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Zohar Haazinu – unedited
) .1דברים לב( ַהאֲ זִ ינ ּו ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וַ אֲ ַד ּ ֵב ָרה וְ ִת ׁ ְש ַמע
ָה ָא ֶרץ ִא ְמ ֵרי ִפיִ ,ר ִּבי יְ ה ּו ָדה ּ ָפ ַתח) ,שיר השירים
דו ִדי ָח ַמק ָע ָבר וְ ֹגו'ִּ ,ב ַ ּק ׁ ְש ִּתיה ּו
דו ִדי וְ ֹ
ה( ּ ָפ ַת ְח ִּתי אֲ נִ י ְל ֹ
ילא.
אתיו וְ לָ א ָענָ נִ יַ .מה ְ ּכ ִתיב לְ ֵע ּ ָ
אתיה ּו ְק ָר ִ
וְ ל ֹא ְמ ָצ ִ
אֲ נִ י יְ ׁ ֵשנָ ה וְ לִ ִּבי ֵער וְ ֹגו' .אֲ נִ י יְ ׁ ֵשנָ הָ ,א ְמ ָרה ְ ּכנ ֶֶסת
ילנָ א
יתאְּ ,בזִ ְמנָ א ַּדאֲ זִ ְ
או ַריְ ָ
ש ָר ֵאל .אֲ נִ י יְ ׁ ֵשנָ הִ ,מ ּ ִפ ּק ּו ֵדי ֹ
יִ ְ ׂ
ְּב ַמ ְד ְּב ָרא .וְ לִ ִּבי ֵער ,לְ ַאעֲ לָ א לְ ַא ְר ָעא ,לְ ֶמ ְע ּ ַבד
יתא ְּב ַא ְר ָעא
או ַריְ ָ
ֹ
לְ ה ּו )נימוסין( ְ ּד ָהא ָּכל ּ ִפ ּק ּו ֵדי
או ַכח לְ ה ּו
דו ֵפקּ ָ ,דא מ ׁ ֶֹשהּ ְ .ד ֹ
קול ּד ֹו ִדי ֹ
ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ִחיןֹ .
יכ ּו ִחין) ,דף רפ''ו ע''ב( ְּב ַכ ּ ָמה
ש ָר ֵאל ְּב ַכ ּ ָמה וִ ּ
לְ יִ ְ ׂ
ַה ְ ּד ָב ִרים
א( ֵא ּ ֶלה
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,דברים
ְק ָט ִטין.
וְ ֹגו') .דברים
יתם
הֱ יִ ֶ
ט( ַמ ְמ ִרים
וְ ֹגו') ,דברים
חו ֵרב ִה ְק ַצ ְפ ּ ֶתם וְ ֹגו' .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,שיר
ט( ּו ְב ֹ
דו ֵפק.
השירים ה( ֹ

 .1הַ אֲ זִינ ּו הַ ּ ָׁשמַ יִם וַאֲ ַד ּ ֵב ָרה וְ ִת ְ ׁשמַ ע הָ ָא ֶרץ ִא ְמ ֵרי
ִפי )דברים לב(ַ .ר ִ ּבי יְהו ָּדה ּ ָפ ַתח) ,שיר השירים
ה( ּ ָפ ַת ְח ִּתי אֲ נִ י ְלדוֹ ִדי וְ דוֹ ִדי חָ מַ ק ָעבָ ר וְ גוֹ ',
אתיו וְ לֹא ָענָנִ י .מַ ה
אתיה ּו ְק ָר ִ
ִ ּב ַּק ְ ׁש ִּתיה ּו וְ לֹא ְמצָ ִ
ְשנָה וְ ִל ִ ּבי ֵער וְ גוֹ ' .אֲ נִ י
ָּכתוּב ְלמַ ְעלָ ה? אֲ נִ י י ׁ ֵ
ְשנָה -
ִש ָראֵ ל ,אֲ נִ י י ׁ ֵ
ְשנָהָ .א ְמ ָרה ְ ּכנֶסֶ ת י ְ ׂ
י ֵׁ
שהָ לַ ְכ ִּתי בַ ּ ִמ ְד ָּבר .וְ ִל ִ ּבי
ִמ ּ ִמ ְצווֹ ת הַ ּתוֹ ָרהּ ִ ,בזְמַ ן ׁ ֶ
ֵער  -לַ עֲ לוֹ ת לָ ָא ֶרץ ,לַ עֲ שׂ וֹ ת אוֹ ָתם )חוֹבוֹת(,
שה ֲֵרי ָּכל ִמ ְצווֹ ת הַ ּתוֹ ָרה נִ ְמצָ אוֹ ת ָּב ָא ֶרץ .קוֹ ל
ֶׁ
ִש ָראֵ ל
שהוֹ ִכיחַ לָ הֶ ם ְלי ְ ׂ
ֹשהֶ ׁ ,
דּ וֹ ִדי דוֹ פֵ ק  -זֶה מ ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )דברים
ְ ּבכַ ּ ָמה וִ כּ ו ִּחיםּ ְ ,בכַ ּ ָמה ְמ ִריבוֹ תֶ ׁ ,
ִיתם
א( אֵ ּ ֶלה הַ דְּ בָ ִרים וְ גוֹ ') ,שם ט( מַ ְמ ִרים ֱהי ֶ
ש ָּכתוּב
וְ גוֹ ') ,שם( ו ְּבח ֵֹרב ִה ְקצַ ְפ ּ ֶתם וְ גוֹ ' .זֶה ּו ׁ ֶ
דּ וֹ פֵ ק.

ש ָר ֵאל,
ֹ
 .2וְ ִעם ָּכל ָ ּדא ְ ּדמ ׁ ֶֹשה
או ַכח לְ ה ּו לְ יִ ְ ׂ
ִּב ְר ִחימ ּו ָתא הֲ ֹוו ָּכל ִמלּ ֹויּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,דברים ז( ִ ּכי ַעם
יךּ .ו ְב ָך ּ ָב ַחר יְ יָ' אֱ ל ֶֹה ָ
דו ׁש ַא ּ ָתה לַ יְ יָ' אֱ ל ֶֹה ָ
לו
יך לִ ְה ֹיות ֹ
ָק ֹ
יכם )דברים
לְ ָעם וְ ֹגו' )דברים יד( ּ ָבנִ ים ַא ּ ֶתם לַ יְ יָ' אֱ ל ֵֹה ֶ
ד( וְ ַא ּ ֶתם ַה ְ ּד ֵב ִקים ּ ַביְ יָ' .וְ ַעל ָּדא )דברים כז( וְ ׁ ָש ַמ ְע ּ ָת
ְּבק ֹול יְ יָ' אֱ ל ֶֹה ָ
יך) .דברים ז( ִ ּכי ֵמ ַאהֲ ַבת יְ יָ' ֶא ְת ֶכם.
חו ִתי
הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,שיר השירים ה( ּ ִפ ְת ִחי לִ י אֲ ֹ
ַר ְעי ִָתי.

ִש ָראֵ ל,
ֹשה הוֹ ִכיחַ לָ הֶ ם ְלי ְ ׂ
ש ּמ ׁ ֶ
 .2וְ ִעם ָּכל זֶה ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )דברים ז( ִ ּכי ַעם
ְ ּב ַאהֲבָ ה הָ י ּו ָּכל דְּ בָ ָריוֶ ׁ ,
ָ
ָקדוֹ ׁש ַא ּ ָתה לַ ה' אֱ לֹהֶ ָ
יך) ,שם יד( ו ְּבך ָּבחַ ר ה'
אֱ לֹהֶ ָ
יך ִל ְהיוֹ ת לוֹ ְל ַעם וְ גוֹ 'ָּ ,בנִ ים ַא ּ ֶתם לַ ה'
אֱ לֹהֵ יכֶ ם) ,שם ד( וְ ַא ּ ֶתם הַ דְּ בֵ ִקים ַּבה' .וְ ַעל
זֶה )שם כז( וְ ָׁשמַ ְע ּ ָת ְ ּבקוֹ ל ה' אֱ לֹהֶ ָ
יך) .שם ז( ִ ּכי
ש ָּכתוּב )שיר השירים
מֵ ַאהֲבַ ת ה' אֶ ְתכֶ ם .זֶה ּו ׁ ֶ
ה( ּ ִפ ְת ִחי ִלי אֲ ח ִֹתי ַר ְעי ִָתי.

Deuteronomy 32:1
” .הַ אֲ זִ ינוּ הַ ָשּׁמַ יִם ,וַאֲ ַדבֵּ ָרה; ו ְִת ְשׁמַ ע הָ אָ ֶרץִ ,א ְמ ֵריִ -פי“
”“Give ear, O heavens, and I will speak, and let the earth hear the words of my mouth.

This verse opens the last words of Moses before he leaves the world. He calls on heaven
and earth to listen and hear the words of his mouth. Moses knows that he’s about to
leave the world and he creates for us a supernal gate that we can use. The Torah scroll
itself has the shape of a gate.
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The Zohar quotes many verses from the Song of Songs to tell us about the concealed
holiness of Moses’s words. Rabbi Akiva said that the writings of the Bible are Holy and
the Song of Songs is the Holy of Holies.

Song of Songs 5:2
“…  ִלי אֲ חֹ ִתי ַרﬠְ י ִָתי יוֹנ ִָתי ַתמָּ ִתי-” ִפּ ְת ִחי
“Open to me, my sister, my love, my dove, my perfect one…,”
The Zohar tells us that even though Moses scolded the nation for their sins and warned
them about the future, all his words came from love as he said;
Deuteronomy 7:6
“  ְפּנֵי הָ אֲ ָדמָ ה- אֲ ֶשׁר ﬠַ ל, ִמכֹּל הָ ﬠַ ִמּים, לִ ְהיוֹת לוֹ ְלﬠַ ם ְסגֻלָּ ה,� ְבּ� בָּ חַ ר יְהוָה אֱ �הֶ י:� לַ יהוָה אֱ �הֶ י,”כִּ י ﬠַ ם ָקדוֹשׁ אַ ָתּה
“For you are a people holy to YHVH your God. YHVH your God has chosen you to be a
people for his treasured possession, out of all the peoples who are on the face of the
earth.”
The description of the last day of Rabbi Shimon is in the Idra Zuta that is part of the
Zohar Ha’azinu. Before he leaves the world, Rabbi Shimon also calls on heaven and
earth in a similar way as Moses. I will describe and explain in the next articles.
. מַ ה ָּכתוּב? )שם( ַק ְמ ִּתי אֲ נִ י ִל ְפ ּתֹחַ ְלדוֹ ִדי.3
שהָ יִינ ּו ְמז ּ ָֻמנִ ים לַ עֲ לוֹ ת
ֶ ׁ  ְ ּבעוֹ ד,ִש ָראֵ ל
ׂ ְ ָא ְמר ּו י
,ֹשה
ֶ ׁ לָ ָא ֶרץ ו ְּל ַק ּ ֵבל ִמ ְצווֹ ת הַ ּתוֹ ָרה הָ אֵ ּל ּו ַעל י ְֵדי מ
,ָעבָ ר
חָ מַ ק
ָּכתוּב? )שם( וְ דוֹ ִדי
מַ ה
.'ֹשה ֶעבֶ ד ה
ֶ ׁ ש ָּכתוּב )דברים לד( ַויּ ָָמת ָׁשם מ
ֶׁ
ש ָּכתוּב וְ לֹא ָקם נ ִָביא
ֶ ׁ ,ּאתיהו
ִ ִָ ּב ַּק ְ ׁש ִּתיה ּו וְ לֹא ְמצ
ש ּלֹא
ֶ ׁ ,אתיו וְ לֹא ָענָנִ י
ִ  ְק ָר.ֹשה
ֶ ׁ ִש ָראֵ ל ְ ּכמ
ׂ ְ עוֹ ד ְ ּבי
ְ
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
ֶ ׁ ,ֹשה
ֶ ׁ של מ
ֶ ׁ ֹהָ יָה דוֹ ר ְ ּכדוֹ רו
ֹ ְ ּכמו,ָׁשמַ ע ְלקוֹ לָ ם וְ ָע ָׂשה לָ הֶ ם נִ ִ ּסים וְ חֻ ִ ּקים
.ש ָע ָׂשה ַעל י ָָדיו
ֶׁ

3

 ָא ְמר ּו,דו ִדי
ֹ ְ )שם( ַק ְמ ִּתי אֲ נִ י לִ ְפ ּת ֹו ַח ל. ַמה ְ ּכ ִתיב.3
 ּולְ ַק ְּבלָ א,יעל לְ ַא ְר ָעא
ַ עוד ַּדהֲ וֵ ינָ ן זְ ִמינִ ין לְ ֵמ
ֹ ש ָר ֵאל ְּב
ׂ ְ ִי
ַמה
.דוי ְ ּדמ ׁ ֶֹשה
ֹ ְַעל י
יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ
ִאי ּנ ּון ּ ִפ ּק ּו ֵדי
 )דברים, ִ ּד ְכ ִּתיב.דו ִדי ָח ַמק ָע ָבר
ֹ ְ )שם( ו,ְ ּכ ִתיב
,אתיה ּו
ִ  ִּב ַ ּק ׁ ְש ִּתיה ּו וְ ל ֹא ְמ ָצ.'ָלד( וַ ּי ָָמת ׁ ָשם מ ׁ ֶֹשה ֶע ֶבד יְ י
אתיו
ִ  ְק ָר.ש ָר ֵאל ְ ּכמ ׁ ֶֹשה
ֹ ִ ּד ְכ ִּתיב וְ ל ֹא ָקם נָ ִביא
ׂ ְ ִעוד ְּבי
 ְדק ּו ְד ׁ ָשא, ְ ּדלָ א הֲ וָ ה ָּד ָרא ְ ּכ ָד ָרא ְ ּדמ ׁ ֶֹשה,וְ ל ֹא ָענָ נִ י
ְ ְּב ִר
, וְ ָע ַבד ְלה ּו נִ ִּסין וְ נִ ימ ּו ִסין,יהון
ֹ ֵיך ה ּוא ׁ ָש ַמע לְ ַקל
.דוי
ֹ ְְ ּכ ָמה ְ ּד ָע ַבד ַעל י
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-  ַק ְמ ִּתי אֲ נִ י ִל ְפ ּתֹחַ ְלדוֹ ִדי, ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק ָאמַ ר.4
ש ָּכל י ָָמיו
ֶ ׁ ,ֹשה
ֶ ׁ של מ
ֶ ׁ זֶה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְ ּבי ָָמיו
, ֹש ּ ַמ ְל ָא ְך אוֹ ָׁש ִליחַ ְלהַ נְ ִהיג ִע ּמו
ֶ ׁ לֹא ָרצָ ה
ָ
.' ֹש ָּכתוּב )שמות לג( ִאם אֵ ין ּ ָפנֶיך ה ְֹל ִכים וְ גו
ֶׁ
ְ
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
ֶ ׁ ֹשה
ֶ ׁ של מ
ֶ ׁ ַֹא ְ ׁש ֵרי חֶ ְלקו
של
ֶ ׁ  ְ ּבי ָָמיו, וְ דוֹ ִדי חָ מַ ק ָעבָ ר. ֹמַ ְס ִ ּכים ִל ְרצוֹ נו
שר ְצבָ א
ַׂ ש ָּכתוּב )יהושע ה( לֹא ִ ּכי אֲ נִ י
ֶ ׁ ,ש ַע
ֻ ׁ ֹיְהו
.'ה

 ָּדא,דו ִדי
ֹ ְ ַק ְמ ִּתי אֲ נִ י לִ ְפ ּת ֹו ַח ל, ִר ִּבי יִ ְצ ָחק ָא ַמר.4
ְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
מוי לָ א ּ ָב ָעא
ֹ  ְ ּד ָכל ֹיו,מוי ְ ּדמ ׁ ֶֹשה
ֹ יך ה ּוא ְּב ֹיו
 )שמות, ִ ּד ְכ ִּתיב,יה
ָ ְִ ּד ַמלְ ָא ָכא ּו ׁ ְשל
ּ יחא לְ ַד ְּב ָרא ִע ּ ֵמ
ָ לג( ִאם ֵאין ּפנ
,יה ְ ּדמ ׁ ֶֹשה
ֹ ֶיך
ּ  ז ַָּכ ָאה ח ּולָ ֵק.'הולְ ִכים וְ ֹגו
ָ
ְ
דו ִדי ָח ַמק
ֹ ְ ו.יה
ּ ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא ִא ְס ְּת ַכם לִ ְרע ּו ֵת
 )יהושע ה( לֹא ִ ּכי אֲ נִ י, ִ ּד ְכ ִּתיב,ש ַע
ֻ ׁ יהו
ֹ מוי ִ ּד
ֹ  ְּב ֹיו,ָע ָבר
.'ָשר ְצ ָבא יְ י
ַׂ

Deuteronomy 34:5
“ פִּ י יְ הוָה- בְּ אֶ ֶרץ מוֹאָ ב–ﬠַל,יְ הוָה- ַויָּמָ ת שָׁ ם מֹ שֶׁ ה ﬠֶבֶ ד.”
“So Moses the servant of YHVH died there in the land of Moab, according to the
word of YHVH”
Deuteronomy 34:7
“ נָס לֵחֹ ה- וְ ל ֹא, ָכהֲתָ ה ﬠֵינוֹ-מֵ אָ ה וְ ﬠ ְֶשׂ ִרים שָׁ נָה–בְּ מֹ תוֹ; ל ֹא- בֶּ ן,וּמֹ שֶׁ ה.”
“Moses was 120 years old when he died. His eye was undimmed, and his vigor
unabated.”
The first verse tells us that Moses died ‘according to the word of YHVH’. The next
verse tells us that Moses was in good health. The Torah and the Zohar teach us that
even though Moses was in perfect spiritual and physical state, he was still part of the
great plan of Creation.
Moses wanted to enter the Land of Israel and bring the Final Redemption but God
did not let him.
Rabbi Shimon was also in a similar state and left the world because God asked him
to. Rabbi Shimon testified on himself that he could remove all judgments from the
world but he was not allowed to.
Moses continued his work to bring the Final Redemption by teaching Rabbi Shimon
the secrets of the spiritual system. Rabbi Shimon put all the secrets for us in the
Zohar so we can all be part of the process.
Those who study the Zohar have no fear of death because they know like Moses and
Rabbi Shimon that life in this world is about doing the spiritual work that is Light.
Everything else is a dark ‘filler’ with a temporary state of existence.
של
ֶ ׁ ֹשה הָ יָה ׁשוֹ מֵ ַע קוֹ ל ָקדוֹ ׁש
ֶ ׁ  מ, בּ ֹא ְראֵ ה.5
ְש ּ ֵכן מַ ְל ָאך
ֶ ׁ  וְ כָ ל,הַ ּ ֶמלֶ ְך הָ ֶע ְליוֹ ן וְ לֹא נִ זְדַּ עֲ זַע
 מַ ה,ֹשה
ֶ ׁ ש ּ ֵמת מ
ֶ ׁ  ַאחַ ר.(ש ּלֹא ָרצָ ה ) ְול ֹא ִק ְבּלוֹ
ֶׁ
.'שר ְצבָ א ה
ַׂ ָּכתוּב? ַויֹּאמֶ ר לֹא ִ ּכי אֲ נִ י
 ַע ּ ָתה.ש ַע אֶ ל ּ ָפנָיו ַא ְרצָ ה
ֻ ׁ ֹוְ כָ תוּב )שם( ַויּ ִּפֹל יְהו
ָ
.אתי וְ לֹא ִק ְ ּבלַ נִ י
ִ ֹשה ַר ְ ּבך ָּב
ֶ ׁ של מ
ֶ ׁ  ְ ּבי ָָמיו,אתי
ִ ָב
4

ישא ְ ּד ַמלְ ָּכא
ָ ׁ  מ ׁ ֶֹשה הֲ וָ ה ׁ ָש ַמע ָקלָ א ַק ִ ּד, ּ ָתא חֲ זֵי.5
 ְ ּדלָ א, וְ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ַמלְ ָא ָכא, וְ לָ א ִאזְ ַּד ְעזָ ע,ִע ּ ָל ָאה
ֹאמר
ֶ  וַ ּי. ּ ָב ַתר ְ ּד ׁ ָש ִכיב ַמה ְ ּכ ִתיב.(ּ ָב ָעא )ולא קבליה
ש ַע ֶאל
ֻ ׁ הו
ֹ ְ ּו ְכ ִתיב )שם( וַ ִּי ּפ ֹול י.'ָשר ְצ ָבא יְ י
ׂ ַ ל ֹא ִ ּכי אֲ נִ י
ְ
,מוי ְ ּדמ ׁ ֶֹשה ַר ּ ָבך אֲ ֵתינָ א
ֹ  ְּב ֹיו,אתי
ִ  ַע ּ ָתה ָב.ּ ָפנָ יו ַא ְר ָצה
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ֹשה.
של מ ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל ִ ׁש ְבחוֹ ׁ ֶ
ֹשהּ ְ .באוֹ ָת ּה ָׁש ָעה י ְָדע ּו י ְ ׂ
ש ָר ֵאל ׁ ְש ָב ָחא ְ ּדמ ׁ ֶ
וְ לָ א ִק ְּב ּ ָלנִ יֵ ּ .ב ּ
יה ׁ ַשעֲ ָתא ,י ְָדע ּו יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ִש ָראֵ ל ְלהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
יך ה ּוא ,וְ לָ א ְ ּבאוֹ תוֹ זְמַ ן ִ ּב ְ ּק ׁש ּו י ְ ׂ
ְּב ַהה ּוא זִ ְמנָ א ּ ָבע ּו יִ ְ ׂ
ש ָּכתוּב
ֹשה .זֶה ּו ׁ ֶ
וְ לֹא נִ זְדַּ ּ ֵמן לָ הֶ ם ָּכ ְך ְ ּכ ִבימֵ י מ ׁ ֶ
מוי ְ ּדמֹ ׁ ֶשה ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב
ִאזְ ְ ּד ַמן לְ ה ּו ָה ִכי ְ ּכ ֹיו ֹ
אתיה ּו וְ גוֹ '.
ִ ּב ַּק ְ ׁש ִּתיה ּו וְ לֹא ְמצָ ִ

אתיה ּו וְ ֹגו') .דברים לב( ַהאֲ זִ ינ ּו
ִּב ַ ּק ׁ ְש ִּתיה ּו וְ ל ֹא ְמ ָצ ִ
יה
ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וַ אֲ ַד ּ ֵב ָרהִ ,ר ִּבי ִח ּיָיא ָא ַמר ,ז ַָּכ ָאה ח ּולָ ֵק ּ
יאי ָעלְ ָמא.
ְ ּדמ ׁ ֶֹשה ,י ִַּתיר ִמ ָּכל נְ ִב ֵ

ש ַמיִ ם וְ ַהאֲ זִ ינִ י ֶא ֶרץ  .6הַ אֲ זִינ ּו הַ ּ ָׁשמַ יִם וַאֲ ַד ּ ֵב ָרה )דברים לב(ַ .ר ִ ּבי
ָ ּ .6תא חֲ זֵיּ ְ ,כ ִתיב )ישעיה א( ׁ ִש ְמע ּו ׁ ָ
ֹשה יוֹ ֵתר ִמ ָּכל
של מ ׁ ֶ
יקא ִחיָּיא ָאמַ רַ ,א ְ ׁש ֵרי חֶ ְלקוֹ ׁ ֶ
ִ ּכי יְ יָ' ִ ּד ּ ֵברִ ׁ .ש ְמע ּו ׁ ָש ַמיִ ם ,יְ ׁ ַש ְעיָה ְ ּדהֲ וָ ה י ִַּתיר ְר ִח ָ
ֹשה ְ ּדהֲ וָ ה י ִַּתיר ָק ִריב נְ ִביאֵ י הָ עוֹ לָ ם .בּ ֹא ְראֵ הָּ ,כתוּב )ישעיה א( ִ ׁש ְמע ּו
ִמ ּ ַמלְ ָּכאּ ְ ,כ ִתיב ׁ ִש ְמע ּו ׁ ָש ַמיִ ם .מ ׁ ֶ
ָׁשמַ יִם וְ הַ אֲ זִינִ י אֶ ֶרץ ִ ּכי ה' דִּ ּ ֵברׁ ִ .ש ְמע ּו ָׁשמַ יִם.
לְ ַמלְ ָּכאּ ְ ,כ ִתיב ַהאֲ זִ ינ ּו ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם.
שהָ יָה ָרחוֹ ק יוֹ ֵתר מֵ הַ ּ ֶמלֶ ְךָּ ,כתוּב ִ ׁש ְמע ּו
ְש ְעיָה ׁ ֶ
י ַׁ
שהָ יָה ָקרוֹ ב יוֹ ֵתר לַ ּ ֶמלֶ ְךָּ ,כתוּב
ֹשה ׁ ֶ
ָׁשמַ יִם .מ ׁ ֶ
הַ אֲ זִינ ּו הַ ּ ָׁשמַ יִם.

ָ ּ .7תאנָ אְּ ,ב ַהה ּוא זִ ְמנָ א ְ ּד ָא ַמר יְ ׁ ַש ְעיָה ּו ׁ ִש ְמע ּו ׁ ָש ַמיִ ם
וְ ַהאֲ זִ ינִ י ֶא ֶרץַּ .כ ָמה ַּג ְר ִ ּדינֵי ְט ִה ִירין ִאזְ ְ ּד ָמנ ּו לְ ּ ַת ְב ָרא
יה ,נָ ְפ ָקא ָקלָ א וְ ָא ַמרַ ,מאן ה ּוא ֵּדין ְ ּד ָב ֵעי
ֵר ׁ ֵ
יש ּ
לְ ַא ְרעֲ ׁ ָשא ָעלְ ִמיןַ .עד ְ ּד ָפ ַתח וְ ָא ַמר ,לָ או אֲ נָ א ,וְ לָ או
ִ ּד ִידיֶ ,א ּ ָלא ִ ּכי יְ יָ' ִ ּד ּ ֵבר ,וְ לָ א אֲ נָ אְּ .במ ׁ ֶֹשה ַמה ְ ּכ ִתיב.
ַהאֲ זִ ינ ּו ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וַ אֲ ַד ּ ֵב ָרה ,אֲ נָ א וְ לָ א ַאחֲ ָרא .וַ אֲ ַד ּ ֵב ָרה
ְּבלָ א ְ ּד ִחיל ּו .וְ ִת ׁ ְש ַמע ָה ָא ֶרץ ִא ְמ ֵרי ִפי ,וְ לָ א ֵמ ַאחֲ ָרא.
יפן ְ ּד ִר ִּבי
ָּ
זַכ ָאה ח ּולָ ֵק ּ
יהָ .א ַמר ִר ִּבי ַא ּ ָבאְּ ,ב ַא ְתוָ ון ְ ּגלִ ָ
ֶאלְ ָעזָ רַ ,האֲ זִ ינ ּו ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וַ אֲ ַד ּ ֵב ָרה וְ ִת ׁ ְש ַמע ָה ָא ֶרץָ ,ה ָכא
ישא ִע ּ ָל ָאה.
ִא ְת ְר ִמיז ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ

ְש ְעיָה ּו ִ ׁש ְמע ּו
ש ָאמַ ר י ׁ ַ
 .7לָ מַ ְדנוּּ ְ ,באוֹ תוֹ זְמַ ן ׁ ֶ
ָׁשמַ יִם וְ הַ אֲ זִינִ י אֶ ֶרץַּ ,כ ּ ָמה ַּבעֲ לֵ י ִדינִ ים ְמ ִא ִירים
ֹאשוֹ  .יָצָ א קוֹ ל וְ ָאמַ רִ :מי
ִהזְדַּ ּ ְמנ ּו ִל ְ ׁשבּ ֹר אֶ ת ר ׁ
ש ּ ָפ ַתח
יש עוֹ לָ מוֹ ת? ַעד ׁ ֶ
שרוֹ צֶ ה ְלהַ ְר ִע ׁ
הוּא זֶה ׁ ֶ
ש ִּלי ,אֶ ּ ָלא ִ ּכי ה' דִּ ּ ֵבר ,וְ לֹא
וְ ָאמַ ר :לֹא אֲ נִ י וְ לֹא ׁ ֶ
ֹשה מַ ה ָּכתוּב? הַ אֲ זִינ ּו הַ ּ ָׁשמַ יִם וַאֲ ַד ּ ֵב ָרה,
אֲ נִ יּ ְ .במ ׁ ֶ
אֲ נִ י וְ לֹא ַאחֵ ר .וַאֲ ַד ּ ֵב ָרה ּ ְ -בלֹא פַ חַ ד .וְ ִת ְ ׁשמַ ע
הָ ָא ֶרץ ִא ְמ ֵרי ִפי  -וְ לֹא מֵ ַאחֵ רַ .א ְ ׁש ֵרי חֶ ְלקוֹ ָ .אמַ ר
של ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר,
ַר ִ ּבי ַא ָּבאּ ְ ,באוֹ ִתיּוֹ ת חֲקוּקוֹ ת ׁ ֶ
הַ אֲ זִינ ּו הַ ּ ָׁשמַ יִם וַאֲ ַד ּ ֵב ָרה וְ ִת ְ ׁשמַ ע הָ ָא ֶרץ ָּ -כאן
שם הַ ָּקדוֹ ׁש הָ ֶע ְליוֹ ן.
נִ ְר ָמז ׁ ֵ

In the Zohar portion of Haazinu, we find a special section called “Idra Zuta”. In this
part, Rabbi Shimon revealed the secrets of Zeir Anpin (six sefirot of Chessed, Gevurah,
Tiferet, Netzach, Hod and Yesod) and the connection to the final Tikkun. In addition,
the Idra Zuta has the story of the departure of Rabbi Shimon from this world.
?Why was the Idra Zuta placed inside Zohar Haazinu
The Ari tells us that Rabbi Shimon had a spark of the soul of Moses. He came to the
world to reveal the Zohar, in order to support the Shechina at the days before the
revelation of Mashiach and to give us a powerful tool of connection and protection.
The Zohar and Rabbi Shimon are directing us to the gates that lead to Zeir Anpin, the
“Light”.
Moses and Rabbi Shimon shared a mission. Just before he passed away, Moses created
the gate in the Torah at the level of Zeir Anpin. Rabbi Shimon created the parallel gate
at the level of Malchut with the seventy Tikunei Zohar.
Moses opened his song in Haazinu with “Give ear, O heavens, and I will speak; and let
)the earth hear the words of my mouth” (Deuteronomy 32:1
Rabbi Shimon opened his revelations of the Idra Zuta with “I will speak alone. All will
”listen to my words, uppers and lowers.
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The last paragraph of Zohar Haazinu, just before the Idra Zuta, says “When Moses said
“Give ear O heavens…” the worlds shook and a voice said, “Moshe, Moshe why are you
shaking the whole world, you are only human, and because of you the world is
shaking”. Moses answered, “Because I call with the name of God” (Deuteronomy 32:3).
At that moment, they became silent and listened to his words.
As you will read in the Idra Zuta, Rabbi Shimon started his revelations with the gates
of heavens opened and in the presence of the Shechinah and seventy righteous souls
from the highest level of the Garden of Eden.
The Tikunei Zohar is the key to the gates created for us by Moses and Rabbi Shimon.
The Zohar testified to that in the section of Naso, “Because the Israelites will taste from
the Tree of Life, which is this book of the Zohar, they will go out of exile with mercy”.
[sexybutton
”size=”medium
”color=”default
”url=”https://dailyzohar.com/pdf/IdraZuta-DailyZohar.pdf
icon=”noicon”]Complete
]Idra Zuta with partial translation and commentary[/sexybutton
[sexybutton size=”medium” color=”default” url=”https://dailyzohar.com/zohar]reading/” icon=”noicon”]Complete reading of the Idra Zuta[/sexybutton
[sexybutton
”size=”medium
”color=”default
url=”https://dailyzohar.com/wpהוצאה מיוחדת של האידרא ]”content/uploads/2014/09/IdraZuta-meir.pdf” icon=”noicon
] (Idra Zuta-All Hebrew with commentary)[/sexybuttonזוטא קדישא

יש ְעיָה ּו .מ ׁ ֶֹשה
ִ .8ר ִּבי ֹיו ֵסי ָא ַמרּ ,ת ּו ַמה ּ ֵבין מ ׁ ֶֹשה לִ ׁ ַ
ָא ַמר ַהאֲ זִ ינ ּו ַה ּ ׁ ָש ַמיִ םַ ,ה ּ ׁ ָש ַמיִ םָ ׁ ,ש ַמיִ ם ִע ּ ָל ִאיןִ ,אי ּנ ּון
מו ְד ָעןּ ְ ,ד ִא ְקר ּון ׁ ְש ָמא ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא.
ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ֹ
מו ְד ָעא,
וְ ִת ׁ ְש ַמע ָה ָא ֶרץֶ ,א ֶרץ ִע ּ ָל ָאהַ ,ה ִהיא ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ֹ
יש ְעיָה ְ ּכ ִתיבִ ׁ ,ש ְמע ּו ׁ ָש ַמיִ ם וְ לָ א
יהי ֶא ֶרץ ַה ַח ִּייםִּ .ב ׁ ַ
וְ ִא ִ
ַה ּ ׁ ָש ַמיִ םַ .האֲ זִ ינִ י ֶא ֶרץ ,וְ לָ א ָה ָא ֶרץ .וְ ִאי ּנ ּון ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
יהַ ,עד ְ ּד ָא ַמר ִ ּכי
ּ ַת ּ ָת ִאין .וְ ִעם ָּכל ָ ּדאָ ּ ,בע ּו לְ ַא ְענְ ׁ ָשא לֵ ּ
יְ יָ' ִ ּד ּ ֵבר ,וְ ל ֹא אֲ נָ אּ .ומ ׁ ֶֹשה ָא ַמר ּכ ּולֵ י ַהאיּ ִ ,ד ְכ ִּתיב
ַהאֲ זִ ינ ּו ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וַ אֲ ַד ּ ֵב ָרה וְ ִת ׁ ְש ַמע ָה ָא ֶרץ ִא ְמ ֵרי ִפי.

יש ְעיָהוּ?
ֹשה ִל ׁ ַ
ַ .8ר ִ ּבי יוֹ סֵ י ָאמַ ר ,עוֹ ד מַ ה ּ ֵבין מ ׁ ֶ
ֹשה ָאמַ ר הַ אֲ זִינ ּו הַ ּ ָׁשמַ יִם .הַ ּ ָׁשמַ יִם  -הַ ּ ָׁשמַ יִם
מ ֶׁ
של
ש ִ ּנ ְק ָר ִאים ְ ׁשמוֹ ׁ ֶ
הָ ֶע ְליוֹ נִ ים ,אֵ ּל ּו הַ נּוֹ ָד ִעיםֶ ׁ ,
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא .וְ ִת ְ ׁשמַ ע הָ ָא ֶרץ  -הָ ָא ֶרץ
הָ ֶע ְליוֹ נָה ,אוֹ ָת ּה הַ נּוֹ ַד ַעת ,וְ ִהיא אֶ ֶרץ הַ חַ יִּים.
יש ְעיָה כָ תוּב ִ ׁש ְמע ּו ָׁשמַ יִם ,וְ לֹא הַ ּ ָׁשמַ יִם.
ִ ּב ׁ ַ
הַ אֲ זִינִ י אֶ ֶרץ ,וְ לֹא הָ ָא ֶרץ .וְ אֵ ּל ּו ָׁשמַ יִם וְ אֶ ֶרץ
יש אוֹ תוֹ ַ ,עד
ּ ַת ְח ּתוֹ נִ ים .וְ ִעם ָּכל זֶה ָרצ ּו ְלהַ עֲ נִ ׁ
ֹשה ָאמַ ר ָּכל זֶה,
ש ָאמַ ר ִ ּכי ה' דִּ ּ ֵבר ,וְ לֹא אֲ נִ יּ .ומ ׁ ֶ
ֶׁ
ש ָּכתוּב הַ אֲ זִינ ּו הַ ּ ָׁשמַ יִם וַאֲ ַד ּ ֵב ָרה וְ ִת ְ ׁשמַ ע הָ ָא ֶרץ
ֶׁ
ִא ְמ ֵרי ִפי.

ִ .9ר ִּבי יִ ְצ ָחק ּ ָפ ַתח) ,שיר השירים ב( ְ ּכ ַת ּפ ּו ַח ּ ַבעֲ ֵצי
עו ְב ֵדי
ש ָר ֵאל ִמ ָּכל ַע ִּמין ֹ
ַה ּי ַַער וְ ֹגו' .ז ַָּכ ָאה ח ּולָ ֵק ֹ
יהון ְ ּדיִ ְ ׂ
לותּ ְ ,ד ָהא ָּכל ׁ ְש ַאר ַע ִּמין ִא ְתיְ ִהיב ּו
ּכ ֹו ָכ ִבים ּו ַמ ָ ּז ֹ
ישין,
ש ָר ֵאל ַק ִ ּד ׁ ִ
לְ ַר ְב ְר ָבן ְמ ָמנָ ןְּ ,ב ׁ ֻ
שלְ ָטנ ּו ָתא ָעלַ יְ יה ּו .וְ יִ ְ ׂ
ָהב
זַכ ָאה ח ּולָ ֵקיה ֹון ְּב ָעלְ ָמא ֵּדין ּו ְב ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתיּ ְ ,דלָ א י ַ
ָּ
לון ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יטא
יך ה ּוא לָ א לְ ַמלְ ָא ָכא ,וְ לָ א לְ ׁ ָשלִ ָ
ֹ
יה ,הֲ ָדא ה ּוא
ַאחֲ ָראֶ ,א ּ ָלא ה ּוא ָא ִחיד ֹ
לון לְ ח ּולָ ֵק ּ
ִד ְכ ִתיב ִ ּכי ֵחלֶ ק יְ יָ' ַע ּמ ֹוּ .ו ְכ ִתיב) ,תהלים קלה( ִ ּכי
לו י ָּהּ ְ .כ ַת ּפ ּו ַח ּ ַבעֲ צֵ י ַה ּי ַַערַ ,מה ּ ַת ּפ ּו ַח
יַעֲ קֹב ּ ָב ַחר ֹ
ונויַ ,על ָּכל ׁ ְש ַאר ִאילָ נֵי ַח ְקלָ אַּ ,כ ְך
ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשא ִּבגְ וָ ֹ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ִמ ְת ּ ְפ ַר ׁש וְ ִא ְת ְר ׁ ִשים ַעל ָּכל ֵחילִ ין

ַ .9ר ִ ּבי י ְִצחָ ק ּ ָפ ַתח) ,שיר השירים ב( ְ ּכ ַת ּפוּחַ
ִש ָראֵ ל ִמ ָּכל
של י ְ ׂ
ַּבעֲ צֵ י הַ יּ ַַער וְ גוֹ 'ַ .א ְ ׁש ֵרי חֶ ְל ָקם ׁ ֶ
שה ֲֵרי ָּכל ְ ׁש ָאר
אֻ ּמוֹ ת עוֹ ְב ֵדי כּ וֹ כָ ִבים וּמַ זָּלוֹ תֶ ׁ ,
יטים עֲ לֵ יהֶ ם.
ש ִּל ִ
הָ אֻ ּמוֹ ת נִ ְּתנ ּו ְל ָׂש ִרים ְממֻ ִ ּנים ׁ ַ
וְ ִי ְ ׂש ָראֵ ל ְקדוֹ ִ ׁשיםַ ,א ְ ׁש ֵרי חֶ ְל ָקם ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה
ש ּלֹא נ ַָתן אוֹ ָתם הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
וּבָ עוֹ לָ ם הַ ָּבאֶ ׁ ,
ש ִּליט ַאחֵ ר ,אֶ ּ ָלא הוּא יִחֵ ד
לֹא ְלמַ ְל ָא ְך וְ לֹא ְל ׁ ַ
ש ָּכתוּב ִ ּכי חֵ לֶ ק ה' ַע ּמוֹ ,
אוֹ ָתם ְלחֶ ְלקוֹ  .זֶה ּו ׁ ֶ
וְ כָ תוּב )תהלים קלה( ִ ּכי יַעֲ קֹב ָּבחַ ר לוֹ י ָּה.
ְ ּכ ַת ּפוּחַ ַּבעֲ צֵ י הַ יּ ַַער ,מַ ה ּ ַת ּפוּחַ ִמ ְתחַ ּ ֵלק ִ ּבגְ ָונָיו ַעל
ָּכל ְ ׁש ָאר עֲ צֵ י הַ שּׂ ָ ֶדהָּ ,כ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ִמ ְתחַ ּ ֵלק וְ נִ ְר ָׁשם ַעל ָּכל ֲחיָלוֹ ת ֶע ְליוֹ נִ ים
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 ִמ ּ ׁשוּם זֶה )ישעיה מח( ה' ְצבָ אוֹ ת, וְ ַת ְח ּתוֹ נִ ים,מו
ֹ אות ׁ ְש
ֹ יְ יָ' ְצ ָב
.של מַ ְעלָ ה
ֶ ׁ  אוֹ ת הוּא ְ ּבכָ ל צָ בָ א, ְֹ ׁשמו

( ְּבגִ ין ָּכ ְך )ישעיה מח,ִע ּ ָל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין

.ילא
ָ ּ אות ה ּוא ְּב ָכל ֵחילָ א ִ ּדלְ ֵע
ֹ

Yesterday I was in court because of a speeding ticket. I was never caught speeding
because I am always careful on the road and may go over the speed limit to match the
speed of the traffic on the road. It doesn’t matter the circumstances but this time I got
a speeding ticket after 25 years of clean driving record. Few parking tickets but no
moving violations. I accepted a plea, got reduced points and paid the full fine. The
bottom line I was happy because it was so close to Rosh Hashanah.
Why do I tell you that?
The main reason is to give you an important spiritual lesson. No matter how bad it was
last year for us, we should accept all that happened as a correction and cleansing of
our past impurities. If we come this year to the heavenly court complaining about our
tough year and demand or expect a better year then we are wrong. We should look at
past experiences as opportunities for cleansing and embrace them. When the court
looks at our current case and sees that we are accepting our previous judgments then
we don’t need to repeat the lesson. The next year will be much easier for us.
If you have a wonderful and successful year it doesn’t mean that you finished your
Tikkun and God is on your side. Your success may have been a test to see if you
understand that everything is from God and you use the energy you receive wisely or
used it selfishly. Be thankful and promise yourself to be a greater sharing person. The
energy we receive in this world is only a greater opportunity to better our souls, not our
bank account. More money equals more power to do better for others. When we die we
take with us only the garments of our souls. It is done only with a good study of the
Zohar and sharing acts.
I want to share something I learned from Rabbi Benayahu Smueli, head of “Nehar
Shalom”, נהר שלום, a Yeshiva for the study of Kabbalah in Jerusalem.
He quoted Rabbi Shimon from the Zohar with the explanation of the verse from Psalms
89:16 ” פָּ נֶי� יְהַ לֵּ כוּן- ְבּאוֹר, יֹ ְדﬠֵ י ְתרוּﬠָ ה; יְהוָה,”אַ ְשׁ ֵרי הָ ﬠָ ם
“Blessed is the people that knows your joyful sound (!)תרוּﬠָ ה
ְ YHVH, they will walk in
the light of your face!”
תרועה, ‘Teruah’, has the letters for ‘Torah’  תורהand ע. The letter  עhas a numerical value
of 70. The verse reveals that blessed are those who study the Torah on all of its 70
levels, which is what the Zohar teaches us. The verse talks about the people that ‘know’
and not those who can ‘hear’ the Shofar. To ‘know’ is ‘to connect’ and it is related to
the Sefirah of Da’at that connects Chokmah and Binah of the upper spiritual levels.
The outcome of this connection is explained in the second part of the verse. “YHVH,
they will walk in the light of your face ()פנים. The word  פניםalso means ‘inner’. When we
study the Zohar it is like blowing the Shofar with Teruah that breaks and confuses the
negative side.
-=-=-=–=-=-=-=-=-=–==-=-=-=–=-=-=-=
I include below several links with a wealth of Zohar and studies on Rosh Hashanah.
Make efforts to study as much as you can during the coming 10 days so you will be
ready for the gifts of Yom Kippur.
Do you have a wish to fulfill? – Preparation for Rosh Hashanah

https://dailyzohar.com/do-you-have-a-wish-to-fulfill-preparation-for-rosh-hashanah/
When you go to court, bring your best advocate

https://dailyzohar.com/rosh-hashanah-5773-when-you-go-to-court-bring-your-bestadvocate-repost/
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Zohar for Rosh Hashanah

https://dailyzohar.com/wp-content/uploads/2011/09/ZoharRoshHashanah3.pdf
Gate of Meditations – Rosh Hashanah and Yom Kippur

https://dailyzohar.com/gate-of-meditations-rosh-hashanah-and-yom-kippur/
Daily Zohar # 1201 – How to go to court and come out clean

https://dailyzohar.com/daily-zohar-1201/

Rosh Hashanah meditation. Make your wish

https://dailyzohar.com/rosh-hashanah-meditation-make-your-wish/
Daily Zohar # 1198 – The sound that breaks the sword of death

https://dailyzohar.com/daily-zohar-1198/

Daily Zohar # 1391 – Make your food for Rosh Hashanah

https://dailyzohar.com/daily-zohar-1391/

Daily Zohar # 1012 – Ram, Binding, Rosh Hashanah

https://dailyzohar.com/daily-zohar-1012/

Two giants at the gates but they come to help you

https://dailyzohar.com/two-giants-at-the-gates-but-they-come-to-help-you/
Daily Zohar # 1197 – Take responsibility

https://dailyzohar.com/daily-zohar-1197/
Daily Zohar # 1194 – Sons of God

https://dailyzohar.com/daily-zohar-1194/

Forgiveness – soul preparation before Rosh Hashanah

https://dailyzohar.com/forgiveness-soul-preparation-before-rosh-hashanah/
Download (PDF, 1.05MB)
From the Gate of Meditation by the Holy Ari

Download (PDF, 796KB)
שיּ ֵׁש
ֶ ׁ , ַ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְ ּכ ַת ּפוּח, בּ ֹא ְראֵ ה.10
ֹ אֵ יזו.ש ּנָה
ַ ׁ ִֹש ָראֵ ל ְ ּכמוֹ ׁשו
ׂ ְ  ְ ּכנֶסֶ ת י.בּ וֹ ְ ׁשל ָֹׁשה גְ וָנִ ים
 ְס ָתם,ש ָּנה מֻ ֶּקפֶ ת
ַ ׁ ֹ ׁשו,ש ּנָה? ָאמַ ר ַר ִ ּבי ַא ָּבא
ַ ׁ ֹׁשו
ָש ּנָה זוֹ ְ ּג ָונֶיה
ַ ׁ ֹ ׁשו.ש ִ ּנ ְכלֶ לֶ ת ְ ּב ִ ׁש ּ ָׁשה ָע ִלים
ֶ ׁ ש ּנָה
ַ ׁ ֹׁשו
. ָאדֹם וְ לָ בָ ן-  וְ הַ כּ ֹל הוּא ִ ּב ְ ׁשנֵי גְ וָנִ ים,לָ בָ ן וְ ָאדֹם
.ִש ָראֵ ל
ׂ ְ ָּכ ְך ְ ּכנֶסֶ ת י

ְ  ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר, ּ ָתא חֲ זֵי.10
יה
ּ  ְ ּד ִאית ּ ֵב,יך ה ּוא ְ ּכ ַת ּפ ּו ַח
 ָא ַמר. ַמאן ׁש ֹו ׁ ַשנָ ה.ש ָר ֵאל ְ ּכ ׁש ֹו ׁ ַש ָ ּנה
ׂ ְ ִ ְ ּכנ ֶֶסת י.ְּתלַ ת ַּגוְ ונִ ין
 ׁש ֹו ׁ ַשנָ ה ְ ּד ִא ְת ְ ּכלִ ילַ ת ְּב ׁ ִשית, ׁש ֹו ׁ ַשנָ ה ְס ָתם,ִר ִּבי ַא ּ ָבא
 וְ כ ּ ָֹלא ה ּוא ְּת ֵרין.ֵיה ִח ָ ּוור וְ ס ּו ָמק
ּ  ׁש ֹו ׁ ַשנָ ה ָ ּדא ְ ּגוָ ונ,ַט ְר ּ ֵפי
.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ ָה ִכי ְ ּכנ ֶֶסת י, ס ּו ָמק וְ ִח ָ ּוור,ְ ּגוָ ונֵי

 ְ ּכנֶסֶ ת, ַ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְ ּכמוֹ ַת ּפוּח.11
ש ָּכ ְך ָא ְמ ָרה ְכנֶסֶ ת
ֶ ׁ .ש ּנָה
ַ ׁ ֹׁשו
ִֹש ָראֵ ל ְ ּכמו
ְׂ י
ַ )שיר השירים ח( ּ ַתחַ ת הַ ּ ַת ּפוּח,ִש ָראֵ ל
ְׂ י
ָ
 ְ ּבאֵ יזֶה ָמקוֹ ם זֶה? אֶ ּ ָלא- ַ ּ ַתחַ ת הַ ּ ַת ּפוּח.עוֹ ַר ְר ִּתיך
. זֶה יוֹ בֵ ל, ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י ָאמַ ר.ּש ָאמַ ְרנו
ֶ ׁ אֵ ּל ּו הָ ָאבוֹ ת
 אֶ ּ ָלא אֵ ּל ּו הָ ָאבוֹ ת, הַ כּ ֹל יָפֶ ה,ַר ִ ּבי ַא ָּבא ָאמַ ר
ְ ׁשל ָֹׁשה גְ וָנִ ים
 אֵ ּל ּו הֵ ם,ש ָאנ ּו אוֹ ְמ ִרים
ֶׁ
. ַש ּ ִמ ְתחַ ְ ּב ִרים ַּב ּ ַת ּפוּח
ֶׁ

ְ  ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר.11
 ְ ּכנ ֶֶסת,יך ה ּוא ְ ּכ ַת ּפ ּו ַח
 )שיר השירים, ְ ּד ָה ִכי ָא ְמ ָרה ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂש ָר ֵאל.ְ ּכ ׁש ֹו ׁ ַש ָ ּנה
ָ עו ַר ְר ִּת
 ּ ַת ַחת ַה ּ ַת ּפ ּו ַח )דף רפ''ז.יך
ֹ ח( ּ ַת ַחת ַה ּ ַת ּפ ּו ַח
 ִר ִּבי. ֶא ּ ָלא ִא ּ ֵלין אֲ ָב ָה ִתין ְ ּד ַא ָמ ָרן.ע''א( ְּב ָאן אֲ ָתר ִהיא
, ּכ ּ ָֹלא ׁ ַש ּ ִפיר, ִר ִּבי ַא ּ ָבא ָא ַמר. ָ ּדא ֹיו ְבלָ א,ֹיו ֵסי ָא ַמר
, ִא ּ ֵלין ִאי ּנ ּון ג' ְ ּגוָ ונֵי,ֶא ּ ָלא ִא ּ ֵלין אֲ ָב ָהן ְ ּד ָק ַא ְמ ָרן
.ְ ּד ִמ ְת ַח ְּב ָרן ּ ַב ַת ּפ ּו ַח
ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִי

 ְ ּבאֵ יזֶה ָמקוֹ ם נִ ְכלֶ לֶ ת, ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק ָאמַ ר.12  ְּב ָאן אֲ ָתר ִא ְת ְ ּכלִ ילַ ת ְ ּכנ ֶֶסת, ִר ִּבי יִ ְצ ָחק ָא ַמר.12
של
ֶ ׁ  ְ ּבאֵ ּל ּו הַ ְ ּנ ִ ׁשיקוֹ ת.ש ּנָה
ַ ׁ ִֹש ָראֵ ל? ַּב ּ ׁשו
ׂ ְ  ְ ּכנֶסֶ ת י,ִ ּד ְר ִחימ ּו ָתא
יקין
ִ ְּב ִאי ּנ ּון נְ ׁ ִש
.ְּב ׁש ֹו ׁ ַש ָ ּנה
ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִי
ְ
 לוֹ ַקחַ ת ְ ׁש ּ ֵתי,ש ִ ּנ ְד ּ ֶב ֶקת ַּב ּ ֶמלֶ ך הָ ֶע ְליוֹ ן
ֶ ׁ  ְ ּכ ָמה ַאהֲבָ ה,ש ִּנים
ַ ׁ  נ ְַטלָ ה ְּת ֵרי ׁש ֹו,ְ ּד ִא ְת ְ ּד ָב ַקת ְּב ַמלְ ָּכא ִע ּ ָל ָאה
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ש ּנֶאֱ מַ ר )שם ה( ִ ׂש ְפתוֹ ָתיו
ֶׁ
ש ִ ּניםּ ְ ,כמוֹ
ש ִּניםּ .ו ְבגִ ין ׁשוֹ ׁ ַ
תו ָתיו ׁש ֹו ׁ ַ
ש ְפ ֹ
ְד ַא ְּת ָא ֵמר )שיר השירים ה( ִ ׂ
ש ִ ּנים .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ָא ְמ ָרה ְכנֶסֶ ת ִי ְ ׂש ָראֵ ל) ,שם
יקות ׁשוֹ ׁ ַ
ש ָר ֵאל) ,שם א( יִ ּ ׁ ָש ֵקנִ י ִמ ְּנ ׁ ִש ֹ
ָּכ ְך ָא ְמ ָרה ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
ּ ִפיה ּו )כְּ מוֹ
ִמ ְ ּנ ִ ׁשיקוֹ ת
ִש ֵקנִ י
א( י ּ ָׁ
ּ ִפיה ּו) .כמה דאת אמר )בראשית מא( ועל פיך ישק כל
ִשּׁק כָּל ﬠַ ִמּי(,
ֶשׁנֶּאֱ מַ ר )בראשית מא( וְﬠַ ל ִפּי� י ַ
יה.
ש ְפוָ ון ִ ּדילֵ ּ
עמי( ְּבגִ ין ְ ּד ִא ְת ְ ּכלִ ילַ ת ּ ַב ּ ׁש ֹו ׁ ַש ִּניםִּ ,ב ְת ֵרי ִ ׂ
ש ּלוֹ .
ש ִ ּנים ִ ּב ְ ׁש ּ ֵתי ְ ׂשפָ ַתיִם ׁ ֶ
ש ִ ּנ ְכלֶ לֶ ת ַּב ּ ׁשוֹ ׁ ַ
ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ

ִ .13ר ִּבי יְ ה ּו ָדה ָא ַמר ,ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ׁ ָש ַמיִ ם ִא ְק ֵרי.
יעין ְ ּד ִא ְת ְ ּכלִ ילָ ן
ּו ְבגִ ין ְ ּד ִא ְק ֵרי ׁ ָש ַמיִ םָּ ,כל ִאי ּנ ּון ְר ִק ִ
ִּב ׁ ְש ָמא ָ ּדא) ,ס''א שבעה אינון דכד מתחברן וכו'( ַּכד
ִמ ְת ַח ְּב ָרן ַּכחֲ ָדאִ ,א ְקר ּו ׁ ָש ַמיִ ם ,וְ ִא ְקר ּו ׁ ְש ָמא ְדק ּו ְד ׁ ָשא
ְּב ִר ְ
יעיןִ ׁ .ש ְב ָעה ִאי ּנ ּון.
יך ה ּואַ .מאן ִאי ּנ ּון ְר ִק ִ

ַ .13ר ִ ּבי יְהו ָּדה ָאמַ ר ,הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא נִ ְק ָרא
יעים
ש ִ ּנ ְק ָרא ָׁשמַ יִםָּ ,כל אֵ ּל ּו הָ ְר ִק ִ
ָׁשמַ יִם ,ו ִּמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
)שׁ ְבﬠָ ה הֵ ם ֶשׁכַּאֲ ֶשׁר
שם זֶהִ ,
ש ִ ּנ ְכלָ ִלים ְ ּב ׁ ֵ
ֶׁ
שר ִמ ְתחַ ְ ּב ִרים ְ ּכאֶ חָ ד,
ִמ ְתחַ ְבּ ִרים וְכוּ'( ַּכאֲ ׁ ֶ
של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּךְ
שם ׁ ֶ
נִ ְק ָר ִאים ָׁשמַ יִם ,וְ נִ ְק ָר ִאים ׁ ֵ
יעים? ִ ׁש ְב ָעה הֵ ם.
הוּאָ .מה אֵ ּל ּו הָ ְר ִק ִ

עון,
יעְ ׁ ,ש ָח ִקים ,זְ ב ּולָ ,מ ֹ
ילוןָ ,ר ִק ַ
ּ ְ .14כ ָמה ְ ּד ָתנֵינָ ן ,וִ ֹ
בותּ .ו ְב ַא ַּג ְד ּ ָתא ְ ּד ֵבי ַרב ַה ְמנ ּונָ א ָס ָבאָ ,ה ִכי
כון ,עֲ ָר ֹ
ָמ ֹ
יתי ְ ּד ֵבי ַרב ַה ְמנ ּונָ א
ּ ָתנֵינָ ןִ .ר ִּבי יִ ְצ ָחק ָא ַמרָ ,הנֵי ּ ָב ַריְ ֵ
יאין ִאי ּנ ּון ְּב ָכל ָהנֵי ְ ּגוָ ונֵיּ ְ .כ ָמה ְ ּד ָתנֵינָ ן,
ָס ָבא ָה ִכי ,וְ ַס ִ ּג ִ
יתי) ,ס''א
ּ ָב ַריְ ֵ
עוןָ ּ ,תנֵינָ ן ְּב ִאי ּנ ּון
ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
דלבר( ִ ּדלְ גַ ּ ֵבי ְ ּד ָכל ָהנֵי ׁ ִש ְב ִעין ִ ּכ ְת ִרין ְ ּד ַמלְ ָּכא.
יעין ,וְ ז' ּכ ָֹכ ַביָא ְ ּד ַרהֲ ִטין וְ ַאזְ לִ ין,
יהון ׁ ַשוְ ויָין ז' ְר ִק ִ
לָ ֳק ְבלֵ ֹ
לון ׁ ְש ָמ ָהן ִּב ׁ ְש ָמ ָהן .וְ ַאף ַעל ַּגב ְ ּד ׁ ַשוְ ויָין ּ ֻכ ְּלה ּו
וְ ָק ֵרי ֹ
יעיןּ ְ ,ד ׁ ִש ְב ָעה ּכ ָֹכ ַביָאַ ׁ ,ש ְּב ַתאי ,צֶ ֶדק,
ִ ּכ ְס ֵאי ִ ּד ְר ִק ִ
ַמאֲ ִדיםַ ,ח ּ ָמהֹ ,נוגַ ּהּ ,כ ֹו ָכב ,לְ ָבנָ ה .וְ ׁ ָשוִ ין ִא ּ ֵלין לָ ֳק ֵביל
ִא ּ ֵליןְּ ,ב ִכ ּס ּויָא ְ ּד ִמ ִּלין .לְ גַ ּ ֵבי ִאי ּנ ּון ִ ּד ְכ ִּתיב) ,ישעיה
חוזִ ים
הו ְב ֵרי ׁ ָש ַמיִ ם ַה ֹ
ֹ
מז( י ַַע ְמד ּו נָ א וְ ֹיו ׁ ִשיע ּו ְך
ּ ַב ּכ ָֹכ ִביםֻ ּ .כ ְּלה ּו ִמ ִּלין ִמ ְת ַּכ ְּסיָין ,וְ ַאף ַעל ַּגב ְ ּדלָ או
יתא ָקא
או ַריְ ָ
או ְר ִחין ְ ּד ֹ
יתא .וַ אֲ נָ ן ּ ָב ַתר ֹ
או ַריְ ָ
או ְר ֵחי ְ ּד ֹ
ֹ
מות
ַאזְ לֵ ינָ ןּ ְ ,כ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב) ,בראשית כו( וַ ִּי ְק ָרא לָ ֶהן ׁ ֵש ֹ
מות אֲ ׁ ֶשר ָק ָרא לָ ֶהן ָא ִביוּ ְ ,כ ָמה ְ ּד ַמ ִּליל ק ּו ְד ׁ ָשא
ַּכ ּ ׁ ֵש ֹ
ְּב ִר ְ
ְ ּכ ָמה
ָאזְ לֵ ינָ ן,
יה
ָאזְ לֵ ינָ ן,
יך ה ּוא,
ּו ַבהֲ ֵד ּ
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,דברים כח( וְ ָהלַ ְכ ּ ָת ִּב ְד ָר ָכיו.

יעׁ ְ ,שחָ ִקים ,זְבוּל,
ש ּ ָלמַ ְדנוּ ,וִ ילוֹ ןָ ,ר ִק ַ
ּ ְ .14כמוֹ ׁ ֶ
ְשיבַ ת ַרב
של י ִ ׁ
ָמעוֹ ןָ ,מכוֹ ן ,עֲ ָרבוֹ ת .וּבָ ַא ּגָדוֹ ת ׁ ֶ
הַ ְמנ ּונָא סָ בָ א ָּכ ְך לָ מַ ְדנוַּ .ר ִ ּבי י ְִצחָ ק ָאמַ ר ,אֵ ּל ּו
ְשיבַ ת ַרב הַ ְמנ ּונָא סָ בָ א ָּכ ְך,
של י ִ ׁ
הַ ָּב ַריְתוֹ ת ׁ ֶ
ש ּ ָלמַ ְדנוָּ ,אמַ ר
וְ ַר ִ ּבים הֵ ם ְ ּבכָ ל אֵ ּל ּו הָ אֳ פָ נִ יםּ ְ .כמוֹ ׁ ֶ
ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ןָׁ ,שנִ ינ ּו ְ ּבאֵ ּל ּו הַ ָּב ַריְתוֹ ת )הַ ִחיצוֹנִיּוֹת(,
של הַ ּ ֶמלֶ ְך,
שאֵ צֶ ל ָּכל אֵ ּל ּו הַ ּ ִ ׁש ְב ִעים ְ ּכ ָת ִרים ׁ ֶ
ֶׁ
יעים וְ ִ ׁש ְב ָעה כּ וֹ כָ ִבים
ְ ּכנֶגְ דָּ ם י ֵׁש ִ ׁש ְב ָעה ְר ִק ִ
שמוֹ ת
ֵׁ
ש ָר ִצים וְ הוֹ ְל ִכים ,וְ קוֹ ְר ִאים לָ הֶ ם
ֶׁ
ש ּ ָׁשוִ ים ּ ֻכ ּ ָלםּ ִ .כ ְסאוֹ ת
ִ ּכ ְ ׁשמוֹ ָתם ,וְ ַאף ַעל ּגַב ׁ ֶ
ש ְ ּב ַתאי ,צֶ ֶדק,
של ִ ׁש ְב ָעה כּ וֹ כָ ִבים ַ ׁ -
יעים ׁ ֶ
הָ ְר ִק ִ
מַ ְאדִּ ים ,חַ ּ ָמה ֹנג ַּה ,כּ וֹ כָ בְ ,לבָ נָה .וְ ָׁשוִ ים אֵ ּל ּו ְ ּכ ֶנגֶד
אֵ ּל ּו ְ ּב ִכ ּסוּי הַ דְּ בָ ִרים .אֵ צֶ ל אֵ ּל ּו ָּכתוּב) ,ישעיה
מז( י ַַע ְמד ּו נָא וְ יוֹ ִ ׁשיעֻ ְך ה ְֹב ֵרי ָׁשמַ יִם הַ חֹזִים
ַּבכּ וֹ כָ ִביםָּ .כל הַ דְּ בָ ִרים נ ְֶעלָ ִמים ,וְ ַאף ַעל ּגַב
שאֵ ינָם דַּ ְרכֵ י הַ ּתוֹ ָרה .וְ ָאנ ּו ַאחַ ר דַּ ְרכֵ י הַ ּתוֹ ָרה
ֶׁ
ש ָּכתוּב )בראשית כו( ַויּ ְִק ָרא
ָאנ ּו הוֹ ְל ִכיםּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
שר ָק ָרא לָ הֶ ן ָא ִביוּ ְ .כמוֹ
מת אֲ ׁ ֶ
ש ֹ
שמוֹ ת ַּכ ּ ׁ ֵ
לָ הֶ ן ׁ ֵ
ְ
שדִּ ּ ֵבר הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ָאנ ּו הוֹ ְל ִכים ,וְ ִע ּמוֹ
ֶׁ
ש ָּכתוּב )דברים כח( וְ הָ לַ ְכ ּ ָת
ֶׁ
הוֹ ְל ִכיםּ ְ ,כמוֹ
ִ ּב ְד ָרכָ יו.

יטין ִמ ִּלין ִא ּ ֵלין לְ גַ ּ ֵבי ַח ְב ַר ּיָיא,
ָ .15א ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסיְ ּ ,פ ׁ ִש ִ
מו ְד ָען ִמ ּ ֵלי ְּבה ּו ,וְ ַאף ַעל ַּגב ְ ּד ִא ְת ַּכ ְּסיָיןָ .א ַמר
וְ ִא ׁ ְש ְּת ֹ
יה וְ ָה ִכי ְּתנָ ןּ ְ ,כ ָמה ְ ּד ָא ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה ָא ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיא
לֵ ּ
מוי
יתיּ ְ ,ד ָתנָ א ְּב ֹיו ֹ
יפנָ א ֵמ ִאי ּנ ּון ּ ָב ַריְ ֵ
לְ ַק ּ ָמן .וְ ָה ִכי ֹ
אולִ ְ
ימא ִסיהֲ ָרא ְּב ַא ׁ ְשלְ מ ּו ָתאּ ,ו ְב ַא ְת ִרין
ִ ּד ׁ ְשלֹמֹה ַמלְ ָּכאַ ,ק ְּי ָ
יתי.
מו ְד ָען ִמלֵ י ְ ּד ִאי ּנ ּון ּ ָב ַריְ ֵ
יאין ִא ׁ ְש ְּת ֹ
ַס ִ ּג ִ

ָ .15אמַ ר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ יְ ּ ,פ ׁשו ִּטים דְּ בָ ִרים אֵ ּל ּו אֵ צֶ ל
הַ חֲבֵ ִרים ,וְ נוֹ ָד ִעים דְּ בָ ִרים ָּבהֶ ם ,וְ ַאף ַעל ּגַב
ש ָאמַ ר ַר ִ ּבי
ש ּ ְמכֻ ִ ּסיםָ .אמַ ר לוֹ  ,וְ כָ ְך ָׁשנִ ינוּּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
יְהו ָּדהָ ,אמַ ר ַר ִ ּבי ִחיָּיא ְלפָ נֵינוּ .וְ כָ ך לָ מַ ְדנ ּו מֵ אֵ ּל ּו
של ְ ׁשלֹמֹה הַ ּ ֶמלֶ ְך
ש ּ ָׁשנִ ינוּּ ְ ,בי ָָמיו ׁ ֶ
הַ ָּב ַריְתוֹ תֶ ׁ ,
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 ו ִּב ְמקוֹ מוֹ ת ַר ִ ּבים,ָע ְמ ָדה הַ ְּלבָ נָה ִ ּב ְ ׁשלֵ מו ָּת ּה
.שהֵ ם ָּב ַריְתוֹ ת
ֶ ׁ נוֹ ָד ִעים דְּ בָ ִרים
 הֵ ַר ְמ ִּתי י ִָדי ִב ְת ִפ ּ ָלה, ָאמַ ר ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן.16 ישא
ָ ׁ ימית יְ ַדי ְּב ַצלּ ּו לְ ַק ִד
ִ  אֲ ִר,עון
ֹ  ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ.16
שדְּ בָ ִרים אֵ ּל ּו ִה ְת ּג ַּל ּו ַעל י ִָדי
ֶ ׁ , לַ ָּקדוֹ ׁש הָ ֶע ְליוֹ ן, ְּב ַהה ּוא ָעלְ ָמא,לין ִא ְת ְ ּג ִּליא ּו ַעל יְ ִדי
ֵ ּ  ְ ּד ִמ ִּלין ִא,ִע ּ ָל ָאה
 וְ אֵ ין ָאנ ּו.שהָ י ּו ְמכֻ ִ ּסים ְ ּב ִל ִ ּבי
ֶ ׁ ֹ וְ לֵ ית אֲ נָ ן ְּב ִאי ּנ ּון ָא ְר ִחין ָּבעוֹ לָ ם הַ הוּא ְ ּכמו.ְ ּכ ָמה ְ ּד ִא ְת ְ ּכ ִּסיא ּו ְּבלִ ּ ָב ִאי
 דַּ ְרכֵ י הַ ּתוֹ ָרה,של אֵ ּל ּו הַ ָּב ַריְתוֹ ת
ֶ ׁ ְ ּבאוֹ ָתם דְּ ָר ִכים
.יתא נ ְַק ִטינָ ן
ָ ְאו ַרי
ֹ או ְר ֵחי ְ ּד
ֹ ,יתי
ֵ ְְ ּד ִאי ּנ ּון ּ ָב ַרי
.ָאנ ּו אוֹ ֲחזִים
 ִמי ְל ָך ָ ּגדוֹ ל, ָאמַ ר ַר ִ ּבי יְה ּו ָדה,ּ ָׁשנִ ינו.17
ּשלֹמֹה הַ ּ ֶמלֶ ְך ְ ּבנוֹ ַּב ּ ֶכ ֶתר
ׁ ְ ְ ּבחָ ְכ ָמה ְ ּכ ָדוִ ד הַ ּ ֶמלֶ ְך ו
 ָק ָרא אוֹ ָת ּה, וְ הַ ְּלבָ נָה.ּשנּוֹ ַדע ְ ּבבָ ַריְתוֹ ת אֵ ּלו
ֶ ׁ הַ זֶּה
ְ
,ש ּלוֹ הוּא
ֶׁ
שה ֲֵרי
ֶׁ
,דָּ וִ ד הַ ּ ֶמלֶ ך צֶ ֶדק
שעֲ ֵרי צֶ ֶדק ָאבֹא
ַ ׁ ש ָּכתוּב )תהלים קיח( ּ ִפ ְתח ּו ִלי
ֶׁ
ְ
ְ
 וְ הוּא נִ ְק ָרא, ְ ׁשלֹמֹה הַ ּ ֶמלֶ ך ָּכך ּגַם.בָ ם אוֹ ֶדה י ָּה
 הוּא,ש ִ ּנ ְק ָרא בַ ָּב ַריְתוֹ ת ְ ּב ִרית
ֶ ׁ שמֶ ׁש
ֶ ׁ ּ ַ וְ ה,צֶ ֶדק
ְ,של הַ ּ ֶמלֶ ך
ֶ ׁ  וְ אֵ ּל ּו ִ ּכ ְסאוֹ ת הַ ָּכבוֹ ד,נִ ְק ָרא ִמ ְ ׁש ּ ָפט
ָ.ש ָּכתוּב )תהלים פט( צֶ ֶדק ו ִּמ ְ ׁש ּ ָפט ְמכוֹ ן ִ ּכ ְסאֶ ך
ֶׁ
ְ
,ּ לָ מַ ְדנו.ּצַ דִּ יק וְ צֶ ֶדק ָּכך ּגַם ְ ּבמַ ְד ֵרגָה ַאחַ ת הָ יו
 וַאֲ ִפ ּל ּו. ִּת ְ ׁש ָעה נִ ְק ָר ִאים, ִָ ׁש ְב ָעה ְכ ָת ִרים ּ ֵבאֲ רוּה
 ִּת ְ ׁש ָעה- יעים אֵ ּל ּו
ִ  ִ ׁש ְב ָעה ְר ִק,ְ ּבאֵ ּל ּו הַ ָּב ַריְתוֹ ת
.ּהָ יו

 ַמאן לָ ְך ַרב ְּב ָח ְכ ְמ ָתא, ּ ָתאנָ א ָא ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה.17
 ְּב ַהאי ִ ּכ ְת ָרא,יה
ּ  ּו ׁ ְשלֹמֹה ַמלְ ָּכא ְּב ֵר,ְ ּכ ָדוִ ד ַמלְ ָּכא
ֵיה ָּדוִ ד
ֵ ְמו ַדע ְּב ָב ַרי
ֹ ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת
ּ  וְ ִסיהֲ ָרא ַק ְרי.יתי ִא ּ ֵלין
 )תהלים, ִ ּד ְכ ִּתיב,יה ה ּוא
ּ ֵ ְ ּד ָהא ִ ּדיל,ַמלְ ָּכא צֶ ֶדק
 ׁ ְשלֹמֹה.או ֶדה י ָּה
ֹ קיח( ּ ִפ ְתח ּו לִ י ׁ ַשעֲ ֵרי צֶ ֶדק ָאבֹא ָבם
 וְ ׁ ִש ְּמ ׁ ָשא ְ ּד ִא ְת ְק ֵרי, וְ ִאיה ּו ִא ְת ְק ֵרי צֶ ֶדק,ַמלְ ָּכא ָה ִכי נָ ֵמי
 וְ ִאי ּנ ּון ּ ֻכ ְר ֵסי יְ ָק ָרא. ִאיה ּו ִא ְק ֵרי ִמ ׁ ְש ּ ָפט,יתי ְּב ִרית
ֵ ְְּב ָב ַרי
כון
ֹ  )תהלים פט( ֶצ ֶדק ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפט ְמ, ִ ּד ְכ ִּתיב,ְ ּד ַמלְ ָּכא
' ז, ּ ָתאנָ א. ַצ ִ ּדיק וְ צֶ ֶדק ָה ִכי נָ ֵמי ְּב ַחד ַּד ְר ָ ּגא הֲ ֹוו.ִ ּכ ְס ֶא ָך
,יתי
ֵ ְ וַ אֲ ִפילּ ּו ְּב ִאי ּנ ּון ּ ָב ַרי. ִּת ׁ ְש ָעה ִא ְקר ּון,או ְקמ ּו ָה
ֹ ִ ּכ ְת ִרין
.יעין ִאי ּנ ּון ִּת ׁ ְש ָעה הֲ ֹוו
ִ ׁ ִש ְב ָעה ְר ִק

The Zohar discusses the study method of sages. They had the knowledge of
Kabbalah and the ways the spiritual system works but they concealed their
explanations with names from the world around them, using external wisdom.
Rabbi Shimon used the names and verses of the Torah in his explanation as well as
his students.
At early times it was easy to access the wisdom of Kabbalah and the spiritual system
even without the use of Torah words.
Rabbi Shimon explains that with his prayers and by following the words of the Torah
he was able to reveal greater secrets of Kabbalah.
The Daily Zohar follows the methods of Rabbi Shimon and the Zohar. I bring the
Torah verses that the Zohar refers to in the study and expand the explanation from
there. I’m aware of the difficulties of students with little or no knowledge of Hebrew
and Torah. The seed energy (Keter) is always in the Torah so it’s better to connect
to Torah and branch out from there.
Unfortunately many Kabbalah teachers especially those who teach in languages
other than Hebrew don’t use the Zohar text because the average student in their
classroom doesn’t understand the deeper meaning and terms in Hebrew and
10
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Aramaic. To keep the students coming and paying for the classes they provide highly
diluted Zohar. It’s not good. They should connect the students to the text and the
roots in the Bible, before explaining in simple language.
Some teachers focus on stories and aspects of ‘be a good and sharing person’. It’s
good teaching for the basic level but if a person wants to revel Light in his or her life
then they must stay close to the Zohar. Even if one doesn’t understand the text, he
must connect to it. The more Zohar’s study the more Light and energy of life are
revealed in their life.
ימ ַתי יִ ְקר ּון ַח ְב ַר ּיָיא ְּב ָהנֵי
עוןַ ,עד ֵא ָ
ָ .18א ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
ְ
ִמ ִּליןָ .הא אֲ נָ ן ּ ָב ַתר ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא ַאזְ לֵ ינָ ן ,וַ אֲ נָ ן
י ְַד ֵעי ִמ ִּלין ,וְ ָהא ִא ְת ְ ּגלֵ י ַעל יְ ָדן ִמ ּ ָלה ָ ּדאַ ,מה ְ ּדלָ א
ִא ְת ְ ּגלֵ י לְ ַק ְד ָמ ֵאיִ .מ ָּכאן ּולְ ָהלְ ָאהָּ ,כל ִאי ּנ ּון ִמ ִּלין ,וְ ָכל
יתיְ ,סלִ יק ּו לְ ה ּו לְ ִאי ּנ ּון ְ ּדלָ א ָעאל ּו וְ ַנ ְפק ּו,
ִאי ּנ ּון ּ ָב ַריְ ֵ
ֵימר ּון ַח ְב ַר ָ ּייא,
ֵיהון ַא ְתיָין לְ ׁ ָשאֲ לָ א .וְ ַכד יִ ׁ ְשאֲ ל ּון ,י ְ
ּו ְבנ ֹ
ֵיה .אֲ ָבל
וַ וי לְ ָד ָרא ְ ּד ַר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
עון ּ ֶבן ֹיו ָחאי ִא ְס ְּתלִ יק ִמ ּנ ּ
ּ ָתא חֲ זֵי ִמ ָּכאן ּולְ ָהלְ ָאה ,לָ א יְ ֵהא ָּד ָרא ְ ּכ ָד ָרא ָּדא ,וְ לָ א
יתא ִא ְת ְ ּגלֵ י ַעל ַח ְב ַר ּיָיא.
או ַריְ ָ
ֹ

ָ .18אמַ ר ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ןַ ,עד ָמ ַתי י ְִק ְרא ּו הַ חֲבֵ ִרים
ְ ּבאֵ ּל ּו הַ דְּ בָ ִרים .ה ֲֵרי ָאנ ּו ַאחַ ר הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
הוֹ ְל ִכים ,וְ ָאנ ּו יוֹ ְד ִעים דְּ בָ ִרים ,וְ ִה ּנֵה ִמ ְת ּג ּ ֶַלה ַעל
ש ּלֹא נִ גְ לָ ה לַ ַּק ְדמוֹ נִ יםִ .מ ָּכאן
י ֵָדינ ּו דָּ בָ ר זֶה מַ ה ּ ׁ ֶ
ו ְּלהָ ְל ָאהָּ ,כל אֵ ּל ּו הַ דְּ בָ ִרים וְ כָ ל אֵ ּל ּו הַ ָּב ַריְתוֹ ת
ש ּלֹא נִ ְכנְ ס ּו וְ י ְָצאוּ ,ו ְּבנֵיהֶ ם
ִס ְּלק ּו אוֹ ָתם ְלאוֹ ָתם ׁ ֶ
ֹאמר ּו הַ חֲבֵ ִרים:
ִשאֲ לוּ ,י ְ
שר י ְ ׁ
ָּב ִאים ִל ְ ׁשאֹל .וְ כַ אֲ ׁ ֶ
ש ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן יוֹ חַ אי י ְִס ּ ַת ּ ֵלק ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
אוֹ י לַ דּ וֹ ר ׁ ֶ
אֲ בָ ל בּ ֹא ְראֵ הִ ,מ ָּכאן ו ְּלהַ ָּבא לֹא י ְִהיֶה דוֹ ר ְ ּכדוֹ ר
זֶה ,וְ לֹא ִת ְת ּג ּ ֶַלה תוֹ ָרה ַעל הַ חֲבֵ ִרים.

ָ ּ .19תא חֲ זֵיּ ָ ,ד ָרא ּ ַב ְת ָר ָאה ְ ּד ַנ ְפק ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ,י ְָדע ּו ּכ ּ ָֹלא,
לון ָּכל ִאי ּנ ּון מ' ׁ ְשנִ ין ַּדהֲ ֹוו ְּב ַמ ְד ְּב ָרא,
ְ ּד ָהא מ ׁ ֶֹשה ַּג ּ ֵלי ֹ
ְ ּכ ָמה ַּדאֲ ֵמינָ אָ ּ .תאנָ א ָא ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחק ,וְ ַאף מ ׁ ֶֹשה לָ א
ַּג ּ ֵלי ָ ּדאֶ ,א ּ ָלא ְּב ַהה ּוא ֹיו ָמא ְ ּדהֲ וָ ה ָסלִ יק ִמן ָעלְ ָמא,
ש ִרים ׁ ָשנָ ה ָאנ ִֹכי
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,דברים לא( ּ ֶבן ֵמ ָאה וְ ֶע ְ ׂ
ַהי ֹּוםְּ ,ב ַהה ּוא ֹיו ָמא ַמ ּ ָמ ׁש ,וְ ִעם ָּכל ָ ּדא לָ א ָא ַמרַ ,עד
יה ְר ׁש ּו ָתאּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,שם( וְ ַע ּ ָתה ִ ּכ ְתב ּו לָ ֶכם
ְ ּדיָהֲ ב ּו לֵ ּ
ש ָר ֵאל,
ֶאת ַה ּ ׁ ִש ָירה ַה ּזֹאת .וְ ַכד ַּג ּ ֵלי ,לָ א ָא ַמר ַהאֲ זִ ינ ּו יִ ְ ׂ
ֶא ּ ָלא ַהאֲ זִ ינ ּו ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם.

שיּ ְָצא ּו ִמ ּ ִמ ְצ ַריִם י ְָדע ּו
 .19בּ ֹא ְראֵ ה ,דּ וֹ ר ַאחֲרוֹ ן ׁ ֶ
ֹשה ִ ּג ּ ָלה לָ הֶ ם ָּכל אוֹ ָתן ַא ְר ָּב ִעים
שה ֲֵרי מ ׁ ֶ
הַ כּ ֹלֶ ׁ ,
ש ָאמַ ְרנוּ .לָ מַ ְדנוָּ ,אמַ ר
שהָ י ּו בַ ּ ִמ ְד ָּברּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
ָׁשנָה ׁ ֶ
ֹשה לֹא גִ ּ ָלה זֶה אֶ ּ ָלא ְבאוֹ תוֹ
ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק ,וְ ַאף מ ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )דברים
שהָ יָה ִמ ְס ּ ַת ּ ֵלק ִמן הָ עוֹ לָ םֶ ׁ ,
יוֹ ם ׁ ֶ
לא( ּ ֶבן מֵ ָאה וְ ֶע ְ ׂש ִרים ָׁשנָה ָאנ ִֹכי הַ יּוֹ םּ ְ ,באוֹ תוֹ יוֹ ם
ש ּנ ְָתנ ּו לוֹ ְר ׁשוּת,
מַ ּ ָמ ׁש .וְ ִעם ָּכל זֶה לֹא ָאמַ רַ ,עד ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )שם( וְ ַע ּ ָתה ִכ ְתב ּו לָ כֶ ם אֶ ת הַ ּ ִ ׁש ָירה
ֶׁ
ִש ָראֵ ל,
שר ִ ּג ּ ָלה ,לֹא ָאמַ ר הַ אֲ זִינ ּו י ְ ׂ
הַ זֹּאת .וְ כַ אֲ ׁ ֶ
אֶ ּ ָלא הַ אֲ זִינ ּו הַ ּ ָׁשמַ יִם.

The Zohar tells us that the generation that left Egypt knew the ways of the spiritual
system because Moses revealed it to them in the wilderness.
He did that on the day he left the world as it said in Deuteronomy 31:2
ַויּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם ,בֶּ ן-מֵ אָ ה וְﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה אָ נֹכִ י הַ יּוֹם–ל ֹא-אוּכַל עוֹד ,לָ צֵ את וְלָ בוֹא; וַיהוָה אָ מַ ר אֵ לַ י ,ל ֹא ַת ֲﬠבֹר אֶ ת-הַ יּ ְַר ֵדּן “
”הַ זֶּה
“And he said to them, “I am 120 years old today. I am no longer able to go out and come
”’in. YHVH has said to me, ‘You shall not go over this Jordan.
Moses didn’t have permission to reveal all the secrets until his last day.
Deuteronomy 31:19
וְﬠַ ָתּה ,כִּ ְתבוּ לָ כֶם אֶ ת-הַ ִשּׁ ָירה הַ זּ ֹאת ,וְלַ ְמּ ָדהּ אֶ תְ -בּנֵי-י ְִשׂ ָראֵ לִ ,שׂימָ הּ ְבּ ִפיהֶ םְ :למַ ﬠַ ן ִתּ ְהיֶהִ -לּי הַ ִשּׁ ָירה הַ זּ ֹאתְ ,לﬠֵ ד–“
”.בּ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל
ִ
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“Now therefore write this song (the Torah) and teach it to the people of Israel. Put it in
their mouths, that this song (Torah) may be a witness for me among the people of
Israel.”
When Moses revealed the secrets he didn’t say “Hear O’ Israel” but (Deuteronomy 32:1)
“ וַאֲ ַדבֵּ ָרה,“ ”הַ אֲ זִ ינוּ הַ ָשּׁמַ יִםHear, heavens, and I will speak!”
We know that Rabbi Shimon revealed great secrets in the Idra Zuta on the day he left
the world. Like Moses, he started his revelations addressing the heavens. We also know
that the Idra Zuta revelation was done only by Rabbi Shimon. The study and revelation
made in the Idra Rabba were with Rabbi Shimon and all his students.
The image below shows the two special Torah columns with the last words of Moses.
They are arranged in a special form of two gates or one gate if you place the two columns
on top of each other.
The form we receive is 6+( 35 + 35=70 ) + 6. This is the ‘Shield of David’. This is the
aspect of the 70 righteous souls who escorted Rabbi Shimon in his ascend to heavens
and many more secrets that can fill a book to explain. It’s a Torah Awe/Wow moment
for those who are studying the Zohar for a while.
Read the commentary to DZ 1625 to understand the deeper connection between Moses
and Rabbi Shimon.

https://dailyzohar.com/daily-zohar-1625/
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 וְ ִכי ִ ׁש ָירה, ָּכתוּב אֶ ת הַ ּ ִ ׁש ָירה, ָאמַ ר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י.20  וְ ִכי ׁ ִש ָירה, ְ ּכ ִתיב ֶאת ַה ּ ׁ ִש ָירה, ָא ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסי.20
 מַ ה ּ ִ ׁש ָירה. ִ ׁש ָירה וַדַּ אי, ַמה )דף רפ''ז נִ ְק ֵראת? ָאמַ ר ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק, ָא ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחק ׁ ִש ָירה וַ ַּדאי.ִא ְק ֵרי
 ַאף ָּכ ְך, נִ ְמ ְ ׁשכָ ה ְ ּברוּחַ הַ ּק ֶֹד ׁש ִמ ּ ַמ ְעלָ ה ְלמַ ּ ָטה,ילא לְ ַת ּ ָתא
ָ ּ ע''ב( ׁ ִש ָירה ִא ְת ַמ ּ ׁ ְש ָכא ְּבר ּו ַח ַה ּק ֶֹד ׁש ֵמ ֵע
ילא דְּ בָ ִרים אֵ ּל ּו נִ ְמ ָׁש ִכים ְ ּברוּחַ הַ ּק ֶֹד ׁש ִמ ּ ַמ ְעלָ ה
ָ ּ א ּוף ָה ִכי ִמ ִּלין ִא ּ ֵלין ִא ְת ַמ ּ ׁ ְש ָכן ְּבר ּו ַח ַה ּק ֶֹד ׁש ֵמ ֵע
.ֹשה ִ ׁש ָירה
ֶ ׁ  ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ָאמַ ר מ,ְלמַ ּ ָטה
ְ

. ּו ְבגִ ין ָּכך ָא ַמר מ ׁ ֶֹשה ׁ ִש ָירה,לְ ַת ּ ָתא

ֹשה וְ ָק ָרא לָ ֶע ְליוֹ נִ ים
ֶ ׁ  ָּכל זֶה ָאמַ ר מ, בּ ֹא ְראֵ ה.21  ַעד, וְ ָק ָרא לְ ִע ּ ָל ִאין,ֹשה
ֶ ׁ  ּכ ּולֵ י ַהאי ָא ַמר מ, ּ ָתא חֲ זֵי.21
 יַעֲ רֹף.ש ָּכתוּב הַ אֲ זִינ ּו הַ ּ ָׁשמַ יִם
ֶ ׁ ,רוף ַּכ ּ ָמ ָטר טֶ ֶרם יֹאמַ ר דָּ בָ ר
ֹ ֲ יַע. ִ ּד ְכ ִּתיב ַהאֲ זִ ינ ּו ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם,ֵימא ִמ ּ ָלה
ָ ּ לָ א י
ְ
ְ
'שם ה
ֵ ׁ  וְ כָ ל ָּכך לָ ּ ָמה? ִמ ּ ׁשוּם ִ ּכי.' ֵֹימא ַּכ ּ ָמטָ ר וְ גו
ָ ּ  ַעד ְ ּדי. ִמ ּ ׁש ּום ִ ּכי ׁ ֵשם יְ יָ' ֶא ְק ָרא. וְ ָכל ַּכך לָ ּ ָמה.'וְ ֹגו
.יש ָּכל הָ עוֹ לָ מוֹ ת
ׁ  ִה ְר ִע,שיֹּאמַ ר דָּ בָ ר
ֶ ׁ  ַעד.אֶ ְק ָרא
. ַא ְר ִעיש ּ ֻכ ְּלהו ָעלְ ִמין,ִמ ּ ָלה

ּ

ֹשה הַ אֲ זִינ ּו
ֶ ׁ ש ָאמַ ר מ
ֶ ׁ  ְ ּבאוֹ ָת ּה ָׁש ָעה, לָ מַ ְדנ ּו.22
 יָצָ א קוֹ ל. ִה ְת ַר ְ ּג ׁש ּו הָ עוֹ לָ מוֹ ת,הַ ּ ָׁשמַ יִם וַאֲ ַד ּ ֵב ָרה
יש אֶ ת ָּכל
ׁ  מַ דּ ו ַּע ַא ּ ָתה מַ ְר ִע,ֹשה
ֶ ׁ ֹשה מ
ֶ ׁ  מ:וְ ָאמַ ר
ָ
ָש
ׁ  ו ִּבגְ לָ ְלך נִ ְר ּג,של ָא ָדם
ֶ ׁ ֹהָ עוֹ לָ ם? ַא ּ ָתה ְ ּבנו
 ְ ּבאוֹ ָת ּה.שם ה' אֶ ְק ָרא
ֵ ׁ  ִ ּכי,הָ עוֹ לָ ם?! ּ ָפ ַתח וְ ָאמַ ר
.ָׁש ָעה נִ ְ ׁש ּ ַת ְּתק ּו וְ ִה ְק ִ ׁשיב ּו ִל ְדבָ ָריו

ׁ

 ּ ָתאנָ א ְּב ַה ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָא ַמר מ ׁ ֶֹשה ַהאֲ זִ ינ ּו ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם.22
 מ ׁ ֶֹשה, נָ ַפק ָקלָ א וְ ָא ַמר.יש ּו ָעלְ ִמין
ׁ  ִא ְת ְר ִ ּג,וַ אֲ ַד ּ ֵב ָרה
יה ְ ּד ַבר
ׁ  אֲ ַמאי ַא ְּת ַמ ְר ִע,מ ׁ ֶֹשה
ּ  ַא ְּת ְּב ֵר.יש ָע ְל ָמא ּכ ּ ָֹלא
'ָ ִ ּכי ׁ ֵשם יְ י, ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.יש ָעלְ ָמא
ׁ  ּו ְבגִ ינָ ְך ִא ְת ְר ִ ּג,נָ ׁש
. וַ אֲ ִצית ּו ִמלּ ֹוי, ְּב ַה ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא ִא ׁ ְש ּ ָת ָתק ּו.ֶא ְק ָרא

The Zohar reveals that when Moses started with the words (Deuteronomy 32:1)
“Hear, heavens, and I will speak!” the worlds trembled. A voice from heavens came
out saying; “Moses, Moses, why are you shaking the worlds. You are a son of man
and for you the world becomes unrested”.
Moses then said (Deuteronomy 32:3)
“ לֵא�הֵ ינוּ, הָ בוּ גֹדֶ ל: אֶ קְ ָרא,כִּ י שֵׁ ם יְ הוָה.”
“For I will proclaim the name of YHVH; ascribe greatness to our God!”
Then everything turned quiet and all listened to him.
We are the sons of God because his Light is the power that ‘powers’ our souls and
animates our bodies. When we create great affinity with the Light we can extend our
souls beyond the corporeal body and tap into the force that controls everything
around us. Unfortunately, the spiritual ‘climate’ is corrupted and it blocks our ability
to be ‘heard’ on the spiritual levels, like Moses or Rabbi Shimon.
Our best course of action is to study the secrets of the Torah through the Zohar and
connect to that awesome Light. When the time of the great revelation of Light comes,
meaning Mashiach, Final Redemption and Resurrection we will be able to tap into
that Light and fulfill all of our pure desires.
Our main work is to focus on the study directly from the Zohar because only then
you reveal the Light concealed in it.
The word ‘secret’, ‘ ’רזis numerically 207, same as ‘’אור, ‘Light’ and ‘’אין סוף,
‘Endless’. This teaches us that the Light is where the secrets are and that is the Zohar.
14
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Even if we don’t understand the Zohar text, with the effort we make to study it we
‘dig’ great Light from its words.
I feel so blessed to have the merit to study and share my daily studies with thousands
of people around the world.
Keep your studies on the Daily Zohar and share it with others to become a channel
of the secret Light.
 ּ ָתאנָא ְ ּבהַ הוּא יוֹ ָמא דְּ ִר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן ָּב ָעא.23
.ְל ִא ְס ּ ַת ְּל ָקא ִמן ָע ְל ָמא ַו ֲהוָה ְמסַ דֵּ ר ִמ ּלוֹ י
 ַוהֲו ּו ָקמֵ י ִר ִ ּבי.ָש ּו חַ ְב ַריָּא ְלבֵ י ִר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן
ׁ ִא ְת ְ ּכנ
 ַו ֲהוָה.ּש ָאר חַ ְב ַריָּא
ׁ ְ יה וְ ִר ִ ּבי ַא ָּבא ו
ּ אֶ ְל ָעזָר ְ ּב ֵר
 ז ִָקיף ֵעינוֹ י ִר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן ַוח ֲָמא.יתא
ָ ֵמַ ְליָא ב
 ְ ּבז ְִמנָא. ָּבכָ ה ִר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן וְ ָאמַ ר.יתא
ָ ְֵד ִא ְת ְמלֵ י ב
 ֲהוָה ִר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ ס ּ ֶבן,ַאח ֲָרא ַּכד ֲהוֵינָא ְ ּבבֵ י מַ ְר ֵעי
 וְ ַעד דְּ בָ ִר ְירנָא דּ ו ְּכ ּ ָתאי אוֹ ִריכ ּו ִלי.י ִָאיר ַק ּ ָמאי
 וְ כַ ד ּ ַת ְבנָא ַא ְסחַ ר אֶ ָׁשא ִמ ָּק ּ ָמאי.ַעד הַ ְ ׁש ּ ָתא
ָש
ׁ  וְ לָ א ֲהוָה ָעאל ַּבר נ.וּמֵ ַע ְל ִמין לָ א ִא ְת ּ ְפסָ ק
 וְ הַ ְ ׁש ּ ָתא חֲמֵ ינָא דְּ ִא ְת ּ ְפסַ ק וְ הָ א.אֶ ּ ָלא ִב ְר ׁשו ָּתא
.יתא
ָ ִֵא ְת ְמלֵ י ב

עון ּ ָב ָעא לְ ִא ְס ּ ַת ְּל ָקא
ֹ  ּ ָתאנָ א ְּב ַהה ּוא ֹיו ָמא ְ ּד ִר ִּבי ׁ ִש ְמ.23
 ִא ְת ְ ּכנָ ׁש ּו ַח ְב ַר ּיָא לְ ֵבי ִר ִּבי.ִמן ָעלְ ָמא וַ הֲ וָ ה ְמ ַס ֵּדר ִמלּ ֹוי
יה וְ ִר ִּבי ַא ּ ָבא ּו ׁ ְש ָאר
ֹ ׁ ִש ְמ
ּ  וַ הֲ ו ּו ָק ֵמי ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְּב ֵר.עון
עון
ֹ ינוי ִר ִּבי ׁ ִש ְמ
ֹ  זָ ִקיף ֵע.יתא
ָ  וַ הֲ וָ ה ַמלְ יָא ֵב.ַח ְב ַר ּיָא
 ְּבזִ ְמנָ א.עון וְ ָא ַמר
ֹ  ּ ָב ָכה ִר ִּבי ׁ ִש ְמ.יתא
ָ וַ חֲ ָמא ְד ִא ְת ְמלֵ י ֵב
 הֲ וָ ה ִר ִּבי ּ ִפנְ ָחס ּ ֶבן י ִָאיר,ַאחֲ ָרא ַּכד הֲ וֵ ינָ א ְּב ֵבי ַמ ְר ֵעי
.או ִריכ ּו לִ י ַעד ַה ׁ ְש ּ ָתא
ֹ  וְ ַעד ְ ּד ָב ִר ְירנָ א ּד ּו ְכ ּ ָתאי.ַק ּ ָמאי
.וְ ַכד ּ ַת ְבנָ א ַא ְס ַחר ֶא ׁ ָשא ִמ ָ ּק ּ ָמאי ּו ֵמ ַעלְ ִמין לָ א ִא ְת ּ ְפ ָסק
 וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא חֲ ֵמינָ א.וְ לָ א הֲ וָ ה ָעאל ּ ַבר נָ ׁש ֶא ּ ָלא ִב ְר ׁש ּו ָתא
.יתא
ָ ְ ּד ִא ְת ּ ְפ ַסק וְ ָהא ִא ְת ְמלֵ י ֵב

On the day that Rabbi Shimon intended to leave the world, he was preparing himself
(for the soul to ascend) and the friends gathered into his house. Before he was Rabbi
Elazar
(his
son)
and Rabbi Aba (The scribe of the Zohar) and the rest of the friends, so the house was
full (the Zohar said before the friends gathered and now the ‘rest’ of the friends because
those are the three friends that left the world in the greater assembly).
Rabbi Shimon lifted his eyes and saw that the house was full. He wept and said, “In
another time when I was sick Rabbi Pinchas ben Yair (Rabbi Shimon’s father in law)
was with me and while I was choosing my place (above) my life was extended until this
time. When I came back the fire was surrounding me and did not cease. Nobody could
come to me without permission. Now I see that the fire stopped and the house is full.
(All great souls go up to heaven with fire. Usually, when the soul leaves the body the
impure forces try to connect to the body and “suck” whatever energy is available. The
fire protects the body and the soul gets a direct path to its “resting” place in the
heavens. “Rest” is a spiritual state, not meaning “retired” from work. From the first
time, Rabbi Shimon was supposed to leave the world the fire was always present
causing only people with permission to be able to come to him. This was for the
protection of the people from below.
 ּ ָפ ַתח ֵעינוֹ י ִר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן וְ חָ ָמא. ַעד דַּ הֲווֹ י ְַתבֵ י.24
 נ ְָפק ּו כֻ ְּלה ּו.יתא
ָ ֵמַ ה דְּ חָ ָמא וְ ַא ְסחַ ר אֶ ָׁשא ְ ּבב
 ו ְ ּׁש ָאר.יה וְ ִר ִ ּבי ַא ָּבא
ּ וְ ִא ְ ׁש ְּתאֲ ר ּו ִר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר ְ ּב ֵר
 ָאמַ ר ִר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן ְל ִר ִ ּבי.חַ ְב ַריָּא י ְָתב ּו ַא ַּב ָראי
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עון וְ ָח ָמא ַמה
ֹ ינוי ִר ִּבי ׁ ִש ְמ
ֹ  ּ ָפ ַתח ֵע. ַעד ַּדהֲ ֹוו י ְַת ֵבי.24
 נָ ְפק ּו כֻ ְּלה ּו וְ ִא ׁ ְש ְּתאֲ ר ּו.יתא
ָ ְ ּד ָח ָמא וְ ַא ְס ַחר ֶא ׁ ָשא ְּב ֵב
 ּו ׁ ְש ָאר ַח ְב ַר ּיָא י ְָתב ּו.יה וְ ִר ִּבי ַא ּ ָבא
ּ ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְּב ֵר
 ּפ ּוק חֲ זֵי,יה
ֹ  ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ.ַא ּ ַב ָראי
ּ עון לְ ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְּב ֵר
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 ּפוּק ֲחזֵי ִאי הָ כָ א ִר ִ ּבי י ְִצחָ ק דְּ אֲ נָא,יה
ּ יה אֶ ְל ָעזָר ְ ּב ֵר
ָ  ִא.יה
ּ ֵימא ל
ּ ִֵאי ָה ָכא ִר ִּבי יִ ְצ ָחק ְ ּדאֲ נָ א ְמ ָע ַר ְבנָ א ל
יה דִּ יסַ דֵּ ר ִמ ּלוֹ י וְ י ִֵתיב
ָ  ִא.יה
ּ ֵימא ל
ּ ְֵמ ָע ַר ְבנָא ל
.יה
ַ ִ ּד
ּ יס ֵּדר ִמלּ ֹוי וְ י ִֵתיב לְ גַ ּ ָבאי ז ַָּכ ָאה ח ּולָ ֵק
.יה
ּ ְלג ַָּבאי ז ַָּכ ָאה חוּלָ ֵק

While they were sitting, Rabbi Shimon opened his eyes and saw what he saw and
the fire returned to surround the house. (This time the house is full because the
friends from the lower world had left, and the souls from heaven came down to
honor and escort Rabbi Shimon on his ascend to the upper world.) Everyone left
except for Rabbi Elazar, his son and Rabbi Aba. Rabbi Shimon said to Rabbi Elazar,
his son, “go outside and look for Rabbi Yitzhak, that I was guarantor for him. Tell
him to put his issues in order and come to my side, worthy is his place” (in heaven).

ְ ּ ָקם ִר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן וְ י ִָתיב וְ חַ י.25
 ָאמַ ר ָאן.ִיך וְ חַ דֵּ י
 ָקם ִר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר וְ ָא ִעיל לוֹ ן וְ י ְַתב ּו.ִא ּנוּן חַ ְב ַריָּא
 ז ִָקיף יְדוֹ י ִר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן ו ְּמצַ ּ ֵלי ְצלוֹ ָתא ַו ֲהוָה.יה
ּ ֵָקמ
 ִא ּנוּן חַ ְב ַריָּא ְד ִא ְ ׁש ְּתכָ ח ּו ְבבֵ י ִאדָּ ָרא.חַ דֵּ י וְ ָאמַ ר
 נ ְָפק ּו כֻ ְּלה ּו וְ ִא ְ ׁש ְּתאֲ ר ּו ִר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר.ִיזְדַּ ּ ְמנוּן הָ כָ א
.יה וְ ִר ִ ּבי ַא ָּבא וְ ִר ִ ּבי יְהו ָּדה וְ ִר ִ ּבי יוֹ סֵ י וְ ִר ִ ּבי ִחיָּיא
ּ ְ ּב ֵר
יה ִר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן
ּ ֵ ָאמַ ר ל.ַאדְּ הָ ִכי ָעאל ִר ִ ּבי י ְִצחָ ק
ְַּכ ּ ָמה יֵאוֹ ת חוּלָ ָק ְך ַּכ ּ ָמה חֵ יד ּו בָ ֵעי ְל ִא ּתוֹ ְספָ א לָ ך
 י ִָתיב ִר ִ ּבי ַא ָּבא ָּב ַתר ִ ּכ ְתפוֹ י וְ ִר ִ ּבי.ְ ּבהָ אי יוֹ ָמא
.יה
ּ ֵאֶ ְל ָעזָר ָקמ

ְ עון וְ י ִָתיב וְ ַח ִּי
 ָא ַמר ָאן ִא ּנ ּון.יך וְ ַח ֵּדי
ֹ  ָקם ִר ִּבי ׁ ִש ְמ.25
 זָ ִקיף.יה
ֹ  ָקם ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר וְ ָא ִעיל.ַח ְב ַר ּיָא
ּ לון וְ י ְַתב ּו ָק ֵמ
 ִא ּנ ּון.לו ָתא וַ הֲ וָ ה ַח ֵּדי וְ ָא ַמר
ֹ עון ּו ְמ ַצ ּ ֵלי ְצ
ֹ יְ ד ֹוי ִר ִּבי ׁ ִש ְמ
 נָ ְפק ּו.ַח ְב ַר ּיָא ְד ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו ְב ֵבי ִא ָ ּד ָרא יִ זְ ַּד ְּמנ ּון ָה ָכא
יה וְ ִר ִּבי ַא ָּבא וְ ִר ִּבי
ּ כֻ ְּלה ּו וְ ִא ׁ ְש ְּתאֲ ר ּו ִר ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר ְּב ֵר
. ַא ְ ּד ָה ִכי ָעאל ִר ִּבי יִ ְצ ָחק.יְ ה ּו ָדה וְ ִר ִּבי ֹיו ֵסי וְ ִר ִּבי ִח ּיָיא
ֵאות ח ּולָ ָק ְך ַּכ ּ ָמה ֵחיד ּו
ֹ עון ַּכ ּ ָמה י
ֹ יה ִר ִּבי ׁ ִש ְמ
ּ ֵָא ַמר ל
ְ
 י ִָתיב ִר ִּבי ַא ּ ָבא ּ ָב ַתר.ָב ֵעי לְ ִא ּת ֹו ְס ָפא לָ ך ְּב ָהאי ֹיו ָמא
.יה
ֹ ִ ּכ ְת
ּ פוי וְ ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ָק ֵמ

Rabbi Shimon stood and sat and with smile and joy, he said “where are the friends?
Rabbi Elazar rose, called them and they came and sat in front of him. Rabbi Shimon
lifted his hands with prayer and with joy (Rabbi Shimon was preparing himself to reveal
first time secrets. He stood and lifted his hands in order to connect to all the ten sefirot
and sat to bring it down.) He said, “Those are the friends that were in the Idra house
(only those friends that were in the Idra Rabba were worthy of those new revelations)
are invited here”. Everyone went out. Those who remained were Rabbi Elazar, his son,
Rabbi Aba, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, and Rabbi Chiya. While this was going on Rabbi
Yitzhak entered. Rabbi Shimon told him, “how worthy is your place and how much
happiness
is
asked
to
be
added
to
you
on
this
day.
Rabbi Aba sat behind his shoulder and Rabbi Elazar, in front of him.

ש ְע ּ ָתא
ַ ׁ  ָאמַ ר ִר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן הָ א הַ ְ ׁש ּ ָתא.26
יעל ְ ּבלָ א ִ ּכ ּסוּפָ א
ָ ֵ וַאֲ נָא בָ ֵעינָא ְלמ.ִד ְרעו ָּתא הוּא
ישין דְּ לָ א ָ ּג ְליָאן
ׁ ִ ִּ וְ הָ א ִמ ִּלין ַקד.ְל ָע ְל ָמא דְּ ָא ֵתי
 דְּ לָ א, ָּב ֵעינָא ְלג ּ ַָל ָאה ַק ּ ֵמי ְ ׁש ִכינְ ּ ָתא,ַעד הַ ְ ׁש ּ ָתא
 וְ ַעד.ֵימרוּן דְּ הָ א ִ ּבגְ ִריעו ָּתא ִא ְס ּ ָתלַ ְקנָא מֵ ָע ְל ָמא
ְ י
16

עון ָהא ַה ׁ ְש ּ ָתא ׁ ַש ְע ּ ָתא ִד ְרע ּו ָתא
ֹ  ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ.26
.יעל ְּבלָ א ִ ּכ ּס ּו ָפא לְ ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי
ָ  וַ אֲ נָ א ָב ֵעינָ א לְ ֵמ.ה ּוא
 ּ ָב ֵעינָ א,ישין ְ ּדלָ א ָ ּגלְ יָאן ַעד ַה ׁ ְש ּ ָתא
ִ ׁ וְ ָהא ִמ ִּלין ַק ִ ּד
ֵימר ּון ְ ּד ָהא ִּבגְ ִריע ּו ָתא
ְ  ְ ּדלָ א י,לְ גַ ּ ָל ָאה ַק ּ ֵמי ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא
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יעל ְ ּבה ּו ְל ָע ְל ָמא
ַ ֵ ְלמ, ְ ּכ ַען ְט ִמ ִירן הֲווֹ ְ ּב ִל ָּב ִאי, וְ ַעד ְ ּכ ַען ְט ִמ ִירן הֲ ֹוו ְּבלִ ּ ָב ִאי.ִא ְס ּ ָתלַ ְקנָ א ֵמ ָעלְ ָמא
.דְּ ָא ֵתי
.יעל ְּבה ּו לְ ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי
ַ לְ ֵמ
Rabbi Shimon said “this is the time of goodwill” (on the day of his leaving the world,
the heavens were opened for him and the Shechina was present. This created a special
time (just like at the moment of the thought of Creation) and Rabbi Shimon could reveal
new secrets.) And I want to go into the world to come without any shame. And here are
holy words, which I have not revealed until now. I want to reveal them in front of the
Shechina, so it won’t be said that I left the world with a lack. They (the secrets) were
concealed in my heart to this very moment of leaving the world. (Rabbi Shimon could
not reveal such high secrets before because such revelations would create a spiritual
opening that could merge him with the upper world. In the moments before passing
the world, the opening to the spiritual world allowed him to reveal all that he knew).
 וְ ִר ִ ּבי, ִר ִ ּבי ַא ָּבא י ְִכ ּתוֹ ב,ּ וְ כַ ְך ַא ְסדַּ ְרנָא ְלכו.27
ֲשוּן
ׁ  ו ְ ּׁש ַאר חַ ְב ַריָּיא י ְַרח,אֶ ְל ָעזָר ְ ּב ִרי י ְִל ֵעי
 וְ ָי ִתיב ִר ִ ּבי. ָקם ִר ִ ּבי ַא ָּבא ִמ ָּב ַתר ַּכ ְתפוֹ י.ְּ ּב ִל ַּביְיהו
 דְּ הָ א,יה קוּם ְ ּב ִרי
ּ ֵ ָאמַ ר ל,יה
ּ יה ַק ּ ֵמ
ּ אֶ ְל ָעזָר ְ ּב ֵר
. ָקם ִר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר,ַאח ֲָרא י ְִתיב ְ ּבהַ הוּא אֲ ָתר

 וְ ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר, ִר ִּבי ַא ּ ָבא יִ ְכ ּת ֹוב, וְ ַכ ְך ַא ְס ַּד ְרנָ א לְ כ ּו.27
 ָקם ִר ִּבי. ּו ׁ ְש ַאר ַח ְב ַר ּיָיא יְ ַרחֲ ׁש ּון ְּבלִ ּ ַביְ יה ּו,ְּב ִרי יִ לְ ֵעי
,יה
ֹ ַא ּ ָבא ִמ ּ ָב ַתר ַּכ ְת
ּ יה ַק ּ ֵמ
ּ  וְ י ִָתיב ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְּב ֵר.פוי
, ְ ּד ָהא ַאחֲ ָרא יְ ִתיב ְּב ַהה ּוא אֲ ָתר,יה ק ּום ְּב ִרי
ּ ֵָא ַמר ל
.ָקם ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר

This is how I arrange it for you. Rabbi Aba will write, Rabbi Elazar, my son will speak
the words and the rest of the friends will repeat without sound in their hearts.
Rabbi Aba rose from behind his back. Rabbi Elazar was sitting in front of him. He told
him, stand up my son, another will sit in this place, (Rabbi Shimon is asking his son
to give his seat to another. Who is this “another” is not clear but it is certain that it is
a special soul that came down just to listen to Rabbi Shimon at the time of great
revelations. If Rabbi Shimon moved his son from his front then it must be a higher soul
from above).
Rabbi Shimon wrapped himself (connected to his surrounding Light) and sat. He
opened and said (Psalms 115) “The dead shall not praise “( ”יהThe first two letters of
the Tetragrammaton, the higher dimension of the Tree of Life)and not all that goes down
to “Dooma” (a lower level where the evil souls go after death. The letters are  והand דמ,
the last two of the Tetragrammaton and דמ, blood. The dwellers of Dooma are evil people
that have committed murders.). “The dead can not praise God” (he repeats), that is for
sure, as they are called dead and the Holy One Bless be He, is called living and his
presence is with those who are called living and not with those who are called dead. At
the end of this verse, it is said “and not those that go down to Dooma. And all those
that descend to Dooma will stay in Gehinnom. (The place of the cleansing of the
soul). It’s different for those that are called living because the Holy One Bless be He
desires their honor.
Rabbi Shimon said, How different is this time from the Idra (Idra Rabba, when all the
10 friends were gathered together), in the Idra we were visited by the Holy One Bless
be He and his chariot’s angels and this time (now at the Small assembly, Idra Zuta) The
Holy One Bless be He came here with the righteous from the Garden of Eden, which
didn’t happen in the Idra (Rabba). The Holy One Bless be He wants the honor of the
righteous more than his own honor. (The Holy one came to this Idra with the righteous
because of the great Light revealed by the merit of Rabbi Shimon. As the heavens
opened to welcome Rabbi Shimon his Light was radiated throughout all the worlds,
17
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from Malchut to Chokmah. The righteous could join this Idra study because Rabbi
Shimon was in between both worlds and they could connect on the same level.)
Like it is said in the case of Yerovam, who was offering incense and worship idols, and
the Holy One Bless be He was patient with him (didn’t punish him immediately) but
when he pointed his hand toward Iddo, the prophet, his hand dried up, as it said (Kings
1 13:4) and his hand dried up. It is not written that it was because he worshiped idols
but because he stretched his hand to harm Iddo, the prophet. And now, the Holy One
Bless be He, wants honor for all (the righteous from the Garden of Eden)who came with
him.
 ּ ָפ ַתח. וְ י ִָתיב,ִ ׁש ְמעוֹ ן
 ִא ְתעֲ ּ ָטף ִר ִ ּבי.28
 )תהלים קטו( לֹא הַ ּ ֵמ ִתים יְהַ ְלל ּו י ָּה וְ לֹא,וְ ָאמַ ר
 הָ ִכי הוּא, לֹא הַ ּ ֵמ ִתים יְהַ ְלל ּו י ָּה.ָּכל יוֹ ְר ֵדי דו ָּמה
ְ  דְּ הָ א קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר, ִאי ּנוּן דְּ ִא ְקרוּן מֵ ִתים,וַדַּ אי
יך
ארי ּ ֵבין ִאי ּנוּן דְּ ִא ְקרוּן
ֵ  וְ הוּא ָׁש,הוּא חַ י ִא ְק ֵרי
יה
ּ ֵ וְ סוֹ פ. וְ לָ א ִעם ִאי ּנוּן דְּ ִא ְקרוּן מֵ ִתים,חַ יִּים
 וְ כָ ל ִאי ּנוּן, וְ לֹא ָּכל יוֹ ְר ֵדי דו ָּמה,דִּ ְק ָרא ְ ּכ ִתיב
 ָׁשאנֵי ִאי ּנוּן.ִש ּ ַתאֲ רוּן
ׁ ְ ֵיה ּנָם י
ִ  ַּבג,דְּ נ ְַח ִּתין ְלדו ָּמה
ְ
 דְּ הָ א קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִריך הוּא ָּב ֵעי,דְּ ִא ְקרוּן חַ יִּים
.יק ֵריהוֹ ן
ָ ִ ּב

 )תהלים, ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר. וְ י ִָתיב,עון
ֹ  ִא ְתעֲ ּ ָטף ִר ִּבי ׁ ִש ְמ.28
 ל ֹא.קטו( ל ֹא ַה ּ ֵמ ִתים יְ ַהלְ ל ּו י ָּה וְ ל ֹא ָּכל ֹיו ְר ֵדי ד ּו ָמה

, ִאי ּנ ּון ְ ּד ִא ְקר ּון ֵמ ִתים, ָה ִכי ה ּוא וַ ַּדאי,ַה ּ ֵמ ִתים יְ ַהלְ ל ּו י ָּה
ְ ְ ּד ָהא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
ארי ּ ֵבין
ֵ  וְ ה ּוא ׁ ָש,יך ה ּוא ַחי ִא ְק ֵרי
. וְ לָ א ִעם ִאי ּנ ּון ְ ּד ִא ְקר ּון ֵמ ִתים,ִאי ּנ ּון ְ ּד ִא ְקר ּון ַח ִּיים
 וְ ָכל ִאי ּנ ּון, וְ ל ֹא ָּכל ֹיו ְר ֵדי ד ּו ָמה,יה ִ ּד ְק ָרא ְ ּכ ִתיב
ֹ ְו
ּ סו ֵפ
 ׁ ָשאנֵי ִאי ּנ ּון ְ ּד ִא ְקר ּון.ֵיה ָ ּנם יִ ׁ ְש ּ ַתאֲ ר ּון
ִ  ּ ַבג,נַח ִּתין לְ ד ּו ָמה
ְ ְ ּד
ְ
.יק ֵריה ֹון
ָ  ְ ּד ָהא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא ּ ָב ֵעי ִּב,ַח ִּיים

He (Rabbi Shimon) said, here is Rav Hamnunah Saba (a Mysterious person that
appears throughout the Zohar to teach the friends and open new insights to Torah
verses) and surrounding him were seventy righteous, dressed with crowns, each of
them with Light that radiates from the Light of “Atika Kadisha” (This Light is the first
emanation that created the world), the concealed of all, and he came with happiness to
listen to the words, which I will say. And when he sat he said “Here is Rabbi Pinchas
ben Yair with us”, prepare a place for him, the friends that were there were in shock
and they stood and moved to sit in the lower side of the house (distant themselves from
the presence of Rabbi Pinchas, because they knew that he came from the upper
worlds.) Rabbi Elazar and Rabbi Aba stayed close to Rabbi Shimon (Rabbi Shimon
needed an “anchor” to keep him in this world until he finished his teaching. Rabbi Aba
was behind him and Rabbi Elazar in front of him since the heavens were opened for
Rabbi Shimon, he could have ascended instantly. He was given permission to reveal
the secrets in a concealed way although he still needed Rabbi Aba and Rabbi Elazar.
The friends were afraid to be taken for “technicality” and not at their time so they moved
back and down to the sides of the house.)
Rabbi Shimon said, in the previous Idra (Idra Rabba), all the friends were talking and
I with them and now I will speak alone. All will lighten to my words, uppers and
lowers. (Rabbi Shimon in his current state of the beginning of ascent was channeling
the secrets as a gift to them. It was no longer a regular study and exploration of the
spiritual world but a pure delivery of Light to everyone, including us in a generation
which is 2000 years later. ) Worthy is my share. (Rabbi Shimon expressed his
appreciation to encapsulate the Light that he was channeling.)
שעֲ ָתא )דף
ַ ׁ שנְ יָא
ַ ׁ  ַּכ ָמה, ָאמַ ר ִר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן.29 שעֲ ָתא )דף רפ''ח
ַ ׁ  ַּכ ָמה ׁ ַשנְ יָא,עון
ֹ  ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ.29
ְ  ִ ּד ְב ִא ָ ּד ָרא ִאזְ ְ ּד ַמן ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר.ע''א( ָ ּדא ֵמ ִא ָ ּד ָרא
 דִּ ְב ִאדָּ ָרא ִאזְדְּ מַ ן.יך רפ''ח ע''א( דָּ א מֵ ִאדָּ ָרא
ְ
 הָ א קו ְּד ָׁשא, וְ הַ ְ ׁש ּ ָתא.קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִריך הוּא ו ְּר ִתיכוֹ י
18
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ְ ְ ּב ִר
יקיָּיא
ַ ִּ וְ ָא ֵתי ִעם ִאי ּנוּן צַ ד,(יכי )הכא
ִ ֵיך הוּא ה
. מַ ה דְּ לָ א ִא ְע ָרע ּו ְ ּב ִאדָּ ָרא,דִּ ְב ִ ּגנְ ּ ָתא דְּ ֵע ֶדן
ְ וְ קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר
יקיָּיא
ַ ִּיק ֵריהוֹ ן דְּ צַ ד
ָ יך הוּא ָּב ֵעי ִ ּב
, ְ ּכ ָמה דִּ ְכ ִּתיב ִ ּב ָיר ְב ָעם,יה
ָ י ִַּתיר ִמ
ּ ֵיק ָרא דִּ יל
ְ וְ קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִריך,דְּ ֲהוָה ְמ ַקטֵ ר וּמַ ְפלַ ח ְלעֲ בוֹ ָדה ז ָָרה
ְ הוּא אוֹ ִר
ֹיה לָ קֳ ְבלֵ י דְּ ִעדּ ו
ּ  וְ כֵ יוָן דְּ אוֹ ִ ׁשיט י ְֵד.יה
ּ ֵיך ל
 )מלכים א, דִּ ְכ ִּתיב,יה
ַּ  ִא ְתי,יאה
ָ נְ ִב
ּ ְיב ׁש י ְֵד
 וְ ַעל דְּ פָ לַ ח ְלעֲ בוֹ ָדה ז ָָרה לָ א.' ֹיג( ו ִַּתיבַ ׁש יָדוֹ וְ גו
.יאה
ָ יה ְל ִעדּ וֹ נְ ִב
ּ  אֶ ּ ָלא ַעל דְּ אוֹ ִ ׁשיט י ְֵד,ְ ּכ ִתיב
ְ וְ הַ ְ ׁש ּ ָתא קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר
,יק ָרא דִּ ילָ ן
ָ יך הוּא ָּב ֵעי ִ ּב
.יה
ּ וְ כֻ ְּלה ּו ָא ָתאן ִע ּ ֵמ

ְ  ָהא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר, וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא.יכוי
יך ה ּוא
ֹ ה ּוא ּו ְר ִת
,יק ּיָיא ִ ּד ְב ִ ּגנְ ּ ָתא ְ ּד ֵע ֶדן
ַ  וְ ָא ֵתי ִעם ִאי ּנ ּון ַצ ִ ּד,(יכי )הכא
ִ ֵה
ְ
 וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא ּ ָב ֵעי.ַמה ְ ּדלָ א ִא ְע ָרע ּו ְּב ִא ָ ּד ָרא
 ְ ּכ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב,יה
ָ יק ּיָיא י ִַּתיר ִמ
ַ יהון ְ ּד ַצ ִ ּד
ֹ יק ֵר
ָ ִּב
ּ ֵיק ָרא ִ ּדיל
 וְ ק ּו ְד ׁ ָשא,בו ָדה זָ ָרה
ֹ ֲ ְ ּדהֲ וָ ה ְמ ַק ֵטר ּו ַמ ְפלַ ח לְ ע,ִּב ָיר ְב ָעם
ְ או ִר
ְ ְּב ִר
יה לָ ֳק ְבלֵ י
ֹ  וְ ֵכיוָ ן ְ ּד.יה
ֹ יך ה ּוא
ּ או ׁ ִשיט יְ ֵד
ּ ֵיך ל
 )מלכים א, ִ ּד ְכ ִּתיב,יה
ַ ּ ְ ִא ְתי,יאה
ָ ְ ּד ִע ּד ֹו נְ ִב
ּ יב ׁש יְ ֵד
,בו ָדה זָ ָרה לָ א ְ ּכ ִתיב
ֹ ֲ וְ ַעל ְ ּד ָפלַ ח לְ ע.'ָדו וְ ֹגו
ֹ יב ׁש י
ַ יג( וַ ִּת
 וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא ק ּו ְד ׁ ָשא.יאה
ָ יה לְ ִע ּד ֹו נְ ִב
ֹ ֶא ּ ָלא ַעל ְ ּד
ּ או ׁ ִשיט יְ ֵד
ְ ְּב ִר
.יה
ָ יך ה ּוא ּ ָב ֵעי ִּב
ּ  וְ כֻ ְּלה ּו ָא ָתאן ִע ּ ֵמ,יק ָרא ִ ּדילָ ן

The commentary to this Zohar section was inserted also in the previous DZ study
and I added additional comments below.
Rabbi Shimon said, How different is this time from the Idra (Idra Rabba, when all
the 10 friends were gathered together), in the Idra we were visited by the Holy One
Bless be He and his chariot’s angels and this time (now at the Small assembly, Idra
Zuta) The Holy One Bless be He came here with the righteous from the Garden of
Eden, which didn’t happen in the Idra (Rabba). The Holy One Bless be He wants the
honor of the righteous more than his own honor. (The Holy one came to this Idra
with the righteous because of the great Light revealed by the merit of Rabbi Shimon.
As the heavens opened to welcome Rabbi Shimon his Light radiated throughout all
the worlds, from Malchut to Chokmah. The righteous could join this Idra study
because Rabbi Shimon was in between both worlds and they could connect on the
same level.)
Like it is said in the case of Yerovam, who was offering incense and worship to
idols, and the Holy One Bless be He was patient with him(didn’t punish him
immediately) but when he pointed his hand toward Iddo, the prophet, his hand dried
up, as it said (Kings 1 13:4) and his hand dried up. It is not written that it was because
he worshiped idols but because he stretched his hand to harm Iddo, the prophet. And
now, the Holy One Bless be He, wants honor for all (the righteous from the Garden
of Eden)who came with him.
Following idols is part of the free choice we have to choose between good and bad.
The Endless Light flows freely to everyone in this world but when one goes against
servants/channels of the Light then YHVH activates the protection system to protect
them.
There are many people who live in the illusion of righteousness when they serve
their own version of the ‘Holy Temple’. They practice some kind of mixed faith in
the Tree of Life, which is the aspect of the Holy Temple and a mix of angels, other
19
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faiths, idols, etc. Bringing old beliefs into Kabbalah is very wrong because the Tree
of Life is perfect and pure. Any addition or variation is the wrong choice.
Kabbalah is about connecting lower and upper levels to draw Light and life to the
world. The king Yerovam run services in the Holy Temple but with idols. He went
against the Tree of Life system but God didn’t interfere, giving him the
opportunity to repent and come back to the Light. When he tried to hurt his
messenger, the prophet Iddo, God stopped him even though he was inside the Holy
Temple.
No one can go against the servants of God without hurting themselves. God protects
the Tzadikim. God protects the Land of Israel because it’s the place where God
delivers Light to the world. Only Israelites can dwell in the Holy Land and serve as
channels of Light for the whole world.
God protects those who serve him by spreading Light in the world. Studying the
Zohar makes us channels of Light because the Zohar connects to the upper three
Sefirot of the Tree of Life and no other faith or idol can do that.
Be a channel of Light with the study of Zohar, especially if you study it daily, and
have its protection as it is said “The Zohar writings is like Noah’s Ark” (Behaalotcha
#88)
.ַ וְ הַ מַ ְשׂכִּ ילִ ים ַיזְהִ ירוּ כְּ זֹ הַ ר הָ ָרקִ יﬠ.סֵ פֶר הַ זֹּ הַ ר הוּא כְּ תֵ בַ ת נֹ חַ שֶׁ נִּ ְתכַּנְּ סוּ בָּ הּ ְשׁנַיִ ם מֵ ﬠִ יר וְ שֶׁ בַ ע ִממַּ לְ כוּתָ א
, ְדּ ִמ ְתכַּנְּ ִשׁין בָּ הּ ְשׁנַיִ ם מֵ ﬠִ יר, ַ ְדּ ִאיהוּ כְּ תֵ יבַ ת נֹ ח, ְדּ ִאקְ ֵרי סֵ פֶר הַ זֹּ הַ ר,ִאלֵּין ִאינּוּן ְדּקָ א ִמ ְשׁתַּ ְדּלִ ין בְּ זֹ הַ ר דָּ א
וְ שֶׁ בַ ע ִממַּ לְ כוּתָ א.
Remember that not every synagogue is a Holy Temple and not every rabbi or teacher
is Rabbi Shimon. Be responsible for your own spiritual purity and do not follow
Yerovam and other false ‘kings’ that want you to join their own version of a holy
temple for their own agenda and pleasures.
ֵיה
ּ  וְ סַ ח ֲָרנ, הָ א ַרב הַ ְמנ ּונָא סָ בָ א הָ כָ א, ָאמַ ר.30
 ְמ ַנה ֲִרין ָּכל חַ ד וְ חַ ד,יט ִרין
ְ יקי ְ ּג ִליפָ ן ְ ּב ִע
ֵ ִּע' צַ ד
ימא דְּ כָ ל
ָ  ְס ִת,ישא
ָׁ ִּיקא ַקד
ָ ִמז ִּיה ֲָרא דְּ זִיוָא דְּ ַע ִּת
 ִא ּ ֵלין,ָותא
ָ  וְ הוּא ָא ֵתי ְל ִמ ְ ׁשמַ ע ְ ּבחֶ ְדו.ימין
ִ ְס ִת
 הָ א, ָאמַ ר, ַעד דְּ ֲהוָה י ִָתיב.ימא
ָ ִֵמ ִּלין דַּ אֲ נָא א
,יה
ּ  ַא ְת ִקינ ּו דּ ו ְּכ ּ ֵת,ִר ִ ּבי ּ ִפנְ חָ ס ּ ֶבן י ִָאיר הָ כָ א
 וְ ָקמ ּו וְ י ְָתב ּו,ִאזְדַּ עֲ זָע ּו חַ ְב ַריָיא דַּ הֲווֹ ּ ַת ּ ָמן
, וְ ִר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר וְ ִר ִ ּבי ַא ָּבא.יתא
ָ יפוּלֵ י ּ ֵב
ּ ְ ּב ִ ׁש
 ָאמַ ר.יה )נ''א עמיה( דְּ ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן
ּ ִא ְ ׁש ּ ָתאֲ ר ּו ַק ּ ֵמ
 ְ ּב ִאדָּ ָרא ִא ְ ׁש ּ ֵתכַ ְחנָא דְּ כָ ל חַ ְב ַריָיא,ִר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן
ימא אֲ נָא
ָ ֵ הַ ְ ׁש ּ ָתא א. וַאֲ נָא ִע ּ ְמהוֹ ן,הֲווֹ ַא ְמ ֵרי
 ִע ּ ָל ִאין,ְיתין ְל ִמ ּלו ִּלי
ִ  וְ כֻ ְּלה ּו צַ י,ִ ּב ְלחוֹ ָדאי
. ז ַָּכ ָאה חוּלָ ִקי יוֹ ָמא דֵּ ין.וְ ַת ּ ָת ִאין
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'ֵיה ע
ּ  וְ ַסחֲ ָרנ, ָהא ַרב ַה ְמנ ּונָ א ָס ָבא ָה ָכא, ָא ַמר.30
 ְמנַהֲ ִרין ָּכל ַחד וְ ַחד ִמ ִ ּזיהֲ ָרא,יט ִרין
ְ יפן ְּב ִע
ֵ ַצ ִ ּד
ָ ִיקי ְ ּגל
 וְ ה ּוא.ימין
ִ ימא ְ ּד ָכל ְס ִת
ָ  ְס ִת,ישא
ָ ׁ יקא ַק ִ ּד
ָ ְ ּדזִ יוָ א ְ ּד ַע ִּת
 ַעד.ימא
ָ  ִא ּ ֵלין ִמ ִּלין ַּדאֲ נָ א ֵא,ותא
ָ ָָא ֵתי לְ ִמ ׁ ְש ַמע ְּב ֶח ְדו
, ָהא ִר ִּבי ּ ִפנְ ָחס ּ ֶבן י ִָאיר ָה ָכא, ָא ַמר,ְ ּדהֲ וָ ה י ִָתיב
 וְ ָקמ ּו, ִאזְ ַּדעֲ זָ ע ּו ַח ְב ַריָיא ַּדהֲ ֹוו ּ ַת ּ ָמן,יה
ּ ַא ְת ִקינ ּו ּד ּו ְכ ּ ֵת
, וְ ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר וְ ִר ִּבי ַא ּ ָבא.יתא
ָ יפ ּולֵ י ּ ֵב
ּ וְ י ְָתב ּו ְּב ׁ ִש
 ָא ַמר ִר ִּבי.עון
ֹ יה )נ''א עמיה( ְ ּד ַר ִּבי ׁ ִש ְמ
ּ ִא ׁ ְש ּ ָתאֲ ר ּו ַק ּ ֵמ
, ְּב ִא ָ ּד ָרא ִא ׁ ְש ּ ֵת ַכ ְחנָ א ְ ּד ָכל ַח ְב ַריָיא הֲ ֹוו ַא ְמ ֵרי,עון
ֹ ׁ ִש ְמ
 וְ כֻ ְּלה ּו,חו ָדאי
ֹ ְימא אֲ נָ א ִּבל
ָ  ַה ׁ ְש ּ ָתא ֵא.הון
ֹ וַ אֲ נָ א ִע ְּמ
. ז ַָּכ ָאה ח ּולָ ִקי ֹיו ָמא ֵּדין. ִע ּ ָל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין,יתין לְ ִמלּ ּולִ י
ִ ְַצי
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עון וְ ָא ַמר) ,שיר השירים ז( אֲ נִ י
ָ ּ .31פ ַתח ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
תוָּ .כל ֹיו ִמין ְ ּד ִא ְת ְק ּ ַט ְרנָ א ְּב ַהאי
דו ִדי וְ ָעלַ י ְּת ׁש ּו ָק ֹ
לְ ֹ
יה ְּבק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
ָעלְ ָמאְּ ,ב ַחד ְק ִט ָירא ִא ְת ְק ּ ַט ְרנָ א ּ ֵב ּ
תוּ ְ .דה ּוא וְ ָכל
ה ּואּ ,ו ְבגִ ין ָּכ ְך ַה ׁ ְש ּ ָתא וְ ָעלַ י ְּת ׁש ּו ָק ֹ
יהָ ,את ּו לְ ִמ ׁ ְש ַמע ְּב ֶח ְדוָ הִ ,מ ִּלין
יע ָתא ַק ִ ּד ׁ ָ
ִס ָ
ישא ִ ּדילֵ ּ
ימא ְ ּד ָכל
ישאְ ,ס ִת ָ
יקא ַק ִ ּד ׁ ָ
ימיןּ ,ו ׁ ְש ָב ָחא ְ ּד ַע ִּת ָ
ְס ִת ִ
ישּ ְ ,ד ָהא ּכ ּ ָֹלא
ְס ִת ִ
יש וְ ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמ ּכ ּ ָֹלא ,וְ לָ א ּ ָפ ִר ׁ
ימיןָ ּ ,פ ִר ׁ
יה ִמ ְת ְ ּד ַבק ,וְ ה ּוא ִמ ְת ְ ּד ַבק ְּבכ ּ ָֹלא ה ּוא ּכ ּ ָֹלא.
ּ ֵב ּ

ָ ּ .31פ ַתח ִר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן וְ ָאמַ ר) ,שיר השירים
ז( אֲ נִ י ְלדוֹ ִדי וְ ָעלַ י ְּת ׁשו ָּקתוֹ ָּ .כל יוֹ ִמין
דְּ ִא ְת ְק ּ ַט ְרנָא ְ ּבהַ אי ָע ְל ָמאּ ְ ,בחַ ד ְק ִט ָירא
יה ְ ּבקו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּא ,ו ְּבגִ ין ָּכ ְך
ִא ְת ְק ּ ַט ְרנָא ּ ֵב ּ
יע ָתא
הַ ְ ׁש ּ ָתא וְ ָעלַ י ְּת ׁשו ָּקתוֹ  .דְּ הוּא וְ כָ ל ִס ָ
יהָ ,את ּו ְל ִמ ְ ׁשמַ ע ְ ּבחֶ ְדוָהִ ,מ ִּלין
ַקדִּ ָׁ
ישא דִּ ילֵ ּ
ימא דְּ כָ ל
ישאְ ,ס ִת ָ
יקא ַקדִּ ָׁ
ימין ,ו ְ ּׁשבָ חָ א דְּ ַע ִּת ָ
ְס ִת ִ
יש,
יש וְ ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמכּ ּ ָֹלא ,וְ לָ א ּ ָפ ִר ׁ
ימיןָ ּ ,פ ִר ׁ
ְס ִת ִ
יה ִמ ְתדְּ בַ ק ,וְ הוּא ִמ ְתדְּ בַ ק ְ ּבכ ּ ָֹלא
דְּ הָ א כּ ּ ָֹלא ּ ֵב ּ
הוּא כּ ּ ָֹלא.

Rabbi Shimon is preparing his departure from the world by revealing great secrets that
he wasn’t allowed to reveal until the day of his passing. At this point, Rabbi Shimon
reveals that Rav Hamnuna Saba is with them together with 70 righteous from the upper
world. Then he asks his students to make a seat for Rabbi Pinchas ben Yair, his father
in law. When the students heard that they were shaken because Rabbi Pinchas had
already passed away. They moved to the corner of the house.
This holy event reveals that Rabbi Shimon opened a great channel of Light to the world
and 70 righteous souls came down to pave the way for him to the upper levels.
Rabbi Shimon taught the entire Torah, and then he taught 70 studies on the first word
”. These studies are called “Tikunei Zohar”. Because rabbi Shimonבראשית”of the Torah,
‘touched’ all Torah levels he merited to have the souls of 70 great Tzadikim to come and
escort him on his way up.

ימא דְּ כָ ל
יקיןְ ,ס ִת ָ
יקא דְּ כָ ל ַע ִּת ִ
ימיןַ .32 ,ע ִּת ָ
ימא ְ ּד ָכל ְס ִת ִ
יקיןְ ,ס ִת ָ
יקא ְ ּד ָכל ַע ִּת ִ
ַ .32ע ִּת ָ
ימיןִ ,א ְת ְּת ַקן וְ לָ א ִא ְת ְּת ַקןִ .א ְת ְּת ַקןּ ְ ,בגִ ין
ימא ּכ ּ ָֹלא .וְ לָ א ְס ִת ִ
ִא ְת ְּת ַקן וְ לָ א ִא ְת ְּת ַקןִ .א ְת ְּת ַקןְּ ,בגִ ין לְ ַק ְּי ָ
ְימא כּ ּ ָֹלא .וְ לָ א ִא ְת ְּת ַקןּ ְ ,בגִ ין דְּ לָ א ְ ׁש ִכיחַ .
ְל ַקיּ ָ
יח.
ִא ְת ְּת ַקןְּ ,בגִ ין ְ ּדלָ א ׁ ְש ִכ ַ

ֵיה,
ַּ .33כד ִא ְת ְּת ַקןַ ,א ּ ִפיק ט' נְ ֹ
הו ִריןּ ְ ,דלַ הֲ ִטין ִמ ּנ ּ
ֵיהִ ,מ ְתנַהֲ ִרין ּו ִמ ְתלַ הֲ ִטין,
ִמ ִּת ּק ּו ֹנוי .וְ ִאי ּנ ּון נְ ֹ
הו ִרין ִמ ּנ ּ
ְ ּכב ּו ִצינָ א
יבר.
ִע ָ
לְ ָכל
ּו ִמ ְת ּ ַפ ׁ ְש ִטין
וְ ָאזְ לִ ין
יבר.
הו ִרין לְ ָכל ִע ָ
ֵיה נְ ֹ
ְ ּד ִא ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ִטין )דמתפשטין( ִמ ּנ ּ
לון ,לָ א
הו ִרין ְ ּד ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ִטיןַּ ,כד יִ ְק ְרב ּון לְ ִמנְ ַּדע ֹ
וְ ִאי ּנ ּון נְ ֹ
יקא
דויַּ .כ ְך ה ּוא ַע ִּת ָ
חו ֹ
יח ֶא ּ ָלא ּב ּו ִצינָ א ִּבלְ ֹ
ׁ ְש ִכ ַ
ימין.
ימא ְ ּד ָכל ְס ִת ִ
ישא) ,הוא( ּב ּו ִצינָ א ִע ּ ָל ָאהְ ,ס ִת ָ
ַק ִ ּד ׁ ָ
הו ִרין ְ ּד ִמ ְת ּ ָפ ּ ׁ ְש ָטןּ ְ ,ד ִמ ְת ַּג ְּליָין,
יח ּ ַבר ִאי ּנ ּון נְ ֹ
וְ לָ א ׁ ְש ִכ ַ
ְ
ישאּ .ו ְבגִ ין ָּכך ּכ ּ ָֹלא
ּו ְט ִמ ָירן .וְ ִאי ּנ ּון ִא ְקר ּון ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
ַחד.

ַּ .33כד ִא ְת ְּת ַקןַ ,א ּ ִפיק ט' נְ הוֹ ִרין ,דְּ לַ ה ֲִטין
ֵיהִ ,מ ְת ַנה ֲִרין
ֵיהִ ,מ ִּת ּקוּנוֹ י .וְ ִאי ּנוּן נְ הוֹ ִרין ִמ ּנ ּ
ִמ ּנ ּ
ו ִּמ ְתלַ ה ֲִטין ,וְ ָאז ְִלין ו ִּמ ְת ּ ַפ ְ ׁש ִטין ְלכָ ל ִעיבָ ר.
ֵיה נְ הוֹ ִרין
ְ ּכבו ִּצינָא דְּ ִא ְת ּ ַפ ּ ְ ׁש ִטין )דמתפשטין( ִמ ּנ ּ
ְלכָ ל ִעיבָ ר .וְ ִאי ּנוּן נְ הוֹ ִרין דְּ ִמ ְת ּ ַפ ּ ְ ׁש ִטיןַּ ,כד י ְִק ְרבוּן
ְל ִמנְ דַּ ע לוֹ ן ,לָ א ְ ׁש ִכיחַ אֶ ּ ָלא בּ ו ִּצינָא ִ ּב ְלחוֹ דוֹ י.
ישא) ,הוא( בּ ו ִּצינָא ִע ּ ָל ָאה,
יקא ַקדִּ ָׁ
ַּכ ְך הוּא ַע ִּת ָ
ימין .וְ לָ א ְ ׁש ִכיחַ ַּבר ִאי ּנוּן נְ הוֹ ִרין
ימא דְּ כָ ל ְס ִת ִ
ְס ִת ָ
דְּ ִמ ְת ּ ָפ ּ ְ ׁשטָ ן ,דְּ ִמ ְת ּג ְַּליָין ,ו ְּט ִמ ָירן .וְ ִאי ּנוּן ִא ְקרוּן
ישא .ו ְּבגִ ין ָּכ ְך כּ ּ ָֹלא חַ ד.
ְ ׁש ָמא ַקדִּ ָׁ

In the process of Creation, the world of Atzilut (world of Emanation) the Endless Light
performed the first Tzimtzum by restricting its Endless Light and creating an empty
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). The Tzimtzum left an impression in the empty space thatבורא חושך space (Darkness,
is called ‘Adam Kadmon’ (AK). This impression is like the blueprint of the four worlds
that followed. Adam Kadmon is like the Endless for the world of Atzilut that is below
him.
, “Ancient of all ancient” and refers to the firstעתיקא דכל עתיקין The Zohar uses the term
step that was ‘copied’ from the Endless to Adam Kadmon. The root word for ‘Ancient’,
, which means ‘copy’ or the action of copying. This step of Creation is theעתק ’ isעתיק‘
beginning ‘head’ that is concealed and not known, like a seed of a tree that is
transformed into a tree. This ‘DNA’ of the seed can be found present in all parts of the
tree. We can see the outcome but not the seed.
Keter is called Atika Kadisha, “Holy Ancient” and was ‘copied’ from AK.

ּ .34ו ַמה ְ ּד ַא ְמ ֵרי ַח ְב ָרנָ א ְּב ִס ְפ ֵרי ַק ְד ָמ ֵאיּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ַּד ְר ִ ּגין
ישא ִא ְת ְ ּגלֵ י ְּבה ּוְּ ,ב ָכל ַחד
יקא ַק ִ ּד ׁ ָ
ְ ּד ִא ְת ְּב ִריא ּו ,וְ ַע ִּת ָ
ישא .לָ או
יקא ַק ִ ּד ׁ ָ
וְ ַחדִ .מ ּ ׁש ּום ְ ּד ִאי ּנ ּון ִּת ּק ּונִ ין ְ ּד ַע ִּת ָ
לון ְּב ִא ָּד ָרא
ידנָ א לְ ָהנֵי ִמ ִּלין ְ ּד ָהא אֲ ֵמינָ א ֹ
ַה ׁ ְש ּ ָתא ִע ָ
ישא .וַ חֲ ֵמינָ א ַמה ְ ּדלָ א יְ ַד ְענָ א ָה ִכי ,וְ ַעד ַה ׁ ְש ּ ָתא
ַק ִ ּד ׁ ָ
חו ָדאי
ַא ְס ִּתים ְּבלִ ּ ָב ִאי ִמ ּ ָלה .וְ ַה ּ ׁ ְש ּ ָתא אֲ נָ א ִּבלְ ֹ
ישא ,וְ ָכל ָהנֵי ז ַָּכ ֵאי ְק ׁש ֹוט
ַא ְס ִה ְידנָ א ַק ּ ֵמי ַמלְ ָּכא ַק ִ ּד ׁ ָ
ְ ּד ָאת ּו לְ ִמ ׁ ְש ַמע ִמ ִּלין ִא ּ ֵלין.

 .34וּמַ ה דְּ ַא ְמ ֵרי חַ ְב ָרנָא ְ ּב ִס ְפ ֵרי ַק ְד ָמאֵ י ,דְּ ִאי ּנוּן
ישא ִא ְת ְ ּגלֵ י ְ ּבהוּ,
יקא ַקדִּ ָׁ
דַּ ְר ִ ּגין דְּ ִא ְת ְ ּב ִריאוּ ,וְ ַע ִּת ָ
יקא
ְ ּבכָ ל חַ ד וְ חַ דִ .מ ּ ׁשוּם דְּ ִאי ּנוּן ִּת ּקוּנִ ין דְּ ַע ִּת ָ
ידנָא ְלהָ נֵי ִמ ִּלין דְּ הָ א
ישא .לָ או הַ ְ ׁש ּ ָתא ִע ָ
ַקדִּ ָׁ
ישאַ .וחֲמֵ ינָא מַ ה דְּ לָ א
אֲ מֵ ינָא לוֹ ן ְ ּב ִאדָּ ָרא ַקדִּ ָׁ
י ְַד ְענָא הָ ִכי ,וְ ַעד הַ ְ ׁש ּ ָתא ַא ְס ִּתים ְ ּב ִל ָּב ִאי ִמ ּ ָלה.
וְ הַ ּ ְ ׁש ּ ָתא אֲ נָא ִ ּב ְלחוֹ ָדאי ַא ְס ִה ְידנָא ַק ּ ֵמי מַ ְל ָּכא
ישא ,וְ כָ ל הָ נֵי ז ַָּכאֵ י ְק ׁשוֹ ט דְּ ָאת ּו ְל ִמ ְ ׁשמַ ע
ַקדִּ ָׁ
ִמ ִּלין ִא ּ ֵלין.

יה ׁ ִשיר ּו ָתא
ּ .35ג ּולְ ַּגלְ ּ ָתא ְ ּד ֵר ׁ ָ
ישא ִח ָ ּו ָורא ,לָ או ּ ֵב ּ
ֵיה
וְ ִס ּי ּו ָמא .ק ּולְ ְט ָרא ְ ּד ִק ְט ֹ
פויִ ,א ְת ּ ְפ ּ ׁ ָשט וְ ִא ְתנְ ִהירּ ,ו ִמ ּנ ּ
יק ּיָיא ד' ְמ ָאה ָעלְ ִמין ְ ּד ִכ ּס ּו ִפין לְ ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי.
י ְַרת ּון ַצ ִ ּד ַ
ֵמ ַהאי ק ּולְ ְט ָרא ְ ּד ִק ְט ָפאּ ְ ,ד ִהיא ּג ּולְ ַּגלְ ּ ָתא ִח ָ ּו ָורא ,נָ ִטיף
ַט ּ ָלא ָּכל ֹיו ָמא ,לְ ַהה ּוא זְ ֵעיר ַאנְ ּ ִפין ,לַ אֲ ָתר ְ ּד ִא ְת ְק ֵרי
ית ּיָיא לַ אֲ ַח ּיָיא לְ זִ ְמנָ א ְ ּד ָא ֵתי.
יה זְ ִמינִ ין ֵמ ַ
ׁ ָש ַמיִ םּ ,ו ֵב ּ
ָ
ָהאֱ ל ִֹהים ִמ ּ ַטל
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,בראשית כז( וְ יִ ּ ֶתן לְ ך
יהּ ,ו ֵמ ַהה ּוא זְ ֵעיר ַא ּ ִפין ,נָ ִטיף
ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם .וְ ִא ְת ַמ ְּליָיא ֵר ׁ ֵ
יש ּ
לַ חֲ ַקל ּ ַת ּפ ּו ִחין .וְ ָכל חֲ ַקל ּ ַת ּפ ּו ִחין ,נְ ִה ִירין ֵמ ַהה ּוא ַט ּ ָלא.

יה ִ ׁשירו ָּתא
ישא ִח ּו ָ
ּ .35גו ְּל ּג ְַל ּ ָתא דְּ ֵר ָׁ
ָורא ,לָ או ּ ֵב ּ
וְ ִסיּו ָּמא .קו ְּל ְט ָרא דְּ ִק ְטפוֹ יִ ,א ְת ּ ְפ ּ ָׁשט וְ ִא ְתנְ ִהיר,
יקיָּיא ד' ְמ ָאה ָע ְל ִמין דְּ ִכ ּסו ִּפין
ֵיה י ְַרתוּן צַ דִּ ַ
ו ִּמ ּנ ּ
ְל ָע ְל ָמא דְּ ָא ֵתי .מֵ הַ אי קו ְּל ְט ָרא דְּ ִק ְטפָ א ,דְּ ִהיא
ָורא ,נ ִָטיף טַ ּ ָלא ָּכל יוֹ ָמאְ ,להַ הוּא
ּגו ְּל ּג ְַל ּ ָתא ִח ּו ָ
יה ז ְִמינִ ין
ז ְֵעיר ַאנְ ּ ִפין ,לַ אֲ ָתר דְּ ִא ְת ְק ֵרי ָׁשמַ יִם ,וּבֵ ּ
דְּ ָא ֵתי.
ְלז ְִמנָא
לַ אֲ חַ יָּיא
יתיָּיא
מֵ ַ
ָ
דִּ ְכ ִּתיב) ,בראשית כז( וְ י ּ ִֶתן ְלך הָ אֱ ל ִֹהים ִמ ּ ַטל
יה ,וּמֵ הַ הוּא ז ְֵעיר ַא ּ ִפין,
הַ ּ ָׁשמַ יִם .וְ ִא ְתמַ ְּליָיא ֵר ׁ ֵ
יש ּ
נ ִָטיף לַ ח ֲַקל ּ ַת ּפו ִּחין .וְ כָ ל ח ֲַקל ּ ַת ּפו ִּחין ,נְ ִה ִירין
מֵ הַ הוּא טַ ּ ָלא.

The Zohar continues to describe the of the Lights from the Endless to Keter and
below. It would be difficult to explain the process in a few paragraphs. The Holy Ari
wrote two books to explain the coded language of the Zohar. Rabbi Ashlag wrote a
study of ten luminous emanations in 7 volumes.
I will explain here in short the essence of the first and second Tzimtzum to get the
picture of how and why the world was created.
The first Tzimtzum is when the Endless Light decided to restrict its Light in some
space in order to create the four worlds and the governing system of YHVH.
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So the first Tzimtzum created a space of darkness and that is the seed to all
judgments. This was something new that was never in the Endless. The question is
if that empty and dark space is truly void of Light or not. The quick answer is not.
The dark space has laws so the Endless is still there but we can’t see its Light. Space
is the foundation of Malchut that was all judgment and the absolute desire for the
self alone. A man created in this kind of world would not give his freedom to choose
Light because it wasn’t in existence.
The second Tzimtzum had to happen to introduce Light into Malchut. In this process,
Malchut was elevated to Binah to receive the Life force and the aspect of Mercy to
be able to act in the dark existence.
After the elevation to Binah Malchut came down leaving the higher Light behind.
Its vessel was ‘impressed’ with the Light that gave it the desire for the Light. It also
created the aspect of time and a desire to connect Malchut and Binah.
The man could be created in this world with the freedom to choose between Light
and darkness, seeking ascension to Binah or dwell in the desire for the self alone that
comes with judgments.
It’s a good place to include a study from Rabbi Avraham Brandwein, ZT”L related
to the portion of Ha’azinu, specifically verse 32:7 “Remember the days of old,
Consider the years of all generations. Ask your father, and he will inform you, Your
elders, and they will tell you.”
The question is how can we tell about the future from the present.
Rabbi Brandwein explains that the body has desires for pleasures that are in the
present. For example, the body of a person with diabetes may have desires for a nice
creamy sweet cake but the mind knows that the pleasures of now would bring
sickness or even death if he pursued the desires of the body. To know what to expect
in the future we need to control the present and avoid pleasures with negative
consequences.
The Torah teaches us to choose life, which is Binah, so we can have life, which is
immortality in the future. To achieve that we need to follow the ways of the Torah
and Zohar. The temporary pleasures of life distract us from doing the work that was
assigned for us in the process of Creation which is “to make”.
Genesis 2:3 “And God blessed the seventh day, and hallowed it; because that in it
He rested from all His work which God created to make”
To make is to build a strong path to Binah and stay there in an immortal state.
 וְ חָ ְכ ְמ ָתא.ישא טָ ִמיר וְ גָנִ יז
ָׁ ִּיקא ַקד
ָ  הַ אי ַע ִּת.36
, ְ ּבהַ הוּא ּגו ְּל ּג ְַל ּ ָתא ִמ ְ ׁש ְּתכַ ח,ימ ָאה
ָ ִע ּ ָל ָאה ְס ִת
ישא
ָׁ  לָ א ִא ְת ּג ְַליָיא אֶ ּ ָלא ֵר,יקא
ָ וַדַּ אי ְ ּבהַ אי ַע ִּת
.ישא
ָׁ ישא ְלכָ ל ֵר
ָׁ  ְ ּבגִ ין דְּ ִאיה ּו ֵר,ִ ּב ְלחוֹ דוֹ י
,יה סָ ִתים
ָׁ  דְּ ִאי ִהי ֵר,חָ ְכ ְמ ָתא ִע ּ ָל ָאה
ּ  ּ ֵב,ישא
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 וְ ָח ְכ ְמ ָתא ִע ּ ָל ָאה.ישא ָט ִמיר וְ גָ נִ יז
ָ ׁ יקא ַק ִ ּד
ָ  ַהאי ַע ִּת.36
 וַ ַּדאי ְּב ַהאי, ְּב ַהה ּוא ּג ּולְ ַּגלְ ּ ָתא ִמ ׁ ְש ְּת ַכח,ימ ָאה
ָ ְס ִת
 ְּבגִ ין,דוי
ֹ חו
ֹ ְישא ִּבל
ָ ׁ  לָ א ִא ְת ַּגלְ יָיא ֶא ּ ָלא ֵר,יקא
ָ ַע ִּת
יהי
ִ  ְ ּד ִא, ָח ְכ ְמ ָתא ִע ּ ָל ָאה.ישא
ָ ׁ ישא לְ ָכל ֵר
ָ ׁ ְ ּד ִאיה ּו ֵר
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ימא .מוֹ חָ א
ימא .וְ ִא ְק ֵרי מוֹ חָ א ִע ּ ָל ָאה .מוֹ חָ א ְס ִת ָ
מו ָחא ְס ִת ָ
מו ָחא ִע ּ ָל ָאהֹ .
יה ָס ִתים ,וְ ִא ְק ֵרי ֹ
ֵר ׁ ָ
ישאֵ ּ ,ב ּ
דְּ ָׁש ִכ ְ
ְ
יהַּ ,בר ִאיהוּ.
יך וְ ָׁש ִקיט .וְ לֵ ית דְּ י ֵַדע לֵ ּ
יהַ ּ ,בר ִאיה ּו.
ֹ
מו ָחא ְ ּד ׁ ָש ִכיך וְ ׁ ָש ִקיט .וְ לֵ ית ְ ּדי ֵַדע לֵ ּ
Atika Kadish also named as ‘Atik Yomin’ is the supernal ‘face’ of the sefirah of Keter.
The other ‘head’ of Keter is called ‘Arich Anpin’. Atika Kadisha is above Arich Anpin,
which means that Atika Kadisha has a finer and light. Rabbi Ashlag explains that the
higher levels have a purere light than the ones below.
The Chokmah (Wisdom) of Arich Anpin is conceald and none buy himself can know it.
The prophet tells us that we can’t grasp this level and we can not get to a point of
undestanding the ‘thoughts’ that come from Arich Anpin, the supernal Keter.
Isaiah 55:8
בוֹתיכֶם ְול ֹא ַד ְרכֵיכֶם ְדּ ָרכָי ְנאֻ ם יְהוָה“
בוֹתי מַ ְח ְשׁ ֵ
”כִּ י ל ֹא מַ ְח ְשׁ ַ
”“For My thoughts are not your thoughts, Nor are your ways My ways,” declares YHVH.

ילא
ישין ִא ְתגַ ְּל ָפןּ ָ ,דא ,לְ ֹגו ִמן ָ ּדא .וְ ָדא ,לְ ֵע ּ ָ
ְּ .37תלַ ת ֵר ׁ ִ
ימ ָאהּ ְ ,ד ִא ְת ַּכ ְּסיָיא,
ישא חֲ ָדאָ ,ח ְכ ְמ ָתא ְס ִת ָ
ִמן ָ ּדאֵ .ר ׁ ָ
ישא
ימ ָאהֵ ,ר ׁ ָ
וְ לָ או ִמ ְת ּ ַפ ְּת ָחא .וְ ָח ְכ ְמ ָתא ָ ּדא ְס ִת ָ
מות) .בראשית קמ''ז
יהּ ִ ,ד ׁ ְש ַאר ָח ְכ ֹ
לְ ָכל )רישי( ֵר ׁ ֵ
יש ּ
ימא ְ ּד ָכל
ישאְ ,ס ִת ָ
יקא ַק ִ ּד ׁ ָ
ישא ִע ּ ָל ָאהַ ,ע ִּת ָ
ע''א( ֵר ׁ ָ
ישא
ישא) ,דף רפ''ח ע''ב( ֵר ׁ ָ
ישא ְ ּד ָכל ֵר ׁ ָ
ימיןֵ .ר ׁ ָ
ְס ִת ִ
ישא
ישא .וְ ל ֹא י ַָדע ,וְ לָ א ִא ְתיְ ַדעַ ,מה ַּדהֲ וֵ י ְּב ֵר ׁ ָ
ְ ּדלָ או ֵר ׁ ָ
ָּדאּ ְ ,דלָ א ִא ְת ְ ּד ַבק )לא( ְּב ָח ְכ ְמ ָתא ,וְ לָ א ְּבס ּו ְכ ְל ָתנ ּו.
ֶאל
ִא ְק ֵרי) ,במדבר כד( ְּב ַרח לְ ָך
ַהאי
וְ ַעל
ָ
צוא וָ ׁש ֹוב.
קו ֶמך) .יחזקאל א( וְ ַה ַחי ֹּות ָר ֹ
ְמ ֹ

ישין ִא ְתג ְַּלפָ ן ,דָּ אְ ,לגוֹ ִמן דָּ א .וְ ָדא,
ְּ .37תלַ ת ֵר ִ ׁ
ימ ָאה,
ישא ח ֲָדא ,חָ ְכ ְמ ָתא ְס ִת ָ
ילא ִמן דָּ אֵ .ר ָׁ
ְל ֵע ּ ָ
דְּ ִא ְת ַּכ ְ ּסיָיא ,וְ לָ או ִמ ְת ּ ַפ ְּתחָ א .וְ חָ ְכ ְמ ָתא דָּ א
יה ,דִּ ְ ׁש ַאר
ישא ְלכָ ל )רישי( ֵר ׁ ֵ
ימ ָאהֵ ,ר ָׁ
ְס ִת ָ
יש ּ
ישא ִע ּ ָל ָאה,
חָ ְכמוֹ ת) .בראשית קמ''ז ע''א( ֵר ָׁ
ישא
ימיןֵ .ר ָׁ
ימא דְּ כָ ל ְס ִת ִ
ישאְ ,ס ִת ָ
יקא ַקדִּ ָׁ
ַע ִּת ָ
ישא.
ישא דְּ לָ או ֵר ָׁ
ישא) ,דף רפ''ח ע''ב( ֵר ָׁ
דְּ כָ ל ֵר ָׁ
ישא דָּ א,
וְ לֹא י ַָדע ,וְ לָ א ִא ְתי ְַדע ,מַ ה דַּ ֲהוֵי ְ ּב ֵר ָׁ
דְּ לָ א ִא ְתדְּ בַ ק )לא( ְ ּבחָ ְכ ְמ ָתא ,וְ לָ א ְ ּבסו ְּכ ְל ָתנ ּו.
וְ ַעל הַ אי ִא ְק ֵרי) ,במדבר כד( ְ ּב ַרח ְל ָך אֶ ל
ָשוֹ ב.
ְמקוֹ מֶ ָך) .יחזקאל א( וְ הַ חַ יּוֹ ת ָרצוֹ א ו ׁ

Explanation to this paragraph will come later
יה
יקא ַקדִּ ָׁ
יה ּ ַתלְ יָיא  .38ו ְּבגִ ין ַּכ ְך ַע ִּת ָ
יקא ַק ִ ּד ׁ ָ
ּ .38ו ְבגִ ין ַּכ ְך ַע ִּת ָ
ישא ִא ְק ֵרי ַאיִן .דְּ בֵ ּ
ישא ִא ְק ֵרי ַאיִ ןּ ְ .ד ֵב ּ
ימין,
ש ְע ֵרי ,וְ כָ ל ִאי ּנוּן נִ ִ
ימ ָאה ּ ַת ְליָיא ַאיִן .וְ כָ ל ִאי ּנוּן ַׂ
ימיןִ ,מ ּמ ֹו ָחא ְס ִת ָ
ש ְע ֵרי ,וְ ָכל ִאי ּנ ּון נִ ִ
ַאיִ ן .וְ ָכל ִאי ּנ ּון ַׂ
נ ְָפ ִקין) .תליין( וְ כֻ ְּלה ּו
ימ ָאה
ְס ִת ָ
יעין) ,ס''א יתבין( ְּב ׁ ִש ּק ּולָ אִ .מ ּמוֹ חָ א
נָ ְפ ִקין) .תליין( וְ ֻכ ְּלה ּו ׁ ְש ִע ִ
יעין) ,ס''א יתבין( ְ ּב ִ ׁש ּקוּלָ א .וְ לָ א ִא ְת ֲחזֵי
ְ ׁש ִע ִ
וְ לָ א ִא ְתחֲ זֵי ְק ָדלָ א.
ְק ָדלָ א.
The three heads of Keter

>Please watch the video <https://player.vimeo.com/video/234266877
to help you understand the following Zohar paragraphs.The world of Atzilut began to
form itself from the Keter of the concealed head of the unknown/face of Atik.

Then the creation of the ‘skull’ that is Keter of Arich Anpin followed with the concealed
Chokmah of Arich.
The three are one light that was revealed in the three levels of the head. The higher
level ‘owns’ and protects the level before it.
ישא ְ ּבחַ ד
יקא ַקדִּ ָׁ
ישא ְּב ַחד הֲ וֵ י .39 .כּ ּ ָֹלא הוּאּ ְ ,בגִ ין דְּ הַ אי ַע ִּת ָ
יקא ַק ִ ּד ׁ ָ
ּ .39כ ּ ָֹלא ה ּואְּ ,בגִ ין ְ ּד ַהאי ַע ִּת ָ
שנְ יָא מֵ ַרחֲמֵ י ְל ָע ְל ִמין.
שר ֲהוֵי .כּ ּ ָֹלא ְ ּבחֵ ידוּ ,וְ לָ א ׁ ַ
ּכ ּ ָֹלא ְּב ֵחיד ּו ,וְ לָ א ׁ ַשנְ יָא ֵמ ַרחֲ ֵמי לְ ָעלְ ִמיןִּ .ב ְתלַ ת עֲ ַׂ
שר ְמ ִכילָ ן דְּ ַרח ֲִמין ִא ְ ׁש ְּתכַ חּ ְ .בגִ ין דְּ הַ אי
ימ ָאה ִ ּב ְתלַ ת עֲ ַׂ
ְמ ִכילָ ן ְ ּד ַרחֲ ִמין ִא ׁ ְש ְּת ַכחְּ .בגִ ין ְ ּד ַהאי ָח ְכ ְמ ָתא ְס ִת ָ
יהִ ,מ ְת ּ ְפ ַר ׁש ְּתלַ ת ז ְִמנִ ין
חָ ְכ ְמ ָתא ְס ִת ָ
ימ ָאה דְּ בֵ ּ
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, ָּכ ִליל לוֹ ן,יקא
ָ  וְ הוּא ַע ִּת. וְ ה ּוא ְל ַא ְר ַּבע ַא ְר ַּבע. ִמ ְת ּ ְפ ַר ׁש ְּתלַ ת זִ ְמנִ ין לְ ַא ְר ּ ַבע ַא ְר ּ ַבע,יה
ּ ְ ּד ֵב
.וְ ָׁש ִליט )לון( ַעל כּ ּ ָֹלא
. וְ ׁ ָשלִ יט )לון( ַעל ּכ ּ ָֹלא,לון
ֹ  ָּכלִ יל,יקא
ָ ַע ִּת
The Keter of Atzilut is called ‘Atika Kadisha’, ‘Holy Ancient’ and also ‘‘ ’איןAyin’, which
means ‘nothing’, a name related to the ‘Endless’. It is a level that we can’t grasp ad for
that reason it is called ‘Ayin’. From Ayin came Chokmah and the
Job 28:12
“וְהַ חָ כְ מָ ה מֵ אַ יִן ִתּמָּ ֵצא וְאֵ י זֶה ְמקוֹם ִבּינָה.”
“”But where (Ayin,  )איןcan wisdom be found? And where is the place of understanding?”
From Chokmah we start seeing the formation of the three columns. Each column has
Chokmah, Binah, Zeir Anpin (Tiferet), and Malchut. That is 4 times 3 equal 12 and the
Keter above makes 13 for the 13 attributes of God.
God revealed the 13 attributes (Exodus 34:6,7) to Moses after the sin of the Golden
Calf. They allowed connection to the supernal channels of pure light of Chassadim,
drawing light of mercy to cleanse the nation from the sin.
We recite these attributes when we wish to connect to the highest level, during holidays
and when during the Slichot, when we ask to be cleansed from our inequities.
ש ְע ֵרי דְּ נ ְַפ ֵקי
ַׂ ְּ חַ ד ָא ְרחָ א דְּ נ ִָהיר ְ ּבפַ ְל ּגו ָּתא ד.40
יקיָּיא
ַ ִּיה צַ ד
ּ  הוּא ָא ְרחָ א דִּ נְ ִה ִירין ּ ֵב,ִמ ּמוֹ חָ א
יקים
ִ ִּ דִּ ְכ ִּתיב )משלי ד( וְ א ַֹרח צַ ד,ְל ָע ְל ָמא דְּ ָא ֵתי
 )ישעיה נח( ָאז, וְ ַעל דָּ א ְ ּכ ִתיב.' ְֹ ּכאוֹ ר נוֹ ג ַּה וְ גו
 וּמֵ הַ אי ָא ְרחָ א ִמ ְת ַנה ֲִרין ָּכל ְ ׁש ַאר.'ִָּת ְת ַע ּנַג ַעל ְיי
. דְּ ּ ַת ְליָין ִ ּבז ְֵעיר ַאנְ ּ ִפין,ָא ְר ִחין

ש ְע ֵרי ְ ּד ַנ ְפ ֵקי
ַׂ  ַחד ָא ְר ָחא ְ ּדנָ ִהיר ְּב ַפלְ ּג ּו ָתא ְ ּד.40
יק ּיָיא לְ ָעלְ ָמא
ַ יה ַצ ִ ּד
ּ  ה ּוא ָא ְר ָחא ִ ּדנְ ִה ִירין ּ ֵב,ִמ ּמ ֹו ָחא
אור ֹנוגַ ּה
ֹ יקים ְ ּכ
ִ  ִ ּד ְכ ִּתיב )משלי ד( וְ א ַֹרח ַצ ִ ּד,ְ ּד ָא ֵתי
.'ָ )ישעיה נח( ָאז ִּת ְת ַע ַ ּנג ַעל יְ י, וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב.'וְ ֹגו
 ְ ּד ּ ַתלְ יָין ִּבזְ ֵעיר,ּו ֵמ ַהאי ָא ְר ָחא ִמ ְתנַהֲ ִרין ָּכל ׁ ְש ַאר ָא ְר ִחין
.ַאנְ ּ ִפין

From the concealed Chokmah in the Keter of Atik come out hair to the right and left of
the ‘head’. The Zohar use the word ‘hair’ to represent thin channels of light that come
down from the head, which is Keter. They are narrow in order to restrict the light of the
Endless. They go down the two sides of the head to represent lights spread to Right
and Left columns.
The roots of the hair are in  קרומא דאויראDa’at of Atik that connects Keter of Arich and
Chochmah of Arich. The hair come out from the Chochmah of Arich, (מוחא סתימאה,
concealed). The split between right and left create the aspect of judgment for the first
time.
, ִ ּכ ְת ָרא ִע ּ ָל ָאה,יקא סָ בָ א דְּ סָ ִבין
ָ  הַ אי ַע ִּת.41 .ילא
ָ ּ  לְ ֵע, ִ ּכ ְת ָרא ִע ּ ָל ָאה,יקא ָס ָבא ְ ּד ָס ִבין
ָ  ַהאי ַע ִּת.41
, וְ ִכ ְת ִרין,יה ָּכל ִע ְט ִרין
ָ ּ  וְ ָכל ְל ֵע. ִמ ְתנַהֲ ִרין, וְ ִכ ְת ִרין,יה ָּכל ִע ְט ִרין
ּ  דְּ ִמ ְת ַע ְּט ִרין ּ ֵב.ילא
ּ ְ ּד ִמ ְת ַע ְּט ִרין ּ ֵב
ֵיה
בּ וֹ ִצינִ ין
ְ ׁש ַאר
וְ כָ ל
. ה ּוא ִמ ְת ַנה ֲִרין, וְ ה ּוא.(ֵיה ִמ ְתלַ הֲ ִטין )ומתנהרן
ּ ִמ ּנ
ּ ׁ ְש ַאר ּב ֹו ִצינִ ין ִמ ּנ
 הוּא בּ ו ִּצינָא, וְ הוּא.( )וכל שאר בוצינין ִמ ְתלַ ה ֲִטין )ומתנהרן. ְט ִמ ָירא ְדלָ א ִא ְתיְ ַדע,ּבו ִצינָ א ִע ּ ָל ָאה
ּ
ּ
 )וכל שאר בוצינין. ְט ִמ ָירא דְּ לָ א ִא ְתי ְַדע,ִע ּ ָל ָאה
(מניה מתלהטין ומתנהרין( )רצ''ב ע''ב
(מניה מתלהטין ומתנהרין( )רצ''ב ע''ב
From Atik, which is Arich Anpin, come out supernal Father and mother, which is
Chokmah and Binah of Atzilut.
The light to all the worlds and sefirot below comes from this level.
 ו ְּכ ִלילָ ן,ישין
ׁ ִ יקא ִא ְ ׁש ְּתכַ ח ִ ּב ְתלַ ת ֵר
ָ  הַ אי ַע ִּת.42  ּו ְכלִ ילָ ן ְּב ַחד,ישין
ִ ׁ יקא ִא ׁ ְש ְּת ַכח ִּב ְתלַ ת ֵר
ָ  ַהאי ַע ִּת.42
,ישא ִע ּ ָל ָאה
ָׁ  וְ הַ הוּא )נ''א והוא( ֵר.ישא
ָׁ  ְ ּבחַ ד ֵר.ילא
ָ ּ ילא לְ ֵע
ָ ּ  לְ ֵע,ישא ִע ּ ָל ָאה
ָ ׁ  וְ ַהה ּוא )נ''א והוא( ֵר.ישא
ָ ׁ ֵר
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ישא ִא ְת ְר ׁ ִשים ִּב ְתלַ ת ,א ּוף ָה ִכי ָּכל
יקא ַק ִ ּד ׁ ָ
ּו ְבגִ ין ְ ּד ַע ִּת ָ
יקא
עודַ ,ע ִּת ָ
ֵיהּ ְ ,כלִ ילָ ן ִּב ְתלַ תֹ .
ׁ ְש ַאר ּב ּו ִצינִ ין ְ ּדנַהֲ ִרין ִמ ּנ ּ
יקא ִּב ְת ֵרין .ה ּוא ִ ּכ ְת ָרא
ִא ְת ְר ׁ ִשים ִּב ְת ֵריןּ ְ .כלָ לָ א ְ ּד ַע ִּת ָ
ישי .וְ ַהה ּוא ַּדהֲ וֵ י
ישא ְ ּד ָכל ֵר ׁ ֵ
ִע ּ ָל ָאה ְ ּד ָכל ִע ּ ָל ִאיןֵ ,ר ׁ ָ
ילא ִמן ָ ּדאּ ְ ,דלָ א ִא ְתיְ ַדעַּ .כ ְך ָּכל ׁ ְש ַאר ּב ּו ִצינִ ין,
לְ ֵע ּ ָ
ישא ִא ְת ְר ׁ ִשים וְ ַא ְס ִּתים
יקא ַק ִ ּד ׁ ָ
עוד ַע ִּת ָ
ימין ִּב ְת ֵריןֹ .
ְס ִת ִ
ְּב ַחד ,וְ ה ּוא ַחד ,וְ כ ּ ָֹלא ה ּוא ַחדַּ .כ ְך ָּכל ׁ ְש ַאר ּב ּו ִצינִ ין,
ִמ ְת ַק ְ ּד ׁ ִשיןִ ,מ ְת ַק ּ ׁ ְש ִריןּ ,ו ִמ ְת ַה ְ ּד ִרין ְּב ַחד ,וְ ִאי ּנ ּון ַחד.

ישא
יקא ַקדִּ ָׁ
ילא .ו ְּבגִ ין דְּ ַע ִּת ָ
ילא ְל ֵע ּ ָ
ְל ֵע ּ ָ
ִא ְת ְר ִ ׁשים ִ ּב ְתלַ ת ,אוּף הָ ִכי ָּכל ְ ׁש ַאר בּ ו ִּצינִ ין
יקא
ֵיהּ ְ ,כ ִלילָ ן ִ ּב ְתלַ ת .עוֹ דַ ,ע ִּת ָ
דְּ ַנה ֲִרין ִמ ּנ ּ
יקא ִ ּב ְת ֵרין .הוּא
ִא ְת ְר ִ ׁשים ִ ּב ְת ֵריןּ ְ .כלָ לָ א דְּ ַע ִּת ָ
ישי.
ישא דְּ כָ ל ֵר ׁ ֵ
ִ ּכ ְת ָרא ִע ּ ָל ָאה דְּ כָ ל ִע ּ ָל ִאיןֵ ,ר ָׁ
ְ
ילא ִמן דָּ א ,דְּ לָ א ִא ְתי ְַדעַּ .כך ָּכל
וְ הַ הוּא דַּ ֲהוֵי ְל ֵע ּ ָ
יקא
ימין ִ ּב ְת ֵרין .עוֹ ד ַע ִּת ָ
ְ ׁש ַאר בּ ו ִּצינִ יןְ ,ס ִת ִ
ישא ִא ְת ְר ִ ׁשים וְ ַא ְס ִּתים ְ ּבחַ ד ,וְ הוּא חַ ד ,וְ כֹ ּ ָלא
ַקדִּ ָׁ
ְ
הוּא חַ דַּ .כך ָּכל ְ ׁש ַאר בּ ו ִּצינִ יןִ ,מ ְת ַקדְּ ִ ׁשין,
ִמ ְת ַק ּ ְ ׁש ִרין ,ו ִּמ ְתהַ דְּ ִרין ְ ּבחַ ד ,וְ ִאי ּנוּן חַ ד.

Keter of Arich Anpin includes the three ‘heads’ that we studied previuosly. They are teh
seed for the three columns that would ‘manifest’ below.

צון ִא ְק ֵרי,
ישאָ ,ר ֹ
יקא ַק ִ ּד ׁ ָ
ִ .43מ ְצ ָחא ְ ּד ִא ְת ְ ּגלֵ י ְּב ַע ִּת ָ
ילאּ ְ ,דלָ א ִא ְתיְ ַדע
ישא ִע ּ ָל ָאה ָ ּדא ָס ִתים לְ ֵע ּ ָ
ְ ּד ָהא ֵר ׁ ָ
ָאהּ ְ ,ד ִא ְת ְ ּכלִ יל ְּב ִמ ְצ ָחא.
ימא ,י ָ
ּ ָפ ׁ ִשיט ַחד ט ּו ְרנָ א ְּב ִס ָ
ּו ְבגִ ין ְ ּד ִאיה ּו )נ''א דההוא( ַרעֲ וָ א ְ ּד ָכל ַרעֲ וִ יןִ ,א ְת ְּת ַקן
יטא )ס''א אתגליף
ְּבב ּו ִס ָ
וְ ִא ְת ַּגלְ יָיא
ְּב ִמ ְצ ָחא,
צון.
בפסיטא(ַ ,האי ִמ ְצ ָחא ִא ְק ֵרי ָר ֹ

ישאָ ,רצוֹ ן
יקא ַקדִּ ָׁ
ִ .43מ ְצחָ א דְּ ִא ְת ְ ּגלֵ י ְ ּב ַע ִּת ָ
ילא,
ישא ִע ּ ָל ָאה דָּ א סָ ִתים ְל ֵע ּ ָ
ִא ְק ֵרי ,דְּ הָ א ֵר ָׁ
ימא ,י ָָאה,
דְּ לָ א ִא ְתי ְַדע ּ ָפ ִ ׁשיט חַ ד טו ְּרנָא ְ ּב ִס ָ
דְּ ִאיה ּו )נ''א
ְ ּב ִמ ְצחָ א .ו ְּבגִ ין
דְּ ִא ְת ְ ּכ ִליל
דההוא( ַרעֲ וָא דְּ כָ ל ַרעֲ וִ יןִ ,א ְת ְּת ַקן ְ ּב ִמ ְצחָ א,
וְ ִא ְת ּג ְַליָיא ְ ּבבו ִּסיטָ א )ס''א אתגליף בפסיטא(,
הַ אי ִמ ְצחָ א ִא ְק ֵרי ָרצוֹ ן.

’, ‘will’. The supremeרצון‘ The ‘forehead’ that was revealed in Atika Kadisha, is called
head that is concealed released from its light that was revealed in the forehead. It is
’. When the hair from the skull was spreading,רעוא דכל רעוין‘ called the will of all wills,
the forehead was covered with hair until it was matured and the forehead was revealed
with the light of Chassadim.
The Holy Ari teaches us that this light is revealed during the meals of Shabbat
especially during the third meal.
צון ָ ּדא ִא ְת ַּגלְ יָיאַ ,רעֲ וָ א ְ ּד ַרעֲ וִ ין ִא ׁ ְש ְּת ַכח  .44וְ כַ ד ָרצוֹ ן דָּ א ִא ְת ּג ְַליָיאַ ,רעֲ וָא דְּ ַרעֲ וִ ין
 .44וְ ַכד ָר ֹ
לו ִתין ִ ּדלְ ּ ַת ּ ָתא ִמ ְת ַק ְּבלִ יןִ ,א ְ ׁש ְּתכַ ח ְ ּבכֻ ְּלה ּו ָע ְל ִמין ,וְ כָ ל ְצלוֹ ִתין דִּ ְל ּ ַת ּ ָתא
ְּבכֻ ְּלה ּו ָעלְ ִמין ,וְ ָכל ְצ ֹ
ּו ִמ ְתנַ הֲ ִרין ַאנְ ּפ ֹוי ִ ּדזְ ֵעיר ַאנְ ּפין ,וְ כ ּ ָֹלא ְּב ַרחֲ ֵמי ִא ׁ ְש ְּת ַכחִ ,מ ְת ַק ְ ּב ִלין ,ו ִּמ ְת ַנה ֲִרין ַאנְ ּפוֹ י דִּ ז ְֵעיר ַאנְ ּ ִפין ,וְ כ ּ ָֹלא
ִ
ְ ּב ַרחֲמֵ י ִא ְ ׁש ְּתכַ ח ,וְ כָ ל דִּ ינִ ין ִא ְתטַ ּ ְמ ָרן וְ ִא ְת ַּכ ְפיָין.
וְ ָכל ִדינִ ין ִא ְת ַט ְמ ָרן וְ ִא ְת ַכפיָין.

ּ

ּ

ּ ְ

When the ‘will’ which is Light of Chassadim from Chokmah is revealed, all the prayers
that come from below are accepted and Zeir Anpin shines with the Light that goes
through all of its sefirot. All judgments hide and surrender because of the light of
Chokmah and Chassadim that brings mercy on all levels.

ידן
ְּ .45ב ׁ ַש ְּב ָתא ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ִ ּד ְצ ֹ
לו ָתא ְ ּד ִמנְ ָחהּ ְ ,דה ּוא ִע ָ ּ
ְ ּד ָכל ִ ּדינִ ין ִמ ְת ָע ִריןִ ,א ְת ַּגלְ יָיא ַהאי ִמ ְצ ָחא ,וְ ִא ְת ַּכ ְפיָין
ָּכל ִ ּדינִ ין ,וְ ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו ַרחֲ ִמין ְּבכֻ ְּלה ּו ָעלְ ִמיןּ .ו ְבגִ ין ָּכ ְך
ילא וְ לָ א לְ ַת ּ ָתא.
ִא ׁ ְש ְּת ַכח ׁ ַש ּ ָבת ְּבלָ א ִ ּדינָ א ,לָ א לְ ֵע ּ ָ
ִא ׁ ְש ְּת ַקע )ס''א
ֵיה ָ ּנם
ְ ּדג ִ
ֶא ּ ׁ ָשא
יל ּו
וַ אֲ ִפ ּ
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שעֲ ָתא דִּ ְצלוֹ ָתא דְּ ִמנְ חָ ה ,דְּ הוּא
ש ְ ּב ָתא ְ ּב ׁ ַ
ּ ְ .45ב ׁ ַ
ִעידָּ ן דְּ כָ ל דִּ ינִ ין ִמ ְת ָע ִריןִ ,א ְת ּג ְַליָיא הַ אי ִמ ְצחָ א,
וְ ִא ְת ַּכ ְפיָין ָּכל דִּ ינִ ין ,וְ ִא ְ ׁש ְּתכָ ח ּו ַרח ֲִמין ְ ּבכֻ ְּלה ּו
ש ָּבת ְ ּבלָ א דִּ ינָא ,לָ א
ָע ְל ִמין .ו ְּבגִ ין ָּכ ְך ִא ְ ׁש ְּתכַ ח ׁ ַ
ילא וְ לָ א ְל ַת ּ ָתא .וַאֲ ִפ ּ
ֵיה ּנָם
יל ּו אֶ ּ ָׁשא דְּ ג ִ
ְל ֵע ּ ָ
ְיחין
יה ,וְ ַני ִ
ִא ְ ׁש ְּת ַקע )ס''א אשתכך( ְ ּב ַא ְת ֵר ּ
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 וְ ַעל דָּ א ִא ּתוֹ סַ ף נִ ְ ׁש ְמ ָתא דְּ חֵ ד ּו. וְ ַעל ָ ּדא ִא ּת ֹו ַסף חַ יָּיבַ יָּא.ָיב ּיָא
ַ יחין ַח ּי
ִ ְ וְ נַי,יה
ּ אשתכך( ְּב ַא ְת ֵר
.ש ְ ּב ָתא
ַ ׁ ְ ּב
.נִ ׁ ְש ְמ ָתא ְ ּד ֵחד ּו ְּב ׁ ַש ְּב ָתא
During the afternoon time of the weekdays judgments are awakened because the light
of Chokmah is revealed in the left column and feed the judgments.
On Shabbat the ‘forehead’ of Arich Anpin is revealed with the light of Chokmah and
Chassadim and mercy spread to all the worlds. No judgment can exists when this light
is revealed. Even the fire in hell falls down and the wicked rest.
Chokmah without Chassadim draws judgments. On Shabbat the light from the
‘forehead’ gives us Chokmah and Chassadim together. The Kabbalist Rabbi Shalom
Buzaglo ZT”L, tells us that the study of Zohar on Shabbat is considered as 1000 times
more than on a weekday. This value is multiplied by 10 (=10,000) on Shabbat
Afternoon, the time of the will of all wills that is the light from Arich Anpin. This is 10
levels above the light of Binah of Shabbat.
ָש ְלמֶ ְחדֵּ י ִ ּב ְתלַ ת ְסעו ָּד ֵתי
ׁ  וּבָ ֵעי ַּבר נ.46 ,ש ְּב ָתא
ַ ׁ  ּו ָב ֵעי ּ ַבר נָ ׁש לְ ֶמ ְח ֵּדי ִּב ְתלַ ת ְסע ּו ָד ֵתי ְ ּד.46
 וְ כָ ל ְ ּכלָ לָ א,ימנו ָּתא
ְ ֵ דְּ הָ א ָּכל ְמה,ש ְ ּב ָתא
ַ ׁ ְּיה ד
ְ  וְ ָכל ְ ּכלָ לָ א ִ ּד ְמ ֵה,ימנ ּו ָתא
ְ ְ ּד ָהא ָּכל ְמ ֵה
ּ  ּ ֵב,ימנ ּו ָתא
ָש ְלסַ דְּ ָרא
ׁ  וּבָ ֵעי ַּבר נ,יה ִא ְ ׁש ְּתכַ ח
ְ ֵיכל ְּתלַ ת דִּ ְמה
ּ  ּ ֵב,ימנו ָּתא
ַ  ּולְ ֵמ,תו ָרא
ֹ  ּו ָב ֵעי ּ ַבר נָ ׁש לְ ַס ְ ּד ָרא ּ ָפ,ִא ׁ ְש ְּת ַכח
,ימנו ָּתא
ְ ֵ ו ְּלמֵ יכַ ל ְּתלַ ת ְסעו ָּד ֵתי דִּ ְמה,ּ ָפתוֹ ָרא
.חדי ְּבה ּו
ֵ  ּולְ ֵמ,ימנ ּו ָתא
ְ ְסע ּו ָד ֵתי ִ ּד ְמ ֵה
.ּחדי ְ ּבהו
ֵ ֵו ְּלמ
A person should be happy in the three meals of Shabbat because they represent
complete faith. Faith, ‘Emunah’ is the aspect of the Shechina (Zohar Hasulam Pikudei
#628). The three meals of Shabbat connect us with the Shechina to the supreme Keter,
Atika Kadisha.
 ַא ְסהַ ְדנָא ָעלַ י ְלכָ ל ִא ּ ֵלין, ָאמַ ר ִר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן.47
'ילנָא ִא ּ ֵלין ג
ְ  דְּ הָ א ִמן יוֹ ָמאי לָ א ָּב ִט,דְּ הָ כָ א
יתא
ָ ִיכנָא ְל ַתעֲ נ
ְ  ו ְּבגִ ינֵיהוֹ ן לָ א ִא ְצ ְט ִר,ְסעו ָּד ֵתי
ּ  וַאֲ ִפ.ש ְ ּב ָתא
,יכנָא
ְ יל ּו ְ ּביוֹ מֵ י ַאח ֲִרינֵי לָ א ִא ְצ ְט ִר
ַ ׁ ְ ּב
 זָכֵ י,ּ דְּ מַ אן דְּ זָכֵ י ְ ּבהו.ש ְ ּב ָתא
ַ ׁ ש ּ ֵכן ְ ּב
ֶ ׁ ָּכל
ְסעו ָּד ָתא
,חַ ד
.ימ ָתא
ָ ְֵ ׁשל
ימנו ָּתא
ְ ִֵל ְמה
.ישא
ָׁ ִּ ְסעו ָּד ָתא דְּ מַ ְל ָּכא ַקד, וְ חַ ד.יתא
ָ ִדְּ מַ ְטרוֹ נ
ימא דְּ כָ ל
ָ  ְס ִת,ישא
ָׁ ִּיקא ַקד
ָ  ְסעו ָּד ָתא דְּ ַע ִּת,וְ חַ ד
 הַ אי. ו ְּבהַ הוּא ָע ְל ָמא ִיז ּ ְֵכי ְ ּבה ּו ְל ִא ּ ֵלין.ימין
ִ ְס ִת
 ָּכל דִּ ינִ ין ִא ְת ַּכ ְפיָין,ָרצוֹ ן ַּכד ִא ְתג ְַליָיא
.ִמ ּ ׁשו ְּל ְ ׁשלֵ יהוֹ ן

, ַא ְס ַה ְדנָ א ָעלַ י לְ ָכל ִא ּ ֵלין ְ ּד ָה ָכא,עון
ֹ  ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ.47
ֵיהון
ֹ  ּו ְבגִ ינ,ְ ּד ָהא ִמן ֹיו ָמאי לָ א ּ ָב ִטילְ נָ א ִא ּ ֵלין ג' ְסע ּו ָד ֵתי
יל ּו ְּב ֹיו ֵמי
ּ  וַ אֲ ִפ.יתא ְּב ׁ ַש ְּב ָתא
ָ ִיכנָ א ְל ַתעֲ נ
ְ לָ א ִא ְצ ְט ִר
 ְ ּד ַמאן ְ ּדזָ ֵכי. ָּכל ׁ ֶש ּ ֵכן ְּב ׁ ַש ְּב ָתא,יכנָ א
ְ ַאחֲ ִרינֵי לָ א ִא ְצ ְט ִר
 ְסע ּו ָד ָתא, ַחד.ימ ָתא
ָ ֵימנ ּו ָתא ׁ ְשל
ְ  זָ ֵכי לִ ְמ ֵה,ְּבה ּו
, וְ ַחד.ישא
ָ ׁ  ְסע ּו ָד ָתא ְ ּד ַמלְ ָּכא ַק ִ ּד, וְ ַחד.יתא
ָ ִרונ
ֹ ְ ּד ַמ ְט
.ימין
ִ ימא ְ ּד ָכל ְס ִת
ָ  ְס ִת,ישא
ָ ׁ יקא ַק ִ ּד
ָ ְסע ּו ָד ָתא ְ ּד ַע ִּת
צון ַּכד
ֹ  ַהאי ָר.ּו ְב ַהה ּוא ָעלְ ָמא יִ זְ ֵּכי ְּבה ּו לְ ִא ּ ֵלין
.יהון
ֹ ֵ ָּכל ִ ּדינִ ין ִא ְת ַּכ ְפיָין ִמ ּ ׁש ּולְ ׁ ְשל,ִא ְתגַ לְ יָיא

Rabbi Shimon says that he never messed three Shabbat meals all his life. Those who
have the merit of three meals, ears the complete faith, which is closer connection to the
Shechina. The first meal of Shabbat connects to the ‘queen’, which is the Shechina in
Malchut because the night is under the control of Malchut.
The second meal at the morning of Shabbat connects to the light of the concealed
wisdom from the Atika Kadisha. The morning prayers of Shabbat connect to Zeir Anpin
that elevates to Atika Kadisha in the afternoon, the time of the third meal.
The Second meal is called the meal of Atika Kadisha and the third meal is called for
the name of Zeir Anpin.
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As Zeir Anpin ascend to Atika Kadisha, the ‘forehead’/‘will’ of the Keter is revealed and
judgments have no control during Shabbat.

ישא ִא ְת ְּת ַקן ְּב ִת ּק ּונָ א ַחד,
יקא ַק ִ ּד ׁ ָ
ִּ .48ת ּק ּונָ א ְ ּד ַע ִּת ָ
ימ ָאה.
ְ ּכלָ לָ א ְ ּד ָכל ִּת ּק ּונִ ין .וְ ִהיא ָח ְכ ָמה ִע ּ ָל ָאהְ ,ס ִת ָ
ימא.
ְ ּכלָ לָ א ְ ּד ָכל ׁ ְש ָאר ,וְ ַהאי ִא ְק ֵרי ֵע ֶדן ִע ּ ָל ָאה ְס ִת ָ
מו ָחא ִא ְת ּ ְפ ׁ ַשט
ישא .וְ ַהאי ֹ
יקא ַק ִ ּד ׁ ָ
מו ָחא ְ ּד ַע ִּת ָ
וְ ה ּוא ֹ
ֵיה ִא ְת ּ ְפ ׁ ַשט ֵע ֶדן ַאחֲ ָראּ .ו ֵמ ַהאי ֵע ֶדן
לְ ָכל ִע ָ
יברִ ,מ ּנ ּ
ִא ְת ְ ּגלַ ף.

ישא ִא ְת ְּת ַקן ְ ּב ִת ּק ּונָא
יקא ַקדִּ ָׁ
ִּ .48ת ּק ּונָא דְּ ַע ִּת ָ
חַ דּ ְ ,כלָ לָ א דְּ כָ ל ִּת ּקוּנִ ין .וְ ִהיא חָ ְכ ָמה ִע ּ ָל ָאה,
ימ ָאהּ ְ .כלָ לָ א דְּ כָ ל ְ ׁש ָאר ,וְ הַ אי ִא ְק ֵרי ֵע ֶדן
ְס ִת ָ
ישא.
יקא ַקדִּ ָׁ
ימא .וְ הוּא מוֹ חָ א דְּ ַע ִּת ָ
ִע ּ ָל ָאה ְס ִת ָ
שט
ֵיה ִא ְת ּ ְפ ׁ ַ
וְ הַ אי מוֹ חָ א ִא ְת ּ ְפ ׁ ַ
שט ְלכָ ל ִעיבָ רִ ,מ ּנ ּ
ֵע ֶדן ַאח ֲָרא .וּמֵ הַ אי ֵע ֶדן ִא ְת ְ ּגלַ ף.

) is the the third head of Arich Anpin and includeחוכמה סתימאה( The concealed wisdom
within it the other two. It has the light of Atikah Kadisha and is called the Concealed
Supreme Eden. It’s light spread to all direction and from it comes the lower Eden. The
lower Eden gives birth to lower Chokmah and this light is revealed in Zeir Anpin and
Malchut.

ישא
ימא ִ ּד ְב ֵר ׁ ָ
ישא ְס ִת ָ
 .49וְ ַהה ּוא )דף רפ''ט ע''א( ֵר ׁ ָ
ְ ּד ַע ִּת ָיקא ְ ּדלָ א ִא ְתיְ ַדעַּ ,כד ּ ָפ ׁ ִשיט ַחד ט ּו ְרנָ א )ס''א
גוונא(ּ ְ ,דהֲ וָ ה ִמ ְת ּ ַת ָ ּקן לְ ִא ְתנַהֲ ָראָ ּ ,ב ַט ׁש ְּב ַהאי
מו ָחא )נ''א מצחא( ,וְ ִא ְת ְ ּגלַ ף ,וְ ִא ְתנְ ִהיר ְּב ַכ ּ ָמה נְ ִה ִירין,
ֹ
יטא ָ ּדאְּ ,ב ַהאי ִמ ְצ ָחא.
בו ִס ָ
וְ ַא ּ ִפיק וְ ַא ְר ׁ ִשים ְ ּכ ֹ
צון
צון .וְ ַהאי ָר ֹ
הו ָראּ ְ ,ד ִא ְק ֵרי ָר ֹ
יה ַחד נְ ֹ
וְ ִא ְת ְר ׁ ִשים ּ ֵב ּ
יקנָ אַ ,עד ַהה ּוא אֲ ָתר ְ ּד ִמ ְתי ּ ׁ ְַש ָבא
ִא ְת ּ ְפ ׁ ַשט לְ ַת ּ ָתא ְּב ִד ְ
ְּב ִד ְיקנָ א ,וְ ִא ְק ֵרי ֶח ֶסד ִע ּ ָל ָאה .וְ ָדא ִאיה ּו ֹנוצֵ ר ֶח ֶסד.
ארי ְ ּד ִדינָ א
צון ַּכד ִא ְת ַּגלְ יָיאִ ,מ ְס ּ ַת ְ ּכלִ ין ָמ ֵ
ּו ְב ַהאי ָר ֹ
ּו ִמ ְת ַּכ ְפיָין.

ימא
ישא ְס ִת ָ
 .49וְ הַ הוּא )דף רפ''ט ע''א( ֵר ָׁ
יקא דְּ לָ א ִא ְתי ְַדעַּ ,כד ּ ָפ ִ ׁשיט חַ ד
ישא דְּ ַע ִּת ָ
דִּ ְב ֵר ָׁ
טו ְּרנָא )ס''א גוונא( ,דְּ ֲהוָה ִמ ְת ּ ַת ָּקן ְל ִא ְת ַנה ֲָרא,
ָּבטַ ׁש ְ ּבהַ אי מוֹ חָ א )נ''א מצחא( ,וְ ִא ְת ְ ּגלַ ף,
וְ ִא ְתנְ ִהיר ְ ּבכַ ּ ָמה נְ ִה ִירין ,וְ ַא ּ ִפיק וְ ַא ְר ִ ׁשים
יה חַ ד
ְ ּכבוֹ ִסיטָ א דָּ אּ ְ ,בהַ אי ִמ ְצחָ א .וְ ִא ְת ְר ִ ׁשים ּ ֵב ּ
שט ְל ַת ּ ָתא
נְ הוֹ ָרא ,דְּ ִא ְק ֵרי ָרצוֹ ן .וְ הַ אי ָרצוֹ ן ִא ְת ּ ְפ ׁ ַ
יקנָא,
ַשבָ א ְ ּב ִד ְ
יקנָאַ ,עד הַ הוּא אֲ ָתר דְּ ִמ ְתי ּ ְ ׁ
ְ ּב ִד ְ
וְ ִא ְק ֵרי חֶ סֶ ד ִע ּ ָל ָאה .וְ ָדא ִאיה ּו נוֹ צֵ ר חֶ סֶ ד .ו ְּבהַ אי
ארי דְּ ִדינָא
ָרצוֹ ן ַּכד ִא ְת ּג ְַליָיאִ ,מ ְס ּ ַת ְ ּכ ִלין ָמ ֵ
ו ִּמ ְת ַּכ ְפיָין.

The concealed Chokmah of Atikah Kadisha spreads out a special light that is registered
’ ‘will’,(Pronounced ’Ratzon’). From it come outרצון‘ in the ‘forehead’. This light is called
13 vessels of lights that reveal the 13 attributes of God (Exodus 34:6,7). The light of
Ratzon is revealed up to the eighth level of the thirteen that is supreme Chessed and is
’, ‘Keeping Mercy’.נוצר חסד‘ called
The 13 are also called ‘Tikunim’ of the ‘beard of Arich Anpin. It is called ‘beard’ because
these channels of light come down on the sides of the head and meet at the chin.
This level break s all the judgments and negative aspects.
ישאְּ ,ת ֵרין ְ ּבחַ ד
יקא ַקדִּ ָׁ
ישא דְּ ַע ִּת ָ
ישאְּ ,ת ֵרין ְּב ַחד ׁ ְש ִקילָ ןֵ .50 .עינוֹ י דְּ ֵר ָׁ
יקא ַק ִ ּד ׁ ָ
ישא ְ ּד ַע ִּת ָ
ינוי ְ ּד ֵר ׁ ָ
ֵ .50ע ֹ
ּ ָת ִד ָירא ,וְ לָ א נ ִָאים.
ּ ָת ִד ָירא ,וְ לָ א נָ ִאיםּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,תהלים ְ ׁש ִקילָ ן .דְּ ַא ְ ׁש ְ ּג ִחין
ְ ּד ַא ׁ ְש ְ ּג ִחין
ִישן ׁשוֹ מֵ ר
ש ָר ֵאל דִּ ְכ ִּתיב) ,תהלים קכא( לֹא יָנוּם וְ לֹא י ָׁ
קכא( ל ֹא יָנ ּום וְ ל ֹא יִ ׁ ָ
ש ָר ֵאל ,יִ ְ ׂ
ישן ׁש ֹו ֵמר יִ ְ ׂ
יה
ִש ָראֵ ל ַקדִּ ָׁ
ִש ָראֵ ל ,י ְ ׂ
ישאְּ ,בגִ ין ַכ ְך לָ א ִאית לֵ יה ְג ִבינִ ין ַעל ֵעינָ א ,וְ לָ א י ְ ׂ
ישאּ ְ ,בגִ ין ַּכ ְך לָ א ִאית לֵ ּ
ַק ִ ּד ׁ ָ
ּ ּ
ּ
ְ ּג ִבינִ ין ַעל ֵעינָא ,וְ לָ א ְ ּכסו ָּתא.

ְ ּכס ּו ָתא.

The eyes of Atika Kadisha that is Arich Anpin are considered as one, without eyebrows
and without eyelids. The light of the eyes is the aspect of Chokmah and the eyes are

DailyZohar.com

28

Zohar Haazinu – unedited
the aspect of the six sefirot of Zeir Anpin of Chokmah, Chessed, Gevurah and Tiferet of
Chokmah.
The klipot and the other side wish to connect to Chokmah and suck its light. The
eyebrows usually provide the protection that push away the other-side but on the level
of the concealed Chokmah the right of Chessed and the left of Chokmah are together
as one and the other-side can not come to harm or drain the light. For that reason this
level doesn’t have eyebrows and eyelids.
Psalms 121:4
“ י ְִשׂ ָראֵ ל,ִישׁן– שׁוֹמֵ ר
ָ  ְול ֹא י,יָנוּם-” ִהנֵּה ל ֹא
“Behold, He who keeps Israel Will neither slumber nor sleep.”
Israel is the aspect of Zeir Anpin that is protected by Arich Anpin continuously.
The Endless has no separation within itself.
 הַ הוּא מוֹ חָ א ִא ְת ְ ּג ִליף וְ נ ִָהר ִ ּב ְתלַ ת ִח ּו ִָורין.51
ָורא ח ֲָדא ִמ ְס ּ ַת ְחיָין
ָ  ְ ּב ִח ּו,(דְּ ֵעילָ א )נ''א דעינא
 )שיר השירים, דִּ ְכ ִּתיב,ַעיְנִ ין דִּ ז ְֵעיר ַאנְ ּ ִפין
ָורא
ָ  דְּ הוּא )נ''א בההוא( ִח ּו.ה( רוֹ חֲצוֹ ת ּ ֶבחָ לָ ב
 ו ְ ּׁש ַאר ִח ּו ִָורין ִא ְס ּ ַת ְחיָין וְ ַנה ֲִרין ִל ְ ׁש ַאר.ַק ְד ָמ ָאה
.בּ וֹ ִצינִ ין

ִּב ְתלַ ת ִח ָ ּו ִורין
ִא ְת ְ ּגלִ יף וְ נָ ִהר
מו ָחא
ֹ
 ַהה ּוא.51
 ְּב ִח ָ ּו ָורא חֲ ָדא ִמ ְס ּ ַת ְחיָין ַעיְ נִ ין ִ ּדזְ ֵעיר,(ְ ּד ֵעילָ א )נ''א דעינא
.צות ּ ֶב ָחלָ ב
ֹ ֲרוח
ֹ ( )שיר השירים ה, ִ ּד ְכ ִּתיב,ַאנְ ּ ִפין
 ּו ׁ ְש ַאר ִח ָ ּו ִורין.ְ ּדה ּוא )נ''א בההוא( ִח ָ ּו ָורא ַק ְד ָמ ָאה
.ִא ְס ּ ַת ְחיָין וְ נַהֲ ִרין לִ ׁ ְש ַאר ּב ֹו ִצינִ ין

The concealed Chokmah of Arich Anpin shines in three types of white that is in the eye.
They represent three columns and three types of Chessed. The first white represents
the right column and wash the eyes of Zeir Anpin, meaning nourishing the level of
Chokama of Zeir Anpin with the ‘white’ light of the eye of Arich Anpin.
יעא דְּ כָ ל
ָ  נְ ִב,יעא דְּ ִב ְרכָ ָתא
ָ  מוֹ חָ א ִא ְק ֵרי נְ ִב.52
 ּו ְבגִ ין דְּ הַ אי מוֹ חָ א לָ ִהיט.ֵּיה ִא ְ ׁש ְּת ָּכחו
ּ ִ ּב ְרכָ אן ִמ ּנ
,יה ִ ּב ְרכָ ָתא
ּ  ְ ּב ֵעינָא ּ ָתלָ א ּ ֵב,ְ ּבג' ִח ּו ִָורין דְּ ֵעינָא
ְ
 דְּ הָ א, )משלי כב( טוֹ ב ַעיִן הוּא יְבוֹ ָרך,דִּ ְכ ִּתיב
 הַ אי ֵעינָא ַּכד ַא ְ ׁש ּגַח.ְ ּבמוֹ חָ א ּ ַת ְליָין ִח ּוָור ּו דְּ ֵעינָא
 )עלמין( )ס''א אתנהרן אנפין כלהו,ִ ּבז ְֵעיר ַאנְ ּ ִפין
 הוּא כּ ּ ָֹלא, ֵעינָא דָּ א.ּבחדו( ַאנְ הַ ָרן ּ ֻכ ְּלה ּו ְ ּבחֵ דו
 י ְִמינָא, ַעיְינִ ין דְּ ַת ּ ָתא.יה ְ ׂש ָמאלָ א
ּ  לֵ ית ּ ֵב,י ְִמינָא
. ִ ּב ְת ֵרי ּגַוְ ונִ ין, ְּת ֵרי,ּש ָמאלָ א
ְׂ ו

יעא ְ ּד ָכל ִּב ְר ָכאן
ָ  נְ ִב,יעא ְ ּד ִב ְר ָכ ָתא
ָ מו ָחא ִא ְק ֵרי נְ ִב
ֹ .52
מו ָחא לָ ִהיט ְּבג' ִח ָ ּו ִורין
ֹ  ּו ְבגִ ין ְ ּד ַהאי.יה ִא ׁ ְש ְּת ָּכח ּו
ּ ִמ ֵ ּנ
 )משלי, ִ ּד ְכ ִּתיב,יה ִּב ְר ָכ ָתא
ּ  ְּב ֵעינָ א ּ ָתלָ א ּ ֵב,ְ ּד ֵעינָ א
מו ָחא ּ ַתלְ יָין ִח ָ ּוור ּו
ֹ  ְ ּד ָהא ְּב,בו ָר ְך
ֹ ְטוב ַעיִ ן ה ּוא י
ֹ (כב
ִּבזְ ֵעיר
ַא ׁ ְש ַּגח
ַּכד
ֵעינָ א
ַהאי
.ְ ּד ֵעינָ א
כלהו
אנפין
אתנהרן
 )עלמין( )ס''א,ַאנְ ּ ִפין
, ה ּוא ּכ ּ ָֹלא יְ ִמינָ א, ֵעינָ א ָ ּדא.בחדו( ַאנְ ַה ָרן ּ ֻכ ְּלה ּו ְּב ֵחד ּו
, ְּת ֵרי,ש ָמאלָ א
ּ לֵ ית ּ ֵב
ׂ ְ  יְ ִמינָ א ּו, ַעיְ ינִ ין ְ ּד ַת ּ ָתא.ש ָמאלָ א
ׂ ְ יה
.ִּב ְת ֵרי ַּגוְ ונִ ין

The light from the concealed Chokmah is called ‘the fountain of blessings’ for all the
blessings that come from it. Its three whites radiate the blessings from the eye.
Proverbs 22:9
“טוֹב ﬠַ יִן הוּא ְיב ָֹר� כִּ י נ ַָתן ִמלַּ ְחמוֹ לַ ָדּל.”
“He that has a bountiful (good) eye will be blessed; for he gives from his bread to the
poor”
The ‘eye’ of the concealed Chokmah watch and shines on Zeir Anpin. Even though the
eye includes three lines, they are all aspects of the Right, Chessed, because Arich Anpin
represents the first steps and oneness of Creation. Only when going down the worlds
and levels we find separation and aspects of judgments. The right eye of Z”A (Zeir Anpin)
is for Chessed of Chokmah and the Left is for Gevurah of Chokmah.
29
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Lesson: The eyes have the power to radiate and absorb energy. It could be forces of
blessing and or forces of evil.
In my opinion the physical part that represents the eye from the concealed Chokmah
of Arich Anpin is the Pineal Gland that is also called the ;third eye’. It’s concealed
between the left and right brain parts that represent Chokmah and Binah. It is also the
aspect of Da’at that channels the light of Chokmah (Wisdom) and Binah
(Understanding) to the lower levels of the body.
When this eye is washed and cleansed from negative elements of spiritual and material
then a person can achieve greater clarity of understanding. He can even achieve greater
spiritual abilities, including the power to bless people with his eyes. .
Most people’s ‘third eye’ is sick/blind and or corrupted. To clear it on a spiritual and
physical level one should consume only natural raw food, no meat, no chemicals of any
kind. Fluoride has strong negative effect on the eye and should be avoided. It is usually
consumed from tap waters and tooth pastes. Zohar study and meditations would
channel light and life forces that cleanse and activate this special eye. A person’s
consciousness should be pure and his action are always for the benefit of others. The
‘eye’ is a gift from God, giving us ‘window’ to upper levels. If one gravitates to the desire
for the self and material pleasures then he/she may not be able to open this window.
You may search online for ‘Pineal Gland decalcification’ for different methods of
purifying it. Remember that not all information or videos online have correct
information.
' דְּ הָ א י,יפנָא
ְ  ִ ּב ְצנִ יעו ָּתא דְּ ִס ְפ ָרא אוֹ ִל.53
' ו. ה' ּ ַת ּ ָת ָאה, ה' ִע ּ ָל ָאה. י' ּ ַת ּ ָת ָאה,ִע ּ ָל ָאה
יקא
ָ  ְ ּב ַע ִּת, ָּכל ִא ּ ֵלין ִע ּ ָל ִאין. ו' ּ ַת ּ ָת ָאה,ִע ּ ָל ָאה
, לָ או ּ ַת ְליָין. ִ ּבז ְֵעיר ַאנְ ּ ִפין ִאי ּנוּן, ּ ַת ּ ָת ִאין.ּ ַת ְליָין
 דְּ הָ א.ישא ּ ַת ְליָין
ָׁ ִּיקא ַקד
ָ  ו ְּב ַע ִּת.אֶ ּ ָלא ִאי ּנוּן מַ ּ ָמ ׁש
. וְ לָ א ִא ְ ׁש ְּתכַ ח,יקא ִא ְת ַּכ ְסיָיא ִמכּ ּ ָֹלא
ָ ְ ׁש ָמא דְּ ַע ִּת
 ְ ּבגִ ין.יקא
ָ אֲ בָ ל ִא ּ ֵלין ַא ְתוָון דְּ ַת ְליָין ְ ּב ַע ִּת
 דְּ ִאי לָ או הָ ִכי לָ א.דְּ י ְִת ַקיְּימוּן ִאי ּנוּן דִּ ְל ּ ַת ּ ָתא
.י ְִת ַקיְּימוּן

' י, ְ ּד ָהא י' ִע ּ ָל ָאה,יפנָ א
ֹ  ִּב ְצנִ יע ּו ָתא ְ ּד ִס ְפ ָרא.53
ְ ִאול
 ָּכל. ו' ּ ַת ּ ָת ָאה, ו' ִע ּ ָל ָאה. ה' ּ ַת ּ ָת ָאה, ה' ִע ּ ָל ָאה.ּ ַת ּ ָת ָאה
 ִּבזְ ֵעיר ַאנְ ּ ִפין, ּ ַת ּ ָת ִאין.יקא ּ ַתלְ יָין
ָ  ְּב ַע ִּת,ִא ּ ֵלין ִע ּ ָל ִאין
ישא
ָ ׁ יקא ַק ִ ּד
ָ  ּו ְב ַע ִּת. ֶא ּ ָלא ִאי ּנ ּון ַמ ּ ָמ ׁש, לָ או ּ ַתלְ יָין.ִאי ּנ ּון
 וְ לָ א,יקא ִא ְת ַּכ ְסיָיא ִמ ּכ ּ ָֹלא
ָ  ְ ּד ָהא ׁ ְש ָמא ְ ּד ַע ִּת.ּ ַתלְ יָין
 ְּבגִ ין.יקא
ָ  אֲ ָבל ִא ּ ֵלין ַא ְתוָ ון ְ ּד ַתלְ יָין ְּב ַע ִּת.ִא ׁ ְש ְּת ַכח
. ְ ּד ִאי לָ או ָה ִכי לָ א יִ ְת ַק ְּיימ ּון.ְ ּדיִ ְת ַק ְּיימ ּון ִאי ּנ ּון ִ ּדלְ ּ ַת ּ ָתא

In Sifra D’Tzniuta we learn that there is a supreme Y י, lower Y  י, Supreme H  הand
lower H ה, Supreme V  וand lower V ו. The supreme letters connect to Atika and the
lower letters are in actual inside Z”A because Z”A is called YHVH and the secret of the
letters. The supreme letters have their roots in Atika Kadisha because it is in
concealment, beyond our grasp and understanding. Without these roots the lower
letters couldn’t exist.
.ישא סָ ִתים וְ ג ְַליָיא
ָׁ ִּ ְ ׁש ָמא ַקד, ו ְּבגִ ין ַּכ ְך.54
,ישא
ָׁ ִּיקא ַקד
ָ יה דְּ ַע ִּת
ּ ֵהַ הוּא דְּ סָ ִתים לָ קֳ ְבל
 וְ הַ הוּא )אתגלייא בגיניה.ימא דְּ כ ּ ָֹלא
ָ ְס ִת
דתלייא( )ס''א דאתגלי בגיניה דההוא
 ָּכל, ו ְּבגִ ין ַּכ ְך.דאתגלייא( )דתלייא( ִ ּבז ְֵעיר ַא ּ ִפין
ימן
ָ  ִא ּ ֵלין ַא ְתוָון ְס ִת.ִ ּב ְרכָ אן ַּב ְעיָין סָ ִתים וְ ג ְַליָיא
 אמאי, תליין.דְּ ַת ְליָין )בעתיקא קדישא
תליין )תליא( י' לקיימא י' דלתתא )ס''א ודאי
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 ַהה ּוא.ישא ָס ִתים וְ גַ לְ יָיא
ָ ׁ  ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד, ּו ְבגִ ין ַּכ ְך.54
.ימא ְ ּדכ ּ ָֹלא
ָ  ְס ִת,ישא
ָ ׁ יקא ַק ִ ּד
ָ יה ְ ּד ַע ִּת
ּ ְֵ ּד ָס ִתים לָ ֳק ְבל
וְ ַהה ּוא )אתגלייא בגיניה דתלייא( )ס''א דאתגלי
 ּו ְבגִ ין.בגיניה דההוא דאתגלייא( )דתלייא( ִּבזְ ֵעיר ַא ּ ִפין
ימן
ָ  ִא ּ ֵלין ַא ְתוָ ון ְס ִת. ָּכל ִּב ְר ָכאן ּ ַב ְעיָין ָס ִתים וְ גַ לְ יָיא,ַּכ ְך
' אמאי תליין )תליא( י, תליין.ְ ּד ַתלְ יָין )בעתיקא קדישא

לקיימא י' דלתתא )ס''א ודאי בגולגלתא במצחא
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בגולגלתא במצחא בעיינין תליא י' )ס''א
((אמאי( אמא תליא לקיימא לי' דלתתא

'בעיינין תליא י' )ס''א אמאי( אמא תליא לקיימא לי
((דלתתא

Because of that, the holy name is concealed in Atika and revealed in Zeir Anpin. The
blessings come from the concealed level into the revealed. The blessings start in present
tense as in “Baruch Ata…”,” Blessed are you YHVH our God…” and continue in third
person form as “…who has sanctified us with his commandments and commanded us
on…”.
The blessings that we recite before eating and doing the mitzvot draw the light of
blessings from the most concealed level to be manifested in this world.
Even if we can’t understand where and how the blessings affect us, they still have the
power to manifest in this world.
Every Hebrew letter and word is a vessel that connects to its spiritual root and get filled
with light when we see and use it.
There are many beautiful languages to communicate between people but there’s only
one Hebrew language that is called the ‘Holy Tongue’ with letters that represent deeper
connection to spiritual roots.
The YHVH name is for our eyes only. We are not allowed to read it literally. Instead we
read the letters  אדניADNY as ‘Adonay’ because we don’t have the proper vessel to use
the high and concealed light from the YHVH name. Only the high priest could use it
during the Yom Kippur service. If he wasn’t pure, he would die instantly because his
vessel wasn’t able to handle the great light.

The

Holy

Ari

teaches

us

that

having

this

name

in front of us help us keep constant connection with the Light. It also teach us the
importance of scanning the sacred texts.

The Zohar also connects us to deeper secrets of the spiritual levels. We start benefiting
from the Zohar text when we start studying, and scanning the text.
ְ ּבנו ְּק ָּבא
,חוֹ טָ ָמא
ְ ּבהַ אי
, חוֹ טָ ָמא.55
.ָשיב רוּחָ א דְּ חַ יֵּי ִלז ְֵעיר ַא ּ ִפין
ׁ ִ  נ,יה
ּ ֵדְּ פַ ְרדַּ ְ ׁש ָקא דְּ ב
,' ּ ַת ְליָיא ה, ְ ּבנו ְּק ָּבא דְּ פַ ְרדַּ ְ ׁש ָקא,ו ְּבהַ אי חוֹ טָ ָמא
 וְ ָדא רוּחָ א נ ִָפיק.ְימא ה' ַאח ֲָרא דִּ ְל ַת ּ ָתא
ָ ְּל ַקי
 ו ְּבהַ אי. וְ ִא ְק ֵרי רוּחָ א דְּ חַ יֵּי,ימ ָאה
ָ ִמ ּמוֹ חָ א ְס ִת
 ְ ּבז ְִמנָא דְּ מַ ְל ָּכא, ז ְִמינִ ין ְל ִמנְ דַּ ע חָ ְכ ְמ ָתא,רוּחָ א
'ָ )ישעיה יא( וְ נָחָ ה ָעלָ יו רוּחַ ְיי, דִּ ְכ ִּתיב.ְמ ִ ׁשיחָ א
 חַ יִּין ִמ ָּכל, הַ אי חוֹ טָ ָמא.' ֹרוּחַ חָ ְכ ָמה ו ִּבינָה וְ גו
.ָותא
ָ  ַא ְסו. ַ נַחַ ת רוּח.ימא
ָ ֵ חֵ ד ּו ְ ׁשל,ִס ְט ִרין
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 ְּבנ ּו ְק ּ ָבא ְ ּד ַפ ְר ַּד ׁ ְש ָקא,חו ָט ָמא
ֹ
 ְּב ַהאי,חו ָט ָמא
ֹ .55
,חו ָט ָמא
ֹ  ּו ְב ַהאי. נָ ׁ ִשיב ר ּו ָחא ְ ּד ַח ּיֵי לִ זְ ֵעיר ַא ּ ִפין,יה
ּ ְ ּד ֵב
ימא ה' ַאחֲ ָרא
ָ  לְ ַק ְּי,' ּ ַתלְ יָיא ה,ְּבנ ּו ְק ּ ָבא ְ ּד ַפ ְר ַּד ׁ ְש ָקא
 וְ ִא ְק ֵרי,ימ ָאה
ָ  וְ ָדא ר ּו ָחא נָ ִפיק ִמ ּמ ֹו ָחא ְס ִת.ִ ּדלְ ַת ּ ָתא
, זְ ִמינִ ין לְ ִמנְ ַּדע ָח ְכ ְמ ָתא, ּו ְב ַהאי ר ּו ָחא.ר ּו ָחא ְ ּד ַח ּיֵי
 )ישעיה יא( וְ נָ ָחה, ִ ּד ְכ ִּתיב.יחא
ָ ְּבזִ ְמנָ א ְ ּד ַמלְ ָּכא ְמ ׁ ִש
 ַח ִּיין,חו ָט ָמא
ֹ  ַהאי.'ָעלָ יו ר ּו ַח יְ יָ' ר ּו ַח ָח ְכ ָמה ּו ִבינָ ה וְ ֹגו
.ותא
ָ ָ ַא ְסו. נ ַַחת ר ּו ַח.ימא
ָ ֵ ֵחד ּו ׁ ְשל,ִמ ָּכל ִס ְט ִרין
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ַאנְ ּ ִפין )כמה
דִּ ז ְֵעיר
ַאנְ ּ ִפין )כמה ְ ּבחוֹ טָ ָמא
ִ ּדזְ ֵעיר
חו ָט ָמא
ֹ ְּב
 )שמואל ב כב( ָעלָ ה ָע ָׁשן, דאוקימנא( ְ ּכ ִתיב.'גו
ֹ ְ )שמואל ב כב( ָעלָ ה ָע ׁ ָשן ְּב ַא ּפ ֹו ו,דאוקימנא( ְ ּכ ִתיב
 וְ הָ כָ א ְ ּכ ִתיב )ישעיה מח( ו ְּת ִה ּ ָל ִתי.' ְֹ ּב ַא ּפוֹ וְ גו
.חטם לָ ְך
ָ וְ ָה ָכא ְ ּכ ִתיב )ישעיה מח( ּו ְת ִה ּ ָל ִתי ֶא
.אֶ חטָ ם לָ ְך
In the Concealed Chokmah there is a window hole to the nose of Arich Anpin. A spirit
of life from the concealed Chokmah blows down through the nose of Arich Anpin, a
spirit of life to Zeir Anpin and sustain the lower H ה.
Isaiah 11:2
“בוּרה רוּחַ ַדּﬠַ ת ְוי ְִראַ ת יְהוָה
ָ ְוּבינָה רוּחַ ﬠֵ צָה וּג
ִ “ ” ְונָחָ ה ﬠָ לָ יו רוּחַ יְהוָה רוּחַ חָ כְ מָ הThe Spirit of YHVH will
rest on Him, The spirit of wisdom (Chokhmah) and understanding (Binah), The spirit
of counsel and strength, The spirit of knowledge (Da’at) and the fear (Awe) of YHVH.”
The Mashiach will have the wisdom from the highest level and the world will be able to
connect to this wisdom. The Zohar adds that the Light from the nose has all aspects of
life, including health.
Genesis 2:7
“�הים אֶ ת הָ אָ ָדם ﬠָ פָ ר ִמן הָ אֲ ָדמָ ה וַיִּ פַּ ח ְבּאַ פָּ יו נ ְִשׁמַ ת חַ יִּ ים וַי ְִהי הָ אָ ָדם ְלנֶפֶ שׁ חַ ָיּה
ִ ֱ”וַיִּ יצֶר יְהוָה א
“Then YHVH God formed man of dust from the ground, and blew into his nostrils the
breath of life; and man became a living being.”
The meaning of God ‘blew’ the spirit of life into Adam is that God brought down the
spirit of life from the Concealed Chokmah to Zeir Anpin. Most people may imagine this
process like a resuscitation technique from the outside in but life in this world is a
force that comes from the seed of Creation down to every living being.
, דְּ בֵ י ַרב יֵיבָ א סָ בָ א, ו ְּב ִס ְפ ָרא דְּ ַא ּג ְַד ּ ָתא.56
,ְימא הָ ִכי
ָ ּ וְ הָ כָ א לָ א ִמ ְת ַקי, ה' ְ ּבפו ָּמא,אוֹ ִקים
 ַאף ַעל ּגַב,(וְ לָ א ִא ְצטָ ְרפָ א )ס''א אצטריכנא
 וְ ִדינָא, אֶ ּ ָלא ְ ּבהֵ ' דִּ ינָא ּ ַת ְליָא,דִּ ְבחַ ד סַ ְּל ָקא
 וְ ִאי. ֹ דִּ ְכ ִּתיב ָעלָ ה ָע ָׁשן ְ ּב ַא ּפו,ְ ּבחוֹ טָ ָמא ּ ַת ְליָא
 ִע ָּק ָרא. הָ א ְ ּכ ִתיב וְ אֵ ׁש ִמ ּ ִפיו ּתֹאכֵ ל,ימא
ָ ּ ֵת
.דְּ רוּגְ זָא ְ ּבחוֹ טָ ָמא ּ ַת ְליָא

' ה,או ִקים
ֹ ,ֵיבא ָס ָבא
ָ  ְ ּד ֵבי ַרב י, ּו ְב ִס ְפ ָרא ְ ּד ַא ַּג ְד ּ ָתא.56
 וְ לָ א ִא ְצ ָט ְר ָפא )ס''א,ימא ָה ִכי
ָ  וְ ָה ָכא לָ א ִמ ְת ַק ְּי,ְּבפ ּו ָמא
 ֶא ּ ָלא ְּב ֵה' ִ ּדינָ א, ַאף ַעל ַּגב ִ ּד ְב ַחד ַס ְּל ָקא,(אצטריכנא
. ִ ּד ְכ ִּתיב ָעלָ ה ָע ׁ ָשן ְּב ַא ּפ ֹו,חו ָט ָמא ּ ַתלְ יָא
ֹ  וְ ִדינָ א ְּב,ּ ַתלְ יָא
 ִע ָ ּק ָרא ְ ּדר ּוגְ זָא.ֹאכל
ֵ  ָהא ְ ּכ ִתיב וְ ֵא ׁש ִמ ּ ִפיו ּת,ימא
ָ וְ ִאי ּ ֵת
.חו ָט ָמא ּ ַתלְ יָא
ֹ ְּב

In the book of studies from the school of Rav Yeva Sava, it is written that the lower H
 הof Malchut receives Light from the mouth of Arich Anpin. This is not the case in this
study. Malchut connects to left nostril of the nose. Even though the Light comes from
one channel, it comes with judgments.
2 Samuel 22:9
“”ﬠָ לָ ה ﬠָ ָשׁן ְבּאַ פּוֹ וְאֵ שׁ ִמ ִפּיו תּ ֹאכֵל גֶּחָ ִלים בָּ ﬠֲרוּ ִממֶּ נּוּ
“Smoke went up out of His nostrils, Fire from His mouth devoured; Coals were kindled
by it.”
Anger and judgment influenced by the nose because the Light of Chokmah without
Chassadim brings judgments.
 ְ ּבמוֹ חָ א ָׁש ִקיט,ישא
ָׁ ִּיקא ַקד
ָ  ָּכל ִּת ּקוּנִ ין דְּ ַע ִּת.57 ש ִקיט וְ ָס ִתים
ָ ׁ מו ָחא
ֹ  ְּב,ישא
ָ ׁ יקא ַק ִ ּד
ָ  ָּכל ִּת ּק ּונִ ין ְ ּד ַע ִּת.57
, וְ כָ ל ִּת ּקוּנִ ין דִּ ז ְֵעיר ַאנְ ּ ִפין. ְּב ָח ְכ ָמה ּ ַת ּ ָת ָאה וְ סָ ִתים ִמ ְת ּ ַת ְ ּקנָן, וְ ָכל ִּת ּק ּונִ ין ִ ּדזְ ֵעיר ַאנְ ּ ִפין.ִמ ְת ּ ַת ְּקנָ ן
 )תהלים, דִּ ְכ ִּתיב. ְ ּבחָ ְכ ָמה ּ ַת ּ ָת ָאה ִמ ְת ּ ַת ְ ּקנָן,ית
ָ ש
ׂ ִ  )תהלים קד( ּ ֻכ ּ ָלם ְּב ָח ְכ ָמה ָע, ִ ּד ְכ ִּתיב.ִמ ְת ּ ַת ְּקנָ ן
. וְ ה' ְ ּכלָ לָ א דְּ כ ּ ָֹלא וַדַּ אי,ית
ָ קד( ּ ֻכ ּ ָלם ְ ּבחָ ְכ ָמה ָע ִ ׂש
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. דִּ ינָא ִא ְּת ַער ִמ ּנ ָּה, ה' דְּ הָ כָ א.' ִ ּדינָ א מַ ה ּ ֵבין ה' ְלה, ה' ְ ּד ָה ָכא.'בין ה' לְ ה
ֵ ּ  ַמה.וְ ה' ְ ּכלָ לָ א ְ ּדכ ּ ָֹלא וַ ַּדאי
.ו ְּדהָ כָ א ַרחֲמֵ י גּוֹ ַרחֲמֵ י
. ּו ְד ָה ָכא ַרחֲ ֵמי ג ֹּו ַרחֲ ֵמי.ִא ְּת ַער ִמ ָ ּנ ּה
Psalms 104:24
“�ֶית מָ ְלאָ ה הָ אָ ֶרץ ִק ְניָנ
ָ ֲשׂי� יְהוָה כֻּלָּ ם ְבּחָ כְ מָ ה ﬠָ ִשׂ
ֶ ”מָ ה ַרבּוּ מַ ﬠ
““How manifold are Thy works, YHVH! In wisdom hast Thou made them all; the earth
is full of Thy creatures””
There are two kinds of Chokmah in the world of Atzilut. The sefira of Chokmah of the
ten Sefirot and Chokmah of the left side that is the root of the 32 paths that created
the world of Malchut. The first kind of Chokmah is the force and the essence of the
light of Chokmah. The Chokmah from the Left is the revelation of the Light of Chokmah
in Binah that is the creative force of the world below. This light is the continuation of
the Light from the Chokmah of the concealed Keter that is the head of Arich Anpin.
The three heads of Keter (Originally published for 2539

DZ https://dailyzohar.com/daily-zohar-2539/
 ּ ַת ְליָא ָּכל י ִ ְּקיר ּו,ישא
ָׁ ִּיקא ַקד
ָ יקנָא דְּ ַע ִּת
ְ  ְ ּב ִד.58
 מַ זָּלָ א,יקנָא
ְ ִּ מֵ הַ אי ד. מַ זָּלָ א דְּ כ ּ ָֹלא ִא ְק ֵרי.דְּ כ ּ ָֹלא
י ִ ַּקירו ָּתא )נ''א מהאי מזלא יקירא( )ממזלא
 ּ ֻכ ְּלה ּו. מַ זָּלֵ י ִע ּ ָלאֵ י וְ ַת ּ ָתאֵ י,יקירא( דְּ כָ ל י ִ ַּק ִירין
 ְ ּבהַ אי מַ זָּלָ א ּ ַת ְליָיא חַ יֵּי.יחין ְלהַ הוּא מַ זָּלָ א
ִ מַ ְ ׁש ִ ּג
 ְ ּבהַ אי מַ זָּלָ א ּ ַת ְליָין ְ ׁשמַ יָא. ְמזוֹ נֵי דְּ כ ּ ָֹלא,דְּ כ ּ ָֹלא
 ַא ְ ׁש ּגָחו ָּתא, ְ ּבהַ אי מַ זָּלָ א. ִ ּג ְ ׁש ִמין דְּ ַרעֲ וָא.וְ ַא ְר ָעא
ָילין ִע ּ ָל ִאין
ִ ּ ְ ּבהַ אי מַ זָּלָ א ּ ַת ְליָין ָּכל חַ י.דְּ כ ּ ָֹלא
( )דף רפ''ט ע''ב.וְ ַת ּ ָת ִאין

. ּ ַתלְ יָא ָּכל יְ ִּקיר ּו ְ ּדכ ּ ָֹלא,ישא
ָ ׁ יקא ַק ִ ּד
ָ יקנָ א ְ ּד ַע ִּת
ְ  ְּב ִד.58
 ַמ ָ ּזלָ א י ִַּקיר ּו ָתא )נ''א,יקנָ א
ְ  ֵמ ַהאי ִ ּד.ַמ ָ ּזלָ א ְ ּדכ ּ ָֹלא ִא ְק ֵרי
 ַמ ָ ּזלֵ י,מהאי מזלא יקירא( )ממזלא יקירא( ְ ּד ָכל י ִַּק ִירין
 ְּב ַהאי.יחין לְ ַהה ּוא ַמ ָ ּזלָ א
ִ  ּ ֻכ ְּלה ּו ַמ ׁ ְש ִ ּג.ִע ּ ָל ֵאי וְ ַת ּ ָת ֵאי
 ְּב ַהאי ַמ ָ ּזלָ א. ְמ ֹזונֵי ְ ּדכ ּ ָֹלא,ַמ ָ ּזלָ א ּ ַתלְ יָיא ַח ּיֵי ְ ּדכ ּ ָֹלא
, ְּב ַהאי ַמ ָ ּזלָ א. ִ ּג ׁ ְש ִמין ְ ּד ַרעֲ וָ א.ּ ַתלְ יָין ׁ ְש ַמיָא וְ ַא ְר ָעא
 ְּב ַהאי ַמ ָ ּזלָ א ּ ַתלְ יָין ָּכל ַח ּיָילִ ין ִע ּ ָל ִאין.ַא ׁ ְש ָ ּגח ּו ָתא ְ ּדכ ּ ָֹלא
( )דף רפ''ט ע''ב.וְ ַת ּ ָת ִאין

The beard of the face of Arich Anpin is called ‘Mazal’ ‘’מזל, a word that means ‘luck’ but
it also means ‘drip’ or ‘flow’, relating to the flow of light from the Endless. The hair of
A”A (Arich Anpin) is channels for the light that comes from Keter and supply the forces
to create the upper and lower worlds including the angels. The nourishment,
sustenance of all worlds depend on the ‘mazal’ from A”A.
Zeir Anpin and Malchut are the aspects of Heaven and Earth that also depend on it.
This precious ‘mazal’ is also called ‘’מזלא,’mazala’ that means ‘success’. Because the
hair is channeling it includes aspects of judgment but in this case it helps the channels
hold to the root in Keter and draw the light to the four worlds of Atzilut, B’riah, Yetzirah,
and Asiah below. Without the channels from the beard of A”A, Zeir Anpin and Malchut
wouldn’t be able to come to existence.
On Rosh Hashana and Yom Kippur we have a connection to the highest level of Keter.
We use this opportunity during the Kedusha of Keter (in the Musaf) to ask one of three
wishes, righteous children, sustenance, and divine spirit. The entire year depends on
these two events and that means a connection to the Keter of Arich Anpin.
A similar opportunity we have on Shabbat morning during the Kedusha of Keter. Also
during the third meal of Shabbat, we can study Zohar and make personal wishes. The
latter two events affect the week ahead while Rosh Hashana and Yom Kippur affect the
entire year.
 דְּ ִמ ְ ׁשחָ א דִּ ְרבו ָּתא,יעין
ִ שר נְ ִב
ַׂ ֲ ְּתלַ ת ע.59  ּ ַתלְ יָין, ְ ּד ִמ ׁ ְש ָחא ִ ּד ְרב ּו ָתא ָט ָבא,יעין
ִ שר נְ ִב
ׂ ַ ֲ ְּתלַ ת ע.59
 וְ כֻ ְּלה ּו.יקנָא דְּ מַ זָּלָ א י ִ ַּק ָירא דָּ א
ְ  ּ ַת ְליָין ְ ּב ִד, טָ בָ א. וְ כֻ ְּלה ּו נָ ְפ ִקין לִ זְ ֵעיר ַאנְ ּ ִפין.יקנָ א ְ ּד ַמ ָ ּזלָ א י ִַּק ָירא ָ ּדא
ְ ְּב ִד
33
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ימא ּ ֻכ ְּלהוּ ,אֶ ּ ָלא
כ ְּלה ּוֶ ,א ּ ָלא ִּת ׁ ְש ָעה ִמ ּנַיְ יה ּוִ ,מ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ָחן ִּבזְ ֵעיר נ ְָפ ִקין ִלז ְֵעיר ַאנְ ּ ִפין .לָ א ּ ֵת ָ
ימא ּ ֻ
לָ א ּ ֵת ָ
ִּת ְ ׁש ָעה ִמ ַּניְיהוִּ ,מ ְ ׁש ּ ַת ְ ּכחָ ן ִ ּבז ְֵעיר ַאנְ ּ ִפין,
ַאנְ ּ ִפין ,לְ ַא ְכ ּ ְפיָיא ִ ּדינִ ין.
ְל ַא ְכ ּ ְפיָיא דִּ ינִ ין.
The thirteen attributes of mercy depend on the beard of A”A. They flow to Zeir Anpin
but only nine of them revealed on that level. They sweeten the judgments on the lower
levels.

) .60וכד( ַהאי ַמ ָ ּזלָ אַ ּ ,תלְ יָיא ְּב ׁ ִש ּק ּולָ א ַעד ַט ּב ּו ָראָּ .כל
יה ּ ַתלְ יָיןְּ .ב ַהאי ַמ ָ ּזלָ א,
ִק ּד ּו ׁ ֵשי ִק ּד ּו ׁ ִשין ִ ּד ְקד ּו ּ ׁ ָשא ּ ֵב ּ
ישא ְ ּד ָכל
ּ ָפ ׁ ִשיט ּ ְפ ׁ ִשיט ּו ָתא ְ ּדק ּו ְט ָרא ִע ּ ָל ָאהַ .הה ּוא ֵר ׁ ָ
מו ַדע ,וְ לָ א י ְַד ִעין ִע ּ ָל ִאין
ישיןּ ְ ,דלָ א ִא ְתיְ ַדע ,וְ לָ א ִא ׁ ְש ְּת ֹ
ֵר ׁ ִ
ְ
וְ ַת ּ ָת ִאיןְּ .בגִ ין ַּכך ּכ ּ ָֹלא ְּב ַהאי ַמ ָ ּזלָ א ּ ַתלְ יָיא.

) .60וכד( הַ אי מַ זָּלָ אַ ּ ,ת ְליָיא ְ ּב ִ ׁש ּקוּלָ א ַעד
יה ּ ַת ְליָין.
ּשי ִקדּ ו ִ ּׁשין דִּ ְקדו ּ ָׁ
טַ בּ ו ָּראָּ .כל ִקדּ ו ׁ ֵ
ּשא ּ ֵב ּ
ְ ּבהַ אי מַ זָּלָ אָ ּ ,פ ִ ׁשיט ּ ְפ ִ ׁשיטו ָּתא דְּ קו ְּט ָרא ִע ּ ָל ָאה.
ישין ,דְּ לָ א ִא ְתי ְַדע ,וְ לָ א
ישא דְּ כָ ל ֵר ִ ׁ
הַ הוּא ֵר ָׁ
ִא ְ ׁש ְּתמוֹ ַדע ,וְ לָ א י ְַד ִעין ִע ּ ָל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאיןּ ְ .בגִ ין ַּכךְ
כּ ּ ָֹלא ְ ּבהַ אי מַ זָּלָ א ּ ַת ְליָיא.

The entire creation has the aspect of the human body.
Genesis 1:26
מוּתנוּ“
ֲשׂה אָ ָדם ְבּצַ ְלמֵ נוּ כִּ ְד ֵ
�היםַ ,נﬠ ֶ
” ַויּ ֹאמֶ ר אֱ ִ
”“And God said: ‘Let us make man in our image, after our likeness
Job 19:26
”וּמ ְבּ ָשׂ ִרי אֶ חֱ זֶה אֱ לוֹהַּ “
ִ
”“in my flesh I shall see God,
The ‘mazala’ spreads equally from the head to the navel in the middle of the torso. The
’, ‘image’ thatצלם‘ entire body is divided to three parts related to the three letters of
’ from the chest to theל‘ ’ spreads from the mouth to the chest, theם‘ created us. The
’ is from the navel down. The hair from the head can spread only up toץ‘ navel and the
’ occupies the space below and have different purposes.ל‘ the chest because the

ישין ַּדאֲ ֵמינָ אִ ,מ ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ָטן .וְ כֻ ְּלה ּו
יקנָ א ָּדא ,ג' ֵר ׁ ִ
ְּ .61ב ִד ְ
ְ
יהּ .ו ְבגִ ין ַּכךָּ ,כל
ִמ ְת ַח ְּב ָרן ְּב ַהאי ַמ ָ ּזלָ אּ ,ו ִמ ׁ ְש ּ ַת ְכ ִחין ּ ֵב ּ
יְ ִקיר ּו ְ ּדי ִַקיר ּו ָתאְּ ,ב ַהאי ַמ ָ ּזלָ א ּ ַתלְ יָיאָּ .כל ִא ּ ֵלין ַא ְתוָ ון
יקנָ א,
יקאּ ,כ ּולְ ה ּו ּ ַתלְ יָין ְּב ַהאי ִ ּד ְ
ְ ּד ַתלְ יָין ְּב ַהאי ַע ִּת ָ
ימא ַא ְתוָ ון
יה ,לְ ַק ְּי ָ
ּו ִמ ְת ַח ְּב ָרן ְּב ַהאי ַמ ָ ּזלָ א ,וְ ַתלְ יָין ּ ֵב ּ
יקא ,לָ א
ַאחֲ ָרנִ יןּ ְ .ד ִאלְ ָמלֵ י לָ א ְסלִ יק ִא ּ ֵלין ַא ְתוָ ון ְּב ַע ִּת ָ
ימין ִא ּ ֵלין ַאחֲ ָרנִ יןּ .ו ְבגִ ין ַּכ ְך ָא ַמר מ ׁ ֶֹשה ַּכד ִא ְצ ְט ִר ְ
יך,
ַקיְ ִ
ימנָ א )זימני(ּ ,ו ָפ ִסיק ַטעֲ ָמא ְּבגַ ַ ּוויְ יה ּוּ ְ .ד ָהא
יְ יָ' יְ יָ'ְּ ,ת ֵרי זִ ְ
ְּב ַמ ָ ּזלָ א ּ ַתלְ יָיא ּכ ּ ָֹלאֵ .מ ַהאי ַמ ָ ּזלָ אִ ,מ ְת ַּכ ְּס ֵפי ִע ּ ָל ֵאי
יה ַמאן ְ ּדזָ ֵכי
יה .ז ַָּכ ָאה ח ּולָ ֵק ּ
וְ ַת ּ ָת ֵאיּ ,ו ִמ ְת ַּכ ְפיָין ַק ּ ֵמ ּ
לְ ַהאי.

ישין דַּ אֲ מֵ ינָאִ ,מ ְת ּ ַפ ּ ְ ׁשטָ ן.
יקנָא דָּ א ,ג' ֵר ִ ׁ
ּ ְ .61ב ִד ְ
יה.
וְ כֻ ְּלה ּו ִמ ְתחַ ְ ּב ָרן ְ ּבהַ אי מַ זָּלָ א ,ו ִּמ ְ ׁש ּ ַת ְכ ִחין ּ ֵב ּ
ו ְּבגִ ין ַּכ ְךָּ ,כל י ְִקיר ּו דְּ י ִַקירו ָּתאּ ְ ,בהַ אי מַ זָּלָ א
יקא,
ּ ַת ְליָיאָּ .כל ִא ּ ֵלין ַא ְתוָון דְּ ַת ְליָין ְ ּבהַ אי ַע ִּת ָ
יקנָא ,ו ִּמ ְתחַ ְ ּב ָרן ְ ּבהַ אי
כּ ּו ְלה ּו ּ ַת ְליָין ְ ּבהַ אי דִּ ְ
ְימא ַא ְתוָון ַאח ֲָרנִ ין.
יהְ ,ל ַקיּ ָ
מַ זָּלָ א ,וְ ַת ְליָין ּ ֵב ּ
יקא ,לָ א
דְּ ִא ְל ָמלֵ י לָ א ְס ִליק ִא ּ ֵלין ַא ְתוָון ְ ּב ַע ִּת ָ
ֹשה ַּכד
ְימין ִא ּ ֵלין ַאח ֲָרנִ ין .ו ְּבגִ ין ַּכ ְך ָאמַ ר מ ׁ ֶ
ַקי ִ
ְ
ִימנָא )זימני( ,וּפָ ִסיק
ִא ְצ ְט ִריךְ ,ייָ' ְייָ'ְּ ,ת ֵרי ז ְ
טַ עֲ ָמא ְ ּב ַג ּוַויְיהוּ .דְּ הָ א ְ ּבמַ זָּלָ א ּ ַת ְליָיא כּ ּ ָֹלא.
מֵ הַ אי מַ זָּלָ אִ ,מ ְת ַּכ ְ ּספֵ י ִע ּ ָלאֵ י וְ ַת ּ ָתאֵ י ,ו ִּמ ְת ַּכ ְפיָין
יה מַ אן דְּ זָכֵ י ְלהַ אי.
יה .ז ַָּכ ָאה חוּלָ ֵק ּ
ַק ּ ֵמ ּ

The three heads of Keter revealed in the light of the beard. They connect to the roots
 YHVH name. These letters support the otherיהוה and spread to reveal the letters of the
letters on lower levels. The YHVH name must connect to the roots of the beard in order
to draw the light of the supernal Keter. This connection is represented by the little line
’, ‘Y’ is the only letter that doesי‘  Y of the name. For that reason theי above the letter
not touch the base line of the letters.
DailyZohar.com
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The connection to the thirteen attributes begins with twice the name YHVH (Exodus
34:6). The first one connects to Arich Anpin and the second to Zeir Anpin.
ימין,
ימא דְּ כָ ל ְס ִּת ִ
ישאְ ,ס ִּת ָ
יקא ַקדִּ ָׁ
ימין ,לָ א  .62הַ אי ַע ִּת ָ
ימא ְ ּד ָכל ְס ִּת ִ
ישאְ ,ס ִּת ָ
יקא ַק ִ ּד ׁ ָ
ַ .62האי ַע ִּת ָ
ישא
ישא ִע ּ ָל ָאה לְ ָכל לָ א ַא ְד ַּכר ,וְ לָ א ִא ְ ׁש ְּתכַ ח .ו ְּבגִ ין דְּ ִאיה ּו ֵר ָׁ
ַא ְד ַּכר ,וְ לָ א ִא ׁ ְש ְּת ַכחּ .ו ְבגִ ין ְ ּד ִאיה ּו ֵר ׁ ָ
ישא ח ֲָדא,
ישא חֲ ָדאְּ ,בלָ א ּג ּופאִ ,ע ּ ָל ָאה ְלכָ ל ִע ּ ָל ִאין ,לָ א ִא ְד ַּכרַּ ,בר ֵר ָׁ
ִע ּ ָל ִאין ,לָ א ִא ְד ַּכרַ ּ ,בר ֵר ׁ ָ
ָ
ְימא כּ ּ ָֹלא.
ְ ּבלָ א ּגוּפָ אְ ,ל ַקיּ ָ
ימא ּכ ּ ָֹלא.
לְ ַק ְּי ָ
 .63וְ ַהאי )נ''א

דכל

סתימין )ס''א

בגין

דאיהו( רישא )עלאה( עלאין לכל עלאין ,לא אדכר ,אלא רישא
חדא ,בלא גופא ,לקיימא כלא .והוא( ָט ִמיר וְ ָס ִתים וְ גָ נִ יז

ימ ָאה
מו ָחא ְס ִת ָ
ֹ
ִמ ּכ ּ ָֹלאִּ ,ת ּק ּו ֹנוי ִא ְת ּ ָת ְּקנָ ןְּ ,ב ַהה ּוא
ְ ּדכ ּ ָֹלאּ ְ ,ד ִא ְת ּ ְפ ׁ ַשט וְ ִא ְת ּ ָת ַ ּקן ּכ ּ ָֹלא וְ נָ ִפיק ֶח ֶסד ִע ּ ָל ָאה,
מו ָחא
וְ ֶח ֶסד ִע ּ ָל ָאה ִא ְת ּ ָפ ׁ ַשט וְ ִא ּ ָת ַקן וְ ִא ְת ְ ּכלִ יל ּכ ּ ָֹלא ְּב ֹ
ימ ָאה ָ ּדאַּ .כד ִא ְת ְּת ַקן ִח ָ ּו ָורא ָ ּדא ִּבנְ ִהיר ּו ָ ּדא,
ְס ִת ָ
מו ָחא וְ ִא ְתנְ ִהיר ,וְ ַתלְ יָיא
ּ ָב ַט ׁש ַמאן ְ ּד ָב ַט ׁשְּ ,ב ַהאי ֹ
מו ָחא ַאחֲ ָראּ ְ ,ד ִא ְת ּ ְפ ׁ ַשט וְ נָ ִהיר לִ ְת ּ ָל ִתין
ִמ ּ ַמ ָ ּזלָ א י ִַּק ָירא ֹ
ּו ְת ֵרין ׁ ְש ִבילִ יןַּ .כד ִא ְתנְ ִהיר נָ ִהיר ִמ ּ ַמ ָ ּזלָ א י ִַּק ָירא.
לון.
ישין ,וְ ַחד ְ ּד ָכ ִליל ֹ
ישין ִע ּ ָל ִאיןְּ ,ת ֵרין ֵר ׁ ִ
ִא ְתנְ ִהיר ּו ג' ֵר ׁ ִ
יה.
ּו ְב ַמ ָ ּזלָ א ּ ַתלְ יָין ,וְ ִא ְת ְ ּכלִ ילָ ן ּ ֵב ּ

 .63וְ הַ אי )נ''א דכל סתימין )ס''א בגין
דאיהו( רישא )עלאה( עלאין לכל עלאין ,לא
אדכר ,אלא רישא חדא ,בלא גופא ,לקיימא
כלא .והוא( טָ ִמיר וְ סָ ִתים וְ גָנִ יז ִמכּ ּ ָֹלאִּ ,ת ּקוּנוֹ י
ימ ָאה דְּ כ ּ ָֹלא,
ִא ְת ּ ָת ְ ּקנָןּ ְ ,בהַ הוּא מוֹ חָ א ְס ִת ָ
שט וְ ִא ְת ּ ָת ַּקן כּ ּ ָֹלא וְ נ ִָפיק חֶ סֶ ד ִע ּ ָל ָאה,
דְּ ִא ְת ּ ְפ ׁ ַ
שט וְ ִא ּ ָת ַקן וְ ִא ְת ְ ּכ ִליל כּ ּ ָֹלא
וְ חֶ סֶ ד ִע ּ ָל ָאה ִא ְת ּ ָפ ׁ ַ
ָורא דָּ א
ימ ָאה דָּ אַּ .כד ִא ְת ְּת ַקן ִח ּו ָ
ְ ּבמוֹ חָ א ְס ִת ָ
ִ ּבנְ ִהיר ּו דָּ אָּ ,בטַ ׁש מַ אן דְּ בָ טַ ׁשּ ְ ,בהַ אי מוֹ חָ א
וְ ִא ְתנְ ִהיר ,וְ ַת ְליָיא ִמ ּ ַמזָּלָ א י ִ ַּק ָירא מוֹ חָ א ַאח ֲָרא,
יליןַּ .כד
שט וְ נ ִָהיר ִל ְת ּ ָל ִתין ו ְּת ֵרין ְ ׁש ִב ִ
דְּ ִא ְת ּ ְפ ׁ ַ
ישין
ִא ְתנְ ִהיר נ ִָהיר ִמ ּ ַמזָּלָ א י ִ ַּק ָיראִ .א ְתנְ ִהיר ּו ג' ֵר ִ ׁ
ישין ,וְ חַ ד דְּ כָ ִליל לוֹ ן .ו ְּבמַ זָּלָ א
ִע ּ ָל ִאיןְּ ,ת ֵרין ֵר ִ ׁ
יה.
ּ ַת ְליָין ,וְ ִא ְת ְ ּכ ִלילָ ן ּ ֵב ּ

’ and it is theחכמה סתימאה‘ The Keter of Arich Anpin that has in it the root of Chokmah,
most concealed because it is close to the Endless. From the Chokmah of the supernal
Keter spreads out the supernalChessed. The head of Keter created the vessel for the
levels below it that formed Chokmah and Binah, father and Mother. They receive the
light from the beard of Arich Anpin to channel it to the 32 paths. These 32 paths revealed
in the 22 letters and God’s 10 commands of Creation.
יקנָ אּ ְ ,ד ִאיה ּו
ארי לְ ִא ְת ּגַלְ יָיא י ִָקיר ּו ְ ּד ִד ְ
ִ .64מ ָּכאן ׁ ָש ֵ
יקא
ימ ָאה .וְ ִאי ּנ ּון ִמ ְת ּ ָת ְקנָ ן )ביה(ּ ְ ,כ ָמה ְ ּד ַע ִּת ָ
ַמ ָ ּזלָ א ְס ִת ָ
יהָ ,ה ִכי ּכ ּ ָֹלא ִּב ְתלַ ת
ישא ְּתלַ ת ֵר ׁ ִ
ַק ִ ּד ׁ ָ
ישין ִמ ְת ַע ְּט ִרין ּ ֵב ּ
ישין .וְ ַכד ִא ְתנָ הֲ ָרןַ ּ ,תלְ יָין ּ ֻכ ְּלה ּו ָ ּדא ְּב ָדא ִּב ְתלַ ת
ֵר ׁ ִ
לון.
ישיןְּ ,ת ֵרין ִמ ְּת ֵרין ִס ְט ִרין ,וְ ַחד ְ ּד ָכלִ יל ֹ
ֵר ׁ ִ

יקנָא,
ארי ְל ִא ְת ּג ְַליָיא י ִָקיר ּו דְּ ִד ְ
ִ .64מ ָּכאן ָׁש ֵ
ימ ָאה .וְ ִאי ּנוּן ִמ ְת ּ ָת ְקנָן )ביה(,
דְּ ִאיה ּו מַ זָּלָ א ְס ִת ָ
ישין ִמ ְת ַע ְּט ִרין
ישא ְּתלַ ת ֵר ִ ׁ
יקא ַקדִּ ָׁ
ְ ּכ ָמה דְּ ַע ִּת ָ
ישין .וְ כַ ד ִא ְת ָנה ֲָרן,
יה ,הָ ִכי כּ ּ ָֹלא ִ ּב ְתלַ ת ֵר ִ ׁ
ּ ֵב ּ
ישיןְּ ,ת ֵרין ִמ ְּת ֵרין
ּ ַת ְליָין ּ ֻכ ְּלה ּו דָּ א ְ ּב ָדא ִ ּב ְתלַ ת ֵר ִ ׁ
ִס ְט ִרין ,וְ חַ ד דְּ כָ ִליל לוֹ ן.

#63
’ and it isחכמה סתימאה‘ The Keter of Arich Anpin that has in it the root of Chokmah,
the most concealed because it is close to the Endless. From the Chokmah of the
supernal Keter spreads out the supernal Chessed. The head of Keter created the vessel
for the levels below it that formed Chokmah and Binah, father and Mother. They
receive the light from the beard of Arich Anpin to channel it to the 32 paths. These 32
paths revealed in the 22 letters and God’s 10 commands of Creation.
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#64
The light of the beard of Arich Anpin, ‘Mazal’ begins to be revealed in the levels below
in the form of three columns, Right, Left, and Center that stem from the three heads of
Keter
of
Arich
Anpin.
As we learned before, the Hebrew letters are vessels and the Nikkud (Vowels) is the
light that animates the vessel and causes it to ‘radiate’ its light. The process of
spreading the Light down the levels to the tenth Sefira of Malchut is represented by
the letter  וVav. It’s the aspect of the six sefirot of Zeir Anpin. The light of the upper
three sefirot is represented by the Nikkud of Cholam (top dot), Shuruk (Middle dot),
Chirik
(bottom
dot).

This Nikkud is the aspect of the light from Chokmah, Binah, and Da’at flowing down
and sustains Zeir Anpin that is the channel of light to Malchut.
#65
The Zohar explains that Atika Kadisha (means ‘Holy Ancient’) comes from the
unknown source ( )רדל”אthat includes everything. The heads of Keter and the three
columns
are
included
as
one
in
Atika
Kadisha.
The unknown source is not counted as one of the Sefirot and not even as Keter to them.
, ּ ָתא ֲחזֵי.ישא
ָׁ ִּיקא ַקד
ָ  מַ אן ַע ִּת,ימא
ָ  וְ ִאי ּ ֵת.65
 וְ לָ א, ִאית דְּ לָ א ִא ְתי ְַדע,ילא
ָ ּ ילא ְל ֵע
ָ ּ ְל ֵע
, וְ הוּא ָּכ ִליל כּ ּ ָֹלא, וְ לָ א ִא ְת ְר ִ ׁשים,ִא ְ ׁש ְּתמוֹ ַדע
 ו ְּכ ֵדין.(יה ְ ּכ ִלילָ ן )ס''א תליין
ׁ ִ ו ְּת ֵרין ֵר
ּ ישין ּ ֵב
, וְ הַ הוּא לָ או ְ ּב ִמנְ יָינָא.כּ ּ ָֹלא )חדא( הָ ִכי ִא ְת ְּת ַקן
ּש ָּבן אֶ ּ ָלא ִ ּב ְרעו ָּתא
ׁ ְ וְ לָ א ִ ּב ְכלָ לָ א וְ לָ א ְ ּבחו
 )תהלים לט( ָאמַ ְר ִּתי, ַעל דָּ א ִא ְּתמַ ר,דְּ ִל ָּבא
.אֶ ְ ׁש ְמ ָרה דְּ ָרכַ י מֵ ֲחטֹא ִב ְל ׁשוֹ נִ י

ילא
ָ ּ  לְ ֵע, ּ ָתא חֲ זֵי.ישא
ָ ׁ יקא ַק ִ ּד
ָ  ַמאן ַע ִּת,ימא
ָ  וְ ִאי ּ ֵת.65
 וְ לָ א,מו ַדע
ֹ  וְ לָ א ִא ׁ ְש ְּת, ִאית ְ ּדלָ א ִא ְתיְ ַדע,ילא
ָ ּ לְ ֵע
יה
ִ ׁ  ּו ְת ֵרין ֵר, וְ ה ּוא ָּכלִ יל ּכ ּ ָֹלא,ִא ְת ְר ׁ ִשים
ּ ישין ּ ֵב
. ּו ְכ ֵדין ּכ ּ ָֹלא )חדא( ָה ִכי ִא ְת ְּת ַקן.(ְ ּכלִ ילָ ן )ס''א תליין
 וְ לָ א ִּב ְכלָ לָ א וְ לָ א ְּבח ּו ׁ ְש ּ ָבן ֶא ּ ָלא,וְ ַהה ּוא לָ או ְּב ִמנְ יָינָ א
 )תהלים לט( ָא ַמ ְר ִּתי, ַעל ָ ּדא ִא ְּת ַמר,ִּב ְרע ּו ָתא ְ ּדלִ ּ ָבא
.ֶא ׁ ְש ְמ ָרה ְ ּד ָר ַכי ֵמחֲ טֹא ִבלְ ׁש ֹונִ י

The Zohar explains that Atika Kadish (means ‘Holy Ancient’) comes from the unknown
source ( )רדל”אthat includes everything. The heads of Keter and the three columns are
included as one in Atika Kadisha.
The unknown source is not counted as one of the Sefirot and not even as Keter to them.
יקא
ָ  מֵ ַע ִּת,ִא ְ ׁש ְּתכַ ח
שירו ָּתא
ֵ ׁ ְּ אֲ ָתר ד.66
 הוּא נְ ִהיר ּו, דְּ ִא ְתנְ ִהיר ִמ ּ ַמזָּלָ א,ישא
ָׁ ִַּקד
.שט ִל ְת ּ ָל ִתין ו ְּת ֵרין ִעיבָ ר
ַ ׁ  דְּ ִא ְת ּ ְפ,דְּ חָ ְכ ְמ ָתא
.יה
ָ וְ נ ְָפ ָקא מֵ הַ הוּא מוֹ חָ א ְס ִת
ּ ֵ ִמ ְ ּנ ִהיר ּו דְּ ב,ימ ָאה
יתא )ס''א
ָ ישא נ ִָהיר ְ ּב ַק ְד ִמ
ָׁ ִּיקא ַקד
ָ וּמַ ה דְּ ַע ִּת
ִמ ּ ָמה
שירו ָּתא
ֵ ׁ ְ ו.ִהיא
 דָּ א,(בחכמתא
,ישין
ׁ ִ  וְ ִא ְת ָע ִביד ִל ְתלַ ת ֵר,(דְּ ִא ְת ּג ְַליָיא )הוי
36

,ישא
ָ ׁ יקא ַק ִ ּד
ָ  ֵמ ַע ִּת, אֲ ָתר ְ ּד ׁ ֵשיר ּו ָתא ִא ׁ ְש ְּת ַכח.66
 ְ ּד ִא ְת ּ ְפ ׁ ַשט, ה ּוא נְ ִהיר ּו ְ ּד ָח ְכ ְמ ָתא,ְ ּד ִא ְתנְ ִהיר ִמ ּ ַמ ָ ּזלָ א
,ימ ָאה
ָ מו ָחא ְס ִת
ֹ  וְ נָ ְפ ָקא ֵמ ַהה ּוא.יבר
ָ לִ ְת ּ ָל ִתין ּו ְת ֵרין ִע
ישא נָ ִהיר
ָ ׁ ַק ִ ּד
יקא
ָ  ּו ַמה ְ ּד ַע ִּת.יה
ּ ִמ ְּנ ִהיר ּו ְ ּד ֵב
 וְ ׁ ֵשיר ּו ָתא ִמ ּ ָמה. ָ ּדא ִהיא,(יתא )ס''א בחכמתא
ָ ְּב ַק ְד ִמ
ישא חֲ ָדא
ָ ׁ  וְ ֵר,ישין
ִ ׁ  וְ ִא ְת ָע ִביד לִ ְתלַ ת ֵר,(ְ ּד ִא ְת ַּגלְ יָיא )הוי
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 וְ ִא ּ ֵלין ְּתלַ ת ִמ ְת ּ ַפ ּ ְ ׁשטָ ן.ישא ח ֲָדא ָּכ ִליל לוֹ ן
ָׁ לין וְ ֵר
ֵ ּ  ּו ֵמ ִא, וְ ִא ּ ֵלין ְּתלַ ת ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ָטן לִ זְ ֵעיר ַאנְ ּ ִפין.לון
ֹ ָּכלִ יל
. וּמֵ ִא ּ ֵלין ַנה ֲִרין כּ ּ ָֹלא,ִלז ְֵעיר ַאנְ ּ ִפין
.נַ הֲ ִרין ּכ ּ ָֹלא
The root of the beginning comes from the Light of Atika Kadish that draws the Light
from Mazala, which is the Concealed Chokmah that spread to 32 paths. This light
becomes three heads of Keter, Chokmah, Binah, and the unification of the two as Da’at.
These three are called ‘Chabad’ for their initials. They spread to Zeir Anpin and their
light is revealed in all the levels below them as explained ahead.
, וְ ַא ּ ִפיק חַ ד ַנה ֲָרא, ִא ְת ְ ּג ִליף הַ אי חָ ְכ ְמ ָתא.67
דְּ נָגִ יד וְ נ ִָפיק ְל ַא ְ ׁש ָק ָאה ִ ּגנְ ּ ָתא וְ ָעיִּיל )נ''א
 וְ ִא ְת ָע ִביד חַ ד,ישא דִּ ז ְֵעיר ַאנְ ּ ִפין
ָׁ ועיילן( ְ ּב ֵר
ְ
 וְ ַא ְ ׁש ֵקי,מוֹ חָ א ו ִּמ ּ ַת ּ ָמן ִא ְת ְמ ִ ׁשיך וְ נָגִ יד ְ ּבכָ ל ּגוּפָ א
 )בראשית, ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב.יעאן
ָ ָּכל ִאי ּנוּן נְ ִט
.' ֹב( וְ נָהָ ר יוֹ צֵ א מֵ ֵע ֶדן ְלהַ ְ ׁשקוֹ ת אֶ ת הַ ּגָן וְ גו

 ְ ּדנָ גִ יד, וְ ַא ּ ִפיק ַחד נַהֲ ָרא, ִא ְת ְ ּגלִ יף ַהאי ָח ְכ ְמ ָתא.67
ישא ִ ּדזְ ֵעיר
ָ ׁ וְ נָ ִפיק לְ ַא ׁ ְש ָק ָאה ִ ּגנְ ּ ָתא וְ ָע ִּייל )נ''א ועיילן( ְּב ֵר
ְ מו ָחא ּו ִמ ּ ַת ּ ָמן ִא ְת ְמ ׁ ִש
יך וְ נָ גִ יד ְּב ָכל
ֹ  וְ ִא ְת ָע ִביד ַחד,ַאנְ ּ ִפין
 הֲ ָדא ה ּוא.יעאן
ָ ִאי ּנ ּון נְ ִט
ָּכל
 וְ ַא ׁ ְש ֵקי,ּג ּו ָפא
קות ֶאת
ֹ  )בראשית ב( וְ נָ ָהר ֹיוצֵ א ֵמ ֵע ֶדן לְ ַה ׁ ְש,ִד ְכ ִתיב
.'ַה ָ ּגן וְ ֹגו

Chokmah brought out a ‘river’ (of Light) that is Binah. The upper ‘vessel’ of Chokmah
was formed from supernal Keter and in turn, had to ‘create’ the vessel of Binah to be
able to continue the Light received from Keter. During the formation of the ten Sefirot,
Malchut was elevated to Binah to ‘taste’ its light and adopt the shape of Binah’s vessel.
This process was made so Malchut would be able to receive the higher light. For that
reason, Binah and Malchut represented by the same letter,  הH. Without this ‘affinity’,
Malchut wouldn’t be able to receive and or hold the Light of Chokmah and Binah.
The
Torah
reveals
this
process
in
Genesis
2:10
“אשׁים
ִ ָר
ְלאַ ְרבָּ ﬠָ ה
וְהָ יָה
יִפָּ ֵרד
וּמ ָשּׁם
ִ
הַ גָּן
אֶ ת
ְלהַ ְשׁקוֹת
מֵ ﬠֵ ֶדן
יֹ צֵא
” ְונָהָ רּ
“Now a river flowed out of Eden to water the garden, and from there it divided and
became
four
rivers.”
The Light that came from Chokmah formed the Right column that starts from Chokmah
into
Chessed,
the
head
of
Zeir
Anpin.
Binah became the Left Column of the head of Zeir Anpin
ש ְך וְ ָעיִיל
ַ ׁ  וְ ִא ְת ְמ, ּת ּו ִא ְת ְ ּג ִליף הַ אי חָ ְכ ְמ ָתא.68
 וְ ִא ְת ָע ִביד מוֹ חָ א,ַאנְ ּ ִפין
ישא דִּ ז ְֵעיר
ָׁ ְ ּב ֵר
 הַ הוּא נְ ִהיר ּו דְּ ִא ְתמַ ּ ְ ׁשכָ א.(ַאח ֲָרא )ההוא אחרא
 ִמ ְתחַ ְ ּב ָרן ְ ּבחַ ד,ֵּיה ִא ּ ֵלין ְּת ֵרין ְמ ִ ׁשיכָ ן ִא ְת ְ ּג ִליפו
ּ ִמ ּנ
 )משלי, דִּ ְכ ִּתיב,יקא דְּ בֵ ָירא
ָ ישא דְּ ָע ִמ
ָׁ ֵר
ישא דִּ ז ְֵעיר
ָׁ  וְ ָעיִּיל ְ ּב ֵר.ּג( ְ ּב ַד ְע ּתוֹ ְּתהוֹ מוֹ ת נִ ְב ָקעו
 ו ִּמ ּ ַת ּ ָמן, וְ ִא ְת ָע ִביד מוֹ חָ א ַאח ֲָרא,ַאנְ ּ ִפין
ְ ִא ְת ְמ ִ ׁש
 וּמַ ְליָיא ָּכל ִאי ּנוּן,יך וְ ָעיִּיל ְלגוֹ ּגוּפָ א
 ה ֲָדא הוּא.ִאדָּ ִרין וְ ַא ְכסַ ְד ִרין דְּ גוּפָ א
.ּ )משלי כד( ו ְּב ַד ַעת ח ֲָד ִרים י ּ ִָמ ְלאו,ִד ְכ ִתיב

ישא
ָ ׁ  וְ ִא ְת ְמ ׁ ַש ְך וְ ָעיִ יל ְּב ֵר, ּת ּו ִא ְת ְ ּגלִ יף ַהאי ָח ְכ ְמ ָתא.68
.(מו ָחא ַאחֲ ָרא )ההוא אחרא
ֹ  וְ ִא ְת ָע ִביד,ִ ּדזְ ֵעיר ַאנְ ּ ִפין
יכן
ָ ֵיה ִא ּ ֵלין ְּת ֵרין ְמ ׁ ִש
ּ ַהה ּוא נְ ִהיר ּו ְ ּד ִא ְת ַמ ּ ׁ ְש ָכא ִמ ּנ
,יקא ְ ּד ֵב ָירא
ָ ישא ְ ּד ָע ִמ
ָ ׁ  ִמ ְת ַח ְּב ָרן ְּב ַחד ֵר,ִא ְת ְ ּגלִ יפ ּו
 וְ ָע ִּייל.מות נִ ְב ָקע ּו
ֹ הו
ֹ  )משלי ג( ְּב ַד ְע ּת ֹו ְּת,ִ ּד ְכ ִּתיב
 ּו ִמ ּ ַת ּ ָמן,מו ָחא ַאחֲ ָרא
ֹ  וְ ִא ְת ָע ִביד,ישא ִ ּדזְ ֵעיר ַאנְ ּ ִפין
ָ ׁ ְּב ֵר
ְ
 ּו ַמלְ יָיא ָּכל ִאי ּנ ּון ִא ָּד ִרין,ִא ְת ְמ ׁ ִשיך וְ ָע ִּייל לְ ֹגו ּג ּו ָפא
 )משלי, הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב.וְ ַא ְכ ַס ְד ִרין ְ ּדג ּו ָפא
.כד( ּו ְב ַד ַעת חֲ ָד ִרים יִ ּ ָמלְ א ּו

During the process of Malchut leaving Binah on her way down, the Light of Chokmah
of the 32 paths continued into the head of Zeir Anpin and formed the Left column with
the Light of Binah. Then the light of the middle line of Zeir Anpin unified the Right and
Left lines that came from Chokmah and Binah to form the Light of Da’at that fills the
entire ‘body’ of Zeir Anpin.
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Proverbs 24:3,4
“ י ְִתכּוֹנָן,וּב ְתבוּנָה
ִ ; יִבָּ נֶה בָּ יִת,” ְבּחָ כְ מָ ה
“הוֹן י ָָקר ְונָﬠִ ים- חֲ ָד ִרים יִמָּ ְלאוּ– כָּל,וּב ַדﬠַ ת
ְ ”
“By wisdom(Chokmah) a house is built, And by understanding (Binah) it is established”
“And by knowledge (Da’at) the rooms (vessels) are filled With all precious and pleasant
riches (Lights).”
 ִמ ְ ּנ ִהיר ּו דְּ הַ הוּא מוֹ חָ א ִע ּ ָל ָאה, וְ ִא ּ ֵלין ַנה ֲִרין.69
.( דְּ נ ִָהיר ְ ּבמַ זָּלָ א )עתיקא קדישא,ימ ָאה
ָ ְס ִת
 וְ ָדא,שר דָּ א ְ ּב ָדא
ַ ׁ  וְ ִא ְת ְק.וְ כ ּ ָֹלא דָּ א ְ ּב ָדא ּ ַת ְליָין
 וְ כ ּ ָֹלא הוּא,ִש ְּתמוֹ ָדע דְּ כ ּ ָֹלא חַ ד
ׁ ְ  ַעד דְּ י,ְ ּב ָדא
ֵיה
ָ ַע ִּת
ּ  )דף ר''צ ע''א( וְ לָ א ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמ ּנ,יקא
, נְ ִה ִרין ִל ְתלַ ת ַאח ֲָרנִ ין, ִא ּ ֵלין ְּתלַ ת נְ הוֹ ִרין.ְ ּכלוּם
 וְ כ ּ ָֹלא נ ִָהיר. וְ ִא ּ ֵלין ַנה ֲִרין ִל ְבנִ ין.דְּ ִא ְקרוּן אֲ בָ הָ ן
 ַרעֲ וָוא,יקא
ָ  ַּכד ִא ְת ּג ְַליָיא הַ אי ַע ִּת.מֵ אֲ ָתר חַ ד
 כּ ּ ָֹלא נ ִָהיר וְ כ ּ ָֹלא ִא ְ ׁש ְּתכַ ח ְ ּבחֵ ד ּו,דְּ ַרעֲ וָון
.ימ ָתא
ָ ְֵ ׁשל

מו ָחא ִע ּ ָל ָאה
ֹ
 ִמ ְּנ ִהיר ּו ְ ּד ַהה ּוא, וְ ִא ּ ֵלין נַהֲ ִרין.69
 וְ כ ּ ָֹלא ָּדא.( ְ ּדנָ ִהיר ְּב ַמ ָ ּזלָ א )עתיקא קדישא,ימ ָאה
ָ ְס ִת
 ַעד, וְ ָדא ְּב ָדא, וְ ִא ְת ְק ׁ ַשר ָ ּדא ְּב ָדא.ְּב ָדא ּ ַתלְ יָין
 )דף ר''צ, וְ כ ּ ָֹלא ה ּוא ַע ִּת ָיקא,מו ָדע ְ ּדכ ּ ָֹלא ַחד
ֹ ְ ּדיִ ׁ ְש ְּת
,הו ִרין
ֹ ְ ִא ּ ֵלין ְּתלַ ת נ.ֵיה ְ ּכל ּום
ּ ע''א( וְ לָ א ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמ ּנ
 וְ ִא ּ ֵלין נַהֲ ִרין. ְ ּד ִא ְקר ּון אֲ ָב ָהן,נְ ִה ִרין לִ ְתלַ ת ַאחֲ ָרנִ ין
 ַּכד ִא ְת ַּגלְ יָיא ַהאי. וְ כ ּ ָֹלא נָ ִהיר ֵמאֲ ָתר ַחד.לִ ְבנִ ין
 ּכ ּ ָֹלא נָ ִהיר וְ כ ּ ָֹלא ִא ׁ ְש ְּת ַכח, ַרעֲ וָ וא ְ ּד ַרעֲ וָ ון,יקא
ָ ַע ִּת
.ימ ָתא
ָ ְֵּב ֵחד ּו ׁ ְשל

The Light from Chokmah, Binah, and Da’at of Zeir Anpin shines light from the
concealed Chokma that is from the Mazala that brings the light to the 32 paths of
wisdom. From ‘Chabad’ (Chokmah, Binah, and Da’at) of Zeir Anpin, these three lights
continue to the three patriarchs that are the aspect of Chessed, Gevurah, and Tiferet
of Zeir Anpin. Then came the ‘children’ that are Netzach, Hod, and Yessod of Z”A.
The revelation of the Light of Atika in all the sefirot of Zeir Anpin is called ‘joy’ that is
the state of the vessels when they are fulfilled with the higher light.
ש ְך
ַ ׁ  וְ הַ אי ֵע ֶדן ִא ְת ְמ, הַ אי חָ ְכ ְמ ָתא ִא ְק ֵרי ֵע ֶדן.70
 וּמֵ הַ אי.ימין
ִ ימ ָאה דְּ כָ ל ְס ִת
ָ  ְס ִת,מֵ ֵע ֶדן ִע ּ ָל ָאה
 וְ לָ א,יקא לָ א ִא ְק ֵרי
ָ  דִּ ְב ַע ִּת.שירו ָּתא
ֵ ׁ  ִא ְק ֵרי,ֵע ֶדן
שירו ָּתא
ֵ ׁ יה
ֵ ׁ ֲהוֵי
ּ  ו ְּבגִ ין דְּ לָ א ֲהוֵי ּ ֵב.שירו ָּתא וְ ִסיּו ָּמא
 ְ ּבגִ ין דְּ ִא ְת ַּכ ְסיָיא וְ לָ א. לָ א ִא ְק ֵרי ַא ּ ָתה,וְ ִסיּו ָּמא
שירו ָּתא
ֵ ׁ ְּ וּמֵ אֲ ָתר ד. וְ ִא ְק ֵרי הוּא.ִא ְת ּג ְַליָיא
.ָאב
וְ ִא ְק ֵרי
,ַא ּ ָתה
ִא ְק ֵרי
ִא ְ ׁש ְּתכַ ח
.ּ )ישעיה סג( ִ ּכי ַא ּ ָתה ָא ִבינו,דִּ ְכ ִּתיב

 וְ ַהאי ֵע ֶדן ִא ְת ְמ ׁ ַש ְך ֵמ ֵע ֶדן, ַהאי ָח ְכ ְמ ָתא ִא ְק ֵרי ֵע ֶדן.70
 ִא ְק ֵרי, ּו ֵמ ַהאי ֵע ֶדן.ימין
ִ ימ ָאה ְ ּד ָכל ְס ִת
ָ  ְס ִת,ִע ּ ָל ָאה
 וְ לָ א הֲ וֵ י ׁ ֵשיר ּו ָתא,יקא לָ א ִא ְק ֵרי
ָ  ִ ּד ְב ַע ִּת.ׁ ֵשיר ּו ָתא
 לָ א ִא ְק ֵרי,יה ׁ ֵשיר ּו ָתא וְ ִס ּי ּו ָמא
ּ  ּו ְבגִ ין ְ ּדלָ א הֲ וֵ י ּ ֵב.וְ ִס ּי ּו ָמא
. וְ ִא ְק ֵרי ה ּוא. ְּבגִ ין ְ ּד ִא ְת ַּכ ְסיָיא וְ לָ א ִא ְת ַּגלְ יָיא.ַא ּ ָתה
. וְ ִא ְק ֵרי ָאב,ּו ֵמאֲ ָתר ְ ּד ׁ ֵשיר ּו ָתא ִא ׁ ְש ְּת ַכח ִא ְק ֵרי ַא ּ ָתה
. )ישעיה סג( ִ ּכי ַא ּ ָתה ָא ִבינ ּו,ִ ּד ְכ ִּתיב

The Chokmah of the 32 paths is called ‘’עדן,’Eden’. It’s called the ‘beginning’ because
it’s the source of light for all the lower levels. It is drawn from the supreme Eden that
is the concealed Chokmah that has no beginning and no end. The light of the 32 paths
comes from the concealed Chokmah after it goes through Mazala and not directly. The
concealed light is called ‘ ’הואthat means ‘him’ as ‘unknown’. The Chokmah that is
revealed in the 32 paths is called ‘‘ ’אתהYou’ that is a form of presence as it says
Isaiah 63:16
“� ֶ”כִּ י אַ ָתּה אָ ִבינוּ כִּ י אַ ְב ָרהָ ם ל ֹא י ְָדﬠָ נוּ ְוי ְִשׂ ָראֵ ל ל ֹא יַכִּ ָירנוּ אַ ָתּה יְהוָה אָ ִבינוּ גֹּ אֲ לֵ נוּ מֵ עוֹלָ ם ְשׁמ
“For You are our Father, though Abraham does not know us And Israel does not
recognize us. You, YHVH, are our Father, Our Redeemer from of old is Your name.”
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ֵיבא ָס ָבאּ ְ ,כלָ לָ א ְ ּדכ ּ ָֹלא ,זְ ֵעיר
ְּ .71ב ַא ַּג ְד ּ ָתא ְ ּד ֵבי ַרב י ָ
ישא ְ ּד ִא ְת ַּכ ְסיָיאִ ,א ְק ֵרי
יקא ַק ִ ּד ׁ ָ
ַאנְ ּ ִפין ִא ְק ֵרי ַא ּ ָתהַ .ע ִּת ָ
ה ּוא .וְ ׁ ַש ּ ִפיר .וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא ָק ֵרינָ ן ּ ַבאֲ ָתר ָ ּדא ְ ּד ׁ ֵשיר ּו ָתא
ֵיה הֲ וֵ י
ִא ׁ ְש ְּת ַכחַ ,א ּ ָתהַ .אף ַעל ַּגב ְ ּד ִא ְת ַּכ ְסיָיאִ ,מ ּנ ּ
ׁ ֵשיר ּו ָתא ,וְ ִא ְק ֵרי ָאב .וְ ה ּוא ָאב לַ אֲ ָב ָהן .וְ ַהאי ָאב נָ ִפיק
ישאּ ִ ,ד ְכ ִּתיב )איוב כח( וְ ַה ָח ְכ ָמה ֵמ ַאיִ ן
יקא ַק ִ ּד ׁ ָ
ֵמ ַע ִּת ָ
מו ַדע.
ִּת ּ ָמצֵ אּ .ו ְבגִ ין ָּכ ְך לָ א ִא ׁ ְש ְּת ֹ

ּ ְ .71ב ַא ּג ְַד ּ ָתא דְּ בֵ י ַרב יֵיבָ א סָ בָ אּ ְ ,כלָ לָ א
ישא
יקא ַקדִּ ָׁ
דְּ כ ּ ָֹלאְ ,ז ֵעיר ַאנְ ּ ִפין ִא ְק ֵרי ַא ּ ָתהַ .ע ִּת ָ
ש ּ ִפיר .וְ הַ ְ ׁש ּ ָתא ָק ֵרינָן
דְּ ִא ְת ַּכ ְסיָיאִ ,א ְק ֵרי הוּא .וְ ׁ ַ
שירו ָּתא ִא ְ ׁש ְּתכַ חַ ,א ּ ָתהַ .אף ַעל ּגַב
ַּבאֲ ָתר דָּ א דְּ ׁ ֵ
שירו ָּתא ,וְ ִא ְק ֵרי ָאב .וְ הוּא
ֵיה ֲהוֵי ׁ ֵ
דְּ ִא ְת ַּכ ְסיָיאִ ,מ ּנ ּ
ישא,
יקא ַקדִּ ָׁ
ָאב לַ אֲ בָ הָ ן .וְ הַ אי ָאב נ ִָפיק מֵ ַע ִּת ָ
דִּ ְכ ִּתיב )איוב כח( וְ הַ חָ ְכ ָמה מֵ ַאיִן ִּת ּ ָמצֵ א .ו ְּבגִ ין
ָּכ ְך לָ א ִא ְ ׁש ְּתמוֹ ַדע.

In the book of Rav Yeva Saba, who is also called ‘Saba D’mishpatim’, he set a rule that
’, ‘You’ because it is revealed and Atika is concealed and isאתה‘ Zeir Anpin is called
’,’ He/Him’.הוא‘ called
’, ‘You’ because whileאתה‘ In this study, the Zohar calls the Chokmah of the 32 paths
it is concealed, it is also the beginning of what is revealed. For that, it is also called
‘Father’.
Job 28:12
”וְהַ חָ כְ מָ ה ,מֵ אַ יִן ִתּמָּ צֵ א; וְאֵ י זֶהְ ,מקוֹם ִבּינָה“
) shall it be found? And where is the place ofמֵ אַ יִן( “But wisdom (Chokmah), from where
”?)understanding (Binah
, literally means from ‘nothing’ and is a reference to the ‘unknown’ Atikaאַ יִן From where
’, pronounced ‘Ayin’ implies ‘Ein Sof’, ‘The Endless’ that is unknown to us.אַ יִן‘ Kadisha,
ָ ּ .72תא חֲ זֵיּ ְ ,כ ִתיב )איוב כח( אֱ ל ִֹהים ֵה ִבין ַּד ְר ָּכ ּהָ ּ .72 ,תא ֲחזֵיּ ְ ,כ ִתיב )איוב כח( אֱ ל ִֹהים הֵ ִבין
קו ָמ ּה דַּ ְר ָּכ ּה ,דַּ ְר ָּכ ּה מַ ּ ָמ ׁש .אֲ בָ ל וְ הוּא י ַָדע אֶ ת ְמקוֹ ָמ ּה,
קו ָמ ּהְ ,מ ֹ
ַּד ְר ָּכ ּה ַמ ּ ָמ ׁש .אֲ ָבל וְ ה ּוא י ַָדע ֶאת ְמ ֹ
ש ּ ֵכן דַּ ְר ָּכ ּה) .מקומה ממש.
ש ּ ֵכן ַּד ְר ָּכ ּה) .מקומה ממש .ולא דרכהְ .מקוֹ ָמ ּה מַ ּ ָמ ׁש .וְ ָּכל ׁ ֶ
ַמ ּ ָמ ׁש .וְ ָּכל ׁ ֶ
ש ּ ֵכן ַההוא ָח ְכ ָמה ולא דרכה .מקומה ממש .וכל שכן דרכה (.וְ ָּכל
מקומה ממש .וכל שכן דרכה (.וְ ָּכל ׁ ֶ
ּ
יקא
יה ְ ּב ַע ִּת ָ
ש ּ ֵכן הַ הוּא חָ ְכ ָמה דִּ ְס ִּת ָ
ֶׁ
ימא ּ ֵב ּ
ישא.
יקא ַק ִ ּד ׁ ָ
יה ְּב ַע ִּת ָ
ִ ּד ְס ִּת ָ
ימא ּ ֵב ּ
ישא.
ַקדִּ ָׁ
�הים הֵ ִבין ַדּ ְרכָּהּ וְהוּא י ַָדע אֶ ת ְמקוֹמָ הּ“ Job 28:23
” “God understands its way, And He knowsאֱ ִ
its
”place.
‘God’ that is Zeir Anpin, understands the ways of Chokmah of the 32 paths to the lower
Chokmah. ‘He’ is Atika Kadisha that knows the root of Chokmah that is the place of
Father and Mother because it comes from him (Atika Kadisha).

ֵיה ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ָטן ְּתלָ ִתין
ַ .73האי ָח ְכ ָמה ׁ ֵשיר ּו ָתא ְ ּדכ ּ ָֹלאִ ,מ ּנ ּ
יתא ְּבה ּו
או ַריְ ָ
ּו ְת ֵרין ׁ ְש ִבילִ ין) .שבילין ולא ארחין( וְ ֹ
שר אֲ ִמ ָירןַ .האי
ש ִרין ּו ְת ֵרין ַא ְתוָ ון ,וְ ֶע ֶׂ
ִא ְת ְ ּכלִ ילַ ת ְּב ֶע ְ ׂ
ָח ְכ ָמה ָאב לַ אֲ ָב ָהןּ .ו ְב ַהאי ָח ְכ ָמהֵ ׁ ,שיר ּו ָתא וְ ִס ּי ּו ָמא
ִא ׁ ְש ְּת ַכחּ .ו ְבגִ ין ָ ּדאָ ,ח ְכ ָמה ִע ּ ָל ָאה ָח ְכ ָמה ּ ַת ּ ָת ָאהַּ .כד
ִא ְת ּ ְפ ׁ ָשט ָח ְכ ָמהִ ,א ְק ֵרי ָאב לַ אֲ ָב ָהןּ .כ ּ ָֹלא לָ א ִא ְת ְ ּכלִ יל
ֶא ּ ָלא ְּב ַהאי) .ס''א כד מתפשטן חכמות ,אתקרי אב
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ֵיה ִמ ְת ּ ַפ ּ ְ ׁשטָ ן
 .73הַ אי חָ ְכ ָמה ׁ ֵ
שירו ָּתא דְּ כ ּ ָֹלאִ ,מ ּנ ּ
ולא
ילין) .שבילין
ְ ׁש ִב ִ
ו ְּת ֵרין
ְּתלָ ִתין
ְיתא ְ ּבה ּו ִא ְת ְ ּכ ִלילַ ת ְ ּב ֶע ְ ׂש ִרין ו ְּת ֵרין
ארחין( וְ אוֹ ַרי ָ
שר אֲ ִמ ָירן .הַ אי חָ ְכ ָמה ָאב לַ אֲ בָ הָ ן.
ַא ְתוָון ,וְ ֶע ֶׂ
שירו ָּתא וְ ִסיּו ָּמא ִא ְ ׁש ְּתכַ ח .ו ְּבגִ ין
ו ְּבהַ אי חָ ְכ ָמהֵ ׁ ,
דָּ א ,חָ ְכ ָמה ִע ּ ָל ָאה חָ ְכ ָמה ּ ַת ּ ָת ָאהַּ .כד ִא ְת ּ ְפ ָׁשט
חָ ְכ ָמהִ ,א ְק ֵרי ָאב לַ אֲ בָ הָ ן .כּ ּ ָֹלא לָ א ִא ְת ְ ּכ ִליל
אֶ ּ ָלא ְ ּבהַ אי) .ס''א כד מתפשטן חכמות ,אתקרי
אב לאבהן .כלא לא אתכליל אלא
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לאבהן .כלא לא אתכליל אלא בהאי( ִ ּד ְכ ִּתיב) ,תהלים
ית.
ש ָ
קד( ּ ֻכ ּ ָלם ְּב ָח ְכ ָמה ָע ִ ׂ

בהאי( דִּ ְכ ִּתיב) ,תהלים
ית.
ָע ִ ׂש ָ

קד( ּ ֻכ ּ ָלם

ְ ּבחָ ְכ ָמה

ית מָ לְ אָ ה הָ אָ ֶרץ ִק ְנ ָינֶ�“ Psalms 104:24
ֲשׂי� יְהוָה כֻּלָּ ם ְבּחָ כְ מָ ה ﬠָ ִשׂ ָ
” “How manifold are Thyמָ ה ַרבּוּ מַ ﬠ ֶ
”works, YHVH! In wisdom hast Thou made them all; the earth is full of Thy creatures
The Torah is Zeir Anpin and the 32 paths of Chokmah spread in it through the 22
letters and the Ten commands of Creation, “And God said…let there be…”.
This Chokmah has the beginning and the end and it is the ‘Father’ of our fathers,
Abraham, Isaac, and Jacob that are Chessed, Gevurah, and Tiferet of Zeir Anpin. They
create the Central column and Right and Left with Binah, the Mother.

ידן ה ּוא
עון יְ ֹ
 .74זָ ַקף ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
דוי ,וְ ַח ֵדיָ ,א ַמר ,וַ ַּדאי ִע ָ ּ
לְ גַ ּ ָל ָאה ,וְ כ ּ ָֹלא ִא ְצ ְט ִר ְ
יך ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ָ ּדאָ ּ .תאנָ אְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא
ימיןָ ּ ,ב ָעא
ימ ָאה ְ ּד ָכל ְס ִת ִ
ישאְ ,ס ִת ָ
יקא ַק ִ ּד ׁ ָ
ְ ּד ַע ִּת ָ
לְ ַא ְת ְקנָ א ּכ ּ ָֹלאַ ,א ְת ִקין ְ ּכ ֵעין ְ ּד ַכר וְ נ ּו ְק ּ ָבאַ ּ .באֲ ָתר
ְ ּד ִא ְת ְ ּכלִ יל ּו ְ ּד ַכר וְ נ ּו ְק ּ ָבא לָ א ִא ְת ְקיָימ ּוֶ ,א ּ ָלא ְּב ִק ּי ּו ָמא
ַאחֲ ָרא )ס''א כעין דכר( )אלא בדכר( ִ ּד ְד ַכר וְ נ ּו ְק ּ ָבא.
וְ ַהאי ָח ְכ ָמה ְ ּכלָ לָ א ְ ּדכ ּ ָֹלאַּ ,כד נָ ְפ ָקא וְ ִא ְתנְ ִהיר
ישא ,לָ א ִא ְתנְ ִהיר ֶא ּ ָלא ִּב ְד ַכר וְ נ ּו ְק ּ ָבא.
יקא ַק ִ ּד ׁ ָ
ֵמ ַע ִּת ָ
ֵיה ִּבינָ ה ,וְ ִא ׁ ְש ְּת ַכח
ְ ּד ַהאי ָח ְכ ָמה ִא ְת ּ ְפ ׁ ַשט ,וְ ַא ּ ִפיק ִמי ּנ ּ
ְ ּד ַכר וְ נ ּו ְק ּ ָבא .ה ּואָ ,ח ְכ ָמה ָאבִּ .בינָ ה ֵאםָ .ח ְכ ָמה
ּו ִבינָ הְּ ,ב ַחד ַמ ְת ְקלָ א ִא ְּת ָקל ּוּ ְ ,ד ַכר וְ נ ּו ְק ּ ָבאּ .ו ְבגִ ינַיְ יה ּו
ּכ ּ ָֹלא ִא ְת ְקיָים ִּב ְד ַכר וְ נ ּו ְק ּ ָבאּ ְ ,ד ִאלְ ָמלֵ א ַהאי ,לָ א
ימין.
ִמ ְת ַק ְּי ִ

 .74ז ַָקף ִר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן יְדוֹ י ,וְ חַ ֵדיָ ,אמַ ר ,וַדַּ אי ִעידָּ ן
הוּא ְלג ּ ַָל ָאה ,וְ כ ּ ָֹלא ִא ְצ ְט ִר ְ
שעֲ ָתא דָּ א.
יך ְ ּב ׁ ַ
ימ ָאה
ישאְ ,ס ִת ָ
יקא ַקדִּ ָׁ
שעֲ ָתא דְּ ַע ִּת ָ
ּ ָתאנָאּ ְ ,ב ׁ ַ
ימיןָּ ,ב ָעא ְל ַא ְת ְקנָא כּ ּ ָֹלאַ ,א ְת ִקין ְ ּכ ֵעין
דְּ כָ ל ְס ִת ִ
דְּ כַ ר וְ נו ְּק ָּבאַּ .באֲ ָתר דְּ ִא ְת ְ ּכ ִליל ּו דְּ כַ ר וְ נו ְּק ָּבא
לָ א ִא ְת ְקיָימוּ ,אֶ ּ ָלא ְ ּב ִקיּו ָּמא ַאח ֲָרא )ס''א כעין
דכר( )אלא בדכר( דִּ ְדכַ ר וְ נו ְּק ָּבא .וְ הַ אי חָ ְכ ָמה
יקא
ְ ּכלָ לָ א דְּ כ ּ ָֹלאַּ ,כד נ ְָפ ָקא וְ ִא ְתנְ ִהיר מֵ ַע ִּת ָ
ישא ,לָ א ִא ְתנְ ִהיר אֶ ּ ָלא ִ ּב ְדכַ ר וְ נו ְּק ָּבא .דְּ הַ אי
ַקדִּ ָׁ
ֵיה ִ ּבינָה ,וְ ִא ְ ׁש ְּתכַ ח
חָ ְכ ָמה ִא ְת ּ ְפ ׁ ַ
שט ,וְ ַא ּ ִפיק ִמי ּנ ּ
דְּ כַ ר וְ נו ְּק ָּבא .הוּא ,חָ ְכ ָמה ָאבּ ִ .בינָה אֵ ם .חָ ְכ ָמה
ו ִּבינָהּ ְ ,בחַ ד מַ ְת ְקלָ א ִא ְּת ָקלוּ ,דְּ כַ ר וְ נו ְּק ָּבא.
ו ְּבגִ י ַניְיה ּו כּ ּ ָֹלא ִא ְת ְקיָים ִ ּב ְדכַ ר וְ נ ּו ְק ָּבא,
ְימין.
דְּ ִא ְל ָמלֵ א הַ אי ,לָ א ִמ ְת ַקיּ ִ

Rabbi Shimon got up and said that it’s time to reveal how Atika Kadisha created the
aspects of male and female. When Binah came out of Chokmah, Binah had the aspect
of a female because she receives the Light from Chokmah. Chokmah is now called
‘Father’ and Binah is called ‘Mother’. Both must stay connected at all times to delivers
light to the Lower levels.
When Atika elevated Malchut to Binah, Malchut received the Light from Binah and
then Malchut ‘fell’ down to its original place leaving the light behind. The lack of Light
that Malchut experienced is the aspect of emptiness, darkness, and judgment. During
this process, the Sefirot of Zeir Anpin also received the aspect of judgment. Because of
that, we have the process of fulfillment that requires elevation to Binah to receive the
Light.

ֵ ׁ .75שיר ּו ָתא ָּדא ָאב לְ כ ּ ָֹלאָ ,אב לְ כֻ ְּלה ּו אֲ ָב ָהן,
ִא ְת ַח ָּבר ּו ָ ּדא ְּב ָדאּ ,ונְ ִהיר ּו ָ ּדא ְּב ָדא) .חכמה אב .בינה
אם) .משלי ב( כי אם לבינה תקרא( ַּכד ִא ְת ַח ּ ָבר ּו,
ימנ ּו ָתאְּ .ב ַא ַּג ְד ּ ָתא ְ ּד ֵבי ַרב
אולִ יד ּו ,וְ ִא ְת ּ ַפ ׁ ְש ַטת ְמ ֵה ְ
ֹ
ֵיבא ָס ָבאָ ,ה ִכי ּ ָתאנֵיַ ,מה ּו ִּבינָ הֶ .א ּ ָלא ַּכד ִא ְת ַח ּ ָבר
י ָ
ידת.
אולִ ַ
יקת ּ ֵבן ,וְ ֹ
ָּדא ְּב ָדאֹ ,יו''ד ְּב ֵה''אִ ,א ְת ַע ְּב ַרת ,וְ ַא ּ ִפ ַ
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שירו ָּתא דָּ א ָאב ְלכ ּ ָֹלאָ ,אב ְלכֻ ְּלה ּו אֲ בָ הָ ן,
ֵ ׁ .75
ִא ְתחַ ָּבר ּו דָּ א ְ ּב ָדא ,וּנְ ִהיר ּו דָּ א ְ ּב ָדא) .חכמה אב.
בינה אם) .משלי ב( כי אם לבינה תקרא( ַּכד
ימנו ָּתא.
ִא ְתחַ ָּברוּ ,אוֹ ִלידוּ ,וְ ִא ְת ּ ַפ ְ ׁשטַ ת ְמהֵ ְ
ְ ּב ַא ּג ְַד ּ ָתא דְּ בֵ י ַרב יֵיבָ א סָ בָ א ,הָ ִכי ּ ָתאנֵי ,מַ ה ּו
ִ ּבינָה .אֶ ּ ָלא ַּכד ִא ְתחַ ָּבר דָּ א ְ ּב ָדא ,יוֹ ''ד ְ ּבהֵ ''א,
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ָ''הְ ׁ ,שלֵ ימ ּו ָתא ְ ּדכ ּ ָֹלא.
ּו ְבגִ ין ָּכ ְךִּ ,בינָ ה ִא ְק ֵריֵ ּ ,בן י ּ
ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו ּ ַת ְרוַ ויְ יה ּו ְ ּד ִמ ְת ַח ְּב ָרןּ ,ו ֵבן ְּבגַ ַ ּוויְ יה ּוּ ְ .כלָ לָ א
ְ ּדכ ּ ָֹלאְּ .ב ִת ּק ּונַיְ יה ּו ִא ׁ ְש ְּת ַכח ׁ ְשלֵ ימ ּו ָתא )נ''א בן י''ה,
תרווייהו דמתחברן ,ובן בגווייהו .בתקונייהו אשתכחו שלימותא
דכלא כללא( ְ ּדכ ּ ָֹלאָ ,אב וָ ֵאםֵ ּ .בן ּו ַבת.

ידת .ו ְּבגִ ין ָּכ ְך,
יקת ּ ֵבן ,וְ אוֹ ִל ַ
ִא ְת ַע ְ ּב ַרת ,וְ ַא ּ ִפ ַ
ִ ּבינָה ִא ְק ֵריֵ ּ ,בן יָ'' ּהׁ ְ ,שלֵ ימו ָּתא דְּ כ ּ ָֹלאִ .א ְ ׁש ְּתכָ ח ּו
ּ ַת ְרוַויְיה ּו דְּ ִמ ְתחַ ְ ּב ָרן ,וּבֵ ן ְ ּב ַג ּוַויְיהוּּ ְ .כלָ לָ א דְּ כ ּ ָֹלא.
ְ ּב ִת ּק ּו ַניְיה ּו ִא ְ ׁש ְּתכַ ח ְ ׁשלֵ ימו ָּתא )נ''א בן י''ה,
תרווייהו דמתחברן ,ובן בגווייהו .בתקונייהו
אשתכחו שלימותא דכלא כללא( דְּ כ ּ ָֹלאָ ,אב
וָאֵ םֵ ּ .בן וּבַ ת.

The beginning and connection of Chokmah and Binah that are father and mother
 thatי delivered Zeir Anpin and Malchut. The book of Rav Yeva Saba explains that the Y
 H of Binah and impregnated her to deliver Z”Aה represents Chokmah unified with the
and Malchut that are the ‘son’ and the ‘daughter’.
’ the parents, Chokmahיה‘ ’ andבן ’ that include the ‘son,בן יה‘ Binah has the letters of
and Binah. The Light from Chokmah, the Father ‘impregnates’ Binah, the Mother and
 of the name, and the ‘daughter’, Malchut,ו , Z”A, the letter Vavבןshe delivers the ‘son,
 VH control and manifest out entire existence.וה  H of the name. Theה the letter

ישי
יהב ּו לְ גַ ּ ָל ָאהַ ּ ,בר לְ ַק ִ ּד ׁ ֵ
ִ .76מ ִּלין ִא ּ ֵלין ,לָ א ִא ְתיְ ִ
חוי ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
ֶעלְ ֹיונִ יןּ ְ ,ד ָעאל ּו וְ ַנ ְפק ּו ,וְ י ְַד ִעין ָא ְר ֹ
ש ָמאלָ א.
ְּבה ּו לִ ִ
ָס ָטאן
ה ּואּ ְ ,דלָ א
ימינָ א וְ לִ ְ ׂ
יקים יֵלְ כ ּו
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,הושע יד( ִ ּכי יְ ׁ ָש ִרים ַּד ְר ֵכי יְ ָי' וְ ַצ ִ ּד ִ
חוי,
או ְר ֹ
יהּ ְ ,ד ַמאן ְ ּדזָ ֵכי לְ ִמנְ ַּדע ֹ
ָבם וְ ֹגו' .ז ַָּכ ָאה ח ּולָ ֵק ּ
ימין ִאי ּנ ּון
וְ לָ א ָס ֵטי ,וְ לָ א יִ ְט ֵעי ְּבה ּוּ ְ .ד ִמ ִּלין ִא ּ ֵלין ְס ִת ִ
ישי ֶעלְ ֹיונִ ין נְ ִה ִירין ְּבה ּוּ ְ ,כ ַמאן ְ ּדנָ ִהיר ִמ ְּנ ִהיר ּו
וְ ַק ִ ּד ׁ ֵ
ְ ּדב ּו ִצינָ א .לָ א ִא ְת ְמ ָסר ּו ִמ ִּלין ִא ּ ֵליןֶ ,א ּ ָלא לְ ַמאן ְ ּד ָעאל
יה ְ ּדלָ א ִא ְב ֵרי.
וְ נָ ִפיקּ ְ .ד ַמאן ְ ּדלָ א ָעאל וְ נָ ַפקַ ,טב לֵ ּ
ימין,
ימא ְ ּד ָכל ְס ִת ִ
ישאְ ,ס ִת ָ
יקא ַק ִ ּד ׁ ָ
ְ ּד ָהא ַּגלְ יָא ַק ּ ֵמי ַע ִּת ָ
ְ ּד ִמ ִּלין ִא ּ ֵלין נְ ִה ִרין ְּבלִ ּ ָבאיְּ ,ב ַא ׁ ְשלְ מ ּו ָתא ִ ּד ְר ִחימ ּו ָתא
ּו ְד ִחיל ּו ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא .וְ ִא ּ ֵלין ְּבנַי ְ ּד ָה ָכא ,יְ ַד ְענָ א
ְּבה ּו ְ ּד ָהא ָעאל ּו וְ נַ ְפק ּו ,וְ ִא ְתנְ ִה ָירן ְּב ִא ּ ֵלין ִמ ִּלין ,וְ לָ א
ְ ּכ ָמה
ִּב ׁ ְשלֵ ימ ּו ָתא
ִא ְתנְ ִהיר ּו
ְּבכֻ ְּלה ּו .וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא
ְ ּד ִא ְצ ְט ִר ְ
יך .ז ַָּכ ָאה ח ּולָ ִקי ִע ְּמה ֹוןְּ ,ב ַהה ּוא ָעלְ ָמא.

ְיהב ּו ְלג ּ ַָל ָאהַּ ,בר
ִ .76מ ִּלין ִא ּ ֵלין ,לָ א ִא ְתי ִ
ישי ֶע ְליוֹ נִ ין ,דְּ ָעאל ּו וְ נ ְַפקוּ ,וְ י ְַד ִעין ָא ְרחוֹ י
ְל ַקדִּ ׁ ֵ
ְ
ימינָא
ְדקו ְּד ָׁשא ְ ּב ִריך הוּא ,דְּ לָ א סָ טָ אן ְ ּבה ּו ִל ִ
ְש ִרים דַּ ְרכֵ י
וְ ִל ְ ׂש ָמאלָ א .דִּ ְכ ִּתיב) ,הושע יד( ִ ּכי י ָׁ
יה ,דְּ מַ אן
ְייָ' וְ צַ דִּ ִ
יקים י ְֵלכ ּו בָ ם וְ גוֹ ' .ז ַָּכ ָאה חוּלָ ֵק ּ
דְּ זָכֵ י ְל ִמנְ דַּ ע אוֹ ְרחוֹ י ,וְ לָ א סָ טֵ י ,וְ לָ א י ְִט ֵעי ְ ּבהוּ.
ישי ֶע ְליוֹ נִ ין נְ ִה ִירין
ימין ִאי ּנוּן וְ ַקדִּ ׁ ֵ
דְּ ִמ ִּלין ִא ּ ֵלין ְס ִת ִ
ְ ּבהוּּ ְ ,כמַ אן דְּ נ ִָהיר ִמ ְ ּנ ִהיר ּו דְּ בו ִּצינָא .לָ א
ִא ְת ְמסָ ר ּו ִמ ִּלין ִא ּ ֵלין ,אֶ ּ ָלא ְלמַ אן דְּ ָעאל וְ נ ִָפיק.
יה דְּ לָ א ִא ְב ֵרי .דְּ הָ א
דְּ מַ אן דְּ לָ א ָעאל וְ נָפַ ק ,טַ ב לֵ ּ
ימא דְּ כָ ל
ישאְ ,ס ִת ָ
יקא ַקדִּ ָׁ
ּג ְַליָא ַק ּ ֵמי ַע ִּת ָ
ְ ּב ִל ָּבאי,
ִא ּ ֵלין נְ ִה ִרין
ימין ,דְּ ִמ ִּלין
ְס ִת ִ
ְ ּב ַא ְ ׁש ְלמו ָּתא דִּ ְר ִחימו ָּתא ו ְּד ִחיל ּו ְדקו ְּד ָׁשא ְ ּב ִריךְ
הוּא .וְ ִא ּ ֵלין ְ ּבנַי דְּ הָ כָ א ,י ְַד ְענָא ְ ּבה ּו דְּ הָ א ָעאל ּו
וְ נ ְַפקוּ ,וְ ִא ְתנְ ִה ָירן ְ ּב ִא ּ ֵלין ִמ ִּלין ,וְ לָ א ְ ּבכֻ ְּלהוּ.
וְ הַ ְ ׁש ּ ָתא ִא ְתנְ ִהיר ּו ִ ּב ְ ׁשלֵ ימו ָּתא ְ ּכ ָמה דְּ ִא ְצ ְט ִר ְ
יך.
ז ַָּכ ָאה חוּלָ ִקי ִע ּ ְמהוֹ ןּ ְ ,בהַ הוּא ָע ְל ָמא.

Hosea 14:10
ֹשׁﬠִ ים ִיכּ ְָשׁלוּ בָ ם“
ְשׁ ִרים ַדּ ְרכֵי יְהוָה וְצַ ִדּ ִקים יֵלְ כוּ בָ ם וּפ ְ
”מי חָ כָם ְויָבֵ ן אֵ לֶּ ה נָבוֹן ְוי ֵָדﬠֵ ם כִּ י י ָ
ִ
“Whoever is wise, let him understand these things; whoever is discerning, let him know
them; for the ways of YHVH are right, and the upright walk in them, but transgressors
”stumble in them
Rabbi Shimon explains that the secrets he reveals in his last study on earth are given
only to those who are righteously following the ways of the Holy One Blessed be He.
The wise and righteous know not to lean to the right of the left but the center column
is the unification of both sides and the path to the higher levels.
The love and awe that filled his heart completely are known to Atika Kadisha and it
gives him the ability to go into the Chokmah (wisdom) and come out in peace.
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Rabbi Shimon can also see that the students that are present with him during this
study went into higher wisdom and now with his revelations, they have a complete
understanding.
יקא
ָ  ָּכל מַ ה דַּ אֲ מֵ ינָא דְּ ַע ִּת, ָאמַ ר ִר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן.77
 כּ ּ ָֹלא. וְ כָ ל מַ ה דַּ אֲ מֵ ינָא דִּ ז ְֵעיר ַאנְ ּ ִפין.ישא
ָׁ ִַּקד
 לָ א )דף ר''צ. כּ ּ ָֹלא הוּא חַ ד ִמ ּ ָלה,חַ ד
ְ יך הוּא ְ ּב ִר
ְ  ְ ּב ִר.יה ּ ִפירו ָּדא
יה
ּ ֵיך ְ ׁשמ
ּ ע''ב( ּ ַת ְליָיא ּ ֵב
.ְל ָעלַ ם ו ְּל ָע ְלמֵ י ָע ְל ִמין

יקא
ָ  ָּכל ַמה ַּדאֲ ֵמינָ א ְ ּד ַע ִּת,עון
ֹ  ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ.77
, ּכ ּ ָֹלא ַחד. וְ ָכל ַמה ַּדאֲ ֵמינָ א ִ ּדזְ ֵעיר ַאנְ ּ ִפין.ישא
ָ ׁ ַק ִ ּד
יה
ּ  לָ א )דף ר''צ ע''ב( ּ ַתלְ יָיא ּ ֵב.ּכ ּ ָֹלא ה ּוא ַחד ִמ ּ ָלה
ְ יך ה ּוא ְּב ִר
ְ  ְּב ִר.ּפיר ּו ָדא
.יה לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ִמין
ּ יך ׁ ְש ֵמ
ִ

Rabbi Shimon continues to say that everything revealed about Atika Kadisha and Zeir
Anpin are all one without separation, bless be He and his name forever and ever.
Lesson;
I was asked recently by a new subscriber about “How to experience the presence of
God?”
Here is my answer to this person and it connects us to the above study:
“To achieve the feeling of the presence of God, one should not look for it but to follow
the ways of God. Following the major principles of doing good and avoiding bad is an
important step. Psalms 34:14 “Turn away from evil and do good; seek peace and pursue
it”
As you progress with this behavior, you increase the forces of good in you and remove
‘blockages’ from you and God because you create greater affinity with him. This process
is called in Kabbalah ‘purification of the vessel’.
The study of the Bible, beginning with the Torah is an important ‘tool’ to connect and
come closer to him. When we learn and ‘Know’ him, we create a connection and
unification with his light. As it says “And Adam knew Eve’.
The fact that you subscribed to the Daily Zohar tells me that you are a seeker of truth
and wish to be closer to God. Stay on the path with the above principles and in time
you will get closer to feel the presence of God. You need to be selfless but avoid people
and or situations that may drain your energy. As we get spiritually strong and smarter,
we can see through people and know who to share/connect or avoid them.”
 ִא ְת ְ ּכ ִליל,שירו ָּתא דָּ א דְּ ִא ְק ֵרי ָאב
ֵ ׁ , ּ ָתא ֲחזֵי.78 , ִא ְת ְ ּכלִ יל ְּב ֹיו''ד,שיר ּו ָתא ָּדא ְ ּד ִא ְק ֵרי ָאב
ֵ ׁ , ּ ָתא חֲ זֵי.78
ְ
ְ
 יוֹ ''ד, ו ְּבגִ ין ָּכך.ישא
ָׁ ִּ דְּ ַת ְליָיא ִמ ּ ַמזָּלָ א ַקד, ֹיו''ד ָּכלִ יל ַא ְתוָ ון ְ ּביוֹ ''ד, ּו ְבגִ ין ָּכך.ישא
ָ ׁ ְ ּד ַת ְליָיא ִמ ּ ַמ ָ ּזלָ א ַק ִ ּד
ימא דְּ כָ ל ַא ְתוָון
ָ  י' ְס ִת.יפא ָּכ ִליל ַא ְתוָון ַאח ֲָרנִ ין
ָ ׁ  י' ֵר.ימא ְ ּד ָכל ַא ְתוָ ון ַאחֲ ָרן
ָ  י' ְס ִת.ַאחֲ ָרנִ ין
ָ ישא וְ ֵס
.ישא וְ סֵ יפָ א דְּ כ ּ ָֹלא
ָׁ  י' ֵר.ַאח ֲָרן
.ְדכ ּ ָֹלא

ּ

The ‘beginning’ that is called ‘Father’ is in the letter  יY of the name and its light is from
the Holy Mazala. The letter Yod is spelled  יודand it means that the letters  ודVav and

Dalet
are
included
in
it.
The name ‘Father’ indicates that it is the father for other ‘faces’. These are ‘Mother’
ה, Zeir Anpin  וand Malchut
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Malchut ה.

The  הH of Mother is constructed from  וVav and  דDalet.
The Holy Ari teaches us that the first letter H of the name that represents Binah should
be written in the Torah scroll as a Dalet and Vav with a line that move forward to indicate
that
Binah
continues
light
from
Chokmah

Vav is Zeir Anpin and the Dalet is Malchut.

Every Hebrew letter starts with the letter Yod to tell us the ‘Father’ is the seed for all
the letters and at the same time also the end of all because the Light of Chokmah,
Father, is desired and revealed in Malchut.

The regular form of the Letter H is Dalet and inside of it the Yod of Chokmah, upside
down to tell that it reflects the light of Chokmah in Malchut.

 ִא ְק ֵרי ָע ְל ָמא, וְ הַ הוּא נָהָ ר דְּ נָגִ יד וְ נ ִָפיק.79
 וְ הַ אי הוּא ִעדּ ּונָא. דְּ ָא ֵתי ּ ָת ִדיר וְ לָ א ּ ָפ ִסיק,דְּ ָא ֵתי
 דְּ ַא ְ ׁש ֵקי, ְלז ַָּכ ָאה ְלהַ אי ָע ְל ָמא דְּ ָא ֵתי,יקיָּא
ַ ִּדְּ צַ ד
יה ְ ּכ ִתיב )ישעיה
ּ ֵ ָעל. וְ לָ א ּ ָפ ִסיק,ּ ָת ִדיר ְלגִ נְ ּ ָתא
 וְ הַ הוּא.ימיו
ָ ֵשר לֹא יְכַ ז ְּב ּו מ
ֶ ׁ ֲנח( ו ְּכמוֹ צָ א מַ יִם א
 ה ֲָדא הוּא, ִא ְב ֵרי ְ ּביוֹ ''ד,ָע ְל ָמא דְּ ָא ֵתי
 )בראשית ב( וְ נָהָ ר יוֹ צֵ א מֵ ֵע ֶדן ְלהַ ְ ׁשקוֹ ת,ִד ְכ ִתיב
. י' ָּכ ִליל ְּת ֵרין ַא ְתוָון ו''ד.אֶ ת הַ ּגָן

, ִא ְק ֵרי ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי, וְ ַהה ּוא נָ ָהר ְ ּדנָ גִ יד וְ נָ ִפיק.79
,יק ּיָא
ַ  וְ ַהאי ה ּוא ִע ּד ּונָ א ְ ּד ַצ ִ ּד.ְ ּד ָא ֵתי ּ ָת ִדיר וְ לָ א ּ ָפ ִסיק
 וְ לָ א, ְ ּד ַא ׁ ְש ֵקי ּ ָת ִדיר לְ גִ נְ ּ ָתא,זַכ ָאה לְ ַהאי ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי
ָּ ְל
מו ָצא ַמיִ ם אֲ ׁ ֶשר ל ֹא
ֹ יה ְ ּכ ִתיב )ישעיה נח( ּו ְכ
ּ ֵ ָעל.ּ ָפ ִסיק
 הֲ ָדא, ִא ְב ֵרי ְּב ֹיו''ד, וְ ַהה ּוא ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי.ימיו
ָ יְ ַכ ְ ּזב ּו ֵמ
קות
ֹ  )בראשית ב( וְ נָ ָהר ֹיוצֵ א ֵמ ֵע ֶדן לְ ַה ׁ ְש,ה ּוא ִד ְכ ִתיב
. י' ָּכלִ יל ְּת ֵרין ַא ְתוָ ון ו''ד.ֶאת ַה ָ ּגן

The ‘river’ that comes out of Chokmah is Binah and it is called the world to come
because it always comes without breaks. This is the ‘Eden’ of Tzadikim that will merit
the world to come and its continuous flow of Light. Isaiah 58:11“ ַ ו ְִה ְשׂ ִבּיﬠ, ָתּ ִמיד,ְונָחֲ � יְהוָה
 ְיכַזְּ בוּ מֵ ימָ יו- אֲ ֶשׁר ל ֹא, וּכְ מוֹצָא מַ יִם, כְּ גַן ָרוֶה,ִית
ָ  וְﬠַ צְ מ ֶֹתי� יַחֲ ִליץ; וְהָ י,� ” ְבּצַ ְחצָ חוֹת נ ְַפ ֶשׁAnd YHVH will guide
you continually and satisfy your desire in scorched places and make your bones strong;
and you shall be like a watered garden, like a spring of water, whose waters do not
fail.”The ‘water’ is the flow of Light from Eden that is the  יY, nourish the ‘Garden’ that
is Zeir Anpin,  ודVav Dalet as explained above.
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 אֲ מַ אי, ְ ּב ַא ּג ְַד ּ ָתא דְּ בֵ י ַרב יֵיבָ א סָ בָ א ּ ָתנֵינָן.80
יעה דְּ ִ ּגנְ ּ ָתא )ס''א
ָ  אֶ ּ ָלא נְ ִט.ו''ד ְ ּכ ִלילָ ן ְ ּביוֹ ''ד
.'יהי ד
ִ  דְּ ִא, ִאית ִ ּגנְ ּ ָתא ַאח ֲָרא.' ִא ְק ֵרי ו,ודאי( דָּ א
 )דאיהי ארבעה.' ִא ְ ׁש ּ ַת ְקיָיא ד,'וּמֵ הַ אי ו
 וְ נָהָ ר יוֹ צֵ א מֵ ֵע ֶדן,ראשים( וְ הַ יְינ ּו ָרזָא דִּ ְכ ִּתיב
.' וְ ָדא י, דָּ א חָ ְכ ָמה ִע ּ ָל ָאה. מַ אי ֵע ֶדן.' ֹוְ גו
 ו ִּמ ּ ָׁשם י ּ ִָפ ֵרד וְ הָ יָה.' דָּ א הוּא ו, אֶ ת הַ ּגָן.ְלהַ ְ ׁשקוֹ ת
 וְ כ ּ ָֹלא ָּכ ִליל,' דָּ א הוּא ד,אשים
ׁ ִ ְל ַא ְר ָּב ָעה ָר
.ְ ּביוֹ ''ד

 אֲ ַמאי ו''ד,ֵיבא ָס ָבא ּ ָתנֵינָ ן
ָ  ְּב ַא ַּג ְד ּ ָתא ְ ּד ֵבי ַרב י.80
,יעה ְ ּד ִ ּגנְ ּ ָתא )ס''א ודאי( ָּדא
ָ  ֶא ּ ָלא נְ ִט.ְ ּכלִ ילָ ן ְּב ֹיו''ד
,' ּו ֵמ ַהאי ו.'יהי ד
ִ  ְ ּד ִא, ִאית ִ ּגנְ ּ ָתא ַאחֲ ָרא.'ִא ְק ֵרי ו
 )דאיהי ארבעה ראשים( וְ ַהיְ ינ ּו ָרזָ א.'ִא ׁ ְש ּ ַת ְקיָיא ד
 ָּדא ָח ְכ ָמה. ַמאי ֵע ֶדן.' וְ נָ ָהר ֹיוצֵ א ֵמ ֵע ֶדן וְ ֹגו,ִ ּד ְכ ִּתיב
 ּו ִמ ּ ׁ ָשם.' ָּדא ה ּוא ו, ֶאת ַה ָ ּגן.קות
ֹ  לְ ַה ׁ ְש.' וְ ָדא י,ִע ּ ָל ָאה
 וְ כ ּ ָֹלא ָּכלִ יל,' ָּדא ה ּוא ד,אשים
ִ ׁ יִ ּ ָפ ֵרד וְ ָהיָה לְ ַא ְר ּ ָב ָעה ָר
.ְּב ֹיו''ד

Genesis 2:10 “אשׁים
ִ וּמ ָשּׁם יִפָּ ֵרד וְהָ יָה לְ אַ ְרבָּ ﬠָ ה ָר
ִ “ ” ְונָהָ רּ יֹ צֵ א מֵ ﬠֵ ֶדן ְלהַ ְשׁקוֹת אֶ ת הַ גָּןA river flowed out
of Eden to water the garden, and there it divided and became four rivers.”
In the book of Rav Yeva Saba who is Saba D’Mishpatim we learned that the Garden is
Zeir Anpin  וVav that continues the Light of Binah to Malchut,  דDalet. Everything is
included and come from the Yod.
Lesson;
The letter Yod is a dot that represents the initial light that revealed in the process of
Creation and therefore it includes everything in it. A Torah scribe starts every letter he
writes in the Torah by lowering the pen to the parchment and make a simple dot/line
to represent the initial Yod, then he raises the pen and lowers it again to complete the
letter.
Our consciousness is very important when we start an action. It’s the first
manifestation of a whole plan and therefore very important. If we don’t have the Light
connected to the action then there’s only physical energy that doesn’t have long life or
blessings attached to it.
Psalms 127:1 “י ְִבנֶה בַ יִת– ָשׁוְא ﬠָ ְמלוּ בוֹנָיו בּוֹ- ל ֹא,יְהוָה-“ ” ִאםUnless YHVH builds the house, those
who build it labor in vain”

Yod

is

numerically

10

so

it

has

everything

we

need.

. ָאב לַ אֲ בָ הָ ן. ִא ְק ֵרי ָאב ְלכ ּ ָֹלא, ו ְּבגִ ין ַּכ ְך.81 שיר ּו ָתא
ֵ ׁ . ָאב לַ אֲ ָב ָהן. ִא ְק ֵרי ָאב לְ כ ּ ָֹלא, ּו ְבגִ ין ַּכ ְך.81
,דְּ כ ּ ָֹלא
יתא
ָ  )אקרי( ּ ֵב,דְּ כ ּ ָֹלא
שירו ָּתא
ֵ ׁ  )משלי,ִ ּד ְכ ִּתיב
,ְ ּדכ ּ ָֹלא
יתא
ָ  )אקרי( ּ ֵב,ְ ּדכ ּ ָֹלא
' )מהאי י. )משלי כד( ְ ּבחָ ְכ ָמה י ִָּבנֶה ָּביִת, )מהאי י' שירותא וסיומא דִּ ְכ ִּתיב.כד( ְּב ָח ְכ ָמה יִ ּ ָבנֶה ּ ָביִ ת
 )תהלים,דכלא( ו ְּכ ִתיב
וסיומא
 שירותא.ית
ָ ש
ׂ ִ  )תהלים קד( ּ ֻכ ּ ָלם ְּב ָח ְכ ָמה ָע,דכלא( ּו ְכ ִתיב
 לָ א,יה
ָ קד( ּ ֻכ ּ ָלם ְ ּבחָ ְכ ָמה ָע ִ ׂש
ּ  ְ ּב ַא ְת ֵר.ית

 ִמ ְ ּד ִא ְת ַח ּ ָבר. וְ לָ א ִא ְתיְ ַדע, לָ א ִא ְת ַּגלְ יָיא,יה
ּ ְּב ַא ְת ֵר
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ימא
ימא ְ ּכלָ לָ א ְ ּדכ ּ ָֹלאִ ,א ְת ּג ְַליָיא ,וְ לָ א ִא ְתי ְַדעִ .מדְּ ִא ְתחַ ָּבר ְ ּב ִא ּ ָ
ימא ּו ְבגִ ין ָּכ ְך ִא ּ ָ
ימא ִא ְת ְר ִמיז ְּב ִא ּ ָ
ְּב ִא ּ ָ
ְ
ימא ְ ּכלָ לָ א דְּ כ ּ ָֹלא,
ימא ו ְּבגִ ין ָּכך ִא ּ ָ
ׁ ִשיר ּו ָתא וְ ִס ּי ּו ָמא ִא ְת ְר ִמיז ְ ּב ִא ּ ָ
ִא ְת ְר ִמיז,
ּו ָב ּה
ִא ְתיְ ַדע
ָּב ּה
ָּב ּה ִא ְתי ְַדע וּבָ ּה ִא ְת ְר ִמיזׁ ִ ,שירו ָּתא וְ ִסיּו ָּמא
ְ ּדכ ּ ָֹלא) .חכמה אקרי( ְ ּד ָב ּה ָס ִתים ּכ ּ ָֹלא.
דְּ כ ּ ָֹלא) .חכמה אקרי( דְּ בָ ּה סָ ִתים כּ ּ ָֹלא.
Chokmah, the Father, was not revealed until it was ‘known’ to Mother, Binah. After
their unification, Mother had everything in her including the beginning of the channels
to Chessed, Gevurah, and Tiferet for the Patriarchs, Abraham, Isaac, and Jacob.
Even though Chokmah is the beginning of everything, Binah stores and delivers
everything from the upper levels to us.

ישאַ .עד ַה ׁ ְש ּ ָתא ָר ִמיזְ נָ א,
ּ ְ .82כלָ לָ א ְ ּדכ ּ ָֹלאְ ׁ ,ש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
ידנָ א ִמ ְת ַּג ְּל ִפין ִס ְט ִרין,
וְ לָ א אֲ ֵמינָ א ָּכל ִא ּ ֵלין ֹיו ִמין .וְ ָה ִא ָ ּ
ימא ,וְ ָק ֵרינָ ן ִּבינָ ה .ו''ה,
י'ָּ ,כלִ יל ְּב ַהאי ָח ְכ ָמה .ה' ָ ּדא ִא ּ ָ
ימא .וְ ָהא ּ ָתנֵינָ ןּ ְ ,ד ִבינָ ה
ִא ּ ֵלין ְּת ֵרין ְּבנִ יןּ ְ ,ד ִמ ְת ַע ְּט ָרן ֵמ ִא ּ ָ
ימאּ ,ו ַמ ּ ְפ ִקין ּ ֵב''ן.
ִא ְת ְ ּכלִ יל ִמ ּכ ּ ָֹלאֹ .יו''ד ְ ּד ִמ ְת ַח ְּב ָרא ְּב ִא ּ ָ
וְ ַהיְ ינ ּו ִּבינָ הָ ,א''ב וָ ֵא''ם ְ ּד ִאי ּנ ּון י''הֵ ּ ,בן ְּבגַ ַ ּוויְ יה ּו.

ישאַ .עד הַ ְ ׁש ּ ָתא
ּ ְ .82כלָ לָ א דְּ כ ּ ָֹלאׁ ְ ,ש ָמא ַקדִּ ָׁ
ָר ִמי ְז ָנא ,וְ לָ א אֲ מֵ ינָא ָּכל ִא ּ ֵלין יוֹ ִמין .וְ הָ ִאידָּ נָא
ִמ ְת ּג ְַּל ִפין ִס ְט ִרין ,י'ָּ ,כ ִליל ְ ּבהַ אי חָ ְכ ָמה .ה' דָּ א
ימא ,וְ ָק ֵרינָן ִ ּבינָה .ו''הִ ,א ּ ֵלין ְּת ֵרין ְ ּבנִ ין,
ִא ּ ָ
ימא .וְ הָ א ּ ָתנֵינָן ,דְּ ִבינָה ִא ְת ְ ּכ ִליל
דְּ ִמ ְת ַע ְּט ָרן מֵ ִא ּ ָ
ימא ,וּמַ ּ ְפ ִקין ּ ֵב''ן.
ִמכּ ּ ָֹלא .יוֹ ''ד דְּ ִמ ְתחַ ְ ּב ָרא ְ ּב ִא ּ ָ
וְ הַ יְינ ּו ִ ּבינָהָ ,א''ב וָאֵ ''ם דְּ ִאי ּנוּן י''הֵ ּ ,בן ְ ּב ַג ּוַויְיהוּ.

 is for Chokmahי The YHVH name is our connection to the entire spiritual system. Y
 is for Binah. Both father and mother andה that includes the 32 paths of wisdom, H
 and Malchut Hו always together. The mother delivered the two children, Zeir Anpin V
.ה

ַ .83ה ׁ ְש ּ ָתא ִאית לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ אִּ ,בינָ ה ,וְ ִא ְק ֵרי ְּתב ּונָ ה,
אֲ ַמאי ִא ְק ֵרי ְּתב ּונָ ה ,וְ לָ א ִּבינָ הֶ .א ּ ָלא ְּתב ּונָ ה ִא ְק ֵרי,
ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ַינְ ָקא לִ ְת ֵרין ְּבנִ יןֵ ּ ,ב''ן ּו ַב''תּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ו''ה,
וְ ַה ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא ִא ְק ֵרי ְּתב ּונָ הּ ְ .דכ ּ ָֹלא ָּכלִ יל ְּב ִאלֵ ין
ַא ְתוָ וןֵ ּ ,ב''ן ּו ַב''תִ ,אי ּנ ּון ו''ה .וְ כ ּ ָֹלא ַחד ְ ּכלָ לָ א ,וְ ַהיְ ינ ּו
ְּתב ּונָ ה.

 .83הַ ְ ׁש ּ ָתא ִאית ְל ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ אּ ִ ,בינָה ,וְ ִא ְק ֵרי
ְּתב ּונָה ,אֲ מַ אי ִא ְק ֵרי ְּתב ּונָה ,וְ לָ א ִ ּבינָה .אֶ ּ ָלא
שעֲ ָתא דְּ יַנְ ָקא ִל ְת ֵרין ְ ּבנִ יןֵ ּ ,ב''ן
ְּתב ּונָה ִא ְק ֵריּ ְ ,ב ׁ ַ
שעֲ ָתא ִא ְק ֵרי ְּתב ּונָה.
וּבַ ''ת ,דְּ ִאי ּנוּן ו''ה ,וְ הַ ִהיא ׁ ַ
דְּ כ ּ ָֹלא ָּכ ִליל ְ ּב ִאלֵ ין ַא ְתוָוןֵ ּ ,ב''ן וּבַ ''תִ ,אי ּנוּן ו''ה.
וְ כ ּ ָֹלא חַ ד ְ ּכלָ לָ א ,וְ הַ יְינ ּו ְּתב ּונָה.

’ ‘Tevunah’ that means wisdomתבונה‘ When Binah nourishes her children she is called
 thatוה ’ and VHבת‘ ’, for daughterבן‘ and understanding. It includes the letters for ‘son’,
represent them both.

ְּ .84ב ִס ְפ ָרא ְ ּד ַרב ַה ְמנ ּונָא ָס ָבא ָא ַמרּ ִ ,ד ׁ ְשלֹמֹה ַמלְ ָּכא,
ִּת ּק ּונָ א ַק ְד ָמ ָאה ְ ּדגַ ּ ֵלי וְ ָא ַמר) ,שיר השירים א( ִה ָ ּנ ְך
י ָָפה ַר ְעי ִָתי ֵמ ַהאי ה ּוא .וְ ִת ּק ּונָ א ִּתנְ יָינָ אִ ,א ְק ֵרי ַּכ ּ ָלה,
יהי נ ּו ְק ּ ָבא ִ ּדלְ ּ ַת ּ ָתא .וְ ִאי ּנ ּון ְ ּד ַא ְמ ֵריּ ְ ,ד ַת ְרוַ ויְ יה ּו
ְ ּד ִא ִ
לְ ַהאי נ ּו ְק ּ ָבא ִ ּדלְ ּ ַת ּ ָתא ִאי ּנ ּון ,לָ או ָה ִכיּ ְ .ד ֵה''א ַק ְד ָמ ָאה
לָ א ִא ְק ֵרי ַּכ ּ ָלה .וְ ֵה''א ּ ַב ְת ָר ָאהִ ,א ְק ֵרי ַּכ ּ ָלה,
יעין )לזמנין סגיאין(ּ ְ .ד ָהא זִ ְמנִ ין
לְ זִ ְמנִ ין )ידיען( יְ ִד ִ
יאין ִאי ּנ ּוןּ ִ ,ד ְדכ ּו ָרא לָ א ִא ְת ַח ּ ָבר ִע ּ ָמ ּה ,וְ ִא ְס ּ ַת ּ ָלק
ַס ִ ּג ִ
ִמי ָ ּנ ּהְּ .ב ַהה ּוא זִ ְמנָ א ְ ּכ ִתיב) ,ויקרא יח( וְ ֶאל ִא ּ ׁ ָשה
DailyZohar.com

ּ ְ .84ב ִס ְפ ָרא דְּ ַרב הַ ְמנ ּונָא סָ בָ א ָאמַ ר ,דִּ ְ ׁשלֹמֹה
מַ ְל ָּכאִּ ,ת ּק ּונָא ַק ְד ָמ ָאה דְּ ג ּ ֵַלי וְ ָאמַ ר) ,שיר
השירים א( ִה ּנ ְָך יָפָ ה ַר ְעי ִָתי מֵ הַ אי הוּא .וְ ִת ּק ּונָא
יהי נו ְּק ָּבא דִּ ְל ּ ַת ּ ָתא.
ִּתנְ יָינָאִ ,א ְק ֵרי ַּכ ּ ָלה ,דְּ ִא ִ
וְ ִאי ּנוּן דְּ ַא ְמ ֵרי ,דְּ ַת ְרוַויְיה ּו ְלהַ אי נו ְּק ָּבא דִּ ְל ּ ַת ּ ָתא
ִאי ּנוּן ,לָ או הָ ִכי .דְּ הֵ ''א ַק ְד ָמ ָאה לָ א ִא ְק ֵרי ַּכ ּ ָלה.
ַּכ ּ ָלה,
ִא ְק ֵרי
ַּב ְת ָר ָאה,
וְ הֵ ''א
יעין )לזמנין סגיאין( .דְּ הָ א
ְלז ְִמנִ ין )ידיען( י ְִד ִ
יאין ִאי ּנוּן ,דִּ ְדכו ָּרא לָ א ִא ְתחַ ָּבר ִע ּ ָמ ּה,
ז ְִמנִ ין סַ ִ ּג ִ
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שעֲ ָתא ְ ּד ִא ְת ַד ְ ּכ ַאת וְ ִא ְס ּ ַת ּ ָלק ִמי ּנ ָּהּ ְ .בהַ הוּא ז ְִמנָא ְ ּכ ִתיב) ,ויקרא
ְּבנִ ַּדת ט ּו ְמ ָא ָת ּה ל ֹא ִת ְק ַרבְּ .ב ׁ ַ
נ ּו ְק ּ ָבאּ ,ו ְדכ ּו ָרא ּ ָב ֵעי לְ ִא ְת ַח ְּב ָרא ִע ּ ָמ ּהּ ְ ,כ ֵדין ִא ְק ֵרי יח( וְ אֶ ל ִא ּ ָׁשה ְ ּבנִ דַּ ת ט ּו ְמ ָא ָת ּה לֹא ִת ְק ַרב.
שעֲ ָתא דְּ ִא ְת ַד ְ ּכ ַאת נו ְּק ָּבא ,ו ְּדכו ָּרא ָּב ֵעי
ְ ּב ׁ ַ
ַּכ ּ ָל''הּ ְ .כ ַכ ּ ָל''ה ַמ ּ ָמ ׁש ַא ְתיָיא.
ְל ִא ְתחַ ְ ּב ָרא ִע ּ ָמ ּהּ ְ ,כ ֵדין ִא ְק ֵרי ַּכ ּ ָל''הּ ְ .ככַ ּ ָל''ה
מַ ּ ָמ ׁש ַא ְתיָיא.
)In the book of Rav Hamnunt Saba reveals that the words of King Solomon (Songs 4:1
”הנָּ� יָפָ ה ַרﬠְ י ִָתי“
ִ ‘You are beautiful, my wife’ is the way ‘Father’ calls ‘Mother’ because they
’,רﬠִ ים‘ ), they are called (Songs 5:1יה are not separated. Together as YH
ֵ ‘friends’. The
 is called ‘Bride’.ה of the name is called ‘Wife’ and the lower Hה upper H
ִ ”,” Come with me from Lebanon, my bride”. When Zeirא ִתּי ִמ ְלּבָ נוֹן כַּלָּ ה ִא ִתּי ִמלְּ בָ נוֹן“ Songs 4:8
Anpin is not connected with the ‘Bride’ because of impurity then Malchut is the aspect
of a ‘woman’.
” “You shall not approach aוְאֶ ל ִא ָשּׁה ְבּנ ִַדּת טֻ ְמאָ ָתהּ ל ֹא ִת ְק ַרב ְלגַלּוֹת ﬠֶ ְרו ָָתהּ“ Leviticus 18:19
”woman to uncover her nakedness while she is in her menstrual uncleanness
When Malchut is pure and Zeir Anpin wishes to unify with her then she is back to the
state of ‘Bride’.
Father and Mother are always in an uninterrupted unification. If it wasn’t so then there
would be no light available from Chokmah to sustain the world.

ימא ,לָ א ַא ְפ ִסיק ְרע ּו ָתא ְ ּד ַת ְרוַ ויְ יה ּו
) .85אבל( ַהאי ִא ּ ָ
לְ ָעלְ ִמיןְּ ,ב ַחד נָ ְפ ִקיןְּ ,ב ַחד ׁ ַש ְריָין .לָ א ַא ְפ ִסיק ָּדא ִמן
ָּדא ,וְ לָ א ִא ְס ְּת ּ ַלק ָ ּדא ִמן ָ ּדאּ .ו ְבגִ ין ָּכ ְך ְ ּכ ִתיב וְ נָ ָהר
י ֹצֵ א ֵמ ֵע ֶדןֹ ,יוצֵ א ּ ָת ִדיר ,וְ לָ א ַא ְפ ִסיק .הֲ ָדא ה ּוא
ימיוּ .ו ְבגִ ין ָּכ ְך
מו ָצא ַמיִ ם אֲ ׁ ֶשר ל ֹא יְ ַכ ְ ּזב ּו ֵמ ָ
ִד ְכ ִתיבּ ,ו ְכ ֹ
ְ ּכ ִתיב ַר ְעי ִָתיִּ ,ב ְרע ּו ָתא ְ ּד ַא ְחוָ ה ׁ ַש ְריָיןְּ ,ב ַאחֲ ד ּו ָתא
ׁ ְשלֵ ימ ּו ָתא )שלימתא( .אֲ ָבל ָה ָכא ִא ְק ֵרי ַּכ ּ ָלהּ ְ ,ד ַכד
יהי
ָא ָתא ְ ּדכ ּו ָרא לְ ִא ְת ַח ְּב ָרא ִע ּ ָמ ּהִ ,היא ַּכ ּ ָלהּ ְ ,כ ַכ ּ ָלה ִא ִ
ַא ְתיָיא ַמ ּ ָמ ׁש.

ימא ,לָ א ַא ְפ ִסיק ְרעו ָּתא
) .85אבל( הַ אי ִא ּ ָ
ש ְריָין .לָ א
דְּ ַת ְרוַויְיה ּו ְל ָע ְל ִמיןּ ְ ,בחַ ד נ ְָפ ִקיןּ ְ ,בחַ ד ׁ ַ
ַא ְפ ִסיק דָּ א ִמן דָּ א ,וְ לָ א ִא ְס ְּת ּ ַלק דָּ א ִמן דָּ א.
ו ְּבגִ ין ָּכ ְך ְ ּכ ִתיב וְ נָהָ ר יֹצֵ א מֵ ֵע ֶדן ,יוֹ צֵ א ּ ָת ִדיר ,וְ לָ א
שר
ַא ְפ ִסיק .ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב ,ו ְּכמוֹ צָ א מַ יִם אֲ ׁ ֶ
ימיו .ו ְּבגִ ין ָּכ ְך ְ ּכ ִתיב ַר ְעי ִָתי,
לֹא יְכַ ז ְּב ּו מֵ ָ
ְ ּב ַאחֲדו ָּתא
ש ְריָין,
ַׁ
דְּ ַא ְחוָה
ִ ּב ְרעו ָּתא
ְ ׁשלֵ ימו ָּתא )שלימתא( .אֲ בָ ל הָ כָ א ִא ְק ֵרי ַּכ ּ ָלה,
דְּ כַ ד ָא ָתא דְּ כו ָּרא ְל ִא ְתחַ ְ ּב ָרא ִע ּ ָמ ּהִ ,היא ַּכ ּ ָלה,
יהי ַא ְתיָיא מַ ּ ָמ ׁש.
ְ ּככַ ּ ָלה ִא ִ

Mother has ‘dependents’ and her desire for Father never leaves her. Their complete and
constant unification keeps the flow of Light from Father to her and let her continue the
flow of the ‘river’ to her children below.
For the lower unification, Malchut raise the desire for the Light. With her purity,
Malchut becomes a ‘Bride’ and receives light from Z”A into her ten sefirot. This process
is followed with each lower unification.

יש
ּ .86ו ְבגִ ין ָּכ ְךְּ ,ת ֵרי )ויחי רמ''ב( ִּת ּק ּונִ ין ְ ּדנ ּו ְק ֵבי ּ ָפ ִר ׁ
יהי
ימאְּ ,בגִ ין ְ ּד ִא ִ
יתא ְס ִת ָ
ׁ ְשלֹמֹהִּ .ת ּק ּונָ א ְ ּד ַק ְד ֵמ ָ
יש י ִַּתיר ,וְ לָ א ָס ִתים ּכ ּולֵ י
ְס ִת ָ
ימא .וְ ִת ּק ּונָ א ִּתנְ יָינָ א ּ ָפ ִר ׁ
ילא.
ַהאיּ .ולְ ָב ַתר ּ ַתלְ יָא ָּכל ׁ ְש ָב ָחא ְּב ַה ִהיא ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,שיר השירים ו( ַא ַחת ִהיא לְ ִא ּ ָמ ּה ּ ָב ָרה ִהיא
ימא ִמ ְת ַע ְּט ָרא ְּב ִע ְט ָרא
יהי ִא ּ ָ
לְ ֹיולַ ְד ּ ָת ּהּ .ו ְבגִ ין ְ ּד ִא ִ
ְ ּד ַכ ּ ָלהּ ,ו ְרע ּו ָתא ְ ּד ֹיו''ד לָ א ַא ְפ ִסיק ִמ ָ ּנ ּה לְ ָעלְ ִמין,
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 .86ו ְּבגִ ין ָּכ ְךְּ ,ת ֵרי )ויחי רמ''ב( ִּת ּקוּנִ ין דְּ נו ְּקבֵ י
ימאּ ְ ,בגִ ין
יתא ְס ִת ָ
יש ְ ׁשלֹמֹהִּ .ת ּק ּונָא דְּ ַק ְדמֵ ָ
ּ ָפ ִר ׁ
יש י ִַּתיר ,וְ לָ א
ימא .וְ ִת ּק ּונָא ִּתנְ יָינָא ּ ָפ ִר ׁ
יהי ְס ִת ָ
דְּ ִא ִ
סָ ִתים כּ וּלֵ י הַ אי .ו ְּלבָ ַתר ּ ַת ְליָא ָּכל ְ ׁשבָ חָ א
ילא .דִּ ְכ ִּתיב) ,שיר השירים ו( ַאחַ ת
ְ ּבהַ ִהיא דִּ ְל ֵע ּ ָ
יהי
ִהיא ְל ִא ּ ָמ ּה ָּב ָרה ִהיא ְליוֹ לַ ְד ּ ָת ּה .ו ְּבגִ ין דְּ ִא ִ
ימא ִמ ְת ַע ְּט ָרא ְ ּב ִע ְט ָרא דְּ כַ ּ ָלה ,ו ְּרעו ָּתא דְּ יוֹ ''ד
ִא ּ ָ
לָ א ַא ְפ ִסיק ִמ ּנ ָּה ְל ָע ְל ִמיןִ ,א ְתי ְִהיב ִ ּב ְר ׁשו ָּת ּה ָּכל
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ִא ְתיְ ִהיב ִּב ְר ׁש ּו ָת ּה ָּכל ֵחיר ּו ְ ּד ַע ְב ִדיןָּ .כל ֵחיר ּו ְ ּדכ ּ ָֹלא.
ָיב ּיָא ,לְ ַד ָּכ ָאה לְ כ ּ ָֹלאּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,ויקרא
ָּכל ֵחיר ּו ְ ּד ַחי ַ
יכםּ .ו ְכ ִתיב )ויקרא
טז( ִ ּכי ַב ֹיום ַה ּזֶה יְ ַכ ּ ֵפר עֲ לֵ ֶ
כח( וְ ִק ַּד ׁ ְש ּ ֶתם ֵאת ׁ ְשנַת ַהחֲ ִמ ּ ׁ ִשים ׁ ָשנָ ה ֹיו ֵבל ִהיאַ .מאי
ֹיו ֵבלּ ְ .כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )ירמיה יז( וְ ַעל י ּו ַבל יְ ׁ ַש ּ ַלח
ׁ ָש ָר ׁ ָשיוִ .מ ּ ׁש ּום ַהה ּוא נָ ָהר ְ ּד ָא ֵתי וְ נָ גִ יד וְ נָ ִפיק ,וְ ָא ֵתי
ּ ָת ִדיר ,וְ לָ א ּ ָפ ִסיק.

חֵ יר ּו דְּ ַע ְב ִדיןָּ .כל חֵ יר ּו דְּ כ ּ ָֹלאָּ .כל חֵ יר ּו דְּ חַ יָיבַ יָּא,
ְל ַד ָּכ ָאה ְלכ ּ ָֹלא .דִּ ְכ ִּתיב) ,ויקרא טז( ִ ּכי בַ יוֹ ם הַ זֶּה
יְכַ ּ ֵפר עֲ לֵ יכֶ ם .ו ְּכ ִתיב )ויקרא כח( וְ ִקדַּ ְ ׁש ּ ֶתם אֵ ת
ְ ׁשנַת הַ ח ֲִמ ּ ִ ׁשים ָׁשנָה יוֹ בֵ ל ִהיא .מַ אי יוֹ בֵ לּ ְ .כ ָמה
ְש ּ ַלח ָׁש ָר ָׁשיו.
ְד ַא ְּת ָאמֵ ר )ירמיה יז( וְ ַעל יוּבַ ל י ׁ ַ
ִמ ּ ׁשוּם הַ הוּא נָהָ ר דְּ ָא ֵתי וְ נָגִ יד וְ נ ִָפיק ,וְ ָא ֵתי ּ ָת ִדיר,
וְ לָ א ּ ָפ ִסיק.

The Creator’s plan to have two female aspects was made to create a continuous flow of
Light. Binah in the concealed level and Malchut in the lower/manifestation level.Songs
וּפילַ גְ ִשׁים ַויְהַ לְ לוּהָ “6:9
” Asאַ חַ ת ִהיא יוֹנ ִָתי ַתמָּ ִתי אַ חַ ת ִהיא ְל ִאמָּ הּ בָּ ָרה ִהיא לְ יוֹלַ ְד ָתּהּ ָראוּהָ בָ נוֹת ַויְאַ ְשּׁרוּהָ ְמלָ כוֹת ִ
explained previously Binah came out of Chokmah and with that a lack of light was
created. Binah needs the Light of Chokmah in order to bring light to the lower worlds.
In the next phase, Malchut was elevated to Binah to receive the light and let go of it on
the way down to her original place. Malchut ‘copied’ the desire for the Light of Chokmah
from Binah but not like Binah, Malchut doesn’t have continuous unification with the
Light and that made her have the greatest desire for the Light.

ּ ְ .87כ ִתיב )דף רצ''א ע''א( )משלי ב( ִ ּכי ִאם לַ ִּבינָ ה
קולֶ ָךֵּ .כיוָ ן ְ ּד ָא ַמר ִ ּכי ִאם לַ ִּבינָ ה
ִת ְק ָרא לַ ְּתב ּונָ ה ִּת ּ ֵתן ֹ
ִּת ְק ָרא ,אֲ ַמאי לַ ְּתב ּונָ הֶ .א ּ ָלא ּכ ּ ָֹלא ְ ּכ ָמה ַּדאֲ ֵמינָ אֵ .הי
ִמ ַ ּניְ יה ּו ִע ּ ָל ָאהִּ .בינָ ה ִע ּ ָל ָאה ִמ ְּתב ּונָ הִּ .בינָ ה ָאב וָ ֵאם
ּו ֵבן .י''הָ :אב וָ ֵאםּ ,ו ֵבן ְּבגַ ַ ּוויְ יה ּוְּ .תב ּונָ הּ :כ ּ ָֹלא ְ ּכלָ לָ א
ִ ּד ְבנִ יןֵ ּ ,בן ּו ַבת ,ו''ה .וְ לָ א ִא ׁ ְש ְּת ַכח ָאב וָ ֵאםֶ ,א ּ ָלא
ימא וַ ַּדאי )ס''א בבינה .ובתבונה ודאי
ימא ּד ִא ּ ָ
ּב ִא ּ ָ
יעא ָעלַ יְ יה ּו ,וְ לָ א ִא ְת ַּגלְ יָיאִ .א ׁ ְש ְּת ַכח
אימא( ְר ִב ָ
ִ ּד ְכלָ לָ א ִ ּד ְת ֵרין ְּבנִ יןִ ,א ְק ֵרי ְּתב ּונָ הּ .ו ְכלָ לָ א ְ ּד ָאב ֵאם
ּו ֵבןִ ,א ְק ֵרי ִּבינָ ה .וְ ַכד ּ ָב ֵעי לְ ַא ְכלְ לָ א ּכֹ ּ ָלאְּ ,ב ַהאי
ִא ְת ְ ּכלִ יל.

ּ ְ .87כ ִתיב )דף רצ''א ע''א( )משלי ב( ִ ּכי ִאם
לַ ִ ּבינָה ִת ְק ָרא לַ ְּתב ּונָה ִּת ּ ֵתן קוֹ לֶ ָךֵ ּ .כיוָן דְּ ָאמַ ר ִ ּכי
ִאם לַ ִ ּבינָה ִּת ְק ָרא ,אֲ מַ אי לַ ְּתב ּונָה .אֶ ּ ָלא כּ ּ ָֹלא
ְ ּכ ָמה דַּ אֲ מֵ ינָא .הֵ י ִמ ַּניְיה ּו ִע ּ ָל ָאהּ ִ .בינָה ִע ּ ָל ָאה
ִמ ְּתב ּונָהּ ִ .בינָה ָאב וָאֵ ם וּבֵ ן .י''הָ :אב וָאֵ םּ ,ובֵ ן
ְ ּב ַג ּוַויְיהוְּּ .תב ּונָה :כּ ּ ָֹלא ְ ּכלָ לָ א דִּ ְבנִ יןֵ ּ ,בן וּבַ ת,
ימא
ו''ה .וְ לָ א ִא ְ ׁש ְּתכַ ח ָאב וָאֵ ם ,אֶ ּ ָלא בּ ִא ּ ָ
ימא וַדַּ אי )ס''א בבינה .ובתבונה ודאי
דּ ִא ּ ָ
יעא ָעלַ יְיהוּ ,וְ לָ א ִא ְת ּג ְַליָיאִ .א ְ ׁש ְּתכַ ח
אימא( ְר ִב ָ
דִּ ְכלָ לָ א דִּ ְת ֵרין ְ ּבנִ יןִ ,א ְק ֵרי ְּתב ּונָה .ו ְּכלָ לָ א דְּ ָאב
אֵ ם וּבֵ ןִ ,א ְק ֵרי ִ ּבינָה .וְ כַ ד ָּב ֵעי ְל ַא ְכ ְללָ א כּ ּ ָֹלא,
ְ ּבהַ אי ִא ְת ְ ּכ ִליל.

We explained in #83 that when Binah nourishes her son and daughter she is called
’ ‘Tevuna’ that means ‘wisdom and understanding’. It includes the letters for ‘son’,תבונה‘
 that represent them both. Binah is superior to Tevunaוה ’ and VHבת‘ ’, for daughterבן‘
’ Tevuna.תבונה‘ ’ ‘YH’ are not in the wordיה‘ because the letters of the upper level
’ ‘Israel Saba’ is a male aspect. They representישראל סבא‘ Tevuna is a female aspect and
the ‘desire’ and love of Father and Mother to share the light that comes out of their
unification to benefit us.
They are the aspect of the six Sefirot, from Chessed of Binah to Yessod of Binah. They
channel the Light of Binah to the levels below.
בןִ ,א ְקר ּון ָח ְכ ָמה ִּבינָ ה וָ ַד ַעתְּ .בגִ ין  .88וְ הַ אי ָאב וָאֵ ם וּבֵ ןִ ,א ְקרוּן חָ ְכ ָמה ִ ּבינָה
 .88וְ ַהאי ָאב וָ ֵאם ּו ֵ
יה,
יהִ ,א ְק ֵרי ַּד ַעת ,ו ַָד ַעתּ ְ .בגִ ין דְּ הַ אי ּ ֵבן נ ִָטיל ִס ָ
ימנִ ין דַּ אֲ בוֹ י וְ ִא ּ ֵמ ּ
ימנִ ין ַּדאֲ ֹ
ְ ּד ַהאי ּ ֵבן נָ ִטיל ִס ָ
בוי וְ ִא ּ ֵמ ּ
בןִ ,א ְק ֵרי ּב ּו ְכ ָראִ .א ְק ֵרי דַּ ַעת ,דְּ הוּא סַ הֲדו ָּתא דְּ ַת ְרוַויְיהוּ .וְ הַ אי ּ ֵבן,
ְ ּדה ּוא ַסהֲ ד ּו ָתא ְ ּד ַת ְרוַ ויְ יה ּו .וְ ַהאי ּ ֵ
ִא ְק ֵרי בּ ו ְּכ ָרא .דִּ ְכ ִּתיב) ,שמות ד( ְ ּבנִ י ְבכוֹ ִרי
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 נ ִָטיל ְּת ֵרין, ו ְּבגִ ין דְּ ִא ְק ֵרי בּ ו ְּכ ָרא.ִש ָראֵ ל
ְׂ י
 נ ִָטיל ְּתלַ ת, וְ כַ ד ִא ְת ַר ּ ֵבי ְ ּב ִע ְטרוֹ י.חוּלָ ִקין
 ו ְּתלַ ת, ְּת ֵרין חוּלָ ִקין, וּבֵ ין ַּכ ְך וּבֵ ין ַּכ ְך.חוּלָ ִקין
 וְ הַ אי וְ הַ אי ה ֲִכי )ס''א.חוּלָ ִקין כּ ּ ָֹלא חַ ד ִמ ּ ָלה
.יה י ִָרית
ּ  יְרו ָּתא דְּ ָאבוֹ י וְ ִא ּ ֵמ,חד( ֲהוֵי

 ּו ְבגִ ין ְ ּד ִא ְק ֵרי.ש ָר ֵאל
ֹ  )שמות ד( ְּבנִ י ְב,ִ ּד ְכ ִּתיב
ׂ ְ ִכו ִרי י
 נָ ִטיל,רוי
ֹ  וְ ַכד ִא ְת ַר ּ ֵבי ְּב ִע ְט. נָ ִטיל ְּת ֵרין ח ּולָ ִקין,ּב ּו ְכ ָרא
 ּו ְתלַ ת, ְּת ֵרין ח ּולָ ִקין, ּו ֵבין ַּכ ְך ּו ֵבין ַּכ ְך.ְּתלַ ת ח ּולָ ִקין
, וְ ַהאי וְ ַהאי הֲ ִכי )ס''א חד( הֲ וֵ י.ח ּולָ ִקין ּכ ּ ָֹלא ַחד ִמ ּ ָלה
.בוי וְ ִא ּ ֵמי ּה י ִָרית
ֹ יְ ר ּו ָתא ְ ּד ָא

Chokmah and Binah are Father and Mother unify and the outcome is Da’at. The word
Da’at, ‘’דעת, has the same root letters of  עדותthat mean ‘testimony’ because the son
inherits the light that comes from both parents. Da’at is also called ‘first-born son’ and
Israel.
Exodus 4:22 “ ְבּנִי ְבכ ִֹרי י ְִשׂ ָראֵ ל, כֹּה אָ מַ ר יְהוָה:פַּ ְרעֹה- אֶ ל,“ ”וְאָ מַ ְר ָתּAnd you shall say unto Pharaoh:
Thus said YHVH: Israel is My son, My first-born”
Zeir Anpin receives the Light of Da’at that includes parts from Father and Mother. The
three parts become one to ‘build’ the child, and essentially the son inherits from Father
and Mother.
Lesson;
When a couple wants to have a child it is important that they have pure and proper
consciousness in order for the unification to produce pure light of Da’at that expresses
the light of both parents. The child ‘inheritance’ from the parents affects the child on
all levels. A skilled Kabbalist can look at a child and could tell about the consciousness
of the parents at the time they planted the seeds. He can also tell what was the type of
consciousness of the man and the woman.
The DNA code of a person carries the ‘signature’ of the soul and a ‘testimony’ that
reveals the concealed ‘inheritance’ of that person.
,יה
ֵ ּ  ַאחֲסַ נְ ּ ָתא דַּ אֲ בוֹ י וְ ִא. מַ אי יְרו ָּתא דָּ א.89
ּ ימ
 וְ ַאח ֲִסינ ּו ְלבֵ ן,ּו ְּת ֵרין ִע ְט ִרין דַּ הֲווֹ ְ ּגנִ יזִין ְ ּב ַג ּוַויְיהו
,ֵויה חַ ד ִע ְט ָרא
ּ  ֲהוָה ּגָנִ יז ְ ּב ַגו, ִמ ִ ּס ְט ָרא דַּ אֲ בוֹ י.דָּ א
 חַ ד ִע ְט ָרא,ימא
ָ ּ  ו ִּמ ִ ּס ְט ָרא דְּ ִא.דְּ ִא ְק ֵרי חֶ סֶ ד
 וְ ָא ִחיד,יה
ֵ ׁ  וְ כֻ ְּלה ּו ִמ ְת ַע ְּט ִרין ְ ּב ֵר.דְּ ִא ְק ֵרי ְ ּגבו ָּרה
ּ יש
 ּ ֻכ ְּלה ּו ִא ְקרוּן,יה
ּ ֵ וְ כַ ד ַנה ֲִרין ִא ּ ֵלין ָאב וָאֵ ם ָעל.לוֹ ן
ִּ ְּת ִפ
, וְ י ִָרית כּ ּ ָֹלא, וְ כ ּ ָֹלא נ ִָטיל ּ ֵבן דָּ א.ישא
ָׁ ילין דְּ ֵר
. וְ הַ אי ּ ֵבן י ִָהיב ִל ְב ַר ּ ָתא.שט ְ ּבכָ ל ּגוּפָ א
ַ ׁ ּ וְ ִא ְת ּ ְפ
 ְ ּב ָרא, וְ ַעל ָּכל ּ ָפנִ ים ִמ ָּכאן.ֵיה ִא ְּתזָן
ּ ו ְּב ַר ּ ָתא ִמ ּנ
יה וְ לָ א
ּ  ְ ּב ָרא י ִָרית לַ אֲ בוּי ו ְּל ִא ּ ֵמ.י ִָרית וְ לָ א ְ ּב ַר ּ ָתא
ְ ּכ ָמה
.ְ ּב ַר ּ ָתא
ִא ְּתזָן
ֵיה
.ְ ּב ַר ּ ָתא
ּ ו ִּמ ּנ
 )ואי תימא.יה
ּ ֵ )דניאל ד( ו ָּמזוֹ ן ְלכ ּ ָֹלא ב,דִּ ְכ ִּתיב
כל האי והאי אקרון צדיק וצדק בחד אינון וחד
.(כלא

 ּו ְת ֵרין,יה
ֵ ּ בוי וְ ִא
ֹ ֲ ַאחֲ ַסנְ ּ ָתא ַּדא. ַמאי יְ ר ּו ָתא ָּדא.89
ּ ימ
 ִמ ִּס ְט ָרא. וְ ַאחֲ ִסינ ּו לְ ֵבן ָ ּדא,ִע ְט ִרין ַּדהֲ ֹוו ְ ּגנִ יזִ ין ְּבגַ ַ ּוויְ יה ּו
. ְ ּד ִא ְק ֵרי ֶח ֶסד,ויה ַחד ִע ְט ָרא
ֹ ֲַּדא
ּ ֵ הֲ וָ ה ָ ּגנִ יז ְּבגַ ו,בוי
 וְ כֻ ְּלה ּו. ַחד ִע ְט ָרא ְ ּד ִא ְק ֵרי ְ ּגב ּו ָרה,ימא
ָ ּ ּו ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִא
 וְ ַכד נַהֲ ִרין ִא ּ ֵלין ָאב.לון
ֹ  וְ ָא ִחיד,יה
ֵ ׁ ִמ ְת ַע ְּט ִרין ְּב ֵר
ּ יש
 וְ כ ּ ָֹלא נָ ִטיל.ישא
ָ ׁ ילין ְ ּד ֵר
ִּ  ּ ֻכ ְּלה ּו ִא ְקר ּון ְּת ִפ,יה
ּ ֵוָ ֵאם ָעל
 וְ ַהאי ּ ֵבן י ִָהיב. וְ ִא ְת ּ ְפ ּ ׁ ַשט ְּב ָכל ּג ּו ָפא, וְ י ִָרית ּכ ּ ָֹלא,ּ ֵבן ָּדא
 ְּב ָרא, וְ ַעל ָּכל ּ ָפנִ ים ִמ ָּכאן.ֵיה ִא ְּתזָ ן
ּ  ּו ְב ַר ּ ָתא ִמ ּנ.לִ ְב ַר ּ ָתא
יה וְ לָ א
ּ  ְּב ָרא י ִָרית לַ אֲ ב ּוי ּולְ ִא ּ ֵמ.י ִָרית וְ לָ א ְּב ַר ּ ָתא
 )דניאל, ְ ּכ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב.ֵיה ִא ְּתזָ ן ְּב ַר ּ ָתא
ּ  ּו ִמ ּנ.ְּב ַר ּ ָתא
 )ואי תימא כל האי והאי אקרון.יה
ּ ד( ּו ָמ ֹזון לְ כ ּ ָֹלא ֵב
.(צדיק וצדק בחד אינון וחד כלא

The inheritance of Zeir Anpin puts ‘decorations’ on his head. Da’at that includes the
two parts. A decoration called Chessed from the side of the father and a decoration
called Gevurah from the side of the Mother. They become the head of Z”A. Chokmah
Binah and the two decorations from Da’at represent the Tefillin of the head that has
four chambers. Each chamber has a parchment with a small section from the Torah.
The son, Z”A, takes his inheritance and spread it from the Chokmah Binah and Da’at
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to the whole body. And from there continue to nourish the daughter, Malchut. Z”A
inherits from Chokmah and Binah. Malchut depends on Z”A to receive the higher level
light. The spiritual rule is that every level can receive only from the level that is exactly
above it.
. ְ ּכ ִלילָ ן ו ִּמ ְתחַ ְ ּב ָרן דָּ א ְ ּב ָדא, הָ נֵי ָאב וָאֵ ם.90
,ישא
ָׁ ִּיקא ַקד
ָ  וְ כ ּ ָֹלא ָא ִחיד מֵ ַע ִּת.וְ ָאב טָ ִמיר י ִַּתיר
 י ִָקיר ּו )יקירא( דְּ כָ ל,ישא
ָׁ ִּוְ ַת ְליָא ִמ ּ ַמזָּלָ א ַקד
 ְ ּכ ָמה,יתא
ָ  ְמ ַת ְ ּקנִ ין ּ ֵב, וְ ִא ּ ֵלין ָאב וָאֵ ם.י ִַק ִירין
 )משלי כד( ְ ּבחָ ְכ ָמה י ִָּבנֶה ָּביִת,דַּ אֲ מֵ ינָא דִּ ְכ ִּתיב
ו ִּב ְתב ּונָה י ְִתכּ וֹ נָן ו ְּב ַד ַעת ח ֲָד ִרים י ּ ִָמ ְלא ּו ָּכל הוֹ ן
 ו ְּכ ִתיב )משלי כב( ִ ּכי נ ִָעים ִ ּכי.י ָָקר וְ נ ִָעים
 כמה, )הני כללא דכלא.ִּת ְ ׁש ְמ ֵרם ְ ּב ִב ְטנ ֶָך
.(דאמינא ותליין ממזלא קדישא יקירא

 וְ ָאב. ְ ּכלִ ילָ ן ּו ִמ ְת ַח ְּב ָרן ָ ּדא ְּב ָדא, ָהנֵי ָאב וָ ֵאם.90
 וְ ַתלְ יָא,ישא
ָ ׁ יקא ַק ִ ּד
ָ  וְ כ ּ ָֹלא ָא ִחיד ֵמ ַע ִּת.ָט ִמיר י ִַּתיר
 וְ ִא ּ ֵלין ָאב. י ִָקיר ּו )יקירא( ְ ּד ָכל י ִַק ִירין,ישא
ָ ׁ ִמ ּ ַמ ָ ּזלָ א ַק ִ ּד
 )משלי, ְ ּכ ָמה ַּדאֲ ֵמינָ א ִ ּד ְכ ִּתיב,יתא
ָ  ְמ ַת ְּקנִ ין ּ ֵב,וָ ֵאם
כד( ְּב ָח ְכ ָמה יִ ּ ָבנֶה ּ ָביִ ת ּו ִב ְתב ּונָ ה יִ ְת ּכ ֹונָ ן ּו ְב ַד ַעת
 ּו ְכ ִתיב )משלי.הון י ָָקר וְ נָ ִעים
ֹ חֲ ָד ִרים יִ ּ ָמלְ א ּו ָּכל
ָ
, )הני כללא דכלא.כב( ִ ּכי נָ ִעים ִ ּכי ִּת ׁ ְש ְמ ֵרם ְּב ִב ְטנֶך
.(כמה דאמינא ותליין ממזלא קדישא יקירא

The roots of Father and mother are in Atika Kadisha. They are united as one but they
do not receive directly from Atika but from Mazala that is just below Atika, the supernal
and concealed Chokmah. (see previous studies of Ha’azinu, Idra Zuta) . Father is closer
than the mother to the concealed root because he’s a male and the channel of the light
that the mother receives. This light comes from Mazala and allows them to build the
‘house’ that is the ‘children’, Zeir Anpin, and Malchut.
Proverbs 24:3,4 “הוֹן י ָָקר ְונָﬠִ ים- חֲ ָד ִרים יִמָּ ְלאוּ– כָּל,“וּב ַדﬠַ ת
ְ ” י ְִתכּוֹנָן,וּב ְתבוּנָה
ִ ; יִבָּ נֶה בָּ יִת,“ ” ְבּחָ כְ מָ הBy
wisdom(Chokmah) a house is built, And by understanding (Binah) it is established”
“And by knowledge (Da’at) the rooms (vessels) are filled With all precious and pleasant
riches (Lights).”
. ְ ּב ִאדָּ ָרא לָ א ּגָלֵ ינָא כּ ּ ָֹלא, ָאמַ ר ִר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן.91
, ְט ִמ ִירין ְ ּב ִל ָּבאי הֲווֹ ַעד הַ ְ ׁש ּ ָתא,וְ כָ ל הָ נֵי ִמ ִּלין
 ִמ ּ ׁשוּם,וּבָ ֵעינָא ְל ַא ְט ְמ ָרא לוֹ ן ְל ָע ְל ָמא דְּ ָא ֵתי
ְ ּכ ָמה
,לָ נָא
ָׁש ִאיל
ְ ׁשאֶ ְל ּ ָתא
דְּ ַת ּ ָמן
ָ
 )ישעיה לג( וְ הָ יָה אֱ מ ּונַת ִע ּ ֶתך חוֹ סֶ ן,דִּ ְכ ִּתיב
, וְ חָ ְכ ָמה ַּב ְעיָין ִמינִ י,' ְֹשוּעוֹ ת חָ ְכ ָמה ו ָָד ַעת וְ גו
ׁ י
ְ
 הָ א,וְ הַ ְ ׁש ּ ָתא ְרעו ָּתא ְדקו ְּד ָׁשא ְ ּב ִריך הוּא ְ ּבהַ אי
.ְ ּבלָ א ִ ּכ ּסוּפָ א ִאיעוּל ַק ּ ֵמי ּ ַפ ְל ְטרוֹ י

 וְ ָכל. ְּב ִא ָּד ָרא לָ א ָ ּגלֵ ינָ א ּכ ּ ָֹלא,עון
ֹ  ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ.91
 ּו ָב ֵעינָ א, ְט ִמ ִירין ְּבלִ ּ ָבאי הֲ ֹוו ַעד ַה ׁ ְש ּ ָתא,ָהנֵי ִמ ִּלין
 ִמ ּ ׁש ּום ְ ּד ַת ּ ָמן ׁ ְש ֶאלְ ּ ָתא,לון לְ ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי
ֹ לְ ַא ְט ְמ ָרא
 )ישעיה לג( וְ ָהיָה אֱ מ ּונַת, ְ ּכ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב,ׁ ָש ִאיל לָ נָ א
, וְ ָח ְכ ָמה ּ ַב ְעיָין ִמינִ י,'עות ָח ְכ ָמה וָ ָד ַעת וְ ֹגו
ֹ חו ֶסן יְ ׁש ּו
ֹ ִע ּ ֶת ָך
ְ וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא ְרע ּו ָתא ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 ָהא ְּבלָ א,יך ה ּוא ְּב ַהאי
.רוי
ֹ ִ ּכ ּס ּו ָפא ִאיע ּול ַק ּ ֵמי ּ ַפלְ ְט

In Rabbi Shimon’s presence were his son rabbi Elazar and the students, rabbi Aba,
Rabbi Yehuda, Rabbi Yosei, Rabbi Chiya, and Rabbi Yitzchak. They were a group of ten
but three of the students, Rabbi Yossi bar Yaakov, Rabbi Chizkiya, and Rabbi Yesa
passed away during the elevated study of the Idra Rabba. Rabbi Shimon tells them that
during the study of the Idra Rabba he didn’t reveal the secrets related to the level of
Chokmah because he wanted to keep these revelations concealed and share them in
the upper world after his passing. Proverbs 22:18“�”כִּ י נָﬠִ ים כִּ י ִת ְשׁ ְמ ֵרם ְבּ ִב ְטנֶ� ִיכֹּנוּ י ְַח ָדּו ﬠַ ל ְשׂפָ ֶתי
“For it will be pleasant if you keep them within you, That they may be ready on your
lips.”Isaiah 33:6““ ”וְהָ יָה אֱ מוּנַת ﬠִ ֶתּי� חֹ סֶ ן יְשׁוּעֹת חָ כְ מַ ת ו ָָדﬠַ ת י ְִראַ ת יְהוָה ִהיא אוֹצָרוֹand it will be the
strength of your times and salvation; wisdom, and knowledge; and the awe of YHVH.

49

DailyZohar.com

Zohar Haazinu – unedited
The Holy Name HVH is his treasure.”The studies and knowledge of the Torah are
considered treasures in the upper world. It’s the only thing we can carry with us to the
next world.
Lesson:
The word ‘’אידרא,’Idra’ means ‘gathering’. Idra Rabba means the greater gathering,
which refers to the gathering of Rabbi Shimon group of ten. In the Idra Rabba each of
the members contributed to the studies of the supernal ‘Partzufim’, ‘faces’ of the world
of Atzilut. The study of the upper worlds elevates the soul to the same level studied.
The three Rabbis the left the world during the study of the Idra Rabba were elevated so
high that their soul left their body. In the current low spiritual level of the world, it’s
almost impossible to achieve such a high level and let the soul leave the body to the
higher levels in the heavens. With Kabbalah and Zohar studies we build bridges to the
higher spiritual levels and our souls earn merits for a greater place in the heavens and
next lives. In the Idra Zuta, Rabbi Shimon revealed so great secrets that brought Rabbi
Pinchas ben Yair, his father in law, and Rav Hamnuna Saba down to his place and
listen to the study. When he finished the study of the Idra Zuta, 70 great souls opened
the channel for his soul to ascend to the heavens.
 דֵּ עוֹ ת.'ָ ְ ּכ ִתיב )שמואל א ב( ִ ּכי אֵ ל דֵּ עוֹ ת ְיי.92
. ְ ּב ַד ַעת ָּכל ּ ַפ ְל ְטרֹי ִא ְתמַ ְּליָין. הוּא הַ דַּ ַעת.וַדַּ אי
 )בגין כך( דַּ ַעת.ּ ו ְּב ַד ַעת ח ֲָד ִרים י ּ ִָמ ְלאו,דִּ ְכ ִּתיב
,ֵויה
ּ  דְּ הָ א ְט ִמ ָירא ָאזִיל ְ ּב ַגו,ַאח ֲָרא לָ א ִא ְת ּג ְַליָא
שט
ַ ׁ  וְ ִא ְת ּ ְפ, דַּ ַעת נ ִָהיר ְ ּבמוֹ ִחין.יה
ּ וְ ִא ְת ְ ּכ ִליל ּ ֵב
 כי אל דעות, בגופא כלא, )במוחא.ְ ּבמוֹ חָ א כּ ּ ָֹלא
('יי

.עות וַ ַּדאי
ֹ  ֵּד.'ָעות יְ י
ֹ  ְ ּכ ִתיב )שמואל א ב( ִ ּכי ֵאל ֵּד.92
, ִ ּד ְכ ִּתיב. ְּב ַד ַעת ָּכל ּ ַפלְ ְטרֹי ִא ְת ַמ ְּליָין.ה ּוא ַה ַּד ַעת
 )בגין כך( ַּד ַעת ַאחֲ ָרא לָ א.ּו ְב ַד ַעת חֲ ָד ִרים יִ ּ ָמלְ א ּו
.יה
ּ  וְ ִא ְת ְ ּכלִ יל ּ ֵב,ויה
ּ ֵ ְ ּד ָהא ְט ִמ ָירא ָאזִ יל ְּבגַ ו,ִא ְת ַּגלְ יָא
, )במוחא.מו ָחא ּכ ּ ָֹלא
ֹ  וְ ִא ְת ּ ְפ ׁ ַשט ְּב,מו ִחין
ֹ ַּד ַעת נָ ִהיר ְּב

(' כי אל דעות יי,בגופא כלא

1 Samuel 2:3
“אַ ל ַתּ ְרבּוּ ְת ַד ְבּרוּ גְּ בֹהָ ה גְ בֹהָ ה יֵצֵ א ﬠָ ָתק ִמ ִפּיכֶם כִּ י אֵ ל ֵדּעוֹת יְהוָה וְלוֹ נ ְִתכְּ נוּ ﬠֲלִ לוֹת.”
“Talk no more so very proudly, let not arrogance come from your mouth; for YHVH is a
God of knowledge, and by him, actions are weighed.”
Knowledge is ‘’דעת, ‘Da’at’. The verse uses Knowledge ‘ ֵ’דּעוֹתin a plural form and the
Zohar explains that there are three types of Da’at.
Da’at that fills up all the lower levels. As it says in Proverbs 24:4 “ וּב ַדﬠַ ת חֲ ָד ִרים יִמָּ ְלאוּ כָּל
ְ
“ ”הוֹן י ָָקר ְונָﬠִ יםby knowledge (Da’at) the rooms are filled with all precious and pleasant
riches”
Da’at that is concealed but included in the body.
Da’at that spreads into the upper level of Zeir Anpin but not to the body.
When Chokmah and Binah in unification they form the Sefira of Da’at that spread the
Light/Knowledge to Zeir Anpin that is the lower six Sefirot and from there to Malchut.
The first state of Da’at is high and formed with the intention to spread its light to all
levels below. When the Light of Da’at connects to Zeir Anpin, it is held at its top level,
it’s head.
,'ָ ִ ּכי אֵ ל דֵּ עוֹ ת ְיי, ְ ּב ִס ְפ ָרא דְּ ַא ּג ְַד ּ ָתא ּ ָתנֵינָן.93
 דְּ הוּא סַ הֲדו ָּתא. אֶ ּ ָלא ֵעדוּת,ַאל ִּת ְק ֵרי דֵּ עוֹ ת
 ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת, סַ הֲדו ָּתא דִּ ְת ֵרין חוּלָ ִקין,דְּ כ ּ ָֹלא
 וְ ַאף ַעל.ָאמֵ ר )תהלים עח( ַויּ ֶָקם ֵעדוּת ְ ּביַעֲ קֹב
 אוֹ ְקמוּהָ ְ ּב ִס ְפ ָרא דִּ ְצנִ יעו ָּתא,ּגַב דְּ הַ אי ִמ ּ ָלה
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 ַאל ִּת ְק ֵרי,'ָעות יְ י
ֹ  ִ ּכי ֵאל ֵּד, ְּב ִס ְפ ָרא ְ ּד ַא ַּג ְד ּ ָתא ּ ָתנֵינָ ן.93
 ַסהֲ ד ּו ָתא, ְ ּדה ּוא ַסהֲ ד ּו ָתא ְ ּדכ ּ ָֹלא. ֶא ּ ָלא ֵעד ּות,עות
ֹ ֵּד
 ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )תהלים עח( וַ ּי ֶָקם,ִ ּד ְת ֵרין ח ּולָ ִקין
או ְקמ ּו ָה
ֹ , וְ ַאף ַעל ַּגב ְ ּד ַהאי ִמ ּ ָלה.ֵעד ּות ְּביַעֲ קֹב
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 הָ כָ א כּ ּ ָֹלא,יה ְ ׁש ִלים
ּ  הָ ָתם ְ ּב ַא ְת ֵר.יה ְ ּבגַוְ ונָא ַאח ֲָרא
ּ  ָה ָתם ְּב ַא ְת ֵר.ְּב ִס ְפ ָרא ִ ּד ְצנִ יע ּו ָתא ְּבגַ וְ ונָ א ַאחֲ ָרא
. ַּכד ַא ְס ִּתים ִמ ּ ָלה, וְ כ ּ ָֹלא ֲהוֵי,ש ּ ִפיר
ַ ׁ . ַּכד ַא ְס ִּתים ִמ ּ ָלה, וְ כ ּ ָֹלא הֲ וֵ י,שפיר
ִ ּ ַ ׁ  ָה ָכא ּכ ּ ָֹלא,ׁ ְשלִ ים
In the ‘Book of legend’ ‘Sifra D’Agadta’, the letters in the word for knowledge ‘ ’דעותis
rearranged to say ‘ ’עדותthat means ‘Testimony’.
Psalms 78:5
“הוֹדיﬠָ ם ִל ְבנֵיהֶ ם
ִ בוֹתינוּ ְל
ֵ ְֲתוֹרה ָשׂם ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר צִ וָּה אֶ ת א
ָ ” ַויּ ֶָקם ﬠֵ דוּת ְבּ ַיﬠֲקֹ ב ו
“For He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which He
commanded our fathers to teach to their children,”
Jacob is the central column, Zeir Anpin that unifies the right of the Left columns. He
is the ‘Testimony’ to the unification of Chokmah and Binah that is revealed in the Torah
that is the aspect of Zeir Anpin.
 כּ ּ ָֹלא ְ ּבה ּו, ּ ֻכ ְּלה ּו ְ ּבה ּו ְ ּכ ִלילָ ן, הַ אי ָאב וָאֵ ם.94
יקא
ָ  ַע ִּת,ישא
ָׁ ִּימן ְ ּבמַ זָּלָ א ַקד
ָ  וְ ִאי ּנוּן ְס ִת,ימן
ָ ְס ִת
, כּ ּ ָֹלא הוּא.יה ְ ּכ ִלילָ ן
ָ יה ְס ִת
ִ דְּ כָ ל ַע ִּת
ּ  ּ ֵב.ימן
ּ  ּ ֵב.יקין
ְ
ְ
 ְל ָעלַ ם,יה
ּ ֵ ְ ּב ִריך ְ ׁשמ, ְ ּב ִריך הוּא.כּ ּ ָֹלא ֲהוֵי
.ו ְּל ָע ְלמֵ י ָע ְל ִמין

,ימן
ָ  ּכ ּ ָֹלא ְּבה ּו ְס ִת, ּ ֻכ ְּלה ּו ְּבה ּו ְ ּכלִ ילָ ן, ַהאי ָאב וָ ֵאם.94
.יקין
ִ יקא ְ ּד ָכל ַע ִּת
ָ  ַע ִּת,ישא
ָ ׁ ימן ְּב ַמ ָ ּזלָ א ַק ִ ּד
ָ וְ ִאי ּנ ּון ְס ִת
ְ ְּב ִריך. ּכ ּ ָֹלא הֲ וֵ י, ּכ ּ ָֹלא ה ּוא.יה ְ ּכלִ ילָ ן
ָ יה ְס ִת
ּ  ּ ֵב.ימן
ּ ּ ֵב
ְ
. לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ִמין, ְּב ִריך ׁ ְש ֵמי ּה,ה ּוא

Chokmah and Binah are the Father and Mother that bring life to Zeir Anpin and
Malchut. Chokmah and Binah come from Arich Anpin, the Keter that all the levels
below include in it. They are considered as garments for the Light of Keter.
Lesson;
Keter is the point where the Light of the Endless enters our world. Since our world was
created with a process that limits the time, space and motion. The light from Keter
restricts itself into a process that reveals its light using vessels that are called Sefirot.
The Sefira of Chokmah is the first to receive the Light from Keter.
The meaning of the word Chokmah is Wisdom to tell us that everything is included in
it. Wisdom has no limits. Chokmah needs to have a huge vessel to be able to receive
the awesome Light of Keter that is why it is concealed. At the same time, Chokmah
can’t hold this great light for long and transfers it immediately to Binah. Binah means
‘understanding’ and that is the process of receiving the wisdom for processing. Binah
is called ‘Mother’ because she receives the Light from Chokmah, the Father that
‘impregnates’ her (with the seed of Light from Keter). Mother can ‘store’ the Light and
give ‘birth’ to a son that is Zeir Anpin and a daughter that is Malchut.
Everything in life follows a similar process. The first thought has the aspect of Keter
where we can see the entire process from beginning to end. Then we ‘digest’ the thought
(Binah) and decide what to do with it. We may accept or reject the thought, Then we go
into a process of ‘pregnancy’ that is the planning, development, and manifestation of
the thought. ‘Birth’ is the aspect of female, Malchut, where we see the final outcome.
 וְ כֻ ְּלה ּו ִמ ִּלין, ָּכל ִמ ִּלין דְּ ִאדָּ ָרא יָאוּת.95
,ימינָא וְ ִל ְ ׂש ָמאלָ א
ִ  ִמ ִּלין דְּ לָ א סָ טָ אן ִל,ישין
ׁ ִ ִַּקד
 וְ ִא ְת ּג ְַליָין ְל ִאי ּנוּן דְּ ָעאל ּו,ימין
ִ ּ ֻכ ְּלה ּו ִמ ִּלין דִּ ְס ִּת
 וְ ַעד הַ ְ ׁש ּ ָתא הֲווֹ ִמ ְת ַּכ ְסיָין. וְ כ ּ ָֹלא הָ ִכי הוּא,ּוְ נ ְַפקו
. וְ הַ ְ ׁש ּ ָתא ִא ְת ּג ְַליָין,ילנָא ְלג ּ ַָל ָאה
ְ ִא ּ ֵלין ִמ ִּלין דְּ ָד ִח
 דְּ הָ א לָ א,ישא
ָׁ ִּיקא ַקד
ָ וְ ג ּ ֵַלי ַק ּ ֵמי )מלכא( ַע ִּת
 אֶ ּ ָלא ְ ּבגִ ין,ילי ו ְּדבֵ ית ַא ָּבא עֲ ִב ְידנָא
ִ ִּיק ָרא ד
ָ ִל
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 ִמ ִּלין,ישין
ִ ׁ  וְ כֻ ְּלה ּו ִמ ִּלין ַק ִ ּד, ָּכל ִמ ִּלין ְ ּד ִא ָ ּד ָרא יָא ּות.95
,ימין
ִ  ּ ֻכ ְּלה ּו ִמ ִּלין ִ ּד ְס ִּת,ש ָמאלָ א
ִ ְִ ּדלָ א ָס ָטאן ל
ׂ ְ ִימינָ א וְ ל
 וְ ַעד. וְ כ ּ ָֹלא ָה ִכי ה ּוא,וְ ִא ְת ַּגלְ יָין לְ ִאי ּנ ּון ְ ּד ָעאל ּו וְ ַנ ְפק ּו
,ַה ׁ ְש ּ ָתא הֲ ֹוו ִמ ְת ַּכ ְסיָין ִא ּ ֵלין ִמ ִּלין ְ ּד ָד ִחילְ נָ א לְ גַ ּ ָל ָאה
,ישא
ָ ׁ יקא ַק ִ ּד
ָ  וְ גַ ּ ֵלי ַק ּ ֵמי )מלכא( ַע ִּת.וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא ִא ְת ַּגלְ יָין
 ֶא ּ ָלא ְּבגִ ין,יק ָרא ִ ּדילִ י ּו ְד ֵבית ַא ּ ָבא עֲ ִב ְידנָ א
ָ ְִ ּד ָהא לָ א ל
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עודָ ,הא
רוי עֲ ִב ְידנָ א .וְ ֹ
ְ ּדלָ א ִאיע ּול ְּב ִכ ּס ּו ָפא ָק ֵמי ּ ַפלְ ְט ֹ
חֲ ֵמינָ אְ ,דק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא וְ ָכל ָהנֵי ַז ָּכ ֵאי ְק ׁש ֹוט
ְ ּד ָה ָכא ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ָחןֻ ּ ,כ ְּלה ּו ִמ ְס ּ ַת ְ ּכ ִמין ַעל יְ ָדיּ ְ .ד ָהא חֲ ֵמינָ א
ְ ּדכֻ ְּלה ּו ַח ָ ּדאן ְּב ַהאי ִהל ּולָ א ִ ּדילִ י ,וְ כֻ ְּלה ּו זְ ִמינִ ין )דף
רצ''א ע''ב( ְּב ַהה ּוא ָעלְ ָמא ְּב ִהילּ ּולָ א ִ ּדילִ י ,ז ַָּכ ָאה
ח ּולָ ִקי.

דְּ לָ א ִאיעוּל ְ ּב ִכ ּסוּפָ א ָקמֵ י ּ ַפ ְל ְטרוֹ י עֲ ִב ְידנָא.
וְ עוֹ ד ,הָ א חֲמֵ ינָאְ ,דקו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּא וְ כָ ל הָ נֵי
ז ַָּכאֵ י ְק ׁשוֹ ט דְּ הָ כָ א ִמ ְ ׁש ּ ַת ְ ּכחָ ןֻ ּ ,כ ְּלה ּו ִמ ְס ּ ַת ְ ּכ ִמין
ַעל י ְָדי .דְּ הָ א חֲמֵ ינָא דְּ כֻ ְּלה ּו חַ דָּ אן ְ ּבהַ אי ִהלוּלָ א
ילי ,וְ כֻ ְּלה ּו ז ְִמינִ ין )דף רצ''א ע''ב( ְ ּבהַ הוּא
דִּ ִ
ָע ְל ָמא ְ ּב ִה ּ
ילי ,ז ַָּכ ָאה חוּלָ ִקי.
ילוּלָ א דִּ ִ

Rabbi Shimon says “The studies of the Idra Raba are holy but concealed. Only those
who could elevate themselves and connect to this wisdom can see and understand the
secrets of these studies. The secrets that I just revealed were concealed until now
because I feared to reveal them.
“Atika Kadisha” (Holy Ancient, Keter) knows that I don’t do it for my honor or for the
honor of my family. I reveal the secrets so I won’t go into the palace of the Holy One
with shame.
I saw that the Holy One Blessed be He and the Tzadikim from the upper world that are
here now join my happiness. They gave me permission to reveal these secrets and they
”are all invited to share my happiness in the upper world, how worthy is my share.

ָ .96א ַמר ִר ִּבי ַא ּ ָבאַּ ,כד ִס ּיֵים ִמ ּ ָלה ָ ּדא ּב ּו ִצינָ א
דויּ ,ו ָב ָכה וְ ַחיִ ְ
יךָ ּ .ב ָעא
ישאּ ,ב ּו ִצינָ א ִע ּ ָל ָאהָ ,א ִרים יְ ֹ
ַק ִ ּד ׁ ָ
לְ גַ ּ ָל ָאה ִמ ּ ָלה חֲ ָדאָ .א ַמרְּ ,ב ִמ ּ ָלה ָּדא ִא ְצ ָט ַע ְרנָא ָּכל
ֹיו ָמאי ,וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא לָ א יָהֲ ִבין לִ י ְר ׁש ּו ָתאִ .א ְת ּ ָת ַ ּקף ,וְ י ִָתיב,
יה ,וְ ָסגִ יד ְּתלַ ת זִ ְמנִ ין ,וְ לָ א הֲ וָ ה י ִָכיל ּ ַבר
ש ְפוָ ֵ
וְ ָר ִח ׁ
ות ּ
יש ְּב ִ ׂ
יהָ .א ַמרּ ,פ ּו ָמא
יהָּ ,כל ׁ ֶש ֵּכן ּ ֵב ּ
נָ ׁש לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א ּ ַבאֲ ְת ֵר ּ
ּפ ּו ָמאּ ְ ,דזָ ִכית לְ ָכל ַהאי ,לָ א ַאנְ ִ ּגיב ּו ַמ ּב ּו ָע ְךַ .מ ּב ּו ָעךְ
נָ ִפיק וְ לָ א ּ ָפ ַסק .עֲ לָ ְך ָק ֵרינָ ן )בראשית ב( וְ נָ ָהר ֹיוצֵ א
מו ָצא ַמיִ ם אֲ ׁ ֶשר ל ֹא
ֵמ ֵע ֶדןּ .ו ְכ ִתיב )ישעיה נח( ּו ְכ ֹ
ימיו.
יְ ַכ ְ ּזב ּו ֵמ ָ

ָ .96אמַ ר ִר ִ ּבי ַא ָּבאַּ ,כד ִסיֵּים ִמ ּ ָלה דָּ א בּ ו ִּצינָא
ישא ,בּ ו ִּצינָא ִע ּ ָל ָאהָ ,א ִרים יְדוֹ י ,וּבָ כָ ה וְ חַ י ְ
ִיך.
ַקדִּ ָׁ
ָּב ָעא ְלג ּ ַָל ָאה ִמ ּ ָלה ח ֲָדאָ .אמַ רּ ְ ,ב ִמ ּ ָלה דָּ א
ִא ְצטָ ַע ְרנָא ָּכל יוֹ ָמאי ,וְ הַ ְ ׁש ּ ָתא לָ א ָיה ֲִבין ִלי
יה,
יש ְ ּב ִ ׂש ְפו ֵ
ְר ׁשו ָּתאִ .א ְת ּ ָת ַּקף ,וְ י ִָתיב ,וְ ָר ִח ׁ
ָות ּ
ָש
וְ סָ גִ יד ְּתלַ ת ז ְִמנִ ין ,וְ לָ א ֲהוָה י ִָכיל ַּבר נ ׁ
יהָ .אמַ רּ ,פו ָּמא
יהָּ ,כל ׁ ֶ
ש ּ ֵכן ּ ֵב ּ
ְל ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א ַּבאֲ ְת ֵר ּ
ּפו ָּמא ,דְּ ז ִָכית ְלכָ ל הַ אי ,לָ א ַאנְ ִ ּגיב ּו מַ בּ ו ָּעךְ.
מַ בּ ו ָּע ְך נ ִָפיק וְ לָ א ּ ָפסַ ק .עֲ לָ ְך ָק ֵרינָן )בראשית
ב( וְ נָהָ ר יוֹ צֵ א מֵ ֵע ֶדן .ו ְּכ ִתיב )ישעיה נח( ו ְּכמוֹ צָ א
ימיו.
שר לֹא יְכַ ז ְּב ּו מֵ ָ
מַ יִם אֲ ׁ ֶ

Rabbi Aba says that when the ‘Holy Light’ finished his words, he raised his hands,
crying and laughing because he wanted to reveal one thing that he couldn’t do all his
life and now they don’t give him permission to do it. Rabbi Shimon sat and bowed three
times. None of the people around Rabbi Shion, could look at him or even in his
direction.

ימנָ א,
ידנָ א ַא ְס ַה ְדנָ א ָעלַ יּ ְ .ד ָכל ֹיו ִמין ְ ּד ָק ֵא ְ
ָ .97ה ִא ָ ּ
יבנָ א לְ ֵמחֱ ֵמי י ֹו ָמא ָ ּדא) ,נ''א רעותא לגלאה רזא
ּ ָת ִא ְ
ידנָ אּ ְ ,ד ָהא
דא( וְ לָ א ָסלִ יק ִּב ְרע ּו ִתי )ס''א בידי(ַ ּ ,בר ָה ִא ָּ
ְּב ִע ְט ָרא ָ ּדא ִמ ְתעֲ ּ ָטר ַהאי ֹיו ָמא .וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא ּ ָב ֵעינָ א
יה ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואּ ְ ,ד ָהא ּ ֻכ ְּלה ּו
לְ גַ ּ ָל ָאה ִמ ִּליןַ ,ק ּ ֵמ ּ
ישי )ברישיה( .וְ ַהאי ֹיו ָמא לָ א יִ ְת ַר ָחק
ִמ ְת ַע ְּט ִרין ְּב ֵר ׁ ֵ
יהּ ְ ,כ ֹיו ָמא ַאחֲ ָראּ ְ .ד ָהא ָּכל ֹיו ָמא ָּדא
לְ ֵמ ַ
יעל לְ ד ּו ְכ ּ ֵת ּ
ימא .וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא ׁ ָש ֵרינָ א לְ גַ ּ ָל ָאה ִמ ִּליןְּ ,בגִ ין
ִּב ְר ׁש ּו ִתי ַק ְּי ָ
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 .97הָ ִאידָּ נָא ַא ְסהַ ְדנָא ָעלַ י .דְּ כָ ל יוֹ ִמין
יבנָא ְלמֵ חֱמֵ י יוֹ ָמא דָּ א) ,נ''א
ימנָאָ ּ ,ת ִא ְ
דְּ ָקאֵ ְ
רעותא לגלאה רזא דא( וְ לָ א סָ ִליק
ִ ּב ְרעו ִּתי )ס''א בידי(ַּ ,בר הָ ִאידָּ ָנא ,דְּ הָ א ְ ּב ִע ְט ָרא
דָּ א ִמ ְתעֲ ּ ָטר הַ אי יוֹ ָמא .וְ הַ ְ ׁש ּ ָתא ָּב ֵעינָא ְלג ּ ַָל ָאה
יה ְדקו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּא ,דְּ הָ א ּ ֻכ ְּלה ּו
ִמ ִּליןַ ,ק ּ ֵמ ּ
ישי )ברישיה( .וְ הַ אי יוֹ ָמא לָ א
ִמ ְת ַע ְּט ִרין ְ ּב ֵר ׁ ֵ
יהּ ְ ,כיוֹ ָמא ַאח ֲָרא .דְּ הָ א
י ְִת ַרחָ ק ְלמֵ ַ
יעל ְלדו ְּכ ּ ֵת ּ
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 וְ הַ ְ ׁש ּ ָתא ָׁש ֵרינָא.ְימא
ָ ּש ֵרינָ א ָּכל יוֹ ָמא דָּ א ִ ּב ְר ׁשו ִּתי ַקי
ָ ׁ  וְ ָהא.ְ ּדלָ א ִאיע ּול ְּב ִכ ּס ּו ָפא לְ ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי
 ְ ּבגִ ין דְּ לָ א ִאיעוּל ְ ּב ִכ ּסוּפָ א ְל ָע ְל ָמא,ְלג ּ ַָל ָאה ִמ ִּלין
.ימא
ָ ֵא
.ימא
ָ ֵ וְ הָ א ָׁש ֵרינָא א.דְּ ָא ֵתי
Rabbi Shimon continues “I testify about myself that all my life I was longing for this
day to have the permission to reveal the secrets and I couldn’t do it until now. I want
to reveal it before the Holy One Blessed be He because all these secrets are added like
a crown on my head. Now this day is here for me and I can start revealing the secrets
so I can enter the next world without shame.”
After these words, Rabbi Shimon started the study about the secrets of Zeir Anpin.
Lesson;
On the day that a tzadik is about to leave the world, an opening to the upper world is
created and the Tzadik can see clearly spiritual sights and visions. Because Rabbi
Shimon was on the highest level, many Tzadikim from heavens, came down to support
and escort him of his way up. Because the gates to heaven were open on that day, those
who were close to him in this world could benefit from it.
 )תהלים פט( צֶ ֶדק ו ִּמ ְ ׁש ּ ָפט ְמכוֹ ן, ְ ּכ ִתיב.98
ָ ִ ּכ ְסאֶ ָך חֶ סֶ ד וְ אֱ מֶ ת י ְַקדְּ מ ּו ּ ָפנ
,ימא
ָ  מַ אן חַ ִ ּכ.ֶיך
אוֹ ְרחוֹ י )ס''א
ְלמֵ חֱמֵ י
,ְ ּבהַ אי
ִי ְס ּ ָת ַּכל
 דִּ ינִ ין, דִּ ינִ ין דִּ ְק ׁשוֹ ט,ישא ִע ּ ָל ָאה
ָׁ ִּדינוי( דְּ ַקד
 דְּ הָ א חֲמֵ ינָא דְּ כֻ ְּלה ּו.דְּ ִמ ְת ַע ְּט ִרין ְ ּב ִכ ְת ִרי ִע ּ ָל ִאין
 ְט ִמ ָירא דְּ כָ ל,בּ ו ִּצינִ ין ַנה ֲִרין ִמבּ ו ִּצינָא ִע ּ ָל ָאה
 )נ''א וכלהו. ּ ֻכ ְּלה ּו דַּ ְר ִ ּגין ְל ִא ְת ַנה ֲָרא,ְט ִמ ִירין
אינון דרגין לאתנהרא( ו ְּבהַ הוּא נְ הוֹ ָרא דִּ ְבכָ ל
 וְ כֻ ְּלה ּו, ִא ְתג ְַליָיא מַ ה דְּ ִא ְת ּג ְַליָיא,דַּ ְר ּגָא וְ ַד ְר ּגָא
 וּנְ הוֹ ָרא, נְ הוֹ ָרא דָּ א ִ ּבנְ הוֹ ָרא דָּ א,ידן
ָ נְ הוֹ ִרין אֲ ִח
 וְ לָ א ִמ ְת ּ ָפ ְר ָׁשן, וְ ַנה ֲִרין דָּ א ְ ּב ָדא, ִ ּבנְ הוֹ ָרא דָּ א,דָּ א
.דָּ א ִמן דָּ א

כון ִ ּכ ְס ֶא ָך
ֹ  )תהלים פט( צֶ ֶדק ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפט ְמ, ְ ּכ ִתיב.98
ָ ֶח ֶסד וְ אֱ ֶמת יְ ַק ְ ּדמ ּו ּפנ
, יִ ְס ּ ָת ַּכל ְּב ַהאי,ימא
ָ  ַמאן ַח ִ ּכ.ֶיך
ָ
 ִ ּדינִ ין,ישא ִע ּ ָל ָאה
ָ ׁ חוי )ס''א דינוי( ְ ּד ַק ִ ּד
ֹ או ְר
ֹ לְ ֵמחֱ ֵמי
 ְ ּד ָהא חֲ ֵמינָ א. ִ ּדינִ ין ְ ּד ִמ ְת ַע ְּט ִרין ְּב ִכ ְת ִרי ִע ּ ָל ִאין,ִ ּד ְק ׁש ֹוט
 ְט ִמ ָירא ְ ּד ָכל,ְ ּדכֻ ְּלה ּו ּב ּו ִצינִ ין ַנהֲ ִרין ִמ ּב ּו ִצינָ א ִע ּ ָל ָאה
 )נ''א וכלהו אינון דרגין.כ ְּלה ּו ַּד ְר ִ ּגין לְ ִא ְתנַהֲ ָרא
ֻ ּ ,ְט ִמ ִירין
,הו ָרא ִ ּד ְב ָכל ַּד ְר ָּגא וְ ַד ְר ָ ּגא
ֹ ְלאתנהרא( ּו ְב ַהה ּוא נ
הו ָרא
ֹ ְ נ,ידן
ָ הו ִרין אֲ ִח
ֹ ְ וְ כֻ ְּלה ּו נ,ִא ְתגַ לְ יָיא ַמה ְ ּד ִא ְת ַּגלְ יָיא
 וְ נַהֲ ִרין ָּדא,הו ָרא ָּדא
ֹ ְ ִּבנ,הו ָרא ָ ּדא
ֹ ְ ּונ,הו ָרא ָ ּדא
ֹ ְָּדא ִּבנ
. וְ לָ א ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשן ָ ּדא ִמן ָ ּדא,ְּב ָדא

Rabbi Shimon open the special study about the unification of Zeir Anpin and Malchut
and quotes Psalms 89:15
“�וּמ ְשׁפָּ ט ְמכוֹן כִּ ְסאֶ � חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת י ְַק ְדּמוּ פָ נֶי
ִ צֶ ֶדק.”
“Righteousness and justice are the foundation of your throne; steadfast love and
faithfulness go before you.”
Righteousness is Malchut and Justice is Zeir Anpin. A wise person would see the ways
of the Holy One that they are laws of truth and comes from the higher Sefirot. The light
that comes to all levels below, comes from the concealed of all that is ‘Atika’ (Ancient).
Each of the levels reveals the light it receives from the upper levels in its own unique
way. The light of each level shines into the other. They are connected and not separated
from each other.
Lesson;
Rabbi Shimon demonstrates how to ‘dig’ light from the Bible verses. Like in every
discussion in the Zohar, he starts with a verse from the Bible. Each verse and letter
represent a ‘well’ of light. The discussion is like the act of drawing water from the well.
In #97 we read that Rabbi Shimon couldn’t reveal some secrets he reveled in his
studies. Why not?
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The answer is that the Torah is the code of Creation and everything can be found in it.
Some secrets reveal Light that is not intended to be revealed at that specific time. If
such a secret is revealed it must be corrected by the opposite force which is death.
Rabbi Chaim Vital tells us that the Holy Ari revealed a secret not in its time and his
son became ill and died. The Holy Ari himself and other great Kabbalists passed away
at a young age because they were on a fast path to reveal secrets before their time.
One of the great secrets is the Holy name that the High priest was using during the
Yom Kippur services. That name drew Light for the whole world for the following year.
The miracle was that no one could remember and repeat the name heard from the
mouth of the High priest. Any person that knows the name can use it to control nature.
The Torah study is above all other percepts because the Light of the Torah is the purest
of all.
 דְּ ִא ְקרוּן, נְ הוֹ ָרא דְּ כָ ל בּ ו ִּצינָא וּבו ִּצינָא.99
 נ ִָהיר, ָּכל חַ ד וְ חַ ד, ִ ּכ ְת ֵרי מַ ְל ָּכא,ִּת ּק ּונֵי מַ ְל ָּכא
 וְ לָ א ִמ ְת ּ ְפ ַר ׁש, ֹוְ ָא ִחיד ְ ּבהַ הוּא נְ הוֹ ָרא דִּ ְלגּוֹ ְלגו
 וְ כ ּ ָֹלא, ו ְּבגִ ין ָּכ ְך כּ ּ ָֹלא ְ ּבחַ ד דַּ ְר ּגָא ִא ְס ְּת ּ ַלק.ְלבַ ר
, וְ לָ א ִמ ְת ּ ְפ ַר ׁש דָּ א ִמן דָּ א,ְ ּבחַ ד ִמ ּ ָלה ִא ְתעֲ ּ ָטר
 ִא ְק ֵרי, נְ הוֹ ָרא דְּ ִא ְת ּג ְַליָיא.יה חַ ד הוּא
ּ ִֵאיה ּו ו ְ ּׁשמ
 )בההוא, ֹ נְ הוֹ ָרא דִּ ְלגּוֹ ְלגו.ּשא דְּ מַ ְל ָּכא
ָׁ ְלבו
ש ְריָא הַ הוּא
ַ ׁ יה
ּ ֵ וּב,נהורא הוא מה( נְ הוֹ ָרא סָ ִתים
.דְּ לָ א ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש וְ לָ א ִא ְת ַ ּג ְליָיא

 ְ ּד ִא ְקר ּון ִּת ּק ּונֵי,הו ָרא ְ ּד ָכל ּב ּו ִצינָ א ּוב ּו ִצינָ א
ֹ ְ נ.99
 נָ ִהיר וְ ָא ִחיד ְּב ַהה ּוא, ָּכל ַחד וְ ַחד, ִ ּכ ְת ֵרי ַמלְ ָּכא,ַמלְ ָּכא
 ּו ְבגִ ין ָּכ ְך ּכ ּ ָֹלא. וְ לָ א ִמ ְת ּ ְפ ַר ׁש לְ ַבר,הו ָרא ִ ּדלְ ג ֹּו לְ ֹגו
ֹ ְנ
 וְ לָ א, וְ כֹ ּ ָלא ְּב ַחד ִמ ּ ָלה ִא ְתעֲ ּ ָטר,ְּב ַחד ַּד ְר ָּגא ִא ְס ְּת ּ ַלק
הו ָרא
ֹ ְ נ.יה ַחד ה ּוא
ּ  ִאיה ּו ּו ׁ ְש ֵמ,ִמ ְת ּ ְפ ַר ׁש ָּדא ִמן ָ ּדא
הו ָרא ִ ּדלְ ג ֹּו
ֹ ְ נ. ִא ְק ֵרי לְ ב ּו ׁ ָשא ְ ּד ַמלְ ָּכא,ְ ּד ִא ְת ַּגלְ יָיא
יה
ֹ ְ )בההוא נהורא הוא מה( נ,לְ ֹגו
ּ  ּו ֵב,הו ָרא ָס ִתים
.ׁ ַש ְריָא ַהה ּוא ְ ּדלָ א ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש וְ לָ א ִא ְת ַּגלְ יָיא

The light of every light is called the ‘correction of the King’, the Sefirot of the King. Each
light shines and holds to the light of the Endless that came before him. The Light of the
Endless, blessed be He, cannot be seen or grasped outside the Sefira.
The Light that is revealed from the Sefira is called the ‘garment of the King’. (See lesson
in #97 above)
 ַנה ֲִרין, וְ כֻ ְּלה ּו נְ הוֹ ִרין, וְ כֻ ְּלה ּו בּ ו ִּצינֵי.100 יקא
ָ  נַהֲ ִרין ֵמ ַע ִּת,הו ִרין
ֹ ְ וְ כֻ ְּלה ּו נ, וְ כֻ ְּלה ּו ּב ּו ִצינֵי.100
 בּ ו ִּצינָא,ימין
ִ ימא דְּ כָ ל ְס ִת
ָ ישא ְס ִת
ָׁ ִּיקא ַקד
ָ  וְ ַכד מֵ ַע ִּת. ּב ּו ִצינָ א ִע ּ ָל ָאה,ימין
ִ ימא ְ ּד ָכל ְס ִת
ָ ישא ְס ִת
ָ ׁ ַק ִ ּד
. ּ ֻכ ְּלה ּו נְ הוֹ ִרין דְּ ִא ְת ּ ַפ ּ ְ ׁשטָ ן, וְ כַ ד ִמ ְס ּ ַת ְ ּכלָ ן. לָ א ִא ׁ ְש ְּת ַכח ּ ַבר ִע ּ ָל ָאה.הו ִרין ְ ּד ִא ְת ּפ ּ ׁ ְש ָטן
ֹ ְ ּ ֻכ ְּלה ּו נ,ִמ ְס ּ ַת ְ ּכלָ ן
ַ
 דְּ ַא ְט ָמר וְ לָ א,לָ א ִא ְ ׁש ְּתכַ ח ַּבר בּ ו ִּצינָא ִע ּ ָל ָאה
. ְ ּד ַא ְט ָמר וְ לָ א ִא ְת ַּגלְ יָיא,ּב ּו ִצינָ א ִע ּ ָל ָאה
.ִא ְת ּג ְַליָיא
All the Lights that spreads from Atika Kadisha doesn’t reveal the source. but we cannot
see the source. It’s like a seed of a tree that is transformed into a tree. This ‘DNA’ of the
seed can be found present in all parts of the tree. We can see the outcome but not the
seed.
,ּשי ְק ׁשוֹ ט
ֵ ׁ  ְלבו,יקר
ַ ִּ ְ ּב ִאי ּנוּן ְלבו ִ ּׁשין ד.101
 ִא ְ ׁש ְּתכָ ח ּו ְּת ֵרין, בּ ו ִּצינֵי ְק ׁשוֹ ט,ִּת ּק ּונֵי ְק ׁשוֹ ט
 וְ ִא ְקרוּן צֶ ֶדק, ִּת ּק ּונָא דְּ כו ְּר ְסיָיא דְּ מַ ְל ָּכא,בּ ו ִּצינִ ין
 ְ ּבכָ ל,ּשלֵ ימו ָּתא
ׁ ְ  ו,שירו ָּתא
ֵ ׁ  וְ ִאי ּנוּן.ו ִּמ ְ ׁש ּ ָפט
ילא
ָ ּ  ו ְּבהָ נֵי ִמ ְת ַע ְּט ִרין ָּכל דִּ ינִ ין דִּ ְל ֵע.ימנו ָּתא
ְ ְֵמה
 וְ צֶ ֶדק מֵ הַ אי ִמ ְ ׁש ּ ָפט. וְ כ ּ ָֹלא סָ ִתים ְ ּב ּ ִמ ְ ׁש ּ ָפט,וְ ַת ּ ָתא
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ִּת ּק ּונֵי
ִּת ּק ּונָ א
וְ ִאי ּנ ּון
ּו ְב ָהנֵי
ָס ִתים

, לְ ב ּו ׁ ֵשי ְק ׁש ֹוט,יקר
ַ  ְּב ִאי ּנ ּון לְ ב ּו ׁ ִשין ִ ּד.101
, ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו ְּת ֵרין ּב ּו ִצינִ ין, ּב ּו ִצינֵי ְק ׁש ֹוט,ְק ׁש ֹוט
. וְ ִא ְקר ּון צֶ ֶדק ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפט,ְ ּדכ ּו ְר ְסיָיא ְ ּד ַמלְ ָּכא
.ימנ ּו ָתא
ְ ְמ ֵה
ְּב ָכל
, ּו ׁ ְשלֵ ימ ּו ָתא,ׁ ֵשיר ּו ָתא
 וְ כ ּ ָֹלא,ילא וְ ַת ּ ָתא
ָ ּ ִמ ְת ַע ְּט ִרין ָּכל ִ ּדינִ ין ִ ּדלְ ֵע
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 )בראשית יד( וּמַ ְל ִ ּכי, ו ְּלז ְִמנִ ין ָק ֵרינָן לָ ּה. ּולְ זִ ְמנִ ין ָק ֵרינָ ן ִא ְּתזָן. וְ צֶ ֶדק ֵמ ַהאי ִמ ׁ ְש ּ ָפט ִא ְּתזָ ן.ְּב ִּמ ׁ ְש ּ ָפט
.צֶ ֶדק מֶ לֶ ְך ָׁשלֵ ם
. )בראשית יד( ּו ַמלְ ִ ּכי צֶ ֶדק ֶמלֶ ְך ׁ ָשלֵ ם,לָ ּה

Binah from the upper three sefirot is ‘dressed’ with Justice and righteousness to reveal
its light in Zeir Anpin. When the Light of Binah reaches Malchut the Light if the whole
Tree
is
activated.

Lesson;

The light of the endless in the world is like the soul in our body. We can not see but it
occupies every cell in the body and gives it life. What we see is only the ‘garment of the
soul’ in the shape and actions of the person.
Special message
I’m planning to make some changes to the delivery of the Daily Zohar studies. I will
continue with posting paragraphs and audio recordings of the Zohar text according to
the weekly portions. In most cases, it would be without commentary. Parallel to this, I
will add a few studies a week of the Tree of Life. The number of such studies depends
on the time it would take me to prepare these lessons. It’s not an easy material to
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explain and I want to focus on a method of teaching that would be easy for anyone who
wishes to study the secrets of the Tree of Life to follow and understand.
I hope and believe that it would open great ‘windows’ of light in the mind and life of
those who would take the time to study it. It would require dedication and continuous
study. It’s not a study that one can skip a lesson because each lesson builds on the
prior one. The study of the Tree of Life would help many to see the world around in a
clear way, understanding the driving forces behind everything. I will start the study of
the Tree of Life from the beginning of Creation, the formation of the sefirot as vessels
for the Light of the Endless, continue teaching the flow of light from the supernal Keter
to Malchut, and all the important elements in between.
The main source for the studies is of course from the Holy Ari and Rabbi Ashlag but I
will draw from books written by other Kabbalists.
These studies may come some as text, videos, drawings, presentations or any
combination of the above.
Even though I take on myself a heavy workload, I am excited to start it and I believe
that most of you would love and benefit greatly from it. Please recommend and share
the Daily Zohar with your friends and on social networks.
, ּ ֻכ ְּלה ּו ַרחֲמֵ י, ַּכד ִמ ְת ָע ִרין דִּ ינִ ין ִמ ּ ִמ ְ ׁש ּ ָפט.102
 וְ ִדינִ ין, דְּ הַ אי ְמבַ ּ ֵסם ְלהַ אי צֶ ֶדק.ּּ ֻכ ְּלה ּו ִ ּב ְ ׁש ִלימו
,ּ וְ כֻ ְּלה ּו נ ְַח ִּתין ְל ָע ְל ָמא ִ ּב ְ ׁש ִלימו,ִמ ְת ּ ַת ְ ּקנִ ין
שעֲ ָתא דְּ ִמ ְתחַ ְ ּב ָרן דְּ כַ ר
ַ ׁ ( ו ְּכ ֵדין )אקרי.ְ ּב ַרחֲמֵ י
.ָותא
ָ  ו ְּבחֶ ְדו, וְ כָ ל ָע ְל ִמין ּ ֻכ ְּלה ּו ְ ּב ַרחֲמֵ י,וְ נו ְּק ָּבא

 ּ ֻכ ְּלה ּו, ּ ֻכ ְּלה ּו ַרחֲ ֵמי, ַּכד ִמ ְת ָע ִרין ִ ּדינִ ין ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ָפט.102
, וְ ִדינִ ין ִמ ְת ּ ַת ְּקנִ ין, ְ ּד ַהאי ְמ ַב ּ ֵסם לְ ַהאי צֶ ֶדק.ִּב ׁ ְשלִ ימ ּו
.ְּב ַרחֲ ֵמי
,ִּב ׁ ְשלִ ימ ּו
לְ ָעלְ ָמא
ַנ ְח ִּתין
וְ כֻ ְּלה ּו
 וְ ָכל,ּו ְכ ֵדין )אקרי( ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִמ ְת ַח ְּב ָרן ְ ּד ַכר וְ נ ּו ְק ּ ָבא
.ותא
ָ ָ ּו ְב ֶח ְדו,ָעלְ ִמין ּ ֻכ ְּלה ּו ְּב ַרחֲ ֵמי

When there is a unification between Malchut, ‘Rightness’, and Zeir Anpin, ‘Justice’,
‘Justice’ create good judgments. They are all mercy and go down to nourish and benefit
Malchut.
 וְ ִא ְס ּ ַתאֲ בַ ת, וְ כַ ד ַא ְס ִ ּגיא ּו חוֹ בֵ י ָע ְל ָמא.103
 וְ ִחוְ יָא, ו ְּדכו ָּרא ִא ְת ְרחַ ק ִמן נו ְּק ָּבא,מַ ְקדְּ ָׁשא
 וַוי ְל ָע ְל ָמא דְּ ִמ ְּתזָן,ש ְריָא ְל ַא ְּת ָע ָרא
ַ ׁ ּ ַת ִ ּקיפָ א
יקין
ִ  ַּכ ָמה ח ֲִבילֵ י ְט ִר.ְ ּבהַ הוּא ז ְִמנָא מֵ הַ אי צֶ ֶדק
 ַּכ ָמה ז ַָּכ ִאין ִמ ְס ּ ַת ְּל ִקין,ִמ ְת ָע ִרין ְ ּב ָע ְל ָמא
 ְ ּבגִ ין דְּ ִא ְת ְרחַ ק דְּ כו ָּרא ִמן. וְ כָ ל ַּכ ְך לָ ּ ָמה.מֵ ָע ְל ָמא
 וְ ַעל הַ אי. ו ִּמ ְ ׁש ּ ָפט לָ א ָק ֵרב ְ ּבצֶ ֶדק דָּ א,נו ְּק ָּבא
, )משלי יג( וְ י ֵׁש נִ ְס ּ ֶפה ְ ּבלֹא ִמ ְ ׁש ּ ָפט,ְ ּכ ִתיב
, וְ לָ א ִא ְת ַּב ְס ָמא,דְּ ִמ ְ ׁש ּ ָפט ִא ְת ְרחַ ק מֵ הַ אי צֶ ֶדק
.וְ צֶ ֶדק יַנְ ָקא מֵ אֲ ָתר ָאח ֳָרא

, וְ ִא ְס ּ ַתאֲ ַבת ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא,חו ֵבי ָעלְ ָמא
ֹ  וְ ַכד ַא ְס ִ ּגיא ּו.103
יפא ׁ ַש ְריָא
ָ  וְ ִחוְ יָא ּ ַת ִּק,ּו ְדכ ּו ָרא ִא ְת ְר ַחק ִמן נ ּו ְק ּ ָבא
. וַ וי לְ ָעלְ ָמא ְ ּד ִמ ְּתזָ ן ְּב ַהה ּוא זִ ְמנָ א ֵמ ַהאי צֶ ֶדק,לְ ַא ְּת ָע ָרא
 ַּכ ָמה ז ַָּכ ִאין,יקין ִמ ְת ָע ִרין ְּב ָעלְ ָמא
ִ ַּכ ָמה חֲ ִבילֵ י ְט ִר
ְ
 ְּבגִ ין ְ ּד ִא ְת ְר ַחק. וְ ָכל ַּכך לָ ּ ָמה.ִמ ְס ּ ַת ְּל ִקין ֵמ ָעלְ ָמא
 וְ ַעל. ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפט לָ א ָק ֵרב ְּבצֶ ֶדק ָּדא,ְ ּדכ ּו ָרא ִמן נ ּו ְק ּ ָבא
, )משלי יג( וְ י ֵׁש נִ ְס ּ ֶפה ְּבל ֹא ִמ ׁ ְש ּ ָפט,ַהאי ְ ּכ ִתיב
 וְ צֶ ֶדק, וְ לָ א ִא ְת ּ ַב ְס ָמא,ְ ּד ִמ ׁ ְש ּ ָפט ִא ְת ְר ַחק ֵמ ַהאי צֶ ֶדק
.יַנְ ָקא ֵמאֲ ָתר ָאחֳ ָרא

When there is an increase of inequities in the world, the Holy Temple that represents
Malchut becomes contaminated with impurity. The male, Zeir Anpin, distant himself
from Malchut and the ‘Snake’ gets stronger by feeding on Malchut. Armies of negative
angels awakened in the world and inflict harsh judgments on people. It weakens the
Tzaddikim’s connection to Zeir Anpin some of them leave the world.
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 )קהלת, וְ ַעל דָּ א ָאמַ ר ְ ׁשלֹמֹה מַ ְל ָּכא.104
יתי ִ ּבימֵ י הֶ ְב ִלי י ֵׁש צַ דִּ יק אוֹ בֵ ד
ִ ז( אֶ ת הַ כּ ֹל ָר ִא
 )ס''א ל''ג הבל דא( הָ בֶ ל, הָ בֶ ל דָּ א,' ְֹ ּב ִצ ְדקוֹ וְ גו
, דְּ ִא ְקרוּן ַא ּ ֵפי מַ ְל ָּכא,ילא
ָ ּ  מֵ הֲבָ ִלים דִּ ְל ֵע,ח ֲָדא
 דְּ כַ ד ִהיא ִמ ּ ַת ְע ָרא,ישא
ָׁ ִּוְ ָדא ִאיה ּו מַ ְלכו ָּתא ַקד
 מַ אי. ֹ ְ ּכ ִתיב י ֵׁש צַ דִּ יק אוֹ בֵ ד ְ ּב ִצ ְדקו,ְ ּב ִדינוֹ י
 ו ְּבגִ ין ָּכ ְך. ִמ ּ ׁשוּם דְּ ִמ ְ ׁש ּ ָפט ִא ְת ְרחַ ק ִמצֶ ֶדק.טַ ְע ָמא
. וְ י ֵׁש נִ ְס ּ ֶפה ְ ּבלֹא ִמ ְ ׁש ּ ָפט,ִא ְק ֵרי

 )קהלת ז( ֶאת ַה ּכֹל, וְ ַעל ָּדא ָא ַמר ׁ ְשלֹמֹה ַמלְ ָּכא.104
 ָה ֶבל,'קו וְ ֹגו
ֹ או ֵבד ְּב ִצ ְד
ֹ ימי ֶה ְב ִלי י ֵׁש ַצ ִ ּדיק
ֵ יתי ִּב
ִ ָר ִא
 ֵמהֲ ָבלִ ים, )ס''א ל''ג הבל דא( ָה ֶבל חֲ ָדא,ָ ּדא
 וְ ָדא ִאיה ּו ַמלְ כ ּו ָתא, ְ ּד ִא ְקר ּון ַא ּ ֵפי ַמלְ ָּכא,ילא
ָ ּ ִ ּדלְ ֵע
 ְ ּכ ִתיב י ֵׁש ַצ ִ ּדיק,ינוי
ֹ  ְ ּד ַכד ִהיא ִמ ּ ַת ְע ָרא ְּב ִד,ישא
ָ ׁ ַק ִ ּד
 ִמ ּ ׁש ּום ְ ּד ִמ ׁ ְש ּ ָפט ִא ְת ְר ַחק. ַמאי ַט ְע ָמא.קו
ֹ או ֵבד ְּב ִצ ְד
ֹ
. וְ י ֵׁש נִ ְס ּ ֶפה ְּבל ֹא ִמ ׁ ְש ּ ָפט, ּו ְבגִ ין ָּכ ְך ִא ְק ֵרי.ִמצֶ ֶדק

Proverbs 13:23
“ ְבּל ֹא ִמ ְשׁפָּ ט,אשׁים; ְויֵשׁ נ ְִספֶּ ה
ִ  נִיר ָר, ֹאכֶל- ָרב.”
“Much food is in the tillage of the poor, but there is that is swept away without justice.”
‘swept away without justice’ is righteous that dies because Malchut is on the Left after
losing the connection to Zeir Anpin. Without ‘Justice’ Malchut doesn’t have the Right
and Mercy to support the unification.
Ecclesiastes 7:15
“יתי ִבּימֵ י הֶ ְבלִ י יֵשׁ צַ ִדּיק אֹבֵ ד ְבּצִ ְדקוֹ ְויֵשׁ ָר ָשׁע מַ אֲ ִרי� ְבּ ָרﬠָ תוֹ
ִ אֶ ת הַ כֹּל ָר ִא.”
“I have seen everything during my lifetime of futility; there is a righteous man who
perishes in his righteousness and there is a wicked man who prolongs his life in his
wickedness.”
The righteous ‘perish’ even in Malchut/ righteousness because he doesn’t have the
support needed for continuous unification with the upper levels.
Lesson;
The sages teach us that ‘’כל ישראל ערבים זה לזה, we are all responsible for each other. We
pray in a Minyan that is a group of at least ten men to form a complete vessel to draw
the Shechina for unification that activates the flow of light down to us.
The Tzadikim are our great channels of light to the world and we need to support them
by creating a better environment for them by keeping our studies of the Torah through
its higher level of study, the Zohar.

 ַּכד ִא ְ ׁש ְּתכַ ח ז ַָּכ ָאה ִע ּ ָל ָאה, ּ ָתא ֲחזֵי.105
ְ ימא ְדקו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר
ּ  אֲ ִפ,יך הוּא
יל ּו ַּכד
ָ  ְר ִח,ְ ּב ָע ְל ָמא
 י ִָכיל ָע ְל ָמא ְל ִא ְ ׁש ְּתזָבָ א,ִא ְּת ָער צֶ ֶדק ִ ּב ְלחוֹ דוֹ י
ְ  וְ קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר.ֵיה
 וְ לָ א,יה
ָ יך הוּא ָּב ֵעי ִ ּב
ּ יק ֵר
ּ ְ ּבגִ ינ
 וְ כַ ד הַ הוּא.ִמ ְס ּ ָתפֵ י )דף רצ''ב ע''א( ִמן דִּ ינָא
ּ  ִמ ְס ּ ָתפֵ י אֲ ִפ,יה
יל ּו
ָ ּז ַָּכ ָאה לָ א ַקי
ּ ְֵימא ְ ּב ִקיּוּמ
.ש ּ ֵכן ְ ּבצֶ ֶדק
ֶ ׁ  ָּכל.יה
ָ ֵ וְ לָ א י ִָכיל ְלמ,ִמ ּ ִמ ְ ׁש ּ ָפט
ּ יקם ּ ֵב

, ַּכד ִא ׁ ְש ְּת ַכח ז ַָּכ ָאה ִע ּ ָל ָאה ְּב ָעלְ ָמא, ּ ָתא חֲ זֵי.105
ְ ימא ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 אֲ ִפילּ ּו ַּכד ִא ְּת ָער צֶ ֶדק,יך ה ּוא
ָ ְר ִח
 וְ ק ּו ְד ׁ ָשא.ֵיה
ֹ חו
ֹ ְִּבל
ּ  י ִָכיל ָעלְ ָמא לְ ִא ׁ ְש ְּתזָ ָבא ְּבגִ ינ,דוי
ְ
 וְ לָ א ִמ ְס ּ ָת ֵפי )דף רצ''ב,יה
ָ ְּב ִריך ה ּוא ּ ָב ֵעי ִּב
ּ יק ֵר
,יה
ָ  וְ ַכד ַהה ּוא ז ַָּכ ָאה לָ א ַק ְּי.ע''א( ִמן ִ ּדינָ א
ּ ימא ְּב ִק ּי ּו ֵמ
 ָּכל.יה
ָ  וְ לָ א י ִָכיל לְ ֵמ,ִמ ְס ּ ָת ֵפי אֲ ִפילּ ּו ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ָפט
ּ יקם ּ ֵב
.ׁ ֶש ֵּכן ְּבצֶ ֶדק

The word ‘( ’צדקTzedek), ‘justice’ is an aspect of Malchut and represents judgment
without mercy. The word ‘’משפט, ‘Trial’ is on the level of Zeir Anpin that include mercy.
When there is a great Tzadik in the world that is loved by the Holy One Blessed be He,
the world can be saved because of him, even when there is a judgment ( )צדקwithout
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mercy ()משפט. The Tzadik has this power because the Holy One Blessed be He wants to
honor him.
When such a Tzadik can not be found in the world, everyone fears the judgment even
if it comes with mercy.
 )תהלים,יתא ָאמַ ר
ָ  ְ ּב ַק ְד ִמ, דָּ וִ ד מַ ְל ָּכא.106
 דְּ הָ א אֲ נָא לָ א ִמ ְס ּ ַתפֵ ינָא.כו( ְ ּבחָ נֵנִ י ְייָ' וְ נ ּ ֵַסנִ י
ּ  אֲ ִפ,ִמ ָּכל דִּ ינִ ין
ש ּ ֵכן
ֶ ׁ  וְ ָּכל,יל ּו מֵ הַ אי צֶ ֶדק
 )תהלים יז( אֲ נִ י. מַ ה ְ ּכ ִתיב,יה
ּ דַּ אֲ ִח ְידנָא ּ ֵב
ָ
 לָ א ִמ ְס ּ ַתפֵ ינָא. ְ ּבצֶ ֶדק וַדַּ אי,ְ ּבצֶ ֶדק אֶ ֱחזֶה פָ נֶיך
ּ  אֲ ִפ, ָּב ַתר דְּ חָ ב.יקם ְ ּב ִדינוֹ י
יל ּו ִמ ּ ִמ ְ ׁש ּ ָפט
ָ ְֵלמ
 )תהלים קמג( וְ ַאל ּ ָתבֹא, דִּ ְכ ִּתיב,ִמ ְס ּ ָתפֵ י
.ְב ִמ ְ ׁש ּ ָפט אֶ ת ַע ְבדֶּ ָך

 )תהלים כו( ְּב ָחנֵנִ י,יתא ָא ַמר
ָ  ְּב ַק ְד ִמ, ָ ּדוִ ד ַמלְ ָּכא.106
 אֲ ִפילּ ּו, ְ ּד ָהא אֲ נָ א לָ א ִמ ְס ּ ַת ֵפינָ א ִמ ָּכל ִ ּדינִ ין.נַסנִ י
ֵ ּ ְיְ יָ' ו
ַמה
,יה
ַּדאֲ ִח ְידנָ א
ׁ ֶש ּ ֵכן
 וְ ָּכל,ֵמ ַהאי צֶ ֶדק
ּ ּ ֵב
ָ
 ְּבצֶ ֶדק, )תהלים יז( אֲ נִ י ְּבצֶ ֶדק ֶאחֱ זֶה ָפנֶיך.ְ ּכ ִתיב
 אֲ ִפילּ ּו, ּ ָב ַתר ְ ּד ָחב.ינוי
ֹ יקם ְּב ִד
ָ  לָ א ִמ ְס ּ ַת ֵפינָ א לְ ֵמ.וַ ַּדאי
 )תהלים קמג( וְ ַאל ּ ָתבֹא, ִ ּד ְכ ִּתיב,ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ִמ ְס ּ ָת ֵפי
.ְב ִמ ׁ ְש ּ ָפט ֶאת ַע ְב ֶּד ָך

King David was righteous and the chariot for Malchut. In the beginning, he didn’t fear
judgments, even from the aspect of ‘ ’’צדקJustice’.
Psalms 26:2
“יוֹתי ו ְִל ִבּי
ַ ]צָרפָ ה[ כִ ְל
ְ בּחָ ֵנ ִני יְהוָה ְונַסֵּ נִי צרופה.”
ְ
“Examine me, O YHVH, and prove me; Try my mind and my heart.”
And Psalms 17:15
“�אֲ ִני ְבּצֶ ֶדק אֶ חֱ זֶה פָ נֶי� אֶ ְשׂ ְבּﬠָ ה ְבהָ ִקיץ ְתּמוּנ ֶָת.”
“As for me, I will see Your face in justice ( ;)צֶ ֶדקI shall be satisfied when I awake in Your
likeness.”
After King David sinned he had the fear of been judged even by the aspect of mercy,
‘’מ ְשׁפָּ ט.
ִ We read this in Psalms 143:2
“וְאַ ל ָתּבוֹא ְב ִמ ְשׁפָּ ט אֶ ת ﬠַ ְב ֶדּ� כִּ י ל ֹא יִצְ ַדּק ְלפָ נֶי� כָל חָ י.”
“Do not bring into judgment ( ִמ ְשׁפָּ טTrial) Your servant, For in Your sight no one living
is righteous.”
 ַּכד ִמ ְת ַּב ְ ּס ָמא הַ אי צֶ ֶדק, ּ ָתא ֲחזֵי.107  ְ ּכ ֵדין, ַּכד ִמ ְת ּ ַב ְּס ָמא ַהאי צֶ ֶדק ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ָפט, ּ ָתא חֲ זֵי.107
 וְ ָע ְל ָמא ִמ ְת ַּב ְ ּס ָמא. ְ ּכ ֵדין ִא ְק ֵרי ְצ ָד ָקה, וְ ִא ְת ַמ ְּליָא ִמ ּ ִמ ְ ׁש ּ ָפט, וְ ָעלְ ָמא ִמ ְת ּ ַב ְּס ָמא ְּב ֶח ֶסד.ִא ְק ֵרי ְצ ָד ָקה
 )תהלים, דִּ ְכ ִּתיב.ֵיה
ּ  וְ ִא ְתמַ ְּליָא ִמ ּנ,או ֵהב ְצ ָד ָקה ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפט ֶח ֶסד ְ ּבחֶ סֶ ד
ֹ ( )תהלים לג, ִ ּד ְכ ִּתיב.ֵיה
ּ ִמ ּנ
.לג( אוֹ הֵ ב ְצ ָד ָקה ו ִּמ ְ ׁש ּ ָפט חֶ סֶ ד ְייָ' ָמ ְל ָאה הָ ָא ֶרץ
.יְ יָ' ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ
When ‘‘ ’צדקJustice’ merge with ‘ ’’משפטTrial’, Malchut receives Chassadim from Zeir
Anpin and Chessed spreads in the world. This state is called ‘‘ ’צדקהTzedakah’ because
as a receiver, Malchut that is represented with the letter ‘H  ’הof the name, filled with
Light of Chassadim and becomes part of ‘( ’צדקTzedek).
Psalms 33:5
“וּמ ְשׁפָּ ט חֶ סֶ ד יְהוָה מָ ְלאָ ה הָ אָ ֶרץ
ִ אֹהֵ ב צְ ָד ָקה.”
“He loves righteousness (Tzedakah  )צְ ָד ָקהand justice; The earth is full of the goodness
of YHVH.”
Lesson;
Malchut doesn’t have light of its own and judgment on this level is just and harsh. Zeir
Anpin is the center column and reveals the light of Chassadim, therefore judgment that
comes from this level is merciful.
Our studies elevate us to Zeir Anpin and above, and when we experience judgment it
is something that we need to help us in our correction process.
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When we don’t have this light, judgments come harshly, even without connection to
our Tikun.

ַ .108א ְס ַה ְדנָ א ָעלַ יּ ְ ,ד ָכל ֹיו ָמ ִאי הֲ וֵ ינָ א ִמ ְצ ַט ֵער ַעל
ינוי ְ ּדצֶ ֶדק ,וְ לָ א ֹיו ִקיד ָעלְ ָמא
ָעלְ ָמאּ ְ ,דלָ א יֶעֱ ַרע ְּב ִד ֹ
בויּ ְ .כ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב) ,משלי ל( ָא ְכלָ ה ּו ָמחֲ ָתה
הו ֹ
ְּב ׁ ַשלְ ֹ
יהִ .מ ָּכאן ּולְ ָהלְ ָאהּ ְ ,כפ ּום ָּכל ַחדּ ְ ,כפ ּום ּ ֵב ָירא
ִפ ָ
יה ז ַָּכ ִאיןּ ,וזְ ִע ִירין ִאי ּנ ּון
ִע ְמ ָקא ,וְ ָהא ְּב ָד ָרא ָ ּדא ִאית ּ ֵב ּ
ִ ּדיק ּומ ּון לְ ַא ָּגנָ א ַעל ָעלְ ָמא ,וְ ַעל ָעאנָ אֵ ,מ ַא ְר ּ ָב ָעה
ידן ִמ ּ ָלי
זִ יוְ יָן) .ס''א על עלמא ,ועלינא בעיין(ַ .על ֵּכן אֲ ִח ָ
ישא,
יקא ַק ִ ּד ׁ ָ
ימין ְּב ַע ִּת ָ
ָ ּדא ְּב ָדאּ ,ו ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשן ִמ ִּלין ִ ּד ְס ִּת ִ
ימין ,וְ ֵה ְ
ידן ִא ּ ֵלין ְּב ִא ּ ֵליןִ .מ ָּכאן
יך אֲ ִח ָ
ימא ְ ּד ָכל ְס ִת ִ
ְס ִת ָ
לְ ָהלְ ָאהִ ,מ ִּלין ִ ּדזְ ֵעיר ַאנְ ּ ִפיןִ ,אי ּנ ּון ְ ּדלָ א ִא ְת ַּג ְּליָין
ימין ְּבלִ ּ ָבאי ,וְ ַת ּ ָמן לָ א
ְּב ִא ָּד ָראִ .אי ּנ ּון ַּדהֲ ֹוו ְס ִת ִ
ִא ְת ְּת ָקנ ּו
ִא ְּת ָקנ ּו) .עד כאן סתימן מלין( ַה ׁ ְש ּ ָתא
ימיןּ ,ו ְב ִר ִירין ּ ֻכ ְּלה ּו .ז ַָּכ ָאה
וְ ִא ְת ַּגלְ יָין ,וְ כֻ ְּלה ּו ִמ ִּלין ְס ִת ִ
ח ּולָ ִקי ,וְ ִאי ּנ ּון ְ ּדי ְַר ּת ּו יְ ר ּו ָתא ָּדאּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,תהלים
קמד( ַא ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ׁ ֶש ָּכ ָכה לּ ֹו וְ ֹגו'.

ַ .108א ְסהַ ְדנָא ָעלַ י ,דְּ כָ ל יוֹ ָמ ִאי ֲהוֵינָא ִמ ְצטַ ֵער
ַעל ָע ְל ָמא ,דְּ לָ א יֶעֱ ַרע ְ ּב ִדינוֹ י דְּ צֶ ֶדק ,וְ לָ א יוֹ ִקיד
ְ ּכ ָמה דִּ ְכ ִּתיב) ,משלי
ש ְלהוֹ בוֹ י.
ְ ּב ׁ ַ
ָע ְל ָמא
ל( ָא ְכלָ ה ו ָּמח ֲָתה ִפיהָ ִ .מ ָּכאן ו ְּלהָ ְל ָאהּ ְ ,כפוּם ָּכל
יה
חַ דּ ְ ,כפוּם ּ ֵב ָירא ִע ְמ ָקא ,וְ הָ א ְ ּב ָד ָרא דָּ א ִאית ּ ֵב ּ
ז ַָּכ ִאיןּ ,וז ְִע ִירין ִאי ּנוּן דִּ יקוּמוּן ְל ַא ָ ּגנָא ַעל ָע ְל ָמא,
וְ ַעל ָעאנָא ,מֵ ַא ְר ָּב ָעה זִיוְ יָן) .ס''א על עלמא,
ידן ִמ ּ ָלי דָּ א ְ ּב ָדא,
ועלינא בעיין(ַ .על ּ ֵכן אֲ ִח ָ
ישא,
יקא ַקדִּ ָׁ
ימין ְ ּב ַע ִּת ָ
ו ִּמ ְת ּ ָפ ְר ָׁשן ִמ ִּלין דִּ ְס ִּת ִ
ְ
ידן ִא ּ ֵלין ְ ּב ִא ּ ֵלין.
ימין ,וְ הֵ יך אֲ ִח ָ
ימא דְּ כָ ל ְס ִת ִ
ְס ִת ָ
ִמ ָּכאן ְלהָ ְל ָאהִ ,מ ִּלין דִּ ז ְֵעיר ַאנְ ּ ִפיןִ ,אי ּנוּן דְּ לָ א
ימין ְ ּב ִל ָּבאי,
ִא ְת ּג ְַּליָין ְ ּב ִאדָּ ָראִ .אי ּנוּן דַּ הֲווֹ ְס ִת ִ
וְ ַת ּ ָמן לָ א ִא ְּת ָקנוּ) .עד כאן סתימן מלין( הַ ְ ׁש ּ ָתא
ימין ,ו ְּב ִר ִירין
ִא ְת ְּת ָקנ ּו וְ ִא ְת ּג ְַליָין ,וְ כֻ ְּלה ּו ִמ ִּלין ְס ִת ִ
ּ ֻכ ְּלהוּ .ז ַָּכ ָאה חוּלָ ִקי ,וְ ִאי ּנוּן דְּ י ְַר ּת ּו יְרו ָּתא דָּ א,
ש ָּככָ ה ּלוֹ
דִּ ְכ ִּתיב) ,תהלים קמד( ַא ְ ׁש ֵרי הָ ָעם ׁ ֶ
וְ גוֹ '.

Rabbi Shimon testifies on himself that all his life he was caring and protecting the
) and get burnt in its flames. He adds that afterצדק( world from experiencing judgments
his passing each one in the world would be judged according to his deeds. In his
generations there were Tzadikim but not on the level that can protect the people of the
generation in all four directions of the world.
Rabbi Shimon starts here the study of Zeir Anpin to continue the studies of the Idra
Rabba that were focused on the world of Atzilut and the supernal Keter.

ידן,
יקא אֲ ִח ָ
ימנָ אָ ,אב וָ ֵאם ְּב ַע ִּת ָ
או ִק ְ
ַ .109האי ְ ּד ֹ
ימ ָאה ְ ּד ָכל
יק ּונֹיָ ,ה ִכי ה ּואּ ְ .ד ָהא ִמ ּמ ֹו ָחא ְס ִת ָ
ְּב ִת ּ
יה) .ואף על גב
ְס ִת ִ
ימין ּ ַתלְ יָין) ,נ''א נפקין( ּו ִמ ְת ַאחֲ ָדן ּ ֵב ּ
בלחודוי( וְ ַכד
אתתקן
קדישא
דעתיקא
דוי ,ה ּוא
חו ֹ
יקא ִּבלְ ֹ
יִ ְס ּ ַת ְ ּכל ּון )בכל( ִמ ּ ָליּ .כ ּ ָֹלא ה ּוא ַע ִּת ָ
יה) .בס''י לא נמצא
הֲ וֵ י ,וְ ה ּוא יְ ֵהא .וְ ָכל ָהנֵי ִּת ּק ּונִ ין ּ ֵב ּ

אחידן ביה סתימן לא מתפרשן מניה מוחא סתימאה
מו ָחא
לא אתגלייא ולא תליא ביה( ָא''ב וָ ֵא''ם ֵמ ַהאי ֹ
ידן .זְ ֵעיר
יה אֲ ִח ָ
יה ּ ַתלְ יָיןּ ,ו ֵב ּ
נַ ְפק ּוִ ,א ְת ְ ּכלִ יל ּו ְּב ַמ ָ ּזלָ אּ ,ו ֵב ּ
ימנָ א
או ִק ְ
ישא ּ ַתלְ יָיא וְ ָא ִחיד .וְ ָהא ֹ
יקא ַק ִ ּד ׁ ָ
ַאנְ ּ ִפיןְּ ,ב ַע ִּת ָ
יה ְ ּד ַמאן ְ ּד ָעאל וְ נָ ִפיק ,וְ יִ נְ ַּדע
ִמ ּ ֵלי ְּב ִא ָ ּד ָרא .ז ַָּכ ָאה ח ּולָ ֵק ּ
ש ָמאלָ אּ .ו ַמאן ְ ּדלָ א ָעאל
או ְר ִחין ְ ּדלָ א יִ ְס ֵטי לִ ִ
ֹ
ימינָ א וְ לִ ְ ׂ
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יקא
ימנָאָ ,אב וָאֵ ם ְ ּב ַע ִּת ָ
 .109הַ אי דְּ אוֹ ִק ְ
ידןּ ְ ,ב ִת ּ
יק ּונֹי ,הָ ִכי הוּא .דְּ הָ א ִמ ּמוֹ חָ א
אֲ ִח ָ
ּ ַת ְליָין) ,נ''א
ימין
ְס ִת ִ
דְּ כָ ל
ימ ָאה
ְס ִת ָ
יה) .ואף על גב דעתיקא
נפקין( ו ִּמ ְת ַאח ֲָדן ּ ֵב ּ
בלחודוי( וְ כַ ד
אתתקן
קדישא
יקא
ַע ִּת ָ
י ְִס ּ ַת ְ ּכלוּן )בכל( ִמ ּ ָלי .כּ ּ ָֹלא ה ּוא
ִ ּב ְלחוֹ דוֹ י ,הוּא ֲהוֵי ,וְ הוּא יְהֵ א .וְ כָ ל הָ נֵי ִּת ּקוּנִ ין
יה) .בס''י לא נמצא אחידן ביה סתימן לא
ּ ֵב ּ
מתפרשן מניה מוחא סתימאה לא אתגלייא ולא
תליא ביה( ָא''ב וָאֵ ''ם מֵ הַ אי מוֹ חָ א נ ְַפקוּ,
ידן.
יה ּ ַת ְליָין ,וּבֵ י ּה אֲ ִח ָ
ִא ְת ְ ּכ ִליל ּו ְ ּבמַ זָּלָ א ,וּבֵ ּ
ישא ּ ַת ְליָיא וְ ָא ִחיד.
יקא ַקדִּ ָׁ
ז ְֵעיר ַאנְ ּ ִפיןּ ְ ,ב ַע ִּת ָ
יה דְּ מַ אן
וְ הָ א אוֹ ִק ְ
ימנָא ִמ ּ ֵלי ְ ּב ִאדָּ ָרא .ז ַָּכ ָאה חוּלָ ֵק ּ
ימינָא
דְּ ָעאל וְ נ ִָפיק ,וְ יִנְ דַּ ע אוֹ ְר ִחין דְּ לָ א י ְִסטֵ י ִל ִ
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יה דְּ לָ א
ּ ֵ טַ ב ל, וּמַ אן דְּ לָ א ָעאל וְ נָפַ ק.ִ ּכי וְ ִל ְ ׂש ָמאלָ א
.'ְָש ִרים דַּ ְרכֵ י ְיי
ָׁ  ו ְּכ ִתיב )הושע יד( ִ ּכי י.ִא ְב ֵרי

( ּו ְכ ִתיב )הושע יד.יה ְ ּדלָ א ִא ְב ֵרי
ּ ֵ ַטב ל,וְ נָ ַפק
.'ָיְ ׁ ָש ִרים ַּד ְר ֵכי יְ י

We learned that father and mother came out from ‘Atika’, the concealed ‘brain’. Zeir
Anpin is dependent on Atika Kadisha and connects to it. Rabbi Shimon explains that
when we follow his teaching we will find out that everything Atika alone.
Praised is the one that enters into the studies of this wisdom and comes out with the
understanding that the path is the center column and no turns to Right or Left. Those
who learned this wisdom without this understanding, it would have been better if they
were not born.
Hosea 14:10
“ֹשׁﬠִ ים ִיכּ ְָשׁלוּ בָ ם
ְ ְשׁ ִרים ַדּ ְרכֵי יְהוָה וְצַ ִדּ ִקים יֵלְ כוּ בָ ם וּפ
ָ  ִמי חָ כָם ְויָבֵ ן אֵ לֶּ ה נָבוֹן ְוי ֵָדﬠֵ ם כִּ י י.”
“Who is wise? Let him understand these things. Who is prudent? Let him know them.
For the ways of YHVH are right; The righteous walk in them, But transgressors stumble
in them.”
Lesson;
We are studying the Idra Zuta, which is the last study Rabbi Shimon gave to his
students before leaving the world. The study of the Idra Zuta is not easy, but I will do
my best to make it easier to understand with more videos. Never give up. When you
understand this wisdom, you are connected to the highest level of Keter that is called
‘Mazala’ where everything that is good comes to this world.

You can go back to the beginning of the Idra Zuta study, starting with DZ 1932
This is an early video I made about the three heads of Keter (sorry for the poor
presentation)
(https://dailyzohar.com/daily-zohar-2539/)
 ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ֲהוֵינָא ָּכל יוֹ ָמא, ָאמַ ר ִר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן.110
 )תהלים לד( ַּב ְייָ' ִּת ְתהַ ּ ֵלל, דִּ ְכ ִּתיב,ְ ּבהַ אי ְק ָרא
 וְ הָ ִאידָּ נָא ִא ְת ְקיָים.ִּש ָמחו
ׂ ְ ִש ְמע ּו עֲ נָוִ ים וְ י
ׁ ְ נ ְַפ ִ ׁשי י
 דְּ הָ א, ַּב ְייָ' ִּת ְתהַ ּ ֵלל נ ְַפ ִ ׁשי וַדַּ אי.ְק ָרא כּ ּ ָֹלא
יה ִא ְת ַד ְ ּב ַקת
ָ יה אֲ ִח
ּ  ּ ֵב,יה לַ הֲטָ א
ּ  ּ ֵב,ידא
ּ נִ ְ ׁש ָמ ִתי ּ ֵב
ִּת ְס ּ ָת ּ ַלק
וְ ִא ְ ׁש ּ ַתדְּ לַ ת ו ְּב ִא ְ ׁש ּ ַתדְּ לו ָּתא דָּ א
 ָּכל הָ נֵי,ִּש ָמחו
ׂ ְ ִש ְמע ּו עֲ נָוִ ים וְ י
ׁ ְ  י.ְל ַא ְת ָרהָ א
 וְ ז ַָּכ ִאין,ישא
ָׁ ִּיב ּ ָתא ַקד
ְ  וְ כָ ל ְ ּבנֵי ְמ ִת,יקיָּיא
ַ ִּצַ ד
ְ
 ּ ֻכ ְּלה ּו,דְּ ַא ְתיָין הַ ְ ׁש ּ ָתא ִעם קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִריך הוּא
 )תהלים לד( ּגַדְּ ל ּו, ְ ּבגִ ין ַּכ ְך. וְ חַ דָּ אן,ש ְמ ִעין ִמ ּ ַלי
ַׁ
.לַ ְייָ' ִא ִּתי וּנְ רוֹ ְמ ָמה ְ ׁשמוֹ י ְַחדָּ יו

 ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל הֲ וֵ ינָ א ָּכל ֹיו ָמא ְּב ַהאי,עון
ֹ  ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ.110
 )תהלים לד( ּ ַביְ ָי' ִּת ְת ַה ּ ֵלל ַנ ְפ ׁ ִשי יִ ׁ ְש ְמע ּו, ִ ּד ְכ ִּתיב,ְק ָרא
'ָ ּ ַביְ י.ידנָ א ִא ְת ְקיָים ְק ָרא ּכ ּ ָֹלא
ּ ָ  וְ ָה ִא.ש ָמח ּו
ׂ ְ ִעֲ נָ וִ ים וְ י
יה
ָ יה אֲ ִח
ּ  ּ ֵב,ידא
ּ  ְ ּד ָהא נִ ׁ ְש ָמ ִתי ּ ֵב,ִּת ְת ַה ּ ֵלל ַנ ְפ ׁ ִשי וַ ַּדאי
יה ִא ְת ַד ְּב ַקת וְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלַ ת ּו ְב ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּדל ּו ָתא ָ ּדא
ּ  ּ ֵב,לַ הֲ ָטא
 ָּכל ָהנֵי,ש ָמח ּו
ׂ ְ ִ יִ ׁ ְש ְמע ּו עֲ נָ וִ ים וְ י.ִּת ְס ּ ָת ּ ַלק לְ ַא ְת ָר ָהא
 וְ ז ַָּכ ִאין ְ ּד ַא ְתיָין,ישא
ָ ׁ יב ּ ָתא ַק ִ ּד
ְ  וְ ָכל ְּבנֵי ְמ ִת,יק ּיָיא
ַ ַצ ִ ּד
ְ
, ּ ֻכ ְּלה ּו ׁ ַש ְמ ִעין ִמ ּ ַלי,ַה ׁ ְש ּ ָתא ִעם ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא
רו ְמ ָמה
ֹ ְ )תהלים לד( ַּג ְ ּדל ּו לַ יְ יָ' ִא ִּתי ּונ, ְּבגִ ין ַּכ ְך.וְ ַח ָ ּדאן
.מו י ְַח ָ ּדיו
ֹ ׁ ְש

Psalms 34:3
“בַּ יהוָה ִתּ ְתהַ לֵּ ל נ ְַפ ִשׁי י ְִשׁ ְמעוּ ֲﬠ ָנוִים ְוי ְִשׂמָ חוּ.”
“My soul shall rejoice in YHVH; The humble shall hear of it and be glad.”
Rabbi Shimon says; all my life I was meditating on this verse and now that I am leaving
the world, I am fulfilling the words “My soul shall rejoice in YHVH”. With my efforts to
adhere to him my soul will ascend to its proper place.
‘The humble shall hear of it ’ are all the Tzadikim in the upper Holy Yeshiva, and the
Tzadikim that came down with the Shechina to be with me on my last day. They are
happy to listen to my words and for that we say;
60
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Psalms 34:4
ְרוֹממָ ה ְשׁמוֹ י ְַח ָדּו“
”.גּ ְַדּלוּ לַ יהוָה ִא ִתּי וּנ ְ
”“Oh, magnify YHVH with me, And let us exalt His name together.

ָ ּ .111פ ַתח וְ ָא ַמרּ ְ ,כ ִתיב) ,בראשית לו( וְ ֵא ּ ֶלה ַה ְּמלָ ִכים
דום .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,תהלים
אֲ ׁ ֶשר ָמלְ כ ּו ְּב ֶא ֶרץ אֱ ֹ
מח( ִ ּכי ִה ּנֵה ַה ְּמלָ ִכים ֹנועֲ ד ּו ָע ְבר ּו י ְַח ָ ּדיוֹ .נועֲ ד ּוְּ ,ב ָאן
דוםַ ּ .באֲ ָתר ְ ּד ִדינִ ין ִמ ְת ַאחֲ ִדין ּ ַת ּ ָמן.
אֲ ָתרְּ .ב ֶא ֶרץ אֱ ֹ
ְ
לוך ַת ְח ּ ָתיוֵ .ה ּ ָמה ָרא ּו ּ ֵכן
ָע ְבר ּו י ְַח ָּדיוּ ִ ,ד ְכ ִּתיב וַ ּי ָָמת וַ ִּי ְמ ֹ
ּ ָת ָמה ּו נִ ְבהֲ ל ּו נ ְֶח ּ ָפז ּוּ ְ ,דלָ א ִא ְת ְקיָימ ּו ְּב ַא ְת ַריְ יה ּוְּ ,בגִ ין
רוי,
ישא וְ ׁש ּו ֹ
ְ ּד ִתק ּונִ ין ְ ּד ַמלְ ָּכא לָ א ִא ְּת ָקנ ּו ,וְ ַק ְר ּ ָתא ַק ִ ּד ׁ ָ
לָ א ִאזְ ְ ּד ָמנ ּו.

ָ ּ .111פ ַתח וְ ָאמַ רּ ְ ,כ ִתיב) ,בראשית לו( וְ אֵ ּ ֶלה
שר ָמ ְלכ ּו ְ ּבאֶ ֶרץ אֱ דוֹ ם .ה ֲָדא הוּא
הַ ּ ְמלָ ִכים אֲ ׁ ֶ
ִד ְכ ִתיב) ,תהלים מח( ִ ּכי ִה ּנֵה הַ ּ ְמלָ ִכים נוֹ עֲ ד ּו
ָע ְבר ּו י ְַחדָּ יו .נוֹ עֲ דוּּ ְ ,ב ָאן אֲ ָתרּ ְ .באֶ ֶרץ אֱ דוֹ ם.
ַּבאֲ ָתר דְּ ִדינִ ין ִמ ְת ַאח ֲִדין ּ ַת ּ ָמןָ .ע ְבר ּו י ְַחדָּ יו,
דִּ ְכ ִּתיב ַויּ ָָמת ַויּ ְִמלוֹ ְך ַת ְח ּ ָתיו .הֵ ּ ָמה ָרא ּו ּ ֵכן ּ ָת ָמה ּו
נִ ְבהֲל ּו נ ְֶח ּ ָפזוּ ,דְּ לָ א ִא ְת ְקיָימ ּו ְ ּב ַא ְת ַריְיהוּּ ְ ,בגִ ין
ישא
דְּ ִתקוּנִ ין דְּ מַ ְל ָּכא לָ א ִא ְּת ָקנוּ ,וְ ַק ְר ּ ָתא ַקדִּ ָׁ
וְ ׁשוּרוֹ י ,לָ א ִאזְדְּ ָמנוּ.

Genesis 36:31
”.וְאֵ לֶּ ה הַ ְמּלָ כִ ים אֲ ֶשׁר מָ ְלכוּ ְבּאֶ ֶרץ אֱ דוֹם ִל ְפנֵי ְמלָ � מֶ לֶ � ִל ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל“
“Now these were the kings who reigned in the land of Edom before any king reigned
”over the children of Israel:
Psalms 48:5
”.כִּ י ִהנֵּה הַ ְמּלָ כִ ים נוֹﬠֲדוּ ﬠָ ְברוּ י ְַח ָדּו“
”“For behold, the kings assembled, They passed by together.
’’ also means ‘red’ and the Zohar reveals that the kings ‘assembledאדום‘ ’The word ‘Edom
in the place where judgments hold. ‘They passed by together’ means that these seven
kings came to reign one after the other but their vessel broke and they died because
the kingdom and the Holy City that is Malchut were not ready.

 .112הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיבַּ ,כאֲ ׁ ֶשר ׁ ָש ַמ ְענ ּו ּ ֵכן ָר ִאינ ּו וְ ֹגו',
ימת ַה ׁ ְש ּ ָתא,
ְ ּד ָהא ּ ֻכ ְּלה ּו לָ א ִא ְת ְקיָימ ּו ,וְ ִהיא ִא ְת ַק ְּי ַ
ְּב ִס ְט ָרא ִ ּד ְדכ ּו ָראּ ְ ,ד ׁ ַש ְריָא ִע ּ ָמ ּה .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב,
ירו ּ ָפע ּו וְ ׁ ֵשם ִא ׁ ְש ּת ֹו
לו ְך ַת ְח ּ ָתיו הֲ ַדר וְ ׁ ֵשם ִע ֹ
וַ ִּי ְמ ֹ
יט ְב ֵאל ּ ַבת ַמ ְט ֵרד ּ ַבת ֵמי זָ ָהבֵ .מי זָ ָהב וַ ַּדאי ְ ּכ ָמה
ְמ ֵה ַ
ימנָ א ְּב ִא ָד ָרא.
או ִק ְ
ְ ּד ֹ

שר ָׁשמַ ְענ ּו ּ ֵכן ָר ִאינ ּו
 .112ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיבַּ ,כאֲ ׁ ֶ
וְ גוֹ ' ,דְּ הָ א ּ ֻכ ְּלה ּו לָ א ִא ְת ְקיָימוּ ,וְ ִהיא ִא ְת ַקיְּימַ ת
ש ְריָא ִע ּ ָמ ּה .ה ֲָדא
הַ ְ ׁש ּ ָתאּ ְ ,ב ִס ְט ָרא דִּ ְדכו ָּרא ,דְּ ׁ ַ
שם ִעירוֹ ּ ָפע ּו
הוּא ִד ְכ ִתיבַ ,ויּ ְִמלוֹ ְך ַת ְח ּ ָתיו ה ֲַדר וְ ׁ ֵ
שם ִא ְ ׁש ּתוֹ ְמהֵ יטַ ְבאֵ ל ַּבת מַ ְט ֵרד ַּבת מֵ י זָהָ ב .מֵ י
וְ ׁ ֵ
ימנָא ְ ּב ִא ָד ָרא.
זָהָ ב וַדַּ אי ְ ּכ ָמה דְּ אוֹ ִק ְ

Genesis 36:39
ְשׁם ִא ְשׁתּוֹ ְמהֵ יטַ ְבאֵ ל בַּ ת מַ ְט ֵרד בַּ ת מֵ י זָהָ ב“
ְשׁם ﬠִ ירוֹ פָּ עוּ ו ֵ
”ַ .ויָּמָ ת בַּ ﬠַ ל חָ נָן בֶּ ן ﬠַ כְ בּוֹר וַיִּ ְמ�� ַתּ ְח ָתּיו הֲ ַדר ו ֵ
“And when Baal-Hanan the son of Achbor died, Hadar reigned in his place; and the
name of his city was Pau. His wife’s name was Mehetabel, the daughter of Matred, the
”daughter of Mezahab.
After the death of the seventh king, Baal-Hanan, Hadar reigned in his place and didn’t
’’,’Mehetabelמהֵ יטַ ְבאֵ ל‘ die because he was with is wife
ְ
that represented Malchut and a
strong vessel.
Psalms 48:9
�הים יְכוֹ ְננֶהָ ﬠַ ד עוֹלָ ם סֶ לָ ה“
”.כַּאֲ ֶשׁר ָשׁמַ ﬠְ נוּ כֵּן ָר ִאינוּ ְבּﬠִ יר יְהוָה צְ בָ אוֹת ְבּﬠִ יר אֱ �הֵ ינוּ אֱ ִ
“As we have heard, So we have seen In the city of YHVH of hosts, In the city of our God:
”God will establish it forever. Selah
;Lesson
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The verse from Psalms 34:4 “Oh, magnify YHVH with me, And let us exalt His name
together.” is recited every time we bring the Torah out for reading because with each
reading and studying we reveal the Light of YHVH and ‘Exalt his name’.
The story of the seven kings concealed the process of creating the Ten Sefirot. I will
have a video that explains this process. It will be sent out in a separate email.

 .113וְ ַהא ְּב ִס ְפ ָרא ְ ּד ַא ַּג ְד ּ ָתא ְ ּד ַרב ַה ְמנ ּונָ א ָס ָבא
לו ְך ַת ְח ּ ָתיו הֲ ַדר .הֲ ַדר וַ ַּדאיּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת
ִא ְּת ַמר ,וַ ִּי ְמ ֹ
ִא ׁ ְש ּת ֹו
ָה ָדר .וְ ׁ ֵשם
ֵעץ
ָא ֵמר) ,ויקרא כג( ּ ְפ ִרי
ְּת ָמ ִרים.
ַּכ ּפ ֹות
ָא ֵמר
ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת
יט ְב ֵאל,
ְמ ֵה ַ
יהי ְ ּד ַכר
ּו ְכ ִתיב) ,תהלים צב( ַצ ִ ּדיק ַּכ ּ ָת ָמר יִ ְפ ָרחּ ְ ,ד ִא ִ
יאת ּ ַבת ַמ ְט ֵרדַ ּ ,בת ֵמ ַהה ּוא אֲ ָתר
וְ נ ּו ְק ּ ָבאַ .האי ִא ְת ְק ִר ַ
ְ ּד ַט ְר ִדין ּכ ּ ָֹלא ְל ִא ְת ַּד ְּב ָקא ,וְ ִא ְק ֵרי ָאבּ .ו ְכ ִתיב )איוב
כח( ל ֹא י ַָדע אֱ ֹנו ׁש ֶע ְר ָּכ ּה וְ ל ֹא ִּת ּ ָמצֵ א ְּב ֶא ֶרץ ַה ַח ִּיים.
ימאּ ְ ,ד ִמ ִּס ְט ָר ָהא ִמ ְת ַאחֲ ִדין ִ ּדינִ ין,
ָ ּד ָבר ַא ֵחרַ ּ ,בת ֵמ ִא ּ ָ
ְ ּד ַט ְר ִדין )דף רצ''ב ע''ב( לְ כ ּ ָֹלאַ ּ .בת ֵמי זָ ָהבּ ְ ,דיָנְ ָקא
ִּב ְת ֵרין ַאנְ ּ ִפיןּ ִ ,דנְ ִהיר ּו ִּב ְת ֵרין ַּגוְ ונִ יןְּ .ב ֶח ֶסד ּו ְב ִדינָ א.

 .113וְ הַ א ְ ּב ִס ְפ ָרא דְּ ַא ּג ְַד ּ ָתא דְּ ַרב הַ ְמנ ּונָא סָ בָ א
ִא ְּתמַ רַ ,ויּ ְִמלוֹ ְך ַת ְח ּ ָתיו ה ֲַדר .ה ֲַדר וַדַּ איּ ְ ,כ ָמה
שם ִא ְ ׁש ּתוֹ
ְד ַא ְּת ָאמֵ ר) ,ויקרא כג( ּ ְפ ִרי ֵעץ הָ ָדר .וְ ׁ ֵ
ְמהֵ יטַ ְבאֵ לּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת ָאמֵ ר ַּכ ּפוֹ ת ְּת ָמ ִרים.
יהי
ו ְּכ ִתיב) ,תהלים צב( צַ דִּ יק ַּכ ּ ָת ָמר י ְִפ ָרח ,דְּ ִא ִ
יאת ַּבת מַ ְט ֵרדַּ ,בת
דְּ כַ ר וְ נו ְּק ָּבא .הַ אי ִא ְת ְק ִר ַ
מֵ הַ ה ּוא אֲ ָתר דְּ טַ ְר ִדין כּ ּ ָֹלא ְל ִא ְתדַּ ְ ּב ָקא ,וְ ִא ְק ֵרי
ָאב .ו ְּכ ִתיב )איוב כח( לֹא י ַָדע אֱ נוֹ ׁש ֶע ְר ָּכ ּה וְ לֹא
ימא,
ִּת ּ ָמצֵ א ְ ּבאֶ ֶרץ הַ חַ יִּים .דָּ בָ ר ַאחֵ רַּ ,בת מֵ ִא ּ ָ
דְּ ִמ ִ ּס ְט ָרהָ א ִמ ְת ַאח ֲִדין דִּ ינִ ין ,דְּ טַ ְר ִדין )דף רצ''ב
ע''ב( ְלכ ּ ָֹלאַּ .בת מֵ י זָהָ ב ,דְּ יָנְ ָקא ִ ּב ְת ֵרין ַאנְ ּ ִפין,
דִּ נְ ִהיר ּו ִ ּב ְת ֵרין ּגַוְ ונִ יןּ ְ .בחֶ סֶ ד ו ְּב ִדינָא.

In the book of Rav Hamnuna Saba, we read that king Hadar reigned after the seventh
king died. The name Hadar also means a citrus fruit. The fruit is the aspect of Malchut
and the tree is Yessod.
Psalms 92:13
”.צַ ִדּיק כּ ַָתּמָ ר יִפְ ָרח כְּ אֶ ֶרז בַּ ְלּבָ נוֹן י ְִשׂגֶּה“
”“The righteous shall flourish like a palm tree, He shall grow like a cedar of Lebanon.
The righteous, who is male and aspect of Yessod, can flourish when he is with a female,
meaning a connection with Malchut. Hadar is mentioned with his wife and that gave
’.מי זהב‘ him a proper connection and a strong vessel. She was a daughter of MeZahav,
This name means ‘Water of Gold’. The water is Chassadim, Right column, and ‘Gold’ is
the Left column. She drew light from the two sides of Chessed and Chokmah.

יחין ַאנְ ּ ִפין
ַ .114עד לָ א ִא ְב ֵרי ָעלְ ָמא ,לָ א הֲ ֹוו ַמ ׁ ְש ִ ּג ִ
ְּב ַאנְ ּ ִפיןּ ,ו ְבגִ ין ַּכ ְךָ ,עלְ ִמין ַק ְד ָמ ֵאי ִא ְתחֲ ָרב ּו ,וְ ָעלְ ִמין
ַק ְד ָמ ֵאי ְּבלָ א ִּת ּק ּונָ א ִא ְת ָע ִביד ּו .וְ ַהה ּוא ְ ּדלָ א הֲ וָ ה
ְ ּכ ַהאי א ּו ָמנָ א,
צו ִצין,
יקין נִ ֹ
ִא ְק ֵרי זִ ִ
ְּב ִת ּק ּונָ א,
ַמ ְרצֵ ָפא )ס''א מרזפתא(ַּ ,כד ַא ְכ ִּת ׁש ְּב ָמנָ א )בראשית
יקין
יבר ,וְ ִאי ּנ ּון זִ ִ
יקין לְ ָכל ִע ָ
קנ''ו ע''א( ְ ּד ַפ ְרזְ לָ אַ ,א ּ ִפיק זִ ִ
יטין ּונְ ִה ִירין ,וְ ַדעֲ ִכין לְ ַאלְ ּ ָתר .וְ ִא ּ ֵלין
ְ ּדנָ ְפ ִקין ,נָ ְפ ִקין לְ ִה ִ
ְ
ִא ְקר ּון ָעלְ ִמין ַק ְד ָמ ֵאיּ .ו ְבגִ ין ַּכך ִא ְתחֲ ָרב ּו וְ לָ א
ישא ,וְ נָ ִפיק
יקא ַק ִ ּד ׁ ָ
ִא ְת ְקיָימ ּוַ .עד ְ ּד ִא ְת ּ ָת ַקן ַע ִּת ָ
יה.
א ּו ָמנָ א )ד''א מאנא( לְ א ּו ָמנ ּו ֵת ּ

יחין
ַ .114עד לָ א ִא ְב ֵרי ָע ְל ָמא ,לָ א הֲווֹ מַ ְ ׁש ִ ּג ִ
ַאנְ ּ ִפין ְ ּב ַאנְ ּ ִפין ,ו ְּבגִ ין ַּכ ְךָ ,ע ְל ִמין ַק ְד ָמאֵ י
ִא ְתח ֲָרבוּ ,וְ ָע ְל ִמין ַק ְד ָמאֵ י ְ ּבלָ א ִּת ּק ּונָא
ִיקין
ִא ְת ָע ִבידוּ .וְ הַ הוּא דְּ לָ א ֲהוָה ְ ּב ִת ּק ּונָאִ ,א ְק ֵרי ז ִ
נִ צוֹ ִציןּ ְ ,כהַ אי או ָּמנָא ,מַ ְרצֵ פָ א )ס''א מרזפתא(,
ַּכד ַא ְכ ִּת ׁש ְ ּב ָמנָא )בראשית קנ''ו ע''א( דְּ פַ ְרזְלָ א,
ִיקין דְּ נ ְָפ ִקין,
ִיקין ְלכָ ל ִעיבָ ר ,וְ ִאי ּנוּן ז ִ
ַא ּ ִפיק ז ִ
יטין וּנְ ִה ִירין ,וְ ַדעֲ ִכין ְל ַא ְל ּ ָתר .וְ ִא ּ ֵלין
נ ְָפ ִקין ְל ִה ִ
ְ
ִא ְקרוּן ָע ְל ִמין ַק ְד ָמאֵ י .ו ְּבגִ ין ַּכך ִא ְתח ֲָרב ּו וְ לָ א
ישא ,וְ נ ִָפיק
יקא ַקדִּ ָׁ
ִא ְת ְקיָימוַּ .עד דְּ ִא ְת ּ ָת ַקן ַע ִּת ָ
יה.
או ָּמנָא )ד''א מאנא( ְלאו ָּמנו ֵּת ּ

The seven kings, as previously explained, represent the process of creating the seven
Sefirot from Da’at to Malchut of the world of Atzilut. Netzach and Hod are considered
as one. The Light for the sefirot came from Adam Kadmon and since there were no
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vessels ready to receive it, they broke. Each of the ‘kings’ represented Light for a specific
Sefira. The Zohar describes that when the Light came down to the intended vessel it
was like a hammer hitting another metal and releasing sparks in all directions. These
sparks came out burning bright but immediately extinguished. They were called the
first worlds, and because of that they were destroyed and did not survive the process
until Atika Kadisha was founded.
Lesson;
Sometimes our desires for specific fulfilments are greater than our vessel can handle.
Without the capacity to hold the Light, our vessel can break and draw judgment. If we
don’t receive the fulfillment that we are looking for, it could be because Hashem shows
his mercy and protects us from breaking our vessels. That is why the sages tell us to
be happy with what we have because as we grow our vessels on a spiritual level, we
can expect to experience changes in our lives.
See the study of the Tree of Life for a deeper understanding of the process.

The Tree of Life studies
יתא
ָ ְִ ּבמַ ְתנ
ּ ָתנֵינָא
הַ אי
 וְ ַעל.115
ִיקין )שמות
ִ  )דניצוצא( דְּ בו ִּצינָא ַא ּ ִפיק ז,דִּ ילָ ן
 בראשית ק''ז ע''ב סתרי,רנ''ד ע''ב
ִיקין )נ''א דבוצינא אפיק זיקין
ִ תורה( ָּבז
,ִיקין
ִ  וְ ִאי ּנוּן ז.ניצוצין( ִל ְתלַ ת ְמ ָאה וְ ֶע ְ ׂש ִרין ִעיבָ ר
 ְלבָ ַתר. ו ִּמית ּו ְל ַא ְל ּ ָתר,ָע ְל ִמין ַק ְד ָמאֵ י ִא ְקרוּן
 וְ ִא ְת ְּת ַּקן,יה
ּ נ ִָפיק או ָּמנָא )ס''א מאנא( ְלאו ָּמנו ֵּת
,ִּיקין דְּ ִא ְת ַדעֲ כ ּו ו ִּמיתו
ִ  וְ הָ נֵי ז,ִ ּב ְדכַ ר וְ נו ְּק ָּבא
, ִמבּ ו ִּצינָא דְּ ַק ְרדִּ ינו ָּתא.הַ ְ ׁש ּ ָתא ִא ְת ְקיָים כּ ּ ָֹלא
 וְ ַא ּ ִפיק, דְּ בָ טַ ׁש,ישא ּ ַת ִ ּקיפָ א
ָׁ  ּ ַפ ִט,נָפַ ק נִ יצוֹ צָ א
ו ִּמ ְת ָע ְרבֵ י )ד''א
,ַק ְד ָמאֵ י
ָע ְל ִמין
ִיקין
ִ ז
. וְ ִא ְת ְ ּבסָ מ ּו דָּ א ְ ּב ָדא,ומתדכי( ַּבאֲ וִ ָירא דַּ ְכיָא

יתא
ָ ְִּב ַמ ְתנ

ּ ָתנֵינָ א
ַהאי
 וְ ַעל.115
 )דניצוצא( ְ ּדב ּו ִצינָ א ַא ּ ִפיק זִ ִיקין )שמות רנ''ד,ִ ּדילָ ן
יקין )נ''א
ִ ִ בראשית ק''ז ע''ב סתרי תורה( ּ ָבז,ע''ב
.יבר
ָ ש ִרין ִע
ׂ ְ דבוצינא אפיק זיקין ניצוצין( לִ ְתלַ ת ְמ ָאה וְ ֶע
. ּו ִמית ּו לְ ַאלְ ּ ָתר, ָעלְ ִמין ַק ְד ָמ ֵאי ִא ְקר ּון,יקין
ִ ִוְ ִאי ּנ ּון ז
 וְ ִא ְת ְּת ַ ּקן,יה
ּ ְל ָב ַתר נָ ִפיק א ּו ָמנָ א )ס''א מאנא( לְ א ּו ָמנ ּו ֵת
 ַה ׁ ְש ּ ָתא,יקין ְ ּד ִא ְת ַדעֲ כ ּו ּו ִמית ּו
ִ ִ וְ ָהנֵי ז,ִּב ְד ַכר וְ נ ּו ְק ּ ָבא
,יצו ָצא
ֹ ִ נָ ַפק נ, ִמ ּב ּו ִצינָ א ְ ּד ַק ְר ִ ּדינ ּו ָתא.ִא ְת ְקיָים ּכ ּ ָֹלא
,יקין ָעלְ ִמין ַק ְד ָמ ֵאי
ִ ִ וְ ַא ּ ִפיק ז, ְ ּד ָב ַט ׁש,יפא
ָ ׁ ּ ַפ ִט
ָ ישא ּ ַת ִּק
 וְ ִא ְת ְּב ָסמ ּו ָ ּדא,ּו ִמ ְת ָע ְר ֵבי )ד''א ומתדכי( ּ ַבאֲ וִ ָירא ַּד ְכיָא
.ְּב ָדא

We learned that the Light came out with sparks that spread to 320 sides. These sparks
are called supernal worlds and die immediately. Then came out Atika Kadisha and set
as male and female, and the sparks that were extinguished and died now have
existence.
 וְ הַ הוּא ָאב,ימ''א
ָ ּ  ַּכד ִא ְתחַ ָּבר ַא ָּב''א וְ ִא.116
יה ִא ְת ְ ּגנִ יז
ּ  ּ ֵב, מֵ רוּחָ א דְּ גָנִ יז ְ ּב ַע ִּתיק יוֹ ִמין,הוּא
 דְּ נ ִָפק ִמבּ ו ִּצינָא, וְ ַא ְכ ִליל ְלנִ יצוֹ צָ א,הַ אי אֲ ו ֵָירא
 וְ כַ ד ִא ְתחַ ָּבר ּו.ימא
ָ ּ דְּ ַק ְרדִּ ינו ָּתא דְּ גָנִ יז ְ ּבמֵ עוֹ י דְּ ִא
 נ ִָפיק ּגו ְּלג ְַל ּ ָתא. וְ ִא ְת ְ ּכ ִליל ּו דָּ א ְ ּב ָדא,ּּ ַת ְרוַויְיהו
, דָּ א ְ ּב ִס ְט ָרא דָּ א,שט ְ ּב ִס ְטרוֹ י
ַ ׁ ּ ָ וְ ִא ְתפ,חַ ד ּ ַת ִ ּקיפָ א
ישא ְּתלַ ת
ָׁ ִּיקא ַקד
ָ  ְ ּכ ָמה דְּ ַע ִּת.וְ ָדא ְ ּב ִס ְט ָרא דָּ א
 ַּכ ְך כּ ּ ָֹלא ִאזְדְּ מַ ן ִ ּב ְתלַ ת,ישין ִא ְ ׁש ְּתכָ ח ּו ְ ּבחַ ד
ׁ ִ ֵר
. ְ ּכ ָמה )רפ''ח ע''ב( דַּ אֲ מֵ ינָא,ישין
ׁ ִ ֵר

, וְ ַהה ּוא ָאב ה ּוא,ימ''א
ָ ּ  ַּכד ִא ְת ַח ּ ָבר ַא ּ ָב''א וְ ִא.116
,יה ִא ְת ְ ּגנִ יז ַהאי אֲ וֵ ָירא
ּ  ּ ֵב,ֵמר ּו ָחא ְ ּדגָ נִ יז ְּב ַע ִּתיק ֹיו ִמין
 ְ ּדנָ ִפק ִמ ּב ּו ִצינָ א ְ ּד ַק ְר ִ ּדינ ּו ָתא ְ ּדגָ נִ יז,יצו ָצא
ֹ ִוְ ַא ְכלִ יל לְ נ
 וְ ִא ְת ְ ּכלִ יל ּו ָּדא, וְ ַכד ִא ְת ַח ּ ָבר ּו ּ ַת ְרוַ ויְ יה ּו.ימא
ָ ּ עוי ְ ּד ִא
ֹ ְּב ֵמ
,רוי
ֹ  וְ ִא ְת ָפ ּ ׁ ַשט ְּב ִס ְט,יפא
ָ  נָ ִפיק ּג ּולְ גַ לְ ּ ָתא ַחד ּ ַת ִּק.ְּב ָדא
יקא
ָ  ְ ּכ ָמה ְ ּד ַע ִּת. וְ ָדא ְּב ִס ְט ָרא ָ ּדא,ָּדא ְּב ִס ְט ָרא ָ ּדא
 ַּכ ְך ּכ ּ ָֹלא ִאזְ ְ ּד ַמן,ישין ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו ְּב ַחד
ִ ׁ ישא ְּתלַ ת ֵר
ָ ׁ ַק ִ ּד
. ְ ּכ ָמה )רפ''ח ע''ב( ַּדאֲ ֵמינָ א,ישין
ִ ׁ ִּב ְתלַ ת ֵר

Father and Mother, male untied with the female. The father has concealed Chassadim
that is called pure air that comes from a spirit that is concealed in Atik Yomin. It
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included the spark that comes out from the hard candle that is concealed in the belly
of Mother. It represents the judgments of Chokmah of the Left of Mother.
When they unified and became one within the other, Chokmah of the Mother included
the Chassadim of the Father and vise versa. Then came out a strong skull that is the
head of Zeir Anpin, and spread to three sides, Right, Left and Center that are Chokmah,
Binah, and Da’at of the head of Zeir Anpin.
;Lesson
The unification of Father and Mother brought about the ‘son’ that is Zeir Anpin.
The 320 sparks (32 for each of the Ten Sefirot) that extinguished and died spread all
over Creation. We need to elevate and restore these sparks back to their source in order
to correct all levels.

ישא
ְּ .117ב ַהאי ּג ּולְ ַּגלְ ּ ָתא ִ ּדזְ ֵעיר ַאנְ ּ ִפין ,נָ ִטיף ַט ּ ָלא ֵמ ֵר ׁ ָ
ִח ָ ּו ָורא )ואחיד ליה( ,וְ ַהה ּוא ַט ּ ָלא ִא ְתחֲ זֵי ִּב ְת ֵרי ְ ּגוָ ונֵי.
ישיןּ .ו ֵמ ַהאי ַט ּ ָלא
ֵיה ִמ ְּתזָ ן ַח ְקלָ א ְ ּד ַת ּפ ּו ִחין ַק ִ ּד ׁ ִ
ּו ִמ ּנ ּ
יק ּיָיא לְ ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי,
ְ ּדג ּולְ ַּגלְ ּ ָתא ָ ּדאַ ,טחֲ נִ ין ָמנָ א לְ ַצ ִ ּד ַ
יה זְ ִמינִ ין ֵמ ַת ּיָיא לַ אֲ ַח ּיָיא .וְ לָ א ִאזְ ְ ּד ַמן ָמנָ א ְ ּדנָ ַפל
ּו ֵב ּ
ש ָר ֵאל
ֵמ ַהאי ַט ּ ָלאַ ּ ,בר ַהה ּוא זִ ְמנָ א ְּבזִ ְמנָ א ְ ּד ָאזְ ל ּו יִ ְ ׂ
יקא ְ ּדכ ּ ָֹלאֵ ,מ ַהאי אֲ ָתרַ .מה
ְּב ַמ ְד ְּב ָרא ,וְ זָ ן לְ ה ּו ַע ִּת ָ
ְ ּדלָ א ִא ׁ ְש ְּת ַכח לְ ָב ַתר .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,שמות
טז( ִהנְ נִ י ַמ ְמ ִטיר לָ ֶכם לֶ ֶחם ִמן ַה ּ ׁ ָש ָמיִ םּ ְ .כ ָמה ְד ַא ְּת
ָא ֵמר )בראשית כז( וְ יִ ּ ֶתן ְל ָך ָהאֱ ל ִֹהים ִמ ּ ַטל ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם
וְ ֹגו'ַ .האי ְּב ַהה ּוא זִ ְמנָ א .לְ זִ ְמנָ א ַאחֲ ָרא ּ ָתנֵינָ ןָ ,ק ׁ ִשים
ְמ ֹזו ֹנו ָתיו ׁ ֶשל ָא ָדם ַק ּ ֵמי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא .וְ ָהא ְּב ַמ ָ ּזלָ א
ּ ַתלְ יָיא ְּב ַמ ָ ּזלָ א וַ ַּדאי .וְ ַעל ּ ֵכן ְּבנֵי ַח ּיֵי ּו ְמ ֹזונֵי ,לָ או
ִּבזְ כ ּו ָתא ּ ַתלְ יָיא ִמ ְּל ָתאֶ ,א ּ ָלא ְּב ַמ ָ ּזלָ א ּ ַתלְ יָיא ִמ ְּל ָתא,
ימנָ א.
או ִק ְ
וְ כ ּ ָֹלא ּ ַתלְ יָין ְּב ַהאי ַמ ָ ּזלָ אּ ְ ,כ ָמה ְ ּד ֹ

ּ ְ .117בהַ אי ּגו ְּל ּג ְַל ּ ָתא דִּ ז ְֵעיר ַאנְ ּ ִפין ,נ ִָטיף טַ ּ ָלא
ָורא )ואחיד ליה( ,וְ הַ הוּא טַ ּ ָלא ִא ְת ֲחזֵי
ישא ִח ּו ָ
מֵ ֵר ָׁ
ישין.
ֵיה ִמ ְּתזָן חַ ְקלָ א דְּ ַת ּפו ִּחין ַקדִּ ִ ׁ
ִ ּב ְת ֵרי ְ ּגוָונֵי .ו ִּמ ּנ ּ
וּמֵ הַ אי טַ ּ ָלא דְּ גו ְּל ּג ְַל ּ ָתא דָּ א ,טַ חֲנִ ין ָמנָא
יה ז ְִמינִ ין מֵ ַתיָּיא
ְלצַ דִּ ַ
יקיָּיא ְל ָע ְל ָמא דְּ ָא ֵתי ,וּבֵ ּ
לַ אֲ חַ יָּיא .וְ לָ א ִאזְדְּ מַ ן ָמנָא דְּ ָנפַ ל מֵ הַ אי טַ ּ ָלאַּ ,בר
ִש ָראֵ ל ְ ּבמַ ְד ְ ּב ָרא ,וְ זָן
הַ הוּא ז ְִמנָא ְ ּבז ְִמנָא דְּ ָאזְל ּו י ְ ׂ
יקא דְּ כ ּ ָֹלא ,מֵ הַ אי אֲ ָתר .מַ ה דְּ לָ א
ְלה ּו ַע ִּת ָ
ִא ְ ׁש ְּתכַ ח ְלבָ ַתר .ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב) ,שמות
טז( ִהנְ נִ י מַ ְמ ִטיר לָ כֶ ם לֶ חֶ ם ִמן הַ ּ ָׁש ָמיִםּ ְ .כ ָמה
ְד ַא ְּת ָאמֵ ר )בראשית כז( וְ י ּ ִֶתן ְל ָך הָ אֱ ל ִֹהים ִמ ּ ַטל
הַ ּ ָׁשמַ יִם וְ גוֹ ' .הַ אי ְ ּבהַ הוּא ז ְִמנָאְ .לז ְִמנָא ַאח ֲָרא
של ָא ָדם ַק ּ ֵמי קו ְּד ָׁשא
ּ ָתנֵינָןָ ,ק ִ ׁשים ְמזוֹ נוֹ ָתיו ׁ ֶ
ְ ּב ִר ְ
יך הוּא .וְ הָ א ְ ּבמַ זָּלָ א ּ ַת ְליָיא ְ ּבמַ זָּלָ א וַדַּ אי.
וְ ַעל ּ ֵכן ְ ּבנֵי חַ יֵּי ו ְּמזוֹ נֵי ,לָ או ִ ּבזְכו ָּתא ּ ַת ְליָיא
ִמ ְּל ָתא ,אֶ ּ ָלא ְ ּבמַ זָּלָ א ּ ַת ְליָיא ִמ ְּל ָתא ,וְ כ ּ ָֹלא
ימנָא.
ּ ַת ְליָין ְ ּבהַ אי מַ זָּלָ אּ ְ ,כ ָמה דְּ אוֹ ִק ְ

From the ‘white’ skull of Arich Anpin, a dew drips to the skull of Zeir Anpin. This
dew is white for the aspect of Chassadim but also a shade of red to imply that this
light has in it the Light of Chokmah that is red and looks like the Manna.
The Manna of Zeir Anpin nourishes the holy apple field that is Malchut. From the
dew of the skull, they make Manna for the Tzadikim of the world to come, also this
Manna would be used to resurrect the dead.
When the Israelites wandered in the desert they were nourished from the dew of
Arich Anpin.
Exodus 16:4
ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָה אֶ ל מֹ שֶׁ ה הִ נְ נִ י מַ ְמ ִטיר ָלכֶם לֶחֶ ם ִמן הַ שָּׁ מָ יִם וְ יָצָ א הָ ﬠָם וְ לָקְ טוּ ְדּבַ ר יוֹם בְּ יוֹמוֹ לְ מַ ַﬠן ֲאנַסֶּ נּוּ “
תוֹר ִתי ִאם ל ֹא
”ֲ .ה ֵילֵ� בְּ ָ
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“Then YHVH said to Moses, “Behold, I will rain bread from heaven for you. And
the people shall go out and gather a certain quota every day, that I may test them,
whether they will walk in My law or not.”
After the Manna stopped coming down, the sustenance of the people depended on
‘Mazala’ (literally means ‘Luck’) which is the Light that emanates from the beard
of Arich Anpin. The skull of Arich Anpin is all mercy, and Mazala has the aspect of
Judgment. For that reason, children, length of life, and sustenance don’t depend on
merits but on Mazala.
 נ ְַט ִלין וְ סַ ְמ ִכין, ִּת ְ ׁש ָעה ַא ְל ִפין ִרבּ וֹ א ָע ְל ִמין.118
 וְ הַ אי אֲ וִ ָירא דַּ ְכיָא ִא ְת ְ ּכ ִליל.ַעל הַ אי ּגו ְּל ּג ְַל ּ ָתא
 ּ ֵכיוָן דְּ הוּא ָּכ ִליל ִמכּ ּ ָֹלא וְ כ ּ ָֹלא ִא ְת ְ ּכ ִליל,ְ ּבכ ּ ָֹלא
 ִ ּב ְת ֵרי נְ הוֹ ִרין, ִא ְת ּ ְפ ָׁשט ּו ַאנְ ּפוֹ י ִל ְת ֵרין ִס ְט ִרין,יה
ּ ּ ֵב
 ְ ּב ַאנְ ּ ִפין, וְ כַ ד ִא ְס ּ ָת ָּכל ּו ַאנְ ּפוֹ י.ְ ּכ ִלילָ ן ִמכּ ּ ָֹלא
 מַ אי. כּ ּ ָֹלא אֶ ֶר ְך ַא ּ ַפיִם ִא ְק ֵרי,ישא
ָׁ ִּיקא ַקד
ָ דְּ ַע ִּת
 )אריך אפים מבעי ליה( אֶ ּ ָלא הָ ִכי.אֶ ֶר ְך ַא ּ ַפיִם
ְ  ְ ּבגִ ין דְּ ָא ִר,ּ ָתנֵינָן
 אֲ בָ ל אֶ ֶר ְך.יה ְלחַ יָיבַ יָא
ּ יך ַא ּ ֵפ
 דְּ הָ א לָ א ִא ְ ׁש ְּתכַ ח.ָותא דְּ ַאנְ ּ ִפין
ָ  ַא ְסו,ַא ּ ַפיִם
 אֶ ּ ָלא ְ ּבז ְִמנָא דְּ ַא ְ ׁש ְ ּג ִחין ַאנְ ּ ִפין,ָותא ְ ּב ָע ְל ָמא
ָ ַא ְסו
.ְ ּב ַאנְ ּ ִפין

 נ ְַטלִ ין וְ ַס ְמ ִכין ַעל, ִּת ׁ ְש ָעה ַאלְ ִפין ִר ּב ֹוא ָעלְ ִמין.118
, וְ ַהאי אֲ וִ ָירא ַּד ְכיָא ִא ְת ְ ּכלִ יל ְּבכ ּ ָֹלא.ַהאי ּג ּולְ ַּגלְ ּ ָתא
 ִא ְת ּ ְפ ׁ ָשט ּו,יה
ּ ֵּכיוָ ן ְ ּדה ּוא ָּכלִ יל ִמ ּכ ּ ָֹלא וְ כ ּ ָֹלא ִא ְת ְ ּכלִ יל ּ ֵב
 וְ ַכד.הו ִרין ְ ּכלִ ילָ ן ִמ ּכ ּ ָֹלא
ֹ ְ ִּב ְת ֵרי נ,ַאנְ ּפ ֹוי לִ ְת ֵרין ִס ְט ִרין
ְ ּכ ּ ָֹלא ֶא ֶרך,ישא
ָ ׁ יקא ַק ִ ּד
ָ  ְּב ַאנְ ּ ִפין ְ ּד ַע ִּת,ִא ְס ּ ָת ָּכל ּו ַאנְ ּפ ֹוי
 )אריך אפים מבעי. ַמאי ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם.ַא ּ ַפיִ ם ִא ְק ֵרי
ְ  ְּבגִ ין ְ ּד ָא ִר,ליה( ֶא ּ ָלא ָה ִכי ּ ָתנֵינָ ן
.ָיביָא
ַ יה לְ ַחי
ּ יך ַא ּ ֵפ
 ְ ּד ָהא לָ א ִא ׁ ְש ְּת ַכח.ותא ְ ּד ַאנְ ּ ִפין
ָ ָ ַא ְסו,אֲ ָבל ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם
. ֶא ּ ָלא ְּבזִ ְמנָ א ְ ּד ַא ׁ ְש ְ ּג ִחין ַאנְ ּ ִפין ְּב ַאנְ ּ ִפין,ותא ְּב ָעלְ ָמא
ָ ַָא ְסו

Ninety million worlds depend on the Light that comes from the skull. The pure air of the Father
is included in all levels of Zeir Anpin. Because of that, his face extended to the Right and the
Left, Chassadim, and Chokmah.
When the face of Z”A looks at the face of Atika Kadisha, it is called ‘‘ ’ארך אפייםslow to
anger’, that is one of the thirteen attributes of the Holy King.
Lesson;
The skull is the aspect of connection to the Malchut of the level above that is always
holier than the level below it.
The ‘dew’ is the Light from Zeir Anpin of the level above. It comes down as drops because
the world is still in the process of correction. When it is fully corrected, the Light would
flow from the skull of Zeir Anpin, and death would be swallowed forever.
‘Dew’, ‘ ’טלhas the numerical value of 39, the same as the holy name of Zeir Anpin -יוד
הא-ואו-הא.
Mazala or ‘Luck’ is above the process and on Rosh Hashanah and Yom Kippur, we
‘restart’ the year of a spiritual level and we are able to pray for change in the aspects of
Children, length of life, and sustenance.
‘Beginners luck’ has the aspect of the beginning and a connection to Keter. On our
birthdays we can pray for such change. After Shabbat, we start a new week and we can
pray for sustenance. Read Elijah opened first. Check the prayer books for text.
The second meal of Shabbat is called the meal of Atika Kadisha. The prayer of Shabbat
morning elevates Zeir Anpin to Father and Mother and in that state, Malchut and Zeir
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Anpin can draw Light from Atika Kadisha. The third meal of Shabbat is even higher
because Zeir Anpin can connect directly to Atika Kadisha.
The songs that the Holy Ari wrote for the meals of Shabbat describe these connections.

Check this study to download Zohar Shabbat https://dailyzohar.com/daily-zohar-3349/
הו ִרין .וְ ִאי
ַ ּ .119בחֲ לָ לָ א ְ ּדג ּולְ ַּגלְ ּ ָתא ,נְ ִה ִירין ְּתלַ ת נְ ֹ
יה
ּ ֵת ָ
ימא ְּתלַ תַ ,א ְר ּ ַבע ִאי ּנ ּוןּ ְ ,כ ָמה ַּדאֲ ֵמינָ אַ ,אחֲ ַסנְ ּ ֵת ּ
הוןּ ְ ,ד ִמ ְת ַע ְּט ָרן ּ ֻכ ְּלה ּו
יהּ ,ו ְת ֵרין ְ ּגנִ יזִ ין ִ ּדלְ ֹ
ַּדאֲ ֹ
בוי וְ ִא ּ ֵמ ּ
ישא .לְ ָב ַתר ִמ ְת ַח ְּב ָרן
יה ,וְ ִאי ּנ ּון ְּת ִפ ִּלין ְ ּד ֵר ׁ ָ
ְּב ֵר ׁ ֵ
יש ּ
רוי ,וְ נַהֲ ִרין וְ ָעאלִ ין ִּב ְתלַ ת חֲ לָ לֵ י ְ ּדג ּולְ ַּגלְ ּ ָתא .נָ ְפ ִקין
ְּב ִס ְט ֹ
רויּ ,ו ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ִטין ְּב ָכל ּג ּו ָפא.
ָּכל ַחד ְּב ִס ְט ֹ

ַּ .119בחֲלָ לָ א דְּ גו ְּל ּג ְַל ּ ָתא ,נְ ִה ִירין ְּתלַ ת נְ הוֹ ִרין.
ימא ְּתלַ תַ ,א ְר ַּבע ִאי ּנוּןּ ְ ,כ ָמה דַּ אֲ מֵ ינָא,
וְ ִאי ּ ֵת ָ
יה ,ו ְּת ֵרין ְ ּגנִ יזִין דִּ ְלהוֹ ן,
יה דַּ אֲ בוֹ י וְ ִא ּ ֵמ ּ
ַאחֲסַ נְ ּ ֵת ּ
ישא.
יה ,וְ ִאי ּנוּן ְּת ִפ ִּלין דְּ ֵר ָׁ
דְּ ִמ ְת ַע ְּט ָרן ּ ֻכ ְּלה ּו ְ ּב ֵר ׁ ֵ
יש ּ
אלין ִ ּב ְתלַ ת
ְלבָ ַתר ִמ ְתחַ ְ ּב ָרן ְ ּב ִס ְטרוֹ י ,וְ ַנה ֲִרין וְ ָע ִ
חֲלָ לֵ י דְּ גו ְּל ּג ְַל ּ ָתא .נ ְָפ ִקין ָּכל חַ ד ְ ּב ִס ְטרוֹ י,
ו ִּמ ְת ּ ַפ ּ ְ ׁש ִטין ְ ּבכָ ל ּגוּפָ א.

There are three Lights in the cavity of the skull. They are Chokmah, Binah, and Da’at.
At the initial state, there are four lights. Chokamah and Binah have a part of Da’at
and when they unify these parts join as one to hold the unification of Father and
Mother. The three lights enter the three cavities of the skull and then come out
from the sides of Right, Left, and Middle to spread their Light to the whole body.
ית ָאה
מו ָחא ְּתלִ ָ
מו ֵחיּ .ו ֹ
 .120וְ ִא ּ ֵלין ִמ ְת ַח ְּב ִרין ִּב ְת ֵרי ֹ
לון ,וְ ָא ִחיד )ואינון תפלין דרישא .ואלין מתחברין
ָּכלִ יל ֹ

בתרי מוחי .ומוחא תליתאה כליל לון ,ונהרין ועאלין
בתלת חללי דגולגלתא .לבתר נפקין כל חד בסטרוי,
ומתפשטין בכל גופא .והאי מוחא תליתאה
אחיד( ְּב ַהאי ִס ְט ָרא ּו ְב ַהאי ִס ְט ָראּ ,ו ִמ ְת ּ ָפ ּ ׁ ַשט ְּב ָכל

ֵיה ְּת ֵרי ְ ּגוָ ונֵי ְ ּכלִ ילָ ן ַּכחֲ ָדאּ .ו ֵמ ַהאי
ּג ּו ָפא ,וְ ִא ְת ָע ִביד ִמ ּנ ּ
ימא ְ ּגוָ ונֵי ְ ּד ַאנְ ּפ ֹוי .וְ ה ּוא
נָ ִהיר ַאנְ ּפ ֹוי ,וְ ַא ְס ִהיד ְּב ַא ּ ָבא וְ ִא ּ ָ
ִא ְק ֵרי ַּד ַעתְּ ,ב ַד ַעת )ס''א בדא( ְ ּכ ִתיב) ,שמואל א
לו נִ ְת ְ ּכנ ּו
עות ה' וְ ֹגו'ְּ ,בגִ ין ְ ּד ִאיה ּו ִּב ְת ֵרי ְ ּגוָ ונֵי ֹ
ב( ִ ּכי ֵאל ֵּד ֹ
ימ ָאה ,לָ א נִ ְת ְ ּכנ ּו.
ישא ְס ִת ָ
יקא ַק ִ ּד ׁ ָ
ילות .אֲ ָבל לְ ַע ִּת ָ
עֲ לִ ֹ
ַמאי ַט ְע ָמא נִ ְת ְ ּכנ ּו לְ ַהאיְּ .בגִ ין ְ ּדי ִָרית ְּת ֵרין ח ּולְ ֵקי,
ּו ְכ ִתיב )שמואל ב כב( ִעם ָח ִסיד ִּת ְת ַח ּ ָסד וְ ֹגו'.

 .120וְ ִא ּ ֵלין ִמ ְתחַ ְ ּב ִרין ִ ּב ְת ֵרי מוֹ חֵ י .וּמוֹ חָ א
ית ָאה ָּכ ִליל לוֹ ן ,וְ ָא ִחיד )ואינון תפלין
ְּת ִל ָ
דרישא .ואלין מתחברין בתרי מוחי .ומוחא
תליתאה כליל לון ,ונהרין ועאלין בתלת חללי
דגולגלתא .לבתר נפקין כל חד בסטרוי,
ומתפשטין בכל גופא .והאי מוחא תליתאה
שט
אחיד( ְ ּבהַ אי ִס ְט ָרא ו ְּבהַ אי ִס ְט ָרא ,ו ִּמ ְת ּ ָפ ּ ׁ ַ
יה ְּת ֵרי ְ ּגוָונֵי ְ ּכ ִלילָ ן
ְ ּבכָ ל ּגוּפָ א ,וְ ִא ְת ָע ִביד ִמ ּ ֵנ ּ
ַּכח ֲָדא .וּמֵ הַ אי נ ִָהיר ַאנְ ּפוֹ י ,וְ ַא ְס ִהיד ְ ּב ַא ָּבא
ימא ְ ּגוָונֵי דְּ ַאנְ ּפוֹ י .וְ הוּא ִא ְק ֵרי דַּ ַעת,
וְ ִא ּ ָ
ְ ּב ַד ַעת )ס''א בדא( ְ ּכ ִתיב) ,שמואל א ב( ִ ּכי אֵ ל
דֵּ עוֹ ת ה' וְ גוֹ 'ּ ְ ,בגִ ין דְּ ִאיה ּו ִ ּב ְת ֵרי ְ ּגוָונֵי לוֹ נִ ְת ְ ּכנ ּו
ימ ָאה ,לָ א
ישא ְס ִת ָ
יקא ַקדִּ ָׁ
עֲ ִלילוֹ ת .אֲ בָ ל ְל ַע ִּת ָ
נִ ְת ְ ּכנוּ .מַ אי טַ ְע ָמא נִ ְת ְ ּכנ ּו ְלהַ איּ ְ .בגִ ין דְּ י ִָרית
ְּת ֵרין חו ְּל ֵקי ,ו ְּכ ִתיב )שמואל ב כב( ִעם חָ ִסיד
ִּת ְתחַ ָּסד וְ גוֹ '.

The four lights join in the two brain lobes that are Chokmah on the Right and Binah on the Left.
The third brain in the middle is called Da’at. It contains the two sides and spreads down to the
entire body. The face reveals the connection to Father which is Chassadim and Mother with the
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Light of Chokmah. The Light of Chokmah is revealed as Light of Chassadim when it connects to
Chessed. Binah always receives the Light from the Father.
2 Samuel 22:26
“ﬠִ ם חָ ִסיד ִתּ ְתחַ סָּ ד ﬠִ ם גִּ בּוֹר ָתּ ִמים ִתּ ַתּמָּ ם.”
“With the merciful, You will show Yourself merciful; With a blameless man You will
show Yourself blameless;”
The common English translation above doesn’t reveal the deeper meaning of the verse.
Here is a better one.
“When you connect to Chessed, you become Chessed. With a pure strong one
(Gevurah), you become complete”.
Lesson;
The unification of right and left is a key to open the upper light to flow down to the
lower worlds.
When we understand the flow of light in the Tree of Light, we can understand the flow
of Light/energy in our body.
Our middle brain holds the key to ‘Da’at’ which means ‘Knowledge’. When we draw the
light of Wisdom, Chokmah, with Zohar studies, and do acts of sharing (Chessed), we
have a positive flow of Light in our body that greatly benefits us.
In the middle brain, we find the Pineal gland that we develop and refine with our Zohar
studies. It connects us to the greater ‘knowledge’ of the world around us.
Proper nutrition is also important to have a healthy Pineal gland and make it a better
vessel for the Light of Chokmah and Binah. Most important is to avoid sugar and all
kinds of chemicals in the food. Also, search on ‘How to decalcify the Pineal gland’.
,חַ ְב ַריָיא
אוֹ ִקימ ּו
ִ ּב ְק ׁשוֹ ט
 וְ הָ א.121  )בראשית, ִ ּד ְכ ִּתיב,או ִקימ ּו ַח ְב ַריָיא
ֹ  וְ ָהא ִּב ְק ׁש ֹוט.121
 )בראשית כט( ַו ַיּ ּגֵד יַעֲ קֹב )דף רצ''ג,יה דִּ ְכ ִּתיב
ָ כט( וַ ַ ּי ּגֵד יַעֲ קֹב )דף רצ''ג ע''א( לְ ָר ֵחל ִ ּכי אֲ ִחי ָא ִב
 הָ א, ַו ַיּ ּגֵד.בן ע''א( ְל ָרחֵ ל ִ ּכי אֲ ִחי ָא ִביהָ הוּא
ֶ ּ  וְ ִכי. ְ ּדכ ּ ָֹלא ָרזָ א ְ ּד ָח ְכ ְמ ָתא,או ְקמ ּו ָה
ֹ  ָהא, וַ ַ ּי ּגֵד.ה ּוא
 וְ ִכי ּ ֶבן ִר ְב ָקה. דְּ כ ּ ָֹלא ָרזָא דְּ חָ ְכ ְמ ָתא, ָ אוֹ ְקמוּה, ֶר ֶמז.בן יִ ְצ ָחק
ֶ ּ  וְ לָ א ְ ּכ ִתיב, ּ ֶבן ִר ְב ָקה.ִר ְב ָקה ה ּוא
 וְ כ ּ ָֹלא, ֶרמֶ ז. וְ לָ א ְ ּכ ִתיב ּ ֶבן י ְִצחָ ק, ּ ֶבן ִר ְב ָקה.הוּא
.וְ כ ּ ָֹלא ְר ִמיזָ א ְּב ָח ְכ ְמ ָתא
.ְר ִמיזָא ְ ּבחָ ְכ ְמ ָתא
Genesis 29:12
“ ָ ַו ַיּגֵּד ַיﬠֲקֹב ְל ָרחֵ ל כִּ י אֲ ִחי אָ ִביהָ הוּא וְכִ י בֶ ן ִר ְב ָקה הוּא ו ַָתּ ָרץ ו ַַתּגֵּד ְלאָ ִביה.”
“And Jacob told Rachel that he was her father’s relative and that he was Rebekah’s
son. So she ran and told her father.”
“And Jacob told”, “” ַו ַיּגֵּד, is the secret of Chokmah. Jacob said that he is the son of
Rebecca and not the son of Isaac.
Chokamh has a light with a male aspect that illuminates from above downward. A Light
with a female aspect illuminates from below upward.
When Jacob said that he is the son of Rebecca, he implied that he has a light of a
female with proper illumination of the Light. Jacob is the center column that corrects
the Left to illuminate only from below upward. Before his binding, Isaac had the light
of male, illuminating from above downward, but the binding made a correction that
allowed him to be part of the center column.
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יה ִא ְת ֲחזֵי
ּ ֵ וּב. וְ ַעל הַ אי ִא ְק ֵרי ְ ׁש ִלים ְ ּבכ ּ ָֹלא.122 יה ִא ְתחֲ זֵי
ּ  ּו ֵב. וְ ַעל ַהאי ִא ְק ֵרי ׁ ְשלִ ים ְּבכ ּ ָֹלא.122
ְ
 וְ לָ א, ַו ַיּ ּגֵד יַעֲ קֹב, ו ְּבגִ ין ָּכך ְ ּכ ִתיב.ימנו ָּתא
ְ ֵ וְ לָ א ְ ּכ ִתיב ְמה, וַ ַ ּי ּגֵד יַעֲ קֹב, ּו ְבגִ ין ָּכ ְך ְ ּכ ִתיב.ימנ ּו ָתא
ְ ְמ ֵה
.ְ ּכ ִתיב ַויֹּאמֶ ר
.ֹאמר
ֶ וַ ּי
Malchut is called ‘Rachel’, and Jacob, who was perfect, was able to bestow the Light of
Chokmah to Malchut.
Bestowing Chokmah is called ‘telling’, and that is why Jacob ‘Told’ ‘ ’ ַו ַיּגֵּדRachel.
,ישא
ָׁ  ְ ּכ ָמה דְּ ַנה ֲִרין ְ ּב ִע ְט ָרא דְּ ֵר, הָ נֵי ְ ּגוָונֵי.123
 הָ ִכי ִמ ְת ּ ַפ ּ ְ ׁש ִטין ְ ּבכָ ל.אלין ַּבחֲלָ לֵ י דְּ גו ְּל ּג ְַל ּ ָתא
ִ וְ ָע
יקא
ָ  )אבל( ְל ַע ִּת.ּ וְ גוּפָ א ִא ְתאֲ ִחיד ְ ּבהו,ּגוּפָ א
 דְּ הָ א,יה
ָ  וְ לָ א י,ּ לָ א נִ ְת ְ ּכנו,ימא
ָ ישא ְס ִת
ָׁ ִַּקד
ּ ֵָיאן ל
. חַ יִּים ְלכ ּ ָֹלא, חֵ יד ּו ְלכ ּ ָֹלא,כּ ּ ָֹלא ְ ּבחַ ד ִא ְ ׁש ְּתכַ ח
 לוֹ נִ ְת ְ ּכנ ּו, אֲ בָ ל ְ ּבהַ אי.יה דִּ ינָא
ּ לָ א ּ ַת ְליָיא ּ ֵב
.עֲ ִלילוֹ ת וַדַּ אי

 וְ ָעאלִ ין,ישא
ָ ׁ  ְ ּכ ָמה ְ ּדנַהֲ ִרין ְּב ִע ְט ָרא ְ ּד ֵר, ָהנֵי ְ ּגוָ ונֵי.123
 וְ ג ּו ָפא, ָה ִכי ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ִטין ְּב ָכל ּג ּו ָפא.ּ ַבחֲ לָ לֵ י ְ ּדג ּולְ ַּגלְ ּ ָתא
 לָ א,ימא
ָ ישא ְס ִת
ָ ׁ יקא ַק ִ ּד
ָ  )אבל( לְ ַע ִּת.ִא ְתאֲ ִחיד ְּבה ּו
 ֵחיד ּו, ְ ּד ָהא ּכ ּ ָֹלא ְּב ַחד ִא ׁ ְש ְּת ַכח,יה
ָ  וְ לָ א י,נִ ְת ְ ּכנ ּו
ּ ֵָיאן ל
, אֲ ָבל ְּב ַהאי.יה ִ ּדינָ א
ּ  לָ א ּ ַתלְ יָיא ּ ֵב. ַח ִּיים לְ כ ּ ָֹלא,לְ כ ּ ָֹלא
.ילות וַ ַּדאי
ֹ ִלו נִ ְת ְ ּכנ ּו עֲ ל
ֹ

1 Samuel 2:3
“אַ ל ַתּ ְרבּוּ ְת ַד ְבּרוּ גְּ בֹהָ ה גְ בֹהָ ה יֵצֵא ﬠָ ָתק ִמ ִפּיכֶם כִּ י אֵ ל ֵדּעוֹת יְהוָה ולא ]וְלוֹ[ נ ְִתכְּ נוּ ﬠֲלִ לוֹת.”
“Talk no more so very proudly; Let no arrogance come from your mouth, For YHVH is
the God of knowledge (Da’at); And by Him, actions are weighed.”
The Lights of Right and Left in Da’at illuminate the crown of the head as surrounding
lights. Then enter the cavities of the skull with the aspects or inner Lights, and spread
in the entire body that is the six Sefirot of Chessed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod,
and Yessod.
The concealed Atika Kadisha has only the Light of Chassadim that brings joy and life
to all because it has no judgment.
 ּ ַת ְליָין ָּכל ִאי ּנוּן ִר ְ ּבוָון,ישא
ָׁ  ְ ּבגו ְּלג ְַל ּ ָתא דְּ ֵר.124
. דְּ ִאי ּנוּן אוּכָ ִמין,ש ְע ִרין
ַׂ ְּוְ ַא ְל ִפין )קוצי( ִמקוֹ צֵ י ד
ידן
ָ  דַּ אֲ ִח,ידן דָּ א ְ ּב ָדא
ָ  אֲ ִח,ו ִּמ ְס ּ ַת ְ ּב ִכין דָּ א ְ ּב ָדא
יה
ֵ ׁ ִ ּבנְ ִהיר ּו ִע ּ ָל ָאה דִּ ְמ ַעטֵ ר )דמתעטר( ְ ּב ֵר
ּ יש
 ְלבָ ַתר נ ְָפ ִקין. ו ִּמ ּמוֹ חָ א דְּ ִא ְתנְ ִהיר מֵ ַא ָּבא,מֵ ַא ָּבא
יה
ֵ ׁ  ִמ ְ ּנ ִהיר ּו דְּ ִמ ְת ַע ּ ָטר ְ ּב ֵר,ימין
ִ ִימין ַעל נ
ִ ִנ
ּ יש
 ו ִּמ ְס ּ ַת ְ ּבכֵ י,ידן
ָ  וְ כֻ ְּלה ּו אֲ ִח. ו ִּמ ְ ׁש ַאר מוֹ חֵ י,ימא
ָ ּ מֵ ִא
 ְ ּבגִ ין דְּ ִאי ּנוּן,ידן מֵ ַא ָּבא
ָ ש ְע ֵרי דַּ אֲ ִח
ַׂ ְ ּב ִאי ּנוּן
. ו ִּמ ְס ּ ַת ְ ּב ִכין דָּ א ְ ּב ָדא,ִמ ְת ָע ְר ִבין דָּ א ְ ּב ָדא

 ּ ַתלְ יָין ָּכל ִאי ּנ ּון ִר ְּבוָ ון,ישא
ָ ׁ  ְּבג ּולְ גַ לְ ּ ָתא ְ ּד ֵר.124
.ְ ּד ִאי ּנ ּון א ּו ָכ ִמין
,ש ְע ִרין
קוצֵ י
ֹ וְ ַאלְ ִפין )קוצי( ִמ
ַׂ ְ ּד
ידן ִּבנְ ִהיר ּו
ָ  ַּדאֲ ִח,ידן ָ ּדא ְּב ָדא
ָ  אֲ ִח,ּו ִמ ְס ּ ַת ְּב ִכין ָ ּדא ְּב ָדא
 ּו ִמ ּמ ֹו ָחא,יה ֵמ ַא ּ ָבא
ֵ ׁ ִע ּ ָל ָאה ִ ּד ְמ ַע ֵטר )דמתעטר( ְּב ֵר
ּ יש
 ִמ ְּנ ִהיר ּו,ימין
ִ ִימין ַעל נ
ִ ִ לְ ָב ַתר נָ ְפ ִקין נ.ְ ּד ִא ְתנְ ִהיר ֵמ ַא ּ ָבא
 וְ כֻ ְּלה ּו.מו ֵחי
ֹ  ּו ִמ ׁ ְש ַאר,ימא
ָ ּ יה ֵמ ִא
ֵ ׁ ְ ּד ִמ ְת ַע ּ ָטר ְּב ֵר
ּ יש
 ְּבגִ ין,ש ְע ֵרי ַּדאֲ ִח ָידן ֵמ ַא ּ ָבא
ַׂ  ּו ִמ ְס ּ ַת ְּב ֵכי ְּב ִאי ּנ ּון,אֲ ִח ָידן
. ּו ִמ ְס ּ ַת ְּב ִכין ָ ּדא ְּב ָדא,ְ ּד ִאי ּנ ּון ִמ ְת ָע ְר ִבין ָ ּדא ְּב ָדא

In the skull of the head that is Keter hangs tens of thousands of locks of hair. They
entangled and intertwined in each other. They hold to the supernal light that surrounds
the head and comes from the Father. From the side and light of Mother come out many
tiny hairs that are entangled with the hair that holds the Father.
Lesson;
There are three types of hair on the head. They come from the Light of the Father,
Chokmah, Right line. From the Right, Mother, Binah. From the center line, Da’at.
The first Light enters the skull and establishes the root of the hairs. For that reason,
the hair represents the energy of a person.
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In a dream, more hair represents greater energy, cutting or losing hair in a dream
represents the opposite.

מו ָחא ִע ּ ָל ָאה.
מו ֵחי אֲ ִח ָידן ְּבג ּולְ ּג ּולְ ָתאְּ ,ב ֹ
 .125וְ כֻ ְּלה ּו ֹ
יכן )דאתמשכן( ִא ְת ַמ ּ ׁ ְש ָכן ִמ ְּתלַ ת חֲ לָ לֵ י
וְ כֻ ְּלה ּו ְמ ׁ ִש ָ
מו ָחא) ,אחידן במוחי( ִמ ְת ָע ְר ָבן ָ ּדא ְּב ָדאְּ ,ב ַד ְכיָא
ְ ּד ֹ
ימין ּו ִמ ְת ַּגלְ יָין.
ִּב ְמ ָסאֲ ָבאְּ .ב ָכל ִאי ּנ ּון ַטעֲ ִמין וְ ָרזִ יןְ ,ס ִת ִ
מו ֵחי ְר ִמיזֵי )כך נמצא בס''י( ְּב ָאנ ִֹכי יְ יָ'
ּו ְבגִ ין ָּכ ְך ּ ֻכ ְּלה ּו ֹ
אֱ ל ֶֹה ָ
ישא ,וְ ָעאלִ ין
הו ִרין ְּב ִע ְט ָרא ְ ּד ֵר ׁ ָ
יך וְ כ ּו'ּ ְ ,כ ָמה ִ ּדנְ ֹ
ּ ַבחֲ לָ לֵ י ְ ּדג ּולְ ַּגלְ ּ ָתא.

ידן ְ ּבגו ְּל ּגו ְּל ָתאּ ְ ,במוֹ חָ א
 .125וְ כֻ ְּלה ּו מוֹ חֵ י אֲ ִח ָ
ִע ּ ָל ָאה .וְ כֻ ְּלה ּו ְמ ִ ׁשיכָ ן )דאתמשכן( ִא ְתמַ ּ ְ ׁשכָ ן
ִמ ְּתלַ ת חֲלָ לֵ י דְּ מוֹ חָ א) ,אחידן במוחי( ִמ ְת ָע ְרבָ ן
דָּ א ְ ּב ָדאּ ְ ,ב ַד ְכיָא ִ ּב ְמסָ אֲ בָ אּ ְ .בכָ ל ִאי ּנוּן טַ עֲ ִמין
ימין ו ִּמ ְת ּג ְַליָין .ו ְּבגִ ין ָּכ ְך ּ ֻכ ְּלה ּו מוֹ חֵ י
וְ ָרזִיןְ ,ס ִת ִ
ָ
ְר ִמיזֵי )כך נמצא בס''י( ְ ּב ָאנ ִֹכי ְייָ' אֱ לֹהֶ יך וְ כוּ',
אלין ַּבחֲלָ לֵ י
ישא ,וְ ָע ִ
ְ ּכ ָמה דִּ נְ הוֹ ִרין ְ ּב ִע ְט ָרא דְּ ֵר ָׁ
דְּ גו ְּל ּג ְַל ּ ָתא.

The Light that is in the cavities of the head is Chokmah, Binah, and Da’at of Israel Sava
and Tevuna that hold in the skull that is the Chokmah, Binah, and Da’at of Father and
Mother that is the supernal brain.
The hair that comes out of the three parts of the brain connect to the supernal brain
and intermix with it with aspects of purity and impurity. These brains implied in the
first commandment of “I am YHVH your God…”, which is the secret of the 248 positive
actions precepts and the 365 precepts of avoiding negativity. They are arranged as
lights shine in the crown of the head. Their lights enter the four brains of the skull that
are Father, Mother, and the two parts of Da’at and fill the three cavities of the head.

קו ִצין א ּו ָכ ִמיןַ ,ח ְפיָין וְ ַתלְ יָין לְ ִס ְט ָרא
ָּ .126כל ִאי ּנ ּון ֹ
ימנָ אְ ,ד ְּבגִ ין ָּכ ְך ְ ּכ ִתיב) ,מלכים ב
או ִק ְ
ְ ּדא ּו ְדנִ ין .וְ ָהא ֹ
ָ
ימנָ אַ ,מאן ְ ּד ָב ֵעי
או ִק ְ
ש ָמעִ .מ ָּכאן ֹ
יט( ַה ּ ֵטה יְ יָ' ָאזְ נְ ך ּו ׁ ֲ
יה
יה ,יְ ַסלְ ֵסל ְּב ֵר ׁ ֵ
יש ּ
ֵיה לָ ֳק ְבלֵ ּ
ְ ּדי ְַר ִ ּכין ַמלְ ָּכא א ּו ְדנ ּ
יה ַמלְ ָּכא
ש ְע ֵרי ֵמ ַעל א ּו ְד ֹנוי ,וְ ִּי ׁ ְש ַמע לֵ ּ
ְ ּד ַמלְ ָּכא ,וְ יִ ְפנֶה ַׂ
ְּב ָכל ַמה ְ ּד ָב ֵעי.

ָּ .126כל ִאי ּנוּן קוֹ ִצין אוּכָ ִמין ,חַ ְפיָין וְ ַת ְליָין
ימנָאְ ,ד ְ ּבגִ ין ָּכ ְך
ְל ִס ְט ָרא דְּ או ְּדנִ ין .וְ הָ א אוֹ ִק ְ
ָ
ּ
ּש ָמעִ .מ ָכאן
ְ ּכ ִתיב) ,מלכים ב יט( הַ ּ ֵטה ְייָ' ָאזְנְ ך ו ׁ ֲ
ֵיה
אוֹ ִק ְ
ימנָא ,מַ אן דְּ בָ ֵעי דְּ י ְַר ִ ּכין מַ ְל ָּכא או ְּדנ ּ
ש ְע ֵרי
יה דְּ מַ ְל ָּכא ,וְ י ְִפנֶה ַׂ
יה ,יְסַ ְלסֵ ל ְ ּב ֵר ׁ ֵ
יש ּ
לָ קֳ ְבלֵ ּ
יה מַ ְל ָּכא ְ ּבכָ ל מַ ה דְּ בָ ֵעי.
מֵ ַעל או ְּדנוֹ י ,וְ יּ ְ ׁ
ִשמַ ע לֵ ּ

Isaiah 37:17
�הים חָ י“
וּשׁמַ ע אֵ ת כָּל ִדּ ְב ֵרי סַ נְחֵ ִריב אֲ ֶשׁר ָשׁלַ ח ְלחָ ֵרף אֱ ִ
וּשׁמָ ע פְּ ַקח יְהוָה ﬠֵ ינֶ� ְוּראֵ ה ְ
”.הַ טֵּ ה יְהוָה אָ זְ נְ� ְ
“Incline Your ear, O YHVH, and hear; open Your eyes, O YHVH, and see; and hear all
”the words of Sennacherib, which he has sent to reproach the living God.
The Zohar tells us that if we want Hashem to listen to our prayers, we need to make
the correction of the hair by moving away from the hair from over the ears to be able to
hear the prayers.
The explanation is that the roots of judgments can be found in the hair and when we
remove them, we reveal the upper three sefirot of Zeir Anpin and the prayers have a
higher connection and can be heard by the King.

או ְר ָחא,
ֹ
ש ְע ֵריִ ,מ ְת ַאחֲ ָדא ַחד
ְּ .127ב ַפלְ ג ּו ָתא ְ ּד ַ ׂ
חוי
או ְר ֹ
ֵיה ָּכל ֹ
ְּב ָא ְר ָחא ְ ּד ַע ִּתיק ֹיו ִמיןּ ,ו ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשן ִמ ּנ ּ
יהון
אר ֹ
ָמ ֵ
יתא) ,ואתמנן עלייהו( ָּכל
או ַריְ ָ
ֹ
ְ ּד ִפ ּק ּו ֵדי
קו ָצא ,וְ ִאי ּנ ּון ַמ ְפ ִר ׁ ִשין
קו ָצא וְ ֹ
יב ָבא וִ ילָ לָ א ּ ַתלְ יָין ְּב ָכל ֹ
ִ ּד ָ
ָיביָאּ ְ ,דלָ א י ְַד ִעין ִאי ּנ ּון ָא ְר ִחין .הֲ ָדא ה ּוא
ִר ׁ ְש ּ ָתא לְ ַחי ַ
ְ
ִד ְכ ִתיב) ,משלי ד( ֶּד ֶרך ְר ׁ ָש ִעים ָּכאֲ ֵפלָ ה .וְ ָכל ִא ּ ֵלין
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ש ְע ֵריִ ,מ ְת ַאח ֲָדא חַ ד אוֹ ְרחָ א,
ּ ְ .127בפַ ְלגו ָּתא דְּ ַׂ
ֵיה ָּכל
ְ ּב ָא ְרחָ א דְּ ַע ִּתיק יוֹ ִמין ,ו ִּמ ְת ּ ָפ ְר ָׁשן ִמ ּנ ּ
ְיתא) ,ואתמנן עלייהו( ָּכל
אוֹ ְרחוֹ י דְּ ִפ ּקו ֵּדי אוֹ ַרי ָ
אריהוֹ ן דִּ יבָ בָ א וִ ילָ לָ א ּ ַת ְליָין ְ ּבכָ ל קוֹ צָ א
ָמ ֵ
וְ קוֹ צָ א ,וְ ִאי ּנוּן מַ ְפ ִר ִ ׁשין ִר ְ ׁש ּ ָתא ְלחַ יָיבַ יָא ,דְּ לָ א
י ְַד ִעין ִאי ּנוּן ָא ְר ִחין .ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב) ,משלי
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ְ
 וְ כָ ל ִא ּ ֵלין ּ ַת ְליָין ְ ּבקוֹ ִצין. ד( דֶּ ֶר ְך ְר ָׁש ִעים ָּכאֲ פֵ לָ ה.יפין
ֹ ּ ַתלְ יָין ְּב
ִ  ּו ְבגִ ין ָּכך ּ ֻכ ְּלה ּו ּ ַת ִּק,יפין
ִ קו ִצין ּ ַת ִּק
ְ
ימנָא
ְ  וְ אוֹ ִק.יפין
ִ  ו ְּבגִ ין ָּכך ּ ֻכ ְּלה ּו ּ ַת ִ ּק,יפין
ִ יהון ּ ַת ִ ּק
ֹ אר
ֵ ָמ
ִא ְת ַאחֲ ָדן
יען
ָ ׁ ְש ִע
ְּב ִאי ּנ ּון
ימנָ א
ְ או ִק
ֹ ְו
אריהוֹ ן
ֵ ָמ
ִא ְת ַאח ֲָדן
יען
ָ ְ ׁש ִע
ְ ּב ִאי ּנוּן
 )תהלים,דרחימותא( ִ ּד ְכ ִּתיב
 )ס''א,ְ ּד ַמ ְת ְקלָ א
 )תהלים, )ס''א דרחימותא( דִּ ְכ ִּתיב,דְּ מַ ְת ְקלָ א
ְ
 ְּבגִ ין ְ ּד ַמ ׁ ְש ִכין, וְ ָכל ַּכך.חות יְ יָ' ֶח ֶסד וֶ אֱ ֶמת
ֹ כה( ָּכל ָא ְר
 ְ ּבגִ ין, וְ כָ ל ַּכ ְך.כה( ָּכל ָא ְרחוֹ ת ְייָ' חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת
.מו ָחא
ֹ יטי ְ ּד
ֵ ימין ִ ּד ְר ִה
ִ ִמ ּמ ֹו ִחין ְס ִת
.ימין דִּ ְר ִהיטֵ י דְּ מוֹ חָ א
ִ דְּ מַ ְ ׁש ִכין ִמ ּמוֹ ִחין ְס ִת
The hair on the head has three types called ‘’שערות,’‘ hair’ that is the aspect of the
supernal Da’at. The second type is called ‘’נימין, ‘string’ (as in musical instrument) with
the aspect of Binah. The third type is called ‘’קוצין,’thorns’ with the aspect of Chokmah.
There is a path on the skull that splits the hair and receives its nourishment from Atik
Yomin. It spreads to all paths of the Torah precepts.
The forces of judgments that hold in each ‘thorn’ and for that the ‘thorns’ are hard.
They spread nets to catch the wicked that don’t know the ways of the Torah. As it says
in Proverbs 4:19 “ָשׁלוּ
ֵ דּ ֶר� ְר ָשׁﬠִ ים כָּאֲ פֵ לָ ה ל ֹא י ְָדעוּ בַּ מֶּ ה ִיכּ.”
ֶ “The way of the wicked is like
darkness; They do not know what makes them stumble.”
The Tzadikim know the ways of the judgments and they chose the center path that
doesn’t have judgments. Their path illuminates from the center path on the skull of
Arich Anpin that illuminates the center line on the skull of Zeir Anpin.
Proverbs 4:18
“יקים כְּ אוֹר ֹנגַהּ הוֹלֵ � וָאוֹר ﬠַ ד נְכוֹן הַ יּוֹם
ִ  ְוא ַֹרח ַצ ִדּ.”
“But the path of the righteous is like the shining sun, That shines ever brighter unto
the perfect day.”
The 613 precepts help the person walk the middle path that doesn’t have judgments.
, ו ְּבגִ ין ָּכ ְך ִמ ְ ׁש ּ ַת ְכחֵ י ָּכל חַ ד ְ ּכפוּם אוֹ ְרחוֹ י.128  ֵמ ַחד,חוי
ֹ או ְר
ֹ  ּו ְבגִ ין ָּכ ְך ִמ ׁ ְש ּ ַת ְכ ֵחי ָּכל ַחד ְ ּכפ ּום.128
 ִא ְתמַ ּ ְ ׁשכָ ן,יען
ָ יהון מֵ חַ ד מוֹ חָ א ְ ּב ִאי ּנוּן קוֹ ִצין ְ ׁש ִע
ֹ אר
ֵ  ִא ְת ַמ ּ ׁ ְש ָכן ָמ,יען
ָ קו ִצין ׁ ְש ִע
ֹ
מו ָחא ְּב ִאי ּנ ּון
ֹ
 )דרחימותא( דִּ ְכ ִּתיב ָּכל,אריהוֹ ן דְּ מַ ְת ְקלָ א
ֵ חות יְ יָ' ֶח ֶסד ָמ
ֹ  )דרחימותא( ִ ּד ְכ ִּתיב ָּכל ָא ְר,ְ ּד ַמ ְת ְקלָ א
.ָא ְרחוֹ ת ְייָ' חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת
.וֶ אֱ ֶמת
The aspect of ‘thorns’ is found in the three types of hair that come out the three brains
that represent Chokmah, Binah, and Da’at. From the middle brain that is Da’at come
out the soft thorns that for them it says in Psalms 25:10 “ כָּל אָ ְרחוֹת יְהוָה חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת ְלנֹצְ ֵרי
ב ִריתוֹ וְﬠֵ ד ָֹתיו.”
ְ “All the paths of YHVH are mercy and truth, To such as keep His covenant
and His testimonies.”
,יפין
ִ  ְ ּב ִאי ּנוּן קוֹ ִצין ּ ַת ִ ּק, ִמ ּמוֹ חָ א ִּתנְ יָינָא.129
אריהוֹ ן דִּ יבָ בָ א וִ ילָ לָ א דִּ ְכ ִתיב
ֵ ִא ְתמַ ּ ְ ׁשכָ ן וְ ַת ְליָין ָמ
.ּשלו
ֵ ׁ ְ ּבה ּו דֶּ ֶר ְך ְר ָׁש ִעים ָּכאֲ פֵ לָ ה לֹא י ְָדע ּו ַּב ּ ֶמה י ִָּכ
, ְ ּכלוֹ מַ ר לָ א י ְַד ִעין,ּ אֶ ּ ָלא לֹא י ְָדעו.ְירי
ֵ מַ אי ָקא מַ י
, ַאל ִּת ְק ֵרי ַּב ּ ֶמה.ּשלו
ֵ ׁ  ַּב ּ ֶמה י ִָּכ,וְ לָ א ָּב ָעאן ְל ִמנְ דַּ ע
 ְ ּב ִאי ּנוּן דְּ ִמ ְת ַאח ֲִדין ִ ּב ְסטַ ר.ּשלו
ֵ ׁ ימא י ִָּכ
ָ ּ אֶ ּ ָלא ְ ּב ִא
 ְ ּגבו ָּרה ּ ַת ִ ּקיפָ א.ימא
ָ ּ  מַ אי ִס ְט ָרא דְּ ִא.ימא
ָ ּ דְּ ִא
.אריהוֹ ן דִּ יבָ בָ א וִ ילָ לָ א
ֵ ִמי ּנ ֵּה ִמ ְת ַאח ֲָדן ָמ

 ִא ְת ַמ ּ ׁ ְש ָכן,יפין
ֹ  ְּב ִאי ּנ ּון, ִמ ּמ ֹו ָחא ִּתנְ יָינָ א.129
ִ קו ִצין ּ ַת ִּק
ְיב ָבא וִ ילָ לָ א ִ ּד ְכ ִתיב ְּבה ּו ֶּד ֶרך
ָ יהון ִ ּד
ֹ אר
ֵ וְ ַתלְ יָין ָמ
. ַמאי ָקא ַמיְ ֵירי.ְר ׁ ָש ִעים ָּכאֲ ֵפלָ ה ל ֹא י ְָדע ּו ּ ַב ּ ֶמה יִ ָּכ ׁ ֵשל ּו
, וְ לָ א ּ ָב ָעאן לְ ִמנְ ַּדע,לו ַמר לָ א י ְַד ִעין
ֹ  ְ ּכ,ֶא ּ ָלא ל ֹא י ְָדע ּו
.ימא יִ ָּכ ׁ ֵשל ּו
ָ ּ  ֶא ּ ָלא ְּב ִא, ַאל ִּת ְק ֵרי ּ ַב ּ ֶמה.ּ ַב ּ ֶמה יִ ָּכ ׁ ֵשל ּו
 ַמאי ִס ְט ָרא.ימא
ָ ּ ְּב ִאי ּנ ּון ְ ּד ִמ ְת ַאחֲ ִדין ִּב ְס ַטר ְ ּד ִא
יהון
ֹ אר
ֵ יפא ִמי ּנ ֵּה ִמ ְת ַאחֲ ָדן ָמ
ָ ּ ְ ּד ִא
ָ  ְ ּגב ּו ָרה ּ ַת ִּק.ימא
.יב ָבא וִ ילָ לָ א
ָ ִ ּד

From the Left-brain that is Binah come out hard thorns that carry judgments. Because
it’s on the left with Gevurah, the judgments are multiplied.
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ְ ּד ִאי ּנ ּון
קו ִצין
ֹ
ְּב ִאי ּנ ּון
ית ָאה,
ְּתלִ ָ
ִ .130מ ּמ ֹו ָחא
יהון
אר ֹ
ָמ ֵ
וְ ַתלְ יָין
ִא ְת ַמ ּ ׁ ְש ָכן
יתא,
ְּב ֶא ְמ ָצ ִע ָ
ְ ּד ִמ ִידין )דמארין( .וְ ִא ְקר ּון ַא ּ ִפין נְ ִה ִירין וְ לָ א נְ ִה ִירין.
ּו ְב ָהנֵי ְ ּכ ִתיב )משלי ד( ּפ ּ ֵלס ַמ ְע ַּגל ַרגְ לֶ ָ
יך .וְ כ ּ ָֹלא
ַ
ישא.
ש ְע ֵרי ְ ּד ֵר ׁ ָ
ִא ׁ ְש ְּת ַכח ְּב ִאי ּנ ּון ֹ
קו ִצין ְ ּד ַׂ

ית ָאהּ ְ ,ב ִאי ּנוּן קוֹ ִצין דְּ ִאי ּנוּן
ִ .130מ ּמוֹ חָ א ְּת ִל ָ
אריהוֹ ן
ָמ ֵ
ִא ְתמַ ּ ְ ׁשכָ ן וְ ַת ְליָין
יתא,
ְ ּבאֶ ְמצָ ִע ָ
דְּ ִמ ִידין )דמארין( .וְ ִא ְקרוּן ַא ּ ִפין נְ ִה ִירין וְ לָ א
נְ ִה ִירין .ו ְּבהָ נֵי ְ ּכ ִתיב )משלי ד( ּ ַפ ּ ֵלס מַ ְע ּגַל
ַרגְ לֶ ָ
ש ְע ֵרי
יך .וְ כ ּ ָֹלא ִא ְ ׁש ְּתכַ ח ְ ּב ִאי ּנוּן קוֹ ִצין דְּ ַׂ
ישא.
דְּ ֵר ָׁ

The third brain that is in the center includes the right and the left that is hair, strings,
and thorns. The thorns in the middle come from the brain of Da’at. They receive from
the aspect of Chokmah of Malchut that is mitigated with Chassadim. They are called
illuminated face when they are connected to the center, Da’at, and non-illuminated
face when they are connected to Malchut.

ִ .131מ ְצ ָחא ְ ּדג ּו ְל ַּג ְל ּ ָתאִ ,מ ְצ ָחא ְל ִא ְת ּ ַפ ְּק ָדא )ס''א
יהון .וְ ַכד ַהאי ִמ ְצ ָחא
עו ָב ֵד ֹ
ָיב ּיָא ַעל ֹ
לאתפקרא( ַח ּי ַ
יהון ְ ּד ִדינִ ין ,לְ ִאי ּנ ּון ְ ּדלָ א
אר ֹ
ִא ְת ַּגלְ יָיאִ ,מ ְת ָע ִרין ָמ ֵ
יהוןַ .האי ִמ ְצ ָחא ס ּו ָמ ָקא ְ ּכוַ ְור ָדא.
עו ָב ֵד ֹ
ִמ ְת ַּכ ְּס ִפין ְּב ֹ
יקא ְּב ַהאי ִמ ְצ ָחא,
ּו ְב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ְת ַּג ְליָיא ִמ ְצ ָחא ְ ּד ַע ִּת ָ
צון
ִא ְת ַה ְ ּד ַרת ִח ָ ּו ָורא ְ ּכ ַתלְ ָ ּגא .וְ ַה ִהיא ׁ ַשעֲ ָתאֵ ,עת ָר ֹ
ִא ְק ֵרי לְ כ ּ ָֹלא.

ִמ ְצחָ א
דְּ גו ְּל ּג ְַל ּ ָתא,
ִ .131מ ְצחָ א
ַעל
לאתפקרא( חַ יָּיבַ יָּא
ְל ִא ְת ּ ַפ ְ ּק ָדא )ס''א
עוֹ בָ ֵדיהוֹ ן .וְ כַ ד הַ אי ִמ ְצחָ א ִא ְת ּג ְַליָיאִ ,מ ְת ָע ִרין
אריהוֹ ן דְּ ִדינִ יןְ ,ל ִאי ּנוּן דְּ לָ א ִמ ְת ַּכ ְ ּס ִפין
ָמ ֵ
ְ ּבעוֹ בָ ֵדיהוֹ ן .הַ אי ִמ ְצחָ א סו ָּמ ָקא ְ ּכו ְַור ָדא.
יקא ְ ּבהַ אי
שעֲ ָתא דְּ ִא ְת ּג ְַליָיא ִמ ְצחָ א דְּ ַע ִּת ָ
ו ְּב ׁ ַ
ָורא ְ ּכ ַת ְל ּגָא .וְ הַ ִהיא
ִמ ְצחָ אִ ,א ְתהַ דְּ ַרת ִח ּו ָ
שעֲ ָתאֵ ,עת ָרצוֹ ן ִא ְק ֵרי ְלכ ּ ָֹלא.
ַׁ

The forehead of the skull is the front to visit the wicked for their deeds. The judgments
are revealed on the forehead of those who are shameless in their actions. Their forehead
becomes red like a rose. When the forehead of Atika is revealed in this forehead, it
becomes white as snow. That time is called a time of goodwill for all.
ֵיבא ָס ָבא ָא ַמרּ ְ .132 ,ב ִס ְפ ָרא דְּ ַאג ְַד ּ ָתא דְּ בֵ י ַרב יֵיבָ א סָ בָ א
ְּ .132ב ִס ְפ ָרא ְ ּד ַאגַ ְד ּ ָתא ְ ּד ֵבי ַרב י ָ
יקא .וְ ִאי לָ או,
יקא .וְ ִאי לָ אוַ ,א ׁ ְש ֵדי ח' ָאמַ ר ,מֶ צַ ח .זָכֵ י מֶ צַ חִ ,מ ְצחָ א דְּ ַע ִּת ָ
ֶמ ַצח .זָ ֵכי ֶמ ַצחִ ,מ ְצ ָחא ְ ּד ַע ִּת ָ
בין ְּת ֵרין ַא ְתוָ וןּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )במדבר כד( ּו ָמ ַחץ ַא ְ ׁש ֵדי ח' ּ ֵבין ְּת ֵרין ַא ְתוָוןּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת
ֵּ
ָאמֵ ר )במדבר כד( ו ָּמחַ ץ ּ ַפאֲ ֵתי מוֹ ָאב.
מו ָאב.
פאֲ ֵתי ֹ

ַּ

’.מצח‘ The word for forehead in Hebrew is
In the book of legends of Rav Yeva Sava, he said that if they have the merits, their
’ of Atik, which is the forehead of Goodwill. If theyמצח‘ forehead would be the forehead
’ that meansמָ חַ ץ‘ ’ moves to the middle to makeח‘ don’t have merits then the last letter
” “And shallוּמָ חַ ץ פַּ אֲ ֵתי מוֹאָ ב ו ְַק ְר ַקר כָּל ְבּנֵי ֵשׁת “ ‘smite’,’crush’. As it says in Numbers 24:17
”’) through the forehead of Moab, And tear down all the sons of Sheth.מָ חַ ץ‘( crush
It means that the wicked get their punishments from it.

ימנָ אּ ְ ,ד ִא ְק ֵרי נ ֶַצח ְּב ַא ְתוָ ון ְרצ ּו ִפין .וְ ַכ ּ ָמה
או ִק ְ
 .133וְ ֹ
נְ ָצ ִחים הֲ ֹוו .וְ ַאף ַעל ַּגב ְ ּדנ ֶַצח ַאחֲ ָרא )באתרא( ְּבנ ֶַצח
ָאחֳ ָרא ִא ְס ְּת ּ ַלק ,וְ ִאית נְ ָצ ִחים ָאחֳ ָרנִ ין ְ ּד ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ִטין ְּב ָכל
לו ָתא ְ ּד ִמנְ ָחהְּ ,בגִ ין
ּג ּו ָפאּ .ו ְבגִ ין ְ ּד ׁ ַש ְּב ָתא ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ִ ּד ְצ ֹ

DailyZohar.com

ימנָא ,דְּ ִא ְק ֵרי נֶצַ ח ְ ּב ַא ְתוָון ְרצו ִּפין.
 .133וְ אוֹ ִק ְ
וְ כַ ּ ָמה נְ צָ ִחים הֲווֹ  .וְ ַאף ַעל ּגַב דְּ נֶצַ ח
ַאח ֲָרא )באתרא( ְ ּבנֶצַ ח ָאח ֳָרא ִא ְס ְּת ּ ַלק ,וְ ִאית
נְ צָ ִחים ָאח ֳָרנִ ין דְּ ִמ ְת ּ ַפ ּ ְ ׁש ִטין ְ ּבכָ ל ּגוּפָ א .ו ְּבגִ ין
שעֲ ָתא דִּ ְצלוֹ ָתא דְּ ִמנְ חָ הּ ְ ,בגִ ין דְּ לָ א
ש ְ ּב ָתא ְ ּב ׁ ַ
דְּ ׁ ַ
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יה,
יקא ַק ִד ָׁ
יה ,י ְִּת ַער דִּ ינִ יןּ ,ג ְַליָא ַע ִּת ָ
ישא ִמ ְצחָ א דִּ ילֵ ּ
יקא ַק ִד ׁ ָ
ְ ּדלָ א יִ ְּת ַער ִ ּדינִ יןַּ ,גלְ יָא ַע ִּת ָ
ישא ִמ ְצ ָחא ִ ּדילֵ ּ
וְ כָ ל דִּ ינִ ין ִא ְת ַּכ ְפיָין וְ ִא ְ ׁש ְּתכָ כ ּו וְ לָ א ִא ְת ָע ִבידוּ.
וְ ָכל ִ ּדינִ ין ִא ְת ַּכ ְפיָין וְ ִא ׁ ְש ְּת ָככ ּו וְ לָ א ִא ְת ָע ִביד ּו.

’ withמ‘ ’ when replacing the first letterנצח‘ ’ ‘forehead’ can be written asמצח‘ The word
’ that is the letter that follows it in the sequence of the Hebrew letter. The new wordנ‘
’ is the name of the Sefirah of Netzach. It implies that the supernal Netzachנצח‘
illuminates in the forehead and spreads on the right side of Chessed.
’ ‘Netzach’ is ‘’win, conquest, overpowers’’ because Netzachנצח‘ The meaning of the word
overpowers the judgments.
On Shabbat afternoon, Atika Kadisha reveals his forehead, and all judgments are
subdued and not manifest.

ְּ .134ב ַהאי ִמ ְצ ָחא ּ ַתלְ יָין כ''ד ּ ָב ּ ֵתי ִ ּדינִ ין ,לְ ָכל ִאי ּנ ּון
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,תהלים
ְ ּכ ָמה
יהון.
עו ָב ֵד ֹ
ְּב ֹ
יפין
ְ ּד ַח ִּצ ִ
יכה י ַָדע ֵאל וְ י ֵׁש ֵּד ָעה ְב ֶעלְ ֹיון .וְ ָהא
עג( וְ ָא ְמר ּו ֵא ָ
יהון ְ ּדד'
ש ִרים ִאי ּנ ּון ,ד' )דף רצ''ג ע''ב( לָ ּ ָמה .לָ ֳק ְבלֵ ֹ
ֶע ְ ׂ
ילא .וְ ִא ׁ ְש ּ ָת ָאר ּו
יתות ּ ֵבית ִ ּדינָ א לְ ַת ּ ָתאּ ְ ,ד ַתלְ יָין ִמ ְּל ֵע ּ ָ
ִמ ֹ
ישין ּ ֵבי ִ ּדינָ א ִע ּ ָל ָאהַ ,עד
ש ִריןּ .ו ְבגִ ין ָּכ ְך לָ א ַמעֲ נִ ׁ ִ
ֶע ְ ׂ
יהון ְ ּדכ'
ְ ּדי ׁ ְַשלִ ים )נ''א עשרין( וְ ַס ְּל ָקא לְ כ' ׁ ְשנִ ין ,לָ ֳק ְבלֵ ֹ
יהון
ימ ָאה ִ ּדילָ ן ּ ָתנֵינָ ן ,לָ ֳק ְבלֵ ֹ
יתא ְס ִת ָ
ּ ָב ּ ֵתי ִ ּדינָ אְּ .ב ַמ ְתנִ ָ
יתא.
או ַריְ ָ
ְ ּדכ''ד ְס ָפ ִרים ְ ּד ִא ְת ְ ּכלִ ילָ ן ְּב ֹ

ּ ְ .134בהַ אי ִמ ְצחָ א ּ ַת ְליָין כ''ד ָּב ּ ֵתי דִּ ינִ יןְ ,לכָ ל
ְ ּכ ָמה
ְ ּבעוֹ בָ ֵדיהוֹ ן.
יפין
דְּ חַ ִּצ ִ
ִאי ּנוּן
דִּ ְכ ִּתיב) ,תהלים עג( וְ ָא ְמר ּו אֵ יכָ ה י ַָדע אֵ ל וְ י ֵׁש
דֵּ ָעה ְב ֶע ְליוֹ ן .וְ הָ א ֶע ְ ׂש ִרים ִאי ּנוּן ,ד' )דף רצ''ג
ע''ב( לָ ּ ָמה .לָ קֳ ְבלֵ יהוֹ ן דְּ ד' ִמיתוֹ ת ּ ֵבית דִּ ינָא
ילא .וְ ִא ְ ׁש ּ ָת ָאר ּו ֶע ְ ׂש ִרין.
ְל ַת ּ ָתא ,דְּ ַת ְליָין ִמ ְּל ֵע ּ ָ
ישין ּ ֵבי דִּ ינָא ִע ּ ָל ָאהַ ,עד
ו ְּבגִ ין ָּכ ְך לָ א מַ עֲ נִ ִ ׁ
ְ ׁשנִ ין,
ְלכ'
ַש ִלים )נ''א עשרין( וְ סַ ְּל ָקא
דְּ י ְ ׁ
ימ ָאה
יתא ְס ִת ָ
לָ קֳ ְבלֵ יהוֹ ן דְּ כ' ָּב ּ ֵתי דִּ ינָאּ ְ .במַ ְתנִ ָ
דִּ ילָ ן ּ ָתנֵינָן ,לָ קֳ ְבלֵ יהוֹ ן דְּ כ''ד ְספָ ִרים דְּ ִא ְת ְ ּכ ִלילָ ן
ְיתא.
ְ ּבאוֹ ַרי ָ

There are 24 courthouses connected to the forehead. They judge those who are brazen
with their actions. They say; Psalms 73:11
”.וְאָ ְמרוּ אֵ יכָה י ַָדע אֵ ל ְויֵשׁ ֵדּﬠָ ה ְבﬠֶ לְ יוֹן“
”?“And they say, “How does God know? And is there knowledge in the Most High
The Zohar says that there are twenty courthouses and why to add four? and answers
that the four are for the four types of death executed in the lower courthouse. For that
reason, the court does not punish a person until he is over twenty years old. In a
concealed study we learn that the twenty-four correspond to the twenty-four books of
the Bible.
;Lesson
The forehead of Atika Kadisha is revealed on Shabbat afternoon and it’s the best time
to connect to the Zohar. Kabbalists say that studying Zohar during that time is worth
10,000 times more than the study during the week.

ישאִ ,אי ּנ ּון ַעיְ ינִ ין ְ ּדלָ א ִמ ְס ּ ַת ְּמ ִרין ִמ ּנַיְ יה ּו
ַ .135עיְ ינִ ין ְ ּד ֵר ׁ ָ
ימיןּ .ו ְבגִ ין ָּכ ְך ִא ְקר ּו )שיר
ימין וְ לָ א נַיְ ִ
ָיב ּיָאַ .עיְ ינִ ין ְ ּדנַיְ ִ
ַח ּי ַ
השירים ה( ֵעינָ יו ְ ּכ ֹיונִ יםַ .מאי ֹיונִ יםּ ְ .כ ָמה ְד ַא ְּת
יתו .וְ ַעל ָּדא
יש ֶאת עֲ ִמ ֹ
ָא ֵמר) ,ויקרא כה( וְ ל ֹא ֹ
תונ ּו ִא ׁ
ָ''ה וְ ֹגו'.
ְ ּכ ִתיב) ,תהלים צד( וַ ּי ְ
ֹאמר ּו ל ֹא יִ ְר ֶאה י ּ
ּו ְכ ִתיב )שם( הֲ ֹנו ַטע אֹזֶן הֲ ל ֹא יִ ׁ ְש ָמע וְ ֹגו'.

ישאִ ,אי ּנוּן ַעיְינִ ין דְּ לָ א
ַ .135עיְינִ ין דְּ ֵר ָׁ
ְימין וְ לָ א
ִמ ְס ּ ַת ּ ְמ ִרין ִמ ַּניְיה ּו חַ יָּיבַ יָּאַ .עיְינִ ין דְּ ַני ִ
ְימין .ו ְּבגִ ין ָּכ ְך ִא ְקר ּו )שיר השירים ה( ֵעינָיו
ַני ִ
ְ ּכיוֹ נִ ים .מַ אי יוֹ נִ יםּ ְ .כ ָמה ְד ַא ְּת ָאמֵ ר) ,ויקרא
יש אֶ ת עֲ ִמיתוֹ  .וְ ַעל דָּ א
כה( וְ לֹא תוֹ נ ּו ִא ׁ
ָ''ה וְ גוֹ '.
ְ ּכ ִתיב) ,תהלים צד( ַויּ ְ
ֹאמר ּו לֹא י ְִראֶ ה י ּ
ִש ָמע וְ גוֹ '.
אזֶן ֲהלֹא י ְ ׁ
ו ְּכ ִתיב )שם( הֲנוֹ טַ ע ֹ
Songs 5:12
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“יקי מָ יִם רֹחֲ צוֹת בֶּ חָ לָ ב יֹ ְשׁבוֹת ﬠַ ל ִמלֵּ את
ֵ ִ”ﬠֵ ינָיו כְּ יוֹ ִנים ﬠַ ל אֲ פ
“His eyes are like doves By the rivers of waters, Washed with milk, And fitly set.”
The eyes in the head of Zeir Anpin look like they are in a sleep state and sometimes
not. The wicked see it as if they are asleep and think that there is no one watching the
world and their actions. They say; Psalms 94:7
“ֹאמרוּ ל ֹא י ְִראֶ ה יָּהּ וְל ֹא י ִָבין אֱ �הֵ י ַיﬠֲקֹ ב
ְ  ַויּ.”
“Yet they say, “YH ( )יָּהּdoes not see, Nor does the God of Jacob understand.”
Because of their actions, the wicked connect to the Left and can’t see the eyes.
The righteous see that the eyes are always open as we read in Psalms 94:9 “ הֲ נֹטַ ע ֹאזֶן
הֲ ל ֹא י ְִשׁמָ ע ִאם יֹ צֵר ﬠַ יִן הֲ ל ֹא י ִַבּיט.” “He who planted the ear, shall He not hear? He who formed
the eye, shall He not see?”
ש ְע ָרן
ַ ׁ ש ְע ֵרי דְּ ִמ ְּת
ַׂ , ִּת ּק ּונָא דְּ ַעל ֵעינָא.136 ש ְע ָרן ְּב ׁ ִשע ּו ָרא
ַ ׁ ש ְע ֵרי ְ ּד ִמ ְּת
ַׂ , ִּת ּק ּונָ א ְ ּד ַעל ֵעינָ א.136
'שעֲ ִרין ּ ַת ְליָין אֶ לֶ ף וְ ז
ַׂ  מֵ ִאי ּנוּן.ארי ְ ּב ִ ׁשעו ָּרא ְ ׁש ִלים
ֵ שעֲ ִרין ּ ַתלְ יָין ֶאלֶ ף וְ ז' ְמ ָאה ָמ
ׂ ַ  ֵמ ִאי ּנ ּון.ׁ ְשלִ ים
 ו ְּכ ֵדין. ְל ַאגָחָ א ְק ָרבָ א,ארי דְּ ַא ְ ׁשגָחו ָּתא
ֵ כ ְּלה ּו ְמ ָאה ָמ
ֻ ּ ימי
ֵ ְ ּו ְכ ֵדין ַקי. לְ ַאגָ ָחא ְק ָר ָבא,ְ ּד ַא ׁ ְשגָ ח ּו ָתא
.ַקיְימֵ י ּ ֻכ ְּלה ּו ִמ ּ ׁשו ְּל ְ ׁשלֵ יהוֹ ן ו ִּמ ְת ּ ַפ ְק ִחין ַעיְינִ ין

.יהון ּו ִמ ְת ּ ַפ ְק ִחין ַעיְ ינִ ין
ֹ ִֵמ ּ ׁש ּולְ ׁ ְשל

The hair that is at the end of the forehead above the eyes is the eyebrows. They
represent the Light that is revealed after the letter Yod  יcame out from the eyes of Adam
Kadmon and Chokmah is revealed. When Chokmah and Chassadim are unified, the
eyes are opened and illuminated, but before the unification in the center column, the
eyes are closed and look ‘asleep’, because Chokmah without Chassadim is darkness.
The eyebrows make war to sustain 1700 forces that monitor the flow of Light from
above to below. 1000 for the upper and 700 for the seven lower sefirot.
.ּ ְ ּג ִבינִ ין ִמ ְת ַאח ֲָדן ְ ּבהו, ְ ּכסו ָּתא דְּ ַעל ַעיְינִ ין.137
יסין ִא ְת ַאח ֲָדן
ִ ארי ְּת ִר
ֵ וְ אֶ לֶ ף )וד' מאה( ִר ְ ּבוָון ָמ
 וְ כָ ל ִאי ּנוּן. וְ ִאי ּנוּן ִא ְקרוּן ְ ּכסו ָּתא דְּ ַעיְינִ ין,ְּ ּבהו
 ַּבר, וְ לָ א ִא ְּת ָערוּן, לָ א ּ ַפ ְק ִחין,'ָדְּ ִא ְקרוּן ֵעי ֵני ְיי
 ִמ ְת ּ ָפ ְר ִ ׁשין ִאי ּנוּן,ְ ּבז ְִמנָא דְּ ִא ּ ֵלין ְ ּכסו ֵּתי דִּ גְ ִבינִ ין
שעֲ ָתא דְּ ִא ְת ּ ָפ ְר ָׁשן ְ ּג ִבינֵי
ַ ׁ  ו ְּב.ּ ַת ּ ָתאֵ י מֵ ִע ּ ָלאֵ י
 וְ ָיה ֲִבין אֲ ָתר ְל ַא ְ ׁשגְ חָ א ִמ ְת ּ ַפ ְ ּק ִחין,ּ ַת ּ ָתאֵ י מֵ ִע ּ ָלאֵ י
דְּ ִא ְת ַער
ְ ּכמַ אן
וְ ִא ְתחַ זֵּי
,ַעיְינִ ין
 ִא ְס ּ ַתחֲר ּו ַעיְינִ ין וְ חָ ָמא.(יה )משנתיה
ֵ ׁ ּ ִמ
ּ שינ ֵָת
 וְ כַ ד.יה
ּ ֵ וְ ִא ְס ּ ָתחָ ן ְ ּב ִח ּו ָָורא דִּ יל,ְל ֵעינָא ּ ְפ ִקיחָ א
.ִש ָראֵ ל
ׂ ְ אריהוֹ ן דְּ ִדינִ ין ְלי
ֵ  ִא ְת ַּכ ְפיָין ָמ,ִא ְס ּ ַת ְחיָין
ישן
ַ ׁ  )תהלים מד( עו ָּרה לָ ּ ָמה ִת,ו ְּבגִ ין ָּכ ְך ְ ּכ ִתיב
.' ְֹייָ' הָ ִקיצָ ה וְ גו

. ְ ּג ִבינִ ין ִמ ְת ַאחֲ ָדן ְּבה ּו, ְ ּכס ּו ָתא ְ ּד ַעל ַעיְ ינִ ין.137
,יסין ִא ְת ַאחֲ ָדן ְּבה ּו
ִ ארי ְּת ִר
ֵ וְ ֶאלֶ ף )וד' מאה( ִר ְּבוָ ון ָמ
 וְ ָכל ִאי ּנ ּון ְ ּד ִא ְקר ּון ֵעינֵי.וְ ִאי ּנ ּון ִא ְקר ּון ְ ּכס ּו ָתא ְ ּד ַעיְ ינִ ין
 ּ ַבר ְּבזִ ְמנָ א ְ ּד ִא ּ ֵלין ְ ּכס ּו ֵתי, וְ לָ א ִא ְּת ָער ּון, לָ א ּ ַפ ְק ִחין,'ָיְ י
 ּו ְב ׁ ַשעֲ ָתא. ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ִשין ִאי ּנ ּון ּ ַת ּ ָת ֵאי ֵמ ִע ּ ָל ֵאי,ִ ּדגְ ִבינִ ין
 וְ יָהֲ ִבין אֲ ָתר לְ ַא ׁ ְשגְ ָחא,ְ ּד ִא ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשן ְ ּג ִבינֵי ּ ַת ּ ָת ֵאי ֵמ ִע ּ ָל ֵאי
ְ ּד ִא ְת ַער
ְ ּכ ַמאן
וְ ִא ְת ַח ּזֵי
,ַעיְ ינִ ין
ִמ ְת ּ ַפ ְּק ִחין
 ִא ְס ּ ַתחֲ ר ּו ַעיְ ינִ ין וְ ָח ָמא לְ ֵעינָ א.(יה )משנתיה
ּ ִמ ּ ׁ ֵשינָ ֵת
, וְ ַכד ִא ְס ּ ַת ְחיָין.יה
ָ ּ ְפ ִק
ּ ֵ וְ ִא ְס ּ ָת ָחן ְּב ִח ָ ּו ָורא ִ ּדיל,יחא
ְ ּו ְבגִ ין ָּכך.ש ָר ֵאל
ֹ אר
ֵ ִא ְת ַּכ ְפיָין ָמ
ׂ ְ ִיהון ְ ּד ִדינִ ין לְ י
.'יצה וְ ֹגו
ָ ישן יְ יָ' ָה ִק
ַ ׁ  )תהלים מד( ע ּו ָרה לָ ּ ָמה ִת,ְ ּכ ִתיב

The eyelids with the eyelashes have 14 million forces of protection that are called the
eye cover. All of these are called ‘the eyes of YHVH’ that is the Light of Chokmah
illuminating from the eyes.
Keter, Chokmah, Binah, Tiferet, and Malchut of the head are called Skull, Eyes, ear,
nose, and mouth.
When the upper and lower parts of the eyelids are separated from each other, the eyes
open and they look like they are awakened from sleep. They turn and see the opened
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eyes of Arich Anpin. When they wash in the whiteness of Arich Anpin, all judgments
are removed from Israel.
Psalms 44:24
ישׁן אֲ ֹדנָי הָ ִקיצָה אַ ל ִתּזְ נַח לָ נֶצַ ח“
”.עוּרה לָ מָּ ה ִת ַ
ָ
”“Awake! Why do You sleep, O Lord? Arise! Do not cast us off forever.

ַ .138א ְר ּ ַבע ַּגוְ ונִ ין ִא ְת ַחזְ יָין ְּב ִאי ּנ ּון ַעיְ ינִ יןֵ .מ ִאי ּנ ּון נְ ִה ִירין
מו ָחא .ז' ְ ּד ִא ְקר ּון ֵעינֵי
יטי ֹ
ד' ּ ָב ּ ֵתי ִ ּד ְת ִפילִ יןּ ְ ,דנַהֲ ִרין ִּב ְר ִה ֵ
ה' .וְ ַא ׁ ְש ָ ּגח ּו ָתא )נפקא( ַנ ְפ ֵקיִ ,מ ְ ּגוָ ון א ּו ָכ ָמא ְ ּד ֵעינָ א.
ימנָ א ְּב ִא ָד ָראּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,זכריה ג( ַעל ֶא ֶבן
או ִק ְ
ְ ּכ ָמה ְ ּד ֹ
ַא ַחת ׁ ִש ְב ָעה ֵעינָ יִ ם .וְ ִאי ּנ ּון ַּגוְ ונִ ין ִמ ְתלַ הֲ ִטין ְּב ִס ְט ַריְ יה ּו.

ַ .138א ְר ַּבע ּגַוְ ונִ ין ִא ְתחַ ְזיָין ְ ּב ִאי ּנוּן ַעיְינִ ין.
ילין ,דְּ ַנה ֲִרין ִ ּב ְר ִהיטֵ י
מֵ ִאי ּנוּן נְ ִה ִירין ד' ָּב ּ ֵתי דִּ ְת ִפ ִ
ה'.
ֵעינֵי
דְּ ִא ְקרוּן
ז'
מוֹ חָ א.
וְ ַא ְ ׁש ָ ּגחו ָּתא )נפקא( נ ְַפ ֵקיִ ,מ ְ ּגוָון אוּכָ ָמא דְּ ֵעינָא.
ימנָא ְ ּב ִא ָד ָרא ,דִּ ְכ ִּתיב) ,זכריה ג( ַעל
ְ ּכ ָמה דְּ אוֹ ִק ְ
אֶ בֶ ן ַאחַ ת ִ ׁש ְב ָעה ֵעי ָניִם .וְ ִאי ּנוּן ּגַוְ ונִ ין ִמ ְתלַ ה ֲִטין
ְ ּב ִס ְט ַריְיהוּ.

There are four colors that can be seen in the eyes of Zeir Anpin. They are White for
Chokmah on the Right column. Red for Binah on the Left column. Green for Tiferet on
the Center column, and Black for Malchut. They illuminate in the four compartments
of the Tefillin that fill the cavities of the brain in the skull. The scrolls inside the Tefillin
have the aspect of the brain and the upper three sefirot. The houses of the tefillin have
the aspect of the brain cavities and the six sefirot of Z”A.
The Light in the eyes shines the six sefirot of Z”A, and with Malchut, they are called
the eyes of YHVH.
The white in the eye is Chessed, the red is Gevurah, green is Tiferet that includes
Netzach, Hod, and Yessod. The eyesight comes out of the black of the eye that is
Malchut.
Zechariah 3:9
”.כִּ י ִהנֵּה הָ אֶ בֶ ן אֲ ֶשׁר נ ַָת ִתּי ִל ְפנֵי יְהוֹשֻׁ ﬠַ ﬠַ ל אֶ בֶ ן אַ חַ ת ִשׁ ְבﬠָ ה ﬠֵ י ָניִם“
”“For behold, the stone That I have laid before Joshua: Upon the stone are seven eyes.
The ‘stone’ is Malchut and the seven eyes are the seven aspects of Malchut.

ארי ְ ּד ַא ׁ ְשגָ ח ּו ָתא
אוחֲ ָרנִ יןָ ,מ ֵ
ֹ
ִ .139מ ּס ּו ָמ ָקא ,נָ ְפ ִקין
לְ ִדינָ א .וְ ִאי ּנ ּון ִא ְקר ּון) ,דברי הימים ב טז( ֵעינֵי יְ יָ'
טות ,וְ ל ֹא ְמ ׁש ֹו ְט ִטים.
טות ְּב ָכל ָה ָא ֶרץְ .מ ׁש ֹו ְט ֹ
ְמ ׁש ֹו ְט ֹ
ימין
אוחֲ ָרנִ יןּ ְ ,ד ַקיְ ִ
ירו ָקא ,נָ ְפ ִקין ֹ
ְּבגִ ין ְ ּדכֻ ְּלה ּו ִ ּדינָ אִ .מ ֹ
ישּ ִ .ד ְכ ִתיב )איוב
לְ גַ ּ ָל ָאה ֹ
עו ָב ִדיןֵ ּ ,בין ַטב ּו ֵבין ִּב ׁ
יש .וְ ִא ּ ֵלין ִא ְקר ּון) ,זכריה
לד( ִ ּכי ֵעינָ יו ַעל ַּד ְר ֵכי ִא ׁ
טותְּ .בגִ ין
ד( ֵעינֵי יְ יָ' ְמ ׁש ֹו ְט ִטיםְ .מ ׁש ֹו ְט ִטים ,וְ ל ֹא ְמ ׁש ֹו ְט ֹ
ישֵ .מ ִח ָ ּו ָורא ,נָ ְפ ִקין ָּכל
ְ ּד ִאי ּנ ּון לִ ְת ֵרין ִס ְט ִרין ,לְ ָטב ּולְ ִב ׁ
ִאי ּנ ּון ַרחֲ ֵמיָּ ,כל ִאי ּנ ּון ָט ָבאןּ ְ ,ד ִמ ׁ ְש ּ ַת ְכ ֵחי ְּב ָעלְ ָמא,
ִא ְס ּ ַת ְחיָין )נ''א
ּו ְכ ֵדין
ש ָר ֵאל.
לְ ֹ
או ָט ָבא לְ ה ּו לְ יִ ְ ׂ
אסתחרן( ָּכל ִאי ּנ ּון ְּתלַ ת ְ ּגוָ ונֵי ,לְ ַרחֲ ָמא ָעלַ יְ יה ּו.

ארי
ָמ ֵ
ִ .139מ ּסו ָּמ ָקא ,נ ְָפ ִקין אוֹ ח ֲָרנִ ין,
דְּ ַא ְ ׁשגָחו ָּתא ְל ִדינָא .וְ ִאי ּנוּן ִא ְקרוּן) ,דברי הימים
ב טז( ֵעינֵי ְייָ' ְמ ׁשוֹ ְטטוֹ ת ְ ּבכָ ל הָ ָא ֶרץְ .מ ׁשוֹ ְטטוֹ ת,
וְ לֹא ְמ ׁשוֹ ְט ִטיםּ ְ .בגִ ין דְּ כֻ ְּלה ּו דִּ ינָאִ .מירוֹ ָקא,
ְימין ְלג ּ ַָל ָאה עוֹ בָ ִדיןֵ ּ ,בין טַ ב
נ ְָפ ִקין אוֹ ח ֲָרנִ ין ,דְּ ַקי ִ
ּ
יש .דִּ ְכ ִתיב )איוב לד( ִכי ֵעינָיו ַעל דַּ ְרכֵ י
וּבֵ ין ִ ּב ׁ
ּ
ִא ְקרוּן) ,זכריה ד( ֵעינֵי ְייָ'
יש .וְ ִא ֵלין
ִא ׁ
ְמ ׁשוֹ ְט ִטיםְ .מ ׁשוֹ ְט ִטים ,וְ לֹא ְמ ׁשוֹ ְטטוֹ תּ ְ .בגִ ין
ָורא,
יש .מֵ ִח ּו ָ
דְּ ִאי ּנוּן ִל ְת ֵרין ִס ְט ִריןְ ,לטָ ב ו ְּל ִב ׁ
נ ְָפ ִקין ָּכל ִאי ּנוּן ַרחֲמֵ יָּ ,כל ִאי ּנוּן טָ בָ אן,
ִש ָראֵ ל.
דְּ ִמ ְ ׁש ּ ַת ְכחֵ י ְ ּב ָע ְל ָמאְ ,לאוֹ טָ בָ א ְלה ּו ְלי ְ ׂ
ו ְּכ ֵדין ִא ְס ּ ַת ְחיָין )נ''א אסתחרן( ָּכל ִאי ּנוּן ְּתלַ ת
ְ ּגוָונֵיְ ,ל ַרח ֲָמא ָעלַ יְיהוּ.

Zechariah 4:10
שׁוֹט ִטים ְבּכָל הָ אָ ֶרץ“
ְשׂ ְמחוּ ו ְָראוּ אֶ ת הָ אֶ בֶ ן הַ ְבּ ִדיל ְבּיַד זְ רֻ בָּ בֶ ל ִשׁ ְבﬠָ ה אֵ לֶּ ה ﬠֵ ינֵי יְהוָה הֵ מָּ ה ְמ ְ
”.כִּ י ִמי בַ ז לְ יוֹם ְקטַ נּוֹת ו ָ
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“For who has despised the day of small things? For these seven rejoice to see The plumb
line in the hand of Zerubbabel. They are the eyes of YHVH that wander all over the
whole earth.”
From the red color in the eyes come out seven other eyes. They oversee judgments
because red is the Left column and judgment. They are called ‘the eyes of YHVH’
“wandering all over the land”. The word ‘wandering’ is written in female form, and not
‘wandering’ in a male form because the seven eyes from the red are all judgments.
From the green of the eye, come out seven other eyes, which would reveal the deeds of
man, whether good or bad, as it is written Job 34:21 “כִּ י ﬠֵ ינָיו ﬠַ ל ַדּ ְרכֵי ִאישׁ ְוכָל צְ ﬠָ ָדיו י ְִראֶ ה.”
“For His eyes are on the ways of man, And He sees all his steps.”
The green is for the center column that includes both Mercy and judgment. From the
white color of the eyes come out mercy and all the good in the world to do good for
Israel. Then all three colors Red, Green, and Black, bathe in the white that is only
mercy to bring mercy upon them.
 וְ ִא ְתדַּ ְ ּב ָקן, ִא ּ ֵלין ּגַוְ ונִ ין ִמ ְת ָע ְר ִבין דָּ א ְ ּב ָדא.140
,יה
ּ ֵיה ִמ ְ ּגוָונֵי דִּ יל
ּ  ָּכל חַ ד אוֹ זִיף ְלחַ ְב ֵר.דָּ א ְ ּב ָדא
ְ,יה ַּכד ִא ְצ ְט ִריך
ָ ַּבר מֵ ִח ּו
ּ  דְּ כֻ ְּלה ּו ְ ּכ ִלילָ ן ּ ֵב,ָורא
 לָ א י ְַכ ִלין, ָּכל ּגַוְ ונִ ין דִּ ְל ּ ַת ּ ָתא.וְ הוּא חָ פֵ י ַעל כּ ּ ָֹלא
 ְלאוּכָ ָמא,ָורא
ָ  ְל ַא ְסח ֲָרא לוֹ ן ִח ּו,ָּכל ְ ּבנֵי ָע ְל ָמא
 ּ ֻכ ְּלה ּו, וְ הָ כָ א ְ ּב ַא ְ ׁש ָ ּגחו ָּתא חַ ד.ְלסו ָּמ ָקא וְ ִלירוֹ ָקא
.ָורא
ָ ִא ְת ַאח ֲָדן וְ ִא ְס ּ ַת ְחיָין ְ ּב ִח ּו

 וְ ִא ְת ַּד ְּב ָקן ָּדא, ִא ּ ֵלין ַּגוְ ונִ ין ִמ ְת ָע ְר ִבין ָ ּדא ְּב ָדא.140
 ּ ַבר,יה
ֹ  ָּכל ַחד.ְּב ָדא
ּ ֵיה ִמ ְ ּגוָ ונֵי ִ ּדיל
ּ אוזִ יף לְ ַח ְב ֵר
ְ
 וְ ה ּוא ָח ֵפי,יה ַּכד ִא ְצ ְט ִריך
ּ  ְ ּדכֻ ְּלה ּו ְ ּכלִ ילָ ן ּ ֵב,ֵמ ִח ָ ּו ָורא
, לָ א י ְַכלִ ין ָּכל ְּבנֵי ָעלְ ָמא, ָּכל ַּגוְ ונִ ין ִ ּדלְ ּ ַת ּ ָתא.ַעל ּכ ּ ָֹלא
.ירו ָקא
ֹ ִ לְ א ּו ָכ ָמא לְ ס ּו ָמ ָקא וְ ל,לון ִח ָ ּו ָורא
ֹ לְ ַא ְסחֲ ָרא
 ּ ֻכ ְּלה ּו ִא ְת ַאחֲ ָדן וְ ִא ְס ּ ַת ְחיָין,וְ ָה ָכא ְּב ַא ׁ ְש ָ ּגח ּו ָתא ַחד
.ְּב ִח ָ ּו ָורא

The colors in the eyes blend with each other and stick to each other. Each of the colors
lends from their own shades to the others, except for the white color that includes all
the colors.
No one in the lower world can change the physical colors from black, red, and green to
white. The colors in the eyes are different because they can join and ‘bathe’ in the white
color of the eye and become Chessed.
 ַּבר ַּכד ַּב ְעיָין ּגַוְ ונִ ין, ְ ּג ִבינוֹ י לָ א ִמ ְ ׁש ּ ַת ְ ּכ ִכין.141
 ְ ּבגִ ין דִּ גְ ִבינִ ין ָיה ֲִבין אֲ ָתר,ָורא ְל ַא ְ ׁש ָ ּגחָ א
ָ דְּ ִח ּו
 וְ ִאי ִאי ּנוּן לָ א ָיה ֲִבין. ְלכֻ ְּלה ּו ְ ּגוָונֵי,ְל ַא ְ ׁש ּגָחָ א
 ְ ּג ִבינִ ין. לָ א י ְַכ ִלין ְל ַא ְ ׁשגְ חָ א ו ְּל ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א,אֲ ָתר
שעֲ ָתא ח ֲָדא
ַ ׁ  וְ לָ א ִמ ְ ׁש ּ ַת ְ ּכ ִכין,ְימין
ִ לָ א ַקי
, אֶ ּ ָלא ּ ַפ ְק ִחין וְ סַ ְת ִמין,(ְ ׁשלֵ ימו ָּתא )שלימתא
 ִמ ּ ׁשוּם ֵעינָא ּ ְפ ִקיחָ א דְּ ָקאֵ י,סַ ְת ִמין וּפַ ְק ִחין
 )יחזקאל א( וְ הַ חַ יּוֹ ת, וְ ַעל דָּ א ְ ּכ ִתיב.ָּעלַ יְיהו
.ימנָא
ְ  וְ הָ א אוֹ ִק.ָשוֹ ב
ׁ ָרצוֹ א ו

 ּ ַבר ַּכד ּ ַב ְעיָין ַּגוְ ונִ ין ְ ּד ִח ָ ּו ָורא,ינוי לָ א ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ִכין
ֹ  ְ ּג ִב.141
 לְ כֻ ְּלה ּו, ְּבגִ ין ִ ּדגְ ִבינִ ין יָהֲ ִבין אֲ ָתר לְ ַא ׁ ְש ָ ּג ָחא,לְ ַא ׁ ְש ָ ּג ָחא
 לָ א י ְַכלִ ין לְ ַא ׁ ְשגְ ָחא, וְ ִאי ִאי ּנ ּון לָ א יָהֲ ִבין אֲ ָתר.ְ ּגוָ ונֵי
 וְ לָ א ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ִכין ׁ ַשעֲ ָתא,ימין
ִ ְ ְ ּג ִבינִ ין לָ א ַקי.ּולְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א
, ֶא ּ ָלא ּ ַפ ְק ִחין וְ ַס ְת ִמין,(חֲ ָדא ׁ ְשלֵ ימ ּו ָתא )שלימתא
 וְ ַעל.יחא ְ ּד ָק ֵאי ָעלַ יְ יה ּו
ָ  ִמ ּ ׁש ּום ֵעינָ א ּ ְפ ִק,ַס ְת ִמין ּו ַפ ְק ִחין
 וְ ָהא.צוא וָ ׁש ֹוב
ֹ  )יחזקאל א( וְ ַה ַחי ֹּות ָר,ָּדא ְ ּכ ִתיב
.ימנָ א
ְ או ִק
ֹ

The eyes illuminate with the Light of Chokmah. When the Right joins the Left to form
the Center column the eyes open. The eyebrows cover the eyes and when the Center
column is formed they open the eyelids to reveal the Light of Chokmah. When there is
no movement of Light on the Right and the Left, Chokmah stops and the Light of
Chassadim begins.
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ָ  ְ ּכ ִתיב )ישעיה לג( ֵעינ.142
ַּשל
ָׁ ֶיך ִּת ְראֶ ינָה יְרו
' ו ְּכ ִתיב )דברים יא( ּ ָת ִמיד ֵעינֵי ְי ָי,שאֲ נָן
ַ ׁ ם ָנוֶה
ָ ֶאֱ לֹה
ּשלַ ם
ָׁ  דְּ הָ א יְרו.' ֹיך ָּב ּה מֵ ֵר ִ ׁשית הַ ּ ָׁשנָה וְ גו
. )ישעיה א( צֶ ֶדק י ִָלין ָּב ּה, דִּ ְכ ִּתיב,ַּב ְעיָא ּ ֵכן
 )ישעיה, דִּ ְכ ִתיב. וְ לָ א ִציּוֹ ן,ּשלַ ם
ָׁ ו ְּבגִ ין ָּכ ְך יְרו
. דְּ כ ּ ָֹלא ַרחֲמֵ י,' ֹא( ִציּוֹ ן ְ ּב ּ ִמ ְ ׁש ּ ָפט ִּת ּ ָפ ֶדה וְ גו

ָ  ְ ּכ ִתיב )ישעיה לג( ֵעינ.142
ֶיך ִּת ְר ֶאינָ ה יְ ר ּו ׁ ָשלַ ם נָ וֶ ה
ָ  ּו ְכ ִתיב )דברים יא( ּ ָת ִמיד ֵעינֵי יְ יָ' אֱ ל ֶֹה,ׁ ַשאֲ נָ ן
יך ּ ָב ּה
, ְ ּד ָהא יְ ר ּו ׁ ָשלַ ם ּ ַב ְעיָא ּ ֵכן.'ֵמ ֵר ׁ ִשית ַה ּ ׁ ָשנָ ה וְ ֹגו
, ּו ְבגִ ין ָּכ ְך יְ ר ּו ׁ ָשלַ ם. )ישעיה א( צֶ ֶדק יָלִ ין ּ ָב ּה,ִ ּד ְכ ִּתיב
,' )ישעיה א( ִצי ֹּון ְּב ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ִּת ּ ָפ ֶדה וְ ֹגו, ִ ּד ְכ ִתיב.וְ לָ א ִצי ֹּון
.ְ ּדכ ּ ָֹלא ַרחֲ ֵמי

Isaiah 33:20
“ְרוּשׁלַ ִם ָנוֶה ַשׁאֲ נָן אֹהֶ ל בַּ ל יִצְ ﬠָ ן בַּ ל יִסַּ ע י ְֵתד ָֹתיו לָ ֶנצַח ְוכָל חֲ בָ לָ יו בַּ ל ִינּ ֵָתקוּ
ָ חֲ זֵה צִ יּוֹן ִק ְריַת מוֹﬠ ֲֵדנוּ ﬠֵ ינֶי� ִת ְראֶ ינָה י.”
“Look upon Zion, the city of our appointed feasts; Your eyes will see Jerusalem, a quiet
home, A tabernacle that will not be taken down; Not one of its stakes will ever be
removed, Nor will any of its cords be broken.”
Deuteronomy 11:12
“ֹתהּ ָתּ ִמיד ﬠֵ ינֵי יְהוָה אֱ �הֶ י� בָּ הּ מֵ ֵר ִשׁית הַ ָשּׁנָה וְﬠַ ד אַ חֲ ִרית ָשׁנָה
ָ אֶ ֶרץ אֲ ֶשׁר יְהוָה אֱ �הֶ י� דּ ֵֹרשׁ א.”
“a land for which YHVH your God cares; the eyes of YHVH your God are always on it,
from the beginning of the year to the very end of the year.”
Jerusalem is Malchut, where the Light of Chokmah is revealed. For that reason,
Malchut needs the ‘eyes of YHVH’. The inner aspect of Jerusalem is called ‘Zion’ that is
Yessod of Malchut. The verse above mentions Jerusalem and not Zion to tell us that
Malchut that has the aspect of judgment, needs the ‘eyes of YHVH’.
ָ  ֵעינ.143
יקא
ָ  ֵעינָא דְּ ַע ִּת, ֵעינ ְָך ְ ּכ ִתיב,ֶיך
ָ ֶ ֵעינֵי ְייָ' אֱ לֹה, הַ ְ ׁש ּ ָתא.ימא דְּ כ ּ ָֹלא
יך
ָ  ְס ִת,ישא
ָׁ ַק ִד
 )לסומקא. ְ ּכ ָמה דְּ ִא ְת ֲחזֵי,יש
ׁ  ְלטָ ב ו ְּל ִב,ָּב ּה
 כלהו אסחרן, והכא באשגחותא חדא.ולירוקא
 בר כד, גבינוי לא משתככין.ואסתחיין בחוורא
בעיין גוונין לאשגחא( ְ ּבגִ ין ָּכ ְך לָ א ִא ְת ְקיָימ ּו
,ּשלַ ם
ָׁ  וְ הָ ָתם ֵעינ ֶָך ִּת ְראֶ ינָה יְרו.ְ ּב ִקיּו ָּמא ּ ָת ִדיר
 )ישעיה, דִּ ְכ ִתיב. כּ ּ ָֹלא ְ ּב ַרחֲמֵ י,כּ ּ ָֹלא ְלטָ ב
.נד( ו ְּב ַרח ֲִמים ְ ּגדוֹ ִלים אֲ ַק ְ ּבצֵ ְך

ָ  ֵעינ.143
,ישא
ָ ׁ יקא ַק ִד
ָ  ֵעינָ א ְ ּד ַע ִּת, ֵעינָ ְך ְ ּכ ִתיב,ֶיך
ָ  ֵעינֵי יְ יָ' אֱ ל ֶֹה, ַה ׁ ְש ּ ָתא.ימא ְ ּדכ ּ ָֹלא
 לְ ָטב,יך ּ ָב ּה
ָ ְס ִת
 והכא. )לסומקא ולירוקא. ְ ּכ ָמה ְ ּד ִא ְתחֲ זֵי,יש
ׁ ּולְ ִב

. כלהו אסחרן ואסתחיין בחוורא,באשגחותא חדא
 בר כד בעיין גוונין לאשגחא( ְּבגִ ין,גבינוי לא משתככין

ָ  וְ ָה ָתם ֵעינ.ָּכ ְך לָ א ִא ְת ְקיָימ ּו ְּב ִק ּי ּו ָמא ּ ָת ִדיר
ֶך ִּת ְר ֶאינָ ה
 )ישעיה, ִ ּד ְכ ִתיב. ּכ ּ ָֹלא ְּב ַרחֲ ֵמי, ּכ ּ ָֹלא לְ ָטב,יְ ר ּו ׁ ָשלַ ם
.דולִ ים אֲ ַק ְּבצֵ ְך
ֹ נד( ּו ְב ַרחֲ ִמים ְ ּג

The Zohar says that we should read “Your eyes will see” in the singular form as “your
eye will see” because it is related to the eye of Atika Kadisha that his two eyes return
to become one.
In Zeir Anpin we see two eyes, one on the RIght that is Chessed and one on the Left
that is Gevurah with the Light of Chokmah. Arich Anpin is under and inner within Aitk.
Arich Anpin is Keter but with Chokmah. The Left eye of Arich Anpin is Chokmah within
the Right eye of Atik that is Chassadim, white, and swallows all colors. On that level,
we see just one ‘eye’.
In the future, this eye that is only Chassadim would be revealed and we will experience
it as it says in Isaiah 54:7 “וּב ַרחֲ ִ ֥מים גְּ ד ִ ֹ֖לים אֲ ַק ְבּ ֵ ֽצ�׃
ְ �”בּ ֶ ֥רגַע ָקטֹ֖ ן ֲﬠז ְַב ִ ֑תּי
ְ “For a mere moment I
have forsaken you, But with great mercies, I will gather you.”
ָ ֶ ּ ָת ִמיד ֵעינֵי ְייָ' אֱ לֹה.144  ֵמ ֵר ׁ ִשית.שנָ ה
ָ  ּ ָת ִמיד ֵעינֵי יְ יָ' אֱ ל ֶֹה.144
.יך ָּב ּה מֵ ֵר ִ ׁשית הַ ּ ָׁשנָה
ָ ׁ ּ יך ּ ָב ּה ֵמ ֵר ׁ ִשית ַה
 מַ אן.אשית ְ ּב ָאלֶ ף
ׁ ִ  וְ לָ א ֵר, ֵה''א מֵ ֵר ִ ׁשית חָ סֵ ר א' ְ ּכ ִתיב. ַמאן ִהיא.אשית ְּב ָאלֶ ף
ִ ׁ  וְ לָ א ֵר,ָח ֵסר א' ְ ּכ ִתיב
ְ ִ )איכה ב( ִה ׁ ְשל,ילא ְ ּכ ִתיב
 )איכה,ילא ְ ּכ ִתיב
ָ ּ  ו ְּל ֵע. הֵ ''א דִּ ְל ּ ַת ּ ָתא.ש ַמיִ ם ִהיא
ָ ׁ ּ יך ִמ
ָ ּ  ּולְ ֵע.ִ ּדלְ ּ ַת ּ ָתא
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ב( ִה ְ ׁש ִל ְ
ש ָר ֵאלַ .מאי ַטעֲ ָמא ִה ׁ ְשלִ ְ
ִש ָראֵ ל .מַ אי
יך ִמ ּ ָׁשמַ יִם אֶ ֶרץ ִּת ְפאֶ ֶרת י ְ ׂ
יך ִמ ּ ׁ ָש ַמיִ ם
ֶא ֶרץ ִּת ְפ ֶא ֶרת יִ ְ ׂ
ְ
ִמ ּ ׁשוּם
ִמ ּ ָׁשמַ יִם אֶ ֶרץ.
ִה ְ ׁש ִליך
יש )דף רצ''ד טַ עֲ ָמא
ֶא ֶרץִ .מ ּ ׁש ּום ִ ּד ְכ ִּתיב) ,ישעיה נ( ַא ְל ִּב ׁ
רצ''ד
יש )דף
נ( ַא ְל ִ ּב ׁ
דִּ ְכ ִּתיב) ,ישעיה
ע''א( ׁ ָש ַמיִ ם ַק ְדר ּות ,וְ ַעיְ ינִ ין ְּב ַק ְדר ּו ָתאְּ ,בגַ וְ ונָ א א ּו ָכ ָמא
ע''א( ָׁשמַ יִם ַק ְדרוּת ,וְ ַעיְינִ ין ְ ּב ַק ְדרו ָּתאּ ְ ,בגַוְ ונָא
ִא ְת ָחפ ּו.
אוּכָ ָמא ִא ְתחָ פוּ.
’ to have theא‘ ’ from the verse above is missing the letterרשית‘ ’The word ‘beginning
 H ofה  means poorness, like the lowerא ’. The word without theראשית‘ proper spelling,
the name that represents Malchut.
Lamentation 2:1
”.אֵ יכָה יָﬠִ יב ְבּאַ פּוֹ אֲ ֹדנָי אֶ ת בַּ ת צִ יּוֹן ִה ְשׁ ִלי� ִמ ָשּׁמַ יִם אֶ ֶרץ ִתּ ְפאֶ ֶרת י ְִשׂ ָראֵ ל ְול ֹא ָזכַר הֲ דֹם ַרגְ לָ יו ְבּיוֹם אַ פּוֹ“
“How the Lord has covered the daughter of Zion With a cloud in His anger! He cast
down from heaven to the earth The beauty of Israel, And did not remember His footstool
”In the day of His anger.
’ without theראשית‘ ’‘He cast down from heaven to the earth’ is similar to the ‘beginning
. The heavens is Zeir Anpin and ‘earth’ is Malchut.א
Isaiah 50:3
סוּתם“
ְשׂק אָ ִשׂים כְּ ָ
”.אַ לְ ִבּישׁ ָשׁמַ יִם ַק ְדרוּת ו ַ
”“I clothe the heavens with blackness, And I make sackcloth their covering.
This verse tells us that when Malchut is separated from Zeir Anpin it’s the aspect of
‘clothe the heavens’ with the black color and the eyes can’t see.

ֵ .145מ ֵר ׁ ִשית ַה ּ ׁ ָשנָ הֵ ,מ ָאן אֲ ָתר ִמ ְס ּ ַת ְ ּכלִ ין ִּביְ ר ּו ׁ ָשלַ ם
ִא ּ ֵלין ֵעינֵי יְ יָ'ָ ,ח ַזר ּו ֵפ ַיר ׁשֵ ,מ ֵר ׁ ִשית ַה ּ ׁ ָשנָ הּ ְ ,דה ּוא ִ ּדינָ א
ְּבלָ א ָאלֶ ף ,וְ ִדינָ א ִא ְתאֲ ָחד ִמ ִּס ְט ָר ָהאַ ,אף ַעל ַּגב ְ ּדלָ או
ה ּוא ִ ּדינָ א ַמ ּ ָמ ׁש .וְ ַעד ַאחֲ ִרית ׁ ָשנָ הַ ,אחֲ ִרית ׁ ָשנָ ה וַ ַּדאי
ִ ּדינָ א ִא ׁ ְש ְּת ַכחּ ְ .ד ָהא ְ ּכ ִתיב) ,ישעיה א( צֶ ֶדק יָלִ ין ּ ָב ּה,
ְ ּד ִהיא ַאחֲ ִרית ַה ּ ׁ ָשנָ ה.

 .145מֵ ֵר ִ ׁשית הַ ּ ָׁשנָה ,מֵ ָאן אֲ ָתר ִמ ְס ּ ַת ְ ּכ ִלין
ּשלַ ם ִא ּ ֵלין ֵעינֵי ְייָ' ,חָ זַר וּפֵ ַיר ׁש ,מֵ ֵר ִ ׁשית
ִ ּביְרו ָׁ
הַ ּ ָׁשנָה ,דְּ הוּא דִּ ינָא ְ ּבלָ א ָאלֶ ף ,וְ ִדינָא ִא ְתאֲ חָ ד
ִמ ִ ּס ְט ָרהָ אַ ,אף ַעל ּגַב דְּ לָ או הוּא דִּ ינָא מַ ּ ָמ ׁש .וְ ַעד
ַאח ֲִרית ָׁשנָהַ ,אח ֲִרית ָׁשנָה וַדַּ אי דִּ ינָא ִא ְ ׁש ְּתכַ ח.
דְּ הָ א ְ ּכ ִתיב) ,ישעיה א( צֶ ֶדק י ִָלין ָּב ּה ,דְּ ִהיא
ַאח ֲִרית הַ ּ ָׁשנָה.

‘The beginning of the year’ (Deuteronomy 11:12) is the place where the eyes of YHVH
’’ ‘beginningראשית‘ look at Jerusalem. The place is Binah that is on the Left and called
 because there is an aspect of judgment in Binah even though it’s not a realא without
judgment.
‘The very end of the year’ from the same verse is the aspect of Malchut where there is
‘justice’.

אש ֹוןּ ְ ,ד ַכרְּ .ב ָאלֶ ף
חו ֹ
ָ ּ .146תא חֲ זֵי ,א' ִּבלְ ֹ
דוי ִא ְק ֵרי ִר ׁ
ָס ִתים וְ גָ נִ יז ַמה ְ ּדלָ א ִא ְתיְ ַדעַּ .כד ִא ְת ַח ּ ָבר ַהאי ָאלֶ ף
ימא ְ ּד ִא ְת ַח ּ ָב ָרא.
אשית .וְ ִאי ּ ֵת ָ
ּ ַבאֲ ָתר ַאחֲ ָראִ ,א ְק ֵרי ֵר ׁ ִ
יהּ ,ו ְכ ֵדין ִא ְק ֵרי
יה ,וְ נָ ִהיר לֵ ּ
לָ אֶ .א ּ ָלא ִא ְת ַּגלְ יָא ּ ֵב ּ
אשית ,לָ א ַא ׁ ְש ַּגח ִּביְ ר ּו ׁ ָשלַ ם,
אשית .וַ אֲ ִפילּ ּו ְּב ַהאי ֵר ׁ ִ
ֵר ׁ ִ
ָימת ּ ָת ִד ָירא .אֲ ָבל ֵמ ֵר ׁ ִשית
ְ ּד ִאלְ ָמלֵ א הֲ וַ ת ְּב ַהאיִ ,א ְת ַק ּי ַ
אש ֹון
ְ ּכ ִתיבּ .ולְ ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי ְ ּכ ִתיב) ,ישעיה מא( ִר ׁ
לְ ִצי ֹּון ֵה ָ ּנה ִה ָ ּנם וְ ֹגו'.
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אשוֹ ן ,דְּ כַ ר.
ָ ּ .146תא ֲחזֵי ,א' ִ ּב ְלחוֹ דוֹ י ִא ְק ֵרי ִר ׁ
ְ ּב ָאלֶ ף סָ ִתים וְ גָנִ יז מַ ה דְּ לָ א ִא ְתי ְַדעַּ .כד ִא ְתחַ ָּבר
אשית .וְ ִאי
הַ אי ָאלֶ ף ַּבאֲ ָתר ַאח ֲָראִ ,א ְק ֵרי ֵר ִ ׁ
יה,
ּ ֵת ָ
ימא דְּ ִא ְתחַ ָּב ָרא .לָ א .אֶ ּ ָלא ִא ְת ּג ְַליָא ּ ֵב ּ
אשית .וַאֲ ִפ ּ
יל ּו ְ ּבהַ אי
יה ,ו ְּכ ֵדין ִא ְק ֵרי ֵר ִ ׁ
וְ נ ִָהיר לֵ ּ
ּשלַ ם ,דְּ ִא ְל ָמלֵ א ֲהוַת
אשית ,לָ א ַא ְ ׁש ּגַח ִ ּביְרו ָׁ
ֵר ִ ׁ
ְ ּבהַ איִ ,א ְת ַקיָּימַ ת ּ ָת ִד ָירא .אֲ בָ ל מֵ ֵר ִ ׁשית ְ ּכ ִתיב.
אשוֹ ן
ו ְּל ָע ְל ָמא דְּ ָא ֵתי ְ ּכ ִתיב) ,ישעיה מא( ִר ׁ
ְל ִציּוֹ ן הֵ ּנָה ִה ּנָם וְ גוֹ '.
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Isaiah 41:27
“ירוּשׁלַ ִם ְמבַ ֵשּׂר אֶ ֵתּן
ָ
ִ ִראשׁוֹן ְלצִ יּוֹן ִהנֵּה ִהנָּם וְל.”
“The first to Zion, ‘Look, there they are!’ And I will give to Jerusalem one who announces
good tidings.”
The letter ‘( ’אAlef) is the first letter and it conceals all the unknown. The word ‘’ראשון
‘first’ defines the Alef as the first and has the aspect of male. When the Alef appears in
the place that is called ‘‘ ’ראשיתbeginning’, it is revealed and illuminates that place.
‘ ’ראשיתthat appears without the ‘ ’אas ‘ ’רשיתhas the aspect of female, Malchut but
without the unification with the ‘beginning’ and the Light of the ‘’א. If it had the
connection to the ‘ ’אand it conceales Light, it would maintain constant unification.
“The first to Zion” means that the ‘ ’אwill shine in ‘Zion’ that is the inner Light of
Malchut.
. ִּת ּק ּונָא דְּ פַ ְרצוּפָ א, חוֹ טָ ָמא דִּ ז ְֵעיר ַאנְ ִפין.147
 לָ א, חוֹ טָ ָמא דָּ א.יה ִא ְ ׁש ְּתמוֹ ַדע
ּ ָּכל ּ ַפ ְרצוּפָ א ּ ֵב
ימ ָאה דְּ כָ ל
ָ ישא ְס ִת
ָׁ יקא ַק ִד
ָ ְ ּכחוֹ טָ ָמא דְּ ַע ִּת
ּ
ּ
. חַ יִים דְּ חַ יִים ְלכ ּ ָֹלא,יקא
ָ  דְּ חוֹ טָ ָמא דְּ ַע ִּת.ימין
ִ ְס ִת
ּ
. ְלכ ּ ָֹלא, נ ְָפ ִקין רו ִּחין דְּ חַ יִין,דְּ הָ א ִמ ְּת ֵרין נו ְּק ִבין
 )שמואל ב כב( ָעלָ ה,ְ ּבהַ אי ז ְֵעיר ַאנְ ּ ִפין ְ ּכ ִתיב
.' ָֹע ָׁשן ְ ּב ַא ּפוֹ וְ גו

 ָּכל. ִּת ּק ּונָ א ְ ּד ַפ ְרצ ּו ָפא,חו ָט ָמא ִ ּדזְ ֵעיר ַאנְ ִפין
ֹ .147
חו ָט ָמא
ֹ  לָ א ְ ּכ,חו ָט ָמא ָ ּדא
ֹ .מו ַדע
ֹ יה ִא ׁ ְש ְּת
ּ ּ ַפ ְרצ ּו ָפא ּ ֵב
חו ָט ָמא
ֹ  ְ ּד.ימין
ִ ימ ָאה ְ ּד ָכל ְס ִת
ָ ישא ְס ִת
ָ ׁ יקא ַק ִד
ָ ְ ּד ַע ִּת
, ְ ּד ָהא ִמ ְּת ֵרין נ ּו ְק ִבין. ַח ִּיים ְ ּד ַח ִּיים לְ כ ּ ָֹלא,יקא
ָ ְ ּד ַע ִּת
 ְּב ַהאי זְ ֵעיר ַאנְ ּ ִפין. לְ כ ּ ָֹלא,נָ ְפ ִקין ר ּו ִחין ְ ּד ַח ִּיין
.' )שמואל ב כב( ָעלָ ה ָע ׁ ָשן ְּב ַא ּפ ֹו וְ ֹגו,ְ ּכ ִתיב

The nose of Zeir Anpin is the center and foundation of the ‘face’, in which the whole
face is recognized. This nose is not like the nose of Atika Kadisha that is most
concealed. The nose of Atika is life of life, and from its two nostrils come out spirits of
life to all.
On the nose of Zeir Anpin it says (Psalms 18:9) “”ﬠָ לָ ה ﬠָ ָשׁן ְבּאַ פּוֹ וְאֵ שׁ ִמפִּ יו תּ ֹאכֵל גֶּחָ לִ ים בָּ ﬠֲרוּ ִממֶּ נּוּ
“Smoke went up from His nostrils, And devouring fire from His mouth; Coals were
kindled by it.”
Atika is complete purity but in Zeir Anpin we begin to see the aspect of judgment. The
smoke from the nostrils includes all colors, which is the sefirot of Zeir Anpin, but it has
some aspects of judgments.
Lesson;
The word ‘ ’ראשוןbegins with the three letters ‘ ’ראשthat means ‘head’. The ‘ ’אis the first
letter of Torah but it conceals in the letter  בof ‘ בראשיתIn the Beginning’. The 42 letters
of the Ana B’Choach that start with the letter ‘ ’אderived from the first 42 letters of the
Torah.
Follow the video studies of the Tree of Life to learn how the world was created and how
the letters and their forces formed in the created world.
ידן
ָ  ְ ּבהַ אי ְּת ָננָא ָּכל ְ ּגוָונֵי )תרי גווני( אֲ ִח.148
אריהוֹ ן
ֵ ידן ַּכ ָמה ָמ
ָ  אֲ ִח, ְ ּבכָ ל ְ ּג ָוונָא וּגְ וָונָא,יה
ּ ּ ֵב
 )ובגין.ידן ְ ּבהַ הוּא ְּת ָננָא
ָ  דַּ אֲ ִח.דְּ ִדינָא ַק ְ ׁשיָא
 אֶ ּ ָלא ִ ּב ְת ָננָא,ּכך( וְ לָ א ִמ ְתבַ ְ ּס ִמין ּ ֻכ ְּלהו
 )בראשית, וְ ַעל דָּ א ְ ּכ ִתיב.דְּ מַ ְד ְ ּבחָ א דִּ ְל ּ ַת ּ ָתא
. ַ מַ ה ּו הַ ִ ּניחֹח. ַח( ַויּ ַָרח ְייָ' אֶ ת ֵריחַ הַ ִ ּניחֹח
'ָ ַויּ ַָרח ְיי. ַ נַחַ ת רוּח,ארי דִּ ינָא
ֵ ִא ְת ַּב ְ ּסמו ָּתא דְּ ָמ
 אֶ ּ ָלא, אֶ ת ֵריחַ הַ ָּק ְר ָּבן לָ א ְ ּכ ִתיב, ַאֶ ת ֵריחַ הַ ִ ּניחֹח
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 ְּב ָכל,יה
ָ  ְּב ַהאי ְּתנָ נָ א ָּכל ְ ּגוָ ונֵי )תרי גווני( אֲ ִח.148
ּ ידן ּ ֵב
.יהון ְ ּד ִדינָ א ַק ׁ ְשיָא
ֹ אר
ֵ ידן ַּכ ָמה ָמ
ָ  אֲ ִח,ְ ּגוָ ונָ א ּוגְ וָ ונָ א
 )ובגין כך( וְ לָ א ִמ ְת ַב ְּס ִמין.ַּדאֲ ִח ָידן ְּב ַהה ּוא ְּתנָ נָ א
 וְ ַעל ָּדא. ֶא ּ ָלא ִּב ְתנָ נָ א ְ ּד ַמ ְד ְּב ָחא ִ ּדלְ ּ ַת ּ ָתא,ּ ֻכ ְּלה ּו
 ַמה ּו.יח ַה ִּניח ַֹח
ַ  )בראשית ח( וַ ּי ַָרח יְ יָ' ֶאת ֵר,ְ ּכ ִתיב
'ָ וַ ּי ַָרח יְ י. נ ַַחת ר ּו ַח,ארי ִ ּדינָ א
ֵ  ִא ְת ּ ַב ְּסמ ּו ָתא ְ ּד ָמ.ַה ִּניח ַֹח
 ֶא ּ ָלא ֶאת,יח ַה ָ ּק ְר ּ ָבן לָ א ְ ּכ ִתיב
ַ  ֶאת ֵר,יח ַה ִּניח ַֹח
ַ ֶאת ֵר
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ידן
ָ  דְּ כֻ ְּלה ּו ְ ּגבו ָּראן דַּ אֲ ִח. ַאֶ ת ֵריחַ הַ ִ ּניחֹח
. ּ ֻכ ְּלה ּו ִמ ְתבַ ְ ּס ָמן,ּ וְ כָ ל דְּ ִא ְת ַאח ֲָדן ְ ּבהו,ְ ּבחוֹ טָ ָמא
 דִּ ְכ ִתיב )תהלים,וְ כַ ּ ָמה ְ ּגבו ָּראן ִמ ְת ַאח ֲָדן ַּכח ֲָדא
 וְ הַ אי. ֹיע ָּכל ְּת ִה ּ ָלתו
ַ קו( ִמי יְמַ ּ ֵלל ְ ּגבוּרוֹ ת ְייָ' י ְ ַׁש ִמ
 מֵ חָ ד נו ְּק ָּבא נָפַ ק אֶ ּ ָׁשא דְּ ַא ְכלָ א ָּכל,חוֹ טָ ָמא
 וְ הַ אי וְ הַ אי. ְ ּבחַ ד נו ְּק ָּבא ְּת ָננָא.ְ ׁש ַאר אֶ ּ ִ ׁשין
 וְ ִא ְת ּג ְַליָיא.ִא ְ ׁש ְּתכַ ח ְ ּבאֶ ּ ָׁשא ו ְּת ָננָא דְּ מַ ְד ְ ּבחָ א
 הַ יְינ ּו. וְ ִא ְ ׁש ְּתכַ ְך כּ ּ ָֹלא,ישא
ָׁ יקא ַק ִד
ָ הַ אי ַע ִּת
ְ.דְּ ִא ְּתמַ ר )ישעיה מח( ו ְּת ִה ּ ָל ִתי אֶ חטָ ם לָ ך

 וְ ָכל,חו ָט ָמא
ֹ ידן ְּב
ָ  ְ ּדכֻ ְּלה ּו ְ ּגב ּו ָראן ַּדאֲ ִח.יח ַה ִּניח ַֹח
ַ ֵר
 וְ ַכ ּ ָמה ְ ּגב ּו ָראן. ּ ֻכ ְּלה ּו ִמ ְת ַב ְּס ָמן,ְ ּד ִא ְת ַאחֲ ָדן ְּבה ּו
רות
ֹ  ִ ּד ְכ ִתיב )תהלים קו( ִמי יְ ַמ ּ ֵלל ְ ּגב ּו,ִמ ְת ַאחֲ ָדן ַּכחֲ ָדא
 ֵמ ָחד נ ּו ְק ּ ָבא נָ ַפק,חו ָט ָמא
ֹ  וְ ַהאי.תו
ֹ יע ָּכל ְּת ִה ּ ָל
ַ יְ יָ' י ׁ ְַש ִמ
. ְּב ַחד נ ּו ְק ּ ָבא ְּתנָ נָ א.ֶא ּ ׁ ָשא ְ ּד ַא ְכלָ א ָּכל ׁ ְש ַאר ֶא ּ ׁ ִשין
.וְ ַהאי וְ ַהאי ִא ׁ ְש ְּת ַכח ְּב ֶא ּ ׁ ָשא ּו ְתנָ נָ א ְ ּד ַמ ְד ְּב ָחא
 ַהיְ ינ ּו. וְ ִא ׁ ְש ְּת ַכ ְך ּכ ּ ָֹלא,ישא
ָ ׁ יקא ַק ִד
ָ וְ ִא ְת ַּגלְ יָיא ַהאי ַע ִּת
ְ
.חטם לָ ך
ָ ְ ּד ִא ְּת ַמר )ישעיה מח( ּו ְת ִה ּ ָל ִתי ֶא

All aspects of the smoke that comes out of the nostrils include harsh judgments that
hold to the smoke. They are sweetened by the smoke that comes out from the smoke
that comes from the Altar below. That is why we read in the following verse that the
aroma of the smoke pleases YHVH and stops judgments.
Genesis 8:21
“ ַויּ ַָרח יְהוָה אֶ ת ֵריחַ הַ ִנּיחֹ חַ וַיּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ ל ִלבּוֹ ל ֹא א ִֹסף לְ ַקלֵּ ל עוֹד אֶ ת הָ אֲ ָדמָ ה בַּ ﬠֲבוּר הָ אָ ָדם כִּ י יֵצֶר לֵ ב הָ אָ ָדם ַרע
יתי
ִ מ ְנּﬠ ָֻריו ְול ֹא א ִֹסף עוֹד ְלהַ כּוֹת אֶ ת כָּל חַ י כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ.”
ִ
“And YHVH smelled a soothing aroma. Then YHVH said in His heart, “I will never again
curse the ground for man’s sake, although the imagination of man’s heart is evil from
his youth; nor will I again destroy every living thing as I have done.”
It didn’t say ‘smelled the aroma of the sacrifice’ but smelled the aroma because all
aspects of the Left, Gevurah, hold in the nose. The aroma of the smoke sweeten the
judgments and unite with the Gevurah on the Left.
From one nostril comes out a fire that consumes all other fires that are judgments in
Malchut. From the other nostril comes out smoke that is the judgment of the Left
without the Right and Chassadim. The fire and smoke of the Altar sweeten the
judgments and Atika Kadisha is revealed with its Chassadim and all judgments
stopped.
Isaiah 48:9
“�ית
ֶ וּת ִהלָּ ִתי אֶ חֱ טָ ם לָ � ְל ִב ְל ִתּי הַ כְ ִר
ְ למַ ﬠַ ן ְשׁ ִמי אַ אֲ ִרי� אַ ִפּי.”
ְ
““For My name’s sake I will defer My anger ()אַ פִּ י, And for My praise, I will restrain ()אֶ חֱ טָ ם
it from you, So that I do not cut you off.”
ְ ָא ִר
,יך
ישא
ָׁ ַק ִד
יקא
ָ  חוֹ טָ ָמא דְּ ַע ִּת.149
, וְ הַ אי חוֹ טָ ָמא. וְ ִא ְק ֵרי אֶ ֶר ְך ַא ּ ַפיִם.שט
ַ ׁ ו ִּמ ְת ּ ְפ
 וְ ִא ְת ָע ִביד,ּ וְ כַ ד ְּת ָננָא ָׁש ֵרי נ ִָפיק ִ ּב ְב ִהילו.ז ְֵעיר
.יקא
ָ  חוֹ טָ ָמא דְּ ַע ִּת. וּמַ אן ְמ ַע ּ ֵכב ְלהַ אי.דִּ ינָא
. וְ ִא ְתעֲ ר ּו חַ ְב ַריָיא,וְ כ ּ ָֹלא ְ ּכ ָמה דַּ אֲ מֵ ינָא ְ ּב ִא ָד ָרא

ְ ישא ָא ִר
. ּו ִמ ְת ּ ְפ ׁ ַשט,יך
ָ ׁ יקא ַק ִד
ָ חו ָט ָמא ְ ּד ַע ִּת
ֹ .149
 וְ ַכד ְּתנָ נָ א ׁ ָש ֵרי. זְ ֵעיר,חו ָט ָמא
ֹ  וְ ַהאי.וְ ִא ְק ֵרי ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם
. ּו ַמאן ְמ ַע ֵּכב לְ ַהאי. וְ ִא ְת ָע ִביד ִ ּדינָ א,נָ ִפיק ִּב ְב ִהיל ּו
, וְ כֹ ּ ָלא ְ ּכ ָמה ַּדאֲ ֵמינָ א ְּב ִא ָד ָרא.יקא
ָ חו ָט ָמא ְ ּד ַע ִּת
ֹ
.וְ ִא ְתעֲ ר ּו ַח ְב ַריָיא

The ‘nose’ of Atika Kadisha is long and spreading. It is called ‘‘ ’ארך אפיםlong nose’. The
nose of Zeir Anpin is short and when the smoke begins to come out in haste, a judgment
is made. The nose of Atika with its Chassadim delays this judgment.
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או ִקים ָהנֵי ְּת ֵרי
ּ .150ו ְב ִס ְפ ָרא ְ ּד ַרב ַה ְמנ ּונָ א ָס ָבאֹ ,
יחא וְ ר ּו ָחא ָט ָבא.
נ ּו ְק ֵביֵ .מ ַחד ְּתנָ נָ א וְ ֶא ּ ׁ ָשאּ .ו ֵמ ַחד נַיְ ָ
ּו ְכ ִתיב )ס''א
ש ָמאלָ א,
יְ ִמינָ א
יה
ְ ּד ִאית
ּ ֵב ּ
ּו ְ ׂ
ַּכ ְּל ָב ֹנוןּ .ו ְבנ ּו ְק ּ ָבא
לו
ֹ
יח
דכתיב( )הושע יד( וְ ֵר ַ
ְ
יח ַא ּ ֵפך ַּכ ּ ַתפ ּו ִחיםּ .ו ַמה
ְ ּכ ִתיב) ,שיר השירים ז( וְ ֵר ַ
ְּבנ ּו ְק ּ ָבא ָה ִכיָּ ,כל ׁ ֶש ֵּכן ּ ֵבי ּה .וְ ׁ ַש ּ ִפיר ָק ָא ַמר.

 .150ו ְּב ִס ְפ ָרא דְּ ַרב הַ ְמנ ּונָא סָ בָ א ,אוֹ ִקים הָ נֵי
ְּת ֵרי נו ְּקבֵ י .מֵ חַ ד ְּת ָננָא וְ אֶ ּ ָׁשא .וּמֵ חַ ד ַניְיחָ א
ּש ָמאלָ א,
יה י ְִמינָא ו ְ ׂ
וְ רוּחָ א טָ בָ א .דְּ ִאית ּ ֵב ּ
ו ְּכ ִתיב )ס''א דכתיב( )הושע יד( וְ ֵריחַ לוֹ ַּכ ְּלבָ נוֹ ן.
ו ְּבנו ְּק ָּבא ְ ּכ ִתיב) ,שיר השירים ז( וְ ֵריחַ ַא ּ ֵפ ְך
יה.
ַּכ ּ ַתפו ִּחים .וּמַ ה ְ ּבנו ְּק ָּבא הָ ִכיָּ ,כל ׁ ֶ
ש ּ ֵכן ּ ֵב ּ
ש ּ ִפיר ָק ָאמַ ר.
וְ ׁ ַ

Rav Hamnuna Sava explains the two nostrils in his book. The Left nostril brings out
fire and smoke. The Right one brings out satisfaction and good spirit because it is
Chassadim that includes the Light of Chokmah.
Hosea 14:7
ִיהי ַכ ַזּיִת הוֹדוֹ ו ְֵריחַ לוֹ כּ ְַלּבָ נוֹן“
קוֹתיו ו ִ
”.י ְֵלכוּ יֹ ְנ ָ
“His branches shall spread, and his beauty shall be as the olive tree, and his smell as
”Lebanon.
Lebanon is another name for the Holy Temple. Zeir Anpin delivers the ‘aroma’ that is
the Light of Chokmah of the Holy Temple to the female, Malchut.
Songs 7:9
”.אָ מַ ְר ִתּי אֶ ﬠֱלֶ ה ְב ָתמָ ר אֹחֲ זָה ְבּסַ נ ְִסנָּיו ְוי ְִהיוּ נָא ָשׁ ַדיִ� כְּ אֶ ְשׁכְּ לוֹת הַ גֶּפֶ ן ו ְֵריחַ אַ פֵּ � כּ ַַתּפּוּ ִחים“
“I said, “I will go up to the palm tree, I will take hold of its branches.” Let now your
”breasts be like clusters of the vine, The fragrance of your breath like apples,

יח ַה ִּניח ַֹחַ .ה ִּניח ַֹח ִּב ְת ֵרי
ּ .151ו ַמה ְ ּד ָא ַמר וַ ּי ַָרח יְ יָ' ֶאת ֵר ַ
ימא
ישא ְס ִת ָ
יקא ַק ִד ׁ ָ
יחאּ ְ ,ד ִא ְת ַּגלְ יָיא ַע ִּת ָ
ִס ְט ֵריַ ,חד נַיְ ָ
יחא וְ ִא ְת ּ ַב ְּסמ ּו ָתא לְ כ ּ ָֹלא.
ימיןּ ְ ,ד ַהאי ה ּוא נַיְ ָ
ְ ּד ָכל ְס ִת ִ
וְ ַחד ִא ְת ּ ַב ְּסמ ּו ָתא ִ ּדלְ ּ ַת ּ ָתאְּ ,ב ַהה ּוא ְּתנָ נָ א וְ ֶא ּ ׁ ָשא
ְ ּד ַמ ְד ְּב ָחאּ .ו ְבגִ ין ְ ּד ִאיה ּו ִמ ְּת ֵרין ִס ְט ִריןּ ְ ,כ ִתיב נִ יח ַֹח.
וְ כ ּ ָֹלא ִּבזְ ֵעיר ַאנְ ִפין ִא ְּת ַמר.

 .151וּמַ ה דְּ ָאמַ ר ַויּ ַָרח ְייָ' אֶ ת ֵריחַ הַ ִ ּניחֹחַ .
הַ ִ ּניחֹחַ ִ ּב ְת ֵרי ִס ְט ֵרי ,חַ ד ַניְיחָ א ,דְּ ִא ְת ּג ְַליָיא
ימין ,דְּ הַ אי הוּא
ימא דְּ כָ ל ְס ִת ִ
ישא ְס ִת ָ
יקא ַק ִד ָׁ
ַע ִּת ָ
ַניְיחָ א וְ ִא ְת ַּב ְ ּסמו ָּתא ְלכ ּ ָֹלא .וְ חַ ד ִא ְת ַּב ְ ּסמו ָּתא
דִּ ְל ּ ַת ּ ָתאּ ְ ,בהַ הוּא ְּת ָננָא וְ אֶ ּ ָׁשא דְּ מַ ְד ְ ּבחָ א .ו ְּבגִ ין
דְּ ִאיה ּו ִמ ְּת ֵרין ִס ְט ִריןּ ְ ,כ ִתיב נִ יחֹחַ  .וְ כ ּ ָֹלא ִ ּבז ְֵעיר
ַאנְ ִפין ִא ְּתמַ ר.

“And YHVH smelled a soothing aroma” (Genesis 8:21) reveals the connection to the
’.ריחַ הַ ִנּיחֹ חַ ‘ Right and the Left with ‘soothing’ and ‘aroma’,
ֵ The Right is the satisfaction
and peaceful light of Chassadim and Chokmah that is revealed from the most concealed
level of Atika Kadisha. From the Left that raises fire and smoke from the Altar below
comes another ‘satisfaction’ that joined in Zeir Anpin with the Light from Atika Kadisha.

יש .וְ ַת ְרוַ ויְ יה ּו ַס ְּל ִקין
ְּ .152ת ֵרי א ּו ְדנִ ין ,לְ ִמ ׁ ְש ַמע ַטב ּו ִב ׁ
ש ָמע.
לְ ַחדּ ִ .ד ְכ ִתיב) ,מלכים ב יט( ַה ּ ֵטה יְ יָ' ָאזְ נְ ָך ּו ׁ ֲ
ימיןְּ ,בגִ ין
ימין ַע ִק ִ
יהַ ּ ,תלְ יָיא ִּב ְר ׁ ִש ִ
א ּו ְדנָ א לְ ֹגו ְּב ֹגו ִ ּדילֵ ּ
מו ָחא ,וְ לָ א
יה ֹ
ְ ּדיִ ְת ַע ָּכב ָקלָ א לְ ַאעֲ לָ א ְּב ֹ
מו ָחא ,וְ י ְַב ִחין ּ ֵב ּ
ִּב ְב ִהיל ּוּ ְ ,ד ָכל ִמ ּ ָלה ַּדהֲ וֵ י ִּב ְב ִהיל ּו ,לָ א הֲ וָ ה ְּב ָח ְכ ְמ ָתא
ימ ָתא.
ׁ ְשלֵ ָ

יש .וְ ַת ְרוַויְיה ּו
ְּ .152ת ֵרי או ְּדנִ יןְ ,ל ִמ ְ ׁשמַ ע טַ ב ו ִּב ׁ
סַ ְּל ִקין ְלחַ ד .דִּ ְכ ִתיב) ,מלכים ב יט( הַ ּ ֵטה ְייָ'
יהַ ּ ,ת ְליָיא
ָאזְנְ ָך ו ׁ ֲ
ּש ָמע .או ְּדנָא ְלגוֹ ְ ּבגוֹ דִּ ילֵ ּ
ימיןּ ְ ,בגִ ין דְּ י ְִת ַע ָּכב ָקלָ א ְל ַאעֲ לָ א
ימין ַע ִק ִ
ִ ּב ְר ִ ׁש ִ
יה מוֹ חָ א ,וְ לָ א ִ ּב ְב ִהילוּ ,דְּ כָ ל
ְ ּבמוֹ חָ א ,וְ י ְַב ִחין ּ ֵב ּ
ִמ ּ ָלה דַּ ֲהוֵי ִ ּב ְב ִהילוּ ,לָ א ֲהוָה ְ ּבחָ ְכ ְמ ָתא
ימ ָתא.
ְ ׁשלֵ ָ

Two ears to hear good and bad. Both are considered as one as we read in Isaiah 37:17
וּשׁמָ ע פְּ ַקח יְהוָה ﬠֵ ינֶ�“
”הַ טֵּ ה יְהוָה אָ זְ נְ� ְ
”;“Incline Your ear, O YHVH, and hear; open Your eyes, O YHVH, and see
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The ear has curves so the sound is restricted from going directly into the ear because
everything that comes quickly doesn’t have complete wisdom.

יהון ְ ּדגַ ְד ִפיןּ ְ ,דנ ְַטלִ ין
אר ֹ
ֵ .153מא ּו ְדנִ ין ִא ּ ֵלין ּ ַתלְ יָין ָּכל ָמ ֵ
ָקלָ א ֵמ ָעלְ ָמא ,וְ כֻ ְּלה ּו ָה ִכי ִא ְקר ּון ָאזְ ֵני יְ יָ'ּ ִ ,ד ְכ ִּתיב
עוף ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ֹיולִ ְ
יך ֶאת ַה ּק ֹול וְ ֹגו'ּ ִ .כי
ְּבה ּו) ,קהלת י( ִ ּכי ֹ
עוף ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ֹיולִ ְ
יך ֶאת ַה ּק ֹולַ ,האי ְק ָרא ַק ׁ ְשיָאַ ,ה ׁ ְש ּ ָתא
ֹ
ישא ִ ּד ְק ָרא ְ ּכ ִתיב ַּגם
יכא ָה ָכאּ ְ ,ד ָהא ֵר ׁ ָ
קול ִא ָּ
ַמאי ֹ
ְּב ַמ ָּדעֲ ָך ֶמלֶ ְך ַאל ְּת ַק ּ ֵללְּ ,ב ַמ ָּדעֲ ָך ְ ּכ ִתיבּ ,ו ְב ַח ְד ֵרי
עוף ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ֹיולִ ְ
יך ֶאת
ִמ ׁ ְש ָּכ ְב ָך וְ ֹגו'ַ .מאי ַטעֲ ָמא ִ ּכי ֹ
יכא ָה ָכא ָקלָ א.
ַה ּק ֹול ,וְ ָהא לֵ ָּ

אריהוֹ ן דְּ ג ְַד ִפין,
 .153מֵ או ְּדנִ ין ִא ּ ֵלין ּ ַת ְליָין ָּכל ָמ ֵ
דְּ נ ְַט ִלין ָקלָ א מֵ ָע ְל ָמא ,וְ כֻ ְּלה ּו הָ ִכי ִא ְקרוּן ָא ְזנֵי
ְייָ' ,דִּ ְכ ִּתיב ְ ּבהוּ) ,קהלת י( ִ ּכי עוֹ ף הַ ּ ָׁשמַ יִם יוֹ ִל ְ
יך
אֶ ת הַ ּקוֹ ל וְ גוֹ 'ּ ִ .כי עוֹ ף הַ ּ ָׁשמַ יִם יוֹ ִל ְ
יך אֶ ת הַ ּקוֹ ל,
יכא הָ כָ א,
הַ אי ְק ָרא ַק ְ ׁשיָא ,הַ ְ ׁש ּ ָתא מַ אי קוֹ ל ִא ָּ
ְ
ישא דִּ ְק ָרא ְ ּכ ִתיב ּגַם ְ ּבמַ דָּ עֲ ָך מֶ לֶ ך ַאל
דְּ הָ א ֵר ָׁ
ָ
ָ
ְּת ַק ּ ֵללּ ְ ,במַ דָּ עֲ ך ְ ּכ ִתיב ,ו ְּבחַ ְד ֵרי ִמ ְ ׁש ָּכ ְבך וְ גוֹ '.
מַ אי טַ עֲ ָמא ִ ּכי עוֹ ף הַ ּ ָׁשמַ יִם יוֹ ִל ְ
יך אֶ ת הַ ּקוֹ ל ,וְ הָ א
יכא הָ כָ א ָקלָ א.
לֵ ָּ

These ears connect to angels that receive the voice from this world. They are called ‘the
ears of YHVH’.
Ecclesiastes 10:20
יוֹלי� אֶ ת הַ קּוֹל וּבַ ﬠַ ל הכנפים ]כְּ נָפַ יִם[ “
וּבחַ ְד ֵרי ִמ ְשׁכּ ְָב� אַ ל ְתּ ַקלֵּ ל ﬠָ ִשׁיר כִּ י עוֹף הַ ָשּׁמַ יִם ִ
גַּם ְבּמַ ָדּﬠֲ� מֶ לֶ � אַ ל ְתּ ַקלֵּ ל ְ
”ַ .יגֵּיד ָדּבָ ר
“Do not curse the king, even in your thought; Do not curse the rich, even in your
bedroom; For a bird of the air (angel) may carry your voice, And a bird in flight may tell
”the matter.
The verse tells us ‘do not curse in your thought’. We know that there is no sound in
thoughts so what is the purpose of saying ‘for a bird may carry your voice’?.

ֶ .154א ּ ָלא וַ ַּדאי ָּכל ַמה ְ ּד ָח ׁ ִשיב ּ ַבר נָ ׁש ,וְ ָכל ַמה
יה
ְ ּדיִ ְס ְּת ַּכל ְּבלִ ּב ֹוי ,לָ א ָע ִביד ִמ ּ ָלהַ ,עד ְ ּד ַא ּ ִפיק לֵ ּ
יה.
ש ְפוָ ֵ
יה ,וְ ה ּוא )ואף על גב דאיהו( לָ א ִא ְת ְ ּכ ָ ּוון ּ ֵב ּ
ות ּ
ְּב ִ ׂ
וְ ַה ִהיא ִמ ּ ָלה ְ ּד ַא ּ ִפיקִ ,מ ְת ְּב ַק ָעא ּ ַבאֲ וִ ָירא) ,דף רצ''ד
ֵיה
ע''ב( וְ ַאזְ לָ א וְ ַס ְּל ָקא וְ ָט ָסא ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ִא ְת ָע ִביד ִמ ּנ ּ
ארי ְ ּדגַ ְד ִפין ,וְ ַס ְּל ִקין
יה ָמ ֵ
ָקלָ א .וְ ַהה ּוא ָקלָ א נ ְַטלִ ין לֵ ּ
ה ּוא
הֲ ָדא
ְּבא ּו ְד ֹנוי.
וְ ָע ִּייל
לְ ַמלְ ָּכא,
יה
לֵ ּ
קול
ֹ
ֶאת
יְ יָ'
ה( וְ ִּי ׁ ְש ַמע
ִד ְכ ִתיב) ,דברים
יכם) .במדבר יא( וְ ִּי ׁ ְש ַמע יְ יָ' וַ ִּי ַחר ַא ּפ ֹו.
ִ ּד ְב ֵר ֶ

ָש ,וְ כָ ל מַ ה
 .154אֶ ּ ָלא וַדַּ אי ָּכל מַ ה דְּ חָ ִ ׁשיב ַּבר נ ׁ
יה
דְּ י ְִס ְּת ַּכל ְ ּב ִלבּ וֹ י ,לָ א ָע ִביד ִמ ּ ָלהַ ,עד דְּ ַא ּ ִפיק לֵ ּ
יה ,וְ הוּא )ואף על גב דאיהו( לָ א ִא ְת ְ ּכ ּוָון
ְ ּב ִ ׂש ְפו ֵ
ָות ּ
ִמ ְת ְ ּב ַק ָעא
ִמ ּ ָלה דְּ ַא ּ ִפיק,
יה .וְ הַ ִהיא
ּ ֵב ּ
ַּבאֲ וִ ָירא) ,דף רצ''ד ע''ב( וְ ַאזְלָ א וְ סַ ְּל ָקא וְ טָ סָ א
ֵיה ָקלָ א .וְ הַ הוּא ָקלָ א
ְ ּב ָע ְל ָמא ,וְ ִא ְת ָע ִביד ִמ ּנ ּ
יה ְלמַ ְל ָּכא,
יה ָמ ֵ
ארי דְּ ג ְַד ִפין ,וְ סַ ְּל ִקין לֵ ּ
נ ְַט ִלין לֵ ּ
וְ ָעיִּיל ְ ּבאו ְּדנוֹ י .ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב) ,דברים
ִשמַ ע ְייָ' אֶ ת קוֹ ל דִּ ְב ֵריכֶ ם) .במדבר
ה( וְ יּ ְ ׁ
ִשמַ ע ְייָ' ַויִּחַ ר ַא ּפוֹ .
יא( וְ יּ ְ ׁ

The answer is that thoughts and whatever a person has in his heart do not manifest
until it comes out from his mouth with words. Words break out to the air, ’fly’ in the
world and the inner voice becomes a sound. The angels take the sound and bring it to
the ears of the King.
Deuteronomy 5:24
וַיִּ ְשׁמַ ע יְהוָה אֶ ת קוֹל ִדּ ְב ֵרי ֶכם ְבּ ַדבֶּ ְרכֶם אֵ לָ י ַויּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֵ לַ י ָשׁמַ ﬠְ ִתּי אֶ ת קוֹל ִדּ ְב ֵרי הָ ﬠָ ם הַ זֶּה אֲ ֶשׁר ִדּ ְבּרוּ אֵ לֶ י� “
יטיבוּ כָּל אֲ ֶשׁר ִדּבֵּ רוּ
”.הֵ ִ
“And you said: ‘Surely YHVH our God has shown us His glory and His greatness, and
we have heard His voice from the midst of the fire. We have seen this day that God
”speaks with man, yet he still lives.
In the above verse, Moses tells the people that Hashem listens to their prayers.
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In the verse below we read that when the people complained, Hashem heard them, but
the outcome was the anger of YHVH and fire spread throughout the camp.
Numbers 11:1
”ַ .וי ְִהי הָ ﬠָ ם כְּ ִמ ְת ֹא ְנ ִנים ַרע ְבּאָ זְ נֵי יְהוָה וַיִּ ְשׁמַ ע יְהוָה וַיִּ חַ ר אַ פּוֹ ו ִַתּ ְבﬠַ ר בָּ ם אֵ שׁ יְהוָה וַתּ ֹאכַל ִבּ ְקצֵ ה הַ מַּ חֲ נֶה“
“Now when the people complained, it displeased YHVH; for YHVH heard it, and His
anger was aroused. So the fire of YHVH burned among them, and consumed some in
”the outskirts of the camp.
;Lesson
Our inner voice has the aspect of Zeir Anpin and the sound we utter from our mouth
is Malchut where thoughts can manifest.
Psalms 33:6
וּברוּחַ ִפּיו ,כָּל-צְ בָ אָ ם“
” ִבּ ְדבַ ר יְהוָהָ ,שׁמַ יִם ַנﬠֲשׂוּ; ְ
“By the word of YHVH were the heavens made, and all the host of them by the breath
”of His mouth.
The words and the vapors that come out of our mouth are pure energy that manifests
in our life as good or bad. The verse teaches us that we are created in God’s image and
have the same aspect of power with our words and the vapors that come with every
breath to build or destroy.

לו ָתא ּו ָבע ּו ָתא ְ ּד ָב ֵעי ּ ַבר נָ ׁש ִמ ַ ּק ּ ֵמי
ּ .155ו ְבגִ ין ָּכ ְךָּ ,כל ְצ ֹ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יהּ ְ ,ד ִאי
ש ְפוָ ֵ
ות ּ
יך ה ּואָ ּ ,ב ֵעי לְ ַא ּ ָפ ָקא ִמ ִּלין ְּב ִ ׂ
יה
יה ְצ ֹ
לון ,לָ או ְצ ֹ
לָ א ַא ּ ִפיק ֹ
לו ָתא ,וְ לָ או ּ ָבע ּו ֵת ּ
לו ֵת ּ
ּ ָבע ּו ָתא .וְ ֵכיוָ ן ְ ּד ִמ ִּלין נָ ְפ ִקיןִ ,מ ְת ּ ַב ְּק ִעין ּ ַבאֲ וִ ָיראַ ,ס ְּל ִקין
לון ַמאן ְ ּדנָ ִטיל ,וְ ָא ִחיד
וְ ָט ִסין וְ ִא ְת ָע ִביד ּו ָקלָ א ,וְ נָ ִטיל ֹ
ישא ְ ּד ַמלְ ָּכא.
ישאְּ ,ב ֵר ׁ ָ
לון ְל ַא ְת ָרא )נ''א לכתרא( ַק ִד ׁ ָ
ֹ

 .155ו ְּבגִ ין ָּכ ְךָּ ,כל ְצלוֹ ָתא וּבָ עו ָּתא דְּ בָ ֵעי ַּבר
ָש ִמ ַּק ּ ֵמי קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּאָּ ,ב ֵעי ְל ַא ּ ָפ ָקא ִמ ִּלין
נ ׁ
יה
ְ ּב ִ ׂש ְפו ֵ
יה ,דְּ ִאי לָ א ַא ּ ִפיק לוֹ ן ,לָ או ְצלוֹ ֵת ּ
ָות ּ
יה ָּבעו ָּתא .וְ כֵ יוָן דְּ ִמ ִּלין
ְצלוֹ ָתא ,וְ לָ או ָּבעו ֵּת ּ
נ ְָפ ִקיןִ ,מ ְת ַּב ְ ּק ִעין ַּבאֲ וִ ָירא ,סַ ְּל ִקין וְ טָ ִסין
וְ ִא ְת ָע ִביד ּו ָקלָ א ,וְ נ ִָטיל לוֹ ן מַ אן דְּ נ ִָטיל ,וְ ָא ִחיד
ישא
ישאּ ְ ,ב ֵר ָׁ
לוֹ ן ְל ַא ְת ָרא )נ''א לכתרא( ַק ִד ָׁ
דְּ מַ ְל ָּכא.

For that reason, every prayer and wish a person asks from the Holy One Blessed be He
needed to come out from the lips. When the words come out, they break through the
air, ascend and become a voice that is taken by whoever takes them and unite them in
the holy place of the King’s head.

יפא לְ א ּו ְדנִ ין ,וְ ַהה ּוא
ִ .156מ ְּתלַ ת ַחלָ לֵ י ְ ּד ֹ
מו ֵחי ,נָ ִטיף נְ ִט ָ
ִא ְק ֵרי נ ַַחל ְ ּכ ִריתּ ְ .כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר) ,מלכים א יז( נ ַַחל
לו ַמרּ ְ ,כר ּו ָתא ְ ּדא ּו ְדנִ ין .וְ ָקלָ א ַע ִּייל ְּב ַהה ּוא
ְ ּכ ִריתּ ְ ,כ ֹ
יפא.
עֲ ִק ָ
ימא ,וְ ִא ׁ ְש ְּת ַאב ְּב ַהה ּוא ַנהֲ ָראּ ְ ,ד ַהה ּוא נְ ִט ָ
יש .הֲ ָדא ה ּוא
ּו ְכ ֵדין ִא ְת ַע ָּכב ּ ַת ּ ָמן ,וְ ִא ְת ְּב ִחין ּ ֵבין ַטב לְ ִב ׁ
ִד ְכ ִתיב) ,איוב לד( ִ ּכי אֹזֶן ִמ ִּלין ִּת ְב ָחןּ .ו ַמאי ַט ְע ָמא אֹזֶן
ִמ ִּלין ִּת ְב ָחןִ .מ ּ ׁש ּום ְ ּד ִא ְת ַע ָּכב ָקלָ א ְּב ַהה ּוא ַנהֲ ָרא
יפאַ ּ ,בעֲ ִקימ ּו ָתא ְ ּדא ּו ְדנִ ין ,וְ לָ א ַע ִּייל ִּב ְב ִהיל ּוּ .ו ְבגִ ין
ִ ּדנְ ִט ָ
יש) ,שם( וְ ֵח ְ
כול.
יך יִ ְט ַעם לֶ אֱ ֹ
ָּכ ְך ִא ְת ְּב ִחין ּ ֵבין ַטב ְל ִב ׁ
ַמאי ַט ְע ָמא ֵח ְ
כולְּ .בגִ ין ְ ּדיִ ְת ַע ָּכב ּ ַת ּ ָמן,
יך יִ ְט ַעם לֶ אֱ ֹ
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ִ .156מ ְּתלַ ת חַ לָ לֵ י דְּ מוֹ חֵ י ,נ ִָטיף נְ ִטיפָ א
ְלאו ְּדנִ ין ,וְ הַ הוּא ִא ְק ֵרי נַחַ ל ְ ּכ ִריתּ ְ .כ ָמה ְד ַא ְּת
ָאמֵ ר) ,מלכים א יז( נַחַ ל ְ ּכ ִריתּ ְ ,כלוֹ מַ רּ ְ ,כרו ָּתא
ימא ,וְ ִא ְ ׁש ְּת ַאב
דְּ או ְּדנִ ין .וְ ָקלָ א ַעיִּיל ְ ּבהַ הוּא עֲ ִק ָ
ְ ּבהַ הוּא ַנה ֲָרא ,דְּ הַ הוּא נְ ִטיפָ א .ו ְּכ ֵדין ִא ְת ַע ָּכב
יש .ה ֲָדא הוּא
ּ ַת ּ ָמן ,וְ ִא ְת ְ ּב ִחין ּ ֵבין טַ ב ְל ִב ׁ
אזֶן ִמ ִּלין ִּת ְבחָ ן .וּמַ אי
ִד ְכ ִתיב) ,איוב לד( ִ ּכי ֹ
אזֶן ִמ ִּלין ִּת ְבחָ ןִ .מ ּ ׁשוּם דְּ ִא ְת ַע ָּכב ָקלָ א
טַ ְע ָמא ֹ
ְ ּבהַ הוּא ַנה ֲָרא דִּ נְ ִטיפָ אַּ ,בעֲ ִקימו ָּתא דְּ או ְּדנִ ין,
וְ לָ א ַעיִּיל ִ ּב ְב ִהילוּ .ו ְּבגִ ין ָּכ ְך ִא ְת ְ ּב ִחין ּ ֵבין טַ ב
יש) ,שם( וְ חֵ ְ
יך י ְִט ַעם לֶ אֱ כוֹ ל .מַ אי טַ ְע ָמא
ְל ִב ׁ
חֵ ְ
יך י ְִט ַעם לֶ אֱ כוֹ לּ ְ .בגִ ין דְּ י ְִת ַע ָּכב ּ ַת ּ ָמן ,וְ לָ א ַעיִּיל
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בין ִ ּב ְב ִהיל ּו ְ ּבגוּפָ א ,וְ ַעל דָּ א י ְִט ַעם וְ י ְִת ְ ּבחָ ןֵ ּ ,בין
וְ לָ א ַע ִּייל ִּב ְב ִהיל ּו ְּבג ּו ָפא ,וְ ַעל ָ ּדא יִ ְט ַעם וְ יִ ְת ְּב ָחןֵ ּ ,
יקא ִל ְמ ִרירוּ.
ְמ ִת ָ
יקא לִ ְמ ִריר ּו.
ְמ ִת ָ
From the three cavities of the brain that are Chokmah, Binah and Da’at, drips trickle
’, meaning ‘openingכורה אוזנים‘ ’, as inכרית‘ into the ear and it is called stream of Karit
ears’ to listen better. The voice enters the ear and is absorbed in the stream, and
examined if it is good or bad.
Job 34:3
”.כִּ י ֹאזֶן ִמ ִלּין ִתּ ְבחָ ן וְחֵ � י ְִטﬠַ ם לֶ אֱ כֹל“
”“For the ear tests, words As the palate tastes food.
The voice is delayed in the curves of the ear for examination, same as the food is going
into the mouth and tasted first to know if the food is bitter or sweet.

אוחֲ ָרנִ ין,
ְּ .157ב ַהאי נ ּו ְק ּ ָבא ְ ּדא ּו ְדנִ יןַ ּ ,תלְ יָין נ ּו ְק ִבין ֹ
חו ָט ָמא.
נ ּו ְק ּ ָבא ְ ּד ַעיְ ינִ ין .נ ּו ְק ּ ָבא ְ ּדפ ּו ָמא .נ ּו ְק ּ ָבא ְ ּד ֹ
ֵמ ַהה ּוא ָקלָ א ְ ּד ַע ִּייל ְּבנ ּו ְק ּ ָבא ְ ּדא ּו ְדנִ יןִ ,אי ִא ְצ ְט ִריךְ
ַע ִּייל לְ נ ּו ְק ֵבי ְ ּד ַעיְ ינִ ין ,וְ נ ְַב ִעין ִ ּד ְמ ִעיןֵ .מ ַהה ּוא ָקלָ א ִאי
ִא ְצ ְט ִר ְ
חו ָט ָמא ְ ּד ַפ ְר ַּד ׁ ְש ָקאּ ,ו ַמ ּ ְפ ֵקי
יךַ ,ע ִּייל לְ נ ּו ְק ּ ָבא ְ ּד ֹ
ְּתנָ נָ א וְ ֶא ּ ׁ ָשא ֵמ ַהה ּוא ָקלָ א .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,במדבר
יא( וְ ִּי ׁ ְש ַמע יְ יָ' וַ ִּי ַחר ַא ּפ ֹו וַ ִּת ְב ַער ּ ָבם ֵא ׁש יְ יָ' .וְ ִאי
ִא ְצ ְט ִר ְ
יךַ ,ע ִּייל ַהה ּוא ָקלָ א לְ נ ּו ְק ּ ָבא ְ ּדפ ּו ָמאּ ,ו ַמ ִּליל
וְ גָ זַ ר ִמ ִּלין )נ''א גזרין( ֵמ ַהה ּוא ָקלָ אּ .כ ּ ָֹלא ֵמ ַהה ּוא ָקלָ א
ֵיה ּכ ּ ָֹלא) .ס''א
ְ ּדא ּו ְדנִ יןַ .ע ִּייל ְּב ָכל ּג ּו ָפא וְ ִא ְת ְר ִ ּג ׁ
יש ִמ ּנ ּ
כמה תלייא( )וכלא תלייא( ְּב ַהאי א ּו ְדנָ א .ז ַָּכ ָאה ַמאן
צור לְ ׁש ֹונְ ָך
ְ ּדנָ ִטיר ִמלּ ֹויַ .על ָּדא ְ ּכ ִתיב) ,תהלים לד( נְ ֹ
שפ ֶת ָ
יך ִמ ַּד ּ ֵבר ִמ ְר ָמה.
ֵמ ָרע ּו ְ ׂ ָ

ּ ְ .157בהַ אי נו ְּק ָּבא דְּ או ְּדנִ יןַ ּ ,ת ְליָין נו ְּק ִבין
אוֹ ח ֲָרנִ ין ,נו ְּק ָּבא דְּ ַעיְינִ ין .נו ְּק ָּבא דְּ פו ָּמא .נו ְּק ָּבא
דְּ חוֹ טָ ָמא .מֵ הַ הוּא ָקלָ א דְּ ַעיִּיל ְ ּבנו ְּק ָּבא דְּ או ְּדנִ ין,
ִאי ִא ְצ ְט ִר ְ
יך ַעיִּיל ְלנו ְּקבֵ י דְּ ַעיְינִ ין ,וְ נ ְַב ִעין דִּ ְמ ִעין.
מֵ הַ הוּא ָקלָ א ִאי ִא ְצ ְט ִר ְ
יךַ ,עיִּיל ְלנו ְּק ָּבא
דְּ חוֹ טָ ָמא דְּ פַ ְרדַּ ְ ׁש ָקא ,וּמַ ּ ְפ ֵקי ְּת ָננָא וְ אֶ ּ ָׁשא
מֵ הַ הוּא ָקלָ א .ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב) ,במדבר
ִשמַ ע ְייָ' ַויִּחַ ר ַא ּפוֹ ו ִַּת ְב ַער ָּבם אֵ ׁש ְייָ' .וְ ִאי
יא( וְ יּ ְ ׁ
ְ
ִא ְצ ְט ִריךַ ,עיִּיל הַ הוּא ָקלָ א ְלנו ְּק ָּבא דְּ פו ָּמא,
וּמַ ִּליל וְ ָגזַר ִמ ִּלין )נ''א גזרין( מֵ הַ הוּא ָקלָ א .כּ ּ ָֹלא
יש
מֵ הַ הוּא ָקלָ א דְּ או ְּדנִ יןַ .עיִּיל ְ ּבכָ ל ּגוּפָ א וְ ִא ְת ְר ִ ּג ׁ
תלייא( )וכלא
כמה
כּ ּ ָֹלא) .ס''א
ֵיה
ִמ ּנ ּ
תלייא( ְ ּבהַ אי או ְּדנָא .ז ַָּכ ָאה מַ אן דְּ נ ִָטיר ִמ ּלוֹ י.
ַעל דָּ א ְ ּכ ִתיב) ,תהלים לד( נְ צוֹ ר ְל ׁשוֹ נְ ָך מֵ ָרע
ּשפָ ֶת ָ
יך ִמדַּ ּ ֵבר ִמ ְר ָמה.
ו ְׂ

The ear holes connect to the eye sockets, the mouth, and the nostrils in the nose. The
voice that comes into the ears, if needed, it goes to the eyes and brings out tears. From
that voice, if needed, it enters the nostrils and brings out fire and smoke, which is an
aspect of anger. As we read in numbers 11:1 “and YHVH heard it, and His anger was
aroused. So the fire of YHVH burned among them”. If need be, the voice enters the
mouth, and speaks and derives speech from that voice.
Everything is from that voice that enters the ears, it enters the whole body, and
everything is felt by it. A lot depends on the ears.
Blessed is he who keeps his words. As it is written,
Psalms 34:14
וּשׂפָ ֶתי� ִמ ַדּבֵּ ר ִמ ְרמָ ה“
”ְ .נצֹר ְלשׁוֹנְ� מֵ ָרע ְ
”“Keep your tongue from evil, And your lips from speaking deceit.
יעה
יעה .ו ִּב ְ ׁש ִמ ָ
יה ְ ׁש ִמ ָ
יעהּ .ו ִב ׁ ְש ִמ ָ
יה ׁ ְש ִמ ָ
יעה  .158הַ אי או ְּדנָא ָק ֵרי ּ ֵב ּ
ַ .158האי א ּו ְדנָ א ָק ֵרי ּ ֵב ּ
יה,
יהִ ,א ְת ְ ּכ ִלילָ ן ִאי ּנוּן מוֹ חֵ י .חָ ְכ ָמה ִא ְת ְ ּכ ִליל ּ ֵב ּ
ִא ְת ְ ּכלִ יל
ָח ְכ ָמה
מו ֵחי.
ֹ
ִאי ּנ ּון
ִא ְת ְ ּכלִ ילָ ן
ּ ֵב ּ
נָת ּ ָת לְ ַע ְב ְ ּד ָך לֵ ב ׁש ֹו ֵמ ַעִּ .בינָ ה ,דִּ ְכ ִתיב) ,מלכים א ג( וְ נ ַָת ּ ָת ְל ַע ְבדְּ ָך לֵ ב ׁשוֹ מֵ ַע.
ִ ּד ְכ ִתיב) ,מלכים א ג( וְ ַ
DailyZohar.com

83

Zohar Haazinu – unedited
 ְ ּכ ָמה דְּ ַא ְּת ָאמֵ ר )שמואל א ג( דַּ ּ ֵבר ִ ּכי,ִ ּבינָה
 )מלכים ב יח( ִ ּכי ׁשוֹ ְמ ִעים.ׁשוֹ מֵ ַע ַע ְבדֶּ ָך
 ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת, )ובהני תליין כלא( דַּ ַעת.ּאֲ נ ְָחנו
 )משלי. )משלי ד( ְ ׁשמַ ע ְ ּבנִ י וְ ַקח אֲ ָמ ָרי,ָאמֵ ר
 הָ א כּ ּ ָֹלא ּ ַת ְליָין ְ ּבאו ְּדנִ ין.ב( ו ִּמ ְצוֹ ַתי ִּת ְצ ּפוֹ ן ִא ּ ָת ְך
ְ ּבהַ אי או ְּדנָא ּ ַת ְליָין ְצלוֹ ִתין וּבָ עו ִּתין ו ְּפ ִקיחָ א
 )מלכים ב יט( הַ ּ ֵטה, ה ֲָדא הוּא דִּ ְכ ִתיב.דְּ ַעיְינִ ין
ָ ּש ָמע ּ ְפ ַקח ֵעינ
יה
ֲ ׁ ְייָ' ָאזְנְ ָך ו
ּ  הָ א כּ ּ ָֹלא ּ ֵב.ֶיך ו ְּראֵ ה
.ּ ַת ְליָיא

ְ ּכ ָמה ְ ּד ַא ְּת ָא ֵמר )שמואל א ג( ַּד ּ ֵבר ִ ּכי ׁש ֹו ֵמ ַע
 )ובהני תליין. )מלכים ב יח( ִ ּכי ׁש ֹו ְמ ִעים אֲ נָ ְחנ ּו.ַע ְב ֶּד ָך
 )משלי ד( ׁ ְש ַמע ְּבנִ י וְ ַקח, ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר,כלא( ַּד ַעת
 ָהא ּכ ּ ָֹלא ּ ַתלְ יָין. )משלי ב( ּו ִמ ְצ ֹו ַתי ִּת ְצ ּפ ֹון ִא ּ ָת ְך.אֲ ָמ ָרי
יחא
ָ לו ִתין ּו ָבע ּו ִתין ּו ְפ ִק
ֹ ְּבא ּו ְדנִ ין ְּב ַהאי א ּו ְדנָ א ּ ַתלְ יָין ְצ
'ָ )מלכים ב יט( ַה ּ ֵטה יְ י, הֲ ָדא ה ּוא ִ ּד ְכ ִתיב.ְ ּד ַעיְ ינִ ין
ָ ש ָמע ּפ ַקח ֵעינ
.יה ּ ַתלְ יָיא
ֲ ׁ ָאזְ נְ ָך ּו
ּ  ָהא ּכ ּ ָֹלא ּ ֵב.ֶיך ּו ְר ֵאה
ְ

The ear has the sense of hearing, which is Binah. The hearing includes the Lights of
Chokmah, Binah, and Da’at because Chokmah can be revealed only through Binah.
1 Kings 3:9
“ ְונ ַָת ָתּ ְלﬠַ ְב ְדּ� לֵ ב שֹׁמֵ ﬠַ ִל ְשׁפֹּט אֶ ת ﬠַ ְמּ� ְלהָ ִבין בֵּ ין טוֹב ְל ָרע כִּ י ִמי יוּכַל ִל ְשׁפֹּט אֶ ת ﬠַ ְמּ� הַ כָּבֵ ד הַ זֶּה.”
“Therefore give to Your servant an understanding (Binah) heart to judge Your people,
that I may discern between good and evil. For who is able to judge these great people
of Yours?”
The ‘heart’, ‘’לב, numerically 32 has the aspect of the 32 paths of Wisdom, Chokmah.
1 Samuel 3:10
“� ַו ָיּב ֹא יְהוָה וַיִּ ְת ַיצַּב וַיִּ ְק ָרא כְ פַ ﬠַ ם ְבּפַ ﬠַ ם ְשׁמוּאֵ ל ְשׁמוּאֵ ל ַויּ ֹאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ל ַדּבֵּ ר כִּ י שֹׁמֵ ﬠַ ﬠַ ְב ֶדּ.”
“Now YHVH came and stood and called as at other times, “Samuel! Samuel!” And
Samuel answered, “Speak, for Your servant hears.”
After Samuel heard Hashem, he connected to him and replied “Speak, for Your servant
hears.”
Proverbs 4:10
“ ְשׁמַ ע ְבּנִי ו ְַקח אֲ מָ ָרי ְוי ְִרבּוּ ְל� ְשׁנוֹת חַ יִּ ים.”
“Hear, my son, and receive my sayings, And the years of your life will be many.”
‘My sayings’ is a reference to the precepts of the Torah. Everything is included in the
ear because hearing is the aspect of the first revelation of the surrounding Light coming
out of the head of Adam Kadmon.
The receiving of prayers, requests, and opening of the eyes, depending on the ear.
Daniel 9:18
“”הַ טֵּ ה אֱ �הַ י אָ זְ נְ� וּשֲׁ מָ ע ְפּ ַקח ﬠֵ ינֶי� ְוּראֵ ה
“O my God, incline Your ear and hear; open Your eyes and see”
The ‘inclination’ of the ear for hearing represents elevation from Malchut, speech, to
Binah, ear. It also causes the opening of the eyes because Chokmah (eyes) is connected
to the ear.
Lesson;
Good ability to hear gives us an opening for understanding (Binah) and ‘eye-opening’
wisdom (Chokmah).

When we ‘incline’ our ears and allow others to speak, we give time to understand them,
and
bring
out
the
proper
reaction.
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 דְּ לָ א, ּ ַת ְליָין ָרזִין ִע ּ ָל ִאין, ְ ּבהַ אי או ְּד ָנא.159
 וְ ָרזָא דְּ ָרזִין. ֹימא ְלגו
ָ  ְ ּבגִ ין ָּכ ְך ִהיא עֲ ִק,נ ְָפ ִקין ְלבַ ר
 ו ְּבגִ ין דְּ הַ אי. וַוי ְלהַ הוּא ְמג ּ ֶַלה ָרזִין,יה
ִ ְס ִת
ּ ימין ּ ֵב
 לָ א, וַעֲ ִקימו ָּתא דִּ ְלגוֹ נ ִָטיל לוֹ ן,יש ָרזִין
ׁ ִאו ְּדנָא ָּכנ
 אֶ ּ ָלא ְל ִאי ּנוּן,ּימין ְ ּב ָא ְרחַ יְיהו
ִ ּג ּ ֵַלי ָרזִין ְל ִאי ּנוּן דַּ עֲ ִק
 )תהלים, ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב.ימין
ִ דְּ לָ א ַע ִק
 דְּ נ ְַטלֵ י,יעם
ָ כה( סוֹ ד ְייָ' ִל ֵיר ָאיו ו ְּב ִריתוֹ ְלהוֹ ִד
.ָא ְרחוֹ י וְ נ ְַטלֵ י )ונטרי( ִמ ִּלין

, ְ ּדלָ א נָ ְפ ִקין לְ ַבר, ּ ַתלְ יָין ָרזִ ין ִע ּ ָל ִאין, ְּב ַהאי א ּו ְדנָ א.159
 וַ וי,יה
ִ  וְ ָרזָ א ְ ּד ָרזִ ין ְס ִת.ימא לְ ֹגו
ָ ְּבגִ ין ָּכ ְך ִהיא עֲ ִק
ּ ימין ּ ֵב
,יש ָרזִ ין
ׁ ִ ּו ְבגִ ין ְ ּד ַהאי א ּו ְדנָ א ָּכנ.לְ ַהה ּוא ְמגַ ּ ֶלה ָרזִ ין
ימין
ִ  לָ א ַּג ּ ֵלי ָרזִ ין לְ ִאי ּנ ּון ַּדעֲ ִק,לון
ֹ וַ עֲ ִקימ ּו ָתא ִ ּדלְ ֹגו נָ ִטיל
 הֲ ָדא ה ּוא.ימין
ִ  ֶא ּ ָלא לְ ִאי ּנ ּון ְ ּדלָ א ַע ִק,ְּב ָא ְר ַחיְ יה ּו
,יעם
ָ הו ִד
ֹ ְיתו ל
ֹ סוד יְ יָ' לִ ֵיר ָאיו ּו ְב ִר
ֹ ( )תהלים כה,ִד ְכ ִתיב
.חוי וְ נ ְַטלֵ י )ונטרי( ִמ ִּלין
ֹ ְ ּדנַ ְטלֵ י ָא ְר

In the ear, there are supernal secrets from Chokmah. They don’t come out because the
ear has the aspect of the upper three sefirot and curves inside that delay the Chokmah
from coming out.
Woe to those who reveal the secrets of the upper three that are concealed in the ear.
These secrets can be revealed only to those who are on the righteous path as we read;
Psalms 25:14
“הוֹדיﬠָ ם
ִ וּב ִריתוֹ ְל
ְ סוֹד יְהוָה ִל ֵיראָ יו.”
“The secret of YHVH is with those who fear Him, And He will show them His covenant.”
Those who follow his ways are allowed to reveal them.
 נ ְַטלֵ י ִמ ִּלין,ּימין ְ ּב ָא ְרחַ יְיהו
ִ  וְ ִאי ּנוּן דַּ עֲ ִק.160
. וְ לֵ ית ְ ּבה ּו אֲ ָתר ְל ִא ְת ַע ְ ּכבָ א,ְּילין לוֹ ן ִ ּב ְב ִהילו
ִ וְ ַעי
 ַעד דְּ נ ְָפ ִקין,יה
ּ  ִמ ְת ּ ַפ ְּת ִחין ּ ֵב,וְ כָ ל נו ְּק ִבין ַאח ֲָרנִ ין
, וְ ִא ּ ֵלין ִא ְקר ּו חַ יָּיבֵ י דָּ ָרא.ִמ ִּלין ְ ּבנו ְּק ָּבא דְּ פו ָּמא
ְ ְ ׂשנוּאֵ י ְדקו ְּד ָׁשא ְ ּב ִר
,יתא דִּ ילָ ן ְּתנָן
ָ ִ ְ ּבמַ ְתנ.יך הוּא
ּ ְ ּכ ִא
. ו ְּכ ִא ּל ּו ּ ָפלַ ח ְלעֲ בוֹ ָדה ז ָָרה,יל ּו ָק ִטיל ּגו ְּב ִרין
ְ )ויקרא יט( לֹא ֵתלֵ ך, דִּ ְכ ִתיב,וְ כ ּ ָֹלא ְ ּבחַ ד ְק ָרא
 מַ אן.'ָָר ִכיל ְ ּב ַע ּ ֶמ ָך לֹא ַתעֲ מוֹ ד ַעל דַּ ם ֵר ֶע ָך אֲ נִ י ְיי
ּ  ְ ּכ ִא,ישא דִּ ְק ָרא
יל ּו ָעבַ ר ַעל
ָׁ דְּ ָעבַ ר ַעל הַ אי ֵר
.כּ ּ ָֹלא

לון
ֹ  נ ְַטלֵ י ִמ ִּלין וְ ַעיְ ילִ ין,ימין ְּב ָא ְר ַחיְ יה ּו
ִ  וְ ִאי ּנ ּון ַּדעֲ ִק.160
 וְ ָכל נ ּו ְק ִבין. וְ לֵ ית ְּבה ּו אֲ ָתר לְ ִא ְת ַע ְ ּכ ָבא,ִּב ְב ִהיל ּו
 ַעד ְ ּדנָ ְפ ִקין ִמ ִּלין ְּבנ ּו ְק ּ ָבא,יה
ּ  ִמ ְת ּ ַפ ְּת ִחין ּ ֵב,ַאחֲ ָרנִ ין
שנ ּו ֵאי ְדק ּו ְד ׁ ָשא
ֵ  וְ ִא ּ ֵלין ִא ְקר ּו ַח ּי.ְ ּדפ ּו ָמא
ׂ ְ ,ָיבי ָ ּד ָרא
ְ ְּב ִר
, ְ ּכ ִאילּ ּו ָק ִטיל ּג ּו ְב ִרין,יתא ִ ּדילָ ן ְּתנָ ן
ָ ִ ְּב ַמ ְתנ.יך ה ּוא
, וְ כ ּ ָֹלא ְּב ַחד ְק ָרא.בו ָדה זָ ָרה
ֹ ֲּו ְכ ִאלּ ּו ּ ָפלַ ח לְ ע
מוד
ֹ ֲ )ויקרא יט( ל ֹא ֵתלֵ ְך ָר ִכיל ְּב ַע ּ ֶמ ָך ל ֹא ַתע,ִ ּד ְכ ִתיב
,ישא ִ ּד ְק ָרא
ָ ׁ  ַמאן ְ ּד ָע ַבר ַעל ַהאי ֵר.'ַָעל ַּדם ֵר ֶע ָך אֲ נִ י יְ י
.ְ ּכ ִאילּ ּו ָע ַבר ַעל ּכ ּ ָֹלא

Those who are on a crooked path, cling to the Left column with the desire to take
everything without delays. The Center column unifies the three columns through a
process of connecting each line to the center, and that means delays. The Left column
has a fast impact because it has control without the need to connect to other lines. The
Left influences the openings of the eyes and nose and words come out of the mouth.
Because of that, the wicked of the generation are hated by the Holy One Blessed be He.
Revealing secrets is like murdering people and idol worship as we read in Leviticus
19:16;
“ל ֹא ֵתלֵ � ָרכִ יל ְבּﬠַ מֶּ י� ל ֹא ַת ֲﬠמֹד ﬠַ ל ַדּם ֵרﬠֶ � אֲ נִי יְהוָה.”
“You shall not go about as a talebearer among your people; nor shall you take a stand
against the life of your neighbor: I am YHVH.”
Lesson;
From the ears of Adam Kadmon came out 10 Sefirot of inner and surrounding lights.
They join together with the ten sefirot of inner and surrounding lights of the nose and
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the inner and surrounding lights of the mouth to go down and create the world of
Atzilut.
There is a strong spiritual connection between the Ear, Nose, and Mouth. Whatever the
ears hear is connected to our higher spiritual levels and has a strong impact. We should
’avoid hearing negative because it may cause us to reveal it and bring spiritual ’damage
to ourselves. The righteous people know what to ‘filter’ out and keep their higher
consciousness level in a pure state.

ְ ּד ָעלַ יְ יה ּו
יק ּיָיא,
ְ ּד ַצ ִ ּד ַ
יהון
ח ּולָ ֵק ֹ
 .161ז ַָּכ ָאה
ְ ּכ ִתיב) ,משלי יא( וְ נֶאֱ ַמן ר ּו ַח ְמ ַכ ּ ֶסה ָּד ָבר .נֶאֱ ַמן ר ּו ַח
ישא
הון ֵמאֲ ָתר ִע ּ ָל ָאה ַק ִד ׁ ָ
וַ ַּדאיּ ְ ,ד ָהא ר ּו ָחא ִ ּדלְ ֹ
ימן ָּדא
ִא ׁ ְש ְּתלִ יףּ ,ו ְבגִ ין ָּכ ְך נֶאֱ ַמן ר ּו ַח ִא ְקר ּון .וְ ִס ָ
יה ,לָ או
או ִק ְ
ֹ
ימנָ אַ ,הה ּוא ִ ּד ְמ ַּג ּ ֶלה ָרזִ יןְּ ,ביָד ּו ַע ְ ּדנִ ׁ ְש ָמ ֵת ּ
ְ
יה ָרזָ א,
ִאיה ּו ִמ ּג ּו ָפא ְ ּד ַמלְ ָּכא ַק ִד ׁ ָ
ישאּ .ו ְבגִ ין ָּכך לֵ ית ּ ֵב ּ
יה ,לָ א
יפ ּוק נִ ׁ ְש ָמ ֵת ּ
וְ לָ א ֵמאֲ ָתר ְ ּד ָרזָ א ה ּוא .וְ ַכד ִּת ּ
יה ה ּוא .וַ וי
ִא ְת ַּד ְּב ָקא ְּבג ּו ָפא ְ ּד ַמלְ ָּכאּ ְ ,ד ָהא לָ א ַא ְת ֵר ּ
יהון
יה .ז ַָּכ ָאה ח ּולָ ֵק ֹ
יה ,וַ וי לְ נִ ׁ ְש ָמ ֵת ּ
לְ ַהה ּוא ּ ַבר נָ ׁש ,וַ וי לֵ ּ
יק ּיָיאּ ִ ,ד ְמ ַכ ִּסין ָרזִ יןָּ ,כל ׁ ֶש ֵּכן ָרזִ ין ִע ּ ָל ִאין ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא
ְ ּד ַצ ִ ּד ַ
ְּב ִר ְ
יך ה ּוא) .רזין עלאין דמלכא קדישא( ָעלַ יְ יה ּו
עולָ ם יִ ְיר ׁש ּו
יקים לְ ֹ
ְ ּכ ִתיב) ,ישעיה ס( וְ ַע ּ ֵמ ְך ּכ ּולָ ם ַצ ִד ִ
ָא ֶרץ) .דף רצ''ה ע''א(

יקיָּיא ,דְּ ָעלַ יְיה ּו
 .161ז ַָּכ ָאה חוּלָ ֵקיהוֹ ן דְּ צַ דִּ ַ
ְ ּכ ִתיב) ,משלי יא( וְ נֶאֱ מַ ן רוּחַ ְמכַ ּ ֶסה דָּ בָ ר .נֶאֱ מַ ן
רוּחַ וַדַּ אי ,דְּ הָ א רוּחָ א דִּ ְלהוֹ ן מֵ אֲ ָתר ִע ּ ָל ָאה
ישא ִא ְ ׁש ְּת ִליף ,ו ְּבגִ ין ָּכ ְך נֶאֱ מַ ן רוּחַ ִא ְקרוּן.
ַק ִד ָׁ
ימנָא ,הַ הוּא דִּ ְמ ּג ּ ֶַלה ָרזִיןּ ְ ,ביָדו ַּע
ימן דָּ א אוֹ ִק ְ
וְ ִס ָ
ישא.
יה ,לָ או ִאיה ּו ִמ ּגוּפָ א דְּ מַ ְל ָּכא ַק ִד ָׁ
דְּ נִ ְ ׁש ָמ ֵת ּ
יה ָרזָא ,וְ לָ א מֵ אֲ ָתר דְּ ָרזָא הוּא.
ו ְּבגִ ין ָּכ ְך לֵ ית ּ ֵב ּ
יה ,לָ א ִא ְתדַּ ְ ּב ָקא ְ ּבגוּפָ א
יפוּק נִ ְ ׁש ָמ ֵת ּ
וְ כַ ד ִּת ּ
יה הוּא .וַוי ְלהַ הוּא ַּבר
דְּ מַ ְל ָּכא ,דְּ הָ א לָ א ַא ְת ֵר ּ
יה .ז ַָּכ ָאה חוּלָ ֵקיהוֹ ן
נ ׁ
יה ,וַוי ְלנִ ְ ׁש ָמ ֵת ּ
ָש ,וַוי לֵ ּ
ּ
ש ּ ֵכן ָרזִין ִע ּ ָל ִאין
יקיָיא ,דִּ ְמכַ ִ ּסין ָרזִיןָּ ,כל ׁ ֶ
דְּ צַ דִּ ַ
ְ
דְּ קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִריך הוּא) .רזין עלאין דמלכא
קדישא( ָעלַ יְיה ּו ְ ּכ ִתיב) ,ישעיה ס( וְ ַע ּ ֵמ ְך כּ וּלָ ם
יקים ְלעוֹ לָ ם י ְִיר ׁש ּו ָא ֶרץ) .דף רצ''ה ע''א(
צַ ִד ִ

ְ ” “Heונֶאֱ מַ ן רוּחַ ְמכַסֶּ ה ָדבָ ר“ )Blessed are the Tzadikim that on them it says (Proverbs 11:13
”who is of a faithful spirit conceals a matter
They have a ‘faithful spirit’ because their soul is drawn from a supernal holy place,
which is from the center column. He who reveals secrets, his soul is not from the body
of the King, which is Zeir Anpin, Center column.
The Tzadikim are blessed for concealing the secrets from falling into the ears of the
crooked people.

רו ִבין
ּ ַת ְק ֹ
ִ ּכ ְת ִרין
ַ .162אנְ ּפ ֹוי,
ְ ּדב ּו ְס ָמא) .כלהו( ַסהֲ ד ּו ָתא ַעל ַמה ַּדאֲ ֵמינָ אּ ְ ,ד ָהא
ַסהֲ ד ּו ָתא ְּבה ּו ּ ַתלְ יָאּ .ו ְבכ ּ ָֹלא ּ ַתלְ יָא ַסהֲ ד ּו ָתא .אֲ ָבל ָהנֵי
רו ֵבי ְ ּדב ּו ְס ָמאִ ,ח ָ ּו ָורא וְ ס ּו ָמ ָקאַ ,סהֲ ד ּו ָתא לְ ַא ּ ָבא
ּ ַת ְק ֹ
לון .וְ ָהא
ימאַ .סהֲ ד ּו ָתא לְ ַא ְח ְסנָ א ְ ּדי ִָרית וְ ָא ִחיד ֹ
וְ ִא ּ ָ
ימנָ אַּ ,כ ָמה ּ ָפ ְר ֵסי ּ ֵבין ִח ָ ּו ָורא
או ִק ְ
יתא ִ ּדילָ ן ֹ
ְּב ַמ ְתנִ ָ
יה ַּכחֲ ָדא ְּב ִס ְט ָרא ְ ּד ִח ָ ּו ָורא.
לְ ס ּו ָמ ָקא ,וְ ִא ְת ְ ּכלִ ילָ ן ּ ֵב ּ

ּ ַת ְקרוֹ ִבין
ִ ּכ ְת ִרין
ַ .162אנְ ּפוֹ י,
דְּ בו ְּס ָמא) .כלהו( סַ הֲדו ָּתא ַעל מַ ה דַּ אֲ מֵ ינָא,
דְּ הָ א סַ הֲדו ָּתא ְ ּבה ּו ּ ַת ְליָא .ו ְּבכ ּ ָֹלא ּ ַת ְליָא
ָורא
סַ הֲדו ָּתא .אֲ בָ ל הָ נֵי ּ ַת ְקרוֹ בֵ י דְּ בו ְּס ָמאִ ,ח ּו ָ
ימא .סַ הֲדו ָּתא
וְ סו ָּמ ָקא ,סַ הֲדו ָּתא ְל ַא ָּבא וְ ִא ּ ָ
יתא דִּ ילָ ן
ְל ַא ְח ְסנָא דְּ י ִָרית וְ ָא ִחיד לוֹ ן .וְ הָ א ְ ּבמַ ְתנִ ָ
ָורא ְלסו ָּמ ָקא,
ימנָאַּ ,כ ָמה ּ ָפ ְרסֵ י ּ ֵבין ִח ּו ָ
אוֹ ִק ְ
ָורא.
יה ַּכח ֲָדא ְ ּב ִס ְט ָרא דְּ ִח ּו ָ
וְ ִא ְת ְ ּכ ִלילָ ן ּ ֵב ּ

Two apples on the face of Zeir Anpin are like offerings of fragrances that bring good
scent. It is the secret of the illumination of the Light of Chokmah from below to above.
The illumination of the Light of Chokmah is called ‘fragrance’. It is also called apples
because apples have a pleasant scent.
Ecclesiastes 8:1
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“יוֹדﬠַ פֵּ ֶשׁר ָדּבָ ר חָ כְ מַ ת אָ ָדם ָתּ ִאיר פָּ נָיו ְועֹז פָּ נָיו יְשֻׁ נֶּא
ֵ וּמי
ִ מי כְּ הֶ חָ כָם.”
ִ
“Who is like a wise man? And who knows the interpretation of a thing? A man’s wisdom
makes his face shine, And the sternness of his face is changed.”
The wisdom of a person shines on his face that is a testimony to his inner light. The
Light on the face comes from Father and Mother and revealed in the forehead and the
nose.
The two offerings of fragrances that are white and red represent the Right and the Left
that is the Light of Chokmah and Binah that is received by Zeir Anpin and shine for
Israel. When the Right that is Chessed and White in control, it is a testimony that the
Holy One Blessed be He close to Israel. If the Left, Red, is in control then the Holy Light
is hidden from the Israelites.
Lesson;
In the beginning, when the inner secrets of the Torah we passed from a teacher to a
student, it was important to conceal the secrets from being revealed to people with low
consciousness. The Light of the inner secrets of the Torah was very strong in older
times and the wicked would use the extra energy to do harm and drain it to the otherside.
On Friday night we connect to the first meal by declaring “This is the meal of the field
of Holy apples, and Zeir Anpin and the Holy Atika”
The ‘field’ is Malchut and the ‘apples’ is the Light that is received on Shabbat.

‘The Magid of Kuznitz’ reveals that eating apples on Friday night is a promise for
sustenance in the coming week.

Before the blessing of Hamotzie on the Challah, we say (Psalms 145:15,16)
“נוֹתן לָ הֶ ם אֶ ת אָ כְ לָ ם ְבּﬠִ תּוֹ
ֵ ְשׂבֵּ רוּ וְאַ ָתּה
ַ ﬠֵ ינֵי כֹל אֵ לֶ י� י.”
“einei chol eleicha yesaberu ve’attah noten lahem et achelam be’itto.”
“The eyes of all look expectantly to You, And You give them their food in due season.”
“פּוֹתחַ אֶ ת י ֶָד� וּמַ ְשׂ ִבּיﬠַ ְלכָל חַ י ָרצוֹן.”
ֵ
“poteach et yadecha umasbia lechal chay ratzon”|
“You open Your hand And satisfy the desire of every living thing.”
The word ‘ ַ’פּוֹתח
ֵ
‘Poteach’ ‘Open’ in this verse is the root of sustenance. It has the same
letters as ‘Apple’ ‘’תפוח. Shabbat is the source of blessings and sustenance for the whole
week. Friday Night is the seed of Shabbat.
As we learned above the two apples represent the Light of Chokmah and Binah that
comes to Zeir Anpin.
Every Friday, I prepare two small apples, preferably organic because organic has
stronger energy of life. I put the apples on a plate (I use a small silver-plated plate
(Silver is Right column, Chessed, Sharing) but any plate is fine) on the dinner table
before the Kiddush. During the meal, I cut one apple to a few pieces and share it with
the family and guests if we have.
Another aspect of opening the channel of sustenance is giving Tzedaka every week to
arrive at Shabbat with the action of high-level sharing.
More for Shabbat connection:

https://dailyzohar.com/wp-content/uploads/2020/05/declaring-the-three-meals-ofShabbat.pdf
https://dailyzohar.com/wp-content/uploads/2020/05/Zohar-for-meals-of-Shabbat.pdf
,יקא
ָ ָורא דְּ ַע ִּת
ָ  ַּכד ִא ְתנְ ִהיר ִמנְ ִהיר ּו דְּ ִח ּו.163  ַח ְפ ּיָיא,יקא
ָ  ַּכד ִא ְתנְ ִהיר ִמנְ ִהיר ּו ְ ּד ִח ָ ּו ָורא ְ ּד ַע ִּת.163
 וְ כֻ ְּלה ּו ִ ּבנְ ִהיר ּו.ָורא ַעל סו ָּמ ָקא
ָ  חַ ְפיָּיא הַ הוּא ִח ּו. וְ כֻ ְּלה ּו ִּבנְ ִהיר ּו ִא ׁ ְש ְּת ַכח.ַהה ּוא ִח ָ ּו ָורא ַעל ס ּו ָמ ָקא
 )במדבר ו( יָאֵ ר ְייָ' ּ ָפנָיו, ו ְּכ ֵדין ְ ּכ ִתיב.ִא ְ ׁש ְּתכַ ח
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ָאר יְ יָ' ּפנָ יו ֵאלֶ ָ
ָיבין
יך .וְ ַכד ַח ּי ִ
ּו ְכ ֵדין ְ ּכ ִתיב) ,במדבר ו( י ֵ
ָ
יאיןַ ּ ,תלְ יָין ִ ּדינִ ין ְּב ָעלְ ָמאִ ,א ׁ ְש ְּת ָכ ַחת ְסגִ יר ּו ָתא
ַסגִ ִ
ְּבכ ּ ָֹלא )ס''א בעלמא( .וְ ס ּו ָמ ָקא ִא ְת ּ ְפ ׁ ַשט ְּב ַאנְ ּ ִפין ,וְ ָח ָפא
ָּכל )נ''א על( ִח ָ ּו ָוראּ .ו ְכ ֵדין ּכ ּ ָֹלא ִא ׁ ְש ְּת ַכח ְּב ִדינָ אּ .ו ְכ ֵדין
עו ֵׂשי ָרע) .בגדי קנאה
ְ ּכ ִתיב )תהלים לד( ּ ְפנֵי יְ יָ' ְּב ֹ
כתיב )ישעיה נט( בגדי נקם( וְ כ ּ ָֹלא ְּב ַהאי ּ ַתלְ יָיאּ ,ו ְבגִ ין
ָּדא ַסהֲ ד ּו ָתא ה ּוא ְּבכ ּ ָֹלא.

אֵ לֶ ָ
יאיןַ ּ ,ת ְליָין דִּ ינִ ין ְ ּב ָע ְל ָמא,
ָיבין סַ גִ ִ
יך .וְ כַ ד חַ יּ ִ
ִא ְ ׁש ְּתכָ חַ ת ְסגִ ירו ָּתא ְ ּבכ ּ ָֹלא )ס''א בעלמא(.
שט ְ ּב ַאנְ ּ ִפין ,וְ חָ פָ א ָּכל )נ''א
וְ סו ָּמ ָקא ִא ְת ּ ְפ ׁ ַ
ָורא .ו ְּכ ֵדין כּ ּ ָֹלא ִא ְ ׁש ְּתכַ ח ְ ּב ִדינָא .ו ְּכ ֵדין
על( ִח ּו ָ
שי ָרע) .בגדי
ְ ּכ ִתיב )תהלים לד( ּ ְפנֵי ְייָ' ְ ּבעוֹ ֵׂ
קנאה כתיב )ישעיה נט( בגדי נקם( וְ כ ּ ָֹלא ְ ּבהַ אי
ּ ַת ְליָיא ,ו ְּבגִ ין דָּ א סַ הֲדו ָּתא הוּא ְ ּבכ ּ ָֹלא.

When the face of Zeir Anpin illuminates with white, meaning the Light of Chessed from
Atika, it covers the red that is Chokmah on the Left, and everything is found
illuminated.
Numbers 6:25
”.יָאֵ ר יְהוָה פָּ נָיו אֵ לֶ י� וִיחֻ ֶנּ ָךּ“
”;“YHVH make His face shine upon you, And be gracious to you
And when the wicked are many, and judgments hang in the world, the Lights are
blocked and do not shine. And the red, which is judgment, spreads in the face and
covers over the white which is mercy, and then everything is in judgment. Then it is
written, Psalms 34:17
ֹשׂי ָרע ְלהַ כְ ִרית מֵ אֶ ֶרץ זִ כְ ָרם“
”.פּנֵי יְהוָה ְבּע ֵ
ְ
“The face of YHVH is against those who do evil, To cut off the remembrance of them
”from the earth.
And that is why the face is a testimony to its inner light.

יסין ְמ ַח ָּכאן ְל ָהנֵי ְ ּגוָ ונֵי,
ארי ְּת ִר ִ
ַּ .164כ ָמה וְ ַכ ּ ָמה ָמ ֵ
ְמ ַצ ּ ָפאן לְ ָהנֵי ְ ּגוָ ונֵיַּ .כד נְ ִה ִירין ְ ּגוָ ונֵיָּ ,כל ָעלְ ִמין ּ ֻכ ְּלה ּו
ְּב ֵחד ּוְּ .בזִ ְמנָ א ְ ּדנָ ִהיר ִח ָ ּו ָוראּ ,כ ּ ָֹלא ִא ְת ָחז ּו ְּב ַהה ּוא
ַּגוְ ונָ א .וְ ַכד ִא ְתחֲ זֵי ְּבס ּו ָמ ָקא ּכ ּ ָֹלא ָה ִכי ִא ְת ָחז ּו ְּב ַהה ּוא
ַּגוְ ונָ א.

יסין ְמחַ ָּכאן ְלהָ נֵי
ארי ְּת ִר ִ
ַּ .164כ ָמה וְ כַ ּ ָמה ָמ ֵ
ְ ּגוָונֵיְ ,מצַ ּ ָפאן ְלהָ נֵי ְ ּגוָונֵיַּ .כד נְ ִה ִירין ְ ּגוָונֵיָּ ,כל
ָורא ,כּ ּ ָֹלא
ָע ְל ִמין ּ ֻכ ְּלה ּו ְ ּבחֵ דוּּ ְ .בז ְִמנָא דְּ נ ִָהיר ִח ּו ָ
ִא ְתחָ ז ּו ְ ּבהַ הוּא ּגַוְ ונָא .וְ כַ ד ִא ְת ֲחזֵי ְ ּבסו ָּמ ָקא כּ ּ ָֹלא
הָ ִכי ִא ְתחָ ז ּו ְ ּבהַ הוּא ּגַוְ ונָא.

Many angels with forces of protection wait for the white and red colors of the face. When
the white color that represents Chessed shines, all the worlds filled up with this color,
and joy spreads all over. When the red color is dominant on the face then everything
takes on the red color, which is judgment.

יקנָ א
ארי ִ ּד ְ
ׁ ַש ִ
רו ִבין ְ ּדב ּו ְס ָמא,
ּ ַת ְק ֹ
ְּ .165ב ִא ּ ֵלין
רו ָבא
ישא ְ ּדא ּו ְדנִ ין ,וְ נָ ִחית וְ ַסלִ יק ְּב ַת ְק ֹ
לְ ִא ְתחֲ זָ ָאהֵ ,מ ֵר ׁ ָ
ָאה
יקנָ אְּ ,ב ִת ּק ּונָ א י ֶ
שעֲ ִרין א ּו ָכ ִמין ְ ּד ִד ְ
ְ ּדב ּו ְס ָמאׂ ַ ,
יקנָ א
יבר ּ ַת ִּקיףַ ׁ ,ש ּ ִפירִ .מ ׁ ְש ָחא ִ ּד ְרב ּות ְ ּד ִד ְ
ׁ ַש ּ ִפירּ ְ .כגִ ּ ָ
יקנָ א ִ ּדזְ ֵעיר ַאנְ ִפין ִא ְתחֲ זֵי,
יקאְּ ,ב ַהאי ִ ּד ְ
ִע ּ ָל ָאה ְ ּד ַע ִּת ָ
וְ נָ ִהיר.

יקנָא
ארי דִּ ְ
ש ִ
ּ ְ .165ב ִא ּ ֵלין ּ ַת ְקרוֹ ִבין דְּ בו ְּס ָמאַ ׁ ,
ישא דְּ או ְּדנִ ין ,וְ נ ִָחית וְ סַ ִליק
ְל ִא ְת ֲחז ָָאה ,מֵ ֵר ָׁ
יקנָא,
שעֲ ִרין אוּכָ ִמין דְּ ִד ְ
ְ ּב ַת ְקרוֹ בָ א דְּ בו ְּס ָמאַׂ ,
ש ּ ִפירִ .מ ְ ׁשחָ א
יבר ּ ַת ִ ּקיףַ ׁ ,
ש ּ ִפירּ ְ .כגִ ָּ
ְ ּב ִת ּק ּונָא יָאֶ ה ׁ ַ
יקנָא
יקאּ ְ ,בהַ אי דִּ ְ
יקנָא ִע ּ ָל ָאה דְּ ַע ִּת ָ
דִּ ְרבוּת דְּ ִד ְ
דִּ ז ְֵעיר ַאנְ ִפין ִא ְת ֲחזֵי ,וְ נ ִָהיר.

The beard begins to be visible from the beginning of the ears on the two sides of the
face that are called ‘two apples’. The roots of the black hair of the beard of Zeir Anpin
draw the light from the beard of Atika, which is the light of Chokmah that is called
fragrance.
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יקנָ אְּ ,בט' ִּת ּק ּונִ ין ִא ׁ ְש ְּת ַכח .וְ ַכד
ַ ׁ .166ש ּ ִפיר ּו ְ ּד ַהאי ִ ּד ְ
יקא
יקנָ א ְ ּד ַע ִּת ָ
יעין ְ ּד ִד ְ
שר נְ ִב ִ
ִמ ׁ ְש ָחא ִ ּד ְרב ּותּ ִ ,ד ְתלַ ת עֲ ַ ׂ
יקנָ אִ ,א ׁ ְש ְּת ָכח ּו כ''ב ִּת ּק ּונִ ין.
ישא נָ ִהיר ְּב ַהאי ִ ּד ְ
ַק ִד ׁ ָ
ש ָר ֵאל ָס ָבא ִמ ְת ּ ָב ְר ָכא ְּב ַהאי,
ּו ְכ ֵדין ִמ ְת ּ ָב ְר ִכין ּ ֻכ ְּלה ּו .וְ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאלָּ .כל ִּת ּק ּונִ ין
וְ ִס ָ
ימן) ,בראשית מח( ְּב ָך יְ ָב ֵר ְך יִ ְ ׂ
ישאּ ְ ,דכֻ ְּלה ּו
ימנָ א ְּב ִא ָד ָרא ַק ִד ׁ ָ
או ִק ְ
ֹ
ְ ּד ִד ְיקנָ א ָ ּדא,
ישא ִא ְּת ָקנ ּו .וְ ָה ָכא ּ ָב ֵעינָ א
יקא ַק ִד ׁ ָ
יק ּונִ ין ְ ּד ַע ִּת ָ
ִמ ִת ּ
יעל ְּבלָ א
לְ גַ ּ ָל ָאהַ ,מה ְ ּדלָ א ִא ְת ְ ּגלֵ י ּ ַת ּ ָמןְּ ,בגִ ין לְ ֵמ ַ
ִ ּכ ּס ּו ָפא) .הא כל תקונין דדיקנא אוקימנא דכלהו

מתיקונין דדיקנא )דעתיקא( עתיקא קדישא אוקימנא
באדרא קדישא(

יקנָאּ ְ ,בט' ִּת ּקוּנִ ין
ש ּ ִפיר ּו דְּ הַ אי דִּ ְ
ַ ׁ .166
שר
ִא ְ ׁש ְּתכַ ח .וְ כַ ד ִמ ְ ׁשחָ א דִּ ְרבוּת ,דִּ ְתלַ ת עֲ ַׂ
ישא נ ִָהיר ְ ּבהַ אי
יקא ַק ִד ָׁ
יקנָא דְּ ַע ִּת ָ
יעין דְּ ִד ְ
נְ ִב ִ
יקנָאִ ,א ְ ׁש ְּתכָ ח ּו כ''ב ִּת ּקוּנִ ין .ו ְּכ ֵדין ִמ ְת ָּב ְר ִכין
דִּ ְ
ִמ ְת ָּב ְרכָ א ְ ּבהַ אי,
ִש ָראֵ ל סָ בָ א
ּ ֻכ ְּלהוּ .וְ י ְ ׂ
ְ
ָ
ִש ָראֵ לָּ .כל
ימן) ,בראשית מח( ְ ּבך יְבָ ֵרך י ְ ׂ
וְ ִס ָ
ישא,
ימנָא ְ ּב ִא ָד ָרא ַק ִד ָׁ
יקנָא דָּ א ,אוֹ ִק ְ
ִּת ּקוּנִ ין דְּ ִד ְ
דְּ כֻ ְּלה ּו ִמ ִת ּ
ישא ִא ְּת ָקנוּ .וְ הָ כָ א
יקא ַק ִד ָׁ
יקוּנִ ין דְּ ַע ִּת ָ
ָּב ֵעינָא ְלג ּ ַָל ָאה ,מַ ה דְּ לָ א ִא ְת ְ ּגלֵ י ּ ַת ּ ָמןּ ְ ,בגִ ין
יעל ְ ּבלָ א ִ ּכ ּסוּפָ א) .הא כל תקונין דדיקנא
ְלמֵ ַ
מתיקונין
דכלהו
אוקימנא
דדיקנא )דעתיקא( עתיקא קדישא אוקימנא
באדרא קדישא(

The beauty of the beard is found in nine connections also called tikunim, and when
the important oil from the thirteen streams of light from the beard of Atika Kadisha,
illuminates in the beard of Zeir Anpin, they make 22 higher connections that bless the
levels above and below.
Genesis 48:20
ָשׂם אֶ ת אֶ פְ ַריִם ִל ְפנֵי ְמנ ֶַשּׁה“
ַשּׁה ַויּ ֶ
�הים כְּ אֶ ְפ ַריִם וְכִ ְמנ ֶ
”ַ .ויְבָ רֲ כֵם בַּ יּוֹם הַ הוּא לֵ אמוֹר ְבּ� יְבָ ֵר� י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר י ְִשׂ ְמ� אֱ ִ
)בּ�( “So he blessed them that day, saying, “By you
ְ Israel will bless, saying, ‘May God
”make you as Ephraim and as Manasseh!’ ” And thus he set Ephraim before Manasseh.
This verse from the blessing that Jacob/Israel gave the children of Joseph. He used the
’ ‘By you’ that has the numerical value of 22 to connect to the 22 lights comingבך‘ word
from Atika Kadisha.

יתא ִאי ּנ ּון ,ט' ִא ְקר ּוןִּ .ת ּק ּונָ א ַק ְד ָמ ָאה ,נָ ַפק
ִ ׁ .167ש ָ
חות
יצו ָצא ּב ּו ִצינָ א ְ ּד ַק ְר ִדינ ּו ָתאּ ,ו ָב ַט ׁש ִּב ְת ֹ
ַהה ּוא נִ ֹ
קו ִצין ְ ּד ַעל א ּו ְדנִ ין ,וְ נָ ִחית
חות ֹ
ישאִ ,מ ְּת ֹ
שעֲ ָרא ְ ּד ֵר ׁ ָ
ַׂ
ישא ְ ּדפ ּו ָמאָ .הא ִּת ּק ּונָ א
ִמ ַ ּק ּ ֵמי ּ ִפ ְת ָחא ְ ּדא ּו ְדנִ ין ַעד ֵר ׁ ָ
ישא לָ א ִא ׁ ְש ְּת ַכחֶ ,א ּ ָלא ַּכד נָ גִ יד
יקא ַק ִד ׁ ָ
ָּדא ֵמ ַע ִּת ָ
ֵיה ַהה ּוא ַמ ּב ּו ָעא
יקא ַק ִד ׁ ָ
ַמ ָ ּזלָ א ְ ּד ַע ִּת ָ
ישא ,וְ ַתלְ יָיא ִמ ּנ ּ
ימא ִא ְת ַמ ּ ׁ ְש ָכא וְ ִא ְת ְ ּכלִ ילַ ת
ְ ּד ָח ְכ ְמ ָתא )חסר(ַּ ,כד ִא ּ ָ
ימא )חסר(,
ּ ַבאֲ וִ ָירא ַּד ְכיָאַ ,הה ּוא ִח ָ ּו ָורא נָ ִקיט ִא ּ ָ
ידת
יצו ָצא ָעאלַ ת וְ ַנ ְפ ַקת ,וְ ִא ְתאֲ ָחד ָ ּדא ְּב ָדא ,וְ ִא ְת ָע ִב ַ
וְ נִ ֹ
ַחד ִּת ּק ּונָ א.

יתא ִאי ּנוּן ,ט' ִא ְקרוּןִּ .ת ּק ּונָא ַק ְד ָמ ָאה,
ׁ ִ .167ש ָ
נָפַ ק הַ הוּא נִ יצוֹ צָ א בּ ו ִּצינָא דְּ ַק ְר ִדינו ָּתא ,וּבָ טַ ׁש
ישאִ ,מ ְּתחוֹ ת קוֹ ִצין דְּ ַעל
שעֲ ָרא דְּ ֵר ָׁ
ִ ּב ְתחוֹ ת ַׂ
ישא
או ְּדנִ ין ,וְ נ ִָחית ִמ ַּק ּ ֵמי ּ ִפ ְתחָ א דְּ או ְּדנִ ין ַעד ֵר ָׁ
ישא לָ א
יקא ַק ִד ָׁ
דְּ פו ָּמא .הָ א ִּת ּק ּונָא דָּ א מֵ ַע ִּת ָ
ישא,
יקא ַק ִד ָׁ
ִא ְ ׁש ְּתכַ ח ,אֶ ּ ָלא ַּכד נָגִ יד מַ זָּלָ א דְּ ַע ִּת ָ
ֵיה הַ הוּא מַ בּ ו ָּעא דְּ חָ ְכ ְמ ָתא )חסר(,
וְ ַת ְליָיא ִמ ּנ ּ
ימא ִא ְתמַ ּ ְ ׁשכָ א וְ ִא ְת ְ ּכ ִלילַ ת ַּבאֲ וִ ָירא דַּ ְכיָא,
ַּכד ִא ּ ָ
ימא )חסר( ,וְ נִ יצוֹ צָ א ָעאלַ ת
ָורא נ ִָקיט ִא ּ ָ
הַ הוּא ִח ּו ָ
ידת חַ ד
וְ נ ְַפ ַקת ,וְ ִא ְתאֲ חָ ד דָּ א ְ ּב ָדא ,וְ ִא ְת ָע ִב ַ
ִּת ּק ּונָא.

The nine connections of the beard of Zeir Anpin are actually six. The first connection
is a strong spark that came out from under the hair of the head, under the locks that
above the ears. It comes down the front of the ear to the line of the mouth. This light
doesn’t have a root in Atikah Kadisha but from Mazala that is the source for the Light
’ thatאוירא דכיא‘ ’of Chokmah. This light joins with Mother to be part of the ‘pure air
represents the connection of the supernal Father and Mother. After that the spark of
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Light from the hair of the head unites with the ‘pure air’ and completes the first
tikun/connection of the beard.
יך ַס ְּל ָקא ָ ּדא ַעל ָ ּדא ,וְ ִא ְת ַּכ ְּסיָא ַחד  .168וְ כַ ד ִא ְצ ְט ִר ְ
 .168וְ ַכד ִא ְצ ְט ִר ְ
יך סַ ְּל ָקא דָּ א ַעל דָּ א,
ִמ ַ ּק ּ ֵמי חֲ ָדאּ .ו ְבגִ ין ָּכ ְך ּכ ּ ָֹלא ִא ְצ ְט ִר ְ
יךַ ,חד לְ ֶמ ְע ּ ַבד וְ ִא ְת ַּכ ְ ּסיָא חַ ד ִמ ַּק ּ ֵמי ח ֲָדא .ו ְּבגִ ין ָּכ ְך כּ ּ ָֹלא
ְ
יקנָ א ָּדוִ ד ִא ְצ ְט ִריך ,חַ ד ְלמֶ ְע ַּבד נו ְּק ִמין .וְ חַ ד ְל ַרח ֲָמא .וְ ַעל
נ ּו ְק ִמין .וְ ַחד לְ ַרחֲ ָמא .וְ ַעל ַהאי ּ ָת ִאיב לְ ַהאי ִ ּד ְ
יקנָא דָּ וִ ד מַ ְל ָּכאּ ְ ,כ ָמה
הַ אי ּ ָת ִאיב ְלהַ אי דִּ ְ
ימנָ א.
או ִק ְ
ַמלְ ָּכאּ ְ ,כ ָמה ְ ּד ֹ
ימנָא.
דְּ אוֹ ִק ְ
When Chessed needs to come out and have control, it covers the judgment aspects in
the beard. When judgments need to be expressed, they cover the aspects of Chessed in
the beard.
Both aspects are needed. Chessed to bring mercy to Israel and judgments to take
revenge over the enemies. For these reasons, King David desired the connection to this
beard.
This secret is revealed in Psalms 118:5-9
אתי יָּהּ ﬠָ ָנ ִני בַ מֶּ ְרחָ ב יָהּ“
”.מן הַ מֵּ צַר ָק ָר ִ
ִ
”“I called on YH in distress (narrow place); YH answered me and set me in a broad place.
We read these verses in the Hallel, during Rosh Chodesh and Holidays.

יתא ִר ְבוָ ון
יקנָ א ט' ִּת ּק ּונִ ין ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּוִ ׁ ,ש ָ
ְּ .169ב ַהאי ִ ּד ְ
יתא
ְ ּד ַתלְ יָין ְּבה ּוּ ,ו ִמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ִטין ְּב ָכל ּג ּו ָפא .וְ ִא ּ ֵלין ׁ ִש ּ ָ
חות ּ ַת ְקר ּו ָבא ְ ּדב ּו ְס ִמיןְּ .תלַ ת
שעֲ ֵרי ִ ּד ְת ֹ
ְ ּד ַתלְ יָיןַ ּ ,תלְ יָין ְּב ַׂ
ֵמ ַהאי ִס ְט ָראּ ,ו ְתלַ ת ֵמ ַהאי ִס ְט ָראּ .ו ְבי ִָקיר ּו ָתא
ש ְפוָ וןּ ,ו ְת ֵרין
ְ ּד ִד ְיקנָ אַ ּ ,תלְ יָין ְּתלַ ת ַאחֲ ָרנִ יןַ .חד לְ ֵע ּ ָ
ילא ְּב ִ ׂ
יתא ,ג'
שעֲ ִרין ְ ּד ַתלְ יָין ַעד ַט ּב ּו ָרא .וְ ָכל ָהנֵי ׁ ִש ּ ָ
ְּב ִאי ּנ ּון ַׂ
ש ְע ֵרי
ִמ ָּכאן וְ ג' ִמ ָּכאןִ ,א ְת ַמ ּ ׁ ְש ָכן וְ ַתלְ יָין ּ ֻכ ְּל ֹ
הוןְּ ,ב ִאי ּנ ּון ַׂ
ְ ּד ַתלְ יָין ּו ִמ ְת ּ ָפ ּ ׁ ְש ִטין ְּב ָכל ּג ּו ָפא.

יתא
יקנָא ט' ִּת ּקוּנִ ין ִא ְ ׁש ְּתכָ חוּׁ ִ ,ש ָ
ּ ְ .169בהַ אי דִּ ְ
ִר ְבוָון דְּ ַת ְליָין ְ ּבהוּּ ,ו ִמ ְת ּ ַפ ּ ְ ׁש ִטין ְ ּבכָ ל ּגוּפָ א .וְ ִא ּ ֵלין
שעֲ ֵרי דִּ ְתחוֹ ת ּ ַת ְקרוּבָ א
יתא דְּ ַת ְליָיןַ ּ ,ת ְליָין ְ ּב ַׂ
ִ ׁש ּ ָ
דְּ בו ְּס ִמיןְּ .תלַ ת מֵ הַ אי ִס ְט ָרא ,ו ְּתלַ ת מֵ הַ אי
יקנָאַ ּ ,ת ְליָין ְּתלַ ת
ִס ְט ָרא .ו ְּבי ִָקירו ָּתא דְּ ִד ְ
שעֲ ִרין
ילא ְ ּב ִ ׂש ְפוָוןּ ,ו ְת ֵרין ְ ּב ִאי ּנוּן ַׂ
ַאח ֲָרנִ ין .חַ ד ְל ֵע ּ ָ
יתא ,ג' ִמ ָּכאן וְ ג'
דְּ ַת ְליָין ַעד טַ בּ ו ָּרא .וְ כָ ל הָ נֵי ִ ׁש ּ ָ
ש ְע ֵרי
ִמ ָּכאןִ ,א ְתמַ ּ ְ ׁשכָ ן וְ ַת ְליָין ּ ֻכ ְּלהוֹ ןּ ְ ,ב ִאי ּנוּן ַׂ
דְּ ַת ְליָין ו ִּמ ְת ּ ָפ ּ ְ ׁש ִטין ְ ּבכָ ל ּגוּפָ א.

The beard of Zeir Anpin has nine aspects of lights with 60000 hair that represent the
six sefirot of Z”A. These lights spread and illuminate the body.
The six connections to these lights revealed on the two sides of the face, three of each
side. There are three other areas of light in the facial hair. One is in the hair above the
lips, one in the hair in the front up to the chin, and the third is the hair of the beard
that spreads to the chest.
The three on the right are Chokmah, Chessed, and Netzach. The three on the Left are
Binah, Gevurah, and Hod. The three in the middle are Da’at, Tiferet, and Yessod.
יקנָא
יקנָ א י ִַּתיר  .170ו ְּבגִ ין דְּ הָ נֵי ְּתלָ ָתא ִאי ּנוּן ְ ּבי ִָקיר ּו דְּ ִד ְ
ּ .170ו ְבגִ ין ְ ּד ָהנֵי ְּתלָ ָתא ִאי ּנ ּון ְּבי ִָקיר ּו ְ ּד ִד ְ
ישא.
ישאּ ִ .ד ְכ ִתיב) ,תהלים י ִַּתיר ִמ ּ ֻכ ְּלהוּּ ְ ,כ ִתיב ְ ּבה ּו ְ ׁש ָמא ַק ִד ָׁ
ִמ ּ ֻכ ְּלה ּוּ ְ ,כ ִתיב ְּבה ּו ׁ ְש ָמא ַק ִד ׁ ָ
אתי י ָּה,
ָה ,יְ יָ' לִ י ל ֹא דִּ ְכ ִתיב) ,תהלים קיח( ִמן הַ ּ ֵמצַ ר ָק ָר ִ
קיח( ִמן ַה ּ ֵמ ַצר ָק ָר ִ
אתי י ָּהָ ,ענָ נִ י ַב ֶמ ְר ָחב י ּ
אתי יָהָ ,ענָנִ י בַ מֶ ְרחָ ב י ָּהְ ,ייָ' ִלי לֹא ִא ָירא .וְ הָ א
ימנָ א ְּב ִא ָד ָראִ ,מן ַה ּ ֵמ ַצר ָק ָר ִ
או ִק ְ
ִא ָירא .וְ ָהא ְ ּד ֹ
ּ
אתי י ָּה,
ימנָא ְ ּב ִא ָד ָראִ ,מן הַ ּ ֵמצַ ר ָק ָר ִ
דְּ אוֹ ִק ְ
ֵמאֲ ָתר ְ ּד ׁ ָש ֵרי ִ ּד ְיקנָ א לְ ִא ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ָטאּ ְ ,דה ּוא אֲ ָתר )ס''א
יקנָא ְל ִא ְת ּ ַפ ּ ְ ׁשטָ א ,דְּ הוּא
מֵ אֲ ָתר דְּ ָׁש ֵרי דִּ ְ
דחיק( ָר ִחיק ִמ ַ ּק ּ ֵמי א ּו ְדנִ יןַ ׁ ,ש ּ ִפיר ה ּוא.
ש ּ ִפיר
אֲ ָתר )ס''א דחיק( ָר ִחיק ִמ ַּק ּ ֵמי או ְּדנִ יןַ ׁ ,
הוּא.
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The three in the middle beautify the face because they carry the Holy name.
Psalms 118:5 above should be translated properly as “From the ‘narrow place’ I called
YH, and YH answered me in the broad place”
The ‘narrow place’ is the narrow area of the hair in front of the ears and spreads down
to the ‘broad place’.
Lesson;
The nine lights from the beard of Z”A are called ‘Tikunei Dikna’, literally means nine
corrections of the beard. The word correction may be confusing when it’s translated
from Aramaic or Hebrew.
It is important to understand this word and its aspects.
The light that comes from the Endless needs a vessel to be revealed. When the vessel
is found and the Light takes hold in the vessel, it is called ‘correction’. This root of the
word ‘‘ ’תיקוןTikun’ or ‘‘ ’תיקוניםTikunim’ in the plural, is ‘’תקן, and it means ‘installation’.
In general, when we ‘correct’ something in ourselves we reveal the light related to that
specific action.
The personal Tikun process is our life’s work in this world that is ‘correction’ of the
broken parts of our vessel to bring the Light in.
In the commentary above, I explain the ‘correction’ as channels of light because at the
time of creation the Light came from upper channels of Light (Hair) to establish and
correct vessels to receive and spread the Light down the four worlds. This process was
made to gradually transform the pure light of the endless into a ‘denser’ and ‘heavier’
Light that can be received by us in Malchut. Without this process, we wouldn’t be able
to hold the light in our vessels.
Maybe it would be easier to understand if we imagine that we can’t light a candle
directly from the sun because it would melt in an instant.
, ו ְּב ִס ְפ ָרא דְּ ַאג ְַד ּ ָתא דְּ בֵ י ַרב יֵיבָ א סָ בָ א.171
יקנָא מֵ חֶ סֶ ד
ְ שירו ָּתא דְּ ִד
ֵ ׁ ְּ ד,הָ ִכי ָאמַ ר וְ אוֹ ִקים
ָ
' )דברי הימים א כט( ְלך ְי ָי, דִּ ְכ ִתיב,ִע ּ ָל ָאה
, וְ כ ּ ָֹלא הוּא.' ֹהַ ְ ּגדוּלָ ה וְ הַ גְ בו ָּרה וְ הַ ִּת ְפאֶ ֶרת וְ גו
,יקנָא
ְ  וְ ִת ְ ׁש ָעה ִא ְתמַ ּ ְ ׁשכָ ן וְ ַת ְליָין ְ ּב ִד,ארי
ֵ וְ הָ ִכי ָׁש
ּ
ּ
ְימין
ִ  וְ ִקיו ָּמא לָ א ִמ ְת ַקי,ארי
ֵ  הָ ִכי ָׁש,ו ִּמ ַּק ּ ֵמי או ְּדנִ ין
.ימנָא
ְ  ְ ּכ ָמה דְּ אוֹ ִק,אֶ ּ ָלא ַּבאֲ ָתר ָאח ֳָרא

 ָה ִכי ָא ַמר,ֵיבא ָס ָבא
ָ  ּו ְב ִס ְפ ָרא ְ ּד ַאגַ ְד ּ ָתא ְ ּד ֵבי ַרב י.171
,ִע ּ ָל ָאה
ֵמ ֶח ֶסד
יקנָ א
ְ ְ ּד ִד
ְ ּד ׁ ֵשיר ּו ָתא
,או ִקים
ֹ ְו
ָ
 )דברי הימים א כט( לְ ך יְ יָ' ַה ְ ּגד ּולָ ה וְ ַהגְ ב ּו ָרה,ִ ּד ְכ ִתיב
 וְ ִת ׁ ְש ָעה,ארי
ֵ  וְ ָה ִכי ׁ ָש, וְ כ ּ ָֹלא ה ּוא.'וְ ַה ִּת ְפ ֶא ֶרת וְ ֹגו
,ארי
ֵ  ָה ִכי ׁ ָש, ּו ִמ ַ ּק ּ ֵמי א ּו ְדנִ ין,יקנָ א
ְ ִא ְת ַמ ּ ׁ ְש ָכן וְ ַתלְ יָין ְּב ִד
 ְ ּכ ָמה,ימין ֶא ּ ָלא ּ ַבאֲ ָתר ָאחֳ ָרא
ִ וְ ִק ּי ּו ָמא לָ א ִמ ְת ַק ְּי
.ימנָ א
ְ או ִק
ֹ ְ ּד

In the book of Rav Yeva Sava, he said that the beginning of the beard is from the
supernal Chessed because the Sefirot begin with Chessed as it is written in 1 Chronicle
29:11
“  וְהַ ִמּ ְתנ ֵַשּׂא ְלכֹל, לְ � יְהוָה הַ מַּ ְמלָ כָה: בַּ ָשּׁמַ יִם וּבָ אָ ֶרץ,כֹל- כִּ י, וְהַ נֵּצַ ח וְהַ הוֹד,בוּרה וְהַ ִתּ ְפאֶ ֶרת
ָ ְְל� יְהוָה הַ גְּ דֻ לָּ ה וְהַ גּ
לר ֹאשׁ.”
ְ
“Yours, O YHVH is the greatness (Chessed) and the power (Gevurah) and the glory
(Tiferet) and the victory (Netzach) and the majesty (Hod), indeed everything (Yessod)
that is in the heavens and the earth (Malchut); Yours is the dominion, O YHVH, and
You exalt Yourself as head overall.”
The Zohar accepts that but adds that the source of the Light for the beard starts in
Chokmah to make the three columns of Chokmah, Chessed, Netzach on the Right,
Binah, Gevurah, and Hod on the Left, and Da’at, Tiferet, and Yessod in the center.
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 .172וְ ַכד ִא ְצ ְט ִר ְ
יך ָעלְ ָמא לְ ַרחֲ ֵמיִ ,א ְת ַּגלְ יָיא ַמ ָ ּזלָ א
יקנָ א י ִַּק ָירא ִ ּדזְ ֵעיר ַאנְ ּ ִפין,
ישא .וְ ָכל ָהנֵי ִּת ּק ּונִ ין ִ ּד ְב ִ ּד ְ
ַק ִד ׁ ָ
ְ
ּ ֻכ ְּלה ּו ַרחֲ ֵמי ִמ ׁ ְש ּ ַת ְכ ֵחי .וְ ַכד ִא ְצ ְט ִריך לְ ִדינָ אִ ,מ ְת ַח ְ ּזיָיא
ש ָר ֵאל ,לְ ִאי ּנ ּון
שנְ ֵא ֹ
יהון ְ ּדיִ ְ ׂ
ִ ּדינָ אּ ,ו ְכ ֵדין ַע ְב ִ ּדין נ ּו ְק ִמין לְ ַ ׂ
ְ ּד ָע ִקין לְ ה ּו) .דף רצ''ה ע''ב( ָּכל יְ ִקיר ּו ְ ּד ִד ְיקנָ אְּ ,ב ִאי ּנ ּון
ש ְע ֵרי ְ ּד ַתלְ יָין ִאינְ ה ּוִ ,מ ּ ׁש ּום ְ ּדכ ּ ָֹלא ְּב ַהאי ּ ַתלְ יָין.
ַׂ

 .172וְ כַ ד ִא ְצ ְט ִר ְ
יך ָע ְל ָמא ְל ַרחֲמֵ יִ ,א ְת ּג ְַליָיא
יקנָא י ִ ַּק ָירא
ישא .וְ כָ ל הָ נֵי ִּת ּקוּנִ ין דִּ ְבדִּ ְ
מַ זָּלָ א ַק ִד ָׁ
דִּ ז ְֵעיר ַאנְ ּ ִפיןֻ ּ ,כ ְּלה ּו ַרחֲמֵ י ִמ ְ ׁש ּ ַת ְכחֵ י .וְ כַ ד
ִא ְצ ְט ִר ְ
יך ְל ִדינָאִ ,מ ְתחַ ְּזיָיא דִּ ינָא ,ו ְּכ ֵדין ַע ְבדִּ ין
ִש ָראֵ לְ ,ל ִאי ּנוּן דְּ ָע ִקין
שנְ אֵ יהוֹ ן דְּ י ְ ׂ
נו ְּק ִמין ְל ַׂ
יקנָאּ ְ ,ב ִאי ּנוּן
ְלהוּ) .דף רצ''ה ע''ב( ָּכל י ְִקיר ּו דְּ ִד ְ
ש ְע ֵרי דְּ ַת ְליָין ִאינְ הוִּ ,מ ּ ׁשוּם דְּ כ ּ ָֹלא ְ ּבהַ אי ּ ַת ְליָין.
ַׂ

When the world needs mercy, the Holy Mazal that is the beard of Arich Anpin is
revealed, and all the lights in the beard of Zeir Anpin are filled with Light of Mercy.
When the world draws judgments, vengeance is taken against those who hate and
cause pain to the children of Israel.
The Light that is revealed in the beard depends on the center column of the beard that
is DT”Y (Da’at, Tiferet, and Yessod).

יקנָ א ִ ּדזְ ֵעיר ַאנְ ִפיןֻ ּ ,כ ְּלה ּו
ש ְע ֵרי ְ ּד ִד ְ
ָּ .173כל ָהנֵי ַׂ
יפיןִ ,מ ּ ׁש ּום ְ ּדכֻ ְּלה ּו ַא ְכ ּ ְפיָין לְ ִדינִ יןְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא
ְק ׁ ִש ׁ ִ
ישין ּ ַת ִּק ִ
ישא ִא ְת ְ ּגלֵ י .וְ ַכד ּ ָב ָעא לְ ַאגָ ָחא ְק ָר ָבא,
ְ ּד ַמ ָ ּזלָ א ַק ִד ׁ ָ
ארי נ ְַצ ָחן ְק ָר ַב ּיָא.
יקנָ א ִא ְתחֲ זֵי ְ ּכגִ ּ ָבר ּ ַת ִּקיףָ ,מ ֵ
ְּב ַהאי ִ ּד ְ
יש.
יש ַמאן ְ ּד ַאגְ לִ ׁ
ּו ְכ ֵדין ָמ ִריט ַמאן ְ ּד ָמ ִריט ,וְ ַאגְ לִ ׁ

יקנָא דִּ ז ְֵעיר ַאנְ ִפיןֻ ּ ,כ ְּלה ּו
ש ְע ֵרי דְּ ִד ְ
ָּ .173כל הָ נֵי ַׂ
יפיןִ ,מ ּ ׁשוּם דְּ כֻ ְּלה ּו ַא ְכ ּ ְפיָין ְל ִדינִ ין,
ישין ּ ַת ִ ּק ִ
ְק ִ ׁש ִ ׁ
ישא ִא ְת ְ ּגלֵ י .וְ כַ ד ָּב ָעא
שעֲ ָתא דְּ מַ זָּלָ א ַק ִד ָׁ
ְ ּב ׁ ַ
יקנָא ִא ְת ֲחזֵי ְ ּכגִ ָּבר
ְל ַא ָגחָ א ְק ָרבָ אּ ְ ,בהַ אי דִּ ְ
ארי נ ְַצחָ ן ְק ָרבַ יָּא .ו ְּכ ֵדין ָמ ִריט מַ אן
ּ ַת ִ ּקיףָ ,מ ֵ
יש.
יש מַ אן דְּ ַאגְ ִל ׁ
דְּ ָמ ִריט ,וְ ַאגְ ִל ׁ

The hair of the beard of Zeir Anpin is rough and strong because it subdues the
judgments when the Holy Mazal appears.
At times of war, this beard looks like a mighty courageous hero, triumphant in war.
;Lesson
The beard represents the flow of light from the highest levels. For that reason, men that
are aspects of Zeir Anpin, keep the beard on the face.
The Baba Sali, Rabbi Israel AbuChatzeira never cut his beard. He said that it gave him
extra ability to connect higher. He was known as a miracle worker. He made those who
were closed to him to grow beards.
One of his disciples came one day with a shaved beard and gave an excuse that his
wife forced him to shave. The Baba Sally told him to tell his wife that if she doesn’t let
him grow a beard, he will make her grow one. The wife knew the powers of the Baba
Sali and never said again anything about the beard of her husband.

ָ .174הנֵי ִּת ׁ ְש ָעה ִּת ּק ּונִ ין ,אֲ ָמ ָרן מ ׁ ֶֹשה זִ ְמנָ א ִּתנְ יָינָ א,
ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ְצ ְט ִר ְ
לון ּ ֻכ ְּלה ּו ַרחֲ ֵמיּ ְ .ד ַאף
יך ְל ָא ַה ְד ָרא ֹ
יסר ִּת ּק ּונִ ין לָ א אֲ ָמ ָרן ַה ׁ ְש ּ ָתאְּ ,ב ַכ ָ ּוונָ א
ַעל ַּגב ִ ּד ְתלֵ ָ
ּ ַתלְ יָיא ִמ ְּל ָתאּ ְ ,ד ָהא לָ א יֵיע ּול ְּב ָהנֵי ִּת ּק ּונִ ין לְ ַא ְד ְ ּכ ָרא,
יה .הֲ ָדא ה ּוא
ֶא ּ ָלא ְּב ַמ ָ ּזלָ א ִא ְת ְ ּכ ָ ּוון ,וְ ַא ְד ַּכר לֵ ּ
ִד ְכ ִתיב) ,במדבר יד( ַע ּ ָתה יִ גְ ַּדל נָ א ּכ ַֹח יְ יָ'ַ .מאן ּכ ַֹח יְ יָ'.
ימין.
ימא ְ ּד ָכל ְס ִת ִ
ישאְ ,ס ִת ָ
ַהה ּוא ְ ּד ִא ְק ֵרי ַמ ָ ּזלָ א ַק ִד ׁ ָ
ילא ָ ּדאּ ,ונְ ִהיר ּו ָ ּדאִ ,מ ּ ַמ ָ ּזלָ א ּ ָתלֵ י .וְ ֵכיוָ ן ְ ּד ָא ַמר מ ׁ ֶֹשה
ְ ּד ִח ּ ָ
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ֹשה ז ְִמנָא
 .174הָ נֵי ִּת ְ ׁש ָעה ִּת ּקוּנִ ין ,אֲ ָמ ָרן מ ׁ ֶ
שעֲ ָתא דְּ ִא ְצ ְט ִר ְ
יך ְל ָאהַ ְד ָרא לוֹ ן ּ ֻכ ְּלה ּו
ִּתנְ יָינָאּ ְ ,ב ׁ ַ
ַרחֲמֵ י .דְּ ַאף ַעל ּגַב דִּ ְתלֵ יסָ ר ִּת ּקוּנִ ין לָ א אֲ ָמ ָרן
הַ ְ ׁש ּ ָתאּ ְ ,בכַ ּוָונָא ּ ַת ְליָיא ִמ ְּל ָתא ,דְּ הָ א לָ א יֵיעוּל
ְ ּבהָ נֵי ִּת ּקוּנִ ין ְל ַא ְד ְ ּכ ָרא ,אֶ ּ ָלא ְ ּבמַ זָּלָ א ִא ְת ְ ּכ ּוָון,
יה .ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב) ,במדבר
וְ ַא ְד ַּכר לֵ ּ
יד( ַע ּ ָתה יִגְ דַּ ל נָא כּ ֹחַ ְייָ' .מַ אן כּ ֹחַ ְייָ' .הַ הוּא
ימין.
ימא דְּ כָ ל ְס ִת ִ
ישאְ ,ס ִת ָ
דְּ ִא ְק ֵרי מַ זָּלָ א ַק ִד ָׁ
ילא דָּ א ,וּנְ ִהיר ּו דָּ אִ ,מ ּ ַמזָּלָ א ּ ָתלֵ י .וְ כֵ יוָן
דְּ ִח ּ ָ
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יהָ ,אמַ ר
יהָ ,א ַמר ָהנֵי ִּת ׁ ְש ָעה דְּ ָאמַ ר מ ׁ ֶ
ֹשה דָּ א ,וְ ַא ְד ַּכר דָּ א ,וְ ִא ְת ְ ּכ ּוָון ּ ֵב ּ
ָּדא ,וְ ַא ְד ַּכר ָ ּדא ,וְ ִא ְת ְ ּכ ָ ּוון ּ ֵב ּ
כ ְּלה ּו ,וְ לָ א הָ נֵי ִּת ְ ׁש ָעה ִּת ּקוּנִ ין ,דְּ ַת ְליָין ִ ּבז ְֵעיר ַאנְ ּ ִפיןּ ְ .בגִ ין
ִּת ּק ּונִ יןּ ְ ,ד ַתלְ יָין ִּבזְ ֵעיר ַאנְ ּ ִפיןְּ .בגִ ין ְ ּדיַנְ ִהיר ּו ּ ֻ
ִש ְּתכַ ח דִּ ינָא .וְ ַעל דָּ א כּ ּ ָֹלא
דְּ יַנְ ִהיר ּו ּ ֻכ ְּלהוּ ,וְ לָ א י ְ ׁ
יִ ׁ ְש ְּת ַכח ִ ּדינָ א .וְ ַעל ָּדא ּכ ּ ָֹלא ְּב ַמ ָ ּזלָ א ּ ָתלֵ י.
ְ ּבמַ זָּלָ א ּ ָתלֵ י.
In the portion of Ki Tisa, after the sin of the Golden Calf, Moses revealed the thirteen
attributes of YHVH that come from Arich Anpin with absolute Mercy. In the portion of
Shelach (Numbers 14:18), after the sin of the spies, Moses connects to the nine tikunim
of Dikna of Zeir Anpin, which are lights of mercy but not complete like the ones coming
from Arich Anpin.
;To connect to the Holy Mazal from the beard of Arich Anpin, Moses started by saying
Numbers 14:17
”.וְﬠַ ָתּה ,יִגְ ַדּל-נָא כֹּחַ אֲ ֹדנָי ,כַּאֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ָתּ ,לֵ אמֹר “
”“And now, I pray, let the power of my Lord be great, just as You have spoken, saying,
When Moses said ‘let the power of my Lord be great’ he connected to nine of Zeir Anpin
with the low four of Arich Anpin to make thirteen and draw forgiveness because thirteen
can start only from Arich Anpin.

ַׂש ְע ֵרי )ס''א

ׁ ָש ָראן
ַּכד
יקנָ א
ִ ּד ְ
ַ .175האי
יבר
ְ ּכגִ ּ ָ
ִא ְתחֲ זֵי
לאתערבא( לְ ִא ְת ָע ָרא )לאתארכא(,
יקנָ א ,נָ גִ יד
ארי נָ ַצח ְק ָר ִביןְּ .ב ַהאי ִ ּד ְ
יבר ָמ ֵ
ּ ַת ִּקיף ְ ּכגִ ּ ָ
ימ ָאהּ ְ .כ ָמה ְד ַא ְּת
יקא ְס ִת ָ
ֵמ ַע ִּת ָ
ְמ ׁ ַשח ִ ּד ְרב ּות
ֹאש ֹיו ֵרד ַעל
ָא ֵמר) ,תהלים קלג( ַּכ ּ ׁ ֶש ֶמן ַה ּט ֹוב ַעל ָהר ׁ
ַה ָ ּז ָקן זְ ַקן ַאהֲ רֹן.

ש ְע ֵרי )ס''א
יקנָא ַּכד ָׁש ָראן ַׂ
 .175הַ אי דִּ ְ
ִא ְת ֲחזֵי
לאתערבא( ְל ִא ְת ָע ָרא )לאתארכא(,
ארי נָצַ ח ְק ָר ִביןּ ְ .בהַ אי
יבר ָמ ֵ
יבר ּ ַת ִ ּקיף ְ ּכגִ ָּ
ְ ּכגִ ָּ
ימ ָאה.
יקא ְס ִת ָ
שח דִּ ְרבוּת מֵ ַע ִּת ָ
יקנָא ,נָגִ יד ְמ ׁ ַ
דִּ ְ
שמֶ ן הַ ּטוֹ ב ַעל
ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָאמֵ ר) ,תהלים קלג( ַּכ ּ ׁ ֶ
ֹאש יוֹ ֵרד ַעל הַ ז ּ ָָקן ז ְַקן ַא ֲהרֹן.
הָ ר ׁ

As we read in #172, when the hairs in the beard of Z”A awaken, they look like a mighty
warrior, winning over the enemies of Israel. This beard draws from the Holy anointing
oil the flows from the concealed Atika Kadisha as we read in Psalms 133:2
דּוֹתי“
ַשּׁמֶ ן הַ טּוֹב ﬠַ ל הָ ר ֹאשׁ יֹ ֵרד ﬠַ ל הַ זּ ָָקן זְ ַקן אַ הֲ רֹן ֶשׁיֹּ ֵרד ﬠַ ל ִפּי ִמ ָ
”כּ ֶ
“It is like the precious oil upon the head, Running down on the beard, The beard of
”Aaron, Running down on the edge of his garments.
This is the secret of the beard of Zeir Anpin

ש ְפוָ ון ּ ֻכ ְּלה ּו
ש ְפוָ ון ,וְ ִ ׂ
ש ְע ֵרי לָ א ַח ְפיָין ַעל ִ ׂ
ִ .176א ּ ֵלין ַׂ
תו ָתיו
ש ְפ ֹ
ס ּו ָמ ִקין ְ ּכוַ ְור ָדאּ ִ .ד ְכ ִתיב) ,שיר השירים ה( ִ ׂ
ש ְפוָ ון ְמ ַר ְח ׁ ָשן ְ ּגב ּו ָרהְ ,מ ַר ְח ׁ ָשן ָח ְכ ְמ ָתא.
ׁש ֹו ׁ ַש ִּניםׂ ִ .
ש ְפוָ ון
ישַ ,ח ּיֵי ּו ֹ
ש ְפוָ ון ּ ַתלְ יָין ַטב ּו ִב ׁ
מו ָתאֵ .מ ִא ּ ֵלין ִ ׂ
ְּב ִאי ּנ ּון ִ ׂ
ש ְפוָ ון,
אר ֹ
ּ ַתלְ יָין ָמ ֵ
יהון ְ ּד ַא ְת ָער ּו ָתאּ ְ ,ד ַכד ְמ ַרחֲ ׁ ִשין ִא ּ ֵלין ִ ׂ
ּ ָב ּ ֵתי
ְּב ָכל
ּכ ּ ָֹלא לְ ִמגְ ַזר )מארי( ִ ּדינָ א,
ִמ ְת ָע ִרין
ִ ּדינִ ין) ,דמדוריהון בהון ,ובגין כך( ְ ּד ִא ְקר ּון ִע ִירין.
אמר
ִ ּד ְכ ִתיב) ,דניאל ד( ִּבגְ ז ֵַרת ִע ִירין ּ ִפ ְת ָ ּג ָמא ּו ְב ֵמ ַ
וְ ֹגו') .ובמימר קדישין שאלתא(

ש ְע ֵרי לָ א חַ ְפיָין ַעל ִ ׂש ְפוָון ,וְ ִ ׂש ְפוָון
ִ .176א ּ ֵלין ַׂ
ּ ֻכ ְּלה ּו סו ָּמ ִקין ְ ּכו ְַור ָדא .דִּ ְכ ִתיב) ,שיר השירים
ש ִ ּניםׂ ִ .ש ְפוָון ְמ ַר ְח ָׁשן ְ ּגבו ָּרה,
ה( ִ ׂש ְפתוֹ ָתיו ׁשוֹ ׁ ַ
יש,
ְמ ַר ְח ָׁשן חָ ְכ ְמ ָתאּ ְ .ב ִאי ּנוּן ִ ׂש ְפוָון ּ ַת ְליָין טַ ב ו ִּב ׁ
אריהוֹ ן
חַ יֵּי וּמוֹ ָתא .מֵ ִא ּ ֵלין ִ ׂש ְפוָון ּ ַת ְליָין ָמ ֵ
ֲשין ִא ּ ֵלין ִ ׂש ְפוָוןִ ,מ ְת ָע ִרין
דְּ ַא ְת ָערו ָּתא ,דְּ כַ ד ְמ ַרח ִ ׁ
ָּב ּ ֵתי
ְ ּבכָ ל
ְל ִמגְ זַר )מארי( דִּ ינָא,
כּ ּ ָֹלא
דִּ ינִ ין) ,דמדוריהון בהון ,ובגין כך( דְּ ִא ְקרוּן ִע ִירין.
דִּ ְכ ִתיב) ,דניאל ד( ִ ּבגְ ז ֵַרת ִע ִירין ּ ִפ ְת ָ ּג ָמא
ו ְּבמֵ אמַ ר וְ גוֹ ') .ובמימר קדישין שאלתא(

The hairs of the beard don’t cover the lips that are red like a rose.
Songs 5:13
שׁוֹשׁ ִנּים נ ְֹטפוֹת מוֹר עֹבֵ ר“
ַ
תוֹתיו
ֹשׂם ִמגְ ְדּלוֹת מֶ ְר ָק ִחים ִשׂ ְפ ָ
”ְ .לחָ יָו ַכּﬠֲרוּגַת הַ בּ ֶ
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“His cheeks are like a bed of spices, Banks of scented herbs. His lips are lilies, Dripping
liquid myrrh.”
The lips can speak judgments and also wisdom. The words can express good and bad,
life and death. The words that come out of the lips awaken judgments and decrees in
all courthouses that are called ‘watchers’.
Daniel 4:!4
“ישׁין ְשׁאֵ ְל ָתא
ִ ” ִבּגְ ז ֵַרת ﬠִ ִירין ִפּ ְתגָמָ א וּמֵ אמַ ר ַק ִדּ
“This decision is by the decree of the watchers, And the sentence by the word of the
holy ones”
Lesson;
Chapter 133 in Psalms has only three verses but it connects us to the source of energy
and blessings. Is good to read it when one next extra support to overcome enemies
challenges.
Like in everything spiritual, the outcome is based on personal merit and depth of
prayers. Use such tools with a pure heart and always pray for the coming of Mashiach
to save the whole world from chaos.

 ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת, ְ ּב ִס ְפ ָרא דְּ ַאג ְַד ּ ָתא. מַ אי ִעיר.177
 דְּ ִמ ְתעֲ ִרין דִּ ינִ ין. )שמואל א כח( ַוי ְִהי ָע ֶר ָך,ָאמֵ ר
 ְ ּבגִ ין ָּכ ְך ִמ ְת ָע ִרין,ילא
ָ ּ ְל ִאי ּנוּן דְּ לָ א ִא ְת ְר ִחימ ּו ְל ֵע
 )ס''א,ּדְּ בָ בו
ארי
ֵ ָמ
דְּ ִאי ּנוּן
ִא ּ ֵלין
להו( )בכלהו( וְ ִעם ָּכל דָּ א ִ ּב ְת ֵרי ְ ּגוָונֵי ְ ּב ַרחֲמֵ י
.יש דִּ ינָא וְ ַרחֲמֵ י
ׁ ִּ וְ ַעל דָּ א ִא ְקרוּן ִעיר וְ ַקד,וְ ִדינָא

 ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת, ְּב ִס ְפ ָרא ְ ּד ַאגַ ְד ּ ָתא. ַמאי ִעיר.177
 ְ ּד ִמ ְתעֲ ִרין ִ ּדינִ ין לְ ִאי ּנ ּון. )שמואל א כח( וַ יְ ִהי ָע ֶר ָך,ָא ֵמר
 ְּבגִ ין ָּכ ְך ִמ ְת ָע ִרין ִא ּ ֵלין ְ ּד ִאי ּנ ּון,ילא
ָ ּ ְ ּדלָ א ִא ְת ְר ִחימ ּו לְ ֵע
 )ס''א להו( )בכלהו( וְ ִעם ָּכל ָּדא ִּב ְת ֵרי,ארי ְ ּד ָבב ּו
ֵ ָמ
יש ִ ּדינָ א
ׁ  וְ ַעל ָ ּדא ִא ְקר ּון ִעיר וְ ַק ִ ּד,ְ ּגוָ ונֵי ְּב ַרחֲ ֵמי וְ ִדינָ א
.וְ ַרחֲ ֵמי

The Zohar explains the root word for ‘‘ ’עיריןwatchers’ and quotes 1 Samuel 28:16 “ ַויּ ֹאמֶ ר
� ְשׁמוּאֵ ל וְלָ מָּ ה ִתּ ְשׁאָ לֵ נִי וַיהוָה סָ ר מֵ ﬠָ לֶ י� ַוי ְִהי ﬠָ ֶר.”
“Then Samuel said: “So why do you ask me, seeing YHVH has departed from you and
has become your enemy?”
The last word in the verse is from the same root and has the meaning of a ‘foe’, ‘enemy’.
Those who are not loved above, raise judgments and for that, they are called ‘’עירין,’
Watchers’.
The decrees come in two ways, ‘’ﬠִ יר ו ְַק ִדּישׁ, watcher that represents judgments, and Holy
that is mercy, as we read in Daniel 4:20
“”ו ְִדי חֲ זָה מַ ְלכָּא ﬠִ יר ו ְַק ִדּישׁ נ ִָחת ִמן ְשׁמַ יָּא
“The king saw a watcher, a holy one, coming down from heaven”
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. ִא ְת ֲחזֵי ּפו ָּמא ַּכד ִא ְת ּ ְפ ַתח, ו ְּב ִא ּ ֵלין ִ ׂש ְפוָון.178
יה ִמ ְתלַ ְ ּב ּ ִ ׁשין ַּכ ָמה אֶ לֶ ף
ּ  ּ ֵב,ר ּוחָ א דְּ נ ִָפיק ִמן ּפו ָּמא
יאן
ָ יה נְ ִב
ַ ׁ ּ  וְ כַ ד ִא ְת ּ ְפ.וְ ִר ְבבָ ן
ּ  ִמ ְתלַ ְ ּב ּ ִ ׁשין ּ ֵב,שט
 ַּכד ִמ ִּלין נ ְָפ ִקין ִמן. וְ כֻ ְּלה ּו ּ ֶפה ְייָ' ִא ְקרוּן.ימנֵי
ְ ְֵמה
 ִמ ְת ַנה ֲִרין ְלכֻ ְּלה ּו,ֲשין ְ ּב ִ ׂש ְפוָון
ׁ ִ  ו ִּמ ְת ַרח,ּפו ָּמא
 ַעד דְּ ִמ ְת ַק ְּט ִרין ּ ֻכ ְּלה ּו,ִּת ְמנֵי סָ ֵרי ַא ְל ִפין ָע ְל ִמין
,ילין
ִ ו ְ ּׁש ִב
אוֹ ְר ִחין
ְ ּב ַת ְמנֵיסָ ר
,ַּכח ֲָדא
.דְּ ִא ְ ׁש ְּתמוֹ ְד ָען

 ר ּו ָחא. ִא ְתחֲ זֵי ּפ ּו ָמא ַּכד ִא ְת ּ ְפ ַתח,ש ְפוָ ון
ׂ ִ  ּו ְב ִא ּ ֵלין.178
 וְ ַכד.יה ִמ ְתלַ ְּב ּ ׁ ִשין ַּכ ָמה ֶאלֶ ף וְ ִר ְב ָבן
ּ  ּ ֵב,ְ ּדנָ ִפיק ִמן ּפ ּו ָמא
'ָ וְ כֻ ְּלה ּו ּ ֶפה יְ י.ימנֵי
ְ יאן ְמ ֵה
ָ יה נְ ִב
ּ  ִמ ְתלַ ְּב ּ ׁ ִשין ּ ֵב,ִא ְת ּ ְפ ּ ׁ ַשט
,ש ְפוָ ון
ׂ ִ  ּו ִמ ְת ַרחֲ ׁ ִשין ְּב, ַּכד ִמ ִּלין נָ ְפ ִקין ִמן ּפ ּו ָמא.ִא ְקר ּון
 ַעד,ִמ ְת ַנהֲ ִרין לְ כֻ ְּלה ּו ִּת ְמנֵי ָס ֵרי ַאלְ ִפין ָעלְ ִמין
,או ְר ִחין ּו ׁ ְש ִבילִ ין
ֹ ֵיסר
ָ  ְּב ַת ְמנ,ְ ּד ִמ ְת ַק ְּט ִרין ּ ֻכ ְּלה ּו ַּכחֲ ָדא
.מו ְד ָען
ֹ ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת

When the lips are open, the mouth releases the Ruach that is dressed with many
thousands and tens of thousands of lights from Chokmah and Chassadim. When these
lights come and spread out, the faithful prophets hold to it and they are all called “God’s
mouth”.
When the words come out and move the lips they illuminate 18,000 worlds that connect
together in Yessod of Malchut that is called ‘’חי, ‘Life’. ‘ ’חיis numerically 18 and it refers
to eighteen known paths and ways that represent the vessel that receives the light from
Yessod.
ישן
ָׁ  )בדא( ְ ּב ִל, וְ כ ּ ָֹלא ְמחַ ָּכאן ְלפו ָּמא דָּ א.179
 וְ ַעל.יט ָרא דְּ ִטיה ֲָרא ְ ּבעו ְּט ָרא
ְ ְממַ ּ ֵלל ַר ְב ְרבָ ן ְ ּב ִק
, )שיר השירים ה( ִחכּ וֹ מַ ְמ ּ ַת ִ ּקים,דָּ א ְ ּכ ִתיב
 )איוב, ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָאמֵ ר. ֹ מַ אי ִחכּ ו.מַ ְמ ּ ַת ִ ּקים וַדַּ אי
ְ ֵלד( וְ ח
 אֵ ׁש, וְ כֻ ּלוֹ מַ חֲמַ דִּ ים.יך י ְִט ַעם לֶ אֱ כוֹ ל
 )ס''א מתדבקין, אֶ ּ ָׁשא וּמַ יָיא ִמ ְת ּ ַת ְקנָן.וּמַ יִם
 )בציורוי( דְּ הָ א ְ ּגוָונֵי ִמ ְתחַ ְ ּב ָרן,ויאן( י ָָאן ְ ּב ִציּיוּרוֹ י
.ַּכח ֲָדא

ישן ְמ ַמ ּ ֵלל
ָ ׁ ִ )בדא( ְּבל, וְ כ ּ ָֹלא ְמ ַח ָּכאן לְ פ ּו ָמא ָ ּדא.179
 וְ ַעל ָּדא.יט ָרא ְ ּד ִטיהֲ ָרא ְּבע ּו ְט ָרא
ְ ַר ְב ְר ָבן ְּב ִק
 ַמ ְמ ּ ַת ִּקים, )שיר השירים ה( ִח ּכ ֹו ַמ ְמ ּ ַת ִּקים,ְ ּכ ִתיב
ְ  )איוב לד( וְ ֵח, ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר. ַמאי ִח ּכ ֹו.וַ ַּדאי
יך
 ֶא ּ ׁ ָשא ּו ַמיָיא. ֵא ׁש ּו ַמיִ ם, וְ כֻ לּ ֹו ַמחֲ ַמ ִ ּדים.כול
ֹ ֱיִ ְט ַעם לֶ א
ָאן
ָ ויאן( י
מתדבקין
 )ס''א,ִמ ְת ּ ַת ְקנָ ן
. )בציורוי( ְ ּד ָהא ְ ּגוָ ונֵי ִמ ְת ַח ְּב ָרן ַּכחֲ ָדא,רוי
ֹ ְּב ִציּי ּו

The tongue has the aspect of the middle line that unites the two lines that are the two
lips. The tongue polish the lights of the Right and Left lines in the middle and for that
it is written;
Songs 5:16
“ְרוּשׁלָ ִם
ָ דוֹדי ְוזֶה ֵרﬠִ י ְבּנוֹת י
ִ  ִחכּוֹ מַ ְמ ַת ִקּים ְוכֻלּוֹ מַ חֲ מַ ִדּים זֶה.”
“His mouth is most sweet, Yes, he is altogether lovely. This is my beloved, And this is
my friend, O daughters of Jerusalem!”
The Left and the Right are Fire and Water and they bind together with the colors of red
and white to express a pleasant connection.
Lesson;
With this Zohar, we continue with the study of the Lights that come from the mouth.
The mouth is the aspect of Malchut because it manifests the Lights from Chokmah and
Binah that comes from Zeir Anpin (nose). The fire aspect in the mouth is the energy of
the heart (Fire) that heats up the air in the lungs(Water) and lets it vibrate on the way
up and out from the mouth. Then the words manifest and are expressed with the
tongue and the lips.
 דְּ ִמ ְת ּג ְַּלפָ ן ְ ּב ִע ְטרוֹ י,ימן
ָ  ְ ּב ַא ְתוָון ְר ִ ׁש, ֹ ִחכּ ו.180 רוי
ֹ ְּב ִע ְט
 דְּ טָ ִריד,' א.ְ ּד ָט ִריד ְ ּג ִל ִידין )גליפין( אחה''ע ַּב ָ ּגרוֹ ן
95

 ְ ּד ִמ ְת ַּג ְּל ָפן,ימן
ָ ְּב ַא ְתוָ ון ְר ׁ ִש
, ִח ּכ ֹו.180
,'א
.רון
ֹ ּ ַב ָ ּג
ְ ּגלִ ִידין )גליפין( אחה''ע
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 ו ְּמהָ ֵקם, )דניאל ב( ו ְּמהַ ְעדֵּ א מַ ְל ִ ּכין,מַ ְל ִ ּכין
יש
ׁ  ָּכ ִב, וְ סָ ִליק וְ ָע ִטיר, דְּ טָ ִריד וְ נ ִָחית,' ח.מַ ְל ִ ּכין
 סָ ִטיר,ימא
ָ יקה דְּ ִא
ָ ִ ה' ְינ.ְ ּבאֶ ּ ָׁשא ָ ּג ִליף ְ ּברוּחָ א
 ְ ּב ִתיאו ְּב ָתא,שט ְלנו ְּק ָּבא ַר ָּבא
ַ ׁ ּ  ִא ְת ּ ְפ,ְלנו ְּק ָּבא
 )עד דמתקטרי( ִמ ְת ַק ְּט ֵרי,ישא
ָׁ ִַּקד
דְּ ַק ְר ּ ָתא
 )שיר השירים, ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָאמֵ ר.ַא ְת ִרין דָּ א ְ ּב ָדא
,יפסָ א
ְ  ע' ִטיה ֲָרא דְּ ִט.ד( הַ ר הַ ּמוֹ ר ִ ּג ְב ַעת הַ ְּלבוֹ נָה
,יטין דַּ עֲ נ ִָפין ִמ ְת ַאח ֲָדן
ִ  ְר ִה,יפסָ א
ְ ְ ּג ִליפָ א ְ ּב ִט
.יפין
ִ ְל ִס ְטרוֹ י ְלרו ִּחין ְ ּג ִל

,' ח. ּו ְמ ָה ֵקם ַמלְ ִ ּכין, )דניאל ב( ּו ְמ ַה ְע ֵּדא ַמ ְל ִ ּכין,ַמלְ ִ ּכין
יש ְּב ֶא ּ ׁ ָשא ָ ּגלִ יף
ׁ  ָּכ ִב, וְ ָסלִ יק וְ ָע ִטיר,ְ ּד ָט ִריד וְ נָ ִחית
 ִא ְת ּ ְפ ּ ׁ ַשט, ָס ִטיר לְ נ ּו ְק ּ ָבא,ימא
ָ יקה ְ ּד ִא
ָ ִ ה' יְ נ.ְּבר ּו ָחא
 )עד,ישא
ָ ׁ  ְּב ִתיא ּו ְב ָתא ְ ּד ַק ְר ּ ָתא ַק ִ ּד,לְ נ ּו ְק ּ ָבא ַר ּ ָבא
 ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת.דמתקטרי( ִמ ְת ַק ְּט ֵרי ַא ְת ִרין ָ ּדא ְּב ָדא
' ע.בונָ ה
ֹ  )שיר השירים ד( ַהר ַה ּמ ֹור ִ ּג ְב ַעת ַה ְּל,ָא ֵמר
יטין ַּדעֲ נָ ִפין
ִ  ְר ִה,יפ ָסא
ְ יפא ְּב ִט
ָ ִ ְ ּגל,יפ ָסא
ְ ִטיהֲ ָרא ְ ּד ִט
.יפין
ֹ  לְ ִס ְט,ִמ ְת ַאחֲ ָדן
ִ ִרוי לְ ר ּו ִחין ְ ּגל

‘His mouth is most sweet’ because the letters that are shaped in the mouth are arranged
in the three lines and received in Malchut. The letters  אחהעare formed in the throat.
Each of them in the three lines.
The right of the letter  אexpels Kings, the Left removes kings from their kingdom, and
the center raises kings.
The letter  חon its right expels and descends. The left line rises and adorns. The middle
line conquers fire and shape in spirit.
The  הis nourished from Mother, meaning from what Malchut receives from Mother.
The Right of Mother strengthens Malchut. From the left of Mother, Malchut spreads to
the higher Malchut that is the level of Lea that is called the ‘great female’. The middle
line of Mother is with the desire of Malchut to connect to Chassadim in the center,
where the right and the left join together.
The right of the letter  עis the purity of its level. The left of the  עis the force of the vessel
of that level. The center is the branches of Z”A that join the lights that form the letters.
, וְ הָ א ְ ּב ָרזֵי דְּ ַא ְתוָון דִּ ְ ׁשלֹמֹה מַ ְל ָּכא.181
ְ ֵ בד' גיכ''ק ַּבח,'ִא ְת ַע ּ ָטר ּו ִא ּ ֵלין ַא ְתוָון ד
יך ְ ּכ ָמה
ְ ְֵד ַא ְּת ָאמֵ ר וְ ח
 )איוב ו( ֲהי ֵָאכֵ ל,יך י ְִט ַעם לֶ אֱ כוֹ ל
 ו ְּכ ִתיב )ישעיה לב( וְ הָ יָה.' ֹּ ָתפֵ ל ִמ ְ ּב ִלי מֶ לַ ח וְ גו
 )תהלים יט( הַ ּ ֶנח ֱָמ ִדים.שה הַ ְּצ ָד ָקה ָׁשלוֹ ם
ֵׂ ֲמַ ע
. ְמתו ִּקים וַדַּ אי.' ִֹמזָּהָ ב ו ִּמ ּ ָפז ָרב ו ְּמתו ִּקים וְ גו

 ִא ְת ַע ּ ָטר ּו ִא ּ ֵלין, וְ ָהא ְּב ָרזֵי ְ ּד ַא ְתוָ ון ִ ּד ׁ ְשלֹמֹה ַמלְ ָּכא.181
ְ יך ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר וְ ֵח
ְ  בד' גיכ''ק ּ ַב ֵח,'ַא ְתוָ ון ד
יך יִ ְט ַעם
.' )איוב ו( הֲ י ֵָא ֵכל ּ ָת ֵפל ִמ ְּבלִ י ֶמלַ ח וְ ֹגו,כול
ֹ ֱלֶ א
ַה ְּצ ָד ָקה
שה
לב( וְ ָהיָה
ּו ְכ ִתיב )ישעיה
ֵׂ ֲַמע
ִמ ָ ּז ָהב ּו ִמ ּ ָפז ָרב
 )תהלים יט( ַה ּנֶחֱ ָמ ִדים.לום
ֹ ׁ ָש
. ְמת ּו ִקים וַ ַּדאי.'ּו ְמת ּו ִקים וְ ֹגו

In the secret of the letters of King Solomon, he says that the four letters  אחהעcrowned
with the four letters  גיכקthat are shaped in the roof of the mouth, palate.
The right line of these letters is represented with the words from Job 34:3
“כִּ י ֹאזֶן ִמ ִלּין ִתּ ְבחָ ן וְחֵ � י ְִטﬠַ ם לֶ אֱ כֹל.”
“For the ear tests words As the palate tastes food.”
The left before joining the right is ‘flavorless’ and it is represented with the verse; Job
6:6
“הֲ יֵאָ כֵל ָתּפֵ ל ִמ ְבּ ִלי מֶ לַ ח ִאם יֶשׁ טַ ﬠַ ם ְבּ ִריר חַ לָּ מוּת.”
“Can flavorless food be eaten without salt? Or is there any taste in the white of an egg?”
The following verse is said on Malchut that receives abundance from the
Isaiah 32:17
“ֲשׂה הַ צְּ ָד ָקה ָשׁלוֹם וַ ֲﬠב ַֹדת הַ צְּ ָד ָקה הַ ְשׁ ֵקט וָבֶ טַ ח ﬠַ ד עוֹלָ ם
ֵ ”וְהָ יָה מַ ﬠ
“The work of righteousness will be peace, And the effect of righteousness, quietness,
and assurance forever.”
This verse is the center that unifies and makes peace between the right and the left.
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Psalms 19:11
“צוּפים
ִ תוּקים ִמ ְדּבַ שׁ ְונֹפֶ ת
ִ וּמ
ְ וּמפַּ ז ָרב
ִ הַ נֶּחֱ מָ ִדים ִמזָּהָ ב.”
“More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold; Sweeter also than
honey and the honeycomb.”
This verse is said on Malchut that receive דabundance from the three lines of  גיכקthat
are certainly sweet.
Lesson;

The Hebrew letters divided into five groups that get their force from different parts of the
mouth as we can see in the chart below. We can see that the order of the groups
represents the ‘journey’ of the letters from the throat through the palate, tongue, teeth,
and
lips.

.' ֹ ּגַם ַע ְב ְד ָך נִ זְהָ ר ָּבהֶ ם וְ גו, דָּ וִ ד מַ ְל ָּכא ָאמַ ר.182
 דְּ לָ א,ַּא ְסהַ ְדנָא ָעלַ י דְּ כָ ל יוֹ ָמאי ִא ְזדְּ הַ ְרנָא ְ ּבהו
 ַּבר יוֹ ָמא חַ ד דְּ ָע ִט ְירנָא ִע ְט ֵרי,ְּל ַא ְט ָע ָאה ְ ּבהו
 ַוחֲמֵ ינָא בּ ו ִּצינָא, ִ ּב ְמ ַע ְר ּ ָתא דְּ מֵ רוֹ נְ יָא,מַ ְל ָּכא
דְּ אֶ ּ ָׁשא ִמ ְתלַ הֲטָ א ַא ּפו ְּתיָא דְּ מֵ רוֹ נְ יָא )נ''א
 מֵ הַ הוּא יוֹ ָמא ִאזְדָּ הַ ְרנָא. וְ ִאזְדַּ עֲ ז ְַענָא,(דמערתא
 ז ַָּכ ָאה.יקנָא לוֹ ן ָּכל יוֹ ָמאי
ְ  וְ לָ א ָׁש ִב,ְּ ּב ַד ְע ּ ָתאי ְ ּבהו
 וְ טָ ִעים,יקא דְּ מַ ְל ָּכא
ָ יה מַ אן דְּ ִאזְדְּ הַ ר ִ ּב ְמ ִּת
ּ חוּלָ ֵק
 )תהלים לד( טַ עֲ מ ּו, ַעל דָּ א ְ ּכ ִתיב.ְ ּבה ּו ִ ּכ ְד ַק ֲחזֵי
 ּו ְכ ִתיב )משלי ט( ְלכ ּו לַ חֲמ ּו.' ֹו ְּרא ּו ִ ּכי טוֹ ב ְייָ' וְ גו
.' ְֹ ּבלַ ְח ִמי וְ גו

.' ַּגם ַע ְב ְד ָך נִ זְ ָהר ּ ָב ֶהם וְ ֹגו, ָ ּדוִ ד ַמלְ ָּכא ָא ַמר.182
 ְ ּדלָ א,ַא ְס ַה ְדנָ א ָעלַ י ְ ּד ָכל ֹיו ָמאי ִאזְ ְ ּד ַה ְרנָ א ְּבה ּו
, ּ ַבר ֹיו ָמא ַחד ְ ּד ָע ִט ְירנָ א ִע ְט ֵרי ַמלְ ָּכא,לְ ַא ְט ָע ָאה ְּבה ּו
 וַ חֲ ֵמינָ א ּב ּו ִצינָ א ְ ּד ֶא ּ ׁ ָשא ִמ ְתלַ הֲ ָטא,רונְ יָא
ֹ ִּב ְמ ַע ְר ּ ָתא ְ ּד ֵמ
 ֵמ ַהה ּוא. וְ ִאזְ ַּדעֲ ַז ְענָ א,(רונְ יָא )נ''א דמערתא
ֹ ַא ּפ ּו ְתיָא ְ ּד ֵמ
לון ָּכל
ֹ יקנָ א
ְ  וְ לָ א ׁ ָש ִב,ֹיו ָמא ִאזְ ָ ּד ַה ְרנָ א ְּב ַד ְע ּ ָתאי ְּבה ּו
,יקא ְ ּד ַמלְ ָּכא
ָ יה ַמאן ְ ּד ִאזְ ְ ּד ַהר ִּב ְמ ִּת
ּ  ז ַָּכ ָאה ח ּולָ ֵק.ֹיו ָמאי
 )תהלים, ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב.וְ ָט ִעים ְּבה ּו ִ ּכ ְד ַקחֲ זֵי
 ּו ְכ ִתיב )משלי ט( לְ כ ּו.'טוב יְ יָ' וְ ֹגו
ֹ לד( ַטעֲ מ ּו ּו ְרא ּו ִ ּכי
.'לַ חֲ מ ּו ְּבלַ ְח ִמי וְ ֹגו

King David said that he watched his word to connect to the three lines in balance and
enjoy the ‘taste’ of ‘Sweeter than honey and the honeycomb.’ (Psalms 19:11)
Psalms 19:12
“גַּם ﬠַ ְב ְדּ� נִזְ הָ ר בָּ הֶ ם ְבּ ָשׁ ְמ ָרם ﬠֵ ֶקב ָרב.”
“Moreover by them, Your servant is warned, And in keeping them there is great reward.”
Rabbi Shimon testifies about himself that all his life he was avoiding making a mistake
and receiving from the Left alone, except for one day while praising the King in the cave
of Meronia. He was not careful to have the Left united with the Right, and he saw a
burning flame at the opening of the cave. He understood that the fire represents
judgments from the left and it shook him up. From that day he was careful to receive
only from the three lines together. He praised those who are careful with the ‘sweets’ of
the King, and taste them properly.
Psalms 34:9
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“טַ ﬠֲמוּ ְוּראוּ כִּ י טוֹב יְהוָה אַ ְשׁ ֵרי הַ גֶּבֶ ר יֶחֱ סֶ ה בּוֹ.”
“Oh, taste and see that YHVH is good; Blessed is the man who trusts in Him!”
Proverbs 9:5
“וּשׁתוּ ְבּ ַייִן מָ סָ כְ ִתּי
ְ לכוּ לַ חֲ מוּ ְבלַ חֲ ִמי.”
ְ
“Come, eat of my bread And drink of the wine I have mixed.”
Lesson;
The bread is the aspect of the words of the Torah that is Zeir Anpin and the center
column. The wine is the aspect of the Torah secrets, Zohar. They are for us ‘Sweeter
than honey and the honeycomb.’. We should be careful to never use our mouth for
negativity ‘fiery’ words that are the aspect of the Left and draw judgments on us.
=-= The birth of Malchut =-=
 וְ ִא ְתמַ ְּליָין,שט דְּ כו ָּרא ְ ּב ַד ַעת
ַ ׁ  ִא ְת ּ ְפ.183
,ישא דְּ גו ְּל ּג ְַל ּ ָתא ָׁש ֵרי
ָׁ  מֵ ֵר,ַא ְכסַ ְד ִרין וְ ִאדָּ ִרין
. ְמחַ דוֹ י ו ְּדרוֹ עוֹ י ו ְּבכ ּ ָֹלא,שט ְ ּבכָ ל ּגוּפָ א
ַ ׁ וְ ִא ְת ּ ְפ
דְּ בו ִּצינָא
נִ יצוֹ צָ א
ִא ְתדְּ בַ ק
,מֵ אֲ חוֹ רוֹ י
רצ''ו
וְ ַא ּ ִפיק )דף
וְ לַ הֲטָ א
,דְּ ַק ְרדִּ ינו ָּתא
,ימא ִמ ָּכל ִס ְטרוֹ י
ָ  ְס ִת,ע''א( ּג ְֻל ּג ְַל ּ ָתא ח ֲָדא
,וּנְ ִהיר ּו )ס''א ונחיתו( דִּ ְת ֵרי מוֹ חֵ י ְ ּג ִליפָ ן ָּב ּה
ַּכ ְך
ְ ּבגִ ין
.ְ ּב ִס ְטרוֹ י דִּ ְדכו ָּרא
וְ ִא ְתדַּ ְ ּב ַקת
 ַאל ִּת ְק ֵרי,ִא ְת ְק ֵרי )שיר השירים ה( יוֹ נ ִָתי ַת ּ ָמ ִתי
.ַת ּ ָמ ִתי אֶ ּ ָלא ְתאוֹ ָמ ִתי וַדַּ אי

 וְ ִא ְת ַמ ְּליָין ַא ְכ ַס ְד ִרין, ִא ְת ּ ְפ ׁ ַשט ְ ּדכ ּו ָרא ְּב ַד ַעת.183
, וְ ִא ְת ּ ְפ ׁ ַשט ְּב ָכל ּג ּו ָפא,ישא ְ ּדג ּולְ ַּגלְ ּ ָתא ׁ ָש ֵרי
ָ ׁ  ֵמ ֵר,וְ ִא ָ ּד ִרין
יצו ָצא
ֹ ִ ִא ְת ְ ּד ַבק נ,רוי
ֹ חו
ֹ ֲ ֵמא.עוי ּו ְבכ ּ ָֹלא
ֹ רו
ֹ דוי ּו ְד
ֹ ְמ ַח
 וְ לַ הֲ ָטא וְ ַא ּ ִפיק )דף רצ''ו,ְ ּדב ּו ִצינָ א ְ ּד ַק ְר ִ ּדינ ּו ָתא
 ּונְ ִהיר ּו )ס''א,רוי
ֹ ימא ִמ ָּכל ִס ְט
ָ  ְס ִת,ע''א( ּגֻלְ ַּגלְ ּ ָתא חֲ ָדא
רוי
ֹ  וְ ִא ְת ַּד ְּב ַקת ְּב ִס ְט,יפן ּ ָב ּה
ֹ ונחיתו( ִ ּד ְת ֵרי
ָ ִמו ֵחי ְ ּגל
ְ
 ְּבגִ ין ַּכך ִא ְת ְק ֵרי )שיר השירים ה( ֹיונָ ִתי.ִ ּד ְדכ ּו ָרא
.או ָמ ִתי וַ ַּדאי
ֹ  ַאל ִּת ְק ֵרי ַת ּ ָמ ִתי ֶא ּ ָלא ְת,ַת ּ ָמ ִתי

Zeir Anpin spreads into his Da’at and fills the paths and chambers that are the six
Sefirot of Z”A. The Da\’at starts in the head and spreads to the entire body, the chest,
and the arms. To its back adheres a spark of light from the hard candle that is the
illumination of the Left column of Binah. The glowing light from the Left brought out a
head that is blocked from all its side with Light of Chokmah and Binah in it. This head
adhered to the male side, beyond him, and became a twin to Zeir Anpin.
Songs 5:2
“ֻצּוֹתי ְר ִסיסֵ י לָ יְלָ ה
ַ ֹאשׁי נ ְִמלָ א טָ ל ְקוּ
ִ דּוֹדי דוֹפֵ ק ִפּ ְת ִחי ִלי אֲ חֹ ִתי ַרﬠְ י ִָתי יוֹנ ִָתי ַתמָּ ִתי ֶשׁרּ
ִ ְשׁנָה ו ְִל ִבּי ﬠֵ ר קוֹל
ֵ אֲ ִני י.”
“I sleep, but my heart is awake; It is the voice of my beloved! He knocks, saying, “Open
for me, my sister, my love, My dove, my perfect one; For my head is covered with dew,
My locks with the drops of the night.”
The Zohar explains that “my perfect one” “”תמָּ ִתי
ַ should be read as ‘’תאומתי, “My twin”.
יה ְ ּגוָונֵי )ס''א גווני
ַׂ .184 יה ְ ּגוָ ונֵי )ס''א גווני בגו
ֹ ֲשע
ּ שעֲ רוֹ י דְּ נו ְּק ָּבא ְ ּכ ִלילָ ן ּ ֵב
ּ רוי ְ ּדנ ּו ְק ּ ָבא ְ ּכלִ ילָ ן ּ ֵב
ׂ ַ .184
 )שיר השירים ז( וְ ַד ּ ַלת, ְ ּכ ִד ְכ ִתיב,(ֹאש ְך בגו גווני
ֵ ׁ  )שיר השירים ז( וְ ַד ּ ַלת ר, ְ ּכ ִד ְכ ִתיב,(גווני
, ִא ְת ְקטַ ר ְ ּגבו ָּרה ַּבחֲמֵ ׁש ְ ּגבו ָּראן.ֹאש ְך ָּכ ַא ְר ָ ּג ָמן
ֵ ׁ  וְ ִא ְת ּ ַפ ּ ׁ ְש ַטת ר, ִא ְת ְק ַטר ְ ּגב ּו ָרה ּ ַבחֲ ֵמ ׁש ְ ּגב ּו ָראן.ָּכ ַא ְר ָ ּג ָמן
 וְ ִא ְתדַּ ְ ּב ַקת,וְ ִא ְת ּ ַפ ּ ְ ׁשטַ ת נו ְּק ָּבא ְ ּב ִס ְט ָרהָ א
.רוי ִ ּד ְדכ ּו ָרא
ֹ  וְ ִא ְת ַּד ְּב ַקת ְּב ִס ְט,נ ּו ְק ּ ָבא ְּב ִס ְט ָר ָהא
.ְ ּב ִס ְטרוֹ י דִּ ְדכו ָּרא
Songs 7:6
“ֹאשׁ� כָּאַ ְרגָּמָ ן מֶ לֶ � אָ סוּר בָּ ְרהָ ִטים
ֵ ֹאשׁ� ﬠָ לַ יִ� ַכּכּ ְַרמֶ ל ו ְַדלַּ ת ר
ֵ ר.”
“Your head crowns you like Mount Carmel, And the hair of your head is like purple; A
king is held captive by your tresses.”
The hair of the female that is Malchut has the colors of white, red, and green that is
called Purple.
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Lesson;
The process above describes the upper Light coming down to Da’at and form the female,
Malchut attached to the male, Z”A.
We read in Genesis 1:27 “male and female created He them”. Adam is the aspect of Zeir
Anpin and Eve, the female, Malchut, that was attached to him before they were
separated.
Adam  אדםis numerically 45, same as the YHVH name related to Zeir Anpin -ואו-הא-יוד
הא.
we also learn in the study of the Tree of Life that in the process of creating the worlds
from Atzilut to Asiyah, Zeir Anpin and Malchut were attached to each other, on the
same level, until the final stage.
יאת
ַ  וְ ָא ִת.ִמ ִ ּס ְטרוֹ י
 ַעד דְּ ִא ְת ּ ָפ ְר ָׁשא.185
 וְ כַ ד ִמ ְתחַ ְ ּב ָרן.יה ַא ּ ִפין ְ ּב ַא ּ ִפין
ּ ְל ִא ְתחַ ְ ּב ָרא ִע ּ ֵמ
 דְּ כַ ר,יפנָא
ְ  מֵ הָ כָ א אוֹ ִל.ִמ ְתחַ ְזיָין חַ ד ּגוּפָ א מַ ּ ָמ ׁש
 וְ כֻ ְּלה ּו )וכלא, ִא ְת ֲחזֵי ּ ְפלַ ג ּגוּפָ א,ִ ּב ְלחוֹ דוֹ י
, וְ כַ ד ִמ ְתחַ ְ ּב ָרן ַּכח ֲָדא. וְ כַ ְך נו ְּק ָּבא.איהו( ַרחֲמֵ י
 אוּף. וְ הָ ִכי הוּא,ִא ְת ֲחזֵי כּ ּ ָֹלא חַ ד ּגוּפָ א מַ ּ ָמ ׁש
 כּ ּ ָֹלא הוּא חַ ד, ַּכד דְּ כַ ר ִא ְתחַ ָּבר ְ ּבנו ְּק ָּבא,הָ כָ א
 דְּ הָ א ּ ֻכ ְּלה ּו ִמ ּגוּפָ א,ּ וְ ָע ְל ִמין ּ ֻכ ְּלה ּו ְ ּבחֵ ידו,ּגוּפָ א
.ְ ׁש ִלים ִמ ְת ָּב ְרכָ ן

יאת לְ ִא ְת ַח ְּב ָרא
ַ  וְ ָא ִת.רוי
ֹ  ַעד ְ ּד ִא ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשא ִמ ִּס ְט.185
 וְ ַכד ִמ ְת ַח ְּב ָרן ִמ ְת ַחזְ יָין ַחד ּג ּו ָפא.יה ַא ּ ִפין ְּב ַא ּ ִפין
ּ ִע ּ ֵמ
 ִא ְתחֲ זֵי ּ ְפלַ ג,דוי
ֹ חו
ֹ ְ ְ ּד ַכר ִּבל,יפנָ א
ֹ  ֵמ ָה ָכא.ַמ ּ ָמ ׁש
ְ ִאול
 וְ ַכד. וְ ַכ ְך נ ּו ְק ּ ָבא. וְ כֻ ְּלה ּו )וכלא איהו( ַרחֲ ֵמי,ּג ּו ָפא
 וְ ָה ִכי, ִא ְתחֲ זֵי ּכ ּ ָֹלא ַחד ּג ּו ָפא ַמ ּ ָמ ׁש,ִמ ְת ַח ְּב ָרן ַּכחֲ ָדא
 ּכ ּ ָֹלא ה ּוא, ַּכד ְ ּד ַכר ִא ְת ַח ּ ָבר ְּבנ ּו ְק ּ ָבא, א ּוף ָה ָכא.ה ּוא
 ְ ּד ָהא ּ ֻכ ְּלה ּו ִמ ּג ּו ָפא, וְ ָעלְ ִמין ּ ֻכ ְּלה ּו ְּב ֵחיד ּו,ַחד ּג ּו ָפא
.ׁ ְשלִ ים ִמ ְת ּ ָב ְר ָכן

Malchut was separated from the rib, which is the side of Zeir Anpin in a sawing process
to come face to face with him. When they are joined together they look like one because
they are the Right and Left from the same level.
We learn from that the soul of a male is like half of a body, meaning half of the soul.
The right side, male, is Chessed and the Left side is female, Gevurah.
When the two sides are together the upper worlds are filled with joy because they are
blessed from the body in its complete state.
 )שמות כ( ַעל ּ ֵכן ּ ֵב ַר ְך ְייָ' אֶ ת, וְ הַ ְיינ ּו ָרזָא.186
 דְּ הָ א ִא ְ ׁש ְּתכַ ח כּ ּ ָֹלא ְ ּבחַ ד.ּשהו
ֵ ׁ ְּש ָּבת ַוי ְַקד
ַ ׁ ּ ַיוֹ ם ה
יתא ִא ְת ַד ְ ּב ַקת
ָ ִ דְּ הָ א מַ ְטרוֹ נ,ּגוּפָ א ְ ׁש ִלים
 וְ ַעל ּ ֵכן ִ ּב ְרכָ אן. וְ ִא ְ ׁש ְּתכַ ח ּגוּפָ א חַ ד,ְ ּבמַ ְל ָּכא
 מַ אן דְּ לָ א, וּמֵ הָ כָ א.ִמ ְ ׁש ּ ַת ְ ּכ ִחין ְ ּבהַ אי יוֹ ָמא
 וְ לֵ ית, ִא ְק ֵרי ּ ְפלַ ג ּגוּפָ א,ִא ְ ׁש ְּתכַ ח דְּ כַ ר וְ נו ְּק ָּבא
 אֶ ּ ָלא,ימא ַוחֲסֵ ָירא
ָ ִש ְריָא ְ ּב ִמ ּ ָלה ּ ְפג
ַ ׁ ִ ּב ְרכָ ָתא
, וְ לָ א ְ ּבפַ ְל ּגוּת ִמ ּ ָלה, ְ ּב ִמ ּ ָלה ְ ׁש ִלים,ַּבאֲ ָתר ְ ׁש ִלים
 וְ לָ א,וּפַ ְל ּגוּת ִמ ּ ָלה לָ א ִא ְת ְקיָים ְל ָע ְל ִמין
.ִא ְת ָּב ְרכָ ן ְל ָע ְל ִמין

 )שמות כ( ַעל ֵּכן ּ ֵב ַר ְך יְ יָ' ֶאת ֹיום, וְ ַהיְ ינ ּו ָרזָ א.186
 ְ ּד ָהא ִא ׁ ְש ְּת ַכח ּכ ּ ָֹלא ְּב ַחד ּג ּו ָפא.ַה ּ ׁ ַש ּ ָבת וַ יְ ַק ְ ּד ׁ ֵשה ּו
 וְ ִא ׁ ְש ְּת ַכח,יתא ִא ְת ַד ְּב ַקת ְּב ַמלְ ָּכא
ָ ִרונ
ֹ  ְ ּד ָהא ַמ ְט,ׁ ְשלִ ים
. וְ ַעל ֵּכן ִּב ְר ָכאן ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ִחין ְּב ַהאי ֹיו ָמא.ּג ּו ָפא ַחד
 ִא ְק ֵרי ּ ְפלַ ג, ַמאן ְ ּדלָ א ִא ׁ ְש ְּת ַכח ְ ּד ַכר וְ נ ּו ְק ּ ָבא,ּו ֵמ ָה ָכא
,ימא וַ חֲ ֵס ָירא
ָ ִ וְ לֵ ית ִּב ְר ָכ ָתא ׁ ַש ְריָא ְּב ִמ ּ ָלה ּ ְפג,ּג ּו ָפא
, וְ לָ א ְּב ַפלְ ּג ּות ִמ ּ ָלה, ְּב ִמ ּ ָלה ׁ ְשלִ ים,ֶא ּ ָלא ּ ַבאֲ ָתר ׁ ְשלִ ים
 וְ לָ א ִא ְת ּ ָב ְר ָכן,ּו ַפלְ ּג ּות ִמ ּ ָלה לָ א ִא ְת ְקיָים לְ ָעלְ ִמין
.לְ ָעלְ ִמין

Exodus 20:10
“”ﬠַ ל כֵּן בֵּ ַר� יְהוָה אֶ ת יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת וַי ְַק ְדּ ֵשׁהוּ
“Therefore YHVH blessed the Sabbath day and hallowed it.”
On Shabbat, there is a complete unification between the male and female and they
become one body. When that happens, YHVH brings blessings because blessings can
come only to a complete vessel.
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ֹ .187נוי ְ ּדנ ּו ְק ּ ָבאּ ,כ ּ ָֹלא ִמנ ֹּוי ִ ּד ְדכ ּו ָרא ה ּוא .וְ ָהא
מו ְד ָען ּ ֵבינֵי ַח ְב ַריָיאֵ .מ ַהאי נ ּו ְק ּ ָבא
ימנָ א ִמ ּ ֵלי ,וְ ִא ׁ ְש ְּת ֹ
או ִק ְ
ֹ
ִמ ְת ַאחֲ ָדן ָּכל ִאי ּנ ּון ִ ּדלְ ַת ּ ָתאִ .מ ָ ּנ ּה יַנְ ִקיןּ ,ו ָב ּה ּ ָת ִבין ,וְ ִהיא
יאת ֵאם לְ כֻ ְּלה ּוּ ְ .כ ָמה ְ ּד ַאחֲ ָרא ֵאם לְ ג ּו ָפא ,וְ ָכל
ִא ְת ְק ִר ַ
ְ
ּג ּו ָפא ִמ ָ ּנ ּה )ס''א לגנתא וכל גנתא מנה( יַנְ ָקאַּ .כך ַהאי
ֵאם לְ כֻ ְּלה ּו ַאחֲ ָרנִ ין ִ ּדלְ ַת ּ ָתא.

 .187נוֹ י דְּ נו ְּק ָּבא ,כּ ּ ָֹלא ִמנּוֹ י דִּ ְדכו ָּרא הוּא .וְ הָ א
ימנָא ִמ ּ ֵלי ,וְ ִא ְ ׁש ְּתמוֹ ְד ָען ּ ֵבינֵי חַ ְב ַריָיא .מֵ הַ אי
אוֹ ִק ְ
נו ְּק ָּבא ִמ ְת ַאח ֲָדן ָּכל ִאי ּנוּן דִּ ְל ַת ּ ָתאִ .מ ּנ ָּה יַנְ ִקין,
יאת אֵ ם ְלכֻ ְּלהוּּ ְ .כ ָמה
וּבָ ּה ּ ָת ִבין ,וְ ִהיא ִא ְת ְק ִר ַ
דְּ ַאח ֲָרא אֵ ם ְלגוּפָ א ,וְ כָ ל ּגוּפָ א ִמ ּנ ָּה )ס''א לגנתא
וכל גנתא מנה( יַנְ ָקאַּ .כ ְך הַ אי אֵ ם ְלכֻ ְּלה ּו
ַאח ֲָרנִ ין דִּ ְל ַת ּ ָתא.

The beauty of the female comes from the beauty of the male. The female, Malchut is
the root of the three worlds of B’riah, Yetzirah, and Asiyah. Malchut is like the mother
that all receive from her and go back to her. Binah is the mother to the body that is
Zeir Anpin that receives everything from her.
;Lesson
Binah nourishes Zeir Anpin and the unification of Z”A and Malchut draws lights of
blessings that benefit the lower three worlds. Without this unification, the lower worlds
are like empty vessels.

חו ִתי ָא ְּתִ .אית
מור לַ ָח ְכ ָמה אֲ ֹ
ּ ְ .188כ ִתיב) ,משלי ז( אֱ ֹ
ָח ְכ ָמה וְ ִאית ָח ְכ ָמה ,וְ ַהאי נ ּו ְק ּ ָבאִ ,א ְת ְק ֵרי ָח ְכ ָמה
זְ ֵע ָירא לְ גַ ּ ֵבי ַאחֲ ָרא וְ ַעל ָּדא ְ ּכ ִתיב) ,שיר השירים
חות לָ נ ּו ְק ַט ָ ּנה וְ ׁ ָש ַדיִ ם ֵאין לָ ּה וְ ֹגו'ּ ְ .ד ָהא ָּדא
ח( ָא ֹ
חות לָ נ ּו ְק ַט ָ ּנה ,וַ ַּדאי ְק ַט ָ ּנה ִא ְתחֲ זֵי
ְּבגָ ל ּו ָתא ִא ְת ְמ ׁ ַש ְךָ .א ֹ
יאה ִהיאּ ְ ,ד ָהא ִהיא ׁ ְשלִ ימ ּו
אֲ ָבל ַר ְב ְר ָבא ִהיא ,וְ ָס ִ ּג ָ
חו ָמה וְ ׁ ָש ַדי
ְ ּדנָ ִטיל ִמ ּכ ּ ָֹלאּ ְ .כ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב) ,שם( אֲ נִ י ֹ
לות .וְ ׁ ָש ַדיּ ְ ,ד ָהא ַמלְ יָין ִאי ּנ ּון לְ יַנְ ָקא לְ כ ּ ָֹלא.
ַּכ ִּמגְ ָ ּד ֹ
ימא
לותּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון נַהֲ ִרין ַר ְב ְר ִבין ְ ּד ַנ ְפק ּו ֵמ ִא ּ ָ
ַּכ ִּמגְ ָ ּד ֹ
ִע ּ ָל ָאה.

ּ ְ .188כ ִתיב) ,משלי ז( אֱ מוֹ ר לַ חָ ְכ ָמה אֲ חוֹ ִתי
ָא ְּתִ .אית חָ ְכ ָמה וְ ִאית חָ ְכ ָמה ,וְ הַ אי נו ְּק ָּבא,
ִא ְת ְק ֵרי חָ ְכ ָמה ז ְֵע ָירא ְלג ּ ֵַבי ַאח ֲָרא וְ ַעל דָּ א
ְ ּכ ִתיב) ,שיר השירים ח( ָאחוֹ ת לָ נ ּו ְקטַ ּנָה וְ ָׁש ַדיִם
ש ְךָ .אחוֹ ת
אֵ ין לָ ּה וְ גוֹ ' .דְּ הָ א דָּ א ְ ּב ָגלו ָּתא ִא ְת ְמ ׁ ַ
לָ נ ּו ְקטַ ּנָה ,וַדַּ אי ְקטַ ּנָה ִא ְת ֲחזֵי אֲ בָ ל ַר ְב ְרבָ א
יאה ִהיא ,דְּ הָ א ִהיא ְ ׁש ִלימ ּו דְּ נ ִָטיל
ִהיא ,וְ סָ ִ ּג ָ
ִמכּ ּ ָֹלאּ ְ .כ ָמה דִּ ְכ ִּתיב) ,שם( אֲ נִ י חוֹ ָמה וְ ָׁש ַדי
ַּכ ּ ִמגְ דָּ לוֹ ת .וְ ָׁש ַדי ,דְּ הָ א מַ ְליָין ִאי ּנוּן ְל ַינְ ָקא
ְלכ ּ ָֹלאַּ .כ ּ ִמגְ דָּ לוֹ ת ,דְּ ִאי ּנוּן ַנה ֲִרין ַר ְב ְר ִבין דְּ נ ְַפק ּו
ימא ִע ּ ָל ָאה.
מֵ ִא ּ ָ

Proverbs 7:4
”.אֱ מֹר לַ חָ כְ מָ ה אֲ חֹ ִתי אָ ְתּ וּמ ָֹדע לַ ִבּינָה ִת ְק ָרא“
“Say to wisdom (Chokmah), “You are my sister,” And call understanding (Binah) your
”nearest kin,
There are two levels of Chokmah. The supernal Chokmah is Father and Mother, and
the lower Chokmah that is Malchut, female, is called ‘small Chokmah’ when in
comparison to the supernal one. For that, it says
Songs 8:8
ֲשׂה לַ אֲ חֹ ֵתנוּ בַּ יּוֹם ֶשׁיְּ דֻ בַּ ר בָּ הּ“
ְשׁ ַדיִם אֵ ין לָ הּ מַ ה ַנּﬠ ֶ
”.אָ חוֹת לָ נוּ ְקטַ נָּה ו ָ
“We have a little sister, And she has no breasts. What shall we do for our sister On the
”?day when she is spoken for
The lower Chokmah is small because she is in exile and doesn’t have breasts that are
connected to Light for nourishing Israel. Even though she is small in exile, she can
receive from all the Sefirot and complete herself.
When Israel is connected in their land they get full with Light and can nurse all is says
Songs 8:10
ִיתי ְבﬠֵ ינָיו כְּ מוֹצְ אֵ ת ָשׁלוֹם“
ְשׁ ַדי כּ ִַמּגְ ָדּלוֹת אָ ז הָ י ִ
”.אֲ ִני חוֹמָ ה ו ָ
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“I am a wall, And my breasts like towers; Then I became in his eyes As one who found
peace.”
‘Like towers’ implies the big rivers that come out from the supernal Mother, Binah.
,ּש ָמאלָ א
ׂ ְ ימינָא ו
ִ שט דְּ כו ָּרא ִ ּב
ַ ׁ  ּת ּו ִא ְת ּ ְפ.189
 ִא ְק ֵרי,ּ וְ כַ ד ְ ּגוָונֵי ִא ְתחַ ְ ּברו.ְ ּביָרו ָּתא דְּ ַאחֲסָ נָא
 וְ ִא ְת ָע ִביד ִאילָ נָא, וְ ִא ְת ְּת ַּקן ָּכל ּגוּפָ א.ִּת ְפאֶ ֶרת
 )דניאל,וְ יָאֶ ה
ש ּ ִפיר
ַׁ
,וְ ַת ִ ּקיף
,ַר ְב ְרבָ א
 ו ְּב ַענְ ּפוֹ ִהי יְדוּרוֹ ן,ד( ְּתחוֹ תוֹ ִהי ּ ַת ְטלֵ ל חֵ י ַות ָּב ָרא
 דְּ רוֹ עוֹ י י ְִמינָא.יה
ּ  ו ָּמזוֹ ן ְלכ ּ ָֹלא ּ ֵב,עוֹ פֵ י ְ ׁשמַ יָא
יתה
ָ  ִ ּב ְ ׂש ָמאלָ א ִמ,ימינָא חַ יִּים וָחֶ סֶ ד
ִ  ִ ּב.ּש ָמאלָ א
ְׂ ו
ּ
ּ
 וְ ִא ְתמַ ְליָין ָכל, ִא ְת ּ ָת ַקן ְ ּב ַד ַעת, מֵ עוֹ י.וּגְ בו ָּרה
,דַּ אֲ מֵ ינָא
ְ ּכ ָמה
,וְ ִאדָּ ִרין
ַא ְכסַ ְד ִרין
.ּ )משלי כד( ו ְּב ַד ַעת ח ֲָד ִרים י ּ ִָמ ְלאו,דִּ ְכ ִּתיב

 ְּביָר ּו ָתא,ש ָמאלָ א
ִ  ּת ּו ִא ְת ּ ְפ ׁ ַשט ְ ּדכ ּו ָרא ִּב.189
ׂ ְ ימינָ א ּו
 וְ ִא ְת ְּת ַ ּקן. ִא ְק ֵרי ִּת ְפ ֶא ֶרת, וְ ַכד ְ ּגוָ ונֵי ִא ְת ַח ְּבר ּו.ְ ּד ַאחֲ ָסנָ א
 ׁ ַש ּ ִפיר, וְ ַת ִּקיף, וְ ִא ְת ָע ִביד ִאילָ נָ א ַר ְב ְר ָבא,ָּכל ּג ּו ָפא
 ּו ְב ַענְ ּפ ֹו ִהי,תו ִהי ּ ַת ְטלֵ ל ֵחיוַ ת ּ ָב ָרא
ֹ חו
ֹ  )דניאל ד( ְּת,ָאה
ֶ וְ י
עוי יְ ִמינָ א
ֹ רו
ֹ  ְ ּד.יה
ֹ רון
ֹ יְ ד ּו
ּ  ּו ָמ ֹזון לְ כ ּ ָֹלא ּ ֵב,עו ֵפי ׁ ְש ַמיָא
יתה
ָ ש ָמאלָ א ִמ
ִ  ִּב.ש ָמאלָ א
ׂ ְ  ִּב,ימינָ א ַח ִּיים וָ ֶח ֶסד
ׂ ְ ּו
 וְ ִא ְת ַמלְ יָין ָּכל ַא ְכ ַס ְד ִרין, ִא ְת ּ ָת ַ ּקן ְּב ַד ַעת,עוי
ֹ  ֵמ.ּוגְ ב ּו ָרה
 )משלי כד( ּו ְב ַד ַעת, ִ ּד ְכ ִּתיב, ְ ּכ ָמה ַּדאֲ ֵמינָ א,וְ ִא ָ ּד ִרין
.חֲ ָד ִרים יִ ּ ָמלְ א ּו

The male who is Zeir Anpin inherits from Father and Mother that is Chokmah and
Binah. Chokmah spreads into Chessed on the Right, and Binah to Gevurah on the Left.
The colors white on the Right and Red on the Left join in the Center, Tiferet. Then the
entire body is fully connected and becomes a big, strong, and beautiful tree. The
animals of the field that represent the armies of the world of B’riah, would be under it.
In its branches, the birds of the heavens that represent the world of Yetzirah would
dwell. The Tree, Z”A, has nourishments for all. From the Right arm come life and
Chessed, and from the Left, death, and Gevurah. His belly, which is his inner is
connected to Da’at and fills all corridors and chambers that are Netzach, Hod, Yessod,
and Chessed, Gevurah, and Tiferet as it says ;
Proverbs 24:4
“וּב ַדﬠַ ת חֲ ָד ִרים יִמָּ ְלאוּ כָּל הוֹן י ָָקר ְונָﬠִ ים.”
ְ
“By knowledge (Da’at) the rooms are filled With all precious and pleasant riches.”
Lesson;
This Zohar describes the flow of Light from the surrounding light (Chaya) into Zeir
Anpin of the world of Atzilut.
Surrounding Light is always higher than inner Light because the vessel always has
limited capacity. The inner light of Zeir Anpin receives the Light from Da’at to fill the
body and activate it to continue spreading the light to the lower worlds.
Each one of us has the aspect of Zeir Anpin and by our studies and spiritual
connections, we draw from the surrounding light and are able to do more in life.
Sharing is a very important action to open the vessel and receive more from the
surrounding light that is on a higher level.
.ׁשוֹ ִקין
 ִ ּב ְת ֵרין, ּת ּו ִא ְת ּ ְפ ָׁשט ּג ּופָ א.190
יעי
ֵ  ו ְּת ֵרין ּ ֵב,ו ִּמ ְת ַאח ֲָדן ּ ֵבי ַניְיה ּו ְּת ֵרין כּ ו ְּליָין
ו ְּרבוּת
ִמ ְ ׁשחָ א
דְּ כָ ל
.דִּ ְדכו ָּרא
 דְּ כָ ל,ַש
ׁ  ְ ּבה ּו ִא ְת ְ ּכנ,וְ חֵ ילָ א )דדכורא( דְּ כָ ל ּגוּפָ א
ש ְריָין כּ ּ ָֹלא ְ ּבפ ּום
ַ ׁ ְ ו. ִמ ְ ּנהוֹ ן נ ְָפ ִקין,ָילין דְּ נ ִָפיק
ִ ּחַ י
ְ
 בהו, )דכל גופא, ו ְּבגִ ין ָּכך ִא ְקרוּן ְצבָ אוֹ ת.ַא ּ ָמה
 ובגין כך אקרון. ושריין כלא בפום אמה,אתכנש
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 ּו ִמ ְת ַאחֲ ָדן. ִּב ְת ֵרין ׁש ֹו ִקין, ּת ּו ִא ְת ּ ְפ ׁ ָשט ּג ּו ָפא.190
 ְ ּד ָכל ִמ ׁ ְש ָחא.יעי ִ ּד ְדכ ּו ָרא
ֵ  ּו ְת ֵרין ּ ֵב,ּ ֵבינַ יְ יה ּו ְּת ֵרין ּכ ּולְ יָין
 ְ ּד ָכל, ְּבה ּו ִא ְת ְ ּכנ ַׁש,ּו ְרב ּות וְ ֵחילָ א )דדכורא( ְ ּד ָכל ּג ּו ָפא
. וְ ׁ ַש ְריָין ּכ ּ ָֹלא ְּבפ ּום ַא ּ ָמה.הון נָ ְפ ִקין
ֹ  ִמ ְּנ,ַח ּיָילִ ין ְ ּדנָ ִפיק
, בהו אתכנש, )דכל גופא,אות
ֹ ּו ְבגִ ין ָּכ ְך ִא ְקר ּון ְצ ָב

 דכל, ובגין כך אקרון צבאות.ושריין כלא בפום אמה
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 מנהון, דכל חיילין )דנפקי( דנפיק, צבאות.הוד
ֹ ְ מנהון נפקי( וְ ִאי ּנ ּון נ ֶַצח ו,חיילין )דנפקי( דנפיק
 נֶצַ ח. יְדוֹ ָ''ד, ִּת ְפאֶ ֶרת.נפקי( וְ ִאי ּנוּן נֶצַ ח וְ הוֹ ד
דו''ד
ָ ֹ ְ ּו ְבגִ ין ָּכ ְך י.אות
ֹ  ְצ ָב,הוד
ֹ ְ נ ֶַצח ו.דו''ד
ָ ֹ ְ י,ִּת ְפ ֶא ֶרת
ְ
. ו ְּבגִ ין ָּכך יְדוֹ ָ''ד ְצבָ אוֹ ת. ְצבָ אוֹ ת,וְ הוֹ ד

.אות
ֹ ְצ ָב

The body further spreads in two legs that are Netzach and Hod. Between them unite
two kidneys and two testicles of the male that are the inner aspects of Netzach, and
Hod. The liquid waste from the kidneys goes to the forces of the other side. From the
testicles come out semen that is the seeds for the souls, and all the forces of the body
are gathered in the two testicles and these armies go out to three lower worlds of B;riah,
Yetzirah, and Asiya. They stay at the opening of Yessod and they are Netzach and Hod
and called hosts. The sefira of Tiferet that represents the body has the name YHVH and
for that Netzach and Hod are called YHVH of Hosts.
This is the process of forming the vessels for the light of Chaya that comes from the
surrounding light into Zeir Anpin of Atzilut.
 ִסיּו ָּמא )נ''א כסותא( דְּ כָ ל, ַא ּ ָמה דִּ ְדכו ָּרא.191
 וְ ָדא הוּא דַּ ְר ּגָא דִּ ְמבַ ּ ֵסם. וְ ִא ְק ֵרי יְסוֹ ד,ּגוּפָ א
, וְ כָ ל ִּתיאו ְּב ּ ָתא דִּ ְדכו ָּרא ְלג ּ ֵַבי נו ְּק ָּבא.ְלנו ְּק ָּבא
. ְלאֲ ָתר דְּ ִא ְק ֵרי ִציּוֹ ן,ְ ּבהַ אי יְסוֹ ד ַעיִּיל ְלנ ּו ְק ָּבא
 ְ ּכבֵ ית ֶרחֶ ם,דְּ הָ ָתם הוּא אֲ ָתר ְ ּכסו ָּתא דְּ נו ְּק ָּבא
. ְייָ' ְצבָ אוֹ ת ִא ְק ֵרי יְסוֹ ד, ו ְּבגִ ין ָּכ ְך.ְל ִא ְּת ָתא

, ִס ּי ּו ָמא )נ''א כסותא( ְ ּד ָכל ּג ּו ָפא, ַא ּ ָמה ִ ּד ְדכ ּו ָרא.191
 וְ ָכל. וְ ָדא ה ּוא ַּד ְר ָ ּגא ִ ּד ְמ ַב ּ ֵסם לְ נ ּו ְק ּ ָבא.סוד
ֹ ְוְ ִא ְק ֵרי י
סוד ַע ִּייל
ֹ ְ ְּב ַהאי י,ִּתיא ּו ְב ּ ָתא ִ ּד ְדכ ּו ָרא לְ גַ ּ ֵבי נ ּו ְק ּ ָבא
 ְ ּד ָה ָתם ה ּוא אֲ ָתר ְ ּכס ּו ָתא. לְ אֲ ָתר ְ ּד ִא ְק ֵרי ִצי ֹּון,לְ נ ּו ְק ּ ָבא
אות
ֹ  יְ יָ' ְצ ָב, ּו ְבגִ ין ָּכ ְך. ְ ּכ ֵבית ֶר ֶחם לְ ִא ְּת ָתא,ְ ּדנ ּו ְק ּ ָבא
.סוד
ֹ ְִא ְק ֵרי י

The Yessod of the male, which is the ‘penis’ in the corporeal body, is the ending of the
body. It’s the level that brings pleasures to Malchut. The Yessod of the male holds the
desire of the male, Zeir Anpin, to the female, Malchut. This Yessod of Zeir Anpin enters
Malchut to the place that is called ‘‘ ’ציוןZion’. This place to Malchut is like a womb to a
woman. For that, the Yessod is called ‘YHVH of Hosts’.
This process is the secret of the Yessod of the vessels for the Light of Chaya of Zeir
Anpin.
 ְ ּכ ִתיב )תהלים קלב( ִ ּכי ָּבחַ ר ְייָ' ְ ּב ִציּוֹ ן ִאו ָּה.192
,יתא
ָ ִשת מַ ְטרוֹ נ
ַ ׁ ִא ְת ּ ָפ ְר
 ַּכד. ְֹלמוֹ ָׁשב לו
 ְ ּבמַ עֲ לֵ י,וְ ִא ְתח ְ ֲּב ַרת ְ ּבמַ ְל ָּכא ַאנְ ּ ִפין ְ ּב ַאנְ ּ ִפין
 ו ְּכ ֵדין י ִָתיב, ִא ְת ָע ִביד כּ ֹ ּ ָלא חַ ד ּגוּפָ א.ש ְ ּב ָתא
ַׁ
ְ
 וְ ִא ְק ֵרי כּ ּ ָֹלא ְ ׁש ָמא.ֵיה
ּ קו ְּד ָׁשא ְ ּב ִריך הוּא ְ ּבכו ְּר ְסי
ְ  ְ ּב ִר,ישא
יה ְל ָעלַ ם ְל ָע ְלמֵ י
ָׁ ִּ ְ ׁש ָמא ַקד,ְ ׁש ִלים
ּ ֵיך ְ ׁשמ
,יקנָא ַעד יוֹ ָמא דָּ א
ְ  ָּכל ִא ּ ֵלין ִמ ִּלין ְס ִל.ָע ְל ִמין
 וְ הַ ְ ׁש ּ ָתא ִא ְת ּג ְַליָין,דְּ ִא ְת ַע ּ ָטר ְ ּבה ּו ְל ָע ְל ָמא דְּ ָא ֵתי
. ז ַָּכ ָאה חוּלָ ִקי,הָ כָ א

 ְ ּכ ִתיב )תהלים קלב( ִ ּכי ּ ָב ַחר יְ יָ' ְּב ִצי ֹּון ִאוָ ּה.192
 וְ ִא ְתחֲ ְּב ַרת,יתא
ָ ִרונ
ֹ  ַּכד ִא ְת ּ ָפ ְר ׁ ַשת ַמ ְט.לו
ֹ מו ׁ ָשב
ֹ ְל
 ִא ְת ָע ִביד ּכ ּ ָֹלא. ְּב ַמעֲ לֵ י ׁ ַש ְּב ָתא,ְּב ַמלְ ָּכא ַאנְ ּ ִפין ְּב ַאנְ ּ ִפין
ְ  ּו ְכ ֵדין י ִָתיב ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,ַחד ּג ּופא
.ֵיה
ּ יך ה ּוא ְּבכ ּו ְר ְסי
ָ
ְ
יה
ָ ׁ  ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד,וְ ִא ְק ֵרי ּכ ּ ָֹלא ׁ ְש ָמא ׁ ְשלִ ים
ּ  ְּב ִריך ׁ ְש ֵמ,ישא
יקנָ א ַעד ֹיו ָמא
ְ ִ ָּכל ִא ּ ֵלין ִמ ִּלין ְסל.לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ִמין
 וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא ִא ְת ַּגלְ יָין, ְ ּד ִא ְת ַע ּ ָטר ְּבה ּו לְ ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי,ָּדא
. ז ַָּכ ָאה ח ּולָ ִקי,ָה ָכא

Psalms 132:13
“מוֹשׁב לוֹ
ָ כִּ י בָ חַ ר יְהוָה ְבּצִ יּוֹן ִאוָּהּ ְל.”
“For YHVH has chosen Zion; He has desired it for His dwelling place:”
The ‘construction’ of the Lights and vessels of Zeir Anpin, made him proper and worthy
to give birth to souls.
After Malchut separated from the back of Zeir Anpin and united face to face with the
King on Shabbat’s eve, the body became complete. Then the Holy One Blessed be He
102
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sits on his throne and the name becomes whole, a Holy Name, blessed his name forever
and ever.
Rabbi Shimon says that he didn’t reveal these secrets until this day, which is the day
he chose to leave the world. He brought these studies to adorn the holy name in the
world to come.
 ַּכד ִא ְתחַ ְ ּב ַרת ִעם,יתא
ָ ִ הַ אי מַ ְטרוֹ נ.193
 וְ ִא ְ ׁש ְּתכָ ח ּו, ָּכל ָע ְל ִמין ִמ ְת ָּב ְרכָ ן,מַ ְל ָּכא
 )דף רצ''ו ע''ב( ְ ּכ ָמה דִּ ְדכו ָּרא.ָותא דְּ כ ּ ָֹלא
ָ ְ ּבחֶ ְדו
ְ
 ַּכך כּ ּ ָֹלא.שירו ָּתא ִ ּב ְתלָ ָתא
ֵ ׁ ְ ו,ָּכ ִליל ִ ּב ְתלָ ָתא
יתא לָ א
ָ ִ וּמַ ְטרוֹ נ, וְ ִסיּו ָּמא דְּ כָ ל ּגוּפָ א הָ ִכי,הָ ִכי
 דְּ ִאי ּנוּן, אֶ ּ ָלא ִ ּב ְכלָ לָ א דִּ ְתלָ ָתא ִא ּ ֵלין,ִמ ְת ָּב ְרכָ א
 ו ִּמ ְת ַּב ְ ּס ָמא ו ִּמ ְת ָּב ְרכָ א ַּבאֲ ָתר,נֶצַ ח הוֹ ד יְסוֹ ד
.דִּ ְל ַת ּ ָתא
הַ ּ ֳק ָד ִ ׁשים
ק ֶֹד ׁש
דְּ ִא ְק ֵרי
 )תהלים קלג( ִ ּכי ָׁשם ִצ ּוָה ְייָ' אֶ ת,דִּ ְכ ִּתיב
.ילא וְ ַת ּ ָתא
ָ ּ  דְּ הָ א ְּת ֵרין דַּ ְר ִ ּגין ִאי ּנוּן ְל ֵע.הַ ְ ּב ָרכָ ה

 ָּכל, ַּכד ִא ְת ַח ְּב ַרת ִעם ַמלְ ָּכא,יתא
ָ ִרונ
ֹ  ַהאי ַמ ְט.193
 )דף.ותא ְ ּדכ ּ ָֹלא
ָ ָ וְ ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו ְּב ֶח ְדו,ָעלְ ִמין ִמ ְת ּ ָב ְר ָכן
 וְ ׁ ֵשיר ּו ָתא,רצ''ו ע''ב( ְ ּכ ָמה ִ ּד ְדכ ּו ָרא ָּכלִ יל ִּב ְתלָ ָתא
, וְ ִס ּי ּו ָמא ְ ּד ָכל ּג ּו ָפא ָה ִכי, ַּכ ְך ּכ ּ ָֹלא ָה ִכי.ִּב ְתלָ ָתא
 ֶא ּ ָלא ִּב ְכלָ לָ א ִ ּד ְתלָ ָתא,יתא לָ א ִמ ְת ּ ָב ְר ָכא
ָ ִרונ
ֹ ּו ַמ ְט
 ּו ִמ ְת ּ ַב ְּס ָמא ּו ִמ ְת ּ ָב ְר ָכא,סוד
ֹ ְהוד י
ֹ  ְ ּד ִאי ּנ ּון נ ֶַצח,ִא ּ ֵלין
.ִ ּדלְ ַת ּ ָתא
ַה ֳּק ָד ׁ ִשים
ק ֶֹד ׁש
ְ ּד ִא ְק ֵרי
ּ ַבאֲ ָתר
. )תהלים קלג( ִ ּכי ׁ ָשם ִצ ָ ּוה יְ יָ' ֶאת ַה ְּב ָר ָכה,ִ ּד ְכ ִּתיב
.ילא וְ ַת ּ ָתא
ָ ּ ְ ּד ָהא ְּת ֵרין ַּד ְר ִ ּגין ִאי ּנ ּון לְ ֵע

When the Queen unifies with the King, all worlds are blessed and have great joy. The
male at the top has the three levels that are Chokmah, Binah, and Da’at. Similarly with
everything. The body has the three that are Chessed, Gevurah, and Tiferet. The lower
part of the body has three that are Netzach, Hod, and Yessod.
The root of the Queen begins in the chest of Zeir Anpin, and she gets blessed from the
level of Netzach, Hod, and Yessod, and especially from the Yessod of Malchut that is
the holy of holies of the lower levels. Arich Anpin with Father and Mother are called
Holy of Holies at the upper level.
Psalms 133:3
“כְּ טַ ל חֶ ְרמוֹן ֶשׁיֹּ ֵרד ﬠַ ל הַ ְר ֵרי צִ יּוֹן כִּ י ָשׁם צִ וָּה יְהוָה אֶ ת הַ ְבּ ָרכָה חַ יִּ ים ﬠַ ד הָ עוֹלָ ם.”
“It is like the dew of Hermon, Descending upon the mountains of Zion; For there YHVH
commanded the blessing— Life forevermore.”
The blessings are in the place that is called ‘Zion’, and ‘Holy of Holies’. The lower level
is Malchut of Malchut and is called Jerusalem. The upper level is Yessod of Malchut
that is called ‘Zion’ and the ‘Holy of Holies’.
 ַּבר,יעל ּ ַת ּ ָמן
ַ ֵ ו ְּבגִ ין ָּכ ְך לֵ ית ְר ׁשו ָּתא ְלמ.194
 ְ ּבגִ ין דְּ לָ א. דְּ ָא ֵתי ִמן ִס ְט ָרא דְּ חֶ סֶ ד,ַּכ ֲהנָא ַר ָּבא
 אֶ ּ ָלא הַ הוּא דְּ ִא ְק ֵרי,ילא
ָ ּ ַעיִּיל ְלהַ הוּא אֲ ָתר דִּ ְל ֵע
. ו ִּמ ְת ַּב ְ ּסמַ ת נו ְּק ָּבא, וְ ַעיִּיל ַּב ּק ֶֹד ׁש הַ ּ ֳק ָד ִ ׁשים,חֶ סֶ ד
 אֲ ָתר, ֹו ִּמ ְת ָּב ְרכָ א הַ אי ק ֶֹד ׁש הַ ּ ֳק ָד ִ ׁשים ְ ּבגוֹ ְלגו
 חַ ד, ְּת ֵרין דַּ ְר ִ ּגין ִאי ּנוּן,ּשלַ ם
ָׁ  ִציּוֹ ן וִ יְרו.דְּ ִא ְק ֵרי ִציּוֹ ן
 )ישעיה א( ִציּוֹ ן, דִּ ְכ ִּתיב, ִציּוֹ ן. וְ חַ ד דִּ ינָא,ַרחֲמֵ י
 )ישעיה, דִּ ְכ ִּתיב, יְרו ְ ּׁשלֵ ים.ְ ּב ִמ ְ ׁש ּ ָפט ִּת ּ ָפ ֶדה
.ימנָא
ְ א( צֶ ֶדק י ִָלין ָּב ּה ְ ּכ ָמה דְּ אוֹ ִק

 ּ ַבר ַּכהֲ נָ א,יעל ּ ַת ּ ָמן
ַ  ּו ְבגִ ין ָּכ ְך לֵ ית ְר ׁש ּו ָתא לְ ֵמ.194
 ְּבגִ ין ְ ּדלָ א ַע ִּייל לְ ַהה ּוא. ְ ּד ָא ֵתי ִמן ִס ְט ָרא ְ ּד ֶח ֶסד,ַר ּ ָבא
 וְ ַע ִּייל ּ ַב ּק ֶֹד ׁש, ֶא ּ ָלא ַהה ּוא ְ ּד ִא ְק ֵרי ֶח ֶסד,ילא
ָ ּ אֲ ָתר ִ ּדלְ ֵע
 ּו ִמ ְת ּ ָב ְר ָכא ַהאי ק ֶֹד ׁש. ּו ִמ ְת ּ ַב ְּס ַמת נ ּו ְק ּ ָבא,ַה ֳּק ָד ׁ ִשים
, ִצי ֹּון וִ יְ ר ּו ׁ ָשלַ ם. אֲ ָתר ְ ּד ִא ְק ֵרי ִצי ֹּון,ַה ֳּק ָד ׁ ִשים ְּב ֹגו לְ ֹגו
, ִצי ֹּון. וְ ַחד ִ ּדינָ א, ַחד ַרחֲ ֵמי,ְּת ֵרין ַּד ְר ִ ּגין ִאי ּנ ּון
, יְ ר ּו ׁ ְשלֵ ים. )ישעיה א( ִצי ֹּון ְּב ִמ ׁ ְש ּ ָפט ִּת ּ ָפ ֶדה,ִ ּד ְכ ִּתיב
.ימנָ א
ְ או ִק
ֹ  )ישעיה א( ֶצ ֶדק יָלִ ין ּ ָב ּה ְ ּכ ָמה ְ ּד,ִ ּד ְכ ִּתיב

For the above reason, only the high priest that comes from the side of Chessed has
permission to enter the Holy of Holies of his world. Only Chessed of Zeir Anpin that is
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the aspect of the High Priest can enter the upper level that is Zion, Yessod of Malchut,
and holy of holies. With this unification, Malchut is blessed from the upper Light.
Isaiah 1:27
“ְשׁבֶ יהָ ִבּצְ ָד ָקה
ָ צִ יּוֹן ְבּ ִמ ְשׁפָּ ט ִתּפָּ ֶדה ו.”
“Zion shall be redeemed with justice, And her penitent with righteousness.”
‘Justice’ is the aspect of Mercy, Zion, and Jerusalem with an aspect of judgment.
Lesson;
The blessings come to the home when the ‘king’ and the ‘queen’ of the domain come
together for unification. It’s important to treat each other with the utmost respect
because together they can reach the aspect of ‘holy of holies’ that brings a great
pleasure that represents the blessings they bring to them and family.
Not all couples keep the ‘flame’, nor proper respect for each other. Nevertheless, it
would be beneficial for them to understand that on the spiritual level they trigger a
reaction that is blessings. Best time to ‘schedule’ ‘dates’ is Friday night but don’t hold
yourself when both are clean and ready with cleanliness and pure consciousness.
A man that ‘waste’ his Yessod energy is channeling light from Zeir Anpin to the otherside and he drains his energy and loses blessings that he may have had. A woman
alone can connect spiritually to Zeir Anpin with the studies of Torah and Zohar.
This video was originally made for DZ 1823 and it’s a perfect addition to this study.
https://www.youtube.com/watch?v=Kg0fO_ctnSo
, וְ כָ ל ִּתיאו ְּב ּ ָתא דִּ ְדכו ָּרא ְלג ּ ֵַבי נו ְּק ָּבא.195
 דְּ ִמ ּ ַת ּ ָמן נ ְַפ ֵקי ִ ּב ְר ָּכן, וְ ָק ֵרינָן ְלה ּו ְ ּב ָרכָ ה,הָ כָ א הוּא
 הַ אי אֲ ָתר ִא ְק ֵרי. וְ כֻ ְּלה ּו ִמ ְת ָּב ְרכָ ן,ְלכֻ ְּלה ּו ָע ְל ִמין
 ְ ּבהַ הוּא,ְילין ּ ַת ּ ָמן
ִ  וְ כָ ל קֳ ָד ִ ׁשים דִּ ְדכו ָּרא ַעי.ק ֶֹד ׁש
ישא ִע ּ ָל ָאה
ָׁ  וְ כֻ ְּלה ּו ַא ְתיָין מֵ ֵר,דַּ ְר ּגָא דַּ אֲ מֵ ינָא
, ִמ ִ ּס ְט ָרא דְּ מוֹ חֵ י ִע ּ ָלאֵ י,דְּ גו ְּל ּג ְַל ּ ָתא דִּ ְדכו ָּרא
,שיְיפֵ י ּגוּפָ א
ַ ׁ  וְ נָגִ יד הַ ִהיא ְ ּב ָרכָ ה ְ ּבכָ ל,יה
ַ ׁ ְּד
ּ ש ְריָין ּ ֵב
 וְ כָ ל הַ הוּא נְ גִ יד ּו.ַעד ִאי ּנוּן דְּ ִא ְקרוּן ְצבָ אוֹ ת
 וְ ַעל דָּ א,שי ּ ַת ּ ָמן
ֵ ׁ  ִמ ְת ַּכ ְ ּנ,דְּ ִא ְתנְ גִ יד ִמ ָּכל ּגוּפָ א
 דְּ כָ ל ְצבָ אוֹ ת דְּ ִע ּ ָל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין,ִא ְקרוּן ְצבָ אוֹ ת
 ּ ַת ּ ָמן,יש
ׁ ִ וְ הַ הוּא נְ גִ יד ּו ָּב ַתר דְּ ִא ְת ְ ּכנ.ּ ַת ּ ָמן נ ְָפ ִקין
,ָורא
ָ  כּ ּ ָֹלא ִח ּו,ישא
ָׁ ִּיה ְ ּבהַ הוּא יְסוֹ ד ַקד
ַׁ
ּ ֵש ְריָין ל
ְ
 וְ הַ הוּא חֶ סֶ ד ַעיִּיל ְלק ֶֹד ׁש.ְ ּבגִ ין ָּכך ִא ְק ֵרי חֶ סֶ ד
'ָ דִּ ְכ ִּתיב )תהלים קל''ג( ִ ּכי ָׁשם ִצ ּוָה ְיי,הַ ּ ֳק ָד ִ ׁשים
.אֶ ת הַ ְ ּב ָרכָ ה חַ יִּים ַעד הָ עוֹ לָ ם

, ָה ָכא ה ּוא, וְ ָכל ִּתיא ּו ְב ּ ָתא ִ ּד ְדכ ּו ָרא לְ גַ ּ ֵבי נ ּו ְק ּ ָבא.195
, ְ ּד ִמ ּ ַת ּ ָמן ַנ ְפ ֵקי ִּב ְר ָּכן לְ כֻ ְּלה ּו ָעלְ ִמין,וְ ָק ֵרינָ ן לְ ה ּו ְּב ָר ָכה
 וְ ָכל ֳק ָד ׁ ִשים. ַהאי אֲ ָתר ִא ְק ֵרי ק ֶֹד ׁש.וְ כֻ ְּלה ּו ִמ ְת ּ ָב ְר ָכן
 וְ כֻ ְּלה ּו, ְּב ַהה ּוא ַּד ְר ָ ּגא ַּדאֲ ֵמינָ א,ִ ּד ְדכ ּו ָרא ַעיְ ילִ ין ּ ַת ּ ָמן
 ִמ ִּס ְט ָרא,ישא ִע ּ ָל ָאה ְ ּדג ּולְ ַּגלְ ּ ָתא ִ ּד ְדכ ּו ָרא
ָ ׁ ַא ְתיָין ֵמ ֵר
 וְ נָ גִ יד ַה ִהיא ְּב ָר ָכה ְּב ָכל,יה
ֹ ְ ּד
ּ  ְ ּד ׁ ַש ְריָין ּ ֵב,מו ֵחי ִע ּ ָל ֵאי
 וְ ָכל ַהה ּוא נְ גִ יד ּו.אות
ֹ  ַעד ִאי ּנ ּון ְ ּד ִא ְקר ּון ְצ ָב,יפי ּג ּו ָפא
ֵ ְׁ ַשי
 וְ ַעל ָ ּדא ִא ְקר ּון, ִמ ְת ַּכ ְּנ ׁ ֵשי ּ ַת ּ ָמן,ְ ּד ִא ְתנְ גִ יד ִמ ָּכל ּג ּו ָפא
.אות ְ ּד ִע ּ ָל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין ּ ַת ּ ָמן נָ ְפ ִקין
ֹ  ְ ּד ָכל ְצ ָב,אות
ֹ ְצ ָב
יה ְּב ַהה ּוא
ׁ ִוְ ַהה ּוא נְ גִ יד ּו ּ ָב ַתר ְ ּד ִא ְת ְ ּכנ
ּ ֵ ּ ַת ּ ָמן ׁ ַש ְריָין ל,יש
ְ
. ְּבגִ ין ָּכך ִא ְק ֵרי ֶח ֶסד, ּכ ּ ָֹלא ִח ָ ּו ָורא,ישא
ָ ׁ סוד ַק ִ ּד
ֹ ְי
 ִ ּד ְכ ִּתיב )תהלים,וְ ַהה ּוא ֶח ֶסד ַע ִּייל לְ ק ֶֹד ׁש ַה ֳּק ָד ׁ ִשים
.עולָ ם
ֹ קל''ג( ִ ּכי ׁ ָשם ִצ ָ ּוה יְ יָ' ֶאת ַה ְּב ָר ָכה ַח ִּיים ַעד ָה

The desire of the male, Zeir Anpin to Malchut is in Zion, that is called ‘blessing’ because
blessings come out from Zion to all the worlds. Zion is also called ‘Holy’, because all
the Lights of the male, Zeir Anpin, enter the level of Zion. These Lights come to it from
the skull of the male that is the source for the upper three sefirot of the Light of Chaya
of Zeir Anpin.
The blessing from these lights spread to all parts of the body that is Chessed, Gevurah,
and Tiferet. Then the blessing continues to Netzach, and Hod that is called ‘’צבאות,
‘armies’ because abundance from the body gathers in Netzach, and Hod and spread to
the lower three worlds of B’riah, Yetzirah, and Asiya.
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The abundance goes into the Holy Yessod that is all white and for that, he is called
Chessed. This Chessed enters the holy of Holies to channel the blessings as it is written;
Psalms 133:3
“כְּ טַ ל חֶ ְרמוֹן ֶשׁיֹּ ֵרד ﬠַ ל הַ ְר ֵרי צִ יּוֹן כִּ י ָשׁם צִ וָּה יְהוָה אֶ ת הַ ְבּ ָרכָה חַ יִּ ים ﬠַ ד הָ עוֹלָ ם.”
“It is like the dew of Hermon, Descending upon the mountains of Zion; For there YHVH
commanded the blessing— Life forevermore.”
ישא
ָׁ ִּ לָ א ִסיֵּים בּ ו ִּצינָא ַקד, ָאמַ ר ִר ִ ּבי ַא ָּבא.196
 וַאֲ נָא, ַעד דְּ ִא ְ ׁש ְּתכָ כ ּו ִמ ּלוֹ י,ְלמֵ ימַ ר חַ יִּים
. וְ לָ א ְ ׁשמַ ְענָא, סָ בַ ְרנָא ְל ִמ ְכ ּ ַתב ְטפֵ י,ָּכ ַת ְבנָא
 וְ לָ א ֲהוָה, דִּ נְ הוֹ ָרא ֲהוָה סָ גִ י,ישא
ָׁ יפנָא ֵר
ְ וְ לָ א ז ִָק
 ְ ׁשמַ ְענָא, ַאדְּ הָ ִכי ִאזְדַּ עֲ ז ַַענָא.ילנָא ְל ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א
ְ י ִָכ
ְ
ארי וְ ָאמַ ר )משלי ג( אֶ ֶרך י ִָמים ו ְ ּׁשנוֹ ת
ֵ ָקלָ א דְּ ָק
 )תהלים, ְ ׁשמַ ְענָא ָקלָ א ַאח ֲָרא.' ֹחַ יִּים וְ גו
.' ֹכא( חַ יִּים ָׁש ַאל ִמ ּ ְמ ָך וְ גו

ימר
ַ ישא לְ ֵמ
ָ ׁ  לָ א ִס ּיֵים ּב ּו ִצינָ א ַק ִ ּד, ָא ַמר ִר ִּבי ַא ּ ָבא.196
 ָס ַב ְרנָ א, וַ אֲ נָ א ָּכ ַת ְבנָ א, ַעד ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ָככ ּו ִמלּ ֹוי,ַח ִּיים
,ישא
ָ ׁ יפנָ א ֵר
ְ  וְ לָ א זָ ִק. וְ לָ א ׁ ְש ַמ ְענָ א,לְ ִמ ְכ ּ ַתב ְט ֵפי
. וְ לָ א הֲ וָ ה י ִָכילְ נָ א לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א,הו ָרא הֲ וָ ה ָסגִ י
ֹ ְִ ּדנ
ארי וְ ָא ַמר )משלי
ֵ  ׁ ְש ַמ ְענָ א ָקלָ א ְ ּד ָק,ַא ְ ּד ָה ִכי ִאזְ ַּדעֲ ַז ַענָ א
 ׁ ְש ַמ ְענָ א ָקלָ א.'ג( ֶא ֶר ְך י ִָמים ּו ׁ ְש ֹנות ַח ִּיים וְ ֹגו
.' )תהלים כא( ַח ִּיים ׁ ָש ַאל ִמ ְּמ ָך וְ ֹגו,ַאחֲ ָרא

At this point of the Zohar, Rabbi Shimon finished the study he gave on the day of his
passing. Rabbi Aba was next to him writing his words.
Rabbi Aba said that when Rabbi Shimon said the word ‘‘ ’חייםLife’ from the verse above,
he became quiet. Rabbi Aba was ready to continue writing but couldn’t hear his
teacher. He didn’t lift his face because the Light in the room was very strong for him to
look. He was shaken and heard a voice saying (Proverbs 3:2) “ ְשׁלוֹם
ָ וּשׁנוֹת חַ יִּ ים ו
ְ כִּ י א ֶֹר� י ִָמים
� ָיוֹסיפוּ ל.”
ִ
“For a length of days and long life And peace they will add to you.”. Then he
heard another voice saying (Psalms 21:5) “חַ יִּ ים ָשׁאַ ל ִמ ְמּ� נ ַָת ָתּה לּוֹ א ֶֹר� י ִָמים עוֹלָ ם וָﬠֶ ד.” “He
asked life from You, and You gave it to him— Length of days forever and ever.”
Lesson;
Rabbi Shimon concluded his teaching by revealing the secrets of the unification
between Zeir Anpin and Malchut through Yessod. With his words, he opened the gates
between Malchut and Yessod and he could enter ‘Zion’, the Holy of Holies.
The last word of Rabbi Shimon in this world was ‘Life’, which is the Light of Yessod. We
read in the next paragraph that Rabbi Shimon’s face was showing him as laughing. It
tells us that leaving this world was a pleasure for him.
The actual study of the Idra Zuta by Rabbi Shimon is completed here. The following
five paragraphs of the Idra Zuta describe the reactions of the students and how they
carry the bed of his body for burial.
 לָ א ַא ְפ ִסיק אֶ ּ ָׁשא ִמן, ָּכל הַ הוּא יוֹ ָמא.197
 דְּ לָ א י ִָכיל ּו,יה
ָ ּ ֵב
ּ  וְ לָ א ֲהוָה מַ אן דְּ ָמטֵ י ְלג ּ ֵַב,יתא
 ָּכל הַ הוּא יוֹ ָמא.ֵיה
ּ דִּ נְ הוֹ ָרא וְ אֶ ּ ָׁשא ֲהוָה ְ ּבס ּוח ֲָרנ
, ָּב ַתר דְּ ָאזִיל אֶ ּ ָׁשא. וְ ג ֵָעינָא,ילנָא ַעל ַא ְר ָעא
ְ נ ִָפ
,ישא ק ֶֹד ׁש הַ ּ ֳק ָד ִ ׁשים
ָׁ ִּחֲמֵ ינָא ְלבו ִּצינָא ַקד
,ֵיה
ּ  ִא ְתעֲ ּ ָטף ָׁש ִכיב ַעל י ְִמינ,דְּ ִא ְס ְּת ּ ַלק ִמן ָע ְל ָמא
.ְיכין
ִ וְ ַאנְ ּפוֹ י חַ י

 וְ לָ א,יתא
ָ  לָ א ַא ְפ ִסיק ֶא ּ ׁ ָשא ִמן ּ ֵב, ָּכל ַהה ּוא ֹיו ָמא.197
הו ָרא וְ ֶא ּ ׁ ָשא הֲ וָ ה
ֹ ְ ְ ּדלָ א י ִָכיל ּו ִ ּדנ,יה
ּ הֲ וָ ה ַמאן ְ ּד ָמ ֵטי לְ גַ ּ ֵב
. וְ גָ ֵעינָ א, ָּכל ַהה ּוא ֹיו ָמא נָ ִפילְ נָ א ַעל ַא ְר ָעא.ֵיה
ּ ְּבס ּוחֲ ָרנ
ישא ק ֶֹד ׁש
ָ ׁ  חֲ ֵמינָ א ְלב ּו ִצינָ א ַק ִ ּד,ּ ָב ַתר ְ ּד ָאזִ יל ֶא ּ ׁ ָשא
 ִא ְתעֲ ּ ָטף ׁ ָש ִכיב ַעל, ְ ּד ִא ְס ְּת ּ ַלק ִמן ָעלְ ָמא,ַה ֳּק ָד ׁ ִשים
.יכין
ִ ְ וְ ַאנְ ּפ ֹוי ַחי,ֵיה
ּ יְ ִמינ

The fire around the house of Rabbi Shimon didn’t stop all day, and no one could come
close to it because the light and fire were surrounding it. Rabbi Aba was on the ground
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crying for the loss of his teacher. After the fire went away, he saw that the Holy Candle,
holy of holies has left the world. He was lying on his right side with a smiling face.

לון,
דוי וְ נָ ׁ ִשיק ֹ
יה ,וְ נָ ִטיל יְ ֹ
ָ .198קם ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְּב ֵר ּ
לויָ ּ .בע ּו ַח ְב ַריָיא
חות ַרגְ ֹ
יכנָ א ַע ְפ ָרא ִ ּד ְת ֹ
וַ אֲ נָ א לָ ִח ְ
לְ ִמ ְב ּ ֵכי ,וְ לָ א י ִָכיל ּו לְ ַמ ְּללָ אָ ׁ .שאר ּו ַח ְב ַריָיא ְּב ִב ְכיָה,
יה נָ ִפיל ְּתלַ ת זִ ְמנִ ין ,וְ לָ א י ִָכיל לְ ִמ ְפ ּ ַתח
וְ ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְּב ֵר ּ
יה .לְ ָב ַתר ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמרַ ,א ּ ָבא ַא ּ ָבאְּ .תלַ ת הֲ ֹווַ ,חד
ּפ ּו ֵמ ּ
אסיןִ ,מ ׁ ְש ּ ַת ְּק ָען
ִא ְתחֲ זָ ר ּוַ .ה ׁ ְש ּ ָתא ְּתנ ּוד ֵחיוָ ָתאִ ,צ ּ ֳפ ָראן ָט ִ
ְּבנ ּו ְק ּ ָבאן ְ ּדי ּ ַָמא ַר ּ ָבא ,וְ ַח ְב ַר ּיָיא ּ ֻכ ְּלה ּו ׁ ַש ְתיָין ָ ּד ָמא.

ָשיק
יה ,וְ נ ִָטיל יְדוֹ י וְ נ ִ ׁ
ָ .198קם ִר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר ְ ּב ֵר ּ
יכנָא ַע ְפ ָרא דִּ ְתחוֹ ת ַרגְ לוֹ יָּ .בע ּו
לוֹ ן ,וַאֲ נָא לָ ִח ְ
חַ ְב ַריָיא ְל ִמ ְב ּ ֵכי ,וְ לָ א י ִָכיל ּו ְלמַ ְּללָ אָׁ .שאר ּו
יה נ ִָפיל ְּתלַ ת
חַ ְב ַריָיא ְ ּב ִב ְכיָה ,וְ ִר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר ְ ּב ֵר ּ
יהְ .לבָ ַתר ּ ָפ ַתח
ז ְִמנִ ין ,וְ לָ א י ִָכיל ְל ִמ ְפ ּ ַתח ּפוּמֵ ּ
וְ ָאמַ רַ ,א ָּבא ַא ָּבאְּ .תלַ ת הֲווֹ  ,חַ ד ִא ְת ֲחזָרוּ.
אסיןִ ,מ ְ ׁש ּ ַת ְ ּק ָען
הַ ְ ׁש ּ ָתא ְּתנוּד חֵ יו ָָתאִ ,צ ּפ ֳָראן טָ ִ
ש ְתיָין
ְ ּבנ ּו ְק ָּבאן דְּ י ּ ַָמא ַר ָּבא ,וְ חַ ְב ַריָּיא ּ ֻכ ְּלה ּו ׁ ַ
דָּ ָמא.

Rabbi Elazar took the hands of his father and kissed them. Rabbi Aba licked the ground
under Rabbi Shimon. The friends couldn’t speak and started crying, Rabbi Elazar fell
three times and couldn’t open his mouth.
Later he opened and said,” My father, my father. There were three and only one left.”.
The three were Rabbi Shimon, his father-in-law, Rabbi Pinchas, and Rabbi Elazar. Now
that he is gone, Rabbi Elazar left orphan, and alone.
Rabbi Shimon was considered to be like a huge Tree that living creatures of the field
roam under it and the bird of the sky dwells in its branches. The Tree provided food to
all, and now the living creatures are going to wander away. The birds that were in its
branches will sink in the abyss of the big sea. The friends that were nourished from
him will drink blood.

לוי וְ ָא ַמרַ ,עד ַה ׁ ְש ּ ָתא ּב ּו ִצינָ א
ָ .199קם ִר ִּבי ִח ּיָיא ַעל ַרגְ ֹ
ישא ִמ ְס ְּת ַּכל )ס''א משתדל( עֲ לָ ןַ .ה ׁ ְש ּ ָתא לָ או ה ּוא
ַק ִ ּד ׁ ָ
יהָ .קם ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר וְ ִר ִּבי
ִע ָּדןֶ ,א ּ ָלא לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלָ א ִּב ָ
יק ֵר ּ
יה ְּב ִט ְיק ָרא ְ ּד ִס ְיקלָ אַ ,מאן ָח ָמא )ס''א
ַא ּ ָבא ,נ ְַטל ּו לֵ ּ
יתא
ערעורא וערבוביא( ִע ְר ּב ּו ְביָא ְ ּד ַח ְב ַריָיא ,וְ ָכל ּ ֵב ָ
ֵיה ,וְ לָ א ִא ׁ ְש ְּת ּ ַמ ׁש
הֲ וָ ה ָסלִ יק ֵר ִ
יה ְּבפ ּו ְרי ּ
יחין ְסלִ יק ּו ּ ֵב ּ
יהֶ ,א ּ ָלא ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר וְ ִר ִּבי ַא ּ ָבא.
ּ ֵב ּ

ָ .199קם ִר ִ ּבי ִחיָּיא ַעל ַרגְ לוֹ י וְ ָאמַ רַ ,עד הַ ְ ׁש ּ ָתא
ישא ִמ ְס ְּת ַּכל )ס''א משתדל( עֲ לָ ן.
בּ ו ִּצינָא ַקדִּ ָׁ
הַ ְ ׁש ּ ָתא לָ או הוּא ִעדָּ ן ,אֶ ּ ָלא ְל ִא ְ ׁש ּ ַתדְּ לָ א
יה
ִ ּב ָ
יהָ .קם ִר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר וְ ִר ִ ּבי ַא ָּבא ,נ ְַטל ּו לֵ ּ
יק ֵר ּ
יקלָ א ,מַ אן חָ ָמא )ס''א ערעורא
יק ָרא דְּ ִס ְ
ְ ּב ִט ְ
יתא ֲהוָה
וערבוביא( ִע ְרבּ ו ְּביָא דְּ חַ ְב ַריָיא ,וְ כָ ל ּ ֵב ָ
ֵיה ,וְ לָ א ִא ְ ׁש ְּת ּ ַמ ׁש
סָ ִליק ֵר ִ
יה ְ ּבפו ְּרי ּ
יחין ְס ִליק ּו ּ ֵב ּ
יה ,אֶ ּ ָלא ִר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר וְ ִר ִ ּבי ַא ָּבא.
ּ ֵב ּ

Rabbi Chiya rose on his feet and said; up until now the Holy Candle was watching over
us and now we need to make efforts for his honor.
Rabbi Elazar and Rabbi Aba took him from his place on a bed that looks like a ladder
to put him on his bed. The whole house was filled with good fragrance, and only Rabbi
Elazar and Rabbi Aba were serving rabbi Shimon.

יסין ִ ּד ְכ ַפר ִצ ּ ֳפ ִרי וְ ַט ְר ָדאן
ארי ְּת ִר ִ
יקיןּ ,ו ָמ ֵ
ָ .200את ּו ְט ִר ִ
וחין
רונְ יָאַ ,צוְ ִ
ְּבה ּו )ס''א דצפרי וטרדיא והוו( ְּבנֵי ְמ ֹ
ִּב ְק ִט ִיריןּ ְ ,ד ָח ׁ ִשיב ּו ְ ּדלָ א יִ ְת ְק ּ ַבר ּ ַת ּ ָמןָ ּ .ב ַתר ְ ּדנָ ַפק
יה,
ּפ ּו ְריָיא ,הֲ וָ ה ָסלִ יק ּ ַבאֲ וִ ָירא .וְ ֶא ּ ׁ ָשא הֲ וָ ה לָ ִהיט ַק ּ ֵמ ּ
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יסין דִּ ְכפַ ר ִצ ּפ ֳִרי
ארי ְּת ִר ִ
יקין ,ו ָּמ ֵ
ָ .200את ּו ְט ִר ִ
וְ טַ ְר ָדאן ְ ּבה ּו )ס''א דצפרי וטרדיא והוו( ְ ּבנֵי
וחין ִ ּב ְק ִט ִירין ,דְּ חָ ִ ׁשיב ּו דְּ לָ א י ְִת ְק ַּבר
ְמרוֹ נְ יָא ,צַ וְ ִ
ּ ַת ּ ָמןָּ .ב ַתר דְּ נָפַ ק ּפו ְּריָיאֲ ,הוָה סָ ִליק ַּבאֲ וִ ָירא.
יהָׁ ,ש ְמע ּו ָקלָ א ,עוּל ּו וְ ָאתוּ,
וְ אֶ ּ ָׁשא ֲהוָה לָ ִהיט ַק ּ ֵמ ּ
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ּ ָש ּו ְל ִה
 )ישעיה,ילוּלָ א דְּ ִר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן
ׁ  וְ ִא ְת ְ ּכנָ ׁש ּו לְ ִהילּ ּולָ א ְ ּד ִר ִּבי וְ ִא ְת ְ ּכנ, ע ּול ּו וְ ָאת ּו,ש ְמע ּו ָקלָ א
ָׁ
.נז( ָיבֹא ָׁשלוֹ ם יָנוּח ּו ַעל ִמ ְ ׁש ְ ּכבוֹ ָתם
.בו ָתם
ֹ לום יָנ ּוח ּו ַעל ִמ ׁ ְש ְ ּכ
ֹ  )ישעיה נז( ָיבֹא ׁ ָש,עון
ֹ ׁ ִש ְמ
People from the village of Tzipori came and demanded to take the body of Rabbi Shimon
for burial in their village. They were ready to fight and take the body by force. Many of
the people of Meron screamed at them and expelled them, claiming that Rabbi Shimon
should be buried in their place.
After the bed came out of the house, it rose in the air and a fire burned ahead of the
bed. They heard a voice saying “Come and gather for the Hilulah of Rabbi Shimon’. The
voice continued and quote the verse from Isaiah 57:2
“בוֹתם הֹ לֵ � ְנכֹחוֹ
ָ ְיָבוֹא ָשׁלוֹם יָנוּחוּ ﬠַ ל ִמ ְשׁכּ.”
“He shall enter into peace; They shall rest in their beds, Each one walking in his
uprightness.”
ָקלָ א
ָׁש ְמע ּו
 ַּכד ָעאל ִל ְמ ַע ְר ּ ָתא.201
יש הָ ָא ֶרץ מַ ְר ִ ּגיז
ׁ יש מַ ְר ִע
ׁ  זֶה הָ ִא,ִ ּב ְמ ַע ְר ּ ָתא
יעא ִמ ְ ׁש ּ ַת ְ ּכ ִכין )ס''א
ָ  ַּכ ָמה ּ ִפ ְט ִרין ִ ּב ְר ִק,מַ ְמלָ כוֹ ת
ְ
 דְּ נָא ִר ִ ּבי,ולא משתכחין( ְ ּביוֹ ָמא דֵּ ין ְ ּבגִ ינָך
יה ְ ּבכָ ל
ֵ  דְּ ָמ,ִ ׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן יוֹ חָ אי
ּ יה ִמ ְ ׁש ְּת ַּבח ּ ֵב
ּ אר
 ַּכ ָמה ְ ּגנִ יזִין.ילא וְ ַת ּ ָתא
ָ ּ יה ְל ֵע
ּ  ז ַָּכ ָאה חוּלָ ֵק.יוֹ ָמא
יה ִא ְּתמַ ר )דניאל
ּ ֵ ָעל,יה
ּ ִֵע ּ ָל ִאין ִמ ְס ּ ַת ְמ ָרן ל
ָ
יב( וְ ַא ּ ָתה לֵ ְך לַ ֵּקץ וְ ָתנוּחַ וְ ַתעֲ מוֹ ד ְלגוֹ ָר ְלך ְל ֵקץ
ישא זוּטָ א
ָׁ ִּ ַעד ָּכאן הַ ִא ְד ָרא ַקד.הַ יּ ִָמין

 זֶה, ַּכד ָעאל לִ ְמ ַע ְר ּ ָתא ׁ ָש ְמע ּו ָקלָ א ִּב ְמ ַע ְר ּ ָתא.201
 ַּכ ָמה ּ ִפ ְט ִרין,כות
ֹ ָיש ָה ָא ֶרץ ַמ ְר ִ ּגיז ַמ ְמל
ׁ יש ַמ ְר ִע
ׁ ָה ִא
יעא ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ִכין )ס''א ולא משתכחין( ְּב ֹיו ָמא ֵּדין
ָ ִּב ְר ִק
יה ִמ ׁ ְש ְּת ּ ַבח
ֵ  ְ ּד ָמ,עון ּ ֶבן ֹיו ָחאי
ֹ  ְ ּדנָ א ִר ִּבי ׁ ִש ְמ,ְּבגִ ינָ ְך
ּ אר
 ַּכ ָמה.ילא וְ ַת ּ ָתא
ָ ּ יה לְ ֵע
ּ  ז ַָּכ ָאה ח ּולָ ֵק.יה ְּב ָכל ֹיו ָמא
ּ ּ ֵב
יה ִא ְּת ַמר )דניאל
ּ ֵ ָעל,יה
ּ ְֵ ּגנִ יזִ ין ִע ּ ָל ִאין ִמ ְס ּ ַת ְמ ָרן ל
.מוד לְ ֹגו ָרלְ ָך לְ ֵקץ ַה ּי ִָמין
ֹ ֲיב( וְ ַא ּ ָתה לֵ ְך לַ ֵ ּקץ וְ ָתנ ּו ַח וְ ַתע
ישא ז ּו ָטא
ָ ׁ ַעד ָּכאן ַה ִא ְד ָרא ַק ִ ּד

When the bed entered the cave, they heard a voice from inside announcing “This man
who makes the earth trembles, incites worlds, and many prosecutors in heavens are
silenced on this day for your sake. It is Rabbi Shimon bar Yochai whose master praises
him every day. Blessed is his share above and below. Many supernal treasures are
reserved for him. It is said of him (Daniel 12:13) ‘וְאַ ָתּה לֵ � לַ ֵקּץ ו ְָתנוּחַ ו ְַת ֲﬠמֹד ְלגֹ ָר ְל� ְל ֵקץ הַ יּ ִָמין.’”
“But you, go your way till the end; for you shall rest, and will arise to your inheritance
at the end of the days.””
=== End of Idra Zuta ===

To go over all the Idra Zuta studies use this link: https://dailyzohar.com/parasha/idrazuta/

Commentary for paragraph #202 will be in the next study of Ha’azinu.
Lesson;
Rabbi Shimon’s soul was separated from his body but he still had control over the
events in the world below. His bed led the people to the cave he chose to be buried in.
During this time the heavens were open and voices from heaven can be heard below,
inviting souls above and the people below to join the Hilulah of Rabbi Shimon.
When a Tzadik leaves the world the Shechina welcomes him and they join together like
in marriage. This unification creates a spiritual impression in this world that we can
benefit from it every year on the death anniversary of the Tzadik. For proper connection,
we light a candle for the soul of the Tzadik and read from his work. It connects us to
the Light the Tzadik revealed on the day of his passing.
Use our free tzadikim app to connect to many tzadikim on their day of Hilulah.
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ש ָר ֵאל ַק ּ ֵמי ק ּו ְד ׁ ָשא
ָ .202א ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסיַּ ,כ ָמה חֲ ִב ִ
יבין יִ ְ ׂ
ְּב ִר ְ
דו ׁש,
לון ג ֹּוי ָק ֹ
ֹ
יתא ָק ָרא
ְּב ַק ְד ִמ ָ
יך ה ּוא,
דו ׁש ַא ּ ָתה וְ ֹגו' .לְ ָב ַתר
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,דברים יד( ִ ּכי ַעם ָק ֹ
ש ָר ֵאל לַ יְ יָ'
ָק ָרא ֹ
לון ק ֶֹד ׁשּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,ירמיה ב( ק ֶֹד ׁש יִ ְ ׂ
אשית )דף רצ''ז ע''א( ְּתב ּו ָאתֹהַ .מה ּ ֵבין ַהאי לְ ַהאי.
ֵר ׁ ִ
ָא ַמר ִר ִּבי ַא ּ ָבא ,ק ֶֹד ׁש ִע ּ ָל ָאה ִמ ּכ ּ ָֹלאּ ְ ,ד ָה ִכי ּ ָתנֵינָ ןַּ ,כד
דו ׁש .וְ כֻ ְּלה ּו
דו ׁ ֵשי ַּכחֲ ָדאִ ,א ְקר ּון ָק ֹ
ִא ְת ַח ְּב ָרן ּ ֻכ ְּלה ּו ְק ֹ
ַס ְּל ִקין ּו ִמ ְת ַּכ ְּנ ׁ ִשין לְ ַהה ּוא אֲ ָתר ִע ּ ָל ָאהּ ְ ,ד ִא ְק ֵרי ק ֶֹד ׁש.

ִש ָראֵ ל ִל ְפנֵי
יבין י ְ ׂ
ָ .202אמַ ר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ יַּ ,כ ּ ָמה ח ֲִב ִ
אשוֹ נָה ָק ָרא לָ הֶ ם גּוֹ י
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאָּ .ב ִר ׁ
ש ָּכתוּב )דברים יד( ִ ּכי ַעם ָקדוֹ ׁש ַא ּ ָתה
ָקדוֹ ׁשֶ ׁ ,
ש ָּכתוּב )ירמיה
וְ גוֹ ' ,ו ְּלבַ ּסוֹ ף ָק ָרא לָ הֶ ם ק ֶֹד ׁשֶ ׁ ,
אשית ְּתבו ָּאתֹה .מַ ה ּ ֵבין
ִש ָראֵ ל לַ ה' ֵר ִ ׁ
ב( ק ֶֹד ׁש י ְ ׂ
זֶה לָ זֶה? ָאמַ ר ַר ִ ּבי ַא ָּבא ,ק ֶֹד ׁש ֶ -ע ְליוֹ ן ִמ ּ ֻכ ּ ָלם.
שר ִמ ְתחַ ְ ּב ִרים ָּכל הַ ְ ּקדוֹ ִ ׁשים
ש ָּכ ְך לָ מַ ְדנוַּּ ,כאֲ ׁ ֶ
ֶׁ
ְ ּכאֶ חָ ד ,נִ ְק ָר ִאים ָקדוֹ ׁש .וְ כֻ ּ ָלם עוֹ ִלים ו ִּמ ְת ַּכ ְ ּנ ִסים
ש ִ ּנ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש.
ְלאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶ

Rabbi Yossi says “How Israel is loved by the Holy One Blessed be He”. He called them
’קדוֹשׁ‘
ֹ ’ ‘Holiness’, as we read in the two verses below.ק ֶדשׁ‘ ָ ‘Holy’ and
Deuteronomy 14:2
וּב� בָּ חַ ר ְיהוָה ִל ְהיוֹת לוֹ לְ ﬠַ ם ְסגֻלָּ ה ִמכֹּל הָ ﬠַ ִמּים אֲ ֶשׁר ﬠַ ל ְפּנֵי הָ אֲ ָדמָ ה“
”.כִּ י ﬠַ ם ָקדוֹשׁ אַ ָתּה לַ יהוָה אֱ �הֶ י� ְ
)קדוֹשׁ( “For you are a holy
ָ people to YHVH your God, and YHVH has chosen you to be a
people for Himself, a special treasure above all the peoples who are on the face of the
”earth.
Jeremiah 2:3
אשׁית ְתּבוּאָ תֹה כָּל אֹכְ לָ יו י ְֶא ָשׁמוּ ָרﬠָ ה ָתּב ֹא אֲ לֵ יהֶ ם נְאֻ ם יְהוָה“
”.קֹ ֶדשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל לַ יהוָה ֵר ִ
ֹ ) to YHVH, The firstfruits of His increase. All that devour himק ֶדשׁ( “Israel was holiness
”” ’will offend; Disaster will come upon them,” says YHVH.
’קדוֹשׁ‘ He asks what’s the difference between the two words
ֹ ’ and Rabbi Abaק ֶדשׁ‘ ָ and
ֹ ’ ‘Holiness’ is above all because it is on the level of Chokmah. Whenק ֶדשׁ‘ answers that
‘קדוֹשׁ‘ ’the three ‘holy
‘קדוֹשׁ’ ָ
’קדוֹשׁ’ ָ
ָ that represent the three lines of Chessed, Gevurah,
’ ‘Holiness’,קֹ ֶדשׁ‘ and Tiferet join they are gathered into the supernal place that is called
which is the supernal Chokmah.

ּ .203ו ְבגִ ין ָּכ ְך ק' ק' ק' )קדוש קדוש קדוש( ,ק ֶֹד ׁש
ש ָר ֵאל ִּב ְתלַ ת ַּד ְר ִ ּגין
ש ָר ֵאל ִא ְת ָע ִביד ִמ ּנַיְ יה ּוּ .ו ְבגִ ין ְ ּדיִ ְ ׂ
יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל
ִמ ְת ַע ְּט ִרןַּ ,כד ִא ְת ַח ְּב ָרן ַּכחֲ ָדאִ ,א ְקר ּון ק ֶֹד ׁש יִ ְ ׂ
ימנָ א ְּתב ּו ָאתֹהְּ ,ב ֵה''א.
או ִק ְ
אשית .וְ ָהא ֹ
יהי ֵר ׁ ִ
לַ יְ יָ'ּ ְ ,ד ִא ִ
או ְכלָ יו י ְֶא ׁ ָשמ ּוָ .א ַמר ִר ִּבי
או ְכלָ יו י ְֶא ׁ ָשמ ּוַ ,מאי ָּכל ֹ
ָּכל ֹ
ֹאכל
יש ִ ּכי י ַ
ַא ּ ָבאָ ,הא ִא ְּת ַמרּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,ויקרא כב( וְ ִא ׁ
ֹאכל ק ֶֹד ׁש,
ק ֶֹד ׁש ִּב ׁ ְשגָ גָ הּ .ו ְכ ִתיב )שם( וְ ָכל זָ ר ל ֹא י ַ
או ְכלָ יו י ְֶא ׁ ָשמ ּו.
ש ָר ֵאל ִא ְקר ּון ק ֶֹד ׁשְּ ,בגִ ין ָּכ ְך ָּכל ֹ
וְ יִ ְ ׂ

 .203ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש .ק ֶֹד ׁש
ִש ָראֵ ל מֻ ְכ ּ ָת ִרים
שיּ ְ ׂ
שה מֵ הֶ ם .ו ִּמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל נַעֲ ֶׂ
י ְׂ
שר ִמ ְתחַ ְ ּב ִרים ְ ּכאֶ חָ ד
ְ ּב ָׁשל ֹׁש מַ ְד ֵרגוֹ תַּ ,כאֲ ׁ ֶ
אשיתַ .וה ֲֵרי
ש ִהיא ֵר ִ ׁ
ִש ָראֵ ל לַ ה'ֶ ׁ ,
נִ ְק ָר ִאים ק ֶֹד ׁש י ְ ׂ
ּ ֵב ַא ְרנ ּו ְּתבו ָּאתֹהּ ְ ,בהֵ ''אָּ .כל א ְֹכלָ יו י ְֶא ָׁשמוּ .מַ ה ּו
ָּכל א ְֹכלָ יו י ְֶא ָׁשמוּ? ָאמַ ר ַר ִ ּבי ַא ָּבא ,ה ֲֵרי נֶאֱ מַ ר,
יש ִ ּכי יֹאכַ ל ק ֶֹד ׁש ִ ּב ְ ׁש ָגגָה.
ש ָּכתוּב )ויקרא כב( וְ ִא ׁ
ֶׁ
ִש ָראֵ ל
וְ כָ תוּב )שם( וְ כָ ל זָר לֹא יֹאכַ ל ק ֶֹד ׁש ,וְ י ְ ׂ
נִ ְק ְרא ּו ק ֶֹד ׁשִ ,מ ּ ׁשוּם ָּכ ְך ָּכל א ְֹכלָ יו י ְֶא ָׁשמוּ.

’קדוֹשׁ‘ The children of Israel adorned with the three
ָ and receive the supernal Chokmah
אשׁית ְתּבוּאָ תֹה‘ that is called
’ is added to the word but notה‘ ’ֵ ‘firstfruits’. The last letterר ִ
needed for the correct spelling. It implies the connection of ‘firstfruits’ to Malchut.
’ holiness’ is for Israel because theyקֹ ֶדשׁ‘ ‘All that devour him will offend’ means that
’קדוֹשׁ‘ connect to
ָ ‘Holy’.
Leviticus 22:10
ְשׂכִ יר ל ֹא י ֹאכַל קֹ ֶדשׁ“
תּוֹשׁב כֹּהֵ ן ו ָ
ַ
”ְ .וכָל זָר ל ֹא י ֹאכַל קֹ ֶדשׁ
) holy offering; one who dwells with the priest, or a hiredקֹ ֶדשׁ( “‘No outsider shall eat the
”servant, shall not eat the holy thing.
DailyZohar.com
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ָ .204א ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ רֵ ׁ ,שיר ּו ָתא וְ ִס ּי ּו ָמא ְ ּדכ ּ ָֹלא,
ִא ְת ְ ּכ ִליל ּ ַב ּק ֶֹד ׁש) .ס''א א'( וְ ָח ְכ ָמה ִע ּ ָל ָאה ק ֶֹד ׁש ִא ְק ֵרי,
וְ ַכד נָ ִהיר ָ ּדא ָח ְכ ָמה ִע ּ ָל ָאהָ ,ח ְכ ָמה ִ ּד ׁ ְשלֹמֹה נָ ִהיר.
ְ ּכ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב) ,מלכים א ה( וַ ּ ֵת ֶרב ָח ְכ ַמת ׁ ְשלֹמֹה,
ימנָ א .וְ ַכד
או ִק ְ
ימא ִסיהֲ ָרא ְּב ַא ׁ ְשלְ מ ּו ָתא .וְ ָהא ֹ
ְ ּד ַק ְּי ָ
יסודָ ,ה ִכי ָק ֵרינָ ן לָ ּה ק ֶֹד ׁשּ ְ ,ד ִאיה ּו ַאנְ ִהיר
ִא ְת ּ ָב ְר ָכא ִמ ֹ
ִּב ׁ ְשלִ ימ ּו .וְ ַכד לָ א ִא ְת ַנהֲ ָרא ִמ ְת ַע ְּט ָרא ְּב ַא ׁ ְשלְ מ ּו ָתא,
ָק ֵרינָ ן לָ ּה ר ּו ַח ַה ּק ֶֹד ׁש ,וְ לָ א ִא ְת ְק ֵרי ק ֶֹד ׁש ְ ּכ ַהה ּוא
ילא.
ִ ּדלְ ֵע ּ ָ

של הַ כּ ֹל
ָ .204אמַ ר ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר ,הַ ְתחָ לָ ה וְ ִסיּוּם ׁ ֶ
נִ ְכלָ ל ַּב ּק ֶֹד ׁש) .א'( וְ חָ ְכ ָמה ֶע ְליוֹ נָה נִ ְק ֵראת ק ֶֹד ׁש,
שר ְמ ִא ָירה הַ חָ ְכ ָמה הָ ֶע ְליוֹ נָה הַ ז ּוֹ ְ ,מ ִא ָירה
וְ כַ אֲ ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )מלכים-א ה( ו ּ ֵַת ֶרב
חָ ְכמַ ת ְ ׁשלֹמֹהּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
שעוֹ מֶ ֶדת הַ ְּלבָ נָה ִב ְ ׁשלֵ מו ָּת ּה,
חָ ְכמַ ת ְ ׁשלֹמֹהֶ ׁ ,
שר ִמ ְת ָּב ֶרכֶ ת מֵ הַ יְסוֹ דָּ ,כךְ
ַוה ֲֵרי ּ ֵב ַא ְרנוּ .וְ כַ אֲ ׁ ֶ
ש ִהיא ְמ ִא ָירה ִב ְ ׁשלֵ מוּת.
קוֹ ְר ִאים לָ ּה  -ק ֶֹד ׁשֶ ׁ ,
שר לֹא ְמ ִא ָירה וְ נִ ְכ ּ ֶת ֶרת ִ ּב ְ ׁשלֵ מו ָּת ּה,
וְ כַ אֲ ׁ ֶ
קוֹ ְר ִאים לָ ּה רוּחַ הַ ּק ֶֹד ׁש ,וְ לֹא נִ ְק ֵראת ק ֶֹד ׁש
של מַ ְעלָ ה.
ְ ּכאוֹ תוֹ ׁ ֶ

The beginning is in Chokmah, and the ending of everything is in Malchut. They are
ֹ ’ ‘holiness’. When the supernal Chokmah illuminates, the moonק ֶדשׁ‘ both included in
that has the aspect of the Malchut is in full light. It has the aspect of the wisdom of
King Solomon.
1 Kings 5:10
וּמכֹּל חָ כְ מַ ת ִמצְ ָריִם“
”.ו ֵַתּ ֶרב חָ כְ מַ ת ְשׁ�מֹה מֵ חָ כְ מַ ת כָּל ְבּנֵי ֶק ֶדם ִ
“And Solomon’s wisdom excelled the wisdom of all the children of the east, and all the
”wisdom of Egypt.
’ ‘Holiness’.קֹ ֶדשׁ‘ When Malchut is blessed from Yessod and fully illuminated, it is called
’ and notרוח הקדש‘ ’When Malchut lacks the complete Light It is called The ‘Holy Spirit
’ like the supernal Chokmah.קֹ ֶדשׁ‘

סוד ,וְ יַנְ ָקא לְ ָכל ִאי ּנ ּון
 .205וְ ַכד ִמ ְת ּ ָב ְר ָכא ֵמ ַהאי יְ ֹ
יה
ִ ּדלְ ַת ּ ָתאִ ,א ְת ְק ֵרי ֵאםּ ְ ,כ ַה ִהיא ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
ילא .וְ ָק ֵרינָ ן לֵ ּ
יה ַּכ ּ ָלה
יה ק ֶֹד ׁש ַה ֳּק ָד ׁ ִשיםּ ְ ,ד ֵב ּ
ֳק ָד ׁ ִשיםּ .ו ְכ ֵדין ָק ֵרינָ ן לֵ ּ
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,שיר השירים ד( ִא ִּתי ִמ ְּל ָב ֹנון ַּכ ּ ָלה וְ ֹגו'ַ .מאי
לְ ָב ֹנוןָּ .דא ֵע ֶדןּ ְ ,ד ִא ְתלַ ּ ֵבן ִמ ָּכל ִס ְט ִרין .וְ ֵע ֶדן ָהא יָד ּו ַע
לְ גַ ּ ֵבי ַח ְב ַר ּיָיא.

יקה
שר ִמ ְת ָּב ְר ִכים ִמזֶּה הַ יְסוֹ ד וּמֵ ינִ ָ
 .205וְ כַ אֲ ׁ ֶ
של מַ ּ ָטה ,נִ ְק ֵראת אֵ םּ ְ ,כאוֹ ָת ּה
ְלכָ ל אֵ ּל ּו ׁ ֶ
ש ְּלמַ ְעלָ ה ,וְ קוֹ ְר ִאים לָ ּה ָק ָד ִ ׁשים .וְ ָאז קוֹ ְר ִאים לָ ּה
ֶׁ
ש ָּכתוּב )שיר השירים
שבּ וֹ כַ ּ ָלהֶ ׁ ,
ק ֶֹד ׁש הַ ּ ֳק ָד ִ ׁשיםֶ ׁ ,
ד( ִא ִּתי ִמ ְּלבָ נוֹ ן ַּכ ּ ָלה וְ גוֹ ' .מַ ה ּו ְלבָ נוֹ ן? זֶה ֵע ֶדן,
ש ִה ְל ִ ּבין ִמ ָּכל הַ ְּצ ָד ִדים .וְ ֵע ֶדן ה ֲֵרי יָדו ַּע אֵ צֶ ל
ֶׁ
הַ חֲבֵ ִרים.

’When Malchut is blessed from Yessod and nurses the lower levels, she is called ‘Mother
’ ‘Holy of Holies’,קדש הקדשים‘ like the Mother above, Binah. Then Malchut is called
’קדשים‘ ’ ‘Holiness’ with the bride, Malchut that is calledקֹ ֶדשׁ‘ because Yessod that is
‘Holies’ become ‘Holy of Holies’.
”א ִתּי ִמ ְלּבָ נוֹן כַּלָּ ה“ Songs 4:8
ִ “Come with me from Lebanon, my bride”.
’לבנון‘ ’ ‘Eden’ that is the supernal Chokmah. The root for the wordעדן‘ Lebanon is
’ that means ‘white’. It represents the ‘whiteness’ of Chokmah thatלבן‘ ‘Lebanon’ is
illuminates in Chessed that is white.
Chokmah delivers Light to Malchut from Binah, which is the river that comes out of
Eden (Genesis 2:10).

ָ ּ .206תאנָ אּ ְ ,כ ִתיב ִ ּכי ׁ ֵשם יְ יָ' ֶא ְק ָראַ ,מאי ִ ּכי ׁ ֵשם יְ יָ'
עוןָ ,הא ְ ּכ ִתיב ָהב ּו ג ֹּו ֶדל
ֶא ְק ָראָ .א ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
לֵ אל ֵֹהינ ּוָ .א ַמר ִר ִּבי ַא ּ ָבאָ ,הב ּו ג ֹּו ֶדלָּ ,דא ְ ּגד ּולָ ה,
לוּ ָ ,דא ְ ּגב ּו ָרהּ ִ .כי ָכל ְ ּד ָר ָכיו ִמ ׁ ְש ּ ָפט,
ַהצ ּור ּ ָת ִמים ּ ָפעֳ ֹ
DailyZohar.com

שם ה' אֶ ְק ָרא .מַ ה ּו ִ ּכי
 .206לָ מַ ְדנוָּּ ,כתוּב ִ ּכי ׁ ֵ
שם ה' אֶ ְק ָרא? ָאמַ ר ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן ,ה ֲֵרי ָּכתוּב הָ ב ּו
ֵׁ
ג ֶֹדל לֵ אלֹהֵ ינוָּ .אמַ ר ַר ִ ּבי ַא ָּבא ,הָ ב ּו ג ֶֹדל  -זוֹ
גְ ֻד ּ ָלה .הַ ּצוּר ּ ָת ִמים ּ ָפעֳ לוֹ  -זוֹ גְ בו ָּרהּ ִ .כי כָ ל
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 זֶה-  אֵ ל אֱ מ ּונָה. זוֹ ִת ְפאֶ ֶרת-  דְּ ָרכָ יו ִמ ְ ׁש ּ ָפט.הוד
ֹ  ָ ּדא, וְ ֵאין ָעוֶ ל. ָּדא נ ֶַצח, ֵאל אֱ מ ּונָ ה.ָּדא ִּת ְפ ֶא ֶרת
ָשר
ָׁ  וְ י. זֶה יְסוֹ ד-  צַ דִּ יק. זֶה הוֹ ד-  וְ אֵ ין ָעוֶל. ה ּוא ּכ ּ ָֹלא ׁ ְש ָמא נֵצַ ח. ָ ּדא צֶ ֶדק,ָשר
ָ ׁ  וְ י.סוד
ֹ ְ ָ ּדא י,ַצ ִ ּדיק
של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך
ֶ ׁ שם ָקדוֹ ׁש
ֵ ׁ  ה ֲֵרי הַ כּ ֹל. זֶה צֶ ֶדקְ
ְ
'ָ ּו ְבגִ ין ָּכך ִ ּכי ׁ ֵשם יְ י,ישא ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא
ָ ׁ ַק ִ ּד
.שם ה' אֶ ְק ָרא
ֵ ׁ  ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ִ ּכי,הוּא

.ֶא ְק ָרא

Deuteronomy 32:3
“כִּ י ֵשׁם יְהוָה אֶ ְק ָרא הָ בוּ גֹ ֶדל לֵ א�הֵ ינוּ.”
“For I proclaim the name of YHVH: Ascribe greatness to our God.”
Deuteronomy 32:4
“הַ צּוּר ָתּ ִמים פָּ ﬠֳלוֹ כִּ י כָל ְדּ ָרכָיו ִמ ְשׁפָּ ט אֵ ל אֱ מוּנָה וְאֵ ין ﬠָ וֶל צ ִַדּיק ְוי ָָשׁר הוּא.”
“He is the Rock, His work is perfect; For all His ways are justice, A God of truth and
without injustice; Righteous and upright is He.”
Rabbi Shimon explains that ‘Ascribe greatness’ is Chessed and ‘He is the Rock’ is
Gevurah. ‘all His ways are justice’ is Tiferet, ‘A God of truth’ is Netzach, ‘without
injustice’ is Hod, ‘Righteous’ is Yessod, ‘and upright’ is Malchut.
The verse says ‘I proclaim the name of YHVH’ because everything is included in the
Holy name YHVH, including the seven Sefirot of Zeir Anpin and Malchut.
ֹשה
ֶ ׁ  ּומ.שם ה' מַ ּ ָמ ׁש
ֵ ׁ , ָאמַ ר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י.207
,ִש ָראֵ ל
ׂ ְ ְלי
לָ הֶ ם
ִ ּג ּ ָלה
ָׁש ָעה
ְ ּבאוֹ ָת ּה
ש ָּכתוּב )דברים לא( ּ ֶבן מֵ ָאה וְ ֶע ְ ׂש ִרים ָׁשנָה ָאנ ִֹכי
ֶׁ
שחָ ְכ ָמה
ֶ ׁ  אוֹ תוֹ צַ דִּ יק,ּ ִמ ָּכאן לָ מַ ְדנו.' ֹהַ יּוֹ ם וְ גו
,יע יוֹ מוֹ ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵלק מֵ הָ עוֹ לָ ם
ַ שר מַ ִ ּג
ֶ ׁ ֲ ַּכא, ֶֹע ְליוֹ נָה בו
ְ צָ ִר
שרוּחַ ְקדוֹ ָׁשה
ֶ ׁ יך ְלג ַּלוֹ ת אוֹ ָת ּה הַ חָ ְכ ָמה ְלאֵ ּל ּו
ש ָּכתוּב ּ ֶבן מֵ ָאה
ֶ ׁ ,ֹשה
ֶ ׁ  ִמ ַּניִן לָ נוּ? ִמ ּמ.בֵ ינֵיהֶ ם
 וְ כָ תוּב )שם( וְ ַע ּ ָתה,וְ ֶע ְ ׂש ִרים ָׁשנָה ָאנ ִֹכי הַ יּוֹ ם
.' ִֹ ּכ ְתב ּו לָ כֶ ם אֶ ת הַ ּ ִ ׁש ָירה הַ זֹּאת וְ גו

 ּומ ׁ ֶֹשה ְּב ַה ִהיא. ׁ ֵשם יְ יָ' ַמ ּ ָמ ׁש, ָא ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסי.207
 )דברים לא( ּ ֶבן, ִ ּד ְכ ִּתיב.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִׁ ַשעֲ ָתא ַּג ּ ֵלי לְ ה ּו לְ י
,יפנָ א
ֹ  ִמ ָּכאן.'ש ִרים ׁ ָשנָ ה ָאנ ִֹכי ַהי ֹּום וְ ֹגו
ׂ ְ ֵמ ָאה וְ ֶע
ְ ִאול
 ַּכד ָמ ֵטי ֹיו ָמא,יה
ּ ַהה ּוא ז ַָּכ ָאה ְ ּד ָח ְכ ְמ ָתא ִע ּ ָל ָאה ּ ֵב
, ּ ָב ֵעי לְ גַ ּ ָל ָאה ַה ִהיא ָח ְכ ְמ ָתא,לְ ִא ְס ּ ַת ְּל ָקא ֵמ ָעלְ ָמא
 ִ ּד ְכ ִּתיב. ִמ ּמ ׁ ֶֹשה. ְמנָ לָ ן.ישא ּ ֵבינַיְ יה ּו
ָ ׁ לְ ִאי ּנ ּון ִ ּדי ר ּו ַח ַק ִ ּד
 )שם( וְ ַע ּ ָתה, ּו ְכ ִתיב.ש ִרים ׁ ָשנָ ה ָאנ ִֹכי ַהי ֹּום
ׂ ְ ּ ֶבן ֵמ ָאה וְ ֶע
.'ִ ּכ ְתב ּו לָ ֶכם ֵאת ַה ּ ׁ ִש ָירה ַה ּזֹאת וְ ֹגו

Deuteronomy 31:2
“ ַויּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם בֶּ ן מֵ אָ ה וְﬠֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה אָ נֹכִ י הַ יּוֹם ל ֹא אוּכַל עוֹד לָ צֵ את וְלָ בוֹא וַיהוָה אָ מַ ר אֵ לַ י ל ֹא ַת ֲﬠבֹר אֶ ת הַ יּ ְַר ֵדּן הַ זֶּה.”
“And he said to them: “I am one hundred and twenty years old today. I can no longer
go out and come in. Also YHVH has said to me, ‘You shall not cross over this Jordan.’”
Rabbi Yossi said that Moses revealed the actual YHVH name to the children of Israel.
We learn that when a righteous person with connection to supernal wisdom leaves the
world, he needs to reveal that wisdom to people with the holy spirit. From the following
verse we understand that Moses revealed to them what was not said before.
Deuteronomy 31:19
“ וְﬠַ ָתּה כִּ ְתבוּ לָ כֶם אֶ ת הַ ִשּׁ ָירה הַ זּ ֹאת וְלַ ְמּ ָדהּ אֶ ת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִשׂימָ הּ ְבּ ִפיהֶ ם ְלמַ ﬠַ ן ִתּ ְהיֶה לִּ י הַ ִשּׁ ָירה הַ זּ ֹאת ְלﬠֵ ד ִבּ ְבנֵי
י ְִשׂ ָראֵ ל.”
“Now therefore, write down this song for yourselves, and teach it to the children of
Israel; put it in their mouths, that this song may be a witness for Me against the
children of Israel.”
 )משלי ג( ַאל ִּת ְמנַע, ָעלָ יו ָּכתוּב, וְ ִאם לֹא.208 טוב
ֹ  )משלי ג( ַאל ִּת ְמנָ ע,יה ְ ּכ ִתיב
ּ ֵ ָעל, וְ ִאם לָ או.208
ש ּנֶאֱ מַ ר )משלי ד( ִ ּכי לֶ ַקח
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו.טוב טוֹ ב ִמ ְ ּב ָעלָ יו
ֹ  )משלי ד( ִ ּכי לֶ ַקח, ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר.ִמ ְּב ָעלָ יו
ָ )משלי ג( ִ ּב ְהיוֹ ת ְלאֵ ל י ְָדך.' ֹטוֹ ב נ ַָת ִּתי לָ כֶ ם וְ גו
 ַעד.ש ֹות
ׂ ֲ )משלי ג( ִּב ְה ֹיות לְ ֵאל י ְָד ָך לַ ע.'נָ ַת ִּתי לָ ֶכם וְ ֹגו
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יהיב לָ ְך ְר ׁש ּו ָתא לַ עֲ שׂ וֹ ת .טֶ ֶרם ִּת ְס ּ ַת ּ ֵלק ִמן הָ עוֹ לָ ם ,וְ לֹא נִ ְּתנָה ְל ָך
לָ א ִּת ְס ּ ָת ּ ַלק ִמן ָעלְ ָמא ,וְ לָ א ִא ְתיְ ִ
ְר ׁשוּת ְלג ַּלוֹ ת.
לְ גַ ּ ָל ָאה.
The Torah is called ‘Good’ as we read in Proverbs 4:2
תּוֹר ִתי אַ ל ַתּ ֲﬠזֹבוּ“
”.כִּ י לֶ ַקח טוֹב נ ַָת ִתּי לָ כֶם ָ
”“For I give you good doctrine: Do not forsake my law.
The righteous are told to reveal the wisdom to the people before leaving the world and
won’t have the power to do so.
Proverbs 3:27
”.אַ ל ִתּ ְמנַע טוֹב ִמ ְבּﬠָ לָ יו ִבּ ְהיוֹת ְלאֵ ל ידיך ]י ְָד�[ לַ ﬠֲשׂוֹת“
“Do not withhold good from those to whom it is due, When it is in the power of your
”hand to do so.
;Lesson
The righteous put a lot of effort to study the Torah and reveal its secrets. They recieve
the gift of connection to the supernal Vhokmah (wisdom). Before they leave the world,
they need to reveal the secrets to do the ultimate sharing of wisdom with the people.
Moses revealed the Torah he received from YHVH on Mount Sinai. Rabbi Shimon and
many Tzadikim that came after continue to expand the wisdom of the Torah in differen
publications.

ֵיה
ֹ
ָ .209א ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיאַ ,האי ְק ָרא
יפנָ א ִמנ ּ
אולִ ְ
יה ִ ּד ְק ָראְ ,מ ַק ּ ׁ ֵשר
יפ ּ
ָח ְכ ְמ ָתא ִע ּ ָל ָאה ,וְ ָה ִכי ה ּוא .אֲ ָבל ֵס ֵ
ימנ ּו ָתאְּ ,ב ַמאי ִ ּד ְכ ִּתיב ה ּואּ ְ .כ ָמה ְד ַא ְּת
ִק ׁ ְש ָרא ִ ּד ְמ ֵה ְ
לו ַמר ה ּוא ּכ ּ ָֹלא .ה ּוא ַחד
ָשר ה ּואּ ְ .כ ֹ
ָא ֵמרַ ,צ ִ ּדיק וְ י ׁ ָ
יאין ִאי ּנ ּוןָ ,חזַר
ימא ָּכל ָהנֵי ַס ִ ּג ִ
ְּבלָ א ּ ִפר ּו ָדאּ ְ .ד ִאי ּ ֵת ָ
וְ ָא ַמר ה ּואֻ ּ ,כ ְּלה ּו ַס ְּל ִקין ּו ִמ ְת ַק ּ ׁ ְש ָרן ּו ִמ ְת ַאחֲ ָדן ְּב ַחד.
וְ כ ּ ָֹלא ,ה ּוא ָהיָה ,וְ ה ּוא הֲ וָ ה ,וְ ה ּוא יְ ֵהא .וְ ה ּוא ַחדְּ .ב ִר ְ
יך
יה לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ִמין) .על( ַעד ּ ֵכן ִמ ְת ַק ְּט ִרין
ׁ ְש ֵמ ּ
ישיןּ ִ ,ד ׁ ְש ָמא ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
ִמ ִּליןּ ,ו ִמ ְת ַאחֲ ִדין ִמ ִּלין ַק ִ ּד ׁ ִ
ה ּוא.

ָ .209אמַ ר ַר ִ ּבי ִחיָּיאָ ּ ,פסוּק זֶה לָ מַ ְדנ ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
שר
חָ ְכ ָמה ֶע ְליוֹ נָה ,וְ כָ ְך הוּא .אֲ בָ ל סוֹ ף הַ ּ ָפסוּק ְמ ַק ּ ׁ ֵ
ש ָּכתוּב הוּאּ ְ ,כמוֹ
של הָ אֱ מ ּונָה ְ ּבמַ ה ּ ׁ ֶ
שר ׁ ֶ
ֶק ׁ ֶ
ָשר הוּאּ ְ .כלוֹ מַ ר ,הוּא הַ כּ ֹל ,הוּא
ש ּנֶאֱ מַ ר צַ דִּ יק וְ י ָׁ
ֶׁ
ש ָּכל אֵ ּל ּו ַר ִ ּבים
ש ִאם ּתֹאמַ ר ׁ ֶ
אֶ חָ ד ְ ּבלֹא פֵ רוּדֶ ׁ .
הֵ ם  -חָ זַר וְ ָאמַ ר הוּאֻ ּ ,כ ּ ָלם עוֹ ִלים ו ִּמ ְת ַק ּ ְ ׁש ִרים
הוֶה,
ו ִּמ ְת ַאח ֲִדים ְ ּבאֶ חָ ד .וְ הַ כּ ֹל  -הוּא הָ יָה ,וְ הוּא ֹ
וְ הוּא י ְִהיֶה ,וְ הוּא אֶ חָ דָּ .ברו ְּך ְ ׁשמוֹ ְלעוֹ לָ ם
ו ְּלעוֹ ְלמֵ י עוֹ לָ ִמים) .ﬠַ ל( ַעד ָּכאן ִמ ְת ַק ּ ְ ׁש ִרים
של
של ְ ׁשמוֹ ׁ ֶ
דְּ בָ ִרים ו ִּמ ְת ַאח ֲִדים דְּ בָ ִרים ְקדוֹ ִ ׁשים ׁ ֶ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא.

Rabbi Chiya says that he learned that “Righteous and upright is He” (Deuteronomy
’’He’. ‘He’ is one without division.הוא‘ 32:4) represents the oneness of YHVH in the word
Other Holy names in the Torah ascend and unite in the YHVH name. He was, he is,
and he will be. Blessed is his name forever and ever.

יה ַמאן ְ ּד ָק ֵרי לְ ַמלְ ָּכא ,וְ יִ נְ ַּדע לְ ִמ ְק ֵרי
 .210ז ַָּכ ָאה ח ּולָ ֵק ּ
ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות .וְ ִאי ִאיה ּו ָק ֵרי וְ ל ֹא יְ ַדע לְ ַמאן ָק ֵרי,
ִא ְת ְר ִחיק ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ֵיהּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,תהלים
יך ה ּוא ִמ ּנ ּ
רוב יְ יָ' לְ ָכל ק ֹו ְר ָאיו,
קו ְר ָאיו וְ ֹגו'ָ .ק ֹ
רוב יְ יָ' לְ ָכל ֹ
קמה( ָק ֹ
רובָ .ח ַזר וְ ָא ַמר ,לְ כֹל אֲ ׁ ֶשר יִ ְק ָרא ּוה ּו ֶבאֱ ֶמת,
לְ ַמאן ָק ֹ
יה ְּב ׁ ִש ְק ָראָ .א ַמר ִר ִּבי ַא ּ ָבא ִאין,
וְ ִכי ִאית ַמאן ְ ּדיִ ְק ֵרי לֵ ּ
ַהה ּוא ַמאן ְ ּד ָק ֵרי וְ ל ֹא יְ ַדע לְ ַמאן ְ ּד ָק ֵריְ .מנָ לָ ןּ ִ .ד ְכ ִּתיב
חו ָת ָמא
לְ כֹל אֲ ׁ ֶשר יִ ְק ָרא ּוה ּו ֶבאֱ ֶמתַ .מאי ֶבאֱ ֶמתְּ .ב ֹ
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ש ּקוֹ ֵרא לַ ּ ֶמלֶ ְך וְ יוֹ ֵד ַע
של ִמי ׁ ֶ
ַ .210א ְ ׁש ֵרי חֶ ְלקוֹ ׁ ֶ
ש ָּצ ִר ְ
יך .וְ ִאם הוּא קוֹ ֵרא וְ לֹא יוֹ ֵד ַע
ִל ְקרֹא ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
ְ
ְל ִמי קוֹ ֵראִ ,מ ְת ַרחֵ ק הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ִמ ּ ֶמ ּנוּ,
ש ָּכתוּב )תהלים קמה( ָקרוֹ ב ה' ְלכָ ל ק ְֹר ָאיו וְ גוֹ '.
ֶׁ
ָקרוֹ ב ה' ְלכָ ל ק ְֹר ָאיוְ ,ל ִמי ָקרוֹ ב? חָ זַר וְ ָאמַ ר,
שיּ ְִק ָרא לוֹ
שר י ְִק ָראֻ ה ּו בֶ אֱ מֶ ת .וְ ִכי י ֵׁש ִמי ׁ ֶ
ְלכֹל אֲ ׁ ֶ
ש ּקוֹ ֵרא
ש ֶקר? ָאמַ ר ַר ִ ּבי ַא ָּבאֵ ּ ,כן ,אוֹ תוֹ ִמי ׁ ֶ
ְב ׁ ֶ
ש ָּכתוּב ְלכֹל
וְ לֹא יוֹ ֵד ַע ְל ִמי קוֹ ֵראִ .מ ַּניִן לָ נוּ? ׁ ֶ
של
ימה ׁ ֶ
שר י ְִק ָראֻ ה ּו בֶ אֱ מֶ ת .מַ ה ּו בֶ אֱ מֶ ת? ַּבח ֲִת ָ
אֲ ׁ ֶ
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 זֶה ּו.שהוּא ְ ׁשלֵ מוּת הַ כּ ֹל
ֶ ׁ ,חוֹ ֶתמֶ ת הַ ּ ֶמלֶ ְך
ש ָּכתוּב )מיכה ז( ִּת ּ ֵתן אֱ מֶ ת ְליַעֲ קֹב חֶ סֶ ד
ֶׁ
ְ
שר י ְִק ָראֻ ה ּו בֶ אֱ מֶ ת
ֶ ׁ ֲ ְלכֹל א, ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכך.ְל ַא ְב ָרהָ ם
ש ִ ּנ ְכנַס וְ יָצָ א לָ ַד ַעת
ֶ ׁ של ִמי
ֶ ׁ ֹ ַא ְ ׁש ֵרי חֶ ְלקו.ָּכתוּב
ְ
 וְ ַעל זֶה,של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
ֶ ׁ דְּ ָרכָ יו
.' ֹיקים ְ ּכאוֹ ר ֹנג ַּה וְ גו
ִ ִּ )משלי ד( וְ א ַֹרח צַ ד,כָ תוּב
.' ֹיקים וְ גו
ִ ִּוְ כָ תוּב )ישעיה ס( וְ ַע ּ ֵמ ְך ּ ֻכ ּ ָלם צַ ד

 הֲ ָדא ה ּוא. ְ ּדה ּוא ׁ ְשלִ ימ ּו ְ ּדכ ּ ָֹלא,ְ ּדג ּו ׁ ְש ּ ַפנְ ָקא ְ ּד ַמלְ ָּכא
. )מיכה ז( ִת ּ ֵתן אֱ ֶמת לְ יַעֲ קֹב ֶח ֶסד לְ ַא ְב ָר ָהם,ִד ְכ ִתיב
 ז ַָּכ ָאה.ּו ְבגִ ין ָּכ ְך לְ כֹל אֲ ׁ ֶשר יִ ְק ָרא ּוה ּו ֶבאֱ ֶמת ְ ּכ ִתיב
חוי ְדק ּו ְד ׁ ָשא
ֹ  וְ נָ ַפק לְ ִמנְ ַּדע ָא ְר,יה ְ ּד ַמאן ְ ּד ָעאל
ּ ח ּולָ ֵק
ְ ְּב ִר
 )משלי ד( וְ א ַֹרח ַצ ִ ּד ִיקים, וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב.יך ה ּוא
יקים
ִ  ּו ְכ ִתיב )ישעיה ס( וְ ַע ּ ֵמ ְך ּ ֻכ ּ ָלם ַצ ִ ּד.'אור ֹנוגַ ּה וְ ֹגו
ֹ ְ ּכ
.'וְ ֹגו

Praised is the one who knows how to properly call the King. If he calls without knowing
who he calls, the Holy One Blessed be He keeps a distance from him.
Psalms 145:18
“קרוֹב יְהוָה ְלכָל ק ְֹראָ יו ְלכֹל אֲ ֶשׁר י ְִק ָראֻ הוּ בֶ אֱ מֶ ת.”
ָ
“YHVH is near to all who call upon Him, To all who call upon Him in truth.”
Rabbi Aba confirms the words of Rabbi Chiya and says that we learn that from the
words “who call upon Him in truth”, where ‘truth’ ‘ ’אֱ מֶ תrepresents the center column
and the ‘seal’ of YHVH. Those who are away from the center are far from him.
Happy are those who enter the wisdom and know the ways of the Holy One Blessed be
He.
Proverbs 4:18
“יקים כְּ אוֹר ֹנגַהּ הוֹלֵ � וָאוֹר ﬠַ ד נְכוֹן הַ יּוֹם
ִ  ְוא ַֹרח ַצ ִדּ.”
“But the path of the righteous is like the shining sun, That shines ever brighter unto
the perfect day.”
Isaiah 60:21
“ֲשׂה י ַָדי ְל ִה ְתפָּ אֵ ר
ֵ יקים ְלעוֹלָ ם י ְִירשׁוּ אָ ֶרץ נֵצֶ ר מטעו ]מַ טָּ ﬠַ י[ מַ ﬠ
ִ וְﬠַ מֵּ � כֻּלָּ ם צַ ִדּ.”
“Also your people shall all be righteous; They shall inherit the land forever, The branch
of My planting, The work of My hands, That I may be glorified.”
Lesson;
God is the truth  אמתthat represents the central column. When we make our prayers
with pure and true hearts we can expect YHVH to hear us, and answer our prayers.
The Zohar describes the people who pray to God, asking to fulfill their selfish desires
as barking dogs, looking for food from their owner. Only when a person prays with the
truth that is also the aspect of the central column, he merits the blessings and
sustenance he deserves. We may not receive everything we wish for but it is always
exactly what we need and should be happy with.
 ָּכל אֵ ּל ּו הַ ִּת ּקוּנִ ים, ָאמַ ר ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק,ּ לָ מַ ְדנו.211
.וְ כָ ל אֵ ּל ּו הַ דְּ בָ ִרים נִ ְמ ְסר ּו ְלקוֹ ְצ ֵרי הַ שּׂ ָ ֶדה
. ְר ָׁש ִעים ִ ּכ ְביָכוֹ ל עוֹ ִ ׂשים ּ ְפגָם ְלמַ ְעלָ ה,ּוְ לָ מַ ְדנו
, ִ ׁשחֵ ת לוֹ לֹא ָּבנָיו מו ָּמם,ש ָּכתוּב
ֶ ׁ ֹאֵ יזֶה ְפגָם? ְ ּכמו
ֹשה ֲֵרי ָּכל אֵ ּל ּו הַ ִּת ּקוּנִ ים לֹא נִ ְמצָ ִאים ְ ּכמו
ֶׁ
ְ
 )ישעיה נט( ַויּ ְִל ַּב ׁש, ָּכתוּב אֶ חָ ד אוֹ מֵ ר.ש ָּצ ִריך
ֶׁ
 )שם( ַויּ ְִל ַּב ׁש, וְ כָ תוּב אֶ חָ ד אוֹ מֵ ר,ְצ ָד ָקה ַּכ ּ ִ ׁש ְריָן
, אֶ ּ ָלא ָאמַ ר ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק.ֹשת
ֶ ׁ ִּ ּבגְ ֵדי נ ָָקם ִּת ְלב
 לֹא זָכ ּו.ִש ָראֵ ל ז ַָּכ ִאים
ׂ ְ ּשי
ֶ ׁ  ִ ּבזְמַ ן- ַויּ ְִל ַּב ׁש ְצ ָד ָקה
.' ֹ ַויּ ְִל ַּב ׁש ִ ּבגְ ֵדי נ ָָקם וְ גו112

 וְ ָכל ָהנֵי, ָּכל ָהנֵי ִּת ּק ּונִ ין, ּ ַתנְ יָא ָא ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחק.211
ָכול
ֹ ָיבין ִ ּכ ְבי
ִ  ַח ּי, וְ ָתנֵינָ ן. לִ ְמ ַח ְצ ֵדי ַח ְקלָ א ִא ְת ַמ ְס ָרן,ִמ ּ ֵלי
, ְ ּכ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב. ַמאי ּ ְפגִ ימ ּו ָתא.ילא
ָ ּ ַע ְב ִ ּדין ּ ְפגִ ימ ּו ָתא לְ ֵע
לו ל ֹא ּ ָבנָ יו )דף רצ''ז ע''ב( מ ּו ָמם ְ ּד ָהא ָּכל ָהנֵי
ֹ ׁ ִש ֵחת
 ָּכת ּוב ֶא ָחד.ִּת ּק ּונִ ין לָ א ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ֵחי ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות
 וְ ָכת ּוב ֶא ָחד,ש ְריָין
ֹ
ׂ ִ  )ישעיה נט( וַ ִּי ְל ּ ַב ׁש ְצ ָד ָקה ַּכ,או ֵמר
 ֶא ּ ָלא ָא ַמר.או ֵמר )שם( וַ ִּילְ ּ ַב ׁש ִּבגְ ֵדי נָ ָקם ִּתלְ ּב ֹו ׁ ֶשת
ֹ
 ל ֹא.ש ָר ֵאל ז ַָכאן
ׂ ְ ִ ְּבזִ ְמנָ א ְ ּדי, וַ ִּי ְל ּ ַב ׁש ְצ ָד ָקה,ִר ִּבי יִ ְצ ָחק
.' וַ יִ לְ ּ ַב ׁש ִּבגְ ֵדי נָ ָקם וְ ֹגו,זָ כ ּו
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The secrets of the flow of Light were given to those who work the ‘field’, which is
righteous that make efforts in Malchut to follow the ways of the Torah in holiness and
purity.
The wicked set flaw above as we read;
Deuteronomy 32:5
“וּפ ַת ְלתֹּל
ְ שׁחֵ ת לוֹ ל ֹא בָּ נָיו מוּמָ ם דּוֹר ﬠִ ֵקּשׁ.”
ִ
““They have corrupted themselves; They are not His children, Because of their blemish:
A perverse and crooked generation.”
The corrupted ways of the wicked cause the blemishes and block the channels of
sustenance from above.
Isaiah 59:17
“ֹשׁת ַויַּﬠַ ט כּ ְַמﬠִ יל ִק ְנאָ ה
ֶ וַיִּ ְלבַּ שׁ צְ ָד ָקה כּ ִַשּׁ ְריָן וְכוֹבַ ע יְשׁוּﬠָ ה ְבּר ֹאשׁוֹ וַיִּ ְלבַּ שׁ ִבּגְ ֵדי נ ָָקם ִתּ ְלבּ.”
“For He put on righteousness as a breastplate, And a helmet of salvation on His head;
He put on the garments of vengeance for clothing, And was clad with zeal as a cloak.”
Rabbi Yitzchak says that when Israel conducts their ways properly and has merits then
the Holy One Blessed be He wears “righteousness as a breastplate”. When they are
wicked and put a blemish in the upper channels of Light The Holy One wears “garments
of vengeance”.
,ּש ּ ָלמַ ְדנו
ֶ ׁ ֹ ָמה הַ ּ ְפגָם? ְ ּכמו, ָאמַ ר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י.212
ְ)מ ְס ַתּ ְפּ ִקים( ְל ִה ְת ָּב ֵרך
ִ שהָ ָאבוֹ ת לֹא ִמ ְס ּ ַת ּ ְפ ִקים
ֶׁ
,ש ּ ֵכן הַ ָּבנִ ים
ֶ ׁ  ָּכל,של הַ ּנַחַ ל
ֶ ׁ מֵ אוֹ ָת ּה הַ הַ ְ ׁש ָקיָה
 מַ ה ּו לוֹ לֹא.ש ּנֶאֱ מַ ר ִ ׁשחֵ ת לוֹ לֹא ָּבנָיו מו ָּמם
ֶ ׁ ְֹ ּכמו
. אֶ ּ ָלא אֶ חָ ד ְלמַ ְעלָ ה וְ אֶ חָ ד ְלמַ ּ ָטה. ְ ׁש ּ ֵתי ְפ ָע ִמים-

, ְ ּכ ָמה ְ ּד ָתנֵינָ ן. ָא ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסי ַמאי ּ ְפגִ ימ ּו ָתא.212
ַּדאֲ ָב ָהן לָ א ִמ ְס ּ ַת ּ ְפ ִקין )ס''א מסתפקן( לְ ִא ְת ּ ָב ְר ָכא
, ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר. ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ְּבנִ ין.ֵמ ַהה ּוא ׁ ַש ְקי ּו ְ ּדנַחֲ לָ א
 ֶא ּ ָלא.לו ל ֹא ְּת ֵרי זִ ְמנֵי
ֹ  ַמאי.לו ל ֹא ּ ָבנָ יו מ ּו ָמם
ֹ ׁ ִש ֵחת
. וְ ַחד לְ ַת ּ ָתא,ילא
ָ ּ ַחד לְ ֵע

Rabbi Yossi explains that the actions of the wicked block the river that flows from Binah
to deliver its light to the three lines of Chessed, Gevurah, and Tiferet. Because of that,
they don’t receive the blessings from above.
 ָּכל זְמַ ן,ש ָאמַ ר ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן
ֶ ׁ  וְ זֶה ּו.213
שם הַ ָּקדוֹ ׁש
ֵ ׁ  ִ ּכ ְביָכוֹ ל,שהָ ְר ָׁש ִעים ִמ ְת ַר ִ ּבים ָּבעוֹ לָ ם
ֶׁ
ְ
שהָ ְר ָׁש ִעים לֹא
ֶ ׁ  וְ כָ ל זְמַ ן.לֹא ִמ ְת ָּב ֵרך ָּבעוֹ לָ ם
ְ
.שם הַ ָּקדוֹ ׁש ִמ ְת ָּב ֵרך ָּבעוֹ לָ ם
ֵ ׁ ,ִמ ְת ַר ִ ּבים ָּבעוֹ לָ ם
 ָּב ְר ִכי,' ֹש ָּכתוּב )תהלים קד( י ּ ִַת ּמ ּו חַ ּ ָט ִאים וְ גו
ֶ ׁ זֶה ּו
 ִמ ְק ָרא זֶה, ָאמַ ר ַר ִ ּבי ַא ָּבא.נ ְַפ ִ ׁשי אֶ ת ה' הַ ְלל ּוי ָּה
 ִמי.ש ָּכתוּב ִ ׁשחֵ ת לוֹ לֹא ָּבנָיו מו ָּמם
ֶ ׁ ,מַ ּ ָמ ׁש הוּא
שאֵ ּל ּו
ֶ ׁ  ִמ ּ ׁשוּם.גוֹ ֵרם ְלמוּם זֶה? דּ וֹ ר ִע ֵּק ׁש ו ְּפ ַת ְל ּתֹל
.הָ ְר ָׁש ִעים וְ הַ דּ וֹ ר נִ ְמצָ א ָּכ ְך

ָיב ּיָא
ַ  ָּכל זִ ְמנָ א ְ ּד ַח ּי,עון
ֹ  וְ ַהיְ ינ ּו ְ ּד ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ.213
ְישא לָ א ִמ ְת ְּב ַרך
ָ ׁ ָכול ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד
ֹ  ִ ּכ ְבי,ְס ִ ּגיא ּו ְּב ָע ְל ָמא
 ׁ ְש ָמא,ָיב ּיָא לָ א ְס ִ ּגיא ּו ְּב ָעלְ ָמא
ַ  וְ ָכל זִ ְמנָ א ְ ּד ַח ּי.ְּב ָעלְ ָמא
 )תהלים, הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב.ישא ִמ ְת ְּב ַר ְך ְּב ָעלְ ָמא
ָ ׁ ַק ִ ּד
 ָא ַמר. ּ ָב ְר ִכי ַנ ְפ ׁ ִשי ֶאת יְ יָ' ַהלְ ל ּוי ָּה,'קד( יִ ּ ַת ּמ ּו ַח ּ ָט ִאים וְ ֹגו
לו ל ֹא
ֹ  ִ ּד ְכ ִּתיב ׁ ִש ֵחת, ִמ ְק ָרא זֶה ַמ ּ ָמ ׁש ה ּוא,ִר ִּבי ַא ּ ָבא
 ּד ֹור ִע ֵ ּק ׁש. ַמאן ָ ּג ִרים לְ ַח ְּבל ּו ָתא ָּדא.ּ ָבנָ יו מ ּו ָמם
.ָיב ּיָא וְ ָד ָרא ִא ׁ ְש ְּת ַכח ָה ִכי
ַ  ְּבגִ ין ְ ּד ִאי ּנ ּון ַח ּי,ּו ְפ ַתלְ ּת ֹול

Psalms 104:35
“י ִַתּמּוּ חַ טָּ ִאים ִמן הָ אָ ֶרץ ְוּר ָשׁﬠִ ים עוֹד אֵ ינָם בָּ רֲ כִ י נ ְַפ ִשׁי אֶ ת יְהוָה הַ לְ לוּ יָהּ.”
“May sinners be consumed from the earth, And the wicked be no more. Bless YH, O my
soul! Praise YHVH!”
Rabbi Shimon says that as long as the wicked are the majority in the world, the Holy
Name is not blessed in the world. When the wicked are not many then the Holy name
is blessed in the world.
Rabbi Aba adds that “A perverse and crooked generation” from the verse above relates
to the wicked of the generation that corrupted themselves.
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ְּ .214בגִ ין ָּכ ְך ּ ָב ַתר ְ ּד ָא ַמר מ ׁ ֶֹשה ָּכל ָהנֵי ִמ ִּלין ,וְ ַא ְד ַּכר
ָשר
ישא ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּותָ ,א ַמר וַ ַּדאי ַצ ִ ּדיק וְ י ׁ ָ
ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
לו ל ֹא ּ ָבנָ יו מ ּו ָמם.
ֵיה .אֲ ָבל ׁ ִש ֵחת ֹ
ה ּואִ ,מ ּ ָלה ְּב ִת ּק ּונ ּ
ַמאי ַט ְע ָמא ָה ִכיִ .מ ּ ׁש ּום ְ ּד ִאי ּנ ּון ּד ֹור ִע ֵ ּק ׁש ּו ְפ ַתלְ ּת ֹול.
לו ַמר לְ גַ ְר ַמיְ יה ּו ַע ְב ִ ּדין ָּדא
לו ל ֹאּ ְ ,כ ֹ
ָא ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדהֹ ,
ָיביןּ ְ ,דגַ ְר ִמין לְ ִא ְס ּ ַת ְּל ָקא ִּב ְר ָכאן ֵמ ָעלְ ָמאָ .א ַמר ִר ִּבי
ַח ּי ִ
ימנָ א וְ ָה ִכי ה ּואַ .מה ְ ּכ ִתיב
או ִק ְ
לו ל ֹאָ ,הא ֹ
ַא ּ ָבאֹ ,
יהַ .הלְ יְ יָ' ִּתגְ ְמל ּו זֹאת ,לְ ׁ ַש ּ ָל ָמא ְ ּגמ ּול ָּדא ְּלק ּו ְד ׁ ָשא
ּ ַב ְת ֵר ּ
ְּב ִר ְ
יך ה ּואַ ,על ָּכל ִאי ּנ ּון ָט ָבאן ְ ּדגָ ִרים לָ ְך ,וְ ָע ִביד
לָ ֳק ְבלָ ְך.

ֹשה ָּכל אֵ ּל ּו
ש ָאמַ ר מ ׁ ֶ
ִ .214מ ּ ׁשוּם זֶהַ ,אחַ ר ׁ ֶ
ְ
ש ָּצ ִריךָ ,אמַ ר,
שם הַ ָּקדוֹ ׁש ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
הַ דְּ בָ ִרים וְ ִה ְז ִ ּכיר הַ ּ ׁ ֵ
ָשר הוּא ,דָּ בָ ר ְ ּכ ִת ּקוּנוֹ  .אֲ בָ ל ִ ׁשחֵ ת
וַדַּ אי צַ דִּ יק וְ י ָׁ
ְ
שהֵ ם
לוֹ לֹא ָּבנָיו מו ָּמםָ .מה הַ ּ ַט ַעם ָּכך? ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
דּ וֹ ר ִע ֵּק ׁש ו ְּפ ַת ְל ּתֹלָ .אמַ ר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ,לוֹ לֹא,
שגּוֹ ְר ִמים
ְ ּכלוֹ מַ ר ְל ַע ְצ ָמם עוֹ ִ ׂשים ָּכ ְך הָ ְר ָׁש ִעיםֶ ׁ ,
לַ ְ ּב ָרכוֹ ת ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵלק מֵ הָ עוֹ לָ םָ .אמַ ר ַר ִ ּבי ַא ָּבא ,לוֹ
לֹא ,ה ֲֵרי ּ ֵב ַא ְרנ ּו וְ כָ ְך הוּא .מַ ה ָּכתוּב ַאח ֲָריו?
ש ּ ֵלם ְ ּגמוּל זֶה ְלהַ ָּקדוֹ ׁש
הַ ְלה' ִתגְ ְמל ּו זֹאתְ ,ל ׁ ַ
ָ
ש ָ ּג ַרם ְלך וְ ָע ָׂשה
ָּברו ְּך הוּא ַעל ָּכל אֵ ּל ּו הַ ּטוֹ בוֹ ת ׁ ֶ
עֲ בו ְּר ָך.

Deuteronomy 32:4
”.הַ צּוּר ָתּ ִמים פָּ ﬠֳלוֹ כִּ י כָל ְדּ ָרכָיו ִמ ְשׁפָּ ט אֵ ל אֱ מוּנָה וְאֵ ין ﬠָ וֶל צ ִַדּיק ְוי ָָשׁר הוּא“
“He is the Rock, His work is perfect; For all His ways are justice, A God of truth and
”without injustice; Righteous and upright is He.
After explaining the righteous ways of Hashem, Moses closes the verse with ‘Righteous
and upright is He’ because He set everything as they should be. The wicked are
responsible for losing the blessings that they could receive if they were not corrupted.
Then Moses scolded the people for their lack of appreciation for all the good that their
Father did for them.
Deuteronomy 32:6
”.הֲ לַ יְהוָה ִתּגְ ְמלוּ ז ֹאת ﬠַ ם נָבָ ל וְל ֹא חָ כָם הֲ לוֹא הוּא אָ ִבי� ָקּנֶ� הוּא ﬠָ ְשׂ� ַו ְי ֹכ ְננֶ�“
“Do you thus deal with YHVH, O foolish, and unwise people? Is He not your Father,
”?who bought you? Has He not made you and established you

ִ .215ר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ּ ָפ ַתח) ,ויקרא כו( וְ ַאף ַּגם זֹאת
ש ָר ֵאלַ ,על
אויְ ֵב ֶ
ִּב ְה ֹיו ָתם ְּב ֶא ֶרץ ֹ
יהם וְ ֹגו' .ז ַָּכ ִאין ִאי ּנ ּון יִ ְ ׂ
לותּ ְ ,ד ַאף ַעל ַּגב ְ ּד ַא ְר ִ ּגיז ּו
עו ְב ֵדי ּכ ֹו ָכ ִבים ּו ַמ ָ ּז ֹ
ָּכל ַע ִּמין ֹ
יהון ,ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא לָ א ּ ָב ֵעי לְ ׁ ַש ְב ָקא
אר ֹ
ָק ֵמי ָמ ֵ
ְ
לוןּ ִ .ד ְב ָכל אֲ ָתר ְ ּדגָ ל ּו ּ ֵבינֵי ַע ְמ ַמ ּיָא ,ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא
ֹ
הון ְּבגָ ל ּו ָתא .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב וְ ַאף ַּגם זֹאת
ִע ְּמ ֹ
יהם וְ ֹגו'.
אויְ ֵב ֶ
ִּב ְה ֹיו ָתם ְּב ֶא ֶרץ ֹ

ַ .215ר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ָפ ַתח) ,ויקרא כו( וְ ַאף ּגַם זֹאת
ִש ָראֵ ל
איְבֵ יהֶ ם וְ גוֹ ' .ז ַָּכ ִאים הֵ ם י ְ ׂ
ִ ּב ְהיוֹ ָתם ְ ּבאֶ ֶרץ ֹ
ש ַאף ַעל
ַעל ָּכל אֻ ּמוֹ ת עוֹ ְב ֵדי כוֹ כָ ִבים וּמַ זָּלוֹ תֶ ׁ ,
ש ִה ְר ִ ּגיז ּו ִל ְפנֵי אֲ דוֹ נָם ,הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא לֹא
ּגַב ׁ ֶ
ש ּגָל ּו ּ ֵבין
ש ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם ׁ ֶ
רוֹ צֶ ה לַ עֲ זֹב אוֹ ָתםֶ ׁ .
הָ ַע ּ ִמים ,הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ִע ּ ָמהֶ ם ַּב ּגָלוּת .זֶה ּו
איְבֵ יהֶ ם וְ גוֹ '.
ש ָּכתוּב וְ ַאף ּגַם זֹאת ִ ּב ְהיוֹ ָתם ְ ּבאֶ ֶרץ ֹ
ֶׁ

Rabbi Elazar says that even though the Israelites have sinned, angered their master,
and went to Exile, the Holy One Blessed be He, doesn’t want to leave them alone among
the nations of idol worshippers.
Leviticus 26:44
יתי ִא ָתּם כִּ י אֲ ִני יְהוָה אֱ �הֵ יהֶ ם“
ַ�תם ְלהָ פֵ ר ְבּ ִר ִ
יוֹתם ְבּאֶ ֶרץ ֹאיְבֵ יהֶ ם ל ֹא ְמאַ ְס ִתּים וְל ֹא גְ ﬠַ לְ ִתּים ְלכ ָ
”.וְאַ ף גַּם ז ֹאת ִבּ ְה ָ
“Yet for all that, when they are in the land of their enemies, I will not cast them away,
nor shall I abhor them, to utterly destroy them and break My covenant with them; for
”I am YHVH their God.
ִ .216ר ִּבי ַא ּ ָבא ָא ַמר ,וְ ַאף ַּגם זֹאת ִּב ְה ֹיו ָתםָ ּ .תא חֲ זֵיַ .216 ,ר ִ ּבי ַא ָּבא ָאמַ ר ,וְ ַאף ּגַם זֹאת ִ ּב ְהיוֹ ָתם .בּ ֹא
ַּכ ָמה חֲ ִביב ּו ָתא ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְ ּכלַ ּ ֵפי
יהון ְראֵ ה ַּכ ּ ָמה הַ ח ֲִביבוּת ׁ ֶ
יך ה ּוא לְ גַ ּ ֵב ֹ
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ש ָר ֵאלּ ְ ,ד ַאף ַעל ַּגב ְ ּדגַ ְר ִמין לְ ִמגְ לֵ י ּ ֵבינֵי ַע ְמ ַמ ּיָא,
ְ ּדיִ ְ ׂ
ימא
הון לְ ָעלְ ִמיןּ ְ .דלָ א ּ ֵת ָ
יאת ִמ ְּנ ֹ
ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא לָ א ִא ְתעֲ ִד ַ
חו ַדיְ יה ּו ְּבגָ ל ּו ָתא ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ִחיןֶ .א ּ ָלא וְ ַאף ַּגם
ְ ּד ִאי ּנ ּון ִּבלְ ֹ
הון ִמ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ִחין .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב וְ ַאף ַּגם זֹאת
זֹאת ִע ְּמ ֹ
יהם וְ ֹגו'.
אויְ ֵב ֶ
ִּב ְה ֹיו ָתם ְּב ֶא ֶרץ ֹ

שגּוֹ ְר ִמים ִלגְ לוֹ ת ּ ֵבין
ש ַאף ַעל ּגַב ׁ ֶ
ִש ָראֵ לֶ ׁ ,
י ְׂ
ש ּלֹא
הָ ַע ּ ִמים ,הַ ּ ְ ׁש ִכינָה לֹא סָ ָרה מֵ הֶ ם ְלעוֹ לָ ִמיםֶ ׁ .
שהֵ ם ְלבַ דָּ ם ַּב ָ ּגלוּת נִ ְמצָ ִאים ,אֶ ּ ָלא  -וְ ַאף
תֹאמַ ר ׁ ֶ
ש ָּכתוּב וְ ַאף ּגַם
ּגַם זֹאתִ ,ע ּ ָמהֶ ם נִ ְמצָ ִאים .זֶה ּו ׁ ֶ
איְבֵ יהֶ ם וְ גוֹ '.
זֹאת ִ ּב ְהיוֹ ָתם ְ ּבאֶ ֶרץ ֹ

’ז ֹאת‘ )’ tells us that the Shechina that is calledז ֹאת(Rabbi Aba explains that ‘for all that
is always with us wherever we are in exile.
;Lesson
’, which means ‘This’, ‘That’. Since we are the children ofזאת‘ The Shechina is called
God (Deuteronomy 14:1), He sent the Shechina to be with us until the Final
Redemption.
 to the Shechina.ז ֹאת More studies about the connection of

’We can do it only with ‘this
’Teruma – ‘Who’ loves ‘this
’Set your heart and trust in ‘This
This = 600,000
Use ‘this’ to deflate your ego
This+Torah = 600,000
עונְ ׁ ָשא
יה ֹ
יהּ ָ ,ג ַזר ָעלֵ ּ
 .217לְ ַמלְ ָּכא ְ ּד ַא ְר ִ ּגיז ַעל ְּב ֵר ּ
יקאְ ׁ .ש ָמ ָעה
ֵיהּ ,ולְ ֵמיזַל לְ ַא ְר ָעא ְר ִח ָ
לְ ִא ְת ַרחֲ ָקא ִמ ּנ ּ
יקא,
הו ִאיל ּו ְב ִרי ָאזִ יל לְ ַא ְר ָעא ְר ִח ָ
יתא וְ ָא ְמ ָרהֹ ,
רונִ ָ
ַמ ְט ֹ
או
יהֹ ,
יה ַמלְ ָּכא ֵמ ֵה ָ
יה ,אֲ נָ א לָ א ֶא ׁ ְש ּב ֹוק לֵ ּ
יכלֵ ּ
וְ ׁ ַש ֵדי לֵ ּ
או ּ ַת ְרוָ ונָ א
יכלָ א ְ ּד ַמלְ ָּכא ֹ
ּ ַת ְרוָ ונָ א ַּכחֲ ָדא נִ ית ּוב לְ ֵה ָ
ֵיתיב ְּב ַא ְר ָעא ַאחֲ ָרא .לְ זִ ְמנִ יןָ ּ ,פ ִקיד ַמלְ ָּכא ַעל
ַּכחֲ ָדא נ ִ
יה,
רונִ ָ
ַמ ְט ֹ
יתא ,לָ א ַא ׁ ְש ְ ּכ ָח ּהַּ .דהֲ וַ ות ַאזְ לַ ת ִעם ְּב ֵר ּ
יתא ּ ַת ּ ָמןַ ּ ,ת ְרוַ ויְ יה ּו יְ ת ּוב ּון.
רונִ ָ
הו ִאיל ּו ַמ ְט ֹ
ָא ַמרֹ ,

ֶש
ש ִה ְת ַר ּגֵז ַעל ְ ּבנוֹ ּ ָ ,גזַר ָעלָ יו עֹנ ׁ
ְ .217למֶ לֶ ְך ׁ ֶ
ְל ִה ְת ַרחֵ ק ִמ ּ ֶמ ּנ ּו וְ לָ לֶ כֶ ת ְלאֶ ֶרץ ְרחוֹ ָקהָׁ .ש ְמ ָעה
הַ ּ ַמ ְל ָּכה וְ ָא ְמ ָרה :הוֹ ִאיל ו ְּבנִ י הוֹ לֵ ְך ְלאֶ ֶרץ ְרחוֹ ָקה
וּמַ ְ ׁש ִל ְ
יך אוֹ תוֹ הַ ּ ֶמלֶ ְך מֵ הֵ יכָ לוֹ  ,אֲ נִ י לֹא אֶ עֱ זֹב
של הַ ּ ֶמלֶ ְך,
ָשוּב לַ הֵ יכָ ל ׁ ֶ
אוֹ תוֹ  .אוֹ ְ ׁשנֵינ ּו ְכאֶ חָ ד נ ׁ
ֵשב ְ ּבאֶ ֶרץ ַאחֶ ֶרתְ .ל ִע ִּתים
אוֹ ְ ׁשנֵינ ּו ְכאֶ חָ ד נ ׁ ֵ
שהָ י ְָתה
ּפוֹ ֵקד הַ ּ ֶמלֶ ְך ַעל הַ ּ ַמ ְל ָּכה ,וְ לֹא מוֹ ְצ ָא ּהֶ ׁ ,
הוֹ לֶ כֶ ת ִעם ְ ּבנוֹ ָ .אמַ ר :הוֹ ִאיל וְ הַ ּ ַמ ְל ָּכה ָׁשם,
ָשוּבוּ.
ְ ׁשנֵיהֶ ם י ׁ

It is like a king who was angry with his son and decreed that he will be sent away to a
distant land. The Queen heard the decree and said that she won’t leave her son. Either
they go back together to the King’s palace or stay with her son in exile. Later the King
came to visit the Queen but didn’t find her. He said that since the Queen is with the
son, both will return together to the palace.

ּ .218ו ְבזִ ְמנָ א ְ ּדפ ִקיד ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יתא,
רונִ ָ
יך ה ּוא לְ ַמ ְט ֹ
ָ
יתאּ ,ו ְבגִ ינָ ּה ּ ָפ ִקיד לִ ְב ֹנוי .הֲ ָדא ה ּוא
ּ ָפ ִקיד לָ ּה ְּב ַק ְד ִמ ָ
ִד ְכ ִתיב) ,שמות ו( וְ גַ ם אֲ נִ י ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֶאת נַאֲ ַקת ְּבנֵי
הון.
ש ָר ֵאל וְ ֹגו'ַ .מאן ָ ּג ִרים ַּדאֲ נָ א ׁ ְש ַמ ְענָ א עֲ ַק ְת ֹ
יִ ְ ׂ
יתאּ ִ .ד ְד ַכ ְרנָ א לָ ּה .הֲ ָדא ה ּוא
רונִ ָ
ָכולַ ,מ ְט ֹ
ִ ּכ ְבי ֹ
יתיּ .ו ְכ ִתיב )שמות
ִד ְכ ִתיב) ,שמות ו( וָ ֶאזְ ּכ ֹור ֶאת ְּב ִר ִ
ְ
יתו .וְ ַכד ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא
ב( וַ ִּיזְ ּכ ֹור אֱ ל ִֹהים ֶאת ְּב ִר ֹ
ש ָר ֵאל ִמן ָ ּגל ּו ָתאַ ,מה ְ ּכ ִתיב) .דברים ל( וְ ׁ ָשב
י ֵָה ַדר לְ יִ ְ ׂ
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שיּ ְִפקֹד הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא לַ ּ ַמ ְל ָּכה,
 .218ו ִּבזְמַ ן ׁ ֶ
ּפוֹ ֵקד אוֹ ָת ּה ַּב ְּת ִח ּ ָלה ,ו ִּבגְ לָ לָ ּה ּפוֹ ֵקד אֶ ת ָּבנָיו.
ש ָּכתוּב )שמות ו( וְ גַם אֲ נִ י ָׁשמַ ְע ִּתי אֶ ת נַאֲ ַקת
זֶה ּו ׁ ֶ
שאֲ נִ י ׁשוֹ מֵ ַע צָ ָר ָתם?
ִש ָראֵ ל וְ גוֹ 'ִ .מי גוֹ ֵרם ׁ ֶ
ְ ּבנֵי י ְ ׂ
שאֲ נִ י זוֹ כֵ ר אוֹ ָת ּה .זֶה ּו
ִ ּכ ְב ָיכוֹ ל הַ ּ ַמ ְל ָּכהֶ ׁ .
יתי .וְ כָ תוּב )שם
ש ָּכתוּב )שם( וָאֶ זְכּ ֹר אֶ ת ְ ּב ִר ִ
ֶׁ
שר הַ ָּקדוֹ ׁש
ב( ַו ִיּזְכּ ֹר הָ אֱ ל ִֹהים אֶ ת ְ ּב ִריתוֹ  .וְ כַ אֲ ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל ִמן הַ ּגָלוּת ,מַ ה
ָּברו ְּך הוּא ַי ֲחזִיר אֶ ת י ְ ׂ
ָּכתוּב? )דברים ל( וְ ָׁשב ה' אֱ לֹהֶ ָ
יך אֶ ת ְ ׁשבו ְּת ָך
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יְ יָ' אֱ ל ֶֹה ָ
עוד וְ ִרחֲמֶ ָך .זוֹ הַ ּ ַמ ְל ָּכה .וְ עוֹ ד ָּכתוּב) ,תהלים
יתא .וְ ֹ
רונִ ָ
יך ֶאת ׁ ְשב ּו ְת ָך וְ ִרחֲ ֶמ ָךּ ָ ,דא ַמ ְט ֹ
ָ
ש ְב ּ ָת ְ ׁשבוּת יַעֲ קֹב.
ית ה' ַא ְרצֶ ך ׁ ַ
ש ְב ּ ָת ׁ ְשב ּות פה( ָר ִצ ָ
ית יְ יָ' ַא ְרצֶ ָך ׁ ַ
ְ ּכ ִתיב) ,תהלים פה( ָר ִצ ָ
יַעֲ קֹב.

When the Holy One Blessed be He comes to visit the Shechina, he will come to her first
and for her sake, he will also visit the children, as we read in Exodus 6:5
יתי“
ֹתם וָאֶ זְ כֹּר אֶ ת ְבּ ִר ִ
”ְ .וגַם אֲ נִי ָשׁמַ ﬠְ ִתּי אֶ ת נַאֲ ַקת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ִמצְ ַריִם מַ ﬠ ֲִב ִדים א ָ
“And I have also heard the groaning of the children of Israel whom the Egyptians keep
”in bondage, and I have remembered My covenant.
The Shechina is called ‘covenant’. She caused the Holy One to hear the pain of his
children as it is written “and I have remembered My covenant”.
Exodus 2:24
�הים אֶ ת ְבּ ִריתוֹ אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת יִצְ חָ ק וְאֶ ת ַיﬠֲקֹ ב“
�הים אֶ ת נַאֲ ָק ָתם וַיִּ זְ כֹּר אֱ ִ
”.וַיִּ ְשׁמַ ע אֱ ִ
“So God heard their groaning, and God remembered His covenant with Abraham, with
”Isaac, and with Jacob.
Psalms 85:2
]שׁ ִבית[ ַי ֲﬠקֹב“
ית יְהוָה אַ ְרצֶ � ַשׁ ְב ָתּ שבות ְ
“.רצִ ָ
ָ
”“YHVH, You wanted Your land; You have brought back the captivity of Jacob.
When the Holy One Blessed be He bring back Israel from exile, it is written,
Deuteronomy 30:3
ְשׁב ו ְִקבֶּ צְ � ִמכָּל הָ ﬠַ ִמּים אֲ ֶשׁר הֱ ִפיצְ � יְה ָוה אֱ �הֶ י� ָשׁמָּ ה“
בוּת� ו ְִרחֲ מֶ � ו ָ
ְשׁב יְהוָה אֱ �הֶ י� אֶ ת ְשׁ ְ
”.ו ָ
“that YHVH your God will bring you back from captivity, and have compassion on you,
”and gather you again from all the nations where YHVH your God has scattered you.
;Lesson
The Torah is the aspect of Zeir Anpin and the ‘son’ of King. The Shechina is with the
‘son’ which is the Torah. When we study and follow the Torah, the Shechina provides
for us.

ָ .219א ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדהַ ,הלְ יְ יָ' ִּתגְ ְמל ּו זֹאתְּ ,בגִ ין ְ ּד ַא ּת ּון
ּד ֹור ִע ֵ ּק ׁש ּו ְפ ַתלְ ּת ֹולַ ,א ּת ּון הֲ וֵ ית ּון ַּג ְר ִמין ְ ּד ִתגְ לֵ י זֹאת
ְּבגָ ל ּו ָתאַ .הלְ יְ יָ' ִּתגְ ְמל ּו זֹאתּ ָ .דא ה ּוא ְ ּגמ ּול ְ ּד ָע ִביד
כוןְּ ,ב ָכל ִאי ּנ ּון נִ ימ ּו ִסין ְ ּד ִמ ְצ ַריִ םְּ ,ב ָכל ִאי ּנ ּון ַא ְתוָ ון
ִע ְּמ ֹ
ְ ּד ָע ַבד לְ כ ּוָּ ,דא ה ּוא ְ ּגמ ּול ְ ּד ַא ּת ּון ׁ ָשלְ ִמין לְ ַהאי זֹאת.
כון ָ ּדאְּ .בגִ ין ְ ּד ַא ּת ּון ַעם נָ ָבל וְ ל ֹא ָח ָכם,
ַמאן ָ ּג ַרם לְ ֹ
וְ לָ א ִמ ְס ּ ַת ְ ּכלִ ין ְּב ָכל ִאי ּנ ּון ָט ָבן ְ ּד ָע ַבד לְ כ ּו ַעד ַה ׁ ְש ּ ָתא.

ָ .219אמַ ר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ,הַ ְלה' ִּתגְ ְמל ּו זֹאת,
ִיתם
ש ַא ּ ֶתם דּ וֹ ר ִע ֵּק ׁש ו ְּפ ַת ְל ּתֹלַ ,א ּ ֶתם ֱהי ֶ
ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ש ִּתגְ לֶ ה זֹאת ַּב ּגָלוּת .הַ ְלה' ִּתגְ ְמל ּו זֹאת?!
גּוֹ ְר ִמים ׁ ֶ
ש ָע ָׂשה ִע ּ ָמכֶ ם ְ ּבכָ ל אוֹ ָתם מוֹ ְפ ִתים
זֶה ּו הַ ְ ּגמוּל ׁ ֶ
ש ָע ָׂשה לָ כֶ ם,
של ִמ ְצ ַריִםּ ְ ,בכָ ל אוֹ ָתם אוֹ תוֹ ת ׁ ֶ
ֶׁ
ש ְּל ִמים לָ זֹאת הַ ז ּוֹ ?! ִמי ָג ַרם
ש ַא ּ ֶתם ְמ ׁ ַ
ֲהזֶה ּו הַ ְ ּגמוּל ׁ ֶ
ש ַא ּ ֶתם ַעם נָבָ ל וְ לֹא חָ כָ ם ,וְ לֹא
לָ כֶ ם זֶה? ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ש ָע ָׂשה לָ כֶ ם ַעד
ִמ ְס ּ ַת ְ ּכ ִלים ְ ּבכָ ל אוֹ ָתן טוֹ בוֹ ת ׁ ֶ
ַע ּ ָתה.

Rabbi Yehuda explains that because the people were a “crooked generation”, they didn’t
appreciate the miracles God made for them in Egypt, and it caused the Shechina to go
in Exile.

ימנָ א
או ִק ְ
ַ .220הלְ יְ יָ' ִּתגְ ְמל ּו זֹאתּ ָ ,דא ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא .וְ ָהא ֹ
ִמ ּ ֵליּ ְ ,ד ַתנִ ינָ ןֵ ,ה''א ִ ּד ְּב ִה ּ ָב ְר ָאם) ,בראשית ב( זְ ֵע ָירא.
ֵה''א ִ ּד ְב ַהלְ יְ יָ' ַר ְב ְר ָבא .וְ ָהא ִא ְּת ַמר ְ ּד ַתנְ יָאָ ,א ַמר ִר ִּבי
יְ ה ּו ָדהֵ ,ה''א ִ ּד ְב ָכל אֲ ָתר ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ,וְ ִא ְק ֵרי
עולָ ם
ֵאםּ .ו ְת ֵרי ָעלְ ִמין נִ ינְ ה ּוּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,תהלים קו( ִמן ָה ֹ
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 .220הַ ְלה' ִּתגְ ְמל ּו זֹאת  -זוֹ הַ ּ ְ ׁש ִכינָהַ .וה ֲֵרי
של
ש ּ ָלמַ ְדנוּ ,אוֹ ת הֵ ''א ׁ ֶ
ּ ֵב ַא ְרנ ּו הַ דְּ בָ ִריםֶ ׁ ,
ש ְ ּבהַ ְלה'
ְ ּב ִה ָּב ְר ָאם )בראשית ב( ְ -קטַ ּנָה .הֵ ''א ׁ ֶ
ש ּ ָלמַ ְדנוָּ ,אמַ ר ַר ִ ּבי
 ְ ּגדוֹ לָ הַ .וה ֲֵרי נִ ְת ָּבאֵ ר ׁ ְֶ
ש ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם  -הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא,
יְהו ָּדה ,הֵ ''א ׁ ֶ
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ש ָּכתוּב )תהלים
ֶ ׁ , ו ְ ּׁשנֵי עוֹ לָ מוֹ ת הֵ ם.וְ נִ ְק ֵראת אֵ ם
 ַוה ֲֵרי לָ מַ ְדנ ּו ְבסוֹ ד.קו( ִמן הָ עוֹ לָ ם וְ ַעד הָ עוֹ לָ ם
.יעת הַ ִהין
ִ שמֶ ן ָּכ ִתית ְר ִב
ֶ ׁ  )במדבר כח( ְ ּב,הַ ּ ָפסוּק

 )במדבר, וְ ָהא ּ ָתנֵינָ ן ְּב ָרזָ א ִ ּד ְק ָרא.עולָ ם
ֹ וְ ַעד ָה
.יעית ַה ִהין
ִ כח( ְּב ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתית ְר ִב

The letter  הof ‘ ’הֲ לַ יְהוָהis larger than the regular letters of the Torah. Even though it is
a single letter, It stands as a separate word and has the aspect of Binah, the first  הof
the YHVH name. The YHVH name that follows the letter  הrepresents Zeir Anpin.
Another special  הin the Torah is found in the word ‘’בּ ִה ָ ֽבּ ְר ָ ֑אם
ְ from Genesis 2:4. The  הin
this word is smaller than the regular letters of the Torah and it has the aspect of
Malchut, the lower  הof YHVH name.
These letters represent the upper world and the lower world with Zeir Anpin between
them.
Psalms 106:48
“בָּ רוּ� יְהוָה אֱ �הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִמן הָ עוֹלָ ם וְﬠַ ד הָ עוֹלָ ם וְאָ מַ ר כָּל הָ ﬠָ ם אָ מֵ ן הַ לְ לוּ יָהּ.”
“Blessed be YHVH God of Israel From the world to the world! And let all the people say,
“Amen!” Praise YHVH!”
Yessod of Zeir Anpin draws the light from upper Binah, the upper world to Malchut,
the lower world.
 ְ ּבכַ ּ ָמה ְמקוֹ מוֹ ת, ַר ִ ּבי יְהו ָּדה אוֹ מֵ ר,ּ לָ מַ ְדנו.221
ֹשהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא לֹא הֵ ִסיר ַאהֲבָ תו
ֶ ׁ ִה ְס ּ ַת ַּכ ְל ִּתי
 הַ ָּקדוֹ ׁש,ּשהֵ ם הָ יו
ֶ ׁ ש ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם
ֶ ׁ ,ִש ָראֵ ל
ׂ ְ ּמֵ הֶ ם ִמי
ש ָּכתוּב )ויקרא כו( לֹא
ֶ ׁ ,ָּברו ְּך הוּא ּ ֵבינֵיהֶ ם
יתי
ִ ְמ ַא ְס ִּתים וְ לֹא גְ ַע ְל ִּתים ְלכַ ּל ָֹתם ְלהָ פֵ ר ְ ּב ִר
 לֹא סָ ר מֵ הֶ ם, ּ ֵבינֵיהֶ ם ִע ּ ָמהֶ ם, ִא ּ ָתם דַּ וְ ָקא.ִא ּ ָתם
.ְלעוֹ לָ ִמים

, ְּב ַכ ּ ָמה ַא ְת ֵרי ִא ְס ְּת ַּכלְ נָ א,או ֵמר
ֹ  ּ ַתנְ יָא ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה.221
ְ ְּב ִר
ַא ְע ֵּדי )דף רח''צ
יך ה ּוא לָ א
ְדק ּו ְד ׁ ָשא
 ִ ּד ְב ָכל אֲ ָתר ְ ּד ִאי ּנ ּון,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִע''א( ְר ִחימ ּו ָתא ִמ ּנַיְ יה ּו ְ ּדי
ְ  ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,ָה ֹוו
 )ויקרא, ִ ּד ְכ ִּתיב.יך ה ּוא ּ ֵבינַיְ יה ּו
יתי
ִ כו( ל ֹא ְמ ַא ְס ִּתים וְ ל ֹא גְ ַעלְ ִּתים לְ ַכלּ ֹו ָתם לְ ָה ֵפר ְּב ִר
הון לָ א ַא ְע ֵּדי ִמ ּנַיְ יה ּו
ֹ  ּ ֵבי ַניְ יה ּו ִע ְּמ,יקא ִא ּ ָתם
ָ ְ ַּדי.ִא ּ ָתם
.לְ ָעלְ ִמין

Rabbi Yehuda says that he saw in several places that regardless of where Israel was,
and how their behavior was, the Holy One Blessed be never removed his love from
Israel.
Leviticus 26:44
“יתי ִא ָתּם כִּ י אֲ ִני יְה ָוה אֱ �הֵ יהֶ ם
ִ ַ�תם ְלהָ פֵ ר ְבּ ִר
ָ יוֹתם ְבּאֶ ֶרץ ֹאיְבֵ יהֶ ם ל ֹא ְמאַ ְס ִתּים וְל ֹא גְ ﬠַ לְ ִתּים ְלכ
ָ וְאַ ף גַּם ז ֹאת ִבּ ְה.”
“Yet for all that()ז ֹאת, when they are in the land of their enemies, I will not cast them
away, nor shall I abhor them, to utterly destroy them and break My covenant with
them; for I am YHVH their God.”
Lesson;
Even if we feel far from him, he always loves us and stays close to us, waiting for us to
seek him, and like a good lighthouse, he will guide us to ‘safe harbor’.
 ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק הָ יָה ְמהַ ּ ֵל ְך ַּבדֶּ ֶר ְך וּפָ גַע בּ וֹ ַר ִ ּבי.222
ָ )אוֹתם( ְ ּבפָ נ
שה ֲֵרי
ֶ ׁ ֶיך
ָ
 רוֹ אֶ ה אֲ נִ י, ֹ ָאמַ ר לו.ִחיָּיא
ָ
מַ ה ּו
.ְמקוֹ ְמך
הַ ּ ְ ׁש ִכינָה
של
ֶׁ
ַּב ּ ָמדוֹ ר
?ש ָּכתוּב )שמות ג( וָאֵ ֵרד ְלהַ ִּצילוֹ ִמיַּד ִמ ְצ ַריִם
ֶׁ
ְ
.אשוֹ נָה
ׁ  ָּב ִר- וָאֵ ֵרד?! אֵ ֵרד הָ יָה צָ ִריך לוֹ ! וָאֵ ֵרד
ֹ וְ לָ ּ ָמה? ְלהַ ִּצילו.שר י ַָרד יַעֲ קֹב ְל ִמ ְצ ַריִם
ֶ ׁ ֲָמ ַתי? ַּכא
 לֹא יְכוֹ ִלים,ש ִאם לֹא הָ יָה בֵ ינֵיהֶ ם
ֶ ׁ .ִמיַּד ִמ ְצ ַריִם
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יה ִר ִּבי
ּ  וְ ָפגַ ע ּ ֵב, ִר ִּבי יִ ְצ ָחק הֲ וָ ה ָאזִ יל ְּב ָא ְר ָחא.222
דו ָרא
ֹ  ְ ּד ָהא ְּב ָמ,יה חֲ ֵמינָ א )להו( ְּב ַאנְ ּ ָפ ְך
ּ ֵ ָא ַמר ל,ִח ּיָיא
ְ
 )שמות ג( וָ ֵא ֵרד. ַמאי ְ ּכ ִתיב.דו ָרך
ֹ ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ָמ
 וָ ֵא ֵרד.יה
ֹ לְ ַה ִּצ
ּ ֵ ֵא ֵרד ִמ ּ ָב ֵעי ל, וָ ֵא ֵרד.ילו ִמ ּיַד ִמ ְצ ַריִ ם
. וְ לָ ּ ָמה. ַּכד נָ ַחת יַעֲ קֹב לְ ִמ ְצ ַריִ ם.ימ ַתי
ָ  ֵא.יתא
ָ ְּב ַק ְד ִמ
 לָ א, ְ ּד ִאלְ ָמלֵ א לָ א הֲ וָ ה ּ ֵבינַיְ יה ּו.ילו ִמ ּיַד ִמ ְצ ַריִ ם
ֹ לְ ַה ִּצ
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ֹש ּנֶאֱ מַ ר )תהלים צא( ִע ּמו
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו,ִל ְסבּ ֹל הַ ָ ּגלוּת
.ָּאנ ִֹכי ְבצָ ָרה אֲ חַ ְּלצֵ ה ּו וַאֲ כַ ְ ּב ֵדהו

 ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )תהלים.י ְַכלִ ין לְ ִמ ְס ּ ַבל ָּגל ּו ָתא
.צא( ִע ּמ ֹו ָאנ ִֹכי ְב ָצ ָרה אֲ ַחלְ צֵ ה ּו וַ אֲ ַכ ְּב ֵדה ּו

Rabbi Yitzchak was on his way, he met Rabbi Chiya, and saw the Shechina on his face.
When Hashem revealed himself to Moses in the burning bush event, he tells Moses that
he came to deliver the people from Egypt, using the past tense while there was no action
made to take the people out of Egypt. We would expect the word ‘’אֵ ֵרד, which means “I
will go down (to Egypt)” but the additional letter ‘ ’וat the beginning “ ”וָאֵ ֵרדchanges the
word from future to past tense.
Exodus 3:8
“ וּלהַ ﬠֲ�תוֹ ִמן הָ אָ ֶרץ הַ ִהוא אֶ ל אֶ ֶרץ טוֹבָ ה ְוּרחָ בָ ה אֶ ל אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ְוּדבָ שׁ אֶ ל ְמקוֹם הַ כְּ ַנ ֲﬠ ִני
ְ וָאֵ ֵרד ְלהַ צִּ ילוֹ ִמיַּד ִמצְ ַריִם
ְבוּסי
ִ וְהַ ִח ִתּי וְהָ אֱ מ ִֹרי וְהַ ְפּ ִרזִּ י וְהַ ִחוִּ י וְהַ י.”
“And I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring
them up from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey,
to the place of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and
the Hivites and the Jebusites.”
He explains that the Holy One Blessed be He came down to Egypt with Jacob because
otherwise, they wouldn’t be able to suffer the exile in Egypt.
Psalms 91:15
“צָרה אֲ חַ לְּ צֵ הוּ וַאֲ כ ְַבּ ֵדהוּ
ָ י ְִק ָראֵ נִי וְאֶ ֱﬠנֵהוּ ﬠִ מּוֹ אָ נֹכִ י ְב.”
“He shall call upon Me, and I will answer him; I will be with him in trouble; I will deliver
him and honor him.”
ִש ָראֵ ל
ׂ ְ ּשי
ֶ ׁ  וַדַּ אי ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם, ֹ ָאמַ ר לו.223
 וְ כָ ל ָמקוֹ ם. הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ּ ֵבינֵיהֶ ם,נִ ְמצָ ִאים
 הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא הוֹ לֵ ְך,שחַ ְכמֵ י הַ דּ וֹ ר הוֹ ְל ִכים
ֶׁ
ְ
.' ֹש ָּכתוּב )שם( ִ ּכי מַ ְל ָאכָ יו יְצַ ּוֶה ּ ָלך וְ גו
ֶ ׁ ,ִע ּ ָמהֶ ם
ְש ָּכתוּב )בראשית לב( וְ יַעֲ קֹב הָ לַ ך
ֶ ׁ ?ִּמ ַּניִן לָ נו
שר ָר ָאם מַ ֲחנֵה
ֶ ׁ ֲ ַויֹּאמֶ ר יַעֲ קֹב ַּכא,' ְֹל ַד ְרכּ וֹ וְ גו
ְ, ַע ּ ָתה נִ ְ ׁש ּ ַת ּ ֵתף ְ ּכאֶ חָ ד וְ נֵלֵ ְך ַּבדֶּ ֶרך.אֱ ל ִֹהים זֶה
 ְל ַק ּ ֵבל,ש ְּל ָמקוֹ ם אֶ חָ ד ָאנ ּו הוֹ ְל ִכים
ֶ ׁ שה ֲֵרי י ַָד ְע ִּתי
ֶׁ
, ָאמַ ר ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק. ְ ּבוַדַּ אי, ֹ ָאמַ ר לו.ּ ְפנֵי ְ ׁש ִכינָה
 לֹא בַ ה ֲִליכָ ָתן, ְ ׁשלוּחֵ י ִמ ְצוָה אֵ ינָן נִ ז ּוֹ ִקין,ּלָ מַ ְדנו
 וַאֲ נ ְַחנ ּו ְלהֵ ָראוֹ ת ִל ְפנֵי הַ ָּקדוֹ ׁש.וְ לֹא בַ ֲחז ָָר ָתן
. וְ לֹא י ְֵר ִאים,ָּברו ְּך הוּא ָאנ ּו הוֹ ְל ִכים

,ש ָר ֵאל ׁ ַש ְריָין
ּ ֵ ָא ַמר ל.223
ׂ ְ ִ וַ ַּדאי ְּב ָכל אֲ ָתר ְ ּדי,יה
ְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
ימי ָּד ָרא
ֵ  וְ ָכל אֲ ָתר ְ ּד ַח ִ ּכ.יך ה ּוא ּ ֵבינַיְ יה ּו
ְ ְּב ִר
,הון
ֹ ִע ְּמ
ָאזִ יל
ה ּוא
יך
ק ּו ְד ׁ ָשא
,ַאזְ לִ ין
ָ
 ְמנָ לָ ן.' )שם( ִ ּכי ַמלְ ָא ָכיו יְ ַצ ֶ ּוה לָ ך וְ ֹגו,ִ ּד ְכ ִּתיב
ֹאמר
ֶ  וַ ּי,' )בראשית לב( וְ יַעֲ קֹב ָהלַ ְך ְל ַד ְר ּכ ֹו וְ ֹגו,ִ ּד ְכ ִּתיב
 ַה ׁ ְש ּ ָתא נִ ׁ ְש ּ ַת ּ ֵתף.יַעֲ קֹב ַּכאֲ ׁ ֶשר ָר ָאם ַמחֲ נֵה אֱ ל ִֹהים זֶה
 ְ ּד ָהא יְ ַד ְענָ א ִ ּדלְ אֲ ָתר ַחד, וְ נֵיזִ יל ְּב ָא ְר ָחא,ַּכחֲ ָדא
. וַ ַּדאי,יה
ּ ֵ ָא ַמר ל. לְ ַק ְּבלָ א ַאנְ ּפ ֹוי ִ ּד ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא,ַאזְ לֵ ינָ ן
 לָ א,יזו ִקין
ֹ ִ ׁ ְשל ּו ֵחי ִמ ְצוָ ה ֵאינָ ן נ, ּ ָתנֵינָ ן,ָא ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחק
 וַ אֲ נָ ן לְ ִא ְתחֲ זָ ָאה ַק ּ ֵמי ק ּו ְד ׁ ָשא.יכ ָתן וְ לָ א ּ ַבחֲ זָ ָר ָתן
ָ ִּ ַבהֲ ל
ְ ְּב ִר
. וְ לָ א ָ ּד ִחילְ נָ א,יך ה ּוא ַאזְ לֵ ינָ ן

Psalms 91:11
“�כִּ י מַ לְ אָ כָיו יְצַ וֶּה לָּ � לִ ְשׁמָ ְר� ְבּכָל ְדּ ָרכֶי.”
“For He shall give His angels charge over you, To keep you in all your ways.”
Rabbi Chiyah answered; wherever the Israelites are, the Holy One Blessed be He is with
them as we read in Genesis 32:3,4
“�הים
ִ ֱ ְו ַיﬠֲקֹב הָ לַ � לְ ַד ְרכּוֹ וַיִּ ְפגְּ עוּ בוֹ מַ ְלאֲ כֵי א.”
“�הים זֶה וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם הַ מָּ קוֹם הַ הוּא מַ חֲ ָניִם
ִ ֱ ַויּ ֹאמֶ ר ַיﬠֲקֹ ב כַּאֲ ֶשׁר ָראָ ם מַ חֲ נֵה א.”
“So Jacob went on his way, and the angels of God met him.”
“When Jacob saw them, he said, “This is God’s camp.” And he called the name of that
place Mahanaim.”
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Rabbi Chiya suggested going together with Rabbi Yitzchak to a place where they can
welcome the Shechina, which is rabbi Shimon. Rabbi Yitzchak said it is certainly so
because messengers of Mitzvah are not hurt on their way to do it and on their way back
from it. Now they go to be seen in front of the Holy One Blessed be He, and they have
no fear.
Lesson;

Card for Protection:

This verse conceals the name of a powerful angel for protection. Watch the video below
to see its name.

, ָאמַ ר ַר ִ ּבי ִחיָּיא,שהָ י ּו הוֹ ְל ִכים
ֶ ׁ  ַעד.224
.ָּכתוּב )שם ב( אֵ ּ ֶלה תוֹ ְלדוֹ ת הַ ּ ָׁשמַ יִם וְ הָ ָא ֶרץ
 וְ הָ ָא ֶרץ. ִל ְכלֹל אֶ ת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא- הַ ּ ָׁשמַ יִם
 ִל ְכלֹל אֶ ת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא וְ כָ ל מַ ה. מֵ הֶ ם, אֵ ּל ּו נִ ְק ָר ִאים ּתוֹ ְלדוֹ ת הַ ּ ָׁשמַ יִם,ש ְּלמַ ּ ָטה
ֶׁ ּ

 ְ ּכ ִתיב )בראשית, ָא ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיא, ַעד ַּדהֲ ֹוו ָאזְ לֵ י.224
 לְ ַא ְכלְ לָ א, ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם.דות ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ
ֹ ְתול
ֹ ב( ֵא ּ ֶלה

ְ  לְ ַא ְכלְ לָ א ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר, וְ ָה ָא ֶרץ.יך ה ּוא
ְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
יך
דות ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם
ֹ ְתול
ֹ  ִאי ּנ ּון ִא ְקר ּון,ה ּוא וְ ָכל ַמה ִ ּדלְ ַת ּ ָתא
.ִמנַ יְ יה ּו

While Rabbi Chiyah and Rabbi Yitzchak were walking, Rabbi Chiyah quotes Genesis
2:4
“ְשׁמָ יִם
ָ �הים אֶ ֶרץ ו
ִ ֱתוֹלדוֹת הַ ָשּׁמַ יִם וְהָ אָ ֶרץ ְבּ ִהבָּ ְראָ ם ְבּיוֹם ﬠֲשׂוֹת יְהוָה א
ְ אֵ לֶּ ה.”
“This is the account of the heavens and the earth when they were created, in the day
that YHVH God made the earth and the heavens,”
He explains that Zeir Anpin is called ‘The heavens’ that represents the Holy One Blessed
be He. Malchut is ‘the earth’.
Below the world of Atzilut are the worlds of B’riah, Yetzirah, and Asiya. They are called
‘the account of the heavens and the earth’ from which they were born, meaning from
Zeir Anpin and Malchut of Atzilut.
 וְ נֶאֱ מַ ר, מַ ה ּו ְ ּב ִה ָּב ְר ָאם, ִאם ּ ֵכן, ֹ ָאמַ ר לו.225 ' וְ ִא ְּת ַמר ְּבה,יה ִאי ָה ִכי ַמה ּו ְּב ִה ּ ָב ְר ָאם
ּ ֵ ָא ַמר ל.225
שר
ֶ ׁ ֲ ַּכא. הַ כּ ֹל דָּ בָ ר אֶ חָ ד, ֹ ְ ּבה' ְ ּב ָר ָאם? ָאמַ ר לו,ש ַמיִ ם ִא ְת ַח ּ ָבר ּו
ָ ׁ  ַּכד,יה ּכ ּ ָֹלא ַחד ִמ ּ ָלה
ּ ֵ ָא ַמר ל.ְּב ָר ָאם
119
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 וְ הֵ ם,יאה תוֹ לָ דוֹ ת
ָ  ה' הַ ז ּוֹ הוֹ ִצ,ּהַ ּ ָׁשמַ יִם ִה ְתחַ ְ ּברו
, ִאם ּ ֵכן, ֹ ָאמַ ר לו.נִ ְק ְרא ּו תוֹ ְלדוֹ ת הַ ּ ָׁשמַ יִם וְ הָ ָא ֶרץ
, ֹ ְ ּב ַא ְב ָרהָ ם? ָאמַ ר לו- ַּב ּ ֶמה ּ ֵב ַא ְרנ ּו ְ ּבה' ְ ּב ָר ָאם
, אֵ ּל ּו הַ ּ ָׁשמַ יִם-  ְ ּב ַא ְב ָרהָ ם.הַ כּ ֹל דָּ בָ ר אֶ חָ ד הוּא
 וְ זֶה ּו, ְ ּבה' ְ ּב ָר ָאם.שט
ֵ ׁ ּ ילים ְל ִה ְת ּ ַפ
ִ ש ּ ִמ ּ ָׁשם מַ ְת ִח
ֶׁ
. וְ הַ כּ ֹל דָּ בָ ר אֶ חָ ד,וְ הָ ָא ֶרץ

דות ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם
ֹ ְתול
ֹ  וְ ִאי ּנ ּון ִא ְקר ּון,דות
ֹ ְיקת ּת ֹול
ַ ַהאי ה' ַא ּ ִפ
,ימנָ א ְּבה' ְּב ָר ָאם
ְ או ִק
ֹ  ְּב ַמאי,יה ִאי ָה ִכי
ּ ֵ ָא ַמר ל.וְ ָה ָא ֶרץ
, ְּב ַא ְב ָר ָהם,יה ּכ ּ ָֹלא ַחד ִמ ּ ָלה ה ּוא
ּ ֵ ָא ַמר ל.ְּב ַא ְב ָר ָהם
, ְּבה' ְּב ָר ָאם. ְ ּד ִמ ּ ַת ּ ָמן ׁ ַש ְריָין לְ ִא ְת ּ ַפ ׁ ְש ָטא,ַהיְ ינ ּו ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם
. וְ כ ּ ָֹלא ַחד ִמ ּ ָלה,ַהיְ ינ ּו וְ ָה ָא ֶרץ

The Zohar explains that the word ‘’בּ ִהבָּ ְראָ ם
ְ ‘when they were created’ teaches us that ‘’בּ ִה
ְ
means ‘in ’ה, where the  הrepresents Malchut. ‘ ’בָּ ְראָ םmeans ‘He created them’. This tells
us that Malchut delivered the lower worlds. Zeir Anpin is mentioned before together
with Malchut as we learned from ‘the account of the heavens and the earth’. He explains
that after Zeir Anpin unified with Malchut, Malchut could deliver the lower worlds.
The word ‘’בּ ִהבָּ ְראָ ם
ְ has the same letters as ‘‘ ’אברהםAbraham’. The connection here is
that Abraham is Chessed of Zeir Anpin. From Chessed, Zeir Anpin begins to spread,
and as the first Sefira Abraham represents Zeir Anpin and Malchut as ‘the heavens and
the earth’.
,ּ ַוה ֲֵרי לָ מַ ְדנו, וַדַּ אי ָּכ ְך הוּא, ֹ ָאמַ ר לו.226
,ּ וְ לָ מַ ְדנו.ש ָּכתוּב אֵ ּ ֶלה תוֹ ְלדוֹ ת הַ ּ ָׁשמַ יִם וְ הָ ָא ֶרץ
ֶׁ
.ש ָּכתוּב ְ ּב ִה ָּב ְר ָאם
ֶ ׁ ,'הָ עוֹ לָ ם הַ זֶּה נִ ְב ָרא ְבה
ש ָּכתוּב )בראשית
ֶ ׁ ,'וְ הָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא נִ ְב ָרא ְבי
 ִל ְכלֹל- ב( וְ נָהָ ר יֹצֵ א מֵ ֵע ֶדן ְלהַ ְ ׁשקוֹ ת אֶ ת הַ ּגָן
. ִל ְכלֹל אֶ ת הָ ָא ֶרץ-  אֶ ת הַ ּגָן.שמַ יִם
ָׁ ּ ַה

, ִ ּד ְכ ִּתיב,יפנָ א
ֹ  וְ ָהא, וַ ַּדאי ָה ִכי ה ּוא,יה
ּ ֵ ָא ַמר ל.226
ְ ִאול
עולָ ם ַה ּזֶה
ֹ  ָה, וְ ָתנֵינָ ן.דות ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ
ֹ ְתול
ֹ ֵא ּ ֶלה
 נִ ְב ָרא,עולָ ם ַה ּ ָבא
ֹ  וְ ָה. ִ ּד ְכ ִּתיב ְּב ִה ּ ָב ְר ָאם,'נִ ְב ָרא ְּבה
קות
ֹ  )בראשית ב( וְ נָ ָהר ֹיוצֵ א ֵמ ֵע ֶדן לְ ַה ׁ ְש, ִ ּד ְכ ִּתיב,'ְּבי
 לְ ַא ְכלְ לָ א ֶאת, ֶאת ַה ָ ּגן. לְ ַא ְכלְ לָ א ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם.ֶאת ַה ָ ּגן
.ָה ָא ֶרץ

This world was created with the ‘ ’הof Malchut and the world to come, that is Binah,
was created with the letter ‘ ’יthat is Chokmah.
Genesis 2:10
“אשׁים
ִ וּמ ָשּׁם יִפָּ ֵרד וְהָ יָה ְלאַ ְרבָּ ﬠָ ה ָר
ִ  ְונָהָ רּ יֹ צֵא מֵ ﬠֵ ֶדן ְלהַ ְשׁקוֹת אֶ ת הַ גָּן.”
“Now a river went out of Eden to water the garden, and from there it parted and became
four river heads.”
The ‘river’ is Binah, coming out of Eden that is Chokmah, ‘To water, the Garden’ is Zeir
Anpin that is also called ‘a river’.
We learn from this verse that Zeir Anpin comes out of Chokmah and Binah that are
called ‘Eden’, and ‘water the garden’ that is Malchut.
Lesson;
The Zohar explains here that the Chokmah and Binah of Atzilut created Zeir Anpin
(male) and Malchut (female). When Z”A and Malchut unite they draw from the upper
‘river’, become ‘fruitful’ and can create the worlds below.
The Holy Ari reveals that as an expression of a formula, the ten sefirot system is in
every process, one within the other, endless times.
ש ָּכתוּב )שיר השירים
ֶ ׁ ,ּ ַוה ֲֵרי ּ ֵב ַא ְרנו.227
ּ
, ְ ּבאֵ ר מַ יִם חַ יִים,שמַ יִם
ָׁ ּ ַ זֶה ּו ה,ד( מַ ְעיַן ַ ּג ִ ּנים
ּ
ש ָּכתוּב )בראשית כו( ַוי ְִכר ּו ָׁשם ַע ְב ֵדי י ְִצחָ ק
ֶׁ
ּ
ּ
ש ָּכתוּב )שם( ַוי ְַע ּ ֵתק ִמ ּ ָׁשם ַו ַי ְח ּפֹר ְ ּבאֵ ר
ֶ ׁ ,ְ ּבאֵ ר
שאֵ ּל ּו ִמ ְת ַק ּ ְ ׁש ִטים
ֶ ׁ , וְ ֹנז ְִלים ִמן ְלבָ נוֹ ן.' ַֹאחֶ ֶרת וְ גו
ְ,של הַ ּ ֶמלֶ ך
ֶׁ
ֹֹאשו
ׁ ְ ּבר
ְלמַ ְעלָ ה וְ עוֹ ִלים
120

 )שיר השירים ד( ַמ ְעיַן, ִ ּד ְכ ִּתיב,ימנָ א
ְ או ִק
ֹ  וְ ָהא.227
,ַח ִּיים
ַמיִ ם
ְּב ֵאר
,ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם
ִהיא
ָּדא
,ַּג ִּנים
, )בראשית כז( וַ ִּי ְכר ּו ׁ ָשם ַע ְב ֵדי יִ ְצ ָחק ְּב ֵאר,ִ ּד ְכ ִּתיב
.'ִ ּד ְכ ִתיב )שם( וַ ּי ְַע ּ ֵתק ִמ ּ ׁ ָשם וַ י ְַח ּפ ֹור ְּב ֵאר ַא ֶח ֶרת וְ ֹגו
 וְ ַס ְּל ִקין,ילא
ָ ּ  ְ ּד ִאי ּנ ּון ִמ ְת ַע ְּט ִרין לְ ֵע,וְ ֹנוזְ לִ ין ִמן לְ ָב ֹנון
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ישא ְ ּד ַמלְ ָּכאּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,תהלים קח(
ְּב ֵר ׁ ָ

ׁ ָש ַמיִ ם ַח ְס ֶּד ָך.

ש ָּכתוּב )תהלים קח( ִ ּכי ָגדוֹ ל מֵ ַעל ָׁשמַ יִם
דול ֵמ ַעל ׁ ֶ
ִ ּכי ָ ּג ֹ
חַ ְסדֶּ ָך.

Songs 4:15
”.מַ ﬠְ יַן ַגּ ִנּים ְבּאֵ ר מַ יִם חַ יִּ ים ְונֹזְ ִלים ִמן ְלבָ נוֹן“
”“A fountain of gardens, A well of living waters, And streams from Lebanon.
‘A fountain of gardens’ is the aspect of heavens, Zeir Anpin that is called ‘river’ and ‘A
well of living waters’.
”” “and his servants dug another wellוַיִּ כְ רוּ ָשׁם ﬠַ ְב ֵדי יִצְ חָ ק ְבּאֵ ר“ Genesis 26:25
’‘And streams from Lebanon
The ‘water’ from Chokmah flow to the ‘head’ of the King that is the upper three sefirot
of Zeir Anpin as we read in Psalms 108:5
”.כִּ י גָדוֹל מֵ ﬠַ ל ָשׁמַ יִם חַ ְס ֶדּ� וְﬠַ ד ְשׁחָ ִקים אֲ ִמ ֶתּ�“
”;“Be exalted, O God, above the heavens, And Your glory above all the earth

ִ .228מן לְ ָב ֹנוןִ ,מ ּ ַת ּ ָמן נָ ְפ ִקין לְ ִבינָ ה .וְ נָ גִ יד וְ ִא ְת ְמ ׁ ַש ְך
לְ ָכל זִ וְ ויָיןַ ,עד ְ ּד ַנגְ ִ ּדין ִאי ּנ ּון ַמ ּב ּו ִעין ,וְ נ ְַח ִּתין לְ ִא ְת ַּכ ְּנ ׁ ָשא
לְ אֲ ָתר ְ ּד ִא ְק ֵרי י ּ ַָמא ַר ּ ָבאּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,קהלת א( ָּכל
הולְ ִכים ֶאל ַה ּיָם וְ ֹגו'ּ .ו ְכ ִתיב) ,ישעיה
ֹ
ַה ְּנ ָחלִ ים
נא( ַה ִּביט ּו ֶאל צ ּור ח ּו ַּצ ְב ּ ֶתם וְ ֹגו' .לְ ָב ַתר ְ ּכ ִתיב) ,שיר
חו ִתי ַכ ּ ָלה וְ ֹגו'ּ .ו ִמ ָּכאן ,נְ ִפיק ּו
השירים ד( ַּגן נָ ע ּול אֲ ֹ
דות לְ כ ּ ָֹלאּ ִ .ד ְכ ִּתיבְּ ,ב ִה ּ ָב ְר ָאםְּ ,בה' ְּב ָר ָאם ַמ ּ ָמ ׁש,
ּת ֹולְ ֹ
ְּב ַא ְב ָר ָהםָ .א ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחק ,וַ אֲ ִפילּ ּו ְּביַעֲ קֹב ַמ ּ ָמ ׁש.
וְ כ ּ ָֹלא ַחד ִמ ּ ָלה.

ִ .228מן ְלבָ נוֹ ן ִ -מ ּ ָׁשם יוֹ ְצ ִאים ְל ִבינָה .וְ נִ ְמ ָׁש ְך
ש ִ ּנ ְמ ָׁש ִכים אֵ ּל ּו
שט ְלכָ ל הַ ְ ּקצָ ווֹ תַ ,עד ׁ ֶ
ו ִּמ ְת ּ ַפ ּ ׁ ֵ
ש ִ ּנ ְק ָרא הַ יָּם
הַ ּ ְמקוֹ רוֹ ת וְ יוֹ ְר ִדים ְל ִה ְת ַּכ ּנֵס ְל ָמקוֹ ם ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )קהלת א( ָּכל הַ ְ ּנחָ ִלים ה ְֹל ִכים
הַ ָ ּגדוֹ לֶ ׁ ,
אֶ ל הַ יָּם וְ גוֹ ' .וְ כָ תוּב )ישעיה נא( הַ ִ ּביט ּו אֶ ל צוּר
חֻ ַּצ ְב ּ ֶתם וְ גוֹ ' .וְ ַאחַ ר ָּכ ְך ָּכתוּב) ,שיר השירים
ד( ּגַן נָעוּל אֲ ח ִֹתי כַ ּ ָלה וְ גוֹ ' .ו ִּמ ָּכאן י ְָצא ּו תוֹ לָ דוֹ ת
ש ָּכתוּב ְ ּב ִה ָּב ְר ָאםּ ְ ,בה' ְ ּב ָר ָאם מַ ּ ָמ ׁש,
ְלכֻ ּ ָלםֶ ׁ ,
ְ ּב ַא ְב ָרהָ םָ .אמַ ר ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק ,וַאֲ ִפ ּל ּו ְ ּביַעֲ קֹב מַ ּ ָמ ׁש.
וְ הַ כּ ֹל דָּ בָ ר אֶ חָ ד.

’לבנון‘ ’ ‘Eden’ that is the supernal Chokmah. The root for the wordעדן‘ ‘From Lebanon’ is
’ that means ‘white’. It represents the ‘whiteness’ of Chokmah thatלבן‘ ‘Lebanon’ is
illuminates in Chessed that is white.
Chokmah delivers Light to Malchut through Binah, which is the river that comes out
of Eden (Genesis 2:10). This river spreads to four directions that are Chessed, Gevurah,
Tiferet, and Machut. They are gathered in the great sea, which is Malchut.
Ecclesiastes 1:7
”.כָּל הַ נְּחָ לִ ים הֹ ְלכִ ים אֶ ל הַ יָּם וְהַ יָּם אֵ ינֶנּוּ מָ לֵ א אֶ ל ְמקוֹם ֶשׁהַ נְּחָ ִלים הֹ ְלכִ ים ָשׁם הֵ ם ָשׁ ִבים לָ לָ כֶת“
“All the rivers run into the sea, Yet the sea is not full; To the place from which the rivers
”come, There they return again.

יה ְ ּד ַר ִּבי
ָ .229א ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחקַּ ,כד אֲ נָ ן י ְַת ִבין לְ ַק ּ ֵמ ּ
יכנָ א
יה ְּב ִא ְת ַּגלְ יָא ,וְ לָ א ִא ְצ ְט ִר ְ
ׁ ִש ְמ ֹ
עוןּ ,כ ּ ָֹלא ִא ְּת ַמר ַק ּ ֵמ ּ
עון ִ ּכ ׁ ְש ַאר ְּבנֵי נָ ׁ ָשא,
יה ,לָ או ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
לְ ָכל ַהאיָ .א ַמר לֵ ּ
יאי לְ ַק ּ ֵמי מ ׁ ֶֹשהַ .עד ַּדהֲ ֹוו
יהּ ִ ,כ ׁ ְש ַאר נְ ִב ֵ
ְ ּדכֻ ְּלה ּו ַק ּ ֵמ ּ
ָאזְ לֵ יָ ,א ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיאּ ְ ,כ ִתיב) ,ישעיה מט( הֲ ִת ׁ ְש ַּכח
או ְקמ ּו ָה,
ִא ּ ׁ ָשה ע ּולָ ּה ֵמ ַר ֵחם ּ ֶבן ִּב ְט ָ ּנה וְ ֹגו'ַ .האי ְק ָרא ֹ
וְ ָה ָכא ַמאי ָקא ַמיְ ֵיריָ .א ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחקִ ,אי ְּב ִקט ּו ָרא
ֵימא.
יכא לָ א ַא ְס ַמ ְכנָ א ,אֲ נָ ן ַמה נ ָ
ְ ּד ַח ְב ַר ּיָיאְ ,ס ִמ ָ
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שר ָאנ ּו יוֹ ְ ׁש ִבים ִל ְפנֵי
ָ .229אמַ ר ַר ִ ּבי י ְִצחָ קַּ ,כאֲ ׁ ֶ
ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן ,הַ כּ ֹל נֶאֱ מַ ר ְלפָ נָיו ְ ּבגִ ּלוּי וְ לֹא
ִה ְצטָ ַר ְכנ ּו ְלכָ ל זֶהָ .אמַ ר לוֹ  ,אֵ ין ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן
ש ּ ֻכ ּ ָלם ְלפָ נָיו ְ ּכמוֹ ְ ׁש ָאר
ִ ּכ ְ ׁש ָאר ְ ּבנֵי ָא ָדםֶ ׁ ,
שהָ י ּו הוֹ ְל ִכיםָ ,אמַ ר
שהַ .עד ׁ ֶ
מ ֶׁ
יאים ְ ּכלַ ּ ֵפי ֹ
הַ ְ ּנ ִב ִ
ַר ִ ּבי ִחיָּיאָּ ,כתוּב )ישעיה מט( ה ֲִת ְ ׁש ַּכח ִא ּ ָׁשה
עוּלָ ּה מֵ ַרחֵ ם ּ ֶבן ִ ּב ְטנ ָּה וְ גוֹ 'ָ ּ .פסוּק זֶה ּ ֵבאֲ רוּהוּ,
שר
וְ כָ אן מַ ה הוּא עוֹ סֵ ק? ָאמַ ר ַר ִ ּבי י ְִצחָ קִ ,אם ַּב ֶּק ׁ ֶ
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של הַ חֲבֵ ִריםְ ,ס ִמיכָ ה לֹא נִ ְסמַ ְכ ִּתיָ ,אנ ּו מַ ה
ֶׁ
ּנֹאמַ ר?
Rabbi Yitzchak says that when they arrive at Rabbi Shimon, they can reveal their
studies without concealment under names and symbols. Rabbi Shimon is not like
others, he is like Moses when compared to other prophets.
While they continued on their way, Rabbi Chiya quotes Isaiah 49:15
”.הֲ ִת ְשׁכַּח ִא ָשּׁה עוּלָ הּ מֵ ַרחֵ ם בֶּ ן ִבּ ְטנָהּ גַּם אֵ לֶּ ה ִת ְשׁכּ ְַחנָה וְאָ נֹכִ י ל ֹא אֶ ְשׁכָּחֵ �“
“Can a woman forget her nursing child, And not have compassion on the son of her
”womb? Surely they may forget, Yet I will not forget you.
He said that they need the support of their friends to explain this verse.

יהּ ְ ,ד ָהא ָקלָ א ִ ּד ְר ִמיזָ א ַחדְ ׁ ,ש ַמ ְענָ א ֹיו ָמא
ָ .230א ַמר לֵ ּ
ַחדַּ ,כד הֲ וָ ה אֲ זִ ילְ נָ א ְּב ָא ְר ָחא ,וְ לָ א יְ ַד ְענָ א ַמאן ָא ַמר,
ישנָ א ַעל
וְ לָ א יְ ַד ְענָ א ִמ ּ ָלה .וְ ּ ָתא חֲ זֵי ,ז' ֹיו ִמין הֲ ֹוו ַּדחֲ לִ ׁ ְ
יה
ָּדא ,וְ לָ א ַט ִע ְ
ימנָ א ִמ ִדי .וְ ַה ׁ ְש ּ ָתא אֲ זִ לְ נָ א לְ גַ ּ ֵב ּ
ימא לִ י ִ ּדילְ ָמא ֵא ְד ַכרָ .א ַמר
ישאּ ְ ,דלֵ ָ
ְ ּדב ּו ִצינָ א ַק ִ ּד ׁ ָ
יהּ ִ ,דילְ ָמא ַהה ּוא ֹיו ָמא ְ ּדהֲ וָ ה ָאזִ יל ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר
לֵ ּ
יה ,וְ ָהא
יה ְ ּד ָחמ ּוי ,וְ ַהה ּוא ֹיו ָמא אֲ זִ ילְ נָ א ִע ּ ֵמ ּ
לְ גַ ּ ֵב ּ
ַא ְד ַּכ ְרנָ א ִמ ּ ָלה.

של ֶרמֶ ז אֶ חָ ד ָׁשמַ ְע ִּתי
שה ֲֵרי קוֹ ל ׁ ֶ
ָ .230אמַ ר לוֹ ֶ ׁ ,
ְ
ְ
ִיתי הוֹ לֵ ך ַּבדֶּ ֶרך ,וְ לֹא י ַָד ְע ִּתי
שר הָ י ִ
יוֹ ם אֶ חָ ד ַּכאֲ ׁ ֶ
ִמי ָאמַ ר ,וְ לֹא י ַָד ְע ִּתי ָדבָ רּ .ובֹא ְראֵ הׁ ִ ,ש ְב ָעה
ש ּ ֶנחֱלַ ְ ׁש ִּתי ַעל זֶה וְ לֹא טָ ַע ְמ ִּתי ָדבָ ר,
י ִָמים הָ י ּו ׁ ֶ
ּ
שיֹאמַ ר
וְ ַע ּ ָתה הוֹ לֵ ְך אֲ נִ י אֵ צֶ ל הַ ּ ְמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה ׁ ֶ
שהָ יָה
ש ּ ָמא אוֹ תוֹ הַ יּוֹ ם ׁ ֶ
ש ּ ָמא אֶ זְכּ ֹרָ .אמַ ר לוֹ ֶ ׁ ,
ִליֶ ׁ ,
ּ
הוֹ לֵ ְך ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר אֵ צֶ ל חָ ִמיו ,וְ אוֹ תוֹ הַ יוֹ ם הָ לַ ְכ ִּתי
ִע ּמוֹ  ,וְ ִה ּנֵה נִ ז ְַּכ ְר ִּתי בַ דָּ בָ ר.

Rabbi Chiya says that he was occupied with a specific study and while walking his way,
he heard a voice, giving him a clue related to the meaning of his study but he forgot it.
He didn’t recognize the voice nor who said it to him. He was sick for seven days because
of it. Now he goes to Rabbi Shimon and hopes that he will help him remember.

בוי,
יה ַּדאֲ ֹ
ָ ּ .231תא חֲ זֵיָ ,ה ִכי ָא ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ִמ ּ ׁ ְש ֵמ ּ
ש ָר ֵאל ַק ּ ֵמי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואִ ,מי ֹּו ָמא ְ ּדנָ ִפלְ נָ א
ָא ְמר ּו יִ ְ ׂ
ְ
ְּבגָ ל ּו ָתא ,ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא ׁ ָש ִביק לָ ן ְּבגָ ל ּו ָתא ,וְ ַאנְ ׁ ֵשי
ֹאמר ִצי ֹּון עֲ זָ ַבנִ י
לָ ן .הֲ ָדא ה ּוא ִ ּד ְכ ִּתיב) ,ישעיה מט( וַ ּת ֶ
יְ יָ' וַ יְ יָ' ׁ ְש ֵכ ָחנִ יָ .א ְמ ָרה ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא ,הֲ ִת ׁ ְש ַּכח ִא ּ ׁ ָשה ע ּולָ ּה,
וְ ִכי יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְ ּד ִא ְקר ּון ְּבנִ יןּ ְ ,כ ָמה ְ ּד ַא ְּת ָא ֵמר) ,דברים
יכםֵ .מ ַר ֵחם ּ ֶבן )דף רח''צ
יד( ּ ָבנִ ים ַא ּ ֶתם לַ יְ יָ' אֱ ל ֵֹה ֶ
ע''ב( ִּב ְטנָ ּהּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר) ,ירמיה ב( וְ ָאנ ִֹכי
נְ ַט ְע ִּת ְ
ש ֹו ֵרק ּ ֻכלּ ֹה ז ֶַרע אֱ ֶמתַּ .גם ֵא ּ ֶלה ִת ׁ ְש ַּכ ְחנָ ה,
יך ׂ
דות ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ.
תולְ ֹ
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,בראשית ב( ֵא ּ ֶלה ֹ
וְ ָאנ ִֹכי ל ֹא ֶא ׁ ְש ָּכ ֵח ְךִ ,מ ָּכאןְ ,דק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא לָ א
ש ָר ֵאל לְ ָעלְ ִמין.
ׁ ָש ִביק ֹ
לון לְ יִ ְ ׂ

של
 .231בּ ֹא ְראֵ הָּ ,כ ְך ָאמַ ר ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר ִמ ּ ְ ׁשמוֹ ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל ִל ְפנֵי הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא:
ָא ִביוָ ,א ְמר ּו י ְ ׂ
ְ
ש ּנָפַ ְלנ ּו בַ ּגָלוּת ,הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ָעזַב
ִמיּוֹ ם ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )ישעיה
אוֹ ָתנ ּו בַ ָ ּגלוּת וְ ָׁשכַ ח אוֹ ָתנוּ .זֶה ּו ׁ ֶ
מט( ו ַּתֹאמֶ ר ִציּוֹ ן עֲ זָבַ נִ י ה' וַה' ְ ׁשכֵ חָ נִ יָ .א ְמ ָרה
ִש ָראֵ ל
הַ ּ ְ ׁש ִכינָה :ה ֲִת ְ ׁש ַּכח ִא ּ ָׁשה עוּלָ ּה?! וְ ִכי י ְ ׂ
ש ּנֶאֱ מַ ר )דברים יד( ָּבנִ ים
ש ִ ּנ ְק ָר ִאים ָּבנִ יםּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
ֶׁ
ַא ּ ֶתם לַ ה' אֱ לֹהֵ יכֶ ם ,מֵ ַרחֵ ם ּ ֶבן ִ ּב ְטנ ָּהּ ְ ,כמוֹ
ש ּנֶאֱ מַ ר )ירמיה ב( וְ ָאנ ִֹכי נְ טַ ְע ִּת ְ
יך שׂ וֹ ֵרק ּ ֻכ ּלֹה
ֶׁ
ש ָּכתוּב )בראשית
ז ֶַרע אֱ מֶ תּ ,גַם אֵ ּ ֶלה ִּת ְ ׁש ַּכ ְחנָהֶ ׁ ,
ב( אֵ ּ ֶלה תוֹ ְלדוֹ ת הַ ּ ָׁשמַ יִם וְ הָ ָא ֶרץ?! וְ ָאנ ִֹכי לֹא
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא לֹא עוֹ זֵב
אֶ ְ ׁש ָּכחֵ ְךִ .מ ָּכאן ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל ְלעוֹ לָ ִמים.
אוֹ ָתם אֶ ת י ְ ׂ

Rabbi Elazar says in the name of his father that Israel says that since the day they fell
into exile, the Holy One Blessed be He forgot them
Isaiah 49:14
”ַ .ותּ ֹאמֶ ר צִ יּוֹן ֲﬠזָבַ נִי יְהוָה וַא ֹדנָי ְשׁכֵחָ ִני“
DailyZohar.com
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“� ֵהֲ ִת ְשׁכַּח ִא ָשּׁה עוּלָ הּ מֵ ַרחֵ ם בֶּ ן ִבּ ְטנָהּ גַּם אֵ לֶּ ה ִת ְשׁכּ ְַחנָה וְאָ נֹכִ י ל ֹא אֶ ְשׁכָּח.”
“And she (The Shechina) said; Zion has forsaken me, “YHVH And my God (ADNY) has
forgotten me.”
In the verse that follows, the Shechina replies;
“� ֵהֲ ִת ְשׁכַּח ִא ָשּׁה עוּלָ הּ מֵ ַרחֵ ם בֶּ ן ִבּ ְטנָהּ גַּם אֵ לֶּ ה ִת ְשׁכּ ְַחנָה וְאָ נֹכִ י ל ֹא אֶ ְשׁכָּח.”
“Can a woman forget her nursing child, And not have compassion on the son of her
womb? Surely they may forget, Yet I will not forget you.”
Israel is the children of the Shechina and even if they forget her, she and the Holy One
Blessed be He, will never forget them.
Lesson;
The word for ‘male’ in Hebrew is ‘’זכר, is also the root for ‘‘ ’זכירהremembering’. We are
in Malchut that is darkness and forgetfulness. Light is ‘male’ energy, and as we get
closer to the Light we improve our memory. Rabbi Chiya wanted to visit Rabbi Shimon
and connect to his great light to remember the study he was told by an unknown voice.
It is known that great Tzadikim have an amazing memory. The Gaon of Vilna was
known with unparalleled memory. There is a great Tzadik in Israel that know all the
Torah Talmud, Zohar, the Holy Ari, and most known commentary books by heart. He
is only 32 years old, very humble, and when he comes to teach, he doesn’t prepare for
a lecture. Many great rabbis come to his studies. A person can ask a random question
and he can give a two hours discourse on all aspects of the subject with exact references
from many sources without opening books. He is a holy man and is called the Yenuka,
as the name of the special child from the Zohar.
For a Hebrew page about him, see here:
https://www.hamichlol.org.il/%D7%94%D7%A8%D7%91_%D7%A9%D7%9C%D7%9
E%D7%94_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%90%D7%A8
%D7%99
For those who understand Hebrew, they can find some lectures on YouTube by
searching on ‘ ’הינוקאor ‘’הרב שלמה יהודה בארי.
Improve your memory by connecting to the Shchina with your Torah and Zohar studies
and you won’t forget that are never forgotten.
 ה ֲִת ְ ׁש ַּכח ִא ּ ָׁשה עוּלָ ּה מֵ ַרחֵ ם ּ ֶבן, עוֹ ד ָאמַ ר.232
.ש ָאמַ ר הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ֶ ׁ  זֶה ּו סוֹ ד ֶע ְליוֹ ן.ִ ּב ְטנ ָּה
שהַ ָּקדוֹ ׁש
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו.ִה ּנֵה ְדבָ ִרים אֵ ּל ּו ִב ְ ׁשמוֹ אֲ ח ּוזִים
ְ ָּכך- שה ֲֵרי הוּא הַ כּ ֹל
ֶ ׁ ָֹּברו ְּך הוּא לֹא ׁשוֹ כֵ חַ ְ ׁשמו
,ִש ָראֵ ל
ׂ ְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא לֹא ׁשוֹ כֵ חַ אוֹ ָתם אֶ ת י
,ֵש ַר ִ ּבי ִחיָּיא
ׁ  ִה ְת ַר ּג.שהֵ ם אֲ ח ּוזִים ִ ּב ְ ׁשמוֹ מַ ּ ָמ ׁש
ֶׁ
ְ
 ָּברוּך י ְִהיֶה הַ ָּקדוֹ ׁש. וַדַּ אי זֶה ּו דְּ בַ ר ִחדּ ו ּׁש,ָאמַ ר
 וְ י ַָד ְע ִּתי ִמי,ַש ִּתי ְב ָך וְ י ַָד ְע ִּתי ָדבָ ר
ׁ ְ ש ִ ּנ ְפ ּג
ֶ ׁ ָּברו ְּך הוּא
.ּש ּ ָׁשמַ ְע ִּתי ִמ ּ ֶמ ּנו
ֶ ׁ ֹאוֹ תו

. הֲ ִת ׁ ְש ַּכח ִא ּ ׁ ָשה ע ּולָ ּה ֵמ ַר ֵחם ּ ֶבן ִּב ְטנָ ּה, ּת ּו ָא ַמר.232
ְ  ְ ּד ָא ַמר ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,ָּדא ה ּוא ָרזָ א ִע ּ ָל ָאה
 ָהא,יך ה ּוא
ְ  ְ ּכ ָמה ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,ידן
יך ה ּוא
ָ יה אֲ ִח
ּ ִמ ִּלין ִא ּ ֵלין ִּב ׁ ְש ֵמ
ְ ַּכ ְך ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך. ְ ּד ָהא ה ּוא ּכ ּ ָֹלא,יה
ּ לָ א ַאנְ ׁ ֵשי ׁ ְש ֵמ
יה
ָ ש ָר ֵאל ְ ּד ִאי ּנ ּון אֲ ִח
ֹ ה ּוא לָ א ַאנְ ׁ ֵשי
ּ ידן ִּב ׁ ְש ֵמ
ׂ ְ ִלון לְ י
. ָא ַמר וַ ַּדאי ָ ּדא ִהיא ִמ ּ ָלה,יש ִר ִּבי ִח ּיָיא
ׁ  ִא ְת ְר ִ ּג.ַמ ּ ָמ ׁש
ְ
ְ
ְ ְּב ִר
 וְ י ַָד ְענָ א,יך יְ ֵהא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא ְ ּד ַא ְע ַר ְענָ א לָ ך
.ֵיה
ּ  וְ י ַָד ְענָ א ַמאן ַהה ּוא ְ ּד ׁ ָש ַמ ְענָ א ִמ ּנ.ִמ ּ ָלה

“Can a woman forget her nursing child” (Isaiah 49:15) is a supernal secret. The Holy
One Blessed be He says that everything connects to his name that can not be forgotten.
He never forgets Israel because they connect to his name.
Rabbi Chiya got excited and said; these are the words I heard before and forgot. Blessed
is the Holy One Blessed be He that I have met you and remember what was forgotten.
I also recognized from whom I heard that.
123
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ילי ,וְ לָ א
יטנָ א ד' ִמ ּ ֵ
 .233וְ ּ ָתא חֲ זֵיּ ְ ,ד ַהה ּוא ֹיו ָמא ְ ּד ָר ִה ְ
יהְּ ,בגִ ין ְ ּד ָעאלְ נָ א ְּב ַחד
ַא ׁ ְש ַּכ ְחנָ א ַמאן הֲ וָ הָ .א ַמר לֵ ּ
יה
ְמ ַע ְר ּ ָתא ְ ּד ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ָ ּנ ִפ ׁ
יש ׁ ַשעֲ ָתא חֲ ָדאָ .ק ֵרי ָעלֵ ּ
ִר ִּבי ִח ּיָיא ָהנֵי ְק ָר ֵאי) ,ישעיה נח( ָאז יִ ּ ָב ַקע ַּכ ּ ׁ ַש ַחר
או ֶר ָך וְ ֹגו'ָ .אז ִּת ְק ָרא וַ יְ יָ' יַעֲ נֶה וְ ֹגו' ָאז ִּת ְת ַע ָ ּנג ַעל יְ יָ' וְ ֹגו'.
ֹ

ש ַר ְצ ִּתי ַא ְר ָּב ָעה
שאוֹ תוֹ יוֹ ם ׁ ֶ
ּ .233ובֹא ְראֵ הֶ ׁ ,
אתי ִמי הָ יָהָ .אמַ ר לוֹ ִ ,מ ּ ׁשוּם
ילין ,וְ לֹא ָמצָ ִ
ִמ ִ
ש ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר נָח ָׁש ָעה
ש ִ ּנ ְכנ ְַס ִּתי ִב ְמ ָע ָרה ַאחַ ת ׁ ֶ
ֶׁ
ִחיָּיא אֵ ּל ּו
ַר ִ ּבי
ָעלָ יו
ָק ָרא
ַאחַ ת.
שחַ ר אוֹ ֶרךָ
הַ ּ ְפסו ִּקים) ,ישעיה נח( ָאז י ִָּב ַקע ַּכ ּ ׁ ַ
וְ גוֹ 'ָ .אז ִּת ְק ָרא וַה' יַעֲ נֶה וְ גוֹ 'ָ ,אז ִּת ְת ַע ּנַג ַעל ה'
וְ גוֹ '.

On the day Rabbi Chiya heard the voice with the explanation, he ran four miles and
couldn’t find who said it to him. Rabbi Yitzchak tells him that because they entered a
cave where Rabbi Elazar rested for an hour.
Rabbi Chiya could reveal the Torah study because of the merits he had from the time
he was with Rabbi Elazar in the cave.

דור
עולָ ם ִּבינ ּו ׁ ְש ֹנות ּד ֹור וָ ֹ
מות ֹ
כור יְ ֹ
) .234דברים לב( זְ ֹ
עולָ ם.
מות ֹ
עולָ םִ ,ר ִּבי ַא ּ ָבא ָא ַמרַ ,מאן יְ ֹ
מות ֹ
כור יְ ֹ
וְ ֹגו' .זְ ֹ
ְ
יתא ֹיו ִמיןּ ְ ,ד ָע ַבד ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא ָעלְ ָמא
ִאי ּנ ּון ׁ ִש ּ ָ
שה יְ יָ' וְ ֹגו'.
ְּבה ּוּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,שמות לא( ִ ּכי ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ָע ָ ׂ
או ִקי ְמנָ אִּ .בינ ּו
ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ,וְ לָ א ְּב ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ,וְ ָהא ֹ
עולָ ם ,י ְָדע ּו
מות ֹ
לו ַמרִ ,אי ּנ ּון יְ ֹ
דורּ ְ .כ ֹ
ׁ ְש ֹנות ּד ֹור וָ ֹ
מו ְדע ּו ָּכל ִאי ּנ ּון ׁ ְשנִ ין וְ ֹיו ִמין ,וְ ָכל ָ ּד ָרא וְ ָד ָראַ ,עד
וְ יִ ׁ ְש ְּת ֹ
ימין.
ָּד ָרא ָּדא ְ ּד ַא ּת ּון ַקיְ ִ

) .234דברים לג( ְזכֹר יְמוֹ ת עוֹ לָ ם ִ ּבינ ּו ְ ׁשנוֹ ת דּ ֹר
וָדוֹ ר וְ גוֹ 'ְ .זכֹר יְמוֹ ת עוֹ לָ םַ .ר ִ ּבי ַא ָּבא ָאמַ רִ ,מי
ש ָע ָׂשה הַ ָּקדוֹ ׁש
אֵ ּל ּו יְמוֹ ת עוֹ לָ ם? אֵ ּל ּו ִ ׁש ּ ָׁשה י ִָמים ׁ ֶ
ש ָּכתוּב )שמות לא( ִ ּכי
ָּברו ְּך הוּא הָ עוֹ לָ ם ָּבהֶ םֶ ׁ ,
שת י ִָמים ,וְ לֹא
ש ֶׁ
שת י ִָמים ָע ָׂשה ה' וְ גוֹ 'ֵ ׁ .
ש ֶׁ
ֵׁ
שת י ִָמיםַ ,וה ֲֵרי ּ ֵב ַא ְרנ ּוּ ִ .בינ ּו ְ ׁשנוֹ ת דּ ֹר ָודֹר.
ש ֶׁ
ְב ׁ ֵ
ְ ּכלוֹ מַ ר ,אֵ ּל ּו יְמוֹ ת עוֹ לָ ם ,י ְֵדע ּו וְ י ְִתוַדְּ ע ּו ָּכל אֵ ּל ּו
ש ַא ּ ֶתם
הַ ּ ָׁשנִ ים וְ הַ יּ ִָמים וְ כָ ל דּ וֹ ר וָדוֹ רַ ,עד דּ וֹ ר זֶה ׁ ֶ
עוֹ ְמ ִדים בּ וֹ .

Deuteronomy 32:7
ֹאמרוּ לָ �“
”.זְ כֹר יְמוֹת עוֹלָ ם ִבּינוּ ְשׁנוֹת דּוֹר וָדוֹר ְשׁאַ ל אָ ִבי� ְויַגּ ְֵד� זְ ֵקנֶי� וְי ְ
“Remember the days of old, Understand the years of many generations. Ask your father,
”and he will show you; Your elders, and they will tell you:
Rabbi Aba explains that ‘the days of old’ are the days of Creation when the Holy One
created the world.
Exodus 20:10
”כִּ י ֵשׁ ֶשׁת י ִָמים ﬠָ ָשׂה יְהוָה אֶ ת הַ ָשּׁמַ יִם וְאֶ ת הָ אָ ֶרץ“
”“for six days has YHVH made the heavens and the earth
The common translation is “For in six days YHVH made the heavens and the earth”.
The latter translation is logical and understandable. But the Zohar explains that the
verse tells us that YHVH created the six sefirot of Zeir Anpin that created the world.
‘Understand the years of many generations’ is to tell us to acknowledge and study the
days in every generation from the past until our generation.

יך וְ ַי ּג ְֵד ָךּ ָ ,דא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ְ ׁ .235ש ַאל ָא ִב ָ
יך ה ּוא .הֲ ָדא
יך ָ ּקנ ָ
ה ּוא ִד ְכ ִתיב ,הֲ ל ֹא ה ּוא ָא ִב ָ
ֶך .וְ ַי ּג ְֵד ָך ,וְ ה ּוא יְ גַ ּ ֶלה
יתא
ע ּו ְמ ָקא ְ ּד ָח ְכ ְמ ָתאּ .ו ַמאי ִהיאֶ .א ּ ָלא ַּכד ִאי ּנ ּון ׁ ִש ּ ָ
ְ
יהֶ ,א ּ ָלא ְּבגִ ינָ ך,
ֹיו ִמין ׁ ַש ְכלִ יל ּו ָעלְ ָמא ,לָ א ׁ ַש ְכלִ יל ּו לֵ ּ
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ׁ ְ .235ש ַאל ָא ִב ָ
יך וְ ַי ּג ְֵד ָך  -זֶה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא.
ש ָּכתוּב ֲהלֹא הוּא ָא ִב ָ
יך ָּקנ ֶָך .וְ ַי ּג ְֵד ָך ,וְ הוּא
זֶה ּו ׁ ֶ
שר ִ ׁש ּ ָׁשה
ְיג ּ ֶַלה עֹמֶ ק הַ חָ ְכ ָמה .וּמַ ה ִהיא? אֶ ּ ָלא ַּכאֲ ׁ ֶ
י ִָמים אֵ ּל ּו ָּבנ ּו אֶ ת הָ עוֹ לָ ם ,לֹא בָ נ ּו אוֹ תוֹ אֶ ּ ָלא
ש ּ ָתבֹא ַא ּ ָתה ו ְּת ַקיֵּם אֶ ת הַ ּתוֹ ָרה.
ִ ּבגְ לָ ְל ָךֶ ׁ ,
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יתאּ ְ .ד ָתנֵינָ ןָּ ,כל ַמה ְ ּדעֲ ַבד
או ַריְ ָ
יתי ַאנְ ְּת ּו ְת ַק ּיֵים ֹ
ְ ּד ֵת ֵ
ְ
ש ָר ֵאל,
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּואַ ,על ְּתנַאי עֲ ַבדּ ְ ,ד ַכד יֵית ּון יִ ְ ׂ
יה לְ תֹה ּו
או ַריְ ָ
ִאי יְ ַק ְּבל ּון ֹ
יתא יָא ּות ,וְ ִאי לָ א ְ ּדיְ ָה ַדר לֵ ּ
ְ
מו ְד ָען
עולָ ם י ְָדע ּו וְ ִא ׁ ְש ְּת ֹ
מות ֹ
וָ בֹה ּוּ .ו ְבגִ ין ָּכךִ ,אי ּנ ּון יְ ֹ
ּכ ּ ָֹלא.

ש ָע ָׂשה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ַ -על
ש ּ ָלמַ ְדנוָּּ ,כל מַ ה ּ ׁ ֶ
ֶׁ
ִש ָראֵ לִ ,אם י ְַק ְ ּבל ּו
שר ָיבֹא ּו י ְ ׂ
ש ַּכאֲ ׁ ֶ
ְּתנַאי ָע ָׂשהֶ ׁ ,
ִירה ּו ְלתֹה ּו
ש ַיּ ֲחז ֵ
אֶ ת הַ ּתוֹ ָרה  -מוּטָ ב ,וְ ִאם לֹא ֶ ׁ -
ָובֹהוּ .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה ,אֵ ּל ּו יְמוֹ ת עוֹ לָ ם יוֹ ְד ִעים ו ְּמ ִבינִ ים
הַ כּ ֹל.

We are guided to ask the father who is the Holy One Blessed be He for knowledge. The
previous verse (Deuteronomy 32:6) says “Isn’t he your Father who created you?” to tell
us that the father is the Holy One.
We achieve wisdom when we seek the knowledge of the ‘days of old’ that are the Sefirot
Chessed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, and Yessod that created the world. The
spiritual system was created for us to study it through the Torah.
The Holy One Blessed be He made it with a condition that if the Israelites accept the
Torah and study it, then it will be good and if not then the world would return to chaos.

 .236וְ ָהא ּ ָתנֵינָ ןַ ,הנְ ה ּו ַענְ ּפי ְ ּד ִאילָ נָ אֵ ,ה ְ
יך ִמ ְת ַאחֲ ָדן ְּב ֹגו
ֵ
ְ
ימנָ אּ ְ ,כ ֵדין ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא ִּב ֵרר
או ִק ְ
ִאילָ נָ א ,וְ ָהא ֹ
יסיןַ ,על ׁ ְש ַאר ַע ִּמין ,וְ ַא ּת ּון ַמה ְ ּכ ִתיב.
לון ,לִ ְמ ָמנָ ן ְּת ִר ִ
ֹ
ָהב לְ ה ּו
ִ ּכי ֵחלֶ ק יְ יָ' ַע ּמ ֹו יַעֲ קֹב ֶח ֶבל נַחֲ לָ ת ֹוּ ְ ,דלָ א י ַ
לְ ַר ְב ְר ָבא ,וְ לָ א לְ ַמלְ ָא ָכא ,וְ לָ א לִ ְמ ָמנָ א ַאחֲ ָרא ,וְ ַהאי
ַע ּ ָמא ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה.
יך ה ּוא נָ ַסב לְ ח ּולָ ֵק ּ

ַ .236וה ֲֵרי לָ מַ ְדנוּ ,אֵ ּל ּו ַענְ פֵ י הָ ִאילָ ן אֵ ְ
יך נֶאֱ חָ זִים
שר הַ ָּקדוֹ ׁש
ש ַּכאֲ ׁ ֶ
ְ ּבתוֹ ְך הָ ִאילָ ן? ַוה ֲֵרי ּ ֵב ַא ְרנוֶּ ׁ ,
ָּברו ְּך הוּא ּ ֵב ַרר לָ הֶ ם ִל ְממֻ ּנֵי הַ ּ ָמגִ ִ ּנים ַעל ְ ׁש ָאר
הָ אֻ ּמוֹ ת ,וְ ַא ּ ֶתם מַ ה ָּכתוּב? ִ ּכי חֵ לֶ ק ה' ַע ּמוֹ יַעֲ קֹב
שר ,וְ לֹא
ש ּלֹא נ ַָתן אוֹ ָתם ְל ַׂ
חֶ בֶ ל ַנחֲלָ תוֹ ֶ ׁ .
שהַ ָּקדוֹ ׁש
ְלמַ ְל ָא ְך ,וְ לֹא ִל ְממֻ ּנֶה ַאחֵ ר ,וְ זֶה הָ ָעם ׁ ֶ
ָּברו ְּך הוּא נָטַ ל ְלחֶ ְלקוֹ .

The Holy One Blessed be He gave the seventy nations of the world connected to the
Tree of Life through seventy ministers.
Deuteronomy 32:9
”.כִּ י חֵ לֶ ק יְהֹ וָה ﬠַ מּוֹ ַי ֲﬠקֹב חֶ בֶ ל נַחֲ לָ תוֹ“
”“For YHVH’s portion is His people; Jacob is the place of His inheritance.
The children of Israel are under the protection and direct connection of YHVH.

יה .יִ ְמ ָצ ֵאה ּו ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְד ּ ָבר
ְּ .237ב ָאן אֲ ָתר ַא ׁ ְש ַּכח לֵ ּ
ימון וְ ֹגו'ּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,יהושע כד( ּ ֶת ַרח אֲ ִבי
ּו ְבתֹה ּו יְ לֵ יל יְ ׁ ִש ֹ
יכם ֶאת ַא ְב ָר ָהם וְ ֹגו'.
ַא ְב ָר ָהם וְ ֹגו' .וָ ֶא ַ ּקח ֶאת אֲ ִב ֶ
ש ָר ֵאל ְּב ָכל ָּד ָרא וְ ָד ָרא ,וְ לָ א
ּו ֵמ ָה ָכא ָ ּד ּ ַבר לְ ה ּו לְ יִ ְ ׂ
ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמ ּנַיְ יה ּו ,וְ ָד ּ ַבר לְ ה ּו ְּב ַרחֲ ֵמי ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב
ֶשר י ִָעיר ִקנ ֹּו וְ ֹגו'.
ְ ּכנ ׁ ֶ

ּ ְ .237באֵ יזֶה ָמקוֹ ם ָמצָ א אוֹ תוֹ ? י ְִמצָ אֵ ה ּו ְ ּבאֶ ֶרץ
ש ָּכתוּב )יהושע
ְשמֹן וְ גוֹ 'ֶ ׁ .
ִמ ְד ָּבר ו ְּבתֹה ּו יְלֵ ל י ִ ׁ
כד( ּ ֶת ַרח אֲ ִבי ַא ְב ָרהָ ם וְ גוֹ ' ,וָאֶ ַּקח אֶ ת אֲ ִביכֶ ם
אֶ ת ַא ְב ָרהָ ם וְ גוֹ ' .ו ִּמ ָּכאן מַ נְ ִהיג אוֹ ָתם אֶ ת
ִש ָראֵ ל ְ ּבכָ ל דּ וֹ ר וָדוֹ ר וְ לֹא נִ ְפ ָרד מֵ הֶ ם וּמַ נְ ִהיג
י ְׂ
ֶשר
ש ָּכתוּב )דברים לב( ְ ּכנ ׁ ֶ
אוֹ ָתם ְ ּב ַרח ֲִמים .זֶה ּו ׁ ֶ
י ִָעיר ִקנּוֹ וְ גוֹ '.

Joshua 24:3
”.וָאֶ ַקּח אֶ ת אֲ ִביכֶם אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם מֵ ﬠֵ בֶ ר הַ נָּהָ ר וָאוֹלֵ � אוֹתוֹ ְבּכָל אֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן וארב ]וָאַ ְרבֶּ ה[ אֶ ת ז ְַרעוֹ וָאֶ ֶתּן לוֹ אֶ ת יִצְ חָ ק“
“Then I took your father Abraham from the other side of the River, led him throughout
”all the land of Canaan, and multiplied his descendants and gave him Isaac.
Deuteronomy 32:10
ְסֹבבֶ נְהוּ יְבוֹ ְננֵהוּ יִצְּ ֶרנְהוּ כְּ ִאישׁוֹן ﬠֵ ינוֹ“
וּבתֹהוּ יְלֵ ל י ְִשׁמֹן י ְ
”.י ְִמצָ אֵ הוּ ְבּאֶ ֶרץ ִמ ְדבָּ ר ְ
“He found him in a desert land And in the wasteland, a howling wilderness; He encircled
”him, He instructed him, He kept him as the apple of His eye.
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The Holy One Blessed be He leads the Israelites in every generation. He keeps them
close to him and always with mercy like an eagle that protects his young.
Deuteronomy 32:11
ִשּׂאֵ הוּ ﬠַ ל אֶ ְב ָרתוֹ“
ֶשׁר יָﬠִ יר ִקנּוֹ ﬠַ ל גּוֹזָלָ יו י ְַרחֵ ף י ְִפרֹשׂ כְּ נָפָ יו י ִָקּחֵ הוּ י ָ
”.כְּ נ ֶ
“As an eagle stirs up its nest, Hovers over its young, Spreading out its wings, taking
”them up, Carrying them on its wings,

ֶשר י ִָעיר ִקנ ֹּוָ .א ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסי ,לָ א
) .238דברים לב( ְ ּכנ ׁ ֶ
ַא ׁ ְש ַּכ ְחנָ א ַמאן ְ ּד ָחיִ יס ַעל ְּב ֹנויּ ְ ,כ ַהאי נִ ׁ ְש ָרא .וְ ַעל ָּדא
ּ ָתנֵינָ ןּ ְ ,כ ִתיב) ,יחזקאל א( ּו ְפנֵי ַא ְריֵה ֶאל ַה ּי ִָמין ּו ְפנֵי
יהַ ּ .באֲ ָתר ְ ּדיַעֲ קֹב
שמֹאל .נ ׁ ֶ
ֶשר ְּב ָאן ּד ּו ְכ ּ ֵת ּ
ׁש ֹור ֵמ ַה ּ ְ ׂ
ְ
ֶשר
ָק ִאים .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,משלי ל( ֶּד ֶרך ַה ּנ ׁ ֶ
ּ ַב ּ ׁ ָש ַמיִ םְּ .ב ַהה ּוא אֲ ָתר ַמ ּ ָמ ׁשַ .מאי ַט ְע ָמאְּ .בגִ ין ְ ּד ִאיה ּו
ַרחֲ ֵמי ַעל ְּב ֹנוי ,וְ ִדינָ א לְ גַ ּ ֵבי ַאחֲ ָרנִ יןַּ .כ ְך ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
ֶשר ָ ּדא.
ה ּואּ ָ ,ד ּ ַבר לִ ְב ֹנוי ְ ּכנ ׁ ֶ

ֶשר י ִָעיר ִקנּוֹ ָ .אמַ ר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י ,לֹא ָמצָ אנ ּו
ּ ְ .238כנ ׁ ֶ
ֶשר הַ זֶּה .וְ ַעל זֶה לָ מַ ְדנוּ,
ש ּ ְמ ַרחֵ ם ַעל ָּבנָיו ַּכ ּנ ׁ ֶ
ִמי ׁ ֶ
ָּכתוּב )יחזקאל א( ו ְּפנֵי ַא ְריֵה אֶ ל הַ יּ ִָמין
ֶשר ,הֵ יכָ ן
ְל ַא ְר ַּב ְע ּ ָתם ו ְּפנֵי ׁשוֹ ר מֵ הַ ּ ְשׂ מֹאל .הַ ּנ ׁ ֶ
זֶה ּו
עוֹ מֵ ד.
שיַּעֲ קֹב
ֶׁ
ְ ּב ָמקוֹ ם
ְמקוֹ מוֹ ?
ְ
ֶשר ַּב ּ ָׁשמַ יִםּ ְ .באוֹ תוֹ
ש ָּכתוּב )משלי ל( דֶּ ֶרך הַ ּנ ׁ ֶ
ֶׁ
שהוּא ְמ ַרחֵ ם ַעל
ָמקוֹ ם מַ ּ ָמ ׁש .מַ ה ּ ַטעֲ מוֹ ? ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ְ
ָּבנָיו ,ו ְּב ִדין ִעם אֲ חֵ ִריםָּ .כ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
ֶשר זֶה.
מַ נְ ִהיג אֶ ת ָּבנָיו ְ ּכנ ׁ ֶ

Rabbi Yossi says that no one has compassion for his children like the eagle.
Ezekiel 1:10
ֶשׁר ְלאַ ְרבַּ ﬠְ ָתּן“
וּפנֵי שׁוֹר מֵ הַ ְשּׂמ ֹאול ְלאַ ְרבַּ ﬠְ ָתּן וּפְ נֵי נ ֶ
וּפנֵי אַ ְריֵה אֶ ל הַ יּ ִָמין לְ אַ ְרבַּ ﬠְ ָתּם ְ
”ְ .וּדמוּת ְפּנֵיהֶ ם ְפּנֵי אָ ָדם ְ
“As for the likeness of their faces, each had the face of a man; each of the four had the
face of a lion on the right side, each of the four had the face of an ox on the left side,
”and each of the four had the face of an eagle.
The eagle is one of the living Creatures of the Holy throne. He is in the place of Jacob,
the center column.
Proverbs 30:19
ֶשׁר בַּ ָשּׁמַ יִם ֶדּ ֶר� נָחָ שׁ ﬠֲלֵ י צוּר ֶדּ ֶר� אֳ ִניָּה ְבלֶ ב יָם ו ְֶד ֶר� גֶּבֶ ר ְבּﬠַ ְלמָ ה“
”.דּ ֶר� הַ נּ ֶ
ֶ
“The way of an eagle in the sky, The way of a serpent on a rock, The way of a ship in
”the midst of the sea, And the way of a man with a virgin.
Zeir Anpin is called the sky, heavens. It is the center that includes the Right and the
Left columns together. The Holy One Blessed be He includes Chessed and Judgment
and is merciful toward his children, like the Eagle leads his children.

ַ .239מה ְ ּכ ִתיב יְ יָ' ּ ָב ָדד יַנְ ֶח ּנ ּו וְ ֵאין ִע ּמ ֹו ֵאל נ ֵָכר .ה ּוא
ֵיהם וְ ֹגו'.
הולֵ ְך לִ ְפנ ֶ
דויּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,שמות יג( וַ יְ יָ' ֹ
חו ֹ
ִּב ְל ֹ
ש ָר ֵאל לָ א
וְ ֵאין ִע ּמ ֹו ֵאל נ ֵָכרּ ְ ,דלָ א ָ ּד ּ ַבר לְ ה ּו לְ יִ ְ ׂ
ַמלְ ָא ָכא ,וְ לָ א ְמ ָמנָ א ַאחֲ ָראּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ִא ְקר ּון ֵאל נ ֵָכר.
וְ ָדא ה ּוא ְ ּד ָא ַמר מ ׁ ֶֹשה) ,שמות לג( ִאם ֵאין ּפנ ָ
ֶיך
ָ
הולְ ִכים ַאל ּ ַתעֲ לֵ נ ּו ִמ ּזֶה .הֲ ָדא ה ּוא ִ ּד ְכ ִּתיב ,יְ יָ' ּ ָב ָדד
ֹ
דוי ,וְ ֵאין ִע ּמ ֹו ֵאל נ ֵָכר.
חו ֹ
יַנְ ֶח ּנ ּו .ה ּוא ִּבלְ ֹ

 .239מַ ה ָּכתוּב? ה' ָּב ָדד יַנְ חֶ ּנ ּו וְ אֵ ין ִע ּמוֹ אֵ ל
ש ָּכתוּב )שמות יג( וַה' הֹלֵ ְך
נֵכָ ר .הוּא ִ ּב ְלבַ דּ וֹ ֶ ׁ ,
ש ּלֹא ִהנְ ִהיג לָ הֶ ם
ִל ְפנֵיהֶ ם וְ גוֹ ' .וְ אֵ ין ִע ּמוֹ אֵ ל נֵכָ רֶ ׁ ,
שהֵ ם
ִש ָראֵ ל לֹא מַ ְל ָא ְך ,וְ לֹא ְממֻ ּנֶה ַאחֵ רֶ ׁ ,
ְלי ְ ׂ
ֹשה) ,שמות
ש ָאמַ ר מ ׁ ֶ
נִ ְק ָר ִאים אֵ ל נֵכָ ר .וְ זֶה ּו ׁ ֶ
לג( ִאם אֵ ין ּ ָפנ ָ
ֶיך ה ְֹל ִכים ַאל ּ ַתעֲ לֵ נ ּו ִמזֶּה .זֶה ּו
ש ָּכתוּב ה' ָּב ָדד יַנְ חֶ ּנוּ .הוּא ִ ּב ְלבַ דּ וֹ  ,וְ אֵ ין ִע ּמוֹ אֵ ל
ֶׁ
נֵכָ ר.

Deuteronomy 32:12
”.יְהוָה בָּ ָדד ַינְחֶ נּוּ וְאֵ ין ﬠִ מּוֹ אֵ ל ֵנכָר“
”“So YHVH alone did lead him, and there was no strange god with him.
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YHVH is leading us to the ‘Promised Land’ and ‘no strange god’ that is a reference to
the ministers of the other nations.
Exodus 13:21
”.וַיהוָה הֹ לֵ � ִל ְפנֵיהֶ ם יוֹמָ ם ְבּﬠַ מּוּד ﬠָ נָן לַ נְחֹ ָתם הַ ֶדּ ֶר� וְלַ יְלָ ה ְבּﬠַ מּוּד אֵ שׁ ְלהָ ִאיר לָ הֶ ם לָ לֶ כֶת יוֹמָ ם וָלָ יְלָ ה“
“And YHVH went before them by day in a pillar of cloud to lead the way, and by night
”in a pillar of fire to give them light, so as to go by day and night.
;Lesson
YHVH doesn’t use ministers to lead us like the other nations. He alone leads us with
his infinite mercy.
During the journeys in the desert, we enjoy the blessings of the brothers, Moses, Aaron,
and Miriam.
Moses connected us to the Manna from high heavens, Miriam brought the water from
the earth, and Aaron brought the clouds that represented Zeir Anpin and the mercy,
and protection of YHVH.

ש ָר ֵאלּ ְ ,דק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא
 .240ז ַָּכ ָאה ח ּולָ ֵק ֹ
יהון ְ ּדיִ ְ ׂ
הון) ,בישראל( ָה ִכי ָעלַ יְ יה ּו ְ ּכ ִתיב) ,תהלים
ָ ּד ּ ַבר ִע ְּמ ֹ
תו,
ש ָר ֵאל לִ ְסג ּולָ ֹ
ֹ
קלה( ִ ּכי יַעֲ קֹב ּ ָב ַחר
לו י ָּה יִ ְ ׂ
ּו ְכ ִתיב) ,שמואל א יב( ִ ּכי ל ֹא יִ ּט ֹו ׁש יְ יָ' ֶאת ַע ּמ ֹו וְ ֹגו'ַ .מאי
דולְּ ,בגִ ין
מו ַה ָ ּג ֹ
ַט ְע ָמא ל ֹא יִ ּט ֹו ׁש ה' ֶאת ַע ּמ ֹוַ ּ .בעֲ ב ּור ׁ ְש ֹ
לון ק ּו ְד ׁ ָשא
ְ ּד ַהאי ְּב ַהאי ִא ְת ְ ּד ַבק .וְ ַעל ָּדא לָ א יִ ׁ ְש ּב ֹוק ֹ
יך ה ּואּ ִ ,ד ְב ָכל אֲ ָתר ְ ּד ִאי ּנ ּון ׁ ַש ְריָין ,ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ְּב ִר ְ
יך
ימנָ א.
או ִק ְ
הון ְ ּכ ָמה ְ ּד ֹ
ה ּוא ִע ְּמ ֹ

שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך
ִש ָראֵ ל ׁ ֶ
של י ְ ׂ
ַ .240א ְ ׁש ֵרי חֶ ְל ָקם ׁ ֶ
ְ
)בּי ְִשׂ ָראֵ ל( ָּכך ,עֲ לֵ יהֶ ם
ִא ּ ָתם ְ
ִמ ְתנַהֵ ג
הוּא
ִש ָראֵ ל
ָּכתוּב )תהלים קלה( ִ ּכי יַעֲ קֹב ָּבחַ ר לוֹ י ָּה י ְ ׂ
ִל ְסג ּ ָֻלתוֹ  ,וְ כָ תוּב )שמואל-א יב( ִ ּכי לֹא י ִּט ֹׁש ה'
ַע ּמוֹ וְ גוֹ 'ָ .מה הַ ּ ַט ַעם לֹא י ִּט ֹׁש ה' אֶ ת ַע ּמוֹ ? ַּבעֲ בוּר
שזֶּה ָּבזֶה נִ ְד ָּבק .וְ ַעל זֶה לֹא
ְ ׁשמוֹ הַ ָ ּגדוֹ לִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ְ
ש ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם
יַעֲ זֹב אוֹ ָתם הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּאֶ ׁ .
שהֵ ם נִ ְמצָ ִאים ,הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ִע ּ ָמהֶ םּ ְ ,כמוֹ
ֶׁ
ש ּ ֵב ַא ְרנוּ.
ֶׁ

ַש ִ ּכיל ּו זֹאתָ .א ַמר ִר ִּבי
) .241דברים לב( ל ּו ָח ְכמ ּו י ְ ׂ
או ַכח לְ ה ּו
או ָכ ֵחי ִאי ּנ ּוןּ ְ ,ד ֹ
ֹיו ֵסיָּ ,כל ָהנֵי ְק ָר ֵאי ְ ּד ָה ָכאֹ ,
ישאּ ְ ,דגַ ּ ֵלי
ש ָר ֵאלַ ּ ,בר ַהה ּוא ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
מ ׁ ֶֹשה לְ יִ ְ ׂ
או ַכח
לויָ .א ַמר ִר ִּבי ַא ּ ָבא ,וַ אֲ ִפילּ ּו ַמה ְ ּד ֹ
ְּב ׁ ֵשיר ּו ָתא ְ ּד ִמ ֹ
ישא ה ּואּ ְ ,דלֵ ית ִמ ּ ָלה
ש ָר ֵאלִּ ,ב ְכלָ לָ א ִ ּד ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
לְ יִ ְ ׂ
יתא
או ַריְ ָ
ישאּ ְ .ד ֹ
יתא ְ ּדנָ ִפיק ִמ ְ ּכלָ לָ א ִ ּד ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
או ַריְ ָ
ְּב ֹ
ְ
ּכ ּ ָֹלא ׁ ְש ָמא ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא ִאי ּנ ּון.

ַש ִ ּכיל ּו זֹאת )דברים לב(ָ .אמַ ר
 .241ל ּו חָ ְכמ ּו י ְ ׂ
ש ָּכאן ּתוֹ כָ חוֹ ת הֵ ם
ַר ִ ּבי יוֹ סֵ יָּ ,כל אֵ ּל ּו הַ ּ ְפסו ִּקים ׁ ֶ
שם
ִש ָראֵ ל ,חוּץ מֵ אוֹ תוֹ ׁ ֵ
ֹשה ְלי ְ ׂ
שהוֹ ִכיחַ אוֹ ָתם מ ׁ ֶ
ֶׁ
ש ִ ּג ּ ָלה ִב ְת ִח ּ ַלת דְּ בָ ָריוָ .אמַ ר ַר ִ ּבי ַא ָּבא,
ָקדוֹ ׁש ׁ ֶ
שם
ִש ָראֵ ל הוּא ִ ּב ְכלַ ל הַ ּ ׁ ֵ
שהוֹ ִכיחַ ְלי ְ ׂ
וַאֲ ִפ ּל ּו מַ ה ּ ׁ ֶ
שם
שיּוֹ צֵ א ִמ ְ ּכלַ ל הַ ּ ׁ ֵ
שאֵ ין דָּ בָ ר ַּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶ
הַ ָּקדוֹ ׁשֶ ׁ ,
של הַ ָּקדוֹ ׁש
שהַ ּתוֹ ָרה ּ ֻכ ּ ָל ּה ְ ׁשמוֹ ָתיו ׁ ֶ
הַ ָּקדוֹ ׁשֶ ׁ ,
ָּברו ְּך הוּא הֵ ם.

יעאן ִאי ּנ ּון .אֲ ָבל ְּבגִ ין ִ ּד ׁ ְש ָמא )דף
 .242וְ ָהנֵי ְק ָר ֵאי יְ ִד ָ
ְ
רצ''ט ע''א( ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא ָר ׁ ִשים ְּב ַהאי ּ ַפ ְר ׁ ְש ּ ָתא,

 .242וְ אֵ ּל ּו הַ ּ ְפסו ִּקים יְדו ִּעים הֵ ם .אֲ בָ ל ִמ ּ ׁשוּם
של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ָר ׁשוּם ְ ּבפָ ָר ָׁשה זוֹ ,
ש ּ ְ ׁשמוֹ ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
ִיתי צָ ִריך ַעד ַע ּ ָתה .וְ כָ אן ה ֲֵרי ָּכתוּב ,ל ּו חָ ְכמ ּו
הָ י ִ
ַש ִ ּכיל ּו זֹאת ,זֹאת וַדַּ איַ .וה ֲֵרי ְ ּבכַ ּ ָמה ְמקוֹ מוֹ ת
י ְׂ
ְ
ִש ָראֵ ל י ְֵדע ּו אֶ ת זֶה אֵ יך זֹאת
ש ִאם י ְ ׂ
ּ ֵב ַא ְרנ ּו זֹאתֶ ׁ ,
אֲ ח ּוזָה ְב ִדינֶיהָ ְל ִה ּ ָפ ַרע ִמן הָ ְר ָׁש ִעים  -י ִָבינ ּו
ְ ּכמוֹ
ָּב ּה,
ִל ְהיוֹ ת
ִש ּ ַת ּ ְמר ּו
יתם ,וְ י ְ ׁ
ְל ַאח ֲִר ָ
ש ָּכתוּב )איוב כ( וְ אֶ ֶרץ ִמ ְתקוֹ ָמ ָמה לוֹ .
ֶׁ

יכנָ א ַעד ַה ׁ ְש ּ ָתא .וְ ָה ָכא ָהא ְ ּכ ִתיב ,ל ּו ָח ְכמ ּו
ִא ְצ ְט ִר ְ
או ִקי ְמנָ א
ַש ִ ּכיל ּו זֹאת ,זֹאת וַ ַּדאי ,וְ ָהא ְּב ַכ ּ ָמה אֲ ָתר ֹ
י ְׂ
ְ
ינוי
ידא ְּב ִד ֹ
ש ָר ֵאל יִ נְ ְ ּדע ּון ַהאיֵ ,איך זֹאת אֲ ִח ָ
ַהאיּ ְ ,ד ִאי יִ ְ ׂ
יתם ,וְ יִ ְס ּ ָת ָמר ּו
ָיב ּיָא ,י ִָבינ ּו לְ ַאחֲ ִר ָ
לְ ִא ְת ּ ָפ ְר ָעא ִמן ַח ּי ַ
קו ָמ ָמה
לְ ֶמהֱ וֵ י ּ ָב ּהּ ְ .כ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב) ,איוב כ( וְ ֶא ֶרץ ִמ ְת ֹ
לו.
ֹ
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יהי
ַש ִ ּכיל ּו זֹאתּ ְ .ד ִא ִ
ּ ָ .243ד ָבר ַא ֵחר ל ּו ָח ְכמ ּו י ְ ׂ
יתא,
או ַריְ ָ
ש ָר ֵאלַּ ,כד נ ְַט ִרין ּ ִפ ּק ּו ֵדי ֹ
ִמ ְת ַק ּ ׁ ְש ָרא ְּבה ּו ְּביִ ְ ׂ
ַיע ּ ָתא ְ ּד ַהאי זֹאת
וְ י ְַת ִבין ִע ּ ָמ ּה ִּב ׁ ְשלָ ם ,יִ נְ ְ ּדע ּון ִ ּד ְס ּי ְ
ש ָר ֵאל ְ ּד ִאי ּנ ּון זְ ִע ִירין
שנְ ֵא ֹ
ִע ְּמ ֹ
יהון .וְ יִ ְ ׂ
הון ,לְ ִא ְת ּ ָפ ְר ָעא ִמ ּ ַ ׂ
יכה יִ ְר ּד ֹוף ֶא ָחד ֶאלֶ ף ּו ׁ ְשנַיִ ם
ּ ֵבינֵי ַע ְמ ַמיָא ,יִ נְ ְ ּדע ּוןֵ ,א ָ
יָנִ יס ּו ְר ָב ָבהּ .ו ַמאן ָ ּג ִרים לְ ה ּוַ .האי זֹאתּ ְ ,דהֲ וָ ה ְּבה ּו
יתאּ .ולְ ָעלְ ִמין לָ א
או ַריְ ָ
ִּב ׁ ְשלָ םַּ ,כד ַע ְב ִ ּדין ּ ִפ ּק ּו ֵדי ֹ
ִא ְת ָע ֵדי ִמ ּנַיְ יה ּו ,לְ ֶמ ְע ּ ַבד לְ ה ּו נ ּו ְק ִמין.

ש ִהיא
ַש ִ ּכיל ּו זֹאת ֶ ׁ -
 .243דָּ בָ ר ַאחֵ ר ל ּו חָ ְכמ ּו י ְ ׂ
שר ׁשוֹ ְמ ִרים ִמ ְצווֹ ת
ִש ָראֵ לַּ .כאֲ ׁ ֶ
ְק ׁשו ָּרה בָ הֶ ם ְ ּבי ְ ׂ
של
ש ֶעז ְָרה ׁ ֶ
הַ ּתוֹ ָרה וְ יוֹ ְ ׁש ִבים ִע ּ ָמ ּה ְ ּב ָׁשלוֹ ם ,י ְֵדע ּו ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל,
זֹאת הַ ז ּוֹ ִע ּ ָמהֶ םְ ,ל ִה ּ ָפ ַרע ִמשּׂ וֹ נְ אֵ יהֶ ם .וְ י ְ ׂ
שהֵ ם ְמ ַע ִּטים ּ ֵבין הָ אֻ ּמוֹ ת ,י ְֵדע ּו אֵ יכָ ה י ְִרדּ ֹף אֶ חָ ד
ֶׁ
ּש ַניִם יָנִ יס ּו ְרבָ בָ ה .ו ִּמי ָג ַרם לָ הֶ ם? הַ זֹּאת הַ ז ּוֹ
אֶ לֶ ף ו ְ ׁ
שר עוֹ ִ ׂשים ִמ ְצווֹ ת
שהָ י ְָתה בֵ ינֵיהֶ ם ְ ּב ָׁשלוֹ ם ַּכאֲ ׁ ֶ
ֶׁ
הַ ּתוֹ ָרה ,ו ְּלעוֹ לָ ִמים לֹא ָזזָה מֵ הֶ ם לַ עֲ שׂ וֹ ת לָ הֶ ם
נְ ָקמוֹ ת.

) .244דברים לב( ִאם ל ֹא ִ ּכי צ ּו ָרם ְמ ָכ ָרם וַ יְ יָ' ִה ְס ִ ּג ָירם.
ַמאי ַט ְע ָמא ִ ּכי צ ּו ָרם ְמ ָכ ָרםְּ .בגִ ין צ ּור יְ לָ ְד ָך ּ ֶת ׁ ִשי,
ְ ּד ִת ּק ּונִ ין לָ א ׁ ָש ָראן ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות ְּב ַא ְת ַריְ יה ּוִ .אם לָ א ִ ּכי
צ ּו ָרם ְמ ָכ ָרםָ .א ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה ָּדא ַא ְב ָר ָהםּ ְ ,כ ָמה
ש ָר ֵאל ְּבגָ ל ּו ָתא,
או ִק ְ
ְ ּד ֹ
ימנָ אּ ְ ,ד ָא ַמר ַא ְב ָר ָהם יִ ְת ַח ְּייב ּון יִ ְ ׂ
ֵיה ָ ּנם ,לָ א
וְ לָ א יֵיעֲ ל ּון ּ ַבגֵי ִה ָ ּנם ִ ּד ְת ֵרין ִא ּ ֵלין ָ ּגל ּו ָתא וְ ג ִ
ש ָר ֵאל .וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
דוי,
יך ה ּוא ִא ְס ְּת ַכם ַעל יְ ֹ
יִ ְס ְּבל ּון יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ,יִ ּ ְפל ּון ְּבגָ ל ּו ָתא,
ְ ּד ָכל זִ ְמנָ א ִ ּדי יְ ח ּוב ּון יִ ְ ׂ
ְ
יהוןּ .ו ְבגִ ין ָּכך ,צ ּו ָרם ְמ ָכ ָרם
שנְ ֵא ֹ
וְ יִ ׁ ְש ּ ַת ְע ְּבד ּון ְּבה ּו ַ ׂ
דוי.
וַ ַּדאי ,וַ יְ יָ' ִה ְס ִ ּג ָירם ,וְ ִא ְס ְּת ַכם ַעל יְ ֹ

ְמכָ ָרם וַה'
ִ ּכי צו ָּרם
ִ .244אם לֹא
ִה ְס ִ ּג ָירם )דברים לב(ָ .מה הַ ּ ַט ַעם ִ ּכי צו ָּרם ְמכָ ָרם?
שהַ ִּת ּקוּנִ ים לֹא נִ ְמצָ ִאים
ש ּצוּר יְלָ ְד ָך ּ ֶת ִ ׁשיֶ ׁ ,
ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ְ
ש ָּצ ִריך ִ ּב ְמקוֹ ָמםִ .אם לֹא ִ ּכי צו ָּרם ְמכָ ָרם.
ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
ש ּ ֵב ַא ְרנוּ,
ָאמַ ר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ,זֶה ַא ְב ָרהָ םּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל ְ ּבגָלוּת וְ לֹא
ש ָאמַ ר ַא ְב ָרהָ ם ,י ְִתחַ יְּב ּו י ְ ׂ
ֶׁ
ֵיה ּנָם  -לֹא
ש ּ ְ ׁשנֵי אֵ ּל ּו ּ ָ -גלוּת וְ ג ִ
ֵיה ּנָםֶ ׁ ,
י ִָּכנְ ס ּו ְבג ִ
ְ
ִש ָראֵ ל .וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ִה ְס ִ ּכים ַעל
י ְִס ְ ּבל ּו י ְ ׂ
שיּ ְִתחַ יְּב ּו ִי ְ ׂש ָראֵ ל ,י ּ ְִפל ּו ְל ָגלוּת
ש ָּכל זְמַ ן ׁ ֶ
יָדוֹ ֶ ׁ ,
ִש ּ ַת ְע ְ ּבד ּו בָ הֶ ם שׂ וֹ נְ אֵ יהֶ ם .ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה צו ָּרם
וְ י ְ ׁ
ְמכָ ָרם ,וַדַּ אי ,וַה' ִה ְס ִ ּג ָירם ,וְ ִה ְס ִ ּכים ַעל י ָָדיו.

או ַכח לְ ה ּו  .245לָ מַ ְדנוָּ ,אמַ ר ַר ִ ּבי יְהו ָּדהָ ,מה הַ ּ ַט ַעם
ַ ּ .245תנְ יָאָ ,א ַמר ִר ִּבי יְ ה ּו ָדהַ ,מאי ַט ְע ָמא ֹ
ְ
שהֵ ם
ֹשה ַּב ּ ִ ׁש ָירה הַ ז ּוֹ ָּכך? ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
שהוֹ ִכיחַ לָ הֶ ם מ ׁ ֶ
יעל ׁ ֶ
מ ׁ ֶֹשה ְּב ַהאי ׁ ִש ָירה ָה ִכיְּ ,בגִ ין ְ ּד ִאינְ ה ּו זְ ִמינִ ין לְ ֵמ ַ
או ַכח ְמז ּ ָֻמנִ ים ְל ִה ָּכנֵס לָ ָא ֶרץ ו ְּלהַ ְ ׁשרוֹ ת עֲ לֵ יהֶ ם ְ ׁש ִכינָה,
לְ ַא ְר ָעאּ ,ולְ ַא ׁ ָש ֵרי ּ ֵבינַיְ יה ּו ׁ ְש ִכינְ ּ ָתאּ ,ו ְבגִ ין ָּכ ְך ֹ
ו ִּמ ּ ׁשוּם זֶה הוֹ ִכיחַ אוֹ ָתם ַעל ָּכךְ.
לְ הו ַעל ַהאי.

ּ

ִ .246ר ִּבי יִ ְצ ָחק ָא ַמרִּ ,ב ְת ֵרי ַא ְת ֵרי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא
עולָ םַ .חד
מות ָה ֹ
ש ָר ֵאל ,וְ ָח ָדאן א ּו ֹ
זַ ִּמין לְ ֹ
או ָכ ָחא לְ ה ּו לְ יִ ְ ׂ
קוד ַעל
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,הושע יב( וְ ִריב לַ יְ יָ' ִעם יְ ה ּו ָדה וְ לִ ְפ ֹ
עולָ ם ָח ָדאןַ ,א ְמ ֵרי,
מות ָה ֹ
יַעֲ קֹב ִ ּכ ְד ָר ָכיו וְ ֹגו'ַ ׁ .ש ְמ ִעין א ּו ֹ
ְ
ַה ׁ ְש ּ ָתא יִ ׁ ְש ּ ֵתצ ּון ֵמ ָעלְ ָמאַּ ,כד ָח ֵמי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא
יהַ ּ .ב ּ ֶב ֶטן ָע ַקב ֶאת ָא ִחיו
ְ ּד ִאי ּנ ּון ַח ָדאןַ ,מה ְ ּכ ִתיב ּ ַב ְת ֵר ּ
וְ ֹגו'ַּ .כד ׁ ַש ְמ ִעיןַ ,א ְמ ִריןּ ָ ,דא ה ּוא ְּת ׁש ּו ָבה.

ַ .246ר ִ ּבי י ְִצחָ ק ָאמַ רּ ִ ,ב ְ ׁשנֵי ְמקוֹ מוֹ ת הַ ָּקדוֹ ׁש
ִש ָראֵ ל ,וְ ָׂש ְמח ּו
ָּברו ְּך הוּא הָ יָה ְמז ּ ָֻמן ְלהוֹ ִכיחַ אֶ ת י ְ ׂ
ש ָּכתוּב )הושע יב( וְ ִריב
אֻ ּמוֹ ת הָ עוֹ לָ ם .אֶ חָ ד ֶ ׁ -
לַ ה' ִעם יְהו ָּדה וְ ִל ְפקֹד ַעל יַעֲ קֹב ִ ּכ ְד ָרכָ יו וְ גוֹ '.
ָׁש ְמע ּו אֻ ּמוֹ ת הָ עוֹ לָ םָׂ ,ש ְמחוָּ .א ְמרוַּ ,ע ּ ָתה י ִָּכ ְרת ּו
שהֵ ם
שר ָר ָאה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ׁ ֶ
מֵ הָ עוֹ לָ םַּ .כאֲ ׁ ֶ
ְ ׂשמֵ ִחים ,מַ ה ָּכתוּב ַאח ֲָריו? ַּב ּ ֶבטֶ ן ָע ַקב אֶ ת ָא ִחיו
שר ׁשוֹ ְמ ִעים ,אוֹ ְמ ִרים ,זוֹ ִהיא ְת ׁשוּבָ ה.
וְ גוֹ 'ַּ .כאֲ ׁ ֶ

שהָ י ְָתה לָ ּה ְקטָ טָ ה ִ ּב ְבנ ָּה,
ַאזְ לַ ת ָ .247מ ָׁשל ְל ִא ּ ָׁשה ׁ ֶ
 .247לְ ִא ְּת ָתא ְ ּדהֲ וָ ה לָ ּה ְק ָט ָטה ִּב ְב ָר ּה,
שדָּ ן דִּ ינֵי
יה ִ ּדינָ אָ ,ח ָמאת לְ ַד ּיָינָ א ָ ּד ִאין ַנ ְפ ׁ ִשין .הָ ְלכָ ה ִל ְתבּ ַֹע ָעלָ יו דִּ יןָ .ראֲ ָתה לַ דַּ יָּן ׁ ֶ
לְ ַמ ְק ִּביל ָעלֵ ּ
או ְק ָדאָ ,א ְמ ָרה וַ יי ַמה נְ פָ ׁשוֹ ת  -חֶ ְל ָקם ְלמַ ְלקוֹ תִ ,ל ְת ִליָּהִ ,ל ְ ׂש ֵרפָ ה.
ִמ ַ ּניְ יה ּו לְ ַאלְ ָק ָאה ,לְ ַצלְ ָבא ,לְ ֹ
שר ִסיֵּם
שה ִמן הַ ּ ֵבן? ַּכאֲ ׁ ֶ
ָא ְמ ָרה :אוֹ יָ ,מה אֶ עֱ ֶׂ
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ַא ְע ִביד ִמן ְּב ָראַּ .כד ִס ּיֵים ִ ּדינָ אָ ,א ַמר לְ ַה ִהיא ִאינְ ּת ּו ,הַ דִּ יןָ ,אמַ ר ְלאוֹ ָת ּה ִא ּ ָׁשהִ :א ּ ָמא ,מֶ ה ָע ָׂשה לָ ְך
ימאַ ,מה ַאעֲ ִביד לָ ְך ְּב ִר ְ
ְ ּבנ ְֵך? ָא ְמ ָרהִ ,מ ְתלוֹ ֶננֶת ,עכ''מ.
קו ְבלַ נִ י ,עכ''מ.
יךָ ,א ְמ ָרה ֹ
ִא ּ ָ

) .248דברים לב( יִ ְמ ָצ ֵאה ּו ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְד ּ ָבר ּו ְבתֹה ּו ,וַ ַּדאי
יהון ּ ֻכ ְּלה ּו
יפיןּ ִ ,ד ֹ
לְ ָב ַתר ָע ֵבד לְ ָכל ִאי ּנ ּון ְקלִ ִ
יהַ .עד ָה ָכא הֲ וָ ה ְ ּכ ִתיב ְּב ַהה ּוא ִס ְפ ָרא,
ִמ ׁ ְש ּ ַת ְע ְּב ִדין לֵ ּ
ְ ּד ָק ְר ָטנָ א ַא ְסיָא לְ ָב ַתר הֲ וָ ה ָר ׁ ִשים ְּב ַהאי ְק ָראָּ ,כל
נְ ט ּו ָרא ְ ּד ִא ְצ ְט ִר ְ
יך ַא ְסיָא ַח ִ ּכים לְ ֶמ ְע ּ ַבד לִ ְמ ַרע ְ ּד ׁ ָש ִכיב
ארי
יהֵ ּ ,בי אֲ ִס ֵירי ְ ּד ַמלְ ָּכא ,לְ ִמ ְפלַ ח לְ ָמ ֵ
ְּב ֵבי ַמ ְר ֵע ּ
ָעלְ ָמא.

 .248י ְִמצָ אֵ ה ּו ְ ּבאֶ ֶרץ ִמ ְד ָּבר ו ְּבתֹהוּ .וַדַּ אי
שיּ ְִהי ּו כֻ ּ ָלן
ְלבַ ּסוֹ ף ָע ָׂשה ְלכָ ל אוֹ ָתן ְק ִל ּפוֹ ת ׁ ֶ
ִמ ְ ׁש ּ ַת ְע ְ ּבדוֹ ת לוֹ ַ .עד ָּכאן הָ יָה כָ תוּב ְ ּבאוֹ תוֹ סֵ פֶ ר
של ַק ְרטָ נָא הָ רוֹ פֵ אְ .לבַ ּסוֹ ף הָ יָה ָר ׁשוּם ְ ּבזֶה
ֶׁ
ְ
ש ִ ּנ ְצ ָרך רוֹ פֵ א חָ כָ ם לַ עֲ שׂ וֹ ת
הַ ּ ָפסוּקָּ ,כל ְ ׁש ִמ ָירה ׁ ֶ
ְ
ש ּ ׁשוֹ כֵ ב ְ ּבבֵ ית חָ ְליוֹ ֵ ּ ,בית אֲ ִס ֵירי הַ ּ ֶמלֶ ך -
ְלחוֹ לֶ ה ׁ ֶ
לַ עֲ בֹד לַ אֲ דוֹ ן הָ עוֹ לָ ם!

יה ,יִ ְמ ָצ ֵאה ּו ְּב ֶא ֶרץ
ּ ְ .249ד ַכד ָאזִ יל ַא ְסיָא ַח ִ ּכים לְ גַ ּ ֵב ּ
יה,
ִמ ְד ּ ָבר ּו ְבתֹה ּו יְ לֵ יל יְ ׁ ִש ֹ
ימוןַ ,מ ְר ִעין ְ ּד ׁ ַש ְריָין ָעלֵ ּ
הו ִאיל
ֹ
ימא
יה ּ ַבאֲ ִסיר ּו ְ ּד ַמלְ ָּכאִ .אי ּ ֵת ָ
ַא ׁ ְש ַּכח לֵ ּ
ְ
יה,
וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא )ס''א פקיד( יִ ְפ ֹ
שא לֵ ּ
קוד לְ ַת ְפ ָ ׂ
יה .לָ או ָה ִכיּ ְ ,ד ָהא ָּדוִ ד
ְ ּדלָ א יִ ׁ ְש ְּת ַדל ּ ַבר נָ ׁש אֲ ּ ַב ְת ֵר ּ
ש ִ ּכיל ֶאל ָ ּדל וְ ג ֹו'ָּ ,דל
ָא ַמר) ,תהלים מא( ַא ׁ ְש ֵרי ַמ ְ ׂ
יה .וְ ִאי ַא ְסיָא ַח ִ ּכים ה ּוא,
ַהה ּוא ְ ּד ׁ ָש ִכיב ְּב ֵבי ַמ ְר ֵע ּ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה ִּב ְר ָכאן ,לְ ַהה ּוא ְ ּדיִ ׁ ְש ְּת ַּדל
יך ה ּוא י ִָהיב לֵ ּ
יה.
ּ ֵב ּ

שר הוֹ לֵ ְך רוֹ פֵ א חָ כָ ם אֶ ְצלוֹ  ,י ְִמצָ אֵ ה ּו
ש ַּכאֲ ׁ ֶ
ֶ ׁ .249
ְשמֹן ,מַ חֲלוֹ ת הַ ּ ׁשוֹ רוֹ ת
ְ ּבאֶ ֶרץ ִמ ְד ָּבר ו ְּבתֹה ּו יְלֵ ל י ִ ׁ
ְ
ָעלָ יו .מוֹ צֵ א אוֹ תוֹ ְ ּבמַ אֲ סַ ר הַ ּ ֶמלֶ ךִ .אם ּתֹאמַ ר,
)פּוֹקד( י ְִפקֹד ִל ְת ּפֹס
ֵ
הוֹ ִאיל וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ִש ּ ַתדֵּ ל ָא ָדם ַאח ֲָריו  -לֹא ָּכ ְך,
ש ּלֹא י ְ ׁ
אוֹ תוֹ ֶ ׁ ,
שה ֲֵרי ָאמַ ר דָּ וִ ד) ,תהלים מא( ַא ְ ׁש ֵרי מַ ְ ׂש ִ ּכיל אֶ ל
ֶׁ
ש ּ ׁשוֹ כֵ ב ְ ּבבֵ ית חָ ְליוֹ  .וְ ִאם
דָּ ל וְ גוֹ ' .דַּ ל הוּא אוֹ תוֹ ׁ ֶ
ְ
רוֹ פֵ א חָ כָ ם הוּא ,הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא נוֹ ֵתן לוֹ
ִש ּ ַתדֵּ ל בּ וֹ .
שיּ ְ ׁ
ְ ּב ָרכוֹ ת ְלאוֹ תוֹ ׁ ֶ

 .250וְ ַהה ּוא ַא ְסיָא ,יִ ְמ ָצ ֵאה ּו ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְד ּ ָברְּ ,ב ֵבי
ימוןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ַמ ְר ִעין
יה ׁ ְש ִכיבּ .ו ְבתֹה ּו יְ לֵ יל יְ ׁ ִש ֹ
ַמ ְר ֵע ּ
יהַ .מאי ִא ְצ ְט ִר ְ
סו ְב ֶבנְ ה ּו
יה לְ ֶמ ְע ּ ַבד .יְ ֹ
יך לֵ ּ
ַּדחֲ ִקין לֵ ּ
ֵיה ִאי ּנ ּון ִמ ִּלין
סו ֵבב ִס ּב ֹות ,וְ י ֵ
יְ ֹ
ֵיתי ִעלּ ֹותְּ ,בגִ ין ְ ּדיִ ְמ ַנע ִמ ּנ ּ
בו ֵננֶה ּו
ישא .יְ ֹ
ֵיה ָ ּד ָמא ִּב ׁ ָ
יה ,וְ י ּ ִַפיק ִמ ּנ ּ
יה .י ִַּקיז לֵ ּ
ְ ּדנַ זְ ִקין לֵ ּ
יִ ְס ְּת ַּכל וְ י ִָבין ַהה ּוא ַמ ְר ָעא ִמ ּ ָמה הֲ וֵ י ,וְ יִ ְס ְּת ַּכל ְּבגִ ין ְ ּדלָ א
ינו,
יש ֹון ֵע ֹ
יִ ְת ַר ּ ֵבי עֲ ֹ
יה .לְ ָב ַתר יִ ְּצ ֶרנְ ה ּו ְ ּכ ִא ׁ
לוי ,וְ י ְַמ ִא ְך לֵ ּ
ְּבגִ ין ִ ּדיְ ֵהא נָ ִטיר ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּותְּ ,ב ִאי ּנ ּון ַמ ׁ ְש ֵקיְּ ,ב ִאי ּנ ּון
יה ,וְ לָ א יִ ְט ֵעי )ס''א
ְ ּד ִא ְצ ְט ִריכ ּו
ותא
ַא ְסוָ ָ
לֵ ּ
מינייהו( ּ ֵבינַיְ יה ּוּ ְ .ד ִאלְ ָמלֵ י יִ ְט ֵעי ,אֲ ִפילּ ּו ְּב ִמ ּ ָלה ַחד,
יך ה ּוא ָח ׁ ִשיב ַעל ַהה ּוא ַא ְסיָאּ ְ ,כ ִא ּל ּו ׁ ָשפ ְ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
ִ
יה.
ָּד ָמא וְ ַק ְטלֵ ּ

 .250וְ אוֹ תוֹ רוֹ פֵ א ,י ְִמצָ אֵ ה ּו ְ ּבאֶ ֶרץ ִמ ְד ָּבר,
שאוֹ ָתן
מןֶ ׁ ,
ְש ֹ
ְ ּבבֵ ית חָ ְליוֹ ׁשוֹ כֵ ב .ו ְּבתֹה ּו יְלֵ ל י ִ ׁ
מַ חֲלוֹ ת ְמצֵ רוֹ ת לוֹ  .מַ ה ָּצ ִר ְ
יך לוֹ לַ עֲ שׂ וֹ ת?
יְסוֹ ְבבֶ נְ ה ּו  -יְסוֹ בֵ ב ִסבּ וֹ ת וְ י ִָביא ִע ּלוֹ ת ְ ּכ ֵדי
ִּיקים לוֹ  .י ִ ַּקיז לוֹ ,
ש ּ ַמז ִ
שיּ ְִמנַע ִמ ּ ֶמ ּנ ּו אוֹ ָתם דְּ בָ ִרים ׁ ֶ
ֶׁ
וְ יוֹ ִציא ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ָדם ַרע .יְבוֹ נְ נֵה ּו  -י ְִס ּ ַת ּ ֵכל וְ י ִָבין אוֹ תוֹ
ש ּלֹא י ְִכ ַּבד ָעלָ יו
חוֹ לֶ ה ִמ ּ ַמה הָ יָה ,וְ י ְִס ּ ַת ּ ֵכל ְ ּכ ֵדי ׁ ֶ
ישוֹ ן ֵעינוֹ ּ ְ ,כ ֵדי
וִ ימַ ֵעט אוֹ תוֹ ְ .לבַ ּסוֹ ף ִ -י ְּצ ֶרנְ ה ּו ְ ּכ ִא ׁ
ש ָּצ ִר ְ
יך ְ ּבאוֹ ָתם מַ ְ ׁש ִקים,
שיּ ְִהיֶה ָׁשמוּר ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
ֶׁ
ש ְּצ ִריכוֹ ת לוֹ  ,וְ לֹא
ֶׁ
ְרפוּאוֹ ת
ְ ּבאוֹ ָתן
ש ִאם י ְִט ֶעה אֲ ִפ ּל ּו ְב ָדבָ ר
י ְִט ֶעה )מֵ הֶ ם( ּ ֵבינֵיהֶ ןֶ ׁ .
שב ַעל אוֹ תוֹ רוֹ פֵ א
אֶ חָ ד ,הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא חוֹ ׁ ֵ
ְ ּכ ִא ּל ּו ָׁשפַ ְך דָּ ִמים ַוה ֲָרגוֹ .

ְּ .251בגִ ין ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ּ ָב ֵעיּ ְ ,ד ַאף ַעל ַּגב
ְ ּד ַהה ּוא ּ ַבר נ ַׁש ִאיה ּו ְּב ֵבי אֲ ִס ֵירי ְ ּד ַמ ְל ָּכא ,וְ ִאיה ּו ָא ִסיר
יה
יס ּי ַ
יה ,וִ ַ
ֵיע לֵ ּ
ְּב ֵבי אֲ ִס ֵיריּ ְ ,דיִ ׁ ְש ְּת ַּדל ּ ַבר נ ַׁש ָעלֵ ּ
יה ִמ ּ ֵבי אֲ ִס ֵירי .וַ הֲ וָ ה ָא ַמר ָה ִכי .ק ּו ְד ׁ ָשא
לְ ַא ּ ָפ ָקא לֵ ּ

ש ַאף
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא רוֹ צֶ הֶ ׁ ,
ִ .251מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
שאוֹ תוֹ ָא ָדם הוּא ְ ּבבֵ ית אֲ ִס ֵירי הַ ּ ֶמלֶ ךְ
ַעל ּגַב ׁ ֶ
ִש ּ ַתדֵּ ל ָא ָדם ָעלָ יו
שיּ ְ ׁ
וְ הוּא ָאסוּר ְ ּבבֵ ית הָ אֲ סו ִּריםֶ ׁ ,
וְ יַעֲ זֹר לוֹ ְלהוֹ ִציאוֹ ִמ ּ ֵבית הָ אֲ ס ּו ִרים .וְ הָ יָה אוֹ מֵ ר
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ְּב ִר ְ
ילאֵ ,הן לַ ּ ָמוֶ ת
יך ה ּוא ָּדן ִ ּדינִ ין ִ ּד ְבנֵי ָעלְ ָמא לְ ֵע ּ ָ
קורֵ ,הן לַ עֲ ֹנו ׁש
ֵהן )דף רצ''ט ע''ב( לְ ׁ ָשר ּו ׁ ֵשיֵ ,הן לַ עֲ ֹ
נְ ָכ ִסיןּ ,ולְ ָאס ּו ִריןַ .מאן ְ ּד ִא ְתחֲ זֵי לַ עֲ ֹנו ׁש נְ ָכ ִסין ,נָ ַפל ְּב ֵבי
יה.
יה ,וְ לָ א יִ ְת ּ ֵסיַ ,עד ְ ּדיִ ּ ֵתן ָּכל ַמה ְ ּד ִא ְת ְ ּג ַזר ָעלֵ ּ
ַמ ְר ֵע ּ
יה,
ּ ֵכיוָ ן ְ ּד ִא ְתעֲ נָ ׁש ְּב ָמ ֹ
ֵיה ,וְ י ִָהיב ָּכל ַמה ְ ּד ִא ְת ְ ּג ַזר ָעלֵ ּ
מונ ּ
ְ
ִא ְּת ֵסי ,וְ נָ ַפק ִמ ּ ֵבי אֲ ִס ֵירי .וְ ַעל ָּדא ִא ְצ ְט ִריך לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלָ א
יה וְ יִ ּפ ּוק.
יה ְ ּדיִ ּ ֵתן ֹ
עונְ ׁ ֵש ּ
ָעלֵ ּ

של ְ ּבנֵי הָ עוֹ לָ ם
ָּכ ְך :הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא דָּ ן דִּ ינִ ים ׁ ֶ
ְלמַ ְעלָ ה ,הֵ ן ְל ָמוֶת ,הֵ ן ְל ָׁש ְר ׁשוֹ  ,הֵ ן לַ עֲ קֹר ,הֵ ן
ֹש
ש ִ ּנ ְראֶ ה לַ עֲ נ ׁ
ֹש ִ ּבנְ כָ סָ יו ,וְ לֶ אֱ סֹר אוֹ תוֹ ִ .מי ׁ ֶ
לַ עֲ נ ׁ
שיּ ּ ִֵתן
נְ כָ ִסים ,נוֹ פֵ ל ְ ּבבֵ ית חָ ְליוֹ  ,וְ לֹא י ְִת ַר ּ ֵפא ַעד ׁ ֶ
ָש ְ ּב ָממוֹ נוֹ וְ נוֹ ֵתן
ש ּנֶעֱ נ ׁ
ש ִ ּנגְ זַר ָעלָ יוֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
ָּכל מַ ה ּ ׁ ֶ
ש ִ ּנגְ זַר ָעלָ יו ,י ְִת ַר ּ ֵפא ,וְ יוֹ צֵ א ִמ ּ ֵבית
ָּכל מַ ה ּ ׁ ֶ
ְ
שיּ ּ ִֵתן
הָ אֲ סו ִּרים .וְ ַעל זֶה צָ ִריך ְל ִה ְת ַע ּ ֵסק ִע ּמוֹ ׁ ֶ
ָענְ ׁשוֹ וְ יֵצֵ א.

יה
יה ,וְ יָהֲ ֵבי לֵ ּ
ַ .252מאן ְ ּדיִ ְתחֲ זֵי לְ ׁ ָשר ּו ׁ ֵשי ,יִ ְת ְפס ּון לֵ ּ
ְּב ֵבי אֲ ִס ֵיריַ ,עד ְ ּדיִ ׁ ְש ְּת ַר ׁש ִמ ּכ ּ ָֹלאּ .ולְ זִ ְמנִ ין ְ ּדיִ ׁ ְש ְּת ַר ׁש
יה ִמ ּ ֵבי אֲ ִס ֵירי.
יפיֹ ,
או ֵמ ַחד ִמ ּנַיְ יה ּוּ ,ולְ ָב ַתר י ּ ְַפק ּון לֵ ּ
ִמ ּ ׁ ַשיְ ֵ
ַמאן ְ ּדיִ ְתחֲ זֵי לַ ָמוֶ תָ ,ה ִכי ה ּואּ ְ ,ד ִאילּ ּו יִ ּ ֵתן ָּכל ּכ ּו ְפ ָרא,
מונָ א ְ ּד ָעלְ ָמא לָ א יִ ׁ ְש ְּתזִ יב.
וְ ָכל ָמ ֹ

ש ָראוּי ְל ָׁש ְר ׁשוֹ  ,י ְִת ּ ְפס ּו אוֹ תוֹ  ,וְ י ְִּתנ ּו
ִ .252מי ׁ ֶ
ִש ּ ָת ֵר ׁש מֵ הַ כּ ֹל.
שיּ ְ ׁ
אוֹ תוֹ ְ ּבבֵ ית הָ אֲ סו ִּרים ַעד ׁ ֶ
וְ ִל ְפ ָע ִמים ִמ ְ ׁש ּ ָת ֵר ׁש ְ ּבאֵ יבָ ָריו אוֹ מֵ אֶ חָ ד מֵ הֶ ם,
ש ָראוּי
ו ְּלבַ ּסוֹ ף יוֹ ִציא ּו אוֹ תוֹ ִמ ּ ֵבית הָ אֲ סו ִּריםִ .מי ׁ ֶ
ש ִא ּל ּו י ּ ִֵתן ָּכל הַ כּ ֹפֶ ר וְ כָ ל ָממוֹ ן
ְל ָמוֶת ָּ -כ ְך הוּאֶ ׁ ,
ש ָּבעוֹ לָ ם ,לֹא ִי ּנָצֵ ל.
ֶׁ

 .253וְ ַעל ָּדא ִא ְצ ְט ִר ְ
יך לְ ַא ְסיָא ַח ִ ּכים ,לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּדלָ א
ותא ִמן ּג ּו ָפא ,יָא ּות.
יה ַא ְסוָ ָ
יהִ ,אי י ִָכיל לְ ֵמ ַ
יהב לֵ ּ
ָעלֵ ּ
יה ,וְ יִ ׁ ְש ְּת ַדל ַעל
יה ַא ְסוָ ָ
ותא לְ נִ ׁ ְש ָמ ֵת ּ
וְ ִאי לָ או ,יִ ּ ֵתן לֵ ּ
ותא ְ ּדנִ ׁ ְש ְמ ָתא .וְ ָדא ה ּוא ַא ְסיָא ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
ַא ְסוָ ָ
יה ְּב ַהאי ָעלְ ָמא ּו ְב ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי.
ה ּוא יִ ׁ ְש ְּת ַדל ָעלֵ ּ

 .253וְ ַעל זֶה צָ ִר ְ
שיַּעֲ סֹק
יך ְלרוֹ פֵ א חָ כָ ם ׁ ֶ
ִ ּב ְרפו ָּאתוֹ ִ .אם יָכוֹ ל לָ ֵתת לוֹ ְרפו ָּאה ִמן הַ ּגוּף -
מ ּוטָ ב ,וְ ִאם לֹא  -י ּ ִֵתן לוֹ ְרפו ָּאה ְלנִ ְ ׁש ָמתוֹ ,
שהַ ָּקדוֹ ׁש
ִש ּ ַתדֵּ ל ִ ּב ְרפו ַּאת נִ ְ ׁש ָמתוֹ  .וְ זֶה ּו רוֹ פֵ א ׁ ֶ
וְ י ְ ׁ
ְ
ִש ּ ַתדֵּ ל ָעלָ יו ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה וּבָ עוֹ לָ ם
ָּברוּך הוּא י ְ ׁ
הַ ָּבא.

ָ .254א ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ רַ ,עד ַה ׁ ְש ּ ָתא לָ א ׁ ְש ַמ ְענָ א
ֵמ ַא ְסיָא ָ ּדאּ ,ו ִמ ִּס ְפ ָרא ָ ּדאַ ּ .בר ִמ ִ ּז ְמנָ א חֲ ָדאּ ְ ,ד ָא ַמר לִ י
מוי,
בויּ ְ ,ד ַא ְסיָא ַחד הֲ וָ ה ְּב ֹיו ֹ
יעא חֲ ָדאּ ְ ,ד ׁ ָש ַמע לַ אֲ ֹ
ַט ְּי ָ
יה,
ְ ּד ַכד הֲ וָ ה ִמ ְס ְּת ַּכל ְּב ּ ַבר נָ ׁשַּ ,כד ִאיה ּו ְּב ֵבי ַמ ְר ֵע ּ
יה ְ ּדה ּוא
הֲ וָ ה ָא ַמרּ ָ ,דא ַחי וְ ָדא ֵמת .וַ הֲ ו ּו ַא ְמ ִרין ָעלֵ ּ
זַכ ָאה ְק ׁש ֹוטּ ְ ,ד ִחיל ַח ּ ָט ָאה .וְ ָכל ַמה ְ ּדלָ א י ִָכיל )אצ''ל
ָּ
ְ
למזבן( לְ ִמ ְד ּ ַבק ַמה ְ ּד ִא ְצ ְט ִריךִ ,איה ּו הֲ וָ ה ָקנֵי ,וְ י ִָהיב
ֵיה.
יה .הֲ וָ ה ַא ְמ ִריןּ ְ ,דלֵ ית ַח ִ ּכים ְּב ָעלְ ָמא ְ ּכגִ ינ ּ
ִמ ִ ּדילֵ ּ
ידוי.
יה הֲ וָ ה ָע ִביד י ִַּתירִ ,מ ּ ָמה ְ ּדהֲ וָ ה ָע ִביד ִּב ֹ
ּו ִב ְצ ֹ
לו ֵת ּ
ּו ְכ ְד ָד ֵמי לָ ןּ ָ ,דא הֲ וָ ה ַהה ּוא ַא ְס ָיא.

ָ .254אמַ ר ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָרַ ,עד ַע ּ ָתה לֹא ָׁשמַ ְע ִּתי
ש ָאמַ ר ִלי
מֵ רוֹ פֵ א זֶה ו ִּמ ּ ֵספֶ ר זֶה ,חוּץ ִמ ּ ַפ ַעם ַאחַ ת ׁ ֶ
שרוֹ פֵ א אֶ חָ ד הָ יָה
ש ּ ָׁשמַ ע ְל ָא ִביו ׁ ֶ
סוֹ חֵ ר אֶ חָ דֶ ׁ ,
שר
שר הָ יָה ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ְ ּבבֶ ן ָא ָדם ַּכאֲ ׁ ֶ
ש ַּכאֲ ׁ ֶ
ְבי ָָמיוֶ ׁ ,
הוּא ְ ּבבֵ ית חָ ְליוֹ  ,הָ יָה אוֹ מֵ ר ,זֶה חַ י וְ זֶה מֵ ת .וְ הָ י ּו
שהוּא צַ דִּ יק אֲ ִמ ִּתי ,י ְֵרא חֵ ְטא ,וְ כָ ל
אוֹ ְמ ִרים ָעלָ יו ׁ ֶ
ְ
ש ִ ּנ ְצ ָרך ,הוּא הָ יָה קוֹ נֶה
ש ּלֹא ָיכֹל ְלהַ ּ ִשׂ יג מַ ה ּ ׁ ֶ
מַ ה ּ ׁ ֶ
שאֵ ין חָ כָ ם ָּבעוֹ לָ ם
ש ּלוֹ  .וְ הָ י ּו אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶ
וְ נוֹ ֵתן ִמ ּ ׁ ֶ
שהָ יָה
שה יוֹ ֵתר ִמ ּ ַמה ּ ׁ ֶ
ָּכמוֹ ה ּו ,ו ִּב ְת ִפ ּ ָלתוֹ הָ יָה עוֹ ֶׂ
שה ְבי ָָדיו .וְ ִכ ְמ ֻד ּ ֶמה לָ נוּ ,זֶה הָ יָה אוֹ תוֹ רוֹ פֵ א.
עוֹ ֶׂ

יה ִּב ִידי
ָ .255א ַמר ַהה ּוא ַט ְּי ָ
יעא ,וַ ַּדאי ִס ְפ ָרא ִ ּדילֵ ּ
יתנָ א ֵמ ָא ִבי ַא ּ ָבא ,וְ ָכל ִמלּ ֹוי ְ ּד ַהה ּוא
ִאיה ּוּ ְ ,ד ָקא י ִָר ְ
יתא ,וְ ָרזִ ין
או ַריְ ָ
ַיסד ּון ַעל ָרזִ ין ְ ּד ֹ
ִס ְפ ָראֻ ּ ,כ ְּלה ּו ִא ְתי ְּ
יאיןּ ְ ,ד ִאיה ּו
ותא ַס ִ ּג ִ
יהּ ,ו ִמ ִּלין ְ ּד ַא ְס ָ ּו ָ
ְס ִת ִ
ימין ַא ׁ ְש ַּכ ְחנָ א ּ ֵב ּ
לוןַ ּ ,בר )אי( ִאיה ּו ְ ּד ִחיל
ָא ַמר ְ ּדלָ א יָא ּות לְ ִמ ְפ ַעל ֹ
ַח ּ ָט ָאה.

ָ .255אמַ ר אוֹ תוֹ סוֹ חֵ ר ,וַדַּ אי ִס ְפרוֹ ְבי ִָדי הוּא,
של אוֹ תוֹ
שיּ ַָר ְ ׁש ִּתי אוֹ תוֹ מֵ אֲ ִבי ַא ָּבא ,וְ כָ ל דְּ בָ ָריו ׁ ֶ
ֶׁ
סֵ פֶ רֻ ּ ,כ ּ ָלם ְמי ָֻּס ִדים ַעל סוֹ דוֹ ת הַ ּתוֹ ָרה ,וְ סוֹ דוֹ ת
של ְרפו ָּאה ַר ִ ּבים,
אתי בוֹ ו ְּדבָ ִרים ׁ ֶ
נ ְֶעלָ ִמים ָמצָ ִ
ש ּלֹא ָראוּי לַ עֲ שׂ וֹ ת אוֹ ָתם
שהוּא ָאמַ ר ׁ ֶ
ֶׁ
)אם( הוּא י ְֵרא חֵ ְטא.
חוּץ ִ
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 .256וְ ִאי ּנ ּון ִמ ּ ַמה ְ ּדהֲ וָ ה ָע ִביד ִּבלְ ָעםּ ְ ,דהֲ וָ ה לָ ִח ׁ
מוי וְ ִא ְת ּ ֵסי ִמ ּיַד.
ישין ַעל ְמ ָרע ,וַ הֲ וָ ה ָא ַמר ְּבפ ּו ֹ
לְ ִח ׁ ִ
לון ְּב ַהה ּוא ִס ְפ ָרא .וְ ָא ַמרּ ָ ,דא ָאס ּור ,וְ ָדא
וְ כֻ ְּלה ּו ּ ָב ִריר ֹ
יאין ָא ַמר,
מ ּו ּ ָתר לְ ַמאן ִ ּד ְד ִחיל ַח ּ ָט ָאהְּ .בגִ ין ְ ּד ַמ ְר ִעין ַס ִ ּג ִ
יש ּו ְ ּדפ ּו ָמא .וְ ִאי ּנ ּון
ותא ִ ּדלְ ֹ
ְ ּד ַתלְ יָיא ַא ְסוָ ָ
הוןִּ ,בלְ ִח ׁ
הון ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ֶק ֶסם .וְ ָכל ִאי ּנ ּון
ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּדנָ ָח ׁשּ ,ו ִמ ְּנ ֹ
עו ָב ָדא ,הֲ וָ ה
לו ַמר ְּבפ ּו ָמא ,וְ ָאס ּור לְ ֶמ ְע ּ ַבד ְּב ֹ
ְ ּד ָאס ּור ֹ
ָא ַמרַ .עד ְ ּד ַא ׁ ְש ַּכ ְחנָ א ַעל ַמ ְר ִעין יְ ִדי ָעאן ְ ּד ִא ְצ ְט ִריךְ
ַד ּויֵי ְּבנִ ּד ּוי ּו ְב ׁ ַש ָמ ָתאַ ,על ַהה ּוא ְמ ָרע.
ֹ
לו ַמר ַּכ ְךּ .ולְ נ ּ
והא ַס ִ ּגי לְ גַ ּ ָבן.
וְ ִאיה ּו ּ ַת ָ ּו ָ

שהָ יָה
שה ִ ּב ְל ָעםֶ ׁ ,
שהָ יָה עוֹ ֶׂ
 .256וְ הֵ ם ִמ ּ ַמה ּ ׁ ֶ
לוֹ חֵ ׁש ְלחָ ִ ׁשים ַעל חוֹ לֶ ה ,וְ הָ יָה אוֹ מֵ ר ְ ּב ִפיו
ו ִּמ ְת ַר ּ ֵפא ִמיָּד .וְ כֻ ּ ָלם ְמבָ ֵרר אוֹ ָתם ְ ּבאוֹ תוֹ סֵ פֶ ר.
שיּ ְֵרא חֵ ְטא.
וְ ָאמַ ר ,זֶה ָאסוּר ,וְ זֶה מֻ ּ ָתר ְל ִמי ׁ ֶ
ש ְּתל ּויָה ְרפו ָּא ָתם
שחֳלָ ִאים ַר ִ ּבים ָאמַ ר ׁ ֶ
ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
של
ישת הַ ּ ֶפה .וְ אֵ ּל ּו ִמ ַּצד הַ ּנָחָ ׁש ,וּמֵ הֶ ם ִמ ַּצד ׁ ֶ
ִ ּב ְל ִח ׁ ַ
ש ָאסוּר לוֹ מַ ר ַּב ּ ֶפה וְ ָאסוּר
ֶקסֶ ם .וְ כָ ל אוֹ ָתם ׁ ֶ
אתי ַעל
ש ּ ָמצָ ִ
שה הָ יָה אוֹ מֵ רַ .עד ׁ ֶ
לַ עֲ שׂ וֹ ת ְ ּבמַ עֲ ֶׂ
ְ
ְ
ש ָּצ ִריך לוֹ מַ ר ָּכך ,ו ְּלנַדּ וֹ ת ְ ּבנִ דּ וּי
חֳלָ ִאים יְדו ִּעים ׁ ֶ
ש ְמ ּ ָתא ַעל אוֹ תוֹ ח ִֹלי ,וְ הוּא ְת ִמיהָ ה גְ דוֹ לָ ה
ו ְּב ׁ ַ
אֶ ְצ ִלי.

ַ .257ח ֵדי ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ,וְ ַחד ּו ַח ְב ַר ּיָיאָ .א ַמר ִר ִּבי
ֶאלְ ָעזָ רִ ,אי ַהה ּוא ִס ְפ ָרא הֲ וָ ה ְלגַ ָּבן נ ְֶח ֵמי ַמה ִאיה ּו
ָא ַמר .אֲ נָ א ִא ְמ ַסר ִּב ְמ ִס ָירהַ ,על ְמנַת לְ ַא ְחזָ ָאה
ישא .וְ ָתנֵינָ ןָ ,א ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ רַ ,הה ּוא
לְ ב ּו ִצינָ א ַק ִד ׁ ָ
הו ִרין
יה נְ ֹ
ִס ְפ ָרא הֲ וָ ה ִּב ִידי ְּת ֵר ָ
יסר י ְַר ֵחי ,וְ ַא ׁ ְש ַּכ ְחנָ א ּ ֵב ּ
ִע ּ ָל ִאין וְ י ִַק ִיריןַּ .כד ָמ ֵטינָ א לְ ִאי ּנ ּון ָרזִ ין ְ ּדהֲ וָ ה ִמ ִּבלְ ָעם
והנָ א.
ּ ַת ַ ּו ְ

ָׂ .257שמַ ח ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר ,וְ ָׂש ְמח ּו הַ חֲבֵ ִריםָ .אמַ ר
ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָרִ ,אם אוֹ תוֹ סֵ פֶ ר הָ יָה אֶ ְצלֵ נוּ ,הָ יִינ ּו
רוֹ ִאים מַ ה הוּא אוֹ מֵ ר .אֲ נִ י אֶ ְמסֹר ִ ּב ְמ ִס ָירה ַעל
ְמנָת ְלהַ ְראוֹ ת לַ ּ ְמנוֹ ָרה הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה .וְ לָ מַ ְדנוָּ ,אמַ ר
ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר ,אוֹ תוֹ הַ ּ ֵספֶ ר הָ יָה ְבי ִָדי ְ ׁשנֵים ָע ָׂשר
ֲשו ִּבים.
אתי בוֹ אוֹ רוֹ ת ֶע ְליוֹ נוֹ ת ַוח ׁ
ח ֶֹד ׁש ,ו ָּמצָ ִ
שהָ י ּו ִמ ִ ּב ְל ָעם,
שר ִה ּג ְַע ִּתי ְלאוֹ ָתם סוֹ דוֹ ת ׁ ֶ
ַּכאֲ ׁ ֶ
ּ ָתמַ ְה ִּתי.

ישנָ א ּ ַבאֲ ָתר ַחד ,וַ הֲ ו ּו ַא ְתוָ ון ַס ְל ָקן
ֹ .258יו ָמא ַחד לָ ִח ׁ ְ
ְ
יעל
נַח ּ ָתןַ .עד ַּדחֲ ֵמינָ א ְּב ֶחלְ ָמא ,וְ ָא ַמר ִּליַ ,מה לָ ך לְ ֵמ ַ
וְ ְ
ִּב ְתח ּו ָמא ְ ּדלָ א ִ ּדילָ ְך ,וְ לָ א ִא ְצ ְט ִר ְ
יך לָ ְךִ .א ְּת ַע ְרנָ א,
ימין ַּדהֲ ֹוו ּ ַת ּ ָמןָ ׁ .ש ַד ְרנָ א
יש ַק ּ ָמאיַ ,על ָרזִ ין ְס ִת ִ
וְ ַא ְב ִא ׁ
יבנָ א
יה ,וְ י ִָה ְ
לְ ַהה ּוא י ּו ָד ִאי ,וְ ִר ִּבי ֹיו ֵסי ּ ַב ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה ׁ ְש ֵמ ּ
יה ִס ְפ ָרא.
לֵ ּ

 .258יוֹ ם אֶ חָ ד לָ חַ ְ ׁש ִּתי ְ ּב ָמקוֹ ם אֶ חָ ד ,וְ הָ י ּו
יתי בַ חֲלוֹ ם
ש ָר ִא ִ
הָ אוֹ ִתיּוֹ ת עוֹ לוֹ ת וְ יוֹ ְרדוֹ תַ .עד ׁ ֶ
ש ְּלךָ
שאֵ ינוֹ ׁ ֶ
וְ ָאמַ ר ִלי ,מַ ה ְּל ָך ְל ִה ָּכנֵס ִ ּב ְתחוּם ׁ ֶ
שאֵ ינוֹ נִ ְצ ָר ְך ְל ָך? ִה ְתעוֹ ַר ְר ִּתי .וְ ַרע ְ ּב ֵעינַי ַעל
וְ ׁ ֶ
שהָ י ּו ָׁשםָׁ .שלַ ְח ִּתי ְלאוֹ תוֹ
סוֹ דוֹ ת הַ ְ ּסתו ִּמים ׁ ֶ
יְהו ִּדי ,וְ ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י ְ ּב ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ְ ׁשמוֹ  ,וְ נ ַָת ִּתי לוֹ אֶ ת
הַ ּ ֵספֶ ר.

ׁ ְש ָמ ָהן
ֵמ ִאי ּנ ּון
ַא ׁ ְש ַּכ ְחנָ א,
ּ .259ו ְב ָרזִ ין ְ ּד ִב ְל ָעם
יה ּ ָבלָ ק ,וְ לָ א הֲ ֹוו ִמ ְס ּ ַת ְ ּד ָרן ַעל
ְ ּד ַמלְ ָא ִכין ְ ּד ׁ ָש ַדר לֵ ּ
ותא
ִּת ּק ּונַ יְ יה ּו ַּכ ְ ּד ָקא יָא ּות .אֲ ָבל ַּכ ָמה זִ ינֵי ַא ְסוָ ָ
יתא ,וְ ָרזִ ין
או ַריְ ָ
יהּ ְ ,ד ָקא ִמ ְת ּ ַת ְּקנֵי ַעל ִּת ּק ּונֵי ֹ
ַא ׁ ְש ַּכ ְחנָ א ּ ֵב ּ
לו ִתין
ימין ִ ּדילָ ּה .וַ חֲ ֵמינָ א ְ ּד ִאי ּנ ּון ּ ַבחֲ ִסיד ּו ָתאּ .ו ְצ ֹ
ְס ִת ִ
ְ
ימאּ ְ ,דהֲ וָ ה ָע ִביד
ּו ָבע ּו ִתין ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא .וְ ִאי ּ ֵת ָ
יתאַ .חס
או ַריְ ָ
או ְּב ָרזִ ין ְ ּד ֹ
יתאֹ ,
או ַריְ ָ
ותא ִּב ְפס ּו ֵקי ֹ
ַא ְסוָ ָ
יתא ,וְ ַעל ַהה ּוא ָרזָ א
או ַריְ ָ
לוםֶ .א ּ ָלא הֲ וָ ה ָא ַמר ָרזִ ין ְ ּד ֹ
וְ ׁ ָש ֹ
ותאּ ְ ,דלָ א חֲ ֵמינָ א ְ ּכ ַהה ּוא ַּגוְ ונָ א
ַא ּ ִפיק ָרזִ ין ְ ּד ַא ְס ָ ּו ָ

אתי מֵ אוֹ ָתם
של ִ ּב ְל ָעם ָמצָ ִ
 .259וּבַ ּסוֹ דוֹ ת ׁ ֶ
שלַ ח לוֹ ָּבלָ ק ,וְ לֹא הָ י ּו
ש ּ ָׁ
של מַ ְל ָא ִכים ׁ ֶ
שמוֹ ת ׁ ֶ
ֵׁ
ְ
ש ָּצ ִריך .אֲ בָ ל ַּכ ּ ָמה
ִמ ְס ּ ַתדְּ ִרים ַעל ִּת ּק ּונָם ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
שהֵ ם ְמ ֻת ָּקנִ ים ַעל ִּת ּק ּונֵי
אתי בוֹ ׁ ֶ
ִמינֵי ְרפו ָּאה ָמצָ ִ
שהֵ ם
יתי ׁ ֶ
ש ּ ָל ּה .וְ ָר ִא ִ
הַ ּתוֹ ָרה וְ סוֹ דוֹ ת ְסתו ִּמים ׁ ֶ
ְ
ַּבח ֲִסידוּת ,ו ְּת ִפ ּלוֹ ת וּבַ ָּק ׁשוֹ ת ְלהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא.
שה ְרפו ָּאה ִ ּב ְפסו ֵּקי הַ ּתוֹ ָרה
שהָ יָה עוֹ ֶׂ
וְ ִאם ּתֹאמַ ר ׁ ֶ
אוֹ ְבסוֹ דוֹ ת הַ ּתוֹ ָרה  -חַ ס וְ ָׁשלוֹ ם .אֶ ּ ָלא הָ יָה אוֹ מֵ ר
של
סוֹ דוֹ ת הַ ּתוֹ ָרה ,וְ ַעל אוֹ תוֹ סוֹ ד הוֹ ִציא סוֹ דוֹ ת ׁ ֶ
יתי ְ ּבאֹפֶ ן זֶה ְלעוֹ לָ םָ .אמַ ְר ִּתי,
ש ּלֹא ָר ִא ִ
ְרפו ָּאה ׁ ֶ
של
שהֶ ְח ִ ּכים ִל ְבנֵי ָא ָדם מֵ חָ ְכ ָמה ׁ ֶ
ָּברו ְּך הָ ַרח ֲָמן ׁ ֶ
מַ ְעלָ ה.
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לְ ָעלְ ִמין .אֲ ֵמינָ א ְּב ִר ְ
יך ַרחֲ ָמנָ אּ ְ ,ד ַא ְח ִ ּכים לִ ְבנֵי נָ ׁ ָשא
ילא.
ֵמ ָח ְכ ָמ ָתא ִ ּד ְל ֵע ּ ָ
יבנָ א ,וַ חֲ ֵמינָ א ְּבה ּו ְ ּדלָ א
ּ .260ו ֵמ ִאי ּנ ּון ִמ ִּלין ְ ּד ִבלְ ָעם נָ ִס ְ
ֵיה .אֲ ֵמינָ אְּ ,ב ִריךְ
הֲ וָ ה ְּב ָעלְ ָמא ַח ִ ּכים ּ ַבחֲ ָר ׁ ִשין ְ ּכגִ ינ ּ
ַרחֲ ָמנָ א ְ ּד ִב ּ ֵטל ֵמ ָעלְ ָמא ַח ְר ׁ ִשיןּ ְ ,דלָ א יִ ְטע ּון ְּבנֵי נָ ׁ ָשא
ִמ ּ ָב ַתר ַּד ַחלְ ּ ָתא ְדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא יִ ְת ּ ָב ַר ְך וְ יִ ְת ַע ּ ֶלה
מו ָא ֵמן) .ע''כ() .מכאן חזור לפרשת בלק ,אמר רבי
ׁ ְש ֹ

של ִ ּב ְל ָעם לָ ַק ְח ִּתי,
 .260וּמֵ אֵ ּל ּו הַ דְּ בָ ִרים ׁ ֶ
ש ּלֹא הָ יָה בָ עוֹ לָ ם חָ כָ ם ְ ּב ִכ ּ ׁשו ִּפים
יתי בָ הֶ ם ׁ ֶ
וְ ָר ִא ִ
ְ
ש ִ ּב ּ ֵטל מֵ הָ עוֹ לָ ם
ְ ּכ ֻדגְ ָמתוֹ ָ .אמַ ְר ִּתיָּ ,ברוּך הָ ַרח ֲָמן ׁ ֶ
ש ּלֹא י ְִטע ּו ְ ּבנֵי ָא ָדם מֵ ַאחַ ר י ְִר ָאתוֹ
הַ ִ ּכ ּ ׁשו ִּפיםֶ ׁ ,
ְ
ְ
של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא י ְִת ָּב ַרך וְ י ְִת ַע ּ ֶלה ְ ׁשמוֹ ָאמֵ ן.
ֶׁ

אלעזר ,בלעם חייבא ,מאן קטיל ליה וכו' ,דף קצ''ג
ע''ב(
עולָ ם ָא ֵמן וְ ָא ֵמן.
לו ְך יְ יָ' לְ ֹ
עולָ ם ָא ֵמן וְ ָא ֵמן יִ ְמ ֹ
ָּבר ּו ְך יְ יָ' לְ ֹ
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