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 שפת אמת
 

' ובמד. 'כו הוא עדות ל"חז ש"כמ הדורות לכל עדות שהוא העדות משכן נקרא ולכן. לדורות והותר לפרש יתכן עוד .1
 וכשנתעורר. י"בנ לבות הקדושהבפנימיות נמצא' הי מ"מ החטא אחר שראינו וכמו. 'כו לכבות יוכלו לא רבים מים

 נמצא ז"עכ. ירידה אחר ירידה שירדנו הגם הדורות לכל עדות הוא כן. נתתקנו מיד י"בנ שבלבות נדבה ואהבת הרצון
 אינו ת"להשי משכן לעשות והנה. שבשמים אבינו אל לעלות יכוליןלחזור עת בכל אשר ת"להשי אהבה נקודת בנו

 היו לא כי הגידו חכמים וכאשר. הדורות כל סוף עד' העשי' בחי כל המשכן במעשה אבותינו תיקנו ובודאי. באקראי
. להתקרב כח ו"ח לנו' הי לא התורה בקבלת' שהי הראשונה למדריגה כי. תשובה להורות רק. לאותומעשה ראוין
 העבודה'הי שמקודם' פי. 'כו וכסף זהב' כו לבו נדיב כל ש"כמ המעשים אלה י"עפ התיקון' שהי החטא ואחר

 המדריגות כל נתעלו ז"ועי. 'כו וכסף זהב זו תרומה באמצעות יביאה ועתה. השרת כמלאכי בלבד ברוחניות
' פי. 'כו כבהמות' כו חכמהבהמה' ה נתן אשר' ובמד. השכינה להשראת זכו הקומה כל תיקנו וכאשר. התחתונות

 היה וזה. אדם כבני אנו כמלאכים הראשונים אם ל"חז שאמרו בדורות הוא וכן. הבהמיות בנפש גם התיקון' שהי
 כן. החומר גוף ולמטה בראש מוח שיש איש קומת בכל וכמו.כחמורים אנו אדם כבני ראשונים ואם. ראשונה מדריגה

 נכללו אחרונים דורות כי כפשוטו בהמה הרמז כ"ג ויתכן. ל"כנ האחרונים לדורות המוחין היו הראשונים דורות
' ית אצלו כי. ביניהם שכינתו לשכון זכו ואז הדורות כל סוף עד תיקון' שהי הכלל. כלוליםבהם והיינו בהראשונים

 :ק"ודו. 'כו עולם לבאי הוא עדות וזהו' כו השכינה להשראת לזכות א"א בזמן מעשה י"ע לכן. אחד הכל והוה עתיד
 ו ויקהל"תרמ

 
 שורה שהשכינה הוא עדות ובגמרא. העגל חטא ה"הקב שמחל הוא עדות' כו העדות משכן המשכן פקודי אלה .2

 נעשה שהקדימו י"ע במעשהומלאכה לעבודה הוצרכו לא החטא ומקודם החטא תיקון' הי המשכן כי. 'כו בישראל
 המשכן שעשו י"שע מעשה י"ע בפועל לברר הוצרכו במעשה שחטאו ואחר. לגמרי' העשי כח בטל' הי לנשמע
 שלא ה"להקב שמיוחדין ישראל בני שם במדריגת שעדייןהם עדות זה' הי. 'כו צוה כאשר כדכתיב ה"ב המקום ברצון
 למדריגה עדות' הי המשכן ומעשה. בספרים ש"כמ' כו במקרה חטא שיש ו"ח החטא י"ע מדריגתם' מבחי יצאו

. דברינו י"עפ יובן. לעדות משכן עשה ה"הקב אמר במותר נעשה מה ובמדרש.החטא קודם להם' שהי הראשונה
' שהי לזה ט"מ באמת אך. דים שייך לא דהותר דכיון סיפא רישא דלאו ומקשים. והותר דים היתה והמלאכה דכתיב
 כי לברר עצמו זה' הי כי נראה אך. מותר להיות בא צד מאיזה המשכן נדבת לתת מוכנים היו ישראל בני כיאם. מותר

 לא אם החטא אחר להתקרבלמדריגתם יכלו שלא רק החטא קודם שהיו כמו המשכן ממעשה למעלה י"בנ מדריגת
 :והבן עדות הוא שהמותר ונמצא המעשה' מבחי למעלה שהם נתברר המשכן ואחר. המשכן מעשה באמצעיות

 ה"תרל
 



 וגבי אפיה מאריך וותרן ה"הקב שאין דאיתא לדקדק ויש. העגל חטא על להם שויתר לישראל הוא עדות י"ברש .3
 זה אין דין פ"ע ומישזוכה. כנגדו וותרן להיות בדין שזוכה מי ויש משפט זה על גם שיש הוא התירוץ אבל. 'דילי

. האדם במעשה רושם עושה החטא שבוודאי. החטא אחר המשכן נדבת י"ע באמת נתברר עצמו וזה. וותרן בכלל
 מים ש"כמ ת"להשי אהבתם שורש לנתק יכול איןהחטא לכן. 'ית בבורא נדבק חיותם שורש עיקר אשר י"בנ אבל

' שנק ה"אע אברהם של בתו נדיב בת שנקראו י"בנ לחביבות אות' הי והנדבה. 'כו האהבה' כו לכבות יוכלו לא רבים
 ואפשר. נדבה אוהבם ש"כמ נגדם לוותר אמת' ה משפט ולכן. ישראל איש בלב יוכללהתקלקל לא הנדיבות וזה. נדיב

. מהם להינתק יוכל לא הנדיבות שנקודת' פי. ישראל של בעונותיהם שנתמשכן משכן ענין כ"ג בזה לפרש
 ממנו מסתלקת גבוה ממקום שנשמתו שמי קודש בספרי ש"כמ. לזמן הנדיבות מהם ניטל ממדריגתם ככשנופלין"ע

' ית הבורא לנו יחזיר רקכשנזכה. ו"ח נאבד ולא נגנז שהמשכן איתא ולכן. שם ליגע יכול אינו החטא כי. החטא קודם
 .ל"כנ הכל

 
 תיקון כל היה זה ובאמת. ברכה בו' הי ה"רע משה פי על המנין' שהי ידי שעל. 'כו ברכות רב אמונות איש במדרש .4

 שנתקן פקודי אלה ל"חז ולכןרמזו. המנוי בדבר גם הברכה שהמשיכו' כו הוא עדות העדות משכן נאמר ז"וע. המשכן
 ישראל בני והיו בעולם הרע נמצא' הי ולא' העשי כל ניתקן היה החטא קודם כי הוא והענין. העגל של אלה חטא

 שנפלו שהגם ועדות בירור והוצרכו. הנפרד עולם לתקן והוצרכו.ממדריגתם נפלו כ"ואח. האחדות בשורש דביקים
 מלאכות פרטי כל בו' שהי המשכן מעשה י"ע נתברר וזה. בהסתר האחדות בשורש ומושרשים מקושרים עודם

 האמיתי השורש אל הכל שממשיך י"שע אמונה' פי וזהו. בשורשה' העשי כל והשרישו בעולםוהמשיכו שנמצאים
 י"ע נתקן כ"אמתואח' בחי' הי החטא וקודם ואמונה אמת ענין וזה] האמת ממדרגת למטה שהוא אף ברכה בו שורה

 כי ה"הקב על מעידין י"שבנ הוא העדות עיקר ובאמת. העגל מעשה להם שויתר הוא עדות י"רש וכתב[. ל"כנ אמונה
 י"א כי. העליון בשורש דביקים שהמה י"בנ על עצמועדות זה כן בעולם העדות זה מבררין י"שבנ מה וכפי. שלו הכל

 מעידין י"ובנ י"בנ על מעיד ה"ב הקדוש ולכן דוקא י"לבנ זאת עדות נמסר לכן ונאמן טהור שהוא מי רק זאת לברר
. א"במ ש"כמ המשכן בפקודי נרמז ז"וג. המצות ידי על יום בכל מבררין וזההעדות. אחד ענין והכל ה"הקב על

 עתה וגם. 'ית מאתו הכל כי להודיע בשורשה המלאכות כל שהשרישו העדות זה' הי עצמו המשכן מלאכת ובענין
 הדברים כל ז"עי לקרב הקרבנות כל ענין' הי שזה תיקנו תמידין במקום ש"כמ התפלות ידי על זאת יוםמבררין בכל

 לכן. בשורשה הבריאהונדבקה כל הוקם המשכן הקמת ידי ועל. המשכן בענין התפלה כל מבאר ק"ובזוה. בשורשם
 ענין הוא המשכן הקמת אבל. החכמים שעשו בפרטות ענינים יש כי. ה"רע משה י"ע רק להקימה יכולים היו לא

' הי המשכן שהקמת י"וע. ויקרא' במד ש"חוליותע י"ח נגד ציווים ח"י ל"חז ש"כמ עשרה שמונה תפלת עמידה
 גדול כח צריך' הי לכן. ולתקנם אותם לרומם מניחין שאין בעולם רשעים שיש מעכב א"הסט לכן. 'העשי כל תיקון

 לדורות הבטחה הוא וזה. 'כו תקים' כו הראשון החודש ביום וכתיב. ש"כע"בע ויתן ק"בזוה כדאיתא המשכן להקמת
 יש ולכן ישראל של ראשן התרוממות והוא. 'כו שלמה מלכות' בגמ כדאיתא. ישראל למלכי למלכים ה"ר ניסן ח"בר

 הוא ראש נשיאות ל"ז זקני מורי' ובס. 'כו כופר איש ונתנו' כו י"בנ ראש' כו תשא כי ש"כמ השקלים מקודםנדיבות
. ברא לכבודו הכל מברריןכי י"שבנ לכם הזה החדש דכתיב המשכן הקמת ענין עצמו והוא. ח"פח דברי ש"ע שבת
 זה מענין ויש. בראשית מעשה יום בכל בטובו מחדש' כדכתי בעולם התחדשות נמשך כך. זאת שמבררין מה וכפי
 זה עדות נמצא עתה וגם. באדר השקלים בכללוהקדימו' הי ובניסן נדבה מאותו' הי יום שבכל תמידין לכן יום בכל
 י"ע החטא שאחר שמצינו כמו. 'ית עליו יום בכל מעידין י"שבנ מה ה"ב לפניו יותר חשוב שעתה ל"וי. יום בכל

 לברר ה"בעז נזכה אם. מקדש ולא משכן לא לנו שאין עתה כ"ומכש. יותר'ית לפניו חביב' הי המשכן של הבירור
. 'כו בעונותיהם שנתמשכן העדות משכן המשכן פקודי ענין וזה. ויותר יותר ה"ב לפניו חביב' יהי. בעולם' ית מלכותו
 א"תרמ :אמן בימינו במהרה שיבנה ולמקדש למשכן זוכין כך זאת מבררין י"שבנ כפימה כלומר

 
 וקודם. עדי אתם ש"כמ ש"ית הבורא על להעיד נבראו ישראל בני. 'כו ה"הקב להם שויתר עדות. העדות משכן .5

 אך. 'ה את דעה הארץ לעתידמלאה' שיהי כמו בפרהסיא' ית כבודו שיתפרסם ראוי' שהי בשלימות העדות' הי החטא
 בו ששרתה המשכן בעבודת העדות זה תיקנו מ"ומ. החטא ידי על עיכוב ונעשה התיקון לזה כדאי העולם' הי לא כי

 לכבודו ה"הקב שברא מה ש"כמ האדם עבודת וזאת. הארץכבודו כל מלא דכתיב. המשכן את מלא' ה וכבוד שכינה
 לוחות' נק ולכן. העדות זאת ולהעיד לברר יכולין התורה בכח' פי. תורה אלא כבוד ואין. בראתיו ולכבודי. ברא

 נגלה המשכן באמצעות המשכן את מלא ש"וז. המשכן מלאכת באמצעות שנתבררהעדות במשכן וניתן. העדות
 עליו להעיד העדות ותיקנו שחזרו במה העגל מעשה על להם שויתר העדות עצמו וזה. בעולם יתברך כבודו

. 'כו השמים ויכולו ש"כמ' כו עבודת' כו ותכל ש"ע בראשית מעשה כל תיקון' הי המשכן כי במדרש ואיתא.ש"ית
 יצא ובהו מתהו הוסרהפסולת כאשר כי ויכולו בפסוק ש"ע' כו מכסף סיגים הגו בראשית במדרש ש"מ י"עפ והענין
 שנגמר כלי לצורף יצא לכן פסולת בלי יתברך לשמו ותשוקה ברצון' שהי המשכן נדיבת בעת ועתה. ל"כנ כלי לצורף

 ואין מכסה ובהו שתהו י"ע מבריותיו שהעתיק' כו שפתישקר תאלמנה במדרש ש"וז. בראשית מעשה התכלית כל
 במדרש ש"ע בך לחוסים פעלת' כו טובך רב מה שם ומסיים בראשית במעשה ה"הקב שנתן וחכמה הקדושה ניכר

 מעשה בכח' ית כבודו שיתגלה משכן לעשות שיוכלו האמינו שלא המשכן' כו בפסוקויביאו' במד נמי וכאן. בראשית
 והכל המשכן את' ה כבוד מלא להיות הפועל אל מכח והוציאו בך לחוסים' כו טובך רב מה אבל. אדם בני



 ואז החטא י"ע שנעשה ורע טוב ותערובות ובהו תהו נעקר ואז. מכסף סיגים הגו ש"כמ פסולת בלי כשנתבררהרצון
 מעשה סוד על התשוקהעמדו מרוב י"ובנ. ארץ יסד בחכמה ש"כמ בראשית במעשה הגנוז אור וניכר' ה כבוד נגלה

' ה סוד כתיב זה ועל. עליונים לדברים רמזים המלאכה שכל. ה"הקב שצוה המשכן מלאכת י"ע להם שנגלה בראשית
 שעתיד ממה התגלות ז"בעוה גם להם' שיהי ובריתולהודיעם אבל. י"לבנ מוכן ב"עוה כי א"במ ש"כמ. 'כו ליראיו

 שמרמזים המצות בכל הוא וכן. ב"עוה שמעין שבת הוא וכן. זו' פ ריש בזוהר ועיין בך לחוסים פעלת ש"כמ להם
 א"תרנ :בשורשן להתדבק המצותיכולין י"שע עליונים לדברים

 
 אותי הכעסתם באלה ובמדרש. העגל מעשה על ה"הקב להם שויתר עדות י"פרש. העדות משכן המשכן פקודי אלה .6

 אלה ברא מי בפסוק ויקהל' פ שלעיל"מ י"עפ הוא הענין. 'כו תעופנה כעב אלה מי לעתיד וכן לכם מתרצה אני באלה
 אלה מי וחיבור. אלה ברא ומי. וגליא סתים ואורייתא קדישא שמא ק"בזוה ש"כמ עליון בסתר שורש דבר לכל דיש

 חטא' הי ההתגלות' ובבחי. הנסתר שורש לקבל ונשמע. נעשהבהתגלות. ונשמע נעשה הם אלו' בחי' וב. הכל מקיים
. עדי ואתם דכתיב' העשי עולם לתקן י"בנ נשתלחו ז"וע. 'העשי ותיקנו חזרו המשכן י"וע. בנעשה חטאו ש"כמ העגל
 הכל ה"הקב שברא מה כל ובאמת. האדם עבודת י"ע רק האמת ניכר שאין דשקרא בעלמא צריךלהיות העדות ועיקר

 לעד' פי. לעדלעולם ויעמידם ש"כמ. 'ית הבורא על עדות העולם ציור בכל נמצא ולכן. במשנה כדאיתא ברא לכבודו
 בריאת להיות א"א כי ומבין רואה שלימה בדעת המשכיל כי. נפש שנה בעולם עדות ויש. ה"הקב על עדות שהכל
 חק עצמו העולם' בבחי וזהו. היטב באר בשערהיחוד הלבבות חובת' בס ש"כמ ש"ית האמת האחד י"ע רק העולם

' בחי ויש. העולם כל ומגלגל שסובב מנהיג שיש ביותר עדות שזה ועתים הזמנים שינוי שהוא שנה' בחי ויש. 'כו נתן
' פי' ה נאום עדי אתם' כ ז"וע. י"לבנ ניתן העדות וזה. 'כו וסיפור בספר העולם ששנברא"כמ העדות עיקר שהוא נפש

 יכולין י"ובנ. יספרו תהלתי לי יצרתי זו עם ש"כמ. י"לבנ ניתן הסיפור זה התורה אותיות ב"כ הדיבור' בבחי
 נרמז' הי הבריאה כל וציור. הבריאה כל בזה שתיקנו והמקדש המשכן בבנין' שהי כמו בעולם' ית מלכותו לבררכבוד

 כל הרשעים אבל. הציור הפועלזה אל מכח להוציא ישראל בני עבודת כל וזה. בשורשה הבריאה כל לקשר זה בבנין
 להפול חותר המלך אל לגשת שירא המלך שונא משל במדרש כדאיתא הקדושה והתגלות הציור זה לבטל מגמתם

. 'כו בעטרה' כו וראינה צאינה בפסוק במדרש כדאיתא המלךכביכול של הציור' הי שהמקדש ש"ע מלך של האנדרטי
 הציור זה להוציא יכולין כך. לבב ברי להיות שזוכין מה וכפי. בלבותם י"בנ זכות כפי תליא במעשה זה ועדות

 על להתאונן לנו יש ובאמת. עבודתם כפי בעולם הקדושה שהתגלות ישראל בני גםעל עדות עצמו וזה. בהתגלות
 מחשך ידי על בהתגלות להיות יכול אינו והעדות הציור זה' פי. בעונותינו שנתמשכן ש"כמ. המקדש בית חורבן

 בפנימיות אבל. דיומא קמא פרק שם עיין לאחרונים חזרה ולא לראשונים שחזרה בירה עדיכם ש"כמ עונותינו
 ל"ז ש"כמ בצינעא לבניישראל שניתן השבת עדות וזה. הוא ברוך הקדוש על עדים הם לעולם ישראל בני ובשורש

 יתחברו עוד לבוא ולעתיד בהתגלות הוא אלה אבל. הנסתר בשורש מי' בחי וזה. לעולם הוא אות ישראל בני ובין ביני
 איתא והנה. המשכן' מבחי למעלה השבת' ובחי. 'כו אלהיםאתם אמרתי אני ש"וכמ. תעופנה כעב אלה מי ש"כמ

 ש"וז לעדות משכן עשה ה"הקב לו ואמר במותר נעשה מה ה"מרע ששאל. העדות משכן המשכן פקודי אלה במדרש
 זה נשאר כ"א בנין ממנו נעשה שלא נדבה המותר זה כי הענין שביאר ל"ז ז"מו מפי ושמעתי.העדות משכן המשכן
 ולפי. ש"חנוכהע נרות בענין מזה ש"כמ קיימת לעולם י"בנ ונדבת רצון כ"אעפ מקדש כשאין אפילו לדורות המותר
 אינה בדבר' תלוי ושאינה אהבה בטלה דבר בטל בדבר' שתלוי אהבה כל במשנה דאיתא מה י"עפ נאמר דרכינו
 במה ואמרתם' כו אתכם אהבתי שבפסוק"וז. דבר בשום' תלוי אינה ה"להקב י"בנ אהבת כן וכמו. עולמית בטילה

 הוא' הפי אך. אהבתנו במה השאלה על התשובה מובן ואין. 'כו יעקב את ואוהב' כו ליעקב עשו אח הלא אהבתנו
 על הוראה בזה אין יעקב בצדקת תלוי' הי ואילו לבן אב כטבע גזירתהכתוב הוא רק דבר בשום' תלוי האהבה שאין

' הי לכן בעצם היא הוא ברוך להקדוש ישראל בני אהבת כן וכמו. בעצם אהבה הוא אך. מעשו יותר ליעקב אהבה
 מכל למעלה הוא ישראל בני נדבת אבל. ורמה גבוה מעלה מאוד' הי מהמשכן הבנין שזה שהגם. בנדבתהמשכן מותר
 המעשה ימי כל כי.בשבת יתירה נשמה ענין והוא. מותר הכתוב קראו הרי. בנין ובשום דבר בשום תלוי ואינו דבר

 אהבה אות שהוא נשבתין המעשים וכל טובה מתנה ובשבת. מעשיות במצות האדם עבודת כפי בדבר' תלוי האהבה
 נשמה' בחי הוא השבת עדות אבל. הדור כפיזכות רק תמיד מתקיים אינו המשכן אהבת לכן. בדבר' תלוי שאינה
 ד"תרנ :ש"כמ בדבר' תלוי שאינה יתירה

 
  

. העגל חטא על ה"הקב להם שויתר עדות י"פרש. 'כו משה פי על פקד אשר העדות משכן המשכן פקודי אלה בפסוק .7
 בני ויתנצלו כתיב החטא ואחר.סיני בהר י"בנ שקבלו העדי והוא. העדות לוחות ש"כמ התורה היא העדות והנה

 נרו בהלו מלשון האהל י"פרש ונטלן ה"רע משה זכה וכולן זה על ל"חז דרשו האהל את יקח ומשה. עדים את ישראל
 חירות' ונק. בהתגלות י"בנ על שורה התורה אור' שהי הלוחותחירות על חרות' עלי שכתוב התורה אור וזהו. 'כו

 החטא י"וע. ח"אוה' בס כ"ג ש"כמ הלוחות אל ומקום ארון נצרך לא החטא קודם ולכן. והטבע מהזמן למעלה' שהי
 שוב' הי שלא. ש"ע זימנא' לי דשויא ק"בזוה' פי. מועד אהל לו וקרא' כו יקח וכתיבומשה. זו ממדריגה נפלו

 שנה עולם' בחי שיש א"במ ש"כמ. העדות זה יתגלה ששם משכן נצרך כן וכמו. מיוחדים בזמנים רק הקדושה
' שהי משה פי על פקד אשר. ומקום עולם' בחי העדות משכן' כ עתה ולכן. אלה מכל למעלה הוא החירות' ובחי.נפש



 יכול' הי לא החטא י"ע כי. מעשההעגל על להם שויתר וזה. בזמן ל"כנ מועד אהל ונקרא. י"בנ מכל למעלה נפש' בחי
 ה"תרנ :העדות להתגלות שם שיוכל המשכן מקום התשובה י"ע וניתקן. העדות זה להתגלות

  
 צריכין ומה. ביניהם שכינתו השרה שהרי העגל מעשה על ה"הקב להם שויתר לישראל הוא עדות העדות משכן .8

 כל שתיקנו ולהראות אתלבם לחזק המשכן י"ע עדות ה"הקב להם ונתן החטא י"ע י"בנ מאוד נשפלו כי אך. עדות
 ש"ית אלקותו על להעיד שנבראו ישראל בני ובוודאי. עדי אתם כדכתיב ה"הקב על עדים הם י"בנ ובאמת. החטא
 זה' הי שלא ה"הקב להם שהראה עד בעדותן י"נתרשלובנ ולכן. ו"ח ז"ע עובדי הם שיהיו יתכן איך אחד שהוא
 י"בנ ראוין היו לא וכדאיתא. כבראשונה ש"ית עליו להעיד ראוין ושהם. רב הערב י"ע במקרה רק בעצם החטא
 ניתקן התשובה י"ע כי וידע בעיניו ביותר נופל' יהי שלא תשובה בר לכל להודיע'פי. תשובה להורות רק חטא לאותו

 במקדש השכינה השראת מעין שהיא סוכה מצות ניתן ומחילה סליחה יום שהוא כ"יוה אחר כן וכמו. כבראשונה
 [ז"תרנ :עליהם שכינה שתשרה הם ראוים כי תשובות בעלי לחזקלכל

 
' כו קרא השמיני ביום תקרא' נערותי המילואים ימי' ז' עמודי חצבה ביתה בנתה חכמות קרא השמיני ביום פ"ע' במד .9

 התקרה שכל עמודים' נק שלכן. הטבע הבניןשל ימי' ז מקודם לתקן צריכין עת בכל כי והענין. שם הדרשות ושאר
. סיני בהר' העשוי' פי א"במ ש"כמ' העשי כל תיקון מקודם' הי הדיברות להמשיך שזכו סיני ובהר. עליהם סומכת

 להמשיך זכו ואז. החטא י"ע' שהי החסרון את שמילאו המילואים ימי' ונק. יהמשכן"ע התיקון' הי החטא אחר כ"אח
' ז' כו וספרתםלכם עתה גם וכן. התורה קבלת עד מ"מיצ' הי וכן. כנודע מהטבע למעלה שהוא השמיני מיום הארה

 הוא זאת כי אמר ל"ז ז"ומו. העליון מעולם להארה השבועות בחג כ"אח זוכין המדות תיקון הוא תמימות שבתות
' במס ש"ע' כו המדות כל התאספות היא' כישבוע השבועות' ז אלה השביע השבע סיני מהר ועומד מושבע ענין

 אליו הכל האהבה י"ע לבטל האדם מעורר' ית הבורא שאהבת י"ע התפעלות שיש והענין. ל"ז מ"הרי' בחי שבועות
 כיונים עיניו' דכ. עליונה הארה זה על חל ואז. ל"כנ שבתות שבע והם. 'כו האמת הכרת י"וישע. היראה י"ע ויש. 'ית
 ימי מקודם לכןיש. 'ית הבורא השגחת ז"ע חל ואז לשלימות לבוא צריכין שמקודם היינו. מלאת על יושבות' כו

. להשיג שיכולין הכח ידכם את ימלא מקודם ולכן[ וסובב ממלא' בחי כעין והוא. ]השמיני יום' בחי כ"אח המילואים
 שמיני  א"תרמ :העליון מעולם כהנים המשכתברכת מתנה והוא ידיו את אהרן וישא כתיב כ"ואח

 
  
  

 
 

-------------------------------------------------- 

ן ּוְבַצְלֵאל כב י-בֶּ ן אּורִּ ה ְלַמֵטה חּור-בֶּ ה ְיהּודָּ שָּ ל ֵאת עָּ ר-כָּ ה-ֲאשֶּ ּוָּ ה צִּ ת ְיהֹוָּ ה-אֶּ  :ֹמשֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 בסיני למשה שנאמר למה דעתו הסכימה  ,רבו לו אמר שלא דברים אפילוביאור ענין 
 

 י"רש
 

 משה את  'ה צוה אשר כל את עשה  'וגו אורי בן ובצלאל
 

 למה דעתו הסכימה  ,רבו לו אמר שלא דברים אפילו  ,משה את  'ה צוה אשר כל אלא  ,כאן כתיב אין משה אותו צוה אשר
 אדרבה דהא  ,קאמר להתנדב צווי לענין לא)  ,משכן כך ואחר כלים תחלה לעשות לבצלאל צוה משה כי  ,בסיני למשה שנאמר
 ריש ה"ע רבינו משה וציווי  ,הקרשים ציווי כך ואחר  ,יריעות מנורה שלחן הכלים מתחלה  ,תרומה בפרשת ה"הקב צוה להיפך
 ראה תשא כי בפרשת ותמצא  ,כסדר יפעול איך לפועל ציווי לענין מיירי הא  ,הכלים כך ואחר ואהלו המשכן תחלה  ,ויקהל
 מה  ,צריכין שיהיו מה להכין להתנדב לענין אבל  ,הכלים כך ואחר  ,מועד אהל את מתחלה הוזכר  ,'וגו בצלאל בשם קראתי

 ,הענין הפך לבצלאל צוה ה"ע רבינו שמשה מנלן תאמר ואם  .).נה ברכות) הרואה פרק בתוספות ועיין  ,תחלה שמתנדב מה לי
 מדכתיב קרא והאי  ,עמהם שדיבר מה וקצר  ,'וגו אהליאב ואל בצלאל אל משה ויקרא ויקהל בפרשת דכתיב כיון  ,לומר ויש 

 בית תחלה לעשות העולם מנהג בצלאל לו אמר  .)היטב ודוק  .בהיפוך להם מצוה דהיה חזינן  ,משה את  'ה צוה אשר כל
 וכן  ,ה"הקב לי צוה כך וודאי כי  ,היית אל בצל  ,משה אמר  ,ה"הקב מפי שמעתי כך לו אמר  ,בתוכו כלים משים כך ואחר
             כלים עשה כך ואחר תחלה המשכן  ,עשה

 



 שפת אמת
 

. השמים מן התעוררות' הי מקודם דהנה. 'כו כולנה על עלית ואת חיל עשו בנות רבות משה אל המשכן את ויביאו ובמדרש
 המשכן י"בנ ועשו. מלמטה התעוררות להיות ועתההוצרך. לשמים ישראל של לבן והמשיך השמים מן התורה הביא ה"ומרע

. הצריך תיקון בעצמותם י"בנ שתיקנו עד כחו לתת ה"רע משה יכול' הי לא כי חיל עשו בנות רבות ש"וז. ה"מרע אל והביאו
 אחר כלומר. 'כו עם ראשי בהתאסף. ה"מרע זה מלך בישורון ויהי ש"וכמ. ה"מרע של כחו חל אחדאז להיות וכשנתקרבו

' ראי' בחי אספקלריאהמאירה הנהגת שחל' בחי אותם ויברך' כו משה וירא ש"וכמ. ה"רע משה של כחו חל י"בנ שנתאחדו
 התעוררות צריך' שהי ל"כנ הוא' כו המשכן מלאכת בכל וכן' כו השקל במחצית ה"רע משה נתקשה ל"חז ורמזו. לעיל ש"כמ

 הארה שבת. ל"הנ' בחי' ב הם החודש וביום יפתח השבת ביום. סגור'יהי' כו קדים הפונה' כו שער' וכ. לי פתחי ש"כמ מלמטה
 מפתח. להדלת שיש מפתחות' ב כמו והם. פ"שבע תורה' בחי ד"ב בקידוש ותלוי התחדשות שצריך מקום וחודש. משמים

 ראשן זוקף ה"מרע כי. 'כו ישראל בני ראש את תשא כי ש"וז. י"בנ בלבות החיצון אחד ומפתח בשמים ת"להשי אחדכביכול
 נעשה השקל מחצית ומנדבת. המשכן את המקים"מרע ואז. הראש עד הרגלים עם הגוף להעלות צריכין י"בנ אבל. ישראל של
 הגלגולת עד העקבים להרים צריכין י"שבנ עקב לשון בקע. לגלגולת בקע והרמז. ה"מרע י"ע נעשה והקמה. המשכן כלי כל

 זכה כ"אח. י"בעזה שם ש"כמ רגליו יעקב וישא ש"כמ עקב' י יעקב. וישראל יעקב' בחי הם ל"הנ'בחי' וב. ל"כנ הראש שהוא
 להיות דעת בלי שלאלעשות ודעת לחכמה שרומז' הי אחר המעשים כל לשקול השקל מחצית' בחי והוא. ראש לי. ישראל לשם

 של כחו בו ניתן כ"ואח. עליהם עומד שהכל האדנים שהם המשכן יסוד נעשה ז"ועי. ת"להשי מעשה בכל והרצון המחשבה
 האמונה נתברר האמת י"שע א"במ' שכ ואמונה אמת' בחי הם ל"הנ' ובחי.'לה ישראל של ראשן שזוקף ראש לי' בחי ה"מרע
 את עשה' כו ובצלאל ש"כמ. האמת המשיכו בחושך האמונה ידי על התיקון' הי כ"אח. החטא שקודם ראשונה מדריגה וזה

 י"ע בחושך י"בנ כי להודיע. 'כו מראה אני אשר ככל וכתיב ה"מרע לו אמר שלא מה אפילו ל"חז דרשו' ה צוה כלאשר
 וירא ש"כמ' ית רצונו בתומם עושין י"כיבנ למעלה רואין והמה הנביאים מכל יותר שבשמים אביהם דעת לכוון יכולין האמונה

 נתקשה ל"חז מאמר עוד ויתבאר. 'כו לי פתחי' כו ער ולבי ישנה אני ש"וז. בעיניו תימה לדבר שנראה מה' כו עשו והנה משה
 יכולין גמורים צדיקים אין עומדין תשובה שבעלי במקום ל"ז מאמרם י"עפ. הכבוד מתחתכסא מטבע לו והראה ה"מרע

 י"בנ רקבעשיות זו מדריגה על לעמוד ה"מרע יכול לא לכן. דלתתא אתערותא. תשובה' בבחי הדרך' הי עתה הנה כי. לעמוד
 למעלה ה"מרע' בחי כי אם. ]הכבוד כסא תחת חקוקה שצורתו ל"כנ יעקב' בחי והוא הכבוד כסא עד שמגעת התשובה בכח
 [:ל"כנ ישראל שם' בחי הכסא על אדם' בחי מזה

 
 

-------------------------------------------------- 

יאּו לג בִּ ת ַויָּ ן-אֶּ ְשכָּ ל ַהמִּ ה-אֶּ ת ֹמשֶּ ל-אֶּ ֹאהֶּ ת הָּ ל-ְואֶּ יו-כָּ יו ֵכלָּ סָּ יו ְקרָּ שָּ ו ְקרָּ יחָּ יו] ְברִּ יחָּ יו  [ְברִּ  ְוַעֻמדָּ
נָּיו  :ַוֲאדָּ

-------------------------------------------------- 
 

 מאליו   המשכן הוקםביאור ענין 
 

 י"רש
 

 'וגו המשכן את ויביאו
 

 שום להקימו יכול היה שלא  ,הקמתו ה"הקב לו הניח  ,במשכן מלאכה שום משה עשה שלא ולפי  ,להקימו יכולין היו שלא
  ,אדם ידי על הקמתו אפשר איך  ,ה"הקב לפני משה אמר  ,העמידו ומשה  ,לזקפן באדם כח שאין הקרשים כובד מחמת  ,אדם
 תנחומא רבי מדרש  .מאליו הוקם  ,המשכן הוקם שנאמר וזהו  ,מאליו וקם נזקף והוא כמקימו נראה  ,בידך אתה עסוק לו אמר

              )א"י פקודי)
 

 שפת אמת
 

 והיו. המאירה אספקלריא' בחי להם ברור הכל' הי כי. לעדות צריכין היו לא החטא מקודם כי. העדות משכן .1
 המצות י"ע וכמוכן. המשכן י"ע לבירור צריכין היו כ"ואח. בעצמם עדים הם זכאים י"כשבנ ש"כמ עדים י"בנ

 והשבת ה"הקב דאיתא השבת כן וכמו. ישראל בני בלבות האמת שמבררין עדים הם וגם. המשכן פקודי שנקראו
. עדי אתם ש"כמ' ית מלכותו למטהכבוד לברר נבראו י"ובנ. תכלית לו אין הבירור כי. זה על זה מעידין י"ובנ
 למעלה מדריגה והכל. השבת אל ובירור עדות נותן ה"והקב י"בנ אל מברר שהשבת מזה למעלה בירור ויש

 ישראל בני שכל' פי. כולנה על עלית ואת חיל בנותעשו רבות' ובמד. משה אל המשכן את ויביאו' וכ. ממדריגה



' הי זו' שעלי עלית ואת ש"וז. ה"מרע כח חל ואז. ה"רע למשה התקשרות נעשה זה ומכל. כחו כפי א"כ עשו
 העליון עזר זה כל על חל ה"מרע הארת' שהי שאחר. מעצמו המשכן איתאהוקם כ"אח. 'כו בנות רבות בהקדמת

 קידשו י"בנ דורות כל ובאמת. וקדש ראה כזה והראהו שנתקשה ל"חז כתבו לכם הזה החודש בפרשת וכן. ש"ית
 הראשון' הי שהוא ההתחדשות שורש לו שהראה' הראי בכח ה"למרע עד לדור דור והכלבהתקשרות החודש

 י"שישלבנ השורש בחלק הוא והגמר. הארץ כל אדון על העומדים היצהר בני אלה ואהרן משה על' במד ש"כמ
. 'כו הראשון בחודש מראשון ויפרע ראשון יבוא' במד ש"כמ ראשון שהוא ניסן ח"בר הזמן וגם. בשמים

 לא כ"ואח. 'כו העםלהביא מרבים ש"כמ תיקונים הרבה צריך' הי מעשה לידי שבא עד למשכן הנדבה מהתחלת
 הנדבה הוא שקלים אלו פרשיות סדר כן וכמו. תקים הראשון בחודש ה"למרע שנאמר עד להקימו יכולין היו
 כח ומתרומם התחדשות כח בא עדשבניסן התשובה בכח ולהתטהר נגדו לגבור וצריכין ש"ימ עמלק בא כ"אח

 והוא חדשה מתרומה קרבן והבא חדש נאמר ובניסן. השקלים על משמיעין באדר כי מעשה לידי לבוא הנדבה
 :ל"כנ המשכן הקמת כמו הנדבה התרוממות

 
 המשכן עשיות גמר ה"ומרע. דברו קול לשמוע זכו המשכן מעשה ידי שעל הפשוט. 'כו לשמוע דברו עושי' במד .2

' ה צוה אשר הדברים אלה ובשבתכתיב דבמשכן הענין וביאור. משה אל ויקרא לכן. להקימו יכולין' הי שלא
. 'ית רצונו אחר המעשים כל להנהיג שמים מלכות והוא. 'העשי תיקון דברו עושי והיינו' עשי שנקראו לעשות

 שההנהגה. לדור אחד דבר כענין. הנהגתו אחר נמשכין שיהיו' הבוראית הנהגת היינו נעשה' ה דבר אשר ש"כמ
. דברו בקול לשמוע ש"וז. שבמעשה לפנימיות כ"אח זוכין ז"ועי. אדנות שם ת"ר' כו דבר אשר לכן. דבר' נק

' בפ לעיל ש"מ והוא' כו ויקרא ש"וז. וקול דיבור חיבור. שורשו עד' העשי תיקון היינו הקיםהמשכן ה"ומרע
 וכן. מהטבע אורשלמעלה מהמשכות ברכה ושורה שמים שם עליו חל השלימות תיקון שאחר והותר' בפי ויקהל

 וראשי הנשיאים כ"מכש י"בנ נפשות נתרוממו המשכן גמר שאחר. ישראל נשיאי ויקריבו המזבח בחנוכת ש"מ
 הדעת התרוממות להרגיש י"בנ ראשי שצריכין למלכיישראל ה"ר שהוא ניסן חודש בכל מזה יש כן וכמו. י"בנ

. לפרט הצריך כלל. הפרטים י"ע בא הראשים וכח. הפרטים הם פקודים. הפקודים על העומדים הם. הללו בימים
 י"רש ש"וז. ישראל כללות בכח' הי ה"מרע התרוממות גם כי. מעם כתיב ז"עכ. מעם הרימותיבחור' במד וכן

 התרוממת כי להם ת"השי והשיב. במדריגתם לעמוד זכו שלא שפלות קצת להם' הי י"בנ כי. 'כו כבושין דברי
  ויקרא מ"תר: ישראל כללות בעד הוא ה"מרע

 
 

-------------------------------------------------- 

ה ַוַיְרא מג ת ֹמשֶּ ל-אֶּ אכָּה-כָּ ֵנה ַהְמלָּ שּו ְוהִּ ּה עָּ ר ֹאתָּ ה ַכֲאשֶּ ּוָּ ה צִּ שּו ֵכן ְיהֹוָּ ְך עָּ רֶּ ם ַוְיבָּ ה ֹאתָּ  :ֹמשֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 עלינו אלהינו  'ה נועם ויהי  ,ידיכם במעשה שכינה שתשרה רצון יהי להם אמרביאור ענין 
 

 י"רש
 

 משה אותם ויברך
 

 מזמורים א"מי אחד והוא  ,).יז  ,צ תהלים)  'וגו עלינו אלהינו  'ה נועם ויהי  ,ידיכם במעשה שכינה שתשרה רצון יהי להם אמר
             למשה שבתפלה

 
 נעשו מצרים ביציאת כי הוא הענין. 'כו אמי' כו אחותי שקראה עד מחבבה זז לא אמו לו שעטרה' כו וראינה צאינה במדרש

 דבר אשר כל ואמרו בסיני שנתממו ל"ז ש"כמ אחותי'בחי הוא התורה בקבלת כ"אח. בתי' בחי והוא ש"ית לעבודתו כלים י"בנ
 והטעם. לעמוד יכולין גמורים צדיקים אין עומדין תשובה שבעלי במקום ל"חז ואמרו בתשובה ששבו החטא ואחר. נעשה' ה
 שעטרה המשכן' בחי וזהו. חדשה המשכה ס"מא המשיכו תשובה כשעשו ישראל כלל כ"מכש. חדש נתקןדרך תשובה י"ע כי
 הוא בת' ש. 'הג אלה כל ושבתכולל. סוכות שבועות פסח רגלים' ג' בחי והם. י"בבנ תמיד נמצאים האלה הדרכים וכל. אמו לו
 שכולו ליום שרומז שבת. אחותי הוא התורה קבלת של שבת. בתי' בחי הוא מצרים ויציאת בראשית שבת. הבת של מדריגות' ג

 חלק להם יש תשובה בעלי וכל. חדש דרך' ויהי. מחטאים הפגמים כל נתקן' יהי באמתלעתיד כי. ת"בע. אמי' בחי הוא שבת
 ידינו ומעשה.'ית לעבודתו דעת לנו ישפיע ה"שהקב בתי' בחי הוא' כו' ה נועם ויהי כתיב' הג אלו ועל. שלעתיד הדרך מזה

 הפגמים תיקון' בחי שהוא ל"ז י"האר בכוונת איתא כוננהו ידינו ומעשה. עצמינו במעשה שנזכה אחותי' בחי הוא עלינו כוננה
 דעשיית' כו נועם ויהי בברכת משה אותם שבירך איתא ולכן.החטא תיקון י"ע חדש דרך שנמשך והיינו. ש"כמ שהוא ש"ע

 :ל"כנ התשובה בכח' הי המשכן
  



  



 


