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מׁשּכןאּלהאּלהאּלהאּלה הּמׁשּכן פקּודי ¥¤§¥©¦§¨¦§©
ּפי על ּפּקד אׁשר ¦©©ª£¤ª¥̈העדת
אמר, ייסא רּבי וגֹו'. ©¨¨¥¦©§¤Ÿמׁשה
את החכמים ּכל ׁשעׂשּו ¤¦¨£©¨¨¤¨¥ּכיון
להחזיר צריךְ  ¦£©§¦¨¨§¦©הּמׁשּכן,
הּמעׂשים אֹותם מּכל ¦£©©¨¨¦§¤חׁשּבֹון
הּטעם? מה בֹו. ©©©¨£©¤ׁשּנעׂשּו
וחׁשּבֹון, חׁשּבֹון ׁשּכל §¤§§¤¨¤¦מּׁשּום
ּכךְ  חׁשּבֹון, נעׂשה ¨§¤¤£©¨¨¤§ּכׁשהיה
מעׂשה, אֹותֹו ¤£©¥©§¦התקּים

ּבמקֹומֹו. §¦¥©§¦§והתקּים

ׁשּנתרּצּוויׂשראלויׂשראלויׂשראלויׂשראל ּכמֹו ּכּלם, §¦§¨¥ª¨§¤¦§©
ּגם ּבראׁשֹונה, ּׁשּנדבּו ©¨¦¨§¨¤©§ּבמה
חׁשּבֹון, ּבאֹותֹו התרּצּו §¤§©§¦ּ̈כךְ 
הּמעׂשה ּכל התקּים ¤£©©¨¥©§¦¨§ואז
ּכאן צריךְ  ולכן רצֹון. ¨¦¨¥¨§¨§ּבאֹותֹו
מתקּים ׁשּבזה מּׁשּום ¥©§¦¤¨¤¦§¤חׁשּבֹון,
ולא ּכתּוב, אּלה Ÿ§¨¤¥¤£©©הּמעׂשה.
חׁשּבֹון זהּו אּלא ואּלה. §¤¤¨¤¤¥§̈כתּוב
החׁשּבֹונֹות ּכל את §¤©¨¤¥¤ׁשּפֹוסל
יֹותר התקּים וזה העֹולם, ¥¥©§¦¤§¨¨¤ׁשל
הּמׁשּכן התקּים ׁשּבזה ¨§¦©¥©§¦¤¨¤¨ª¦מּכּלם,

באחר. ¥©§Ÿ§ולא

ב)ואמר,ּפתחּפתחּפתחּפתח והיה(שם ¨©§¨©§¨¨
יׁשּועת חסן עּתיךָ  Ÿ¤§Ÿ¤¦©¡אמּונת
אדם ּכל ׁשנינּו, הרי אבל החברים, ּפרׁשּוהּו זה ּפסּוק אֹוצרֹו. היא ה' יראת ודעת ¨¨¨¦¨¥£¨£¦¥£©§¥¤¨¨¦©§¦©¨¨©§̈חכמת
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ּבעֹולם ּבּתֹורה ¨¨¨©¥©§¦¤ׁשּמתעּסק
עּתים, לּה לקּבע וזֹוכה ¦¦¨©Ÿ§¦¤§¤©הּזה
ׁשרצֹונֹו ּבאמּונה, §¤¨¡¤¦̈צריךְ 
הּוא, ּברּוךְ  לּקדֹוׁש ¨¨©¥©§¦יתּכּון
מּׁשּום ׁשמים, לׁשם ¦¦©¨¥§¥©§¦יתּכּון
חסן התּכּונה. לכךְ  ¤Ÿ¨§©§¦¨§¨¡¤ׁשאמּונה
ּבדין. רחמים לכלל ¦§¦£©Ÿ¦§Ÿ§יׁשּועת,
אּלה ׁשּׁשני ודעת, ¤¥¥§¤©¨¨©§̈חכמת
טמיר זה זה. על זה ¦¨¤¤©¤¦ׁשֹורים

זה. על זה להׁשרֹות ¤©¤§©§¨§וגנּוז,

-יראתיראתיראתיראת אֹוצרֹו היא ה' ¦§©¦¨
מּׁשּום אּלה, ּכל ׁשל ¦¤¥¨¤¨אֹוצרֹו
ּכל לֹוקחת הּזֹו ה' ¨©©©©§¦¤ׁשּיראת
אֹוצר ונעׂשית נחלים, ¨¥£©§¦¨§¨אֹותם
ּכל מּמּנה ּוכׁשּיֹוצאים ¨¨¤¦¦§¤§¨ª§לכּלם.
מֹוציאה ּכּלם, ּגנזים ¨¦¨ª¦¨§¨אֹותם
לנּו? מּנין ּבחׁשּבֹון. ¨¦©¦§¤§¨אֹותם

ז)ׁשּכתּוב ּברכֹות(שיר עיניךְ  ¤¨¥©¦§¥
וּדאי ּבחׁשּבֹון ©©§¤§§¤§ּבחׁשּבֹון.
אֹותם ּומֹוציאה ¨¨¦¨עֹוׂשה,
ּומׁשּגיחה מים, ¨¦§©¦©¥§ּברכֹות

ּבחׁשּבֹון. הּכל (ּומׁשקיםלהֹוציא §¦©Ÿ§¤§©§¦

¨ª§לכּלם)

ּובּכלולכןולכןולכןולכן אמּונה, נקראת §¨¥¦§¥¡¨©Ÿ
ּבארנּו. והרי אמּונה, §©¥¥£©¨¡¥§¦נקראת
להראֹות צריךְ  ּכאן אם §©§¦¨¨¦¨ּומה
העֹולם ּדברי לׁשאר - ¨¨¥§¦¨§¦¨¡אמּונה

הּנאמנּות סֹוד יׂשראל לכל מֹודיע היה הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש זה ועל וכּמה. ּכּמה אחת ¨¡¤©¥¨§¦¨§©¦¨¨¨¨©¤©§¨©§¨©©©©על
נתּבאר. והּכל ּׁשעׂשּו, מה ּבכל ¥¨§¦Ÿ©§¨¤©¨§¤¨¤ׁשּלהם
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