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ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

משה כלת יום  מעלת 

כביכול במאמר לדור  שירדה והיינו המשכן, את להקים משה כלות  ביום  שירדה השכינה ענין יבואר  זה 

על  שהכוונה אדם', מתנות  לקחת שבי שבית למרום 'עלית הפסוק את ויבאר רבינו . משה עם

במתנה. השכינה את וקיבל  למרום , שעלה רבינו  משה

בפסוק א)נאמר ז ּכּלת(במדבר ּביֹום ÇÀÄÀÇÙ'ויהי
הּמׁשּכן 'מׁשה את ּתנאלהקים וגֹו'. ÙÆÀÈÄÆÇÄÀÈÀÈÈ

יֹוסי, שהואר ּבי משה ', כלות 'ביום מהכתוב ÇÄÅ
כי נדרש ּכּלה , הואּביֹום מלשון המשכן  הקמת ÇÈÀ

ּכּלהיום  המלכות,ׁשּנכנסה מידת  שהיא ÆÄÀÀÈÇÈ
אנפיןלחּוּפה זעיר  עם להתייחד .àבכדי ÇÈ
מׁשה'ומקשה, ּכּלת 'ּביֹום אֹוקימנא ÀÇÄÀÈÀÇÙÙÆּבמאי

'ביום  הפסוק את  ומפרשים מעמידים  אנו  במה -

כלתו היא והלא  המלכות, מידת על  משה ' כלת

משה של כלתו ולא אנפין הזעיר  ומיישב áשל  .

משה, שם על  המלכות נקראת  ÆÈאּלאלמה 
נכנסה ּדמׁשה  ידֹוי ּדעל ידי מלּמד  שעל  - ÀÇÅÀÇÀÀÙÆÄÀÀÈ

אנפין , הזעיר  עם לחופתה  המלכות נכנסה משה

של התיקונים כל את תיקן רבינו  משה  כי

חופתה אל  להיכנס  שתוכל  .âהמלכות

יהּודה רּבי יוסי,אמר  הׁשּתאלרבי עד וכי ÈÇÇÄÀÈÀÄÇÇÀÈ
לדּוכּתּה עיילת ּדלא וכי אתע ּכבת - ÄÀÇÀÇÀÈÇÀÇÀÀÈ

למקומה, נכנסה של  השכינה  התעכבה  עתה עד

הפרשיות,והכתיב בסדר  כן  לפני  כתוב והרי - ÀÈÀÄ
פקודי  בפרשת לה )דהיינו מ ÀÙ'ולא(שמות

הקים ביום
המשכן 
נכנסה 
השכינה 
לחופתה 

.à,מלך.מהרח"ו ומקדש 
בזוהרדרש פעמים  כמה  נמצא  משה ' 'כלת בענין ח"ב זה  רלו: (ח"א

ועוד) גםובמדרש ה : ועיין  ה, רבתי פסיקתא כ, נשא תנחומא ח , יב (במ"ר

הפסוק) על אולםברש"י כלה. מלשון כתיב 'כלת' כי בחסר , שנדרש

הראשונים בזה  נתחבטו וכבר מלא , 'כלות' כותבים אנו בתורה 
להלן  הזוהר  וז"ל  כזאת, הקשה  כבר עצמו  ובזוהר ואכ "מ , והאחרונים 

למגרע(רנד.) רׁשּות לֹון יהיב מאן ּבא ֹורייתא , מלא 'ּכּלֹות' ּכתיב הא  :ָ ְ ִ ַ ָ ֵ ְ ַ ְ ָ ַ ָ ִ ְ ְ ִ ְ ַ 
ּביתא . ּבאלפא  ּדאתחּליף מ ּלה  הכא  אית לא הא ו', ּדה ּוא  מ ּניּה,  ָ ֵ ָ ְ ַ ְ ִ ַ ְ ִ ְ ָ ִ ָ ָ ִ ָ ָ ְ ֵ ִא ֹות

חסרים . ּדאיּנּון ּומלאים , מלאים . ּדאיּנּון חסרין, ּתיבין אּלין על  ִ ֵ ֲ ִ ְ ִ ֵ ְ ִ ֵ ְ ִ ְ ִ ֵ ֲ ִ ֵ ֵ ִ ַ ָ ֶא ּלא 
ּדילּה, ּבתכ ׁשיטין ּכּלה  לקּׁשטא למעּבד ּדיכלין ּפיר ּוׁשין ּכל  ָ ִ ִ ִ ְ ַ ְ ָ ַ ָ ָ ַ ְ ַ ְ ֶ ְ ִ ְ ָ ְ ִ ֵ ָ ַ ְועל

הדא ל ֹון, מאמין ּולמהוי ּדיימר ּון, ּכמה למעּבד, מ ּני הּוא ּברי  ָ ָ ִ ֲ ַ ֵ ֱ ֶ ְ ְ ֵ ְ ָ ְ ַ ְ ֶ ְ ִ ַ ִ ְ ָ ְק ּודׁשא
ּדכתיב , יא)ה ּוא  יז  י ֹור ּו'.(דברים אׁשר הּתֹורה ּפי 'על  ִ ְ ִ ַ ִ ַ ָ ֲ ֶ 

ממלת[- ו' אות  לגרוע  לחכמים  רשות נתן ומי בתורה, מלא 'כלות' כתב הלא
א' אותיות  בחלופי להחליף  מלה כאן אין הרי ו', בלא כלת  ולדרוש 'כלות ',

ועל מלאות, היו כאילו אותם שדורשים החסרות התיבות אלו על  אלא ב ',

פירושין כל על וכן  חסרות, היו כאילו אותם שדורשים  מלאות תיבות
הכלה את  ולקשט לעשות החכמים שיכולים בתורה, החכמים שמפרשים

שהחכמים כמו לעשות הקב"ה לנו צוה  כי  שלה, בתכשיטים  [-השכינה]
יורוך']. אשר  התורה  פי  'על שכתוב  זהו בדבריהם, מאמין ולהיות  אומרים,

הגלגולים וראה  מ)בשער כתיב ,(הקדמה  כלת משה', כלות ביום  'ויהי :
כתיב דהכי ותירצו בוא"ו, כתיב כלות שהרי  הקשו  עצמו [בזוהר] ושם 

מעגלותיה . דנעו  לנו  שנתנה בתורה  ולא  בשמים, למעלה בתורה  חסר 
בזוהר אמרו  כן אולם לעיל , כמובא אחר באופן  ביארו  דידן [בזוהר ע"כ .

רג :) אשורנו '(להלן 'ומגבעות ט)לגבי כג הוא(במדבר שלמעלה  שבתורה 
בסמוך]. להלן המהרח "ו בביאור  עוד ועיין כתיב , גבעת חסר,

.á,מלך.מהרח"ו ומקדש 

.â. בחינתמהרח"ו הוא  רבינו שמשה מפני פירש , אליעזר  ובדמשק 

דאבא  ובכ"מ)יסוד פי"ג הכללים שער ונודע(ע"ח  סא:), שאבא(תיקו"ז
נקראת לכן המלכות, נבנית דאבא  יסוד ידי שעל ברתא, יסד 

זו "ן. ליחוד גורם  הוא כי  משה , שם  על  המלכות
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מ ֹועד אהל אל לבא  מ ׁשה ׁשכןיכֹול ּכי  ÈÙÆÈÙÆÙÆÅÄÈÇ
הּמׁשּכן ' את מלא ה ' ּוכבֹוד הענן  -וג ֹו'עליו ÈÈÆÈÈÀÈÅÆÇÄÀÈÀ

במשכן , השכינה היתה שכבר ר ּבי הרי ÈÇÇÄאמר
ּבּתֹורה, ּומאּוחר  מּוקּדם אין ואכןיצחק, ÄÀÈÅÀÈÀÈÇÈ

לבוא ' משה יכול  'ולא  פקודי בפרשת שכתוב מה 

נשא בפרשת הכתוב משה' כלות 'יום אחר  .ãהיה

יבאר משה ', כלות 'ביום הכתוב כוונת את שביאר  אחר

אל משה  ידי על נכנסה  שהשכינה  בלבד  זו  שלא עתה 

היא המלכות כי  משה ', 'כלת כתוב במכוון אלא  חופתה ,

ממש משה  של  .äכלתו 

שכתוב  מ ׁשה',מה ּכּלת ּביֹום  אין'ויהי ÇÀÄÀÇÙÙÆ
לחופה, נכנסה משה  ידי שעל רק הכוונה

וּדאיאלא מׁשה ׁשל המלכות ּכּלת שמידת - ÇÇÆÙÆÇÇ

ממש רבינו  משה של כלתו את åהוא  ומבאר  .

שלמדנו,ּדתנינןדבריו, ׁשמע ֹון,- רּבי אמר ÄÀÄÇÈÇÇÄÄÀ
ּדכתיב שכתוב מאי מהו יט)- סח (תהלים ÇÄÀÄ

ּׁשבי ' ׁשבית לּמרֹום  מּתנֹות 'עלית לקחּת ÈÄÈÇÈÈÄÈÆÄÈÇÀÈÇÈ
שעלהוג ֹו',ּבאדם' הפסוק אומר  מי על  כלומר , ÈÈÈÀ
רבינו,אּלא.æלמרום  ממשה  מדבר  הכתוב  ÆÈ

נאמר ג)שעליו יט  אל(שמות עלה 'ומשה

ו ּבריהאלהי"ם', קּוד ׁשא  לֹו ׁשאמר  ÀÈÈÆÈÇÀÈÀÄּבׁשעה
רבינוהּוא  רגלי',למשה מעל נעלי ÇÀÈÆÅÇÇÀÆ'ׁשל

ה) ג  מן,(שם משה שיפרוש הוא שפירושו 

ההרמיד,çהאשה סמוךאזּדעזע  שהיה סיני ÄÀÇÀÇÈÈ
אליו ה' בדבר  משה מיכאל מלאך אמרו,èאל ÈÇÄÈÅ

השכינה 
כלתו היא 
משה  של

.ãהשנים].קרני אור בעל  קעניגסבערג לייב  אריה  [רבי רבו  בשם אור
לחופה נכנסה שהשכינה כתוב  לא פקודי  בפרשת והלא מהרח "ו, והקשה 

ואם היה , ביום שבו בפירוש  לנו מגיד הכתוב וכאן  משה, כלות  יום  לפני
פרשתא הך אתעכבת 'ולמה לומר  לו היה  הפרשיות, סדר  על  לו הוקשה 

ממה כי  לדוכתא', עיילא דלא אתעכבת השתא עד 'וכי  ולא  הכא', עד
הפסוקים מן שהבין נראה  ההוא , היום עד השכינה נכנסה שלא שהקשה

בצ"ע. ונשאר  עוד, שהקשה  מה  שם וראה היה. כן  שלפני

.äודרשהראה וסיים : שכתב מה זה  פסוק  על  החיים אור בספר 

על בדברים  ההכרה תקדים  לא אם מדעתו , דורשה אדם אין זו 
ורמזיה . וסודותיה תורה  מקבלי מפי ואמיתותם , בוריין

.å,מלך.מהררמ "ק ומקדש  ח"ו,
אתובדמשק שבנה  זה אינו  הבית שבעל שכמו פירש, אליעזר

על המלכות נקראת כן כמו זה, בית שיבנו שגרם מי אלא הבית,
כנזכר . המלכות, את ליחד גורם  ממש הוא  כי  משה , של שמו

.æ.האדםמהרח "ו כי הוא, הענין וז"ל: לביאורו, הקדמה  ומקדים 

ולפעמים ועולם , עולם  כל מן רוחני  לו  ויש  העולמות, כל  כולל 
לטהר בא סוד  וזהו האצילות, לנשמת יזכה מעשיו  טוב  ע"י

אותו לח:)מסייעין שמשפיעין (יומא הקדושה הנשמה  אותה ע"י  ,
ביום והנה התפארת , סוד שהוא  הדעת סוד משה  כי ונודע בו ,

גדר אל זכה התורה, קבלת זכות ע"י  זכה התורה  קבל אשר 

ורביה בפריה נאסר ולזה  עליו, נשפעה  ביום  ובו  ההוא , הנשמה
ולכן  חלילה, גשמי דבר  יש  לא באצילות למעלה כי ואילך, משם

בעלה התפארת  בסוד להיותה לכלה , העליונה  שכינה  לו נתנה 
יו "ד  אלא אדם ואין באדם', מתנות 'לקחת סוד וזהו  דשכינתא,

נשמה בסוד והיא אד"ם , [וגימטריא] מ "ה, גימטריא ה "א, וא "ו  ה "א
אלהים' ביראת מושל  'צדיק  סוד הוא כי בזה  תתמה  ואל  עליונה ,

ג) כג ב' בזה .(שמואל ודי ,

.ç,חדשרמ "ק בזוהר וראה מלך. מקדש  עב:)מהרח"ו , תצא (כי

נעלו' ט)'וחלצה כה אמר(דברים  דאת כמה ו), ה רבי(הושע מהם '. 'חלץ
רגליך', מעל  נעליך של הלם  תקרב  'אל  כתיב , חייא, רבי אמר  יהודה 

רבי אמר אלא  המקום, את מטמא  או המקום, את מטהר  מנעל  וכי
מאשתו להתפרש  כבוד בדרך הוא ברוך  הקדוש  לו  שצוה מלמד אבא,

כתיב וביהושע 'נעליך', כתיב במשה  וכל , טו)מכל ה 'נעלך',(יהושע 
מזומנים . לעתים  אלא וכל , מכל  מאשתו  יתפרש  שלא 

בתמידות,ובזוהר עצמו  הפשיט ומשה  'נעל ', נקרא  הגוף  כתב: חי

' נעלי' [כתוב ] לכך  לאשה , כינוי  'נעל' וגם אש , - חשמל  היה   ֶ ָ ְוגופו 
לפי הגשמיות התפשטות ,'נעל' [כתוב ] וביהושע בחינות,  ְ ַ ַשתי

מאשתו . ולא  שעה,

.èאליעזרמקדש דרבי בפרקי  וראה מ)מלך . וכשנגלה(פרק :

והוא סיני, הר  נקרא הסנה שם על הסנה, מתוך  משה  על הקב"ה
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ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

הּוא ּברי קּודׁשא ברוךק ּמי הקדוש לפני - ÇÅÀÈÀÄ
אדםהוא , לס ּתֹור  ּתבעי ע ֹולם ׁשל ÄÆÈÄÀÅÄÀÈÈר ּבֹונֹו

האדם  בנין  את  לסתור  רצונך האם -é,והאÀÈ
האדם ּכתיב  ביצירת כתוב והרי ה- (בראשית ÀÄ

וב) אֹותם ', ויבר ּבראם  ּונקבה הרי 'זכר ÈÈÀÅÈÀÈÈÇÀÈÆÈÀ
אׁשּתכח ּברכתא  מצויה,לית הברכה  אין - ÅÄÀÀÈÄÀÀÇ

ונּוקּבא ּדכר  ּדאיה ּו ּבמאן במי א ּלא אלא  - ÆÈÀÇÀÄÀÇÀÀÈ
ונקבה זכר לאתּפרׁשאàéשהוא  אמרת וא ּת ,ÀÇÀÈÀÇÀÄÀÀÈÈ

מאשתו.מאּתתיּה לפרוש למשה אומר ואתה - ÅÄÀÅ
ליּה מיכאל ,אמר  למלאך  הוא  ברוך האהקדוש ÈÇÅÈ
מ ׁשהכבר  מצותקּיים ּורב ּיה,את ּפר ּיה  ÄÅÙÆÀÄÈÀÄÈ

ואליעזר גרשום בניו  שני  נולדו כבר ,áéשהרי

ּבׁשכינּתא ּדיתנסב ּבעינא אנא  -הׁשּתא  ÇÀÈÂÈÈÅÈÀÄÀÀÇÄÀÄÀÈ

כלומר השכינה, את שישא  רוצה  אני עכשיו 

בקביעות  תמיד עמו  ותדור  ÀÄÅּובגיניּה,âéשתשרה
ע ּמיּה לדּיירא ׁשכינּתא תרדיח ּות ובשבילו  - ÅÀÄÀÈÀÇÈÈÄÅ

עמו, לדור  ּדכתיב השכינה  הּוא מההדא וזהו ÈÈÄÀÄ
ּׁשבי'שכתוב  ׁשבית לּמרֹום שואל ,ו.'עלית ÈÄÈÇÈÈÄÈÆÄÀ

'ּׁשבי', 'שבית מאי כתוב שמתחילה כלומר , ÇÆÄ
בדרך היה אם הרי מתנות', 'לקחת כך ואחר  שבי',

בכ  מרצוןשביה  הניתנת מתנה זו  אין הזרוע  ח

שהכוונה ומבאר  ּדאתנסיבתהנותן , ÀÄÀÈÀÄÀÀÄÇׁשכינּתא 
משה,ע ּמ עם - עמך שנשאת השכינה על  - ÄÈ

בעליונים, היתה השכינה דירת שעיקר ומפני 

מארצו הנלקח כאדם היא  למטה  להיות וירידתה

'שביה' בלשון כתוב ולכן נכריה, לעיר  .ãéוגולה

השכינה 
ירדה 
ממקומה 
לדור בכדי
משה  עם

שנאמר חורב, בהר  התורה ישראל  שקבלו ומניין י)חורב. ד (דברים

יקר באור  ועיין ע"כ. בחורב'. אלהיך ה' לפני עמדת אשר  'יום 
ובאו ההרלהרמ "ק , נזדעזע גרס: החמה מיכאל .מקושי ר

.éאמרו ,פירוש מיכאל  המלאך דוקא למה ביאר  והרמ"ק  הסולם .
החסד, שר  דמיכאל  משום  או השרים , ראש  - מיכאל אמר  וז"ל:

דכתיב  בחסד מתקיים  ג)והעולם  פט חסד (תהלים עולם  'אמרתי 
האשה מן והפורש בימין, דשכינתא  וברכתא  דייחוד  משום  או יבנה',

שאר למה פירשנו  ושם  ויצא בפרשת והארכתי  השכינה , מן פורש 
להפך. ומרע"ה  עמהם, שכינה אין אשה  להם  אין אם  אדם  בני

.àé להלןעיין רצו.)בזוהר ונוקבא ,(איד"ז , דכר אשתכח דלא מאן :
אלא וחסירא , פגימא  במלה שריא  ברכתא ולית גופא, פלג  אקרי

לא מלה ופלגות מלה, בפלגות  ולא  שלים , במלה שלים , באתר
זכר נמצא  שאינו [-מי לעלמין. אתברכן ולא לעלמין, אתקיים

אלא וחסר  פגום בדבר  שורה הברכה ואין  גוף, חצי נקרא  ונקבה,
קיום לו  אין דבר  וחצי דבר. בחצי ולא  שלם , בדבר שלם , במקום  רק

לעיל  בזוהר  עוד ועיין ע"כ. לעולם]. מתברך ואינו קסא)לעולם, .(ח "א

.áé דדיוכתב משמע אורות]: בניצוצי [והובא המאירה באספקלריה 

ונקיבה , זכר  דוקא  הלל  כבית קיי "ל ואנן שמאי, כבית זכרים  בב '

תעלומה מגיד  בספר וראה  ע"כ. ב. סא  דף  י:)יבמות ובזה(ברכות :
שמאי, כבית  רק ורביה פריה קיים  לא משה שאדונינו מה לך יונח

אמרתי 'אני נתינתה, כעת התורה נשארה  ואצלו חטא  לא  הוא  כי
אתם' ו)אלקים  פב שפיר(תהלים  ע"כ ב"ב, לעתיד שיהיה וכמו  וכו'

כב"ש ]. הלכה יהיה [שאז שמאי  כבית המצוה  קיים

.âéמדבש .מתוק

.ãé מפניעפ"י שביה, בלשון כתוב למה  עוד וכתב  מהרח"ו.
שבת במסכת ועיין המלאכים , של כרחם על השכינה (פח:)שירדה

הפסוק  על כן ה )שדרשו  ח  תזכרנו ',(תהלים כי אנוש  'מה 
בזוהר עוד ועיין למרום . משה שעלה  בשעה אמרוהו  שהמלאכים

קמ:)לעיל  .(ח "ב
ליובאספקלריה נראה  אורות]: בניצוצי [והובא  כתב  המאירה 

ת בכל דהיא 'שבי', לשכינה  קורא צירופידלפיכך י"ב  שהם יקונהא
וגם הואיל והנה וק "ל, ממש  שב"י בגימטריא הם  הנודעים הוי"ה 

הטומאה , מרכבת גם 'שבי' ואיכא אלקים , עשה זה לעומת זה את
שבי' ממנו 'וישב  רז"ל דרשו א)ע"כ כא  שפחה(במדבר אלא  אינה 
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zç÷I''íãàa úBðzî(íù íéìäú)'íãàa' àJà ,áéúk àI 'íãàa' , ÈÇÀÈÇÈÈÈÈÀÈÈÈÀÄÆÈÈÈÈ
àîBé àeää àzðéëL úúçðc àîBéáe .äIrîI reãiäÇÈÇÀÇÀÈÀÈÀÇÂÇÀÄÀÈÇÈ
äLî úJk ,'äLî úJk' áéúëc àeä àãä ,àúçð äLîa àáñðúàcÀÄÀÇÀÈÀÙÆÇÂÈÈÈÄÀÄÇÙÙÆÇÇÙÆ

áéúk àøäéñ étðàk éBtðàc rLBäéáe .Lnî(åè ä òùåäé),'EIrð IL' ÇÈÄËÇÀÇÀÀÇÀÅÄÂÈÀÄÇÇÇÀ
,ïréãé ïéðîæa àJà Løtúà àIcàzðéëL dénr úáéñðúà àI àäc ÀÈÄÀÀÇÆÈÀÄÀÄÀÄÈÀÈÈÄÀÀÄÇÄÅÀÄÀÈ
áéúëc ,déI éæçúà àIå ,Ck Ik(ãé ä íù)Iáà ,'åéðt Ir rLBäé Itiå' ÈÈÀÈÄÀÂÄÅÄÀÄÇÄÙÀËÇÇÈÈÂÈ

.éàcå 'äLî úJk' àëäÈÈÇÇÙÆÇÇ

ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

מתנות  'לקחת כתוב לא שלכן  עוד ומוסיף 

אלאåèמאדם' מּתנֹות, ÈÇÀÈÇÈ'לקח ּת
כי ּבאדם', מהניקוד, כן גם 'ּבאדם'ומדייק ÈÈÈÀÈÈ

שו"א ניקוד 'ּבאדם'עם אּלא ּכתיב , ÈÀÄÆÈÈÈÈלא
קמ"ץ הידיעהæèבניקוד ה"א  כמו  והוא  ,æé כי ,

האדם על הוא  למעלה,הכוונה  שהואהּידּוע ÇÈÇÀÇÀÈ
אנפין בגימטריאçéהזעיר שהוא  מ"ה שם שבו 

לעצמוèéאד "ם  לקח  רבינו  שמשה ופירושו, ,

מחוברת  שהיתה  השכינה, שהיא  - 'מתנות'

אנפין הזעיר שהוא  העליון  .ëּבאדם È
ׁשכינ ּתא ּדנחתת שירדהּוביֹומא וביום - ÀÈÀÇÂÇÀÄÀÈ

ּדאתנסבאהשכינה, יֹומא ÇÈÀÄÀÇÀÈההּוא 
נחתא השכינהּבמ ׁשה שנשאת ההוא ביום - ÀÙÆÇÂÈ

שמיד כלומר ישראל , בני אל  למטה  ירדה למשה 

למשה, נישאת השכינה הּואכשירדה  ÈÈהדא
שכתוב ּדכתיב מה זהו מ ׁשה',- 'ּכּלת ÄÀÄÇÙÙÆ
מ ּמׁש,ופירושו מׁשה שנתבארּכּלת וכמו  ÇÇÙÆÇÈ

ממש, השכינה את נשא  כביכול  רבינו  שמשה

כי  רבים, בלשון ' נעלי 'ׁשל  במשה כתוב ÇÀÈÆולכן 
והלאה. ההוא מיום אשתו עם לדור  למשה נאסר

סיהרא ּכאנּפי ּדאנּפֹוי ואצלּוביה ֹוׁשע  - ÄËÇÀÇÀÀÇÀÅÄÂÈ
כפני  רק מאירים היו שפניו  נון , בן יהושע

בוàëהלבנה טו)ּכתיב , ה נעל'(יהושע  'ׁשל ÀÄÇÇÇÀ
יחיד ּבזמניןáëבלשון  אּלא אתּפר ׁש ּדלא ,ÀÈÄÀÀÇÆÈÀÄÀÄ

לפרושידיען הוצרך  לא  שיהושע כיון - ÀÄÈ
לצורך רק דהיינו ידועים, בזמנים רק  מאשתו

בלבד ע ּמיּה,âëנבואה אתנסיבת לא  ÀÈÈÄÀÀÄÇÄÅּדהא 
ּכ ּכל נישאׁשכינּתא  לא  שהרי השכינה- ת ÀÄÀÈÈÈ

בקביעות  עמו לדור  כך  כל אתחזי ,ãëעמו ÀÈÄÀÂÄולא 
והיינוליּה לה, ראוי היה ולא (שםּדכתיב- ÅÄÀÄ

יד ) ּפניו',ה על יהֹוׁשע שדיבר'וּיּפל הרי  ÇÄÙÀËÇÇÈÈ
כי  ובהכנעה, בהשתחויה רבו  לפני  כעבד יהושע

כלתו, היתה שהשכינה כמשה היה ÂÈאבל לא 
וּדאי מ ׁשה' 'ּכּלת במשההכא כאן אבל  - ÈÈÇÇÙÆÇÇ

מדבר היה כי ממש, כלתו  השכינה היתה  רבינו ,

אשתו את המצווה  וכבעל בעמידה , ה' .äëאל 

מיד
כשירדה 
השכינה 
היא
נישאה 
למשה 

לא יהושע 
פרש

מן  לגמרי
כי האשה ,
היתה  לא 

השכינה 
עמו

כמדריגת
משה 

בהגהות כתב וכעי"ז ע"כ. ודו"ק . ע"ש, חוקת בפרשת פרש "י וכן אחת ,
על השכינה, אל הנמשכין הוי "ה צירופי  י "ב בגימטריא 'שבי' מהרצ"א:

ע"כ . צירופים . הי "ב של  אתוון מ "ח [בגימ '] חי "ל חיל , אשת נקרא  כן

.åè.מהרח "ו

.æè,אליעזר .מהרח"ו ודמשק  אור, קרני 

.æé.מהרח "ו

.çé,אליעזר .רמ "ק דמשק  אור, קרני מלך, מקדש  מהרח"ו ,

.èé.מהרח "ו

.ëאור .מקדש וקרני מהרח"ו, ברמ "ק, וכעי "ז מלך ,

.àë בגמרא וכמו עה.)שאמרו  פני(ב "ב  אמרו הדור שבאותו  זקנים :
אוי בושה לאותה  לה אוי לבנה , כפני יהושע פני  חמה  כפני משה

שהרי כך , כל  הכבוד  נתמעט מועט [-שבזמן כלימה. לאותה לה
רש "י]. לכבודו . להגיע יכול ולא כמשה ומלך נביא  היה יהושע

.áë, בהערה ,מהרח "ו לעיל שהובא  חדש בזוהר ועיין מלך. ומקדש 
חי. זוהר מספר  שהבאנו  ומה 

.âë.הכונות רמ"ק בספר  ת"פ)ועיין שנת דפוס למה(הישן, שכתב :

נעלך ' 'של  וליהושע רבים , לשון נעליך' 'של נאמר  ע"ה  רבינו למשה
ורביה  פריה קיים  ע"ה רבינו משה  כי לומר, ויש  יחיד . (עייןבלשון

בהערה ) ומש"ש בענין, הזוהר בדברי  פו"ר]לעיל [קיים  לא  ויהושע (תנחומא,

ב) סימן שמיני ע"כ .פר ' .

.ãëמדבש .מתוק

.äë.רמ"ק
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את  וביאר משה , עם השכינה  דירת ענין  שביאר  אחר 

עתה באדם ', מתנות לקחת שבי  שבית למרום  'עלית הפסוק

השכינה . אל  הכוונה  שבפסוק שהמתנה מרומז היכן יבאר

ּבאדם','לקחּת בה,מּתנֹות 'מ ּתנת'ודורש ÈÇÀÈÇÈÈÈÈÇÀÇ
ו'ּכתיב אות יחיד,åëחסר בלשון  והוא  , ÀÄ

משה, שקיבל אחת מתנה על  להורות 

השכינה ּדמ ׁשה,æëוהיא חּולקיּה ÇÈÈÈÅÀÙÆזּכאה 
משה, של  חלקו אשרי ּבעי - ÀÈÅÈÅּדמאריּה

עלמא ּבני ׁשאר  ּכל על ÄÈÅÇÈÀÈÀÅÈÀÈּביקריּה,
שאר מכל יותר  וכבודו , ביקרו  רוצה שאדונו 

העולם. בני 

'מתנות
באדם'
על הכוונה 
השכינה 

.åëואפשרוכתב 'מתנות', כתיב שלנו בספרים והנה מהרח"ו:

שם כי א ', רנד פנחס בר "מ  כמבואר 'כלות', 'כלת' דרך על  שהוא
הטעם . שם ועיין מלא, 'כלת' כתיב  באורייתא  כי  זו, קושיא  הקשה

עיי"ש . לעיל, בהערה שם  הזוהר דברי והובאו  ע"כ.

.æë מתנת'קרני' הנקראת המלכות סוד והוא כתב: ומהרח "ו  אור.

מתנת) ערך יעקב קהלת  כמ "ש (עיין לו , נתנה הקב"ה  כי  יח), לא (שמות 

יחיד  לשון ש 'מתנת' ביאר  הסולם ובפירוש  ככלתו '. משה אל 'ויתן

יחידה . שהיא  - השכינה  על מורה

זוהר הקדוש המבואר < עם פירוש "הכתר והכבוד"
ביאור בשפה ברורה הפותח את לב הלומד, עם מקורות וביאורים על פי גדולי המפרשים


