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Zohar Ki Tisa – unedited- not for publishing
שא ֶאת
) .1שמות ל( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ יָ' ֶאל מ ׁ ֶֹשה לֵ אמֹרּ ִ .כי ִת ּ ָ ׂ
יהם וְ ֹגו'ִ ,ר ִּבי ַא ּ ָבא וְ ִר ִּבי ָא ָחא
ש ָר ֵאל לִ ְפק ּו ֵד ֶ
ר ׁ
ֹאש ְּבנִ י יִ ְ ׂ

וְ ִר ִּבי ֹיו ֵסי הֲ ֹוו ַאזְ לֵ י ִמ ְּט ֶב ְריָה לְ ִצ ּפ ִֹריַ .עד ַּדהֲ ֹוו ַאזְ לֵ יָ ,חמ ּו
יהָ .א ַמר ִר ִּבי
יה לְ ַר' ֶאלְ ָעזָ ר ְ ּדהֲ וָ ה ָא ֵתי ,וְ ִר ִּבי ִח ּיָיא ִע ּ ֵמ ּ
לֵ ּ
או ִריכ ּו לְ ה ּוַ ,עד
ַא ּ ָבא ,וַ ַּדאי נִ ׁ ְש ּ ַת ּ ֵתף ּ ַבהֲ ֵדי ׁ ְש ִכינְ ּ ָתאֹ .
ְ ּד ָמט ּו לְ גַ ּ ַביְ יה ּוֵ ּ .כיוָ ן ְ ּד ָמט ּו ַּג ּ ַביְ יה ּוָ ,א ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר,
יקים וְ ָאזְ נָ יו ֶאל
וַ ַּדאי ְ ּכ ִתיב) ,תהלים לה( ֵעינֵי יְ יָ' ֶאל ַצ ִ ּד ִ

ׁ ַשוְ ָע ָתםַ .האי ְק ָרא ַק ׁ ְשיָא וְ כ ּו') .זה המאמר תמצאנו
בפרשת פקודי דף רכ''ה ע''ש ,שם מקומו(

ֹשה לֵ אמֹרּ ִ .כי ִתשּׂ ָ א אֶ ת
ַ .1וי ְַד ּ ֵבר ה' אֶ ל מ ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל ִל ְפקֻ ֵדיהֶ ם וְ גוֹ 'ַ .ר ִ ּבי ַא ָּבא
ֹאש ְ ּבנֵי י ְ ׂ
ר ׁ
וְ ַר ִ ּבי ָאחָ א וְ ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י הָ י ּו הוֹ ְל ִכים ִמ ְּטבֶ ְריָה
שהָ י ּו הוֹ ְל ִכיםָ ,רא ּו אֶ ת ַר ִ ּבי
ְל ִצ ּפוֹ ִריַ .עד ׁ ֶ
שהָ יָה ָּבא ,וְ ַר ִ ּבי ִחיָּיא ִע ּמוֹ ָ .אמַ ר ַר ִ ּבי
אֶ ְל ָעזָר ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְ ׁש ּ ַת ּ ֵתף ִעם הַ ּ ְ ׁש ִכינָהִ .חכּ ּו לָ הֶ ם
ַא ָּבא ,וַדַּ אי ׁ ֶ
ש ִה ִ ּגיע ּו אֲ לֵ יהֶ ם,
ש ִה ִ ּגיע ּו אֲ לֵ יהֶ םֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
ַעד ׁ ֶ
ָאמַ ר ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר ,וַדַּ אי ָּכתוּב ֵעינֵי ה' אֶ ל
שה
שוְ ָע ָתםָ ּ .פסוּק זֶה ִהנּוֹ ָק ׁ ֶ
יקים וְ ָא ְזנָיו אֶ ל ׁ ַ
צַ דִּ ִ
וְ כוּ'.

ילא ׁ ַש ְריָיא
ָ ּ .2תא חֲ זֵיָ ,הא א ּו ְקמ ּו ָה ,לֵ ית ִּב ְר ָכ ָתא ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
ש ָר ֵאל ֵה ְ
יך ִא ְת ְמנ ּון.
ַעל ִמ ּ ָלה ְ ּד ִא ְת ְמנֵי .וְ ִאי ּ ֵת ָ
ימא ,יִ ְ ׂ

 .2בּ ֹא ו ְּראֵ ה ,ה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ  ,אֵ ין הַ ְ ּב ָרכָ ה
ש ִ ּנ ְמנֶה .וְ ִאם
ש ְּלמַ ְעלָ ה ׁשוֹ ָרה ַעל דָּ בָ ר ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
ִש ָראֵ ל נִ ְמנוּ? אֶ ּ ָלא כּ ֹפֶ ר נָטַ ל
ּתֹאמַ ר ,אֵ יך י ְ ׂ
מֵ הֶ םַ ,וה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ  ,וְ הַ חֶ ְ ׁשבּ וֹ ן לֹא הָ יָה ַעד
ש ָּכנְ ס ּו אֶ ת ָּכל אוֹ תוֹ הַ כּ ֹפֶ ר וְ ָעלָ ה לַ חֶ ְ ׁשבּ וֹ ן.
ֶׁ
ִש ָראֵ ל ,וְ ַאחַ ר
אשוֹ נָה הָ י ּו ְמבָ ְר ִכים אֶ ת י ְ ׂ
וּבָ ִר ׁ
של אוֹ תוֹ הַ כּ ֹפֶ ר ,וְ ַאחַ ר ָּכךְ
ָּכ ְך אֶ ת הַ ּ ִמנְ יָן ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל
ִש ָראֵ ל .נִ ְמ ְצא ּו י ְ ׂ
חוֹ ז ְִרים ו ְּמבָ ְר ִכים אֶ ת י ְ ׂ
אשוֹ נָה וּבַ ּסוֹ ף ,וְ לֹא עוֹ לֶ ה ָּבהֶ ם
ְמב ָֹר ִכים ָּב ִר ׁ
הַ ּ ָמוֶת.

מו ָתנָ א אֲ ַמאי ָסלִ יק ְּב ִמנְ יָינָ אֶ .א ּ ָלא ְּבגִ ין ְ ּד ִב ְר ָכ ָתא
ֹ .3

 .3לָ ּ ָמה הַ ּ ָמוֶת עוֹ לֶ ה ְ ּב ִמנְ יָן? אֶ ּ ָלא ִ ּב ְ ׁש ִביל
ש ִה ְס ּ ַת ְּל ָקה
שהַ ְ ּב ָרכָ ה לֹא ׁשוֹ ָרה ְ ּב ִמנְ יָןֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
ֶׁ
ְב ָרכָ ה ,הַ ַּצד הָ ַאחֵ ר ׁשוֹ ֶרה ָעלָ יו וְ יָכוֹ ל ְל ִה ָּנזֵק.
ו ִּפ ְדיוֹ ן
כּ ֹפֶ ר
נוֹ ְט ִלים
ָּכ ְך
ִמ ּ ׁשוּם
לַ עֲ לוֹ ת )מֵ ﬠֲלֵ יהֶ ם( ָעלָ יו ִמנְ יָןַ ,וה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ
וְ נִ ְת ָּבאֵ ר.

ֶא ּ ָלא ּכ ּו ְפ ָרא נָ ִטיל ִמ ּנַיְ יה ּו ,וְ ָהא א ּו ְקמ ּו ָה ,וְ ח ּו ׁ ְש ּ ָבנָ א לָ א

יש ָּכל ַהה ּוא ּכ ּו ְפ ָרא ,וְ ָסלִ יק לְ ח ּו ׁ ְש ּ ָבנָ א.
הֲ וִ י ַעד ְ ּד ִא ְת ְ ּכנִ ׁ
ש ָר ֵאלּ ,ולְ ָב ַתר ָמנִ ין ַהה ּוא
ּו ְב ַק ְד ֵמ ָ
יתא ְמ ָב ְר ִכין לְ ה ּו לְ יִ ְ ׂ

ּכ ּו ְפ ָרא,

ּולְ ָב ַתר

ָא ַה ְד ָרן

ש ָר ֵאל.
ֹ
ּו ְמ ָב ְר ִכין
לון לְ יִ ְ ׂ

סו ָפא ,וְ לָ א
יתא ּו ְב ֹ
ש ָר ֵאל ִמ ְת ּ ָב ְר ָכאן ְּב ַק ְד ִמ ָ
ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו יִ ְ ׂ
מו ָתנָ א.
הון ֹ
ָסלִ יק ְּב ֹ

לָ א ׁ ַש ְריָא ְּב ִמנְ יָינָ אֵּ ,כיוָ ן ְ ּד ִא ְס ּ ָת ּ ַלק ִּב ְר ָכ ָתאִ ,ס ְט ָרא
יה ,וְ י ִָכיל לְ ַאנְ זְ ָקאְּ ,בגִ ין ַּכ ְך נ ְַטלִ ין
ַאחֲ ָרא ׁ ַש ְריָא ָעלֵ ּ

יה ִמנְ יָינָ א,
ּכ ּו ְפ ָרא ּו ִפ ְד ֹיונָ א לְ ַס ְּל ָקא )ס''א מעלייהו( ָעלֵ ּ
וְ ָהא א ּו ְקמ ּו ָה ,וְ ִא ְּת ַמר.

Exodus 30:12
ֹתם; ְול ֹא-י ְִהיֶה בָ הֶ ם ֶנגֶףִ ,בּ ְפקֹ ד “
כִּ י ִת ָשּׂא אֶ ת-ר ֹאשׁ ְבּנֵי-י ְִשׂ ָראֵ לִ ,ל ְפ ֻק ֵדיהֶ םְ ,ונ ְָתנוּ ִאישׁ כֹּפֶ ר נ ְַפשׁוֹ לַ יהוָהִ ,בּ ְפקֹ ד א ָ
ֹתם
”.א ָ
” “When you take the census of the people of Israel, then each shall give a ransom for
his life to YHVH when you number them, that there be no plague among them when
”you number them.
The Portion of Ki Tisa begins with this verse. God instructs Moses to conduct a count
of the people – not by headcount but by the money they give, so no harm will come to
them.
The Zohar explains that the Israelites received blessings when they gave the money
and then again when all the money was counted.
The blessing doesn’t come on things that are counted, because counting is an aspect
that projects limitations. The blessings that may exist on it leaves and attracts the
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negative side. This exists only on the level of Malchut where everything has good and
bad aspects.
Sharing is an act that creates continuation like light. It breaks limitations and draws
blessings.
’, literally means ‘when you elevate..’ the headsכי תשא‘ The name of the portion ‘Ki Tisa’,
of the children of Israel. That elevation could be done only when the people make a
sharing connection with the light.
God doesn’t need Moses to count the people for his records because he knows every
soul in existence. When he asked for the counting of the Israelites he was creating an
opening for the people to share and receive his blessings.

יתן ַמחֲ ִצית ַה ּ ׁ ֶש ֶקל ְּב ׁ ֶש ֶקל
 .4רעיא מהימנא ּ ִפק ּו ָדא לִ ּ ֵ

ַה ּק ֶֹד ׁשַ .מאן ַמחֲ ִצית ַה ׁ ֶש ֶקל ִאיה ּו ְ ּכ ֹגון חֲ ִצי ַה ִהין ,וְ ָדא
ו'ְ ,ממ ּו ָצע ּ ֵבין ׁ ֵשנִ י ֵה ִהי''ןַ .א ְבנָ א לְ ִמ ׁ ְש ָקל ּ ָב ּהּ ָ ,דא י',
ש ִרים ּג ֵָרה ַה ׁ ֶש ֶקלּ ָ :דא ֹיו''דֶ .ה ָע ׁ ִשיר לָ א י ְַר ּ ֶבהָּ ,דא
ֶע ְ ׂ
יתא ,לָ א י ְַר ּ ֶבה ַעל י' .וְ ָה ִכי ִא ְּת ַמר
ַע ּמ ּו ָדא ְ ּד ֶא ְמ ָצ ִע ָ

שר וְ לָ א ֶא ָחד
ירות ְּבלִ ּ ָ
שר ְס ִפ ֹ
ימהֶ ,ע ֶׂ
ְּב ֵס ֶפר יְ ִצ ָירהֶ ,ע ֶׂ
שר,
שר .וְ ַה ַּדל לָ א י ְַמ ִעיטָּ ,דא ַצ ִ ּדיק ,לָ א י ְַמ ִעיט ֵמ ֶע ֶׂ
ָע ָ ׂ
שר וְ לָ א ּ ֵת ׁ ַשעִ .מ ּ ַמחֲ ִצית ַה ׁ ֶש ֶקל,
ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר ֶע ֶׂ
ְ ּד ִאיה ּו י') .נ''א מחצית השקל עשר הוא(

ימנָ א) ,מלאך( ַאנְ ְּת ּ ַב ׁ ָש ַמיִ ם,
יה ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
 .5אֲ ַמר לֵ ּ
ְ
והא ְב ָכל ִאי ּנ ּון ִמ ִּלין י ִַּק ִירין
אריך ,לֵ ית ּ ַתוָ ָ
ָר ִחים ַאנְ ְּת ִמ ּ ָמ ֵ

או ְּב ָרא
ְ ּדיִ ְפק ּון ִמ ּפ ּו ָמ ְךּ ְ ,ד ָהא ַמאן ְ ּד ִאיה ּו ַמלְ ָּכאֹ ,

יהַ ,מלְ יָין
והאּ ְ ,דיִ ְפק ּון ַמ ְרגְ לָ ִאין ְּב ָפ ֹ
ְ ּד ַמלְ ָּכא ,לֵ ית ּ ַתוָ ָ
תו ֵר ּ
והא.
הו ִרין .לְ ַבר נָ ׁש ַאחֲ ָראִ ,איה ּו ּ ַתוָ ָ
לותַ ,מלְ יָין נְ ֹ
ְסג ּו ֹ
יה ְּב ִר ְ
ימא
ימנָ אִ .מ ּ ַת ּ ָמן וְ ֵאילָ ְך ֵא ָ
יך ַאנְ ְּת ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
אֲ ַמר לֵ ּ

יה,
ַאנְ ְּתּ ְ ,ד ִע ּ ָל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין נ ְַח ּת ּו לְ ִמ ׁ ְש ַמע ִמינָ ְךָ .א ַמר לֵ ּ
ימר י ִַּתיר,
יה ,לָ א ִאית ְ ּכ ַען לְ ֵמ ַ
ַא ׁ ְשלִ ים ִמלּ ּולָ ְךָ ,א ַמר לֵ ּ
ימא ַאנְ ְּת ַעד זִ ְמנָ א ַאחֲ ָרא.
ֵא ָ

ש ֶקל הַ ּק ֶֹד ׁש.
ש ֶקל ְ ּב ׁ ֶ
ִ .4מ ְצוָה לָ ֵתת מַ ח ֲִצית הַ ּ ׁ ֶ
ש ֶקל? זֶה ּו ְ ּכמוֹ
רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן מַ ה זֶּה מַ ח ֲִצית הַ ּ ׁ ֶ
ח ֲִצי הַ ִהין ,וְ זוֹ ו'ְ ,ממֻ ָּצע ּ ֵבין ְ ׁש ּ ֵתי הֵ ִהי''ן .אֶ בֶ ן
ש ֶקל  -זוֹ יוֹ ''ד.
ִל ְ ׁשקֹל ָּב ּה ,זוֹ י'ֶ .ע ְ ׂש ִרים ּג ֵָרה הַ ּ ׁ ֶ
הֶ ָע ִ ׁשיר לֹא י ְַר ּ ֶבה  -זֶה הָ ַע ּמוּד הָ אֶ ְמצָ ִעי ,לֹא
שר
י ְַר ּ ֶבה ַעל י' .וְ כָ ְך נֶאֱ מַ ר ְ ּבסֵ פֶ ר י ְִצ ָירהֶ ,ע ֶׂ
שר וְ לֹא ַאחַ ד ָע ָׂשר .וְ הַ דַּ ל
ימהֶ ,ע ֶׂ
ְס ִפירוֹ ת ְ ּב ִל ָ
שרּ ְ ,כמוֹ
לֹא י ְַמ ִעיט  -זֶה צַ דִּ יק ,לֹא י ְַמ ִעיט מֵ ֶע ֶׂ
ש ֶקל -
שעִ .מ ּ ַמח ֲִצית הַ ּ ׁ ֶ
שר וְ לֹא ֵת ׁ ַ
ש ּנֶאֱ מַ ר ֶע ֶׂ
ֶׁ
שהוּא י') .מַ חֲ צִ ית הַ ֶשּׁ ֶקל ﬠֶ ֶשׂר הוּא(.
ֶׁ
ָ .5אמַ ר לוֹ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן) ,מַ ְלאָ �( ַא ּ ָתה
ַּב ּ ָׁשמַ יִםָ ,אהוּב ַא ּ ָתה מֵ ִרבּ וֹ נְ ָך ,אֵ ין ְּת ִמיהָ ה
שיּ ְָצא ּו ִמ ּ ִפ ָ
יך,
ְ ּבכָ ל אוֹ ָתם דְּ בָ ִרים נִ ְכ ָּב ִדים ׁ ֶ
ְ
שהוּא מֶ לֶ ְך אוֹ ּ ֶבן הַ ּ ֶמלֶ ך ,אֵ ין
שה ֲֵרי ִמי ׁ ֶ
ֶׁ
ּ
ּ
ש ְלחָ נוֹ ְ ,מלֵ אוֹ ת
שיַעֲ ל ּו מַ ְר ָ ּג ִליוֹ ת ְ ּב ׁ ֻ
ְּת ִמיהָ ה ׁ ֶ
ְסג ֻּלוֹ תְ ,מלֵ אוֹ ת אוֹ רוֹ תְ .ל ָא ָדם ַאחֵ ר זוֹ ִהי
ְּת ִמיהָ הָ .אמַ ר לוֹ ָּ ,ברו ְּך ַא ּ ָתה הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמן,
שה ֲֵרי ֶע ְליוֹ נִ ים
ִמ ּ ָׁשם וְ אֵ ילָ ְך אֱ מֹר ַא ּ ָתהֶ ׁ ,
וְ ַת ְח ּתוֹ נִ ים י ְָרד ּו ִל ְ ׁשמ ַֹע ִמ ּ ְמ ָךָ .אמַ ר לוֹ  ,הַ ְ ׁשלֵ ם
דִּ בּ ו ְּר ָךָ .אמַ ר לוֹ  ,אֵ ין ָּכ ֵעת לוֹ מַ ר יוֹ ֵתר ,אֱ מֹר
ַא ּ ָתה ַעד ּ ַפ ַעם ַאחֶ ֶרת.

The Zohar begins to discuss the subject of ‘Half of the Shekel’ that the Israelites were
required to give for the special counting. The rich and the poor gave the same exact
amount because it is a direct connection and elevation of the soul. It teaches us that
?’every Israelite soul is equal in the eyes of God. Why it is ‘called Half a Shekel
Why do we follow this ‘tradition’ every holiday of Purim? What is the connection to
?Shabbat Zachor
I will write detailed explanations on this subject and more in the next Daily Zohars on
Ki Tisa.
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ימנָ אִ ּ ,פ ּק ּו ָדא ּ ָב ַתר ָ ּדא ,לְ ַק ֵּד ׁש ֶאת
ָ ּ .6פ ַתח ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
ַּכ ּ ָלה,
יהי
ִא ִ
ישא
ַק ִ ּד ׁ ָ
ְ ּד ִסיהֲ ָרא
ְּבגִ ין
ַהח ֶֹד ׁש.

ְ ּד ִמ ְת ַק ֶּד ׁ ֶשת )דף קפ''ח ע''א( ַעל ּ ִפי ּ ֵבית ִ ּדיןּ ְ ,ד ִאיה ּו
ְ ּגב ּו ָרהְּ ,בגִ ין ְ ּד ַת ּ ָמן לֵ יוָ ֵאיּ ְ ,ד ִא ְּת ַמר ְּבה ּו וְ ִק ַּד ׁ ְש ּ ָת ֶאת
או ָרהְ ,מ ָב ֵר ְך
ֵאות ּו לְ ֹ
ַהלְ וִ ִּיםּ .ולְ ָב ַתר ְ ּד ִא ְתחֲ זֵי ִסיהֲ ָרא ְ ּדי ֹ
עולָ ם ,אֲ ׁ ֶשר
להינ ּו ֶמלֶ ְך ָה ֹ
יה ּ ָבר ּו ְך ַא ּ ָתה יְ יָ' אֱ ֵ
ָעלֶ ָ

רו ּ ָב ָרא ׁ ְש ָח ִקיםּ ,ו ְבר ּו ַח ּ ִפיו ָּכל ְצ ָב ָאםּ .ו ְב ִמי
ְּב ַמאֲ ָמ ֹ
ִמ ְת ַק ֶד ׁ ֶשת ּו ִמ ְת ּ ָב ֶר ֶכתְּ ,ב ִת ְפ ֶא ֶרת ְּבגִ ין ְ ּד ִאיה ּו עֲ ֶט ֶרת

ִּת ְפ ֶא ֶרת לַ עֲ מ ּו ֵסי ָב ֶטן) .ע''כ רעיא מהימנא( )תצא דף
ר''פ ע''ב כי ישבו אחיו יחדיו וכו'(

ִ .7ר ִּבי ֹיו ֵסי וְ ִר ִּבי ִח ּיָיא הֲ ֹוו ַאזְ לֵ י ְּב ָא ְר ָחאַ ,עד ַּדהֲ ֹוו ַאזְ לִ ין
יאת ַצ ְפ ָרא
יליָא ,י ְָתב ּוַ .א ְדהֲ ֹוו י ְַת ִביןְ ׁ ,ש ִר ַ
ָר ַמ ׁש לֵ ְ

לְ ַאנְ הֲ ָרא) ,ס''א אמרו קום ונהך( ָקמ ּו וְ ָאזְ ל ּוָ .א ַמר ִר ִּבי

ִח ּיָיאָ ,ח ֵמי ַאנְ ּפ ֹוי ְ ּד ִמזְ ָרח ְ ּד ָקא ְמנַהֲ ִריןַ ,ה ׁ ְש ּ ָתא ָּכל ִאי ּנ ּון
הו ָרא,
הו ָראַ ,סגְ ִ ּדין לְ גַ ּ ֵבי ַהאי נְ ֹ
ְּבנֵי ְמ ִדינְ ָחא ְ ּדט ּו ֵרי נְ ֹ
יהּ ְ ,ד ָהא
ְ ּדנָ ִהיר ּ ַבאֲ ָתר ְ ּד ׁ ִש ְמ ׁ ָשאַ ,עד לָ א יִ ּפ ּוקּ ,ו ָפלְ ִחין לֵ ּ

ֵּכיוָ ן ְ ּדנָ ִפיק ׁ ִש ְמ ׁ ָשאַּ ,כ ָמה ִאי ּנ ּון )ל''ה ע''א( ְ ּד ָפלְ ִחין

הו ָרא ָ ּדאּ ,ו ְק ָראן
לְ ׁ ִש ְּמ ׁ ָשא .וְ ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון ְ ּד ָקא ּ ַפלְ ִחין לִ נְ ֹ

הון
או ָמ ָאה ִ ּד ְל ֹ
הו ָרא ,אֱ לָ ָהא ְ ּד ַמ ְר ְ ּגלָ א ְ ּדנָ ִהיר .וְ ֹ
לְ ַהאי נְ ֹ
ֹ''ה ְ ּד ַמ ְר ְ ּגלָ א ְ ּדנָ ִהיר.
ּ ֵבאֱ ל ּ ַ

יקין
ימא ּפ ּולְ ָחנָ א ָ ּדא לְ ַמ ָ ּגנָ א ה ּואִ .מי ֹּו ִמין ַע ִּת ִ
 .8וְ ִאי ּ ֵת ָ
יהְּ .בזִ ְמנָ א ְ ּד ׁ ִש ְמ ׁ ָשא נָ ִהירַ ,עד
ַק ְד ָמ ֵאיָ ,ח ְכ ְמ ָתא י ְָדע ּו ּ ֵב ּ
לָ א יִ ּפ ֹוקַ ,הה ּוא ְמ ָמנָ א ְ ּד ָפ ִקיד ַעל ׁ ִש ְמ ׁ ָשא ,נָ ִפיק,
ישא
ישין ִ ּד ׁ ְש ָמא ִע ּ ָל ָאה ַק ִ ּד ׁ ָ
וְ ַא ְתוָ ון )ק''ל ע''ב( ַק ִ ּד ׁ ִ

יה) ,דשמשא( ּו ְב ֵחילָ א ְ ּד ִאי ּנ ּון ַא ְתוָ ון,
ימן ַעל ִר ׁ ֵ
ְר ׁ ִש ָ
יש ּ

ּ ָפ ַתח לְ ָכל ַּכ ֵ ּוי ׁ ְש ַמיָא ּו ָב ַט ׁש ְּבה ּו ,וְ ָע ַבר .וְ ַהה ּוא ְמ ָמנָ א
ֵיה ְ ּד ׁ ִש ְמ ׁ ָשא ,וְ ַת ּ ָמן
ָעאל ג ֹּו ַהה ּוא זֹהֲ ָרא ְ ּדנָ ִהיר ָסחֲ ָרנ ּ
יחַ ,עד ְ ּדנָ ַפק ׁ ִש ְמ ׁ ָשא ,וְ ִא ְת ּ ָפ ּ ׁ ַשט ְּב ָעלְ ָמא.
ׁ ְש ִכ ַ

ָ ּ .6פ ַתח הָ רוֹ ֶעה הַ ּנֶאֱ ָמןִ ,מ ְצוָה ַאחַ ר זוֹ ְל ַקדֵּ ׁש
שהַ ַּכ ּ ָלה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה ִהיא
אֶ ת הַ ח ֶֹד ׁשִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
שהוּא
שת ַעל ּ ִפי ּ ֵבית דִּ יןֶ ׁ ,
ש ּ ִמ ְת ַקדֶּ ׁ ֶ
ַּכ ּ ָלה ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ מַ ר ָּבהֶ ם
ש ּ ָׁשם ְלוִ יִּםֶ ׁ ,
גְ בו ָּרהִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְראֵ ית הַ ְּלבָ נָה
וְ ִקדַּ ְ ׁש ּ ָת אֶ ת הַ ְלוִ יִּם .וְ ַאחַ ר ׁ ֶ
ְ
שיֵּאוֹ ת ּו ְלאוֹ ָר ּהְ ,מבָ ֵר ְך ָעלֶ יהָ ָּ :ברוּך ַא ּ ָתה ְי ָי
ֶׁ
ְ
שר ְ ּבמַ אֲ ָמרוֹ ָּב ָרא
אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ך הָ עוֹ לָ ם ,אֲ ׁ ֶ
ְ ׁשחָ ִקים ,ו ְּברוּחַ ּ ִפיו ָּכל ְצבָ ָאם .ו ְּב ִמי
שת ו ִּמ ְת ָּב ֶרכֶ ת? ְ ּב ִת ְפאֶ ֶרתִ ,מ ּ ׁשוּם
ִמ ְת ַקדֶּ ׁ ֶ
ש ִהיא עֲ טֶ ֶרת ִּת ְפאֶ ֶרת לַ עֲ מוּסֵ י בָ טֶ ן) .עד כאן
ֶׁ
רעיא מהימנא(
ַ .7ר ִ ּבי יוֹ סֵ י וְ ַר ִ ּבי ִחיָּיא הָ י ּו הוֹ ְל ִכים ַּבדֶּ ֶר ְךַ .עד
שהָ י ּו
שהָ י ּו הוֹ ְל ִכים י ַָרד הַ ּ ַליְלָ ה .י ְ ָׁשבוַּ .עד ׁ ֶ
ֶׁ
יוֹ ְ ׁש ִבים ִה ְת ִחיל הַ בּ ֶֹקר ְלהָ ִאיר) .אָ ְמרוּ ,נָקוּם
ְונֵלֵ �( ָקמ ּו וְ הָ ְלכוָּ .אמַ ר ַר ִ ּבי ִחיָּיאְ ,ראֵ ה אֶ ת
ש ּ ְמ ִא ִיריםַ .ע ְכ ָׁשו ָּכל אוֹ ָתם ְ ּבנֵי
ּ ְפנֵי הַ ּ ִמז ְָרח ׁ ֶ
של הָ ֵרי הָ אוֹ ר ִמ ְ ׁש ּ ַתחֲוִ ים לָ אוֹ ר הַ זֶּה
הַ ּ ִמז ְָרח ׁ ֶ
שיָּצָ א וְ עוֹ ְב ִדים
שמֶ ׁש טֶ ֶרם ׁ ֶ
ש ּ ֵמ ִאיר ִ ּב ְמקוֹ ם הַ ּ ׁ ֶ
ֶׁ
ּ
שמֶ ׁשַּ ,כ ּ ָמה הֵ ם
שיוֹ צֵ א הַ ּ ׁ ֶ
שה ֲֵרי ּ ֵכיוָן ׁ ֶ
אוֹ תוֹ ֶ ׁ ,
שעוֹ ְב ִדים לָ אוֹ ר
שמֶ ׁש .וְ אֵ ּ ֶלה הֵ ם ׁ ֶ
שעוֹ ְב ִדים לַ ּ ׁ ֶ
ֶׁ
הַ זֶּה ,וְ קוֹ ְר ִאים לָ אוֹ ר הַ זֶּה :אֱ לֹהֵ י הַ ּ ַמ ְר ּג ִָלית
ֹ''ה הַ ּ ַמ ְר ָ ּג ִלית
הַ ּ ְמ ִא ָירה .ו ְ ּׁשבו ָּע ָתם ִהיא ּ ֵבאל ּ ַ
הַ ּ ְמ ִא ָירה.
שעֲ בוֹ ָדה זוֹ ִהיא ְל ִח ּנָם -
 .8וְ ִאם ּתֹאמַ ר ׁ ֶ
אשוֹ נִ ים הַ ַּק ְדמוֹ נִ ים י ְָדע ּו בָ ּה חָ ְכ ָמה.
ִמיּ ִָמים ִר ׁ
שיֵּצֵ א ,אוֹ תוֹ
שמֶ ׁש מֵ ִאיר ,טֶ ֶרם ׁ ֶ
שהַ ּ ׁ ֶ
ִ ּבזְמַ ן ׁ ֶ
שמֶ ׁש יוֹ צֵ א ,וְ הָ אוֹ ִתיּוֹ ת
הַ ְממֻ ּנֶה הַ ּ ֻמ ְפ ָקד ַעל הַ ּ ׁ ֶ
שם הָ ֶע ְליוֹ ן ְר ׁשוּמוֹ ת ַעל
של הַ ּ ׁ ֵ
הַ ְ ּקדוֹ ׁשוֹ ת ׁ ֶ
)שׁל הַ ֶשּׁמֶ שׁ( ,ו ְּבכֹחַ אוֹ ָתן הָ אוֹ ִתיּוֹ ת
ֹאשוֹ ֶ
ר ׁ
ּפוֹ ֵתחַ אֶ ת ָּכל חַ ּלוֹ נוֹ ת הַ ּ ָׁשמַ יִם ,וּמַ ּ ֶכה בָ הֶ ם
וְ עוֹ בֵ ר .וְ אוֹ תוֹ ְממֻ ּנֶה נִ ְכנָס ְלתוֹ ְך אוֹ תוֹ הַ ֹז ּהַ ר
שיּוֹ צֵ א
שמֶ ׁש ,וְ ָׁשם נִ ְמצָ אַ ,עד ׁ ֶ
ש ּ ֵמ ִאיר ְס ִביב הַ ּ ׁ ֶ
ֶׁ
שט ָּבעוֹ לָ ם.
שמֶ ׁש ו ִּמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ֵ
הַ ּ ׁ ֶ

ידאַ ,על ַּדהֲ ָבא ,וְ ַעל ַמ ְר ְ ּגלָ ן  .9וְ אוֹ תוֹ הַ ְממֻ ּנֶה מֻ ְפ ָקד ַעל הַ זָּהָ ב וְ ַעל
 .9וְ ַהה ּוא ְמ ָמנָ אִ ,איה ּו ּ ְפ ִק ָ
ס ּו ָמ ָקן .וְ ִאי ּנ ּון ּ ַפלְ ִחין לְ ַהה ּוא ִ ּד ּי ּו ְקנָ א ְ ּד ַת ּ ָמןּ ,ו ְבנִ ק ּו ִדין מַ ְר ָ ּג ִליּוֹ ת אֲ ֻד ּמוֹ ת ,וְ הֵ ם עוֹ ְב ִדים אֶ ל אוֹ תוֹ
שיּ ְָר ׁש ּו
ימנִ ים ׁ ֶ
של ָׁשם ,ו ִּבנְ קֻ דּ וֹ ת וְ ִס ָ
הַ דְּ יוֹ ָקן ׁ ֶ
ימנִ ין ְ ּדי ְַר ּת ּו ִמ ַ ּק ְד ָמ ֵאי ִמי ֹּו ִמין ַע ִּת ִיקיןַ ,אזְ לֵ י וְ י ְַד ֵעי
וְ ִס ָ
אשוֹ נִ ים ִמיּ ִָמים ַק ְדמוֹ נִ ים ,הוֹ ְל ִכים
מֵ הָ ִר ׁ
DailyZohar.com

4

Zohar Ki Tisa – unedited- not for publishing
של
שמֶ ׁש ִל ְמצֹא ְמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶ
שא ,לְ ִמ ׁ ְש ַּכח ַא ְת ִרין ְ ּד ַדהֲ ָבא ּו ַמ ְר ְ ּגלָ ןָ ,א ַמר וְ יוֹ ְד ִעים נְ קֻ דּ וֹ ת הַ ּ ׁ ֶ
נְ ק ּו ִדין ְ ּד ׁ ִש ְמ ׁ ָ
ּ
זָהָ ב וּמַ ְר ָ ּג ִליוֹ תָ .אמַ ר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ יַ ,עד ַּכ ּ ָמה י ְִהי ּו
יאין ִא ּ ֵלין ְּב ָעלְ ָמא,
הון ּפ ּולְ ָחנִ ין ַס ִ ּג ִ
ִר ִּבי ֹיו ֵסיַ ,עד ַּכ ָמה יְ ֹ
ש ֶקר אֵ ין
שה ֲֵרי ׁ ֶ
עֲ בוֹ דוֹ ת ַרבּ וֹ ת אֵ ּל ּו ָּבעוֹ לָ םֶ ׁ ,
ימא.
ימין לְ ַק ְּי ָ
יה ַקיְ ִ
ְ ּד ָהא ׁ ִש ְק ָרא לֵ ית לֵ ּ
לוֹ ַע ּמו ִּדים ִל ְת ִמיכָ ה?

ש ַפת
ָ ּ .10פ ַתח ִא ָיד ְך )ס''א רבי חייא( וְ ָא ַמר) ,משלי יב( ְ ׂ
יעה לְ ׁש ֹון ׁ ָש ֶקרָ ּ .תא חֲ זֵיִ ,אלּ ּו
אֱ ֶמת ִּת ּכ ֹון לָ ַעד וְ ַעד ַא ְר ִ ּג ָ

ָּכל ְּבנֵי ָעלְ ָמא הֲ ֹוו ּ ַפלְ ִחין לְ ׁ ִש ְק ָרא ,הֲ וָ ה ָה ִכי ,אֲ ָבל ַהאי
הו ָרא וְ זִ הֲ ָרא ְ ּדנָ ִהיר ,וַ ַּדאי ְק ׁש ֹוט ִאיה ּוּ .כ ְֹכ ֵבי ר ּו ָמא
נְ ֹ

רונָ א ְ ּד ַד ְע ּ ָתא
יעא ְק ׁש ֹוט ִאי ּנ ּוןִ .אי ְּב ִט ּ ְפ ׁש ּו וְ ֶח ְס ֹ
ִ ּד ְר ִק ָ

הוןִ ,אי ּנ ּון ַא ְמ ֵרי וְ ָק ָראן לְ ה ּו אֱ לָ ָהא ,לָ א ּ ָב ֵעי ק ּו ְד ׁ ָשא
ִ ּדלְ ֹ
ְּב ִר ְ
דוי ֵמ ָעלְ ָמא .אֲ ָבל לְ זִ ְמנָ א
עו ָב ֹ
יצ ָאה ֹ
יך ה ּוא לְ ׁ ֵש ָ

הו ִרין ְ ּד ָעלְ ָמא .אֲ ָבל ַמאן
ְ ּד ָא ֵתי לָ א יִ ׁ ְש ּ ֵתצ ּון ּכ ָֹכ ַביָא ּונְ ֹ
לון.
יִ ׁ ְש ְּתצֵ יִ .אי ּנ ּון ְ ּד ַפלְ ח ּו ֹ

)ר ִבּי ִחיָּיא( וְ ָאמַ ר) ,משלי
ָ ּ .10פ ַתח ַאחֵ ר ַ
יעה ְל ׁשוֹ ן
יב( ְ ׂשפַ ת אֱ מֶ ת ִּתכּ וֹ ן לָ ַעד וְ ַעד ַא ְר ִ ּג ָ
ָׁש ֶקר .בּ ֹא ו ְּראֵ הִ ,א ּל ּו ָּכל ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם הָ י ּו
ש ֶקר  -הָ יָה ָּכ ְך ,אֲ בָ ל הָ אוֹ ר הַ זֶּה
עוֹ ְב ִדים לַ ּ ׁ ֶ
ש ּ ֵמ ִאיר וַדַּ אי הוּא אֱ מֶ ת .כּ וֹ ְכבֵ י רוּם
וְ הַ זֹּהַ ר ׁ ֶ
יע הֵ ם אֱ מֶ תִ .אם ְ ּב ִט ּ ְפ ׁשו ָּתם וְ חֶ ְסרוֹ ן
הָ ָר ִק ַ
דַּ ְע ּ ָתם הֵ ם אוֹ ְמ ִרים וְ קוֹ ְר ִאים לָ הֶ ם אֱ לוֹ ּ ַה ,לֹא
צָ ִר ְ
שי
יך הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְלכַ ּלוֹ ת אֶ ת מַ עֲ ֵׂ
י ָָדיו מֵ הָ עוֹ לָ ם .אֲ בָ ל לֶ ָע ִתיד לָ בֹא לֹא י ְִכל ּו
של הָ עוֹ לָ ם .אֲ בָ ל ִמי
הַ כּ וֹ כָ ִבים וְ הָ אוֹ רוֹ ת ׁ ֶ
שעוֹ ְב ִדים לָ הֶ ם.
י ְִת ַּכ ּ ֶלה? אוֹ ָתם ׁ ֶ

The sin of the Golden Calf story is in the portion of Ki Tissa. Because of it, Moses
lost his elevation and we all lost a state of immortality.
The people were impatient for the return of Moses. The leaders of the Erev Rav,
which were the two sons of Balaam pushed the Israelites with their magic to give
Gold and build an alternative to God on earth. The Golden Calf was created and It
was not as we would imagine it, a solid gold in the shape of a calf. It was a magical
and animated entity.
When the people felt a distance from Moses and the Light they looked for
alternative power on the physical level.
This is our weakness and we should overcome it before the coming of Mashiach.
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At a time of weakness in America, the symbol of strength was a golden charging
bull. Readhttp://en.wikipedia.org/wiki/Charging_Bull
It is called “The icon of wall street”
address: 26 Broadway
Weight 3200 kg
Length is 4.9 meters
The numbers are significant because there is nothing random in the created world.
The artist Di Modica spent some $360,000 to create, cast, and install the sculpture
following the 1987 stock market crash as a symbol of the “strength and power of
the American people”.
We live in a time when most people are Golden Calf worshipers. They focus only
on their wealth and material comfort. They accumulate as many pyramids (one
dollar bill http://qsl.net/w5www/dollarbill.html) as they can have honestly or not in
their bank accounts.
Some rich people stay close to the Light with the agenda to have ‘relationship’ with
the light so he can protect their wealth and social status. These people should find
the path to have certainty in the light in every action they make. They should use
their wealth honestly and wisely. No simple accumulation of money in the bank but
to seek growth and expansion that would benefit many others. God made them
channels to share their blessings with others.
1 Chronicles 29:14 (I suggest reading the entire chapter)
” �ָוּמיּ ְָד� נָתַ נּוּ ל
ִ , ִמ ְמּ� הַ כֹּ ל- כִּ י: לְ הִ ְתנַדֵּ ב ָכּז ֹאת, ַ ַנﬠְ צֹ ר כֹּ ח- כִּ י,וּמי ﬠ ִַמּי
ִ ,”וְ כִ י ִמי אֲנִ י
“But who am I, and who are my people, to stop from giving generously as this?
Everything comes from you, and we have given you only what comes from your
hand.”
 ְ ׂשפַ ת אֱ מֶ ת ִּתכּ וֹ ן. וְ הַ ּ ָפסוּק הַ זֶּה הוּא ָּכ ְך.11 לין
ֵ ּ  ִא,ש ַפת אֱ ֶמת ִּת ּכ ֹון לָ ַעד
ׂ ְ . ּו ְק ָרא ָ ּדא ָה ִכי ה ּוא.11
ְ ׂשפַ ת
שהֵ ם
ֶׁ
,ִש ָראֵ ל
ׂ ְ  אֵ ּל ּו י- להינ ּו יְ יָ' לָ ַעד
ֵ ֱ )דברים ו( יְ יָ' א.ש ַפת אֱ ֶמת
ׂ ְ  ְ ּד ִאי ּנ ּון,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִי
 וְ הַ כּ ל. )דברים ו( ה' אֱ לֹהֵ ינ ּו ה' אֶ חָ ד,אֱ מֶ ת
'ָימי יְ י
ֵ ְ ּו ְמ ַסי, וְ ָרזָ א ֶּדאֱ ֶמת, וְ כ ּ ָֹלא ִאיה ּו אֱ ֶמת.ֶא ָחד
 ה' אֱ לֹהֵ יכֶ ם, ו ְּמסַ יּ ְִמים.הוּא אֱ מֶ ת וְ סוֹ ד הָ אֱ מֶ ת
.ש ַפת אֱ ֶמת ִּת ּכ ֹון לָ ַעד
ֶ אֱ ל ֵֹה
ׂ ְ  וְ ָדא ִאיה ּו.יכם אֱ ֶמת
. וְ זוֹ ִהי ְ ׂשפַ ת אֱ מֶ ת ִּתכּ וֹ ן לָ ַעד.אֱ מֶ ת
ְ  וְ ַעד ֶרגַע הָ יָה צָ ִר,יעה
!יך ִל ְהיוֹ ת
ָ  וְ ַעד ַא ְר ִ ּג.12
יעה? אֶ ּ ָלא ַעד ַּכ ּ ָמה י ְִהיֶה ִקיּו ָּמם
ָ מַ ה זֶה ַא ְר ִ ּג
 וְ ִת ְהיֶה ִלי ְמנוּחָ ה,ָּבעוֹ לָ ם? ַעד לֶ ָע ִתיד לָ בֹא
,יעה
ָ ש ַא ְר ִ ּג
ֶ ׁ  ו ִּבזְמַ ן.ש ָעלָ יו
ֶ ׁ מֵ הָ עֲ בוֹ ָדה הַ ָּק ָׁשה
ש ּקוֹ ְר ִאים אֱ לוֹ ּ ַה
ֶ ׁ  אוֹ ָתם,ש ֶקר
ֶ ׁ ִּת ְת ַּכ ּ ֶלה ְל ׁשוֹ ן
שהֵ ם ְ ׂשפַ ת
ֶ ׁ ִש ָראֵ ל
ׂ ְ  אֲ בָ ל י.שאֵ ינוֹ אֱ לוֹ ּ ַה
ֶ ׁ ְל ִמי

.יעה
ָ  ַמאי ַא ְר ִ ּג,יה
ָ  וְ ַעד ַא ְר ִ ּג.12
ּ ֵ וְ ַעד ֶרגַ ע ִמ ּ ָב ֵעי ל,יעה
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 ַעד זִ ְמנָ א,הון ְּב ָעלְ ָמא
ֹ ְ ַעד ַּכ ָמה יְ ֵהא ִקי ּו ָמא ִ ּדל,ֶא ּ ָלא
 ּו ְבזִ ְמנָ א.לוי
ֹ יחא ִמ ּפ ּולְ ָחנָ א ַק ׁ ְשיָא ְ ּד ָע
ָ ְ וִ י ֵּהא לִ י נַי,ֵיתי
ֵ ְ ּדי
, ִאי ּנ ּון ְ ּד ָק ָראן אֱ לָ ָהא, יִ ׁ ְש ְּתצֵ י לְ ׁש ֹון ׁ ָש ֶקר,יעה
ָ ְ ּד ַא ְר ִ ּג
ש ַפת
ׂ ְ ש ָר ֵאל ְ ּד ִאי ּנ ּון
ׂ ְ ִ אֲ ָבל י.לְ ַמאן ְ ּדלָ או ה ּוא אֱ לָ ָהא

Zohar Ki Tisa – unedited- not for publishing
 ָּכתוּב ָּבהֶ ם )ישעיה מג( ַעם ז ּו יָצַ ְר ִּתי,ַעם ז ּו י ַָצ ְר ִּתי לִ י ְּת ִה ּ ָל ִתי אֱ מֶ ת
.ִּלי ְּת ִה ּ ָל ִתי יְסַ ּ ֵפרו
ִיתי הוֹ לֵ ְך ִעם ַר ִ ּבי
ִ שהָ י
ֶ ׁ  נִ ז ְַּכ ְר ִּתי ּ ַפ ַעם ַאחַ ת.13
, ָאמַ ר ְל ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר.ַש בּ וֹ הֶ גְ מוֹ ן
ׁ  ּ ָפג,אֶ ְל ָעזָר
, ַֹא ּ ָתה מַ ִ ּכיר אֶ ת ּתוֹ ַרת הַ יְּהו ִּדים? ָאמַ ר לו
שאֱ מ ּונ ְַתכֶ ם
ֶ ׁ  הַ אֵ ינְ כֶ ם אוֹ ְמ ִרים, ֹ ָאמַ ר לו.מַ ִ ּכיר
ש ֶקר
ֶ ׁ שאֱ מ ּונ ֵָתנ ּו
ֶ ׁ  וְ ָאנ ּו,אֱ מֶ ת וְ תוֹ ַר ְתכֶ ם אֱ מֶ ת
 ְ ׂשפַ ת אֱ מֶ ת ִּתכּ וֹ ן,ש ֶקר?! ַוה ֲֵרי ָּכתוּב
ֶ ׁ וְ תוֹ ָר ֵתנ ּו
יעה ְל ׁשוֹ ן ָׁש ֶקר? ָאנ ּו ִמימוֹ ת
ָ לָ ַעד וְ ַעד ַא ְר ִ ּג
הָ עוֹ לָ ם עוֹ ְמ ִדים ְ ּבמַ ְלכוּת וְ לֹא סָ ָרה ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
. ִּתכּ וֹ ן לָ ַעד וַדַּ אי,ְלעוֹ לָ ִמים דּ וֹ ר ַאחַ ר דּ וֹ ר
 ו ִּמיָּד סָ ָרה,וְ ַא ּ ֶתם ְמ ַעט הָ יָה לָ כֶ ם ְ ּבמַ ְלכוּת
ש ָּכתוּב וְ ַעד
ֶ ׁ  וְ הַ ּ ָפסוּק ִה ְת ַקיֵּם ָּבכֶ ם,ִמ ּ ֶכם
.יעה ְל ׁשוֹ ן ָׁש ֶקר
ָ ַא ְר ִ ּג

( )ישעיה מג, ְ ּכ ִתיב ְּבה ּו,אֱ ֶמת
.יְ ַס ּ ֵפר ּו

 ַא ְד ַּכ ְרנָ א חֲ ָדא זִ ְמנָ א ַּדהֲ וֵ ינָ א ָאזִ יל ּ ַבהֲ ֵדי ִר ִּבי.13
 ַאנְ ְּת,יה לְ ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר
ֹ ְיה ֶהג
ּ ֵ אֲ ַמר ל,מונָא
ּ  ּ ָפגַ ע ּ ֵב,ֶאלְ ָעזָ ר
,יה
ֹ י ְַד ַעת ֵמ
ּ ֵ אֲ ַמר ל.יה י ַָד ְענָ א
ּ ֵ אֲ ַמר ל.או ַריְ ָתא ִ ּדיְ ה ּו ָד ֵאי

כון
ֹ ית
ְ ְאו ַרי
ֹ ְ ו,כון ְק ׁש ֹוט
ֹ ְימנ ּו ָתא ִ ּדל
ְ לֵ ית ַא ּת ּון ַא ְמ ִרין ִ ּד ְמ ֵה
יתא ִ ּדילָ ן
ָ ְאו ַרי
ֹ ְ ו,ימנ ּו ָתא ִ ּדילָ ן ׁ ֶש ֶקר
ְ  וַ אֲ נָ ן ִ ּד ְמ ֵה,ְק ׁש ֹוט
יעה
ָ ש ַפת אֱ ֶמת ִּת ּכ ֹון לָ ַעד וְ ַעד ַא ְר ִ ּג
ׂ ְ  וְ ָהא ְ ּכ ִתיב.ּ ׁ ֶש ֶקר
 וְ לָ א,ימין ְּב ַמלְ כ ּו ָתא
ִ ְ ַקי, אֲ נָ ן ִמי ֹּו ִמין ְ ּד ָעלְ ָמא.לְ ׁש ֹון ׁ ָש ֶקר
. ִּת ּכ ֹון לָ ַעד וַ ַּדאי, ָ ּד ָרא ּ ָב ַתר ָ ּד ָרא,ַא ְע ִ ּדי ִמינָ ן לְ ָעלְ ִמין
 ּו ְק ָרא,כון
ֹ  ּו ִמ ּיַד ַא ְע ֵּדי ִמ ְּנ, זְ ֵעיר הֲ וָ ה לְ כ ּו ַמלְ כ ּו ָתא,וְ ַא ּת ּון
.יעה לְ ׁש ֹון ׁ ָש ֶקר
ָ ִא ְת ָק ּיָים ְּבכ ּו ִ ּד ְכ ִּתיב וְ ַעד ַא ְר ִ ּג

Our generation has the consciousness and dependency on the material and
tangibles of this world. This is the aspect of the sin of the Golden Calf. People feel
secure and comfortable when they have enough money in the bank and a big
house. This comfortable feeling holds only until they realize that true power is not
related to muscles or money.
All the wealth of the world cannot give a person guaranteed health. They may have
a personal chef that matches a special diet to their personal physics but cancer and
accidents are not something that they can avoid. Some of them are so lonely in their
hearts that only the pursuit of more wealth and control satisfies them.
The billionaires of the world get sick and old like all people. Sooner or later they
reach the end of their temporary existence.
The greed of the richest people of the world darkens their souls and puts them on
the level of Pharaoh that controlled the material world. There is no government in
the world that doesn’t answer to at least one of these Pharaohs. They make them
and destroy them.
Money moves the world and at the same time, it corrupts the world.
Deuteronomy 16:19 “Money blinds the eyes of the wise, and pervert the words of
the righteous.”
From Forbes.com
-The 85 Richest People In The World Have As Much Wealth As The 3.5 Billion
Poorest.
Almost half of the world’s wealth is now owned by just one percent of the
population.
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-The wealth of the one percent richest people in the world amounts to $110 trillion.
That’s 65 times the total wealth of the bottom half of the world’s population.
-The bottom half of the world’s population owns the same as the richest 85 people
in the world.
-The Pharaohs of the world are the multi billionaires that continue accumulating
money by any means they can.
All the honest millionaires should pray that they won’t fall prey to these giants and
be swallowed by them. The middle class in the world is already in the process of
losing their material stability. Even those with a few hundred million could be gone
tomorrow.
They control the world’s economy, health, and education. They manipulate the
world to serve their needs to exercise power.
There is a hidden war between the Pharaohs of the west and the Pharaohs of the east
(China). We pray that Mashiach will come before they go for the kill of each other.
In 2010 China put its own Golden Calf in the finance district of Shanghai. It is a
bigger and younger version of the charging bull of Wall Street.
Only the Zohar keeps our distance from the black hole of the Pharaohs. They cannot
swallow us when we have the Zohar and Rabbi Shimon with us.
We are not falling for the gold and we are waiting for Moses. He promised us in the
Zohar that we will merit the Redemption.
The portion of Ki Tisa is about the elevation of the Israelites through the use of Half
a Shekel, overcoming the desire for the self and breaking the illusion, which is the
lesson of the Golden Calf, and having the ultimate protection.
The Haftara of Ki Tissa is very much related to this commentary and B”H I will be
able to have the time and explain it in the next DZ
PS.
We know that Gold is the left column and the expression of the desire for the self.
Read how people that worship this 3200 kg metal bull call him
golden…http://www.businessinsider.com/shanghai-bull-balls-wall-street-bull-rubsmaller-saggier-2010-12
ש ַא ּ ָתה חָ כָ ם
ֶ ׁ  אֲ נִ י רוֹ אֶ ה ְ ּב ָך, ֹ ָאמַ ר לו.14
 ִא ּל ּו ָאמַ ר.יש
ׁ של אוֹ תוֹ הָ ִא
ֶ ׁ ֹ ִּת ּ ַפח רוּחו.ַּב ּתוֹ ָרה
ֹ הָ יָה ְ ּכמו- הַ ָּכתוּב ְ ׂשפַ ת אֱ מֶ ת כּ וֹ נַנְ ּ ָת לָ ַעד
ידה
ָ  עֲ ִת, אֲ בָ ל לֹא כָ תוּב אֶ ּ ָלא ִּתכּ וֹ ן.ּש ַאמַ ְרנו
ֶׁ
ְ
,שאֵ ין ָּכך ַע ְכ ָׁשו
ֶ ׁ ּ ש ִּתכּ וֹ ן מַ ה
ֶ ׁ ְ ׂשפַ ת אֱ מֶ ת
ּשפַ ת אֱ מֶ ת
ׂ ְ  ו,ש ֶקר עוֹ מֶ ֶדת
ֶ ׁ ש ַע ְכ ָׂשו ְ ׂשפַ ת
ֶׁ
של אֱ מֶ ת ּ ַתעֲ מֹד
ֶ ׁ  ו ְּבאוֹ תוֹ זְמַ ן,ׁשוֹ כֶ בֶ ת לֶ ָעפָ ר

8

 ִּת ּ ַפח.יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ  חֲ ֵמינָ א ָּב ְך ְ ּד ַאנְ ְּת ַח ִ ּכים ְּב,יה
ּ ֵ אֲ ַמר ל.14

, ִאלּ ּו ָא ַמר ְק ָרא.יה )דף קפ''ח ע''ב( ְ ּד ַהה ּוא ַּג ְב ָרא
ּ ר ּו ֵח

 אֲ ָבל לָ א ְ ּכ ִתיב,אמ ָרן
ְ  הֲ וָ ה ִ ּכ ְד ַק,ש ַפת אֱ ֶמת ּכ ֹונַנְ ּ ָת לָ ַעד
ְׂ

 ַמה ְ ּדלָ או ָה ִכי,ש ַפת אֱ ֶמת ְ ּד ִת ּכ ֹון
ׂ ְ  זְ ִמינָ א,ֶא ּ ָלא ִּת ּכ ֹון
ש ַפת אֱ ֶמת
ָ ְש ַפת ׁ ֶש ֶקר ַ ּקי
ׂ ְ  ּו,ימא
ׂ ְ  ְ ּד ַה ׁ ְש ּ ָתא,ַה ׁ ְש ּ ָתא

 ּו ְב ַהה ּוא זִ ְמנָ א ֶּדאֱ ֶמת יְ ק ּום ַעל,יבא לְ ַע ְפ ָרא
ָ ׁ ְש ִכ
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ש ַפת אֱ ֶמת ִּת ּכ ֹון לָ ַעד ַעל ִקיּו ָּמ ּה ו ִּמ ּתוֹ ְך אֶ ֶרץ ִּת ְצמַ חָ ,אז ְ ׂשפַ ת אֱ מֶ ת
ִקי ּו ֵמ ּ
יהּ ,ו ִמג ֹּו ֶא ֶרץ ִּת ְצ ַמחּ ְ ,כ ֵדין ְ ׂ
ִּתכּ וֹ ן לָ ַעד וְ גוֹ '.

וְ ֹגו'.

מון ,ז ַָּכ ָאה ַאנְ ְּת .וְ ז ַָּכ ָאה ַע ּ ָמא
יה ַהה ּוא ֶהגְ ֹ
 .15אֲ ַמר לֵ ּ

ָ .15אמַ ר לוֹ אוֹ תוֹ הֶ גְ מוֹ ןַ ,א ְ ׁש ֶר ָ
יך ,וְ ַא ְ ׁש ֵרי
שיּוֹ ְר ִ ׁשים ּתוֹ ַרת אֱ מֶ ת! ַאחַ ר י ִָמים
הָ ָעם ׁ ֶ
ש ִה ְת ַ ּגיֵּר .הָ ְלכוִּ ,ה ִ ּגיע ּו ְל ָׂש ֶדה ַאחַ ת
ָׁשמַ ְע ִּתי ׁ ֶ
ש ִה ְת ּ ַפ ְלל ּו ְת ִפ ּ ָל ָתם,
וְ ִה ְת ּ ַפ ְלל ּו ְת ִפ ּ ָל ָתםֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
ָא ְמרוִּ ,מ ָּכאן וָהָ ְל ָאה נִ ְתחַ ּ ֵבר ַּב ּ ְ ׁש ִכינָה ,וְ נֵלֵ ךְ
וְ נִ ְת ַע ּ ֵסק ַּב ּתוֹ ָרה.

ֵבו ׁש ּו וְ יִ ָּכ ְלמ ּו
ָ ּ .16פ ַתח ִר ִּבי ֹיו ֵסי וְ ָא ַמר) ,ישעיה מא( ֵהן י ֹ
ֶחרים ּ ָב ְך וְ ֹגו' .ז ִַמין ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא לְ ֶמ ְע ּ ַבד
ּכֹל ַה ּנ ִ

ָ ּ .16פ ַתח ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י וְ ָאמַ ר) ,ישעיה מא( הֵ ן
יֵב ֹׁש ּו וְ י ִָּכ ְלמ ּו כּ ֹל הַ ּ ֶנח ֱִרים ָּב ְך וְ גוֹ 'ָ .ע ִתיד
ִש ָראֵ ל ָּכל אוֹ ָתן
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא לַ עֲ שׂ וֹ ת ְלי ְ ׂ
ִש ָראֵ ל
ש ָאמַ ר ַעל י ְֵדי נְ ִביאֵ י הָ אֱ מֶ ת ,וְ י ְ ׂ
טוֹ בוֹ ת ׁ ֶ
סָ ְבל ּו עֲ לֵ יהֶ ם ַּכ ּ ָמה ָרעוֹ ת ְ ּב ָגלו ָּתם .וְ ִא ְל ָמלֵ א
ש ְ ּכתו ִּבים
ש ּ ְמחַ ִ ּכים וְ רוֹ ִאים ׁ ֶ
ָּכל אוֹ ָתן טוֹ בוֹ ת ׁ ֶ
ַּב ּתוֹ ָרה ,לֹא הָ י ּו יְכוֹ ִלים לַ עֲ מֹד וְ ִל ְסבּ ֹל אֶ ת
הַ ָ ּגלוּת.

 .17אֲ ָבל ַאזְ לִ ין לְ ֵבי ִמ ְד ָר ׁש ֹותַ ּ ,פ ְת ִחין ִס ְפ ִרין ,וְ ָח ָמאן ָּכל

 .17אֲ בָ ל הוֹ ְל ִכים ְלבֵ ית ִמ ְד ָר ׁשוֹ תּ ,פוֹ ְת ִחים
ש ּ ְמחַ ִ ּכים,
ְספָ ִרים ,וְ רוֹ ִאים ָּכל אוֹ ָתן טוֹ בוֹ ת ׁ ֶ
ש ִה ְב ִטיחַ לָ הֶ ם
ש ְ ּכתו ִּבים ַּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶ
וְ רוֹ ִאים ׁ ֶ
ְ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא עֲ לֵ יהֶ ם ,ו ִּמ ְת ַנח ֲִמים
ְ ּבגָלו ָּתם ,ו ְ ּׁש ָאר הָ ַע ּ ִמים ְמחָ ְר ִפים ו ְּמגַדְּ ִפים
אוֹ ָתם וְ אוֹ ְמ ִריםַ :איֵּה אֱ לֹהֵ יכֶ ם? ַאיֵּה אוֹ ָתן
ש ּ ְמעֻ ּ ָתדוֹ ת לָ כֶ ם ,וְ ִכי
ש ַא ּ ֶתם אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶ
טוֹ בוֹ ת ׁ ֶ
ְש ּו ִמ ּ ֶכם?
ָּכל ַע ּ ֵמי הָ ָא ֶרץ י ְִת ַּביּ ׁ

יתא ִ ּד ְק ׁש ֹוט י ְָר ִתיןָ ּ .ב ַתר ֹיו ִמין ׁ ְש ַמ ְענָ א ְ ּד ִא ְת ְ ּגיַיר.
או ַריְ ָ
ְ ּד ֹ
הוןֵּ .כיוָ ן ְ ּד ַצלּ ּו
לו ֵת ֹ
ָאזְ ל ּוָ ,מט ּו ַחד ּ ֵבי חֲ ָקל ,וְ ַצלּ ּו ְצ ֹ
הוןָ ,א ְמר ּו ִמ ָּכאן ּולְ ָהלְ ָאה נִ ְת ַח ּ ֵבר ִּב ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ,וְ נֵזִ יל
לו ֵת ֹ
ְצ ֹ
יתא.
או ַריְ ָ
וְ נִ ְת ַע ּ ֵסק ְּב ֹ

יאי
ש ָר ֵאלָּ ,כל ִאי ּנ ּון ָט ָבאןּ ְ ,ד ָק ָא ַמר ַעל יְ ֵדי נְ ִב ֵ
לְ יִ ְ ׂ
הון.
ישין ְּבגָ לְ ּו ְת ֹ
יהוןּ ְ ,כ ָמה ִּב ׁ ִ
ש ָר ֵאל ָס ְבל ּו עֲ לֵ ֹ
ְק ׁש ֹוט ,וְ יִ ְ ׂ
יבין
וְ ִאלְ ָמלֵ א ָּכל ִאי ּנ ּון ָט ָבאן ְ ּד ָקא ְמ ַח ָּכאן וְ ָח ָמאן ְ ּכ ִת ִ
יקם ּולְ ִמ ְס ּ ַבל ָ ּגל ּו ָתא.
יתא ,לָ א הֲ ֹוו י ְַכלִ ין לְ ֵמ ָ
או ַריְ ָ
ְּב ֹ

יתא,
או ַריְ ָ
יבין ְּב ֹ
ִאי ּנ ּון ָט ָבאןּ ְ ,ד ָקא ְמ ַח ָּכן ,וְ ָח ָמאן ְ ּכ ִת ִ
לון ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ָעלַ יְ יה ּוּ ,ו ִמ ְתנַחֲ ִמין
ְ ּד ַא ְב ַטח ֹ
לון ,וְ ַא ְמ ֵרי ָאן
הוןּ ,ו ׁ ְש ַאר ַע ִמין ְמ ָח ְר ִפין ּו ְמ ַּג ְד ִפין ֹ
ְּבגָ לְ ּו ְת ֹ
כון,
כוןָ ,אן ִאי ּנ ּון ָט ָבאן ְ ּד ַא ּת ּון ַא ְמ ִרין ִ ּדזְ ִמינִ ין לְ ֹ
ה ּוא אלָ הֲ ֹ
וְ ִכי ָּכל ַע ִּמין ְ ּד ָעלְ ָמא יִ ְכ ְספ ּון ִמ ּנַיְ יכ ּו.

One important aspect of the sin of the Golden Calf is the education system. I
watched
Sir
Ken
Robinson,
a
creativity
expert
(http://www.youtube.com/watch?v=ySvbePkjEJo) talking about the education
system. He said that the system is linear and modeled after the interests and needs
of industrialists. With the industrial growth in the 19th century, there was a great
demand for engineers and professional people to support the newly developed
economy.
Our schools are still on the same path even though the world is changing. A college
degree is no longer good to guarantee for a good job as it used to. Today only
advanced degrees and good connections give you a chance for a job with an
adequate salary. It is all about getting better pay.
DailyZohar.com
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The system drives parents to push their children on the ‘money-making’ path. They
want them to have a better future and a good piece of the Golden Calf. The system
makes us forget about the God-given gift of the child. And the path of money blinds
us from seeing the beauty that could come into the world if we were to let the
children express the light they have inside.
We get a glimpse into such beauty through autistic children. We are not able to
communicate with them and force their brain into the wrong path. Their inner light
is expressed in their art, music, math, memory, interaction with computers and a lot
more.
Schools force parents with regulations, and many of them force the parents to work
with the child on different projects so they can progress faster on the path to… the
Golden Calf. It’s all business, not much time left to spend quality time with the
child.
Quality time is studying together until they go to sleep. Not much time to hug and
love the child. A yearly family vacation of a week or two in an exotic place doesn’t
really satisfy anyone but the consciousness of the parents.
I heard from a parent that his kindergarten child told at school that his father touched
his butt while playing together. The father was called to the school for an
investigation on proper behavior with his own child. The current school policies
and regulations kill the structure and natural family bond with such stupidity and
politically correct rules. Another friend’s daughter played with her father’s pocket
Swiss army knife (folded) and innocently put it in her school bag. At school, it was
detected while inside the bag and the father was called immediately. The child’s
record was marked as if she was carrying a dangerous tool. The child is a good
student in a good school that doesn’t have any violence. The girl never had issues
but the school had no tolerance policy and the father couldn’t make the system
remove the record. Crazy…
We are all slaves to the Golden Calf and we don’t really see it. Most people are
‘stuck’ and unhappy in jobs that give them sustenance. They know that if they let
go of the job, they will be on the street after a few months.
The inner light of people is swallowed by the system that the Pharaohs imposed on
us. Most schools don’t teach art or music because it is not ‘productive’ or beneficial
to the child. The Golden Calf rules the world and we need to wait for Moses to come
down and burn it (Exodus 32:30).
To break out of this slavery we cannot change the school system or governments
because they are already sold to the gold. The solution is to bring more light to the
world because it is the only thing that can push away all kinds of darkness.
Put some effort to improve the future of our children and the entire world. Use the
Zohar and the tools of the Daily Zohar projects to reveal light in the world.
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 .18הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה סו( ׁ ִש ְמע ּו ְ ּד ַבר יְ יָ'
יכם וְ ֹגו'ַ .מאי
ש ֹונְ ֵא ֶ
רו ָא ְמר ּו אֲ ֵח ֶ
ַהחֲ ֵר ִדים ֶאל ְ ּד ָב ֹ
יכם ׂ
ישיןַּ ,כ ָמה
רוִ ,אי ּנ ּון ְ ּד ַס ְבל ּו ַּכ ָמה ִּב ׁ ִ
ַהחֲ ֵר ִדים ֶאל ְ ּד ָב ֹ
ידן
עות ׁ ַש ְמ ֵעיִ ,א ּ ֵלין ַעל ִא ּ ֵלין ,וְ ִא ּ ֵלין ּ ָב ַתר ִא ּ ֵלין ,וְ ַח ִר ָ
ׁ ְשמ ּו ֹ
קול חֲ ָר ָדה
יהוןּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )ירמיה ל( ִ ּכי וְ ֹגו' ֹ
עֲ לֵ ֹ

לום וְ ֹגו'ִ .אי ּנ ּון ַח ֵר ִדים ּ ָת ִדיר ֶאל
ׁ ָש ָמ ְענ ּו ּ ַפ ַחד וְ ֵאין ׁ ָש ֹ
רו ַּכד ִא ְת ָע ִביד ִ ּדינָ א.
ְ ּד ָב ֹ
כון ְּבנֵי
יכםִ ,א ּ ֵלין ִאי ּנ ּון אֲ ח ּו ֹ
ש ֹונְ ֵא ֶ
ָ .19א ְמר ּו אֲ ֵח ֶ
יכם ׂ
יכםּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )איכה ד( ס ּור ּו ָט ֵמא
שוְ .מנ ֵַּד ֶ
ֵע ָ ׂ

לון ְּב ַאנְ ּ ֵפיּ ,ו ְמ ַר ְּק ִקין
מוּ ְ .דלֵ ית ַע ּ ָמא ְ ּד ָקא ְמ ַב ִ ּזין ֹ
ָק ְרא ּו לָ ֹ
דום .וְ ַא ְמ ֵרי ּ ֻכ ְּלה ּו ִמ ְסאֲ ִבין
ש ָר ֵאל ִ ּכ ְבנֵי אֱ ֹ
ְּב ַאנְ ּ ַפיְ יה ּו לְ יִ ְ ׂ

יכם .לְ ַמ ַען ׁ ְש ִמי יִ ְכ ּ ַבד יְ יָ',
ַּכ ִּנ ָ ּדה ,וְ ָדא ִאיה ּו ְמנ ֵַּד ֶ

יה .אֲ נָ ן
אֲ נָ ן )דאמרין( ְּב ֹנוי ְ ּד ֵאל ַחיּ ִ .די ּ ָבן יִ ְתי ָ
ָיקר ׁ ְש ֵמ ּ

דול) .בראשית
ׁ ַשלְ ָטנִ ין ַעל ָעלְ ָמא ְּבגִ ין ַהה ּוא ְ ּד ִא ְק ֵרי ָּג ֹ
דולּ .ו ִב ׁ ְש ָמא ָּדא ִא ְק ֵרי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
שו ְּב ֹנו ַה ָ ּג ֹ
כז( ֵע ָ ׂ
דול יְ יָ' ּו ְמה ּו ּ ָלל ְמאֹד .אֲ נָ ן
דול) ,תהלים קמה( ָ ּג ֹ
ה ּוא ָ ּג ֹ
דול .וַ ַּדאי לְ ַמ ַען ׁ ְש ִמי יִ ְכ ּ ַבד יְ יָ'.
דול ,וְ ִאיה ּו ָ ּג ֹ
ְּבנֵי ַה ָ ּג ֹ

ש ָּכתוּב) ,שם סו( ִ ׁש ְמע ּו דְּ בַ ר ה'
 .18זֶה ּו ׁ ֶ
הַ ח ֲֵר ִדים אֶ ל דְּ בָ רוֹ ָא ְמר ּו אֲ חֵ יכֶ ם שׂ ֹנְ אֵ יכֶ ם וְ גוֹ '.
ש ָּס ְבל ּו ַּכ ּ ָמה
מַ ה זֶּה הַ ח ֲֵר ִדים אֶ ל דְּ בָ רוֹ ? אֵ ּל ּו ׁ ֶ
ָרעוֹ תַּ ,כ ּ ָמה ְ ׁשמוּעוֹ ת ָׁש ְמע ּו אֵ ּ ֶלה ַעל אֵ ּ ֶלה
וְ אֵ ּ ֶלה ַאחַ ר אֵ ּ ֶלה וְ חָ ְרד ּו עֲ לֵ יהֶ ןּ ְ ,כמוֹ
ש ּנֶאֱ מַ ר )ירמיה ל( ִ ּכי וְ גוֹ ' קוֹ ל ח ֲָר ָדה ָׁש ָמ ְענ ּו
ֶׁ
ּ ַפחַ ד וְ אֵ ין ָׁשלוֹ ם וְ גוֹ ' .אוֹ ָתם ח ֲֵר ִדים ּ ָת ִמיד אֶ ל
ש ּנַעֲ ָׂשה הַ דִּ ין.
דְּ בָ רוֹ ְ ּכ ׁ ֶ
ָ .19א ְמר ּו אֲ חֵ יכֶ ם שׂ ֹנְ אֵ יכֶ ם  -אֵ ּ ֶלה הֵ ם
ְמנַדֵּ יכֶ ם ּ ְ -כמוֹ
ֵע ָׂשו.
אֲ חֵ יכֶ ם ְ ּבנֵי
ש ּנֶאֱ מַ ר )איכה ד( סוּר ּו טָ מֵ א ָק ְרא ּו לָ מוֹ .
ֶׁ
ש ּ ְמבַ ז ִּים אוֹ ָתם ַּב ּ ָפנִ ים וְ רוֹ ְק ִקים ִ ּב ְפנֵי
שאֵ ין ַעם ׁ ֶ
ֶׁ
ִש ָראֵ ל ְ ּכמוֹ ְ ּבנֵי אֱ דוֹ ם ,וְ כֻ ּ ָלם אוֹ ְמ ִרים
י ְׂ
ש ְּטמֵ ִאים ְ ּכמוֹ נִ דָּ ה ,וְ זֶה ּו ְמנַדֵּ יכֶ םְ .למַ ַען ְ ׁש ִמי
ֶׁ
ש ָּבנ ּו
אוֹמ ִרים( ְ ּבנֵי אֵ ל חַ יֶ ׁ ,
)שׁ ְ
י ְִכ ַּבד ה'ָ ,אנ ּו ֶ
י ְִת ַּכ ּ ֵבד ְ ׁשמוֹ ָ ,אנ ּו ׁשוֹ ְל ִטים ַעל הָ עוֹ לָ ם ִ ּב ְ ׁש ִביל
ש ִ ּנ ְק ָרא ָ ּגדוֹ ל) ,בראשית כז( ֵע ָׂשו ְ ּבנוֹ
אוֹ תוֹ ׁ ֶ
ְ
שם הַ זֶּה נִ ְק ָרא הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
הַ ָ ּגדֹל .וּבַ ּ ׁ ֵ
ָ ּגדוֹ ל) ,תהלים קמה( ָ ּגדוֹ ל ה' ו ְּמהֻ ּ ָלל ְמאֹד.
ָאנ ּו ְ ּבנֵי הַ ָ ּגדוֹ ל ,וְ הוּא ּגָדוֹ ל .וַדַּ אי ְלמַ ַען ְ ׁש ִמי
י ְִכ ַּבד ה'.

Isaiah 66:5
ִשׁ ְמעוְּ ,דּבַ ר-יְהוָה ,הַ חֲ ֵר ִדים ,אֶ לְ -דּבָ רוֹ; אָ ְמרוּ אֲ חֵ יכֶם שֹׂנְאֵ יכֶם ְמנ ֵַדּיכֶםְ ,למַ ﬠַ ן ְשׁ ִמי יִכְ בַּ ד יְהוָה– ְונ ְִראֶ ה ְב ִשׂ ְמחַ ְתכֶם“ ,
”וְהֵ ם ֵיבֹשׁוּ
“Hear the word of YHVH, you who tremble at His word: “Your brothers who hate you,
who exclude you, for My name’s sake, Have said, ‘Let YHVH be glorified, that we may
”see your joy.’ But they will be put to shame.
The Zohar quotes the prophet Isaiah telling us about the time that those who hate the
Israelites see themselves as the controllers of the world. They will claim that God is
with them and see the joy in their lives. But the time will come and they will be put to
shame when they see all the good that comes on the Israelites.
The Israelites scattered all over the world in exile from the holy land and from the close
relationship that they had with God. The suffering and the hard work that the
Israelites need to go through in the process are part of God’s plan for us. He wants us
to earn the great benefit of the future.
It is like a father who owns a huge plant with a lot of managers and workers. He sent
his son to start working on the lower levels of the plant so he can gradually grow and
be able to inherit the control over the plant.
Those above him don’t know that he is the son of the owner that pays their salaries.
They treat him with disrespect and use his energy to their advantage. When the son
proves himself and continues climbing up in the levels of the plant he will inherit full
control over the plant.
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Our duties as Israelites wherever we are on this earth is to do the spiritual work and
draw light to the world. We may see all those who hate us raising their heads with
pride but this is only temporary.

 .20אֲ ָבל ַא ּת ּון זְ ִע ִירין ִמ ּכ ּ ָֹלא) ,בראשית כז( יַעֲ קֹב ְּבנָ ּה
כוןָ .אן ה ּוא ִאי ּנ ּון ָט ָבאן,
ַה ָ ּק ָטן ְ ּכ ִתיבָ ,אן ה ּוא אֱ לָ הֲ ֹ
כוןַ .מאן יִ ּ ֵתן וְ נִ ְר ֶאה
ְ ּדיִ ְכ ְספ ּון ָּכל עֲ ַמ ְמיָא ֵמ ֶח ְדוָ ה ִ ּדלְ ֹ

ֵבו ׁש ּו )רוח
ש ְמ ַח ְת ֶכם ְ ּכ ָמה ְ ּד ַא ּת ּון ַא ְמ ִרין .וְ ֵהם י ֹ
ְב ִ ׂ
הקדש אומר והם יבושו( )ס''א תו כמאן( ְ ּכ ַמאן ְ ּד ָתלֵ י

ֵבו ׁש ּו
ִקלְ לָ ָתא ְּב ַאחֲ ָראְּ ,בגִ ין ְ ּד ַא ּת ּון ַא ְמ ִרין ִ ּד ְכ ֵדין י ֹ
וְ יִ ָּכלְ מ ּוּ ,ו ְבגִ ין ָּדא ר ּו ַח ֻק ְד ׁ ָשא הֲ וָ ה ָא ַמר ִמ ּ ָלה ָה ִכי ,וְ ַעל
ֶחרים ּ ָב ְךַ .מאי ּכֹל ַה ּנֶחֱ ִרים
ֵבו ׁש ּו וְ יִ ָּכלְ מ ּו ּכֹל ַה ּנ ִ
ָ ּדאֵ ,הן י ֹ
יהון ְּבר ּוגְ זָ א עֲ לָ ְך ְּבגָ ל ּו ָתא ָּדא.
ּ ָב ְךּ ְ .ד ִא ְת ָקפ ּו נְ ִח ֵיר ֹ
הון
ֵבו ׁש ּו וְ יִ ָּכלְ מ ּו ִמ ָּכל ָט ִבין ִ ּדיֶחמ ּון לְ ֹ
ְּב ַהה ּוא זִ ְמנָ א ,י ֹ

 .20אֲ בָ ל ַא ּ ֶתם ְקטַ ִ ּנים מֵ הַ כּ ֹלָּ ,כתוּב יַעֲ קֹב
ְ ּבנ ָּה הַ ָּקטָ ןַ ,א ֵיּה אֱ לֹהֵ יכֶ ם? ַאיֵּה אוֹ ָתן טוֹ בוֹ ת
ְש ּו ָּכל הָ ַע ּ ִמים ִמ ּ ִשׂ ְמחַ ְתכֶ ם? ִמי י ּ ִֵתן
שיּ ְִת ַּביּ ׁ
ֶׁ
ש ַא ּ ֶתם אוֹ ְמ ִרים ,וְ הֵ ם
וְ נִ ְראֶ ה ְב ִ ׂש ְמחַ ְתכֶ ם ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
יֵבוֹ ׁשוּ) ,רוּחַ הַ קֹּ ֶדשׁ אוֹמֵ ר וְהֵ ם יֵבוֹשׁוּ( )עוֹד,
ש ּתוֹ לֶ ה ִק ְללָ תוֹ ְב ַאחֵ רִ ,מ ּ ׁשוּם
כְּ ִמי( ְ ּכ ִמי ׁ ֶ
ש ָאז יֵב ֹׁש ּו וְ י ִָּכ ְלמוּ ,ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכךְ
ש ַא ּ ֶתם אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
רוּחַ הַ ּק ֶֹד ׁש הָ י ְָתה אוֹ מֶ ֶרת הַ דָּ בָ ר ָּכך ,וְ ַעל זֶה
הֵ ן יֵב ֹׁש ּו וְ י ִָּכ ְלמ ּו כּ ֹל הַ ּ ֶנח ֱִרים ָּב ְךִ .מי הֵ ם כּ ֹל
רגֶז
ש ִחז ְּק ּו אֶ ת נְ ִח ֵיריהֶ ם ְ ּב ֹ
הַ ּ ֶנח ֱִרים ָּב ְך? אֵ ּ ֶלה ׁ ֶ
ָעלֶ ָ
יך ַּב ָ ּגלוּת הַ ז ּוֹ ּ ְ .באוֹ תוֹ זְמַ ן יֵב ֹׁש ּו וְ י ִָּכ ְלמ ּו
ִש ָראֵ ל.
שיּ ְִירא ּו אֵ צֶ ל י ְ ׂ
ִמ ָּכל הַ ּטוֹ בוֹ ת ׁ ֶ

ש ָר ֵאל.
לְ יִ ְ ׂ
ָ .21א ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיא ָה ִכי ה ּוא וַ ַּדאי ,אֲ ָבל חֲ ֵמינָ ן וְ ָה ִכי
יה
יפי ָע ְל ָמאּ ְ ,ד ָהא ָ ּגל ּו ָתא ִא ְת ְמ ׁ ָש ְך וַ עֲ ַדיִ ין ְּב ֵר ּ
ָחמ ּו ּ ַת ִק ֵ

ְ ּד ָדוִ ד לָ א ָא ֵתיָ .א ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסי ,וְ ָכל ָּדא ָה ִכי ה ּוא ,אֲ ָבל
ש ָר ֵאל ָ ּגל ּו ָתא ָּדאָּ ,כל ִאי ּנ ּון
ַמאן ָע ִביד ְ ּדיִ ְס ְּבל ּון יִ ְ ׂ
לון ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא .וְ ָהא ִא ְּת ַמר,
חות ְ ּד ַא ְב ַטח ֹ
ַה ְב ָט ֹ
ְ ּד ָעאלִ ין לְ ָב ּ ֵתי ְ ּכנ ִֵסי ֹּות ּולְ ָב ֵתי ִמ ְד ָר ׁש ֹות ,וְ ָח ָמאן ָּכל ִאי ּנ ּון
ֵיתי ָעלַ יְ יה ּו,
מות ,וְ ָח ָדאן ְּבלִ ּ ַביְ יה ּו לְ ִמ ְס ּ ַבל ָּכל ַמה ְ ּדי ֵ
נ ֶָח ֹ
וְ ִאלְ ָמלֵ א ָ ּדא לָ א י ְַכלִ ין לְ ִמ ְס ּ ַבל.

ָ .21אמַ ר ַר ִ ּבי ִחיָּיאָּ ,כ ְך זֶה וַדַּ אי ,אֲ בָ ל ָר ִאינ ּו
שכֶ ת
שה ֲֵרי הַ ָ ּגלוּת נִ ְמ ׁ ֶ
וְ כָ ְך ָרא ּו ִ ּגבּ וֹ ֵרי הָ עוֹ לָ םֶ ׁ ,
וַעֲ ַדיִן ּ ֶבן דָּ וִ ד לֹא בָ אָ .אמַ ר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י ,וְ כָ ל זֶה
ִש ָראֵ ל אֶ ת
שיּ ְִס ְ ּבל ּו י ְ ׂ
ָּכ ְך הוּא ,אֲ בָ ל ִמי ָע ָׂשה ׁ ֶ
ש ִה ְב ִטיחַ לָ הֶ ם
הַ ָ ּגלוּת הַ ז ּוֹ ? ָּכל אוֹ ָתן הַ ְבטָ חוֹ ת ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְכנ ִָסים
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאַ .וה ֲֵרי זֶה נִ ְת ָּבאֵ רֶ ׁ ,
ְלבָ ּ ֵתי ְ ּכנ ִֵסיּוֹ ת ו ְּלבָ ּ ֵתי ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת וְ רוֹ ִאים ָּכל
ּשמֵ ִחים ְ ּב ִל ָּבם ִל ְסבּ ֹל אֶ ת ָּכל
אוֹ ָתן נֶחָ מוֹ ת ,ו ְ ׂ
ש ָיּבֹא עֲ לֵ יהֶ ם ,וְ לוּלֵ א זֶה לֹא י ְָכל ּו ִל ְסבּ ֹל.
מַ ה ּ ׁ ֶ

The nations of the world feel greater than the Israelites because the exile is long and
Mashiach did not come yet.
The sufferings that the Israelites go through are sweetened when we read the holy
scriptures and the promises God gave the Israelites. The joy of having the promised
future is the energy that supports them with the long-suffering of the exile.
From the prophecy of Isaiah.
Isaiah 40:8
”.יָבֵ שׁ חָ צִ יר ,נָבֵ ל צִ יץ; ְוּדבַ ר-אֱ �הֵ ינוּ ,יָקוּם ְלעוֹלָ ם“
”“The grass withers, the flower fades, But the word of our God stands forever.
Isaiah 40:9
ְהוּדהִ ,הנֵּה “
ימי ,אַ לִ -תּ ָיר ִאיִ ,א ְמ ִרי ְלﬠָ ֵרי י ָ
ְרוּשׁ ִ ָלם; הָ ִר ִ
ימי בַ כֹּחַ קוֹלֵ �ְ ,מבַ ֶשּׂ ֶרת י ָ
ﬠַ ל הַ רָ -גּבֹהַּ ﬠ ֲִלי-לָ �ְ ,מבַ ֶשּׂ ֶרת צִ יּוֹן ,הָ ִר ִ
”אֱ �הֵ יכֶם
“Get yourself up on a high mountain, O Zion, bearer of good news, Lift up your voice
mightily, O Jerusalem, bearer of good news; Lift it up, do not fear. Say to the cities of
”!Judah, “Here is your God
The same translation with code interpretation.
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Get yourself up on a high mountain (the spiritual elevation of the future), O Zion
(Yessod of Malchut and the connection to the Light to Malchut), bearer of good news
(The coming of Mashiach), Lift up your voice (the aspect of revelation in Malchut)
mightily, O Jerusalem (Malchut, where the light appears first in the world.), bearer of
good news; Lift it up, do not fear. Say to the cities of Judah, “Here is your God!” (Elijah
the prophet will reveal himself on the mountain of Jerusalem announcing Mashiach
and the full revelation of the Light of Binah in the world.
 וְ הַ כּ ֹל, וַדַּ אי ָּכ ְך הוּא, ָאמַ ר ַר ִ ּבי ִחיָּיא.22
שיְּכוֹ ִלים ַע ְכ ָׁשו
ֶ ׁ  וְ ִאם ּתֹאמַ ר.ּ ָתלוּי ִ ּב ְת ׁש ּובָ ה
 לֹא יְכוֹ ִלים! ָמה- ְלעוֹ ֵרר ְּת ׁשוּבָ ה ּ ֻכ ּ ָלם ְ ּכאֶ חָ ד
 )דברים,ש ָּכתוּב
ֶ ׁ הַ ּ ַט ַעם לֹא יְכוֹ ִלים? ִמ ּ ׁשוּם
ָ ֶל( וְ הָ יָה ִכי ָיבֹא ּו ָעל
.יך ָּכל הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ּ ֶלה
שר
ֶ ׁ ֲֲשב ָֹת אֶ ל ְלבָ בֶ ָך ְ ּבכָ ל הַ גּוֹ יִם א
ֵ ׁ וְ כָ תוּב ַוה
ָ
ָ ִהדִּ יח
.' ֹש ְב ּ ָת ַעד ה' אֱ לֹהֶ יך וְ גו
ַ ׁ ְ וְ כָ תוּב ו.' ֲֹך וְ גו
ָ וְ ָאז )שם( ִאם י ְִהיֶה נִ דַּ ח
ֲך ִ ּב ְקצֵ ה הַ ּ ָׁש ָמיִם ִמ ּ ָׁשם
ש ָּכל אוֹ ָתם דְּ בָ ִרים לֹא
ֶ ׁ  וְ ַעד.' ֹי ְַק ּ ֶב ְצ ָך וְ גו
. לֹא יְכוֹ ִלים ְלעוֹ ֵרר ְּת ׁשוּבָ ה מֵ הֶ ם,ּי ְִת ַקיְּמו
 ַּכ ּ ָמה ִה ְס ּ ַת ְר ּ ָת ָּכל, ָאמַ ר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י.23
ילים ִמ ָּכל ְ ּבנֵי הַ ָ ּגלוּת וְ לֹא
ִ הַ דְּ ָר ִכים וְ הַ ּ ְ ׁש ִב
ְ
ֹשיּ ְִהי ּו ְ ּכמו
ֶ ׁ , ִאם ָּכך.ִה ְ ׁש ַא ְר ּ ָת לָ הֶ ם ּ ִפ ְתחוֹ ן ּ ֶפה
ש ּלֹא י ְִס ְ ּבל ּו גָלוּת וְ לֹא
ֶ ׁ - שהָ י ּו ְ ּבכָ ל דּ וֹ ר וָדוֹ ר
ֶׁ
 י ְִהיוּ כְּ מוֹ ֶשׁיִּ ְהיוּ ְבּכָל דּוֹר,�ָ)אם כּ
ִ  וְ י ְֵצא ּו,ָׂשכָ ר
של
ֶ ׁ  י ְִס ְבּלוּ אֶ ת הַ גָּלוּת ְול ֹא יֵצְ אוּ( ִמדִּ ין,וָדוֹר
. וְ י ְִת ָע ְרב ּו ִ ּב ְ ׁש ָאר הָ ַע ּ ִמים,הַ ּתוֹ ָרה

 וְ כ ּ ָֹלא ִּב ְת ׁש ּו ָבה, ָא ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיא וַ ַּדאי ָה ִכי ִאיה ּו.22
ימא ְ ּדיִ ְכל ּון ַה ׁ ְש ּ ָתא לְ ַא ְת ָע ָרא ְּת ׁש ּו ָבה
ָ  וְ ִאי ּ ֵת.ּ ַתלְ יָא
 ְּבגִ ין. ַמאי ַט ְע ָמא לָ א י ְַכלִ ין. לָ א י ְַכלִ ין.ּ ֻכ ְּלה ּו ַּכחֲ ָדא
ָ ֶ )דברים ל( וְ ָהיָה ִ ּכי ָיבֹא ּו ָעל,ִ ּד ְכ ִּתיב
יך ָּכל ַה ְ ּד ָב ִרים
בו ָת ֶאל לְ ָב ֶב ָך ְּב ָכל ַהג ֹּויִ ם אֲ ׁ ֶשר
ֹ  ּו ְכ ִּתיב וַ הֲ ׁ ֵש.ָה ֵא ּ ֶלה
ָ  ּו ְכ ִתיב וְ ׁ ַש ְב ּ ָת ַעד יְ יָ' אֱ ל ֶֹה.'ִה ִ ּדיחֲ ָך וְ ֹגו
.'יך וְ ֹגו
ּו ְכ ֵדין )דברים ל'( ִאם יִ ְהיֶה נִ ַּדחֲ ָך ִּב ְקצֵ ה ַה ּ ׁ ָש ָמיִ ם ִמ ּ ׁ ָשם
 לָ א, וְ ַעד ְ ּד ָכל ִאי ּנ ּון ִמ ִּלין לָ א יִ ְת ַק ְּיימ ּון.'יְ ַק ּ ֶב ְצ ָך וְ ֹגו

.י ְַכלִ ין )דף קפ''ט ע''א( לְ ַא ְתעֲ ָרא ְּת ׁש ּו ָבה ִמ ּנַיְ יה ּו

 ַּכ ָמה ַס ָת ְמ ְּת ָּכל ָא ְר ִחין ּו ׁ ְש ִבילִ ין, ָא ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסי.23
, ִאי ָה ִכי.חון ּ ֶפה
ֹ לון ּ ִפ ְת
ֹ  וְ לָ א ׁ ַש ְב ַקת,ִמ ָּכל ְּבנִ י ָ ּגל ּו ָתא

 ְ ּדלָ א יִ ְס ְּבל ּון ָ ּגל ּו ָתא,הוו ְ ּכ ָמה ַּדהֲ ֹוו ְּב ָכל ָ ּד ָרא וְ ָד ָרא
ֹ ִל

 להוו כמה דלהון בכל, וְ יִ ְפק ּון )ס''א אי הכי,וְ לָ א ַאגְ ָרא
,יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ  יסבלון גלותא ולא יפקון( ִמ ִ ּדינָ א ְ ּד,דרא ודרא
.וְ יִ ְת ָע ְרב ּון ִּב ׁ ְש ַאר ַע ִּמין

The Zohar reveals to us that the suffering we go through during the period of exile was
planned to give us the opportunity to connect back to the roots of our souls that are
in the Torah. This is the process of Teshuva, returning/connecting our souls to the
Light.
Before Moses was taken by God he prophesied about the process that all the children
of Israel will go through.
Deuteronomy 30:1
“  אֲ ֶשׁר,הַ גּוֹיִם- ְבּכָל,� ֶ ְלבָ ב- אֶ ל,ֹת
ָ  ְלפָ נֶי�; וַהֲ ֵשׁב, אֲ ֶשׁר נ ַָת ִתּי, הַ ְבּ ָרכָה וְהַ ְקּלָ לָ ה,הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה- ָיבֹאוּ ﬠָ לֶ י� כָּל-וְהָ יָה כִ י
” ִה ִדּיחֲ � יְהוָה אֱ �הֶ י� ָשׁמָּ ה
“So it shall be when all of these things have come upon you, the blessing and the curse
which I have set before you, and you call them to mind in all nations where YHVH
your God has banished you,”
30:2 “and return to the LORD your God, you and your children, and obey his voice in
all that I command you today, with all your heart and with all your soul,”
30:3 “then the LORD your God will restore you from captivity, and have compassion
on you, and will gather you again from all the peoples where the LORD your God has
scattered you.”
30:4 “� ֶ י ִָקּח,וּמ ָשּׁם
ִ ,� י ְַקבֶּ צְ � יְהוָה אֱ �הֶ י, ִבּ ְקצֵ ה הַ ָשּׁמָ יִם– ִמ ָשּׁם,� ֲי ְִהיֶה ִנ ַדּח-” ִאם
13
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“”If your outcasts are at the ends of the earth, from there YHVH your God will gather
”you, and from there He will bring you back.
Our ‘Teshuva’ draws the mercy of God and He will bring an end to the Exile. The Zohar
reveals the Light of the Torah in the world and awakens the souls of many Israelites
all over the world. They rise up and seek a deeper connection to the Zohar and Torah,
finding an old and comforting home to return to.

מו ָה ָרה ּ ַת ְק ִריב לָ לֶ ֶדת
ָ ּ .24פ ַתח וְ ָא ַמר) ,ישעיה כו( ְ ּכ ֹ
מו ָה ָרהָ ,א ַרח ִאיה ּו
יה וְ ֹגו'ַ .מאי ְ ּכ ֹ
ּ ָת ִחיל ִּתזְ ַעק ּ ַבחֲ ָבלֶ ָ
לְ ע ּו ּ ַב ְר ּ ָתא ,לְ ַא ְע ְּב ָרא ָעלָ ּה ּ ֵת ׁ ַשע י ְַר ִחין ׁ ְשלֵ ִמין .וְ ִאית
או
ְּב ָעלְ ָמא ַּכ ָמה וְ ַכ ּ ָמהּ ְ ,דלָ א ָע ַבר ָעלָ ּה ֶא ּ ָלא ֹיו ָמא ַחד ֹ
יע ָאה ,וְ ָכל ִצ ִירין וַ חֲ ָבלִ ין ְ ּדע ּו ּ ַב ְר ּ ָתא
ְּת ֵרין ֹיו ִמין ִמ ְּת ׁ ִש ָ
יע ָאה ִאי ּנ ּון .וְ ַאף ַעל ַּגב ְ ּדלָ א ַא ְע ּ ַבר ָעלָ ּה ֶא ּ ָלא
ִּב ְת ׁ ִש ָ
יל ּו ִא ְתעֲ ָבר ּו ָּכל
ֹיו ָמא חֲ ָדאִ ,א ְתחֲ ׁ ִשיב ָעלָ ּה ְ ּכ ִא ּ
ש ָר ֵאלֵּ ,כיוָ ן ְ ּד ִא ְט ַע ֵמי ַט ַעם
ְּת ׁ ִש ָ
יע ָאה ׁ ְשלִ ים .א ּוף ָה ִכי יִ ְ ׂ
ָה ְדר ּון ִּב ְת ׁש ּו ָבה ,יִ ְתחֲ ׁ ָשב ָעלַ יְ יה ּו ְ ּכ ִאלּ ּו
ָ ּגל ּו ָתאִ ,אי י ַ
יתאָּ .כל
או ַריְ ָ
יבין ְּב ֹ
ַא ְע ְּבר ּו ָעלַ יְ יה ּו ָּכל ִאי ּנ ּון ִמ ִּלין ִ ּד ְכ ִּת ִ
ׁ ֶש ֵּכן וְ ָּכל ׁ ֶש ּ ֵכן ְ ּד ַכ ּ ָמה וְ ַכ ּ ָמה יִ ּס ּו ִרין ַא ְע ְּבר ּו ָעלַ יְ יה ּו ִמן
ֹיו ָמא ְ ּדגָ ל ּו ָתא ׁ ָש ֵרי.
 .25אֲ ָבל ַמאי ִ ּד ְכ ִּתיב) ,דברים ד( ּ ַב ַּצר לְ ָך ּו ְמ ָצא ּו ָך ּכֹל
ַה ְ ּד ָב ִרים ָה ֵא ּ ֶלה ְּב ַאחֲ ִרית ַה ּי ִָמיםָ ּ .תא חֲ זֵיַּ ,כ ּ ָמה
ַרחֲ ָמנ ּו ָתא ָר ִחים ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ש ָר ֵאל ְּב ִמ ּ ָלה
יך ה ּוא לְ יִ ְ ׂ
יה
יה ְּב ָרא יְ ִח ָ
יד ָאה ,וְ ָר ִחים לֵ ּ
ָ ּדא .לְ ַמלְ ָּכא ְ ּדהֲ וָ ה לֵ ּ
יה
יה ,י ַ
יה לְ ִא ּ ֵמ ּ
ָהב לֵ ּ
ְר ִחימ ּו ְ ּד ַנ ְפ ׁ ָשאּ ,ו ִמג ֹּו ְר ִחימ ּו ִ ּדילֵ ּ

יה ָא ְר ֵחי ְמ ַת ְת ְקנָ ן.
יה ,וְ ֹ
רונִ ָ
ַמ ְט ֹ
תולִ יף לֵ ּ
יתא ִ ּד ְת ַר ּ ֵבי לֵ ּ
יה,
זִ ְמנָ א חֲ ָדא ָחב לְ גַ ּ ֵבי אֲ ב ּו ָהָ ,א ָתא ַא ֹ
בו ִהי וְ ַאלְ ֵקי לֵ ּ
יהָ ּ .תב ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמין וְ ָחב לַ אֲ ב ּו ָה,
ּולְ ָב ַתר ַא ְע ּ ָבר ַעל ֹ
חו ֵב ּ
יה ,נָ ַפק ַהה ּוא ְּב ָרא
יה אֲ ב ּו ָה ִמ ּ ֵב ֵ
יה ,וְ ַא ְר ִ ּגיז ָעלֵ ּ
ית ּ
וְ ַא ְפ ֵק ּ
יה.
ִמ ּ ֵב ֵ
ית ּ

ָ ּ .24פ ַתח וְ ָאמַ ר) ,ישעיה כו( ְ ּכמוֹ הָ ָרה
ּ ַת ְק ִריב לָ לֶ ֶדת ּ ָת ִחיל ִּתז ְַעק ַּבחֲבָ לֶ יהָ וְ גוֹ ' .מַ ה
שיּ ַַע ְבר ּו
זֶּה ְ ּכמוֹ הָ ָרה? דֶּ ֶר ְך הוּא ִל ְמעֻ ּ ֶב ֶרת ׁ ֶ
ָעלֶ יהָ ִּת ְ ׁש ָעה ח ֳָד ִ ׁשים ְ ׁשלֵ ִמים .וְ י ֵׁש ָּבעוֹ לָ ם
ש ּלֹא עוֹ בֵ ר ָעלֶ יהָ אֶ ּ ָלא יוֹ ם אֶ חָ ד
ַּכ ּ ָמה וְ כַ ּ ָמה ׁ ֶ
יעי ,וְ כָ ל הַ ִּצ ִירים וְ הַ חֲבָ ִלים
אוֹ יוֹ מַ יִם מֵ הַ ְּת ִ ׁש ִ
ש ּלֹא
יעי .וְ ַאף ַעל ּגַב ׁ ֶ
של הַ ְמעֻ ּ ֶב ֶרת הֵ ם ַּב ְּת ִ ׁש ִ
ֶׁ
ָעבַ ר ָעלֶ יהָ אֶ ּ ָלא ַרק יוֹ ם אֶ חָ ד ,נ ְֶח ָׁשב ָעלֶ יהָ
יעי ָׁשלֵ םַ .אף ָּכךְ
ְ ּכ ִא ּל ּו ָע ְבר ּו ָּכל הַ ְּת ִ ׁש ִ
ש ּ ָטעֲ מ ּו טַ ַעם ָ ּגלוּת ִ -אם י ְַחזְר ּו
ִש ָראֵ לֵ ּ ,כיוָן ׁ ֶ
י ְׂ
שב עֲ לֵ יהֶ ם ְ ּכ ִא ּל ּו ָע ְבר ּו עֲ לֵ יהֶ ם
ִ ּב ְת ׁשוּבָ ה ,יֵחָ ׁ ֵ
ש ּ ֵכן
ש ְ ּכתו ִּבים ַּב ּתוֹ ָרהָּ .כל ׁ ֶ
ָּכל אוֹ ָתם דְּ בָ ִרים ׁ ֶ
ש ַּכ ּ ָמה וְ כַ ּ ָמה י ִּסו ִּרים ָע ְבר ּו עֲ לֵ יהֶ ם
ש ּ ֵכן ׁ ֶ
וְ כָ ל ׁ ֶ
ש ִה ְת ִחילָ ה הַ ּגָלוּת.
ִמיּוֹ ם ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )דברים ד( ַּב ַּצר ְל ָך
 .25אֲ בָ ל מַ ה ּו ׁ ֶ
ו ְּמצָ או ָּך כּ ֹל הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ּ ֶלה ְ ּב ַאח ֲִרית הַ יּ ִָמים
 בּ ֹא ו ְּראֵ ה ַּכ ּ ָמה ַרח ֲָמנוּת ִרחֵ ם הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּךשהָ יָה לוֹ
ִש ָראֵ ל ַּבדָּ בָ ר הַ זֶּהְ .למֶ לֶ ְך ׁ ֶ
הוּא אֶ ת י ְ ׂ
ּ ֵבן י ְִח ִידי וְ ָאהַ ב אוֹ תוֹ ַאהֲבַ ת נֶפֶ ׁש ,ו ִּמ ּתוֹ ךְ
ש ְּתגַדֵּ ל
ַאהֲבָ תוֹ נ ַָתן אוֹ תוֹ ְל ִא ּמוֹ הַ ְ ּג ִב ָירה ׁ ֶ
אוֹ תוֹ ו ְּתלַ ּ ֵמד אוֹ תוֹ דְּ ָר ִכים ְמ ֻת ָּקנוֹ תַ ּ .פ ַעם
ַאחַ ת חָ טָ א ְל ָא ִביוָּ ,בא ָא ִביו וְ ִה ְל ָקה אוֹ תוֹ ,
וְ ַאחַ ר ָּכ ְך ָעבַ ר ַעל חֶ ְטאוֹ ָׁ .שב ְ ּכ ִמ ּק ֶֹדם וְ ׁשוּב
חָ טָ א ְל ָא ִביו ,וְ הוֹ ִציא אוֹ תוֹ ָא ִביו ִמ ּ ֵביתוֹ וְ ָרגַז
ָעלָ יו .יָצָ א אוֹ תוֹ בֵ ן ִמ ּ ֵביתוֹ .

Deuteronomy 4:30
וּמצָ אוּ� ,כֹּ ל הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה; בְּ אַ ח ֲִרית ,הַ יּ ִָמים ,וְ שַׁ בְ תָּ ﬠַד-יְ הוָה אֱ�הֶ י� ,וְ שָׁ מַ ﬠְ תָּ בְּ קֹלוֹ“
”בַּ צַּ ר לְ �– ְ
“When you are in distress and all these things have come upon you, in the latter
”days you will return to YHVH your God and listen to His voice.
In the book of Deuteronomy Moses prepares the nation for the future process of
correction that they will have to go through without him. Moses tells them about
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the hardship and also tells them that the key to overcoming the process of correction
is to follow the ways of the Torah.
Connecting to the Torah draws the mercy and protection of God, as it says in the
following verse.
Deuteronomy 4:31
“  אֲשֶׁ ר נִ ְשׁבַּ ע לָהֶ ם,�בְּ ִרית אֲבֹ תֶ י- ל ֹא י ְַרפְּ � וְ ל ֹא י ְַשׁחִ יתֶ �; וְ ל ֹא יִ ְשׁכַּח אֶ ת,�”כִּ י אֵ ל ַרחוּם יְ הוָה אֱ�הֶ י
“For the LORD your God is a merciful God. He will not leave you or destroy you
or forget the covenant with your fathers that he swore to them.”
Isaiah 26:17
“ יְ הוָה,� תָּ חִ יל ִתּ ְזﬠַק בַּ חֲבָ לֶיהָ –כֵּן הָ יִ ינוּ ִמ ָפּנֶי,”כְּ מוֹ הָ ָרה תַּ קְ ִריב ָללֶדֶ ת
“As the pregnant woman approaches the time to give birth, She writhes and cries
out in her labor pains, Thus were we before You, YHVH.”
The Zohar tells us that at the end of days the pain of the Tikkun process will be like
a pregnant woman giving birth. The pregnancy may start with joy and ease but as it
comes to the end we want to finish with the process as quickly as possible.
Many good people experience hardship in this generation. It comes in all aspects of
life depending on the history of the individual Tikkun process.
People may live a good life and suddenly everything turns upside down and pain is
coming from different directions. It is how God shows us his mercy. If God leaves
us alone it is like a father that gave up on his child.
A process of painful cleansing must come before seeing the light. We should
welcome the process because our goal is to see a new life and continuation of the
light in the world. A pregnant woman waits for the moment to hold her baby and
see his soul through his eyes. That baby for the mother represents the aspect of
immortality because life continues. Accepting the process will lead us to the light
at the end of the dark tunnel where we will see immortality.
שיֵּלֵ ְך ְ ּב ֶד ֶר ְך אֱ מֶ ת וְ י ְִהיֶה צַ דִּ יק
ֶ ׁ  ו ִּב ְמקוֹ ם.26
ְ
ִשמַ ע ָא ִביו הַ ּ ֶמלֶ ך וְ ִת ְהיֶה ָעלָ יו
ׁ ְ ּשי
ֶ ׁ ָּכ ָראוּי ְ ּכ ֵדי
אתי
ִ ָ הוֹ ִאיל וְ יָצ, מֶ ה ָע ָׂשה? ָאמַ ר- ְֹּת ׁשו ָּקתו
שה ִמ ָּכאן וָהָ ְל ָאה ָּכל מַ ה
ֶׂ ֱ אֶ ע,מֵ הֵ יכַ ל ָא ִבי
ְ
, מֶ ה ָע ָׂשה? הָ לַ ך ְל ִה ְתחַ ּ ֵבר ְלזוֹ נוֹ ת.שאֲ נִ י רוֹ צֶ ה
ֶׁ ּ
ְ
ְ
 וְ לֹא הָ יָה,וְ ִה ְתלַ ְכלֵ ך ְ ּב ִל ְכלוּך וְ ִט ּנֹפֶ ת ִע ּ ָמן
שהַ ְ ּג ִב ָירה
ֶ ׁ  ְ ּכ.ש ּ ָלהֶ ן
ֶ ׁ נִ ְמצָ א אֶ ּ ָלא ִע ּ ָמן ַּב ִחבּ וּר
ִא ּמוֹ ּפוֹ ֶק ֶדת ְ ּבכָ ל יוֹ ם ַעל אוֹ תוֹ הַ ּ ֵבן וְ יוֹ ַד ַעת
ש ְ ּבנ ָּה ִה ְתחַ ּ ֵבר ִעם הַ ז ּוֹ נוֹ ת וְ כָ ל חַ ְברוּתוֹ הָ י ְָתה
ֶׁ
. מַ ְת ִחילָ ה ִל ְבכּ וֹ ת ו ְּל ָמ ֵרר ַעל ְ ּבנ ָּה,ִע ּ ָמהֶ ן

יהא ז ַָּכ ָאה ְ ּכ ְד ָקא
ֵ ִ ו, ּו ְבאֲ ָתר ִ ּד ְּי ַה ְך ְּבא ַֹרח ְק ׁש ֹוט.26
יה
ֵ ִ ו, ְּבגִ ין ְ ּדיִ ׁ ְש ַמע ַמלְ ָּכא ָאב ּו ָה,ֵאות
ֹ י
ּ יהא ִּתיא ּו ְב ּ ֵת
,יכלָ א ְ ּד ַא ּ ָבא
ָ הו ִאיל וְ נָ ַפ ְקנָ א ֵמ ֵה
ֹ  ָא ַמר. ָמה עֲ ַבד.יה
ּ ֵָעל

. ָמה עֲ ַבד.ַא ְע ִביד ִמ ָּכאן ּולְ ָהלְ ָאה ָּכל ָמה ַּדאֲ נָ א ּ ָב ֵעי
 וְ ִא ְתלַ ְכלָ ְך ְּבלִ ְכל ּו ָכא ְ ּד ִט ּנ ּו ָפא,ָאזַל וְ ִא ְת ַח ּ ָבר ְּב ֹזו ֹנות
 ְּב ִח ּב ּו ָרא, וְ לָ א הֲ וָ ה ִמ ׁ ְש ְּת ַכח ֶא ּ ָלא ּ ַבהֲ ַדיְ יה ּו,ּ ַבהֲ ַדיְ יה ּו
יה ּ ַפ ְק ַדת ְּב ָכל ֹיו ָמא ַעל ַהה ּוא
ָ ִרונ
ֹ  ְ ּד ַמ ְט.הון
ֹ ְִ ּדל
ּ יתא ִא ּ ֵמ
 וְ ָכל ַח ְבר ּו ָתא, וְ י ְַד ַעת ִ ּד ְב ָר ּה ּ ַבהֲ ֵדי ֹזו ֹנות ִא ְת ַח ּ ָבר,ְּב ָרא

 ּולְ ִא ְת ָמ ְר ָרא ַעל,יאת לְ ִמ ְב ּ ֵכי
ַ  ׁ ָש ִר.יה ּ ַבהֲ ַדיְ יה ּו הֲ וָ ות
ֵ ִ ּד
ּ יד
.ְּב ָר ּה
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 יוֹ ם אֶ חָ ד נִ ְכנָס אֵ לֶ יהָ הַ ּ ֶמלֶ ְך וְ רוֹ אֶ ה אוֹ ָת ּה.27
? ַעל ָמה ַא ְּת בּ וֹ כָ ה: ׁשוֹ אֵ ל אוֹ ָת ּה.בּ וֹ כָ ה
ְ ֵ וְ א:ָא ְמ ָרה
שה ֲֵרי ְ ּבנֵנ ּו ִמחוּץ
ֶ ׁ ,יך לֹא אֶ ְב ּ ֶכה
שב ְ ּבהֵ יכַ ל
ֵ ׁ ֹשאֵ ינוֹ יו
ֶ ׁ ְלהֵ יכַ ל הַ ּ ֶמלֶ ְך? וְ לֹא ַדי
שב ִעם הַ ז ּוֹ נוֹ ת! מַ ה
ֵ ׁ ֹשהוּא יו
ֶ ׁ  אֶ ּ ָלא,הַ ּ ֶמלֶ ְך
שב
ֵ ׁ ֹש ּ ֶבן הַ ּ ֶמלֶ ְך יו
ֶ ׁ - ֹאמר ּו ָּכל ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם
ְ ּי
ְ ּבבֵ ית זוֹ נוֹ ת?! ִה ְת ִחילָ ה ִל ְבכּ וֹ ת ו ְּל ִה ְתחַ ּנֵן
.לַ ּ ֶמלֶ ְך

יהי
ִ  ָח ָמא לָ ּה ְ ּד ִא, ֹיו ָמא ַחד ָעאל ַמלְ ָּכא לְ גַ ּ ָב ּה.27
 ָא ְמ ָרה וְ לָ א. ׁ ָש ִאיל לָ ּה ַעל ָמה ַא ְּת ּ ָב ָכאת.ְמ ַב ָּכה
 וְ לָ א ַּדי.יכלָ א ְ ּד ַמלְ ָּכא
ָ  ְ ּד ָהא ְּב ָרנָ א לְ ַבר ְמ ֵה,ֶא ְב ּ ֶכה
 ֶא ּ ָלא ְ ּדה ּוא י ִָתיב,יכלָ א ְ ּד ַמלְ ָּכא
ָ ְ ּדה ּוא לָ א י ִָתיב ְּב ֵה
יה ְ ּד ַמלְ ָּכא
ְ  ַמה י.ּ ַבהֲ ֵדי ֹזו ֹנות
ּ  ְּב ֵר,ֵימר ּון ָּכל ְּבנֵי ָעלְ ָמא
 ּולְ ִא ְת ַח ְּננָ א,יאת לְ ִמ ְב ֵּכי
ַ  ׁ ְש ִר.ִאיה ּו ְ ּדי ִָתיב ְּב ֵבי ֹזו ֹנות
.לְ ַמלְ ָּכא

Isaiah 43:14
“ לְ מַ ﬠַנְ כֶם ִשׁלַּחְ ִתּי בָ בֶ לָה: קְ דוֹשׁ יִ ְשׂ ָראֵ ל,אָ מַ ר יְ הוָה גֹּ אַ לְ כֶם-כֹּ ה, ”
“Thus says YHVH your Redeemer, the Holy One of Israel, “For your sake I have
sent (the Shechina) to Babylon”
The Zohar continues to explain the state of exile that we are in and tells us that the
Shechina was sent to exile with us to give us support. The Shechina was residing in
the Holy Temple, and after the destruction, she went to exile with us.
Genesis 2:10
“אשׁים
ִ  לְ אַ ְרבָּ ﬠָה ָר, וְ הָ יָה, יִ פּ ֵָרד,וּמשָּׁ ם
ִ ;הַ גָּן- לְ הַ ְשׁקוֹת אֶ ת,”וְ נָהָ ר יֹ צֵ א מֵ ﬠֵדֶ ן
“A river flowed out of Eden to water the garden, and there it divided and became
four rivers.”
The river is the aspect of Binah that brings life to the worlds below. When the Holy
Tempe was standing the Shechina had continuous support from the ‘river’ of Binah.
When the people developed greater desires for the self alone the spiritual vessel
shrank and the river became dry.
Job 14:11
“ ֶיח ֱַרב וְ יָבֵ שׁ,יָם; וְ נָהָ ר- ִמנִּ י,מַ יִ ם-”אָ זְלוּ
“As water evaporates from the sea, And a river becomes parched and dried up,”
The disconnection of the people from the Light caused the destruction of the Holy
Temple and the Shechina was removed from its dwelling place.
Shechina, שכינה, has two words  שכנand יה, meaning where the upper levels of
Chokmah and Binah dwell.
Now the Shechina is wandering with us and can make temporary unification with
the Light only on Shabbat, and when we make proper spiritual connections.
Rabbi Avraham Azulai and other great Kabbalists tell us that the main reason for
Rabbi Shimon to write the Holy Zohar is to provide support for the Shechina while
we are in exile.
When we study from the Zohar about the secrets of the upper levels we draw great
light that is like the supernal river of Binah. It provides energy to the Shechina and
she can help us and support our process.
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יה ,וְ ַאנְ ְּת ַע ְר ָבא
ָ .28א ַמר ַמלְ ָּכאְּ ,בגִ ינָ ְך ַא ְה ָ ּדר לֵ ּ
הו ִאיל וְ ַכ ְך ה ּוא,
יהַ .א ְמ ַרת ָהא וַ ַּדאיָ .א ַמר ַמלְ ָּכא ֹ
ִ ּדילֵ ּ
לָ א ִא ְצ ְט ִר ְ
ימ ָמא ְּב ִא ְת ַּג ְּליָא.
יה ִּב ָ
יך ְל ָא ַה ְ ּד ָרא לֵ ּ

ָ .28אמַ ר הַ ּ ֶמלֶ ְךּ ִ :ב ְ ׁש ִבילֵ ְך ַא ֲחזִיר אוֹ תוֹ  ,וְ ַא ְּת
ש ּלוֹ ָ .א ְמ ָרה :ה ֲֵרי וַדַּ איָ .אמַ ר הַ ּ ֶמלֶ ְך:
הָ עֲ ֵרבָ ה ׁ ֶ
ְ
ְ
הוֹ ִאיל וְ כָ ך הוּא ,לֹא צָ ִריך ְלהַ ֲחזִירוֹ ַּביּוֹ ם
ּשה עֲ בו ֵּרנ ּו לָ לֶ כֶ ת ִ ּב ְ ׁש ִבילוֹ ְלבֵ ית
שבּ ו ָׁ
ְ ּבגָלוּיֶ ׁ ,
ש ִּט ּנֵף אֶ ת ַע ְצמוֹ
זוֹ נוֹ ת .וְ ִאם לֹא הָ יָה ְ ּכמוֹ זֶה ׁ ֶ
ש ִּלי
ִיתי אֲ נִ י וְ כָ ל הַ ֲחיָלוֹ ת ׁ ֶ
ָּכ ְך וְ ִח ּ ֵלל ְ ּכבוֹ ִדי ,הָ י ִ
ְ ּבכַ ּ ָמה כָ בוֹ ד ו ְּבכַ ּ ָמה
הוֹ ְל ִכים ִ ּב ְ ׁש ִבילוֹ
ימינוֹ
חֲצוֹ ְצרוֹ ת ְלפָ נָיוּ ְ ,בכַ ּ ָמה ְ ּכלֵ י ְק ָרב ִמ ִ
ש ָּכל ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם ִיזְדַּ ְעזְעוּ,
ו ִּמ ּ ְשׂ מֹאלוֹ ַ ,עד ׁ ֶ
ְ
שהוּא
שהוּא ּ ֶבן הַ ּ ֶמלֶ ךַ .ע ְכ ָׁשו ּ ֵכיוָן ׁ ֶ
וְ י ְֵדע ּו כֻ ּ ָלם ׁ ֶ
ִט ּנֵף אֶ ת ַע ְצמוֹ וְ ִח ּ ֵלל אֶ ת ְ ּכבוֹ ִדי ,ה ּוא ַי ֲחזֹר
ש ּלֹא י ִ ַּכיר ּו בוֹ  .חָ זַר לַ ּ ֶמלֶ ְך ,וְ נ ַָתן אוֹ תוֹ
ְ ּבסֵ ֶתר ׁ ֶ
ְל ִא ּמוֹ .

 .29לְ ֹיו ִמין ָס ַרח ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמיןָ .מה עֲ ַבד ַמלְ ָּכאַ .א ּ ִפיק

ְ .29לי ִָמים סָ ַרח ְ ּכ ִמ ּק ֶֹדם .מֶ ה ָע ָׂשה הַ ּ ֶמלֶ ְך?
הוֹ ִציא אוֹ תוֹ וְ אֶ ת ִא ּמוֹ ִע ּמוֹ ִמ ּתוֹ ְך הַ הֵ יכָ ל
ּשנֵיכֶ ם ִּת ְס ְ ּבל ּו אֶ ת
וְ ָאמַ רֵ ּ :ת ְלכ ּו ְ ׁשנֵיכֶ ם ,ו ְ ׁ
ש ּ ְ ׁשנֵיכֶ ם ִּת ְס ְ ּבל ּו
הַ ָ ּגלוּת וְ הַ ּ ַמ ְלקוּת ָׁשםֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
ש ְ ּבנִ י י ָׁשוּב ָּכ ָראוּי.
ְכאֶ חָ ד ,אֲ זַי אֵ ַדע ׁ ֶ

יה לְ ֵבי ֹזו ֹנות .וְ ִאי לָ א
ְ ּד ִכ ּס ּו ָפא ִ ּדילָ ן ִאיה ּו לְ ֵמ ַה ְך ְּבגִ ינִ ּ
יה ָה ִכי וְ ִח ּ ֵלל יְ ָק ִרי .הֲ וֵ ינָ א
הֲ וֵ י ְ ּכגַ וְ ונָ א ָּדאּ ְ ,ד ִטנֵף ַּג ְר ֵמ ּ
ֵיה ְּב ַכ ּ ָמה יְ ָקרְּ ,ב ַכ ּ ָמה
אֲ נָ א ,וְ ָכל ַח ּיָילִ ין ִ ּדילִ יַ ,אזְ לִ ין ְּבגִ ינ ּ
ּב ּו ִקינָ ס

יה,
ָק ֵמ ּ

ְּב ַכ ּ ָמה

ָמאנֵי

ְק ָר ָבא,

ֵיה
ִמ ִ
ימינ ּ

יהַ ,עד ְ ּד ָכל ְּבנִ י ָעלְ ָמא יִ זְ ַּד ְעזְ ע ּון ,וְ יִ נְ ְדע ּון ּכ ּ ָֹלא,
ש ָמאלֵ ּ
ּו ִמ ְ ׂ
יה,
ִ ּד ְּב ָרא ְ ּד ַמלְ ָּכא ִאיה ּוַ .ה ּ ׁ ְש ּ ָתא ֵּכיוָ ן ְ ּד ִאיה ּו ִטנֵף ַּג ְר ֵמ ּ
יה.
וְ ִח ּ ֵלל יְ ָק ִריִ ,איה ּו י ְֶה ַּדר ִּב ְט ִמיר ּוּ ְ ,דלָ א יִ נְ ְ ּדע ּון ּ ֵב ּ
יה.
יה לְ גַ ּ ֵבי ִא ּ ֵמ ּ
ַא ְה ָ ּדר לְ גַ ּ ֵבי ַמלְ ָּכא ,יָהֲ ֵב ּ
יכלָ אָ ,א ַמר ּ ַת ְרוַ ויְ יכ ּו ּ ֵת ַהכ ּון,
יה ִמג ֹּו ֵה ָ
יה ּ ַבהֲ ֵד ּ
יה ּולְ ִא ּ ֵמ ּ
לֵ ּ
וְ ּ ַת ְרוַ ויְ יכ ּו

ִּת ְס ְּבל ּון

ָ ּגל ּו ָתא,

ּו ַמלְ ִקי ּו ָתא

ּ ַת ּ ָמן.

ֵּכיוָ ן

ְ ּד ַת ְרוַ ויְ יכ ּו ִּת ְס ְּבל ּון ַּכחֲ ָדאּ ְ ,כ ֵדין י ַָד ְענָ א ִ ּד ְב ִרי יְ ת ּוב
ַּכ ְד ָקא חֲ זֵי.
לון
ישא ִאי ּנ ּוןָ .א ִחית ֹ
ש ָר ֵאל ְּב ֹנוי ְ ּד ַמלְ ָּכא ַק ִ ּד ׁ ָ
ַּ .30כ ָך יִ ְ ׂ
ימא ְּב ַהה ּוא זִ ְמנָ א לָ א ָחאב ּו ,גְ ז ֵָרה ְ ּדגָ זַר
לְ ִמ ְצ ַריִ ם .וְ ִאי ּ ֵת ָ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ּ ֵבין ַה ְּב ָת ִרים הֲ וָ ה ִא ְת ָחזֵי ְל ֶמהוֵ י
ַק ּיָים ,וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ַא ׁ ְש ַּגח לִ ְת ֵרין ִמ ִּליןַ ,חד ְּבגִ ין
ַהה ּוא ִמ ּ ָלה ְ ּד ָא ַמר ַא ְב ָר ָהם) ,בראשית טו( ּ ַב ָמה ֵא ַדע

ִ ּכי ִא ָיר ׁ ֶש ָ ּנהּ ָ ,דא ה ּוא )דף קפ''ט ע''ב( ִס ּ ָבה וְ ִעילָ ה.
אֲ ָבל ַעד ְ ּד ַנ ְפק ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ,לָ א הֲ וֵ י ג ֹּוי ,וְ לָ א ִא ְת ָחז ּו

ַּכ ְד ָקא יֵא ּות.

ִש ָראֵ לּ ְ ,בנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש הֵ ם,
ָּ .30כ ְך י ְ ׂ
ש ְ ּבאוֹ תוֹ
הוֹ ִריד אוֹ ָתם ְל ִמ ְצ ַריִם .וְ ִאם ּתֹאמַ ר ׁ ֶ
ש ָ ּגזַר הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּךְ
זְמַ ן לֹא חָ ְטא ּו  -הַ ְ ּגז ֵָרה ׁ ֶ
הוּא ִ ּב ְב ִרית ּ ֵבין הַ ְ ּב ָת ִרים הָ י ְָתה ְרא ּויָה
ְל ִה ְת ַקיֵּם ,וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ִה ְ ׁש ִ ּגיחַ ַעל ְ ׁשנֵי
ש ָאמַ ר
ְדבָ ִרים :אֶ חָ ד ַעל אוֹ תוֹ ִדבּ וּר ׁ ֶ
ִ ּכי
ַא ְב ָרהָ ם )בראשית טז( ַּב ּ ָמה אֵ ַדע
שיּ ְָצא ּו
ש ּנָה ,זוֹ ִהי ִס ָּבה וְ ִע ּ ָלה .אֲ בָ ל ַעד ׁ ֶ
ִא ָיר ׁ ֶ
ִמ ּ ִמ ְצ ַריִם לֹא הָ י ּו גוֹ י וְ לֹא הָ י ּו ְרא ּויִים ָּכ ָראוּי.

The process of exile was planned by God from the beginning. When God made the
covenant with Abraham (then he was Abram) he revealed that there will be a hard
process until
Genesis 15:5
ֹתם; ַויּ ֹאמֶ ר לוֹ ,כֹּה י ְִהיֶה ז ְַרﬠֶ �“
וּספֹר הַ כּוֹכ ִָבים– ִאם-תּוּכַלִ ,ל ְספֹּר א ָ
”וַיּוֹצֵ א אֹתוֹ הַ חוּצָ הַ ,ויּ ֹאמֶ ר הַ בֶּ ט-נָא הַ ָשּׁמַ יְמָ ה ְ
“And He took him outside and said, “Now look toward the heavens, and count the
stars, if you are able to count them.” And He said to him, “So shall your descendants
”be.
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God took Abram out and showed him the plan for the future. Abram saw it but didn’t
see himself as part of the plan. He asked God in Genesis 15:8
” ַויּ ֹאמַ ר :אֲ ֹדנָי יְהוִה ,בַּ מָּ ה אֵ ַדע כִּ י ִא ָיר ֶשׁנָּה“
”?“He said, “O Lord GOD, how may I know that I will possess it
Then God took him through the process of the covenant, binding him to the right
column and telling him:
Genesis 15:13
ֹתם–אַ ְרבַּ ע מֵ אוֹתָ ,שׁנָה“
” ַויּ ֹאמֶ ר ְלאַ ְב ָרםָ ,ידֹﬠַ ֵתּ ַדע כִּ י-גֵר י ְִהיֶה ז ְַרﬠֲ� ְבּאֶ ֶרץ ל ֹא לָ הֶ םַ ,וﬠֲבָ דוּם ,וְﬠִ נּוּ א ָ
“descendants will be strangers in a land that is not theirs, where they will be enslaved
”and oppressed four hundred years
The Israelites were in exile in Egypt for only 210 years. The number 400 mentioned in
the verse represents the complete process that connects the souls of all Israelites on
all levels and aspects of the YHVH name.
God also promised a day when He will release us from the difficult process.
Isaiah 51:22
יפי “
תוֹס ִ
כֹּה-אָ מַ ר אֲ ֹד ַניִ� יְהוָה ,וֵא�הַ יִ� י ִָריב ﬠַ מּוִֹ ,הנֵּה לָ ַק ְח ִתּי ִמיּ ֵָד� ,אֶ ת-כּוֹס הַ ַתּ ְרﬠֵ לָ ה–אֶ תֻ -קבַּ ﬠַ ת כּוֹס חֲ מָ ִתי ,ל ֹאִ -
תּוֹתהּ עוֹד
”ל ְשׁ ָ
ִ
“Thus says your Lord, YHVH, even your God Who contends for His people, “Behold, I
have taken out of your hand the cup of reeling, The chalice of My anger; You will never
”drink it again

חו ִחים
ָ ּ .31פ ַתח וְ ָא ַמר) ,שיר השירים ב( ְ ּכ ׁש ֹו ׁ ַש ָ ּנה ּ ֵבין ַה ֹ
ֵּכן ַר ְעי ִָתי ּ ֵבין ַה ּ ָב ֹנותָ ּ .ב ָעא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא לְ ֶמ ְע ּ ַבד

ש ּנָה ּ ֵבין
ָ ּ .31פ ַתח וְ ָאמַ ר) ,שיר ב( ְ ּכ ׁשוֹ ׁ ַ
הַ חוֹ ִחים ּ ֵכן ַר ְעי ִָתי ּ ֵבין הַ ָּבנוֹ תָ .רצָ ה הַ ָּקדוֹ ׁש
ש ְּלמַ ְעלָ ה
ִש ָראֵ ל ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
ָּברו ְּך הוּא לַ עֲ שׂ וֹ ת אֶ ת י ְ ׂ
ש ְּלמַ ְעלָ ה.
ש ּנָה ַאחַ ת ָּב ָא ֶרץ ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
וְ ִל ְהיוֹ ת ׁשוֹ ׁ ַ
ש ּ ַמעֲ לָ ה ֵריחַ וְ נִ ְבח ֲָרה ִמ ָּכל ְ ׁש ָאר
ש ּנָה ׁ ֶ
וְ הַ ּ ׁשוֹ ׁ ַ
שעוֹ לָ ה
ש ָּבעוֹ לָ ם אֵ ינ ָּה אֶ ּ ָלא אוֹ ָת ּה ׁ ֶ
הַ ְ ּו ָר ִדים ׁ ֶ
ְ
ּ ֵבין הַ חוֹ ִחים .וְ זוֹ ֶד ֶרך ָּכ ָראוּי .וְ לָ כֵ ן ז ַָרע ִ ׁש ְב ִעים
שהָ י ּו ִ ׁש ְב ִעים נֶפֶ ׁש ,וְ ִה ְכנִ יסָ ם ְלבֵ ין
זוּגוֹ תֶ ׁ ,
ּ
שהָ י ּו הֵ ם ָׁשם
הַ חוֹ ִחים ,וְ אוֹ ָתם חוֹ ִחיםִ ,מיָד ׁ ֶ
זוּגוֹ ת ,הֶ עֱ ל ּו עֲ נ ִָפים וְ ָע ִלים וְ ָׁש ְלט ּו ַעל הָ עוֹ לָ ם,
ש ּנָה.
וְ ָאז ּ ָפ ְרחָ ה בֵ ינֵיהֶ ם הַ ּ ׁשוֹ ׁ ַ

ֵּ .32כיוָ ן ְ ּד ָב ָעא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא לְ ַא ּ ָפ ָקא ׁש ֹו ׁ ַשנָ ה

ש ָרצָ ה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּבר ּו ְך הוּא ְלהוֹ ִציא
ֵ ּ .32כיוָן ׁ ֶ
ש ּנָה וְ ִל ְלקֹט אוֹ ָת ּה ִמ ּ ֵבינֵיהֶ םָ ,אז י ְָב ׁש ּו
ׁשוֹ ׁ ַ
הַ חוֹ ִחים וְ נִ ז ְְרק ּו וְ ִה ְת ַּכ ּל ּו וְ לֹא נ ְֶח ְ ׁשב ּו ִל ְכלוּם.
ש ּנָה הַ ז ּוֹ
שהוֹ לֵ ְך ִל ְלקֹט אֶ ת הַ ּ ׁשוֹ ׁ ַ
ְ ּב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ו ְּלהוֹ ִציא ְבנוֹ ְ ּבכוֹ רוֹ ּ ְ ,באוֹ תוֹ זְמַ ן הָ לַ ְך הַ ּ ֶמלֶ ךְ
יטים ִעם
ש ִּל ִ
ְ ּבתוֹ ְך ַּכ ּ ָמה ֲחיָלוֹ ת ְ ּגדוֹ ִלים וְ ׁ ַ
ּשים ,וְ הוֹ ִציא אֶ ת ְבנוֹ ְ ּבכוֹ רוֹ ְ ּבכַ ּ ָמה
דְּ ָג ִלים ּ ְפרו ִ ׂ
ָשב הַ ְר ּ ֵבה
גְ בוּרוֹ ת ,וְ הֵ ִביא אוֹ תוֹ ְלהֵ יכָ לוֹ  ,וְ י ׁ ַ
ְ ּבבֵ ית הַ ּ ֶמלֶ ְך.

ילא ּולְ ֶמהֱ וֵ י ׁש ֹו ׁ ַש ָ ּנה חֲ ָדא
ש ָר ֵאל ְ ּכגַ וְ ונָ א ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
ֹ
לון לְ יִ ְ ׂ
יחא,
ְּב ַא ְר ָעאּ ְ ,כגַ וְ ונָ א ִע ּ ָל ָאה .וְ ׁש ֹו ׁ ַש ָ ּנה ְ ּד ַס ְּל ָקא ֵר ָ
וְ ִא ְת ְּב ִריר ִמ ָּכל ׁ ְש ַאר וְ ָור ִדין ְ ּד ָעלְ ָמא ,לָ א הֲ וֵ י ֶא ּ ָלא
ֵאות.
חו ִחים .וְ ָדא ָא ְר ָחא ְ ּכ ְד ָקא י ֹ
ַה ִהיא ְ ּד ַס ְּל ָקא ּ ֵבין ַה ֹ
לון
וְ ַעל ָ ּדא זָ ַרע ׁ ִש ְב ִעין ז ּוגִ יןַּ ,דהֲ ֹוו ׁ ִש ְב ִעין נ ֶֶפ ׁש ,וְ ָא ִעיל ֹ

חו ִחיםִ ,מ ּיַד ַּדהֲ ֹוו ִאי ּנ ּון ז ּוגִ ין ּ ַת ּ ָמן,
חו ִחים ,וְ ִאי ּנ ּון ֹ
ּ ֵבין ַה ֹ
ְסלִ יק ּו ַענְ ִפין וְ ַט ְר ּ ִפין ּו ׁ ְשלִ יט ּו ַעל ָעלְ ָמאּ ,ו ְכ ֵדין ּ ַפ ְר ַחת
ׁש ֹו ׁ ַשנָ ה ּ ֵבינַיְ יה ּו.
חו ִחים ,וְ ִאזְ ְד ִריק ּו,
וְ לָ ִקיט לָ ּה ִמ ּ ֵבינַיְ יה ּוּ ְ ,כ ֵדין י ְָב ׁש ּו ֹ
וְ ִא ׁ ְש ּ ֵת ִציא ּו ,וְ לָ א ִא ְת ַח ׁ ְשב ּו לִ ְכל ּוםְּ .ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָאזִ יל
יהְּ ,ב ַהה ּוא
יה ּב ּו ְכ ֵר ּ
לְ ִמלְ ַקט ׁש ֹו ׁ ַשנָ ה ָ ּדא ,לְ ַא ּ ָפ ָקא ְּב ֵר ּ
יטיןִ ,עם
זִ ְמנָ א ָאזַל ַמלְ ָּכא ג ֹּו ַּכ ָמה ַח ָ ּיילִ ין ַר ְב ְר ָבנִ ין וְ ׁ ַש ִּל ִ
יה ְּב ַכ ּ ָמה ְ ּגב ּו ִרין,
יה ּב ּו ְכ ֵר ּ
ישן ,וְ ַא ּ ִפיק לִ ְב ֵר ּ
ְ ּדגָ לִ ין ּ ְפ ִר ָ ׂ
יה ,וְ י ִָתיב ַס ִ ּגי ְּב ֵבי ַמלְ ָּכא.
יה לְ ֵה ָ
וְ ַאיְ ֵ
יכלֵ ּ
יתי לֵ ּ

Song of Songs 2:2
חוֹחים ,כֵּן ַרﬠְ י ִָתי בֵּ ין הַ בָּ נוֹת“
שׁוֹשׁנָּה בֵּ ין הַ ִ
ַ
”כְּ
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“Like a lily among the thorns, So is my darling among the maidens.”
The Zohar reveals that God treats the Israelites as the supernal ‘Lily’, which is
Malchut. The Lily has six leaves surrounding the center, like the six sefirot that feed
Malchut. Because of its high connection, this Lily has a scent like no other flower in
the world.
The Lily, Israel, went among the thorns that are the aspect of other nations. They went
down to Egypt as 70 souls that God ‘planted’ among the thorns. The Egyptians were
the aspect of thorns and with the energy and blessings of the Israelites, the Egyptians
grew and controlled the world. The Lily could then grow and flourish among them.
The Holy One Blessed be He came to take his ‘Lily’ out of the ‘thorns’. When the Lily
was taken out of the thorns they dried out, wasted and considered to nothing. God
brought the Israelites to the Holy Land and treated them as his firstborn in his palace.
While on the path of spiritual growth, we are ‘planted’ among thorns. It’s not an easy
process but if we keep our desire for the Light together with spiritual connections then
we are treated like the sons of God and when the time comes our pain is heard and
we will be moved to our ‘Promised Land’.
 הוֹ ִכיחַ אוֹ תוֹ וְ ִה ְל ָקה,שחָ טָ א ְל ָא ִביו
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן.33
ִש ָראֵ ל ַויּ ְִּתנֵם
ׂ ְ ש ָּכתוּב ַויִּחַ ר ַאף ה' ְ ּבי
ֶ ׁ , ֹאוֹ תו
, סָ ַרח ְ ּכ ִמ ּק ֶֹדם ו ָּמ ַרד ְ ּב ָא ִביו.' ְֹ ּביַד ׁשוֹ ִסים וְ גו
ִש ָראֵ ל? ָרא ּו
ׂ ְ  מֶ ה ָעשׂ ּו י. ֹהוֹ ִציא אוֹ תוֹ ִמ ּ ֵביתו
 לָ ְקח ּו,שה ֲֵרי ִה ְת ּ ַפז ְּר ּו ְ ּבבָ בֶ ל וְ ִה ְת ָע ְרב ּו בָ ַע ּ ִמים
ֶׁ
 ִעם ָּכל זֶה.ָשים נ ְָכ ִריּוֹ ת וְ הוֹ ִליד ּו מֵ הֶ ם ָּבנִ ים
ִׁ נ
.הָ אֵ ם הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה הָ י ְָתה ַא ּפוֹ ְטרוֹ ּפוֹ ס עֲ לֵ יהֶ ם

,יה
ֹ , ֵּכיוָ ן ְ ּד ַחב לְ גַ ּ ֵבי אֲ ב ּו ָה.33
ּ ֵ וְ ַאלְ ֵקי ל,יה
ּ ֵאו ַכח ל

ש ָר ֵאל וַ ִּי ְּתנֵם ְּביַד
ׂ ְ ִ )שופטים ב( וַ ִּי ַחר ַאף יְ יָ' ְּבי,ִ ּד ְכ ִּתיב
יה
ּ  ַא ְפ ֵק, ּו ָמ ַרד ְּב ָאב ּו ָה, ָס ַרח ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמין,'ׁש ֹו ִסים וְ ֹגו
, ָחמ ּו ְ ּד ָהא ִא ְת ּ ַב ְדר ּו לְ ָב ֶבל,ש ָר ֵאל
ֵ ִמ ּ ֵב
ּ ית
ׂ ְ ִ ַמה ַע ְבד ּו י.יה

או ִליד ּו ְּבנִ ין
ֹ ְ ו, נָ ִסיב ּו נָ ׁ ִשין נָ ְכ ִרי ֹּות,ִא ְת ָע ְרב ּו ְּב ַע ְמ ַמיָא
רו ּפ ֹו ָסא
ֹ ישא הֲ וַ ת ַא ּפ ְֹט
ָ ׁ ימא ַק ִ ּד
ָ  ִא, ִעם ָּכל ָ ּדא.הון
ֹ ִמ ְּנ
.ָעלַ יְ יה ּו

, הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ָאמַ ר,ש ָע ָׂשה ָּכ ְך
ֶ ׁ  וְ ַעל.34
 הוֹ ִאיל. ֹש ָיּבֹא ְבנִ י מֵ ַע ְצמו
ֶ ׁ  ָאז,ּשה
ָׁ הוֹ ִאיל וְ זוֹ בּ ו
ְ
שאֲ נִ י אֵ לֵ ך ְל ָׁשם
ֶ ׁ  לֹא ָראוּי,וְ ִח ּ ֵלל ְכבוֹ ִדי
ְלהוֹ ִציא אוֹ תוֹ וְ לַ עֲ שׂ וֹ ת לוֹ נִ ִ ּסים וּגְ בוּרוֹ ת
, ֹשהָ י ּו ְרא ּויִים לו
ֶ ׁ  ָׁשב ּו הֵ ם ְ ּב ִלי ִסיּו ַּע.ְ ּכ ִמ ּק ֶֹדם
 ּ ֻכ ּ ָלם, אֶ ּ ָלא ּ ֻכ ּ ָלם ְמפֻ ז ּ ִָרים,ְ ּב ִלי נִ ִ ּסים וְ נִ ְפלָ אוֹ ת
,ּשה
ָׁ  וְ ָׁשב ּו ְלהֵ יכַ ל הַ ּ ֶמלֶ ְך ְ ּבבו,עֲ י ִֵפים ְ ּבעֹנִ י
.וְ הָ אֵ ם הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה ָע ְרבָ ה לָ הֶ ם

ְ  ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר, וְ ַעל ְ ּד ָע ַבד ָה ִכי.34
הו ִאיל
ֹ ,יך ה ּוא ָא ַמר
הו ִאיל וְ ִח ּ ֵלל
ֹ ,יה
ֵ ֵ ל,וְ ִכ ּס ּו ָפא ִאיה ּו
ּ יתי ְּב ִרי ִאיה ּו ִמ ַּג ְר ֵמ
,יה
ּ ֵ לָ א ִא ְת ָחזֵי ְ ּד ָאנָ א ֵאיזִ יל ּ ַת ּ ָמן לְ ַא ּ ָפ ָקא ל,יְ ָק ִרי
 ְּבלָ א, ּ ָתב ּו ִאי ּנ ּון.יה נִ ִּסין ּוגְ ב ּו ָרן ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמין
ּ ֵּולְ ֶמ ְע ּ ַבד ל

 ֶא ּ ָלא ּ ֻכ ְּלה ּו,יאן וְ נִ ִּסין
ָ ִ ְּבלָ א ּ ְפל,לון
ֹ ִס ּי ּו ָעא ְ ּד ִא ְת ָחז ּו
יכלָ א ְ ּד ַמלְ ָּכא
ָ  וְ ָתב ּו לְ ֵה, ּ ֻכ ְּלה ּו לְ ָאן ְּב ִמ ְס ְ ּכנ ּו,ִמ ְת ּ ַב ְ ּד ָרן

.ישא ַע ְר ַבת ל ֹון
ָ ׁ ימא ַק ִ ּד
ָ  וְ ֵא,ְּב ִכ ּס ּו ָפא

God brought the Israelites to the Promised Land but after the death of Joshua, they
left the righteous path and lost the protection of God.
Judges 2:14
“  לַ ֲﬠמֹד ִל ְפנֵי,יָכְ לוּ עוֹד- ְול ֹא, ִמסָּ ִביב,אוֹתם; וַיִּ ְמכְּ ֵרם ְבּיַד אוֹיְבֵ יהֶ ם
ָ  ַו ָיּשֹׁסּוּ,שׁ ִֹסים- וַיִּ ְתּנֵם ְבּיַד, ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל,אַ ף יְהוָה-וַיִּ חַ ר
”אוֹיְבֵ יהֶ ם
“So the anger of YHVH was kindled against Israel, and he gave them over to
plunderers, who plundered them. And he sold them into the hand of their surrounding
enemies so that they could no longer withstand their enemies”
The anger of God is the aspect of the effect caused by the spiritual system when we
disconnect ourselves from the Light of YHVH.
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Without the Light, the Israelites are weak and their enemies can hurt them. They
scattered all over the world, losing the strong connection to the Holy Land because it
was desecrated by nations that took control over it.
We learned before that God didn’t let Moses enter the land of Israel because they
needed to continue with the process of earning the Final Redemption. Moses had a
constant connection with the Light and if he were to enter the Land he would bring
the end of correction and Mashiach.
Joshua conquered the Holy Land from the nations that represented the Klipot. They
could get hold of the Land because the Israelites went down to Egypt to build their
strength and growth as people of the Torah.
After Joshua, no one could take leadership and the people lost the path, bringing
chaos onto themselves.
We need strong leaders to follow but unfortunately all leaders, on different levels, are
under the control of the Klipot and the world is in chaos. It’s true for heads of
governments, big corporations and different religious groups of all faiths. The ‘gravity’
of the ego and the desire for the self of the leader separates him from the people he is
supposed to lead and care for. Religious leaders and groups of spiritual teachings
including Kabbalah also suffer from the same influence of klipot. The simple fact is
that even if they have unity between the members of the group, they keep their own
identity. Most of the righteous leaders left us in recent years, There are few righteous
left but they won’t try to lead big organizations because money corrupts. From time to
time we hear about rabbis who disappear because of corruption, another one went to
jail and others didn’t get caught yet.
Leaders seek power and influence. Leaders of government will send soldiers to death
because of stupid reasons. Organization leaders want the others to join them because
they have a better message, teachings or whatever else. If you put them on the same
street one door next to the other, you may see wars developing quickly even if they
say, “There’s only one God”, “God is love”, “God is unity” etc. It’s true about God but
the people are still far from true unity with their fellow men because when they put
themselves as leaders, they naturally express some level of ego.
The Daily Zohar is not an organization and that is why we have students from all
religious and spiritual organizations. They choose Rabbi Shimon and the Zohar as
their teacher and leaders. That is why the Daily Zohar and Unity Zohar are important
in unifying everyone under the teaching of the Zohar and not a person.
 מֶ ה ָע ָׂשה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך. חָ ְטא ּו ְ ּכ ִמ ּק ֶֹדם.35
הוּא? הוֹ ִציא אֶ ת הַ ּ ֵבן הַ זֶּה ְ ּכ ִמ ּק ֶֹדם מֵ הֵ יכָ לוֹ ִעם
 ִמ ָּכאן וָהָ ְל ָאה הָ אֵ ם ו ְּבנ ָּה י ְִס ְ ּבל ּו, ָאמַ ר. ִֹא ּמו
 )ישעיה,ש ָּכתוּב
ֶ ׁ  זֶה ּו.ַּכ ּ ָמה ָרעוֹ ת ְ ּכאֶ חָ ד
 וְ ַעל זֶה.ש ְּלחָ ה ִא ּ ְמכֶ ם
ֻׁ
נ( ו ְּב ִפ ְ ׁש ֵעיכֶ ם
ָ
ָ
 )דברים ד( ַּב ַּצר ְלך ו ְּמצָ אוּך כּ ֹל,ָּכתוּב
 מַ ה זֶּה.הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ּ ֶלה ְ ּב ַאח ֲִרית הַ יּ ִָמים
,ְ ּב ַאח ֲִרית הַ יּ ִָמים? אֶ ּ ָלא זוֹ הָ אֵ ם הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה
 וְ ִע ּ ָמ ּה סָ ְבל ּו ָּכל מַ ה,ש ִהיא ַאח ֲִרית הַ יּ ִָמים
ֶׁ
.ש ָּס ְבל ּו בַ ּגָלוּת
ֶׁ ּ
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ְ  ָמה עֲ ַבד ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר. ָחאב ּו ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמין.35
.יך ה ּוא
יה
ֵ ּ  וְ ִא,יה
ָ ַא ּ ִפיק לְ ַהאי ְּב ָרא ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמין ְמ ֵה
ּ ימ
ּ ֵיכל

ימא ּו ְב ָר ּה יִ ְס ְּבל ּון
ָ  ִא, ִמ ָּכאן ּו ְל ָה ְל ָאה, ָא ַמר.יה
ּ ּ ַבהֲ ֵד

 )ישעיה, הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב,ישין ַּכחֲ ָדא
ִ ׁ ַּכ ָמה ִּב
 )דברים, וְ ַעל ָּדא ְ ּכ ִתיב.יכם ׁ ֻש ְּל ָחה ִא ְּמ ֶכם
ֶ ג( ּו ְב ִפ ׁ ְש ֵע
ד( ּ ַב ַּצר לְ ָך ּו ְמ ָצא ּו ָך ּכֹל ַה ְ ּד ָב ִרים ָה ֵא ּ ֶלה ְּב ַאחֲ ִרית
ימא
ָ  ֶא ּ ָלא ָ ּדא ִהיא ִא. ַמאי ְּב ַאחֲ ִרית ַה ּי ִָמים.ַה ּי ִָמים
 וְ ִע ּ ָמ ּה ַס ְבל ּו ָּכל ָמה, ְ ּד ִהיא ַאחֲ ִרית ַה ּי ִָמים,ישא
ָ ׁ ַק ִ ּד
.ְ ּד ַס ְבל ּו ְּבגָ ל ּו ָתא
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 אֲ ִפ ּל ּו ָר ָעה ַאחַ ת-  וְ ִא ּל ּו י ְַחזְר ּו ִב ְת ׁשוּבָ ה.36
שב עֲ לֵ יהֶ ם
ֵ ׁ ָ יֵח,שיַּעֲ בֹר עֲ לֵ יהֶ ם
ֶ ׁ אוֹ צַ ַער אֶ חָ ד
 )ו ְִאם ל ֹא יִסָּ ֵתם הַ ֵקּץ( וְ ִאם.ְ ּכ ִא ּל ּו סָ ְבל ּו הַ כּ ֹל
שיּ ְִס ּ ַתיֵּם הַ ֵּקץ )הָ ָרע( וְ כָ ל הַ דּ וֹ רוֹ ת
ֶ ׁ  ְ ּכ- לֹא
,ש ָאמַ ר הַ ּ ְמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה
ֶׁ
ֹ ְ ּכמו, ֹש ּלו
ֶׁ
ֹקנֶה אֹתו
ֹ ּ ַיתת ל
ֻ ש ָּכתוּב )ויקרא כה( לַ ְּצ ִמ
ֶׁ
 ָאמַ ר. הַ דָּ בָ ר ּ ָתלוּי ִ ּב ְת ׁשוּבָ ה, וְ כָ ל זֶה.ְלדֹר ָֹתיו
שכֶ ת
ֶ ׁ  וְ ַעל ּ ֵכן נִ ְמ, וַדַּ אי ָּכ ְך זֶה,ַר ִ ּבי ִחיָּיא
.הַ ָ ּגלוּת

או ַחד
ֹ ,יש
ּ  וְ ִא.36
ׁ  אֲ ִפילּ ּו ַחד ִּב,יל ּו יְ ַה ְדר ּון ְּב ִת ּי ּו ְב ָתא
 ְ ּכ ִאלּ ּו ַס ְבל ּו, ִא ְתחֲ ׁ ֵשב ָעלַ יְ יה ּו,יע ַבר ָעלַ יְ יה ּו
ָ  ִ ּד,ַצעֲ ָרא

 ַּכד יִ ְס ּ ַתיֵים,ּכ ּ ָֹלא )ס''א ואי לאו סתים קיצא( וְ ִאי לָ א

 ְ ּכ ָמה ְ ּד ָא ַמר ּב ּו ִצינָ א.יה
ָ ִק
ּ ֵ )בישא( וְ ָכל ָּד ִרין ִ ּדיל,יצא
תו
ֹ או
ֹ  )ויקרא כה( לִ ְּצ ִמית ּות לַ ּק ֹונֶה, ִ ּד ְכ ִּתיב,ישא
ָ ׁ ַק ִ ּד

 ָא ַמר ִר ִּבי.יל ָתא
ְּ  ְּב ִת ּי ּו ְב ָתא ּ ַתלְ יָא ִמ, וְ ָכל ָ ּדא.רו ָתיו
ֹ דו
ֹ ְל
. וְ ַעל ָ ּדא ָ ּגל ּו ָתא ִא ְת ְמ ׁ ָש ְך. וַ ַּדאי ָה ִכי ה ּוא,ִח ּיָיא

Because of the negativity and impurities created by the Israelites they were removed
from the Holy Land. The prophet Isaiah delivers the word of God, putting the blame
on the Israelites, saying that because of their iniquities God ‘divorced’ their mother,
which is the Shechina.
Isaiah 50:1
“ ֹתיכֶם
ֵ מָ כ ְַר ִתּי אֶ ְתכֶם לוֹ; הֵ ן בַּ ﬠֲוֹנ- אֲ ֶשׁר,נּוֹשׁי
ַ  אוֹ ִמי ִמ, ָ אֵ י זֶה סֵ פֶ ר כְּ ִריתוּת ִא ְמּכֶם אֲ ֶשׁר ִשׁלַּ ְח ִתּיה,כֹּה אָ מַ ר יְהוָה
וּב ִפ ְשׁﬠֵ יכֶם שֻׁ ְלּחָ ה ִא ְמּכֶם
ְ ,”נ ְִמכּ ְַר ֶתּם
“Thus says YHVH: “Where is your mother’s certificate of divorce, with which I sent her
away? Or which of my creditors is it to whom I have sold you? Behold, for your
iniquities you were sold, and for your transgressions your mother was sent away.”
When the Holy Temple was in place and the priests conducted services, the Light could
be in unification with the Shechina, keeping a steady flow of Light to the world.
Without the Holy Temple, the Light can not be spread in the world. That created the
aspect of ‘divorce’ because the Light can not be with the Shechina in his home, the
Holy Temple. That is the state of the exile of the Shechina. She came out of the house
with us to give us support and the ability to connect to the Light on Shabbat. It is the
day that the Shechina can have unification with the Light for our benefit. That Shabbat
is special. We welcome the Shabbat in a special way, we read the Torah using the
process of seven elevations (Aliyot).
The Kabbalists teach us that Rabbi Shimon wrote the Zohar to have a connection for
the Shechina supporting her unification with the Light, allowing us to bring Light into
our lives and the world. Because the Zohar studies the Torah on a higher spiritual
level it acts like a bridge to the upper Light and a small alternative to the Holy Temple.
Rabbi Shimon was called Shabbat and Sinai, two names that represent the highest
aspect of connection to the Torah.
Special Note for married couples:
The male-female unification is very important in this world to draw blessings. A
married couple should make great efforts to respect each other and schedule
unification on Friday night to benefit from the spiritual unification of the Light and
the Shechina. Their unification with consciousness would draw great blessings to the
family even if they lost the great love and passion they had before toward each other.
This is a spiritual law that was designed to support the continuation of all aspects of
life; from having children to fruitful relationships, success, and blessings to the family
members and in work, business.
Those who think that they reached a ‘dead-end’ in their relationship should think
seriously about those who are dependent on them and try harder before they go for
divorce.
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Schedule your Friday nights with purity and high consciousness for continuous
blessings.

 .37אֲ ָבל ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואָּ ,כל ָמה ְ ּד ָח ֵמי )ס''א
ש ָר ֵאלְּ ,ב ַהאי ַאחֲ ִרית ַה ּי ִָמים,
דמתא( )נ''א דלקא( ֹ
לון לְ יִ ְ ׂ

 .37אֲ בָ ל הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאָּ ,כל מַ ה
ִש ָראֵ ל
)שׁ ִה ְל ָקה( ְלי ְ ׂ
)שׁ ִהכָּה( ֶ
ש ָר ָאה ֶ
ּ ֶׁ
ּ
ּ
ְ ּב ַאח ֲִרית הַ י ִָמים הַ ז ּוֹ  .ו ְּב ַאח ֲִרית הַ י ִָמים הַ ז ּוֹ
ש ָּכתוּב )ישעיה
שה לָ הֶ ם נִ ִ ּסים וּנְ ָקמוֹ תֶ ׁ ,
יַעֲ ֶׂ
ּ
ב( וְ הָ יָה ְ ּב ַאח ֲִרית הַ י ִָמים נָכוֹ ן י ְִהיֶה הַ ר ּ ֵבית ה'
ֹאש הֶ הָ ִרים? זֶה
ֹאש הֶ הָ ִריםִ .מי זֶה ר ׁ
ְ ּבר ׁ
כּ
ּ
כּ
של הַ ֹל.
ֹאש ׁ ֶ
ַא ְב ָרהָ ם הַ ז ּ ֵָקן ,הַ ֹהֵ ן הַ ָגדוֹ ל ,הָ ר ׁ
של ְ ּב ָרכָ ה ,י ְִהיֶה נָכוֹ ן
ֹאש ,כּ וֹ ס ׁ ֶ
שהוּא ר ׁ
ו ִּמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
אשוֹ ן
ֹאש הֶ הָ ִרים ,זֶה ַא ְב ָרהָ ם הַ ז ּ ֵָקןִ ,ר ׁ
ְ ּבר ׁ
של ְ ּב ָרכָ הְ ,צ ִריכָ ה ִל ְהיוֹ ת
ִל ְ ׁש ָאר הֶ הָ ִרים ,כּ וֹ ס ׁ ֶ
ְמ ֻת ֶּקנֶת ְ ּבי ִָמין.

עותִ .א ְצ ְט ִר ְ
יך
שא )קי''ב ע''ב( ִמ ְ ּג ָב ֹ
) .38רנ''ב ע''ב( וְ נִ ּ ָ ׂ

 .38וְ נִ שּׂ ָ א ִמ ְ ּגבָ עוֹ ת .צָ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת נִ שּׂ ָ א ִמן
)שׁהוּא( ז ֶֶרת ְלבָ ֵר ְך
ש ִ ּנ ְק ָרא ֶ
ש ְלחָ ן ִ ׁשעוּר ׁ ֶ
הַ ּ ׁ ֻ
ְ
אֶ ת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ,וְ זֶה ּו וְ נִ שּׂ ָ א ִמ ְ ּגבָ עוֹ ת.
מַ ה זֶּה ִמ ְ ּגבָ עוֹ ת? אֶ ּ ָלא ּ ֵבינ ָּה וּבֵ ין ְ ּבתוּלוֹ ת
ַאח ֲֶריהָ ֵרעוֹ ֶתיהָ ׁ ִ ,שעוּר הַ ז ּ ֶֶרת הוּא .נִ שּׂ ָ א כּ וֹ ס
שיּ ְִהיֶה
של ְ ּב ָרכָ ה ִמ ְ ּגבָ עוֹ ת וַדַּ אי ,וְ ַעל ּ ֵכן הַ ּטוֹ ב ׁ ֶ
ֶׁ
לַ ּ ֵבן הַ ְ ּבכוֹ ר הַ זֶּה )י ְִשׂ ָראֵ ל( הוּא ְ ּב ַאח ֲִרית
הַ יּ ִָמים.

לון נִ ִּסין וְ נ ּו ְק ִמין,
ֹ
ּו ְב ַהאי ַאחֲ ִרית ַה ּי ִָמים יַעֲ ִביד

כון יִ ְהיֶה
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,ישעיה ב'( וְ ָהיָה ְּב ַאחֲ ִרית ַה ּי ִָמים נָ ֹ
ֹאש ֶה ָה ִריםָּ .דא
ֹאש ֶה ָה ִריםַ .מאן ר ׁ
ַהר ּ ֵבית יְ יָ' ְּבר ׁ
ֹאש ְ ּדכ ּ ָֹלא.
ַא ְב ָר ָהם ָס ָבא) ,רנ''ב ע''ב( ַּכהֲ נָ א ַר ּ ָבא ,ר ׁ

אש
ֹאשּ ,כ ֹוס ִ ּד ְב ָר ָכה ,יִ ְהיֶה נָ ֹ
כון ְּברֹ ׁ
ּו ְבגִ ין ְ ּד ִאיה ּו ר ׁ
ֶה ָה ִריםּ ָ ,דא ַא ְב ָר ָהם ָס ָבאַ ,ק ְד ָמ ָאה לִ ׁ ְש ַאר ֶה ָה ִרים.
ּכ ֹוס ִ ּד ְב ָר ָכהִ ,א ְצ ְט ִר ְ
ימינָ א.
יך לְ ֶמהֱ וֵ י ְמ ַת ְּקנָ א ִּב ִ

לְ ֶמהוֵ י זָ ִקיף ִמן ּ ַפ ּת ֹו ָראִ ׁ ,שיע ּו ָרא ְ ּד ִא ְק ֵרי )ס''א
דאיהו( ז ֶֶרת ,לְ ָב ְר ָכא לְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ,וְ ָדא ה ּוא
עות ַמאי ה ּואֶ .א ּ ָלא ּ ֵבינָ הּ ,ו ֵבין
עותִ .מ ְ ּג ָב ֹ
שא ִמ ְ ּג ָב ֹ
וְ נִ ּ ָ ׂ
שא
עו ֵת ָ
יה ְר ֹ
לות ַאחֲ ֶר ָ
ְּבת ּו ֹ
יהִ ׁ ,שיע ּו ָרא ְ ּדז ֶֶרת ִאיה ּו .נִ ָ ׂ
יה
עות וַ ַּדאי ,וְ ַעל ָ ּדא ָט ָבא ִ ּד ֵ
ּכ ֹוס ִ ּד ְב ָר ָכה ִמ ְ ּג ָב ֹ
יהא לֵ ּ
לְ ַהאי ְּב ָרא ּב ּו ְכ ָראְּ ,ב ַאחֲ ִרית ַה ּי ִָמים ִאיה ּו.

The Zohar tells us that if the Israelites repent then even if they experience just one
situation of hardship and pain, it would be considered for them as if they went through
the entire suffering of the Exile.
Deuteronomy 4:30
ְשׁמַ ﬠְ ָתּ ְבּקֹ לוֹ“
ְשׁ ְב ָתּ ﬠַ ד-יְהוָה אֱ �הֶ י� ,ו ָ
וּמצָ אוּ� ,כֹּל הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה; ְבּאַ חֲ ִרית ,הַ יּ ִָמים ,ו ַ
”.בַּ צַּ ר ְל�– ְ
“When you are in distress and all these things have come upon you, in the latter days
”you will return to YHVH your God and listen to His voice.
If the Israelites won’t go back to the ways of YHVH, they will have to go through the
entire correction process that is full of suffering, pain, and sorrow from one generation
to the next. It will be so until the end of the generations or until they fully repent.
God will then remove all aspects of negativity from the world with miracles and
vengeance to bring good to all of those who left after the cleansing process.
Isaiah 2:2
”וְהָ יָה ְבּאַ חֲ ִרית הַ יּ ִָמים ,נָכוֹן י ְִהיֶה הַ ר בֵּ ית-יְהוָה ְבּר ֹאשׁ הֶ הָ ִריםְ ,ו ִנ ָשּׂאִ ,מגְּ בָ עוֹת; ְונָהֲ רוּ אֵ לָ יו ,כָּל-הַ גּוֹיִם“
“It shall come to pass in the latter days that the mountain of the house of YHVH shall
;be established as the highest of the mountains, and shall be lifted up above the hills
”and all the nations shall flow to it
Isaiah 2:3
וְהָ ְלכוּ ﬠַ ִמּים ַר ִבּים ,וְאָ ְמרוּ ְלכוּ ְו ַנﬠֲלֶ ה אֶ ל-הַ ר-יְהוָה אֶ ל-בֵּ ית אֱ �הֵ י ַיﬠֲקֹ ב ,וְיֹ ֵרנוּ ִמ ְדּ ָרכָיוְ ,ונ ְֵלכָה ְבּא ְֹרחֹ ָתיו :כִּ י ִמצִּ יּוֹן “
ירוּשׁ ִ ָלם
תוֹרהְ ,וּדבַ ר-יְהוָה ִמ ָ
” ֵתּצֵ א ָ
“And many peoples will come and say, “Come, let us go up to the mountain of YHVH,
To the house of the God of Jacob; That He may teach us concerning His ways And that
DailyZohar.com
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we may walk in His paths.” For the Torah will go forth from Zion And the word of YHVH
from Jerusalem.”
The above two verses tell us about the future. God will bring the Holy Temple, and the
entire world will need and connect to the Light that comes out of it.
Those who already study the Torah through the Zohar and follow its spiritual laws
earn the merits to be safe when God comes to cleanse the negativity from the world
before bringing down the new and everlasting Holy Temple in Jerusalem.
Now it’s the time to connect and follow the ways of the Zohar with purity. Tomorrow
could be too late to change because the heart should be changed with faith and pure
consciousness, not from fear when seeing the chaos spreading around. When we see
how governments are in a fragile and volatile state, we know that it won’t be long before
Sat-an pushes one idiot at the top to make one wrong decision that would drag the
whole world into wars and chaos.
ש ּ ָפסוּק זֶה וַדַּ אי
ֶ ׁ , יָפֶ ה ָאמַ ְר ּ ָת, ֹ ָאמַ ר לו.39
 ַא ְב ָרהָ ם, זֶה י ִָמין- ֹאש הֶ הָ ִרים
ׁ  ְ ּבר.ָּכ ְך הוּא
 וְ נִ שּׂ ָ א.ֹאש הֶ הָ ִרים
ׁ שהוּא וַדַּ אי ר
ֶ ׁ ,הַ ז ּ ֵָקן
 וְ יָפֶ ה. ֹשהֵ ם ְרצוֹ נו
ֶ ׁ , ִמ ּ ִ ׁשעוּר הַ ְ ּגבָ עוֹ ת- ִמ ְ ּגבָ עוֹ ת
 ִמי הוּא? ָאמַ ר, וְ ָנהֲר ּו אֵ לָ יו ָּכל הַ גּוֹ יִם.ָאמַ ְר ּ ָת
שעוֹ בֵ ד ַעל
ֶ ׁ ש ּ ָמ ׁש
ַ ׁ ּ ַָשים ו ְּקטַ ִ ּנים וְ ה
ׁ ִ  וַאֲ ִפ ּל ּו נ, ֹלו
ְ
 צָ ִריך ִל ְ ׁשמ ַֹע,שאֵ ינוֹ אוֹ כֵ ל
ֶ ׁ  ַאף ַעל ּגַב,ש ְלחָ ן
ֻ ׁ ּ ַה
ש ּלֹא יֹאמַ ר
ֶ ׁ ()להָ ִריק ְבּ ָרכָה ְלכוֹס
ְ .וְ לוֹ מַ ר ָאמֵ ן
 וְ הוֹ ִאיל וְ לֹא ִה ְצטָ ַר ְפ ִּתי, אֲ נִ י לֹא ָאכַ ְל ִּתי:ָא ָדם
 הַ כּ ֹל. אֲ נִ י לֹא אֶ ְ ׁשמַ ע וְ לֹא אֹמַ ר ָאמֵ ן,ְלז ִּמוּן
. ֹחַ יּ ִָבים בּ ו
 ַאף-  דָּ בָ ר ַאחֵ ר וְ ָנהֲר ּו אֵ לָ יו ָּכל הַ גּוֹ יִם.40
,ָשים ו ְּקטַ ִ ּנים ּ ְפטו ִּרים ִמן הַ ּ ִמ ְצווֹ ת
ׁ ִ ש ּנ
ֶ ׁ ַעל ּגַב
שיּ ְֵדע ּו
ֶ ׁ  ו ִּב ְלבַ ד,של ְ ּב ָרכָ ה הַ כּ ֹל חַ יּ ִָבים
ֶ ׁ ְ ּבכוֹ ס
. וְ זֶה ּו וְ ָנהֲר ּו אֵ לָ יו ָּכל הַ גּוֹ יִם,אֶ ת ִמי ְמבָ ְר ִכים
 ַּכ ּ ָמה יָפֶ ה דָּ בָ ר זֶה, ָאמַ ר. ָֹּבא ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י וּנְ ָׁשקו
.ו ָּמתוֹ ק לַ חֵ ְך

. ַהאי ְק ָרא וַ ַּדאי ָה ִכי ה ּוא,יה ׁ ַש ּ ִפיר ָק ַא ָמ ְר ְּת
ּ ֵ אֲ ַמר ל.39

ֹאש
ׁ  ְ ּד ִאיה ּו ר, ַא ְב ָר ָהם ָס ָבא, ָ ּדא יְ ִמינָ א,ֹאש ֶה ָה ִרים
ׁ ְּבר
,עות
ֹ  ִמ ּ ׁ ִשיע ּו ָרא ִ ּדגְ ָב,עות
ֹ שא ִמ ְ ּג ָב
ׂ ָ ּ ִ וְ נ.ֶה ָה ִרים וַ ַּדאי

 )ישעיה ב( וְ נָ הֲ ר ּו ֵאלָ יו. וְ ׁ ַש ּ ִפיר ָק ָא ְמ ֵרת.יה
ּ ְ ּד ִאי ּנ ּון ְרע ּו ֵת
 וַ אֲ ִפילּ ּו נָ ׁ ִשים ּו ְק ַט ִּנים,יה
ּ ֵ אֲ ַמר ל. ַמאי ה ּוא.ָּכל ַהג ֹּויִ ם

, ַאף ַעל ַּגב ְ ּד ִאיה ּו לָ א ָא ַכל,וְ ׁ ַש ּ ָמ ׁש ְ ּד ָפלַ ח ַעל ּ ַפ ּת ֹו ָרא
ְ ִא ְצ ְט ִר
 )ס''א להריק ברכה.ימר ָא ֵמן
ָ  ּו ְל ֵמ,יך ְל ִמ ׁ ְש ַמע

, אֲ נָ א לָ א אֲ ָכלִ ית,לכוס דלא וכו'( ְ ּדלָ א יִ יִ ָמא ּ ַבר נָ ׁש
 לָ א,יפנָ א לְ זִ ּמ ּון
ֹ ְו
ְ הו ִאיל )דף ק''צ ע''א( ְ ּדלָ א ִא ְצ ְט ִר
.יה
ִ  ַה ּכֹל ַח ּי.ימא ָא ֵמן
ָ ֶא ׁ ְש ַמע וְ לָ א ֵא
ּ ָיבין ּ ֵב

 ַאף ַעל ַּגב ְ ּדנָ ׁ ִשים, ָ ּד ָבר ַא ֵחר וְ נָ הֲ ר ּו ֵאלָ יו ָּכל ַהג ֹּויִ ם.40
,ָיבין
ִ כוס ִ ּד ְב ָר ָכה ַה ּכֹל ַח ּי
ֹ  ְּב,ּו ְק ַטנִ ים ּ ְפט ּו ִרין ִמן ַה ִּמ ְצ ֹות

 וְ ָדא ִהיא וְ נָ הֲ ר ּו ֵאלָ יו ָּכל,ִּבלְ ַבד ְ ּדיִ נְ ְ ּדע ּון לְ ַמאן ְמ ָב ְר ִכין

 ָא ַמר ַּכ ָמה ׁ ַש ּ ִפיר ִמ ּ ָלה,יה
ּ  ָא ָתא ִר ִּבי ֹיו ֵסי ּונְ ׁ ָש ֵק.ַהג ֹּויִ ם

.יקא לְ ִח ָּכא
ָ  ּו ְמ ִת,ָּדא

Isaiah 2:2
“הַ גּוֹיִם- כָּל, ִמגְּ בָ עוֹת; ְונָהֲ רוּ אֵ לָ יו,ִשּׂא
ָ  ְונ,יְהוָה ְבּר ֹאשׁ הֶ הָ ִרים- נָכוֹן י ְִהיֶה הַ ר בֵּ ית,”וְהָ יָה ְבּאַ חֲ ִרית הַ יּ ִָמים
“It shall come to pass in the end of days that the mountain of the house of YHVH shall
be established as the highest (head) of the mountains, and shall be above the hills;
and all the nations shall flow to it”
This verse is about the revelation of the Third Holy Temple in Jerusalem that will bring
Light for all nations of the world.
The Zohar brings another understanding of this verse and connects it to another
aspect of great blessings.
The ‘End of Days’ is Malchut and the ‘highest of the mountains’ is Abraham and the
aspect of Chessed. Like the high priest, he has a connection to Chokmah that is the
‘head’ and the highest of all.
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Chessed is the head of the lower seven sefirot and continues the blessings to Malchut.
‘Above the hills’ is Binah that brings the blessings from Chokmah to Chessed that is
the top of the vessel, which is the aspect of Malchut and the ‘Cup of Blessings’.

The most important connection to the ‘cup of blessings’ is the Kiddush of Shabbat. It
elevates us to Binah and ‘fills’ our cup with the Light of Shabbat.
Men and women are obligated to say kiddush on Shabbat to fulfill the precept from
the 10 commandments (Exodus 20:7 and Deuteronomy 5:11).
The cup of blessings should be held with the right hand. The five fingers represent the
five Sefirot of the vessel. The best way to hold the cup is to place the cup on the palm
of the hand and the fingers pointing up but as long as the five fingers touch the cup,
the blessings come down in full. The cup should be raised above the surface of the
table for the aspect of elevating to Binah.
In the absence of a man (over 13 years old), women, married or not, should do Kiddush
on Shabbat. Listening to full kiddush after Shabbat services and answering Amen is
sufficient to make the connection.
You may ask more questions in the comments area below.

ֹ ִאם ַאח ֲִרית הַ יּ ִָמים הַ ז ּו, ַע ְכ ָׁשו י ֵׁש ְל ַדיֵּק.41
?' מַ ה זֶּה הַ ר ּ ֵבית ה,של ְ ּב ָרכָ ה מַ ּ ָמ ׁש
ֶ ׁ ִהיא כּ וֹ ס
ְ
ּ
 וְ הָ יָה ַאח ֲִרית הַ י ִָמים נָכוֹ ן:הָ יָה לוֹ ִל ְכ ּתֹב ָּכך
 מַ ה ּו ְ ּב ַאח ֲִרית הַ יּ ִָמים נָכוֹ ן.ֹאש הֶ הָ ִרים
ׁ י ְִהיֶה ְ ּבר
ּ
 ַאח ֲִרית הַ י ִָמים הוּא, ֹי ְִהיֶה הַ ר ּ ֵבית ה'? ָאמַ ר לו
שה ּוא ֵעץ
ֶ ׁ , ֹֹאשוֹ וְ ַעד סוֹ פו
ׁ  מֵ ר,של הַ כּ ֹל
ֶ ׁ הָ ֵעץ
ּ
, וּבָ א הַ ּ ָפסוּק ְלבָ ֵרר ְ ּב ַאח ֲִרית הַ י ִָמים.טוֹ ב ו ַָרע
 הַ ר ּ ֵבית. זֶה טוֹ ב ְ ּב ִלי ַרע,'וְ הוֹ ִציא הַ ר ּ ֵבית ה
שה ֲֵרי
ֶ ׁ ,שאֵ ין ָׁשם חֵ לֶ ק לַ ַּצד הָ ַאחֵ ר
ֶ ׁ ה' וַדַּ אי

 ִאיה ּו, ִאי ַהאי ַאחֲ ִרית ַה ּי ִָמים,יקא
ָ ְ ַה ׁ ְש ּ ָתא ִאית לְ ַדי.41
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יה לְ ִמ ְכ ּ ַתב
ּ ֵ הֲ וָ ה ל,'ָ ַמה ּו ַהר ּ ֵבית יְ י,ּכ ֹוס ִ ּד ְב ָר ָכה ַמ ּ ָמ ׁש
.ֹאש ֶה ָה ִרים
ֹ ָ וְ ָהיָה ַאחֲ ִרית ַה ּי ִָמים נ,ָה ִכי
ׁ כון יִ ְהיֶה ְּבר
,יה
ֹ ַָמה ּו ְּב ַאחֲ ִרית ַה ּי ִָמים נ
ּ ֵ אֲ ַמר ל.'ָכון יִ ְהיֶה ַהר ּ ֵבית יְ י
,יה
ֵ ׁ  ֵמ ֵר,ַאחֲ ִרית ַה ּי ִָמים ִאיה ּו ִאילָ נָ א ּכ ּ ָֹלא
ּ יפ
ּ יש
ֵ יה וְ ַעד ֵס

 וְ ָא ָתא ְק ָרא לְ ָב ְר ָרא ְּב ַאחֲ ִרית.טוב וָ ָרע
ֹ ְ ּדה ּוא ִאילָ נָ א ְ ּד
 ַהר ּ ֵבית.טוב ְּבלָ א ָרע
ֹ  ָ ּדא,'ָ וְ ַא ּ ִפיק ַהר ּ ֵבית יְ י,ַה ּי ִָמים
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שהוּא ַאח ֲִרית
יְ יָ' וַ ַּדאי ְ ּדלֵ ית ּ ַת ּ ָמן ח ּולָ ָקא לְ ִס ְט ָרא ַאחֲ ָראּ ְ ,ד ָהא נִ ְבחַ ר הַ ר ּ ֵבית ה' ִמ ּתוֹ ְך הָ ֵעץֶ ׁ ,
שהוּא נָכוֹ ן
של ְ ּב ָרכָ הֶ ׁ ,
הַ יּ ִָמים .וְ זוֹ ִהי כּ וֹ ס ׁ ֶ
ִא ְת ְּב ִריר ַהר ּ ֵבית יְ יָ'ִ ,מג ֹּו ִאילָ נָ א ְ ּד ִאיה ּו ַאחֲ ִרית ַה ּי ִָמים.
ֹאש הֶ הָ ִרים.
ְ ּבר ׁ

ֹאש ֶה ָה ִרים.
וְ ָדא ִאיה ּו ּכ ֹוס ִ ּד ְב ָר ָכהּ ְ ,ד ִאיה ּו נָ ֹ
כון ְּבר ׁ

Isaiah 2:2
ִשּׂאִ ,מגְּ בָ עוֹת; ְונָהֲ רוּ אֵ לָ יו ,כָּל-הַ גּוֹיִם“
”וְהָ יָה ְבּאַ חֲ ִרית הַ יּ ִָמים ,נָכוֹן י ְִהיֶה הַ ר בֵּ ית-יְהוָה ְבּר ֹאשׁ הֶ הָ ִריםְ ,ונ ָ
“It shall come to pass in the end of days that the mountain of the house of YHVH shall
;be established as the highest (head) of the mountains, and shall be above the hills
”and all the nations shall flow to it
The Zohar continues the study of this verse and says that we need to clarify what
seems to be a conflict. If the ‘End of Days’ is Malchut, and the ‘Cup of Blessings’, than
?what is the ‘Mountain of the House’ when it also represents Malchut
The explanation of the Zohar is that the ‘End of Days’ is all the 10 sefirot of Malchut
from its top to bottom with the aspect of ‘Good and Bad’. Those who have merits
connect and receive from the ‘Good’ and those without merits receive from the ‘Bad’.
At the ‘End of Days,’ the house on the mountain of YHVH is the Holy Temple. It will
be completely pure without any aspect of ‘bad’ that comes from the ‘other side’. The
Holy Temple will fill the cup, which is Malchut with the blessing that is pure Light.

ָ .42א ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסי ,ז ַָּכ ָאה ָא ְר ָחא ָּדאּ ְ ,דזָ ֵכינָ א לְ ַהאי
יהֹ ,יו ָמא
יה ִמ ּ ָמאן ׁ ַש ְמ ַעת לָ ּה .אֲ ַמר לֵ ּ
ִמ ּ ָלה .אֲ ַמר לֵ ּ
יה לְ ַרב
חֲ ָדא הֲ וֵ ינָ א ָאזִ יל ְּב ָא ְר ָחאּ ,ו ׁ ְש ַמ ְענָ א וַ חֲ ֵמינָ א לֵ ּ
יש לְ ַהאי ְק ָרא
ַה ְמנ ּונָ א ָס ָבא) ,נ''א לרבי שמעון( ְ ּדהֲ וָ ה ָ ּד ִר ׁ
יה
יהּ ,ונְ ִט ְיר ָ ּנא לֵ ּ
לְ ִר ִּבי ָא ָחא ,וְ ֵכיוָ ן ְ ּד ׁ ָש ַמ ְענָ א ַח ֵּדינָ א ּ ֵב ּ
ָצ ִריר ְּב ַכנְ ָפא ִ ּדלְ ב ּו ׁ ָש ִאיּ ְ ,דלָ א יִ ְתעֲ ֵדי ִמ ּנַאי לְ ָעלְ ִמין.
ישא ָ ּדאִ ,מ ְּנ ִהיר ּו ְ ּדב ּו ִצינָ א
יה ,וַ ַּדאי ִמ ּ ָלה ַק ִ ּד ׁ ָ
אֲ ַמר לֵ ּ

כוי,
ימי ָעלְ ָמא וְ ַס ְמ ֹ
ישא ִא ְתנְ ִהיר .ז ַָּכ ָאה ָ ּד ָראּ ְ ,ד ַקיְ ֵ
ַק ִ ּד ׁ ָ
יה .וְ ִאי ַאנְ ְּת ְּצ ִר ַירת לְ ַהאי ִמ ּ ָלה ְּב ִק ׁ ְש ָרא חֲ ָדא
ׁ ַש ְריָין ְּבגַ ֵ ּו ּ
או
ֹ
רור לָ ּה ִּב ְת ּ ָל ִתין,
ְ ּדלָ א יִ ְתעֲ ֵדי ִמינָ ְך .אֲ נָ א ֶא ְצ ֹ
ְּב ַא ְר ְּב ִעין

ִק ׁ ְש ִרין

לְ ָעלְ ִמין) .כאן חסר(.

יס ִאי,
ְּב ִכ ָ

ְ ּדלָ א

יִ ְתעֲ ֵדי

ִמי ּנַאי

שז ּ ִָכינוֹ
ָ .42אמַ ר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ יַ ,א ְ ׁש ֵרי הַ דֶּ ֶר ְך הַ ז ּוֹ ׁ ֶ
לַ דָּ בָ ר הַ זֶּהָ .אמַ ר לוֹ ִ ,מ ּ ִמי ָׁשמַ ְע ּ ָת אוֹ תוֹ ? ָאמַ ר
ִיתי הוֹ לֵ ְך ַּבדֶּ ֶר ְך וְ ָׁשמַ ְע ִּתי
לוֹ  ,יוֹ ם אֶ חָ ד הָ י ִ
)ל ַר ִבּי
יתי אֶ ת ַרב הַ ְמנ ּונָא סָ בָ א ְ
וְ ָר ִא ִ
שהָ יָה דּ וֹ ֵר ׁש אֶ ת הַ ּ ָפסוּק הַ זֶּה ְל ַרב
ִשׁ ְמעוֹן( ׁ ֶ
ש ּ ָׁשמַ ְע ִּתיָׂ ,שמַ ְח ִּתי בּ וֹ  ,וְ ָׁשמַ ְר ִּתי
ָאחָ א .וְ כֵ יוָן ׁ ֶ
ש ּלֹא יָסוּר ִמ ּ ֶמ ִ ּני
אוֹ תוֹ ְצרוֹ ר ִ ּב ְכנַף ְלבו ִ ּׁשי ׁ ֶ
שדָּ בָ ר ָקדוֹ ׁש זֶה
ְלעוֹ לָ ִמיםָ .אמַ ר לוֹ  ,וַדַּ אי ׁ ֶ
נָאוֹ ר מֵ הַ ּ ְמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשהַ .א ְ ׁש ֵרי הַ דּ וֹ ר
ש ַע ּמו ֵּדי הָ עוֹ לָ ם וְ תוֹ ְמכָ יו ׁשוֹ ִרים ְ ּבתוֹ כוֹ  ,וְ ִאם
ֶׁ
ש ּלֹא
שר אֶ חָ ד ׁ ֶ
ַא ּ ָתה צוֹ ֵרר אֶ ת הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה ְ ּב ֶק ׁ ֶ
יָסוּר ִמ ּ ְמ ָך  -אֲ נִ י אֶ ְצרֹר אוֹ תוֹ ִ ּב ְ ׁשל ִ ֹׁשים אוֹ
ש ּלֹא יָסוּר ִמ ּ ֶמ ִ ּני
יסי ׁ ֶ
ְ ּב ַא ְר ָּב ִעים ְק ָׁש ִרים ְ ּב ִכ ִ
ְלעוֹ לָ ִמים.

ַ .43על ַה ִהיא ִמ ּ ָלה ְ ּד ַא ְח ֵמי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא לְ מ ׁ ֶֹשה,

שהֶ ְר ָאה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך
ַ .43על אוֹ תוֹ דָּ בָ ר ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל
שיּ ְ ׂ
ש ַאף ַעל ּגַב ׁ ֶ
ֹשהִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
הוּא ְלמ ׁ ֶ
חָ ְטא ּו ְלפָ נָיו ְ ּבכָ ל דּ וֹ ר וָדוֹ ר ,לֹא ָרצָ ה ִמי
ש ַע,
שיֹּאמַ ר עֲ לֵ יהֶ ם לָ ׁשוֹ ן הָ ָרעִ .מ ַּניִן לָ נוּ? מֵ הוֹ ׁ ֵ
ֶׁ
ש ַע.
ש ָּכתוּב )הושע א( ְּת ִח ּ ַלת דִּ ּ ֶבר ה' ְ ּבהוֹ ׁ ֵ
ֶׁ
ה ֲֵרי ּ ֵבאֲ ר ּו אֶ ת הַ דָּ בָ ר .וְ ַעל ּ ֵכן הָ יָה ִמ ְס ּ ַפר ְ ּבנֵי
ִש ָראֵ ל ְ ּכחוֹ ל הַ יָּם וְ גוֹ ' .ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך ּ ֵב ַר ְך אוֹ ָתם
י ְׂ
ֲשיבָ ם
ְ ּבכַ ּ ָמה ְ ּב ָרכוֹ ת ,לַ ֲחזֹר ִ ּב ְת ׁשוּבָ ה וְ לַ ה ִ ׁ
ש ַּב ּ ָׁשמַ יִם ,וְ לֹא זָז ִמ ּ ָׁשם הַ ָּקדוֹ ׁש
לַ אֲ ִביהֶ ם ׁ ֶ
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יה ְּב ָכל ָ ּד ָרא וְ ָד ָרא,
ש ָר ֵאל ָח ִבין ָק ֵמ ּ
ְּבגִ ין ְ ּד ַאף ַעל ַּגב ְ ּדיִ ְ ׂ
הו ׁ ֵש ַע,
טו ִריןְ .מנָ לָ ןְ .מ ֹ
ֵימא ָעלַ יְ יה ּו ַּדלְ ֹ
לָ א ּ ָב ֵעי ַמאן ְ ּדי ָ

הו ׁ ֵש ַעָ ,הא א ּו ְקמ ּו ָה
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,הושע א( ְּת ִח ּ ַלת ִ ּד ּ ֶבר יְ יָ' ְּב ֹ
חול
ש ָר ֵאל ְ ּכ ֹ
ִמ ּ ָלה .וְ ַעל ָּדא )הושע ב( וְ ָהיָה ִמ ְס ּ ָפר ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ַה ּיָם וְ ֹגו'ּ .ו ְבגִ ין ָ ּדא ּ ָב ִר ְ
לון ְּב ַכ ּ ָמה ִּב ְר ָּכאן ,לְ ָא ַה ְ ּד ָרא
יך ֹ

הון ְ ּד ִב ׁ ְש ַמ ּיָא ,וְ לָ א
לון לְ גַ ּ ֵבי אֲ ב ּו ֹ
ְּב ִת ּי ּו ְב ּ ָתאּ ,ולְ ָא ָת ָבא ֹ
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ְ  ַעד ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,ַא ְע ֵּדי ִמ ּ ַת ּ ָמן
ש ּ ָמחַ ל ַעל חֲטָ אֵ יהֶ ם וְ ִה ְתנ ַּק ּו
ֶ ׁ  ָּברו ְּך הוּא ַעד,חו ַביְ יה ּו
ֹ יך ה ּוא ָמ ַחל ַעל
.ְלפָ נָיו

.יה
ּ וְ ִא ְתנְ ִקיא ּו ָק ֵמ

Rabbi Yosi tells Rabbi Echa that while he was walking on the way, he saw and listened
to Rav Hamnuna Sava discussing a study related to the End of Days. He was happy
and made a knot on his garments so he will never lose this study.
Rabbi Echa said that a holy thing like this came from a holy light and how blessed is
the generation that great pillars sustain the world. He continued to say that if rabbi
Yosi made one knot on his garments, he will make 30 or 40 knots in his pocket.
To understand their words and the Zohar in generals we need to understand the terms
the Zohar uses in describing different situations.
The garment is the surrounding light of a person and a ‘knot’ is a strong connection
or a transformation of the study into light that expands the surrounding light and
stays forever with the person even if the physical garment is worn out and thrown
away.
Many times in the Zohar we read that the students are walking on ‘the way’ and
different things happen to them. ‘The way’ is a high spiritual study that takes the
students on a spiritual path of study. In the study of Rabbi Yosi, he sees Rav Hamnuna
Sava that had a soul from the world of Atzilut. The Holy Ari in the gate of
Reincarnations reveals that Rav Hamnuna had a spark of the soul of Moses.
The ‘pocket’ of Rabbi Echa is the aspect of the inner light of the garments that is closer
to the soul.
All of our studies become connected to our surrounding light. With acts of prayers,
Tzedakah and sharing we internalize the outer/surrounding Light into our vessel.
א יט( ַו ָיּבֹא- מַ ה ָּכתוּב ְ ּבאֵ ִליָּהוּ? )מלכים.44
 ִרבּ וֹ ן, ָאמַ ר.' ֵֹשב ּ ַתחַ ת ר ֶֹתם אֶ חָ ד וְ גו
ֶ ׁ ַּוי
ִש ָראֵ ל ו ְּדבוֹ ָרה
ׂ ְ  ִא ּ ָׁשה ַאחַ ת ָׁשלַ ְח ּ ָת ְלי,הָ עוֹ לָ ם
שבֶ ת
ֶ ׁ ֹש ָּכתוּב )שופטים ד( וְ ִהיא יו
ֶ ׁ ,ְ ׁש ָמ ּה
ִיר ָתם
ָ  וְ הֶ ֱחז. זֶה ּו ר ֶֹתם.ּ ַתחַ ת ּתֹמֶ ר דְּ בוֹ ָרה
.ש ַּק ְמ ִּתי דְּ בוֹ ָרה
ַ ׁ ש ָּכתוּב )שם ה( ַעד
ֶ ׁ ,ְלמוּטָ ב
 וְ ִה ְכ ַרז ְִּתי ִל ְפנֵיהֶ ם וְ לֹא,וַאֲ נִ י נִ ְכנ ְַס ִּתי בֵ ינֵיהֶ ם
.ָיכ ְֹל ִּתי
 ִה ְת ּג ּ ַָלה ָעלָ יו הַ ָּקדוֹ ׁש,שב
ֵ ׁ ֹשהָ יָה יו
ֶ ׁ  ַעד.45
ָ
?ּ מַ ה ְּלך פֹה אֵ ִליָּהו, ֹ ָאמַ ר לו.ָּברו ְּך הוּא
,ִית ְמ ַק ְט ֵרג ו ְּמ ַק ּנֵא ַעל הַ ְ ּב ִרית
ָ אשוֹ נָה הָ י
ׁ ָּב ִר
ָ
,ֵאת ָעלַ י ְ ּבאוֹ ָת ּה ְ ּב ִרית
ָ ש ִ ּק ּנ
ֶ ׁ יתי ְ ּבך
ִ ש ָר ִא
ֶ ׁ ּ ו ִּמ
ָ
 ַעד,ֹשה וְ נ ַָת ִּתי ְלך
ֶ ׁ של מ
ֶ ׁ ֹנָטַ ְל ִּתי אוֹ ָת ּה ִ ּב ְרצוֹ נו
ֹ )במדבר כה( ִהנְ נִ י נ ֵֹתן לו,ֹשה הָ יָה אוֹ מֵ ר
ֶ ׁ ש ּמ
ֶׁ
ָ
ֹ אֵ ינו,ש ְּלך
ֶ ׁ שהוּא
ֶ ׁ  ַע ְכ ָׁשו.יתי ָׁשלוֹ ם
ִ אֶ ת ְ ּב ִר
ָ
 הָ יָה ְלך ְלהַ ְ ׁש ִאיר אֶ ת,ָראוּי ְל ָך ְל ַק ְט ֵרג ָעלָ יו
,ש ִּלי
ֶ ׁ שהָ י ְָתה
ֶ ׁ אשוֹ נָה
ׁ  ְ ּכמוֹ ָּב ִר,ִקנְ ָא ְת ָך ִלי
.ידי ַאחֵ ר וְ לֹא ִק ְט ַרגְ ִּתי ָעלָ יו
ֵ נ ַָת ִּתי אוֹ תוֹ ִל
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ֵשב
ֶ ׁ  )מלכים א יט( וַ ָ ּיבֹא וַ ּי,יה
ּ  ֵאלִ ּיָה ּו ָמה ְ ּכ ִתיב ּ ֵב.44
 ִא ְּת ָתא,יה ְ ּד ָע ְל ָמא
ֵ  ָא ַמר ָמ,'ּ ַת ַחת ר ֶֹתם ֶא ָחד וְ ֹגו
ּ אר
,ׁ ְש ָמ ּה

בו ָרה
ֹ ּו ְד

,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִלְ י

לון
ֹ

ׁ ַש ְד ַרת

חֲ ָדא

.בו ָרה
ֹ  )שופטים ד( וְ ִהיא ֹיו ׁ ֶש ֶבת ּ ַת ַחת ּת ֶֹמר ְ ּד,ִ ּד ְכ ִּתיב

 )שופטים, ִ ּד ְכ ִּתיב,לון לְ מ ּו ַטב
ֹ  וְ ָא ַה ְד ַרת,ָּדא ה ּוא ר ֶֹתם
 וְ ַא ְכ ָרזִ ית, וְ ָאנָ א ָעאלִ ית ּ ֵבי ַניְ יה ּו.בו ָרה
ֹ ה( ַעד ׁ ַש ַ ּק ְמ ִּתי ְ ּד
.ָק ַמיְ יה ּו וְ לָ א י ִָכילְ נָ א
ְ יה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
,יך ה ּוא
ּ ֵ ִא ְת ְ ּגלֵ י ָעל, ַעד ְ ּדהֲ וָ ה י ִָתיב.45
יתא ָקא הֲ וֵ ית
ָ  ְּב ַק ְד ִמ,יה ַמה ְּל ָך פ ֹה ֵאלִ ּיָה ּו
ּ ֵאֲ ַמר ל

 ּו ִמ ְ ּד ָח ֵמינָ א ּ ָב ְך ְ ּד ַק ִּנית ָעלַ י,ְמ ַק ְט ְרגָ א ּו ְמ ַק ּנֵי ַעל ְּב ִרית
,יבנָ א לָ ָך
ְ  וְ י ִָה,יה ִּב ְרע ּו ְ ּדמ ׁ ֶֹשה
ּ ֵ נ ְַטלִ ית ל,ְּב ַהה ּוא ְּב ִרית
ַעד ְ ּדמ ׁ ֶֹשה )רי''ב ע''א( הֲ וָ ה ָא ַמר )במדבר כה( ִהנְ נִ י
 לָ א, ַה ׁ ְש ּ ָתא ְ ּד ִאיה ּו ִ ּדילָ ְך.לום
ֹ יתי ׁ ָש
ִ לו ֶאת ְּב ִר
ֹ ֹנו ֵתן
ָ  הֲ וָ ה לְ ָך לְ ִמ ׁ ְש ּ ַבק ִקנ ּוי,לוי
,ָיך לִ י
ֹ ֲִא ְת ָחזֵי לָ ְך לְ ַק ְט ְרגָ א ע

,ידא ַאחֲ ָרא
ָ ִיה ל
ָ ְ ּכ ָמה ְּב ַק ְד ִמ
ּ ֵ ׁ ְש ַב ְקנָ א ל,יתא ְ ּדהֲ וָ ה ִ ּדילִ י
.לוי
ֹ ֲוְ לָ א ַק ְט ִריגְ נָ א ע
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For the background story, I suggest reading 1 Kings 18 http://www.mechonmamre.org/p/pt/pt09a18.htm
In short, the story tells what lead to the killing of 450 idol worship prophets by Elijah.
They were serving King Ahab and Elijah was running away from the wrath of the king.
Note: In chapter 18 we read how God answered Elijah’s prayer. It was the time of the
afternoon and many people read “Elijah Opened” from Tikunei Zohar, before praying
the afternoon prayer of Mincha. We Also mention that event during the Selichot that
we do every morning before and during Rosh Hashanah and Yom Kippur prayers. As
God answered Elijah’s prayer so we want to use the same channel opened by Elijah
for our own prayers.
1 Kings 19:4
“  ַויּ ֹאמֶ ר ַרב ﬠַ ָתּה יְהוָה, לָ מוּת,נ ְַפשׁוֹ-ֵשׁב ַתּחַ ת ר ֶֹתם אחת )אֶ חָ ד(; וַיִּ ְשׁאַ ל אֶ ת
ֶ  ַויּ, ַו ָיּב ֹא, ֶדּ ֶר� יוֹם,הָ לַ � בַּ ִמּ ְדבָּ ר-וְהוּא
ֹתי
ָ טוֹב אָ נֹכִ י מֵ אֲ ב-ל ֹא- כִּ י,” ַקח נ ְַפ ִשׁי
“But he himself went a day’s journey into the wilderness, and came and sat down
under a juniper tree; and he requested for himself that he might die, and said, “It is
enough; now, O YHVH, take my life, for I am not better than my fathers.”
Elijah was The Zohar reveals that Elijah sat under a tree, reflecting on his mission,
and the unsuccessful outcome of making the people to repentance. He asked God to
take his life for his failure. The tree that Elijah was sitting under was the tree that the
judge Deborah was sitting under the same tree. In her time the land and the people
were in peace.
Judges 4:5
“ לַ ִמּ ְשׁפָּ ט,אֵ ל– ְבּהַ ר אֶ ְפ ָריִם; ַו ַיּﬠֲלוּ אֵ לֶ יהָ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל- בֵּ ין הָ ָרמָ ה וּבֵ ין בֵּ ית,בוֹרה
ָ תֹּמֶ ר ְדּ-יוֹשׁבֶ ת ַתּחַ ת
ֶ ו ְִהיא.”
“She used to sit under the palm tree of Deborah between Ramah and Bethel in the hill
country of Ephraim; and the sons of Israel came up to her for judgment.”
There’s a famous book of the Ramak (Rabbi Moshe Cordovero), named “the Palm of
Debora”. It’s the ultimate book about becoming righteousness and I highly recommend
reading it.
 מַ ה זֶּה פֹה? ְ ּב ִרית הַ ּק ֶֹד ׁש ּ ֶפה. מַ ה ְּל ָך פֹה.46
ָ ית ְלהַ ִ ּניחַ ִלי אֶ ת ּ ִפ
,יך
ָ ש ּלֹא ָר ִצ
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן.ה' ִהיא
 ְ ּבאוֹ ָת ּה,ּ ָׁשנִ ינו.של אוֹ תוֹ הַ ּ ֶפה
ֶ ׁ י ִָּב ֵרא ַּב ּ ָמקוֹ ם
ֹש ּנ ַָתן לו
ֶ ׁ ָׁש ָעה הָ ָע ְב ָרה ִמ ּ ֶמ ּנ ּו אוֹ ָת ּה מַ ּ ָתנָה
א-ש ָּכתוּב )מלכים
ֶׁ ּ
 מַ ה,ּש ּ ָׁשנִ ינו
ֶׁ
.ֹשה
ֶׁ מ
ְ
יט( ַויֵּלֶ ך ְ ּבכֹחַ הָ אֲ ִכילָ ה הַ ִהיא וְ גוֹ ' ַעד הַ ר
 וְ ִכי ִמ ּ ָׁשם הָ יָה. ְלבַ ֵּק ׁש ִמ ּ ָׁשם- הָ אֱ ל ִֹהים ח ֵֹרב
שיּ ַָר ׁש
ֶ ׁ ְֹמבַ ֵּק ׁש? אֶ ּ ָלא ְלבַ ֵּק ׁש ְ ּכ ִמ ּק ֶֹדם מֵ אוֹ תו
 ּ ִפנְ חָ ס הוּא. ְֹ ּבהַ ר הָ אֱ ל ִֹהים אֶ ת הַ ְ ּב ִרית הַ ז ּו
 אֵ ין,ֹשה
ֶ ׁ  ָאמַ ר לוֹ מ. וַדַּ אי ְ ּב ַד ְר ּגָה ַאחַ ת,ּאֵ ִליָּהו
 אֶ ּ ָלא לֵ ְך לַ ִּתינוֹ קוֹ ת,ַא ּ ָתה יָכוֹ ל ְל ַק ּ ֵבל ִמ ּ ֶמ ִ ּני
 וְ כָ ְך.ִש ָראֵ ל וּמֵ הֶ ם ּ ַת ְרוִ יחַ וְ הֵ ם י ְִּתנ ּו ְל ָך
ׂ ְ של י
ֶׁ
.הוּא ָע ָׂשה

. ּ ֶפה יְ יָ' ִאיה ּו,ָימא
ָ  ְּב ִרית ַק ּי. ַמאי פ ֹה, ַמה ְּל ָך פ ֹה.46
 יֵת ּוב ּ ַבאֲ ָתר ְ ּד ַהה ּוא,ֵּכיוָ ן ְ ּדלָ א ּ ָב ָעאת לְ ׁ ַש ְב ָקא לִ י ּפ ּו ָמ ְך
ֵיה ַהה ּוא נְ ַבזְ ְּבזָ א
ּ  ִא ְת ַע ּ ָבר ִמ ּנ, ְּב ַה ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא, ְּתנָ ן.ּפ ּו ָמא

 )מלכים א, ַמאי ִ ּד ְכ ִּתיב, ִ ּד ְתנָ ן.יה מ ׁ ֶֹשה
ַ ְ ּדי
ּ ֵָהב ל
להים
ִ ֱ ַעד ַהר ָהא.'יט( וַ ּיֵלֶ ְך ְּבכ ַֹח ָהאֲ ִכילָ ה ַה ִהיא וְ ֹגו
 ֶא ּ ָלא. וְ ִכי ִמ ּ ַת ּ ָמן הֲ וָ ה ּ ָב ֵעי, לְ ִמ ְת ּ ַבע ִמ ּ ַת ּ ָמן.חו ֵר ָבה
ֹ
,להים
ִ ֱ ֵמ ַהה ּוא ְ ּדי ִָרית ְּב ַהר ָהא,לְ ִמ ְת ּ ַבע ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמין
 אֲ ַמר. וַ ַּדאי ְּב ַד ְר ָ ּגא חֲ ָדא, ּ ִפנְ ָחס ה ּוא ֵאלִ ּיָה ּו.ְּב ִרית ָּדא
 ֶא ּ ָלא זִ יל, לֵ ית ַאנְ ְּת י ִָכיל לְ ַק ְּבלָ א ִמ ּנַאי,יה מ ׁ ֶֹשה
ּ ֵל
 וְ ַכ ְך, וְ ִאי ּנ ּון יַהֲ ֵבי לָ ְך, ּו ֵמ ִאי ּנ ּון ִּת ְרוָ ח,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִלְ ַינ ֹּו ַק ְּייה ּו ְ ּדי
.( )חסר.ה ּוא ָע ִביד

ְ  ַּכ ָמה ִטיב ּו ָע ִביד ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר.47
 ַּכ ּ ָמה טוֹ ב ָע ָׂשה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְ ּבכָ ל.47 יך ה ּוא ְּב ָכל ָ ּד ָרא
 בּ ֹא ו ְּראֵ ה מַ ה.ִש ָראֵ ל
ׂ ְ  )מיכה ו( וָ ֶא ׁ ְשלַ ח דּ וֹ ר וָדוֹ ר ְלי, ָמה ְ ּכ ִתיב, ּ ָתא חֲ זֵי.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִוְ ָד ָרא לְ י
ָ
ֹשה
ֶ ׁ  )מיכה ז( וָאֶ ְ ׁשלַ ח ְלפָ נֶיך אֶ ת מ,ָּכתוּב
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יאים הָ י ּו ַאח ֲֵרי
ִ  ַוה ֲֵרי ַּכ ּ ָמה נְ ִב.ַא ֲהרֹן ו ִּמ ְריָם
ָ ֹשה! וָאֶ ְ ׁשלַ ח ְלפָ נ
ֹשה ַא ֲהרֹן וְ אֶ ְל ָעזָר
ֶ ׁ ֶיך אֶ ת מ
ֶׁ מ
ּ
ישע וְ כַ ּ ָמה ְ ׁש ָאר
ָׁ ש ַע וְ אֵ ִליָה ּו וֶאֱ ִל
ֻ ׁ ֹו ִּפנְ חָ ס יְהו
ְ
 ָאז לָ ּ ָמה,יקים ַוח ֲִס ִידים הָ יָה צָ ִריך לוֹ מַ ר
ִ ִּצַ ד
ְ
,ֹשת אֵ ּ ֶלה? אֶ ּ ָלא ָאמַ ר הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
ֶ ׁ ְ ׁשל
 לָ ּ ָמה לֹא ִתז ְ ְּכר ּו אֶ ת ָּכל הַ ּטוֹ בוֹ ת, ָּבנַי,ַע ּ ִמי
ֹשה
ֶ ׁ ש ּ ָׁשלַ ְח ִּתי לָ כֶ ם אֶ ת מ
ֶ ׁ ,יתי לָ כֶ ם
ִ ש ָע ִ ׂש
ֶׁ
?ַא ֲהרֹן ו ִּמ ְריָם

ָ ְלְ פנ
יאי הֲ ֹוו
ֵ  וְ ָהא ַּכ ָמה נְ ִב.יך ֶאת מ ׁ ֶֹשה ַאהֲ רֹן ּו ִמ ְריָם
ָ
ָ
 )דף ק''צ ע''ב( וָ ֶא ׁ ְשלַ ח לְ ָפנְ יך ֶאת מ ׁ ֶֹשה,לְ ָב ַתר מ ׁ ֶֹשה
 וְ ַכ ּ ָמה,ישע
ָ ׁ ִש ַע וְ ֵא ִל ָ ּיה ּו וְ אֱ ל
ֻ ׁ הו
ֹ ְַאהֲ רֹן וְ ֶא ְל ָעזָ ר ּו ִפנְ ָחס י

. ִא ּ ֵלין ְּתלָ ָתא אֲ ַמאי.יה
ֵ יקי וַ חֲ ִס
ֵ ׁ ְש ַאר ַצ ִ ּד
ּ ֵידי ִמ ּ ָב ֵעי ל
ְ
 אֲ ַמאי לָ א, ּ ָבנַי, ַע ִּמי,ֶא ּ ָלא ָא ַמר ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא
 ְ ּד ׁ ַש ָּד ִרית לְ כ ּו לְ מ ׁ ֶֹשה,ִּת ְד ְ ּכר ּון לְ ָכל ָט ִבין ַּדעֲ ָב ִדית לְ כ ּו
.ַאהֲ רֹן ּו ִמ ְריָם

When Elijah was under the palm of Deborah he fell asleep and was awaken by an
angel that gave him food and sent him on a journey of 40 days and 40 nights until he
arrived Mount Horeb, which is another name to Mount Sinai. The Torah tells us that
the one meal given to Elijah by the angel was enough energy to sustain him for the 40
days and 40 nights long trip.
Elijah found rest in a cave on the mountain. A message from God came to him asking
the purpose of his presence on the mountain.
1 Kings 19:9 “ ְלּ� פֹה אֵ ִליָּהוּ-“ ”מַ הWhat are you doing here, Elijah?”
Elijah replied;
1 Kings 19:10
ְ ﬠָ זְ בוּ ְב ִר- כִּ י,ֵאתי לַ יהוָה אֱ �הֵ י צְ בָ אוֹת
ִ ַויּ ֹאמֶ ר ַקנּ ֹא ִקנּ
“ ;נ ְִביאֶ י� הָ ְרגוּ בֶ חָ ֶרב- וְאֶ ת, ִמזְ ְבּחֹ ֶתי� הָ ָרסוּ-ית� ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל–אֶ ת
נ ְַפ ִשׁי ְל ַק ְח ָתּהּ- ַויְבַ ְקשׁוּ אֶ ת,”ו ִָאוּ ֵָתר אֲ ִני ְלבַ ִדּי
“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 was sent out of the cave to stand in front of YHVH. YHVH revealed himself
through the elements of Wind, Earth, and Fire and was asked the same question “What
are you doing here, Elijah?” and he gave the same exact answer (1 Kings 19:!4). The
first answer was before God’s revelation and the second was after.
The Zohar reveals that Elijah the prophet is Pinchas, even though there were about
600 years between the time of Pinchas and Elijah.
Pinchas received the blessing of the covenant of peace “ ”ברית שלוםand when he killed
the prophets of idol worship, he broke the aspect of ‘peace’ from the blessing given to
him through Moses and now it was taken away from him. That made him feel the
aspect of death (1 Kings 19:4) and the desire to come back to the root of the blessing
and renew it.
Moses said that he can’t receive the blessing of the “covenant of peace” but it will go
to the newly born children of Israel. This way Elijah can share the blessing.
Elijah visits and participates in every circumcision. During the ceremony and before
the Mohel (the one who does the circumcision) remove the foreskin, he points to the
chair and says; ““ ”זֶה הַ כִּ סֵּ א ֶשׁל אֵ ִליָּהוּ הַ נּ ִָביא מַ ְלאַ � הַ ְבּ ִרית זָכוּר לַ טּוֹבThis is the chair of Elijah
the prophet, the angel of the covenant of good memory”. The word ‘covenant’ is
mentioned several times during the ceremony.
Elijah/Pinchas continues to support the covenant of peace through the children of
Israel. He connects to the new life joining the covenant of Abraham and keeps his
immortal state. Elijah also the one that will announce the coming of Mashiach and the
final peace.
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שיּ ֵׁש לוֹ ְמ ִדינָה ,וְ ָׁשלַ ח
ש ַדר ְ .48למֶ לֶ ְך ָּב ָׂשר ו ָָדם ׁ ֶ
יה ְמ ִ ּדינְ ּ ָתא ,וְ ׁ ָ
שר וָ ָדםּ ְ ,ד ִאית לֵ ּ
 .48לְ ֶמלֶ ָך ּ ָב ָ ׂ
יטים,
ש ִּל ִ
ָשים ְ ּגדוֹ ִליםָׂ ,ש ִרים וְ ׁ ַ
יהון ְמנַהֲ לֵ י ַע ּ ָמא ,אֵ לֶ יהָ אֲ נ ִ ׁ
לְ גַ ּ ָב ּהּ ,ג ּו ְב ִריןִ ,א ּ ַפ ְר ִ ּכין ַר ְב ְר ָבנִ יןּ ִ ,ד ֹ
יעיְּנ ּו בָ הֶ ם ו ְּב ִדינֵיהֶ םִ .מי
ש ְיּ ַנהֲל ּו אֶ ת הָ ָעם וִ ַ
ֶׁ
ְ
ּו ְמ ַעיְ ינִ ין ְּבה ּוּ ,ו ְב ִ ּדינַיְ יה ּוַ .מאן ִא ְצ ְט ִריך לְ ֶמהֱ וֵ י זָ ק ּוק צָ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת זָקוּק ִ ּב ְמזוֹ נָם וּבַ דְּ בָ ִרים
ִּב ְמ ֹזונַיְ יה ּוְּ ,ב ִמ ִּלין ְ ּד ִּי ְצ ְט ִרכ ּון .לָ או ַע ּ ָמא ִ ּד ְמ ִ ּדינְ ּ ָתאַ ּ ,ב ַעל
שיּ ְִצטָ ְרכוֲּ ,הלֹא לֹא ַעם הַ ּ ְמ ִדינָה?! ה ֲֵרי ְ ּב ַעל
ֶׁ
יהב לְ ה ּו יְ ָק ָרא.
ָּכ ְר ַח ְּייה ּו יִ ְצ ְט ָרכ ּו לְ ַעיְ ינָ א ְּבה ּוּ ,ולְ ֵמ ַ
ָּכ ְרחָ ם י ְִצטָ ְרכ ּו ְלהַ ְ ׁש ִ ּגיחַ ַעל דַּ ְרכֵ יהֶ ם וְ לָ ֵתת
לָ הֶ ם ָּכבוֹ ד.

יכל,
יתי ָק ַמיְ יכ ּו ָמן לְ ֵמ ַ
ַ ׁ .49ש ָ ּד ִרית לְ מ ׁ ֶֹשהִ ,איה ּו ַאיְ ֵ
וְ ִא ׁ ְש ְּת ַּדל
וְ לִ ְב ִע ַיריְ יכ ּו,
ּולְ ָבנַיְ יכ ּו
ְלכ ּו
וְ נָ ִהיל
ְ
ְּב ִדינַיְ יכ ּו) ,ס''א במזונייכו( ּו ְב ָכל ָמה ְ ּד ִא ְצ ְט ִריך לְ כ ּו.

יכלִ ין ַּדעֲ נָ נִ י
יתי )ס''א לכו ענני( ֵה ָ
ׁ ַש ָ ּד ִרית לְ ַאהֲ רֹןַ ,איְ ֵ
יְ ָקר לְ ח ּ ָֹפ ָאה ָעלַ יְ יכ ּוּ ְ ,כ ַמלְ ִכיןַ .א ְס ֵחי לְ כ ּו ְּב ַט ּ ֵלי יְ ָקר,

יכון ,וַ הֲ ו ּו ִמ ְת ַח ְ ּד ׁ ֵשי
יכון ּו ִמנְ עֲ לֵ ֹ
ְ ּדלָ א ִא ְת ַר ְקב ּו לְ ב ּו ׁ ֵש ֹ
יאת ּ ֵב ָירא לְ ַא ׁ ְש ָק ָאה
ית ָ
ְּב ָכל ֹיו ָמאַ ׁ .ש ָ ּד ִרית לְ ִמ ְריָםַ ,איְ ִ
הון
כוןּ ,ו ִמ ִ ּדלֵ ֹ
ָהב ּו ְל ֹ
כוןִ .אי ּנ ּון י ַ
לְ כ ּו ,וְ ׁ ָש ִתית ּון ַא ּת ּון ּו ְב ִע ְיר ֹ
הון.
יקר ִ ּדלְ ֹ
יב ּת ּון ְּבח ּו ּ ָפ ָאה ִ ּד ָ
ָא ַכלְ ּת ּון וְ ׁ ָש ִתית ּון ,וִ יְ ִת ְ
עודֶ ,א ּ ָלא ְ ּד ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּדל ּו
לון .וְ לא ֹ
ָה ְב ּת ּון ֹ
כון לָ א י ַ
ּו ִמ ִ ּדלְ ֹ

כון ,וַ הֲ וִ ית ּון ְמ ָח ְר ִפין
יהון ָמט ּולְ ֹ
אר ֹ
יכון ,וְ נ ְַטל ּו ַעל ַצוָ ֵ
עֲ לֵ ֹ

לון.
ּו ְמ ַּג ְד ִפין ֹ

ֹשה ,הוּא הֵ ִביא ִל ְפנֵיכֶ ם
ָׁ .49שלַ ְח ִּתי אֶ ת מ ׁ ֶ
ָמן לֶ אֱ כֹל ,וְ נִ הֵ ל אֶ ְתכֶ ם וְ אֶ ת ְ ּבנֵיכֶ ם וְ אֶ ת
וְ ִה ְ ׁש ּ ַתדֵּ ל
ְ ּבהֶ ְמ ְתכֶ ם,
מַ ה
זוֹנוֹתיכֶם( ו ְּבכָ ל
ֵ
)בּ ְמ
ְ ּב ִדינֵיכֶ ם ִ
ש ִה ְצטָ ַר ְכ ּ ֶתםָׁ .שלַ ְח ִּתי אֶ ת ַא ֲהרֹן ,הֵ ִביא )לָ כֶם
ּ ֶׁ
של ַענְ נֵי כָ בוֹ ד ְלכַ ּסוֹ ת עֲ לֵ יכֶ ם
ﬠַ ְננֵי( הֵ יכָ לוֹ ת ׁ ֶ
ש ּלֹא
ְ ּכמוֹ ְמלָ ִכיםָ .רחַ ץ אֶ ְתכֶ ם ְ ּבטַ ְללֵ י כָ בוֹ ד ׁ ֶ
שהָ י ּו ִמ ְתחַ דְּ ִ ׁשים
ּשיכֶ ם ו ִּמנְ עֲ לֵ יכֶ םֶ ׁ ,
י ְִר ְקב ּו ְלבו ׁ ֵ
יאה ְבאֵ ר
ְ ּבכָ ל יוֹ םָׁ .שלַ ְח ִּתי ְל ִמ ְריָם ,הֵ ִב ָ
יתם ַא ּ ֶתם ו ְּבהֶ ְמ ְתכֶ ם.
ְלהַ ְ ׁשקוֹ ת אֶ ְתכֶ ם ,ו ְ ּׁש ִת ֶ
יתם
ּש ִת ֶ
ש ּ ָלהֶ ם אֲ כַ ְל ּ ֶתם ו ְ ׁ
הֵ ם נ ְָתנ ּו לָ כֶ ם ,ו ִּמ ּ ׁ ֶ
ש ּ ָלכֶ ם לֹא
ש ּ ָלהֶ ם ,ו ִּמ ּ ׁ ֶ
יש ְב ּ ֶתם ְ ּבחֻ ּ ַפת הַ ָּכבוֹ ד ׁ ֶ
וִ ׁ ַ
ּ
ש ִה ְ ׁש ּ ַתדְּ ל ּו
נְ ַת ּ ֶתם לָ הֶ ם .וְ לֹא עוֹ ד ,אֶ ָלא ׁ ֶ
שּׂ
ָארם אֶ ת מַ ַ אֲ כֶ ם,
עֲ לֵ יכֶ ם וְ לָ ְקח ּו ַעל צַ ּו ָ
ִיתם ְמחָ ְר ִפים ו ְּמגַדְּ ִפים אוֹ ָתם.
ֶו ֱהי ֶ

Micah 6:4
וּמ ְריָם“
ֹשׁה אַ הֲ רֹן ִ
יתי�; וָאֶ ְשׁלַ ח ְלפָ נֶי� ,אֶ ת-מ ֶ
וּמבֵּ ית ﬠֲבָ ִדים ְפּ ִד ִ
”כִּ י הֶ ﬠ ֱִל ִתי� מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִםִ ,
“Indeed, I brought you up from the land of Egypt And ransomed you from the house
”of slavery, And I sent before you Moses, Aaron and Miriam
The Holy One Blessed be He, provides for the Israelites with love and compassion. The
Zohar asks why in addition to the three, the verse doesn’t include Elazar, Pinchas,
Joshua, Elijah, Elisha, and other great Tzadikim. The explanation is that the verse is
in the form of a question as to why don’t you (Israelites) remember the good that I did
for you by sending Moses, Aaron, and Miriam.
Moses was sent to bring the Manna, lead the people with justice and provide everything
they needed. Aaron was sent to bring the clouds of honors to protect them like kings
and wash them with dew that renewed their clothes and shoes. Miriam was sent to
bring the water that followed them during their journeys in the wilderness.
God scolds the Israelites telling them that they enjoyed everything while giving nothing
from their own. Even though Moses, Aaron, and Miriam did a lot for them, they were
hostile and disrespected them.
Micah 6:8
דּוֹרשׁ ִמ ְמּ� ,כִּ י ִאם-ﬠֲשׂוֹת ִמ ְשׁפָּ ט וְאַ הֲ בַ ת חֶ סֶ דְ ,והַ צְ נֵﬠַ לֶ כֶת ,ﬠִ ם-אֱ �הֶ י�“
” ִהגִּ יד ְל� אָ ָדם ,מַ ה-טּוֹב; וּמָ ה-יְהוָה ֵ
“He has told you, O man, what is good; And what does YHVH require of you But to do
”?justice, to love kindness, And to walk humbly with your God
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The prophet tells us what God expects from us. The keywords are “Walk humbly with
your God”. Everything we do should be with the consciousness of being with God
because it is the absolute truth. Our soul is an actual part of the Light of the Creator.
When we connect our soul with the Light of the Creator we grow in a pure way. When
we study the Torah using the Zohar and follow the true teaching of the Torah then we
can merit the final redemption and the promise that the prophet brings in Micah 7:15
את� ,מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם ,אַ ְראֶ נּוּ ,נ ְִפלָ אוֹת“
”כִּ ימֵ י צֵ ְ
”“As in the days when you came out from the land of Egypt, I will show you miracles.
We are in the state of ‘Egypt’, enslaved to our material desires and comfort that is the
aspect of darkness. The Zohar, Torah and the Tzadikim are our Moses, Aaron, and
Miriam that provide all that we need to be ready for the revelation of the great Light.

ָ .50א ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסי ,לָ או הֲ וָ ה ַא ּ ָבא ַרחֲ ָמן ַעל ְּב ֹנוי
ְ ּכק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואּ ,ו ְק ָרא ה ּוא ִ ּד ְכ ִּתיב) ,מלכים א
רו ַה ּט ֹוב וְ ֹגו'ָ ּ .תא חֲ זֵי
ח( ל ֹא נָ ַפל ָ ּד ָבר ֶא ָחד ִמ ּכֹל ְ ּד ָב ֹ
רו
יהִ ,אלּ ּו ָא ַמר ל ֹא נָ ַפל ָ ּד ָבר ֶא ָחד ִמ ּכֹל ְ ּד ָב ֹ
ַר ְח ָמנ ּו ִ ּדילֵ ּ

וְ לָ א י ִַּתיר ,נ ַֹח לְ ָעלְ ָמא ְ ּדלָ א ִא ְת ְּב ֵרי .אֲ ָבל ִמ ְ ּד ָא ַמר ִמ ּכֹל
יש
יש לַ אֲ ֹ
ְ ּד ָב ֹ
חו ָראּ ְ ,ד ָהא ִמ ּ ָלה ְ ּד ִב ׁ
רו ַה ּט ֹוב ,וְ ַא ּ ִפיק ִּב ׁ
לָ א ּ ָב ֵעי לְ ֶמ ְע ּ ַבד.

ָ .50אמַ ר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י ,לֹא הָ יָה ָאב ַרח ֲָמן ַעל
ָּבנָיו ְ ּכמוֹ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ,וּפָ סוּק הוּא
ש ָּכתוּב) ,מלכים-א ח( לֹא נָפַ ל דָּ בָ ר אֶ חָ ד
ֶׁ
ִמכּ ֹל דְּ בָ רוֹ הַ ּטוֹ ב וְ גוֹ ' .בּ ֹא ּו ְראֵ ה ַרח ֲָמנוּתוֹ :
ִא ּל ּו ָאמַ ר לֹא נָפַ ל דָּ בָ ר אֶ חָ ד ִמ ָּכל דְּ בָ רוֹ וְ לֹא
ש ּלֹא נִ ְב ָרא .אֲ בָ ל
יוֹ ֵתר  -נוֹ חַ לָ עוֹ לָ ם ׁ ֶ
ש ָאמַ ר ִמ ָּכל דְּ בָ רוֹ הַ ּטוֹ ב ,וְ הוֹ ִציא הָ ַרע
ִמ ּ ׁ ֶ
של ַרע לֹא ָרצָ ה לַ עֲ שׂ וֹ ת.
שה ֲֵרי דָּ בָ ר ׁ ֶ
ְל ָאחוֹ רֶ ׁ ,

ש ִה ְפ ִחיד וְ הֵ ִרים ְרצו ָּעהָּ ,ב ָאה
 .51וְ ַאף ַעל ַּגב ְ ּד ַאגְ זִ ים ,וְ ָא ִרים ְרצ ּו ָעהָ ,א ָתאת ִא ָמא  .51וְ ַאף ַעל ּגַב ׁ ֶ
ִיקה ִ ּב ְזרוֹ ַע י ְִמינוֹ  ,וְ ָע ְמ ָדה הָ ְרצו ָּעה
יה ,וְ לָ א הָ אֵ ם וְ הֶ ֱחז ָ
וְ ִא ּ ָת ָק ָפת ִּב ְד ֹ
יה יְ ִמינָ א ,וְ ָקם ְרצ ּו ָעה ְּב ִק ּי ּו ֵמ ּ
רו ֵע ּ
ְלמַ ּ ָטה ,וְ לֹא
ִ ּב ְמקוֹ ָמ ּה וְ לֹא י ְָר ָדה
יטא חֲ ָדא הֲ ֹוו
נָ ִחית לְ ַת ּ ָתא ,וְ לָ א ִא ְת ַע ִבידְּ ,בגִ ין ִ ּד ְב ֵע ָ
ש ְ ּב ֵעצָ ה ַאחַ ת הָ י ּו
נַעֲ ָׂשה )הַ ִדּין(ִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ֵיה.
ּ ַת ְרוַ ויְ יה ּוִ ,איה ּו ְ ּד ַאגְ זִ ים ,וְ ִאיה ּו ַּדאֲ ִח ַ
ידת ִּביְ ִמינ ּ
ש ָאחַ ז
ש ִה ְפ ִחיד ,וְ אוֹ תוֹ ׁ ֶ
ְ ׁשנֵיהֶ ם  -אוֹ תוֹ ׁ ֶ
ימינוֹ .
ִ ּב ִ

יהי ְּב ִא ְת ַּג ְּליָאּ ִ ,ד ְכ ִּתיב
ימא ְמנָ לָ ןִ .מ ִּמ ּ ָלה ְ ּד ִא ִ
 .52וְ ִאי ּ ֵת ָ
ש ֵרי לְ ָא ָר ָמא ְרצ ּו ָעהּ ,ומ ׁ ֶֹשה ְ ּדלָ א
לֵ ְך ֵרד ִ ּכי ׁ ִש ֵחת ַע ְּמ ָךׂ ָ ,
הֲ וָ ה י ַָדע ָא ְר ָחא ְ ּד ִא ָמאָ ׁ ,ש ִתיקֵּ .כיוָ ן ְ ּד ָח ָמא ק ּו ְד ׁ ָשא
ְּב ִר ְ
יה וְ ָא ַמר וְ ַע ּ ָתה
יהּ ,ו ָב ַט ׁש ּ ֵב ּ
יך ה ּוא ַּכ ְךַ ,אנְ ִקיד לֵ ּ
יה
יש מ ׁ ֶֹשה ,וְ ָא ִחיד ִּב ְד ֹ
ַה ִּנ ָ
יחה ִּליִ ,מ ּיָד ַא ְר ִ ּג ׁ
רו ֵע ּ
ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
כור לְ ַא ְב ָר ָהםָּ ,דא
יך ה ּואּ ִ ,ד ְכ ִּתיב זְ ֹ
רו ֵעיה יְ ִמינָ אּ ,ו ְּבגִ ין ָּכ ְך לָ א נָ ִחית ְרצ ּו ָעה.
ְ ּד ֹ

שהוּא
 .52וְ ִאם ּתֹאמַ רִ ,מ ַּניִן לָ נוּ? ֶזה ִמדָּ בָ ר ׁ ֶ
ש ָּכתוּב לֶ ְך ֵרד ִ ּכי ִ ׁשחֵ ת ַע ּ ְמ ָךִ .ה ְת ִחיל
ְ ּבגָלוּיֶ ׁ ,
ש ּלֹא הָ יָה יוֹ ֵד ַע דַּ ְר ָּכה
ֹשהֶ ׁ ,
ְלהָ ִרים ְרצו ָּעהּ ,ומ ׁ ֶ
ְ
ש ָר ָאה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
של אֵ םָׁ ,ש ַתקֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
ָּכךָ ,רמַ ז לוֹ  ,וְ ִה ָּכה בּ וֹ וְ ָאמַ ר וְ ַע ּ ָתה הַ ִ ּניחָ ה ִּלי.
של הַ ָּקדוֹ ׁש
ֹשה וְ ָאחַ ז ִ ּבזְרוֹ עוֹ ׁ ֶ
יש מ ׁ ֶ
ִמיָּד ִה ְר ִ ּג ׁ
ש ָּכתוּב ְזכֹר ְל ַא ְב ָרהָ ם .זוֹ זְרוֹ ַע
ָּברו ְּך הוּאֶ ׁ ,
י ִָמין ,ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך לֹא י ְָר ָדה הָ ְרצו ָּעה.

1 Kings 8:56
בָּ רוּ� יְהוָה ,אֲ ֶשׁר נ ַָתן ְמנוּחָ ה ְלﬠַ מּוֹ י ְִשׂ ָראֵ ל ,כְּ כֹל ,אֲ ֶשׁר ִדּבֵּ ר :ל ֹא-נָפַ ל ָדּבָ ר אֶ חָ דִ ,מכֹּל ְדּבָ רוֹ הַ טּוֹב ,אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ רְ ,בּיַד “
ֹשׁה ﬠַ ְבדּוֹ
”מ ֶ
“Blessed be YHVH, who has given rest to His people Israel, according to all that He
promised; not one word has failed of all His good promise, which He promised through
”Moses His servant.
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The Zohar looks at this verse and explains that God follows and fulfill all the good that
he promises. If the verse was without the word ‘good’ to state that God follows and
fulfills all his words, including the good and the bad, then the world wouldn’t be able
to endure the difficulties we would’ve experienced in such a case. God with his infinite
compassion and mercy doesn’t want to inflict pain on his people so he leaves the bad
behind and slows to fulfill them.
The Zohar explains it like a father that raises his hand to slap his child for his
wrongdoing. The mother comes and holds his hand from coming down with its
judgment. Both father and mother share the same plan to avoid judgments and help
their child grow on the righteous path with love and mercy.
Exodus 32:7
“ית מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם
ָ ֵ אֲ ֶשׁר הֶ ﬠֱל,� ֵרד–כִּ י ִשׁחֵ ת ﬠַ ְמּ-� ֶ ל:ֹשׁה
ֶ מ- אֶ ל,” ַוי ְַדבֵּ ר יְהוָה
“Then YHVH said to Moses, “Go down, because your people, whom you brought up
out of Egypt, have become corrupt.”
Exodus 32:10
“ ְלגוֹי גָּדוֹל,�אוֹת
ְ ֱשׂה
ֶ אַ ִפּי בָ הֶ ם וַאֲ כַלֵּ ם; וְאֶ ﬠ- ְויִחַ ר,”וְﬠַ ָתּה הַ ִנּיחָ ה ִלּי
“Now leave me alone so that my anger may burn against them and that I may destroy
them. Then I will make you into a great nation.”
These verses relate to what we just learned. When the people were busy making the
Golden Calf, God told Moses to go down to see the spiritual corruption the people are
engaging with. Moses didn’t jump to stop God from the judgment that was about to
follow. God then continued in a form of asking Moses “Now leave me alone so that my
anger may burn against them”. Moses ‘got it’ and acted immediately to stop God from
going with this harsh judgment.
Exodus 32:11
“ וּביָד
ְ  ְבּכֹחַ גָּדוֹל,את מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם
ָ ֵ אֲ ֶשׁר הוֹצ,� ֶ לָ מָ ה יְהוָה יֶחֱ ֶרה אַ ְפּ� ְבּﬠַ מּ, ְפּנֵי יְהוָה אֱ �הָ יו; ַויּ ֹאמֶ ר- אֶ ת,ֹשׁה
ֶ ַויְחַ ל מ
”חֲ ז ָָקה
“But Moses sought the favor of YHVH his God. “Lord,” he said, “why should your anger
burn against your people, whom you brought out of Egypt with great power and a
mighty hand?”
Moses continued with his plea until God accepted;
Exodus 32:14
“ אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר לַ ﬠֲשׂוֹת ְלﬠַ מּוֹ,הָ ָרﬠָ ה- ﬠַ ל, יְהוָה,וַיִּ נָּחֶ ם.”
“Then YHVH relented and did not bring on his people the disaster he had threatened.”
The examples above are big and far from our day to day actions but the principal
works for every little wrong thing that we do. We cannot hide from the cause and effect
system but we can ‘sweeten’ the judgment by making an immediate correction and
draw the light of mercy by doing Tzedakah, Torah study (Zohar) and acts of kindness.
B”H I’ll expand on this important subject in future studies.
ש ִהיא ְרגִ ילָ ה לֶ אֱ חֹז
ֶ ׁ  הָ אֵ ם, וְ ִאם ּתֹאמַ ר.53
ש ִה ְ ׁש ִא ָירה אֶ ת
ֶ ׁ  הֵ יכָ ן הָ י ְָתה,ִ ּב ְרצו ַּעת הַ ּ ֶמלֶ ְך
 ַוה ֲֵרי לֹא,ֹשה? ָׁש ַא ְל ִּתי וְ ָאמַ ְר ִּתי
ֶ ׁ הַ דָּ בָ ר ְלמ
ש ִ ּנ ְהיָה ִל ְפנֵי
ֶ ׁ  ַעד,י ַָד ְע ִּתי אֶ ת ּ ֵברוּר הַ דָּ בָ ר
,ש ָּבא ּו ִל ְפנֵי ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן
ֶ ׁ  ְ ּכ.הַ ּ ְמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה
 ִה ָּכנְ ס ּו בָ נִ ים, ָאמַ ר.ימן
ָ ָר ָאה ִ ּב ְפנֵיהֶ ם ִס
ְ
 ִה ָּכנְ ס ּו אֲ הו ִּבים, ִה ָּכנְ ס ּו אֲ הוּבֵ י הַ ּ ֶמלֶ ך,ְקדוֹ ִ ׁשים
. ִה ָּכנְ ס ּו אֲ הו ִּבים אֵ ּ ֶלה ְלאֵ ּ ֶלה,ש ִּלי
ֶׁ

יהי ְר ִ ּגילָ ה לְ ַאחֲ ָדא ִּב ְרצ ּו ָעה
ִ  ִא ָמא ְ ּד ִא,ימא
ָ  וְ ִאי ּ ֵת.53
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 ׁ ָש ִאילְ נָ א. ְ ּד ׁ ַש ְב ַקת ִמ ּ ָלה לְ מ ׁ ֶֹשה, ָאן הֲ וַ ת,ְ ּד ַמלְ ָּכא
יה
ּ  ַעד ְ ּדנְ הֱ וֵ י ָק ֵמ,וַ אֲ ֵמינָ א וְ ָהא לָ א יְ ַד ְענָ א ְּב ִר ָירא ְ ּד ִמ ּ ָלה
 ָח ָמא,עון
ֹ יה ְ ּד ַר ִּבי ׁ ִש ְמ
ָ ׁ ְ ּדב ּו ִצינָ א ַק ִ ּד
ּ  ַּכד ָאת ּו לְ ָק ֵמ.ישא
ימין
ִ  ע ּול ּו ְר ִח,ישין
ִ ׁ  ָא ַמר ע ּול ּו ְּבנֵי ַק ִ ּד.ימן
ָ ְּב ַאנְ ּ ַפיְ יה ּו ִס

.ימין ִא ּ ֵלין ְּב ִא ּ ֵלין
ִ  ע ּול ּו ְר ִח,ימין ִ ּדילִ י
ִ  ע ּול ּו ְר ִח,ְ ּד ַמ ְל ָּכא
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 ָּכל הַ חֲבֵ ִרים הַ ּ ָלל ּו,ש ָאמַ ר ַר ִ ּבי ַא ָּבא
ֶ ׁ .54
 ִמ ְס ּ ַת ְּל ִקים מֵ הָ עוֹ לָ ם,שאֵ ין אוֹ ה ֲִבים זֶה אֶ ת זֶה
ֶׁ
של ַר ִ ּבי
ֶ ׁ  ָּכל הַ חֲבֵ ִרים ְ ּבי ָָמיו.יע זְמַ ּנָם
ַ ש ִה ִ ּג
ֶ ׁ טֶ ֶרם
, ַאהֲבַ ת נֶפֶ ׁש וְ רוּחַ הָ י ְָתה בֵ ינֵיהֶ ם,ִ ׁש ְמעוֹ ן
.של ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן הָ י ּו ְ ּב ָגלוּי
ֶ ׁ ֹו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך ְ ּבדוֹ רו
שאֵ ין
ֶ ׁ  ָּכל הַ חֲבֵ ִרים,שהָ יָה ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן אוֹ מֵ ר
ֶׁ
ש ּלֹא לָ לֶ כֶ ת
ֶ ׁ  גּוֹ ְר ִמים,אוֹ ה ֲִבים אֵ ּ ֶלה ְלאֵ ּ ֶלה
שה ֲֵרי
ֶ ׁ ,שעוֹ ִ ׂשים ָּב ּה ּ ְפגָם
ֶ ׁ -  וְ עוֹ ד,ְש ָרה
ָׁ ְ ּב ֶד ֶר ְך י
 ַא ְב ָרהָ ם.ַּב ּתוֹ ָרה ַאהֲבָ ה וְ ַא ֲחוָה וֶאֱ מֶ ת י ֵׁש ָּב ּה
 הָ י ּו, וְ י ְִצחָ ק אֶ ת ַא ְב ָרהָ ם,ָאהַ ב אֶ ת י ְִצחָ ק
 ְ ּביַעֲ קֹב ְ ׁשנֵיהֶ ם אֲ ח ּוזִים.ִמ ְתחַ ְ ּב ִקים זֶה ָּבזֶה
 ּגַם. נוֹ ְתנִ ים רוּחָ ם זֶה ָּבזֶה,ְ ּב ַאהֲבָ ה ו ְּב ַא ֲחוָה
 וְ לֹא,יכים
ִ הַ חֲבֵ ִרים ְ ּבאוֹ ָת ּה ֻ ּדגְ ָמא הֵ ם ְצ ִר
.לַ עֲ שׂ וֹ ת ּ ְפגָם

ימין
ִ  ְ ּדלָ א ְר ִח, ָּכל ִא ּ ֵלין ַח ְב ַר ּיָיא, ְ ּד ָא ַמר ִר ִּבי ַא ּ ָבא.54
, ִא ְס ּ ָתלָ ק ּו ֵמ ָעלְ ָמא ַעד לָ א ָמ ָטא זִ ְמנַיְ יה ּו,ִא ּ ֵלין לְ ִא ּ ֵלין
 ְר ִחימ ּו ְ ּד ַנ ְפ ׁ ָשא וְ ר ּו ָחא,עון
ֹ מוי ְ ּד ַר ִּבי ׁ ִש ְמ
ֹ ּכֹל ַח ְב ַר ּיָיא ְּב ֹיו
עון ְּב ִא ְת ַּג ְּליָיא
ֹ  ּו ְּבגִ ין ָּכ ְך ְּב ָד ָרא ְ ּד ִר ִּבי ׁ ִש ְמ,הֲ וָ ה ּ ֵבינַיְ יה ּו
 ָּכל ַח ְב ַר ּיָיא ְ ּדלָ א ַרחֲ ִמין,עון
ֹ  ְ ּדהֲ וָ ה ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ,הֲ וָ ה
ְ
עוד
ֹ ְ ו.ישר
ָ ׁ יהך ְּבא ַֹרח ֵמ
ַ ִ ַּג ְר ִמין ְ ּדלָ א ל,ִא ּ ֵלין לְ ִא ּ ֵלין
יתא ְר ִחימ ּו וְ ַאחֲ וָ ה ּו ְק ׁש ֹוט
ָ ְאו ַרי
ֹ  ְ ּד ָהא,ְ ּד ַע ְב ִדין ּ ְפגִ ימ ּו ּ ָב ּה

, יִ ְצ ָחק ְל ַא ְב ָר ָהם, ַא ְב ָר ָהם ָר ִחים ְליִ ְצ ָחק.ִאית ּ ָב ּה
,יה
ָ  יַעֲ קֹב ּ ַת ְרוַ ויְ יה ּו אֲ ִח,ִמ ְת ַח ְּב ָקן ָ ּדא ְּב ָדא
ּ ידן ּ ֵב

 ַח ְב ַר ּיָיא. יָהֲ ִבין ר ּו ַחיְ יה ּו ָ ּדא ְּב ָדא, ּו ְב ַאחֲ וָ ה,ִּב ְר ִחימ ּו
. וְ לָ א לְ ֶמ ְע ּ ַבד ּ ְפגִ ימ ּו,ְ ּכ ַהה ּוא ּד ּוגְ ָמא ִא ְצ ְט ִריכ ּו

Rabbi Aba says that friends that didn’t have true love among them, leave the world
before their time. During the time of Rabbi Shimon, there was a true love among the
friends on the levels of Nefesh and Ruach, which are the aspects of love through
actions and love and unity with their hearts and spiritual connections. For that
reason, the secrets of the Torah were revealed in the generation of Rabbi Shimon.
Rabbi Shimon used to say that the friends that do not love each other cause
themselves to walk on the wrong path and also put flaws in their Torah studies that
have love, unity, and truth.
Love,  אהבהis numerically 13. The actions with love are the aspect of Malchut. Love
from the heart is the aspect of Zeir Anpin. True love is a result of acting with love from
the heart. The two aspects, 13+13=26, which is numerically YHVH יהוה. It brings great
revelation of Light.
The love among Rabbi Shimon and his friends was so pure and true that they affected
their entire generation with great revelations of Light and Torah secrets.
The Zohar tells us that Abraham loved Isaac, Isaac loved Abraham and both of them
hugged Jacob with love, unity, and truth.
Abraham is the right column, Isaac is left and Jacob represents the unification of both
as the central column, balance and it is called ‘truth’. Micah 7:20 ”truth to Jacob..”.
The Torah is truth and channels the love of God to us. To feel this love, we need to
have an affinity with it by loving each other unconditionally and study the Zohar.
Most people express love with hidden personal agendas. The outcome of such
corrupted love is experiencing lack and separation. Without true love and connection
to the Light through the Torah and its precepts, the nourishment ‘feed’ from the upper
levels cannot be established to preserve unity in truth.
There are many relationships that started with love and later the empty bond
maintained by personal agenda related to children, money, social status and similar.
Nothing is lost until we give up. For those who want to make efforts in saving their
relationships, I suggest focusing on one or more positive traits that they can find in
the other person and learn to love and respect it. If they don’t find any positive traits
then there’s blindness caused by the negativity that can be broken with a lot of light
earned through the desire to find it and studies. When you find positive traits, share
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it with the other person and start building on it. If your hearts are in truth, then with
the study of Zohar both of you have a good chance to ‘restart’ the relationship with
true and balanced love.

לון ָה ִכיָ .א ְמר ּו
ימן ְּב ַאנְ ּ ַפיְ יה ּו ,וְ ָא ַמר ֹ
ֵּ .55כיוָ ן ְ ּד ָח ָמא ִס ָ
ישא ,וְ ָה ִכי
יה וַ ַּדאי ר ּו ַח נְ ב ּו ָאה ׁ ָש ָרא ַעל ּב ּו ִצינָ א ַק ִ ּד ׁ ָ
לֵ ּ
ְ
עון וְ ָא ַמרַ ,חד ִמ ּ ָלה
ִא ְצ ְט ִריך לָ ן לְ ִמנְ ַּדעָ ּ .ב ָכה ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
יב ּ ָתא ְ ּד ִ ּגנְ ּ ָתא
יש ְמ ִת ְ
יש ּו לִ י ִמג ֹּו ֵר ׁ
ֵמ ִאי ּנ ּון ִמ ִּלין ִ ּדלְ ִח ׁ
יהי,
ְ ּד ֵע ֶדןּ ְ ,דלָ א ָא ְמר ּו ְּב ִא ְת ַּג ְּליָא ִמ ּ ָלה ָ ּדא ִס ְת ָרא ִא ִ
ימין ְ ּד ַנ ְפ ׁ ָשאיָ ,מה
ימאיָ ּ ,בנַי ְר ִח ִ
ימא לְ כ ּו ּ ָבנַי ְר ִח ָ
וְ ֵא ָ
ימא ְּב ִא ְת ַּגלְ יָיא.
ישא ,וַ אֲ נָ א ֵא ָ
ַאעֲ ִביד ,אֲ ַמר ּו לִ י ִּבלְ ִח ׁ ָ

ֶחמי ַאנְ ּ ִפין ְּב ַאנְ ּ ִפין) ,דף קצ''א ע''א( ָּכל ַאנְ ּ ִפין
ּולְ זִ ְמנָ א ְ ּדנ ֵ
יִ ְס ּ ַת ְּמכ ּון ְּב ָדא.

ָ ּ .56בנַי.

חו ָבא
ֹ

ְ ּד ָע ְבד ּו )ערב

רב( ַע ּ ָמא

ִ ּדלְ ַבר.

ישאְּ ,ב ִא ּ ָמא ָחאב ּוּ ִ ,ד ְכ ִּתיב
יה ַע ּ ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
וְ ִא ׁ ְש ּ ָת ּ ָתפ ּו ּ ֵב ּ
ש ָר ֵאל ָ ּדא,
להים ,אֱ ל ִֹהים וַ ַּדאיּ ְ .כ ֹ
שה לָ נ ּו אֱ ִ
בוד יִ ְ ׂ
ק ּום עֲ ֵׂ
ִאיה ּו ְ ּד ׁ ַש ְריָא ָעלַ יְ יה ּו ְ ּכ ִא ּ ָמא ַעל ְּבנִ ין ,וְ ָדא ה ּוא ָרזָ א

בו ָדם ְּב ַת ְבנִ ית ׁש ֹור.
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,תהלים קו( וַ ּי ִָמיר ּו ֶאת ְ ּכ ֹ
ש ָר ֵאל,
ָ ּדא ְ ּכ ֹ
בו ָדם ְ ּדיִ ְ ׂ

הון.
ִא ּ ָמא ִ ּדלְ ֹ

וְ ָדא

ה ּוא

בודּ ְ .דגָ ְרמ ּו לִ ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,שמואל א ד( ָ ּגלָ ה ָכ ֹ

בו ָדם,
הון .וְ ַעל ָ ּדא וַ ּי ִָמיר ּו ֶאת ְ ּכ ֹ
ְ ּד ִא ְתגְ לֵ י ְּבגָ ל ּו ָתא ִע ְּמ ֹ
ְּב ָמהְּ .ב ַת ְבנִ ית ׁש ֹור.
ָ .57ה ָכא ִאיה ּו ָרזָ א ְ ּד ִמ ּ ָלהָ ּ ,תא חֲ זֵי ,לְ ַת ּ ָתא ג ֹּו ׁ ְש ָמ ִרים
ישין ,נָ ַפק ַחד ִע ְרע ּו ָראְ ,מ ַק ְט ְרגָ א,
ְ ּד ַח ְמ ָראּ ,ד ּו ְר ְדיָין ִּב ׁ ִ
יקא ַק ְד ָמ ָאה ,וְ ִאיה ּו ְּב ָרזָ א ִ ּד ּי ּו ְקנָ א ְ ּד ָא ָדםַּ .כד ָק ִריב
ַמזִ ָ
לְ ֹגו ֻק ְד ׁ ָשאֵּ .כיוָ ן ְ ּד ִא ְתעֲ ָבר ִמ ּ ַת ּ ָמןּ ,ו ָב ֵעי לְ נ ְַח ּ ָתא לְ ַת ּ ָתא.
ּ ָב ֵעי לְ ִא ְתלַ ְּב ׁ ָשא ִּבלְ ב ּו ׁ ָשא ,לְ ַנזְ ָקא ָעלְ ָמא .וְ נָ ִחית ה ּוא
יכויּ .ולְ ב ּו ׁ ָשא )קצ''ג ע''ב( ַק ְד ָמ ָאה ְ ּד ָקא נָ ִקיט,
ּו ְר ִת ֹ

יקין ֵמ ִאי ּנ ּון
ּ ַת ְבנִ ית ׁש ֹורּ ִ ,ד ּי ּו ְקנָ א ְ ּד ׁש ֹור ,וְ ַק ְד ָמ ָאה לַ ְּנזִ ִ
בות
ַא ְר ּ ַבעׁ ,ש ֹור ִאיה ּו .וְ ִאי ּנ ּון ַא ְר ּ ַבע )קי''ח ע''א( ָא ֹ

יקין ּ ַבר ׁש ֹור,
בות נְ זִ ִ
לְ נַ זְ ָקא ָעלְ ָמא .וְ כֻ ְּלה ּו ְּתלָ ָתא ְ ּד ָא ֹ
בו ָדם
יה ,וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב ,וַ ּי ִָמיר ּו ֶאת ְ ּכ ֹ
ּ ֻכ ְּלה ּו ִ ּדילֵ ּ

ימן ִ ּב ְפנֵיהֶ ם וְ ָאמַ ר לָ הֶ ם
ש ָר ָאה ִס ָ
ֵ ּ .55כיוָן ׁ ֶ
ָּכ ְךָ ,א ְמר ּו לוֹ  ,וַדַּ אי רוּחַ נְ בו ָּאה ׁשוֹ ָרה ַעל
יכים לָ ַד ַעת.
הַ ּ ְמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה ,וְ כָ ְך ָאנ ּו ְצ ִר ִ
ָּבכָ ה ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן וְ ָאמַ ר ,דָּ בָ ר אֶ חָ ד מֵ אוֹ ָתם
של ּגַן
ְשיבָ ה ׁ ֶ
ֹאש הַ י ִ ׁ
ֲש ּו ִלי ִמ ּתוֹ ְך ר ׁ
ש ּ ָלח ׁ
דְּ בָ ִרים ׁ ֶ
ש ּלֹא ָא ְמר ּו ְ ּב ָגלוּי דָּ בָ ר זֶה ,סֵ ֶתר הוּא.
ֵע ֶדןֶ ׁ ,
וְ אֹמַ ר לָ כֶ םָּ ,בנַי אֲ הוּבַ יָּ ,בנַי אֲ הוּבֵ י נ ְַפ ִ ׁשיָ ,מה
שהָ .א ְמר ּו ִלי ְ ּבלַ חַ ׁש ,וַאֲ נִ י אֹמַ ר ְ ּב ָגלוּי,
אֶ עֱ ֶׂ
)שׁכִ ינָה(ָּ ,כל
ש ִ ּנ ְראֶ ה ּ ָפנִ ים ְ ּבפָ נִ ים ְ
וְ ִלזְמַ ן ׁ ֶ
הַ ּ ָפנִ ים י ְִס ּ ַת ּ ְמכ ּו בָ זֶה.
ש ָעשׂ ּו )ﬠֵ ֶרב ַרב( הָ ָעם
ָּ .56בנַי ,הַ חֵ ְטא ׁ ֶ
ש ַּבחוּץ ,וְ ִה ְ ׁש ּ ַת ְּתפ ּו בוֹ הָ ָעם הַ ָּקדוֹ ׁש ָּ -באֵ ם
ֶׁ
שה לָ נ ּו אֱ ל ִֹהים,
ש ָּכתוּב קוּם עֲ ֵׂ
הֵ ם חָ ְטאוֶּ ׁ ,
ש ּ ׁשוֹ ֶרה
ִש ָראֵ ל הַ זֶּה ,הוּא ׁ ֶ
אֱ ל ִֹהים וַדַּ איּ ְ .כבוֹ ד י ְ ׂ
ָּבנִ ים ,וְ זֶה ּו סוֹ ד
ַעל
ְ ּכאֵ ם
ָעלֶ יהָ
הַ ָּכתוּב )תהלים קו( ַויּ ִָמיר ּו אֶ ת ְ ּכבוֹ ָדם
ִש ָראֵ ל ,הָ ִא ּ ָמא
של י ְ ׂ
ְ ּב ַת ְבנִ ית ׁשוֹ ר .זֶה ְ ּכבוֹ ָדם ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )שמואל-א ד( ּגָלָ ה כָ בוֹ ד.
ש ּ ָלהֶ ם .וְ זֶה ּו ׁ ֶ
ֶׁ
ש ָ ּג ְרמ ּו לַ ּ ְ ׁש ִכינָה ִלגְ לוֹ ת ַּב ּגָלוּת ִע ּ ָמהֶ ם .וְ ַעל זֶה
ֶׁ
ַויּ ִָמיר ּו אֶ ת ְ ּכבוֹ ָדםַּ .ב ּ ֶמה? ְ ּב ַת ְבנִ ית ׁשוֹ ר.
ָּ .57כאן הוּא סוֹ ד הַ דָּ בָ ר .בּ ֹא ו ְּראֵ הְ ,למַ ּ ָטה
ְ ּבתוֹ ְך ִ ׁש ְמ ֵרי הַ ַיּיִן הַ ּ ְ ׁש ָמ ִרים הָ ָר ִעים ,יָצָ א
יע אֶ חָ דְ ,מ ַק ְט ֵרג ,מַ ז ִּיק ַק ְדמוֹ ן ,וְ הוּא
מַ ְפ ִ ּג ַ
ְ
ש ָּק ַרב ְלתוֹ ך הַ ּק ֶֹד ׁשֵ ּ ,כיוָן
ְ ּבסוֹ ד דְּ מוּת ָא ָדםּ ְ .כ ׁ ֶ
ש ּ ָמעֳ בָ ר ִמ ּ ָׁשם וְ רוֹ צֶ ה לָ ֶר ֶדת ְלמַ ּ ָטה ,רוֹ צֶ ה
ֶׁ
ְל ִה ְתלַ ּ ֵב ׁש ִ ּב ְלבו ּׁש ְלהַ ז ִּיק אֶ ת הָ עוֹ לָ ם .וְ יוֹ ֵרד
שהוּא
אשוֹ ן ׁ ֶ
ּש הָ ִר ׁ
הוּא וּמַ ְר ְ ּכבוֹ ָתיו .וְ הַ ְּלבו ׁ
אשוֹ ן
לוֹ ֵקחַ ַ ּ -ת ְבנִ ית ׁשוֹ ר ,דְּ מוּת ׁשוֹ ר ,וְ ִר ׁ
ִיקין מֵ אוֹ ָתם ַא ְר ָּב ָעה .הוּא ׁשוֹ ר .וְ הֵ ם
לַ ְ ּנז ִ
ֹשת
ַא ְר ָּב ָעה ָאבוֹ ת ְלהַ ז ִּיק לָ עוֹ לָ ם ,וְ כָ ל ְ ׁשל ׁ ֶ
ש ּלוֹ  ,וְ ַעל זֶה
ִיקין ּ ְפ ָרט לַ ּ ׁשוֹ רֻ ּ ,כ ּ ָלם ׁ ֶ
אֲ בוֹ ת הַ ְ ּנז ִ
ָּכתוּב ַויּ ִָמיר ּו אֶ ת ְ ּכבוֹ ָדם ְ ּב ַת ְבנִ ית ׁשוֹ ר.

ְּב ַת ְבנִ ית ׁש ֹור.
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יה .אֲ ָבל ִע ָ ּק ָרא
ַ .58מה ּו ֹ
שבָ .הא ַּד ְר ׁ ִשינָ ן ּ ֵב ּ
או ֵכל ֵע ֶׂ

שב? ה ֲֵרי דָּ ַר ְ ׁשנ ּו בוֹ  ,אֲ בָ ל
 .58מַ ה זֶּה אֹכֵ ל ֵע ֶׂ
של לֶ חֶ ם וְ ִ ׁש ְב ָעה ִמינֵי
ִע ַּקר הַ דָּ בָ ר ִמ ּ ַת ְמ ִצית ׁ ֶ
ְ
ָדגָן אֵ ין לוֹ ָּבהֶ ם חֵ לֶ ק .ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכך הָ אֵ ם לֹא
הָ י ְָתה ָׁשם ,וְ לֹא נָאֶ ה לָ ּה ִל ְהיוֹ ת ָׁשם .ו ִּמ ּ ׁשוּם
שהָ ָאב הָ יָה יוֹ ֵד ַע אֶ ת ַרח ֲָמנוּת הָ אֵ ם וְ ַד ְר ָּכ ּה,
ֶׁ
ֹשהּ ְ ,בנִ י אֲ הו ִּבי ,הָ ֵעצָ ה ָּבזֶה ּ ָת ִמיד
ָאמַ ר ְלמ ׁ ֶ
ש ּלֹא ָראוּי
ֲש ּו ִלי ְ ּבלַ חַ ׁשֶ ׁ ,
ש ּ ָלח ׁ
ִ ּב ְ ׁשנֵיהֶ ם .וְ זֶה ּו ׁ ֶ
שה ֲֵרי ְרצו ָּעה
שהַ ּ ֵבן לֹא י ֵַדע ,וְ י ְִראֶ ה ׁ ֶ
ְלג ַּלוֹ תֶ ׁ ,
מוּכָ נָה ,וְ ָת ִמיד י ְִפחַ ד .אֲ בָ ל ְ ׁשנֵיהֶ ם ְ ּב ֵעצָ ה זוֹ
ו ְּב ֵעצָ ה ַאחַ ת.

ָ ּ .59תא חֲ זֵי ְ ּכ ִתיב )שמות לכ( וַ ּי ְַרא ָה ָעם ִ ּכי ב ׁ ֵֹש ׁש

ֹש ׁש
 .59בּ ֹא ו ְּראֵ הָּ ,כתוּב ַויּ ְַרא הָ ָעם ִ ּכי ב ׁ ֵ
ֹשהִ .מי זֶה הָ ָעם? הֵ ם הָ ֵע ֶרב ַרבִ .מי הָ ֵע ֶרב
מ ֶׁ
ַרב? וְ ִכי לוֹ ִדים וְ כו ִ ּׁשים וְ כַ ְפ ּתוֹ ִרים וְ תוֹ ג ְַר ִמים
ש ָּק ְרא ּו לָ הֶ ם ֵע ֶרב ַרב? ַו ֲהלֹא ִמ ְצ ִריִּים הָ יוּ,
הָ יוֶּ ׁ ,
ּ
של ַע ּ ִמים
ו ִּמ ּ ִמ ְצ ַריִם נ ְָסעוּ .וְ ִאל ּו הָ י ּו ִע ְרבּ ו ְּביָה ׁ ֶ
ַר ִ ּביםָּ ,כ ְך הָ יָה לוֹ ִל ְכ ּתֹבֵ :ע ֶרב ַרב ָעל ּו ִא ּ ָתם
ש ּ ָלהֶ ם.
ְל ִפי הָ ִע ְרבּ ו ְּביָה ׁ ֶ

יה ְּבה ּו
ְ ּד ִמ ּ ָלהִ ,מ ּ ַת ְמ ִצית ְ ּדלֶ ֶחם וְ ׁ ִש ְב ָעה זִ ינֵי ָ ּדגָ ן ,לֵ ית לֵ ּ
ֵאות לָ ּה
ימא לָ א הֲ וַ ת ּ ַת ּ ָמן ,וְ לָ א י ֹ
ח ּולָ ָקאּ .ו ְבגִ ינֵי ַּכ ְךִ ,א ָ
לְ ֶמהוֵ י ּ ַת ּ ָמןּ .ו ְבגִ ין ְ ּד ַא ּ ָבא הֲ וָ ה י ַָדע ָרחֲ ָמנ ּו ְ ּד ִא ָמא
יטא
ימאיֵ ,ע ָ
וְ ָא ְר ָחא ִ ּדילָ ּהָ ,א ַמר לְ מ ׁ ֶֹשהְּ ,בנִ י ְר ִח ָ
יש ּו,
יש ּו לִ י ִּבלְ ִח ׁ
ְּב ַת ְרוַ ויְ יה ּו ְּב ָדא ּ ָת ִדיר .וְ ָדא ה ּוא ִ ּדלְ ִח ׁ
ְ ּדלָ א חֲ זֵי לְ גַ ּ ָל ָאהּ ִ ,ד ְּב ָרא לָ א יִ נְ ַּדע ,וְ י ְֶח ֵמי ְ ּד ָהא ְרצ ּו ָעה
יטא ָּדא,
ִא ְת ּ ַת ְק ַנת ,וְ יִ ְד ַחל ּ ָת ִדיר .אֲ ָבל ּ ַת ְרוַ יְ יה ּו ְּב ֵע ָ
יטא חֲ ָדא.
ּו ְב ֵע ָ
מ ׁ ֶֹשהַ .מאן ָה ָעםִ .אי ּנ ּון ֵע ֶרב ַרבַ .מאן ֵע ֶרב ַרב .וְ ִכי
לון
לּ ּו ִדים וְ כ ּו ׁ ִשים וְ ַכ ְפ ּת ֹו ִרים וְ ת ּוגַ ְר ִמים הֲ ֹווּ ְ ,ד ָק ָראן ֹ
ֵע ֶרב ַרב ,וַ הֲ ל ֹא ִמ ְצ ִר ִּיים הֲ ֹווּ ,ו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם נ ְַטל ּו ,וְ ִאלּ ּו הֲ ֹוו

יה לְ ִמ ְכ ּ ַתבֵ ,ע ֶרב
ִע ְר ּב ּו ְביָא ְ ּד ַע ִּמין ַס ִ ּג ִ
יאיןָ ,ה ִכי הֲ וָ ה לֵ ּ
הון.
ַרב ָעל ּו ִא ּ ָתם לְ ִפי ִע ְר ּב ּו ְביָא ִ ּדלְ ֹ
ֶ .60א ּ ָלא )שמות יב( ֵע ֶרב ַרב ָעלָ ה ִא ּ ָתםַ .ע ּ ָמא ַחד
ישן ַחד ,אֲ ָבל ָּכל חֲ ָר ׁ ֵשי ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ ָכל ַח ְרט ּו ֵמי
הֲ וָ ה ,וְ לִ ׁ ָ

ש ּו ַּגם ֵהם
ִ ּדלְ ֹ
הון הֲ ֹווּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ְּבה ּו) ,שמות ז( וַ ּיַעֲ ׂ
יאן ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא
יקם לָ ֳק ֵבל ּ ְפלִ ָ
ַח ְרט ּו ּ ֵמי ִמ ְצ ַריִ םּ ְ .ד ָבע ּו לְ ֵמ ָ
ְּב ִר ְ
יאן ְ ּדעֲ ַבד מ ׁ ֶֹשה
יך ה ּואֵּ ,כיוָ ן ְ ּד ָחמ ּו נִ ִּסין ּו ְפלִ ָ
יה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
ְּב ִמ ְצ ַריִ םָ ,א ַה ְדר ּו לְ גַ ּ ֵבי מ ׁ ֶֹשה .אֲ ַמר לֵ ּ
יה
לוןָ .א ַמר מ ׁ ֶֹשהָ ,מ ֵ
ה ּוא לְ מ ׁ ֶֹשה ,לָ א ְּת ַק ּ ֵבל ֹ
אר ּ
ְ ּד ָעלְ ָמאֵּ ,כיוָ ן ְ ּד ָחמ ּו ְ ּגב ּו ְר ּ ָתא ִ ּדילָ ְךָ ּ ,ב ָעאן לְ ִא ְת ַּג ְּי ָירא.
יֶחמ ּון ְ ּגב ּו ְר ּ ָת ְך ְּב ָכל ֹיו ָמא ,וְ יִ נְ ְ ּדע ּון ְ ּדלֵ ית אֱ לָ ָהא ּ ַבר
לון מ ׁ ֶֹשה.
ִמנָ ְך .וְ ַק ִּבל ֹ

 .60אֶ ּ ָלא ֵע ֶרב ַרב ָעלָ ה ִא ּ ָתם ַ -עם אֶ חָ ד הָ יָה
וְ לָ ׁשוֹ ן ַאחַ ת ,אֲ בָ ל ָּכל ְמכַ ּ ְ ׁשפֵ י ִמ ְצ ַריִם וְ כָ ל
ש ָּכתוּב ָּבהֶ ם )שמות
חַ ְרטֻ ּ ֵמיהֶ ם הָ י ּו אֵ ּ ֶלהֶ ׁ ,
ש ָרצ ּו לַ עֲ מֹד
ז( ַויַּעֲ שׂ ּו גַם הֵ ם חַ ְרטֻ ּ ֵמי ִמ ְצ ַריִםֶ ׁ .
ש ָרא ּו
ְ ּכ ֶנגֶד נִ ְפ ְלאוֹ ת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
ֹשה ְ ּב ִמ ְצ ַריִם,
ש ָע ָׂשה מ ׁ ֶ
הַ ִ ּנ ִ ּסים וְ הַ ִ ּנ ְפלָ אוֹ ת ׁ ֶ
ְ
ֹשה,
ֹשהָ .אמַ ר הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ְלמ ׁ ֶ
חָ זְר ּו ְלמ ׁ ֶ
ֹשהִ ,רבּ וֹ ן הָ עוֹ לָ ם,
ַאל ְּת ַק ּ ֵבל אוֹ ָתםָ .אמַ ר מ ׁ ֶ
ש ָרא ּו גְ בו ָּר ְת ָך הֵ ם רוֹ ִצים ְל ִה ְת ַ ּגיֵּר .י ְִירא ּו
ּ ֵכיוָן ׁ ֶ
ָ
שאֵ ין אֱ לוֹ ּ ַה
גְ בו ָּר ְתך ְ ּבכָ ל יוֹ ם ,וְ י ְֵדע ּו ׁ ֶ
ִמ ַּב ְל ָע ֶד ָ
ֹשה.
יך .וְ ִק ּ ֵבל אוֹ ָתם מ ׁ ֶ

Exodus 12:38
” ְוגַם ﬠֵ ֶרב ַרב ﬠָ לָ ה ִא ָתּם ְוצ ֹאן וּבָ ָקר ִמ ְקנֶה כָּבֵ ד ְמאֹד“
“A mixed multitude also went up with them, along with flocks and herds, a very large
”number of livestock.
They were called ‘Mixed Multitude’ and not by the name of their nation and language
that was one.
They were the magicians and witchcraft wizards of Egypt. They saw the miracles and
wonders Moses did in Egypt and they followed him.
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God told Moses not to accept them but Moses insisted to support their desire to join
the Israelites. He believed that they will convert when they see the wonders of the Holy
One Blessed be He every day and know that there’s only one God.

לון ֵע ֶרב ַרבֶ .א ּ ָלא ָּכל חֲ ָר ׁ ִשין ְ ּד ִמ ְצ ַריִ ם
 .61אֲ ַמאי ָק ָרא ֹ

יהון )בלק קצ''ד ע''א( ֹיו ֹנוס )אמרו המגיהים
יש ֹ
הֲ ֹווּ ,ו ְב ֵר ׁ ֵ
אולי אלו הם יוחני וממרא שנזכרו בשמות רבה פרשת
ט' דף ע''ב ע''ג שורה ל''א אמרו יוחני וממרא אל משה
תבן אתה מכניס לעפריים( וְ ִּי ְמ ְּבר ּוסּ ,ו ְב ׁ ַשעֲ ּ ֵתי ְ ּד ֹיו ָמא
הֲ ֹוו ַע ְב ֵדי ּ ָת ִדיר חֲ ָר ׁ ַשיְ יה ּו .וְ ָכל ִא ּ ֵלין חֲ ָר ׁ ִשין ִע ּ ָל ִאין ,הֲ ֹוו
עות
ִמ ְס ּ ַת ְ ּכלֵ י ִמ ִ ּכי נָ ֵטי ׁ ִש ְמ ׁ ָשאִ ,מ ּ ׁ ֵשיר ּו ָתא ְ ּד ׁ ִשית ׁ ָש ֹ

 .61לָ ּ ָמה ָק ָרא לָ הֶ ם ֵע ֶרב ַרב? אֶ ּ ָלא ָּכל
ֹאשם יוֹ נוֹ ס וְ י ְִמ ְ ּברוּס,
ְמכַ ּ ְ ׁשפֵ י ִמ ְצ ַריִם הָ יוּ ,ו ְּבר ָׁ
ו ִּב ְ ׁשעוֹ ת הַ יּוֹ ם הָ י ּו עוֹ ִ ׂשים ִ ּכ ְ ׁשפֵ יהֶ ם ּ ָת ִמיד .וְ כָ ל
הַ ּ ְמכַ ּ ְ ׁש ִפים הַ ּ ָלל ּו הָ ֶע ְליוֹ נִ ים הָ י ּו ִמ ְס ּ ַת ְ ּכ ִלים
ש ׁש ָׁשעוֹ ת
אשית ׁ ֵ
שמֶ ׁש ,מֵ ֵר ִ ׁ
שר נוֹ טֶ ה הַ ּ ׁ ֶ
ִמ ַּכאֲ ׁ ֶ
שהַ יְנ ּו ֵע ֶרב
שע וָחֵ ִציֶ ׁ ,
אשית ּ ֵת ׁ ַ
וָחֵ ִצי ַעד ֵר ִ ׁ
הַ ָ ּגדוֹ לָּ .כל אוֹ ָתם ְמכַ ּ ְ ׁש ִפים ְקטַ ִ ּניםִ ,מ ְּת ִח ּ ַלת
שע וָחֵ ִצי ַעד חֲצוֹ ת הַ ּ ַליְלָ ה.
ּ ֵת ׁ ַ

ּו ֶמ ְח ָצהַ ,עד ׁ ֵשיר ּו ָתא ְ ּד ֵת ׁ ַשע ּו ֶמ ְח ָצהּ ְ .ד ַהיְ ינ ּו ֵע ֶרב
ַר ְב ְר ָבאָּ .כל ִאי ּנ ּון חֲ ָר ׁ ִשין זְ ִע ִיריןִ ,מ ּ ׁ ֵשיר ּו ָתא ְ ּד ֵת ׁ ַשע
ּו ֶמ ְח ָצהַ ,עד ּ ַפלְ ג ּות לֵ ילְ יָא.
The Zohar asks; why weren’t they call ‘mixed multitude’ and explains that they were
all the magicians of Egypt. Their leaders were Yonus and Yombrus. The higher level
magicians were always doing their magics when the sun was at the evening time, after
six and half hours of the day. The small magicians were doing their magic from nine
and a half hours of the day until midnight.

ִ .62אי ּנ ּון ִע ּ ָל ִאין ִ ּד ְבה ּו ,הֲ ֹוו ִמ ְס ּ ַת ְ ּכלֵ י ִמ ִ ּכי נָ ֵטי ׁ ִש ְמ ׁ ָשא.
ְ ּד ָהא ְ ּכ ֵדין ׁ ָש ָראן ְּת ׁ ַשע ְמ ָאה וְ ִת ׁ ְש ִעין וַ חֲ ֵמ ׁש ַּד ְר ִ ּגין,
הון ,הֲ וָ ה )בלק
לִ ְמ ׁ ַש ְּט ָטא ַעל ט ּו ֵרי ָח ׁש ּו ְך .וְ ר ּו ָחא ִ ּדלְ ֹ

קצ''א

ע''א( ְמ ׁ ַש ְּט ָטא

ַעל

ָּכל

ִאי ּנ ּון

חֲ ָר ׁ ִשין )נ''א

דרגין( ְּב ַח ְר ׁ ַשיְ יה ּו .וְ ִא ּ ֵלין הֲ ֹוו ַע ְב ֵדיָּ ,כל ַמה ְ ּד ִאי ּנ ּון ּ ָב ָעאן.
לון
הון ְּב ִא ּ ֵלין הֲ וָ ה .וְ ָק ָראן ֹ
ַעד ְ ּד ָכל ִמ ְצ ָר ֵאי ָר ְח ָצנ ּו ִ ּדלְ ֹ

עות )דף
ֵע ֶרב ַרבְּ .בגִ ין ְ ּד ִאית ֵע ֶרב זְ ֵע ָיראִ ,מ ְּת ׁ ַשע ׁ ָש ֹ
קצ''א ע''ב( ּו ֶמחֱ ָצה ּולְ ַת ּ ָתאָּ ,דא ֵע ֶרב זְ ֵע ָיראּ .ו ְת ֵרי
ַע ְר ֵבי ִאי ּנ ּון ,וְ ַעל ָּדא וְ גַ ם ֵע ֶרב ַרב ָעלָ ה ִא ּ ָתם.

ש ָּבהֶ ם הָ י ּו ִמ ְס ּ ַת ְ ּכ ִלים
 .62אוֹ ָתם ֶע ְליוֹ נִ ים ׁ ֶ
שע
ילים ְּת ׁ ַ
שה ֲֵרי ָאז מַ ְת ִח ִ
שמֶ ׁשֶ ׁ ,
שנּוֹ טֶ ה הַ ּ ׁ ֶ
ִמ ְ ּכ ׁ ֶ
מֵ אוֹ ת וְ ִת ְ ׁש ִעים וְ חָ מֵ ׁש דְּ ָרגוֹ ת ְל ׁשוֹ טֵ ט ַעל הָ ֵרי
ֹש ְך ,וְ רוּחָ ם הָ י ְָתה ְמ ׁשוֹ טֶ טֶ ת ַעל ָּכל אוֹ ָתם
הַ ח ׁ ֶ
)דּ ָרגוֹת( ְ ּב ִכ ְ ׁשפֵ יהֶ ם .וְ אֵ ּ ֶלה הָ י ּו
ְמכַ ּ ְ ׁש ִפים ְ
ש ָּכל הַ ּ ִמ ְצ ַריִם
שהֵ ם רוֹ ִציםַ ,עד ׁ ֶ
עוֹ ִ ׂשים ָּכל מַ ה ּ ׁ ֶ
ְ ּבאֵ ּ ֶלה הָ יָה ִמ ְבטֶ חָ ם .וְ ָק ְרא ּו לָ הֶ ם ֵע ֶרב ַרב,
שע ָׁשעוֹ ת
שיּ ֵׁש לָ הֶ ם ֵע ֶרב ָקטָ ןִ ,מ ּ ֵת ׁ ַ
ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
וָחֵ ִצי וּמַ ּ ָטה ,זֶה ֵע ֶרב ָקטָ ן .ו ְ ּׁשנֵי עֲ ָר ִבים הֵ ם,
וְ ַעל ָּכ ְך וְ גַם ֵע ֶרב ַרב ָעלָ ה ִא ּ ָתם.

The high-level magicians were waiting for the sun to come down. At that time 995
levels of negativity began to wander around the land, These negative spiritual forces
could connect with the magicians and do whatever they want and all Egyptians trusted
’, pronounced ‘Erev’, also means ‘evening’ and it’sערב‘ them. The word for ‘Mixed’,
related to the times the negative forces were mixed. That is why it says that ‘A mixed
multitude also went up with them’.
ש ְע ּ ֵתי  .63וְ חָ ְכ ָמ ָתם הָ י ְָתה ַר ָּבה ,וְ הֵ ם ִה ְס ּ ַת ְ ּכל ּו
הון ,הֲ וָ ה ַס ִ ּגי .וְ ִאי ּנ ּון ִא ְס ּ ָת ָּכל ּו ְּב ׁ ַ
 .63וְ ָח ְכ ְמ ָתא ִ ּדלְ ֹ
ֹשה ,וְ ָרא ּו
ֹשה ,וְ ָחמ ּו ְ ּד ָהא ְּב ָכל ִ ּב ְ ׁשעוֹ ת הַ יּוֹ ם ,וְ ִה ְס ּ ַת ְ ּכל ּו ְ ּב ַד ְר ּגַת מ ׁ ֶ
ְ ּד ֹיו ָמא ,וְ ִא ְס ּ ָת ָּכל ּו ְּב ַד ְר ָ ּגא ְ ּדמ ׁ ֶ
ש ׁש ָׁשעוֹ ת
ֹשהּ ְ :ב ׁ ֵ
ש ׁש מ ׁ ֶ
שה ֲֵרי ְ ּבכָ ל הַ ְּצ ָד ִדים ְ ּב ׁ ֵ
ֶׁ
ִס ְט ִרין ְּב ׁ ֵש ׁש מ ׁ ֶֹשהְּ :ב ׁ ֵש ׁש ׁ ַש ְע ּ ֵתי ַק ְד ָמ ִאין ְ ּד ֹיו ָמאּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון
שהֵ ם לֹא יְכוֹ ִלים ִל ְ ׁשלֹט
של הַ יּוֹ םֶ ׁ ,
אשוֹ נוֹ ת ׁ ֶ
ִר ׁ
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ש ׁש דְּ ָרגוֹ ת ֶע ְליוֹ נוֹ ת
)בּגְ לַ ל ֵשׁשׁ( ְ ּב ׁ ֵ
ש ְּל ָט ָאה ְּבה ּו) ,נ''א בגין שית( ְּב ׁ ִשית ַּד ְר ִ ּגין ָּבהֶ םִ ,
לָ א י ְַכלִ ין לְ ׁ ַ
)שׁאוֹחֵ ז בָּ הֶ ם( .ו ְּבכָ ל הַ ְּצ ָד ִדים
שאוֹ ֲחזִים בּ וֹ ֶ
ֶׁ
יה )נ''א דאחיד בהוּ (.ו ְב ָכל ִס ְט ִרין
ִע ּ ָל ִאין ְד ַא ְח ִדינָ ן ּ ֵב ּ
ש ׁש הַ ּ ָלל ּו הָ יָה ָע ִתיד
ש ׁש ,ו ְּב ַע ְטרוֹ ת הַ ּ ׁ ֵ
הָ יָה ְ ּב ׁ ֵ
ְּב ׁ ִשית הֲ וָ הּ ,ו ְב ִע ְט ִרין ְ ּד ִא ּ ֵלין ׁ ִשית ,הֲ וָ ה ז ִַּמין לָ ֶר ֶדת ִמן
ֹשה לָ ֶר ֶדת
ֹש ׁש מ ׁ ֶ
ש ָּכתוּב ִ ּכי ב ׁ ֵ
לָ ֶר ֶדת ִמן הָ הָ רֶ ׁ ,
ָה ָהרּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ִ ּכי ב ׁ ֵֹש ׁש מ ׁ ֶֹשה לָ ֶר ֶדת ִמן ָה ָהר.
ִמן הָ הָ ר.
He wisdom of the Erev Rav, ‘Mix Multitude’ was great. They could see in the first six
hours of the day.
Exodus 32:1
�הים אֲ ֶשׁר י ְֵלכוּ “
ֲשׂה-לָ נוּ אֱ ִ
ֹאמרוּ אֵ לָ יו קוּם ﬠ ֵ
ֹשׁה לָ ֶר ֶדת ִמן-הָ הָ ר; וַיִּ ָקּהֵ ל הָ ﬠָ ם ﬠַ ל-אַ הֲ רֹןַ ,ויּ ְ
ֹשׁשׁ מ ֶ
ַויּ ְַרא הָ ﬠָ ם ,כִּ י-ב ֵ
ֹשׁה הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר הֶ ﬠֱלָ נוּ מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ,ל ֹא י ַָדﬠְ נוּ מֶ ה-הָ יָה לוֹ
”ְ .לפָ נֵינוּ–כִּ י-זֶה מ ֶ
“The people saw that Moses delayed to come down from the mountain, the people
;assembled about Aaron and said to him, “Come, make us a god who will go before us
as for this Moses, the man who brought us up from the land of Egypt, we do not know
”what has become of him.
The word ‘delayed’ can also be read as ‘with six’. These six hours of the day, the Erev
Rav couldn’t have control because Moses was connected to the six Sefirot of Zeir
Anpin, the levels that he was about to come down from the mountain.
)שׁכָּ� לָ מַ ְדנוּ,
ִ .64מ ּיַד וַ ִּי ָ ּק ֵהל ָה ָעם ַעל ַאהֲ רֹן) ,דהכי תנינן דבההיא ִ .64מיָּד ַויּ ִָּקהֵ ל הָ ָעם ַעל ַא ֲהרֹןֶ ,
תּוֹרה
ֹשׁה ו ְִקבֵּ ל הַ ָ
אוֹתהּ ָשׁﬠָ ה ֶשׁיּ ַָרד מ ֶ
שעתא דנחית משה וקביל אורייתא בלחודוי כללא דכל ֶשׁ ְבּ ָ
תּוֹרה
ְלבַ דּוֹ כְּ לָ לוּת כָּל י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְהוּא ִקבֵּ ל הַ ָ
ישראל ואיהו קביל אורייתא בעלמא .ואפילו מגילת
בָּ עוֹלָ ם .וַאֲ ִפלּוּ ְמגִ לַּ ת אֶ ְס ֵתּר ֶשׁכָּתוּב )אסתר
הוּדים הָ יָה צָ ִרי�
הוּדים ,ו ְִק ְבּלוּ הַ יְּ ִ
אסתר דכתיב )אסתר ט'( וקבל היהודים .וקבלו ט( ו ְִקבֵּ ל הַ יְּ ִ
ֹשׁה ֶשׁהוּא
היהודים מבעי ליה .מאי וקבל אלא דא משה דאיהו ִל ְהיוֹת! מַ הוּ ו ְִקבֵּ ל? אֶ לָּ א זֶה מ ֶ
הוּדים .וַיִּ ָקּהֵ ל הָ ﬠָ ם ﬠַ ל
הוּדים ,כְּ לָ לוּת כָּל הַ יְּ ִ
היהודים כללא דיהודאי .ויקהל העם על אהךן( אֲ ַמאי הַ יְּ ִ
אַ הֲ רֹן( לָ ּ ָמה ַעל ַא ֲהרֹן? ְ ּכ ֵדי ְל ִה ָּכלֵ ל ְ ּבצַ ד
ימינָ אּ ְ ,ד ָהא ִאי ּנ ּון
ַעל ַאהֲ רֹןְּ .בגִ ין לְ ִא ְת ַּכ ְּללָ א ְּב ִס ְט ָרא ִ ּד ִ
שה ֲֵרי הֵ ם הַ ּ ְשׂ מֹאל ָרצ ּו ִמ ּ ֶמ ּנוּ ,ו ְּכ ֵדי
הַ יּ ִָמיןֶ ׁ ,
ֵיהּ ,ו ְבגִ ין ְ ּדלִ הֱ וֵ י ָּכלִ יל ִּב ִ
ש ָמאלָ א ּ ָבע ּו ִמ ּנ ּ
ְׂ
שיּ ְִהיֶה ָּכלוּל ַּביּ ִָמיןִ ,ה ְת ַּכ ְ ּנס ּו ַעל ַא ֲהרֹן,
ימינָ אִ ,א ְת ְ ּכנָ ׁש ּו ׁ ֶ
שה לָ נ ּו אֱ ִ
ַעל ַאהֲ רֹן ,וַ ּי ְ
ֹאמר ּו ֵאלָ יו ק ּום עֲ ֵׂ
�הים
שה לָ נ ּו אֱ ל ִֹהים) .אֱ ִ
ֹאמר ּו אֵ לָ יו קוּם עֲ ֵׂ
להים) .אלהים ַויּ ְ
ודאי בעו סטר שמאלא .אשר ילכו אשר ילך מבעי ליה .ו ַַדּאי ָרצוּ צַ ד הַ ְשּׂמ ֹאל .אֲ ֶשׁר י ְֵלכוּ ,אֲ ֶשׁר יֵלֵ �
מאי אשר ילכו .אלא אלהים שית דרגא אינון )ד''א ששת הָ יָה צָ ִרי� ִל ְהיוֹת! מַ הוּ אֲ ֶשׁר י ְֵלכוּ? אֶ לָּ א
)שׁ ֶשׁת יְמֵ י
ֵשׁשׁ מַ ְד ֵרגוֹת הֵ ןֵ ,
�הים,
אֱ ִ
ימי המעשה( כלהו בסטר שמאלא דאלהים שית אינון.
�היםֵ ,שׁשׁ
ֲשׂה( ,כֻּלָּ ם ְבּצַ ד הַ ְשּׂמ ֹאל ֶשׁל אֱ ִ
הַ מַּ ﬠ ֶ
דאי תימא דהא שבע אינון .ההוא אלהים עילאה לא הֵ ןֶ .שׁ ִאם תּ ֹאמַ ר ֶשׁהֲ ֵרי הֵ ן ֶשׁבַ ע ,אוֹתוֹ
�הים הָ ﬠֶ ְליוֹן ל ֹא נִכְ נָס ִבּכְ לָ ל(.
הָ אֱ ִ
עאל בכללא(.
Immediately after, ‘the people assembled about Aaron’. Why Aaron, the Zohar asks
and answers that it was done to connect to the Right, Chessed that Aaron represented.
They asked him “Come, make us a god who will go before us”.
The Erev Rav wanted to have access to the side and energy that Moses had access to
in order to bring about the Golden Calf.
ֹשה ְ ּב ִמ ְצ ַריִם,
שהָ יָה מ ׁ ֶ
ֹשה ְּב ִמ ְצ ַריִ םְ ׁ ,ש ָמא  .65בּ ֹא ו ְּראֵ הָּ ,כל זְמַ ן ׁ ֶ
ָ ּ .65תא חֲ זֵיָּ ,כל זִ ְמנָ א ְ ּדהֲ וָ ה מ ׁ ֶ
של ה',
שם ׁ ֶ
של אֱ ל ִֹהים ,אֶ ּ ָלא ׁ ֵ
שם ׁ ֶ
יה לֹא ִהז ִ ְּכיר הַ ּ ׁ ֵ
ֶּדאֱ ל ִֹהים לָ א ָ ּד ִכירֶ ,א ּ ָלא ׁ ְש ָמא ַּדיְ יָ' ,וְ ַעל ָ ּדא ַק ׁ ְשיָא לֵ ּ
ש ּלֹא י ְִהיֶה ת ֶֹקף
שה לוֹ ְלפַ ְרעֹהּ ְ ,כ ֵדי ׁ ֶ
וְ ַעל זֶה ָק ׁ ֶ
לְ ַפ ְרעֹה ְּבגִ ין ְ ּדלָ א יְ ֵהא ּת ּו ְק ּ ָפא לְ ַהה ּוא ִס ְט ָרא ַאחֲ ָרא,
ְלאוֹ תוֹ הַ ַּצד הָ ַאחֵ ר וְ לֹא י ְִתחַ זֵּק ָּבעוֹ לָ םַ .ע ְכ ָׁשו
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שה לָ נ ּו
וְ לָ א יִ ְת ּ ָת ַקף ְּב ָעלְ ָמאַ .ה ׁ ְש ּ ָתא ּ ָבע ּו ַה ִהיא ִמ ּ ָלה ,וְ ַהיְ ינ ּו ָרצ ּו אֶ ת אוֹ תוֹ הַ דָּ בָ ר ,וְ זֶה ּו קוּם עֲ ֵׂ
יכים אֶ ת הַ דָּ בָ ר
ש ָאנ ּו ְצ ִר ִ
אֱ ל ִֹהים .לָ נ ּו דַּ וְ ָקאֶ ׁ ,
יכין לְ ַהאי
יקאּ ְ ,דאֲ נָ ן ְצ ִר ִ
להים .לָ נ ּו ַּדיְ ָ
שה לָ נ ּו אֱ ִ
ק ּום עֲ ֵׂ
שהָ יָה ָדחוּי ַעד
ש ּ ָלנוֶּ ׁ ,
הַ זֶּה ְלחַ זֵּק אֶ ת הַ ַּצד ׁ ֶ
ִמ ּ ָלה ,לְ ַת ְּק ָפא ִס ְט ָרא ִ ּדילָ ןּ ְ ,דהֲ וָ ה ִא ְת ַּד ְחיָא ַעד ַה ׁ ְש ּ ָתא.
ַע ְכ ָׁשו.

 .66אֲ ׁ ֶשר יֵלְ כ ּו לְ ָפנִ ינ ּוַ .מאי ָא ְמר ּוֶ .א ּ ָלא ָה ִכי ָא ְמר ּו,

שר י ְֵלכ ּו ְלפָ נֵינוָּ .מה ָא ְמרוּ? אֶ ּ ָלא ָּכ ְך
 .66אֲ ׁ ֶ
ִש ָראֵ לָּ ,כל טוּב
ש ַא ּ ֶתם י ְ ׂ
ָא ְמרוָּ ,אנ ּו רוֹ ִאים ׁ ֶ
של הָ עוֹ לָ ם לָ כֶ ם ,וְ ָאנ ּו ְדח ּויִים
וְ כָ ל הַ ָּכבוֹ ד ׁ ֶ
ְ
ש ּ ָלכֶ ם ) -שמות יג( וַה' הֹלֵ ך ִל ְפנֵיהֶ ם
ַּבחוּץֶ ׁ .
ְ
שר י ְֵלכ ּו ְלפָ נֵינוּּ ְ ,כמוֹ
יוֹ ָמםַ .אף ָּכך אֱ ל ִֹהים אֲ ׁ ֶ
שה ֲֵרי י ֵׁש לָ נ ּו ְר ׁשוּת לַ ַּצד
שה' הוֹ לֵ ְך ִל ְפנֵיכֶ םֶ ׁ .
ֶׁ
ְ
ש ּ ָלנ ּו לָ לֶ כֶ ת ַאף ָּכך ְלפָ נֵינוִּ ,אם נְ ז ּ ֵַמן לוֹ
ֶׁ
שה.
מַ עֲ ֶׂ

ָ ּ .67תא חֲ זֵיָּ ,כל עֲ נָ נֵי יְ ָקר ְ ּד ָאזְ ל ּו ְּב ַמ ְד ְּב ָרא ,לָ א הֲ ֹוו

שהָ ְלכ ּו
 .67בּ ֹא ו ְּראֵ הָּ ,כל ַענְ נֵי הַ ָּכבוֹ ד ׁ ֶ
ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ,לֹא הָ י ּו ְמכַ ִ ּסים אֶ ּ ָלא ַרק אֶ ת ְ ּבנֵי
ש ָּכתוּב וַה'
ִש ָראֵ ל ְלבַ דָּ ם ,וְ אוֹ תוֹ עֲ נַן ָּכבוֹ ד ׁ ֶ
י ְׂ
ְ
ְ
הֹלֵ ך ִל ְפנֵיהֶ ם יוֹ ָמם ,הוֹ לֵ ך ִל ְפנֵיהֶ ם .וְ הָ ֵע ֶרב ַרב
ּשו ִָרים ,הָ י ּו
הַ ּ ָללוּ ,וְ כָ ל אוֹ ָתן ְ ּבהֵ מוֹ ת ,צֹאן ו ְ ׁ
הוֹ ְל ִכים ִמחוּץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה ָּב ַאחֲרוֹ נָהּ .ובֹא ְראֵ ה,
ִש ָראֵ ל
שהָ ְלכ ּו י ְ ׂ
ָּכל אוֹ ָתם ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנִ ים ׁ ֶ
ַּב ּ ִמ ְד ָּברׁ ,שוּם ִל ְכלו ְּך וְ ִט ּנוּף לֹא הָ יָה ְ ּבתוֹ ךְ
שהָ י ּו
הָ עֲ נָנִ ים ִ ּב ְפנִ ים .וְ ַעל זֶה צֹאן וּבָ ָקר ׁ ֶ
ש ּ ׁשוֹ ְמ ִרים
שב הָ י ּו ַּבחוּץ ,וְ כָ ל אוֹ ָתם ׁ ֶ
אוֹ ְכ ִלים ֵע ֶׂ
אוֹ ָתם.

ש ָר ֵאלָּ ,כל ט ּוב וְ ָכל יְ ָקר ְ ּד ָעלְ ָמא לְ כ ּו,
חֲ ֵמינָ ן ְ ּד ַא ּת ּון יִ ְ ׂ
ֵיהם
הולֵ ְך לִ ְפנ ֶ
וַ אֲ נָ ן ַּד ְחיָין לְ ַברּ ִ .דלְ כ ּו) ,שמות יג( וַ יְ יָ' ֹ
להים אֲ ׁ ֶשר יֵלְ כ ּו לְ ָפנֵינ ּוּ ְ ,כ ָמה ְ ּד ָאזִ יל
ֹיו ָמם .א ּוף ָה ִכי אֱ ִ
ְ
ָק ַמיְ יכ ּו יְ יָ'ּ ְ .ד ָהא ְר ׁש ּו ִאית לְ ִס ְט ָרא ִ ּדילָ ן לְ ֵמ ַהך א ּוף ָה ִכי
עו ָב ָדא.
יה ֹ
לְ ָק ָמנָ אִ ,אי ַנזְ ִמין לֵ ּ

יקר,
חו ַדיְ יה ּו .וְ ַהה ּוא עֲ נָ נָ א ִ ּד ָ
ש ָר ֵאל לְ ֹ
ַח ְפיָין ֶא ּ ָלא לִ ְבנִ י יִ ְ ׂ
ֵיהם ֹיו ָמםַ ,אזְ לָ א לְ ָק ַמיְ יה ּו .וְ ִא ּ ֵלין
הולֵ ְך לִ ְפנ ֶ
ִ ּד ְכ ִּתיב וַ יְ יָ' ֹ
תו ִרין ,הֲ ֹוו ַאזְ ל ּו לְ ַבר
ֵע ֶרב ַרב ,וְ ָכל ִאי ּנ ּון ְּב ִע ֵירי ָעאנִ ין וְ ֹ
יתא .וְ ּ ָתא חֲ זֵיָּ ,כל ִאי ּנ ּון ַא ְר ְּב ִעין
ָיתא ,לְ ַב ְת ַריְ ָ
ִמ ַמ ׁ ִש ְר ּי ָ
ש ָר ֵאל ְּב ַמ ְד ְּב ָראׁ ,ש ּום לִ ְכל ּו ָכא
ׁ ְשנִ ין ְ ּד ָקא ָאזְ ל ּו יִ ְ ׂ
תו ֵרי ַּדהֲ ֹוו
וְ ִט ּנ ּו ָפא לָ א הֲ וָ ה ג ֹּו עֲ נָ נִ י לְ ֹגו .וְ ַעל ָּדא ָעאנֵי וְ ֹ
לון.
שב לְ ַבר הֲ ֹוו ,וְ ָכל ִאי ּנ ּון ְ ּדנ ְַט ֵרי ֹ
ָא ְכלֵ י ֵע ֶׂ

The clouds of honor that covered and protected the Israelites during their journeys in
the wilderness. They were only above the camps of the Israelites. The mixed multitude,
Erev Rav, and the animals were outside the camps and the protection of the clouds.
Inside the boundary of the clouds, there was no filth, dirt and or waste. The animals
were eating grass outside the camps and had wasted. Also, the people that were
guarding them.

ָ .68א ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ רַ ,א ּ ָבאִ ,אי ָה ִכי ִאי ּנ ּון ֵע ֶרב ַרב לָ א

ָ .68אמַ ר ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָרַ ,א ָּבאִ ,אם ָּכ ְך ,אוֹ ָתם
ֵע ֶרב ַרב לֹא הָ י ּו אוֹ ְכ ִלים ִמן הַ ּ ָמן? ָאמַ ר לוֹ ,
שנּוֹ ְתנִ ים לָ הֶ ם
וַדַּ אי ָּכ ְך הוּא ,אֶ ּ ָלא ַרק מַ ה ּ ׁ ֶ
שנּוֹ ֵתן ְל ַע ְבדּ וֹ  .ו ִּמ ּ ֶמה הָ י ּו
ִש ָראֵ לּ ְ ,כ ִמי ׁ ֶ
י ְׂ
ש ִ ּנ ְ ׁש ַאר ַאחַ ר
אוֹ ְכ ִלים? ִמ ּ ַת ְמ ִצית ,מַ ה ּ ׁ ֶ
הָ ֵרחַ יִםְ ּ ,פסֹלֶ ת .וְ הַ ָּכתוּב מַ ְכ ִריז וְ אוֹ מֵ ר) ,שם
ִש ָראֵ ל ָא ְכל ּו אֶ ת הַ ּ ָמן ַא ְר ָּב ִעים
טז( ו ְּבנֵי י ְ ׂ
ִש ָראֵ ל ,וְ לֹא אֲ חֵ ִריםַ .ויּ ְִרא ּו ְבנֵי
ָׁשנָהּ ְ .בנֵי י ְ ׂ
ֹאמר ּו ָמן הוּא ,וְ לֹא ְ ׁש ָאר הָ ֵע ֶרב ַרב,
ִש ָראֵ ל ַויּ ְ
י ְׂ
שהָ י ּו בֵ ינֵיהֶ ם.
צֹאן וּבָ ָקר ׁ ֶ
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יה וַ ַּדאי ָה ִכי ה ּואֶ .א ּ ָלא ָמה
הֲ ֹוו ַא ְכלֵ י ִמן ַמ ָ ּנא .אֲ ַמר לֵ ּ
יהּ .ו ִמ ּ ַמה הֲ ֹוו
ְ ּדיָהֲ ִבין ֹ
ש ָר ֵאלּ ְ ,כ ַמאן ְ ּדי ִָהיב לְ ַע ְב ֵד ּ
לון יִ ְ ׂ
סולֶ ת.
יחיָאְ ּ ,פ ֹ
ַא ְכלֵ יִ .מ ּ ַת ְמ ִציתָ ,מה ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ַאר ִמ ּ ָב ַתר ֵר ַ
ש ָר ֵאל ָא ְכל ּו ֶאת
ּו ְק ָרא ַא ְכ ִריז וְ ָא ַמר) ,שמות טז( ּו ְבנֵי יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ,וְ לָ א ַאחֲ ָרא .וַ ִּי ְרא ּו ְבנִ י
ַה ּ ָמן ַא ְר ּ ָב ִעים ׁ ָשנָ הְּ .בנֵי יִ ְ ׂ
ֹאמר ּו ָמן ה ּוא ,וְ לָ א ׁ ְש ַאר ֵע ֶרב ַרבָ ,עאנִ י
ש ָר ֵאל וַ ּי ְ
יִ ְ ׂ
תו ֵריַּ ,דהֲ ֹוו ּ ֵבינַיְ יה ּו.
וְ ֹ
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Rabbi Elazar asks his father; weren’t the Erev Rav eating from the Manna? And Rabbi
Shimon answers; certainly so. They were only eating from what the Israelites were
giving them like a person gives leftovers to his servant.
Exodus 16:35
“נוֹשׁבֶ ת אֶ ת הַ מָּ ן אָ כְ לוּ ﬠַ ד בֹּאָ ם אֶ ל ְקצֵ ה אֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן
ָ וּבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אָ כְ לוּ אֶ ת הַ מָּ ן אַ ְרבָּ ﬠִ ים ָשׁנָה ﬠַ ד בֹּאָ ם אֶ ל אֶ ֶרץ
ְ .”
“The sons of Israel ate the manna forty years until they came to an inhabited land;
they ate the manna until they came to the border of the land of Canaan.”
When the Torah says, ‘sons of Israel,’ it always refers to the twelve tribes of Israel,
excluding the Erev Rav. This verse tells us that only the Israelites ate the manna.
Lesson;
The Erev Rav were called by this name because their souls were mixed form the good
and bad side.
The Zohar reveals that after the sin in the Garden of Eden, Adam was away from Eve
for 130 years.During this time he sinned with the female of the other side. The adverse
outcome of this relationship was the creation of negative souls mixed with some good
from the side of Adam. These souls incarnated in the Erev Rav. The female side of the
soul has a stronger impact on the vessel that the souls bond with. Therefore, the Erev
Rav were mostly negative with a great desire for the self alone.
As incarnation of Abel, son of Adam, he knew about this aspect of correction and
wanted to correct the “Sin of Adam/his father” by allowing the Erev Rav to join the
Israelites in the exodus from Egypt. By taking them along on the spiritual journey to
the Land of Israel, he hoped to elevate their souls, even though God had advised him
against it. Because the Creator did not agree with Moses’s decision, the Torah refers
to the Erev Rav as “the People” not as the Children of Israel.
The Zohar nowadays gives protection like what the cloud of honors gave the Israelites
in the wilderness. When we are under the ‘clouds’ that are the studies of the Zohar,
we have protection. There are many souls of the Erev Rav that the small spark of good
in them is attracted to the Zohar. They fail when they let the desire for the self alone
seek ‘Shortcuts’ (See DZ 2934 < https://dailyzohar.com/daily-zohar-2934/ >) that is
the aspect of looking for a ‘Golden Calf’ to have a god that they can see and touch.
Those who are looking for ‘Shortcuts’ should fight the attraction to the ‘Golden Calf’
and study for the sake of revealing Light and follow the spiritual laws that the Zohar
teaches us. Only then we can get under the ‘Clouds’ and benefit from them.
, ַעד ַע ְכ ָׁשו הָ י ּו ְכנו ִּעים אוֹ ָתם ֵע ֶרב ַרב.69
שה ְלחַ זֵּק אֶ ת הַ ַּצד
ֶׂ ֲוְ ַע ְכ ָׁשו ָע ְמד ּו וְ ָרצ ּו מַ ע
 אוֹ נִ ְהיֶה כֻ ּ ָלנ ּו ַעם אֶ חָ ד וְ נִ ְהיֶה,ּ וְ ָא ְמרו,הָ ַאחֵ ר
שיֵּלֵ ְך ְלפָ נֵינ ּו
ֶ ׁ שיּ ְִהיֶה לָ נ ּו ִמי
ֶ ׁ ֹ או,ַּב ְ ּכלָ ל ִע ּ ָמכֶ ם
, ָאמַ ר ַא ֲהרֹן.שהוֹ לֵ ְך אֱ לֹהֵ יכֶ ם ִל ְפנֵיכֶ ם
ֶ ׁ ְֹ ּכמו
ִש ּ ַת ְּתפ ּו ָּב ָעם הַ ָּקדוֹ ׁש
ׁ ְ שאֵ ּ ֶלה י
ֶ ׁ חַ ס וְ ָׁשלוֹ ם
 וְ לֹא י ְִת ָע ְרב ּו הָ ָעם,ִל ְהיוֹ ת הַ כּ ֹל ְ ּכלָ ל אֶ חָ ד
 אֶ ּ ָלא טוֹ ב,הַ ָּקדוֹ ׁש ָּב ָעם הַ זֶּה ִ ּב ְכלָ ל אֶ חָ ד
ש ָיּבֹא
ֶ ׁ ידם ִמ ּתוֹ ְך הָ ָעם הַ ָּקדוֹ ׁש ַעד
ָ ְלהַ ְפ ִר
.ֹשה
ֶׁ מ

 הֲ ֹוו ִא ְת ַּכ ְפיָין ִאי ּנ ּון ֵע ֶרב ַרב וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא, ַעד ַה ׁ ְש ּ ָתא.69

או
ֹ , ָא ְמר ּו. לְ ַא ּ ָת ְק ָפא לְ ִס ְט ָרא ַאחֲ ָרא,עו ָב ָדא
ֹ ָקמ ּו ּו ָבע ּו
או יְ ֵהא לָ ן
ֹ ,כון
ֹ  וְ נֶהֱ וֵ י ִּב ְכלָ לָ א ִע ְּמ,נְ ֵהא ּ ֻכ ּ ָלנָ א ַע ּ ָמא חֲ ָדא
 ָא ַמר.יכון
ֹ כון ָק ֵמ
ֹ ֲ ְ ּכ ָמה ְ ּד ּי ֵַה ְך אֱ לָ ה,ַמאן ְ ּד ּי ֵַה ְך ָק ָמנָ א
,ישא
ָ ׁ לום ְ ּד ִא ּ ֵלין יִ ׁ ְש ּ ַת ְּתפ ּון ְּב ַע ּ ָמא ַק ִ ּד
ֹ  ַחס וְ ׁ ָש,ַאהֲ רֹן
ישא
ָ ׁ  וְ לָ א יִ ְת ָע ְרב ּון ַע ּ ָמא ַק ִ ּד,לְ ֶמהוֵ י ּכ ּ ָֹלא ְ ּכלָ לָ א חֲ ָדא
לון
ֹ  ֶא ּ ָלא ָטב ִאיה ּו לְ ַא ְפ ְר ׁ ָשא, ְ ּכלָ לָ א חֲ ָדא,ְּב ַע ּ ָמא ָ ּדא
.ֵיתי מ ׁ ֶֹשה
ֵ  ַעד ְ ּדי,ישא
ָ ׁ ִמג ֹּו ַע ּ ָמא ַק ִ ּד

While Moses was around, the negative side of the Erev Rav was subdued. Now that he
was away on the mountain for forty days, they felt that it was time to raise the power
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of the other-side. They wanted to be an integral part of the Israelites or have their own
God leading them as God leads them.
Aaron thought that mixing the Erev Rav with the holy children of Israel if not
acceptable. He chose to keep them away until Moses comes back.
שהָ י ּו ַר ִ ּבים
ֶ ׁ  אֶ ּ ָלא, וְ ַא ֲהרֹן ִה ְת ַּכ ּוֵן ְלטוֹ ב.70 ש ָר ֵאל
ִ  ֶא ּ ָלא ַס ִ ּג, וְ ַאהֲ רֹן לְ ָטב ִא ְת ְ ּכוָ ון.70
ׂ ְ ִיאין הֲ ֹוו ִמי
ְ, ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכך.ש ִה ְ ׁש ּ ַת ְּתפ ּו ִע ּ ָמהֶ ם ַּב ּ ֵלב
ֶ ׁ ִש ָראֵ ל
ׂ ְ ּ ִמי,ֹשה
ֶ ׁ  ַּכד ָא ָתא מ, ּו ְבגִ ין ַּכ ְך.ְ ּד ִא ׁ ְש ּ ָת ּ ָתפ ּו ּ ַבהֲ ַדיְ יה ּו ְּבלִ ּ ָבא
ְ
 ִה ְצטָ ֵרך ְלבָ ֵרר ו ְּללַ ּ ֵבן אֶ ת הָ ָעם,ֹשה
ֶ ׁ ש ָּבא מ
ֶ ׁ ְ ּכ
ְ ִא ְצ ְט ִר
ישא ֵמ ַהה ּוא
ָ ׁ יך לְ ָב ְר ָרא ּולְ לַ ְּבנָ א לְ ַע ּ ָמא ַק ִ ּד
, וְ ִה ְ ׁש ָקה אוֹ ָתם הַ ְ ׁש ָקיָה,הַ ָּקדוֹ ׁש מֵ אוֹ תוֹ חֵ ְטא
 ַעד ְ ּד ִא ְת ְּב ִריר ּו )דף קצ''ב,לון ׁ ַש ְקי ּו
ֹ  וְ ַא ׁ ְש ֵקי,חו ָבא
ֹ
ש ּ ֻכ ּ ָלם נִ ְב ְרר ּו וְ לֹא נִ ְ ׁשאֲ ָרה בָ הֶ ם ּ ְפסֹלֶ ת
ֶ ׁ ַעד
.סולֶ ת ְ ּכלַ ל
ֹ ע''א( ּ ֻכ ְּלה ּו וְ לָ א ִא ׁ ְש ְּת ַאר ְּבה ּו ּ ְפ
.ְ ּכלָ ל
Aaron’s intention was pure, but many from the Israelites were weak in heart and
followed the Erev Rav. Aaron allowed them to create the Golden Calf to stay far from
the Israelites. When Moses came back and saw them celebrating their new God, it
angered Moses. He broke the tablets, and the Erev Rav run away from him (Ramban
on Exodus 32). He took the Golden Calf, burned it and ground it to powder. Then he
spread the dust over water and made the Israelites drink this water to find out those
with a corrupted consciousness. He had to make this process of selection to remove
the evil from spreading in the camps of the children of Israel.
Lesson;
The process of Moses’s use is similar to the method used by the priest to find out if a
woman was unfaithful to her husband (check links below). Moses transformed the
golden idol to thin powder that doesn’t have form or energy due to the process of fire
and grinding. They were humiliated when they see the ‘Golden Calf, comes out with
their body waste.
Another aspect of the process is to check if the corrupted consciousness gives energy
back to the ‘consumed’ idol. Those with strong faith could overcome the idol’s force in
their body. If the ‘immune’ system is active, the person is cleared from the sin, and if
not, It would then be shown on the body.
Additional read: Unfaithful woman
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 וְ ִכי. ּ ָפ ֲרק ּו נִ זְמֵ י הַ זָּהָ ב, ָאמַ ר לָ הֶ ם ַא ֲהרֹן.71
,לֹא הָ יָה לָ הֶ ם זָהָ ב ַאחֵ ר? אֶ ּ ָלא ָאמַ ר ַא ֲהרֹן
,שיהֶ ם
ֵ ׁ ְשיּ ֵׁש לָ הֶ ם ְקטָ טָ ה ִעם ְ ּבנֵיהֶ ם וּנ
ֶ ׁ ְ ּבעוֹ ד
ְ
 ָׁשנִ ינ ּו, בּ ֹא ו ְּראֵ ה.ֹשה
ֶ ׁ  וּבֵ ין ָּכך ָיבֹא מ,ּי ְִת ַע ְ ּכבו
 ָּכל,שר הַ חַ י
ַׂ ִש ָראֵ ל ְ ּכסַ ּ ַפחַ ת ִ ּב ְב
ׂ ְ ָק ִ ׁשים ּג ִֵרים ְלי
?ּ מַ ה הֵ ם ָעשׂ ו.ש ּלֹא הָ י ּו ג ִֵרים ָּכ ָראוּי
ֶ ׁ ש ּ ֵכן אֵ ּ ֶלה
ֶׁ
שר
ֶ ׁ ֲַויּ ְִת ּ ָפ ֲרק ּו ָּכל הָ ָעם אֶ ת נִ זְמֵ י הַ זָּהָ ב א
 ַּכ ּ ָמה אֲ לָ ִפים ו ְּרבָ בוֹ ת הָ י ּו ִמ ִ ּנזְמֵ יהֶ ם.ְ ּב ָא ְזנֵיהֶ ם
.ָׁשם

 וְ ִכי, )שמות לב( ּ ָפ ֲרק ּו נִ זְ ֵמי ַה ָ ּז ָהב,לון ַאהֲ רֹן
ֹ  ָא ַמר.71

עוד
ֹ  ְּב, ֶא ּ ָלא ָא ַמר ַאהֲ רֹן.לון ַּדהֲ ָבא ַאחֲ ָרא
ֹ לָ א הֲ וָ ה
 ּו ֵבין ַּכ ְך, יִ ְת ַע ְ ּכב ּון,לון ְק ָט ָטה ִּב ְבנַ יְ יה ּו ּו ְבנָ ׁ ַשיְ יה ּו
ֹ ְ ּד ִאית
ש ָר ֵאל ְ ּכ ּ ַס ּ ַפ ַחת
ֵ י
ׂ ְ ִ ּ ָתנֵינָ ן ָק ׁ ִשים ֵּג ִרים לְ י, ּ ָתא חֲ זֵי.ֵיתי מ ׁ ֶֹשה

.ֵאות
ֹ  ְ ּדלָ א הֲ ֹוו ּג ִֵרים ְ ּכ ְד ָקא י, ָּכל ׁ ֶש ּ ֵכן ִא ּ ֵלין,שר ַה ַחי
ׂ ַ ִּב ְב
 וַ ִּי ְת ּ ָפ ַרק ּו ָּכל ָה ָעם ֶאת נִ זְ ֵמי ַה ָ ּז ָהב אֲ ׁ ֶשר.ִאי ּנ ּון ָמה ָע ְבד ּו

.יהון ּ ַת ּ ָמן
ֹ  ַּכ ָמה ַאלְ ֵפי וְ ִר ְבוָ ון הֲ ֹוו ִמ ִּנזְ ֵמ.ֵיהם
ֶ ְּב ָאזְ נ

Exodus 32:2
“ אֵ לָ י,ֹתיכֶם; וְהָ ִביאוּ
ֵ וּבנ
ְ ְשׁיכֶם ְבּנֵיכֶם
ֵ  אֲ ֶשׁר ְבּאָ זְ נֵי נ, פָּ ְרקוּ נִזְ מֵ י הַ זָּהָ ב, אַ הֲ רֹן,” ַויּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם
“Aaron said to them, “Tear off the gold rings which are in the ears of your wives, your
sons, and your daughters, and bring them to me.”
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The people had a lot of gold, but Aaron asked them to tear off the gold from the ears
of their wives and children. Aaron expected the people to have the objections of their
family to give the gold they are wearing and delay the process until Moses comes back.
There were about two and a half million Erev Rav that came out of Egypt attached to
the Israelites. They were not converted, and their presence was like unwanted skin
growth.
 מַ ה ָּכתוּב? ַויּ ִַּקח ִמיּ ָָדם ַויָּצַ ר אֹתוֹ ַּבחֶ ֶרט.72
 ַא ֲהרֹן לֹא נִ ְ ׁשמַ ר מֵ אוֹ ָתם ְ ׁשנֵי חֲכָ ִמים.' ֹוְ גו
 אֶ חָ ד,של אוֹ תוֹ ֵע ֶרב ַרב
ֶ ׁ אשיהֶ ם
ֵ ׁ שהָ י ּו ְב ָר
ֶׁ
.שה ִ ּב ְכ ָׁש ִפים
ֶׂ ֹ וְ הָ ַאחֵ ר הָ יָה עו,מֵ הֶ ם הָ יָה ְלפָ נָיו
ֹ לָ ְקח ּו אֶ ת אוֹ תו,ש ּ ְ ׁשנֵיהֶ ם ִה ְתיָעֲ צ ּו ְ ּכאֶ חָ ד
ֶ ׁ ּ ֵכיוָן
יש
ׁ  ו ְ ּׁש ִל,יש ְ ּביָד ַאחַ ת
ׁ  )אֶ חָ ד( ְ ׁשנֵי ְ ׁש ִל,זָהָ ב
ְ
ְ
ש ָּכך צָ ִריך ְ ּבאוֹ תוֹ ִמין
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם.ַּביָּד הָ ַאחֶ ֶרת
.של ִ ּכ ּ ׁשוּף
ֶׁ

 ַאהֲ רֹן.'תו ּ ַב ֶח ֶרט וְ ֹגו
ֹ או
ֹ  וַ ִּי ַ ּקח ִמ ּי ָָדם וַ ּי ַָצר, ַמה ְ ּכ ִתיב.72
יהון
ֹ יש
ֵ ׁ  ַּדהֲ ֹוו ְּב ֵר,ימין
ִ  ֵמ ִאי ּנ ּון ְּת ֵרין ַח ִ ּכ,לָ א ִא ְס ּ ָת ּ ַמר
 וְ ַאחֲ ָרא הֲ וָ ה,יה
ּ  ַחד ִמ ּנַיְ יה ּו הֲ וָ ה ָק ֵמ.ְ ּד ַהה ּוא ֵע ֶרב ַרב
 נ ְַטל ּו, ֵּכיוָ ן ְ ּד ַת ְרוַ ויְ יה ּו ִא ְתיָיעֲ ט ּו ַּכחֲ ָדא.ָע ִביד ְּב ַח ְר ׁש ֹוי

יש
ָ ישי ִּב
ֵ ׁ ִ )חד( ְּת ֵרין ׁ ְשל,ַה ִהיא ַּדהֲ ָבא
ׁ ִ ּו ׁ ְשל,ידא ְ ּד ַחד
ְ
 ְּבגִ ין ְ ּד ָה ִכי ִא ְצ ְט ִריך ְּב ַהה ּוא זִ ינָ א.ִּב ָידא ְ ּד ַאחֲ ָרא
.ְ ּד ַח ְר ׁ ָשא

Exodus 32:4
“ אֲ ֶשׁר הֶ ﬠֱלוּ� מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם,ֹאמרוּ–אֵ לֶּ ה אֱ �הֶ י� י ְִשׂ ָראֵ ל
ְ  ﬠֵ גֶל מַ סֵּ כָה; ַויּ,ֲשׂהוּ
ֵ  ַו ַיּﬠ, ַויָּצַ ר אֹתוֹ בַּ חֶ ֶרט,”וַיִּ ַקּח ִמיּ ָָדם
“He took this from their hand, and fashioned it with a graving tool and made it into a
molten calf; and they said, “This is your god, O Israel, who brought you up from the
land of Egypt.”
Yunus and Yombrus were the top wizards and leaders of the Erev Rav. They were the
children of Balaam and knew how to make the Golden Calf. Aaron didn’t see their
witchcraft on the gold. One of them had two-third of the gold in his hand, and the
other had one third. That process was needed together with the Right aspect of Aaron
to bring the Golden Calf to life.
Lesson;
The Erev Rav still exists in our time. They can be found among the Israelites all over
the world with souls that have aspects of negativity from those who came out from
Egypt. They are always ‘attached’ like growth to ‘bodies’ that produce well in all aspects
of life. They are greedy with a desire to control everything. Many of them can be found
as leaders of countries and communities. Even Rabbis can be from the Erev Rav,
especially those who seek to have greater influence. Do not judge people, avoid those
who are not true to the teachings of Torah and Kabbalah. If they offer ‘shortcuts,’
avoid!. Ask them how to make a gram of gold or a simple way to boil water in their
hands. They are all charlatans. If they offer big and deliver little, they can not be
trusted. Avoid them!
We wait for Moses even if he is late because when he comes, he will bring with him all
the light we need, needing no ‘idols’ of this world.
, אֵ י חָ ִסיד ָקדוֹ ׁש, ָאמַ ר, ָּבכָ ה ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן.73
 ַּבח ֲִסידו ְּת ָך,של הָ אֵ ל הַ גָדוֹ ל
ֶ ׁ ַַא ֲהרֹן ָמ ׁשוּח
ִית
ָ  וְ ַא ּ ָתה לֹא הָ י,נ ְָפל ּו ַּכ ּ ָמה מֵ הָ ָעם הַ ָּקדוֹ ׁש
ש ׁש ָׁשעוֹ ת
ֵ ׁ ש ִה ִ ּגיע ּו
ֶ ׁ  מֶ ה ָעשׂ וּ? ְ ּכ.יוֹ ֵד ַע ְל ִה ּ ָׁשמֵ ר
 לָ ְקח ּו אֶ ת אוֹ תוֹ זָהָ ב,וְ הַ יּוֹ ם הָ יָה ְ ּב ִמ ְ ׁש ָקל
ש ּ ִמי
ֶ ׁ  ָמה הַ ּ ַט ַעם? ִמ ּ ׁשוּם.ש ּ ָפ ְרק ּו מֵ ָא ְזנֵיהֶ ם
ֶׁ
ְ
 לֹא ִמ ְת ַּב ֵּק ׁש לָ חוּס,ש ָּצ ִריך לַ עֲ שׂ וֹ ת ִ ּכ ּ ׁשוּף
ֶׁ

 ַאהֲ רֹן,ישא
ָ ׁ ידא ַק ִ ּד
ָ  ָא ַמר ִאי חֲ ִס,עון
ֹ  ּ ָב ָכה ַר ִּבי ׁ ִש ְמ.73
 ּ ַבחֲ ִסיד ּו ָת ְך ַנ ְפל ּו ַּכ ָמה ֵמ ַע ּ ָמא,יחא ֶּדאֱ לָ ָהא ַר ּ ָבא
ָ ְמ ׁ ִש
. ַמה ּו עֲ ַבד ּו. וְ ַאנְ ְּת לָ א הֲ וֵ ית י ַָדע לְ ִא ְס ּ ַת ְּמ ָרא.ישא
ָ ׁ ַק ִ ּד
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 נ ְַטל ּו ַהה ּוא, וְ ֹיו ָמא הֲ וָ ה ְּב ַמ ְת ְקלָ א,ַּכד ָמט ּו ׁ ִשית ׁ ַשעֲ ִּתין
 ְּבגִ ין ְ ּד ַמאן. ַמאי ַט ְע ָמא.ֵיהון
ֹ ַּדהֲ ָבא ְ ּד ָפ ִריק ּו ֵמא ּו ְדנ
ְ ְ ּד ִא ְצ ְט ִר
ינוי ַעל
ֹ יחס ֵע
ַ  לָ א ּ ָב ֵעי לְ ֵמ,יך לְ ֶמ ְע ּ ַבד ַח ְר ׁ ָשא

Zohar Ki Tisa – unedited- not for publishing
ָימא לָ ןִ ,אי אֲ נָ ן לָ א
מונָ א .וְ ִאי ּנ ּון ַא ְמ ִריַ ׁ ,שעֲ ָתא ַק ּי ָ
ָמ ֹ
יחס ַעל ַּדהֲ ָבאִ ,מ ּיַד וַ ִּי ְת ּ ָפ ַרק ּו
ְמ ַע ְ ּכ ִבין .לָ או ׁ ַשעֲ ָתא לְ ֵמ ַ

ָּכל ָה ָעםַ .מאי וַ ִּי ְת ּ ָפ ַרק ּוּ ְ .כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )מלכים א
יט( ְמ ָפ ֵרק ָה ִרים ּו ְמ ׁ ַש ּ ֵבר ְסלָ ִעיםּ ְ ,ד ַח ִּביל ּו וְ ַת ְבר ּו
ישא ִאי
א ּו ְדנַיְ יה ּוָ ּ .ב ָכה ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמין וְ ָא ַמר ִאי ַע ּ ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
ישאּ ְ ,דק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא.
ַע ּ ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ

ֵעינוֹ ַעל ָממוֹ ן .וְ הֵ ם אוֹ ְמ ִרים ,הַ ּ ָׁש ָעה עוֹ מֶ ֶדת
לָ נוִּ ,אם אֵ י ֶנ ּנ ּו ְמ ַע ְ ּכ ִבים .זוֹ אֵ ינ ָּה ָׁש ָעה לָ חוּס
ַעל הַ זָּהָ בִ .מיָּד ַ -ויּ ְִת ּ ָפ ֲרק ּו ָּכל הָ ָעם .מַ ה זֶּה
ש ּנֶאֱ מַ ר )מלכים-א יט( ְמפָ ֵרק
ַויּ ְִת ּ ָפ ֲרקוּ? ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
ש ִה ְ ׁש ִחית ּו וְ ָׁש ְבר ּו אֶ ת
ש ּ ֵבר ְסלָ ִעיםֶ ׁ ,
הָ ִרים ו ְּמ ׁ ַ
ָא ְזנֵיהֶ םָּ .בכָ ה ְ ּכ ִמ ּק ֶֹדם וְ ָאמַ ר ,אֵ י ַעם ָקדוֹ ׁש
של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא.
ֶׁ

“Rabbi Shimon cried, and said, “Aaron, the Holy anointed of God. Even with your
”righteousness, you couldn’t protect yourself, and many from Israel died.
Rabbi Shimon continues to explain what the wizards of the Erev Rav did. They
waited for the midday when the sun in the middle of the sky and did not lean either
to the east or to the west. Then took the gold they removed from their ears and
handed it to Aaron.
The Zohar explains that those who want to make magic don’t bother by the cost.
They knew that the timing was on their favor and immediately ripped the gold from
their ears, ignoring the pain.
ָ ּ .74פ ַתח

ַר ִּבי

עון
ׁ ִש ְמ ֹ

ְּב ִב ְכיָה,

וְ ָא ַמר) ,שמות

להים וְ ֹגו'ָ .הא א ּו ְקמ ּו ָה
יש ֹו אֲ דֹנָ יו ֶאל ָהאֱ ִ
כא( וְ ִה ִ ּג ׁ

ַח ְב ַר ּיָיא ,אֹזֶן ְ ּד ׁ ָש ַמע ְּב ִסינַי) ,ויקרא כה( ִ ּכי לִ י ְבנֵי
עול ַמלְ כ ּות ׁ ָש ַמיִ ם
ש ָר ֵאל עֲ ָב ִדים וְ ֹגו' .וְ ִאיה ּו ּ ָפ ִריק ֹ
יִ ְ ׂ
ָיב ּיָא
יה לְ ַא ֵחרִּ ,ת ָר ַצע .וְ ִא ּ ֵלין ַח ּי ַ
יה ,וְ זָ ִבין ַּג ְר ֵמ ּ
ֵמ ָעלֵ ּ
הון ְל ֶמהֲ ָדר
ישיןְּ ,ב ִתיא ּו ְב ּ ָתא ִ ּד ְל ֹ
יעיןּ ,ג ּו ְב ִרין ִּב ׁ ִ
ְר ׁ ִש ִ
ֵיהון ֶא ּ ָלא חֲ ִביל ּו
לְ ָס ְר ָחנַיְ יה ּו ,לָ א ּ ָבע ּו ִמ ְּנ ׁ ֵשיה ֹון ּו ְבנ ֹ

א ּו ְר ַחיְ יה ּו )ס''א

אודנייהו( וְ ִא ְת ּ ְפ ָרק ּו

עול
ֵמ ֹ

ׁ ְש ַמיָא

לון ח ּולָ ָקא
ְ ּד ָפ ִקיד לְ ה ּו מ ׁ ֶֹשה ,וְ ַת ְבר ּו א ּו ְדנַיְ יה ּוּ ְ ,דלֵ ית ֹ
ישא.
ישא ,וְ ַע ּ ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
ִּב ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ

ָ ּ .74פ ַתח ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן ִ ּב ְב ִכיָּה וְ ָאמַ ר) ,שמות
ישוֹ אֲ דֹנָיו אֶ ל הָ אֱ ל ִֹהים וְ גוֹ ' .ה ֲֵרי
כא( וְ ִה ִ ּג ׁ
ש ּ ָׁש ְמ ָעה ְ ּב ִסינַי )ויקרא
אזֶן ׁ ֶ
ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ הַ חֲבֵ ִרים ,הָ ֹ
ִש ָראֵ ל עֲ בָ ִדים וְ גוֹ ' ,וְ הוּא ּ ָפ ַרק
כה( ִ ּכי ִלי ְבנֵי י ְ ׂ
עֹל מַ ְלכוּת ָׁשמַ יִם מֵ ָעלָ יו ו ָּמכַ ר ַע ְצמוֹ ְל ַאחֵ ר
ָשים
 ּ ֵת ָרצַ ע .וְ אֵ ּל ּו הָ ְר ָׁש ִעים הַ חַ יּ ִָבים ,אֲ נ ִ ָׁר ִעיםּ ִ ,ב ְת ׁשו ָּק ָתם לַ ֲחזֹר ְל ִס ְרחוֹ נָם לֹא ָרצ ּו
הַ ְ ׁשחָ ַתת
אֶ ּ ָלא
ו ְּבנֵיהֶ ם
שיהֶ ם
ִמ ְ ּנ ׁ ֵ
של ָׁשמַ יִם
דַּ ְר ָּכם )אָ זְ נֵיהֶ ם( ,וְ ִה ְת ּ ָפ ְרק ּו מֵ עֹל ׁ ֶ
שאֵ ין לָ הֶ ם
ֹשה וְ ָׁש ְבר ּו ָא ְז ֵניהֶ םֶ ׁ ,
ש ִּצ ּוָה אוֹ ָתם מ ׁ ֶ
ֶׁ
שם הַ ָּקדוֹ ׁש וְ הָ ָעם הַ ָּקדוֹ ׁש.
חֵ לֶ ק ַּב ּ ׁ ֵ
Leviticus 25:55

אוֹתם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם אֲ ִני יְהוָה אֱ �הֵ יכֶם“
ָ
אתי
”.כִּ י ִלי ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ﬠֲבָ ִדים ﬠֲבָ ַדי הֵ ם אֲ ֶשׁר הוֹצֵ ִ
“’For the sons of Israel are My servants; they are My servants whom I brought out from
”the land of Egypt. I am YHVH your God.
The people received the Torah on Mount Sinai and heard the words of the Torah with
their ears. By tearing the gold from their ears, they made a flaw in the ears that listened
to the commandment of “You shall have no other gods before me.”. Now they follow
another god, disconnecting from the Holy and true God and the Holy children of Israel.
;Lesson
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We were born in the ‘Image’ of God, meaning that our mortal body is parallel to our
spiritual body. When we do negative actions using any part of our body, we make a
flaw in the aspect of the spiritual body. That requires a matching correction.
If we listen to a lot of gossip and evil speech, we need to speak and listen to the sacred
Torah and Zohar text to correct the flawed ‘ear’. If we took from others without proper
pay/earning, we need to give back on the same spiritual level.
The study of Zohar and giving Tzedaka help in correcting almost all transgressions,
because the high light revealed, ‘wash’ away and correct the ‘flaws’ as needed.
This is one of the aspects of “An eye for an eye”, “a tooth for a tooth”.
 אֶ חָ ד, מֶ ה ָעשׂ וּ? ִח ְּלק ּו ְ ׁשנֵיהֶ ם אוֹ תוֹ הַ זָּהָ ב.75
 ָע ְמד ּו ְ ּכ ֶנגֶד.ישי
ׁ ִ  וְ אֶ חָ ד ְ ׁש ִל,ישים
ׁ ִ נָטַ ל ְ ׁשנֵי ְ ׁש ִל
 ָעשׂ ּו ִכ ְ ׁשפֵ יהֶ ם וְ ִכ ּ ְ ׁשפ ּו.ש ׁש ָׁשעוֹ ת
ֵ ׁ שמֶ ׁש ְ ּב
ֶ ׁ ּ ַה
יעה
ָ ש ִה ִ ּג
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן.של הַ ּ ֶפה
ֶ ׁ ְ ּבלַ הֲטֵ יהֶ ם ַּב ִ ּכ ּ ׁשוּף
 ְ ׁשנֵיהֶ ם הֵ ִרימ ּו,יעית
ִ אשית הַ ּ ָׁש ָעה הַ ּ ְ ׁש ִב
ׁ ִ ֵר
)וּמ ַנּיִן ֶשׁמֵּ הַ יָּד ֶשׁל
ִ ,י ְֵדיהֶ ם ַעל י ְֵדי ַא ֲהרֹן
ש ָּכתוּב ַויּ ִַּקח
ֶ ׁ (?יוֹתר
ֵ ְשׁנֵיהֶ ם נָטַ ל יָד אַ חַ ת ְול ֹא
שהוּא ִק ּ ֵבל
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן. ְ ׁשנֵיהֶ ם הָ י ּו וְ לֹא יוֹ ֵתר.ִמיּ ָָדם
 יָצָ א קוֹ ל,( ְול ֹא י ְֵדיהֶ ם,)שׁ ַתּיִם
ְ ִמיּ ָָדם
, )משלי יא( יָד ְליָד לֹא ִי ּנ ֶָקה ָרע,וְ ָאמַ ר
. הֵ ִביא ָרע לָ עוֹ לָ ם.ש ָּכתוּב ִ ּכי ְב ָרע הוּא
ֶׁ

 ַחד נָ ִטיל, ּ ְפלִ יג ּו ּ ַת ְרוַ ויְ יה ּו ַהה ּוא ַּדהֲ ָבא. ָמה עֲ ַבד ּו.75

 ְּב ׁ ִשית, ָקמ ּו לָ ֳק ֵבל ׁ ִש ְמ ׁ ָשא.יש
ִ ׁ ְִּת ֵרין ׁ ְשל
ׁ ִ וְ ַחד ׁ ְשל,ישין
יהון ְּב ַח ְר ׁ ָשא
ֹ  ּו ַבלְ ט ּו ְּבלָ ֵט, עֲ ַבד ּו ַח ְר ׁ ַשיְ יה ּו.ׁ ַש ְע ִּתין
 ָא ִרימ ּו ּ ַת ְרוַ ויְ יה ּו, ֵּכיוָ ן ְ ּד ָמ ָטא ׁ ֵשיר ּו ָתא ִ ּד ׁ ְש ַבע.ְ ּדפ ּו ָמא

 )ומנלן דמידא דתרויהו יד מכל.דוי ְ ּד ַאהֲ רֹן
ֹ ְיְ ַדיְ יה ּו ַעל י
, ּ ַת ְרוַ ויְ יה ּו הֲ ֹוו,חד נטל ולא יתיר( ִ ּד ְכ ִּתיב וַ ִּי ַ ּקח ִמ ּי ָָדם
 ֵּכיוָ ן ְ ּד ִאיה ּו ַק ִּביל ִמ ּי ָָדם )ס''א תרי ולא.וְ לָ א י ִַּתיר
 )משלי יא( יָד לְ יָד לא יִ ָ ּנ ֶקה, ַק ּ ָלא נָ ִפק וְ ָא ַמר,(ידיהם
.יתי ָרע לְ ָעלְ ָמא
ֵ ְ ַאי. ִ ּד ְכ ִּתיב ִ ּכי ְב ָרע ה ּוא,ַרע

Yunus and Yumbrus split the gold among themselves, one took two thirds and the
other one took one third. They rose to the sun in mid-day, which is six hours from
sunrise. They did magic spells, and at the start of the seventh hour of the day, they
raised their hands and brought the gold to Aaron. Aaron took the gold only from the
hands of these two evils.
When Aaron took the gold from their hands, a voice announced the verse from
Proverbs 11:21
“יָד ְליָד ל ֹא ִינּ ֶָקה ָרּע ְוז ֶַרע צַ ִדּ ִיקים נ ְִמלָ ט.”
“My hand upon it! the evil man shall not be unpunished, but the seed of the righteous
shall escape.”
And Aaron said (Exodus 32:22)
“ ַויּ ֹאמֶ ר אַ הֲ רֹן אַ ל יִחַ ר אַ ף אֲ ֹד ִני אַ ָתּה י ַָדﬠְ ָתּ אֶ ת הָ ﬠָ ם כִּ י ְב ָרע הוּא.”
“Aaron said, “Do not let the anger of my lord burn; you know the people yourself, that
they are prone to evil.”
 אוֹ ָתם הַ חוֹ ְט ִאים הָ ְר ָׁש ִעים-  סוֹ ד הַ דָּ בָ ר.76 ָיבין ַח ְר ׁ ִשין ְּב ֹנוי
ִ  ִאי ּנ ּון ְר ׁ ָש ִעים ַח ּי. ָרזָ א ְ ּד ִמ ּ ָלה.76
של לָ בָ ן
ֶ ׁ  ְ ּבנֵי בָ נָיו,של ְמכַ ּ ְ ׁש ִפים ְ ּבנֵי ִב ְל ָעם הַ חוֹ טֵ א
ֶ ׁ כוס
ֹ  ָחמ ּו ְ ּד,יעא
ָ  ְּבנִ י ְּב ֹנוי ְ ּדלָ ָבן ְר ׁ ִש,ָיבא
ָ ְ ּד ִבלְ ָעם ַח ּי
,של ְ ּב ָרכָ ה ִהיא ְ ּבי ִָמין
ֶ ׁ שכּ וֹ ס
ֶ ׁ  ָרא ּו,הָ ָר ָׁשע
 )ס''א. ּו ִמן יְ ִמינָ א ִא ּ ָת ַקף ּ ָת ִדיר,ימין ִאיה ּו
ִ ְּב ָר ָכה ִּב
 ִאם,ּ ָא ְמרו,()יוֹתר
ֵ וּמֵ הַ יּ ִָמין ִמ ְתחַ ז ּ ֶֶקת ּ ָת ִמיד
,ימינָ א
ִ ישא ִ ּד
ָ ׁ  ַהה ּוא ֵר, ִאי יְ ֵהא ִּב ְס ַטר ָ ּדא,יתיר( ָא ְמר ּו
 ה ֲֵרי,של הַ יּ ִָמין
ֶ ׁ ֹאש
ׁ י ְִהיֶה ַּב ַּצד הַ זֶּה אוֹ תוֹ ר
.ֵאות
ֹ ָהא ּת ּו ְק ּ ָפא ִ ּדילָ ן ְ ּכ ְד ָקא י
.ש ּ ָלנ ּו ָּכ ָראוּי
ֶ ׁ הָ ָע ְצ ָמה
Yunus and Yumbrus ‘tricked’ Aaron when they raised their hands to give him the gold.
Raising the hands above is a connection to the upper three sefirot. Aaron had to raise
his hands to take the Gold, and when he did, he also connected to the upper three
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Sefirot, where the force of life comes to the world. In this case, he drew life to the ox
creature of the other-side that the Erev Rav wanted to create. If Aaron were to take the
gold from the ground that is the aspect of the lower sefirot, the ox of the other-side
wouldn’t have had life from above, and nothing would have happened.
Lesson;
Sometimes good intentions may lead to adverse outcomes. We must be careful when
dealing with the negative side. Even if we think that we can handle it, just the fact
that we are in contact with some form of negative may hurt us.
Some of us with good heart and intention try to help people that we see on the ‘otherside’. In such a case, we need to go down and pull them up. The danger is that they
may drag us down to their level. We can help people ONLY if they choose to go up and
made true efforts to shed their ‘Klipots’ that hold them down.
The rule is not to try to convert but to send ropes of support. If they try to pull us
down, we let go, even if we lose a piece of rope, which is the aspect of our time and
energy, we don’t lose our level and still able to help others.
 נ ְָתנ ּו,של הַ יּוֹ ם
ֶ ׁ שבַ ע ָׁשעוֹ ת
ֶ ׁ יע
ַ ש ִה ִ ּג
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן.77
 ִאם הוּא הָ יָה אוֹ מֵ ר לָ הֶ ם ִ ׂשימ ּו.לוֹ ְל ַא ֲהרֹן ִמיָּד
 לֹא הָ י ּו- אוֹ תוֹ ָּב ָא ֶרץ ַּב ְּת ִח ּ ָלה וַאֲ נִ י אֶ ּטֹל
 אֶ ּ ָלא נָטַ ל.יְכוֹ ִלים ְ ּב ִכ ְ ׁשפֵ יהֶ ם לַ עֲ שׂ וֹ ת ְ ּכלוּם
. ַויּ ִַּקח ִמיּ ָָדם, וְ הַ ָּכתוּב ִמ ְת ַר ֵעם וְ אוֹ מֵ ר.ִמיּ ָָדם
,יש חָ כָ ם
ׁ  ִא,יש נ ִָביא
ׁ ְרא ּו מֶ ה ָע ָׂשה ַא ֲהרֹן ִא
 ָּכל,ש ִא ּל ּו נָטַ ל ִמן הָ ָא ֶרץ
ֶ ׁ .ש ּלֹא י ַָדע ְל ִה ּ ָׁשמֵ ר
ֶׁ
. ַש ָּבעוֹ לָ ם לֹא הָ י ּו יְכוֹ ִלים ְלהַ ְצ ִליח
ֶ ׁ ְ ּכ ָׁש ִפים
שה הַ זֶּה? ִמ ּ ׁשוּם
ֶׂ ֲאֲ בָ ל ַּב ּ ָמה ִה ְצ ִליח ּו ַּב ּ ַמע
. וְ לֹא ִמן הָ ָא ֶרץ,ש ַ ּויּ ִַּקח ִמיּ ָָדם
ֶׁ

יה לְ ַאהֲ רֹן
ּ ֵ יָהֲ ב ּו ל, ֵּכיוָ ן ְ ּד ָמ ָטא ׁ ֶש ַבע ׁ ַש ְע ִּתין ְ ּד ֹיו ָמא.77
יה ְּב ַא ְר ָעא
ֹ  ִאי ִאיה ּו הֲ וָ ה ָא ַמר.ִמ ּיָד
ּ ֵלון ׁ ַשו ּו ל
, לָ א הֲ ֹוו י ְַכלִ ין ְּב ַח ְר ׁ ַשיְ יה ּו ְ ּכל ּום,טול
ֹ  וָ אֲ נָ א ֶא,יתא
ָ ְּב ַק ְד ִמ
, וַ ִּי ַ ּקח ִמ ּי ָָדם, ּו ְק ָרא ִמ ְת ָר ַעם וְ ָא ַמר.ֶא ּ ָלא ִמ ּי ָָדם נָ ַטל
 לָ א י ַָדע,יאה ְ ּג ַבר ַח ִ ּכים
ָ ָחמ ּו ָמה עֲ ַבד ַאהֲ רֹן ְ ּג ַבר נְ ִב
 ָּכל ַח ְר ׁ ִשין ְ ּד ָעלְ ָמא, ְ ּד ִאילּ ּו נָ ִטיל ֵמ ַא ְר ָעא,לְ ִא ְס ּ ַת ְּמ ָרא
עו ָב ָדא
ֹ  אֲ ָבל ְּב ָמה ַא ְצלָ ח ּו ְּב.לָ א הֲ ֹוו י ְַכלִ ין לְ ַא ְצלְ ָחא
. ְּבגִ ין ְ ּדוַ ִּי ַקח ִמ ּי ָָדם וְ לָ א ֵמ ַא ְר ָעא,ָּדא

If Aaron were to ask Yunus and Yumbrus to put the gold on the ground first, then pick
it up, they wouldn’t be able to activate any of their magic spells. Unfortunately, Aaron
who was a wise man and on a level of the prophet didn’t know how to protect himself.
שחוֹ ְ ׁש ִבים ְ ּבנֵי
ֶ ׁ ֹ לֹא ְ ּכמו. ַויָּצַ ר אֹתוֹ ַּבחֶ ֶרט.78
.ש ָע ָׂשה ִציּו ִּרים ִ ּב ְמח ּוגָה אוֹ ְ ּב ָדבָ ר ַאחֵ ר
ֶ ׁ ָא ָדם
ש ַא ֲהרֹן
ֶ ׁ ,אֶ ּ ָלא ָּבא הַ ָּכתוּב ְלהוֹ ִכיחַ אֶ ת הַ דָּ בָ ר
ידיהֶ ם הָ יָה
ֵ ש ּנָטַ ל ִמ
ֶ ׁ  ִא ּל ּו ְ ּכ.לֹא י ַָדע ְל ִה ּ ָׁשמֵ ר
ְ
, ֹש ַאחַ ר ָּכך י ִּטֹל אוֹ תו
ֶ ׁ  וְ ַאף ַעל ּגַב,זוֹ ֵרק לָ ָא ֶרץ
 אֲ בָ ל.שה הָ ָרע הַ זֶּה
ֶׂ ֲָאז לֹא הָ יָה מַ ְצ ִליחַ הַ ּ ַמע
,ש ּ ָל ַקח זָהָ ב ו ְּט ָמנוֹ מֵ הָ ַעיִן
ֶ ׁ ,ַּבכּ ֹל הָ יָה ִסיּו ַּע ַרע
ששּׂ ָ ם
ֶ ׁ ? מַ ה זֶּה ַויָּצַ ר אֹתוֹ ַּבחֶ ֶרט.ַרע ַאחַ ר ַרע
 וְ ָאז,אֶ ת ָּכל הַ זָּהָ ב ְ ּב ִכיס אֶ חָ ד וְ נִ ְ ׁשמַ ר מֵ הָ ַעיִן
.שה
ֶׂ ֲהַ כּ ֹל ָעלָ ה ְלמַ ע

 לָ או ְ ּכ ָמה ְ ּד ַח ׁ ְש ִבין,תו ּ ַב ֶח ֶרט
ֹ או
ֹ  )שמות לב( וַ ּי ַָצר.78
.או ְּב ִמ ּ ָלה ַאחֲ ָרא
ֹ , ְ ּדעֲ ַבד ִצ ּי ּו ִרין ִּב ְמח ּוגָ ה,ְּבנֵי נָ ׁ ָשא
 ְ ּד ַאהֲ רֹן לָ א י ַָדע,או ָכ ָחא ִמ ּ ָלה
ֹ ְֶא ּ ָלא ָא ָתא ְק ָרא ל
, הֲ וָ ה ׁ ַש ֵּדי לְ ַא ְר ָעא,יהון
ֹ  ִאיל ּו ַּכד נָ ַטל ִמ ְּי ֵד.לְ ִא ְס ּ ַת ְּמ ָרא

 לָ א הֲ וָ ה )דף קצ''ב,יה לְ ָב ַתר
ּ ֵוְ ַאף ַעל ַּגב ְ ּדיִ ּט ֹול ל
 אֲ ָבל ְּבכ ּ ָֹלא ִס ּי ּו ָעא.ישא ָ ּדא
ָ ׁ עו ָב ָדא ִּב
ֹ ע''ב( ַא ְצלַ ח

יש ּ ָב ַתר
ָ ׁ ִּב
ׁ  ִּב,יה ֵמ ֵעינָ א
ּ  ּו ְט ָמ ֵר, ְ ּדנָ ִקיט ַּדהֲ ָבא,ישא הֲ וָ ה
יסא
ָ  ְ ּד ׁ ַש ֵ ּוי ָּכל ַּדהֲ ָבא ְּב ִכ.תו ּ ַב ֶח ֶרט
ֹ או
ֹ  ַמאי וַ ּי ַָצר,יש
ׁ ִּב
.עו ָב ָדא
ֹ ְ ְ ּכ ֵדין ָסלִ יק ּכ ּ ָֹלא ל. וְ ִא ְס ְּת ַמר ֵמ ֵעינָ א,חֲ ָדא

Exodus 32:4
“ֹאמרוּ אֵ לֶּ ה אֱ �הֶ י� י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר הֶ ﬠֱלוּ� מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם
ְ ֲשׂהוּ ﬠֵ גֶל מַ סֵּ כָה ַויּ
ֵ וַיִּ ַקּח ִמיּ ָָדם ַויָּצַ ר אֹתוֹ בַּ חֶ ֶרט ַו ַיּﬠ.”
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“He took this from their hand, and fashioned it with a graving tool and made it into a
molten calf; and they said, “This is your god, O Israel, who brought you up from the
land of Egypt.”
Aaron could have thrown the gold immediately to the ground to break the spell, then
pick it up but the negative force was strong, and he completed the process as they
wanted. The Zohar explains that Aaron didn’t form the shape of the Golden Calf with
carving tools. He placed the gold under a sheet to conceal the process from viewing
eyes. Because of that concealment, the process completed and the shape of the Golden
Calf appeared in a complete and living form.
Lesson;
Doing the wrong things with pure intention doesn’t stop the adverse outcome. The
initial action and the consciousness that comes with it determines the results. Yunus
and Yumbrus made magic spells on the gold to inject their consciousness for creating
other-god to lead them. Their consciousness was so strong that even Aaron fell under
it.
We can protect ourselves from falling under the influence of negativity by avoiding
situations where there’s a risk of meeting the presence of negative forces. In most
cases, these forces are stronger than us. The Torah gives us 248 precepts of positive
action and 365 of avoiding negativity. It’s 117 more precepts of not to engage with
negativity. It teaches us that we have to watch and avoid different aspects of negative
and impure situations.
We should restrict all kind of temptations that comes mostly from the impure side to
trap us and get our pure energy to give them life. Since the other-side is in ‘darkness’,
they need us to draw for them. They will await anywhere we have the opportunity to
bring light.
Anger is an important aspect of negativity that causes us to lose most of the Light we
work hard to get. Anger is considered to be idol worship and could even attract negative
souls or entities to enter our spiritual realm and confuse us. The best way to avoid it
is to stop the reactive thoughts immediately and before it progresses into action like
screaming or physical contact. When anger comes and hard to control, find something
that would distract you from the cause of the anger. Looking at a picture or a video of
babies would have a great calming effect. Also calling a loved one that would calm you
and not plan a revenge attack.
,ש ָּכ ְך הָ יָה אוֹ מֵ ר
ֶ ׁ של חֲנוֹ ְך ָמצָ אנ ּו
ֶ ׁ ֹ ְ ּב ִס ְפרו.79
ּ
ש ָיבֹא ּו
ֶ ׁ  ו ְּכ,ֹאש הַ ּ ָלבָ ן
ׁ ּ ֵבן י ִָחיד ִי ּוָלֵ ד ְלאוֹ תוֹ ר
ֹ י ְַטע ּו אוֹ תוֹ ְ ּבאוֹ תו,שר הַ חֲמוֹ ִרים
ַׂ אוֹ ָתם ִמ ְ ּב
ּ
)שׁיִּ טֹּ ל( מַ ְר ּג ִָליוֹ ת ְ ּבפַ עֲ מוֹ נֵי זָהָ ב ְללֹא
ֶ שיּ ְַכנִ יס
ֶׁ
ּ
ּ
 מַ ה זֶּה. ו ְּדמוּת ְּת ֻציַר ְ ּב ִציוּר ַּבחֶ ֶרט, ַֹד ְע ּתו
של אֱ נוֹ ׁש
ֶ ׁ  זֶה ּו קו ְּלמוֹ ס,ַּבחֶ ֶרט? ְ ּבחֶ ֶרט אֱ נוֹ ׁש
.ש ִה ְט ָעה ְ ּבנֵי ָא ָדם
ֶ ׁ הָ ָר ָׁשע

 ְּב ָרא, ְ ּדהֲ וָ ה ָא ַמר ָה ִכי, ְּב ִס ְפ ָרא ְ ּדחֲ ֹנו ְך ַא ׁ ְש ַּכ ְחנָ א.79

 וְ ַכד יִ יִ ת ּון,ישא ִח ָ ּו ָורא
ָ ׁ יְ ִח ָיד ָאה יִ ְת ְּיילִ ד לְ ַהה ּוא ִר
 ְּב ַהה ּוא ְ ּד ָעיִ יל )נ''א,יה
ּ ֵ י ְָט ִעין ל,ש ָרא ַּדחֲ ָמ ֵרי
ׂ ְ ִמ ִּב

,יה
ּ ֵ ְּבלָ א ַּד ְע ּ ָתא ִ ּדיל,דנטיל( ַמ ְר ְ ּגלָ ן ְּבזָ גִ ין ְ ּד ַדהֲ ָבא
 ְּב ֶח ֶרט. ַמאי ּ ַב ֶח ֶרט.ּו ְד ּי ּו ְקנָ א יְ צֻ יַיר ְּב ִצ ּי ּו ָרא ּ ַב ֶח ֶרט
. ְ ּד ַא ְט ֵעי לִ ְבנֵי נָ ׁ ָשא,ָיבא
ָ  ָּדא קֹלְ מ ּו ָסא ֶּדאֱ ֹנו ׁש ַח ּי.אֱ ֹנו ׁש

In the book of Chanoch (or Book of Enoch, See note below) is says “Single child would
be born to the the ‘head of white’ and when the people made from the flesh of donkeys
they will cause him to make mistakes and put precious stones in golden bells without
being aware of that. An image would be formed with the scriber ”
The single child from the head of white is Aaron that was born from the line of Chessed
that its root is called ‘Head of White’. The Erev Rav are described as made out of
Donkeys’ flesh. The golden bells are the bells on the garments of the High priest.
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The ‘Scriber’ is the tool used by Enosh, son of Seth, son of Adam to make magic and
lead people away from YHVH.
The Erev Rav knew that they had to connect to the Right column and draw Chassadim
through Aaron, in order to succeed with their plot to create the Golden Calf.
Gold is the aspect of the Left and on Aaron, it used to draw holiness. The Erev Rav
that is on the Left could connect to the Left (Gold aspect) of Aaron and draw
Right/Chessed energy from him.
ש ִה ְט ָעה
ֶ ׁ שאֱ נוֹ ׁש ְ ּכ
ֶ ׁ , וַדַּ אי זֶה ּו ּ ֵברוּר הַ דָּ בָ ר.80
של
ֶ ׁ שם ִר ּ ׁשו ִּמים
ֵ ׁ ֹ ְ ּבקו ְּלמוֹ ס הָ יָה רו,אֶ ת הָ עוֹ לָ ם
ְֹ ּבאוֹ תו
ָּכל הַ דְּ מֻ יּוֹ ת וַעֲ בוֹ דוֹ ת זָרוֹ ת
, וְ לָ כֵ ן ָּכתוּב ַּבחֶ ֶרט,(ֹשׁם ָרשׁוּם
ֶ קו ְּלמוֹ ס )ר
ְ
. וְ זֶה ּו ּ ֵברוּר הַ דָּ בָ ר.שנּוֹ ַדע לַ עֲ שׂ וֹ ת ָּכך
ֶ ׁ ֹאוֹ תו

, ֶּדאֱ ֹנו ׁש ַּכד ַא ְט ֵעי ָעלְ ָמא, וַ ַּדאי ָּדא ְּב ִר ָירא ְ ּד ִמ ּ ָלה.80
 ְ ּד ָכל ִ ּדי ּו ְקנִ ין ּו ֻפלְ ָחנִ ין,ימין
ִ ְּבקֹלְ מ ּו ָסא הֲ וָ ה ָר ׁ ִשים ְר ׁ ִש
 )ס''א רשים רשימין( וְ ַעל ָּדא,נ ְֹכ ָר ִאין ְּב ַהה ּוא ק ְֹלמ ּו ָסא

 וְ ָדא.מו ַדע לְ ֶמ ְע ּ ַבד ָה ִכי
ֹ  ַהה ּוא ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת,ְ ּכ ִתיב ּ ַב ֶח ֶרט
.ה ּוא ְּב ִריר ּו ְ ּד ִמ ּ ָלה

Enosh led the world into idol worship by the drawings he made with his scriber. His
scriber wrote letters and shapes that expressed visually but drew down spiritual
forces.
ְ ש ּוַדַּ אי ְ ּב ִכיס ִה ְ ׁש ִל
יך הַ זָּהָ ב
ֶ ׁ , וְ הַ כּ ֹל הָ יָה.81
ש ָא ְמר ּו אוֹ ָתם
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו,וְ ִכ ָּסה אוֹ תוֹ ִמן הָ ַעיִן
ְ  וְ כָ ְך צָ ִר,ְמכַ ּ ְ ׁש ִפים
.ּיך ְ ּב ִמינֵי הַ ְ ּכ ָׁש ִפים הַ ּ ָללו
 דָּ בָ ר- של הַ ְ ּכ ָׁש ִפים הַ ּ ָלל ּו
ֶ ׁ שיהֶ ם
ֵׂ ֲוְ זֶה ּו מַ ע
ְ
ְ
ְ ש ָּצ ִר
 צָ ִריך הַ ְס ּ ָת ָרה,יך ְ ּבגִ ּלוּי ְלג ַּלוֹ ת ַאחַ ר ָּכך
ֶׁ
ְ וְ ַאחַ ר ָּכך,שיּ ְִת ַּכ ּ ֶסה ִמן הָ ַעיִן
ֶ ׁ ,אשוֹ נָה
ׁ וְ ִכ ּסוּי ָּב ִר
ְיך ַאחַ ר ָּכך
ְ ש ָּצ ִר
ֶ ׁ  וְ ָדבָ ר. ֹיֵצֵ א הָ אֻ ּ ָמן ְלאֻ ּ ָמנוּתו
ְ  צָ ִר,ִ ּכ ּסוּי
.אשוֹ נָה ְ ּבגִ ּלוּי
ׁ יך ָּב ִר

יה
ָ  ְ ּדוַ ַּדאי ְּב ִכ, וְ כ ּ ָֹלא הֲ וָ ה.81
ּ ֵ וְ ַכ ּ ֵסי ל,יסא ַא ְר ֵמי ַּדהֲ ָבא
ְ  וְ ָה ִכי ִא ְצ ְט ִר, ְ ּכ ָמה ְ ּד ָא ְמר ּו ִאי ּנ ּון ַח ְר ׁ ִשין,ֵמ ֵעינָ א
יך ְּבזִ ינֵי
 ִמ ּ ָלה,עו ָב ָדא ְ ּד ַח ְר ׁ ִשין ִא ּ ֵלין
ֹ  וְ ָדא ה ּוא.ְ ּד ָח ָר ׁ ִשין ִא ּ ֵלין
ְ ִא ְצ ְט ִריך, ְל ִא ְת ַּג ּ ָל ָאה ְל ָב ַתר,יך ְּב ִא ְת ַּג ְּליָא
ְ ְ ּד ִא ְצ ְט ִר
 ּו ָב ַתר יִ ּפ ֹוק, ְ ּדיִ ְת ַּכ ֵסי ֵמ ֵעינָ א,יתא
ָ ְט ִמיר ּו וְ ִכס ּויָא ְּב ַק ְד ִמ
ְ  ּו ִמ ּ ָלה ְ ּד ִא ְצ ְט ִר.יה
,יך ְּב ִכ ּס ּויָא לְ ָב ַתר
ּ א ּו ָמנָ א לְ א ּו ָמנ ּו ֵת
ְ ִא ְצ ְט ִר
.יתא
ָ יך ְּב ִא ְת ַּג ְּליָא ְּב ַק ְד ִמ

God created parallel spiritual systems. The Holy one on the right side and the impure
on the other side. ‘( ’סיטרא אחראPronounced ‘Sitra Achra’) literally means ‘other-side’.
To create the Golden Calf, the Erev Rav needed the Holy Side of Aaron and they came
with their magic and confused him to follow their ‘script’ and create their living idol.
Lesson;
The Book of Chanoch is one of the external books, found together with the Dead Sea
Scrolls. It wasn’t included in the Bible because it wasn’t considered as sacred but
Rabbi Shimon quotes it in the Zohar.
-=-=
Genesis 4:26
“וּל ֵשׁת גַּם הוּא יֻלַּ ד בֵּ ן ַויִּ ְק ָרא אֶ ת ְשׁמוֹ אֱ נוֹשׁ אָ ז הוּחַ ל ִל ְקר ֹא ְבּ ֵשׁם יְהוָה
ְ .”
“And as for Seth, to him also a son was born; and he named him Enosh. Then men
began to call on the name of YHVH.”
Enosh and his generation were on a very high spiritual level and could control the
physical world by using the YHVH name but it was for selfish reasons. They were
called the wicked generation of Enosh.
The leaders of the Erev Rav knew the wisdom of magic that came from the generation
of Enosh. They needed the connection to the YHVH name that was in the hands of
Aaron.
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ימין ְ ּד ַנ ְפ ׁ ָשאיָ ,מה ַא ְע ִּביד,
ימאיְ ,ר ִח ִ
ַ .82ה ׁ ְש ּ ָתא ּ ָבנַי ְר ִח ָ

יכנָ א ְלגַ ּ ָל ָאה ,אֲ ִצית ּו וְ ַא ְט ִמיר ּו ִמ ִּליןִּ .ב ְס ַטר
וַ ַּדאי ִא ְצ ְט ִר ְ
להים ִ ּד ְק ׁש ֹוטֶ ,מלֶ ְך ַעל ָעלְ ָמא,
ְקד ּו ּ ׁ ָשה ַהה ּוא ,אֱ ִ

ִּב ְתלַ ת )מילין( ָעלְ ִמין )אלין( ִא ְת ּ ָת ַ ּקף) .בראשית קע''ז
ש ּיָה .וְ ָהא
ע''ב ,ר''ח ע''א( ִּב ְּב ִר ָ
יאהִּ .ביְ ִצ ָירהַ ּ .בעֲ ִ ׂ
יאה,
ִא ְּת ַמרָ ,רזָ א ְ ּד ָכל חֲ ָדא וַ חֲ ָדא ָה ָכא .לָ ֳק ֵבל ְּב ִר ָ
יה ַעד ְ ּכ ַען ְ ּכל ּום .לָ ֳק ֵבל
וַ ִּי ַ ּקח ִמ ּי ָָדםִ ,מלָ ה ְ ּדלָ א הֲ וָ ה ּ ֵב ּ
שה ּו ֶעגֶל
או ֹ
יְ ִצ ָירה ,וַ ּי ַָצר ֹ
ש ּיָה ,וַ ּיַעֲ ֵׂ
תו ּ ַב ֶח ֶרט .לָ ֳק ֵבל עֲ ִ ׂ
ַמ ּ ֵס ָכהַ .מאן ָח ָמא ַח ְר ׁ ִשין ְּב ָכל ָעלְ ָמא ְ ּכ ִא ּ ֵלין.

ַ .82ע ְכ ָׁשוָּ ,בנַי אֲ הוּבַ י ,אֲ הוּבֵ י נ ְַפ ִ ׁשיָ ,מה
ש ָּצ ִר ְ
יך ְלג ַּלוֹ ת .הַ ְק ִ ׁשיב ּו
שה? וַדַּ אי ׁ ֶ
אֶ עֱ ֶׂ
וְ הַ ְס ִּתיר ּו הַ דְּ בָ ִריםּ ְ .בצַ ד הַ ְ ּק ֻד ּ ָׁשה הַ הוּא,
ַעל הָ עוֹ לָ ם,
אֱ ל ִֹהים אֱ מֶ ת ,מֶ לֶ ְך
)דּבָ ִרים( עוֹ לָ מוֹ ת )אֵ לּוּ( ִה ְתחַ זֵּק -
ִ ּב ְ ׁשל ָֹׁשה ְ
יצ ָירהַּ ,בעֲ ִ ׂשיָּהַ .וה ֲֵרי נֶאֱ מַ ר הַ ּסוֹ ד
יאהּ ִ ,ב ִ
ִ ּב ְב ִר ָ
יאה ַ -ויּ ִַּקח
של ָּכל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ָּכאןּ ְ .כ ֶנגֶד ְ ּב ִר ָ
ֶׁ
ש ּלֹא הָ יָה בּ וֹ ַעד ַע ְכ ָׁשו ְ ּכלוּם.
ִמיּ ָָדם ,דָּ בָ ר ׁ ֶ
ְ ּכ ֶנגֶד י ְִצ ָירה ַ -ויָּצַ ר אֹתוֹ ַּבחֶ ֶרטּ ְ .כ ֶנגֶד עֲ ִ ׂשיָּה
שה ּו ֵעגֶל מַ ּ ֵסכָ הִ .מי ָר ָאה ַּכ ְ ּכ ָׁש ִפים
 ַויַּעֲ ֵׂהָ אֵ ּ ֶלה ְ ּבכָ ל הָ עוֹ לָ ם?

The magicians manipulated Aaron to connect to the three worlds of Briah (Creation),
;Yetzirah (Formation) and Asiah (Action). It is revealed from the verse
Exodus 32:4
ֹאמרוּ אֵ לֶּ ה אֱ �הֶ י� י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר הֶ ﬠֱלוּ� מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם“
ֲשׂהוּ ﬠֵ גֶל מַ סֵּ כָה ַויּ ְ
”.וַיִּ ַקּח ִמיּ ָָדם ַויָּצַ ר אֹתוֹ בַּ חֶ ֶרט ַו ַיּﬠ ֵ
“He took this from their hand, and formed it with a graving tool and made it into a
molten calf; and they said, “This is your god, O Israel, who brought you up from the
”land of Egypt.
‘He took’ implies the world of Creation because Aaron took something new, which was
their gold that he didn’t have before. New things created in the world of Creation.
‘He formed’ implies the world of Formation. A newly created thing is the force in the
world of Creation and it is formed and defined in the world of Formation.
‘He made it into a molten calf’ implies the world of Action, where the ‘things’ from
above are manifested.

יכה ּו
ימר ,וְ ִכי לָ א ְ ּכ ִתיב וָ ַא ׁ ְשלִ ֵ
ַ .83ה ׁ ְש ּ ָתא ִאית לְ ֵמ ַ
ּ ָב ֵא ׁש ,וְ לָ א י ִַּתירּ ,ו ְכ ֵדין וַ ּיֵצֵ א ָה ֵע ּגֶל ַה ּזֶה .וְ ַה ּ ׁ ְש ּ ָתא ַא ְּת
לום ְ ּד ַאהֲ רֹן
שה ּו ֵעגֶל ַמ ּ ֵס ָכה ֶא ּ ָלא ַחס וְ ׁ ָש ֹ
ַא ָמ ְר ְת וַ ּיַעֲ ֵׂ
ש ּו.
עֲ ַבדּ ,ו ְק ָרא ֹ
או ַכח ִ ּד ְכ ִּתיב וַ ִּי ַ ּקח ֶאת ָה ֵע ּגֶל אֲ ׁ ֶשר ָע ׂ
תו.
או ֹ
אֲ ָבל ִמ ּ ַמה ִ ּד ְכ ִּתיב וַ ִּי ַ ּקח ִמ ּי ָָדםּ ,ו ְכ ִתיב וַ ּי ַָצר ֹ
ָכול ה ּוא ָע ִביד
ֵמ ֵחילָ א ִ ּד ְת ֵרין ִא ּ ֵליןִ ,א ְת ָע ִביד ּכ ּ ָֹלאּ ִ .כ ְבי ֹ
יהּ ְ ,ד ִאי ְּת ֵרין ִא ּ ֵלין לָ א הֲ ֹוו ,לָ א ִא ְת ָע ִביד וְ לָ א נָ ַפק
לֵ ּ
לְ א ּו ָמנ ּו ָתא.

אֲ ָבל

ַמאן

ָּג ַרם

ְ ּד ִא ְת ָע ִביד.

ִאי ּנ ּון

עוד ְ ּד ִאיה ּו
ְּת ֵרין) .כביכול ויעשהו איהו ודאי עשהו( ְּב ֹ

לָ ַקח ִמ ּי ָָדםִ ,אינְ ה ּו ַע ְב ֵדי ַח ְר ׁ ַשיְ יה ּוּ ,ו ְמלַ חֲ ׁ ֵשי ְּבפ ּו ַמיְ יה ּו,
ּו ְמ ׁ ָש ֵכי ר ּו ָחא לְ ַת ּ ָתאִ ,מן ִס ְט ָרא ַאחֲ ָרא.

ַ .83ע ְכ ָׁשו י ֵׁש לוֹ מַ ר ,וְ ִכי לֹא כָ תוּב
ו ַָא ְ ׁש ִליכֵ ה ּו בָ אֵ ׁש ,וְ לֹא יוֹ ֵתר ,וְ ָאז ַויֵּצֵ א הָ ֵעגֶל
שה ּו ֵעגֶל מַ ּ ֵסכָ ה?
הַ זֶּה ,וְ ַע ְכ ָׁשו ַא ּ ָתה אוֹ מֵ ר ַויַּעֲ ֵׂ
ש ַא ֲהרֹן ָע ָׂשה ,וְ הַ ָּכתוּב
אֶ ּ ָלא חַ ס וְ ָׁשלוֹ ם ׁ ֶ
שר ָעשׂ וּ.
ש ָּכתוּב ַויּ ִַּקח אֶ ת הָ ֵעגֶל אֲ ׁ ֶ
מוֹ ִכיחַ ֶ ׁ ,
ש ָּכתוּב ַויּ ִַּקח ִמיּ ָָדם וְ כָ תוּב ַויָּצַ ר
אֲ בָ ל ִמ ּ ַמה ּ ׁ ֶ
אֹתוֹ ִ ,מכּ ֹחַ ְ ׁשנֵי אֵ ּ ֶלה נַעֲ ָׂשה הַ כּ ֹלּ ִ .כ ְביָכוֹ ל הוּא
ש ִאם ְ ׁשנֵי אֵ ּ ֶלה לֹא הָ יוּ ,לֹא הָ יָה
ָע ָׂשה אוֹ תוֹ ֶ ׁ .
שה וְ לֹא יוֹ צֵ א ְלאֻ ּ ָמנוּת .אֲ בָ ל ִמי ָג ַרם
נַעֲ ֶׂ
ֲשׂהוּ ,הוּא
ש ּנַעֲ ָׂשה? ְ ׁשנֵי אֵ ּ ֶלה) .כִּ ְביָכוֹל ַו ַיּﬠ ֵ
ֶׁ
שהוּא לוֹ ֵקחַ ִמיּ ָָדם ,הֵ ם
ו ַַדּאי ﬠָ ָשׂהוּ( ְ ּבעוֹ ד ׁ ֶ
ֲשים ְ ּב ִפיהֶ ם ,וּמוֹ ְ ׁש ִכים רוּחַ
ָעשׂ ּו ִכ ְ ׁשפֵ יהֶ ם וְ לוֹ ח ִ ׁ
ְלמַ ּ ָטה מֵ הַ ַּצד הָ ַאחֵ ר.

Exodus 32:20
”.וַיִּ ַקּח אֶ ת הָ ﬠֵ גֶל אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ וַיִּ ְשׂרֹף בָּ אֵ שׁ וַיִּ ְטחַ ן ﬠַ ד אֲ ֶשׁר ָדּק וַיִּ זֶר ﬠַ ל ְפּנֵי הַ מַּ יִם ַויּ ְַשׁ ְק אֶ ת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל“
“Then he took the calf which they had made, burned it in the fire, and ground it to
”powder; and he scattered it on the water and made the children of Israel drink it.
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From the story of creating the Golden Calf, we can read that Aaron did the Golden Calf
as it says, He took, He Formed and he Made.
The Torah says ‘he took the calf which THEY had made’, not ‘He made’ and the Zohar
explains that while Aaron, took the gold, Yonos and Yimbrus did their magic and
spells, drawing the spirit from the other side into the calf.
Lesson;
The process of creating new things in this world requires four steps/phases.
The world of Emanation, Atzilut is where we get the ideas, These ideas are ‘filtered’
according to our consciousness. Positive people would get good positive ideas and
wicked people would get evil ideas from the other side. We need to pray for good ideas
that are gifts from God.
The idea is received for us in the world of Creation, which is the vision and the
possibilities of the new idea that ‘pops’ into our mind/consciousness. In this world,
we may experience ‘interference’ from the other-side that wish to draw this light away
from us by transforming the idea to something selfish or temporary.
The planning of executing the idea is in the world of Formation. It is where we go into
the small details. The manifestation is in the world of action.
During the process from Creation to Action, we need a strong connection to the Light
so the final outcome would be with a strong foundation that benefits others before
ourselves.
 ַאחַ ת מֵ הַ זָּכָ ר, ו ָּמ ְ ׁשכ ּו ְ ׁש ּ ֵתי רוּחוֹ ת ְ ּכ ַאחַ ת.84
ש ּ ִמ ְתלַ ּ ֵב ׁש הַ זָּכָ ר ִ ּב ְדמוּת
ֶ ׁ ש ְ ּכ
ֶ ׁ .וְ ַאחַ ת מֵ הַ ְ ּנ ֵקבָ ה
ּשנֵיהֶ ם הָ י ּו
ׁ ְ  ו, הַ ְ ּנ ֵקבָ ה ִ ּב ְדמוּת הַ חֲמוֹ ר,הַ ּ ׁשוֹ ר
 לָ ּ ָמה ְ ׁשנֵי אֵ ּ ֶלה? אֶ ּ ָלא ׁשוֹ ר.ְכלו ִּלים ְ ּכאֶ חָ ד
ש ַּב ְמכַ ּ ְ ׁש ִפים
ֶ ׁ  ַוחֲמוֹ ר לָ ּ ָמה? ִמ ּ ׁשוּם,ה ֲֵרי נֶאֱ מַ ר
 )יחזקאל,ָּבהֶ ם
ָּכתוּב
הַ ּ ִמ ְצ ִריִּים הַ ּ ָלל ּו
.שר חֲמוֹ ִרים ְ ּב ָׂש ָרם
ַׂ שר ְ ּב
ֶ ׁ ֲכג( א

 וְ ַחד ִמן, ַחד ִמן ְ ּד ָכר, ּו ְמ ׁ ָשכ ּו ְּת ֵרין ר ּו ִחין ַּכחֲ ָדא.84
 נ ּו ְק ּ ָבא ְּב ִד ּי ּו ְקנָ א. ְ ּד ַכר ִא ְתלָ ַב ׁש ְּב ִד ּי ּו ְקנָ א ְ ּד ׁש ֹור.נ ּו ְק ּ ָבא
. אֲ ַמאי ְּת ֵרין ִא ּ ֵלין. ּ ַת ְרוַ ויְ יה ּו הֲ ֹוו ְ ּכלִ ילָ ן ַּכחֲ ָדא,מור
ֹ ְֲ ּדח
 ְּבגִ ין ְ ּד ַח ְר ׁ ִשין ִא ּ ֵלין.מור אֲ ַמאי
ֹ ֲ ח.ֶא ּ ָלא ׁש ֹור ָהא ִא ְּת ַמר

מו ִרים
ֹ ֲשר ח
ַׂ  )יחזקאל כג( אֲ ׁ ֶשר ְּב, ְ ּכ ִתיב ְּבה ּו,ְ ּד ִמ ְצ ָר ֵאי
.ש ָרם
ׂ ָ ְּב

The magicians of the Erev Rav drew two spirits together, one male and one female. The
spirit of Male dressed in the shape of Ox and the female spirit dressed in the shape of
a Donkey.
The male shape formed because the first harmful force of the other side is called ‘Ox’.
The Donkey shape because it was said about the Egyptian magicians that they have
flesh of Donkeys.
ש ּ ֵמת ּו ִה ְתחַ ְ ּבר ּו
ֶ ׁ ִש ָראֵ ל
ׂ ְ ּ וְ לָ כֵ ן ָּכל אֵ ּל ּו ִמי.85
,שהָ י ּו ְ ׁש ּ ֵתי ְדמֻ יּוֹ ת
ֶ ׁ  ו ִּמ ּ ׁשוּם.ִע ּ ָמהֶ ם ְ ּב ִל ָּבם
ָ ֶָּכתוּב אֵ ּ ֶלה אֱ לֹה
, וְ לֹא כָ תוּב זֶה,ִש ָראֵ ל
ׂ ְ יך י
שר הֶ עֱ לו ָּך
ֶ ׁ ֲ א. ְ ׁש ַניִם הָ י ּו ְ ּכאֶ חָ ד.אֶ ּ ָלא אֵ ּ ֶלה
ָ. הֶ עֱ לו ָּך וְ לֹא כָ תוּב הֶ ֶע ְלך,מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם

 ִא ְת ַח ּ ָבר ּו,ש ָר ֵאל ְ ּד ִמית ּו
ׂ ְ ִ ָּכל ִאי ּנ ּון ְ ּדי, וְ ַעל ָ ּדא.85
 ְ ּכ ִתיב ֵא ּ ֶלה, ּו ְבגִ ין ַּדהֲ ֹוו ְּת ֵרין ִ ּדי ּו ְקנִ ין.הון
ֹ ּ ַבהֲ ַדיְ יה ּו ְּבלִ ְּב
ָ לה
 ְּת ֵרין הֲ ֹוו, ֶא ּ ָלא ֵא ּ ֶלה, וְ לָ א ְ ּכ ִתיב זֶה,ש ָר ֵאל
ֶ ֱא
ׂ ְ ִיך י

 ֶהעֱ ל ּו ָך וְ לָ א ֶהעֱ ְל ָך. אֲ ׁ ֶשר ֶהעֱ ל ּו ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם,ַּכחֲ ָדא
.ְ ּכ ִתיב

The verse says, “and they said, ‘These are your gods’”. The plural form of the verse
tells us that the Erev Rav declared it and not Aaron. ‘Gods’ refer to the two spiritual
shapes that were part of the Golden Calf.
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 לֹא כָ תוּב.ֹּאמרו
ְ ּשה ּו ֵעגֶל מַ ּ ֵסכָ ה ַוי
ֵׂ ֲ ַויַּע.86 ֹאמר לָ א
ֶ  וַ ּי.ֹאמר ּו
ְ שה ּו ֵעגֶל ַמ ּ ֵס ָכה וַ ּי
ֵׂ ֲוַ ּיַע
.ש ַא ֲהרֹן לֹא ָאמַ ר דָּ בָ ר
ֶ ׁ ,ֹּאמרו
ְ ּ אֶ ּ ָלא ַוי, ַויֹּאמֶ ר.ִמ ִדי
ָא ַמר
 ְ ּד ַאהֲ רֹן לָ א,ֹאמר ּו
ְ וַ ּי
. ֹ מֵ ָאה וְ ֶע ְ ׂש ִרים וְ חָ מֵ ׁש ַקנְ ּ ָת ִרים הָ י ּו בו,ָּׁשנִ ינו

( )שמות לב.86
ֶא ּ ָלא

,ְ ּכ ִתיב

ש ִרים וְ ָח ֵמ ׁש ַקנְ ְט ִרין
ׂ ְ  )ויקרא ע''ט ע''א( ֵמ ָאה וְ ֶע,ּ ָתנֵינָ ן
.יה
ּ הֲ ֹוו ּ ֵב

The word ‘ ’מַ סֵּ כָהtranslated as ‘molded’ or ‘molten’ has a numerical value of 125. The
Zohar explains that from the word ‘‘ ’אלהיםGod’ of the Holy side to the God of the other
side there are 120 arrangements of the word ‘’אלהים. For that reason, the Magicians
use 120 weight units of Gold for creating the Golden Calf. The added 5 is for the 5
letters of the name ‘’אלהים.
ְ ֵ א.87 לין
ְ  ֵה.87
יך ָּכתוּב ַויּ ִַּקח ִמיּ ָָדם? וְ ִכי ְבי ָָדם הָ י ּו ָּכל
ֵ ּ  וְ ִכי ְּבי ָָדם הֲ ֹוו ָּכל ִא,יך ְ ּכ ִתיב וַ ִּי ַ ּקח ִמ ּי ָָדם
של אוֹ ָתם
ֶ ׁ  הַ ַּקנְ טָ ִרים הַ ּ ָללוּ? אֶ ּ ָלא ִמ ְ ּכלָ ל.ַטל ּו ָמלֵ י יְ ַדיְ יה ּו
ְ  ֶא ּ ָלא ִמ ְ ּכלָ לָ א ְ ּד ִאי ּנ ּון ַקנְ ְט ִרין נ.ַקנְ ְט ִרין
 וְ אוֹ תוֹ ְמ ַעט,ַקנְ טָ ִרים לָ ַקח ְמלֹא י ְֵדיהֶ ם
 ְ ּכ ִאילּ ּו הֲ וָ ה ּכ ּ ָֹלא, ִא ְס ּ ַת ּ ָלק ַעל ּכ ּ ָֹלא,וְ ַהה ּוא זְ ֵעיר
.ידיהֶ ם
ֵ ִה ְת ַע ּ ָלה ַעל הַ כּ ֹל ְ ּכ ִא ּל ּו הַ כּ ֹל הָ יָה ִ ּב

.ידיְ יה ּו
ַ ִּב

The 120 units of Gold were very heavy. The Zohar explains that they brought only
hands full to Aaron and ‘He took this from their hands’. It wasn’t the whole quantity
but a small amount that represented the entire 120 units of weight.
Lesson;
When we create something new, we better conceal it from others, until it forms the
shape that we are looking for. Because external consciousness can impact our actions
significantly. The pregnancy of a woman is not visible for the first three months in
order to protect the baby in its first and important stage of development.
Similarly, with every new idea that we wish to bring to action, we better conceal it from
any eye or ear that is not ready to support us. We may not have wicked magicians
around us but every unkind consciousness or jealousy could negatively affect our
actions.
 ַויּ ְַרא ַא ֲהרֹן ַויִּבֶ ן, בּ ֹא ו ְּראֵ ה מַ ה ָּכתוּב.88
 ַּכ ּ ָמה ְרצוֹ נְ ָך הָ יָה, אֵ י חָ ִסיד ָקדוֹ ׁש.ִמז ּ ְֵבחַ ְלפָ נָיו
,שז ְָּרקוֹ לָ אֵ ׁש
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן.ְלטוֹ ב וְ לֹא י ַָד ְע ּ ָת ְל ִה ּ ָׁשמֵ ר
 וְ י ְָצ ָאה,ִה ְתחַ זֵּק כּ ֹחַ הַ ַּצד הָ ַאחֵ ר ָׁשם ָּבאֵ ׁש
של
ֶ ׁ ש ּנֶאֱ מַ ר ִ ּב ְ ׁש ּ ֵתי הַ ְמ ָׁשכוֹ ת
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו,ְדמוּת ׁשוֹ ר
 מַ ה זֶּה ַויּ ְַרא. ַויּ ְַרא ַא ֲהרֹן-  ִמיָּד.הַ ַּצד הָ ַאחֵ ר
 ַויִּבֶ ן-  ִמיָּד.שהַ ַּצד הָ ַאחֵ ר ִה ְתחַ זֵּק
ֶ ׁ ַא ֲהרֹן? ָר ָאה
ַש ִא ְל ָמלֵ א ִה ְקדִּ ים וּבָ נָה הַ ּ ִמז ּ ְֵבח
ֶ ׁ .ִמז ּ ְֵבחַ ְלפָ נָיו
. ֹ הָ עוֹ לָ ם הָ יָה חוֹ זֵר ְלחֻ ְר ָּבנו,הַ זֶּה

 ִאי. ָמה ְ ּכ ִתיב וַ ּי ְַרא ַאהֲ רֹן וַ ִּי ֶבן ִמזְ ּ ֵב ַח לְ ָפנָיו, ּ ָתא חֲ זֵי.88
 וְ לָ א י ְַד ַעת, ַּכ ָמה ְרע ּו ָת ְך הֲ וָ ה לְ ָטב,ישא
ָ ׁ חֲ ִס ָידא ַק ִ ּד
 ִא ְת ּ ָת ַ ּקף ֵחילָ א,יה ְּבנ ּו ָרא
ּ ֵ ּ ֵכיוָ ן ְ ּד ַא ְר ֵמי ל.לְ ִא ְס ּ ַת ְּמ ָרא

קצ''ג

וְ נָ ַפק )דף

,ְּבנ ּו ָרא

ּ ַת ּ ָמן

ַאחֲ ָרא

ְ ּד ִס ְט ָרא

יכין
ִ  ְ ּכ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר ִּב ְת ֵרין ְמ ׁ ִש,ע''א( ִ ּד ּי ּו ְקנָ א ְ ּד ׁש ֹור

 ָח ָמא. ַמה ּו וַ ּי ְַרא ַאהֲ רֹן. ִמ ּיַד וַ ּי ְַרא ַאהֲ רֹן.ְ ּד ִס ְט ָרא ַאחֲ ָרא
, ִמ ּיַד וַ ִּי ֶבן ִמזְ ּ ֵב ַח לְ ָפנָ יו,ְ ּד ִס ְט ָרא ַאחֲ ָרא ִא ְת ּ ָת ַ ּקף
 ָעלְ ָמא ִא ְת ַה ָּדר,ְ ּד ִאלְ ָמלֵ א ְ ּד ַא ְק ִ ּדים ּו ָבנָ ה ִמזְ ּ ֵב ַח ָ ּדא
.לְ ָח ְר ּ ָבנָ א

Exodus 32:5
“ ַויּ ְַרא אַ הֲ רֹן וַיִּ בֶ ן ִמזְ בֵּ חַ ְלפָ נָיו וַיִּ ְק ָרא אַ הֲ רֹן ַויּ ֹאמַ ר חַ ג לַ יהוָה מָ חָ ר.”
“So when Aaron saw it, he built an altar before it. And Aaron made a proclamation
and said, “Tomorrow is a feast to YHVH”
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When the Magicians of the Erev Rav threw the gold into the fire, the image of the Ox
came out with the forces of Ox and Donkey from the other-side. Aaron realized that
the power of the other-side is growing stronger. He didn’t plan for this outcome and to
remedy the situation he immediately built an altar to God, before the force of the otherside matured to a point that can’t be stopped and bring destruction on the world.
שהָ יָה יוֹ צֵ א ְל ַא ּ ֵבד וְ לַ ֲהרֹג ְ ּבנֵי
ֶ ׁ  ְל ִל ְס ִטים.89
ְ
שאוֹ תוֹ הַ ִּל ְס ִטים יוֹ צֵ א
ֶ ׁ  ָר ָאה ִלגְ יוֹ ן הַ ּ ֶמלֶ ך,ָא ָדם
 מֶ ה ָע ָׂשה אוֹ תוֹ ִלגְ יוֹ ן? ִ ׁשדֵּ ל אֶ ת,ְ ּבכֹחַ חָ זָק
ש ְך אוֹ תוֹ הַ ִּלגְ יוֹ ן
ַ ׁ  ו ָּמ,הַ ּ ֶמלֶ ְך לָ צֵ את לַ דֶּ ֶר ְך
שעֲ ַדיִן הַ ִּל ְס ִטים הוֹ לֵ ְך
ֶ ׁ  ְ ּכ.ְלאוֹ ָת ּה הַ דֶּ ֶר ְך
 ָר ָאה דְּ מוּת הַ ּ ֶמלֶ ְך עוֹ מֶ ֶדת,ְ ּבאוֹ ָת ּה הַ דֶּ ֶר ְך
שהָ יָה הוֹ לֵ ְך
ֶ ׁ ש ָר ָאה אֶ ת הַ ּ ֶמלֶ ְך
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן.ְלפָ נָיו
. ִמיָּד נִ ְר ּ ַתע וְ חָ זַר ְל ָאחוֹ ר,ְלפָ נָיו ַּבדֶּ ֶר ְך

, לְ לִ ְס ִטים ְ ּדהֲ וָ ה נָ ִפיק לְ ַק ּ ְפ ָחא ּולְ ָק ְטלָ א ְּבנֵי נָ ׁ ָשא.89
 ְ ּד ַהה ּוא לִ ְס ִטים נָ ַפק ְּב ֵחילָ א,ָח ָמא לִ גְ ֹיונָ א ְ ּד ַמלְ ָּכא

 ִא ׁ ְש ּ ָת ַּדל ּ ַבהֲ ֵדי ַמלְ ָּכא,ּ ַת ִּקיף ָמה עֲ ַבד ַהה ּוא לִ גְ ֹיונָ א
ְ  ּו ָמ ׁ ִש.לְ נָ פ ָקא ְּב ָא ְר ָחא
יה ַהה ּוא לִ גְ ֹיונָ א ְּב ַהה ּוא
ּ ֵיך ל
ְ
 ָח ָמא, ַעד ְ ּד ָאזִ יל ַהה ּוא ִל ְס ִטים ְּב ַהה ּוא ָא ְר ָחא,ָא ְר ָחא
יה לְ ַמלְ ָּכא
ּ ֵ ֵּכיוָ ן ְ ּד ָח ָמא ל,יה
ּ ִ ּד ּי ּו ְקנָ א ְ ּד ַמלְ ָּכא ָק ִאים ָק ּ ֵמ
.חו ָרא
ֹ ֲ ִמ ּיַד נִ ְר ּ ָתע וְ ַא ְה ָ ּדר לַ א,יה ְּב ָא ְר ָחא
ּ ְ ּדהֲ וָ ה ָאזִ יל ָק ּ ֵמ

To explain this situation the Zohar brings an analogy of a bandit with strong force
blocking a major road. The king’s general asked the king to join him and when the
bandit saw that the king comes on the same road, he got scared and retreated.
,שהַ ַּצד הָ ַאחֵ ר ִמ ְת ּג ּ ֵַבר
ֶ ׁ  ָּכ ְך ַויּ ְַרא ַא ֲהרֹן.90
ָֹאחַ ז ָּב ְרפו ָּאה וְ הֶ ֱחזִיק ְ ּבצַ ד הַ ְ ּק ֻד ּ ָׁשה וְ ָׂשם אוֹ תו
ְש ָר ָאה הַ ַּצד הָ ָרע אֶ ת דְּ יוֹ ַקן הַ ּ ֶמלֶ ך
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן.ְלפָ נָיו
ֹ ִמיָּד חָ זַר ְל ָאחוֹ ר וְ ֶנחֱלַ ׁש כּ ֹחו,שעוֹ מֵ ד ְלפָ נָיו
ֶׁ
ַ)מיָּד וַיִּ בֶ ן ִמזְ בֵּ ח
ִ ,שה ֲֵרי ִה ְתחַ זֵּק
ֶ ׁ , ֹוְ חֵ ילו
 וְ ֶנחֱלַ ׁש הַ ַּצד,ְלפָ נָיו( וְ הַ ּ ִמז ּ ְֵבחַ הַ זֶּה ִה ְת ּג ּ ֵַבר
.הָ ַאחֵ ר

 ָא ִחיד, ַּכ ָך וַ ּי ְַרא ַאהֲ רֹן ִ ּד ְס ָטר ַאחֲ ָרא ִא ּ ָת ַקף.90
 ֵּכיוָ ן.יה
ָ ְָּב ַא ְסו
ּ יה ָק ֵמ
ּ ֵ וְ ַא ְת ִקיף ִּב ְס ַטר ְקד ּו ׁ ָשה וְ ׁ ַש ֵ ּוי ל,ותא
,יה
ָ ׁ ְ ּד ָח ָמא ִס ְט ָרא ִּב
ּ ישא ִ ּד ּי ּו ְקנָ א ְ ּד ַמלְ ָּכא ְ ּד ָק ִאים ָק ֵמ
 ְ ּד ָהא,יה
ֹ ֲִמ ּיַד ַא ְה ָ ּדר לַ א
ּ ֵיה וְ ֵחיל
ּ  וְ ִא ְת ַח ּ ָל ׁש ּ ֻת ְק ּ ֵפ,חו ָרא

, )מיד ויבן מזבח לפניו( ּו ִמזְ ּ ֵב ַח ָ ּדא ִא ְת ַּג ּ ָבר,ִא ְת ּ ָת ַ ּקף
.וְ ִא ְת ַח ּ ָל ׁש ִס ְט ָרא ַאחֲ ָרא

Similarly, when Aaron saw that the other-side getting stronger, he built the Altar to
get strength and draw the Holy Light from the King. The Altar has the aspect of
Malchut receiving the Light from the upper Sefirot. When the other-side saw the Light
of the Holy king in front of him, his power weakened.
Lesson;
Sometimes we fail to follow the light and the negative side gets a stronger influence on
us. The other-side wishes to control us and push us away from the righteous path.
The remedy is to make actions that connect us to the Light. Stopping the negative
influence is done by the quick action of Tzedakah because it connects us to Yessod
and the Light. The other other-side hates that and move away. Even putting a few
coins in a Tzedakah jar at home is good enough if followed by Psalms listed below and
Zohar’s study.
We should never give up, even if we see the negative side hovering on us like a
depressing dark cloud.
For protection from negativity and for spiritual uplifting read the following Psalms.
They have the aspect of building a quick altar to draw light.
Psalms 23:4 “Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no
evil, for You are with me; Your rod and Your staff, they comfort me.”
Read Psalms chapters 20, 130, 142
Follow with Zohar study and B”H only success and good news.
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ֹאמר
ָ ּ .91תא חֲ זֵי ָמה ְ ּכ ִתיב )שמות לב( וַ ִּי ְק ָרא ַאהֲ רֹן וַ ּי ַ
ַחג לַ יְ יָ' ָמ ָחרַ .חג לַ יְ יָ' ,וְ לָ א לָ ֵעגֶל .וְ לִ ְס ַטר ְקד ּו ּ ׁ ָשה עֲ ַבד,
ותא ַא ְק ִ ּדים,
וְ ִל ְס ַטר ְקד ּו ּ ׁ ָשה ָק ָרא וְ ָא ַמר .וְ ָדא ַא ְסוָ ָ
יה ,וְ ִעם
ְ ּד ִאלְ ָמלֵ א ְ ּד ָע ַבד ָ ּדא ,לָ א ָק ִאים ָעלְ ָמא ַעל ִק ּי ּו ֵמ ּ
ָּכל ָ ּדא ,לָ א ׁ ָש ִכ ְ
ֵיה ֵמ ַאהֲ רֹןַ ,אף ַעל ַּגב ְ ּדלָ א
יך ר ּוגְ ז ּ
יש.
ִא ְת ַּכוָ ון לְ ִב ׁ

 .91בּ ֹא ו ְּראֵ ה מַ ה ָּכתוּבַ ,ויּ ְִק ָרא ַא ֲהרֹן ַויֹּאמַ ר
חַ ג לַ ה' ָמחָ ר .חַ ג לַ ה' ,וְ לֹא לָ ֵעגֶל .ו ְּלצַ ד
הַ ְ ּק ֻד ּ ָׁשה ָע ָׂשה ,ו ְּלצַ ד הַ ְ ּק ֻד ּ ָׁשה ָק ָרא וְ ָאמַ ר .וְ זוֹ
ש ִא ְל ָמלֵ א ָע ָׂשה אֶ ת זֶה,
ש ִה ְקדִּ יםֶ ׁ ,
הָ ְרפו ָּאה ׁ ֶ
לֹא ָעמַ ד הָ עוֹ לָ ם ַעל ְמקוֹ מוֹ  ,וְ ִעם ָּכל זֶה לֹא
ש ּלֹא ִה ְת ַּכ ּוֵן
ָׁשכַ ְך ָרגְ זוֹ מֵ ַא ֲהרֹןַ ,אף ַעל ּגַב ׁ ֶ
ְל ַרע.

Aaron built the Altar and declared “Tomorrow is a feast to YHVH”. He didn’t mention
the Golden Calf of the Erev Rav because he connected the Altar to the Holy side and
saved the world from collapsing to the other-side. Even though Aaron didn’t mean to
cause harm and mitigated the situation, God was still angry with him.

יה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואַ ,אהֲ רֹןְּ ,ת ֵרין ַח ְר ׁ ִשין
 .92אֲ ַמר לֵ ּ
ְ
ָ
ְ
ִא ּ ֵלין ַמ ׁ ְשכ ּו לָ ך לְ ּ ַמה ְ ּד ָבע ּוַ .ח ּיֶיךְּ ,ת ֵרין ְּבנָ ך יִ ּ ְפל ּון ,וְ ַעל
חו ָבא ָ ּדא יִ ְת ּ ָפ ְסק ּון )ס''א ובחובא דא יתפסון( הֲ ָדא ה ּוא
ֹ

ִד ְכ ִתיב) ,דברים

ט( ּו ְב ַאהֲ רֹן

ִה ְת ַא ּנַף

יְ יָ'

ְמאֹד

ידוַ .מאי לְ ַה ׁ ְש ִמיד ֹוִ .א ּ ֵלין ְּב ֹנויּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת
ְל ַה ׁ ְש ִמ ֹ
ָא ֵמר )עמוס ב( וָ ַא ׁ ְש ִמיד ּ ִפ ְר ֹיו ִמ ּ ַמ ַעלּ ִ ,ד ְפ ִרי ְ ּד ַבר נָ ׁש

ְּב ֹנוי ִאי ּנ ּון.

ָ .92אמַ ר לוֹ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאַ ,א ֲהרֹןׁ ְ ,שנֵי
ש ָרצוּ,
הַ ְמכַ ּ ְ ׁש ִפים הַ ּ ָלל ּו ָמ ְ ׁשכ ּו אוֹ ְת ָך ְלמַ ה ּ ׁ ֶ
ש ּ ְ ׁשנֵי בָ נ ָ
חַ יּ ָ
ֶיך י ּ ְִפלוּ ,וְ ַעל הַ חֵ ְטא הַ זֶּה
ֶיך ׁ ֶ
יָמוּת ּו )וּבַ חֵ ְטא הַ זֶּה הֵ ם י ִָתּ ְפסוּ( .זֶה ּו
ש ָּכתוּב )דברים ט( ו ְּב ַא ֲהרֹן ִה ְת ַא ּנַף ה' ְמאֹד
ֶׁ
ְלהַ ְ ׁש ִמידוֹ  .מַ ה זֶּה ְלהַ ְ ׁש ִמידוֹ ? אֵ ּל ּו ָּבנָיוּ ְ ,כמוֹ
ָא ְ ׁש ִמיד ּ ִפ ְריוֹ ִמ ּ ַמ ַעל,
ש ּנֶאֱ מַ ר )עמוס ב( ו ַ
ֶׁ
של ָא ָדם אֵ ּל ּו הֵ ם ָּבנָיו.
ש ּ ִפ ְריוֹ ׁ ֶ
ֶׁ

Deuteronomy 9:20
”וּבאַ הֲ רֹן ִה ְתאַ נַּף יְהוָה ְמ ֹאד ְלהַ ְשׁ ִמידוֹ וָאֶ ְתפַּ לֵּ ל גַּם ְבּﬠַ ד אַ הֲ רֹן בָּ ﬠֵ ת הַ ִהוא“
ְ
“And YHVH was very angry with Aaron and would have destroyed him; so I prayed for
”Aaron also at the same time.
The Holy One Blessed be He told Aaron that because he allowed the two magicians to
manipulate him, his two sons will fall because of this sin.
Taking the life of Aaron’s sons is the aspect of ‘destroying him’ because children are
considered as the ‘fruits’ of the tree, their father. We learn that from Amos 2:9
ְשׁ ָר ָשׁיו “
וְאָ נֹכִ י ִה ְשׁמַ ְד ִתּי אֶ ת הָ אֱ מ ִֹרי ִמ ְפּנֵיהֶ ם אֲ ֶשׁר כְּ גֹ בַ הּ אֲ ָרזִ ים גּ ְָבהוֹ וְחָ סֹ ן הוּא כָּאַ לּוֹ ִנים וָאַ ְשׁ ִמיד ִפּ ְריוֹ ִממַּ ﬠַ ל ו ָ
”.מ ָתּחַ ת
ִ
“Yet it was I who destroyed the Amorite before them, Though his height was like the
height of cedars And he was strong as the oaks; I even destroyed his fruit above and
”his root below.
The Amorite described in this verse as Cedars and Oaks and their children as fruits.
The verse describes how God destroyed the Amorite and their children.
ב ַח לְ ָפנָ יו ,וְ ֶע ְ ּגלָ א  .93בּ ֹא ו ְּראֵ הַ ,א ֲהרֹן ָׂשם אֶ ת אוֹ תוֹ ִמז ּ ְֵבחַ
יה לְ ַהה ּוא ִמזְ ּ ֵ
ָ ּ .93תא חֲ זֵיַ ,אהֲ רֹן ׁ ַש ֵ ּוי לֵ ּ
שו ּו לִ ְס ַטר ַאחֲ ָרא לְ ָפנָ יוּ ,ו ְס ָטר ְלפָ נָיו ,וְ הָ ֵעגֶל ָׁשב לַ אֲ חוֹ ָריוָּ .בנָיו ָׂשמ ּו אֶ ת
חו ָראְּ .ב ֹנוי ׁ ַ
ּ ָתב לַ אֲ ֹ
ּ
ּ
הַ ַּצד הָ ַאחֵ ר ְלפָ נָיו ,וְ צַ ד הַ ְק ֻד ָׁשה חָ זַר ְל ָאחוֹ ר,
חו ָראּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,ויקרא י( וַ ּי ְַק ִריב ּו
ְקד ּו ּ ׁ ָשה ַא ְה ָ ּדר לַ אֲ ֹ
ש ָּכתוּב )ויקרא י( ַויּ ְַק ִריב ּו ִל ְפנֵי ה'ִ .ל ְפנֵי ה'
ֶׁ
חו ָבה ָ ּדא.
לִ ְפנֵי יְ יָ' ,לִ ְפנֵי יְ יָ' ׁ ַשו ּוִ .א ְת ּ ָפס ּו ְּב ֹ
ָׂשמוּ .נִ ְת ּ ְפס ּו ַּבחֵ ְטא הַ זֶּה.
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The sin of the Golden Calf was that the Erev Rav brought the force of the other-side to
the front while it should always be in the back. Aaron brought the Holy side back to
the front, pushing back the Golden Calf and its force to the back.
Aaron’s sons, Nadav and Avihu, had good intentions when they brought offerings into
the Holy Tabernacle but they didn’t have the proper vessel nor the proper time to do
the action. Because of that, they brought the other-side in front of YHVH.
Leviticus 10:1
“ וַיִּ ְקחוּ ְבנֵי אַ הֲ רֹן נ ָָדב וַאֲ ִביהוּא ִאישׁ מַ ְח ָתּתוֹ וַיִּ ְתּנוּ בָ הֵ ן אֵ שׁ ַויּ ִָשׂימוּ ﬠָ לֶ יהָ ְקטֹ ֶרת ַויּ ְַק ִרבוּ ִל ְפנֵי יְהוָה אֵ שׁ ז ָָרה אֲ ֶשׁר ל ֹא
ֹתם
ָ צִ וָּה א.”
“Then Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it, put
incense on it, and offered strange fire before YHVH, which He had not commanded
them.”
 וְ לָ כֵ ן,ֹשה
ֶ ׁ ש ּ ֵבינְ ַתיִם ָיבֹא מ
ֶ ׁ ,שב
ַ ׁ ָ ַא ֲהרֹן ח.94
ש ִא ּל ּו הָ יָה
ֶ ׁ ,ֹשה
ֶ ׁ אֶ ת אוֹ תוֹ ִמז ּ ְֵבחַ לֹא הָ ַרס מ
אשוֹ ן
ׁ  הַ דָּ בָ ר הָ ִר,שחוֹ ְ ׁש ִבים ְ ּבנֵי ָא ָדם
ֶ ׁ ְֹ ּכמו
ְ
 ְלנ ּ ֵַתץ אֶ ת אוֹ תוֹ ִמז ּ ְֵבחַ הָ יָה- ֹשה
ֶ ׁ ש ִה ְצטָ ֵרך מ
ֶׁ
ְ
ַש ִה ְתנ ּ ֵַבא הַ ּנ ִָביא ִעדּ וֹ ַעל הַ ּ ִמז ּ ְֵבח
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו,צָ ִריך
. וּנְ בו ָּאתוֹ ַעל אוֹ תוֹ ִמז ּ ְֵבחַ הָ י ְָתה,ְ ּבבֵ ית אֵ ל
.ש ִ ּנ ְת ָּבאֵ ר
ֶ ׁ ֹאֲ בָ ל ָּכאן הָ יָה דָּ בָ ר ַאחֵ ר ְ ּכמו
 וְ לֹא כָ תוּב,ּשר ָעשׂ ו
ֶ ׁ ֲוְ כָ תוּב ַויּ ִַּקח אֶ ת הָ ֵעגֶל א
. ַַויִּנְ ּתֹץ אֶ ת הַ ּ ִמ ְז ּ ֵבח

 וְ ַעל ָ ּדא ַהה ּוא,ֵיתי מ ׁ ֶֹשה
ֵ  ְ ּד ֵבין ַּכ ְך י, ַאהֲ רֹן ָח ׁ ַשב.94
 ְ ּד ִאילּ ּו הֲ וָ ה ְ ּכ ָמה ְ ּד ַח ׁ ְש ִבין,יה מ ׁ ֶֹשה
ּ ִֵמזְ ּ ֵב ַח לָ א ָס ִתיר ל
 לְ נ ְַּת ָצא לְ ַהה ּוא, ִמלָ ה ַק ְד ָמ ָאה ְ ּד ִא ָב ֵעי לְ מ ׁ ֶֹשה,ְּבנִ י נָ ׁ ָשא
ְ ִמזְ ּ ֵב ַח ִא ְצ ְט ִר
,ַבי ִע ּד ֹו ַעל ִמזְ ּ ֵב ַח ְ ּד ֵבית ֵאל
ֵ ּ  ְ ּכ ָמה ְ ּדנ,יך
 אֲ ָבל ָה ָכא ִמלָ ה ַאחֲ ָרא.יה ַעל ַהה ּוא ִמזְ ּ ֵב ַח הֲ וָ ה
ּ ּונְ ב ּו ָא ֵת
,ש ּו
ׂ  וַ ִּי ַ ּקח ֶאת ָה ֵע ּגֶל אֲ ׁ ֶשר ָע, ּו ְכ ִּתיב.הֲ וָ ה ְ ּכ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר
.וְ לָ א ְ ּכ ִתיב וַ ִּינְ ּתֹץ ֶאת ַה ִּמזְ ּ ֵב ַח

The Erev Rav pushed to make their own God because they didn’t believe that Moses
will come down from the mountain after forty days. Aaron thought that while he is
keeping the Erev Rav busy with preparing the Golden Calf, Moses would come and
resolve the situation.
When Moses came down he took the Golden Calf and destroyed it. He didn’t touch the
Altar that Aaron built because it was holy.
Exodus 32:20
“וַיִּ ַקּח אֶ ת הָ ﬠֵ גֶל אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ וַיִּ ְשׂרֹף בָּ אֵ שׁ וַיִּ ְטחַ ן ﬠַ ד אֲ ֶשׁר ָדּק וַיִּ זֶר ﬠַ ל ְפּנֵי הַ מַּ יִם ַויּ ְַשׁ ְק אֶ ת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל.”
“Then he took the calf which they had made, burned it in the fire, and ground it to
powder; and he scattered it on the water and made the children of Israel drink it.”
Lesson;
God’s anger is the effect/judgment of a cause created by an action that is a
disconnection from the Light. Aaron was on a high level and should have known better
on how to deal with the magicians of the Erev Rav. His altar was not enough to repair
the spiritual damage. When Moses came down from the mountain and saw the Erev
Rav celebrating their new God, the Tablets of the Torah broke. Later he was invited by
God to come up again and receive a different Torah. The second Torah was on a level
that requires a Tikun process.
As we grow spiritually we have a greater responsibility for our actions. Our awareness
and consciousness have a greater spiritual impact.
With a bigger vessel, we can receive more light and at the same time, we may cause a
greater judgment by doing wrong.
The key is always to keep moving forward with positive and accept any correction sent
down to us.
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ָ ּ .95תא חֲ זֵי וַ ִּי ְק ָרא ַאהֲ רֹןַ .א ְכ ִריז ִאיה ּו ְּב ָקלָ א וְ ָא ַמר.

ֹאמרּ ,ו ְכ ִתיב ְּב ֹיונָ ה )יונה ג( וַ ִּי ְק ָרא
ְ ּכ ִתיב ָה ָכא וַ ִּי ְק ָרא וַ ּי ַ
ֹאמרָ ,מה ְּל ַה ּ ָלן ָּכ ִריז לְ ִדינָ א ,א ּוף ָה ָכא ָּכ ִריז לְ ִדינָ א.
וַ ּי ַ

ַחג לַ יְ יָ' ָמ ָחר ,נָ ּ ֵבי נְ ב ּו ָאה ְּב ַהה ּוא ר ּו ַח ְ ּד ִמזְ ּ ֵב ַחּ ְ ,דז ִַּמין
ִ ּדינָ א לְ ׁ ַש ְריָא ָעלַ יְ יה ּוַ .חג לַ יְ יָ' ,לְ ֶמ ְע ּ ַבד ְּבכ ּו ִ ּדינָ א.

 .95בּ ֹא ו ְּראֵ הַ ,ויּ ְִק ָרא ַא ֲהרֹן  -הוּא ִה ְכ ִריז
ְ ּבקוֹ ל וְ ָאמַ רָּ .כתוּב ָּכאן ַויּ ְִק ָרא ַויֹּאמַ ר ,וְ כָ תוּב
ְ ּביוֹ נָה ַויּ ְִק ָרא ַויֹּאמַ ר .מַ ה ּ ָׁשם ִה ְכ ִריז ְל ִדיןַ ,אף
ָּכאן ִה ְכ ִריז ְל ִדין .חַ ג לַ ה' ָמחָ ר ,נִ ָּבא נְ בו ָּאה
ש ָע ִתיד הַ דִּ ין ִל ְ ׁשרוֹ ת
של ִמז ּ ְֵבחַ ֶ ׁ ,
ְ ּבאוֹ ָת ּה רוּחַ ׁ ֶ
עֲ לֵ יהֶ ם .חַ ג לַ ה' ,לַ עֲ שׂ וֹ ת ָּבכֶ ם דִּ ין.

Jonah 3:4
”ַ .ויָּחֶ ל יוֹנָה לָ בוֹא בָ ﬠִ יר מַ הֲ לַ � יוֹם אֶ חָ ד וַיִּ ְק ָרא ַויּ ֹאמַ ר עוֹד אַ ְרבָּ ﬠִ ים יוֹם ְו ִני ְנוֵה נ ְֶהפָּ כֶת“
“Jonah set out on the first day of his walk in the city and proclaimed and said, “In
”!forty days Nineveh will be demolished
” “proclaimed and said” exist in the two verses. It implies thatוַיִּ ְק ָרא ַויּ ֹאמַ ר“ The words
judgment is near. Aaron received a prophetic message that bestowed on him from the
Holiness of the Altar that he just built. He knew that judgments would come to the
people.

ּ .96ו ְתלַ ת ִ ּדינִ ין הֲ ֹווַ ,חד ,וַ ִּיג ֹּוף יְ יָ' ֶאת ָה ָעם .וְ ַחדִּ ,ב ְבנֵי
ש ָר ֵאל .וְ ַהיְ ינ ּו ַחג ִ ּד ְבנֵי לֵ וִ י .לַ יְ יָ',
לֵ וִ י .וְ ַחדּ ְ ,ד ַא ׁ ְש ֵקי לִ ְבנֵי יִ ְ ׂ
יתו ְּב ַהה ּוא
לון מ ׁ ֶֹשהּ .ו ִב ֹ
ְ ּדוַ יִ ג ֹּוף יְ יָ'ָ .מ ָחרּ ְ ,ד ַא ׁ ְש ֵקי ֹ
יחין ּו ֵמ ִתין .וְ ִאי ּנ ּון ַמיִ ין הֲ ֹוו
לֵ ילְ יָאּ ,ולְ ָמ ָחר ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו נְ ִפ ִ
יהון ָּכל לֵ ילְ יָאּ ,ו ְב ַצ ְפ ָרא ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו
ְמ ַכ ׁ ְש ְ ּכ ׁ ִשין ִּב ְמ ֵע ֹ

ֵמ ִתין ,וְ ַעל ָ ּדא ַחג לַ יְ יָ' ָמ ָחר .וְ ָכל ַא ְסוָ ָתא ְ ּד ָע ַבד ַאהֲ רֹן,
ְּבגִ ין ִ ּד ְכ ִּתיב וַ ִּי ֶבן ִמזְ ּ ֵב ַח לְ ָפנָ יו.

 .96ו ְ ּׁשל ָֹׁשה ִדינִ ים הָ יוּ :אֶ חָ דַ ,ו ִיּ ּגֹף ה' אֶ ת
ש ִה ְ ׁש ָקה אֶ ת ְ ּבנֵי
הָ ָעם .וְ אֶ חָ ד ִ ּב ְבנֵי לֵ וִ י .וְ אֶ חָ ד ׁ ֶ
ש ַ ּו ִיּ ּגֹף
של ְ ּבנֵי לֵ וִ י .לַ ה' ֶ ׁ -
ִש ָראֵ ל .וְ הַ יְנ ּו חַ ג ׁ ֶ
י ְׂ
משה .וְ לָ נ ּו ְ ּבאוֹ תוֹ
ש ִה ְ ׁש ָקה אוֹ ָתם ׁ ֶ
ה'ָ .מחָ ר ֶ ׁ -
לַ יְלָ ה ,ו ְּל ָמחָ ר נִ ְמ ְצא ּו נְ פו ִּחים וּמֵ ִתים .וְ אוֹ ָתם
הַ ּ ַמיִם הָ י ּו ְמכַ ְ ׁש ְ ּכ ִ ׁשים ִ ּב ְמ ֵעיהֶ ם ָּכל הַ ּ ַליְלָ ה,
וּבַ בּ ֶֹקר נִ ְמ ְצא ּו מֵ ִתים ,וְ לָ כֵ ן חַ ג לַ ה' ָמחָ ר .וְ כָ ל
ש ָּכתוּב ַויִּבֶ ן
ש ָע ָׂשה ַא ֲהרֹןִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
הָ ְרפו ָּאה ׁ ֶ
ִמז ּ ְֵבחַ ְלפָ נָיו.
;There were three judgments

One was the plague on the people.
Exodus 32:35
”.וַיִּ גֹּ ף יְהוָה אֶ ת הָ ﬠָ ם ﬠַ ל אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ אֶ ת הָ ﬠֵ גֶל אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה אַ הֲ רֹן“
“So YHVH plagued the people because of what they did with the calf which Aaron
”made.
Another judgment inflicted when Moses sent the Levites to kill those who participated
in the sin of the Golden Calf.
Exodus 32:28
�שׁת אַ ְלפֵ י ִאישׁ“
ֹשׁה; וַיִּ ֹפּל ִמן-הָ ﬠָ ם בַּ יּוֹם הַ הוּא ,כִּ ְשׁ ֶ
” ַו ַיּﬠֲשׂוּ ְבנֵי-לֵ וִי ,כִּ ְדבַ ר מ ֶ
“So the sons of Levi did according to the word of Moses. And about three thousand
”men fell that day.
The third judgment was when Moses burnt the Golden Calf to dust and spread it over
the water where the Israelites were drinking from. Those who desired the Golden Calf
didn’t wake up in the morning.
Exodus 32:20
”וַיִּ ַקּח אֶ ת-הָ ﬠֵ גֶל אֲ ֶשׁר ﬠָ שׂוּ ,וַיִּ ְשׂרֹף בָּ אֵ שׁ ,וַיִּ ְטחַ ן ,ﬠַ ד אֲ ֶשׁרָ -דּק; וַיִּ זֶר ﬠַ לְ -פּנֵי הַ מַּ יִםַ ,ויּ ְַשׁ ְק אֶ תְ -בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל“
“Then he took the calf which they had made, burned it in the fire, and ground it to
”powder; and he scattered it on the water and made the children of Israel drink it.
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 )אוֹתוֹ ִמזְ בֵּ חַ ֶשׁל ְקדֻ ָשּׁה, בּ ֹא ו ְּראֵ ה.97
 וְ ִא ּל ּו,ש ָּכתוּב ַויּ ְַרא אֶ ת הָ ֵעגֶל ו ְּמחֹלֹת
ֶ ׁ (הָ יָה
יעה הָ יָה יוֹ ֵד ַע
ָ שה ֲֵרי ַא ֲהרֹן י ְִד
ֶ ׁ .ִמז ּ ְֵבחַ לֹא כָ תוּב
ש ָּכתוּב )שמות כב( זֹבֵ חַ לָ אֱ ל ִֹהים ָיח ֳָרם
ֶׁ
 וַדַּ אי נִ ַּצל ַא ֲהרֹן ְ ּב ֵעצָ ה טוֹ בָ ה, ִֹ ּב ְל ִּתי לַ ה' ְלבַ דּ ו
ש ּלֹא
ֶ ׁ , וְ הַ כּ ֹל ְ ּב ָרצוֹ ן ָׁשלֵ ם טוֹ ב, ֹש ִהנְ ִהיג ְלנ ְַפ ׁשו
ֶׁ
.ִה ְת ַּכ ּוֵן ְל ַרע

 )ההוא מזבח דקדושה הוה( ִ ּד ְכ ִּתיב וַ ּי ְַרא, ּ ָתא חֲ זֵי.97
 ְ ּד ָהא ַאהֲ רֹן. וְ ִאלּ ּו ִמזְ ּ ֵב ַח לָ א ְ ּכ ִתיב,לות
ֹ חו
ֹ ֶאת ָה ֵעגֶל ּו ְמ
 )שמות כב( ז ֵֹב ַח לָ אֱ ל ִֹהים, ִ ּד ְכ ִּתיב,ִמנְ ַּדע הֲ וָ ה י ַָדע
יטא
ָ  וַ ַּדאי ִא ׁ ְש ְּתזִ יב ַאהֲ רֹן ְּב ֵע,יָחֳ ָרם ִּבלְ ִּתי לַ יְ יָ' לְ ַב ּד ֹו
 ְ ּדלָ א, וְ כ ּ ָֹלא ִּב ְרע ּו ָתא ׁ ְשלִ ים ָטב,יה
ּ ָט ָבא ְ ּד ָד ַבר לְ ַנ ְפ ׁ ֵש
.יש
ׁ ִא ְת ַּכ ָ ּוין לְ ִב

Exodus 32:19
“וּמחֹ �ת
ְ ,הָ ﬠֵ גֶל- ַויּ ְַרא אֶ ת,הַ מַּ חֲ נֶה- כַּאֲ ֶשׁר ָק ַרב אֶ ל,” ַוי ְִהי
“So it was, as soon as he came near the camp, that he saw the calf and the dancing.”
The verse doesn’t mention the Altar because Moses saw the evildoers and their actions.
Aaron dedicated the Altar to YHVH with a pure heart and that saved himself from the
harsh judgment that inflicted upon the people. As we explained above, his sons carried
the judgment for his faults.
Lesson;
The Golden Calf is a symbol of the dependency on the material world. The Erev Rav
were desperate when they didn’t see Moses back from the mountain with new ‘magic’
tools that they experience in Egypt.
They went immediately to create their own ‘god’ made out of gold, a material that
expresses the Left and desire. As with every material, its state is temporary and can
be broken down and disappear into dust.
The world is experiencing nowadays a fight against an evil Coronavirus that disrupts
every aspect of our lives. Rich and poor people, celebrities, politicians or forgotten
homeless in a dark alley, may all be affected equally by this virus.
The lack of faith in YHVH rush people to embrace their ‘gold’ by accumulating food at
home and sell their investment in stocks etc.
If a person gets sick and on his deathbed, he realizes that all his ‘gold’ doesn’t worth
another moment of life.
Those with faith know that elevated life begins for them at the time of death.
We are closer to the month of Nisan and the holiday of Passover when we can achieve
true freedom. Nisan begins the year for calculation of tithing. It is most advisable to
calculate the yearly tithe and share the balance of your tithe among those channels of
Light that benefit our souls and help us grow our spiritual vessel.
The month of Nisan as the first month of the year starts a new cycle of Life and when
we start it without debts we are free from slavery to the Golden Calf of this world.
This is pure spiritual teaching and not a direct solicitation to give to the Daily Zohar.
Obviously the DZ project would appreciate the support and do more but the key is to
give and be free because when we give from our ‘gold’ we transform the ‘vacant’ space
with pure light that benefits and protects us when we need it the most in our lives.
A story that I heard recently from Rabbi Y. Yosef Pinto.
There was a rich man that gave to charities and even helped in building a big Yeshiva
for Torah studies. He also supported the students until one day he lost all his fortune.
He used to come and sit outside the Yeshiva and listen to the students discussing
Torah studies. One time a student asked the man; “Don’t you have regrets giving us
this building, you would have left with a lot of money”.
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The man answered “Are you kidding? I don’t have even a small regret. This building is
”!all I have left
We learn that the good deeds we do are the ‘investment’ that we can never lose and it
always giving, even beyond life in this world.
Make a list of those who benefit you and start investing for unlimited ROI (return on
investment). Do that before Rosh Chodesh Nisan (This year is on March 25th, 2020).
יה ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ רַ ,א ּ ָבא וַ ַּדאי ָה ִכי ה ּואָ .98 ,אמַ ר לוֹ ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָרַ ,א ָּבא ,וַדַּ אי ָּכ ְך
 .98אֲ ַמר לֵ ּ
ש ָע ָׂשה
ִש ָראֵ ל לֹא הָ יוּ .אֲ בָ ל י ָָר ְב ָעם ׁ ֶ
ש ָר ֵאל הוּא ,וְ י ְ ׂ
ש ָר ֵאל לָ א הֲ ֹוו .אֲ ָבל י ָָר ְב ָעם ְ ּד ָע ַבד עֲ גָ לִ יןָ ,הא יִ ְ ׂ
וְ יִ ְ ׂ
ִש ָראֵ ל הָ יוּ ,וְ ֵעגֶל ָעשׂ וָּ .אמַ ר לוֹ ,
עֲ ָג ִלים ,ה ֲֵרי י ְ ׂ
יה וַ ַּדאי ,וְ א ּו ְקמ ּו ָה ,אֲ ָבל
הֲ ֹוו ,וְ ֵעגֶל ָע ְבד ּו .אֲ ַמר לֵ ּ
וַדַּ אי ,וּפֵ ְר ׁשוּהָ  ,אֲ בָ ל י ָָר ְב ָעם חָ טָ א וְ הֶ ח ֱִטיא,
חו ָבא
חטיא ,וְ לָ או ְ ּכ ָמה ְ ּד ָא ְמר ּוּ ְ .דוַ ַּדאי ֹ
י ָָר ְב ָעם ָח ָטא וְ ֶה ִ
ש ּוַדַּ אי חֵ ְטא ַרע ָע ָׂשה,
ש ָא ְמרוֶּ ׁ .
וְ לֹא ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
ישא ָע ֵבד ּו ַב ּ ַמלְ כ ּות ָח ָטא.
ִּב ׁ ָ
וּבַ ּ ַמ ְלכוּת חָ טָ א.

ָ .99א ַמר ָי ָר ְב ָעם ,וַ ַּדאי י ַָד ְענָ א ְ ּד ָהא ְס ָטר ְקד ּו ׁ ָשה לָ א
ׁ ַש ְריָאֶ ,א ּ ָלא ְּבלִ ּ ָבא ְ ּד ָכל ָעלְ ָמא ,וְ ָדא יְ ר ּו ׁ ָשלַ ם .אֲ נָא לָ א
י ִָכילְ נָ א לְ ַא ְמ ׁ ָש ָכא לְ ַהה ּוא ְס ָטר ָה ָכאָ ,מה ַא ְע ִּביד.
יטא
ש וְ ֹגו' .נָ ַטל ֵע ָ
ִמ ּיַד )מלכים א יב( וַ ִּי ָ ּו ַעץ ַה ּ ֶמלֶ ְך וַ ּי ַַע ׂ

ישאָ ,א ַמר ָהא )דף קצ''ג ע''ב( ִס ְט ָרא ַאחֲ ָרא,
ִּב ׁ ָ
ְ ּד ִא ְת ַמ ּ ׁ ְש ָכא ִמ ּיַד לְ ָכל אֲ ָתר .וְ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ְּב ַא ְר ָעא ָּדא,
ְ ּד ִתיא ּו ְב ּ ֵתיה

לְ ַא ׁ ְש ָר ָאה

יה,
ְּבגַ ָ ּו ּ

אֲ ָבל

לָ א

י ְַכלָ א

לְ ִא ְתלַ ְּב ׁ ָשא ֶא ּ ָלא ְּב ִד ּי ּו ְקנָ א ְ ּד ׁש ֹור.

ְּ .100ת ֵרין עֲ ָּגלִ ים אֲ ַמאיֶ .א ּ ָלא ָא ַמר י ָָר ְב ָעם) ,ס''א
במצרים ובמדברא( ְּב ַמ ְד ְּב ָרא הֲ ֹוו ִאי ּנ ּון ַח ְר ׁ ִשין,
מו ִרים ְּב ָ ׂש ָרם) .ס''א
שר חֲ ֹ
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,יחזקאל כג( ְּב ַ ׂ
ישין,
לאאינון מצרים אלא( ָה ָכאִ ,אי ּנ ּון ְּת ֵרין ר ּו ִחין ִּב ׁ ִ
לוןּ ְ ,ד ַכר וְ נ ּו ְק ּ ָבא ִאי ּנ ּוןּ ְ .ד ַכר הֲ וָ ה
יִ ְתלַ ְּב ׁש ּו ַּכ ְד ָקא חֲ זֵי ֹ

ְּב ֵבית ֵאל ,וְ נ ּו ְק ָּבא הֲ וַ ת ְּב ָדןּ .ו ִמג ֹּו ִ ּד ְכ ִּתיב) ,משלי
ש ָר ֵאל אֲ ַב ְת ֵר ּה
ש ְפ ֵתי זָ ָרהִ ,א ְת ָמ ׁ ְשכ ּו יִ ְ ׂ
ה( נ ֶֹפת ִּת ּט ְֹפנָ ה ִ ׂ

י ִַּתירּ ִ ,ד ְכ ִּתיב וַ ּיֵלְ כ ּו ָה ָעם לִ ְפנֵי ָה ֶא ָחד ַעד ָּדןּ .ו ְּבגִ ין ָּכ ְך
ְּת ֵרין עֲ גָ לִ ין הֲ ֹווּ .ו ָמ ׁ ִש ְ
ישא,
יך ל ֹון י ָָר ְב ָעם ְּב ַא ְר ָעא ַק ִ ּד ׁ ָ
ש ָר ֵאלּ ,ו ָמ ַנע ִּב ְר ָּכאן ִמן ָעלְ ָמא.
וַ הֲ וָ ה ֹ
חו ָבא ָעלֵ ּ
יה וְ ַעל יִ ְ ׂ
יה ְ ּכ ִתיב )משלי כח( ֹגוזֵל ָא ִביו וְ ִא ּמ ֹו וְ ֹגו'.
וְ ָעלֵ ּ

שה ֲֵרי צַ ד
ָ .99אמַ ר י ָָר ְב ָעם ,ה ֲֵרי וַדַּ אי ׁ ֶ
הַ ְ ּק ֻד ּ ָׁשה לֹא ׁשוֹ ָרה אֶ ּלא ַרק ְ ּבלֵ ב ָּכל הָ עוֹ לָ ם,
ּשלַ יִם .אֲ נִ י לֹא יָכוֹ ל ִל ְמ ׁש ְֹך אֶ ת אוֹ תוֹ
וְ זוֹ יְרו ָׁ
שה? ִמיָּד ) -מלכים-א
הַ ַּצד ְלכָ אןָ ,מה אֶ עֱ ֶׂ
יב( ַו ִיּ ּו ַָעץ הַ ּ ֶמלֶ ְך ַויּ ַַעשׂ וְ גוֹ ' .נָטַ ל ֵעצָ ה ָר ָעה.
ש ִ ּנ ְמ ָׁש ְך ִמיָּד ְלכָ ל
ָאמַ ר ,ה ֲֵרי הַ ַּצד הָ ַאחֵ ר ׁ ֶ
ש ְּת ׁשו ָּקתוֹ
ש ּ ֵכן ָּב ָא ֶרץ הַ ז ּוֹ ֶ ׁ ,
ָמקוֹ ם ,וְ כָ ל ׁ ֶ
ִל ְ ׁשרוֹ ת ְ ּבתוֹ כָ ּה ,אֲ בָ ל לֹא יָכוֹ ל ְל ִה ְתלַ ּ ֵב ׁש
של ׁשוֹ ר.
אֶ ּ ָלא ַרק ִ ּב ְדמוּת ׁ ֶ
ָאמַ ר
ׁ ְ .100שנֵי עֲ ג ִָלים לָ ּ ָמה? אֶ ּ ָלא
)בּ ִמצְ ַריִם וּבַ ִמּ ְדבָּ ר( ַּב ּ ִמ ְד ָּבר הָ י ּו
י ָָר ְב ָעםְ ,
שר
ש ָּכתוּב )יחזקאל כג( ְ ּב ַׂ
אוֹ ָתם ְמכַ ּ ְ ׁש ִפיםֶ ׁ ,
אוֹתם ִמצְ ִרים ,אֶ לָּ א( ָּכאן
חֲמוֹ ִרים ְ ּב ָׂש ָרם) .ל ֹא ָ
אוֹ ָתן ְ ׁש ּ ֵתי רוּחוֹ ת ָרעוֹ ת י ְִתלַ ְ ּב ׁש ּו ָּכ ָראוּי ,זָכָ ר
שה ֲֵרי הַ זָּכָ ר הָ יָה ְ ּבבֵ ית אֵ ל,
וּנְ ֵקבָ ה הֵ םֶ ׁ .
ְ
ש ָּכתוּב נֹפֶ ת
וְ הַ ְ ּנ ֵקבָ ה הָ י ְָתה ְ ּב ָדן .ו ִּמ ּתוֹ ך ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל ַאח ֲָריו
ִּת ּט ְֹפנָה ִ ׂש ְפ ֵתי ז ָָרה ,נִ ְמ ְ ׁשכ ּו י ְ ׂ
ש ָּכתוּב ַויּ ְֵלכ ּו הָ ָעם ִל ְפנֵי הָ אֶ חָ ד ַעד דָּ ן.
יוֹ ֵתרֶ ׁ ,
ְ
ְ
שך אוֹ ָתם
ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכך הָ י ּו ְ ׁשנֵי עֲ ָג ִלים ,ו ָּמ ׁ ַ
י ָָר ְב ָעם לָ ָא ֶרץ הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה ,וְ הָ יָה חֵ ְטא ָעלָ יו וְ ַעל
ִש ָראֵ ל ,ו ָּמנַע ְ ּב ָרכוֹ ת ִמן הָ עוֹ לָ ם ,וְ ָעלָ יו
ָּכל י ְ ׂ
ָּכתוּב )משלי כח( גּוֹ זֵל ָא ִביו וְ ִא ּמוֹ וְ גוֹ '.

ּש
שה ֲֵרי הַ ְּלבו ׁ
שא ַק ְד ָמ ָאה  .101וְ ַעל ּ ֵכן הָ י ּו הָ עֲ ָג ִליםֶ ׁ ,
 .101וְ ַעל ָ ּדא הֲ ֹוו עֲ גָ לִ יןּ ְ ,ד ָהא לְ ב ּו ׁ ָ
ש ּ ִמ ְתלַ ּ ֵב ׁש הַ ַּצד הָ ַאחֵ ר הוּא ׁשוֹ ר,
אשוֹ ן ׁ ֶ
ְ ּד ִמ ְתלַ ּ ַב ׁש ִס ְט ָרא ַאחֲ ָרא ׁש ֹור ִאיה ּו) ,קצ''א ע''א( ְ ּכ ָמה הָ ִר ׁ
ש ִ ּנ ְת ָּבאֵ ר .וְ ִאם ּתֹאמַ ר ,לָ ּ ָמה הוּא ֵעגֶל
ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
ימא אֲ ַמאי ִאיה ּו ֵעגֶל וְ לָ א ׁש ֹורֶ .א ּ ָלא
ְ ּד ִא ְּת ַמר .וְ ִאי ּ ֵת ָ
ְ
וְ לֹא ׁשוֹ ר? אֶ ּ ָלא וַדַּ אי ָּכך ָראוּי ,וְ כֵ ן ְ ּבכָ ל
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אשית הַ ְּלבו ּׁש הוּא ָקטָ ןַ ,וה ֲֵרי
שא הַ ְּצ ָד ִדיםֵ ,ר ִ ׁ
וַ ַּדאי ַּכ ְך ִא ְת ָחזֵי ,וְ ֵכן ְב ָכל ִס ְט ִריןֵ ׁ ,שיר ּו ָתא ִ ּדלְ ב ּו ׁ ָ
ּ ֵב ַא ְרנוּ.

ימנָ א.
או ִק ְ
ז ּו ָטא ִאיה ּו ,וְ ָהא ֹ

ימאיֵּ ,כיוָ ן ֶּדאֱ ל ִֹהים ּ ָבע ּוּ ,ו ִב ְס ַטר
 .102וְ ַעל ָ ּדא ּ ָבנַי ְר ִח ָ
ימא,
ישאִ ,א ָ
עו ָב ָדא ,אֱ ל ִֹהים ַק ִ ּד ׁ ָ
להים ִא ְת ְּבנֵי ֹ
ֶּדאֱ ִ
יקת ְרצ ּו ָעה ,לָ א
רו ָעא ְ ּד ַמלְ ָּכאּ ,ו ְסלִ ַ
ידת ּ ָת ִדיר ִּב ְד ֹ
ַּדאֲ ִח ַ
הֲ וַ ת ּ ַת ּ ָמן ,וְ ִא ְצ ְט ִר ְ
יה לְ מ ׁ ֶֹשה לְ ֶמהֱ וֵ י ּ ַת ּ ָמן ְּב ַא ְת ָר ָהא,
יך לֵ ּ
יה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואִ ,א ְס ּ ָת ַּכל.
ֵּכיוָ ן ְ ּד ַאנְ ִּקיד לֵ ּ

ש ָרצ ּו אֱ ל ִֹהים,
 .102וְ לָ כֵ ןָּ ,בנַי אֲ הוּבַ יֵ ּ ,כיוָן ׁ ֶ
שה ,הָ אֱ ל ִֹהים
של אֱ ל ִֹהים נִ ְבנָה הַ ּ ַמעֲ ֶׂ
וּבַ ַּצד ׁ ֶ
שאוֹ חֶ זֶת ּ ָת ִמיד ִ ּבזְרוֹ ַע הַ ּ ֶמלֶ ךְ
הַ ָּקדוֹ ׁש ,הָ אֵ םֶ ׁ ,
וּמַ עֲ לָ ה אֶ ת הָ ְרצו ָּעה ,לֹא הָ י ְָתה ָׁשם ,וְ ִה ְצטָ ֵרךְ
ש ָרמַ ז לוֹ
ֹשה ִל ְהיוֹ ת ָׁשם ִ ּב ְמקוֹ ָמ ּהֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
מ ֶׁ
ְ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּאִ ,ה ְס ּ ַת ּ ֵכל.

ימנָ א,
יהִ ,אי מ ׁ ֶֹשה ַר ְעיָא ְמ ֵה ָ
ְּ .103תלַ ת זִ ְמנִ ין ַאנְ ִּקיד לֵ ּ
ַּכ ּ ָמה ֵחילָ ְך ּ ַת ִּקיףַּ ,כ ּ ָמה ְ ּגב ּו ְר ּ ָת ְך ַרבְּ ,תלַ ת זִ ְמנִ ין ַאנְ ִּקיד

ֹשה הָ רוֹ ֶעה
ָׁ .103של ֹׁש ּ ְפ ָע ִמים ָרמַ ז לוֹ  ,אֵ י מ ׁ ֶ
ָ
הַ ּנֶאֱ ָמןַּ ,כ ּ ָמה חָ זָק כּ ֹח ָ
ֲךַּ ,כ ּ ָמה ְ ּגבו ָּר ְתך ְ ּגדוֹ לָ ה.
ש ָּכתוּב וְ ַע ּ ָתה הַ ִ ּניחָ ה ִּלי
ָׁשל ֹׁש ּ ְפ ָע ִמים ָרמַ ז לוֹ ֶ ׁ ,
 ה ֲֵרי אֶ חָ ד .וְ יִחַ ר ַא ּ ִפי בָ הֶ ם וַאֲ כַ ּ ֵלם  -ה ֲֵרישה אוֹ ְת ָך ְלגוֹ י ָ ּגדוֹ ל  -ה ֲֵרי ָׁשל ֹׁש.
ְ ׁש ּ ַתיִם .וְ אֶ עֱ ֶׂ
ֹשת הָ ְר ָמזִים הַ ּ ָללוּ.
ֹשה ִ ּב ְ ׁשל ׁ ֶ
של מ ׁ ֶ
חָ ְכ ָמתוֹ ׁ ֶ
ָאחַ ז ִ ּבזְרוֹ ַע י ְִמינוֹ ּ ְ -כ ֶנגֶד הַ ִ ּניחָ ה ִּליָ .אחַ ז
ִ ּבזְרוֹ ַע ְ ׂשמֹאלוֹ ּ ְ -כ ֶנגֶד וְ יִחַ ר ַא ּ ִפי בָ הֶ ם וַאֲ כַ ּ ֵלם.
שה אוֹ ְת ָך
ִה ְתחַ ּ ֵבק ְ ּבגוּף הַ ּ ֶמלֶ ְך ּ ְ -כ ֶנגֶד וְ אֶ עֱ ֶׂ
ש ִה ְתחַ ּ ֵבק ַּב ּגוּף ,ו ְ ּׁש ּ ֵתי זְרוֹ עוֹ ת
ְלגוֹ י ָ ּגדוֹ ל .ו ְּכ ׁ ֶ
ִמ ַּצד זֶה ו ִּמ ַּצד זֶה ,לֹא יָכוֹ ל ְל ִה ְתנ ְַענ ֵַע ְלצַ ד
של
ֶׁ
חָ ְכ ָמתוֹ
הָ י ְָתה
זוֹ
ָּבעוֹ לָ ם.
של הַ ּ ֶמלֶ ךְ
ש ּ ִמינֵי ְר ָמזִים ׁ ֶ
)שׁ ְבּ ִד ְב ֵרי( ׁ ֶ
ֹשהֶ ,
מ ֶׁ
ִה ִ ּכיר ְ ּבכָ ל אֶ חָ ד מֵ הֶ ם מֵ אֵ יזֶה ָמקוֹ ם ַי ֲחזִיק,
ו ְּבחָ ְכ ָמה הוּא ָע ָׂשה.

דוי .הֲ וָ ה ּ ַת ּ ָמן
ַשק ּו יְ ֹ
ָ .104את ּו ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר וְ ַח ְב ַר ּיָא ,וְ נ ׁ ְ

ָשק ּו יָדוֹ .
ָּ .104בא ּו ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר וְ הַ חֲבֵ ִרים וְ נ ְ ׁ
אתי
הָ יָה ָׁשם ַר ִ ּבי ַא ָּבאָ .אמַ רִ ,א ְל ָמלֵ א לֹא בָ ִ
לָ עוֹ לָ ם אֶ ּ ָלא ִל ְ ׁשמ ַֹע אֶ ת זֶה  -דַּ י לָ נוָּּ .בכָ ה
ש ִּת ְס ּ ַת ּ ֵלק ִמן הָ עוֹ לָ םִ ,מי
וְ ָאמַ ר ,וַי ַר ִ ּביּ ְ ,כ ׁ ֶ
ֲשכָ ה
י ִָאיר וִ יג ּ ֶַלה אוֹ רוֹ ת הַ ּתוֹ ָרה? דָּ בָ ר זֶה ַּבח ׁ ֵ
שיָּצָ א ִמ ּ ָׁשםַ ,וה ֲֵרי מֵ ִאיר ַעד
נִ ְס ּ ָתר ַעד ַע ְכ ָׁשוֶ ׁ ,
ְ
יע ,ו ְּב ִכ ּ ֵסא הַ ּ ֶמלֶ ך הוּא ָר ׁשוּם,
רוּם הָ ָר ִק ַ
ְ
וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ָׂשמֵ חַ ַע ְכ ָׁשו ַּבדָּ בָ ר הַ זֶּה.
וְ כַ ּ ָמה ִ ׂש ְמחָ ה ַעל ִ ׂש ְמחָ ה נוֹ ְספָ ה ִמ ִּל ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך
הַ ָּקדוֹ ׁשִ .מי י ִָעיר דִּ ְב ֵרי חָ ְכ ָמה ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה
ְ ּכמוֹ ְת ָך.

יחה לִ י ָהא ַחד .וַ ִּי ַחר ַא ּ ִפי ָב ֶהם
יהּ ִ ,ד ְכ ִּתיב וְ ַע ּ ָתה ַה ִּנ ָ
לֵ ּ
ָ
דולָ ,הא ְּתלַ ת.
או ְתך לְ ֹגוי ָ ּג ֹ
שה ֹ
וַ אֲ ַכ ּ ֵלםָ ,הא ְּת ֵרין .וְ ֶאעֱ ֶׂ
יה
ָח ְכ ְמ ָתא ְ ּדמ ׁ ֶֹשה ִּב ְתלַ ת נְ ק ּו ִדין ִא ּ ֵליןָ .א ִחיד ִּב ְד ֹ
רו ֵע ּ
ש ָמאלָ א,
יחא לִ יָ .א ִחיד ִּב ְד ֹ
יְ ִמינָ א ,לָ ֳק ֵבל ַה ִּנ ָ
רו ֵע ּ
יה ְ ׂ
לָ ֳק ֵבל וַ ִּי ַחר ַא ּ ִפי ָב ֶהם וַ אֲ ַכ ּ ֵלםִ .א ְת ַח ּ ָבק ְּבג ּו ָפא
דול .וְ ַכד ִא ְת ַח ּ ָבק
או ְת ָך לְ ֹגוי ָ ּג ֹ
שה ֹ
ְ ּד ַמלְ ָּכא ,לָ ֳק ֵבל וְ ֶאעֱ ֶׂ
רו ִעין ִמ ִּס ְט ָרא ָּדא ּו ִמ ִּס ְט ָרא ָּדא ,לָ א
ְּבג ּו ָפאְּ ,ת ֵרין ְ ּד ֹ
י ִָכיל לְ ִא ְת ַנ ְענְ ָעא לְ ִס ְט ָרא ְּב ָעלְ ָמאּ ָ .דא הֲ וֵ י ָח ְכ ְמ ָתא

ְ ּדמ ׁ ֶֹשה) ,ס''א דבמילי( ְ ּד ִמינִ י נְ ק ּו ִדין ְ ּד ַמלְ ָּכא י ַָדע ְּב ָכל
ַחד ִמ ּנַיְ יה ּוְּ ,ב ָאן אֲ ָתר יִ ְת ּ ָת ַקףּ ,ו ְב ָח ְכ ְמ ָתא עֲ ַבד.

ִר ִּבי ַא ּ ָבאָ ,א ַמרִ ,אלְ ָמלֵ י לָ א ָא ֵתינָ א לְ ָעלְ ָמא ֶא ּ ָלא
לְ ִמ ׁ ְש ַמע ָ ּדאַּ ,די לָ ןָ ּ .ב ָכה וְ ָא ַמר ,וַ וי ִר ִּביַּ ,כד ִּת ְס ּ ָת ּ ַלק
יתאִ .מ ּ ָלה ָּדא,
או ַריְ ָ
הו ִרין ְ ּד ֹ
ֵמ ָעלְ ָמאַ ,מאן יַנְ ֵהר וִ יגַ ּ ֵלי נְ ֹ
ּ ַבחֲ ׁש ֹו ָכא ִא ְת ְט ַמר ַעד ַה ׁ ְש ּ ָתאּ ְ ,דנָ ַפק ִמ ּ ַת ּ ָמן ,וְ ָהא נָ ִהיר
יעאּ ,ו ְבכֻ ְר ְס ּיָא ְ ּד ַמלְ ָּכא ָר ׁ ִשים ,וְ ק ּו ְד ׁ ָשא
ַעד ר ּום ְר ִק ָ
ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ַח ֵּדי ַה ׁ ְש ּ ָתא ְּב ַהאי ִמ ּ ָלה .וְ ַכ ּ ָמה ֵחד ּו ַעל ֵחד ּו,

ישאַ .מאן יִ ְּת ַער ִמ ּ ֵלי ְ ּד ָח ְכ ְמ ָתא
ִא ּת ֹו ָסף ִמ ַ ּק ּ ֵמי ַמלְ ָּכא ַק ִ ּד ׁ ָ
ות ְ
יך.
ְּב ָעלְ ָמא ֵּדין ְ ּכוָ ָ

ָ ּ .105תא חֲ זֵיַ ,עד לָ א ָח ָטא ָא ָדם ,הֲ וָ ה ָסלִ יק  .105בּ ֹא ו ְּראֵ ה ,טֶ ֶרם חָ טָ א ָא ָדם ,הָ יָה עוֹ לֶ ה
וְ ָק ִאים )בראשית נ''ב ע''ב( ְּב ָח ְכ ָמה ִ ּדנְ ִהיר ּו ִע ּ ָל ָאה ,וְ עוֹ מֵ ד ְ ּבחָ ְכמַ ת הָ אוֹ ר הָ ֶע ְליוֹ ן ,וְ לֹא הָ יָה נִ ְפ ָרד
ש ִהגְ דִּ יל ְּת ׁשו ָּקתוֹ לָ ַד ַעת
מֵ ֵעץ הַ חַ יִּיםֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ

וְ לָ א הֲ וָ ה ִמ ְת ּ ְפ ַר ׁש ֵמ ִאילָ נָ א ְ ּד ַח ּיֵיֵּ .כיוָ ן ְ ּד ַא ְס ֵּגי ִּתיא ּו ְב ּ ָתא
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לְ ִמנְ ַּדעּ ,ולְ נ ְַח ּ ָתא לְ ַת ּ ָתאִ ,א ְת ְמ ׁ ִש ְ
יך אֲ ַב ְת ַריְ יה ּוַ ,עד
טוב .וְ ַעל ָּדא
ְ ּד ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ֵמ ִאילָ נָ א ְ ּד ַח ּיֵי ,וְ י ַָדע ַרע וְ ׁ ָש ַבק ֹ
ְ ּכ ִתיב) ,תהלים ה( ִ ּכי ל ֹא ֵאל ָח ֵפץ ֶר ׁ ַשע ָא ּ ָתה לא יְ ג ּו ְר ָך
יה ִ ּד ּי ּו ָרא ִעם ִאילָ נָ א
ָרעַ ,מאן ְ ּד ִא ְת ְמ ׁ ָש ְך ְּב ָרע ,לֵ ית לֵ ּ
ילא ,וְ י ְַד ִעין
ְ ּד ַח ּיֵי .וְ ַעד לָ א ָח ְטא ּו ,הֲ ֹוו ׁ ַש ְמ ִעין ַק ּ ָלא ִמלְ ֵע ּ ָ
ָח ְכ ְמ ָתא ִע ּ ָל ָאה ,וְ לָ א ַּדחֲ לֵ יֵ ּ .כיוָ ן ְ ּד ָח ְטא ּו ,אֲ ִפילּ ּו ַק ּ ָלא

יה.
ִ ּדלְ ַת ּ ָתא ,לָ א הֲ ֹוו י ְַכלִ ין לְ ֵמ ָ
יקם ּ ֵב ּ

ש ָר ֵאלְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא
ּ ְ .106כגַ וְ ונָ א ָ ּדאַ ,עד לָ א ָחאב ּו יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ַעל ט ּו ָרא ְ ּד ִסינַיִ ,א ְתעֲ ָבר ִמ ּנַיְ יה ּו ז ּוהֲ ָמא
ְ ּד ַקיְ ימ ּו יִ ְ ׂ
ְ ּד ַהאי ִחוְ יָאּ ְ ,ד ָהא ְ ּכ ֵדין ִּבט ּול ֵיצֶ ר ָה ַרע הֲ וָ ה ֵמ ָעלְ ָמא,
יה ִמ ּנַיְ יה ּוּ .ו ְכ ֵדין ִא ְתאֲ ִחיד ּו ְּב ִאילָ נָ א ְ ּד ַח ּיֵיּ ,ו ְסלִ יק ּו
וְ ָדח ּו לֵ ּ
ילא ,וְ לָ א נ ְַח ּת ּו לְ ַת ּ ָתאּ ְ .כ ֵדין הֲ ֹוו י ְַד ִעין ,וַ הֲ ו ּו חֲ ָמאן,
לְ ֵע ּ ָ
ַא ְס ּ ַפ ְקלַ ְריָאן ִע ּ ָל ִאין ,וְ ִא ְתנַהֲ ָרן ֵעינַיְ יה ּו ,וְ ַח ָּדאן לְ ִמנְ ַּדע
לון ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואַ ,ח ִ ּג ִירין
ּולְ ִמ ׁ ְש ַמעּ .ו ְכ ֵדין ָחגַ ר ֹ
ישאּ ְ ,דלָ א י ִָכיל לְ ׁ ַש ְּל ָט ָאה ָעלַ יְ יה ּו
ְ ּד ַא ְתוָ ון ִ ּד ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
יתא.
לון ְ ּכ ִד ְּב ַק ְד ֵמ ָ
ַהאי ִחוְ יָא ,וְ לָ א יְ ָס ַאב ֹ
ֵּ .107כיוָ ן ְ ּד ָחט ּו ּ ַב ֶעגְ לָ אִ ,א ְתעֲ ָבר ּו ִמ ּנַיְ יה ּו ָּכל ִאי ּנ ּון
הו ִרין ִע ּ ָל ִאין ,וְ ִא ְתעֲ ָבר ִמ ּנַיְ יה ּו חֲ גִ יר ּו ְמ ַז ְּיינִ ין,
ַּד ְר ִ ּגיןּ ,ונְ ֹ
ישא ִע ּ ָל ָאה ,וְ ַא ְמ ׁ ִשיכ ּו ָעלַ יְ יה ּו
ְ ּד ִא ְת ַע ּ ָטר ּו ִמ ּ ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
מו ָתא לְ ָכל ָעלְ ָמא.
ישא ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמין ,וְ גָ ִרימ ּו ֹ
ִחוְ יָא ִּב ׁ ָ
ש ָר ֵאל ֶאת
ּולְ ָב ַתר ָמה ְ ּכ ִתיב .וַ ּי ְַרא ַאהֲ רֹן וְ ָכל ְּבנֵי יִ ְ ׂ

ֶשת
עור ּ ָפנָ יו וַ ִּי ְירא ּו ִמ ּג ׁ ֶ
מ ׁ ֶֹשה וְ ִה ּנֵה )דף קצ''ד ע''א( ָק ַרן ֹ
ֵאלָ יו.
יתא) ,שמות יד( וַ ּי ְַרא
ָ ּ .108תא חֲ זֵיָ ,מה ְ ּכ ִתיב ְּב ַק ְד ִמ ָ
דולָ ה ,וְ כֻ ְּלה ּו חֲ ָמאן זָ הֲ ִרין ִע ּ ָל ִאין,
ש ָר ֵאל ֶאת ַה ּיָד ַה ְ ּג ֹ
יִ ְ ׂ
ִא ְתנָ הֲ ִרין ְּב ַא ְס ּ ַפ ְקלַ ְריָא ְ ּדנַהֲ ָראּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,שמותכ( וְ ָכל
לות .וְ ַעל י ּ ַָמא ,הֲ ֹוו חֲ ָמאן וְ לָ א
רו ִאים ֶאת ַה ּק ֹו ֹ
ָה ָעם ֹ
ַּדחֲ ִליןּ ִ ,ד ְכ ִּתיב זֶה ֵאלִ י וְ ַאנְ וֵ ה ּו ,לְ ָב ַתר ְ ּד ָחט ּוְ ּ ,פנֵי
ֶשת
חמיָ .מה ְ ּכ ִתיב ,וַ ִּי ְירא ּו ִמ ּג ׁ ֶ
ַה ִּס ְרס ּור לָ א הֲ ֹוו י ְַכלֵ י לְ ֵמ ֵ

ֵאלָ יו.
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ש ִ ּנ ְפ ַרד
ש ְך ַאח ֲֵריהֶ םַ ,עד ׁ ֶ
וְ לָ ֶר ֶדת ְלמַ ּ ָטה ,נִ ְמ ׁ ַ
מֵ ֵעץ הַ חַ יִּים ,וְ י ַָדע ַרע וְ ָע ַזב הַ ּטוֹ ב .וְ לָ כֵ ן
שע ָא ּ ָתה
ָּכתוּב )תהלים ח( ִ ּכי לֹא אֵ ל חָ פֵ ץ ֶר ׁ ַ
ּ
ש ִ ּנ ְמ ָׁש ְך ָּב ָרע ,אֵ ין לוֹ דִּ יוּר
לֹא ְיג ְֻר ָך ָרעִ .מי ׁ ֶ
שחָ ְטאוּ ,הָ י ּו ׁשוֹ ְמ ִעים
ִעם ֵעץ הַ חַ יִּים .וְ טֶ ֶרם ׁ ֶ
קוֹ ל ִמ ְלמַ ְעלָ ה וְ יוֹ ְד ִעים אֶ ת הַ חָ ְכ ָמה הָ ֶע ְליוֹ נָה
שחָ ְטאוּ ,אֲ ִפ ּל ּו קוֹ ל
וְ לֹא פוֹ ֲח ִדיםֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
ש ְּלמַ ּ ָטה לֹא י ְָכל ּו לַ עֲ מֹד בּ וֹ .
ֶׁ
ִש ָראֵ לּ ְ ,ב ָׁש ָעה
שחָ ְטא ּו י ְ ׂ
ּ ְ .106כמוֹ זֶה ,טֶ ֶרם ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל ַעל הַ ר ִסינַי ,הָ ָע ְב ָרה מֵ הֶ ם
ש ָע ְמד ּו י ְ ׂ
ֶׁ
של
שה ֲֵרי ָאז ִ ּב ּטוּל ׁ ֶ
של הַ ּנָחָ ׁש הַ זֶּהֶ ׁ ,
זֻהַ ְמ ּתוֹ ׁ ֶ
יֵצֶ ר הָ ָרע הָ יָה ָּבעוֹ לָ ם ,וְ ָדח ּו אוֹ תוֹ מֵ הֶ ם ,וְ ָאז
נֶאֶ ְחז ּו ְ ּב ֵעץ הַ חַ יִּים וְ ָעל ּו ְלמַ ְעלָ ה ,וְ לֹא י ְָרד ּו
ְלמַ ּ ָטהָ .אז הָ י ּו מַ ִ ּכ ִירים וְ הָ י ּו רוֹ ִאים
ַא ְס ּ ַפ ְקלָ ְריוֹ ת הָ ֶע ְליוֹ נוֹ ת ,וְ ֵעינֵיהֶ ם הוּאֲ רוּ,
וְ ָׂש ְמח ּו ְלהַ ִ ּכיר וְ ִל ְ ׁשמ ַֹע .וְ ָאז חָ גַר אוֹ ָתם הַ ָּקדוֹ ׁש
שם הַ ָּקדוֹ ׁש
של אוֹ ִתיּוֹ ת הַ ּ ׁ ֵ
ָּברו ְּך הוּא ַּבחֲגוֹ רוֹ ת ׁ ֶ
ש ּלֹא יוּכַ ל ִל ְ ׁשלֹט עֲ לֵ יהֶ ם הַ ּנָחָ ׁש הַ זֶּה ,וְ לֹא
ֶׁ
אשוֹ נָה.
יְטַ ּ ֵמא אוֹ ָתם ְ ּכבָ ִר ׁ
שחָ ְטא ּו ָּב ֵעגֶל ,הָ ָע ְבר ּו מֵ הֶ ם ָּכל
ֵ ּ .107כיוָן ׁ ֶ
אוֹ ָתן הַ דְּ ָרגוֹ ת וְ הָ אוֹ רוֹ ת הָ ֶע ְליוֹ נִ ים ,וְ הָ ָע ְב ָרה
שם
ש ִה ְת ַע ְּטר ּו מֵ הַ ּ ׁ ֵ
מֵ הֶ ם חֲגוֹ ַרת ְ ּכלֵ י הַ ַז ּיִן ׁ ֶ
הַ ָּקדוֹ ׁש הָ ֶע ְליוֹ ן ,וְ ִה ְמ ִ ׁשיכ ּו עֲ לֵ יהֶ ם הַ ּנָחָ ׁש הָ ָרע
ְ ּכ ִמ ּק ֶֹדם ,וְ ָג ְרמ ּו ָמוֶת ְלכָ ל הָ עוֹ לָ ם .וְ ַאחַ ר ָּכ ְך
ִש ָראֵ ל אֶ ת
מַ ה ָּכתוּב? ַו ַיּ ְרא ַא ֲהרֹן וְ כָ ל ְ ּבנֵי י ְ ׂ
ֶשת אֵ לָ יו.
ֹשה וְ ִה ּנֵה ָק ַרן עוֹ ר ּ ָפנָיו ַויּ ְִירא ּו ִמ ּג ׁ ֶ
מ ֶׁ

ָּכתוּב
מַ ה
ו ְּראֵ ה,
 .108בּ ֹא
ִש ָראֵ ל אֶ ת הַ יָּד
אשוֹ נָה? )שמות יד( ַויּ ְַרא י ְ ׂ
ָּב ִר ׁ
הַ ְ ּגדֹלָ ה .וְ כֻ ּ ָלם ָרא ּו אֶ ת הַ ז ְּהָ ִרים הָ ֶע ְליוֹ נִ ים
ש ָּכתוּב )שם
נְ אוֹ ִרים ָּב ַא ְס ּ ַפ ְקלַ ְריָה הַ ּ ְמ ִא ָירהֶ ׁ ,
ּ
כ( וְ כָ ל הָ ָעם ר ִֹאים אֶ ת הַ ּקוֹ לֹת .וְ ַעל הַ יָם הָ י ּו
ש ָּכתוּב זֶה אֵ ִלי וְ ַאנְ וֵהוּ.
רוֹ ִאים וְ לֹא פוֹ ח ֲִדיםֶ ׁ ,
שחָ ְטאוְּ ּ ,פנֵי הַ ַּס ְרסוּר לֹא הָ י ּו יְכוֹ ִלים
ַאחַ ר ׁ ֶ
ּ
ֶשת אֵ לָ יו.
ִל ְראוֹ ת .מַ ה ָּכתוּב? ַוי ְִירא ּו ִמ ּג ׁ ֶ

56

Zohar Ki Tisa – unedited- not for publishing
 .109וְ ּ ָתא חֲ זֵיָ ,מה ְ ּכ ִתיב ְּבה ּו )שמות לג( וַ ִּי ְת ַנ ְּצל ּו ְבנִ י

ש ָר ֵאל ֶאת ֶע ְדיָם )ע''ג ע''ב( ֵמ ַהר ח ֵֹרבּ ְ ,ד ִא ְתעֲ ֵבר ּו
יִ ְ ׂ
ִמ ַ ּניְ יה ּוִ ,אי ּנ ּון ְמ ַז ְּיינִ ין ְ ּד ִא ְת ַח ּ ָבר ּו ְּבה ּו ְּבט ּו ָרא ְ ּד ִסינַיְּ ,בגִ ין

ישאֵּ ,כיוָ ן ְ ּד ִא ְת ַע ּ ָבר
לוט ְּבה ּו ַהה ּוא ִחוְ יָא ִּב ׁ ָ
ְ ּדלָ א יִ ׁ ְש ֹ
ִמ ַ ּניְ יה ּוָ ,מה ְ ּכ ִתיבּ ,ומֹ ׁ ֶשה )רל''ו( יִ ַ ּקח ֶאת ָהא ֶֹהל וְ נָ ָטה

לו ִמח ּוץ לַ ּ ַמחֲ נְ ה ַה ְר ֵחק ִמן ַה ּ ַמחֲ נֶהָ .א ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר,
ֹ
ַמאי ַהאי ְק ָרא לְ גַ ּ ֵבי ַהאיֶ .א ּ ָלאֵּ ,כיוָ ן ְ ּדי ַָדע מ ׁ ֶֹשה,
ש ָר ֵאל ִאי ּנ ּון זַיְ ינִ ין ִע ּ ָל ִאיןָ ,א ַמרָ ,הא
ְ ּד ִא ְתעֲ ָבר ּו ִמ ּנַיְ יה ּו ְ ּדיִ ְ ׂ
ָירא ּ ֵבינַיְ יה ּו,
ֵיתי ְל ַד ּי ָ
ישא י ֵ
וַ ַּדאי ִמ ָּכאן ּו ְל ָה ְל ָאהִ ,חוְ יָא ִּב ׁ ָ
וְ ִאי יְ ק ּום ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא ָה ָכא ּ ֵבינַיְ יה ּו יִ ְס ְּת ָאבִ ,מ ּיַד ּומ ׁ ֶֹשה
לו ִמח ּוץ לַ ּ ַמחֲ נֶה ַה ְר ֵחק ִמן
יִ ַ ּקח ֶאת ָהא ֶֹהל וְ נָ ָטה ֹ
לוט ִחוְ יָא
ַה ּ ַמחֲ נֶהְּ .בגִ ין ְ ּד ָח ָמא מ ׁ ֶֹשהּ ְ ,ד ָהא ְ ּכ ֵדין יִ ׁ ְש ֹ
ישאַ ,מה ְ ּדלָ א הֲ וָ ה ִמ ַ ּק ְד ָמת ְ ּדנָ א.
ִּב ׁ ָ
יתא א ֶֹהל
מו ֵעד ,וְ ִכי לָ א הֲ וָ ה ְּב ַק ְד ִמ ָ
לו א ֶֹהל ֹ
 .110וְ ָק ָרא ֹ
יתא א ֶֹהל ְס ָתםַ ,ה ׁ ְש ּ ָתא א ֶֹהל
מו ֵעדֶ .א ּ ָלאְּ ,ב ַק ְד ִמ ָ
ֹ
מו ֵעדִ .ר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ָא ַמר לְ ָטבִ ,ר ִּבי ַא ּ ָבא
מו ֵעדַ .מאי ֹ
ֹ
מו ֵעד ְ ּד ִאיה ּו
ישִ ,ר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ָא ַמר לְ ָטבָ ,מה ֹ
ָא ַמר לְ ִב ׁ
יה ְקד ּו ּ ׁ ָשה ,לָ א
ית ֹו ְס ָפא ּ ֵב ּ
ֹיום ֶח ְדוָ ה ְ ּד ִסיהֲ ָראּ ְ ,ד ִא ּ
יה ִּב ׁ ְש ָמא ָ ּדא,
ׁ ַשלְ ָטא ּ ָב ּה ּ ְפגִ ימ ּו ָתא ,א ּוף ָה ָכא ָק ֵרי לֵ ּ

לְ ַאחֲ זָ ָאה ְ ּד ָהא ִא ְת ְר ִחיק ִמ ּ ֵבינַיְ יה ּו ,וְ לָ א ִא ְת ּ ְפגִ ים ,וְ ַעל

מו ֵעד ְ ּכ ִתיב.
לו א ֶֹהל ֹ
ָּדא וְ ָק ָרא ֹ

יתא הֲ וָ ה
ישּ ְ ,ד ָהא ְּב ַק ְד ִמ ָ
 .111וְ ִר ִּבי ַא ּ ָבא ָא ַמר לְ ִב ׁ

א ֶֹהל ְס ָתםּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )ישעיה לג( א ֶֹהל ּ ַבל יִ ְצ ָען

ּ ַבל

יִ ּ ַסע

דו ָתיו
יְ ֵת ֹ

לָ נְ ַצח.

וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא

א ֶֹהל

מו ֵעד.
ֹ

לוט
יהב ַח ִּיין אֲ ר ּו ִכין לְ ָעלְ ִמיןּ ְ ,דלָ א יִ ׁ ְש ֹ
יתא ,לְ ֵמ ַ
ְּב ַק ְד ִמ ָ
מו ֵעדּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת
מו ָתאִ .מ ָּכאן לְ ַהלְ ָאה א ֶֹהל ֹ
ְּבה ּו ֹ

יהיב
מו ֵעד לְ ָכל ָחיַ ,ה ׁ ְש ּ ָתאִ ,א ְתיְ ִ
ָא ֵמר )איוב ל( ּו ֵבית ֹ

יתא לָ א
יה זִ ְמנָ א וְ ַח ִּיין ְקצ ּו ִבין לְ ָעלְ ָמאְּ .ב ַק ְד ִמ ָ
ּ ֵב ּ
יתא ַח ְבר ּו ָתא וְ זִ ּו ּוגָ א
ִא ְת ּ ְפגִ ים ,וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא ִא ְת ּ ְפגִ יםְּ .ב ַק ְד ִמ ָ
מו ֵעד,
לְ ִסהֲ ָרא ְּב ׁ ִש ְמ ׁ ָשאּ ְ ,דלָ א י ְַעד ּוןַ .ה ׁ ְש ּ ָתא א ֶֹהל ֹ
מו ֵעד,
לו א ֶֹהל ֹ
הון ִמ ְ ּז ַמן לִ זְ ַמןּ ,ו ְּבגִ ין ָּכ ְך וְ ָק ָרא ֹ
זִ ּו ּוגָ א ִ ּדלְ ֹ

ּ .109ובֹא ְראֵ ה ,מַ ה ָּכתוּב ָּבהֶ ם? ַויּ ְִת ַנ ְּצל ּו
שהָ ָע ְבר ּו
ִש ָראֵ ל אֶ ת ֶע ְדיָם מֵ הַ ר חוֹ ֵרבֶ ׁ ,
ְבנֵי י ְ ׂ
ש ִה ְתחַ ְ ּבר ּו בָ הֶ ם ְ ּבהַ ר ִסינַי,
מֵ הֶ ם אוֹ ָתם ְ ּכלֵ י ַזיִן ׁ ֶ
ִשלֹט אוֹ תוֹ הַ ּנָחָ ׁש הָ ָרעֵ ּ .כיוָן
ש ּלֹא י ְ ׁ
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶ
ֹשה י ִַּקח אֶ ת
שהָ ָע ְבר ּו מֵ הֶ ם ,מַ ה ָּכתוּב? ּומ ׁ ֶ
ֶׁ
הָ אֹהֶ ל וְ נָטָ ה לוֹ ִמחוּץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה הַ ְרחֵ ק ִמן
הַ ּ ַמ ֲחנֶהָ .אמַ ר ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָרָ ,מה הַ ּ ָפסוּק הַ זֶּה
שהָ ָע ְבר ּו
ֹשה ׁ ֶ
שיּ ַָדע מ ׁ ֶ
לָ זֶה? אֶ ּ ָלא ּ ֵכיוָן ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל אוֹ ָתם ְ ּכלֵ י ַזיִן ֶע ְליוֹ נִ יםָ ,אמַ ר ,ה ֲֵרי
ִמיּ ְ ׂ
וַדַּ אי ִמ ָּכאן וָהָ ְל ָאה הַ ּנָחָ ׁש הָ ָרע ָיבֹא לָ דוּר
ּ ֵבינֵיהֶ ם .וְ ִאם יַעֲ מֹד הַ ּ ִמ ְקדָּ ׁש ָּכאן ּ ֵבינֵיהֶ ם,
ֹשה י ִַּקח אֶ ת הָ אֹהֶ ל וְ נָטָ ה לוֹ
י ְִט ָמאִ .מיָּד ּ -ומ ׁ ֶ
ִמחוּץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה הַ ְרחֵ ק ִמן הַ ּ ַמ ֲחנֶהִ .מ ּ ׁשוּם
ִשלֹט הַ ּנָחָ ׁש הָ ָרע מַ ה
שה ֲֵרי ָאז י ְ ׁ
ֹשה ָר ָאה ׁ ֶ
ש ּמ ׁ ֶ
ֶׁ
ש ּלֹא הָ יָה ִמ ּק ֶֹדם לָ כֵ ן.
ּ ֶׁ
אשוֹ נָה
 .110וְ ָק ָרא לוֹ אֹהֶ ל מוֹ ֵעד .וְ ִכי לֹא ָּב ִר ׁ
אשוֹ נָה אֹהֶ ל ְס ָתם,
אֹהֶ ל מוֹ ֵעד? אֶ ּ ָלא ָּב ִר ׁ
וְ כָ ֵעת אֹהֶ ל מוֹ ֵעד .מַ ה זֶּה מוֹ ֵעד? ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר
ָאמַ ר ְלטוֹ בַ .ר ִ ּבי ַא ָּבא ָאמַ ר ְל ַרעַ .ר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר
ָאמַ ר ְלטוֹ ב  -מַ ה ּמוֹ ֵעד הוּא יוֹ ם ִ ׂש ְמחַ ת
שנּוֹ ְספָ ה בּ וֹ ְק ֻד ּ ָׁשה ,לֹא ׁשוֹ לֵ ט ָּב ּה
הַ ְּלבָ נָהֶ ׁ ,
שם הַ זֶּהְ ,להַ ְראוֹ ת
ּ ְפגָםַ ,אף ָּכאן קוֹ ֵרא לָ ּה ַּב ּ ׁ ֵ
שה ֲֵרי ִה ְת ַרחֵ ק ִמ ּ ֵבינֵיהֶ ם וְ לֹא נִ ְפ ְ ּג ָמה ,וְ לָ כֵ ן
ֶׁ
ָּכתוּב וְ ָק ָרא לוֹ אֹהֶ ל מוֹ ֵעד.
שה ֲֵרי
 .111וְ ַר ִ ּבי ַא ָּבא ָאמַ ר ְל ַרע ֶ ׁ -
ְ ּכמוֹ
ְס ָתם,
אֹהֶ ל
הָ יָה
אשוֹ נָה
ָּב ִר ׁ
ש ּנֶאֱ מַ ר )ישעיה לג( אֹהֶ ל ַּבל י ְִצ ָען ַּבל י ִַּסע
ֶׁ
אשוֹ נָה
י ְֵתדוֹ ָתיו לָ נֶצַ ח ,וְ ַע ְכ ָׁשו אֹהֶ ל מוֹ ֵעדָּ .ב ִר ׁ
ִשלֹט ָּבהֶ ם הַ ּ ָמוֶת
ש ּלֹא י ְ ׁ
לָ ֵתת ְרפוּאוֹ ת לָ עוֹ לָ ם ׁ ֶ
 ִמ ָּכאן וָהָ ְל ָאה אֹהֶ ל מוֹ ֵעדּ ְ ,כמוֹש ּנֶאֱ מַ ר )איוב ל( וּבֵ ית מוֹ ֵעד ְלכָ ל חָ יָּ .כאן
ֶׁ
נִ ּ ָתן בּ וֹ זְמַ ן וְ חַ יִּים ְקצו ִּבין לָ עוֹ לָ םַּ .ב ְּת ִח ּ ָלה לֹא
אשוֹ נָה חֲבֵ רוֹ ת וְ ִז ּווּג
נִ ְפ ּגַם  -וְ ַע ְכ ָׁשו נִ ְפ ּגָםָּ .ב ִר ׁ
ש ּלֹא יו ְּסר ּו ַ -ע ְכ ָׁשו אֹהֶ ל
שמֶ ׁש ׁ ֶ
לַ ְּלבָ ָנה ִעם הַ ּ ׁ ֶ
ְ
מוֹ ֵעדִ ,ז ּו ּוגָם ִמז ְּמַ ן ִלזְמַ ן .ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכך ,וְ ָק ָרא לוֹ
ש ּלֹא הָ יָה ק ֶֹדם.
אֹהֶ ל מוֹ ֵעד ,מַ ה ּ ׁ ֶ

קו ֶדם.
ָמה ְ ּדלָ א הֲ וָ ה ֹ
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עון ,הֲ וָ ה י ִָתיב לֵ ילְ יָא חֲ ָדא ,וְ לָ ֵעי
ִ .112ר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
יה ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה וְ ִר ִּבי יִ ְצ ָחק וְ ִר ִּבי
או ַריְ ָ
ְּב ֹ
יתא ,וַ הֲ ו ּו י ְַת ֵבי ָק ֵמ ּ
ש ָר ֵאל
ֹיו ֵסיָ .א ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדהָ ,הא ְ ּכ ִתיב וַ ִּי ְת ַנ ְּצל ּו ְבנֵי יִ ְ ׂ
מו ָתא ָעלַ יְ יה ּו,
ֶאת ֶע ְדיָם ֵמ ַהר ח ֵֹרב .וְ ָק ַא ְמ ֵרינָ ן ְ ּדגַ ְרמ ּו ֹ
ישא,
ילא ,וְ ׁ ָשלִ יט ְּבה ּו ַהה ּוא ִחוְ יָא ִּב ׁ ָ
ֵמ ַהה ּוא זִ ְמנָ א ּולְ ֵע ּ ָ
ש ַע
הו ׁ ֻ
ש ָר ֵאל ִּתינַח .יְ ֹ
יה ִמ ּנַיְ יה ּו ְּב ַק ְד ִמ ָ
ְ ּד ַא ְע ֵּדי לֵ ּ
יתא .יִ ְ ׂ
ֵיה ַהה ּוא זַיְ ינָ א ִע ּ ָל ָאה ְ ּד ַק ִּביל
ְ ּדלָ א ָח ָטאִ ,א ְת ָע ֵדי ִמ ּנ ּ
או לָ א.
הון ְּבט ּו ָרא ְ ּד ִסינַיֹ ,
ִע ְּמ ֹ

שב לַ יְלָ ה אֶ חָ ד
ַ .112ר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן הָ יָה יוֹ ׁ ֵ
וְ עוֹ סֵ ק ַּב ּתוֹ ָרה ,וְ הָ י ּו יוֹ ְ ׁש ִבים ְלפָ נָיו ַר ִ ּבי יְהו ָּדה
וְ ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק וְ ַר ִ ּבי יוֹ סֵ יָ .אמַ ר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ,ה ֲֵרי
ִש ָראֵ ל אֶ ת ֶע ְדיָם מֵ הַ ר
ָּכתוּב ַויּ ְִת ַנ ְּצל ּו ְבנֵי י ְ ׂ
ש ָ ּג ְרמ ּו ָמוֶת עֲ לֵ יהֶ ם מֵ אוֹ תוֹ זְמַ ן
חוֹ ֵרב ,וְ ָאמַ ְרנ ּו ׁ ֶ
שהוּסַ ר
וָמַ ְעלָ ה וְ ָׁשלַ ט ָּבהֶ ם אוֹ תוֹ הַ ּנָחָ ׁש הָ ָרע ׁ ֶ
שע
ִש ָראֵ ל מֵ ילָ א ,אֲ בָ ל יְהוֹ ׁ ַ
אשוֹ נָה .י ְ ׂ
מֵ הֶ ם ָּב ִר ׁ
ש ּלֹא חָ טָ א ,הַ ִאם הוּסַ ר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו אוֹ תוֹ ְ ּכלֵ י ַזיִן
ֶׁ
ש ִ ּק ּ ֵבל ִע ּ ָמהֶ ם ְ ּבהַ ר ִסינַי אוֹ לֹא?
ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶ

ש ּלֹא הוּסַ ר ִמ ּ ֶמ ּנוִּ ,אם ָּכ ְך,
ֵיהִ .אי ָה ִכי ,אֲ ַמאי ִמית ִ .113אם ּתֹאמַ ר ׁ ֶ
ִ .113אי ּ ֵת ָ
ימא ְ ּדלָ א ִא ְת ָע ֵדי ִמ ּנ ּ
ֵיה ,אֲ ַמאיָ .אז לָ ּ ָמה מֵ ת ִ ּכ ְ ׁש ָאר ָּכל ְ ּבנֵי הָ ָא ָדם? וְ ִאם
ִ ּכ ׁ ְש ַאר ָּכל ְּבנֵי נָ ׁ ָשא .וְ ִאי ּ ֵת ָ
ימא ְ ּד ִא ְת ָע ֵדי ִמ ּנ ּ
שהוּסַ ר ִמ ּ ֶמ ּנוּ ,לָ ּ ָמה? ַוה ֲֵרי לֹא חָ טָ א!
ּתֹאמַ ר ׁ ֶ
וְ ָהא לָ א ָח ָטאּ ְ ,ד ָהא ִאיה ּו ִעם מ ׁ ֶֹשה הֲ וָ ה ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָחב ּו
שחָ ְטא ּו
ֹשה ְ ּב ָׁש ָעה ׁ ֶ
שה ֲֵרי הוּא הָ יָה ִעם מ ׁ ֶ
ֶׁ
ימא ְ ּדלָ א ַק ִּביל ַהה ּוא ִע ְט ָרא ְּבט ּו ָרא
ש ָר ֵאל .וְ ִאי ּ ֵת ָ
יִ ְ ׂ
ש ּלֹא ִק ּ ֵבל אוֹ ָת ּה
ִש ָראֵ ל .וְ ִאם ּתֹאמַ ר ׁ ֶ
י ְׂ
ש ָר ֵאל .אֲ ַמאי.
ְ ּד ִסי ַניּ ְ ,כ ָמה ְ ּד ַק ִּביל ּו יִ ְ ׂ
ִש ָראֵ ל ,לָ ּ ָמה?
ש ִ ּק ְ ּבל ּו י ְ ׂ
הָ עֲ טָ ָרה ְ ּבהַ ר ִסינַי ְ ּכמוֹ ׁ ֶ

עון וְ ָא ַמר) ,תהלים יא( ִ ּכי ַצ ִ ּדיק יְ יָ'
ָ ּ .114פ ַתח ַר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
יה
ָשר יֶחז ּו ָפנִ ֹ
קות ָא ֵהב י ׁ ָ
ְצ ָד ֹ
ימוַ ,האי ְק ָרא ָא ְמר ּו ּ ֵב ּ

ַח ְב ַר ּיָיא ָמה ְ ּד ָא ְמר ּו ,אֲ ָבל ִ ּכי ַצ ִ ּדיק יְ יָ'ַ ,צ ִ ּדיק ה ּוא,
ָשר,
ָשר .וְ ִאיה ּו י ׁ ָ
קות ָא ֵהב .י ׁ ָ
יה ַצ ִ ּדיקּ ,ו ְּבגִ ין ָּכ ְך ְצ ָד ֹ
ּו ׁ ְש ֵמ ּ

ָשר .וְ ַעל ָ ּדא יְ חֱ ז ּו
ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )דברים לכ( ַצ ִ ּדיק וְ י ׁ ָ
ית ְקנ ּון ָא ְר ַחיְ יה ּו ,לְ ֵמ ַה ְך ְּבא ַֹרח
ֵימוָּ ,כל ְּבנֵי ָעלְ ָמא ,וִ ַ
ָפנ ֹ
ֵאות.
ישר ְ ּכ ְד ָקא י ֹ
ֵמ ׁ ָ
 .115וְ ּ ָתא חֲ זֵיַּ ,כד ָ ּד ִאין ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ָעלְ ָמא ,לָ א
יה ֶא ּ ָלא לְ פ ּום ר ּו ּ ָבן ִ ּד ְבנֵי נָ ׁ ָשא .וְ ּ ָתא חֲ זֵיַּ ,כד ָחב
ָ ּדן לֵ ּ
ֵיהּ ָ ,ג ַרם לְ ַהה ּוא ִאילָ נָ אּ ְ ,ד ׁ ָש ֵרי
ָא ָדם ְּב ִאילָ נָ א ְ ּד ָא ַכל ִמ ּנ ּ
מו ָתא לְ ָכל ָעלְ ָמא ,וְ גָ ַרם ּ ְפגִ ימ ּו לְ ַא ְפ ְר ׁ ָשא ִא ְּת ָתא
יה ֹ
ּ ֵב ּ

חו ָבה ִ ּד ְפ ִ ּגימ ּו ָ ּדא ְּב ִסיהֲ ָראַ ,עד
ִמ ּ ַב ְעלָ ּה ,וְ ָק ִאים ֹ

ש ָר ֵאל
ְ ּד ַקיְ ָ
ש ָר ֵאל ְּבט ּו ָרא ְ ּד ִסינַיֵּ ,כיוָ ן ְ ּד ַקיְ ימ ּו יִ ְ ׂ
ימן יִ ְ ׂ

ְּבט ּו ָרא )דף קצ''ד ע''ב( ְ ּד ִסינַיִ ,א ְת ַע ּ ָבר ַהה ּוא ּ ְפגִ ימ ּו

ש ָר ֵאל
ְ ּד ִסיהֲ ָרא ,וְ ַק ְּי ָ
ימא לְ ַאנְ ָה ָרא ּ ָת ִדירֵּ .כיוָ ן ְ ּד ָחב ּו יִ ְ ׂ
ְּב ֶעגְ לָ אָ ּ ,ת ַבת ִסיהֲ ָרא ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמין לְ ִא ְת ּ ַפ ְ ּג ָמא ,וְ ׁ ַשלְ ָטא
ישא ,וְ ָא ִחיד ּ ָב ּהּ ,ו ָמ ׁ ִש ְ
ימת.
יה ,וְ ִא ְת ּ ְפגִ ַ
ִחוְ יָא ִּב ׁ ָ
יך לָ ּה לְ גַ ּ ֵב ּ
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ָ ּ .114פ ַתח ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן וְ ָאמַ ר) ,תהלים
ָשר יֶחֱז ּו פָ נֵימוֹ .
יד( ִ ּכי צַ דִּ יק ה' ְצ ָדקוֹ ת ָאהֵ ב י ָׁ
ש ָא ְמרוּ .אֲ בָ ל
ּ ָפסוּק זֶה ָא ְמר ּו בוֹ הַ חֲבֵ ִרים מַ ה ּ ׁ ֶ
ּשמוֹ צַ דִּ יק ,ו ִּמ ּ ׁשוּם
ִ ּכי צַ דִּ יק ה'  -צַ דִּ יק הוּא ו ְ ׁ
ָשרּ ְ ,כמוֹ
ָשר וְ הוּא י ָׁ
ָּכ ְך ְצ ָדקוֹ ת ָאהֵ ב .י ָׁ
ָשר .וְ ַעל זֶה יֶחֱז ּו
ש ּנֶאֱ מַ ר )דברים לב( צַ דִּ יק וְ י ָׁ
ֶׁ
ית ְ ּקנ ּו ַד ְרכֵ יהֶ ם לָ לֶ כֶ ת
פָ נֵימוֹ ָּ ,כל ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם ,וִ ַ
ָשר ָּכ ָראוּי.
ְ ּב ֶד ֶר ְך י ָׁ
שדָּ ן הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ּ .115ובֹא ְראֵ הּ ְ ,כ ׁ ֶ
אֶ ת הָ עוֹ לָ ם ,לֹא ָדן אוֹ תוֹ אֶ ּ ָלא ְל ִפי רֹב ְ ּבנֵי
ש ָאכַ ל
שחָ טָ א ָא ָדם ָּב ֵעץ ׁ ֶ
הָ ָא ָדםּ .ובֹא ְראֵ הּ ְ ,כ ׁ ֶ
ש ּ ׁשוֹ ֶרה בּ וֹ הַ ּ ָמוֶת ְלכָ ל
ִמ ּ ֶמ ּנוּּ ָ ,ג ַרם ְלאוֹ תוֹ ֵעץ ׁ ֶ
הָ עוֹ לָ ם ,וְ ָג ַרם ּ ְפגָם ְלהַ ְפ ִריד ִא ּ ָׁשה ִמ ַּב ְעלָ ּה,
של הַ ּ ְפגָם הַ זֶּה ַּב ְּלבָ נָה ַעד
וְ ָעמַ ד הַ חֵ ְטא ׁ ֶ
ש ָע ְמד ּו
ִש ָראֵ ל ְ ּבהַ ר ִסינַיֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
ש ָע ְמד ּו י ְ ׂ
ֶׁ
של
ִש ָראֵ ל ְ ּבהַ ר ִסינַי ,הָ עֳ בַ ר אוֹ תוֹ הַ ּ ְפגָם ׁ ֶ
י ְׂ
שחָ ְטא ּו
הַ ְּלבָ נָה וְ ָעמַ ד ְלהָ ִאיר ּ ָת ִמידֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל ָּב ֵעגֶלָׁ ,שבָ ה הַ ְּלבָ נָה ְ ּכ ִמ ּק ֶֹדם ִל ְפג ָָמ ּה,
י ְׂ
ְ
שך אוֹ ָת ּה
וְ ָׁשלַ ט הַ ּנָחָ ׁש הָ ָרע ,וְ ָאחַ ז ָּב ּה ו ָּמ ׁ ַ
אֵ לָ יו וְ נִ ְפ ְ ּג ָמה.
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ש ָר ֵאל ,וְ ִא ְתעֲ ָבר ּו ִמ ּנַיְ יה ּו
 .116וְ ַכד י ַָדע מ ׁ ֶֹשה ְ ּד ָחב ּו יִ ְ ׂ

ִש ָראֵ ל וְ הָ ָע ְבר ּו
שחָ ְטא ּו י ְ ׂ
ֹשה ׁ ֶ
שיּ ַָדע מ ׁ ֶ
 .116ו ְּכ ׁ ֶ
שה ֲֵרי
מֵ הֶ ם אוֹ ָתם ְ ּכלֵ י ַזיִן הַ ְ ּקדוֹ ִ ׁשים ,י ַָדע וַדַּ אי ׁ ֶ
הַ ּנָחָ ׁש ָאחַ ז ַּב ְּלבָ נָה ִל ְמ ׁש ְֹך אוֹ ָת ּה אֵ לָ יו
ש ָע ְמ ָדה
וְ נִ ְפ ְ ּג ָמהָ .אז הוֹ ִציא אוֹ ָת ּה ַּבחוּץ .וְ כֵ יוָן ׁ ֶ
ש ַע עוֹ מֵ ד ַּבעֲ טֶ ֶרת
שיְּהוֹ ׁ ֻ
ְל ִה ּ ָפגֵםַ ,אף ַעל ּגַב ׁ ֶ
שהַ ּ ְפגָם ׁשוֹ ֶרה ָּב ּה וְ חָ ז ְָרה
ש ּ ָל ּהֵ ּ ,כיוָן ׁ ֶ
ְ ּכלֵ י הַ ַז ּיִן ׁ ֶ
של ָא ָדם ,לֹא יָכוֹ ל
ש ִ ּנ ְפ ְ ּג ָמה ְ ּבחֶ ְטאוֹ ׁ ֶ
ִל ְכמוֹ ׁ ֶ
ש ּ ָׁשלַ ט ָּב ּה,
ֹשה ׁ ֶ
ָא ָדם ְל ִה ְת ַקיֵּםְ ּ ,פ ָרט ְלמ ׁ ֶ
וּמוֹ תוֹ הָ יָה ְ ּבצַ ד ַאחֵ ר .וְ ַעל זֶה לֹא הָ יָה ָּב ּה
ישה ּו
ש ַע ּ ָת ִמיד וְ לֹא ִמ ׁ ֶ
ְר ׁשוּת ְל ַקיֵּם אֶ ת יְהוֹ ׁ ֻ
שה ֲֵרי
ַאחֵ ר .וְ ַעל ּ ֵכן קוֹ ֵרא לָ ּה אֹהֶ ל מוֹ ֵעדֶ ׁ ,
ׁשוֹ ֶרה ָּב ּה זְמַ ן ָקצוּב ְלכָ ל הָ עוֹ לָ ם.

ילא ,וְ ִאית
 .117וְ ַעל ָּדאָ ,רזָ א ְ ּד ִמ ּ ָלהִ ,אית יְ ִמינָ א לְ ֵע ּ ָ

 .117וְ לָ כֵ ן סוֹ ד הַ דָּ בָ ר  -י ֵׁש י ִָמין ְלמַ ְעלָ ה וְ י ֵׁש
י ִָמין ְלמַ ּ ָטה .י ֵׁש ְ ׂשמֹאל ְלמַ ְעלָ ה וְ י ֵׁש ְ ׂשמֹאל
ְלמַ ּ ָטה .יֵ ׁש י ִָמין ְלמַ ְעלָ ה ִ ּב ְק ֻד ּ ָׁשה ֶע ְליוֹ נָה .וְ י ֵׁש
שהוּא ַּב ַּצד הָ ַאחֵ ר .י ֵׁש ְ ׂשמֹאל
י ִָמין ְלמַ ּ ָטה ׁ ֶ
שה ֶע ְליוֹ נָהְ ,לעוֹ ֵרר ַאהֲבָ ה,
ְלמַ ְעלָ ה ִ ּב ְק ֻד ּ ָׁ
שר לַ ְּלבָ נָהּ ְ ,ב ָמקוֹ ם ָקדוֹ ׁש ְלמַ ְעלָ ה
ְל ִה ְת ַק ּ ׁ ֵ
ְלהָ ִאיר.

ישין ,י ַָדע וַ ַּדאיּ ְ ,ד ָהא ִחוְ יָא ָא ִחיד ּ ָב ּה
ִאי ּנ ּון זַיְ ינִ ין ַק ִ ּד ׁ ִ
ימתּ ְ .כ ֵדין ַא ּ ִפיק
יה ,וְ ִא ְת ּ ְפגִ ַ
ְּב ִסיהֲ ָרא ,לְ ַא ְמ ׁ ָש ָכא לָ ּה לְ גַ ּ ֵב ּ

ש ַע
יהו ׁ ֻ
ימא לְ ִא ְת ּ ַפ ְ ּג ָמאַ ,אף ַעל ַּגב ִ ּד ֹ
יה לְ ַבר .וְ ֵכיוָ ן ְ ּד ַק ְּי ָ
לֵ ּ

ָק ִאים ְּב ִע ְט ָרא ְ ּדזַיְ ינִ ין ִ ּדילָ ּהֵּ ,כיוָ ן ִ ּד ְפ ִ ּגימ ּו ׁ ַש ְריָא ּ ָב ּה,

חו ָבא ְ ּד ָא ָדם ,לָ א י ִָכיל
ימת ְּב ֹ
וְ ִא ְת ַה ְ ּד ַרת ְ ּכ ָמה ְ ּד ִא ְת ּ ְפגִ ַ

יה
ימאַ ּ .בר מ ׁ ֶֹשהּ ְ ,דהֲ וָ ה ׁ ַש ִּליט ּ ָב ּהּ ,ו ֹ
ּ ַבר נָ ׁש לְ ִא ְת ַק ְּי ָ
מו ֵת ּ
ימא
הֲ וָ ה ִּב ְס ַטר ַאחֲ ָרא .וְ ַעל ָּדא לָ א הֲ וָ ה ְר ׁש ּו ּ ָב ּה ,לְ ַק ְּי ָ
מו ֵעד ָק ֵרי
ש ַע ּ ָת ִדיר ,וְ לָ א לְ ַאחֲ ָרא .וְ ַעל ָ ּדא א ֶֹהל ֹ
הו ׁ ֻ
לִ יְ ֹ
יה זְ ַמן ָק ִציב ,לְ ָכל ָעלְ ָמא.
יהּ ְ ,ד ָהא ׁ ַש ְריָא ּ ֵב ּ
לֵ ּ
ש ָמאלָ א
ש ָמאלָ א לְ ֵע ּ ָ
ילא ,וְ ִאית ְ ׂ
יְ ִמינָ א לְ ַת ּ ָתאִ .אית ְ ׂ
ילאִּ ,ב ְקד ּו ּ ׁ ָשה ִע ּ ָל ָאה .וְ ִאית
לְ ַת ּ ָתאִ .אית יְ ִמינָ א לְ ֵע ּ ָ
ש ָמאלָ א
יְ ִמינָ א לְ ַת ּ ָתאּ ְ ,ד ִאיה ּו ְּב ִס ְט ָרא ַאחֲ ָראִ .אית ְ ׂ
ילא
לְ ֵע ּ ָ

ִּב ְקד ּו ּ ׁ ָשה

לְ ִא ְת ַק ּ ׁ ְש ָרא

ִע ּ ָל ָאה,

ִסיהֲ ָרא,

לְ ַא ְתעֲ ָרא

ּ ַבאֲ ָתר

ישא
ַק ִ ּד ׁ ָ

ְר ִחימ ּו ָתא,
ילא,
לְ ֵע ּ ָ

לְ ִא ְתנָ הֲ ָרא.
 .118וְ ִאית

ש ָמאלָ א
ְׂ

לְ ַת ּ ָתא,

ילא,
ִ ּדלְ ֵע ּ ָ

יש
וְ ַא ְפ ִר ׁ

לָ ּה

יש
ְ ּד ַא ְפ ִר ׁ

ִמ ְּל ַאנְ ָה ָרא

ְר ִחימ ּו ָתא
ְּב ׁ ִש ְמ ׁ ָשא,

ישא.
יה ,וְ ָדא ה ּוא ִס ְט ָרא ְ ּד ִחוְ יָא ִּב ׁ ָ
ּולְ ִא ְת ָק ְר ָבא ּ ַבהֲ ֵד ּ
ש ָמאלָ א ָּדא ִ ּדלְ ַת ּ ָתא ִא ְּת ָע ָראּ ְ ,כ ֵדין ָמ ׁ ִש ְ
יך לָ ּה
ְ ּד ַכד ְ ׂ
הו ָר ָהא,
ילא ,וְ ִא ְת ַח ּ ׁ ְש ַכת נְ ֹ
יש לָ ּה ִמ ְּל ֵע ּ ָ
ְל ִסיהֲ ָרא ,וְ ַא ְפ ִר ׁ
מו ָתא לְ ַת ּ ָתא ,לְ כ ּ ָֹלא
יבת ֹ
וְ ִא ְת ַּד ְּב ַקת ְּב ִחוְ יָאּ ,ו ְכ ֵדין ׁ ָש ִא ָ
ְ ּד ִא ְת ָד ּ ָב ַקת ְּב ִחוְ יָא ,וְ ִא ְת ָרחֲ ַקת ֵמ ִאילָ נָ א ְ ּד ַח ּיֵי ,וְ ַעל ָּדא
מו ָתא לְ ָכל ָעלְ ָמא .וְ ָדא ה ּוא ַּכד ִא ְס ְּת ַאב
ֹ
ָ ּג ִרים
ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשאַ ,עד זִ ְמנָ א ָק ִציבּ ְ ,ד ִא ְת ּ ָת ָ ּק ַנת ִסיהֲ ָרא ,וְ ָת ַבת
מו ֵעד.
לְ ַאנְ הֲ ָרא ,וְ ָדא ה ּוא א ֶֹהל ֹ
יטא ְ ּדנָ ָח ׁש ָ ּדא,
ש ַע לָ א ִמיתֶ ,א ּ ָלא ְּב ֵע ָ
הו ׁ ֻ
 .119וְ ַעל ָ ּדא יְ ֹ

ש ּ ַמ ְפ ִריד ַאהֲבָ ה
 .118וְ י ֵׁש ְ ׂשמֹאל ְלמַ ּ ָטה ׁ ֶ
שמֶ ׁש
ש ְּלמַ ְעלָ ה ,וּמַ ְפ ִריד אוֹ ָת ּה ִמ ְּלהָ ִאיר ַּב ּ ׁ ֶ
ֶׁ
של הַ ּנָחָ ׁש הָ ָרע.
ו ְּל ִה ְת ָק ֵרב ִע ּמוֹ  ,וְ זֶה ּו הַ ַּצד ׁ ֶ
ש ְּלמַ ּ ָטה ִמ ְתעוֹ ֵררָ ,אז
שר הַ ּ ְשׂ מֹאל הַ זֶּה ׁ ֶ
ש ַּכאֲ ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
יד ּה ִמ ְלמַ ְעלָ ה,
שך אֶ ת הַ ְּלבָ נָה וּמַ ְפ ִר ָ
הוּא מוֹ ׁ ֵ
ְ
וְ אוֹ ָר ּה נ ְֶח ָׁשך ,וְ נִ ְד ּ ֶב ֶקת ַּב ּנָחָ ׁש ,וְ ָאז ׁשוֹ אֶ בֶ ת
ָמוֶת ְלמַ ּ ָטה לַ כּ ֹלּ ִ ,כי נִ ְד ּ ֶב ֶקת ַּב ּנָחָ ׁש
ו ִּמ ְת ַרחֶ ֶקת מֵ ֵעץ הַ חַ יִּים ,וְ לָ כֵ ן גּוֹ ֶרמֶ ת ָמוֶת
שר נִ ְט ָמא הַ ּ ִמ ְקדָּ ׁש ַעד
ְלכָ ל הָ עוֹ לָ ם .וְ זֶה ּו ַּכאֲ ׁ ֶ
ש ּ ִמ ְת ּ ַת ֶּקנֶת הַ ְּלבָ נָה וְ ָׁשבָ ה
זְמַ ן ָקצוּב ְ ּכ ׁ ֶ
ְלהָ ִאיר ,וְ זֶה ּו אֹהֶ ל מוֹ ֵעד.

יתא .וְ ָדא ה ּוא ָרזָא
ְ ּד ָק ִריב ּו ָפגִ ים ַמ ׁ ְש ְ ּכנָ א ִ ּכ ְד ַק ְד ֵמ ָ
ש ַע ִּבן נ ּון ַנ ַערּ ְ .ד ַאף ַעל ַּגב
הו ׁ ֻ
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,שמות לג( יְ ֹ
יש ִמ ּת ֹו ְך
ְ ּד ִאיה ּו ַנ ַער לְ ַת ּ ָתא ,לְ ַק ְּבלָ א נְ ֹ
הו ָרא ,לא י ִָמ ׁ

ש ַע לֹא מֵ ת ,אֶ ּ ָלא ְ ּב ֶע ְטיוֹ
 .119וְ ַעל זֶה יְהוֹ ׁ ֻ
ש ָּק ַרב וּפָ גַם אֶ ת הַ ּ ִמ ְ ׁש ָּכן
של הַ ּנָחָ ׁש הַ זֶּה ׁ ֶ
ֶׁ
ש ַע ִ ּבן נוּן
אשוֹ נָה .וְ זֶה ּו סוֹ ד הַ ָּכתוּב יְהוֹ ׁ ֻ
ְ ּכבָ ִר ׁ
שהוּא נ ַַער ְלמַ ּ ָטה ְל ַק ּ ֵבל
ש ַאף ַעל ּגַב ׁ ֶ
נ ַַערֶ ׁ .
ְ
שזֶּה נִ ְפ ּגָם,
יש ִמ ּתוֹ ך הָ אֹהֶ לּ ְ .כמוֹ ׁ ֶ
אוֹ ר ,לֹא י ִָמ ׁ
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ש ּ ִמין ָקדוֹ ׁש הָ יָה
ָהא ֶֹהלּ ְ ,כ ָמה ְ ּד ִא ְת ּ ְפגִ ים ָ ּדאָ ,ה ִכי נָ ֵמי ִא ְת ּ ְפגִ ים ָ ּדא ַאף ָּכ ְך ּגַם זֶה נִ ְפ ּגָםַ ,אף ַעל ּגַב ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְפ ְ ּג ָמה הַ ְּלבָ נָהָּ ,כ ְך וַדַּ אי לֹא נִ צּוֹ ל
לוֹ ֵ ּ ,כיוָן ׁ ֶ
יהֵּ ,כיוָ ן ְ ּד ִא ְת ּ ְפגִ ים ִסיהֲ ָרא,
ַעל ַּגב ְ ּדזִ ינָ א ַק ִ ּד ׁ ָ
ישא הֲ וָ ה לֵ ּ
ְלבַ דּ וֹ ִמ ּ ֶמ ּנ ּו מֵ אוֹ תוֹ ָ ּגוֶן מַ ּ ָמ ׁשַ ,וה ֲֵרי נִ ְת ָּבאֵ ר.

ֵיהֵ ,מ ַהה ּוא
חו ֹ
ָה ִכי ה ּוא וַ ַּדאי לָ א ִא ׁ ְש ְּתזִ יב ִּבלְ ֹ
דוי ִמ ּנ ּ
ַּגוְ ונָ א ַמ ּ ָמ ׁש ,וְ ָהא ִא ְּת ַמר.

יתא,
או ַריְ ָ
יק ּיָאּ ְ ,די ְַד ִעין ָרזִ ין ְ ּד ֹ
 .120ז ַָּכ ִאין ִאי ּנ ּון ַצ ִ ּד ַ
ּו ִמ ְת ַּד ְּב ִקין

ּ ָב ּה

יתא,
או ַריְ ָ
ְּב ֹ

ימין
ּו ְמ ַק ְּי ִ

ְק ָרא

ית ּב ֹו ֹיו ָמם וָ לַ יְ לָ ה וְ ֹגו'ּ .ו ְבגִ ינָ ּה
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,יהושע א( וְ ָהגִ ָ
יִ זְ ּכ ּון לְ ַח ּיֵי ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתיּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,דברים ל( ִ ּכי ה ּוא
או ֶר ְך י ֶָמ ָ
ַח ּי ָ
יך וְ ֹגו'.
ֶיך וְ ֹ

שיּוֹ ְד ִעים סוֹ דוֹ ת
ֶׁ
יקים
ַ .120א ְ ׁש ֵרי הַ ַּצדִּ ִ
הַ ּתוֹ ָרה וְ נִ ְד ָּב ִקים ַּב ּתוֹ ָרה ,ו ְּמ ַקיּ ְִמים הַ ּ ָפסוּק
ית בּ וֹ יוֹ ָמם וָלַ יְלָ ה
ש ָּכתוּב) ,יהושע א( וְ הָ גִ ָ
ֶׁ
וְ גוֹ ' .ו ִּב ְ ׁש ִבילָ ּה ִיזְכּ ּו ְלחַ יֵּי הָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא,
ֶיך וְ א ֶֹר ְך יָמֶ ָ
ש ָּכתוּב )דברים ל( ִ ּכי הוּא חַ יּ ָ
יך
ֶׁ
וְ גוֹ '.

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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