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יע
) .1ויקרא יב( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ יָ' ֶאל מ ׁ ֶֹשה לֵ אמֹר ִא ּ ׁ ָשה ִ ּכי ַתזְ ִר ַ
וְ יָלְ ָדה זָ ָכר וְ ֹגו'ִ .ר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ּ ָפ ַתח) ,שיר השירים ג( ַעל
ילות ִּב ַ ּק ׁ ְש ִּתי וְ ֹגו'ַ .על ִמ ׁ ְש ָּכ ִביְּ ,ב ִמ ׁ ְש ָּכ ִבי
ִמ ׁ ְש ָּכ ִבי ּ ַב ּ ֵל ֹ
ש ָר ֵאל ָא ְמ ָרה
ִמ ּ ָב ֵעי לֵ ּ
יהַ ,מה ּו ַעל ִמ ׁ ְש ָּכ ִביֶ .א ּ ָלא ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
ָק ֵמי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ֵיה ַעל ָּגל ּו ָתאְּ ,בגִ ין
יך ה ּואּ ,ו ָב ָעאת ִמ ּנ ּ
יבת
ְ ּד ִהיא י ְָת ָבא ּ ֵבין ׁ ְש ָאר ַע ִּמין ִעם ְּבנָ ָהאּ ,ו ׁ ְש ִכ ַ
יבת ְּב ַא ְר ָעא ָאחֳ ָרא ִמ ְסאֲ ָבא,
לְ ַע ְפ ָרא ,וְ ַעל ְ ּד ִהיא ׁ ְש ִכ ַ
יבנָ א )נ''א
ְ ּד ָכ ִא ְ
ּ ָב ֵעינָ א,
ִמ ׁ ְש ָּכ ִבי
ַעל
ָא ְמ ָרה,
דשכיבנא( ְּבגָ ל ּו ָתא ,וְ ַעל ָ ּדאִּ ,ב ַ ּק ׁ ְש ִּתי ֵאת ׁ ֶש ָאהֲ ָבה נַ ְפ ׁ ִשי
ֵיה.
ּולְ ַא ּ ָפ ָקא לִ י ִמ ּנ ּ

יע
ֹשה לֵ אמֹר ִא ּ ָׁשה ִכי ַתז ְִר ַ
ַ .1וי ְַד ֵּבר ה' אֶ ל מ ׁ ֶ
וְ י ְָל ָדה זָכָ ר וְ גוֹ 'ַ .ר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ָפ ַתח) ,שיר ג( ַעל
ִמ ְׁש ָּכ ִבי ַּב ּ ֵלילוֹ ת ִ ּב ַּק ְׁש ִּתי וְ גוֹ 'ַ .על ִמ ְׁש ָּכ ִבי?!
ְ ּב ִמ ְׁש ָּכ ִבי הָ יָה צָ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת! ַמה זֶּה ַעל
ִש ָראֵ ל ָא ְמ ָרה ִל ְפנֵי
ִמ ְׁש ָּכ ִבי? אֶ ּ ָלא ְ ּכ ֶנסֶ ת י ְ ׂ
שת ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַעל
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ,ו ְּמבַ ֶּק ׁ ֶ
שבֶ ת ֵּבין ְׁש ָאר הָ ַע ִּמים
ש ִהיא יוֹ ׁ ֶ
הַ ָ ּגלוּתִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ש ִהיא ׁשוֹ כֶ בֶ ת
ִעם ָּבנֶיהָ וְ ׁשוֹ כֶ בֶ ת לֶ ָעפָ ר .וְ ַעל ׁ ֶ
ּ
ְ ּבאֶ ֶרץ ְטמֵ ָאה ַאחֶ ֶרת ,אוֹ מֶ ֶרתַ :על ִמ ְׁש ָכ ִבי
)ש ֹוכֶ בֶ ת( ַּב ָ ּגלוּת,
שאֲ נִ י כּ וֹ אֶ בֶ ת ׁ
שתֶ ׁ ,
אֲ נִ י ְמבַ ֶּק ׁ ֶ
ש ָאהֲבָ ה נ ְַפ ִׁשי,
וְ ַעל זֶה ּ ִ -ב ַּק ְׁש ִּתי אֵ ת ׁ ֶ
ו ְּלהוֹ ִציא אוֹ ִתי ִמ ּ ֶמ ּנוּ.

יה לְ ִאזְ ַ ּד ְ ּווגָ א )דף
ִּ .2ב ַ ּק ׁ ְש ִּתיו וְ ל ֹא ְמ ָצ ִ
אתיוּ ְ ,דלָ או ָא ְר ֵח ּ
אתיו וְ ל ֹא ָענָ נִ יּ ְ .ד ָהא
יהְ ,ק ָר ִ
מב ע''ב( ִּבי ֶא ּ ָלא ְּב ֵה ָ
יכלֵ ּ

שאֵ ין דַּ ְרכּ וֹ ְל ִהזְדַּ ּוֵג
אתיוֶ ׁ ,
ּ ִ .2ב ַּק ְׁש ִּתיו וְ לֹא ְמצָ ִ
ש ִה ּנֵה
אתיו וְ לֹא ָענָנִ יֶ ׁ .
ִע ִּמי אֶ לָ א ְ ּבהֵ יכָ לוֹ ְ ,ק ָר ִ
שבֶ ת ,וְ אֵ ין ׁשוֹ ְמ ִעים
ֵּבין ַע ִּמים אֲ חֵ ִרים אֲ נִ י יוֹ ׁ ֶ
ֲש ַמע
ש ָּכתוּב )דברים ד( ה ָׁ
אֶ ת קוֹ לוֹ אֶ ּ ָלא ָּבנָיוֶ ׁ ,
ָעם קוֹ ל אֱ ל ִֹהים וְ גוֹ '.

ילותָ .א ְמ ָרה ְכנ ֶֶסת
ִ .3ר ִּבי יִ ְצ ָחק ָא ַמרַ ,על ִמ ׁ ְש ָּכ ִבי ּ ַב ּ ֵל ֹ
יהּ ִ ,דיְ ֵהא ִמזְ ְ ּד ַ ּווג ַע ִּמי
ש ָר ֵאל ַעל ִמ ׁ ְש ָּכ ִבי ִא ְת ָר ַע ְמנָ א ַק ּ ֵמ ּ
יִ ְ ׂ
לְ ֶמ ְח ֵ ּדי לִ יּ ,ולְ ָב ְר ָכא לִ יְּ ,ב ֵחיד ּו ׁ ְשלִ יםּ ְ .ד ָה ִכי ּ ָתנֵינָ ן
יקים י ְַר ּת ּו
ש ָר ֵאלַּ ,כ ּ ָמה ַצ ִ ּד ִ
ְ ּד ִמזִ ּו ּוגָ א ְ ּד ַמלְ ָּכא ִּב ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
ישא ,וְ ַכ ּ ָמה ִּב ְר ָכאן ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ֵחי
יְ ר ּו ַתת ַאחֲ ַסנְ ּ ָתא ַק ִ ּד ׁ ָ
ְּב ָעלְ ָמא.

ַ .3ר ִ ּבי י ְִצחָ ק ָא ַמרַ ,על ִמ ְׁש ָּכ ִבי ַּב ּ ֵלילוֹ ת -
ִש ָראֵ לַ ,על ִמ ְׁש ָּכ ִבי ִה ְת ַר ַע ְמ ִּתי
ָא ְמ ָרה ְ ּכנֶסֶ ת י ְ ׂ
ש ּ ֵמחַ אוֹ ִתי ו ְּלבָ ֵרךְ
שהָ יָה ִמזְדַּ ּוֵג ִע ִּמי ְל ַׂ
ְלפָ נָיוֶ ׁ ,
ְ
ּ
ש ִּמ ִּז ּווּג
ש ָכך ָׁשנִ ינוֶּ ׁ ,
אוֹ ִתי ְ ּב ִ ׂש ְמחָ ה ְׁשלֵ ָמהֶ ׁ .
יקים
ִש ָראֵ ל ַּכ ּ ָמה צַ דִּ ִ
של הַ ּ ֶמלֶ ְך ִעם ְ ּכנֶסֶ ת י ְ ׂ
ֶׁ
שת ַנחֲלָ ה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה ,וְ כַ ּ ָמה ְב ָרכוֹ ת
י ְָר ׁש ּו י ְֻר ּ ַׁ
נִ ְמצָ אוֹ ת ָּבעוֹ לָ ם.

יה לָ א ׁ ַש ְמ ִעין ֶא ּ ָלא ְּב ֹנוי.
ּ ֵבינִ י ַע ִּמין ָאחֳ ָרנִ ין י ִָת ְ
יבנָ א ,וְ ָקלֵ ּ
קול אֱ ל ִֹהים וְ ֹגו'.
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,דברים ד( הֲ ׁ ָש ַמע ָעם ֹ

ִ ” ( Leviticus 12:2) “If a woman be delivered, and bear a manא ָשּׁה כִּ י ַתזְ ִריﬠַ ְ ,וי ְָל ָדה ָזכָר ””child
The Zohar for this parashah discusses the different aspects of the connection
between male and female, and the light that flows as a result of it.
)When Adam was created he had two faces (sides) Genesis (1:27
 “,וַיִּ בְ ָרא אֱ�קים אֶ ת-הָ אָ דָ ם בְּ צַ לְ מוֹ ,בְּ צֶ לֶם אֱ�קים בָּ ָרא אֹ תוָֹ :זכָר וּנְ קֵ בָ ה ,בָּ ָרא אֹ תָ ם ”
“And God created man in His own image, in the image of God created He him; male
”and female created He them.
ָ ” (“Male and Female he created them”) meansזכָר וּנְ קֵ בָ ה ,בָּ ָרא אֹ תָ ם“ The Zohar explains
that both were connected back to back. They were one but couldn’t see each other.
)God said (Genesis 2:18
“ ַויּ ֹאמֶ ר יְ קוָק אֱ�ק ים ,ל ֹא-טוֹב הֱיוֹת הָ אָ דָ ם לְ בַ דּוֹ; אֶ ﬠֱשֶׂ ה-לּוֹ ֵﬠזֶר ,כְּ נֶגְ דּוֹ“
“And God said: It’s not good that the man should be alone; I will make him a help
”for him
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” “ כְּ נֶגְ דּוֹ, “for him” means in front of him.
”  אַ חַ ת ִמצַּ לְ עתָ יו,( ” וַיִּ קַּ חand he took one of his ribs). The word for rib in Hebrew is ” ” צלע
which also means side, like the side of a building. The word one “”אַ חַ ת, “one” appears
in a female form, meaning one female.
The Zohar continues to explain that God brought Eve to Adam as a bride to a groom
and blessed them (1:28). The blessing was like the seven blessings in a wedding
ceremony called the “Kidushin”, ’the sanctification’. Those blessings build and create
the unification of the Seven Sefirot of the man and woman (Chessed, Gevurah,
Tiferet, Netzach, Hod, Yessod, and Malchut). Their vessel is united and sanctified
giving them the ability to draw light and create life. On the wedding night, the groom
transfers the soul level of Ruach that he received during the ceremony to his bride
creating greater affinity between them.
Initially, God created Adam and Eve as one and then separated them in order to
establish a desire for each other. Like us, we crave something which tastes we
already have enjoyed. A person that never tasted good chocolate (or similar), will not
have the desire for it. Adam and Eve were the aspects of Zeir Anpin and Malchut on
the spiritual level. They felt the light that was flowing through them and after the
separation, they were seeking unification and light. Unfortunately, the Snake took
advantage of their desire for the Light, seduced Eve and corrupted the system.
After God removed Eve from the side of Adam it said (Genesis 2:21,22,23,24)
“ תַּ חְ תֶּ נָּה, וַיִּ ְסגֹּ ר בָּ שָׂ ר, אַ חַ ת ִמצַּ לְ עֹ תָ יו,”וַיִּ קַּ ח, “God took one of his ribs, and closed up the place with
flesh instead “. This is the separation of Eve from Adam or Malchut from Zeir Anpin.
Then in Genesis 2:23
“זּ ֹאת- כִּ י מֵ ִאישׁ לֻקְ חָ ה, וּבָ שָׂ ר ִמבְּ שָׂ ִרי; לְ ז ֹאת יִ קָּ ֵרא ִאשָּׁ ה, ז ֹאת הַ ַפּﬠַם ﬠֶצֶ ם מֵ ﬠֲצָ מַ י, הָ אָ דָ ם,’ ַויּ ֹאמֶ ר
“And Adam said: ’This is now bone of my bones, and flesh of my flesh; she shall be
called Woman, because she was taken out of Man.’”
Adam recognized the separation and called her “ ’”’זּ ֹאתThis’ (pronounced ‘Zot’). This
word it a code name for Malchut.
The final advice in 2:24
“ וְ הָ יוּ לְ בָ שָׂ ר אֶ חָ ד, ִאמּוֹ; וְ דָ בַ ק בְּ ִא ְשׁתּוֹ- וְ אֶ ת,אָ בִ יו- אֶ ת, ִאישׁ- ַי ֲﬠזָב,כֵּן-”ﬠַל
“Therefore a man shall leave his father and his mother, and shall cleave unto his
wife, and they shall be one flesh”
Father and Mother, as explained in previous commentaries, refer to Chokmah and
Binah. They give birth to Zeir Anpin (Male energy, “ )”זכרand Malchut. Their purpose
is to connect and be one ““ אֶ חָ ד, the numerical value is 13, the same as love ““ אהבה.
The continuation of life that had to happen after the sin and the loss of immortality
is in the foundation of the world of Tikkun. Everything we do must have the aspect
of continuation in order to draw Light and life into it.
Father and mother bring children that grow up and become a new father and
mother. The cycle goes on until the time of Mashiach and the Final Redemption.
Then a woman will be able to choose and deliver a child in one day without the
current painful process.
The reference to the above statement from the Holy Ari’s teaching.
’ספר ליקוטי הש”ס – מסכת שבת אמר רבי עתידה אשה שתלד בכל יום שנ’ הרה ויולדת יחדיו וגו
דע כי בימות המשיח יאבדו הקליפות ולא יהיו הנשמות צריכים אל הבירור כמו בזמן הזה באורך
המשך ימי העיבור ולכן א”צ זמן רק הרה ויולדת יחדיו בו ביום כמו שהי’ בתחלת הבריאה באדה”ר
: ג”ז מהרב זל”ה.’שעלו למטה שנים וירדו וכו
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ַקנְ ּיָא) ,ס''א

ָאזִ יל לִ ְכ ָפר
ַא ּ ָבא הֲ וָ ה
ִ .4ר ִּבי
יה ִר ִּבי ֹיו ֵסי וְ ִר ִּבי
בפרקמטיא( לִ ְמ ַע ְר ּ ָתא ְדל ּוד .וַ הֲ ו ּו ִע ּ ֵמ ּ
ִח ּיָיאָ .א ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסיּ ְ ,כ ִתיב) ,משלי יב( ֵא ׁ ֶשת ַחיִ ל עֲ ֶט ֶרת
ש ָר ֵאלּ .ו ְכ ָר ָקב
ּ ַב ְעלָ ּה וְ ֹגו'ֵ .א ׁ ֶשת ַחיִ לּ ָ ,דא ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
ישהִ .א ּ ֵלין )נ''א דא מהימנותא דשאר( ַע ִּמין
מו ָתיו ְמ ִב ׁ ָ
ְּב ַע ְצ ֹ
ְ
בו ָדה זָ ָרהּ ְ ,דק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא לָ א י ִָכיל
עו ְב ֵדי עֲ ֹ
ֹ
לון ְּב ָעלְ ָמאּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר) ,ויקרא כ( וָ ָאק ּוץ
לְ ִמ ְס ּ ַבל ֹ
יה לְ ּ ַבר נָ ׁש וְ לָ א י ִָכיל
ּ ָבםּ ְ .כ ָהנֵי ֹ
קו ִצין וְ ג ּו ִבין ְ ּד ַדחֲ ִקין לֵ ּ
לוןָ .א ַמר ִר ִּבי ַא ּ ָבאָ ,ה ִכי ה ּוא וַ ַ ּדאיֵ ,א ׁ ֶשת ַחיִ ל,
לְ ִמ ְס ּ ַבל ֹ
ש ָר ֵאלּ ְ ,ד ִהיא ְ ּג ִב ְיר ּ ָתא ִמ ַּכ ּ ָמה ַח ּיָילִ ין וְ ַכ ּ ָמה
ָ ּדא ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
ַמ ּ ׁ ִש ְריָין ְ ּד ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ֵחי ְּב ָעלְ ָמא ,עֲ ֶט ֶרת ּ ַב ְעלָ ּהּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת
ֹלא ַחד) .ל''ג וכו' אשת חיל דא
ָא ֵמר ,עֲ ֶט ֶרת ִּת ְפ ֶא ֶרת ,וְ כ ּ ָ
כנסת ישראל דהא בזווגא דמלכא אפיקת כמה חיילין כמה
משיריין כמה צדיקים בעלמא וכלהו אקרון בנים לקודשא
בריך הוא ולכנסת ישראל כמה דכתיב )דברים י''ד( בנים אתם

ליי' אלהיכםַ (.עד ַ ּדהֲ ֹוו ָאזְ לֵ יָ ,א ַמר ִר ִּבי ַא ּ ָבא ָּכל ַחד
ש ָר ֵאל.
לֵ ָ
ימא ִמ ּ ָלהִּ ,ב ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
ִ .5ר ִּבי ַא ּ ָבא ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר) .משלי לא( ֵא ׁ ֶשת ַחיִ ל ִמי יִ ְמ ָצא,
יהי ֵא ׁ ֶשת ַחיִ לּ ְ ,כ ָמה ְ ּד ַא ָמ ָרןִ .מי
ש ָר ֵאלּ ְ ,ד ִא ִ
ָ ּדא ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
יִ ְמ ָצאּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר ,אֲ ׁ ֶשר יִ ְמ ָצא ֶא ְת ֶכם ְּב ַאחֲ ִרית
ַה ּי ִָמים) .ל''ג מי ימצא לאגחא ביה קרבא( ִמי יִ ְמ ָצאַ ,מאן
יִ זְ ֶּכה לְ ֶמהֱ וִ י ּ ֵב ּה ִּב ׁ ְשלִ ימ ּוּ ,ולְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ָחא ִע ּ ָמ ּה ּ ָת ִדיר.

ִל ְכפָ ר
הוֹ לֵ ְך
הָ יָה
ַא ָּבא
ַ .4ר ִ ּבי
חו ָרה( ִל ְמ ָע ַרת לוֹ ד ,וְ הָ י ּו ִע ִּמי ַר ִ ּבי
)ב ְס ֹ
ַקנְ יָא ִ ּ
א ַמר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ יָּ ,כתוּב )משלי
יוֹ סֵ י וְ ַר ִ ּבי ִחיָּיאָ .
שת חַ יִל -
שת חַ יִל עֲ טֶ ֶרת ַּב ְעלָ ּה וְ גוֹ ' .אֵ ׁ ֶ
יב( אֵ ׁ ֶ
ישה -
ִש ָראֵ ל .ו ְּכ ָר ָקב ְ ּב ַע ְצמוֹ ָתיו ְמ ִב ָׁ
זוֹ ְ ּכנֶסֶ ת י ְ ׂ
)זו ָהאֱ מוּנָ ה ֶׁשל ְ ׁש ָאר( הָ ַע ִּמים עוֹ ְב ֵדי
אֵ ּל ּו ֹ
שאֵ ין הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא יָכוֹ ל
עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ ַמר )ויקרא
ִל ְסבּ ֹל אוֹ ָתם ָּבעוֹ לָ םּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
ב( ו ָָאקוּץ ָּבםּ ְ .כאוֹ ָתם קוֹ ִצים וְ ַד ְרדָּ ִרים
שדּ וֹ ח ֲִקים אֶ ת הָ ָא ָדם וְ לֹא יָכוֹ ל ִל ְסבּ ֹל אוֹ ָתם.
ֶׁ
ְ
שת חַ יִל  -זוֹ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָּבאָּ ,כך זֶה וַדַּ אי .אֵ ׁ ֶ
ש ִהיא הַ ְ ּגבֶ ֶרת ִמ ַּכ ּ ָמה ֲחיָלוֹ ת
ִש ָראֵ לֶ ׁ ,
ְ ּכנֶסֶ ת י ְ ׂ
ש ִ ּנ ְמצָ ִאים ָּבעוֹ לָ ם .עֲ טֶ ֶרת ַּב ְעלָ ּה
וְ כַ ּ ָמה ַמחֲנוֹ ת ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ ַמר עֲ טֶ ֶרת ִּת ְפאֶ ֶרת ,וְ הַ כּ ֹל
 ְ ּכמוֹ ׁ ֶאֶ חָ ד) .ל''ג ֵא ֶׁשת ַחיִ ל ֹ -זו ְ ּכנֶ ֶסת יִ ְ ׂש ָר ֵאלֶׁ ,שהֲ ֵרי

נות,
ָלותַּ ,כ ּ ָמה ַמחֲ ֹ
יאה ַּכ ּ ָמה חֲ י ֹ
הו ִצ ָ
ְ ּבזִ ּווּג ַה ּ ֶמל ְֶך ֹ
עולָ םְ ,וכֻ ּ ָלם נִ ְק ָר ִאים ָּבנִ ים
יקים ָּב ֹ
ַּכ ּ ָמה צַ דִּ ִ
מו
דו ׁש ָּברו ְּך הוּא ְולִ ְכנֶ ֶסת יִ ְׂש ָר ֵאלּ ְ ,כ ֹ
לְ ַה ָּק ֹ
לַה'
ַא ּ ֶתם
יד( ָּבנִ ים
ֶׁש ָּכתוּב )דברים

שהָ י ּו הוֹ ְל ִכיםָ ,א ַמר ַר ִ ּבי ַא ָּבא,
אֱ ל ֵֹהיכֶ ם( ַעד ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל.
ֹאמר דָּ בָ ר ִ ּב ְכנֶסֶ ת י ְ ׂ
ָּכל אֶ חָ ד י ַ
שת חַ יִל ִמי י ְִמצָ א
ַ .5ר ִ ּבי ַא ָּבא ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר ,אֵ ׁ ֶ
שת חַ יִלּ ְ ,כמוֹ
ש ִהיא אֵ ׁ ֶ
ִש ָראֵ לֶ ׁ ,
 זוֹ ְ ּכנֶסֶ ת י ְ ׂשר י ְִמצָ א
ש ּנֶאֱ ַמר אֲ ׁ ֶ
ש ָא ַמ ְרנוִּ .מי י ְִמצָ אּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
ֶׁ
ּ
אח ֲִרית הַ י ִָמים) .ל''ג ִמי יִ ְמצָ א -
אֶ ְתכֶ ם ְ ּב ַ
יח בּ ֹו ְק ָרב( ִמי י ְִמצָ א ִ -מי ִיז ּ ְֶכה ִל ְהיוֹ ת
לְ ָהגִ ַ
ִע ּ ָמ ּה ִ ּב ְׁשלֵ מוּת ו ְּל ִה ּ ָמצֵ א ִע ּ ָמ ּה ּ ָת ִמיד.

The Zohar tells us that when a spiritual person connects to a woman from the impure
system, he creates a major flaw in his spiritual connection. He needs to go through a
difficult correction to restore what he lost through the channel of Yessod.
 ” “a woman of another”, which can be translatedאשת־אחר“ The Zohar uses the words
as a woman who is married to another man, and also a woman from the impure
system.
 “,’ other’ in the Torah refers to the bad and impure side of the Tree of Knowledge.אחר“
 ” “help” in Genesis 2:18 has the meaning of help and also a tool. Whenﬠֵ זֶר ” The word
 “, which means seed. In our reference,זרע“ we rearrange the order of the letters we get
)this is the seed that is created when a man (male energy) and a woman (female energy
unite.
When we think about the process of unification and creating life, we realize how great
 ” is 207,רז ” the miracle of creation is. The numerical value of the first two letters
 ” equals to 70, which representsע ”  “. The third letterאור ” which is the same as Light.
the seven Sefirot (Each Sefira contains ten inner Sefirot). The light comes in with the
unification.
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The Holy Ari, explains that the first service of Yom Kippur is to open the arc, bring out
Torah scrolls and recite a verse from Psalms (97:11) ” לֵ ב ִשׂ ְמחָ ה-וּלי ְִשׁ ֵרי
ְ  זָרֻ ﬠַ לַ צַּ ִדּיק,” אוֹר
(“Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart.”).
The seed of the Light for the whole year is at that point in Yom Kippur. Opening the
Arc is at the level of Chokamh and Binah (Kabbalistically called Father and Mother).
The Torah scroll is Zeir Anpin, rolled in the shape of the letter  וVav and held upright
to channel the Light to Malchut (the world of action).
The Ari gives a deeper meditation and suggests that a man should do his best just to
be able to carry one of the Torah scrolls taken out of the Arc on the night of Yom
Kippur. The first Torah that is brought out of the Ark is the seed of all.
” “ ְוי ְָל ָדה ָזכָר, “and delivered a man child” (Leviticus 12:2) is a result of the connection. ”
“ ָזכָר,”male” is the appearance of the light. This word also reveals the light in it with
the letters of ” “ רז “=” אור ” =” אין־סוף. The other letter is ““ כ, the letter of Keter, the
highest sefira. It is also the letter of the Sun. This letter also opens forward, in a giving
state. “=( ” ָזכָרmale) is and should be a channel for the Light.
The Zohar talks about the circumcision, Brit (”  )“ מילהdone on the eighth day. During
the circumcision, the father, or the ‘Mohel’ (the person that perform the circumcision)
acting on behalf of the father, removes the foreskin, ” “ ערלה, which represents the Sin
of Adam and Eve and the snake. This process is the first correction of the body. By
removing that negativity we connect the child ”  ” ָזכָרto the light. Naming the child
immediately after the circumcision is important. The name connects the body to the
root of the soul of his name and it is done after the removal of the negativity. The child
is now connected to Binah.
It is important to understand that all our prayers are for the purpose of unifying the
male (Zeir Anpin, ”  )“ יהוהand the Female (Malchut, ” )“ שכינה. This draws the light and
keeps it flowing to this world. If all prayers and spiritual connections stopped, the
world would cease to exist.
The Kabbalists teach us that all of our spiritual and physical connections should start
with the ” ( ” לשם־יחוד־קודשה־בריך־הוא־ושכינתיהfor the purpose of unifying the Holy One,
bless be He and the Shechinah) ”  ” יהand ” “ וה.
B”H we will merit witnessing the final connection of the Light and Vessel in equality
(Zechariah 14:9)
“וּשׁמוֹ אֶ חָ ד
ְ – י ְִהיֶה יְקוָק אֶ חָ ד,הָ אָ ֶרץ; בַּ יּוֹם הַ הוּא-כָּל- ﬠַ ל,� ֶ וְהָ יָה יְקוָק ְל ֶמל. “,
And G-d shall be King over all the earth; in that day shall the G-d be One, and His
name one.
 ִמ ְכ ָר ּה?! ִמ ָּקחָ ּה הָ יָה, וְ ָרחוֹ ק ִמ ּ ְפנִ ינִ ים ִמ ְכ ָר ּה.6
ְ צָ ִר
ש ּלֹא נִ ְד ְ ּבק ּו
ֶ ׁ יך ִל ְהיוֹ ת! אֶ ּ ָלא ְלכָ ל אוֹ ָתם
 ִהיא ָמ ְכ ָרה,ִע ּ ָמ ּה ִ ּב ְׁשלֵ מוּת וְ לֹא ְׁשלֵ ִמים ִע ּ ָמ ּה
ֹ ְ ּכמו,ידי ַע ִּמים אֲ חֵ ִרים
ֵ אוֹ ָתם וְ ִה ְס ִ ּג ָירה אוֹ ָתם ִ ּב
ּ
 ַוי ְִמכּ ֹר,'ִש ָראֵ ל אֶ ת ה
ׂ ְ ש ּנֶאֱ ַמר ַויּ ַַעזְב ּו ְ ּבנֵי י
ֶׁ
 וְ ָאז ִה ְת ַרחֲק ּו כֻ ּ ָלם מֵ אוֹ ָתן.יס ָרא
ְ א ָֹתם ְ ּביַד ִס
ש ּלֹא יְהֵ א חֵ לֶ ק
ֶ ׁ ,ּ ְפנִ ינִ ים ֶע ְליוֹ נוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת
.ש ָּכתוּב וְ ָרחוֹ ק ִמ ּ ְפנִ ינִ ים ִמ ְכ ָר ּה
ֶ ׁ  זֶה ּו.ָּבהֶ ן

.יה
ֹ  וְ ָר.6
ּ ֵ ִמ ְק ָח ּה ִמ ּ ָב ֵעי ל, ִמ ְכ ָר ּה,חוק ִמ ּ ְפנִ ינִ ים ִמ ְכ ָר ּה
 וְ לָ א, לְ ָכל ִאי ּנ ּון ְ ּדלָ א ִא ְת ַ ּד ְּב ָקן ּ ָב ּה ִּב ׁ ְשלִ ימ ּו,ֶא ּ ָלא
ידא
ָ לון ִּב
ֹ לון וְ ַא ְס ְ ּג ָרא
ֹ  ִהיא ָמ ְכ ָרה,ׁ ְשלֵ ִמין ּ ַבהֲ ָד ּה
 יב( וַ ּי ַַעזְ ב ּו, )שמואל א, ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר.ְ ּד ַע ָמ ִמין ָאחֳ ָרנִ ין
 ּו ְכ ֵדין.יס ָרא
ְ או ָתם ְּביַד ִס
ֹ ש ָר ֵאל ֶאת יְ יָ' וַ יִ ְמ ּכ ֹור
ׂ ְ ְִּבנֵי י
 ְ ּדלָ א יְ ֵהא,ישין
ִ ׁ יקין ֵמ ִא ּ ֵלין ּ ְפנִ ינִ ים ִע ּ ָל ִאין ַק ִ ּד
ִ ּ ֻכ ְּלה ּו ְר ִח
.חוק ִמ ּ ְפנִ ינִ ים ִמ ְכ ָר ּה
ֹ  הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב וְ ָר.ח ּולָ ָקא ְּבה ּו

 ָּבטַ ח, ַר ִ ּבי ִחיָּיא ּ ָפ ַתח ַּב ּ ָפסוּק ַאח ֲָריו וְ ָא ַמר.7
 ָּבטַ ח ָּב ּה לֵ ב,ָּב ּה לֵ ב ַּב ְעלָ ּה וְ ָׁשלָ ל לֹא י ְֶחסָ ר
ש ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך
ֶ ׁ , זֶה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא- ַּב ְעלָ ּה

 ּ ָב ַטח ּ ָב ּה לֵ ב,יה וְ ָא ַמר
ּ  ִר ִּבי ִח ּיָיא ּ ָפ ַתח ְק ָרא אֲ ַב ְת ֵר.7
 ָ ּדא, ּ ָב ַטח ּ ָב ּה לֵ ב ּ ַב ְעלָ ּה.ּ ַב ְעלָ ּה וְ ׁ ָשלָ ל ל ֹא י ְֶח ָסר
ְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
, ִ ּד ְבגִ ינֵי ַּכ ְך ָמנֵי לֵ ּה ַעל ָע ְל ָמא,יך ה ּוא
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יד ָהא ,וְ ָכל
יה ַא ְפ ִקיד ִּב ָ
לְ ִא ְת ַד ְּב ָרא ָעלָ ּהָּ ,כל זִ ּי ּונִ ין ִ ּדלֵ ּ
יחי ְק ָר ָבא ,וְ ַעל ָ ּדא ,וְ ׁ ָשלָ ל ל ֹא י ְֶח ָסר.
ִאי ּנ ּון ַמ ִ ּג ֵ

ִמ ּנָה אוֹ ָת ּה ַעל הָ עוֹ לָ ם ְלהַ נְ ִהיג אוֹ תוֹ ָּ ,כל ְ ּכלֵ י
ש ּלוֹ ִה ְפ ִקיד ְ ּבי ֶָדיהָ  ,וְ כָ ל אוֹ ָתם לוֹ חֲמֵ י
הַ ַז ּיִן ׁ ֶ
הַ ְ ּק ָרב ,וְ ַעל ּ ֵכן וְ ָׁשלָ ל לֹא י ְֶחסָ ר.

טוב
יה ,וְ ָא ַמרּ ְ ,ג ָמלַ ְתה ּו ֹ
ִ .8ר ִּבי ֹיו ֵסי ּ ָפ ַתח ְק ָרא אֲ ַב ְת ֵר ּ
טובִ ,היא זְ ִמינַ ת ָטב
ֶיהּ ְ .ג ָמלַ ְתה ּו ֹ
וְ ל ֹא ָרע ָּכל יְ ֵמי ַח ּי ָ
יה.
יכלָ א ְ ּד ַמלְ ָּכא וְ לִ ְבנֵי ֵה ָ
לְ ָעלְ ָמא ,זְ ִמינַ ת ָטב לְ ֵה ָ
יכלֵ ּ
טוב וָ ָרע,
וְ ל ֹא ָרעְּ .בגִ ין ִ ּד ְכ ִּתיב) ,בראשית ב( וְ ֵעץ ַה ַ ּד ַעת ֹ
ימ ַתיְּ ,בזִ ְמנָ א ְ ּד ִאי ּנ ּון יְ ֵמי ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ,נָ הֲ ִרין ָעלָ ה,
ּט ֹוב ֵא ָ
ֶיהְּ .בגִ ין ְ ּד ֵעץ
ֵאותּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון יְ ֵמי ַח ּי ָ
ּו ִמזְ ַ ּד ְ ּווגַ ן ִע ּ ָמ ּה ְ ּכ ְד ָקא י ֹ
ַה ַח ִּייםָ ׁ ,ש ַדר לָ ּה ַח ִּיים ,וְ נָ ִהיר לָ ּהּ .ו ְב ַהה ּוא זִ ְמנָ א
טוב וְ לָ א ָרעָ .א ַמר ִר ִּבי ַא ּ ָבא ׁ ַש ּ ִפיר ה ּוא,
ְ ּג ָמלַ ְתה ּו ֹ
ש ָר ֵאל ִא ְּת ָמר ּו.
וְ ֻכ ְּלה ּו ְק ָר ֵאי ִּב ְכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ

ַ .8ר ִ ּבי יוֹ סֵ י ּ ָפ ַתח ַּב ּ ָפסוּק ַאח ֲָריו וְ ָא ַמר,
ְ ּג ָמלַ ְתה ּו טוֹ ב וְ לֹא ָרע ָּכל ְימֵ י חַ יֶּיהָ ּ ְ .ג ָמלַ ְתה ּו
טוֹ בִ ,היא ִהז ְִמינָה טוֹ ב לָ עוֹ לָ םִ ,הז ְִמינָה טוֹ ב
ְלהֵ יכַ ל הַ ּ ֶמלֶ ְך וְ ִל ְבנֵי הֵ יכָ לוֹ  .וְ לֹא ָרעִ ,מ ּ ׁשוּם
ש ָּכתוּב )בראשית ב( וְ ֵעץ הַ דַּ ַעת טוֹ ב ו ָָרעָ .מ ַתי
ֶׁ
שאוֹ ָתם יְמֵ י הַ ּ ָׁש ַמיִם ְמ ִא ִירים ָעלֶ יהָ
טוֹ ב? ִ ּבז ְַמן ׁ ֶ
שהֵ ם יְמֵ י חַ יֶּיהָ ִ .מ ּ ׁשוּם
ּו ִמזְדַּ ְּוגִ ים ִע ּ ָמ ּה ָּכ ָראוּיֶ ׁ ,
ש ֵעץ הַ חַ יִּים ׁשוֹ לֵ חַ לָ ּה חַ יִּים וּמֵ ִאיר לָ ּה,
ֶׁ
ו ְּבאוֹ תוֹ ז ְַמן ּ ְ -ג ָמלַ ְתה ּו טוֹ ב וְ לֹא ָרעָ .א ַמר ַר ִ ּבי
ַא ָּבא ,יָפֶ ה הוּא ,וְ כָ ל הַ ּ ְפסו ִּקים נֶאֶ ְמר ּו ַעל
ִש ָראֵ ל.
ְ ּכנֶסֶ ת י ְ ׂ

Proverb 31:10
”.אֵ ֶשׁת-חַ יִלִ ,מי י ְִמצָ א; ו ְָרחֹ ק ִמ ְפּנִ ינִ ים ִמכְ ָרהּ“
”“A woman of valor who will find? for her price is far above rubies
The spiritual role of a woman is at the highest level. She represents the world of Action,
Malchut, and the manifestation of the Light on this level. The Zohar quotes the last
chapter of Proverb where we find 22 verses according to the Alef-Bet describing a
‘Woman of valor’. We sing this song on Friday night after receiving the Shabbat.
The Zohar explains that the ‘woman’ is the aspect of the assembly of Israel. “Who will
find” is the aspect of what will be found in the future. It is a future for those who merit
it.
Women are responsible for the continuation of life and without them, there would be
total destruction of the worlds above and below.
As we are getting closer to the revelation of Mashiach, more and more women feel the
closeness to the light and drawn closer to spirituality. Their consciousness affects the
spiritual system and draws more light to the world.
A man without a woman is not considered as alive until he is able to connect and
channels his light to her. If she doesn’t manifest then nothing happens.
A woman with a connection to the negative side loses her freedom to choose and the
light of the negative side is manifested through her.

יעָ ּ .תנֵינָ ןִ ,א ּ ׁ ָשה ַמזְ ַר ַעת ְּת ִח ּ ָלה
) .9ויקרא יב( ִא ּ ׁ ָשה ִ ּכי ַתזְ ִר ַ
ֹיולֶ ֶדת זָ ָכרִ .ר ִּבי אֲ ָחא ָא ַמרָ ,הא ּ ָתנֵינָ ןּ ְ ,דק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
יהי נ ּו ְק ּ ָבא,
ה ּוא ָּגזַ ר ַעל ַה ִהיא ִט ּ ָפהִ ,אי ִאיה ּו ְ ּד ַכר ִאי ִא ִ
וְ ַא ְּת ַא ְמ ַרת ִא ׁ ָשה ַמזְ ַר ַעת ְּת ִח ּ ָלה ֹיולֶ ֶדת זָ ָכרָ .א ַמר ִר ִּבי
ֹיו ֵסי ,וַ ַ ּדאי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ַא ְב ִחין ּ ֵבין ִט ּ ָפה ִ ּד ְדכ ּו ָרא
יהִ ,אי
יהָּ ,גזַ ר ָעלֵ ּ
ּו ֵבין ִט ּ ָפה ְ ּדנ ּו ְק ּ ָבאּ ,ו ְבגִ ין ְ ּד ַא ְב ִחין לֵ ּ
או נ ּו ְק ּ ָבא.
לִ הֱ וִ י ְ ּד ַכר ֹ
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יעָׁ .שנִ ינוִּ ,א ּ ָׁשה ַמז ְַר ַעת
ִ .9א ּ ָׁשה ִ ּכי ַתז ְִר ַ
ְּת ִח ּ ָלה ,יוֹ לֶ ֶדת זָכָ רַ .ר ִ ּבי ָאחָ א ָא ַמר ,ה ֲֵרי
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ָ ּגזַר ַעל הַ ִּט ּ ָפה
ָׁשנִ ינ ּו ׁ ֶ
הַ ִהיא ִאם ִהיא זָכָ ר ִאם ִהיא נְ ֵקבָ ה ,וְ ַא ּ ָתה
אוֹ מֵ ר ִא ּ ָׁשה ַמז ְַר ַעת ְּת ִח ּ ָלה יוֹ לֶ ֶדת זָכָ ר? ָא ַמר
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ַמ ְב ִחין ֵּבין
ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י ,וַדַּ אי ׁ ֶ
של נְ ֵקבָ ה ,ו ִּמ ּ ׁשוּם
של ָזכָ ר וּבֵ ין ִט ּ ָפה ׁ ֶ
ִט ּ ָפה ׁ ֶ
ש ּ ַמ ְב ִחין ָּב ּה ,גּוֹ זֵר ָעלֶ יהָ ִאם ִּת ְהיֶה זָכָ ר אוֹ
ֶׁ
נְ ֵקבָ ה.
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 וְ ִכי ּ ֵכיוָן-  וְ י ְָל ָדה זָכָ ר, ָא ַמר ַר ִ ּבי ָאחָ א.10
ש ָּכתוּב
ֶׁ
,יוֹ לֶ ֶדת
ש ּ ַמז ְַר ַעת
ֶׁ
ְ )א ּלָא( הַ ּ ָפסוּק הַ זֶּה ָּכ ְך הָ יָה צָ ִר
יך
ֶ ?וְ י ְָל ָדה
יע
ַ )תזְ ִר
ַ ּ .שה ִ ּכי ַתהַ ר וְ י ְָל ָדה זָכָ ר
ָׁ ּ  ִא:ִל ְהיוֹ ת
יע וְ י ְָל ָדה? ָא ַמר ַר ִ ּבי
ַ ְויִ ְהיֶה זָכָ ר( ַמה זֶּה ִ ּכי ַתז ְִר
ּ
ש ִּמ ְת ַע ֶּב ֶרת ַעד הַ יוֹ ם
ֶ ׁ  ִמיּוֹ ם, ִא ּ ָׁשה,יוֹ סֵ י
ש ּ ָל ּה ִאם
ֶ ׁ  אֵ ין לָ ּה ְ ּב ִפיהָ אֶ ּ ָלא הַ יּ ִּלוֹ ד,ידה
ָ ש ּמוֹ ִל
ֶׁ
יע וְ י ְָל ָדה
ַ  ִא ּ ָׁשה ִ ּכי ַתז ְִר-  וְ ַעל ּ ֵכן,י ְִהיֶה זָכָ ר
.זָכָ ר

 וְ ִכי ֵּכיוָ ן ְ ּד ַמזְ ַר ַעת, וְ יָלְ ָדה זָ ָכר, ָא ַמר ִר ִּבי אֲ ָחא.10
,יה
ּ ֵ ַהאי ְק ָרא ָה ִכי ִמ ּ ָב ֵעי ל,( וְ יָלְ ָדה )אלא, ִ ּד ְכ ִּתיב,ֹיולֶ ֶדת
 )ס''א תזריע ויהיה.ִא ׁ ָשה ִ ּכי ּ ַת ַהר וְ יָלְ ָדה זָ ָכר
 ִמן, ִא ְּת ָתא, ָא ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסי.יע וְ יָלְ ָדה
ַ  ִ ּכי ַתזְ ִר,זכר( ַמה ּו
,ֹיו ָמא ְ ּד ִא ְת ַע ְּב ַרת ַעד ֹיו ָמא ְ ּד ֹיולִ ַדת לֵ ית לָ ּה ְּבפ ּו ָמא
 ִא ּ ׁ ָשה ִ ּכי, וְ ַעל ָ ּדא,ֶא ּ ָלא יְ לִ יד ּו ִ ּדילָ ּה ִאי לִ הֱ וִ י ְ ּד ַכר
.יע וְ יָלְ ָדה זָ ָכר
ַ ַתזְ ִר

 ָמה, ַר ִ ּבי ִחז ְִקיָּה ּ ָפ ַתח.יע
ַ  ִא ּ ָׁשה ִ ּכי ַתז ְִר.11
ָ ש
שי הַ ּ ֶמלֶ ְך
ֵׂ ֲ ַּכ ּ ָמה ַר ִ ּבים ַמע,'יך ה
ֶׂ ֲַרבּ ּו ַמע
ש ּ ָל ַקח ְ ּביָדוֹ ַּכ ּ ָמה
ֶ ׁ  ָמ ָׁשל ְל ָא ָדם.הַ ָּקדוֹ ׁש ָּבעוֹ לָ ם
ְ וְ ַאחַ ר ָּכך, וְ ז ַָרע אוֹ ָתם ְ ּבפַ ַעם ַאחַ ת,ז ְָר ִעים יַחַ ד
 ָּכ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך. ֹיוֹ צֵ א ָּכל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ְלבַ דּ ו
 ו ְּבחָ ְכ ָמה נָטַ ל הַ כּ ֹל,הוּא ָע ָׂשה ַמעֲ ָׂשיו ְ ּבחָ ְכ ָמה
 וְ ַאחַ ר ָּכ ְך י ְָצא ּו ָּכל אֶ חָ ד,יַחַ ד וְ ז ַָרע אוֹ ָתם
ש ָּכתוּב )תהלים קד( ּ ֻכ ּ ָלם
ֶ ׁ  זֶה ּו. ֹוְ אֶ חָ ד ִ ּבז ְַמנּו
.ית
ָ ְ ּבחָ ְכ ָמה ָע ִ ׂש

 )תהלים קד( ַמה, ִר ִּבי ִחזְ ִק ּיָה ּ ָפ ַתח.יע
ַ  ִא ּ ׁ ָשה ִ ּכי ַתזְ ִר.11
ָ ש
ישא
ָ ׁ דו ִהי ְ ּד ַמלְ ָּכא ַק ִ ּד
ֹ עו ָב
ֹ יאין
ִ  ַּכ ָמה ַס ִ ּג.'ָיך יְ י
ֶׂ ֲַר ּב ּו ַמע
ידו ִהי ַּכ ָמה )דף מ''ג
ֹ  ְמ ַתל לְ ּ ַבר נָ ׁש ְ ּדנָ ִטיל ִּב,ְּב ָעלְ ָמא
 ּולְ ָב ַתר,לון ְּבזִ ְמנָ א חֲ ָדא
ֹ  וְ זָ ַרע,ע''א( ַמ ְקט ּו ִרין ַּכחֲ ָדא
ְ
 ַּכ ְך ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא עֲ ִביד.דוי
ֹ חו
ֹ ְנָ ִפיק ָּכל ַחד וְ ַחד ִּבל
,לון
ֹ  ּו ְב ָח ְכ ָמה נָ ִטיל ּכ ּ ָֹלא ַּכחֲ ָדא וְ זָ ַרע,דו ִהי ְּב ָח ְכ ָמה
ֹ עו ָב
ֹ
 הֲ ָדא ה ּוא,ֵיה
ּ ּולְ ָב ַתר נָ ְפק ּו ָּכל ַחד וְ ַחד ְּבזִ ְמנ
.ית
ָ ש
ׂ ִ  )תהלים קד( ּ ֻכ ּ ָלם ְּב ָח ְכ ָמה ָע,ִד ְכ ִתיב

Leviticus 12:2

“ וְ יָלְ דָ ה ָזכָר,ַ”אשָּׁ ה כִּ י תַ ז ְִריﬠ
ִ
“If a woman makes seed, and bear a man-child”
There are many commentaries related to this verse. Some try to learn how to determine the sex
of the child at the conception moment. Most English translations translate ‘Make Seed’ as
‘pregnant and deliver… ’ or ‘produce offspring’ and other variations. There are other Hebrew
words for pregnancy but the Torah doesn’t use them. The literal meaning of  תַ ז ְִרי ַﬠis ‘make seed’.
The Zohar teaches us here that there are three ‘partners’ for the creation of a child in this world.
The man gives the ‘white’, the woman gives the ‘red’ and the Holy one Bless be He gives the
soul.
The ‘white’ is the seeds and the aspect of the right column, Chessed, Light force channeled by
the man.
The ‘red’ is the blood system, the physical body and the aspect of the left column. This is the
part of the woman.
The soul coming from God is what holds the right and the left together. It’s the aspect of the
central column. The man and the woman have a great responsibility on the foundation of the
child. The father determines the desire for the light in the child. The woman and her
consciousness determine the spiritual size of the vessel and how the father’s consciousness will
be manifested.
God waits 41 days before inserting the soul into the body. Based on the vessel the couple created
God decides what would be the sex of the child and what kind of soul he will have. The moment
of conception and the following 40 days are very important for the developing child. Love but
without a sexual relationship for the first three months, especially on the first 41 days and nights.
We don’t want to inject different consciousness and corrupt the first and important one. The
7
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man and woman should meditate and read Zohar every night because it will make a great impact
on the soul that will come to the child. The woman should keep herself healthy because the child
is being built from her body. Her nutrition is the child’s nutrition. Her emotions, stress, joy, and
calmness affect the child.
ש ָ
יאין
יך יְ יָ'ַּ ,כ ָמה ַס ִ ּג ִ
ָ .12א ַמר ִר ִּבי ַא ּ ָבאָ ,מה ַר ּב ּו ַמעֲ ֶׂ
ימין
ישא ,וְ ֻכ ְּלה ּוְ ,ס ִת ִ
דו ִהי ְ ּד ַמלְ ָּכא ַק ִ ּד ׁ ָ
עו ָב ֹ
ֹ
ִאי ּנ ּון
יתֻ ּ .כ ְּלה ּו
ש ָ
ְּב ָח ְכ ָמה ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב ּ ֻכ ּ ָלם ְּב ָח ְכ ָמה ָע ִ ׂ
יען,
ְּב ָח ְכ ָמה ְ ּכלִ ילָ ן ,וְ לָ א נָ ְפ ֵקי לְ ַבר ֶא ּ ָלא ִּב ׁ ְש ִבילִ ין יְ ִד ָ
לְ גַ ּ ֵבי ִּבינָ הּ .ו ִמ ּ ַת ּ ָמןִ ,א ְת ָע ִביד ּו ּכ ּ ָֹלא וְ ִא ְת ְּת ָקנ ּו ,הֲ ָדא ה ּוא
ִד ְכ ִתיב) ,משלי כד( ּו ִב ְתב ּונָ ה יִ ְת ּכ ֹונָ ן .וְ ַעל ָ ּדא ּ ֻכ ּ ָלם
יתְּ ,ב ִבינָ ה.
ש ָ
ְּב ָח ְכ ָמה ָע ִ ׂ

ש ָ
יך ה',
ָ .12א ַמר ַר ִ ּבי ַא ָּבאָ ,מה ַרבּ ּו ַמעֲ ֶׂ
שי הַ ּ ֶמלֶ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש ,וְ כֻ ּ ָלם
ַּכ ּ ָמה ַר ִ ּבים ַמעֲ ֵׂ
ש ָּכתוּב ּ ֻכ ּ ָלם ְ ּבחָ ְכ ָמה
ְסתו ִּמים ְ ּבחָ ְכ ָמה .זֶה ּו ׁ ֶ
יתֻ ּ .כ ּ ָלם ְ ּכלו ִּלים ְ ּבחָ ְכ ָמה ,וְ לֹא יוֹ ְצ ִאים
ָע ִ ׂש ָ
ּ
ילים יְדו ִּעים ְ ּכלַ ּ ֵפי הַ ִ ּבינָה,
הַ חוּצָ ה אֶ ָלא ִ ּב ְׁש ִב ִ
ו ִּמ ּ ָׁשם נַעֲ ִ ׂשים הַ כּ ֹל וְ נִ ְת ּ ַת ְ ּקנִ ים .זֶה ּו
ש ָּכתוּב )משלי כד( ו ִּב ְתב ּונָה י ְִתכּ וֹ נָן ,וְ ַעל זֶה -
ֶׁ
יתּ ְ ,ב ִבינָה.
ּ ֻכ ּ ָלם ְ ּבחָ ְכ ָמה ָע ִ ׂש ָ

ש ָר ֵאלּ ְ ,ד ִמ ּ ַת ּ ָמן
ָ .13מלְ ָאה ָה ָא ֶרץָ ,ה ָא ֶרץּ ָ :דא ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
ִא ְת ַמ ְּליָא ִמ ּכ ּ ָֹלאּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )קהלת א( ָּכל ַה ְּנ ָחלִ ים
הולְ ִכים ֶאל ַה ּיָם וְ ֹגו'ִ .קנְ ָינ ָ
לון לְ ָב ַתר,
יקת ֹ
ֶיךּ ְ .ד ִהיא ַא ּ ִפ ַ
ֹ
דות ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם
תולְ ֹ
הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,בראשית ב( ֵא ּ ֶלה ֹ
וְ ָה ָא ֶרץ ְּב ִה ּ ָב ְר ָאםְּ ,בה' ְּב ָר ָאםְּ .בגִ ינֵי ַּכ ְך ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ
ִקנְ ָינ ָ
ֶיך.

ִש ָראֵ ל,
ָ .13מ ְל ָאה הָ ָא ֶרץ .הָ ָא ֶרץ  -זוֹ ְ ּכנֶסֶ ת י ְ ׂ
ש ּנֶאֱ ַמר )קהלת
ש ִּמ ּ ָׁשם הַ כּ ֹל ִמ ְת ַמ ּ ֵלאּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
ֶׁ
ָ
א( ָּכל הַ ְ ּנחָ ִלים ה ְֹל ִכים אֶ ל הַ יָּם וְ גוֹ 'ִ .קנְ ָינֶך -
יאה אוֹ ָתם ַאחַ ר ָּכ ְך .זֶה ּו
ש ִהיא מוֹ ִצ ָ
ֶׁ
ש ָּכתוּב )בראשית ב( אֵ ּ ֶלה תוֹ ְלדוֹ ת הַ ּ ָׁש ַמיִם
ֶׁ
וְ הָ ָא ֶרץ ְ ּב ִה ָּב ְר ָאםּ ְ ,בה' ְ ּב ָר ָאםִ .מ ּ ׁשוּם ָּכ ְך,
ָמ ְל ָאה הָ ָא ֶרץ ִקנְ ָינ ֶָך.

ָ ּ .14תא חֲ זֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ַבר נָ ׁש ָא ֵתי לְ ִא ְת ַק ְד ׁ ָשא
יה,
יה) ,בכוונה( ִּב ְרע ּו ָתא ַק ִ ּד ׁ ָ
ישא ִ ּדילֵ ּ
לְ ִאזְ ַד ְ ּווגָ א ְּבנ ּו ְק ֵב ּ
ישאָּ ,כלִ יל ְ ּד ַכר וְ נ ּו ְק ּ ָבא.
יה ר ּו ָחא )אחרא( ַק ִ ּד ׁ ָ
ִא ְּת ַער ָעלֵ ּ
וְ ָר ִמיז ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא לְ ַחד ׁ ְשל ּו ָחא ְמ ָמנָ א ַעל
או ַדע
יה ַהה ּוא ר ּו ָחא ,וְ ֹ
ֵיהון ִ ּד ְבנֵי נָ ׁ ָשאּ ,ו ָמנֵי ִּב ֵ
ִע ּד ּוי ֹ
יד ּ
יה .הֲ ָדא ה ּוא ִ ּד ְכ ִּתיב) ,איוב
יה ,לְ ָאן אֲ ַתר יִ ְפ ֹ
קוד לֵ ּ
לֵ ּ
הו ָרה ָּג ֶברַ .ה ּ ַליְ לָ ה ָא ַמר ,לְ ַהה ּוא
ג( וְ ַה ּ ַליְ לָ ה ָא ַמר ֹ
הו ָרה ָּג ֶבר ִמ ּפלַ נְ יָא ,וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ַא ְפ ִקיד
ְמ ָמנָ אֹ ,
ְ
יה ,לְ ַהה ּוא ר ּו ָחאָּ ,כל ַמה ְ ּד ַא ְפ ִקיד ,וְ ָהא א ּו ְקמ ּו ָה.
לֵ ּ

ש ָא ָדם ָּבא ְל ִה ְת ַקדֵּ ׁש
 .14בּ ֹא ְראֵ הּ ְ ,ב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ש ּלוֹ ,
)בכַ ָ ּונָ ה( ְ ּב ָרצוֹ ן ָקדוֹ ׁש ׁ ֶ
ְל ִהזְדַּ ּוֵג ִ ּבנְ ֵקבָ תוֹ ְ ּ
)א ֶח ֶרת( ְקדוֹ ָׁשהּ ְ ,כלוּלָ ה
ִמ ְתעוֹ ֶר ֶרת ָעלָ יו רוּחַ ַ
זָכָ ר וּנְ ֵקבָ ה ,וְ רוֹ מֵ ז הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְל ָׁש ִליחַ
אֶ חָ ד הַ ְממֻ ּנֶה ַעל הֶ ְריוֹ נוֹ ת ְ ּבנֵי הָ ָא ָדם ,ו ַּמ ְפ ִקיד
יע לוֹ ְלאֵ יזֶה ָמקוֹ ם
ְ ּביָדוֹ אוֹ ָת ּה הָ רוּחַ  ,וּמוֹ ִד ַ
ּ
ש ָּכתוּב )איוב ג( וְ הַ ַליְלָ ה ָא ַמר
י ְִפקֹד אוֹ תוֹ  .זֶה ּו ׁ ֶ
ה ָֹרה ָגבֶ ר .הַ ּ ַליְלָ ה ָא ַמר ְלאוֹ תוֹ ְממֻ ּנֶה :ה ָֹרה
ָגבֶ ר ִמ ּ ְפלוֹ נִ י .וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ַמ ְפ ִקיד לוֹ ,
ש ּ ַמ ְפ ִקיד ,וְ ִה ּנֵה
אֶ ת אוֹ ָת ּה הָ רוּחַ ָּ ,כל ַמה ּ ׁ ֶ
ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ .

The Zohar reveals that when a man wishes to sanctify himself and become holy when
he makes unification with his wife, a holy spirit is awakened and it has the aspect of
male and female. The reason is that the baby is the outcome of the process done by
Zeir Anpin and Malchut.
 ‘Tzelem’.צלם A messenger that is appointed on the impregnation receives from God a
Literally means ‘image’ or ‘a Shadow’.
�הים בָּ ָרא אֹ תוָֹ :זכָר וּנְ ֵקבָ ה ,בָּ ָרא אֹ ָתם“ Genesis 1:27
�הים אֶ ת-הָ אָ ָדם ְבּצַ ְלמוְֹ ,בּצֶ לֶ ם אֱ ִ
”וַיִּ ְב ָרא אֱ ִ
“So God created man in his own image, in the image of God he created him; male and
”female he created them.
’, ‘image’. The numerical value is 160 as the word for ‘Tree’,צלם‘ The secret of the word
 that is something that is created from a seed and grows following a certain system.עץ
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This is the Tree of Life that represents the system of Creation. Man is a tiny duplication
of that system.
”, ”for man is the tree of the field”.כִּ י הָ אָ ָדם ﬠֵ ץ הַ ָשּׂ ֶדה“ Deuteronomy 20:19
The Field is the aspect of Malchut and man is a reflection of the entire system on the
lower level.
The Endless, which is a force that we cannot grasp or discuss, released a force through
a tiny point (Seed), called Keter. The force itself is called Chokmah and it includes
another force with a ‘desire’ to continue the light further. This force is called Binah.
They came out as one and that is the aspect of “male and female he created them”.
The Zohar tells us that when this ‘’shadow’ leaves the person, he dies. Everything in
the physical world is connected to the Tree of Life with its own individual tree of life.
Man has the ability to connect and draw the light of the three soul levels Nefesh,
Ruach, and Neshamah. No other creature can achieve that but us.
When planning to have a child a couple should work on building a great vessel to
receive a great ‘Image’ of God with a greater level of the soul.
יה) ,ק''ד
ִע ּ ֵמ ּ

ָ .15אז יוֹ ֶר ֶדת רוּחַ  ,וְ צֶ לֶ ם אֶ חָ ד ִע ּ ָמ ּה ,אוֹ תוֹ
שעוֹ מֵ ד ִ ּב ְדיוֹ ְקנוֹ ְל ַמ ְעלָ הּ ְ ,באוֹ תוֹ צֶ לֶ ם
ֶׁ
ְ
נִ ְב ָרא ִ)ה ְת ּגַדֵּ ל(ּ ְ ,באוֹ תוֹ צֶ לֶ ם הוֹ לֵ ך ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה.
ש ָּכתוּב )תהלים לט( ַא ְך ְ ּבצֶ לֶ ם י ְִתהַ ּ ֶל ְך
זֶה ּו ׁ ֶ
שהַ ֶ ּצלֶ ם הַ זֶּה נִ ְמצָ א ִעם הָ ָא ָדם,
ישּ ְ .בעוֹ ד ׁ ֶ
ִא ׁ
ש ִּמ ְתחַ ְ ּב ִרים
ש ּלוֹ עוֹ מֵ ד ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּהֶ ׁ ,
ַּב ֶ ּצלֶ ם ׁ ֶ
עולָ ם ַהזֶּה,
עו ֵמד ָּב ֹ
ְ ּכאֶ חָ ד )נִ ְמצָ א ִע ּמ ֹו ָא ָדם ֹ
ו ְ ּׁשנַ יִ ם ֵהם ֶׁש ִּמ ְת ַח ְ ּב ִרים ְ ּכ ֶא ָחד( הוּא עוֹ מֵ ד
ש ְּמחֻ ָּב ִרים יַחַ ד.
ָּבעוֹ לָ ם הַ ָּבא ,ו ְּׁש ַניִם הֵ ם ׁ ֶ
ו ְּׁשלֹמֹה הַ ּ ֶמלֶ ְך ַמז ְִהיר אֶ ת ְ ּבנֵי הָ ָא ָדם
שיָּפוּחַ הַ יּוֹ ם וְ נָס ּו הַ ְ ּצלָ ִלים,
וְ אוֹ מֵ ר) ,שיר ב( ַעד ׁ ֶ
ְׁש ַניִם.

ּ ְ .15כ ֵדין ר ּו ָחא נַ ְח ּ ָתא ,וְ ַחד צ ּולְ ָמא
ילאְּ ,ב ַהה ּוא צ ּולְ ָמא
ֵיה לְ ֵע ּ ָ
ע''ב( ַהה ּוא ְ ּד ָק ִאים ְּב ִדי ּו ְקנ ּ
ִא ְת ְּב ֵרי )ס''א אתרבי(ְּ ,ב ַהה ּוא צ ּולְ ָמא ָאזִ יל ְּב ַהאי
ָעלְ ָמא .הֲ ָדא ה ּוא ִ ּד ְכ ִּתיב) ,תהלים לט( ַא ְך ְּבצֶ לֶ ם
האי צ ּו ְל ָמא ִא ׁ ְש ְּת ַכח )ויחי ר''כ
עוד ְ ּד ַ
ישְּ .ב ֹ
יִ ְת ַה ּ ֶל ְך ִא ׁ
יה ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש) ,בצולמא דיליה( ָק ִאים ְּב ַהאי ָעלְ ָמא,
ע''א( ִע ּ ֵמ ּ
ְד ִמ ְתחֲ ְּב ָראן ַּכחֲ ָדא )ס''א אשתכח עמיה בר נש קאים
בהאי עלמא ותרין אינון דמתחברן כחדא(ּ ,ו ׁ ְשלֹמֹה
ַמלְ ָּכא ַאזְ ַהר לִ ְבנֵי נָ ׁ ָשא וְ ָא ַמר) ,שיר השירים ב( ַעד
ׁ ֶש ּיָפ ּו ַח ַהי ֹּום וְ נָ ס ּו ַה ְּצלָ לִ יםְּ ,ת ֵרי.
ּ .16ו ְב ִס ְפ ָרא ְ ּד ָח ָר ׁ ִשין ְ ּד ַא ׁ ְש ְמ ַדאיַ ,א ׁ ְש ַּכ ְחנָ א ְ ּד ִאי ּנ ּון
ש ָמאלָ א,
ְ ּדי ְַד ֵעי )ס''א דבעו( לְ ַח ְר ׁ ָשא ָח ָר ׁ ִשין ִמ ְס ַטר ְ ׂ
או ּ ַבאֲ ַתר
הו ָרא ִ ּד ׁ ְש ָרגָ אֹ ,
ּולְ ִא ְת ַ ּד ְּב ָקא ְּבה ּו ,יְ ק ּום לִ נְ ֹ
ֵימא ִאי ּנ ּון ִמ ִּלין ְ ּד ִמ ַת ְּת ְקנֵי
יה ,וְ י ָ
ְ ּדיִ ְתחֲ ז ּון ִאי ּנ ּון צ ּולְ ִמין ִ ּדילֵ ּ
לון ,לְ ִאי ּנ ּון ִס ְט ִרין ִמ ְסאֲ ִביןִּ ,ב ׁ ְש ָמ ָהן
לְ ִאי ּנ ּון ָח ָר ׁ ִשין ,וְ יִ ְק ֵרי ֹ
יה לְ ִאי ּנ ּון
ִמ ְסאֲ ִבין ִ ּדילְ ֹ
הון ,וְ יַזְ ִּמין )ויומי( צ ּולְ ִמין ִ ּדילֵ ּ
יה לְ ה ּו לְ ִפ ּק ּו ַדיְ יה ּו,
ארי ,וְ י ָ
ְ ּד ָק ֵ
ֵימא ְ ּדה ּוא ִא ְת ּ ָת ַ ּקן ִּב ְרע ּו ֵת ּ
יה,
יה ּו ִפ ְק ֹ
וְ ַהה ּוא ּ ַבר נָ ׁש נָ ַפק ֵמ ְר ׁש ּו ְ ּד ָמ ֵ
דונָ א ִ ּדילֵ ּ
אר ּ
ָהב לִ ְס ַטר ִמ ְסאֲ ָבא.
י ַ

של ַא ְׁש ְמ ַדאי ָמצָ אנוּ,
 .16ו ְּבסֵ פֶ ר הַ ְ ּכ ָׁש ִפים ׁ ֶ
שף ְ ּכ ָׁש ִפים
רו ִצים( ְלכַ ּ ׁ ֵ
)ש ֹ
שיּוֹ ְד ִעים ֶׁ
שאוֹ ָתם ׁ ֶ
ֶׁ
ִמ ַ ּצד הַ ּ ְשׂ מֹאל ו ְּל ִהדָּ בֵ ק ָּבהֶ ם ,יָקוּם ְלאוֹ ר הַ ּנֵר
ֹאמר
ש ּלוֹ  ,וְ י ַ
שיּ ְִרא ּו אוֹ ָתם הַ ְ ּצלָ ִמים ׁ ֶ
אוֹ ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶ
ש ְּמ ֻת ָּקנִ ים ְלאוֹ ָתם הַ ְ ּכ ָׁש ִפים,
אוֹ ָתם דְּ בָ ִרים ׁ ֶ
שמוֹ ת
וְ י ְִק ָרא לָ הֶ ם ְלאוֹ ָתם ְצ ָד ִדים ְטמֵ ִאים ַּב ּ ׁ ֵ
ש ּלוֹ
יע( הַ ְ ּצלָ ִמים ׁ ֶ
ַש ִ ּב ַ
ְמין ְ)וי ְ ׁ
ש ּ ָלהֶ ם ,וְ ַיז ִ
הַ ְּטמֵ ִאים ׁ ֶ
שהוּא ִמ ְת ּ ַת ֵּקן ִ ּב ְרצוֹ נוֹ
ש ּקוֹ ֵרא ,וְ יֹא ַמר ׁ ֶ
ְלאוֹ ָתם ׁ ֶ
יש יוֹ צֵ א מֵ ְר ׁשוּת
לָ הֶ ם ְל ִמ ְצו ָָתם ,וְ אוֹ תוֹ הָ ִא ׁ
ִרבּ וֹ נוֹ  ,ו ִּפ ְקדוֹ נוֹ נוֹ ֵתן לַ ַ ּצד הָ ַאחֵ ר.

ֵימא ,וְ יַזְ ִמין )נ''א
ּ .17ו ְב ִאי ּנ ּון ִמ ִּלין ְ ּד ָח ָר ׁ ִשין ְ ּד ִאיה ּו י ָ

שהוּא
של ְ ּכ ָׁש ִפים ׁ ֶ
 .17ו ְּבאוֹ ָתם דִּ בּ ו ִּרים ׁ ֶ
יע( אוֹ ָתם לַ ְ ּצלָ ִמים ,נִ ְר ִאים
ַש ִ ּב ַ
ְמין ְ)וי ְ ׁ
ֹאמר וְ ַיז ִ
י ַ
ש ּלוֹ
ְׁש ּ ֵתי רוּחוֹ ת ,ו ִּמ ְת ּ ַת ְ ּקנִ ים ְ ּבאוֹ ָתם ְצלָ ִמים ׁ ֶ
יעים לוֹ דְּ בָ ִרים
של ְ ּבנֵי ָא ָדם ,וּמוֹ ִד ִ
ְ ּב ַמ ְראֶ ה ׁ ֶ
יטיב ִלז ְַמ ִ ּנים יְדו ִּעים .וְ אֵ ּל ּו
ְלהָ ַרע ו ְּדבָ ִרים ְלהֵ ִ

לון לְ צ ּולְ ֵמיִ ,א ְת ָחז ּון ְּת ֵרין ר ּו ִחין ּו ִמ ְת ּ ַת ְּקנִ ין ְּב ִאי ּנ ּון
ויומי( ֹ
יה ִמ ִּלין
יהְּ ,ב ֵחיז ּו ִ ּד ְבנֵי אֱ נָ ׁ ָשאּ ,ו ֹ
מו ְד ִעין לֵ ּ
צ ּולְ ִמין ִ ּדילֵ ּ
יען .וְ ִא ּ ֵלין ְּת ֵרי
או ָט ָבא ,לְ זִ ְמנִ ין יְ ִד ָ
לְ ַא ְב ָא ׁ ָשאּ ,ו ִמ ִּלין לְ ֹ
ר ּו ִחיןּ ְ ,דלָ א ִא ְת ְ ּכלִ יל ּו ִּב ְכלָ לָ א ְ ּדג ּו ָפאַ ,ה ׁ ְש ּ ָתא ִא ְת ְ ּכלִ ילָ ן
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,של ּגוּף
ֶ ׁ ש ּלֹא נִ ְכ ְלל ּו ִ ּב ְכלָ ל
ֶ ׁ ְׁש ּ ֵתי הָ רוּחוֹ ת
 ו ִּמ ְת ּ ַת ְ ּקנִ ים,ַּע ְכ ָׁשו נִ ְכלָ ִלים ַּב ְ ּצלָ ִמים הַ ּ ָללו
 וְ זֶה ּו,יעים לוֹ לָ ָא ָדם דְּ בָ ִרים ְלהָ ַרע
ִ ָּבהֶ ם וּמוֹ ִד
 ו ִּפ ְקדוֹ נוֹ נוֹ ֵתן לַ ַ ּצד, ֹשיּוֹ צֵ א מֵ ְר ׁשוּת ִרבּ וֹ נו
ֶׁ
.הַ ּ ָטמֵ א

יה לְ ַבר נָ ׁש ִמ ִּלין
ֹ  ּו ִמ ְת ּ ַת ְּקנָ ן ְּבה ּו ּו,ְּב ִא ּ ֵלין צ ּולְ ִמין
ּ ֵמו ְד ִעין ל
,יה
ֵ  וְ ָדא ה ּוא ְ ּדנָ ִפיק ֵמ ְר ׁש ּו ָתא ְ ּד ָמ,לְ ַא ְב ָא ׁ ָשא
ּ אר
. י ִָהיב לִ ְס ַטר ִמ ְסאֲ ָבא,יה
ֹ ּו ִפ ְק
ּ ֵדונָ א ִ ּדיל

Psalms 39:7
“  ִאישׁ-� ֶ י ְִתהַ לּ, ְבּצֶ לֶ ם-� ַ”א
“A man walk with his ‘Image’ (Shadow, Tselem”) ְ◌צֶ לֶ ם
As explained in previous DZ the energy of life comes with the Tselem that God attaches
to our bodies. Without it, the soul leaves the body that begins to break down to its
basic and natural elements.
The Zohar reveals that there are two impure Tselems. (Read Zohar Prolog from #248
on. Unfortunately, the English translation brings only a short portion of Rabbi Ashlag’s
original commentary in Hebrew)
These Tselems were spirits without bodies. The Zohar explains that, because the Tree
of Knowledge Good and Bad was formed, God left some of the ‘bad’ and unfinished
work for us.
Genesis 2:2 “On the seventh day God had finished his work of creation, so he rested
from all his work.”
God finished his work but left us (Genesis 2:3) “�הים לַ ﬠֲשׂוֹת
ִ ֱבָּ ָרא א-…“ ”אֲ ֶשׁרthat God had
created (for us) to make”
Our soul level of Nefesh is the foundation of our soul and with it, we need to climb to
receive the Ruach and Neshamah. The impure spirits are around us like shadows and
offer us different temptations. They pull us into the negative side where they ‘suck’ the
good from us and keep us grounded, corrupting the soul level of Nefesh.
When we restrict the temptations and connect to the Light, we push them away and
as we grow we merit having the Light of Ruach. Working harder to a righteous level
will grant us the Light of Neshamah.
The Zohar quotes Song of Songs 2:17
“ ְונָסוּ הַ צְּ לָ ִלים,ﬠַ ד ֶשׁיָּפוּחַ הַ יּוֹם:”
“Until the day breaks and the shadows flee,”
When the light comes, the shadows flee.
 ָאסוּר לָ ָא ָדם ִל ְזרֹק ְ ּכלֵ י הַ ַּביִת, בּ ֹא ְראֵ ה.18
ְ ש ּלֹא צָ ִר
 אוֹ ָדבָ ר,יך
ֶ ׁ ,ו ְּלהַ ְפ ִקידוֹ לַ ַ ּצד הָ ַאחֵ ר
שה ֲֵרי
ֶ ׁ ,(תו
ֹ או
ֹ
יתו לְ ַק ֵּבל
ֹ )של ֵּב
ֶׁ ֹש ְ ּכמוֹ תו
ֶ ׁ ַאחֵ ר
ַּכ ּ ָמה ׁשוֹ ְמ ֵרי הַ ְ ּכלָ ִלים ְמז ּ ָֻמנִ ים לַ דָּ בָ ר הַ הוּא
 וּמֵ אוֹ תוֹ ז ְַמן לֹא ׁשוֹ ִרים ָעלָ יו, ְֹל ַק ֵּבל אוֹ תו
ש ּ ֵכן ִמי
ֶ ׁ  ָּכל.שה ֲֵרי הוּא ִמ ַ ּצד ַאחֵ ר
ֶ ׁ ,ְ ּב ָרכוֹ ת
, ֹש ּלו
ֶ ׁ ש ּ ַמז ְִמין ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ַעל אוֹ תוֹ הַ ּטוֹ ב הָ ֶע ְליוֹ ן
ֶׁ
ֹשה ֲֵרי הוּא מֵ אוֹ תו
ֶ ׁ ,ְל ַאחֵ ר וְ לַ ַ ּצד הָ ַאחֵ ר
. ֹש ִהז ְִמין אוֹ תו
ֶׁ

יה לְ ַבר נָ ׁש לְ ַא ׁ ְש ָד ָאה ָמאנֵי
ּ ֵ ָא ִסיר ל, ּ ָתא חֲ זֵי.18
ְ  ְ ּדלָ א ִא ְצ ְט ִר,יה לְ ִס ְט ָרא ָאחֳ ָרא
,יך
ָ ְ ּד ֵב
ּ ֵ ּולְ ַא ְפ ְק ָדא ל,יתא
 )ס''א דביתיה לקבלא,יה
ֵ ָאו ִמ ּ ָלה ָאחֳ ָרא ִ ּד ְכו
ֹ
ּ ות
ליה( ְ ּד ָהא ַּכ ָמה ַּג ְר ִ ּדינֵי נִ ימ ּו ִסין זְ ִמינִ ין לְ ַהה ּוא ִמ ּ ָלה
,יה ִּב ְר ָכאן
ּ ֵ לָ א ׁ ָשאר ּו ָעל, ּו ֵמ ַהה ּוא זִ ְמנָ א,יה
ּ ֵלְ ַק ְּבלָ א ל
 ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ַמאן ְ ּד ַאזְ ִמין.ְ ּד ָהא ִמ ִּס ְט ָרא ָאחֳ ָרא ה ּוא
 לְ ָאחֳ ָרא,יה
ּ ֵיה ַעל ַהה ּוא ִטיב ּו ִע ּ ָל ָאה ִ ּדיל
ּ ִּב ְרע ּו ֵת
.יה הֲ וִ י
ּ ֵ ֵמ ַהה ּוא ְ ּד ַאזְ ִמין ל, ְ ּד ָהא.ּולְ ִס ְט ָרא ָאחֳ ָרא

ש ְ ּק ֵר ִבים יְמֵ י הָ ָא ָדם לָ צֵ את ִמן הָ עוֹ לָ ם
ֶ ׁ  ו ְּכ.19
 ָּב ָאה, ֹשנּוֹ ְתנִ ים לו
ֶ ׁ  אוֹ תוֹ הַ ֶ ּצלֶ ם הָ ֶע ְליוֹ ן,הַ זֶּה
,שהָ יָה נִ ְד ָּבק ָּב ּה ְ ּבכָ ל יוֹ ם
ֶ ׁ אוֹ ָת ּה רוּחַ ָר ָעה
ְ
, ֹ ו ִּמ ְת ּ ַת ֵּקן בּ וֹ וְ הוֹ לֵ ך לו,וְ נוֹ טֶ לֶ ת אוֹ תוֹ הַ ֶ ּצלֶ ם

, וְ ַכד ְק ִריב ּו ֹיו ִמין ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש לְ נָ ְפ ָקא ֵמ ַהאי ָעלְ ָמא.19
 ַא ְתיָא ַהה ּוא ר ּו ָחא,יה
ּ ֵַהה ּוא צ ּולְ ָמא ִע ּ ָל ָאה ְ ּדיָהֲ ֵבי ל
יה
ָ ׁ ִּב
ּ ֵ וְ נָ ִטיל ל,יה ְּב ָכל ֹיו ָמא
ּ ישא ְ ּדהֲ וָ ה ִמ ְת ָ ּד ּ ַבק ּ ֵב
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יה ,וְ לָ א ִא ְתחֲ זָ ר
יה וְ ָאזִ יל לֵ ּ
לְ ַהה ּוא צ ּולְ ָמא ,וְ ִא ְת ּ ָת ַ ּקן ּ ֵב ּ
יה ְּב ּ ַבר נָ ׁש לְ ָעלְ ִמיןּ ְ .כ ֵדין יִ נְ ַ ּדע ְ ּד ָהא ִא ְת ַ ּד ְחיָא ה ּוא
ּ ֵב ּ
ִמ ּכ ּ ָֹלא.

שה ֲֵרי הוּא
וְ לֹא חוֹ זֵר לָ ָא ָדם ְלעוֹ לָ ִמיםָ .אז י ֵַדע ׁ ֶ
נִ ְדחֶ ה ִמן הַ כּ ֹל.

יה
ָ ּ .20תא חֲ זֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדנִ ׁ ְש ְמ ָתא נַ ְח ּ ָתא לְ ַאעֲ לָ א לֵ ּ
ְּב ַהאי ָעלְ ָמא ,נַ ְח ּ ָתא ְּבגִ נְ ּ ָתא ְ ּד ֵע ֶדן ְ ּד ַא ְר ָעא ,וְ ָח ָמאת
ימין ׁש ּו ִרין ׁש ּו ִרין .לְ ָב ַתר
יק ּיָיא ַקיְ ִ
יהון ְ ּד ַצ ִ ּד ַ
יְ ָק ָרא ְ ּדר ּו ֵח ֹ
וחין וַ וי וַ וי,
יע ּיָיא ְ ּד ַצוְ ִ
ֵיה ָ ּנם ,וְ ָח ָמאת לְ ה ּו לְ ַר ׁ ִש ַ
ַאזְ לַ א לַ ּג ִ
וְ לָ א ֵמ ַרחֲ ֵמי ָעלַ יְ יה ּוּ .ו ְבכ ּ ָֹלא ַא ְס ִהיד ּו ּ ָב ּה ַסהֲ ד ּו ָתא,
יהַ ,עד ְ ּדנָ ִפיק
וְ ַהה ּוא צ ּולְ ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
ישא ַק ְּיי ָמא ָעלֵ ּ
לְ ָעלְ ָמא) .דף מ''ג ע''ב(

שהַ ְ ּנ ָׁש ָמה יוֹ ֶר ֶדת
 .20בּ ֹא ְראֵ הּ ְ ,ב ָׁש ָעה ׁ ֶ
של
ְל ִה ָּכנֵס לוֹ ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה ,יוֹ ֶר ֶדת ְלגַן הָ ֵע ֶדן ׁ ֶ
של רוּחוֹ ת
הָ ָא ֶרץ ,וְ רוֹ ָאה אֶ ת ְ ּכבוֹ ָדם ׁ ֶ
יקים עוֹ ְמ ִדים ׁשוּרוֹ ת ׁשוּרוֹ תַ .אחַ ר ָּכ ְך
הַ ַ ּצדִּ ִ
ש ּצוֹ וְ ִחים
ֵיה ּנֹם ,וְ רוֹ ָאה אֶ ת הָ ְר ָׁש ִעים ׁ ֶ
הוֹ לֶ כֶ ת לַ ּג ִ
וַי וַי ,וְ לֹא ְמ ַרח ֲִמים עֲ לֵ יהֶ ם .וּבַ כּ ֹל ְמ ִע ִידים ָּב ּה
ֵעדוּת ,וְ אוֹ תוֹ הַ ֶ ּצלֶ ם הַ ָּקדוֹ ׁש עוֹ מֵ ד ָעלֶ יהָ ַ ,עד
שיּוֹ צֵ את לָ עוֹ לָ ם.
ֶׁ

The Zohar teaches us that a person in anger should not throw anything of his home
or self. When in anger state the other side is in control. Anything thrown in anger is
moved to the control of the other side and all or any blessings that could have been in
that item are lost. The item may be retrieved back into our possession but its energy
is lost.
If a person invites the other side by his own actions and desires, he damages his own
spiritual garment, the ‘Tzelem’. When the time of death comes, the other side comes to
claim the garment of the person, leaving them in a spiritually naked state.
Everything material that belongs to us is connected to us spiritually. If we throw it
away then it is no longer part of us. Old and unused items should be thrown or if it
has some value to others then it should be given for free or sold. Holding old items of
no value to us could create unnecessary ‘weight’ on our vessel and can slow our
spiritual growth and progress.

יה,
ַּ .21כד נָ ִפיק לְ ָעלְ ָמאִ ,אזְ ְ ּד ַמן ַהה ּוא צ ּולְ ָמא לְ גַ ּ ֵב ּ
ְ ּכ ָמה
יה.
וְ ִא ְת ַר ּ ֵבי
יה,
וְ ִא ׁ ְש ְּת ַתף
ִע ּ ֵמ ּ
ּ ַבהֲ ֵ ּד ּ
ישּ .ו ְב ַהה ּוא
ְ ּד ִא ְּת ַמר) ,תהלים לט( ַא ְך ְּבצֶ לֶ ם יִ ְת ַה ּ ֶל ְך ִא ׁ
יה,
ֶצלֶ ם ִא ׁ ְש ּ ָת ּ ָתפ ּו )אשתכחו( ֹיו ֹ
מוי ְ ּד ַבר נָ ׁש ,וְ ּ ַתלְ יָין ּ ֵב ּ
מול אֲ נַ ְחנ ּו וְ ל ֹא נ ֵָדע ִ ּכי
הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,איוב ח( ִ ּכי ְת ֹ
צֵ ל י ֵָמינ ּו עֲ לֵ י ָא ֶרץּ ִ .כי צֵ ל י ֵָמינ ּו וַ ַ ּדאיּ .ו ִמן י ֹו ָמא
ידת ,לָ א י ְַד ִעין ְּבנֵי
אולִ ַ
ְ ּד ִמ ְת ַע ְּב ָרא ִא ְּת ָתא ַעד ֹיו ָמא ְ ּד ֹ
דוי ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואַּ ,כ ּ ָמה ִאי ּנ ּון ַר ְב ְר ִבין,
עו ָב ֹ
נָ ׁ ָשא ֹ
וְ ַכ ּ ָמה ִאי ּנ ּון ִע ּ ָל ִאין .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,תהלים קד( ַמה
ש ָ
יך יְ יָ' וְ ֹגו'.
ַר ּב ּו ַמעֲ ֶׂ

שיּוֹ צֵ את לָ עוֹ לָ םִ ,מזְדַּ ּ ֵמן לָ ּה אוֹ תוֹ
ּ ְ .21כ ׁ ֶ
הַ ֶ ּצלֶ ם ,ו ִּמ ְׁש ּ ַת ּ ֵתף ִע ּ ָמ ּה ,ו ִּמ ְת ּגַדֵּ ל ִע ּ ָמ ּהּ ְ ,כמוֹ
יש .ו ְּבאוֹ תוֹ
ש ּנֶאֱ ַמר ַא ְך ְ ּבצֶ לֶ ם י ְִתהַ ּ ֶל ְך ִא ׁ
ֶׁ
הָ ָא ָדם
ִמ ְׁש ּ ַת ְּת ִפים )נִ ְמצָ ִאים( יְמֵ י
הַ ֶ ּצלֶ ם
ש ָּכתוּב )איוב ח( ִ ּכי ְתמוֹ ל
ו ְּתל ּויִים בּ וֹ  .זֶה ּו ׁ ֶ
אֲ נ ְַחנ ּו וְ לֹא נ ֵָדע ִ ּכי צֵ ל יָמֵ ינ ּו עֲ לֵ י ָא ֶרץּ ִ .כי צֵ ל
ש ִּמ ְת ַע ֶּב ֶרת הָ ִא ּ ָׁשה ַעד הַ יּוֹ ם
יָמֵ ינ ּו וַדַּ אי .ו ִּמיּוֹ ם ׁ ֶ
שי
ידה ,לֹא יוֹ ְד ִעים ְ ּבנֵי ָא ָדם אֶ ת ַמעֲ ֵׂ
ש ּמוֹ ִל ָ
ֶׁ
ְ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּבר ּוך הוּא ַּכ ּ ָמה הֵ ם ְ ּגדוֹ ִלים וְ כַ ּ ָמה הֵ ם
ש ָּכתוּב )תהלים קד( ָמה ַרבּ ּו
ֶע ְליוֹ נִ ים .זֶה ּו ׁ ֶ
ש ָ
יך ה' וְ גוֹ '.
ַמעֲ ֶׂ

ָ ּ .22תא חֲ זֵיָּ ,כל ר ּו ִחין ְ ּד ָעלְ ָמא ְ ּכלִ ילָ ן ְ ּד ַכר וְ נ ּו ְק ּ ָבא ,וְ ַכד
נָ ְפ ִקיןּ ְ ,ד ַכר וְ נ ּו ְק ּ ָבא נָ ְפ ִקיןּ ,ולְ ָב ַתר ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשן ְּב ָא ְר ַחיְ יה ּו,
ִאי זָ ֵכי ּ ַבר נָ ׁש ,לְ ָב ַתר ִמזְ ַ ּד ְ ּווגֵי ַּכחֲ ָדא .וְ ַהיְ ינ ּו ּ ַבת ז ּו ֹגו,
ּו ִמ ְת ַח ְּב ָרן ְּבזִ ּו ּוגָ א )ס''א בגוונא( ַחד ְּבכ ּ ָֹלא ,ר ּו ָחא וְ ג ּו ָפא.

 .22בּ ֹא ְראֵ הָּ ,כל רוּחוֹ ת הָ עוֹ לָ ם ְ ּכלוּלוֹ ת זָכָ ר
שיּוֹ ְצאוֹ ת ,יוֹ ְצאוֹ ת זָכָ ר וּנְ ֵקבָ ה,
וּנְ ֵקבָ ה ,ו ְּכ ׁ ֶ
וְ ַאחַ ר ָּכ ְך נִ ְפ ָר ִדים ְ ּב ַד ְרכֵ יהֶ םִ ,אם זוֹ כֶ ה הָ ָא ָדם,
ַאחַ ר ָּכ ְך ִמזְדַּ ְּוגִ ים יַחַ ד .וְ הַ יְנ ּו ַּבת זוּגוֹ ,
)בגָוֶ ן( אֶ חָ ד ַּבכּ ֹל ,רוּחַ וְ גוּף,
ו ִּמ ְתחַ ְ ּב ִרים ְ ּב ִז ּווּג ְ ּ
ש ָּכתוּב )בראשית א( ּתוֹ צֵ א הָ ָא ֶרץ נֶפֶ ׁש חַ יָּה
ֶׁ
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ִ ּד ְכ ִּתיב) ,בראשית א( ּת ֹוצֵ א ָה ָא ֶרץ נ ֶֶפ ׁש ַח ּיָה לְ ִמינָ ּהַ .מאי
יה.
ֵיה ְ ּד ָד ֵמי לֵ ּ
לְ ִמינָ ּהַ .הה ּוא ר ּו ָחא ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש ְ ּדנָ ִפיק ז ּוג ּ

ְל ִמינ ָּהַ .מה זֶה ְל ִמינ ָּה? אוֹ ָת ּה רוּחַ הָ ָא ָדם
שדּ וֹ ָמה לוֹ .
שיּוֹ צֵ את ִז ּווּגוֹ ׁ ֶ
ֶׁ

When the soul comes to live in this world, her shadow “Tzelem” joins and they grow
together. The soul’s history from previous lives is not known but we have the Tzelem
on earth.
Jon 8:9
”כִּ יְ -תמוֹל אֲ נ ְַחנוּ ,וְל ֹא נ ֵָדע :כִּ י צֵ ל י ֵָמינוּ ﬠֲלֵ י-אָ ֶרץ“
”“We are from yesterday and know nothing of the shadow of our days on earth.
A man walks in his Tzelem and all of his actions are gathered and affect the Tzelem.
Psalms 39:7
;אַ �ְ -בּצֶ לֶ ם ,י ְִתהַ לֶּ �ִ -אישׁ– אַ �-הֶ בֶ ל יֶהֱ ָמיוּן“
”יִצְ בֹּר ,וְל ֹא-י ֵַדע ִמי-אֹ ְספָ ם
“”Surely every man walks in his own shadow (“Tzelem”); Surely they make an uproar
”for nothing; He amasses and does not know who gather them.
All the souls in the world include male and female aspects. When they come to the
world, they are separated and go each to its ways. If the man has the merit he mates
with his female part as one soul.

ּ .23ו ַמאי ָה ָא ֶרץּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר) ,תהלים קלט( ֻר ַ ּק ְמ ִּתי
ְּב ַת ְח ִּתי ֹּות ָא ֶרץ .וְ ָהא א ּו ְקמ ּו ָהּ .ת ֹוצֵ א ָה ָא ֶרץ וַ ַ ּדאיּ ְ ,ד ָהא
יה
או ִק ְ
ִמ ָ ּנ ּה נָ ְפ ִקין נ ֶֶפ ׁש ַח ּיָהּ ְ ,כ ָמה ְ ּד ֹ
ימנָ אּ ָ ,דא ר ּו ֵח ּ
ְ ּד ָא ָדם ַק ְד ָמ ָאהַ ,היְ ינ ּו ִ ּד ְכ ִּתיב) ,בראשית ג( ּו ִמ ּ ְפ ִרי ָה ֵעץ
תו ְך ַה ָּגןּ .ו ִמ ּפ ִרי ָה ֵעץּ ָ ,דא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא,
אֲ ׁ ֶשר ְּב ֹ
ְ
ְ
ְ
תוך ָה ִא ּ ׁ ָשהָ ּ ,תנֵינָ ןַ ,היְ ינ ּוִ ,א ּ ׁ ָשה
תוך ַה ָּגן ,אֲ ׁ ֶשר ְּב ֹ
אֲ ׁ ֶשר ְּב ֹ
יע וְ יָלְ ָדה זָ ָכרּ ְ ,כ ִתיב .וְ לָ א ָּכלִ יל ְ ּד ַכר וְ נ ּו ְק ּ ָבא,
ִ ּכי ַתזְ ִר ַ
יהּ ְ ,דלָ א
או ְר ֹ
ֹ
ְ ּכפ ּום
חוי ְ ּד ָעלְ ָמאּ ְ ,ד ִאי ּנ ּוןָּ ,ג ְרמ ּו לֵ ּ
ילא ז ּו ֹגות.
ִמ ְת ַח ְּב ָרןַּ ,כ ָמה ְ ּדנַ ְפ ָקן ִמ ְּל ֵע ּ ָ

ש ּנֶאֱ ַמר ֻר ַּק ְמ ִּתי
 .23ו ַּמה זֶּה הָ ָא ֶרץ? ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
ְ ּב ַת ְח ִּתיּוֹ ת ָא ֶרץ ,וְ ִה ּנֵה ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ּ .תוֹ צֵ א הָ ָא ֶרץ
שה ֲֵרי ִמ ּ ֶמ ּנָה יוֹ ְצ ִאים נֶפֶ ׁש חַ יָּהּ ְ ,כמוֹ
וַדַּ איֶ ׁ ,
אשוֹ ן ,זֶה ּו
של ָא ָדם הָ ִר ׁ
ש ֵּב ַא ְרנוּ ,זוֹ רוּחוֹ ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
שר ְ ּבתוֹ ך הַ ּגָן.
ש ָּכתוּב )שם ג( ו ִּמ ּ ְפ ִרי הָ ֵעץ אֲ ׁ ֶ
ֶׁ
שר
ו ִּמ ּ ְפ ִרי הָ ֵעץ  -זֶה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא .אֲ ׁ ֶ
שר ְ ּבתוֹ ְך הָ ִא ּ ָׁשה ָׁשנִ ינוּ ,הַ יְנ ּו
ְ ּבתוֹ ְך הַ ּגָן  -אֲ ׁ ֶ
יע וְ י ְָל ָדה זָכָ ר ָּכתוּב .וְ לֹא כוֹ לֵ ל
ִא ּ ָׁשה ִ ּכי ַתז ְִר ַ
שהֵ ם ּג ְָרמ ּו לוֹ ,
זָכָ ר וּנְ ֵקבָ ה ְ ּכ ִפי דֶּ ֶר ְך הָ עוֹ לָ םֶ ׁ ,
שיּוֹ ְצ ִאים ִמ ְל ַמ ְעלָ ה
ש ּלֹא ִמ ְתחַ ְ ּב ִרים ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
ֶׁ
זוּגוֹ ת.

יהָ ,חב ּו ְּלק ּו ְד ׁ ָשא
ְּ .24בגִ ין ְ ּד ָא ָדם ַק ְד ָמ ָאה ,וְ זִ ּווג ִ ּדילֵ ּ
ְּב ִר ְ
ילאַ ,עד
יך ה ּוא ,וְ ַעל ָ ּדא ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ִשיןַּ ,כד נָ ְפ ִקין ִמ ְּל ֵע ּ ָ
ְ ּדהֲ וָ ה ַרעֲ וָ א ַק ּ ֵמי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואִ ,אי זָ ָכה ּ ַבר נָ ׁש,
ֵיה ,וְ יָהֲ ִבין לָ ּה
תו ,וְ ִאי לָ אַ ,מ ְפ ִר ׁ ִ
יה ז ּוגָ ֹ
ישין לֵ ּה ִמ ּנ ּ
יָהֲ ִבין לֵ ּ
ֵאות .וְ ַעל ָ ּדא
מולִ ִידין ְּבנִ ין ְ ּדלָ א ְ ּכ ְד ָקא י ֹ
לְ ָאחֳ ָראֹ ,
חו
ָדון ר ּו ִחי ָב ָא ָדםַ .מאי ר ּו ִחי ,ר ּו ֹ
ְ ּכ ִתיב) ,בראשית ו( ל ֹא י ֹ
יהִ ,אי ּנ ּון ְּת ֵרין ר ּו ֵחיּ ְ ,דנַ ְפ ֵקי ז ּו ֹגות ,לָ א יְ ד ּונ ּון
ִמ ּ ָב ֵעי לֵ ּ
ַּכחֲ ָדא ,וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב ,וְ יָלְ ָדה זָ ָכר ,וְ לָ א ָּכלִ יל ְ ּד ַכר
חוי ְ ּד ָעלְ ָמאּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ָּג ְרמ ּו.
או ְר ֹ
וְ נ ּו ְק ּ ָבאּ ְ ,כפ ּום ֹ

אשוֹ ן וְ ִז ּווּגוֹ חָ ְטא ּו
ש ָא ָדם הָ ִר ׁ
ִ .24מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ּ
שיוֹ ְצ ִאים
לַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ,וְ ַעל ּ ֵכן נִ ְפ ָר ִדים ְ ּכ ׁ ֶ
שיּ ְִהיֶה ָרצוֹ ן ִמ ִּל ְפנֵי הַ ָּקדוֹ ׁש
ִמ ְל ַמ ְעלָ הַ ,עד ׁ ֶ
ָּברו ְּך הוּאִ .אם זוֹ כֶ ה ָא ָדם ,נוֹ ְתנִ ים לוֹ ז ּוגָתוֹ ,
וְ ִאם לֹא ַ -מ ְפ ִר ִידים אוֹ ָת ּה ִמ ּ ֶמ ּנוּ ,וְ נוֹ ְתנִ ים
ש ּלֹא ָּכ ָראוּי.
אוֹ ָת ּה ְל ַאחֵ ר ,מוֹ ִל ִידים ָּבנִ ים ׁ ֶ
וְ ַעל זֶה ָּכתוּב )שם ו( לֹא יָדוֹ ן רו ִּחי בָ ָא ָדםַ .מה
זֶּה רו ִּחי? רוּחוֹ הָ יָה צָ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת! אוֹ ָתן ְׁש ּ ֵתי
שיּוֹ ְצאוֹ ת זוּגוֹ ת ,לֹא יִדּ וֹ נ ּו יַחַ ד .וְ ַעל זֶה
רוּחוֹ ת ׁ ֶ
ָּכתוּב וְ י ְָל ָדה זָכָ ר ,וְ לֹא כוֹ לֵ ל זָכָ ר וּנְ ֵקבָ ה ְ ּכ ִפי
שהֵ ם ּג ְָרמוּ.
דֶּ ֶר ְך הָ עוֹ לָ םֶ ׁ ,

The soul of Adam came out of the unification of Zeir Anpin and Malchut. His soul was
male and female until the woman, Eve, was separated from him.
Leviticus 12:2
”א ָשּׁה כִּ י ַתזְ ִריﬠַ ְ ,וי ְָל ָדה ָזכָר “
ִ
”“A woman who becomes pregnant and gives birth to a male….
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After the sin, the souls of males and females that come to this world are born
separately. If a man has merit, his female part is joining him and if not, she is given to
another.
Many single men and women are looking for their soul mates, believing that marrying
their other half a soul brings a life of bliss. This is only an image pushed on us from
the other side, distracting us from the process of correction. A countless number of
people rejected a true soul mate because they didn’t ‘fit’ the ideal image.
We are still in the world of Tikkun and there must be a process of correction for each
one of us. Marriage is another stage in the Tikkun process. In most cases, it is harder
than going through an individual process.
,שה ֲֵרי הַ כּ ֹל
ֶ ׁ , לֹא ָּכ ְך, ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר ָא ַמר.25
. וְ ַאחַ ר ָּכ ְך נִ ְפ ָר ִדים,זָכָ ר וּנְ ֵקבָ ה ְ ּכלו ִּלים יַחַ ד
. ְ ּכלו ִּלים יַחַ ד ִמ ַ ּצד הַ יּ ִָמין,אֲ בָ ל וְ י ְָל ָדה זָכָ ר
 ְ ּכלו ִּלים ְ ּבאֶ חָ ד נְ ֵקבָ ה וְ זָכָ ר,וְ ִאם ּ ֵתלֵ ד נְ ֵקבָ ה
שיּוֹ ֵתר ׁשוֹ לֵ ט צַ ד הַ ּ ְשׂ מֹאל ַעל
ֶ ׁ ,ִמ ַ ּצד הַ ּ ְשׂ מֹאל
ּ
 וְ ָאז,ש ּלֹא ׁשוֹ לֵ ט
ֶ ׁ  וְ הַ זָּכָ ר נִ ְכנָע ַּבי ִָמין,צַ ד הַ יּ ִָמין
,שיּוֹ צֵ א ִמן הַ ְ ּנ ֵקבָ ה ִמ ַ ּצד הַ ּ ְשׂ מֹאל
ֶ ׁ אוֹ תוֹ הַ ָז ּכָ ר
 אֲ בָ ל.(ָּכל דְּ ָרכָ יו ְ ּכמוֹ נְ ֵקבָ ה ְ)ולֹא נִ ְק ָרא זָכָ ר
, הוּא ׁשוֹ לֵ ט,שיּוֹ צֵ א ִמ ּתוֹ ְך הַ יּ ִָמין
ֶ ׁ הַ זָּכָ ר
שה ֲֵרי צַ ד
ֶ ׁ ,שיּוֹ צֵ את ִמ ּ ֶמ ּנ ּו נִ ְכנ ַַעת
ֶ ׁ וְ הַ ְ ּנ ֵקבָ ה
. וְ ַעל ּ ֵכן ָּכתוּב וְ י ְָל ָדה זָכָ ר,הַ ּ ְשׂ מֹאל לֹא ׁשוֹ לֵ ט

 ְ ּד ַכר, ְ ּד ָהא ּכ ּ ָֹלא, ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ָא ַמר לָ או ָה ִכי.25
 אֲ ָבל וְ יָלְ ָדה, ּו ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשן לְ ָב ַתר,וְ נ ּו ְק ּ ָבא ְ ּכלִ ילָ ן ַּכחֲ ָדא
, וְ ִאם נְ ֵק ָבה ֵתלֵ ד,ימינָ א
ִ  ְ ּכלִ ילָ ן ַּכחֲ ָדא ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד,זָ ָכר
 ְ ּד ׁ ַשלְ ָטא,ש ָמאלָ א
ׂ ְ ְ ּכלִ ילָ ן ְּב ַחד נ ּו ְק ּ ָבא ּו ְד ַכר ִמ ִּס ְט ָרא
 ּו ְדכ ּו ָרא ִא ְת ַּכ ְפיָא,ש ָמאלָ א ַעל ְס ָטר יְ ִמינָ א י ִַּתיר
ׂ ְ ְס ָטר
 ּו ְכ ֵדין ַהה ּוא ְ ּד ַכר ְ ּדנָ ִפיק ִמג ֹּו,ימינָ א ְ ּדלָ א ׁ ַשלְ ָטא
ִ ִּב
בא )ולא אקרי
ָ ּ חוי ְ ּכנ ּו ְק
ֹ או ְר
ֹ  ָּכל,ש ָמאלָ א
ׂ ְ  ִמ ְּס ַטר,נ ּו ְק ּ ָבא
 וְ נ ּו ְק ּ ָבא, ה ּוא ׁ ַשלְ ָטא, אֲ ָבל ְ ּד ַכר ְ ּדנָ ִפיק ִמג ֹּו יְ ִמינָ א,(דכר
,ש ָמאלָ א לָ א ׁ ַשלְ ָטא
ּ ְ ּדנָ ְפ ָקא ִמ ּנ
ׂ ְ  ְ ּד ָהא ְס ָטר,ֵיה ִא ְת ַּכ ְפיָא
.וְ ַעל ָ ּדא וְ יָלְ ָדה זָ ָכר ְ ּכ ִתיב

 וְ כַ ּ ָמה אֲ לָ ִפים ו ְּרבָ בוֹ ת יוֹ ְצ ִאים ְ ּבפַ ַעם.26
 לֹא,יאה אוֹ ָתם
ָ ש ּמוֹ ִצ
ֶ ׁ  וּמֵ הַ יּוֹ ם.ַאחַ ת ָּבעוֹ לָ ם
.שהֵ ן ִמ ְתי ּ ְַׁשבוֹ ת ַּב ּגוּף
ֶ ׁ  ַעד,נִ ְק ָר ִאים נְ פָ ׁשוֹ ת
 הַ יְנ ּו.ּשל ָֹׁשה י ִָמים
ְׁ וְ כַ ּ ָמה הוּא? ְׁשל ִֹׁשים ו
.' ֹֹשת י ִָמים וְ גו
ֶ ׁ ש ָּכתוּב ו ְּׁשל ִֹׁשים יוֹ ם ו ְּׁשל
ֶׁ
שה ֲֵרי ָּכל ִׁש ְב ַעת י ִָמים
ֶ ׁ ,וְ טָ ְמ ָאה ִׁש ְב ַעת י ִָמים
 וְ כָ ל,שר ָּב ּה
ֵ ׁ ּ לֹא נִ ְכנ ִָסים אֵ לֶ יהָ רוּחוֹ ת ְל ִה ְת ַק
ִׁש ְב ַעת הַ יּ ִָמים הַ ּ ָלל ּו הָ רוּחַ הוֹ לֶ כֶ ת ַּב ּגוּף ִל ְמצֹא
 וְ ָאז ָּכתוּב )ויקרא כב( וְ הָ יָה,אֶ ת ְמקוֹ ָמ ּה
. ִֹׁש ְב ַעת י ִָמים ּ ַתחַ ת ִא ּמו

 ּו ִמן. וְ ַכ ּ ָמה ֶאלֶ ף וְ ִר ְב ָבן נַ ְפ ֵקי ְּבזִ ְמנָ א חֲ ָדא לְ ָעלְ ָמא.26
ַיש ָבן
ְ ׁ ּ  ַעד ְ ּד ִא ְתי, לָ א ִא ְקר ּון נַ ְפ ׁ ָשן,לון
ֹ ֹיו ָמא ְ ּד ַא ְפ ַקת
 ּו ׁ ְשל ׁ ִֹשים, ַהיְ ינ ּו ִ ּד ְכ ִּתיב. ל''ג י ִָמים, וְ ַכ ּ ָמה ה ּוא.ְּבג ּו ָפא
 ְ ּד ָהא ָּכל, וְ ָט ְמ ָאה ׁ ִש ְב ַעת י ִָמים.'ֹיום ּו ׁ ְשל ׁ ֶֹשת י ִָמים וְ ֹגו
, לְ ִא ְת ַק ּ ׁ ְש ָרא ּ ָב ּה,ׁ ִש ְב ַעת י ִָמים לָ א ָעאלִ ין ר ּו ִחין לְ גַ ּ ָב ּה
 לְ ַא ׁ ְש ְ ּכ ָחא, ר ּו ָחא ָאזְ לָ א ְּבג ּו ָפא,וְ ָכל ִא ּ ֵלין ׁ ִש ְב ַעת י ִָמים
 )ויקרא כב( וְ ָהיָה ׁ ִש ְב ַעת י ִָמים ּ ַת ַחת, ּו ְכ ֵדין ְ ּכ ִתיב.יה
ּ ַא ְת ֵר
.ִא ּמ ֹו

Leviticus 12:2
“  ְוי ְָל ָדה ָזכָר, ַ” ִא ָשּׁה כִּ י ַתזְ ִריﬠ
“A woman who becomes pregnant and gives birth to a male….”
The Right is the aspect of male and the Left is the aspect of female. The Zohar reveals
that giving birth to a male means that the male and female parts of the soul come from
the Right. The female becomes left of the Right that dominates the two parts of the
soul. The character attributes of these souls is Chassadim.
Leviticus 12:5
“ נְ ֵקבָ ה ֵתלֵ ד-”ו ְִאם
“and if she gives birth to a female…”
Giving birth to a female means the two parts of the soul come from the Left that
dominates the the two souls. The male is Right of the Left and the female is Left of the
Left. The character type is of Left column, desires and strength.
13
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Leviticus 12:4
“ י ְֵמי טָ הֳ ָרהּ, ְמל ֹאת- ﬠַ ד,הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ל ֹא ָתב ֹא- וְאֶ ל, ִתגָּע-קֹ ֶדשׁ ל ֹא- ֵתּ ֵשׁב ִבּ ְד ֵמי טָ הֳ ָרה; ְבּכָל,�שׁת י ִָמים
ֶ וּשׁ
ְ �שׁים יוֹם
ִ וּשׁ
ְ .”
“Then she shall remain in the blood of her purification for thirty-three days; she shall
not touch any consecrated thing, nor enter the sanctuary until the days of her
purification are completed.”
The souls that come to the world are in a holding state until they settle in the vessel,
which is the developing body in the womb. They need to wait for 33 days until the
vessel achieves the level of Hod of Hod. At this stage the vessel can receive and hold
the light. It takes seven more days for the soul to settle in the body and activate the
light in it.
Science teaches us that after 40 days from conception a baby’s heartbeat can be
detected by ultrasonic stethoscope. It takes 40 days for the soul to bring life to the
body.
The word for mother in Hebrew is  אםwith numerical value of 41, same as the number
of days required for life to come into the vessel. A mother cannot be call ‘mother’ unless
she carries life in her.
 וּבַ יּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִמינִ י חוֹ ז ְִרים הָ רוּחַ וְ הַ ּגוּף.27
, ו ְּבזָכָ ר,שר ִע ּ ָמ ּה
ֵ ׁ ְלהֵ ָראוֹ ת ִל ְפנֵי הַ ְ ּג ִב ָירה ו ְּל ִה ָּק
שב
ֵ ׁ ֹשת י ִָמים ּ ֵת
ֶ ׁ ּשל ִֹׁשים יוֹ ם ו ְּׁשל
ְׁ  ו. ְַ ּבגוּף ו ְּברוּח
.ַשב הָ רוּחַ ַּב ּגוּף
ֵ ׁ ּ ש ִּת ְתי
ֶ ׁ ,)ב(דְּ מֵ י טָ ה ֳָרה
ּ ִ ַעל
ֹשת יְמֵ י
ֶ ׁ ו ְּׁשל ָֹׁשה י ִָמים ָמה עוֹ ִ ׂשים? אֵ ּל ּו ְׁשל
 וְ הָ רוּחַ לֹא ָׂש ָמה אֶ ת,ש ּ ַל ִּתינוֹ ק כּ וֹ אֵ ב
ֶ ׁ ,הַ ִּמילָ ה
ּ
-  וְ ַעל ּ ֵכן,ְמדוֹ ָר ּה ַּב ּגוּף ְ ּכ ִב ְׁש ָאר הַ י ִָמים
.שב ִ ּב ְדמֵ י טָ ה ֳָרה
ֵ ׁ ֹשת י ִָמים ּ ֵת
ֶ ׁ ּשל
ְׁ ו ְּׁשל ִֹׁשים יוֹ ם ו

 ִא ְתהֲ ָדר ּו ר ּו ָחא וְ ג ּו ָפא לְ ִא ְתחֲ זָ ָאה, ּו ְב ֹיו ָמא ְּת ִמינָ ָאה.27
 ְּבג ּו ָפא, ּו ִב ְדכ ּו ָרא, ּולְ ִא ְת ַק ּ ׁ ְש ָרא ּ ָב ּה,יתא
ָ ִרונ
ֹ ָק ֵמי ַמ ְט
 ּו ׁ ְשל ׁ ִֹשים ֹיום ּו ׁ ְשל ׁ ֶֹשת י ִָמים ּ ֵת ׁ ֵשב ַעל ְ ּד ֵמי.ּו ְבר ּו ָחא
 וְ ג' י ִָמים ַמאי.ַיש ָבא ר ּו ָחא ְּבג ּו ָפא
ְ ׁ ּ  לְ ִא ְתי,ָטהֳ ָרה
, ְ ּד ַר ְביָא ָּכ ִאיב, ֶא ּ ָלא ׁ ְשל ׁ ֶֹשת י ִָמים ְ ּד ִמילָ ה.עֲ ִב ְיד ּ ַתיְ יה ּו
 וְ ַעל ָ ּדא,יה ְּבג ּו ָפא ִ ּכ ׁ ְש ָאר ֹיו ִמין
ֹ וְ ר ּו ָחא לָ א ׁ ַש ְריָא ָמ
ּ דו ֵר
.ּו ׁ ְשל ׁ ִֹשים ֹיום ּו ׁ ְשל ׁ ֶֹשת י ִָמים ּ ֵת ׁ ֵשב ִּב ְד ֵמי ָטהֳ ָרה

 וְ ַאחַ ר ָּכ ְך יְמֵ י,אשוֹ נָה
ׁ  ִ ּב ְדמֵ י טָ ה ֳָרה ָּב ִר.28
 דָּ ם, אֵ ּל ּו דְּ מֵ י ִמילָ ה-  ִ ּב ְדמֵ י טָ ה ֳָרה.טָ ה ֳָרה
 וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא,ש ָּבא מֵ הַ ִּתינוֹ ק
ֶ ׁ ַאחַ ר דָּ ם
ּ
 זֶה ּו.ּׁשוֹ מֵ ר אוֹ ָתם דָּ ִמים ָּכל הַ י ִָמים הַ ּ ָללו
 וְ לֹא, טָ ה ֳָרה ְס ָתם,שב ִ ּב ְדמֵ י טָ ה ֳָרה
ֵ ׁ ש ָּכתוּב ּ ֵת
ֶׁ
ֹאמר הַ ּ ָטה ֳָרה
ַ ש ּלֹא ת
ֶ ׁ ,ִהז ִ ְּכיר הֵ ''א הָ ַאחֲרוֹ נָה
 דְּ מֵ י טָ ה ֳָרה. אֶ ּ ָלא טָ ה ֳָרה ְס ָתם,של הַ ְ ּג ִב ָירה
ֶׁ
.ּנִ ְק ָר ִאים יְמֵ י הַ ּטֹהַ ר הַ ּ ָללו

 ִּב ְד ֵמי. ּולְ ָב ַתר יְ ֵמי ָטהֳ ָרה,יתא
ָ  ִּב ְד ֵמי ָטהֳ ָרה ְּב ַק ְד ִמ.28
 ָ ּד ָמא ּ ָב ַתר ָ ּד ָמא ְ ּד ָא ֵתי, ְ ּד ֵמי ִמילָ ה, ִא ּ ֵלין,ָטהֳ ָרה
ְ  וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,ֵמ ַר ְביָא
יך ה ּוא נָ ִטיר לְ ִאי ּנ ּון ְ ּד ֵמי ָּכל ִא ּ ֵלין
 ָטהֳ ָרה. ּ ֵת ׁ ֵשב ִּב ְד ֵמי ָטהֳ ָרה, הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב,ֹיו ִמין
ימא ָטהֳ ָרה
ָ  ְ ּדלָ א ּ ֵת, וְ לָ א ַא ְד ִ ּכיר ֵה''א ּ ַב ְת ָר ָאה,ְס ָתם
 ְ ּד ֵמי ָטהֳ ָרה ִא ְקר ּון, ֶא ּ ָלא ָטהֳ ָרה ְס ָתם,יתא
ָ ִרונ
ֹ ְ ּד ַמ ְט
.ִא ּ ֵלין ְ ּד ֵמי ַ ּד ְכיָא

Leviticus 12:2
“ימי נִ ַדּת ְדּוֹ ָתהּ ִתּ ְט ָמא
ֵ ִ כּ, ְוי ְָל ָדה ָזכָר–וְטָ ְמאָ ה ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים, ַ ִא ָשּׁה כִּ י ַתזְ ִריﬠ, לֵ אמֹר, ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל-” ַדּבֵּ ר אֶ ל
“Speak to the sons of Israel, saying: ‘When a woman gives birth and bears a male child,
then she shall be unclean for seven days, as in the days of her menstruation she shall
be unclean.”
When a woman completes her labor and if the pain increases, the Holy One, Bless be
He, is next to her. He summons the snake to open the ‘curtain’ with two bites. The first
one draws blood to satisfy the snake and the second releases the water. Because the
Snake gets his share the woman becomes impure for seven days.
On the eighth day, the soul of the child connects to Binah and on that day he goes
through circumcision and receives a name, allowing the soul connection to the body.
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The blood of the circumcision is considered pure because it comes from the process of
removing the Klipot from the Yessod of the child. The Holy One Blessed be He, keeps
the blood for the 33 days to support the rebuilding of the vessel of the mother.

) .29ויקרא יב( ְּב ָכל ק ֶֹד ׁש ל ֹא ִת ָּגע וְ ֶאל ַה ִּמ ְק ָ ּד ׁש וְ ֹגו'ָ ּ .תא
ש ָר ֵאל ,נַ ְטלָ א ִמ ּ ֵבי ַמלְ ָּכא
חֲ זֵיְּ ,ב ָכל ֹיו ָמא וְ ֹיו ָמאּ ְ ,כנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
יהון ִ ּד ְבנֵי נָ ׁ ָשא ,וְ זָ נַ ת )דף מ''ד ע''א( לְ ה ּו
ְמ ֹזונָ א לְ ר ּו ֵח ֹ
ַיש ָבן ְּבג ּו ָפא ִאי ּנ ּון ר ּו ִחין,
ִּב ְקד ּו ּ ׁ ָשהַ ּ .בר לְ ָהנֵיַ ,עד ְ ּד ִא ְתי ּ ׁ ְ
ּ ָב ַתר ְּתלָ ִתין ּו ְתלַ ת ֹיו ִמיןַ ,א ׁ ְשגָ ַחת ָעלַ יְ יה ּו ָּכל ֹיו ָמאּ ְ ,ד ָהא
ר ּו ִחין ִמ ְת ַק ּ ׁ ְש ָרן ְּבג ּו ָפא ִ ּכ ׁ ְש ָאר ְּבנֵי ָעלְ ָמאּ ְ ,כ ָמה ְ ּד ִהיא
דוי ְ ּכ ַהאי
עו ָב ֹ
לָ א ׁ ַש ְריָא ֶא ּ ָלא ּ ַבאֲ ַתר ׁ ְשלִ יםַּ ,כ ְך ָּכל ֹ
ַּגוְ ונָ אַ ,עד ְ ּד ִא ׁ ְש ְּתלִ ימ ּוְּ .ב ָכל ק ֶֹד ׁש ל ֹא ִתגָ ע ,לְ ַא ׁ ְש ְ ּג ָחא
ָעלַ יְ יה ּו.

ּ ְ .29בכָ ל ק ֶֹד ׁש לֹא ִת ּגָע וְ אֶ ל הַ ִּמ ְקדָּ ׁש וְ גוֹ '.
ִש ָראֵ ל נוֹ טֶ לֶ ת
בּ ֹא ְראֵ הּ ְ ,בכָ ל יוֹ ם וָיוֹ ם ְ ּכנֶסֶ ת י ְ ׂ
ִמ ֵּבית הַ ּ ֶמלֶ ְך ָמזוֹ ן ְלרוּחוֹ ת ְ ּבנֵי הָ ָא ָדם וְ ָזנָה
ש ַעד
ֶׁ
ְלאֵ ּ ֶלה,
ּ ְפ ָרט
ִ ּב ְק ֻד ּ ָׁשה,
אוֹ ָתם
ש ִּמ ְתי ּ ְַׁשבוֹ ת ַּב ּגוּף אוֹ ָתן רוּחוֹ תַ .אחַ ר ְׁשל ִֹׁשים
ֶׁ
ו ְּׁשל ָֹׁשה י ִָמים ִהיא ַמ ְׁש ִ ּגיחָ ה עֲ לֵ יהֶ ם ָּכל יוֹ ם,
שה ֲֵרי הָ רוּחוֹ ת נִ ְק ָׁשרוֹ ת ַּב ּגוּף ִ ּכ ְׁש ָאר ְ ּבנֵי
ֶׁ
ש ִהיא לֹא ׁשוֹ ָרה אֶ ּ ָלא ְ ּב ָמקוֹ ם
הָ עוֹ לָ םּ ְ .כמוֹ ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְׁשלָ ִמים.
ָׁשלֵ םָּ ,כ ְך ָּכל ַמעֲ ָׂשיו ְ ּכגוֹ ן זֶהַ ,עד ׁ ֶ
ְ ּבכָ ל ק ֶֹד ׁש לֹא ִת ּגָעְ ,להַ ְׁש ִ ּגיחַ עֲ לֵ יהֶ ם.

ימנָ אּ ְ ,ד ׁ ַשלְ ָטא ְס ָטר
או ִק ְ
 .30וְ ִאם נְ ֵק ָבה ֵתלֵ דּ ְ .כ ָמה ְ ּד ֹ
ש ָמאלָ א י ִַתיר וְ ִא ְת ַּכ ְפיָא יְ ִמינָ א ,וְ ַעל ָ ּדא ּכ ּ ָֹלא ַעל ַחד
ְׂ
יקא נ ּו ְק ּ ָבאִ ,מ ְ ּדכ ּו ָרא ,לְ ִא ְת ַק ּ ׁ ְש ָרא ר ּו ָחא
ְּת ֵריןְ ,ר ִח ָ
ימינָ א,
ַיש ָבא ָה ִכי ִ ּכ ִ
ש ָמאלָ א לָ א ִא ְתי ׁ ְ
ְּבג ּו ָפאּ ְ ,ד ָהא ְ ׂ
וְ ִא ׁ ְש ְּת ָכ ַחת ְּבת ּו ְק ָפא י ִַתיר.

שיּוֹ ֵתר
ש ֵּב ַא ְרנוֶּ ׁ ,
 .30וְ ִאם נְ ֵקבָ ה ֵתלֵ דּ ְ .כמוֹ ׁ ֶ
צַ ד הַ ּ ְשׂ מֹאל ׁשוֹ לֵ ט ,וְ הַ יּ ִָמין נִ ְכנָע .וְ ַעל ּ ֵכן הַ כּ ֹל,
ַעל ָּכל אֶ חָ ד ְׁש ַניִםְ ,רחוֹ ָקה הַ ְ ּנ ֵקבָ ה ִמן הַ זָּכָ ר
שה ֲֵרי הַ ּ ְשׂ מֹאל אֵ ינוֹ
שר הָ רוּחַ ַּב ּגוּףֶ ׁ ,
ְל ִה ָּק ׁ ֵ
ַשב ָּכ ְך ְ ּכמוֹ הַ יּ ִָמין ,וְ נִ ְמצָ א יוֹ ֵתר ְ ּבת ֶֹקף.
ִמ ְתי ּ ׁ ֵ

Leviticus 12:5
ְשׁ ֶשׁת י ִָמיםֵ ,תּ ֵשׁב ﬠַ לְ -דּ ֵמי טָ הֳ ָרה“
”ו ְִאם-נְ ֵקבָ ה ֵתלֵ ד ,וְטָ ְמאָ ה ְשׁבֻ ﬠַ יִם כְּ נִ ָדּ ָתהּ; ו ְִשׁ ִשּׁים יוֹם ו ֵ
“But if she bears a female child, then she shall be unclean for two weeks, as in her
”menstruation; and she shall remain in the blood of her purification for sixty-six days.
Female is the aspect of the left column and when a mother delivers a girl the impurity
of the delivery affects the right and the left aspects of the mother. Delivery of a boy
affects the left only and that is why the purification process is one week, having one
Shabbat in between, and on the eighth day, the boy is circumcised and receives a
name.
For a girl, the purification process requires two weeks so the mother and child go twice
through the Light of Binah. For that reason, a girl receives her name only on the second
Shabbat of her life.
Before giving the name for the girl we read a verse from Song of Songs 2:14
וּמ ְראֵ י� נָאוֶה“
יﬠנִ י אֶ ת-קוֹלֵ � :כִּ י-קוֹלֵ � ﬠָ ֵרבַ ,
”יוֹנ ִָתי ְבּחַ גְ וֵי הַ סֶּ לַ עְ ,בּסֵ ֶתר הַ ַמּ ְד ֵרגָה ,הַ ְר ִאינִ י אֶ תַ -מ ְראַ יִ� ,הַ ְשׁ ִמ ִ
“O my dove, in the clefts of the rock, In the secret place of the steep pathway, Let me
”see your form, Let me hear your voice; For your voice is sweet, And your form is lovely.
The Dove is the aspect of the soul as a female part connecting to the Light. The verse
invites the Light to connect to the soul.

שר
 .31רעיא מהימנא )ויקרא יב( ּו ַבי ֹּום ַה ּ ׁ ְש ִמינִ י יִ ּמ ֹול ְּב ַ ׂ
ָימא
תוִ ּ .פ ּק ּו ָדא ָ ּדא ,לְ ִמגְ זַ ר לִ ְת ַמנְ ּיָא ֹיו ִמין ְ ּגזִ יר ּו ְ ּד ַ ּק ּי ָ
ָע ְרלָ ֹ
סוד יְ יָ' לִ ֵיר ָאיו
ישאָ .רזָ א ִע ּ ָל ָאהּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,תהלים כה( ֹ
ַק ִ ּד ׁ ָ
יעם .לְ ַמאן ,לְ ִאי ּנ ּון יְ ֵר ָאיו ִאי ּנ ּון ַ ּדחֲ לֵ י
הו ִד ָ
יתו לְ ֹ
ּו ְב ִר ֹ
ישא לָ א ִא ְתחֲ זִ י לְ גַ ּ ָל ָאה
ָימא ַק ִ ּד ׁ ָ
ַח ָט ָאהּ ְ ,ד ָהא ָרזָ א ְ ּד ַ ּק ּי ָ
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שר ָע ְרלָ תוֹ ִ .מ ְצוָה
ּ .31ובַ יּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִמינִ י י ִּמוֹ ל ְ ּב ַׂ
מנָה י ִָמים ִמילַ ת ְ ּב ִרית הַ ּק ֶֹד ׁש.
זוֹ לָ מוּל ִל ְׁש ֹ
ש ָּכתוּב )תהלים כה( סוֹ ד ה' ִל ֵיר ָאיו
סוֹ ד ֶע ְליוֹ ןֶ ׁ ,
יעםְ .ל ִמי? ְלאוֹ ָתם י ְֵר ָאיו ,אוֹ ָתם
ו ְּב ִריתוֹ ְלהוֹ ִד ָ
שה ֲֵרי סוֹ ד הַ ְ ּב ִרית הַ ָּקדוֹ ׁש לֹא
י ְִראֵ י חֵ ְטאֶ ׁ ,
ָראוּי ְלג ַּלוֹ תַ ,רק לָ הֶ ם .וְ אֶ ת סוֹ ד הַ ְ ּב ִרית
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הַ ָּקדוֹ ׁש
.ְמקוֹ מוֹ ת

 ָהא א ּו ְקמ ּו ָה וְ ִא ְּת ַמר,ישא
ָ ׁ ָימא ַק ִ ּד
ָ  וְ ָרזָ א ְ ּד ַ ּק ּי.ּ ַבר לְ ה ּו
.ְּב ַכ ּ ָמה ּד ּו ְכ ִּתין

מנָה י ִָמים הוּא ִחיּוּב ַעל
ֹ  וְ סוֹ ד זֶה ִל ְׁש.32
ש ָּכתוּב וּבַ יּוֹ ם
ֶ ׁ , ְלכָ ל הָ ָעם הַ ָּקדוֹ ׁש,הָ עוֹ לָ ם
 זֶה ּו-  יוֹ ם הַ ּ ְׁש ִמינִ י. ֹשר ָע ְרלָ תו
ַׂ הַ ּ ְׁש ִמינִ י י ִּמוֹ ל ְ ּב
, וְ הוּא ְׁש ִמינִ י ְלכָ ל הַ דְּ ָרגוֹ ת,אוֹ ת ְ ּב ִרית הַ ּק ֶֹד ׁש
ו ִּמילַ ת אוֹ תוֹ הַ ְ ּב ִרית ְלהַ עֲ ִביר אוֹ ָת ּה ָע ְרלָ ה
.ִמ ִּל ְפנֵי הַ ְ ּב ִרית

 לְ ָכל, ִאיה ּו ִחי ּו ָבא ַעל ָעלְ ָמא, לַ ח' ֹיו ִמין, וְ ָרזָ א ָ ּדא.32
שר
ָ ׁ ַע ּ ָמא ַק ִ ּד
ׂ ַ  ּו ַבי ֹּום ַה ּ ׁ ְש ִמינִ י יִ ּמ ֹול ְּב, ִ ּד ְכ ִּתיב.ישא
 וְ ִאיה ּו,ישא
ָ ׁ ָימא ַק ִ ּד
ָ  ָ ּדא ה ּוא ָאת ַק ּי, ֹיום ַה ּ ׁ ְש ִמינִ י.תו
ֹ ָָע ְרל
 לְ ַא ְע ְּב ָרא,ָימא
ָ  ּוגְ זִ יר ּו ְ ּד ַהה ּוא ַק ּי.ְּת ִמינָ ָאה לְ ָכל ַ ּד ְר ִ ּגין
. ִמ ַ ּק ּ ֵמי ְּב ִרית.ַהה ּוא ָע ְרלָ ה

ש ִּמ ְת ַּכ ְ ּנ ִסים הָ ָעם
ֶ ׁ שה ֲֵרי ְ ּבאוֹ תוֹ הַ ז ְַּמן
ֶ ׁ .33
הַ ָּקדוֹ ׁש ְלהַ עֲ ִביר אוֹ ָת ּה הָ ָע ְרלָ ה ִמ ִּל ְפנֵי
 הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְמכַ ּנֵס אֶ ת ָּכל,הַ ְ ּב ִרית
ש ּלוֹ ו ִּמ ְת ּג ּ ֶַלה וַדַּ אי ְלהַ עֲ ִביר אֶ ת
ֶ ׁ הַ ּ ָפ ַמ ְליָא
.אוֹ ָת ּה הָ ָע ְרלָ ה ְל ַמ ְעלָ ה ִמ ִּל ְפנֵי ְ ּב ִרית הַ ָּקדוֹ ׁש
,ִש ָראֵ ל עוֹ ִ ׂשים ְל ַמ ּ ָטה
ׂ ְ ּ שי
ֶ ׁ שה ֲֵרי ָּכל הַ ּ ַמעֲ ִ ׂשים
ֶׁ
 ו ְּבאוֹ תוֹ ז ְַמן נִ ְדחֵ ית.שה ְל ַמ ְעלָ ה
ֶׂ ְֲמעוֹ ְר ִרים ַמע
,אוֹ ָת ּה הָ ָע ְרלָ ה ִמ ָּכל הָ ָעם הַ ָּקדוֹ ׁש ְל ַמ ְעלָ ה
ו ַּמ ְת ִקינִ ים ְלאוֹ ָת ּה הָ ָע ְרלָ ה ְ ּכ ִלי אֶ חָ ד ִעם ָעפָ ר
 ְ ּבסוֹ ד, ְֹלהַ ְׁשרוֹ ת אוֹ ָת ּה הָ ָע ְרלָ ה ְ ּבתוֹ כו
ָעפָ ר
סה( וְ נָחָ ׁש
הַ ָּכתוּב )ישעיה
ָ. )בראשית ג( וְ ָעפָ ר ּתֹאכַ ל ָּכל יְמֵ י חַ יֶּיך. ֹלַ ְחמו

ישא
ָ ׁ  ְ ּד ָהא ְּב ַהה ּוא זִ ְמנָ א ְ ּד ִמ ְת ַּכנְ ׁ ֵשי ַע ּ ָמא ַק ִ ּד.33
ְ  ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,לְ ַא ְע ְּב ָרא ַהה ּוא ָע ְרלָ ה ִמ ַ ּק ּ ֵמי ְּב ִרית
יך ה ּוא
 וְ ִא ְת ְ ּגלֵ י וַ ַ ּדאי לְ ַא ְע ְּב ָרא לְ ַהה ּוא,יה
ׁ ִָּכנ
ּ ֵיש ָּכל ּ ָפ ַמלְ יָא ִ ּדיל
 ְ ּד ָהא ָּכל.ישא
ָ ׁ ָימא ַק ִ ּד
ָ  ִמ ַ ּק ּ ֵמי ְּב ִרית ַק ּי,ילא
ָ ּ ָע ְרלָ ה לְ ֵע
.ילא
ָ ּ עו ָב ָדא לְ ֵע
ֹ  ִמ ְת ָע ֵרי,ש ָר ֵאל ַע ְב ִ ּדין לְ ַת ּ ָתא
ֹ
ׂ ְ ִעו ָב ִדין ְ ּדי
 ִמ ָּכל ַע ּ ָמא,ּו ְב ַהה ּוא זִ ְמנָ א ִא ְת ַ ּד ְחיָיא ַהה ּוא ָע ְרלָ ה
 ּולְ ַהה ּוא ָע ְרלָ ה ְמ ַת ְּקנֵי ָמאנָ א חֲ ָדא.ילא
ָ ּ ישא לְ ֵע
ָ ׁ ַק ִ ּד
 ְּב ָרזָ א.יה
ּ ִ לְ ַא ׁ ְש ָר ָאה ַהה ּוא ָע ְרלָ ה ְּבגַ ו,ְּב ַע ְפ ָרא
 )בראשית ג( וְ ָע ָפר.מו
ֹ  )ישעיה סה( וְ נָ ָח ׁש ָע ָפר לַ ְח,ִ ּד ְכ ִּתיב
ָ ֹאכל ָּכל יְ ֵמי ַח ְּי
.יך
ַ ּת

ְ ּבכַ ּ ָמה

וְ נִ ְת ָּבאֵ ר

,ּּ ֵפ ְר ׁשוּהו

ה ֲֵרי

In the process of circumcision, we connect the boy to the right column and to the
covenant God made with Abraham.
The first step is to invite Elijah the prophet but before that, we read the verses from
Pinchas when God gave him eternal priesthood. The Zohar reveals to us that Elijah is
Pinchas.
The Mohel, the one who is appointed by the father to perform the circumcision, does
the main blessing and removes the foreskin in several steps that take care of the
removal of several Klipot that want to ‘suck’ from the channel of Yessod. The father
then makes the blessing that connects the Child to Chessed, Abraham. The removal
of the foreskin is a correction to the aspect of Yessod that was flawed with the first sin.
The channel that was covered by the Klipa of the first sin is now removed and the child
has a better ability to grow righteous.
After removing the foreskin, a kiddush over wine is made during which the boy receives
his name and is connected with the purity of the blood of the circumcision, as we
explained in the previous study. The child is given a few drops from the wine of the
Kiddush into his mouth. Some think that the wine is to help the boy numb the pain
but as students of Kabbalah, we know that everything has a reason and a process with
deep spiritual roots. The actions we do below activate spiritual forces and flow of Light
from above. This is the science and the spiritual technology of Kabbalah. With the
blessings and actions, we connect spiritual levels to the vessel of the child.
The boy is then blessed with the ability to make continuation and bring life to the
world. In the end, we open for the boy blessings of Light from Zion (Yessod of Malchut)
to enjoy the manifestation of all that is good in Jerusalem (Malchut).
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The ‘sandak’ (Godfather) holds the boy on his lap, doing the spiritual meditation for
the child while the Mohel does the actual circumcision. The great Light that is revealed
during the process is from the connection of Chessed and Binah.
I recommend participating in such events and listen to every word and say Amen when
needed.
The meal after the circumcision is also important because it helps in the manifestation
of the revealed Light into our individual vessels.

ִ .34מ ָּכאן) ,תיקון ס''א( ְ ּדלָ א ִא ְּצ ְט ִר ְ
יך לְ ַאנְ הֲ גָ א ְקלָ נָ א
יה ִמ ַ ּק ּ ֵמי ַהאי
ְּב ַהה ּוא אֲ ַתרַ ,אף ַעל ַּגב ִ ּד ְמ ַע ְב ֵרי לֵ ּ
יהַּ ,כד ִמ ְת ַע ְּב ָרא ֵמ ַהאי ְּב ִריתַ ,ע ְפ ָרא
ְּב ִרית ,וְ ד ּו ְכ ֵת ּ
ִאיה ּו) ,ס''א דהא( ְ ּד ָה ֵרי ּ ָב ַתר ְ ּד ַהה ּוא נָ ָח ׁש ִא ְת ַע ּ ָבר
ִמ ַ ּק ּ ֵמי ָא ָדם ,ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה
יה ָמ ֹ
דו ֵר ּ
יך ה ּוא ׁ ַש ִ ּוי לֵ ּ
ֹאכל ָּכל יְ ֵמי ַח ְּי ָ
יך .וְ ֵכיוָ ן
ּ ֶב ָע ָפרּ ִ ,ד ְכ ִּתיב וְ ָע ָפר ּת ַ
ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה ִמ ַ ּק ּ ֵמי ָא ָדם ׁ ַש ִ ּוי
יך ה ּוא ַּכד ַא ְע ּ ָבר לֵ ּ
יהַּ ,כ ְך ְּב ַהה ּוא ַּגוְ ונָ א ַמ ּ ָמ ׁש,
ָמ ֹ
יה ְּב ַע ְפ ָרא וְ ַא ְת ִקין לֵ ּ
דו ֵר ּ
יה ַע ְפ ָרא,
אֲ נָ ן ְּצ ִר ִ
יכין ַּכד ְמ ַע ְּב ִרין לַ ָע ְרלָ ה ,לְ ִא ְת ּ ַת ְקנָ א לֵ ּ
יה.
יה ָמ ֹ
דו ֵר ּ
לְ ֶמהֱ וִ י ּ ֵב ּ

ש ּלֹא צָ ִר ְ
יך ִלנְ הֹג ִ ּבזָּיוֹ ן ַּב ּ ָמקוֹ ם
ִ .34מ ָּכאן ׁ ֶ
ש ּ ַמעֲ ִב ִירים אוֹ תוֹ מֵ הַ ְ ּב ִרית
הַ הוּאַ .אף ַעל ּגַב ׁ ֶ
שר נִ ְפ ָרד מֵ הַ ְ ּב ִרית הַ ז ּוֹ הוּא
הַ ז ּוֹ  ,ו ְּמקוֹ מוֹ ַּכאֲ ׁ ֶ
שהַ ּנָחָ ׁש הַ הוּא הָ עֳ בַ ר
שה ֲֵרי ַאחַ ר ׁ ֶ
)ש ִה ּנֵה( ׁ ֶ
ָעפָ רֶׁ ,
ִמ ִּל ְפנֵי הָ ָא ָדם ,הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ָׂשם לוֹ אֶ ת
ש ָּכתוּב וְ ָעפָ ר ּתֹאכַ ל ָּכל יְמֵ י
ְמדוֹ רוֹ ֶּב ָעפָ רֶ ׁ ,
ְ
חַ יּ ָ
שהֶ עֱ ִביר
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ְ ּכ ׁ ֶ
ֶיך .וְ כֵ יוָן ׁ ֶ
אוֹ תוֹ ִמ ִּל ְפנֵי ָא ָדםָׂ ,שם ְמדוֹ רוֹ ֶּב ָעפָ ר וְ ִה ְת ִקין
יכים
אוֹ תוֹ ָּ ,כ ְך ְ ּבאוֹ תוֹ ָ ּגוֶן ַמ ּ ָמ ׁש ָאנ ּו ְצ ִר ִ
ש ּ ַמעֲ ִב ִירים אֶ ת הָ ָע ְרלָ הְ ,להַ ְת ִקין לָ ּה ָעפָ ר
ְ ּכ ׁ ֶ
ש ּלוֹ .
שיּ ְִהיֶה בּ וֹ הַ ּ ָמדוֹ ר ׁ ֶ
ֶׁ

ָּ .35כל ּ ַבר נָ ׁש ִא ְּצ ְט ִר ְ
יך לְ ָק ְר ָבא ַהה ּוא ְּב ָרא ָק ְר ְּבנָ א
ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה
יך ה ּואְּ ,ב ֶח ְדוָ הִּ ,ב ְרע ּו ְ ּדלִ ּ ָבא ,לְ ֵמ ַ
יעל לֵ ּ
חות ַּג ְד ּפ ֹוי ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ,וְ ִא ְת ַח ּ ׁ ָשב ָק ֵמי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
ְּת ֹ
ה ּוא ְ ּד ִאיה ּו ָק ְר ְּבנָ אְ ׁ ,שלִ ים לְ ִא ְת ַק ְּבלָ א ְּב ַרעֲ וָ א.

ָּ .35כל ָא ָדם צָ ִר ְ
יך ְלהַ ְק ִריב אוֹ תוֹ ֵּבן ָק ְר ָּבן
לַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאּ ְ ,ב ִ ׂש ְמחָ הּ ִ ,ב ְרצוֹ ן הַ ּ ֵלב,
ְלהַ ְכנִ יסוֹ ּ ַתחַ ת ַּכנְ פֵ י הַ ּ ְׁש ִכינָה ,וְ נ ְֶח ָׁשב ִל ְפנֵי
שיּ ְִת ַק ֵּבל
שהוּא ָק ְר ָּבן ָׁשלֵ ם ׁ ֶ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ׁ ֶ
ְ ּב ָרצוֹ ן.

 .36וְ ָק ְר ְּבנָ א ָ ּדאּ ְ ,כגַ וְ ונָ א ְ ּד ָק ְר ְּבנָ א ִ ּד ְב ִע ָיראּ ָ ,דא לַ ח'
ֹיו ִמין ,וְ ָדא לַ ח' ֹיו ִמיןּ ִ ,ד ְכ ִּתיבּ ,ו ִמי ֹּום ַה ּ ׁ ְש ִמינִ י וָ ָהלְ ָאה
יה ַחד ׁ ַש ְּב ָתאֵּ ,כיוָ ן
יִ ָר ֶּצהְּ ,ב ַמאי יִ ָר ֶּצהְּ .ב ֶמ ְע ּ ַבר ָעלֵ ּ
יה ַחד ׁ ַש ְּב ָתאּ ְ ,כ ֵדין יִ ָר ֶּצה ָ ּדא לְ ָק ְר ְּבנָ א,
ְ ּד ַא ְע ּ ָבר ָעלֵ ּ
וְ ָדא לְ ָק ְר ְּבנָ א .אֲ ַמאיְּ .בגִ ין ְ ּד ִא ְת ְ ּד ַבק וְ ִאזְ ְ ּד ַמן לְ גַ ּ ֵבי
ישא ,וְ ַעל ָ ּדא ּכ ּ ָֹלא ְּב ָרזָ א
ַהה ּוא ׁ ַש ּ ָבתָ ,רזָ א ִ ּד ְב ִרית ַק ִ ּד ׁ ָ
אה ִאיה ּו) .ע''כ רעיא מהימנא(
ִע ּ ָל ָ

 .36וְ הַ ָּק ְר ָּבן הַ זֶּהּ ְ ,כמוֹ ָק ְר ַּבן הַ ְ ּבהֵ ָמה .זֶה
ש ָּכתוּב
מנָה י ִָמיםֶ ׁ ,
מנָה י ִָמים ,וְ זֶה ִל ְׁש ֹ
ִל ְׁש ֹ
ו ִּמיּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִמינִ י וָהָ ְל ָאה י ֵָרצֶ הַּ .ב ּ ֶמה י ֵָרצֶ ה? ָּבזֶה
שעוֹ בֶ ֶרת
ש ָּבת ַאחַ תֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
שעוֹ בֶ ֶרת ָעלָ יו ַׁ
ֶׁ
ש ָּבת ַאחַ תָ ,אז זֶה י ֵָרצֶ ה ְל ָק ְר ָּבן ,וְ זֶה
ָעלָ יו ַׁ
ש ִ ּנ ְד ָּבק וְ נִ זְדַּ ּ ֵמן אֶ ל
ְל ָק ְר ָּבן .לָ ּ ָמה? ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ש ָּבת ,סוֹ ד ְ ּב ִרית הַ ּק ֶֹד ׁש ,וְ ַעל ּ ֵכן הַ כּ ֹל
אוֹ ָת ּה הַ ּ ַׁ
הוּא ְ ּבסוֹ ד ֶע ְליוֹ ן) .ע''כ רעיא מהימנא(.

Before the circumcision, the Mohel prepares a vessel with the dust of the earth to place
the foreskin in it. Adam didn’t have foreskin because he was created as a pure being.
The foreskin is the aspect of the Snake because it came after the Snake corrupted the
channel of Yessod for Adam and Eve. He is now fed with dust as God gave it to him.
Genesis 3:14
”.וְﬠָ פָ ר תּ ֹאכַל כָּל-י ְֵמי חַ יֶּי�“
”;“And dust you will eat All the days of your life
The Zohar reveals that when a circumcision takes place below negativity is pushed
away. The foreskin should not be treated with disrespect because God gave the dust
to the Snake as his dwelling place.
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During the blessing of the meal that comes after the circumcision, we have six special
blessings. The first one is connected to the day of the circumcision, which is the eighth
day after birth, to the sacrifices in the Holy Temple.
“ ִיהי יְהֹ וָה אֱ �הָ יו
ִ  ו, ִמיּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִ י וָהָ ְלאָ ה י ֵָרצֶ ה ָדמוֹ,וּלחַ כְּ מוֹ
ְ וּלחַ נְּ כוֹ
ְ  ְויִזְ כּוּ ְלג ְַדּלוֹ, הוּא יְבָ ֵר� אֲ ִבי הַ יֶלֶ ד ו ְִאמּוֹ,הָ ַרחֲ ָמן
”ﬠמּוֹ
ִ
“The merciful will bless the father and mother of the child and have the merit to raise,
educate and make him wise, from the eighth day on his blood will be accepted, and
YHVH his God be with him”
Leviticus 22:27
“ ְל ָק ְרבַּ ן ִא ֶשּׁה לַ יהוָה, י ֵָרצֶ ה, וָהָ ְלאָ ה,וּמיּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִ י
ִ ; וְהָ יָה ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ַתּחַ ת ִאמּוֹ,ﬠֵ ז כִּ י ִיוָּלֵ ד-ֶשׂב אוֹ
ֶ כ-”שׁוֹר אוֹ
“When an ox or a sheep or a goat is born, it shall remain seven days with its mother,
and from the eighth day on it shall be accepted as a sacrifice of an offering by fire to
YHVH.”
Moses in this Zohar section teaches us that the child must go through a Shabbat
before the circumcision. On Shabbat, there is a revelation of the Light of Binah and
the unification with Yessod. On his first Shabbat in the world, the child connects to
the Light that will make his first correction during the circumcision process.
The table of the meal is the aspect of the altar and this special event makes the process
as if the parents brought sacrifice in the Holy Temple. It creates unification of the
Yessod and Malchut and all the people present in that event benefit greatly from this
revelation of Light.
After the circumcision, we take the cup with the dust and the foreskin to bury in the
ground. There is big merit in doing so and it is good to add personal meditation to
remove negativity from the self. Because of the high spiritual value of this action, it is
customary to let many people cover the foreskin with dust.
 ַר ִ ּבי.' ֹיע וְ י ְָל ָדה זָכָ ר וְ גו
ַ  ִא ּ ָׁשה ִ ּכי ַתז ְִר.37
א ב( אֵ ין ָקדוֹ ׁש ַּכה' ִ ּכי- )שמואל,יְהו ָּדה ּ ָפ ַתח
 הַ ּ ָפסוּק הַ זֶּה.ּאֵ ין ִ ּב ְל ּ ֶת ָך וְ אֵ ין צוּר ּ ֵכאלֹהֵ ינו
שיּ ֵׁש ָקדוֹ ׁש
ֶ ׁ  ַמ ְׁש ָמע,' אֵ ין ָקדוֹ ׁש ַּכה,שה
ֶ ׁ ָק
,ּ וְ אֵ ין צוּר ּ ֵכאלֹהֵ ינו.'ש ָּכתוּב ַּכה
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם,ַאחֵ ר
.שיּ ֵׁש צוּר ַאחֵ ר
ֶ ׁ ַמ ְׁש ָמע

 ִר ִּבי.'יע וְ יָלְ ָדה זָ ָכר וְ ֹגו
ַ  )ויקרא יב( ִא ּ ׁ ָשה ִ ּכי ַתזְ ִר.37
ָדו ׁש ַּכיְ יָ' ִ ּכי ֵאין ִּבלְ ּ ֶתך
ֹ  ב( ֵאין ָק, )שמואל א,יְ ה ּו ָדה ּ ָפ ַתח
,'ָדו ׁש ַּכיְ י
ֹ  ֵאין ָק, ַהאי ְק ָרא ַק ׁ ְשיָא,וְ ֵאין צ ּור ֵּכאל ֵֹהינ ּו
 וְ ֵאין צ ּור,'ָ ְּבגִ ין ִ ּד ְכ ִּתיב ַּכיְ י,דו ׁש ָאחֳ ָרא
ֹ יכא ָק
ָּ ַמ ׁ ְש ַמע ְ ּד ִא
.יכא צ ּור ָאחֳ ָרא
ָּ  ַמ ׁ ְש ַמע ְ ּד ִא,ּ ֵכאל ֵֹהינ ּו

ש ַּכ ּ ָמה
ֶ ׁ ,' אֵ ין ָקדוֹ ׁש ַּכה, אֶ ּ ָלא וַדַּ אי.38
ש ָּכתוּב )דניאל
ֶ ׁ , ְקדוֹ ִׁשים ְל ַמ ְעלָ ה,ְקדוֹ ִׁשים הֵ ם
ִש ָראֵ ל הֵ ם
ׂ ְ  י.ישין ְׁשאֵ ְל ָתא
ִׁ ִּאמר ַקד
ַ ֵד( וּמ
.ּש ָּכתוּב )ויקרא יט( ְקד ִֹׁשים ִּת ְהיו
ֶ ׁ ,ְקדוֹ ִׁשים
? ו ָּמה הַ ּ ַט ַעם.' וְ לֹא ְקדוֹ ִׁשים ַּכה,וְ כֻ ּ ָלם ְקדוֹ ִׁשים
 ַמה זֶּה ִ ּכי אֵ ין.ש ָּכתוּב ִ ּכי אֵ ין ִ ּב ְל ּ ֶת ָך
ֶ ׁ ִמ ּ ׁשוּם
ְ
שת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ִ ּב ְל ִּתי
ַׁ ּ ִ ּב ְל ּ ֶת ָך? אֶ ּ ָלא ְק ֻד
ְ שהוּא לֹא צָ ִר
יך אֶ ת הַ ְ ּק ֻד ּ ָׁשה
ֶ ׁ ,ש ּ ָלהֶ ם
ֶ ׁ הַ ְ ּק ֻד ּ ָׁשה
ָ
 וְ זֶה ּו ִ ּכי, אֲ בָ ל הֵ ם אֵ ינָם ְקדוֹ ִׁשים ִ ּב ְל ּ ֶתך.ש ּ ָלהֶ ם
ֶׁ
.ש ּ ָלהֶ ם ִ ּב ְל ּ ֶת ָך
ֶ ׁ  אֵ ין הַ ְ ּק ֻד ּ ָׁשה,אֵ ין ִ ּב ְל ּ ֶת ָך

,ישין נִ ינְ ה ּו
ִ ׁ  ְ ּד ַכ ּ ָמה ַק ִ ּד,'ָדו ׁש ַּכיְ י
ֹ  ֵאין ָק, ֶא ּ ָלא וַ ַ ּדאי.38
ישין
ִ ׁ אמר ַק ִד
ַ  )דניאל ד( ּו ֵמ, ִ ּד ְכ ִתיב,ילא
ָ ּ ישין לְ ֵע
ִ ׁ ַק ִד
 )ויקרא,ִ ּד ְכ ִּתיב
,ישין נִ ינְ ה ּו
ִ ׁ ש ָר ֵאל ַק ִ ּד
ׂ ְ ִ י.ׁ ְש ֵאלְ ּ ָתא
.'ָישין ַּכיְ י
ִ ׁ  וְ לָ או ַק ִ ּד,ישין
ִ ׁ  וְ ֻכ ְּלה ּו ַק ִ ּד.דו ׁ ִשים ִּת ְהי ּו
ֹ יט( ְק
 ִ ּכי ֵאין, ַמאי. ִ ּכי ֵאין ִּבלְ ּ ֶת ָך, ְּבגִ ין ִ ּד ְכ ִתיב.ּו ַמאי ַט ְע ָמא
ְ  ֶא ּ ָלא ְקד ּו ּ ׁ ָשה ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,ִּבלְ ּ ֶת ָך
יך ה ּוא ִּבלְ ִּתי
ְ  ְ ּדה ּוא לָ א ִא ְצ ְט ִר,הון
.הון
ֹ ְיך לִ ְקד ּו ּ ׁ ָשה ִ ּדל
ֹ ְְקד ּו ּ ׁ ָשא ִ ּדל
ָ
 ִ ּכי ֵאין, וְ ָדא ה ּוא,ישין ִּבלְ ּ ֶתך
ִ ׁ  לָ או ִאי ּנ ּון ַק ִ ּד,אֲ ָבל ִאי ּנ ּון
. ִּבלְ ּ ֶת ָך,הון
ֹ ְ ֵאין ְקד ּו ּ ׁ ָשה ִ ּדל,ִּבלְ ּ ֶת ָך

1 Samuel 2:2
“ כֵּא�הֵ ינוּ, כִּ י אֵ ין ִבּ ְל ֶתּ�; וְאֵ ין צוּר, ָקדוֹשׁ כַּיהוָה-”אֵ ין
“There is no one holy like YHVH, Indeed, there is no one besides You, Nor is there any
rock like our God.”
18
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The Zohar says that we can understand from this verse that there is another holy in
existence, even if it is less than YHVH.
The answer that the Zohar brings is that the angels above are holy and the Israelites
below are holy because it said in Leviticus 19:2
“ אֲ נִ י יְהוָה אֱ �הֵ יכֶם, כִּ י ָקדוֹשׁ: וְאָ ַמ ְר ָתּ אֲ לֵ הֶ ם– ְקד ִֹשׁים ִתּ ְהיוּ,י ְִשׂ ָראֵ ל-ﬠ ֲַדת ְבּנֵי-כָּל-” ַדּבֵּ ר אֶ ל
“Speak to all the congregation of the sons of Israel and say to them, ‘You shall be holy,
for I YHVH your God am holy.”
The deeper meaning is that YHVH is holy without any dependencies but the angels
and the Israelites depend on YHVH to become holy. When it says ‘there is no one
besides You’ it means that there is no one that can be holy without you.
The purpose of Creation is to study and reveal the name YHVH in all of its aspects.
Read Zohar Bo #213 through #246. It’s good to read this part frequently to increase
awareness and understanding of the spiritual system.

For Hebrew and Aramaic use this link: https://unityzohar.com/zohar-books/bo/212
You can also use the UnityZohar app to find any Zohar section by paragraph #
, ָש ֵּבאֲ רוּה
ֶׁ
ֹ ְ ּכמו.ּ וְ אֵ ין צוּר ּ ֵכאלֹהֵ ינו.39
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא צָ ר צו ָּרה ְ ּבתוֹ ְך צו ָּרה
ֶׁ
 וּמוֹ ִציא אוֹ ָת ּה, וְ נוֹ פֵ חַ רוּחַ חַ יִּים,ו ַּמ ְת ִקין אוֹ ָת ּה
-  דָּ בָ ר ַאחֵ ר וְ אֵ ין צוּר ּ ֵכאלֹהֵ ינ ּו.לַ אֲ וִ יר הָ עוֹ לָ ם
 )ישעיה נא( הַ ִ ּביט ּו אֶ ל,ש ִ ּנ ְק ָרא צוּר
ֶ ׁ י ֵׁש צוּר
 ִהנְ נִ י.ית בַ ּצוּר
ָ  )שמות יז( וְ ִה ִ ּכ.צוּר חֻ ַ ּצ ְב ּ ֶתם
ָ עֹמֵ ד ְלפָ נ
 וְ כֻ ּ ָלם.ֶיך ּ ָׁשם ַעל הַ ּצוּר ְ ּבח ֵֹרב
ֹש ּלו
ֶ ׁ ,ּ וְ אֵ ין צוּר ְ ּבכֻ ּ ָלם ּ ֵכאלֹהֵ ינו,נִ ְק ָר ִאים צוּר
.הַ ּ ִׁש ְלטוֹ ן וְ הַ ּ ַמ ְלכוּת ַעל הַ כּ ֹל
 ַר ִ ּבי ִחיָּיא וְ ַר ִ ּבי ָאחָ א הָ י ּו יוֹ ְׁש ִבים לַ יְלָ ה.40
 ָקמ ּו ַּבחֲצוֹ ת הַ ּ ַליְלָ ה.אֶ חָ ד ִל ְפנֵי ַר ִ ּבי ַא ָּבא
 ָרא ּו כּ וֹ כָ ב,שיּ ְָצא ּו הַ חוּצָ ה
ֶ ׁ  ַעד.לַ עֲ סֹק ַּב ּתוֹ ָרה
שהָ יָה ַמ ּ ֶכה ָׁשל ֹׁש ּ ְפ ָע ִמים ְ ּבכוֹ כָ ב ַאחֵ ר
ֶ ׁ אֶ חָ ד
 ֵּבינְ ַתיִם ָׁש ְמע ּו ְׁשנֵי קוֹ לוֹ ת ִ ּב ְׁשנֵי. ֹו ַּמ ְס ִּתיר אוֹ רו
 וְ קוֹ ל, קוֹ ל אֶ חָ ד ְלצַ ד צָ פוֹ ן ְל ַמ ְעלָ ה,ְצ ָד ִדים
: וְ הַ ּקוֹ ל הַ הוּא ַמ ְכ ִריז וְ אוֹ מֵ ר,אֶ חָ ד ְל ַמ ּ ָטה
 ַע ְכ ָׁשו ִה ְׁש ּ ַת ְּמרוּת,ִה ָּכנְ ס ּו וְ ִה ְת ַּכ ְ ּנס ּו ִל ְמקוֹ ְמכֶ ם
 הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא נִ ְכנָס,של נְ ֵקבָ ה ּ ְפתוּחָ ה
ֶׁ
.ש ַּב ּגָן
ֶ ׁ יקים
ִ ִּש ַע ִעם הַ ַ ּצד
ֵ ׁ ְֲלטַ יֵּל ַּב ּגָן ְל ִה ְׁש ּ ַתע
.ָעבַ ר אוֹ תוֹ הַ ּקוֹ ל וְ ָׁשכַ ְך

ְ  ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר, ְ ּכ ָמה ְ ּדא ּו ְקמ ּו ָה. וְ ֵאין צ ּור ֵּכאל ֵֹהינ ּו.39
יך
, וְ נָ ַפח ר ּו ָחא ְ ּד ַח ּיֵי,יה
ּ ֵ וְ ָת ִקין ל,ה ּוא ָצר צ ּו ָרה ְּב ֹגו צ ּו ָרה
 וְ ֵאין צ ּור, ָ ּד ָבר ַא ֵחר,יה לַ אֲ וִ ָירא ְ ּד ָעלְ ָמא
ּ ֵוְ ַא ּ ִפיק ל
 )ישעיה נא( ַה ִּביט ּו ֶאל, ְ ּד ִא ְק ֵרי צ ּור, ִאית צ ּור.ּ ֵכאל ֵֹהינ ּו
ָ עו ֵמד לְ פנ
ֶיך
ֹ  ִהנְ נִ י.ית ַב ּצ ּור
ָ  )שמות יז( וְ ִה ִ ּכ.צ ּור ח ּו ַּצ ְב ּ ֶתם
ָ
 וְ ֵאין צ ּור, וְ ֻכ ְּלה ּו ִא ְקר ּון צ ּור.חו ֵרב
ֹ ּ ׁ ָשם ַעל ַה ּצ ּור ְּב
.יה ׁש ּולְ ָטנ ּו ּו ַמלְ כ ּו ָתא ַעל ּכ ּ ָֹלא
ּ ֵ ִ ּדיל,ְּב ֻכ ְּלה ּו ֵּכאל ֵֹהינ ּו
יה
ּ  ִר ִּבי ִח ּיָיא וְ ִר ִּבי אֲ ָחא הֲ ֹוו י ְַת ֵבי לֵ ילְ יָא ַחד ַק ּ ֵמ.40
 ַעד.יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ  ָקמ ּו ְּב ַפ ְלג ּות לֵ ילְ יָא לְ ִמלְ ֵעי ְּב.ְ ּד ִר ִּבי ַא ּ ָבא
 ָחמ ּו ַחד ּכ ָֹכ ָבא ְ ּדהֲ וָ ה ּ ָב ַט ׁש ג' זִ ְמנֵי,ְ ּדנָ ְפק ּו לְ ַבר
 ַא ְד ָה ִכי ׁ ָש ְמע ּו ְּת ֵרי ָקלֵ י.יה
ֹ ְְּבכ ָֹכ ָבא ָאחֳ ָרא וְ ָס ִתים נ
ּ הו ֵר
 וְ ָקלָ א )דף,ילא
ָ ּ פון לְ ֵע
ֹ  ָקלָ א ַחד לִ ְס ַטר ָצ,ִּב ְת ֵרי ִס ְט ֵרי
 ע ּול ּו, וְ ַהה ּוא ָקלָ א ַא ְכ ִריז וְ ָא ַמר.מ''ד ע''ב( ַחד לְ ַת ּ ָתא
 ַה ׁ ְש ּ ָתא ִא ְס ּ ַת ְמר ּו ָתא ְ ּדנ ּו ְק ָּבא,יש ּו ְל ַא ְת ַריְ יכ ּו
ׁ ִוְ ִא ְת ְ ּכנ
ְ
, ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא ָעאל לְ ַטיְ ילָ א ְּבגִ נְ ָתא,יחא
ָ ּ ְפ ִת
 ַא ְע ָבר ַהה ּוא ָקלָ א,יק ּיָיא ִ ּדי ְּבגִ נְ ָתא
ַ לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְע ׁ ְש ָעא ְּב ַצ ִד
ְ וְ ׁ ָש ִכ
.יך

1 Samuel 2:2
“ כֵּא�הֵ ינוּ, כִּ י אֵ ין ִבּ ְל ֶתּ�; וְאֵ ין צוּר, ָקדוֹשׁ כַּיהוָה-”אֵ ין
“There is no one holy like YHVH, Indeed, there is no one besides You, Nor is there any
rock like our God.”
The word ‘ ’צוּרis translated here as ‘rock’. It is correct literally but how can we compare
God to the hardest rock or to anything of this world? The root is for the action of
‘forming’ something from the existing matter. The first part of the verse talks about the
holiness of YHVH and the second part refers to the name ELOHIM, א�הֵ ינוּ, which is the
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creative force of the corporeal world. After the six days of creation, everything in this
world is formed, not created.
Before Genesis 1:1 the endless created darkness and void and that is why the second
verse of the Torah says “and the earth was unformed and void”. There is a deep study
about this but hopefully, I’ll get back to it at another time. The third verse of the Torah
says “’Let there be light.’ And there was light.”. This is the original ‘matter’ because,
without it, nothing can exist. Every atom in this universe (Malchut) must be under the
government of the Endless and his plan.
All atoms in the periodic table of elements have a similar form (electrons, protons,
neutrons). The inner forces for each atom depend of the ‘formation’ of the vessel, which
is defined by the number of electrons, protons, and neutrons. The subatomic particles
are connected spiritually to the thought of the Endless and ours. They carry the
consciousness and the ‘program’ of the specific atom.
When we use the term create it is actually a different type of form. We use materials of
this world and put them together to make a new form. Your smartphone is built from
elements from the earth, like aluminum, sand (glass), etc. The energy of the battery is
collected from another source of energy and it comes from the sun, water or fuel
turbines. Only the Endless Light can create because it doesn’t have limits. The great
new ideas of how to form new forms in this world come from the Endless Light, as part
of our Tikkun process.
It is our responsibility to use the world around us in proper and righteous ways to
form a better life. We need to follow the instructions we received from the Torah and
the Zohar that teach us how to connect the vessels we form to the Light and benefit
from all that we form.
 ִה ּנֵה,ּ ָא ְמרו. חָ זְר ּו ַר ִ ּבי ָאחָ א וְ ַר ִ ּבי ִחיָּיא.41
של ְ ּכנֶסֶ ת
ֶ ׁ ש ִה ְתעוֹ ְררוּת
ֶ ׁ ,וַדַּ אי ֵעת ָרצוֹ ן
ְִש ָראֵ ל )זְ ַמן( ִהיא ְל ִה ְתחַ ֵּבר ִעם הַ ּ ֶמלֶ ך
ְׂ י
וַדַּ אי
,ָאחָ א
ַר ִ ּבי
ָא ַמר
.הַ ָּקדוֹ ׁש
ִש ָראֵ ל ִעם
ׂ ְ )מ ְת ַח ֶּב ֶרת( מֻ ְׁש ּ ַפ ַעת לָ ּה ְ ּכנֶסֶ ת י
ִ לֹא
ְהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא אֶ ּ ָלא ִמ ּתוֹ ְך ִׁש ָירה ו ִּמ ּתוֹ ך
,ש ָּבא הַ בּ ֶֹקר
ֶ ׁ  ב ַעד/ מא.ש ּ ָל ּה אֵ לָ יו
ֶ ׁ שבַ ח
ֶ ׁ ּ ַה
ְ
 וְ סוֹ ד הַ דָּ בָ ר,של חֶ סֶ ד
ֶ ׁ וּמוֹ ִׁשיט לָ ּה הַ ּ ֶמלֶ ך חוּט
ְשט הַ ּ ֶמלֶ ך
ֶ ׁ ֹ )אסתר ה( ַויּו,ּש ָא ַמ ְרנו
ֶׁ
ְֹ ּכמו
.' ֹשר ְ ּביָדוֹ וְ גו
ֶ ׁ ֲש ְר ִביט הַ זָּהָ ב א
ַׁ ְלאֶ ְס ּ ֵתר אֶ ת
ש ּ ָל ּה ְלבַ דָּ ּה מוֹ ִׁשיט הַ ּ ֶמלֶ ְך אֶ ת
ֶ ׁ ֹאמר
ַ וְ ַאל ּת
.ש ִּמ ְתחַ ְ ּב ִרים ִע ּ ָמ ּה
ֶ ׁ  ו ְּלכָ ל אוֹ ָתם, אֶ ּ ָלא לָ ּה,זֶה
.ָּשבו
ְׁ  י.בּ ֹא וְ נִ ְתחַ ֵּבר יַחַ ד

 ָהא וַ ַדאי ִע ָ ּדן, ָא ְמר ּו, ָא ַה ְדר ּו ִר ִּבי אֲ ָחא וְ ִר ִּבי ִחיָיא.41
ש ָר ֵאל )עדן( ה ּוא
ְ ּד ְ ּכנ ֶֶסת
ְ ּד ִא ְת ָער ּו ָתא
,ְרע ּו ָתא
ׂ ְ ִי
, וַ ַדאי, ָא ַמר ִר ִּבי אֲ ָחא,ישא
ָ ׁ לְ ִא ְת ַח ְּב ָרא ְּב ַמלְ ָּכא ַק ִ ּד
ְ ש ָר ֵאל ְּבק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
יך
ָ ִלָ א )אתחברת( אֲ נְ ג
ׂ ְ ִידת לָ ּה ְ ּכנ ֶֶסת י
/ מא.יה
ּ  ִמג ֹּו ׁ ְש ָב ָחא ִ ּדילָ ּה לְ גַ ּ ֵב,ה ּוא ֶא ּ ָלא ִמג ֹּו ׁ ִש ָיר ָתא
,או ׁ ִשיט לָ ּה ַמלְ ָּכא ח ּו ָטא ְ ּד ֶח ֶסד
ֹ ְ ו,ב ַעד ְ ּד ָא ֵתי ַצ ְפ ָרא
ְ )אסתר ה( וַ י ֹּו ׁ ֶשט ַה ּ ֶמלֶ ך,וְ ָרזָ א ְ ּד ִמ ּ ָלה ְ ּכ ָמה ְ ּד ַא ְמ ִרינָ ן
ימא
ָ  וְ לָ א ּ ֵת.'ָדו וְ ֹגו
ֹ ְל ֶא ְס ּ ֵתר ֶאת ׁ ַש ְר ִביט ַה ָ ּז ָהב אֲ ׁ ֶשר ְּבי
 ּולְ ָכל, ֶא ּ ָלא לָ ּה,או ׁ ִשיט לָ ּה ַמלְ ָּכא ָ ּדא
ֹ חו ָד ָהא
ֹ ְְ ּדלָ ּה ִּבל
. י ְָתב ּו. ּ ָתא וְ נִ ְת ַח ּ ֵבר ַּכחֲ ָדא.ִאי ּנ ּון ְ ּד ִמ ְת ַח ְּב ָרן ּ ָבה

,ָאחָ א וְ ָא ַמר
 ּ ָפ ַתח ַר ִ ּבי.42
ב( ַויֹּאמֶ ר ה' אֱ ל ִֹהים לֹא טוֹ ב הֱיוֹ ת הָ ָא ָדם
 לָ ּ ָמה ּ ָפ ַתח הַ ּ ָפסוּק ָּכ ְך? אֶ ּ ָלא ִה ּנֵה.' ְֹלבַ דּ וֹ וְ גו
,שנִ י
ֵ ׁ ּ ש ַעל זֶה לֹא כָ תוּב ִ ּכי טוֹ ב ַּב
ֶ ׁ ,נִ ְת ָּבאֵ ר
 וְ כָ תוּב לֹא טוֹ ב,ש ָע ִתיד ָא ָדם ְל ִה ּ ָפ ֵרד
ֶ ׁ ִמ ּ ׁשוּם
. ֹהֱיוֹ ת הָ ָא ָדם ְלבַ דּ ו

ֹאמר יְ יָ' אֱ ל ִֹהים
ֶ  )בראשית ב( וַ ּי, ּ ָפ ַתח ִר ִּבי אֲ ָחא וְ ָא ַמר.42
, אֲ ַמאי ּ ָפ ַתח ְק ָרא ָה ִכי.'טוב הֱ ֹיות ָה ָא ָדם לְ ַב ּד ֹו וְ ֹגו
ֹ ל ֹא
,טוב ּ ַב ּ ׁ ֵשנִ י
ֹ  ִ ּכי, ְ ּד ַעל ָ ּדא לָ א ְ ּכ ִתיב,ֶא ּ ָלא ָהא ִא ְּת ַמר
טוב הֱ ֹיות
ֹ  ל ֹא, ּו ְכ ִתיב,ְּבגִ ין ְ ּדזַ ִּמין ָא ָדם לְ ִא ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשא
.ָה ָא ָדם לְ ַב ּד ֹו

)בראשית

Before midnight the left column is in control and Malchut is in a state of darkness
without the light of Chassadim. At midnight the Light of the Endless begins to reveal
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itself and unifies the Left with the Right to form the Central column. Malchut is
awakened to the Central column and able to connect to the Light of the Endless.
By morning the Light of the Endless, “the Holy One, Blessed be He”, reaches Malchut
with a thread of silver that is the Light of Chokmah in the vessel of Chessed.
Esther 5:2
“  ַשׁ ְר ִביט הַ זָּ הָ ב- אֶ ת,ַיּוֹשׁט הַ ֶמּלֶ � ְלאֶ ְס ֵתּר
ֶ  ְבּﬠֵ ינָיו; ו, עֹ ֶמ ֶדת בֶּ חָ צֵ ר–נ ְָשׂאָ ה חֵ ן,אֶ ְס ֵתּר הַ ַמּ ְלכָּה-ַוי ְִהי כִ ְראוֹת הַ ֶמּלֶ � אֶ ת
 ו ִַתּגַּע ְבּר ֹאשׁ הַ ַשּׁ ְר ִביט, ו ִַתּ ְק ַרב אֶ ְס ֵתּר,”אֲ ֶשׁר ְבּיָדוֹ
“When the king saw Esther the queen standing in the court, she obtained favor in his
sight; and the king extended to Esther the golden scepter which was in his hand. So
Esther came near and touched the top of the scepter.”
This revelation of light in the morning is the aspect of the King giving the queen the
royal scepter, allowing her to use his forces as she sees proper. The Zohar emphasis
that all of those who connect with the queen benefit from that power.
The infinite wisdom of the Creator provided us with a system to study and use its tools.
This gives us the ability to connect and draw great lights that benefit us during the
day and during our entire life.
After midnight we can tap to the root of the light of Chessed. Many do this connection
every day. They go to sleep early and wake up between midnight and first light so they
can draw this light of Chessed.
After Joshua takes the leadership role from Moses, God gave him important advice.
Joshua 1:8
“-אָ ז ַתּצְ ִליחַ אֶ ת- כִּ י:הַ כָּתוּב בּוֹ- כְּ כָל, ְל ַמﬠַ ן ִתּ ְשׁמֹר לַ ﬠֲשׂוֹת,יוֹמם וָלַ יְלָ ה
ָ ית בּוֹ
ָ ִ וְהָ ג,�תּוֹרה הַ זֶּ ה ִמ ִפּי
ָ ַיָמוּשׁ סֵ פֶ ר ה-ל ֹא
 וְאָ ז ַתּ ְשׂכִּ יל,�ֶ” ְדּ ָרכ
“This book of Torah shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day
and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it; for
then you will make your way prosperous, and then you will have success.”
In Zohar Balak #314 the Zohar praises those who study the Torah day and night.
Psalms 1:1-2
“ בַּ ﬠֲצַ ת ְר ָשׁ ִﬠים,� ַ;אַ ְשׁ ֵרי הָ ִאישׁ– אֲ ֶשׁר ל ֹא הָ ל
 ל ֹא י ָָשׁב,מוֹשׁב לֵ צִ ים
ַ וּב
ְ , ל ֹא ﬠָ ָמד,וּב ֶד ֶר� חַ טָּ ִאים
ְ .”
“יוֹמם וָלָ יְלָ ה
ָ ,תוֹרתוֹ י ְֶהגֶּה
ָ וּב
ְ ; חֶ ְפצוֹ,תוֹרת יְהוָה
ַ כִּ י ִאם ְבּ.”
“Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way
of sinners, nor sits in the seat of scoffers;”
“But his delight is in the Torah of YHVH, And in His Torah, he meditates day and
night.”

For
more
on
this
subject
here: http://www.chabad.org/kabbalah/article_cdo/aid/1321935/jewish/Up-atMidnight.htm

read

 וְ ִכי ְלבַ דּ וֹ הָ יָה? ַוה ֲֵרי ָּכתוּב )שם ה( זָכָ ר.43
 ָא ָדם דּ ּו פַ ְרצו ִּפים,ּ וְ ָׁשנִ ינו.וּנְ ֵקבָ ה ְ ּב ָר ָאם
 וְ ַא ּ ָתה אוֹ מֵ ר לֹא טוֹ ב הֱיוֹ ת הָ ָא ָדם,נִ ְב ָרא
 וְ לֹא, ֹש ּלֹא ִה ְׁש ּ ַתדֵּ ל ִעם נְ ֵקבָ תו
ֶ ׁ ְלבַ דּ וֹ ?! אֶ ּ ָלא
 וְ הָ י ּו, ֹשהָ י ְָתה ְ ּב ִצדּ ו
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם, ֹהָ י ְָתה לוֹ ֵעזֶר ְ ּכנֶגְ דּ ו
. ֹ וְ ָאז הָ יָה הָ ָא ָדם ְלבַ דּ ו,יַחַ ד מֵ ָאחוֹ ר

 )בראשית ה( זָ ָכר ּונְ ֵק ָבה, וְ ָהא ְ ּכ ִתיב, וְ ִכי לְ ַב ּד ֹו הֲ וָ ה.43
, וְ ַא ְּת ַא ְמ ַרת, וְ ָתנֵינָ ן ָא ָדם ּד ּו ּ ַפ ְרצ ּו ִפין ִא ְת ְּב ֵרי.ְּב ָר ָאם
 ֶא ּ ָלא ְ ּדלָ א ִא ׁ ְש ְּת ַ ּדל.טוב הֱ ֹיות ָה ָא ָדם לְ ַב ּד ֹו
ֹ ל ֹא
 ְּבגִ ין ְ ּדהֲ וַ ת,יה
ּ ֵ ֶס ֶמ ְך לָ ֳק ְבל,יה
ּ ֵ וְ לָ א ַהוַ ת ל,יה
ּ ְּבנ ּו ְק ֵב
. ּו ְכ ֵדין הֲ וָ ה ָה ָא ָדם לְ ַב ּד ֹו,חו ָרא
ֹ ֲ וַ הֲ ו ּו ַּכחֲ ָדא ֵמא,רוי
ֹ ְּב ִס ְט

 ַמה זֶּה ְ ּכנֶגְ דּ וֹ ? ְ ּכ ֶנגֶד. ֹשה ּלוֹ ֵעזֶר ְ ּכנֶגְ דּ ו
ֶׂ ֱ אֶ ע.44
 מֶ ה ָע ָׂשה. ְל ִהדָּ בֵ ק זֶה ִעם זֶה ּ ָפנִ ים ְ ּבפָ נִ ים,ּ ָפנָיו

, לָ ֳק ֵבל ַאנְ ּפ ֹוי, ַמה ּו ְ ּכנֶגְ ּד ֹו.שה ּל ֹו ֵעזֶר ְ ּכנֶגְ ּד ֹו
ֶׂ ֱ ֶאע.44
 ָמה עֲ ַבד ק ּו ְד ׁ ָשא,לְ ִא ְת ַ ּד ְּב ָקא ָ ּדא ְּב ָדא ַאנְ ּ ִפין ְּב ַאנְ ּ ִפין
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הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא? נִ ּ ֵסר אוֹ תוֹ וְ נָטַ ל הַ ְ ּנ ֵקבָ ה
 ַמה.ש ָּכתוּב ַויּ ִַּקח ַאחַ ת ִמ ַ ּצ ְלע ָֹתיו
ֶ ׁ  זֶה ּו,ִּמ ּ ֶמ ּנו
ש ּנֶאֱ ַמר ַאחַ ת
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו, ֹש ּלו
ֶ ׁ זֶּה ַאחַ ת? זוֹ הַ ְ ּנ ֵקבָ ה
 ִה ְת ִקינ ָּה, ַוי ְִביאֶ הָ אֶ ל הָ ָא ָדם.ִהיא יוֹ נ ִָתי ַת ּ ָמ ִתי
 וְ הֵ ִביא אוֹ ָת ּה ִל ְהיוֹ ת ְ ּכ ֶנגֶד ּ ָפנָיו,ְ ּככַ ּ ָלה
שהָ י ְָתה ְדבו ָּקה
ֶ ׁ  ו ְּבעוֹ ד.הַ ְּמ ִאירוֹ ת ּ ָפנִ ים ְ ּבפָ נִ ים
ְ
 ַאחַ ר ָּכך ָעל ּו. ֹ הָ יָה הָ ָא ָדם ְלבַ דּ ו, ֹהַ ְ ּנ ֵקבָ ה ְ ּב ִצדּ ו
.שבַ ע יַחַ ד
ֶ ׁ  וְ ָקמ ּו,ְׁש ַניִם

ְ ְּב ִר
 הֲ ָדא ה ּוא,ֵיה
ּ יה וְ נָ ִטיל נ ּו ְק ּ ָבא ִמ ּנ
ּ ֵ נָ ַסר ל,יך ה ּוא
. ַמה ּו ַא ַחת.עו ָתיו
ֹ ְ )בראשית ב( וַ ִּי ַ ּקח ַא ַחת ִמ ַּצל,ִד ְכ ִתיב
 )שיר השירים ו( ַא ַחת, ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר.יה
ּ ֵָ ּדא נ ּו ְק ּ ָבא ִ ּדיל
 ַא ְת ִקין לָ ּה ְ ּכ ַכ ּ ָלה,יא ָה ֶאל ָה ָא ָדם
ֶ  וַ יְ ִב.ִהיא ֹיונָ ִתי ַת ּ ָמ ִתי
.יתי לָ ּה לְ ֶמהֱ וִ י לָ ֳק ֵביל ַאנְ ּפ ֹוי נְ ִה ִירין ַאנְ ּ ִפין ְּב ַאנְ ּ ִפין
ֵ ְוְ ַאי
 הֲ וָ ה ָה ָא ָדם,רוי
ֹ עוד ְ ּדהֲ וָ ה ִמ ְת ַ ּד ְּב ָקא נ ּו ְק ּ ָבא ְּב ִס ְט
ֹ ּו ְב
. וְ ָקמ ּו ׁ ֶש ַבע ַּכחֲ ָדא, ְסלִ יק ּו ְּת ֵרין, לְ ָב ַתר.לְ ַב ּד ֹו

Genesis 1:27
“ בָּ ָרא אֹ ָתם, ָזכָר וּנְ ֵקבָ ה:�הים בָּ ָרא אֹ תוֹ
ִ ֱ ְבּצֶ לֶ ם א,הָ אָ ָדם ְבּצַ ְלמוֹ-�הים אֶ ת
ִ ֱ”וַיִּ ְב ָרא א
“God created man in His own image, in the image of God He created him; male and
female He created them.”
God created man in his own image, one unit of male and female. The ‘image’ is the
image of the Tree of Life, meaning that the created man is like a minuscule version of
the same system created for the entire universe.
The Endless Light didn’t have the aspect of separation in his essence so his first
creation was one but with two sides that will be separated in a different process that
was done on the second day, which was the day of separation and the creation of the
Left Column.
Genesis 2:18
“ כְּ נֶגְ דּוֹ,לּוֹ ﬠֵ זֶר-ֱשׂה
ֶ טוֹב הֱ יוֹת הָ אָ ָדם ְלבַ דּוֹ; אֶ ﬠ- ל ֹא,�הים
ִ ֱֹאמר יְהוָה א
ֶ ”וַיּ
“Then YHVH God said, “It is not good for the man to be alone; I will make him a helper
against him.””
When Adam was created he was attached to Eve back to back. Adam was alone
because he couldn’t unify with his female counterpart at the level of Yessod. God ‘made
him a helper against him (in front of him)’, meaning he separated the female from his
back and brought her in front of him. Now they can have unification and create lifelike the Tree of Life. The upper unification of Father (Chokmah, Right) and Mother
(Binah, Left), brings life to the world.
The Zohar explains that when God separated the female from the man he made her
like a bride. Later they had unification and the Zohar revealed that the Two, Adam and
Eve, elevated themselves with the unification and came down seven. Cain and his twin
soul mate, Able and his two soulmates, together 5 and with Adam and Eve, they were
seven.
ְ ּב ָׁש ָעה
,ְראֵ ה
 בּ ֹא.45
 הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך,)ש ִה ְת ּ ַת ְ ּקנָ ה( אֵ צֶ ל ָא ָדם
ֶׁ ש ִ ּנ ְכנְ סָ ה
ֶׁ
ְש ָּכתוּב )שם א( ַויְבָ ֶרך
ְ
ֶ ׁ  זֶה ּו,הוּא ֵּב ַרך אוֹ ָתם
ְ
שבַ ע
ֶ ׁ ש ְּמבָ ֵרך אֶ ת הַ ַּכ ּ ָלה ְ ּב
ֶ ׁ  ְ ּכחַ זָּן,א ָֹתם אֱ ל ִֹהים
 ּ ֵכיוָן, חָ ָתן וְ כַ ּ ָלה,ּ ִמ ָּכאן לָ ַמ ְדנו.ְ ּב ָרכוֹ ת
, נִ ְד ָּב ִקים יַחַ ד,שבַ ע ְ ּב ָרכוֹ ת
ֶ ׁ ש ִּמ ְת ָּב ְר ִכים ְ ּב
ֶׁ
.ש ְּל ַמ ְעלָ ה
ֶ ׁ ְ ּכמוֹ ֻדגְ ָמא

 ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ְת ְ ּכנָ ׁש )ס''א דאתתקנת( לְ גַ ּ ֵבי, ּ ָתא חֲ זֵי.45
ְ יך ה ּוא ְּב ִר
ְ  ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,ָא ָדם
 הֲ ָדא ה ּוא,לון
ֹ יך
 ְ ּכ ַח ָ ּזן ִ ּד ְמ ָב ֵר ְך.או ָתם אֱ ל ִֹהים
ֹ  )בראשית א( וַ יְ ָב ֶר ְך,ִד ְכ ִתיב
 ֵּכיוָ ן, ָח ָתן וְ ַכ ּ ָלה,יפנָ א
ֹ  ִמ ָּכאן.כות
ֹ לְ ַכ ּ ָלה ְּב ׁ ֶש ַבע ְּב ָר
ְ ִאול
 ְ ּכד ּוגְ ָמא,כות ִא ְת ַ ּד ְּב ָקן ַּכחֲ ָדא
ֹ ְ ּד ִא ְת ּ ָב ְר ָכן ְּב ׁ ֶש ַבע ְּב ָר
.ילא
ָ ּ ִ ּדלְ ֵע

של
ֶ ׁ ש ָּבא ְל ִה ְתחַ ֵּבר ִעם ִא ּ ָׁשה
ֶ ׁ  ִמי, וְ ַעל ּ ֵכן.46
עו ֶׂשה
ֹ ָכול
ֹ )כ ְבי
ּ ִ , ִה ּנֵה ּפוֹ גֵם אֶ ת הַ ִּז ּווּג,אחֵ ר
ַ של
ֶׁ
של ְ ּכנֶסֶ ת
ֶ ׁ שה ֲֵרי הַ ִּז ּווּג
ֶ ׁ (ְ ׁש ּ ֵתי ְר ׁ ֻשי ֹּות לְ ַמ ְעלָה

 ָהא, וְ ַעל ָ ּדא ַמאן ְ ּד ָא ֵתי לְ ִא ְת ַח ְּב ָרא ְּב ִאנְ ּת ּו ְ ּד ָאחֳ ָרא.46
 )כביכול עביד ב' רשויות לעילא( ְ ּד ָהא זִ ּו ּוגָ א,ּ ָפגִ ים זִ ּו ּוגָ א
ְ יה ְּבק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
,דוי
ֹ חו
ֹ ְיך ה ּוא ִּבל
ּ  ּ ֵב,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ְִ ּד ְ ּכנ ֶֶסת י
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 ִ ּבז ְַמן, ִֹש ָראֵ ל ִעם הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְלבַ דּ ו
ְׂ י
, בּ ֹא ְראֵ ה.שהוּא ְ ּב ִדין
ֶ ׁ שהוּא ְ ּב ַרח ֲִמים ו ִּבז ְַמן
ֶׁ
ש ֵּקר
ַׁ  ְ ּכ ִא ּל ּו ְמ,של ַאחֵ ר
ֶ ׁ ש ִּמ ְתחַ ֵּבר ְל ִא ּ ָׁשה
ֶ ׁ ִמי
ְ
 וְ ַעל זֶה,ִש ָראֵ ל
ׂ ְ הוּא ו ִּב ְכנֶסֶ ת י- ָּברוּך-ַּב ָּקדוֹ ׁש
,הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא לֹא ְמכַ ּ ֵפר לוֹ ִ ּב ְת ׁשוּבָ ה
 זֶה ּו.שיּ ְִס ּ ַת ּ ֵלק ִמן הָ עוֹ לָ ם
ֶ ׁ וְ הַ ְּת ׁשוּבָ ה ְתל ּויָה ַעד
ש ָּכתוּב )ישעיה כב( ִאם יְכֻ ּ ַפר הֶ ָעוֹ ן הַ זֶּה לָ כֶ ם
ֶׁ
ש ִ ּנ ְכנָס ִ ּב ְת ׁשוּבָ ה
ֶ ׁ  ו ָּמ ַתי? ְ ּב ָׁש ָעה.ַעד ְּתמֻ תוּן
.ֶש
ׁ  וְ י ֵׁש לוֹ ְל ַק ֵּבל עֹנ,לָ עוֹ לָ ם הַ הוּא

, ּ ָתא חֲ זֵי. ּו ְבזִ ְמנָ א ְ ּד ִאיה ּו ְּב ִדינָ א,ְּבזִ ְמנָ א ְ ּד ִאיה ּו ְּב ַרחֲ ֵמי
ּ  ְ ּכ ִא,ַמאן ְ ּד ִמ ְת ַח ּ ָבר ְּב ִאנְ ּת ּו ְ ּד ָאחֳ ָרא
יה
ּ יל ּו ְמ ׁ ַש ֵ ּקר ּ ֵב
ְ ְּבק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 וְ ַעל ָ ּדא ק ּו ְד ׁ ָשא,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִיך ה ּוא ּו ִּב ְ ּכנ ֶֶסת י
ְ ְּב ִר
 ּו ְת ׁש ּו ָבה ּ ַתלְ יָא ַעד,יה ִּב ְת ׁש ּו ָבה
ּ ֵיך ה ּוא לָ א ְמ ַכ ּ ֵפר ל
 )ישעיה כב( ִאם, הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב,ְ ּדיִ ְס ּ ָתלַ ק ֵמ ָעלְ ָמא
 ְּב ׁ ַשעֲ ָתא,ימ ַתי
ָ  וְ ֵא.יְ כ ּו ּ ַפר ֶה ָע ֹון ַה ּזֶה לָ ֶכם ַעד ְּתמ ּות ּון
יה לְ ַק ְּבלָ א
ּ ֵ וְ ִאית ל,ְ ּד ָעאל ִּב ְת ׁש ּו ָבה לְ ַהה ּוא ָעלְ ָמא
.עונְ ׁ ָשא
ֹ

In Genesis 1:27 we read that God created man and woman, connected as one back to
back. In the next verse, God blessed them as united male and female. This is the root
and connection of soul mates. The Zohar reveals that before the soul comes down to
the world, God separates his soul mate and puts her into a different body for them to
join later.
Genesis 1:28
“ ָ וְכִ ְבשֻׁ ה,הָ אָ ֶרץ-וּמ ְלאוּ אֶ ת
ִ �הים ְפּרוּ ְוּרבוּ
ִ ֱֹאמר לָ הֶ ם א
ֶ  וַיּ,�הים
ִ ֱ א,” ; ַויְבָ ֶר� אֹ ָתם
“And God blessed them. And God said to them, “Be fruitful and multiply and fill the
earth and subdue it,”
The Zohar tells us that God’s blessings were like the seven blessings that the bride
and groom receive during their marriage ceremony. The ceremony starts with the bride
encircling the groom seven times.
The groom is the aspect of Zeir Anpin, which is the six Sefirot of Chessed to Yessod.
The bride is the seventh and when she connects completely with the energy of the
groom, she creates the vessel of their lives together. The seven blessings that follow
draw the Light to the seven levels of their vessel and make it sacred. The ceremony is
called ‘Kidushin’, which means ‘sanctification’. At this stage, the connection of the
bride and groom became holy and the light-filled vessel. The following blessings over
myrtle and the Kidush over wine, draw the soul level/Light of Ruach.
The woman is silent during the entire process because she’s in the receiving process.
She can only answer Amen to the blessings. She receives/locks the level of Ruach from
her husband when they join in bed at the night of the wedding.
After God separated the man and the woman, the Torah immediately says that they
should be together as one flesh.
Genesis 2:24
“ וְהָ יוּ ְלבָ ָשׂר אֶ חָ ד, ִאמּוֹ; ו ְָדבַ ק ְבּ ִא ְשׁתּוֹ- וְאֶ ת,אָ ִביו- אֶ ת, ִאישׁ- ַי ֲﬠזָב,כֵּן-”ﬠַ ל
“For this reason a man shall leave his father and his mother, and be joined to his wife;
and they shall become one flesh.”
This is a very important rule to follow in order to preserve the holiness and light that
the couple received when they got married.
The Zohar teaches us that a person who put a flaw in the unification of their marriage
by connecting to another woman is as if he disconnects the light of Zeir Anpin from
Malchut. This sin is not going away by repentance. Only after the death of the person,
he goes through the process of punishment in hell to cleanse his soul from this sin.
Married couples should stay loyal to each other in order to maintain the blessings they
received. The best way to avoid such corruption in the flow of light to the family is by
focusing inside on ways to strengthen the relationship. Looking for pleasures or
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comfort outside the marriage puts the person on a path of destruction of the marriage,
family and also their channels of sustenance.
There’s always a way back for those who married in a holy process because the seed
of Light is still there to re-ignited be and remove the darkness that invaded the
relationship.

ש ָר ֵאל,
ִ .47ר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ָא ַמרַ ,מאן ִ ּד ְמ ׁ ַש ֵ ּקר ִּב ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
ֵיה ָ ּנםָּ .כל
לָ א יִ ְת ָק ּ ַבל ִּב ְת ׁש ּו ָבהַ ,עד ְ ּדיִ ְת ָ ּדן ְּב ִדינָ א ְ ּדג ִ
ש ָר ֵאל ּו ְּבק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
ׁ ֶש ּ ֵכןַ ,מאן ִ ּד ְמ ׁ ַש ֵ ּקר ִּב ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
ְ
יה לְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא
ה ּוא .וְ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ִאי ַא ְט ַרח לֵ ּ
יש
לְ ֶמ ְע ּ ַבד ִ ּד ּי ּו ְקנָ א ְ ּד ַמ ְמזֵר ְּב ִאנְ ּת ּו ְ ּד ָאחֳ ָרא ,וְ ַא ְכ ִח ׁ
ּפ ּו ְמ ִּבי ְ ּד ַמלְ ָּכא.

ש ֵּקר ִ ּב ְכנֶסֶ ת
ש ְּמ ַׁ
ַ .47ר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר ָא ַמרִ ,מי ׁ ֶ
שיִּדּ וֹ ן ְ ּב ִדין
ִש ָראֵ ל לֹא ִי ְת ַק ֵּבל ִ ּב ְת ׁשוּבָ ה ַעד ׁ ֶ
י ְׂ
ש ֵּקר ִ ּב ְכנֶסֶ ת
ש ְּמ ַׁ
ש ּ ֵכן ִמי ׁ ֶ
ֵיה ּנֹםָּ .כל ׁ ֶ
של ּג ִ
ֶׁ
ְ
ש ּ ֵכן ִאם
ִש ָראֵ ל וּבַ ָּקדוֹ ׁשָּ -ברוּך-הוּא .וְ כָ ל ׁ ֶ
י ְׂ
ְ
ַמ ְט ִריחַ אֶ ת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא לַ עֲ שׂ וֹ ת דְּ מוּת
יש אֶ ת
של הָ ַאחֵ ר ו ַּמ ְכ ִח ׁ
של ַמ ְמזֵר ְ ּב ִא ְׁש ּתוֹ ׁ ֶ
ֶׁ
ּ ִפ ְרסוּם הַ ּ ֶמלֶ ךְ.

ִ .48ר ִּבי ִח ּיָיא ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר) ,משלי כח( ג ֹּוזֵל ָא ִביו וְ ִא ּמ ֹו וְ ֹגו'.
ָא ִביוּ ָ ,דא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ש ָר ֵאל.
יך ה ּואִ .א ּמ ֹוּ ָ ,דא ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
ַמאי ג ֹּוזֵלּ ְ .כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר) ,ישעיה ג( ְ ּגזֵלַ ת ֶה ָענִ י
יכםּ .ו ַמאן ִאיה ּוַ ,מאן ְ ּד ָח ִמיד ִא ְּת ָתא ָאחֳ ָרא ְ ּדלָ או
ְּב ָב ּ ֵת ֶ
יה.
ִא ִ
יהי ּ ַבת ז ּו ֵג ּ

ַ .48ר ִ ּבי ִחיָּיא ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר) ,משלי כ( גּוֹ זֵל
ָא ִביו וְ ִא ּמוֹ וְ גוֹ 'ָ .א ִביו  -זֶה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא.
ִש ָראֵ לַ .מה גּוֹ זֵל? ְ ּכמוֹ
ִא ּמוֹ  -זוֹ ְ ּכנֶסֶ ת י ְ ׂ
ש ּנֶאֱ ַמר )ישעיה ג( ְ ּגזֵלַ ת הֶ ָענִ י ְ ּבבָ ּ ֵתיכֶ ם .ו ִּמי
ֶׁ
שאֵ ינ ָּה ַּבת זוּגוֹ .
שחוֹ מֵ ד ִא ּ ָׁשה ַאחֶ ֶרת ׁ ֶ
ִהיא? ִמי ׁ ֶ

עולָ ם ַה ּזֶה ְּבל ֹא ְּב ָר ָכה,
ַ ּ .49ת ּ ָמן ּ ָתנֵינָ ןָּ ,כל ַה ּנֶהנֶה ִמן ָה ֹ
ְ ּכ ִא ּל ּו ג ֹּוזֵל ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ש ָר ֵאלּ ִ ,ד ְכ ִתיב
יך ה ּוא ּו ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
עולָ ם ַה ּזֶהּ ְ ,כלָ ל
ג ֹּוזֵל ָא ִביו וְ ִא ּמ ֹו וְ ֹגו'ָּ .כל ַה ּנֶהֱ נֶה ִמן ָה ֹ
ָ ּדאִ ,איה ּו ִאינְ ּת ּוַ .מאן ְ ּד ִא ְת ַ ּד ּ ָבק ְּב ִאנְ ּת ּו לְ ֵמהֱ נֵי ִמ ָ ּנ ּה,
יהי ּ ְפנ ּויָה ,וְ ַאהֲ נֵי ִמ ָ ּנ ּה ְּבלָ א ְּב ָר ָכה,
וְ ַאף ַעל ַּגבּ ְ ,ד ִא ִ
ְ
ש ָר ֵאלַ .מאי
ְ ּכ ִא ּל ּו ג ֹּוזֵל ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא ּו ְכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
כות ה ּואּ .ו ַמה
הוןְּ ,ב ׁ ֶש ַבע ְּב ָר ֹ
ַט ְע ָמאְּ ,בגִ ין ְ ּדזִ ּו ּוגָ א ִ ּדלְ ֹ
ַעל ּ ְפנ ּויָה ַּכ ְךַ ,מאן ְ ּדיִ ְת ְ ּד ּ ַבק ְּב ִאנְ ּת ּו ְ ּד ָאחֳ ָראּ ְ ,ד ָק ִאים
כותַ ,על ַא ַחת ַּכ ָמה
ילאְּ ,בזִ ּו ּוגָ א ְ ּדז' ְּב ָר ֹ
ְ ּכגַ וְ ונָ א ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
וְ ַכ ּ ָמה.

ָׁ .49שם ָׁשנִ ינוָּּ ,כל הַ ּ ֶנ ֱהנֶה ִמן הָ עוֹ לָ ם הַ זֶּה
ְ ּבלֹא ְב ָרכָ הּ ְ ,כ ִא ּל ּו גּוֹ זֵל אֶ ת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ש ָּכתוּב גּוֹ זֵל ָא ִביו וְ ִא ּמוֹ
ִש ָראֵ לֶ ׁ ,
וְ אֶ ת ְ ּכנֶסֶ ת י ְ ׂ
וְ גוֹ 'ָּ .כל הַ ּ ֶנ ֱהנֶה ִמן הָ עוֹ לָ ם הַ זֶּהּ ְ ,כלָ ל זֶה הוּא
ש ִ ּנ ְד ָּבק ְ ּב ִא ּ ָׁשה לֵ הָ נוֹ ת ִמ ּ ֶמ ּנָה ,וְ ַאף
הָ ִא ּ ָׁשהִ .מי ׁ ֶ
ש ִהיא ּ ְפנ ּויָה ,וְ ֶנ ֱהנֶה ִמ ּ ֶמ ּנָה ְ ּבלֹא ְב ָרכָ ה,
ַעל ּגַב ׁ ֶ
ְ
ְ ּכ ִא ּל ּו גּוֹ זֵל אֶ ת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא וְ אֶ ת ְ ּכנֶסֶ ת
ש ּ ָלהֶ ם הוּא
שהַ ִּז ּווּג ׁ ֶ
ִש ָראֵ לָ .מה הַ ּ ַט ַעם? ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
י ְׂ
ְ
שבַ ע ְ ּב ָרכוֹ ת .ו ָּמה ַעל ּ ְפנ ּויָה ָּכך ִ -מי
ְ ּב ׁ ֶ
שעוֹ מֵ ד ְ ּכמוֹ
של ַאחֵ רֶ ׁ ,
ש ִ ּנ ְד ָּבק ְ ּב ִא ְׁש ּתוֹ ׁ ֶ
ֶׁ
שבַ ע ְ ּב ָרכוֹ תַ ,על ַאחַ ת
של ׁ ֶ
ש ְּל ַמ ְעלָ הּ ְ ,ב ִז ּווּג ׁ ֶ
ֶׁ
ַּכ ּ ָמה וְ כַ ּ ָמה.

Proverbs 28:24
”גּוֹזֵל אָ ִביו ו ְִאמּוֹ וְאֹ ֵמר אֵ ין פָּ ַשׁע חָ בֵ ר הוּא ְל ִאישׁ ַמ ְשׁ ִחית“
“Whoever robs his father or his mother and says, “That is no transgression,” is a
”companion to a man who destroys.
It almost not exists that one would dare to rob his father and mother. It would be
easier to understand that one may rob others to give to his parents but not the other
way around.
We learned that ‘Father’ is the aspect of Chokmah, the upper source of Light and
‘Mother is the aspect of Binah that receives the Light from the ‘Father’ and deliver it to
the children, Zeir Anpin (son) and Malchut (daughter). Father and Mother bring the
Light from the upper three Sefirot.
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The aspect of ‘robbing’ is when we take/use the upper light that we didn’t earn. This
is a serious transgression and those who belittle it are considered as destroyers and
corrupters of the spiritual system of the Tree of Life.
Explanation:
Genesis 3:19
“ﬠָ פָ ר ָתּשׁוּב- וְאֶ ל,ﬠָ פָ ר אַ ָתּה- כִּ י: כִּ י ִמ ֶמּנָּה ל ָֻקּ ְח ָתּ,הָ אֲ ָד ָמה-שׁוּב� אֶ ל
ְ
 ﬠַ ד, תּ ֹאכַל לֶ חֶ ם,�” ְבּזֵﬠַ ת אַ פֶּ י
“By the sweat of your face You will eat bread, Till you return to the ground, Because
from it you were taken; For you are dust, And to dust, you shall return.””
Until the end of the Tikun of the world is completed and after the process of the Final
Redemption, we need to earn (sweat) every little light we get from the YHVH system.
The sage of the Talmud (Berachot 35) teaches us that one who enjoys from this world
without a blessing, it is as if he ‘robbed’ the Holy One Blessed Be He.
Why blessings are the proper way to enjoy the light instead of ‘robbing’?
The words of the blessings were constructed by the sages and prophets to create angels
that become messengers and delivery agents of the Light to our vessel, giving it the
power of manifestation.
The spiritual system requires us to earn the light by some action before we receive it.
Without the blessings, we enjoy something without light. It may look like a complete
‘product’ but it lacks the ability to manifest positively in our lives. In most case, the
‘enjoyment’ of something without a blessing release the energy to the other side and it
turns into judgment sooner or later.
If one doesn’t know the blessings, they should at least pause before they connect to
pleasures of food or otherwise and give appreciation to YHVH for what you are about
to enjoy, understanding that everything is from the Light and without it there’s no ‘life’.
It’s good to learn how to say different blessings.
The Zohar adds that marriage without the seven blessings is also ‘stealing’ light from
the upper levels. The unification of man and woman should be done only after they
were united with seven blessings. Connecting to other women, even if they are not
married cause a corruption of the connection between Zeir Anpin and Malchut. It is
worse when a married man with a married woman. It corrupts both worlds.
, זֶה י ָָר ְב ָעם- יש ַמ ְׁש ִחית
ׁ  חָ בֵ ר הוּא ְל ִא.50
שאוֹ מֵ ר ִה ּנֵה
ֶ ׁ ,שע
ַׁ  וְ אֹמֵ ר אֵ ין ּ ָפ, ָש ֵּבאֲ רוּה
ֶ ׁ ְֹ ּכמו
 לָ ּ ָמה ָאסוּר? ִמ ּ ׁשוּם זֶה הוּא גּוֹ זֵל,ִהיא ּ ְפנ ּויָה
יש
ׁ שחָ בֵ ר הוּא ְל ִא
ֶ ׁ  אֶ ּ ָלא, וְ לֹא עוֹ ד. ָֹא ִביו וְ ִא ּמו
ש ּפוֹ גֵם הַ דְּ מוּת
ֶ ׁ ?יש ַמ ְׁש ִחית
ׁ  ִמי הוּא ִא.ַמ ְׁש ִחית
שחוֹ מֵ ד אֶ ת
ֶ ׁ ש ּ ֵכן ִמי
ֶ ׁ  ָּכל.של ַמ ְעלָ ה
ֶ ׁ וְ הַ ִּת ּקוּן
,של חֲבֵ רוֹ ְל ִהדָּ בֵ ק ְ)ונִ ְד ָּבק ָּב ּה( ִע ּ ָמ ּה
ֶ ׁ ִֹא ְׁש ּתו
ּ
. וְ ַעל זֶה הוּא נִ ְפגָם ְלעוֹ לָ ִמים,ש ּפוֹ גֵם יוֹ ֵתר
ֶׁ
, וּפוֹ גֵם ְל ַמ ּ ָטה,ש ּפוֹ גֵם ְל ַמ ְעלָ ה
ֶ ׁ - יש ַמ ְׁש ִחית
ׁ ִא
,ַמ ְׁש ִחית
ש ָּכתוּב
ֶׁ
, ֹוּפוֹ גֵם אֶ ת נ ְַפ ׁשו
.ש ּנָה
ֶׂ ֲוְ כָ תוּב )משלי ו( ַמ ְׁש ִחית נ ְַפ ׁשוֹ הוּא יַע

, ָ ּדא י ָָר ְב ָעם,יש ַמ ׁ ְש ִחית
ׁ  )משלי כח( ָח ֵבר ה ּוא לְ ִא.50
, וְ א ֵֹמר ֵאין ּ ָפ ׁ ַשע ְ ּד ָא ַמר ָהא ּ ְפנ ּויָה ִהיא,ְ ּכ ָמה ְ ּדא ּו ְקמ ּו ָה
עוד ֶא ּ ָלא
ֹ  וְ ל ֹא. ְּבגִ ין ָ ּדא ג ֹּוזֵל ָא ִביו וְ ִא ּמ ֹו הֲ וִ י.אֲ ַמאי ָאס ּור
.יש ַמ ׁ ְש ִחית
ׁ  ַמאן ה ּוא ִא.יש ַמ ׁ ְש ִחית
ׁ ְ ּד ָח ֵבר ה ּוא לְ ִא
 ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ַמאן ְ ּד ָח ִמיד.ילא
ָ ּ ְ ּד ָפגִ ים ִ ּד ּי ּו ְקנָ א וְ ִת ּק ּונָ א ִ ּדלְ ֵע
ואתדבק
ְל ִא ְת ַ ּד ְּב ָקא )ס''א
יה
לְ ִאנְ ּת ּו
ּ ְ ּד ַח ְב ֵר
 וְ ַעל ָ ּדא ִא ְת ּ ְפגִ ים. )דף מ''ה ע''א( ְ ּד ָפגִ ים י ִַּתיר,בה( ּ ָב ּה
 ּו ָפגִ ים,ילא
ָ ּ  ְ ּד ָפגִ ים לְ ֵע,יש ַמ ׁ ְש ִחית
ׁ  ִא.ה ּוא לְ ָעלְ ִמין
 )משלי, ּו ְכ ִתיב, ִ ּד ְכ ִּתיב ַמ ׁ ְש ִחית,יה
ּ  ּו ָפגִ ים לְ נַ ְפ ׁ ֵש,לְ ַת ּ ָתא
.ש ָ ּנה
ֶׂ ֲו( ַמ ׁ ְש ִחית נַ ְפ ׁש ֹו ה ּוא יַע

,ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר
ַא ָּבא
 ַר ִ ּבי.51
 ַויֹּאמֶ ר.' ֹש ְּלחֵ נִ י ִ ּכי ָעלָ ה הַ ּ ָׁשחַ ר וְ גו
ַׁ לב( ַויֹּאמֶ ר
ּ
של יַעֲ קֹב? אֶ ָלא
ֶ ׁ ֹ וְ ִכי ָק ׁשוּר הָ יָה ְביָדו,ש ְּלחֵ נִ י
ַׁ
ְ
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא חָ ס
ֶ ׁ יקים
ִ ִַּא ְׁש ֵריהֶ ם הַ ַ ּצד

ֹאמר ׁ ַש ְּל ֵחנִ י ִ ּכי
ֶ  )בראשית לב( וַ ּי, ִר ִּבי ַא ּ ָבא ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.51
יה
ֵ  וְ ִכי ָעק ּוד הֲ וָ ה ִּב,ֹאמר ׁ ַש ְּל ֵחנִ י
ֶ  וַ ּי.'ָעלָ ה ַה ּ ׁ ָש ַחר וְ ֹגו
ּ יד
ְ
 ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא,יק ּיָיא
ַ  ֶא ּ ָלא זַ ָּכ ִאין ִאי ּנ ּון ַצ ִ ּד.ְ ּדיַעֲ קֹב

)בראשית
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 זֶה ּו.ַעל ְ ּכבוֹ ָדם וְ לֹא עוֹ זֵב אוֹ ָתם ְלעוֹ לָ ִמים
ש ָּכתוּב )תהלים נה( לֹא י ּ ִֵתן ְלעוֹ לָ ם מוֹ ט
ֶׁ
ְ
. ו ּ ֵַת ַקע ַּכף י ֶֶרך יַעֲ קֹב, וְ ִה ּנֵה ָּכתוּב.לַ ַ ּצדִּ יק

 הֲ ָדא ה ּוא.לון לְ ָעלְ ִמין
ֹ  וְ לָ א ׁ ָש ִביק,הון
ֹ ְָחס ַעל יְ ָק ָרא ִ ּדל
 וְ ָהא.מוט לַ ַּצ ִדיק
ֹ עולָ ם
ֹ ְ )תהלים נה( ל ֹא יִ ּ ֵתן ל,ִד ְכ ִתיב
ְ
. )בראשית לב( וַ ּ ֵת ַקע ַּכף י ֶֶרך יַעֲ קֹב,ְ ּכ ִתיב

Proverbs 28:24
“”גּוֹזֵל אָ ִביו ו ְִאמּוֹ וְאֹ ֵמר אֵ ין פָּ ַשׁע חָ בֵ ר הוּא ְל ִאישׁ ַמ ְשׁ ִחית
“Whoever robs his father or his mother and says, “That is no transgression,” is a
companion to a man who destroys.”
We studied previously about the importance of drawing blessings to the marriage.
Those who abuse their marriage are called “a companion to a man who destroys”. It
means that they let the negative side to destroy the relationship. They may not think
that they have no responsibility for a faithful marriage and at the same time, they let
the destroying forces come between and damage the life of the couple.
Most people in the western world get married after they meet, fall in love and after
some time together they decide to get married.
Many things change after marriage. In many cases, true love doesn’t stay for long. The
excitement of building a life together and all the ‘perfect’ plans don’t work or fade away
because reality is different than dreams. Different issues lead to actual or emotional
separation.
There are many causes for marital problems and I will go through some of them as
they pop in my head, not necessarily top to bottom. It’s a simple guide for the purpose
of raising the consciousness of married people to correct the relationship rather than
destroy it.
In most cases, problems come after the couple has their first and or second child. The
woman now transformed from a young woman to a mother with deep emotional change
and new sets of priorities. The husband becomes assistant and the mother is the CEO
in the project of raising children. The husband is expected to maintain financial and
general support to the mother in her important tasks of raising the children. There are
some perfect couples that work in harmony and my description below is general in
most cases. For your specific situation, you may ask specific questions in the
comments section below.
Finance – “He/She spends money without thinking or planning”, “We don’t have
enough money he/she doesn’t contribute to our income”
When the couple have difficulties managing their income they should stop blaming
each other for their unnecessary expenses and sit together to plan their budget. Most
important is to give the tithe, unless they are in a very poor state and the income is
barely sufficient for food and basic home needs. Giving tithe will bring light and
blessings to their income. It’s not easy to do when in the low-income state but this is
what God promises us. Regular spiritual connection, tithe, and good budget planning
would resolve the issues. The insecurities that come from lack of money drag most of
the other reasons for marital problems.
Emotional detachment – “I can’t love him/ her anymore”
In time, the love emotions transform into routine gestures, occasional kiss or hug,
especially when there are kids at home. The woman is busy, the husband is also busy
at work and when he comes home to a working mother, she expects his help while he
wants to rest from the hard day and stress at the job.
The solution is to write down on a small piece of paper what is great and worthy of
appreciation in your spouse and go to it each time you feel low on emotions toward
your spouse. Allocating ‘alone’ time, away from home as frequently as you can keep
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you together as a caring couple. Plan ahead those dates as well as some ‘attention’
related gift, gesture without waiting to ‘mother’s day’ or ‘Valentine day’. Working on
the other issues in the marriage would help with increasing love and care between the
couple.
Identity/ Appreciation – “He/she doesn’t treat me as significant in his/her life”
We are unique and different souls even if we expected to be soul mates. Respect each
other’s differences as you would respect your colleague. The love that blinded us from
seeing the things that we don’t like in the other is reduced or gone but we must have
faith that God puts you together to do some work, especially if you already have
children. If you have ‘fruits’ then you were definitely supposed to be together. Respect
your spouse and let him/her express themselves and listen to them, even if you don’t
agree
Decision/future planning – “We can’t agree on anything”
The argument about the future doesn’t have a basis in reality. Many things can happen
tomorrow and change your plans even if they are ‘solid’. Plan future vacations and
good time together with the family and maybe ‘run away’ from the kids to have a good
time alone
Sex and intimacy – “He/she doesn’t satisfy me, I’m no longer attracted to him/her”
The excitement fades when there is a focus on the kids and tiring work outside and at
home. When a woman has children she fulfilled the purpose of the marriage and sex
becomes in most cases secondary or a simple compromise. It’s very hard to find a
relaxed time to enjoy an intimate connection. Sex is very important to strengthen the
relationship and draw blessings. The man is the aspect of Zeir Anpin and the woman
is Malchut. The best time to schedule is Friday night. It is on a high level of Binah. A
woman lights Shabbat Candle, the man does his spiritual connection to connect to the
light of Binah and having sex on that night channels great energy to the woman and
the blessings manifest greatly in their lives. Friday is good also because the next day
is not a working day and you can stay longer in bed if the kids don’t wake you up ”
NEVER have sex if the woman is not clear of her period. The spiritual law is to wait
seven clean days after the period stops. The period is the aspect of judgment and
connecting to it, corrupts the man’s ability to make a spiritual connection. The
Shechina won’t come close to him even if he reads the Zohar. If the man wasn’t aware,
he should do mikveh and give Tzedakah.
When you schedule days for intimacy, you both can prepare the consciousness and do
your best to attract each other. After all, you both benefit from it. Disconnection is a
broken circuit and no light flows in. Remember that. Schedule it!
Selfishness – “He/She is so selfish, always thinks of him/herself first”
That’s a tough one and it mostly happens when there’s no appreciation and care. See
the Identity/appreciation above.
Communication – “He/She doesn’t understand me. It’s like talking to the wall”
This is usually because of no appreciation, selfishness, resentments like lack or
rejection of sex and or other lacks of support. Find ways to be intimate with each other
and the communication will resume with better understanding because the light of the
unification would clear any undesired ‘curtains’.
Anger – “He/She makes me angry”
This should never happen. Anger is a result of a lack of Light. Make efforts to make
spiritual connections and understand the anger just push you down rather that up.
Restrict and detach with “Sorry, please let’s continue this later. I don’t want to get
angry”. Find ways to relax and give it a day or three before you make a decision under
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anger. The Klipah of anger will take all your light if you “lose it”. It’s hard to get back
the light lost during anger. Do yourself and your spouse a favor and stop before getting
angry. Make an agreement that both of you are allowed to stop an argument before
getting angry. Respect for each other. Having decisions in peace is far better than
forcing the other with your anger. No good comes from it.
General advice
If the couple is in an unrecoverable abusive relationship then they need to separate.
Mental or physical abuse should not be part of one’s life because the abuser is fed by
the negative side and it’s very hard to recover. If your spouse says that you dress badly
but is okay in other areas of the marriage then he may be right or wrong but that’s not
a mental abuse. So be careful in your definition of it.
The first thing for a healthy marriage is to drop all comparison of who contributes more
to the marriage. Learn to talk and express feelings without forcing your way on your
spouse and definitely not by getting angry. Do not blame each other because in most
cases when you see ‘bad’, the root of it is in you. Look inside and correct. If each
partner does his/her best without calculating then they can reach great happiness
and old age together. If one seems to take advantage of the other, keep staying on the
good side because good always overcome the bad, especially when both are spiritual.
If your spouse is not as ‘spiritual’ as you, it doesn’t make him/her bad. He/she may
have a different role of support in your life. Father/Mother, Husband/wife, sustenance,
friendship, intimacy and more.
Being different in one area of your life doesn’t make him or her
‘disposable/replaceable’. Seeing differences is usually a result of ego and selfishness.
The spiritual energy nowadays is very difficult. It’s hard to take the good from the bad.
One cannot find their true soul mate, especially if they are divorced and or in advanced
age or having growing children.
In addition to many other benefits, Daily Zohar studies help in controlling negative
emotions and bring the needed blessings into your life.
With love to all
, וְ ִה ּנֵה נִ ְת ָּבאֵ ר.ש ּלוֹ ָ ּגבָ ה
ֶ ׁ  אֶ ּ ָלא אֶ ת.52
ָּכתוּב )בראשית לב( וְ הוּא לָ ן ַּב ּ ַליְלָ ה הַ הוּא
 מֶ ה. וְ כָ תוּב ַויּ ִָּקחֵ ם ַויַּעֲ ִב ֵרם אֶ ת הַ ּנָחַ ל.ַּב ּ ַמ ֲחנֶה
של יַעֲ קֹב ְלהַ עֲ ִב ֵירם ַּב ּנַחַ ל
ֶ ׁ ֹהָ י ְָתה ַד ְע ּתו
ַּב ּ ַליְלָ ה? אֶ ּ ָלא ָר ָאה אֶ ת הַ ְמ ַק ְט ֵרג הוֹ לֵ ְך ֵּבין
 אֶ עֱ בֹר לַ ַ ּצד הָ ַאחֵ ר, ָא ַמר יַעֲ קֹב, ֹש ּלו
ֶ ׁ הַ ּ ַמ ֲחנֶה
. אוּלַ י לֹא י ּ ִָמצֵ א ִע ְרבּ ו ְּביָה,של הַ ּנָהָ ר
ֶׁ

 ְ ּכ ִתיב )בראשית,הא ִא ְּת ַמר
ָ ְ ו.יה ָּג ָבה
ֵ  ֶא ּ ָלא לְ ִד.52
ּ יד

של אֵ ׁש
ֶ ׁ ש ְלהֶ בֶ ת
ַׁ  ָמה ָר ָאה? ָר ָאה.53
 ָא ַמר. הוֹ לֶ כֶ ת וְ טָ סָ ה ֵּבין ַמחֲנוֹ ָתיו,לוֹ הֶ טֶ ת
 וְ הַ ּנָהָ ר ַמ ְפ ִסיק, מוּטָ ב ִלנְ ס ַֹע ִמ ָּכאן,יַעֲ קֹב
 ַויּ ִָּקחֵ ם-  ִמיָּד. וְ לֹא ִת ּ ָמצֵ א ִע ְרבּ ו ְּביָה,ֵּּבינֵינו
 ִמ ָּכאן, ֹ ַו ִיּ ּו ֵָתר יַעֲ קֹב ְלבַ דּ ו.ַויַּעֲ ִב ֵרם אֶ ת הַ ּנָחַ ל
ֹ או,ש ִ ּנ ְמצָ א ְלבַ דּ וֹ ַּב ַּביִת ַּב ּ ַליְלָ ה
ֶ ׁ  ִמי,ּלָ ַמ ְדנו
 ַמה זֶּה,ש ּ ֵכן ַּב ּ ַליְלָ ה
ֶ ׁ  ָּכל,ַּביּוֹ ם ְ ּבבַ יִת ְמיֻחָ ד
ְשהוֹ לֵ ך
ֶ ׁ  אוֹ ִמי,ְמיֻחָ ד? ְמיֻחָ ד ִמ ּ ְׁש ָאר הַ ָּב ִּתים
. יָכוֹ ל ְל ִה ָּנזֵק,ְלבַ דּ וֹ ַּב ּ ַליְלָ ה

,הו ָבא ְ ּד ֶא ּ ׁ ָשא ְמלָ הֲ ָטא
ֹ ְ ָח ָמא ׁ ַשל. ַמאי ָקא ָח ָמא.53
יה ָא ַמר יַעֲ קֹב מ ּו ָטב לְ נַ ְטלָ א
ֵ ַאזְ לָ א וְ ָטאס ּ ֵבין ַמ ׁ ִש ְרי
ּ ָית
 ִמ ּיַד. וְ לָ א יִ ׁ ְש ְּת ַּכח ִע ְר ּב ּו ְביָא, וְ נַ הֲ ָרא ּ ָפ ִסיק ְּבגַ וָ ון,ֵמ ָה ָכא
 ִמ ָּכאן, וַ ִּי ָ ּו ֵתר יַעֲ קֹב לְ ַב ּד ֹו.וַ ִּי ָ ּק ֵחם וַ ּיַעֲ ִב ֵירם ֶאת ַה ָ ּנ ַחל
או
ֹ ,יתא ְּבלֵ ילְ יָא
ָ דוי ְּב ֵב
ֹ חו
ֹ ְיפנָ א ַמאן ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ַכח ִּבל
ֹ
ְ ִאול
. ַמאי ְמיַחֲ ָדא, ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ְּבלֵ ילְ יָא,ימ ָמא ְּב ַביִ ת ְמיַחֲ ָדא
ָ ִּב
דוי ְּבלֵ ילְ יָא
ֹ חו
ֹ ְאו ַמאן ְ ּד ָאזִ יל ִּבל
ֹ .יתין
ִ ְמיַחֲ ָדא ִמ ּ ׁ ְש ָאר ּ ֵב
.י ִָכיל לְ ִא ְתזְ ָקא
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 ּו ְכ ִתיב וַ ִּי ָ ּק ֵחם.לב( וְ ה ּוא לָ ן ּ ַב ּ ַליְ לָ ה ַהה ּוא ּ ַב ּ ַמחֲ נֶה
 לְ ַמעֲ ְּב ָרא,יה ְ ּדיַעֲ קֹב
ּ וַ ּיַעֲ ִב ֵירם ֶאת ַה ָ ּנ ַחל ַמאי הֲ וָ ה ַ ּד ְע ּ ֵת
 ֶא ּ ָלא ָח ָמא ְמ ַק ְט ְרגָ א ָאזִ יל ּ ֵבין.הון ְּבנַ חֲ לָ א ְּבלֵ ילְ יָא
ֹ ְל
יסא ָאחֳ ָרא
ָ ִ ָא ַמר יַעֲ קֹב ַא ְע ּ ָבר לְ ג,יה
ּ ֵַמ ּ ׁ ִש ְריָיא ִ ּדיל
. ִ ּדלְ ָמא לָ א יִ ׁ ְש ְּת ַּכח ִע ְר ּב ּו ְביָא,ְ ּדנַ הֲ ָרא
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The Zohar praises the Tzadikim that the Holy One Blessed Be He, honor them and
never leaves them.
Jacob fought the angel of the negative side and as the light of the day was coming
closer, Jacob had stronger control over the angel. The angel asked Jacob to release
him because he knew that he would be disabled during daylight.
Genesis 32:27
“בֵּ ַרכְ תָּ נִ י- כִּ י ִאם,�ֲ כִּ י ָﬠלָה הַ שָּׁ חַ ר; ַויּ ֹאמֶ ר ל ֹא אֲשַׁ ֵלּח,” ַויּ ֹאמֶ ר שַׁ לְּ חֵ נִ י
“Then he said, “Let me go, for the day has broken.” But Jacob said, “I will not let you
go unless you bless me.””
Genesis 32:24
“”וַיִּ קָּ חֵ ם ַו ַיּﬠֲבִ ֵרם אֶ ת הַ נָּחַ ל ַו ַיּﬠֲבֵ ר אֶ ת אֲשֶׁ ר לוֹ
Jacob made camps for the night and after he saw the angel of the negative side as
flames of fire flying inside his camps. He immediately moved his family across the
river, knowing that the angels of the other side don’t cross rivers. Jacob left all of
his properties behind but after his family was safe he went back to retrieve a small
can of oil. He didn’t care about all of his riches but this oil was special. The sages
revealed that it was the pure can of oil that the Maccabees found after they pushed
the Greek empire out of the Holy Land and went to restore the work of the priests in
the Holy Temple.
Jacob was on a holy mission but he was alone at night. The angel could hurt him at
his heel because God allowed the ‘Snake’ to hurt man in his heel. The Zohar tells us
that being alone at night is risky because the other side has control during the night
hours. A person is also at risk if he is alone in an isolated house separated from
neighbors.
The simple lesson is to be righteous to have God’s protection. Even then we should
know that we are vulnerable at night time. We should not walk alone at night or
sleep alone in an isolated house.
If we don’t have other options and in general, we should have the Zohar with us at
all times.
Use the Unity Zohar app to have 24x7x365 access to the Zohar. Use the Tzadikim
app to connect to tzadikim and ask them to support your prayers for protection.
These advices are good for all times, especially nowadays when the ‘agents’ of the
other side are all over the world in masses.
The safest place to be is always with the Light.
-  ָאז, ֹ ַו ִיּ ּו ֵָתר יַעֲ קֹב ְלבַ דּ ו, בּ ֹא ְראֵ ה.54
 הוּא ָּבא ִמ ַ ּצד,ּ ָׁשנִ ינו.' ֹיש ִע ּמוֹ וְ גו
ׁ ַויּ ֵָאבֵ ק ִא
 ַמה זֶּה ְ ּבצַ ד.של הַ ּ ַליְלָ ה
ֶ ׁ  וְ ִׁש ְלטוֹ נוֹ ַּב ַ ּצד,הַ דִּ ין
ש ָעלָ ה
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן.()בגָלו ָּתם
ּ ְ הַ ּ ַליְלָ ה? ְל ִה ָּכנֵס לַ ָ ּגלוּת
של
ֶ ׁ ַ ו ִּמ ְת ּג ֵַּבר ָעלָ יו הַ כּ ֹח, ֹש ׁש כּ ֹחו
ַׁ  ּ ָת,הָ אוֹ ר
.שה ֲֵרי ִמ ַ ּצד הַ ּ ַליְלָ ה הוּא ָּבא
ֶ ׁ ( )הוּא,יַעֲ קֹב
. לֹא הָ יָה יָכוֹ ל לוֹ יַעֲ קֹב,שהָ יָה לַ יְלָ ה
ֶ ׁ ו ִּבז ְַמן
של יַעֲ קֹב וְ ָאחַ ז
ֶ ׁ ַ ִה ְתחַ זֵּק הַ כּ ֹח,ש ָעלָ ה הָ אוֹ ר
ֶ ׁ ְ ּכ
ש ִה ּנֵה
ֶ ׁ  ָר ָאה אוֹ תוֹ יַעֲ קֹב. וְ ִה ְת ּג ֵַּבר ָעלָ יו, ֹבּ ו
. ַהוּא ָׁש ִליח
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יש ִע ּמ ֹו
ׁ  ְ ּכ ֵדין וַ ּי ֵָא ֵבק ִא, ּ ָתא חֲ זֵי וַ ִּי ָ ּו ֵתר יַעֲ קֹב לְ ַב ּד ֹו.54
ֵיה ִּב ְס ָטר
ּ  וְ ׁש ּולְ ָטנ, ּ ָתנֵינָ ן ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִדינָ א ָקא ָא ֵתי.'וְ ֹגו
 לְ ַאעֲ לָ א גָ ל ּו ָתא )נ''א.ִּב ְס ָטר לֵ ילְ יָא
 ַמאי.לֵ ילְ יָא
 וְ ִא ְת ַּג ּ ָבר,יה
ֹ ְבגלותא( ֵּכיוָ ן ְ ּד ָסלִ יק נ
ּ ֵ ּ ָת ׁ ַש ׁש ֵחיל,הו ָרא
 )נ''א הוא( ְ ּד ָהא ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּדלֵ ילְ יָא.יה ְ ּדיַעֲ קֹב
ּ ֵיה ֵחיל
ּ ֵָעל
.יה יַעֲ קֹב
ּ  ּו ִבזְ ְמנָ א ְ ּדהֲ וָ ה לֵ ילְ יָא לָ א הֲ וָ ה י ִָכיל ּ ֵב,ָקא ָא ֵתי
,יה
ֹ ְַּכד ָסלִ יק נ
ּ  וְ ָא ִחיד ּ ֵב,הו ָרא ִא ְת ְּת ַקף ֵחילָ א ְ ּדיַעֲ קֹב
.יחא ה ּוא
ָ ִיה יַעֲ קֹב ְ ּד ָהא ׁ ְשל
ּ ֵ ָח ָמא ל.יה
ּ ֵוְ ִא ְת ַּג ּ ָבר ָעל
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Genesis 32:25
“” ַויִּ וּ ֵָתר ַיﬠֲקֹ ב ְלבַ דּוֹ ַויֵּאָ בֵ ק ִאישׁ ִﬠמּוֹ ﬠַ ד ﬠֲלוֹת הַ ָשּׁחַ ר
“Then Jacob was left alone, and a man wrestled with him until daybreak.”
Jacob fought with the angel of the other side at night time when the side of judgment
has more power. Night time is the aspect of darkness and exile that the other-side force
on the Israelites. When the sun started to come up Jacob felt that the power of the
‘man’ weakened and Jacob could control him. At that time he also notices that the
man was an angel, the minister of Esau, his brother.
After this fight, Jacob received a new additional name, Israel. We are the Israelites, the
children of Israel, who is Jacob. While we are in our exile, meaning far from the Light
and in the darkness of Malchut, we are weak and the other-side can have control over
us. When we bring the Light, using the Zohar and the spiritual tools of connection to
climb the Sefirot from Malchut to Binah, we can push away the darkness and enjoy
the power that comes with the Light we connect to.
Lesson:
The world around us is very dark these days. Evil spreads everywhere in levels never
seen in this world. The forces of the other-side openly work to create chaos and
destruction. We pray and hope that God will stop the world from falling into complete
darkness. In the meantime, we must connect ourselves to the light of the Zohar for our
own protection, pushing away the darkness and keep us safe. When the day breaks,
the Light will force the evil out of this world and we can let go of the fight.
 ָמה.שאֵ ינִ י יָכוֹ ל ְל ָך
ֶ ׁ , עֲ זֹב אוֹ ְת ָך, ֹ ָא ַמר לו.55
,שהָ יָה עוֹ לֶ ה הָ אוֹ ר
ֶ ׁ הַ ּ ַט ַעם לֹא ָיכֹל לוֹ ? ִמ ּ ׁשוּם
ש ָּכתוּב )איוב לח( ְ ּב ָרן יַחַ ד
ֶ ׁ , ֹש ּלו
ֶ ׁ ַוְ נִ ְׁש ַּבר הַ כּ ֹח
 ַמה זֶּה.כּ ְֹכבֵ י ב ֶֹקר ַויּ ִָריע ּו ָּכל ְ ּבנֵי אֱ ל ִֹהים
.ש ָּב ִאים ִמ ַ ּצד הַ דִּ ין
ֶ ׁ ש ִ ּנ ְׁש ְ ּבר ּו ָּכל אוֹ ָתם
ֶ ׁ ?ַּויּ ִָריעו
. ָֹאז ִה ְתחַ זֵּק יַעֲ קֹב וְ ָאחַ ז בּ ו

 ַמאי ַט ְע ָמא.בוק לִ י ְ ּדלָ א י ִָכילְ נָ א לָ ְך
ֹ יה ׁ ְש
ּ ֵ ָא ַמר ל.55
 וְ ִא ְּת ּ ַבר ֵחילָ א,הו ָרא
ֹ ְ ְּבגִ ין ְ ּדהֲ וָ ה ָסלִ יק נ.יה
ּ ֵלָ א י ִָכיל ל
 )איוב לח( ְּב ָרן י ַַחד ּכ ְֹכ ֵבי ב ֶֹקר וַ ּי ִָריע ּו, ִ ּד ְכ ִּתיב,יה
ֵ ִ ּד
ּ יד
 ְ ּד ִא ְּת ּ ָבר ּו ָּכל ִאי ּנ ּון ְ ּד ַא ְתיָין. ַמאי וַ ּי ִָריע ּו.ָּכל ְּבנֵי אֱ ל ִֹהים
.יה
ּ  ְ ּכ ֵדין ִא ְת ּ ָת ַ ּקף יַעֲ קֹב וְ ָא ִחיד ּ ֵב.ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִדינָ א

Genesis 32:27
“בֵּ ַרכְ ָתּנִ י- כִּ י ִאם,� ֲֹאמר ל ֹא אֲ ַשׁלֵּ ח
ֶ  כִּ י ﬠָ לָ ה הַ ָשּׁחַ ר; וַיּ,ֹאמר ַשׁ ְלּחֵ נִ י
ֶ ”וַיּ
“Then he said, “Let me go, for the dawn is breaking.” But he said, “I will not let you go
unless you bless me.””
When the angel saw the break of morning, he asked Jacob to let him go. Jacob realized
that he has an angel under his control, said that he will let him go only if he is blessed
by him.
Job 38:7
“�הים
ִ ֱ”בּ ָרן יַחַ ד כּוֹכְ בֵ י ב ֶֹקר ַויּ ִָריעוּ כָּל ְבּנֵי א
ְ
“When the morning stars sang together And all the sons of God shouted for joy?”
Jacob felt the power of the light with him and took advantage to ask the minister of
Esau special request.
יע
ַ  ִה ִ ּג,ש ְּלחֵ נִ י ִ ּכי ָעלָ ה הַ ּ ָׁשחַ ר
ַׁ , ֹ ָא ַמר לו.56
של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ֶ ׁ ֹש ֵּבחַ אֶ ת ִׁש ְבחו
ַׁ הַ ז ְַּמן ְל
ָ
ש ּ ֵלחֲך ִ ּכי ִאם
ַׁ ֲ ַויֹּאמֶ ר לֹא א.ו ְּל ִה ְת ַּכ ּנֵס
ְ
 ִאם ְּתבָ ְרכֵ נִ י הָ יָה צָ ִריך ִל ְהיוֹ ת! ַמה זֶּה.ֵּב ַר ְכ ּ ָתנִ י
 וַדַּ אי,ִאם ֵּב ַר ְכ ּ ָתנִ י? אֶ ּ ָלא ָא ַמר לוֹ יַעֲ קֹב
ש ָרצָ ה
ֶ ׁ ש ַא ָּבא ֵּב ַר ְך אוֹ ִתי אוֹ ָתן הַ ְ ּב ָרכוֹ ת
ֶׁ
ָ
ְ
 וַאֲ נִ י ּפוֹ חֵ ד ִמ ְּמך ַעל אוֹ ָתן,ְלבָ ֵרך אֶ ת ֵע ָׂשו
30

 ָמ ָטא זִ ְמנָ א,יה ׁ ַש ְּל ֵחנִ י ִ ּכי ָעלָ ה ַה ּ ׁ ָש ַחר
ּ ֵ ָא ַמר ל.56
ְ
. ּולְ ִא ְת ַּכ ְּנ ׁ ָשא,לְ ׁ ַש ְּב ָחא ׁ ְש ָב ָחא ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא
 ִאם ְּת ָב ְר ֵכנִ י ִמ ּ ָב ֵעי,ֹאמר ל ֹא אֲ ׁ ַש ּ ֵלחֲ ָך ִ ּכי ִאם ּ ֵב ַר ְכ ּ ָתנִ י
ֶ וַ ּי
 וַ ַ ּדאי,יה יַעֲ קֹב
ּ ֵ ֶא ּ ָלא ָא ַמר ל. ַמאי ִאם ּ ֵב ַר ְכ ּ ָתנִ י,יה
ּ ֵל
ְ
,שו
ׂ ָ ַא ּ ָבא ְּב ִריך לִ י ִאי ּנ ּון ִּב ְר ָכאן ְ ּד ָב ָעא לְ ָב ְר ָכא לְ ֵע
או ִדית
ֹ
 ִאי, ַעל ִאי ּנ ּון ִּב ְר ָכאן,ּו ִמ ְס ּ ָת ֵפינָ א ִמנָ ְך
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,)או( ִאם לָ או
ֹ  ִאם ּתוֹ ֶדה ִלי עֲ לֵ יהֶ ן,הַ ְ ּב ָרכוֹ ת
.שיּ ּ ִָמצֵ א ָעלַ י ְמ ַק ְט ֵרג ִ ּבגְ לָ לָ ם
ֶ ׁ ֹאו

ְמ ַק ְט ְרגָ א

ָעלַ י

ִּת ׁ ְש ְּת ַכח

או
ֹ

, )או( ִאי לָ או,ָעלַ יְ יה ּו
.ֵיהון
ֹ ְּבגִ ינ

‘unless you bless me’ in Hebrew is written in the past tense and the Zohar reveals that
Jacob took the opportunity of having the upper hand on the angel of Esau to close the
issue with the ‘stolen’ blessings (Portion of Toldot begins with Genesis 28:19).
Jacob was referring to the blessings of the firstborn, his father gave him assuming he
is Esau. Jacob expected the angel to admit that the blessings are his and by that
remove the judgments that Esau may use.
 ַויֹּאמֶ ר לֹא יַעֲ קֹב י ֵָאמֵ ר עוֹ ד, ֹ ִמיָּד ָא ַמר לו.57
 לֹא, ֹ ָמה ָא ַמר לוֹ ? אֶ ּ ָלא ָּכ ְך ָא ַמר לו.ִׁש ְמ ָך
)ש ּ ְל ָך( ִה ְרו ְַח ּ ָת אֶ ת
ֶׁ ְב ִה ְתחַ ְ ּכמוּת וְ לֹא בַ עֲ ֵקבוּת
ָ
, לֹא י ֵָאמֵ ר עוֹ ד ִׁש ְמך יַעֲ קֹב,אוֹ ָתן הַ ְ ּב ָרכוֹ ת
,ִש ָראֵ ל
ׂ ְ  ִ ּכי ִאם י,שה ֲֵרי לֹא בַ עֲ ֵקבוּת זֶה הָ יָה
ֶׁ
ָ ִֶש ָראֵ ל הוֹ ָדה ָעל
יך ו ִּמ ּ ֶמ ּנ ּו י ְָצא ּו
ׂ ְ וַדַּ אי י
 וְ ַעל זֶה אֲ נִ י, ֹש ַא ּ ָתה ָאחוּז בּ ו
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם,הַ ְ ּב ָרכוֹ ת
.וְ כָ ל ְׁש ָאר הָ או ְּכלו ִּסין הוֹ ֵדינ ּו עֲ לֵ יהֶ ן

.עוד ׁ ִש ְמ ָך
ֹ ֹאמר ל ֹא יַעֲ קֹב י ֵָא ֵמר
ֶ  וַ ּי,יה
ּ ֵ ִמ ּיַד ָא ַמר ל.57
, לָ או ְּב ַח ִ ּכימ ּו,יה
ּ ֵ ֶא ּ ָלא ָה ִכי ָק ָא ַמר ל,יה
ּ ֵַמאי ָק ָא ַמר ל
 לָ א י ֵָא ֵמר,וחת לְ ִאי ּנ ּון ִּב ְר ָכאן
ַ ְ ַרו,(וְ לָ או ְּבע ּו ְק ָבא )דילך
 ִ ּכי ִאם, ְ ּד ָהא לָ או ְּבע ּו ְק ָבא הֲ וָ ה,עוד ׁ ִש ְמ ָך יַעֲ קֹב
ֹ
,ֵיה נָ ְפק ּו ִּב ְר ָכאן
ֹ ש ָר ֵאל וַ ַ ּדאי
ּ  ּו ִמ ּנ,או ֵדי עֲ לָ ְך
ׂ ְ ִ י,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִי
 אֲ נָ א וְ ָכל ׁ ְש ָאר, וְ ַעל ָ ּדא,יה
ּ ְּבגִ ין ְ ּד ַאנְ ְּת ָא ִחיד ּ ֵב
.או ֵדינָ א ָעלַ יְ יה ּו
ֹ ,א ּו ְכל ּו ִסין

The angel immediately said;
Genesis 32:29
“ וַתּוּכָל,אֲ נ ִָשׁים-�הים ו ְִﬠם
ִ ֱא-ית ִﬠם
ָ  ָשׂ ִר- כִּ י:י ְִשׂ ָראֵ ל- ִאם, ל ֹא ַי ֲﬠקֹ ב יֵאָ ֵמר עוֹד ִשׁ ְמ�–כִּ י,ֹאמר
ֶ ”וַיּ
“He said, “Your name shall no longer be Jacob, but Israel; for you have striven with
God and with men and have prevailed.””
When the angel gave him the name ‘Israel’ he admitted to Jacob’s rights on the
blessings. The name Jacob came from the root word ‘to follow’ because Jacob was born
holding Esau’s heel. The new name was a testimony to the rights of ‘Israel’ for the
firstborn blessings of Isaac.
.ָשים ו ַּתוּכָ ל
ִׁ ית ִעם אֱ ל ִֹהים וְ ִאם אֲ נ
ָ  ִ ּכי ָׂש ִר.58
ש ָּב ִאים ִמ ַ ּצד הַ דִּ ין
ֶ ׁ  ָּכל אוֹ ָתם- ִעם אֱ ל ִֹהים
 זֶה ֵע ָׂשו וְ הָ או ְּכלו ִּסים- ָשים
ִׁ  וְ ִעם אֲ נ.שה
ֶ ׁ הַ ָּק
ָ. וְ הֵ ם לֹא י ְָכל ּו ְלך, ָיכ ְֹל ּ ָת לָ הֶ ם-  ו ַּתוּכָ ל. ֹש ּלו
ֶׁ
שהוֹ ָדה לוֹ ַעל אוֹ ָתן
ֶ ׁ וְ לֹא ָעזַב אוֹ תוֹ יַעֲ קֹב ַעד
.ש ָּכתוּב ַויְבָ ֶר ְך אֹתוֹ ָׁשם
ֶ ׁ  זֶה ּו.הַ ְ ּב ָרכוֹ ת

 ִעם,ית ִעם אֱ ל ִֹהים וְ ִעם אֲ נָ ׁ ִשים וַ ּת ּו ָכל
ָ ש ִר
ׂ ָ  ִ ּכי.58
 וְ ִעם.אֱ ל ִֹהים ָּכל ִאי ּנ ּון ְ ּד ַא ְתיָין ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִדינָ א ַק ׁ ְשיָא
,הון
ֹ ְ י ִָכילַ ת ל, וַ ּת ּו ָכל.יה
ּ ֵשו וְ א ּו ְכל ּו ִסין ִ ּדיל
ׂ ָ  ָ ּדא ֵע,אֲ נָ ׁ ִשים
ְ
או ֵדי
ֹ  ַעד ְ ּד,יה יַעֲ קֹב
ּ ֵ וְ לָ א ׁ ָש ִביק ל.וְ ִאי ּנ ּון לָ א י ְַכלִ ין לָ ך
תו
ֹ או
ֹ  הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב וַ יְ ָב ֶר ְך,יה ַעל ִאי ּנ ּון ִּב ְר ָכאן
ּ ֵל
.ׁ ָשם

‘for you have striven with God (ELHYM)’, Jacob overcome all the forces that come from
the side of judgment.
‘and with men’ this is the side of Esau and his camps.
‘and have prevailed’ is Jacob’s ability to win them and they cannot hurt him.
Jacob didn’t let the angel go until the angel admitted that the blessings were given to
Jacob.
Genesis 32:29
“ ָשׁם, לָ ָמּה זֶּ ה ִתּ ְשׁאַ ל ִל ְשׁ ִמי; ַויְבָ ֶר� אֹ תוֹ,ֹאמר
ֶ  וַיּ,�נָּא ְשׁ ֶמ-ידה
ָ ִֹאמר הַ גּ
ֶ  וַיּ,”וַיִּ ְשׁאַ ל ַיﬠֲקֹ ב
“Jacob said, “Please tell me your name.” But he replied, “Why do you ask my name?”
Then he blessed him there.”

31

DailyZohar.com

Zohar Tazria – unedited- not for publishing
 נִ ְכנ ִָעים,ש ָעלָ ה הָ אוֹ ר
ֶ ׁ  ְ ּב ָׁש ָעה, בּ ֹא ְראֵ ה.59
,ָּכל אוֹ ָתם ַּבעֲ לֵ י הַ דִּ ינִ ים וְ אֵ ינָם נִ ְמצָ ִאים
.ִש ָראֵ ל ְמסַ ּ ֶפ ֶרת ִעם הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ׂ ְ ו ְּכנֶסֶ ת י
 וּמוֹ ִׁשיט לָ ּה,וְ אוֹ ָת ּה הַ ּ ָׁש ָעה ִהיא ֵעת ָרצוֹ ן לַ כּ ֹל
ש ְר ִביט
ַׁ ש ִ ּנ ְמצָ ִאים ִע ּ ָמ ּה
ֶ ׁ הַ ּ ֶמלֶ ְך ו ְּלכָ ל אוֹ ָתם
 ְל ִה ּ ָמצֵ א ִב ְׁשלֵ מוּת ִעם,של חֶ סֶ ד
ֶ ׁ של חוּט
ֶׁ
. וְ ִה ּנֵה נִ ְת ָּבאֵ ר,הַ ּ ֶמלֶ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש

 ִא ְת ַּכ ְפיָין ָּכל ִאי ּנ ּון,הו ָרא
ֹ ְ ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָסלִ יק נ, ּ ָתא חֲ זֵי.59
ש ָר ֵאל ִמ ׁ ְש ּ ָת ֵעי
ֵ ָמ
ׂ ְ ִ ּו ְ ּכנ ֶֶסת י, וְ לָ א ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ֵחי,ארי ְ ּד ִדינִ ין
ְ
ידן ְ ּד ַרעֲ וָ א
ּ ּ ֵב
ּ ָ  וְ ַה ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא ִע.יה ְּבק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא
או ׁ ִשיט לָ ּה ַמלְ ָּכא ּולְ ָכל ִאי ּנ ּון ְ ּד ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ֵחי
ֹ ְ ו,ה ּוא לְ כ ּ ָֹלא
 לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ָחא ִּב ׁ ְשלִ ימ ּו,יטא ְ ּדח ּו ָטא ְ ּד ֶח ֶסד
ָ  ׁ ַש ְר ִב,ִע ּ ָמ ּה
. וְ ָהא ִא ְּת ַמר,ישא
ָ ׁ ְּב ַמלְ ָּכא ַק ִ ּד

When the day breaks the light of Binah rises in the world and judgments are not found.
It’s a time of goodwill and the ‘King’ connects Malchut with a string of Chessed.
Psalms 42:9
“]שׁירוֹ[ ִﬠ ִמּי ְתּ ִפלָּ ה ְלאֵ ל חַ יָּי
ִ יוֹמם יְצַ וֶּה יְהוָה חַ ְסדּוֹ וּבַ לַּ יְלָ ה שירה
ָ .”
“YHVH will command His lovingkindness(Chessed) in the daytime; And His song will
be with me in the night, A prayer to the God of my life.”
Psalms 119:62
“�”חֲ צוֹת לַ יְלָ ה אָ קוּם ְלהוֹדוֹת לָ � ﬠַ ל ִמ ְשׁ ְפּטֵ י צִ ְד ֶק
“At midnight I shall rise to give thanks to You Because of Your righteous laws.”
Psalms 92:3
“”להַ גִּ יד בַּ בּ ֶֹקר חַ ְס ֶדּ� וֶאֱ מוּנ ְָת� בַּ לֵּ ילוֹת
ְ
“To declare Your lovingkindness (Chessed) in the morning And Your faithfulness by
night,”
King David got up at night to praise YHVH because he knew that the Light of Chessed
comes when the day begins.
After midnight the light of the day begins to build up until day break when it is seen
in the world. Many people make efforts to get to the Amida (silent prayer) exactly when
the first ray of the sun appears on the horizon. It’s 0:00 day time (Hebrew clock).
Like King David, righteous people get up after midnight to study the inner aspects of
the Torah that. With their studies they open the channels of light from the secrets of
the Torah, Zohar, allowing the flow of light to the world. This is the aspect of string of
Chessed, which the Light of Binah connecting the Sefirah below it, which is Chessed.
This light breaks the darkness of the night and continues to Yessod, the aspect of
righteousness and the funnel that delivers the Light to Malchut.
When a person draws the string of Chessed on him, his day is full of light and
judgments cannot stick to him.
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ֶ ׁ  ְ ּב ָׁש ָעה, בּ ֹא ְראֵ ה.60
 ְ ּבאוֹ ָתם הַ ז ְַּמ ִ ּנים,ִש ָראֵ ל
ׂ ְ נִ ְמצָ א ִעם ְ ּכנֶסֶ ת י
 וְ ִהיא ְמעוֹ ֶר ֶרת ָרצוֹ ן אֵ לָ יו,ש ִ ּנ ְמצָ א ִע ּ ָמ ּה
ֶׁ
שכֶ ת אוֹ תוֹ אֵ לֶ יהָ ְ ּברֹב ִח ָּבה
ֶ ׁ ֹ וּמו,אשוֹ נָה
ׁ ָּב ִר
 וְ כַ ּ ָמה, ָאז ִמ ְת ַמ ּ ֵלאת ִמ ַ ּצד הַ יּ ִָמין,ו ְּת ׁשו ָּקה
או ְּכלו ִּסים נִ ְמצָ ִאים ְ ּבצַ ד הַ יּ ִָמין ְ ּבכָ ל
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא מֵ ִעיר
ֶ ׁ  ו ְּכ.הָ עוֹ לָ מוֹ ת
 וְ ִהיא ְמ ִע ָירה ַאחַ ר,אשוֹ נָה
ׁ ח ֲִביבוּת וְ ָרצוֹ ן ָּב ִר
 ָאז הַ כּ ֹל נִ ְמצָ א,שהוּא מֵ ִעיר
ֶ ׁ  וְ לֹא ִ ּבז ְַמן,ָּכ ְך
 וְ כַ ּ ָמה, וְ הַ ּ ְשׂ מֹאל ִמ ְתעוֹ ֵרר,ְ ּבצַ ד הַ ְ ּנ ֵקבָ ה
או ְּכלו ִּסים עוֹ ְמ ִדים ו ִּמ ְתעוֹ ְר ִרים ְ ּבצַ ד הַ ּ ְשׂ מֹאל
 )זֶה ּו,ָּכתוּב
ּגַם
ָּכ ְך
.ְ ּבכָ ל הָ עוֹ לָ מוֹ ת
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ְ  ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר, ּ ָתא חֲ זֵי.60
יך ה ּוא ִא ׁ ְש ְּת ַכח ּ ָב ּה
 וְ ִהיא, ְּב ִאי ּנ ּון זִ ְמנִ ין ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ַכח ִע ּ ָמ ּה,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִִּב ְ ּכנ ֶֶסת י
יה
ָ יה ְּב ַק ְד ִמ
ּ ֵ ּו ַמ ׁ ְש ַכאת ל,יתא
ּ ַמ ְת ָע ַרת ְרע ּו ָתא לְ גַ ּ ֵב
 ְ ּכ ֵדין ִא ְת ַמ ְּליָא, ִּב ְסגִ יא ּות ִח ּ ָב ָתא וְ ִתיא ּו ְב ּ ָתא,לְ גַ ּ ָב ּה
 וְ ַכ ּ ָמה א ּו ְכל ּו ִסין ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ֵחי ְּב ִס ְט ָרא,ימינָ א
ִ ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד
ְ  וְ ַכד ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר. ְּב ֻכ ְּלה ּו ָעלְ ִמין,ימינָ א
יך ה ּוא ִא ְּת ַער
ִ ִ ּד
 וְ ִהיא )דף מה,יתא
ָ ְּב ַק ְד ִמ
ּו ְרע ּו ָתא
חֲ ִביב ּו ָתא
 ְ ּכ ֵדין, וְ לָ או ְּבזִ ְמנָ א ְ ּד ִאיה ּו ִא ְּת ַער,ע''ב( ִא ְּת ָע ַרת לְ ָב ַתר
,ש ָמאלָ א ִא ְּת ַער
ׂ ְ  ּו,ּכ ּ ָֹלא ְּב ִס ְט ָרא ְ ּדנ ּו ְק ּ ָבא ִא ׁ ְש ְּת ַכח
ש ָמאלָ א
ֵ ְוְ ַכ ּ ָמה א ּו ְכל ּו ִסין ַקי
ׂ ְ ימי ּו ִמ ְת ָע ֵרי ְּב ִס ְט ָרא ִ ּד
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 ָמה.' ֹיע וְ י ְָל ָדה זָכָ ר וְ גו
ַ ֶׁש ָּכתוּב( ִא ּ ָׁשה ִ ּכי ַתז ְִר
ֹ הָ עוֹ לָ ם הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן נִ ְמצָ א ְ ּכמו,ּהַ ּ ַט ַעם? ָׁשנִ ינו
.של זֶה
ֶ ׁ  וְ זֶה ְ ּכ ֻדגְ ָמא,הָ עוֹ לָ ם הָ ֶע ְליוֹ ן

 )נ''א הדא הוא, ְ ּכ ַהאי ַּגוְ ונָ א ְ ּכ ִתיב.כ ְּלה ּו ָעלְ ִמין
ֻ ְּב

. ַמאי ַט ְע ָמא.'יע וְ יָלְ ָדה זָ ָכר וְ ֹגו
ַ דכתיב( ִא ּ ׁ ָשה ִ ּכי ַתזְ ִר
, ָעלְ ָמא ּ ַת ּ ָת ָאה ְ ּכגַ וְ ונָ א ְ ּד ָעלְ ָמא ִע ּ ָל ָאה ִא ׁ ְש ְּת ַכח,ּ ָתנֵינָ ן
.וְ ָדא ְ ּכד ּוגְ ָמא ְ ּד ָדא

Leviticus 12:2
“ימי נִ ַדּת ְדּוֹ ָתהּ ִתּ ְט ָמא
ֵ ִ” ַדּבֵּ ר אֶ ל ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר ִא ָשּׁה כִּ י ַתזְ ִריﬠַ ְוי ְָל ָדה ָזכָר וְטָ ְמאָ ה ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים כּ
“Speak to the sons of Israel, saying: ‘if a woman inseminates and give birth to a male
child, then she shall be unclean for seven days, as in the days of her menstruation she
shall be unclean.”
Each time the Holy One Blessed be He comes to be with the ‘congregation of Israel’,
the Shechina, she awakens her desire for him, and pulls him toward her with love and
affection. Then Malchut gets filled with Chassadim with a male aspect. At that time
camps of angels found on the Right side of all the worlds above Malchut.
When the Holy One Blessed be He is first to awaken love and desire for the female, and
then Malchut comes to him, the Left is awakened and the camps of angels are on the
left side of the worlds above.
The Right is the aspect of male, and when a woman awakens the desire first then she
connects to the male energy of the Right as the verse says, ‘a woman inseminate and
give birth to a male child.’
The lower world of Malchut is like the spiritual world above. Whatever we activate in
Malchut triggers a similar reaction in the spiritual levels and angels above.
ֹ וְ ַעל זֶה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא גּוֹ זֵר זָכָ ר או.61
ְ  וּבַ כּ ֹל צָ ִר.שיּ ּ ִָמצֵ א ָרצוֹ ן ָּבעוֹ לָ ם
יך ָא ָדם
ֶ ׁ ,נְ ֵקבָ ה
ְ
,ְלהַ ְד ִ ּביק ָרצוֹ ן ְל ַמ ְעלָ ה אֶ ל הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
של
ֶ ׁ  ַא ְׁש ֵרי חֶ ְל ָקם.שיּ ּ ִָמ ְצא ּו ְרצוֹ נוֹ ת ָּבעוֹ לָ ם
ֶׁ
שהֵ ם יוֹ ְד ִעים ְלהַ ְד ִ ּביק אֶ ת ְרצוֹ נָם
ֶ ׁ ,יקים
ִ ִּהַ ַ ּצד
ְ
 )דברים, עֲ לֵ יהֶ ם ָּכתוּב,ש
ׁ ֹאֶ ל הַ ּ ֶמלֶ ך הַ ָּקדו
ד( וְ ַא ּ ֶתם הַ דְּ בֵ ִקים ַּבה' אֱ לֹהֵ יכֶ ם חַ יִּים ּ ֻכ ְּלכֶ ם
.הַ יּוֹ ם

ְ  ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר, וְ ַעל ָ ּדא.61
,או נ ּו ְק ּ ָבא
ֹ יך ה ּוא ָּגזַ ר ְ ּד ַכר
 ּו ְבכ ּ ָֹלא ּ ָב ֵעי ּ ַבר נָ ׁש.לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ָחא ְרע ּו ָתא ְּב ָעלְ ָמא
ְ ילא לְ גַ ּ ֵבי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
,יך ה ּוא
ָ ּ לְ ִא ְת ַ ּד ְּב ָקא ְרע ּו ָתא לְ ֵע
,יק ּיָיא
ַ יהון ְ ּד ַצ ִ ּד
ֹ  זַ ָּכ ָאה ח ּולָ ֵק.לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ָחא ַרעֲ וָ ון ְּב ָעלְ ָמא
,ישא
ָ ׁ הון לְ גַ ּ ֵבי ַמלְ ָּכא ַק ִ ּד
ֹ ְ ּד ִאי ּנ ּון י ְַד ִעין לְ ַא ְד ְּב ָקא ְרע ּו ְת
יכם
ֶ  )דברים ד( וְ ַא ּ ֶתם ַה ְ ּד ֵב ִקים ּ ַביְ יָ' אֱ ל ֵֹה,ָעלַ יְ יה ּו ְ ּכ ִתיב
.ַח ִּיים ּ ֻכ ְּל ֶכם ַהי ֹּום

The Holy One Blessed be He decrees on what desires to be in the world, if for male or
female. The woman is awakened to the desire and delivers male following the decree
from above. A man should have his desires to follow the will of God and that his wife
delivers a male.
The righteous know how to cling to the will of the Holy King and draw life to the world.
Deuteronomy 4:4 “ הַ יּוֹם, אֱ �הֵ יכֶם–חַ יִּ ים כּ ְֻלּכֶם, בַּ יהוָה, הַ ְדּבֵ ִקים,”וְאַ ֶתּם
“And you that cleave to YHVH your God are alive every one of you this day.”
Lesson:
The word ‘‘ ’תזריעTazria,’ literally means ‘inseminate,’ the common English translations
and others try to make sense of the verse and translate this word into conceiving or
became pregnant to fit the context. Insemination is the part of the male, not female.
After reading and understanding the Zohar, we know that the woman has an essential
role in the process of bringing a child to the world. When she awakens her desire for
the man first, she activates the male side of Zeir Anpin (man), and the outcome is a
male child. When the man raises the desire for the female before her, then the
connection is of the female type.
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The valuable lesson here is to understand that the basic desires for males and females
come from the Holy One Blessed be He and at the same time we have a substantial
influence on the outcome. Every action below is like a seed we plant (inseminate) in
the ground (Malchut). The reaction above follows the ‘seed’ and manifests accordingly
through a short or long process like insemination, pregnancy, delivery.
Acting with love for the Holy One Blessed be He, wraps our desires/seeds with camps
of angels that will support the delivery/manifestation process.
When we do our work with love, serving or producing for others, it’s a type of
insemination from the Right, and we enjoy the high return. Sharing and doing for
others with unconditional love is a male aspect/Right and it comes back to us from
the Light in an unconditional form, which is a positive manifestation in whatever we
need in our lives. When we give to others, we trigger a giving from above to manifest
below.
ֹ ָא ָדם ִ ּכי י ְִהיֶה ְבעוֹ ר ְ ּב ָׂשרוֹ ְ ׂשאֵ ת או.62
 ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ּ ָפ ַתח.' ֹסַ ּ ַפחַ ת אוֹ בַ הֶ ֶרת וְ גו
שאֲ נִ י ְׁשחַ ְרח ֶֹרת
ֶ ׁ  )שיר א( ַאל ִּת ְראֻ נִ י,וְ ָא ַמר
 אֲ בָ ל, הַ ּ ָפסוּק הַ זֶּה נִ ְת ָּבאֵ ר.ש ּ ְׁשזָפַ ְתנִ י הַ ּ ָׁשמֶ ׁש
ֶׁ
 ִהיא,שהַ ְּלבָ נָה ִמ ְת ַּכ ּ ֵסית ַּב ָ ּגלוּת
ֶ ׁ ְ ּב ָׁש ָעה
ש ּלֹא
ֶ ׁ ש ִהיא ְמצַ ּוָה
ֶ ׁ  לֹא. ַאל ִּת ְראֻ נִ י,אוֹ מֶ ֶרת
ש ִהיא רוֹ ָאה אֶ ת
ֶ ׁ  אֶ ּ ָלא ִמ ּ ׁשוּם,ִל ְראוֹ ת אוֹ ָת ּה
 ִל ְראוֹ ת אֶ ת, ִָש ָראֵ ל אֵ לֶ יה
ׂ ְ של י
ֶ ׁ ְּת ׁשו ָּק ָתם
 לֹא תו ְּכל ּו, ִהיא אוֹ מֶ ֶרת ַאל ִּת ְראֻ נִ י,אוֹ ָר ּה
? ָמה הַ ּ ַט ַעם. ַאל ִּת ְראֻ נִ י וַדַּ אי.ִל ְראוֹ ת אוֹ ִתי
.שאֲ נִ י ְ ּב ַק ְדרוּת
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם,שאֲ נִ י ְׁשחַ ְרח ֶֹרת
ֶ ׁ ִמ ּ ׁשוּם

או ַס ּ ַפ ַחת
ֹ ש ֵאת
ֹ ש
ֹ  )ויקרא יג( ָא ָדם ִ ּכי יִ ְהיֶה ְב.62
ׂ ְ רו
ׂ ָ עור ְּב
 )שיר השירים,א ַמר
ָ ְ ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה ּ ָפ ַתח ו.'או ַב ֶה ֶרת וְ ֹגו
ֹ
 ַהאי,חו ֶרת ׁ ֶש ּ ׁ ְשזָ ַפ ְתנִ י ַה ּ ׁ ָש ֶמ ׁש
ֹ א( ַאל ִּת ְרא ּונִ י ׁ ֶשאֲ נִ י ׁ ְש ַח ְר
 אֲ ָבל ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִסיהֲ ָרא ִא ְת ַּכ ְּסיָא,ְק ָרא ִא ְּת ַמר
ידת
ַ יהי ּ ְפ ִק
ִ  לָ או ְ ּד ִא. ַאל ִּת ְרא ּונִ י, ִהיא ָא ְמ ָרה,ְּבגָ ל ּו ָתא
יהי ָח ָמת ִּתיא ּו ְב ּ ָתא
ִ  ֶא ּ ָלא ְּבגִ ין ְ ּד ִא,חמי לָ ּה
ֵ ְ ּדלָ א לְ ֵמ
 ִהיא ַא ְמ ַרת ַאל,הו ָר ָהא
ֹ ְ לְ ֵמחֱ ֵמי נ,ש ָר ֵאל לְ גַ ּ ָב ּה
ׂ ְ ְִ ּדי
 ַמאי. ַאל ִּת ְרא ּונִ י וַ ַ ּדאי.יכל ּון לְ ֵמחֱ ֵמי לִ י
ְ  לָ א ּ ֵת,ִּת ְרא ּונִ י
. ְּבגִ ין ַ ּדאֲ נָ א ְּב ַק ְדר ּו ָתא,חו ֶרת
ֹ  ְּבגִ ין ׁ ֶשאֲ נִ י ׁ ְש ַח ְר.ַט ְע ָמא

Leviticus 13:2
“” אָ דָ ם כִּ י יִ הְ יֶה בְ עוֹר בְּ שָׂ רוֹ ְשׂאֵ ת אוֹ סַ פַּחַ ת אוֹ בַ הֶ ֶרת וְ הָ יָה בְ עוֹר בְּ שָׂ רוֹ לְ ֶנגַע צָ ָרﬠַת וְ הוּבָ א אֶ ל אַ ֲהרֹ ן הַ כֹּ הֵ ן אוֹ אֶ ל אַ חַ ד ִמבָּ נָיו
“When a man has on the skin of his body a swelling or a scab or a bright spot, and
it becomes an infection of leprosy on the skin of his body, then he shall be brought
to Aaron, the priest or one of his sons the priests.”
The moon is the aspect of Malchut, and when it is in exile state that is far from the
Light, she is in darkness. The Israelites desire the Light but she cannot deliver so
she tells us;
Songs 1:6
“ ל ֹא נָטָ ְר ִתּי,הַ כְּ ָר ִמים–כּ ְַר ִמי שֶׁ לִּ י- שָׂ מֻנִ י נֹ טֵ ָרה אֶ ת,בִ י- שֶׁ ְשּׁ ָזפ ְַתנִ י הַ שָּׁ מֶ שׁ; בְּ נֵי ִא ִמּי נִ חֲרוּ, ִתּ ְראוּנִ י שֶׁ אֲנִ י ְשׁחַ ְרחֹ ֶרת-אַ ל.”
”Do not stare at me because I am swarthy, For the sun has tanned me. My mother’s
sons were angry with me; They made me caretaker of the vineyards, But I have not
taken care of my own vineyard.”
ְ  ַמה זֶּה ְׁשחַ ְרח ֶֹרת? ְׁשח ָֹרה הָ יָה צָ ִר.63
יך
ש ּ ְׁשזָפַ ְתנִ י
ֶ ׁ -  ַאחַ ת,ִל ְהיוֹ ת! אֶ ּ ָלא ְׁש ּ ֵתי ַק ְד ֻריּוֹ ת
שמֶ ׁש ְלהָ ִאיר ִלי
ֶ ׁ ּ ַש ִה ְס ּ ַת ּ ֵלק ִמ ּ ֶמ ִ ּני ה
ֶ ׁ ,הַ ּ ָׁשמֶ ׁש
.ש ְ ּבנֵי ִא ִּמי נִ חֲר ּו ִבי
ֶ ׁ -  וְ ַאחַ ת,ו ְּל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ִ ּבי

 ְּת ֵרין, ֶא ּ ָלא.יה
ֹ  ׁ ְש,חו ֶרת
ֹ  ַמאי ׁ ְש ַח ְר.63
ּ ֵחו ָרה ִמ ּ ָב ֵעי ל
, ְ ּד ִא ְס ּ ַת ּ ָלק ִמ ִּני ׁ ִש ְמ ׁ ָשא, ַחד ׁ ֶש ּ ׁ ְשזָ ַפ ְתנִ י ַה ּ ׁ ָש ֶמ ׁש,ַק ְדר ּו ֵתי
. וְ ַחד ִ ּד ְבנֵי ִא ִּמי נִ חֲ ר ּו ִבי. ּולְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א ִּבי,לְ ַאנְ הֲ ָרא לִ י

The Zohar asks why ‘swarthy’ when it should say ‘black’? And answers that there are
two types of dark here; one that happens when the Sun that is the aspect of Zeir Anpin
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stops his light from shining on me and the other kind of dark is when the children of
my Mother were angry and left me alone in the vineyard.
The Mother is Binah, and the children are the Children of Israel that don’t follow the
Torah that is Zeir Anpin and the source of Light (sun) to the world. She is the Shechina
that without our support and connections she is in a darkened state and alone in the
vineyard that is the aspect of Malchut.
ְ ש ּ ְׁשזָפַ ְתנִ י?! ְׁשזָפַ ְתנִ י הָ יָה צָ ִר
!יך ִל ְהיוֹ ת
ֶ ׁ .64
שר מֵ ִאיר
ֶ ׁ ֲש ַּכא
ֶ ׁ .ש ׁש
ֵ ׁ  ְ ּב,אֶ ּ ָלא ֶרמֶ ז הוּא רוֹ מֵ ז
,ְ ּב ִׁש ּ ָׁשה אוֹ רוֹ ת הוּא מֵ ִאיר
,שמֶ ׁש
ֶ ׁ ּ ַה
שת הָ אוֹ רוֹ ת
ֶׁ ש
ֵ ׁ  ָּכל אוֹ ָתם,ש ִּמ ְס ּ ַת ּ ֵלק
ֶ ׁ ו ְּכ
ש ָּב ִאים ִמ ַ ּצד
ֶ ׁ  אֵ ּל ּו הֵ ם-  ְ ּבנֵי ִא ִּמי.ִמ ְס ּ ַת ְּל ִקים
.ש ּנֶאֱ ַמר נִ חַ ר ְ ּגרוֹ נִ י
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו, נִ חֲר ּו ִבי.שה
ֶ ׁ הַ דִּ ין הַ ָּק
.ָּארנ ּו נִ ְרדָּ ְפנו
ֵ ש ָּכתוּב )איכה ה( ַעל צַ ּו
ֶ ׁ זֶה ּו
 הָ י ּו,ִש ָראֵ ל נִ ְכנ ִָסים לַ ָ ּגלוּת
ׂ ְ שר הָ י ּו י
ֶ ׁ ֲש ַּכא
ֶׁ
 וְ ֵרחַ יִם ַעל,הוֹ ְל ִכים י ְֵדיהֶ ם ְמהֻ דָּ קוֹ ת ְל ָאחוֹ ר
. וְ לֹא י ְָכל ּו ִל ְפ ּתֹחַ אֶ ת הַ ּ ֶפה,ָארם
ָ צַ ּו

 ֶא ּ ָלא ְר ָמז ה ּוא ְ ּד ָקא.יה
ּ ֵ ׁ ְשזָ ַפ ְתנִ י ִמ ּ ָב ֵעי ל, ׁ ֶש ּ ׁ ְשזָ ַפ ְתנִ י.64
,הו ִרין נָ ִהיר
ֹ ְ ְ ּד ַכד נַ הֲ ָרא ׁ ִש ְמ ׁ ָשא ְּב ׁ ֵש ׁש נ. ְּב ׁ ֵש ׁש,ָר ִמיז
, ְּבנֵי ִא ִּמי.הו ִרין ִא ְס ְּתלָ ק ּו
ֹ ְ ָּכל ִאי ּנ ּון ׁ ִשית נ,וְ ַכד ִא ְס ּ ַת ּ ָלק
 ְ ּכ ָמה, נִ חֲ ר ּו ִבי.ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון ְ ּד ַא ְתיָין ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִדינָ א ַק ׁ ְשיָא
 הֲ ָדא ה ּוא,רונִ י
ֹ ָא ֵמר )תהלים סט( נִ ַחר ְ ּג
ְד ַא ְּת
ארנ ּו נִ ְר ָ ּד ְפנ ּו ְ ּד ַכד הֲ ֹוו ַעיְ ילִ ין
ֵ  )איכה ה( ַעל ַצ ָ ּו,ִד ְכ ִתיב
,חו ָרא
ֹ ֲ הֲ ֹוו ָאזְ לֵ י יְ ַדיְ יה ּו ְמ ַה ְ ּד ָקן לַ א,ש ָר ֵאל ְּבגָ ל ּו ָתא
ׂ ְ ִי
. וְ לָ א י ִָכיל ּו לְ ַא ְפ ְּת ָחא ּפ ּו ָמא,יהון
ֹ אר
ֵ ָיחיִ ין ַעל ַצו
ַ וְ ֵר

‘has tanned me (the Sun),’ ‘( ’ ֶשׁ ְשּׁ ָזפַ ְתנִ י )הַ ָשּׁ ֶמשׁis a work that constructed of two words,
‘’שׁ ְשּׁ זָפַ ְתנִ י
ֶ that means ‘six tanned.’ The ‘six’ are the six sefirot of Zeir Anpin that deliver
light to Malchut. They disappear from us when we ignore them and bring judgments
on ourselves. When the Israelites went to exile because of their iniquities, they suffered
as if their hands were tied behind their back and a heavy load put on their neck and
couldn’t open their mouth to connect to the Shechina.
Lesson;
The Zohar started with a verse about leprosy and immediately jumped to the state of
the Shechina in Malchut and our exile. The connection between the two is the outcome
of what happens when we are far from the Light.
Our studies and prayer support the Shechina that in return shines the light back to
us.
The skin is the aspect of Malchut and represents the manifestation of our actions.
The bone marrow is the aspect of Keter (concealed). The bones are Chokmah. The
Sinews is Binah as a bridge between the bones (Chokmah) and the Flesh (Zeir Anpin).
The Skin is the outside layer of the body and aspect of Malchut.
For example; vitamin D is related to the direct connection between the sun and our
body. Lack of it affects our skin that becomes dry and looks without life.
The Torah tells us to take a person with ‘skin’ issues to the priest, which is the aspect
of a higher level of connection to the Light. The priest examines the person and ‘lock’
him for seven days. Within this period there is a connection to Binah on Shabbat that
can heal the person.
I am lucky to have the ‘D’ Daily Zohar study every day and connect to Binah and have
a good ‘skin.’ I also take vitamin D (capsules) daily to maintain good physical health.
I highly recommend a medical check for vitamin D deficiency and take steps to balance
it in the body, Research this subject online and study the benefits of vitamin D.
Purchase a good brand because most supermarket brands don’t get absorbed well in
the body.
 לָ לֶ כֶ ת, ָׂשמוּנִ י נֹטֵ ָרה אֶ ת הַ ְ ּכ ָר ִמים.65
 ִל ְׁשמֹר אֶ ת ְׁש ָאר הָ ַע ִּמים ִ ּב ְׁש ִביל,לַ ָ ּגל ּות
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, לְ ֵמ ַה ְך ְּבגָ ל ּו ָתא,שמ ּונִ י ֹנו ֵט ָרה ֶאת ַה ְ ּכ ָר ִמים
ׂ ָ .65
 ַּכ ְר ִמי ׁ ֶש ִּלי ל ֹא.ש ָר ֵאל
ֹ לְ נַ ְט ָרא לִ ׁ ְש ַאר ַע ִּמין ְּבגִ ינ
ׂ ְ ִֵהון ְ ּדי
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שה ֲֵרי לֹא
ֶ ׁ ,ש ִּלי לֹא נָטָ ְר ִּתי
ֶ ׁ  ַּכ ְר ִמי.ִש ָראֵ ל
ְׂ י
אשוֹ נָה
ׁ  ָּב ִר.אשוֹ נָה
ׁ ָיכ ְֹל ִּתי ִל ְׁשמֹר אוֹ ָתם ְ ּכבָ ִר
 ו ִּמ ּ ֶמ ּנ ּו נִ ְׁש ְמר ּו ְׁש ָאר,ש ִּלי
ֶ ׁ ָׁש ַמ ְר ִּתי אֶ ת ַּכ ְר ִמי
 ַע ְכ ָׁשו אֲ נִ י ׁשוֹ מֶ ֶרת אֶ ת ְׁש ָאר.הַ ְ ּכ ָר ִמים
שיּ ְִהיֶה ָׁשמוּר
ֶ ׁ ש ִּלי
ֶ ׁ הַ ְ ּכ ָר ִמים ִ ּב ְׁש ִביל ַּכ ְר ִמי
.ֵּבינֵיהֶ ם

.יתא
ָ הון ַּכד ְּב ַק ְד ִמ
ֹ ְ ְ ּד ָהא לָ א י ִָכילְ נָ א לְ נַ ְט ָרא ל,נָ ָט ְר ִּתי
ֵיה ִא ְתנְ ָטר ּו ׁ ְש ָאר
ָ ְּב ַק ְד ִמ
ּ  ּו ִמ ּנ,יתא נְ ִט ְירנָ א ַּכ ְר ִמי ׁ ֶש ִּלי
 ַה ׁ ְש ּ ָתא נְ ִט ְירנָ א ׁ ְש ָאר ַּכ ְר ִמין ְּבגִ ין ַּכ ְר ִמי ׁ ֶש ִּלי.ַּכ ְר ִמין
.ְ ּדלִ הֱ וִ י נָ ִטיר ּ ֵבינַ יְ יה ּו

The Shechina says; “They made me caretaker of the vineyards But I have not taken
care of my own vineyard” (Songs 1:6). Because the children of Israel are in exile, the
Shechina follows them and protect the nations they dwell within them. Before the exile,
she could protect them in their homeland and now she protects the other nations
because of her children.
. ַר ִ ּבי ִחיָּיא וְ ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י הָ י ּו הוֹ ְל ִכים ַּבדֶּ ֶר ְך.66
 ָרא ּו ֵעץ אֲ פַ ְר ְסמוֹ ן,ש ִה ִ ּגיע ּו ְל ָׂש ֶדה ַאחַ ת
ֶ ׁ ְ ּכ
 עֲ ִטיפָ ה, ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י.אֶ חָ ד ְ ּבצַ ד י ְִמין הַ דֶּ ֶר ְך
 אֵ ין לָ נ ּו ְר ׁשוּת,של ָע ָׁשן ְמצ ּויָה בָ ֵעי ַניִם
ֶׁ
ּ
.שחָ ַרב ֵּבית הַ ִּמ ְקדָּ ׁש
ֶ ׁ ִל ְראוֹ ת ְ ּב ִ ׂש ְמחָ ה ִמיוֹ ם

 ַּכד ָמט ּו ַחד,או ְר ָחא
ֹ  ִר ִּבי ִח ּיָיא וְ ִר ִּבי ֹיו ֵסי הֲ ֹוו ָאזְ לֵ י ְּב.66
יט ָפא ּ ֵבין ָא ְר ָחא לִ ְס ַטר
ְ  ָחמ ּו ַחד ַ ּד ְפ ִט ָירא ְ ּד ִק,ּ ֵבי חֲ ַקל
,יח
ַ יפא ְ ּדק ּו ְט ָרא ְּב ַעיְ ינִ ין ׁ ְש ִכ
ָ  עֲ ִט, ָא ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסי.יְ ִמינָ א
 ִמי ֹּו ָמא ְ ּד ִא ְתחֲ ִריב ּ ֵבי,ותא
ָ ָחמי ְּב ֶח ְדו
ֵ לֵ ית לָ ן ְר ׁש ּו לְ ֵמ
.ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא

Rabbi Chiya and Rabbi Yosei were walking on the road and arrived at a field. They saw
a persimmon tree on the right side of the road. Rabbi Yosei said; “there’s an envelope
of smoke in our eyes and since the day of the destruction of the Holy Temple we should
not see things that would bring us joy.”
 )תהלים כד( לַ ה' הָ ָא ֶרץ, ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.67
'ש ָא ַמר לַ ה
ֶ ׁ  ּ ֵכיוָן.ו ְּמלוֹ ָא ּה ּ ֵתבֵ ל וְ י ְֹׁשבֵ י בָ ּה
 לָ ּ ָמה ּ ֵתבֵ ל וְ י ְֹׁשבֵ י בָ ּה? וְ ִכי,הָ ָא ֶרץ ו ְּמלוֹ ָא ּה
' לַ ה,ֵתבֵ ל אֵ י ֶנ ּנָה ִמן הָ ָא ֶרץ? אֶ ּ ָלא ָּכ ְך ָא ַמר
, זוֹ הָ ָא ֶרץ הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה- הָ ָא ֶרץ ו ְּמלוֹ ָא ּה
 אֵ ּל ּו-  ּ ֵתבֵ ל וְ י ְֹׁשבֵ י בָ ּה.ש ִ ּנ ְק ֵראת ֵעץ הַ חַ יִּים
ֶׁ
ש ּנֶאֱ ַמר )שם ט( וְ הוּא
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו,ְׁש ָאר הָ אֲ ָרצוֹ ת
,ש ּ ֵתבֵ ל ְּתל ּויָה ְבצֶ ֶדק
ֶ ׁ ,ִש ּפֹט ּ ֵתבֵ ל ְ ּבצֶ ֶדק
ְׁ י
.וְ הַ כּ ֹל דָּ בָ ר אֶ חָ ד

לו ָא ּה ּ ֵת ֵבל
ֹ  )תהלים כד( לַ יְ יָ' ָה ָא ֶרץ ּו ְמ, ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.67
 אֲ ַמאי ּ ֵת ֵבל,לו ָא ּה
ֹ  ֵּכיוָ ן ְ ּד ָא ַמר לַ יְ יָ' ָה ָא ֶרץ ּו ְמ,וְ ֹיו ׁ ְש ֵבי ָב ּה
 ֶא ּ ָלא ָה ִכי. וְ ִכי ּ ֵת ֵבל לָ או ִמן ַא ְר ָעא ה ּוא,וְ ֹיו ׁ ְש ֵבי ָבה
 ְ ּד ִא ְק ֵרי,ישא
ָ ׁ  ָ ּדא ַא ְר ָעא ַק ִ ּד,לו ָא ּה
ֹ  לַ יְ יָ' ָה ָא ֶרץ ּו ְמ,ָק ָא ַמר
 ְ ּכ ָמה, ָ ּדא ׁ ְש ָאר ַא ְר ָעאן, ּ ֵת ֵבל וְ ֹיו ׁ ְש ֵבי ָב ּה.ֶא ֶרץ ַה ַח ִּיים
 ְ ּד ֵת ֵבל,ְד ַא ְּת ָא ֵמר )תהלים ט( וְ ה ּוא יִ ׁ ְש ּפ ֹט ּ ֵת ֵבל ְּבצֶ ֶדק
. וְ כ ּ ָֹלא ַחד ִמ ּ ָלה,ְּבצֶ ֶדק ּ ַתלְ יָא

Psalms 24:1
“וּמלוֹאָ הּ ֵתּבֵ ל וְיֹ ְשׁבֵ י בָ הּ
ְ ”ל ָדוִד ִמזְ מוֹר לַ יהוָה הָ אָ ֶרץ
ְ
“A Psalm of David. The earth ( )אָ ֶרץis for YHVH, and all it contains the world ()תּבֵ ל,
ֵ and
those who dwell in it.”
The Zohar asks why there is a use of two different names to ‘earth’ (‘Eretz’ and ‘Tevel’)
and explains that ‘Eretz’ and ‘Tevel’ are not the same.
“The earth ( )אָ ֶרץis for YHVH, and all it contains” refers to the ‘holy’ aspect of earth and
its life. The ‘world,’ ‘Tevel’ is the name that includes other worlds. The source is in
Zohar Chadash Beresheet #216 (Link to Zohar text on Unity Zohar.com. This text is
not available in the English Zohar published by KC.

https://unityzohar.com/zohar-books/zh_beresheet/215

The Zohar reveals that there are seven layers in the heavens, so there are seven worlds
that are on different levels/dimensions of physical existence. Studying this Zohar may
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give us some good ideas about UFOs and similar phenomena. More about this in the
next study.
;Lesson
In paragraph #66 we need to understand why the Rabbis didn’t want to see the
beautiful tree of Persimmons.
The Zohar speaks in symbols and when we read about rabbis walking and studying,
then in most cases it’s about their spiritual ascend during the study. Here they reached
a point where they saw a fruitful tree on the right side of their way. If the Zohar specify
‘Right’, then it’s a positive aspect. It means that they made a strong connection n to
the Tree of Life and saw beyond space and time. The smoke is an aspect of spiritual
connection.
Rabbi Yosei knew that they are not allowed at this time to make such a strong
connection and he pulled back, giving us the study in the following paragraph.
The original Zohar text about the seven worlds.
“כד אסיק יבשתא מבין מיא קרא שמה ארץ הה”ד ויקרא אלהים ליבשה ארץ .ותנא ז’ שמות קרא ]לה[ ארץ אדמה
גיא נשיה ציה ארקא תבל .גדול שבכולם תבל דכתיב והוא ישפוט תבל בצדק ]תהלים ט[ הה”ד אשר שם שמות
בארץ .אר”י ז’ רקיעים ברא הקב”ה כנגדם ברא ז’ ארצות .ותאנא ארץ אחת ממש הוציאו המים וממנה נתהוו ז’
ארצות כדאמרן” )זוהר חדש,הסולם כרך א ,פרשת בראשית רטז(.

שבע שמות קרא ליבשה :ארץ ,אדמה ,גיא ,נשיה ,ציה ,ארקא ,תבל .גדול שמבין שבע הארצות “תבל”
משום שנאמר בפסוק“ :והוא ישפוט תבל בצדק” ולכן גם נכתב“ :אשר שם שמות בארץ” .אמר ר”י שבע
רקיעים ברא אלוהים וכנגדם ברא שבע ארצות.ושנינו שתחילה יצאה ארץ אחת מהמים וממנה נתהוו שבע
ארצות כפי שהוזכר למעלה )עד כאן התרגום(.
לו ָא ּהָ .ה ָא ֶרץ ִּתינַ ח,
ִ .68ר ִּבי ִח ּיָיא ָא ַמר ,לַ יְ יָ' ָה ָא ֶרץ ּו ְמ ֹ
יק ּיָיאֵ ּ .ת ֵבל
לו ָא ּה ַמאי ִהיאֶ .א ּ ָלא ִא ּ ֵלין נִ ׁ ְש ָמ ִתין ְ ּד ַצ ִ ּד ַ
ּו ְמ ֹ
וְ ֹיו ׁ ְש ֵבי ָב ּהֵ ּ ,ת ֵבלּ ָ :דא ַא ְר ָעא ִ ּדלְ ַת ּ ָתא .וְ ֹיו ׁ ְש ֵבי ָב ּהִ :א ּ ֵלין
ימנָ א
או ִק ְ
ִאי ּנ ּון ְּבנֵי נָ ׁ ָשאָ .א ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסיִ ,אי ָה ִכי ְּב ַמאי ֹ
יה
כונְ נ ָ
רות יְ ֹ
ִ ּכי ה ּוא ַעל י ִַּמים יְ ָס ָד ּה וְ ַעל נְ ָה ֹ
ֶהָ .א ַמר לֵ ּ
וַ ַ ּדאי ָה ִכי ה ּואּ ְ ,ד ַה ִהיא ֶא ֶרץ ַה ַח ִּיים ַעל י ִַּמים יְ ָס ָד ּה וְ ַעל
ֶהּ ְ ,ד ֻכ ְּלה ּו נַ ְפ ֵקי ֵמ ַהה ּוא נָ ָהר ִע ּ ָל ָאה ְ ּדנָ גִ יד
כונְ נ ָ
רות יְ ֹ
נְ ָה ֹ
וְ נָ ִפיק ֵמ ֵע ֶדןּ ,ו ְבה ּו ִא ְת ְּת ָקנַ ת לְ ִא ְת ַע ְּט ָרא ְּב ַמלְ ָּכא
ישאּ ,ולְ ֵמיזָ ן ָעלְ ִמין) .ובגין כך(
ַק ִ ּד ׁ ָ

ַ .68ר ִ ּבי ִחיָּיא ָא ַמר ,לַ ה' הָ ָא ֶרץ ו ְּמלוֹ ָא ּה,
מֵ ילָ א הָ ָא ֶרץַ ,מה זֶּה ו ְּמלוֹ ָא ּה? אֶ ּ ָלא אֵ ּל ּו
יקיםֵ ּ .תבֵ ל וְ י ְֹׁשבֵ י בָ ּהֵ ּ .תבֵ ל  -זוֹ
נִ ְׁשמוֹ ת הַ ַ ּצדִּ ִ
ש ְּל ַמ ּ ָטה .וְ י ְֹׁשבֵ י בָ ּה  -אֵ ּל ּו הֵ ם ְ ּבנֵי
הָ ָא ֶרץ ׁ ֶ
הָ ָא ָדםָ .א ַמר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ יִ ,אם ָּכ ְךַּ ,ב ּ ֶמה ֵּב ַא ְרנ ּו
ִ ּכי הוּא ַעל י ִַּמים יְסָ ָד ּה וְ ַעל נְ הָ רוֹ ת יְכוֹ נְ נֶהָ ?
שאוֹ ָת ּה אֶ ֶרץ הַ חַ יִּים ַעל
ָא ַמר לוֹ  ,וַדַּ אי ָּכ ְך זֶהֶ ׁ ,
ש ּ ֻכ ּ ָלם יוֹ ְצ ִאים
י ִַּמים יְסָ ָד ּה וְ ַעל נְ הָ רוֹ ת יְכוֹ נְ נֶהָ ֶ ׁ ,
ש ּ ׁשוֹ פֵ ַע וְ יוֹ צֵ א מֵ ֵע ֶדן,
מֵ אוֹ תוֹ הַ ּנָהָ ר הָ ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶ
ְ
וּבָ הֶ ם ִמ ְת ּ ַת ֶּקנֶת ְל ִה ְת ַע ּ ֵטר ִעם הַ ּ ֶמלֶ ך הַ ָּקדוֹ ׁש
וְ לָ זוּן אֶ ת הָ עוֹ לָ מוֹ ת) .ו ִּמ ּׁשוּם ָּכ ְך(

Psalms 24:1
וּמלוֹאָ הּ תֵּ בֵ ל וְ יֹ ְשׁבֵ י בָ הּ“
”.לְ דָ וִ ד ִמזְמוֹר לַיהוָה הָ אָ ֶרץ ְ
) is for YHVH, and all it contains the worldאָ ֶרץ ’“A Psalm of David. The earth (‘Eretz,
”, ‘Tevel’), and those who dwell in it.תֵּ בֵ ל(
’This gives another explanation to this verse. ‘earth’ is Malchut and ‘all it contains
are the souls of the Tzadikim in Malchut. ‘those who dwell in it’ are the humans
living in it.
Psalms 24:2
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“ ָ”כִּ י הוּא ﬠַל י ִַמּים יְ סָ דָ הּ וְ ﬠַל נְ הָ רוֹת יְ כוֹנְ נֶה
“For He has founded it upon the seas And established it upon the rivers.”
The ‘earth’ of Life, Malchut established from the supernal river that comes out of the
Garden of Eden, Binah. This river nourishes Malchut and all the worlds and
supports the connection with the Holy King.
 נְ ִקי כַ ּ ַפיִם וּבַ ר לֵ בָ ב,' ֹ ִמי יַעֲ לֶ ה ְבהַ ר ה' וְ גו.69
 ַמה זֶּה, נ ְַפ ׁשוֹ ָּכתוּב.' ָֹשא נ ְַפ ִׁשי וְ גו
ָׂ שר לֹא נ
ֶ ׁ ֲא
ֹ ְ ּכמו,נ ְַפ ִׁשי וְ נ ְַפ ׁשוֹ ? אֶ ּ ָלא הַ כּ ֹל דָּ בָ ר אֶ חָ ד
יֱהֹוִ ה
אֲ דֹנָי
ו( נִ ְׁש ַּבע
ש ּנֶאֱ ַמר )עמוס
ֶׁ
שר ִ ּב ְלבָ ִבי ו ְּבנ ְַפ ִׁשי
ֶ ׁ ֲא ב( ַּכא- )שמואל. ְֹ ּבנ ְַפ ׁשו
 וְ ָדוִ ד הַ ּ ֶמלֶ ְך נֶאֱ חַ ז ְ ּבאוֹ תוֹ לֵ ב ו ְּבאוֹ ָת ּה.שה
ֶׂ ֲיַע
. ָֹשא לַ ּ ָׁשוְ א נ ְַפ ׁשו
ָׂ  וְ ַעל ּ ֵכן לֹא נ,נֶפֶ ׁש

 נְ ִקי ַכ ּ ַפיִ ם ּו ַבר לֵ ָבב אֲ ׁ ֶשר ל ֹא,' ִמי יַעֲ לֶ ה ְב ַהר יְ יָ' וְ ֹגו.69
. ַמה ּו נַ ְפ ׁ ִשי וְ נַ ְפ ׁש ֹו, נַ ְפ ׁש ֹו ְ ּכ ִתיב.'שא לַ ּ ׁ ָשוְ א נַ ְפ ׁ ִשי וְ ֹגו
ׂ ָ ָנ
'ָ ְ ּכ ָמה ְ ּד ַא ְּת ָא ַמר )עמוס ו( נִ ׁ ְש ּ ַבע יְ י,ֶא ּ ָלא ּכ ּ ָֹלא ַחד ִמ ּ ָלה
 וְ ָדוִ ד.שה
ֶׂ ֲ ב( ַּכאֲ ׁ ֶשר ִּבלְ ָב ִבי ּו ְבנַ ְפ ׁ ִשי יַע,ְּבנַ ְפ ׁש ֹו )שמואל א
 וְ ַעל ָ ּדא ל ֹא,ַמלְ ָּכא ִא ְתאֲ ִחיד ְּב ַהה ּוא לֵ ב ּו ְב ַהה ּוא נ ֶֶפ ׁש
.שא לַ ּ ׁ ָשוְ א נַ ְפ ׁש ֹו
ׂ ָ ָנ

Psalms 24:3,4
“וּמי יָקוּם ִבּ ְמקוֹם ָק ְדשׁוֹ
ִ ”מי ַיﬠֲלֶ ה ְבהַ ר יְהוָה
ִ
“ָשׂא לַ ָשּׁוְא נ ְַפ ִשׁי וְל ֹא נִ ְשׁבַּ ע ְל ִמ ְר ָמה
ָ ”נְ ִקי כַפַּ יִם וּבַ ר לֵ בָ ב אֲ ֶשׁר ל ֹא נ
“Who may ascend into the hill of YHVH? And who may stand in His holy place?”
“He who has clean hands and a pure heart, Who has not lifted up his soul to falsehood
And has not sworn deceitfully.”
These verses refer to King David in Malchut. He had the pure heart and soul to stand
in the Holy Place.
Lesson;
This study takes us from ‘earth’ to the ‘river’ and to the Holy Place that is the Holy
Temple in Jerusalem.
We live in the highest level of the seven ‘earth.’ It is called “Tevel.” After the sin, Adam
was sent out of the Garden of Eden into the level of ‘Eretz.’ This level was dark, and
the ‘Flaming sword’ (Genesis 3:24) was there to guard the place. Adam was afraid, and
after Shabbat that brought him to repentance, God elevated him to the level of ‘Adama’
(‘ground’) (Genesis 3:23). This level has light, stars, and constellations. Also, people
that came out from the seed of Adam when he was with female entities of the otherside, during the 130 years he was away from Eve. It’s a sad place, and the
people/entities from that level can come up to higher levels but turn into negative and
hurt people.
The lower level of the seven, ‘Eretz’ has the aspects of Yessod and Malchut but under
the control of judgments. Our level is the highest and has the aspect of Binah because
we can connect to the Light of Binah. The other levels are under judgments. Our level
is special because it’s the only one that has seven types of cereal grains. People on
different levels have different looks. Some have short legs, small eyes and on one level
they have beautiful people. Some can move between levels.
In the Tikun process, some souls may incarnate in one of these levels. Our level of
Tevel can connect to the Holy and that is the aspect of “Who may ascend into the hill
of YHVH? And who may stand in His holy place?” Psalms 24:3
 וּפָ נָיו,יש אֶ חָ ד
ׁ  ּ ָפגְ ׁש ּו ְב ִא, ְ ּבעוֹ ָדם הוֹ ְל ִכים.70
. וְ הָ יָה ָקם ִמ ּ ַתחַ ת ִאילָ ן אֶ חָ ד,ְמלֵ אוֹ ת ְ ּב ַמכּ וֹ ת
 וְ ָרא ּו פָ נָיו אֲ ֻד ּמוֹ ת ְ ּבאוֹ ָתן, ִֹה ְס ּ ַת ְ ּכל ּו בו
, ֹ ִמי ַא ּ ָתה? ָא ַמר לו, ָא ַמר ַר ִ ּבי ִחיָּיא.הַ ּ ַמכּ וֹ ת
38

 וְ ַאנְ ּפ ֹוי ַמ ְליָין, ִאעֲ ָרע ּו ְּב ַחד ּ ַבר נָ ׁש, ַעד ַ ּדהֲ ֹוו ָאזְ לֵ י.70
,יה
ֹ  וַ הֲ וָ ה ָקם ִמ ְּת,ַמ ְכ ְּת ׁ ִשין
ּ  ִא ְס ְּת ָּכל ּו ּ ֵב,חות ִאילָ נָ א ַחד
 ָא ַמר.וְ ָחמ ּו )דף מ''ו ע''א( ַאנְ ּפ ֹוי ס ּו ָמ ִקין ְּב ִאי ּנ ּון ַמ ְכ ְּת ׁ ִשין
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יה י ּו ָדאי אֲ נָ אָ .א ַמר ִר ִּבי
ִר ִּבי ִח ּיָיא ַמאן ַאנְ ְּתָ .א ַמר לֵ ּ
ֹיו ֵסי ַח ּ ָט ָאה ה ּואּ ְ ,ד ִאי לָ או ָה ִכי ,לָ א ִא ְת ְר ׁ ִשימ ּו ַאנְ ּפ ֹוי
ישין ,וְ ִא ּ ֵלין לָ א ִא ְקר ּון יִ ּס ּו ִרין ְ ּד ַאהֲ ָבה.
ְּב ִא ּ ֵלין ַמ ְר ִעין ִּב ׁ ִ
ָא ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיא ָה ִכי ה ּוא וַ ַ ּדאיּ ְ ,דיִ ס ּו ִרין ְ ּד ַאהֲ ָבה
ִמ ְת ַח ּ ְפיָין ִאי ּנ ּון ִמ ְּבנֵי נָ ׁ ָשא.

ש ִאם
אֲ נִ י יְהו ִּדיָ .א ַמר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י ,חוֹ טֵ א הוּאֶ ׁ ,
לֹא ָּכ ְך ,לֹא נִ ְר ְׁשמ ּו פָ נָיו ְ ּבאֵ ּל ּו הֶ חֳלָ ִאים
של ַאהֲבָ ה.
הָ ָר ִעים ,וְ אֵ ּל ּו לֹא נִ ְק ָר ִאים י ִּסו ִּרים ׁ ֶ
של
שיּ ִּסו ִּרים ׁ ֶ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִחיָּיאָּ ,כ ְך הוּא וַדַּ איֶ ׁ ,
ַאהֲבָ ה ְמכֻ ִּסים הֵ ם ִמ ְ ּבנֵי ָא ָדם.

While they were walking Rabbi Yosei and Rabbi Chiya came across a man that rose up from under a
tree, and his face was red and full of bruises. They asked him who he is and he replied that he is a Jewish
man. Rabbi Yosei said that this person is a sinner because otherwise the effect of his sins wouldn’t be
‘registered’ on his face. His sufferings are not coming from love. Rabbi Chiya confirmed the words of
his friend, adding that pains from love are not visible to people.

ש ֵאת
ש ֹ
ָ ּ .71תא חֲ זֵיּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ָא ָדם ִ ּכי יִ ְהיֶה ְב ֹ
רו ְ ׂ
עור ְּב ָ ׂ
או ַב ֶה ֶרתָ .הא ג' זִ ינִ ין ָה ָכא ,וְ ֻכ ְּלה ּו ִא ְקר ּון נֶגַ ע
או ַס ּ ַפ ַחת ֹ
ֹ
רו לְ נֶגַ ע
ש ֹ
ָצ ַר ַעת ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב וְ ָהיָה ְב ֹ
עור ְּב ָ ׂ
ָצ ָר ַעתַ .מאי נֶגַ ע ָצ ָר ַעתְ .סגִ יר ּוְ .סגִ יר ּו ְּבכ ּ ָֹלאּ ,ו ְכ ִתיב
וְ ה ּו ָבא ֶאל ַאהֲ רֹן ַה ּכ ֵֹהן וְ ֹגו' .אֲ ָבל ִאי ּנ ּון ְ ּדיִ ְתחֲ ז ּון לְ ַבר
תוּ ְ .ד ָהא וַ ַ ּדאי ִאי ּנ ּון
או ֹ
ְ ּכ ִתיב ,וְ ָר ָאה ּו ַה ּכ ֵֹהן וְ ִט ּ ֵמא ֹ
ְ ּדיִ ְתחֲ ז ּון לְ ַבר ִּב ְבנֵי נָ ׁ ָשאִ ,מ ִּס ְט ָרא ִ ּד ְמ ָסאֲ ָבא ָקא ַא ְתיָין,
וְ לָ או יִ ּס ּו ִרין ְ ּד ַאהֲ ָבה נִ ינְ ה ּו.

ש ָּכתוּב ָא ָדם ִ ּכי י ְִהיֶה ְבעוֹ ר
 .71בּ ֹא ְראֵ הֶ ׁ ,
ְ ּב ָׂשרוֹ ְ ׂשאֵ ת אוֹ סַ ּ ַפחַ ת אוֹ בַ הֶ ֶרתִ .ה ּנֵה ְׁשל ָֹׁשה
ִמינִ ים ָּכאן ,וְ כֻ ּ ָלם נִ ְק ָר ִאים ֶנגַע צָ ַר ַעת .זֶה ּו
ש ָּכתוּב וְ הָ יָה ְבעוֹ ר ְ ּב ָׂשרוֹ ְל ֶנגַע צָ ָר ַעתַ .מה זֶּה
ֶׁ
ֶנגַע צָ ָר ַעת? הַ ְס ּג ָָרה ,הַ ְס ָ ּג ָרה ַּבכּ ֹל ,וְ כָ תוּב
וְ הוּבָ א אֶ ל ַא ֲהרֹן הַ כּ ֹהֵ ן וְ גוֹ ' .אֲ בָ ל אוֹ ָתם
שיּ ֵָרא ּו לַ חוּץָּ ,כתוּב וְ ָר ָאה ּו הַ כּ ֹהֵ ן וְ ִט ּ ֵמא אֹתוֹ .
ֶׁ
שיּ ֵָרא ּו בַ חוּץ ִ ּב ְבנֵי ָא ָדם ,הֵ ם
שה ֲֵרי וַדַּ אי אוֹ ָתם ׁ ֶ
ֶׁ
של
ָּב ִאים ִמ ַ ּצד הַ ּ ֻט ְמ ָאה ,וְ אֵ ינָם י ִּסו ִּרים ׁ ֶ
ַאהֲבָ ה.

Leviticus 13:2,3
אָ ָדם כִּ י י ְִהיֶה ְבעוֹר ְבּ ָשׂרוֹ ְשׂאֵ ת אוֹ סַ פַּ חַ ת אוֹ בַ הֶ ֶרת וְהָ יָה ְבעוֹר ְבּ ָשׂרוֹ ְל ֶנגַע צָ ָרﬠַ ת וְהוּבָ א אֶ ל אַ הֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן אוֹ אֶ ל “
”אַ חַ ד ִמבָּ נָיו הַ כֹּהֲ נִ ים
וּמ ְראֵ ה הַ ֶנּגַע ﬠָ מֹק ֵמעוֹר ְבּ ָשׂרוֹ ֶנ ַגע צָ ַרﬠַ ת הוּא ו ְָראָ הוּ “
ְשׂﬠָ ר בַּ ֶנּגַע הָ פַ � לָ בָ ן ַ
ו ְָראָ ה הַ כֹּהֵ ן אֶ ת הַ ֶנּגַע ְבּעוֹר הַ בָּ ָשׂר ו ֵ
”.הַ כֹּהֵ ן ו ְִט ֵמּא אֹ תוֹ
“When a man has on the skin of his body a swelling or a scab or a bright spot, and it
becomes an infection of leprosy on the skin of his body, then he shall be brought to
”Aaron, the priest or one of his sons the priests.
“The priest shall look at the mark on the skin of the body, and if the hair in the infection
has turned white and the infection appears to be deeper than the skin of his body, it
is an infection of leprosy; when the priest has looked at him, he shall pronounce him
”unclean.
We read that there are three types of visible skin issues that brought to the priests.
They are all under the category of ‘infection of leprosy.’ After the priest sees the
infection, he announces that the person is impure. The Zohar explains that we learn
from this that the visible infections and sufferings come from the sins and impurities
of the person. If it’s visible, then the sufferings don’t come from love.

ָ .72א ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסיְ ,מנָ א לָ ןָ .א ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיא,
טו ָבה ּת ֹו ַכ ַחת ְמג ּולָ ה ֵמ ַאהֲ ָבה
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,משלי כז( ֹ
ְמס ּו ּ ָת ֶרתֵ .אי ַה ִהיא ּת ֹו ַכ ַחת ֵמ ַאהֲ ָבה )ס''א אינהו
תוכחת מאהבה כד איהי(ְ ,מס ּו ּ ָת ֶרת ִמ ְּבנֵי נָ ׁ ָשאּ ְ .כגַ וְ ונָ א
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ָ .72א ַמר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ יִ ,מ ּנַין לָ נוּ? ָא ַמר ַר ִ ּבי ִחיָּיא,
ש ָּכתוּב )משלי כז( טוֹ בָ ה ּתוֹ כַ חַ ת ְמג ּ ָֻלה
ֶׁ
תוֹ כַ חַ ת
אֵ יזוֹ ִהי
ְמסֻ ּ ָת ֶרת.
מֵ ַאהֲבָ ה
ַּכאֲ ֶׁשר
ֵמ ַאהֲ בָ ה
תוכַ ַחת
ֹ
)זו ִהי
אהֲבָ ה? ֹ
מֵ ַ
ש ּמוֹ ִכיחַ
ִהיא( ְמסֻ ּ ָת ֶרת ִמ ְ ּבנֵי ָא ָדםּ ְ .כמוֹ זֶה ִמי ׁ ֶ
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ְ  צָ ִר,אֶ ת חֲבֵ רוֹ ְ ּב ַאהֲבָ ה
יך ְלהַ ְס ִּתיר דְּ בָ ָריו
 וְ ִאם. ֹש ּלֹא י ְִת ַּביּ ֵׁש מֵ הֶ ם חֲבֵ רו
ֶ ׁ ,ִמ ְ ּבנֵי ָא ָדם
 אֵ ינָם,דְּ בָ ָריו הֵ ם ְ ּב ָגלוּי ִל ְפנֵי ְ ּבנֵי ָא ָדם
.ְ ּב ַאהֲבָ ה

 ּ ָב ֵעי לְ ַא ְס ְּת ָרא,יה ִּב ְר ִחימ ּו ָתא
ֹ ָ ּדא ַמאן ְ ּד
ּ או ַכח לְ ַח ְב ֵר
 וְ ִאי ִמ ּל ֹוי,יה
ֹ  ְ ּדלָ א יִ ְכ,ִמ ּל ֹוי ִמ ְּבנֵי נָ ׁ ָשא
ּ סוף ִמ ַ ּניְ יה ּו ַח ְב ֵר
. לָ או ִאי ּנ ּון ִּב ְר ִחימ ּו ָתא,ִאי ּנ ּון ְּב ִא ְת ַּגלְ יָיא ָק ֵמי ְּבנֵי נָ ׁ ָשא

The Zohar quotes the following verse that reveals that suffering from love is concealed.
Proverbs 27:5
“”טוֹבָ ה תּוֹכַחַ ת ְמגֻלָּ ה ֵמאַ הֲ בָ ה ְמסֻ ָתּ ֶרת
“Better is open rebuke Than love that is concealed.”
When the rebuke comes from love, it is concealed like a matter between friends. A good
person rebukes his friend quietly and not in public to avoid shaming him. If he rebukes
him in public, then it doesn’t come from love.
ש ּמוֹ ִכיחַ אֶ ת
ֶ ׁ  ְ ּכ, ָּכ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא.73
אשוֹ נָה
ׁ  ָּב ִר. ַּבכּ ֹל הוּא מוֹ ִכיחַ ְ ּב ַאהֲבָ ה,הָ ָא ָדם
, מוּטָ ב- ֹ ִאם חוֹ זֵר בּ ו.ַמ ּ ֶכה אוֹ תוֹ ְ ּבגוּפוֹ ִ ּב ְפנִ ים
, ֹּשו
ׁ  ַמ ּ ֶכה אוֹ תוֹ ּ ַתחַ ת ְלבו- וְ ִאם לֹא
 ִאם.של ַאהֲבָ ה
ֶ ׁ רו( נִ ְק ָר ִאים י ִּסו ִּרים
ֹ עו
ֹ )ב
ּ ְ וְ אֵ ּל ּו
 ַמ ּ ֶכה אוֹ תוֹ ְ ּב ָגלוּי-  וְ ִאם לֹא, מוּטָ ב- ֹחָ זַר בּ ו
שיּ ְִס ּ ַת ְ ּכל ּו בוֹ וְ י ְֵדע ּו
ֶ ׁ  ְ ּכ ֵדי, ִל ְפנֵי כֻ ּ ָלם,ְ ּבפָ נָיו
.של ִרבּ וֹ נוֹ הוּא
ֶ ׁ  וְ לֹא ָאהוּב,ש ִה ּנֵה הוּא חוֹ טֵ א
ֶׁ

ְ  ַּכ ְך ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר.73
 ְּבכ ּ ָֹלא,או ַכח לְ ּ ַבר נָ ׁש
ֹ יך ה ּוא ַּכד
.יה ִ ּד ְל ֹגו
ָ  ְּב ַק ְד ִמ,או ַכח ִּב ְר ִחימ ּו ָתא
ֹ
ּ יה ְּבגַ ְר ֵמ
ּ ֵיתא ָמ ֵחי ל
,יה
ֹ יה ְּת
ּ חות ּת ֹו ְת ֵב
ּ ֵ וְ ִאי לָ או ָמ ֵחי ל. מ ּו ָטב,יה
ּ ִאי ָה ָדר ּ ֵב
יה
ּ  ִאי ָה ָדר ּ ֵב,וְ ִא ּ ֵלין )בעורו( ִא ְקר ּון יִ ּס ּו ִרין ְ ּד ַאהֲ ָבה
, ָק ֵמי ּכ ּ ָֹלא,יה ְּב ִא ְת ַּגלְ יָיא ְּב ַאנְ ּפ ֹוי
ּ ֵ וְ ִאי לָ או ָמ ֵחי ל,מ ּו ָטב
 וְ לָ או, וְ יִ נְ ְ ּדע ּון ְ ּד ָהא ַח ּ ָט ָאה ִאיה ּו,יה
ּ ְּבגִ ין ְ ּדיִ ְס ּ ַת ְ ּכל ּון ּ ֵב
.יה ה ּוא
ֵ ימא ְ ּד ָמ
ָ ְר ִח
ּ אר

When the Holy One Blessed be He wish to correct a person, he starts with love, doing
something ‘soft’ like a short illness or pain to wake up this person to correct his ways.
If the person repents then all is well. If the ‘message’ was not received, then the inflicted
pain grows. It becomes visible to the person but not to others. It is like some pain
under his clothes. If it didn’t change the person, then God inflicts pain that visible in
public so everyone could see that he sinned and became impure.
Lesson;
The lesson is clear. We need to be sensitive to what’s happening in our lives. If
something is out of the norm to happen to us, then we should check our actions and
make immediate corrections to ‘pay’ for whatever we did wrong and erase the ‘case’
from our ‘file.’ We do not want to accumulate ‘corrections’ and pay with greater
sufferings.
If a person goes through long time issues/sufferings, it could be a carry-over from
previous lives. People with such experience should be strict on their actions and keep
study every day to maintain a continuous flow of light into his life wiping past debts
gradually.
של ֵעצָ ה
ֶ ׁ שר
ֶ ׁ  ְ ּב ֶק,יש
ׁ  ָא ַמר לָ הֶ ם אוֹ תוֹ הָ ִא.74
 וַדַּ אי אֵ ינְ כֶ ם אֶ ּ ָלא מֵ אוֹ ָתם,אתם אֵ לַ י
ֶ ַאחַ ת ָּב
.ש ּלֹא פוֹ ח ֲִדים מֵ הַ כּ ֹל
ֶ ׁ ,שדִּ יּו ָּרם ְ ּבבֵ ית ַר ְׁש ִ ּב''י
ֶׁ
ְ ֵ א,ש ָּב ִאים ַאח ֲַרי י ְִת ָ ּגר ּו בָ כֶ ם
יך
ֶ ׁ ִאם ָּבנַי
, הַ ּתוֹ ָרה ָּכ ְך ִהיא, ֹדִּ ְב ֵריכֶ ם ְ ּב ָגלוּי? ָא ַמר לו
ֹאש ה ִֹמיּוֹ ת ִּת ְק ָרא
ׁ ש ָּכתוּב )משלי א( ְ ּבר
ֶׁ
 ו ָּמה ִאם.ְ ּב ִפ ְתחֵ י ְׁש ָע ִרים ָּב ִעיר אֲ ָמ ֶריהָ תֹאמֵ ר
ָ ְ ּב ִד ְב ֵרי תוֹ ָרה ָאנ ּו פוֹ ח ֲִדים ִמ ּ ָפנ
 ה ֲֵרי נִ ּ ָמצֵ א,ֶיך
, וְ לֹא עוֹ ד,ּשה ִל ְפנֵי הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ָׁ ְ ּבבו
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יטא ַחד
ָ יט ָרא ְ ּד ֵע
ְ  ְּב ִק,לון ַהה ּוא ּ ַבר נָ ׁש
ֹ  ָא ַמר.74
יהון
ֹ  וַ ַ ּדאי לָ או ַא ּת ּון ֶא ּ ָלא ֵמ ִאי ּנ ּון ְ ּד ִד ּי ּו ֵר,אֲ ִתית ּון ַּג ּ ָבאי
 ִאי ּ ָבנַ י.עון ּ ֶבן ֹיו ָחאי ְ ּדלָ א ַ ּדחֲ לִ ין ִמ ּכ ּ ָֹלא
ֹ ְּב ֵבי ִר ִּבי ׁ ִש ְמ
ְ  ֵא,ְ ּד ַא ְתיָין אֲ ַב ְת ָראי יְ ַק ְט ְרג ּו ְּבכ ּו
.יך ִמ ּ ַליְ יכ ּו ְּב ִא ְת ַּגלְ יָיא
ֹאש
ָ ְאו ַרי
ֹ יה
ׁ  )משלי א( ְּבר, ִ ּד ְכ ִּתיב,יתא ָה ִכי ה ּוא
ּ ֵָא ַמר ל
.ֹאמר
ֵ יה ת
ָ הו ִמי ֹּות ִּת ְק ָרא ְּב ִפ ְת ֵחי ׁ ְש ָע ִרים ּ ָב ִעיר אֲ ָמ ֶר
ֹ
ְ
 ָהא נִ ׁ ְש ְּת ַכח,יתא אֲ נָ ן ַ ּדחֲ לֵ י ִמ ָ ּק ּ ָמך
ָ ְאו ַרי
ֹ ּו ַמה ִאי ְּב ִמ ּ ֵלי ְ ּד
ְ ְּב ִכ ּס ּופא ָק ֵמי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 ֶא ּ ָלא,עוד
ֹ  וְ ל ֹא.יך ה ּוא
ָ
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ֹ ּ ָפ ַתח אוֹ תו.שהַ ּתוֹ ָרה ְצ ִריכָ ה צַ חוּת
ֶ ׁ אֶ ּ ָלא
ָ
ֹשא ָעוֹ ן
ֵׂ  )מיכה ז( ִמי אֵ ל ָּכמוֹ ך נ,יש וְ ָא ַמר
ׁ הָ ִא
 ָא ַמר. ֵּבינְ ַתיִם ִה ִ ּגיע ּו בָ נָיו. הֵ ִרים י ָָדיו וּבָ כָ ה.' ֹוְ גו
.ימי
ִ ֵ י ֵׁש ָּכאן ִסיּו ַּע ְׁשמ,ְ ּבנוֹ הַ ָּקטָ ן

א ַמר )מיכה
ָ ְ ּ ָפ ַתח ַהה ּוא ַּג ְב ָרא ו.יתא ּ ָב ֵעי ָצח ּו ָתא
ָ ְאו ַרי
ֹ ְ ּד

 ַא ְ ּד ָה ִכי.דוי ּו ָב ָכה
ֹ ְ ָא ִרים י.'שא ָע ֹון וְ ֹגו
ֹ ז( ִמי ֵאל ָּכ
ֵׂ מו ָך ֹנו
.ַיע ּ ָתא ִ ּד ׁ ְש ַמ ּיָיא ָה ָכא
ְ יה זְ ֵע ָירא ִס ּי
ּ  ָא ַמר ְּב ֵר.ָמט ּון ְּב ֹנוי

The person with the red and bruised face was upset by the words of the Rabbis and
protested; “why did you come to humiliate me, you are from those who study with
Rabbi Shimon and fear nothing. If my sons that are behind me come, they will give
you trouble, and why do you criticize me in public?”
They answered him with a quote explaining that the Torah is everywhere and if they
fear to quote the Torah because of him then it would be as if they show contempt to
the Holy One Blessed be He. The Torah needs to be studied and discussed in the open.
Proverbs 1:21
“ֹאמר
ֵ ”בּר ֹאשׁ הֹ ִמיּוֹת ִתּ ְק ָרא ְבּ ִפ ְתחֵ י ְשׁﬠָ ִרים בָּ ִﬠיר אֲ ָמ ֶריהָ ת
ְ
“At the head of the noisy streets she cries out; At the entrance of the gates in the city
she utters her sayings:”
The man opened and said;
Micha 7:18
“ֹשׂא ﬠָ וֹן וְעֹ בֵ ר ﬠַ ל פֶּ ַשׁע ִל ְשׁאֵ ִרית נַחֲ לָ תוֹ ל ֹא הֶ חֱ זִ יק לָ ﬠַ ד אַ פּוֹ כִּ י חָ פֵ ץ חֶ סֶ ד הוּא
ֵ ” ִמי אֵ ל כָּמוֹ� נ
“Who is a God like You, who pardons iniquity And passes over the rebellious act of the
remnant of His possession? He does not retain His anger forever, Because He delights
in unchanging love (Chessed).”
While saying this verse, asking for mercy, he raised his hands and cried. At that
moment his sons arrived, and the small one said, here I see that heavens sent help for
my father.
Lesson;
The man was hurt by the ‘exposure’ of his sins by the righteous rabbis. He tried to
protect his ego at the beginning by telling them that as students of Rabbi Shimon they
are arrogant. Rabbi Chiya and Rabbi Yosei didn’t attack the person back. Instead, they
quoted the Torah to bring the Light into the situation. When he heard the words of
Torah from them, he immediately repented.
We should take criticism and rebuke from good and righteous people seriously. If one
comes to us from the Light and not from his ego, then we should listen. God sends us
to help all the time. All we need is to pay attention to the quiet and ‘loud’ messages.
When our ego gets hurt, we usually raise ‘shields’ of protection. The ego represents the
negative side inside us. We try to push away attacks on our ego by making counterattacks. The wise thing to do is to absorb the pain of the ego and bring Light into the
situation. When doing so, we get clarity and see the problem within ourselves. Then
we take steps to follow the light and make the necessary corrections.
We connect to the verse from Micha 7:18 at the beginning of our morning prayer. It is
a plea to God to forgive our sins, treat us with Chessed and accept our prayers as pure
people.
יתי
ִ  )קהלת ז( אֶ ת הַ כּ ֹל ָר ִא, ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.75
ִ ּבימֵ י הֶ ְב ִלי י ֵׁש צַ דִּ יק אֹבֵ ד ְ ּב ִצ ְדקוֹ וְ י ֵׁש ָר ָׁשע
ְ ַמאֲ ִר
 הַ ּ ָפסוּק הַ זֶּה לָ ַמ ְדנ ּו ְ ּבבֵ ית ַר ִ ּבי. ֹיך ְ ּב ָר ָעתו
של ַר ִ ּבי
ֶ ׁ ֹשהָ יָה אוֹ מֵ ר ִמ ּ ְׁשמו
ֶ ׁ ,דּ וֹ ְס ַתאי סָ בָ א
 וְ ִכי,יתי ִ ּבימֵ י הֶ ְב ִלי
ִ  אֶ ת הַ כּ ֹל ָר ִא.יֵיסָ א סָ בָ א
ְ ֵ א,שהָ יָה חָ כָ ם ַעל הַ כּ ֹל
יך ָא ַמר
ֶ ׁ ְׁשלֹמֹה הַ ּ ֶמלֶ ְך
41

ימי ֶה ְבלִ י י ֵׁש
ֵ יתי ִּב
ִ  ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר )קהלת ז( ֶאת ַה ּכֹל ָר ִא.75
ְ קו וְ י ֵׁש ָר ׁ ָשע ַמאֲ ִר
 ַהאי ְק ָרא.תו
ֹ יך ְּב ָר ָע
ֹ או ֵבד ְּב ִצ ְד
ֹ ַצ ִ ּדיק
יה
ֹ
ּ  ְ ּדהֲ וָ ה ָא ַמר ִמ ּ ׁ ְש ֵמ,יפנָ א ּ ֵבי ִר ִּבי ּד ֹו ְס ּ ָתאי ָס ָבא
ְ ִאול
 וְ ִכי,יתי ִּבי ֵמי ֶה ְבלִ י
ִ  ֶאת ַה ּכֹל ָר ִא.ֵיסא ָס ָבא
ָ ְ ּד ִר ִּבי י
ְ  ֵא,ׁ ְשלֹמֹה ַמלְ ָּכא ְ ּדהֲ וָ ה ַח ִ ּכים ַעל ּכ ּ ָֹלא
יך ָא ַמר ָה ִכי
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שהוּא הָ לַ ְך
ֶ ׁ שהוּא ָר ָאה הַ כּ ֹל ִ ּבז ְַמן
ֶ ׁ ָּכ ְך
ש ִּמ ְׁש ּ ַתדֵּ ל
ֶ ׁ שה ֲֵרי ָּכל ִמי
ֶ ׁ ?של הָ עוֹ לָ ם
ֶ ׁ ֳש ִכים
ָׁ ֶּבח
 לֹא רוֹ אֶ ה ָדבָ ר וְ לֹא,של הָ עוֹ לָ ם
ֶ ׁ ֳש ִכים
ָׁ ֶּבח
?יוֹ ֵד ַע דָּ בָ ר

ְ ּד ִאיה ּו ָח ָמא ּכ ּ ָֹלא ְּבזִ ְמנָ א ְ ּד ִאיה ּו ָאזִ יל ּ ַבחֲ ׁש ֹו ֵכי ָעלְ ָמא
, לָ א ָח ֵמי ִמ ִדי,ְ ּד ָהא ָּכל ַמאן ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ַדל ּ ַבחֲ ׁש ֹו ֵכי ָעלְ ָמא
.וְ לָ א י ַָדע ִמ ִדי

Ecclesiastes 7:15
“ימי הֶ ְב ִלי יֵשׁ צַ ִדּיק אֹ בֵ ד ְבּצִ ְדקוֹ ְויֵשׁ ָר ָשׁע ַמאֲ ִרי� ְבּ ָרﬠָ תוֹ
ֵ יתי ִבּ
ִ אֶ ת הַ כֹּל ָר ִא.”
“I have seen everything in my days of vanity (pointless): There is a just man who
perishes in his righteousness, And there is a wicked man who prolongs life in his
wickedness.”
These words were said by King Solomon, who was the wisest of all ()מכָּל.
ִ ‘In my days of
vanity (pointless)’ refers to the days that King Solomon was exploring the dark places
of this world. The Zohar asks how could he see and know everything when in dark
places.
 ִ ּבימֵ י ְׁשלֹמֹה הַ ּ ֶמלֶ ְך, אֶ ּ ָלא ָּכ ְך נִ ְת ָּבאֵ ר.76
 ו ְּׁשלֹמֹה ִה ְתחַ ּ ֵכם,ָע ְמ ָדה הַ ְּלבָ נָה ִ ּב ְׁשלֵ מו ָּת ּה
. וְ ָאז ָר ָאה הַ כּ ֹל וְ י ַָדע הַ כּ ֹל,ַעל ָּכל ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם
,ש ּ ָלא זָז ִמן הַ ְּלבָ נָה
ֶ ׁ ,ו ָּמה ָר ָאה? ָר ָאה כּ ֹ''ל
 זֶה ּו.()לָה ַּכ ּׁ ֶש ֶמ ׁש
ׁ ֶשמ
ֶ ׁ ּ ַוְ הָ יָה מֵ ִאיר לָ ּה ה
ּ ש
 ַמה זֶּה.יתי ִ ּבימֵ י הֶ ְב ִלי
ִ ש ָּכתוּב אֶ ת הַ כּ ֹל ָר ִא
ֶׁ
 ִמ ּ ַמיִם,ש ִ ּנ ְכלֶ לֶ ת ִמן הַ כּ ֹל
ֶ ׁ הֶ ְב ִלי? זוֹ הַ ְּלבָ נָה
ש ָּכלוּל
ֶ ׁ שיּוֹ צֵ א ִמן הַ ּ ֶפה
ֶ ׁ  ְ ּכהֶ בֶ ל.וְ אֵ ׁש וְ רוּחַ יַחַ ד
.ִמן הַ כּ ֹל

ימא
ָ  ַק ְּי,מוי ִ ּד ׁ ְשלֹמֹה ַמלְ ָּכא
ֹ  ְּב ֹיו, ֶא ּ ָלא ָה ִכי ִא ְּת ַמר.76
 וְ ִא ְת ַח ָּכם ׁ ְשלֹמֹה ַעל ָּכל ְּבנֵי,ִסיהֲ ָרא ְּב ַא ׁ ְשלְ מ ּו ָתא
 ָח ָמא. ּו ַמאי ָח ָמא. וְ י ַָדע ּכ ּ ָֹלא, ּו ְכ ֵדין ָח ָמא ּכ ּ ָֹלא,ָעלְ ָמא
 וַ הֲ וָ ה נָ ִהיר לָ ּה. ְ ּדלָ א ַא ְע ֵ ּדי ִמן ִסיהֲ ָרא,ּכֹ''ל
 הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב ֶאת.(ׁ ִש ְמ ׁ ָשא )ס''א ליה כשמשא
 ָ ּדא ִסיהֲ ָרא. ַמאן ֶה ְבלִ י.ימי ֶה ְבלִ י
ֵ יתי ִּב
ִ ַה ּכֹל ָר ִא
. ִמן ַמ ּיָא וְ ֶא ּ ׁ ָשא וְ ר ּו ָחא ַּכחֲ ָדא,ְ ּד ִא ְת ְ ּכלִ ילַ ת ִמן ּכ ּ ָֹלא
. ְ ּד ָכלִ יל ִמ ּכ ּ ָֹלא,ְ ּכ ֶה ֶבל ְ ּדנָ ִפיק ִמן ּפ ּו ָמא

King Solomon built the First Holy Temple and the moon that represents Malchut was
in a full revelation of Light. The Holy Temple drew Light for the entire world. King
Solomon had close access to this awesome Light that comes from the highest level of
wisdom. He saw and knew everything ( )הַ כֹּלin this world.
We learned before that ‘( ’כלEverything, All) is the aspect of Yessod. The word ‘’הבל,
‘Vanity’ also describes the vapor coming out of the mouth. It represents the physical
world of Malchut that like vapor includes Water that is Chessed, Fire (warmth) that is
Gevurah, and Air that is Tiferet.
ֹש ּלו
ֶ ׁ  ְ ּבאוֹ תוֹ הַ הֶ בֶ ל, וְ הוּא ָר ָאה כּ ֹ''ל.77
, בּ ֹא ו ְּראֵ ה, ֹ י ֵׁש צַ דִּ יק אֹבֵ ד ְ ּב ִצ ְדקו. ֹש ָאחַ ז בּ ו
ֶׁ
 הַ כּ ֹ''ל הַ זֶּה,יקים ָּבעוֹ לָ ם
ִ ִּש ִּמ ְת ַר ִ ּבים הַ ַ ּצד
ֶ ׁ ִ ּבז ְַמן
 וְ הַ כּ ֹ''ל הַ זֶּה נוֹ טֵ ל,לֹא זָז מֵ הַ ְּלבָ נָה ְלעוֹ לָ ִמים
,ש ְּל ַמ ְעלָ ה
ֶׁ
שמֶ ן ו ִּמ ְׁשחָ ה וְ ִ ׂש ְמחָ ה
ֶׁ
ָּכל
 ְ ּכ ֵדי ְל ִהזְדַּ ּוֵג,ו ִּמ ְת ַמ ּ ֵלא )י ָָדיו ְו ָרוֶ ה( וְ ָׂשמֵ חַ וְ ג ֵָדל
. וְ הוּא ַמ ְרוִ יחַ ִ ּב ְׁש ִבילָ ּה,ִעם הַ ְּלבָ נָה

.יה
ּ  ְ ּד ָא ִחיד ּ ֵב,יה
ּ ֵ ְּב ַהה ּוא ֶה ֶבל ִ ּדיל, וְ ה ּוא ָח ָמא ּכֹ''ל.77
 ְּבזִ ְמנָ א ְ ּד ַא ְס ִ ּגיא ּו זַ ָּכ ִאין, ּ ָתא חֲ זֵי,קו
ֹ או ֵבד ְּב ִצ ְד
ֹ י ֵׁש ַצ ִ ּדיק
 וְ ַהאי, ַהאי ּכֹ''ל לָ א ַא ְע ֵ ּדי ִמן ִסיהֲ ָרא לְ ָעלְ ִמין,ְּב ָעלְ ָמא
 וְ ִא ְת ְמ ּ ֵלי )ס''א,ילא
ָ ּ ּכֹ''ל נָ ַטל ָּכל ְמ ׁ ַשח ּו ְרב ּו וְ ֵחד ּו ִ ּדלְ ֵע
 וְ ה ּוא ָרוַ וח, ְּבגִ ין לְ ִאזְ ַ ּד ְ ּווגָ א ְּב ִסיהֲ ָרא,ידוי ורוי( וְ ַח ֵ ּדי וְ ַר ּ ֵבי
.ְּבגִ ינָ ּה

King Solomon was connected to Yessod that is above Malchut. When the Holy Temple
is not in its place, the connection between Yessod and Malchut depends on the work
of Tzadikim in the world. When they do their work, Yessod is strongly connected to
Malchut with joy and transfers Light of fulfillment to all.
Lesson;
The connection from Yessod to Malchut is described using many terms and symbols.
In this study and many others, the Zohar uses the Moon as an aspect of Malchut. The
42
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sun is the source of light and the moon that doesn’t have the light of its own is like
Malchut that depends on the Light it receives from above. When the moon is full it
means that there is a direct connection to Yessod of Zeir Anpin (Sun) and the Light is
fully revealed in this world.
The Holy Temple and the services performed by the priests made the connection to the
Light and kept its flow to the world.
Until the third Holy Temple is revealed in its Holy place, we need to be the ‘Sun’ by
connecting to Torah studies that would bring the Light to the ‘moon’ and shine on
Malchut.
The ‘vapor’ may be considered as simple air coming out of the mouth but it has the
four elements that in every matter element in this world. Earth was not mentioned
above but it’s the minerals in the moist of the vapor that is water.

ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ִסיהֲ ָרא
ָיבין
ַח ּי ִ
ּ .78ו ְבזִ ְמנָ א ְ ּד ַא ְס ִ ּגיא ּו
קוַ ,צ ִדיק נֶאֱ ַבד לָ א
או ֵבד ְּב ִצ ְד ֹ
ִא ְת ַח ּ ׁ ְש ַכתּ ְ ,כ ֵדין ַצ ִ ּדיק ֹ
בדּ ְ ,ד ָהא לָ א ִא ְתחֲ זֵי )נ''א
או ֵ
ֹ
ְ ּכ ִתיבֶ ,א ּ ָלא ַצ ִ ּדיק
אתחבר( ְּב ִסיהֲ ָרא ,וְ לָ א נָ ִטיל ְמ ׁ ַשח ּו ְרב ּו וְ ֵחד ּו לְ ַמלְ ּיָא
קוּ ָ ,דא
או ֵבדְּ ,ב ִצ ְד ֹ
לָ ּהּ ,ולְ ִאזְ ַ ּד ְ ּווגָ א ִע ּ ָמ ּה .וְ ַעל ָ ּדא ַצ ִדיק ֹ
יה,
ִסיהֲ ָראּ ִ ,ד ְבגִ ין ִסיהֲ ָרא ְ ּדלָ א ִא ׁ ְש ְּת ַכ ַחת לְ ִאזְ ַ ּד ְ ּווגָ א ִע ּ ֵמ ּ
ה ּוא ָא ִבידּ ְ ,דלָ א ׁ ָש ִאיב ֵמ ֵחיד ּו ְ ּכ ָמה ְ ּדהֲ וָ ה ָע ִבידּ .ו ְכ ֵדין
יכין ְּב ׁ ַשלְ וָ ה )דף
ָיבין ַמאֲ ִר ִ
ש ָמאלָ א ִא ְּת ַער ,וְ ַח ּי ִ
ָּכל ְס ָטר ְ ׂ
מ''ו ע''ב( ְּב ָעלְ ָמא ,הֲ ָדא ה ּוא ִ ּד ְכ ִּתיב ,וְ י ֵׁש ָר ׁ ָשע ַמאֲ ִריךְ
ְס ָטר )נ''א בההיא
ְּב ַהה ּוא
תו
ְּב ָר ָע ֹ
ַמאי
תו.
ְּב ָר ָע ֹ
יה.
רעה( ְ ּד ִא ְת ְ ּד ַבק ּ ֵב ּ

ש ִּמ ְת ַר ִ ּבים הָ ְר ָׁש ִעים ָּבעוֹ לָ ם
 .78ו ִּבז ְַמן ׁ ֶ
שכֶ תָ ,אז הַ ַ ּצדִּ יק אֹבֵ ד ְ ּב ִצ ְדקוֹ  .לֹא
וְ הַ ְּלבָ נָה נ ְֶח ׁ ֶ
שה ֲֵרי
כָ תוּב צַ דִּ יק נֶאֱ בָ ד ,אֶ ּ ָלא צַ דִּ יק אֹבֵ דֶ ׁ ,
שמֶ ן
)מ ְת ַח ֵּבר( ַּב ְּלבָ נָה ,וְ לֹא נוֹ טֵ ל ׁ ֶ
לֹא נִ ְראֶ ה ִ
ו ִּמ ְׁשחָ ה וְ ִ ׂש ְמחָ ה ְל ַמ ּ ֵלא אוֹ ָת ּה ו ְּל ִהזְדַּ ֵ ּוג ִע ּ ָמ ּה.
ש ִ ּבגְ לַ ל
וְ ַעל זֶה צַ דִּ יק אֹבֵ ד ְ ּב ִצ ְדקוֹ  ,זוֹ הַ ְּלבָ נָהֶ ׁ ,
ש ּלֹא נִ ְמצֵ את ְל ִהזְדַּ ּוֵג ִע ּמוֹ  ,הוּא
הַ ְּלבָ נָה ׁ ֶ
שהָ יָה
ש ּלֹא ׁשוֹ אֵ ב מֵ הַ ּ ִשׂ ְמחָ ה ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
אוֹ בֵ דֶ ׁ ,
שה .וְ ָאז ִמ ְתעוֹ ֵרר ָּכל צַ ד הַ ּ ְשׂ מֹאל,
עוֹ ֶׂ
ש ְלוָה ָּבעוֹ לָ ם .זֶה ּו
יכים ְ ּב ַׁ
וְ הָ ְר ָׁש ִעים ַמאֲ ִר ִ
ש ָּכתוּב וְ י ֵׁש ָר ָׁשע ַמאֲ ִר ְ
יך ְ ּב ָר ָעתוֹ ַ .מה זֶּה
ֶׁ
ש ִ ּנ ְד ָּבק בּ וֹ .
או ָת ּה ָר ָעה( ׁ ֶ
)ב ֹ
צד ְ ּ
ְ ּב ָר ָעתוֹ ? ְ ּבאוֹ תוֹ הַ ַ ּ

When the world has more wicked people than tzadikim, the moon is ‘dimmed’.
’The light from Yessod has pushed away and the Tzadikim are in a state of ‘loss
because there is a greater distance between Yessod and Malchut/moon. Since
Yessod is the source of joy for the Tzadikim, they suffer when there are more
wicked people in the world.
The wicked keep their connection to the Left without interference.

ָיבין ְסגִ יא ּו
קוּ ְ ,ד ַכד ַח ּי ִ
או ֵבד ְּב ִצ ְד ֹ
ּ .79ת ּו י ֵׁש ַצ ִ ּדיק ֹ
קו,
או ֵבד ְּב ִצ ְד ֹ
ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ִדינָ א ּ ַתלְ יָא )בחובייהו( ַצ ִ ּדיק ֹ
חו ַביְ יה ּו
חו ַביְ יה ּוּ ְ ,כ ֹגון ַא ּ ָבא ְ ּד ִא ְת ּ ַפס ְּב ֹ
ִאיה ּו ִא ְּת ַפס ְּב ֹ
יפין )לגביה( ,וְ ה ּוא לָ א
ִ ּד ְבנֵי ָמ ֵ
את ּ
יהּ ַ ,דהֲ ֹוו ּ ֻכ ְּלה ּו חֲ ִצ ִ
ידןּ ְ ,דלָ א
ַא ְס ִהיד ְּבה ּו וְ לָ א ַא ְכ ִסיף לְ ה ּו לְ ָעלְ ִמיןּ ,ו ָמ ֵחי ִּב ָ
יע ּיָא )נ''א ולא מחי בידיהון דלא מתגרו בהו(.
נִ ְת ְ ּג ֵרי ְּבה ּו ְּב ַר ׁ ִש ַ
וַ הֲ וָ ה ָא ַמר לָ ן) ,תהלים לז( לְ ָדוִ ד ַאל ִּת ְת ַחר ּ ַב ְּמ ֵר ִעים ַאל
שי ַעוְ לָ הָ .א ַמר אֲ ב ּוי ,וַ ַ ּדאי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
ְּת ַק ּנֵא ְּב ֹ
עו ֵׂ
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שר
ש ַּכאֲ ׁ ֶ
 .79עוֹ ד י ֵׁש צַ דִּ יק אֹבֵ ד ְ ּב ִצ ְדקוֹ ֶ ׁ ,
וְ הַ דִּ ין
ָּבעוֹ לָ ם
ַר ִ ּבים
הָ ְר ָׁש ִעים
יהם( ,הַ ַ ּצדִּ יק אֹבֵ ד ְ ּב ִצ ְדקוֹ  ,הוּא
)בחֲ ָט ֵא ֶ
ּ ָתלוּי ַּ
ש ִ ּנ ְת ּ ָפס ַּבחֲטָ אֵ י ְ ּבנֵי
נִ ְת ּ ָפס ְ ּבחֶ ְט ָאםּ ְ ,כמוֹ ַא ָּבא ׁ ֶ
)אלָ יו( ,וְ הוּא לֹא
כ ּ ָלם הָ י ּו חֲצו ִּפים ֵ
ש ֻּ
ִעירוֹ ֶ ׁ ,
ּ
ִה ְת ָרה בָ הֶ ם וְ לֹא ִבי ֵׁש אוֹ ָתם ְלעוֹ לָ ִמים ,ו ָּמחָ ה
ש ִעים ְ)ולֹא ִמ ָחה ְבי ָָדם
ש ּלֹא נִ ְת ּג ֶָרה ָּב ְר ָׁ
ְבי ֵָדינ ּו ׁ ֶ
ָרות ָּב ֶהם( ,וְ הָ יָה אוֹ מֵ ר לָ נוּ) ,תהלים
ֶׁשלּ ֹא לְ ִה ְת ּג ֹ
לז( ְל ָדוִ ד ַאל ִּת ְתחַ ר ַּב ְּמ ֵר ִעים ַאל ְּת ַק ּנֵא
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 וַדַּ אי הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך, ָא ַמר ָא ִבי.ֹשי ַעוְ לָ ה
ֵׂ ְ ּבע
שה ֲֵרי הָ י ְָתה ְר ׁשוּת
ֶ ׁ ,יש אוֹ ִתי ָּבזֶה
ׁ ִהוּא הֶ עֱ נ
 וְ לֹא,יתי
ִ ידיהֶ ם וְ לֹא ָע ִ ׂש
ֵ ְ ּבי ִָדי ִל ְמחוֹ ת ִ ּב
.)הוכַ ְח ִּתי( אוֹ ָתם לֹא בַ ּ ֵס ֶתר וְ לֹא בַ ָ ּגלוּי
ֹ ַש ִּתי
ְׁ ִּבי

 ְ ּד ָהא הֲ וָ ה ְר ׁש ּו ִּב ִידי לִ ְמחֳ ָאה,יש לִ י ְּב ָדא
ׁ ִה ּוא ַא ְענ
,יפנָ א )נ''א אוכיחנא( לְ ה ּו
ַ ִּב
ְ  וְ לָ א ַא ְכ ִס, וְ לָ א עֲ ָב ִדית,ידיְ יה ּו
. וְ לָ א ְּב ִא ְת ַּגלְ יָא,לָ א ִּב ְט ִמיר ּו

The Tzadikim suffer because the judgments of the wicked spread in the world and affect them.
Psalms 37:1
“ל ָדוִד אַ ל ִתּ ְתחַ ר בַּ ְמּ ֵר ִﬠים אַ ל ְתּ ַקנֵּא ְבּעֹ ֵשׂי ﬠַ וְלָ ה.”
ְ
“A Psalm of David. Do not fret because of evildoers, Be not envious toward wrongdoers.”
The Zohar explains this verse and says that the Holy One Blessed be He punished King
David for not scolding the wicked in public or secretly.
Lesson;
We should not be quiet when we see people close to us doing something bad. We let
them know our view on their actions, explain the way of the Light and pull back to
keep safe. We should always take into consideration that we may interpret their actions
incorrectly.
Naturally, we wish to avoid the wicked and leave them alone just not to get hurt or be
influenced by them. The result of ignoring evil is that their power grows and affects us
and our connection to the Light. If we let evil grow, it won’t stop because that is the
nature of evil. It wants to swallow more and more from anything and anyone around
them.
We do not engage with evil because we fear the consequences. We were tamed by the
evildoers of the world to stay in our small worlds and be happy with the little that we
have while they spread their rein all over.
Many of us are blind to the spread of evil in the world and how small and dependent
they made us. The result is a great distance from the Light.
Evil had reached a point that is considered to be the 49th gate of impurity. If evil
reaches the 50th gate, the world would collapse into great darkness. Our blindness
brought the Holy One Blessed be He to support the Tzadikim. He ‘locked’ us in our
homes and takes the fight against the evil side using his loyal emissaries in this world.
The lockdown we experience now all over the world is in Biblical proportions. The best
conclusion is that a silent war is going on to expose evil and remove it from the world.
When it is done, we will be free and the ‘moon’ will shine again for the Tzadikim and
for all of us who are connected to the Torah.
The evil side is as strong as heavy darkness but we can break it simply by revealing
Light with our studies and prayers.
There are many rabbis and community leaders that see these world events as
significant signs to the coming of Mashiach in our days. I pray, hope and believe that
this can be very true but at the same time we should not be dependent on these
thoughts and expectations. Most of us are home and have more time for Torah and
Zohar studies. This would hasten the coming of Mashiach more than waiting to open
the door for Mashiach.
Open your consciousness wide, do not follow the news channels that most of them
serve and give voice to the evil side. When you study, ask Hashem to help you see the
truth and avoid the influence of Evil. Stay safe and healthy.
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, עוֹ ד ּ ָפ ַתח ְ ּבנוֹ ַאחֵ ר וְ ָא ַמר.80
ב( ַויִּיצֶ ר ה' אֱ ל ִֹהים אֶ ת הָ ָא ָדם ָעפָ ר ִמן
, ִ ּב ְׁשנֵי יוֹ ִדי''ם, ַויִּיצֶ ר ה' אֱ ל ִֹהים.' ֹהָ אֲ ָד ָמה וְ גו
 אֶ חָ ד ְ ּכ ֶנגֶד, יֵצֶ ר טוֹ ב וְ יֵצֶ ר ָרע,ִ ּב ְׁשנֵי יְצָ ִרים
.שם ָמלֵ א
ֵ ׁ -  ה' אֱ ל ִֹהים.ַמיִם וְ אֶ חָ ד ְ ּכ ֶנגֶד אֵ ׁש
 ָעפָ ר ִמן. כּ וֹ לֵ ל זָכָ ר וּנְ ֵקבָ ה- אֶ ת הָ ָא ָדם
ש ִּמ ּ ָׁשם
ֶ ׁ , זֶה עֲ פַ ר הָ ָא ֶרץ הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה- הָ אֲ ָד ָמה
. וְ הוּא ְמקוֹ ם ֵּבית הַ ִּמ ְקדָּ ׁש,נִ ְב ָרא

)בראשית

'ָיצר יְ י
ֶ  )בראשית ב( וַ ִּי,יה ָאחֳ ָרא וְ ָא ַמר
ּ  ּת ּו ּ ָפ ַתח ְּב ֵר.80
'ָ וַ ִּייצֶ ר יְ י.'אֱ ל ִֹהים ֶאת ָה ָא ָדם ָע ָפר ִמן ָהאֲ ָד ָמה וְ ֹגו
,טוב וְ יֵצֶ ר ָרע
ֹ  יֵצֶ ר, ִּב ְת ֵרין יִ ְצ ִרין, ִּב ְת ֵרי ֹיו ִדין,אֱ ל ִֹהים
. ׁ ֵשם ָמלֵ א, יְ יָ' אֱ ל ִֹהים. וְ ַחד לָ ֳק ֵבל ֶא ּ ׁ ָשא,ַחד לָ ֳק ֵבל ַמ ּיָא
 ָ ּדא, ָע ָפר ִמן ָהאֲ ָד ָמה. ָּכלִ יל ְ ּד ַכר וְ נ ּו ְק ּ ָבא,ֶאת ָה ָא ָדם
 וְ ה ּוא אֲ ַתר, ְ ּד ִמ ּ ַת ּ ָמן ִא ְת ְּב ֵרי,ישא
ָ ׁ ַע ְפ ָרא ְ ּד ַא ְר ָעא ַק ִ ּד
.ְ ּד ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא

Genesis 2:7
“ ְלנֶפֶ שׁ חַ יָּה, נִ ְשׁ ַמת חַ יִּ ים; ַוי ְִהי הָ אָ ָדם, וַיִּ פַּ ח ְבּאַ פָּ יו,הָ אֲ ָד ָמה- ﬠָ פָ ר ִמן,הָ אָ ָדם-�הים אֶ ת
ִ ֱ”וַיִּ יצֶ ר יְהוָה א
“Then YHVH God formed man of dust from the ground, and breathed into his nostrils
the breath of life, and man became a living being.”
The word ‘formed’ in Hebrew ‘ ’וַיִּ יצֶ רis written with ‘ ’ייtwo Yods when the normal way to
write this word is with just one Yod. The Zohar explains that it tells us that we were
‘formed’ with ‘ ’יֵצֶ ר טוֹבgood inclination that is the aspect of water and with ‘ ’יֵצֶ ר ָרעbad
inclination that is the aspect of Fire. Good and bad inclination starts with the letter
Yod.

‘YHVH God’, ‘�הים
ִ ֱ’יְהוָה א, two names of God to represent the Right and Left
columns. The first man, Adam, was created with one side male and on the other
side a female attached to his back. His body was formed from the soil of the
earth, taken from the place where the Holy Temple would be built.
 זוֹ הַ ְ ּנ ָׁש ָמה-  ַויּ ּ ִַפח ְ ּב ַא ּ ָפיו נִ ְׁש ַמת חַ יִּים.81
.ש ְּל ַמ ְעלָ ה
ֶ ׁ שכֶ ת מֵ אוֹ ָתם הַ חַ יִּים
ֶ ׁ ש ִ ּנ ְמ
ֶ ׁ הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה
 ָא ָדם נִ ְכלָ ל ַּב ּנֶפֶ ׁש,ַוי ְִהי הָ ָא ָדם ְלנֶפֶ ׁש חַ יָּה
,יאה הָ ָא ֶרץ
ָ שהוֹ ִצ
ֶ ׁ  מֵ הַ חַ יָּה הָ ֶע ְליוֹ נָה,הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה
 הַ ּנֶפֶ ׁש,ש ָּכתוּב )שם א( ּתוֹ צֵ א הָ ָא ֶרץ נֶפֶ ׁש חַ יָּה
ֶׁ
.של הַ חַ יָּה הָ ֶע ְליוֹ נָה הַ ִהיא
ֶׁ

,ישא
ָ ׁ  ָ ּדא נִ ׁ ְש ְמ ָתא ַק ִ ּד, וַ יִ ּ ַפח ְּב ַא ּ ָפיו נִ ׁ ְש ַמת ַח ִּיים.81
 וַ יְ ִהי ָה ָא ָדם לְ נ ֶֶפ ׁש.ילא
ָ ּ ְ ּד ִא ְת ַמ ּ ׁ ְש ָכא ֵמ ִאי ּנ ּון ַח ִּיים ִ ּדלְ ֵע
. ֵמ ַח ּיָה ִע ּ ָל ָאה,ישא
ָ ׁ  ָא ָדם ִא ְת ְ ּכלִ יל ְּבנַ ְפ ׁ ָשא ַק ִ ּד,ַח ּיָה
 )בראשית א( ּת ֹוצֵ א ָה ָא ֶרץ נ ֶֶפ ׁש,יקת ַא ְר ָעא ִ ּד ְכ ִּתיב
ַ ְ ּד ַא ּ ִפ
. נ ֶֶפ ׁש ְ ּד ַה ִהיא ַח ּיָה ִע ּ ָל ָאה,ַח ּיָה

‘and breathed into his nostrils the breath of life’ is the holy soul of Adam that came
from the source of life above.
‘And man became a living being’ tells us that his soul was included from the level of
Nefesh that comes from Binah and connects to Life in the world of Malchut.
Genesis 1:24
“�הים תּוֹצֵ א הָ אָ ֶרץ נֶפֶ שׁ חַ יָּה ְל ִמינָהּ ְבּהֵ ָמה ו ֶָר ֶמשׂ וְחַ יְתוֹ אֶ ֶרץ ְל ִמינָהּ ַוי ְִהי כֵן
ִ ֱֹאמר א
ֶ וַיּ.”
“Then God said, “Let the earth bring forth living creatures (‘ )’נֶפֶ שׁ חַ יָּהafter their kind:
cattle and creeping things and beasts of the earth after their kind”; and it was so.”
שהַ ְ ּנ ָׁש ָמה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה
ֶ ׁ  ְ ּבכָ ל ז ְַמן, בּ ֹא ְראֵ ה.82
 ַּכ ּ ָמה. אֲ הוּב ִרבּ וֹ נוֹ הוּא,הַ ז ּוֹ נִ ְד ֶּב ֶקת ָּב ָא ָדם
 ָר ׁשוּם,ׁשוֹ ְמ ִרים ׁשוֹ ְמ ִרים אוֹ תוֹ ִמ ָּכל הַ ְ ּצ ָד ִדים
 וְ הַ ּ ְׁש ִכינָה, ְל ַמ ְעלָ ה ו ְּל ַמ ּ ָטה,הוּא ְלטוֹ ב
.הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה ׁשוֹ ָרה ָעלָ יו

,ישא
ָ ׁ  ְּב ָכל זִ ְמנָ א ְ ּד ַהאי נִ ׁ ְש ְמ ָתא ַק ִ ּד, ּ ָתא חֲ זֵי.82
 ַּכ ָמה.יה
ֵ ימא ה ּוא ְ ּד ָמ
ָ  ְר ִח.יה ְּב ַבר נָ ׁש
ּ אר
ּ ִא ְת ַ ּד ְּב ַקת ּ ֵב
ימא ה ּוא לְ ָטב
ָ  ְר ׁ ִש,יה ִמ ָּכל ִס ְט ִרין
ּ ֵנְ ט ּו ִרין נַ ְט ִרין ל
.לוי
ֹ ֲישא ׁ ַש ְריָא ע
ָ ׁ  ּו ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ַק ִ ּד,ילא וְ ַת ּ ָתא
ָ ּ לְ ֵע

The Holy One Blessed be He loves the person that the holy soul is bonded in him. He
gets protection from angels and the Shechina stay close to him.
45

DailyZohar.com

Zohar Tazria – unedited- not for publishing
 הַ ּ ְׁש ִכינָה, ֹשהוּא ַמ ְסטֶ ה אֶ ת דַּ ְרכּ ו
ֶ ׁ  ו ִּבז ְַמן.83
 וְ הַ ְ ּנ ָׁש ָמה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה לֹא,ִּמ ְס ּ ַת ּ ֶל ֶקת ִמ ּ ֶמ ּנו
 ו ִּמ ַ ּצד הַ ּנָחָ ׁש הָ ָרע הַ ּ ַת ִ ּקיף. ֹנִ ְד ֶּב ֶקת בּ ו
ש ְּמ ׁשוֹ טֶ טֶ ת וְ הוֹ לֶ כֶ ת
ֶ ׁ ִמ ְתעוֹ ֶר ֶרת רוּחַ ַאחַ ת
שהַ ְ ּק ֻד ּ ָׁשה
ֶ ׁ ש ּלֹא ׁשוֹ ָרה אֶ ּ ָלא ְ ּב ָמקוֹ ם
ֶ ׁ ,ָּבעוֹ לָ ם
,יש נִ ְט ָמא
ׁ  וְ ָאז הָ ִא,הָ ֶע ְליוֹ נָה ִה ְס ּ ַת ְּל ָקה ִמ ּ ָׁשם
.וְ נִ ְפ ּגָם ִ ּב ְב ָׂשרוֹ ְ ּב ַמ ְראֵ ה פָ נָיו ַּבכּ ֹל

 ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ִא ְס ְּתלָ ַקת,חוי
ֹ  ּו ְבזִ ְמנָ א ְ ּד ִאיה ּו ַא ְס ֵטי ָא ְר.83
 ּו ִמ ִּס ְט ָרא.יה
ָ ׁ  וְ נִ ׁ ְש ְמ ָתא ַק ִ ּד,ֵיה
ּ ישא לָ א ִא ְת ְ ּד ָב ַקת ּ ֵב
ּ ִמ ּנ
 ְ ּד ׁ ָשט וְ ָאזִ יל, ִא ְּת ַער ר ּו ָחא ַחד,יפא
ָ ׁ ְ ּד ִחוְ יָא ִּב
ָ ישא ּ ַת ִּק
 ְ ּדלָ א ׁ ַש ְריָא ֶא ּ ָלא ּ ַבאֲ ַתר ִ ּד ְקד ּו ּ ׁ ָשה ִע ּ ָל ָאה,ְּב ָעלְ ָמא
 וְ ִא ְת ּ ְפגִ ים, ּו ְכ ֵדין ִא ְס ְּת ַאב ּ ַבר נָ ׁש.ִא ְס ְּת ּ ַלק ִמ ּ ַת ּ ָמן
. ְּב ֵחיז ּו ְ ּד ַאנְ ּפ ֹוי ְּבכ ּ ָֹלא,יה
ּ ש ֵר
ׂ ָ ִּב ְב

When a person leaves the righteous path, the Shechina, the Holy soul, and his
protectors leave him. The evil Snake is attracted to the vacant space and comes to
dwell in it. That person gets impured in his body and his face changes to reflect his
impure state.
Lesson;
We have a dual ‘system’ that is unstable until we form the third state of balance.
Light and vessel. A vessel without Light has darkness. The balance comes when we
grow the vessel to have more Light.
Soul and body. Without a pure soul, the body falls into ‘decay’ and darkness. The soul
and body should cooperate and support each other.
Right and Left. Should be unified for balance.
Purity and impurity. Purity overcomes impurity. If the opposite is true then impurity
attracts chaos. The balance is when we stay pure and push away the other side.
Desire to receive and desire to share. The latter should be greater than the first to have
a continuous flow of light that nourishes us.
Male and female. A male without a female cannot bring life to the world. The balance
in unification to bring life and Light to the world.
The most significant pair is the Israelites and the Torah. The Torah was given to the
Israelites as a connection tool to YHVH. The sages say that Israel and Torah are one.
Without the Torah, we are separated from the source of Light and life that is YHVH.
ש ּנֶפֶ ׁש חַ יָּה הַ ז ּוֹ ִהיא
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם, ּובֹא ְראֵ ה.84
שכֶ ת אוֹ ָת ּה הָ ָא ֶרץ
ֶ ׁ ֹש ּמו
ֶ ׁ  ְ ּכ,ְקדוֹ ָׁשה ֶע ְליוֹ נָה
 ָאז קוֹ ְר ִאים לָ ּה,הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה וְ נִ ְכלֶ לֶ ת ְ ּבתוֹ כָ ּה
שעוֹ לָ ה ְל ַמ ְעלָ ה ו ְּמ ַד ֶּב ֶרת ִל ְפנֵי
ֶ ׁ  וְ זוֹ ִהיא,נְ ָׁש ָמה
 וְ אֵ ין, וְ נִ ְכנֶסֶ ת ְ ּבכָ ל הַ ּ ְׁש ָע ִרים,הַ ּ ֶמלֶ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש
, וְ ַעל ּ ֵכן נִ ְק ֵראת רוּחַ ְמ ַמ ְּללָ א,מוֹ חֶ ה ְבי ָָד ּה
שה ֲֵרי ְלכָ ל ְׁש ָאר הַ ְ ּנפָ ׁשוֹ ת אֵ ין ְר ׁשוּת ְל ַד ֵּבר
ֶׁ
ְ
. ֹ ּ ְפ ָרט לָ זו,ִל ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ך

,ישא ִע ּ ָל ָאה
ָ ׁ יהי ַק ִ ּד
ִ  ְּבגִ ין ְ ּד ַהאי נ ֶֶפ ׁש ַח ּיָה ִא, וְ ּ ָתא חֲ ֵזי.84
 ְ ּכ ֵדין, וְ ִא ְת ְ ּכלִ ילַ ת ְּבגַ ָ ּווה,ישא ַמ ׁ ְש ָכא לָ ּה
ָ ׁ ַּכד ַא ְר ָעא ַק ִ ּד
 ּו ְמ ַמ ְּללָ א,ילא
ָ ּ  וְ ָדא ִהיא ְ ּד ַס ְּל ָקא לְ ֵע.ָק ֵרינָ ן לָ ּה נְ ׁ ָש ָמה
 וְ לֵ ית ְ ּדיִ ְמ ֵחי, וְ ַעיְ ילָ א ְּב ָכל ּ ַת ְר ִעין,ישא
ָ ׁ ָק ֵמי ַמלְ ָּכא ַק ִ ּד
 ְ ּד ָהא ָּכל ׁ ְש ָאר, וְ ַעל ָ ּדא ִא ְת ְק ֵרי ר ּו ָחא ְמ ַמ ְּללָ א.יד ָהא
ָ ִּב
. ּ ַבר ַהאי,לון ְר ׁש ּו לְ ַמ ְּללָ א ָק ֵמי ַמלְ ָּכא
ֹ נַ ְפ ׁ ָש ָתא לֵ ית

When the ‘Living soul (Nefesh)’ in Malchut connects higher to its source of Light in
Binah, it is called ‘Neshamah’, A soul level which is higher than the second level that
is called ‘Ruach’. Neshama is the highest level of soul that can be achieved in this
world.
At this level, the soul can pass through all the gates in heavens and speak in front of
the Holy King because only Souls with the Light of Binah can speak to him.
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צור
יתא ַא ְכ ִריזַ ת וְ ַא ְמ ַרת) ,תהלים לד( נְ ֹ
או ַריְ ָ
 .85וְ ַעל ָ ּדא ֹ
ְל ׁש ֹונְ ָך ֵמ ָרע וְ ֹגו'ּ ,ו ְכ ִתיב )משלי כא( ׁש ֹו ֵמר ּ ִפיו ּולְ ׁש ֹו ֹנו וְ ֹגו',
ישיןִ ,אי ּנ ּון
ֵיה ְמ ַמ ְּללָ ן ִמ ִּלין ִּב ׁ ִ
יה וְ לִ ׁ ָ
ְּבגִ ין ְ ּד ִאי ׁ ִש ְפוָ ֵ
ישנ ּ
ות ּ
ילאּ ,ו ְב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ַס ְּל ִקיןּ ,כ ּ ָֹלא ַמ ְכ ִריזִ ין
ִמ ִּלין ַס ְּל ִקין לְ ֵע ּ ָ
ישא ִ ּד ְפלַ נְ יָאְ ּ ,פנ ּון
ֵיה ְ ּד ִמ ּ ָלה ִּב ׁ ָ
וְ ָא ְמ ִרין ִא ְס ּ ֵתלָ ק ּו ִמ ּס ֹוחֲ ָרנ ּ
ישא
יפאּ ְ .כ ֵדין נִ ׁ ְש ְמ ָתא ַק ִ ּד ׁ ָ
אֲ ַתר לְ ָא ְר ֵח ּ
יה ְ ּד ִחוְ יָא ּ ַת ִּק ָ
ֵיה וְ ִא ְס ְּת ּ ָל ַקת ,וְ לָ א י ְַכלָ א לְ ַמ ְּללָ אּ ְ ,כ ָמה
ִא ְת ַע ְּב ָרא ִמ ּנ ּ
יתי ִמ ּט ֹוב.
ְד ַא ְּת ָא ֵמר )תהלים לט( נֶאֱ לַ ְמ ִּתי ּד ּו ִמ ּיָה ֶהחֱ ׁ ֵש ִ

 .85וְ ַעל ּ ֵכן הַ ּתוֹ ָרה ַמ ְכ ִריזָה וְ אוֹ מֶ ֶרת:
לד( נְ צֹר ְל ׁ ָ
שוֹ נְ ך מֵ ָרע וְ גוֹ ' ,וְ כָ תוּב )משלי
ש ִאם
כא( ׁשֹמֵ ר ּ ִפיו ו ְּל ׁשוֹ נוֹ וְ גוֹ 'ִ .מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ִ ׂש ְפתוֹ ָתיו ו ְּל ׁשוֹ נוֹ ְמ ַד ְ ּב ִרים דְּ בָ ִרים ָר ִעים,
אוֹ ָתם הַ דִּ בּ ו ִּרים עוֹ ִלים ְל ַמ ְעלָ ה ,ו ְּב ָׁש ָעה
שעוֹ ִלים ,הַ כּ ֹל ַמ ְכ ִריזִים וְ אוֹ ְמ ִריםִ :ה ְס ּ ַת ְּלק ּו
ֶׁ
של ּ ְפלוֹ נִ י! ּ ַפ ּנ ּו ָמקוֹ ם
ִמ ְּס ִביב הַ דִּ בּ וּר הָ ָרע ׁ ֶ
של הַ ּנָחָ ׁש הַ ּ ַת ִ ּקיף! ָאז הַ ְ ּנ ָׁש ָמה
ְל ַד ְרכּ וֹ ׁ ֶ
הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה עוֹ בֶ ֶרת ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ו ִּמ ְס ּ ַת ּ ֶל ֶקת וְ לֹא יְכוֹ לָ ה
ש ּנֶאֱ ַמר )תהלים לט( נֶאֱ לַ ְמ ִּתי
ְל ַד ֵּברּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
יתי ִמ ּטוֹ ב.
ֱש ִ
דו ִּמיָּה הֶ ח ׁ ֵ
)תהלים

The Bible warns us in many places to watch our tongue from speaking bad.
Psalms 34:14
וּשׂפָ ֶתי� ִמ ַדּבֵּ ר ִמ ְר ָמה“
”.נְ צֹר ְלשׁוֹנְ � ֵמ ָרע ְ
”“Keep your tongue from evil And your lips from speaking deceit.
Proverbs 21:23
וּלשׁוֹנוֹ שׁ ֵֹמר ִמצָּ רוֹת נ ְַפשׁוֹ“
”.שׁ ֵֹמר ִפּיו ְ
”“He who guards his mouth and his tongue, Guards his soul from troubles.
Psalms 39:2
” אָ ַמ ְר ִתּי אֶ ְשׁ ְמ ָרה ְד ָרכַי ֵמחֲ טוֹא ִב ְלשׁוֹנִ י אֶ ְשׁ ְמ ָרה ְל ִפי ַמ ְחסוֹם ְבּעֹ ד ָר ָשׁע ְלנֶגְ ִדּי׃“
“I said, “I will guard my ways so that I may not sin with my tongue; I will guard my
”mouth as with a muzzle While the wicked are in my presence.
The words ascend up to the spiritual levels and when recognized as evil speak, the
holy soul level of Neshama is removed. In this case, the soul losses the ability to speak
above. The Snake is then ready to take the place of the soul that left the person.
Psalms 39:3
יתי ִמטּוֹב וּכְ אֵ ִבי נ ְֶﬠכָּר“
דוּמיָּה הֶ חֱ ֵשׁ ִ
”.נֶאֱ לַ ְמ ִתּי ִ
”“I was mute and silent, I refrained even from good, And my sorrow grew worse.

 .86וְ ַה ִהיא נִ ׁ ְש ְמ ָתא ַס ְּל ָקא ְּב ִכ ּס ּו ָפאְּ ,ב ָעאק ּו ְ ּדכ ּ ָֹלא,
וְ לָ א יָהֲ ִבין לָ ּה אֲ ַתר ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמין .וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיבׁ ,ש ֹו ֵמר
רות נַ ְפ ׁש ֹו .נַ ְפ ׁש ֹו וַ ַ ּדאי ַה ִהיא ַ ּדהֲ וַ ת
ּ ִפיו ּולְ ׁש ֹו ֹנו ׁש ֹו ֵמר ִמ ָּצ ֹ
ישא.
ידת ַמ ׁ ְש ּת ּו ָקאְּ ,בגִ ין ִמ ּל ּולָ א ִּב ׁ ָ
ְמ ַמ ְּללָ אִ ,א ְת ָע ִב ַ
יה ִא ְת ַה ָ ּדר ,וְ ַכד ַה ִהיא
ּו ְכ ֵ ּדין ִחוְ יָא ִאזְ ְ ּד ַמןּ ְ ,דכ ּ ָֹלא לְ ַא ְת ֵר ּ
יה ְ ּד ִחוְ יָא
יען ,וְ ׁ ָש ִ
או ְר ִחין יְ ִד ָ
ישא ַס ְּל ָקא ְּב ֹ
ִמ ּ ָלה ִּב ׁ ָ
ארי ַק ּ ֵמ ּ
יפאַּ ,כ ָמה ר ּו ִחין ִמ ְת ָע ִרין ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ר ּו ָחא נַ ְח ּ ָתא
ּ ַת ִּק ָ
יה
ֵמ ַהה ּוא ִס ְט ָרא ,וְ ַא ׁ ְש ַּכח ְ ּד ַהה ּוא ּ ַבר נָ ׁש ִא ְּת ַער לֵ ּ
ישא ִא ְת ַע ְּב ָרא
ישא ,וְ ָהא ר ּו ָחא ְמ ַמ ְּללָ א ַק ִ ּד ׁ ָ
ְּב ִמ ּ ָלה ִּב ׁ ָ
יהּ ,ו ְכ ֵדין ה ּוא ָסגִ יר.
ֵיהּ ְ ,כ ֵדין ׁ ַש ְריָא עֲ ֹ
לוי וְ ָס ִאיב לֵ ּ
ִמ ּנ ּ

של
ּשהַּ ,ב ָ ּצ ָרה ׁ ֶ
 .86וְ אוֹ ָת ּה הַ ְ ּנ ָׁש ָמה עוֹ לָ ה ְ ּבבו ָׁ
הַ כּ ֹל ,וְ לֹא נוֹ ְתנִ ים לָ ּה ָמקוֹ ם ְ ּכ ִמ ּק ֶֹדם .וְ ַעל זֶה
ָּכתוּבׁ ,שֹמֵ ר ּ ִפיו ו ְּל ׁשוֹ נוֹ ׁשֹמֵ ר ִמ ָ ּצרוֹ ת נ ְַפ ׁשוֹ .
שהָ י ְָתה ְמ ַד ֶּב ֶרת ,נ ֶֶע ְ ׂש ָתה
נ ְַפ ׁשוֹ וַדַּ אי .אוֹ ָת ּה ׁ ֶ
ש ּ ֶת ֶקת ִמ ּ ׁשוּם הַ דִּ בּ וּר הָ ָרע .וְ ָאז ִמזְדַּ ּ ֵמן
ְמ ׁ ֻ
שאוֹ תוֹ הַ דִּ בּ וּר
שהַ כּ ֹל חוֹ זֵר ִל ְמקוֹ מוֹ  ,ו ְּכ ׁ ֶ
הַ ּנָחָ ׁשֶ ׁ ,
הָ ָרע עוֹ לֶ ה ִב ְד ָר ִכים יְדוּעוֹ ת וְ ׁשוֹ ֶרה ִל ְפנֵי הַ ּנָחָ ׁש
הַ ּ ַת ִ ּקיףַּ ,כ ּ ָמה רוּחוֹ ת ִמ ְתעוֹ ְררוֹ ת ָּבעוֹ לָ ם ,וְ רוּחַ
יש
יוֹ ֶר ֶדת מֵ הַ ַ ּצד הַ הוּא ,וּמוֹ צֵ את אוֹ תוֹ הָ ִא ׁ
ְמעוֹ ֵרר אוֹ תוֹ ְ ּב ִדבּ וּר ָרע ,וְ הָ רוּחַ הַ ְמ ַמ ּ ֶללֶ ת
הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה הַ ז ּוֹ עוֹ בֶ ֶרת ִמ ּ ֶמ ּנוָּ .אז ׁשוֹ ָרה ָעלָ יו
ו ְּמטַ ּ ֵמאת אוֹ תוֹ  ,וְ ָאז הוּא סָ גוּר.

The soul that leaves the person goes up with shame, unable to return to the good place
she had before. Because of the bad words, she becomes mute and the person goes
back to the state he had before. He lost the merit that brought him the light of the soul
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from Binah. An impure spirit comes down from the side of the Snake and defiles the
person with leprosy.
Lesson;
As we learned previously, the vapor that comes out of the mouth has the four elements
of nature: Water, Fire, Air, and Earth. Words have a strong energy that spreads out in
the world. It’s not a sin that can be removed easily from our ‘file’.
The Light of Binah that comes with the soul level of Neshama, connects to the Nefesh
that is at the level of Malchut.
The skin is Malchut because it is the outer part of your body that connects to this
world.
When the Light of Binah leaves the body, Malchut gets flawed and it becomes visible
on the skin of the person.
It’s not necessarily a visible flaw and that is why a person with leprosy was brought to
the priest to identify the issue and cure it.
We don’t have priests, Holy Temple, nor special energy to erase the sin of evil speech.
To recover as much as possible from evil speech we need to read and utter out the
sacred text of Torah, Psalms, and Zohar.
Silent fasting is a good way to support purification of the tongue. We can choose a day
a month or a day a week or more to keep silent. Shabbat is a great day for that because
we connect to Binah. It is always good to read the sacred text to purify the tongue and
spread positive energy in the world.
יש הַ זֶּה ִמ ּ ׁשוּם דִּ בּ וּר
ׁ של הָ ִא
ֶ ׁ ֹש ָענְ ׁשו
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו.87
ֹש ָּבא ְליָדו
ֶ ׁ , ָּכ ְך ָענְ ׁשוֹ ִמ ּ ׁשוּם דִּ בּ וּר טוֹ ב,ָרע
ש ּ ָפגַם אוֹ ָת ּה
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם.וְ ָיכֹל ְל ַד ֵּבר וְ לֹא ִד ֵּבר
ש ִהיא ְמ ֻת ֶּקנֶת ְל ַד ֵּבר
ֶ ׁ ,הָ רוּחַ הַ ְמ ַמ ּ ֶללֶ ת
 ָּכל. וְ הַ כּ ֹל ִ ּב ְק ֻד ּ ָׁשה,ְל ַמ ְעלָ ה ו ְּל ַד ֵּבר ְל ַמ ּ ָטה
 וְ הוּא,ש ּ ֵכן ִאם הָ ָעם הוֹ ְל ִכים ְ ּב ֶד ֶר ְך עֲ קֻ ּ ָמה
ֶׁ
 וְ ׁשוֹ ֵתק וְ לֹא,יָכוֹ ל ְל ַד ֵּבר לָ הֶ ם ו ְּלהוֹ ִכיחַ אוֹ ָתם
ש ָּכתוּב נֶאֱ לַ ְמ ִּתי דו ִּמיָּה
ֶ ׁ ש ָא ַמ ְרנ ּו
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו,ְמ ַד ֵּבר
 נ ְֶע ָּכר ְ ּב ַמכּ וֹ ת.יתי ִמ ּטוֹ ב ו ְּכאֵ ִבי נ ְֶע ָּכר
ִ ֱש
ֵ ׁ הֶ ח
ְ
 ַמ ְל ֶקה,ש ָא ַמר דָּ וִ ד הַ ּ ֶמלֶ ך
ֶ ׁ  וְ זֶה ּו.של טֻ ְמ ָאה
ֶׁ
ש ָּכתוּב )תהלים פז( ּ ְפנֵה
ֶ ׁ ,ָּּבזֶה ו ִּמ ְת ּ ַפ ּנֶה ִמ ּ ֶמ ּנו
ֹ ַמה זֶּה ּ ְפנֵה אֵ לַ י? ְ ּכמו.אֵ לַ י וְ חָ ּנֵנִ י
 י ְָרד ּו ַר ִ ּבי ִחיָּיא.ש ּנֶאֱ ַמר )במדבר יב( ַויִּפֶ ן ַא ֲהרֹן
ֶׁ
 ִה ְתחַ ְ ּבר ּו יַחַ ד ָּכל אוֹ ָת ּה.ּוְ ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י וּנְ ָׁשקוּהו
 )משלי ד( וְ א ַֹרח, ָק ָרא עֲ לֵ יהֶ ם ַר ִ ּבי ִחיָּיא.הַ דֶּ ֶר ְך
.יקים ְ ּכאוֹ ר ֹנג ַּה הוֹ לֵ ְך וָאוֹ ר ַעד נְ כוֹ ן הַ יּוֹ ם
ִ ִּצַ ד

 ַּכ ְך.ישא
ָ ׁ עונְ ׁ ָשא ְ ּד ַהאי ּ ַבר נָ ׁש ְּבגִ ין ִמ ּ ָלה ִּב
ֹ  ְ ּכ ָמה ְ ּד.87
, וְ י ִָכיל לְ ַמ ְּללָ א,יה
ֵ ִאתי ל
ֵ  ְ ּד ָק,יה ְּבגִ ין ִמ ּ ָלה ָט ָבא
ֹ
ּ יד
ּ עונְ ׁ ֵש
 ְ ּד ִהיא, ְּבגִ ין ְ ּד ָפגִ ים לְ ַהה ּוא ר ּו ָחא ְמ ַמ ְּללָ א.וְ לָ א ַמ ִּליל
 וְ כ ּ ָֹלא, ּולְ ַמ ְּללָ א לְ ַת ּ ָתא,ילא
ָ ּ ִא ְת ְּת ָקנַ ת לְ ַמ ְּללָ א לְ ֵע
,ימא
ָ או ְר ָחא עֲ ִק
ֹ  ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ִאי ַע ּ ָמא ַאזְ לִ ין ְּב.ִּב ְקד ּו ּ ׁ ָשה
 וְ ׁ ָש ִתיק וְ לָ א,או ָכ ָחא לְ ה ּו
ֹ ְוְ ה ּוא י ִָכיל לְ ַמ ְּללָ א לְ ה ּו ּול
יתי
ִ  נֶאֱ לַ ְמ ִּתי ד ּו ִמ ּיָה ֶהחֱ ׁ ֵש, ַּכ ָמה ַ ּדאֲ ֵמינָ א ִ ּד ְכ ִּתיב,ַמ ִּליל
.ִמ ּט ֹוב ּו ְכ ֵא ִבי נ ְֶע ָּכר

Those who have the opportunity to speak positively for the benefit of others but didn’t
act upon it are also punished like those who speak badly. Both of them hurt the ability
of their soul to speak.
The root of the force of speaking is above and holy. Negative use of the words set flaws
in the spiritual roots.
Psalms 39:3
“יתי ִמטּוֹב וּכְ אֵ ִבי נ ְֶﬠכָּר
ִ דוּמיָּה הֶ חֱ ֵשׁ
ִ נֶאֱ לַ ְמ ִתּי.”
“I was mute and silent, I refrained even from good, And my sorrow grew worse.”
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King David said, ‘I refrained even from good’ to tell us that he had an opportunity to
speak to the people and scold them to make positive changes in the nation but he was
silent. Because of that, God turned away from him and he became a leper. King David
asked God to turn his face back to him so he can be healed.
Psalms 25:16
“ ְפּנֵה אֵ לַ י וְחָ נֵּנִ י כִּ י י ִָחיד וְﬠָ נִ י אָ נִ י.”
“Turn Yourself to me, and have mercy on me, For I am desolate and afflicted.”
The secrets are revealed from the use of ‘ ’וַיִּ פֶ ןand ‘’פּנֵה
ְ that means ‘Turn’ in the case of
Miriam.
Numbers 12:10
“ַשּׁלֶ ג וַיִּ פֶ ן אַ הֲ רֹן אֶ ל ִמ ְריָם ו ְִהנֵּה ְמצ ָֹרﬠַ ת
ָ וְהֶ ﬠָ נָן סָ ר ֵמﬠַ ל הָ אֹ הֶ ל ו ְִהנֵּה ִמ ְריָם ְמצ ַֹרﬠַ ת כּ.”
“And when the cloud departed from above the tabernacle, suddenly Miriam became
leprous, as white as snow. Then Aaron turned toward Miriam, and there she was, a
leper.”
Miriam spoke bad about Moses and YHVH became ‘angry’ (Numbers 12:9). The cloud
that represents his presence in the Holy Tabernacle departed and Miriam became a
leper. Aaron turned to her and saw her infected with leprosy.
 ֶנגַע צָ ַר ַעת ִ ּכי ִת ְהיֶה ְ ּב ָא ָדם וְ הוּבָ א אֶ ל.88
 הַ ּ ֶנגַע הַ זֶּה ְ ּבכָ ל הַ ְ ּגוָנִ ים, ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י.הַ כּ ֹהֵ ן
 וְ הַ כּ ֹהֵ ן הָ יָה יוֹ ֵד ַע ָּבהֶ ם,ש ּלוֹ ִה ְתעוֹ ְרר ּו הַ חֲבֵ ִרים
ֶׁ
שהָ י ּו י ִּסו ִּרים
ֶ ׁ  הָ יָה יוֹ ֵד ַע אוֹ ָתם,ְלטַ הֵ ר ו ְּלטַ ּ ֵמא
ֹש ּ ָמ ַאס בּ ו
ֶ ׁ ש ִ ּנ ְמ ְצא ּו ְ ּב ִמי
ֶ ׁ  אוֹ אוֹ ָתם,של ַאהֲבָ ה
ֶׁ
יש
ׁ שה ֲֵרי ְל ִפי דַּ ְרכֵ י הָ ִא
ֶ ׁ , ִֹרבּ וֹ נוֹ וְ ִה ְר ִחיק אוֹ תו
.גּוֹ ֵרם ֶנגַע ָּבעוֹ לָ ם

 וְ ָדא ה ּוא ְ ּד ָא ַמר, נ ְֶע ָּכר ְּב ַמ ְכ ְּת ׁ ִשין ִ ּד ְמ ָסאֲ ב ּו ָתא.88
,ֵיה
ּ  וְ ִא ְת ּ ְפנֵי ִמ ּנ,ָ ּדוִ ד )דף מ''ז ע''א( ַמלְ ָּכא ַאלְ ֵקי ְּב ַהאי
 ְ ּכ ָמה. ַמה ּו ּ ְפנֵה ֵאלַ י. )תהלים כה( ּ ְפנֵה ֵאלַ י וְ ָח ּנֵנִ י,ִ ּד ְכ ִּתיב
 נַ ְח ּת ּו ִר ִּבי ִח ּיָיא וְ ִר ִּבי.ְד ַא ְּת ָא ֵמר )במדבר יב( וַ ִּי ֶפן ַאהֲ רֹן
 ָק ָרא,או ְר ָחא
ֹ  ִאזְ ָ ּד ָ ּווג ּו ַּכחֲ ָדא ָּכל ַהה ּוא. ּונְ ּ ׁ ָשק ּוה ּו,ֹיו ֵסי
אור נֹגַ ּה
ֹ יקים ְ ּכ
ִ  )משלי ד( וְ א ַֹרח ַצ ִ ּד,ִר ִּבי ִח ּיָיא ָעלַ יְ יה ּו
 )ויקרא יג( נֶגַ ע ָצ ָר ַעת ִ ּכי ִת ְהיֶה.כון ַהי ֹּום
ֹ ְאור ַעד נ
ֹ ָהולֵ ְך ו
ֹ
 ָּכל, ַהאי נֶגַ ע, ָא ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסי.ְּב ָא ָדם וְ ה ּו ָבא ֶאל ַה ּכ ֵֹהן
 וְ ַכהֲ נָ א הֲ וָ ה י ַָדע ְּבה ּו,יה ִא ְּתעֲ ר ּו ְּבה ּו ַח ְב ַר ּיָיא
ּ ֵַּגוְ ונִ ין ִ ּדיל
 ִאי ּנ ּון ַ ּדהֲ ֹוו יִ ּס ּו ִרין, הֲ וָ ה י ַָדע,לְ ַד ְכיָא ּולְ ְמ ָסאֲ ָבא
יה
ֹ ,ִ ּד ְר ִחימ ּו ָתא
ּ או ִאי ּנ ּון ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו ְּב ַמאן ְ ּד ָמ ִאיס ּ ֵב
חוי ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש ָּג ִרים
ֹ  ְ ּד ָהא לְ פ ּום ָא ְר,יה
ֵ ָמ
ּ יה וְ ָר ִחיק ּ ֵב
ּ אר
.נֶגַ ע ְּב ָעלְ ָמא

Leviticus 13:9
“ ֶנגַע צָ ַרﬠַ ת כִּ י ִת ְהיֶה ְבּאָ ָדם וְהוּבָ א אֶ ל הַ כֹּהֵ ן.”
“When the leprous sore is on a person, then he shall be brought to the priest.”
Rabbi Yossi says that the priest knew all the signs and colors of leprosy and could tell
the cause and the cure for it. Some cases of leprosy caused by sufferings of love and
some came on people because of the bad ways that made God leave them.
All the afflictions and sufferings come to people according to the ways they conduct
themselves in this world.
Lesson;
The tongue is the aspect of Yessod of Malchut and is a channel of creation in this
world.
Psalms 33:6
“צְ בָ אָ ם- כָּל,וּברוּחַ ִפּיו
ְ ; ָשׁ ַמיִם ַנﬠֲשׂוּ,” ִבּ ְדבַ ר יְהוָה
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“By the word of YHVH were the heavens made, and all the host of them by the breath
of His mouth.”
Our words create openings for our prayers to ascend higher. We start the silent prayer
with the words from Psalms 51:17 “�וּפי יַגִּ יד ְתּ ִהלָּ ֶת
ִ אֲ ֹדנָי ְשׂפָ ַתי ִתּ ְפ ָתּח.”
“Lord (ADNY), open my lips. My mouth shall declare your praise.”
Words have great power and used as tools of creation. Words can be used as tools of
destruction.
Proverbs 18:21
“ י ֹאכַל ִפּ ְריָהּ, ָלָ שׁוֹן; וְאֹ הֲ בֶ יה- ְבּיַד,” ָמוֶת וְחַ יִּ ים
“Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits.”
Speaking evil is the aspect of causing death that pushes the light away from us.
Speaking positively brings the aspect of life and if we miss the opportunity to support
and help others, it is as if we refuse to do the work that God expects us to do.
The Zohar mentions a type of leprosy that is caused by the suffering of love. Love
creates a huge vessel and if it is not fulfilled it causes lack of Light that affects our
Malchut existence and registered on the ‘skin’. The priest can see the energy on the
person’s body and can tell the type of leprosy.
If one suffers the pain of leprosy, he should turn to the Light. YHVH  יהוהhas the
numerical value of 26 that is twice ‘‘ ’אהבהLove’ (13). When we love (13) God below, he
loves (13) us back and creates a flow of light that heals our sins and remove the pain.
 ָּכתוּב )תהלים קמא( ַאל ּ ַתט ִל ִ ּבי ְל ָדבָ ר.89
,ּ ִמ ָּכאן ָׁשנִ ינו.שע
ַׁ ָרע ְל ִה ְתעוֹ לֵ ל עֲ ִללוֹ ת ְ ּב ֶר
 ָּב ּה ַמנְ ִהיגִ ים,ש ָּב ּה רוֹ צֶ ה ָא ָדם לָ לֶ כֶ ת
ֶ ׁ ְ ּב ֶד ֶר ְך
 וְ ִכי,שה
ֶ ׁ  הַ ּ ָפסוּק הַ זֶּה ָק, ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק. ֹאוֹ תו
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ַמ ְסטֶ ה אֶ ת הָ ָא ָדם לָ לֶ כֶ ת
של חֵ ְטא וְ לַ עֲ שׂ וֹ ת ַמעֲ ִ ׂשים ָר ִעים? ִאם
ֶ ׁ ְ ּב ֶד ֶר ְך
, אֵ ין דִּ ין ְ ּבזֶה הָ עוֹ לָ ם וְ לֹא ָּבעוֹ לָ ם הַ ָּבא,ָּכ ְך
ש ָּכתוּב ָּב ּה ִאם ִּת ְׁש ַמע
ֶ ׁ ,וְ הַ ּתוֹ ָרה לֹא ְמ ֻת ֶּקנֶת
!וְ ִאם לֹא ִת ְׁש ַמע

 ְ ּכ ִתיב )תהלים קמא( ַאל ּ ַתט לִ ִּבי לְ ָד ָבר ָרע.89
 ִמ ָּכאן ּ ָתנֵינָ ן ְּב ָא ְר ָחא ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש,ילות ְּב ֶר ׁ ַשע
ֹ ִעולֵ ל עֲ ל
ֹ לְ ִה ְת
ְ
 ַהאי, ָא ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחק.יה
ַ ּ ָב ֵעי ְל ֵמ
ּ ֵיהך ּ ָב ּה ַמ ְד ְּב ִרין ל
ְ  וְ ִכי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,ְק ָרא ַק ׁ ְשיָא
יה לְ ַבר נָ ׁש
ּ ֵיך ה ּוא ַא ְס ֵטי ל
 ִאי ָה ִכי,ישין
ִ ׁ עו ָב ִדין ִּב
ֹ  ּו ְל ֶמ ְע ּ ַבד,לְ ֵמ ַה ְך ְּבא ַֹרח ַח ּ ָט ָאה
יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ ְ ו, וְ לָ א ְּב ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי,לֵ ית ִ ּדינָ א ְּב ָעלְ ָמא ָ ּדא
. ִ ּד ְכ ִּתיב ּ ָב ּה ִאם ִּת ׁ ְש ַמע וְ ִאם ל ֹא ִּת ׁ ְש ַמע,לָ א ִא ְת ְּת ָקנַ ת

Psalms 141:4
“ישׁים פֹּ ﬠֲלֵ י אָ וֶן וּבַ ל אֶ ְלחַ ם ְבּ ַמנְ ﬠַ ֵמּיהֶ ם
ִ אַ ל ַתּט ִל ִבּי ְל ָדבָ ר ָרע ְל ִה ְתעוֹלֵ ל ﬠ ֲִללוֹת ְבּ ֶר ַשׁע אֶ ת ִא.”
“Do not incline my heart to any evil thing, To practice wicked works With men who
work iniquity; And do not let me eat of their delicacies.”
Rabbi Yitzchak says that we learn from this that the Holy One Blessed be He can
influence us to follow a sinful path and act against the ways of the Torah. This can
lead us to the thought that there is no judgment in this world or the world to come but
the Torah also tells us Exodus 15:26
“ ְשׁ ַמ ְר ָתּ כָּל חֻ ָקּיו כָּל הַ ַמּחֲ לָ ה
ָ ֲשׂה וְהַ אֲ זַנְ ָתּ ְל ִמצְ וֹ ָתיו ו
ֶ ָשׁר ְבּﬠֵ ינָיו ַתּﬠ
ָ ֹאמר ִאם ָשׁמוֹﬠַ ִתּ ְשׁ ַמע ְלקוֹל יְהוָה אֱ �הֶ י� וְהַ יּ
ֶ וַיּ
� ֶאֲ ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי ְב ִמצְ ַריִם ל ֹא אָ ִשׂים ﬠָ לֶ י� כִּ י אֲ נִ י יְהוָה ר ְֹפא.”
“and said, “If you diligently heed the voice of YHVH your God and do what is right in
His sight, give ear to His commandments and keep all His statutes, I will put none of
the diseases on you which I have brought on the Egyptians. For I am YHVH who heals
you.”
Deuteronomy 28:15
“ וְהָ יָה ִאם ל ֹא ִת ְשׁ ַמע ְבּקוֹל יְהוָה אֱ �הֶ י� ִל ְשׁמֹר לַ ﬠֲשׂוֹת אֶ ת כָּל ִמצְ וֹ ָתיו וְחֻ קֹּ ָתיו אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמצַ וְּ � הַ יּוֹם וּבָ אוּ ﬠָ לֶ י� כָּל
�הַ ְקּלָ לוֹת הָ אֵ לֶּ ה ו ְִה ִשּׂיגוּ.”
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“But it shall come to pass, if you do not obey the voice of YHVH your God, to observe
carefully all His commandments and His statutes which I command you today, that
all these curses will come upon you and overtake you:”
We see above that the Torah clearly defines the outcome for following the path that we
choose.
 אֶ ּ ָלא דָּ וִ ד ִהז ְִהיר אֶ ת ִלבּ וֹ ְלהַ נְ ִהיגוֹ ְ ּב ֶד ֶר ְך.90
ֲשב ָֹת אֶ ל
ֵ ׁ ש ּנֶאֱ ַמר )דברים ד( ַוה
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו,אֱ מֶ ת
ֲשב ָֹת? אֶ ּ ָלא ּ ַפ ַעם ַאחַ ת
ֵ ׁ  ַמה זֶּה ַוה.ְלבָ בֶ ָך
ְ  ו ְּלהוֹ ִל, ֹוּפַ עֲ ַמיִם וְ ָׁשל ֹׁש לַ ֲחזֹר ְ ּכנֶגְ דּ ו
יך ו ְּלהַ ז ְִהיר
. ַאל ּ ַתט ִל ִ ּבי ְל ָדבָ ר ָרע: ֹ וְ כָ ְך ָא ַמר לו. ֹאוֹ תו
לו ַמר( ַאל ּ ַת ּ ֶטה ְל ִפי ַד ְרכֵ י
ֹ )כ
ּ ְ ,א ַמר דָּ וִ ד
ָ ְֹל ִלבּ ו
ְ
. ַאל ּ ַתט לְ ָדבָ ר ָרע, לִ ִ ּבי:לו
ֹ א ָדם ְ)וכָ ך ָא ַמר
ָ ָה
 וְ הַ דִּ ין ׁשוֹ ֶרה,ֶׁשהֲ ֵרי דָּ בָ ר( ָרע גּוֹ ֵרם ֶנגַע ָּבעוֹ לָ ם
. וְ הַ יְנ ּו ֶנגַע צָ ַר ַעת,בָ עוֹ לָ ם

או ַרח
ֹ יה ְּב
ּ ֵ לְ ַד ְּב ָרא ל,יה
ּ  ֶא ּ ָלא ָ ּדוִ ד ַאזְ ַהר לְ לִ ּ ֵב.90
ָ.בו ָת ֶאל לְ ָב ֶבך
ֹ  ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )דברים ד( וַ הֲ ׁ ֵש,ְק ׁש ֹוט
 לְ ַא ְה ָד ָרא, ּו ְתלַ ת, ּו ְת ֵרין, ֶא ּ ָלא זִ ְמנָ א ַחד.בו ָת
ֹ ַמאי וַ הֲ ׁ ֵש
,יה
ּ ֵ וְ ָה ִכי ָק ָא ַמר ל.יה
ּ ֵ ּולְ ַאזְ ָה ָרא ל, ּולְ ַד ְּב ָרא,יה
ּ ֵלָ ֳק ְבל
יה ָק ָא ַמר ָ ּדוִ ד )כלומר( ַאל
ּ  לְ לִ ּ ֵב,ַאל ּ ַתט לִ ִּבי לְ ָד ָבר ָרע
 אל תט, לבי,חוי ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש )נ''א והכי קאמר ליה
ֹ או ְר
ֹ ּ ַתט לְ פ ּום
 וְ ִדינָ א ׁ ַש ְריָא,לדבר רע( ְ ּד ָהא ָ ּד ָבר ָרע ָּג ִרים נֶגַ ע ְּב ָעלְ ָמא
. וְ ַהיְ ינ ּו נֶגַ ע ָצ ַר ַעת,ְּב ָעלְ ָמא

Deuteronomy 4:39
“�הים בַּ ָשּׁ ַמיִם ִמ ַמּﬠַ ל וְﬠַ ל הָ אָ ֶרץ ִמ ָתּחַ ת אֵ ין עוֹד
ִ ֱֹת אֶ ל ְלבָ בֶ � כִּ י יְהוָה הוּא הָ א
ָ  ְוי ַָד ְﬠ ָתּ הַ יּוֹם וַהֲ ֵשׁב.”
“Therefore know this day, and consider it in your heart, that YHVH Himself is God in
heaven above and on the earth beneath; there is no other.”
The Torah teaches us to take responsibility for our actions and guides our hearts to
the truth.
King David warns his heart ‘Do not incline my heart to any evil thing’ so he can stay
on the righteous path and avoid leprosy.
, ִה ּנֵה ִה ְתעוֹ ְרר ּו הַ חֲבֵ ִרים, ֶנגַע צָ ַר ַעת.91
 ַמה, ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה. ֹאֲ בָ ל צָ ַר ַעת ְ ּכ ַת ְר ּגוּמו
. ַש ּסוֹ גֵר וְ לֹא פוֹ ֵתח
ֶ ׁ ,זֶּה ְ ּכ ַת ְר ּגוּמוֹ ? הַ ְס ּג ָָרה
 ַר ִ ּבי. הוּא נִ ְק ָרא ֶנגַע, ַשהוּא סוֹ גֵר וְ לֹא פוֹ ֵתח
ֶ ׁ ו ְּכ
ש ּ ֵכן
ֶ ׁ  ָּכל,שאֵ ין הָ ָאבוֹ ת ֶנהֱנִ ים
ֶ ׁ ,יוֹ סֵ י ָא ַמר
ּ
ּ
ש ָכתוּב ֶנגַע צָ ַר ַעת ִכי ִת ְהיֶה
ֶ ׁ  וְ הַ יְנ ּו,הַ ָּבנִ ים
.שיּוֹ ֵרד
ֶ ׁ  ו ִּמ ָּכאן יוֹ ֵרד ְל ִמי, ָּב ָא ָדם ַמ ּ ָמ ׁש,ְ ּב ָא ָדם
.נִ ְמצָ א ֶנגַע לַ כּ ֹל מֵ אוֹ ָת ּה הַ הַ ְס ָ ּג ָרה

 אֲ ָבל ָצ ַר ַעת, ָהא ִא ְּתעֲ ר ּו ַח ְב ַר ּיָיא, נֶגַ ע ָצ ַר ַעת.91
, ְסגִ יר ּו.מו
ֹ  ַמאי ְ ּכ ַת ְר ּג ּו, ָא ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה,מו
ֹ ְ ּכ ַת ְר ּג ּו
 נֶגַ ע ה ּוא, וְ ַכד ָסגִ יר ה ּוא וְ לָ א ּ ָפ ַתח,ְ ּד ָסגִ יר וְ לָ א ּ ָפ ַתח
 ָּכל ׁ ֶש ּ ֵכן, ְ ּדלָ א ִמ ְס ּ ַת ּ ְפ ִקין אֲ ָב ָהן, ִר ִּבי י ֹו ֵסי ָא ַמר.ְ ּד ִא ְּק ֵרי
 ּ ָב ָא ָדם, וְ ַהיְ ינ ּו ִ ּד ְכ ִּתיב נֶגַ ע ָצ ַר ַעת ִ ּכי ִת ְהיֶה ְּב ָא ָדם.ְּבנִ ין
, ִא ׁ ְש ְּת ַכח נֶגַ ע לְ כ ּ ָֹלא, ּו ִמ ָּכאן נָ ִחית לְ ַמאן ְ ּדנָ ִחית,ַמ ּ ָמ ׁש
.ֵמ ַהה ּוא ְסגִ יר ּו

Leviticus 13:9
“ ֶנגַע צָ ַרﬠַ ת כִּ י ִת ְהיֶה ְבּאָ ָדם וְהוּבָ א אֶ ל הַ כֹּהֵ ן.”
“When the leprous sore is on a person (Man, Adam), then he shall be brought to the
priest.”
Leprosy is an affliction that blocks the Light from the upper three sefirot to come to
the seven lower sefirot. The top of the seven is Chessed, Gevurah and Tiferet. They
represent the Patriarchs, Abraham, Issac, and Jacob. Netzach Hod and Yessod is the
aspect of the children. Rabbi Yossi says that the light is blocked above and it doesn’t
come to the fathers. Because of that, the children cannot receive nourishment.
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;Lesson
The Torah tells us ‘Know this day’ and bring into our hearts that YHVH is God in
heavens and on earth, there are no others.
The Torah uses ‘this day’ so we can practice this consciousness every day.
I am happy to study the Daily Zohar every day. It expands my heart to the
understanding and love that you are all sparks of Light with roots in YHVH because
there is no other but him.

ָ .92א ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחק ,וַ ַ ּדאי ָ ּדא ה ּוא ָרזָ א ְ ּד ִמ ּ ָלה,
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,איכה ב( נִ ֵאר ִמ ְק ָ ּד ׁש ֹוַ .מאי ַט ְע ָמאִ .מ ּ ׁש ּום ִ ּד ְבנֵי
ָעלְ ָמא ָּג ְרמ ּו ַהאיּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,במדבר יט( ֶאת ִמ ְק ַ ּד ׁש יְ יָ'
ִט ּ ֵמאִ ,ט ּ ֵמא ַמ ּ ָמ ׁשָ .א ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ רִ ,ט ּ ֵמאִ ,מ ּ ׁש ּום
יפא
ְ ּד ִא ְס ּ ַת ְל ַקת )שכינתא מניה( ַמאן ְ ּד ִא ְס ּ ַת ּ ָלק ,וְ ִחוְ יָא ּ ַת ִּק ָ
ׁ ַש ְריָא ,וְ ָא ִטיל ז ּוהֲ ָמא ,וְ ָס ִאיב לְ ַמאן ְ ּד ָס ִאיב ,וְ ֻכ ְּלה ּו ְּבגִ ין
חו ֵבי ָעלְ ָמא.
ֹ

ָ .92א ַמר ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק ,וַדַּ אי זֶה ּו סוֹ ד הַ דָּ בָ ר,
ש ָּכתוּב )איכה ב( נִ אֵ ר ִמ ְקדָּ ׁשוֹ ָ .מה הַ ּ ַט ַעם?
ֶׁ
ש ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם ּג ְָרמ ּו אֶ ת זֶה,
ֶׁ
ִמ ּ ׁשוּם
ש ָּכתוּב )במדבר יט( אֶ ת ִמ ְקדַּ ׁש ה' ִט ּ ֵמא,
ֶׁ
ִט ּ ֵמא ַמ ּ ָמ ׁשָ .א ַמר ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָרִ ,ט ּ ֵמאִ ,מ ּ ׁשוּם
ש ִה ְס ּ ַת ְּל ָקה,
)ה ּ ְ ׁש ִכינָ ה ִמ ּ ֶמנּ וּ( ִמי ׁ ֶ
ש ִה ְס ּ ַת ְּל ָקה ַ
ֶׁ
וְ הַ ּנָחָ ׁש הַ ּ ַת ִ ּקיף ָׁשרוּי ו ַּמ ִּטיל זֻה ֲָמא ,ו ְּמטַ ּ ֵמא
ש ְּמטַ ּ ֵמא ,וְ כֻ ּ ָלם ִמ ּ ׁשוּם חֲטָ אֵ י הָ עוֹ לָ ם.
אֶ ת ִמי ׁ ֶ

Lamentation 2:7
נוֹתיהָ קוֹל נ ְָתנוּ ְבּבֵ ית יְהוָה כְּ יוֹם מוֹﬠֵ ד“
”ָ .זנַח אֲ ֹדנָי ִמזְ ְבּחוֹ נִ אֵ ר ִמ ְק ָדּשׁוֹ ִה ְסגִּ יר ְבּיַד אוֹיֵב חוֹמֹת אַ ְר ְמ ֶ
“YHVH has spurned His altar, He has abandoned His sanctuary; He has given up the
walls of her palaces Into the hand of the enemy. They have made a noise in the house
”of YHVH As on the day of a set feast.
Rabbi Yitzchak says that the secret revealed in this verse is that the Lights of the Holy
Temple, which is Malchut were shut down because of the sins of the people in the
world as we read in Numbers 19:20
ו ְִאישׁ אֲ ֶשׁר י ְִט ָמא וְל ֹא י ְִתחַ טָּ א וְנִ כְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא ִמתּוֹ� הַ ָקּהָ ל כִּ י אֶ ת ִמ ְק ַדּשׁ יְהוָה ִט ֵמּא ֵמי נִ ָדּה ל ֹא ֹז ַרק ﬠָ לָ יו “
”.טָ ֵמא הוּא
“‘But the man who is unclean and does not purify himself, that person shall be cut off
from among the assembly, because he has defiled the sanctuary of YHVH. The water
”of purification has not been sprinkled on him; he is unclean.
“He has defiled the sanctuary of YHVH” because the sin disconnected Zeir Anpin from
Malchut. Then the Snake could come and bring more impurities on the people, all
because of the sins that created disconnection from Zeir Anpin.

ָ ּ .93תאנֵיַּ ,כד ׁ ָשאֲ ִרי ִחוְ יָא )תקיפא( לְ ִא ְת ַּג ּ ָל ָאהִ ,מ ְס ּ ַת ְּל ִקין
יפא וְ ָא ִטיל
ַס ְמ ִכין ּו ִבנְ יָינִ ין ּו ִמ ְת ַע ְּב ִרין ,וְ ָא ֵתי ִחוְ יָא ּ ַת ִּק ָ
ז ּוהֲ ָמאּ ,ו ְכ ֵדין ִא ׁ ְש ְּת ַכח ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא ִמ ְס ָאבַ ,מאן ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא.
ְ ּכ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר )ויקרא יד( וְ נָ ַת ִּתי נֶגַ ע ָצ ַר ַעת ְּב ֵבית ֶא ֶרץ
אֲ ח ּו ָ ּז ְת ֶכםּ .ו ְכ ִתיב )בראשית ג( וְ ַה ָ ּנ ָח ׁש ָהיָה ָער ּום ִמ ּכֹל
ֹאמר ֶאל ָה ִא ּ ׁ ָשה.
שה יְ יָ' אֱ ל ִֹהים וַ ּי ֶ
ש ֶדה אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
ַח ּיַת ַה ּ ָ ׂ
וה,
ֶאל ָה ִא ּ ׁ ָשה ַמ ּ ָמ ׁשּ ְ ,דאֲ ַתר ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא ִא ְתאֲ ִחיד ְּבגַ ָ ּו ּ
בויִ ,מ ּ ׁש ּום ְ ּד ִא ְת ַּגלְ יָא
חו ֹ
וְ ַהיְ ינ ּו ֶאת ִמ ְק ַ ּד ׁש יְ יָ' ִט ּ ֵמא ְּבגִ ין ֹ
יפא.
ִחוְ יָא ּ ַת ִּק ָ
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ש ּ ַמ ְת ִחיל
ְ ּכ ׁ ֶ
 .93לָ ַמ ְדנוּ,
)ה ָחזָק( ְל ִה ְת ּג ַּלוֹ תִ ,מ ְס ּ ַת ְּל ִקים הַ ִ ּבנְ יָנִ ים
ש ֶ
הַ ּנָחָ ׁ
וְ הָ ַע ּמו ִּדים וְ עוֹ ְב ִרים ,וּבָ א הַ ּנָחָ ׁש הַ ּ ַת ִ ּקיף ו ַּמ ִּטיל
זֻה ֲָמא ,וְ ָאז נִ ְמצָ א הַ ִּמ ְקדָּ ׁש טָ מֵ אִ .מי הַ ִּמ ְקדָּ ׁש?
ש ּנֶאֱ ַמר וְ נ ַָת ִּתי ֶנגַע צָ ַר ַעת ְ ּבבֵ ית אֶ ֶרץ
ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
אֲ חֻ ז ּ ְַתכֶ ם .וְ כָ תוּב )בראשית ג( וְ הַ ּנָחָ ׁש הָ יָה
שר ָע ָׂשה ה' אֱ ל ִֹהים
ָערוּם ִמכּ ֹל חַ יַּת הַ שּׂ ָ ֶדה אֲ ׁ ֶ
ש ְּמקוֹ ם
ַויֹּאמֶ ר אֶ ל הָ ִא ּ ָׁשה .אֶ ל הָ ִא ּ ָׁשה ַמ ּ ָמ ׁשֶ ׁ ,
הַ ִּמ ְקדָּ ׁש נֶאֱ חָ ז ְ ּבתוֹ כָ ּה ,וְ הַ יְנ ּו אֶ ת ִמ ְקדַּ ׁש ה'
ש ִה ְת ּג ּ ַָלה הַ ּנָחָ ׁש
ִט ּ ֵמאִ ,מ ּ ׁשוּם חֶ ְטאוֹ ִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
הַ ּ ַת ִ ּקיף.
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When the primordial Snake began to appear, the support of the Holy Temple that is
the columns of Netzach and Hod leave, and the Snake comes in and defile the Temple
;”as it is written “and I put the leprous plague in a house in the land
Leviticus 14:34
ֹתן לָ כֶם לַ אֲ חֻ זָּ ה ְונ ַָת ִתּי ֶנגַע צָ ַרﬠַ ת ְבּבֵ ית אֶ ֶרץ אֲ חֻ זַּ ְתכֶם“
”.כִּ י ָתבֹאוּ אֶ ל אֶ ֶרץ כְּ נַﬠַ ן אֲ ֶשׁר אֲ נִ י נ ֵ
“When you have come into the land of Canaan, which I give you as a possession, and
”I put the leprous plague in a house in the land of your possession,
It is also written; Genesis 3:1
�הים ל ֹא ת ֹאכְ לוּ ִמכֹּל “
ֹאמר אֶ ל הָ ִא ָשּׁה אַ ף כִּ י אָ ַמר אֱ ִ
�הים וַיּ ֶ
וְהַ נָּחָ שׁ הָ יָה ﬠָ רוּם ִמכֹּל חַ יַּת הַ ָשּׂ ֶדה אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה יְהוָה אֱ ִ
”.ﬠֵ ץ הַ גָּן
“Now the serpent was more cunning than any beast of the field which YHVH God had
made. And he said to the woman, “Has God indeed said, ‘You shall not eat of every tree
”?’of the garden
The woman is a female, a vessel, and the aspect of the Holy Temple that hosts the
Light. The Snake made a connection with the woman and made her impure. It showed
the power of the Snake to influence negativity on the people.

ישא,
ישנָ א ִּב ׁ ָ
ישאּ ִ ,ד ְבגִ ין לִ ׁ ָ
ישנָ א ִּב ׁ ָ
בויּ ָ .דא לִ ׁ ָ
חו ֹ
ַ .94מאן ֹ
בין לְ ַת ּ ָתאּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,במדבר
ילא ּ ֵ
ִחוְ יָא ִאזְ ָ ּד ַמןֵ ּ ,בין לְ ֵע ּ ָ
או
ש ֹו ְר ִפים ֹ
ש ָר ִפיםַ .ה ׂ
כא( וַ יְ ׁ ַש ּ ַלח יְ יָ' ּ ָב ָעם ֵאת ַה ְּנ ָח ׁ ִשים ַה ּ ְ ׂ
ש ָר ִפים.
ש ָר ִפיםַ ,מאן ְ ׂ
שר ּו ִפים לָ א ְ ּכ ִתיבֶ ,א ּ ָלא ַה ּ ְ ׂ
ַה ְ ׂ
אשי ַת ִּנינִ ים )תרי ,חד אתאחיד לעילא,
ִ ּד ְכ ִּתיב )תהלים עד( ָר ׁ ֵ
וחד לתתא( )ס''א תרי ,חד אתחזרו לזמנין( ּו ְכ ִתיב )ישעיה
לו וַ ַ ּדאיּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת
לוִ ,מ ּ ַמ ַעל ֹ
עו ְמ ִדים ִמ ּ ַמ ַעל ֹ
ש ָר ִפים ֹ
ו( ְ ׂ
ָא ֵמר )איוב א( לְ ִה ְת ַי ֵּצב ַעל יְ יָ'ּ ,ו ְכ ֵדין ְסגִ יר ּו ְּבכ ּ ָֹלא ,וְ לֵ ית
ַמאן ְ ּד ָפ ַתח ,וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב )משלי ל( ּ ֵכן ֶ ּד ֶר ְך ִא ּ ׁ ָשה
יה וְ ֹגו'ַ ,מאי ְמנָ ָא ֶפתְ .מנָ ָא ֶפת
ְמנָ ָא ֶפת ָא ְכלָ ה ּו ָמחֲ ָתה ִפ ָ
יה וְ ָא ְמ ָרה ל ֹא ָפ ַעלְ ִּתי ָאוְ ן.
ַמ ּ ָמ ׁש וַ ַ ּדאיָ ,א ְכלָ ה ּו ָמחֲ ָתה ִפ ָ

ש ִ ּבגְ לַ ל לָ ׁשוֹ ן
ַ .94מה חֶ ְטאוֹ ? זֶה לָ ׁשוֹ ן הָ ָרעֶ ׁ ,
הָ ָרע הַ ּנָחָ ׁש ִמזְדַּ ּ ֵמןֵּ ,בין ְל ַמ ְעלָ ה ֵּבין ְל ַמ ּ ָטה,
ְש ּ ַלח ה' ָּב ָעם אֵ ת
ש ָּכתוּב )במדבר כא( ַוי ַׁ
ֶׁ
הַ ְ ּנחָ ִׁשים הַ ּ ְשׂ ָר ִפים .הַ שּׂ וֹ ְר ִפים אוֹ הַ ּ ְשׂ רו ִּפים לֹא
כָ תוּב ,אֶ ּ ָלא הַ ּ ְשׂ ָר ִפיםִ .מי הַ ּ ְשׂ ָר ִפים?
)שנַ יִ ם.
ַת ִ ּנינִ יםׁ ְ ,
אשי
ש ָּכתוּב )תהלים עד( ָר ׁ ֵ
ֶׁ
)שנַ יִ םֶ ,א ָחד
ֶא ָחד נֶ אֱ ָחז לְ ַמ ְעלָה ְו ֶא ָחד לְ ַמ ּ ָטה( ְ ׁ

חוזְ ִרים לִ ְפ ָע ִמים( וְ כָ תוּב )ישעיה ו( ְ ׂש ָר ִפים
ֹ
ע ְֹמ ִדים ִמ ּ ַמ ַעל לוֹ ִ ,מ ּ ַמ ַעל לוֹ וַדַּ איּ ְ ,כמוֹ
ש ּנֶאֱ ַמר )איוב א( ְל ִה ְת ַי ֵ ּצב ַעל ה' ,וְ ָאז הַ ְס ּג ָָרה
ֶׁ
ש ּפוֹ ֵתחַ  .וְ ַעל זֶה ָּכתוּב) ,משלי
ַּבכּ ֹל ,וְ אֵ ין ִמי ׁ ֶ
ל( ּ ֵכן דֶּ ֶר ְך ִא ּ ָׁשה ְמנ ָָאפֶ ת ָא ְכלָ ה ו ָּמח ֲָתה ִפיהָ
וְ גוֹ 'ַ .מה זֶּה ְמנ ָָאפֶ ת? ְמנָאֶ פֶ ת ַמ ּ ָמ ׁש וַדַּ אי,
ָא ְכלָ ה ו ָּמח ֲָתה ִפיהָ וְ ָא ְמ ָרה לֹא פָ ַע ְל ִּתי ָאוֶן.

ָ .95א ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיא ָא ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחקִּ ,ב ְרע ּו ָתא ְ ּדכ ּ ָֹלא
ילא.
לָ א ִא ׁ ְש ְּת ַכח לְ ַת ּ ָתאֶ ,א ּ ָלא ְּבגִ ין ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ַכח לְ ֵע ּ ָ
חו ֵבי
ילא לָ א ִא ׁ ְש ְּת ַכחֶ ,א ּ ָלא ַּכד ִא ׁ ְש ְּת ַכח לְ ַת ּ ָתא ְּב ֹ
ּולְ ֵע ּ ָ
ָעלְ ָמאּ ְ ,דיַלְ ֵפינָ ן ְ ּדכ ּ ָֹלא ּ ַתלְ יָיא ַהאי ְּב ַהאי ,וְ ַהאי ְּב ַהאי.

ָ .95א ַמר ַר ִ ּבי ִחיָּיא ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִצחָ קָּ ,ב ָרצוֹ ן
של הַ כּ ֹל לֹא נִ ְמצָ א ְל ַמ ּ ָטה ,אֶ ּ ָלא ִמ ּ ׁשוּם
ֶׁ
ש ִ ּנ ְמצָ א ְל ַמ ְעלָ ה .ו ְּל ַמ ְעלָ ה לֹא נִ ְמצָ א ,אֶ ּ ָלא
ֶׁ
ש ּ ָל ַמ ְדנ ּו
ש ִ ּנ ְמצָ א ְל ַמ ּ ָטה ַּבחֲטָ אֵ י הָ עוֹ לָ םֶ ׁ ,
ְ ּכ ׁ ֶ
שהַ כּ ֹל ּ ָתלוּי זֶה ָּבזֶה ,וְ זֶה ָּבזֶה.
ֶׁ

ֹאש ֹו וְ ֹגו'ִ .ר ִּבי ִח ּיָיא ּ ָפ ַתח
יש ִ ּכי יִ ּ ָמ ֵרט ר ׁ
) .96ויקרא יג( וְ ִא ׁ
רון לַ ָח ְכ ָמה ִמן
יתי ָאנִ י ׁ ֶש ּי ֵׁש יִ ְת ֹ
וְ ָא ַמר )קהלת ב( וְ ָר ִא ִ
ַה ִּס ְכל ּות וְ ֹגו'ְּ ,ב ַכ ּ ָמה אֲ ַתר ִא ְס ּ ַת ַּכלְ נָ א ְּב ִמ ּל ֹוי ִ ּד ׁ ְשלֹמֹה
יאה
ַמלְ ָּכא ,וְ ָא ׁ ְש ַּג ְחנָ א ְּב ָח ְכ ְמ ָתא )דף מ''ז ע''ב( ַס ִ ּג ָ
ישאַ .האי
יכלָ א ַק ִ ּד ׁ ָ
יה ,וְ ַא ְס ִּתים ִמ ּל ֹוי ְּב ֹגו ,לְ ֹגו ֵה ָ
ִ ּדילֵ ּ
יתי ָאנִ י ,וְ ִכי
יה ,אֲ ַמאי ָא ַמר וְ ָר ִא ִ
ְק ָרא ִאית לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א ּ ֵב ּ
ׁ ְש ָאר ְּבנֵי ָעלְ ָמא לָ א י ְַד ֵעי וְ לָ א ָח ָמאן ָ ּדא .אֲ ִפ ּ
יל ּו ַמאן

ֹאשוֹ וְ גוֹ 'ַ .ר ִ ּבי ִחיָּיא ּ ָפ ַתח
יש ִ ּכי י ּ ִָמ ֵרט ר ׁ
 .96וְ ִא ׁ
שיּ ֵׁש י ְִתרוֹ ן
יתי ָאנִ י ׁ ֶ
וְ ָא ַמר) ,קהלת ב( וְ ָר ִא ִ
לַ חָ ְכ ָמה ִמן הַ ִּס ְכלוּת וְ גוֹ 'ּ ְ .בכַ ּ ָמה ְמקוֹ מוֹ ת
ִה ְס ּ ַת ַּכ ְל ִּתי ְ ּב ִד ְב ֵרי ְׁשלֹמֹה הַ ּ ֶמלֶ ְך וְ ִה ְׁש ּג ְַח ִּתי
ש ּלוֹ  ,וְ ִה ְס ִּתיר דְּ בָ ָריו ְ ּבתוֹ כוֹ ,
בַ חָ ְכ ָמה הָ ַר ָּבה ׁ ֶ
ְלתוֹ ְך הַ הֵ יכָ ל הַ ָּקדוֹ ׁשּ ְ .בפָ סוּק ֶזה י ֵׁש
יתי ָאנִ י? וְ ִכי ְׁש ָאר
ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ,לָ ּ ָמה ָא ַמר וְ ָר ִא ִ
ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם לֹא יוֹ ְד ִעים וְ לֹא רוֹ ִאים אֶ ת זֶה?
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מוי ,וְ לָ א ַא ׁ ְש ַּגח ּ ָב ּה ,י ַָדע ַהאי
ְ ּדלָ א י ַָדע ָח ְכ ְמ ָתא ִמן ֹיו ֹ
אור ִמן
רון ָה ֹ
ית ֹ
רון לַ ָח ְכ ָמה ִמן ַה ִּס ְכל ּות ִ ּכ ְ
ׁ ֶש ּי ֵׁש יִ ְת ֹ
יתי ָאנִ י.
יה וְ ָא ַמר ָר ִא ִ
ַהח ׁ ֶֹש ְך .וְ ה ּוא ׁ ָש ּ ַבח ַּג ְר ֵמ ּ

ש ּלֹא יוֹ ֵד ַע חָ ְכ ָמה ִמיּ ָָמיו וְ לֹא ִה ְׁש ִ ּגיחַ
אֲ ִפ ּל ּו ִמי ׁ ֶ
שיּ ֵׁש י ְִתרוֹ ן לַ חָ ְכ ָמה ִמן
ָּב ּה ,יוֹ ֵד ַע אֶ ת זֶה ׁ ֶ
ְ
ֹשך ,וְ הוּא
יתרוֹ ן הָ אוֹ ר ִמן הַ ח ׁ ֶ
הַ ִּס ְכלוּת ִ ּכ ְ
יתי ָאנִ י?
ש ֵּבחַ אֶ ת ַע ְצמוֹ וְ אוֹ מֵ ר ָר ִא ִ
ְמ ַׁ

ֶ .97א ּ ָלא ָה ִכי ּ ָתאנָ אַ ,מאן ַח ִ ּכים ִ ּכ ׁ ְשלֹמֹה ִ ּד ְב ׁ ִש ְב ָעה
יתא ֹיו ִמין
ילאִ ׁ .ש ָ
ַ ּד ְר ִ ּגין ְ ּד ָח ְכ ָמה ִא ְת ְק ֵרי ְ ּכגַ וְ ונָ א ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
יתא י ֹו ִמין לְ ַת ּ ָתא,
יע ָאה ִע ּ ָל ָאה ָעלַ יְ יה ּוִ ׁ .ש ָ
ילאְ ׁ ,ש ִב ָ
לְ ֵע ּ ָ
יתא ַ ּד ְר ִ ּגין לְ כ ּו ְר ְסיָיא ,ה ּוא ַעל
יע ָאה ָעלַ יְ יה ּוִ ׁ .ש ָ
ׁ ְש ִב ָ
ֵשב ׁ ְשלֹמֹה ַעל
ּכ ּו ְר ְסיָיאּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,דברי הימים א ,כט( וַ ּי ׁ ֶ
ילאּ ,ו ְכ ֵדין
ִ ּכ ּ ֵסא יְ יָ' לְ ֶמלֶ ְךִ ׁ .ש ְב ָעה ִ ּכ ְת ִרין ְ ּד ֹיו ִמין לְ ֵע ּ ָ
יה
לָ ֳק ְבלֵ ֹ
יהון ׁ ִש ְב ָעה ׁ ְש ָמ ָהן לִ ׁ ְשלֹמֹה .לְ ִא ְתחֲ זָ ָאה ּ ֵב ּ
ישאּ .ו ְבגִ ין ָּכ ְך ִא ְת ְק ֵרי ׁ ֶש ַבע ׁ ְש ָמ ָהן:
ָח ְכ ְמ ָתא ַק ִ ּד ׁ ָ
יאל,
ית ֵ
ׁ ְשלֹמֹה .יְ ִד ְידיָהָ .אג ּורֶ ּ .בן י ֶָקה .לְ מ ּו ֵאלִ ,א ִ
ק ֶֹהלֶ ת.

 .97אֶ ּ ָלא ָּכ ְך לָ ַמ ְדנוִּ ,מי חָ כָ ם ְ ּכמוֹ ְׁשלֹמֹה,
של חָ ְכ ָמה נִ ְק ָרא ְ ּכמוֹ
שבַ ע דְּ ָרגוֹ ת ׁ ֶ
ש ְ ּב ׁ ֶ
ֶׁ
יעי ֶע ְליוֹ ן
ש ְּל ַמ ְעלָ הִׁ .ש ּ ָׁשה י ִָמים ְל ַמ ְעלָ הְׁ ,ש ִב ִ
ֶׁ
יעי עֲ לֵ יהֶ ם.
עֲ לֵ יהֶ םִׁ .ש ּ ָׁשה י ִָמים ְל ַמ ּ ָטהְׁ ,ש ִב ִ
ש ָּכתוּב
ש ׁש דְּ ָרגוֹ ת לַ ִ ּכ ּ ֵסא ,הוּא ַעל הַ ִ ּכ ּ ֵסאֶ ׁ ,
ֵׁ
ְ
ֵשב ְׁשלֹמֹה ַעל ִ ּכ ּ ֵסא ה' ְלמֶ לֶ ךִׁ .ש ְב ָעה
ַויּ ׁ ֶ
של י ִָמים ְל ַמ ְעלָ ה ,וְ ָאז ְ ּכנֶגְ דָּ ם ִׁש ְב ָעה
ְכ ָת ִרים ׁ ֶ
שמוֹ ת ִל ְׁשלֹמֹהְ ,להַ ְראוֹ ת בּ וֹ הַ חָ ְכ ָמה
ֵׁ
ְ
שמוֹ ת:
הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה .ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכך נִ ְק ָרא ִׁש ְב ָעה ׁ ֵ
ְׁשלֹמֹה .י ְִד ְידיָהָ .אגוּרֶּ .בן י ֶָקהְ .למוּאֵ ל.
יתיאֵ ל .קֹהֶ לֶ ת.
ִא ִ

 .98וְ ָא ַמר ׁ ִש ְב ָעה הֲ ָבלִ יםּ .ו ַמה ְ ּד ִאיה ּו ָח ָמא לָ א ָח ָמא
ּ ַבר נָ ׁש ָאחֳ ָרא ,וְ ַכד ָּכנַ ׁש ָח ְכ ְמ ָתא וְ ִא ְס ּ ַת ּ ָלק ְּב ַד ְר ִ ּגין
ְ ּד ָח ְכ ְמ ָתאִ ,א ְק ֵרי ק ֶֹהלֶ ת .וְ ׁ ִש ְב ָעה הֲ ָבלִ ין ָא ַמר ,לָ ֳק ֵביל
ֵיה,
ז' ִ ּכ ְת ִרין ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
ילא ,וְ ָכל ֶה ֶבל ָקלָ א ִא ְת ָע ִביד ִמ ּנ ּ
ימא ֶא ּ ָלא ּ ַב ֶה ֶבל.
וְ ָעלְ ָמא לָ א ִמ ְת ַק ְּי ָ

שהוּא ָר ָאה
 .98וְ ָא ַמר ִׁש ְב ָעה הֲבָ ִלים .ו ַּמה ּ ׁ ֶ
ש ִ ּכ ּנֵס חָ ְכ ָמה וְ ִה ְת ַע ּ ָלה
לֹא ָר ָאה ָא ָדם ַאחֵ ר ,ו ְּכ ׁ ֶ
ְל ַד ְרגוֹ ת הַ חָ ְכ ָמה ,נִ ְק ָרא קֹהֶ לֶ ת .וְ ִׁש ְב ָעה
ש ְּל ַמ ְעלָ ה,
הֲבָ ִלים ָא ַמרּ ְ ,כ ֶנגֶד ִׁש ְב ָעה ְכ ָת ִרים ׁ ֶ
וְ כָ ל הֶ בֶ ל נַעֲ ָׂשה ִמ ּ ֶמ ּנ ּו קוֹ ל ,וְ הָ עוֹ לָ ם אֵ ינוֹ
ִמ ְת ַקיֵּם אֶ ּ ָלא ְ ּבהֶ בֶ ל.

עוןֶ ,ה ֶבל ַא ּ ִפיק ָקלָ א
יה ְ ּד ַר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
 .99וְ ָתאנָ א ִמ ּ ׁ ְש ֵמ ּ
יה ,וְ לֵ ית ָקלָ א ֶא ּ ָלא ּ ַב ֶה ֶבל .וְ ָתאנָ א
ְּבר ּו ָחא ּו ַמיָא ְ ּד ֵב ּ
ימין ִע ּ ָל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין .וְ ָתאנֵי ִר ִּבי
ְּב ׁ ִש ְב ָעה הֲ ָבלִ ין ִא ְת ַק ְּי ִ
יִ ְצ ָחקָ ּ ,תא חֲ זֵיּ ְ ,ד ַעל ֶה ֶבל ִמ ְת ַק ּיֵים ָעלְ ָמאּ ְ ,ד ִאלְ ָמלֵ א
לָ א הֲ וָ ה הֲ ָבל ְ ּדנָ ִפיק ִמ ּפ ּו ָמא ,לָ א ִא ְת ַק ּיָים ּ ַבר נָ ׁש אֲ ִפ ּ
יל ּו
ׁ ַשעֲ ָתא חֲ ָדא.

של ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,הַ הֶ בֶ ל
 .99וְ לָ ַמ ְדנ ּו ִמ ּ ְׁשמוֹ ׁ ֶ
שבּ וֹ  ,וְ אֵ ין קוֹ ל אֶ ּ ָלא
מוֹ ִציא קוֹ ל ְ ּברוּחַ ו ַּמיִם ׁ ֶ
ִעם הֶ בֶ ל .וְ לָ ַמ ְדנוּּ ְ ,ב ִׁש ְב ָעה הֲבָ ִלים ִמ ְת ַקיּ ְִמים
הָ ֶע ְליוֹ נִ ים וְ הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נִ ים .וְ לָ ַמד ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק ,בּ ֹא
ש ַעל הַ הֶ בֶ ל ִמ ְת ַקיֵּם הָ עוֹ לָ ם,
ֶׁ
ִת ְראֶ ה
שיּוֹ צֵ א ִמן הַ ּ ֶפה ,לֹא
ש ִא ְל ָמלֵ א לֹא הָ יָה הֶ בֶ ל ׁ ֶ
ֶׁ
ִה ְת ַקיֵּם ָא ָדם אֲ ִפ ּל ּו ָׁש ָעה ַאחַ ת.

ּ ְ .100כגַ וְ ונָ א ָ ּדא ָא ַמר ׁ ְשלֹמֹה ִמ ּל ֹויּ ְ ,ד ָעלְ ָמא ִמ ְת ַק ְּיי ָמא
יה ָעלְ ָמא .וְ ַהאי ֶה ֶבל
ְּבה ּוּ ְ ,ד ַהאי ֶה ֶבל ְ ּד ִמ ְת ַקיֵים ּ ֵב ּ
ילא ָקאֲ ֵתי ,הֲ ָדא
יה ָעלְ ָמאֵ ,מהֲ ָבלִ ים ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
ְ ּד ִמ ְת ַקיֵים ּ ֵב ּ
ילא .וְ ָכל
ה ּוא ִד ְכ ִתיב הֲ ֵבל הֲ ָבלִ ים ,הֲ ֵבל ֵמהֲ ָבלִ ים ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
ילא ְ ּכ ִתיב) ,דברים ח( ִ ּכי
ִמ ּל ֹוי ָה ִכי הֲ ֹווּ .ו ַבהֲ ָבלִ ים ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
מו ָצא ִפי יְ יָ'ּ ָ .דא
מו ָצא ִפי יְ יָ' יִ ְחיֶה ָה ָא ָדםַ .מאי ֹ
ַעל ָּכל ֹ
ילא.
הֲ ָבלִ ים ִ ּדלְ ֵע ּ ָ

שהָ עוֹ לָ ם
ּ ְ .100כמוֹ כֵ ן ָא ַמר ְׁשלֹמֹה דְּ בָ ָריוֶ ׁ ,
ש ַּבהֶ בֶ ל הַ זֶּה ִמ ְת ַקיֵּם הָ עוֹ לָ ם.
ִמ ְת ַקיֵּם ָּבהֶ םֶ ׁ ,
ּ
ש ִּמ ְת ַקיֵם בּ וֹ הָ עוֹ לָ םָּ ,בא ִמן
וְ הַ הֶ בֶ ל הַ זֶּה ׁ ֶ
ש ָּכתוּב הֲבֵ ל הֲבָ ִלים,
ש ְּל ַמ ְעלָ ה .זֶה ּו ׁ ֶ
הַ הֲבָ ִלים ׁ ֶ
ש ְּל ַמ ְעלָ ה ,וְ כָ ל דְּ בָ ָריו הָ י ּו ָּכךְ.
הֶ בֶ ל מֵ הַ הֲבָ ִלים ׁ ֶ
ש ְּל ַמ ְעלָ ה ָּכתוּב) ,דברים ח( ִ ּכי ַעל
וּבַ הֲבָ ִלים ׁ ֶ
ָּכל מוֹ צָ א ּ ִפי ה' י ְִחיֶה הָ ָא ָדםַ .מה זֶּה מוֹ צָ א ּ ִפי
ש ְּל ַמ ְעלָ ה.
ה'? זֶה הַ הֲבָ ִלים ׁ ֶ

רון לַ ָח ְכ ָמה ִמן
יתי ָאנִ י ׁ ֶש ּי ֵׁש יִ ְת ֹ
 .101וְ ַתנְ יָא ,וְ ָר ִא ִ
ַה ִּס ְכל ּותִ .מן ַה ִּס ְכל ּות ַמ ּ ָמ ׁשָ ,א ֵתי ּת ֹו ַעלְ ּ ָתא לְ ָח ְכ ְמ ָתא,

שיּ ֵׁש י ְִתרוֹ ן
יתי ָאנִ י ׁ ֶ
 .101וְ לָ ַמ ְדנוּ ,וְ ָר ִא ִ
לַ חָ ְכ ָמה ִמן הַ ִּס ְכלוּתִ .מן הַ ִּס ְכלוּת ַמ ּ ָמ ׁש ָּב ָאה
ש ִא ְל ָמלֵ א לֹא נִ ְמ ְצ ָאה
תוֹ ֶעלֶ ת לַ חָ ְכ ָמהֶ ׁ .
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ְּב ָעלְ ָמא ,לָ א
ׁ ְשט ּו ָתא
ִא ׁ ְש ְּת ַכח
ְ ּד ִאלְ ָמלֵ א לָ א
מו ְד ָעא ָח ְכ ְמ ָתא ּו ִמ ּל ֹוי) .תיקון קכ''ג ע''א( וְ ָתאנָ א
ִא ׁ ְש ְּת ֹ
אולִ יף ָח ְכ ְמ ָתא ,לְ ֵמילַ ף זְ ֵעיר
ִח ּי ּו ָבא ה ּוא ַעל ּ ַבר נָ ׁש ְ ּד ֹ
ִמן ׁ ְשט ּו ָתאּ ,ולְ ִמנְ ַ ּדע לָ ּהְּ .בגִ ין ְ ּד ָא ֵתי ּת ֹו ַעלְ ּ ָתא לְ ָח ְכ ְמ ָתא
הו ָרא ֵמחֲ ׁש ֹו ָכא,
ֵיהּ ְ .כ ָמה ְ ּד ַא ְתיָא ּת ֹו ַעלְ ּ ָתא לִ נְ ֹ
ְּבגִ ינ ּ
הו ָרא .וְ לָ א
מו ַדע נְ ֹ
ְ ּד ִאלְ ָמלֵ א חֲ ׁש ֹו ָכא לָ א ִא ׁ ְש ְּת ֹ
ֵיה.
ַא ְתיָיא )נ''א אתחזיא( ּת ֹו ַעלְ ּ ָתא לְ ָעלְ ָמא ִמ ּנ ּ

ְׁשטוּת ָּבעוֹ לָ ם ,לֹא נוֹ ְד ָעה הַ חָ ְכ ָמה ו ְּדבָ ֶריהָ .
ש ּ ָל ַמד חָ ְכ ָמה
וְ לָ ַמ ְדנוִּ ,חיּוּב הוּא ַעל ָא ָדם ׁ ֶ
ִל ְלמֹד ְמ ַעט ִמן הַ ּ ְׁשטוּת וְ לָ ַד ַעת אוֹ תוֹ ִ ,מ ּ ׁשוּם
ש ָּב ָאה
ש ָּב ָאה תוֹ ֶעלֶ ת לַ חָ ְכ ָמה ִ ּב ְׁש ִבילוֹ ּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
ֶׁ
ֲשכָ ה
ש ִא ְל ָמלֵ א הַ ח ׁ ֵ
ֲשכָ הֶ ׁ .
תוֹ ֶעלֶ ת לָ אוֹ ר ִמן הַ ח ׁ ֵ
לֹא נוֹ ָדע הָ אוֹ ר ,וְ לֹא בָ ָאה )נִ ְר ֵאית( לָ עוֹ לָ ם
ּתוֹ ֶעלֶ ת ִמ ּ ֶמ ּנוּ.

רון לַ ָח ְכ ָמה ,לַ ָח ְכ ָמה ְס ָתםּ ְ .ד ָא ַמר
ָ ּ .102תנָ א ׁ ֶש ּי ֵׁש יִ ְת ֹ
עון לְ ִר ִּבי ַא ּ ָבאָ ּ ,תא חֲ זֵי ָרזָ א ְ ּד ִמ ּ ָלה ,לָ א נָ ִהיר
ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
ילא ,וְ לָ א ִא ְתנְ ִהירֶ ,א ּ ָלא ְּבגִ ין ׁ ְשט ּו ָתא
ָח ְכ ְמ ָתא ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
ְ ּד ִא ְּת ַער ֵמאֲ ַתר ָאחֳ ָרא ,וְ ִא ְל ָמלֵ א ַהאי ,נְ ִהיר ּו ּו ְרב ּו ַסגִ יא
וְ י ִַּתיר לָ א הֲ וָ ה )להוי( ,וְ לָ א ִא ְת ַחזְ יָא ּת ֹו ַעלְ ּ ָתא ְ ּד ָח ְכ ְמ ָתא.
יה י ִַּתיר ,הֲ ָדא
ּו ְבגִ ין ׁ ְשט ּו ָתא ִא ְתנְ ִהיר י ִַּתירּ ,ונְ ִה ִירין לֵ ּ
רון לַ ָח ְכ ָמה ,לַ ָח ְכ ָמה ְס ָתםִ ,מן
ה ּוא ִד ְכ ִתיב ׁ ֶש ּי ֵׁש יִ ְת ֹ
ַה ִּס ְכל ּות ְס ָתם .וְ ַכ ְך לְ ַת ּ ָתאִ ,אלְ ָמלֵ א לָ א הֲ וָ ה ׁ ְשט ּו ָתא
יח ְּב ָעלְ ָמא.
יח ְּב ָעלְ ָמא ,לָ א הֲ וִ י ָח ְכ ְמ ָתא ׁ ְש ִכ ַ
ׁ ְש ִכ ַ

שיּ ֵׁש י ְִתרוֹ ן לַ חָ ְכ ָמה ,לַ חָ ְכ ָמה
ָׁ .102שנָהֶ ׁ ,
ש ָא ַמר ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ְל ַר ִ ּבי ַא ָּבא ,בּ ֹא
ְס ָתםֶ ׁ .
ו ְּראֵ ה סוֹ ד הַ דָּ בָ ר ,לֹא ְמ ִא ָירה הַ חָ ְכ ָמה
ש ְּל ַמ ְעלָ ה וְ לֹא נְ אוֹ ָרה אֶ ּ ָלא ִ ּב ְׁש ִביל הַ ּ ְׁשטוּת
ֶׁ
ש ִּמ ְתעוֹ ֶר ֶרת ִמ ּ ָמקוֹ ם ַאחֵ ר ,וְ ִא ְל ָמלֵ א זֶה ,אוֹ ר
ֶׁ
ו ִּמ ְׁשחָ ה ַר ָּבה וְ יוֹ ֵתר לֹא הָ י ְָתה )לִ ְה ֹיות( ,וְ לֹא
של הַ חָ ְכ ָמה ,ו ִּמ ּ ׁשוּם
נִ ְראֲ ָתה תוֹ ַע ְל ּ ָת ּה ׁ ֶ
הַ ּ ְׁשטוּת מֵ ִאיר יוֹ ֵתר ,ו ְּמ ִא ִירים לוֹ יוֹ ֵתר .זֶה ּו
שיּ ֵׁש י ְִתרוֹ ן לַ חָ ְכ ָמה ,לַ חָ ְכ ָמה ְס ָתם,
ש ָּכת ּוב ׁ ֶ
ֶׁ
ִמן הַ ִּס ְכלוּת ְס ָתם .וְ כָ ְך ְל ַמ ּ ָטהִ ,א ְל ָמלֵ א לֹא
הָ י ְָתה ְׁשטוּת ְמצ ּויָה בָ עוֹ לָ ם ,לֹא הָ י ְָתה
הַ חָ ְכ ָמה ְמצ ּויָה בָ עוֹ לָ ם.

יה
 .103וְ ַהיְ ינ ּו ְ ּד ַרב ַה ְמנ ּונָ א ָס ָבאַּ ,כד הֲ ֹוו יַלְ ִפין ִמ ֵ ּנ ּ
ַח ְב ַר ּיָיא ָרזֵי ְ ּד ָח ְכ ְמ ָתא ,הֲ וָ ה ְמ ַס ֵ ּדר ָק ַמיְ יה ּו ּ ִפ ְר ָקא ְ ּד ִמ ּ ֵלי
ֵיה .הֲ ָדא
ִ ּד ׁ ְשט ּו ָתאְּ ,בגִ ין ְ ּדי ֵ
ֵיתי ּת ֹו ַעלְ ּ ָתא לְ ָח ְכ ְמ ָתא ְּבגִ ינ ּ
בוד ִס ְכל ּות
ה ּוא ִד ְכ ִתיב )קהלת י( י ָָקר ֵמ ָח ְכ ָמה ּו ִמ ָּכ ֹ
יק ָרא ְ ּד ָח ְכ ְמ ָתא.
ְמ ַעטִ ,מ ּ ׁש ּום ְ ּד ִהיא ִּת ּק ּונָ א ְ ּד ָח ְכ ְמ ָתא ,וִ ָ
חוז ְּב ִס ְכל ּות.
וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב ,וְ לִ ִּבי ֹנו ֵהג ּ ַב ָח ְכ ָמה וְ לֶ אֱ ֹ

שהָ י ּו
ש ַרב הַ ְמנ ּונָא סָ בָ אּ ְ ,כ ׁ ֶ
 .103וְ הַ יְנ ּו ׁ ֶ
לוֹ ְמ ִדים ִמ ּ ֶמ ּנ ּו הַ חֲבֵ ִרים סוֹ דוֹ ת הַ חָ ְכ ָמה ,הָ יָה
של דִּ ְב ֵרי ְׁשטוּתּ ְ ,כ ֵדי
ְמסַ דֵּ ר ִל ְפנֵיהֶ ם ּ ֶפ ֶרק ׁ ֶ
ש ּ ָתבֹא תוֹ ֶעלֶ ת לַ חָ ְכ ָמה ִ ּב ְׁש ִבילוֹ  .זֶה ּו
ֶׁ
ּ
ּ
ש ָכתוּב )קהלת י( י ָָקר מֵ חָ ְכ ָמה ו ִּמ ָכבוֹ ד ִס ְכלוּת
ֶׁ
של הַ חָ ְכ ָמה ו ְּכבוֹ ד
ש ִהיא הַ ִּת ּקוּן ׁ ֶ
ְמ ָעטִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
הַ חָ ְכ ָמה .וְ ַעל זֶה ָּכתוּב ,וְ ִל ִ ּבי נֹהֵ ג ַּבחָ ְכ ָמה
וְ לֶ אֱ חֹז ְ ּב ִס ְכלוּת.

לו ַמר
בודּ ְ ,כ ֹ
ִ .104ר ִּבי ֹיו ֵסי ָא ַמר י ָָקר ֵמ ָח ְכ ָמה ּו ִמ ָּכ ֹ
ילא,
בוד ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
יק ָרא ְ ּד ָכ ֹ
יְ ָק ָרא ְ ּד ָח ְכ ְמ ָתא וְ ֹנוי ִ ּדילָ ּה ,וִ ָ
ַמאי ִהיאִ .ס ְכל ּות ְמ ַעט .זְ ֵעיר ִ ּד ׁ ְשט ּו ָתא ַא ְחזֵי וְ גַ ּ ֵלי יְ ָק ָרא
ילא ,י ִַּתיר ִמ ָּכל ָא ְר ִחין ְ ּד ָעלְ ָמא.
בוד ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
ְ ּד ָח ְכ ְמ ָתא וְ ָכ ֹ

ַ .104ר ִ ּבי יוֹ סֵ י ָא ַמר ,י ָָקר מֵ חָ ְכ ָמה ו ִּמ ָּכבוֹ ד,
של
ש ּ ָל ּה וְ הַ י ְָקר ׁ ֶ
ְ ּכלוֹ ַמרּ ְ ,כבוֹ ד הַ חָ ְכ ָמה וְ הַ נּוֹ י ׁ ֶ
ש ְּל ַמ ְעלָ ה ַמה ה ּוא? ִס ְכלוּת ְמ ָעט,
הַ ָּכבוֹ ד ׁ ֶ
של ְׁשטוּתַ ,מ ְראֶ ה ו ְּמ ַג ּ ֶלה אֶ ת ְ ּכבוֹ ד
ְמ ַעט ׁ ֶ
של ַמ ְעלָ ה יוֹ ֵתר ִמ ָּכל דַּ ְרכֵ י
הַ חָ ְכ ָמה וְ הַ ָּכבוֹ ד ׁ ֶ
הָ עוֹ לָ ם.

הו ָרא לָ א
אור ִמן ַהח ׁ ֶֹש ְךּ ,ת ֹו ַעלְ ּ ָתא ִ ּדנְ ֹ
רון ָה ֹ
ּ ְ .105כיִ ְת ֹ
ַא ְתיָיא )נ''א אתחזיא( ֶא ּ ָלא ִמן חֲ ׁש ֹו ָכא) .ולעולם( ִּת ּק ּונָ א
ְ ּד ִח ָ ּו ָורא ַמאי ִהיא .א ּו ָכ ָמאִ ,אלְ ָמלֵ א א ּו ָכ ָמא לָ א
מו ַדע ִח ָ ּו ָוראּ ,ו ְבגִ ין א ּו ָכ ָמאִ ,א ְס ּ ָתלִ יק ִח ָ ּו ָורא
ִא ׁ ְש ְּת ֹ
תוק ְּב ַמרּ ְ ,דלָ א י ַָדע
וְ ִא ְתי ָָקרָ .א ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחקָ ,מ ׁ ָשל לְ ָמ ֹ

ֹש ְךּ ,תוֹ ֶעלֶ ת הָ אוֹ ר
יתרוֹ ן הָ אוֹ ר ִמן הַ ח ׁ ֶ
ּ ִ .105כ ְ
ִמ ּתוֹ ךְ
בָ ָאה )נִ ְר ֵאית( אֶ ּ ָלא
לֹא
עולָם( ִּת ּקוּן הַ ּ ָלבָ ן ַמהוּ? הַ ּ ָׁשחֹר.
ֲשכָ ה) .וּלְ ֹ
הַ ח ׁ ֵ
ִא ְל ָמלֵ א הַ ּ ָׁשחֹר לֹא נוֹ ָדע הַ ּ ָלבָ ן ,ו ִּמ ּ ׁשוּם הַ ּ ָׁשחֹר
ִמ ְת ַע ּ ֶלה הַ ּ ָלבָ ן ו ִּמ ְתי ֵַּקרָ .א ַמר ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק,
יש טַ ַעם
שאֵ ין יוֹ ֵד ַע ִא ׁ
ָמ ָׁשל ְל ָמתוֹ ק ְ ּב ַמרֶ ׁ ,

DailyZohar.com

55

Zohar Tazria – unedited- not for publishing
יקאַ ,עד ְ ּד ָט ִעים ְמ ִר ָיראַ ,מאן ָע ִביד
אֱ ינָ ׁש ַטעֲ ָמא ִ ּד ְמ ִת ָ
או ֵמר ַהאי ְמ ִר ָירא .וְ ַהיְ ינ ּו
ֹ
ֶהוִ י
יקא.
לְ ַהאי ְמ ִת ָ
שה ָהאֱ ל ִֹהים.
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,קהלת ז( ַּגם ֶאת זֶה לְ ע ּו ּ ַמת זֶה ָע ָ ׂ
חוז ּ ָבזֶה
טוב אֲ ׁ ֶשר ּ ֶתאֱ ֹ
ּו ְכ ִתיב )דף מ''ח ע''א( )קהלת ז( ֹ
וְ גַ ם ִמ ּזֶה ַאל ּ ָת ַ ּנח י ֶָד ָך.

שה אֶ ת זֶה
ש ּטוֹ ֵעם אֶ ת הַ ּ ַמרִ .מי עוֹ ֶׂ
הַ ּ ָמתוֹ ק ַעד ׁ ֶ
ש ָּכתוּב
ָמתוֹ ק? ֱהוֵה אוֹ מֵ ר זֶה הַ ּ ַמר .וְ הַ יְנ ּו ׁ ֶ
ז( ּגַם אֶ ת זֶה ְלעֻ ּ ַמת זֶה ָע ָׂשה הָ אֱ ל ִֹהים .וְ כָ תוּב
שר ּ ֶתאֱ חֹז ָּבזֶה וְ גַם ִמזֶּה ַאל ּ ַת ּנַח אֶ ת
טוֹ ב אֲ ׁ ֶ
י ֶָד ָך.

ֶבר,
ָ ּ .106תאנָ א ְּב ַכ ּ ָמה ַ ּד ְר ִ ּגין ִא ְת ְק ֵרי ּ ַבר נָ ׁשָ :א ָדםּ ,ג ֶ
ׁ ֶש ְּב ֻכ ּ ָלם
דול
ָּג ֹ
יש.
אֱ ֹנו ׁש,
ִא ׁ
ָא ָדם) .משום( ִ ּד ְכ ִּתיב) ,בראשית א( וַ ִּי ְב ָרא אֱ ל ִֹהים ֶאת
מוּ .ו ְכ ִתיב )בראשית ט( ִ ּכי ְּבצֶ לֶ ם אֱ ל ִֹהים
ָה ָא ָדם ְּב ַצלְ ֹ
ישָ .א ַמר
שה ֶאת ָה ָא ָדם .וְ לָ א ְ ּכ ִתיבּ ,ג ֶ
ֶבר ,אֱ ֹנו ׁשִ ,א ׁ
ָע ָ ׂ
ִר ִּבי יְ ה ּו ָדהִ ,אי ָה ִכי ,וְ ָהא ְ ּכ ִתיב )ויקרא א( ָא ָדם ִ ּכי
י ְַק ִריב ִמ ֶּכם ָק ְר ּ ָבן לַ יְ יָ') .ולא גבר ,אנוש ,איש( ַמאן ּ ָב ֵעי
לְ ִמ ְק ַרב ָק ְר ְּבנָ אַ .מאן ְ ּד ִאיה ּו ַח ּ ָט ָאה ּו ְכ ִתיב ָא ָדם.

ָׁ .106שנִ ינוּּ ְ ,בכַ ּ ָמה ְד ָרגוֹ ת נִ ְק ָרא ֶּבן ָא ָדם:
ש ְ ּבכֻ ּ ָלם
ישּ .גָדוֹ ל ׁ ֶ
ָא ָדםּ ,גֶבֶ ר ,אֱ נוֹ ׁשִ ,א ׁ
ּ
א( ַוי ְִב ָרא
ש ָּכתוּב )בראשית
)מ ּׁשוּם( ׁ ֶ
א ָדםִ ,
ָ
אֱ ל ִֹהים אֶ ת הָ ָא ָדם ְ ּבצַ ְלמוֹ  .וְ כָ תוּב )שם ט( ִ ּכי
ְ ּבצֶ לֶ ם אֱ ל ִֹהים ָע ָׂשה אֶ ת הָ ָא ָדם .וְ לֹא כָ תוּב
ישָ .א ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדהִ ,אם ָּכ ְך,
ּגֶבֶ ר ,אֱ נוֹ ׁשִ ,א ׁ
ַוה ֲֵרי ָּכתוּב )ויקרא א( ָא ָדם ִ ּכי י ְַק ִריב ִמ ּ ֶכם
ָק ְר ָּבן לַ ה'ִ .מי צָ ִר ְ
שהוּא
יך ְלהַ ְק ִריב ָק ְר ָּבן? ִמי ׁ ֶ
חוֹ טֵ א ,וְ כָ תוּב ָא ָדם.

ָ .107א ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחק ּ ָתא חֲ זֵיִ ,ק ּי ּו ָמא ְ ּד ָעלְ ָמא ְ ּד ִע ּ ָל ִאין
יחא ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואּ .ו ַמאן
וְ ַת ּ ָת ִאין ,ה ּוא ָק ְר ְּבנָ א .נַ יְ ָ
או ֵמר ַהאי ָא ָדם,
יחאֶ ,הוִ י ֹ
יה ַהאי נַ יְ ָ
ִא ְתחֲ זֵי לְ ִמ ְק ַרב ַק ּ ֵמ ּ
יה ִאי ָה ִכיָ ,הא ְ ּכ ִתיבָ ,א ָדם ִ ּכי
ְ ּדי ִַּק ָירא ִמ ּכֹ ּ ָלאָ .א ַמר לֵ ּ
רו לְ נֶגַ ע ָצ ָר ַעת.
ש ֹ
רו וְ ֹגו' ,וְ ָהיָה ְב ֹ
ש ֹ
יִ ְהיֶה ְב ֹ
עור ְּב ָ ׂ
עור ְּב ָ ׂ
ְ
יה ,לְ ַהאי ּ ָב ֵעי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא לְ ַד ָּכ ָאה י ִַּתיר
ָא ַמר לֵ ּ
יתיב
ִמ ּכ ּ ָֹלאּ ְ ,ד ַמאן ְ ּד ִאיה ּו ְּב ַד ְר ָּגא ִע ּ ָל ָאה ְ ּד ֻכ ְּלה ּו ,לָ א לִ ִ
ָה ֵכי.

ָ .107א ַמר ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק ,בּ ֹא ְראֵ הִ ,קיּוּם הָ עוֹ לָ ם
של
של ֶע ְליוֹ נִ ים וְ ַת ְח ּתוֹ נִ ים הוּא ָק ְר ָּבן ,הַ ּנַחַ ת ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא .ו ִּמי ָראוּי ְלהַ ְק ִריב ְלפָ נָיו
שיּ ָָקר ִמן
אֶ ת הַ ּנַחַ ת הַ ז ּוֹ ? ֱהוֵה אוֹ מֵ ר זֶה ָא ָדםֶ ׁ ,
הַ כּ ֹלָ .א ַמר לוֹ ִ ,אם ָּכ ְךִ ,ה ּנֵה ָּכתוּבָ ,א ָדם ִ ּכי
י ְִהיֶה ְבעוֹ ר ְ ּב ָׂשרוֹ וְ גוֹ ' ,וְ הָ יָה ְבעוֹ ר ְ ּב ָׂשרוֹ ְל ֶנגַע
צָ ָר ַעתָ .א ַמר לוֹ  ,אֶ ת זֶה צָ ִר ְ
יך ְלטַ הֵ ר הַ ָּקדוֹ ׁש
שהוּא ְ ּב ַד ְר ּגָה
ש ִּמי ׁ ֶ
ָּברו ְּך הוּא יוֹ ֵתר מֵ הַ כּ ֹלֶ ׁ ,
ֵשב ָּכ ְך.
של ּ ֻכ ּ ָלם ,לֹא י ׁ ֵ
ֶע ְליוֹ נָה ׁ ֶ

ּ .108ו ְבגִ ין ַּכ ְך ְ ּכ ִתיב ּ ָב ָא ָדם ,וְ ה ּו ָבא ֶאל ַה ּכ ֵֹהןּ .ו ָבא לָ א
יה
יהִ ,א ְת ַח ּיָיב ּ ֵב ּ
ְ ּכ ִתיבֶ ,א ּ ָלא וְ ה ּו ָבאּ ְ ,ד ָכל ַמאן ְ ּד ָח ֵמי לֵ ּ
יתיב ָה ִכי.
ישא לָ א לֵ ִ
רו ֵבי ָק ֵמי ַּכהֲ נָ אּ ְ ,ד ִד ּי ּו ְקנָ א ַק ִ ּד ׁ ָ
לְ ַא ְק ֹ
או ִא ּ ׁ ָשה
יש ֹ
או ִא ּ ׁ ָשה ִ ּכי יִ ְהיֶה ֹ
יש ֹ
בו נָ גַ ע וְ ֹגו' ,וְ ִא ׁ
ּו ְכ ִתיב ִא ׁ
רות וְ ֹגו' ,וְ לָ א ְ ּכ ִתיב ְּבה ּו
ש ָרם ּ ֶב ָה ֹ
ִ ּכי יִ ְהיֶה ְּב ֹ
עור ְּב ָ ׂ
וְ ה ּו ָבא.

 .108ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך ָּכתוּב ָּב ָא ָדם ,וְ הוּבָ א אֶ ל
ש ָּכל ִמי
הַ כּ ֹהֵ ן .וּבָ א לֹא כָ תוּב ,אֶ ּ ָלא וְ הוּבָ אֶ ׁ .
שרוֹ אֶ ה אוֹ תוֹ ִ ,מ ְתחַ יֵּב בּ וֹ ְלהַ ְק ִריבוֹ ִל ְפנֵי
ֶׁ
שב ָּכ ְך.
שהַ דְּ מוּת הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה לֹא ֵת ׁ ֵ
הַ כּ ֹהֵ ןֶ ׁ ,
יש
יש אוֹ ִא ּ ָׁשה ִ ּכי י ְִהיֶה בוֹ ָנגַע וְ גוֹ ' ,וְ ִא ׁ
וְ כָ תוּב ִא ׁ
אוֹ ִא ּ ָׁשה ִ ּכי י ְִהיֶה ְבעוֹ ר ְ ּב ָׂש ָרם ֶּבהָ רֹת וְ גוֹ ' .וְ לֹא
כָ תוּב ָּבהֶ ם וְ הוּבָ א.

יש
יה ,וְ ָהא
ְ ּכ ִתיב )במדבר יב( וְ ָה ִא ׁ
ָ .109א ַמר לֵ ּ
יש ,אֲ ַמאי לָ א ִא ְק ֵרי
מ ׁ ֶֹשה) ,שמות לב( ִ ּכי זֶה מ ׁ ֶֹשה ָה ִא ׁ
יה ִמ ּ ׁש ּום ְ ּד ִא ְק ֵרי ֶע ֶבד לְ ַמלְ ָּכא,
ָא ָדםָ .א ַמר לֵ ּ
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,במדבר יב( ל ֹא ֵכן ַע ְב ִ ּדי מ ׁ ֶֹשה) .יהושע א( מ ׁ ֶֹשה
ילאָ .א ַמר
יש לְ גַ ּ ֵבי ָא ָדם ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
ַע ְב ִ ּדי .וְ ֹ
אוף ָה ִכי ִא ְק ֵרי ִא ׁ
יש ִמ ְל ָח ָמה ,וְ לָ א
יה ִאי ָה ִכי ,וְ ָהא ְ ּכ ִתיב )שמות טו( יְ יָ' ִא ׁ
לֵ ּ
סוד יְ יָ' לִ ֵיר ָאיוָ .א ַמר
יה )תהלים כה( ֹ
ְ ּכ ִתיב ָא ָדםָ .א ַמר לֵ ּ

יש
ָ .109א ַמר לוֹ ַ ,וה ֲֵרי ָּכתוּב )במדבר יב( וְ הָ ִא ׁ
יש ,לָ ּ ָמה לֹא נִ ְק ָרא
ֹשה הָ ִא ׁ
ֹשהּ ִ ,כי זֶה מ ׁ ֶ
מ ֶׁ
ש ִ ּנ ְק ָרא ֶעבֶ ד לַ ּ ֶמלֶ ךְ,
ָא ָדם? ָא ַמר לוֹ ִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ֹשה) .יהושע
ש ָּכתוּב )שם( לֹא כֵ ן ַע ְבדִּ י מ ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
יש ְ ּכלַ ּ ֵפי ָא ָדם
ֹשה ַע ְבדִּ י .וְ ַאף ָּכך נִ ְק ָרא ִא ׁ
א( מ ׁ ֶ
ְ
א ַמר לוֹ ִ ,אם ָּכך ,ה ֲֵרי ָּכתוּב )שמות
ש ְּל ַמ ְעלָ הָ .
ֶׁ
יש ִמ ְלחָ ָמה ,וְ לֹא כָ תוּב ָא ָדםָ .א ַמר
טו( ה' ִא ׁ
ְ
לוֹ  ,סוֹ ד ה' ִל ֵיר ָאיוָ .א ַמר לוֹ ִ ,אם ָּכך אֲ נִ י
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יה ִאי ָה ִכי אֲ נָ א ּ ֵבינַ יְ יה ּו )ס''א יתיב( ָא ִתיב ּו ְּבכ ּ ָֹלא,
לֵ ּ
ּו ַבאֲ ַתר ָ ּדא לָ א זָ ִכינָ א.

)יו ֵׁשב( הוֹ ִׁשיב ּו ַּבכּ ֹל ,וּבַ ּ ָמקוֹ ם הַ זֶּה לֹא
ּ ֵבינֵיהֶ ם ֹ
יתי.
ז ִָכ ִ

ֵיה
יה זִ יל לְ ִר ִּבי ַא ּ ָבאּ ַ ,דאֲ נָ א ֹ
יפנָ א ִמ ּנ ּ
ָ .110א ַמר לֵ ּ
אולִ ְ
יה
ַעל ְמנָ ת ְ ּדלָ א לְ גַ ּ ָל ָאהָ .אזַ ל לְ גַ ּ ֵבי ְ ּד ִר ִּבי ַא ּ ָבאַ ,א ׁ ְש ָּכ ֵח ּ
ִא ְת ְק ֵרי ׁ ְשלֵ ימ ּו ָתא
ימ ַתי
ֵא ָ
יש וְ ָא ַמר,
ְ ּדהֲ וָ ה ָ ּד ִר ׁ
ְ
ילא )נ''א דכלא(ַּ ,כד י ִָתיב ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא
ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
ְּבכ ּו ְר ְס ּיָיא .וְ ַעד ְ ּדלָ א י ִָתיב ְּבכ ּו ְר ְס ּיָיא ,לָ א ִא ׁ ְש ְּת ַכח
ׁ ְשלֵ ימ ּו ָתאּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,יחזקאל א( וְ ַעל ְ ּדמ ּות ַה ִ ּכ ּ ֵסא ְ ּדמ ּות
ְ ּכ ַמ ְר ֵאה ָא ָדם ָעלָ יו ִמלְ ָמ ְעלָ הַ ,מ ׁ ְש ַמע ִ ּד ְכ ִּתיב ָא ָדם,
ְ ּדה ּוא ְ ּכלָ לָ אּ ,ו ׁ ְשלֵ ימ ּו ָתא ְ ּדכ ּ ָֹלאָ .א ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה,
ְּב ִר ְ
יה ִאי ָה ִכי
יך ַרחֲ ָמנָ א ְ ּד ַא ׁ ְש ָּכ ִחית לָ ְך ְּב ַהאיָ .א ַמר לֵ ּ
יש ִמלְ ָח ָמה ,וְ לָ א ְ ּכ ִתיב ָא ָדם.
ָהא ְ ּכ ִתיב )שמות טו( יְ יָ' ִא ׁ
יה יָא ּות ׁ ָש ַאלְ ּ ָת.
ָא ַמר לֵ ּ

שאֲ נִ י לָ ַמ ְד ִּתי
ָ .110א ַמר לוֹ  ,לֵ ְך ְל ַר ִ ּבי ַא ָּבאֶ ׁ ,
ְ
ש ּלֹא ַעל ְמנָת ְלג ַּלוֹ ת .הָ לַ ך אֵ צֶ ל ַר ִ ּבי
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ׁ ֶ
שהָ יָה דוֹ ֵר ׁש וְ אוֹ מֵ רָ :מ ַתי
ַא ָּבאָ ,מצָ א אוֹ תוֹ ׁ ֶ
)של ַה ּכֹל(?
ַמ ְעלָ ה ֶׁ
של
נִ ְק ֵראת ְׁשלֵ מוּת ׁ ֶ
ְ
ּ
שלֹא
שב הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ְ ּב ִכ ּ ֵסא ,וְ ַעד ׁ ֶ
שיּוֹ ׁ ֵ
ְ ּכ ׁ ֶ
ְׁשלֵ מוּת,
ְ ּב ִכ ּ ֵסא ,לֹא נִ ְמצֵ את
שב
יוֹ ׁ ֵ
ש ָּכתוּב )יחזקאל א( וְ ַעל דְּ מוּת הַ ִ ּכ ּ ֵסא דְּ מוּת
ֶׁ
ש ָּכתוּב
ְ ּכ ַמ ְראֵ ה ָא ָדם ָעלָ יו ִמ ְל ָמ ְעלָ הַ .מ ְׁש ָמע ׁ ֶ
שהוּא הַ ְ ּכלָ ל ו ְּׁשלֵ מוּת הַ כּ ֹלָ .א ַמר ַר ִ ּבי
ָא ָדםֶ ׁ ,
ָ
ְ
אתי אוֹ ְתך ָּבזֶה.
ש ּ ָמצָ ִ
יְהו ָּדהָּ ,ברוּך הָ ַרח ֲָמן ׁ ֶ
יש ִמ ְלחָ ָמה,
ָא ַמר לוֹ ִ ,אם ָּכ ְך ,ה ֲֵרי ָּכתוּב ה' ִא ׁ
וְ לֹא כָ תוּב ָא ָדםָ .א ַמר לוֹ  ,יָפֶ ה ָׁש ַא ְל ּ ָת.

ָ ּ .111תא חֲ זֵיָ ,ה ָתם לָ א ִא ׁ ְש ְּת ַכח ׁ ְשלֵ ימ ּו ָתא ְ ּדכ ּ ָֹלא,
יש .אֲ ָבל ָה ָכאְ ׁ ,שלֵ ימ ּו ָתא ְ ּדכ ּ ָֹלא,
ּו ְב ִ ּגינֵי ַּכ ְך ִא ְק ֵרי ִא ׁ
יה )תהלים
ּו ְכלָ לָ א ְ ּדכ ּ ָֹלאְּ ,בגִ ין ַּכ ְך ִא ְק ֵרי ָא ָדםָ .ק ֵ
ארי ָעלֵ ּ
תו ַרת ּפ ָ
יך ֵמ ַאלְ ֵפי זָ ָהב וָ ָכ ֶסף.
טוב לִ י ֹ
קיט( ֹ
ִ

של
 .111בּ ֹא ְראֵ הָׁ ,שם לֹא נִ ְמצֵ את ְׁשלֵ מוּת ׁ ֶ
יש .אֲ בָ ל ָּכאן
הַ כּ ֹל ,ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך נִ ְק ָרא ִא ׁ
של הַ כּ ֹלִ ,מ ּ ׁשוּם ָּכ ְך
ְׁשלֵ מוּת הַ כּ ֹל וְ הַ ְ ּכלָ ל ׁ ֶ
נִ ְק ָרא ָא ָדםָ .ק ָרא ָעלָ יו) ,תהלים קיט( טוֹ ב ִלי
ּתוֹ ַרת ּ ִפ ָ
יך מֵ ַא ְלפֵ י זָהָ ב וָכָ סֶ ף.

יהּ ְ ,כ ִתיב )תהלים לו( ָא ָדם ּו ְב ֵה ָמה ,וְ לָ א
ּ .112ת ּו ָא ַמר לֵ ּ
ה ְ ּכ ִתיב )שמות
יה וְ לָ א .וְ ָ
ְ ּכ ִתיב ִא ׁ
יש ּו ְב ֵה ָמהָ .א ַמר לֵ ּ
יש וְ ַעד ְּב ֵה ָמה .אֲ ָבל ַמה ִ ּד ְכ ִּתיב ָא ָדם ּו ְב ֵה ָמה,
יא( ְל ֵמ ִא ׁ
ְ ּכ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב) ,מלכים א ,ה( ִמן ָה ֶא ֶרז אֲ ׁ ֶשר ּ ַב ְּל ָב ֹנון ַעד
יה ִ ּד ְק ָרא ה ּואּ ְ ,דנָ ִקיט
ָה ֵא ֹזוב אֲ ׁ ֶשר ֹיוצֵ א ּ ַב ִּקירֹ .
או ְר ֵח ּ
ִע ּ ָל ָאה ְמ ּ ֻכ ְּלה ּו ,וְ נָ ִמ ְ
יך ְמ ּ ֻכ ְּלה ּו .א ּוף ָה ָכא ִע ּ ָל ָאה ְ ּדכ ּ ָֹלא,
ָא ָדם ,וְ נָ ִמ ְ
יך ִמ ּכ ּ ָֹלא ְּב ֵה ָמה.

 .112עוֹ ד ָא ַמר לוֹ ָּ ,כתוּב )שם לו( ָא ָדם
יש ו ְּבהֵ ָמהָ .א ַמר לוֹ ,
ו ְּבהֵ ָמה ,וְ לֹא כָ תוּב ִא ׁ
יש וְ ַעד
ָולֹא?! ַוה ֲֵרי ָּכתוּב )שמות יא( ְלמֵ ִא ׁ
ש ָּכתוּב ָא ָדם ו ְּבהֵ ָמהּ ְ ,כמוֹ
ְ ּבהֵ ָמה .אֲ בָ ל ַמה ּ ׁ ֶ
שר ַּב ְּלבָ נוֹ ן
ש ָּכתוּב )מלכים-א ה( ִמן הָ אֶ ֶרז אֲ ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
שר יֹצֵ א ַּב ִ ּקיר .דֶּ ֶרך הַ ָּכתוּב הוּא,
ַעד הָ אֵ זוֹ ב אֲ ׁ ֶ
ְ
ש ּלוֹ ֵקחַ הָ ֶע ְליוֹ ן ִמ ּ ֻכ ּ ָלם וְ הַ ּנָמוּך ִמ ּ ֻכ ּ ָלםַ .אף ָּכאן
ֶׁ
של הַ כּ ֹל ָ -א ָדם ,וְ הַ ּנָמו ְּך מֵ הַ כּ ֹל -
הָ ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶ
ְ ּבהֵ ָמה.

בוד
יה וְ ָהא ְ ּכ ִתיב )בראשית ב( וְ ָא ָדם ַאיִ ן לַ עֲ ֹ
ָ .113א ַמר לֵ ּ
יהָ ּ ,תא חֲ זֵיּ ְ ,ד ָכל ַמה ִ ּדי ְּב ָעלְ ָמא
ֶאת ָהאֲ ָד ָמהָ .א ַמר לֵ ּ
ימי,
ֵיה ִמ ְת ַק ְּי ֵ
ֵיה ְ ּד ָא ָדם ,וְ ֻכ ְּלה ּו ְּבגִ ינ ּ
לָ א הֲ וִ י ֶא ּ ָלא ְּבגִ ינ ּ
ֵיתי ַהה ּוא
וְ לָ א ִא ְתחֲ זִ יא ּו ְּב ָע ְל ָמא ,וְ ֻכ ְּלה ּו ִא ְת ַע ְ ּכב ּו ַעד ְ ּדי ֵ
יח
ְ ּד ִא ְק ֵרי ָא ָדם .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,בראשית ב( וְ כֹל ׁ ִש ַ
מו.
ש ֶדה ֶט ֶרם יִ ְהיֶה ָב ָא ֶרץ וְ ֹגו'ֶ .ט ֶרםַ :עד לָ אּ ְ ,כ ַת ְר ּג ּו ֹ
ַה ּ ָ ׂ
ִמ ּ ׁש ּום ְ ּד ִד ּי ּו ְקנָ א ִע ּ ָל ָאה לָ א ִא ְתחֲ זֵי ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב
ֵיה ְ ּד ַהאי
וְ ָא ָדם ַאיִ ןּ ְ ,כ ֹ
לו ַמרֻ ּ ,כ ְּלה ּו ִא ְת ַע ְ ּכב ּו ְּבגִ ינ ּ
ִ ּד ּי ּו ְקנָ אַ ,עד ְ ּד ִא ְתחֲ זֵיּ .ו ְבגִ ין ָּכ ְך לָ א ִא ְתחֲ זֵי )נ''א

ָ .113א ַמר לוֹ ַ ,וה ֲֵרי ָּכתוּב )בראשית ב( וְ ָא ָדם
ַאיִן לַ עֲ בֹד אֶ ת הָ אֲ ָד ָמהָ .א ַמר לוֹ  ,בּ ֹא ו ְּראֵ ה
ש ָּבעוֹ לָ ם אֵ ינוֹ אֶ ּ ָלא ִ ּב ְׁש ִביל הָ ָא ָדם,
ש ָּכל ַמה ּ ׁ ֶ
ֶׁ
וְ כֻ ּ ָלם ִ ּבגְ לָ לוֹ ִמ ְת ַקיּ ְִמים וְ לֹא נִ ְר ִאים ָּבעוֹ לָ ם,
ש ִ ּנ ְק ָרא ָא ָדם.
ש ָיּבֹא אוֹ תוֹ ׁ ֶ
וְ כֻ ּ ָלם ִה ְת ַע ְ ּכב ּו ַעד ׁ ֶ
שּׂ
ש ָּכתוּב )שם( וְ כֹל ִ ׂשיחַ הַ ָ ֶדה טֶ ֶרם י ְִהיֶה
זֶה ּו ׁ ֶ
ש ּלֹאּ ְ ,כ ַת ְר ּגוּמוֹ ִ .מ ּ ׁשוּם
בָ ָא ֶרץ וְ גוֹ ' .טֶ ֶרםַ :עד ׁ ֶ
ש ָּכתוּב
ש ּלֹא נִ ְראֲ ָתה הַ דְּ מוּת הָ ֶע ְליוֹ נָה .זֶה ּו ׁ ֶ
ֶׁ
וְ ָא ָדם ַאיִןּ ְ .כלוֹ ַמרֻ ּ ,כ ּ ָלם ִה ְת ַע ְ ּכב ּו ִב ְׁש ִבילָ ּה
ש ִ ּנ ְראֲ ָתה .ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך
של הַ דְּ מוּת הַ זֹּאת ַעד ׁ ֶ
ֶׁ
לֹא נִ ְראֲ ָתה )נִ ְב ְר ָאה( הַ דְּ מוּת הַ ז ּוֹ אֶ ּ ָלא ַּבדְּ מוּת
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יה ,הֲ ָדא
אתברי( ַהאי ִ ּד ּי ּו ְקנָ אֶ ,א ּ ָלא ְּב ִד ּי ּו ְקנָ א ְ ּד ִא ְתחֲ זֵי לֵ ּ
ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,בראשית ב( וַ ִּייצֵ ר יְ יָ' אֱ ל ִֹהים ֶאת ָה ָא ָדם,
ימנָ אּ ְ ,ד ִאיה ּו ׁ ְשלֵ ימ ּו ָתא ְ ּדכ ּ ָֹלא,
או ִק ְ
ְּב ׁ ֵשם ָמ ּ ֵלאּ ְ .כ ָמה ְ ּד ֹ
ּו ְכלָ לָ א ְ ּדכ ּ ָֹלא.

ש ָּכתוּב )שם( ַויִּיצֶ ר ה'
ש ְרא ּויָה לָ ּה .זֶה ּו ׁ ֶ
ֶׁ
ש ֵּב ַא ְרנוּ,
שם ָמלֵ אּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
אֱ ל ִֹהים אֶ ת הָ ָא ָדםּ ְ ,ב ׁ ֵ
של הַ כּ ֹל.
שהוּא ְׁשלֵ מוּת הַ כּ ֹל וְ הַ ְ ּכלָ ל ׁ ֶ
ֶׁ

ָ ּ .114תאנָ אַ ּ ,ב ּ ׁ ִש ּ ׁ ִשי נִ ְב ָרא ָא ָדםְּ ,ב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ִּנ ׁ ְשלַ ם
לות
ַה ִ ּכ ֵסא .וְ נִ ְק ָרא ִ ּכ ּ ֵסאּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,מלכים א ,י( ׁ ֵש ׁש ַמעֲ ֹ
ישב
יכ ְך נִ ְב ָרא ָה ָא ָדם ּ ַב ּ ׁ ִש ּ ׁ ִשיֶ ׁ ,שה ּוא ָרא ּוי לֵ ׁ ֵ
לַ ִ ּכ ּ ֵסאּ .ולְ ִפ ָ
ַעל ַה ִ ּכ ּ ֵסא .וְ ָתאנָ א ֵּכיוָ ן ְ ּדנִ ְב ָרא ָא ָדם ִא ְת ּ ָת ַ ּקן ּכ ּ ָֹלא ,וְ ָכל
ילא וְ ַת ּ ָתא ,וְ כ ּ ָֹלא ִא ְת ְ ּכלִ יל ּ ָב ָא ָדם.
ַמה ִ ּדלְ ֵע ּ ָ

 .114לָ ַמ ְדנוּּ ְ ,ב ִׁש ּ ִׁשי נִ ְב ָרא ָא ָדםּ ְ ,ב ָׁש ָעה
ִכ ּ ֵסא,
וְ נִ ְק ָרא
הַ ִ ּכ ּ ֵסא.
ש ִ ּנ ְׁשלַ ם
ֶׁ
ש ׁש ַמעֲ לוֹ ת לַ ִ ּכ ּ ֵסא.
ש ָּכתוּב )מלכים-א י( ׁ ֵ
ֶׁ
ְ
שהוּא ָראוּי
ו ְּל ִפיכָ ך נִ ְב ָרא הָ ָא ָדם ַּב ּ ִׁש ּ ִׁשיֶ ׁ ,
ש ִ ּנ ְב ָרא ָא ָדם,
ישב ַעל הַ ִ ּכ ּ ֵסא .וְ לָ ַמ ְדנוֵּ ּ ,כיוָן ׁ ֶ
לֵ ׁ ֵ
ש ְּל ַמ ְעלָ ה ו ְּל ַמ ּ ָטה,
הַ כּ ֹל ִה ְת ּ ַת ֵּקן ,וְ כָ ל ַמה ּ ׁ ֶ
וְ הַ כּ ֹל נִ ְכלָ ל ָּב ָא ָדם.

ַ ּ .115תנְ יָא ָא ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסיּ ְ ,כ ִתיב )יחזקאל א( ּו ְדמ ּות
ֵיהם ּ ְפנֵי ָא ָדםּ ְ ,כלָ לָ א ְ ּדכ ּ ָֹלא ,וְ כ ּ ָֹלא ְ ּכלִ ילָ ן ְּב ַהאי
ּ ְפנ ֶ
ִ ּד ּי ּו ְקנָ אָ .א ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה וְ ָהא ְ ּכ ִתיב )יחזקאל א( ּו ְפנֵי
ַא ְריֵה ֶאל ַהי ִָמין לְ ַא ְר ּ ַב ְע ּ ָתםּ ,ו ְפנֵי ׁש ֹור )דף מ''ח
יה ּכ ּ ָֹלא ַא ּ ֵפי ָא ָדם
שמֹאל לְ ַא ְר ּ ַב ְע ּ ָתןָ ,א ַמר לֵ ּ
ע''ב( ֵמ ַה ּ ְ ׂ
הֲ ֹווּ ,ו ְב ַהה ּוא ִ ּד ּי ּו ְקנָ א ְ ּד ָא ָדםִ ,א ְת ַחזְ יָין ָּכל ַּגוְ ונִ ין וְ ָכל
ִ ּדי ּו ְקנִ יןּ ְ .כ ָמה ְ ּד ָתנֵינָ ן ַאנְ ּפ ֹוי ַאנְ ּ ֵפי נִ ׁ ְש ָרא ,לָ א ְ ּדה ּוא
נִ ׁ ְש ָראֶ ,א ּ ָלא ְ ּד ִא ְתחֲ זֵי ְּב ִד ּי ּו ְקנָ א ְ ּד ָא ָדםִ ,מ ּ ׁש ּום ְ ּד ָּכלִ יל
ָּכל ַּגוְ ונִ ין וְ ָכל ִ ּדי ּו ְקנִ ין.

)יחזקאל

ָׁ .115שנִ ינוָּ ,א ַמר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ יָּ ,כתוּב
של הַ כּ ֹל,
א( ו ְּדמוּת ּ ְפנֵיהֶ ם ּ ְפנֵי ָא ָדם ,הַ ְ ּכלָ ל ׁ ֶ
וְ הַ כּ ֹל ְ ּכל ּו ִלים ַּבדְּ מוּת הַ זֹּאתָ .א ַמר ַר ִ ּבי
יְהו ָּדהַ ,וה ֲֵרי ָּכתוּב ו ְּפנֵי ַא ְריֵה אֶ ל הַ יּ ִָמין
ְל ַא ְר ַּב ְע ּ ָתם ו ְּפנֵי ׁשוֹ ר מֵ הַ ּ ְשׂ מֹאול ְל ַא ְר ַּב ְע ּ ָתן?
ָא ַמר לוֹ  ,הַ כּ ֹל הָ י ּו ּ ְפנֵי ָא ָדם ,ו ְּבאוֹ ָת ּה דְּ מוּת
של ָא ָדם נִ ְר ִאים ָּכל הַ ְ ּגוָנִ ים וְ כָ ל הַ דְּ מֻ יּוֹ תּ ְ .כמוֹ
ֶׁ
ֶשר ,אֶ ּ ָלא
שהוּא נ ׁ ֶ
ֶשר ,לֹא ׁ ֶ
ש ּ ָׁשנִ ינוָּ ּ ,פנָיו ּ ְפנֵי נ ׁ ֶ
ֶׁ
שכּ וֹ לֵ ל אֶ ת
של ָא ָדםִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְראֶ ה ִ ּב ְדמוּת ׁ ֶ
ֶׁ
ָּכל הַ ְ ּגוָנִ ים וְ כָ ל הַ דְּ מֻ יּוֹ ת.

חות
ָ .116א ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחקָ ּ ,תא חֲ זֵיָּ ,כל ַמאן ְ ּד ִאיה ּו ְּת ֹ
ישִ .מ ּ ׁש ּום ְ ּד ִא ְת ּ ָת ַקן ְּבגַ וְ ונָ א
ׁש ּולְ ָטנֵי ְ ּד ָא ָדםִ ,א ְת ְק ֵרי ִא ׁ
יתאּ ְ .ד ַתנְ יָא
יה ְּב ַק ְד ִמ ָ
ְ ּד ָא ָדםִ ,מ ַ ּד ְר ָּגא ָאחֳ ָרא ְ ּדהֲ וָ ה ּ ֵב ּ
ְּב ָרזָ א ִע ּ ָל ָאה )תרומה קע''ח ע''ב ,מ''ו ע''ב( ְּב ִס ְפ ָרא
ישא
ִ ּד ְצנִ יע ּו ָתאַּ ,כד ִא ְת ְּב ֵרי ָא ָדם ,נָ ַחת ְּב ִד ּי ּו ְקנָ א ַק ִ ּד ׁ ָ
ימינָ א
יה ְּת ֵרין ר ּו ִחיןִ ,מ ְּת ֵרין ִס ְט ִריןִ ,מ ִ
ִע ּ ָל ָאה ,וְ נַ ְח ּת ּו ִע ּ ֵמ ּ
ימינָ אִ ,א ְת ְק ֵרי
ש ָמאלָ אּ ְ ,כלָ לָ א ְ ּד ָא ָדם .וְ ר ּו ָחא ִ ּד ִ
ּו ִמ ּ ְ ׂ
ישאּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,בראשית ב( וַ ִּי ּ ַפח ְּב ַא ּ ָפיו נִ ׁ ְש ַמת
נִ ׁ ְש ְמ ָתא ַק ִ ּד ׁ ָ
ש ָמאלָ אִ ,א ְת ְק ֵרי נ ֶֶפ ׁש ַח ּיָה ,וַ הֲ וָ ה ָאזִ יל
ַח ִּיים .וְ ר ּו ָחא ִ ּד ְ ׂ
ַיש ָבא ּ ַבהֲ ֵדי ָאחֳ ָרא.
ילא לְ ַת ּ ָתא ,וְ לָ א ִא ְתי ׁ ְ
וְ נָ ִחית ֵמ ֵע ּ ָ

ָ .116א ַמר ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק ,בּ ֹא ְראֵ הָּ ,כל ִמי
יש,
של ָא ָדם ,נִ ְק ָרא ִא ׁ
שהוּא ּ ַתחַ ת ִׁש ְלטוֹ נוֹ ׁ ֶ
ֶׁ
של ָא ָדם ִמדַּ ְר ּגָה ַאחֶ ֶרת
ש ִה ְת ּ ַת ֵּקן ְ ּב ָגוֶן ׁ ֶ
ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ש ּ ָל ַמ ְדנ ּו ְ ּבסוֹ ד ֶע ְליוֹ ן
אשוֹ נָהֶ ׁ .
שהָ י ְָתה לוֹ ָּב ִר ׁ
ֶׁ
ש ִ ּנ ְב ָרא ָא ָדם ,י ַָרד
ְ ּב ִס ְפ ָרא ִד ְצנִ יעו ָּתאּ ְ ,כ ׁ ֶ
ִ ּב ְדמוּת ְקדוֹ ָׁשה ֶע ְליוֹ נָה ,וְ י ְָרד ּו ִע ּמוֹ ְׁש ּ ֵתי
רוּחוֹ ת ִמ ּ ְׁשנֵי ְצ ָד ִדיםִ ,מיּ ִָמין ו ִּמ ּ ְשׂ מֹאל ,הַ ְ ּכלָ ל
של הַ יּ ִָמין נִ ְק ֵראת נְ ָׁש ָמה
של ָא ָדם .וְ הָ רוּחַ ׁ ֶ
ֶׁ
ש ָּכתוּב )בראשית ב( ַו ִיּ ּ ַפח ְ ּב ַא ּ ָפיו
ְקדוֹ ָׁשהֶ ׁ ,
של הַ ּ ְשׂ מֹאל נִ ְק ֵראת נֶפֶ ׁש
נִ ְׁש ַמת חַ יִּים .וְ הָ רוּחַ ׁ ֶ
חַ יָּה ,וְ הָ י ְָתה הוֹ לֶ כֶ ת וְ יוֹ ֶר ֶדת ִמ ּ ַמ ְעלָ ה ְל ַמ ּ ָטה,
ַשבֶ ת ִעם הָ ַאחֶ ֶרת.
וְ לֹא ִמ ְתי ּ ׁ ֶ

ָא ָדם,
ַּ .117כד הֲ וָ ה ַע ִּייל ׁ ַש ְּב ָתא ,וַ הֲ וָ ה ָחב
ש ָמאלָ אִּ ,ב ְר ָיין
ִא ְת ָע ִביד ּו )נ''א אתנגידו( ֵמ ַהה ּוא ר ּו ָחא ְ ׂ
הון .וְ ִא ְת ַח ּ ָבר ּו
ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ָטן ְּב ָעלְ ָמא ,וְ לָ א ִא ְס ְּתיָימ ּו ּג ּו ָפא ִ ּדלְ ֹ
ְּב ַהאי ּג ּו ָפא ְ ּד ָא ָדםִּ ,ב ְדכ ּו ָרא וְ נ ּו ְק ּ ָבא ,וְ ִא ְתיְ לִ יד ּו
ְּב ָעלְ ָמא .וְ ִא ּ ֵלין ִא ְקר ּון נִ גְ ֵעי ְּבנֵי ָא ָדם) .כ''ה ע''א( ּ ָתנָ א,

ש ָּבת וְ ָא ָדם הָ יָה חוֹ טֵ א,
שר נִ ְכנְ סָ ה הַ ּ ַׁ
ַּ .117כאֲ ׁ ֶ
נַעֲ שׂ ּו )נִ ְ ׁש ְּפעוּ( מֵ אוֹ ָת ּה רוּחַ הַ ּ ְשׂ מֹאל ְ ּב ִריּוֹ ת
ש ִּמ ְת ּ ַפ ּ ְׁשטוֹ ת ָּבעוֹ לָ ם ,וְ גוּפָ ם לֹא ִה ְס ּ ַתיֵּם,
ֶׁ
וְ ִה ְתחַ ְ ּבר ּו ִעם ּגוּף הָ ָא ָדם הַ זֶּהִ ,עם זָכָ ר וּנְ ֵקבָ ה,
וְ נוֹ ְלד ּו בָ עוֹ לָ ם .וְ אֵ ּל ּו נִ ְק ָר ִאים נִ גְ ֵעי ְ ּבנֵי ָא ָדם.
ש ּלֹא נִ ְד ְ ּבק ּו ְל ַמ ּ ָטה
לָ ַמ ְדנוּ ,הָ ֶע ְליוֹ נִ ים מֵ הֶ ם ׁ ֶ
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ִע ּ ָל ִאין ִמ ַ ּניְ יה ּו ְ ּדלָ א ִא ְת ְ ּד ָבק ּו לְ ַת ּ ָתא ,וְ ּ ַתלְ יָין ּ ַבאֲ וִ ָירא,
ילאּ .ו ִמ ַ ּניְ יה ּו י ְַד ִעין ִאי ּנ ּון
וְ ׁ ַש ְמ ִעין ַמה ְ ּד ׁ ַש ְמ ִעין ִמ ְּל ֵע ּ ָ
ָאחֳ ָרנִ ין לְ ַת ּ ָתא.

ש ּ ׁשוֹ ְמ ִעים
ו ְּתל ּויִים ָּבאֲ וִ יר ,וְ ׁשוֹ ְמ ִעים ַמה ּ ׁ ֶ
ִמ ְל ַמ ְעלָ ה ,וּמֵ הֶ ם יוֹ ְד ִעים אוֹ ָתם הָ אֲ חֵ ִרים
ְל ַמ ּ ָטה.

ָ ּ .118תנָ אִ ,מן ּב ּו ִצינָ א ְ ּד ַק ְר ִ ּדינ ּו ָתא ,נָ ְפ ִקין ְּתלַ ת ְמ ָאה
יצוצֵ יִ ,מ ְת ַּג ְּל ִפין ּו ִמ ְת ַאחֲ ָדן ַּכחֲ ָדא
ש ִרים וְ ָח ֵמ ׁש נִ ֹ
וְ ֶע ְ ׂ
רות) ,ס''א
ְ ּגב ּו ֹ
ְ ּד ִא ְקר ּון
ִ ּדגְ ב ּו ָרה,
ִמ ִּס ְט ָרא
ומתלכדן( ַּכחֲ ָדא ,וְ ִא ְת ָע ִביד ּו ַחד) .גופא( וְ ַכד ַעיְ ילִ ין
יש) .ס''א ולא איש דא( ָ ּדא ְ ּד ָתנֵינָ ן
ִא ּ ֵלין ְּבג ּו ָפאִ ,א ְק ֵרי ִא ׁ
יש ִמלְ ָח ָמה
יש ּ ָתם וְ י ׁ ָ
יש ְ ּד ָה ָכאִ ,א ׁ
יש ַצ ִ ּדיק ,וְ ִא ׁ
ָשר ִא ׁ
ִא ׁ
ְ ּכ ִתיבּ ְ ,דכ ּ ָֹלא ָסלִ יק ִ ּדינָ א ,וְ כ ּ ָֹלא חֲ ָדאָ .א ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה
יה
אֲ ַמאי .לָ א הֲ וָ ה ִּב ֵ
יה )דרבי יצחק(ָ .את ּו ׁ ָש ִאיל ּו ָק ֵמ ּ
יד ּ
לוןּ ,ת ּו ַק ׁ ְשיָאּ ְ ,ד ָהא ּ ָתנֵינָ ן
ֹ
עוןָ ,א ַמר
ְ ּד ַר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
יש ל ֳֻק ָחה
ְ ּכ ִתיב )בראשית ב( לְ זֹאת יִ ָ ּק ֵרא ִא ּ ׁ ָשה ִ ּכי ֵמ ִא ׁ
ית ּו ְ ּדה ּוא
ּזֹאת ,וְ ָתנֵינָ ן ַמאן ִא ׁ
יש ָ ּדא ֶח ֶסד ,וְ ָה ָכא ַא ְמ ִר ּ
ִ ּדינָ א.

שה יוֹ ְצ ִאים ְׁשל ֹׁש
 .118לָ ַמ ְדנוּ ,מֵ הַ ִ ּניצוֹ ץ הַ ָּק ׁ ֶ
מֵ אוֹ ת וְ ֶע ְ ׂש ִרים ַוח ֲִמ ּ ָׁשה נִ יצוֹ צוֹ ת ,חֲקו ִּקים
ש ִ ּנ ְק ָר ִאים
וַאֲ ח ּוזִים יַחַ ד ִמ ַ ּצד הַ ְ ּגבו ָּרהֶ ׁ ,
ְ ּגבוּרוֹ ת) ,ו ִּמ ְתל ְ ַּכ ִדים( יַחַ ד וְ נַעֲ שׂ ּו אֶ חָ ד ) ּגוּף(.
יש) .וְ לֹא
שאֵ ּ ֶלה נִ ְכנ ִָסים ְלגוּף ,הוּא נִ ְק ָרא ִא ׁ
ו ְּכ ׁ ֶ
יש צַ דִּ יק.
ָשר ִא ׁ
יש ּ ָתם וְ י ָׁ
ש ּ ָׁשנִ ינוִּ ,א ׁ
יש זֶה( זֶה ׁ ֶ
ִא ׁ
שהַ כּ ֹל
יש ִמ ְלחָ ָמהֶ ׁ ,
של ָּכאןָּ ,כתוּב ִא ׁ
יש ׁ ֶ
וְ הָ ִא ׁ
עוֹ לֶ ה ִדין ,וְ הַ כּ ֹל אֶ חָ דָ .א ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ,לָ ּ ָמה?
)של ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק(? ָּבא ּו ָׁשאֲ ל ּו ִל ְפנֵי
לֹא הָ יָה ְביָדוֹ ֶׁ
שה ֲֵרי
שהֶ ׁ ,
ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ןָ .א ַמר לָ הֶ ם ,עוֹ ד ָק ׁ ֶ
ש ָּכתוּב) ,בראשית ב( ְלזֹאת י ִָּק ֵרא ִא ּ ָׁשה
ָׁשנִ ינ ּו ׁ ֶ
יש
יש לֻ קֳ חָ ה זֹּאת .וְ ָׁשנִ ינוִּ ,מי זֶה ִא ׁ
ִ ּכי מֵ ִא ׁ
שהוּא דִּ ין?
חֶ סֶ ד ,וְ כָ אן אֲ ַמ ְר ּ ֶתם ׁ ֶ

ֶ .119א ּ ָלא ָה ִכי ּ ָתאנָ אּ ,כ ּ ָֹלא ה ּוא ְּב ַחד ַמ ְת ְקלָ א ַס ְּל ָקא,
ִמ ְת ַאחֲ ָדן )נ''א
ּ ַת ּ ָת ֵאי
ַחדּ .ו ִמ ּ ׁש ּום ְ ּד ִדינֵי
וְ כ ּ ָֹלא
רוי ְ ּד ַהאיִ .א ְק ֵרי ה ּוא ִ ּדינָ א
שעֲ ֹ
ומתלכדן( ּו ִמ ְת ַח ְּב ָרן ְּב ַ ׂ
ישאִ ,א ְת ְּב ָסם,
שעֲ ָרא ְ ּד ֵר ׁ ָ
ַק ׁ ְשיָא ,וְ ַכד ִא ְת ַע ּ ָבר ִמ ּנ ּ
ֵיה ַ ׂ
ְ
הורּ ְ .דלָ א
וְ ִדינִ ין ִ ּדלְ ַת ּ ָתא לָ א ִאזְ ְ ּד ָמנ ּוּ .ו ְבגִ ין ָּכך ִא ְק ֵרי ָט ֹ
הורֶ ,א ּ ָלא ַּכד נָ ִפיק ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד ְמ ָסאֲ ָבא ,וְ ַכד
ִא ְק ֵרי ָט ֹ
הורּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,איוב יד( ִמי יִ ּ ֵתן
נָ ִפיק ִמן ִמ ְסאֲ ָבאִ ,א ְק ֵרי ָט ֹ
יש ִ ּכי
ָט ֹ
הור ִמ ּ ָט ֵמאִ .מ ּ ָט ֵמא וַ ַ ּדאי ,וְ ָה ָכא ְ ּכ ִתיב ,וְ ִא ׁ
הור ה ּוא.
ֹאש ֹו ֵק ֵר ַח ה ּוא ָט ֹ
יִ ּ ָמ ֵרט ר ׁ

 .119אֶ ּ ָלא ָּכ ְך לָ ַמ ְדנוּ ,הַ כּ ֹל הוּא ְ ּב ִמ ְׁש ָקל
שהַ דִּ ינִ ים
אֶ חָ ד עוֹ לֶ ה ,וְ הַ כּ ֹל אֶ חָ ד .ו ִּמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
אֲ ח ּוזִים )ו ִּמ ְתל ְ ַּכ ִדים( ו ְּמחֻ ָּב ִרים
הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נִ ים
שה,
של זֶה ,הוּא נִ ְק ָרא הַ דִּ ין הַ ָּק ׁ ֶ
שעֲ רוֹ ָתיו ׁ ֶ
ְ ּב ַׂ
ֹאש  -נִ ְמ ּ ָתק,
של הָ ר ׁ
שעוֹ בֵ ר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו הַ שּׂ ֵ ָער ׁ ֶ
ו ְּכ ׁ ֶ
של ַמ ּ ָטה לֹא ִמזְדַּ ְּמנִ ים ,ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך
וְ הַ דִּ ינִ ים ׁ ֶ
שיּוֹ צֵ א
ש ּלֹא נִ ְק ָרא טָ הוֹ ר ,אֶ ּ ָלא ְ ּכ ׁ ֶ
נִ ְק ָרא טָ הוֹ רֶ ׁ .
שיּוֹ צֵ א ִמ ַ ּצד הַ ּ ֻט ְמ ָאה נִ ְק ָרא
ִמ ַ ּצד הַ ּ ֻט ְמ ָאה ,ו ְּכ ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )איוב יד( ִמי י ּ ִֵתן טָ הוֹ ר ִמ ּ ָטמֵ א.
טָ הוֹ רֶ ׁ ,
ֹאשוֹ
יש ִ ּכי י ּ ִָמ ֵרט ר ׁ
ִמ ּ ָטמֵ א וַדַּ אי ,וְ כָ אן ָּכתוּב וְ ִא ׁ
ֵק ֵרחַ הוּא טָ הוֹ ר הוּא.

ישּ ,ב ּו ִצינָ א ְ ּד ַק ְר ִ ּדינ ּו ָתא.
 .120וְ ּ ָתא חֲ זֵיְּ ,ב ֵר ׁ ָ
ישא ְ ּד ַהאי ִא ׁ
ישא ְ ּד ַהאי ,ס ּו ָמ ָקא ּכ ּ ָֹלא
ּו ְבגִ ין ָּכ ְך ּג ּולְ גַ לְ ּ ָתא ְ ּד ֵר ׁ ָ
ֵיה ִ ּכ ְת ִרין
ש ְע ֵרי ס ּו ָמ ֵקי ְּב ֹגו ס ּו ָמ ֵקי ,וְ ּ ַתלְ יָין ִמ ּנ ּ
ְ ּכוַ ְור ָ ּדא ,וְ ַ ׂ
ּ ַת ּ ָת ִאין ִ ּדלְ ַת ּ ָתאּ ְ ,ד ִמ ְתעֲ ִרין ִ ּדינִ ין ְּב ָעלְ ָמא .וְ ַכד ִא ְת ַע ּ ָבר
שעֲ ָרא וְ ִא ְתגְ ִלי ׁשֵ ,מ ֶח ֶסד ִע ּ ָל ָאה ִא ְת ְּב ָסם ּכ ּ ָֹלא,
ִמ ּנ ּ
ֵיה ַ ׂ
יה.
וְ ִא ְת ְק ֵרי ָט ֹ
הור ַעל ׁ ְש ֵמ ּ

יש הַ זֶּה נִ יצוֹ ץ
ֹאש הָ ִא ׁ
ּ .120ובֹא ְראֵ הּ ְ ,בר ׁ
של זֶה
ֹאש ׁ ֶ
שה ,ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך ּג ְֻל ּגֹלֶ ת הָ ר ׁ
הַ ָּק ׁ ֶ
ש ּנָה ,וְ הַ ּ ְשׂ ָערוֹ ת אֲ ֻד ּמוֹ ת
אֲ ֻד ּ ָמה ּ ֻכ ּ ָל ּה ַּכ ּ ׁשוֹ ַׁ
ְ ּבתוֹ ְך אֲ ֻד ּמוֹ ת ,ו ְּתל ּויִים ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְ ּכ ָת ִרים
ש ְּמעוֹ ְר ִרים דִּ ינִ ים ָּבעוֹ לָ ם,
ש ְּל ַמ ּ ָטה ׁ ֶ
ּ ַת ְח ּתוֹ נִ ים ׁ ֶ
שעוֹ בֵ ר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו הַ שּׂ ֵ ָער וְ נִ גְ לָ ׁש ,מֵ הַ חֶ סֶ ד הָ ֶע ְליוֹ ן
ו ְּכ ׁ ֶ
הַ כּ ֹל נִ ְמ ּ ָתק ,וְ נִ ְק ָרא טָ הוֹ ר ַעל ְׁשמוֹ .

דו ׁש
יהָ ,ק ֹ
ָ .121א ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדהִ ,אי ִא ְת ְק ֵרי ַעל ׁ ְש ֵמ ּ
דו ׁש לָ א
יה לָ או ָה ֵכיּ ְ ,ד ָק ֹ
ִא ְת ְק ֵרי ,וְ לָ א ָט ֹ
הורָ .א ַמר לֵ ּ
ש ְע ָרא ּ ָתלֵ י,
שעֲ ָראּ ִ .ד ְקד ּו ּ ׁ ָשה ְּב ַ ׂ
ִא ְת ְק ֵרי ֶא ּ ָלא ַּכד ּ ָתלֵ י ַ ׂ
ֹאש ֹו.
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,במדבר ו( ָק ֹ
ש ַער ר ׁ
דו ׁש יִ ְהיֶה ַּג ֵדל ּ ֶפ ַרע ְ ׂ

ָ .121א ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדהִ ,אם נִ ְק ָרא ַעל ְׁשמוֹ -
ָקדוֹ ׁש נִ ְק ָרא וְ לֹא טָ הוֹ ר? ָא ַמר לוֹ  ,לֹא ָּכ ְך,
שהַ שּׂ ֵ ָער ּ ָתלוּי,
ש ָּקדוֹ ׁש לֹא נִ ְק ָרא אֶ ּ ָלא ְ ּכ ׁ ֶ
ֶׁ
ש ָּכתוּב )במדבר
שהַ ְ ּק ֻד ּ ָׁשה ְּתל ּויָה ַּבשּׂ ֵ ָערֶ ׁ ,
ֶׁ
ֹאשוֹ  .וְ זֶה נִ ְק ָרא
ו( ָקדוֹ ׁש י ְִהיֶה ּגַדֵּ ל ּ ֶפ ַרע ְ ׂש ַער ר ׁ
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ֵיהּ ,ו ְב ִ ּגינֵי
וְ ַהאי ִא ְק ֵרי ָט ֹ
הורִ ,מ ִּס ְט ָרא ְ ּד ּ ַתלְ יָין לְ ַת ּ ָתא ִמנ ּ
שעֲ ָרא ,וְ ִא ְת ַ ּד ְכיָא.
ַּכ ְך ִא ְת ַע ּ ָבר ִמ ּנ ּ
ֵיה ַ ׂ

ש ְּתל ּויִים ְל ַמ ּ ָטה ִמ ּ ֶמ ּנוּ .ו ִּמ ּ ׁשוּם
טָ הוֹ ר ,מֵ הַ ַ ּצד ׁ ֶ
ָּכ ְך עוֹ בֵ ר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו הַ שּׂ ֵ ָער וְ נִ ְטהָ ר.

 .122וְ ָתא חֲ זֵי ָּכל ַמאן ְ ּד ִאיה ּו ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִדינָ א ,וְ ִדינִ ין
שעֲ ָרא,
יה ,לָ א ִא ְת ָ ּד ֵכיַ ,עד ְ ּד ִא ְתעֲ ָבר ִמ ּנ ּ
ִמ ְת ַאחֲ ִדין ּ ֵב ּ
ֵיה ַ ׂ
ימא ָא ָדם .לָ או
שעֲ ָרא ִא ְת ָ ּד ֵכי .וְ ִאי ּ ֵת ָ
ּו ִמ ְד ִא ְתעֲ ָבר ִמ ּנ ּ
ֵיה ַ ׂ
יה.
ָה ִכיּ ְ ,ד ָהא ה ּוא ׁ ְשלֵ ימ ּו ָתא ְ ּדכ ּ ָֹלא ,וְ ַרחֲ ֵמי ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו ּ ֵב ּ
ישין ִא ְתיָיחֲ ד ּו
ְּבגִ ין ַּכ ְך לָ או ָה ִכי ְ ּד ֻכ ְּלה ּו ְקד ּו ׁ ָשאן וְ ַק ִ ּד ׁ ִ
יה ,לָ א
יה .אֲ ָבל ַהאי ,ה ּוא ִ ּדינָ א ,וְ ִדינֵי ִא ְת ַאחֲ ָדן ּ ֵב ּ
ּ ֵב ּ
שעֲ ָרא.
ִא ְת ְּב ָסם ַעד ְ ּד ִא ְתעֲ ָבר ִמ ּנ ּ
ֵיה ַ ׂ

שהוּא ִמ ַ ּצד הַ דִּ ין
ּ .122ובֹא ְראֵ הָּ ,כל ִמי ׁ ֶ
שעוֹ בֵ ר
וְ הַ דִּ ינִ ים נֶאֱ חָ זִים בּ וֹ  ,לֹא נִ ְטהָ רַ ,עד ׁ ֶ
שעוֹ בֵ ר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו הַ שּׂ ֵ ָער ,נִ ְטהָ ר.
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו הַ שּׂ ֵ ָער .ו ִּמ ּ ׁ ֶ
ְ
שה ֲֵרי הוּא
ֹאמר ָא ָדם  -לֹא ָּכךֶ ׁ ,
וְ ִאם ּת ַ
ְׁשלֵ מוּת הַ כּ ֹל ,וְ נִ ְמצָ ִאים בּ וֹ ַרח ֲִמיםִ .מ ּ ׁשוּם ָּכךְ
ש ָּכל הַ ְ ּק ֻד ּ ׁשוֹ ת וְ הַ ְ ּקדוֹ ִׁשים ִה ְת ַיחֲד ּו
לֹא ָּכ ְךֶ ׁ ,
בוֹ  .אֲ בָ ל זֶה  -הוּא דִּ ין ,וְ הַ דִּ ינִ ים אֲ ח ּוזִים בּ וֹ ,
שעוֹ בֵ ר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו הַ שּׂ ֵ ָער.
לֹא נִ ְמ ּ ָתק ַעד ׁ ֶ

ָ ּ .123תא חֲ זֵיּ ְ ,ד ָהא לֵ יוָ ֵאי ְ ּד ָאת ּו ֵמ ַהאי ִס ְט ָרא ְ ּד ִדינָ א,
שעֲ ָרא,
הון
ִמ ְּנ ֹ
ְ ּד ִא ְתעֲ ָבר ּו
ַעד
ִמ ְת ַ ּד ְ ּכ ָאן
לָ א
ַׂ
שה לָ ֶהם לְ ַטהֲ ָרם ַה ּזֵה
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,במדבר ח( וְ כֹה ַתעֲ ֶׂ
ש ָרם וְ ֹגו'.
עֲ לֵ ֶ
יהם ֵמי ַח ּ ָטאת וְ ֶהעֱ ִביר ּו ַת ַער ַעל ָּכל ְּב ָ ׂ
ּו ְבגִ ין ְ ּדיִ ְת ּ ַב ְּסמ ּון י ִַּתירָ ּ ,ב ֵעי ַּכהֲ נָ א ְ ּד ָא ָתא ִמ ִּס ְט ָרא
לוןּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,במדבר ח( וְ ֵהנִ יף
ְ ּד ֶח ֶסד ִע ּ ָל ָאה ,לְ ָא ָר ָמא ֹ
יש
ַאהֲ רֹן ֶאת ַהלְ וִ ִּים ְּתנ ּו ָפה לִ ְפנֵי יְ יָ'ּ ְ .כ ָמה ְ ּד ִאיה ּו לְ ַהאי ִא ׁ
ילאּ ְ ,ד ַכד ּ ָב ֵעי לְ ִא ְת ּ ַב ְּס ָמא )דף מ''ט ע''א( י ִַּתיר,
ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
יה ֶח ֶסד ִע ּ ָל ָאה ,וְ ִא ְת ְּב ָסםּ .ו ְמ ָב ּ ֵסם ה ּוא,
ִא ְת ַּגלְ יָיא ּ ֵב ּ
לְ ַת ּ ָתא.

ש ָּבא ּו ִמ ַ ּצד
שה ֲֵרי הַ ְלוִ יִּם ׁ ֶ
 .123בּ ֹא ְראֵ הֶ ׁ ,
שעוֹ בֵ ר מֵ הֶ ם
הַ דִּ ין הַ זֶּה לֹא נִ ְטהָ ִרים ַעד ׁ ֶ
שה לָ הֶ ם
ש ָּכתוּב )שם ח( וְ כֹה ַתעֲ ֶׂ
הַ שּׂ ֵ ָערֶ ׁ ,
ְלטַ ה ֲָרם הַ זֵּה עֲ לֵ יהֶ ם מֵ י חַ ּ ָטאת וְ הֶ עֱ ִביר ּו ַת ַער
שיּ ְֻמ ְּתק ּו יוֹ ֵתר ,צָ ִר ְ
יך
ַעל ָּכל ְ ּב ָׂש ָרם וְ גוֹ ' .ו ְּכ ֵדי ׁ ֶ
שהוּא ִמ ַ ּצד הַ חֶ סֶ ד הָ ֶע ְליוֹ ןְ ,להָ ִרים
הַ כּ ֹהֵ ןֶ ׁ ,
ש ָּכתוּב וְ הֵ נִ יף ַא ֲהרֹן אֶ ת הַ ְלוִ יִּם ְּתנוּפָ ה
אוֹ ָתםֶ ׁ ,
ש ְּל ַמ ְעלָ ה,
יש הַ זֶּה ׁ ֶ
שהוּא לָ ִא ׁ
ִל ְפנֵי ה'ּ ְ .כמוֹ ׁ ֶ
שר רוֹ צֶ ה ְל ִה ְת ַמ ּ ֵתק יוֹ ֵתרִ ,מ ְת ּג ּ ֶַלה בּ וֹ
ש ַּכאֲ ׁ ֶ
ֶׁ
חֶ סֶ ד ֶע ְליוֹ ן ,וְ נִ ְמ ּ ָתק .ו ַּמ ְמ ִּתיק הוּא ְל ַמ ּ ָטה.

יש ִּב ְכלָ לָ א ְ ּד ָא ָדם ה ּוא .וְ ַכד ּ ָב ֵעי ק ּו ְד ׁ ָשא
 .124וְ ַהאי ִא ׁ
ְּב ִר ְ
יש אֲ גַ ח ְּבה ּו ְק ָר ָבא,
יך ה ּוא לְ ַא ָּג ָחא ְק ָר ָבאְּ ,ב ַהאי ִא ׁ
יש ַמ ּ ָמ ׁש.
יש ִמלְ ָח ָמהְּ ,ב ַהאי ִא ׁ
ִ ּד ְכ ִּתיב )שמות טו( יְ יָ' ִא ׁ
ישא,
שעֲ ָרא ְ ּד ֵר ׁ ָ
וְ לָ א אֲ גַ ח ְּבה ּו ְק ָר ָבאַ ,עד ְ ּד ַא ְע ּ ָבר לֵ ּ
יה ַ ׂ
יהון ,וְ יִ ּ ָת ְּבר ּון ָּכל ִאי ּנ ּון ִ ּכ ְת ִרין
ְּבגִ ין ְ ּדיִ ׁ ְש ּ ַתלְ ׁ ְשל ּון ִמ ּ ׁ ִשלְ ׁש ּולֵ ֹ
שעֲ ֵרי .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה ז( ּ ַב ֹיום
ְ ּד ִמ ְת ַאחֲ ָדן ְּב ַ ׂ
ְ
ֹאש
ַהה ּוא יְ גַ ּ ַלח יְ יָ' וְ ֹגו'ְּ .ב ֶע ְב ֵרי נָ ָהר ְּב ֶמלֶ ך ַא ּ ׁש ּור ֶאת ָהר ׁ
ש ַער ָה ַרגְ לָ יִ ם וְ גַ ם ֶאת ַה ָ ּז ָקן ִּת ְס ּ ֶפה.
וְ ַ ׂ

של ָא ָדם,
יש הַ זֶּה הוּא ִ ּב ְכלָ ל ׁ ֶ
 .124וְ הָ ִא ׁ
ְ
שרוֹ צֶ ה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ְל ִה ּ ָלחֵ ם ִ ּב ְק ָרב,
ו ְּכ ׁ ֶ
יש הַ זֶּה הוּא נִ ְלחָ ם ָּבהֶ ם ִ ּב ְק ָרב,
ָּב ִא ׁ
יש
יש ִמ ְלחָ ָמהָּ ,ב ִא ׁ
ש ָּכתוּב )שמות טז( ה' ִא ׁ
ֶׁ
שעוֹ בֵ ר
הַ זֶּה ַמ ּ ָמ ׁש .וְ לֹא נִ ְלחָ ם ָּבהֶ ם ִ ּב ְק ָרבַ ,עד ׁ ֶ
ִש ּ ַת ְל ְׁשל ּו
שי ּ ְ ׁ
ֶׁ
ְ ּכ ֵדי
ֹאש,
ְ ׂש ַער הָ ר ׁ
לוֹ
ִש ְבר ּו ָּכל אוֹ ָתם הַ ְ ּכ ָת ִרים
מֵ ִה ְׁש ּ ַת ְל ְׁשלו ָּתם ,וְ י ּ ָׁ
ש ָּכתוּב )ישעיה ז( ַּביּוֹ ם
הָ אֲ ח ּוזִים ַּב ּ ְשׂ ָערוֹ ת .זֶה ּו ׁ ֶ
ְ
הַ הוּא ְיג ּ ַַלח ה' וְ גוֹ 'ּ ְ ,ב ֶע ְב ֵרי נָהָ ר ְ ּבמֶ לֶ ך ַא ּ ׁשוּר
ש ַער הָ ַרגְ לָ יִם וְ גַם אֶ ת הַ ז ּ ָָקן
ֹאש וְ ַׂ
אֶ ת הָ ר ׁ
ִּת ְס ּ ֶפה.

שה לָ ֶהם לְ ַטהֲ ָרםַ .מאי וְ כֹה.
ָ ּ .125תאנָ א ,וְ כֹה ַתעֲ ֶׂ
יהם ֵמי ַח ּ ָטאתִ ׁ ,ש ּי ּו ֵרי ַט ּ ָלא
ילאַ ,ה ּזֵה עֲ לֵ ֶ
ְ ּכגַ וְ ונָ א ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
דולְ ָחא ָה ָכא ֵמי ַח ּ ָטאתּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ׁ ִש ּי ּו ֵרי ַט ּ ָלא .לְ זִ ְמנָ א
ִ ּד ְב ֹ
הו ִרים.
יכם ַמיִ ם ְט ֹ
ְ ּד ָא ֵתי ְ ּכ ִתיב) ,יחזקאל לו( וְ זָ ַר ְק ִּתי עֲ לֵ ֶ
יש
יהםּ ְ ,כגַ וְ ונָ א ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
וְ ִכ ְּבס ּו ִבגְ ֵד ֶ
ילאּ ְ ,ד ִתק ּו ֹנוי ְ ּד ַהאי ִא ׁ
ִא ְת ָס ָחן ְּב ֶח ֶסד ִע ּ ָל ָאה וְ ִא ְת ַד ֵּכי ִמ ּכ ּ ָֹלא.

שה לָ הֶ ם ְלטַ ה ֲָרםַ .מה
 .125לָ ַמ ְדנוּ ,וְ כֹה ַתעֲ ֶׂ
ש ְּל ַמ ְעלָ ה ,הַ זֵּה עֲ לֵ יהֶ ם מֵ י
זֶּה וְ כֹה? ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
של הַ ְ ּבדוֹ לַ ח ָּכאן מֵ י
חַ ּ ָטאתִׁ ,שיּו ֵּרי הַ ּ ַטל ׁ ֶ
שהֵ ם ִׁשיּו ֵּרי הַ ּ ַטל .לֶ ָע ִתיד לָ בֹא
חַ ּ ָטאתֶ ׁ ,
ָּכתוּב) ,יחזקאל לז( וְ ז ַָר ְק ִּתי עֲ לֵ יכֶ ם ַמיִם
ש ְּל ַמ ְעלָ ה,
ְטהוֹ ִרים .וְ ִכ ְ ּבס ּו ִבגְ ֵדיהֶ םּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
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יש הַ זֶּה רוֹ ח ֲִצים ְ ּבחֶ סֶ ד ֶע ְליוֹ ן,
ש ִּת ּק ּונֵי הָ ִא ׁ
ֶׁ
וְ נִ ְטהָ ר ִמן הַ כּ ֹל.

 .126וְ ָת ֵנינָ ן ,אֲ ַמאי ְ ּכ ִתיב ְּב ַת ַער וְ ל ֹא ְּב ִמ ְס ּ ְפ ַריִ םֶ .א ּ ָלא
ֵיה ִ ּדינִ ין
שעֲ ָרא ְּב ׁ ָש ְר ׁש ֹוי ,וְ יִ ְתעֲ ְּבר ּון ִמנ ּ
ִמ ּ ׁש ּום ְ ּדיִ ְת ַע ָבר ַ ׂ
עו ָב ִדין
ֹ
יהוןּ .ולְ זִ ְמנָ א ְ ּדיִ ְת ַּכ ׁ ְשר ּון
ּ ַת ּ ָת ִאין ִמ ּ ׁש ּולְ ׁש ּולֵ ֹ
לְ ַת ּ ָתא ,זַ ִּמין ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
שעֲ ָרא ָ ּדא לְ ַא ְע ְּב ָרא
יך ה ּוא ַ ׂ
יה ְּבגִ ין ְ ּדלָ א יִ ְצ ַמח וְ יִ ְר ּ ֶבהּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ִ ּכי
יהּ ,ולְ ִמגְ לְ ׁ ֵש ּ
לֵ ּ
ֹאש ֹו.
יִ ּ ָמ ֵרט ר ׁ

 .126וְ ָׁשנִ ינוּ ,לָ ּ ָמה ָּכתוּב ְ ּב ַת ַער ,וְ לֹא
שיַּעֲ בֹר הַ שּׂ ֵ ָער
ְב ִמ ְס ּ ָפ ַריִם? אֶ ּ ָלאִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ְ ּב ָׁש ְר ׁשוֹ וְ י ַַע ְבר ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו הַ דִּ ינִ ים הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נִ ים
שיּ ְֻכ ְׁשר ּו הַ ּ ַמעֲ ִ ׂשים
מֵ ִה ְׁש ּ ַת ְל ְׁשלו ָּתם .ו ִּבז ְַמן ׁ ֶ
ְל ַמ ּ ָטהָ ,ע ִתיד הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְלהַ עֲ ִביר לוֹ
ש ּלֹא י ְִצ ַמח
אֶ ת הַ שּׂ ֵ ָער הַ זֶּה ו ְּלג ּ ֵַלחַ אוֹ תוֹ ּ ְ ,כ ֵדי ׁ ֶ
ֹאשוֹ .
ש ָּכתוּב ִ ּכי י ּ ִָמ ֵרט ר ׁ
וְ י ְִר ֶּבהֶ ׁ ,

ָ .127א ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחקַ ,רב ִמ ָּכל לֵ יוָ ֵאי ,ק ַֹרח הֲ וָ א,
יה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ילא,
יך ה ּוא לְ ַת ּ ָתאּ ְ ,כגַ וְ ונָ א ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
ְ ּד ַע ְב ֵד ּ
ֵיה לְ ַהאי
ֵיה ק ַֹרחֵ .א ָ
ימ ַתיְּ .ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדגָ לִ ׁ
יש ְּבגִ ינ ּ
וְ ַק ְרי ּ
ישּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ֵק ֵר ַח ה ּוא.
ִא ׁ

ָ .127א ַמר ַר ִ ּבי י ְִצחָ קּ ָ ,גדוֹ ל ִמ ָּכל הַ ְלוִ יִּם הָ יָה
ש ָע ָׂשה אוֹ תוֹ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְל ַמ ּ ָטה
ק ַֹרחֶ ׁ ,
ש ְּל ַמ ְעלָ ה ,וְ ָק ָרא לוֹ ק ַֹרחָ .מ ַתי? ְ ּב ָׁש ָעה
ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
ש ָּכתוּב ֵק ֵרחַ
יש הַ זֶּהֶ ׁ ,
ש ִ ּג ּ ַלח ִ ּב ְׁש ִבילוֹ אֶ ת הָ ִא ׁ
ֶׁ
הוּא.

שעֲ ָרא ,וְ ָח ָמא לְ ַאהֲ רֹן
 .128וְ ַכד ָח ָמא ק ַֹרח ֵר ׁ ֵ
יש ּ
יה ְּבלָ א ַ ׂ
ֵיה וְ ִק ּנֵא לְ ַאהֲ רֹן.
ִמ ְת ַק ּ ׁ ֵשט ְּב ִק ׁש ּו ֵטי ַמלְ ִכיןִ ,א ְתזַ לְ זָ ל ְּב ֵעינ ּ
ְ
יה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ,אֲ נָ א עֲ ָב ִדית לָ ך ְ ּכגַ וְ ונָ א
ָא ַמר לֵ ּ
ילא ,לָ א ּ ָב ָעאת לְ ַא ְעלָ ָאה ְּב ִע ּ ָל ִאין ,ח ּות לְ ַת ּ ָתא וַ הֲ וִ י
ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
אולָ הַ .מאי
ְּב ַת ּ ָת ִאיןּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,במדבר טז( וְ י ְָרד ּו ַח ִּיים ׁ ְש ֹ
ָיבין ,וְ לֵ ית ַמאן
וחין ַח ּי ִ
ֵיה ָ ּנםּ ְ .ד ַת ּ ָמן ַצוְ ִ
אולּ .ג ִ
ִאיה ּו ׁ ְש ֹ
ִ ּד ְמ ַרחֲ ֵמי ָעלַ יְ יה ּוּ .וזְ ִמינִ ין ִאי ּנ ּון לְ ַאחֲ יָיא ּולְ ַאעֲ לָ אַּ ,כד
יִ ְּת ַער ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יהּ ,ולְ ַאחֲ יָיא לְ ה ּו.
יך ה ּוא לְ ַע ּ ֵמ ּ
אול
מו ִריד ׁ ְש ֹ
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,שמואל א ,ב( יְ יָ' ֵמ ִמית ּו ְמ ַח ּיֶה ֹ
וַ ּי ַָעל.

ש ָער
ֹאשוֹ ְ ּב ִלי ֵׂ
ש ָר ָאה ק ַֹרח אֶ ת ר ׁ
 .128ו ְּכ ׁ ֶ
שט ְ ּב ִק ּ ׁשוּטֵ י ְמלָ ִכים,
וְ ָר ָאה אֶ ת ַא ֲהרֹן ִמ ְת ַק ּ ׁ ֵ
ִהזְדַּ ְלזֵל ְ ּב ֵעינָיו וְ ִק ּנֵא ְל ַא ֲהרֹןָ .א ַמר לוֹ הַ ָּקדוֹ ׁש
ש ְּל ַמ ְעלָ ה,
יתי אוֹ ְת ָך ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
ָּברו ְּך הוּא :אֲ נִ י ָע ִ ׂש ִ
ית לַ עֲ לוֹ ת לָ ֶע ְליוֹ נִ יםֵ ,רד ְל ַמ ּ ָטה וְ ִת ְהיֶה
לֹא ָר ִצ ָ
ש ָּכתוּב )במדבר טז( וְ י ְָרד ּו חַ יִּים
בַ ּ ַת ְח ּתוֹ נִ יםֶ ׁ .
ש ּ ָׁשם צוֹ וְ ִחים
ֵיה ּנֹםֶ ׁ ,
ְׁשאוֹ לָ הַ .מה ּו הַ ּ ְׁשאוֹ ל? ּג ִ
ש ְּמ ַרח ֲִמים עֲ לֵ יהֶ ם.
הָ ְר ָׁש ִעים ,וְ אֵ ין ִמי ׁ ֶ
שיְּעוֹ ֵרר הַ ָּקדוֹ ׁש
וַעֲ ִת ִידים הֵ ם ִל ְחיוֹ ת וְ לַ עֲ לוֹ ת ְ ּכ ׁ ֶ
ו ְּלהַ חֲיוֹ ָתם,
ַע ּמוֹ
אֶ ת
הוּא
ָּברו ְּך
שכָ תוּב )שמואל-א ב( ה' מֵ ִמית ו ְּמחַ יֶּה מוֹ ִריד
ֶׁ
ְׁשאוֹ ל ַויּ ַָעל.

ֹאש ֹוָ ּ .תאנָ א,
) .129ויקרא יג( וְ ִאם ִמ ּ ְפ ַאת ּ ָפנָ יו יִ ּ ָמ ֵרט ר ׁ
ִאית ּ ָפנִ ים וְ ִאית ּ ָפנִ יםּ ,ו ַמאן ּ ָפנִ ים ַה ּ ָלל ּוִ .א ּ ֵלין ִאי ּנ ּון
ְ ּד ִא ְקר ּון ּ ָפנִ ים ׁ ֶשל זַ ַעם .וְ ָכל ִא ּ ֵלין ְ ּד ּ ַתלְ יָין ֵמ ִאי ּנ ּון ּ ָפנִ ים
יפיןֻ ּ .כ ְּלה ּו ְ ּדלָ א ֵמ ַרחֲ ֵמי ,וְ ַכד ִא ְת ַע ּ ָבר
יפיןֻ ּ ,כ ְּלה ּו ּ ַת ִּק ִ
חֲ ִצ ִ
שעֲ ָרא ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִאי ּנ ּון ּ ָפנִ יםִ ,מ ְת ַע ְּב ָרן ּ ֻכ ְּלה ּו וְ ִא ְּת ּ ָבר ּו.
ַׂ

ֹאשוֹ  .לָ ַמ ְדנוּ,
 .129וְ ִאם ִמ ּ ְפ ַאת ּ ָפנָיו י ּ ִָמ ֵרט ר ׁ
י ֵׁש ּ ָפנִ ים וְ י ֵׁש ּ ָפנִ ים .ו ִּמי הַ ּ ָפנִ ים הַ ּ ָללוּ? אֵ ּל ּו הֵ ם
ש ְּתל ּויִים
של ַז ַעם .וְ כָ ל אֵ ּל ּו ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְק ָר ִאים ּ ָפנִ ים ׁ ֶ
ֶׁ
יפיםֻ ּ ,כ ּ ָלם לֹא
מֵ אוֹ ָתם ּ ָפנִ ים חֲצו ִּפיםֻ ּ ,כ ּ ָלם ּ ַת ִ ּק ִ
שעוֹ בֵ ר הַ שּׂ ֵ ָער ִמ ַ ּצד אוֹ ָתם הַ ּ ָפנִ ים,
ְמ ַרח ֲִמים .ו ְּכ ׁ ֶ
ּ ֻכ ּ ָלם עוֹ ְב ִרים וְ נִ ְׁש ָּב ִרים.

שעֲ ָרא
ּ ְ .130ד ַתנְ יָא) ,קל''א ע''ב ,קמ''א( ָּכל ִאי ּנ ּון ְ ּד ּ ַתלְ יָין ִמ ּ ַ ׂ
ותיְ יה ּו.
יפין ְ ּכוָ ַ
ְ ּד ֵר ׁ ָ
ישאִ ,אי ּנ ּון ִע ּ ָל ִאין ַעל ָאחֳ ָרנִ ין ,וְ לָ א חֲ ִצ ִ
שעֲ ָרא ְ ּד ִאי ּנ ּון ּ ָפנִ יםֻ ּ ,כ ְּלה ּו
וְ ָכל ִאי ּנ ּון ְ ּד ּ ַתלְ יָין ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַ ׂ
יפיןּ ,ו ְבגִ ין ָּכ ְך ַאנְ ּפ ֹוי ִמ ְתלַ הֲ ָטן ְ ּכ ֶא ּ ׁ ָשאִ ,מ ּ ׁש ּום
יפין וְ ַת ִק ִ
חֲ ִצ ִ
האי ְ ּכ ִתיב) ,איכה
יצו ָצא ְ ּדב ּו ִצינָ א ְ ּד ַק ְר ִ ּדינ ּו ָתאּ .ו ְב ַ
נִ ֹ
שי ָרע.
ד( ּ ְפנֵי יְ יָ' ִח ְּל ָקם) .תהלים לד( ּ ְפנֵי יְ יָ' ְּב ֹ
עו ֵׂ

ש ְּתל ּויִים מֵ הַ שּׂ ֵ ָער
ש ּ ָל ַמ ְדנוָּּ ,כל אוֹ ָתם ׁ ֶ
ֶ ׁ .130
ֹאש ,הֵ ם ֶע ְליוֹ נִ ים ַעל הָ אֲ חֵ ִרים וְ לֹא
של הָ ר ׁ
ֶׁ
ש ְּתל ּויִים ִמ ַ ּצד
חֲצו ִּפים ְ ּכמוֹ ָתם ,וְ כָ ל אוֹ ָתם ׁ ֶ
של אוֹ ָתם הַ ּ ָפנִ יםֻ ּ ,כ ּ ָלם חֲצו ִּפים
הַ שּׂ ֵ ָער ׁ ֶ
יפים ,ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך ּ ָפנָיו ְמלֹהָ ִטים ָּכאֵ ׁש,
וְ ַת ִ ּק ִ
שה .וּבָ זֶה
של הַ ִ ּניצוֹ ץ הַ ָּק ׁ ֶ
ִמ ּ ׁשוּם הַ ִ ּניצוֹ ץ ׁ ֶ
ָּכתוּב )איכה ד( ּ ְפנֵי ה' ִח ְּל ָקם) .תהלים לד( ּ ְפנֵי
ֹשי ָרע.
ה' ְ ּבע ֵׂ
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ָ .131א ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחק ַמה ּו נֶגַ ע לָ ָבן אֲ ַד ְמ ָ ּדם .נֶגַ ע ַמ ּ ָמ ׁש
ה ּואִ ,אי ִח ָ ּו ָורא ִא ְתחֲ זֵי ,וְ ס ּו ָמ ָקא לָ א ִא ְת ַע ּ ָברַ .מ ׁ ְש ַמע
ִ ּד ְכ ִּתיב לָ ָבן אֲ ַד ְמ ָ ּדםָ .א ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסיּ ְ ,ד ִח ָ ּו ָורא לָ א
ִא ְתחֲ זֵי ֶא ּ ָלא ְּבס ּו ָמ ָקאּ ְ ,כגַ וְ ונָ א ִח ָ ּו ָורא וְ ס ּו ָמ ָקאִ .ר ִּבי
יִ ְצ ָחק ָא ַמרַ ,אף ַעל ַּגב ְ ּד ִח ָ ּו ָורא ִא ְתחֲ זֵיִ ,אי ס ּו ָמ ָקא לָ א
יכם
ָאזִ יל ,נֶגַ ע ה ּואּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,ישעיה א( ִאם יִ ְהי ּו חֲ ָט ֵא ֶ
ַּכ ּ ׁ ָשנִ ים ַּכ ּ ׁ ֶשלֶ ג יַלְ ִּבינ ּו .וְ ַכד ִא ְתחֲ ָ ּוורּ ,כ ּ ָֹלא ַרחֲ ֵמי
ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו ,וְ ִדינִ ין לָ א ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו) .ס''א דהא אתעקרו(

ָ .131א ַמר ַר ִ ּבי י ְִצחָ קַ ,מה ּו ֶנגַע לָ בָ ן אֲ ַד ְמדָּ ם?
ֶנגַע ַמ ּ ָמ ׁש הוּאִ ,אם נִ ְראֶ ה לָ בָ ן ,וְ הָ ָאדֹם לֹא
ש ָּכתוּב לָ בָ ן אֲ ַד ְמדָּ םָ .א ַמר ַר ִ ּבי
ָעבַ רַ .מ ְׁש ָמע ׁ ֶ
שהַ ּ ָלבָ ן לֹא נִ ְראֶ ה אֶ ּ ָלא ִעם ָאדֹםּ ְ ,כמוֹ
יוֹ סֵ יֶ ׁ ,
הַ ּ ָלבָ ן וְ הָ ָאדֹםַ .ר ִ ּבי י ְִצחָ ק ָא ַמרַ ,אף ַעל ַ ּגב
שהַ ּ ָלבָ ן נִ ְראֶ הִ ,אם הָ ָאדֹם לֹא הוֹ לֵ ְך ֶ -נגַע
ֶׁ
ש ָּכתוּב )ישעיה א( ִאם י ְִהי ּו חֲטָ אֵ יכֶ ם
הוּאֶ ׁ ,
ש ּ ַמ ְל ִ ּביןָּ ,כל הָ ַרח ֲִמים
שלֶ ג י ְַל ִ ּבינוּ .ו ְּכ ׁ ֶ
ַּכ ּ ָׁשנִ ים ַּכ ּ ׁ ֶ
נֶע ְקרוּ(.
)שהֲ ֵרי ֶ
נִ ְמצָ ִאים ,וְ ִדינִ ים לֹא נִ ְמצָ ִאיםֶׁ .

ָ ּ .132תאנֵי ִר ִּבי ַא ּ ָבאּ ְ ,כ ִתיב ֶנגַ ע ה ּואּ ,ו ְכ ִתיב נֶגַ ע ִהיא.
ַחד ְ ּד ַכר וְ ַחד נ ּו ְק ּ ָבאֶ .א ּ ָלא ַּכד נ ּו ְק ּ ָבאִ ,א ְס ְּת ָא ַבת ְּבגִ ין
חו ֵבי ּ ַת ּ ָת ֵאיּ ְ ,כ ִתיב נֶגַ ע ִהיא .וְ ַכד ְ ּד ַכר לָ א ִא ְת ָ ּד ֵכי ְּבגִ ין
ֹ
חו ֵבי ּ ַת ּ ָת ֵאיּ ְ ,כ ִתיב נֶגַ ע ה ּוא.
ֹ

 .132לָ ַמד ַר ִ ּבי ַא ָּבאָּ ,כתוּב ֶנגַע הוּא ,וְ כָ תוּב
ֶנגַע ִהיא .אֶ חָ ד זָכָ ר וְ אֶ חָ ד נְ ֵקבָ ה .אֶ ּ ָלא
שהַ ְ ּנ ֵקבָ ה נִ ְטמֵ את ִמ ּ ׁשוּם חֲטָ אֵ י הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נִ ים,
ְ ּכ ׁ ֶ
שהַ זָּכָ ר לֹא נִ ְטהָ ר ִמ ּ ׁשוּם
ָּכתוּב ֶנגַע ִהיא .ו ְּכ ׁ ֶ
חֲטָ אֵ י הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נִ יםָּ ,כתוּב ֶנגַע הוּא.

מו ְד ָען ִמ ִּלין ִא ּ ֵלין לְ גַ ּ ֵבי ַּכהֲ נָ אּ ִ ,דינִ ין ְ ּד ָאת ּו
 .133וְ ִא ׁ ְש ְּת ֹ
מו ְד ָען ָק ְר ּ ָבנֵי ְ ּד ַב ְעיָין
ֵמ ַהאי ,וְ ִדינִ ין ְ ּד ָאת ּו ֵמ ַהאי .וְ ִא ׁ ְש ְּת ֹ
ימה
לְ ָק ְר ָבאּ ִ ,ד ְכ ִּתיב זָ ָכר ּ ָת ִמיםּ .ו ְכ ִתיב נְ ֵק ָבה ְּת ִמ ָ
מו ְד ָען ִמלֵ יֵ ,מ ָאן ָאת ּו ִ ּדינִ יןּ ,ו ֵמ ָאן
יא ָ ּנהּ ְ ,ד ָהא ִא ׁ ְש ְּת ֹ
יְ ִב ֶ
או ְּב ַהאי .וְ ַעל ָ ּדא
ֹ
חו ֵביּ ְ .ד ִא ְת ַאחֲ ָדן ְּב ַהאי
ִאי ּנ ּון ֹ
ְ ּכ ִתיב) ,תהלים נא( זִ ְב ֵחי אֱ ל ִֹהים ר ּו ַח נִ ׁ ְש ָּב ָרהְ .ל ַא ּ ָפ ָקא
ׁ ְש ָאר ָק ְר ְּבנִ ין ְ ּדלָ א ְ ּכ ִתיב ר ּו ַח נִ ׁ ְש ּ ָב ָרהּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ׁ ְשלָ ָמא
לְ ָעלְ ָמא ,וְ ֶח ְדוָ ה ְ ּד ִע ּ ָל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין.

 .133וְ הַ דְּ בָ ִרים הַ ּ ָלל ּו נוֹ ָד ִעים לַ כּ ֹהֵ ן ,הַ דִּ ינִ ים
ש ָּב ִאים ִמזֶּה .וְ נוֹ ָד ִעים
ש ָּב ִאים ִמזֶּה וְ הַ דִּ ינִ ים ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
ש ָּכתוּב זָכָ ר
ש ָ ּצ ִריך ְלהַ ְק ִריבֶ ׁ ,
הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת ׁ ֶ
שה ֲֵרי
ימה י ְִביאֶ ּנָהֶ ׁ .
ּ ָת ִמים ,וְ כָ תוּב נְ ֵקבָ ה ְּת ִמ ָ
הַ דְּ בָ ִרים נוֹ ָד ִעים מֵ אֵ יפֹה ָּבא ּו הַ דִּ ינִ ים וּמֵ אֵ יפֹה
שאֲ ח ּוזִים ָּבזֶה אוֹ ָּבזֶה .וְ ַעל
אוֹ ָתם הַ חֲטָ ִאיםֶ ׁ ,
ּ ֵכן ָּכתוּב) ,תהלים נא( ז ְִבחֵ י אֱ ל ִֹהים רוּחַ
ש ּלֹא כָ תוּב
נִ ְׁש ָּב ָרהְ .להוֹ ִציא ְׁש ָאר הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת ׁ ֶ
שהֵ ם ָׁשלוֹ ם לָ עוֹ לָ ם וְ ִ ׂש ְמחַ ת
רוּחַ נִ ְׁש ָּב ָרהֶ ׁ ,
הָ ֶע ְליוֹ נִ ים וְ הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נִ ים.

) .134ויקרא יג( וְ ִאם יִ ְר ֶא ָ ּנה ַה ּכ ֵֹהןָ ּ .תאנֵי ִר ִּבי ֹיו ֵסי,
ְ ּכ ִתיב )דף מ''ט ע''ב( )תהלים סה( ׁש ֹו ֵמ ַע ְּתפ ּ ָלה ָע ֶד ָ
יך
ִ
וְ ֹגו'ׁ .ש ֹו ֵמ ַע ְּתפ ּ ָלהּ ָ ,דא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואִ .ר ִּבי ִחזְ ִק ּיָה
ִ
יהַ ,מה ּו
ָא ַמרׁ ,ש ֹו ֵמ ַע ְּת ִפ ּ ָלהׁ ,ש ֹו ֵמ ַע ְּת ִפ ּל ֹות ִמ ּ ָב ֵעי לֵ ּ
יהי
ש ָר ֵאלּ ְ ,ד ִא ִ
ׁש ֹו ֵמ ַע ְּת ִפ ּ ָלהֶ .א ּ ָלא ְּת ִפ ּ ָלהּ ָ ,דא ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
לה )ס''א )תהלים
ְּת ִפ ּ ָלהּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,תהלים קט( ואֲ נִ י ְת ִפ ּ ָ
ש ָר ֵאל ָק ָא ַמר לָ ּה.
סט( ואני תפלתי( וְ ָדוִ ד ְּבגִ ין ְכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
ּו ַמה ְ ּד ָא ַמר וַ אֲ נִ י ְת ִפ ּ ָלהּ ,כ ּ ָֹלא ַחד ,וְ ַעל ָ ּדא ׁש ֹו ֵמ ַע
ְּת ִפ ּ ָלה ,וְ ָדא ְּת ִפ ּ ָלה ׁ ֶשל יַדּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,שמות יג( ַעל י ְָד ָכה
ְּב ֵה''א.

 .134וְ ִאם י ְִראֶ ּנָה הַ כּ ֹהֵ ןָׁ .שנָה ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י,
ָּכתוּב )תהלים סה( ׁשֹמֵ ַע ְּת ִפ ּ ָלה ָע ֶד ָ
יך וְ גוֹ '.
ׁשֹמֵ ַע ְּת ִפ ּ ָלה  -זֶה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאַ .ר ִ ּבי
ִחז ְִקיָּה ָא ַמרׁ ,שֹמֵ ַע ְּת ִפ ּ ָלה?! ׁשוֹ מֵ ַע ְּת ִפ ּלוֹ ת הָ יָה
צָ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת! ַמה זֶּה ׁשֹמֵ ַע ְּת ִפ ּ ָלה? אֶ ּ ָלא ְּת ִפ ּ ָלה
ש ָּכתוּב )שם
ש ִהיא ְּת ִפ ּ ָלהֶ ׁ ,
ִש ָראֵ לֶ ׁ ,
זוֹ ְ ּכנֶסֶ ת י ְ ׂ
סט( וַ אֲ נִ י
ְת ִפ ּ ָלה)) .תהלים
קט( וַאֲ נִ י
ְת ִפ ּל ִָתי( וְ ָדוִ ד ָא ַמר אוֹ ָת ּה ִ ּב ְׁש ִביל ְ ּכנֶסֶ ת
ש ָא ַמר וַאֲ נִ י ְת ִפ ּ ָלה ,הַ כּ ֹל אֶ חָ ד,
ִש ָראֵ ל .ו ַּמה ּ ׁ ֶ
י ְׂ
של יָד,
וְ ַעל זֶה ׁשֹמֵ ַע ְּת ִפ ּ ָלה ,וְ זוֹ ְּת ִפ ּ ָלה ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )שמות יג( ַעל י ְָדכָ הּ ְ ,בהֵ ''א.
ֶׁ

ָ .135ע ֶד ָ
ָבוא ּוְּ .ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדג ּו ָפא ׁ ַש ְריָא
שר י ֹ
יך ָּכל ּ ָב ָ ׂ
שר ִ ּכי
ְּב ַצעֲ ָראְּ ,ב ַמ ְר ִעין ְּב ַמ ְכ ְּת ׁ ִשיןּ ְ .כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר ּו ָב ָ ׂ
שר ַה ַחיּ .ו ְבגִ ין
רוֶ .את ַה ּנֶגַ ע ְּב ֹ
עו ֹ
יִ ְהיֶה ְב ֹ
שרַ .ה ּ ָב ָ ׂ
עור ַה ּ ָב ָ ׂ

ָ .135ע ֶד ָ
שהַ ּגוּף
יך ָּכל ָּב ָׂשר ָיבֹא ּו ּ ְ -ב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ ַמר
ָׁשרוּי ְ ּבצַ ַערּ ְ ,ב ַמחֲלוֹ ת ו ַּמכּ וֹ תּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
וּבָ ָׂשר ִ ּכי י ְִהיֶה ְבעוֹ רוֹ  .אֶ ת הַ ּ ֶנגַע ְ ּבעוֹ ר הַ ָּב ָׂשר.
הַ ָּב ָׂשר הַ חַ י .ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך לֹא כָ תוּב ָּכל רוּחַ
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שר ָיבֹא ּוַ .מה ּו
ָּכ ְך לָ א ְ ּכ ִתיבָּ ,כל ר ּו ַח ָיבֹא ּוֶ ,א ּ ָלא ָּכל ּ ָב ָ ׂ
ָע ֶד ָ
יךֶ .א ּ ָלא ְ ּכ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר ,וְ ה ּו ָבא ֶאל ַה ּכ ֵֹהןּ ָ ,דא ה ּוא
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב ,וְ ִאם יִ ְר ֶא ָ ּנה
ַה ּכ ֵֹהןָ ּ .תא חֲ זֵיַ ּ ,באֲ ַתר ַחד ַאהֲ רֹן ַה ּכ ֵֹהןּ ,ו ְב ַא ְת ָרא ָאחֳ ָרא
ַה ּכ ֵֹהן ְס ָתם ,וְ ָדא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא.

ָיבֹאוּ ,אֶ ּ ָלא ָּכל ָּב ָׂשר ָיבֹאוַּ .מה זֶּה ָע ֶד ָ
יך? אֶ ּ ָלא
ש ּנֶאֱ ַמר וְ הוּבָ א אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן ,זֶה הוּא הַ ָּקדוֹ ׁש
ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
ש ָּכתוּב וְ ִאם י ְִראֶ ּנָה הַ כּ ֹהֵ ן .בּ ֹא
ָּברו ְּך הוּא .זֶה ּו ׁ ֶ
ְראֵ הּ ְ ,ב ָמקוֹ ם אֶ חָ ד ַא ֲהרֹן הַ כּ ֹהֵ ן ,ו ְּב ָמקוֹ ם ַאחֵ ר
הַ כּ ֹהֵ ן ְס ָתם ,וְ זֶה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא.

ָ .136א ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחק ,וְ ָהא ְ ּכ ִתיב נֶגַ ע ָצ ַר ַעת ִ ּכי ִת ְהיֶה
ְּב ָא ָדם וְ ה ּו ָבא ֶאל ַה ּכ ֵֹהןִ ,אי ָה ִכי ָ ּדא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
יה ּ ַתלְ יָא ָּכל ַ ּד ְכי ּו ָתא וְ ָכל
יה ִאיןְּ .בגִ ין ְ ּד ֵב ּ
ה ּואָ .א ַמר לֵ ּ
יהִ ,אי ָה ִכי ,אֲ ַמאי וְ ה ּו ָבא ,וְ ה ּועֲ לָ ה
ְקד ּו ּ ׁ ָשהָ .א ַמר לֵ ּ
יהּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )שמות כז( וְ ה ּו ָבא
יהָ .א ַמר לֵ ּ
ִמ ּ ָב ֵעי לֵ ּ
עותּ ְ ,ד ָעיִ יל ָ ּדא ְּב ֹגו ָ ּדא .א ּוף ָה ָכא
ֶאת ּ ַב ָ ּדיו ּ ַב ּ ַט ּ ָב ֹ
יה )כד אהדר
יה לְ ַכהֲ נָ א ,לְ ַד ְ ּכ ָאה לֵ ּ
וְ ה ּו ָבאּ ְ ,דיִ ָּכנְ ס ּון לֵ ּ
יה.
ביה( וְ י ֵָעל ּון ִמ ּ ָלה ַק ּ ֵמ ּ

ָ .136א ַמר ַר ִ ּבי י ְִצחָ קַ ,וה ֲֵרי ָּכתוּב ֶנגַע צָ ַר ַעת
ִ ּכי ִת ְהיֶה ְ ּב ָא ָדם וְ הוּבָ א אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ןִ ,אם ָּכ ְך ,זֶה
שבּ וֹ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא? ָא ַמר לוֹ ֵ ּ ,כןִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ְתל ּויָה ָּכל טָ ה ֳָרה וְ כָ ל ְק ֻד ּ ָׁשהָ .א ַמר לוֹ ִ ,אם
ָּכ ְך ,לָ ּ ָמה וְ הוּבָ א? וְ הָ עֳ לָ ה הָ יָה צָ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת!
ש ּנֶאֱ ַמר )שם כז( וְ הוּבָ א אֶ ת
ָא ַמר לוֹ ּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
ש ּ ַמ ְכנִ יס זֶה ְלתוֹ ְך זֶהַ .אף ָּכאן
ַּבדָּ יו ַּב ּ ַט ָּבעֹתֶ ׁ ,
חוזֵר
)כ ֶׁש ֹ
ִכנְ ס ּו לַ כּ ֹהֵ ן ְלטַ הֵ ר אוֹ תוֹ ְ ּ
שי ּ ּ ָ
וְ הוּבָ אֶ ׁ ,
בּ ֹו( וְ י ְַכנִ יס ּו ָדבָ ר ְלפָ נָיו.

ָ .137א ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחקָ ,ה ִכי ּ ָתנֵינָ ן ,נֶגַ ע ָצ ַר ַעת .נֶגַ ע ה ּוא
יפא ׁ ַש ְריָא ְּב ָעלְ ָמאָ .צ ַר ַעתְ :סגִ יר ּוּ ְ .כ ָמה ְד ַא ְּת
ִ ּדינָ א ּ ַת ִּק ָ
הו ָרא ִע ּ ָל ָאהְ .סגִ יר ּו ְ ּד ִטיב ּו ִע ּ ָל ָאהּ ְ ,דלָ א
ָא ֵמרְ ,סגִ יר ּו ִ ּדנְ ֹ
נָ ִחית לְ ָעלְ ָמאּ ִ .כי ִת ְהיֶה ְּב ָא ָדםְּ ,ב ָא ָדם ְס ָתם .וְ ה ּו ָבא
ֶאל ַה ּכ ֵֹהןּ ָ .דא ּכ ֵֹהן ִ ּדלְ ַת ּ ָתאּ ְ ,דה ּוא ִא ְת ְּת ַ ּקן לְ ִמ ְפ ּ ַתח
דוי
ַהה ּוא ְסגִ יר ּוּ ,ולְ אֲ ְדלָ ָקא ּב ּו ִצינִ יָא ְ ּדיִ ׁ ְש ְּת ָכח ּו ַעל יְ ֹ
ילא ּולְ ַת ּ ָתא .וְ יִ ְתעֲ ָבר וְ יִ ְס ּ ָתלַ ק ַהה ּוא נֶגַ ע,
ִּב ְר ָכן לְ ֵע ּ ָ
וְ יִ ׁ ְש ֵרי נְ ִהיר ּו ְ ּד ַרחֲ ֵמי ַעל ּכ ּ ָֹלאּ ,ו ְבגִ ין ָּכ ְך וְ ה ּו ָבא ֶאל
ַה ּכ ֵֹהן.

ָ .137א ַמר ַר ִ ּבי י ְִצחָ קָּ ,כ ְך ָׁשנִ ינוֶּ ,נגַע צָ ַר ַעת:
שה הַ ּ ָׁשרוּי ָּבעוֹ לָ ם .צָ ַר ַעת
ֶנגַע  -הוּא הַ דִּ ין הַ ָּק ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ ַמר הֶ ְס ּגֵר הָ אוֹ ר הָ ֶע ְליוֹ ן.
 הַ ְס ּג ָָרהּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶש ּלֹא יוֹ ֵרד לָ עוֹ לָ םּ ִ .כי
של הַ ּטוֹ ב הָ ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶ
הֶ ְס ּגֵר ׁ ֶ
ִת ְהיֶה ְ ּב ָא ָדם ּ ְ -ב ָא ָדם ְס ָתם .וְ הוּבָ א אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן
ש ְּל ַמ ּ ָטה ,וְ הוּא ְמ ֻת ָּקן ִל ְפ ּתֹחַ אוֹ תוֹ
 זֶה הַ כּ ֹהֵ ן ׁ ֶשיּ ּ ִָמ ְצא ּו ַעל יָדוֹ
הַ ּ ֶסגֶר ו ְּלהַ ְד ִליק ְמאוֹ רוֹ תֶ ׁ ,
ּ
ְ ּב ָרכוֹ ת ְל ַמ ְעלָ ה ו ְּל ַמ ּ ָטה ,וְ יַעֲ בֹר וְ י ְִס ּ ַת ֵלק אוֹ תוֹ
של ַרח ֲִמים ַעל הַ כּ ֹל,
ִש ֶרה אוֹ ר ׁ ֶ
הַ ּ ֶנגַע ,וְ י ְׁ
ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך וְ הוּבָ א אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן.

ָ .138א ַמר ִר ִּבי ַא ּ ָבא ,חֲ ֵמינָ א לְ ִאינְ ה ּו ְּבנֵי ָעלְ ָמאּ ְ ,דלָ א
יהוןּ ְ ,כ ִתיב ְּבה ּו
אר ֹ
יק ָרא ְ ּד ָמ ֵ
ַמ ׁ ְש ְ ּג ָחן ,וְ לָ א י ְַד ִעין ִּב ָ
ש ָר ֵאל) ,ויקרא כ( אֲ ׁ ֶשר ִה ְב ַ ּדלְ ִּתי ֶא ְת ֶכם ִמן ָה ַע ִּמים
ְּביִ ְ ׂ
יתם
לִ ְה ֹיות לִ יּ .ו ְכ ִתיב) ,ויקרא כ( וְ ִה ְת ַק ִ ּד ׁ ְש ּ ֶתם וִ ְהיִ ֶ
דו ׁש ָאנִ י יְ יָ'ִ .אי ִאי ּנ ּון ִמ ְת ַרחֲ ָקןָ ,אן ה ּוא
דו ׁ ִשים ִ ּכי ָק ֹ
ְק ֹ
ֵיה.
הוןָ ,הא ְרע ּו ָתא ִ ּדלְ ֹ
ְקד ּו ּ ׁ ָשה ִ ּדלְ ֹ
הון ִא ְת ַרחֲ ַקת ִמ ּנ ּ
ּו ְק ָרא ַא ְכ ִריז וְ ָא ַמר) ,תהלים לב( ַאל ִּת ְהי ּו ְ ּכס ּוס ְ ּכ ֶפ ֶרד
ֵאין ָה ִביןְּ ,ב ָמה ִא ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשן ְּבנֵי נָ ׁ ָשא ִמ ּס ּוס וָ ֶפ ֶרד,
ימין
ימין ּו ְר ׁ ִש ִ
ִּב ְקד ּו ּ ׁ ָשה ְ ּדגַ ְר ַמיְ יה ּו ,לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ָחא ׁ ְשלֵ ִ
ִמ ּכ ּ ָֹלא.

יתי אוֹ ָתם ְ ּבנֵי
ָ .138א ַמר ַר ִ ּבי ַא ָּבאָ ,ר ִא ִ
יחים וְ לֹא יוֹ ְד ִעים ִ ּב ְכבוֹ ד
ש ּלֹא ַמ ְׁש ִ ּג ִ
הָ עוֹ לָ ם ׁ ֶ
שר
ִש ָראֵ ל) ,ויקרא כ( אֲ ׁ ֶ
ִרבּ וֹ נָםָּ .כתוּב ְ ּבי ְ ׂ
ִה ְבדַּ ְל ִּתי אֶ ְתכֶ ם ִמן הָ ַע ִּמים ִל ְהיוֹ ת ִלי.
ִיתם ְקד ִֹׁשים ִ ּכי
וְ כָ תוּב )שם( וְ ִה ְת ַקדִּ ְׁש ּ ֶתם וִ ְהי ֶ
ָקדוֹ ׁש אֲ נִ י ה'ִ .אם הֵ ם ִמ ְת ַרח ֲִקים ,אֵ יפֹה
ש ּ ָלהֶ ם? ה ֲֵרי ְרצוֹ נָם ִה ְת ַרחֵ ק ִמ ּ ֶמ ּנוּ,
הַ ְ ּק ֻד ּ ָׁשה ׁ ֶ
וְ הַ ָּכתוּב ַמ ְכ ִריז וְ אוֹ מֵ ר) ,תהלים לב( ַאל ִּת ְהי ּו
ְ ּכסוּס ְ ּכפֶ ֶרד אֵ ין הָ ִביןַּ .ב ּ ֶמה נִ ְפ ָר ִדים ְ ּבנֵי ָא ָדם
שיּ ּ ִָמ ְצא ּו ְׁשלֵ ִמים
שת ַע ְצ ָמםֶ ׁ ,
ִמ ּסוּס וּפֶ ֶרד? ִ ּב ְק ֻד ּ ַׁ
ו ְּר ׁשו ִּמים מֵ הַ כּ ֹל.

יען ,לְ ַכ ְ ּוונָ א
 .139וְ ַעל ָ ּדא זִ ּו ּוגָ א ִ ּד ְבנֵי נָ ׁ ָשא ה ּוא ְּבזִ ְמנִ ין יְ ִד ָ
יה ְּבק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא .וְ ָהא
ְרע ּו ָתא לְ ִא ְת ַ ּד ְּב ָקא ּ ֵב ּ

של ְ ּבנֵי ָא ָדם הוּא ִ ּבז ְַמ ִ ּנים
 .139וְ ַעל ּ ֵכן ִז ּו ּוגָם ׁ ֶ
יְדו ִּעיםְ ,לכַ ּוֵן הָ ָרצוֹ ן ְל ִהדָּ בֵ ק ַּב ָּקדוֹ ׁש ָּברוּךְ
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ִא ְּתעֲ ר ּוְּ ,בפלְ ג ּות לֵ ילְ יָא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ָעאל ְּבגִ נְ ּ ָתא
ַ
ש ָר ֵאל
ְ ּד ֵע ֶדן ,לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְע ׁ ְש ָעא ִעם ַצ ִ ּד ַ
יק ּיָיאּ ,ו ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
יה ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ,וְ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא
ְמ ׁ ַש ּ ַב ַחת לֵ ּ
ִ ּד ְרע ּו ָתא לְ ִא ְת ַ ּד ְּב ָקא ְּבה ּו.

הוּאַ .וה ֲֵרי הֵ ִעירוַּּ ,בחֲצוֹ ת הַ ּ ַליְלָ ה הַ ָּקדוֹ ׁש
ש ַע ִעם
ָּברו ְּך הוּא נִ ְכנָס ְלגַן ֵע ֶדן ְל ִה ְׁש ּ ַתעֲ ׁ ֵ
ש ַּבחַ ת אֶ ת
ִש ָראֵ ל ְמ ַׁ
יקים ,ו ְּכנֶסֶ ת י ְ ׂ
הַ ַ ּצדִּ ִ
ְ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ,וְ ִהיא ֵעת ָרצוֹ ן ִל ְדבּ ֹק ָּבהֶ ם.

יתאִ ,מ ׁ ְש ּ ַת ְּת ֵפי ּ ָב ּה
או ַריְ ָ
 .140וְ ַח ְב ַר ּיָיא ְ ּד ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלֵ י ְּב ֹ
ישא ,וְ ִא ְת ַע ְּס ָקן
ש ָר ֵאל ,לְ ׁ ַש ְּב ָחא לְ ַמלְ ָּכא ַק ִ ּד ׁ ָ
ִּב ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
ידן ְרע ּו ָתא
או ַריְ ָ
ְּב ֹ
יתאְ ׁ ,ש ָאר ְּבנֵי נָ ׁ ָשא ְ ּכ ֵדין ִע ָ ּ
ְ
לְ ִא ְת ַק ְ ּד ׁ ָשא ִּב ְקד ּו ּ ׁ ָשה ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּואּ ,ולְ ַכ ְ ּוונָ א
יה .וְ ִאי ּנ ּון ַח ְב ַר ּיָיא ְ ּד ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלֵ י
ְרע ּו ָתא ְל ִא ְת ַ ּד ְּב ָקא ּ ֵב ּ
הון ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדזִ ּו ּוגָ א ָאחֳ ָרא
יתא זִ ּו ּוגָ א ִ ּדלְ ֹ
או ַריְ ָ
ְּב ֹ
ִא ׁ ְש ְּת ַכח ,וְ ַהאי ִמ ּ ׁ ַש ּ ָבת לְ ׁ ַש ּ ָבת לְ ַכ ְ ּוונָ א ְרע ּו ָתא
יה ְּבק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ש ָר ֵאל,
לְ ִא ְת ַ ּד ְּב ָקא ּ ֵב ּ
יך ה ּוא ּו ִב ְכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
ידן ְרע ּו ָתא ְ ּד ִמ ְת ּ ָב ְר ָכן ּכ ּ ָֹלא ִע ּ ָל ֵאי וְ ַת ּ ָת ֵאי.
ְ ּדה ּוא ִע ָ ּ

ַּב ּתוֹ ָרה,
ש ִּמ ְׁש ּ ַתדְּ ִלים
ֶׁ
 .140וְ הַ חֲבֵ ִרים
ש ֵּבחַ אֶ ת
ִש ָראֵ ל ְל ַׁ
ִמ ְׁש ּ ַת ְּת ִפים ִעם ְ ּכנֶסֶ ת י ְ ׂ
הַ ּ ֶמלֶ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש ,ו ִּמ ְת ַע ְּס ִקים ַּב ּתוֹ ָרה ִל ְׁש ָאר ְ ּבנֵי
שת
הָ ָא ָדםָ ,אז ֵעת ָרצוֹ ן ְל ִה ְת ַקדֵּ ׁש ִ ּב ְק ֻד ּ ַׁ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ו ְּלכַ ּוֵן ָרצוֹ ן ִל ְדבּ ֹק בּ וֹ .
ש ִּמ ְׁש ּ ַתדְּ ִלים ַּב ּתוֹ ָרה ,הַ ִּז ּווּג
וְ אוֹ ָתם הַ חֲבֵ ִרים ׁ ֶ
ש ָּבת
ש ִ ּנ ְמצָ א ִז ּווּג ַאחֵ ר ,וְ ֶזה ִמ ּ ַׁ
ש ּ ָלהֶ ם ְ ּב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
ש ָּבתְ ,לכַ ּוֵן הָ ָרצוֹ ן ִל ְדבּ ֹק ַּב ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
ְל ַׁ
שהַ כּ ֹל
ש ִהיא ֵעת ָרצוֹ ן ׁ ֶ
ִש ָראֵ לֶ ׁ ,
ו ִּב ְכנֶסֶ ת י ְ ׂ
ִמ ְת ָּב ְר ִכים ,הָ ֶע ְליוֹ נִ ים וְ הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נִ ים.

ֵיה ,וְ ַע ְב ָ ּדן ִ ּכ ְב ִע ֵיריָ ,אן
ִ .141אי ְּבנֵי נָ ׁ ָשא ִא ְת ַרחֲ ק ּו ִמ ּנ ּ
ישיןָ .אן ִאי ּנ ּון
הון ,לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ָחא ַק ִ ּד ׁ ִ
ה ּוא ְקד ּו ּ ׁ ָשה ִ ּדלְ ֹ
ילאּ .ו ׁ ְשלֹמֹה ַמלְ ָּכא ָצוַ וח
ישין ְ ּד ָמ ׁ ְש ָכן ֵמ ֵע ּ ָ
נַ ְפ ׁ ָש ָאן ַק ִ ּד ׁ ִ
טובַּ .גם ְּבל ֹא
וְ ָא ַמר) ,משלי יט( ַּגם ְּבל ֹא ַ ּד ַעת נ ֶֶפ ׁש ל ֹא ֹ
ַ ּד ַעתַ ,מאן ה ּוא ַ ּד ַעתּ ָ .דא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא .נ ֶֶפ ׁש ל ֹא
טוב,
עו ָב ַדיְ יה ּו ,ל ֹא ֹ
טובּ ָ ,דא ה ּוא נ ֶֶפ ׁשּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ַמ ׁ ְש ִכין ְּב ֹ
ֹ
ְ ּד ָהא ִמ ִּס ְט ָרא ָאחֳ ָרא ִא ְת ַמ ּ ׁ ְש ָכאן ָעלַ יְ יה ּו נַ ְפ ׁ ָש ָתא ְ ּדלָ או
טובְּ ,בגִ ין ְ ּדלָ א ְמ ַכ ְ ּוונֵי לִ ּ ַביְ יה ּו ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
ִאיה ּו ֹ
ה ּוא.

ִ .141אם ְ ּבנֵי ָא ָדם ִה ְת ַרחֲק ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו וְ עוֹ ִ ׂשים
שיּ ּ ִָמ ְצא ּו
ש ּ ָלהֶ ם ׁ ֶ
ַּכ ְ ּבהֵ מוֹ ת ,אֵ יפֹה הַ ְ ּק ֻד ּ ָׁשה ׁ ֶ
ש ּמוֹ ְׁש ִכים
ְקדוֹ ִׁשים? אֵ יפֹה הַ ְ ּנפָ ׁשוֹ ת הַ ְ ּקדוֹ ׁשוֹ ת ׁ ֶ
ִמ ְּל ַמ ְעלָ ה? ּו ְׁשלֹמֹה הַ ּ ֶ ְ
מלֶ ך צוֹ וֵחַ וְ אוֹ מֵ ר) ,משלי
יט( ּגַם ְ ּבלֹא ַד ַעת נֶפֶ ׁש לֹא טוֹ בּ .גַם ְ ּבלֹא
ַד ַעתִ ,מי הוּא הַ דַּ ַעת? זֶה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא.
שהֵ ם מוֹ ְׁש ִכים
נֶפֶ ׁש לֹא טוֹ ב  -זוֹ ִהי הַ ּנֶפֶ ׁש ׁ ֶ
שה ֲֵרי מֵ הַ ַ ּצד הָ ַאחֵ ר
שיהֶ ם .לֹא טוֹ בֶ ׁ ,
ְ ּב ַמעֲ ֵׂ
שאֵ ינ ָּה טוֹ בִ ,מ ּ ׁשוּם
נִ ְמ ָׁשכוֹ ת עֲ לֵ יהֶ ם נֶפֶ ׁש ׁ ֶ
ש ּלֹא ְמכַ ְּונִ ים ִל ָּבם לַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא.
ֶׁ

ַ .142מאן ְ ּד ִא ְתלְ ִהיט ְּביֵצֶ ר ָה ָרעְּ ,בלָ א ְרע ּו ָתא וְ ַכ ָ ּוונָ ה
ְ ּדלִ ּ ָבא ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואִ .מ ִּס ְט ָרא ְ ּדיֵצֶ ר ָה ָרע
טוב ,הֲ ָדא ה ּוא
יהי ֹ
יה נַ ְפ ׁ ָשאּ ְ ,דלָ או ִא ִ
ִא ְת ְמ ׁ ַש ְך ָעלֵ ּ
חו ֵטא.
טוב וְ ָאץ ְּב ַרגְ לַ יִ ם ֹ
ִד ְכ ִתיב ַּגם ְּבל ֹא ַ ּד ַעת נ ֶֶפ ׁש ל ֹא ֹ
ַמאן ְ ּד ִאיה ּו ָאץ ְּב ַרגְ לַ יִ ם וְ ָד ֵחי ׁ ַשעֲ ָתא ְּבלָ א ְרע ּו ָתא
חו ֵטא וַ ַ ּדאיְּ ,בכ ּ ָֹלא.
חו ֵטאֹ .
ישאֹ ,
ַק ִ ּד ׁ ָ

ש ִּמ ְתלַ הֵ ט ַּביֵּצֶ ר הָ ָרע ְ ּב ִלי ָרצוֹ ן
ִ .142מי ׁ ֶ
של יֵצֶ ר
וְ כַ ָ ּונַת הַ ּ ֵלב לַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ,מֵ הַ ַ ּצד ׁ ֶ
שאֵ ינ ָּה טוֹ ב .זֶה ּו
שכֶ ת ָעלָ יו נֶפֶ ׁש ׁ ֶ
הָ ָרע נִ ְמ ׁ ֶ
ש ָּכתוּב ּגַם ְ ּבלֹא ַד ַעת נֶפֶ ׁש לֹא טוֹ ב וְ ָאץ
ֶׁ
שהוּא ָאץ ָּב ַרגְ לַ יִם וְ דוֹ חֶ ה
ְ ּב ַרגְ לַ יִם חוֹ טֵ אִ .מי ׁ ֶ
אֶ ת הַ ּ ָׁש ָעה ְ ּב ִלי ָרצוֹ ן ָקדוֹ ׁש  -חוֹ טֵ א ,חוֹ טֵ א
וַדַּ אי ַּבכּ ֹל.

ישין ִּב ְבנֵי נָ ׁ ָשא ,וְ ַא ְס ִהיד ּו
 .143וְ ַעל ָ ּדא ׁ ַש ְריָין ַמ ְכ ְּת ׁ ִשין ִּב ׁ ִ
הון ,לְ ַאחֲ זָ ָאה ְ ּד ָהא ק ּו ְד ׁ ָשא
ְּב ַאנְ ּ ַפיְ יה ּו ּ ַבחֲ ִציפ ּו ָתא ִ ּדלְ ֹ
ְּב ִר ְ
הוןַ ,עד ְ ּד ִאי ּנ ּון
יה ְּב ֹ
יך ה ּוא ָמ ִאיס ְּבה ּו ,וְ לָ או ַ ּד ְע ּ ֵת ּ
עו ָב ַדיְ יה ּו ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמין,
זַ ָּכאן )דף נ' ע''א( ּו ַמ ְכ ׁ ְש ָראן ֹ
מו ְד ָען
ּו ִמ ְת ּ ָב ְר ָכן )ס''א ומתדכאן( .וְ ַעל ָ ּדא ִא ׁ ְש ְּת ֹ

 .143וְ ַעל זֶה ׁשוֹ רוֹ ת ַמכּ וֹ ת ָרעוֹ ת ִ ּב ְבנֵי ָא ָדם,
ו ְּמ ִע ִידים ִ ּב ְפנֵיהֶ ם ַעל חֻ ְצ ּ ָפ ָתםְ ,להַ ְראוֹ ת
ש ִה ּנֵה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא מוֹ אֵ ס ָּבהֶ ם וְ אֵ ין
ֶׁ
שהֵ ם זוֹ ִכים ו ַּמ ְכ ִׁש ִירים אֶ ת
דַּ ְע ּתוֹ ָּבהֶ םַ ,עד ׁ ֶ
שיהֶ ם ְ ּכ ִמ ּק ֶֹדם ו ִּמ ְת ָּב ְר ִכים )ו ִּמ ּ ַטהֲ ִרים( .וְ ַעל
ַמעֲ ֵׂ
ש ָּבאוֹ ת ִמ ַ ּצד
זֶה נוֹ ָדעוֹ ת הַ ּ ַמכּ וֹ ת לַ כּ ֹהֵ ן ,אוֹ ָתן ׁ ֶ
ש ָּבאוֹ ת מֵ הַ ַ ּצד הָ ַאחֵ ר.
הַ ּ ֻט ְמ ָאה וְ אוֹ ָתן ׁ ֶ
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ַמ ְכ ְּת ׁ ִשין לְ גַ ּ ֵבי ַּכהֲ נָ אִ ,אי ּנ ּון ְ ּד ַא ְתיָין ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד ְמ ָסאֲ ָבא,
וְ ִאי ּנ ּון ְ ּד ַא ְתיָין ִמ ִּס ְט ָרא ָאחֳ ָרא.
ּ ְ .144כגַ וְ ונָ א ָ ּדא ְ ּכ ִתיבּ ִ ,כי ָתבֹא ּו ֶאל ֶא ֶרץ ְ ּכנַ ַען וְ ֹגו',
וְ נָ ַת ִּתי נֶגַ ע ָצ ַר ַעת ְּב ֵבית ֶא ֶרץ אֲ ח ּו ַ ּז ְת ֶכם .וְ ִכי אֲ גָ ר ַטב
יעל ְּב ַא ְר ָעאֶ .א ּ ָלא ָהא
ה ּואּ ְ ,דיִ ׁ ְש ְּת ַכח ְּב ִאי ּנ ּון ְ ּדזַ ָּכאן לְ ֵמ ָ
יתיְ יה ּו,
מונִ ין ְ ּד ַא ְט ְמ ָרן ְּב ֵב ַ
א ּו ְקמ ּו ָה לְ ַא ׁ ְש ְ ּכ ָחא ַמ ְט ֹ
ש ָר ֵאל.
ּולְ ַאהֲ נָ ָאה ֹ
לון לְ יִ ְ ׂ

ּ ְ .144כמוֹ זֶה ָּכתוּבּ ִ ,כי ָתבֹא ּו אֶ ל אֶ ֶרץ ְ ּכנ ַַען
וְ גוֹ ' ,וְ נ ַָת ִּתי ֶנגַע צָ ַר ַעת ְ ּבבֵ ית אֶ ֶרץ אֲ חֻ ז ּ ְַתכֶ ם.
שז ּוֹ ִכים
שיּ ּ ִָמצֵ א ְבאוֹ ָתם ׁ ֶ
וְ ִכי ָׂשכָ ר טוֹ ב הוּא ׁ ֶ
ְל ִה ָּכנֵס לָ ָא ֶרץ? אֶ ּ ָלא ִה ּנֵה ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ִ ,ל ְמצֹא
יתם ,וְ לֵ הָ נוֹ ת ָּבהֶ ם אֶ ת
ש ִה ְט ִמינ ּו ְ ּבבֵ ָ
ַמ ְטמוֹ נִ ים ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל.
י ְׂ

ש ָר ֵאלּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ִמ ְת ַ ּד ְּב ָקן
 .145אֲ ָבל ּ ָתא חֲ זֵי ,זַ ָּכ ִאין ִאי ּנ ּון יִ ְ ׂ
יך ה ּוא ,וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה ְּבק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ָר ִחים
ּ ֵב ּ
לְ ה ּוּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,מלאכי א( ָא ַה ְב ִּתי ֶא ְת ֶכם ָא ַמר יְ יָ'ּ .ו ִמג ֹּו
ישא,
ָא ִעיל לְ ה ּו לְ ַא ְר ָעא ַק ִ ּד ׁ ָ
יה,
ְר ִחימ ּו ָתא ִ ּדילֵ ּ
הון,
יה ִע ְּמ ֹ
יה ּ ֵבינַ יְ יה ּוּ ,ולְ ֶמהֱ וִ י ִ ּד ּי ּו ֵר ּ
לְ ַא ׁ ְש ָר ָאה ׁ ְש ִכינְ ּ ֵת ּ
ישין ַעל ָּכל ְּבנֵי ָעלְ ָמא.
ש ָר ֵאל ְ ּדיִ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכח ּון ַק ִ ּד ׁ ִ
וְ יִ ְ ׂ

שהֵ ם
ִש ָראֵ ל ׁ ֶ
 .145אֲ בָ ל בּ ֹא ְראֵ הַ ,א ְׁש ֵריהֶ ם י ְ ׂ
ִמ ְתדַּ ְ ּב ִקים לַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ,וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּךְ
ש ָּכתוּב )מלאכי א( ָאהַ ְב ִּתי
הוּא אוֹ הֵ ב אוֹ ָתםֶ ׁ ,
אֶ ְתכֶ ם ָא ַמר ה' .ו ִּמ ּתוֹ ְך ַאהֲבָ תוֹ ִה ְכנִ יס אוֹ ָתם
לָ ָא ֶרץ הַ ְ ּקדוֹ ָׁשהְ ,להַ ְׁשרוֹ ת ְׁש ִכינָתוֹ ֵּבינֵיהֶ ם,
שיּ ּ ִָמ ְצא ּו
ִש ָראֵ ל ׁ ֶ
שיּ ְִהיֶה ִדיּוּרוֹ ִע ּ ָמהֶ ם ,וְ י ְ ׂ
וְ ׁ ֶ
ְקדוֹ ִׁשים ַעל ָּכל ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם.

שא
ָ ּ .146תא חֲ זֵיּ ְ ,כ ִתיב )שמות לה( וְ ָכל ַה ָ ּנ ׁ ִשים אֲ ׁ ֶשר נָ ָ ׂ
לִ ּ ָבן וְ ֹגו'ְּ .ב ׁ ַשעֲ ָתא ַ ּדהֲ ֹוו ַע ְב ִ ּדין עֲ ִב ְיד ּ ָתא ,הֲ ֹוו ַא ְמ ֵריּ ָ ,דא
רו ְכ ּ ָתא .וְ ֵכן ָּכל ִאי ּנ ּון
לְ ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשאּ ָ .דא לְ ַמ ׁ ְש ְ ּכנָ אּ ָ .דא לְ ָפ ֹ
א ּו ְמנִ ין ְּבגִ ין ְ ּדיִ ׁ ְש ֵרי ְקד ּו ּ ׁ ָשה ַעל יְ ַדיְ יה ּו ,וְ ִא ְת ַק ַ ּד ׁש ַהה ּוא
יהִּ ,ב ְקד ּו ּ ׁ ָשה ָסלִ יק.
עֲ ִב ְיד ּ ָתא .וְ ַכד ָסלִ יק לְ ַא ְת ֵר ּ

ָשים
 .146בּ ֹא ְראֵ הָּ ,כתוּב )שמות לה( וְ כָ ל הַ ּנ ִׁ
שהָ י ּו עוֹ ִ ׂשים
ָשא ִל ָּבן וְ גוֹ 'ּ ְ .ב ָׁש ָעה ׁ ֶ
שר נ ָׂ
אֲ ׁ ֶ
שה ,הָ י ּו אוֹ ְמ ִרים :זֶה לַ ִּמ ְקדָּ ׁש ,זֶה לַ ִּמ ְׁש ָּכן,
ַמעֲ ֶׂ
וְ זֶה לַ ּ ָפרֹכֶ ת .וְ כֵ ן ָּכל אוֹ ָתם הָ ָא ּ ָמנִ יםּ ְ ,כ ֵדי
שת אוֹ ָת ּה
ש ִּת ְׁש ֶרה ְק ֻד ּ ָׁשה ַעל י ְֵדיהֶ ם ,ו ִּמ ְת ַקדֶּ ׁ ֶ
ֶׁ
שעוֹ לֶ ה ִל ְמקוֹ מוֹ  ,עוֹ לֶ ה ִב ְק ֻד ּ ָׁשה.
עֲ בוֹ ָדה .ו ְּכ ׁ ֶ

בו ָדה זָ ָרה,
ּ ְ .147כגַ וְ ונָ א ָ ּדא ַמאן ְ ּד ָע ִביד עֲ ִב ְיד ּ ָתא לְ עֲ ֹ
יה ַעל
או לְ ִס ְט ָרא ָאחֳ ָראּ ְ ,דלָ א ַק ִ ּד ׁ ָ
ֹ
ישאֵּ .כיוָ ן ְ ּד ִא ְד ַּכר לֵ ּ
לוי ,וְ ַכד
ַהה ּוא עֲ ִב ְיד ּ ָתאָ ,הא ר ּו ַח ִמ ְסאֲ ָבא ׁ ַש ְריָא עֲ ֹ
ָסלִ יק עֲ ִב ְיד ּ ָתאִּ ,ב ְמ ָסאֲ ָבא ָסלִ יקּ ְ .כנַ עֲ נִ יִ ם ּ ַפלְ ֵחי
בו ָדה זָ ָרה ִאינְ ה ּוּ ,ו ִמ ְת ַ ּד ְּב ָקן ּ ֻכ ְּלה ּו ַּכחֲ ָדא ְּבר ּו ַח
לְ עֲ ֹ
ּ ָבנִ ין
ִּבנְ יָין
וַ הֲ ו ּו
זָ ָרה,
בו ָדה
ְּבעֲ ֹ
ִמ ְסאֲ ָבא
לִ ְס ַטר
לטנופייהו( ּולְ גִ ע ּולַ יְ יה ּו
לְ ַפ ְרצ ּו ַפיְ יה ּו )ס''א
בו ָדה זָ ָרה ,וְ ַכד ׁ ָש ָראן לְ ִמ ְבנֵי ,הֲ ֹוו ַא ְמ ֵרי
ִמ ְסאֲ ָבא לְ עֲ ֹ
יה ר ּו ַח
ִמ ּ ָלה ,וְ ֵכיוָ ן ְ ּד ִא ְת ְ ּד ָכר ְּבפ ּו ַמיְ יה ּוָ ,סלִ יק ָעלֵ ּ
ִמ ְסאֲ ָבאַּ .כד ִא ְס ּ ָתלִ יק עֲ ִב ְיד ּ ָתאְּ ,בר ּו ַח ִמ ְסאֲ ָבא
ִא ְס ּ ָתלִ יק.

שה עֲ בוֹ ָדה לַ עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה
שעוֹ ֶׂ
ּ ְ .147כמוֹ כֵ ן ִמי ׁ ֶ
ש ּ ַמז ִ ְּכיר
שאֵ ינוֹ ָקדוֹ ׁשֵ ּ ,כיוָן ׁ ֶ
אוֹ לַ ַ ּצד הָ ַאחֵ ר ׁ ֶ
שה ,ה ֲֵרי רוּחַ טֻ ְמ ָאה
אוֹ תוֹ ַעל אוֹ תוֹ הַ ּ ַמעֲ ֶׂ
שה ,עוֹ לֶ ה
שעוֹ לֶ ה הַ ּ ַמעֲ ֶׂ
ׁשוֹ ָרה ָעלָ יו .ו ְּכ ׁ ֶ
ְבטֻ ְמ ָאה .הַ ְ ּכנַעֲ נִ יִּים הֵ ם עוֹ ְב ֵדי עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה,
ו ְּמ ֻד ָּב ִקים ּ ֻכ ּ ָלם יַחַ ד ְ ּברוּחַ טֻ ְמ ָאה ַּבעֲ בוֹ ָדה
ִ ּבנְ יָן
בּ וֹ נִ ים
וְ הָ י ּו
ז ָָרה,
לַ ַ ּצד
יהם( ו ְּלגִ עוּלֵ יהֶ ם
ְלפַ ְרצוּפֵ יהֶ ם )לְ ִטנּ וּפֵ ֶ
ילים ִל ְבנוֹ ת,
ש ּ ַמ ְת ִח ִ
הַ ּ ָטמֵ א לַ עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה .ו ְּכ ׁ ֶ
ש ִ ּנז ְָּכר ְ ּב ִפיהֶ ם ,עוֹ לָ ה
הָ י ּו אוֹ ְמ ִרים דִּ בּ וּר .וְ כֵ יוָן ׁ ֶ
שה ,הוּא
שעוֹ לֶ ה הַ ּ ַמעֲ ֶׂ
של טֻ ְמ ָאהּ ְ .כ ׁ ֶ
ָעלָ יו רוּחַ ׁ ֶ
עוֹ לֶ ה ְ ּברוּחַ טֻ ְמ ָאה.

ש ָר ֵאל לְ ַא ְר ָעאָ ּ ,ב ָעא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
ֵּ .148כיוָ ן ְ ּד ָעאל ּו יִ ְ ׂ
לון ַא ְר ָעאּ ,ולְ ַא ְפנָ ָאה אֲ ַתר
לוןּ ,ולְ ַק ְ ּד ׁ ָשא ֹ
ה ּוא לְ ַד ְ ּכ ָאה ֹ
לִ ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ְ ּדלָ א ִּת ׁ ְש ֵרי ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ג ֹּו ִמ ְסאֲ ָבא .וְ ַעל ָ ּדא
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ִש ָראֵ ל לָ ָא ֶרץָ ,רצָ ה
ש ִ ּנ ְכנְ ס ּו י ְ ׂ
ֵ ּ .148כיוָן ׁ ֶ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְלטַ הֵ ר אוֹ ָתם ו ְּל ַקדֵּ ׁש לָ הֶ ם
ש ּלֹא
אֶ ת הָ ָא ֶרץ ,ו ְּלפַ נּוֹ ת ָמקוֹ ם לַ ּ ְׁש ִכינָהֶ ׁ ,
ִת ְׁש ֶרה הַ ּ ְׁש ִכינָה ְ ּבתוֹ ְך הַ ּ ֻט ְמ ָאה .וְ ַעל ּ ֵכן ְ ּבאוֹ תוֹ
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ְּב ַהה ּוא נֶגַ ע ָצ ַר ַעת ,הֲ ֹוו ָס ְת ִרין ִּבנְ יָינִ ין ְ ּד ָא ִעין וַ אֲ ָבנִ ין
ְ ּד ִא ְת ָע ֵביד ּו ִּב ְמ ָסאֲ ב ּו.

של ֵע ִצים
ֶנגַע צָ ַר ַעת הָ י ּו סוֹ ְת ִרים ִ ּבנְ יָנִ ים ׁ ֶ
ש ּנַעֲ שׂ ּו ְבטֻ ְמ ָאה.
וַאֲ בָ נִ ים ׁ ֶ

מונִ ין
עו ָב ָדא ָ ּדא הֲ וָ ה לְ ַא ׁ ְש ְ ּכ ָחא ַמ ְט ֹ
ָ ּ .149תא חֲ זֵיִ ,אי ֹ
דוי ,יְ ַה ְדר ּון אֲ ָבנִ ין לְ ָב ַתר ְ ּכ ָמה ְ ּד ִאי ּנ ּון לְ ַא ְת ַריְ יה ּו,
חו ֹ
ִּבלְ ֹ
יה .אֲ ָבל ְק ָרא ְ ּכ ִתיב ,וְ ִח ְּלצ ּו ֶאת ָהאֲ ָבנִ ים.
וְ ַע ְפ ָרא לְ ַא ְת ֵר ּ
ּו ְכ ִתיב וְ ָע ָפר ַא ֵחר יִ ַ ּקחְּ .בגִ ין ְ ּדיִ ְת ַע ּ ָבר ר ּו ַח ִמ ְסאֲ ָבא,
ש ָר ֵאל
וְ יִ ְת ּ ְפנֵי וְ יִ ְת ַק ַ ּד ׁש ַה ׁ ְש ּ ָתא ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמין ,וְ יִ ׁ ְש ְּת ָכח ּו יִ ְ ׂ
ישא ,לְ ִמ ׁ ְש ֵרי ּ ֵבינַ יְ יה ּו ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא.
ִּב ְקד ּו ּ ׁ ָשהּ ,ו ְב ִד ּי ּו ָרא ַק ִ ּד ׁ ָ

שה הַ זֶּה הָ יָה ִל ְמצֹא
 .149בּ ֹא ְראֵ הִ ,אם הַ ּ ַמעֲ ֶׂ
ַמ ְטמוֹ נִ ים ִ ּב ְלבַ דַ ,י ֲחזִיר ּו הָ אֲ בָ נִ ים ַאחַ ר ָּכ ְך
שהֵ ם ִל ְמקוֹ ָמם ,וְ הֶ ָעפָ ר ִל ְמקוֹ מוֹ  .אֲ בָ ל
ְ ּכמוֹ ת ׁ ֶ
הַ ּ ָפסוּק כּ וֹ ֵתב ,וְ ִח ְּלצ ּו אֶ ת הָ אֲ בָ נִ ים .וְ כָ תוּב
ש ּ ַתעֲ בֹר ר ּוחַ הַ ּ ֻט ְמ ָאה,
וְ ָעפָ ר ַאחֵ ר י ִַּקחּ ְ .כ ֵדי ׁ ֶ
וְ י ְִת ּ ַפ ּנֶה וְ י ְִת ַקדֵּ ׁש ָּכ ֵעת ְ ּכ ִמ ּק ֶֹדם ,וְ י ּ ִָמ ְצא ּו
ִש ָראֵ ל ִ ּב ְק ֻד ּ ָׁשה ו ְּב ִדיּוּר ָקדוֹ ׁשְ ,להַ ְׁשרוֹ ת
י ְׂ
ֵּבינֵיהֶ ם ְׁש ִכינָה.

ארי לְ ִמ ְבנֵיָ ּ ,ב ֵעי
 .150וְ ַעל ָ ּדא ַמאן ְ ּד ָבנֵי ִּבנְ יָן ַּכד ׁ ָש ֵ
ְ
יהּ ְ ,ד ָהא לְ פ ּולְ ָחנָ א ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא
לְ ַא ְד ְ ּכ ָרא ְּבפ ּו ֵמ ּ
יתו ְּבל ֹא
הוי ּב ֹונֶה ֵב ֹ
ה ּוא ּ ָבנֵיְּ .בגִ ין ִ ּד ְכ ִּתיב) ,ירמיה כב( ֹ
לוי ,וְ ק ּו ְד ׁ ָשא
ארי עֲ ֹ
ַיע ּ ָתא ִ ּד ׁ ְש ַמ ּיָא ׁ ָש ֵ
צֶ ֶדק וְ ֹגו'ּ ,ו ְכ ֵדין ִס ּי ְ
ְּב ִר ְ
לום,
יה ׁ ָש ֹ
יה ְקד ּו ׁ ָש ָתא ,וְ ָק ִ
ארי ָעלֵ ּ
יך ה ּוא זַ ִּמין ָעלֵ ּ
לום ָאהֳ לֶ ָך וְ ֹגו'.
הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,איוב ה( וְ י ַָד ְע ּ ָת ִ ּכי ׁ ָש ֹ
ַמה ּו )איוב ה( ּו ָפ ַק ְד ּ ָת נָ וְ ָךָ ,הא א ּו ְקמ ּו ָה ,אֲ ָבל ּו ָפ ַק ְד ּ ָת,
לְ ַא ְפ ְק ָדא ִמ ּ ָלה ְּבפ ּו ָמא ַּכד ִאיה ּו ּ ָבנֵיּ .ו ְכ ֵדין וְ ל ֹא ֶתחֱ ָטא
יה ִס ְט ָרא ָאחֳ ָרא.
ְ ּכ ִתיב .וְ ִאי לָ או ָהא זַ ִּמין לְ ֵב ֵ
ית ּ

ש ּ ַמ ְת ִחיל
שבּ וֹ נֶה ִ ּבנְ יָןּ ְ ,כ ׁ ֶ
 .150וְ ַעל ּ ֵכןִ ,מי ׁ ֶ
ִל ְבנוֹ ת צָ ִר ְ
שה ֲֵרי לַ עֲ בוֹ ַדת
יך ְלהַ ז ִ ְּכיר ְ ּב ִפיוֶ ׁ ,
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא הוּא בּ וֹ נֶהִ ,מ ּ ׁשוּם
ש ָּכתוּב )ירמיה כב( הוֹ י בּ ֹנֶה בֵ יתוֹ ְ ּבלֹא צֶ ֶדק
ֶׁ
ימי ׁשוֹ ֶרה ָעלָ יו ,וְ הַ ָּקדוֹ ׁש
וְ גוֹ ' .וְ ָאז ִסיּו ַּע ְׁשמֵ ִ
ָּברו ְּך הוּא ַמז ְִמין ָעלָ יו ְק ֻד ּ ָׁשה וְ קוֹ ֵרא ָעלָ יו
ש ָּכתוּב )איוב ה( וְ י ַָד ְע ּ ָת ִ ּכי ָׁשלוֹ ם
ָׁשלוֹ ם .זֶה ּו ׁ ֶ
ָאהֳלֶ ָך וְ גוֹ 'ַ .מה זֶּה וּפָ ַק ְד ּ ָת נָוְ ָך? ה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ .
שהוּא
אֲ בָ ל וּפָ ַק ְד ּ ָתְ ,להַ ְפ ִקיד דִּ בּ וּר ַּב ּ ֶפה ְ ּכ ׁ ֶ
בּ וֹ נֶה .וְ ָאז ָּכתוּב וְ לֹא ֶתחֱטָ א .וְ ִאם לֹא ,ה ֲֵרי
ַמז ְִמין ְלבֵ יתוֹ אֶ ת הַ ַ ּצד הָ ַאחֵ ר.

יה ְּבגַ וְ ונָ א ָאחֳ ָראְּ ,בגִ ין
ָּ .151כל ׁ ֶש ֵּכןַ ,מאן ְ ּד ָבנֵי ּו ְרע ּו ֵת ּ
יהָ .הא
ִ ּד ְמי ֵַחד ּ ֵב ָ
יתא לְ ִס ְט ָרא ָאחֳ ָרא ,לְ ִא ְס ּ ַתאֲ ָבא ּ ֵב ּ
יה ר ּו ַח ִמ ְסאֲ ָבא ,וְ לָ א נָ ִפיק ַהה ּוא ּ ַבר נָ ׁש
וַ ַ ּדאי ׁ ַש ְריָא ּ ֵב ּ
יה,
ֵמ ָעלְ ָמאַ ,עד ְ ּד ִא ְתעֲ נָ ׁש ְּב ַהה ּוא ּ ֵב ָ
יתאּ ,ו ַמאן ְ ּד ָדיִ יר ּ ֵב ּ
י ִָכיל לְ ַא ְתזְ ָקאּ ְ ,ד ָהא ַהה ּוא ִ ּד ָירה ר ּו ַח ִמ ְסאֲ ָבא ׁ ַש ְריָא
יה.
יה ,וְ ָאזִ יק ַמאן ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ַכח ּ ֵב ּ
ּ ֵב ּ

שבּ וֹ נֶה ,ו ְּרצוֹ נוֹ ְ ּבצו ָּרה
ש ּ ֵכן ִמי ׁ ֶ
ָּ .151כל ׁ ֶ
ש ְּמיַחֵ ד הַ ַּביִת לַ ַ ּצד הָ ַאחֵ ר
ַאחֶ ֶרתִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
של
ְל ִה ּ ָטמֵ א בּ וֹ  ,ה ֲֵרי וַדַּ אי ׁשוֹ ָרה בּ וֹ רוּחַ ׁ ֶ
טֻ ְמ ָאה ,וְ לֹא יוֹ צֵ א אוֹ תוֹ ָא ָדם ִמן הָ עוֹ לָ ם ַעד
שדָּ ר בּ וֹ יָכוֹ ל ְל ִה ָּנזֵק,
ָש ַּב ַּביִת הַ הוּא .ו ִּמי ׁ ֶ
ש ּנֶעֱ נ ׁ
ֶׁ
שה ֲֵרי ַּבדִּ ָירה הַ ִהיא ׁשוֹ ָרה ָּב ּה רוּחַ טֻ ְמ ָאה,
ֶׁ
ש ִ ּנ ְמצָ א ָּב ּה.
ִּיקה ִמי ׁ ֶ
ו ַּמז ָ

יתא,
יעּ ְ .כ ֹגון ְ ּד ִא ְּתזַ ק ְּב ַהה ּוא ּ ֵב ָ
ימא ְּב ַמה יְ ִד ַ
 .152וְ ִאי ּ ֵת ָ
או
או ְּבנִ זְ ֵקי ְ ּדג ּו ָפאֹ ,
יהֹ ,
או ַאנְ ׁ ֵשי ּ ֵב ֵ
ַהה ּוא ְ ּד ָבנֵי לָ ּהֹ ,
ית ּ
יהָ .הא וַ ַ ּדאי
ְּבנִ זְ ֵקי ָמ ֹ
מונָ א ,ה ּוא ּו ְת ֵרין ָאחֳ ָרנִ ין אֲ ַב ְת ֵר ּ
יה .יָד ּור ְּב ִטיחֲ לָ א
יַעֲ ֹ
רוק ּ ַבר נָ ׁש לְ ט ּו ָרא ,וְ לָ א יָד ּור ּ ֵב ּ
יה.
ְ ּד ַע ְפ ָרא ,וְ לָ א יָד ּור ּ ֵב ּ

ש ִ ּנז ּוֹ ק
ֹאמרַּ ,ב ּ ֶמה יָדו ַּע? ְ ּכגוֹ ן ׁ ֶ
 .152וְ ִאם ּת ַ
שי
ש ָּבנָה אוֹ תוֹ  ,אוֹ ַאנְ ׁ ֵ
ַּב ַּביִת הַ הוּא אוֹ תוֹ ׁ ֶ
בֵ יתוֹ  ,אוֹ ְ ּבנִ ז ְֵקי גוּף ,אוֹ ְ ּבנִ ז ְֵקי ָממוֹ ן ,הוּא ּו ְׁשנֵי
אֲ חֵ ִרים ַאח ֲָריו .ה ֲֵרי וַדַּ אי י ְִב ַרח ָא ָדם ְלהַ ר,
וְ לֹא יָדוּר בּ וֹ  .יָדוּר ִ ּב ְמ ִח ּ ַלת ָעפָ ר ,וְ לֹא יָדוּר בּ וֹ .

ּ .153ו ְבגִ ין ַּכ ְך ,ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ש ָר ֵאל,
יך ה ּוא ָחס ָעלַ יְ יה ּו ְ ּדיִ ְ ׂ
ְ ּד ִאי ּנ ּון לָ א י ְַד ִעין ִמ ּ ָלה ְּב ָכל ִאי ּנ ּון ּ ָב ֵתי .וְ ה ּוא ָא ַמרַ ,א ּת ּון
לון ְּבנֶגַ ע .נֶגַ ע ָ ּדיִ יר
ימנָ א ֹ
לָ א י ְַד ִעין ,אֲ נָ א יְ ַד ְענָ א ,וְ ַא ְר ׁ ִש ְ
יה
ְּב ֵב ָ
יה ,וְ ּיַעֲ ּ ַבר לֵ ּ
יפאּ ְ ,די ּ ִָפיק לֵ ּ
יתאָ ,הא נֶגַ ע ָאחֳ ָרא ּ ַת ִּק ָ
ִמן ָעלְ ָמאּ .ו ְכ ֵדין וְ נָ ַתץ ֶאת ַה ּ ַביִ ת ֶאת אֲ ָבנָ יו וְ ֶאת ֵע ָציו.

 .153ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא חָ ס ַעל
שהֵ ם לֹא יוֹ ְד ִעים דָּ בָ ר ְ ּבכָ ל אוֹ ָתם
ִש ָראֵ לֶ ׁ ,
י ְׂ
הַ ָּב ִּתים ,וְ הוּא אוֹ מֵ רַ :א ּ ֶתם לֹא יוֹ ְד ִעים  -אֲ נִ י
ש ְמ ִּתי אוֹ ָתם ְ ּב ֶנגַעֶ .נגַע דָּ ר ְ ּבבַ יִת,
יוֹ ֵד ַע ,וְ ָר ַׁ
שיּוֹ ִציא אוֹ תוֹ וְ יַעֲ ִביר
ִה ּנֵה ֶנגַע ַאחֵ ר ּ ַת ִ ּקיף ׁ ֶ
אוֹ תוֹ ִמן הָ עוֹ לָ ם .וְ ָאז  -וְ ָנ ַתץ אֶ ת הַ ַּביִת אֶ ת
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יהַ ,מאי ַטעֲ ָמא וְ נָ ַתץ ֶאת ַה ּ ַביִ תֶ .א ּ ָלא ְּב ָכל
ּ ֵכיוָ ן ְ ּד ָאזִ יל לֵ ּ
יה ה ּוא,
זִ ְמנָ א ְ ּד ַהה ּוא ִּבנְ יָן לִ הֱ וִ י ַק ּיָים) ,דף נ' ע''ב( ִ ּדילֵ ּ
וְ י ִָכיל לְ ָא ַה ְ ּד ָרא.

שהוֹ לֵ ְך לוֹ ָ ,מה הַ ּ ַט ַעם
אֲ בָ נָיו וְ אֶ ת ֵעצָ יוֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
שאוֹ תוֹ ִ ּבנְ יָן
וְ נ ַָתץ אֶ ת הַ ַּביִת? אֶ ּ ָלא ְ ּבכָ ל ז ְַמן ׁ ֶ
ש ּלוֹ הוּא ,וְ יָכוֹ ל לַ ֲחזֹר.
י ְִהיֶה ַקיָּם ֶ ׁ -

ישאָּ ,כל ׁ ֶש ֵּכן ְּב ַא ְר ָעא ָאחֳ ָרא,
ַ .154האי ְּב ַא ְר ָעא ַק ִ ּד ׁ ָ
ִ ּדזְ ִמינָ א ר ּו ַח ִמ ְסאֲ ָבא י ִַּתיר ,וְ י ִָכיל ּ ַבר נָ ׁש לְ ִא ְתזְ ָקאָ .א ַמר
רוי ָאחֳ ָרנִ ין,
ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ,וְ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ְ ּד ִא ְק ֵרי ִּב ְקלִ ּפ ֹוי ְ ּד ַח ְב ֹ
לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ָחא ּ ַת ּ ָמן ,וַ אֲ ִפ ּ
יל ּו ט ּו ְר ֵפי ְ ּד ַק ְס ּ ְפ ָתא לָ א ַמ ְע ְּב ָרן
ְ
יתאּ ,ו ְבגִ ין ָּכך ַהאי ְק ָרא ַא ְכ ִריז וְ ָא ַמר,
יה ֵמ ַהה ּוא ּ ֵב ָ
לֵ ּ
הוי וַ ַ ּדאי ָק ַא ְמ ֵרי ָּכל ֹיו ָמא
יתו ְּבל ֹא צֶ ֶדקֹ .
הוי ּב ֹונֶה ֵב ֹ
ֹ
יתא.
ְּב ַהה ּוא ּ ֵב ָ

ש ּ ֵכן ְ ּבאֶ ֶרץ
 .154זֶה ָּב ָא ֶרץ הַ ְ ּקדוֹ ָׁשהָּ ,כל ׁ ֶ
שרוּחַ הַ ּ ֻט ְמ ָאה ְמצ ּויָה יוֹ ֵתר ,וְ יָכוֹ ל
ַאחֶ ֶרתֶ ׁ ,
ש ּ ֵכן
ָא ָדם ְל ִה ָּנזֵקָ .א ַמר ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר ,וְ כָ ל ׁ ֶ
של חֲבֵ ָריו הָ אֲ חֵ ִרים ְל ִה ּ ָמצֵ א
ש ִ ּנ ְק ָרא בַ ְ ּק ִל ּפוֹ ת ׁ ֶ
ֶׁ
ָׁשם ,וַאֲ ִפ ּל ּו דְּ ִפיקוֹ ת ַּב ּ ֵכ ִלים לֹא ַמעֲ ִב ִירים
אוֹ תוֹ ִמן הַ ַּביִת .ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך הַ ּ ָפסוּק הַ זֶּה ַמ ְכ ִריז
וְ אוֹ מֵ ר ,הוֹ י בּ ֹנֶה בֵ יתוֹ ְ ּבלֹא צֶ ֶדק .הוֹ י וַדַּ אי
שאוֹ ְמ ִרים ָּכל יוֹ ם ַּב ַּביִת הַ הוּא.
ֶׁ

יתאָ ,מ ָטא
ִ .155ר ִּבי ֹיו ֵסי ָעאל ַחד ֹיו ָמא ְּב ַחד ּ ֵב ָ
ּ ַב ִּס ְפ ָתא )ס''א אטרח בטיפסא(ָ ,עאל לְ ֹגוָ ׁ .ש ַמע ַחד
ָקלָ א ְ ּד ָא ַמרִ ,א ְת ְ ּכנָ ׁש ּו ע ּול ּוָ ,הא ַחד ּ ְפל ּוגְ ּ ָתא ִ ּדילָ ן.
יה ַעד לָ א יִ נְ ּפ ֹוקָ ,א ְמר ּו ,לָ א נֵיכ ּול ֶא ּ ָלא
יפת ּו וְ נָ נְ זִ יק לֵ ּ
ִס ְ
ודאי ַמאן
ִאי ִ ּד ּי ּו ֵר ּ
יה ָה ָכא .נָ ַפק ִר ִּבי ֹיו ֵסי וְ ָד ִחילָ .א ַמרּ ַ ,
יה.
ְ ּד ַא ְע ּ ָבר ַעל ִמ ּל ֹוי ְ ּד ַח ְב ַר ּיָיאִ ,א ְת ַח ּיָיב ְּבנַ ְפ ׁ ֵש ּ

ַ .155ר ִ ּבי יוֹ סֵ י נִ ְכנַס יוֹ ם אֶ חָ ד ְלבַ יִת אֶ חָ ד,
ימהָׁ .ש ַמע
)ט ַרח ַּב ִּט ּפוּס( וְ נִ ְכנַס ּ ְפנִ ָ
יע לַ ּ ַסף ָ
ִה ִ ּג ַ
שאוֹ מֵ רִ :ה ְת ַּכ ְ ּנס ּו וְ ִה ָּכנְ סוִּ ,ה ּנֵה אֶ חָ ד
קוֹ ל אֶ חָ ד ׁ ֶ
ש ּ ָלנוִּ .ה ְתחַ ְ ּבר ּו וְ ַנז ִּיק אוֹ תוֹ ִל ְפנֵי
יבים ׁ ֶ
מֵ הַ י ְִר ִ
שיֵּצֵ אָ .א ְמרוּ ,לֹא נוּכַ ל אֶ ּ ָלא ִאם דִּ יּוּרוֹ ָּכאן.
ֶׁ
שעוֹ בֵ ר ַעל
יָצָ א ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י וּפָ חַ דָ .א ַמר ,וַדַּ אי ִמי ׁ ֶ
דִּ ְב ֵרי הַ חֲבֵ ִריםִ ,מ ְתחַ יֵּב ְ ּבנ ְַפ ׁשוֹ .

יה ִר ִּבי ִחיָיא ,וְ ָהא ג ֹּויִ ם ּו ׁ ְש ָאר ְּבנֵי נָ ׁ ָשא
ָ .156א ַמר לֵ ּ
יהִ ,אי ּנ ּון ִמ ִּס ְט ַריְ יה ּו ָקא
יה ,וְ ִא ׁ ְש ְּתלִ ימ ּוָ .א ַמר לֵ ּ
ַ ּד ְּי ֵירי ְּבגַ ִ ּו ּ
ַא ְתיָין ,אֲ ָבל ַמאן ְ ּד ָד ִחיל ַח ּ ָט ָאה ,י ִָכיל לְ ַא ְתזְ ָקא .וַ אֲ ִפ ּ
יל ּו
יה ,לָ א יִ ְפק ּון ִּב ׁ ְשלָ םָ .א ַמר
ִאי ּנ ּוןִ ,אי יְ ַע ְ ּכב ּו ִ ּד ּי ּו ֵר ֹ
יהון ּ ֵב ּ
לום ִמ ּ ָפ ַחדָ .א ַמר
יהם ׁ ָש ֹ
יה ,וְ ָהא ְ ּכ ִתיב )איוב כא( ּ ָב ּ ֵת ֶ
לֵ ּ
יה ְ ּכ ֹגון ְ ּדהֲ וָ ה ֵמ ָאחֳ ָרא ,וְ ִא ְת ְּבנֵי ִמ ֶּצ ֶדק .וְ ְק ָרא ָה ִכי
לֵ ּ
לום ִמ ּ ָפ ַחד
יהם ׁ ָש ֹ
לום ִמ ּ ָפ ַחדּ ְ ,כ ׁ ֶש ּ ָב ּ ֵת ֶ
יהם ׁ ָש ֹ
ה ּואָ ּ ,ב ּ ֵת ֶ
יהם.
לו ּ ַה לָ א ׁ ַש ְריָא עֲ לֵ ֶ
ׁ ֵש ֶבט אֱ ֹ

ָ .156א ַמר לוֹ ַר ִ ּבי ִחיָּיאַ ,וה ֲֵרי הַ גּוֹ יִם ו ְּׁש ָאר
ְ ּבנֵי ָא ָדם דָּ ִרים ְ ּבתוֹ כוֹ  ,וְ נִ ְׁש ְלמוָּ .א ַמר לוֹ  ,הֵ ם
שיּ ְֵרא חֵ ְטא יָכוֹ ל
ִמ ִ ּצדָּ ם הֵ ם ָּב ִאים ,אֲ בָ ל ִמי ׁ ֶ
ְל ִה ָּנזֵק .וַאֲ ִפ ּל ּו הֵ םִ ,אם י ְַע ְ ּכב ּו אֶ ת דִּ יּו ָּרם בּ וֹ ,
א ַמר לוֹ ַ ,וה ֲֵרי ָּכתוּב )איוב
לֹא י ְֵצא ּו ְב ָׁשלוֹ םָ .
שהָ יָה
כא( ָּב ּ ֵתיהֶ ם ָׁשלוֹ ם ִמ ּ ָפחַ דָ .א ַמר לוֹ ּ ְ ,כגוֹ ן ׁ ֶ
מֵ ַאחֵ ר ,וְ נִ ְבנָה ִמ ֶ ּצ ֶדק .וְ הַ ּ ָפסוּק ָּכ ְך הוּא,
ש ָּב ּ ֵתיהֶ ם ָׁשלוֹ ם
ָּב ּ ֵתיהֶ ם ָׁשלוֹ ם ִמ ּ ָפחַ ד ּ ְ -כ ׁ ֶ
שבֶ ט אֱ לוֹ ּ ַה לֹא ׁשוֹ ֶרה עֲ לֵ יהֶ ם.
ִמ ּ ַפחַ דֵ ׁ ,

לו ַה ּ ַביִ ת וְ ִה ִ ּגיד וְ ֹגו' .וְ ִה ִ ּגיד,
) .157ויקרא יד( ּו ָבא אֲ ׁ ֶשר ֹ
או וַ יְ ַד ּ ֵברַ ,מה ּו וְ ִה ִ ּגידֶ .א ּ ָלא ְּב ָכל
יהֹ ,
וַ ּי ֶ
ֹאמר ִמ ּ ָב ֵעי לֵ ּ
אֲ ַתר ִמ ּ ָלה ְ ּד ָח ְכ ְמ ָתא ה ּוא ,וְ ָהא א ּו ְקמ ּו ָהּ ְ .כנֶגַ ע נִ ְר ָאה
יה .נִ ְר ָאה לִ י ,י ֵׁש לִ י ִמ ּ ָב ֵעי
לִ י ּ ַב ּ ַביִ תּ ְ ,כנֶגַ ע ,נֶגַ ע ִמ ּ ָב ֵעי לֵ ּ
יהּ ְ .ד ָהא ְ ּכ ִתיב ,וְ נָ ַת ִּתי נֶגַ ע ָצ ַר ַעת ְּב ֵבית ֶא ֶרץ
לֵ ּ
אֲ ֻחזַ ְת ֶכםּ ְ ,דיִ ְתחֲ זֵי לְ כ ּ ָֹלא .אֲ ַמאי ְ ּכנֶגַ ע נִ ְר ָאה לִ י.

שר לוֹ הַ ַּביִת וְ ִה ִ ּגיד וְ גוֹ '
 .157וּבָ א אֲ ׁ ֶ
ְ
יד( .וְ ִה ִ ּגיד?! ַויֹּאמֶ ר הָ יָה צָ ִריך ִל ְהיוֹ ת ,אוֹ
ַוי ְַד ֵּברַ .מה זֶּה וְ ִה ִ ּגיד? אֶ ּ ָלא ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם דָּ בָ ר
של חָ ְכ ָמה הוּא ,וְ ִה ּנֵה ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ּ ְ .כ ֶנגַע נִ ְר ָאה ִלי
ֶׁ
ְ
ַּב ָּביִתּ ְ .כ ֶנגַע?! ֶנגַע הָ יָה צָ ִריך ִל ְהיוֹ ת! נִ ְר ָאה
ִלי?! י ֵׁש ִלי הָ יָה צָ ִר ְ
שה ֲֵרי ָּכתוּב
יך ִל ְהיוֹ תֶ ׁ ,
וְ נ ַָת ִּתי ֶנגַע צָ ַר ַעת ְ ּבבֵ ית אֶ ֶרץ אֲ חֻ ז ּ ְַתכֶ ם,
שיּ ֵָראֶ ה לַ כּ ֹל! לָ ּ ָמה ְ ּכ ֶנגַע נִ ְר ָאה ִלי.
ֶׁ

ֶ .158א ּ ָלא ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ַהאי ַע ִּיילָ ,אחֳ ָרא ִא ְת ַּגלְ יָא.
ּו ְמ ַק ְט ְרגָ א ָ ּדא ְּב ָדא .וְ ַעל ָ ּדא נִ ְר ָאה לִ יַ ,הה ּוא ְ ּד ִא ְת ַּכ ּ ֵסי
יה
ִא ְת ַּגלְ יָאּ ,ו ְד ִא ְת ַּגלְ יָא ִא ְת ַּכ ּ ֵסיּ ,ולְ ָב ַתר ִמ ְתחֲ זֵי לֵ ּ

שזֶּה נִ ְכנָסַ ,אחֵ ר ִמ ְת ּג ּ ֶַלה,
 .158אֶ ּ ָלא ְ ּב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ו ִּמ ְת ּג ִָרים זֶה ָּבזֶה .וְ ַעל זֶה נִ ְר ָאה ִלי .אוֹ תוֹ
ש ִה ְת ּג ּ ַָלה ִה ְת ַּכ ָּסה ,וְ ַאחַ ר
ש ִה ְת ַּכ ָּסה ִה ְת ַ ּג ּ ָלה ,וְ ׁ ֶ
ֶׁ
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יתא ,וְ ִא ְת ַּכ ְּס ָיא ָאחֳ ָרא .וְ ַעל
ְּב ִד ּי ּו ְקנָ א ְ ּד ַהה ּוא נֶגַ ע ְ ּד ֵב ָ
ָ ּדא וְ ִה ִ ּגיד לַ ּכ ֵֹהןּ ְ ,ד ִמ ּ ָלה ְ ּד ָח ְכ ְמ ָתא ִהיא.

של הַ ַּביִת,
ָּכ ְך נִ ְר ָאה לוֹ ִ ּב ְדמוּת אוֹ תוֹ הַ ּ ֶנגַע ׁ ֶ
שדְּ בַ ר
וְ ַאחֵ ר ִמ ְת ַּכ ּ ֶסה .וְ ַעל זֶה וְ ִה ִ ּגיד לַ כּ ֹהֵ ןֶ ׁ ,
חָ ְכ ָמה הוּא.

יה אֲ ָבנִ ין
ּ .159ו ְכ ֵדין ָא ֵתי ַּכהֲ נָ א ,וְ יִ ְרמ ּון ּ ֵב ָ
יתא ,וְ יִ נְ ְּתצ ּון לֵ ּ
וְ ָא ִעין וְ כ ּ ָֹלאֵּ .כיוָ ן ְ ּד ִאנְ ְּת ָצן וְ ִא ְת ָ ּד ָכן ּכ ּ ָֹלאִ ,מ ְת ּ ָב ְר ָכאן,
ָש ְב ּ ָתִ .א ּ ֵלין
טו ִבים ִּת ְבנֶה וְ י ׁ ָ
ְ ּכ ֵדין ְ ּכ ִתיב) ,דברים ח( ּו ָב ִּתים ֹ
טו ִבים ,וְ לָ או
טו ִביםּ ְ ,ד ָהא ַק ְד ָמ ֵאי לָ או ִאי ּנ ּון ֹ
ִא ְקר ּון ֹ
ִּב ְכלָ לָ א ִ ּד ְקד ּו ּ ׁ ָשה וְ ַד ְכי ּו נִ ינְ ה ּו.

 .159וְ ָאז ָּבא הַ כּ ֹהֵ ן ,וְ י ּ ִַפיל ּו הַ ַּביִת ,וִ ינ ְַּתצ ּו לוֹ
ש ִ ּנ ְּתצ ּו וְ ִטהֲר ּו
הָ אֲ בָ נִ ים וְ הָ ֵע ִצים וְ הַ כּ ֹלֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
הַ כּ ֹלִ ,מ ְת ָּב ְר ִכיםָ .אז ָּכתוּב )דברים ה( וּבָ ִּתים
ָש ְב ּ ָת .אֵ ּל ּו נִ ְק ָר ִאים טוֹ ִבים,
טוֹ ִבים ִּת ְבנֶה וְ י ָׁ
אשוֹ נִ ים אֵ ינָם טוֹ ִבים ,וְ אֵ ינָם ִ ּב ְכלָ ל
שה ֲֵרי הָ ִר ׁ
ֶׁ
של ְק ֻד ּ ָׁשה וְ טָ ה ֳָרה.
ֶׁ

ָ .160א ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדהִ ,אי ָה ִכי ְּב ַמאי מ ּו ְק ֵמינָ ן ְק ָרא
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,דברים ו( ּו ָב ִּתים ְמלֵ ִאים ָּכל ט ּוב אֲ ׁ ֶשר ל ֹא
אתִ .אי ר ּו ַח ִמ ְסאֲ ָבא ׁ ַש ְריָא ְּבגַ וַ ויְ יה ּו ֵה ְ
יך ְמלֵ ִאים ָּכל
ִמ ּ ֵל ָ
מונָ א,
ט ּובָ .א ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ רְ ,מלֵ ִאים ָּכל ט ּובְּ :ב ָמ ֹ
א ֵמר )בראשית
ְּב ַכ ְס ּ ָפאּ ,ו ְב ַדהֲ ָבאּ ,ו ְבכ ּ ָֹלאּ ְ .כ ָמה ְד ַא ְּת ָ
מה( ִ ּכי ט ּוב ָּכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם .וְ ָא ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה ,וְ ָהא
ָּכל ּ ָב ּ ֵתי ְ ּד ִמ ְצ ָר ֵאיַ ,מ ְּליָין ַח ְר ׁ ִשין וְ ַטעֲ וָ ון הֲ ֹווֶ .א ּ ָלא ְּבגִ ין
מונָ א
ע ּו ְת ָרא ְ ּד ַא ְר ָעא ִא ְּת ַמר .א ּוף ָה ָכא ְּבגִ ין ע ּו ְת ָרא ּו ָמ ֹ
ה ּוא.

ָ .160א ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדהִ ,אם ָּכ ְךַּ ,ב ּ ֶמה
ש ָּכתוּב) ,שם ו( וּבָ ִּתים
ְמפָ ְר ִׁשים אֶ ת הַ ּ ָפסוּק ׁ ֶ
את? ִאם רוּחַ
שר לֹא ִמ ּ ֵל ָ
ְמלֵ ִאים ָּכל טוּב אֲ ׁ ֶ
טֻ ְמ ָאה ׁשוֹ ָרה ְבתוֹ כָ ם ,אֵ ְ
יך ְמלֵ ִאים ָּכל טוּב?
ָא ַמר ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָרְ ,מלֵ ִאים ָּכל טוֹ ב ּ ְ -ב ָממוֹ ן,
ש ּנֶאֱ ַמר )בראשית
ְ ּבכֶ סֶ ף ו ְּבזָהָ בּ ,ובַ כּ ֹלּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
מה( ִ ּכי טוּב ָּכל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם .וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי
יְהו ָּדה ,וְ ִה ּנֵה ָּכל ָּב ּ ֵתי הַ ִּמ ְצ ִרים הָ י ּו ְמלֵ ִאים
של
ֹשר ׁ ֶ
ְ ּכ ָׁש ִפים וְ תוֹ ֵעבוֹ ת? אֶ ּ ָלא עֲ בוּר הָ ע ׁ ֶ
ֹשר וְ הַ ּ ָממוֹ ן
הָ ָא ֶרץ זֶה נֶאֱ ַמרַ .אף ָּכאן עֲ בוּר הָ ע ׁ ֶ
הוּא.

ש ָר ֵאלַ ,חד ַּכד נָ ְפק ּו ִמ ָּגל ּו ָתא
ְּ .161ת ֵרין ע ּו ְת ִרין נַ ְטל ּו יִ ְ ׂ
עון ָא ַמרָּ ,כל
ְ ּד ִמ ְצ ַריִ ם .וְ ַחד ַּכד ָעאל ּו לְ ַא ְר ָעאִ .ר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
ָ ּדא וַ ַ ּדאי הֲ וָ ה לְ ִא ְת ַק ְד ׁ ָשא ַא ְר ָעאּ ,ולְ ַא ְע ְּב ָרא ר ּו ַח
יתא הֲ וָ ה נָ ִתיץ,
ש ָר ֵאל .וְ ַכד ּ ֵב ָ
ִמ ְסאֲ ָבא ֵמ ַא ְר ָעאּ ,ו ִמג ֹּו יִ ְ ׂ
יה,
יהּ ,ולְ ַמלְ יָא ּ ֵב ֵ
הֲ וָ ה ִא ׁ ְש ְּת ַכח ּ ָב ּה ָמ ֹ
ית ּ
מונָ א ,לְ ִמ ְבנֵי לֵ ּ
יתא ,וְ יִ ׁ ְשר ּון ְּב ִד ּי ּו ָרא ִ ּד ְקד ּו ּ ׁ ָשה.
ְּבגִ ין ְ ּדלָ א יִ ְצ ָט ֵער ַעל ּ ֵב ָ

ִש ָראֵ לַ ,אחַ ת
יריּוֹ ת נ ְָטל ּו י ְ ׂ
ְׁ .161ש ּ ֵתי עֲ ִׁש ֻ
ש ִ ּנ ְכנְ ס ּו
שיּ ְָצא ּו ִמ ָ ּגלוּת ִמ ְצ ַריִם ,וְ ַאחַ ת ְ ּכ ׁ ֶ
ְ ּכ ׁ ֶ
לָ ָא ֶרץַ .ר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ָא ַמרָּ ,כל זֶה וַדַּ אי הָ יָה
ְל ַקדֵּ ׁש אֶ ת הָ ָא ֶרץ ,ו ְּלהַ עֲ ִביר רוּחַ הַ ּ ֻט ְמ ָאה ִמן
שהַ ַּביִת הָ יָה ְמנ ּ ָֻתץ,
ִש ָראֵ ל .ו ְּכ ׁ ֶ
הָ ָא ֶרץ ו ִּמ ּתוֹ ְך י ְ ׂ
הָ יָה נִ ְמצָ א בּ וֹ ָממוֹ ן ִל ְבנוֹ ת אוֹ תוֹ ו ְּל ַמ ּ ֵלא אֶ ת
ִשה ּו
ש ּלֹא י ְִצטַ ֵער ַעל הַ ַּביִת וְ י ְׁ
ֵּביתוֹ ּ ְ ,כ ֵדי ׁ ֶ
של ְק ֻד ּ ָׁשה.
ְב ִדיּוּר ׁ ֶ

ש ָרם
או ִא ּ ׁ ָשה ִ ּכי יִ ְהיֶה ְב ֹ
יש ֹ
) .162ויקרא יג( וְ ִא ׁ
עור ְּב ָ ׂ
מו ְק ֵפי ְּב ַב ֶה ֶרת
רות וְ ֹגו'ִ .ר ִּבי ֹיו ֵסי ָא ַמרּ ְ ,כ ִסילְ ּ ָתא ְ ּד ֹ
ּ ֶב ָה ֹ
יזו ִא ְּת ָ ּדןְּ ,ב ִאי ּנ ּון ַּגוְ ונִ יןָ .א ַמר ִר ִּבי
יזו ּ ָתנֵינָ אּ ,ו ְב ֵח ֹ
ַע ָ ּזהֵ ,ח ֹ
יִ ְצ ָחק ש' ַט ְע ֵמי ִאית ַמאן ְ ּדגָ ִריס ְּב ַב ֶה ֶרת ַע ָ ּזה .וְ ֻכ ְּלה ּו
יפנָ א ֵמ ַא ּ ָבאַ ּ ,בר ֵחיז ּור )חיור( ַחד ָס ִאיבָ ,סהֲ ָדא ַחד.
ֹ
אולִ ְ
ְּת ֵריןְּ ,ת ֵרי ַסהֲ ֵדי ,וְ ָד ֵכיִ .מ ָּכאן ּולְ ָהלְ ָאה ,אֲ ִפ ּ
יל ּו ֵמ ָאה
יפנָ א לְ ָב ַתר
ֹ
ְ ּכ ֵמ ָאה .וְ ָדא
ּו ְת ֵרי
ִ ּכ ְת ֵרי,
אולִ ְ
יש וְ ֹגו'ַ ,על ּ ִפי
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,דברים יט( ל ֹא יָק ּום ֵעד ֶא ָחד ְּב ִא ׁ
ׁ ְשנַ יִ ם ֵע ִדים וְ ֹגו'.

יש אוֹ ִא ּ ָׁשה ִ ּכי י ְִהיֶה ְבעוֹ ר וְ גוֹ 'ַ .ר ִ ּבי
 .162וְ ִא ׁ
ש ּ ַמ ִ ּקיף ְ ּבבַ הֶ ֶרת
יוֹ סֵ י ָא ַמרּ ְ ,כמוֹ ָמקוֹ ם ָ ּגבוֹ ּ ַה ׁ ֶ
ַעזָּהַ ,מ ְראֶ ה ָׁשנִ ינוּ ,ו ְּב ַמ ְראֶ ה נִ דּ וֹ ןּ ְ ,באוֹ ָתם
הַ ְ ּגוָנִ יםָ .א ַמר ַר ִ ּבי י ְִצחָ קְׁ ,של ֹׁש מֵ אוֹ ת ְט ָע ִמים
שגּוֹ ֵרס ְ ּבבַ הֶ ֶרת ַעזָּה ,וְ כֻ ּ ָלם לָ ַמ ְד ִּתי
י ֵׁש ִמי ׁ ֶ
שעֲ ָרה )לְ בָ נָ ה( ַאחַ ת ְטמֵ ָאהֵ ,עד
מֵ ָא ִביְ ּ ,פ ָרט ְל ַׂ
אֶ חָ דְׁ .ש ַניִםְׁ ,שנֵי ֵע ִדים ,וְ טָ הוֹ רִ .מ ָּכאן וָהָ ְל ָאה,
אֲ ִפ ּל ּו מֵ ָאה ִ ּכ ְׁש ַניִם ,ו ְּׁש ַניִם ְ ּכמֵ ָאה .וְ זֶה לָ ַמ ְדנ ּו
ש ָּכתוּב) ,דברים יט( לֹא יָקוּם ֵעד אֶ חָ ד
ְל ַאחַ ר ׁ ֶ
יש וְ גוֹ 'ַ ,על ּ ִפי ְׁש ַניִם ֵע ִדים וְ גוֹ '.
ְ ּב ִא ׁ
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עוןָ ,א ַמר,
יה ְ ּד ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
ִ .163ר ִּבי ִחזְ ִק ּיָה הֲ וָ ה י ִָתיב ַק ּ ֵמ ּ
ְ ּכ ִתיב נֶגַ ע לָ ָבן אֲ ַד ְמ ָ ּדםּ ְ ,כ ֵדין ה ּוא נֶגַ עּ ְ ,ד ָהא ִח ָ ּו ָורא לָ א
א ַמרּ ְ ,כ ִתיב )ישעיה
עון וְ ָ
ֵיהָ ּ .פ ַתח ַר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
ָק ִאים ְּב ֵעינ ּ
ש ָר ֵאל,
א( ִאם יִ ְהי ּו חֲ ָט ֵא ֶ
יכם ַּכ ּ ׁ ָשנִ ים וְ ֹגו' ,זַ ָּכ ִאין ִאי ּנ ּון יִ ְ ׂ
ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
לון ְּבכ ּ ָֹלאְּ ,בגִ ין ְ ּדלָ א
יך ה ּוא ּ ָב ֵעי לְ ַד ְ ּכ ָאה ֹ
יהון ְ ּד ִדינָ א לָ א יִ ׁ ְשלְ ט ּון
אר ֹ
יהּ .ו ָמ ֵ
יִ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכח ּון ְּב ִדינָ א ַק ּ ֵמ ּ
ֵיה .ס ּו ָמ ָקא לְ ס ּו ָמ ָקא,
ְּב ֹ
הוןּ ְ ,ד ָהא ּכ ּ ָֹלא ָאזִ יל ּ ָב ַתר זִ ינ ּ
ש ָמאלָ א.
וְ ִח ָ ּו ָורא לְ ִח ָ ּו ָורא .יְ ִמינָ א לִ ִ
ש ָמאלָ א לִ ְ ׂ
ימינָ אּ ,ו ְ ׂ

שב ִל ְפנֵי ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן.
ַ .163ר ִ ּבי ִחז ְִקיָּה הָ יָה יוֹ ׁ ֵ
ָא ַמרָּ ,כתוּב ֶנגַע לָ בָ ן אֲ ַד ְמדָּ םָ ,אז הוּא ֶנגַע,
שה ֲֵרי הַ ּ ָלבָ ן לֹא עוֹ מֵ ד ְ ּב ֵעינוֹ ָ ּ .פ ַתח ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן
ֶׁ
וְ ָא ַמרָּ ,כתוּב ִאם ִי ְהי ּו חֲטָ אֵ יכֶ ם ַּכ ּ ָׁשנִ ים וְ גוֹ '.
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא רוֹ צֶ ה
ִש ָראֵ לֶ ׁ ,
ַא ְׁש ֵריהֶ ם י ְ ׂ
ש ּלֹא י ּ ִָמ ְצא ּו ְב ִדין
ְלטַ הֵ ר אוֹ ָתם ַּבכּ ֹל ְ ּכ ֵדי ׁ ֶ
שה ֲֵרי
ִש ְלט ּו בָ הֶ םֶ ׁ ,
ְלפָ נָיו ,וּבַ עֲ לֵ י הַ דִּ ין לֹא י ְׁ
הַ כּ ֹל הוֹ לֵ ְך ַאחַ ר ִמינוֹ ָ .אדֹם ְל ָאדֹם ,וְ לָ בָ ן
ּשמֹאל ִל ְ ׂשמֹאל.
ְללָ בָ ן ,י ִָמין ְלי ִָמין ,ו ְ ׂ

מונִ י,
אש ֹון ַא ְד ֹ
שו ְ ּכ ִתיב) ,בראשית כה( וַ יֵצֵ א ָה ִר ׁ
ְּ .164ב ֵע ָ ׂ
ימא
ֵיה) .דף נ''א ע''א( וְ ִאי ּ ֵת ָ
יה זִ ינ ּ
וְ ַעל ָ ּדא ׁ ַש ְריָא ּ ֵב ּ
יה ְּב ָדוִ ד) ,שמואל א,
ַא ְד ֹ
שוּ .ו ְכ ִתיב ּ ֵב ּ
מונִ י ְ ּכ ִתיב ְּב ֵע ָ ׂ
מונִ יֶ .א ּ ָלא ָ ּדא ִמ ּז ֹוהֲ ָמא ְ ּד ַדהֲ ָבא
יאה ּו וְ ה ּוא ַא ְד ֹ
טז( וַ יְ ִב ֵ
שו ְ ּכ ִתיב
ִא ְת ַע ִביד ,וְ ָדא ְּב ֹזוהֲ ָרא ְ ּד ַדהֲ ָבא ִא ְת ְ ּד ַבקְּ ,ב ֵע ָ ׂ
ש ָער) ,מ''ח ע''ב( ְּבז ּוהֲ ָמא
יהַ ,א ְד ֹ
ּ ֵב ּ
מונִ י ּ ֻכ ּל ֹו ְ ּכ ַא ֶ ּד ֶרת ֵׂ
טוב
יה ְ ּכ ִתיב ְּב ָדוִ דִ ,עם יְ ֵפה ֵעינַ יִ ם וְ ֹ
ְ ּד ִהת ּו ָכא נָ ַפקֵ ּ .ב ּ
ר ִֹאי.

אשוֹ ן ַא ְדמוֹ נִ י,
ּ ְ .164ב ֵע ָׂשו ָּכתוּב ַויֵּצֵ א הָ ִר ׁ
ֹאמר ַא ְדמוֹ נִ י
וְ ַעל ּ ֵכן ׁשוֹ ֶרה בּ וֹ ִמינוֹ  .וְ ִאם ּת ַ
שו ,וְ כָ תוּב בּ וֹ ְ ּב ָדוִ ד) ,שמואל-א
ָּכתוּב ְ ּב ֵע ָׂ
טז( ַוי ְִביאֵ ה ּו וְ הוּא ַא ְדמוֹ נִ י .אֶ ּ ָלא זֶה ִמזֻ ּה ֲַמת
הַ זָּהָ ב נַעֲ ָׂשה ,וְ זֶה נִ ְד ַּבק ְ ּבזֹהַ ר הַ זָּהָ בָּ .כתוּב
ש ָער ,יָצָ א
ְ ּב ֵע ָׂשוַ ,א ְדמוֹ נִ י ּ ֻכ ּלוֹ ְ ּכ ַאדֶּ ֶרת ֵׂ
ְבזֻה ֲַמת הַ ִה ּתו ְּךּ ְ .ב ָדוִ ד ָּכתוּבִ ,עם יְפֵ ה ֵעי ַניִם
וְ טוֹ ב ר ִֹאי.

מו ַדע,
ָ ּ .165תא חֲ זֵיַ ,מאי ַט ְע ָמאַּ .גוְ ונָ א ִח ָ ּו ָורא ִא ׁ ְש ְּת ֹ
יתא ,וְ ָהא
מו ַדע ,ס ּו ָמ ָקא ְּב ַק ְד ִמ ָ
וְ גַ וְ ונָ א ס ּו ָמ ָקא ִא ׁ ְש ְּת ֹ
ארי
יה ,וְ ׁ ָש ִ
יה ִח ָ ּו ָוראָ ,הא ַ ּד ְכי ּו ָתא ִא ְתיְ ילִ יד ּ ֵב ּ
ִא ְתחֲ זֵי ּ ֵב ּ
יה ס ּו ָמ ָקא,
לְ ִא ְת ַד ְ ּכ ָאהִ .ח ָ ּו ָורא ְּב ַק ְד ִמ ָ
יתא ,וְ ִא ְת ַח ּזֵי ּ ֵב ּ
או ַה ּכ ֵֹהןּ ְ ,ד ָהא
ארי לְ ִא ְס ּ ַתאֲ ָבאּ ,ו ְכ ִתיב וְ ִט ְּמ ֹ
ָהא ׁ ָש ֵ
יה ס ּו ָמ ָקא ,לְ ִא ְס ּ ַתאֲ ָבא .וְ ַכהֲ נָ א הֲ וָ ה י ַָדע
ִא ְתיְ ילִ יד ּ ֵב ּ
יה ַּגוְ ונָ א ְ ּד ַד ְכי ּו ָתא,
ְּב ָכל ִאי ּנ ּון ַּגוְ ונִ יןּ .ולְ זִ ְמנִ ין ְ ּד ִא ְתחֲ זֵי ּ ֵב ּ
יה ַּגוְ ונָ א ָאחֳ ָרא .וְ ִאי
יה לְ ֵמחֱ ֵמי ִאי ִא ְתיְ ילִ יד ּ ֵב ּ
וְ י ְַסגִ ר לֵ ּ
רו ַה ּכ ֵֹהן וְ ֹגו'.
יה ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב וְ ִטהֲ ֹ
לָ אַ ,מ ְד ּ ֵכי לֵ ּ

 .165בּ ֹא ו ְּראֵ ה ָמה הַ ּ ַט ַעם .הַ ָ ּגוֶן הַ ּ ָלבָ ן נוֹ ָדע,
אשוֹ נָה ,וְ ִה ּנֵה
וְ הַ ָ ּגוֶן הָ ָאדֹם נוֹ ָדעָ .אדֹם ָּב ִר ׁ
נִ ְראֶ ה בּ וֹ לָ בָ ן ,ה ֲֵרי טָ ה ֳָרה נוֹ ְל ָדה בּ וֹ ו ַּמ ְת ִחיל
אשוֹ נָה וְ נִ ְראֶ ה בּ וֹ ָאדֹםִ ,ה ּנֵה
ְל ִה ּ ָטהֵ ר .לָ בָ ן ָּב ִר ׁ
ש ִה ּנֵה
ַמ ְת ִחיל ְל ִה ּ ָטמֵ א .וְ כָ תוּב וְ ִט ְּמאוֹ הַ כּ ֹהֵ ןֶ ׁ ,
נוֹ לָ ד בּ וֹ ָאדֹם ְל ִה ּ ָטמֵ א .וְ הַ כּ ֹהֵ ן הָ יָה יוֹ ֵד ַע ְ ּבכָ ל
של
ש ִ ּנ ְראֶ ה בּ וֹ ָ ּגוֶן ׁ ֶ
אוֹ ָתם הַ ְ ּגוָנִ ים .וְ ִל ְפ ָע ִמים ׁ ֶ
טָ ה ֳָרה ,וְ י ְַס ִ ּגירוֹ ִל ְראוֹ ת ִאם ִי ּוָלֵ ד בּ וֹ ָ ּגוֶן ַאחֵ ר.
ש ָּכתוּב וְ ִטהֲרוֹ
וְ ִאם לֹאְ ,מטַ הֵ ר אוֹ תוֹ  .זֶה ּו ׁ ֶ
הַ כּ ֹהֵ ן וְ גוֹ '.

ִ .166ר ִּבי יִ ְצ ָחק וְ ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה הֲ ֹוו ָאזְ לֵ י ְּב ָא ְר ָחאָ ,א ַמר
ִר ִּבי יְ ה ּו ָדהּ ְ ,כ ִתיב )מלכים ב ,ה( וְ ָצ ַר ַעת נַ עֲ ָמן ִּת ְד ּ ַבק ְּב ָך
עולָ ם וְ ֹגו'ִ ,אי ה ּוא ָח ָטא ְּב ֹנוי אֲ ַמאי יִ לְ ק ּון.
ּו ְבזַ ְרעֲ ָך לְ ֹ
יאי ָח ָמאָ .ח ָמא ְ ּדלָ א
ישע י ִַּתיר ִמ ּ ׁ ְש ַאר נְ ִב ֵ
יה ,אֱ לִ ׁ ָ
ָא ַמר לֵ ּ
נָ ִפיק ִמגֵחֲ זִ י ְּב ָרא ִ ּד ְמ ַעלְ יָא ,וְ ַעל ָ ּדא לָ יִ יט לְ ֻכ ְּלה ּו.

ַ .166ר ִ ּבי י ְִצחָ ק וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה הָ י ּו הוֹ ְל ִכים
א ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדהָּ ,כתוּב )מלכים-ב
ַּבדֶּ ֶר ְךָ .
ָ
ָ
ה( וְ צָ ַר ַעת נַעֲ ָמן ִּת ְד ַּבק ְ ּבך ו ְּבז ְַרעֲ ך ְלעוֹ לָ ם
וְ גוֹ 'ִ .אם הוּא חָ טָ א ,לָ ּ ָמה י ְִלק ּו בָ נָיו? ָא ַמר לוֹ ,
יאיםָ .ר ָאה
ישע ָר ָאה יוֹ ֵתר ִמ ּ ְׁש ָאר הַ ְ ּנ ִב ִ
אֱ ִל ָׁ
ש ּלֹא יֵצֵ א ִמ ּגֵי ֲחזִי ֵּבן ְמעֻ ּ ֶלה ,וְ ַעל ּ ֵכן ִק ּ ֵלל אֶ ת
ֶׁ
ּ ֻכ ּ ָלם.

יה ,אֲ נָ א ּפ ּולְ ָחנָ א ְּב ׁ ִשמ ּו ׁ ָשא
 .167וְ ל ֹא ֹ
עודֶ ,א ּ ָלא ָא ַמר לֵ ּ
ִע ּ ָל ָאה לְ גַ ּ ֵבי ֵאלִ ּיָה ּו ,וְ זָ ֵכינָ א ִּב ְת ֵרין ח ּולָ ִקיןּ ְ ,ד ָהא ּ ְפלַ ְחנָ א
ימת לִ י ,א ּו ֵמית לְ ׁ ִש ְק ָרא,
יה ִּב ְק ׁש ֹוט ,וְ ַאנְ ְּת ָר ׁ ָשע ּ ְפגִ ַ
לֵ ּ

 .167וְ לֹא עוֹ ד ,אֶ ּ ָלא ָא ַמר לוֹ  :אֲ נִ י ָעבַ ְד ִּתי
יתי ִ ּב ְׁשנֵי
ְ ּב ִׁש ּמו ּׁש ֶע ְליוֹ ן אֵ צֶ ל אֵ ִליָּהוּ ,וְ ז ִָכ ִ
שה ֲֵרי ָעבַ ְד ִּתי אוֹ תוֹ ֶּבאֱ מֶ ת .וְ ַא ּ ָתה
חֲלָ ִקיםֶ ׁ ,
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יתא ּכ ּ ָֹלאּ ,ו ַמאן ְ ּד ַא ְע ּ ָבר
או ַריְ ָ
ידתָ ,הא ָע ַב ְר ּ ָת ַעל ֹ
וַ חֲ ִמ ַ
ַעל ָ ּדאִ ,מית ה ּוא לְ ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי .אֲ ָבל ְּבגִ ין ְ ּד ַפלְ ַחת לִ י,
יתה ִ ּדילָ ְך
ׁ ִש ּמ ּו ׁ ָשא ִ ּדילָ ְך לָ א לִ הֱ וִ י לְ ַמ ָּגנָ אֶ ּ ,תהֱ וִ י ִמ ָ
ְּב ָעלְ ָמא ֵ ּדיןּ ,ו ְב ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי לָ אּ .ו ְבגִ ין ַּכ ְך ,וְ ָצ ַר ַעת נַ עֲ ָמן
ִּת ְד ּ ַבק ְּב ָך ּו ְבזַ ְרעֲ ָ
ך) .גוונא דחיוורא אשתמודע ,וגוונא

ש ֶקר וְ חָ ַמ ְד ּ ָת,
ָר ָׁשע ּ ָפג ְַמ ּ ָת אוֹ ִתי ,נִ ְׁש ַּב ְע ּ ָת לַ ּ ׁ ֶ
שעוֹ בֵ ר
ה ֲֵרי ָעבַ ְר ּ ָת ַעל ָּכל הַ ּתוֹ ָרה ּ ֻכ ּ ָל ּה ,ו ִּמי ׁ ֶ
ַעל זֶה ,מֵ ת הוּא לָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא .אֲ בָ ל ִמ ּ ׁשוּם
ש ְּל ָך לֹא י ְִהיֶה ְל ִח ּנָם;
ש ָעבַ ְד ּ ָת אוֹ ִתי ,הַ ּ ִׁש ּמו ּׁש ׁ ֶ
ֶׁ
ית ְת ָך ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה ,וְ לֹא ָּבעוֹ לָ ם הַ ָּבא.
ִּת ְהיֶה ִמ ָ
ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך ,וְ צָ ַר ַעת נַעֲ ָמן ִּת ְד ַּבק ְ ּב ָך
ו ְּבז ְַרעֲ ָך) .ג ֹּון ַה ּלָבָ ן ֹנו ָדעְ ,ו ֹגון ָה ָאדֹם ֹנו ָדע(.

או ַה ּ ִפ ׁ ְש ִּתים אֲ ַמאי.
ָ .168א ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסיֶ ּ ,ב ֶגד ַה ֶּצ ֶמר ֹ
ָא ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחקְּ ,בכ ּ ָֹלא ׁ ַש ְריָאּ ,ו ְבכ ּ ָֹלא ׁ ַשלְ ָטא .וְ ִאית
ְ ּכגַ וְ ונָ א ָ ּדא ִ ּד ְכ ִּתיב) ,משלי לא( ָ ּד ְר ׁ ָשה צֶ ֶמר ּו ִפ ׁ ְש ִּתים.
ֵיה ְ ּד ַהה ּוא נֶגַ ע ְ ּדנָ ִפיק ֵמאֲ ַתר ִע ּ ָל ָאה,
ּו ְב ִ ּגינֵי ַּכ ְךׁ ,ש ּולְ ָטנ ּ
ָ ּדא ׁ ַשלְ ָטא ְּבכ ּ ָֹלאִּ ,ב ְת ֵרי ַּגוְ ונֵיְּ ,בצֶ ֶמר ּו ְב ִפ ׁ ְש ִּתיםּ .ו ְבגִ ין
או ַה ּ ִפ ׁ ְש ִּתים.
ַּכ ְך ,זֹאת ּת ֹו ַרת נֶגַ ע ַה ָּצ ַר ַעת ּ ֶב ֶגד ַה ֶּצ ֶמר ֹ

ָ .168א ַמר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ יֶּ ,בגֶד הַ ֶ ּצמֶ ר אוֹ הַ ּ ִפ ְׁש ִּתים
לָ ּ ָמה? ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִצחָ קַּ ,בכּ ֹל ׁשוֹ ֶרה וּבַ כּ ֹל
ש ָּכתוּב )משלי לא( דָּ ְר ָׁשה
ׁשוֹ לֵ ט .וְ י ֵׁש ְ ּכמוֹ זֶהֶ ׁ ,
ְ
של אוֹ תוֹ
צֶ מֶ ר ו ִּפ ְׁש ִּתים .ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכך ִׁש ְלטוֹ נוֹ ׁ ֶ
שיּוֹ צֵ א ִמ ּ ָמקוֹ ם ֶע ְליוֹ ן ,זֶה ׁשוֹ לֵ ט ַּבכּ ֹל,
ֶנגַע ׁ ֶ
ִ ּב ְׁשנֵי גְ וָנִ יםּ ְ ,בצֶ מֶ ר ו ְּב ִפ ְׁש ִּתים .ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכךְ,
זֹאת ּתוֹ ַרת ֶנגַע הַ ָ ּצ ַר ַעת ֶּבגֶד הַ ֶ ּצמֶ ר אוֹ
הַ ּ ִפ ְׁש ִּתים.

בויָ .ח ָמא ַחד
ִ .169ר ִּבי יִ ְצ ָחק הֲ וָ ה ָאזִ יל לְ ַק ְטפ ּו ֵרי ַ ּדאֲ ֹ
יה,
אטי ְּבק ּו ְט ָרא ְ ּד ָמט ּולָ א אֲ ַכ ְת ֹ
ּ ַבר נָ ׁשּ ְ ,ד ַס ֵ
פויָ .א ַמר לֵ ּ
ְ
יה ִמ ִדי.
ׁש ּו ְר ָטא ְ ּד ִק ׁ ְ
יש ָטא ְּב ַכ ְת ָפך אֲ ַמאי ,לָ א ָא ַמר לֵ ּ
יהָ ,ח ָמא ְ ּד ַע ִּייל ִּב ְמ ַע ְר ּ ָתא חֲ ָדאָ ,עאל
ָאזַ ל אֲ ַב ְת ֵר ּ
חות
יהָ ,ח ָמא ְקט ּו ָרא ִ ּד ְתנָ נָ א ְ ּדהֲ וָ ה ָסלִ יק ִמ ְּת ֹ
אֲ ַב ְת ֵר ּ
ַא ְר ָעא ,וְ ָעאל ַהה ּוא ּ ַבר נָ ׁש ְּבנ ּו ְק ּ ָבא ַחד ,וְ ִא ְת ַּכ ְסיָא
ֵיהּ ָ .ד ִחיל ִר ִּבי יִ ְצ ָחק ,וְ נָ ַפק לְ פ ּום ְמ ַע ְר ּ ָתא.
ִמ ּנ ּ

של ָא ִביו.
ַ .169ר ִ ּבי י ְִצחָ ק הָ יָה הוֹ לֵ ְך לַ ָּב ִציר ׁ ֶ
של ַמשּׂ ָ א ַעל
שר ׁ ֶ
ש ָּסטָ ה ִעם ֶק ׁ ֶ
יש אֶ חָ ד ׁ ֶ
ָר ָאה ִא ׁ
ש ַעל ְ ּכ ֶת ְפךָ
של ֵע ִצים ׁ ֶ
ְ ּכ ֵתפוֹ ָ .א ַמר לוֹ ָ ,קנִ ים ׁ ֶ
ְ
שם ָמה? לֹא ָא ַמר לוֹ דָּ בָ ר .הָ לַ ך ַאח ֲָריוָ .ר ָאה
ְל ׁ ֵ
ש ִ ּנ ְכנַס ִל ְמ ָע ָרה ַאחַ ת ,נִ ְכנַס ַאח ֲָריוָ .ר ָאה
ֶׁ
שהָ יָה עוֹ לֶ ה ִמ ּ ַתחַ ת לָ ָא ֶרץ,
של ָע ָׁשן ׁ ֶ
ִקיטוֹ ר ׁ ֶ
יש הַ הוּא ְלנ ֶֶקב אֶ חָ ד וְ ִה ְת ַּכ ָּסה ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
וְ נִ ְכנַס הָ ִא ׁ
ּ ָפחַ ד ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק ,וְ יָצָ א ְל ִפי הַ ְּמ ָע ָרה.

ַ .170עד ְ ּדהֲ וָ ה י ִָתיבַ ,א ְע ְּבר ּו ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה וְ ִר ִּבי ִחזְ ִק ּיָה,
עו ָב ָדאָ .א ַמר ִר ִּבי
לון ֹ
יהוןַ ,סח ֹ
לון ,וְ ָק ִריב ַּג ּ ֵב ֹ
ָח ָמא ֹ
ְ
ְ
יְ ה ּו ָדהְּ ,ב ִריך ַרחֲ ָמנָ א ְ ּד ׁ ֵשזְ ָבךַ .האי ְמ ַע ְר ּ ָתא ְ ּד ָסגִ יר,
רונְ יָא ִהיא ,וְ ָכל י ְַת ֵבי ַה ִהיא ַק ְר ּ ָתאַ ,ח ְר ׁ ִשין ִאי ּנ ּון,
ִ ּד ְס ֹ
שר ׁ ְשנִ ין,
וְ ַא ְתיָין לְ ַמ ְד ְּב ָרא לְ ִחוְ ויָין א ּו ָכ ִמיןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ְּבנֵי ֶע ֶׂ
או י ִַּתיר ,לְ ֶמ ְע ּ ַבד ַח ְר ׁ ִשין ,וְ לָ א ְמנַ ְט ָרא ִמ ַ ּניְ יה ּו,
ֹ
הון ְּב ַהאי ְמ ַע ְר ּ ָתא
וְ ִא ְת ָע ִביד ּו ְסגִ ִירין וְ ָכל זַ יְ ינֵי ַח ְר ׁ ִשין ִ ּדלְ ֹ
ִאי ּנ ּון.

שבָ ,ע ְבר ּו ַר ִ ּבי יְהו ָּדה וְ ַר ִ ּבי
ּ ְ .170בעוֹ דוֹ יוֹ ׁ ֵ
ִחז ְִקיָּהָ .ר ָאה אוֹ ָתם וְ ָק ַרב אֲ לֵ יהֶ םִ .ס ּ ֵפר לָ הֶ ם
שהָ .א ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדהָּ ,ברו ְּך הָ ַרח ֲָמן
אֶ ת הַ ּ ַמעֲ ֶׂ
של ְסרוֹ נְ יָא,
יל ָך .זוֹ ִהי ְמ ָע ַרת הַ ְּמצ ָֹר ִעים ׁ ֶ
ש ִה ִ ּצ ְ
ֶׁ
וְ כָ ל יוֹ ְׁשבֵ י הַ ִ ּק ְריָה הַ ִהיא הֵ ם ְמכַ ּ ְׁש ִפים ,וּבָ ִאים
שר
שהֵ ם ְ ּבנֵי ֶע ֶׂ
לַ ִּמ ְד ָּבר לַ ְ ּנחָ ִׁשים הַ ּ ְׁשח ִֹריםֶ ׁ ,
ָׁשנִ ים אוֹ יוֹ ֵתר ,לַ עֲ שׂ וֹ ת ְ ּכ ָׁש ִפים ,וְ לֹא נִ ְׁש ָמ ִרים
מֵ הֶ ם וְ נַעֲ ִ ׂשים ְמצ ָֹר ִעים ,וְ כָ ל ִמינֵי ְכ ָׁש ִפים
ש ּ ָלהֶ ם הֵ ם ַּב ְּמ ָע ָרה הַ ז ּוֹ .
ֶׁ

ָ .171אזְ ל ּוַ ,עד ַ ּדהֲ ֹוו ָאזְ לֵ יִ ,א ְע ָר ְער ּו ְּב ַחד ּ ַבר נָ ׁש ְ ּדהֲ וָ ה
יה
יה ְ ּדהֲ וָ ה ְמ ַרעָ ,ק ִטיר ַעל חֲ ָמ ָראָ .א ְמר ּו לֵ ּ
ָא ֵתיּ ,ו ְב ֵר ּ
הו י ּו ָדאי ,וְ ָדא ה ּוא ְּב ִרי ְ ּד ִאיה ּו ָק ִטיר
ַמאן ַא ְּתָ .א ַמר לְ ֹ
לון ִ ּדי ּו ִרי
יה ,אֲ ַמאי ה ּוא ָק ִטירָ .א ַמר ֹ
ַעל חֲ ָמ ָראָ .א ְמר ּו לֵ ּ
רו ָמ ֵאי ,וְ ַהאי ְּב ִרי הֲ וָ ה
ה ּוא ְּב ַחד ְ ּכ ַפרּ ְ ,ד ִאיה ּו ִמ ְּבנֵי ֹ
יתא ,וְ לָ ֵעי
יתא ְּב ָכל ֹיו ָמא ,וַ הֲ וָ ה ַא ְה ָ ּדר לְ ֵב ָ
או ַריְ ָ
או ִליף ֹ
ֹ

יש
 .171הָ ְלכוּּ ְ .בעוֹ ָדם הוֹ ְל ִכים ּ ָפגְ ׁש ּו ְב ִא ׁ
שהָ יָה חוֹ לֶ ה ָק ׁשוּר ַעל
שהָ יָה ָּבא ,ו ְּבנוֹ ׁ ֶ
אֶ חָ ד ׁ ֶ
הַ חֲמוֹ רָ .א ְמר ּו לוֹ ִ ,מי ַא ּ ָתה? ָא ַמר לָ הֶ ם ,יְהו ִּדי,
ש ָּק ׁשוּר ַעל הַ חֲמוֹ רָ .א ְמר ּו לוֹ ,
וְ זֶה הוּא ְ ּבנִ י ׁ ֶ
לָ ּ ָמה הוּא ָק ׁשוּר? ָא ַמר לָ הֶ םְ ,מגו ַּרי הֵ ם ִ ּב ְכפָ ר
שהוּא ִמ ְ ּבנֵי הָ רוֹ ָמ ִאים ,ו ְּבנִ י הַ זֶּה הָ יָה
אֶ חָ דֶ ׁ ,
לוֹ מֵ ד ּתוֹ ָרה ְ ּבכָ ל יוֹ ם ,וְ הָ יָה חוֹ זֵר הַ ַּבי ְָתה
וְ לוֹ מֵ ד אֶ ת אוֹ ָתם הַ דְּ בָ ִרים ,וְ ָׁשל ֹׁש ָׁשנִ ים הָ י ּו
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יתא ,וְ לָ א
לון לְ ִאי ּנ ּון ִמ ִּלין .וְ ג' ׁ ְשנִ ין הֲ וָ ה ִ ּדי ּו ִרי ְּב ַהה ּוא ּ ֵב ָ
ֹ
יתא
חֲ ֵמינָ א ִמ ִדי .וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא ֹיו ָמא ַחד ָעאל ְּב ִרי לְ ֵב ָ
יה,
יה ,וְ נָ זִ יק לֵ ּ
לְ ָא ַה ְ ּד ָרא ִמ ִּליןַ ,א ְע ּ ָבר ַחד ר ּו ָחא ָק ֵמ ּ
ידוי ִא ְת ַע ָקמ ּו ,וְ לָ א י ִָכיל לְ ַמ ְּללָ א.
ינוי ,וִ ֹ
יה וְ ֵע ֹ
ַאעֲ ָקם ּפ ּו ֵמ ּ
רונְ יָא ִ ּדלְ ָמא יִ ְּלפ ּון לִ י
וַ אֲ ֵתינָ א לְ גַ ּ ֵבי ְמ ַע ְר ּ ָתא ִ ּד ְסגִ יר ּו ִ ּד ְס ֹ
ותא.
ִמ ּ ָלה ְ ּד ַאס ּו ָ

יתי ָדבָ ר .וְ כָ ֵעת יוֹ ם
ְמגו ַּרי ַּב ַּביִת הַ הוּא וְ לֹא ָר ִא ִ
אֶ חָ ד נִ ְכנַס ְ ּבנִ י לַ ַּביִת לַ ֲחזֹר ַעל הַ דְּ בָ ִרים,
ִּיקה לוֹ ִ ,ה ְת ַע ְ ּקמ ּו
ָע ְב ָרה רוּחַ ַאחַ ת ְלפָ נָיו וְ ִהז ָ
ִפיו וְ ֵעינָיו ,וְ י ָָדיו ִה ְת ַע ְ ּקמ ּו וְ לֹא ָיכֹל ְל ַד ֵּבר.
של ְסרוֹ נְ יָא אוּלַ י
אתי ִל ְמ ָע ַרת הַ ְּמצ ָֹר ִעים ׁ ֶ
וּבָ ִ
של ְרפו ָּאה.
יְלַ ְּמד ּו אוֹ ִתי דָּ בָ ר ׁ ֶ

ּו ְב ַהה ּוא )דף נ''א

יה ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה,
ָ .172א ַמר לֵ ּ
יה ּ ַבר נָ ׁש
ע''ב( ּ ֵב ָ
יתא י ְַד ַעת ִמן ַק ְד ַמת ְ ּדנָ אּ ְ ,ד ִא ְתנְ זַ ק ּ ֵב ּ
יה
יה יְ ַד ְענָ אּ ְ ,ד ָהא ִמ ַּכ ּ ָמה ֹיו ִמין ִא ְתנְ זַ ק ּ ֵב ּ
ָאחֳ ָראָ .א ַמר לֵ ּ
ַחד ּ ַבר נָ ׁש ,וַ הֲ ו ּו ַא ְמ ֵרי ְ ּד ַמ ְר ָעא הֲ וָ הּ ,ו ִמ ַ ּניְ יה ּו ַא ְמ ֵרי
יה ַּכ ָמה ְּבנֵי נָ ׁ ָשא ,וְ לָ א
ְ ּדר ּו ָחא ְ ּד ֵב ָ
יתאּ ,ולְ ָב ַתר ָעאל ּו ּ ֵב ּ
ִא ְתנְ זִ יק ּוָ .א ְמר ּוַ ,היְ ינ ּו ְ ּד ַא ְמ ֵרי ַח ְב ַר ּיָיא ,וַ וי לְ ִאינ ּון
ְ ּד ַע ְב ִרין ַעל ִמ ּ ַליְ יה ּו.

ָ .172א ַמר לוֹ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ,ו ְּבאוֹ תוֹ הַ ַּביִת
יש ַאחֵ ר?
הַ ִאם י ַָד ְע ּ ָת ִמ ּק ֶֹדם לָ כֵ ן ִאם נִ ז ּוֹ ק בּ וֹ ִא ׁ
שה ֲֵרי ִמ ַּכ ּ ָמה י ִָמים נִ ז ּוֹ ק בּ וֹ
ָא ַמר לוֹ  ,י ַָד ְע ִּתיֶ ׁ ,
שהָ יָה חוֹ לֶ ה ,וּמֵ הֶ ם
יש אֶ חָ ד ,וְ הָ י ּו אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶ
ִא ׁ
של הַ ַּביִת ,וְ ַאחַ ר ָּכ ְך נִ ְכנְ ס ּו בוֹ
שרוּחַ ׁ ֶ
אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶ
שאוֹ ְמ ִרים
ָשים וְ לֹא נִ ז ּוֹ קוָּ .א ְמרוּ ,זֶה ּו ׁ ֶ
ַּכ ּ ָמה אֲ נ ִׁ
שעוֹ ְב ִרים ַעל דִּ ְב ֵריהֶ ם.
הַ חֲבֵ ִרים ,אוֹ י ְלאוֹ ָתם ׁ ֶ

יתו
הוי ּב ֹונֶה ֵב ֹ
ָ ּ .173פ ַתח ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה וְ ָא ַמר) ,ירמיה כב( ֹ
יה צֶ ֶדקָּ ,כל
ְּבל ֹא צֶ ֶדקּ ְ ,ד ָהא ְּב ָכל אֲ ַתר ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ַכח ּ ֵב ּ
ֵיה ,וְ לָ א ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ֵחי
ר ּו ִחין וְ ָכל ַמ ִ ּז ֵ
יקי ָעלְ ָמא ַע ְר ֵקי ִמ ּנ ּ
יה .וְ ִעם ָּכל ָ ּדאַ ,מאן ְ ּד ַא ְק ִדים וְ נָ ִטיל אֲ ַתרָ ,א ִחיד
ַק ּ ֵמ ּ
ישא
יה ִר ִּבי ִחזְ ִק ּיָהִ ,אי ָה ִכי ׁ ָש ִקיל ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
יהָ .א ַמר לֵ ּ
ּ ֵב ּ
ְ ּכר ּו ַח ִמ ְסאֲ ָבא.

ָ ּ .173פ ַתח ַר ִ ּבי יְהו ָּדה וְ ָא ַמר) ,ירמיה כב( הוֹ י
שה ֲֵרי ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם
בּ ֹנֶה בֵ יתוֹ ְ ּבלֹא צֶ ֶדקֶ ׁ ,
ִּיקי
ש ִ ּנ ְמצָ א בּ וֹ צֶ ֶדקָּ ,כל הָ רוּחוֹ ת וְ כָ ל ַמז ֵ
ֶׁ
הָ עוֹ לָ ם בּ וֹ ְר ִחים ִמ ּ ֶמ ּנוּ ,וְ לֹא נִ ְמצָ ִאים ְלפָ נָיו.
ש ּ ַמ ְקדִּ ים וְ נוֹ טֵ ל הַ ּ ָמקוֹ ם ,אוֹ חֵ ז
וְ ִעם ָּכל זֶהִ ,מי ׁ ֶ
ְ
שם
בּ וֹ ָ .א ַמר לוֹ ַר ִ ּבי ִחז ְִקיָּהִ ,אם ָּכךָׁ ,שקוּל הַ ּ ׁ ֵ
הַ ָּקדוֹ ׁש ְ ּכרוּחַ הַ ּ ֻט ְמ ָאה?

ישא לָ א ׁ ַש ְריָא
יה ,לָ או ָה ִכיֶ ,א ּ ָלא ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
ָ .174א ַמר לֵ ּ
ישא נָ ִטיל אֲ ַתר
ּ ַבאֲ ַתר ִמ ְסאֲ ָבאּ ,ו ְבגִ ין ַּכ ְךִ ,אי ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
יקין ְ ּד ָעלְ ָמא לָ א י ְַכלִ ין
ִמ ַ ּק ְד ַמת ְ ּדנָ אָּ ,כל ר ּו ִחין וְ ָכל ַמ ִ ּז ִ
יהִ .אי ר ּו ַח
יהָּ ,כל ׁ ֶש ּ ֵכן לְ ָק ְר ָבא ּ ַבהֲ ֵד ּ
לְ ִא ְתחֲ זָ ָאה ּ ֵב ּ
ישא לָ א ׁ ַש ְריָא
ִמ ְסאֲ ָבא ָק ִדים ,נָ ִטיל אֲ ַתרְ ׁ .ש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
יה.
יהּ ְ ,ד ָהא לָ או ַא ְת ֵר ּ
ּ ֵב ּ

שם הַ ָּקדוֹ ׁש
ָ .174א ַמר לוֹ  ,לֹא ָּכ ְך ,אֶ ּ ָלא הַ ּ ׁ ֵ
שם
לֹא ׁשוֹ ֶרה ְב ָמקוֹ ם טָ מֵ א ,ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְךִ ,אם הַ ּ ׁ ֵ
הַ ָּקדוֹ ׁש נוֹ טֵ ל הַ ּ ָמקוֹ ם ִמ ּק ֶֹדם לָ כֵ ןָּ ,כל הָ רוּחוֹ ת
ִּיקי הָ עוֹ לָ ם לֹא יְכוֹ ִלים ְלהֵ ָראוֹ ת בּ וֹ ָּ ,כל
וְ כָ ל ַמז ֵ
ש ּ ֵכן ִל ְק ַרב ִע ּמוֹ ִ .אם רוּחַ טֻ ְמ ָאה קוֹ ֵדם וְ נוֹ טֵ ל
ֶׁ
שם הַ ָּקדוֹ ׁש לֹא ׁשוֹ ֶרה בּ וֹ ,
אֶ ת הַ ּ ָמקוֹ ם  -הַ ּ ׁ ֵ
שה ֲֵרי אֵ ינוֹ ְמקוֹ מוֹ .
ֶׁ

 .175וְ ַכד הֲ וָ ה נָ ִחית נֶגַ ע ָצ ַר ַעת ,הֲ וָ ה ַמ ְד ֵּכי ַא ְת ָרא,
יתא,
יהּ ,ולְ ָב ַתר ְמנַ ְּתצֵ י ּ ֵב ָ
וְ ַא ּ ִפיק לְ ר ּו ַח ִמ ְסאֲ ָבא ֵמ ַא ְת ֵר ּ
ישא
אֲ ָבנִ ין וְ ָא ִעין וְ כ ּ ָֹלאּ ,ו ָבנֵי לָ ּה ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמיןִּ ,ב ְס ָטר ַק ִ ּד ׁ ָ
יה
יה לִ ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
ישא ,וְ לִ ׁ ְש ֵרי ָעלֵ ּ
ְּבצֶ ֶדקּ ְ ,ד ָד ִכיר לֵ ּ
יתא
ְקד ּו ּ ׁ ָשה ,וְ ִעם ָּכל ָ ּדא ְּב ַע ְפ ָרא ָאחֳ ָרא ,וְ י ְַר ִחיק ּ ֵב ָ
סו ָדא ַק ְד ָמ ָאה ְּת ֵרי ְט ָפ ִחים.
יהִ ,מ ְּי ֹ
ֵמ ַא ְת ֵר ּ

שהָ יָה יוֹ ֵרד ֶנגַע צָ ַר ַעת ,הָ יָה ְמטַ הֵ ר
 .175ו ְּכ ׁ ֶ
אֶ ת הַ ּ ָמקוֹ ם ,וּמוֹ ִציא אֶ ת רוּחַ הַ ּ ֻט ְמ ָאה
ִמ ְּמקוֹ מוֹ  ,וְ ַאחַ ר ָּכ ְך ְמנ ְַּת ִצים אֶ ת הַ ַּביִת,
הָ אֲ בָ נִ ים וְ הָ ֵע ִצים וְ הַ כּ ֹל ,וּבוֹ נֶה אוֹ תוֹ ְ ּכ ִמ ּק ֶֹדם,
שם
ש ּ ַמז ִ ְּכיר אֶ ת הַ ּ ׁ ֵ
ַּב ַ ּצד הַ ָּקדוֹ ׁש ְ ּבצֶ ֶדקֶ ׁ ,
הַ ָּקדוֹ ׁש ו ַּמ ְׁש ֶרה ָעלָ יו ְק ֻד ּ ָׁשה ,וְ ִעם ָּכל זֶה ְ ּב ָעפָ ר
ַאחֵ ר ,וְ י ְַר ִחיק אֶ ת הַ ַּביִת ִמ ְּמקוֹ מוֹ  ,מֵ הַ ְיסוֹ ד
אשוֹ ן ְׁשנֵי ְטפָ ִחים.
הָ ִר ׁ

יה
ַ .176ה ׁ ְש ּ ָתא ְ ּדלָ א ִא ְתחֲ זֵי ,וְ לָ א נָ ִחית ַמאן ִ ּד ְמ ַק ְט ֵרג ּ ֵב ּ
יהַ ,מאי
יה ֵמ ַא ְת ֵר ּ
ְּב ַהה ּוא ר ּו ַח ִמ ְסאֲ ָבא ,לְ ַא ּ ָפ ָקא לֵ ּ

ש ּלֹא נִ ְראֶ ה וְ לֹא יוֹ ֵרד ִמי
ַ .176ע ְכ ָׁשו ׁ ֶ
יא ּה
ש ִּמ ְת ּג ֶָרה ְ ּבאוֹ ָת ּה רוּחַ טֻ ְמ ָאה ְלהוֹ ִצ ָ
ֶׁ
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יתא ׁ ַש ּ ִפיר .וְ ִאי לָ או
ּ ָת ַקנְ ּ ֵתיהִ .אי י ִָכיל לְ נָ ְפ ָקא ֵמ ַהאי ּ ֵב ָ
יה ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמיןַ ּ ,באֲ ָבנִ ין ָאחֳ ָרנִ ין ,וְ ָא ִעין וְ כ ּ ָֹלא,
יִ ְבנֶה לֵ ּ
יה ַעל ׁ ְש ָמא
יה ֵמאֲ ַתר ַק ְד ָמ ָאה ,וְ יִ ְבנֵי לֵ ּ
וְ י ּ ִַפיק וְ י ְַר ִחיק לֵ ּ
ישא.
ַק ִ ּד ׁ ָ

ִמ ְּמקוֹ מוֹ ַ ,מה ּ ַת ָּקנָתוֹ ? ִאם יָכוֹ ל לָ צֵ את ִמן
הַ ַּביִת הַ זֶּה  -יָפֶ ה ,וְ ִאם לֹא  -י ְִבנֶה אוֹ תוֹ
ְ ּכ ִמ ּק ֶֹדם ַּבאֲ בָ נִ ים אֲ חֵ רוֹ ת ,וְ ֵע ִצים וְ הַ כּ ֹל .וְ יוֹ ִציא
אשוֹ ן ,וְ י ְִבנֶה אוֹ תוֹ
וְ י ְַר ִחיק אוֹ תוֹ מֵ הַ ּ ָמקוֹ ם הָ ִר ׁ
שם הַ ָּקדוֹ ׁש.
ַעל הַ ּ ׁ ֵ

 .177וְ ִעם ָּכל ָ ּדא ,לָ א נָ ִפיק ַהה ּוא ר ּו ָחא ִמן אֲ ַתר
ַק ְד ָמ ָאהְּ ,בגִ ין ִ ּד ְקד ּו ּ ׁ ָשה לָ א ׁ ַש ְריָא ַעל אֲ ַתר ִמ ְסאֲ ָבא.
יה לְ ַא ְט ְר ָחא ּכ ּולֵ י ַהאיְּ ,בזִ ְמנָ א
ָא ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחק לָ ּ ָמה לֵ ּ
קון וְ ֹגו'ִ .מי ֹּו ָמא
ָ ּדא ְ ּכ ִתיב) ,קהלת א( ְמ ֻע ָ ּוות ל ֹא י ּו ַכל לִ ְת ֹ
ותא ְּב ָעלְ ָמא,
ְ ּד ִא ְת ָח ַרב ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא ,לָ א ִא ׁ ְש ְּת ַכח ַאס ּו ָ
יכי ְ ּדלִ הֱ וִ י נָ ִטיר.
ְּבגִ ינֵי ַּכ ְך ּ ָב ֵעי ּ ַבר נָ ׁש לְ ִאזְ ַ ּדהֲ ָראּ ִ ,כי ֵה ִ

 .177וְ ִעם ָּכל זֶה לֹא יוֹ צֵ את אוֹ ָת ּה הָ רוּחַ ִמן
ש ְ ּק ֻד ּ ָׁשה לֹא ׁשוֹ ָרה
אשוֹ ןִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
הַ ּ ָמקוֹ ם הָ ִר ׁ
ַעל ָמקוֹ ם טָ מֵ אָ .א ַמר ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק ,לָ ּ ָמה לוֹ
ַעל זֶה? ַּבז ְַּמן הַ זֶּה ָּכתוּב) ,קהלת
ִל ְטרֹחַ
ש ּ ֶנח ֱַרב
א( ְמעֻ ּוָת לֹא יוּכַ ל ִל ְתקוֹ ן וְ גוֹ 'ִ .מיּוֹ ם ׁ ֶ
ֵּבית הַ ִּמ ְקדָּ ׁש לֹא נִ ְמ ְצ ָאה ְרפו ָּאה ָּבעוֹ לָ ם,
ִמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך צָ ִר ְ
שיּ ְִהיֶה
יך ָא ָדם ְל ִהזָּהֵ רָּ ,כ ְך ׁ ֶ
ָׁשמוּר.

ַ .178א ְמ ֵרי נְ זִ יל ּ ַבהֲ ֵדי ַהאי ּ ַבר נָ ׁש וְ נֶחֱ ֵמיָ .א ַמר ִר ִּבי
יִ ְצ ָחקָ ,א ִסיר לָ ןִ .אי הֲ וָ ה ָאזִ יל לְ גַ ּ ֵבי ַּג ְב ָרא ַר ּ ָבא ָ ּד ִחיל
יהַ .ה ׁ ְש ּ ָתא
ַח ּ ָט ָאהּ ְ ,כ ֹגון נַ עֲ ָמן לְ גַ ּ ֵבי אֱ לִ ׁ ָ
ישע ,נֵזִ יל אֲ ַב ְת ֵר ּ
יתאַּ ,געֲ לֵ י
או ַריְ ָ
יקי ֹ
יקי ָעלְ ָמאְ ,ר ִח ֵ
ְ ּד ִאיה ּו ָאזִ יל לְ גַ ּ ֵבי ְר ִח ֵ
ְ
ִמ ּכ ּ ָֹלאָ ,א ִסיר לָ ן לְ ִא ְתחֲ זָ ָאה ָק ַמיְ יה ּוְּ .ב ִריך ַרחֲ ָמנָ א ִ ּדי
יהָ .א ַמר ִר ִּבי
ׁ ֵשזִ יב לָ ן ִמ ַ ּניְ יה ּו .וְ ַהאי ּ ַבר נָ ׁש ָא ִסיר לֵ ּ
יְ ה ּו ָדה ,וְ ָהא ּ ָתנֵינָ ן ּ ַב ּכֹל ִמ ְת ַר ּ ְפ ִאין ,ח ּוץ ֵמעֲ צֵ י אֲ ׁ ֵש ָרה
עודֶ ,א ּ ָלא
בו ָדה זָ ָרה ִאיה ּו ,וְ לָ א ֹ
יה ,וְ ָדא עֲ ֹ
וְ כ ּו'ָ .א ַמר לֵ ּ
ְ ּד ָהא ְ ּכ ִתיב )דברים יח( ל ֹא יִ ּ ָמ ֵצא ְב ָך ַמעֲ ִביר ְּב ֹנו ּו ִב ּת ֹו
ּ ָב ֵא ׁש וְ ֹגו'ַ .אזְ ל ּו לְ ָא ְר ַחיְ יה ּו.

יש הַ זֶּה וְ נִ ְראֶ הָ .א ַמר
ָ .178א ְמרוּ ,נֵלֵ ְך ִעם הָ ִא ׁ
יש
ַר ִ ּבי י ְִצחָ קָ ,אסוּר לָ נוִּ .אם הָ יָה הוֹ לֵ ְך ְל ִא ׁ
ישע ,נֵלֵ ךְ
ּגָדוֹ ל י ְֵרא חֵ ְטאּ ְ ,כמוֹ נַעֲ ָמן לֶ אֱ ִל ָׁ
שהוּא הוֹ לֵ ְך ִל ְרחוֹ ֵקי הָ עוֹ לָ ם,
ַאח ֲָריוַ .ע ְכ ָׁשו ׁ ֶ
ְרחוֹ ֵקי הַ ּתוֹ ָרהְ ,מג ָֹע ִלים ִמן הַ כּ ֹלָ ,אסוּר לָ נ ּו
ש ִה ִ ּציל
ְלהֵ ָראוֹ ת ִל ְפנֵיהֶ םָּ .ברו ְּך הָ ַרח ֲָמן ׁ ֶ
יש הַ זֶּה ָאסוּר לוֹ ָ .א ַמר ַר ִ ּבי
אוֹ ָתנ ּו מֵ הֶ ם .וְ הָ ִא ׁ
יְהו ָּדהַ ,וה ֲֵרי ָׁשנִ ינוַּּ ,בכּ ֹל ִמ ְת ַר ּ ְפ ִאים חוּץ מֵ עֲ צֵ י
ש ָרה וְ כוּ'ָ .א ַמר לוֹ  ,וְ זֶה ּו עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ,וְ לֹא
אֲ ׁ ֵ
שה ֲֵרי ָּכתוּב) ,דברים יח( לֹא י ּ ִָמצֵ א
עוֹ ד ,אֶ ּ ָלא ׁ ֶ
ְב ָך ְ ּבנוֹ ו ִּב ּתוֹ ָּבאֵ ׁש וְ גוֹ ' .הָ ְלכ ּו ְל ַד ְר ָּכם.

יה,
ָ .179אזַ ל ַהה ּוא ּ ַבר נָ ׁש לְ ַה ִהיא ְמ ַע ְר ּ ָתא ,ה ּוא ּו ְב ֵר ּ
יה,
יה ִּב ְמ ַע ְר ּ ָתאַ .עד ְ ּדנָ ַפק אֲ ֹ
בוי לְ ַק ְט ָרא לַ חֲ ָמ ֵר ּ
ׁ ָש ֵרי לֵ ּ
יה.
יה ְּב ֵר ׁ ָ
ישא ,וְ ַק ְטלֵ ּ
נָ ַפק ִקיט ּו ָרא ְ ּד ֶא ּ ׁ ָשאּ ,ו ָמ ָחא לֵ ּ
יה,
ַא ְ ּד ָה ִכי ָעאל אֲ ֹ
יה וְ לַ חֲ ָמ ֵר ּ
יה ִמית .נָ ַטל לֵ ּ
בוי ,וְ ַא ׁ ְש ְ ּכ ֵח ּ
יה .וְ ַא ׁ ְש ַּכח לְ ה ּו לְ ָב ַתר ֹיו ָמא ַחד ,לְ ִר ִּבי יִ ְצ ָחק,
וְ ָאזַ ל לֵ ּ
ּולְ ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה ,וְ ִר ִּבי ִחזְ ִק ּיָהּ ַ ,דהֲ ֹוו ַאזְ לֵ יָ ּ .ב ָכה ָק ַמיְ יה ּו,
יאין
עו ָב ָדאָ .א ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחק ,וְ לָ א זִ ְמנִ ין ַס ִ ּג ִ
לון ֹ
וְ ָסח ֹ
יה ְך ּ ַת ּ ָמןְּ .ב ִר ְ
יך ַרחֲ ָמנָ א) ,דניאל
אֲ ֵמינָ א לָ ְךּ ְ ,ד ָא ִסיר לְ ֵמ ַ
יה ִ ּדין .זַ ָּכ ִאין ִאי ּנ ּון
ד( ִ ּדי ָכל ַמעֲ ָב ֹ
דו ִהי ְק ׁש ֹוט ,וְ א ְֹר ָח ֵת ּ
יק ּיָיאּ ְ ,ד ַאזְ לִ ין ְּבא ַֹרח ְק ׁש ֹוטְּ ,ב ָעלְ ָמא ֵ ּדיןּ ,ו ְב ָעלְ ָמא
ַצ ִ ּד ַ
אור נֹגַ ּה
יקים ְ ּכ ֹ
ְ ּד ָא ֵתי ,וְ ָעלַ יְ יה ּו ְ ּכ ִתיב) ,משלי ד( וְ א ַֹרח ַצ ִ ּד ִ
וְ ֹגו'.

יש לַ ְּמ ָע ָרה הַ ִהיא ,הוּא
 .179הָ לַ ְך אוֹ תוֹ הָ ִא ׁ
שיָּצָ א ָא ִביו
ו ְּבנוֹ ָׂ ,שם אוֹ תוֹ ַּב ְּמ ָע ָרהַ .עד ׁ ֶ
של אֵ ׁש וְ ִה ָּכה
ִל ְק ׁשֹר אֶ ת חֲמוֹ רוֹ  ,יָצָ א ִקיטוֹ ר ׁ ֶ
ֹאשוֹ וְ הָ ַרג אוֹ תוֹ ֵּ .בינְ ַתיִם נִ ְכנַס ָא ִביו
אוֹ תוֹ ְ ּבר ׁ
ו ָּמצָ א אוֹ תוֹ מֵ ת .לָ ַקח אוֹ תוֹ וְ אֶ ת חֲמוֹ רוֹ וְ הָ לַ ְך
לוֹ  .ו ָּמצָ א ַאחַ ר יוֹ ם אֶ חָ ד אֶ ת ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק וְ אֶ ת
שהָ י ּו הוֹ ְל ִכים.
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה וְ אֶ ת ַר ִ ּבי ִחז ְִקיָּה ׁ ֶ
שהָ .א ַמר
ָּבכָ ה ִל ְפנֵיהֶ ם ,וְ ִס ּ ֵפר לָ הֶ ם אֶ ת הַ ּ ַמעֲ ֶׂ
ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק ,וְ הַ ִאם לֹא ָא ַמ ְר ִּתי ְל ָך ּ ְפ ָע ִמים
ש ָאסוּר לָ לֶ כֶ ת ְל ָׁשם? ָּברו ְּך הָ ַרח ֲָמן
ַרבּ וֹ ת ׁ ֶ
ש ָּכל ַמעֲ ָׂשיו אֱ מֶ ת ,ו ְּד ָרכָ יו אֱ מֶ תַ .א ְׁש ֵריהֶ ם
ֶׁ
שהוֹ ְל ִכים ְ ּב ֶד ֶר ְך הָ אֱ מֶ ת ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה
יקים ׁ ֶ
הַ ַ ּצדִּ ִ
וּבָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא ,וַעֲ לֵ יהֶ ם ָּכתוּב )משלי ד( וְ א ַֹרח
יקים ְ ּכאוֹ ר ֹנג ַּה וְ גוֹ '.
צַ דִּ ִ
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דוי ְ ּד ּ ַבר נָ ׁש ,לִ ְב ֵעי
עו ָב ֹ
ָ .180א ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ רְּ ,ב ָכל ֹ
ישא.
ישאַ .מאי לִ ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
יה ְ ּדלִ הֱ ֹוון ּ ֻכ ְּלה ּו לִ ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
לֵ ּ
ישא ַעל ָּכל ַמה ְ ּד ִאיה ּו
יה ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
לְ ַא ְד ְ ּכ ָרא ְּבפ ּו ֵמ ּ
לוי ִס ְט ָרא
ֵיה ,וְ לָ א יִ ׁ ְש ֵרי עֲ ֹ
ָע ִבידּ ְ ,דכ ּ ָֹלא ה ּוא לְ פ ּולְ ָחנ ּ
ָאחֳ ָראְּ .בגִ ין ְ ּד ִאיה ּו זַ ִּמין ְּת ִד ָירא לְ גַ ּ ֵבי ְּבנֵי נָ ׁ ָשא ,וְ י ִָכיל
או
לְ ַא ׁ ְש ָר ָאה ַעל ַהה ּוא עֲ ִב ְיד ּ ָתא .וְ ַעל ָ ּדאַ ,ה ּ ׁ ְש ִּתי ֹ
יה ר ּו ַח
ָה ֵע ֶרב הֲ וָ ה ִא ְס ְּת ַאב ,וְ ׁ ַש ְריָא )דף נ''ב ע''א( ָעלֵ ּ
ִמ ְסאֲ ָבאּ .ו ַמה ְּב ַהאי ַּכ ְךַ ,מאן ְ ּד ָפ ִקיד ִמ ּל ֹוי לְ ִס ְט ָרא
ָאחֳ ָרא ְ ּדלָ א ִא ְצ ְט ִר ְ
יךַ ,על ַא ַחת ַּכ ּ ָמה וְ ַכ ּ ָמהּ .ו ְבגִ ין ָּכ ְך
ְ ּכ ִתיב )דברים כג( וְ נִ ׁ ְש ַמ ְר ּ ָת ִמ ָּכל ָ ּד ָבר ָרע.

שי הָ ָא ָדם
ָ .180א ַמר ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָרּ ְ ,בכָ ל ַמעֲ ֵׂ
צָ ִר ְ
שם
שם הַ ָּקדוֹ ׁשַ .מה זֶּה לַ ּ ׁ ֵ
ש ּ ֻכ ּ ָלם י ְִהי ּו לַ ּ ׁ ֵ
יך ׁ ֶ
שם הַ ָּקדוֹ ׁש ַעל
הַ ָּקדוֹ ׁש? ְלהַ ז ִ ְּכיר ְ ּב ִפיו אֶ ת הַ ּ ׁ ֵ
שהַ כּ ֹל הוּא לַ עֲ בוֹ ָדתוֹ ,
שה ׁ ֶ
שהוּא עוֹ ֶׂ
ָּכל ַמה ּ ׁ ֶ
שהוּא
ִש ֶרה ָעלָ יו הַ ַ ּצד הָ ַאחֵ רִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
וְ לֹא י ְׁ
ּ ָת ִמיד ְמז ּ ָֻמן ִל ְבנֵי הָ ָא ָדם וְ יָכוֹ ל ִל ְׁשרוֹ ת ַעל
שה .וְ ַעל ּ ֵכן ,הַ ּ ְׁש ִתי אוֹ הָ ֵע ֶרב הָ יָה
אוֹ תוֹ הַ ּ ַמעֲ ֶׂ
נִ ְט ָמא ,וְ ׁשוֹ ָרה ָעלָ יו רוּחַ טֻ ְמ ָאה .ו ַּמה ָּבזֶה ָּכךְ
ש ּלֹא צָ ִר ְ
יך
ש ּ ַמ ְפ ִקיד דְּ בָ ָריו לַ ַ ּצד הָ ַאחֵ ר ׁ ֶ
 ִמי ׁ ֶָּכ ְך
ַּכ ּ ָמה וְ כַ ּ ָמה .ו ִּמ ּ ׁשוּם
ַאחַ ת
ַעל
ָּכתוּב) ,דברים כב( וְ נִ ְׁש ַמ ְר ּ ָת ִמ ָּכל דָּ בָ ר ָרע.

בוי )ס''א
ִ .181ר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר הֲ וָ ה ָאזִ יל לְ ֵמחֱ ֵמי לַ אֲ ֹ
ֵימא
יה ִר ִּבי ַא ּ ָבאָ .א ַמר ִר ִּבי ַא ּ ָבא נ ָ
לחמוי( וַ הֲ וָ ה ִע ּ ֵמ ּ

ַ .181ר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר הָ יָה הוֹ לֵ ְך ִל ְראוֹ ת אֶ ת
)ח ִמיו( ,וְ הָ יָה ִע ּמוֹ ַר ִ ּבי ַא ָּבאָ .א ַמר ַר ִ ּבי
א ִביו ָ
ָ
ְ
ֹאמר דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה וְ נֵלֵ ךָ ּ .פ ַתח ַר ִ ּבי
ַא ָּבא ,נ ַ
אֶ ְל ָעזָר וְ ָא ַמר) ,בראשית יב( ִא ְמ ִרי נָא אֲ ח ִֹתי
שהוּא י ְֵרא
שה ,וְ ִכי ַא ְב ָרהָ ם ׁ ֶ
ָא ְּת .הַ ּ ָפסוּק הַ זֶּה ָק ׁ ֶ
ְ
של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ,הָ יָה
חֵ ְטא ,אֲ הוּבוֹ ׁ ֶ
ֵיטיב ּו לוֹ ? אֶ ּ ָלא
שי ּ ִ
אוֹ מֵ ר ָּכ ְך ַעל ִא ְׁש ּתוֹ ְ ּכ ֵדי ׁ ֶ
שהָ יָה י ְֵרא חֵ ְטא ,לֹא סָ ַמ ְך
ַא ְב ָרהָ םַ ,אף ַעל ּגַב ׁ ֶ
ְ
ַעל זְכוּתוֹ  ,וְ לֹא ָרצָ ה מֵ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
ְלהוֹ ִציא ִמז ְּכוּתוֹ  ,אֶ ּ ָלא ַעל זְכוּת ִא ְׁש ּתוֹ ,
של ְׁש ָאר הָ ַע ִּמים,
שיּ ְַרוִ יחַ ִ ּב ְׁש ִבילָ ּה ָממוֹ ן ׁ ֶ
ֶׁ
שה ֲֵרי הַ ּ ָממוֹ ן זוֹ כֶ ה לוֹ הָ ָא ָדם ְ ּב ִא ְׁש ּתוֹ  .זֶה ּו
ֶׁ
ש ָּכתוּב )משלי יט( ַּביִת וָהוֹ ן ַנחֲלַ ת ָאבוֹ ת וּמֵ ה'
ֶׁ
ּ
ּ
ּ
ּ
שז ּוֹ כֶ ה ְ ּב ִא ָׁשה ַמ ְ ׂש ֶכלֶ ת,
ִא ָׁשה ַמ ְ ׂש ָכלֶ תִ .מי ׁ ֶ
זוֹ כֶ ה ַּבכּ ֹל .וְ כָ תוּב) ,שם לא( ָּבטַ ח ָּב ּה לֵ ב
ַּב ְעלָ ּה וְ ָׁשלָ ל לֹא י ְֶחסָ ר.

א ַמר) ,בראשית
יתא וְ נֵזִ ילָ ּ .פ ַתח ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר וְ ָ
או ַריְ ָ
ִמ ִּלין ְ ּד ֹ

חו ִתי ָא ְּתַ ,האי ְק ָרא ַק ׁ ְשיָא .וְ ִכי ַא ְב ָר ָהם
יב( ִא ְמ ִרי נָ א אֲ ֹ
ְ
ְ ּד ִאיה ּו ָ ּד ִחיל ַח ּ ָט ָאהְ ,ר ִחימ ּו ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא ,הֲ וָ ה
יהֶ .א ּ ָלא ַא ְב ָר ָהם,
יהְּ ,בגִ ין ְ ּד ֹיו ְט ִבין לֵ ּ
ָא ַמר ָה ִכי ַעל ִא ְּת ֵת ּ
ְ
ַאף ַעל ַּגב ְ ּדהֲ וָ ה ָ ּד ִחיל ַח ּ ָט ָאה ,לָ א ָס ִמיך ַעל זְ כ ּו ָתא
יה ,וְ לָ א ּ ָב ָעא ִמן ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא לְ ַא ּ ָפ ָקא
ִ ּדילֵ ּ
מונָ א
יהּ ְ ,דיִ ְרוַ וח ְּבגִ ינָ ּה ָמ ֹ
יהֶ ,א ּ ָלא ַעל זְ כ ּו ָתא ְ ּד ִא ְּת ֵת ּ
זְ כ ּו ֵת ּ
יה ּ ַבר נָ ׁש,
ִ ּד ׁ ְש ָאר ַע ִּמיןּ ְ ,ד ָהא ָמ ֹ
יה זָ ֵכי לֵ ּ
מונָ א ְּב ִא ְּת ֵת ּ
בות ּו ֵמיְ יָ'
הון נַ חֲ לַ ת ָא ֹ
הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,משלי יט( ּ ַביִ ת וָ ֹ
ש ָּכלֶ תֹ ,זו ֶכה
ש ָּכלֶ תַ .מאן ְ ּדזָ ֵכי ְּב ִא ּ ׁ ָשה ַמ ְ ׂ
ִא ּ ׁ ָשה ַמ ְ ׂ
ְּבכ ּ ָֹלאּ .ו ְכ ִתיב) ,משלי לא( ּ ָב ַטח ּ ָב ּה לֵ ב ּ ַב ְעלָ ּה וְ ׁ ָשלָ ל ל ֹא
י ְֶח ָסר.
יכל ׁ ְשלָ לָ א ִמ ּ ׁ ְש ַאר
 .182וְ ַא ְב ָר ָהם הֲ וָ ה ָאזִ יל ְּבגִ ינָ ּה ,לְ ֵמ ַ
ַע ִּמין ,וְ ָס ִמ ְ
יך ַעל זְ כ ּו ָתא ִ ּדילָ ּהּ ְ ,דלָ א י ְֵכל ּון לְ ַא ְענְ ׁ ָשא
ימר
יכא ּ ָב ּהּ .ו ְב ִ ּגינֵי ַּכ ְך לָ א י ִָהיב ִמ ִדי לְ ֵמ ַ
יהּ ,ולְ ַחיְ ָ
לֵ ּ
עודֶ ,א ּ ָלא ְ ּד ָח ָמא ַחד ַמלְ ָא ָכא ָאזִ יל
חו ִתי ִהיא .וְ ל ֹא ֹ
אֲ ֹ
יה לְ ַא ְב ָר ָהם ,לָ א ִּת ְ ּד ַחל ִמ ָ ּנ ּה ,ק ּו ְד ׁ ָשא
ַק ָמ ּה ,וְ ָא ַמר לֵ ּ
מונָ א ִ ּד ׁ ְש ַאר ַע ִּמין,
ְּב ִרי ְך ה ּוא ׁ ָש ַדר לִ י ,לְ ַא ּ ָפ ָקא לֵ ּה ָמ ֹ
יה,
ּולְ נַ ְט ָרא לָ ּה ִמ ּכ ּ ָֹלאּ .ו ְכ ֵדין לָ א ָ ּד ִחיל ַא ְב ָר ָהם ְמ ִא ְּת ֵת ּ
יה ַמלְ ָא ָכאֶ ,א ּ ָלא ִע ּ ָמ ּהָ .א ַמר
ֵיהּ ְ ,דלָ א ָח ָמא ִע ּ ֵמ ּ
ֶא ּ ָלא ִמנ ּ
ְ
ָהא ִהיא ִמ ְתנַ ְט ָרא ,וַ אֲ נָ א לָ א נְ ִט ְירנָ אּ .ו ְב ִ ּגינֵי ַּכך ָא ַמר,
חו ִתי ַא ְּת וְ ֹגו'.
ִא ְמ ִרי נָ א אֲ ֹ
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 .182וְ ַא ְב ָרהָ ם הָ יָה הוֹ לֵ ְך ִ ּב ְׁש ִבילָ ּה לֶ אֱ כֹל
ש ּלֹא
הַ ּ ָׁשלָ ל ִמ ּ ְׁש ָאר הָ ַע ִּמים ,וְ סָ ַמ ְך ַעל זְכו ָּת ּה ׁ ֶ
ישוֹ וְ ִל ְצחֹק ָּב ּה .ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך לֹא נ ַָתן
יו ְּכל ּו ְלהַ עֲ נִ ׁ
ש ָר ָאה
דָּ בָ ר לוֹ ַמר אֲ ח ִֹתי ִהיא ,וְ לֹא עוֹ ד ,אֶ ּ ָלא ׁ ֶ
ַמ ְל ָא ְך אֶ חָ ד הוֹ לֵ ְך ְלפָ נֶיהָ  ,וְ ָא ַמר ְל ַא ְב ָרהָ ם:
ַאל ִּת ְפחַ ד ָעלֶ יהָ  ,הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ָׁשלַ ח
אוֹ ִתי ְלהוֹ ִציא לוֹ אֶ ת ָממוֹ ן ְׁש ָאר הָ ַע ִּמים
וְ ִל ְׁשמֹר אוֹ ָת ּה מֵ הַ כּ ֹל .וְ ָאז לֹא פָ חַ ד ַעל ִא ְׁש ּתוֹ ,
ש ּלֹא ָר ָאה ִע ּמוֹ ַמ ְל ָא ְך ,אֶ ּ ָלא
אֶ ּ ָלא ָעלָ יוֶ ׁ ,
ִע ּ ָמ ּהָ .א ַמר ,ה ֲֵרי ִהיא ְׁשמו ָּרה ,וַאֲ נִ י לֹא ָׁשמוּר.
ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך ָא ַמרִ ,א ְמ ִרי נָא אֲ ח ִֹתי ָא ְּת וְ גוֹ '.
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יהּ ִ ,ד ְכ ִּתיב וְ ָהיָה ִ ּכי
יטב לִ י ,י ִ
 .183יִ ַ
ֵיטיב ּו לִ י ִמ ּ ָב ֵעי לֵ ּ
ְ
ֵיטיב ּו
או ָתך ַה ִמ ְצ ִרים וְ ָא ְמר ּו ִא ׁ ְש ּת ֹו זֹאת ,וְ ַעל ָ ּדא י ִ
יִ ְרא ּו ֹ
ְ
יטב לִ י
יטב לִ יּ ָ ,דא ְ ּד ָאזִ יל ַק ּ ָמך .יִ ַ
יהֶ .א ּ ָלא יִ ַ
לִ י ִמ ּ ָב ֵעי לֵ ּ
ְ
מונָ א .וְ ָחיְ ָתה נַ ְפ ׁ ִשי
ְּב ַהאי ָעלְ ָמא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא ְּב ָמ ֹ
או ְר ָחא ִ ּד ְק ׁש ֹוט,
ְּב ַהה ּוא ָעלְ ָמא ִּבגְ לָ לֵ ְךּ ְ ,דלָ א ִּת ְס ִטי ִמן ֹ
מונָ א ְּב ַהאי ָעלְ ָמא ,וְ ִת ְס ִטי ַאנְ ְּת
ְ ּד ִאי ַאזְ ֵּכי ְּבגִ ינָ ְך ְּב ָמ ֹ
יתא זְ ִמינָ א ְּב ַהה ּוא ָעלְ ָמאֶ ,א ּ ָלא
או ְר ָחאָ ,הא ִמ ָ
ְּב ֹ
ְ
ִּת ְס ּ ַת ֵמרּ ִ ,ד ְת ִחי נַ ְפ ׁ ִשי ְּב ַהה ּוא ָעלְ ָמא ִּבגְ לָ לֵ ך.

ֵיטיב ּו ִלי הָ יָה צָ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת,
 .183יִיטַ ב ִלי?! י ִ
ְ
ש ָּכתוּב וְ הָ יָה ִ ּכי י ְִרא ּו אוֹ ָתך הַ ִּמ ְצ ִרים וְ ָא ְמר ּו
ֶׁ
ֵיטיב ּו ִלי צָ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת!
ִא ְׁש ּתוֹ זֹאת ,וְ ַעל ּ ֵכן י ִ
שהוֹ לֵ ְך ְלפָ נ ָ
ֶיך .יִיטַ ב ִלי
אֶ ּ ָלא יִיטַ ב ִלי  -זֶה ׁ ֶ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה ְ ּב ָממוֹ ן .וְ חָ י ְָתה
ש ּלֹא ִת ְס ִטי
נ ְַפ ִׁשי ְ ּבאוֹ תוֹ הָ עוֹ לָ ם ִ ּבגְ לָ לֵ ְךֶ ׁ ,
ש ִאם אֶ ז ּ ְֶכה ִ ּבגְ לָ לֵ ְך ְ ּב ָממוֹ ן
ִמדֶּ ֶר ְך הָ אֱ מֶ תֶ ׁ .
יתה
ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה וְ ַא ְּת ִּת ְס ִטי בַ דֶּ ֶר ְך ,ה ֲֵרי ִמ ָ
ש ְּת ִחי
ז ְִמינָה ָּבעוֹ לָ ם הַ הוּא ,אֶ ּ ָלא ִּת ּ ָׁש ְמ ִריֶ ׁ ,
נ ְַפ ִׁשי ָּבעוֹ לָ ם הַ הוּא ִ ּבגְ לָ לֵ ְך.

ּ .184ו ְבגִ ין ְ ּד ַהה ּוא ַמלְ ָא ָכא ָאזִ יל ַק ָמה לְ נַ ְט ָרא לָ ּהַ ,מה
ש ַרי וַ ַ ּדאיּ ַ ,דהֲ וַ ת
ְ ּכ ִתיב .וַ יְ נַ ַּגע יְ יָ' ֶאת ּ ַפ ְרעֹה וְ ֹגו'ַ ,על ְ ּד ַבר ָ ׂ
ַא ְמ ַרת לְ ַמלְ ָא ָכא ָמ ֵחי ,וְ ה ּוא ָמ ֵחי .וְ ַעל ָ ּדא לָ א ָ ּד ִחיל
ַא ְב ָר ָהם ִמ ָ ּנ ּה ְ ּכל ּוםּ ְ ,ד ָהא ִהיא ִמ ְתנַ ְט ָראּ .ו ַמה ְ ּד ָד ִחיל,
יה נְ ט ּו ָרא ָה ִכי.
יה ָ ּד ִחילּ ְ ,דלָ א ָח ָמא ִע ּ ֵמ ּ
ִמ ַּג ְר ֵמ ּ

שהַ ּ ַמ ְל ָא ְך הַ הוּא הָ לַ ְך ְלפָ נֶיהָ
 .184ו ִּמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ִל ְׁשמֹר אוֹ ָת ּהַ ,מה ָּכתוּב? ַו ְי ַנ ּגַע ה' אֶ ת ּ ַפ ְרעֹה
שהָ י ְָתה אוֹ מֶ ֶרת
וְ גוֹ 'ַ ,על דְּ בַ ר ָׂש ַרי ,וַדַּ איֶ ׁ .
לַ ּ ַמ ְל ָא ְך הַ ּ ֵכה  -וְ הוּא ַמ ּ ֶכה .וְ ַעל ּ ֵכן לֹא פָ חַ ד
שה ֲֵרי ִהיא ְׁשמו ָּרה .ו ַּמה
ַא ְב ָרהָ ם ָעלֶ יהָ ְ ּכלוּםֶ ׁ ,
ש ּ ָפחַ ד ַ -על ַע ְצמוֹ ּ ָפחַ ד ,וְ לֹא ָר ָאה ִע ּמוֹ
ּ ֶׁ
ּ
ְׁש ִמי ָרה ָכזוֹ .

ש ָרה לְ ַמלְ ָא ָכא,
שר זִ ְמנִ ין ּ ְפ ִק ַ
ידת ָ ׂ
ָ ּ .185תא חֲ זֵיֶ ,ע ֶׂ
ימנָ א ַע ְב ַדת
שר ַמ ְכ ְּת ׁ ִשין ַאלְ ֵקיִ .ס ָ
לְ ַמחֲ ָאה לְ ַפ ְרעֹהּ .ו ְב ֶע ֶׂ
ש ָרה לִ ְבנָ ָהא ּ ַב ְת ָר ָאה ְּב ִמ ְצ ַריִ ם.
ָׂ

שר ּ ְפ ָע ִמים ִצ ְּו ָתה ָׂש ָרה
 .185בּ ֹא ְראֵ הֶ ,ע ֶׂ
שר ַמכּ וֹ ת
לַ ּ ַמ ְל ָא ְך ְלהַ כּ וֹ ת אֶ ת ּ ַפ ְרעֹה ,ו ְּב ֶע ֶׂ
ימן ָע ְ ׂש ָתה ָׂש ָרה ְלבָ נֶיהָ ַאח ֲֶריהָ
לָ ָקהִ .ס ָ
ְ ּב ִמ ְצ ַריִם.

את ָך ֵמ ֶא ֶרץ
ימי ֵצ ְ
ִ .186ר ִּבי ַא ּ ָבא ּ ָפ ַתח) ,מיכה ז( ִ ּכ ֵ
ְ
אות .זַ ִּמין ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא
ִמ ְצ ָריִ ם ַא ְר ֶא ּנ ּו נִ ְפלָ ֹ
לְ ַאחֲ זָ ָאה ּפ ּו ְר ָקנָ א לִ ְב ֹנויּ ְ ,כ ִאי ּנ ּון ֹיו ִמין ְ ּד ׁ ָשלַ ח ק ּו ְד ׁ ָשא
ְּב ִר ְ
ש ָר ֵאל ,וְ ַא ְחזֵי ִאי ּנ ּון ַמ ְכ ְּת ׁ ִשין
יך ה ּוא לְ ַא ּ ָפ ָקא לְ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאלָ ּ .תא חֲ זֵיַ ,מה ּ ֵבין
לון ְּבגִ ינ ֹ
ְּב ִמ ְצ ָר ֵאי ,וְ ַאלְ ֵקי ֹ
ֵיהון ְ ּדיִ ְ ׂ
ּפ ּו ְר ָקנָ א ָ ּדא ,לְ פ ּו ְר ָקנָ א ְ ּד ִמ ְצ ַריִ םּ .פ ּו ְר ָקנָ א ְ ּד ִמ ְצ ַריִ ם הֲ וָ ה
ְּב ַחד ַמלְ ָּכאּ ,ו ְב ַמלְ כ ּו חֲ ָדאָ .ה ָכאְּ ,ב ָכל ַמלְ ִכין ְ ּד ָעלְ ָמא,
יקר ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ְּב ָכל ָעלְ ָמא ,וְ יִ נְ ְ ּדע ּון
ּו ְכ ֵדין יִ ְתיְ ָ ּ
ְ
ּכ ּ ָֹלא ׁש ּולְ ָטנ ּו ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא ,וְ ֻכ ְּלה ּו יִ לְ ק ּון
ְּב ַמ ְכ ְּת ׁ ִשין ִע ּ ָל ִאיןַ ,על ַחד ְּת ֵריןְּ ,בגִ ין ְ ּדיִ ּ ָס ְרב ּון ּ ֻכ ְּלה ּו
ש ָר ֵאל.
ְּביִ ְ ׂ

את ָך
ַ .186ר ִ ּבי ַא ָּבא ּ ָפ ַתח) ,מיכה ז( ִ ּכימֵ י צֵ ְ
מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם ַא ְראֶ ּנ ּו נִ ְפלָ אוֹ תָ .ע ִתיד הַ ָּקדוֹ ׁש
ָּברו ְּך הוּא ְלהַ ְראוֹ ת ְ ּגאֻ ּ ָלה ְלבָ נָיו ְ ּכאוֹ ָתם
ש ּ ָׁשלַ ח הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְלהוֹ ִציא אֶ ת
הַ יּ ִָמים ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל ,וְ הֶ ְר ָאה אֶ ת אוֹ ָתן הַ ּ ַמכּ וֹ ת ְל ִמ ְצ ַריִם,
י ְׂ
ִש ָראֵ ל .בּ ֹא ו ְּראֵ ה ַמה
וְ ִה ְל ָקה אוֹ ָתם ִ ּבגְ לַ ל י ְ ׂ
ֵּבין הַ ְ ּגאֻ ּ ָלה הַ ז ּוֹ ִלגְ אֻ ּ ַלת ִמ ְצ ַריִםּ ְ .גאֻ ּ ַלת ִמ ְצ ַריִם
הָ י ְָתה ְ ּבמֶ לֶ ְך אֶ חָ ד ,ו ְּב ַמ ְלכוּת ַאחַ ת ָּ -כאן
של הָ עוֹ לָ ם .וְ ָאז י ְִת ַּכ ֵּבד הַ ָּקדוֹ ׁש
ְ ּבכָ ל הַ ְּמלָ ִכים ׁ ֶ
ָּברו ְּך הוּא ְ ּבכָ ל הָ עוֹ לָ ם ,וְ י ְֵדע ּו הַ כּ ֹל ִׁש ְלטוֹ נוֹ
של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ,וְ כֻ ּ ָלם י ְִלק ּו ְב ַמכּ וֹ ת
ֶׁ
שיְּסָ ְרב ּו כֻ ּ ָלם
ֶע ְליוֹ נוֹ תַ ,על ַאחַ ת ְׁש ּ ַתיִםִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל.
אֶ ת י ְ ׂ

ֵיה ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא,
ּ .187ו ְכ ֵדין יִ ְת ְ ּגלֵ י ׁש ּולְ ָטנ ּ
ְ
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,זכריה יד( וְ ָהיָה יְ יָ' לְ ֶמלֶ ך ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץּ .ו ְכ ֵדין
ש ָר ֵאל ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ,הֲ ָדא
ּ ֻכ ְּלה ּו יִ ְתנַ ְ ּדב ּון ְּבה ּו ְּביִ ְ ׂ
יכם וְ ֹגו'.
ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה סו( וְ ֵה ִביא ּו ֶאת ָּכל אֲ ֵח ֶ
ימין אֲ ָב ָהן ְּב ֶח ְדוָ ה ,לְ ֵמחֱ ֵמי ּפ ּו ְר ָקנָ א ִ ּד ְבנַ יְ יה ּו
ְ ּכ ֵדין ַקיְ ִ

של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך
 .187וְ ָאז י ְִת ּג ּ ֶַלה ִׁש ְלטוֹ נוֹ ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )זכריה יד( וְ הָ יָה ה' ְלמֶ לֶ ְך ַעל ָּכל
הוּאֶ ׁ ,
ִש ָראֵ ל לַ ָּקדוֹ ׁש
הָ ָא ֶרץ .וְ ָאז ּ ֻכ ּ ָלם י ְִתנַדְּ ב ּו אֶ ת י ְ ׂ
ש ָּכתוּב )ישעיה סו( וְ הֵ ִביא ּו אֶ ת
ָּברו ְּך הוּא .זֶה ּו ׁ ֶ
ָּכל אֲ חֵ יכֶ ם וְ גוֹ 'ָ .אז י ַַע ְמד ּו הָ ָאבוֹ ת ְ ּב ִ ׂש ְמחָ ה
ִל ְראוֹ ת אֶ ת ְ ּגאֻ ּ ַלת ְ ּבנֵיהֶ ם ְ ּכ ִמ ּק ֶֹדם .זֶה ּו
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את ָך ֵמ ֶא ֶרץ
ימי צֵ ְ
ְ ּכ ִמ ְּל ַק ְ ּד ִמין .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיבּ ִ ,כ ֵ
ְ
צוןָ ּ .בר ּוך יְ יָ'
אותָ .א ֵמן ֵּכן יְ ִהי ָר ֹ
ִמ ְצ ָריִ ם ַא ְר ֶא ּנ ּו נִ ְפלָ ֹ
ְ
לוך יְ יָ' ָא ֵמן וְ ָא ֵמן:
עולָ ם ָא ֵמן וְ ָא ֵמן :יִ ְמ ֹ
לְ ֹ

את ָך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָר ִים ַא ְראֶ ּנ ּו
ש ָּכתוּב ִ ּכימֵ י צֵ ְ
ֶׁ
ְ
נִ ְפלָ אוֹ תָ ,אמֵ ן ּ ֵכן י ְִהי ָרצוֹ ןָּ .ברוּך ה' ְלעוֹ לָ ם
ָאמֵ ן וְ ָאמֵ ן י ְִמל ְֹך ה' ְלעוֹ לָ ם ָאמֵ ן וְ ָאמֵ ן

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