קיד ע''א(

כ ְּלה ּו ָע ְב ִרין ַעל יְ ֵדי ְ ּד ַמלְ ַא ְך  .114בּ ֹא ְראֵ הָּ ,כל ְ ּבנֵי הָ ָא ָדםֻ ּ ,כ ּ ָלם עוֹ ְב ִרים
ָ ּ .114תא חֲ זֵיָּ ,כל ְּבנֵי נָ ׁ ָשא ּ ֻ
ְ
ש ִה ְקדִּ ימ ּו
שאַ ,עד לָ א יִ ְמ ֵטי ַעל ְי ֵדי מַ ְל ַאך הַ ּ ָמוֶתְ ּ ,פ ָרט לָ זֶהֶ ׁ ,
יה ְּבנֵי נָ ׁ ָ
ַה ּ ָמוֶ תַ ּ ,בר ֵמ ַהאי ְ ּד ַא ְק ִ ּדימ ּו לֵ ּ
יע זְמַ נּוֹ ִל ְ ׁשלֹט בּ וֹ וְ ִל ּטֹל
אוֹ תוֹ ְ ּבנֵי ָא ָדם טֶ ֶרם ִה ִ ּג ַ
יטול ְר ׁש ּוּ ְ .ד ָהא לָ א ׁ ַש ִּליט ְּב ַבר
יה וְ לִ ֹ
זִ ְמנָ א לְ ׁ ַש ְּל ָט ָאה ּ ֵב ּ
שנּוֹ טֵ ל
שה ֲֵרי אֵ ין ׁשוֹ לֵ ט ָּב ָא ָדם ַעד ׁ ֶ
ְר ׁשוּתֶ ׁ ,
נָ ׁשַ ,עד ְ ּדנָ ִטיל ְר ׁש ּו.
ְר ׁשוּת.

יה ִ ּדינָ א לְ ׁ ַש ְּל ָט ָאה ַעל ַהה ּוא
ּ .115ו ְבגִ ין ָּכ ְךִ ,אית לֵ ּ

ּ .115ו ִמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך י ֵׁש לוֹ דִּ ין ִל ְ ׁשלֹט ַעל אוֹ תוֹ
ש ּנֶאֱ מַ ר לֹא נוֹ ַדע ִמי ִה ָּכהוּּ .גַם ָּכ ְך
ָמקוֹ םּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
ש ּלֹא נוֹ ַדע ְ ּכ ֵדי ְל ַק ְט ֵרג ַעל אוֹ תוֹ
י ֵׁש לוֹ דִּ ין ׁ ֶ
ָמקוֹ ם ,וְ ַעל ּ ֵכן )דברים כא( וְ לָ ְקח ּו ז ְִקנֵי הָ ִעיר
של
הַ ִהיא ֶעגְ לַ ת ָּב ָקר וְ גוֹ 'ּ ְ ,כ ֵדי ְלהַ עֲ ִביר דִּ ינוֹ ׁ ֶ
ִשלֹט בּ וֹ
ש ּלֹא י ְ ׁ
הַ ּ ָמקוֹ ם הַ הוּא ,ו ְּל ִה ּ ַת ֵּקן ׁ ֶ
הַ ְמ ַק ְט ֵרג ו ְּל ִה ּנָצֵ ל ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
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אֲ ַתרּ ְ .כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר) ,דברים כא( לא ֹנו ַדע ִמי ִה ָּכה ּו.

ידעְּ ,בגִ ין לְ ַק ְט ְרגָ א ַעל
יה ִ ּדינָ א ְ ּדלָ א ִא ְתיְ ַ
ָה ִכי נָ ֵמי ִאית לֵ ּ
ַהה ּוא אֲ ַתר .וְ ַעל ָ ּדא) ,דברים כא( וְ לָ ְקח ּו זִ ְקנֵי ָה ִעיר

ֵיה ְ ּד ַהה ּוא
ַה ִהיא ֶעגְ לַ ת ּ ָב ָקר וְ גו'ְּ .בגִ ין לְ ַאעֲ ָב ָרא ִדינ ּ

Zohar Vayigash – Draft – unedited- not for publishing
אֲ ַתר,

ּולְ ִא ְת ּ ַת ָ ּקנָ א

ְ ּדלָ א

לוט
יִ ׁ ְש ֹ

יה
ּ ֵב ּ

ְמ ַק ְט ְרגָ א,

ֵיה.
ּולְ ִא ׁ ְש ְּתזָ ָבא ִמ ּנ ּ
בויְּ ,בלָ א לְ וָ יָה,
ָ ּ .116תא חֲ זֵיֹ ,יו ֵסף ַּכד ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ֵמאֲ ֹ

ּו ְבלָ א אֲ ִכילָ ה ִא ׁ ְש ּ ַת ַּדר ,וְ הֲ וָ ה ַמה ְ ּדהֲ וָ ה .וְ ַכד ָא ַמר

טו ַרף ֹיו ֵסףָ ,א ַמרּ ִ ,כי ֵא ֵרד
רוף ֹ
יַעֲ קֹב) ,בראשית לז( ָט ֹ
יה .וְ ת ּוַּ ,דהֲ וֵ ינָ א
אולָ הּ ְ ,דאֲ נָ א גָ ִר ְ
ֶאל ְּבנִ י ָא ֵבל ׁ ְש ֹ
ימנָ א לֵ ּ

יה.
י ַָדע ַּדאֲ ֹ
יה .וְ ֶר ֶמז ָקא ָר ִמיז לֵ ּ
יה ,וְ ׁ ַש ַּד ְרנָ א לֵ ּ
חוי ַסנְ יָין לֵ ּ

ש ִ ּנ ְפ ַרד יוֹ סֵ ף מֵ ָא ִביוּ ְ ,ב ִלי
 .116בּ ֹא ְראֵ הּ ְ ,כ ׁ ֶ
שהָ יָה,
ְל ָויָה ו ְּב ִלי אֲ ִכילָ ה נִ ְ ׁשלַ ח ,וְ הָ יָה מַ ה ּ ׁ ֶ
ש ָאמַ ר יַעֲ קֹב )בראשית לז( טָ רֹף ט ַֹרף יוֹ סֵ ף,
ו ְּכ ׁ ֶ
ּ
שאֲ נִ י
ָאמַ ר ִכי אֵ ֵרד אֶ ל ְ ּבנִ י ָאבֵ ל ְ ׁשאֹלָ הֶ ׁ ,
שאֶ חָ יו
ִיתי יוֹ ֵד ַע ׁ ֶ
שהָ י ִ
ָג ַר ְמ ִּתי לוֹ  ,וְ עוֹ ד ֶ ׁ -
שׂ וֹ נְ ִאים אוֹ תוֹ וְ ָׁשלַ ְח ִּתי אוֹ תוֹ  ,וְ ֶרמֶ ז הוּא ָרמַ ז
לוֹ .

לות ַעל ּ ִפי ּ ַפ ְרעֹה
יה ִר ִּבי יְ ה ּו ָדהִ ,אינ ּון עֲ גָ ֹ
ָ .117א ַמר לֵ ּ

ָ .117אמַ ר לוֹ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ,אֶ ת אוֹ ָתם הָ עֲ ָגלוֹ ת
ש ָּכתוּב ַויּ ּ ִֵתן לָ הֶ ם
ָׁשלַ ח אוֹ ָתם ַעל ּ ִפי פַ ְרעֹהֶ ׁ ,
של
יוֹ סֵ ף עֲ ָגלוֹ ת ַעל ּ ִפי פַ ְרעֹהָ .אמַ ר לוֹ  ,דִּ יּוּקוֹ ׁ ֶ
ֵיתה זֹאת עֲ שׂ וּ .וְ ַא ּ ָתה
ש ָּכתוּב וְ ַא ּ ָתה ֻצ ּו ָ
דָּ בָ רֶ ׁ ,
ְ
ֵיתה דַּ וְ ָקא ,ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכך ָּכתוּב ְ ּבהֵ ''א ,מַ ְ ׁש ָמע
ֻצ ּו ָ
ְ
שיּוֹ סֵ ף ִ ּב ֵּק ׁש אוֹ ָתם ,ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכך ַויּ ּ ִֵתן לָ הֶ ם יוֹ סֵ ף
ֶׁ
עֲ ָגלוֹ ת ַעל ּ ִפי פַ ְרעֹה ,וְ יַעֲ קֹב לֹא ָעמַ ד ַּבדָּ בָ ר
ש ָּכתוּב ַויּ ְַרא אֶ ת הָ עֲ ָגלוֹ ת
ש ָר ָאה אוֹ ָתםֶ ׁ ,
ַעד ׁ ֶ
שאת אֹתוֹ ו ְַּת ִחי רוּחַ יַעֲ קֹב
שר ָׁשלַ ח יוֹ סֵ ף לָ ֵׂ
אֲ ׁ ֶ
אֲ ִביהֶ ם.

יתא וַ ְּת ִחי ר ּו ַח יַעֲ קֹב,
עוןְּ ,ב ַק ְד ִמ ָ
ָ .118א ַמר ַר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ

אשוֹ נָה ו ְַּת ִחי רוּחַ
ָ .118אמַ ר ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ןָּ ,ב ִר ׁ
ִש ָראֵ ל ַרב עוֹ ד יוֹ סֵ ף
יַעֲ קֹב ,וְ ַאחַ ר ָּכ ְך ַויֹּאמֶ ר י ְ ׂ
אשוֹ נָה ָק ְר ָאה לוֹ הַ ּתוֹ ָרה
ְ ּבנִ י חָ י .אֶ ּ ָלא ָּב ִר ׁ
ש ּ ִ ׁש ְּתפ ּו אֶ ת הַ ּ ְ ׁש ִכי ָנה
ש ּ ָתפוּתֶ ׁ ,
יַעֲ קֹבִ ,מ ּ ׁשוּם הַ ּ ׁ ֻ
ש ּ ְ ׁש ִכינָה
ש ִ ּנ ְמ ַּכר יוֹ סֵ ף ,וְ ַע ְכ ָׁשו ׁ ֶ
ְ ּבאוֹ תוֹ חֵ ֶרם ְ ּכ ׁ ֶ
ָע ְל ָתהָ ,אז ִהיא ו ְַּת ִחי רוּחַ יַעֲ קֹב אֲ ִביהֶ ם ,וְ זֶה
ש ִהיא ָע ְמ ָדה
הוּא סוֹ ד הַ ּ ְ ׁש ִכינָה .וְ ַאחַ ר ׁ ֶ
ש ְּלמַ ְעלָ ה ָע ְב ָרה
]משּׁוּם[ ָאז הַ דַּ ְר ּגָה ׁ ֶ
ְב ִקיּוּםִ ,
ִש ָראֵ ל] .אָ ז הַ ַדּ ְרגָּה
ש ִהיא י ְ ׂ
אֵ לֶ יהָ  ,הַ דַּ ְר ּגָה ׁ ֶ
ְזוֹהי ַדּ ְרגָּה ֶשׁל
עוֹר ָרה אֵ לֶ יהָ  ,ו ִ
ֶשׁ ְלּמַ ﬠְ לָ ה ִה ְת ְ
ש ְּלמַ ְעלָ ה לֹא
ֶׁ
שהַ דַּ ְר ּגָה
ֶׁ
י ְִשׂ ָראֵ ל[ ִמ ָּכאן
ש ּ ִמ ְתעוֹ ֶר ֶרת
ֶׁ
ַעד
ְלמַ ְעלָ ה
ִמ ְתעוֹ ֶר ֶרת
שה ֲֵרי ָּכאן ו ְַּת ִחי רוּחַ יַעֲ קֹב
אשוֹ נָה ְלמַ ּ ָטהֶ ׁ ,
ָּב ִר ׁ
ְ
ִש ָראֵ ל.
אשוֹ נָה ,וְ ַאחַ ר ָּכך ַויֹּאמֶ ר י ְ ׂ
ָּב ִר ׁ

לות ַעל ּ ִפי ּ ַפ ְרעֹה.
לוןּ ִ ,ד ְכ ִתיב וַ ִּי ּ ֵתן לָ ֶהם ֹיו ֵסף עֲ גָ ֹ
ׁ ַש ַּדר ֹ
יתה זֹאת
יהּ ִ ,ד ּי ּו ָקא ְד ִמ ּ ָלהּ ִ ,ד ְכ ִתיב וְ ַא ּ ָתה צֻ ֵ ּו ָ
ָא ַמר לֵ ּ
ְ
יקאּ ,ו ְבגִ ין ָּכך ְ ּכ ִתיב ְּבה''אַ ,מ ׁ ְש ַמע
יתה ַּדיְ ָ
ש ּו .וְ ַא ּ ָתה צֻ ֵ ּו ָ
עֲ ׂ

לות ַעל ּ ִפי
לוןּ ,ו ְבגִ ין ָּכ ְך וַ ִּי ּ ֵתן לָ ֶהם ֹיו ֵסף עֲ גָ ֹ
ְ ּד ֹיו ֵסף ּ ָת ַבע ֹ
לון.
ּ ַפ ְרעֹה .וְ יַעֲ קֹב לָ א ִא ְת ְק ּיַים ְּב ִמ ּ ָלהַ ,עד ְ ּד ָח ָמא ֹ

תו
או ֹ
שאת ֹ
ִ ּד ְכ ִתיב ,וַ ּי ְַרא ֶאת ָהעֲ גָ ֹ
לות אֲ ׁ ֶשר ׁ ָשלַ ח ֹיו ֵסף לָ ֵׂ
יהם.
וַ ְּת ִחי ר ּו ַח יַעֲ קֹב אֲ ִב ֶ

עוד ֹיו ֵסף ְּבנִ י ָחיֶ .א ּ ָלא,
ש ָר ֵאל ַרב ֹ
ּולְ ָב ַתר וַ ּי ֶ
ֹאמר יִ ְ ׂ
יתא יַעֲ קֹבְּ ,בגִ ין ׁש ּו ּ ָתפ ּו ָתא,
או ַריְ ָ
יה ֹ
ְּב ַק ְד ִמ ָ
יתא ָק ֵרי לֵ ּ
ְ ּד ִא ׁ ְש ּ ַת ְּתפ ּו ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ְּב ַהה ּוא ֵח ֶרםַּ ,כד ִאזְ ַּד ּ ַבן ֹיו ֵסף.
וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ָסלְ ָקאּ ְ ,כ ֵדין ִאיה ּו ,וַ ְּת ִחי ר ּו ַח יַעֲ קֹב
ימא
יהי ָקיְ ָ
יהם ,וְ ָדא ה ּוא ָרזָ א ִד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתאּ .ו ָב ַתר ְ ּד ִא ִ
אֲ ִב ֶ

ְּב ִק ּי ּו ָמא) ,בגין( ְ ּכ ֵדין ַּד ְר ָ ּגא ִדלְ ֵעילָ אִ ,א ְתעֲ ַבר לְ גַ ּ ָב ּה,
ש ָר ֵאל) .נ''א כדין דרגא דלעילא ,אתער לגבה,
ַּד ְר ָ ּגא ְ ּד ִאיה ּו יִ ְ ׂ

ואיהו דרגא דישראל( ִמ ָּכאןּ ְ ,ד ַד ְר ָ ּגא ִדלְ ֵעילָ א לָ א ִא ְת ַער
יתא לְ ַת ּ ָתאּ ְ ,ד ָהא ָה ָכא וַ ְּת ִחי
לְ ֵעילָ אַ ,עד ְ ּד ִא ְת ַער ְּב ַק ְד ִמ ָ

ֹאמר
יתאּ ,ו ְל ָב ַתר וַ ּי ֶ
ר ּו ַח )דף ריא ע''א( יַעֲ קֹב ְּב ַק ְד ִמ ָ

ש ָר ֵאל.
יִ ְ ׂ

ִש ָראֵ ל ְ ּבמַ ְראֹת
ליְ לָ הְּ ,ב ַמ ְר ַאת ַ .119ויֹּאמֶ ר אֱ ל ִֹהים ְלי ְ ׂ
ש ָר ֵאל ְּב ַמ ְראֹת ַה ּ ַ
 .119וַ ּי ֶ
ֹאמר אֱ ל ִֹהים לְ יִ ְ ׂ
אלהי ָא ִביו יִ ְצ ָחק ,הַ ּ ַליְלָ הּ ְ .במַ ְר ַאת ָּכתוּב .בּ ֹא ְראֵ הַ ,ו ִיּז ְַּבח
ֵ
ְ ּכ ִתיבָ ּ .תא חֲ זֵי ,וַ ִּיזְ ּ ַבח זְ ָב ִחים לֵ
אשוֹ נָהּ ְ ,כ ֵדי
זְבָ ִחים לֵ אלֹהֵ י ָא ִביו י ְִצחָ קָּ ,ב ִר ׁ
ש ָמאלָ א ְּב ָרזָ א ִד ְר ִחימ ּו.
ְּב ַק ְד ִמ ָ
יתאְּ .בגִ ין לְ ִא ְת ָע ָרא ְ ׂ
של הָ ַאהֲבָ ה .וְ ָאז -
ְלהָ ִעיר אֶ ת הַ ּ ְשׂ מֹאל ַּב ּסוֹ ד ׁ ֶ
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ִש ָראֵ ל ְ ּבמַ ְראֹת הַ ּ ַליְלָ ה,
ליְ לָ הְּ ,ב ַהאי ַויֹּאמֶ ר אֱ ל ִֹהים ְלי ְ ׂ
אות ַה ּ ַ
ש ָר ֵאל ְּב ַמ ְר ֹ
ּו ְכ ֵדין וַ ּי ֶ
ֹאמר אֱ ל ִֹהים לְ יִ ְ ׂ
ש ִהיא מַ ְראוֹ ת הַ ּ ַליְלָ ה.
ש ָאמַ ְרנוֶּ ׁ ,
ַּבדַּ ְר ּגָה הַ ז ּוֹ ׁ ֶ

אות ַה ּ ַליְ לָ ה.
יהי ַמ ְר ֹ
ַד ְר ָ ּגא ְ ּד ָקאֲ ָמ ָרן ְ ּד ִא ִ

ֹאמר ָאנ ִֹכי ָה ֵאל אֱ ל ֵֹהי ָא ִב ָ
יךַ ,מאי ַט ְע ָמאְּ .בגִ ין
 .120וַ ּי ֶ

ַ .120ויֹּאמֶ ר ָאנ ִֹכי הָ אֵ ל אֱ לֹהֵ י ָא ִב ָ
יךָ .מה
ש ְּלמַ ְעלָ ה ָּכ ְך
ש ַּצד הַ ְ ּק ֻד ּ ָׁשה ׁ ֶ
הַ ּ ַט ַעם? ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
שם
שה ֲֵרי צַ ד הַ ּ ֻט ְמ ָאה לֹא מַ ז ִ ְּכיר אֶ ת ׁ ֵ
הוּאֶ ׁ ,
ְ
ּ
ּ
ּ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ,וְ כָ ל צַ ד הַ ְק ֻד ָׁשה נִ ז ְָכר
ִ ּב ְ ׁשמוֹ ָ .אנ ִֹכי אֵ ֵרד ִע ּ ְמ ָך ִמ ְצ ַר ְי ָמה וְ גוֹ 'ִ .מ ָּכאן
ש ּ ְ ׁש ִכינָה י ְָר ָדה ִע ּמוֹ ַּב ּגָלוּת ,ו ְּבכָ ל ָמקוֹ ם
ֶׁ
ּ
ּ
ּ
ִש ָראֵ ל ָגל ּו ׁ ְ -ש ִכינָה ָג ְל ָתה ִע ּ ָמהֶ ם ,וְ ִה ּנֵה
שי ְ ׂ
ֶׁ
ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ .

לות הֲ ו ּוִ ׁ .שיתּ ְ .כ ָמא ְד ַא ְּת
ָ ּ .121תא חֲ זֵיַּ ,כ ּ ָמה עֲ גָ ֹ

ש ׁשּ ְ ,כמוֹ
 .121בּ ֹא ְראֵ הַּ ,כ ּ ָמה עֲ גָלוֹ ת הָ יוּ? ׁ ֵ
ש ׁש ֶעגְ לוֹ ת צָ ב .דָּ בָ ר
ש ּנֶאֱ מַ ר )במדבר ז( ׁ ֵ
ֶׁ
אשוֹ נָה
ַאחֵ רׁ ִ ,ש ּ ִ ׁשים הָ יוּ ,וְ הַ כּ ֹל סוֹ ד אֶ חָ דָּ .ב ִר ׁ
שר ָׁשלַ ח יוֹ סֵ ף ,ו ְּלבַ ּסוֹ ף -
ָּכתוּב ָּבעֲ גָלוֹ ת אֲ ׁ ֶ
ש ּ ָׁשלַ ח יוֹ סֵ ף הָ י ּו
שר ָׁשלַ ח ּ ַפ ְרעֹה .אֶ ּ ָלא ּ ֻכ ּ ָלם ׁ ֶ
אֲ ׁ ֶ
ש ּ ָׁשלַ ח ּ ַפ ְרעֹה יוֹ ֵתר
ַּבחֶ ְ ׁשבּ וֹ ן ָּכ ָראוּי ,וְ אוֹ ָתם ׁ ֶ
מֵ הֶ ם ,לֹא הָ י ּו ְ ּבסוֹ ד זֶה וְ לֹא הָ י ּו ַּבחֶ ְ ׁשבּ וֹ ן.

ְ ּד ִס ְט ָרא ִד ְק ּד ּו ּ ׁ ָשה ִדלְ ֵעילָ אָ ,ה ִכי ה ּואּ ְ .ד ָהא ִס ְט ָרא
ִד ְמ ָסאֲ ָבא ,לָ א ַא ְד ַּכר ׁ ְש ָמא ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ,וְ ָכל

יהָ .אנ ִֹכי ֵא ֵרד ִע ְּמ ָך
ְס ַטר ִ ּד ְק ּד ּו ּ ׁ ָשה ִא ְד ַּכר ִּב ׁ ְש ֵמ ּ
יה ְּבגָ ל ּו ָתא,
ִמ ְצ ַריְ ָמה וְ גו'ִ ,מ ָּכאןּ ִ ,ד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא נָ חֲ ַתת ִע ּ ֵמ ּ
הון,
ש ָר ֵאל ִא ְת ָ ּגל ּוְ ׁ ,ש ִכינְ ּ ָתא ִא ְת ַּג ְּליָא ִע ְּמ ֹ
ּו ְב ָכל אֲ ַתר ְ ּדיִ ְ ׂ
וְ ָהא א ּו ְקמ ּו ָה.
יתין הֲ ו ּו,
ָא ֵמר) ,במדבר ו( ׁ ֵש ׁש ֶעגְ ֹ
לות ָצבָּ .ד ָבר ַא ֵחרִ ׁ ,ש ִּ

לות אֲ ׁ ֶשר ׁ ָשלַ ח
יתא ְ ּכ ִתיב ּ ָבעֲ גָ ֹ
וְ כ ּ ָֹלא ָרזָ א ָח ָדאְּ .ב ַק ְד ִמ ָ
ֹיו ֵסףּ ,ולְ ַב ּס ֹוף אֲ ׁ ֶשר ׁ ָשלַ ח ּ ַפ ְרעֹהֶ .א ּ ָלאֻ ּ ,כ ְּלה ּו ְ ּד ׁ ַש ַּדר

ֹיו ֵסף ,הֲ ו ּו ְּבח ּו ׁ ְש ּ ָבנָ א ְ ּכ ְד ָקא ָחזֵי .וְ ִאינ ּון ְ ּד ׁ ַש ַּדר ּ ַפ ְרעֹה
י ִַּתיר ִמ ּנַיְ יה ּו ,לָ א הֲ ו ּו ְּב ָרזָ א ָדא ,וְ לָ א הֲ ו ּו ְּבח ּו ׁ ְש ּ ָבנָ א.

שר ָׁשלַ ח
שר  .122וְ אֵ ּ ֶלה וְ אֵ ּ ֶלה ָּבאוִּ ,מ ּ ׁשוּם ָּכ ְך אֲ ׁ ֶ
 .122וְ ִא ּ ֵלין וְ ִא ּ ֵלין ָק ָאת ּוְּ .בגִ ין ָּכ ְך ,אֲ ׁ ֶשר ׁ ָשלַ ח ֹיו ֵסף ,אֲ ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל ִמן
שיּ ְָצא ּו י ְ ׂ
שר ָׁשלַ ח ּ ַפ ְרעֹה .ו ְּכ ׁ ֶ
ש ָר ֵאל ִמן ָ ּגל ּו ָתא ַמה יוֹ סֵ ף ,אֲ ׁ ֶ
ׁ ָשלַ ח ּ ַפ ְרעֹה .וְ ַכד יִ ְפק ּון יִ ְ ׂ
הַ ָ ּגלוּת מַ ה ָּכתוּב? )ישעיה סו( וְ הֵ ִביא ּו אֶ ת ָּכל
יכם ִמ ָּכל ַהג ֹּויִ ם
ְ ּכ ִתיב) ,ישעיה סו( וְ ֵה ִביא ּו ֶאת ָּכל אֲ ֵח ֶ
אֲ חֵ יכֶ ם ִמ ָּכל הַ גּוֹ יִם ִמנְ חָ ה לַ ה' וְ גוֹ '.

ִמנְ ָחה לַ ה' וְ גו':

סור
 .123וַ ּיֶאֱ ֹ

ֹיו ֵסף

ֶמ ְר ַּכ ְב ּת ֹו,

ִר ִּבי

יִ ְצ ָחק

ּ ָפ ַתח

יע ְ ּכ ֵעין
אשי ַה ַח ּיָה ָר ִק ַ
וְ ָא ַמר) ,יחזקאל א( ּו ְדמ ּות ַעל ָר ׁ ֵ
יהם ִמ ְּל ַמ ְעלָ הַ ,האי ְק ָרא
אש ֶ
ַה ֶ ּק ַרח ַהנ ֹּו ָרא נָ ט ּוי ַעל ָר ׁ ֵ
א ּו ְקמ ּו ָה .אֲ ָבל ּ ָתא חֲ זֵיִ ,אית ַח ּיָה לְ ֵעיל ִמן ַח ּיָה ,וְ ִאית
יש ֵחיוָ ָתא.
ישא ְ ּד ָקיְ ָ
ַח ּיָה ַק ִ ּד ׁ ָ
ימא ַעל ִר ׁ

ַ .123ויּ ְֶאסֹר יוֹ סֵ ף מֶ ְר ַּכ ְב ּתוֹ ַ .ר ִ ּבי י ְִצחָ ק ּ ָפ ַתח
אשי הַ חַ יָּה
וְ ָאמַ ר) ,יחזקאל א( ו ְּדמוּת ַעל ָר ׁ ֵ
אשיהֶ ם
יע ְ ּכ ֵעין הַ ֶּק ַרח הַ נּוֹ ָרא נָטוּי ַעל ָר ׁ ֵ
ָר ִק ַ
ִמ ְלמַ ְעלָ ה .הַ ּ ָפסוּק הַ זֶּה ּ ֵבאֲ רוּהוּ ,אֲ בָ ל בּ ֹא
ְראֵ ה ,י ֵׁש חַ יָּה ְלמַ ְעלָ ה ִמן הַ חַ יָּה ,וְ י ֵׁש חַ יָּה
ֹאש הַ חַ יּוֹ ת.
שעוֹ מֶ ֶדת ַעל ר ׁ
ְקדוֹ ָׁשה ׁ ֶ

 .124וְ ִאית ַח ּיָה ִע ּ ָל ָאה ,לְ ֵעילָ א ַעל ָּכל ׁ ְש ָאר ֵחיוָ ָתא .124 ,וְ י ֵׁש חַ יָּה ֶע ְליוֹ נָה ְלמַ ְעלָ ה ַעל ָּכל ְ ׁש ָאר
כ ְּלה ּוְּ .בגִ ין ְ ּד ַכד ַהאי הַ חַ יּוֹ ת ,וְ זוֹ ] ְויֵשׁ[ הַ חַ יָּה ׁשוֹ לֶ טֶ ת ַעל ּ ֻכ ּ ָלם,
וְ ַהאי )נ''א ואית( ַח ּיָה ׁ ָשלְ ָטא ַעל ּ ֻ
שר הַ חַ יָּה הַ ז ּוֹ נוֹ ֶתנֶת ו ְּמ ִא ָירה
ש ַּכאֲ ׁ ֶ
ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ֵחיוָ ָתא יָהֲ ָבא וְ נָ הֲ ָרא לְ כֻ ְּלה ּוּ ְ ,כ ֵדין ּ ֻכ ְּלה ּו נָ ְטלִ ין לְ ַמ ְטלָ ֹנוי,
ְלכֻ ּ ָלםָ ,אז ּ ֻכ ּ ָלן נוֹ ְסעוֹ ת ְלמַ ְסעוֹ ֵתיהֶ ן וְ נוֹ ְתנוֹ ת זוֹ
יבת ָ ּדא לְ ָדא ,וְ ׁ ָשלְ ָטא ָּדא ַעל ָ ּדא.
יה ַ
וִ ִ
לָ זוֹ וְ ׁשוֹ ְלטוֹ ת זוֹ ַעל זוֹ .
 .125וְ ִאית ֵחיוָ ָתא לְ ֵעילָ א ַעל ּ ַת ּ ָת ֵאיַ ,על ׁ ְש ָאר ֵחיוָ ָתא  .125וְ י ֵׁש חַ יָּה ְלמַ ְעלָ ה ַעל הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נִ ים ַעל
ש ְּלמַ ּ ָטה ,וְ כֻ ּ ָלם נִ ז ּוֹ נִ ים ִמ ּ ֶמ ּנָה,
ימין ְ ׁש ָאר הַ חַ יּוֹ ת ׁ ֶ
לְ ַת ּ ָתא ,וְ כֻ ְּלה ּו ִא ְּתזָ נ ּו ִמינָ ּה ,וְ ד' ִס ְט ֵרי ְד ַעלְ ָמא ְר ׁ ִש ִ
וְ ַא ְר ַּב ַעת ִצ ְד ֵדי הָ עוֹ לָ ם ְר ׁשו ִּמים ָּב ּהָ ּ ,פנִ ים
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שלְ ָטא ְמ ִאירוֹ ת יְדוּעוֹ ת ִ]דּי ִנים[ ְלכָ ל צַ ד ,וְ ִהיא
יהי ׁ ָ
יען )דינין( לְ ָכל ְס ַטר ,וְ ִא ִ
ָּב ּהַ .אנְ ּ ִפין נְ ִה ִירין יְ ִד ָ
ׁשוֹ לֶ טֶ ת ַעל ַא ְר ָּב ָעה ְצ ָד ִדים ,וְ ִה ּנֵה ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ,
ַעל ד' ִס ְט ֵרי .וְ ָהא א ּו ְקמ ּו ָהּ ְ ,ד ִאינ ּון ג' לִ ְס ַטר ָּדא ,וְ ג'
שהֵ ם ָׁשל ֹׁש ְלצַ ד זֶה וְ ָׁשל ֹׁש ְלצַ ד זֶה ,וְ כֵ ן
ֶׁ
לִ ְס ַטר ָ ּדא ,וְ ֵכן לְ ד' ִס ְט ִרין ְ ּד ַעלְ ָמא.
ְל ַא ְר ַּב ַעת ִצ ְד ֵדי הָ עוֹ לָ ם.

יע ,וְ ַהאי
יע לְ ֵעיל ִמן ָר ִק ַ
) .126שמות ריב ע''א( וְ ִאית ָר ִק ַ
יהַ .מה
ָר ִק ַ
יע ְ ּד ׁ ָשלְ ָטא עֲ לַ יְ יה ּוֻ ּ ,כ ְּלה ּו ִמ ְס ּ ַת ְ ּכלָ ן לְ גַ ּ ֵב ּ

רות ִא ּ ׁ ָשה
יהם יְ ׁ ָש ֹ
יע ַּכנְ ֵפ ֶ
ְ ּכ ִתיב) ,יחזקאל א( וְ ַת ַחת ָה ָר ִק ַ
חו ָת ּה וְ גו'ְּ .בגִ ין ְ ּדכֻ ְּלה ּו ׁ ָשלְ ִטין ַעל ַמה ְ ּד ִא ְת ּ ָפ ְקד ּו,
ֶאל אֲ ֹ
ּו ׁ ְשלִ יח ּו ְ ּדק ּו ְס ָטא ְ ּדק ּו ְפ ְט ָרא ְּבה ּו.

יע
יע ,וְ הָ ָר ִק ַ
יע ְלמַ ְעלָ ה ִמן הָ ָר ִק ַ
 .126וְ י ֵׁש ָר ִק ַ
ש ּ ׁשוֹ לֵ ט עֲ לֵ יהֶ םֻ ּ ,כ ּ ָלם ִמ ְס ּ ַת ְ ּכ ִלים ְ ּכלַ ּ ָפיו.
הַ זֶּה ׁ ֶ
יע ַּכנְ פֵ יהֶ ם
מַ ה ָּכתוּב? )יחזקאל א( וְ ַתחַ ת הָ ָר ִק ַ
ש ּ ֻכ ּ ָלם
ְשרוֹ ת ִא ּ ָׁשה אֶ ל אֲ חוֹ ָת ּה וְ גוֹ 'ִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
י ָׁ
של ִמדַּ ת
ש ִ ּנ ְפ ְקדוּ ,ו ְ ּׁש ִליחוּת ׁ ֶ
ׁשוֹ ְל ִטים ַעל מַ ה ּ ׁ ֶ
הַ חֶ בֶ ל ָּבהֶ ם.

 .127וְ ִאינ ּון לְ ָכל ְס ַטר ִּת ׁ ְש ָעה) ,ט'( לְ ד' ִס ְט ִרין ְ ּד ַעלְ ָמא .127 ,וְ הֵ ם ִּת ְ ׁש ָעה ְלכָ ל צַ דְ ,ל ַא ְר ַּב ַעת ִצ ְד ֵדי
ש ּ ֻכ ּ ָלם
כ ְּלה ּוִ ,א ְתעֲ ִביד ּו הָ עוֹ לָ ם ,וְ הֵ ם ל''ו ְ ּבחֶ ְ ׁשבּ וֹ ן .ו ְּכ ׁ ֶ
וְ ִאינ ּון ל''ו ְּבח ּו ׁ ְש ְּבנָ א .וְ ַכד ִמ ְת ַח ְּב ָרן ּ ֻ
שם
של ׁ ֵ
ִמ ְתחַ ְ ּב ִרים ,נַעֲ ִ ׂשים ִר ּ ׁשוּם אֶ חָ דּ ְ ,בסוֹ ד ׁ ֶ
ימא ָח ָדא ְּב ָרזָ א ִד ׁ ְש ָמא ָח ָדאְּ ,ביִ ח ּו ָדא ׁ ְשלִ ים
ְר ׁ ִש ָ
אֶ חָ דּ ְ ,ביִחוּד ָׁשלֵ ם ָּכ ָראוּי.

ִ ּכ ְד ָק ָחזֵי.

 .128וְ ַכד ִמ ְת ּ ַת ְקנֵי לְ גַ ּ ֵבי ָּכ ְר ְסיָאַ ,מה ְ ּכ ִתיבּ .ו ִמ ּ ַמ ַעל

ש ִ ּנ ְת ָקנִ ים ְ ּכלַ ּ ֵפי הַ ִ ּכ ּ ֵסא ,מַ ה ָּכתוּב?
 .128ו ְּכ ׁ ֶ
ֹאשם ְ ּכמַ ְראֵ ה אֶ בֶ ן
שר ַעל ר ָׁ
ו ִּמ ּ ַמ ַעל לָ ָר ִקי ַע אֲ ׁ ֶ
סַ ּ ִפיר דְּ מוּת ִ ּכ ּ ֵסא וְ ַעל דְּ מוּת הַ ִ ּכ ּ ֵסא דְּ מוּת
ִמ ְל ָמ ְעלָ הַ .וה ֲֵרי
ָעלָ יו
ָא ָדם
ְ ּכמַ ְראֵ ה
שהָ אֶ בֶ ן הַ ּטוֹ בָ ה הַ ז ּוֹ ַּב ִ ּכ ּ ֵסא,
ּ ֵב ַא ְרנוּ]ְ ,דּמוּת[ ׁ ֶ
שעוֹ מֵ ד ַעל ַא ְר ָּב ָעה ַע ּמו ִּדים ,וְ ַעל אוֹ תוֹ הַ ִ ּכ ּ ֵסא
ֶׁ
של ָא ָדםְ ,ל ִה ְתחַ ּ ֵבר בּ וֹ יַחַ ד ו ְּל ִה ְת ָּב ֵרךְ
דְּ מוּת ׁ ֶ
ָּכ ָראוּי.

יה ְ ּד ָא ָדם ,לְ ֶמהֱ וֵ י ּכ ּ ָֹלא
 .129וְ ַכד ִא ִ
יהי ִמ ְת ּ ַת ְקנָ א לְ גַ ּ ֵב ּ

שהַ כּ ֹל
ש ִהיא נִ ְת ֶקנֶת ְ ּכלַ ּ ֵפי ָא ָדםֶ ׁ ,
 .129ו ְּכ ׁ ֶ
דוֹשׁה ,וְאָ ז כָּל
ְק ָ
י ְִהיֶה מֶ ְר ָּכבָ ה ]נ''א
הַ מֶּ ְרכָּבָ ה[ ַאחַ ת לָ ָא ָדם הַ זֶּהָ ,אז ָּכתוּבַ :ויּ ְֶאסֹר
יוֹ סֵ ף מֶ ְר ַּכ ְב ּתוֹ  -זֶה הַ ַּצדִּ יקַ .ויּ ַַעל ִל ְק ַראת
ִש ָראֵ ל  -זֶה
ִש ָראֵ ל ָא ִביו ּג ְ ֹׁשנָהִ .ל ְק ַראת י ְ ׂ
י ְׂ
של ָא ָדםּ .ג ְ ֹׁשנָה ִ -ה ְת ָק ְרבוּת ַאחַ ת,
הַ ּסוֹ ד ׁ ֶ
ְל ִה ְת ָק ֵרב יַחַ ד ְ ּב ָק ְר ָּבן אֶ חָ ד וְ יִחוּד אֶ חָ ד.

ֹאשם ְ ּכ ַמ ְר ֵאה ֶא ֶבן ַס ּ ִפיר ְ ּדמ ּות ִ ּכ ּ ֵסא
יע אֲ ׁ ֶשר ַעל ר ׁ ָ
לָ ָר ִק ַ

וְ ַעל ְ ּדמ ּות ַה ִ ּכ ּ ֵסא ְ ּדמ ּות ְ ּכ ַמ ְר ֶאה ָא ָדם ָעלָ יו ִמ ְּל ָמ ְעלָ ה,

ימנָ א )נ''א דיוקנא( ְ ּד ַהאי ֶא ֶבן ָט ָבא ְּב ָכ ְר ְסיָא
או ִק ְ
וְ ָהא ֹ
ימין ,וְ ַעל ַהה ּוא ָּכ ְר ְסיָא ִ ּדי ּו ְקנָ א
ימא ַעל ד' ָקיְ ִ
ְ ּד ָקיְ ָ
יה ְ ּכחֲ ָדאּ ,ולְ ִא ְת ּ ָב ְר ָכא ְ ּכ ְד ָקא
ְד ָא ָדם ,לְ ִא ְת ַח ְּב ָרא ּ ֵב ּ
יְ א ּות.
יכא )נ''א קדישא ,וכהן כלא רתיכא( ָח ָדא ,לְ ַהאי ָא ָדם.
ְר ִת ָ
סור ֹיו ֵסף ֶמ ְר ַּכ ְב ּת ֹו ָ ּדא ַצ ִ ּדיק .וַ ּי ַַעל
ְ ּכ ֵדין ְ ּכ ִתיב ,וַ ּיֶאֱ ֹ
ש ָר ֵאלָּ ,דא ָרזָ א
ש ָר ֵאל ָא ִביו ג ׁ ְ
ּשנָ ה .לִ ְק ַראת יִ ְ ׂ
לִ ְק ַראת יִ ְ ׂ
ְ ּד ָא ָדם .ג ׁ ְּשנָ הִּ ,ת ְקר ּו ְב ּ ָתא ָח ָדא ,לְ ִא ְת ְק ָר ָבא ְ ּכחֲ ָדא,
ְּב ָק ְר ּ ָבנָ א ָח ָדא וְ יִ ח ּו ָדא ָח ָדא.
 .130וַ ּי ֵָרא ֵאלָ יוּ ְ ,ד ַכד ִא ְתחֲ זֵי ׁ ִש ְמ ׁ ָשא ְּב ִסיהֲ ָראּ ְ ,כ ֵדין

אריו
ך◌ ַעל ַצ ָ ּו ָ
ֵיה וְ ִא ְת ָח ִריב ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשאּ ְ ,כ ֵדין ,וַ ּי ְֵב ִ
ִמ ּנ ּ

שמֶ ׁש ִעם
ש ִ ּנ ְראֶ ה הַ ּ ׁ ֶ
ש ְ ּכ ׁ ֶ
ַ .130ויּ ֵָרא אֵ לָ יו ֶ ׁ -
הַ ְּלבָ נָהָ ,אז ְמ ִא ָירה הַ ְּלבָ נָה ,ו ְּמ ִא ָירה ְלכֻ ּ ָלם
שהַ ְ ּק ֻד ּ ָׁשה
ש ְּלמַ ּ ָטה .וְ כֵ ן ְ ּכמוֹ זֶהָּ ,כל זְמַ ן ׁ ֶ
ֶׁ
ש ְּלמַ ּ ָטה ,מֵ ִאיר
ש ְּלמַ ְעלָ ה ׁשוֹ ָרה ַעל הַ ּ ִמ ְקדָּ ׁש ׁ ֶ
ֶׁ
ש ּ ִמ ְס ּ ַת ּ ֵלק
ּ ֵבית הַ ּ ִמ ְקדָּ ׁש וְ עוֹ מֵ ד ִ ּב ְ ׁשלֵ מוּתוֹ  .ו ְּכ ׁ ֶ
ָאריו
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו וְ ֶנח ֱָרב ּ ֵבית הַ ּ ִמ ְקדָּ ׁשָ ,אז ַויּ ְֵב ְּך ַעל צַ ּו ָ
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נָ ִהיר ִסיהֲ ָרא וְ ַאנְ ִהיר לְ כֻ ְּלה ּו ִדלְ ַת ּ ָתא .וְ ֵכן ְ ּכגַ וְ ונָ א ָדא,
ָּכל זִ ְמנָ א ִ ּד ְק ּד ּו ּ ׁ ָשה ִדלְ ֵעילָ א ׁ ָש ָרא ַעל ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא ִדלְ ַת ּ ָתא,
יה .וְ ַכד ִא ְס ּ ַת ּ ַלק
ִא ְתנְ ִהיר ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא וְ ָקיְ ָ
ימא ִּב ׁ ְש ִלימ ּו ֵת ּ

Zohar Vayigash – Draft – unedited- not for publishing
ש ּ ֶנח ֱָרב .עוֹ ד,
ש ּ ֻכ ּ ָלם ָּבכ ּו ַעל הַ ּ ִמ ְקדָּ ׁש ׁ ֶ
עודַ ,מאי עוֹ דֶ ׁ ,
עודּ ְ .ד ָבכ ּון ּכ ּ ָֹלא ַעל ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא ְ ּד ִא ְת ָח ִריבֹ .
ֹ
מַ ה זֶּה עוֹ ד? זוֹ הַ ָ ּגלוּת הָ ַאחֲרוֹ נָה.

עודָּ .דא גָ ל ּו ָתא ּ ַב ְת ָר ָאה.
ֹ

ּ ְ .131כ ֵדין ֵּכיוָ ן ְ ּד ָח ָמא יַעֲ קֹב וְ ִא ְס ּ ַת ַּכל ְ ּד ָהא ִּת ּק ּונָ א
ִדלְ ַת ּ ָתא ִא ׁ ְש ּ ַת ְכלַ ל ְ ּכגַ וְ ונָ א ִדלְ ֵעילָ אּ ְ ,כ ֵדין ָא ַמר ָאמ ּו ָתה
ימת ְּב ָרזָ א ִ ּד ְב ִרית
עו ְד ָך ַחיּ ְ ,ד ִא ְת ָקיְ ַ
ַה ּ ָפ ַעם וְ גו'ּ ִ .כי ֹ
עולָ ִמיםּ ,ו ְבגִ ין ָּכ ְך
ישא) ,דף ריא ע''ב( ְ ּד ִא ְק ֵרי ַחי ָה ֹ
ַק ִ ּד ׁ ָ
עוד ֹיו ֵסף ְּבנִ י
יתא ָא ַמרַ ,רב ֹ
עו ְד ָך ָחי .וְ ַעל ָּדא ְּב ַק ְד ִמ ָ
ִ ּכי ֹ
ָחיּ ְ ,ד ִא ְצ ְט ִר ְ
יקם ְּב ָרזָ א ְד ַחי ,וְ ָהא ִא ְּת ָמר.
יך לְ ֵמ ַ

ש ִה ּנֵה
ש ָר ָאה יַעֲ קֹב וְ ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ׁ ֶ
ָ .131אז ּ ֵכיוָן ׁ ֶ
ש ְּלמַ ְעלָ הָ ,אז ָאמַ ר
ש ְּלמַ ּ ָטה נִ ְת ַקן ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
הַ ִּת ּקוּן ׁ ֶ
ָ
ּ
ש ִה ְת ַקי ְַמ ּ ָת
ָאמו ָּתה הַ ּ ָפ ַעם וְ גוֹ 'ּ ִ .כי עוֹ ְדך חָ יֶ ׁ ,
ש ִ ּנ ְק ָרא חַ י
של הַ ְ ּב ִרית הַ ָּקדוֹ ׁש ׁ ֶ
ַּב ּסוֹ ד ׁ ֶ
ָ
ְ
הָ עוֹ לָ ִמים ,ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכך ִ ּכי עוֹ ְדך חָ י .וְ ַעל ּ ֵכן
ש ָּצ ִר ְ
יך
אשוֹ נָה ָאמַ רַ ,רב עוֹ ד יוֹ סֵ ף ְ ּבנִ י חָ יֶ ׁ ,
ָּב ִר ׁ
ּ
של חַ י ,וְ ִה ּנֵה נִ ְת ָּבאֵ ר.
לַ עֲ מֹד ַּבסוֹ ד ׁ ֶ

ָ ּ .132תא חֲ זֵיַ ,מה ְ ּכ ִתיב ,וַ יְ ָב ֶר ְך יַעֲ קֹב ֶאת ּ ַפ ְרעֹהָ ,א ַמר  .132בּ ֹא ְראֵ ה מַ ה ָּכתוּבַ ,ויְבָ ֶר ְך יַעֲ קֹב אֶ ת
אוחֲ ָראַ ּ ,פ ְרעֹהָ .אמַ ר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ יַ ּ ,פ ְרעֹהַ ,אף ַעל ּגַב
ִר ִּבי ֹיו ֵסיַ ּ ,פ ְרעֹה ַאף ַעל ַּגב ְ ּדא ּו ְקמ ּו ָה ְּב ָרזָ א ֹ
ש ּסוֹ ְמ ִכים ָּבעוֹ לָ ם.
ש ּ ֵבאֲ רוּה ּו ְ ּבסוֹ ד ַאחֵ ר ,סֶ מֶ ְך ׁ ֶ
ֶׁ
ְ

ֶס ֶמך ְ ּד ָקא ַס ְמ ִכינָ ן ְּב ַעלְ ָמא.

 .133אֲ ָבל ּ ָתא חֲ זֵי) ,שיר השירים א( לְ ס ּו ָס ִתי ְּב ִר ְכ ֵבי
ית ְ
ש ָמאלָ א
יך ַרעֲ י ִָתיָ ּ ,תא חֲ זֵיִ ,אית ְר ִת ִ
ַפ ְרעֹה ִ ּד ִּמ ִ
יכין לִ ְ ׂ
ימינָ א ְּב ָרזָ א
יכין לִ ִ
ְּב ָרזָ א ְד ִס ְט ָרא ָאחֳ ָרא ,וְ ִאית ְר ִת ִ

 .133אֲ בָ ל בּ ֹא ְראֵ ה) ,שיר א( ְלסֻ סָ ִתי ְ ּב ִר ְכבֵ י
ית ְ
יך ַר ְעי ִָתי .בּ ֹא ְראֵ ה ,י ֵׁש מֶ ְר ָּכבוֹ ת
פַ ְרעֹה דִּ ּ ִמ ִ
של הַ ַּצד הָ ַאחֵ ר ,וְ י ֵׁש מֶ ְר ָּכבוֹ ת
ִל ְ ׂשמֹאל ַּב ּסוֹ ד ׁ ֶ
של ְק ֻד ּ ָׁשה ,וְ אֵ ּ ֶלה
של ְלמַ ְעלָ ה ׁ ֶ
ְלי ִָמין ַּב ּסוֹ ד ׁ ֶ
של דִּ ין.
של ַרח ֲִמים ,וְ אֵ ּ ֶלה ׁ ֶ
ְ ּכ ֶנגֶד אֵ ּ ֶלה .אֵ ּ ֶלה ׁ ֶ

 .134וְ ַכד ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ָע ַבד ִ ּדינָ א ְּב ִמ ְצ ָר ֵאיָּ ,כל

שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ָע ָׂשה ִדין
 .134ו ְּכ ׁ ֶ
ש ָע ָׂשהּ ְ ,באוֹ ָת ּה צו ָּרה,
ְ ּב ִמ ְצ ַריִםָּ ,כל הַ דִּ ין ׁ ֶ
של אוֹ תוֹ הַ ַּצד
שהֵ ם הַ ּ ֶמ ְר ָּכבוֹ ת מַ ּ ָמ ׁש ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶ
ֶׁ
מַ ּ ָמ ׁשָ .מה אוֹ תוֹ הַ ַּצד ]מַ מָּ שׁ[ הוֹ ֵרג וּמוֹ ִציא
שה ְ ּכאוֹ ָת ּה
נְ ָׁשמוֹ תָּ ,כ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא עוֹ ֶׂ
ש ָּכתוּב )שמות יג( ַו ַיּ ֲהרֹג ה' ָּכל
צו ָּרה מַ ּ ָמ ׁשֶ ׁ ,
ְ ּבכוֹ ר ,וְ כֵ ן ְ ּבכָ ל ִמ ְצ ַריִם ְ ּבאוֹ ָת ּה צו ָּרה מַ ּ ָמ ׁש.
ית ְ
ש ּ ָל ּה מַ ּ ָמ ׁש
יך ַר ְעי ִָתיּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך דִּ ּ ִמ ִ
ש ָּכתוּב ִ ּכי אֲ נִ י ה' אֲ נִ י הוּא וְ לֹא ַאחֵ ר.
לַ ֲהרֹגֶ ׁ ,
וְ לֶ ָע ִתיד לָ בֹא מַ ה ָּכתוּב? )ישעיה סג( ִמי זֶה
ָּבא מֵ אֱ דוֹ ם חֲמוּץ ְ ּב ָג ִדים ִמ ָּב ְצ ָרה וְ גוֹ '

ִדלְ ֵעילָ א ִד ְק ּד ּו ּ ׁ ָשה ,וְ ִא ּ ֵלין לָ ֳק ֵבל ִא ּ ֵליןִ .א ּ ֵלין ְ ּד ַרחֲ ֵמי
וְ ִא ּ ֵלין ְ ּד ִדינָ א.
יכין ַמ ּ ָמ ׁש,
ִ ּדינָ א ְ ּד ָע ִבידּ ְ ,כ ַהה ּוא גַ וְ ונָ א ְ ּד ִאינ ּון ְר ִת ִ
יה ְ ּד ַהה ּוא ִס ְט ָרא ַמ ּ ָמ ׁשַ .מה ַהה ּוא
ּו ְכגַ וְ ונָ א ִדילֵ ּ
ִס ְט ָרא )ממש( ָק ִטיל וְ ַא ּפיק נִ ׁ ְש ָמ ִתין ,א ּוף ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
ִ
ה ּוא ָע ִביד ְּב ַהה ּוא גַ וְ ונָ א ַמ ּ ָמ ׁשּ ִ .ד ְכ ִתיב) ,שמות
כור ,וְ ֵכן ּכ ּ ָֹלא ְּב ִמ ְצ ַריִ םְּ ,ב ַהה ּוא גַ וְ ונָ א
יג( וַ ּיַהֲ רֹג ה' ָּכל ְּב ֹ
ְ
יתיך ַרעֲ י ִָתיּ ְ ,כגַ וְ ונָ א ִדילָ ּה ַמ ּ ָמ ׁש
ַמ ּ ָמ ׁשּ .ו ְבגִ ין ָּכ ְך ִ ּד ִמ ִ

לְ ָק ְטלָ אּ ִ .ד ְכ ִתיבּ ִ ,כי אֲ נִ י ה' אֲ נִ י ה ּוא וְ לא ַא ֵחרּ .ולְ זִ ְמנָ א

דום חֲ מ ּוץ
ְד ָא ֵתי ַמה ְ ּכ ִתיב) ,ישעיה סג( ִמי זֶה ּ ָבא ֵמאֱ ֹ
ְּבגָ ִדים ִמ ּ ָב ְצ ָרה וְ גו'.

ש ָר ֵאל ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
ָ ּ .135תא חֲ זֵיַ ,מה ְ ּכ ִתיב ,וַ ּי ׁ ֶ
ֵשב יִ ְ ׂ

ִש ָראֵ ל
שב י ְ ׂ
 .135בּ ֹא ְראֵ ה מַ ה ָּכתוּבַ .ו ֵיּ ׁ ֶ
ֹשן ַויּ ֵָאחֲז ּו בָ ּה ַויּ ְִפר ּו
ְ ּבאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ְ ּבאֶ ֶרץ ּג ׁ ֶ
שת עוֹ לָ ִמים.
ַויּ ְִרבּ ּו ְמאֹדַ .ויּ ֵָאחֲז ּו בָ ּה  -י ְֻר ּ ׁ ַ
שה ֲֵרי לָ הֶ ם ְרא ּויָהּ ְ ,כמוֹ
ַויּ ֵָאחֲז ּו בָ ּה ֶ ׁ -
ש ּ ֵבאֲ רוּהָ ] .אָ מַ ר ַר ִבּי יוֹסֵ י[ ַויּ ְִפר ּו ַויּ ְִרבּ ּו ְמאֹד,
ֶׁ
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ְּב ֶא ֶרץ ג ֹּו ׁ ֶשן וַ ּי ֵָאחֲ ז ּו ָב ּה וַ ִּי ְפר ּו וַ ִּי ְר ּב ּו ְמאֹד .וַ ּי ֵָאחֲ ז ּו ָב ּה,
הון ִא ְתחֲ זֵיּ ְ ,כ ָמה
ַא ְח ָסנַת ָעלְ ִמין .וְ ּי ֵָאחֲ ז ּו ּ ָב ּהּ ְ ,ד ָהא לְ ֹ

ְדא ּו ְקמ ּו ָה) .ד''א ל''ג אמר רבי יוסי( וַ ִּי ְפר ּו וַ ִּי ְר ּב ּו ְמאֹד,

Zohar Vayigash – Draft – unedited- not for publishing
שה ֲֵרי הַ ַּצ ַער לֹא ָׁש ָרה בָ הֶ ם וְ ָע ְמד ּו
ימי ְּב ַת ְפנ ּו ֵקי וַדַּ איֶ ׁ ,
ודאיּ ְ ,ד ָהא ַצעֲ ָרא לָ א ׁ ָש ַראת ְּבה ּו ,וְ ָקיְ ֵ
ַּ
ְ ּב ַת ְפנו ֵּקי הָ עוֹ לָ ם ,ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך ַויּ ְִפר ּו ַויּ ְִרבּ ּו ְמאֹד.
ַעלְ ָמאּ ,ו ְבגִ ין ָּכ ְך וַ ִּי ְפר ּו וַ ִּי ְר ּב ּו ְמאֹד.

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