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You Are What You Hate – I-Centers, source texts 

Zohar 1:231a 

 הּוא, ָנא ְּדִאְתְקֵרי ֶאֶבן ְׁשִתָּיה, ְוָנַטל ָלּה קּוְדָׁשא ְּבִרי�ְּבִגין ְּדִאיהּו ָרָזא ֲעִמיָקא ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיָמן. ְוַעְלָמא ָלא ִאְתְּבֵרי, ַעד ְּדָנַטל ַאְבָנא ָחָדא, ְוִאיהּו ַאבְ 
ַעְלָמא, ּוְבַהאי ְנקּוָדה ָקְייָמא ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים. ֲהָדא הּוא ְוָזַרק ָלּה ְלגֹו ְתהֹוָמא, ְוִאְתְנִעיץ ֵמֵעיָלא ְלַתָּתא, ּוִמֵּניּה ִאְׁשִּתיל ַעְלָמא. ְוִאיִהי ְנקּוָדה ֶאְמָצִעיָתא דְ 

ָמא ְדַאְּת ָאֵמר, (ישעיה כח) ֶאֶבן ֹּבַחן ִּפַנת ִיְקַרת. ּוְכִתיב, (תהלים קיח) ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִדְכִתיב, (איוב לח) אֹו ִמי ָיָרה ֶאֶבן ִּפָּנָתּה. ּכְ 
 ִּפָנה. 

ִּנְקֵראת ִמּׁשּום ֶׁשהּוא סֹוד ָעֹמק, ִנְסַּתר ָּכל ַהִּנְסָּתִרים, ְוָהעֹוָלם לֹא ִנְבָרא ַעד ֶׁשָּנַטל ֶאֶבן ַאַחת, ְוִהיא ֶאֶבן ׁשֶ 
, ּוִמֶּמָּנה ִנְׁשַּתל ֶאֶבן ְׁשִתָּיה, ְוָלַקח אֹוָתּה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְוָזַרק אֹוָתּה ְלתֹו� ַהְּתהֹום, ְוִנְנֲעָצה ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטה

 ...ָהעֹוָלם, ְוִהיא ְנֻקָּדה ְּבֶאְמַצע ָהעֹוָלם, ּוִבְנֻקָּדה זֹו עֹוֵמד ֹקֶדׁש ַהְּקָדִׁשים
 

ָמה ִאְתְקִריַאת ְׁשִתָייה. ַחד ְּדִמָּנּה ִאְׁשִּתיל ָּתא ֲחֵזי, ַהאי ֶאֶבן ִאית ֲעָלּה ִׁשְבָעה ֵעיַנִים. ְּכָמא ְדַאְּת ָאֵמר, (זכריה ג) ַעל ֶאֶבן ַאַחת ִׁשְבָעה ֵעיַנִים, ַעל ...
 ּה, ְלִאְתָּבְרָכא ִמָּנּה ַעְלָמא, ְּבִגין ְּדַעְלָמא ִמָּנּה ִמְתָּבְרָכא. ַעְלָמא. ְוַחד, ְׁשִתָייה. ָׁשת ָיה, ְּדַׁשֵּוי קּוְדָׁשא ְּבִרי� הּוא לָ 

ְקֵראת ּבֹא ְרֵאה, ַעל ֶאֶבן זֹו ֵיׁש ִׁשְבָעה ֵעיַנִים, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר (זכריה ג) ַעל ֶאֶבן ַאַחת ִׁשְבָעה ֵעיָנִים. ַעל ַמה ּנִ 
ָׁשת ָיּה, ֶׁשָּׂשם אֹוָתּה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלִהְתָּבֵר� ִמֶּמָּנה  -ֹוָלם, ְוֶאָחד ְׁשִתָּיה ֶׁשִּמֶּמָּנה ֻהְׁשַּתל ָהע -ְׁשִתָּיה? ֶאָחד 

 ָהעֹוָלם, ִּבְׁשִביל ֶׁשִּמֶּמָּנה ִמְתָּבֵר� ָהעֹוָלם. 
 

 
Tanach - Ezekiel Chapter 10 
 
1. Then I looked, and, behold, in the firmament that was above the head of the 
kerubim appeared something like a sapphire stone, in appearance like the shape of a 
throne. And he spoke to the man clothed with linen, and said, Go in between the 
wheels, … And when I looked, behold … their appearances... had one likeness, as if 
a wheel had been in the midst of a wheel. …And their whole body, and their backs, 
and their hands, and their wings, and their wheels, were full of eyes around, even the 
wheels that the four had. 
13. As for the wheels, they were called in my hearing, the Wheelwork. 
 

ִנְרָאה ֲעֵליֶהם:  רֹאׁש ַהְּכֻרִבים ְּכֶאֶבן ַסִּפיר ְּכַמְרֵאה ְּדמּות ִּכֵּסא-ָהָרִקיַע ֲאֶׁשר ַעל-א   ָוֶאְרֶאה ְוִהֵּנה ֶאל
ּוַמְרֵאיֶהם ְּדמּות  ...ָוֶאְרֶאה ְוִהֵּנה ...ֵּבינֹות ַלַּגְלַּגל-ָהִאיׁש | ְלֻבׁש ַהַּבִּדים ַוּיֹאֶמר ּבֹא ֶאל-ב   ַוּיֹאֶמר ֶאל

ָרם ְוַגֵּבֶהם ִויֵדיֶהם ְוַכְנֵפיֶהם-ְוָכל ...ֶאָחד ַּכֲאֶׁשר ִיְהֶיה ָהאֹוַפן ְּבתֹו� ָהאֹוָפן:  ְוָהאֹוַפִּנים ְמֵלִאים  ְּבֹשָ
 ֵעיַנִים ָסִביב ְלַאְרַּבְעָּתם אֹוַפֵּניֶהם: 
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