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  שלח
 



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

ַלח ב ָך-שְׁ ים לְׁ ָיֻתרּו ֲאָנשִׁ ַנַען ֶאֶרץ-ֶאת וְׁ י-ֲאֶשר כְׁ ֵני ֹנֵתן ֲאנִׁ בְׁ ָרֵאל לִׁ שְׁ יש יִׁ יש ֶאָחד אִׁ ַמֵטה ֶאָחד אִׁ  לְׁ
ָלחּו ֲאֹבָתיו שְׁ יא ֹכל תִׁ  :ָבֶהם ָנשִׁ

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

 שלח תרצה אם לדעתך לך שלחביאור ענין 
 

 י"רש
 

 לך שלח
 

  ,).כב  ,א דברים) לפנינו אנשים נשלחה ואמרו ישראל שבאו לפי  ,שלח תרצה אם  ,לך מצוה איני אני  ,):לד סוטה) לדעתך
 אתכם אעלה שנאמר  ,טובה שהיא להם אמרתי אני  ,מרא  ,בשכינה נמלך ומשה  ,)שם)  'וגו כלכם אלי ותקרבון שנאמר כמה
       ).ח ז  ,טז ר"במ) יירשוה לא למען  ,המרגלים בדברי לטעות מקום להם נותן שאני חייהם  ,).יז  ,ג שמות)  'וגו מצרים מעני

 

 שפת אמת

ולכן כיבוש . בכח יגיעה שלו' פ שצריך האדם לעמוד עלי"י היא תורה שבע"א' כי בחי. וענין שלח לך לדעתך אם תרצה שלח
ולכן כשמיאנו בארץ שוב לא היו יכולין . ה מסכים ומסייע להם"והקב[ ונכבשה( ]וכבשוה)ש "י עצמם כמ"י תליא ברצון בנ"א

יום לקבל ' ה בהר מ"משה רבינו ע' פ וכמו שהי"תורה שבע' יום אם היו עומדים בנסיון היו מתקנים בחי' ובאלו המ. לכנוס
ויבואו עד נחל ' וכ. ה"ח ושס"כנגד צורת הולד שהוא ציור אדם שלם ברמ. י"פ וא"יום הכנת תורה שבע' מ 'התורה כן הי

ש גוי אחד "כמ. י שמיוחד להם"נראה שזכו למצוא פנימיות נקודת א' ומאחר שהכתוב מייחד המקום על כן קרא כו. 'אשכול כו
רק לרמוז שהוא . ל אחד"ידענו שהוא אחד ל. חר שכתיב אשכולומא. ה"ל ע"ישרא' ד גי"ם אח"ל ענבי"רמז לדבר אשכו. בארץ

ומה שהיו מתקנים . שנה יום לשנה' י מ"כ לחזור ולתקן להיות מוכן לא"אשכול אחד המיוחד בארץ וכשחטאו הוצרכו אח
 :כ שנה"מקודם ביום אחד הוצרכו אח

 

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

נּו ַנֲעֶלה ָעֹלה ַוֹיאֶמר ֹמֶשה-ֶאל ָהָעם-ֶאת בָכלֵ  ַוַיַהס ל ָיַרשְׁ י ֹאָתּה וְׁ  :ָלּה נּוַכל ָיכֹול-כִׁ
-------------------------------------------------- 

 

 שמיםל ועלו סולמות עשוביאור ענין 
 

 י"רש
 

 נעלה עלה
 

     דבריו בכל נצליח  ,שם ועלו סולמות עשו אומר והוא  ,בשמים אפילו
 

 שפת אמת
 

א "ש במ"כי בודאי הרגישו המרגלים כי אינם מוכנים לכנוס לארץ ישראל כמ. 'והביא כו' בפסוק אם חפץ בנו ה .1
אבל דור המדבר דורו של . אך תחת כל השמים כתיב. שנה' ולא היו מוכנים לכנוס עד אחר מ' דכתיב לכל זמן ועת כו

ל עלה נעלה אפילו יאמר עשו סולמות לעלות "זהו שרמזו חזו. כל תהליכות שלהם למעלה מן השמים' ה הי"מרע
כי אם היו מצליחים ' וזהו שלח לך כו. י הטבע לא היו מוכנים לעלות"הם הדברים שדברנו כי עפ. 'לשמים כו

ה נכנס עמהם וכן כתיב בגאולה העתידה "גם מרע' בשליחותם והיו נכנסין באופן זה שלמעלה מן הזמן והטבע הי



ואז ' ת מעוררין רצונו ית"י תשוקה באהבה רבה להשי"י שע"והכל תלוי ברצון בנ. 'זכו אחישנה כו בעתה אחישנה
' ולכן יש לנו ללמוד מזו הפרשה שהגם שבאמת לא הי. 'והביא כו' ש אם חפץ בנו ה"וז. אין מניעה מצד הזמן והטבע

לנו תשוקה של אמת לשוב ' ות הזה אם היבאין וכמו כן בגל' ת כראוי הי"י להשי"הרצון בלבות בנ' מ אם הי"הזמן מ
 :אמן. יחיש וימהר גאולתינו' אליו ית

 
ל מהמדרש אפילו אומר לנו עשו סולמות ועלו "י ז"פרש. 'עלה נעלה כו' בפסוק ויהס כלב את העם אל משה כו .2

צריך ' הי הענין הוא כי בודאי המרגלים הבינו וראו כי לא הגיע העת לרשת את הארץ כאשר באמת כך. 'לרקיע כו
תחת כל השמים אבל למעלה בשמים כמו ' פ הפסוק לכל זמן ועת כו"א ע"אכן כתבתי במ. שנה במדבר' להיות עוד מ

ה שהוריד להם תורה מן השמים והנהגה זו הוא למעלה מהטבע "שהיו דור המדבר נמשכין אחר הנהגת מרע
ה היו יכולין לכנוס והיו "ובמדריגת מרע. תי הטבע לא הגיע הע"לכן הכל אמת כי עפ, והתחלקות העתים והזמנים

עלה נעלה הגם כמו שאנחנו עתה אין בנו יכולת אבל הקדוש . אל משה' ש ויהס כו"וז. מתעלין ומתרוממין מן הטבע
ש שלח "ה כמ"מרע' רק מצד בחי' וכל השליחות הי' ש עשו סולמות כו"וז. ברוך הוא יעלה אותנו למעלה מן הטבע

ה שנשאר "עוד גלות כמו התורה שנתן לנו מרע' ה לא הי"נסין באמת באופן זה בכחו של מרעואם היו נכ. 'לך כו
ל שלולי חטאם "הרמז כנ. באב' לדורות בט' י המרגלים נקבע בכי"ל שע"ש חז"וז. ש לא תשכח מפי זרעו"לדורות כמ

 : ל"נחרב המקדש כנ' לא הי
 

נצליח בכל דבריו כי בודאי בדרך הטבע לא היו יכולין י אפילו בשמים ואומר עשו סולמות "בפסוק עלה נעלה פרש .3
אכן כל הנהגות דור המדבר היו למעלה מן הטבע שכל דבר שלמטה יש לו . לכנוס לארץ ישראל כאשר ראו המרגלים

י "מסעי זאת הארץ אשר תפול לכם פרשנו שם כשכבשו א' י כתיב בפ"י וירושלים שניתן לבנ"וא. שורש למעלה
ה היו "נכנס דור המדבר בכח מרע' אכן אם הי. 'כעיר שחוברה לה כו' חלק שלמעלה כענין שכשלמטה ניתן להם ה

ש כמה "עדיין הזמן כמ' ולכן הגם שלמטה לא הי. י שלמטה"נמסר להם א' י שלמעלה ובכח זה הי"כובשין מקודם א
אבל . תחת השמים' כוא לכל זמן ועת "ש במ"שנה במדבר הכל כפי דרך הכיבוש שלמטה וכמ' טעמים למה איחרן מ

' ובמד. ז אין מוקדם ומאוחר בתורה לכן היו יכולין לכנוס בכל עת"למעלה מן הזמן שהוא דרך התורה שרמזו ע
כי הנה . 'אני אמרתי אלקים אתם כו' ד ותפרעו כל עצתי כו"הה' בכל האותות כו' בפסוק ועד אנה לא יאמינו כו

' פן ינחם כו' דרך ארץ כו' ש ולא נחם כו"שלא בדרך הטבע כמהמגיד מראשית אחרית הכין הנהגות דור המדבר 
. ש כאן עמלק יושב בארץ הנגב לכן העלה אותם מלמעלה מדרך הטבע"בראותם מלחמה זו מלחמת עמלק כמ

. ועשרה נסים נעשה לאבותינו כדי להוציא אותם מכל העשרה מאמרות שהם מלובשים במעשה בראשית והטבע
י "ה ויצא מכל הטבע לכן שילם הקדוש ברוך הוא שכרו והעלה הנהגת בנ"ת שנתנסה אאעובאמת בזכות עשרה נסיונו

אבל כתיב וינסו . גלות ושום אומה ולשון שולטת עלינו' ואלו היינו נמשכין אחר זה הדרך לא הי. למעלה מן הטבע
. ם ונמסרו תוך הטבעז דורש ותפרעו כל עצתי כי פגמו בכל העשרה נסים שנעשו לה"וע. 'עשר פעמים כו' אותי כו

והגם שהיו מאמינים בני מאמינים אבל לא נמשכו לגמרי אחר . 'בכל האותות כו' ולכן התרעם עליהם לא יאמינו כו
ה לכנוס "עיקר השליחות שלח לך לראות אם יתמשכו אחר זה הדרך ויוכל מרע' וזה הי. ההנהגה העליונה שלו

א "שראה מדברי המרגלים שאין נמשכין אחר זה הדרך ידע שא ה שיכנסו אחר"ונראה שלכך לא התפלל מרע. ]עמהם
ונראה שבשביל זה נחלקו קרח ועדתו שידעו שלא ביקש . ש סלחתי כדבריך"להם לכנוס וביקש רק שיסלח חטאם כמ

ובאמת לולי הנסים שנעשו להם [. ה והוא אמת ותורתו אמת"ה רעיא מהימנא ועבד נאמן להקב"אבל מרע. יותר
. 'ה הוכיחם מכח אלה הנסים במדבר אשר נשאך כו"דברים שמשה רבינו ע' רין למצרים כדמצינו בפבמדבר היו חוז

 :ואם היו מאמינים כראוי היו נכנסין לארץ מיד. פ שלא חזרו למצרים"ולכן פעל עכ
 

 
 

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

ָשם לג ינּו וְׁ ים-ֶאת ָראִׁ ילִׁ פִׁ ֵני ַהנְׁ ן ֲעָנק בְׁ ים-מִׁ לִׁ פִׁ י ַהנְׁ הִׁ ֵעיֵנינּו ַונְׁ ים בְׁ ֵכן ַכֲחָגבִׁ ינּו וְׁ ֵעיֵניֶהם ָהיִׁ  :בְׁ
-------------------------------------------------- 

 



 בכרמים יש נמלים לזה זה אומרים שמענוביאור ענין 
 

 י"רש
 

 בעיניהם היינו וכן
 

              ).לה סוטה) כאנשים בכרמים יש  )חגבים א"ובס ם"רא) נמלים  ,לזה זה אומרים שמענו
 

 שפת אמת

איתא החטא שלהם כי מי ' ובמד. 'י וכן היינו בעיניהם שהיו אומרים נמלים יש בכרמים כו"בפסוק כי לחמנו הם דאיתא ברש
כי הכל י שהיו שפלים בעצמם כחגבים לכן כן היו בעיניהם "אבל הכל אמת כי ע. ש"הגיד להם שמא היו אצלם כמלאכים ע

לישראל במי להלחם ' א רק כדי שיהי"ש כי כל כחות הסט"וז. א בפסוק ולאום מלאום יאמץ"ש במ"תלוי בעבודת האדם כמ
לכן ' בהית לאסתכולי באפי' ואיתא דמאן דאכיל דלאו דילי. ש בספרים שהכל מרוב טובות הבורא"בזכותם כמ' וכדי שיהי
י רק נתנו מקודם לכנען כדי "י לבנ"לתת מיד א' בידו ית' ובודאי הי. ו שלנולחמנ' י בכח מעשיהם ונק"ת שיזכו בנ"עשה השי
ש לחמנו הם רומז גם על "וז. ארץ ישראל על שמם כי זכו במעשיהם לכך' לכך נק. י בכח מעשיהם ומעשה אבותיהם"שיקחו בנ

קיום באמת רק כמו אחיזת שאין להם בעצמותם סדר וציור ו' סר צלם פי. לנו להלחם עמהם' המלחמה שכל כחם רק שיהי
כי כל זה הרגישו המרגלים וגם זה לא הוטב בעיניהם שעל ידי . ל עוד בפסוק וכן היינו בעיניהם"וי. א מזה"ש במ"עינים כמ

ש בדברי "אבל באמת כך הוא המדה וכמ. ז הוציאו דבה"להם והיינו כחגבים מיד וכן היינו בעיניהם וגם ע' קצת שפלות שהי
 :'ל בפרשה זו בענין והתחזקתם כו"ר ז"ז מו"קדשו של אא

 

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

לּו מד פִׁ ית ַוֲארֹון ָהָהר ֹראש-ֶאל ַלֲעלֹות ַוַיעְׁ רִׁ ה-בְׁ הֹוָ ֶקֶרב ָמשּו-ֹלא ּוֹמֶשה יְׁ  :ַהַמֲחֶנה מִׁ
-------------------------------------------------- 

 
 י"רש

 
 עפלווי
 

 ישעיה) ובחן עופל  ,).ח  ,ד מיכה) ציון בת עופל וכן עזות לשון ז"בלע ש"אינגרי  .).ד  ,ב חבקוק) עפלה הנה וכן  .חוזק לשון
         ברשות שלא חשכים הלכו  ,אופל לשון מפרשו תנחומא ומדרש  .).יד  ,לב

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

ָהָיה כד ם וְׁ ָתה ָהֵעָדה ֵמֵעיֵני אִׁ ָגָגה ֶנֶעשְׁ שְׁ ָעשוֹ  לִׁ ֹעָלה ֶאָחד ָבָקר-ֶבן ַפר ָהֵעָדה-ָכל Ìוְׁ ֵריחַ  לְׁ יֹחחַ  לְׁ  נִׁ
ה ָחתוֹ  ַליהֹוָ נְׁ כוֹ  ּומִׁ סְׁ נִׁ ָפט וְׁ שְׁ יר ַכמִׁ עִׁ ים-ּושְׁ זִׁ ַחָטת ֶאָחד עִׁ  :לְׁ

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

 היינו השופטים העדה יניעביאור ענין 
 

 י"רש
 

 לשגגה נעשתה העדה מעיני אם
 

 אלילים עבודת לעבוד מותרת שהיא העבודות מן אחת על והורו ששגגו כגון  ,שוגג ידי על זו עבירה נעשתה העדה מעיני אם
             בכך

 



 שפת אמת

עיני העדה והם הדעת והמוחין של ' קי נמשכין אחר השופטים שנ"שבנ' פי. 'ושפטו את העם כו' בפסוק שופטים כו .1
וכפי הראשים וצדיקי עולם שהיו . ויועצינו כבתחילה כי כליות יועצות' ז מבקשין השיבה שופטינוכו"וע. י"בנ

 שופטים מ"תר: י אחריהם"נמשכו המחשבות והרצונות של כל בנ. מנהיגים של ישראל
 

רגלים מאירים על כל ימי ' כמו כן הג. י"על כל נפשות בנדכמו הסנהדרין שהם עיני העדה . רגלים' נסמך פרשה זו לג .2
ק "וכמו כן במקום ירושלים ובהמ. לכן נידונים בהם בפסח עלהתבואה בעצרת על פירות אילן בחג על המים. השנה

ובאמת אלה השופטיםיש מזה בכל נפש ישראל בפרט שאין לך אדם . שמשם הוראה יוצאה לכל העולם' מורי' שנק
וכמו כן בנפש הנשמה דנה את הגוף והארת הנשמה אינושוה בכל . ובשעה זו צריך לתקן כל הזמניםשאין לו שעה 

חושים ואלה האיברים מנהיגים את כל הגוף ומצות שופטים תתן לך ' בו וכמו ה' שיש אבר שהנשמה תלוי. האברים
 שופטים [ו"תרנ: היא גם בכל נפש בפרט

 

 

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

ֵני-ֶאל ַדֵבר לח ָרֵאל בְׁ שְׁ תָ  יִׁ ָאַמרְׁ ָעשּו ֲאֵלֶהם וְׁ ת ָלֶהם וְׁ יצִׁ ֵפי-ַעל צִׁ ֵדיֶהם ַכנְׁ גְׁ ֹדֹרָתם בִׁ נּו לְׁ ָנתְׁ ת-ַעל וְׁ יצִׁ  צִׁ
יל ַהָכָנף תִׁ ֵכֶלת פְׁ  :תְׁ

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

 ו מציץ מן החרכיםציצית לשון הסתכלות כמביאור ענין 
 

 י"רש
 

 ציצית להם ועשו
 

 מן מציץ כמו אותו וראיתם שם על ציצית  ,אחר דבר  .).ג  ,ח יחזקאל) ראשי בציצית ויקחני כמו  ,בה התלוים הפתילים שם על
              ).ט  ,ב השירים שיר) החרכים

 
 שפת אמת

 
לשון הסתכלות כמו מציץ מן החרכים ומצות ציצית היא ציצית ' י פי"דרש. 'אור זרוע לצדיק כו' בפרשת ציצית במד .1

ד לא דבר רק הוא "למען תזכרו הה. העינים והלב מזנים את הגוף' ש ולא תתורו ובמד"הארה בגוף איש הישראלי כמ
י הזכירה "זנות משמע שבעצם גוף איש ישייאל הוא מיוחד לקדושה וע' ביאור הענין מדנק. ש במדרש"ע' מכם כו

כ כשפורש "ואח. 'ז ולא תתורו כו"מ מועיל ע"הגם שאין הגוף מתוקן עדיין כראוי מ' מצות ה' זכרתם כוו' מקודם דכ
' ז אז למען תזכרו שהוא לשון נפעל ודביקות הזכירה בעצם האדם כדכתיב לא דבר רק כו"האדם עצמו מהבלי עוה

כ כתיב ויעש "ואח' שניהם ערומים כווהנה קודם החטא היו . מכם כי היא חייכם היינו שיש חיות קודש בגוף האדם
והוא באמת שמירה להנשמה רק קודם החטא לא . ]והוא הגוף והמלבוש שמכסה הארת הנשמה. 'כתנות אור כו' כו
י זכו "אכן בנ. לכן הציצית רומז לתיקון הגוף שהוא נקרא מלבוש להנשמה[. צריך שמירה ואין כאן מקום להאריך' הי

ל אמרו אפילו מחיצה של ברזל "וחז. מציץ מן החרכים' ש עומד אחר כתלנו כו"ה וזלמצוא אור הגנוז במלבוש הז
וזהו אור זרוע לצדיק שזרע הקדוש ברוך הוא בכל דבר מצוה והוא למצוא . אין מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים

מה נשתנה  ל"והציצית הם התקשרות הגוף אל הנשמה פתיל תכלת דרשו חז. ל"האור גם תוך המכסה והמלבוש כנ
כ והמצוה של ציצית לזכור אותה הנקודה "י גזירות מתחת כסה"דנשמות בנ' כ כו"תכלת שדומה לרקיע ורקיע לכסה

והיינו . 'פתיל הוא לשון התקשרות כמו נפתולי כו. ז לעשות רצון בוראו"קדושה שיש לכל נפש ישראל שנשלח בעוה
ועשו להם משלהם לקשר כל אחד כנף בגדו בשורש  ל"ז רמזו חז"שיזכור האדם לקשר גופו לשורש נשמתו וע
י זוכין למצוא אור הגנוז תוך המלבוש דכתיב מה רב טובך אשר צפנת "נשמתו שהגוף הוא בגד ולבוש להנשמה ובנ



ה גנז והטמין הרב "והתירוץ הוא שהקב. 'ק פרשה זו וכי מי יגזול ויטול מן ידוהי דכתיב צפנת כו"ליריאך ואיתא בזוה
כל הטמנה זו כענין לתת ' וזהו ליריאיך בעבורם הי. ר יריאיו שהם יחפשו וימצאו אור הגנוז מתוך ההסתרטובך בעבו

ואיתא בספרי קודש המשל . ק שימצאו טרף מאתר רחיקא"בזוה' שכר טוב לצדיקים וכדכתיב טרף נתן ליריאיו פי
וכמו . נקרא על שם הבן' עצמו ושיהימהמלך שהטמין החפץ ומצוה לבנו שיחפשנו ומסייע לו באופן שיוכל לגמור ב

ג מצות שהם נרות ועצות "י בעולם ומסייע להם בכח התרי"כן הקדוש ברוך הוא שזרע אור בעולם ושלח נשמת בנ
למען ' ולא תתורו כו[ ל"כתלנו דייקא שכל הכותל בעבורינו ולטובתינו כנ]להאיר תוך החושך וזהו עומד אחר כתלנו 

 :א הארכנו"ובמ. 'כדי להיות מוכן לקיים מצות ה סור מרע' שיהי' פי. תזכרו
 

י "י מלשון מציץ מן החרכים וע"כדפרש' מצות ציצית לתקן הראי. 'ולא תתורו כו' בפרשת ציצית וראיתם אותו כו .2
ש בלא תפילין "ש יש מצות תפילין וציצית ואיתא הקורא ק"ולכן בק' מצוה זו יכולין להביט ולהשיג נפלאות ה

בעד או ראה ' והענין דכ. ק פרשה זו"ש בזוה"מ איתא דגם בלי ציצית כמעיד שקר ע"ובר. בעצמו כמעיד עדות שקר
י מעידין אינו בפה בלבד רק מה שכל איש ישראל יכול להשיג "או בידיעה כי העדות שבנ' או ידע דיש עדות בראי
וידיעה ' ראי' ל הפועל בחיי מצות אלו מוציאין מכח א"אכן ע. ש אתה הראת לדעת"כמ' ולראות ולדעת אותו ית

י ניתן להם בתורה עצות לתקן אלה "ר צריך בירור ובנ"ר ולכן עץ הדעת טו"י החטא נתערב טו"והנה ע. ל"הנ
ולכן אמרו כאלו הקריב עולה בלא מנחה זבח . הדעת' ש גופא הוא עץ החיים וצריכין לחבר עמה בחי"וק. הדברים

ל עץ שאכל "ש חז"כמ. ד"עה' י בכניסתן לארץ הוא רמז שתיקנו בחי"בנכי מצות נסכים ומנחה שניתן ל. בלא נסכים
וכשנתברר עץ הדעת צוה הקדוש ברוך הוא להקריב מנחה ונסכים עם הקרבן וכן . ענבים סחטה לו. 'ר חטה הי"אדה

 .מקדשכם' לדעת כי אני ה' צ תפילין דכתיב בי"ק א"ולכן בש. ש לסמוך לה בירור הדעת והוא בכח התפילין"בק
י תקון העינים ולא תתורו אחרי "ממילא ע. דכתיב ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומים הם' ראי' וציצית הוא בחי

' ראי' והוא בחי. המלבוש' ח איברים וגידין שבנפש שהוא בחי"עיניכם זוכין למלבוש הטלית שהוא תקון רמ
וארא לא נודעתי להם כי הידיעה יותר מן ' ק פ"וידיעה הוא מקושר בפנימיות כדאיתא בזוה. במדריגה הקרובה לחוץ

נר מצוה זו ציצית ששקולה נגד כל המצות ומתקנת איברי וגידי ' אלו המצות תפילין וציצית הם בחי' ובאמת ב. 'הראי
' בפיך והוא מתקן הרוח בחי' תורת ה' ל שהוקשה כל התורה לתפילין דכתיב למען תהי"ותפילין אמרו חז. הנפש

פירושים כמו למען אשר ' ומלת למען כלל ב. למען תזכרו' עיניכם כו' י ולא תתורו אחרי כו"ע' הראי ותקון. התורה
וכמו כן למען תזכרו . 'ושניהם אמת כי צריכין לשמור לב ועינים מגשמיות כדי להיות זוכין לזכור מצות ה. יצוה

ש וידעו כי "זוכין למלבוש נאה היפוך ממאלו ' וכשנשמרין מב. תזכו לזה שלא לתור אחרי לבבכם ועיניכם' מצות ה
 :י שם"ערומים הם מהמצות כדפרש

 
י מלשון מציץ מן החרכים שזו המצוה לפתוח עיני איש ישראל "כי ציצית פרש. אור זרוע לצדיק' במד. בפרשת ציצית .3

מעין . ציציתפ "והנה כתיב ג. 'הזהיר במצות ציצית זוכה להקביל פני השכינה דכתיב וראיתם אותו כו' ש בגמ"כמ
ה אל "מרוב אהבת אאע. 'אבות שהנבואה ניתן להם כדכתיב וארא אל אברהם כו' שהם בזכות ג. פ בשנה יראה"ג

י המצוה שיוכלו "ה נתן לבנ"והקב. ויעקב מתוך האמת. יראה לשון ראיה. ויצחק מרוב היראה. נגלה אליו' הבורא ית
ש מציץ מן "השגחת הקדוש ברוך הוא על איש ישראל כמי מצוה זו חל "וגם זה אמת שע. לבוא למדריגת האבות

' י בחי"והנה כתיב אתה הראת לדעת שיש לבנ. ש יראה יראה"ברגל בא לראות ולהיראות כמ' וכמו כן בראי. החרכים
דרגא ' ידיעה למעלה מראי' ק וארא כי בחי"א לפי שהם עדות וכתיב או ראה או ידע ובזוה"ש במ"כמ' ידיעה וראי

. ה"כשנפלו ממדריגתם ולא נמשכו לגמרי אחרי הנהגת מרע. פשר שלכך ניתן להם עתה מצות ציציתוא. ה"דמרע
 :שהיא למטה מידיעה' ראי' הוצרכו לבחי

 
מיני הסתכלות והשגות לאיש ישראל ' פ ציצית שיש ג"ג' איתא ציצית על שם הסתכלות מציץ מן החרכים וכו .4

כ ובאמת הנפש נאסר "תכלת שים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסהבטעם ' ז רומז הגמ"וע. בבחינות נפש רוח נשמה
ש הוציאה ממסגר נפשי ונתן הקדוש ברוך הוא לנו מצות לסייע להאיר אל הנפש מחשכות הגוף "בתוך הגוף כמ

והיה לכם . 'י מצות ציצית תנצל נפשי ורוחי ונשמתי כו"ן באדם כמו שמבקשין ע"י הציצית מאירין הנר"וע. והטבע
ואז . לשון שמחה שצריך איש ישראל להיות משתוקק תמיד לזכור ולהתדבק בשורש הנפש ורוח ונשמה' והילציצית 

 :מצות ציצית מסייע לו לזכירה זו
 

שורש הענין . מציץ מן החרכים' ש במד"ציצית הסתכלות כמ. לכם לציצית' והי' ועשו להם ציצית כו. לפרשת ציצית .5
י מן ההסגר "מ יצאו בנ"של האדם רומז אל הגוף מלבוש הנשמה אבל ביצי מצות להאיר הלבוש "ת לבנ"שנתן השי



. שצריך איש ישראל להניח מקום ופתח שתאיר הנשמה בגוף. 'מציץ כו' ש עומד אחר כתלנו משגיח כו"והמיצר ז
. ל כחודה של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם"והנה כתיב פתחי לי אמרו חז. 'וכמו מילה בגוף זה השער לה

לכם ' כ והי"ואח. ולכן ציצית אפילו כל שהוא כדאיתא בספרי, מציץ מן החרכים' ש ועשו להם ציצית הפתח שיהי"ז
' ראיות שהי' והם כמו ב. ל כמקבל פני השכינה"וראיתם אותו דרשו חז. לציצית הוא הפתח שנפתח מן השמים

וכמו כן רמז על . אחותי רעיתי יונתי תמתיש פתחי לי "כנפות כמ' ורמז הד. ק כשם שבא לראות בא להיראות"בביהמ
ש אפילו מחיצה של ברזל אין מפסקת בין "ז נשאר לנו פתח כמ"כנפות הארץ עכ' י שנתפזרנו בד"מלכיות אעפ' ד

הציורים של תכלת ' כן רומז בג. מיני הסתכלות' פ בשנה יראה והם ג"במקדש ג' וכמו שהי. ישראל לאביהם שבשמים
כי הנפש פושטת צורה ולובשת צורה ואין . נפש רוח נשמה' קיע ורקיע לכסא הכבוד שהם בחידומה לים וים דומה לר

 :צייר כאלקינו ציור הגוף דומה לנפש ונפש לרוח ורוח לנשמה
 

מלובלין אמרו להוכיח מכאן כי גם ' ובשם הרב הק. דאיתא עינו הטעתו. נסמך ויקח קרח לפרשת ציצית שלמעלה .6
י ובודאי "ש רש"כי מצות ציצית על שם הסתכלות כמ. ם שאינו שומר עצמו כראוירוח הקודש יכול להזיק לאד

ש בפרשה "עינים כמ' לבבות וב' המצוה מפקח עיני האדם ולכן כתיב מיד ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם ב
 :הקודמת וקרח לקח לו ביותר זה ההסתכלות ונכשל בו

 
 

     

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

ָהָיה לט ת ָלֶכם וְׁ יצִׁ צִׁ יֶתם לְׁ אִׁ ֶתם ֹאתוֹ  ּורְׁ ַכרְׁ ֹות-ָכל-ֶאת ּוזְׁ צְׁ ה מִׁ הֹוָ יֶתם יְׁ ֹלא ֹאָתם ַוֲעשִׁ  ַאֲחֵרי ָתתּורּו וְׁ
ֶכם ַבבְׁ ַאֲחֵרי לְׁ ים ַאֶתם-ֲאֶשר ֵעיֵניֶכם וְׁ  :ַאֲחֵריֶהם ֹזנִׁ

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

 ג מצות"תרילרומז  ציציתיאור ענין ב
 

 י"רש
 

 'ה מצות כל את וזכרתם
 

             ג"תרי הרי קשרים וחמשה חוטין ושמונה  ,מאות שש ציצית של גימטריא שמנין
 

 שפת אמת
 

 כי עיקר. מנחות המבטל מצות כנף עליו נאמר לאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה' בפרשת ציצית איתא בספרי ובגמ
. כנפות בשורש העליון' ז הגם שהוא גשמיי יש לו התקשרות בד"ועוה. 'המצוה לזכור העיקר והתכלית שהכל נברא לכבודו ית

י "תיקון העולם ויתעלה הכל בשורש ע' לכן כשיהי. והרשעים אין להם חלק בשורש. י המצות מתקשרין בשורש"י ע"ובנ
ג מצות שהם כולם עצות איך "חומשי תורה ותרי' ש שרומז לה"כמ קשרים' ולכן יש ה. הכנפות אז וינערו רשעים ממנה

ז מבקשין "י יש להם אמונה בשורש וע"ובנ. ש"ש במדרש המשל הטובע בנהר נותנים לו חבל לאחוז בו ע"וז. להתדבק בשורש
. רא בשבילםי נקראו ראשית ואחרית כי הכל נב"ובנ. והבא עלינו ברכה ושלום מארבע כנפות הארץ הוא רמז ללבן ותכלת

' תורת ה' ל הוקשה כל התורה לתפילין למען תהי"ש רז"הראשית שהוא התורה כמ' ובכח התפילין יש להם התדבקות בבחי
' וכתיב מכנף הארץ זמירות שמענו פי. ש למען תזכרו"בפיך ובציצית יש להם התדבקות באחרית והוא שורש המצות כמ

ש סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא "כמ' דבר יוצא עדות על הבורא ית ויתגלה איך מכל' שלבסוף הכל יתברר כבודו ית
 :וזה רמז הציצית דבר היוצא. ואת מצותיו שמור

 



 לגוף מרגלים הם והעינים הלבביאור ענין 
 

 י"רש
 

 לבבכם אחרי תתורו ולא
 

 את עושה והגוף  ,חומד והלב  ,רואה העין  ,העבירות את לו מסרסרים  ,לגוף מרגלים הם והעינים הלב  .הארץ מתור כמו
             העבירות

 

 שפת אמת

וזה דבר גדול להיות נמשך תמיד אחר הפנימיות שלא לתור אל . 'מרגלי הגוף כו' י ב"ברש. עיניכם' ולא תתורו כו .1
ת צוה "ת להסתכל רק מה שהשי"רק להיות בטל אל השי. הסתכלות החיצוניות שנראה לעיני בשר כך או כך

כי ודאי . ש"ל ע"ז מוז"ש אא"חסרון אמונה כמ' ובאמת גם חטא מרגלים הי. שיש בכל דבר' וא חיותו יתוה. להסתכל
אבל אם היו מאמינים ומבטלים הסתכלותם לרצון . נראה לעיני שכלם שאין בכחם לכנוס שהרי באמת לא נכנסו' הי

דכתיב ' א מאיצטגנינות שלך כוש הקדוש ברוך הוא לאברהם צ"זה עצמו מסייע להם לצאת מהטבע כמ' ת הי"השי
קאי על ' והי. ש למען תזכרו שהוא המשכה ודביקות בחיות הפנימי הרי לא נאמר תזכר אותם"וז. 'והאמין כו' בי

ודבר . ז ועשיתם"ויש לפרש תזכרו להיות כל האדם דבוק בחיות הפנימי וזה ענין זכירה ועי. ש ועשיתם"המצות כמ
י חטא או משפלות "ת אף שנדמה לעיני בשר כי אין בכחו לגשת ע"ודה להשיזה צריך אדם לידע בכל מצוה ועב

י שיודע "וע. ת"אבל צריך אדם להאמין כי יוכל לקיים כל מצוה בעזר השי. ר"כל זה רק מבחוץ והוא עצת יצה. עצמו
 :כ הם חיינו"ת ונמצא יש לו דביקות בהמצוה כי תורה ומצות הם חיות כל העולם וכ"שגם חיותו מהשי

 
והנה המה מרגלים . ל העינים והלב מרגלים ומזנים את הגוף"י ז"וברש. המשך מצות ציצית אחר מעשה המרגלים .2

ק הנמצאים בעולם שכח הנפש מתפשט בעין ולב בכל המקומות "לתור את הארץ והגשמיות כדי לתקן ולהוציא הנ
היו אנשים גדולים רק שנשתלחו למקום במרגלים ש' וכמו כן הי. החומריות והגשמיות ביותר ולכן הם במקום סכנה

וכתיב ויבוא עד חברון . ולכן מתחלה כשרים היו. רגל' ש שהלכו עד דרגא תחתונה שנק"סכנה ונקראו מרגלים ע
. ביניהם' ש לפי שהיו באחדות שכינה שרוי"ק איתא ויבוא על השכינה ע"ובזוה. בלשון יחיד שהיו דבקים באחדות

ק במוט "ש בזוה"מקום מסוכן ולא יכלו לעמוד באחדות כמ' שכול לשון רבים שזה היכ כתיב ויבואו עד נחל א"ואח
ולפי שלא זכו . ולכן כתיב על כלב וימלא אחרי שהוא גמר השליחות עד העקב והם נכשלו בעקב. בשנים בפרודא

טה רגלי חסדך אם מ' ז כ"וע. לגמור התיקון הוסיף הקדוש ברוך הוא מצות ציצית שהיא עזר וסעד במדריגה תחתונה
יסעדני שכן ציצית על כנפי הבגד לרמוז כי הוא העזר בדרגא תחתונה ומסייע אל האדם שלא לתור אחר הלב ' ה

 :ש"כ במדרש משל לנטבע במים והושיט לו הקברנט מקל לומר אחוז בזה ותנצל ע"וכ. והעין

 

 

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

י מא הוָֹ  ֲאנִׁ י ֲאֶשר ֱאֹלֵהיֶכם היְׁ ֶכם הֹוֵצאתִׁ ם ֵמֶאֶרץ ֶאתְׁ ַריִׁ צְׁ יֹות מִׁ הְׁ ים ָלֶכם לִׁ י ֵלאֹלהִׁ ה ֲאנִׁ הֹוָ  יְׁ
 :ֱאֹלֵהיֶכם

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

 המצות כל כנגד שקולה ציציתשבת ו ביאור ענין
 

 י"רש
 

 אלהיכם  'ה אני



 
 על  ,שכר נוטלים ולא עושים לא אנו  ,שכר ונטול שנעשה לא  ,המקום אמר מה מפני  ,אלישר יאמרו שלא כדי  ,נאמר למה עוד

 יציאת נאמר למה  ,אחר דבר  .).לג  ,כ יחזקאל) עליכם אמלוך  'וגו חזקה ביד לא אם  ,אומר הוא וכן  ,מלככם אני כרחכם
 קלא התולה מן ולהפרע להבחין עתיד הוא ניא  ,בכור של לשאינה  ,בכור של טפה בין במצרים שהבחנתי הוא אני  ,מצרים

 ( :סא מציעא בבא) היא תכלת ואומר בבגדו אילן
 
 השבת את שהמחלל לומר  ,אלילים עבודת לפרשת מקושש פרשת נסמכה למה  ,העתקתי הדרשן משה רבי של ומיסודו   

 ומצות תורה לעמך ותתן ירדת סיני הר לוע  ,בעזרא אומר הוא וכן  ,המצות ככל שקולה היא שאף  ,אלילים עבודת עובד כאלו
 ,המצות כל כנגד שקולה היא שאף לפי  ,לאלו נסמכה לכך ציצית פרשת ואף  ,).יד יג  ,ט נחמיה) להם הודעת קדשך שבת ואת

             מצותי כל את ועשיתם שנאמר 
 

 שפת אמת
 

הענין . 'ין לך דבר שלא נתן בו מצוה כוזרע הקדוש ברוך הוא מצות שא' לפרשת ציצית במדרש אור זרוע לצדיק כו .1
הברכות שקודם ' ה מחדש בכל יום מעשה בראשית וכמו כן פנימיות החיות שהוא התורה וזהו ב"הוא כמו שהקב

' וב. י ממש וזה שלא הניח דבר שלא נתן בו מצוה לישראל"אלו בבנ' בחי' וכמו כן מתעורר ב. א"ש במ"ש כמ"ק
וטלית עם ציצית הוא התרוממות הגוף אור זרוע כמו נר מצוה שהציצית שקולה . שמהל הוא תיקון הגוף והנ"הנ' בחי

וכן רמז הטלית . ח איברים"הם מתקנים כל הרמ' ז שאלה המצות שאמרו ששקולים כו"מו' ופי. נגד כל המצות
ואיתא  .בפיך' תורת ה' התפילין שמחה שמעולם שהוא בחי' אחר כך ולישרי לב שמחה בחי. שמתעטף כל הגוף בו

ב נתיבות חכמה "לב ל' ב חוטים בחי"ל. שמקודם מסייע הציצית לישרת הלב. 'דבדח משום דתפילין קמנחנא כו
וציצית הכנה . קדושה' אל יחסר זה תפילין שהוא בחי' כ שמן כו"ל בגדיך לבנים זה ציצית אח"וכן דרשו חז. שבלב

יום לקיים אלה המצות לתקן ולזכך הגוף להיות כלי  וצריך האדם בכל. 'כ והייתם קדושים כו"אח' למען תזכרו כו
ונראה שנותן עתה מצות ציצית שקודם החטאים שהיו . י בכל יום מהשמים"לקבל קדושת הנשמה המאירה לבנ

ולכן . ה"כ שנתרחקו ממדריגת משה רבינו ע"ה כולם קדושים לא היו צריכין לתיקון הגוף רק אח"מרע' דבקים בבחי
' כ ממדריגה ראשונה שהי"והוא לא ידע כי נפלו אח. 'צות ציצית בחשבו שכולם קדושים כואיתא שקרח חלק על מ

צ "וקרח חלק עליו שא. י סמוכין עליו אחר החטא"החסד אהרן הכהן שהיו כל בנ' וגם ציצית הוא בחי. להם בהר סיני
 :א מזה"ש במ"וכמ' לחסד ונאמר עליו בוטח בעשרו יפול כו

 
ע "מ' ונראה דלבן ותכלת הוא בחי. ל ששקולה נגד כל המצות"דהוא משום דציצית אמרז דבר ואמרת נראה' והנה כ .2

כ ולא "אח' וכתיב וזכרתם כו. ולכן כתיב לשון אמירה ודיבור. ת"ע ול"וכמו זכור ושמור בשבת דכולל מ. ת"ול
אלו אהבה ' בחי' וב. ל מי שישנו בשמירה ישנו בזכירה"ת למען תזכרו כענין שרמזו חז"ל' תתורו הוא סור מרע בחי

ולכן מסיים . זוכין למען תזכרו' ר ולא תתורו כו"י זה עצמו שגוברין על היצה"ויראה שניהם מביאים אל הזכירה וע
י שהיו במצרים ויצאו נקיים זכו לקבל "י שע"ת הציב כן סדר בנ"כי השי. הפסוק אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים

. י ולא תתורו למען תזכרו"ז והיגיעות הם לטובה שע"ישראל שכל המ וכן הוא בפרט כל איש. 'עול מלכותו ית
י הגידין נמשך יניקה "ת כנגד הגידין וע"ע נגד איברי האדם ול"כי אמרו מ. כ תזכרו"ומקודם כתיב וזכרתם אח
 :ל"ת למען תזכרו שהוא זכרון דבוק יותר בעצם האדם כנ"י מצות ל"בפנימיות האיברים לכן ע

 
א כי ציצית תיקון למלבוש שהוא הגוף לבוש הנשמה דכתיב "במ' כבר כ. 'אור זרוע לצדיק כו' מדבפרשת ציצית וב .3

י המצות יכולין למצוא "הגוף רוחניי ואחר החטא צריכין לתקן זה הלבוש החיצון וע' כתנות עור שמקודם הי
התיקון הוא עד סוף כל  כ זה"כנפות א' לכן איתא ששקול ככל המצות מאחר שהוא בד. הפנימיות שהיא כתנות אור

ת שנוכל על ידיהם לתקן "ואלה התקונים שנתן לנו השי. ר"ט ויצה"לבבות יצ' ב' וזה לבן ותכלת בחי. המקומות
ז מבקשין בכל יום והאר עינינו בתורתך ודבק לבנו במצותיך ויחד לבבנו לאהבה "המקומות שצריכין בירור וע

ודבק לבנו הוא תפילין של יד שימה נגד . 'תורת ה' יניך למען תהיש בין ע"כ להאר עינינו כמ"ר מש"תש. וליראה
ז "וע. שעין ולב הם מקומות שצריכין שמירה ועזר אלקים. ל"כנפות ציצית לבן ותכלת כנ' ויחד לבבינו הוא בד. הלב

 :נתן לנו המצות הללו כדכתיב ישלח עזרך מקודש
 

ולכן יש בשבת זכור ושמור . ככל המצות וכמו כן ציצית מקושש כי שבת שקול' י נסמכה לפ"כתב רש. לפרשת ציצית .4
ואיתא מה נשתנה . לבן ותכלת' והם בחי. ת"מל' ולא תתורו בחי' ת וכמו כן בציצית זכירת מצות ה"ע ומל"שכולל מ



נראה דלבנת . כ דכתיב ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטוהר"תכלת שים דומה לרקיע ורקיע לכסה
עמו אנכי בצרה ' ל לבנת הספיר היתה לפניו בשעת השיעבוד הוא בחי"ש חז"מ כמ"לבן והוא זכר ליצ' יהספיר בח

ותכלת . מלכיות' ה עמנו בצרה בכל הד"כנפות שהקב' ורמז הד. י בגלות שלא יתלכלכו בחטא"ה שומר את בנ"שהקב
. זכור להתדבק בשורש' כרו בחיי שקבלו בהר סיני וזה למען תז"רומז לעצם השמים שהוא הפנימיות בנפשות בנ

שצריך האדם להשתמש במדת זכירה . ושכחי עמך' שמעי בת וראו כו' דכ. כ ולא תתורו"כ וזכרתם אח"ג' ומקודם כ
ב "והנה שבת היא מעין עוה. וזהו זכור ושמור. לשכוח הבלי עולם ולזכור בחלק אלקות שהיא בו בעצם. ושכחה

' בכל דבר יש בחי. וכמו כן לבן ותכלת. ש העליון ומעין זה בכל שבת קודשז ויתדבקו בשור"ולעתיד ישתכח כל עוה
ואז . והארץ היתה תוהו וצריך בירור' וחלק הארץ צריכין ללבן ולכבס דכ. כ בנפש איש ישראל"ומכש. שמים וארץ

ץ אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מאר' ש אני ה"זוכין להתדבק בחלק השמים שקבוע באיש ישראל מקבלת התורה ז
 :ל"להיות לכם לאלקים היא כעצם השמים כנ. לבנת הספיר' מצרים בחי

 
ל ענין אמרם שקולה שבת ציצית ככל "ז ז"בשם אמו. 'ש שבת כו"כל המצוה ק' במדרש אם שמור תשמרון כו .5

אבל אלה המצות הם מביאין הארה וקדושה לכל . ח אברים"ח נגד רמ"רמ. שכל מצוה יש לה עניןמיוחד' הפי. המצות
דכתיב הברכה . לכאן' ולפרש סמיכות המד. י מצות אלו נשמר כלהאדם"ש שמור תשמרון שע"וז. כ"ח אברים ע"מהר

שצריך . וישמרך'ש יברכך ה"י תמיד אבל כל ברכה צריך שמירה כמ"ת כן רוצה לברך את בנ"אשר תשמעו כי השי
. האדם נשמר. י שמירת המצות"כן עול. ש ושבעת השמרו לכם"כמ. י הברכה"ו נגרר שום רע ע"ח' להיות שלא יהי

 ט"תרלראה  :ולכך הברכה הוא אשר תשמעו. ובכחו לקבלהברכות
 

' פי. ש"א שמור המצות תשמרון הנפשות ע"ד' ש שבת כו"מהו כל המצוה זו ק. למעלה שמור תשמרון' במדרש מה כ .6
ושבת מטעם דשקול . ש"א' יכל המצוה הזאת וקאי על פרשת וה' שמור תשמרון כו'ש כתי"א' והי' ש דאחר פ"זו ק

י להיות שמירת הנפש וגוף "שמור תשמרוןשזה עצמו המבוקש מבנ' מפ' אבל ביאור הענין הוא דהמד. נגד כל המצות
ומבקש לצאת מן 'א כפי מה שמאמין בו ית"מ כ"ומ. י מסר הבחירה לבני אדם"ובוודאי הש. תלוי בשמירת המצות

ש אנכי "וז. ש כלל ישראל שזכו למשוך תורה מן השמים"זוכה לכך ומכ בעצמו' הבחירה להיות נמסר ביד הבורא ית
תלוי הברכה והקללה ' י אנכי נותן דייקא שיהי"אך לבנ. והלא ברכה וקללה נמצא לכל העולם.'נותן לפניכם כו

 א זו"ד' ש שמור תשמרון כו"וז. 'ש כו"א' בשמירת התורה ומצות וזה אנו מקבלים בכל יום עלעצמנו בפרשת והי
י "י כיבימי המעשה ההנהגה ע"ק על ימי המעשה וזה ניתן לבנ"ז שנמשך הברכה מש"כ אות ע"שבת משום דהשבת ג

 ז"תרמראה  :ל"ק הברכה על כל ימי המעשה כנ"י ניתן בש"ולבנ. הטבע והמלאכים
 

א מלבוש ח אברים הו"המצות ניתנו לתקן מלבוש האדם שהגוף ברמ. מ המצות מלוות אותך"במדרש לוית חן הם בכ .7
י המצות מתקן האבר להיות דומה ונמשך אחר הנפש "שיש בנפש שהואציור האדם הפנימי וע' ח בחי"אל רמ

ה לזכות את "ת נתן לנו המצות לזכות על ידן לחןוחסד כדאיתא רצה הקב"והשי. והנשמה ואז חל עליו חן וחסד
שופטים 'ש לעיל פ"הוא בציור הפנימי כמ בנים' כרחם אב על בנים וישראל שנק' ישראל הרבה להם תורה ומצות דכ

ולכן אמרו כשהבן יגע בתורה מתמלא עליו רחמים והמצות הם היגיעה להתדבק בפנימיות שהוא התורה וזה . מזה
וכל מצוה שאדם עושה לשמה כדי להעלות האבר להדביקו . ש ועשיתם אתם עצמיכם"מלה דקיימא בעובדאכמ

. עיקר התעוררותהרחמים הוא על הנפש להאיר לה מתוך חשכות הגוףה מתמלא עליו רחמים ו"בשורשה אז הקב
שבת מנוחה ויש בו נשמה יתירהשהוא התגלות ציור ' והנה שבת מתעלה האדם בשורשו וחל עליו החן וזה שנק

ל באלו המצות שאמרו ששקולין לכל המצות שהם מתקנים כל "מוז' ופי. הפנימי לכן שקול שבת ככל המצות
ולא אמרו בפרט וצונו על השבת ' לכן אמרו בקידוש היום אשר קדשנו במצותיו ורצה בנו כו. ח"הכבאו"האברים וכ

וזה ענין נר שבת משום שלום בית שהגוף . כמו בכל ברכת המצות לרמוז כי קדושת השבתכולל קדושת כל המצות
 כי תצא ה"תרנ: ק"ל ונעשה שלום בית ודו"י השבת שהוא לוית חן הנ"הוא בית לנשמה וע

 
כי הנה אורייתא סתים . 'כו' ולאחרי' הפותח והחותם בתורה מברך לפני' ובמד. 'נ היא ממך כו"ל' כי המצוה הזאת כו .8

הסתום לא בשמים ' ולכן אמר לא נפלאת על בחי. ניתנו לישראל שגם הם סתים וגליא'הבחי' וב. ק"ש בזוה"וגליא כמ
' ולא רחוקה היא בחי. מלא סודות ורזין עד אין מספרהוא כי התורה היורדת מן השמים תורה שבכתב הוא סתוםו

בגלות במצרים עד ' ז אמר לא מעבר לים הוא כי באמת הדיבורהי"וע. הנגלית שבכח הפה לגלות ולדבר בדברי תורה
ש "וז. ממצרים' ח הוציאך ה"בפיך כי בי' תורת ה' ש למען תהי"ובזה ניתן לנו כח הפה כמ. ה משם"שהוציאנו הקב

ג מצות "י בכח התרי"ואין מי שיכול לפתוח בתורה רק בנ. סתום' גליא ובלבבך בחי' בךלעשותו בפיך בחיבפיך ובלב



ואם . וכמו שכל מפתח יש בו צורה כדמות המנעל ובו יכולין לפתוח.נר מצוה שהוא עצה איך לגלות אור תורה' שנק
י קיום כל "וכלמצוה ציור פרטי וע .ג מצות"כן מפתח של התורה הוא תרי. א כלל לפתוח"נשתנה צורת המפתח א

למי שממציא את כל ' במד' ולכן כ. י שנמסר להם המפתח"ח רק בנ"ולכן נעלמה מעיני כ. ג נפתח התורה"התרי
ש מצות שנאמר "ומכ. ג מצות התלויות בה"ש תרי"ג מצות כמ"מ בכל מצוה יש התקשרות לכל תרי"ומ. חמצות"רמ

ה "על שזיכנו הקב' והקורא בתורה מברך לפני. ת נפתח בהם אור התורהבהם ששקולין ככל המצות כמו שבתוציצי
' פיהו זה בחי' לב חכם ישכיל ע( 'מדרש שיר השיריםפרשה א)ש "לדבר בתורה וכשזוכה להשיג הארה פנימיות כמ

 נצבים ד"תרס :סתום וחתום' ז ברכה אחרונה שנתן לנו תורת אמת היא בחי"סתים וע
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 שפת אמת

 
' והענין כי הד. 'כו' ש וזכרתם את כל מצות ה"ג מצות כמ"ל שקולה מצות ציצית ככל תרי"בפרשת ציצית אמרו חז .1

י מצוה זו יכול לדבק בשורשו "כנפות רומזים לתכלית וסוף ושורש המלבוש שהוא דביקות האדם בשורש נשמתו וע
ש ואשא אתכם על "י כנפי בגדיהם רומז למ"וברש. ת"היא לעשות מצות השיוכפי רצון האדם לזכור תמיד התכלית ש

י הם השבטים בני "בנ. ק חמשים שערי בינה"בזוה' דהנה כתיב וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים פי. כנפי נשרים
 'א נ"ב שבטים לכ"וי[. אעלך גם עלה לרבות עליות השבטים' דכ]ישראל ממש וזכו לעלות חמשים מדריגות 

וזה . ב שבטים"דגלים י' כנפות ד' וד. שבטים' נ והוא רומז לדגל שהוא ג"ף עולה ק"וכן כל כנ. ר"מדריגות הם ת
כשש מאות ' כ ויסעו בני ישראל מרעמסס כו"וכ. ר אלף"וכן כל מנין ישראל הם ת. ר"ת' ם גי"הרמז כנפי נשרים נשרי

כי כל ענין המצות . ש"ך מיל ע"סעו מרעמסס לסוכות קי בפסוק ואשא אתכם על כנפי נשרים שנ"ז כתב רש"וע. 'כו
. וכל אלה הדרכים השיגו בזכות האבות והשבטים. ובהתורה' ג שערים ודרכים ונתיבות איך להתדבק בו ית"המה תרי
. שערים הם התפשטות כל שבט' ב חוטי לבן שהם עיקר כח השבטים בעצמם כי הנ"ר והי"כנפות שהם ת' ולכן הד

א יבואר מזה עוד "ובמ. ]והחוט תכלת הוא אחדות אחד של כל השבטים והוא רומז לשבט לוי. יםב המה עקר"והי
וכמו שכתוב בפרשה אני . ל"ז אמר הכתוב ואבא אתכם אלי בכח הכנפי נשרים כנ"ג מצות וע"ה הם התרי"וס[ ד"בס
ג מצות בכל איש ישראל "ש וזכרתם את כל מצות היינו שיש שורש תרי"וז. 'להיות לכם כו' א אשר הוצאתי כו"ה

 :ל"י מצוה זו יכולין לזכור ולעורר השרשים כנ"וע
 

ק מביא הפסוק מכנף הארץ "ובזוה. וענין עטיפת הטלית להתאחד בשורש האחדות. בפרשת ציצית על כנפי בגדיהם .2
ף אחד דכתיב שש כנפים בחיות ובכל יום אומרים שירה בכנ' ז ב"ואיתא בתוספת סנהדרין ל. ש"זמירות שמענו ע

ויראה שזה ענין מזמור שיר . ש"ובשבת אומרים אין לנו עוד כנף ואומר הקדוש ברוך הוא יש לי כנף אחד בארץ ע
י ניתן "וזאת האחדות אינו בנמצא בעלמא דפרודא דא רק לבנ. י התאחדות"ליום השבת טוב להודות כי השיר הוא ע

י "ובעולם הוא בא. ק"ברזא דאחד כדאיתא בזוה וכמו כן בימים נמצא בשבת קודש התאחדות. זה האחדות בנפש
ומכח . מכנף הארץ' כי הוא מקום הכולל כל המקומות ונק. ש"ק ותרגום יונתן מכנף הארץ מארעא דישראל ע"ובהמ
י ניתן זה הכח להתעטף "ולבנ. 'ק שמתאחד כל הבריאה לכן טוב להודות לה"וכמו כן בש. ק"השיר בביהמ' זה הי

דכתיב ' פי. לשונות של גאולה' כנפות רומז לד' י ד"ז מבקשין וקבצנו מארבע כנפות כדפרש"וע. ולקבץ כל הכנפות
י נשתלחו בכל המקומות לאסוף ולקבץ על ידיהם כל הניצוצות להחזירם "כארבע רוחות השמים פרשתי אתכם שבנ

מ "יצית לדורותם כי בכולכן כתיב בצ. י מצות הציצית יכול איש ישראל להכניס עצמו לכלל האחדות"וע. אל השורש
הוא כאלו נפרש . וכשאדם מתעטף בטלית מצויצת. מ מצוה זו מסייע שלא להיות נפרד מן השורש"שהם נדחים מ

כי באמת . ה נתן לנו להבדילנו מן התועים ולחסות בצל הקודש"ומובדל מזה העולם שהיא פריסת סוכת שלום שהקב



ל תפוח אין לו צל "ודרשו חז. בצלו חמדתי וישבתי' וכתי. 'בצלו יתז כך יכולין לכנוס "י מעוה"כפי מה שנבדלין בנ
והגשמיות והטבע הוא . 'ז נסתר כחו ית"והנה בעוה. 'י בצלו חמדתי כו"ובנ' ולכן ברחו כל האומות מלחסות בצלו ית

אל ' ש כלב אך בה"וז. י זוכין שיתגלה הצל הקודש ממילא מתבטל הנהגת כל הטבע והגשמיות"אבל כשבנ. נגלה
ש כי לחמנו הם בידנא "וז. בידינו להסיר מהם. כי כל זה הצל שנמצא להם' פי. אתנו' סר צלם מעליהם וה' תמרודו כו

לכן . הם מכסים שלא יוכל להתגלות הצל הקודש. המה' וגם זה אמת כי הצללים הללו אשר לא לה. 'מסירין אינון כו
ת מצות שנוכל להיסתר ולהיבדל "ולכן מסר לנו השי. הימנותאואז זוכין להתגלות צלא דמ. י להיבדל מהם"צריכין בנ

שמטעם זה ישמור האדם עצמו מלתור אחר לבו ועיניו מאחר . למען תזכרו' ולא תתורו כו' וכ. מעלמא דחשוכא
 :'שדברים הללו משכחין להאדם את מצות ה

 
ים וים דומה לרקיע ורקיע דומה מ מה נשתנה תכלת מכל צבעונין לפי שתכלת דומה ל"אר' לפרשת ציצית איתא בגמ .3

. ובמצות מתקן לבוש לנפש. ב"ק כי צריך האדם לתקן לעצמו מלבושים לעוה"והענין הוא דאיתא בזוה. כ"לכסה
ס זכו לתיקון "מ וקי"ביצ. לבושים' י זכו לאותן הג"ובנ. ובמחשבה ורצון לבוש להנשמה. ובתורה לבוש להרוח

ורקיע רמז לתיקון הרוח שהוא . א וזהו רמז הים שהוא מים תחתונים"מש ב"הנפש כי עיקר החירות הוא לנפש כמ
ולכן המלאכים ברקיע . ויהי מבדיל בין מים למים' יהי רקיע כו' בכח התורה והוא הממוצע בין נשמה לנפש ועליו כ

ישראל והגם כי עיקר כחן של . ובמשכן ומקדש זכו למלבוש הנשמה שהוא מים העליונים. עושה מלאכיו רוחות' דכ
י בעלי תשובות זכו "ל גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד לכן אחר שהיו בנ"אבל אמרו חז. קבלו בהר סיני

ס ראתה שפחה על הים מה שלא ראו "כי בקי' ורמז לכל אלה הג. להשראת השכינה ביניהם ולמלבוש הנשמה
וידוע כי אין יכולין לקבל פני . 'פני הויעמדו ל' ובמשכן כתי. 'ובמתן תורה כתיב יום אשר עמדת לפני ה. נביאים

לבושים בזמן ' בכח אלה הג' בעזרה הי' י לפני ה"פעמים שנתראו בנ' וכמו כן הג. השכינה רק בלבוש מלכות
ל אין צור כאלקינו אין "ז אמרו חז"וע. לבושים דומין זה לזה' ואלה הג. וזמן שמחתנו. ובזמן מתן תורתנו. חירותנו

כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו זו ' וכ. בצלם אלקים עשה את האדם' והנה כ. תוך צורה ה צר צורה"צייר שהקב
י המצות זוכה האדם לתקן הגוף להיות זוכה "וע. אף עשיתיו הנפש. יצרתיו הרוח. הנשמה שמתחת כסא הכבוד

ציצית שהוא פ "ולכן כתיב ג. להתדבק בנפש ונפש ברוח ורוח בנשמה כי באמת הם דומים כשיש לאדם גוף נקי
' ק בפרשה זו שיש לאדם חלק בג"ש בזוה"ל כמ"הסתכלות שיוכל הגוף להסתכל בשורש הנפש וברוח ובנשמה כנ

י בני חורין שיוכלו לצאת מגשמיות הגוף "מ נעשין בנ"י יצ"יציאת מצרים בציצית שע' ולכן נזכר פ. ש"עולמות ע
י "מ נתעלו בנ"ל כי ביצ"והענין כנ. כם על כנפי נשריםש ואשא את"י רמז כנפי בגדיהם למ"רש' וכ. ן"ולהתדבק בנר

ק מצוה "ש בזוה"ק כי ציצית הם כנפי מצוה כמ"י ואיתא בזוה"שלא בהדרגה ואביא אתכם אלי ונשאר זה הכח בבנ
החופף על ' לבן אהבה לזכור תמיד חסד ה. וזה רמז לבן ותכלת. דלא אתעבידת בדחילו ורחימו לא פרחת לעילא

לכן שקולה ציצית ככל המצות וזה עיקר . כלת ליראה ממדת הדין והם כנפים להעלות כל המצותות. האדם תמיד
י כנפים שלה היא בת חורין וכמו כן איש ישראל יש לו אלה הכנפים להיות בן "צפור דרור שע' ש זה נק"החירות וע

כתבו דמות דיוקנו של אביו ראה ל עוד מענין ש"וי]חורין לצאת ממאסר הגוף כענין שכתוב ביוסף וינס ויצא החוצה 
באותו החסיד שטפחו לו הציציות על פניו להצילו מן החטא שהוא בזכירת ' והוא ציור ומלבוש הקדושה ומעין זה הי

 [:ש"צורת המלבוש הפנימי זה ענין הציצית להסתכל בלבושי הקדושה כמ
 

. ה ציצית ושמן על ראשך אל יחסר זה תפיליןדאיתא בכל עת יהיו בגדיך לבנים ז. ציצית' בענין המרגלים וסמיכות פ .4
ש וראו כל "א כמ"שמן על ראשך ושם אין מגע סט' ישראל לי ראש בחי. שמות יעקב וישראל' דהנה יש לישראל ב

א כמו שהיו ימי יעקב בתחלתו "עקב הוא המלחמה עם הסט' יעקב י' ובחי. נקרא עליך ויראו' שם ה' עמי הארץ כו
ק יתרו יעקב נטל לחולקיה "ואיתא בזוה. שבת' כ זכה לשם ישראל שהיא המנוחה בחי"להלחם עם עשו ולבן ואח

והם . ש"ועשו נטל לחלקו תמוז ואב ונדחה לבסוף ע. ראש' אבות בחי' ג' חדשים בחי' ניסן ואייר ואשתאר בסיון הג
י שם בעקב יש אחיזה ש וידו אוחזת בעקב עשו כ"ז נקרא שמו יעקב ע"ע וע"רגלים ושם יש אחיזה לעשו ואוה' בחי

' ושליחות המרגלים הי. והוא מלחמת ימי המעשה. א"ד הנלחמת עם עשו וסט"וזו היו. ש ויגע בכף יריכו"לעשו וכמ
ב שהוא הסוף שמשם יש "עק' ם גי"ח תמוז וכתיב והימים ימי בכורי ענבים ענבי"ונשתלחו ער. מלחמה זו' בבחי

י "והלא בנ. ל מזה"ז ז"כ בחידושי מו"ש ג"א כמ"נתעצם אז הסט ולפי שכתיב ולאום מלאום יאמץ. א"אחיזה לסט
אך בשעת המלחמה . א"נמוגו כל יושבי כנען וראו בעין מפלת הסט' עצמם אמרו בשעת השירה שמעו עמים ירגזון כו

 ש ולכן נפל עליהם"שראו שניתן להם חיזוק והתעצמות ממנו ית' ש חזק הוא ממנו ודרשו כלפי מעלה פי"וז. נתגברו
והמרגלים היו . ש כלב לחמנו הם שזה הכח רק להתחזק נגדם במלחמה"וז. לאום מלאום יאמץ' בחי' פחד אבל זה הי

שחביב ' וזהו רמז המד. ל"ז ז"מו' ש גם בחי"רגלין כמ' בחי' ק דהוי ראשין ושליחות זה הי"ש בזוה"י כמ"ראשי בנ



ש "אבל רצונו ית. לי ראש' י בחי"רשן של בנשהגם ששו. שלוחי מצוה לפני הקדוש ברוך הוא שדוחה את השבת
ונראה שלכן . תורה' ושבת הוא בחי. המצות שהם מסייעין להלחם בכל עת' וזה בחי. י ילחמו מלחמת מצוה"שבנ

. 'ש וידו אוחזת כו"ד מתגברין על העקב כמ"עקב שבכח רשימת היו' י' ד ליהושע שהוא בחי"ה היו"הוסיף מרע
לי ושרה הוא לכל ' והענין הוא כי שרי פי. חה משרה נתרעמה עד שניתוספה ליהושעד שנלק"כי היו' ואיתא במד
ב "ועוה. 'ז נברא בה"אלו יש מעלה וחסרון כי עוה' בחי' י שם כי באמת משרה יצא עוד עשו ובב"ש רש"העולם כמ

ת אין שום מגע ד גובר"וכשהיו. היא להמשיך הארה לכל העולם' אבל ה. ב"י בני עוה"ד וזהו מיוחד רק לבנ"ביו
א עד שניתנה ליהושע שהוא "ד שלא ליתן התפשטות לסט"ד עולה ויורדת לפי הצורך ונתרעמה היו"א לכן זו היו"סט

ד של לא ירבה וקטרגה "וזה עצמו הרמז במדרש גבי שלמה שעלתה היו. הלוחם עם שבעה אומות ועמלק בראש
והרמז כי . וארא' ש פ"שמה וחזרה ליהושע ע שרה' ששלמה מבטל אותה ומנין שנתעקרה וחזרה שרי אשתך כו

ד כנגדו שלא להתפשט הקדושה "ועמדה היו. מלך על כל העולם' שלמה רצה לקרב מן האומות יותר מדאי שהוא הי
וחלק במנוחה . 'מלחמת ה. ל שם יעקב וישראל"הנ' בחי' והנה כל איש ישראל יש לו חלק בב. ק בכל זה"א ודו"בסט
ה "כנפות שהוא רמז שהקב' ו המרגלים בענין זה נתן לנו הקדוש ברוך הוא מצות ציצית בדולפי שנכשל. שבת' בחי

. גליות' י ורומז לכל הד"ש רש"לשונות של גאולה כמ' כנפות מול הד' וזה הד. ש עמו אנכי בצרה"עמנו בכל גלות כמ
א מזה "ש במ"ח עתים כמ"הכה עוזר לישראל שלא יקבלו שינוי בכל השתנות "וזה בכל עת יהיו בגדיך לבנים שהקב

על . פתיל תכלת סמיכות גאולה לתפלה' וזהו ונתנו על ציצית כו. הגאולה' ותכלת הוא בחי. לבן שבציצית' וזהו בחי
הגאולה ולכן כתיב בפרשת ציצית ' ואנכי אעלך בחי. ש אנכי ארד עמך מצרימה וכן בכל גלות"אלו כמ' וב. בסמוך
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 תכלת פתיל
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        הים על שירה שאמרו עד ממצרים משיצאו ישראל ששהו ימים שמונה כנגד שבה חוטים ושמונה

 

 לרקיע דומה התכלת צבעביאור ענין 
 

 שפת אמת
 

לבאר הענין נראה דהמפרשים כתבו טעם ציצית . ש"מתכלת חותם של טיט ושל זהב ע איתא במנחות גדול עונשו של לבן
' מאין באת כו' והוא ביטול הגוף כדאיתא הסתכל בשלשה דברים כו. בכנפי הבגד לזכור המיתה שהוא סוף ותכלית האדם

בטל הגוף בחושבו מאין י שמ"וע. ונראה דבאמת הנשמה חלק אלקי ממעל וגם זה נכלל בחשבון מאין באת. מטיפה סרוחה
לבן על הגוף חותם של טיט . ונראה שזה רומז לבן ותכלת. זוכה לזכור בחלק הנשמה שבאה מלמעלה ושעתידה לחזור. ולאן

. ונקרא חותם של זהב. 'ל תכלת דומה לרקיע כו"ש חז"ותכלת רומז לנשמה שבאה מתחת כסא הכבוד כמ. והוא ביטול הגוף
בתוספות שם על חותם של טיט כמו שעושין לעבדים כבלי ' וע. ל"ולכן קשה עונשו של לבן כנרק מקודם צריכין לתקן הגוף 

 :ל דתכלת היא חותם דבנים כי בנים אתם הם הנשמות"כ י"ש א"דעבדא ע

 רמז למיתה תכלתביאור ענין 
 

 שפת אמת

א המאירה ושאינה מאירה דאיתא אספקלרי' ענין לבן ותכלת הוא בחי. 'פתיל תכלת והיה לכם לציצית כו' בפסוק ונתנו כו
אספקלריא שאינה מאירה שניתן ' ז נאמר מה רב טובך אשר צפנת ליריאך והוא בחי"א וע"תכלת היא לסמא עיני הרשעים וסט

אספקלריא שאינה מאירה שבאופן זה הוא ' וזהו פי. והיא הארה הבאה מתוך החושך. י מונין ללבנה"י כענין שאמרו בנ"לבנ
י מתהפך נהורא "ולבנ. ש והיה לכם לציצית לכם ולאחרים מחשיך ועיני רשעים תכלינה"לצדיקים בלבד וזמאיר אור הגנוז 



וזה המצוה להיות . ש וראיתם אותו"וכמ. חדשה ומתהפך לציצית לשון מציץ מן החרכים' שנעשה הוי' והי. תכלא לחוורא
. 'דבכל יום מתהפך נהורא תכלא כו' ט א"ק תרומה קל"ל מתחיל בלבן ומסיים בלבן וכדאיתא בזוה"נכרך לבן ותכלת ורמזו חז

י זוכין להוציא "שבנ' פי. משיכיר בין תכלת שבה ללבן שבה' ש בגמ"וז[. ש"א ע"ן ע"ק בהעלותך ק"שוב ראיתי מזה בזוה]
מינים י מא"י שבלילה שירה עמי שבנ"הוא דביקות וחיבור שע. מה לשון יצוה. חסדו' יומם יצוה ה' דכ. אור הגנוז בתכלת

ז כתיב טובה תוכחת מגולה "וע. אפילו כשהחושך מסתיר וזוכין להיות חוט של חסד נמשך ומתחבר ומתהפך החושך לאור
ש ותוכחתי לבקרים פרשנו כדי למצוא "י לאור השחר כמ"י מוסר זוכין בנ"שע' פי. כ אוהבי שחרו מוסר"וכ. מאהבה מסותרת

אבל באמת מיתת . ורמז התכלת למיתה. נ"דנין ד' ד כדאיתא דבי"וא מדהוהוא סוד התכלת כי באמת התכלת ה. הבוקר אור
י "וכן הוא כל מדת הדין לבנ. אותך לא אעשה כלה' ש כי אעשה כלה כו"וכמ. כ חיים אמיתים"הצדיקים כדי לחיות אח

' ם איתא דעושה ג"והנה ברמב. ולכן לילה לאו זמן ציצית רק ביום דמתהפך תכלתא לחוורא. ולצדיקים מתהפך למדת הרחמים
ימים דקמי ' חוטין מצד זה ג' יום השבת והג' ולפי דרכנו נאמר שהוא בחי. מחצה לבן ומחצה תכלת' חוטי לבן וחוט הד

כי תכלת דומה לכסא . והשבת הוא לחם משנה כל מעשיו כפולין ולכן מחצה לבן מחצה תכלת. דבתר שבתא' ומצד ב. שבתא
ואל . לחם משנה' בהעלותך פי' ל בפ"חבר חלק שלמטה עם חלק שלמעלה כמשוהשבת מ. הכבוד והוא השורש שלמעלה

שכן הוא המדה דששת ימי המעשה הם משורש אספקלריא המאירה ולכן . אספקלריא המאירה' ש כי הלבן בחי"תתמה במ
וניתן רק  אבל השבת אספקלריא שאינה מאירה ולכן כל הנהגת השבת למעלה והוא יומא דנשמתין. מאירין בעלמא דאתגליא

 :ק"י ומעלה החלק שלמטה להיות דבוק בשורשו ודו"לבנ

    הים על שירה שאמרו עד ממצרים משיצאו ישראל ששהו ימים שמונה כנגד שבה חוטים שמונהביאור ענין  
 

     שפת אמת

' ה דלא היו רק זס ותמו"מ עד קי"מיצ' ימים שהי' חוטין רמז לח' שח' משה הדרשן שכ' י בשם ר"ז יש לפרש דברי רש"ועפי
' מכוון ליום השבת כדאיתא במד' ס שהי"דקי' הוא והוא באמת יום הז' ש דחוט תכלת שמחציתו לבן יום א"ש א"ולפימ. ימים

והוא כפול לחם . בו התקשרות הזמן דלתתא בשורש שלמעלה' שהי' פי. ביום ההוא לשון נסתר' ועליו כתיב ויושע ה. בא
ל עוד בזה "וי. ל"התכלת חלזון שבים שהיא הארה גנוזה לצדיקים כנ' בים זכו להוציא בחי י"ס שהלכו בנ"ובקי. ש"משנה כמ

ס זכו לזאת "י קי"והיינו שע. 'ויצאו אל מדבר שור אסתכליתא כמו אשורנו כו. 'פ ויסע משה כו"ק בשלח ע"דאיתא בזוה
ז נשאר רמז בתכלת שזכו לראיית פני "וע' כ תכלית הגאולה נעשה ביום הח"ס א"ביום המחרת של קי' ההסתכלות וזה הי

 :ש"ל במנחות וראיתם אותו ע"ש חז"השכינה כמ

 


