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 שמות פרק ו
ת  חַּ )ו( ָלֵכן ֱאֹמר ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ֲאִני ְיֹקָוֹק ְוהוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמתַּ

ְלִתי ֶאְתֶכם ִבְזרועַּ  ְלִתי ֶאְתֶכם ֵמֲעֹבָדָתם ְוָגאַּ ִים ְוִהצַּ ִסְבֹלת ִמְצרַּ
ְחִתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי  ְנטּוָיה ּוִבְשָפִטים ְגֹדִלים: )ז( ְוָלֹקַּ

ּמוִציא ֶאְתֶכם ָלֶכם ֵלאֹלִה  ְעֶתם ִכי ֲאִני ְיֹקָוֹק ֱאֹלֵהיֶכם הַּ  ים ִוידַּ

 רשב"ם 
עתה אעפ"י שהאמינו מתחילה  - ולא שמעו אל משה)ט( 

כדכת' ויאמן העם. שהיו סבורים לנוח מעבודה ֹקשה והנה 
 עתה הכבידו עליהם יותר:

ת ִסְבלות ִמְצָרִים: חַּ ִתי ֹאָתּה ִמתַּ ֲעֹֹקב ְוָנתַּ ְבָרָהם ְלִיְצָחֹק ּוְליַּ  )ח( ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנָשאִתי ֶאת ָיִדי ָלֵתת ֹאָתּה ְלאַּ
ֵבר ֹמֶשה ֵכן ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְולֹא ָשְמעּו ֶאל ֹמֶשה ִמֹקֶצר רּוחַּ ּוֵמֲעֹבָדה ָֹקָשה:)ט( וַּ  ָלֶכם מוָרָשה ֲאִני ְיֹקָוֹק:  ְידַּ

 
 שמות פרק ד

ֲהֹרן ֵאת ָכל ִדְבֵרי ְיֹקָוֹק ֲאֶשר ְשָלחו ְוֵאת ָכל ָהֹאֹתת ֲאֶשר ִצָּוהּו: ֵגד ֹמֶשה ְלאַּ יַּ ְספּו ֶאת ָכל ִזְֹקֵני  )כח( וַּ יַּאַּ ֲהֹרן וַּ ֵיֶלְך ֹמֶשה ְואַּ )כט( וַּ
ְדָבִרים ֲאֶשר ִדֶבר ְיֹקוָ  ְבֵני ִיְשָרֵאל: ֲהֹרן ֵאת ָכל הַּ ֵבר אַּ ְידַּ ש ָהֹאֹתת ְלֵעיֵני ָהָעם:)ל( וַּ עַּ יַּ ִיְשְמעּו ִכי  ֹק ֶאל ֹמֶשה וַּ ֲאֵמן ָהָעם וַּ יַּ )לא( וַּ

ֲחוּו: ִיְשתַּ ִיְקדּו וַּ ד ְיֹקָוֹק ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוִכי ָרָאה ֶאת ָעְנָים וַּ  ָפֹקַּ
 

   ח קמא ן"ליקוטי מוהר
ה ְמנֹוַרת ָזָהב כָֻּלּה ְוגָֻּלּה ַעל רֹאָשּה ְוכּו' )ְזכַ   ְרָיה ד', ְוהּוא ַהְפָטַרת ַשָבת ֲחנָֻּכה(:ָרִאיִתי ְוִהנֵּ

ל ְיֵדי ]א[ ֶחְסרונות. ִכי עַּ ְרֵאִלי, ִכי הּוא ְשֵלמּות הַּ ת  ִהֵנה ָיָֹקר ְגנּוֵחי ְוֹנהַּ )ֶשקוִרין ְֹקֶרעְכץ( ֵמִאיש ִיֹשְ ְבִחינַּ
ִיים, ִנְבָרא ָהעוָלם, ְכמו ֶשכָ  ְנִשיָמה, ֶשהּוא ָהרּוחַּ חַּ תּוב )ְתִהִלים ל"ג(: "ּוְברּוחַּ ִפיו ָכל ְצָבָאם". ְוִחדּוש ָהעוָלם הַּ

ֵדש ְפֵני ֲאָדמָ  ח רּוֲחָך ִיָבֵראּון ּוְתחַּ לַּ , ְכמו ֶשָכתּוב )ָשם ֹק"ד(: "ְתשַּ ת ָהרּוחַּ ם ֵכן ִבְבִחינַּ ם ֵכן ִיְהֶיה גַּ ה". ְוהּוא גַּ
ִיים", ּוְכִתיב ִחיּות ָהָאָדם, ִכי ִחיּות הָ  ת חַּ ָפיו ִנְשמַּ ח ְבאַּ ִיפַּ ְנִשיָמה, ְכמו ֶשָכתּוב )ְבֵראִשית ב(: "וַּ ָאָדם הּוא הַּ

ר הַּ  ְנִשיָמה ֶתְחסַּ ר הַּ ָפיו". ּוְכמו ֶשָאְמרּו ֲחָכִמים: 'ִאם ֶתְחסַּ ִיים ְבאַּ ת רּוחַּ חַּ ִיים':)ָשם ז(: "ֹכל ֲאֶשר ִנְשמַּ  חַּ
ִחָסרון הּואִנְמָצא,  ר הַּ ; ּוְכֶשֵיש ִחָסרון ְבֵאיֶזה ָדָבר, ִעקַּ ת רּוחַּ ְדָבִרים הּוא ִבְבִחינַּ ר ִחיּות ָכל הַּ ת  ִכי ִעקַּ ִבְבִחינַּ

יֵ  ְמֹקַּ ֲאֶשר ָהרּוחַּ הּוא הַּ ָדָבר, לַּ ִיים ֶשל אותו הַּ ת ָהרּוחַּ חַּ ָדָבר, ֶשהּוא ְבִחינַּ ִחיּות ֶשל אותו הַּ ָדָבר. ְוָהֲאָנָחה הַּ ם הַּ
ֵנחַּ  ל ֵכן ְכֶשִּמְתאַּ ֲאִריְך רּוֵחּה. ְועַּ ְינּו מַּ ִים", ְדהַּ פַּ ת "ֶאֶרְך אַּ ְנִשיָמה, ְוהּוא ִבְבִחינַּ ת הַּ ִחָסרון  הּוא ֲאִריכַּ ל הַּ עַּ

ִחָסרו ר הַּ ִחָסרון, ִכי ִעקַּ ִיים ְלהַּ חַּ ְמִשיְך רּוחַּ הַּ ֲאִריְך רּוֵחּה, הּוא מַּ ל ֵכן ּומַּ "ל, ְועַּ נַּ ִיים כַּ ְלֹקּות ָהרּוחַּ חַּ ן הּוא ִהְסתַּ
ִחָסרון: ְשִלים הַּ ל ְיֵדי ָהֲאָנָחה מַּ  עַּ

דור, ִכי  ]ב[ ב ֶשבַּ ִדיֹק ְוָהרַּ צַּ ְבִלין ֵמהַּ ִיים ְמֹקַּ ר ָהרּוחַּ חַּ ע, ֶשִעקַּ ִיים? דַּ ְבִלין ָהרּוחַּ חַּ ִין ְמֹקַּ ְך ֵמאַּ ִיים אַּ חַּ ר רּוחַּ הַּ ִעקַּ
ִדיִֹק  צַּ תוָרה, ְוהַּ ָּמִים" הּוא הַּ ל ְפֵני הַּ ֶחֶפת עַּ תוָרה, ְכמו ֶשָכתּוב )ָשם א(: "ְורּוחַּ ֱאֹלִֹקים ְמרַּ ים ְדֵבִֹקים הּוא ְבהַּ

דור, כְ  ב ֶשבַּ ִדיֹק ְוָהרַּ צַּ ִיים הּוא ֶאְצָלם. ּוְכֶשהּוא ְמֹֻקָשר ְלהַּ ר ָהרּוחַּ חַּ ל ֵכן ִעקַּ תוָרה, ְועַּ ֲאִריְך בַּ ֵנחַּ ּומַּ ֶשהּוא ִמְתאַּ
. ְוֶזהּו ֶשנִ  תוָרה ֲאֶשר ָשם ָהרּוחַּ דור, ֶשהּוא ָדבּוֹק ְבהַּ ִדיֹק ֶשבַּ צַּ ִיים ֵמהַּ חַּ ְמִשיְך רּוחַּ הַּ ִדיֹק רּוֵחּה, מַּ צַּ ְֹקָרא הַּ

ֲהֹלְך ֶנֶגד רּוחו  ר כ"ז(: "ִאיש ֲאֶשר רּוחַּ בו" 'ֶשיוֵדעַּ לַּ ִש"י ָשם(. ִכי )ְבִמְדבַּ ֶשל ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד' )ְכמו ֶשֵפֵרש רַּ
"ל: נַּ ִיים ֶשל ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד כַּ ְשִלים ָהרּוחַּ חַּ ְמִשיְך ּומַּ ִדיֹק מַּ צַּ  הַּ

ִכנור ֶשל ָדִוד' ִכי ִכנור ֶשל ֶשֶבת בַּ ְמנַּ ת )ְבָרכות ג:(: 'רּוחַּ ְצפוִנית הַּ ָדִוד ָהָיה ֶשל ָחֵמש ִניִמין, ְכֶנֶגד  ְוֶזה ְבִחינַּ
ל ְפֵני  ֶחֶפת עַּ ת "ְורּוחַּ ֱאֹלִֹקים ְמרַּ ֶשֶבת בו הּוא ְבִחינַּ "ל, ֲחִמָשה ֻחְּמֵשי תוָרה; ְורּוחַּ ָצפון ֶשָהְיָתה ְמנַּ נַּ ָּמִים" הַּ הַּ

ָצפּון ְבִלבו ֶשל ָא  ת ָהרּוחַּ הַּ ְתָרא ִכי רּוחַּ ָצפון הּוא ְבִחינַּ ִיים. ִכי ָצפון ָחֵסר )ָבָבא בַּ ת ָהרּוחַּ חַּ ָדם )א(, ֶשהּוא ְבִחינַּ
ֵלא ה' ָכל ִמ  ֵלב, ְכמו ֶשָכתּוב )ְתִהִלים ל"ז(: "ְוִיֶתן ְלָך ִמְשֲאֹלת ִלֶבָך"; "ְימַּ ִחָסרון הּוא בַּ ְשֲאלוֶתיָך" כה:(, ְוהַּ

ִיים ה ר ָהרּוחַּ חַּ ר ִלָבא )ָשם כ(. ְוִעקַּ ֲהִגין ָבתַּ ְיִפין ִמְתנַּ ר )ִתקּון יג(: 'ֻכְלהו שַּ ֵלב, ּוְכמו ֶשָכתּוב ְבִתקּוֵני ֹזהַּ ּוא בַּ
ר )ְיֶחְזֵֹקאל א(: "ֶאל ֲאֶשר ִיְהֶיה ָשם ָהרּוחַּ ָלֶלֶכת" כּו'. ִכי ָהרּוחַּ הּוא בַּ  ְת ָאמַּ ְלָכא' כּו', ְכָמא ְדאַּ ֵלב, ְכמַּ

ִחָסר ֵלא ְוהַּ ל ֵכן ְכֶשִנְתמַּ ֵלב. ְועַּ ִחָסרון בַּ ל ֵכן ִנְרָגש הַּ ֵלב, ְועַּ ְלֹקּות ָהרּוחַּ ֶשְּמֹקומו בַּ ִחָסרון ֶשהּוא ון הּוא ִהְסתַּ הַּ
"ל. נַּ ְינּו כַּ ֵלא ה'" ְוכּו', הַּ ר: "ְוִיֶתן ְלָך ִמְשֲאֹלת ִלֶבָך, ְימַּ "ל ֶנֱאמַּ נַּ ת ָהרּוחַּ כַּ ְבִלין  ִבְבִחינַּ ָרֵאל, ֶשֵהם ְמֹקַּ ל ֵכן ִיֹשְ ְועַּ

ל ֵשם ָצפון, ְכמו ֶשָכתּוב )ְתִהִלים פ"ג(: תוָרה, ִנְֹקָרִאים עַּ ִיים ֵמהַּ ל  ָהרּוחַּ חַּ ֲעִרימּו סוד ְוִיְתָיֲעצּו עַּ ְּמָך יַּ ל עַּ "עַּ
 ...  ְצפּוֶניָך":

ִיים הּוא  ]ט[ ְעָלה, ִכי ָהרּוחַּ חַּ "ל. ְוִהֵנה ְמֹבָאר ְלמַּ נַּ ָּמִים" כַּ ל ְפֵני הַּ ֶחֶפת עַּ ת "ְורּוחַּ ֱאֹלִֹקים ְמרַּ תוָרה, ְבִחינַּ ְבהַּ
ר ָבהֶ  ִיים, ֶנֱאמַּ ֵבל ָהרּוחַּ חַּ תוָרה, ְולֹא ָהָיה ָלֶהם ֵמֵהיָכן ְלֹקַּ ת הַּ ָבלַּ ִים, ֶשָהָיה ֹֹקֶדם ֹקַּ ל ֵכן ְבִמְצרַּ ם )ְשמות ו(: ְועַּ

", ִכי לֹא ָהָיה ל ֵכן  "ִמֹקֶצר רּוחַּ "ל, ְועַּ נַּ ֲאִריְך רּוֵחּה כַּ ִים, מַּ פַּ ת ֶאֶרְך אַּ ִיים ֶשהּוא ְבִחינַּ ֵבל ָהרּוחַּ חַּ ִין ְלֹקַּ ָלֶהם ֵמאַּ
ל ְיֵדי ְמִשיִכין עַּ ִיים ֶשּמַּ ת ָהרּוחַּ חַּ ִים, ֶשהּוא ְבִחינַּ פַּ ', ֶשהּוא ֶהֶפְך ֶאֶרְך אַּ ר ָבֶהם 'ִמֹקֶצר רּוחַּ ְשלִ  ֶנֱאמַּ ים ֲאָנָחה ְלהַּ

ת "ְוִיֶתן ְלָך ִמְשֲאֹלת ִלֶבָך". ְוֶזהּו "ל, ְבִחינַּ נַּ ִחָסרון כַּ "ל, ִכי ָהרּוחַּ הּוא ְשֵלמּות הַּ נַּ ִחָסרון כַּ ְרֶחב ִפיָך  הַּ ת: "הַּ ְבִחינַּ
ִחָסרון: ֵלא הַּ ְלֵאהּו" ֶשִנְתמַּ ֲאמַּ  וַּ
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ת יּו"ד ִמיֵני ְדִפיִֹקין ת ְמָלאפּום ְמלֹא פּום. ְוָהִעְנָין, ִכי ְמָלאפּום הּוא יּוד ָואו, ְוהּוא ְבִחינַּ , ְכֶנֶגד יּו"ד ְוֶזהּו ְבִחינַּ
ָרה ִמיֵני ְדִפיִֹקין, ְכֶנֶגד ל ֵכן ֵהם ֲעֹשָ . ְועַּ ָידּועַּ , כַּ ל ְיֵדי ָהרּוחַּ ֹדֶפֹק הּוא עַּ ִדְברות. ְוהַּ ִדְברות, ִכי ָהרּוחַּ  הַּ ֶרת הַּ ֲעֹשֶ

ְינּו ְמָלאפּום ְמלֹא פּום כִ  . ְוהַּ ת ָהרּוחַּ ְמָשכַּ ת הַּ ָּואו הּוא ְבִחינַּ "ל, ְוהַּ נַּ תוָרה כַּ ֹדֶפֹק הּוא ְבהַּ ל ְיֵדי ֶשהּוא הַּ י עַּ
ֲאמַּ  ְרֶחב ִפיָך וַּ ת "הַּ ִחָסרון, ֶשֶזהּו ְבִחינַּ ת ָהרּוחַּ ִנְשָלם הַּ ְמָשכַּ ת הַּ "ל, ֶשֶזהּו ְבִחינַּ נַּ ִחָסרון כַּ ֵלא הַּ ְלֵאהּו" ֶשִנְתמַּ

"ל: נַּ  ְמָלאפּום ְמלֹא פּום כַּ
תוָרה ֲאֶשר שָ  ְלָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים", ְוִֹקְבלּו הַּ עַּ ּמַּ י ְוֶזהּו ֶשִדְֹקֵדֹק: )ְתִהִלים פ"א(: "ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶֹקיָך הַּ ֲאזַּ , וַּ ם ָהרּוחַּ

ְר  ְיָֹקא "הַּ ת ִמְצרַּ דַּ ר ְיִציאַּ חַּ ְיָֹקא אַּ ִחָסרון. ִכי דַּ ת ְשֵלמּות הַּ "ל, ְבִחינַּ נַּ ת ְמָלאפּום כַּ ְלֵאהּו", ְבִחינַּ ֲאמַּ ִים, ֶחב ִפיָך וַּ
תוָרה ֶששָ  "ל, ִכי ִֹקְבלּו הַּ נַּ ת ִמֹקֶצר רּוחַּ הַּ ֵטל ְבִחינַּ ְלָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים", ֶשָאז ִנְתבַּ עַּ ּמַּ ת "הַּ ִיים ְבִחינַּ ם ָהרּוחַּ חַּ

ת ְמלֹא פּום, ְבִח  ִחָסרון, ְבִחינַּ ת ְשֵלמּות הַּ ְלֵאהּו", ְבִחינַּ ֲאמַּ ְרֶחב ִפיָך וַּ ְיָֹקא: "הַּ ל ֵכן ָאז דַּ "ל, עַּ נַּ ֵלא ה' כַּ ת "ְימַּ ינַּ
ת ִציִצית, כִ  ִים ְבָפָרשַּ ת ִמְצרַּ ל ֵכן ִנְזָכר ְיִציאַּ "ל. ְועַּ נַּ ת ָכל ִמְשֲאלוֶתיָך" כַּ ִיים, ְבִחינַּ ת ָהרּוחַּ חַּ י ִציִצית ְבִחינַּ

"ל: נַּ ע רּוחות ְוכּו' כַּ ְרבַּ  ֵמאַּ
ְיָלה, ֶשֵיש ָבֶהם ְשֵנים  לַּ ֵרה ְשעות הַּ יום ּוְשֵתים ֶעֹשְ ֵרה ְשעות הַּ ן ְשֵתים ֶעֹשְ ם ִדֵבר ָאז ֵמִעְניַּ ָי"ה, גַּ ר ֵצרּוֵפי ֲהוַּ ָעֹשָ

ם ֵכן ְבָכל ָשָעה ֵיש  ֵחר, ְוָכל ָשָעה ֶנֱחֶלֶֹקת ְלתתר"ף ֲחָלִֹקים, ְוָכל ֵחֶלֹק ָוֵחֶלֹק ִמתתר"ף ֲחָלִֹקים ֵיש בו גַּ ֵצרּוף אַּ
ֹדֶפֹק )ח(. ְולֹא ָזִכיִתי ִלְשֹמעַּ ֵבאּור ִעְנָין ֶזה ֵהי ִיים ֶשְבהַּ חַּ ת רּוחַּ הַּ ֵשם, ְוָכל ֶזה הּוא ְבִחינַּ ְחִת ֵצרּוף הַּ ם ָשכַּ י ֵטב. גַּ

ִכיִלים ָיִבינּו: ֹשְ ּמַּ  ְֹקָצת ִמֶזה, ְוהַּ
ל ְיֵדי 'ֶרֶכב ֱאֹלִֹק  ו, ְועַּ לּוֵפי ֵעֹשָ ת אַּ ְלֵפי' ְבִחינַּ ְלֵפי ִשְנָאן" )ְתִהִלים ס"ח(, 'אַּ ִים אַּ ִים' "ֶרֶכב ֱאֹלִֹקים ִרֹבתַּ ים ִרֹבתַּ

ִיי ְבִלין ָהרּוחַּ חַּ תוָרה, ֶשִּמָשם ְמֹקַּ ת הַּ ָבלַּ ת ֹקַּ ְלֵפי ִשְנָאן', ְכמו ֶשָדְרשּו ְבִחינַּ ל ְיֵדי ֶזה 'אַּ ָבִנים ִדְֹקֻדָשה עַּ ם ָהרַּ
ת ָבלַּ ל ְיֵדי ֹקַּ ְינּו ֶשעַּ ל ִתְֹקֵרי ִשְנָאן ֶאָלא ֶשֵאיָנן', הַּ תוָרה, ֶשָשם  ֲחָכֵמינּו, ִזְכרוָנם ִלְבָרָכה )ֲעבוָדה ָזָרה ג:(: 'אַּ הַּ

ב ִדְֹקֻדָשה ב ִדְֹקִלָפה, ִבְבִחינַּ ָהרּוחַּ ְדָהרַּ ת ָהרַּ ו, ֶשֵהם ְבִחינַּ ְבְרֵבי ֵעֹשָ ו, רַּ לּוֵפי ֵעֹשָ ְטִלין ְוִנְכָנִעין אַּ ל ְיֵדי ֶזה ִנְתבַּ ת , עַּ
ְטִלין ְוֵאיָנן: ו, ִנְתבַּ ְבְרֵבי ֵעֹשָ ו, רַּ לּוֵפי ֵעֹשָ ְלֵפי ֶשֵאיָנן', ֶשאַּ  'אַּ

ְענּו ְצִבי ף ָהָאֶרץ ְזִמֹרת ָשמַּ ְעָיהּו  "ִמְכנַּ ר ָרִזי ִלי ָרִזי ִלי אוי ִלי, ֹבְגִדים ָבָגדּו ּוֶבֶגד בוְגִדים ָבָגדּו" )ְישַּ ִדיֹק ָוֹאמַּ צַּ לַּ
ת ִכנור ֶשל ָדִוד  ִיים, ֶשהּוא ְבִחינַּ ִציִצית, ֶשָשם ָהרּוחַּ חַּ ְנֵפי הַּ ת כַּ ף ָהָאֶרץ" ֶזה ְבִחינַּ ֵגן עַּ כ"ד(. "ִמְכנַּ ל ֶשָהָיה ְמנַּ

ְנֵפי ֵראָ  ִיים ֶשְבכַּ ְזִמירות ִנְמָשִכין ֵמָהרּוחַּ חַּ ְנִגיָנה ְוהַּ "ל )ט(, ִכי הַּ נַּ . ְוֶזהּו:ְיֵדי ָהרּוחַּ ְצפוִנית ְוכּו' כַּ ָידּועַּ  ה כַּ
ִיים, ת ָהרּוחַּ חַּ ִנגּון ֶשל ִכנור ֶשל ָדִוד, ֶשהּוא ְבִחינַּ ת הַּ ְענּו", ְבִחינַּ ת  "ְזִמֹרת ָשמַּ ִציִצית, ְבִחינַּ ְנֵפי הַּ ת כַּ ֶשהּוא ְבִחינַּ

ְנפות ָהָאֶרץ ְוִיָנֲערּו ְרשָ  ת "ֶלֱאֹחז ְבכַּ ְכִניִעין ָהְרָשִעים, ִבְבִחינַּ ל ְיֵדי ֶזה מַּ "ל. ְועַּ נַּ ף ָהָאֶרץ כַּ  ִעים ִמֶּמָנה":ִמְכנַּ
ְינּו  ִדיִֹקים' הַּ צַּ ָצב ּוְתֹקּוָמה לַּ ִש"י: 'ָעִתיד ִלְהיות מַּ ִדיֹק", ֵפֵרש רַּ צַּ ִיים ְוֶזהּו: "ְצִבי לַּ ל ְיֵדי ָהרּוחַּ חַּ "ל, ִכי עַּ נַּ כַּ

"ל: נַּ ל ָהְרָשִעים כַּ ִדיִֹקים עַּ צַּ ְבִרין הַּ "ל ִמְתגַּ נַּ  הַּ
ז ְישּו ז ֻפְרָעִניּות ְורַּ ִש"י, 'ֶשִנְגלּו ִלי ְשֵני ָרִזים: רַּ ר ָרִזי ִלי" ְוכּו' אוי ִלי ֵפֵרש רַּ ֹק ְוֶזהּו: "ָוֹאמַּ ֲהֵרי ִתְרחַּ ָעה, וַּ

יְ  ת רּוחַּ ְסָעָרה, ֶשִּמָשם הַּ "ל, ִכי ָהרּוחַּ ֶשל ָהָרָשע ָגדול ִבְשָעתו, ִבְבִחינַּ נַּ ְינּו כַּ ד' ְוכּו' הַּ ת שּוָעה עַּ ֲאִריכַּ ָצרות וַּ ָכל הַּ
ָרֵאל: ָגלּות ֶשל ִיֹשְ  הַּ

בו  ת הַּ ם ְוֶזהּו: "ֹבְגִדים ָבָגדּו ּוֶבֶגד בוְגִדים ָבָגדּו" ִכי ְיִניֹקַּ ְינּו ְפגַּ ְבָגִדים, ְדהַּ ם הַּ ת ְפגַּ ְגִדים ְוָהְרָשִעים הּוא ִמְבִחינַּ
ְרָבָעה ְיסודות, ֶשֲאִחיָזָתן ְוָשְרָשם ָהֶעְליון הּוא ְינּו ִמְפגַּם ָהאַּ ֶבֶגד, ְדהַּ ְנֵפי הַּ ִציִצית, ֶשֵהם ְבכַּ ע  הַּ ְרבַּ ת אַּ ְבִחינַּ

"ל. ֲאָבל סוף ָכל  נַּ סוף ִציִצית כַּ ת ָוָפח ָעֶליָך יוֵשב ָהָאֶרץ" ְוכּו' ִכי ָכל ָהְרָשִעים ִיְכְרעּו ְוִיֹפלּו, ִכי לַּ חַּ ד ָופַּ חַּ סוף: "פַּ
ל  ְשִפיִלים ְרָשִעים ֲעֵדי ָאֶרץ עַּ ְכִניִעין אוָתם ּומַּ ִדיִֹקים ְגמּוִרים מַּ צַּ "ל, ִכי הַּ נַּ ִיים ְיֵדי ָהרּוחַּ חַּ ָכֶלה ְוֶנֱאָבד ְוכּו' כַּ

"ל: נַּ ְענּו" כַּ ף ָהָאֶרץ ְזִמֹרת ָשמַּ ת "ִמְכנַּ ת ִציִצית, ְבִחינַּ  ֶשָלֶהם, ֶשהּוא ְבִחינַּ
ו לב.(: ר )צַּ ֹזהַּ תוָרה; ְוֵכן ָכתּוב בַּ ת הַּ  ִכנור ֶשל ָחֵמש ִניִמין ְבִחינַּ

ין ְבִכנוָרא': תוָרה ִאֵלין ְדָתְפֹשִ י הַּ  'ְותוְפֹשֵ
ָידּו ָחֵמש ת ָהרּוחַּ ֶשל ָהֲאָנָחה, כַּ ְמָשכַּ ִיים הּוא ְבָהֵרָאה, ּוִמָשם הַּ חַּ עַּ ֻאֵני ִאית ָלֵרָאה )ֻחִלין מ"ז.( ִכי רּוחַּ הַּ

ל ֵכן ִאית ָלּה ָחֵמש ֻאֵני ָלֵרָאה, ְכֶנֶגד ֲחִמָשה ֻחְּמֵשי תוָרה )י(. ה' ִניִמין ְדִכנור ְדָדִוד ִיים , ְבחּוש, ְועַּ ֶשָשם ָהרּוחַּ חַּ
ִתקּוִנים, ִתקּון י: ֵין בַּ "ל: )עַּ נַּ  כַּ

יֵ  ע ְוכּו', ְדִאנּון ָלֳֹקֵבל ה' ִניִמין ְדִכנור ְדָדִוד ְוכּו', עַּ ְנֵפי ִמְצָוה, ִאנּון ה' ִֹקְשִרין ָלֳֹקֵבל ְשמַּ ֵין כַּ ם עַּ ן ָשם. גַּ
ר(: ֹזהַּ ְשָמטות הַּ  ְבהַּ

 
 

 
 
 

 
 
 
 


