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 ד"בס

 
  "שיר השירים"

  
" חסד"כלומר התפשטות ,  הדפקיםדמצוי סו" שיר השירים"מלך המשיח ב, הרביי "עפ
 רוח, אש, מים: התגברות,  ספירות10כנגד ,  דפקים10... קרויה כינור" מלכות"... "גבורה"ו
  ).הזהר הקדוש(

  :הן, תמתי, יונתי, רעיתי, אחותי: הויה: ארבע אותיות
רוח ", א של הלב"מוחין בז, ורקים דופקים שבחלל שמאלי של הלבע.  א"ה, ו"וא, א"ה, יוד
= חיות הלב ... רוח הלב מנשב בהם בחוזק ובמהירות".  מנשב בכינור דדוד"... "צפון

קול דוד "... תפוחים... "שרו של עשיו, מ"ס= הכבד .  בריאות או להיפך חולשת הגוף
נקודות ואינון ' תחת ב, ד נקודה באמצעועו... רופא+ יסוד המים " = חסד"פתחו לי ... דופק

  ".דעת", "בינה", "חכמה: "א"יודין דאינון סגולת' שבחכמה נחלקת לג/ אות י' י'י'יין "יוד' ג
  ".הוד"נצח ו: " הכליות2- כנפי הריאה ו, הכרובים הינם כיסויי הלב

": אגרות קודש", הרבי: י"ק עפ"פרושי הרמ,  הרב דניאל פריש–" מתוק מדבש", תיקוני הזהר: מתוך
  ).זיווג(ה ראשית דעת "תליתאה יראת יהו) בינה(תרין חכמה ותבונה ' בראשית ב"
/ כנוס אבנים / לרקוד / לשחוק / לבנות / לרפוא / לטעת / ללדת ): חסד(ד פרקי יד ימין "י

  .שלום/ לאהוב / לדבר / לתפור / לשמור / לבקש / לחבוק 
/ לרחק מחבוק / להשליך אבנים /  לספוד  /לבכות/ ץ לפרו/ להרוג / לעקור / למות ) גבורה(

  .מלחמה/ לשנוא / לחשות / לקרוע / להשליך / לאבד 
כלל סוד ! כלל מעשה בראשית, כלולים בו אימת השכינה וגודל הקדושה... שיר השירים... 

מעמד הר , ותר הדב10, השירה שעל הים, יציאת ישראל ממצרים, כלל גלות מצרים! האבות
ביום שנתגלה , שאז כתבו שלמה, מ" הליכת ישראל למדבר עד כניסה לארץ ובנית ביה,סיני

מה שהוא ומה שעתיד להיות , מה שהיה, כלומר, שיר השירים בו ביום ירדה שכינה לארץ
  ."שיר השירים"ב, הכל'  כאשר יהיה שבת לה7:עד היום ה, אחרי תחיית המתים

  : הנקראים"מלכות" ו"ת"ת" עולמות וזיווגבכל פסוק גנזי נסתרות 
שמן , מ בקרבנות"השתוקקות ביה, כנסת ישראל ושכינתא קדישא, חתן וכלה, ברא וברתא

 "חסד"סוד ה, אברי הגוף בלא גשמיות, "קדש הקדשים" = "שיר השירים".  וקטורת
' במרכבה בז.  בדמיון סימנים לענינים פנימיים סתומים, העיבור והשפע, "גבורה"וה

רוע וגלות , רומח וחרב נגד קליפות רוע וגלות נגד קליפות, הזהר הינו קלע. רועים, צדיקים
  .של עסק סודות תורה בימי מלכא משיחא

ירדה שכינה וכרובים פרסו כנפיהם , שירים לעליונים ולתחתונים... בעת בנית המקדש 
  .ה לכנסת ישראל"ונעשו בחינת נישואין בין הקב

, "סתומה ונעלמה"כמו שירת הים ושירה אחרת שלא , גם הפשט סוד, "בשירים השירים"
ולא כסף וזהב , "דעת" ו"חכמה" שאל מה אתן לך והוא שאל : נגלה לשלמה ואמרת"השי

  ".רוח הקודש"ושרתה עליו 
  .זקני ירושלים": בקשים על החולהכשמ סגולה לרפואה "שיר השירים"קריאת "ש

ז שנה ודלג על ההרים " בגלות קיקרו על גאולת מצרים והיוירמז שע, ז פסוקים"ויש בו קי
  .'ו נעשו קיז"ו ומרד"דר מאות שנעשו 'שמד

  .ז שנים"שמאז מת לוי חלפו קי
  


