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ער  ולבי  ישנה אני 

א)ברורה�במשנה� נעורים�(תצד�, היו� הראשונים� שחסידים הזוהר, דברי הובאו
הלומדים� רוב נהגו� שכבר וכתב בתורה, ועוסקים הלילה כל� השבועות חג בליל�
אומרים� שהיו� והביא זה, בליל הלימוד� במעלת מאד הפליג בזוהר ואכן כן. לעשות
שמתקנים� אלו ש'כל וסיים� העולמות', בשני ולבנינו� לנו� קדושה מורשה לנחול 'בואו
הזכרונות, בספר� וכתובים רשומים יהיו כולם בו�, ושמחים הזאת בלילה התיקון

העליון'. עולם� של� וכתרים ברכות בשבעים אותם� מברך והקב"ה�

פי�והנה� על� הערוך שבועות, ליל תיקון סדר� לומדים ישראל� מקהלות בחלק
הכוונות בשער� ז"ל� האר�"י תצד)דברי סי' ריש החיים בכף החיד�"א(הובא תמה� וכבר (לב�,

פל"א) לנודוד 'מי וכתב התיקון, סדר אומרים� ואינם� ישראל�, ממנהג� המשנים אלו על
קדוש� בלילה� שקראו זי"ע אלקבץ ומהר�"ש יוסף הבית דמרן הקדושה מהחבריא גדול�

מפאנו� רמ"ע� כתב לעומתו אכן, מקרא'. שבועות)זה סדר� ח"ג גנים הזוהר(מעיין שמדברי
בתורה� ילמד� ביום ורק פה, שבעל בתורה� יהיה הזה בלילה התורה� עסק שעיקר מוכח�

שבכתב.

לילאמנם, של� עניינו עיקר מבואר ושם הזוהר�, בספר� קדוש מקורו� התיקון סדר
זו�. מחברת באה עניינם� שילוב ועל� נוסחאות, בשני זה�

הזוהרראשית� בהקדמת נאמר� ע�"א)דבר :(ח�

דתנינן�רבי� בבעלה, אתחברת דכלה� בליליא באורייתא, ולעי יתיב הוה שמעון
למהוי� אזדמנת דכלה ליליא� בההיא� אצטריכו� דכלה, היכלא� דבני חברייא� אינון כל
בתקונהא� עמה ולמחדי ליליא�, ההוא� כל� עמה� למהוי בבעלה, חופה� גו אחרא ליומא

אתתקנת, ובמדרשות�דאיהי לכתובים�, ומנביאים לנביאים�, מתורה באורייתא� למלעי

ותכשיטהא, דילה תיקונין אינון דאלין בגין דחכמתא� וברזי� ועולמתהא�דקראי�, ואיהי
אחרא� וליומא� ליליא, ההוא� כל בהו� וחדת בהו� ואתתקנת רישיהון, על� וקיימת� עאלת
לחופתה, דעאלת וכיון חופתה, בני אקרון ואלין בהדייהו�, אלא לחופה עאלת לא

חולקהון. זכאה דכלה�, בעטרהא� לון ומעטר לון ומברך� עלייהו, שאיל קב"ה

ומנביאים�הרי לנביאים מתורה קישוטין לעשות הוא זה בליל הלימוד� שעיקר
במדרש כאמור נג)לכתובים, א, רבה תורה�(שה"ש בדברי וחורז 'יושב היה עזאי שבן
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והיו מסיני, כנתינתן שמחים� הדברים והיו לכתובים�, ומנביאים לנביאים ומתורה�
האר�"י. שקבע הסדר� מקור והוא� מסיני', נתינתן עיקר� וכן נתינתן, כעיקר ערבים

אמורלעומת� בפרשת צח�.)זאת, היא:(ח"ג הזהר לשון

לדכיותא�כל למזכי תמימות, שבתות שבע� אינון דא, חושבנא מני דלא� נש בר
חולקא� ליה� למהוי כדאי הוא ולאו� הוא�, דטהור� בכללא ולאו� טהור, אקרי לא� דא,
מאטי� כד� מניה, אתאביד לא� וחושבנא� יומא�, להאי טהור דמטי ומאן באורייתא.
דמטי� עלאה� דכיו� ולנטרא� בה, ולאתחברה באורייתא�, למלעי ליה� לבעי ליליא�, להאי

ואתדכי. ליליא, בההוא עליה�

בגין�ואוליפנא� פה, דבעל אורייתא� ליליא, בהאי� למלעי� ליה דבעי דאורייתא�

שבכתב, תורה ליתי� יומא בהאי לבתר עמיקא�, דנחלא ממבועא� כחדא, דיתדבק

ואמרי, עליה מכריזי כדין לעילא, חד בזווגא כחדא� וישתכחון בה�, נטויתחבר� (ישעיה

וגו�'.כא) בפיך� שמתי אשר ודברי עליך, אשר רוחי יהו�"ה�, אמר אותם בריתי זאת ואני

ואמרי�ועל באורייתא, לעאן והוו ליליא�, בהאי ניימי הוו� לא� קדמאי חסידי דא�
ישראל כנסת ליליא� וההוא� עלמין, בתרין ולבנן לן קדישא� ירותא לאחסנא ניתי
רישייהו על� מתעטרי ותרווייהו במלכא�, ביה לאזדווגא ואתיא� עלייהו�, אתעטרא�

להכי. דזכאן דאינון

בתורה�הרי� הלימוד זמן ואילו� שבע"פ, בתורה הוא זה בליל הלימוד שעיקר�
מפאנו�. הרמ"ע� וכדברי ביום, רק הוא שבכתב

הראשון�אכן�, אחד�, עניינם ותכלית אלו, במאמרים כלולים עבודה דרכי שני
השפע� כל את ולהחזיר� התפארת, את לתקן העומר�, ספירת עבודת סיום� הוא�,
עבודה, בלא נקנית מעלה� שום� אין כי קנין, בו היה לא� אך הפסח, בחג שהושפע�
לקשט הוא�, והשני בניינה�. בכל ונשלמת מטומאתה, המלכות אף� נטהרת ובתקונו�
וכדי� העליון, הכתר מעלת את ולהשיג לעלות ובכך קישוטין, בכ"ד� המלכות את

יעודם. ולברר להקדים יש אלו�, דרכים� בפתחי מעט להכנס

העומר� ספירת עבודת�

החייםהנה באור� התבארה� העומר�, ספירת צז�.)עבודת ח�"ג בזוהר� ומקורו כג, (ויקרא

נקיים� ימים� שבעה� שנקבעו וכשם מצרים, מטומאת ונקיון היטהרות הוא� שענינה
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שבעה� להטהר ישראל� הוזקקו כך� בעלה�, עם להזדווג� הבאה נדה� אשה לטהרת
רמח"ל וכתב התורה�, לקבלת ראויים להיות כדי החכמה)שבועות זה�(במאמר� שתיקון

שנה. בכל מתחדש

לתאוות�סדר רעים דמים רתיחת הכוללת הבהמית, הנפש ניקוי הוא�, העבודה
של שבועות שבעה ונמשכת תורה�, של� בכתרה� לזכות כדי והקרבתם� רעות, ומידות
ומפרידה� מהגוף�, הפסולת נפרדת שבו� הדם�, יציאת לימי המקבילים המידות, תיקון

הוולד. את שיוליד הדם הוא הטהור והדם� טהור�, לדם� טמא דם בין

שמהותה�צורת� הספיר' 'לבנת מלשון בהירות, שעניינה� ב'ספירה' היא העבודה�
נכון, בסדר הדברים את להעמיד� וסיפור�, מספר� של עניינו� וזהו� מזוככת, בהירות הוא�
ספירה� של סדר� נקבע האדם, קומת תיקון של זאת בתקופה ולכן ברור�, מהלך� היוצר�
ספירת� גם� ונוספה� מידות, משבע� מאחת אחד חלק מזדכך� בו עצמו�, בפני יום� לכל�
מכל להשלימה ומדה�, מדה של העבודה� פרטי כל� נכללים בהם שבועות, של� סיכום�

צדדיה.

הגוףשבע של התחתון בחלק העבודה� שלב הם הללו� יוצאים�אמידות ובהם� ,
את� ברא� אלוהים� 'בצלם� כי השי"ת, הנהגת אופני כנגד באדם�, שנתנו הכוחות לפועל�
מהשי"ת, שפע את לקבל כלים� כשבע משמשות אלו� נפש תכונות כן וכמו האדם'.
התורה, קבלת לקראת לתיקונם העבודה� והיא� ומזככם�, כובשם� האדם� כאשר�

ושלם. נכון בסדר להעמידם� כדי העומר, ספירת נקבעה ולשלימותה

המוחין� תיקון

בכבישת�לפנים אינו� שעניינו� ה�'מוחין', תיקון של� נוסף�, רובד יש זו�, מעבודה
הדעת, ע"י העליון הרצון את להמשיך� היא� ומטרתו והעמקה�, בהתבוננות אלא יצר�,

המידות� כל� את המוליך הלב, הרגשות את אחריו� שימשוך� זו�,עד עבודה� אופן .
הרי� השי"ת, ברצון ומכיר� מתבונן וכאשר הסדר, בליל מצרים יציאת בסיפור שורשו
ולכן� המעשה, בעולם� גם� ית' הנהגתו� את ולראות בדעתו, להמשיך� יכול הוא�
בהם� כי ותפארת, גבורה בחסד היא� המוחין עבודת האחרונים שבועות בשלשת

לבבך�'. אל 'והשבות שמתקיים עד� המוחין נמשכים
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

שבע בצורת א. ראוי מקום  נקבע אחת ולכל העליונות, שלשת ועליהן הספירות, משבע  מושפעות אלו מדות

יד החסד . מדת פעולתו, עיקר בו ימין, יד דעת. בינה חכמה  ובהם המח , חלקי שלשה בראש, האדם ,

שמאל, רגל נצח. והמשך , הילוך הפועלת ימין, רגל תפארת. הגוף, כלל הגבורה. מדת מעט, המוגבלת שמאל,

המקבלים . אל השפע  כל עובר  בו יסוד, קודש, ברית הוד .
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בכתר� הזכיה

לכלשלימותו העליון השורש שהוא ב'כתר�', זכיה כדי עד מגיע� זה� מהלך של�
הרמב"ם� שכתב כמו התורה�, ללימוד� גמור בביטול תלוי והוא המתוקנות, המידות

יג) ג, בלילה,(ת"ת אלא חכמתו� רוב למד� אדם� אין ובלילה�, ביום ללמוד� שמצוה� 'אע"פ
מהן� אחד� אפילו� יאבד ולא לילותיו� בכל� יזהר� התורה בכתר לזכות שרצה� מי לפיכך�
והיינו חכמה', ודברי תורה בתלמוד� אלא� בהן וכיוצא� ושיחה� ושתיה ואכילה בשינה
והתכלל שהתבטל� למי רק שייך והוא� שעליו�, מה אל חיבור� על� מורה� עניינו שה�'כתר�'
הוא� שלו� הע'נ�'ג�' סדר כי ושינה, שתיה מאכילה� לתענוג� שייכות שום לו ואין לתורה,

התורה. חיבור ידי על העליון, השפע בקבלת

הכתראכן, קנין שגם� נמצא בספירה�, עבודה� חלקי שני שיש שהתברר� כיון
צריך הכתר�, להשפעת ראויה שתהיה� המלכות בנין את להעמיד� כדי כי הוא�, חלוק
את� לקשט� יש עצמו�, הכתר� מדת להשגת לעלות כדי ואילו� פה, שבעל בתורה� עמל

שיבואר�. כמו� קישוטים�, כ"ד� של בשלימות הכלה

בדברי�ואמנם� כמבואר� הלילה�, בלימוד תלויים� ושניהם� הם, כתרים� שני
פח�.)תוספות פניו�',(שבת עור� קרן משה כשנטל לפיכך היו, הוד של� - כתרים 'שני

האור את ולהוציא� הלבוש, מחיצת את לבקוע הוא ההוד� ענין שכל� משום והיינו�
טובו כל� העביר� ה�' בעיני חן שמצא� בעבור� כי משה אצל שמצינו� וכמו לחוץ, מהפנים
הוד, בקרני פניו אור� לקרינת זכה� שעי"ז רש"י וכתב הצור�, בנקרת� בהיותו פניו על�

השגתם. ואופן עניינם לבאר ונבא�

תושב"כ� קישוטי בכ"ד המלכות� קישוט

'מוחין',כבר של� עליונה� מערכת קיימת המידות, מתיקון שלפנים התבאר,
המדות, וכל הלב אל� הנהגתו נמשכת ידם� ועל השי"ת, ברצון ההכרה נקלטת שבהם
של עניינו� את וממשיכה המצרפת והיא ועולם, עולם� בכל קיימת זו� מערכת ואמנם�
העליון� העולם של והחיצוניים� התחתונים ששלביו כך� התחתון, אל העליון העולם�
שלבי� ולפיכך�, ממנו�, התחתון העולם הראשונים השלבים� של� הפנימיות הם� הם
נתקנים� והם� השבועות, חג לליל� הונחו המוחין, תיקון ברובד� האחרונים� הספירה

הכתר�. השגת תלויה בהם הקישוטים� תיקון בעת
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פסוקים�מכאן שלש לומר� כלה�, קישוטי בכ"ד שנקבע� התיקון סדר� נובע�
כמוחין� משמשים� הראשונים כי והיינו� וספר, ספר� מכל� ואחרונים ראשונים�
אשר והוא� אחריו, הבא� לספר� כמוחין משמשים זה� ספר של והאחרונים לאחרונים�,
ובלימוד� לכתובים, ומנביאים לנביאים� מתורה חורז להיות הוא� התיקון שאופן אמרו�
ואילו ועולים, מסתלקים� המוחין בשינה� כי אחת, רגע אפילו לשינה מקום� אין זה�
שימשך עד ההויה, פרטי בכל ולקבעם� המוחין, את להמשיך הוא עניינו כל זה� לימוד

הזוהר�. הקדמת נסובה� זה סדר� ועל מלכות, כתר כולה� על�

לתושבע"פ� שבועות בליל שינה נידוד

לנדד�והנה נהגו איך מעיקרו, תמוה� לכאורה� שבועות ליל 'תיקון' של� עניינו�
בזה� דן שהאברבנאל� מצינו� [וכבר� טוב ביום צער� זה אין וכי הלילה�, כל בלימוד שינה
דרבי� פרקי במאמר נעוץ המנהג טעם ואמנם הלילה�]. כל� מצרים� יציאת סיפור� לגבי

מעו(פמ"א)אליעזר והיה ישראל, למחנה משה� עמדו'יצא� אמר משנתם, אותם� רר�
בלימוד� לתקן נעורים� שיהיו הענין וזהו� הכלה', את ומבקש החתן בא� כבר משנתכם�,

ערכנו�. כפי זה טעם לבאר� ויש הכלה�', 'תכשיטי את התיקון

ההרהטעם לכפיית והוצרכו שבכתב, תורה אלא בתחילה� ישראל קבלו שלא�
שבכתב, תורה על� הראשונה שקבלתם� מפני הוא פה�, שבעל תורה לקבל שיאותו� כדי
לבם� על� התורה� נקבעה� לא� ובזה� ויגיעה, עמל ללא ובאה מיידית, בהסכמה היתה

פה� שבעל� שתי�בכתורה� שמיעת וזעזוע הכפיה� כח נדרש שבכתב תורה בקבלת ולכך� ,
שבקבלת� וכיון מהם, כחלק שיעשו� עד בלבם� שיקבעו� כדי ראשונות, דברות
בלילה� וקמו� טרחו� ולא להם, עריבה� היתה� לא לפיכך� בלבם�, נקבעה� לא� הראשונה

.גלקבלה�
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

כמו סיוןב. בר"ח תורה, מתן קודם  הקב"ה להם ד)שאמר יט רש"י (שמות והביא  בקולי', תשמעו שמע  אם  'והיה

הערבות  שאין והיינו קשות', התחלות שכל ואילך מכאן לכם יערב  עליכם  תקבלו עתה 'אם מכילתא

בתנחומא אמרו אשר והוא האדם . בלב החכמה קנין את וקובע המצרף שהוא הקושי, אחר אלא נח)באה (פר '

לב  את ומצרפת הקונה היא  והייסורים , העוני על ההתגברות כי ועוני', יסורין ידי על אלא  תורה נתנה 'שלא 

פה. שבעל התורה אל האדם

אכן, הרי ג. כגיגית, הר  עליהם שכפה אחר  אולם עליהם, שקבלוה קודם רק  הורגש בתורה הערבות חסרון

וכן  לישראל', זה יום  ומקובל ש'נוח להראות לכם', 'בעינן ואילך מאז  ולכן להם ', 'יערב שאח"כ  הובטחו

ופירש  לאורייתא ', רבה מודעא 'מכאן  כגיגית, ההר  כפית על בר"י אחא  רב  שאמר  פח ., בשבת מהסוגיא  מוכח

רבא  ואמר באונס', שקבלוה תשובה, להם יש עליכם שקבלתם  מה קיימתם  לא למה לדין יזמינם  'שאם רש"י

'מאהבת  רש"י ופירש שקיבלו', מה קיימו היהודים  וקבלו קימו דכתיב אחשורוש, בימי קבלוה הדור  כן פי על 'אף
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לקישעל ריש אמר בלילה, התורה� ג:)לימוד בלילה�(ע�"ז בתורה� העוסק 'כל
עמי, שירו ובלילה חסדו ה' יצוה יומם שנאמר� ביום�, חסד של� חוט� עליו� מושך� הקב"ה
חוטי� להמשכת סגולה� זו אין עמי', שירו דבלילה משום� חסדו, ה�' יצוה� יומם� טעם� מה
התורה� היות על מורה לאדם, קושי בעת שהוא הלילה לימוד� מציאות, אם כי חסד�,
יהושע� 'לן' כך� משום� פניו. על חסד חוטי המושכת והיא אדם, של� בלבו 'שירה'
'שירת� על� המורה הוא� בלילה הלימוד� כי הלכה', של ב'עומקה ההוא�' ב'לילה�

התורה'.

להורות�נמצא יום, של� עניינו� כל� הוא הוא� טוב, יום� בליל� ללמוד שינה שנידוד
שהוא� מצרים יציאת לסיפור דומה [ואינו� הלילה�, לימוד� ע"י תושבע"פ קבלת על�
'עד� הוגבל ולכן טוב, היום עצם קיום אינה� אך� היום�, ממצוות מצוה� קיום לצורך צער
ובה� פה�', 'מלכות של בניינה וזה� ביו"ט�], לכך� עצמו� יצער� שלא� שינה�', שתחטפנו�
והיא� נקיים�, כשבעה� העומר ספירת בטהרת שהחל� אמור�, בפרשת הזוהר עוסק
חסד� של� חוט מקבלת שאז הלילה�, בלימוד� הוא� ושלימותה תושב"ע�, בלימוד� תלויה�
תורה� ללימוד� יחד� עמו� לעלות ויכולה� לזיווג�, ראויה� שטובלת ואחר� התפארת, מן

דיליה. בכתר� עמו� להכלל� זוכה� היא� ובזה שבכתב,

התיקונים� שילוב

עם�נמצא�, שישב כרשב"י התיקון, סדר את לומר ישראל שנהגו מה כי
זה� התורה� חלקי כל� את מחברים� שבזה� משום� הוא הכלה, בתיקוני ושמחו� החברייא
העיקרי� הכתר נמשך ידם� שעל המלכות, קישוטי הם ואלו וכו', לנביאים מתורה לזה,
שבכתב' 'תורה בקריאת וזאת זה, בכתר עמו� מוכתרת המלכות ואף� התפארת, אל�

להלן]. שיבוארו� אדנות צירופי כ"ד [ובה� במלכות שהיא

מתחילת�וכך השניה התיבה בניקוד� הספרים�, בפסוקי הכלה� קישוטי נרמזים
הקמץ� צורת כי והיינו� בקובוץ, והאחרונה� בקמץ הראשונה האות הפסוק, ומסוף
וצירופם� הוד, ספירת של עניינה� על מורה� הקובוץ צורת ואילו� הכתר�, לצורת רומזת

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

עמלק , ומלחמת סוף ים וקריעת מצרים  ניסי אחר היה סיני הר  מעמד  גם כי תמוה, ולכאו' להם ', שנעשה הנס 

ונשמע ' שב 'נעשה אלא  ובזה. שבזה וכפיה נסים בין חילוק  ומה גדול, בצער  היו אחשוורוש בימי גם  ומאידך 

תושב"ע לגבי אך  שבכתב, תורה כגון שבגלוי דברים  אלא  קבלו ולא פנים , בגילוי להם שנעשו ניסים מחמת קבלו

איך  שראו אחשוורוש בימי אולם  פנים, הסתר  בעתות ממנה פטורים והיו ובאונס, ההר בכפית קבלתם  היתה

כמות  עזה והיינו ומצב, עת בכל שבע"פ התורה פנימיות את עליהם קבלו אז פנים , מהסתר  ועולה בוקע הנס 

מוות. עד בקושי אף מצב , כל על היתה קבלתם  הרי הנס , אהבת את גילו כאשר  כי קנאה, כשאול קשה אהבה
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להבליט קישוט� כל� של עניינו כך כי הכתר, מעלת את מגלים שהקישוטים מלמד
השניה� בתיבה� וכפילותם� מקשטו�. והוא תחתיו, הנסתר� האבר מעלת את ולהראות
שהיא� מחשבה, עניינה תחילה כל� כי הייחוד, על להורות בא� הפסוק וסוף מתחילת

בסופה. המעשה לבנין ביחס� כמוח� משמשת

מאד�אולם כלה� 'תואר� איך להראות רק הוא� זאת כל כי נקל, לנבון דעת
מטרת� תכלית אך� הקישוטים, יועילו ולו חיצוני, שהוא הפנים בזיו והוא נתעלה',
שבע"פ, תורה� לימוד בעמל� וזה פנימיותה, בבנין לעסוק הוא הכלה�, קישוטי ראיית
לכתר עצמם� העמלים� זוכים הספירה, תיקון ובהשלמת המלכות, נתקנת בו� כי

מלכות.

הקומה�נמצא כל� את להכתיר� והוא אחד, עניינם� תכלית העבודה� דרכי ששני
בה� והעוסקים עליון, לכתר� ראויה� המלכות אף� שיתהיה� עד השי"ת, רצון בהכרת

שבע� תורה הוי"ה�בעמל� דיבר� בפנים� 'פנים� לעמוד בבואה� ילווה� אשר המה פה�, ל
עד� עמה וימשיכו� שושביניה, כל� עמה יצטרפו טהרה, טעונה� אז ובהיותה� עמכם�',

בקוב"ה. עמה� שיתכללו
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שבועות' ליל 'תיקון עבודת סדר

ספרים� כ"ד קריאת� ע"י הכלה� קישוט

נשא)ז"ל�האר"י� פר�' רשב"י הקליפות�(מאמרי כי ה'תכשיטין', ענין את ביאר�
הם� הנוקבא� אל� סמוכים� שהם וכיון תהום', פני על� 'וחשך כאמור 'חושך�', נקראות
צבע� פניה על המעבירה שחורה� אשה כמו 'תכשיטין', צריכה� ולכן אורה, מחשיכין
הארות� בחינת הם אלו� ו�'תכשיטין' שחרוריתה�, תראה שלא� להתנאות, ואדום לבן

עי"ש. אותה, ומאירות בה הנמשכות עליונות

מחשכי�ביאור אל� ישראל עם� לרדת היא השכינה� שהנהגת הוא�, הדברים�
בו הגשמי בעולם והיותו� העכור, בגוף הנפש בגלות ניכרת היא� אדם ובכל הגלות,
נפשו את ומחבר מבוראו, שוכח� שהאדם� עד� שבבריאה�, הרוחנית המציאות נסתרת
ולגלות� השכינה�, את לקשט צריך זו�, חשיכה� להאיר� וכדי הגוף�. עניני אחר להמשך�
את� לדחות ובכך גשמית, מציאות בכל גם מקום�, בכל� נמשכת השי"ת הנהגת איך�
ולהדבק� השי"ת, אל� לשוב זכה� בהשתוקקות שתעמוד מהנפש, הגדול ההסתר�
הגוף יזדכך הרוח, עם הנפש תכלל� וכאשר� ממעל�, אלוה� חלק העליונה בנשמה�

היחוד. בסוד� הנשמה� עם ויתקשר

בהם�מהות שיש שם�, האר�"י בדברי התבארה ספרים, כ"ד� בקריאת ההארה�
וי"ב� דנוקבא�, לגולגלתא אנפין, דאריך דיקנא תיקוני מבחינת י"ב הארות, כ"ד�

מיעו כפי לדברים�, ביאור� מעט� ונציע� דנוקבא, לגופא� אנפין, דזעיר� ערכנו�.מדיקנא ט

עלהנה� ואדון משגיח� שהשי"ת דהיינו� הכל', 'אדון הנהגת על� מורה אדנ�"י שם�
הוי"ה, שם� לעומת הנבראים�, למציאות שלילה זו בהנהגה� ואין בעולם, הנעשה� כל
ההנהגה� פנימיות והיא זולתו�, אפס מלבדו עוד אין ויהיה, הוה היה� שהשי"ת המורה�
כדמיון� הגשמית המציאות כל� את המעמידה ההויה ומהות הטבע, מגבולות למעלה�

גרידא.

אותיות�בכל ארבע בעל ששם והיינו צירופים, כ"ד יש אלו� שמות משני אחד�
בהנהגת� מסוימת מהות על מורה אופן וכל� אפשריות, בכ"ד אותיותיו את לסדר ניתן
והן� הנבראים�, בהנהגת שונות בחינות על� מורים� אדנ�"י צירופי כ"ד כי אלו�, שמות
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במצב� גדלות, של� הנהגה שהיא הנוקבא�, ראש בבחינות צירופים� לי"ב חלוקים
וי"ב� אהי"ה�, שם צירופי מי"ב שפעה ומקבלת דין, של גבולות ללא� שפע שכולו
לפי� דהיינו� בקטנות, הנהגה� שהיא גופה�, לבחינת הוי"ה, משם מקבלת צירופים
ודין. חסד� של� יחס בה� יש כי ובשמאל, ימין לאברי נחלקת היא ואף� המקבלים, מעשי

אחד�כל צירוף� של פנימיות להאיר� בא� הקודש, מספרי באחד הטבוע� קישוט�
של החושך שהחיל� ההסתר� את מסלק ובכך� הוי"ה, או� אהי"ה� שם עם אדנ�"י משם
עת� בכל� ומונהג מתקיים הכל� הבריאה� בפנימיות איך� ומגלה� הבריאה, חיצוניות
העליונה, הכלה שחרות וסר� השכינה�, גלות סוד מתברר וכאשר� ב"ה�, הוי"ה בשם�

לשכינה. נפלאים קישוטין אלו� הרי

עליון,והנה אור גנוז ובה� וישראל, קוב"ה� בין מקשרת בהיותה� הוא, התורה� סוד�
התחתונים, הנבראים ובכללם העולמות, לכל� רבים� וצמצומים בהתלבשות המאיר�
היכולת� לאדם� ניתנה ובהם מצוותיה ותרי"ג� התורה את שקבלו ישראל�, כלל שהם
וכשאדם� העוה�"ז, בעניני בהתלבשות המצוות ניתנו� לכך כי נשמתו, בשורש להדבק
הארה� ומאיר� התורה, ברוחניות העליון שרשם� מעורר� הוא� גופו�, בפעולות מקיימם�

בהם. מזדכך גופו ואף ולנפשו, לנשמתו גדולה

התכלית�לפיכך את מכיר האדם� בהם כי הקודש, ספרי בכ"ד הקישוטים� נקבעו�
שבבריאה, שורש�הרוחנית לו� יש בתחתונים מהלך� כל� של מהותו� איך� ומתבונן

להעמיד� שהוא� ה', רצון לקיים גופו� פעולות בכח שיש לראות ונוכח� העליון, ברצון
זו ובהתעלות רוחני, לענין גשמי צד� כל להפוך ובכך ית', לעבודתו הכל� תכלית את
העליון� החתן את ומעוררת הרוחני, לשרשה לחזור גדולה� השתוקקות הכלה� מקבלת

היחוד. בסוד� המשפיע�, בצד� עמו� לגמרי שתכלל� עד� אליו�, ולקרבה� אליה, לפנות

ית',כל שמותיו� התורה� כל� כי הקדושה�, התורה אור� אל� בצירוף� תלויה זו� עליה�
האמת, בהכרת ומתעצם התורה, נותן עם� מתקשר� שבכתב תורה� חלקי כל� ובלימוד�
בקב"ה� לדביקות הגוף� פעולות כל� את להעמיד� ונשמע' 'נעשה עצמו על ומקבל
להיחוד� להכינה משחרותה, וזיכוכה� הנפש, קישוטי והם� תנועה�, בכל רצונו� ועשיית

כדלהלן. מוסף, תפלת בעת ביום שמתקיים והגוף, הנשמה� של� השלם�

הכתר� להמשיך באשמורת הטבילה

לבית�עוד הכלולה הכלה� מוליכין בלילה, הלימוד השלמת שאחר האר�"י, כתב
סוד� היא� אשר העליונה� המקוה� ידי על לנוקבא� הכתר את להמשיך כדי הטבילה,



כלה י  קישוטי

עמוק� כי אף מעט�, להבהירו ונשתדל� יותר, נעלה� זה� וענין וכו�', דבינה� החמשים שער�
ימצאנו�. מ"י הוא

שלימות�ה'כתר' אחר אלא הראש, על לענדו ראוי ואין המוחין, כל שרשי הוא�
הוא, ומהותו מהמוחין, קץ לאין גדול והוא� הקומה�, כל� ובנין המוחין כל� התפשטות
וכל אבר וכל תנועה� כל כאשר� והגוף�, הנפש קישוטי פרטי כל� שהושלמו אחר� כי
לקבל אדנ�"י שם בהנהגת פרט כל עומד ובכך� ית', לעבודתו� משועבדים הנהגה�
והיא� העליון, הרצון אל גמור� ביטול חל� לגוף, הוי"ה ושם� לראש אהי"ה� שם� הארת
פרטי� וכל המוחין פרטי כל� של� המכוון הפנימי הרצון הוא� שעניינו הכתר�, השראת

.ד הקומה�

גופווהיינו, עצמו�, את להעמיד� האדם�, בחירת מצד� באים� הקישוטין כל כי
ודעת. תורה� ומלמדו כנגדו, שונה והקב"ה ה�', רצון את וללמוד להתחבר ונפשו,
התורה, לנותן בדביקות עצמותו, ביטול� והיא יותר, ונעלית שלימה בחינה יש אולם
הגילוי� בעת נשמותיהם פרחו זו� בדרגה� ישראל� ובהיות בדברו�', יצאה� 'נפשי אשר עד
מבחוץ, מתקבל אינו� כי השפע�, לקבלת גבול� אין זה ובחיבור סיני. בהר תורה מתן של
רצונו�, הוא� העליון רצון הרי בעצמותו, המשפיע� אל והשתייך� שהתכלל� אחר אלא�

בלבם� תורה� דברי נתקעו� הראשונות הדברות שני אחר .ה ולכן

בהם�זה שנכנסנו� שערים המ"ט כל נכללים שבו דבינה, החמשים שער� סוד�
הוא, והענין הרצון. פנימיות בנקודת הכל ונכלל הספירה�, ימי כל� בעבודת
פסח, של� ראשון בליל� כי הוא תורה�, מתן עד מפסח הימים� את למנות הצורך שהרי

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

שעה בכל ד . ליחד השלם הרצון בתכלית בחירה ע"י והיא דרעוין, רעוא  הנקרא  בכתר  הכתרה יכולת בה יש זו

אדירים  במים  וראה יתברך, לרצונו ומחשבותיו דבוריו מעשיו כל הכל (כה .)עת ההנאות שכל שכתב 

ביד שנתונה ורשות הבחירה סוד הוא הרצון וזה ברצון, נכללים כולם המעשים  וכל הדיבורים וכל ברצון, תלוי

ושניהם האדם, ברצון ממש דבוק הגנוז העליון הרצון יהיה אז  ועדותיו, בריתו נוצ "ר הרצו"ן יהיה ואם  האדם,

לצדיקים '. הגנוז הטוב  העליון הרצון לקבל אז  ויכול אחד , בדבר  רוצים  שניהם  כי אחד,

רצון והוסיף ויתמלא  הגנוז , הטוב מרצונו לאדם  שיבוא בכדי ואחד , אחד  לכל ובחירה רשות נקרא ש'הרצון שם,

רצונו  אין שאם האדם, רצון היא התפלה כי מתקבלין', דלתתא צלותין 'וכל לו. הראוי רצונו כפי האדם

פעמים ב' של וגימ' ברצון, רצון מתדבק  שאז  והיינו כתר , עושים שמהתפלות סוד  וזה מבקש, היה לא  לזה

רצונו. עושה הקב "ה כן האל, רצון שיתגלה עושה שהוא  כמו כי כת"ר , חס"ד עולה רצו"ן

והן  כלפי ה. ישראל' לעמו תורה 'המלמד שברכת הגר"ח, בשם כמובא התורה, בלימוד השונים  המהלכים שרשי

על  היא בנו' בחר 'אשר  ברכת ואילו במצוותיה, ומתקנת מדריכה שהתורה והיינו לעשות, ע"מ ללמוד 

ובה  השי"ת אל השלם  החיבור  הוא התורה עצם  כי לעשות, מה לידע התכלית בלא התורה, של עצמותה לימוד

הוא'. חד  ואורייתא  ישראל הוא בריך  'קודשא 



כלה  שבועות gקישוטי ליל יא תיקון

השי"ת� אלא ומדרגתם, ישראל� במעשי תלוי אינו זה וגילוי השי"ת, פני להארת זוכים
רושם, אלא ממנו נשאר� ולא� מתעלה� האור כל ושוב הבינה�, הארת ברחמיו� מאיר
תורה. מתן בעת שוב בלב שיקבע� עד� ישראל, ועבודת בהשתדלות להשיג� קל� שאותו
ייחוד� את להשיב היא� מטרתם� שעיקר עבודות, כמה� כוללת העומר� ספירת ולכך
בתכלית� ומתוקנים� בנויים� הם כאשר� אלא מתקיימת שאינה� ומלכות, תפארת

הפסח. בליל� שהיו כפי קומתם�

המלכות,לפיכך, את ולקשט ישראל�, נשמות לטהר באה הספירה עבודת
בינה� שערי מ�"ט� בהם� שישפיעו התחתונים שעריה ולהאיר עומר, הנקראת
ספירת� כמו היא העומר שספירת צז.) ח"ג (זהר� אבא רבי אמר זה� ולענין העליונים,
ולכן� השבועות, במנין נעשה� ועיקרה� וטהרתה�, המלכות בנין הוא וזה� נדה, של� נקיים

הימים� ספירת על ולא� זו� ספירה� על� החג� שם הייחוד,ונקבע� את לקיים� כדי אכן, .
מדותיו שבע כל ולטהר ולזכך� לתפארת, המוחין את להחזיר גם באה�ז צריך� ולזה ,

הוא� אלא� האדם�, בעבודת להשיגו� ניתן אינו שהוא� החמישים�, יום עד� הימים, ספירת
המדות. כל נמשכין וממנו� שבלב, הבינה� שורש

בעבודת�לקנין טומאה�, שערי ממ�"ט� שיצאנו אחר כי הטבילה, דרושה זה� חיבור�
המלכות� של� קומתה� להשוות צריך התפארת, קומת והושלמה� העומר, ימי מ�"ט�

ר הטבילה�שתהיה� מועילה ולכך� כדלהלן], היום�, בתפילות [הנעשה עמו לייחוד� אויה�
שהוא� דינה�, חמישים� שער� דהיינו אתכם', מטהר� 'מ�"י נאמר ובו ה', ישראל� במקוה�
להכלל ראויה המלכות הרי אליו�, עד עולים� והמלכות התפארת וכאשר השגה�, מכל�

קומתם� מעל� הבא .ח בכתרו,
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

ומבואר היא ו. הזבה כי שבתות, שבע לספור  צריך  בעומר  הרי ימים , שבעת רק סופרת שנדה אף כי שם

לטהרת  אך הספירות, שבעת כנגד שהם  הימים , בספירת לה די ולכן במקוה], [וטהרתה במלכות,

שפע מקור שהיא  מבינה, היוצא  העליון הנהר הוא  חיים ', ב'מים להטהר צריך העומר בספירת ישראל נשמת

שבתות. שבע  לספור  צריך  ולכך  שערים , חמישים  בה ויש לעולם , החיים

והיינו חג "ת ז . שהם הגוף, מידות שבע  כל לזיכוך הרע  וכבישת לטוב  התרגלות א . עבודה מהלכי שני בזה שיש

הפסח  בליל שהושגו ההארות כל את שבראש המוחין אל להחזיר והתבוננות, העמקה ב. נהי"ם .

להמשיך  היא  'למנצח ' שאמירת נפלא , דבר  האירני שלוסברג  ראובן הג"ר וידידי בעבודה. שישיגום  עד והסתלקו

ע כולו כי המוחין, להעלות הארות היא  בכח' 'אנא  אמירת ואילו השלם, התיקון גילוי בעת שיהיה במצב  וסק

ויבואר  אותיות, מ"ב  בן שם  ע "י וזה למעלה, בשורשם  גם לקביעות ולהשיבם  המידות, ז ' אופני כל את ולרומם 

בלק. בפרשת אי"ה

הרמח "לח. מש"כ  ראה דיומא  ארחא ')לעניינא חד 'אזיל בביאור  ח"א  במרום אמת (אדיר  בששפת הוא השלם  שהתיקון ,

תורה] כתר  שהם  דרבנן וז ' דאורייתא מצוות תרי"ג [שהן אור  עמודי תר "ך  כולל הוא ושפ"ת לעד', תכון

תש"פ שבשלימות ונמצא חיותו, כלל שהוא  הצל"ם , את וגם עבודתו, בפרטי אדם  של ה'דמות' תיקון שבהם



כלה יב  קישוטי

היום� בתפלות� הנעשה היחוד גמר

שלקבלת� הכתר כי השגתו, שמעל� לדרגה� האדם את מעלה� הכתר, דרגת
הוא� הרי הכתר�, דרגת עד לעלות זכה� וכאשר העליון, של ממלכותו מתקבל התחתון
עוד� להתעלות עצומה להשתוקקות ומתעורר ממנו, שלמעלה� הדרגה במלכות נוגע
מדרגה� תמיד� לעלות התכלית, היא� וזו הפנימי, ברצונו ולהכלל� מהשגתו, למעלה�

קץ� אין עד� .טלדרגה

הפנימיות,והנה למדריגות להגיע ההשתוקקות עת היא� הבוקר באשמורת
היחוד� עת הוא הרי עליון, בכתר� נכללים כאשר כי ביום, תפלות ע"י ימשכו� אשר�

מחיצות� שום� ללא� דביקות שעת היא� אלא קישוט, בשום� צורך אין בשעשוע�י שבו ,
כדי� עד� קירבה� חלה� ובו� התשוקה, בגודל תלוי שכולו פנים, אל� פנים החיבור�
היא� גמורה� מתנה� אלא� עבודה�, ע"י נמשכת אינה� והיא� בקוב"ה�, גמורה .יאהתכללות

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

בכח  להחזיר צריך  העליונה, בשפה רק  הוא  זה שתיקון כיון אך  אחריו, קלקול בלא  השלם התיקון הוא אלו

עי"ש. שביניהם , בלשון לסט"א אחיזה צד בלי בזו"נ , שלם  התיקון שיהיה כדי השפתים , ענין קביעות

והוא כדי ט . הוא זה וכל ההשגה, מן שלמעלה המדרגה שהם  הכתר , אחר  הנמשכים דצלם  ל"מ מקיפי סוד 

שהוא  הכתר שורה הפנימיים, המוחין כל כניסת אחר ולכן ממנו, שלמעלה לעולם אח "כ להעלותו

עליונה. היותר  למדרגה ההכנה שהם  דצל"ם ל"מ מקיפי נמשכים ואח"כ  המוחין, שרשי

כאמור צז :)בתיקו"ז י. סו . כדי (תי' ולבושין, כקליפות שהם מחשבות, כל להפשיט צריך  שמע קריאת שבעת

אחד '. לבשר 'והיו ככתוב הייחוד  שיתקיים 

כי מגבוה.יא. מתנה היא  פנים , אל פנים בדרגת ההתכללות ואילו האחור, בתיקון הוא  העבודה עיקר



כלה  שבועות gקישוטי ליל יג תיקון

וניקודם סדרם  כלה קישוטי

עניינם:כמה� ונבאר ספרים, בכ"ד הכלה בקישוטי נאמרו� סדרים

הספרים� סדר

827)הרש"שבסידור עמ' ח"ב� היר�"א סידור ד�:, ח"ו הקישוטים�(כ�"ג סדר את העמיד�
הם� יחד כי נביאים, שמונה� תורה� חומשי חמשת לומר� סידר� ולכך הכלה, אברי לפי

האר�"י אולם דיקנא�, תיקוני י"ג כנגד� שבועות)עומדים� ופע�"ח דיוה"כ�, מוסף (שעה"כ�

רמח�"ל�)והרמח"ל באוצרות נדפס כלה', 'קישוטי אחר(מאמר� מיד המגילות חמשת את סדרו�
קישוטי� במאמר� שיבואר [כפי תיקוניהם� בין הקבלה� יש כי תורה, חומשי חמשה�

כלה].

השמות ניקוד אופן

חיים�בפרי� א)עץ ספרים](שבועות [מכ"ד מהם היוצאים� בשמות 'ויכוין כתב
של ואחרונה ראשונה� מאות יוצא� והוא ספר�, בכל� אחד� שם כלה�, קישוטי כ"ד� שהם
ועוד� קמץ. ושניה קיבוץ ניקוד� ראשונה� אות הספר, של� אחרון פסוק של שניה� תיבה�
השני� השם� זה ויצרף הראשון, דרך על� אחרונה� תיבה שלפני בתיבה אחד� שם� יכוין
אחד� צירוף� בו� ויכוין אותיות, ד�' של� אחד� בשם מצורף� אותו ויכוין הראשון, שם עם

אדנ"י� .יבשל�

ד:)הרש"שובסידור ח"ו כ"ג בבראשית,(שבועות, כגון יחד, הסדרים שני את שילב
שניקוד� ונמצא 'בארון', היא� האחרונה� שלפני והתיבה� 'יוסף�' היא השניה שהתיבה

היר�"א� בסידור אולם� יבפן, הוא ושילובם בן, יפ הוא 827)האותיות כך(עמ' שילבם ָָָָֻֻֻֻ
התיקון. מספרי בהרבה� נדפסו וכך� ָָֻֻיבפן,
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

ובהמשך כתבו יב. האר"י שתלמידי וסיים האחרון. בפס ' שניה מתיבה דהיינו הראשון, הסדר  את הביא  שם

הכוונות ובשער  האחרונה. לפני אחת מתיבה שהוא  השני, הסדר  יוה"כ)את הכוונות (מוסף ובקיצור 

הרש"ש(שם)לרמח "ל בסידור  נקט וכן הראשון, הסדר  את בר"ה )הביאו ס"ת  הוצאת  היר"א(בכוונת  ובסידור (עמ',

שבועות) ליל בכוונות  507.



כלה יד קישוטי

הניקוד� טעם

שבועות)הרמח�"ל�לשון� הכוונות, אותה�(בקיצור� מכינים� ואנו בהוד, נקשרת 'נוק'
של הניקוד בא לכן ביום�, להזדווג� שלה בכתר שלמה שתהיה� אלו� קישוטים� בכ"ד�
שהוא� התיקון לפי ואחד� המקבלת, הנוקבא לפי אחד וקמץ, [-קובוץ] נקודות שלש

כידוע'. נקודות שלש הוא� ההוד� וניקוד� קמץ, וניקודו� כתר�

מדברי�לפום� דבריו� מקור אכן בנוקבא, הוא� הקובוץ שניקוד� משמע� ריבטא
דא"ק� בהוד הוא ההוד שניקוד מבואר� ושם� עליגהאר"י, מורה שהקובוץ ובהכרח� ,

ועומדים� א�"א, ראש עד עולים זו�"ן שבועות שבליל� אלא בהוד�, העומדת נוקבא�
וב"ן� מ"ה� שם והיינו כזו�"ן, היא� לא"ק ביחס� שהאצילות וכיון האצילות, בקומת

דא"ק. בהוד� מקומה� דאצילות הנוק' ובזה� דא"ק, נה�"י במקום העומדים�

שהנוקבא�ניקוד הארות הם� קישוטין הכ"ד כי והיינו הכתר�, על� מורה� הקמץ
בהרחבה� שיבואר� [כפי דז"א� דיקנא תיקוני וי"ב דא�"א דיקנא תיקוני מי"ב מקבלת

עליון� כתר הארות הם� דיקנא תיקוני וכל� כלה], קישוטי כתב�יד במאמר� אשר� והוא� ,
בכתר שלמה שתהיה� כדי היא הקישוטין הכנת כי הוא� הכתר� שניקוד הרמח"ל,
ולפיכך הכתר, לקבלת הכנה שהם להארות זוכה ספרים כ"ד שבקריאת והיינו� שלה,

עליון. כתר� לקבל� הטבילה� לבית הכלה� את מוליכין אחרהם�

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

בפרי חייםיג . בקמץ'(שם)עץ ב' פ ' ת' בשורוק , ה'ד 'ע' וכו', עב התדפ  והם עתיקא, וכ"ע דע"ק  בסוד  'והם כתב 

ניקוד שהוא קמץ ניקוד דהיינו עתיקא ' עליון ב'כתר מש"כ  רק  אלא  דבריו, ראשית כוונת התבררה ולא

[קמץ ]. דעתיק  עליון וכתר [קובוץ] דא"ק הוד בסוד  הוא שהניקוד עינים בפתח ששון השמן כתב  וכבר  הכתר,

ואף שכל יד. ונמצא א "א , תיקוני י"ג מהארת מקבלם  שז "א בעת הייינו דז "א, דיקנא  תיקוני מי"ב  גם  שמקבלת

מכתר. התיקונים



כלה  שבועות gקישוטי ליל טו תיקון

כלה קישוטי

íéñéáMäå íéñëòä úøàôz úà éðãà øéñé àeää íBéaÇÇÈÄÂÈÅÄÀÆÆÈÂÈÄÀÇÀÄÄ

íéøàtä :úBìòøäå úBøéMäå úBôéèpä :íéðøäOäåÀÇÇÂÄÇÀÄÀÇÅÀÈÀÈÍÇÀÅÄ

éîæðå úBòahä :íéLçläå Lôpä ézáe íéøMwäå úBãòväåÀÇÀÈÀÇÄËÄÈÅÇÆÆÀÇÀÈÄÇÇÈÀÄÀÅ

:íéèéøçäå úBçtènäå úBôèònäå úBöìçnä :óàäÈÈÍÇÇÂÈÀÇÇÂÈÀÇÄÀÈÀÈÂÄÄ

íNa úçú äéäå :íéãéãøäå úBôéðväå íéðéãqäå íéðéìbäåÀÇÄÀÄÀÇÀÄÄÀÇÀÄÀÈÀÄÄÀÈÈÇÇÆ

äçø÷ äL÷î äNòî úçúå ät÷ð äøBâç úçúå äéäé ÷îÇÄÀÆÀÇÇÂÈÄÀÈÀÇÇÇÂÆÄÀÆÈÀÈ

:÷N úøâçî ìéâéút úçúå(כד - יח ג (ישעיה ÀÇÇÀÄÄÇÂÆÈ

תורה  קישוטי  כ"ד

המדרשעשרים  דברי וידועים אלו , בפסוקים נמנו קישוטים ה)(שמו וארבעה מא ,"ר

הפסוק  על רש"י הביאו  כלה, קישוטי כ"ד כנגד  ספרים בכ"ד  עצמו  את מקשט חכם תלמיד 

יח) לא קשוטין,(שמות  וארבעה בעשרים מתקשטת כלה מה עמו', לדבר ככלתו משה אל 'ויתן

וכתב ספרים', וארבעה בעשרים בקי להיות צריך חכם תלמיד  אף ישעיה, בספר  האמורים

בחיי שיש(שם)רבינו  שבת מסכת בלימוד 'כלה' שנקראת השבת את גם לקשט צריך  שכך

הם  ואיך ושבת, ת"ח קישוטי ענין לברר  וראוי תושבע "פ, קישוטי והיינו  פרקים, כ"ד  בה

ובתושבע"פ . שבכתב בתורה גנוזים

עולם  בימות  כלה קישוטי

הקב "ה סביב הביא כאשר  כי הבריאה, מראשית עולם מלחמת נטושה הכלה קישוטי

כלה קשוטי בכ"ד הקב "ה קישטה הראשון, לאדם חוה א )את יח חז"ל(ב"ר דרשו  וכן ח"א , (זוהר 

ע"ב) כב)מהפסוקמח ב מנין (בראשית  על להורות אחת, י' חסר 'ויבאה' שנכתב  האדם', אל 'ויבאה

זיני  כ"ד  בחוה והטיל הקדים הדעת, עץ בחטא לפתות הנחש בא כאשר ואילו  קישוטיה.



כלה טז  קישוטי

שדרשו טודמסאבותא  כמו  ע"א ), עט ח"ג טו)מהפסוק(זוהר  ג הטיל (שם ואיב "ה כמנין אשית', 'ואיבה

'איבה'. ויעש 'ויבאה' והיפך זוהמא, הנחש

בחוהבעת נחש שהטיל זוהמא מישראל פסקה כאשר תורה, ע"א )מתן קמו שבו(שבת ,

כלה  קישוטי כ"ד בתורה קבלו כאשר  לישראל, האר"יטז הקישוטים וכתב  ואתחנן), המצוות  (שער

כתובים' הם ומזה 'מזה בהם נאמר דמסאבותא, זיני כ"ד  תחת עומדים שהם [כל יז שכיון

מעשה  בעת הזוהמא שבה ישראל כל על כי משה, בידי רק נותרו לבסוף אך יב ], בגי' ז"ה

עדיך' הורד  'ועתה להם שנאמר  עד ע"א )העגל, סג ח"א  זהר  ע"א, פח למשה יח (שבת  אלא נותרו  ולא ,

וכדלהלן. חטאם, בעת ההר על שהיה

הקישוט  ענין  מהות 

ראוי עצם  האדם כבוד מצד  לכאורה כי התבוננות, דורש  בתכשיטים הקישוט ענין

שהעין  כיון הלא והדר, פאר  יש עצמו  שבתכשיט אף  שהרי עצמו , מלקשט להימנע לו

של  העצמיות ממעלותיו הלב  שימת את מסיטה שראייתו  נמצא הקישוט, הדר אל נמשכת

הקישוט  מעלת ומה פניו, המאירה וחכמתו פניו , הדרת  יופיו , עצם את הכוללות המקושט,

בנושאו . כראוי יבחינו  שלא גורם הוא כאשר 

זיינוואמנם , כלי או חותמו  הם אדם ופעולתויטתכשיטי מעשיו  הדר  נראה שבהם ,

פ"ו) בשבת הוא (כמבואר וכסף, זהב  תכשיט ידי על והדר כבוד להפיק בא הוא כאשר ואילו  ,
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

ראה הגריא"חטו. קרבנודברי אילו  ד"ה להגדש "פ מצרים  (יד

התורה ) את לנו  נתן ולא סיני  הר  שזוהמת לפני ,

וישראל  האדם , שכל שמבלבל היא והסט"א  הנחש

בעין  עין וראו סיני הר על כשעמדו זוהמתן פסקה

אנכי  'הנה ככתוב  העליונה, מרכבה וכל אלהים מראות

וגם עמך בדברי העם ישמע  בעבור הענן בעב  אליך  בא 

החיים . עץ  התורה אמונת והוא לעולם ', יאמינו בך 

והיא  האדם , בדעת חלה הנחש שזוהמת יבואר ולהלן

בכח  שתלוי הדעת עץ  פרי מקלקול יותר  שורשית

תאוותו.

באבודרהם  הגדש"פ טז. מה (שם)על שדיינו כתב,

פסקה  ששם מפני סיני, להר  שקרבנו

וכן  תורה, מתן קודם  חל זה שתיקון הרי זוהמא , ממנו

במדרש ז)מבואר  ז ובפסיקתא  ד, יח בשעה (ויק"ר שפסקה

אומר  הוא שעה אותה ועל ונשמע, נעשה שאמרו

הקישוטין, חזרת והיינו בך', אין ומום  רעייתי יפה 'כולך 

ובמתן  הכתרים, חזרו ונשמע שבנעשה יבואר  ולהלן

הקישוטין. כ "ד  קבלו תורה

ומהם נזיקיןיז . אבות ע"ב)כ"ד ב כריתות ע"ב, ד ,(ב"ק

האלהים ' עשה ז"ה לעומת 'ז"ה בבחינת

יד) ז , .(קהלת

הגריא"ח העגל,(שם)יח . חטא  ע "י שחזרה כתב

דעת  ע"פ שכלם חקירת אחר שנמשכו

היטב. יבואר ולהלן אותם , שהטעו רב הערב 

האיש שאינו יט . בראשו, כתר זולת קישוט לו אין

כבוד עניינו כל אלא  מהגוף, אבר  מקיף

שבו  ללבוש, בגד  לאיש יש אך  להלן], תבואר [ומהותו

כאמור  האדם , צורת י)מתעלה סא , יכהן (ישעיה  'כחתן

הוא  החתן שמעלת והיינו כליה', תעדה וככלה פאר,

תכשיטים טעונה הכלה ואילו בבגדיו, (ע"פכשמתכבד

שם) ישעיה  כמלבי"ם שלא ט, שער הבגדיםעקידה ומהות ,

ואמרו ולתפארת', 'לכבוד  כהונה בבגדי (זבחים מפורשת



כלה  שבועות gקישוטי ליל יז תיקון

לו נטפלת שהיא רעייתו , את בהם הכרת כמקשט שמתוך למתבוננים, מועיל זה וקישוט ,

עצמו שלו בחשיבות להכיר  יבואו  התכשיט, ידי על לו הנטפל ענין כאחשיבות עומק וזה .

לקשטה. ידו מסת כפי בה ניכר  וכוחו שלימותו , את בה מראה שבעלה אשה, של קישוטיה

והבעל  ההורים קישוטי 

מבעלה אכן , אשה שמקבלת הקישוטים ענין הוא תשוקתה כבזה את מעוררים והם ,
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

יוחנן יז :) רבי ואמר  עליהם, כהונתם עליהן שבג "כ בזמן

צא.) ממה (ב"ק הוא זה כבוד  ומקור מכבדותא ', 'מאני

ובמדרש לאדה"ר, עור  כתנות הקב"ה כ,שהלביש (ב"ר 

אור ',ב) 'כתנות כתוב  מצאו ר "מ של בתורתו מצינו,

ונפשו  וגופו לחסרון כהשלמה לו נתנו שהבגדים  והיינו

שהוא  המקיף האור  את מייצג וכבודם  החטא , אחר

הגוף, של הגשמית למערכת מחוץ  לאדם  מצורף

בשל"ה בהרחבה תצוה )כמבואר  ים (פר ' (שבת ובאפיקי

רש"יקנב:) וראה ד). ח, הכבוד(דברים  ענני היו שבמדבר 

בחיי  רבינו לגלות והגדיל אותן, ומגהצין בכסותם  שפין

טו ) ב היה (בראשית  החטא קודם אדה"ר  של שמלבושו

למקום משייכות נובע  הכבוד  כי והיינו הכבוד, ענני

שהאדם למדה ביחס  באדם  ניכרת ומעלתו עליון,

הבאה. בהערה עוד וראה זו, במעלה אפוף

הטעם לו,כ . נזקק אינו והאיש קישוט טעונה שאשה

עקיבא  רבי דברי פי על יבואר

הרשע  ה )לטורנוסרופוס  תזריע רבי (תנחומא  את ששאל

של  או הקב "ה של יותר , נאים  מעשים אילו עקיבא 

למה  א "ל יותר . נאים ודם בשר  של א"ל ודם, בשר 

אתה  זה דבר שעל יודע הייתי אני א "ל מולין, אתם

אדם בני שמעשה לך ואמרתי הקדמתי ולכך שואלני,

וגלוסקאות  שבלים  ר"ע  לו הביא הקב"ה, משל נאים 

אין  וכי אדם, ידי מעשה ואלו הקב "ה מעשה אלו א"ל

נברא  לא  שהעולם והיינו השבלים . מן יותר נאים  אלו

ובאדם להשלימו, האדם  את לעורר כדי מושלם ,

מתכונתו, על העמדתו היא  והסרתה מום היא הערלה

אמרו ע"א)כאשר  פז הראשון,(ב"מ אדם של יופיו על

לפי  יופיו נשלם  גשמי דבר כל היה האדם חטא  ואילולי

החטא  אך הרוחנית, להתעלותו ביחס האדם צורך

למקום בי"ע  [ונפלו מהרוחניות, הגשמיות את הפריד 

הנגיעה  כי ללבושים, אדם הוצרך ולפיכך  הקלי'],

צד ויש לאברים, עצמית מציאות כביכול נתנה בתאוה

וממילא  הפנימי, על המאפיל חיצוני ביופי התבוננות

זה  באופן ורק  עוצמתם , על שיסתיר לבוש להם נדרש

הנפש  פנימיות את המגלה כבוד של ציור יהיה

גם הקלקול נפל עצמו מהאדם  לבד  אכן הפנימית.

וכל  האדם, במעשי התלויים  העולם  חלקי כל במראה

יופיו  את להשלים יכולת יש מהאדם פחות שהוא

האדם, אל מצורף להיות ראוי לעשותו חיצוני, באופן

הלבוש  על בנוסף בקישוט מעלה יש באשה ולכן

כאמרם בגופה, היו החטא  קודם חוה [וקישוטי

אין  לבהמה ואילו לאדם '], והביאה ופרכסה ש'קלעה

הגילוי  בין החילוק יבואר  ולהלן קישוט, רק אלא  לבוש

עוד וראה הלבוש. של הגילוי צד לבין הקישוט של

הבאה. בהערה

וראה הגר "א כא. ט)בביאור  א הכתוב (שה"ש  על

רעייתי', דמיתיך  פרעה ברכבי 'לסוסתי

ביותר , מקושט המלך  וסוס  הסוסים , את גם שמקשטים

התורה  ע"י ישראל כנסת של לקישוטה משל והוא

לאשתו  אדם  שבקישוט שוורצמן הגר "ז וביאר  והמצות,

ולא  לכבודה הוא  הקישוט שמטרת לטעות צד יש

וההדר  הכבוד שאין ברור  הסוס  בקישוט אך לכבודו,

שהקישוט  הקב "ה אמר  כך ועל לבעליו, אלא  לסוס,

לכבוד ישראל שמטרת כל לעין מורה ומצות בתורה

הוא. שמים  כבוד  ישראל של וכבודם  שמים,

ראה  ע"ב)בכתובותכב. שהאשה (סה 'דברים

תכשיטין', ניהו, מאי להם משתוקקת

מבעלה, לקבלם  משתוקקת שהאשה והיינו

בגילוי  תלוי שלימותה כי לכבודו, בהם  ולהשתמש

שמשתוקקת, מצינו לא צבעונים  בבגדי אכן כבודו.

בהם משמחה שבעלה ע"א)אלא  קט וכמבואר (פסחים ,

מתגלית  ידה ועל לכיסוי, משמשים שהבגדים  להלן,

לגילוי  היא ההשתוקקות אך  שמחה, והיינו הפנימיות,

וה  בעלה, כלפי בתכשיטין.גמור רק  יינו



כלה יח קישוטי

שעניינם כגאליו ואמה, מאביה לנישואיה מקבלת שהכלה הקישוטים מהם חלוקים ובזה ,

החתן  בעיני הכלה של חינה להגדיל אינם כד הוא שהקישוטים ואף אליה, תשוקתו  ולעורר  ,

הערכתם  וכפי לה, הוריה והשפעת יחוסה, מעלת את רואה החתן בהם הרי גופה, בעצם

מחבבה. זז  לא הוא אף  לה
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

נט:)אמרווכבר לתכשיטי (כתובות  אלא  אשה 'אין

ובשבת אשה (כה:)אשה, זו נפשי משלום  ותזנח 

מהר"ל וביאר  לת"ח , שם)מקושטת ת"ח (ח"א  שרק 

וחיבורו  החומר , אחר  נמשך  ע "ה כי מקושטת, צריך

אלא  בקישוטין טוב ואין המשגל, לתאוות כבהמה

בטובה, שרוי והוא מדרגתו, לפי החיבור שיהיה לת"ח 

הגר"א כתב  סתם)וכבר  ואמר  ד"ה  פ "א שכל (ספד"צ שידוע

הגר"א ובביאור  בראיה. תליא  א)הזיווג  א  שהוא (אעה"ז 

ע"י  אלא  באמת, נאה אינה כי באשה, החן' 'שקר  ענין

למשלי בביאורו בזה והאריך  חן, נושאת  (לא,תכשיטין

ואכמ"ל.ל) ,

הבשמים,[ואמנם והם 'קישוטים ', עוד באשה יש

וכמבואר  ממש, מגופה כחלק  שנחשבים

תתגנה  בחסרונם  כי הבעל, מחיובי שהם עא: בכתובות

שם תוס' ראה תכשיט)עליו, ד"ה  סו:)והפלאה(מח. ,(שם

אסתר למגילת הגר"א בביאור מבואר  עניינם (ב,ועומק 

ואכמ"ל].יב)

וכן  הספריכג. לשון יא)הוא למלך (ואתחנן 'משל

כדי  תכשיטך בכל התקשטי לאשתו, שאמר

הוו  לישראל, הקב"ה אמר  כך  לי. רצויה שתהא

ומבואר  לפני'. רצוים שתהיו כדי במצות מצויינים 

שערים ב)בפתחי פתח דז "א  היא (נוק' המלכות שפעולת

על  מתפעלת והיא  למעלה, התחתונים מעשה להעלות

התחתונים שכאשר  דילה. תכשיטין סוד  והוא  ידם,

אומרים אנו אז התורה ע "פ  ומסודרים  רצוים מעשיהם

ותכשיטים אברים  בסידור  שלמה היא  הנוקבא  שגם

והיינו, לזיווג . מוכנה היא שאז בנינה שלמות והוא

התורה, ע"פ המסודרים  התחתונים  מדרגות שכל

הדכורא , שהוא  מז"א  שלמותו חלק  א' כל לקבל ראוים 

המקבלו. לעומת משפיע מאור כל

ז)ירמיהוהנה  רש"י (לא וכתב ציונים ', לך 'הציבי אמר 

יח) יא  מצויינים(דברים היו שתגלו לאחר אף

לכם יהו שלא  כדי מזוזה עשו תפלין הניחו במצות

ומזוזה  תפלין שהרי תמוה, ולכאו' כשתחזרו, חדשים 

ציונים . יהוו ולמה בארץ , תלויות ואינן הגוף, חובת הן

וראה  עמוק. סוד  זה בענין שיש הרמב "ן כתב וכבר

ז)בספרי על (עקב שכעס  למלך משל ציונים, לך הציבי

מקושטת  הוי אביה לה אמר  אביה, בבית וחזרה אשתו

אמר  כך  חדשים , עליך יהו לא  כשתחזורי בתכשיטיך,

במצות  מצויינים  היו בני לישראל הקב"ה להם 

שהסרת  הרי חדשים. עליכם יהו לא  חוזרים  שכשאתם 

מתיאשת  היא  כאלו בעלה, כבוד  משפלת התכשיטים

בעת  גם  אם אך עוד , אליו תחזור  שלא  לעולם ממנו

אהבתה  גודל מראה היא הרי מתקשטת היא  רחוקה

ביתו  אל להחזירה בעיניו חן למצוא  ותשוקתה אליו,

שנינו  שעיהם התפילין מצוות את נקט ולכך  כמקדם,

יבואר  ולהלן ישראל, של הקישוטין שהן במכילתא

עניינם .

וראה רימונים כד. כשהם(פכ"ב)בפרדס  יחודם, שקודם

וכלה', 'חתן יקראו ליחוד  ומזומנים מוכנים 

לה  'איש ויש יקראו ביחוד שהם ואחר  קישוטים , ם

צורך  לכלה אין כבר  הייחוד  שבעת והיינו ואשתו',

היא  אזי ודאי אך  אביה, מבית שהביאה בקישוטין

תלויים והם  מבעלה, הקישוטין עיקר  את מקבלת

שאמרו וכמו ובתשובתם, ישראל צה .)בעבודת ח"ב (זהר 

נשמות  המחזיר אדם על שואלים ומטרוניתא  דמלכא

שהשכינה  יוסי רבי ואמר  הנידחים, וניצוצות

החזרה  שע "י והיינו הוי', דלא בקישוטין 'אתקשטת

שהביאה  הקישוטים שכלו במקום  יחוד פועל בתשובה

תושב"כ יחס לענין בערכין הוא  וכן אביה, מבית

ואילו  מלעילא, נתנה תושב "כ כי דלהלן, ושבע"פ

וד"ל. בישראל, תלויה שבע"פ

הבעש"טוידידי דברי הראני גוטמן נח)הגר "א  ,(פר '

אין  ואז הייחוד, עת הוא  התפילה שבשעת

לפני  הכה"ג נכנס  שלכן נודע וכבר  בקישוטין, צורך

ובשעת  ליחוד , נכנס שם  כי לבן, בבגדי רק  ולפנים 

עבודות  שאר ורק תכשיטיה, פושטת הכלה היחוד

הקישוטין  ויכנסו הכלה לקשט בגדים, בשמונה עושה

בהעלאת  עמה שיתיחד  כדי דודה בלב אהבה לעורר

מביאה, שהכלה בקישוטין רק  דהיינו ופשוט הקטורת,

ואכמ"ל.



כלה  שבועות gקישוטי ליל יט תיקון

במדרש חילוק  שאמרו  ממה עולה שם)זה עצמו(שמו"ר  את לקשט צריך חכם שתלמיד

ואילו חכם, תלמיד היותו  עצם על מעלה תוספת הוא שהקישוט ומשמע ספרים, בכ"ד 

ד)במדרש  כלום,(שה"ש אינה מהן אחד  חיסר  ואם קשוטין בכ"ד  מתקשטת זו כלה 'מה אמרו

זוטרא  [ובפסיקתא כלום אינו  מהם אחד  חיסר ואם ספרים בכ"ד רגיל שיהיה צריך ת"ח כך

יא ) ד אחד(שה"ש טעון 'חיסר  קישוטים למעלת המדרשים יחסי וחילוק חכם'], אינו  מהם

'אינה  בבחינת היא שהוא כל חסרון בה שיש  כלה מה מפני לבאר ראוי וביותר  ביאור,

.כה כלום'

לחלק ולפי יש  כי קישוטים, סדרי שני על נסובו  שהמדרשים לפרש יש  המבואר,

שמקבלת  אלו כי מבעלה, שמקבלת הקישוטים לבין ואמה מאביה שמקבלת הקישוטים בין

לפפני  בחינה מחסר  הוא כי להתקן, ניתן שלא חסרון הוא בהם מיעוט כל ואמה, מאביה

הרי  מבעלה, שמקבלת הקישוטים אך אליה. תשוקתו  ממעט זווגם בתחילת וכבר  החתן,

בידו והדבר  אליו, תשוקתה תתמעט היותר  ולכל רעייתו , תוותר  בהם יחסר אם אף

תשוקתה  ולהשיב תלוי כולהחזירם אינו  חכם תלמיד היותו  עצם כי חכם, בתלמיד  הוא וכן .

למעלתו שלימות תוספת רק שהם אם כז בקישוטיו , הרי שלו, המוחין מעלת לגבי אולם ,

כל  פגיעה דומה אינה שהרי חכם', 'אינו  הוא הרי ספרים כ"ד מקישוט חלק בהם חסר 

הגוף בשאר אחר חסרון לכל במוח , .כח שהיא

לקבוצות הקישוטים [חלוקת 

האר "יכל בדברי כלול כה עד ועוד)האמור נשא, פר ' סוף  רשב"י מאמרי פ"ה, א "א  שער שערים (מבוא

דיקנא  תיקוני מי"ב נובע  ששורשם י"ב, של קבוצות כשתי התכשיטים כ"ד  את שהעמיד 
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

בתורה  קלו )תמימהכה . הערה  פ "ד למה (שה"ש  ציין

ע"ב)שאמרו ס  עושה (ב"ב בזה"ז שגם 

לחורבן, זכר מועט דבר ומשיירת תכשיטיה כל אשה

משיירת  אינה הכלה אבל בנשואה, דוקא והיינו

תוספת, טעון ביאורו אך  מועט, דבר  אפילו מתכשיטיה

כלום '. 'אינה שהוא  כל בחסרון הכלה מה מפני לפרש

ראה  שערים כו. מ"ןפתחי טז)(מ"ד ביאה פתח שע"י

הארה  חלק ונותן בו אהבתה נקשר  ראשונה

ועי"ז אחד, לגוף נעשים ואז  נפשה, עם להקשר  מנפשו

כדי  לפניו ומתקשטת אליו משתוקקת תמיד  היא

וקיים, קבוע  הקשר  שנעשה שאחר הרי בה. שיזדווג

פעם, בכל ושוב  שוב  תשוקה לחדש רק נצרך  הקישוט

בו  וחסרון הראשון, הקשר  בשלימות תלוי הכל אך 

להמנות. ניתן שלא חסרון הוא

וראה למשליכז . הגר "א  ט)בביאור  'כי (א הכתוב  על

לפי  תכשיטין לנשים  עושים  שהיו חן', לוית

ורבי  גמליאל רבן נשות לגבי בסמוך כמובא  מעשיהם,

הם המעשים  לפי קישוטין הרי ולמבואר עקיבא ,

מכתירים ואמא  אבא  קישוטי ואילו הגוף, קישוטי

יותר. יבואר ולהלן המוחין, שבו לראש,

עומק משכן כח. הוא שבמוחין להלן, יבואר  החילוק 

כל  בתפיסת חסרון הוא ומיעוטו ההבנה,

חסרון  אלא  אינו הבקיאות מיעוט ואילו בתורה, חלק 

קישוט.



כלה כ  קישוטי

'ונקה' י"ג תיקון ואילו י"ב, הם שעיקרם וביאר  דז"א. דיקנא תיקוני ומי"ב  קדישא, דעתיקא

תיקוני  י"ב  הן ומתגלים, יורדים הם בה אשר  המלכות, שורש  עצמו והוא כוללם. הוא הרי

שלה  תכשיטים הכ"ד  והם ז "א, תיקוני י"ב והן אדנ "י כטעתי"ק שם צרופי כ"ד הם והם ,ל ,

בספרו הלש"ו , דברי [וראה בגופה הם האחרים וי"ב בראשה, הם ראשונים צרופים י"ב

ז] לשער  הוספות .לאהקדו"ש ,

ואמה,דעת מאביה לה ניתנו  אשר  המוחין הן שבראשה, התכשיטים כי נקל, לנבון

ובינה  חכמה ז "א לבהם הוא בעלה, בה שנתן תכשיטים הם שבגופה, אלו ואילו וחילוק לג, ,

זמנים  לחילוקי מקביל הקישוטין רבותנו .לה ומצבים לד הענקת בדברי המבוארים ,

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

וראה  האר"יכט . בזה ע"א,מש"כ  פא ההקדמות  (שער 

ועוד) המוחין, שער  חיים  הפס 'אוצרות על

יב) נד מגיעה (ישעיה המל' כי שמשותיך', כדכד  'ושמתי

כדה  'ותמלא  סוד  וזה דז "א, הת"ת כלי שליש שני עד

ולכן  תתאה, ה' הנקראת הנקבה כלי הוא  'כד ' ותעל',

והיא  ע "ב, יחד  שהן כד ג "פ בו יש דז"א  כתר בעוד 

כ"ד, פעמים ב' רק הוא דנוק', הכתר הרי החסד , מדת

כ "ד פעמים  ב ' שהם  שמשותיך', כדכד 'ושמתי וזהו

נקראת  הנקבה ולכן שמש. הנקרא  מז "א לה הבאים 

העליון, כ"ד של השליש ממנה שחסר לפי ועני, 'דך '

שעה בהוראת דנוק')וראה כתר נאמר (ענין  כך שעל

וכיון  'כדכד', בגי' 'חיל' כי בעלה', עטרת חיל 'אשת

נאמר שק  לכן לבא, לעתיד רק למל' ישובו אלו ישוטין

'וישראל  נאמר ז"א  נתינת ומצד חיל', נעשה 'באלהים 

לכתר  שלו הת"ת שלישי שני לה שנותן חיל', עושה

לתיקו"ז הגר "א  בביאור וע"ע יא)שלה, .(תי '

והנה כ "דל. יש ועד' לעולם  מלכותו כבוד  שם ב'ברוך 

הנקראת  המלכות של עניינה והוא  אותיות,

אני"ד אנד"י אדי"נ  אדנ"י הם צירופיו וכ"ד אדנ"י, בשם

דינ "א , דיא "נ  דנ"אי דנ"יא דאי"נ  דאנ"י אינ "ד, איד"נ 

יא "נד יאד "נ ניד "א, ניא "ד נדי"א  נדא "י נאי"ד נאד "י

ינד "א. ינא "ד ידנ"א ידא "נ 

ובזה  בקה"כלא. רמח "ל שהביא הסדרים שני יובנו

הביא  דר"ה מוסף שבקדושת שלו,

בנים או עושר  או רוה"ק על יבקש 'איה' שבתיבת

די  הד  הת הת ענ  יפ דלהלן, תיקונים כ"ד ויכוון ת"ח ,

לה  הה לב  שה את וו את שמ המ בנ את אמ הד מי

'והכהנים באמירת דיוה"כ  במוסף ואילו המ, לך אר  אב 

מל  כנ  כד כל ינ  בר  כל בנ  והוא  אחר , סדר  הביא והעם'

וו, ומ ער  את הי עו אי לצ  וע  כמ יה הצ יה יי לל יי

הקישוטים הם  שהראשונים הוא  פשוט ברם ,

ראשונה  מאות יוצאים  והם מבעלה, שמקבלת

כל  של האחרון שבפסוק  השניה התיבה של ואחרונה

אצל  מתבטאים אלו [וקישוטים ספרים, מכ"ד אחד 

ואילו  ועושר ], בנים רוה"ק  בתוספת ישראל איש

שמקבלת  עצמה, המלכות קישוטי מה הם  האחרונים 

הניתן  העליון שפע  כל את מחזקת היא  ובהם  מאו"א,

שם בשמיעת אלו קישוטים ניכרים  [ובישראל בה

יוצאים אלו וקישוטים והעם], הכהנים ע"י המפורש

זה, בפסוק  האחרונה שלפני מהתיבה אופן באותו

חסידים במשנת כמבואר  הייחוד , מתגלה ובצירופם 

קישוטי  קונטרס  בביאור בזה נרחיב ואי"ה בארוכה,

לרמח "ל. כלה

ראה  חיים לב. פ "א)בעץ זו "ן  נעשים(הארות  נוק ' שמוחי

ביאר  כבר אך  אמא, ע"י תיקוןרק  שער  (שם,

פ"ב) הירח ובשער  פ "ד ובהםהנוק' דאמא , נה"י ע"י שנכנסין

ברתא , יסד דאבא  בתיקו"ז וכמבואר  אבא . יסוד  מלובש

מיסוד שמקבלת הארה ידי על הוא  שבניינה והיינו

דאבא.

ראה  פ "א)שםלג . זו "ן  המוחין  הארת לב, היא (שער שרחל

אספקלריא  היא והנה דז"א , עיקרית נוקבא 

ז "א  ע"י אלא נתקנת ואינה כלום, מגרמה בה דלית

ובשר  מעצמיו עצם היתה שתחלה ולולי בעלה,

אח"כ חושש היה לא  וקישור הדיבוק  בתכלית מבשרו

הצורך. כל לה ולהאיר  לתקנה



כלה  שבועות gקישוטי ליל כא תיקון

בברייתאוהנה  יח)שנינו פרשה אליעזר , רבי והשהרונים (משנת  והשביסים העכסים 'תפארת

עשר אחד  אלו  וגו ', והמטפחות והמעטפות המחלצות וזהב , כסף מיני עשר שלשה וגו',

בגדים. מיני

מידות משמעות י"ג הופעת על מורים וזהב כסף  קישוטי י"ג כי נראית, זו  חלוקה

הארכנו וכבר החכמה, בירורי י"א כנגד עומדים המלבושים י"א ואילו מלאכותשבא"א, לט (בקו'

שמטרת שבת) לפי הבגד, תיקון מלאכות לי"ג קדמו דפת בסידורא מלאכות שי"א לבאר

ית', במידותיו להשגה הכניסה בטרם עוד  הנדרשת הרע, וסילוק זיכוך היא דפת, סידורא

הבגד מלאכות י"ג  נתקנו  ].לושכנגדם

והקישוטים  הלבושים

י"גברם , של זה, באופן הקישוטים חולקו  מה מפני חקר, להעמיק עלינו  שומה עדיין

כאמור  למלבושים, נמשל ית' מידותיו גילוי והלא מידות, י"ג כנגד וזהב  כסף  (ר"ה קישוטי

ע"ב) לכאורה יז כי ועוד , זאת מידות', י"ג  לו  והראה צבור  כשליח הקב"ה שנתעטף 'מלמד 
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

וכבר האר"ילד. בשם  נשא)כתוב סוף רשב"י (מאמרי

יום בין חלוק  ואדנ"י הוי"ה שמות שיחוד 

תכשיטין  מקבלת המל' ואז  ז "א, גובר  ביום כי ללילה,

ויחודם אדנות, על הוי"ה שם גובר ואז בעלה, ז "א ע "י

ואז הנוקבא , מדת גוברת בלילה ואילו יאהדו"נהי, הוא

בלילה  [כי עצמה, ידי על אלא ידו, על מקבלתם  אינה

על  שלא  נתקנת ונוקביה ז"א  האדם  על תרדמה נופלת

אדנ "י  שם גובר  ואז  מאדה"ר ], שנלקחה כצלע ידו,

יונה בכנפי וראה אידהנוי"ה. ייחודם  שיש (ח"ד)ונעשה

צירופים י"ב  בסוד  הלילה שעות י"ב ביום, שעות כ "ד 

שבה' שעות י"ב  הם  ביום שעות וי"ב זעירא, שבה'

רבתי.

והיינו בנה"י לה. מלובשים מוחין מקבל הז"א  כי

לקחת  עולה ושוב  ותבונה, סבא  דישראל

סבא  דישראל מאחוריים  יעקב יוצא ואז  מאחוריהם,

הם דז "א דנוקבא ומוחין דתבונה, מאחוריים  ולאה

בפנים פנים כשהז "א אך ז"א . מתוך נמשכים האורות

בקומתה, לו משתוית ורחל נוקבא, לוקחת עם אז 

דישראל  נה"י בתוך מלובשים  מאו"א שלה המוחין

רבים, במקומות האר"י בדברי כמבואר ותבונה, סבא

שערים במבוא  פ "ו )וראה ח"ב .(ש "ב

ואמנם  כי לו. הקבוצות, חלוקת אופני בין חילוק אין

בין  הפרש ואין הדברים, הן הן באמת

דא"א  י"ג  שהרי וי"ג , לי"א  או י"ב , לשני החלוקה

כוללם, שהוא הי"ג  הוא  'ונקה' ותיקון י"ב , הם עיקרם

בו  חלים  הקישוטים וכל למלכות, השפע  כל עובר ובו

תיקוני  י"א  ולאידך  פ "ה], א "א  שער  מבו"ש [ראה

עשיית  אחר אך הפת, כתיקון הוא  עניינם כל החכמה,

מגולמת  שהיא עצמה, החכמה נקנית אזי כולם

האוכל. לנפש וצירופה הפת, באכילת

שהזכיר ויש התכשיטים  את המונה באמת כי להוסיף,

הוא  מהם שאחד  אלא כ "ה, בהם  ימצא ישעיהו,

משמשמת  אינה ומראה המראות, שהוא הגליונין,

תוצאת  את רואים  שבה אלא הגוף, כקישוט

את  ולשכלל לבקר  ניתן ידה ועל כולם , הקישוטים

לי"ב  נחלקים אם  שאף ונמצא  הקישוטין, התאמת

לכולם . הכולל כ "ה קישוט להם  יש וי"ב ,

גיסא וכן לאידך ע"א)מצינו יג נתלו (סוטה כתרים  ל"ו

שהם שם , ומהרש"א רש"י וראה יעקב, של בארונו

האחד כ "ה, בו שהיו ואף דעשו, וכ "ד  דישמעאל י"ב 

בזה. ועי' הכ "ד , כל תוצאת שהוא ממזר הוא 



כלה כב  קישוטי

י"ג השגת אחר מייצגים הם ומה המלבושים, מקישוט הם נעלים וזהב  כסף קישוטי

ית'. מידותיו 

היא אמנם מטרתם וזהב כסף  קישוטי בעוד  כי הקישוט, קבוצות בין יש  רב הפרש 

של  צד ללא וגילוי הבעה מהווים והם ויוקרה, לכבוד  רק המשמשת חיצונית, הבלטה

הבגד אחד מצד  כי היא, כפולה הגוף כלפי הבגדים של מהותם לעומתם, הרי הסתרה,

שהרי  בגוף, הכרה צד  נותן הוא גיסא ולאידך הלובשו, גוף את המסתיר  כלבוש  משמש 

לבושו  ע "י אלא מזולתו ניכר  מלך ד)אין הגולה באר  שמצד(ראה מידות, י"ג של עניינם והוא ,

למשה הקב"ה וכמאמר  ה', הנהגת בדרכי השגה של ציור לתת כדי בהם יש  לד)אחד  (שמות 

הקב "ה  שנתעטף  מלמד אמרו כך ועל לפניך', ה' בשם וקראתי פניך על טובי כל אעביר 'אני

וחי', האדם יראני לא 'כי למשה, נאמר  שם הרי ולאידך מידות, י"ג לו  והראה צבור  כשליח 

לימד ואותם מידותיו, הן הן הנהגותיו בהכרת רק אלא ית', בעצמותו  תפיסה לו  אין כי

למשה. הקב "ה

כאמורוביתר  הלובש, כבוד חשיפת מצד  היא הלבוש  מצורת הנובעת ההכרה ביאור ,

הכהן, בפנימיות הגנוזים והתפארת שהכבוד  דהיינו ולתפארת', לכבוד  קודש  בגדי 'ועשית

העליון  [ובלבוש הלבוש , ע "י מתגלה שבאבר הפנימית הנשמה כי הלבושים, ע "י מתגלים

מספרים  'השמים כאמור ה' כבוד  את מגלה שהיא בבריאה, התבוננות מתוך נובעת היא

לעוצמת  כיסוי צד בלבוש  יש  אולם כיריעה']. שמים ה'נוטה ית' לבושו  הרי והם אל', כבוד

שכן  נשמתם, פנימיות לגילוי גורם גופו  הוא זה וכיסוי האברים, יופי שהוא הפנימי, החן

נעלה  פנימיות על מורה בכיסוי הצורך את לז עצם מקיפים וזהב , כסף קישוטי לעומתם, .

האיבר את לשייך מטרתם שכן גמור , בגילוי ייעודם את פועלים הם ובכך בהילה, הלובש

האבר עם נשזרים הם ולכן האדם, את והסובב  המקיף האור את עליו  ולגלות למקורו ,

לגלות  מטרתו  כי בכיסויו, תלוי שגילויו חיצוני כלבוש ואינם ולהעצימו , לעטרו המקושט,

וכולו עליון, ממקור  האבר את האופפת ההילה על להורות בא הקישוט ואילו  פנימיותו,

טז)גילוי ישראל נצח מהר"ל  .(וראה
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

גילוי קדש לז. שהוא השירים, בשיר כלול האברים 

המלך  שלמה בקע  שם  הזווג, מקום  קדשים

ש'דודי  והראה ללבושים , מבעד פנימית תפיסה ע "ה

שוקיו  שן, עשת מעיו זהב, גלילי ידיו ואדום , צח 

שכן  נוספים , רובדים יש אמנם ועוד. שש' עמודי

חכם ובזה כדלהלן, הפנימית, לנפש לבוש הם האברים

דנביאה  תקונין 'כל  ל, בתיקו"ז כאמור מנביא , עדיף

בגופא , אינון מלבר, דחכמה מארי דגופא , באברים

ית', בעצמותו תפיסה אין להם ואף במוחא', מלגאו

וד"ל.



כלה  שבועות gקישוטי ליל כג תיקון

וכסףמעתה  זהב  קישוטי של העליון אורם כי ולהשכיל, להבין ונשובה ראש  נתנה

כדי  עד זהב ', כגלילי ש 'ידיו  עצמם לאברים התואמת העליונה, ההנהגה פנימיות על מורה

קישוטיו כי ואף הרע , וסילוק בזיכוך תלוי אינו  ולכן הפנימיות, עם נשזר  שהקישוט

וכדלהלן, רצון, בעתות העוון אחר  גם נמשכת ההנהגה הרי ישראל, בעוונות מסתלקים

כיסוי  לה שנדרש המעלה הכרת ע"י באה כמלבושים, ית' במידותיו החיצונית ההשגה ברם,

החכמה. בירורי בי"א זיכוך להקדים צריך ולכך והעלם,

הקישוטים  משמשים מי לצורך

שם)יהאר "והנה רשב"י תכשיטיה,(מאמרי  רק אלא הכלה עצם אינם אלו  תיקונים שכל כתב,

שערים במבוא לבאר  משום (שם)והרחיב הוא קישוטים, נקראו אלו שתיקונים שהטעם

שאורם  אלא הנוקבא, ועצמות כאברי ממש מתגלים להיות יכולים אינם מעלתם שלרוב 

היא, התכשיטים ומטרת העלם, אחר העלם הוא ועצמו אחרים, בפני כתכשיט לה משמש 

פעולות  וע"י אורה. את ומסתירים המלכות. את מחשיכים והם חושך, נקראו  הקליפות כי

ובכך  בהם, ומתקדשת מתנאה שהיא ונמצא משלה, בכל שמלכותו  נודע  השמות, צירופי

חשכותה  את מאירים .לח הם

ניתן ולפי  מהבעל שבאו  קישוטים על רק כי טעם, בנותן להוסיף  יש  לעיל המבואר 

בקישוט  כוחו את מורה שהבעל וכמבואר  אחרים', בפני כתכשיט לה משמש  ש'אורם לומר

מאביה  קישוטיה אך שפעו, לינוק החפצים 'אחרים' אותם את מסלקת זו והוראה כלתו,

התואמים  פנימיים, קישוטים המוחין, והם החתן, בפני שלימות של לתכשיט באים ואמה

מתפרשין. דלא ריעין תרי ואם, אב  מאותם בו מוכתר  שבעלה לכתר

המוחין קישוטי  ניטלו  העגל במעשה

הפנימי,והנה  מהאור  נובע הקישוטין שענין אף  כי להבין מקום יש  האמור  כל אחר

כלה  כקישוטי מקומות, בכ"ד חלוקים גילויים והם ספרים, בכ"ד חיצוני הוא גילויים הרי

ביחזקאל ברם, יא )לאבריה. עם (טז  הקב"ה שהטיב  לטובות כמשלים קישוטים, י"ג הוזכרו
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

ועל הקב "ה לח . יסיר  החורבן שאחר  ישעיהו אמר כך 

כח  שיתבטלו והיינו התכשיטים, כל את

שימושי  אור ומתלבש מתפשט בהם אשר המלאכים 

הם ואף ידם, על ומתגלה הפועלת שבמלכות השמות

מתנאה  ית' שמו ידיהם  על כי התכשיטים, מכלל

בלש"ו ז)ומתקדש.וראה לשער  הוספות שבאמת (הקדו "ש

הדור , זכות לפי תלוי אלא  בזה, שוות העיתים  כל לא

החרבן  שמאז אלא בזה, העוסק האיש מדרגת ולפי

השמות  שימושי פעולת יפעלו שלא מאד  עלול

מאומה.



כלה כד קישוטי

ורביד ידיך על צמידים ואתנה עדי 'ואעדך שם נאמר תורה מתן ועל המדבר, בדור  ישראל

תרין  על כתיבין אוריתא פתגמי תקון יתכון 'תקנית שם יהונתן שתרגם וכמו גרונך', על

הצמידים  שהעדי הרי יתכון', קדישית רבא שמי ובקדושת משה ידי על ויהיבין אבניא לוחי

מעומק  לפנים עומק על מורים שהם אלא נפרדים, לאברים קישוטין שלשה אינם והרביד 

'צמיד ', נחשבו  משה ידי על ובנתינתם 'עדי', נקראו  הכתב  בקבלת ולפיכך התורה, בתפיסת

'רביד ' הם הרי ישראל את מקדשים .לטובהיותם

יחזקאל ולהאמור  שהזכירם אלו ושלשת הם, קישוטין מערכות שתי אמנם כי נראה,

ההבנה, כח  נובע  שמהם המוחין, דהיינו ואמא, מאביה הכלה שמקבלת קישוטין הם

התורה  רזי עומק עדמותפיסת העגל מעשה אחר  מישראל שנאבדו הכתרים הם והם ,

זוהמתן  שבה זה בחטא כי שבגופה,מאשיתקנו , הקישוטין גם ניטלו  עמהם יחד  אכן, ,

מה  בזה לפרש ויש  [כדלהלן]. להם וחזרו  שבו  הם אך תורה, חלקי כל ידיעת על המורים

תוס' ע"א )שכתבו פח והיינו(שבת  פניו', עור  קרן משה כשנטל לפיכך היו, הוד של כתרים 'שני

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

וכן כ "דלט. כהונה, משמרות כ"ד בתקנת מצינו

של  מעמדות וכ"ד לויה, של משמרות

וכל  בקישוטים , וחיצוניות פנימיות כנגד שהם ישראל,

מחברו. קדוש הפנימי

ע"א)בחוליןוהנה  מתנות (קלג וארבע עשרים  שנינו,

בכלל  נתנו וכולן ולבניו, לאהרן נתנו כהונה

ופרט  כלל מקיים  כאלו המקיימן כל מלח , וברית ופרט,

השל"ה וכתב מלח, קרח)וברית כנגד(פר ' מתנות שכ "ד 

כמבואר  הוא  הלויים, שקבלום  והטעם ספרים , כ "ד 

כנגד הם  התורה אותיות רבוא שששים  מפאנו ברמ"ע

הדורות  וכל תורה, מתן בעת שהיו ישראל נשמות

הלויים, נשמות באו מהיכן אך  ענפים , הם אחריהם

שהם בהכרח רבוא, משישים  בנפרד אלף כ"ב  שנמנו

זה  והרי רבוא , השישים של הרוחניים השרשי כלל

ספרים וכ"ד הכלל, פרטי הם  אותיות רבוא ששים כנגד

אותם . הכוללים הם 

ה"ב)הרמב"ם והנה  פ"ב מתנות,(ביכורים כ "ד  על כתב 

לפנים במקדש רק  נאכלים  מהם ששמונה

אלא  נאכלין אין מתנות וחמש העזרה, מחומת

זוכין  אין מתנות וחמש העיר, מחומת לפנים בירושלים 

מתנות  וחמש בלבד, ישראל בארץ  אלא  מה"ת בהן

בה  זוכין אחת ומתנה בחו"ל בין בארץ  בין בהן זוכין

נובע וממנה יופי, מכלל מציון והנה המקדש, מן

מתנות. כ "ד  חלוקת

וראה  דרשב"ימ. ע"א)במכילתא יב ח"א שבסוף  (בתוספת

חורב , מהר  עדים  את ישראל בני ויתנצלו

ביד דשויין ודרועא  דרישא  תפלין עלאה עדי ההוא

חורב. מהר  לון אתייהב  אתר ומאן מנהון, אעדיהו כהה

חלק  על מורים ראש של שתפלין לומר  יש ולמבואר

המוח  כנגד  הראש, תכשיט והם התורה, של ההבנה

יד של תפילין ואילו והשגה. העיון כח  משכן שבו

הם ולכן התורה, של המעשי החלק ידיעת על מורים

המעשי. האבר שהיא היד  תכשיט

והוא הגריא"חמא. דברי לעיל)עומק הובאו (בהגדש "פ,

מה  היא העגל, בחטא  הזוהמא שחזרת

שם שכתב מה כי והיינו שכלם, חקירת אחר  שנמשכו

גרם זה שפרי היה הדעת עץ  חטא שעיקר  הגר "א  בשם

להבחין  האנושי בשכל במושכלות לחקור  לאדם תאוה

לבד, האמונה על לסמוך ושלא  שכלו, ע"פ ורע טוב

לא  שאחז"ל וכמו התאווה, אחר  המשכו מצד הוא

כל  אך  עריות, להם  להתיר  כדי אלא ישראל חטאו

אחר  רק  החלה הדעת, עץ  פרי לאכילת הנחש פיתוי

זו  וזוהמא במוחין, הפגם והוא  בדעות, זוהמא שהטיל

העגל. בחטא  שבה



כלה  שבועות gקישוטי ליל כהתיקון

קמץ בניקודי נרמזו כלה קישוטי כל ולכן איתפשט, הוד עד אמא ,(הוד)וקובוץ(כתר)כי

הוד לקרני זכה משה נטלם .מבוכאשר

הטורים  בעל דברי ביאור

הטוריםוהנה  בבעל מחודשים דברים ו)מצינו כה מיני (שמות י"ג מנה שיחזקאל ,

נאמר  ועליהם מלבושים, י"ג אבדו בעגל ישראל כשחטאו כי הנ"ל, ו)מלבושים לג (שמות

המלבושים. י"ג אליהם חזרו למשכן, מינים י"ג וכשתרמו  עדים', את ישראל בני 'ויתנצלו 

דשבת בסוגיא שהרי תמוהים, דבריו  לעתיד(שם)ולכאו' אלא חוזרים הכתרים שאין מבואר 

בדור הקב "ה הטבות כל על האמורים תכשיטים י"ג מישראל שניטלו שנקט מה ועוד, לבא.

לכל  הכוונה ואם תורה, במתן שקבלו מה אלא מהם ניטל שלא מבואר  בגמ' ואילו  המדבר ,

י"ג . ולא הם כ"ד  הלא כלה, קישוטי

הקב "ה ולביאור אמר מה לשם עה"ת, הראשונים כל תמיהת להקדים יש  הדברים

ה)לישראל לכן(שם קודם נאמר  כבר  והרי מעליך', עדיך הורד  ג)'ועתה איש(שם שתו 'ולא

אופנים. בכמה שביארו  שם ראה עליו', עדיו

רש "י,ובהשקפה בלשון מקדוק העולה וכפי כדלעיל, הכל לבאר  נראה היה ראשונה

להם  שניתנו  'כתרים שהם רש"י כתב  עליו ', עדיו  איש  שתו  ולא 'ויתאבלו הפס' על כי

דהיינו ביאר  חורב' מהר  עדים את 'ויתנצלו בפס' ואילו ונשמע ', נעשה כשאמרו  בחורב,

ה'כתר ' הוא ההבנה, עומק של שהחלק מאליו , עולה והחילוק חורב , מהר בידם שהיה העדי

'עדיו ', וזהו  בתורה, חלקו  את לו  יש אחד כל כי עצמו , בפני אחד  ולכל להם', 'ניתן אשר 

איש שת ו'לא חזר , לא אכן והוא האבלות, בעת מאליו נחסר והוא לבדו , לו תכשיט שהוא

וסילוק  בזיכוך תלויים אלו כתרים כי הנחש , מזוהמת לע"ל יטהרו אשר  עד נמשך עליו '

יחד , לכולם ששייכת התורה כל ידיעת הוא ישראל, כל של הכללי 'עדיים' אולם הרע ,

'היו אשר  התכשיטים הם ית', ומידותיו שמותיו  השגת שהם מלבושים, כי "ג  ומשמשת

בעת  חזרו  אשר והם מהם, נטלו  ואותם במדבר , ה' אחר לכתם מכל נבעה והשגתם בידם',

המשכן  .מגתרומת

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

והיינו נותר מב. והוא בכתר, הוא  הקישוטים  שורש כי

להשיג  זכו לא ישראל ואילו משה, אצל רק

לקבל  ששבו אף כי מפניו, שקרן ההוד את אלא 

השגה  להם  ואין זוהמתן, פסקה לא  הרי קישוטין,

מזוכך  במקום  מעמד להם כשיש בשבת אלא  בכתר

וכדלהלן. החטא, לפני כמו

וראה  והקבלהמג . הכתב ו )בספר  לג בביאור (שמות

חלק  על ש'נעשה' ונשמע ', 'נעשה מעלת



כלה כו  קישוטי

י"גאכן , כנגד הם תורה קישוטי שי"ג  לעיל, שהתבאר  ממה נסתר  לכאורה זה ביאור 

ההבנה, שרשי יהיו  שהם היה הראוי מן למוחין, או"א שפע  כל בא ומהם שבא"א, מידות

חלקי  בידיעת מתבטא שעניינה החיצונית התפיסה שהם מלבושים, י"ג  כאן נחשבו  ואיך

התורה.

יראה לפיכך יחזקאל שהזכיר  הקישוטים בי"ג  המתבונן כי באימה, להציע  נראה

ישראל  עם הקב "ה שהטיב ההטבות כל את כוללים הם אלא תורה, מקישוטי חלק שאינם

ועונש , בשכר תלויה שאינה העליונה, ההשגחה הנהגת התגלתה ובהם המדבר, בדור 

הפסק  לה אין בירמיהמד ולעולם כאמור  יט), ובתהלים(לב פקוחות', עיניך ד)'אשר 'הנה (קכא 

מהנהגת  נבעו  המדבר  דור של התורה השגות כל ואמנם ישראל', שומר  יישן ולא ינום לא

בטחו לילה, אש  ועמוד  יומם ענן בעמוד  בעין עין השגחתו ראו כאשר  כי עמהם, הקב"ה

חיים  חוקי וילמדם בטחונם מה בו העמידה אשר  היא ית' פניו הארת כי ונמצא וכמבוארמו, ,
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

הע חלק על ו'נשמע' במעשה, התלוי כי המצוה יוני,

היו  זוהמתן שפסקה וכיון הבנה, משמעה שמיעה

ראויים והיו נפשי, שלמות לקנין יותר נוטה טבעם 

היופי  בתכלית המהודרים עדות לוחות להם  למסור 

המעשי, ובחלק  העיוני בחלק  דהיינו והקישוט,

עדי  להם  להנתן עוד  ראויים  היו לא  בעגל וכשחטאו

שהוא  העיוני שהחלק לומר  יש ולמבואר כזה, ותכשיט

שהזדהמו  מאחר עליהם שתוהו לא התורה, הבנת

התורה, מידיעת הנובע  המעשי החלק ואילו בחטא,

להם . והושב מהם  ניטל

כמבואר ע"ב)באד "רמד . הגר"א (קכט בזה והרחיב ,

אשגחא) ד"ה פ"א  .(ספד"צ 

במכילתא  ב)מה. ויסע נתנה (בשלח לא  רשב"י אמר 

יושב  היה המן, לאוכלי אלא  תורה

לובש  מהיכן ושותה, אוכל מהיכן יודע ולא  ודורש

וראה  המן. לאוכלי אלא לדרוש נתנה לא מכסה,

למשלי הגר "א  יט)בביאור  התורה (כב נתינת שעיקר

לפי  בהקב "ה. בטחונם  שישמו כדי היא לישראל

חבר  הגרי"א  בזה והרחיב  הבטחון, הוא הכל שעיקר

יב) עקודים שערים ה'(פתחי לעובדי במספיק וראה (פ "ז).

בוטח , מאמין, מבקש, מקוה, בבטחון, דרגות כמה שיש

על  שמשליך  המפקיד , היא מכולם  העליונה אך סומך ,

כפי  הקב "ה, אל גמור חיבור של בטחון ועניינו יהבו, ה'

קומת  מעל שהוא  הכתר , במדת ההנהגה שנראית

השגת  ושלימות טוב, שכולו לעולם ושייך האדם ,

הלומדה. של בטחונו בדרגת תלויה התורה

שליט"א ,והוסיף קופמן אריה משה הג"ר ידי"נ  בזה

הדבקות  שהוא  בבטחון תלויה התורה שקנין

ה  כי שכשהאדםבה', אלא הקב "ה, אצל נשארת תורה

במדרש כמבואר אצלו, בא  הוא  א)למד לג, 'יש (שמו"ר 

לישראל  הקב "ה אמר  עמו, נמכר  שמכרו שמי מקח לך

ויקחו  שנאמר עמה נמכרתי כביכול תורתי לכם  מכרתי

את  לכם  נתתי לישראל הקב"ה אמר וכו', תרומה לי

תטלוה  אל לכם לומר יכול, איני הימנה לפרוש התורה

אחד בית הולכים שאתם  מקום  בכל אלא  יכול איני

אליהו  דבי בתנא  אמר  ולכך  בתוכו, שאדור  לי עשו

ת"ח (פי "ח) כל אמרו מכאן ה', פני נכח  לבך  כמים 'שפכי

כנגדו  יושב  הקב"ה בתורה ועוסק  ושונה וקורא שיושב

בתורה  העליונה שהמעלה נמצא עמו', ושונה וקורא

הבטחון, במדת תלויה והיא ית', בו בדבקות היא

חכמה במשך כ)כמבואר  י, הוא (דברים  שהבטחון

העם כבטחון מוסרי, בטחון יש כי בשכינה, הדבקות

כבטחון  טבעי, בטחון ויש למחסורם, שידאג  במלך 

חזק , יותר  בטחון ויש למחסורה, שידאג  בבעלה האשה

שדואג  כמו בעדו שידאג  המלך , באביו הבן כבטחון

אלה  כל מחסורו, כל לו ויזמין עצמו עניני עבור

אבינו, הוא  מלכנו, הוא השי"ת אצל נקבצו הענינים

יושיענו. הוא  ולכן

וכיון מהםמו. הרי מידות, י"ג א "א  בהנהגת שיש

ישראל  של בטחון אופני י"ג  נובעים 



כלה  שבועות gקישוטי ליל כז תיקון

שאורה  העליונה, ההנהגה פנימיות על המורים זהב, תכשיטי של הקישוט במהות לעיל

תלו מיתלא ממילא תורה, למתן היתה ההשגחה שתכלית וכיון עצמם, באברים נשזר 

ונשמע נעשה באמרם התורה את ישראל באחרמז בקבלת בטחונם תלו העגל ובמעשה ,

קישוטיה  מהם ונאבדו  הורדתה, .מח ומנעו 

רמח "לושורש מדברי קנח)לזה תבונות  כולה (דעת התורה את לישראל נתן לא שהקב"ה

אז כי המצוות, עבודת לכל כוללת 'הכנה זו היתה אלא זו  היתה אלא סיני, הר  במעמד

יוצרו , את לעבוד העשוי לאדם הראויים והמעלות העיטורים כל תחילה להם השלים

אל  ובבואם נדמה. כבהמות נמשל ואז  הרע, ליצר עלול להיות מעלתו נשפל שבתחילה

כח להם להיות במציאותם, להשתלם להם המגיע  היקר  כל ב"ה האדון להם נתן סיני, הר

כל  להשגת מעלתם את השלימה המדבר  בדור  שההנהגה והיינו אותו ', משרתים להיות

בכתרי  מוכתרים ישראל נחשבו  זו  ובדרגה התורה, בנותן דבקות כדי עד התורה, חלקי

כל  יתאימו שעליה הפנימית השלימות הם הכתרים כי קשוטיה, כל קבלו טרם אף  תורה,

הקישוטים  .מטפרטי

קישוטי מעתה כ"ד כל חסרו העגל במעשה אמנם כי הטורים, בעל בדברי לבאר  יש

שוב ואמנם למשכן, מינים י"ג  תרומת בעת קישוטין י"ג חזרו א"א שבהנהגת אלא כלה,

המוחין  קישוטי שהם הכתרים חזרו  לעתידנ לא דסאבותא זיני כ"ד בזיכוך תלוי מצבם כי ,
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

הגרמ"מ  בכתבי וכמבואר קישוטין, בי"ג  הניכרים

קפד)משקלוב חסידים למשנת  ודרגות (כת "י  מדות י"ג  שיש

בכתוב כלולים  וכולם  קיח)בבטחון, המצר (תהלים  מן א '

לא  לי ה' ג ' מי"ה, הוא במרחב ענני ב', י"ה, קראתי

ו', כו', לחסות טוב  ה', אדם , לי יעשה מה ד ', אירא,

כו', סבבוני גם  סבוני ח ', כו', גוים  כל ז ', לחסות, טוב

בי"ג. נכללין והן כו', דחיתני דחו ט',

וכמבואר בשעה מז. חל הזוהמא  שהפסק  לעיל,

מתן  טרם  ונשמע', 'נעשה שאמרו

תנחם ' ישרים  'תומת נאמר זו אמירה על שהרי תורה,

פח.) שבת  הנתיה"מ(ראה  וביאר  שם), יעקב שאנו (נחלת

טעמים, או עתידות אחר לחקור בלי בהקב "ה בוטחים 

כאמור משיג, אינו התם כי 'תם ', כא)ונקראו ט, (איוב

אדע '. לא אני 'תם

והנה  האר"ימח . דברי נודעו ג)כבר  פסח (שעה "כ

בעדי  ותבואי ותגדלי 'ותרבי שהפסוק

מקטנות  ז"א  עליית שלבי שלשה על מורה עדיים ',

ובכתבי  מוחין, שלשה הם  עדיים' ו'עדי לגדלות,

משקלוב כב)הגרמ"מ ח"ב אלו (זהר שלשה שמעל כתב

ישראל  בני 'ויתנצלו בפס' האמור  והוא  רביעי, עדי יש

העליה  שכל כוונתו, לפרש יתכן ולמבואר , עדיים', את

אך  ועצמו, בכבודו הקב "ה ע "י נעשית לגדלות מקטנות

של  בטחונם מכח  תורה במתן ניתן הרי העליון העדי

שהמירו  בעת מהם  ניטלה זו מעלה ולכן ישראל,

עשב. אוכל בשור בטחונם

וכן תפארת',מט. 'כליל שבת בתפילת הכתרים נקראו

'תעטרנו  ולתהילה] לשם  [תתנו ובהושענות

שקבלו  הכתרים דהיינו הרוקח , וביאר  כלולה', באהבה

שלימה  אהבה היא  כלולותיך' 'אהבת היתה שם  בסיני,

פנימית. שלימות על מורים  שהכתרים הרי דופי, בלי

וכבר הגר "א נ. בהגהה )כתב וזיוניהון  ד"ה פ"א  ששני (ספד"צ 

בדברי  דבריו ותלה ובינה, חכמה הם כתרים

פ"ד)תנדב "א  אדם(ח"ב של ככתרו היו הכתרים ששני

האחיזה  את בחטאו איבד  שאדה"ר והיינו הראשון,



כלה כח קישוטי

אל  לבם נדבת שהרימו  כיון מקום מכל אך זהב, כגלילי הפנימיים האברים היו ולא לבא,

חיצוניותם  על התכשיטים אור וחל העליונה, ההשגחה מהם פסקה לא .נאקודש,

והכתרים  הקישוטים הוראת 

על והנה  מהוראתם נובע בהכרח  שימושיהן וחילוק הקישוטים צורות ריבוי מהות

ואמנם  קישוטין. בכ"ד נמנה שלא הכתר הוא להם וראשון וראש  העליונה, ההנהגה אופני

אלא  מתקשט אינו  האיש  ואילו  באשה, אלא יופי קישוטי  שאין הענין לעיל התבאר כבר 

של  בראשו  הכתר  והוא לאיש, אחד  קישוט מצינו  מקום מכל אך ופעולתו , מלאכתו בכלי

עומד אלא הראש, את ומפאר מקיף אינו כי קישוט, מכל ותכליתו  בצורתו  שונה והוא מלך,

יותר עליון למקום משתייך המלך של שראשו מורה גובהו  וצורת הוא נבעליו, והרי ,

מכל  נבדל הוא ובזה התחתון, המלך אל עליון שפע ומעביר המרכז צינור של כתחתיתו 

את  מרומם הכתר  ואילו מעשיו , ביופי ותלויין האדם, באברי נשזרים שכולם הקישוטין,

אלא  במעשיו, תלוי אינו  המלך כי קומתו, את ומגביה העצמית, ממעלתו למעלה האדם

אלוהיו ה' אלא מעליו  שאין .נגבכך
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

פסקה  כאשר  תורה במתן לה זכו וישראל בדעת,

לש"ו וראה מוחין, קבלו ושוב  שער זוהמתן, (הקדו"ש ,

פ"ב) קדים .הפונה 

ואף ניטלו נא. הכתרים רק כי כדלעיל, יבואר זה

הדעות, שיבוש שהיא  הזוהמא , מחמת

התאווה, חטא  מחמת ניטלו הקישוטין שאר  ואילו

גילו  הרי הלשכה, לתרומת מממונם הפרישו וכאשר

ראויין  היו ושוב  החמדה, על התגברות צד בכך

מנע במוחם  החטא שורש שעדיין אף גופם, לקישוטי

כתריהם . השבת מהם 

כלשון ע"ב)מהר"לנב. נו  שבת על (ח"א מורה שהכתר 

חיים ובדרך נבדלת, מי "ד-טו )מעלה (פ "ד

הכתר , בעל של המדרגה תכלית הוא  שהכתר  כתב 

התורה, אל לחיבור להגיע היא האדם שתכלית והיינו

אור , עמודי תר "ך  כוללת והיא בעולם , רצונו גילוי שבה

בתלמוד, הוא  ועיקרם דרבנן, וז' דאו' מצוות בתרי"ג 

כמבואר  בתושבע "פ , הם התורה שכתרי להלן וכמבואר 

תורה באור  .(מ"ג)בהרחבה

להקב "ה (כט:)במנחותוהנה מצאו רבנו שמשה מצינו

הקב "ה יוש  לו ואמר לאותיות, כתרם וקושר  ב

תילים תילי קוץ כל על בהן לדרוש עתיד  עקיבא  שרבי

זללה"ה  שפירא הגר "מ ממו"ר ושמעתי הלכות, של

התוכן  שהיא הנעלמת החשיבות הוא  האות שכתר 

שהבריאה  מחמת הוא  והעלמתה האות, של הפנימי

רבי  זולת אדם, לכל והעלם  חושך  יוצרים  והטבע

עומק  את שהשיג עד  התורה, על נפשו שמסר עקיבא 

שנינו כך ועל בחשיכה, אף מאיר שהוא  (סוטההתורה

שנתן מט:) רש"י ופירש תורה, כבוד בטל ר"ע  'משמת

שאין  גדול תורה כבוד  וזהו וקוץ , קוץ  כל לדרוש לבו

פרט  כל איך לאור  שהוציא  והיינו לבטלה, דבר  בה

בגי' "כתר" שלכן ואמר  בתחתונים. למעשה חל בתורה

מואב , משדה  רות  יצירת ע"י רק  כי ו'דוד', 'רות' הוא

מאירים אור  עמודי תר "ך  היאך דוד במלכות התגלה

מקום . בכל

וראה הגר "א נג . ט)דברי ד 'עטרת (משלי הכתוב  על

חן, מעלה אינה שהעטרת תמגנך ', תפארת

דרך  אין כי העטרת, שלובשין במי שמתפארים  אלא 

בני  בו ומתפארין הגדולים , אלא העטרת ללבוש

יראין  שהכל מגן, הוא העטרת וגם  ואוהביו, משפחתו

ומבואר  מלכות, לבוש שהוא  עטרת שלובש ממי

משמעות  לה שיש אלא לנוי, כקישוט משמשת שאינה



כלה  שבועות gקישוטי ליל כט תיקון

אבריו ,ואכן, מעלת על מורים הקישוטים כי המהות, חילוק על מורה הצורה שינוי

מורה  הכתר אולם ונפש , גוף  בעמל וקניינה התורה, ידיעת במרחבי התפיסה כלולה ובהם

ראשו על אדם נשמת ה' נר מהלו נובעת שהיא המוח, הבנת ראשנד על על חבוש והוא ,

מרומים  גנזי אל חיבורו ובו קומתו, השלמת אחר רק .נה האדם

במעשה מרגניתא ישראל, חכמי של חולין דשיחת חספא תותי נמצאת דא טבא

ה"א )הנודע  פ"ו שבת שעשה (ירושלמי  עקיבא ברבי גמליאל , רבן אשת ראתהו זהב , של עיר לאשתו 

שהיתה  לבעלה, היא שעשתה כמו לי עשית וכי לה אמר  בעלה, לפני אמרה בה, וקנאה

קיבלה  גמליאל רבן שאשת והיינו  תורה. ללמוד שיוכל כדי לו  ונתנת ראשה קליעות מוכרת

לראש  עטרה שהיא זהב, של בעיר חפצה וכאשר תכשיטין, ע"ב)רק מט בעלה (סוטה לה אמר  ,

לשה"ש  הגר"א בפירוש  כמבואר  עקיבא, רבי כאשת בשלימות, תלוי י )שהכתר  עי"ש .(א,

בעטרתה ומה זכתה לא 'רחל', הקרויה עקיבא, רבי אשת אף  כי זו, מעלה מקום נורא

שנים  כ"ד בלימוד מעלתו עקיבא רבי השלים ידה שעל אחר אלףנואלא כ"ד  והעמדת ,

כשהוא  אלא נאה זהב של כתר אין כי זהב, של עיר לה נתן לזכותה, שזקפם וכיון תלמידים,

הכלה. של תכשיטין כ"ד  שלימות אחר בא

הכתרים  כל נטל משה

ע"א )בנדריםוהנה ולזרעו ,(לח למשה אלא תורה ניתנה לא חנינא ברבי יוסי רבי אמר
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

שחובש  למי מצטצמת אינה מעלתה ולפיכך  מרוממת,

בו. מתפארים קרוביו אף אלא  העטרת, את

והענין החייםנד . בנפש היטב  פט"ז)מבואר שסוד(ש "א 

שורה  שהנשמה הוא , קדישין המוחין

בקירוב  ראשו על ומאיר ומקיף חופף וקצתה במוח ,

ונעלמה  גנוזה למעלה כולה היא עיקרה אבל מקום.

ואין  מקום , בריחוק ומאיר הפה. בתוך  העליון במקורה

לא  אם  הנשמה אור  נצוצי בחינת להשיג  בעולם מבוא 

בקדושה. בתוה"ק והתבוננות והעיון העסק  ע "י

היו  התורה. את לקבל סיני הר על ישראל וכשעמדו

כולם וזכו הקב "ה, מפי הדברות לשמוע מבקשים 

בחינת  זהר  ניצוצי זיו עליהם ומאיר  חופף שהיה

הכתרים סוד והוא כביכול, ית' פיו מנשמת הנשמה

ועי  ראשם. על עולם ושמחת בסיני. להשיג שזכו זכו "כ 

התוה"ק. נשמת פנימיות סתרי

ולכן אף נה . כי יוד , של העליון בקוצו נרמז הוא

בבחינתו  הרי הגוף, מן חלק אינו שהכתר 

א' [אי"ן והבינה, החכמה עם מתייחד  הוא  התחתונה

בשרשו  עצמו מבחינת אך  בינה], ן' חכמה י' כתר 

רמונים פרדס  וראה ונקודה, שם לו אין ב)הפשוט .(יט

וידועים שמואלביץ נו. הגר"ח מוסר דברי (שיחות

צב) ר"עמאמר  נכנס שלא שהטעם 

שימשיך  אשתו הסכמת את שמע כאשר לביתו

י"ב  שמעלת משום הוא  שנה, י"ב  עוד  בלימודו

ולמבואר  רצופות, וארבע כעשרים אינה י"ב  ועוד

שנים כ "ד  כי בששרשם, הדברים הם  כן הלא כאן

דיקנא  תיקוני וי"ב  דא"א דיקנא  תיקוני י"ב  כוללים

הלא  מא "א , בא דז "א שפעו שכל וכיון דז"א ,

מא"א  נפלאה הארה נמשכה ברצף נמשכו כאשר

לז "א.



כלה ל קישוטי

ונתנה  עין טובת בה נהג  משה שלך, כתבן אף  שלך פסולתן מה לך פסל לך כתב  שנאמר 

השירה  לי תהיה למען הזאת השירה את לכם כתבו  ועתה נאמר  שהרי ומקשי' וכו ', לישראל

לומר הנידון מה ביאור , טעון זה ומאמר  בעלמא. פילפולא אלא ישראל, בבני לעד  הזאת

בזה. האריכו  וכבר לישראל, ולא למשה, רק נתנה התורה שכל

מה אכן פי על לבארו  יש שניות, בלוחות האמור במקרא נדרש זה שמאמר כיון

ע"א )שמצינו  פח שבכולן (שבת העגל, מעשה אחר  מישראל שנטלו  הכתרים על יוחנן רבי דאמר 

כח שבהם המוחין הם כי הכתרים, רק מהם שהסתלקו התבאר וכבר  ונטלן. משה זכה

ניתן  שפלפולא בנדרים הגמרא שהסיקה וזהו בישראל, נותרה התורה ידיעת אך ההבנה,

התורה, כל ידיעת שאמנם נמצא והבינה. חריפות שיטת דהיינו  שם תוס' וביארו  למשה, רק

למשה, דוקא ניתנה הבנתה, עומק תפיסת ורק ישראל, לכל ניתנה כ'שירה', נחשבת שהיא

עינו בטוב ישראל כל קבלו .נז וממנו

בתושבע"פ  וכתרים בתושב"כ קישוטים 

ע"א )בעירוביןוהנה  משתכחת (נד תורה היתה לא הלוחות נשתברו  אלמלא אמרו ,

נצרך  שהיה מה כל ידעו בלוחות מסתכלים וכשהיו  הלוחות', על 'חרות שנאמר מישראל,

ובירושלמי בשבירתם, רק התחדשה התורה בלימוד והשכחה בתורה, ה"ד)להם פ"ב אמר(פאה

עתיד ותיק שתלמיד  מה אפילו  ואגדה, גמרא משנה מקרא הדברים', ככל 'ועליהם ריב "ל

הוא, חדש  זה ראה שיאמר  דבר  יש  טעם מה בסיני, למשה נאמר כבר רבו  לפני לחדש

בשקלים הוא וכן לעולמים. היה כבר  לו ואומר חבירו  ה"א )משיבו אחי (פ"ו בן חנניה אמר

הלוי הבית וביאר  תורה, של ואותיותיה דקדוקיה  ודיבור  דיבור  כל בין יהושע  דרושרבי (ח"ג

ושומרים יח) התורה את המקיימים היו  וישראל רמוזה, היתה התורה כל ראשונות שבלוחות
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

פעולת  הראייה,נז . עצם  כי רבדים , כמה כוללת העין

לשאר  ביחס ביותר  חיצונית תפיסתה

לה  שאין כיון טעות, צדדי הרבה בה ויש החושים,

את  שמיפים הקישוטים  ומעלת הדבר , לעצם חיבור

תפיסה  לגבי רק היא אליו, מחוברים  שאינם אף הגוף

ואינם הדבר , בעצם הם  וההבנה השמיעה כי זו,

עומק  זאת, לעומת אכן החיצוני, ממראהו מתפעלים 

והיא  החושים, כל מעל היא העין של התפיסה

בראית  ושורשה רעה', 'עין או טובה' 'עין הנקראת

באופן  רמח "ל שביאר [כמו עיניך' 'בין שמקומו המצח ,

והיא  עי"ש], דרישא, עינוי במרום , באדיר  מופלא 

על  ואכן לעולם, פתוחות שעיניה העליונה, ההשגחה

והנחילו  משה זכה ובו הכתר , זולת קישוט אין המצח 

בלא  'מלכותא היא  הרי ובהעדרו עינו. בטוב  לישראל

קה .)תגא ' והחוצפה(סנהדרין העזות מקור (ראהשממנה

בני) ברוך ד"ה שם שאף רמח"ל בקרח  מצינו אשר  והוא  ,

הטעתו, 'עינו' כי משה, על לחלוק ראה היה, שפיקח

ואכמ"ל.



כלה  שבועות gקישוטי ליל לא תיקון

שניות  בלוחות אבל קדושה, תשמישי והוא תורה, הספר  בו שמונח הקודש כארון אותה,

פה, שבעל תורה של קלף  בבחינת הם שישראל נמצא פה, שבעל התורה להם ניתנה

הכתוב  ג)כמאמר ז  ג, ג ספר(משלי  יחד  הם שעליו  והכתב  שהקלף וכשם לבך, לוח על כתבם

יגיעתו ולפי מדרגתו לפי זוכה ואחד  אחד וכל הוא. חד כולא וישראל התורה כן תורה,

הקדושה. בתורה

התנחומאוכבר דברי נח)נודעו  כי (פר' שבכתב, התורה על היתה לא ההר  שכפיית

הכפיה  וכל מעט. והיא וצער  יגיעה בה שאין כיון ונשמע ', 'נעשה ואמרו כלם ענו  עליה

כמות  עזה והיא וחמורות קלות מצות דקדוקי בה שיש  שבע "פ, התורה על רק נצרכה

נפשו ובכל לבו  בכל הקב"ה שאוהב מי אלא אותה לומד  שאין עד קנאתה, כשאול וקשה

שבע"פ . תורה לעמלי הוא ברוך הקדוש  גנזו ראשון ביום שנברא אור לפיכך מאודו , ובכל

שם מצינו טז)ועוד תשא  לוחות (כי  שני לך פסל לו  ואמר למשה הקב "ה התרצה שכאשר

שהיו הראשונה למדרגה שיזכו כדי בראשונות, שהיה כמו הכל לכתוב  משה התפלל אבנים,

מקרא, זה לך' 'כתב  רק בכתב , כולה להם יתן שלא הקב "ה לו והשיב שוכחים, ואינם למדים

חדש קנין נוסף הלוחות, שנשתברו שאחר  הרי פה, בעל מעתה יהיו  והתלמוד המשנה אבל

בלבם  תורה  נקבע אנכי כשאמר תורה מתן שבעת ובעוד  ויגיעה, עמל ע "י והוא בתורה

טו) א בנפש(שהש"ר התורה נקבעת פה שבעל בתורה העמל ע "י רק הלוחות שבירת אחר  הרי ,

תצה]. אות ע"ב  צט סנהדרין הגרש"ר  ובשיעורי שמואל בזכרון עוד [וראה האדם

אולם נמצא, ביוה"כ, שניות בלוחות וקבלוה לישראל, כולה נשארה שבכתב שהתורה

הכתרים  אך התורה, ידיעת צד שהם תורה, קישוטי אלא לנו אין תושב"כ ספרי כ"ד  בכל

כח שבהם המוחין פנימיות השגת הוא הכתר  שענין וכמבואר  שבע "פ, בתורה גנוזים

בתושבע"פ . גנוזה שהיא הפנימית, לנקודה להגיע התורה עמל ע"י וזאת ההבנה,

בתנחומאובזה  אמרו כי משה, ע"י הכתרים נטילת על חדש  אור  טז)יאיר  תשא  כל (כי 

רבינו משה שאצל והיינו במתנה, לו  ניתנה כך ואחר ושוכח תורה לומד  היה יום ארבעים

שבלוחות  וכמו תושב "ע, של כגוף  קדוש  גופו ונעשה השבירה, קודם כמו  התורה כל היתה

שניתן  מה כל משה של בראשו כתוב  היו  כך התורה, דברי כל כתובים היו הראשונים

כמבואר . כתריה, והיינו  בתושבע"פ , להשיג לאדם



כלה לב  קישוטי

בשבת הכתרים חזרת 

חייםבפרי  פ"ח)עץ השבת  הכתרים (שער  את שבת ליל בכל מחזיר  רבינו  שמשה מבואר 

נשמה  תוספת מקבלים משה שנטל זה ומחלק יום נח לישראל, בתפלת אומרים זה ועל ,

ומחזיר תורה במתן שזכה אורו  למדריגת בשבת שזוכה חלקו', במתנת משה 'ישמח השבת

המאור  במנורת גם וראה לישראל. פ "א )הכתרים ח "ה כ"ד נ"ג אבוהב, ונטלן (מהר "י 'זכה רבינו  שמשה ,

פטירתו '. לאחר ומתורתו  בחייו  ממנו  שילמוד מי לכל להחזירן ברשותו ,

לא ולמבואר , שמשה משום היא, משה ע "י בשבת הכתרים שחזרת טעמו , לפרש  יש

הראשונים  כתרים בידו  נותרו  הרי הנחש , זוהמת אליו  שבה שלא וכיון בעגל, שבהם נטחטא ,

לתיקונו העולם שבכל בשבת כאשר אלא בה תפיסה אין ישראל לכל אך התורה, הבנת

במדרש  כמבואר הדעת, עץ חטא וי"ב)כלפני פי "א  והיינו(ב"ר שעות, ל"ו  שימש  הגנוז שאור

שכולה  היא, השבת שמעלת משום הוא ובהכרח הדעת, עץ חטא שלאחר השבת ביום גם

אור ונגנז בראשית, שבת עברה אשר עד הבריאה פגם ניכר  לא ולפיכך מחטא, למעלה

הדע "ה בספר עוד וראה ד)הגנוז, סי ' ט ענף ד דרוש  .(ח"ב

והם אכן, התורה, קישוטי את רק יש  תושב "כ של ספרים בכ"ד הרי המבואר, כפי

ע "י  רק היא החזרתם ולפיכך תושבע"פ , בהבנת תלויים כתריה אך באותיותיה, נמצאים

כתרי  את בהם להנחיל ניתן עוה"ב  מעין השבת ביום ורק שבת, מסכת פרקי כ"ד  לימוד

לישראל. התורה הבנת

בעתיד הכתרים חזרת 

ע"א )בשבתוהנה ה'(פח ופדויי שנאמר לנו . להחזירן הקב"ה עתיד לקיש  ריש  אמר 

אליהו ובסדר  ראשם, על שמעולם שמחה ראשם, על עולם ושמחת ברנה, ציון ובאו  ישובון

ישמעאל )זוטא רבי  ד"ה ראשם'.(פ "ד על אלא נאמר , לא בלבם עולם 'שמחת הדרשה בביאור הוסיף 

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

והרחיב סופרנח . החתם  יז)בזה לא, 'נשמה (שמות

להם שקשרו הכתרים  אותן היא יתירה

הורידו  ושוב  ונשמע, נעשה נגד  השרת מלאכי רבוא ס '

עור  קרן ומשם למרע"ה כולם וניתנו חורב  מהר עדים 

ניצוץ  שבת לשומרי מרע"ה נותן שבת ובכל פניו,

במוצש"ק'. לו ומחזירו כתרו מחלק 

והוא שביאר נט . כמו משה, פני עור  קרינת ענין

ע)רמח"ל סי ' תבונות  קיים(דעת כי לכך שזכה

זיכוך  אותו לזכך לגופו, הנשמה בביאת האדם  תכלית

שם והוסיף החמרית, מדרגתו משפל ולהעלותו ממש,

פו ) הנשמה (סי ' בין החיבור  משלימות יוצא הפנים  שזיו

בפני  בגוף או עצמה בפני בנשמה קיים הזיו ואין לגוף,

הוא  שהוא  וכמבואר יחד. מחיבורם רק אלא עצמו,

אל  חיבורו ועל בעליו, רוממות על המורה ה'כתר', ענין

אמרו כך  ועל עליון, ב)מקור יא , אור (ב"ר דומה 'אינו

אדם כל כי השבוע ', ימות לכל בשבת אדם של פניו
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ה"ב)והרמב "ם פ "ח לא (תשובה בו אין הבא העולם הראשונים, חכמים אמרו  "כך כתב

מזיו ונהנין בראשיהן ועטרותיהם יושבים צדיקים אלא תשמיש , ולא שתיה ולא אכילה

העולם  לחיי זכו  שבגללה שידעו  דעת כלומר בראשיהן' 'עטרותיהן שאמרו  זה וכו ', השכינה

שלהן  העטרה והיא עמהן, מצויה ואין סהבא ראשם' על עולם 'ושמחת אומר  הוא והרי .

ומהו הידיעה, היא כאן חכמים שאמרו עטרה כך הראש , על שתנוח  כדי גוף  השמחה

בגוף והם יודעים שאינם מה הקב "ה, מאמתת ומשיגין שיודעים שכינה, מזיו נהנין שאמרו 

ביאר בתנד "א שהרי להעיר, יש  וא"כ הנ "ל, לדרשה הרמב "ם כוונת ולכאו ' השפל", האפל

הוא  שהלימוד נקט הרמב "ם ואילו בלבם', עולם 'שמחת נאמר שלא ממה היא שהדרשה

גוף . השמחה שאין ממה

הכתרים אכן גם ישובו לבא שלעתיד לומר לקיש ריש שכוונת נמצא המבואר , לפי

דבר היא שבלב השמחה ואמנם הלב , תפיסת רק ולא שבראש, במוחין התורה השגת של

לבבך' 'ורחב כאמור  הגוף , על השלכה לו  שיש  ה)מוחשי, ס  לבי'(ישעיה לב)'תרחיב  קיט ,(תהלים

שאינה  השגה עניינה ראשם' על ה'שמחה ואילו  הזה, עולם של השמחה בגדרי וכולה

עוה"ב מהנאות שהיא השכינה, מזיו  היא הנאתה ואף  הגוף, בכלי .סאקיימת

תרמט)אמתובשפת בא, הוא,(פרשת הכתרים, את להחזיר  הקב"ה שעתיד  שהטעם כתב 

ומצות  זמנים ויש  וגנוזים, צפונים והם דורות, לדורי הם הקב "ה שנתן המתנות שכל משום

במקומם, קיימים הם הרי לגלותם זכות לישראל אין וכאשר להתגלותם, זוכים ידיהם שעל

תורה, במתן ישראל שקבלו בכתרים וכן להחזירם, ראויים שיהיו  לעת גנוזים הם ושם

להשאיר אפשר  שיהיה מי ישראל בכלל הכין שהקב "ה והיינו ונטלן, משה זכה כשניטלו,

כשיהיו לבא ולעתיד  בגלוי, לקבלם יכולים כולם שאין בזמן גם ההארות אותם את אצלו 

לנו . לחזור  עתידין לגילויים, ראויים ישראל

מיקומם  לפי  התכשיטים מהות 
האדםאמר  מכל יב)החכם כה שמעת',(משלי אזן על חכם מוכיח  כתם וחלי זהב  'נזם

של  התכשיט לעשות ודרך לפנים, תכשיט הוא וחלי לאוזן, תכשיט הוא נזם הגר"א, וביאר
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

בעל  וראה משה, של מחלקו ניצוץ  מקבל מישראל

ויקהל)הטורים  לכתוב (ריש שבת פרשת נסמכה שלכן

משה'. פני קרן 'כי

לשון יד,הגר "א ס . 'וערומיםיח)(משלי  שם  הכתוב על

את  ומכתירין שמעטרין כלומר דעת', יכתירו

בדעת  עצמן את שמעטרים וגם  בעצמן, שיודעין מה

סוד והן בראשיהן, ועטרותיהן שאמרו כמו שלהם ,

לכן  כידוע , בכתר  מקורו שהדעת ומפני עטרין התרין

דעת. יכתירו אמר

וראה  צדיק סא. המקיף (ויקרא)פרי אור הוא  שהכתר 

של  המוחין בכלי להשיגו אפשר  שאי

'אין'. נקרא הוא  ולכן האדם ,
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כאשר טוב כן ונאים טובים המה אלו תכשיטין ששני וכמו יקר , היותר מדבר הפנים

לפארו ופעולתו  למקומו, תואמת תכשיט כל של שמהותו מדבריו מבואר  חכם, המוכיח

קישוטי  מכ"ד קישוט של עניינו  את לבאר נבא זו  הנחה ומכח התאמתו. מעצם נמשכת

בירושלמי שתוארו  וכפי ישעיה, שמנה ה"ב)כלה פ "ו .סב(שבת 

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

טרם כל סב. של מהותו ביאור להשלים בידי עלה

ואקווה  מקומו, לפי ופעולתו תכשיט

בשמחת  לשמוח  בקרוב השי"ת יזכנו כאשר  להשלימו

יפה'. בת 'אסתר בתנו
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תורה 

בראשית  פרשת

הארץ:‡א ואת הּׁשמים את אלהים ּברא ובהּו·ּבראׁשית תהּו היתה והארץ §¥¦−¨¨´¡Ÿ¦®¥¬©¨©−¦§¥¬¨¨«¤§¨À̈¤¨«§¨¬¸ŸÆ¨½Ÿ
הּמים: ּפני על מרחפת אלהים ורּוח תהֹום ּפני על אֹור ‚וחׁשךְ  יהי אלהים וּיאמר §−¤©§¥´§®§´©¡Ÿ¦½§©¤−¤©§¥¬©¨«¦©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−§¦´®

אֹור: החׁשךְ :„ויהי ּובין האֹור ּבין אלהים וּיבּדל טֹוב ּכי האֹור את אלהים וּירא ©«§¦«©©¯§¡Ÿ¦²¤¨−¦®©©§¥´¡Ÿ¦½¥¬¨−¥¬©«Ÿ¤
יֹום ‰ בקר ויהי ערב ויהי לילה קרא ולחׁשךְ  יֹום לאֹור | אלהים ¬¤Ÿ¦³¨Æ½§©−Ÿ¤¨´¨¨®§¨©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¡̧¨§¦©וּיקרא

למים:ÙÂאחד: מים ּבין מבּדיל ויהי הּמים ּבתֹוךְ  רקיע יהי אלהים וּיאמר ¤¨«©´Ÿ¤¡Ÿ¦½§¦¬¨¦−©§´©¨®¦¦¦´©§¦½¥¬©−¦¨¨«¦
Ê אׁשר הּמים ּובין לרקיע מּתחת אׁשר הּמים ּבין וּיבּדל הרקיע את אלהים −¤£¦½©©´¥©½¦¨»¨©´©¦Ÿ¦»¤¨«¨¦©¼©©§¥À¥³©©̧¦Æ£¤Æ¡©´©©וּיעׂש

כן: ויהי לרקיע יֹום Áמעל בקר ויהי ערב ויהי ׁשמים לרקיע אלהים וּיקרא ¥©´¨«¨¦®©©«§¦¥«©¦§¨¯¡Ÿ¦²¨«¨¦−©¨¨®¦©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬
ותראה ÙËׁשני: אחד מקֹום אל הּׁשמים מּתחת הּמים יּקוּו אלהים וּיאמר ¥¦«©´Ÿ¤¡Ÿ¦À¦¨¸©©¹¦¦©³©©¨©̧¦Æ¤¨´¤½̈§¥«¨¤−

כן: ויהי וּירא Èהּיּבׁשה יּמים קרא הּמים ּולמקוה ארץ לּיּבׁשה | אלהים וּיקרא ©©¨®̈©«§¦¥«©¦§¨̧¡Ÿ¦³©©¨¨Æ¤½¤§¦§¥¬©©−¦¨¨´©¦®©©¬§
טֹוב: ּכי ּפרי È‡אלהים עץ זרע מזריע עׂשב ּדׁשא הארץ ּתדׁשא אלהים  וּיאמר ¡Ÿ¦−¦«©´Ÿ¤¡Ÿ¦À©«§¥³¨¨̧¤Æ¤½¤¥µ¤©§¦´©¤½©¥´§¦º

כן: ויהי הארץ על בֹו זרעֹו אׁשר למינֹו ּפרי עׂשב È·עׂשה דׁשא הארץ וּתֹוצא ³Ÿ¤§¦Æ§¦½£¤¬©§−©¨¨®¤©«§¦¥«©¥̧¨¹̈¤¤ÂÇ¤¥´¤
טֹוב: ּכי אלהים וּירא למינהּו בֹו זרעֹו אׁשר ּפרי עׂשה ועץ למינהּו זרע »¦−¦Æ§¦¥½§¥¯«Ÿ¤§¦²£¤¬©§−§¦¥®©©¬§¡Ÿ©̧¤©³¦§©מזריע

‚È:ׁשליׁשי יֹום בקר ויהי ערב הּׁשמים Ù„Èויהי ּברקיע מארת יהי אלהים וּיאמר ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«©´Ÿ¤¡Ÿ¦À§¦³§ŸŸÆ¦§¦´©©¨©½¦
וׁשנים: ּולימים ּולמֹועדים לאתת והיּו הּלילה ּובין הּיֹום ּבין והיּוÂËלהבּדיל §©§¦¾¥¬©−¥´©®̈§¨§¨³§ŸŸÆ§´£¦½§¨¦−§¨¦«§¨³

כן: ויהי הארץ על להאיר הּׁשמים ּברקיע ׁשני ÊËלמאֹורת את אלהים וּיעׂש ¦§ŸÆ¦§¦´©©¨©½¦§¨¦−©¨¨®¤©«§¦¥«©©´©¡Ÿ¦½¤§¥¬
לממׁשלת  הּקטן הּמאֹור ואת הּיֹום לממׁשלת הּגדל הּמאֹור את הּגדלים ¤´¤§¤§Ÿ−Ÿ©§Ÿ¦®¤©¨³©¨ŸÆ§¤§¤´¤©½§¤©¨³©¨ŸÆ§©הּמארת

הּכֹוכבים: ואת להא ÊÈהּלילה הּׁשמים ּברקיע אלהים אתם הארץ:וּיּתן על יר ©©½§¨§¥−©«¨¦«©¦¥¬Ÿ¨²¡Ÿ¦−¦§¦´©©¨¨®¦§¨¦−©¨¨«¤
ÁÈ:טֹוב ּכי אלהים וּירא החׁשךְ  ּובין האֹור ּבין ּולהבּדיל ּובּלילה ּבּיֹום »¦−¦ŸÆ©´©©½§¨«§©§¦½¥¬¨−¥´©®¤©©¬§¡Ÿ§¦§ולמׁשל
ËÈ:רביעי יֹום בקר ויהי ערב נפׁשÙÎויהי ׁשרץ הּמים יׁשרצּו אלהים וּיאמר ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«©´Ÿ¤¡Ÿ¦½¦§§´©©½¦¤−¤¤´¤

הּׁשמים: רקיע ּפני על הארץ על יעֹופף ועֹוף הּתּנינם Î‡חּיה את אלהים וּיברא ©®̈§Æ§¥´©¨½̈¤©§¥−§¦¬©©¨¨«¦©¦§¨´¡Ÿ¦½¤©©¦¦−
עֹוף  ּכל ואת למינהם הּמים ׁשרצּו אׁשר הרמׂשת | החּיה נפ ׁש ּכל ואת Ÿ¦®§¥´¨¤´¤©«©¨´¨«Ÿ¤¿¤£¤Á¨«§¸©©¹¦§¦«¥¤À§¥̧¨³§©הּגדלים

טֹוב: ּכי אלהים וּירא למינהּו ּומלאּוÎ·ּכנף ּורבּו ּפרּו לאמר אלהים אתם ויברךְ  ¨¨Æ§¦¥½©©¬§¡Ÿ¦−¦«©§¨¯¤Ÿ¨²¡Ÿ¦−¥®Ÿ§´§À¦§³
ּבארץ: ירב והעֹוף ּבּיּמים הּמים יֹום Î‚את בקר ויהי ערב ויהי ¤©©̧¦Æ©©¦½§¨−¦¬¤¨¨«¤©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬
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וחיתֹוÙ„Îחמיׁשי: ורמׂש ּבהמה למינּה חּיה נפׁש הארץ ּתֹוצא אלהים וּיאמר £¦¦«©´Ÿ¤¡Ÿ¦À¥̧¨¹̈¤¤³¤©¨Æ§¦½̈§¥¨¬¨¤²¤§©«§
כן: ויהי למינּה למינּהÎ‰ארץ הּבהמה ואת למינּה הארץ חּית את אלהים וּיעׂש ¤−¤§¦¨®©«§¦¥«©©´©¡Ÿ¦Á¤©©̧¨¹̈¤§¦À̈§¤©§¥¨Æ§¦½̈

טֹוב: ּכי אלהים וּירא למינהּו האדמה רמׂש ּכל אדם ÂÎואת נעׂשה אלהים וּיאמר §¥²¨¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−¦«©´Ÿ¤¡Ÿ¦½©«£¤¬¨¨²
ּובכל  הארץ ּובכל ּובּבהמה הּׁשמים ּובעֹוף הּים בדגת וירּדּו ּכדמּותנּו ¨§¤̈½¨¨§Á¦§©̧©¹̈§´©¨©À¦©§¥¨Æ§¦§®¥§¦−¥§©§ּבצלמנּו

הארץ: על הרמׂש ּברא ÊÎהרמׂש אלהים ּבצלם ּבצלמֹו האדם את | אלהים וּיברא ¨¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤©¦§¨̧¡Ÿ¦³¤¨«¨¨Æ§©§½§¤¬¤¡Ÿ¦−¨¨´
אתם: ּברא ּונקבה זכר ּורבּוÁÎאתֹו ּפרּו אלהים להם וּיאמר אלהים אתם ויברךְ  Ÿ®¨¨¬§¥−̈¨¨¬Ÿ¨«©§¨´¤Ÿ¨»¡Ÿ¦¼©¸Ÿ¤¨¤¹¡Ÿ¦À§¬§²

על  הרמׂשת חּיה ּובכל הּׁשמים ּובעֹוף הּים ּבדגת ּורדּו וכבׁשה הארץ את ©¤¬¤ª®¨§º¦§©³©¨Æ§´©¨©½¦§¨©−̈¨«Ÿ§¦§¤̈−¨¤¬§¦ּומלאּו
כל ËÎהארץ: ּפני על אׁשר זרע זרע | עׂשב ּכל את לכם נתּתי הּנה אלהים וּיאמר ¨¨«¤©´Ÿ¤¡Ÿ¦À¦¥Á¨©̧¦¨¤¹¤¨¥´¤Ÿ¥´©¤À©£¤Æ©§¥´¨

לאכלה: יהיה לכם זרע זרע עץ פרי ּבֹו אׁשר העץ ּכל ואת חּית Ïהארץ ּולכל ¨½̈¤§¤¨¨¥²£¤¬§¦¥−Ÿ¥´©¨®©¨¤¬¦«§¤−§¨§¨««§¨©©´
ירק  ּכל את חּיה נפׁש ּבֹו אׁשר הארץ על רֹומׂש | ּולכל הּׁשמים עֹוף ּולכל ¤¬¤¨¤̈½©¤´¤ÂÂ̈¤§¨¸©¨©¹¦§´Ÿ¥´©¨À̈¤£¤Æ̈הארץ

כן: ויהי לאכלה ויהי Ï‡עׂשב מאד טֹוב והּנה עׂשה אׁשר ּכל את אלהים וּירא ¥−¤§¨§¨®©«§¦¥«©©³§¡Ÿ¦Æ¤¨£¤´¨½̈§¦¥−§®Ÿ©«§¦
הּׁשּׁשי: יֹום בקר ויהי צבאם:‡בÙערב וכל והארץ הּׁשמים ויכל ·ויכּלּו ¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬©¦¦«©§ª²©¨©¬¦§¨−̈¤§¨§¨¨«©§©³

מלאכּתֹו מּכל הּׁשביעי ּבּיֹום וּיׁשּבת עׂשה אׁשר מלאכּתֹו הּׁשביעי ּבּיֹום −§©§¨¦½¦¦§©´©Ÿ¦Æ©´©§¦¦½§©§−£¤´¨®̈©¦§ŸÆ¡אלהים
עׂשה: מּכל ‚אׁשר ׁשבת בֹו ּכי אתֹו ויקּדׁש הּׁשביעי יֹום את אלהים ויברךְ  £¤¬¨¨«©§¨³¤¡Ÿ¦Æ¤©§¦¦½©§©¥−Ÿ®¦´³¨©Æ¦¨

לעׂשֹות: אלהים ּברא אׁשר Ùמלאכּתֹו §©§½£¤¨¨¬¡Ÿ¦−©«£«

ּכל ‰ו  רע רק לּבֹו מחׁשבת יצר וכל ּבארץ האדם רעת רּבה ּכי יהוה ¨−©¬©½¦Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬¨«¨−̈¨®̈¤§¨¥̧¤Æ©§§´Ÿ§§´©©וּירא
לּבֹו:Âהּיֹום: אל וּיתעּצב ּבארץ האדם את עׂשה ּכי יהוה יהוה Êוּיּנחם וּיאמר ©«©¦¨´¤§Ÿ̈½¦«¨¨¬¤¨«¨−̈¨¨®¤©¦§©¥−¤¦«©´Ÿ¤§Ÿ̈À

ועד  רמׂש עד ּבהמה עד מאדם האדמה ּפני מעל ּבראתי אׁשר האדם את ©§¤−¤©̈½¥§©Æ¥©Æ§¥´¨«£¨½̈¥«¨¨Æ¦̧¨¨³£¤¨¨»¨¤̧¤§¤אמחה
עׂשיתם: ּכי נחמּתי ּכי הּׁשמים יהוה:Áעֹוף ּבעיני חן מצא ÙÙÙונח ©¨¨®¦¦¬¦©−§¦¦¬£¦¦«§¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬§Ÿ̈«

נח פרשת 

נח:Ëו התהּלךְ  האלהים את ּבדרתיו היה ּתמים צּדיק איׁש נח נח ּתֹולדת ©µ¤«§´Ÿ½Ÿ©ÀŸ©¦¬©¦²¨¦¬¨−̈§«ŸŸ¨®¤¨«¡Ÿ¦−¦«§©¤«Ÿ¥אּלה
È:יפת ואת חם את ׁשם את בנים ׁשלׁשה נח האלהים È‡וּיֹולד לפני הארץ וּתּׁשחת ©¬¤−Ÿ©§Ÿ¨´¨¦®¤¥−¤¨¬§¤¨«¤©¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥´¨«¡Ÿ¦®

חמס: הארץ ּבׂשר È·וּתּמלא ּכל הׁשחית ּכי נׁשחתה והּנה הארץ את אלהים וּירא ©¦¨¥¬¨−̈¤¨¨«©©¯§¡Ÿ¦²¤¨−̈¤§¦¥´¦§®̈¨¦«¦§¦¯¨¨¨²
הארץ: על ּדרּכֹו Òאת ¤©§−©¨¨«¤

נחֹור ËÎיא  אׁשת וׁשם ׂשרי אברם אׁשת ׁשם נׁשים להם ונח ֹור אברם Æ¨½̈§¥³¥«¤¨Æ¨§©¤»¥³¥®¦¨−¤¨²¨§¯¨§©̧©¦©וּיּקח
יסּכה: ואבי מלּכה אבי הרן ּבת ולד:Ïמלּכה לּה אין עקרה ׂשרי וּיּקח Ï‡וּתהי ¦§½̈©¨¨¬£¦«¦§−̈©«£¦¬¦§¨«©§¦¬¨©−£¨¨®¥¬−̈¨¨«©¦©̧

ּבנֹו אברם אׁשת ּכּלתֹו ׂשרי ואת ּבנֹו ּבן הרן ּבן לֹוט ואת ּבנֹו אברם את ®§´¨§©¤−¥½¨©´©¨À§¤³¤¨¨Æ¤§½§¥Æ§´¨§©¤©¤¹ּתרח
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ׁשם: וּיׁשבּו חרן עד וּיבאּו ּכנען ארצה ללכת ּכׂשּדים מאּור אּתם וּיהיּוÏ·וּיצאּו ©¥§¸¦¹̈¥´©§¦À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨¬Ÿ©¨−̈©¥¬§¨«©¦«§´
ּבחרן: ּתרח וּימת ׁשנה ּומאתים ׁשנים חמׁש תרח ÙÙÙימי §¥¤½©¨¥¬¨¦−¨©´¦¨¨®©¨¬¨¤−©§¨¨«

לך פרשת  לך

הארץ ‡יב אל אביךָ  ּומּבית ּומּמֹולדּתךָ  מארצךָ  לךָ  לךְ  אברם אל יהוה ¤̈−¨¤®¦¨´¥¦−§§©»¦¬§§©»³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©§½̈¤§²¥©וּיאמר
אראּך: ּברכה:·אׁשר והיה ׁשמךָ  ואגּדלה ואברכךָ  ּגדֹול לגֹוי ואברכה ‚ואעׂשךָ  £¤¬©§¤«¨§¤«¤§Æ§´¨½©«£¨´¤§½©«£©§−̈§¤®¤«§¥−§¨¨«©«£¨«§¨Æ

האדמה: מׁשּפחת ּכל בךָ  ונברכּו אאר ּומקּללךָ  »¨¨£»¨Ÿ§¦§§´§½−Ÿ¦§§¬Ÿ®¨−§¤©§½¤£´¨§מברכיךָ 

ערלתֹו:Î„יז ּבׂשר ּבהּמלֹו ׁשנה ותׁשע ּתׁשעים ּבן ּבן Î‰ואברהם ּבנֹו ויׁשמעאל §©̧§¨½̈¤¦§¦¬¨¥−©¨¨®§¦Ÿ−§©¬¨§¨«§¦§¨¥´§½¤
ערלתֹו: ּבׂשר את ּבהּמלֹו ׁשנה עׂשרה אברהם ÂÎׁשלׁש נּמֹול הּזה הּיֹום ּבעצם §¬Ÿ¤§¥−¨®̈§¦̧Ÿ½¥−§©¬¨§¨«§¤̧¤Æ©´©¤½¦−©§¨®̈

ּבנֹו: נּמלּוÊÎויׁשמעאל נכר ּבן מאת ּכסף ּומקנת ּבית יליד ביתֹו אנׁשי וכל §¦§¨¥−§«§¨©§¥³¥Æ§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´¤¥¨®¦−Ÿ
ÙÙÙאּתֹו: ¦«

וירא פרשת 

הּיֹום:‡יח ּכחם האהל ּפתח יׁשב והּוא ממרא ּבאלני יהוה אליו וּיּׂשא ·וּירא ©¥¨³¥¨Æ§Ÿ̈½§¥«Ÿ¥−©§¥®§²Ÿ¥¬¤«©¨−Ÿ¤§¬Ÿ©«©¦¨³
האהל  מּפתח לקראתם וּירץ וּירא עליו נּצבים אנׁשים ׁשלׁשה והּנה וּירא ¤Æ©©½§§¦¥Æ§Ÿ¨´£¨¦½¦¨¦−¨¨®©©À§©¨³¨¦§¨¨Æ¦¤´©¨½Ÿ¨¥עיניו

ארצה: עבּדךָ :‚וּיׁשּתחּו מעל תעבר נא אל ּבעיניךָ  חן מצאתי נא אם אדני וּיאמר ©¦§©−¨«§¨©Ÿ©®£ŸÀ̈¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½©¨¬©«£−Ÿ¥©¬©§¤«
העץ:„ ּתחת והּׁשענּו רגליכם ורחצּו מים מעט נא וסעדּו‰יּקח לחם פת ואקחה ª©¨´§©©½¦§©«£−©§¥¤®§¦¨«£−©¬©¨¥«§¤§¨̧©¤¹¤§©«£³

ּדּברּת: ּכאׁשר ּתעׂשה ּכן וּיאמרּו עבּדכם על עברּתם ּכן על ּכי ּתעברּו אחר ¨§»©¦¬¤£»©−¤£»©¬¥½§Æ©©´©«£½Ÿ¦«©¥¬£©§¤−©©§§¤®©´Ÿ¤§¦לּבכם

הוא Îכב גם מלּכה ילדה הּנה לאמר לאברהם וּיּגד האּלה הּדברים אחרי À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬§©§¨−̈¥®Ÿ¦Â¥Â¨«§¨̧¦§¨¬©¦²¦§©ויהי
אחיךָ : לנחֹור ארם:Î‡ּבנים אבי קמּואל ואת אחיו ּבּוז ואת ּבכרֹו עּוץ ואת Î·את ¨¦−§¨¬¨¦«¤¬§Ÿ−§¤¨¦®§¤§¥−£¦¬£¨«§¤

ּבתּואל: ואת ידלף ואת ּפלּדׁש ואת חזֹו ואת רבקה Î‚ּכׂשד את ילד ּובתּואל ¤´¤§¤£½§¤¦§−̈§¤¦§¨®§¥−§¥«§¥−¨©´¤¦§®̈
אברהם: אחי לנחֹור מלּכה ילדה אּלה ּגם Î„ׁשמנה וּתלד ראּומה ּוׁשמּה ּופילגׁשֹו §Ÿ¨¬¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈§¨−£¦¬©§¨¨«¦«©§−§¨´§¨®©¥³¤©

מעכה: ואת ּתחׁש ואת ּגחם ואת טבח את ÙÙÙהוא ¦Æ¤¤´©§¤©½©§¤©−©§¤©«£¨«

שרה פרשת  חיי

ׂשרה:‡כג חּיי ׁשני ׁשנים וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה ׂשרה חּיי וּתמת ·וּיהיּו ©¦«§Æ©¥´¨½̈¥¨¬¨¨²§¤§¦¬¨−̈§¤´©¨¦®§¥−©¥¬¨¨«©¨´¨
ולבּכתּה: לׂשרה לסּפד אברהם וּיבא ּכנען ּבארץ חברֹון הוא ארּבע ּבקרית »¨À̈§¦§©¬©§©²¦¬¤§−§¤´¤§®̈©©¨ŸÆ©§¨½̈¦§¬Ÿ§¨−̈§¦§Ÿׂ̈שרה

לאמר:‚ חת ּבני אל וידּבר מתֹו ּפני מעל אברהם Æ©§¨½̈¥©−§¥´¥®©§©¥¬¤§¥¥−¥«Ÿ¨̧¨©וּיקם
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עׂשר ÊËכה ׁשנים ּובטירתם ּבחצריהם ׁשמתם ואּלה יׁשמעאל ּבני הם ¬¨¨¥§®¨º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤§Ÿ½̈§©§¥¤−§¦«Ÿ¥¤´¥אּלה
לאּמתם: ׁשנים ÊÈנׂשיאם וׁשבע ׁשנה ּוׁשלׁשים ׁשנה מאת יׁשמעאל חּיי ׁשני ואּלה §¦¦−§ªŸ¨«§¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²§Ÿ¦¬¨−̈§¤´©¨¦®

עּמיו: אל וּיאסף וּימת ּבאכה ÁÈוּיגוע מצרים ּפני על אׁשר ׁשּור עד מחוילה וּיׁשּכנּו ©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤¤©¨«©¦§§¸¥«£¦¹̈©À£¤Æ©§¥´¦§©½¦«Ÿ£−̈
נפל: אחיו כל ּפני על ÙÙÙאּׁשּורה ©®¨©§¥¬¨¤−̈¨¨«

תולדות פרשת 

יצחק:ËÈכה את הֹוליד אברהם אברהם ּבן יצחק ּתֹולדת ּבן Îואּלה יצחק ויהי §¥²¤«§¬Ÿ¦§−̈¤©§¨¨®©§¨−̈¦¬¤¦§¨«©§¦³¦§¨Æ¤
לבן  אחֹות ארם מּפּדן הארּמי ּבתּואל ּבת רבקה את ּבקחּתֹו ׁשנה ¬¨¨À̈©§¥Æ¨«£©¦½¦©©−£¨®£²§¦¤´§©§̈½¨´¦¨§©ארּבעים

לאּׁשה: לֹו לֹוÎ‡הארּמי וּיעתר הוא עקרה ּכי אׁשּתֹו לנכח ליהוה יצחק וּיעּתר ¨«£©¦−¬§¦¨«©¤§©̧¦§¨³©«Ÿ̈Æ§´Ÿ©¦§½¦¬£¨−̈¦®©¥¨³¤Æ
אׁשּתֹו: רבקה וּתהר »§¦¬¨§¦©−©©½Ÿ̈§יהוה

ארם:Êכח ּפּדנה וּילךְ  אּמֹו ואל אביו אל יעקב ּבנֹות Áוּיׁשמע רעֹות ּכי עׂשו וּירא ©¦§©´©«£½Ÿ¤¨¦−§¤¦®©¥−¤©¤¬¨«£¨«©©´§¥½̈¦¬¨−§´
אביו: יצחק ּבעיני יׁשמעאל Ëּכנען ּבת  | מחלת את וּיּקח יׁשמעאל אל עׂשו וּילךְ  §®̈©§¥¥−¦§¨¬¨¦«©¥¬¤¥−̈¤¦§¨¥®©¦©¿¤«¨«£©´©¦§¨¥̧

לאּׁשה: לֹו נׁשיו על נביֹות אחֹות אברהם ÒÒÒּבן ¤©§¨¹̈£¯§¨²©¨−̈¬§¦¨«

ויצא פרשת 

חרנה:Èכח וּילךְ  ׁשבע מּבאר יעקב הּׁשמׁשÈ‡וּיצא בא ּכי ׁשם וּילן ּבּמקֹום וּיפּגע ©¥¥¬©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¥−¤¨¨«¨©¦§©̧©¨¹©¨³¤¨Æ¦¨´©¤½¤
ההּוא: ּבּמקֹום וּיׁשּכב מראׁשתיו וּיׂשם הּמקֹום מאבני סּלם È·וּיּקח והּנה וּיחלם ©¦©Æ¥«©§¥´©¨½©−̈¤§©«£Ÿ¨®©¦§©−©¨¬©«©©«£ÀŸ§¦¥³ª¨Æ

ּבֹו: וירדים עלים אלהים מלאכי והּנה הּׁשמימה מּגיע וראׁשֹו ארצה »−¦§ª¨´©½§¨§Ÿ−©¦´©©¨¨®§¨§¦¥Æ©§£¥´¡Ÿ¦½Ÿ¦¬§«Ÿמּצב

לבן ‡לב וּיׁשב וּילךְ  אתהם ויברךְ  ולבנֹותיו לבניו וינּׁשק ּבּבקר לבן ̈−¨¨¬¨©ÀŸ¤©§©¥¯§¨¨²§¦§−̈©§¨´¤¤§¤®©¥²¤©¹̈¨̧¥§©©וּיׁשּכם
אלהים:·למקמֹו: מלאכי בֹו וּיפּגעּו לדרּכֹו הלךְ  ראם ‚ויעקב ּכאׁשר יעקב וּיאמר ¦§Ÿ«§©«£−Ÿ¨©´§©§®©«¦§§−©§£¥¬¡Ÿ¦«©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´¨½̈

מחנים: ההּוא הּמקֹום ׁשם וּיקרא זה אלהים ÙÙÙמחנה ©«£¥¬¡Ÿ¦−¤®©¦§¨²¥©¨¬©−©«£¨«¦

וישלח פרשת 

אדֹום:„לב ׂשדה ׂשעיר ארצה אחיו עׂשו אל לפניו מלאכים יעקב ויצו ‰וּיׁשלח ©¦§©̧©«£³Ÿ©§¨¦Æ§¨½̈¤¥−̈¨¦®©¬§¨¥¦−§¥¬¡«©§©³
ואחר  ּגרּתי לבן עם יעקב עבּדךָ  אמר ּכה לעׂשו לאדני תאמרּון ּכה לאמר −©¥»¨¦§½©´¨¨¦Ÿ¨Æ¥½Ÿ´Ÿ«Ÿ§½©«Ÿ¦−§¥®̈³Ÿ¨©Æ©§§´©«£½Ÿאתם

עּתה: למצא Âעד לאדני להּגיד ואׁשלחה וׁשפחה ועבד צאן וחמֹור ׁשֹור לי ויהי ©¨«¨©«§¦¦Æ©«£½−Ÿ§¤´¤§¦§®̈¨«¤§§¨Æ§©¦´©«Ÿ¦½¦§Ÿ
ּבעיניךָ : »¤¥§−¥חן
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אּלּוף Óלו ּתמנע אּלּוף ּבׁשמתם למקמתם למׁשּפחתם  עׂשו אּלּופי ׁשמֹות ¬©Â¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈¦§«ŸŸ−̈¦§Ÿ¨®©¬¦§¨²§ואּלה
יתת: אּלּוף ּפינן:Ó‡עלוה אּלּוף אלה אּלּוף אהליבמה אּלּוף Ó·אּלּוף קנז אּלּוף ©§−̈©¬§¥«©¯¨«¢¦«¨¨²©¬¥−̈©¬¦«Ÿ©¬§©²©¬

מבצר: אּלּוף למׁשבתם Ó‚ּתימן אדֹום אּלּופי | אּלה עירם אּלּוף מגּדיאל אּלּוף ¥−̈©¬¦§¨«©¬©§¦¥−©´¦¨®¥´¤©¥´¡À§«§Ÿ¨Æ
אדֹום: אבי עׂשו הּוא אחּזתם ÙÙÙּבארץ §¤´¤£ª¨½̈¬¥−̈£¦¬¡«

וישב פרשת 

ּכנען:‡לז ּבארץ אביו מג ּורי ּבארץ יעקב ּבן ·וּיׁשב יֹוסף יעקב ּתלדֹות | אּלה ©¥´¤©«£½Ÿ§¤−¤§¥´¨¦®§¤−¤§¨«©¥´¤«Ÿ§´©«£ÀŸ¥º¤
ּבני  ואת בלהה ּבני את נער והּוא ּבּצאן אחיו את רעה היה ׁשנה עׂשרה ¬¥§¤§Æ¨¨̧Ÿ¤³¤¤¨Æ©½Ÿ§´©À©¤§¥¬¦§¨²¨¨¥³§¤»©§ׁשבע

אביהם: אל רעה ּדּבתם את יֹוסף וּיבא אביו נׁשי יֹוסף ‚זלּפה את אהב ויׂשראל ¦§−̈§¥´¨¦®©¨¥¬¥²¤¦¨¨¬¨−̈¤£¦¤«§¦§¨¥À¨©³¤¥Æ
ּפּסים: ּכתנת לֹו ועׂשה לֹו הּוא זקנים בן ּכי ּבניו »¦©¤ª¦¬−®§¨¬¨−§¬Ÿ§¤»¦̈½¨¨¦מּכל

את Îמ וּיּׂשא עבדיו לכל מׁשּתה וּיעׂש ּפרעה את הּלדת יֹום הּׁשליׁשי ּבּיֹום | ¤Àµª¤´¤¤©§½Ÿ©©¬©¦§¤−§¨£¨¨®©¦º̈¦¦§©´©´¦§©ויהי
עבדיו: ּבתֹוךְ  האפים ׂשר ראׁש ואת הּמׁשקים ׂשר | ׂשר Î‡ראׁש את וּיׁשב ´Ÿ©´©©§¦À§¤²Ÿ©¬¨«Ÿ¦−§¬£¨¨«©¨²¤¤©¬

ּפרעה: ּכף על הּכֹוס וּיּתן מׁשקהּו על ּכאׁשר Î·הּמׁשקים ּתלה האפים ׂשר ואת ©©§¦−©©§¥®©¦¥¬©−©©¬©§«Ÿ§¥²©¬¨«Ÿ¦−¨¨®©«£¤¬
יֹוסף: להם ה Î‚ּפתר ׂשר זכר וּיׁשּכחהּו:ולא יֹוסף את ÙÙÙּמׁשקים ¨©²¨¤−¥«§«Ÿ¨©¯©©©§¦²¤¥−©¦§¨¥«

מקץ פרשת 

היאר:‡מא על עמד והּנה חלם ּופרעה ימים ׁשנתים מּקץ היאר ·ויהי מן והּנה ©§¦¾¦¥−§¨©´¦¨¦®©§´ŸŸ¥½§¦¥−Ÿ¥¬©©§«Ÿ§¦¥´¦©§ÀŸ
ּבאחּו: וּתרעינה ּבׂשר ּובריאת מראה יפֹות ּפרֹות ׁשבע ּפרֹות ‚עלת ׁשבע והּנה ŸŸÆ¤´©¨½§¬©§¤−§¦´Ÿ¨®̈©¦§¤−¨¨¨«§¦¥º¤¯©¨´

הּפרֹות  אצל וּתעמדנה ּבׂשר ודּקֹות מראה רעֹות היאר מן אחריהן עלֹות −¨©¤¬¥¨§ÀŸ³©«£¥¤Æ¦©§½Ÿ¨¬©§¤−§©´¨®̈©©«£²Ÿ¥£אחרֹות
היאר: ׂשפת הּפרֹות „על ׁשבע את הּבׂשר ודּקת הּמראה רעֹות הּפרֹות וּתאכלנה ©§©¬©§«Ÿ©Ÿ©´§¨©¨À¨³©©§¤Æ§©´Ÿ©¨½̈¥µ¤´©©¨½

ּפרעה: וּייקץ והּבריאת הּמראה Ÿ©©§¤−§©§¦®Ÿ©¦©−©§«Ÿ¬§יפת

ארצה:È„מד לפניו וּיּפלּו ׁשם עֹודּנּו והּוא יֹוסף ּביתה ואחיו יהּודה וּיאמר ÂËוּיבא ©¨¸Ÿ§¨³§¤¨Æ¥´¨¥½§−¤´¨®©¦§¬§¨−̈¨«§¨©³Ÿ¤
אׁשר  איׁש ינחׁש נחׁש ּכי ידעּתם הלֹוא עׂשיתם אׁשר הּזה הּמעׂשה מה יֹוסף ¬¤£−¦Æ¥½¨«©©«£¤¬©¤−£¤´£¦¤®£´§©§¤½¦«©¥¯§©¥²¤̈להם

את ÊËּכמני: מצא האלהים ּנצטּדק ּומה ּנדּבר מה לאדני ּנאמר מה יהּודה וּיאמר  ¨«Ÿ¦©´Ÿ¤§À̈©Ÿ©Æ©«Ÿ¦½©§©¥−©¦§©¨®¨«¡Ÿ¦À¨¨Æ¤
ּבידֹו: הּגביע נמצא אׁשר ּגם אנחנּו ּגם לאדני עבדים הּנּנּו עבדיךָ  וּיאמר ÊÈעֹון £´£¨¤½¦¤³£¨¦Æ©«Ÿ¦½©£©¾§©²£¤¦§¨¬©¨¦−©§¨«©¾Ÿ¤

ואּתם  עבד ּלי יהיה הּוא ּבידֹו הּגביע נמצא אׁשר האיׁש זאת מעׂשֹות ּלי ¾¤©§¤̈½´¦¤§»¦Ÿ¨¦¿£¤Á¦§¨̧©¨¦¹©§¨Àµ®−£»¥½¦¨´¦̈חלילה
אביכם: אל לׁשלֹום ÒÒÒעלּו £¬§¨−¤£¦¤«
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ויגש פרשת 

ואל ÁÈמד אדני ּבאזני דבר עבּדךָ  נא ידּבר אדני ּבי וּיאמר יהּודה אליו ©§½¦À̈©»Ÿ¤»¦´£Ÿ¦¼§©¤¨̧©§§³¨¨Æ§¨§¥´£Ÿ§¥¹̧̈©¦©וּיּגׁש
ּכפרעה: כמֹוךָ  ּכי ּבעבּדךָ  אּפךָ  אב ËÈיחר לכם היׁש לאמר עבדיו את ׁשאל אדני ¦¬©©§−§©§¤®¦¬¨−§©§«Ÿ£Ÿ¦´¨©½¤£¨−̈¥®Ÿ£¥¨¤¬−̈

אח: הּוא Îאֹו וּיּותר מת ואחיו קטן זקנים וילד זקן אב לנּו יׁש אדני אל וּנאמר ¨«©¸Ÿ¤Æ¤£Ÿ¦½¤¨̧Æ¨´¨¥½§¤¬¤§ª¦−¨¨®§¨¦´¥½©¦¨¥̧¯
אהבֹו: ואביו לאּמֹו »¥£¬¦¨§−¦§²©§לבּדֹו

לפרעה:Î‰מז עבדים והיינּו אדני ּבעיני חן נמצא החיתנּו אתּהÂÎוּיאמרּו וּיׂשם ©«Ÿ§−¤«¡¦®̈¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬£¨¦−§©§«Ÿ©¨´¤Ÿ¨´
הּכהנים  אדמת רק לחמׁש לפרעה מצרים אדמת על הּזה הּיֹום עד לחק ŸÁ©©¸©¤¹©©§©¬¦§©²¦§©§−Ÿ©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§¿¥יֹוסף

לפרעה: היתה לא ו ÊÎלבּדם ּגׁשן ּבארץ מצרים ּבארץ יׂשראל בּהוּיׁשב ּיאחזּו §©½̈¬Ÿ¨«§−̈§©§«Ÿ©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤®¤©¥¨«£´½̈
מאד: וּירּבּו Ÿ»§−§¦©¬§¦©וּיפרּו

ויחי  פרשת

ׁשבע ÁÎמז חּייו ׁשני יעקב ימי ויהי ׁשנה עׂשרה ׁשבע מצרים ּבארץ יעקב ©´¤̈½©´¥§ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§©¬¤§¥−¨¨®©§¦³§¥©«£ŸÆ£»©³¦§©ויחי
ׁשנה: ּומאת וארּבעים ליֹוסף ËÎׁשנים לבנֹו | וּיקרא למּות יׂשראל ימי וּיקרבּו ¨¦½§©§¨¦¬§©−¨¨«©¦§§´§¥¦§¨¥»¨¼©¦§¨´¦§´§¥À

חסד  עּמדי ועׂשית ירכי ּתחת ידךָ  נא ׂשים ּבעיניךָ  חן מצאתי נא אם לֹו ¤´¤³Ÿ¤Æ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½¦¨¬¨«§−©´©§¥¦®§¨¦³¨¦¨¦Æ©וּיאמר
ּבמצרים: תקּברני נא אל ּוקברּתני Ïואמת מּמצרים ּונׂשאתני אבתי עם וׁשכבּתי ¤«¡¤½©¨¬¦§§¥−¦§¦§¨«¦§¨«©§¦Æ¦£Ÿ©½§¨©̧¦Æ¦¦§©½¦§©§©−¦

כדברךָ : אעׂשה אנכי וּיאמר וּיׁשּתחּוÏ‡ּבקברתם לֹו וּיּׁשבע לי הּׁשבעה וּיאמר ¦§ª«¨¨®©Ÿ©¾¨«Ÿ¦−¤«¡¤¬¦§¨¤«©ÀŸ¤¦¨«§¨Æ¦½©¦¨©−®©¦§©¬
הּמּטה: ראׁש על Ùיׂשראל ¦§¨¥−©¬Ÿ©¦¨«

יֹוסף:Î‚נ  ּברּכי על יּלדּו מנּׁשה ּבן מכיר ּבני ּגם ׁשּלׁשים ּבני לאפרים יֹוסף »¥¬¥§¦©−§Æ§¤§©½¦§¥−¦¥¦®©À§¥³¨¦Æ¤§©¤½ª¥§³©©וּירא
„Î מן אתכם והעלה אתכם יפקד ּפקד ואלהים מת אנכי אחיו אל יֹוסף ¦³Ÿ¤¥Æ¤¤½̈¨«Ÿ¦−¥®¥«Ÿ¦º¨¯Ÿ¦§´Ÿ¤§¤À§¤«¡¨³¤§¤Æ©וּיאמר

ּוליעקב: ליצחק לאברהם נׁשּבע אׁשר הארץ אל הּזאת את Î‰הארץ יֹוסף וּיׁשּבע ¨¨´¤©½Ÿ¤¨¾̈¤£¤¬¦§©²§©§¨¨¬§¦§−̈«§©«£«Ÿ©©§©´¥½¤
וּימת  כו מּזה: עצמתי את והעלתם אתכם אלהים  יפקד ּפקד לאמר יׂשראל ΅¨©»¤¦−©Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¤½§©«£¦¤¬¤©§Ÿ®¥−¥¨§¦¬¥§ּבני

וייׂשםף ֹוס י  אתו וּיחנטו ׁשנים ועׂשר ּבן־מאה ּבמצרים:ן ארֹוּב(יף) אדני (ּבן) ¥½ª¨¤¥¨¬¨¤−¤¨¦®©©«©§´Ÿ½©¦¬Ç¤¨«¨−ª¨§¦§¨«¦
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—Ï"ÁÓ¯ ˙Â¯ˆÂ‡—

בך. אין ומום רעיתי יפה כלך בראשית, - ומלכות]א יסוד [זווג

וגו'. מאה בן יוסף הקליפות וימת בתוך הולכת עמה א כשהשכינה יסוד ,ב יש

לחוץ  נשאר אחת ג לא בהשוואה הנוק' מתקן בפנים אלא יפה"ד , "כלך וזהו,ה - .
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

העולם,עניינו‡. בריאת הוא, בראשית ספר של
התקון  ותחילת אדה"ר, בחטא קלקולו
עץ  חטא חלקי שלשת [שתקנו האבות ע"י
י"ב  העמידו וכאשר לח:], סנהדרין עי' הדעת,
המלכות, כוחות שרשי כל את הכוללים יה, שבטי
קומה  שהם נפש, ע' ומהם אלכסונין], [י"ב
אזי  העולם, אומות שרי שבעים כנגד שלימה,
הקדושה, ניצוצות ללקט למצרים, השכינה ירדה
אדם  בנשמת כלולות שהיו הנשמות כל שהם
שת, שנולד עד שנים בק"ל ויצאו הראשון,

בשעה"כ בהרחבה דפסח)כמבואר א' ובאור (דרוש ,
ועוד)החיים ג, מו, כח,ה, .(בראשית

ראשונה כוונתו,·. מאות נרמז שהקישוט
השניה  התיבה של ואחרונה
ספרים, מכ"ד אחד כל של האחרון שבפסוק

' בתיבת הוא זה וכל ף וס י ובמקרא יסוד, שמדתו '
בחיבורה  תלויה לקלי' בירידתה השכינה עמידת
שלא  הרע, כוחות מול לעמוד כוחה כי היסוד, אל
הקודש, אל ויצטרפו יתוקנו אלא ממנה, ינקו
ע"י  אליה הבא העליון השפע אל מחיבורה נובע

יסוד. מדת
רנא.)בזוהרראה‚. דנפקת (ח"א אע"ג 'יוסף

אתקשר  אחרא, ברשו נשמתיה
לעילא  בארון, ויישם דכתיב, הוא הדא בשכינתא,
ריד:) (ח"ב שם ועוד צדיק'. דהוה בגין ולתתא,
בברית, ברית דאתחבר אלא אמאי, יודי"ן 'תרין
אף  שהיסוד והיינו דלעילא', ברזא דלתתא רזא

ברש  לחיצוניים,בהיותו ממנו יניקה אין אחרת, ות
ממנו. הנתקנת המלכות אל רק הוא זיווגו כל כי
למצרים, שבעולם וזהב כסף כל ליקט יוסף ואכן

עמהם העלוהו קיט.)וישראל הוא (פסחים זה וליקוט
בעת  לישראל להעבירם וליקוטם הניצוצות, בירור

כדלהלן. בקרי"ס, הזיווג
הנקרא כאמור,„. נכון, בזיווג תלוי הנוק' שפע

חיים בעץ כמבואר ב)השוואה, ענף א (שער

הנקודה  סביבות אחת בהשוואה היה ש'הצמצום
ההוא  החלל שמקום באופן הריקנית, האמצעית
והיינו  גמורה', בהשוואה סביבותיו מכל עגול היה
צד  מכל בשוה אורם מקבלים העולמות שכל
בין  שהחיבור להורות המקיפם, סוף אין מאור
באופן  ורק שווה, ביחס הוא למשפיע המקבלים
מצטרפים  הנפרדים ואף הכל, אל האור נמשך זה

השרש. אל
נקראים וכן הספירות  'כל הפליאה בספר הוא

אחד, ושורש אחד, וענין אחד, גוף כולם
הגוף, כמו אחת בהשוואה מזומנות הם כלומר
שכולם  אחד ושורש ופירוד, קיצוץ בלי אחד וענין
הוא  המעמידם העליון בשורש נשרשים הם
המקבלים  כל בצירוף היא שההשוואה הרי הכתר',

אחד. ביחס להיותם
רבנווראה מח)דברי פתח המדרגה (קל"ח, 'תיקון

שהם  אדם, בני במעשה תלוי האחרונה
לרע  ענין עוד יהיה לא ואז הקדושה, כח יגבירו
יקרא  ואז לבד. הבורא לכבוד עומד הכל אלא כלל,
הכל  וחוזר שלם, תיקון הלבושים כל שנתקנו
כל  להיות שהושם הראשון המונח להשלים
שלם  תיקון של אחד חק אחת, בהשוואה הבריאה

ב"ה'. מקום של יחודו גילוי בענין
שהרי כשהכלה‰. יפה', 'כלך הרי בזיווג, נוק' -

כלולים  בה כי כ"ל, נקראת יסוד מדת
גו  'את כל מתקיים המלכות עם ובזווגה הטוב, וני

בעתו' יפה עשה יא)הכל ג, בשערי (קהלת כמבואר ,
ב)אורה בו (שער [כי 'כל' הנקרא יסוד הוא ש'זכור'

במלכות, דהיינו ב'עתו', נח והוא השפע], כל גנוז
השפע  את מחזיקה היא כי 'שמור', הנקראת
ליסוד  ובשפעה לחלקו, ראוי שיהא עד כפקדון,
מכלל  'מציון כי לכל, נמשך השפע אזי מלכות

יופי'.
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בארון" במצרים ו "ויישם הקליפות בזמן בך"ז , אין "ומום :ח ,

שמות  פרשת

ּבאּו:‡א ּוביתֹו איׁש יעקב את מצרימה הּבאים יׂשראל ּבני ׁשמֹות ראּובן ·ואּלה §¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½©¨¦−¦§¨®§¨¥´©«£½Ÿ¦¬¥−¨«§¥´
ויהּודה: לוי ּובנימן:‚ׁשמעֹון זבּולן ואׁשר:„יּׂשׂשכר ּגד ונפּתלי נפׁש‰ּדן ּכל ויהי ¦§½¥¦−¦«¨«¦¨¨¬§ª−¦§¨¦«¨¬§©§¨¦−¨¬§¨¥«©§¦À¨¤²¤

במצרים: היה ויֹוסף נפׁש ׁשבעים יעקב ירךְ  הּדֹור Âיצאי וכל אחיו וכל יֹוסף וּימת «Ÿ§¥¬¤«¤©«£−Ÿ¦§¦´¨®¤§¥−¨¨¬§¦§¨«¦©¨³¨¥Æ§¨¤½̈§−Ÿ©¬
הארץ Êההּוא: וּתּמלא מאד ּבמאד וּיעצמּו וּירּבּו וּיׁשרצּו ּפרּו יׂשראל ּובני ©«§¥´¦§¨¥À¨¯©«¦§§²©¦§¬©©«©§−¦§´Ÿ§®Ÿ©¦¨¥¬¨−̈¤

Ùאתם: Ÿ¨«

ּזה Î·ה  לּמה הּזה לעם הרעתה למה אדני וּיאמר יהֹוה אל מׁשה −¤¨¬¨½¤©´¨¨Ÿ¤²¤§−̈©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ¨¯¨©וּיׁשב
הּצלּתÎ‚ׁשלחּתני: לא והּצל הּזה לעם הרע ּבׁשמךָ  לדּבר ּפרעה אל ּבאתי ּומאז §©§¨«¦¥º̈¨³¦¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´©¤®§©¥¬«Ÿ¦©−§¨

ו עּמךָ : חזקה ‡את ביד ּכי לפרעה אעׂשה אׁשר תראה עּתה מׁשה אל יהֹוה וּיאמר ¤©¤«©³Ÿ¤§¨Æ¤Ÿ¤½©¨´¦§¤½£¤¬¤«¡¤−§©§®Ÿ¦´§¨³£¨¨Æ
מארצֹו: יגרׁשם חזקה ּוביד ÒÒÒיׁשּלחם §©§¥½§¨´£¨½̈§¨«§¥−¥«©§«

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

יפהוראה כלך בדרושי רבנו ד)לשון 'השכינה (דרוש
באהבה, שנמשכת כמו אהבים, אילת היא
ומתקנת  היופי, אל הדברים כל מושכת כך
בכוחה  נתקנת מתוקן, שאינו מה אפילו הדברים.

יפה'. הכל שיהיה עד

.Âבצירופו כוונתו היא הקישוט ששלימות לבאר,
אופן  באותו היוצא הקישוט עם
ובצירופם  זה, בפסוק האחרונה שלפני מהתיבה
מתיבת  נדרש הוא זה ובמקרא הייחוד, מתגלה

המלכותן ארו ב ' שהוא תרומה)', פר' המצוות ,(שער
היסוד  חיבור על מורה בתוכו 'יוסף' ושימת

רימונים בפרדס שהביא כמו יא)במלכות, (כג,

על  עומד והוא היסוד, הוא שהכפורת מתיקו"ז
בזהר מצינו וכבר מלכות. שהוא נט.)הארון (ח"א

שהיה  נח ע"י היה המבול בזמן העולם שתיקון
את  שייצגה בתיבה, והונח העליון, ליסוד מרכבה
העולם  שורש ניצל ובה בעולם, המלכות הנהגת
כל  את הציל מצרים, לקלי' יוסף ובירידת מכליון,

של"ה וראה מכליון, נח)העולם פר' .(תו"א

.Êעה"תבפירוש בשלח)רבנו 'כשהיו (פר' כתב
המלכות  במצרים, בגלות ישראל
חול  גדול עירוב ונעשה הקליפות, בתוך היתה

התיקון, החל  שביציאה שם וראה וכו', בקדש
הדברים  והרחבת סוף. ים על בזיווג ונשלם

חושך)שם במכת בא, נשכח (פר' הגלות 'שבזמן
ידע  לא 'אשר שנאמר כמו היסוד, של כחו
פירוש, נשכח, היסוד של שכוחו יוסף', את
'ואזכור  נאמר, הזמן ובאותו מתגלה, היה שלא
סימן  זה אמור', 'לכן אח"כ ואומר בריתי', את
שמזדווגים  כיון  הגאולה, זמן שהגיע גמור
ה'', 'אני סוד וזהו נכפית, הס"א זו"ן, למעלה

האר"י בזה האריך וכבר הזיווג. חג סוד (פע"ח

.המצות)

.Áפגם שלימות בתיקון תלוי ומלכות יסוד זיווג
שבעים  קודם יוסף ירד ולכן הברית,

צבאות ה' בקנאת רבנו מש"כ וראה (ח"ב)נפש,

של  בחטאו שנפגם היסוד את לתקן ירד שיוסף
אדוניו, אשת ענין לידו בא ולכן אדה"ר,
שהיא  מצרים טומאת את ויתקן כנגדה שיתחזק
בך', אין 'מום זה פגם וכשנתקן הארץ', 'ערות
עם  היסוד היות שבעת והיינו מתקיים. והזיווג
אינם  הקלי', לתוך יורדת שהיא אף המלכות,
'בלא  היא והרי בהם, נפגמת ואינה בה, נתפסים

מום'.
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ארא פרשת 

יהֹוה:·ו אני אליו וּיאמר מׁשה אל אלהים יצחק ‚וידּבר אל אברהם אל וארא ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤Ÿ¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬§¨«¨«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬
להם: נֹודעּתי לא יהוה ּוׁשמי ׁשּדי ּבאל יעקב אּתם „ואל ּבריתי את הקמתי וגם §¤«©«£−Ÿ§¥´©¨®§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«§©̧£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈

בּה: ּגרּו אׁשר מגריהם ארץ את ּכנען ארץ את להם את ‰לתת ׁשמעּתי אני | וגם ¨¥¬¨¤−¤¤´¤§¨®©¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«§©´£¦´¨©À§¦¤«
ּבריתי: את ואזּכר אתם מעבדים מצרים אׁשר יׂשראל ּבני »¦¦§¤Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¦§©−¦©«£¦¦´Ÿ¨®¨«¤§−Ÿ©£»©נאקת

והּברד Ï‚ט הּקלֹות וּיחּדלּו יהֹוה אל ּכּפיו וּיפרׂש העיר את ּפרעה מעם מׁשה ̈½¨©§Ÿ¤¹¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½©¦§¬Ÿ©−̈¤§¨®©©§§³©ŸÆ̧¥¥©וּיצא
ארצה: נּתךְ  לא לחטא Ï„ּומטר וּיסף  והּקלת והּברד הּמטר חדל ּכי ּפרעה וּירא ¨−̈«Ÿ¦©¬¨«§¨©©´§©§ÀŸ¦«¨©̧©¨¨¯§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ©´Ÿ¤©«£®Ÿ

ועבדיו: הּוא לּבֹו ּדּבר Ï‰וּיכּבד ּכאׁשר יׂשראל ּבני את ׁשּלח ולא ּפרעה לב וּיחזק ©©§¥¬¦−¬©«£¨¨«©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´¦§¨¥®©«£¤²¦¤¬
מׁשה: ּביד ÙÙÙיהֹוה §−̈§©Ÿ¤«

בא פרשת 

עבדיו ‡י לב ואת לּבֹו את הכּבדּתי אני ּכי ּפרעה אל ּבא מׁשה אל יהֹוה ̈½¨£´¥¤§³Ÿ¤§¨Æ¤Ÿ¤½−Ÿ¤©§®Ÿ¦«£¦º¦§©³§¦¤¦Æ©וּיאמר
ּבקרּבֹו: אּלה אתתי ׁשתי אׁשר ·למען את ּבנךָ  ּובן בנךָ  ּבאזני ּתסּפר ּולמען §©À©¦¦²«ŸŸ©¬¥−¤§¦§«§©¿©§©¥Á§¨§¥̧¦§¹¤¦§À¥´£¤³

יהֹוה: אני ּכי וידעּתם בם ׂשמּתי אׁשר אתתי ואת ּבמצרים וּיבא ‚התעּללּתי ¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦§¤«ŸŸ©−£¤©´§¦¨®¦«©§¤−¦«£¦¬§¨«©¨¸Ÿ
מאנּת מתי עד העברים אלהי יהֹוה אמר ּכה אליו וּיאמרּו ּפרעה אל ואהרן ¨§½©¥´©¨©½¦§¦»¨´¥Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´¥À̈«Ÿ¨©³§¨Æ¡Ÿמׁשה

ויעבדני: עּמי ׁשּלח מּפני ¦»Ÿ¦¨¨®©©¬©¦−§©«©§ª−¨»¥לענת
לךְ :È‡יג ּונתנּה ולאבתיךָ  לךָ  נׁשּבע ּכאׁשר הּכנעני ארץ אל יהֹוה יבאךָ  ּכי »¨̈−¨§®¤º̈¦«§¦«£³§¨Æ¤¤´¤©«§©«£¦½©«£¤²¦§©¬§−§©«£Ÿ¨§והיה
·È הּזכרים לךָ  יהיה אׁשר ּבהמה ׁשגר | ּפטר וכל ליהֹוה רחם ּפטר כל −¦¨§©À̈£¤̧¦«§¤¬§²¥§¤´¤¤´¤¨§®¨»©¤−¤¤»¤¨¬¨§©£»©§והעברּת

אדם È‚ליהֹוה: ּבכֹור וכל וערפּתֹו תפּדה לא ואם בׂשה ּתפּדה חמר ּפטר וכל ©«¨«§¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−©«£©§®§¸Ÿ§¬¨¨²
ּתפּדה: ּבחזק È„ּבבניךָ  אליו ואמרּת ּזאת מה לאמר מחר בנךָ  יׁשאלךָ  ּכי והיה §¨¤−¦§¤«§¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ§¨«©§¨´¥½̈§´Ÿ¤

עבדים: מּבית מּמצרים יהֹוה הֹוציאנּו וּיהרג ÂËיד לׁשּלחנּו פרעה הקׁשה ּכי ויהי À̈«¦¨¯§¨²¦¦§©−¦¦¥¬£¨¦«©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼©©«£¸Ÿ
ליהוה  זבח אני ּכן על ּבהמה ּבכֹור ועד אדם מּבכר מצרים ּבארץ ּבכֹור ּכל Æ§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈§©§´§¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©©«Ÿ̈À§¨³¨§יהֹוה

אפּדה: ּבני ּבכֹור וכל הּזכרים רחם ּפטר ּולטֹוטפת ÊËּכל ידכה על לאֹות והיה ¨¤³¤¤̧¤Æ©§¨¦½§¨§¬¨©−¤§¤«§¨¨³§Æ©¨´§½̈§«¨−Ÿ
מּמצרים: יהֹוה הֹוציאנּו יד ּבחזק כי עיניךָ  ÒÒÒּבין ¥´¥¤®¦ µÇ§´Ÿ¤½̈«¦¨¬§−̈¦¦§¨«¦

בשלח פרשת 

קרֹוב ÊÈיג ּכי ּפלׁשּתים ארץ דרךְ  אלהים נחם ולא העם את ּפרעה ּבׁשּלח −¨¬¦½¦§¦§¤´¤¤À§©©´©§Ÿ»¤¨¨¼§«Ÿ¨¨´¡Ÿ¦À¤µÇ¦§©ויהי
מצרימה: וׁשבּו מלחמה ּבראתם העם יּנחם ּפן אלהים אמר | ּכי וּיּסב ÁÈהּוא ®¦´¨©´¡Ÿ¦À¤¦¨¥¬¨¨²¦§Ÿ¨¬¦§¨−̈§¨¬¦§¨«§¨©©¥̧
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מצרים: מארץ יׂשראל בני עלּו וחמׁשים סּוף ים הּמדּבר ּדרךְ  העם את | ¦»¨§¦¤¬¤¥−¥¨§¦»¥§¬¨Ÿ¦¯¤¨¨²¤¬¤©¦§−̈©®©«£ª¦²¡אלהים
ËÈ ּפקד לאמר יׂשראל ּבני את הׁשּביע הׁשּבע ּכי עּמֹו יֹוסף עצמֹות את מׁשה Ÿ¤²¤©§¬¥−¦®¦Á©§¥̧©¦§¦¹©¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¬©¦©וּיּקח

אּתכם: מּזה עצמתי את והעליתם אתכם אלהים »¤§¦−¤¦³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¤½§©«£¦¤¯¤©§Ÿ©²§¦יפקד

ו È„יז ּבּספר זּכרֹון זאת ּכתב מׁשה אל יהוה מחה וּיאמר ּכי יהֹוׁשע ּבאזני ׂשים ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤Ÿ¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ©¥½¤§¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ
הּׁשמים: מּתחת עמלק זכר את נּסי:ÂËאמחה | יהֹוה ׁשמֹו וּיקרא מזּבח מׁשה וּיבן ¤§¤Æ¤¥´¤£¨¥½¦©−©©¨¨«¦©¦¬¤Ÿ¤−¦§¥®©©¦§¨¬§−§¨¬¦¦«

ÊË:ּדר מּדר ּבעמלק ליהֹוה מלחמה יּה ּכס על יד ּכי ÙÙÙוּיאמר ©ÀŸ¤¦¨Æ©¥´½̈¦§¨¨¬©«−̈©«£¨¥®¦−Ÿ«Ÿ

יתרו פרשת 

ּוליׂשראל ‡יח למׁשה אלהים עׂשה אׁשר ּכל את מׁשה חתן מדין כהן יתרֹו −¥¨§¦§½¤º¦§¸Ÿ¥³¦§¨ÆŸ¥´Ÿ¤½¥Á¨£¤̧¨¨³¡Ÿ¦Æ§Ÿ©§¦©וּיׁשמע
מּמצרים: יׂשראל את יהֹוה הֹוציא ּכי אׁשת ·עּמֹו צּפרה את מׁשה חתן יתרֹו וּיּקח ©®¦«¦¯§¨²¤¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¦©À¦§ÆŸ¥´Ÿ¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤

ׁשּלּוחיה: אחר הייתי ‚מׁשה ּגר אמר ּכי ּגרׁשם האחד ׁשם אׁשר בניה ׁשני ואת Ÿ¤®©©−¦¤«¨§¥−§¥´¨¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ¥«§½Ÿ¦´¨©½¥´¨¦½¦
נכרּיה: »¨¦§¨¤−¤§ּבאשמתרץ

סיני:‡יט מדּבר ּבאּו הּזה ּבּיֹום מצרים מארץ יׂשראל ּבני לצאת הּׁשליׁשי »¨¦¬©§¦̈−½¤©´©¦®¨§¦¤´¤¥−¥¨§¦»¥§¬¥§½¦¦§©Ÿ¤Æ¸©ּבחדׁש
ההר:· נגד יׂשראל ׁשם וּיחן ּבּמדּבר וּיחנּו סיני מדּבר וּיבאּו מרפידים »¨¨¤¬¤−¥¨§¦¬¨©»¦©®¨§¦©−£»©©½©¦´©§¦À©¨¸ŸÆ¦¦§»¥´§¦©ו ּיסעּו
יעקב ‚ לבית תאמר ּכה לאמר ההר מן יהֹוה אליו וּיקרא האלהים אל עלה Ÿ¤¬¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¥¨³§¨Æ¦¨¨´¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿּומׁשה

יׂשראל: לבני ּכנפי „ותּגיד על אתכם ואּׂשא למצרים עׂשיתי אׁשר ראיתם אּתם §©¥−¦§¥¬¦§¨¥«©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦¨«¤¨³¤§¤Æ©©§¥´
אלי: אתכם ואבא ּבריתי ‰נׁשרים את ּוׁשמרּתם ּבקלי ּתׁשמעּו ׁשמֹוע אם ועּתה §¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−¥¨«§©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½§©§¤−¤§¦¦®

הארץ: ּכל לי ּכי העּמים מּכל סגּלה לי ּכהנים Âוהייתם ממלכת  לי ּתהיּו וא ּתם ¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨¨´©¦½¦¦−¨¨¨«¤§©¤¯¦«§¦²©§¤¬¤«Ÿ£¦−
יׂשראל: ּבני אל ּתדּבר אׁשר הּדברים אּלה קדֹוׁש לזקני Êוג ֹוי וּיקרא מׁשה וּיבא §´¨®¥µ¤©§¨¦½£¤¬§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«©¨´ŸŸ¤½©¦§−̈§¦§¥´

יהֹוה: צּוהּו אׁשר האּלה הּדברים ּכל את לפניהם וּיׂשם יחּדו Áהעם העם כל וּיענּו ¨¨®©¨´¤¦§¥¤À¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈§¨«©©«£¸¨¨¨³©§¨Æ
יהֹוה: אל העם ּדברי את מׁשה וּיׁשב נעׂשה יהֹוה ּדּבר אׁשר ּכל וּיאמר Ëוּיאמרּו ©´Ÿ§½²Ÿ£¤¦¤¬§−̈©«£¤®©¨¯¤Ÿ¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§¨«©¸Ÿ¤

עּמךְ  ּבדּברי העם יׁשמע ּבעבּור הענן ּבעב אליךָ  ּבא אנכי הּנה מׁשה אל ̈½¦´¦§©§Ÿ̈¹¤Ÿ¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¨´¥¤»»§©´¤«¨¨¼©«£º¦§©³¨¨Æ§יהוה
יהֹוה: אל העם ּדברי את מׁשה וּיּגד לעֹולם יאמינּו ּבךָ  מׁשה Èוגם אל יהֹוה וּיאמר §©§−©«£¦´§¨®©©¥¬Ÿ¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§¨«©¸Ÿ¤§¨³¤Ÿ¤Æ

ׂשמלתם: וכּבסּו ּומחר הּיֹום וקּדׁשּתם העם אל נכניםÈ‡לךְ  ּכי והיּו הּׁשליׁשי לּיֹום ¥´¤¨½̈§¦©§¨¬©−¨¨®§¦§−¦§Ÿ¨«§¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´
סיני: הר על העם כל לעיני יהֹוה ירד הּׁשלׁשי ּבּיֹום |·È סביב העם את והגּבלּת ©´©§¦¦À¥¥¯§¨²§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´

יּומת: מֹות ּבהר הּנגע ּכל ּבקצהּו ּונגע ּבהר עלֹות לכם הּׁשמרּו תּגע È‚לאמר  לא ¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²£¬¨−̈§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬¨««Ÿ¦©̧
ּבמׁשךְ  יחיה לא איׁש אם ּבהמה אם יּירה ירה אֹו יּסקל סקֹול ּכי יד ¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ¦¨¤½¦§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦§¤®¦§ŸÆּבֹו
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בהר: יעלּו הּמה ויכּבסּוÈ„הּיבל העם את ויקּדׁש העם אל ההר מן מׁשה וּירד ©Ÿ¥½¥−¨©«£¬¨¨«©¥¯¤Ÿ¤²¦¨−̈¤¨¨®©§©¥Æ¤¨½̈©«§©§−
אּׁשה:ÂËׂשמלתם: אל ּתּגׁשּו אל ימים לׁשלׁשת נכנים היּו העם אל ויהי ÊËוּיאמר ¦§Ÿ¨«©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤¨¦®©«¦§−¤¦¨«©§¦Á

חזק  ׁשפר וקל ההר על ּכבד וענן  ּוברקים קלת ויהי הּבקר ּבהית הּׁשליׁשי ´¨¨̈−Ÿ©ÀŸ¤©§¦ÁŸ¸Ÿ§¨¦¹§¨¨³¨¥Æ©¨½̈§¬ŸŸ´§¦¹¦¦§©¸©בּיֹום
ּבּמחנה: אׁשר העם ּכל וּיחרד מן ÊÈמאד האלהים לקראת העם את מׁשה וּיֹוצא §®Ÿ©¤«¡©¬¨¨−̈£¤¬©«©«£¤«©¥̧Ÿ¤¯¤¨¨²¦§©¬¨«¡Ÿ¦−¦

ההר: ּבתחּתית וּיתיּצבּו יהֹוה ÁÈהּמחנה עליו ירד אׁשר מּפני ּכּלֹו עׁשן סיני והר ©«©«£¤®©¦«§©§−§©§¦¬¨¨«§©³¦©Æ¨©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§−̈
מאד: ההר ּכל וּיחרד הּכבׁשן ּכעׁשן עׁשנֹו וּיעל הֹולךְ ËÈּבאׁש הּׁשפר קֹול ויהי ¨¥®©©³©£¨Æ§¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈§«Ÿ©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−

בקֹול: יענּנּו והאלהים ידּבר מׁשה מאד אל Îוחזק סיני הר על יהֹוה וּירד שישי §¨¥´§®ŸŸ¤´§©¥½§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«©¥¯¤§¨²©©¬¦©−¤
מׁשה: וּיעל ההר ראׁש אל למׁשה יהֹוה וּיקרא ההר מׁשה Î‡ראׁש אל יהֹוה וּיאמר ´Ÿ¨®̈©¦§¨̧§¨¯§Ÿ¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©Ÿ¤«©³Ÿ¤§¨Æ¤Ÿ¤½
רב: מּמּנּו ונפל לראֹות יהֹוה אל יהרסּו ּפן ּבעם העד הּנּגׁשים Î·רד הּכהנים וגם ¥−¨¥´¨¨®¤¤«¤§³¤§¨Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«§©¯©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬

יהֹוה: ּבהם יפרץ ּפן יתקּדׁשּו יהֹוה העם Î‚אל יּוכל לא יהוה אל מׁשה וּיאמר ¤§−̈¦§©¨®¤¦§¬Ÿ¨¤−§¨«©³Ÿ¤Ÿ¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´¨½̈
וקּדׁשּתֹו: ההר את הגּבל לאמר ּבנּו העדתה אּתה ּכי סיני הר אל וּיאמר Î„לעלת ©«£−Ÿ¤©´¦®̈¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ¥½Ÿ©§¥¬¤¨−̈§¦©§«©¸Ÿ¤

אל  לעלת יהרסּו אל והעם והּכהנים עּמךְ  ואהרן אּתה ועלית רד לךְ  יהֹוה ¤Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ¦®̈§©«Ÿ£¦´§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ¨§³¨¥אליו
ּבם: יפרץ ּפן אלהם:Î‰יהֹוה וּיאמר העם אל מׁשה אלהים ‡כÒוּירד וידּבר §−̈¤¦§¨¨«©¥¬¤Ÿ¤−¤¨¨®©−Ÿ¤£¥¤«©§©¥´¡Ÿ¦½

לאמר: האּלה הּדברים ּכל מארץ ·-‰Òאת הֹוצאתיך אׁשר אלהיךָ  יי אנכי ¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤¥«Ÿ¨«Ÿ¦Æ§΅¡Ÿ¤½£¤´«¥¦Á¨Á¥¤̧¤
פסל  תעׂשה־ּלך לא על־ּפני אחרים אלהים לך יהיה לא עבדים מּבית ¤´¤¨´§¤£»©À´Ÿ«§¤´§¨Á¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À´Ÿ¦¨£´¥¦¦¹©§¦מצרים
לארץ  מּתחת ּבּמים ואׁשר מתחת ּבארץ ואׁשר ממעל ּבּׁשמים אׁשר ¤Ç©©«£¤Á¨¨̧¤¦©¹Ç©©«£¤¬©©´¦¦©´©¨À̈¿©¦¦´©¨©´¤£̈¿§¨§וכל־ּתמּונה

אבת לא־תׁשּתחוה עון פקד קנא אל אלהיך יי אנכי ּכי תעבדם ולא להם «Ÿ¦§©«£¤́¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º§³̈¡Ÿ¤̧¨Æ¥´©½̈ÇÂÇŸ¥Â£¸Ÿ¨¯Ÿ
ּולׁשמרי  לאהבי לאלפים חסד ועׂשה לׂשנאי ועל־רּבעים על־ׁשּלשים ¬¥§Ÿ§¨®§³Ÿ¤¤̧¤Æ©«£¨¦½§«Ÿ£©−§«Ÿ»§−¦¥¦©§−¬¦¥¦©²¦¨©על־ּבנים

אׁשר־יּׂשא ÒÊמצֹותי: את יי ינּקה לא ּכי לּׁשוא אלהיךָ  את־ׁשם־יי תּׂשא לא ¦§¨«¬Ÿ¦¨²¤¥«§¬̈¡Ÿ¤−©®̈§¦´³Ÿ§©¤Æ§½̈¥²£¤¦¨¬
לּׁשוא: ועׂשית Ù‡ÈYÁאת־ׁשמו ּתעבד ימים ׁשׁשת לקּדשו הּׁשבת את־יֹום זכֹור ¤§−©¨«§¨Á¤¸©©¹̈Ç§©§−À¥´¤¨¦´©«£Ÿ»§¨¦´¨

ּובנך  אּתה כל־מלאכה תעׂשה לא אלהיךָ  ליי ׁשּבת הּׁשביעי ויֹום ¨´§¦´¨©̈¿¨§¨´¤£»©Ç¼¼§¸©§¦¦¹©¨´©«¨´¡Ÿ¤À´Ÿ¤§©§̈כל־מלאכתךָ 
יי  עשה ׁשׁשת־ימים ּכי ּבׁשעריךָ  אׁשר וגרך ּובהמתךָ  ואמתך עבּדך ·¨¨ÂÇ¦¤Â©§§¨̧©«£¨«§¹̈§¤§¤ÀÇ§¥«§¨Æ£¤´¦§¨¤½¦´¥«¤¨¦Áובּתךָ  ¸§¹̈
על־כן  הּׁשביעי ּביֹום וּינח ואת־ּכל־אׁשר־בם את־הּים ואת־הארץ À̈¤¤©¨Æ§¤¨£¤½̈Ç©−̈©©Ḉ©§¦¦®©¥ÀÇ¨¤§¦´©¨©¤את־הּׁשמים

ויקּדׁשהּו: הּׁשּבת את־יֹום יי יארכּון Ò·Èּברךְ  למען ואת־אּמךָ  את־אביךָ  ּכּבד ¥©¯§¨̄¤¬©©−̈§©§¥«©¥¬¤¨¦−§¤¦¤®§©̧©Æ«£¦´
לךְ : נתן אלהיךָ  אׁשר־יי האדמה על ּתרצח:Ò‚Èימיךָ  לא Òלא ¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§¬̈¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«−Ÿ¦§¨«−Ÿ

ּתגנב:Òּתנאף: ׁשקר:Òלא עד ברעך רעךָ Ò„Èלא־תענה ּבית תחמד לא ¦§¨«−Ÿ¦§«ŸŸ©«£¤¬§¥«£−¨¥¬¨«¤¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®
אׁשר  וכל וחמרו וׁשֹורו ואמתו ועבדו רעךָ  אׁשת לא־תחמד ¬¤£Ÿ©§ºŸ¥´¤¥¤À§©§³Ç«£¨Æ´«£Ÿ½§−Ÿ»ס

הּׁשפר ÙÂËלרעךָ : קֹול ואת הּלּפידם ואת הּקֹולת את ראים העם וכל שביעי §¥¤«§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤©©¦¦À§¥Æ´©Ÿ½̈
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מרחק: וּיעמדּו וּינעּו העם וּירא עׁשן ההר עּמנּוÊËואת אּתה ּדּבר מׁשה אל וּיאמרּו §¤¨−̈¨¥®©©³§¨¨Æ©¨ª½©©«©§−¥«¨«Ÿ©«Ÿ§Æ¤Ÿ¤½©¤©¨¬¦−̈
נמּות: ּפן אלהים עּמנּו ידּבר  ואל ּכי ÊÈונׁשמעה ּתיראּו אל העם אל מׁשה וּיאמר §¦§®̈¨§©§©¥¬¦¨²¡Ÿ¦−¤¨«©¸Ÿ¤Ÿ¤´¤¨¨»©¦¼̈¼¦À

לבלּתי  ּפניכם על יראתֹו ּתהיה ּובעבּור האלהים ּבא אתכם נּסֹות ¬¦§¦§−¤¥§©Æ©´¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®©«£À¦§¤¯¦§¨²£»©§לבעבּור
ׁשם ÁÈתחטאּו: אׁשר הערפל אל נּגׁש ּומׁשה מרחק העם וּיעמד ¤«¡¨«©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®ŸŸ¤Æ¦©´¤¨«£¨¤½£¤−̈

ראיתם ÒËÈהאלהים: אּתם  יׂשראל ּבני אל תאמר ּכה מׁשה אל יהֹוה וּיאמר ¨«¡Ÿ¦«©³Ÿ¤§¨Æ¤Ÿ¤½¬ŸŸ©−¤§¥´¦§¨¥®©¤´§¦¤½
עּמכם: ּדּברּתי הּׁשמים מן תעׂשּוÎכי לא זהב ואלהי כסף אלהי אּתי תעׂשּון לא ¦ µÇ¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ©«£−

צאנךָ Î‡לכם: את ׁשלמיךָ  ואת עלתיךָ  את עליו וזבחּת ּלי ּתעׂשה אדמה מזּבח ¨¤«¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈¤«ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤«Ÿ§−
ּוברכּתיךָ : אליךָ  אבֹוא ׁשמי את אזּכיר אׁשר הּמקֹום ּבכל ּבקרךָ  ואם Î·ואת §¤§¨¤®§¨©¨Æ£¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−¥«©§¦«§¦

וּתחללה: עליה הנפּת חרּבךָ  ּכי ּגזית אתהן תבנה לא ּלי ּתעׂשה אבנים ¨»¤§»©§»©¨−¤¨¨§¬©Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−¨¦®¦¯©§§²¥¦¨³£©§¦מזּבח
‚Î:עליו ערותךָ  תּגלה לא אׁשר מזּבחי על במעלת תעלה ÙÙÙולא §Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬¤§¨«§−¨¨«

משפטים פרשת 

לפניהם:‡כא ּתׂשים אׁשר הּמׁשּפטים ׁשנים ·ואּלה ׁשׁש עברי עבד תקנה ּכי §¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−
חּנם: לחפׁשי יצא ּובּׁשבעת הּוא ‚יעבד אּׁשה ּבעל אם יצא ּבגּפֹו יבא ּבגּפֹו אם ©«£®Ÿ©̧§¦¦½¥¥¬©«¨§¦−¦¨«¦§©¬¨−Ÿ§©´¥¥®¦©³©¦¨Æ½

עּמֹו: אׁשּתֹו האּׁשה „ויצאה בנֹות אֹו בנים ּלֹו וילדה אּׁשה לֹו יּתן אדניו אם §¨«§¨¬¦§−¦«¦£Ÿ¨Æ¦¤´¦½̈§¨«§¨¬¨¦−´¨®¨«¦¨´
בגּפֹו: יצא והּוא לאדניה ּתהיה אדני ‰וילדיה את אהבּתי העבד יאמר אמר ואם ¦«¨¤À¨¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−¥¥¬§©«§¦¨³ŸŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ¤£Ÿ¦½
חפׁשי: אצא לא ּבני ואת אׁשּתי אל Âאת והּגיׁשֹו האלהים אל אדניו והּגיׁשֹו ¤¦§¦−§¤¨¨®¬Ÿ¥¥−¨§¦«§¦¦³£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤

לעלם: ועבדֹו ּבּמרצע אזנֹו את אדניו ורצע הּמזּוזה אל אֹו Òהּדלת ©¤½¤−¤©§¨®§¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©©«£¨−§Ÿ¨«

מּזקני ‡כד  וׁשבעים ואביהּוא נדב ואהרן אּתה יהוה אל עלה אמר מׁשה ´¥§¦¦−¦§¦§½¦£»©´¨¨Ÿ¤̧¨©¹£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ¤§ואל
מרחק: והׁשּתחויתם לא ·יׂשראל והעם יּגׁשּו לא והם יהוה אל לבּדֹו מׁשה ונּגׁש ¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−¥¨«Ÿ§¦©̧Ÿ¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−´Ÿ¦®̈§¨¾̈¬Ÿ

עּמֹו: וּיען ‚יעלּו הּמׁשּפטים ּכל ואת יהוה ּדברי ּכל את לעם ויסּפר מׁשה וּיבא ©«£−¦«©¨´ŸŸ¤À©§©¥³¨¨Æ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−¨©¦§¨¦®©©̧©
נעׂשה: יהֹוה ּדּבר אׁשר הּדברים ּכל וּיאמרּו אחד קֹול העם את „ּכל מׁשה וּיכּתב ¨¨¹̈³¤¨Æ©´Ÿ§½¨©§¨¦²£¤¦¤¬§−̈©«£¤«©¦§´ŸŸ¤À¥µ

לׁשנים  מּצבה עׂשרה ּוׁשּתים ההר ּתחת מזּבח וּיבן ּבּבקר וּיׁשּכם יהוה ּדברי ¬¥§¦̈½¥©Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤©¦¬¤¦§¥−©©´©¨®̈§¥³¤§¥Æ§´¥§¦ּ̈כל
יׂשראל: ׁשבטי זבחים ‰עׂשר וּיזּבחּו עלת וּיעלּו י ׂשראל ּבני נערי את וּיׁשלח ¨−̈¦§¥¬¦§¨¥«©¦§©À¤«©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©«©«£−Ÿ®Ÿ©«¦§§º§¨¦¯

ּפרים: ליהֹוה על Âׁשלמים זרק הּדם וחצי ּבאּגנת וּיׂשם הּדם חצי מׁשה וּיּקח §¨¦²©«−̈¨¦«©¦©³Ÿ¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈¨©−©
נעׂשה Êהּמזּבח: יהֹוה ּדּבר אׁשר ּכל וּיאמרּו העם ּבאזני וּיקרא הּברית ספר וּיּקח ©¦§¥«©©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¨§¥´¨¨®©´Ÿ§½²Ÿ£¤¦¤¬§−̈©«£¤¬
ּכרת Áונׁשמע: אׁשר הּברית דם הּנה וּיאמר העם על וּיזרק הּדם את מׁשה וּיּקח §¦§¨«©¦©³Ÿ¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ©¨¨®©ÀŸ¤¦¥³©«©§¦Æ£¤̧¨©³
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האּלה: הּדברים ּכל על עּמכם וׁשבעים Ëיהֹוה ואביהּוא נדב ואהרן מ ׁשה וּיעל §¨Æ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−¨¥«¤©©¬©Ÿ¤−§©«£®Ÿ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−
יׂשראל: הּסּפיר Èמּזקני לבנת ּכמעׂשה רגליו ותחת יׂשראל אלהי את וּיראּו ¦¦§¥¬¦§¨¥«©¦§¾¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ¦§©´©©¦½

לטהר: הּׁשמים האלהים È‡ּוכעצם את וּיחזּו ידֹו ׁשלח לא יׂשראל ּבני אצילי ואל §¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©«¤«¡Æ¤¨´¡Ÿ¦½
וּיׁשּתּו: לךָ Ò·Èוּיאכלּו ואּתנה ׁשם והיה ההרה אלי עלה מׁשה אל יהוה וּיאמר ©«Ÿ§−©¦§«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤Ÿ¤À£¥¬¥©²¨−̈¨¤«§¥¨®§¤§¨̧§¹

להֹורתם: ּכתבּתי אׁשר והּמצוה והּתֹורה האבן לחת ויהֹוׁשע È‚את מׁשה וּיקם ¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈£¤¬¨©−§¦§«Ÿ¨«©¨´¨Ÿ¤½¦«ª−©
האלהים: הר אל מׁשה וּיעל אׁשר È„מׁשרתֹו עד בזה לנּו ׁשבּו אמר הּזקנים ואל §¨«§®©©¬©Ÿ¤−¤©¬¨«¡Ÿ¦«§¤©§¥¦³¨©Æ§¨´¨¤½©¬£¤

אלהם: יּגׁש ּדברים בעל מי עּמכם וחּור אהרן והּנה אליכם מׁשה ÂËנׁשּוב וּיעל ¨−£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−¦©¬£¥¤«©©¬©Ÿ¤−
ההר: את הענן ויכס ההר ׁשׁשת ÊËאל הענן ויכּסהּו סיני הר על יהֹוה ּכבֹוד וּיׁשּכן ¤¨¨®©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«©¦§³Ÿ§§¨Æ©©´¦©½©§©¥¬¤«¨−̈¥´¤

הענן: מּתֹוךְ  הּׁשביעי ּבּיֹום מׁשה אל וּיקרא אכלת ÊÈימים ּכאׁש יהוה ּכבֹוד ּומראה ¨¦®©¦§¨¯¤Ÿ¤²©¬©§¦¦−¦¬¤«¨¨«©§¥Æ§´§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤
יׂשראל: ּבני לעיני ההר מׁשה ÁÈּבראׁש ויהי ההר אל וּיעל הענן ּבתֹוךְ  מׁשה וּיבא §´Ÿ¨¨®§¥¥−§¥¬¦§¨¥«©¨¬ŸŸ¤²§¬¤«¨−̈©©´©¤¨¨®©§¦³Ÿ¤Æ

לילה: וארּבעים יֹום ארּבעים ÙÙÙּבהר ¨½̈©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨

תרומה פרשת 

ּלאמר:‡כה מׁשה אל יהֹוה מאת ·וידּבר ּתרּומה לי ויקחּו יׂשראל ּבני אל ּדּבר ©§©¥¬§−̈¤Ÿ¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¦§¦−§¨®¥¥³
ּתרּומתי: את ּתקחּו לּבֹו יּדבּנּו אׁשר איׁש מאּתם ‚ּכל ּתקחּו אׁשר הּתרּומה וזאת ¨¦Æ£¤´¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«§ŸÆ©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®

ּונחׁשת: וכסף ¤Ÿ»§¤−¤¨¬¨̈זהב

נחׁשת:ÊÈכז ואדניהם ּכסף וויהם ּכסף מחּׁשקים סביב החצר עּמּודי ארךְ ÁÈּכל ¨©¥̧¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−¨®¤§©§¥¤−§«Ÿ¤´Ÿ¤
מׁשזר  ׁשׁש אּמֹות חמׁש וקמה ּבחמּׁשים חמּׁשים | ורחב באּמה מאה ®¨§¨´¥−©¬¥¨Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´©«£¦¦À§Ÿ¨²¥¨»¤החצר

נחׁשת: החצר ËÈואדניהם יתדת וכל יתדתיו וכל עבדתֹו ּבכל הּמׁשּכן ּכלי לכל §©§¥¤−§«Ÿ¤§ŸÆ§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ¨®§¨§¥«²Ÿ¨§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−
ÒÒÒנחׁשת: §«Ÿ¤

תצוה פרשת 

להעלת Îכז לּמאֹור ּכתית זךְ  זית ׁשמן אליךָ  ויקחּו יׂשראל ּבני את | ּתצּוה º̈§©¤´¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹¤´¤©¬¦¨²¨¦−©¨®§©«£¬Ÿ©§ואּתה
ּתמיד  ּובניו Î‡:נר אהרן אתֹו יערךְ  העדת על אׁשר לּפרכת מחּוץ מֹועד ּבאהל ¥−¨¦«§´Ÿ¤¥Á¦¸©¨¹Ÿ¤£¤´©¨«¥ªÀ©«£ŸÁŸ¸©«£¯Ÿ¨¨²

יׂשראל: ּבני מאת לדרתם עֹולם חּקת יהֹוה לפני ּבקר עד ואּתה ‡כחÒמערב ¥¤¬¤©−Ÿ¤¦§¥´§¨®ª©³¨Æ§´ŸŸ½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«§©¿̈
אהרן  לי לכהנֹו יׂשראל ּבני מּתֹוךְ  אּתֹו ּבניו ואת אחיךָ  אהרן את אליךָ  ÁÁ¤©«£¸Ÿ¨¦¹§¤¨¨´¦À¦²§¥¬¦§¨¥−§©«£¦®©«£¾Ÿ¤¥´¥§©הקרב

אהרן: ּבני ואיתמר אלעזר ואביהּוא Ÿ»£»©¬¥§̈−¨»¦§¬¨¨§²¤¦£»©¯¨̈נדב
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יהֹוה Áל לפני ּתמיד קטרת יקטירּנה הערּבים ּבין הּנרת את אהרן ̈−§¬¥§¦Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦©§¦¤®¨§¯Ÿ¤¨¦²¸£»©§ּובהעלת
עליו:Ëלדרתיכם: תּסכּו לא ונסךְ  ּומנחה ועלה זרה קטרת עליו תעלּו וכּפר Èלא §Ÿ«Ÿ¥¤«Ÿ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤¬Ÿ¦§−¨¨«§¦¤³

עליו  יכּפר ּבּׁשנה אחת הּכּפרים חּטאת מּדם ּבּׁשנה אחת קרנתיו על ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º©©´©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ£»©אהרן
ליהֹוה: הּוא קדׁשים קדׁש ÙÙÙלדרתיכם §Ÿ´Ÿ¥¤½«Ÿ¤¨«¨¦¬−©«¨«

תשא פרשת  כי

ּלאמר:È‡ל מׁשה אל יהוה לפקדיהם È·וידּבר יׂשראל ּבני ראׁש את תּׂשא ּכי ©§©¥¬§Ÿ̈−¤Ÿ¤¬¥«Ÿ¦´¦º̈¤¬Ÿ§¥«¦§¨¥»¦§ª«¥¤¼
אתם: ּבפקד נגף בהם יהיה ולא אתם ּבפקד ליהֹוה נפׁשֹו ּכפר איׁש זה È‚ונתנּו §¨̧§¹¦´¯Ÿ¤©§²©«−̈¦§´ŸŸ¨®§Ÿ¦«§¤¬¨¤²¤−¤¦§¬ŸŸ¨«¤´

הּׁשקל  ּגרה עׂשרים הּקדׁש ּבׁשקל הּׁשקל מחצית הּפקדים על העבר ּכל יּתנּו |¦§À¨¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦³¥¨Æ©¤½¤
ליהוה: ּתרּומה הּׁשקל ומעלה È„מחצית ׁשנה עׂשרים מּבן הּפקדים על העבר ּכל ©«£¦´©¤½¤§−̈©«Ÿ̈«ÀŸ¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½¦¤²¤§¦¬¨−̈¨®̈§¨

יהֹוה: ּתרּומת את ÂËיּתן לתת הּׁשקל מּמחצית ימעיט לא והּדל ירּבה לא העׁשיר ¦¥−§©¬§¨«¤«¨¦´«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½¦«©«£¦−©¨®¤¨¥Æ¤
נפׁשתיכם: על לכּפר יהוה »¤¥Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ§´©§ּתרּומת

|ÊÎלד ּפי על ּכי האּלה הּדברים את לךָ  ּכתב מׁשה אל יהֹוה וּיאמר ´¦©³Ÿ¤§¨Æ¤Ÿ¤½§¨§−¤©§¨¦´¨¥®¤¦º©שביעי
יׂשראל: ואת ּברית אּתךָ  ּכרּתי האּלה יֹום ÁÎהּדברים ארּבעים יהוה עם ׁשם ויהי ©§¨¦´¨¥À¤¨©¯¦¦§²§¦−§¤¦§¨¥«©«§¦¨´¦§Ÿ̈À©§¨¦¬Æ

הּברית  ּדברי את הּלחת על וּיכּתב ׁשתה לא ּומים אכל לא לחם לילה ½¦§©´¥§¦µ¤´Ÿ¨©½©−¦´Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ©©ªÀŸ¥µ¤¨§½©´¦¨§©§וארּבעים
הּדברים: מׁשה ËÎעׂשרת ּביד העדת לחת ּוׁשני סיני מהר מׁשה ּברדת ויהי £¤−¤©§¨¦«©§¦À§¤³¤Ÿ¤Æ¥©´¦©½§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ§©Ÿ¤½

אּתֹו: ּבדּברֹו ּפניו עֹור קרן ּכי ידע לא ּומׁשה ההר מן וכל Ïּברדּתֹו אהרן וּירא §¦§−¦¨¨®Ÿ¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²¬¨−̈§©§¬¦«©©̧§©«£¹Ÿ§¨
עֹור  קרן והּנה מׁשה את יׂשראל אליו:ּבני  מּגׁשת וּייראּו אלהם Ï‡ּפניו וּיקרא §¥³¦§¨¥Æ¤Ÿ¤½§¦¥¬¨©−´¨®̈©¦«§−¦¤¬¤¥¨«©¦§¨³£¥¤Æ

אלהם: מׁשה וידּבר ּבעדה הּנׂשאים וכל אהרן אליו וּיׁשבּו נּגׁשּוÏ·מׁשה כן ואחרי Ÿ¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ§¨©§¦¦−¨«¥¨®©§©¥¬Ÿ¤−£¥¤«§©«£¥¥¬¦§−
סיני: ּבהר אּתֹו יהֹוה ּדּבר אׁשר ּכל את ויצּום יׂשראל ּבני מּדּבר Ï‚ּכל מׁשה ויכל ¨§¥´¦§¨¥®©§©¥¾¥Á¨£¤̧¦¤¯§¨²¦−§©¬¦¨«©§©´Ÿ¤½¦©¥−

מסוה: ּפניו על וּיּתן הּמסוה Ï„אּתם את יסיר אּתֹו לדּבר יהֹוה לפני מׁשה ּובבא ¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«§¸ŸŸ¤¹¦§¥³§¨Æ§©¥´¦½¨¦¬¤©©§¤−
יצּוה: אׁשר את יׂשראל ּבני אל ודּבר ויצא צאתֹו ּפני Ï‰עד את יׂשראל בני וראּו ©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½¥−£¤¬§ª¤«§¨³§¥«¦§¨¥Æ¤§¥´

לדּבר  ּבאֹו עד ּפניו על הּמסוה את מׁשה והׁשיב מׁשה ּפני עֹור קרן ּכי ¬¥©§−Ÿ¤½¦´¨©½−§¥´Ÿ¤®§¥¦̧Ÿ¤³¤©©§¤Æ©¨½̈©Ÿמׁשה
ÒÒÒאּתֹו: ¦«

ויקהל פרשת 

צּוה ‡לה אׁשר הּדברים אּלה אלהם וּיאמר יׂשראל ּבני עדת ּכל את מׁשה ¬¨¦¤£½¦¨§©¤Ÿ¤À¤«¨£©²§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤£¥¤®¥µ´¥§©©וּיקהל
אתם: לעׂשת קדׁש·יהֹוה לכם יהיה הּׁשביעי ּובּיֹום מלאכה ּתעׂשה ימים ׁשׁשת §−̈©«£¬Ÿ¨«¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À¦§¤̧¨¤¬²Ÿ¤
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יּומת: מלאכה בֹו העׂשה ּכל ליהֹוה ׁשּבתֹון ּבכל ‚ׁשּבת אׁש תבערּו לא ©©¬©¨−©«¨®¨¨«Ÿ¤¬²§¨−̈¨««Ÿ§©«£´¥½§−Ÿ
הּׁשּבת: ּביֹום »¨©©−§®¤¥Ÿ»§»מׁשבתיכם

מׁשזר ÁÈלח וׁשׁש ׁשני ותֹולעת וארּגמן ּתכלת רקם מעׂשה החצר ׁשער  ®¨§¨´¥§−¦¨©¬©§º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½§¥¯¤§©§¨¨²©¨ּומסךְ 
החצר: קלעי לעּמת אּמֹות חמׁש ברחב וקֹומה ארךְ  אּמה ועּמדיהם ËÈועׂשרים §¤§¦³©¨Æ½Ÿ¤§¨³§¸Ÿ©Æ¨¥´©½§ª©−©§¥¬¤«¨¥«§©ª«¥¤Æ

ּכסף: וח ׁשקיהם רא ׁשיהם וצּפּוי ּכסף וויהם נחׁשת ארּבעה ואדניהם ¤»¨−¤¥»Ÿ¤¨«¥¤´¤½¤§¦¯¨«¥¤²©«£ª®§̈−¨§©¬¤¥§©§̈½¨§©ארּבעה
Î:נחׁשת סביב ולחצר לּמׁשּכן היתדת ÒÒÒוכל «§¨©§¥ºŸ©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«Ÿ¤

פקודי פרשת 

ּביד Î‡לח הלוּים  עבדת מׁשה ּפי על ּפּקד  אׁשר העדת מׁשּכן הּמׁשּכן פקּודי Æ¦§©´¨«¥ª½£¤¬ª©−©¦´Ÿ¤®£Ÿ©Æ©«§¦¦½§©Æ¨§¦©¥³§¤´¥אּלה
הּכהן: אהרן ּבן ּכל Î·איתמר את עׂשה יהּודה למּטה חּור בן אּורי ּבן ּובצלאל ¦«¨½̈¤«©«£−Ÿ©Ÿ¥«§©§¥²¤¦¬¤−§©¥´§¨®¨¾̈¥²¨

מׁשה: את יהֹוה צּוה וחׁשב Î‚אׁשר חרׁש דן למּטה אחיסמךְ  ּבן אהליאב ואּתֹו £¤¦¨¬§−̈¤Ÿ¤«§¦À¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨²§©¥−̈¨¨´§Ÿ¥®
ּובּׁשׁש: הּׁשני ּובתֹולעת ּובארּגמן ּבּתכלת Òורקם §Ÿ¥À©§¥̧¤Æ¨´©§¨½̈§©¬©©¨¦−©¥«

הּמׁשּכן:Ï„מ  את מלא יהוה ּוכבֹוד מֹועד אהל את הענן מׁשה Ï‰ויכס יכל ולא ©§©¬¤«¨−̈¤´Ÿ¤¥®§´§Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«§«Ÿ¨´ŸŸ¤À
הּמׁשּכן: את מלא יהוה ּוכבֹוד הענן עליו ׁשכן ּכי מֹועד אהל אל ּובהעלֹות ÂÏלבֹוא ¨Æ¤´Ÿ¤¥½¦«¨©¬¨−̈¤«¨¨®§´§Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«§¥«¨³

מסעיהם: ּבכל יׂשראל ּבני יסעּו הּמׁשּכן מעל ולא ÊÏהענן הענן יעלה לא ואם ¤«¨¨Æ¥©´©¦§½̈¦§−§¥´¦§¨¥®§−Ÿ©§¥¤«§¦¬Ÿ¥«¨¤−¤«¨¨®§´Ÿ
העלתֹו: יֹום עד ּבֹון נ ע ּכיÁÏיסעּו לילה ּתהיה ואׁש יֹומם הּמׁשּכן על יהוה (ען) ¦§½©−¥¨«Ÿ«¦Á£©̧ª¨§Ÿ̈³©©¦§¨Æ½̈§¥¾¦§¤¬©−§¨®

יׂשראל ּבית כל מסעיהם:ל כ ּבלעיני אדינ (ּבל) §¥¥¬¨¥¦§¨¥−§¨ª¨©§¥¤«
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—Ï"ÁÓ¯ ˙Â¯ˆÂ‡—

רעיתי. יפה כלך שמות, - במלכות]ב ז"א [תיקון

וגו'. יומם המשכן על יקוק החלקים ענן כל ישראל ט כשנתקנים עם ,י להיות

עליה  מכסים דז"א וגבורה מחסד א' כל יא בחי' ונתקנים א'יב , בהשוואה ,יג החלקים

חסר  א' מתחלה יד ואין כמו :טו ,

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

.Ëעלית רבנו של בסדר הקישוטים את מעמיד
המתקן  ומלכות יסוד זווג ואחר התיקון,
ספר  של ענינו והוא בז"א, תיקון בא המלכות, את
שם  'אשר השבטים שמות כל צמחו בו 'שמות'
'ישראל' שלימות התגלה ובהם בארץ', שמות
רפ"ח  בירור גם חל ובזה 'עם', שהוא ז"א] [הוא
לתוך  השבירה בעת שנפלו הקדושה ניצוצות
הברזל  בכור ריבויים על כי דטומאה, רפ"ח

נאמר ט)במצרים, א, ר"ב',(שמות ישראל בני 'עם
כי  'בני', הם עדיין אך ל'עם', הוויתם תחילת והיא
ישראל  שזוככו עד ר"ב, הערב עם בערבוביא היו
השלימו  [והם השעבוד דמרירות שנים פ"ו ע"י

נאמר ואז לרפ"ח], ר"ב מא)את יב, כל (שם 'יצאו
הליקוטים בספר וע"ע ה'. לו-נ)צבאות ,(בראשית

איכה. במגילת להלן ובהערות

.Èנפש כשירדו שבעים היו למצרים, ישראל
ישראל', ל'עם  נעשו ושם נפרדים,

ברמב"ם פ"ג)כמבואר פ"א בבני (ע"ז הדבר 'והתגבר
אומה  בעולם ונעשית עליהם, והנלוים יעקב
לישראל  הימים שארכו עד ה' את יודעת שהיא
במות  כי והיינו ממעשיהם', ללמוד וחזרו במצרים
ואמרו  שכינה, ממנו והסתלקה לבניו, קרא יעקב
היתה  אז שעד מהר"ל וביאר ישראל', 'שמע
ציבור, לעבודת קבצם והוא יחידים, של ה' עבודת
בקשתו  רק התקיימה השכינה שבסילוק ונראה
והיינו  ואגידה', 'האספו ולא ושמעו', 'הקבצו
אך  אחת, אומה להיות החלקים כל שהתקבצו
אל  חיבור שהיא 'אסיפה', בהם נעשתה טרם
בגילוי  הושלם וזה עמך', אל 'האסף כמו השורש,

כדלהלן. מצרים, שעבוד אחר ז"א

.‡Èואש לשון יומם, המשכן על ה' ענן 'כי הפס'
בתיקו"ז ומבואר בו', לילה (יא)תהיה

בפרדס  וראה בגבורה, ו'אש' בחסד, ש'ענן'
טז)רימונים השכינה,(כג, היא והענן' האש ש'עמוד

נקראת  אז יום, מדת בסוד מחסד, יונקת ובהיותה
יונקת  וכאשר החסד. מצד ענן כי הענן', 'עמוד
'עמוד  נקראת אז לילה, מדת הנקראת מגבורה,

האש'.

.·Èבצירופו כוונתו הקישוט שלימות את לבאר
אופן  באותו היוצא הקישוט עם
תיבת  והיא זה, בפסוק האחרונה שלפני מהתיבה

ישראל ל כ ב ' כנסת ששלימות והיינו מסעיהם',
[הוי"ה  ז"א שם צירופי מ"ב בגילוי נעשתה כ'עם',
מצרור  [כידוע מסעות במ"ב אלפי"ן] במילוי

ה' היה בהם על ן נ ע המור], מורה וזה עליה, מכסה '
כאמור  המלכות, אל החסדים כל והשפעת חיבור

למעלה (עא.)בקידושין אהוב זה שם שהיודע
מכפלות  שנוצר זה שם מהות והוא למטה, ונחמד
השביעית, הנקודה גילוי שהם  בשבע, שש של

הוי"ה. מידות שש פנימיות הקודש, היכל

.‚Èמצרים,כמבואר ביציאת ז"א גילוי שע"י לעיל,
שורשו, אל ישראל' 'עם חיבור נעשה
שיש  בעת כי בעיבור, ז"א היה היציאה עד אך
כדי  מסתלקים העליונים הכוחות פגם
'לא  פרעה אמר ולכן מהם, ינקו לא שהחיצוניים
העולם  את ברא שהקב"ה וסבר הוי"ה', את ידעתי
הקדושה, מצד לינק ויוכל מעלה, שרי ליד ומסרו
בכורי  'בני לו אמר הקב"ה אך ישראל, על ולשלוט

להורות [כמבואר ישראל', הוי"ה בשם ששורשם
פסח]. ובפע"ח בשעה"כ
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ויקרא  פרשת

לאמר:‡א מֹועד מאהל אליו יהֹוה וידּבר מׁשה אל יׂשראל ·וּיקרא ּבני אל ּדּבר ©¦§−̈¤Ÿ¤®©§©¥³§¨Æ¥½̈¥¬Ÿ¤¥−¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ
הּצאן  ּומן הּבקר מן הּבהמה מן ליהֹוה קרּבן מּכם יקריב ּכי אדם אלהם À̈¦«©§¦¬¦¤²¨§−̈©«¨®¦©§¥À̈¦©¨¨Æ¦©½Ÿ¨½¤¥£´¨§©»¨§ואמרּת

קרּבנכם: את ּפתח ‚ּתקריבּו אל יקריבּנּו ּתמים זכר הּבקר מן קרּבנֹו עלה אם ©§¦−¤¨§©§¤«¦Ÿ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬¨¦−©§¦¤®¤¤¹©
יהֹוה: לפני לרצנֹו אתֹו יקריב מֹועד »¨§¬¥§¦−³Ÿ¤¥Æ©§¦´Ÿ½¦§Ÿאהל

עליו Î„ה  יסף וחמׁשתיו ּבראׁשֹו אתֹו וׁשּלם לּׁשקר עליו יּׁשבע אׁשר מּכל ®¨¨´¥Â¦ºŸ£¤¦¨©´¨¨»©¤¼¤¼§¦©³ŸÆ§Ÿ½©«£¦«¦−̈Ÿאֹו
אׁשמתֹו: ּביֹום יּתנּנּו לֹו הּוא הּצאן Î‰לאׁשר מן ּתמים איל ליהֹוה יביא אׁשמֹו ואת ©«£¤̧¬²¦§¤−§¬©§¨«§¤£¨¬¨¦−©«®̈©´¦¨¦¯¦©²Ÿ

הּכהן: אל לאׁשם ונסלח ÂÎּבערּכךָ  יהֹוה לפני הּכהן עליו מּכל וכּפר אחת על לֹו §¤§§¬§¨−̈¤©Ÿ¥«§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§−̈§¦§©´®©©©²¦¬Ÿ
בּה: לאׁשמה יעׂשה ÙÙÙאׁשר £¤«©«£¤−§©§¨¬¨«

צו פרשת 

ּלאמר:‡ו מׁשה אל יהֹוה העלה ·וידּבר ּתֹורת זאת לאמר ּבניו ואת אהרן את צו ©§©¥¬§−̈¤Ÿ¤¬¥«Ÿ©³¤«©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−¨«Ÿ¨®
ּבֹו: ּתּוקד הּמזּבח ואׁש הּבקר עד הּלילה ּכל הּמזּבח על מֹוקדה על העלה »©¬©−¥§¦©¬¥§¤Ÿ¿̈©Á«§¨̧©©¦§¥³©¨©©̧§¨Æ©©½Ÿ»¨´¦הוא

ּתאכל ‚ אׁשר הּדׁשן את והרים ּבׂשרֹו על ילּבׁש בד ּומכנסי בד מּדֹו הּכהן ¬©Ÿ¥¹¦´©À¦«§§¥©»¦§©´©§¨¼§¥¦´¤©¤À¤£¤̧Ÿ©̧©¨§ולבׁש
הּמזּבח: אצל וׂשמֹו הּמזּבח על העלה את ּבגדים „האׁש ולבׁש ּבגדיו את ּופׁשט ¨¥²¤¨«Ÿ−̈©©¦§¥®©§¨¾¥−¤©¦§¥«©¨©Æ¤§¨½̈§¨©−§¨¦´

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

.„È מצרים כאמור לו)ביציאת יב, 'וינצלו (שמות
ודרשו מצרים' ט:)את (ברכות

['דגן  דגים או דגן, בה שאין כמצולה שעשאוה
יסוד, ו'דגים' מ., בברכות כמבואר דעת, 'הוא

פע"ח וראה לרוב], ג)וידגו שביררו (ק"ש דהיינו
אפילו  ובכללם הקדושה, ניצוצי כל בעלייתם
כמבואר  כראוי, מזוקקים היו שלא רב הערב

חיים א)בעץ .(לב

.ÂËשמות)רמב"ןראה לספר איננו (הקדמה 'הגלות
ואל  מקומם, אל שובם יום עד נשלם
אע"פ  ממצרים וכשיצאו ישובו, אבותם מעלת
היו  כי גולים, יחשבו עדיין עבדים מבית שיצאו
הר  אל וכשבאו במדבר, נבוכים להם לא בארץ
שכינתו  והשרה הקב"ה ושב המשכן ועשו סיני

סוד  שהיה אבותם, מעלת אל שבו אז ביניהם,
נחשבו  ואז המרכבה, הם והם אהליהם, עלי אלוה
ענין  בהשלימו הזה הספר נשלם ולכן גאולים,
הרי  תמיד', אותו מלא ה' כבוד ובהיות המשכן
במעלתם  להיות ושבו המשכן, את עשו שכאשר
והיו  במשכן, השכינה על ה' ענן חפף אזי כתחילה,

גאולים.

והיו וכשם אדה"ר, חטא בתיקון התחילו שהאבות
לענין  הוא כן ישראל, חלקי לכל תחילה

ניצוצין  רפ"ח למעלה תיקון עולים הם שבתחילה ,
בתוך  אבות נחלת בסוד נותרו שם כי באצילות,
אחר  אפילו משם זזו ולא דס"ג הראשונים כלים

המצות בשער כמבואר פנחס)מיתתם, וראה (פר' .
ים נח.)אפיקי .(ב"ב
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טהֹור: מקֹום אל לּמחנה מחּוץ אל הּדׁשן את והֹוציא הּמזּבח ‰אחרים על והאׁש £¥¦®§¦³¤©¤̧¤Æ¤¦´©«©«£¤½¤¨−¨«§¨¥̧©©¦§¥³©
העלה  עליה וערךְ  ּבּבקר ּבּבקר עצים הּכהן עליה ּובער תכּבה לא ּבֹו ̈½Æ´Ÿ¦§¤½¦¥̧¨¤¯¨©Ÿ¥²¥¦−©´Ÿ¤©®Ÿ¤§¨©³¨¤̧¨Æ¨«Ÿ©»ּתּוקד

הּׁשלמים: חלבי עליה תכּבה:Âוהקטיר לא הּמזּבח על ּתּוקד ּתמיד Òאׁש §¦§¦¬¨¤−¨¤§¥¬©§¨¦«¥À¨¦²©¬©©¦§¥−©¬Ÿ¦§¤«

עליכם:Ï„ח  לכּפר לעׂשת יהֹוה צּוה הּזה ּבּיֹום עׂשה מֹועד Ï‰ּכאׁשר אהל ּופתח ©«£¤¬¨−̈©´©¤®¦¨¯§¨²©«£−Ÿ§©¥¬£¥¤«¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹
כן  ּכי תמּותּו ולא יהֹוה מׁשמרת את ּוׁשמרּתם ימים ׁשבעת ולילה יֹומם −¥¦®¨Æ¦§©´¨¦½§©§¤²¤¦§¤¬¤§−̈§´Ÿ¨§̧©¨³¨¸§»¥ּתׁשבּו

מׁשה:ÂÏצּויתי: ּביד יהֹוה צּוה אׁשר הּדברים ּכל את ּובניו אהרן ÒÒÒוּיעׂש ª¥«¦©©¬©©«£−Ÿ¨¨®¥µ¨©§¨¦½£¤¦¨¬§−̈§©Ÿ¤«

שמיני פרשת 

יׂשראל:‡ט ּולזקני ּולבניו לאהרן מׁשה קרא הּׁשמיני ּבּיֹום אל ·ויהי וּיאמר ©«§¦Æ©´©§¦¦½¨¨´Ÿ¤½§©«£−Ÿ§¨®̈§¦§¥−¦§¨¥«©´Ÿ¤¤«
יהֹוה: לפני והקרב ּתמימם לעלה ואיל לחּטאת ּבקר ּבן עגל לךָ  קח ואל ‚אהרן ©«£ÀŸ©§ÂÂ¥´¤¤¨¨¯§©¨²§©¬¦§Ÿ−̈§¦¦®§©§¥−¦§¥¬§¨«§¤

ּתמימם  ׁשנה ּבני וכבׂש ועגל לחּטאת עּזים ׂשעיר קחּו לאמר ּתדּבר יׂשראל −¦¦§Ÿ§³§¦¦¦Æ§©½̈§¥̧¤¨¤¯¤§¥«¨¨²®¥´¥©§−¥¨§¦¬¥§ּבני
»¨Ÿ§לעלה:

והייתם Ó‰יב לאלהים לכם להית מצרים מארץ אתכם הּמעלה יהוה אני | ´¤¦§»¦®¦Ÿ̈À©©«£¤³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬Ÿ¨¤−¥«Ÿ§´¦£´¦ּכי
אני: קדֹוׁש ּכי ּבּמים ÂÓקדׁשים הרמׂשת החּיה נפׁש וכל והעֹוף הּבהמה ּתֹורת זאת §Ÿ¦½¦¬¨−¨«¦´Ÿ©³©§¥¨Æ§¨½§ŸÆ¤´¤©«©½̈¨«Ÿ¤−¤©®̈¦

הארץ: על הּׁשרצת נפׁש החּיה ÊÓּולכל ּובין הּטהר ּובין הּטמא ּבין להבּדיל §¨¤−¤©Ÿ¤¬¤©¨¨«¤§©§¦¾¥¬©¨¥−¥´©¨®Ÿ¥³©«©¨Æ
תאכל: לא אׁשר החּיה ּובין ÙÙÙהּנאכלת ©«¤«¡¤½¤¥Æ©«©½̈£¤−¬Ÿ¥«¨¥«

תזריע פרשת 

ּלאמר:‡יב מׁשה אל יהֹוה תזריע ·וידּבר ּכי אּׁשה לאמר יׂשראל ּבני אל ּדּבר ©§©¥¬§−̈¤Ÿ¤¬¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¦¨Æ¦´©§¦½©
ּתטמא: ּדֹותּה נּדת ּכימי ימים ׁשבעת וטמאה זכר יּמֹול ‚וילדה הּׁשמיני ּובּיֹום §¨«§−¨¨¨®§¨«§¨Æ¦§©´¨¦½¦¥²¦©¬§−̈¦§¨«©−©§¦¦®¦−

ערלתֹו: »¨§¨¬©§ּבׂשר

ּבאׁש�Êיג הוא ּפרחת עֹור ּכלי בכל אֹו בערב אֹו בּׁשתי אֹו בּבגד עֹוד ּתראה ´¥¨®¦©−©ÂÇ¤Â¤«©§¦³«¨¥̧¤Æ´§¨§¦½Ÿ©¤̧¹¨»¥¦§ואם
הּנגע: ּבֹו אׁשר את אׁשר �Áּתׂשרפּנּו העֹור ּכלי כל אֹו הערב אֹו הּׁשתי אֹו והּבגד ¦§§¤½¥¬£¤−©¨«©§©¤¿¤«©§¦̧«¨¥¹¤«¨§¦³¨Æ£¤´

וטהר: ׁשנית וכּבס הּנגע מהם וסר |�Ëּתכּבס הּצמר ּבגד צרעת נגע ּתֹורת זאת §©¥½§¨¬¥¤−©¨®©§ª©¬¥¦−§¨¥«ÂŸ©̧¤«©¨©¹©¤¬¤©¤´¤
לטּמאֹו: אֹו לטהרֹו עֹור ּכלי ּכל אֹו הערב אֹו הּׁשתי אֹו הּפׁשּתים ÙÙÙאֹו ´©¦§¦À³©§¦Æ´¨¥½¤−¨§¦®§©«£−¬§©§«
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מצורע פרשת 

ּלאמר:‡יד מׁשה אל יהֹוה טהרתֹו·וידּבר ּביֹום הּמצרע ּתֹורת ּתהיה זאת ©§©¥¬§−̈¤Ÿ¤¬¥«Ÿ³Ÿ¦«§¤Æ©´©§Ÿ̈½§−¨«¢¨®
הּכהן: אל נגע ‚והּובא נרּפא והּנה הּכהן וראה לּמחנה מחּוץ אל הּכהן ויצא §−̈¤©Ÿ¥«§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦−©«©«£¤®§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²¦§¨¬¤«©

הּצרּוע: מן ©»¨©¦©−©¨©הּצרעת

את Ï‡טו ּבטּמאם ּבטמאתם ימתּו ולא מּטמאתם יׂשראל ּבני את ¤¬¨§©§̈½¨§ª§¨®̈§³Ÿ¨ª̧Æ§ª¦−¥¨§¦»¥§¤¬¤§©¦§והּזרּתם
ּבתֹוכם: אׁשר לטמאה Ï·מׁשּכני זרע ׁשכבת מּמּנּו ּתצא ואׁשר הּזב ּתֹורת זאת ¦§¨¦−£¤¬§¨«¬Ÿ©−©®̈©«£¤̧¥¥¬¦¤²¦§©¤−©§¨§¨

עם Ï‚בּה: יׁשּכב אׁשר ּולאיׁש ולּנקבה לּזכר זֹובֹו את והּזב ּבנּדתּה והּדוה ¨«§©¨¨Æ§¦¨½̈§©¨Æ¤½©¨−̈§©§¥®̈§¦¾£¤¬¦§©−¦
ÙÙÙטמאה: §¥¨«

מות פרשת  אחרי

וּימתּו:‡טז יהֹוה לפני ּבקרבתם אהרן ּבני ׁשני מֹות אחרי מׁשה אל יהֹוה »Æ¤Ÿ¤½©«£¥´§¥−§¥´©«£®Ÿ§¨§¨¨¬¦§¥«§−̈©¨ª¨§¥³©§©וידּבר
אחיךָ · אהרן אל ּדּבר מׁשה אל יהוה מּבית וּיאמר הּקדׁש אל עת בכל יבא ואל ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤Ÿ¤À©¥»¤©«£´Ÿ¨¦¼¼§©¨³Ÿ§¨¥Æ¤©½Ÿ¤¦¥−

הּכּפרת: על אראה ּבענן כי ימּות ולא הארן על אׁשר הּכּפרת ּפני אל ¦½¨Ÿ¤¤§¥̧©©¹Ÿ¤£¤³©¨«¨ŸÆ§´Ÿ®¨©לּפרכת µÇ¤«¨½̈¥«¨¤−©©©«Ÿ¤
לעלה:‚ ואיל לחּטאת ּבקר ּבן ּבפר הּקדׁש אל אהרן יבא »¨²Ÿ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¤©®Ÿ¤§©¯¤¨¨²§©−̈§©¬¦§Ÿ§ּבזאת

אׁשר ÁÎיח הּגֹוי את קאה ּכאׁשר אתּה ּבטּמאכם אתכם הארץ תקיא ¬¤£−©Ÿ¨¦³¨¨̧¤Æ¤§¤½§©«©«£¤−Ÿ¨®©«£¤¬¨¨²¤»§ולא
העׂשת ËÎלפניכם: הּנפׁשֹות ונכרתּו האּלה הּתֹועבת מּכל יעׂשה אׁשר ּכל כי ¦§¥¤«¦ µÇ¨£¤´©«£¤½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤§¦§§²©§¨¬¨«Ÿ−Ÿ

עּמם: נעׂשּוÏמּקרב אׁשר הּתֹועבת מחּקֹות עׂשֹות לבלּתי מׁשמרּתי את ּוׁשמרּתם ¦¤¬¤©¨«§©§¤´¤¦§©§¦À§¦§¦̧£¹¥«ª³©«¥ŸÆ£¤´©«£´
אלהיכם: יהֹוה אני ּבהם תּטּמאּו ולא ÙÙÙלפניכם ¦§¥¤½§¬Ÿ¦«©§−¨¤®£¦−§¨¬¡«Ÿ¥¤«

קדושים פרשת 

ּלאמר:‡יט מׁשה אל יהֹוה אלהם ·וידּבר ואמרּת יׂשראל ּבני עדת ּכל אל ּדּבר ©§©¥¬§−̈¤Ÿ¤¬¥«Ÿ©¥º¤¨£©¯§¥«¦§¨¥²§¨«©§¨¬£¥¤−
אלהיכם: יהֹוה אני קדֹוׁש ּכי ּתהיּו ׁשּבתתי ‚קדׁשים ואת ּתיראּו ואביו אּמֹו איׁש §¦´¦«§®¦´¨½£¦−§¨¬¡«Ÿ¥¤«¦´¦³§¨¦Æ¦½̈§¤©§Ÿ©−

אלהיכם: יהֹוה אני »¤¥Ÿ£¦−§¨¬¡«Ÿ®§¦ּתׁשמרּו

תׁשּקצּוÎ‰כ ולא לּטהר הּטמא העֹוף ּובין לּטמאה הּטהרה הּבהמה ּבין ¸§©§º¥©§¥¨³©§Ÿ̈Æ©§¥½̈¥¨¬©¨¥−©¨®Ÿ§«Ÿ¤§©§¦§והבּדלּתם
לכם  הבּדלּתי אׁשר האדמה ּתרמׂש אׁשר ּובכל ּובעֹוף ּבּבהמה נפׁשתיכם −¤¨¦§¬©§¦¤£̈½¨£»¨Ÿ¥¤¹©§¥¨´¨À§ŸÆ£¤´¦§´Ÿ»§©¤את

להיֹות ÂÎלטּמא: העּמים מן אתכם ואבּדל יהֹוה אני קדֹוׁש ּכי קדׁשים לי והייתם §©¥«¦§¦³¤¦Æ§¦½¦¬¨−£¦´§¨®¨«©§¦¬¤§¤²¦¨«©¦−¦§¬
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אתם ÊÎלי: ירּגמּו ּבאבן יּומתּו מֹות יּדעני אֹו אֹוב בהם יהיה ּכי אּׁשה אֹו ואיׁש ¦«§¦´«¦À̈¦¦«§¤̧¨¤¬²¬¦§Ÿ¦−´¨®¨¤²¤¦§§¬Ÿ−̈
ּבם: ÙÙÙּדמיהם §¥¤¬¨«

אמור פרשת 

לא ‡כא לנפׁש אלהם ואמרּת אהרן ּבני הּכהנים אל אמר מׁשה אל יהֹוה ³Ÿ¤§¨Æ¤Ÿ¤½¡¬Ÿ¤©«Ÿ£¦−§¥´©«£®Ÿ§¨«©§¨´£¥¤½§¤¬¤«Ÿ©וּיאמר
ּבעּמיו: ּולאחיו:·יּטּמא ּולבּתֹו ולבנֹו ּולאביו לאּמֹו אליו הּקרב לׁשארֹו אם כי ¦©−̈§©¨«¦ µÇ¦¦§¥½©¨−Ÿ¥¨®§¦´§¨¦½§¦§¬§¦−§¨¦«

יּטּמא:‚ לּה לאיׁש היתה לא אׁשר אליו הּקרֹובה הּבתּולה »¨©¦̈−®¦§̈−§»¨Ÿ³©§¨Æ©§¨´¥½̈£¤¬Ÿ£»©§ולאחתֹו

הבי ÂËכג מּיֹום הּׁשּבת מּמחרת לכם ׁשבע ּוספרּתם הּתנּופה עמר את אכם §©§¤³¨¤Æ¦¨«¢©´©©½̈¦Æ£¦´£¤½¤−Ÿ¤©§¨®¤¬©
ּתהיינה: ּתמימת יֹום ÊËׁשּבתֹות חמּׁשים ּתסּפרּו הּׁשביעת הּׁשּבת מּמחרת עד ©¨−§¦¬Ÿ¦«§¤«¨©´¦¨«¢©³©©¨Æ©§¦¦½¦§§−£¦¦´®

ליהֹוה: חדׁשה מנחה ׁשני ÊÈוהקרבּתם  ׁשּתים ּתנּופה לחם | ּתביאּו מּמֹוׁשבתיכם §¦§©§¤²¦§¨¬£¨−̈©«¨«¦«§¸Ÿ¥¤¹¨¦´¦¤´¤§À̈§©̧¦Æ§¥´
ליהֹוה: ּבּכּורים ּתאפינה חמץ ּתהיינה סלת הּלחם ÁÈעׂשרנים על והקרבּתם ¤§Ÿ¦½´Ÿ¤¦«§¤½¨¨¥−¥«¨¤®¨¦¦−©«¨«§¦§©§¤´©©¤À¤

ליהוה  עלה יהיּו ׁשנים ואילם אחד ּבקר ּבן ּופר ׁשנה ּבני ּתמימם ּכבׂשים ½Æ§¥´¨½̈©¯¤¨¨²¤−̈§¥¦´§¨®¦¦§³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈¦¦§³¦¨§̧©§¦ׁשבעת
ליהֹוה: ניחח ריח אּׁשה ונסּכיהם לחּטאת ËÈּומנחתם אחד  עּזים ׂשעיר ועׂשיתם ¦§¨¨Æ§¦§¥¤½¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«¨«©«£¦¤²§¦¦¦¬¤−̈§©¨®

ׁשלמים: לזבח ׁשנה ּבני כבׂשים הּבּכרים Îּוׁשני לחם על אתם | הּכהן והניף §¥¯§¨¦²§¥¬¨−̈§¤¬©§¨¦«§¥¦´©Ÿ¥´Ÿ¿̈©Á¤̧¤©¦ª¦³
לּכהן: ליהֹוה יהיּו קדׁש ּכבׂשים ׁשני על יהוה לפני |Î‡ּתנּופה ּבעצם ּוקראתם §¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©§¥−§¨¦®²Ÿ¤¦§¬©«−̈©Ÿ¥«§¨¤º§¤´¤

ּבכל  עֹולם חּקת תעׂשּו לא עבדה מלאכת ּכל לכם יהיה קדׁש מקרא הּזה ¨§À¦«§¨¸Ÿ¤Æ¦§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ−̈´Ÿ©«£®Ÿª©¬¨²¤©´©הּיֹום
לדרתיכם: ׂשדךָ Î·מֹוׁשבתיכם ּפאת תכּלה לא ארצכם קציר את ּובקצרכם «§¬Ÿ¥¤−§Ÿ«Ÿ¥¤««§ª§§¤º¤§¦´©§§¤À«Ÿ§©¤º§©³¨«§Æ

אלהיכם: יהֹוה אני אתם ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא קצירךָ  ולקט »¤¥ª§¤½§¤¬¤§¦«§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ©«£´ŸŸ½̈£¦−§¨¬¡«Ÿ§ּבקצרךָ 

יּומת:Î‡כד אדם ּומּכה יׁשּלמּנה בהמה ּכּגר Î·ּומּכה לכם יהיה אחד מׁשּפט ©¥¬§¥−̈§©§¤®¨©¥¬¨−̈¨«¦§©³¤¨Æ¦§¤´¨¤½©¥¬
אלהיכם: יהֹוה אני ּכי יהיה את Î‚ּכאזרח וּיֹוציאּו יׂשראל ּבני אל מׁשה וידּבר ¨«¤§−̈¦«§¤®¦²£¦¬§−̈¡«Ÿ¥¤«©§©¥´Ÿ¤»¤§¥´¦§¨¥¼©¦´¤

את  יהֹוה צּוה ּכאׁשר עׂשּו יׂשראל ּובני אבן אתֹו וּירּגמּו לּמחנה מחּוץ אל ¤̈−§¬¨¦À¤¦Æ©«©«£¤½©¦§§¬Ÿ−¨®¤§¥«¦§¨¥´¨½©«£¤²¥©§»©המקּלל
ÙÙÙמׁשה: Ÿ¤«

בהר פרשת 

לאמר:‡כה סיני ּבהר מׁשה אל יהֹוה ואמרּת·וידּבר יׂשראל ּבני אל ּדּבר ©§©¥³§¨Æ¤Ÿ¤½§©¬¦©−¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´
ליהֹוה: ׁשּבת הארץ וׁשבתה לכם נתן אני אׁשר הארץ אל תבאּו ּכי ׁשׁש‚אלהם £¥¤½¦³¨¸ŸÆ¤¨½̈¤£¤¬£¦−Ÿ¥´¨¤®§¨«§¨´¨½̈¤©−̈©«¨«¥³

ּתבּואתּה: את ואספּת ּכרמךָ  ּתזמר ׁשנים וׁשׁש ׂשדךָ  ּתזרע »¨¨»§¤̈−§©»¨§®¤§©Æ¦§©´¨¤½§¥¬¨¦−¦§´Ÿ¦ׁ̈שנים
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אני �‰כו מצרים מארץ אֹותם הֹוצאתי אׁשר הם עבדי עבדים יׂשראל בני לי −¦£¦̈®§¦¤´¤¥̈−¦¬¥¤£½¥´©¨£½¦¨£Æ¥¨§¦»¥§³¦¦ּכי
אלהיכם: ואבן ‡כויהֹוה לכם תקימּו לא ּומּצבה ּופסל אלילם לכם תעׂשּו לא §¨¬¡«Ÿ¥¤«Ÿ©«£¸¨¤¹¡¦¦À¤³¤©¥¨Æ«Ÿ¨¦´¨¤½§¤´¤

אלהיכם: יהֹוה אני ּכי עליה להׁשּתחות ּבארצכם תּתנּו לא ׁשּבתתי ·מׂשּכית את ©§¦À³Ÿ¦§Æ§©§§¤½§¦«§©«£−Ÿ¨¤®¨¦²£¦¬§−̈¡«Ÿ¥¤«¤©§Ÿ©´
יהֹוה: אני ּתיראּו ּומקּדׁשי »¨§−¦£̈®¦−¦¨§¦Ÿ½§¦ּתׁשמרּו

בחוקותי  פרשת

אתם:‚כו ועׂשיתם ּתׁשמרּו מצֹותי ואת ּתלכּו ּבחּקתי גׁשמיכם „אם ונתּתי ¦§ªŸ©−¥¥®§¤¦§©´¦§§½©«£¦¤−Ÿ¨«§¨«©¦¬¦§¥¤−
ּפריֹו: יּתן הּׂשדה ועץ יבּולּה הארץ ונתנה ּבציר ‰ּבעּתם את ּדיׁש לכם והּׂשיג §¦¨®§¨«§¨³¨¨̧¤Æ§½̈§¥¬©¨¤−¦¥¬¦§«§¦¦̧¨¤¬©̧¦Æ¤¨¦½

ּבארצכם: לבטח ויׁשבּתם לׂשבע לחמכם ואכלּתם זרע את יּׂשיג »¤§§©§©−¤¨¬¤§©»¦©Æ¨½Ÿ¤§§©¤³§©£»©©®¨¤´¦©−¦¨ּובציר

ּקדׁשÏ·כז יהיה העׂשירי הּׁשבט ּתחת יעבר אׁשר ּכל וצאן ּבקר מעׂשר ¤Æ¨½Ÿ¬Ÿ£¤«©«£−Ÿ©´©©¨®¤¨«£¦¦¾¦«§¤−Ÿ¨¨³©§©¨§וכל
ּותמּורתֹוÏ‚ליהֹוה: הּוא והיה ימירּנּו המר ואם ימירּנּו ולא לרע טֹוב ּבין יבּקר לא ©«¨«¯Ÿ§©¥²¥¬¨©−§´Ÿ§¦¤®§¦¨¥´§¦¤½§¨«¨¯§«¨²

יּגאל: לא ּקדׁש ּבני ת ּמצו ה אּלהÏ„יהיה אל מׁשה את יהֹוה צּוה אׁשר (הת) ¦«§¤−Ÿ¤¬Ÿ¦¨¥«¥´¤©¦§ÀŸª¨£¤̧¦¨¯§¨²¤Ÿ¤−¤§¥´
סיני:ר ה ּביׂשראל אנדי (ּבר) ¦§¨¥®§©−ª¨¦¨«
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—Ï"ÁÓ¯ ˙Â¯ˆÂ‡—

רעיתי. יפה כלך ויקרא, - למלכות]ג בינה [הארת

וגו'. צוה אשר המצות שבה אלה אברים תרי"ג בכל במצות תיקונה ,טז השכינה

לגמרי  נתקנת מהיכן עליה יז ועכ"ז מאירה אי' לאמה", היא "אחת אלא, ומתקנתם יח ,

א' סיני"יט בהשוואה "בהר וזהו, :כ ,

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

.ÊËבתרי"ג ספר השכינה בשלימות עוסק ויקרא,
העוסק  בראשית ספר אחר כי איבריה,
השכינה, והשראת בגאולה שמות וספר ביצירה,
ישראל, עבודת פרטי כל כולל ויקרא שספר הרי
ממונות, בדיני האזהרות וכל וטהרתם, קדושתם

הגר"א  שביאר כמו השכינה. אברי תיקו"ז שהם (הק'

שבתורה,ועוד) המעשה חלק הן מצוות שתרי"ג
הגר"א  בביאור וראה גידין, ושס"ה אברים ברמ"ח

יא) תי' הברית (שם כי תרי"ג, בגימטריא ש'ברית'
עשין  רמ"ח סוד שהם וגבורות, חסדים כולל

בזוהר מקום ומכל תעשה, לא קנז.)שס"ה אינו (ח"א
היא  הנוקבא אלא מצוה, נקראו ביחד שזו"ן אומר
שלימות  כי הזכר, אל כשנתחברה מצוה, הנקראת
המצוה  'כי כאמור בזכר. התחברותה הוא הנוקבא

יא)הזאת' ל, שהיא (דברים 'זאת', שרק הרי ,
יש  פרצוף בכל ואמנם 'מצוה', נקראת המלכות,
'אל  ומילוי 'חכמה' במילוי [ונרמזים אורות תרי"ג
דיקא, במלכות היא המצוות עשית אך דיסוד], חי'
רבנו  בזה והרחיב תחילה, במחשבה מעשה סוף כי

במרום ר"ש)באדיר אמר תניא .(ח"א,

לח)בשעה"גוהנה לא, שמנין(הקדמות תרי"ג מבואר
חוורתי, אורחין וי"ג ו"ק, כנגד לת"ר מחולק
בגי' שהיא ה'ציצית' וסימנך לז"א, המאירים שהם
כאן  האמור והוא וקשרים, חוטים י"ג ועוד ת"ר,

למלכות. בינה הארת ע"י השכינה תיקון בדרך

.ÊÈחייםראה ח)עץ המצות חג ב, הנוקבא (לה, 'אין
אנו  לכן הזכר, תיקון גמר עד נתקנת
בשנים  גדול האיש כי והטבע הראות בחוש רואין
אז  והגדיל, לז"א המוחין שבאו ואחר מאשתו,

שאין  וכמו ונתקנת. בנוקבא האלו המוחין מאירין
בו, לכנוס המוחין כל שנגמרו עד גדול נקרא ז"א
נקראת  אין גדלות שום בה שאין הנוקבא כך
ואז  בה לכנוס המוחין כל שיגמרו עד גדולה
צריכה  המוחין ולשלימות ובוגרת'. נערה נקראת

כדלהלן. אימא, להארת

.ÁÈבמרוםכוונתו באדיר בהרחבה (ח"א,מבוארת

אר"ש) שאנו תניא האורות 'אלה
ההארה  כמו אינם מאימא, שבאים אומרים
בחינה  היא אלא ההשפעה, בהליכות הבאה
בנינה. לתשלום בנוקבא להמצא הראויה אחת

לברתא מאנהא אוזיפת אימא סוד, (זוה"ק והוא

ב.) דין ח"א היא לבד, בבחינתה נוק' בהיות כי ,
בה  בהמצא אך בה. אוחזת שהס"א חשוך
המאנין  בסוד אימא, מצד מציאותה תשלום
תיקון  מתוקנת והיא מתמתקים דיניה אז שלה,
באים  האלו האורות שאין הטעם וזהו גדול.
שייכים  נוק', מבחינת הם כי לנוק', ומז"א לז"א
וכו', ז"א דרך שעוברים אלא לבנינה. לבד לה
למטה, עוד נמשכת שאינה נמצא ואז
לז"א, פונה אלא בה, להדבק יכלו שהקליפות
הקליפות  בתוך שהיא  אע"פ ואז כלה, בסוד
והיא  מעליהם מתרוממת שהיא נקרא בגלות,

'כלך בדרושי וראה ג)יפה'למעלה. (דרוש

מעוטרת  באה והיא אהבים, אילת היא 'השכינה
עילאה'. מאימא שמות מע'

.ËÈהמשכן,ספר הקמת אחר אחר בא ויקרא
ב'ויקרא  נפתח ולכן הנוקבא, שנשלמה

אתוון, כ"ה בו שיש משה', קלט:)אל ח"ב ,(זוה"ק
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במדבר  פרשת

ּבּׁשנה ‡א הּׁשני לחדׁש ּבאחד מֹועד ּבאהל סיני ּבמדּבר מׁשה אל יהוה ´¨¨©Ÿ̈¯¤Ÿ¤²§¦§©¬¦©−§´Ÿ¤¥®§¤¨Á©¸Ÿ¤©¥¦¹§̧¥©§©וידּבר
לאמר: מצרים מארץ לצאתם יׂשראל ·הּׁשנית ּבני עדת ּכל ראׁש את ׂשאּו ©¥¦À§¥¨²¥¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ§À¤Ÿ¸¨£©´§¥«¦§¨¥½

לגלּגלתם: זכר ּכל ׁשמֹות ּבמסּפר אבתם לבית ׁשנה ‚למׁשּפחתם עׂשרים מּבן §¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥½¨¨−̈§ª§§Ÿ¨«¦¤̧¤§¦³¨¨Æ
ואהרן: אּתה לצבאתם אתם ּתפקדּו ּביׂשראל צבא יצא ּכל Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥®¦§§¬Ÿ¨²§¦§Ÿ−̈©¨¬§©«£«Ÿ¨¨§½©̈ומעלה

לאמר:ÙÊÈד אהרן ואל מׁשה אל יהוה מׁשּפחת ÁÈויד ּבר ׁשבט את ּתכריתּו אל ©§©¥´§Ÿ̈½¤Ÿ¤¬§¤«©£−Ÿ¥«Ÿ©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ
הלוּים: מּתֹוךְ  קדׁשËÈהּקהתי את ּבגׁשּתם ימתּו ולא וחיּו להם עׂשּו | וזאת ©§¨¦®¦−©§¦¦«§´Ÿ£´¨¤À§¨Æ§´Ÿ¨ª½§¦§−̈¤´Ÿ¤

מּׂשאֹו: ואל עבדתֹו על איׁש איׁש אֹותם וׂשמּו יבאּו ּובניו אהרן ולא Îהּקדׁשים ©¢¨¦®©«£³Ÿ¨¨Æ¨½Ÿ§¨´À̈¦¬¦²©£«Ÿ¨−§¤©¨«§«Ÿ
ומתּו: הּקדׁש את ּכבּלע לראֹות ÙÙÙיבאּו ¨¯Ÿ¦§²§©©¬¤©−Ÿ¤¨¥«

נשא פרשת 

ּלאמר:Î‡ד מׁשה אל יהוה לבית Î·וידּבר הם ּגם גרׁשֹון ּבני ראׁש את נׂשא ©§©¥¬§Ÿ̈−¤Ÿ¤¬¥«Ÿ¨ÀŸ¤²Ÿ§¥¬¥«§−©¥®§¥¬
למׁשּפחתם: אֹותם Î‚אבתם ּתפקד ׁשנה חמּׁשים ּבן עד ומעלה ׁשנה ׁשלׁשים מּבן £Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«¦¤Á§Ÿ¦̧¨¹̈¨©À§¨©²¤£¦¦¬¨−̈¦§´Ÿ¨®

מֹועד: ּבאהל עבדה לעבד צבא לצבא הּבא הּגרׁשּני Î„ּכל מׁשּפחת עבדת זאת ¨©¨¸¦§´Ÿ¨½̈©«£¬Ÿ£Ÿ−̈§¬Ÿ¤¥«´Ÿ£Ÿ©½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦®
ּולמּׂשא: »¨©§Ÿ−£»©לעבד

ּלאמר:Î·ו מׁשה אל יהוה תברכּוÎ‚וידּבר ּכה לאמר ּבניו ואל אהרן אל ּדּבר ©§©¥¬§Ÿ̈−¤Ÿ¤¬¥«Ÿ©¥³¤«©£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−
להם: אמֹור יׂשראל ּבני ויׁשמרךָ :Ò„Îאת יהוה ּפניו Ò‰Îיברכךָ  | יהוה יאר ¤§¥´¦§¨¥®¨−¨¤«§¨«¤§¬§Ÿ̈−§¦§§¤«¨¥̧§Ÿ̈¯¨¨²

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

המעוררת  עליונה הארה היא בשם והקריאה
ער', ולבי ישנה 'אני עת בכל כי פנימית, נקודה
ובסופו  פ"ח], ה' גבורות [ראה הקרבנות ענין וזה
בינה. שערי חמישים שהם ויובל, השמיטה מצוות

אורהוראה ח)בשערי הבינה (שער ספירת 'כי
אצל  זו מכוונות שתיהן המלכות וספירת
ישראל  בתיקון מתוקנת המלכות וכשמידת זו,
הופיעה  בינה ספירת אז והמצוות, התורה בקיום
עד  הספירות, דרך וברכה שפע מיני מכל להריק
ואז  ומתמלאת, מתברכת מלכות שספירת
והברכה  ובביטחה, בהשקט העולם בני נמצאים
הברכה  ונמצאת מזונות, מיני בכל משתלחת

תלכו'. בחוקותי 'אם זהו לארץ, דבוקה

.Îעם כוונתו בצירופו הקישוט שלימות את לבאר
מהתיבה  אופן באותו היוצא הקישוט

' תיבת והיא זה, בפסוק האחרונה ר ה ב שלפני
במדרש כאמור בינה, הוא סיני ג,סיני', רבה (שה"ש

וכבר ה) סיני, זה אמי', בית אל שהביאני 'עד עה"פ
הרנ"ש תפילין)הוכיח שער שימורים, יסוד (מצת דהיינו

הוא  ו'סיני' אתפשטת, הוד עד בינה כי בינה,
בפרדסהתפשטו  וראה המדות. בכל בינה (שער ת

פ"ה) אצילות שבו טעם הוא והענין מלכות, הוא שסיני
רבינו  ולשון ומתקנתה, מלכות, על בינה חופפת

בהר) פר' אלא (עה"ת נתקנת המלכות שאין 'לפי
שהוא  סיני', 'בהר מתחיל לכך אימא, בהארת

אימא'. ביסוד
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ויחּנּך: ׁשלֹום:ÒÂÎאליךָ  לךָ  ויׂשם אליךָ  ּפניו | יהוה ׁשמי ÒÊÎיּׂשא את וׂשמּו ¥¤−¦«ª¤«¨¦¨̧§Ÿ̈³¨¨Æ¥¤½§¨¥¬§−¨«§¨¬¤§¦−
אברכם: ואני יׂשראל ּבני Òעל ©§¥´¦§¨¥®©«£¦−£¨«§¥«

ּכסף Ù„ז  קערת יׂשראל נׂשיאי מאת אתֹו הּמׁשח ּביֹום הּמזּבח חנּכת | Ÿ£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½¥¥−§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤́זאת
עׂשרה: ׁשּתים זהב ּכּפֹות עׂשר ׁשנים כסף מזרקי עׂשרה ּומאה Ù‰ׁשּתים ׁשלׁשים §¥´¤§¥À¦§§¥¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬¤§¥«§Ÿ¦´¥À̈

מאֹות  וארּבע אלּפים הּכלים ּכסף כל האחד הּמזרק וׁשבעים ּכסף האחת −¥©§©§¦¬©§©½¦¥©¤´¤Æ¤½¤§¦§¦−©¦§¨´¨«¤¨®µÇŸ©©»¨³¨¨§©הּקערה
הּקדׁש: ּבׁשקל ÂÙּבׁשקל הּכף עׂשרה עׂשרה קטרת מלאת עׂשרה ׁשּתים זהב ּכּפֹות §¤¬¤©«Ÿ¤©¸¨¨³§¥¤§¥Æ§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯£¨¨²©©−§¤´¤

ּומאה: עׂשרים הּכּפֹות זהב ּכל אילם ÊÙהּקדׁש ּפרים עׂשר ׁשנים לעלה הּבקר ּכל ©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬¥¨«¨©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³
עׂשר  ׁשנים עּזים ּוׂשעירי ּומנחתם עׂשר ׁשנים ׁשנה ּבני ּכבׂשים עׂשר ̈−¨¬¥§Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¦§¨®̈§¦¥¬¦¦²¨¨¥§ׁשנים

עּתדים ÁÙלחּטאת: ׁשּׁשים אילם ּפרים וארּבעה עׂשרים הּׁשלמים זבח | ּבקר וכל §©¨«§ºŸ§©´¤´©©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»¨¦¼¥¦³¦¦Æ©ª¦´
אתֹו: הּמׁשח אחרי הּמזּבח חנּכת זאת ׁשּׁשים ׁשנה ּבני ּכבׂשים ּובבא ËÙׁשּׁשים ¦¦½§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®µŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−¦¨©¬Ÿ«§¸Ÿ

אׁשר  הּכּפרת מעל אליו מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע אּתֹו לדּבר מ ֹועד אהל אל Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»§©¥´¦¼©¦§©̧¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³©©¸Ÿ¤Æ£¤Æמׁשה
אליו: וידּבר הּכרבים ׁשני מּבין העדת ארן ÙÙÙעל ©£´Ÿ¨«¥ª½¦¥−§¥´©§ª¦®©§©¥−¥¨«

בהעלותך פרשת 

ּלאמר:‡ח מׁשה אל יהוה את ·וידּבר ּבהעלתךָ  אליו ואמרּת אהרן אל ּדּבר ©§©¥¬§Ÿ̈−¤Ÿ¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤«©£½Ÿ§¨«©§−̈¥®̈§©£«Ÿ§Æ¤
הּנרֹות: ׁשבעת יאירּו הּמנֹורה ּפני מּול אל ּפני ‚הּנרת מּול אל אהרן ּכן וּיעׂש ©¥½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈¨¦−¦§©¬©¥«©©³©¥Æ©«£½Ÿ¤Æ§¥´

מׁשה: את יהוה צּוה ּכאׁשר נרתיה העלה מקׁשה „הּמנֹורה הּמנרה מעׂשה וזה ©§½̈¤«¡−̈¥«Ÿ¤®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤Ÿ¤«§¤̧©«£¥³©§Ÿ̈Æ¦§¨´
עׂשה  ּכן מׁשה את יהוה הראה אׁשר ּכּמראה הוא מקׁשה ּפרחּה עד ירכּה עד ̈−¨¬¥½¤À£¤̧¤§¨³§Ÿ̈Æ¤Ÿ¤§©©®¦´¨§¦̈−§¦©¬¨¥§©̈½̈זהב

הּמנרה: »Ÿ̈§©¤את

ּתּסגר È„יב ימים ׁשבעת תּכלם הלא ּבפניה ירק ירק ואביה מׁשה אל יהוה Ÿ¤§Ÿ̈¹¤Ÿ¤À§¨¦̧¨Æ¨³Ÿ¨©Æ§¨¤½¨£¬Ÿ¦¨¥−¦§©´¨¦®¦¨¥º¸©וּיאמר
ּתאסף: ואחר לּמחנה מחּוץ ימים ׁשבעת ÂËׁשבעת לּמחנה מחּוץ מרים וּתּסגר ¦§©³¨¦Æ¦´©«©£¤½§©©−¥«¨¥«©¦¨¥¬¦§¨²¦¬©«©£¤−¦§©´

מרים: האסף עד נסע לא והעם ּבמדּבר ÊËימים וּיחנּו מחצרֹות העם נסעּו ואחר ¨¦®§¨¨Æ´Ÿ¨©½©¥«¨¥−¦§¨«§©©²¨«§¬¨−̈¥«£¥®©«©£−§¦§©¬
ÙÙÙּפארן: ¨¨«

שלח פרשת 

ּלאמר:‡יג מׁשה אל יהוה אׁשר ·וידּבר ּכנען ארץ את ויתרּו אנׁשים לךָ  ׁשלח ©§©¥¬§Ÿ̈−¤Ÿ¤¬¥«Ÿ§©§´£¨¦À§¨ª̧Æ¤¤´¤§©½©£¤
בהם: נׂשיא ּכל ּתׁשלחּו אבתיו למּטה אחד איׁש אחד איׁש יׂשראל לבני נתן »¤¨¬¦¨Ÿ¥−¦§¥´¦§¨¥®¦´¤¨Á¦̧¤¹̈§©¥³£Ÿ¨Æ¦§½̈−Ÿ¬¦£אני
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יׂשראל ‚ בני ראׁשי אנׁשים ּכּלם יהוה ּפי על ּפארן מּמדּבר מׁשה אתם −¥¨§¦»¥§¬¥¨½¦¨£´¨Ÿ¨¬Ÿ¤²¦¦§©¬¨−̈©¦´§Ÿ̈®ª̧©§¦©וּיׁשלח
¨»¥הּמה:

ּלאמר:ÊÏטו מׁשה אל יהוה ועׂשּוÁÏוּיאמר אלהם ואמרּת יׂשראל ּבני אל ּדּבר ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤Ÿ¤¬¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸
ּתכלת: ּפתיל הּכנף ציצת על ונתנּו לדרתם בגדיהם ּכנפי על ציצת והיה ËÏלהם ¨¤¬¦¦²©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ¨®§¨«§²©¦¦¬©¨−̈§¦¬§¥«¤§¨¨´

תתּורּו ולא אתם ועׂשיתם יהוה מצות ּכל את ּוזכרּתם אתֹו ּוראיתם לציצת ŸÀ§©§¤Æ¤¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¹´¤¦§¼¦¦§«¤̈לכם
אחריהם: זנים אּתם אׁשר עיניכם ואחרי לבבכם ועׂשיתם Óאחרי ּתזּכרּו למען ©«£¥³§©§¤Æ§©«£¥´¥«¥¤½£¤©¤¬Ÿ¦−©«£¥¤«§©´©¦§§½©«£¦¤−

לאלהיכם: קדׁשים והייתם מצֹותי ּכל הֹוצאתי Ó‡את אׁשר אלהיכם יהוה אני ¤¨¦§¨®¦«§¦¤¬§Ÿ¦−¥«Ÿ¥¤«£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦
אלהיכם: יהוה אני לאלהים לכם להיֹות מצרים מארץ ÙÙÙאתכם ¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

קרח פרשת 

ּפלת ‡טז ּבן ואֹון אליאב ּבני ואבירם ודתן לוי ּבן קהת ּבן יצהר ּבן קרח ¤−¤¤¬§Ÿ©¤¦§¨¬¤§−̈¤¥¦®§¨¨̧©«£¦¹̈§¥¯¡¦¨²½´©¦©וּיּקח
ראּובן: עדה ·ּבני נׂשיאי ּומאתים חמּׁשים יׂשראל מּבני ואנׁשים מׁשה לפני וּיקמּו §¥¬§¥«©¨ª̧Æ¦§¥´Ÿ¤½©«£¨¦¬¦§¥«¦§¨¥−£¦¦´¨¨®§¦¥¬¥¨²

ׁשם: אנׁשי מֹועד ּכי ‚קראי לכם רב אלהם וּיאמרּו אהרן ועל מׁשה על וּיּקהלּו §¦¥¬¥−©§¥¥«©¦«¨£º©Ÿ¤´§©«©£ÀŸ©«Ÿ§´£¥¤»©¨¤¼¦³
יהוה: קהל על ּתתנּׂשאּו ּומּדּוע יהוה ּובתֹוכם קדׁשים ּכּלם העדה »Æª¨´§Ÿ¦½§−̈§Ÿ̈®©¬©¦«§©§−©§©¬§Ÿ̈¨¥»¨̈כל

ּגרן Ïיח ּכתבּואת ללוּים ונחׁשב מּמּנּו חלּבֹו את ּבהרימכם אלהם ¤Æ¦¤½§¤§©Æ©§¦¦½¦§©¬−Ÿ§¤³¤¤§»¦£©®¤¥£̈−§©»¨§ואמרּת
יקב: חלף Ï‡ּוכתבּואת לכם הּוא ׂשכר ּכי ּוביתכם אּתם מקֹום ּבכל אתֹו ואכלּתם ¦§©¬¨«¤©«£©§¤³ŸÆ§¨¨½©¤−¥«§¤®¦«¨¨¬Æ¨¤½¥¬¤

מֹועד: ּבאהל ואת Ï·עבדתכם מּמּנּו חלּבֹו את ּבהרימכם חטא עליו תׂשאּו ולא £«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§©£¦«§¤¬¤¤§−¦¤®§¤
תמּותּו: ולא תחּללּו לא יׂשראל בני ÙÙÙקדׁשי ¨§¥¯§¥«¦§¨¥²¬Ÿ§©§−§¬Ÿ¨«

חקת פרשת 

לאמר:‡יט אהרן ואל מׁשה אל יהוה יהוה ·וידּבר צּוה אׁשר הּתֹורה חּקת זאת ©§©¥´§Ÿ̈½¤Ÿ¤¬§¤«©£−Ÿ¥«ŸµŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−
מּום  ּבּה אין אׁשר ּתמימה אדּמה פרה אליךָ  ויקחּו יׂשראל ּבני אל | ּדּבר ½Ÿ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§¦§´¥¤ÁÁ¨¨̧£ª¹̈§¦À̈£¤³¥«¨Æ®¥לאמר

על: עליה עלה לא מחּוץ ‚אׁשר אל אתּה והֹוציא הּכהן אלעזר אל אתּה ּונתּתם £¤²«Ÿ¨¨¬¨¤−¨«Ÿ§©¤´Ÿ½̈¤¤§¨−̈©Ÿ¥®§¦³Ÿ¨Æ¤¦´
לפניו: אתּה וׁשחט »¨¨§̈−Ÿ¬©¨§½¤£©»©לּמחנה

ואת Ï„כ עּמֹו ּכל ואת אתֹו נתּתי בידךָ  ּכי אתֹו ּתירא אל מׁשה אל יהוה ¤§−©¨¤§Ÿ¤§Ÿ̈³¤Ÿ¤Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦Ÿ²¸©וּיאמר
ּבחׁשּבֹון: יֹוׁשב אׁשר האמרי מלךְ  לסיחן עׂשית ּכאׁשר ּלֹו ועׂשית וּיּכּוÏ‰ארצֹו ©§®§¨¦´¨½©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«©©¸
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ארצֹו: את וּיירׁשּו ׂשריד לֹו הׁשאיר ּבלּתי עד עּמֹו ּכל ואת ּבניו ואת »§©¤−§»¦©®¦¨−»¦§¦¬¦§¦©½©¨¤§Ÿ³§¤¨¨Æאתֹו
ירחֹו:‡כב לירּדן מעבר מֹואב ּבערבֹות וּיחנּו יׂשראל ּבני ÙÙÙוּיסעּו ©¦§−§¥´¦§¨¥®©«©£Æ§©«§´½̈¥¥−¤§©§¥¬§¥«

בלק פרשת 

לאמרי:·כב יׂשראל עׂשה אׁשר ּכל את צּפֹור ּבן ּבלק מּפני ‚וּירא מֹואב וּיגר ©©¬§¨−̈¤¦®¥²¨£¤¨¨¬¦§¨¥−¨«¡Ÿ¦«©¨̧¨¹̈¦§¥¬
יׂשראל: ּבני מּפני מֹואב וּיקץ הּוא רב ּכי מאד מדין „העם זקני אל מֹואב וּיאמר ¨¨²§−Ÿ¦´©®©¨´¨½̈¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©¸Ÿ¤¹̈¤¦§¥´¦§À̈

צּפֹור  ּבן ּובלק הּׂשדה ירק את הּׁשֹור ּכלחךְ  סביבתינּו ּכל את הּקהל ילחכּו º̈§©«£³©¨¨Æ¤¨§¦´Ÿ¥½¦§´Ÿ©½¥−¤´¤©¨¤®¨¨¯¤¦²©עּתה
ההוא: ּבעת למֹואב »¦©¬¥¨̈−§¤¬¤מלךְ 

ּבידֹו:Êכה רמח וּיּקח העדה מּתֹוךְ  וּיקם הּכהן אהרן ּבן אלעזר ּבן ּפינחס »¨§©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤«©£−Ÿ©Ÿ¥®©¨̧¨Æ¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©©וּירא
Á ואת יׂשראל איׁש את ׁשניהם את וּידקר הּקּבה אל יׂשראל איׁש אחר ¤§½¥¨§¦´¦ŸÁ©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ¤§¥¤½¥µ¨©וּיבא

יׂשראל: ּבני מעל הּמּגפה וּתעצר קבתּה אל ּבּמּגפה Ëהאּׁשה הּמתים וּיהיּו ¨«¦−̈¤¢¨¨®©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«©¦«§¾©¥¦−©©¥¨®
אלף: ועׂשרים ÙÙÙארּבעה ©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

פנחס פרשת 

ּלאמר:Èכה מׁשה אל יהוה את È‡וידּבר הׁשיב הּכהן אהרן ּבן אלעזר ּבן ּפינחס ©§©¥¬§Ÿ̈−¤Ÿ¤¬¥«Ÿ¦«§¨̧¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¥¦³¤
יׂשראל  ּבני את כּליתי ולא ּבתֹוכם קנאתי את ּבקנאֹו יׂשראל ּבני מעל −¥¨§¦»¥§¤¦¬¦¦Æ¥©´§¥«¦§¨¥½§©§¬¤¦§¨¦−§¨®§«Ÿ¦¨£חמתי

ׁשלם:È·ּבקנאתי: ּבריתי את לֹו נתן הנני אמר לכן §¦§¨¦«¨¥−¡®Ÿ¦§¦̧Ÿ¥¬²¤§¦¦−¨«

קדׁשÂÎכח מקרא ּבׁשבעתיכם ליהוה חדׁשה מנחה ּבהקריבכם הּבּכּורים À§©§¦¸§¤¹¦§¨³£¨¨Æ©«Ÿ̈½§¨«ª−Ÿ¥¤®¦«§¨¸Ÿ¤Æ¦¦©´§ּוביֹום
תעׂשּו: לא עבדה מלאכת ּכל לכם ליהוה ÊÎיהיה ניחח לריח עֹולה והקרבּתם ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ−̈¬Ÿ©«£«§¦§©§¤̧¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½

ׁשנה: ּבני כבׂשים ׁשבעה אחד איל ׁשנים בקר ּבני ּבלּול ÁÎּפרים סלת ה ּומנחתם ¨¦¯§¥«¨¨²§©−¦©´¦¤¨®¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´
האחד: לאיל עׂשרנים ׁשני האחד לּפר עׂשרנים ׁשלׁשה עּׂשרֹון ËÎבּׁשמן עּׂשרֹון ©®̈¤§Ÿ¨³¤§Ÿ¦Æ©¨´¨«¤½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«¦¨Æ¦¨½

הּכבׂשים: לׁשבעת האחד עליכם:Ïלּכבׂש לכּפר אחד עּזים עלת Ï‡ׂשעיר מּלבד ©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«§¦¬¦¦−¤¨®§©¥−£¥¤«¦§©ºŸ©¯
ונסּכיהם: לכם יהיּו ּתמימם ּתעׂשּו ּומנחתֹו Ùהּתמיד ©¨¦²¦§¨−©«£®§¦¦¬¦«§¨¤−§¦§¥¤«

תעׂשּו:Ï‰כט  לא עבדה מלאכת ּכל לכם ּתהיה עצרת הּׁשמיני »£»©Æ©§¦¦½£¤−¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤£Ÿ−̈¬Ÿ©ּבּיֹום
ÂÏ ׁשנה ּבני ּכבׂשים אחד איל אחד ּפר ליהוה ניחח ריח אּׁשה עלה Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¬¤−̈©´¦¤®̈§¨¦¯§¥«¨¨²̧¤§©§¦§והקרבּתם

ּתמימם: ּכּמׁשּפט:ÊÏׁשבעה ּבמסּפרם ולּכבׂשים  לאיל לּפר ונסּכיהם מנחתם ¦§−̈§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤À©¨̧¨©¯¦§©§¨¦²§¦§¨−̈©¦§¨«
ÁÏ:ונסּכּה ּומנחתּה הּתמיד עלת מּלבד אחד חּטאת ליהוה ËÏּוׂשעיר ּתעׂשּו אּלה §¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«¥²¤©«£¬©«Ÿ̈−
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ּולנסּכיכם  ּולמנחתיכם לעלתיכם ונדבתיכם מּנדריכם לבד −¤¥§¦§½¤¥Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§´Ÿ»§¦§¥¤¹§¦¦̧©§®¤¥£»§ּבמֹועדיכם
מׁשה:‡לּולׁשלמיכם: את יהוה צּוה אׁשר ּככל יׂשראל ּבני אל מׁשה ÙÙÙוּיאמר §©§¥¤«©¬Ÿ¤Ÿ¤−¤§¥´¦§¨¥®§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤Ÿ¤«

מטות פרשת 

יהוה:·ל צּוה אׁשר הּדבר זה לאמר יׂשראל לבני הּמּטֹות ראׁשי אל מׁשה »¥³Ÿ¤Æ¤¨¥´©©½¦§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¤´©¨½̈£¤−¦¨¬§Ÿ̈©§©וידּבר
ּדברֹו‚ יחל לא נפׁשֹו על אּסר לאסר ׁשבעה הּׁשבע אֹו ליהוה נדר יּדר ּכי ®¨§−¥©Á¦«¦¸Ÿ¤¹¤©«Ÿ̈À«¦¨³©§ª¨Æ¤§³Ÿ¦¨Æ©©§½¬Ÿ¦איׁש

יעׂשה: מּפיו הּיצא אביה „ּככל ּבבית אּסר ואסרה ליהוה נדר תּדר ּכי ואּׁשה §¨©Ÿ¥¬¦¦−©«£¤«§¦¾̈¦«¦¬Ÿ¤−¤©«Ÿ̈®§¨«§¨¬¦¨²§¥¬¨¦−¨
¨»¤ª§¦ּבנעריה:

ּבּה:Óלב וּיׁשב מנּׁשה ּבן למכיר הּגלעד את מׁשה הלךְ Ó‡וּיּתן מנּׁשה ּבן ויאיר ©¦¥³Ÿ¤Æ¤©¦§½̈§¨¦−¤§©¤®©¥−¤¨«§¨¦³¤§©¤Æ¨©½
יאיר: חּות אתהן וּיקרא חּותיהם את ואת Ó·וּילּכד קנת את וּילּכד הלךְ  ונבח ©¦§−Ÿ¤©«Ÿ¥¤®©¦§¨¬¤§¤−©¬Ÿ¨¦«§´Ÿ©¨©½©¦§¬Ÿ¤§−̈§¤

ּבׁשמֹו: נבח לה וּיקרא ÙÙÙּבנתיה §Ÿ¤®¨©¦§¨¯¨¬¬−Ÿ©¦§«

מסעי פרשת 

ואהרן:‡לג מׁשה ּביד לצבאתם מצרים מארץ יצאּו אׁשר  יׂשראל בני מסעי À£¤¬¨«§²¥¤¬¤¦§©−¦§¦§Ÿ¨®§©Ÿ¤−§©«£«Ÿ¥¨§¦»¥§´¥§©¥¹¤אּלה
למֹוצאיהם:· מסעיהם ואּלה יהוה ּפי על למסעיהם מֹוצאיהם את מׁשה »¤¥»¨§−¤¥§©¤¬¥§®ŸŸ¤¹¤¨«¥¤²§©§¥¤−©¦´§Ÿ̈¸§¦©וּיכּתב
מּמחרת ‚ הראׁשֹון לחדׁש יֹום עׂשר ּבחמּׁשה הראׁשֹון ּבחדׁש מרעמסס ´©¢¨»¦®¦»¨¤Æ©´Ÿ¤¨«¦½©«£¦¨¬¨¨²−©´Ÿ¥§§©»³¥§¦©ו ּיסעּו

מצרים: ּכל לעיני רמה ּביד יׂשראל בני יצאּו ¦»¨§¦¨−¥¥§̈½¨´¨§À©¨«§³§¥«¦§¨¥Æ¤©הּפסח

דדיהן È‡לו לבני צלפחד ּבנֹות ונעה ּומלּכה וחגלה תרצה מחלה −¤¥À̈§¨§¨¯¦§¨²§Ÿ−̈§¬§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ§¦´¨§©¨¤¹§»¦©וּתהיינה
מּטה È·לנׁשים: על נחלתן וּתהי לנׁשים היּו יֹוסף בן מנּׁשה ּבני מּמׁשּפחת §¨¦«¦«¦§§²Ÿ§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ©«£¨½̈©©¥−

אביהן: אל ת ּמצו ה אּלהÈ‚מׁשּפחת מׁשה ּביד יהוה צּוה אׁשר והּמׁשּפטים (הת) ¦§©¬©£¦¤«¥´¤©¦§ºŸª¨§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²§©Ÿ¤−¤
על מֹואב ּבערבת יׂשראל ירחֹו:ן רּדי ּבני אניד (ין) §¥´¦§¨¥®§©«§´Ÿ½̈©−©§¥¬ª¨§¥«
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—Ï"ÁÓ¯ ˙Â¯ˆÂ‡—

רעיתי. יפה כלך במדבר, - למלכות]ד חו"ב [המשכת

וגו'. והמשפטים המצות יש אלה על למטה שורה למעלה .כא ראל כשנתקנה

משה" "ביד ישראל כב אבל, כל על ממשיך א' בהשוואה כל כג , על אותו צויתי אשר ,

וזהו כד ישראל  מואב כה , בערבות משה "ביד העליון כו , ערבות - :כז "

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

.‡Îויקרא)לעילכאמור ספר הוא (בקישוט סיני מדבר
על  בינה שחפפה ואחר מלכות,
ישראל, על שורה המלכות ואזי ותקנתה, מלכות,
ולחלקו, שלל  לקבל המלכות מהות הוא וזה

א)כאמור אורה הברכות (שערי מן שמושכת 'אחר
כל  לשאר ומזון פרנסה ונותנת חוזרת מלמעלה,
נאמר: ועליה הראוי. כפי איש תחתיה, הנמצאים
שאליה  לפי פנה לראש היתה הבונים מאסו אבן
עליונים  הנמצאות בכל אשר הפנים כל פונים
בין  ממנה, שלמעלה המעלות אותן בין ותחתונים,
ממנה  שלמעלה ממנה, שלמטה המעלות אותן
והשפעתם  כוחם לה להמשיך אליה פונים
אליה  פונים הימנה ושלמטה וברכותם; וטובתם

וקיומם'. ומזונותם פרנסתם ממנה לבקש

.·Îחייםמבואר א)בעץ ביסוד (לב, הוא משה כי
בפנימיות  הגנוזה החכמה והוא אבא,
והבינה  החכמה שפע בא ידו שעל נמצא בינה,

בזוה"ק ומצינו ד:)יחד, בהקמת (ח"ג האמור עה"פ
א)המשכן ז, ו',(במדבר חסר משה' כלת ביום 'ויהי

שכינתא  והיא ישראל, כנסת דא משה כלת
למשכנא. דנחתא

התלמוד,(יג:)בכריתותוהנה זה משה' 'ביד אמרו
כמבואר לח.)והיינו את (נדרים נתן שהקב"ה

עינו, בטוב לישראל נתנו והוא למשה הפלפול
כי  יסוד, ע"י א"ק מעיני ב"ן אורות ביסום ועניינו
ותפיסתה  שבכתב, לתורה שייכת ישראל כנסת
הוא  'טוב' הנקרא משה ע"י רק הוא בתושבע"פ

ואכמ"ל. יסוד,

.‚Îהדעתמשה הוא הוא עניינו אבא יסוד כי כט., (תיקו"ז

עליון) דעת ונקרא ז"א, של הפנימי דור דעת ולכן ,
משה  אמר עליהם שהרי דעה' 'דור נקראו המדבר
שפע  כל בא וממנו בקרבו', אנכי אשר 'העם

שאמרו כמו טז.)דעתם, מותו (תמורה שבעת
ספקות, מאות ז' ונולדו הלכות, מאות ג' נשתכחו
שכחה  חלה הדעת שבסילוק שם מהר"ל וראה
רק  נפלו בז"ת [אך ל'דעת' השייכים בג"ר גמורה
שהם  ה'ערבות' שכל הרי עצמם], מצד ספקות

משה. ע"י לישראל באו ג"ר, כלל

דברי וידידי את בזה, הוסיף אביטן שמואל הג"ר
במרום באדיר מלין)רבנו למגזר שרק (ח"א,

כי  ידו, על התורה לתת מוכנת היתה משה נשמת
ומשם  סתימאה, בחכמה א"ס נתגלה תורה במתן
והאלהים  ידבר 'משה נאמר ולכן דז"א, בת"ת
צריך  וכי אימא, יסוד הוא סיני כי בקול', יעננו
התורה  כל יוצאת ומשם במשה, סיני להתחבר

ישראל. לכל

.„Îלפס'כוונת כג)רבנו ג, משה (מלאכי תורת 'זכרו
כל  על בחורב אותו ציויתי אשר עבדי,
'קראתיה  אברבנאל שם שביאר כמו ישראל',
אשר  הוא אני כי הפועל, בבחינת לא משה תורת
אני  שהתורה לפי המקבל, בבחינת אבל צויתיה,
כלומר  ישראל , כל על בחורב אליו אותה צויתי
וראה  ידו', על לתתה ישראל כל על בו שבחרתי

ו)רמב"ן א, מועד (דברים אהל מקום הוא ש'חורב'
התורה  את משה הנחיל ששם והיינו סיני, הר ליד

בסמ"ג וע"ע ישראל. עשין)לכל וכתבי (הקדמת
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דברים  פרשת

ּבערבה ‡א ּבּמדּבר הּירּדן ּבעבר יׂשראל ּכל אל מׁשה ּדּבר אׁשר הּדברים À£¤̧¦¤³Ÿ¤Æ¤¨¦§¨¥½§¥−¤©©§¥®©¦§¿̈¨«£¨¨Á¦¨§©¤´¥אּלה
זהב: ודי וחצרת ולבן ּתפל ּובין ּפארן ּבין סּוף ּדרךְ ·מֹול מחרב יֹום עׂשר אחד ¸¹¥¨¨¯¥²Ÿ¤§¨¨®©«£¥−Ÿ§¦¬¨¨«©©̧¨¨¬Æ¥«Ÿ¥½¤−¤

ּברנע: קדׁש עד ׂשעיר  לחדׁש‚הר ּבאחד חדׁש עׂשר ּבעׁשּתי ׁשנה ּבארּבעים ויהי ©¥¦®©−¨¥¬©§¥«©©«§¦Æ§©§¨¦´¨½̈§©§¥«¨¨¬−Ÿ¤§¤¨´©®Ÿ¤
אלהם: אתֹו יהוה צּוה אׁשר ככל יׂשראל ּבני אל מׁשה »¤¥£−¤³Ÿ¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§ÂÇŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ¦ּדּבר

וירׁשּוÎג ּככם לאחיכם | יהוה יניח אׁשר יהוה עד אׁשר הארץ את הם גם ©Â£¤¨¦̧©«§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´©¥½¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯
לכם: נתּתי אׁשר לירּׁשתֹו איׁש וׁשבּתם הּירּדן ּבעבר להם נתן ואת Î‡אלהיכם ¡«Ÿ¥¤²Ÿ¥¬¨¤−§¥´¤©©§¥®§©§¤À¦ µ¦«ª¨½£¤¬¨©−¦¨¤«§¤

אלהיכם  יהוה עׂשה אׁשר ּכל את הראת עיניךָ  לאמר ההוא ּבעת צּויתי Ÿ¥¤´¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ®¥−¦©¬¥¨¦½¥¦©´§יהֹוׁשּוע
ׁשּמה: עבר אּתה אׁשר הּממלכֹות לכל יהוה יעׂשה ּכן האּלה הּמלכים לא Î·לׁשני ¦§¥Æ©§¨¦´¨¥½¤¥©«£¤³§Ÿ̈Æ§¨©©§¨½£¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨−Ÿ

לכם: הּנלחם הּוא אלהיכם יהוה כי ÒÒÒּתיראּום ¦«¨®¦ µÇ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬¨¤«

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

הגר"ח)הגרי"ז בשם שם, הנביא (מלאכי היה שמלאכי
עד  נבואה תהיה לא ואילך שמכאן ואמר האחרון,
משה, לנבואת המשך הנבואות וכל גוא"צ, ביאת

הוא. שקר נביא אליהו לפני שיבא נביא וכל

.‰Îכאן' תיקון נמשך איך 'ת מצוו ה מבאר
מ'ערבות  משה', 'ביד הבא בשכינה
בתיבה  האמור הזיווג את ביאר לא אך מואב',

' דהיינו זה, בפסוק האחרונה [אף ן רד י שלפי ירחו'
משום  דהיינו ויתכן 'ינ'], נקט הקישוטים שבסדר
ובינה. מחכמה בהמשכה נשלם השכינה שתיקון
הזיווג  קיום על מורה עצמו בפני ה'ירדן' ואילו
הזיווג  ענין נקט לא כבר תורה [ובמשנה בשלימות
השכינה  מעלת את אלא עליונה, והארה

עצמה]. בפני בשלימותה

בב"ר ואכן, [כמבואר דוכ' כיסוד הן משמש ה'ירדן'
ח) נוק',(פז, כיסוד והן יוסף], בזכות שנבקע

דברים) פר' תורה, מהרח"ו(ליקוטי וראה קסו.), ח"ג (זהר

דכורא, יסוד שהוא ירדן, אותיות ש'נדרי'
ונמצא  'ירדן', דנוקבא יסוד גם נקרא ובהשאלה
ועומד, קיים הזיווג הנוק', תיקון שנשלם שאחר

בקל"ח שכתב עג)וכמו שהדו"ן (פתח מה ש'כל

הכוונה  וכל שלמות, מורה מאליהם, יותר קרובים
מפוייס  הדין שיהיה הזיווג, להביא הוא בעבודה
וכשהוא  במשפיעו, דבק המקבל שיהיה להימתק,

עבודה. צריך אין ממילא כן

.ÂÎיניקה מואב לה ויש חכמה, קלי' היא
כאמור  ברתא, יסד אבא כי מהמלכות,

כתוב וכתב ארץ, יסד בחכמה וירא)ה' תורה (ליקוטי

עה"ת רבנו דברי וראה 'מואב', נקרא (במדבר שלכן

ב) לב ב, הוא כב כי מותו, קודם במואב נלחם שמשה
וכיון  דקלי', באבא ומואב דקדושה באבא עומד
זאת  נקמה הזמין מואב, בערבות ונקבר שמת
בקבורתו. כך כל בו תתאחז שלא כדי להכניעה,

.ÊÎהעליון (יב:)בחגיגה רקיע הוא ש'ערבות' מצינו
הגר"א וביאר רקיעים, פ"א בשבע (ספד"צ

יד) א, ספי"צ בראשית, המתפשטת ד"ה בינה דהיינו ,
בזוה"ק מבואר 'ערבות' ומשמעות ז"א. (ח"ב בתוך

מסטרא קסה.) כחדא, ומיא מאשא כליל 'דאיהו
מתרין  מעורב ואיהו דצפון, ומסטרא דדרום
המידות  כל כוללת שהבינה והיינו סטרין',
החכמה  ששפע כאן, האמור והוא העליונות,

ז"א. ע"י למלכות נמשך והבינה
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ואתחנן פרשת 

לאמר:Î‚ג ההוא ּבעת יהוה אל להראֹות Î„ואתחּנן החּלֹות אּתה יהוה אדני ¨«¤§©©−¤§Ÿ̈®¨¥¬©¦−¥«Ÿ£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©¨³©«¦¸¨Æ§©§´
יעׂשה  אׁשר ּובארץ ּבּׁשמים אל מי אׁשר החזקה ידךָ  ואת ּגדלךָ  את עבּדךָ  ¬¤£»©¤£¤̈½¨¦´©¨©Æ¥¦£¤³̈®¨£»©−§»¨¤§½§§¨̧¤½§§©»¤את

וכגבּורתךָ : הּירּדן Î‰כמעׂשיךָ  ּבעבר אׁשר הּטֹובה הארץ את ואראה ּנא אעּברה §©«£¤−§¦§«Ÿ¤«¤§§¨À̈§¤§¤Æ¤¨¨´¤©½̈£¤−§¥´¤©©§¥®
והּלבנן: הּזה הּטֹוב Ÿ»¨§©§−¤©²©¬¨̈ההר

ואת ‡ה החּקים את יׂשראל ׁשמע אלהם וּיאמר יׂשראל ּכל אל מׁשה ¤§´¦Ÿ¤»¤¨¦§¨¥¼©´Ÿ¤£¥¤À§©³¦§¨¥Æ¤©«ª´¨§¦©וּיקרא
לעׂשתם: ּוׁשמרּתם אתם ּולמדּתם הּיֹום ּבאזניכם ּדבר אנכי אׁשר »¨Ÿ¦²Ÿ¥¬§¨§¥¤−©®§©§¤´Ÿ½̈§©§¤−©«£Ÿ»¨¯¤£½¦¨§¦©הּמׁשּפטים

ּבחרב:· ּברית עּמנּו ּכרת אלהינּו הּברית ‚יהוה את יהוה ּכרת אבתינּו את לא §Ÿ̈´¡Ÿ¥À¨©¬¦¨²§¦−§Ÿ¥«´Ÿ¤£Ÿ¥½¨©¬§Ÿ̈−¤©§¦´
חּיים: ּכּלנּו הּיֹום פה אּלה אנחנּו אּתנּו ּכי עּמכם „הּזאת יהוה ּדּבר ּבפנים | ּפנים ©®Ÿ¦´¦½̈£©̧§¥¬¤²Ÿ©−ª¨¬©¦«¨¦´§¨¦À¦¤̧§Ÿ̈¯¦¨¤²

האׁש: מּתֹוךְ  ּדבר ‰ּבהר את לכם להּגיד ההוא ּבעת ּוביניכם יהוה ּבין עמד אנכי ¨−̈¦¬¨¥«¨«ÂŸ¦Ÿ¥̧¥§Ÿ̈³¥«¥¤Æ¨¥´©¦½§©¦¬¨¤−¤§©´
לאמר: ּבהר עליתם ולא האׁש מּפני יראתם ּכי אלהיךָ ÒÂיהוה יהוה אנכי §Ÿ̈®¦³§¥¤Æ¦§¥´¨¥½§«Ÿ£¦¤¬¨−̈¥®Ÿ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®

עבדים: מּבית מצרים מארץ הֹוצאתיךָ  על Êאׁשר אחרים אלהים לךָ  יהיה לא £¤¯«¥¦²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«Ÿ¦«§¤¬§²¡Ÿ¦¬£¥¦−©
מּתחת Áּפני: ּבארץ ואׁשר מּמעל | ּבּׁשמים אׁשר ּתמּונה ּכל | פסל לךָ  תעׂשה לא ¨¨«Ÿ©«£¤̧§¬¤̧¤Æ¨§½̈£¤³©¨©̧¦Æ¦©½©©«£¤¬¨−̈¤¦¨®©

לארץ: מּתחת | ּבּמים יהוה Ëואׁשר אנכי ּכי תעבדם ולא להם תׁשּתחוה לא ©«£¤¬©©−¦¦©¬©¨¨«¤«Ÿ¦§©«£¤¬¨¤−§´Ÿ¨«¨§¥®¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³
לׂשנאי: רּבעים ועל ׁשּלׁשים ועל ּבנים על אבֹות עון פקד קּנא אל ועׂשה Èאלהיךָ  ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂÇŸ¥£¸Ÿ¨¯©¨¦²§©¦¥¦¬§©¦¥¦−§«Ÿ§¨«§¬Ÿ¤

מצֹותי: (מצותו) ּולׁשמרי לאהבי לאלפים יהוה Ò‡Èחסד ׁשם את תּׂשא לא ¤−¤©«£¨¦®§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«¬Ÿ¦¨²¤¥§Ÿ̈¬
לּׁשוא: ׁשמֹו את יּׂשא אׁשר את יהוה ינּקה לא ּכי לּׁשוא את Ò·Èאלהיךָ  ׁשמֹור ¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§¨²¤

אלהיךָ : יהוה | צּוךָ  ּכאׁשר לקּדׁשֹו הּׁשּבת ּכל È‚יֹום ועׂשית ּתעבד ימים ׁשׁשת ¬©©−̈§©§®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨¨
ּובנךָ È„מלאכּתךָ : אּתה מלאכה כל תעׂשה לא אלהיךָ  ליהוה | ׁשּבת הּׁשביעי ויֹום §©§¤«§Æ©§¦¦½©−̈©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®Ÿ©«£¤̧¨§¨¹̈©¨´¦§«

ינּוח  למען ּבׁשעריךָ  אׁשר וגרךָ  ּבהמּתךָ  וכל וחמרךָ  וׁשֹורךָ  ואמתךָ  ועבּדךָ  ©À§«§³©«£«Ÿ§Æ§¨§¤§¤½§¥«§Æ£¤´¦§¨¤½§©À©¨²¤¨£»©»§§©§´¤¦ּובּתךָ 
ּכמֹוךָ : ואמתךָ  אלהיךָ ÂËעבּדךָ  יהוה וּיצאךָ  מצרים ּבארץ | היית עבד ּכי וזכרּת ©§§¬©«£¨«§−¨«§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©Ÿ¦̧£¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

יֹום  את לעׂשֹות אלהיךָ  יהוה צּוךָ  ּכן על נטּויה ּובזרע חזקה ּביד ¬¤−£»©½¤Ÿ©§®̈©¥À¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ´§¦̈−¨£¬¨§̈½¦מּׁשם
יאריכן ÒÊËהּׁשּבת: | למען אלהיךָ  יהוה צּוךָ  ּכאׁשר אּמךָ  ואת אביךָ  את ּכּבד ©©¨«©¥³¤¨¦̧Æ§¤¦¤½©«£¤¬¦§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©´©©«£¦ª´

לךְ : נתן אלהיךָ  יהוה אׁשר האדמה על לךְ  ייטב ּולמען לא ÒÊÈימיךָ  ¨¤À§©̧©Æ¦´©½̈©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«¬Ÿ
תנא Òתרצח: תגנב:Òף:ולא ׁשוא:Òולא עד ברעךָ  תענה ולא ÒÁÈולא ¦§©−§´Ÿ¦§¨®§´Ÿ¦§½Ÿ§Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬¨«§§¬Ÿ

רעךָ  אׁשת וחמרֹוÒתחמד ׁשֹורֹו ואמתֹו ועבּדֹו ׂשדהּו רעךָ  ּבית תתאּוה ולא ©§−Ÿ¥´¤¥¤®§¸Ÿ¦§©¤¹¥´¥¤À¨¥¹§©§³©«£¨Æ©«£Ÿ½
לרעךָ : אׁשר מּתֹוךְ ÒËÈוכל  ּבהר קהלכם ּכל אל יהוה ּדּבר האּלה הּדברים את §−Ÿ£¤¬§¥¤«¤©§¨¦´¨¥¿¤¦¤Á§Ÿ̈¸¤¨§©§¤¹¨À̈¦³
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אלי: וּיּתנם אבנים לחת ׁשני על וּיכּתבם יסף ולא ּגדֹול קֹול והערפל הענן »¨¥−¥§¦»©½¦¨£Æ¤«¨¨´§¨«£¨¤½¬¨−§´Ÿ¨¨®©«¦§§¥À©§¥Æª´Ÿ¥̈האׁש
Î ראׁשי ּכל אלי וּתקרבּון ּבאׁש ּבער וההר החׁשךְ  מּתֹוךְ  הּקֹול את ּכׁשמעכם ¬¥¨¨½©¥´§§¦©®¥¨´¥À§¨§£¤³¤©Æ¦´©½¤§¨−̈Ÿ¦§©ויהי

וזקניכם: ואת Î‡ׁשבטיכם ּגדלֹו ואת ּכבדֹו את אלהינּו יהוה הראנּו הן וּתאמרּו ¦§¥¤−§¦§¥¤«©«Ÿ§À¥´¤§¹̈§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧Æ¤§Ÿ´§¤¨§½§¤
וחי: האדם את אלהים ידּבר ּכי ראינּו הּזה הּיֹום האׁש מּתֹוךְ  ׁשמענּו ועּתה Î·קלֹו Ÿ¬¨©−§¦´¨¥®©³©¤Æ¨¦½¦«§©¥¯¡Ÿ¦²¤¨«¨−̈¨¨«§©¨Æ

קֹול  את לׁשמע אנחנּו | יספים אם הּזאת הּגדלה האׁש תאכלנּו ּכי נמּות ¸¤©Ÿ§¥½¨¥¬©§Ÿ−̈©®Ÿ¦«Ÿ§¦´£©À§¦Â§Ÿ»´¦½¨¨̈́לּמה
ומתנּו: עֹוד אלהינּו מדּבר Î‚יהוה חּיים אלהים קֹול ׁשמע אׁשר ּבׂשר כל מי ּכי §Ÿ̈¯¡Ÿ¥²−¨¨«§¦´¦´¨¨¿̈£¤´¨¬©´Á¡Ÿ¦̧©¦¹§©¥¯

וּיחי: ּכמנּו האׁש ואּתÎ„מּתֹוךְ  אלהינּו יהוה יאמר אׁשר ּכל את ּוׁשמע אּתה קרב ¦¨¥²¨−Ÿ©¤«¦§©³©¨Æ«£½̈¥²¨£¤¬Ÿ©−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§©´§
ועׂשינּו: וׁשמענּו אליךָ  אלהינּו יהוה ידּבר אׁשר ּכל את אלינּו ּתדּבר |‰Î וּיׁשמע §©¥´¥¥À¥Á¨£¤̧§©¥¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¥¤−§¨©¬§§¨¦«©¦§©³

העם  ּדברי קֹול את שמעּתי אלי יהוה וּיאמר אלי ּבדּברכם ּדבריכם קֹול את Ÿ̈Æ¤´¦§¥¤½§©¤§¤−¥¨®©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À−¨Â©Â§¦¤¸¦§¥¹¨¨³§יהוה
ּדּברּו: אׁשר ּכל היטיבּו אליךָ  ּדּברּו אׁשר להם ÂÎהּזה זה לבבם והיה יּתן מי ©¤Æ£¤´¦§´¥¤½¥¦−¨£¤¬¦¥«¦«¦¥¿§¨¨Á§¨¨̧¤¹¨¤À

לעלם: ולבניהם להם ייטב למען הּימים ּכל מצֹותי ּכל את ולׁשמר אתי »¨Ÿ¦²§¦§¬Ÿ¤¨¦§©−¨©¨¦®§©̧©¦©¬¨¤²§¦§¥¤−§Ÿ¬¨§¦§ליראה
ÊÎ:לאהליכם לכם ׁשּובּו להם אמר אליךָ ÁÎלךְ  ואדּברה עּמדי עמד ּפה ואּתה ¥−¡´Ÿ¨¤®¬¨¤−§¨«¢¥¤«§©À̈Ÿ»£´Ÿ¦¨¦¼©«£©§¨´¥¤À

נתן  אנכי אׁשר בארץ ועׂשּו ּתלּמדם אׁשר והּמׁשּפטים והחּקים הּמצוה ּכל ¬¥ª¦¬§©¦§¨¦−£¤´§©§¥®§¨´¨½̈¤£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ»©§²¨§¦©¨¯¥את
לרׁשּתּה: תסרּוËÎלהם לא אתכם אלהיכם יהוה צּוה ּכאׁשר לעׂשֹות ּוׁשמרּתם ¨¤−§¦§¨«§©§¤´©«£½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¤§¤®¬Ÿ¨ª−
ּוׂשמאל: ּתחיּון Ïימין למען ּתלכּו אתכם אלהיכם יהוה צּוה אׁשר הּדרךְ  ּבכל ¨¦¬§«Ÿ§¨©¤À¤£¤̧¦¹̈§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¤§¤−¥¥®§©³©¦«§Æ

ּתירׁשּון: אׁשר ּבארץ ימים והארכּתם לכם החּקים ‡ווטֹוב הּמצוה וזאת §´¨¤½§©«£©§¤´¨¦½¨−̈¤£¤¬¦«¨«§´Ÿ©¦§À̈©«ª¦Æ
אּתם  אׁשר ּבארץ לעׂשֹות אתכם ללּמד אלהיכם יהוה צּוה אׁשר Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§©¥´¤§¤®©«£´¨½̈¤£¤¬©¤²§²¨¦¬¤£½¦¨§¦©§והּמׁשּפטים

לרׁשּתּה: ׁשּמה חּקתיו ·עברים ּכל את לׁשמר אלהיךָ  יהוה את ּתירא למען «Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«§©̧©¦¹̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¦Â§Ÿ¤¨ªŸ¨´
ימיךָ : יארכן ּולמען חּייךָ  ימי ּכל ּבנךָ  ּובן ּובנךָ  אּתה מצּוךָ  אנכי אׁשר »¤¨¬Ÿ¦´§©¤¼¼©¨Æ¦§´¤¦§½−Ÿ§¥´©¤®§©−©©«£¦ª»¨´¤£«¨§¦ּומצֹותיו

ּדּבר ‚ ּכא ׁשר מאד ּתרּבּון ואׁשר לךָ  ייטב אׁשר לעׂשֹות וׁשמרּת יׂשראל ̧¤¦Æ§¨«©§¨´©«£½£¤Æ¦©´§½©«£¤¬¦§−§®Ÿ©«£¤Á¥¨§¦³¨§©»¨§וׁשמעּת
ּודבׁש: חלב זבת ארץ לךְ  אבתיךָ  אלהי יהוה „Ùיהוה יׂשראל ׁשמע שישי §Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨«§©−¦§¨¥®§Ÿ̈¬

אחד: | יהוה ּובכל ‰אלהינּו נפׁשךָ  ּובכל לבבךָ  ּבכל אלהיךָ  יהוה את ואהבּת ¡Ÿ¥−§Ÿ̈¬¤¨«§¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨§¨«§¬§¨©§§−§¨
לבבךָ :Âמאדךָ : על הּיֹום מצּוךָ  אנכי אׁשר האּלה הּדברים לבניךָ Êוהיּו וׁשּננ ּתם §Ÿ¤«§¨º©§¨¦´¨¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−©§¨¤«§¦©§¨´§¨¤½

ּובקּומךָ : ּובׁשכּבךָ  בּדרךְ  ּובלכּתךָ  ּבביתךָ  ּבׁשבּתךָ  ּבם לאֹות Áודּברּת ּוקׁשרּתם §¦©§−̈¨®§¦§§³§¥¤̧Æ§¤§§´©¤½¤«§¨§§−§¤«§©§¨¬§−
עיניךָ : ּבין לטטפת והיּו ידךָ  ּובׁשעריךָ :Ëעל ּביתךָ  מזזֹות על ּוכתבּתם ©¨¤®§¨¬§«Ÿ¨−Ÿ¥¬¥¤«§©§¨²©§ª¬¥¤−¦§¨¤«

והחסד Ëז הּברית ׁשמר הּנאמן האל האלהים הּוא אלהיךָ  יהוה ּכי ¤Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¡Ÿ¦®¨¥Æ©«¤«¡½̈Ÿ¥¯©§¦´§©¤À§»¦̈½§©´¨§וידעּת
ּדֹור: לאלף מצֹותיו (מצותו) ּולׁשמרי ל Èלאהביו ּפניו אל לׂשנאיו האבידֹוּומׁשּלם §«Ÿ£¨²§«Ÿ§¥¬¦§−̈§¤¬¤«§©¥¯§«Ÿ§¨²¤¨−̈§©«£¦®
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לֹו: יׁשּלם ּפניו אל לׂשנאֹו יאחר ואת È‡לא החּקים ואת הּמצוה את וׁשמרּת ³Ÿ§©¥Æ§´Ÿ§½¤¨−̈§©¤«§¨«©§¨Æ¤©¦§¹̈§¤©«ª¦´§¤
לעׂשֹותם: הּיֹום מצּוךָ  אנכי אׁשר ÙÙÙהּמׁשּפטים ©¦§¨¦À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−©«£¨«

עקב פרשת 

וׁשמר È·ז אתם ועׂשיתם ּוׁשמרּתם האּלה הּמׁשּפטים את ּתׁשמעּון עקב | À¥³©¦§¨¦Æ¨¥½¤§©§¤¬©«£¦¤−Ÿ®̈§¨©Á§§¦¤´¥´¨¨§והיה
לאבתיךָ : נׁשּבע אׁשר החסד ואת הּברית את לךָ  אלהיךָ  ּוברכךָ È‚יהוה ואהבךָ  §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§À¤«©§¦Æ§¤©¤½¤£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«©«£¥´§½¥«©§−

אלפיךָ  ׁשגר ויצהרךָ  ותירׁשךָ  ּדגנךָ  אדמתךָ  ּופרי בטנךָ  ּפרי ּוברךְ  Â§¨¤Â§¨̧§¹§¦«§´§¦§¨¤À§©£¨¤̧Æ©»¦§´§§¦»¦§´©¥®¤§¦§והרּבךָ 
לךְ : לתת לאבתיךָ  נׁשּבע אׁשר האדמה על צאנךָ  מּכל È„ועׁשּתרת ּתהיה ּברּוךְ  §©§§´ŸŸ¤½©µ¨«£¨½̈£¤¦§©¬©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«¨¬¦«§¤−¦¨

ּובבהמּתךָ : ועקרה עקר בךָ  יהיה לא »¤§¤§¦̈−¨£»©¬¨¨Ÿ¦«§¤¬§²®¦©»̈העּמים

·Îלעׂשתּה אתכם מצּוה אנכי אׁשר הּזאת הּמצוה ּכל את ּתׁשמרּון ׁשמר אם ®¨£»©−¤§¤¬¤©§Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´©ÀŸ£¤¯¨«Ÿ¦²¦ּכי
בֹו: ּולדבקה ּדרכיו ּבכל ללכת אלהיכם יהוה את את Î‚לאהבה יהוה והֹוריׁש §©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈«§¨§¨«§¦¯§Ÿ̈²¤

מּכם: ועצמים ּגדלים ּגֹוים וירׁשּתם מּלפניכם האּלה הּגֹוים אׁשר Î„ּכל הּמקֹום ּכל ¨©¦¬¨¥−¤¦¦§¥¤®¦«¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤«¨©¨À£¤̧
הּים  ועד ּפרת נהר הּנהר מן והּלבנֹון הּמדּבר מן יהיה לכם ּבֹו רגלכם ּכף ´¨©Ÿ©«©§§¤²−¨¤´¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©§À̈§©Æ¯§¦ּתדרךְ 

ּגבלכם: יהיה יהוה Î‰האחרֹון | יּתן ּומֹוראכם ּפחּדכם ּבפניכם איׁש יתיּצב לא ¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤««Ÿ¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹¦¥´§Ÿ̈´
לכם: ּדּבר ּכאׁשר בּה ּתדרכּו אׁשר הארץ כל ּפני על ÒÒÒאלהיכם ¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´¦§§½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«

ראה פרשת 

ּוקללה:ÂÎיא ּברכה הּיֹום לפניכם נתן אנכי ּתׁשמעּוÊÎראה אׁשר הּברכה את §¥À¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©®§¨−̈§¨¨«¤©§¨¨®£¤´¦§§À
הּיֹום: אתכם מצּוה אנכי אׁשר אלהיכם יהוה מצֹות לא ÁÎאל אם והּקללה ¤¦§Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«§©§¨À̈¦³Ÿ

הּיֹום  אתכם מצּוה אנכי אׁשר הּדרךְ  מן וסרּתם אלהיכם יהוה מצֹות אל ®©−¤§¤¬¤©§Æ¤¦§Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§©§¤´¦©¤½¤£¤¯¨«Ÿ¦²§§¦תׁשמעּו
ידעּתם: לא אׁשר אחרים אלהים אחרי »¤§©§À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬«Ÿ¤̈ללכת

ׁשבעֹות:Ëטז ׁשבעה לסּפר ּתחל ּבּקמה חרמׁש מהחל לךְ  ּתסּפר ׁשבעת »ª−Ÿ¦§¨¨®¥«¨¥³¤§¥Æ©¨½̈¨¥´¦§½Ÿ¦§−̈¨«ª»¨¬¨§¦ׁשבעה
È יהוה יברכךָ  ּכאׁשר ּתּתן אׁשר ידךָ  נדבת מּסת אלהיךָ  ליהוה ׁשבעֹות חג ¬ªÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬¨«§−£¤´¦¥®©«£¤¬§¨«¤§−§Ÿ̈»¨³©¨¹¦¨§ועׂשית

והּלוי È‡אלהיךָ : ואמתךָ  ועבּדךָ  ּובּתךָ  ּובנךָ  אּתה אלהיךָ  יהוה | לפני וׂשמחּת ¡Ÿ¤«§¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»§©§§´©«£¨¤¼¼§©¥¦Æ
יהוה  יבחר אׁשר ּבּמקֹום ּבקרּבךָ  אׁשר והאלמנה והּיתֹום והּגר ּבׁשעריךָ  ´À£¤³¦§©Æ§Ÿ̈¨©®¤§¦§´¤£̈−¨§©»¨§¬¨©§¥²©§½¤¨§¦´¤£אׁשר

ׁשם: ׁשמֹו לׁשּכן את È·אלהיךָ  ועׂשית וׁשמרּת ּבמצרים היית עבד ּכי וזכרּת ¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¦§®̈¦§¨«©§¨´§¨¦½¨¤
האּלה: ּומּיקבךָ :Ù‚Èהחּקים מּגרנךָ  ּבאסּפךָ  ימים ׁשבעת לךָ  ּתעׂשה הּסּכת חג ©«ª¦−¨¥«¤©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−¦§©´¨¦®§¨̧§§½¦«¨§§−¦¦§¤«
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„È והאלמנה והּיתֹום והּגר והּלוי ואמתךָ  ועבּדךָ  ּובּתךָ  ּובנךָ  אּתה ּבחּגךָ  ̈−¨§©»¨§¬¨©§Æ§©§§´©«£¨¤½§©¥¦À§©¥²̧¤¦³§¦̧¨©®¤©§̈−§©»¨§וׂשמחּת
ּבׁשעריךָ : ּכי ÂËאׁשר יהוה יבחר אׁשר ּבּמקֹום אלהיךָ  ליהוה ּתחג ימים ׁשבעת £¤¬¦§¨¤«¦§©´¨¦À¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−£¤¦§©´§Ÿ̈®¦´

ׂשמח: אךְ  והיית ידיךָ  מעׂשה ּובכל ּתבּואתךָ  ּבכל אלהיךָ  יהוה ׁשלֹוׁשÊËיברכךָ  §¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ§¨«§Æ§ŸÆ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©¨´
ּבחג  יבחר אׁשר ּבּמקֹום אלהיךָ  יהוה | ּפני את זכּורךָ  כל יראה ּבּׁשנה | ¯©§̈½§¦´¤£Á¨§¸§¹¤§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ¤¨»¥̈¿¨©´¦¨§ּפעמים

ריקם: יהוה ּפני את יראה ולא הּסּכֹות ּובחג הּׁשבעֹות ּובחג איׁשÊÈהּמּצֹות ©©²§©¬©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«¨¤²¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«¦−
לךְ : נתן אׁשר אלהיךָ  יהוה ּכברּכת ידֹו ÒÒÒּכמּתנת §©§©´¨®§¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬¨«©¨«

שופטים פרשת 

לׁשבטיךָ ÁÈטז לךָ  נתן אלהיךָ  יהוה אׁשר ׁשעריךָ  ּבכל לךָ  ּתּתן וׁשטרים ®¤¨§¦−§¬¥Ÿ§¦´§«Ÿ§¦À¦«¤§Æ§¨§¨¤½£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ»ׁשפטים
צדק: מׁשּפט העם את ׁשחד ËÈוׁשפטּו תּקח ולא ּפנים תּכיר לא מׁשּפט תּטה לא §¨«§¬¤¨−̈¦§©¤«¤«Ÿ©¤´¦§½̈¬Ÿ©¦−¨¦®§«Ÿ¦©´½Ÿ©

צּדיקם: ּדברי ויסּלף חכמים עיני יעּור הּׁשחד ּתחיה Îּכי למען ּתרּדף צדק צדק ¦´©ÀŸ©§©¥Æ¥¥´£¨¦½¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«¤¬¤¤−¤¦§®Ÿ§©³©¦«§¤Æ
לךְ : נתן אלהיךָ  יהוה אׁשר הארץ את »¨¬¥Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ§¤£¤̈½¨¤´¨§©»¨§וירׁשּת

ראּו:Êכ לא ועינינּו הּזה הּדם את ׁשפכּו (שפכה) לא ידינּו ואמרּו ּכּפר Áוענּו §¨−§¨«§®¨¥À³Ÿ¨«§Æ¤©¨´©¤½§¥¥−¬Ÿ¨«©¥Á
להם  ונּכּפר יׂשראל עּמךָ  ּבקרב נקי  ּדם ּתּתן ואל יהוה ּפדית אׁשר יׂשראל −¤¨¬¥©¦§®¥¨§¦´§©¤−¤§½¦¨´¨Æ¦§¨¥³£¤¨¦̧¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ§©§לעּמךָ 

יהוה:Ëהּדם: ּבעיני הּיׁשר תעׂשה ּכי מּקרּבךָ  הּנקי הּדם ּתבער ÒÒÒואּתה ©¨«§©À̈§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

תצא פרשת  כי

ל Èכא תצא ׁשביֹו:ּכי וׁשבית ּבידךָ  אלהיךָ  יהוה ּונתנֹו איביךָ  על ּמלחמה ¦«¥¥¬©¦§¨−̈©«Ÿ§¤®§¨º§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−§¨¦¬¨¦§«
‡È:לאּׁשה לךָ  ולקחּת בּה וחׁשקּת ּתאר יפת אׁשת ּבּׁשביה אל È·וראית והבאתּה §¨¦̧¨Æ©¦§½̈¥−¤§©®Ÿ©§¨«©§¨´½̈§¨«©§¨¬§−§¦¨«©«£¥−̈¤

צּפרניה: את ועׂשתה ראׁשּה את וגּלחה ּביתךָ  ׁשביּהÈ‚ּתֹוךְ  ׂשמלת את והסירה ´¥¤®§¦§¨Æ¤Ÿ½̈§¨«§−̈¤¦¨§¤«¨§¥¦¨Á¤¦§©̧¦§¹̈
ּתבֹוא  ּכן ואחר ימים ירח אּמּה ואת אביה את ּובכתה ּבביתךָ  ויׁשבה À¨§¨«§¨Æ§¥¤½¨«§¨²¤¨¦¬¨§¤¦−̈¤´©¨¦®§©̧©¥¹¨³¤¨»¥מעליה

לאּׁשה: לךָ  והיתה ּובעלּתּה לנפׁשּהÈ„אליה וׁשּלחּתּה ּבּה חפצּת לא אם והיה ¥¤̧¨Æ«§©§½̈§¨«§¨¬§−§¦¨«§¨º̈¦¯Ÿ¨©´§¨À̈§¦©§¨Æ§©§½̈
עּניתּה: אׁשר ּתחת ּבּה תתעּמר לא ּבּכסף תמּכרּנה לא »¨¦¦¬¤£©−©̈½´¥©§¦Ÿ«Ÿ¦§§¤−¨©¨®¤«Ÿ¬¨ּומכר

מּמצרים:ÊÈכה ּבצאתכם ּבּדרךְ  עמלק לךָ  עׂשה אׁשר את קרךָ ÁÈזכֹור אׁשר ¨¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤§¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹
אלהים: ירא ולא ויגע עיף ואּתה אחריךָ  הּנחׁשלים ּכל ּבךָ  ויזּנב והיה ËÈּבּדרךְ  ©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«§¨¿̈

לךָ  נתן אלהיךָ  יהוה אׁשר ּבארץ מּסביב איביךָ  מּכל לךָ  | אלהיךָ  יהוה Ÿ̈´¡Ÿ¤´§Â¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈´¡ÂŸ¤ÂŸ¥̧§³§»©´¦¨§»ּבהניח
ּתׁשּכח: לא הּׁשמים מּתחת עמלק זכר את ּתמחה לרׁשּתּה ÙÙÙנחלה ©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤¥´¤£¨¥½¦©−©©¨®̈¦−Ÿ¦§¨«
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תבוא פרשת  כי

ויׁשבּת‡כו וירׁשּתּה נחלה לךָ  נתן אלהיךָ  יהוה אׁשר הארץ אל תבֹוא ּכי ¨§¬©¨§̈−§¦»¦®¨£»©−§¬¥Æ¦«¨´¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¨¨§והיה
אלהיךָ ·ּבּה: יהוה אׁשר מארצךָ  ּתביא אׁשר  האדמה ּפרי ּכל | מראׁשית ולקחּת ¨«§¨«©§º̈¥«¥¦´¨§¦´¨«£¨À̈£¤̧¨¦¯¥«©§§²£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²

ׁשם: ׁשמֹו לׁשּכן אלהיךָ  יהוה יבחר אׁשר הּמקֹום אל והלכּת בּטנא וׂשמּת לךְ  »¨−§¬¥©§½¤Ÿ¥¬−̈§©§¨´©¤®¤§¨«©§¨Æ¤©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿנתן
אלהיךָ ‚ ליהוה הּיֹום הּגדּתי אליו ואמרּת ההם ּבּימים יהיה אׁשר הּכהן אל ½¤Æ¤©Ÿ¥½£¤¬¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨´¥À̈¦©³§¦©Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¨¨ּובאת

לנּו: לתת לאבתינּו יהוה נׁשּבע אׁשר הארץ אל באתי »¨¤¬¨−¥Æ¤¨½̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¦̧¨¦ּכי

לקראתנּוÂכט הּבׁשן מלךְ  ועֹוג חׁשּבֹון מלךְ  סיחן וּיצא הּזה הּמקֹום אל Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ¤«¤¤Â§Â§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²−¨©וּתבאּו
וּנּכם: ׁשבט Êלּמלחמה ולחצי ולּגדי לראּובני לנחלה וּנּתנּה ארצם את וּנּקח ©¦§¨−̈©©¥«©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®§©«£¦−¥¬¤

ּכל Áהמנּׁשי: את ּתׂשּכילּו למען אתם ועׂשיתם הּזאת הּברית ּדברי את ּוׁשמרּתם ©«§©¦«§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−Ÿ¨®§©´©©§¦½¥−¨
ּתעׂשּון: ÙÙÙאׁשר £¤¬©«£«

נצבים פרשת 

זקניכם Ëכט ׁשבטיכם ראׁשיכם אלהיכם יהוה לפני ּכּלכם הּיֹום נּצבים Æª§¤½¦§¥−§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¨«¥¤´¦§¥¤À¦§¥¤Æ©³¦¨¦̧¤©אּתם
יׂשראל: איׁש ּכל עציךָ Èוׁשטריכם מחטב מחניךָ  ּבקרב אׁשר וגרךָ  נׁשיכם טּפכם §´Ÿ§¥¤½−Ÿ¦¬¦§¨¥«©§¤´§¥¤½§¥´§½£¤−§¤¤´©«£¤®¥«Ÿ¥´¥¤½

מימיךָ : ׁשאב ּכרת È‡עד אלהיךָ  יהוה אׁשר ּובאלתֹו אלהיךָ  יהוה ּבברית לעברךָ  ©−Ÿ¥¬¥¤«§¨§§À¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨«¨®£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬
הּיֹום: »©−§¦עּמךָ 

אּתה ÁÈל אׁשר האדמה על ימים תאריכן לא ּתאבדּון אבד ּכי הּיֹום  לכם Æ©½¦¬¨−Ÿ«Ÿ¥®Ÿ©«£¦ª³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¨³¤¨¦§³©¦הּגדּתי
לרׁשּתּה: ׁשּמה לבֹוא הּירּדן את הארץ ËÈעבר ואת הּׁשמים את הּיֹום בכם העדתי Ÿ¥Æ¤©©§¥½¨¬−̈¨§¦§¨«©«¦¸Ÿ¦¨¤´©»¤©¨©´¦§¤¨¼̈¤¼

אּתה  ּתחיה למען ּבחּיים ּובחרּת והּקללה הּברכה לפניךָ  נתּתי והּמות ¬¨©−¤§»¦©¬©§½¦©»©Æ¨©´¦§¨¤½©§¨−̈§©§¨¨®¨«©§¨Æ¤̧¨©§³¦©»©החּיים
וארךְ Îוזרעךָ : חּייךָ  הּוא ּכי בֹו ּולדבקה ּבקלֹו לׁשמע אלהיךָ  יהוה את לאהבה §©§¤«§©«£¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§¬Ÿ©§Ÿ−§¨§¨®¦´³©¤̧Æ§´Ÿ¤

ּוליעקב  ליצחק לאברהם לאבתיךָ  יהוה נׁשּבע אׁשר האדמה על לׁשבת À̈£¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬«§©«£−Ÿ¨£»¨©¤´¤¨½¤̈ימיךָ 
להם: ÙÙÙלתת ¨¥¬¨¤«

וילך פרשת 

יׂשראל:‡לא ּכל אל האּלה הּדברים את וידּבר מׁשה ּבן ·וּילךְ  אלהם וּיאמר ©¥−¤Ÿ¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤¤¨¦§¨¥«©´Ÿ¤£¥¤À¤
לא  אלי אמר ויהוה ולבֹוא לצאת עֹוד אּוכל לא הּיֹום אנכי ׁשנה ועׂשרים Á§¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ©½«Ÿ©¬−¨¥´§¨®©«Ÿ̈Æ¨©´¥©½¬Ÿ¨¥מאה

הּזה: הּירּדן את הּגֹוים ‚תעבר את יׁשמיד הּוא לפניךָ  עבר | הּוא אלהיךָ  יהוה ©«£−Ÿ¤©©§¥¬©¤«§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´Ÿ¥´§¨¤À«©§¦º¤©¦¬
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יהוה: ּדּבר ּכאׁשר לפניךָ  עבר הּוא יהֹוׁשע וירׁשּתם מּלפניךָ  ועׂשה „האּלה שני ¨¥²¤¦§¨¤−¦«¦§®̈§ªÀ©µŸ¥´§¨¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«§¨¨³
אתם: הׁשמיד אׁשר ּולארצם האמרי מלכי ּולעֹוג לסיחֹון עׂשה ּכאׁשר להם »¨Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈§¦¬§²©§¥¬¨«¡Ÿ¦−§©§¨®£¤¬¦§¦−Ÿ§יהוה

אתכם:‰ צּויתי אׁשר הּמצוה ּככל להם ועׂשיתם לפניכם יהוה חזקּוÂּונתנם §¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«£¦¤´¨¤½§¨̧©¦§½̈£¤¬¦¦−¦¤§¤«¦§´
ירּפךָ  לא עּמךְ  ההלךְ  הּוא אלהיךָ  יהוה | ּכי מּפניהם ּתערצּו ואל ּתיראּו אל −§§©Ÿ̈´¡Ÿ¤Àµ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ§´¦®¤¥§¦−§©»©©§¬§»¦©½§¦§ואמצּו

יעזבּך: ¨»¤§©»©Ÿ¬§ולא

ÁÎ הּדברים את באזניהם ואדּברה וׁשטריכם ׁשבטיכם זקני ּכל את אלי ´¦¨§©Ÿ§¥¤®©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ»§−¤¥§¦¬¥§¦¨²¤©¥¯¦§©הקהילּו
הארץ: ואת הּׁשמים את ּבם ואעידה הׁשחת ËÎהאּלה ּכי מֹותי אחרי ידעּתי ּכי ¨¥½¤§¨¦´¨½̈¤©¨©−¦§¤¨¨«¤¦´¨©À§¦©«£¥³¦Æ¦«©§¥´

אתכם  וקראת אתכם צּויתי אׁשר הּדרךְ  מן וסרּתם ּבאחרית ּתׁשחתּון הרעה ©§¦½§©§¤´¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧¤§¤³¨«¨¨Æ§©«£¦´
ידיכם: ּבמעׂשה להכעיסֹו יהוה ּבעיני הרע את תעׂשּו ּכי מׁשה Ïהּימים וידּבר ©¨¦½¦©«£³¤¨©Æ§¥¥´§Ÿ̈½§©§¦−§©«£¥¬§¥¤«©§©¥´Ÿ¤À

ּתּמם: עד הּזאת הּׁשירה ּדברי את יׂשראל קהל ּכל ÙÙÙּבאזני §¨§¥Æ¨§©´¦§¨¥½¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«

האזינו פרשת 

פי:‡לב אמרי הארץ ותׁשמע ואדּברה הּׁשמים ּתּזל ·האזינּו לקחי ּכּמטר יערף ©«£¦¬©¨©−¦©«£©¥®¨§¦§©¬¨−̈¤¦§¥¦«©«£³Ÿ©¨¨Æ¦§¦½¦©¬
עׂשב: עלי וכרביבים דׁשא עלי ּכׂשעירם אמרתי הבּו‚ּכּטל אקרא יהוה ׁשם ּכי ©©−¦§¨¦®¦§¦¦´£¥¤½¤§¦§¦¦−£¥¥«¤¦²¥¬§Ÿ̈−¤§¨®¨¬

לאלהינּו: »¥Ÿ¤¥«Ÿ−גדל

ÁÓ:לאמר הּזה הּיֹום ּבעצם מׁשה אל יהוה הּזה ËÓוידּבר העברים הר אל עלה ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤Ÿ¤½§¤²¤©¬©¤−¥«Ÿ£¥¿¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹
נתן  אני אׁשר ּכנען ארץ את ּוראה ירחֹו ּפני על אׁשר מֹואב ּבארץ אׁשר נבֹו À£¤Æ§¤´¤½̈£¤−©§¥´§¥®§¥Æ¤¤´¤§©½©£¤̧£¦¬Ÿ¥²§©הר

לאחּזה: יׂשראל ּכאׁשר �לבני עּמיךָ  אל והאסף ׁשּמה עלה אּתה אׁשר ּבהר ּומת ¦§¥¬¦§¨¥−©«£ª¨«ªÀ¨¨Æ£¤³©¨ÆŸ¤´½̈¨§¥«¨¥−¤©¤®©«£¤
עּמיו: אל וּיאסף ההר ּבהר אחיךָ  אהרן ּבני �‡מת ּבתֹוךְ  ּבי מעלּתם אׁשר על ¥º©«£³Ÿ¨¦̧Æ§´Ÿ¨½̈©¥−̈¤¤©¨«©Á£¤̧§©§¤¹¦À§Æ§¥´

יׂשראל: ּבני ּבתֹוךְ  אֹותי קּדׁשּתם לא אׁשר על צן מדּבר קדׁש מריבת ּבמי »¥¨§¦¬¥§−§½¦Ÿ¦©§¤Æ»£¤³´©®¦©§¦−¥¨¬©¦§»¥§½¥¨§¦יׂשראל
לבני �· נתן אני אׁשר הארץ אל תבֹוא לא וׁשּמה הארץ את ּתראה מּנגד ¬¥§¦−¥Æ´Ÿ¨½¤¨¾̈¤£¤£¦¬Ÿ¨̧¨§¤®¨¨¤´¤§¦¤−¤¦¬¦ּכי

ÙÙÙיׂשראל: ¦§¨¥«

הברכה פרשת  וזאת

מֹותֹו:‡לג לפני יׂשראל ּבני את האלהים איׁש מׁשה ּברךְ  אׁשר הּברכה »−¥§¦®¥¨§¦´¥§¤−¦Ÿ©§¨À̈£¤̧¥©¬Ÿ¤²¦¬¨«¡Ÿ´§וזאת
קדׁש· מרבבת ואתה ּפארן מהר הֹופיע למֹו מּׂשעיר וזרח ּבא מּסיני יהוה ¤Ÿ©À§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ¥©´¨½̈§¨−̈¥¦«§´Ÿ®Ÿ©וּיאמר

למֹו: ּדת אׁש (אשדת) לרגלךָ ‚מימינֹו ּתּכּו והם ּבידךָ  קדׁשיו ּכל עּמים חבב אף ¦«¦¾¥¬−̈¨«©µŸ¥´©¦½¨§Ÿ−̈§¨¤®§¥Æª´§©§¤½
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מּדּברתיךָ : יעקב:„יּׂשא קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה מלךְ ‰ּתֹורה ביׁשרּון ויהי ¦−̈¦©§Ÿ¤«¨¬¦¨−̈Ÿ¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ©§¦¬¦«ª−¤®¤
יׂשראל: ׁשבטי יחד עם ראׁשי מסּפר:Âּבהתאּסף מתיו ויהי ימת ואל ראּובן יחי §¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©¦§¥¬¦§¨¥«§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«

ּפנים:Èלד אל ּפנים יהוה ידעֹו אׁשר ּכמׁשה ּביׂשראל עֹוד נביא קם לכל È‡ולא §«Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§Ÿ¤®£¤Æ§¨´§Ÿ̈½¨¦−¤¨¦«§¨
עבדיו  ּולכל לפרעה מצרים ּבארץ לעׂשֹות יהוה ׁשלחֹו אׁשר והּמֹופתים ̈−¨£¨§ÆŸ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½©«£−§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ»̈האתת

ארצֹו: לעיני ד ּיה ּולכלÈ·ּולכל מׁשה עׂשה אׁשר הּגדֹול הּמֹורא ּולכל החזקה (הד) §¨©§«§ŸÆ©¨´ª¨©«£¨½̈§−Ÿ©¨´©¨®£¤Æ¨¨´Ÿ¤½§¥¥−
יׂשראל:ל ּכ אידנ (ּכל) ¨ª¨¦§¨¥«

—Ï"ÁÓ¯ ˙Â¯ˆÂ‡—

רעיתי. יפה כלך דברים, - לכתר]ה מלכות [עליית

וגו'. החזקה היד להתאחז ולכל רצתה שהס"א הצדדים השכינה כח כל נתחזקה ,

נקמות  עולה כט ועשתה ואינו הנקמות ל , כל שעשתה "כלך לא עד ואז, יפה לב ,

התיקון לג רעיתי" שלימות :לד -
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

.ÁÎוהמשכת אחר אימא, הארת היסוד, זיווג
כך  ולשם לראש, לעלות באה חו"ב,
בה. הנאחזים החיצוניים כל את לסלק צריכה

רבנו לשון בשלח)וראה לפר' לה (בפירושו אין 'הסט"א
קריעת  נעשה ולכך המדרגות, בסוף אלא אחיזה
שהיתה  המלכות של החלק אותו דהיינו סוף, ים
אלא  להם, עוד תשפיע שלא למצרים, משפעת

לישראל'. ההשפעה כל תבא

.ËÎיט:)זוה"קראה הפס'(ח"ג יב)על ג, 'עמי (ישעיה
'נשים  בו', משלו ונשים מעולל נוגשיו
המתהפכת, החרב להט איקרון אילין בו, משלו
מההוא  להט אלא המתהפכת חרב דאינון לאו
בפרדס  וביאר ברית', נקם נוקמת חרב דאקרי חרב

יב)רימונים החיצון (כג, הדין כוחות הם שה'נשים'
ניצוץ  פירוש 'להט', ונקראות המלכות, של
והלהט  המלכות, שהיא מחרב ומתנוצץ המתלהט

ובתיקו"ז מתהפך, שהמלכות (קנד:)הזה מבואר

פעמים  מתהפכת שהיא החרב' 'להט נקרא עצמה
לרחמים. פעמים לדין

על וענין נוקמת שהמלכות היא, ברית' 'נקם
וראה  ברית, הקרוי היסוד משפע הפרדתה

אורה א)בשערי שאינו (שער במי מואסת זו שמדה
לרדוף  חפצה כי הרע, עוקר ואינו מצוותה, גומר

כלותם. עד אויביה

.Ïלשלימות הנה היא המלכות עליית תכלית 
עטרת  תהיה ישראל כנסת כאשר היחוד,

בתיקו"ז ואמרו לז:)תפארת, היא (יט, שהמלכות
עטרת  היא הרי ו', על כחול"ם וכשהיא נקודה,

רמונים פרדס וראה החכמה, מצד יב)תפארת .(כג,

.‡Ïאל עת' כאמור הנקמה, שעת היא העליה
הארץ', שופט הנשא וגו' ה' נקמות

רבנו דברי ה)וראה קי, תהלים הכתוב (עה"ת, בביאור
מי  בסוד תעלה שנוק' שצריך ימינך', על 'אדני
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נביאים 

ÌÈ‡· ˙ÂÏÈ‚Ó '‰ ÈËÂ˘È˜ Ï"ÁÓ¯‰ ¯„Ò ÈÙÏ Í‡ ,‰¯Â˙ ¯Á‡ ÌÈ‡È·� ‡¯˜Ï ‚Â‰�Î ¯„ÂÒ

.ÔÏ‰Ï„ÎÂ ,‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ '‰ ¯Á‡

יהושע 

מׁשה ‡א מׁשרת נּון ּבן יהֹוׁשע אל יהוה וּיאמר יהוה עבד מׁשה מֹות אחרי −¤À©£¥²¬Ÿ¤−¤´¤§¨®©³Ÿ¤§¨Æ¤§ª´©¦½§¨¥¬Ÿ¦§©ויהי
ועּתה·לאמר: מת עבּדי הּזה Ùמׁשה העם וכל אּתה הּזה הּירּדן את עבר קּום ¥«ŸŸ¤¬©§¦−¥®§©¨Á¸£¹Ÿ¤©©§¥´©¤À©¨Æ§¨¨¨´©¤½

יׂשראל: לבני להם נתן אנכי אׁשר הארץ רגלכם ‚אל ּכף ּתדרךְ  אׁשר מקֹום ּכל ¤¨¾̈¤£¤¯¨Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−¦§¥¬¦§¨¥«¨¨À£¤̧¦§¯Ÿ©«©§§¤²
מׁשה: אל ּדּברּתי ּכאׁשר נתּתיו לכם »¤Ÿ¤¦§−©¦¬¤£©®¦©§´¤¨−ּבֹו

האריכּוÏ‡כד אׁשר הּזקנים ימי | וכל יהֹוׁשע ימי ּכל יהוה את יׂשראל £³Ÿ¦§¨¥Æ¤§½̈−Ÿ§¥´§ª®©§´Ÿ§¥´©§¥¦À£¤̧¤¡¦³©©וּיעבד
ליׂשראל: עׂשה אׁשר יהוה מעׂשה ּכל את ידעּו ואׁשר יהֹוׁשע אחרי ואת Ï·ימים ¨¦Æ©£¥´§ª½©©£¤´¨§À¥µ¨©£¥´§½̈£¤¬¨−̈§¦§¨¥«§¤

אׁשר  הּׂשדה ּבחלקת בׁשכם קברּו מּמצרים | יׂשראל בני העלּו אׁשר יֹוסף ̧¤£Â¥£¤¤¡¸§¥¦§¨¥¬¦¦§©¦»¨§´¦§¤¼§¤§©´©¨¤À´§©עצמֹות
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

על  הנוק' שתעלה ימינך', 'על וזהו עולה, זאת
בעלה'. עטרת חיל 'אשת בסוד ז"א, שהוא הימין
'והיה  בו שנאמר היום זה מלכים', אפו ביום 'מחץ
בא"א, יעלה ז"א שאז לה'', יודע הוא אחד יום

בס"א. נקמה ותעשה הדיקנא יתגלה ואז

יח)הקדושובאילן שלימות (ח, את רבנו פירט
על  והלביש מ"ה עלה ועלו, 'חזרו התיקון
למעלה  ב"ן נמצא מ"ה, על והלביש ב"ן עלה ס"ג,
אורות  של סיומם יהיה שלא מעקה, זה מכלם,

בהם'. אוחזות הקלי' יהיו ולא למטה, כשהם

.·Ïכדי יתכן אלו, תיבות רבנו הביא דיקא שכאן
' הקישוט, תיבות את 'ד י ה לבאר ',כל '-

פועלת  אינה בשלימותה שהמלכות והיינו
ב'יד' אלא פב.)ב'אצבע' ח"ב זוה"ק עושה (ראה ואז

הנקמה  עשתה אשר החזקה היד והיא נקמה,
ישראל'. כל 'לעיני במצרים,

.‚Ïיפה'ראה 'כלך ג)בדרושי שבשעה (דרוש
בע' עילאה, מאי' יתרון שמקבלת
כי  מתקיים, הנחש אין יפה', 'כל"ך כמנין עיטרין

ולפיכך  הלשון ', לבעל יתרון 'אין הזמן, באותו
עפר, שלוחכת הנחש לשון דהיינו בך', אין 'מום
כי  ראוי, שיהיה עפר שאין משם, לינק יכול אינו

עליונה. בקדושה מתקדש הכל

.„Ïחדשיםלשון בתיקונים ע)רבנו 'ספרא (תי'
דתורה  רזא תליא ביה חמישאה

והשל"ה כחדא'. דמתחברן ושבע"פ (פר'שבכתב

הפס'שופטים) את יח)ביאר יז, את (דברים לו 'וכתב
שבכתב, תורה מקבלת מלכות כי התורה', משנה
'משנה  הוא והרי פה, שבעל תורה בעצמה והיא
כלה', 'קישוטי במאמר התבאר וכבר תורה'.
שהם  כלה, קישוטי גנוזים תושב"כ ספרי שבכ"ד
בתורה  גנוזים הכתרים ואילו התורה, ידיעת צד
פנימיות  השגת הוא הכתר ענין כי שבע"פ,
להגיע  התורה עמל ע"י ההבנה, כח שבהם המוחין
ונמצא  בתושבע"פ, הגנוזה הפנימית, לנקודה
לכתרה, ככלה המלכות בעלית התיקון, ששלימות
תושב"כ  בין החיבור שהוא דברים בספר הוא

לתושבע"פ.
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לנחלה: יֹוסף לבני וּיהיּו קׂשיטה ּבמאה ׁשכם אבי חמֹור ּבני מאת יעקב »¨£©§−¥»¥§¦¬§»¦©®¨¦§´¨¥§−¤§»¦£¬£»¥§£²Ÿ¥¥²©¯¨̈קנה
‚Ïלֹון ּבואלעזר נּתן אׁשר ּבנֹו ּפינחס ּבגבעת אתֹו וּיקּברּו מת אהרן ר ה ּב(ּבן) §¤§¨¨¬¤«ª¨©£−Ÿ¥®©¦§§´ŸÀ§¦§©Æ¦«§¨´§½£¤¬¦©−§©¬

אפרים: אינד (ּבר) ª¨¤§¨«¦

—Ï"ÁÓ¯ ˙Â¯ˆÂ‡—

רעיתי. יפה כלך יהושע נה"י]יא - דור לכל אבות [שלשה

בנאהרן  ליהושע לה ואלעזר ניתן משה של הכח אהרן לו וגו'. של והכח ,

שניהם לז באלעזר  כלל פנחס אח"כ ישראל לח . כל תיקן זה ובכח בשעה לט , שהרי .

הוא  היה לא אם ישראל, לתקן שיכול מי היה לא השנים, אלה  וזהו מ שמתו ,

אפרים  בהר והוא פנחס בגבעת חשבה מא שקברוהו הס"א רעיתי", יפה "כלך וע"י .

יכלה  ולא להפריד :מב ח"ו
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

.‰Ïגם משמע נוצר 'בן', שקישוט רבנו מגירסת
וצריך  'אהרן', תיבת שבסוף ן' מאות

לדבר. טעם

.ÂÏרבנוראה פנחס)דברי פר' יהושע (עה"ת, את 'קח
מצד  הוא יהושע ידך', את וסמכת
משה  של ובסמיכה בה. אוחזת והסט"א מלכות,
ובזה  משרשו, כח לו ממשיך היה בת"ת, העומד

לספד"צ  הגר"א בביאור גם וראה ד"ה ניצול. (פ"ד

דסיהרא.ויראו) בדרגא היה שיהושע

.ÊÏרפג:)בזוה"קראה ימינא (ח"ג דרועא דאהרן
משה  הולך היה ובמותו הוה, דישראל

דיליה. ימינא דתבר כמאן

קמא)ובספרי פיס' לאלעזר (פינחס  צריך 'יהושע שנינו
רבנו וכתב ליהושע', צריך פר'ואלעזר (עה"ת

הוא פנחס) יהושע אלעזר' לפני אותו 'והעמדת
צריך  היה ולכך אבא, ידי על תיקונה וכל במלכות,

כתב וכן באבא. עומד שהוא מסעי)לאלעזר פר' (שם

שהוא  מאלעזר הוא תיקונו שלימות יהושע

על  למלך נמנה כשיהושע ראינו וכבר באבא.
'על  בו שנאמר לאלעזר, הוצרך מקום מכל ישראל,
מכל  אבל ממנו, עליונה במדרגה שהוא יצאו', פיו

במלכות. שעומד מלך היה יהושע מקום

לאלעזר',והנה צריך יהא ש'יהושע ששנינו מה
לתפלתו  כתשובה למשה הקב"ה אמר
ולכאו' למשה, פיוס שזה הרי גדולתו, יירשו שבניו
לכה"ג  קודם מלך הרי באו"ת, לשאלו שצריכין אף

הגרי"ז ביאר כבר אכן, וילך)ולנביא. שמשה (פר'
היינו  ולכאו' הסנהדרין, נשיא וגם מלך גם היה
לפרש  יש וא"כ ותושבע"פ, תושב"כ הנהגת
פרנסים, לשני עניינו בחילוק היה למשה שהפיוס
ואלעזר  בתושב"כ, כמלך לפניהם יצא שיהושע

תושבע"פ. מסורת את ילמד

.ÁÏפ"א)הגר"אכתב שלשה (ספד"צ יש דור שבכל
המרכבה, הן הן אבות במקום שהם

עמוקות במגלה דברים)וראה היו (פר' דור שבאותו
היה  אהרן שבמות וכשם פנחס, אלעזר יהושע
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שופטים 

אל ‡א ּלנּו יעלה מי לאמר ּביהוה יׂשראל ּבני וּיׁשאלּו יהֹוׁשע מֹות אחרי ¤¯¨¤£©´¦À©£¥Æ´§ª½©©«¦§£Æ§¥´¦§¨¥½©−̈¥®Ÿ¦§©ויהי
ּבֹו: להּלחם ּבּתחּלה הארץ ·הּכנעני את נתּתי הּנה יעלה יהּודה יהוה וּיאמר ©«§©£¦²©§¦−̈§¦¨¬¤«©´Ÿ¤§−̈§¨´©£¤®¦¥²¨©¬¦¤¨−̈¤

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

דיליה ימינא דתבר כמאן משה רפג:)הולך ח"ג ,(זוה"ק
הוא  ימינא, דרועא גם איתבר יהושע, כשמת כך
יהושע, שמת מיתה באותה ומת אהרן, בן אלעזר
המעביר  והוא עמודים, מג' לבדו נשאר בנו ופנחס
שבפנחס  נמצא ולהנ"ל לבנים. האבות של כוחם
ובו  הסנהדרין, ונשיא מלך מעלות יחד לכלול שב
זה  פנחס של עניינו והוא התורה, הוראת כל

וכדלהלן. אליהו,

הנה"י,והנה תיקון את לפרש רבנו כוונת בפשוטו
בנצח שהוא ממשה קיבל יהושע ח"א כי (בזהר

ועוד) רמג. ח"ג בהודכא: שהוא מאהרן ואלעזר (זהר ,

לב) חיים עץ וראה מלכות שם, ביסוד שהוא ואליהו ,
ג) בראשית הלקוטים כל (ספר עובר ובו שניהם, את כלל

אלא  הדברים, הן הן ואמנם למלכות. השפע
כאבות  נחשבים שלב כל חלקי כי בערכין, שנדונו

ואכמ"ל. אחריו, הבא לשלב

.ËÏשאמרויתכן למה רבנו קנז.)שכוונת ח"ג (זהר

יג)עה"פ כה לשולחיו (משלי נאמן 'ציר
כלב  אלו לשולחיו, נאמן ציר ישיב', אדוניו ונפש
ונפש  יהושע, לגבי מהימני שליחי דהוו ופנחס,
בהו  לדיירא שכינתא דאהדרו ישיב, אדוניו

רבנו וכתב מנייהו. אסתלקא ולא (בפירושו בישראל,

ישעיה) לכם על 'שולח בו נאמר אליהו הוא שפנחס
שיעשה  היחוד ובאותה הנביא", אליה את
של  האורות עם הגלות של האורות להתחבר
שהיא  ממנו, חסרה שהיא הו', יקח אז הגאולה,
וזה, הזמן. באותו המתגלה העליון היחוד סוד
כי  'אליהו', ולא אליה", את לכם שולח "אנכי
ורק  'אליה', בסוד תהיה עדיין השכינה כשישלח,
באותו  כי הו', יקח אזי משיחין תרי שיחבר אחר
בזמן  שהיה כמו בתיקון, נתקן הכל יהיה הזמן

תורה. מתן

.Óמאמרותראה פט"ו)בעשרה ח"ד דין שנדב (חיקור
זקנים  שני ימותו 'מתי אמרו ואביהוא

נב.)אלו בכניסה (סנהדרין הקלי' שתיקון סברו כי

כי  לסיוע הנצרך יהושע, עם בהנהגם תלוי לא"י
רק  לתקן צריך שיהושע ידעו ולא לבנה, כפני הוא
מיד  להוציא אחריו יבואו וכלב ופנחס נחש, קלי'

אריה. ומפי כלב

.‡Óעם כאן בצירופו הקישוט שלימות את מבאר
מהתיבה  אופן באותו היוצא הקישוט

בתיבת והיינו זה, בפסוק האחרונה ר ה 'ב שלפני
'בהר  נקברו שניהם ואלעזר יהושע כי אפרים',

ל-לג)אפרים' כד, דהיינו (יהושע וואלי, רמ"ד וביאר ,
כמבואר  והוא ליסוד, עבר שניהם ששפע להורות

בפשוטו. לעיל

באבא,ברם, ואלעזר במלכות שיהושע נקט רבנו
'ויקברו  נאמר בפס' כי הוא, הקישוט וביאור
אפרים  בהר לו נתן אשר בנו פינחס בגבעת אתו

בב"ב שלא (קיג.)ושאלו מה לפנחס לו היה 'מאין
קרא  דאמר הגמ' ומסקנת אביו', לאלעזר היה
לאלעזר  הראויה נחלה שהיתה ובהכרח 'בנו'
בהיותו  הא פנחס שמעלת יתברר ובזה בנו, וירשה

כנ"ל. ה'בנים', אל האבות מעלת ממשיך

.·Óכב)בפת"ש התיקון היא (עולם שתושב"כ ביאר,
דרגא  שבע"פ ותורה דז"א, דרגא
ובסוד  בגדלות, העולמות התיקון ובעת דנוקבא,
מתוך  תושבע"פ של  ברורה השגה יש זו"נ זיווג
גורם  הסט"א קטרוג אך ברורה. וההלכה תושב"כ,
מעיינות  ונסתמו שבכתב, מתורה חב"ד שיסתלקו
בעת  כמו מועטת, הארה ונשארת החכמה.
בתושב"כ, לסט"א אחיזה מעט יש ואז העיבור,
והוד. נצח במדרגת שהם אחרונים בנביאים בעיקר
ושוב  לז"א, המוחין יחזרו השישי האלף ובסוף
מובן  ולפ"ז לתושבע"פ. תושב"כ בין זיווג יהיה
כנ"ל, שניהם ומזווג הכולל הוא אליהו, זה שפנחס
התורה  מסורת את להחזיר עתיד הוא ולכן

דבש יערות וראה ברכת לישראל, בביאור א, (דרוש

.השיבה)
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והלכּתי ‚ּבידֹו: ּבּכנעני ונּלחמה בגֹורלי אּתי עלה אחיו לׁשמעֹון יהּודה וּיאמר §¨«©´Ÿ¤§¨Á§¦§¸¨¦¹£¥¯¦¦´§¨¦À§¦«¨£¨Æ©«§©£¦½§¨©§¦¯
ׁשמעֹון: אּתֹו וּילךְ  ּבגֹורלךָ  אּתךָ  אני »§¦−¦¤¬¥©®¤¨§−§¦²¦£©גם

וּילכּוÎ‚כ ּגזלּו אׁשר הּמחללֹות מן למסּפרם נׁשים וּיׂשאּו בנימן ּבני כן Æ§¥´¦§¨¦½©¦§³¨¦Æ§¦§¨½̈¦©§Ÿ§−£¤´¨¨®©¥§À¥£»©©וּיעׂשּו
ּבהם: וּיׁשבּו הערים את וּיבנּו נחלתם אל יׂשראל Î„וּיׁשּובּו ּבני מּׁשם וּיתהּלכּו ©¨ÆÆ¤©´£¨½̈©¦§Æ¤¤´¨¦½©¥§−¨¤«©¦§©§¸¦¨³§¥«¦§¨¥Æ

לנחלתֹו: איׁש מּׁשם וּיצאּו ּולמׁשּפחּתֹו לׁשבטֹו איׁש ההיא ם ה ה ּבּימיםÎ‰ּבעת ¨¥´©¦½¦¬§¦§−§¦§©§®©¥§´¦½̈¦−§©£¨«©¨¦´¨¥½
הּיׁשר איׁש ּביׂשראל מלךְ  אין יעׂשה:ו עיני ּב(הם) דאני (ּבו) ª¨¥¬¤−¤§¦§¨¥®¦²©¨¨¬§¥−̈ª¨©£¤«

—Ï"ÁÓ¯ ˙Â¯ˆÂ‡—

רעיתי. יפה כלך שופטים הייחוד]יב, הנהגת מתקן [ז "א

וגו'. מלך אין ההם ישראל בימים שורש היא השכינה ודאי, גדול סוד ,מג כאן

המלכות  בסוד ההנהגה אז מד וממנה גדולים, תיקונים נתקנו הזמן באותו אבל .
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

.‚Óבה השכינה באשר ישראל', 'כנסת נקראת
מז"א  הבא השפע כל מתכנס
שוכנת  היא העשיה ובעולם 'ישראל', הנקרא
באו  לא עוד וכל ישראל, עם מעשי לפי ומשפיעה
שהוא  השפע, עיקר את מקבלים אינם לשלימות,

בזוה"ק כמבואר בתוכה, כנוס קצז.)עומד .(ח"א

מושרשים והמכוון שבה דאצילות, מלכות על הוא
מתקשרת  ידם ועל שבטים, הי"ב כל

בזוה"ק כמבואר למטה, קנח.)השכינה דכולהו (ח"א
נינהו  תתאה דעלמא תיקונא שבטים תריסר
יצאה  שממנה עלאה, עלמא נקראת [הבינה
ממנה  כי תתאה' 'עלמא והמלכות האצילות,
הם  שבטים י"ב וכל בי"ע, העולמות כל נעשו
ומעון  מקום השכינה מוצאת ידם על כי תיקוניה,

אורה שערי וראה רמונים(ש"א)לשכון]. (כג,פרדס

א)ולש"ויא) ג, .(ח"ב

.„Óאורהראה נקראת (ש"א)בשערי שהמלכות
ישראל  עם שוכנת היא כי 'שכינה',

לי  'ועשו כאמור המשכן, עשיית משעת תמיד
בתוכם' ושכנתי ח)מקדש כה, ובתחילת (שמות .

היתה, בתחתונים שכינה עיקר העולם בריאת
היו, המעלות סדר על הנבראים כל מערכת שהרי
תחתונים. כנגד תחתונים עליונים, כנגד עליונים
ובהיות  בתחתונים, שרויה שכינה היתה ולפיכך
אלא  אחדים, וארץ שמים נמצאו למטה השכינה
האבות  בעבודת וחזרה החטא, מחמת שהסתלקה
המשיכה  ושלמה  דוד שבימי עד וישראל, ומשה

העולם.ברכה לכל המקדש מבית

רבנו ואופן ע"י מבוארת מלכות בסוד ההנהגה
מח) הנהגת (דע"ת היא ועונש, השכר מדת ,

ונקראת  ולחובה , לזכות אחד בשיקול והרע הטוב
ודן  יושב שהקב"ה המשפט, הנהגת זאת, הנהגה
והרעים. הטובים מעשיהם לפי כולו העולם כל
מעשיו  משעבד כביכול הקב"ה זו, מדה ולפי
יטיב  הוא גם טובים הם שאם אדם, בני למעשי

להענישם. כביכול, יוכרח, רעים הם ואם להם,
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יעשה  בעיניו הישר איש לפי מה הקב"ה לא שלם, לתיקון הכל סוף להביא הכנה נתן ,

המלכות  הבחירה מו הנהגת מפני זה להביא אפשר היה שלא שהקב"ה מז , נתקן, ואז .

שרוצה  מה התיקון מח יעשה להכריח לא מט , בך", אין ומום רעיתי יפה "כלך וזהו, ,

היה  כלל נ תערובת מום ולא גדול, תיקון אדרבא אלא :נא ,
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

.‰Óהפסוק רבנו בסוף האמור שהקישוט נקט
הישר משמעו ו עיני ב 'איש יעשה'

תכלית  שהיא היושר, הנהגת והיינו מעלה,
שהיא  העיגולים, הנהגת כל תלויה ובה הבריאה,
היושר, בנקודת תלויה ופנימיותם הטבע, הנהגת
אלא  תלוי אינו והייחוד הייחוד, נעשה ידה שעל
כמו  סתירה, שום בו תתן לא ולכן ית', ברצונו

תתרמח)שמצינו כרצון (יל"ש לעשות יכול אינו מלך
אלא  הפוכות, שדעותיהם יש כי ואיש, איש
ולעתיד  רצון, חי לכל ומשביע בו שנאמר הקב"ה
ומנהיג  בעולם ארגסטוס רוח מביא הקב"ה לבא
אל  ולתימן תני לצפון אומר דכתיב כאחד שניהם
הולכת  המלכות שהנהגת אף כי והיינו תכלאי.
ואין  גבול אין הייחוד בהנהגת הרי במשפט,

בעיניו. הישר ה' רצון מתגלה ובה סתירה,

.ÂÓלפי לשון אשר טובו מדת שם, בדע"ת רבנו
שבכחו  ממשלתו, ענין לפי שלמותו, חק
השוה  והצד נבראיו. כל את לתקן רוצה הוא

להחזיר לתיקון שבהן, שלם, לטוב הכל, את
כל  שהרי לתמוה ואין באחרונה. שיהיה הגמור

רבנו שהביא לד-מא)המקראות להורות (שם
הייחוד, מדת בגילוי היא הנרצית שהתכלית

דר"א בפרקי סדר באותו גילוי (פי"א)הובאו לגבי
המלכות  מדת עצמה מצד אמנם כי המלכות, מדת
מעשי  לפי שלל לחלק הוא ועניינה מידי, לה לית
התיקון  אך  המשפט, הנהגת והיא אדם, בני
הייחוד. בהנהגת יהיה המלכות שגילוי הוא השלם

.ÊÓכל,כי לעין גלויה ההשגחה הייחוד בהנהגת
המשפט  תיכף בא מעשה כל על וכאשר
שרצה  וכיון בחירה. לאדם אין שוב לו, הראוי
דרכי  את הסתיר המשפט, בהנהגת הקב"ה
[דע"ת  האדם לבחירת מקום לתת ההשגחה,

ו]. אבי"ע ופת"ש

.ÁÓבדע"תכלשון יחוד (לו)רבנו 'ומעוצם
הכרח  שום לו שאין הוא שליטתו

אשר  החוקים וכל המשפט סדרי וכל כלל, וכפיה
בהם  מוכרח שהוא ולא ברצונו, תלויים כולם חקק
למעשי  כביכול, רצונו, משעבד כשרוצה הנה כלל.

ששנינו כענין האדם, יט)בני ג, רוב (אבות לפי 'והכל
לכל  חושש אינו רוצה, וכשהוא המעשה',

שרוצה'. למי בטובו ומטיב המעשים,

.ËÓספר יתכן הנהגת שקדמה שהטעם לבאר
הוא  ומלכים, שמואל לספר שופטים
שלם' לתיקון הכל סוף להביא 'הכנה לתת כדי
את  להעמיד נקבע המלכים שסדר להורות והיינו
להלן  כאמור המשפט, הנהגת אחר הייחוד הנהגת
והקב"ה  המשפט, בהנהגת ישראל ומלכי ששאול

הייחוד. הנהגת מצד דוד, בית במלכות בחר

והרע ענין�. הטוב כי הוא, בכל התערובת נמצאים
מציאות  האצילות שבעולם אלא מקום,
הבחירה  שתהיה כדי עצמה בפני קיימת הרע
שאז  החטא, לפני אדה"ר מדרגת והיא קיימת,
ולא  בבריאה, האצילות הארת ע"י ההנהגה היתה
היה  אלא האדם, של בטבעו דבוק יצה"ר היה
אם  היה הבחירה ונקודת אש, כמו אותו רואה
נכנס  [וכשחטא האש לתוך עצמו את להפיל ירצה
נגזרה  ולכן ספיקות, לו ונולדו בפנימיותו, יצה"ר
הרע, מצד לזיכוכו אלא כעונש, לא מיתה, עליו
ש'לא  רבנו כתב כך ועל טו]. אבי"ע פת"ש ראה
אינו  בעיניו' הישר ש'איש דהיינו היה' תערובת
בה  שאין יושר שכולה הנהגה אדרבא אלא חסרון,

ספק. צד שום

עם בזה�‡. בצירופו הקישוט שלימות מבואר
מהתיבה  אופן באותו היוצא הקישוט
'אות  והיא סתומה, בם' שהוא זה, בפסוק השניה
כפול  הייחוד כי מום, שום בלי וכפולה מוחזקת
והשניה  ושלום, ברכה שפע על מורה אחת מ' בה,

אחת אות ושניהם הדין, קיבול בית על (לשון מורה

א) תמונה התמונה, הז"א,ספר תיקון שע"י והיינו .
וראה  השלימות, במלכות הייחוד הנהגת תתגלה
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שמואל 

א ּבן ‡א ירחם ּבן אלקנה ּוׁשמֹו אפרים מהר צֹופים הרמתים מן אחד איׁש ¤¨Ÿ§¤¨¨§¤§¦¨§¤©¥¦¦©¨¨¨¦¨¤¦¦§©ויהי
אפרתי: צּוף בן ּתחּו ּבן הּׁשנית ·אליהּוא וׁשם חּנה אחת ׁשם נׁשים ׁשּתי ולֹו ¡¦¤Ÿ¤¤§¨¦§§¥¨¦¥©©©¨§¥©¥¦

ילדים: אין ּולחּנה ילדים לפנּנה ויהי מּימים ו ‚ּפנּנה מעירֹו ההּוא האיׁש עלה §¦¨©§¦¦§¦¨§¨¦§©¨¥§¨¦§¨¨¨¦©¥¦¦¨¦
ּופנחס  חפני עלי בני ׁשני וׁשם ּבׁשלה צבאֹות ליהוה ולזּבח להׁשּתחֹות ¨§¦¦§¨¦¥¥§¥§¨§Ÿ©©¨§¨§¦Ÿ§¦§£©§¦§¨¦̈ימימה

ליהוה: ¨©¦£Ÿּכהנים

כד לּמלךְ Î‚ב הּמלךְ  ארונה נתן אלהיךָ Òהּכל יהוה הּמלךְ  אל ארונה וּיאמר ©ÀŸ¨©²£©¬§¨©¤−¤©¤®¤©³Ÿ¤£©Æ§¨Æ¤©¤½¤§¨¬¡Ÿ¤−
אעלה Î„ירצךָ : ולא ּבמחיר מאֹותךָ  אקנה קנֹו ּכי לא ארונה אל הּמלךְ  וּיאמר ¦§¤«©¸Ÿ¤©¤¹¤¤£©À§¨³Ÿ¦«¨¸¤§¤³¥«§Æ¦§¦½§¯Ÿ©£¤²

חמּׁשים: ׁשקלים ּבכסף הּבקר ואת הּגרן את ּדוד וּיקן חּנם עלֹות אלהי »¦¦£¬¦¨§¤−¤§̈½¨©¤§Ÿ©−Ÿ´¦¨®©¦̧¤¨¦³¤©ŸÆ¤Æ¡¬¨©ליהוה
‰Îוּתעצר ם ׁשוּיבן לארץ יהוה וּיעתר ּוׁשלמים עלֹות וּיעל ליהוה מזּבח ּדוד (ׁשם) ©¦¤Á¨̧ª¨¨¦³¦§¥Æ©Æ©«½̈©©¬©Ÿ−§¨¦®©¥¨¥³§¨Æ¨½̈¤©¥¨©¬

יׂשראל:ל ע מ הּמּגפה דאינ (מל) ©©¥−̈¥©¬ª¨¦§¨¥«

—Ï"ÁÓ¯ ˙Â¯ˆÂ‡—

רעיתי. יפה כלך שמואל הייחוד]יג, הנהגת שורש דוד [מלכות

וגו'. מזבח דוד שם השכינה ויבן תיקון הקב"ה תלה דוד בית במלכות ,נב ודאי

לה  והגון נתקן היותר שהוא הקב"ה שידע שרש, ודאי,נג והוא יפה" "כלך כן, ועל .
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

ה)תיקו"ז בגי'(תי' 'המשרה' זרע, בגי' 'למרבה'
דלמרבה  מ' שלכך שם, הגר"א והוסיף תיקון',

סתום.

קי.)כאמור�·. דוד (סנהדרין בית מלכות על 'החולק
הכסא  כי והיינו השכינה', על כחולק
למטה  נעשה למעלה, רביעי רגל שהיא להשכינה
שהרי  אליה. המרכבה שהוא דוד, בית מלכות ע"י
קו  הקב"ה, להנהגת מרכבה הם האבות שלשת
בו', הרחמים וקו ראשונה, בה' הדין קו בי', החסד
ודוד  מרכבה, ונעשו האבות נאחזו אלו ובמידות

רב  מלכות,הוא שהיא אחרונה בה' נאחז והוא יעי,
וראה  שלם, השם ואז יהו"ה, שם נשלם ובה

ה)של"ה תו"א וישב .(פר'

לדודכמו�‚. שאול כ)שאמר כד, א' 'ידעתי (שמואל
ממלכות  בידך וקמה תמלוך מלוך כי

מפאנו רמ"ע וביאר יז)ישראל ', ד, דין מה (חיקור ע "פ
[אד"ם], מ'שיח  ד'וד א'דם מלכיות שלש שאמרו
ישראל, ממלכת תתקיים לבדו משיח ביד כי וידעו
רבנו  דברי [וראה האמתית המלוכה בעל שהוא

ח"א) במרום ובו (אדיר באד"ם, האחרון הוא שמ'שיח
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ודאי  לזה מוכן שהיה בחי' נתיחדה עולות נד כי והעלה המזבח דוד שבנה בשעה ,נה .

[הארץ  (הארן) המגפה נו מיד נעצרה ובכחה הקב"ה, לפני חן מצאה מי נז ] שאין  ,

תיקונו  להעביר יכול פגם שום שאין כמוהו, זה תיקון  לתקן "לא נח שיכול וז"ס, ,

בריתי" :נט אחלל

מלכים 

א לֹו:‡א יחם ולא ּבּבגדים ויכּסהּו ּבּימים ּבא זקן ּדוד עבדיו ·והּמלךְ  לֹו וּיאמרּו §©¤¤¨¦¨¥¨©¨¦©§©ª©§¨¦§Ÿ¦©©Ÿ§£¨¨
וׁשכבה  סכנת לֹו ּותהי הּמלךְ  לפני ועמדה בתּולה נערה הּמלךְ  לאדני ¨§¨§¤¤Ÿ¦©¤¤©£¨§¨§¨§¨¦§¥©¤¤§¦Ÿ©§©§יבקׁשּו

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

השלימות].

בזהרוהנה ואמרו וקיים, חי המלך כט:)דוד (ח"א

לא)'וסימניך כ, א' בן (שמואל אשר הימים כל
ובהו  ישי, בבן תליין דחיים האדמה, על חי ישי
בביאור  וראה אתזנת, מיניה וארעא בכלא, שליט

לספד"צ הוא (פ"ד)הגר"א כי וקיים חי שהוא
רע'. יגורך 'לא נאמר ועליו דאצילות, במלכות

הליקוטים א)ובספר כל (מלכים תיקן כי וקיים', 'חי
נאמר  ולא אדה"ר, של תיקונו והוא המלבושים.

'וישכב'. אלא מיתה, בו

רחל כי�„. מבני היתה ישראל מלכות בעוד
הוא  דוד מלכות הרי וכו'], מבנימין [שאול
מפאנו  רמ"ע כתב וכבר לאה, מבני יהודה, משבט

מתולדות (שם) יעקב של זוגו בת היתה שרחל
העליון, מפלא הוא לאה זווג ואילו הנשמות,
ההגון  השכינה תיקון ואכן הייחוד, מהנהגת דהיינו

הייחוד. בהנהגת הוא ביותר

צו)בזהרכמבואר�‰. פר' וקשירו (ריש סליקו דעולה
ודבקותא  לעילא, ישראל דכנסת 
סודות  בשושן וראה דאתי, עלמא בגו דילה

עולה) קרבן ענין הרמב"ן, ירמוז (לתלמיד עולה שקרבן
עד  הרחמים במדת להעלותה אדנ"י, למדת
חלק  בה אין כליל, כולה ולכן טהורה, מחשבה
המלכה  ליחד רק לכהנים, ולא מישראל לאחד

במלך.

.Â� האמור כך את לבאר הכוונה כי לתקן, נראה
ותעצר  לארץ, ה' 'ויעתר הפס', בסוף
את  דוד תיקן העולות שע"י והיינו המגפה',

רמ"ד  שביאר וכמו ה', בעיני חן למצא 'הארץ'
ריצוי  והיה העליון, ייחוד השלים שבעולות ואלי
לה  להמשיך המלכות, מידת היא העליונה' ל'ארץ

בריבוי. שפע

.Êעם כאן� בצירופו הקישוט שלימות את מבאר
מהתיבה  אופן באותו היוצא הקישוט

בתיבת והוא זה, בפסוק האחרונה ותעצר 'שלפני
את ל ע מ המגפה מעלה שהייחוד להורות ישראל',

פ  אינה שבו למקום המלכות מדת ועלת הנהגת
נעצרת. והמגפה בדיניה,

.Áיפרד כיון� שלא הראוי, הזיווג נקבע דוד שע"י
כדלהלן)לעולם הייחוד, פגם (בהנהגת אין הרי ,

רבנו וכלשון בו, להתפס ענוי שיכול ח"א במרום (אדיר

בטהרה דרישא) עומדים המאורות הזיווג 'בזמן
אמרו ואכן שם'. מגיע פגם שום שאין (יומא גדולה

ולא כב:) בשתים דוד לו, ועלתה באחת 'שאול
הורידוהו  לא דוד חטאי ששני ומשמעו לו', עלתה
שלא  אחד חטא על שירד שאול כמו ממלכותו
שאול  שמלכות משום והיינו אגג, את הרג
מלכות  ואילו  בה, פגם חטא וכל המשפט, בהנהגת
בני  במעשי תלויה שאינה הייחוד, בהנהגת דוד

אדם.

.Ëד)שנאמר� פט, לבחירי (תהלים ברית 'כרתי
ואמרו עבדי', לדוד ח"א נשבעתי (זהר

תדיר רלא.) קיימא דאיהו דמהימנותא, רזא דא
לעלמין, יתפרדון  דלא דעלמא קיומא דא בצדיק,
למנעה, שיכול פגם  שום שאין אמר זו ברית ועל

וחובה. בזכות תלויה אינה הייחוד הנהגת כי
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הּמלךְ : לאדני וחם את ‚בחיקךָ  וּימצאּו יׂשראל ּגבּול ּבכל יפה נערה ויבקׁשּו §¥¤§©©Ÿ¦©¤¤©§©§©£¨¨¨§Ÿ§¦§¨¥©¦§§¤
לּמלךְ : אתּה וּיבאּו הּׁשּונּמית ¤¤©¨Ÿ¦¨©¦©©©¦£אביׁשג

כה ּבבבל:ÁÎב אּתֹו אׁשר הּמלכים ּכּסא מעל ּכסאֹו את וּיּתן טבֹות אּתֹו »¤¨§−¦¬Ÿ®©¦¥Æ¤¦§½¥©À¦¥¯©§¨¦²£¤−¦¬¥©§©וידּבר
ËÎ:חּייו ימי ּכל לפניו ּתמיד לחם ואכל כלאֹו ּבגדי את ת רח א וארחתֹוÏוׁשּנא §¦¾̈¥−¦§¥´¦§®§¨©̧¤¯¤¨¦²§¨−̈¨§¥¬©¨«©£ª¨À£ª©̧

ּכל ּביֹומֹו יֹום ּדבר הּמלךְ  מאת ּלֹו נּתנה ּתמיד חּיו:י מ י (את) דנאי ÙÙÙ(יי) ª¨¨¦¯¦§¨²¥¥¬©¤−¤§©´§®−Ÿ§¥¬ª¨©¨«

—Ï"ÁÓ¯ ˙Â¯ˆÂ‡—

רעיתי. יפה כלך מלכים, - שינויים]יד אין הייחוד [בהנהגת

וגו'. תמיד ארוחת תמיד וארוחתו ארוחת היא שבאיזה ס השכינה יפים יש כי ,

מום  נקרא וזה יופים, ישתנה כך סא זמן כל שאינו דבר איזה שיש מפני הוא כי ,

תמיד סב חזק  עומדים תיקוניה השכינה אבל חזקים סג . תיקוניה כל יען :סד ,
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

.Òשתיה'השכינה 'אבן ועוד)נקראת ש"א אורה ,(שערי
רבנו עליון)וכתב משכני שממנה (הקדמת

כולם  כי למיניהם, הנבראים לכל הדרכים יוצאים
ארוחת  חלקם יקחו ומשם דרכם, את מבינים
שהשפע  והיינו המלך, מאת להם הנתנת תמיד
זכאים  שהנבראים עת ובכל תמיד, בשכינה כנוס

ממנה. מקבלים הם לו,

חייםוראה ב)בעץ פנימית (לד, חיבור נקודת שיש
לעולם, משם זה שאינה למלכות יסוד בין

ה)והוסיף דרוש כחותם (תפילין 'שימני נאמר שעליה
לשה"ש הגר"א בביאור וראה לבך', ו)על (ח,

יסוד  של תמיד התחברותם סוד הוא שהחותם
ומלכות.

.‡Òט)בשה"ש 'היפה (ה, ישראל כנסת נקראה
בגלות  שאף הגר"א וביאר בנשים'

טובים. ומעשים בתורה נאים הם

.·Òבקל"חיתכן לדבריו רבנו ,(כט)שכוונת
ועונש  שכר הנהגת בין שהחילוק

בגוף  כי והנשמה, הגוף כיחס הוא הייחוד, להנהגת
אינו  אחד, באבר שמוטבע ומה אברים, חילוק יש
היא  כולה הנשמה ואילו אחר, באבר מוטבע
בחוטם  הנשמה חלק בין הפרש ואין אחת, נשמה
משתנות  שפעולותיה אלא שביד, הנשמה לחלק
הנשמה. ידי על הוא הגוף הנהגת אך הגוף, בחלקי
שמשתנה  כיון בספירות, שענינם ועונש שכר וכן
הולך  היחוד אך משתנות. הם לכן המעשים, לפי
שינוי, שום בלי פעולה, בכל לבד אחת לתכלית

המדרגות. בכל שוה שהוא הקו הנהגת והיא

.‚Òאת נראה לבאר באה הדברים שכפלות
עם  בצירופו הקישוט שלימות
שלפני  מהתיבה אופן באותו היוצא הקישוט

ב  בתיבתהאחרונה והיינו זה, וכמו י מ 'י פסוק חייו',
המלבי"ם ו)שביאר ו, ש'תמיד'(ויקרא הבדל שיש

יפסק  שלא מורה אינו אך תמידות, משמעו
שלא  משמעו ביומו', יום 'דבר ואילו לעולם,
שירצה  במקום ולכן זמן, באיזה הדבר יופסק
כל  ביומו יום דבר 'תמיד אומר שניהם את לכלול
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ישעיהו 

וירּוׁשלם ‡א יהּודה על חזה אׁשר אמֹוץ בן יׁשעיהּו אחז חזֹון יֹותם עּזּיהּו ּבימי £Æ§©«§¨´¤¨½£¤´¨½̈©§−̈¦¨¨®¦¦¥̧ª¦¨¯¨²¨¨¬
יהּודה: מלכי ּגּדלּתי ·יחזקּיהּו ּבנים ּדּבר יהוה ּכי ארץ והאזיני ׁשמים ׁשמעּו §¦§¦−̈©§¥¬§¨«¦§³¨©Æ¦Æ§©£¦´¦¤½¤¦¬§−̈¦¥®¨¦Æ¦©´§¦

בי: ּפׁשעּו והם עּמי ‚ורֹוממּתי ידע לא יׂשראל ּבעליו אבּוס וחמֹור קנהּו ׁשֹור ידע §©½§¦§¥−¨¬§¦«¨©¬ÆŸ¥½©£−¥´§¨¨®¦§¨¥Æ´Ÿ¨©½©¦−
התּבֹונן: »¨§¦Ÿ¬לא

לפני Î·סו עמדים עׂשה אני אׁשר החדׁשה והארץ החדׁשים הּׁשמים כאׁשר −©¨§¬¦§Â¢¨¦§¨¨̧¤©£¨¹̈£¤̧£¦¬Ÿ¤²Ÿ©¦´©¨©´¤£©´¦ּכי
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רעיתי. יפה כלך ישעיה, פגם]טו חל לא [בשכינה

וגו'. בפגרי וראו עלומ ויצאו "בשת כי השכינה, של שאין השבח תשכחי", יך

כלל  פגם סה בשת שום היה לא באמת כי וזה "ויצאו סו . זה, יהיה התיקון, זה ולהראות .
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הקישוט שבעוד נמצא חייו', האמור ת'רוח 'א ימי
באופן  השפע כינוס על מורה הפס' בתחילת
מא' אתוון בה דכלילן המלכות צד והוא תמידי,
בני  במעשי תלוי הוא המשפט ובהנהגת ת', עד

בסופו הקישוט הרי על י מ 'י אדם, מורה חייו'
הפסק. בלא הניתן הייחוד, הנהגת שפע

.„Òאמיץ הייחוד קשר הוא ז"א עם השכינה של
מן  השפע העברת חלקי כל של וחזק

רמונים בפרדס כמבואר למקבל, ד המשפיע (שער

הגדול)ובשל"הפ"ו) שער .(תו"א,

.‰Òפ"ח)מהר"לראה ה' ישראל (גבורות שחטאי ,
רק  נובעים הם כי כמקרה, נחשבים
חוזרים  בתשובתם ולכן המכשילם, היצר מחמת
מצד  הם הגויים חטאי ואילו הכבוד, כסא עד
בהם  שאין ישראל ולפיכך בעצם, פגומים שהם

בפגר  לראות לצאת יכולים הפושעים.פגם י

.ÂÒמל'כי] עצמה הנוק' שהיא השכינה באמת
היא  אלא לגלות, ירדה לא דאצילות]
פגם  שום ואין ובמעלתה, בגדולתה באצילות
הבירורים  וכל עצמה, בשורשה בה נוגע ותיקון
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וגו' בהם סז וראו" להסתכל בשת שאין להודיע אלא בזה, תועלת מה כן, לא שאם .סח ,

"אל  נאמר, ללוט כי בך". אין "ומום ודאי, אלא עיניך, מבין קורה טול לומר אין כי

וראו" "ויצאו כאן, אבל  אחריך", :סט תבט

כאן, אבל אחריך", תבט "אל נאמר, ללוט כי בך". אין "ומום ודאי, אלא עיניך,

וראו" :ע "ויצאו

ירמיהו 
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שמם  ועל הקלי', בתוך שירדו בניצוצות הם
הגר"א  ביאור וראה בגלות', 'שכינה נקראת

חמה (פ"ד)לספד"צ כלקוי הוא לנו, הנראה שהפגם
מסבה  ורק כלל, אורו נשתנה לא שבאמת שלנו,
אורה. נפגם כאילו אלינו נראית אליה, חיצונית

.ÊÒרבנוראה קי)דברי 'לדוד (תהלים הכתוב בביאור
שבעת  לימיני' שב לאדני ה' נאם מזמור
אמלאה  בסוד כעיקר, המלכות נראית הגלות
איך  להראות הזמן יגיע התיקון, בעת אך החרבה,
זו"ן, בזווג למלכות בא השפע כאשר הוא התיקון
תראה  המלכות ואז הקלי', נכרתות ידו שעל

בעולם. אדנותה

.ÁÒבקישוט התועלת כמבואר היא זו, בהודעה
האחרונה  שלפני מהתיבה היוצא

'דראון והיינו זה, בזהר ל כ ל בפסוק וכמבואר בשר',
ריב.) גופין (ח"ב שאר לאינון בשר, 'לכל

זה תיקון לבאר הרחיב ורבנו (אדיר דבסחרנייהו',

דשערי) בפלוגתא ח"א, מן במרום הנבראים כל ראשית כי

כ  ובהסתלק צורה, שלבש המעמיד העפר ח
להבלע  וישוב לבדו, החומר ישאר הצורה,
בהתאמה  היא השלימות שעיקר הרי בשורשו.
שבה  פגם, בה חל שלא ישראל וכנסת לשורש,

סיג. בלא לשרשה

.ËÒאינו כי עצמו ומצד הפגם, בכלל היה לוט
חל  לא ישראל כנסת אך לישועה, ראוי
'רק  נאמר ישועתה בעת ולכן במהותה, פגם
וכאמור  תראה', רשעים ושלומת תביט בעיניך

מצרים לא)ביציאת יד, אשר (שמות ישראל 'וירא
וכן למצרים', ה' א)עשה כט ה'(דברים עשה 'אשר

לעיניכם'.

.Úראוי כי אינו עצמו ומצד הפגם, בכלל היה לוט
פגם  חל לא ישראל כנסת אך לישועה,
בעיניך  'רק נאמר ישועתה בעת ולכן במהותה,
ביציאת  וכאמור תראה', רשעים ושלומת תביט

לא)מצרים יד, ה'(שמות עשה אשר ישראל 'וירא
וכן א)למצרים', כט לעיניכם'.(דברים ה' עשה 'אשר



‰ÏÎ ÈËÂ˘È˜g˙ÂÚÂ·˘ ÏÈÏ ÔÂ˜È˙‡Ù

ּכלת רח א  מֹותֹו יֹום עד ּביֹומֹו יֹום ּדבר ּבבל מלךְ  מאת ּלֹו נּתנה ּתמיד י מ י (את) £ª©Áª¨¨¦̧¦§¨¹¥¥¯¤«¤¨¤²§©¬§−©´®−Ÿ§¥¬
חּייו: דיאנ ÙÙÙ(יי) ª¨©¨«

—Ï"ÁÓ¯ ˙Â¯ˆÂ‡—

רעיתי. יפה כלך ירמיה, - מהקלי']טז הקדושה ניצוצי את  מעלה [השכינה

וגו'. תמיד ארוחת סדרים וארוחתו בהם הקלי', בתוך היא שהשכינה בשעה

מסדרת  היא חצופה עא עליונים היא שהס"א שאע"פ אלא עב . כלל, בה פוגמים אינם ,

ביניהם  מכובדת היא שישראל עג אדרבא, ואע"פ בזיון. שום לא פגם שום קבלה ולא ,

פגמים  לה גורמים סדריםעד היו בכח בעל , אמן לענות רע מלאך הוצרך העליונים

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

.‡Úהמצוותראה בפירוש רבנו יד,דברי (מצוה

העולם,תפילין) הקב"ה ברא 'בישראל
בכוחו  מתתקף לא קוב"ה אותו, מנהג ובעבורם
תפילין] מצוות [ובקיום ישראל, של בעבורם אלא
כאחד, אותם וקושר עליונים סדרים כל נוטל מיד
בתיקון  ותחתונות עליונות המרכבות כל ומנהיג

ס"א'. כל לפניו ומשברים שלם,
.·Úרל.)בזהרראה לילי"ת,(ח"ג בישא 'שפחה

פנים, בשת לה לית ענוה, בלא חצופה
רבנו וכתב רב'. דערב פא)אימא עמ' הגאולה (מאמר

נאמר הקלי' חציפות ט)שעל ח, אשר (קהלת 'עת
שירדה  בעת כי לו', לרע באדם האדם שלט
הקלי', ליד אורות כמה נמסרו לגלות, השכינה
וגבורה  שפע מהם לקחו אלו מאורות על ובשלטם

כאמור יז)ונתחזקו, י, סוסים,(שם על עבדים 'ראיתי
הארץ'. על כעבדים הולכים ושרים

.‚Úיז)בשמות אוכלת',(כד, כאש ה' כבוד 'ומראה
רמב"ן יז)וראה טו, שה'אש'(בראשית 

נאמר  כך ועל הקלי', הוא וה'ענן' שכינה, היינו
ד) א, והיינו (יחזקאל מתלקחת', ואש גדול 'ענן

בכל  'ומלכותו בסוד בקלי' מתלבשת שהמלכות

וכולם  עליהם ממליכה שהקב"ה להודיע משלה',
ביניהם. מכובדת היא ובזה ממשלתה, תחת

.„Úרבנוכמו יג)שביאר כט, דברים בא (עה"ת, שכאשר
פגם  והוא זוהמא, בה הטיל חוה על נחש
סיני  הר על שעמדו וישראל במלכות. הנעשה

זוהמתן קמו.)פסקה שבה (שבת העגל במעשה אך ,
ע"א)זוהמתן סג ח"א רק (זהר שייך זה פגם ואמנם ,

שאמרו אף כי קמה.)בישראל, שהנכרים (שבת
הר  על עמדו לא ה והרי הנחש, מזוהמת מזוהמין,
פגם  זה אין מקום מכל זוהמתן, פסקה ולא סיני

החיים בנפש כמבואר ד)בשכינה, להם (א, שאין
יכולים  ואין העליונים, בעולמות ושורש חלק
ישראל  בחטאי ורק במעשיהם, כלל שם לנגוע

מעלה. של גבורה כח כביכול ותש מתמעט

הגאולהוראה קלד)במאמר רבנו (עמ' שכתב
המאורות, כח התישו ישראל 'שחטאת
להדבק  מתגאה היתה פנים בחציפות הקלי'
מעיזה  הקלי' שאין האמת אך לה, לא במקום
מפני  כחם מעלימים כשהמאורות אלא פניה,

ישראל. חטאת
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לה עה כרחו  שמגיעם קודם היא שמחציפים, ומה ודאי. ודמיון פגם נראה ולא וזה עו , ,

להם  להניח צריכה שהיא פגם עז ודאי תגיע שלא בתבונה, אבל לה עח , "תנו וזהו, .

ודאי  ידיה" אותה עט מפרי מכיר בבל מלך ואפילו שזוכה פ , מי כשיש אותה, ונותן ,

בישראל  ודאי פא לה תמיד" "ארוחת :פב ,
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

.‰Úעשירה)השל"הכתב מצה שהקלי'(פסחים, שאף
הקליפה  מן ביציאתה הרי לפרי, קודמת
זך  מזוככת הקדושה נשארת ואז מכנעתה, היא
וכ"כ  אמן. יענה רע מלאך ואדרבה שמרים, בלי

מקץ)רבנו כי (פר' ליוסף, פרעה טבעת  הסרת על
אזי  הקלי', מתוך לעלות מתחילה שהמלכות בעת
אמן. עונה רע מלאך ואז התיקון, הוראת זמן הוא

.ÂÚשבתוך נראה הקדושה שניצוץ שהכוונה
וכמו  שלה, החיות נקודת הוא הקלי'

רבנו מקץ)שהביא הקליפה (פר' חיות שכל
חושבת  היא ולכן מהקדושה, הוא ומזונותיה
לקדושה  הכרח הוא שכמעט שחושבת למלוך,
למלכות  הסט"א  שמחציפה מה והיינו להחיותה,

הגאול  ובמאמר הכנעתה, בזה.(שם)העדי הרחיב

.ÊÚוביאר שהרי חציפא, לכלבא נמשלה הסט"א
שערים ועוד)בפתחי ה ככלב (אבי"ע שהיא

השלשלת  מרפה שלפעמים בשלשלת, הקשור
המחיה  דקדושה וניצוץ שלו, את לעשות ועוזבו
הכלב  את הקושר החבל סוד הוא הרע קומת כל
משלה, בכל ומלכותו כולם, את מחיה ואתה בסוד
יוכל  שלא קשור השלשלת ראש סוף כל סוף כי
תמיד  ובאמת לקדושה, ויוחזר ח"ו הכל להחריב
שליטה  לה ואין הקדושה, תחת כפופה הסט"א

גמורה.

.ÁÚההקדמותראה היא (סד.)בשער שהתבונה
קצת  בה יש ולכן בינה, של אחורים
זו"ן  אף למטה, יורדת וכאשר הקלי', אל אחיזה
הקלי' אין ואז עמה, יעלו וכשעולה יורדים,
לכל  סומך והיינו התבונה, שנתעלה לפי נאחזות,
לקלי' יכולת אין הבינה סמיכת ע"י כי הנופלים,
לקלי' היורד שהניצוץ כאן, רבנו כוונת וזו לעמוד.
יפול  שלא סמך בה ויש בתבונה, הוא לחיותה
במאמר  עוד וראה ח"ו, ויפגם הקדושה חלק

קמב)הגאולה .(עמ'

.ËÚרבנובביאור כתב זה לא)מקרא לא, ע"פ (משלי

חז"ל פז:)מאמר ישראל (פסחים הקב"ה הגלה לא ,
גרים. עליהם שיתוספו כדי אלא האומות לבין

לס"מ ו  אומר שהקב"ה לה', 'תנו נאמר כך על
מפני  הגרים, את ישראל] [לכנסת לה תנו ולילי'
והיינו  שלה . הם האלה שהגרים ידיה', 'מפרי שהם
הקדושה  ניצוץ את נוטלים ישראל גלות בכל כי
שזוכה  מי בישראל ויש בם, המשעבדת מהאומה

מהם. נוטלה והוא בה
.Ùספר קישוטי בשלהי גם מופיעים זה מקרא

הנהגת  בתמידיות העוסק מלכים,
והיינו  המלך', מאת לו 'נתנה נאמר ושם הייחוד,
בספר  כאן, ואילו עולם, של מלכו מצד ההנהגה
מתוך  הקדושה ניצוצי העלאת על מדובר ירמיהו,

בבל'. מלך מאת לו 'נתנה נאמר ולכן הקלי',
.‡Ùלח)בדניאל הראש (ב, היא שבבל מצינו

ואמרו  נבוכדנצר, שראה שבצלם
לד:) ח"א שכוונת (זהר ויתכן דקלי', חב"ד היא שבבל

ניצוץ  של בירור יש הקלי' בשיא שאפילו רבנו
לקלי' אין להשיגה, שראוי מי וכשיש הקדושה,
והענין  הקדושה . מצד ולמונעה בה לאחוז כח
הפקידה, החלה טרם בבל שבגלות אף כי הוא,
מלך  תחת וההכנעה השעבוד קבלת עצם הרי
בדברי  כמבואר הקלי', את ביררה אשר היא בבל,

יב)הגר"א ט, ישעיה אליהו יב)עה"פ(אדרת כז, (ירמיה

שם וכן חיו' בבל מלך את כב)'ועבדו 'בבלה (פס'
אותם' פקדי יום עד יהיו ושמה יבואו

.·Ùמהקישוט גם חלוק זה מקרא בסוף הקישוט
נאמר  שם כי מלכים, ספר בשלהי האמור
יום  'דבר נוסף וכאן חייו' ימי כל ביומו יום 'דבר
יש  ואמנם חייו'. ימי כל מותו, יום עד ביומו,
עד  חייו ימי 'כל לומר ראוי היה שלכאו' לדקדק

הנהג  קודם כי שהכוונה ובהכרח מותו'. ת יום
ל'כל הקדושה י מ י הייחוד ניצוצי בירור יקדם חייו',

מותו', יום 'עד להשיגה שראוי מי ע"י מהקלי'
ימי  ל'כל הייחוד הנהגת ע"י התיקון ימשך ומאז

גבול. ללא דהיינו חייו',
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יחזקאל 

ּכבר ‡א נהר על הּגֹולה בתֹוךְ  ואני לחדׁש ּבחמּׁשה ּברביעי ׁשנה ּבׁשלׁשים | ̈®§©§©̈−©»§¬¦£©¤Ÿ¦´¨À̈¨«§¦¦Æ©£¦¨´©½Ÿ§¦´¦§©ויהי
אלהים: מראֹות ואראה הּׁשמים החמיׁשית ·נפּתחּו הּׁשנה היא לחדׁש ּבחמּׁשה ¦§§Æ©¨©½¦¨¤§¤−©§¬¡Ÿ¦«©£¦−̈©®Ÿ¤¦ µ©¨¨´©£¦¦½

יֹויכין: הּמלךְ  ּבארץ ‚לגלּות הּכהן ּבּוזי ּבן יחזקאל אל יהוה דבר היה היה §¨−©¤¬¤¨¦«¨´Ÿ¨¨´§©§Â¨¤§¤§¥̧¤¦¯©Ÿ¥²§¤¬¤
יהוה: יד ׁשם עליו וּתהי ּכבר נהר על מן „ּכׂשּדים ּבאה סערה רּוח והּנה וארא ©§¦−©§©§¨®©§¦¬¨¨²−̈©§¨«¨¥¿¤§¦¥Á¸©§¨¹̈¨¨´¦

האׁש: מּתֹוךְ  החׁשמל ּכעין ּומּתֹוכּה סביב לֹו ונגּה מתלּקחת ואׁש ּגדֹול ענן »¥¨¬¦−©§©©¬¥§̈½̧¦®¦¨−»©À¨¨³¨Æ§¥´¦§©©½©§¬Ÿ¨©הּצפֹון
להּנה:‰ אדם ּדמּות מראיהן וזה חּיֹות ארּבע ּדמּות פנים Âּומּתֹוכּה וארּבעה ¦̧½̈§−©§©´©®§¤Æ©§¥«¤½§¬¨−̈¨¥«¨§©§¨¨¬¨¦−

להם: לאחת ּכנפים וארּבע רגל Êלאחת ּככף רגליהם וכף יׁשרה רגל ורגליהם §¤¨®§©§©¬§¨©−¦§©©¬¨¤«§©§¥¤−¤´¤§¨¨®§©´©§¥¤À§©Æ¤´¤
קלל: נחׁשת ּכעין ונצצים ארּבעת Áעגל על ּכנפיהם מּתחת אדם וידי (וידו) ¥½¤§´Ÿ§¦½§¥−§¬Ÿ¤¨¨«¦¥´¨À̈¦©Æ©Æ©§¥¤½©−©§©´©

לארּבעּתם: וכנפיהם ּופניהם לא Ëרבעיהם ּכנפיהם אחֹותּה אל אּׁשה חברת ¦§¥¤®§¥¤¬§©§¥¤−§©§©§¨««Ÿ§²Ÿ¦¨¬¤£−̈©§¥¤®Ÿ
ילכּו: ּפניו עבר אל איׁש בלכּתן אל Èיּסּבּו אריה ּופני אדם ּפני ּפניהם ּודמּות ¦©´§¤§½̈¦²¤¥¬¤¨−̈¥¥«§´§¥¤»§¥´¨¨¼§¥̧©§¥³¤

לארּבעּתן: נׁשר ּופני לארּבעּתן מהּׂשמאול ׁשֹור ּופני לארּבעּתם ּופניהם È‡הּימין ©¨¦Æ§©§©§½̈§¥¬¥«©§−Ÿ§©§©§¨®§¥¤−¤§©§©§¨«§¥¤¾
את  מכּסֹות ּוׁשּתים איׁש חברֹות ׁשּתים לאיׁש מלמעלה ּפרדֹות §ª−¦§¨®§¨§¦À§¬¤¥§©§וכנפיהם µ©¦Ÿ§´¦½§©´¦§©½¥−

לא È·ּגויתיהנה: ילכּו ללכת הרּוח ׁשּמה יהיה אׁשר אל ילכּו ּפניו עבר אל ואיׁש §¦Ÿ¥¤«¨§¦²¤¥¬¤¨−̈¥¥®¤´£¤Á¦«§¤¨̧¨¨³©¨¤Æ¤Æ¥¥½¬Ÿ
ּבלכּתן: היא È‚יּסּבּו הּלּפדים ּכמראה ּבערֹות אׁש ּכגחלי מראיהם החּיֹות ּודמּות ¦©−§¤§¨«§¸©©¹©§¥¤´§©£¥¥À«Ÿ£Æ§©§¥´©©¦¦½¦¾

ברק: יֹוצא האׁש ּומן לאׁש ונגּה החּיֹות ּבין וׁשֹוב È„מתהּלכת רצֹוא והחּיֹות ¦§©¤−¤¥´©©®§´Ÿ©¨¥½¦¨¥−¥¬¨¨«§©©−¨´¨®
הּבזק: לארּבעת ÂËּכמראה החּיֹות אצל ּבארץ אחד אֹופן והּנה החּיֹות וארא §©§¥−©¨¨«¨¥−¤©©®§¦¥Á©̧¤¨¬¨¨²¤¥¬¤©©−§©§©¬©

ּומראיהם ÊËּפניו: לארּבעּתן אחד ּודמּות ּתרׁשיׁש ּכעין ּומעׂשיהם האֹופּנים מראה ¨¨«©§¥̧¨©¦³©£¥¤Æ§¥´©§¦½§¬¤−̈§©§©§¨®©§¥¤Æ
האֹופן: ּבתֹוךְ  האֹופן יהיה ּכאׁשר ילכּוÊÈּומעׂשיהם ּבלכּתם רבעיהן ארּבעת על ©´£¥¤½©£¤²¦§¤¬¨©−§¬¨¨«©©§©¬©¦§¥¤−§¤§¨´¥¥®

ּבלכּתן: יּסּבּו סביב ÁÈלא עינים מלאת וגּבתם להם ויראה להם וגבּה וגּביהן ¬Ÿ¦©−§¤§¨«§©̧¥¤½§¬Ÿ©¨¤−§¦§¨´¨¤®§©ŸÀ̈§¥¬Ÿ¥©²¦¨¦−
הארץ ËÈלארּבעּתן: מעל החּיֹות ּובהּנׂשא אצלם האֹופּנים ילכּו החּיֹות ּובלכת §©§©§¨«§¤Æ¤Æ©«©½¥§¬¨©¦−¤§¨®§¦¨¥³©«©Æ¥©´¨½̈¤

האֹופּנים: ללכת Îיּנׂשאּו הרּוח ׁשּמה ילכּו ללכת הרּוח ּׁשם יהיה אׁשר על ¦¨§−¨©¦«©´£¤Á¦«§¤¨̧¨³©¨¤Æ¤Æ¥¥½¨¬¨¨−©¨¤®¤
ּבאֹופּנים: החּיה רּוח ּכי לעּמתם יּנׂשאּו יעמדּוÎ‡והאֹופּנים ּובעמדם ילכּו ּבלכּתם §¨©¦À¦¨§Æ§ª¨½̈¦²¬©©©−̈¨©¦«§¤§¨´¥¥½§¨§−̈©«£®Ÿ

ּבאֹופּנים: החּיה רּוח ּכי לעּמתם האֹופּנים יּנׂשאּו הארץ מעל ּודמּות Î·ּובהּנׂשאם «§¦¨§º̈¥©´¨À̈¤¦¨§³¨«©¦Æ§ª¨½̈¦²¬©©©−̈¨©¦«§º
מלמעלה: ראׁשיהם על נטּוי הּנֹורא הּקרח ּכעין רקיע החּיה ראׁשי ותחת Î‚על ©¨¥³©©¨Æ¨¦½©§¥−©¤´©©®̈¨¬©¨¥¤−¦§¨«§¨§©Æ©Æ

ׁשּתים  ּולאיׁש להּנה מכּסֹות ׁשּתים לאיׁש אחֹותּה אל אּׁשה יׁשרֹות ּכנפיהם ¦À§©³¦§©Æ¨¥½¨§¦À§©³¦§®¨£¤̈−¦½¨§´¤¥§©©½¦¨̈הרקיע
ּגוּיתיהם: את  להּנה ּכקֹול Î„מכּסֹות רּבים מים ּכקֹול ּכנפיהם קֹול את ואׁשמע §©Æ¨¥½¨¥−§¦Ÿ¥¤«¨¤§©´¤´©§¥¤¿§Á©̧¦©¦³§

כנפיהן: ּתרּפינה ּבעמדם מחנה ּכקֹול המּלה קֹול ּבלכּתם מעל Î‰ׁשּדי קֹול ויהי ©©Æ§¤§½̈¬£ª−̈§´©£¤®§¨§−̈§©¤¬¨©§¥¤«©§¦¾¥©¾
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כנפיהן: ּתרּפינה ּבעמדם ראׁשם על אׁשר ראׁשם ÂÎלרקיע על אׁשר לרקיע ּומּמעל ¨¨¦−©£¤´©Ÿ¨®§¨§−̈§©¤¬¨©§¥¤«¦©À©¨¨¦Æ©Æ£¤´©Ÿ½̈
עליו  אדם ּכמראה ּדמּות הּכּסא ּדמּות ועל ּכּסא ּדמּות סּפיר אבן ̈−¨Æ§´©¦¥½§º§©§¥¬¨¨²©§®¥¦´§−¦©¤»¤¬¥§©§ּכמראה

מתניו ÊÎמלמעלה: מּמראה סביב לּה ּבית אׁש ּכמראה חׁשמל ּכעין | וארא ¦§¨«§¨¨¥´¤§¥´©§©À§©§¥¥³¥«¨Æ¨¦½¦©§¥¬¨§−̈
סביב: לֹו ונגּה אׁש ּכמראה ראיתי ּולמּטה מתניו ּומּמראה ּכמראה ÁÎּולמעלה §®̈§¨¦©§¥³¨§¨Æ§©½¨¨¦Æ¦Æ§©§¥¥½§¬Ÿ©«−¨¦«§©§¥´

ּכבֹוד  ּדמּות מראה הּוא סביב הּנגּה מראה ּכן הּגׁשם ּביֹום בענן יהיה אׁשר §´§−¥§©¾½¦¨Á¦«§¤̧¤¨¹̈§´©¤À¤¥´©§¥³©ŸÆ©Æ¤£¤¿¤©הּקׁשת
מדּבר: קֹול ואׁשמע ּפני על ואּפל ואראה אחרי Ù‚·Èיהוה ואׁשמע רּוח וּתּׂשאני §¨®¨«¤§¤Æ¨¤´Ÿ©¨©½¨¤§©−¬§©¥«©¦¨¥´¦½©¨¤§©´©£©½

מּמקֹומֹו: יהוה ּכבֹוד ּברּוךְ  ּגדֹול רעׁש »§¦̈−§§¬¨®¨©´©−קֹול

ׁשמעֹון Ï‚מח ׁשער ׁשלׁשה ּוׁשערים מּדה אלפים וארּבעת מאֹות חמׁש נגּבה À§¨£¥̧¥¹§©§©³©£¨¦Æ¦½̈§¨¦−§Ÿ¨®©´©¦§º¤©§ּופאת
אחד: זבּולן ׁשער אחד יּׂששכר ׁשער וארּבעת Ï„אחד מאֹות חמׁש יּמה ּפאת ¤À̈©³©¦¨¨Æ¤½̈©¬©§ª−¤¨«§©À̈¨£¥³¥Æ§©§©´©

אחד: נפּתלי ׁשער אחד אׁשר ׁשער אחד ּגד ׁשער ׁשלׁשה ׁשעריהם סביב Ï‰אלפים £¨¦½©«£¥¤−§Ÿ¨®©´©º̈¤À̈©³©¨¥Æ¤½̈©¬©©§¨¦−¤¨«¨¦¾
מּיֹוםה מנ ׁש העיר וׁשם אלף עׂשר ׁשּמה:ה הו י (ׁשה) | דינא ÙÙÙ(יה) §Ÿ¨¬ª¨¨−̈¨®¤§¥¨¦¬¦−§¨¬ª¨¨«¨

—Ï"ÁÓ¯ ˙Â¯ˆÂ‡—

רעיתי. יפה כלך יחזקאל, - הוי"ה]יז שם מהארת השכינה [יופי

וגו'. אלף עשר שמנה מכונותיו סביב על עומדת שהשכינה בנינה פג בשעה כל ,

ב"ה  יקו"ק שם בסוד מאירים בסוד פד ותקוניה נתקנת כלה - רעיתי" יפה "כלך וזה, ,

היופי  עיקר שהוא :פה זה,
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

.‚Ùדרא (מה:)בסוכה אלפי סרי תמני רבא אמר
'סביב (שורות) שנאמר דקוב"ה, קמיה

הצדיקים  שהם רש"י ופירש אלף', עשר שמונה
ה', לפני היושבים השרת. ממלאכי לפנים הנתונים
מה  ולישראל ליעקב יאמר 'כעת נאמר ועליהם

ובלש"ו אל'. ה)פעל עי"ח ד דרוש ח"ב כתב (הדע"ה
שהקב"ה  עולמות אלף י"ח מתקיימים שבזכותם

לילה בכל בהם ושט שלו קל כרוב על (ע"ז רוכב

קל',ג:) 'כרוב הנקראת המלכות נתקנת ובהם ,
מאירה שאינה אספקלריא בבחי' היא (זוהר ועתה

מ) תי' ותיקו"ז לג: עולמות,ח"א אלף בי"ח שט והקב"ה ,
המאירה. לאספקלריא לעתיד להעשות ומתקנה

.„Ùונמצא סוף שמה', ה' 'מיום הוא הפס'
שלפני  מהתיבה היוצא שהקישוט
אחרונה  וה' ראשונה י' הוא זה, בפסוק האחרונה

הגר"א שביאר וכמו הוי"ה, א)משם א ח"י (ספי"צ כי
ש  עלמין עלמין ח"י שורש החיות הן בחכמה, הן

שהקב"ה  עולמות  אלפים  ח"י יסוד, של
בהן מ.)משתעשע שמתפשט (ז"ח כידוע הזווג סוד

חוליין. ח"י דרך ממוח
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עשר  תרי

י ‡הושע יחזקּיה ּדבר אחז יֹותם עּזּיה ּבימי  ּבארי ּבן הֹוׁשע אל היה אׁשר | הוה §©§¨´£¤´¨À̈¤¥Æ©Æ¤§¥¦½¦¥̧ª¦¨¬¨²¨¨¬§¦§¦−̈
יׂשראל: מלךְ  יֹואׁש ּבן ירבעם ּובימי יהּודה יהוה ·מלכי ּדּבר ּתחּלת ©§¥´§¨®¦¥²¨¨§¨¬¤−̈¤¬¤¦§¨¥«§¦©¬¦¤§−̈

זנה Ùּבהֹוׁשע ּכי זנּונים וילדי זנּונים אׁשת לךָ  קח לךְ  הֹוׁשע אל יהוה וּיאמר §¥®©©¸Ÿ¤§¹̈¤¥À©¥´©§º¥³¤§¦Æ§©§¥´§¦½¦«¨³Ÿ
יהוה: מאחרי הארץ ּבן:‚תזנה לֹו וּתלד וּתהר ּדבלים ּבת ּגמר את וּיּקח וּילךְ  ¦§¤Æ¨½̈¤¥«©£¥−§¨«©¥Æ¤Æ©¦©½¤−Ÿ¤©¦§¨®¦©©¬©©¥«¤−¥«

ב הארץ:Îחבקוק ּכל מּפניו הס קדׁשֹו ּבהיכל לחבּקּוק ‡גÒויהוה ּתפּלה ©«−̈§¥©´¨§®©¬¦¨−̈¨¨¨«¤§¦−̈©£©´
ׁשגינֹות: על חּייהּו·הּנביא ׁשנים ּבקרב ּפעלךָ  יהוה יראתי ׁשמעךָ  ׁשמעּתי יהוה ©¨¦®©−¦§Ÿ«§À̈¨©´§¦¦§£»¨¥¦¼§À̈¨«¨§Æ§¤³¤¨¦Æ©¥½

ּתזּכֹור: רחם ּברגז ּתֹודיע ׁשנים סלה ‚ּבקרב ּפארן מהר וקדֹוׁש יבֹוא מּתימן אלֹוה §¤¬¤¨¦−¦®©§−Ÿ¤©¥¬¦§«¡Æ©Æ¦¥¨´¨½§¨¬¥«©¨−̈¤®¨
הארץ: מלאה ּותהּלתֹו הֹודֹו ׁשמים וׁשם „ּכּסה לֹו מּידֹו קרנים ּתהיה ּכאֹור ונג ּה ¦¨³¨©Æ¦Æ½§¦¨−¨§¨¬¨¨«¤§ŸÆ©Æ¨´¦«§¤½©§©¬¦¦¨−®§−̈

עּזה: לרגליו:‰חביֹון רׁשף ויצא ּדבר ילךְ  וּיּתר Âלפניו ראה ארץ וימדד | עמד ¤§¬ª«Ÿ§¨−̈¥´¤¨®¤§¥¥¬¤−¤§©§¨«¨©´©§´Ÿ¤¤À¤¨¨Æ©©¥´
לֹו: עֹולם הליכֹות עֹולם ּגבעֹות ׁשחּו עד הררי וּיתּפצצּו ראיתי Êּגֹוים און ּתחת ¦½©¦§«Ÿ§Æ©§¥©½©−¦§´¨®£¦¬−̈«©´©½̈¤¨¦−¦

מדין: ארץ יריעֹות ירּגזּון כּוׁשן אם Áאהלי אּפךָ  ּבּנהרים אם יהוה חרה הבנהרים ¨¢¥´¨®¦§§¾§¦−¤¬¤¦§¨«£¦§¨¦Æ¨¨´§½̈¦³©§¨¦Æ©¤½¦
יׁשּועה: מרּכבתיךָ  סּוסיךָ  על תרּכב ּכי עברתךָ  ׁשבעֹות Ëּבּים קׁשּתךָ  תעֹור עריה ©−̈¤§¨¤®¦³¦§©Æ©¤½©§§Ÿ¤−§¨«¤§¨³¥Æ©§¤½§ª¬

ארץ: ּתבּקע נהרֹות סלה אמר ּתהֹום Èמּטֹות נתן עבר מים זרם הרים יחילּו ראּוךָ  ©−´Ÿ¤¤®¨§¨−§©©¨«¤¨³¨¦ÆÆ¨¦½¤¬¤©−¦¨®̈¨©³§Æ
נׂשא: ידיהּו רֹום ּברק È‡קֹולֹו לנגּה יהּלכּו חּציךָ  לאֹור זבלה עמד ירח ׁשמׁש ½−¨¥¬¨¨«¤¬¤¨¥−©¨´©§ª®¨§³¦¤ÆÆ§©¥½§−Ÿ©§©¬

ּגֹוים:È·חניתךָ : ּתדּוׁש ּבאף ארץ ּתצעד את È‚ּבזעם ליׁשע עּמךָ  ליׁשע יצאת £¦¤«§©−©¦§©¨®¤§©−¨¬¦«¨Æ̈¨Æ§¥´©©¤½§¥−©¤
סלה: צּואר עד יסֹוד ערֹות רׁשע מּבית ּראׁש מחצּת במּטיו Ù„Èמׁשיחךָ  נקבּת §¦¤®¨©³§¨ŸÆ¦¥´¨½̈¨²§¬©©−̈¤«¨¨©³§¨§©¨Æ

ּבּמסּתר: עני לאכל ּכמֹו עליצתם להפיצני יסערּו ּפרזיו (פרזו) בּים ÂËראׁש ּדרכּת ´Ÿ§¨½̈¦§£−©£¦¥®¦£¦´ª½̈§¤¡¬Ÿ¨¦−©¦§¨«¨©¬§¨©−̈
רּבים: מים חמר רקב ÊËסּוסיךָ  יבֹוא ׂשפתי צללּו לקֹול ּבטני וּתרּגז | ׁשמעּתי ¤®−Ÿ¤©¬¦©¦«¨©´§¦©¦§©´¦§¦À§Æ¨£´§¨©½¨¬¨¨²

יגּודּנּו: לעם לעלֹות צרה ליֹום אנּוח אׁשר ארּגז ותחּתי לא ÊÈּבעצמי תאנה ּכי ©£¨©−§©§©´¤§¨®£¤³¨Æ©Æ§´¨½̈©£−§©¬§¤«¦«§¥¨´«Ÿ
מּמכלה  ּגזר אכל עׂשה לא ּוׁשדמֹות זית מעׂשה ּכחׁש ּבּגפנים יבּול ואין À̈§¥³§Æ©§¨¦½¦¥Æ©£¥©½¦§¥−Ÿ¨´¨®Ÿ¤¨©³¦¦§¨Æ§¦תפרח

ּברפתים: ּבקר ואין יׁשעי:ÁÈצאן ּבאלהי אגילה אעלֹוזה ּביהוה אדני ËÈואני יהוה ½Ÿ§¥¬¨−̈¨§¨¦«©£¦−©¨´¤§®¨¨¦−¨¥Ÿ¥¬¦§¦«§¦³£Ÿ¨Æ
ּבנגינֹותי: למנּצח ידרכני ּבמֹותי ועל ּכאּילֹות רגלי וּיׂשם ÙÙÙחילי ¥¦½©¨³¤©§©Æ¨«©¨½§©¬¨©−©§¦¥®¦©§©¥−©¦§¦¨«

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

.‰Ùלהאר"יבספר מח)הליקוטים 'כי (יחזקאל כתוב,
השפע  בא ח"י, הנקרא הצדיק מצד
לעולם, בה הנדבק יה"וה בשם לאדנו"ת, והזיווג
וזהו  בעולה, תקרא ואז לעולם, יעזבנה ולא

בסוד  והיא באדנו"ת, שמה יהו"ה לה שקראו
השכינה  חיות שכל דבריו וביאור יאהדו"נהי'.
לשם  זווגה מכח לה הבאים מאורות נובעת

הוי"ה.
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יׂשראל Î·גמלאכי  ּכל על בחרב אֹותֹו צּויתי אׁשר עבּדי מׁשה ּתֹורת ½¥¨§¦¨©Ÿ¤´©§¦®£¤Á¦¦̧¦³§Ÿ¥Æ−©¾§¦זכרּו
ּומׁשּפטים: יהוה Î‚חּקים יֹום ּבֹוא לפני הּנביא אלּיה את לכם ׁשלח אנכי הּנה ª¦−¦§¨¦«¦¥³¨«Ÿ¦ÆŸ¥´©¨¤½¥−¥¦¨´©¨¦®¦§¥Àµ´§½̈

והּנֹורא: אבֹוא ב ל והׁשיבÎ„הּגדֹול ּפן אבֹותם על ּבנים ולב ּבנים על אבֹות (לב) ©¨−§©¨«§¥¦³¥ª¨¨Æ©¨¦½§¥¬¨¦−©£®̈¤¨¾
את חרם:ץ אר ה והּכיתי לפני ÙÙÙ(הץ) הּנביא אלּיה את לכם ׁשלח אנכי הּנה §¦¥¦¬¤¨−̈¤ª¨¥«¤¦¥³¨«Ÿ¦ÆŸ¥´©¨¤½¥−¥¦¨´©¨¦®¦§¥À

יהוה יֹום נאדי והּנֹורא:ל ּגדֹוה ּבֹוא µ´§½̈©¨−§©¨«

—Ï"ÁÓ¯ ˙Â¯ˆÂ‡—

רעיתי. יפה כלך מלאכי, - לשרשם]יח הנשמות כל [השבת

וגו', בנים לב וגו',והשיב ממנו" ידח לבלתי מחשבות "וחשב הכל, בסוף ודאי

נדחה  נשמה איזה היה אם העליון פו כי בדמות פוגם היה יהיה פז , כך לא אבל ,פח ,

וגו' יפה" "כלך :פט אלא,
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

.ÂÙסא)תבונותבדרך עמ' רמח"ל גנזי סב, סי' כתב (ח"ב
לה  היה שלא נשמה היתה שאילו רבנו,
זה, דבר ימצא לא אולם נכרתת, היתה זכות, שום
צד  שבאיזה עד בחסדו, עמה יתגלגל הקב"ה כי

עה"ת ובביאורו רווח. לה בא)ימצא שזה (פר' כתב
וכיון  בחפזון, יצאו במצרים כי הגלות, אורך טעם
אך  נגאלו, ולא הרשעים מתו כלם, נתקנו שטרם
הרשעים  אף אלא תצאו', בחפזון 'לא לע"ל
ישראל  בני לכל 'שמורים יהיה ואז יתקונו,

לדורותם'.

.ÊÙמי (סג:)ביבמות כל אומר יעקב רבי תניא,
כאילו  ורביה בפריה עוסק שאין
בכוחו  משתתף שאינו [והיינו הדמות ממעט
כל  עם להיטיב ית' ה' רצון את לפועל להוציא
עשה  אלהים בצלם כי שנאמר ישראל], נשמות
וה'דמות' ורבו, פרו ואתם בתריה וכתיב האדם את

נוק' לה:)היא כי (ח"ג אד"ם, פעמים ה' בגי' והיא ,
הו  וניכרים האדם מוטבעים ובנוק' הפועל, א

הנשמות  כל ולכן האדם, כוחות כל תוצאות
המ"ן  והם שלה, חלקים ונקראים בנוק', נשרשים
באה  היא א"כ אלא שלימה נקראת ואינה שלה,

רבנו שכתב כמו ענפיה, כל במרום,בכללות (אדיר

דשבתא) דמנחה .צלותא

.ÁÙהפס'וכתב על יג)רבנו כז, בשופר (ישעיה 'יתקע
הקודש, בהר לה' והשתחוו וגו' גדול
נוק', שהיא הקודש בהר לקדושה שישתעבדו
התיקון  יהיה ואז התחתונים, נשמות שורש
מההעלם, יצאו העליונים האורות כל כי הגמור,
מאנא  הושמה שהיא במלכות, כולם ויתחברו
העליון, המקור מן השפע לקבל כדי דכולא,
השלם, התיקון יהיה ואז לתחתונים. להשפיע

כלל. קלקול אחריו יהיה שלא

.ËÙעה"תראה רבנו בא)דברי הגאולה (פר' שאם ,
אין  השכינה אז הגלות, בתחילת באה
מפני  כראוי, אורותיה לגלות כח כך כל עדיין לה
אבל  סיפוקם, די עדיין סבלו לא שישראל
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כתובים 

רות 

לגּור ‡א יהּודה לחם מּבית איׁש וּילךְ  ּבארץ רעב ויהי הּׁשפטים ׁשפט ּבימי À¦¥Æ§´Ÿ©Ÿ§¦½©§¦¬¨−̈¨¨®¤©¥̧¤¦¹¦¥¯¤´¤§À̈¨Æ¦§©ויהי
בניו: ּוׁשני ואׁשּתֹו הּוא מֹואב וׁשם ·ּבׂשדי נעמי א ׁשּתֹו וׁשם אלימלךְ  האיׁש וׁשם ¦§¥´½̈¬§¦§−§¥¬¨¨«§¥´¨¦´¡«¦¤¿¤§¥Á¦§¸¨¢¦¹§¥¬

ׁשם: וּיהיּו מֹואב ׂשדי וּיבאּו יהּודה לחם מּבית אפרתים וכליֹון מחלֹון | בניו »¨§»¦©̈−¥§Æ¤§¨¦½¦¥¬¤−¤§¨®©¨¬Ÿ§¦§³§©´¨¨»¥§ׁשני
וּתּׁש‚ נעמי איׁש אלימלךְ  בניה:וּימת ּוׁשני היא מאבּיֹות „אר נׁשים להם וּיׂשאּו ©¨¬¨¡¦¤−¤¦´¨¢¦®©¦¨¥¬¦−§¥¬¨¤«¨©¦§´¨¤À¨¦Æ«Ÿ£¦½

ׁשנים: ּכעׂשר ׁשם וּיׁשבּו רּות הּׁשנית וׁשם ערּפה האחת ׁשניהם ‰ׁשם גם וּימּותּו ¥³¨«©©Æ¨§½̈§¥¬©¥¦−®©¥¬§−̈§¤¬¤¨¦«©¨¬©§¥¤−
ּומאיׁשּה: ילדיה מּׁשני האּׁשה וּתּׁשאר וכליֹון וּתׁשב Âמחלֹון וכּלתיה היא וּתקם ©§´§¦§®©¦¨¥Æ¨«¦½̈¦§¥¬§¨¤−¨¥¦¨«©¨³¨¦Æ§©Ÿ¤½¨©−̈¨

לחם: להם לתת עּמֹו את יהוה פקד ּכי מֹואב ּבׂשדה ׁשמעה ּכי מֹואב ¤»¨−¤¨¬¥¨½©¤Æ¦§¥´½̈¦«¨©³§¨Æ¨§»¨³¦®¨´¥§¦מּׂשדי
Ê אל לׁשּוב בּדרךְ  וּתלכנה עּמּה כּלתיה ּוׁשּתי ׁשּמה היתה אׁשר הּמקֹום מן ¤−¨¤½¤©¨§´©¥©®¨¦¨−¤À¦©¨Æ£¤´¨§¨½̈¨§¥¬©Ÿ¥¥©וּתצא

יהּודה: (יעשה)Áארץ אּמּה לבית אּׁשה ּׁשבנה לכנה כּלתיה לׁשּתי נעמי וּתאמר ¤¬¤§¨«©³Ÿ¤¨¢¦Æ¦§¥´©Ÿ¤½¨¥´§¨½Ÿ§¨¦−̈§¥´¦¨®
ועּמדי: הּמתים עם עׂשיתם ּכאׁשר חסד עּמכם יהוה ּומצאן Ëיעׂש לכם יהוה יּתן ©´©§¨³¦¨¤Æ¤½¤©£¤¯£¦¤²¦©¥¦−§¦¨¦«¦¥³§¨Æ¨¤½§¤´¨

וּתבּכינה: קֹולן וּתּׂשאנה להן וּתּׁשק איׁשּה ּבית אּׁשה ּכי Èמנּוחה ּלּה וּתאמרנה §½̈¦−̈¥´¦®̈©¦©´¨¤½©¦¤¬¨−̈©¦§¤«¨©Ÿ©−§¨®̈¦
לעּמךְ : נׁשּוב בנים È‡אּתךְ  לי העֹוד עּמי תלכנה לּמה בנתי ׁשבנה נעמי וּתאמר ¦¨¬¨−§©¥«©³Ÿ¤¨¢¦Æ´Ÿ§¨§Ÿ©½¨¬¨¥©−§¨¦¦®©««¦³¨¦Æ

לאנׁשים: לכם והיּו אמרּתי È·ּבמעי ּכי לאיׁש מהיֹות זקנּתי ּכי לכן בנתי ׁשבנה §«¥©½§¨¬¨¤−©£¨¦«³Ÿ§¨§Ÿ©Æ¥½§¨¦¬¨©−§¦¦§´§¦®¦³¨©Æ§¦Æ
בנים: ילדּתי וגם לאיׁש הּלילה הייתי ּגם תקוה לי אׁשר È‚יׁש עד ּתׂשּברנה | הלהן ¤¦´¦§½̈©´¨¦³¦©©Æ§¨Æ§¦½§©−¨©¬§¦¨¦«£¨¥´§©¥À§¨©µ£¤´

יצאה  ּכי מּכם מאד לי מר ּכי ּבנתי אל לאיׁש היֹות לבלּתי ּתעגנה הלהן ¬¨§¨»¦½¤¦Æ¥«¨¥½¨§¦§¦−¡´§¦®©´§Ÿ©À¦«©¦³§ŸÆ¥¨£̈½§¦יגּדלּו
יהוה: יד ּבּה:È„בי ּדבקה ורּות לחמֹותּה ערּפה וּתּׁשק עֹוד וּתבּכינה קֹולן וּתּׂשנה ¦−©§¨«©¦¤´¨½̈©¦§¤−¨®©¦©³¨§¨Æ©£½̈§−¨¬§¨¨«

ÂË: ְיבמּתך אחרי ׁשּובי אלהיה ואל עּמּה אל יבמּתךְ  ׁשבה הּנה וּתאמר ÊËוּתאמר ©ÀŸ¤¦¥Æ¨´¨§¦§¥½¤©−̈§¤¡Ÿ¤®¨−¦©£¥¬§¦§¥«©³Ÿ¤
ּתליני  ּובאׁשר אלךְ  ּתלכי אׁשר אל ּכי מאחריךְ  לׁשּוב לעזבךְ  בי ּתפּגעי אל Æ©¦§§¦¦½§¨§¥−¨´¥©£¨®¦¦Â¤£¤̧¥§¦¹¥¥À©£¤³¨¦Æ¦Æרּות

אלהי: ואלהיךְ  עּמי עּמךְ  יהוה ÊÈאלין יעׂשה ּכה אּקבר וׁשם אמּות ּתמּותי ּבאׁשר ¨¦½©¥´©¦½¥Ÿ©−¦¡Ÿ¨«©£¤³¨Æ¦Æ¨½§−̈¤¨¥®ŸÁ©£¤̧§¨¬

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

מורא  עוד אין אז הגלות, בסוף באה כשהגאולה
מרוב  מתוקנים הם הרשעים גם ואז כלל, ורעדה
לגלות  יכולה והשכינה שלהם, והצרות קושי
נשמות  יש הגלות ובזמן כראוי... הגאולה אורות

ויש  בהם, שולטת הס"א ואין למעלה שנשארות
אינה  והשכינה הקליפות, בתוך שהולכות נשמות
השרש  כשיתקן אבל כתיקון, אותם לשמור יכולה

נתקנים. הנשמות כל המלכות, שהיא



ÁÙ‰ÏÎ ÈËÂ˘È˜

ּובינךְ : ּביני יפריד הּמות ּכי יסיף וכה אּתּהÁÈלי ללכת היא מתאּמצת ּכי וּתרא ¦Æ§´ŸŸ¦½¦´©½̈¤©§¦−¥¦¬¥¥«©¥¾¤¦«¦§©¤¬¤¦−¨¤´¤¦¨®
אליה: לדּבר ּבית ËÈוּתחּדל ּכבאנה ויהי לחם ּבית ּבאנה עד ׁשּתיהם וּתלכנה ©¤§©−§©¥¬¥¤«¨©¥©´§¨§¥¤½©Ÿ−̈¨¥´¨®¤©§¦À§ŸÆ̈¨Æ¥´

נעמי: הזאת וּתאמרנה עליהן העיר ּכל וּתהם ּתקראנה Îלחם אל אליהן וּתאמר ¤½¤©¥³Ÿ¨¨¦Æ£¥¤½©Ÿ©−§¨£¬Ÿ¨¢¦«©´Ÿ¤£¥¤½©¦§¤¬¨
מאד: לי ׁשּדי המר ּכי מרא לי קראן נעמי הׁשיבני Î‡לי וריקם הלכּתי מלאה אני ¦−¨¢¦®§¤³¨¦Æ¨½̈¦¥©¬©©²¦−§«Ÿ£¦Æ§¥¨´¨©½§¦§¥−̈¡¦©´¦

לי: הרע וׁשּדי בי ענה ויהוה נעמי לי תקראנה לּמה ורּות Î·יהוה נעמי וּתׁשב  §¨®¨´¨¦§¤³¨¦Æ¨¢¦½©«¨Æ¨´¨¦½§©©−¥¬©«¦«©¨´¨¨¢¦À§¸
קציר  ּבתח ּלת לחם  ּבית ּבאּו והּמה מֹואב מּׂשדי הּׁשבה עּמּה כּלתּה ¬¦§−©¦§¦¤½¤´¥Æ¦½̈©−̈¨¦§¥´®̈§¥À¨¨µ¨¨©³¨¦£©הּמֹואבּיה

»¦Ÿ§ׂשערים:

ּבעז:‡ב ּוׁשמֹו אלימלךְ  מּמׁשּפחת חיל ּגּבֹור איׁש לאיׁשּה מֹודע (מידע) ¦º©´§¦À̈¦¢¨§»ּולנעמי µ¦´©½¦¦¦§©−©¡¦¤®¤§−«Ÿ©
אׁשר · אחר בּׁשּבלים ואלקטה הּׂשדה ּנא אלכה נעמי אל הּמֹואבּיה רּות ¬¤£¾©©½¦¢¦©´¨¢©£©Ÿ¤Á¸©£¦¹̈¤«¨¢¦À¥«§¨¨³©¨¤Æ©וּתאמר

בּתי: לכי לּה וּתאמר ּבעיניו חן אחרי ‚אמצא ּבּׂשדה וּתלּקט וּתבֹוא ו ּתלךְ  ¤§¨¥−§¥¨®©¬Ÿ¤−̈§¦¬¦¦«©¥³¤©¨Æ©§©¥´©¨¤½©£¥−
אלימלךְ : מּמׁשּפחת אׁשר לבעז הּׂשדה חלקת מקרה וּיקר בעז „הּקצרים והּנה ©Ÿ§¦®©¦´¤¦§¤½¨¤§©³©¨¤Æ§½Ÿ©£¤−¦¦§©¬©¡¦¤«¤§¦¥ÀŸ©

יהוה: יברכךָ  לֹו וּיאמרּו עּמכם יהוה לּקֹוצרים וּיאמר לחם מּבית וּיאמר ‰ּבא ¨µ¦¥´¤½¤©¬Ÿ¤©§¦−§¨´¦¨¤®©¬Ÿ§−§¨¤§¬§¨«©³Ÿ¤
הּזאת: הּנערה למי הּקֹוצרים על הּנּצב לנערֹו הּקֹוצרים Âּבעז על הּנּצב הּנער וּיען Ÿ Æ©Æ§©£½©¦−̈©©«§¦®§¦−©©£¨¬©«Ÿ©©À©©©²©©¦¨¬©©§¦−

מֹואב: מּׂשדה נעמי עם הּׁשבה היא מֹואבּיה נערה ּנא Êוּיאמר אלקטה וּתאמר ©Ÿ©®©£¨³«£¦¨Æ¦½©¨¬¨¦«¨¢¦−¦§¥¬¨«©ÀŸ¤£©¢¨¨Æ
ׁשבּתּה זה עּתה ועד הּבקר מאז וּתעמֹוד וּתבֹוא הּקֹוצרים אחרי בעמרים À¥¨³©Ÿ£©»©´¨©®¦§©−¥£©½¦¨¢»¨´¦§©¨§ואספּתי Æ¤Æ§©©½¨¤²¦§¨¬

מעט: אחר Áהּבית ּבׂשדה ללקט ּתלכי אל ּבּתי ׁשמעּת הלֹוא רּות אל ּבעז וּיאמר ©©−¦§¨«©Ÿ¤Á¸Ÿ©¤¹£¯¨©´©§¦¦À©¥§¦Æ¦§ŸÆ§¨¤´©¥½
נערתי: עם תדּבקין וכה מּזה תעבּורי לא והלכּתËוגם יקצרּון אׁשר ּבּׂשדה עיניךְ  §©²¬Ÿ©£¦−¦¤®§¬Ÿ¦§¨¦−¦©£Ÿ¨«¥©¹¦©¨¤³£¤¦§ŸÆ§¨©´§§

וׁשתית  הּכלים אל והלכּת וצמת נגעךְ  לבלּתי הּנערים את צּויתי הלֹוא ¾¦¨§½¦¥©¤À§¨©§§Æ¦¨§®¥§¨´¦§¦§−¦¨§©¤¦²¦¦¬£½¤¥£©אחריהן
הּנערים: יׁשאבּון מּדּוע Èמאׁשר אליו וּתאמר ארצה וּתׁשּתחּו ּפניה על וּתּפל ¥£¤¬¦§£−©§¨¦«©¦ŸÆ©¨¤½¨©¦§©−¨®§¨©´Ÿ¤¥À̈©©Á

נכרּיה: ואנכי להּכירני ּבעיניךָ  חן ּכל È‡מצאתי לי הּגד הּגד לּה וּיאמר ּבעז וּיען ¨¨̧¦¥³§¥¤ÆÆ§©¦¥½¦§¨Ÿ¦−¨§¦¨«©©³©Ÿ Æ©Æ©´Ÿ¤½̈ª¥̧ª©¹¦À³Ÿ
מֹולדּתךְ  וארץ ואּמךְ  אביךְ  וּתעזבי איׁשךְ  מֹות אחרי חמֹותךְ  את עׂשית ½¥§©»Æ¤£¥½©£¥−´¦¥®©©«©§¦º¨¦´§¦¥À§¤Æ¤Æ¦¨¤£אׁשר

ׁשלׁשֹום: ּתמֹול ידעּת לא אׁשר עם אל מׂשּכרּתךְ È·וּתלכי ּותהי ּפעלךְ  יהוה יׁשּלם ©¥´§¦½¤©¾£¤¬Ÿ¨©−©§§¬¦§«§©¥¬§−̈¨¢¥®§¦̧©§ª§¥¹
ּכנפיו: ּתחת לחסֹות ּבאת אׁשר יׂשראל אלהי יהוה מעם אמצא È‚ׁשלמה וּתאמר §¥À̈¥¦³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½£¤−̈©£¬©«©§¨¨«©ÂŸ¤¤§¨

ּכאחת  אהיה לא ואנכי ׁשפחתךָ  לב על דּברּת וכי נחמּתני ּכי אדני ּבעיניךָ  −©©§½¤§»¤¥¤³£Ÿ¦Æ¦´¦«©§½̈¦§¦¬¦©−§¨©¥´¦§¨¤®§¨Ÿ¦Æ´Ÿ§̧¥חן
ּגÈ„ׁשפחתיךָ : האכל לעת בעז לה ּפּתךְ וּיאמר וטבלּת הּלחם מן ואכלּת הלם ׁשי ¦§Ÿ¤«©Ÿ¤Á¨̧¹Ÿ©§¥´¨ÀŸ¤³Ÿ¦«£ŸÆ§¨©´§§¦©¤½¤§¨©¬§§¦¥−

ו ּתתר: וּתׂשּבע וּתאכל קלי לּה וּיצּבט הּקֹוצרים מּצד וּתׁשב ללּקט ÂËּבחמץ וּתקם ©®Ÿ¤©¥Æ¤Æ¦©´©«§¦½©¦§¨¨´¨¦½©¬Ÿ©©¦§©−©Ÿ©«©−̈¨§©¥®
תכלימּוה: ולא ּתלּקט העמרים ּבין ּגם לאמר נעריו את ּבעז ּתׁשּלּוÊËויצו ׁשל וגם ©§©Á¸Ÿ©¤§¨¹̈¥ÀŸ©´¥¯¨«¢¨¦²§©¥−§¬Ÿ©§¦«¨§©²Ÿ¨¬Ÿ

בּה: תגערּו ולא ולּקטה ועזבּתם הּצבתים מן הערב ÊÈלּה עד ּבּׂשדה וּתלּקט −̈¦©§¨¦®©£©§¤¬§¦§−̈§¬Ÿ¦§£¨«©§©¥¬©¨¤−©¨¨®¤
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ׂשערים: ּכאיפה ויהי לּקטה אׁשר את וּתרא ÁÈוּתחּבט העיר וּתבֹוא וּתּׂשא ©©§ŸÆ¥´£¤¦¥½¨©§¦−§¥¨¬§Ÿ¦«©¦¨Æ©¨´¨¦½©¥¬¤
מּׂשבעּה: הֹותרה אׁשר את לּה וּתּתן וּתֹוצא לּקטה אׁשר את וּתאמר ËÈחמֹותּה £−̈¥´£¤¦¥®¨©¥Æ©¦¤½̈¥¬£¤¦−¨¦¨§¨«©Ÿ¤Á

את  לחמֹותּה וּתּגד ּברּוךְ  מּכירךְ  יהי עׂשית ואנה הּיֹום לּקטּת איפה חמֹותּה Ÿ¦©³§§©Æ§¨´¨¨¦½§¦¬©¦¥−¨®©©¥´©£À̈¥³¸£¹̈¥̧̈לּה
ּבעז: הּיֹום עּמֹו עׂשיתי אׁשר האיׁש ׁשם  וּתאמר עּמֹו עׂשתה נעמי Îאׁשר וּתאמר £¤¨§¨Æ¦½©ÀŸ¤¥³¨¦Æ£¤̧¨¦¯¦¦²©−«Ÿ©©¸Ÿ¤¨¢¦¹

לּה וּתאמר הּמתים ואת החּיים את חסּדֹו עזב לא אׁשר ליהוה הּוא ּברּוךְ  ´¨¤À̈¨¬Æ©½̈£¤ÆŸ¨©´©§½¤©©¦−§¤©¥¦®©¯Ÿ¨©§לכּלתּה
הּוא: מּגאלנּו האיׁש לנּו קרֹוב אלי Î‡נעמי אמר ּכי | ּגם הּמֹואבּיה רּות וּתאמר ¨¢¦À¨¬Æ̈Æ¨¦½¦«Ÿ£¥−«©−Ÿ¤´©£¦®̈©´¦¨©´¥©À

לי: אׁשר הּקציר ּכל את ּכּלּו אם עד ּתדּבקין לי אׁשר הּנערים נעמי Î·עם וּתאמר ¦©§¨¦³£¤¦Æ¦§¨¦½©´¦¦½¥¬¨©¨¦−£¤¦«©¬Ÿ¤¨¢¦−
אחר: ּבׂשדה בךְ  יפּגעּו ולא נערֹותיו עם תצאי ּכי ּבּתי טֹוב ּכּלתּה רּות »¥©¬¤¨§̈−§§¦À¦³¥«§¦Æ¦©´£½̈§¬Ÿ¦¦´®¨¨©´¤אל

‚Î את וּתׁשב החּטים ּוקציר הּׂשערים קציר ּכלֹות עד ללּקט ּבעז ּבנערֹות º§©£¬Ÿ©§¦©וּתדּבק Æ©Æ§©¥½©§¬§¦«©§Ÿ¦−§¦´©«¦¦®©¥−¤¤
»¨£חמֹותּה:

לךְ :‡ג ייטב אׁשר מנֹוח לךְ  אבּקׁש הלא ּבּתי חמֹותּה נעמי לּה ועּתה ·וּתאמר ©¬Ÿ¤−̈¨¢¦´£¨®¦¦º£¯Ÿ£©¤¨²¨−©£¤¬¦«©¨«§©À̈
הּלילה: הּׂשערים ּגרן את זרה הּוא הּנה נערֹותיו את היית אׁשר מדעּתנּו בעז ŸŸ¬£הלא Æ©Æ«Ÿ©§½̈£¤¬¨¦−¤©£®̈¦¥ÀŸ¤²¤¬Ÿ¤©§Ÿ¦−©¨«§¨

ּתּודעי ‚ אל הּגרן וירדּת (וירדתי) עליךְ  ׂשמלתיךְ  (שמלתך) וׂשמּת וסכּת | ´¦§¨¦©¤À§§§©¯§§¦§Ÿ©²¦¨©−¦§¨©´§§©®Ÿ©¨§§´©¨§ורחצּת
ולׁשּתֹות: לאכל ּכּלתֹו עד יׁשּכב „לאיׁש אׁשר הּמקֹום את וידעּת בׁשכבֹו ויהי ¨¦½©¬©Ÿ−¤¡¬Ÿ§¦§«¦¦´§¨§À§¨©Æ©§Æ¤©¨Æ£¤´¦§©

ּתעׂשין: אׁשר את לךְ  יּגיד והּוא וׁשכבּת (ושכבתי) מרּגלתיו וגּלית ּובאת »¦£©¬¤£−¥̈½´¦©Ÿ−̈§¨¨®§§§Æ§§©¬¦¦§²¨½ׁ̈שם
אעׂשה:‰ אלי ּתאמרי אׁשר ּכל אליה צּוּתה Âוּתאמר אׁשר ּככל וּתעׂש הּגרן וּתרד ©−Ÿ¤¥¤®¨²Ÿ£¤Ÿ§¦¬¥©−¤«¡¤«©¥−¤©®Ÿ¤©©¾©§¬Ÿ£¤¦©−¨

בּלט Êחמֹותּה: וּתבא הערמה ּבקצה לׁשּכב וּיבא לּבֹו וּייטב וּיׁשּת ּבעז וּיאכל £¨«©¸Ÿ©³Ÿ©©¥§§Æ©¦©´¦½©¨¾Ÿ¦§©−¦§¥´¨£¥¨®©¨´Ÿ©½̈
וּתׁשּכב: מרּגלתיו אּׁשה Áוּתגל והּנה וּיּלפת האיׁש וּיחרד הּלילה ּבחצי ויהי ©§©¬©§§Ÿ−̈©¦§¨«©§¦Æ©£¦´©©½§¨©¤¡©¬¨¦−©¦¨¥®§¦¥´¦½̈

מרּגלתיו: על Ëׁשכבת כנפךָ  ּופרׂשּת אמתךָ  רּות אנכי וּתאמר אּת מי וּיאמר Ÿ¤−¤©§§Ÿ¨«©−Ÿ¤¦¨®©ÀŸ¤¨Ÿ¦Æ´£¨¤½¨©§¨³§¨¤ÆÆ©
אּתה: גאל ּכי מן Èאמתךָ  האחרֹון חסּדךְ  היטבּת ּבּתי ליהוה אּת ּברּוכה וּיאמר £¨´§½¦¬Ÿ¥−¨«¨©ÀŸ¤§¨̧©³§©«¨Æ¦¦½¥©²§§©§¥¬¨©£−¦

עׁשיר: ואם ּדל אם הּבחּורים אחרי לכת לבלּתי ּתיראי È‡הראׁשֹון אל ּבּתי ועּתה ¨¦®§¦§¦¤À¤©£¥Æ©©´¦½¦©−§¦¨¦«§©À̈¦¦Æ©¦´§¦½
אּת: חיל אׁשת ּכי עּמי ׁשער ּכל יֹודע ּכי ּלךְ  אעׂשה ּתאמרי אׁשר ּכי È·ּכל ועּתה ¬Ÿ£¤Ÿ§¦−¤«¡¤®̈¦³¥Æ©Æ¨©´©©¦½¦²¥¬¤©−¦¨«§§©¨Æ¦´

מּמּני: קרֹוב ּגאל יׁש וגם אנכי גאל (אם) ּכי בּבקר È‚אמנם והיה הּלילה | ליני ¨§½̈¦¬Ÿ¥−¨®Ÿ¦§©²¥¬Ÿ¥−¨¬¦¤«¦¦´¦©©À§¨§¨¨³©Ÿ Æ¤Æ
עד  ׁשכבי יהוה חי אנכי ּוגאלּתיךְ  לגאלךְ  יחּפץ לא ואם יגאל טֹוב יגאלךְ  ©−¦§¦®¨§©¦Æ¦§½̈§¦¸Ÿ©§¯Ÿ§¨«¢¥²§©§¦¬¨−Ÿ¬¥¨§¦¦אם

איׁשÈ„הּבקר: יּכיר ּבטרם (בטרום) וּתקם הּבקר עד מרּגלֹותיו (מרגלתו) וּתׁשּכב ©«Ÿ¤©¦§©³©§§¨Æ©©½Ÿ¤©¾̈¨§¤²¤©¦¬¦−
הּגרן: האּׁשה באה ּכי יּודע אל וּיאמר רעהּו אׁשר ÂËאת הּמטּפחת הבי וּיאמר ¤¥¥®©ŸÆ¤Æ©¦¨©½¦¨¬¨¨¦−̈©«Ÿ¤©ÀŸ¤Â̈¦©¦§©¯©£¤

העיר: וּיבא עליה וּיׁשת ׂשערים ׁשׁש וּימד ּבּה וּתאחז בּה ואחזי וּתבֹוא ÊËעליךְ  ¨©²¦§¤«¢¦−̈©´Ÿ¤¨®©¨³¨¥§Ÿ¦Æ©¨´¤¨¤½¨©¨−Ÿ¨¦«©¨Æ
האיׁש: לּה עׂשה אׁשר ּכל את לּה וּתּגד ּבּתי אּת מי וּתאמר חמֹותּה וּתאמר ÊÈאל ¤£½̈©−Ÿ¤¦©´§¦¦®©©̧¤½̈¥²¨£¤¬¨«¨−̈¨¦«©¾Ÿ¤
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חמֹותךְ : אל ריקם ּתבֹואי אל אלי אמר ּכי לי נתן האּלה הּׂשערים וּתאמר ÁÈׁשׁש ¥©§Ÿ¦¬¨¥−¤¨´©¦®¦ µ¨©´¥©½©¨¬¦¥−̈¤£¥«©Ÿ Æ¤Æ
הּדבר  ּכּלה אם ּכי האיׁש יׁשקט לא ּכי ּדבר יּפל איךְ  ּתדעין אׁשר עד בּתי ̈−¨©¬¨¦¦»¦½¦¨µ£¤´¥«§¦½¥−¦´Ÿ¨¨®¦´³Ÿ¦§ŸÆ©½¦¦´¦§ׁשבי

»©הּיֹום:

סּורה ‡ד וּיאמר ּבעז ּדּבר אׁשר  עבר הּגאל והּנה ׁשם וּיׁשב הּׁשער עלה ¨¬¤Ÿ©¨¨´©©©»©¥´¤¨¼§¦¥̧©Ÿ¥³Ÿ¥Æ£¤´¦¤½Ÿ©©²Ÿ¸ּובעז
וּיׁשב: וּיסר אלמני ּפלני ּפה ׁשבּו·ׁשבה וּיאמר העיר מּזקני אנׁשים עׂשרה וּיּקח §¨−Ÿ§Ÿ¦´©§Ÿ¦®©−̈©©¥¥«©¦©º£¨¨¯£¨¦²¦¦§¥¬¨¦−©´Ÿ¤§

וּיׁשבּו: נעמי ‚פה מכרה לאלימלךְ  לאחינּו אׁשר הּׂשדה חלקת לּגאל וּיאמר ®Ÿ©¥¥«©Ÿ Æ¤Æ©Ÿ¥½¤§©Æ©¨¤½£¤¬§¨¦−¤¡¦¤®¤¨§¨´¨¢¦½
מֹואב: מּׂשדה ונגד „הּׁשבה הּיׁשבים נגד קנה לאמר אזנךָ  אגלה אמרּתי ואני ©−̈¨¦§¥¬¨«©£¦̧¨©¹§¦¤§¤¯¨§§´¥ÀŸ§Â¥¤¬¤©«Ÿ§¦»§¤´¤

זּולתךָ  אין ּכי ואדעה (ואדע) ּלי הּגידה יגאל לא ואם ּגאל ּתגאל אם עּמי Æ§½̈§¦¸Ÿ¦§©¹©¦´¨¦À§¥«§¨Æ¦´¥³¨«§Æ©§¦¦¼¦©´¥§¦זקני
אגאל: אנכי וּיאמר אחריךָ  ואנכי מּיד ‰לגאֹול הּׂשדה קנֹותךָ  ּביֹום ּבעז וּיאמר ¦§½§¨Ÿ¦−©£¤®©−Ÿ¤¨Ÿ¦¬¤§¨«©´Ÿ¤½Ÿ©§§§¬©¨¤−¦©´

על  הּמת ׁשם להקים קניתה (קניתי) הּמת אׁשת הּמֹואבּיה רּות ּומאת ©−¥©¥¬¦¨§¨½¦¨Â¥¥´©£¦¨³¥«¤©¥Æ®¦¢̈נעמי
לךָ Âנחלתֹו: ּגאל נחלתי את אׁשחית ּפן לי לגאל (לגאול) אּוכל לא הּגאל וּיאמר ©£¨«©´Ÿ¤©Ÿ¥À³Ÿ©Æ¦§¨¦½¤©§¦−¤©£¨¦®§©§³

לגאל: אּוכל לא ּכי ּגאּלתי את ועל Êאּתה הּגאּוּלה על ּביׂשראל לפנים וזאת ©¨Æ¤§ª¨¦½¦¬Ÿ©−¦§«Ÿ§ŸÁ§¨¦̧§¦§¨¥¹©©§¨³§©
ּביׂשראל: הּתעּודה וזאת לרעהּו ונתן נעלֹו איׁש ׁשלף ּדבר ּכל לקּים »¥¨§¦§̈−§©Æ§©¥´¨¨½̈¨©¬¦²©£−§¨©´§¥¥®§¬Ÿ¨§©הּתמּורה

Á:נעלֹו וּיׁשלף לךְ  קנה לבעז הּגאל עדים Ëוּיאמר העם וכל לּזקנים ּבעז וּיאמר ©¯Ÿ¤©Ÿ¥²§−Ÿ©§¥¨®©¦§−Ÿ©£«©Ÿ¤Á¸Ÿ©©§¥¦¹§¨¨À̈¥¦³
מּיד  ּומחלֹון לכליֹון אׁשר ּכל ואת לאלימלךְ  אׁשר ּכל את קניתי ּכי הּיֹום −©¦®§©−§¦§¬¤£¨Æ©½¦³¨¦Æ¦Æ¤¨£¤´¤«¡¦¤½¤§¥²¤©אּתם

על Èנעמי: הּמת ׁשם להקים לאּׁשה לי קניתי מחלֹון אׁשת הּמאבּיה רּות את וגם ¨¢¦«§©´¤´©Ÿ£¦¨Á¥̧¤©§¹¨¦¯¦¦´§¦À̈§¨¦³¥©¥Æ©
הּיֹום: אּתם עדים מקֹומֹו ּומּׁשער אחיו מעם הּמת ׁשם יּכרת ולא וּיאמרּוÈ‡נחלתֹו ©´£¨½§Ÿ¦¨¥¯¥©¥²¥¦¬¤−̈¦©´©§®¥¦¬©¤−©«©¸Ÿ§¹

ּכרחל  ּביתךָ  אל הּבאה האּׁשה את יהוה יּתן עדים והּזקנים ּבּׁשער אׁשר העם Á§¨̧¤«¨¦¹̈©¨¨´¤¥¤À§¨¥³¥¦®¦¥−¦¥§©§©²©©¤£¯¨¨ּ̈כל
ּבבית  ׁשם ּוקרא ּבאפרתה חיל ועׂשה יׂשראל ּבית את ׁשּתיהם ּבנּו אׁשר ּוכלאה |§¥¨Æ£¤̧¨³§¥¤Æ¤¥´¦§¨¥½©£¥©´¦§¤§½̈¨§¨¥−§¥¬

יהוה È·לחם: יּתן אׁשר הּזרע מן ליהּודה תמר ילדה אׁשר ּפרץ ּכבית ביתךָ  ויהי ¨«¤¦¦³¥«§Æ§¥´¤½¤£¤¨§¨¬¨−̈¦«¨®¦©¤À©£¤̧¦¥³§¨Æ
הּזאת: הּנערה מן יהוה È‚לךָ  וּיּתן אליה וּיבא לאּׁשה לֹו וּתהי רּות את ּבעז וּיּקח §½¦©«©£−̈©«Ÿ©¦©̧³Ÿ©¤Æ©§¦´§¦½̈©¨−Ÿ¥¤®¨©¦¥̧§¨¬
ּבן: וּתלד הריֹון הׁשּבית È„לּה לא אׁשר יהוה ּברּוךְ  נעמי אל הּנׁשים  וּתאמרנה ¨²¥¨−©¥¬¤¥«©Ÿ©³§¨©¨¦Æ¤«¨¢¦½¨´§½̈£Â¤´Ÿ¦§¦¬

ּביׂשראל: ׁשמֹו ויּקרא הּיֹום ּגאל ׂשיבתךְ ÂËלךְ  את ּולכלּכל נפׁש למׁשיב לךְ  והיה ¨²Ÿ¥−©®§¦¨¥¬§−§¦§¨¥«§¨³¨¨Æ§¥¦´¤½¤§©§¥−¤¥¨¥®
ּבנים: מּׁשבעה לךְ  טֹובה היא אׁשר ילדּתּו אהבתךְ  אׁשר כּלתךְ  נעמי ÊËּכי וּתּקח ¦´©¨¥³£«¤£¥©Æ¤Æ§¨©½£¤¦Æ´¨½̈¦¦§−̈¨¦«©¦©̧¨¢¦³

לאמנת: לֹו וּתהי בחיקּה וּתׁשתהּו הּילד לאמר ÊÈאת ׁשם הּׁשכנֹות לֹו וּתקראנה ¤©¤Æ¤Æ©§¦¥´§¥½̈©§¦−§Ÿ¤«¤©¦§¤¨Á¸©§¥¬¥Æ¥½Ÿ
דוד: אבי יׁשי אבי הּוא עֹובד ׁשמֹו וּתקראנה לנעמי ּבן ּתֹולדֹות ÙÁÈיּלד ואּלה ª©¥−§¨¢¦®©¦§¤³¨«§Æ¥½¬£¦¦©−£¦¬¨¦«§¥Æ¤Æ§´

חצרֹון: את הֹוליד ּפרץ עּמינדב:ËÈּפרץ את הֹוליד ורם רם את הֹוליד וחצרֹון ½̈¤¤−¤¦¬¤¤§«§¤§Æ¦´¤½̈§−̈¦¬¤©¦«¨¨«
Î:ׂשלמה את הֹוליד ונחׁשֹון נחׁשֹון את הֹוליד ּבעז Î‡ועּמינדב את הֹוליד וׂשלמֹון §©¦«¨¨Æ¦´¤©§½§©§−¦¬¤©§¨«§©§Æ¦´¤½Ÿ©
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עֹובד: את הֹוליד הֹולידד ֹולי ה ועבדÎ·ּובעז ויׁשי יׁשי את (את)ת א (הד) −Ÿ©¦¬¤¥«§Ÿ¥Æ¦´ª¨¤¦½̈§¦©−¦¬¤ª¨
נאיד ÙÙÙּדוד: ¨¦«

—Ï"ÁÓ¯ ˙Â¯ˆÂ‡—

רעיתי. יפה כלך רות, - ב"ד]ז למשיח מכין ב"י [משיח

וגו'. ישי את הוליד ומקומו ועובד עבד, בסוד א' למשיח, [מקומות] שני יש

ראש  בסוד וא' הרגלים, ברגלים צ בסוף שהיא בזמן השכינה בחי'צא . מתקנת משם ,

בראש צב הראש  ישי בן - וישי עובד זה וסוד יצא צג , משם אח"כ ישי, יוצא ומעובד .

נתקן צד דוד  שם אדרבא, כי עבד, בסוד שהיתה - מום אינו יפה", "כלך ולכן, ,

:צה הראש 
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

רבנווכןˆ. מלכין)כתב ז' ח"ב, במרום תרין (אדיר בסוד
ואחד משי  הקליפות, בתוך יורד שאחד חין,

משיחין  שני כי הוא והענין כך. כל יורד אינו
יוסף  בן משיח הדעת, ועץ החיים עץ את מתקנים
מקום  הנותנת הדעת, עץ מצד ההנהגה היא
מדת  והיא מרע, טוב לברר האדם לעבודת
העולם  יגיע לא בה אך 'עבד'], סוד [והיא המשפט
לרע, צד בה שאין הייחוד בהנהגת אלא לתכליתו,
והנהגה  החיים, עץ מצד דוד בן משיח ענין והיא
התכלית  בהיותה השולטת, היא כי הראש, היא זו

העליון הרצון של והעיקרית (כמבואר הפנימית

תיקונים  מב-מח, תבונות בדעת רבנו ובדברי לז, יחזקאל בליקו"ת

ועוד) לד, עמ' תמינאה .חדשים

המצוותראהˆ‡. ראה)בשער יורדת (פר' שבתחלה
הנקרא  הקלי', תוך ומתלבשת השכינה
עד  מדרגה אחר מדרגה ונכנסה והולכת ראש,
'ועמדו  כתיב  כדין ברגלים מטי וכד הרגלים, סיום

ההוא'. ביום רגליו

הגר"אראהˆ·. וכשחטא)דברי ד"ה פ"א שאם (ספד"צ ,
יסיר  הוא כי יוסף, בן משיח יקדים יזכו
שבתיקון  והיינו לפרי, הקודמת הקליפה את

בהנהגה  הטעויות צד את יגלה המעשים
דוד  בית הנהגת מעלת ותתברר החיצונית,
דוד  בן הנהגת תבא זכו, לא אם [אך הפנימית
בזה  והאריך גדולים]. ברחמים תלויה והיא בעתה,

מח)רבנו לכך (דע"ת נגיע עצמו והרע הטוב שמתוך
הייחוד. בהנהגת נשלם הכל שיהיה

בבגדו (קב.)בסנהדריןˆ‚. לירבעם הקב"ה תפסו
בראש, ישי בן בראש, מי א"ל וכו',

להאר"י הש"ס ובליקוטי בעינא, לא הכי (שם)אי

יוסף  בית שמלכות סבור היה שירבעם כתב
מדכו' יוסף בן משיח כי בי"ד, למלכות קודמת
אך  ברישא, ואזיל עיקר ודכו' מנוק', דוד בן ומשיח
בראש, ודוד למלך, משנה שיוסף הוא האמת
שמים  כונן ואח"כ ארץ יסד בחכמה ה' בסוד
הגאולה, במאמר בזה האריך ורבנו בתבונה.

חדשים לא)ובתקונים עמ' עה"ת (תמינאה ובביאורו ,
תולדות) גניזין(פר' וברזין קפא), .(עמ'

עם כאןˆ„. בצירופו הקישוט שלימות את מבאר
מהתיבה  אופן באותו היוצא הקישוט

תיבת והיא זה, בפסוק האחרונה דוד','את שלפני
הבא  יוסף בן משיח על המורה 'עובד' כי והיינו
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תהלים 

ּובמֹוׁשב ‡א עמד לא חּטאים ּובדרךְ  רׁשעים ּבעצת  הלךְ  לא | אׁשר האיׁש ©¤´¤§¬¦À£¤³¬Ÿ¨©»©£©¶§Å̈¦¨¥»§¬©אׁשרי −¨¦¬Ÿ¨®̈§©¬
יׁשב: לא ולילה:·לצים יֹומם יהּגה ּובתֹורתֹו חפצֹו יהוה ּבתֹורת אם והיה ‚ּכי ¥¹¦À´Ÿ¨¨«¦³¦¬§©¬§À̈¤Å§¬«§¨¬¤§¤À¨¬¨¨«§¨§«¨À̈

יעׂשה  אׁשר וכל יּבֹול לא ועלהּו ּבעּתֹו יּתן | ּפריֹו אׁשר מים ּפלגי על ׁשתּול ´¤£©¤£Å¨¬¦£¤³¦§¸¦¥Ä§¦À§¨¥¬«Ÿ¦®§−Ÿ¥§©»©¶¨«¥§ּכעץ
כ „יצליח: רּוח:לא ּתּדפּנּו אׁשר ּכּמץ אם ּכי הרׁשעים רׁשעים ‰ן יקמּו לא | ּכן על ©§¦«©Ÿ¥¬¨§¨¦®¦¬¦©¹ÀŸ£«¤¦§¤¬«©©¥³Ÿ¨ª´§−¨¦

צּדיקים: ּבעדת וחּטאים רׁשעים Âּבּמׁשּפט ודרךְ  צּדיקים ּדרךְ  יהוה יֹודע ּכי ©¦§¨®§¹©¨¦À©£©¬©¦¦«¦«¥´©§−¨¤´¤©¦¦®§¤−¤§¨¦´
Ùּתאבד: Ÿ¥«

עּזֹו:‡קנ  ּברקיע הללּוהּו ּבקדׁשֹו אל הללּו | בגבּורתיו ·הללּויּה הללּוהּו ©¬§¨̧©«§¥¬§¨§®©« ¹§À¦§¦¬©ª«©«§¬¦§Ÿ¨®
ּגדלֹו: ּכרב וכּנֹור:‚הללּוהּו ּבנבל הללּוהּו ׁשֹופר ּבתקע בתף „הללּוהּו הללּוהּו ©« ¹§À§´Ÿª§«©« −§§¥´©®̈©« ¹§À§¥´¤§¦«©« −§§´Ÿ

ועּוגב: ּבמּנים הללּוהּו תרּועה:‰ּומחֹול ּבצלצלי הללּוהּו ׁשמע בצלצלי הללּוהּו ¨®©« ¹§À§¦¦¬§¨«©«§¬§¦§§¥¨®©©« ¹§À§«¦§§¥¬§¨«
Âּתהּללה ּנׁשמ ה ּכל הללּויּה:ּהי (הה) נדאי ÙÙÙ(יה) ´Ÿ© −§¨¨ª¨§©¥¬À̈ª¨©«§¨«

—Ï"ÁÓ¯ ˙Â¯ˆÂ‡—

רעיתי. יפה כלך תהלים, - הערבות]יט בכח הנשמות כל [תיקון

וגו'. יה תהלל הנשמה בת כל שהוא המשיח, מלך בנשמת - השכינה שלימות

הנשמות צו יחידה  שאר כל בה מתחברות שיהיו צריך להשתלם, שכדי אלא ,צז .
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

דוד, ממנו לבסוף הרי לנוק', קודם והוא מדכו'
'את' בתיבת נרמזה ולכן בראש, היא שמלכותו

הגר"א תיקו"ז)כדברי 'את'(הקדמת נקראת שמלכות
שבדברי  וידוע ת'. עד מא' אתוון בה דכלילן
יהיה  ממנו כי כד], [ובגי' מלא 'דויד' נאמר הימים
תכשיט  שהרי כלה, תכשיטי כ"ד כולל המשיח

הגוף. תכשיטי כל הכולל הכתר הוא הראש

יתברר ביאור:ˆ‰. הייחוד, הנהגת שתתגלה בעת
היה  המשפט הנהגת מהלך כל שגם
בהנהגת  היא שהתכלית ואף הייחוד, הנהגת בכלל
במעשי  תלויה ואינה רע, צד בה שאין הייחוד

בעבודת  מרע טוב בירור מקום מכל הברואים,
אלא  המלכות, מדת של כחסרון נחשב אינו האדם

החיים. לעץ המגיעה בדרך נכלל הוא אף

.Âˆיג)בישעיהנאמר ירום (נב, עבדי ישכיל 'הנה
בתנחומא  ודרש מאד' וגבה ונשא

יד) וגבה (תולדות מיצחק ונשא מאברהם ירום
האר"י וביאר וכו', פע"ח מיעקב כא, משפטים (ליקוטים

ב) יחידה ר"ה לו להיות עדיין שזכה אדם בן שאין
משיח. נשמת אלא דעתיק, וכ"ש דא"א,

.Êˆה.)המהר"ל סג:, יבמות ע"ז ח"א לב, ישראל הרחיב (נצח
עד  בא דוד בן ש'אין וביאר, זה, בענין
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בה  אחת כלם  גדול צח ונעשות בתיקון מאירה שכינה ואז "כלך צט , ואז, כלה, היא כי ,

האחר  בעבור מתקן אחד - הערבות בכח כי מום, שום נשאר ואין רעיתי" ,ק יפה

מתוקן  הכל :קא ונמצא

איוב 

אלהים ‡א וירא ויׁשר ּתם ההּוא האיׁש | והיה ׁשמֹו אּיֹוב עּוץ בארץ היה −¦À¨¯§¨¨²¦¥¬¡Ÿ©´¦¨´¨¨§®§´¦−¤»¤§¬¨¨²¦איׁש
מרע: ּבנֹות:·וסר וׁשלֹוׁש בנים ׁשבעה לֹו צאן ‚וּיּולדּו אלפי ׁשבעת מקנהּו ויהי §¨¬¥¨«©¦¨¬§²¦§¨¬¨¦−§¨¬¨«©§¦´¦Â§¥¦«§©̧©§¥¹Ÿ

רּבה  ועבּדה אתֹונֹות מאֹות וחמׁש ּבקר צמד מאֹות וחמׁש גמּלים אלפי ´¨©̈−Ÿ¤©§¥´§©¦À©£¥̧¥³¤«¤¨¨Æ©£¥´¥´£½©£ª¯§ּוׁשלׁשת
ה  ויהי קדם:מאד ּבני מּכל ּגדֹול ההּוא איׁש §®Ÿ©§¦Æ¨¦´©½¨−¦¨§¥¤«¤

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

שעד  הוא משמעו שבגוף' הנשמות כל שיכלו
לגוף, צירוף לה יש נשמה כל המשיח ימות
'גוף', ששמו מאוצר באים הנשמות כל ולפיכך
המשיח  בימות אך לגוף, מוגבלת מדריגתם ואף
הנשמות  כל יבואו וגבה' ונשא 'ירום שהוא

'ראש'. ממדרגת
.Áˆכל נשמת נשמות את כוללת המשיח מלך

במדרש  כמבואר יחד, ישראל כנסת
ה) ז, של (ב"ר נפשו אפילו חיה' נפש הארץ 'תוצא

וכשם  משיח, של נפשו אפילו הראשון, אדם
הנשמות כל כללה אדה"ר של מ,שקומתו (שמו"ר

נשמות ג) רבוא שישים כוללת משיח נשמת כך ,
נפה"ח וראה פי"ז)התיקון, ב עינים(שער (פר'ומאור

כי פנחס) משיחך', ישי לבן נר 'ועריכת התפילה וזו .
דוד  בית מלכות ועל ה', 'נר נקראת אדם נשמת

יז)נאמר כא ב' והבקשה (שמואל ישראל, נר שהיא
נרו, שיאיר באופן מלכותו יעמיד שהקב"ה היא
כל  שורש בהם המלכות תיקוני כל שיתגלו והיינו
כח  ענין ולביאור כאחת, ישראל כנסת נשמות
גדולה  הרחבה ראה המשיח מלך של האחדות

ישראל ואילך)בנצח לב עי"ש.(מפרק
.Ëˆהגאולהוראה במאמר רבנו קכח)לשון (עמ'

בכל  מאירה כשהשכינה כי ותדע,
מקום  לו תפס אחד מאור הגדולים, תיקוניה
בו  מתחזק הזה המאור בהיות וכו' בראשונה
יהיה  וכאשר גדלן, עד מקטנן הבריות כל נקשרות
גדולה, במנוחה כלן יהיו הנה בהן, משפיע הוא

ובהתגבר  וכו'. נמצא הוא היסוד מעצם זה ומאור
כל  ימשכו לשלוט ובהתחזקן הקדושה מדרגות
ביניהם. ויחוד גדולה ובאהבה בשמחה הדברים

רבנווכן˜. פקודי)כתב פר' שהתיקונים (עה"ת
היותר  ע"י להעשות צריכים הראשיים
כל  בשביל מתקנים והם שבישראל, חשובים
שהשפל  הוא, התיקון ושלימות ישראל,
שהתיקון  כדי הראש, עם נכלל יהיה שבישראל
הרי  לזה. זה ערבים ישראל כל בסוד, כהוגן, יעלה
אחד  שיכול התיקון, לצד גם מועילה שהערבות

חברו. קלקול לתקן
הראובניוראה מפאנו)בילקוט רמ"ע בשם נח, (ערך

שהוא  לפי עורב, נקרא דוד בן שמשיח
ביס  ולוקה ישראל בעד עבורם.ערב ורין

ה'והאריך˜‡. בדרך מקומות, בכמה רבנו (ח"ב בזה

ח) מי ג, שרק הדבר, יוחלט 'שלא
מן  יהיה השלימות אל עצמו שלו בכח שיגיע
שכבר  מי גם אלא העוה"ב, בני בקיבוץ הנמנים
יוכל  ממנו, זכאי באחר שבהתלותו מעשיו יגיעוהו
אלא  ההוא, בכלל יכנם הנה בשלימות, ליהנות
הנתלה  מדריגת שהיא תחתונה, במדריגה שיהיה

הכללים ובספר לד)בחבירו'. הגלות (סי' 'ובאחרית
לתת  אז הכוונה כי מזאת, הרוב משתמש הקב"ה
ישראל  כנסת עכ"פ ונמצא העולם... לכל תיקון
קצת  שישלימו העליון, הטוב לגילוי זוכה בכלל
ישרים  במסילת עוד וראה קצתם'. על חלקיה

.(פי"ג)



„ˆ‰ÏÎ ÈËÂ˘È˜

נחלה ÂËמב אביהם להם וּיּתן הארץ ּבכל אּיֹוב ּכבנֹות יפֹות נׁשים נמצא ̈−£©Ÿ¦§¹̈¨¦¬¨²¦§¬¦−§¨¨¨®¤©¦¥̧¨¤¯£¦¤²¸§ולא
אחיהם: את ÊËּבתֹוךְ  וּיראה (וירא) ׁשנה וארּבעים מאה זאת אחרי אּיֹוב ויחי §¬£¥¤«©§¦³¦Æ©«£¥½Ÿ¥¨¬§©§¨¦−¨¨®©¦§¤À¤

ּדרֹות: ארּבעה בניו ּבני ואת זקןב ּיֹוא וּימתÊÈּבניו ימים:ע ׂשב ּו(אב) ÙÙÙ(וע) ¨¨Æ§¤§¥´¨½̈©§¨−̈Ÿ«©¨´¨¦½ª¨¨¥−§©¬ª¨¨¦«
נדיא 

—Ï"ÁÓ¯ ˙Â¯ˆÂ‡—

רעיתי. יפה כלך איוב, - לבא]כא לעתיד השמחה [שלימות

וגו'. זקן איוב הגלות וימת אחר ישראל סוד - תהיה קב איוב השמחה כי וזה .

כלל  הגלות מזכר עצבון בלא יוליד קג שלימה לא שהעצב בך", אין "ומום וזהו, ,

כלל קד חושך  חסרון שום בלי שלימה בהכנה השביעי לאלף עולים הדברים וכן ,קה .

התיקון  יהיה כן ההכנה לפי :קו כי

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

כג:)בזוהרראה˜·. לילה,(ח"א פקדת לבי 'בחנת
דאמר  מה ואיוב גלות, אלא לילה לית
הגר"א  ובביאור ישראל ', על משל הוא כולא

יא)לתיקו"ז על (תי' רמז הכל איוב, של הענין ש'כל
היה'. משל איוב שאמרו וזה הגלות,

קנח)רבנוכתב˜‚. הוא,(דע "ת עתה שצריך 'מה
ודבר  תחילה, הנוספים החסרונות לתקן
היא  זאת כי הגאולה, זמן עד ונעשה הולך זה
שנתקלקל, מה לתקן בגלויות התכליתית הכוונה
הטוב  אח"כ להשיג כדי שחסרנו, מה ולהרויח
לאדם  לבוא ראוי שהיה כמו אח"כ, שיבואנו

חטא'. לא אילו הראשון
א)במדרש˜„. פט, זמן (ב"ר כל לחושך', שם 'קץ

וצלמות  אופל בעולם הרע שיצר
וצלמות  אופל אין מהעולם יצה"ר נעקר בעולם,
וביאר  וכו'. מותר יהיה עצב בכל ד"א בעולם,
רק  הוא החושך שמטרת מקץ) פר' אמת השפת
אבל  הסובבת, הקליפה ע"י הפנימיות לכסות
יהיה  לא כי וחושך, הסתר שום אין המכוון, בעיקר

מותר. יהיה עצב בכל המדרש כדמסיק לתועלת
כתב קכד)ורבנו מתחזק (דע"ת שהרע בזמן שאפילו

יהיה  שממנו החשך זהו כי טוב, מזה נמשך וגובר,
שיתגלה  בזמן העליון השלמות של האור ניכר

קל"ח וראה לבא, מט)לעתיד .(פתח

הגר"אכמו˜‰. העולם (ליקוטים)שביאר שהנהגת
נאמר  [ולכן בג"ר היא השביעי באלף
בשית  ובעוד השביעי'], 'ביום ג"פ בראשית בשבת
בהנהגה  המלכות ע "י מתנהג העולם שנין אלפי
ומעשיו, האדם בבחירת תלוי והשפע והשגחה,
מש"כ  וראה ית', רצונו לפי הכל בג"ר הרי

ים באפיקי יג:)הגריא"ח .(ערכין

.Â˜בזה ענין והרחיב בפחו"ד, רבנו ביאר זה
שערים ד)בפתחי שיהיה (פנו"ח שכדי

שלבי  נקבעו דכיסופא, נהמא בלא השכר עולם
האדם, לעבודת חלק יש שבו והתיקון השבירה
מחמת  היא השלימות, אל להגיע היכולת כל אך
השבירה, שלפני ההכנה שטבעה השלימות



‰ÏÎ ÈËÂ˘È˜g˙ÂÚÂ·˘ ÏÈÏ ÔÂ˜È˙‰ˆ

משלי 

יׂשראל:‡א מלךְ  ּדוד בן ׁשלמה בינה:·מׁשלי אמרי להבין ּומּוסר חכמה לדעת ¦ −§¥§Ÿ´Ÿ¤¨¦®¤¹À¤¦§¨¥«¨©´©¨§¨´¨®§¹¨¦À¦§¥¬¦¨«
ּומיׁשרים:‚ ּומׁשּפט צדק הׂשּכל מּוסר »¦¨¥À̈§¦¤¹¬¤®¥§©´©©©−̈לקחת

מכרּה:Èלא מּפנינים ורחק ימצא מי חיל לא È‡אׁשת וׁשלל ּבעלּה לב ּבּה ּבטח ¥«¤© −¦¦´¦§®̈§¨−Ÿ¦§¦¦´¦§¨«¨´©¨ −¥´©§¨®§¹¨À̈´Ÿ
חּייה:È·יחסר: ימי ּכל רע ולא טֹוב ּבחפץ È‚ּגמלתהּו וּתעׂש ּופׁשּתים צמר ּדרׁשה ¤§¨«§¨©´§´§Ÿ®̈¹ÀŸ§¥´©¤«¨−§¨¤´¤¦§¦®©¹©À©§¥´¤
לחמּה:È„ּכּפיה: ּתביא מּמרחק סֹוחר ּכאנּיֹות וּתּתן ÂËהיתה לילה ּבעֹוד | וּתקם ©¤«¨¨ −§¨¨¢¦´¥®¦¹¤§À̈¨¦¬©§¨«©¨³¨§Ä©À§¨©¦¥´

לנערתיה: וחק לביתּה ּכרם:ÊËטרף נטעה (נטע) כּפיה מּפרי וּתּקחהּו ׂשדה זממה ¤´¤§¥®̈§¹ÀŸ§©£Ÿ¤«¨¨§¨´¨ −¤©¦¨¥®¦§¦¬©¹¤À¨¨´§¨¨«¤
ÊÈ:זרעֹותיה וּתאּמץ מתניה בעֹוז (בליל)ÁÈחגרה יכּבה לא סחרּה טֹוב ּכי טעמה ¨«§¨´§´¨§¤®¨©¹§©¥À§Ÿ¤«¨¨ −£¨¦´©§¨®«Ÿ¦§¤−

נרּה: פלךְ :ËÈבּלילה ּתמכּו וכּפיה בּכיׁשֹור ׁשּלחה וידיה Îידיה לעני ּפרׂשה ּכּפּה ©©´§¨¥¨«−̈¤¨¦§¨´©¦®§¹©¤À¨¨´§¨«¤© −¨¨§¨´¤¨¦®§¹¨¤À¨
לאביֹון: ׁשנים:Î‡ׁשּלחה לבׁש ּביתּה כל ּכי מּׁשלג לביתּה תירא מרבּדים Î·לא ¦§¨¬¨«¤§«Ÿ¦¨´§¥¨´¦¨®¤¦¬¨¥¹À̈¨ª¬¨¦«©§©¦¬

לבּוׁשּה: וארּגמן ׁשׁש ּלּה ארץ:Î‚עׂשתה זקני עם ּבׁשבּתֹו ּבעלּה ּבּׁשערים נֹודע ¨«§¨¨®¥−§©§¨¨´§¨«¨´©§¨¦´©§¨®§¹¦§À¦¦§¥¨«¤
„Î:לּכנעני נתנה וחגֹור וּתמּכר עׂשתה ליֹום Î‰סדין וּתׂשחק לבּוׁשּה והדר עז ¨¦´¨ −§¨©¦§®Ÿ©¹£À¨§¨¬©«§©£¦«Ÿ§¨¨¬§¨®©¹¦§©À§´

לׁשֹונּה:ÂÎאחרֹון: על חסד ותֹורת בחכמה ּפתחה ּביתּהÊÎּפיה הליכֹות צֹופּיה ©£«¦ −¨¨§¨´§¨§¨®§«©¤¹À¤©§¨«−¦¨£¦´¥¨®
תאכל: לא עצלּות ויהללּה:ÁÎולחם ּבעלּה ויאּׁשרּוה בניה ּבנֹות ËÎקמּו רּבֹות  §¤¬¤©¹§À´ŸŸ¥«¨´¨ −¤¨©«§©§®¨©¹§À̈©«§©«§¨«©´¨ −

ח  ּכּלנה:עׂשּו על עלית ואּת היא Ïיל יהוה יראת אּׁשה הּיפי והבל החן ׁשקר ¨´¨®¦§¹©À§¨¦¬©ª¨«¨¤´¤© −¥§¤´¤©®Ÿ¦¦¨¬¦§©§¹À̈¦´
ויהללּוהּהל ּתנּוÏ‡תתהּלל: ידיה מּפרי מעׂשיה:ם ּׁשערי ב (לה) ניאד ÙÙÙ(בם) ¦§©¨«§¨ −ª¨¦§¦´¨¤®¨¦«©§−¨©§¨¦´ª¨©£¤«¨

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

אותו  אל העולם את להשיב ניתן האדם ובעבודת
סוד  הוא השביעי באלף אך המתוקן, מצב
אלא  האדם, עבודת ע"י העליה אין הנצחיות,

מעצמו. הנעשה השכר קבלת בסוד
'ויתכן הפסוק בסוף הקישוט ימים',ע שב ו דהיינו

איוב שאמר מה היפך הוא א)אשר 'אדם (יד,

עמוקות במגלה וביאר רוגז', ושבע ימים (חיי קצר

ימים שרה) קצר דנוקבא, מסטרא שהוא מי כי
דדינא  מסטרא הוא וגם אשה', 'ילוד בהיותו
שאחר  אמרו כך ועל מות. יורדות רגליה כי קשיא,
לפי  כי ימים', ושבע 'זקן ונעשה חזר איוב , תשובת

התיקון. יהיה ההכנה



Âˆ‰ÏÎ ÈËÂ˘È˜

—Ï"ÁÓ¯ ˙Â¯ˆÂ‡—

רעייתי. יפה כלך משלי, - לגמרי]כ שלמים השכינה [תיקוני

וגו'. ידיה מפרי לה מן תנו כמה והביאה בגלות, השכינה תיקנה תיקונים כמה

עבודתה  אל גמור קז הס"א בתיקון מתוקן הכל אלא עתו, בלא דבר שום ואין .קח ,

היא  שהוסיפה ממה לה הבא השבח קט וההשפעה עיקר זהו עיקרה קי , וההשפעה ,

זה  שם על לגמרי:קיא תיקרא שלם שאינו תיקון שום שאין וגו' יפה" "כלך וזהו, ,
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

.Ê˜משרשן,מטרת הנשמות את להפריד הסט"א
במצוות  תלוי לשורש שחיבורן וכיון
מדרך  לסור האדם את מפתה היא ומעש"ט,

משרשו יפרוש ובכך ח)התורה, והשכינה (פחו"ד ,
ה'. לעבודת האדם את משיבה

.Á˜לשה"שראה הגר"א ב)בביאור פי' ג שלא (א,
משום  עוה"ב, שכר בתורה הוזכר
לדבק  למקורה הנשמה להשיב הוא עוה"ב שעיקר
כשהשכינה  מזה טוב יותר ובוודאי בשכינה,
כידוע, הבריאה כוונת היתה כאשר למטה דבוקה
כוונתו  ואין בתורה, פעמים כמה כתוב זה ושכר
אלא  המשיח, ימות ממעלת פחות הוא שעוה"ב
הוא  הטוב תכלית כי ותיקון, חידוש בעוה"ב שאין
ושבה  הנשמה עולה שאח"כ ומה המשיח, ימות
ממה  תוצאה הוא בשכינה, לדבק למקורה
והשכינה  המשיח, בימות לתיקונו הגיע שהעוה"ז
עיקר  שזה למטה, עמו דבוקה להיות לירד יכלה
בשכינה, להידבק הנשמות עולות ואז עניינה,

המביא ונמצא הוא גמור בתיקון עוה"ז שמצב
עוה"ב. של ההטבה לכל

.Ë˜הפסוק הוא בסוף האמור התיקון ענין
וכבר ם שערי ב 'ויהללוה מעשיה',

יחזקאל)הובא רבנו(בקישוט שכתב לא)מה לא, (משלי

חז"ל מאמר פז:)ע"פ הקב"ה (פסחים הגלה לא ,
עליהם  שיתוספו כדי אלא האומות לבין ישראל
אומר  שהקב"ה לה', 'תנו נאמר כך ועל גרים.
הגרים, את ישראל] [לכנסת לה תנו ולילי' לס"מ
'יהללוה  מסיים כך ועל ידיה', 'מפרי שהם מפני
הגרים  את לה תתנו שכשאתם מעשיה' בשערים

מעשיה, בעבור יהללוה לירושלים כשיבואו אז
חלק  בירור השלמת והיינו הגרים, את שאסף
הזיווג, בסוד לתיקון והבאתו הקלי', מתוך הטוב
גרים  קשים מז: ביבמות שאמרו [ואף וכדלהלן.
הם  מקום של רצונו שעושין בזמן הרי כספחת,
לישראל, גבול אין הזווג שע"י והיינו ככוכבים,
יש  הגלות בעת גם ולכן גרים, קבלת ע"י וזאת
תורה  לטעמי הוא הצירוף ועיקר גרים, לצרף
שהרחיב  צח עמ' ונחזה שובי בספר וראה שנפזרו

בזה].

.È˜ז)שאמרוכמו יט, בתחתונים (ב"ר שכינה עיקר
ובזכות  מסתלקת החטא וע"י היתה,
רצונו  עושים וכשישראל לרדת, שבה הצדיקים
גילוי  הוא וזה בארץ, מקומה קובעת מקום של

ש"א  אורה שערי [ראה ענף שכינה ב כלל לש"ו ,
רוח  נחת עושה שהשכינה והיינו ט), אות ג
הטוב  חלק בירור שעניינו מ"ן, בהעלאת להקב"ה
והוא  הזיווג, בסוד לתיקון והבאתו הקלי', מתוך
להיות  האדם, לעבודת הקב"ה שהותיר החלק
ולא  בזכות שכרו שיקבל העולם, בשכלול שותף
ישראל  שמעשי ובעת דכיסופא, כנהמא

השכינה. שבח עיקר זה בשלימות,

.‡È˜מ"ן,כי העלאת ע"י רק יורד ז"א שפע כל
שמצינו לב)וכמו ד, התורה (שהש"ר לימדה ,

שתקראנו  עד לחופתו החתן יכנס שלא ארץ דרך
האדם, לעבודת מקום לתת שכדי והיינו הכלה,
והוא  מ"ן, העלאת ע"י יבוא שהשפע הקב"ה קבע
שפעו  וקבלת להשי"ת קרבה וכל הכלה, תשוקת
על  נקראת היא ולכן דלתתא, בהתערותא תלויה



‰ÏÎ ÈËÂ˘È˜g˙ÂÚÂ·˘ ÏÈÏ ÔÂ˜È˙Êˆ

קהלת 

ּבירּוׁשלם:‡א מלךְ  ּדוד ּבן קהלת הבלים ·ּדברי הבל קהלת אמר הבלים הבל ¦§¥ÆŸ¤´¤¤¨¦½¤−¤¦¨¨¦«£¥³£¨¦Æ¨©´Ÿ¤½¤£¥¬£¨¦−
הבל: הּׁשמׁש:‚הּכל ּתחת ׁשּיעמל עמלֹו ּבכל לאדם ּיתרֹון מה ©¬Ÿ¨«¤©¦§−¨«¨¨®§¨£¨½¤«©£−Ÿ©¬©©¨«¤

ּבׂשר:È·יב יגעת הרּבה ולהג קץ אין הרּבה ספרים עׂשֹות הּזהר ּבני מהּמה »¨¨¬©¦§−¥§©©¬©§½¥´¥Ÿ¥¬¥¥−¨§¦´¦¨¥®£¸§¨¦³©§¥Æ§ויתר
‚È:האדם ּכל זה ּכי ׁשמֹור מצֹותיו ואת ירא האלהים את נׁשמע הּכל ּדבר »¨¨¨¨−¤¦½§´¨§¦¤§Ÿ¦§¨®¤¨¡Ÿ¦³§¨Æ´©̈−¨¬סֹוף
„Èטֹובת א ּכי אם נעלם ּכל על במׁשּפט יבא האלהים מעׂשה ּכל (ום)ם א ו (את) ¦³¤ª¨¨©«£¤½¨¡Ÿ¦²¨¦¬§¦§−̈©´¨¤§¨®¦−§¦ª¨

נידא ÙÙÙרע: ¨«

—Ï"ÁÓ¯ ˙Â¯ˆÂ‡—

רעיתי.ט  יפה כלך קהלת, הייחוד]- הנהגת לגילוי המשפט הנהגת [תכלית

וגו'. מעשה כל את בה כי נטבעו העולם דברי שכל הגלגל הוא ,קיב השכינה

בדין  יביא הכל יכול קיג ולעולם היה לא מזה טוב יותר - שנעשה מה שכל לדעת ,

:קיד להיות 
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

תבונות בדעת רבנו דברי וראה המקבל. (קנד שם

לכנסת ואילך) הנהגתו מעצם מחלק שהקב"ה
הבריאה, בהשלמת עמו שותפה להיות ישראל,
אחר  מצד והיא אחד מצד מתקן הוא שיהיה

השלם. התיקון יסתיים ומינה ומיניה
ענין ויתכן כי דיקא, למשלי שייך זה שקישוט

על  שרק חיצוני, דבר שמעמיד הוא המשל
ענין  הוא וכן הנמשל, בפנימיות תפיסה יש ידו
כיון  אך דלמעלה, ממ"ד בא השפע שאמנם המ"ן,
ע"ש  נקרא הוא הרי עליון, בשפע תפיסה שאין

מ"ן,
.·È˜רכ:)בזוהר גלגלא',(ח"ב מגו רגלייהו 'דדחיין

היא  גלגלא מלך במקדש ופירש
נופל  ממנה והיוצא האדם שסובבת מלכות,

רימונים ובפרדס ג)לסט"א. הוא (כג, ש'גלגל' כתב
וציין  הנפשות, מתגלגלים ידה שעל לשכינה, כנוי

רטז)לרע"מ מלכות(ח"ג כי הענין, וביאור נקראת .
נקרא  יסוד ואף הכל, כוללת שהיא שם על 'כלה'
גבורות, וה' חסדים  ה' השפע, כל עובר בו כי 'כל',
היא  כי תתאה, ה' שם נטבע שבמלכות אלא
את  כלל את ומגלה שלל, ומחלקת המקבלת

בזוהר כאמור ית', צו:)מידותיו ישראל (ח"ג 'כנסת
כלולה', כלה איקרי דא ועל חולקין, נטלא מכלא
הוא  הרי זה, בסדר דבוק שאינו מי כל וממילא
כאמור  'את', בקישוט נרמז זה וכל לסט"א. יוצא

רות)לעיל עד (במגילת מא' אתוון בה כלילן דמלכות
ת'.

.‚È˜עם כאן בצירופו הקישוט שלימות את מבאר
מהתיבה  אופן באותו היוצא הקישוט
טוב  'אם תיבת והיא זה, בפסוק האחרונה שלפני

במרום ם א ו  באדיר רבנו שכתב כמו וביאורו, רע',
בפלגותא) הבירור (ח"א יעשה הגדול הדין שביום
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השירים  שיר
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—Ï"ÁÓ¯ ˙Â¯ˆÂ‡—

השירים  שיר - רעיתי.קטו ו יפה כלך משיחין], תרין [תיקון

וגו'. ודמה דודי משיחין ברח התרין על מתפרשת כל קטז השכינה כוללים והם ,

אותם קיז ישראל  לבשם - מישראל רע הריח להעביר וצריך יטול קיח . שהקב"ה וצריך .
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

ולא  יסתלק, הרע של הרשימו שאפילו האחרון,
ימי  מששת שנברא מה מכל נברא בשום ישאר
בזה  והרחיב טוב. רק ההוא, היום עד בראשית

ב"ה (קע)בדע"ת האדון יפרוש הגדול הדין 'ביום
שנעשה  מה  מכל היצור, כל לעיני השמלה את
ההוא, היום עד הארץ על אדם אלקים ברוא מיום
קטון  ומעשה, מעשה בכל משפטו יושר ויראה
לזמן  האמיתי משפטו לפי עליו נגזר ומה וגדול,

לבא'. לעתיד שכר קיבול,
.„È˜ה היינו הדין מה שביום שכל יתברר גדול,

מצד  מוטבע היה במשפט, שנעשה
שביאר  [כמו לטוב שכולו בחשבון הייחוד הנהגת

רבנו כתב וכן מב-מח], בדע"ת עט)רבנו פתח (קל"ח

העולם  מעשה כל נסדרים יהיו הגדול הדין שביום
ועד  העולם מראשית שנעשו, כמו סדריהם לפי
יחודו  בהוודע השלמות יהיה זה, כל פי ועל סופו.
יהיה  אז, שיהיה הזה השלמות ולפי שמו. יתברך
עד  עולמים, ולעולמי נצחים, לנצח הנצחיות נקבע
ענייני  שכל רבנו כתב באיכה ולכן ותכלית. קץ אין

טוב 'שיותר נכון בסדר אפשרהשכינה להיות',אי
כתב  כאן ואילו ההסתר, בשעת אף הנראה והוא

לא מזה טוב ש'יותר יראו הכל יכול היה שאחר
להיות'.

.ÂË˜לענין רבנו הספרים כ"ד סדר את שינה נקט
הרש"ש  שבסידור ובעוד הקישוטין,

תורה (ח"ב)והיר"א(ח"ו) חומשי שחמשת נקטו
רבנו  דיקנא, תיקוני י"ג כנגד הם נביאים ושמונה
חומשי  חמשת כנגד המגילות חמשת את העמיד
תיקוניהם  את  להעמיד שכוונתו ונראה תורה,

בעזי"ת. שיבואר כפי מקביל, באופן

.ÊË˜קמב)הגאולהבמאמר 'ונודע,(עמ' רבנו כתב
על  סובבת תהיה עצמה שהשכינה
נתבאר  זה וסוד סביבותיהם, ומקפת המשיחים,
חכמה  שקנו זקנים והם כבוד', זקניו 'ונגד בפס'
השכינה  היתה  פעמים שאר בכל והנה וכו',
מאיר  ומשם הדורות, חכמי בתוך מתלבשת
עוד  יכנף 'ולא כתוב במשיחים אבל לישראל,
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משיחין  התרין ענין למלך"קיט בעצמו ה' "והיה וזה, בשמים קכ , הרי על ויעלה קכא ,

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

עוד  בתוכם שכנה מלבד שכינה כי מוריך',
בגילוי. מזיוה ישראל ויהנו תסובבם,

רבנועוד דברים)כתב שלהי עה"ת המורא (בפירושו 'ולכל
אומות, והע' השרים, כפיית הוא הגדול',
וכו', גדולה יראה שיראו ועשה שריה, שכפה
שכל  מפני משיחין, התרין הם ישראל', כל 'לעיני
התרין  שיתגלה כדי הם שעשה התיקונים
היה  שלא הגלות, בתוך סתומים שהיו משיחין,
את  רבנו שנקט והיינו לישראל. הגאולה לבא יכול
'נתחזקה  בו דברים ספר אחר משיחין תרי ענין
יפה  כלך בדרושי וראה נקמות'. ועשתה השכינה

אהבים",(ז) "אילת היא 'השכינה רבנו שכתב
חן' 'ויעלת בתחלה, משיחין לתרין משפעת

הקליפות'. מתוך אותם כשמוציאות

.ÊÈ˜רבנוכן שם)כתב היינו (עה"ת ישראל', כל 'לעיני
ימין  בסוד עינים שהם משיחין, התרין
ישראל  כל של כללות והם ודין, חסד ושמאל,

משה בירים ולשונו לד)ודאי. כל (מכתב 'סוף
בסוד  משיחין, תרין וכללותם, ישראל מאורעות
בהקדמת  דבריו והרחיב וחיצוניות', פנימיות

חדשים ח)תיקונים דקיימין (עמ' משיחין 'תרין
רישא  על לה ולאשראה לשכינתא, לה לאתקנא
ודא  דלאה מסטרא חד תרין, ואינון ישראל. דכל
יוסף'. מבית ודא דרחל מסטרא וחד מבי"ד,

במרום באדיר יותר דעתיקא)ומבואר שמיה (ח"א

היחוד, שיתקיים כדי אך הבית, עקרת היא שרחל
יוסף, בן משיח על ישרה דוד בן שמשיח צריך
כמו  והיינו הפנימיות. בסוד לאה חיבור והיינו

הכללים בספר רבנו יש לב)(שביאר שרשים ששני
ישראל, ע"י עומ"ש קבלת דהיינו 'רחל' לישראל,
הוא  'לאה' ואילו מעשיהם, לפי מתחלף ומצבם
בישראל, העליון הרצון עצם מצד כללי, שורש
משיח  שהנהגת ונמצא במעשיהם. תלויה ואינה
המעשים, תיקון היא מהותה רחל, מבני יוסף בן
מצד  להתקן תקוותם לאה מבני דוד בן ואילו

הרצון. שורש

.ÁÈ˜רבנוהיינו שכתב חיים)כמו עץ בביאור (דרך
הם  ציון' בהר מושיעים 'ועלו הפס'

מתוך  עלייה להם שתהיה משיחין התרין
השכינה. עם  שבררו הבירורים כל עם הקליפות
שירדה  בבראשית, האמור התיקון סוף והוא
ניצוצות  ללקט במצרים, הקלי' למקום השכינה
הגלויות, בכל הוא השכינה פעולת וכן הקדושה,
ריח  מכל ותתבשם תעלה התיקון, שלימות ואחר
הסט"א  כי הקלי', למקום בירידתה שנקלט הרע

כאמור רע ריח כ)היא ב, וכו'(יואל הצפוני 'ואת
המשיח  ימות ועל צחנתו', ותעל באשו ועלה

ב)נאמר יג מן (זכריה אעביר הטומאה רוח 'ואת
ים באפיקי וראה קד.)הארץ', שבת דהיינו (להגריא"ח,

שמקורו  בוסמא עילא לריחא הכל שיעלה ע"י
הבישום, ענין והוא לטוב, הרע חוזר שם כי בבינה,
הטוב, את מהם ומפיק הרע, חלקי את המצרף

הקטורת. עם ומשמשת המצורפת כחלבנה

.ËÈ˜לכתוביתכן רבנו כג)שכוונת לח, (יחזקאל

ונודעתי', והתקדשתי 'והתגדלתי
חסד  בין ההכרעה בה הדעת, במדת הוא שהייחוד
בקדיש  כאמור למלך', ה' 'והיה נאמר ועליה לדין,
הגר"א  בזה והרחיב וימליך', ויתקדש, 'יתגדל

ח, יב"ק)(שה"ש בסוד ובליקוט מצילנו', 'והקב"ה הגדש"פ .ה.

.Î˜לבא (נ.)בפסחים שלעתיד זה, מקרא על אמרו
וביאר  והמטיב', 'הטוב הכל על אומר
לטובה, היה שהכל למפרע יתברר שאז הצל"ח
ניכר  הייחוד שבהנהגת בדע"ת רבנו שכתב וכמו

לטובה. הוא הדין שגם

.‡Î˜בצירופו כוונתו הקישוט שלימות את לבאר
אופן  באותו היוצא הקישוט עם
תיבת  והיא זה, בפסוק האחרונה שלפני מהתיבה

ואמרוי ר ה ' קנח.)בשמים'. צט: ח"א ש'הרי (זהר
כאמור והיינו בינה, היינו ד)בשמים' יד, (זכריה

ומשיח  הזיתים', הר על ההוא ביום רגליו 'ועמדו
שנאמר 'הר' ז)נקרא ד, הגדול'(שם הר אתה 'מי

תולדות) הזיתים'(תנחו' 'הר נקראים המשיחין ושני ,
זיתים בחינת שהן והוד בנצח הם ז)כי כג, ,(פרדס

את  כשיכבוש ההוד בחינת את יתקן [מב"י
ע"י  ישראל מעלת את יגדיל ומב"ד הרשעים,
ונמצא  הנצח], תיקון והוא הקדושה, שתתגבר
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מתבשמים  כלה קכב וכלם א' בבישום אתבשמת - רעיתי" יפה "כלך אז, מחמת קכג , ,

המשיחין  קשר :קכד תיקון

איכה 
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על  וישפיעו שיעמדו והוד נצח הן רגליו' ש'ועמדו
שה  הזיתים' בפת"ש'הר והובא המשיחין. כח)ן (ז"א

כי  בעיבור, המשיחים הגלות שבזמן הגר"א בשם
מוסתרת  בחב"ד] [שהיא העוה"ב הנהגת אז
בכחם  אין ולכן בנה"י], [דהינו העוה"ז בהנהגת
יניקה  ע"י ותיקונם בעולם, ממשלתם לגלות
ונראה  הטבע, מהנהגת למעלה שכחה מאימא
הקב"ה, ל'דודי' השכינה שאומרת מה דהיינו
'עופר  שנקט [ומה בשמים. 'הרי' על שיעלה
'משוה  האמור ע"פ שם בפת"ש מבואר האילים'
ימות  עד נתקנו לא הרגלים כי כאילות', רגלי

וגו']. פסח כאיל ידלג אז המשיח,

.·Î˜ממנה היינו הרי הבינה, הוא ה'הר' בעוד  כי
שש  כל והם 'כולם', הבשמים יוצאים
פרד"ס  מחברו, אחד כל מתבשמים [שהם מדות

רבנו מש"כ וראה ה], קע)כג תפילות, 'יחוד (תקט"ו
כל  על מתעלה שהוא גבול יתן זה שלך

וכל  ההרים, אל עיני אשא לפיכך המדריגות,
בשמים'. הרי שהם המדריגות

.‚Î˜אותיות כאשר ה' שהם מנצפ"ך ישלימו
אזי  בגלות, הדין מדת את אלהים
על  לקדושה הממשלה ותנתן גבורות, ה' ימתקו
על  משיחין וב' האומות, על ולישראל הסט"א,

משלי]. ריש רמח"ל [ראה הכל

.„Î˜כאמורקשר הוא יז)המשיחין לז, 'קח (יחזקאל
וגו' ליהודה עליו וכתב אחד עץ לך
אתם  וקרב וגו' ליוסף עליו וכתוב אחד עץ ולקח
בידך', לאחדים והיו אחד לעץ לך אחד אל אחד
תתוקן  כאשר דהיינו שם, בליקו"ת ומבואר
תיקון  בשיתוף ועונש, שכר בהנהגת החיצוניות
ומגלגלת  המסבבת הרצון שהנהגת הפנימיות
יהיו  ההנהגות שתי ובחיבור לטובה, הכל להחזיר
אחד  ה' יהיה ואז שקולים, החיים והעץ הדעת עץ

אחד. ושמו
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—Ï"ÁÓ¯ ˙Â¯ˆÂ‡—

רעיתי. יפה כלך איכה, - העלם]ח אלא חסרון אין [בשכינה

וגו'. מאסתנו מאוס אם יפה כי - נכון קכה השכינה בסדר שהיא שר"ל מה קכו , ,

אי טוב להיות שיותר אהבתה קכז אפשר ומשם לפי קכח , ממש עומדים ענינים שהם ,

הטוב  הס"א קכט דרך כענין ולא דבר קל , שום שחסר מפני לנו, נמאסה ואם אלא קלא . ,
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

.‰Î˜הע מגילת ויקרא, ספר כנגד וסק איכה
איבריה, בתרי"ג השכינה בשלימות
שאחר  ויקרא, ספר בקישוט לעיל וכמבואר
בספר  נאמרו שמות, בספר השכינה השראת
קדושתם  ישראל, עבודת פרטי כל כולל ויקרא
השכינה  תסתלק לא בשמירתם שרק וטהרתם,
איכה, מגילת עומדת כנגדה ולפיכך מישראל,
גורם  החטא אין כאשר השכינה, סילוק שעניינה
מתעלה  שהיא אלא ח"ו, עצמה בשכינה חסרון

ונעלמת.

.ÂÎ˜טו)אברבנאלראה יב, הגר"א (בראשית וביאור
ה) א, לו (שה"ש שיש הוא מראה' ש'יפה

האברים, בצורת  הוא תואר' ו'יפה הפנים, וזיו חן
וכל  במראה, שייך אינו רוחני בדבר ש'יופי' וכיון
נכון, סדר על מורה הוא הרי בתואר, היא תפיסתו

דבר העמק יח)וראה מא, יבואר (בראשית ובסמוך .
ממוזגת  בהיותה הוא במלכות, הסדר של שעניינו
וראה  יסוד, ע"י ושמאל מימין השפע כל בקבלת

רבנו נח)לשון פתח אילת (קל"ח, היא 'המלכות
להם  וגורמת באורות, האהבה שמעוררת אהבים,
וחמדה. יופי בה הנקרא הוא זה כי ההתלהטות,
התיקונים, של הנאה הסידור הוא יופי דהיינו
מסודר  הכל אלא חשך, של עירבוב שום שאין
הצריכים  התיקונים לפי שלמה, הנהגה בדרך

הטוב'. להשפעת

.ÊÎ˜בדע "תראה רבנו הכתוב (קכו)דברי על
כו) א, בצלמנו (בראשית אדם נעשה '

מעולה אותו שרצה ולא כדמותנו', הנבראים, מכל
ועניניו  מקריו כל אלא גופו, ותבנית לבד דמותו
מן  כמה חשיבותו, לערך עשויים יהיו בדרכיהם

האדם, בני במעשה הושם הנאה והסידור הנקיון
מפני  וזה הבהמות, במעשה כלל היה שלא מה
הבורא  מעשי בכל הנמצא הרבה החכמה עומק
טוב  היותר הצד על הכל את לעשות ית"ש,
ובהתקשרות  בהקבלה הכל להיות, שיוכל ומשובח
בשערי  [וכ"כ וכו' נאות וביחס ענינים אל ענינים
קטן' 'עולם שהאדם משום והיינו ש"ו]. אורה
הסדר  ניכר מדוקדק בסדר ברייתו ובאופן
את  המייצג העשיה, עולם שבכל המדוקדק

המלכות.

.ÁÎ˜יפהכוונתו כלך בדרושי שביאר (ד)כמו

כמו  אהבים, אילת היא 'השכינה
אל  הדברים כל מושכת כך באהבה, שנמשכת
מתוקן, שאינו מה אפילו הדברים. ומתקנת היופי,
אבל  וכו' יפה הכל שיהיה עד בכוחה נתקנת
וכו' הדברים משחתת היא מזה, להפך רעה שפחה
אפשר  אי שכבר והאחרים, עצמו ומייאש
מדרכת  השכינה, אבל האמת. ולהשיג להתדבק
מחזרת  שכבר יפה', 'כלך האמת, להשיג אותם
היא  מתוקן שאינו מה ואפילו מתוקן, בסדר הכל

ודאי. בך' אין 'ומום מתקנת,

.ËÎ˜דאיקרי היינו יסוד עם מזיווג קבלתה לפי
טוב  כי לצדיק אמרו כאמור 'טוב',
בעלמה'. גבר 'דרך כאמור 'דרך' נקרא והזיווג הוא,

חכמה פתחי בקל"ח רבנו  בזה .(נח)והרחיב

.Ï˜[חכמה]כי מע'דן נכון, בסדר עובר כשהשפע
ואילו  'ענג', הוא הרי [מלכות], ג'ן אל
התשוקה, בסוף הע'דן והעמדת הסדר, בהיפוך
הדברים' 'משחתת שהיא והיינו 'נגע', הוא הרי

כדלעיל.
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לקצף  מקום נותן האהבה קלב הקב"ה והעלים שחסרה קלג , לא אבל אם קלד , ולכן .

יחזרו  החלקים כל - האהבה חלק קלה מעורר בשום למאוס ואין יפה", "כלך ולכן, :קלו .

דניאל 

ּבבל ‡א מלךְ  נבּוכדנאּצר ּבא יהּודה מלךְ  יהֹויקים למלכּות ׁשלֹוׁש ¤²¨¤»¤¯©¤§©§´¨®¨§¤»¤´¦¨§−§©§½¨´©§¦ּבׁשנת
עליה: וּיצר בית ·ירּוׁשלם ּכלי ּומקצת יהּודה מלךְ  יהֹויקים את ּבידֹו אדני וּיּתן §¨©−¦©¨¬©¨¤«¨©¦¥Á£Ÿ¨̧§¨¹¤§¨¦´¤«¤§À̈¦§¨Æ§¥´¥

אלהיו: אֹוצר  ּבית הביא הּכלים ואת אלהיו ּבית ׁשנער ארץ ויביאם »¨Ÿ¦½©§¦¥¬¤«¤¦§−̈¥´¡Ÿ®̈§¤©¥¦´¥¦½¥−©¬¡Ÿ¡»̈האלהים
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

רבנווראה ויצא)דברי נמשכת (פר' שהאהבה
כי דאמצעיתא, מתחברים בעמודא שם

נותנת  הסט"א ומגוג גוג ובזמן כאחד, ושמאל ימין
כדי  הקדושה, כנגד העולם אומות מדריגות כל

בידה. עולה אינו אבל הזאת, האהבה מן לינק
.‡Ï˜,נמאסת ביאור השכינה שתהיה צד אין

ישראל, כלפי אלא הקב"ה, לפני
כמבואר  והיינו השפע, להם מעבירה שאינה

צבאות ה' שהשכינה (ח"ב)בקנאת בעת אף כי
הס"א  אין בה, להתלבש הקלי' לתוך יורדת
של  ההארות אחת השכינה שהרי ח"ו, מתערבת
אלא  נפרדת. בריאה היא והס"א ב"ה, הא"ס
גם  ירדו ואז הקלי', מקום בתוך מתגלה שהשכינה
בתוך  עמה העומדים ישראל, ראשי של נשמות
הרבה, צער ומיני אור חסרון סובלין ושם הקלי',
של  עונותיהם הסובלים חלאים סובלי והם

ישראל.
.·Ï˜בצירופו כאן הקישוט שלימות את מבאר

אופן  באותו היוצא הקישוט עם
תיבת  והיא זה, בפסוק האחרונה שלפני מהתיבה

אף 'עד כי לאמור, הקצף, על שנסובה מאד'
בעצם, חסרון  על מורה זה אין הרי שנמאסה,
מורה  כך על הקצף, בעת פנים הסתר על אלא

בזהר כמבואר 'עד', רמז:)תיבת הפס'(ח"א על
מורה  שהוא שלל', יחלק ולערב עד יאכל 'בבקר
בזה  והרחיב עת, בכל למלכות הבינה הארת על

ג)בשעה"כ אכדט"ם,(פסח שם של גימ' שהוא
שהיא  לגדלות, מקטנות עליה בעת המשמש
'ותרבי  כאמור פנים, להארת מהסתר היציאה
שבהם  'עד' שלשה עדיים', בעדי ותבואי ותגדלי

לגדלות. מקטנות ז"א עליית שלבי

.‚Ï˜שחסד (קסד)תפילותבקט"ו רבנו כתב
והיא  לעולם, פוסק אינו השי"ת
ימינו  אחור 'השיב שנא' בשעה מסותרת, אהבה
בעבור  נסתר דרך לו לקח הזמן באותו אויב' מפני
מצד  לישראל ומגיע בהעלם והולך זה, אויב
ליהודים  יעמוד והצלה 'רוח דכתיב ניכר, שאינו
הס"א  הרי כן הולך שהוא ועד אחר', ממקום
לו  ישועתה אין הארץ, את ה' 'עזב לומר מתגאה
נסים  בכמה מתקיימים ישראל אך סלה', באלהים

נסתרים.
.„Ï˜מילוי בקנאת ענין את רבנו ביאר צבאות ה'

יש  'שהשכינה וכתב הלבנה, וחסרון
ההסתר, ובחינת הגילוי בחינת בחינות, שתי לה
העולם  לאומות שייכות להמצא יוכל זה ומצד
ניתן  זה כי עצמותה, מצד לא אבל ממנה, לקחת

סוד והוא לבד, ו)לישראל ג, לא (מלאכי ה' 'אני
כלל, העצמות בבחינת שינוי אין כי שניתי',
השינוי  אבל לעולם, ישתנה לא הקדוש שהשרש

וההנהגה'. בהילוך רק הוא
.‰Ï˜אורראה רנג.)ביהל הנשמות (ח"ג שכל

מהיכל  ויוצאים נמשכים בעוה"ז
דורות  התתקע"ד אף סוף וסוף דבריאה, אהבה
בהיכל  ליכנס כולם ויתוקנו יתבררו שקומטו,

דבריאה. אהבה
.ÂÏ˜הגלגוליםיתכן בשער כמבואר (הק'שהכוונה

חסידיםטו) א)ובמשנת הנשמות (עליית

הנשמות  אף יתלקטו דמשיחא' שב'עקבתא
הקלי' ותתבטל טמאה, מרכבה של שבעקביים
שאין  הרי הקדושה, מניצוצי שתתרוקן אחר
למקום  שנפלו הנשמות חלק את אף למאוס

כולם. את תלקט השכינה כי ביותר, הרחוק
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ּומן ‚ הּמלּוכה ּומּזרע יׂשראל מּבני להביא סריסיו רב לאׁשּפנז הּמלךְ  ¦̈−§©©¬¤¦Ÿ¤©¤½¤§©§§©−©´¨¦¨®§¨¦º¦§¥¯¦§¨¥²´©וּיאמר
»¦§§©»©הּפרּתמים:

ותׁשעים:È‡יב מאתים אלף ימים ׁשמם ׁשּקּוץ ולתת הּתמיד הּוסר אׁשרי È·ּומעת ¥¥Æ©´©¨¦½§¨¥−¦´Ÿ¥®¨¦¾¤−¤¨©¬¦§¦§¦«©§¥¬
וחמּׁשה: ׁשלׁשים מאֹות ׁשלׁש אלף לימים ויּגיע לּקץ ך ל ואּתהÈ‚המחּכה (לךָ ) ©«§©¤−§©¦®©§¨¦¾¤¾¤§¬Ÿ¥−§Ÿ¦¬©£¦¨«§©−̈¥´§ª©¥®

לגרלךָ  ותעמד הּימין:ץ ק ל ותנּוח ידאנ ÙÙÙ(לץ) §¨²©§©£¬Ÿ§Ÿ̈§−§¥¬ª¨©¨¦«

—Ï"ÁÓ¯ ˙Â¯ˆÂ‡—

רעיתי. יפה כלך דניאל, - הגדול]כג הדין ביום ינוח בשכינה [הדבק

וגו'. לקץ לך הגדול ואתה הדין יום אל קלז בזמן שנדבק מי שכל יראה אז

בסוד, כלם, ותצילם הזמן באותו ישראל על מתחזקת שהיא שניצול, בודאי השכינה

ארץ" ירשו לעולם צדיקים כלם בהתדבקות קלח "ועמך - לקץ" "לך וזהו, .

"ותנוח"קלט השכינה  זה, ובכח וגו':קמ , רעיתי" יפה "כלך וזהו, ,
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

.ÊÏ˜עט)רבנוכתב פתח קל"ח בפלגותא, ח"א במרום (אדיר

מעשה  כל את כי נאמר, זה דין שעל
וכו' נעלם כל על במשפט יביא יב,האלהים (קהלת

הזמנים יד) בכל הדברים כל יתפשטו אז כי ,
ויעשה  הראוי. המציאות בקבע לקבל שנעשו,
מעת  שנעשה ודבר דבר כל על פרטי דין הקב"ה
בשם  מובא עה"ת, הגרי"ז חי' ובסו"ס הבריאה.
הגדול, הדין ביום תכלה אפים ארך שמדת הגר"ח
ויתבררו  וחקירה, בדרישה הבריאה כל תבא אז כי
הוא  אז למה מבואר ובזה המעשים, כל תוצאות

מתיקו"ז לעיל וכמובא השכינה, פעולת ו,זמן (תי'

במלכות.י:) הוא שבתורה העשיה שחלק
.ÁÏ˜נח)רבנוכתב תפלות, מי (תקטו הוא שהצדיק

בו  כי 'ערב' ונקרא בע"ש, שטרח
מקבץ  והכל העליונים, האורות כל מתערבים
ה' יראת השכינה, היא אחד, אוצר אל להביא
לעולם  שה'צדיקים נאמר כך ועל אוצרו, היא
שהרי  שבת, מצד החיים ארץ היא ארץ', ירשו

יורדות  רגליה כי החיים ארץ אינה אחר בזמן
שבת  על אבל בשוליה', 'טומאתה בה ונא' מות,

יג)נא' לח, הארץ'(איוב בכנפות תוס''לאחוז (וראה

לז:) זוכה סנהדרין  בשכינה, להתדבק שהמתחזק הרי ,
עוה"ב. לחיי

.ËÏ˜רי)סודותבשושן אות הרמב"ן, שיש (לתלמיד כתב
א. הנשמה. לתשובת מדריגות שלש
למקום  ג . החיים. לצרור ב. השכינה. למקום
עוה"ב, האמת חכמי בפי הנקרא והוא מחצבתה,
הם  הזמן אותו ועד והנורא. הגדול הדין הוא ועליו
וירא  פר' באד"א [ועי' השכינה כנפי תחת עומדים

הגרי"ז בחידושי וראה יצחק). תהלים)ובבאר (עה"ת,

גיהנם  כרת, ענשים, שלשה על הוא הגדול שהדין
נפשי  'חלצת נא' ועליהם כלה, שגופן גיהנם לזמן,
ומסיים  מדחי', רגלי ואת מדמעה, עיני את ממות,
ויש  עוה"ב. זה החיים' בארצות ה' לפני 'אתהלך
ניצול  הוא מדרגות, בג' להתדבק שהזוכה לומר

עוה"ב. בחיי החיים לארץ ומגיע
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אסתר 

ועׂשרים ‡א ׁשבע ּכּוׁש ועד מהּדּו הּמלךְ  אחׁשורֹוׁש הּוא אחׁשורֹוׁש ּבימי ¬¦§¤§©À©Ÿ¥Æ¥´Ÿ§©½¤²¥§©£´®¥§©£´¥¦−¦§©ויהי
מדינה: אׁשר ·ּומאה מלכּותֹו ּכּסא  על אחׁשורֹוׁש הּמלךְ  | ּכׁשבת ההם ּבּימים ¥−̈§¦¨«©¨¦−¨¥®§¤´¤©¤´¤£©§¥À©µ¦¥´©§½£¤−

הּבירה: ּפרס ‚ּבׁשּוׁשן | חיל ועבדיו ׂשריו לכל מׁשּתה עׂשה למלכֹו ׁשלֹוׁש ּבׁשנת §©¬©¦¨«¦§©³¨Æ§¨§½¨¨´¦§¤½§¨¨−̈©£¨¨®¥´¨©´
לפניו: הּמדינֹות וׂשרי הּפרּתמים »¨¨§−¦§©¬¥¨§À©«©§§¦²©¨ּומדי

הּים:‡י ואּיי הארץ על מס | אחׁשורֹוׁש (אחשרש) הּמלךְ  תקּפֹו·וּיׂשם מעׂשה וכל ©¨¤Á©¤̧¤£©§¥¯©²©¨−̈¤§¦¥¬©¨«§¨©£¥³¨§Æ
ּדברי  ספר על ּכתּובים הם הלֹוא הּמלךְ  ּגּדלֹו אׁשר מרּדכי ּגד ּלת ּופרׁשת ´¥§¦Æ§ª©´¨§¢©½£¤¬¦§−©¤®¤£¥´§¦À©¥Æ¤Æ©¨¨½¨´§ּוגבּורתֹו

ּופרס: מדי למלכי |‚הּימים וגדֹול י רּדכ מ ּכי אחׁשורֹוׁש לּמלךְ  מׁשנה הּיהּודי (מי) ©¨¦½§©§¥−¨©¬¨¨«¦´¨§¢©´ª¨©§¦À¦§¤Æ©¤´¤£©§¥½§¨Æ
ׁשלֹום ודבר לעּמֹו טֹוב ּדרׁש אחיו לרב ורצּוי זרעֹו:ל כ ל לּיהּודים ידנא ÙÙÙ(לל) ©§¦½§¨−§´Ÿ¤®̈Ÿ¥¬Æ§©½§Ÿ¥¬¨−§¨ª¨©§«

—Ï"ÁÓ¯ ˙Â¯ˆÂ‡—

אסתר  - רעיתי.קמא י יפה כלך בשכינה], אבא יסוד [הארת

וגו'. משנה היהודי מרדכי למעלה כי זיווג שאין בגלות שהשכינה ,קמב בשעה

מרדכי  וסודו למטה, צדיק באיזה מיחדה השר קמג הקב"ה רוצה שהיה פגם כל ואז .

מתקן קמד לעשות  מרדכי ויושבת"קמה - "טובלת בסוד, יפה"קמו , "כלך ולכן, :קמז .
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

.Ó˜מט)רבנוכתב פתח בסוף (קלח הדין יום שאחר
ויתגלה, היחוד יחזור אז השישי, אלף
והלאה  משם כי הסובב, לגלגל מנוחה הוא אז
היחוד. הילוך שרשי שהם פנימים, ענינים יראה

ביאר א)והגריא"ח ליקוט ח"ב יצחק, הדין (שיח שיום
נידון  שאדה"ר כשם כי השישי, אלף בסוף הוא
מזמור  ואמר תשובה, עשה ואז השישי, יום בסוף
השישי  אלף בסוף לעת"ל כך השבת, ליום שיר
מנוחתו  למקום דבר כל שיחזור התיקון, זמן הוא
שנין, אלפי שית מהנהגת עליונה יותר למדריגה

כלל. לסט"א שליטה שאין מקום והוא
רבנועוד כט)כתב תפילות, לבא (תקט"ו שלעתיד

כמבואר  והיינו דחול, מלאכות ט"ל יתבטלו

העולם, מלאכות שכל מלאכות, ל"ט בקונט'
תלויה  אינה היצירה שתוצאת לברר הוא עניינם
הוכנו  כולם המלאכות כל כי המלאכה, בעמל
ונתנו  מראש, הדורות קורא ע"י בשלמותם ונעשו
לעמול  נצרכים היו לא החטא קלקול ולולי לאדם,
בעת  ולכן המצוות, מעשי לקיום אלא בהם,

ללא התיקו  תאנתו, ותחת גפנו תחת איש ישבו
וצער. עמל

.‡Ó˜שלו,רבנו בקה"כ הקישוטים סדר את הביא
נקט  ושם דר"ה, מוסף בקדושת
[ואמנם  וצ"ע שה"ש, אחר אסתר של מ"י אותיות
הקישוטים  את שסידר דיוה"כ במוסף שם ראה
את  נקט ושם אחרונה, שלפני מתיבה היוצאים



‰ÏÎ ÈËÂ˘È˜g˙ÂÚÂ·˘ ÏÈÏ ÔÂ˜È˙‰˜

הימים  דברי

א אנֹוׁש:‡א ׁשת ירד:·אדם מהללאל למךְ :‚קינן מתּוׁשלח חנֹוךְ  ¨¨¬¥−¡«¥¨¬©£©§¥−¨«¤£¬§¤−©¨«¤

לו ימי Î‡ב ּכל ׁשּבתֹותיה את הארץ רצתה עד ירמיהּו ּבפי יהוה ּדבר ³Ÿ§©§¨Æ§¦´¦§§½̈©¨§¨¬¨−̈¤¤©§¤®¨¨§¥³©§למּלאות
ׁשנה: ׁשבעים למּלאות ׁשבתה ּפרס Ò·Îהּׁשּמה מלךְ  לכֹורׁש אחת ּובׁשנת ¨©¨Æ¨½̈¨§©−Ÿ¦§¦¬¨¨«¦§©´©©À§Æ¤Æ¤´¤¨©½

קֹול  וּיעבר ּפרס מלךְ  ּכֹורׁש רּוח את יהוה העיר ירמיהּו ּבפי יהוה ּדבר À̈¤Æ©Æ´¤¤«¤¨©½©©«£¤Æ§´¦¥̈®§§¦´¦§̈−§©§¬§¦לכלֹות
לאמר: ּבמכּתב וגם מלכּותֹו ּכל ר מ א ּכהÒ‚Îּבכל ּפרס מלךְ  | ּכֹורׁש (אר) §¨©§½§©§¦§−̈¥«ŸŸ¨©ºª¨´¤¤´¤¨©À¨

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

שאין  ונמצא התנ"ך, בסוף המגילות חמשת
של  הקישוט נגד עומד הפס' מתחילת הקישוט

וצ"ע]. סופו,

.·Ó˜דגלות כגון שנה ע' בסוף שהיה פורים, נס
וכדי  באחור, אחור זו"ן היו ואז בבל,
דורמיטא  נופלת ישראל, ויגאלו פב"פ שיחזרו
ברחל  ונכנסין מז"א, מוחין הסתלקות שהוא בז"א,
פב"פ, לחזור אח"כ יכולה ועי"ז פרצופה ונתקנת
עם  'ישנו כאמור הדורמיטא, זמן היה מרדכי ובימי
כמבואר  אלו, של אלוה הוא ישן ואחז"ל אחד'

וע"ח חיים ש"ו)בעץ בארוכה.(פורים

.‚Ó˜המבטל מרדכי בישום והוא דכי', 'מר
אבא  יסוד והיינו המן, מחשבת
שהארתו  שם בפע"ח כמבואר ברחל, שהוא בשעה
הסתיים  ז"א תוך המוחין בהיות כי מאד, גדולה
בתוכו. מתלבש והיה ז"א, יסוד בסיום אבא יסוד
נמצא  קצר, שלה שהיסוד ברחל הם כשהמוחין אך
שלה  מיסוד חוץ ומתפשט יוצא אבא שיסוד
לכתובים  רבנו בביאור וראה לגמרי. למטה ומתגלה
אצילות  כי למלך', 'משנה זה בפס' נקרא שמרדכי
המתגלה  אבא מיסוד ומרדכי מלך, בסוד הוא

למלך'. 'משנה נקרא ולכך בריאה, בתחילת

.„Ó˜צבאותרבנו ה' בקנאת דבריו (ח"ב)ביאר

ביד  הנמסרת השכינה, היא 'אסתר
עליה  לשלוט חושב ואחשורוש שם ס"א, וראה ,

ונצרך  בה שהיה פגם מאיזה נבע זה שרצונו
לטהרה.

.‰Ó˜בצירופו כאן הקישוט שלימות את מבאר
אופן  באותו היוצא הקישוט עם

והיינו  זה, בפסוק האחרונה שלפני מהתיבה
שלום 'ודובר רבנו ל כ ל בתיבת שביאר וכמו זרעו',

הכתובים) בתוך (על הוא הגלות בזמן שהיסוד
יסוד, היינו טוב' 'דורש ומרדכי ח"ו, הקליפות
כל  כי ישראל, לצורך 'לעמו', משם, אותו והוציא
נעשה  ואז בגלות, ישראל גם בגלות שהיסוד
זרעו', ו'לכל שלום', 'ודובר וזהו שלום, בסוד הזיווג
ממנו, היוצא הזרע הוא ו'זרעו' היסוד, הוא 'כל' כי
והוצרך  הקליפות, בתוך הולך הזרע הגלות ובזמן
בתוך  עוד ילך שלא הזרע זה לצורך הזיווג לעשות

הקליפות.

.ÂÓ˜של רבינו בחיקו ישיבתה 'ענין שם ביאר
הנעשה  הזווג ענין הוא מרדכי
'בערב  ענין והוא הקליפות, מן בברחה למעלה
הזדווגה  זמן שהוא שבה', היא ובבוקר באה היא

הז"א'. עם

.ÊÓ˜נשא)האר"י פר' רשב"י שהקלי'(מאמרי ביאר,
סמוכים  ולהיותם חושך, נקראים
צריכה  ולכן אורה, מחשיכין הם הנוק' אל
על  שמעבירה השחורה האשה כדמיון תכשיטין,
תראה  שלא בה להתנאות ואדום לבן צבע פניה
הארות  בחינת הם אלו תכשיטין וכן שחרוריתה,
והיינו  אותה, ומאירות בה הנמשכות עליונות
את  מעורר מקום, בכל הנמצא ה' אור שגילוי
להשתוקקות  וגורם בתחתונים, הרוחני הכח
ממעל, אלוה חלק הנשמה כי בה' להדבק גדולה
מתוך  עולה שהמלכות התיקון, שלימות והיא
בחיק  ויושבת שחוזרת עד יפה', ו'כולה הקלי'

הוי"ה.
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בית  לֹו לבנֹות עלי פקד והּוא הּׁשמים אלהי יהוה לי נתן הארץ ¦½©´»§¦Æ̈¤Æ¨´©¦À§¨Æ¡Ÿ¥´©¨©½¦§«¨©³¨©Æ¨³§§©ממלכֹות
אלהיו יהוה עּמֹו מּכל בכם מי ּביהּודה אׁשר ויעל:ֹוּמע ּבירּוׁשלם ינאד ÙÙÙ(עו) ¦¨©−¦£¤´¦«¨®¦«¨¤´¦¨©À§¨¯¡Ÿ¨²¦−ª¨§¨«©

—Ï"ÁÓ¯ ˙Â¯ˆÂ‡—

רעיתי. יפה כלך הימים, דברי - סדרים]כב קובעת [השכינה

וגו'. מלך כורש אמר לפי כה הס"מ מיד השרים להוציא העומד הוא פרס הנה

שהקים  העליון קמח הסדרים סדר לפי ולהעמידם עמים קמט , גבולות "יצב בסוד, ,

ישראל" בני צלמות קנ למספר הס"א סדר כמו בלבול, בסוד שאין נכון סדר וזהו ,

סדרים  :קנא ולא

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

.ÁÓ˜ דניאל)כתבורבנ חלום שעט עמ' ח"ב, במרום (אדיר

שהגלות  השניה, החיה מראה בביאור
ופרס, מדי בסוד לשנים, מתפשטת השניה
חבלי  וממנה 'ופרסין', בסוד פרס רק נזכר ובפסוק
הגר"א  כתב וכבר גאולה. באה שבסופם משיח

ד) ה, 'דודי (שה"ש נאמר ועליה הפקידה, החלה שאז
הגאולה, במאמר הוסיף ורבנו החור', מן ידו שלח
לא  הרי עבר', חמק 'דודי הפקידה שבעת אף כי
יצאה  ומאז בדברו', יצאה 'נפשי אלא לה, הלכה

עי"ש. אשכבה' לבאים בתוך ו'נפשי ממסגר,
כא)בדניאלוהנה אם (י כי עמדי עומד איש 'ואין

שם ולעיל וכו', שרכם ושר (יג)מיכאל
מן  א' מיכאל והנה וכו' לנגדי עומד פרס מלכות
שמיכאל  ומבואר לעזרי', בא הראשונים השרים
הראשון  הוא מקום שבכל אף פרס, כנגד עומד
שכינה  של א' מחנה וגם בחסד, והוא [מימין,
היא  פרס ואילו קיח:], ח"ג ובזוהר ד בפרד"א
תחילת  פרס מגלות כי בסט"א, השניה המלכות
עז.]. יומא להגראי"ח, ים אפיקי [וראה הגאולה

.ËÓ˜ו'זנביה כורש כ'פוף ר'ישא תיבות ראשי
שאמרו  למה שרומז ויתכן ש'ליט,

קיט:)בזוהר פסוק(ח"ג כב)על מו, כנחש (ירמיה 'קולה

היא  העשירית [הנקו' דקדושה זנב שבגלות ילך',
מנהיג בגדולה מלכות] האומות ולכן העולם, את

כפיף  בגלות דקדושה ורישא אחיזתם, ששם
יגיע  לעפר השפלות בתכלית ישראל ולכן לעפרא

ג) מח ע"ח וראה בספי"צ, הגר"א כורש (כלשון החל וכאשר ,
הסדר  על הורה לישראל שלטון תחילת לתת
הגאולה  שסדר רבנו שכונת יתכן, [עוד הנכון.
בתחילה  שהיתה כורש, בימי כמו היא העתידה

במדרש כמבואר ז)פקידה, תהלים ובביאור (שו"ט
כז.]. לתיקו"ז הגר"א

'כל הוא˜�. כורש אמר בו הפס', בסוף הקישוט
השמים, אלהי ה' לי נתן הארץ ממלכות
אשר  בירושלם בית לו לבנות עלי פקד והוא

אלוהיו ה' עמו מכל בכם מי ויעל',ו מ ע ביהודה,
רבנו הכתובים)וביאר בנין (על את מקים שא"א

ואימא  לזו"ן, אחים יקראו ישראל ואז המלכות,
היא  וכאשר בינה, על מורה 'מי' כי בתוכם, תשרה
'עמו', יהיו  זו"ן שהם אלקיו' 'ה' אז 'בכם', תשרה

עליונות. במדריגות 'ויעלו'

כב)כאמור˜�‡. י, אופל,(איוב כמו עיפתה 'ארץ
בצד  כי והיינו סדרים', ולא צלמות
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עזרא 

את ‡א יהוה העיר ירמיה מּפי יהוה ּדבר לכלֹות ּפרס מלךְ  לכֹורׁש אחת ¤À§Æ¤Æ¤´¤¨©½¦§¬§©§−̈¦¦´¦§§¨®¥¦´§À̈©©´©§¦ּובׁשנת
לאמר: ּבמכּתב וגם מלכּותֹו ּבכל קֹול וּיעבר ּפרס מלךְ  ּכרׁש ּכרׁש·רּוח אמר ּכה Æ©Æ´Ÿ¤¤«¤¨©½©©«£¤Æ§¨©§½§©§¦§−̈¥«Ÿ´Ÿ¨©ÀµŸ¤

לבנֹות  עלי פקד והּוא הּׁשמים אלהי יהוה לי נתן הארץ ממלכֹות ּכל ּפרס »§¦µŸ©§§´¨½̈¤¨´©¦½§−̈¡Ÿ¥´©¨¨®¦§«¨©³¨©Æ½©¨¤´¤מלךְ 
ּביהּודה: אׁשר ּבירּוׁשלם בית לירּוׁשלם ‚לֹו ויעל עּמֹו אלהיו יהי עּמֹו מּכל בכם מי ´©½¦¦¨©−¦£¤¬¦«¨«¦«¨¤´¦¨©À§¦³¡Ÿ¨Æ¦½§©¾©¦¨©−¦

ּבירּוׁשלם: אׁשר האלהים הּוא יׂשראל אלהי יהוה ּבית את ויבן ּביהּודה »¦¨¨¦¬¤£−¦À¤¤¥³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¬¨¡Ÿ¦§̈®¦´¤£אׁשר

יג והלוּים:ËÎנחמיה הּכהּנה ּוברית הּכהּנה ּגאלי על אלהי להם »¦¦§©§̈−Ÿ¨®©µ¨¢¥´©§ª½̈§¦¬©§ª¡−¤¨¬¨§̈זכרה
Ï:ּבמלאכּתֹו איׁש וללוּים לּכהנים מׁשמרֹות ואעמידה נכר מּכל »§©§¦¬¦−¦¦§©§¬¦£Ÿ©²¨§¦¨¯¦£©¨®¨¥¨¦−¦§©»¦§וטהרּתים

‡Ïּלים עצי ה ּולקרּבן זכרה ולּבּכּורים מזּמנֹות ּבעּתים (אי)י לה א (הם) §ª§©¯¨¥¦²ª¨§¦¦¬§ª¨−§©¦¦®¨§¨¦¬¡Ÿ©−ª¨
ינדא ÙÙÙלטֹובה: §¨«

—Ï"ÁÓ¯ ˙Â¯ˆÂ‡—

רעיתי. יפה כלך עזרא, - בשכינה]כד תלויה [ההצלחה

וגו'. העצים בעתו"ולקרבן יפה עשה הכל "את זה, בסוד קנב סוד שהוא שמה ,
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

מבלי  גבול שהוא הספירות, סדר יש הקדושה
חז"ל שאמרו וכמו ונקרא ז)גבול, ג, ערב (ב"ר 'ויהי

לכן', קודם זמנים סדר שהיה מלמד בקר ויהי
כל  הסט"א ואילו בראשית, סדרי נקראים והם
לגרום  רשות לה שניתנה מצד הם ספירותיה
ע"י  הסדר ובלבול הארה ומיעוט קלקול כביכול
וזאת  בחירה, אפשרות שתהיה כדי האדם, פתוי

הקדושה  לספירות זה במקביל לעומת 'זה כי ,
ולבסוף  גמורה, רשות זה אין אך אלהים', עשה
סדר  לה שאין ויתברר היחוד, אל הכל יחזור
של  נפרד אופן הוא פרט כל אלא כלל, עצמי
ז"א  פת"ש [וראה הנכון הסדר של ובלבול הסתר

לג].

'עת',העתים˜�·. הנקראת בשכינה, תלויות
בזוהר ח"ב כמבואר קצח. קטז:, (ח"א

בעתו.קנה:) דבר כל ונעשה יוצא ידה ועל בה כי ,
אורה בשערי ב)וראה רמונים(שער טו)ופרדס (כג

נאמר קכו)שעליה קיט והיא (תהלים לה', לעשות 'עת
י"ד  בקהלת, האמורות 'עתים' מכ"ח כלולה
וי"ד  טובים, והם ז"א] עם [בזווגה מלאה בהיותה

בזהר ומבואר והולכת. חסרה בהיותה (ח"א רעים

ע"א) 'בעתה קטז [כמו ו'עתה' רצון' 'עת כי
שבו  הזווג, זמן ומשמעם אחד, דבר הם אחישנה'],
מורה  'בעתו', וכן המלכות. אל יורד הוי"ה שפע
במרום  באדיר רבנו דברי וראה ב'עת'. ו' חיבור על

מצחא) וההוא .(ח"א
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מצליח  ודאי לעתים"קנג השכינה בינה "יודעי וז"ס, מזומנות"קנד , "בעתים ולכן ,קנה ,

יצליח  שלא אפשר שאי - בך" אין "ומום ודאי, יפה" :קנו "כלך

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ’‘

ג)כאמור˜�‚. לט, ויהי (בראשית יוסף את ה' 'ויהי
המצרי  אדוניו בבית ויהי מצליח איש

במדרש ומבואר אתו', ה' כי אדוניו ה,וירא פו (ב"ר

ג) יט טוב וידע שכל עליו, עומדת שכינה שראה ,
מצליח. שלכן

יח)רש"י˜�„. לג, יששכר (דברים בברכת כתב
לתורה, אהליך בישיבת 'הצלח
שנאמר  כמו חדשים ולקבוע שנים ולעבר לישב
שעיקר  הרי לעתים', בינה יודעי יששכר ומבני
אלא  התורה, לימוד כל על נאמרה לא ה'הצלחה'
ביגיעה, תלוי הלימוד כי הזמנים, קביעת על
וכבר  בשכינה. ותלויים מזומנים הזמנים ואילו

קב:)אמרו מפני (עירובין ב'בינה' זכה שיששכר
המלכות  שתשוקת והיינו למצוה, תבעה שלאה
ההצלחה  שורש שהיא לבינה, מעלה לזווג
ה' עושה, הוא אשר 'וכל הפליאה ספר [כלשון

מצליח]. הבינה, שהוא

כמו והיינו˜�‰. ה'זמן', בתוך היא ה'עת' כי
העתים  כ"ח פירוט לפני שמצינו
לכל  ועת זמן 'לכל ואמר שלמה שהקדים בקהלת,
כולל  והוא בז"א, הוא הזמן כי השמים', תחת חפץ
הם  השבוע, ימי ששבעת והיינו העתים, פרטי את
דנוקבא  י"ב הם יום, בכל שעות וי"ב דז"א, ז"ת
'תחת  היא ה'עת' ולכן שתחתיה, בקר י"ב
הייחוד  שבעת והיינו היסוד, תחת שהיא השמים'

להצלחה. מסוגל זמן הוא

.Â�˜רעה.)בזהר הפס'(ח"ג כח)על 'מכסה (משלי
מסטרא  דשכינתא יצליח', לא פשעיו
מארי  ואוקמוה דאתכסיא, עלמא איהי דכתר
אתרא, לההוא לה לחברא נש בר דצריך מתניתין,
לכסות  יכולת מאי נובע ההצלחה שאי והיינו
ומתקיים  בבינה, עולה המלכות כאשר אך פשע,
ושוב  מום , שום אין שם הרי עליון, כתר עם ייחוד

יצליח. שלא יתכן לא
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:‰ÏÎ‰ ÈËÂ˘È˜ ¯Á‡ ,¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â� ˘È

ּומּבּועין,אֹורייתא  ּומקֹורין, ּונחלין, ימין, ּכמה עלמין, ּדכל נהירּו אֹורייתא, ©§¨©§¨§¦§¨¨§¦©¨¨¦§¨¦§¦©¦
ותּתאין, עּלאין קיימי עלךְ  ּכּלא, מנךְ  סטרין. לכל מנךְ  ¦¨©§¦¨¦¥§©¨£¨Ÿ¨¦¦§¦¨§¨¦¥§©§¦מתּפּׁשטי

נפקא. מנךְ  ודאי עּלאה ¨§¨¨¦¨¨¦¦§נהירּו

ותּתא אֹורייתא  עיּלא חן, ויעלת אנּת, אהבים אּילת לגּבךְ , אימא מה אֹורייתא, ©§¨©§¨©¥¨§©¨©¤¤©¨¦©§§§©£©¥¥¨§©¨
יאֹות. ּכדקא מנךְ  לינקא יזּכי מאן ּדילךְ . ¥¨§§¨¦¨§©§¥§¦©¨¦¦¦§רחימין

ּוגניזין אֹורייתא  סתרין ּולמימר לגּלאה, יכיל מאן ּדמארךְ , ׁשעׁשּועים אֹורייתא ©§¨©§¨©£¦§¨¨©¨¦§©¨¨§¥¨¦§¦§¦¦
¨¦ּדילךְ .

(¯‰Ê‰ ˙Â�Â˘ÏÓ Ë˜ÂÏÓ‰ ÈÁ ˘È‡ Ô·‰ ÁÒÂ� ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ ,¯‰ÂÊ‰ Ï"ÎÚ)

בך אורייתא  יום, יום שעשועים ואהיה אמון, אצלו ואהיה כתיב עלך אורייתא,
לון, וקיים עלמין שכליל בה דאשתדל וכל ואשתכלל, עלמא אתבני

יאות  כדקא תיקוניה על ועובדא עובדא ואתחיד וקייםכל דאשתדלבך מאן וכל ,
דחיי. באלנא איתאחיד בך,

בך,אורייתא  אית טמירין גניזין כמה מפנינים . היא יקרה כתיב עלך אורייתא,
אתגליין, ולא דאתגליין עלאין מלין אינון כל מינך, נפקן פליאן כמה
דאתי  דעלמא מלין וכל דין דעלמא מלין כל ולתתא, דלעילא מלין כל אינון, בך
גבורות  ימלל מי דכתיב הוא הדא דילך, מילין על למיקם יכיל מאן אינון, בך

הוי"ה.

ומלה אורייתא  מלה בכל דהא דילך, ושבילין ארחין אינון טבין כמה אורייתא,
כמה  בהון ואית נשא, לבני טבין כמה עיטין, כמה בה אית דילך
מנהרן  בוצינין כמה בה דלית בך, מלה לך ולית סטר, לכל מנהרן דקא מרגלאן

סטר. לכל

שרשין,אורייתא  ביה אית אילנא מה דילך. מלין אינון חביבין כמה אורייתא,
ביה  ואית ענפין, ביה ואית מוחא, ביה ואית קליפין, ביה ואית
בהו  אית דילך, מלין אינון הכי אוף איבה, ביה ואית פרחין, ביה ואית טרפין,
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רזין  טמירין, רזין גמטריאות, חכמתא, רמיז דקא רמז דרשה, דקראי, פשטי
וזכאי, חייב ומותר, אסור וטהור, טמא ופסול, כשר אלין, על אלין סתימין,
קץ  בך לית ים, מני אנת רחבה סטר, לכל ענפין מתפשטין ולהלאה ומכאן

ותכלית:

אנת אורייתא  חביבה כמה דקשוט, אורייתא עילאה, אורייתא אורייתא,
לתתא, אנת וחביבה לעילא, אנת חביבה הוא, בריך קודשא קמיה
שלם  דין, בעלמא שלם לתתא, שלם לעילא, שלם שלם, כולהון דילך שבילין כל

דאתי. בעלמא

רעוא אורייתא  יהא אבתרך, דליבא דשלהובא ורשפין אהבה הא אורייתא,
עלן  והדרך קדישתא, אורייתא עלך הדרן בליבן. חקוקה אנת דתהוי
אורייתא  עלך ודעתן קדישתא, אורייתא עלן דעתך קדישתא, אורייתא
דאתי. בעלמא ולא דין בעלמא לא מינן, תתנשי ולא מינך, נתנשי לא קדישתא,

ובגין בגין  דקשוט, וחסידין צדיקין זכאין וכל מהימנא, רעיא דמשה זכותיה
דמתנו  ידיה, דתחות רתיכין ותלת וחמשין ממנא, רב (יופיא"ל) מלאכא
ופרשתא  פרשתא לכל וסלקין אתריה, על וחד חד כל דאורייתא, בשימושא

לעילא. לעילא להתיחדא הוא בריך קודשא קמי לאיתעטרא




