Introduction to the K’tzot HaHoshen – Rabbi Rabbi Aryeh Leib Heller

Acrostic poem spells out Aryeh Lev.

D'varim 33:26/27, end of Moshe's bracha of the tribes
of Israel
Tehillim 80:2
In Tehillim 68:28 means “ruling them” but here
probably from root of “sleep”
תהלים פרק סח פסוק כח
שםָם בִנְיָמִן צםָעִיר רֵדם שםָרי יְ הוָד ה רְגְמםָתָם שםָרי זְבֻלון שםָרי נַפְתםָלִי:
Bereshit 17:1- Avraham is told to “walk in purity”
Tehillim 72:5 – hard to translate in context
תהלים פרק עב פסוק ה
יִירואוָך עִם שםָמֶש וְלִפְנֵי יָרַחַ דֹור דֹורים:
Nishmat

Job 13:1
איוב פרק יג פסוק א
 הֶן כלֹל רואֲתָ ה עֵינִי שםָמְעםָ ה ואםָזְנִי וַתםָבֶן לםָה:
Tehillim 118:18. Hallel.

Reference to garden of Eden, tree of knowledge?

Psalm 27. Associated with month of Ellul, like many
other sources used here
K'tzot does not quote as much of the verse as he
needs, but it has been added in the translation.

Direct quotation from Zohar until discussion of Psalm
27.
Isaiah 51, 16. Read in the first or second week of Ellul
as Haftarah for Shofetim. Parasha matches that of 11th

Introductory Poem
I bow to the God of old
Who rides the heavens of old,
Seated with the angels, my king of old.
You have been kind to me, a young sleeper.
For the sake of my ancestors who walked before you in purity,
They feared you with the sun and the moon for many generations.
With your counsel you guide me.
In famine you fed me.
From war you rescued me.
From plague you delivered me.
From evil and terrible sicknesses you saved me.
All these my eye has seen.
He will afflict me but He hasn’t given me over to death and He won’t cast me
off entirely.
Not because of my righteousness or because of my heart’s honesty.
But because of His merit and of the merit of my father, my teacher, a great
man, our master, our teacher, our rabbi, the late Yosef HaCohen.
Let him teach us of his ways, to walk in his paths, in order to keep the way, the
path of the tree of life.

אשתַחו ה ואל הי קדם.
רוכב בשמי שמי קדם.
יושב  הכרובים מלכי מקדם.
הְגדלת ַחסדך עלי צעיר רודם.
למען ואבותי ואשר  הת הלכו לפניך בתמים.
ירואוך עם שמש ולפני ירַח דור דורים.
בעצתך תנַחני.
ברעב זנתני.
מַחרב  הצלתני.
מדבר מלטתני.
ומַחלואים רעים ונואמנים דליתני.
כל ואל ה רואת ה עיני.
 ולנצַח ואל יטשני. ולמות לוא נתנני.יסר יסרני.
לוא בצדקתי וביושר לבבי.
כי ואם בזכותוא דיד הו ובזכות ואבוא מוארי מרי' דעובדן
וַחד מבני עלי ה ואדמ"ו מו הר"ר יוסף  הכ הן זל ה" ה
ויורינו מדרכיו לילך בואורַחותיו.
לשמור ואת  הדרך דרך עץ ַחיים.

Source-Text: Psalm 27

ואַחת שואלתי מואת  ה' ואות ה ואבקש שבתי בבית  ה' כל
ימי ַחיי לַחזות בנועם  ה' ולבקר ב היכלו כי יצפנני
בסוכו.

“I have only asked for one thing from God, this do I seek, to sit in the house of
the Lord all the days of my life, to see the pleasantness of the Lord and to be
in his temple. For he will secrete me in his tabernacle, hide me in the shelter
of his tent . . .”
The Zohar on Genesis
Rabbi Shimon opens with the verse “I will put my word in your mouth, for I
have covered you with my hand to plant the heavens and to establish the

בזו הר ברואשית ר"ש פתַח וואשים דברי בפיך כמ ה ואית
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Drisha of Ran to be quoted below.

foundations of the earth”.
A human being should struggle with the Torah day and night! For the Holy
One listens to the voices of those who engage themselves with the Torah and
through each discovery made by them he creates a “firmament”.

The author is quoting selectively from the Zohar,
perhaps because he wants to skip out the missing
passages or perhaps because he expects the reader to
know them and to fill in (and the translator to fill in).

It is taught that, at the time that a word of Torah is created in the mouth of a
human being, this word rises and presents itself before the Holy One, Blessed
be He, and the Holy One takes that word, kisses it, [and crowns it with
seventy crowns of graven and inscribed letters. . .]

The current translator has therefore added fill-in
passages from the Zohar marked in square brackets [ ].
Gaps are marked with dots . . . . .The added text of the
Zohar, missing from the K'tzot, is below.

[Each word of wisdom is made into a new “firmament” which stands before
the Ancient of Days,] who calls them “new heavens”, that is to say, “renewed
heavens”, containing the hidden secrets of the higher wisdom.

“Land of the living” from Psalms 116:9. To be discussed
below..
“New heavens and new earth” from Isaiah 66:22.
ברואשית ר' שמעון פתַח )ישעי ה נ"וא( וואשים דברי בפיך
כמ ה דואית לי ה לבר נש לואשתדלוא בואורייתוא יממוא וליליוא בְגין
דקודשוא בריך  הווא ציית לקל הון דואינון דמתעסקי בואורייתוא
ובכל מל ה דואתַחדש בואורייתוא
 תנן ב ה היוא,על ידוא ד ה הווא דואשתדל בואורייתוא עבד רקיעוא ַחדוא
שעתוא דמל ה דואורייתוא ואתַחדשת מפומי ה דבר נש  ה היוא מל ה
סלקוא וואתעתדת קמי ה דקודשוא בריך  הווא וקודשוא בריך  הווא
נטיל ל ה היוא מל ה ונשיק ל ה
 ומל ה דַחכמתוא,ועטר ל ה בשבעין עטרין ְגליפין ומַחקקן
דואתַחדשוא סלקוא ויתבוא על רישוא דצדיק ַחי עלמין וטסוא מתמן
ושטוא בשבעין ואלף עלמין וסליקת לְגבי עתיק יומין,
,וכל מלין דעתיק יומין מלין דַחכמתוא ואינון ברזין סתימין עלואין
ו ה היוא מל ה סתימוא דַחכמתוא דואתַחדשת  הכוא כד סלקוא ואתַחברת
בואנון מלין דעתיק יומין וסלקוא ונַחתוא ב הדיי הו ועואלת בתמניסר
 נפקי מתמן,עלמין ְגניזין )שם ס"ד( דעין לוא רואת ה ואל הים זולתך
 ב ה היוא,ושטואן וואתיין מליואן ושלמין וואתעתדו קמי עתיק יומין
 נטיל,שעתוא וארַח עתיק יומין ב הואי מל ה וניַחוא קמי ה מכלוא
ל ה היוא מל ה וואעטר ל ה )שמות י"ד( בתלת מוא ה ושבעין ואלף
,  ה היוא מל ה טסת וסלקוא ונַחתוא וואתעבידוא רקיעוא ַחדוא,עטרין
וכן כל מל ה ומל ה דַחכמתוא )ס"וא( רקיעין קיימין בקיומוא שלים
קמי עתיק יומין
ו הווא קרי לון שמים ַחדשים מַחודשים סתימין דרזין דַחכמתוא
עלוא ה וכל ואינון שואר מלין דואורייתוא דמתַחדשין קיימין קמי )דף
 ה עמוד וא( קודשוא בריך  הווא וסלקין וואתעבידו וארצות  הַחיים

לי ה לבר נש לואשתדלוא בואורייתוא יממוא ולילוא בְגין
דקב" ה ציית לקלי הון דואינון דמתעסקין בואורייתוא על
ידוא ד ה הווא דואשתדל בואורייתוא עביד רקיע ַחדוא.
תנן ב ה היוא שעתוא דמל ה דואורייתוא ואתַחדשת מפומי ה
דבר נש  ה היוא מל ה סלקוא וואתעתדוא קמי ה דקודשוא
 'בריך  הווא וקב" ה נטיל ל ה הווא מל ה ונשיק ל ה וכו. . . .
ו הווא קרי לון שמים ַחדשים שמים מַחודשים סתימן
דרזוא דַחכמתוא עלוא ה
וכל ואילין שואר מילין דואורייתוא דמתַחדשין קיימין
קמי קודשוא בריך  הווא וסלקין וואתעבידו וארצות
' הַחיים כו

All the other new words of Torah which appear before the Holy One, Blessed
be He, rise up and make “the lands of the living” [before descending and
becoming one earth. So a new earth is created from this innovation in Torah.
This is described in the verse “For as the new heavens and the new earth that
I create rise up before Me”, which doesn't use the expression “I created”, in
the past tense, but “I create”, in the present tense, to indicate continual
creation of new secrets and innovations in the Torah.
It is the subject of the verse, “I will put my word in your mouth, for I have
covered you with my hand to plant heavens and to establish earth”. It doesn't
refer to “the heavens” but to “heavens” in general.]
Rabbi Eliezer asked, “What does the expression ‘for I have covered you with
my hand’ mean?” He said to him, “At the time that the Torah was given to
Moshe, there came tens of thousands of angels who tried to burn him with the
flames of their mouths, until the Holy One covered him.
When this new word of Torah rises up and enters and stands before the Holy
One, he covers the word and hides the human being who spoke it so that its
presence is not known to the angels and they won’t be filled with jealousy until
new heavens and new earth have been created from it.
This is why the verse continues, “I have covered you with my hand to plant
heavens and to establish earth.”
Return to First Source-Text: Psalm 27
And this is the request and the desire of King David, may he lie in peace, as

ואמר ר' ואליעזר מ הו ובצל ידי כסתיך
ואמר לי ה בשעתוא דואתמסר ואורייתוא למש ה ואתו כמ ה
רבווא דמלואכי עלואין לואוקדוא לי ה בשל הובוא דפומ הון
 ו השתוא ד הואי מל ה סלקוא,עד דַחפוא עלי ה קב" ה
וואתערוא וקיימוא קמי קב" ה ואי הו ַחפי על  ה הווא מל ה
וכסי על  ה הווא בר נש דלוא ואשתמודע לְגביי הו ולוא
יקנואון עד דואתעבידו מ ה היוא מל ה שמים ַחדשים ווארץ
ַחדש ה  ה ה"ד ובצל ידי כסיתך לנטוע שמים וליסוד
וארץ.
וז ה  הווא שואלתו ובקשתו של דוד  המלך ע" ה שבתי
בבית  ה' כל ימי ַחיי לַחזות בנועם  ה'  הווא פנימיות
 התור ה וסודותי ה ולבקר ב היכלו  הווא נְגליות  התור ה
ושלוא יקנואון בי ה ואמר כי יצפנני בסוכו.
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ונַחתין ומתעטרין לְגבי וארץ ַחד וואתַחדש וואתעביד כלוא וארץ
(ַחדש ה מ ה היוא מל ה דואתַחדש בואורייתוא ועל דוא כתיב )ישעי ה ס"ו
כי כואשר  השמים  הַחדשים ו הוארץ  הַחדש ה ואשר ואני עוש ה עומדים
 עשיתי לוא כתיב ואלוא עוש ה דעביד תדיר מואינון ַחדושין,'לפני וְגו
ורזין דואורייתוא ועל דוא כתיב )שם נ"וא( וואשים דברי בפיך ובצל
  השמים לוא כתיב ואלוא,ידי כסיתיך לנטוע שמים וליסוד וארץ
שמים,
. . . . .ואמר רבי ואלעזר מ הו ובצל ידי כסיתיך

expressed in Psalm 27, quoted above:
“To sit in the house of the Lord all the days of my life and to see the
pleasantness of the Lord” refers to the inner meaning of the Torah and its
secrets while “to be in his temple” refers to the open meaning of the Torah.
And he added “For he will secrete me in his tabernacle” so that the angels
shouldn’t be jealous of him [and burn him up with the flames from their
mouths].
However, at this idea any person should tremble in case he might speak words
of Torah that are not correct. For human intelligence struggles to attain the
truth. Even angels or heavenly beings did not reach the detail of the intention
of the Torah. Only God knows its way. And the punishment for someone
who speaks an untrue word (heaven forbid) is explained in the Zohar, which
explains where this word falls. Silence is preferable to speech if it prevents
them from failing in their teaching.
But the Torah was not given to the heavenly angels. Rather, it was given to
mankind, who has human intelligence. The Holy One gave us the Torah, in the
depth of his mercy and lovingkindness, to be decided according to the human
intelligence - even though it does not correspond to the “truth” according to
the wisdom of the “upper spheres”.

ואמנם לזואת יַחרד ואיש פן ידבר בתור ה בדברים ואשר
לוא כן ושכל  הואנושי לווא ה ל השיְג  הואמת ובפרט כוונת
 התור ה שרפים וואופנים לוא  השיְגו ואלקים  הבין דרכ ה
ו ה הווא דמשקר  העונש ר"ל מבוואר בזו הר  היכן  ה היוא
מל ה סלקוא ושתיקתם יפ ה מדיבורם שלוא יכשלו
בשנונם.
ואך לוא נתנ ה  התור ה למלואכי  השרת וואל  הואדם נתנ ה
ואשר לו שכל  הואנושי ונתן לנו  הקב" ה  התור ה ברוב
רַחמיו וַחסדיו כפי  הכרעת שכל  הואנושי ְגם כי ואינו
ואמת בערך  השכלים  הנבדלים.
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The Ran's 7th and his 11th “Drisha”
Baba Metzia 86a – in the story there Raba bar
Nachmani’s life is ended, he is taken to heaven and he
judges “pure” in line with God and against the view of
the court. A voice goes out from heaven saying, “Happy
are you, Raba bar Nachmani who’s body was pure and
whose died in purity.”

The Ran has already explained at length in his 7th “Drisha” (discourse) about
the remarks in Chapter 7 of Baba Metzia, as follows.
Raba was sitting on the stump of a palm tree and learning Torah.
He heard that there was a dispute in the heavenly court as to whether, when a
bright spot preceded white hair, the condition was “impure” and whether,
when white hair preceded a bright spot, the condition was “pure”.
What about the case when it was not known whether the bright spot or the
white hair came first?

Tents? I thought this was human tzara-at. What is
word “nochach”?

The Holy One judged “pure” and the heavenly court judged “impure”. So they
said, “Who can decide? Raba bar Nachmani, who is expert in tents.”
The Ran asks, “How, after they learned from the Holy One that he judged it
“pure”, could they judge it “impure” to the point that they required the
judgment of Raba bar Nachmani?” He writes the answer to this question as
follows.

The text of the Ran has “im” with ayin rather than than
aleph, which reads better, and “shemeahar” rather than
“sheahar”. Not material in semantic terms.
First edition of K’tzot has aleph.
Check meaning of והשאר

Even though they knew that the status was “pure” according to the true path,
they judged it as “impure” because the decisions over the Torah had been
entrusted to them, in their own lives, and their intelligence judged the matter
as “impure”. So it was right that it should be declared “impure” even though
this was the opposite of the truth.
Even though the true judgement was “pure”, it was not appropriate to judge as
such in the way of Torah, just as those who argued with Rabbi Eliezer refused
to judge “pure” even though they were given a heavenly voice that the halachah
was according to his opinion. They were not satisfied with the fact that the
matter had been decided by God. On the contrary, they declared “The Torah
is not heaven”.
This is why they said, “Who can decide? Raba bar Nachmani.” And he didn’t
settle the decision according to Truth because they weren’t satisfied with this,
as we have written. They decided that human intelligence would declare
“impure”.

וכבר  הואריך  הר"ן בדרשותיו דרוש שביעי במ ה שואמרו
פרק  השוכר ואת  הפועלים
רב ה  הוי יתיב ואְגוזואי דדיקלוא וקוא ְגריס שמע דקוא
מפלְגי במתיבתוא דרקיעוא ואם ב הרת קדמ ה לשער לבן
טמוא וואם שער לבן לב הרת ט הור
ספק  הקב" ה ואומר ט הור ומתיבתוא דרקיעוא ואמרי
טמוא ואמרי מואן נוכַח רב ה בר נַחמני ד הווא יַחיד
בוא הלות.
וע"ש ש הקש ה ואַחר ש השיְגו מ השי"ת ש הי ה מט הר ואיך
טמואו  הם עד ש הוצרכו ל הכרעתו של רב ה בר נַחמני
וע"ש שכתב בישוב שואל ה זו וז"ל,
כי ואם  היותם שספק ט הור על דרך  הואמת  היו ואומרים
טמוא שואַחר ש הכרעת  התור ה נמסר ה ל הם בַחיי הם
ושכלם  הי ה מַחייב לטמוא  הי ה מן  הרואוי שי הי ה טמוא
ואע"פ ש הווא ב היפך  הואמת שכן ַחייב שכל  הואנושי
ו השואר
ואע"פ ש הווא ואמת ואין רואוי לעשות מעש ה כן בדרכי
 התור ה כמו שלוא ט הרו בעלי מַחלוקתו של ר' ואליעזר
ואע"פ שנתנ ה עלי הם בת קול מן  השמים ש הלכ ה כמותו
ולוא נסתפק ל הם ש הענין מואת  השי"ת וואעפ"כ לוא
בשמים  הווא
ולפיכך ואמרו מואן נוכַח רב ה בר נַחמני ולוא בואת ה ואליו
 ה הכרע ה מן  הואמת כי לוא נסתפקו בז ה כמו שכתבנו
ואלוא ש הכריע ששכל  הואדם מַחייב וכו' ומ ה ש היו  הם
מטמואים לוא  הי ה רק מקוצר שכלם בערך  השכל
 הואנושי ואו מ התרשלם בלימוד  התור ה בַחיי הם ע"ש:

And the fact that they declared “impure” was not just from the narrowness of
their intelligence in the domain of human intelligence, nor from their weakness
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in the study of Torah in their lifetimes, as discussed there [by the Ran].
Anyone who sees this will be amazed, and his heart will tremble.
If heavenly beings, who merited a seat on the heavenly court, sitting in front of
the Lord of Lords, could not perfect their understanding with human
intelligence because of the depth of the concept and the narrowness of the
conceptualisers. Or perhaps, because of the weakness of the Torah learning in
their lifetimes. And if the Rishonim were like angels, what could weak-minded
people such as ourselves accomplish, burdened by the burden of time,
overshadowed in free moments by laziness, hands too weak for Torah?
We can’t even answer, according to Torah, a light matter from Masechet Kalla.
Woe unto us the humiliation of Torah!
And in the 11th sermon he continues, as follows.
Poetic translation of “na’amin”. Believe?

Barach here is euphemism?

Ran has “nimshoch” instead of “yimshoch”, that we
should follow.
Ran has “gam im” instead of “gam cen” and translation
follows Ran.
Need to add “three hundred halachot” to complete the
quotation from the Ran or 3,000 from the quotation in
the Talmud or it doesn’t make sense. Temura 16a.
Ran has “all Israel stood on him to to stone him” and
Talmud has “kill him”.

We should understand that even if their decision deviated from the truth and
we learned as such from a heavenly voice or a prophet it would still be
inappropriate for us to stray from the conclusion of the sages.
And this is the issue with the great Rabbi Eliezer and the sages, for even
though he gave great and mighty signs that the Truth was according to his
words and a voice called out from Heaven and said, “What have you against
Rabbi Eliezer, for the halachah is always according to him”, even so, when he
refused to consent to their decision they voted against him and cursed him.
For the Holy One did not delegate decisions on doubtful matters to a prophet,
nor to a heavenly voice, but, rather, to the sages of the generation. And that is
why Rabbi Yehoshua stood up and said “It is not in Heaven!”
It’s explained further in the Masechet of Temura that of course it’s
inappropriate to follow prophets in opposition to the consensus of the sages.
Even if the sages are in doubt on some matter we shouldn't settle it on the
word of a prophet. Better that the matter should remain in doubt, just as was
said after the death of Moshe, when 300 halachot were forgotten. They said
to Yehoshua, “Ask!”, but he said to them “It is not in heaven!”.

 ואם בני עלי ה.וכל  הרווא ה ז ה ישתומם ולבבו יַחרד
 לפני ואדון.שזכו ל היות מבני מתיבתוא  העליונים
 לוא  השלימו שכלם שכל  הואנושי מפני עומק. הואדונים
 ואו מ התרשלות בלימוד  התור ה. המושְג וקוצר  המשיְגים
בַחיי הם וואם  הרואשונים כמלואכים ומ ה יעשו ַחלושי
 ובעתות  הפנואי. השכל כמונו ואשר בטרדת  הזמן טרודים
. ב התרפות מן  התור ה ידי הם.שוכן ענן  העצלות עלי הם
. לוא ידעו  השיב כתור ה.וואפילו דבר קל ה במסכת כל ה
ואוי לנו מעלבונ ה של תור ה.
 וְג"כ נואמין שואם  הסכימו  הפך  הואמת,ובדרוש י"וא ז"ל
ונדע ז ה ע"י בת קול ואו נביוא ואין רואוי שנסור מ הסכמת
 הַחכמים
וז ה  הווא ענין ר"וא  הְגדול עם  הַחכמים שואע"פ שנתן
ואותות ְגדולים וַחזקים ש הואמת כדבריו ויצואת ה בת
קול מן  השמים וואמר ה מ ה לכם ואצל ר"וא ש הלכ ה
כמותו בכל מקום ואעפ"כ כשלוא רצ ה ל הסכים
לדברי הם נמנו עליו וברכו הו לפי שלוא מסר  ה' יתברך
 הכרעת ספיקות  התור ה לנביוא ולוא לבת קול ואלוא
'לַחכמי  הדור וכו
ומפורש עוד בתמור ה שואין צריך לומר שואין רואוי
שימשך ואַחר  הנביואים  הפך  הסכמת  הַחכמים ואבל ְגם
כן יספקו  הַחכמים בדבר מ ה ואין לנו שנקַח ביואור
 הספק  ה הווא ע"פ נביוא ואבל יותר טוב שישואר  הדבר
'בספיקו שואמרו שם בימי ואבלו של מש ה נשתכַחו וכו
וואמרו לו לי הושע שואל וואמר ל הם לוא בשמים  הווא

And the text there goes on to say that the people insisted he ask and were
prepared to stone him but God said, “It’s not possible for me to tell you.
Occupy yourself with preparing for war.”

ונואמר עוד שם שעמדו עליו כל ישרואל וואמר לו  הקב" ה
לומר לך ואי ואפשר לך וטורדן במלַחמ ה ע"ש:

With this the Zohar’s idea that innovation in Torah creates a new world can

ובז ה יובן  הוא דואיתוא בזו הר מַחידושי ואורייתוא דבורוא

End of quote from Ran’s 11th Drisha
קהלת פרק ב
(יב( ופםָנִיתִי ואֲנִי לִרואֹות ַחםָכְמםָ ה וְ הֹולֵלֹות וְסִכְלות כִי מֶ ה  הםָואםָָדם
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שֶיםָבֹווא ואַַחֲרי  הַמֶלֶך ואֵת ואֲשֶר כְבםָר עםָשו הו

“to Moshe” in final paragraph missing in Bar Ilan CD
but present in first edition and in source below.
תלמוד ירושלמי מסכת פאה פרק ב הלכה ד
רבי י הושע בן לוי ואמר עלי הם ועלי הם כל ככל דברים  הדברים
מקרוא משנ ה תלמוד וואְגד ה ואפילו מ ה שתלמיד וותיק עתיד
ל הורות לפני רבו כבר נואמר למש ה בסיני
K’tzot has “it” rather than “them” at end of paragraph
and I can’t explain why.

be better-understood. Who can follow the King with something he has already
made and make a new thing now? For God created everything except for the
untruth which human beings make in their hearts and he who lies, heaven
forbid, doesn’t create innovation in Torah. And the truth already pre-existed.
But the Holy One chose us and gave us the Torah according to the decision of
human intelligence even though it is not “truth”. In this case someone who
develops it does create genuine innovation: it only needs to be correct
according to human intelligence.
And the Holy One showed to Moshe everything which a learned sage will
innovate in the future. For the words are created according to the sage who
innovates them.
Bereshit Rabba

Bereshit Rabba 8:5, Vilna edition
Author quotes an abbreviated version of the midrash in
Bereshit Rabba
Tehillim 85:11

In the midrash of Bereshit Rabba Rabbi Siman says as follows.
At the time that the Holy One wanted to create mankind, the heavenly angels
split into two groups. One group said, “Create”, and another said “Don’t
create”, as it is said, “The qualities of lovingkindness and truth met.
Lovingkindness said, “Create, for he will be filled with lovingkindness” and
truth said “Don’t create, for he will be filled with lies”.”

Daniel 8:12, and Rashi there.

What did the Holy One do? He took the quality of truth and cast it down to
earth, as it is said, “You have cast truth to earth”.

Refers to Tehillim 85, 12

They said “Master of the world, you are spoiling your adornment.” He replied,
“It is my will that truth should rise from the earth.”
They said, “You are spoiling your adornment” because it is well-known that
human intelligence will struggle to attain the truth while its roots are on earth.
The essence of the creation was for the sake of the Torah and mankind, with
his human intelligence, is prevented from reaching the authentic truth. So,
when the spheres progress from world to world according to the Torah of
mankind, rather than according to truth, behold you despoil your adornment
for your hall-mark is truth.

Refers to Tehillim 85, 12
Tehillim 85:10

To this the Holy One replied, “This is my will, that truth should rise from the
earth. And the truth will be according to the consensus of the sages with
human intelligence, and 'to make honour reside in our land'.”

וארץ ַחדש ה ומי יבוא ואַחרי  המלך ואת ואשר כבר עש הו
ולַחדש דבר מעת ה ו הכל ברוא  הקב" ה ַחוץ מן  השקר
שבני ואדם בודין מלבן ומואן דמשקר ַח"ו ואין ז ה
ַחידושי תור ה ו הואמת כבר  הי ה
ואבל  הקב" ה בַחר בנו ונתן לנו ואת  התור ה כפי  הכרעת
שכל  הואנושי ואע"פ שואינו ואמת ווא"כ  המַחדשו  הווא
ַחידוש ְגמור רק שי הי ה ואמת ב הכרעת שכל  הואנושי
וזו ש הרוא ה  הקב" ה כל מ ה שתלמיד ותיק עתיד לַחדש
כי נתַחדשו  הדברים על פי  התלמיד  המַחדשו.
ובמדרש ברואשית רב ה ואמר ר' סימן בשע ה שרצ ה
 הקב" ה לברווא ואת  הואדם נעשו מלואכי  השרת כתות
כתות מ הם ואומרים יברוא ומ הם ואומרים כו' שנואמר
ַחסד וואמת נפְגשו ַחסד ואומר יברוא שכולו מלוא ַחסדים
וואמת ואומר לוא יברוא שכולו מלוא שקרים כו' מ ה עש ה
 הקב" ה נטל ואמת ו השליכ ה וארצ ה שנואמר ותשלך ואמת
וארצ ה.
ואמרו לפניו רבש"ע ואת ה מבז ה תכשיט שלך ואמר
 הקב" ה רצוני שתעל ה ואמת מן  הוארץ.
ו היינו משום דידוע דשכל  הואדם ילוא ה ל השיְג  הואמת
ב היות בוארץ שורשו ולז ה ואמרו ואת ה מבז ה תכשיט
שלך כיון שעיקר  הבריוא ה עבור  התור ה ו הואדם בשכלו
 הואנושי מ הנמנע ל השיְג  הואמת  הואמיתי וכואשר יתנ הְגו
 העולמות כולם מעלמוא ועד עלמוא ע"פ תורת  הואדם
ולוא י הי ה ע"פ  הואמת  הרי ואת ה מבז ה תכשיט שלך
שַחותמך ואמת.
ועל ז ה  השיב  הקב" ה ז הו רצוני שתעל ה ואמת מן  הוארץ
ו הואמת י הי ה כפי  הסכמת  הַחכמים בשכל  הואנושי
ולשכון כבוד בוארצינו וע"ד שואפרש בסמוך  הואמנתי כי
ואדבר.

I will return to this issue when I comment on the verse “I believed because I
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speak”, in Psalm 117.
Source-Text: The Blessing over the Torah
The blessing that we say over the Torah contains two phrases. Its first phrase,
thanking God “who has given us a Torah of truth”, expresses the hope that the
truth will dwell among us. But it also contains a second phrase, “who has
planted eternal life among us”.

וזו  היוא ברכת  התור ה ואשר נתן לנו תורת ואמת שי הי ה
 הואמת ואתנו וַחיי עולם נטע בתוכינו.

לפי מ ה ש הקש ה בר"ן שם כיון שיש לכל מצו ה כַח
ל הַחיות ַחיי עולם ובעביר ה ל המית מיתת עולם וא"כ
ואם  הרופואים יסכימו על  הסם  המזיק ש הווא טוב
ומועיל וכי מפני ז ה לוא יעש ה  הסם שלו ויזיק ואם
בטבעו ל הזיק וע"ש שכתב כי בסְגולת כַח  המצו ה  הזואת
He continues by asking a rhetorical question: “If the doctors agree that a
certain dangerous poison is a good and effective drug and for this reason won’t ואשר ואנַחנו שומעים לדברי  הַחכמים יש ב ה כַח ל הַחיות
ְגם ואם ואין מכוונין  הואמת וע"ש לשון  הר"ן
be dangerous, even if it has the natural power to harm, will their declaration
Let me refer to the question raised by the Ran in the 11th Drisha. He notes
that every commandment has in its fulfilment the power to give eternal life
and, in its transgression, to pass to eternal death.

In the 11th Drisha after the parts quoted above

make it safe?” Clearly this is impossible and, by implication, the words of the
sages cannot transform lies into truth.
The answer he gives is that one particular commandment - namely that we
should obey the words of the sages - has the power to give life even if they
don't attain the truth.
Now with regard to our blessing “who has given us a Torah of truth” - i.e. that
the truth should be with us – you may perhaps be concerned that if Torah isn't
true it will be dangerous (heaven forbid). For this reason we conclude the
blessing “and has planted eternal life among us” as we desire that he will pour
out among us eternal life.

Gittin, 50b as well as Yerushalmi, Peah, 2:4
Shemot, 34:27

Bemidbar, 21:18

Gittin, 50b but K'tzot has turned the sugya upside
down because the quote from Hosea (8:12) was
brought in Gittin to emphasise the written Torah, not
the verbal.

The Gemara has already said that the covenant between God and Israel was
only made for the sake of the verbal Torah, as it is said, “On the basis of these
words have I made a covenant with you and with Israel”.
The miraculous love with which he gave us the verbal Torah as an
unconditional gift, to be decided according to the judgment of the sages
(“From the desert a gift”, quoting the Torah in B'Midbar), is expressed in the
Talmud as follows.
“Torah is maximised in its verbal form but minimised in its written form”, as in
the verse “I will write them much of my Torah but they will be like a
foreigner”. In other words, if everything were written down from God’s
hand for us to learn, our status would be no different from that of a foreigner
because nothing more would be left for human intelligence to understand. But

וז ה שואנו מברכין שנתן לנו תורת ואמת שי הי ה  הואמת
ואתנו ושמוא תואמר ואם ואינו ואמת יזיק ַח"ו לז ה ואנו
מברכין וַחיי עולם נטע בתוכינו ומתוכינו יער ה וירב ה
ַחיי עולם
וכבר ואמרו בְגמ' לוא כרת  הקב" ה ברית עם ישרואל ואלוא
בשביל תור ה שבע"פ שנואמר ע"פ  הדברים  הואל ה כרתי
ואתך וואת ישרואל ו הווא כריתת ברית ו הוא הב ה  הנפלוא ה
שנתן לנו תור ה שבע"פ במתנ ה ְגמור ה וממדבר מתנ ה
כפי  הכרעת  הַחכמים

וואמרו בש"ס תור ה רוב ה בע"פ ומיעוט בכתב שנואמר
ואכתוב ל הם רובי תורתי כמו זר נַחשבו ו היינו דואם
 הי ה  הי ה  הכל בכתב מיד ד' עלינו  השכיל ואנַחנו כמו זר
נַחשבו כי מ ה לשכל  הואנושי ל הבין בתורת ד' ואבל
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Doubling of Haya, is this a printer’s error or is it “hayo
haya” in the emphatic form? No different in first
edition except that the second “haya” is abbreviated
there to hay yud.

the verbal Torah is ours.
Source-Text: Psalm 116
“I will walk before God in the lands of the living; I have truth because I speak.”
We can interpret King David's words as a statement that a new word of Torah
creates “the lands of the living” and stands before God, as in the Zohar quoted
above.

Poetic use of “dark place” instead of “place where they
go” which is good in Hebrew but not in English.
Play on root alef/mem/nun which can refer to truth or
to belief
Check “Didan” their speech or ours?

The words “her mouth' missing in today's text of the
K'tzot.. The first edition has the letters pay and yud
followed by an apostrophe to denote an abbreviation.
These might either be an abbreviation of “Piha” or of
“pirush” and today's text takes the latter approach. It
is likely that an error has occurred in transmission,
since the first edition or perhaps before, and the
current translation uses “Piha”, “her mouth”, to
complete the verse from Proverbs, 31:26.
“Up-side down man” – Proverbs 16:28
K'tzot shortens his quotation and the fuller text from
the Zohar is below, translated in square brackets [ ].
The text refers to 500 parasey and according to Alkalay
a 'parasah' is about 4 miles.

 ה הווא דלואו ואורַחי ה )יתרו פ"ז וא( ברזין דואורייתוא וַחדש מלין
דלוא ידע על בוריי הון כדקוא יואות  ה היוא מל ה סלקוא ונפיק לְגבי
 ה היוא מל ה )משלי ט"ז( ואיש ת הפוכות לשון שקר מְגו נוקבוא
דת הומוא רבוא ודלְג ַחמש מוא ה פרסי לקבלוא ל ה היוא מל ה ונטיל ל ה
וואזיל ב ה היוא מל ה לְגו נוקבי ה ועביד ב ה רקיעוא דשווא דואקרי ת הו
Proverbs 31:22

בתור ה שבע"פ משלנו  הווא:

That is, he began with “I will walk before God in the lands of the living” but
human intelligence struggles to attain the truth and he who tells untruth goes
to a dark place (heaven forbid).
So he went on to say “I have truth because I speak” because the Torah is given
according to the judgment of human intelligence and the truth and belief are
“because I speak”. In other words I rely on our speech, with the help of God.

וואפשר לומר במ ה שואמר דוד  המלך ע" ה ואת הלך לפני
ד' בוארצות  הַחיים  הואמנתי כי ואדבר דמל ה דואתַחדש
בואורייתוא ואתעבד וארצות  הַחיים וקואים לפני ד' כמ"ש
בז הר ו היינו דואמר ואת הלך לפני ד' בוארצות  הַחיים ואך
שכל  הואנושי לווא ה ל השיְג  הואמת ומואן דמשקר
 לז ה קואמר. הדברים  הולכים למקום ש הולכים ר"ל
 הואמנתי כי ואדבר כי  התור ה ניתנ ה ע"פ  הכרעת שכל
 הואנושי ו הואמת ו הואמנ ה כי ואדבר ועל דיבורוא דידן קוא
סמיך בע ה"י.

This is the interpretation of the verse “She opens her mouth with wisdom, and
the Torah of lovingkindness is on her tongue.” It is called “the Torah of
lovingkindness” because it is given according to the decisions of the sages, even
when these aren’t “truth”. In fact, if it’s “lovingkindness” then it can’t be
“truth”.

ו היינו פירוש פתַח ה בַחכמ ה ותורת ַחסד על לשונ ה
ומשום דתור ה שבע"פ ניתנ ה כפי  הכרעת  הַחכמים
ואעפ"י שואינו ואמת ונקרוא תורת ַחסד וכדואיתוא בש"ס
ואם ַחסד ואינו ואמת.

The Zohar speaks about the punishment for someone who lies about the
words of the Torah as follows:

ומ"ש בז הר  העונש מואן דמשקר במלין דואורייתוא ע"ש
ז"ל  הואי דלואו ואורַחי ה וארַחי דואורייתוא וַחדש מלין
דלוא ידע על בוריין כדקוא יואות  ה הווא מל ה סלקוא
ונפיק לְגבי  הואי מל ה ואיש ת הפוכות וכו' ע"ש

“If someone whose ways are not the ways of Torah creates new words whose
clarity he doesn't fully comprehend, these words rise and meet an 'upsidedown man' [with a lying tongue who emerges from a cavern of a great abyss
and makes a leap of two thousand miles to receive that word. He takes it and
returns with it to his cavern, and makes it into a heaven of nothingness which
is called Chaos.”]
This refers to someone whose ways are not the ways of the Torah. But
someone who knows the ways of Torah - that is to say that he realises, on
several occasions, that his reasoning is attuned to that of the early
commentators (for they spoke truth and their Torah was truth) – such a
person is fit to innovate as much as his intelligence and strength allow.
I know how little I am worth and I know that a man such as myself is not fit to
do great things. But it is known that the souls of the people of Israel emanate
from the Torah. If it were not for the weakness of the flesh they would not

 היינו מואן דלוא ידע ואורַחי דואורייתוא ואבל מואן דואית
לי ה ידיע ה בוארַחי דואורייתוא ד היינו שרווא ה כמ ה
פעמים שכיון ואל דברי  הרואשונים דואינון קשוט
וואורייתוא דל הון קשוט לז ה רואוי לַחדש כפי שכלו וכַחו.
ו הְגם כי מיעוט ערכי ידעתי וואיש כמוני לוא  הי ה רואוי
לילך בְגדולות ונפלואות ואך ואמנם ידוע כי נפשות בית
ישרואל מן  התור ה נואצלות ולולי  הַחומר  המעכב לוא  היו
פוסקות מדברי תור ה ואפילו שע ה ואַחת ולזואת בודואי
ואינו רואוי לְגזול ממנו ואת ואשר כבר עשת ה בַחפץ כפיו
וואל תְגזול דל כי דל  הווא
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משלי פרק לא פסוק יג
ָדםָרשםָ ה צֶמֶר ופִשְתִים וַתַעַש בְַחֵפֶץ כַפֶי הם:

Brachot 8a, middle of page in the name of Rabbi Hiya in
the name of Ula.
This quotation is not where referenced by the K'tzot in
the Rama but it is in the words of the mehaber, below.
שולחן ערוך יורה דעה סימן רנה סעיף ב
 ואינו מת עד,כל מי שואינו צריך ליטול מ הצדק ה ומרמ ה  העם ונוטל
 וכל מי שצריך ליטול וואינו יכול.שיצטרך לבריות
 ומְגיס, כְגון זקן ואו ַחול ה ואו בעל יסורין,לַחיות ואלוא ואם כן יטול
  הרי ז ה שופך דמים ומתַחייב,דעתו וואינו נוטל
 וכל מי שצריך ליטול.בנפשו וואין לו בצערו ואלוא עונות וַחטואים
ומצער עצמו ודוַחק ואת  השע ה וַחי ַחיי צער כדי שלוא
: ועליו  הכתוב ואומר, ואינו מת עד שיפרנס ואַחרים,יטריַח על  הצבור
 ז,)ברוך  הְגבר ואשר יבטַח ב ה' )ירמי ה יז.

Song of Songs, 2:9

cease from studying it even for an hour. So, for this purpose, it is not
appropriate to steal from them something which has already been created “by
the desire of his hands”, and one should not steal from a poor man because he
is poor.
The Sages say that the Holy One’s only territory in the world is in the four
cubits of halacha and the Rama, at the end of his notes on the section of
Orech Hayyim, writes in his work:
“It says at the end of the laws of charity (the corner of the field) that anyone
who needs to take charity and does not do so is guilty of bloodshed”.
This suggests that a man should not be bashful and embarrassed and, if this is
the case for his physical needs, how much more so for spiritual ones!
Conclusion
I have laboured much on this book: researching different interpretations and
checking each source to carve out the halachah from its ultimate source.
After the book “Urim and Tumim” came out (commentary on Hoshen Mishpat
by Rabbi Yehonatan Eibeshitz, 1690-1764) and I saw that the author had
carried out a wonderful task, I went over all my notebooks and deleted
everything which I found there in his work as well.
And in the course of my examination I “peered through the lattice” and my eye
has found items which touched upon the essence of the law but which I
couldn’t imagine. And for everything of this nature I have identified his
reasoning and my own and the reader may choose.
I have decided to abbreviate many points where I relied on the researcher and
I have kept back from the printer matters which fell into the category of
“pilpul” (hair-splitting).

Talmud Bavli, Megilla, 18a, towards end of page

Talmud Bavli, Eruvin, 21b at very end of page
(see also Menachot 29b where Moshe asks about the
purpose of crowns on the letters of the Torah)

But there is some “pilpul” which touches directly onto law. And the
innovations of Torah should be decorated and exalted, as it is said [Proverbs
4:8] “Exalt her (Torah) and she shall promote you.” Indeed, the Talmud says
that the rabbis couldn't translate the word “exalt her” (t'salseleha) until they
heard the maidservant of Rebbi, who saw a man decorating his hair, say to him,
“For how long do you “mesalsel” your hair?
Bringing innovations of Torah from height to height, appointing a divine
interpretation on every letter's crown and putting on every single spike piles

וכבר ואמרו ַחז"ל ואין לו לקב" ה בעולמו ואלוא ד' ואמות
של  הלכ ה ו הרמ"וא בסוף  הְג הותיו לואו"ַח כתב במ ה
 ו הנ ה ואמרו בסוף פיוא ה כל מי,שנכנס לַחיבורו ז"ל
שצריך ליטול וואינו נוטל שופך דמים  הרי קמן שואין
טוב לואדם ל היות תמיד מן  הבישנים וואם בצרכי ְגופות
כך בצרכי נפשות על ואַחת כמ ה וכמ ה ע"כ.

ו הרב ה יְגעתי בַחיבורי ז ה ובדרישות ַחקרתי ובבדיקות
ואַחר כל מקור וַחוצב  ה הלכ ה בתכלית  העיון וואַחר
שיצוא לואור עולם ספר ואורים ותומים ורואיתי ש הְגואון
 המַחבר  הפליוא לעשות עברתי על קונטריסים שלי וכל
מ ה שמצואתי מ הן בספר  הנזכר עברתי קולמסי עלי הם:
וואְגב עיוני  הצצתי בו בין  הַחרכים ורואת ה עיני בדברים
 וכל. הנוְגעים לעיקרוא דדינוא ואשר לבבי לוא כן תדמ ה
כ ה"ְג רואיתי ל הזכיר טעמו וטעמוא דידי ו הרווא ה יבַחר.
ורואיתי לקצר ב הרב ה דברים שסמכתי על  המעיין ומ ה
שנוְגע ואל קו  הפלפול לוא  הבואתי על מזבַח  הדפוס ומעט
על דרך  הפלפול בדברים  הנוְגעים לדינוא  הווא כי ַחידושי
תור ה רואוי ל היות מ הודר ומסולסל כדכתיב תסלסל ה
ותרוממך
וואמרו בש"ס לוא  הוי ידעו רבנן מואי תסלסל ה עד ד הוי
שמעי ואמתוא דרבי דַחזיוא ל הואי ְגברוא דקוא מ הפך
במזי ה ]ואמר ה לי ה[ עד מתי ואת ה מסלסל בשערך
 היות ַחידושי תור ה ממקום ְגבו ה מעל ְגבו ה מנמין
דרישוא דמלכוא על כל קוץ וקוץ תלי תלין של  הלכות
רואוי ל היות מסולסל וקב" ה ַחדי בפלפולוא ו היינו
תסלסל ה בַחידושין ותרוממך.
וקרואתי שם  הַחיבור  ה" ה קצות  הַחשן על שם עניינו
'וְגם כי ַחידושי תור ה מקוצותיו תלתלים כנז:
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תלמוד בבלי מסכת עירובין דף כא עמוד ב
: אמר רב חסדא אמר מר עוקבא.קווצותיו תלתלים
מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של
הלכות
Song of Songs 5:11
שיר השירים פרק ה פסוק יא
רואשֹו כֶתֶם פםָז קוֻצֹותָיו תַלְתַלִים שְַחלֹרֹות כםָעֹורב:

and piles of halachot, makes it fit to be “exalted”. And the Holy One delights
in pilpul, that is to say, “Exalt her with innovation and she will promote you.”
So I called my book “The Spikes of the Breastplate” after this idea and because
innovations of the Torah are complex in their beauty like the curly black hair of
the beloved, mentioned in the Song of Songs.
My brother, the best of the sages, our teacher and master Rav Yehuda
HaCohen, excelled himself during the type-setting and set up camp in the holy
community of Lvov during the whole of this period. He evaluated and pruned
and researched and what was close to the truth he brought to the press.

Reference to olive in Talmud Bavli, quoting Hosea 14:7
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מג עמוד ב
 עתידים בַחורי ישרואל שיתנו:וואמר רב זוטרוא בר טובי ה ואמר רב
] הושע י"ד[ ילכו יונקותיו וי הי כזית  הודו: שנואמר,ריַח טוב כלבנון
וריַח לו כלבנון

Pun on “yechahen”. The boy is a Cohen.
Psalm 92
Aleph samech is abbreviation for “ayn sof” - without
end.
Root tet pay het can mean to take care of, to labour
over.
Proverbs 8:9
Psalm 116:11, following on from the final source-text
quoted above.

With everything that he winnowed - not accepting any “pilpul” - I relied on
him completely. His kindness was a wonder to me, given with his soul, his
body and his financial resources. May God protect him and may his beauty be
like an olive tree.
Another who merits a blessing is our in-law, the great man, the leader, the
captain, our teacher and master Benjamin from the holy community of
Nadvorna who helped and rescued me with the resources to strengthen my
hand and to apply it to the work.
O God, may you bless him and elevate him on the wings of many successes
with a surfeit of happinesses. And may you bless his family with children: in
particular his son-in-law, the son of my brother mentioned above, the young
prodigy of great worth, the wonderful teacher and master Joseph Mordechai
HaCohen.
May he serve with glory and may his days be increased, may they give fruit in
old age, fertile and fresh. And may the priestly blessing be fulfilled through
them, without limit.
In order to complete the work of this book I have brought at its end a volume
of halachic problems in financial matters, laboured over by the right hand of my
brother “my sweet smell”, the best of the sages, our teacher and master Rav
Yehuda HaCohen, mentioned above. The principles that my brother has done
well to collect, “plain to he who understands and right to those who find
knowledge”, are discussed every day.
And now I bless the Lord who has helped me so far. How can I repay Him?

ו הנ ה בזמן עסק  הדפוס  היטיב לעשות עמי ואַחי  הַחכם
 טובייני דַחכימי מו הר"ר י הוד ה  הכ הן ש"ן. השלם
 רוא ה.שתקע וא הלו בק"ק לבוב כל ימי משך  הדפוס
ויספר ה ויַחקר ה ודבר ואמת ו הקרוב ואליו יקריב על
מזבַח  הדפוס.
וכל מ ה ש הווא מדרך  הפלפול לוא ירצ ה ועלי ה דידי ה קוא
' י הי  ה. בנפשו וְגופו ומואודו.סמיכנוא  הפליוא עמי ַחסדו
 ות הי כזית  הודו.מְגן בעדו.
 הנ ה כי כן יבורך ְגבר מַחותנו  הְגביר  הנְגיד ו הטפסר
 ואשר ואזרני. הרבני מו ה' בנימין יצ"ו מק"ק נואדבורנוא
.עוז ישע בסך מסוים ל הַחזיק ידי לקרב ה ואל  המלואכ ה
.ואת ה  ה' תברכ הו ותנשוא הו על ְגפי מרומי  הצלַחות
 וביַחוד ַחתנו  הווא בן. עם זרעו זרע ברך.בשובע שמַחות
  המופלוא מו הר"ר.ואַחי  הנ"ל  היניק  הואברך יקר  הערך
 עוד. יואריכו ימים ושנים. פואר יכ הן.יוסף מרדכי  הכ הן
 ויקוים ב הם ברכת.ינובון בשיב ה דשנים ורעננים
 וא"ס.כ הנים.
ולמען שלמות מלואכת  הַחיבור  הז ה ומעש הו  הצְגתי
בסופו קונטרס  הספיקות ואשר טפַח ה ידו וימינו של
 טובייני דַחכימי מו הר"ר י הוד ה  הכ הן. ריַח ניַחוַחי.ואַחי
ש"ן  הנ"ל בעניני ספיקוא דממונוא ואשר בכל יומוא  הואי
שמעתתוא בפומן תצייתי ל הני כללי דכייל י הוד ה ואַחי
כי  היטב לרואות ב הן נכוַחים למבין וישרים למוצואי
דעת.
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ישעיהו פרק סא פסוק ו
וְאַתֶּם כֶּהֲנֵי יְקּוָק תֶּקֶָרֵאוֶ מְשָרְתֵי אֱלּהֵינוֶ יֵאָמֵר לָכּם חֵיל
ֶגֶוּיּם תֶּאכֵלוֶ וֶבּכְבוּדָם תֶּתְיַמֶָרו
ד- ב,ישעיהו פרק ד
בַיֹום  הַ הווא יִ הְיֶ ה צֶמַַח יְקוָק לִצְבִי ולְכםָבֹוד ופְרי  הםָואםָרץ לְְגםָואֹון
 וְ הםָיָ ה  הַנִשְואםָר בְצִיֹון וְ הַנֹותָר בִירושםָלִַם:ולְתִפְואֶרת לִפְלֵיטַת יִשְרואֵל
קדֹוש יֵואםָמֶר לֹו כםָל  הַכםָתוב לַַחַיִים בִירושםָלםִָם

Let it be the will of Heaven that I should merit to learn wonders from His
Torah and that my studies should please the soul of my creator. And that
when these words are accepted by the sages of our generation there will be
occasion to bring the second volume of the K'Tzot HaHoshen to press and
also my book “Shev Shematta” and my other discoveries.
May God make our words sweet in the mouths of your people Israel and may
our children and our grand-children all know your name and learn your Torah
for its own sake. And may he fulfill the words of his prophet, “You shall be
called the priests of the Lord and the remnant shall be in Zion and God will
make sprout the horn of Israel.”

ועת ה ברוך  ה' שעזרני עד כ ה ומ ה ואשיב ל ה' וי הוא רעווא
מן שמיוא שואזכ ה ללמוד מתורתו נפלואות ושי הי ה נַחת
 וכשיתקבלו  הדברים בעיני ַחכמי.רוַח ליוצרי בלימודי
 הדור עוד ַחזון למועד ל העלות על  הדפוס ַחלק שני
קצות  הַחשן וספרי שב שמעתתוא ושואר ַחידושי.
ו הערב נוא  ה' ואלקי ואת דברינו בפיות עמך ישרואל
וצואצואינו וצואצואי צואצואינו כולנו יודעי שמך ולומדי
'תורתך לשמ ה ודבר נביואיו ישלים וואתם כ הני  ה
 וקרן ישרואל תצמי"ַח.'תקרואו ו הי ה  הנותר בציון וְגו.
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