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h"iyz'd ,ipyÎxc`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

Ï‰˜iÂ1 וּיאמר יׂשראל  ּבני עדת ּכל את מׁשה ««¿≈ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

הוי' צּוה אׁשר הּדברים אּלה ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָאליהם

אֹותם  הּדברים 2לעׂשֹות אּלה ּׁשּכתּוב מה הּנה . ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ציּוּוי  על הּכתּובים ּבפׁשטּות קאי גֹו', צּוה ְְְֲִִִֵֶַַַָָאׁשר

ׁשּבת  אזהרת להם ׁשהקּדים אּלא הּמׁשּכן, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמעׂשה

את  ּדֹוחה ׁשאינֹו לֹומר הּמׁשּכן ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָלמלאכת

ּבני 3הּׁשּבת  עדת ּכל הקהלת לזה הּוצר ולכן . ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּׁשּי ּכללי ענין הּוא הּמׁשּכן ּכי ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָיׂשראל,

וׁשכנּתי  הּוא הּמׁשּכן ענין  ׁשהרי  יׂשראל, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָלכללּות

ּכאׁשר 4ּבתֹוכם  הּבריאה, ּבתחּלת ׁשהיה ּכמֹו , ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ

נברא  מילּואֹו על ׁשכינה 5עֹולם ׁשעיקר , ְְִִִִֶַַָָָ

היתה  .6ּבתחּתֹונים ְְְִַָָ

‰p‰Â,ּכללי ענין הּוא ׁשהּמׁשּכן אףֿעלּֿפי ¿ƒ≈ְְְִִִִֶַַַָָָ

חצר  מדריגֹות, לכּמה נחלק ְְְֲִֵֶַַַָָָָמּכלֿמקֹום

הּקדׁשים  וקדׁש מֹועד אֹוהל מֹועד, ׁשג'7אהל , ְֳִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ

הּכללּיֹות  החלּוקֹות ג' ּכנגד הן אּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָּבחינֹות

ההׁשּתלׁשלּות  אינּון,8ׁשּבכללּות עלמין ּתלת , ְְְְְְִִִִֶַַָָָ

עֹולם  האצילּות, ׁשּלפני האיןֿסֹוף עֹולמֹות ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָׁשהם

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  ועֹולמֹות וגם 9האצילּות . ְְְְֲֲִִִִַָָָָָ

 ֿ מּכל ּכּידּוע, מּקיפים ּבחינת ׁשהם ְְִִִִִֵֶַַַַַָָּבּיריעֹות
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Ï‰˜iÂ1Ì‰ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙„Ú Ïk ˙‡ ‰LÓ ««¿≈…∆∆»¬«¿≈ƒ¿»≈«…∆¬≈∆

Ì˙B‡ ˙BNÚÏ 'ÈÂ‰ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ ‰l‡2‰Ó ‰p‰ . ≈∆«¿»ƒ¬∆ƒ»¬»»«¬»ƒ≈«
È‡˜ ,'B‚ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ ‰l‡ ·e˙kM באמרו הפסוק כוונת ∆»≈∆«¿»ƒ¬∆ƒ»»≈

היא הדברים" ‰ÌÈ·e˙k"אלה ˙eËLÙa מקרא של פשוטו ÏÚלפי ¿«¿«¿ƒ«
ÔkLn‰ ‰NÚÓ ÈeeÈˆ שעליו ƒ«¬≈«ƒ¿»
הבאים, בפסוקים «∆‡l‡מדובר

Ì‰Ï ÌÈc˜‰L לבני רבינו משה ∆ƒ¿ƒ»∆
aL˙ישראל ˙¯‰Ê‡ שנאמר כמו «¿»««»

תעשה  ימים "ששת הבא בפסוק

לכם  יהיה השביעי וביום מלאכה

שבתון..." שבת ∆∆¿Î‡ÏÓÏƒ˙קודש
ÔkLn‰ לאחר מיד מדובר שעליה «ƒ¿»

השבת על ללמד ÓBÏ¯הדברים «
˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc BÈ‡L3 ואין ∆≈∆∆««»

בשבת. המשכן במלאכת לעסוק

‰ÊÏ C¯ˆe‰ ÔÎÏÂ למסירת ¿»≈¿«»∆
ועל  השבת קדושת על הללו הדברים

שבת  דוחה אינה המשכן שמלאכת כך

,Ï‡¯NÈ Èa ˙„Ú Ïk ˙Ï‰˜‰«¿»«»¬«¿≈ƒ¿»≈
בני  כל במעמד נאמרה זו ופרשה

ÔÈÚישראל  ‡e‰ ÔkLn‰ Èkƒ«ƒ¿»ƒ¿»
,Ï‡¯NÈ ˙eÏÏÎÏ CiML ÈÏÏk¿»ƒ∆«»ƒ¿»ƒ¿»≈
נאמרו  בו שקשורים דברים ולכן

ישראל כל ÔÈÚבמעמד È¯‰L∆¬≈ƒ¿«
ÈzÎLÂ ‡e‰ ÔkLn‰«ƒ¿»¿»«¿ƒ

ÌÎB˙a4, תרומה בפרשת כנאמר ¿»
בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו

הכתוב  מלשון כי ז"ל חכמינו ואמרו

לשון  הוא שהמשכן (אף "בתוכם"

"ושכנתי  לומר צריך היה כן ואם יחיד

להשראת  שהכוונה ללמוד יש בתוכו")

כל  בתוך מישראל השכינה ואחד אחד

להשראת  הכוונה יותר ובכללות

כולו בעולם È‰L‰השכינה  BÓk¿∆»»
,‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙a עץ חטא לפני ƒ¿ƒ««¿ƒ»

B‡eÏÈÓהדעת ÏÚ ÌÏBÚ ¯L‡k«¬∆»«ƒ
‡¯·5, רוחני חסרון ללא שלם היה העולם הבריאה ÈÚL˜¯בתחילת ƒ¿»∆ƒ«

‰˙È‰ ÌÈBzÁ˙a ‰ÈÎL6 ונתבארו (הובאו ז"ל חכמינו כדברי ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»
השכינה  והתגלות השראת עיקר שבתחילת לגני") "באתי במאמרי באריכות

השכינה  החטאים בגלל מכן שלאחר אלא התחתון, הזה בעולם דווקא היתה

לרקיע  עד הלאה וכן לשני וממנו הראשון לרקיע מהארץ ועלתה נסתלקה

את  שהוריד אבינו מאברהם החל צדיקים, שבעה עמדו כך ואחר השביעי,

השביעי, רבינו, משה עד הלאה, וכן לשישי, השביעי מהרקיע השכינה

שהשראת  ומכאן המשכן. בהקמת בארץ למטה השכינה את שהוריד

כך  על הציווי ולכן כללי, עניין היא המשכן באמצעות בעולם השכינה

ישראל". בני עדת "כל במעמד נאמר

ÔkLn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰p‰Â¿ƒ≈««ƒ∆«ƒ¿»
,ÈÏÏk ÔÈÚ ‡e‰ נקודה בו ויש ƒ¿»¿»ƒ

(השראת  ומרכזית עיקרית אחת

בעולם) ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהשכינה
˙B‚È¯„Ó ‰nÎÏ ˜ÏÁ פרטיות ∆¿»¿«»«¿≈

מזו, זו ÚBÓ„,שונות Ï‰‡ ¯ˆÁ¬«…∆≈
„ÚBÓ Ï‰B‡ נעלית שקדושתו עצמו ∆≈
החצר  ‰ÌÈL„wמקדושת L„˜Â7 ¿…∆«√»ƒ

יותר, עוד נעלית ∆L‚'שקדושתו
'‚ „‚k Ì‰ el‡ ˙BÈÁa¿ƒ≈≈¿∆∆
˙eÏÏÎaL ˙BiÏÏk‰ ˙B˜eÏÁ‰«¬«¿»ƒ∆ƒ¿»

˙eÏLÏzL‰‰8, האלוקי האור של «ƒ¿«¿¿
באופן  לדרגה מדרגה למטה מלמעלה

כחוליות  בזו זו אחוזות הדרגות שכל

'סדר  כללות ועל שרשרת של

בזוהר  נאמר «¿Ïz˙ההשתלשלות'
,ÔeÈ‡ ÔÈÓÏÚ,הן עולמות שלוש »¿ƒƒ

רבות  במדרגות מדובר שאמנם כלומר

לשלושה  נחלקות הן כללי באופן אבל

ודרגות  סוגים שלושה 'עולמות',

BÓÏBÚ˙האחד Ì‰Lכלליות  ∆≈»
ÏÈˆ‡‰ ÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡‰˙e »≈∆ƒ¿≈»¬ƒ

גבול, ללא מאיר האלוקי האור בהם

‰‡ˆeÏÈ˙השני  ÌÏBÚ הראשון »»¬ƒ
המוגדרים  העולמות מבין והעליון

BÓÏBÚ˙השלישי Âוהמוגבלים, ¿»
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a9 שבהם ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

יותר  הרבה הוא וההגדרה הגבול עניין

האצילות. מעולם

שעם  במשכן נוסף בעניין מצינו וכן

חילוקי  בו היו כללי, אחד עניין היותו

שונות: דרגות

,Úe„ik ÌÈÙÈwÓ ˙ÈÁa Ì‰L ˙BÚÈ¯ia Ì‚Â מאיר האלוקי האור ¿««¿ƒ∆≈¿ƒ««ƒƒ«»«
פרטנית  התייחסות מבלי כלל, בדרך מלמעלה 'מקיף' – צורות בשתי ומתגלה

ופרטני, פנימי באופן האור במקבלי בהתלבשות – ו'פנימי' האור, למקבלי

כיסוי  ששימשו היריעות במשכן, האלוקית וההתגלות השכינה השראת ולגבי
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הּיריעֹות  מדריגֹות, חילּוקי ּבהם היּו ְְִִֵֵֶַַָָָמקֹום

מאדמים  אלים יריעֹות עּזים, יריעֹות ְְְְֳִִִִִִֵַַָהּתחּתֹונֹות,

ׁשהם  הּמׁשּכן ּבכלי ּומּכלֿׁשּכן ּתחׁשים. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָועֹורֹות

ּבהם  ׁשּיׁש ּבוּדאי הרי ּפנימּיים, לאֹורֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָּכלים

ְְִַהתחּלקּות.

‰p‰Â ּׁשּכתּוב וכּנֹו10מה נחֹוׁשת ּכּיֹור ועׂשית ¿ƒ≈ְְְִִֶֶַַָָָ

את  מּמּנּו גֹו' ורחצּו גֹו' לרחצה ְְְְֲִֶֶֶָָָנחֹוׁשת

ּכללית  הכנה הּוא רגליהם, ואת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָידיהם

לחצר  ואפילּו הּמׁשּכן, עניני לכל ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָׁשהּוצרכה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מֹועד, אֹוהל 11אֹוהל אל ּבבֹואם ְְֵֶֶֶֶָָ

ּבחצר  (ׁשהיה הּמזּבח אל ּבגׁשּתם אֹו גֹו' ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָמֹועד

היתה  זה ּבענין ׁשּגם מצינּו ולכן מֹועד). ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָאֹוהל

מׁשה  וּיקהל (ּכמֹו מׁשה ׁשל מיּוחדת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹהׁשּתּתפּות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּמׁשּכן), ציּוּוי לכללּות 12ּבנֹוגע ְְְְִִִֵֶַַָָָ

לרחצה, מים ׁשּמה וּיּתן גֹו' הּכּיֹור את ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָוּיׂשם

ואת  ידיהם את ּובניו ואהרן מׁשה מּמּנּו ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹורחצּו

אּלא  ההּוא, לּדֹור  רק לא נֹוגע זה וענין ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹרגליהם,

ּבּגמרא  ּכדאיתא הּדֹורֹות, לכל ּכּיֹור 13ּגם ּכל ְְְִִִַַַָָָָָ

אין  מּמּנּו, ּכהנים ארּבעה לקּדׁש ּכדי ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשאין

ואהרן  מׁשה מּמּנּו ורחצּו ׁשּנאמר ּבֹו, ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָֹֹמקּדׁשין

ׁשּמּזה  ּתרין), ּובניו ּתרין, ואהרן (מׁשה גֹו' ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּובניו

ענין  הּוא ּבּכּיֹור מׁשה ׁשל ׁשהׁשּתּתפּותֹו ְְְִִִֶֶֶַַָָֹמּובן,

הּוא  ׁשהּכּיֹור לפי והינּו הּדֹורֹות, לכל ְְְְִִֵֶֶַַַַָׁשּנֹוגע

הּכּיֹור  ענין ּוביאּור ּכללי. מהּדברים 14ענין יּובן ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ

מתּבּטא  הּכּיֹור ענין (ּכי הּכּיֹור נעׂשה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּמהם

נעׂשה), ׁשּמהם ּבּדברים ּגם אֹויס) זי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ(ּדריקט

ׁשּכתּוב  נחֹוׁשת 15ּכמֹו גֹו' הּכּיֹור את וּיעׂש ְְִֶֶֶַַַַָ
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יחֿיט.10) ל, כ.11)תשא לֿלא.12)שם, מ, (ובפרש"י).13)פקודי ב יט, וישם 14)זבחים ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

(סה"מ  עטר"ת ואילך). צו ע' ח"א תרל"ב (סה"מ תרל"ב הנ"ל ד"ה וראה ואילך). קפח ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד הכיור את

ואילך. 196 ע' ח"ו בלקו"ש נכלל – מהמאמר חלק תוכן ואילך). רעט ע' ח.15)עטר"ת לח, (ויקהל) פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היורד  מהאור יותר נעלה שהוא 'מקיף' אור של הארה מסמלות מבחוץ למשכן

של  הארה שמסמלים והכלים עצמו המשכן ממבנה (בשונה בפנימיות ומאיר

'מקיף' היה היריעות באמצעות שהאיר שהאור ולמרות 'פנימי), אלוקי אור

שונות  ודרגות שונים לפרטים נחלק מלהיות נעלה הוא מהותו ומצד וכללי

Ì‰a eÈ‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ביריעות ƒ»»»»∆
מבחוץ  המשכן את ≈È˜eÏÈÁƒשכיסו

˙BÚÈ¯i‰ ,˙B‚È¯„Ó«¿≈«¿ƒ
,ÌÈfÚ ˙BÚÈ¯È ,˙BBzÁz‰««¿¿ƒƒƒ
ÌÈÓ„‡Ó ÌÈÏ‡ ˙BÚÈ¯È¿ƒ≈ƒ¿√»ƒ

ÌÈLÁz ˙B¯BÚÂ מהם אחד שכל ¿¿»ƒ
שונה. מסוג אלקית הארה מסמל

ÔkLn‰ ÈÏÎa ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈ƒ¿≈«ƒ¿»
,ÌÈiÓÈt ˙B¯B‡Ï ÌÈÏk Ì‰L∆≈≈ƒ¿¿ƒƒƒ
המותאם  אור מאיר מהם אחד ובכל

של  הקליטה ויכולת אופן לפי במיוחד

בו  וחודר מאיר והאור בפרט כלי אותו

בפנימיות  בו È‡cÂaומתלבש È¯‰¬≈¿««
˙e˜lÁ˙‰ Ì‰a LiL ודרגות ∆≈»∆ƒ¿«¿

כל  של המיוחד לעניינו בהתאם שונות

בהרחבה  (כמבואר מהכלים אחד

המיוחד  העניין מה החסידות בתורת

לפי  וכו' המנורה המזבח, של

הרוחנית הפנימית).המשמעות

·e˙kM ‰Ó ‰p‰Â10 כי בפרשת ¿ƒ≈«∆»
BpÎÂתשא  ˙LBÁ ¯Bik ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»ƒ¿∆¿«

'B‚ eˆÁ¯Â 'B‚ ‰ˆÁ¯Ï ˙LBÁ¿∆¿»¿»¿»¬
epnÓ במשכן לעבוד בבואם הכוהנים ƒ∆

‡e‰ ,Ì‰ÈÏ‚¯ ˙‡Â Ì‰È„È ˙‡∆¿≈∆¿∆«¿≈∆
ÏÎÏ ‰Î¯ˆe‰L ˙ÈÏÏk ‰Î‰¬»»¿»ƒ∆¿¿»¿»
¯ˆÁÏ eÏÈÙ‡Â ,ÔkLn‰ ÈÈÚƒ¿¿≈«ƒ¿»«¬ƒ«¬«

,„ÚBÓ Ï‰B‡ הנמוכה הדרגה שהיא ∆≈
(הכלליות)ביותר  הדרגות בשלושת

המשכן  e˙kL·של BÓk11 בפרשת ¿∆»
במים  שהרחצה הכנה הכיור בתור

נחוצה  במשכן ‡Ïלעבודה Ì‡B·a¿»∆
ÌzL‚a B‡ 'B‚ „ÚBÓ Ï‰B‡∆≈¿ƒ¿»

) ÁaÊn‰ Ï‡ הקריבו שעליו החיצון ∆«ƒ¿≈«
הקרבנות  רוב Áaˆ¯את ‰È‰L∆»»«¬«

ÔÎÏÂ .(„ÚBÓ Ï‰B‡ כך כיוון כל כללי עניין הוא בו והרחצה שהכיור ∆≈¿»≈
שבו  הדרגות כל את המקיף Ê‰במשכן, ÔÈÚa ÌbL eÈˆÓ עשיית של »ƒ∆«¿ƒ¿»∆

LÓ‰הכיור  Ï‰˜iÂ BÓk) ‰LÓ ÏL ˙„ÁeÈÓ ˙eÙzzL‰ ‰˙È‰»¿»ƒ¿«¿¿∆∆∆…∆¿««¿≈…∆

·e˙kL BÓk ,(ÔkLn‰ ÈeeÈˆ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba12,פקודי בפרשת ¿≈«ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿∆»
בפועל  המשכן כלי והצבת המשכן הקמת את מתארת התורה ∆«»ÌNiÂכאשר

‰LÓ epnÓ eˆÁ¯Â ,‰ˆÁ¯Ï ÌÈÓ ‰nL ÔziÂ 'B‚ ¯Bik‰ ˙‡∆«ƒ«ƒ≈»»«ƒ¿»¿»¿»¬ƒ∆…∆
,Ì‰ÈÏ‚¯ ˙‡Â Ì‰È„È ˙‡ ÂÈ·e Ô¯‰‡Â המשכן עבודת כי שאף הרי ¿«¬…»»∆¿≈∆¿∆«¿≈∆

לעניין  זאת, בכל - לכוהנים נמסרה

את  גם מזכיר הפסוק בכיור הרחצה

הכנה  של כללי עניין זהו כי משה,

המשכן  לעבודת Ê‰כללית ÔÈÚÂ של ¿ƒ¿»∆
שיש  המיוחדת רבנו השייכות למשה

הכיור  מן במים (והרחצה הכיור עם

במשכן) לעבודה Ï‡כהכנה Ú‚B≈«…
ÏÎÏ Ìb ‡l‡ ,‡e‰‰ ¯BcÏ ˜«̄««∆»«¿»

,˙B¯Bc‰ לדבר È‡„k˙‡וראיה «ƒ¿ƒ»
Óba13ÔÈ‡L¯‡מובא  ¯Bik Ïk «¿»»»ƒ∆≈

Ba מספקת בכמות Lc˜Ïמים È„k¿≈¿«≈
epnÓ,לפחות  ÌÈ‰k ‰Úa¯‡«¿»»…¬ƒƒ∆

¯Ó‡pL ,Ba ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆∆¡«
הכיור  לגבי epnÓבתורה eˆÁ¯Â¿»¬ƒ∆

‰LÓ) 'B‚ ÂÈ·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ…∆¿«¬…»»…∆
ÔÈ¯z Ô¯‰‡Â שנייםÂÈ·e של , ¿«¬…¿≈»»

ואיתמר  אלעזר שניים ÔÈ¯zאהרן ¿≈
ארבעה  הכול Ô·eÓ,ובסך ‰fnL ,(∆ƒ∆»

¯Bika ‰LÓ ÏL B˙eÙzzL‰L∆ƒ¿«¿∆…∆«ƒ
Ú‚BpL ÔÈÚ ‡e‰ במשמעות ƒ¿»∆≈«

שלו  הרוחנית «¿ÏÎÏהפנימית
,˙B¯Bc‰ ששיעור העובדה שכן «

שבו  מפסוק נלמד בכיור הנדרש המים

הרוחצים  כאחד נימנה רבינו משה

רוחני  קשר לו שיש מכך נובעת בכיור,

לעניין  Bik‰L¯פנימי ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«ƒ
ÈÏÏk ÔÈÚ ‡e‰ עליו שכזה ובתור ƒ¿»¿»ƒ

המנהיג  רבינו, למשה קשור להיות

ישראל. עם של הכללי והרועה

¯Bik‰ ÔÈÚ ¯e‡È·e14 עלֿפי ≈ƒ¿««ƒ
הדברים  ÌÈ¯·c‰Óפנימיות Ô·eÈ»≈«¿»ƒ

‰Bik¯החומרים ‰NÚ Ì‰nL∆≈∆«¬»«ƒ
‡ha˙Ó ¯Bik‰ ÔÈÚ Èk)ƒƒ¿««ƒƒ¿«≈

ÒÈB‡ CÈÊ Ë˜È¯c) ביטוי לידי )בא ¿ƒ¿ƒ¿
·e˙kL BÓk ,(‰NÚ Ì‰nL ÌÈ¯·ca Ìb15,השבוע בפרשת ««¿»ƒ∆≈∆«¬»¿∆»

ויקהל  ‰B‡·Bv˙פרשת ˙B‡¯na ˙LBÁ 'B‚ ¯Bik‰ ˙‡ NÚiÂ«««∆«ƒ¿∆¿«¿«¿
'B‚ כשהן ופירש בהן שרואות מראות בידן היו ישראל "בנות רש"י:
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l`xyi ipa zcr lk z` dyn ldwie

אֹור' ּב'תֹורה וכּמבֹואר גֹו', הּצֹובאֹות 16ּבּמראֹות ְְְְְְַַַָָ

לׁשֹון  'מראֹות' ּׁשּכתּוב מה מקֹומֹות) ְְְְֶַַַָָ(ּובכּמה

הּמאירה רּב אסּפקלריא מראֹות, ב' יׁש ּכי ים, ְְְְְִִִֵַַַַַַָָ

מאירה. ׁשאינּה ְְְְְִֵֶַַַָָָואסּפקלריא

ּבעבֹודת e‡È·e¯ב ) הּמאירה אסּפקלריא ענין ≈ְְְְְֲִִַַַַַַַָָ

(ׁשהרי  העבֹודה מּׂשכר יּובן ְֲֲִֵֶַָָָָָָהאדם,

מצוה  מצוה הּוא 17ׂשכר הּׂשכר ׁשהתחלת ,( ְְְְִִֶַַַַָָָָָ

אמרּו ּגןֿעדן ּבענין ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבגןֿעדן.

ז"ל  ועטרֹותיהם 18רּבֹותינּו יֹוׁשבים צּדיקים ְְְִִִֵֵֶַַַַ

ּבזה, ּומבֹואר הּׁשכינה, מּזיו ונהנים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָּבראׁשיהם

ההתיּׁשבּות, ענין הּוא יֹוׁשבים ְְְְְִִִִִַַַַּדצּדיקים

וענין  הּמּקיף. ענין הּוא ּבראׁשיהם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָועטרֹותיהם

ׁשּזהּו הּׁשכינה, מּזיו ׁשּנהנין הּוא ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָההתיּׁשבּות

ׁשּבגןֿעדן  והינּו ּבפנימּיּות, התיׁשבּות ׁשל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַענין

ּגןֿעדן  ּבין ההפרׁש וזהּו אלקּות. ּגילּוי ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַֹיׁשנֹו

יׁשנֹו הּזה ּבעֹולם ׁשּגם היֹות ּדעם הּזה, ְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָלעֹולם

הּזה  ׁשּבעֹולם האלקּות הּנה ׁשּבּבריאה, ְֱֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהאלקּות

מּׁשם  היא העֹולם ׁשהתהּוּות ׁשּזהּו ּבהעלם, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָהּוא

הּטבע  ּבגימטרּיא מּלׁשֹון 19אלקים, הּוא ּדטבע , ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָֹ

ׁשעריה  ּבארץ אּון 20טּבעּו פארטרּונקען , ְְְְְֶֶֶַָָָָָ

אבל 21פארּדעקט  ּבׁשלימּות הּכל ׁשּיׁשנֹו הינּו, , ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹ

האלקּות  ּבגןֿעדן מהּֿׁשאיןּֿכן ּבהעלם, ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהּוא

הּׁשכינה, מּזיו נהנין ענין ׁשּזהּו ּבגילּוי, ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָהּוא

ּדוקא. ׁשּבגילּוי מּדבר הּוא ההנאה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָׁשענין

ּבגןֿעדן  ׁשּגם אףֿעלּֿפי הּנה יֹותר, ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָּובפרטּיּות

ואלקים, הוי' הּׁשמֹות ב' יׁשנם הּזה ּבעֹולם ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוגם

ׁשּכתּוב  ּבעדן,22ּכמֹו ּגן אלקים הוי' וּיּטע ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹ
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ואילך.16) ב'רכה ע' (ויקהל) פרשתנו אוה"ת ואילך. א'תתקלט ס"ע תשא באוה"ת ונתבאר הובא ואילך. א לג, מקץ

מ"ב 17) פ"ד א.18).אבות יז, (ד"ה 19)ברכות פ"ו האהבה שער חכמה ראשית פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער פרדס

ואילך. סע"ב כב, ראה פ' לקו"ת רפ"ו. שעהיוה"א תניא סי"ח. צבי חכם שו"ת א. קפט, א. פט, של"ה איכה 20)והמרגיל).

ט. וש"נ.21)ב, .43 ע' תרפ"ט פט. ע' תרע"ח סה"מ ח.22)ראה ב, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הכיור  ונעשה ‡B¯'מהן",מתקשטות... ‰¯B˙'a ¯‡B·nÎÂ16 של ספר ¿«¿»¿»

ושמות  בראשית בחומשים התורה לפרשיות הזקן מרבנו «»¿(nÎ·e‰מאמרים
˙BÓB˜Ó החסידות e˙kM·בתורת ‰Ó B‡¯Ó˙הצבאות"ב"מראות ) ¿«∆»«¿

'· LÈ Èk ,ÌÈa¯ ÔBLÏ של שונים ‡È¯Ï˜tÒ‡סוגים ,˙B‡¯Ó ¿«ƒƒ≈«¿«¿«¿«¿»
‰¯È‡n‰ ברורה בצורה רואים שבה «¿ƒ»

dÈ‡Lובהירה  ‡È¯Ï˜tÒ‡Â¿«¿«¿«¿»∆≈»
‰¯È‡Ó הראיה בהירה,ובה פחות ¿ƒ»

להלן. ומבאר שהולך כפי

‡È¯Ï˜tÒ‡ ÔÈÚ ¯e‡È·e (·≈ƒ¿««¿«¿«¿»
Ô·eÈ ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ‰¯È‡n‰«¿ƒ»«¬«»»»»
¯ÎN È¯‰L) ‰„B·Ú‰ ¯ÎOÓƒ¿«»¬»∆¬≈¿«

‰ÂˆÓ ‰ÂˆÓ17 ז"ל חכמינו כמאמר ƒ¿»ƒ¿»
היא  הכוונה פשוטו ולפי אבות, בפרקי

אפשרות  הוא המצווה על שהשכר

גוררת  'מצווה כמו נוספת מצווה לקיים

הכוונה  הדברים פנימיות ולפי מצווה',

התוכן  על מלמד המצווה ששכר

המצווה), של הפנימית והמהות

¯ÎO‰ ˙ÏÁ˙‰L קיום על ∆«¿»««»»
Ô„ÚŒÔ‚aהמצוות ‡e‰ ותכלית ¿«≈∆

יהיה  המצוות שכר של השלימות

המתים. בתחיית לבוא, לעתיד

שכר  של המשמעות את ומבאר והולך

הדברים: פנימיות לפי בגןֿעדן המצוות

ÔÈÚa ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ¿«
של והמהות ‡e¯Óהתוכן Ô„ÚŒÔb«≈∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯18ÌÈ˜Ècˆ «≈««ƒƒ

Ì‰È˙B¯ËÚÂ ÌÈ·LBÈ הכתרים ¿ƒ¿«¿≈∆
ÂÈfÓשלהם  ÌÈ‰Â Ì‰ÈL‡¯a¿»≈∆¿∆¡ƒƒƒ

,‰ÈÎM‰ וקולטים מקבלים היינו «¿ƒ»
אלוקית. Êa‰,התגלות ¯‡B·Óe¿»»∆

החסידות ÌÈ˜Ècˆc¿«ƒƒבתורת
ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈ·LBÈ¿ƒƒ¿«

,˙e·MÈ˙‰‰ של קליטה שמשמעו «ƒ¿«¿
בעומק  חודרים שהם באופן הדברים

בפנימיות ו' ∆≈¿»¿Ì‰È˙B¯ËÚÂמתיישבים'
ÛÈwn‰ ÔÈÚ ‡e‰ Ì‰ÈL‡¯a¿»≈∆ƒ¿«««ƒ

ראש  מעל שנמצא הכתר כמו בפנימיות לחדור מבלי מלמעלה המאיר האור

לו. ומחוץ ‰‰˙e·MÈ˙האדם ÔÈÚÂ האלוקי מהאור והנאה קליטה לגבי ¿ƒ¿««ƒ¿«¿
‰˙e·LÈ˙בגןֿעדן ÏL ÔÈÚ e‰fL ,‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈ‰pL ‡e‰∆∆¡ƒƒƒ«¿ƒ»∆∆ƒ¿«∆ƒ¿«¿

האלוקי  האור של בצורה eiÓÈÙa˙וקליטה ונתפס נקלט שהאור וכיוון ƒ¿ƒƒ

ממנו, ליהנות ניתן ‡e˜Ï˙פנימית ÈeÏÈb BLÈ Ô„ÚŒÔ‚aL eÈ‰Â¿«¿∆¿«≈∆∆¿ƒ¡…
בפנימיות. קולטות שהנשמות

L¯Ù‰‰ e‰ÊÂ והמהותי התוכני Ô„ÚŒÔbההבדל ÔÈaהרוחניÌÏBÚÏ ¿∆«∆¿≈≈«≈∆»»
‰f‰ הגשמי˙e˜Ï‡‰ BLÈ ‰f‰ ÌÏBÚa ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚc , «∆¿ƒ¡∆«»»«∆∆¿»¡…

,‰‡È¯aaL של והחיות הקיום וכל ∆«¿ƒ»
בכוח  רק הם בו אשר וכל העולם כל

זאת  בכל בתוכם, שנמצאת האלוקות

‰f‰ ÌÏBÚaL ˙e˜Ï‡‰ ‰p‰ƒ≈»¡…∆»»«∆
ÌÏÚ‰a ‡e‰ האלוקי שהאור מבלי ¿∆¿≈

כדי  עד הוא וההעלם ונרגש, ניכר יהיה

שכל  לכך מודעים לא שהנבראים כך

שבהם, האלוקית בחיות תלוי קיומם

e‰fL באופן עניין נברא שהעולם זה ∆∆
הוא  ונסתרת, נעלמת האלוקית שהחיות

לכך  הפנימי »¿ee‰˙‰L∆ƒ˙ההסבר
,ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‡È‰ ÌÏBÚ‰»»ƒƒ≈¡…ƒ

Ú·h‰ ‡i¯ËÓÈ‚a19Ú·Ëc , ¿ƒ«¿ƒ»«∆«¿∆«
ı¯‡a eÚaË ÔBLlÓ ‡e‰ƒ¿»¿»»∆

‰È¯ÚL20Ôe‡ ÔÚ˜e¯Ë¯‡Ù , ¿»∆»«¿¿¿∆
Ë˜Úc¯‡Ù21, ומכוסה טבועֿשקוע «¿∆¿

˙eÓÈÏLa Ïk‰ BLiL ,eÈ‰«¿∆∆¿«…ƒ¿≈
מציאותו  שכל במים שטובע דבר כמו

יש  שאכן ובנמשל בשלימות, קיימת

אלוקית  חיות הגשמית הבריאה בתוך

קיימת  היא ‰e‡שבכוחה Ï·‡¬»
ÌÏÚ‰a ומעלימים מכסים המים כי ¿∆¿≈

בנמשל  וכן בהם הטבוע הדבר על

אבל  קיימת בהחלט האלוקית החיות

ניכרת, ולא נראית ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óלא
ÈeÏÈ‚a ‡e‰ ˙e˜Ï‡‰ Ô„ÚŒÔ‚a¿«≈∆»¡…¿ƒ
בצורה  מאיר הרוחני האלוקי האור

ונרגשת, ÔÈÚניכרת e‰fL∆∆ƒ¿«
בגןֿעדן היושבים ÌÈ‰∆¡ƒשהצדיקים

‰‡‰‰ ÔÈÚL ,‰ÈÎM‰ ÂÈfÓƒƒ«¿ƒ»∆ƒ¿««¬»»
‡˜Âc ÈeÏÈ‚aL ¯·cÓ ‡e‰ דבר ƒ»»∆¿ƒ«¿»

נסתר  מדבר בשונה ונרגש ונראה שניכר

מורגשת. הנאה גורם שלא ונעלם

,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e למרות הזה, לעולם גןֿעדן בין ההבדל ביאור לתוספת ƒ¿»ƒ≈
בשניהם, קיימת האלוקות Ô„ÚŒÔ‚aשבעצם ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰p‰ƒ≈««ƒ∆«¿«≈∆

BÓk ,ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ ˙BÓM‰ '· ÌLÈ ‰f‰ ÌÏBÚa Ì‚Â¿«»»«∆∆¿»«≈¬»»∆¡…ƒ¿
·e˙kL22·È˙Îe ,Ô„Úa Ôb ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÚhiÂ23˙BNÚ ÌBÈa ∆»«ƒ«¬»»¡…ƒ«¿≈∆¿ƒ¿¬
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ז h"iyz'd ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay

הּיריעֹות  מדריגֹות, חילּוקי ּבהם היּו ְְִִֵֵֶַַָָָמקֹום

מאדמים  אלים יריעֹות עּזים, יריעֹות ְְְְֳִִִִִִֵַַָהּתחּתֹונֹות,

ׁשהם  הּמׁשּכן ּבכלי ּומּכלֿׁשּכן ּתחׁשים. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָועֹורֹות

ּבהם  ׁשּיׁש ּבוּדאי הרי ּפנימּיים, לאֹורֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָּכלים

ְְִַהתחּלקּות.

‰p‰Â ּׁשּכתּוב וכּנֹו10מה נחֹוׁשת ּכּיֹור ועׂשית ¿ƒ≈ְְְִִֶֶַַָָָ

את  מּמּנּו גֹו' ורחצּו גֹו' לרחצה ְְְְֲִֶֶֶָָָנחֹוׁשת

ּכללית  הכנה הּוא רגליהם, ואת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָידיהם

לחצר  ואפילּו הּמׁשּכן, עניני לכל ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָׁשהּוצרכה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מֹועד, אֹוהל 11אֹוהל אל ּבבֹואם ְְֵֶֶֶֶָָ

ּבחצר  (ׁשהיה הּמזּבח אל ּבגׁשּתם אֹו גֹו' ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָמֹועד

היתה  זה ּבענין ׁשּגם מצינּו ולכן מֹועד). ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָאֹוהל

מׁשה  וּיקהל (ּכמֹו מׁשה ׁשל מיּוחדת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹהׁשּתּתפּות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּמׁשּכן), ציּוּוי לכללּות 12ּבנֹוגע ְְְְִִִֵֶַַָָָ

לרחצה, מים ׁשּמה וּיּתן גֹו' הּכּיֹור את ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָוּיׂשם

ואת  ידיהם את ּובניו ואהרן מׁשה מּמּנּו ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹורחצּו

אּלא  ההּוא, לּדֹור  רק לא נֹוגע זה וענין ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹרגליהם,

ּבּגמרא  ּכדאיתא הּדֹורֹות, לכל ּכּיֹור 13ּגם ּכל ְְְִִִַַַָָָָָ

אין  מּמּנּו, ּכהנים ארּבעה לקּדׁש ּכדי ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשאין

ואהרן  מׁשה מּמּנּו ורחצּו ׁשּנאמר ּבֹו, ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָֹֹמקּדׁשין

ׁשּמּזה  ּתרין), ּובניו ּתרין, ואהרן (מׁשה גֹו' ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּובניו

ענין  הּוא ּבּכּיֹור מׁשה ׁשל ׁשהׁשּתּתפּותֹו ְְְִִִֶֶֶַַָָֹמּובן,

הּוא  ׁשהּכּיֹור לפי והינּו הּדֹורֹות, לכל ְְְְִִֵֶֶַַַַָׁשּנֹוגע

הּכּיֹור  ענין ּוביאּור ּכללי. מהּדברים 14ענין יּובן ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ

מתּבּטא  הּכּיֹור ענין (ּכי הּכּיֹור נעׂשה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּמהם

נעׂשה), ׁשּמהם ּבּדברים ּגם אֹויס) זי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ(ּדריקט

ׁשּכתּוב  נחֹוׁשת 15ּכמֹו גֹו' הּכּיֹור את וּיעׂש ְְִֶֶֶַַַַָ
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יחֿיט.10) ל, כ.11)תשא לֿלא.12)שם, מ, (ובפרש"י).13)פקודי ב יט, וישם 14)זבחים ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

(סה"מ  עטר"ת ואילך). צו ע' ח"א תרל"ב (סה"מ תרל"ב הנ"ל ד"ה וראה ואילך). קפח ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד הכיור את

ואילך. 196 ע' ח"ו בלקו"ש נכלל – מהמאמר חלק תוכן ואילך). רעט ע' ח.15)עטר"ת לח, (ויקהל) פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היורד  מהאור יותר נעלה שהוא 'מקיף' אור של הארה מסמלות מבחוץ למשכן

של  הארה שמסמלים והכלים עצמו המשכן ממבנה (בשונה בפנימיות ומאיר

'מקיף' היה היריעות באמצעות שהאיר שהאור ולמרות 'פנימי), אלוקי אור

שונות  ודרגות שונים לפרטים נחלק מלהיות נעלה הוא מהותו ומצד וכללי

Ì‰a eÈ‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ביריעות ƒ»»»»∆
מבחוץ  המשכן את ≈È˜eÏÈÁƒשכיסו

˙BÚÈ¯i‰ ,˙B‚È¯„Ó«¿≈«¿ƒ
,ÌÈfÚ ˙BÚÈ¯È ,˙BBzÁz‰««¿¿ƒƒƒ
ÌÈÓ„‡Ó ÌÈÏ‡ ˙BÚÈ¯È¿ƒ≈ƒ¿√»ƒ

ÌÈLÁz ˙B¯BÚÂ מהם אחד שכל ¿¿»ƒ
שונה. מסוג אלקית הארה מסמל

ÔkLn‰ ÈÏÎa ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈ƒ¿≈«ƒ¿»
,ÌÈiÓÈt ˙B¯B‡Ï ÌÈÏk Ì‰L∆≈≈ƒ¿¿ƒƒƒ
המותאם  אור מאיר מהם אחד ובכל

של  הקליטה ויכולת אופן לפי במיוחד

בו  וחודר מאיר והאור בפרט כלי אותו

בפנימיות  בו È‡cÂaומתלבש È¯‰¬≈¿««
˙e˜lÁ˙‰ Ì‰a LiL ודרגות ∆≈»∆ƒ¿«¿

כל  של המיוחד לעניינו בהתאם שונות

בהרחבה  (כמבואר מהכלים אחד

המיוחד  העניין מה החסידות בתורת

לפי  וכו' המנורה המזבח, של

הרוחנית הפנימית).המשמעות

·e˙kM ‰Ó ‰p‰Â10 כי בפרשת ¿ƒ≈«∆»
BpÎÂתשא  ˙LBÁ ¯Bik ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»ƒ¿∆¿«

'B‚ eˆÁ¯Â 'B‚ ‰ˆÁ¯Ï ˙LBÁ¿∆¿»¿»¿»¬
epnÓ במשכן לעבוד בבואם הכוהנים ƒ∆

‡e‰ ,Ì‰ÈÏ‚¯ ˙‡Â Ì‰È„È ˙‡∆¿≈∆¿∆«¿≈∆
ÏÎÏ ‰Î¯ˆe‰L ˙ÈÏÏk ‰Î‰¬»»¿»ƒ∆¿¿»¿»
¯ˆÁÏ eÏÈÙ‡Â ,ÔkLn‰ ÈÈÚƒ¿¿≈«ƒ¿»«¬ƒ«¬«

,„ÚBÓ Ï‰B‡ הנמוכה הדרגה שהיא ∆≈
(הכלליות)ביותר  הדרגות בשלושת

המשכן  e˙kL·של BÓk11 בפרשת ¿∆»
במים  שהרחצה הכנה הכיור בתור

נחוצה  במשכן ‡Ïלעבודה Ì‡B·a¿»∆
ÌzL‚a B‡ 'B‚ „ÚBÓ Ï‰B‡∆≈¿ƒ¿»

) ÁaÊn‰ Ï‡ הקריבו שעליו החיצון ∆«ƒ¿≈«
הקרבנות  רוב Áaˆ¯את ‰È‰L∆»»«¬«

ÔÎÏÂ .(„ÚBÓ Ï‰B‡ כך כיוון כל כללי עניין הוא בו והרחצה שהכיור ∆≈¿»≈
שבו  הדרגות כל את המקיף Ê‰במשכן, ÔÈÚa ÌbL eÈˆÓ עשיית של »ƒ∆«¿ƒ¿»∆

LÓ‰הכיור  Ï‰˜iÂ BÓk) ‰LÓ ÏL ˙„ÁeÈÓ ˙eÙzzL‰ ‰˙È‰»¿»ƒ¿«¿¿∆∆∆…∆¿««¿≈…∆

·e˙kL BÓk ,(ÔkLn‰ ÈeeÈˆ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba12,פקודי בפרשת ¿≈«ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿∆»
בפועל  המשכן כלי והצבת המשכן הקמת את מתארת התורה ∆«»ÌNiÂכאשר

‰LÓ epnÓ eˆÁ¯Â ,‰ˆÁ¯Ï ÌÈÓ ‰nL ÔziÂ 'B‚ ¯Bik‰ ˙‡∆«ƒ«ƒ≈»»«ƒ¿»¿»¿»¬ƒ∆…∆
,Ì‰ÈÏ‚¯ ˙‡Â Ì‰È„È ˙‡ ÂÈ·e Ô¯‰‡Â המשכן עבודת כי שאף הרי ¿«¬…»»∆¿≈∆¿∆«¿≈∆

לעניין  זאת, בכל - לכוהנים נמסרה

את  גם מזכיר הפסוק בכיור הרחצה

הכנה  של כללי עניין זהו כי משה,

המשכן  לעבודת Ê‰כללית ÔÈÚÂ של ¿ƒ¿»∆
שיש  המיוחדת רבנו השייכות למשה

הכיור  מן במים (והרחצה הכיור עם

במשכן) לעבודה Ï‡כהכנה Ú‚B≈«…
ÏÎÏ Ìb ‡l‡ ,‡e‰‰ ¯BcÏ ˜«̄««∆»«¿»

,˙B¯Bc‰ לדבר È‡„k˙‡וראיה «ƒ¿ƒ»
Óba13ÔÈ‡L¯‡מובא  ¯Bik Ïk «¿»»»ƒ∆≈

Ba מספקת בכמות Lc˜Ïמים È„k¿≈¿«≈
epnÓ,לפחות  ÌÈ‰k ‰Úa¯‡«¿»»…¬ƒƒ∆

¯Ó‡pL ,Ba ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆∆¡«
הכיור  לגבי epnÓבתורה eˆÁ¯Â¿»¬ƒ∆

‰LÓ) 'B‚ ÂÈ·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ…∆¿«¬…»»…∆
ÔÈ¯z Ô¯‰‡Â שנייםÂÈ·e של , ¿«¬…¿≈»»

ואיתמר  אלעזר שניים ÔÈ¯zאהרן ¿≈
ארבעה  הכול Ô·eÓ,ובסך ‰fnL ,(∆ƒ∆»

¯Bika ‰LÓ ÏL B˙eÙzzL‰L∆ƒ¿«¿∆…∆«ƒ
Ú‚BpL ÔÈÚ ‡e‰ במשמעות ƒ¿»∆≈«

שלו  הרוחנית «¿ÏÎÏהפנימית
,˙B¯Bc‰ ששיעור העובדה שכן «

שבו  מפסוק נלמד בכיור הנדרש המים

הרוחצים  כאחד נימנה רבינו משה

רוחני  קשר לו שיש מכך נובעת בכיור,

לעניין  Bik‰L¯פנימי ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«ƒ
ÈÏÏk ÔÈÚ ‡e‰ עליו שכזה ובתור ƒ¿»¿»ƒ

המנהיג  רבינו, למשה קשור להיות

ישראל. עם של הכללי והרועה

¯Bik‰ ÔÈÚ ¯e‡È·e14 עלֿפי ≈ƒ¿««ƒ
הדברים  ÌÈ¯·c‰Óפנימיות Ô·eÈ»≈«¿»ƒ

‰Bik¯החומרים ‰NÚ Ì‰nL∆≈∆«¬»«ƒ
‡ha˙Ó ¯Bik‰ ÔÈÚ Èk)ƒƒ¿««ƒƒ¿«≈

ÒÈB‡ CÈÊ Ë˜È¯c) ביטוי לידי )בא ¿ƒ¿ƒ¿
·e˙kL BÓk ,(‰NÚ Ì‰nL ÌÈ¯·ca Ìb15,השבוע בפרשת ««¿»ƒ∆≈∆«¬»¿∆»

ויקהל  ‰B‡·Bv˙פרשת ˙B‡¯na ˙LBÁ 'B‚ ¯Bik‰ ˙‡ NÚiÂ«««∆«ƒ¿∆¿«¿«¿
'B‚ כשהן ופירש בהן שרואות מראות בידן היו ישראל "בנות רש"י:
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l`xyi ipa zcr lk z` dyn ldwie

אֹור' ּב'תֹורה וכּמבֹואר גֹו', הּצֹובאֹות 16ּבּמראֹות ְְְְְְַַַָָ

לׁשֹון  'מראֹות' ּׁשּכתּוב מה מקֹומֹות) ְְְְֶַַַָָ(ּובכּמה

הּמאירה רּב אסּפקלריא מראֹות, ב' יׁש ּכי ים, ְְְְְִִִֵַַַַַַָָ

מאירה. ׁשאינּה ְְְְְִֵֶַַַָָָואסּפקלריא

ּבעבֹודת e‡È·e¯ב ) הּמאירה אסּפקלריא ענין ≈ְְְְְֲִִַַַַַַַָָ

(ׁשהרי  העבֹודה מּׂשכר יּובן ְֲֲִֵֶַָָָָָָהאדם,

מצוה  מצוה הּוא 17ׂשכר הּׂשכר ׁשהתחלת ,( ְְְְִִֶַַַַָָָָָ

אמרּו ּגןֿעדן ּבענין ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבגןֿעדן.

ז"ל  ועטרֹותיהם 18רּבֹותינּו יֹוׁשבים צּדיקים ְְְִִִֵֵֶַַַַ

ּבזה, ּומבֹואר הּׁשכינה, מּזיו ונהנים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָּבראׁשיהם

ההתיּׁשבּות, ענין הּוא יֹוׁשבים ְְְְְִִִִִַַַַּדצּדיקים

וענין  הּמּקיף. ענין הּוא ּבראׁשיהם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָועטרֹותיהם

ׁשּזהּו הּׁשכינה, מּזיו ׁשּנהנין הּוא ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָההתיּׁשבּות

ׁשּבגןֿעדן  והינּו ּבפנימּיּות, התיׁשבּות ׁשל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַענין

ּגןֿעדן  ּבין ההפרׁש וזהּו אלקּות. ּגילּוי ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַֹיׁשנֹו

יׁשנֹו הּזה ּבעֹולם ׁשּגם היֹות ּדעם הּזה, ְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָלעֹולם

הּזה  ׁשּבעֹולם האלקּות הּנה ׁשּבּבריאה, ְֱֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהאלקּות

מּׁשם  היא העֹולם ׁשהתהּוּות ׁשּזהּו ּבהעלם, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָהּוא

הּטבע  ּבגימטרּיא מּלׁשֹון 19אלקים, הּוא ּדטבע , ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָֹ

ׁשעריה  ּבארץ אּון 20טּבעּו פארטרּונקען , ְְְְְֶֶֶַָָָָָ

אבל 21פארּדעקט  ּבׁשלימּות הּכל ׁשּיׁשנֹו הינּו, , ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹ

האלקּות  ּבגןֿעדן מהּֿׁשאיןּֿכן ּבהעלם, ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהּוא

הּׁשכינה, מּזיו נהנין ענין ׁשּזהּו ּבגילּוי, ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָהּוא

ּדוקא. ׁשּבגילּוי מּדבר הּוא ההנאה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָׁשענין

ּבגןֿעדן  ׁשּגם אףֿעלּֿפי הּנה יֹותר, ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָּובפרטּיּות

ואלקים, הוי' הּׁשמֹות ב' יׁשנם הּזה ּבעֹולם ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוגם

ׁשּכתּוב  ּבעדן,22ּכמֹו ּגן אלקים הוי' וּיּטע ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹ
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ואילך.16) ב'רכה ע' (ויקהל) פרשתנו אוה"ת ואילך. א'תתקלט ס"ע תשא באוה"ת ונתבאר הובא ואילך. א לג, מקץ

מ"ב 17) פ"ד א.18).אבות יז, (ד"ה 19)ברכות פ"ו האהבה שער חכמה ראשית פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער פרדס

ואילך. סע"ב כב, ראה פ' לקו"ת רפ"ו. שעהיוה"א תניא סי"ח. צבי חכם שו"ת א. קפט, א. פט, של"ה איכה 20)והמרגיל).

ט. וש"נ.21)ב, .43 ע' תרפ"ט פט. ע' תרע"ח סה"מ ח.22)ראה ב, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הכיור  ונעשה ‡B¯'מהן",מתקשטות... ‰¯B˙'a ¯‡B·nÎÂ16 של ספר ¿«¿»¿»

ושמות  בראשית בחומשים התורה לפרשיות הזקן מרבנו «»¿(nÎ·e‰מאמרים
˙BÓB˜Ó החסידות e˙kM·בתורת ‰Ó B‡¯Ó˙הצבאות"ב"מראות ) ¿«∆»«¿

'· LÈ Èk ,ÌÈa¯ ÔBLÏ של שונים ‡È¯Ï˜tÒ‡סוגים ,˙B‡¯Ó ¿«ƒƒ≈«¿«¿«¿«¿»
‰¯È‡n‰ ברורה בצורה רואים שבה «¿ƒ»

dÈ‡Lובהירה  ‡È¯Ï˜tÒ‡Â¿«¿«¿«¿»∆≈»
‰¯È‡Ó הראיה בהירה,ובה פחות ¿ƒ»

להלן. ומבאר שהולך כפי

‡È¯Ï˜tÒ‡ ÔÈÚ ¯e‡È·e (·≈ƒ¿««¿«¿«¿»
Ô·eÈ ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ‰¯È‡n‰«¿ƒ»«¬«»»»»
¯ÎN È¯‰L) ‰„B·Ú‰ ¯ÎOÓƒ¿«»¬»∆¬≈¿«

‰ÂˆÓ ‰ÂˆÓ17 ז"ל חכמינו כמאמר ƒ¿»ƒ¿»
היא  הכוונה פשוטו ולפי אבות, בפרקי

אפשרות  הוא המצווה על שהשכר

גוררת  'מצווה כמו נוספת מצווה לקיים

הכוונה  הדברים פנימיות ולפי מצווה',

התוכן  על מלמד המצווה ששכר

המצווה), של הפנימית והמהות

¯ÎO‰ ˙ÏÁ˙‰L קיום על ∆«¿»««»»
Ô„ÚŒÔ‚aהמצוות ‡e‰ ותכלית ¿«≈∆

יהיה  המצוות שכר של השלימות

המתים. בתחיית לבוא, לעתיד

שכר  של המשמעות את ומבאר והולך

הדברים: פנימיות לפי בגןֿעדן המצוות

ÔÈÚa ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ¿«
של והמהות ‡e¯Óהתוכן Ô„ÚŒÔb«≈∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯18ÌÈ˜Ècˆ «≈««ƒƒ

Ì‰È˙B¯ËÚÂ ÌÈ·LBÈ הכתרים ¿ƒ¿«¿≈∆
ÂÈfÓשלהם  ÌÈ‰Â Ì‰ÈL‡¯a¿»≈∆¿∆¡ƒƒƒ

,‰ÈÎM‰ וקולטים מקבלים היינו «¿ƒ»
אלוקית. Êa‰,התגלות ¯‡B·Óe¿»»∆

החסידות ÌÈ˜Ècˆc¿«ƒƒבתורת
ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈ·LBÈ¿ƒƒ¿«

,˙e·MÈ˙‰‰ של קליטה שמשמעו «ƒ¿«¿
בעומק  חודרים שהם באופן הדברים

בפנימיות ו' ∆≈¿»¿Ì‰È˙B¯ËÚÂמתיישבים'
ÛÈwn‰ ÔÈÚ ‡e‰ Ì‰ÈL‡¯a¿»≈∆ƒ¿«««ƒ

ראש  מעל שנמצא הכתר כמו בפנימיות לחדור מבלי מלמעלה המאיר האור

לו. ומחוץ ‰‰˙e·MÈ˙האדם ÔÈÚÂ האלוקי מהאור והנאה קליטה לגבי ¿ƒ¿««ƒ¿«¿
‰˙e·LÈ˙בגןֿעדן ÏL ÔÈÚ e‰fL ,‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈ‰pL ‡e‰∆∆¡ƒƒƒ«¿ƒ»∆∆ƒ¿«∆ƒ¿«¿

האלוקי  האור של בצורה eiÓÈÙa˙וקליטה ונתפס נקלט שהאור וכיוון ƒ¿ƒƒ

ממנו, ליהנות ניתן ‡e˜Ï˙פנימית ÈeÏÈb BLÈ Ô„ÚŒÔ‚aL eÈ‰Â¿«¿∆¿«≈∆∆¿ƒ¡…
בפנימיות. קולטות שהנשמות

L¯Ù‰‰ e‰ÊÂ והמהותי התוכני Ô„ÚŒÔbההבדל ÔÈaהרוחניÌÏBÚÏ ¿∆«∆¿≈≈«≈∆»»
‰f‰ הגשמי˙e˜Ï‡‰ BLÈ ‰f‰ ÌÏBÚa ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚc , «∆¿ƒ¡∆«»»«∆∆¿»¡…

,‰‡È¯aaL של והחיות הקיום וכל ∆«¿ƒ»
בכוח  רק הם בו אשר וכל העולם כל

זאת  בכל בתוכם, שנמצאת האלוקות

‰f‰ ÌÏBÚaL ˙e˜Ï‡‰ ‰p‰ƒ≈»¡…∆»»«∆
ÌÏÚ‰a ‡e‰ האלוקי שהאור מבלי ¿∆¿≈

כדי  עד הוא וההעלם ונרגש, ניכר יהיה

שכל  לכך מודעים לא שהנבראים כך

שבהם, האלוקית בחיות תלוי קיומם

e‰fL באופן עניין נברא שהעולם זה ∆∆
הוא  ונסתרת, נעלמת האלוקית שהחיות

לכך  הפנימי »¿ee‰˙‰L∆ƒ˙ההסבר
,ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‡È‰ ÌÏBÚ‰»»ƒƒ≈¡…ƒ

Ú·h‰ ‡i¯ËÓÈ‚a19Ú·Ëc , ¿ƒ«¿ƒ»«∆«¿∆«
ı¯‡a eÚaË ÔBLlÓ ‡e‰ƒ¿»¿»»∆

‰È¯ÚL20Ôe‡ ÔÚ˜e¯Ë¯‡Ù , ¿»∆»«¿¿¿∆
Ë˜Úc¯‡Ù21, ומכוסה טבועֿשקוע «¿∆¿

˙eÓÈÏLa Ïk‰ BLiL ,eÈ‰«¿∆∆¿«…ƒ¿≈
מציאותו  שכל במים שטובע דבר כמו

יש  שאכן ובנמשל בשלימות, קיימת

אלוקית  חיות הגשמית הבריאה בתוך

קיימת  היא ‰e‡שבכוחה Ï·‡¬»
ÌÏÚ‰a ומעלימים מכסים המים כי ¿∆¿≈

בנמשל  וכן בהם הטבוע הדבר על

אבל  קיימת בהחלט האלוקית החיות

ניכרת, ולא נראית ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óלא
ÈeÏÈ‚a ‡e‰ ˙e˜Ï‡‰ Ô„ÚŒÔ‚a¿«≈∆»¡…¿ƒ
בצורה  מאיר הרוחני האלוקי האור

ונרגשת, ÔÈÚניכרת e‰fL∆∆ƒ¿«
בגןֿעדן היושבים ÌÈ‰∆¡ƒשהצדיקים

‰‡‰‰ ÔÈÚL ,‰ÈÎM‰ ÂÈfÓƒƒ«¿ƒ»∆ƒ¿««¬»»
‡˜Âc ÈeÏÈ‚aL ¯·cÓ ‡e‰ דבר ƒ»»∆¿ƒ«¿»

נסתר  מדבר בשונה ונרגש ונראה שניכר

מורגשת. הנאה גורם שלא ונעלם

,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e למרות הזה, לעולם גןֿעדן בין ההבדל ביאור לתוספת ƒ¿»ƒ≈
בשניהם, קיימת האלוקות Ô„ÚŒÔ‚aשבעצם ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰p‰ƒ≈««ƒ∆«¿«≈∆

BÓk ,ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ ˙BÓM‰ '· ÌLÈ ‰f‰ ÌÏBÚa Ì‚Â¿«»»«∆∆¿»«≈¬»»∆¡…ƒ¿
·e˙kL22·È˙Îe ,Ô„Úa Ôb ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÚhiÂ23˙BNÚ ÌBÈa ∆»«ƒ«¬»»¡…ƒ«¿≈∆¿ƒ¿¬
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וׁשמים,23ּוכתיב  ארץ אלקים הוי' עׂשֹות ּביֹום ְְְֱֲֲִִִֶֶָָָָֹ

החילּוק  עלּֿדר ּביניהם, חילּוק יׁש ִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמּכלֿמקֹום

אדנ"י  לׁשילּוב ּבאדנ"י הוי' ׁשילּוב ְְֲִִֵֶָָׁשּבין

הינּו24ּבהּוי' ּבאדנ"י, הוי' ׁשילּוב ענין ּדהּנה, . ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

ואילּו ּבגילּוי, ׁשהּוא אדנ"י, ׁשם הּוא ְְִִִֵֶֶָָׁשהעיקר

ּדאף  ּבעֹולם, הּוא וכן ּבהעלם. הּוא הוי' ְְְְֲֵֵֵֶַָָָָׁשם

ּבהתּגּברּות  מּכלֿמקֹום (ּכּנ"ל), הוי' ׁשם ּבֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָׁשּיׁש

העֹולם  הנהגת ׁשהרי אלקים, ׁשם הּוא ְְֱֲִִֵֵֶַַָָָֹּובגילּוי

ואילּו הּטבע, ּבגימטרּיא אלקים, ׁשם מּצד ְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָֹהיא

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבהעלם, הּוא הוי' ׁשמׁש25ׁשם ְְְֲֵֵֶֶֶֶָָָ

הרי  ּומגן, ׁשּבׁשמׁש ּדכׁשם אלקים, הוי' ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹּומגן

והינּו ּבמגן, מכּוסה ׁשהּוא אּלא הּׁשמׁש ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָיׁשנֹו

הּמגן, הּוא ׁשּבגילּוי ּומה ּבהעלם, הּוא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשהּׁשמׁש

ׁשהם  ּכפי ואלקים הוי' ּבּׁשמֹות הּוא כן ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָֹּכמֹו

הוי' וׁשם ּבגילּוי, הּוא אלקים ׁשּׁשם ְְֱֲִִֵֵֶָָָָֹּבעֹולם,

עלּֿדר זה הרי ּבגןֿעדן מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַּבהעלם.

הוי', ׁשם הּוא ׁשהעיקר ּבהּוי', אדנ"י ְֲִִֵֶַָָָָָָׁשילּוב

רק  הּוא אלקים ׁשם ׁשל וענינֹו ּבגילּוי, ְְְֱִִִֵֶֶַָֹׁשהּוא

וזהּו הוי'. ּדׁשם הּגילּוי יהיה ׁשעלֿידֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבכדי

ספירת  עלֿידי הּוא ּבגןֿעדן הּגילּוי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַׁשּגם

הּמלכּות 26הּמלכּות  עלֿידי הּוא ּגילּוי ּכל ׁשהרי , ְְְֲִֵֵֶַַַַַָ

ׁשּלמעלה  הוי' ּדׁשם האֹור ּגילּוי הּוא אבל ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָּדוקא,

מּזיו  ׁשּנהנין ענין ׁשּזהּו הּמלכּות, ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַָמּבחינת

ּוכמֹו אלקּות, מהּות ּגילּוי ענין ׁשהּוא ְְְֱִִִֶַַַָֹהּׁשכינה,

אֹור' ּב'מאֹורי יסֹוד,27ׁשּכתּוב ּבחינת הּוא ׁשּזיו ְְְִִִֵֶֶַָ

האיןֿסֹוף,28וידּוע  עֹולמֹות סֹוף הּוא ׁשהּיסֹוד ְְֵֶַַָָָ

ונמצא, נברא. ּבחינת ולא ּבֹורא ּבחינת ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹּדהינּו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

יו"ד.23) ד, ובכ"מ.24)שם ד. סה, שובה לשבת דרושים לקו"ת א). (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא יב.25)ראה פד, תהלים

עה"פ. אור יהל ואילך. פ"ד שעהיוה"א תניא ובכ"מ.26)וראה ג. יב, לך לך תו"א יח.27)ראה אות ז ראה 28)מערכת

תשסז. ס"ע ח"ב תער"ב המשך ב. פא, תרומה תו"א
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,ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ הזה העולם לגבי והן עדן גן לגבי שהן הרי ¬»»¡…ƒ∆∆¿»»ƒ

גם  השמות, שני של הארה ידי על הייתה והתהוותם שבריאתם בתורה מפורש

שם  וגם הוי' eÏÈÁ˜אלוקים שם LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓ הבדל,Ì‰ÈÈa ƒ»»≈ƒ≈≈∆
È"„‡ ·eÏÈLÏ È"„‡a 'ÈÂ‰ ·eÏÈL ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰ C¯cŒÏÚ«∆∆«ƒ∆≈ƒ¬»»¿¿ƒ

'Èe‰a24 וחסידות בקבלה מבואר ¿«»»
יש  הקדושים מהשמות אחד שלכל

הוי' שם – ובענייננו משלו, ועניין תוכן

ושם  ולהתהוות, לגילוי המקור הוא

ולצמצום, להעלם המקור הוא אלוקים

השמות  בין 'שילוב' יש זאת ועם

משני  בה שיש הארה היינו השונים,

בהרחבה  וכמבואר יחד, גם השמות

התניא  שבספר והאמונה' היחוד ב'שער

שילוב  ידי על היא העולם שהתהוות

גם  אלוקים ומשם הוי' משם הארה של

הוי' "שילוב נקרא זה ועניין יחד,

אֿדֿנֿי באדנ  שם של עניינו כי ות",

שם  של לעניינו (בכללות) שווה

בין  הבדל שיש מבואר כך ועל אלוקים,

אדנות  שילוב ובין באדנות הוי' שילוב

‰ÈÂ'בהוי'. ·eÏÈL ÔÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¬»»
‡e‰ ¯˜ÈÚ‰L eÈ‰ ,È"„‡a¿«¿∆»ƒ»
,ÈeÏÈ‚a ‡e‰L ,È"„‡ ÌL≈∆¿ƒ
כשם  שעניינו אדנ"י, שם וכאשר

בעיקר  שניכר מה בגלוי, הוא אלוקים

ההעלם  ‰ÈÂ'הוא ÌL eÏÈ‡Â¿ƒ≈¬»»
גילוי ÌÏÚ‰aשעניינו ‡e‰ ואינו ¿∆¿≈

ÌÏBÚaניכר. ‡e‰ ÔÎÂ,הזהÛ‡c ¿≈»»¿«
Ï"pk) 'ÈÂ‰ ÌL Ba LiL שגם ∆≈≈¬»»««

האלוקי  האור שבו הזה העולם התהוות

הוי' משם היא בהעלם ŒÏkÓהוא ,(ƒ»
ÌB˜Ó שהוא השם הזה בעולם »

ÌL ‡e‰ ÈeÏÈ‚·e ˙e¯ab˙‰a¿ƒ¿«¿¿ƒ≈
ÌÏBÚ‰ ˙‚‰‰ È¯‰L ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆¬≈«¿»«»»

ובגלוי ÌLבפועל „vÓ ‡È‰ƒƒ«≈
,Ú·h‰ ‡i¯ËÓÈ‚a ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿ƒ«¿ƒ»«∆«

הטבע בדרך מתנהל eÏÈ‡Â¿ƒוהעולם
'ÈÂ‰ ÌL הארה יש שמצידו השם ≈¬»»

גבול  בלי ÌÏÚ‰aאלוקית ‡e‰,ובגלוי בפועל העולם בהנהגת ניכר ואינו ¿∆¿≈
·e˙kL BÓÎe25,ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ô‚Óe LÓL הפנימית והמשמעות ¿∆»∆∆»≈¬»»¡…ƒ

למגן  נמשל אלוקים ושם המאירה לשמש נמשל הוי' ששם היא הפסוק של

השמש אור על ומסתיר המעלים ‰¯Èוכיסוי ,Ô‚Óe LÓLaL ÌLÎcƒ¿≈∆¿∆∆»≈¬≈

LÓM‰ BLÈבשלימותה קיימת השמש של e‰L‡והמציאות ‡l‡ ∆¿«∆∆∆»∆
ÈeÏÈ‚aL ‰Óe ,ÌÏÚ‰a ‡e‰ LÓM‰L eÈ‰Â ,Ô‚Óa ‰ÒeÎÓ¿∆¿»≈¿«¿∆«∆∆¿∆¿≈«∆¿ƒ
Ì‰L ÈÙk ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ ˙BÓMa ‡e‰ ÔÎ BÓk ,Ô‚n‰ ‡e‰«»≈¿≈«≈¬»»∆¡…ƒ¿ƒ∆≈

ÌÏBÚa,הגשמי ÈeÏÈ‚aהזה ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌML האלוקות ולכן »»∆≈¡…ƒ¿ƒ
ונסתרת, ‰ÈÂ'נעלמת ÌLÂ שאמנם ¿≈¬»»

אלא  נראה אינו אבל בשלימותו קיים

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהוא .ÌÏÚ‰a¿∆¿≈«∆≈≈
C¯cŒÏÚ ‰Ê È¯‰ Ô„ÚŒÔ‚a¿«≈∆¬≈∆«∆∆
¯˜ÈÚ‰L ,'Èe‰a È"„‡ ·eÏÈLƒ¿«»»∆»ƒ»

‡e‰L ,'ÈÂ‰ ÌL ‡e‰ השם ≈¬»»∆
ÌLשמאיר ÏL BÈÚÂ ,ÈeÏÈ‚a¿ƒ¿ƒ¿»∆≈

ÌÈ˜Ï‡ שם בתוך כתוספת המשולב ¡…ƒ
העיקר  שהוא È„Îaהוי' ˜¯ ‡e‰«ƒ¿≈

ÌLc ÈeÏÈb‰ ‰È‰È B„ÈŒÏÚL∆«»ƒ¿∆«ƒ¿≈
'ÈÂ‰ בפועל מאיר השמש שאור כשם ¬»»

המגן  דרך עוברות האור שקרני ידי על

והכיסוי.

Ô„ÚŒÔ‚a ÈeÏÈb‰ ÌbL e‰ÊÂ¿∆∆««ƒ¿«≈∆
˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈¿ƒ«

˙eÎÏn‰26, ומצמצמת שמעלימה ««¿
והמידות  המוחין של האור את

‰e‡שלמעלה  ÈeÏÈb Ïk È¯‰L∆¬≈»ƒ
,‡˜Âc ˙eÎÏn‰ È„ÈŒÏÚ כשם «¿≈««¿«¿»

האמצעי  הוא הדיבור כוח שבאדם

לידי  באים שלו והרגשות השכל שדרכו

שם ‡·Ïהחוצה ביטוי  שאכן למרות ¬»
הוא  העלם שעניינו המלכות, אלוקים,

בפועל, הגילוי את להביא האמצעי

בגןֿעדן  המאיר האור זאת ‰e‡בכל
'ÈÂ‰ ÌLc ¯B‡‰ ÈeÏÈbƒ»¿≈¬»»
,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«««¿
ÂÈfÓ ÔÈ‰pL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆∆¡ƒƒƒ

,‰ÈÎM‰ רק שייכת הנאה וכאמור «¿ƒ»
נעלם  מדבר ולא ונרגש גלוי מדבר

˙e‰Ó ÈeÏÈb ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ«
·e˙kL BÓÎe ,˙e˜Ï‡¡…¿∆»

'¯B‡ È¯B‡Ó'a27ÂÈfL האור ƒ¿≈∆ƒ
השכינה" "זיו ונקרא עדן בגן המאיר

Úe„ÈÂ ,„BÒÈ ˙ÈÁa ‡e‰28„BÒi‰L האצילות בעולם שהוא כפי ¿ƒ«¿¿»«∆«¿
‡ÏÂ ‡¯Ba ˙ÈÁa eÈ‰c ,ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ ÛBÒ ‡e‰»»≈¿«¿¿ƒ«≈¿…

‡¯· ˙ÈÁa המלכות ספירת היסוד, מידת אחרי הבאה מהספירה ורק ¿ƒ«ƒ¿»
חלק  היא היסוד מידת אבל והגבלות ו'הגדרה' 'ציור' עם 'נבראים' יש ואילך,
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ּכמֹו הּוא לעֹולמֹות ּגןֿעדן ּבין ְְֵֵֵֶֶֶַַָָׁשההפרׁש

הּנבראים, ּתחּלת - הּמלכּות ּבחינת ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָההפרׁש

האיןֿסֹוף. סֹוף - הּיסֹוד ְְִִֵַַָלבחינת

אפׁשר ÌÓ‡ג) אי מּובן, אינֹו הּנ"ל עלּֿפי »¿»ְִֵֵֶַַַָָ

ּתּוכל  נברא ּבבחינת ׁשהיא ְְְִִִִֶֶַַַָָָׁשהּנׁשמה

אלקּות, מהּות ׁשהּוא הּׁשכינה מּזיו ְֱִִִֵֶַַָָֹליהנֹות

מּמעל  אלקה חלק הּנׁשמה היֹות עם 29ׁשהרי ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

מּמׁש ּתיבת) ּבזה ׁשּמֹוסיפים אּלא עֹוד ,30(ולא ְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ונעׂשית  ונׁשּתלׁשלה ירדה הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָמּכלֿמקֹום

הן  ּבׁשר ׁשן ׁשהּנׁשמֹות וכּידּוע נברא, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבבחינת

מים  ּבבחינת ונמׁשכּו ירדּו אבל אֹור, ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָּבבחינת

חֹודׁש ּבדרּוׁשי ּבארּוכה ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָורקיע,

רקיע 31ּתׁשרי  מים אֹור הּוא 32ּבענין ׁשרקיע , ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

הּוא  ׁשרקיע היֹות ׁשעם והינּו מּיא, ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָּדאגלידּו

ׁשּנעׂשה  ּבאֹופן זה הרי  מּכלֿמק ֹום מים, ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּבחינת

ׁשהּנׁשמה  אפׁשר אי ואםּֿכן כּו', אחר ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָמהּות

ּתּוכל  רקיע, ּבבחינת  נברא, ּבבחינת ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָׁשּנעׂשית

אינֹו ּוביֹותר  ׁשּבגןֿעדן. הּׁשכינה מּזיו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָליהנֹות

ּבאיןֿערֹו הם וגןֿעדן הּזה עֹולם ׁשהרי ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּובן,

לּבֹורא  נברא ׁשּבין האיןֿערֹו ּוכמֹו לזה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָזה

ׁשהעלּיה  ׁשּמצינּו הּטעם ּכן ּגם וזהּו ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכּנ"ל.

ּבנהר  הּטבילה עלֿידי היא לגןֿעדן הּזה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמעֹולם

עלמא  ּדהאי חיזּו ליׁשּכח ּכדי ׁשאז 33ּדינּור, , ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

לפי  והינּו ּבגןֿעדן, העלּיה להיֹות אפׁשר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּדוקא

עלּיה  היא לגןֿעדן הּזה מעֹולם ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהעלּיה

לדרּגא  מּדרּגא ּבעלּיה  ׁשהרי  ,ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּבאיןֿערֹו

המדרגה  על לׁשּכֹוח צֹור אין לזֹו, זֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבער
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ב.29) לא, רפ"ב.30)איוב ואילך;31)תניא 138 ע' חכ"ד (תו"מ ואילך פ"ב תעודה צור ד"ה ואילך; פ"ד צוה תורה ד"ה

.(7 ע' (לעיל פ"ד זו שנה לגני באתי ד"ה גם וראה ואילך). 175 א 32)ע' ע, דא"ח) (עם סידור ואילך. א קסז, זח"ב ראה

וש"נ. ואילך. תנד תנא. ע' ח"ב תרל"ה סה"מ ויצא 33)ואילך. ד. ז, בראשית תו"א ב. ריא, ח"ב א. רא, ח"א זהר ראה

ועוד. ד. א, בשלח לקו"ת ג. סט, יתרו ג. ק, א. צו, א. צב, מג"א סע"א. לא, מקץ ד. כב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
והגבלות.מהאיןֿסוף  מגדרים ÔÈaשלמעלה L¯Ù‰‰L ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«∆¿≈≈
Ô„ÚŒÔb בגלוי היא האלוקות נעלם BÓÏBÚÏ˙שבו האלוקי האור שבהם «≈∆»»

‰eÎÏn˙ונסתר  ˙ÈÁa ÔÈa L¯Ù‰‰ BÓk ‡e‰ דאצילות˙lÁz - ¿«∆¿≈≈¿ƒ«««¿¿ƒ«
ÌÈ‡¯·p‰,מציאות בגדרי ‰‡ŒÔÈהמוגדרים ÛBÒ - „BÒi‰ ˙ÈÁ·Ï «ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««¿»≈

ÛBÒ.הללו מהגדרים שלמעלה

BÈ‡ Ï"p‰ ÈtŒÏÚ ÌÓ‡ (‚»¿»«ƒ««≈
‰ÓLp‰L ¯LÙ‡ CÈ‡ ,Ô·eÓ»≈∆¿»∆«¿»»

‡È‰L רוחנית מהות נעלית אמנם ∆ƒ
היא  זאת בכל ·¯‡אבל ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿»

מוגדרת  מציאות B‰ÈÏ˙עם ÏÎez«≈»
˙e‰Ó ‡e‰L ‰ÈÎM‰ ÂÈfÓƒƒ«¿ƒ»∆«

˙e˜Ï‡ וגדרי מהגבלות שלמעלה ¡…
‰BÈ˙הנבראים, ÌÚ È¯‰L∆¬≈ƒ¡
‰ÓLp‰ הכתוב ÏÁ˜כלשון «¿»»≈∆

ÏÚnÓ ‰˜Ï‡29„BÚ ‡ÏÂ) ∆…»ƒ««¿…
‰Êa ÌÈÙÈÒBnL ‡l‡ בספר ∆»∆ƒƒ»∆

LnÓהתניא  (˙·Èz30ŒÏkÓ , ≈««»ƒ»
‰ÏLÏzLÂ ‰„¯È È¯‰ ÌB˜Ó»¬≈»¿»¿ƒ¿«¿¿»

ומעולם  לדרגה לעולם מדרגה

‡¯· ˙ÈÁ·a ˙ÈNÚÂ עם ¿«¬≈ƒ¿ƒ«ƒ¿»
והגבלות, »«»¿Úe„iÎÂגדרים

ÔL¯La ˙BÓLp‰L שהן כפי ∆«¿»¿»¿»
להיות  שירדו לפני באלוקות, כלולות

'נברא' ‡B¯,בבחינת ˙ÈÁ·a Ô‰≈ƒ¿ƒ«
˙ÈÁ·a eÎLÓÂ e„¯È Ï·‡¬»»¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«
¯‡a˙pL BÓÎe ,ÚÈ˜¯Â ÌÈÓ«ƒ¿»ƒ«¿∆ƒ¿»≈
L„BÁ ÈLe¯„a ‰Îe¯‡a«¬»ƒ¿≈∆

È¯Lz31 שנה תשי"ט של שנת זו, ƒ¿≈
ÚÈ˜¯ ÌÈÓ ¯B‡ ÔÈÚa32, ¿ƒ¿««ƒ»ƒ«

,‡iÓ e„ÈÏ‚‡c ‡e‰ ÚÈ˜¯L∆»ƒ«¿ƒ¿ƒ«»
הגלידו  כמבואר שהמים (וקפאו),

רקיע", מים ש"אור, וחסידות בקבלה

בהתהוות  שלבים שלושה מסמלים

מופשט  מושג הוא אור הבריאה:

לפני  האינסופי האלוקי לאור המתייחס

של  מוגדרת מציאות להוות ירידתו

החסד  מידת את מסמלים מים נבראים,

כבר  האלוקי שהאור כפי היינו והגילוי,

כמציאות  הם והנבראים גלוי עדיין הוא אבל נבראים להוות ומתגלה יורד

שהרקיע  כשם החומרית הגשמית המציאות את מסמל ורקיע וזכה, מעודנת

(ומובא  יותר נתגשמו זורמים מים להיות שבמקום היינו שהגלידו, ממים נברא

"אביע", כמו הוא יביע – אמר" יביע ליום "יום הפסוק בלשון נרמז שהדבר

מים  אור, תיבות ראשי ו"אמר" אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה תיבות ראשי

הללו) השלבים שלושת באמצעות היא העולמות שהתהוות לרמז ¿»¿eÈ‰Âרקיע
היא  שהגלידו ממים היא הרקיע שהתהוות העובדה ‰BÈ˙משמעות ÌÚL∆ƒ¡

,ÌÈÓ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ ÚÈ˜¯L∆»ƒ«ƒ¿ƒ««ƒ
ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆¿∆

,'eÎ ¯Á‡ ˙e‰Ó ‰NÚpL כי ∆«¬»««≈
ומשתלשל  יורד האלוקי האור כאשר

הוא  ומוגדרת מוגבלת מציאות להוות

מהותי שינוי ‡CÈעובר ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈
˙ÈNÚpL ‰ÓLp‰L ¯LÙ‡∆¿»∆«¿»»∆«¬≈
ÚÈ˜¯ ˙ÈÁ·a ,‡¯· ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»ƒ«
והגבלות, גדרים עם מציאות היינו

‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ˙B‰ÈÏ ÏÎez«≈»ƒƒ«¿ƒ»
Ô„ÚŒÔ‚aL האור התגלות שהוא ∆¿«≈∆

לנבראים  מירידה שלמעלה האלוקי

המוגבלים.?

È¯‰L ,Ô·eÓ BÈ‡ ¯˙BÈ·e¿≈≈»∆¬≈
ŒÔÈ‡a Ì‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆¿«≈∆≈¿≈

,‰ÊÏ ‰Ê CB¯Ú הוא ביניהם והפער ¬∆»∆
ביניהם  להשוות כלל ניתן שלא כזה

CB¯ÚŒÔÈ‡‰ BÓÎe ההשוואה העדר ¿»≈¬
.Ï"pk ‡¯BaÏ ‡¯· ÔÈaL∆≈ƒ¿»«≈««
eÈˆnL ÌÚh‰ Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«««∆»ƒ
ŒÔ‚Ï ‰f‰ ÌÏBÚÓ ‰iÏÚ‰L∆»¬ƒ»≈»«∆¿«

Ô„Ú מהגוף הנשמה הסתלקות לאחר ≈∆
‰ÏÈ·h‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ של ƒ«¿≈«¿ƒ»

eÈc¯,הנשמה ¯‰a אש של נהר ƒ¿«ƒ
eÊÈÁ(רוחנית) ÁkLÈÏ È„k¿≈ƒ¿«≈

‡ÓÏÚ È‡‰c33, שהנשמה כדי ¿«»¿»
הזה, העולם של ה'מראה' את תשכח

דילוג  של במעבר שמדובר מאחר כי

צורך  יש כך, כל עצום פער על

המצב  של ו'שכחה' מוחלטת בהתנקות

ה'טבילה'Ê‡Lהקודם  לאחר ∆»
לעולם  השייכות את לגמרי שמבטלת

BÈ‰Ï˙הזה ¯LÙ‡ ‡˜Âc«¿»∆¿»ƒ¿
‰iÏÚ‰הנשמה Ô„ÚŒÔ‚a,של »¬ƒ»¿«≈∆

‰iÏÚ ‡È‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï ‰f‰ ÌÏBÚÓ ‰iÏÚ‰L ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆»¬ƒ»≈»«∆¿«≈∆ƒ¬ƒ»
,CB¯ÚŒÔÈ‡aL והשוואה יחס כל ללא נעלה למצב אחד È¯‰Lממצב ∆¿≈¬∆¬≈

,BÊÏ BÊ C¯ÚaL ‡b¯„Ï ‡b¯cÓ ‰iÏÚa אמנם הדרגות שתי כאשר «¬ƒ»ƒ«¿»¿«¿»∆¿∆∆¿
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וׁשמים,23ּוכתיב  ארץ אלקים הוי' עׂשֹות ּביֹום ְְְֱֲֲִִִֶֶָָָָֹ

החילּוק  עלּֿדר ּביניהם, חילּוק יׁש ִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמּכלֿמקֹום

אדנ"י  לׁשילּוב ּבאדנ"י הוי' ׁשילּוב ְְֲִִֵֶָָׁשּבין

הינּו24ּבהּוי' ּבאדנ"י, הוי' ׁשילּוב ענין ּדהּנה, . ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

ואילּו ּבגילּוי, ׁשהּוא אדנ"י, ׁשם הּוא ְְִִִֵֶֶָָׁשהעיקר

ּדאף  ּבעֹולם, הּוא וכן ּבהעלם. הּוא הוי' ְְְְֲֵֵֵֶַָָָָׁשם

ּבהתּגּברּות  מּכלֿמקֹום (ּכּנ"ל), הוי' ׁשם ּבֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָׁשּיׁש

העֹולם  הנהגת ׁשהרי אלקים, ׁשם הּוא ְְֱֲִִֵֵֶַַָָָֹּובגילּוי

ואילּו הּטבע, ּבגימטרּיא אלקים, ׁשם מּצד ְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָֹהיא

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבהעלם, הּוא הוי' ׁשמׁש25ׁשם ְְְֲֵֵֶֶֶֶָָָ

הרי  ּומגן, ׁשּבׁשמׁש ּדכׁשם אלקים, הוי' ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹּומגן

והינּו ּבמגן, מכּוסה ׁשהּוא אּלא הּׁשמׁש ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָיׁשנֹו

הּמגן, הּוא ׁשּבגילּוי ּומה ּבהעלם, הּוא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשהּׁשמׁש

ׁשהם  ּכפי ואלקים הוי' ּבּׁשמֹות הּוא כן ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָֹּכמֹו

הוי' וׁשם ּבגילּוי, הּוא אלקים ׁשּׁשם ְְֱֲִִֵֵֶָָָָֹּבעֹולם,

עלּֿדר זה הרי ּבגןֿעדן מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַּבהעלם.

הוי', ׁשם הּוא ׁשהעיקר ּבהּוי', אדנ"י ְֲִִֵֶַָָָָָָׁשילּוב

רק  הּוא אלקים ׁשם ׁשל וענינֹו ּבגילּוי, ְְְֱִִִֵֶֶַָֹׁשהּוא

וזהּו הוי'. ּדׁשם הּגילּוי יהיה ׁשעלֿידֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבכדי

ספירת  עלֿידי הּוא ּבגןֿעדן הּגילּוי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַׁשּגם

הּמלכּות 26הּמלכּות  עלֿידי הּוא ּגילּוי ּכל ׁשהרי , ְְְֲִֵֵֶַַַַַָ

ׁשּלמעלה  הוי' ּדׁשם האֹור ּגילּוי הּוא אבל ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָּדוקא,

מּזיו  ׁשּנהנין ענין ׁשּזהּו הּמלכּות, ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַָמּבחינת

ּוכמֹו אלקּות, מהּות ּגילּוי ענין ׁשהּוא ְְְֱִִִֶַַַָֹהּׁשכינה,

אֹור' ּב'מאֹורי יסֹוד,27ׁשּכתּוב ּבחינת הּוא ׁשּזיו ְְְִִִֵֶֶַָ

האיןֿסֹוף,28וידּוע  עֹולמֹות סֹוף הּוא ׁשהּיסֹוד ְְֵֶַַָָָ

ונמצא, נברא. ּבחינת ולא ּבֹורא ּבחינת ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹּדהינּו
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יו"ד.23) ד, ובכ"מ.24)שם ד. סה, שובה לשבת דרושים לקו"ת א). (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא יב.25)ראה פד, תהלים

עה"פ. אור יהל ואילך. פ"ד שעהיוה"א תניא ובכ"מ.26)וראה ג. יב, לך לך תו"א יח.27)ראה אות ז ראה 28)מערכת

תשסז. ס"ע ח"ב תער"ב המשך ב. פא, תרומה תו"א
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,ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ הזה העולם לגבי והן עדן גן לגבי שהן הרי ¬»»¡…ƒ∆∆¿»»ƒ

גם  השמות, שני של הארה ידי על הייתה והתהוותם שבריאתם בתורה מפורש

שם  וגם הוי' eÏÈÁ˜אלוקים שם LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓ הבדל,Ì‰ÈÈa ƒ»»≈ƒ≈≈∆
È"„‡ ·eÏÈLÏ È"„‡a 'ÈÂ‰ ·eÏÈL ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰ C¯cŒÏÚ«∆∆«ƒ∆≈ƒ¬»»¿¿ƒ

'Èe‰a24 וחסידות בקבלה מבואר ¿«»»
יש  הקדושים מהשמות אחד שלכל

הוי' שם – ובענייננו משלו, ועניין תוכן

ושם  ולהתהוות, לגילוי המקור הוא

ולצמצום, להעלם המקור הוא אלוקים

השמות  בין 'שילוב' יש זאת ועם

משני  בה שיש הארה היינו השונים,

בהרחבה  וכמבואר יחד, גם השמות

התניא  שבספר והאמונה' היחוד ב'שער

שילוב  ידי על היא העולם שהתהוות

גם  אלוקים ומשם הוי' משם הארה של

הוי' "שילוב נקרא זה ועניין יחד,

אֿדֿנֿי באדנ  שם של עניינו כי ות",

שם  של לעניינו (בכללות) שווה

בין  הבדל שיש מבואר כך ועל אלוקים,

אדנות  שילוב ובין באדנות הוי' שילוב

‰ÈÂ'בהוי'. ·eÏÈL ÔÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¬»»
‡e‰ ¯˜ÈÚ‰L eÈ‰ ,È"„‡a¿«¿∆»ƒ»
,ÈeÏÈ‚a ‡e‰L ,È"„‡ ÌL≈∆¿ƒ
כשם  שעניינו אדנ"י, שם וכאשר

בעיקר  שניכר מה בגלוי, הוא אלוקים

ההעלם  ‰ÈÂ'הוא ÌL eÏÈ‡Â¿ƒ≈¬»»
גילוי ÌÏÚ‰aשעניינו ‡e‰ ואינו ¿∆¿≈

ÌÏBÚaניכר. ‡e‰ ÔÎÂ,הזהÛ‡c ¿≈»»¿«
Ï"pk) 'ÈÂ‰ ÌL Ba LiL שגם ∆≈≈¬»»««

האלוקי  האור שבו הזה העולם התהוות

הוי' משם היא בהעלם ŒÏkÓהוא ,(ƒ»
ÌB˜Ó שהוא השם הזה בעולם »

ÌL ‡e‰ ÈeÏÈ‚·e ˙e¯ab˙‰a¿ƒ¿«¿¿ƒ≈
ÌÏBÚ‰ ˙‚‰‰ È¯‰L ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆¬≈«¿»«»»

ובגלוי ÌLבפועל „vÓ ‡È‰ƒƒ«≈
,Ú·h‰ ‡i¯ËÓÈ‚a ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿ƒ«¿ƒ»«∆«

הטבע בדרך מתנהל eÏÈ‡Â¿ƒוהעולם
'ÈÂ‰ ÌL הארה יש שמצידו השם ≈¬»»

גבול  בלי ÌÏÚ‰aאלוקית ‡e‰,ובגלוי בפועל העולם בהנהגת ניכר ואינו ¿∆¿≈
·e˙kL BÓÎe25,ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ô‚Óe LÓL הפנימית והמשמעות ¿∆»∆∆»≈¬»»¡…ƒ

למגן  נמשל אלוקים ושם המאירה לשמש נמשל הוי' ששם היא הפסוק של

השמש אור על ומסתיר המעלים ‰¯Èוכיסוי ,Ô‚Óe LÓLaL ÌLÎcƒ¿≈∆¿∆∆»≈¬≈

LÓM‰ BLÈבשלימותה קיימת השמש של e‰L‡והמציאות ‡l‡ ∆¿«∆∆∆»∆
ÈeÏÈ‚aL ‰Óe ,ÌÏÚ‰a ‡e‰ LÓM‰L eÈ‰Â ,Ô‚Óa ‰ÒeÎÓ¿∆¿»≈¿«¿∆«∆∆¿∆¿≈«∆¿ƒ
Ì‰L ÈÙk ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ ˙BÓMa ‡e‰ ÔÎ BÓk ,Ô‚n‰ ‡e‰«»≈¿≈«≈¬»»∆¡…ƒ¿ƒ∆≈

ÌÏBÚa,הגשמי ÈeÏÈ‚aהזה ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌML האלוקות ולכן »»∆≈¡…ƒ¿ƒ
ונסתרת, ‰ÈÂ'נעלמת ÌLÂ שאמנם ¿≈¬»»

אלא  נראה אינו אבל בשלימותו קיים

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהוא .ÌÏÚ‰a¿∆¿≈«∆≈≈
C¯cŒÏÚ ‰Ê È¯‰ Ô„ÚŒÔ‚a¿«≈∆¬≈∆«∆∆
¯˜ÈÚ‰L ,'Èe‰a È"„‡ ·eÏÈLƒ¿«»»∆»ƒ»

‡e‰L ,'ÈÂ‰ ÌL ‡e‰ השם ≈¬»»∆
ÌLשמאיר ÏL BÈÚÂ ,ÈeÏÈ‚a¿ƒ¿ƒ¿»∆≈

ÌÈ˜Ï‡ שם בתוך כתוספת המשולב ¡…ƒ
העיקר  שהוא È„Îaהוי' ˜¯ ‡e‰«ƒ¿≈

ÌLc ÈeÏÈb‰ ‰È‰È B„ÈŒÏÚL∆«»ƒ¿∆«ƒ¿≈
'ÈÂ‰ בפועל מאיר השמש שאור כשם ¬»»

המגן  דרך עוברות האור שקרני ידי על

והכיסוי.

Ô„ÚŒÔ‚a ÈeÏÈb‰ ÌbL e‰ÊÂ¿∆∆««ƒ¿«≈∆
˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈¿ƒ«

˙eÎÏn‰26, ומצמצמת שמעלימה ««¿
והמידות  המוחין של האור את

‰e‡שלמעלה  ÈeÏÈb Ïk È¯‰L∆¬≈»ƒ
,‡˜Âc ˙eÎÏn‰ È„ÈŒÏÚ כשם «¿≈««¿«¿»

האמצעי  הוא הדיבור כוח שבאדם

לידי  באים שלו והרגשות השכל שדרכו

שם ‡·Ïהחוצה ביטוי  שאכן למרות ¬»
הוא  העלם שעניינו המלכות, אלוקים,

בפועל, הגילוי את להביא האמצעי

בגןֿעדן  המאיר האור זאת ‰e‡בכל
'ÈÂ‰ ÌLc ¯B‡‰ ÈeÏÈbƒ»¿≈¬»»
,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«««¿
ÂÈfÓ ÔÈ‰pL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆∆¡ƒƒƒ

,‰ÈÎM‰ רק שייכת הנאה וכאמור «¿ƒ»
נעלם  מדבר ולא ונרגש גלוי מדבר

˙e‰Ó ÈeÏÈb ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ«
·e˙kL BÓÎe ,˙e˜Ï‡¡…¿∆»

'¯B‡ È¯B‡Ó'a27ÂÈfL האור ƒ¿≈∆ƒ
השכינה" "זיו ונקרא עדן בגן המאיר

Úe„ÈÂ ,„BÒÈ ˙ÈÁa ‡e‰28„BÒi‰L האצילות בעולם שהוא כפי ¿ƒ«¿¿»«∆«¿
‡ÏÂ ‡¯Ba ˙ÈÁa eÈ‰c ,ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ ÛBÒ ‡e‰»»≈¿«¿¿ƒ«≈¿…

‡¯· ˙ÈÁa המלכות ספירת היסוד, מידת אחרי הבאה מהספירה ורק ¿ƒ«ƒ¿»
חלק  היא היסוד מידת אבל והגבלות ו'הגדרה' 'ציור' עם 'נבראים' יש ואילך,
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ּכמֹו הּוא לעֹולמֹות ּגןֿעדן ּבין ְְֵֵֵֶֶֶַַָָׁשההפרׁש

הּנבראים, ּתחּלת - הּמלכּות ּבחינת ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָההפרׁש

האיןֿסֹוף. סֹוף - הּיסֹוד ְְִִֵַַָלבחינת

אפׁשר ÌÓ‡ג) אי מּובן, אינֹו הּנ"ל עלּֿפי »¿»ְִֵֵֶַַַָָ

ּתּוכל  נברא ּבבחינת ׁשהיא ְְְִִִִֶֶַַַָָָׁשהּנׁשמה

אלקּות, מהּות ׁשהּוא הּׁשכינה מּזיו ְֱִִִֵֶַַָָֹליהנֹות

מּמעל  אלקה חלק הּנׁשמה היֹות עם 29ׁשהרי ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

מּמׁש ּתיבת) ּבזה ׁשּמֹוסיפים אּלא עֹוד ,30(ולא ְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ונעׂשית  ונׁשּתלׁשלה ירדה הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָמּכלֿמקֹום

הן  ּבׁשר ׁשן ׁשהּנׁשמֹות וכּידּוע נברא, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבבחינת

מים  ּבבחינת ונמׁשכּו ירדּו אבל אֹור, ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָּבבחינת

חֹודׁש ּבדרּוׁשי ּבארּוכה ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָורקיע,

רקיע 31ּתׁשרי  מים אֹור הּוא 32ּבענין ׁשרקיע , ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

הּוא  ׁשרקיע היֹות ׁשעם והינּו מּיא, ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָּדאגלידּו

ׁשּנעׂשה  ּבאֹופן זה הרי  מּכלֿמק ֹום מים, ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּבחינת

ׁשהּנׁשמה  אפׁשר אי ואםּֿכן כּו', אחר ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָמהּות

ּתּוכל  רקיע, ּבבחינת  נברא, ּבבחינת ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָׁשּנעׂשית

אינֹו ּוביֹותר  ׁשּבגןֿעדן. הּׁשכינה מּזיו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָליהנֹות

ּבאיןֿערֹו הם וגןֿעדן הּזה עֹולם ׁשהרי ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּובן,

לּבֹורא  נברא ׁשּבין האיןֿערֹו ּוכמֹו לזה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָזה

ׁשהעלּיה  ׁשּמצינּו הּטעם ּכן ּגם וזהּו ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכּנ"ל.

ּבנהר  הּטבילה עלֿידי היא לגןֿעדן הּזה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמעֹולם

עלמא  ּדהאי חיזּו ליׁשּכח ּכדי ׁשאז 33ּדינּור, , ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

לפי  והינּו ּבגןֿעדן, העלּיה להיֹות אפׁשר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּדוקא

עלּיה  היא לגןֿעדן הּזה מעֹולם ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהעלּיה

לדרּגא  מּדרּגא ּבעלּיה  ׁשהרי  ,ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּבאיןֿערֹו

המדרגה  על לׁשּכֹוח צֹור אין לזֹו, זֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבער
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ב.29) לא, רפ"ב.30)איוב ואילך;31)תניא 138 ע' חכ"ד (תו"מ ואילך פ"ב תעודה צור ד"ה ואילך; פ"ד צוה תורה ד"ה

.(7 ע' (לעיל פ"ד זו שנה לגני באתי ד"ה גם וראה ואילך). 175 א 32)ע' ע, דא"ח) (עם סידור ואילך. א קסז, זח"ב ראה

וש"נ. ואילך. תנד תנא. ע' ח"ב תרל"ה סה"מ ויצא 33)ואילך. ד. ז, בראשית תו"א ב. ריא, ח"ב א. רא, ח"א זהר ראה

ועוד. ד. א, בשלח לקו"ת ג. סט, יתרו ג. ק, א. צו, א. צב, מג"א סע"א. לא, מקץ ד. כב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
והגבלות.מהאיןֿסוף  מגדרים ÔÈaשלמעלה L¯Ù‰‰L ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«∆¿≈≈
Ô„ÚŒÔb בגלוי היא האלוקות נעלם BÓÏBÚÏ˙שבו האלוקי האור שבהם «≈∆»»

‰eÎÏn˙ונסתר  ˙ÈÁa ÔÈa L¯Ù‰‰ BÓk ‡e‰ דאצילות˙lÁz - ¿«∆¿≈≈¿ƒ«««¿¿ƒ«
ÌÈ‡¯·p‰,מציאות בגדרי ‰‡ŒÔÈהמוגדרים ÛBÒ - „BÒi‰ ˙ÈÁ·Ï «ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««¿»≈

ÛBÒ.הללו מהגדרים שלמעלה

BÈ‡ Ï"p‰ ÈtŒÏÚ ÌÓ‡ (‚»¿»«ƒ««≈
‰ÓLp‰L ¯LÙ‡ CÈ‡ ,Ô·eÓ»≈∆¿»∆«¿»»

‡È‰L רוחנית מהות נעלית אמנם ∆ƒ
היא  זאת בכל ·¯‡אבל ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿»

מוגדרת  מציאות B‰ÈÏ˙עם ÏÎez«≈»
˙e‰Ó ‡e‰L ‰ÈÎM‰ ÂÈfÓƒƒ«¿ƒ»∆«

˙e˜Ï‡ וגדרי מהגבלות שלמעלה ¡…
‰BÈ˙הנבראים, ÌÚ È¯‰L∆¬≈ƒ¡
‰ÓLp‰ הכתוב ÏÁ˜כלשון «¿»»≈∆

ÏÚnÓ ‰˜Ï‡29„BÚ ‡ÏÂ) ∆…»ƒ««¿…
‰Êa ÌÈÙÈÒBnL ‡l‡ בספר ∆»∆ƒƒ»∆

LnÓהתניא  (˙·Èz30ŒÏkÓ , ≈««»ƒ»
‰ÏLÏzLÂ ‰„¯È È¯‰ ÌB˜Ó»¬≈»¿»¿ƒ¿«¿¿»

ומעולם  לדרגה לעולם מדרגה

‡¯· ˙ÈÁ·a ˙ÈNÚÂ עם ¿«¬≈ƒ¿ƒ«ƒ¿»
והגבלות, »«»¿Úe„iÎÂגדרים

ÔL¯La ˙BÓLp‰L שהן כפי ∆«¿»¿»¿»
להיות  שירדו לפני באלוקות, כלולות

'נברא' ‡B¯,בבחינת ˙ÈÁ·a Ô‰≈ƒ¿ƒ«
˙ÈÁ·a eÎLÓÂ e„¯È Ï·‡¬»»¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«
¯‡a˙pL BÓÎe ,ÚÈ˜¯Â ÌÈÓ«ƒ¿»ƒ«¿∆ƒ¿»≈
L„BÁ ÈLe¯„a ‰Îe¯‡a«¬»ƒ¿≈∆

È¯Lz31 שנה תשי"ט של שנת זו, ƒ¿≈
ÚÈ˜¯ ÌÈÓ ¯B‡ ÔÈÚa32, ¿ƒ¿««ƒ»ƒ«

,‡iÓ e„ÈÏ‚‡c ‡e‰ ÚÈ˜¯L∆»ƒ«¿ƒ¿ƒ«»
הגלידו  כמבואר שהמים (וקפאו),

רקיע", מים ש"אור, וחסידות בקבלה

בהתהוות  שלבים שלושה מסמלים

מופשט  מושג הוא אור הבריאה:

לפני  האינסופי האלוקי לאור המתייחס

של  מוגדרת מציאות להוות ירידתו

החסד  מידת את מסמלים מים נבראים,

כבר  האלוקי שהאור כפי היינו והגילוי,

כמציאות  הם והנבראים גלוי עדיין הוא אבל נבראים להוות ומתגלה יורד

שהרקיע  כשם החומרית הגשמית המציאות את מסמל ורקיע וזכה, מעודנת

(ומובא  יותר נתגשמו זורמים מים להיות שבמקום היינו שהגלידו, ממים נברא

"אביע", כמו הוא יביע – אמר" יביע ליום "יום הפסוק בלשון נרמז שהדבר

מים  אור, תיבות ראשי ו"אמר" אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה תיבות ראשי

הללו) השלבים שלושת באמצעות היא העולמות שהתהוות לרמז ¿»¿eÈ‰Âרקיע
היא  שהגלידו ממים היא הרקיע שהתהוות העובדה ‰BÈ˙משמעות ÌÚL∆ƒ¡

,ÌÈÓ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ ÚÈ˜¯L∆»ƒ«ƒ¿ƒ««ƒ
ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆¿∆

,'eÎ ¯Á‡ ˙e‰Ó ‰NÚpL כי ∆«¬»««≈
ומשתלשל  יורד האלוקי האור כאשר

הוא  ומוגדרת מוגבלת מציאות להוות

מהותי שינוי ‡CÈעובר ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈
˙ÈNÚpL ‰ÓLp‰L ¯LÙ‡∆¿»∆«¿»»∆«¬≈
ÚÈ˜¯ ˙ÈÁ·a ,‡¯· ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»ƒ«
והגבלות, גדרים עם מציאות היינו

‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ˙B‰ÈÏ ÏÎez«≈»ƒƒ«¿ƒ»
Ô„ÚŒÔ‚aL האור התגלות שהוא ∆¿«≈∆

לנבראים  מירידה שלמעלה האלוקי

המוגבלים.?

È¯‰L ,Ô·eÓ BÈ‡ ¯˙BÈ·e¿≈≈»∆¬≈
ŒÔÈ‡a Ì‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆¿«≈∆≈¿≈

,‰ÊÏ ‰Ê CB¯Ú הוא ביניהם והפער ¬∆»∆
ביניהם  להשוות כלל ניתן שלא כזה

CB¯ÚŒÔÈ‡‰ BÓÎe ההשוואה העדר ¿»≈¬
.Ï"pk ‡¯BaÏ ‡¯· ÔÈaL∆≈ƒ¿»«≈««
eÈˆnL ÌÚh‰ Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«««∆»ƒ
ŒÔ‚Ï ‰f‰ ÌÏBÚÓ ‰iÏÚ‰L∆»¬ƒ»≈»«∆¿«

Ô„Ú מהגוף הנשמה הסתלקות לאחר ≈∆
‰ÏÈ·h‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ של ƒ«¿≈«¿ƒ»

eÈc¯,הנשמה ¯‰a אש של נהר ƒ¿«ƒ
eÊÈÁ(רוחנית) ÁkLÈÏ È„k¿≈ƒ¿«≈

‡ÓÏÚ È‡‰c33, שהנשמה כדי ¿«»¿»
הזה, העולם של ה'מראה' את תשכח

דילוג  של במעבר שמדובר מאחר כי

צורך  יש כך, כל עצום פער על

המצב  של ו'שכחה' מוחלטת בהתנקות

ה'טבילה'Ê‡Lהקודם  לאחר ∆»
לעולם  השייכות את לגמרי שמבטלת

BÈ‰Ï˙הזה ¯LÙ‡ ‡˜Âc«¿»∆¿»ƒ¿
‰iÏÚ‰הנשמה Ô„ÚŒÔ‚a,של »¬ƒ»¿«≈∆

‰iÏÚ ‡È‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï ‰f‰ ÌÏBÚÓ ‰iÏÚ‰L ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆»¬ƒ»≈»«∆¿«≈∆ƒ¬ƒ»
,CB¯ÚŒÔÈ‡aL והשוואה יחס כל ללא נעלה למצב אחד È¯‰Lממצב ∆¿≈¬∆¬≈

,BÊÏ BÊ C¯ÚaL ‡b¯„Ï ‡b¯cÓ ‰iÏÚa אמנם הדרגות שתי כאשר «¬ƒ»ƒ«¿»¿«¿»∆¿∆∆¿
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h"iyz'dי ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay

הּקֹודמת  ּבּמדרגה ההּׂשגה ואדרּבה, ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּקֹודמת,

להּׂשיג  יּוכל ׁשעלֿידיֿזה והקּדמה הכנה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהיא

ׁשּמצינּו ועלּֿדר נעלית. הּיֹותר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבמדרגה

אּד איניׁש קאי ׁשנין ארּבעין עּתא ׁשאחרי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּבּׂשכל 34ּדרּביּה ההתּבֹוננּות עלֿידי ׁשּדוקא הינּו , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָ

מה  ּובכל ׁשנין, ארּבעין לפני מהרב ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּקיּבל

ׁשנין, ארּבעין ּבמׁש זה ּבׂשכל והּׂשיג ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּׁשּלמד

ּדרּביּה, אּדעּתא קאי ּדוקא עלֿידיֿזה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּנה

הּוא  וכן הּׂשכל. ּופנימּיּות לעֹומק ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַׁשּמּגיע

ארצה  מּוצב ּדסּולם ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְִִַַַָָָָּבכללּות

הּׁשמימה  מּגיע מּדרּגא 35וראׁשֹו ׁשהעלּיה , ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹ

ההּׂשגה  הקּדמת עלֿידי ּדוקא היא ְְְְְִֵַַַַַַַָָָָָלדרּגא

ּבדרּגֹות  העלּיֹות ּוכמֹו הּקֹודמת, ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָּבּמדרגה

לזֹו. זֹו ׁשּבער ּבעלּיֹות הּוא זה ׁשּכל ְְֲִֶֶֶֶֶַָָָהּסּולם,

צרי לגןֿעדן הּזה מעֹולם ׁשּבעלּיה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכיון

ׁשּזֹוהי  מּובן הרי עלמא, ּדהאי חיזּו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָלׁשּכֹוח

ּבעלּיֹות  ּגם הּוא וכן .ׁשּבאיןֿערֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶַָָעלּיה

ׁשּכל  ּדאף ּגּופא, ׁשּבגןֿעדן למדרגה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמּמדרגה

הרי  מּכלֿמק ֹום ּגןֿעדן, ּבׁשם נכללֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמדרגֹות

ּדכיון  הּדבר, וטעם לזֹו. זֹו ּבאיןֿערֹו ְְְְֲֵֵֵַַַָָָהן

סֹוף  ׁשהּוא הּיסֹוד מּבחינת הּוא ְְִִֵֶֶֶַַַׁשּגןֿעדן

הּוא  ׁשהאֹור הינּו ּכּנ"ל, האיןֿסֹוף ְֵֶַַַַָָעֹולמֹות

 ֿ ׁשּבגן מדרגה ּכל הּנה לכן ּגבּול, ּבלי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבבחינת

 ֿ הּגן מדרגת לגּבי ּבליּֿגבּול ּבבחינת היא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַעדן

ׁשּבגןֿעדן  ּבעלּיֹות ּגם ולכן מּמּנה, ׁשּלמּטה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעדן

הּמדרגה  הּׂשגת ּביטּול להיֹות צרי ְְִִִֵַַַַָָָָּגּופא

 ֿ ׁשּבגן והעּמּוד ּדינּור נהר ּבענין ּכּידּוע ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָהּקֹודמת,

ּבבחינת  הם ׁשהעלּיֹות לפי ׁשּזהּו ּגּופא, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָעדן

הּתֹורה, ּבענין ּגם מצינּו כן ּוכמֹו .ְְְֲִִֵֵַַַָָאיןֿערֹו

ּובבחינת  מהעֹולמֹות למעלה היא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשּכללּותּה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
יחסי הוא המרחק אבל מזו זו ‰Ó„¯‚‰רחוקות ÏÚ ÁBkLÏ C¯Bˆ ÔÈ‡≈∆ƒ¿««««¿≈»

˙Ó„Bw‰,לחלוטין ממנה שהקשר a¯„‡Â‰,ולהתנתק בלבד זו לא «∆∆¿«¿«»
להיפך  אלא הבאה לדרגה לעליה מפריע לא הקודמת ««»»‰‰O‚‰לדרגה

ÏÎeÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‰Óc˜‰Â ‰Î‰ ‡È‰ ˙Ó„Bw‰ ‰‚¯„na««¿≈»«∆∆ƒ¬»»¿«¿»»∆«¿≈∆«
¯˙Bi‰ ‰‚¯„Óa ‚ÈO‰Ï¿«ƒ¿«¿≈»«≈
eÈˆnL C¯cŒÏÚÂ .˙ÈÏÚ«¬≈¿«∆∆∆»ƒ

חכמינו  ‡¯ÔÈÚaבדברי È¯Á‡L∆«¬≈«¿»ƒ
‡zÚc‡ LÈÈ‡ È‡˜ ÔÈL¿ƒ»≈ƒƒ««¿»

dÈa¯c34, רבו דעת על עומד אדם ¿«≈
ואת  העומק את ומשיג (ומבין

כעבור  רבו) דברי של הפנימיות

שנה  ŒÏÚארבעים ‡˜ÂcL eÈ‰«¿∆«¿»«
ÏÎOa ˙eBa˙‰‰ È„È הרעיון ¿≈«ƒ¿¿«≈∆

Ó‰¯·השכלי  ÏaÈwL מלכתחילה ∆ƒ≈≈»«
‰Ó ÏÎ·e ,ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ÈÙÏƒ¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿»«

‰Ê ÏÎNa ‚ÈO‰Â „ÓlM אחר ∆»«¿ƒƒ¿≈∆∆
ÔÈL,כך ÔÈÚa¯‡ CLÓa מאז ¿∆∆«¿»ƒ¿ƒ

לראשונה  רבו מפי הדברים את ששמע

È‡˜ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆«¿»»≈
,dÈa¯c ‡zÚc‡ על עומד האדם ««¿»¿«≈

רבו ÓBÚÏ˜דעת ÚÈbnL∆«ƒ«¿∆
ÏÎO‰ ˙eiÓÈÙe הידע שכל הרי ¿ƒƒ«≈∆

להתקדמות  מפריעים לא בעבר וההבנה

להיפך. אלא בעתיד ובהבנה ≈¿ÔÎÂבידע
˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏÎa ‡e‰ƒ¿»«ƒ¿«¿¿
מזו  זו שמשתלשלות הדרגות של

בערך  והן קרוב יחס ביניהן שיש באופן

לזו  ‡¯ˆ‰זו ·ˆeÓ ÌÏeÒc¿»»«¿»
‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ BL‡¯Â35, ¿…«ƒ««»»¿»

נמוכה  מדרגה בעלייה מדובר שאמנם

ביותר  גבוהה לדרגה "ארצה", ביותר,

היא  שהעלייה כיוון אבל "השמימה",

הרי ומסודרת, «iÏÚ‰L∆»¬ƒ‰הדרגתית
‡˜Âc ‡È‰ ‡b¯„Ï ‡b¯cÓƒ«¿»¿«¿»ƒ«¿»
‰‚O‰‰ ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«««»»
BÓÎe ,˙Ó„Bw‰ ‰‚¯„na««¿≈»«∆∆¿

,ÌÏeq‰ ˙Bb¯„a ˙BiÏÚ‰ שכל »¬ƒ¿«¿«»
לעלות  מסייעת נוסף שלב של עלייה

יותר  גבוהה נוספת Ê‰לדרגה ÏkL∆»∆
BÊÏ BÊ C¯ÚaL ˙BiÏÚa ‡e‰»¬ƒ∆¿∆∆¿

יחסי. הוא ביניהם «≈¿ÔÂÈÎÂשהמרחק
‰iÏÚaLהנשמה eÊÈÁשל ÁBkLÏ CÈ¯ˆ Ô„ÚŒÔ‚Ï ‰f‰ ÌÏBÚÓ ∆«¬ƒ»≈»«∆¿«≈∆»ƒƒ¿«≈

,‡ÓÏÚ È‡‰c מהמצב ולהתנתק הזה העולם של ה'מראה' את לשכוח ¿«»¿»
לחלוטין  ‰e‡הקודם ÔÎÂ .CB¯ÚŒÔÈ‡aL ‰iÏÚ È‰BfL Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆ƒ¬ƒ»∆¿≈¬¿≈

‡Ùeb Ô„ÚŒÔ‚aL ‰‚¯„ÓÏ ‰‚¯„nÓ ˙BiÏÚa Ìb,עצמוÛ‡c «»¬ƒƒ«¿≈»¿«¿≈»∆¿«≈∆»¿«
Ô„ÚŒÔb ÌLa ˙BÏÏÎ ˙B‚¯„n‰ ÏkL בין ושייכות קשר יש כן ואם ∆»««¿≈ƒ¿»¿≈«≈∆

והשונות, הרבות המדריגות BÊכל CB¯ÚŒÔÈ‡a Ô‰ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈≈¿≈¬
BÊÏ.ועצום גדול פער פני על דילוג שמחייבות בעליות מדובר ולמעשה ¿

,¯·c‰ ÌÚËÂ ֿ שבגן לכך הסיבה ¿«««»»
מזו  זו רחוקות השונות המדריגות עדן

היא  Ô„ÚŒÔbLבאיןֿערוך ÔÂÈÎc¿≈»∆«≈∆
‡e‰L „BÒi‰ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ƒ¿ƒ««¿∆

ÛBÒ,Ï"pk ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ»«≈««
הספירה  היא שהיסוד לעיל כמבואר

בלי  מאירה האלוקות שבה האחרונה

שבאה  המלכות מספירת והחל גבול,

של  מציאות להיות מתחילה אחריה

סוף" אין ו"עולמות מוגדרים נבראים

¯B‡‰L eÈ‰ בהם המאיר האלוקי «¿∆»
ÔÎÏ ,Ïe·b ÈÏa ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»≈
Ô„ÚŒÔ‚aL ‰‚¯„Ó Ïk ‰p‰ƒ≈»«¿≈»∆¿«≈∆
Èa‚Ï Ïe·bŒÈÏa ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿«≈
‰hÓlL Ô„ÚŒÔb‰ ˙‚¯„Ó«¿≈«««≈∆∆¿«»

,‰pnÓ,מוגבל בלתי שהאור כיוון כי ƒ∆»
הם  הדרגות בין והפערים המרחקים גם

בהם  שיש ממדריגות בשונה גבול, ללא

וממילא  מהותן מצד והגבלות הגדרות

הם  השונות המדריגות בין הפערים גם

BiÏÚa˙מוגבלים  Ìb ÔÎÏÂ של ¿»≈«»¬ƒ
למדריגה  ממדריגה »¿∆ŒÔ‚aLהנשמות

‡Ùeb Ô„Ú לעלות כדי עצמו, ≈∆»
התעלות  שזו כיוון גבוהה, למדריגה

BÈ‰Ï˙לאיןֿערוך  CÈ¯ˆ תחילה »ƒƒ¿
‰O‚˙מקדים כתנאי  ÏeËÈaƒ«»«

Úe„ik ,˙Ó„Bw‰ ‰‚¯„n‰««¿≈»«∆∆«»«
¯eÈc ¯‰ ÔÈÚa האש נהר ¿ƒ¿«¿«ƒ

„enÚ‰Â אמצעי מסמל הוא שגם ¿»«
והתנתקות  הפסק שפועל להתעלות

הקודמת  ∆≈»¿∆Ô„ÚŒÔ‚aLמהמדריגה
˙BiÏÚ‰L ÈÙÏ e‰fL ,‡Ùeb»∆∆¿ƒ∆»¬ƒ

,CB¯ÚŒÔÈ‡ ˙ÈÁ·a Ì‰ כמבואר ≈ƒ¿ƒ«≈¬
ÔÎלעיל. BÓÎe לעיל לאמור בדומה ¿≈

וגם  לגןֿעדן הזה מהעולם עלייה לגבי

בגןֿעדן  לדרגה מדרגה עלייה לגבי

בערך  שלא התעלות שלפני עצמו

הקודמת  מהמדריגה התנתקות ‰Bz¯‰,דרושה ÔÈÚa Ìb eÈˆÓ»ƒ«¿ƒ¿««»
d˙eÏÏkL מהותה ÈÁ··e˙ובעצם ˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ∆¿»»ƒ¿«¿»≈»»ƒ¿ƒ«

,‰f‰ ÌÏBÚ‰ Èa‚Ï Ïe·bŒÈÏa שזו שירדה מה וכיוון כפי גם הרי ותה, ¿ƒ¿¿«≈»»«∆
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ּגּופא  ּבּתֹורה הּנה הּזה, העֹולם לגּבי ְְְִִֵֵֶַַַָָָָּבליּֿגבּול

ׁשּמצינּו ּוכפי ,ׁשּבאיןֿערֹו עלּיֹות ּכן ּגם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָיׁש

על  ליׁשּכח ּתעניתא מאה ׁשּצם זירא ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּברּבי

ּתלמּוד  ללמֹוד ׁשּיּוכל ּבכדי ּבבלי, ְְְְְִִִֵֶַַַַּתלמּוד

יֹותר 36ירּוׁשלמי  ּתגּדל הּנ"ל ּכל ועלּֿפי . ְְְְִִִֵַַַַַָ

ׁשהיא  ׁשהּנׁשמה אפׁשר אי והּפליאה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּתמיהה

הּׁשכינה  מּזיו ליהנֹות ּתּוכל נברא, ְְְִִִִִִֵַַַָָָּבבחינת

ּובפרט ׁשּב ּגבּול, ּבלי ּבבחינת ׁשהּוא גןֿעדן, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ׁשּבגןֿעדן. העליֹונֹות ְְְִֵֶֶֶַַָּבּבחינֹות

ׁשּמצינּו‡Cד) עלּֿדר ׁשּזהּו הּוא, הענין «ְִִֶֶֶֶֶַָָָ

אל  וּיעל הענן ּבתֹו מׁשה וּיבא ְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבענין

ולחם 37ההר  למעלה, ּבגּופֹו עלה מׁשה ּדהּנה, . ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשתה  לא ּומים אכל אּבירים 38לא לחם אם ּכי , ִִִִִֶֶַַַָָָֹֹ

איׁש אֹוכלים,39אכל הּׁשרת ׁשּמלאכי לחם , ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

אפׁשר  אי ולכאֹורה הּׁשכינה, מּזיו ניזֹון ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשהיה

מּצד  אפילּו הּׁשכינה, מּזיו ניזֹון יהיה ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָׁשּנברא

הּגׁשמי  ּגּופֹו ׁשהרי הּגּוף, מּצד ּובפרט ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהּנׁשמה,

זה  על א הּׁשכינה. מּזיו ניזֹון היה מׁשה ְִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשל

ּדפעּולת  הענן, ּבתֹו מׁשה וּיבא הּכתּוב ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹהקּדים

ּבהיקּות  עֹוצם על מעלים ׁשהּוא היא ְְִִִֶֶֶַַָָהענן

אם  ּכי לגמרי, מסּתיר אינֹו א האֹור, ְְְְִִִִֵֵַַַָּובהירּות

והּוא  כּו', הארה נמׁשכת זה, העלם ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשעלֿידי

עלֿידי  צח ּבאֹור ּומסּתּכל הרֹואה אדם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָּדּוגמת

על  מעלימה ׁשהאסּפקלריא הּמאירה, ְְְְְְְְִִֶַַַַַַַַַָָָָָאסּפקלריא

את  לקּבל אפׁשר ועלֿידיֿזה הּבהירּות, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָעֹוצם

ׁשּנתנּבא  מׁשה, נבּואת היתה ּכזה ּובאֹופן ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאֹור.

וזהּו40ּב'זה' הּמאירה. אסּפקלריא ענין ׁשהּוא , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ואילך.36) א'נ ע' ח"ב תער"ב המשך טו. ע' תרס"ו בהמשך נתבאר א. פה, אגה"ק 37)ב"מ תניא וראה יח. כד, משפטים

א). (קמט, כח.38)סכ"ט לד, 3919)תשא הערה 1037 ע' ח"ד לקו"ש וראה ג. קיג, תו"א ב. עה, יומא כה. עח, תהלים

וש"נ. שם. ה"ו.40)בשוה"ג פ"ז יסוה"ת הל' רמב"ם וראה מטות. ר"פ ופרש"י ספרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ולכן  גבול בלי היא התורה הזה, Ùeb‡לעולם ‰¯Bza ‰p‰ עצמהLÈ ƒ≈«»»≈

˙BiÏÚ Ôk Ìb הבאה למדריגה התורה בלימוד אחת ŒÔÈ‡aLממדריגה «≈¬ƒ∆¿≈
CB¯Ú לזו ÈÊ¯‡זו Èa¯a eÈˆnL ÈÙÎe את , שם ולמד בבבל שהיה ¬¿ƒ∆»ƒ¿«ƒ≈»

התלמוד  את בה וללמוד ישראל לארץ לעלות רצה כך ואחר הבבלי התלמוד

ÈÚz˙‡הירושלמי  ‰‡Ó ÌvL∆»≈»«¬ƒ»
ÁkLÈÏ לשכוח כדי תעניות מאה ƒ¿«

È„Îa ,ÈÏ·a „eÓÏz ÏÚ««¿«¿ƒƒ¿≈
„eÓÏz „BÓÏÏ ÏÎeiL∆«ƒ¿«¿

ÈÓÏLe¯È36 שמדובר משום ¿«¿ƒ
 ֿ באין אלא הדרגתית שאינה בהתעלות

למד  זירא שרבי שהלימוד כך ערוך,

הכנה  מהווה אינו בבבל בהיותו

בארץ  ללמוד לו שתסייע והקדמה

מוקדם  תנאי אדרבה אלא ישראל

הוא  ישראל ארץ תורת ללימוד

בבל  של הלימוד ממדריגת התנתקות

שיעור. לאין ממנה ÈtŒÏÚÂ¿«ƒהנחותה
Ï"p‰ Ïk תוכנה אודות המבואר כל »««

אחת  ממדריגה עלייה של ומהותה

ממנה  שבאיןֿערוך אחרת למדריגה

‰‰ÈÓz‰ ¯˙BÈ Ïc‚zƒ¿«≈«¿ƒ»
‰‡ÈÏt‰Â,לעיל ‡CÈהאמורה ¿«¿ƒ»≈

¯LÙ‡יתכן ÓLp‰L‰איך ∆¿»∆«¿»»
,‡¯· ˙ÈÁ·a ‡È‰L והיא ∆ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»

והגבלות  בגדרים מוגדרת מציאות

‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ˙B‰ÈÏ ÏÎez«≈»ƒƒ«¿ƒ»
˙ÈÁ·a ‡e‰L ,Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆∆ƒ¿ƒ«
˙BÈÁaa Ë¯Ù·e ,Ïe·b ÈÏa¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ

Ô„ÚŒÔ‚aL ˙BBÈÏÚ‰ ואיך »∆¿∆¿«≈∆
מסוגלת  מוגבל 'נברא' שהיא הנשמה

בלתי  אלוקי אור ולתפוס לקלוט

מוגבל.?

e‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ („«»ƒ¿»∆∆
'נברא' שהיא הנשמה של האפשרות

האלוקי  האור את תקלוט הגבלות עם

היא  מוגבל ∆∆»C¯cŒÏÚהבלתי
eÈˆnL החסידות ÔÈÚaבתורת ∆»ƒ¿ƒ¿«

בעת  רבינו משה על בתורה האמור

תורה  ‰‰¯מתן Ï‡ ÏÚiÂ ÔÚ‰ CB˙a ‰LÓ ‡·iÂ37p‰c .,‰ «»……∆¿∆»»«««∆»»¿ƒ≈
BÙe‚a ‰ÏÚ ‰LÓ גשמי בגוף ‡ÏÎכנשמה ‡Ï ÌÁÏÂ ,‰ÏÚÓÏ …∆»»¿¿«¿»¿∆∆…»«

‰˙L ‡Ï ÌÈÓe38, למעלה שהיה הימים כל ‡Ìבמשך Èk ככתוב «ƒ…»»ƒƒ

LÈ‡ ÏÎ‡ ÌÈ¯Èa‡ ÌÁÏ39, ז"ל חכמינו כך על מדבר ואמרו שהפסוק ∆∆«ƒƒ»«ƒ
ניזון  היינו אכל, למעלה שהיה הימים שבאותם "איש" הנקרא רבינו משה על

˙¯M‰ ÈÎ‡ÏnL ÌÁÏ"אבירים" ÔBÊÈהנקראים ‰È‰L ,ÌÈÏÎB‡ ∆∆∆«¿¬≈«»≈¿ƒ∆»»ƒ
הגשמי  לגופו גם חיות ‰ÈÎM‰ומקבל ÂÈfÓ אלוקי רוחני,אור ƒƒ«¿ƒ»

¯LÙ‡ CÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ ייתכן איך ¿ƒ¿»≈∆¿»
‡¯·pL משה כאמור והרי גשמי, ∆ƒ¿»

בגוף  כנשמה ÂÈfÓעלה ÔBÊÈ ‰È‰Èƒ¿∆ƒƒƒ
‰ÓLp‰ „vÓ eÏÈÙ‡ ,‰ÈÎM‰«¿ƒ»¬ƒƒ««¿»»
מסוגל  נברא בכלל איך תמוה זה שגם

אלוקי, אור ולתפוס «¿Ë¯Ù·eƒלקלוט
,Ûeb‰ „vÓ עוד תמוה הדבר הרי ƒ««

היה È¯‰Lיותר  שמשה בימים ∆¬≈
שתה  ולא גשמי לחם אכל ולא למעלה

גשמיים  ÏLמים ÈÓLb‰ BÙeb««¿ƒ∆
ÂÈfÓ ÔBÊÈ ‰È‰ ‰LÓ…∆»»ƒƒƒ

?.‰ÈÎM‰«¿ƒ»
·e˙k‰ ÌÈc˜‰ ‰Ê ÏÚ C‡ ולפני ««∆ƒ¿ƒ«»

נאמר  למעלה עלה שמשה שנאמר

,ÔÚ‰ CB˙a ‰LÓ ‡·iÂ«»……∆¿∆»»
‡e‰L ‡È‰ ÔÚ‰ ˙ÏeÚÙcƒ¿«∆»»ƒ∆

ÌÈÏÚÓ ומסתירÌˆBÚ ÏÚ «¿ƒ«∆
,¯B‡‰ ˙e¯È‰·e ˙e˜È‰a וכאשר ¿ƒ¿ƒ»

בוהק  לא הוא לענן מבעד מאיר האור

כך  כל ‡BÈהענן ‡Cובהיר «≈
,È¯Ó‚Ï ¯ÈzÒÓ כן האור ולמעשה «¿ƒ¿«¿≈

‰ÌÏÚעובר  È„ÈŒÏÚL Ì‡ Èkƒƒ∆«¿≈∆¿≈
˙ÎLÓ ,‰Ê‰¯‡‰ מצומצמת ∆ƒ¿∆∆∆»»

המקורי  הגדול e‰Â‡מהאור ,'eÎ¿
הוא  הענן ידי על האור והסתר העלם

ÏkzÒÓe ‰‡B¯‰ Ì„‡ ˙Ó‚ec¿«»»»∆ƒ¿«≈
Áˆ ¯B‡a מאד È„ÈŒÏÚובהיר ¿««¿≈

‡È¯Ï˜tÒ‡ זכוכית,‰¯È‡n‰ «¿«¿«¿»«¿ƒ»
ÏÚ ‰ÓÈÏÚÓ ‡È¯Ï˜tÒ‡‰L∆»«¿«¿«¿»«¿ƒ»«

,˙e¯È‰a‰ ÌˆBÚ מדובר אבל ∆«¿ƒ
בלבד  מועט ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰בהסתר

ידי  מבעד על עובר שהאור

זו  ‡˙לאספקלריא Ïa˜Ï ¯LÙ‡∆¿»¿«≈∆
¯B‡‰.ממנו Êk‰וליהנות ÔÙB‡·e »¿∆»∆
'‰Ê'a ‡a˙pL ,‰LÓ ˙‡e· ‰˙È‰40, משה "וידבר שכתוב כמו »¿»¿«…∆∆ƒ¿«≈¿∆

מתייחסים  שבו לשון הוא ו"זה" ה'" ציווה אשר הדבר זה המטות... ראשי אל

בבירור  שנראה ‰È‡n¯‰לדבר ‡È¯Ï˜tÒ‡ ÔÈÚ ‡e‰L ראה שדרכה ∆ƒ¿««¿«¿«¿»«¿ƒ»
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הּקֹודמת  ּבּמדרגה ההּׂשגה ואדרּבה, ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּקֹודמת,

להּׂשיג  יּוכל ׁשעלֿידיֿזה והקּדמה הכנה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהיא

ׁשּמצינּו ועלּֿדר נעלית. הּיֹותר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבמדרגה

אּד איניׁש קאי ׁשנין ארּבעין עּתא ׁשאחרי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּבּׂשכל 34ּדרּביּה ההתּבֹוננּות עלֿידי ׁשּדוקא הינּו , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָ

מה  ּובכל ׁשנין, ארּבעין לפני מהרב ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּקיּבל

ׁשנין, ארּבעין ּבמׁש זה ּבׂשכל והּׂשיג ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּׁשּלמד

ּדרּביּה, אּדעּתא קאי ּדוקא עלֿידיֿזה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּנה

הּוא  וכן הּׂשכל. ּופנימּיּות לעֹומק ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַׁשּמּגיע

ארצה  מּוצב ּדסּולם ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְִִַַַָָָָּבכללּות

הּׁשמימה  מּגיע מּדרּגא 35וראׁשֹו ׁשהעלּיה , ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹ

ההּׂשגה  הקּדמת עלֿידי ּדוקא היא ְְְְְִֵַַַַַַַָָָָָלדרּגא

ּבדרּגֹות  העלּיֹות ּוכמֹו הּקֹודמת, ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָּבּמדרגה

לזֹו. זֹו ׁשּבער ּבעלּיֹות הּוא זה ׁשּכל ְְֲִֶֶֶֶֶַָָָהּסּולם,

צרי לגןֿעדן הּזה מעֹולם ׁשּבעלּיה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכיון

ׁשּזֹוהי  מּובן הרי עלמא, ּדהאי חיזּו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָלׁשּכֹוח

ּבעלּיֹות  ּגם הּוא וכן .ׁשּבאיןֿערֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶַָָעלּיה

ׁשּכל  ּדאף ּגּופא, ׁשּבגןֿעדן למדרגה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמּמדרגה

הרי  מּכלֿמק ֹום ּגןֿעדן, ּבׁשם נכללֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמדרגֹות

ּדכיון  הּדבר, וטעם לזֹו. זֹו ּבאיןֿערֹו ְְְְֲֵֵֵַַַָָָהן

סֹוף  ׁשהּוא הּיסֹוד מּבחינת הּוא ְְִִֵֶֶֶַַַׁשּגןֿעדן

הּוא  ׁשהאֹור הינּו ּכּנ"ל, האיןֿסֹוף ְֵֶַַַַָָעֹולמֹות

 ֿ ׁשּבגן מדרגה ּכל הּנה לכן ּגבּול, ּבלי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבבחינת

 ֿ הּגן מדרגת לגּבי ּבליּֿגבּול ּבבחינת היא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַעדן

ׁשּבגןֿעדן  ּבעלּיֹות ּגם ולכן מּמּנה, ׁשּלמּטה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעדן

הּמדרגה  הּׂשגת ּביטּול להיֹות צרי ְְִִִֵַַַַָָָָּגּופא

 ֿ ׁשּבגן והעּמּוד ּדינּור נהר ּבענין ּכּידּוע ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָהּקֹודמת,

ּבבחינת  הם ׁשהעלּיֹות לפי ׁשּזהּו ּגּופא, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָעדן

הּתֹורה, ּבענין ּגם מצינּו כן ּוכמֹו .ְְְֲִִֵֵַַַָָאיןֿערֹו

ּובבחינת  מהעֹולמֹות למעלה היא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשּכללּותּה
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ב.34) ה, ע"ז יב.35)ראה כח, ויצא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
יחסי הוא המרחק אבל מזו זו ‰Ó„¯‚‰רחוקות ÏÚ ÁBkLÏ C¯Bˆ ÔÈ‡≈∆ƒ¿««««¿≈»

˙Ó„Bw‰,לחלוטין ממנה שהקשר a¯„‡Â‰,ולהתנתק בלבד זו לא «∆∆¿«¿«»
להיפך  אלא הבאה לדרגה לעליה מפריע לא הקודמת ««»»‰‰O‚‰לדרגה

ÏÎeÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‰Óc˜‰Â ‰Î‰ ‡È‰ ˙Ó„Bw‰ ‰‚¯„na««¿≈»«∆∆ƒ¬»»¿«¿»»∆«¿≈∆«
¯˙Bi‰ ‰‚¯„Óa ‚ÈO‰Ï¿«ƒ¿«¿≈»«≈
eÈˆnL C¯cŒÏÚÂ .˙ÈÏÚ«¬≈¿«∆∆∆»ƒ

חכמינו  ‡¯ÔÈÚaבדברי È¯Á‡L∆«¬≈«¿»ƒ
‡zÚc‡ LÈÈ‡ È‡˜ ÔÈL¿ƒ»≈ƒƒ««¿»

dÈa¯c34, רבו דעת על עומד אדם ¿«≈
ואת  העומק את ומשיג (ומבין

כעבור  רבו) דברי של הפנימיות

שנה  ŒÏÚארבעים ‡˜ÂcL eÈ‰«¿∆«¿»«
ÏÎOa ˙eBa˙‰‰ È„È הרעיון ¿≈«ƒ¿¿«≈∆

Ó‰¯·השכלי  ÏaÈwL מלכתחילה ∆ƒ≈≈»«
‰Ó ÏÎ·e ,ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ÈÙÏƒ¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿»«

‰Ê ÏÎNa ‚ÈO‰Â „ÓlM אחר ∆»«¿ƒƒ¿≈∆∆
ÔÈL,כך ÔÈÚa¯‡ CLÓa מאז ¿∆∆«¿»ƒ¿ƒ

לראשונה  רבו מפי הדברים את ששמע

È‡˜ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆«¿»»≈
,dÈa¯c ‡zÚc‡ על עומד האדם ««¿»¿«≈

רבו ÓBÚÏ˜דעת ÚÈbnL∆«ƒ«¿∆
ÏÎO‰ ˙eiÓÈÙe הידע שכל הרי ¿ƒƒ«≈∆

להתקדמות  מפריעים לא בעבר וההבנה

להיפך. אלא בעתיד ובהבנה ≈¿ÔÎÂבידע
˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏÎa ‡e‰ƒ¿»«ƒ¿«¿¿
מזו  זו שמשתלשלות הדרגות של

בערך  והן קרוב יחס ביניהן שיש באופן

לזו  ‡¯ˆ‰זו ·ˆeÓ ÌÏeÒc¿»»«¿»
‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ BL‡¯Â35, ¿…«ƒ««»»¿»

נמוכה  מדרגה בעלייה מדובר שאמנם

ביותר  גבוהה לדרגה "ארצה", ביותר,

היא  שהעלייה כיוון אבל "השמימה",

הרי ומסודרת, «iÏÚ‰L∆»¬ƒ‰הדרגתית
‡˜Âc ‡È‰ ‡b¯„Ï ‡b¯cÓƒ«¿»¿«¿»ƒ«¿»
‰‚O‰‰ ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«««»»
BÓÎe ,˙Ó„Bw‰ ‰‚¯„na««¿≈»«∆∆¿

,ÌÏeq‰ ˙Bb¯„a ˙BiÏÚ‰ שכל »¬ƒ¿«¿«»
לעלות  מסייעת נוסף שלב של עלייה

יותר  גבוהה נוספת Ê‰לדרגה ÏkL∆»∆
BÊÏ BÊ C¯ÚaL ˙BiÏÚa ‡e‰»¬ƒ∆¿∆∆¿

יחסי. הוא ביניהם «≈¿ÔÂÈÎÂשהמרחק
‰iÏÚaLהנשמה eÊÈÁשל ÁBkLÏ CÈ¯ˆ Ô„ÚŒÔ‚Ï ‰f‰ ÌÏBÚÓ ∆«¬ƒ»≈»«∆¿«≈∆»ƒƒ¿«≈

,‡ÓÏÚ È‡‰c מהמצב ולהתנתק הזה העולם של ה'מראה' את לשכוח ¿«»¿»
לחלוטין  ‰e‡הקודם ÔÎÂ .CB¯ÚŒÔÈ‡aL ‰iÏÚ È‰BfL Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆ƒ¬ƒ»∆¿≈¬¿≈

‡Ùeb Ô„ÚŒÔ‚aL ‰‚¯„ÓÏ ‰‚¯„nÓ ˙BiÏÚa Ìb,עצמוÛ‡c «»¬ƒƒ«¿≈»¿«¿≈»∆¿«≈∆»¿«
Ô„ÚŒÔb ÌLa ˙BÏÏÎ ˙B‚¯„n‰ ÏkL בין ושייכות קשר יש כן ואם ∆»««¿≈ƒ¿»¿≈«≈∆

והשונות, הרבות המדריגות BÊכל CB¯ÚŒÔÈ‡a Ô‰ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈≈¿≈¬
BÊÏ.ועצום גדול פער פני על דילוג שמחייבות בעליות מדובר ולמעשה ¿

,¯·c‰ ÌÚËÂ ֿ שבגן לכך הסיבה ¿«««»»
מזו  זו רחוקות השונות המדריגות עדן

היא  Ô„ÚŒÔbLבאיןֿערוך ÔÂÈÎc¿≈»∆«≈∆
‡e‰L „BÒi‰ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ƒ¿ƒ««¿∆

ÛBÒ,Ï"pk ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ»«≈««
הספירה  היא שהיסוד לעיל כמבואר

בלי  מאירה האלוקות שבה האחרונה

שבאה  המלכות מספירת והחל גבול,

של  מציאות להיות מתחילה אחריה

סוף" אין ו"עולמות מוגדרים נבראים

¯B‡‰L eÈ‰ בהם המאיר האלוקי «¿∆»
ÔÎÏ ,Ïe·b ÈÏa ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»≈
Ô„ÚŒÔ‚aL ‰‚¯„Ó Ïk ‰p‰ƒ≈»«¿≈»∆¿«≈∆
Èa‚Ï Ïe·bŒÈÏa ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿«≈
‰hÓlL Ô„ÚŒÔb‰ ˙‚¯„Ó«¿≈«««≈∆∆¿«»

,‰pnÓ,מוגבל בלתי שהאור כיוון כי ƒ∆»
הם  הדרגות בין והפערים המרחקים גם

בהם  שיש ממדריגות בשונה גבול, ללא

וממילא  מהותן מצד והגבלות הגדרות

הם  השונות המדריגות בין הפערים גם

BiÏÚa˙מוגבלים  Ìb ÔÎÏÂ של ¿»≈«»¬ƒ
למדריגה  ממדריגה »¿∆ŒÔ‚aLהנשמות

‡Ùeb Ô„Ú לעלות כדי עצמו, ≈∆»
התעלות  שזו כיוון גבוהה, למדריגה

BÈ‰Ï˙לאיןֿערוך  CÈ¯ˆ תחילה »ƒƒ¿
‰O‚˙מקדים כתנאי  ÏeËÈaƒ«»«

Úe„ik ,˙Ó„Bw‰ ‰‚¯„n‰««¿≈»«∆∆«»«
¯eÈc ¯‰ ÔÈÚa האש נהר ¿ƒ¿«¿«ƒ

„enÚ‰Â אמצעי מסמל הוא שגם ¿»«
והתנתקות  הפסק שפועל להתעלות

הקודמת  ∆≈»¿∆Ô„ÚŒÔ‚aLמהמדריגה
˙BiÏÚ‰L ÈÙÏ e‰fL ,‡Ùeb»∆∆¿ƒ∆»¬ƒ

,CB¯ÚŒÔÈ‡ ˙ÈÁ·a Ì‰ כמבואר ≈ƒ¿ƒ«≈¬
ÔÎלעיל. BÓÎe לעיל לאמור בדומה ¿≈

וגם  לגןֿעדן הזה מהעולם עלייה לגבי

בגןֿעדן  לדרגה מדרגה עלייה לגבי

בערך  שלא התעלות שלפני עצמו

הקודמת  מהמדריגה התנתקות ‰Bz¯‰,דרושה ÔÈÚa Ìb eÈˆÓ»ƒ«¿ƒ¿««»
d˙eÏÏkL מהותה ÈÁ··e˙ובעצם ˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ∆¿»»ƒ¿«¿»≈»»ƒ¿ƒ«

,‰f‰ ÌÏBÚ‰ Èa‚Ï Ïe·bŒÈÏa שזו שירדה מה וכיוון כפי גם הרי ותה, ¿ƒ¿¿«≈»»«∆
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ּגּופא  ּבּתֹורה הּנה הּזה, העֹולם לגּבי ְְְִִֵֵֶַַַָָָָּבליּֿגבּול

ׁשּמצינּו ּוכפי ,ׁשּבאיןֿערֹו עלּיֹות ּכן ּגם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָיׁש

על  ליׁשּכח ּתעניתא מאה ׁשּצם זירא ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּברּבי

ּתלמּוד  ללמֹוד ׁשּיּוכל ּבכדי ּבבלי, ְְְְְִִִֵֶַַַַּתלמּוד

יֹותר 36ירּוׁשלמי  ּתגּדל הּנ"ל ּכל ועלּֿפי . ְְְְִִִֵַַַַַָ

ׁשהיא  ׁשהּנׁשמה אפׁשר אי והּפליאה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּתמיהה

הּׁשכינה  מּזיו ליהנֹות ּתּוכל נברא, ְְְִִִִִִֵַַַָָָּבבחינת

ּובפרט ׁשּב ּגבּול, ּבלי ּבבחינת ׁשהּוא גןֿעדן, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ׁשּבגןֿעדן. העליֹונֹות ְְְִֵֶֶֶַַָּבּבחינֹות

ׁשּמצינּו‡Cד) עלּֿדר ׁשּזהּו הּוא, הענין «ְִִֶֶֶֶֶַָָָ

אל  וּיעל הענן ּבתֹו מׁשה וּיבא ְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבענין

ולחם 37ההר  למעלה, ּבגּופֹו עלה מׁשה ּדהּנה, . ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשתה  לא ּומים אכל אּבירים 38לא לחם אם ּכי , ִִִִִֶֶַַַָָָֹֹ

איׁש אֹוכלים,39אכל הּׁשרת ׁשּמלאכי לחם , ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

אפׁשר  אי ולכאֹורה הּׁשכינה, מּזיו ניזֹון ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשהיה

מּצד  אפילּו הּׁשכינה, מּזיו ניזֹון יהיה ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָׁשּנברא

הּגׁשמי  ּגּופֹו ׁשהרי הּגּוף, מּצד ּובפרט ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהּנׁשמה,

זה  על א הּׁשכינה. מּזיו ניזֹון היה מׁשה ְִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשל

ּדפעּולת  הענן, ּבתֹו מׁשה וּיבא הּכתּוב ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹהקּדים

ּבהיקּות  עֹוצם על מעלים ׁשהּוא היא ְְִִִֶֶֶַַָָהענן

אם  ּכי לגמרי, מסּתיר אינֹו א האֹור, ְְְְִִִִֵֵַַַָּובהירּות

והּוא  כּו', הארה נמׁשכת זה, העלם ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשעלֿידי

עלֿידי  צח ּבאֹור ּומסּתּכל הרֹואה אדם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָּדּוגמת

על  מעלימה ׁשהאסּפקלריא הּמאירה, ְְְְְְְְִִֶַַַַַַַַַָָָָָאסּפקלריא

את  לקּבל אפׁשר ועלֿידיֿזה הּבהירּות, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָעֹוצם

ׁשּנתנּבא  מׁשה, נבּואת היתה ּכזה ּובאֹופן ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאֹור.

וזהּו40ּב'זה' הּמאירה. אסּפקלריא ענין ׁשהּוא , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָ
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ואילך.36) א'נ ע' ח"ב תער"ב המשך טו. ע' תרס"ו בהמשך נתבאר א. פה, אגה"ק 37)ב"מ תניא וראה יח. כד, משפטים

א). (קמט, כח.38)סכ"ט לד, 3919)תשא הערה 1037 ע' ח"ד לקו"ש וראה ג. קיג, תו"א ב. עה, יומא כה. עח, תהלים

וש"נ. שם. ה"ו.40)בשוה"ג פ"ז יסוה"ת הל' רמב"ם וראה מטות. ר"פ ופרש"י ספרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ולכן  גבול בלי היא התורה הזה, Ùeb‡לעולם ‰¯Bza ‰p‰ עצמהLÈ ƒ≈«»»≈

˙BiÏÚ Ôk Ìb הבאה למדריגה התורה בלימוד אחת ŒÔÈ‡aLממדריגה «≈¬ƒ∆¿≈
CB¯Ú לזו ÈÊ¯‡זו Èa¯a eÈˆnL ÈÙÎe את , שם ולמד בבבל שהיה ¬¿ƒ∆»ƒ¿«ƒ≈»

התלמוד  את בה וללמוד ישראל לארץ לעלות רצה כך ואחר הבבלי התלמוד

ÈÚz˙‡הירושלמי  ‰‡Ó ÌvL∆»≈»«¬ƒ»
ÁkLÈÏ לשכוח כדי תעניות מאה ƒ¿«

È„Îa ,ÈÏ·a „eÓÏz ÏÚ««¿«¿ƒƒ¿≈
„eÓÏz „BÓÏÏ ÏÎeiL∆«ƒ¿«¿

ÈÓÏLe¯È36 שמדובר משום ¿«¿ƒ
 ֿ באין אלא הדרגתית שאינה בהתעלות

למד  זירא שרבי שהלימוד כך ערוך,

הכנה  מהווה אינו בבבל בהיותו

בארץ  ללמוד לו שתסייע והקדמה

מוקדם  תנאי אדרבה אלא ישראל

הוא  ישראל ארץ תורת ללימוד

בבל  של הלימוד ממדריגת התנתקות

שיעור. לאין ממנה ÈtŒÏÚÂ¿«ƒהנחותה
Ï"p‰ Ïk תוכנה אודות המבואר כל »««

אחת  ממדריגה עלייה של ומהותה

ממנה  שבאיןֿערוך אחרת למדריגה

‰‰ÈÓz‰ ¯˙BÈ Ïc‚zƒ¿«≈«¿ƒ»
‰‡ÈÏt‰Â,לעיל ‡CÈהאמורה ¿«¿ƒ»≈

¯LÙ‡יתכן ÓLp‰L‰איך ∆¿»∆«¿»»
,‡¯· ˙ÈÁ·a ‡È‰L והיא ∆ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»

והגבלות  בגדרים מוגדרת מציאות

‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ˙B‰ÈÏ ÏÎez«≈»ƒƒ«¿ƒ»
˙ÈÁ·a ‡e‰L ,Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆∆ƒ¿ƒ«
˙BÈÁaa Ë¯Ù·e ,Ïe·b ÈÏa¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ

Ô„ÚŒÔ‚aL ˙BBÈÏÚ‰ ואיך »∆¿∆¿«≈∆
מסוגלת  מוגבל 'נברא' שהיא הנשמה

בלתי  אלוקי אור ולתפוס לקלוט

מוגבל.?

e‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ („«»ƒ¿»∆∆
'נברא' שהיא הנשמה של האפשרות

האלוקי  האור את תקלוט הגבלות עם

היא  מוגבל ∆∆»C¯cŒÏÚהבלתי
eÈˆnL החסידות ÔÈÚaבתורת ∆»ƒ¿ƒ¿«

בעת  רבינו משה על בתורה האמור

תורה  ‰‰¯מתן Ï‡ ÏÚiÂ ÔÚ‰ CB˙a ‰LÓ ‡·iÂ37p‰c .,‰ «»……∆¿∆»»«««∆»»¿ƒ≈
BÙe‚a ‰ÏÚ ‰LÓ גשמי בגוף ‡ÏÎכנשמה ‡Ï ÌÁÏÂ ,‰ÏÚÓÏ …∆»»¿¿«¿»¿∆∆…»«

‰˙L ‡Ï ÌÈÓe38, למעלה שהיה הימים כל ‡Ìבמשך Èk ככתוב «ƒ…»»ƒƒ

LÈ‡ ÏÎ‡ ÌÈ¯Èa‡ ÌÁÏ39, ז"ל חכמינו כך על מדבר ואמרו שהפסוק ∆∆«ƒƒ»«ƒ
ניזון  היינו אכל, למעלה שהיה הימים שבאותם "איש" הנקרא רבינו משה על

˙¯M‰ ÈÎ‡ÏnL ÌÁÏ"אבירים" ÔBÊÈהנקראים ‰È‰L ,ÌÈÏÎB‡ ∆∆∆«¿¬≈«»≈¿ƒ∆»»ƒ
הגשמי  לגופו גם חיות ‰ÈÎM‰ומקבל ÂÈfÓ אלוקי רוחני,אור ƒƒ«¿ƒ»

¯LÙ‡ CÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ ייתכן איך ¿ƒ¿»≈∆¿»
‡¯·pL משה כאמור והרי גשמי, ∆ƒ¿»

בגוף  כנשמה ÂÈfÓעלה ÔBÊÈ ‰È‰Èƒ¿∆ƒƒƒ
‰ÓLp‰ „vÓ eÏÈÙ‡ ,‰ÈÎM‰«¿ƒ»¬ƒƒ««¿»»
מסוגל  נברא בכלל איך תמוה זה שגם

אלוקי, אור ולתפוס «¿Ë¯Ù·eƒלקלוט
,Ûeb‰ „vÓ עוד תמוה הדבר הרי ƒ««

היה È¯‰Lיותר  שמשה בימים ∆¬≈
שתה  ולא גשמי לחם אכל ולא למעלה

גשמיים  ÏLמים ÈÓLb‰ BÙeb««¿ƒ∆
ÂÈfÓ ÔBÊÈ ‰È‰ ‰LÓ…∆»»ƒƒƒ

?.‰ÈÎM‰«¿ƒ»
·e˙k‰ ÌÈc˜‰ ‰Ê ÏÚ C‡ ולפני ««∆ƒ¿ƒ«»

נאמר  למעלה עלה שמשה שנאמר

,ÔÚ‰ CB˙a ‰LÓ ‡·iÂ«»……∆¿∆»»
‡e‰L ‡È‰ ÔÚ‰ ˙ÏeÚÙcƒ¿«∆»»ƒ∆

ÌÈÏÚÓ ומסתירÌˆBÚ ÏÚ «¿ƒ«∆
,¯B‡‰ ˙e¯È‰·e ˙e˜È‰a וכאשר ¿ƒ¿ƒ»

בוהק  לא הוא לענן מבעד מאיר האור

כך  כל ‡BÈהענן ‡Cובהיר «≈
,È¯Ó‚Ï ¯ÈzÒÓ כן האור ולמעשה «¿ƒ¿«¿≈

‰ÌÏÚעובר  È„ÈŒÏÚL Ì‡ Èkƒƒ∆«¿≈∆¿≈
˙ÎLÓ ,‰Ê‰¯‡‰ מצומצמת ∆ƒ¿∆∆∆»»

המקורי  הגדול e‰Â‡מהאור ,'eÎ¿
הוא  הענן ידי על האור והסתר העלם

ÏkzÒÓe ‰‡B¯‰ Ì„‡ ˙Ó‚ec¿«»»»∆ƒ¿«≈
Áˆ ¯B‡a מאד È„ÈŒÏÚובהיר ¿««¿≈

‡È¯Ï˜tÒ‡ זכוכית,‰¯È‡n‰ «¿«¿«¿»«¿ƒ»
ÏÚ ‰ÓÈÏÚÓ ‡È¯Ï˜tÒ‡‰L∆»«¿«¿«¿»«¿ƒ»«

,˙e¯È‰a‰ ÌˆBÚ מדובר אבל ∆«¿ƒ
בלבד  מועט ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰בהסתר

ידי  מבעד על עובר שהאור

זו  ‡˙לאספקלריא Ïa˜Ï ¯LÙ‡∆¿»¿«≈∆
¯B‡‰.ממנו Êk‰וליהנות ÔÙB‡·e »¿∆»∆
'‰Ê'a ‡a˙pL ,‰LÓ ˙‡e· ‰˙È‰40, משה "וידבר שכתוב כמו »¿»¿«…∆∆ƒ¿«≈¿∆

מתייחסים  שבו לשון הוא ו"זה" ה'" ציווה אשר הדבר זה המטות... ראשי אל

בבירור  שנראה ‰È‡n¯‰לדבר ‡È¯Ï˜tÒ‡ ÔÈÚ ‡e‰L ראה שדרכה ∆ƒ¿««¿«¿«¿»«¿ƒ»
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הענן, לבּוׁש ׁשעלֿידי הענן, ּבתֹו מׁשה ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוּיבא

ׁשל  הּגׁשמי ּגּופֹו ּגם הּנה הּמאירה, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָאסּפקלריא

הּׁשכינה. מּזיו ניזֹון להיֹות יכֹול היה ְְִִִִִֶַָָָָֹמׁשה

מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ּגם  יּובן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָועלּֿדרֿזה

חכמתֹו ׁשהם ּומצֹות ׁשהּתֹורה לנׁשמתֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבנֹוגע

הרי  למּטה, ונתלּבׁשּו וירדּו הּקּב"ה ׁשל ְְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָּורצֹונֹו

ׁשהם  והינּו הּמאירה, אסּפקלריא ּדּוגמת ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָהם

ׁשעל  ּבגןֿעדן, להּנׁשמה לבּוׁש ֿידם נעׂשים ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּתניא  ּכמבֹואר הּׁשכינה, מּזיו ליהנֹות ְְְִִִֵַַַַַָָָָּתּוכל

.41ּבקצרה  ְִָָ

לׁשֹון p‰Â‰ה) 'מראֹות' ׁשּיׁש לעיל נתּבאר ¿ƒ≈ְְְְִֵֵֵֶַָ

אסּפקלריא  מראֹות, ב' ְְְְִַַַַַָרּבים,

והענין  מאירה . ׁשאינּה ואסּפקלריא  ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהּמאירה

ׁשּיׁש הינּו מאירה, ׁשאינּה ּדאסּפקלריא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבזה,

ּבּה לראֹות יּוכלּו ׁשּלא ּומעלים המכּסה ְְְְִִֶֶַַַָָָֹּדבר

והינּו לגמרי, מסּתיר אינֹו אבל יׁשר, אֹור ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָּבדר

מהּות  את  לראֹות יּוכל ּו ׁשּלא  רק הּוא ְְְִֵֶֶֶֶַַַֹׁשההסּתר 

ׁשּנראה  ּבאֹופן אּלא ּבמקֹומֹו, ׁשהּוא ּכפי ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָהּדבר

ׁשּללא  הּכיסּוי, ּפעּולת וזֹוהי ּבלבד. הּדמּות ְְְְְִִִֶַַַַַֹרק

האסּפקלריא  עלֿידי לראֹות יכֹולים היּו ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָהּכיסּוי

ּבֹו רֹואים הּכיסּוי עלֿידי א יׁשר, אֹור ְְִִֵֶֶַַַָָּבדר

להיֹות  צרי הּכיסּוי אמנם, חֹוזר. אֹור ְְְִִִֵֶֶַָָָּבדר

ּבֹולע  יהיה אזי עב, ּכיסּוי יהיה אם ּכי ּדק, ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָּכיסּוי 

קרּבנה  אל ּבאּו ּכי נֹודע ׁשּלא ועד האֹור, ,42את ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ

אין  ּדק, ּבכיסּוי א לגמרי. מעלים ׁשהיה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָוהינּו,

ּבֹו לראֹות יכֹולים אּלא לגמרי, מעלים ְְְְְִִִִֵֶַַַָהּכיסּוי

ׁשּבאסּפקלריא  זאת, ועֹוד חֹוזר. אֹור ְְְְְְֵֶֶֶַַַָֹּבדר

אסּפקלריא  על ּגם מעלה יׁש מאירה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשאינּה

אפׁשר  מאירה, ׁשאינּה ּבאסּפקלריא ּכי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמאירה.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

סכ"ט.41) כא.42)אגה"ק מא, מקץ ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"כה  בלשון שהתנבאו הנביאים משאר בשונה הנבואה, מראה את רבינו משה

מרחוק. שנראה לדבר מתייחסים שבו לשון הוא ו"כה" ה'", ∆¿e‰ÊÂאמר
בפסוק  הפנימי Le·Ïהפירוש È„ÈŒÏÚL ,ÔÚ‰ CB˙a ‰LÓ ‡·iÂ«»……∆¿∆»»∆«¿≈¿

,‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡ ,ÔÚ‰ אלא) האור על המעלים כיסוי שהוא ∆»»«¿«¿«¿»«¿ƒ»
עובר  האור ולכן מועט הוא שההעלם

ומאיר) BÙebדרכו Ìb ‰p‰ƒ≈«
‰LÓ ÏL ÈÓLb‰ מציאות שהוא ««¿ƒ∆…∆

ומוגבלת גשמית  ÏBÎÈמוגדרת ‰È‰»»»
‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔBÊÈ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒƒƒ«¿ƒ»

הרוחנית. האלוקית

ÏÎa Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«¿»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ תהיה ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
תהיה, אשר הרוחנית »≈¿Ú‚Baמדריגתו

B˙ÓLÏ אור והיכולת לקלוט שלה ¿ƒ¿»
הזו, מההתגלות ו'ליהנות' אלוקי

B˙ÓÎÁ Ì‰L ˙BˆÓe ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿∆≈»¿»
‰"aw‰ ÏL BBˆ¯e עצם ומצד ¿∆«»»

מהעולם  למעלה אכן הם מהותם

,‰hÓÏ eLaÏ˙Â e„¯ÈÂ בתוך ¿»¿¿ƒ¿«¿¿«»
הגשמי  הזה ‰Ìהעולם È¯‰¬≈≈

,‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡ ˙Ó‚ec¿««¿«¿«¿»«¿ƒ»
Ì‰L eÈ‰Â והמצוות התורה ¿«¿∆≈

בעולם  חייו בימי וקיים למד שהאדם

ÓLp‰Ï‰הזה  Le·Ï ÌÈNÚ«¬ƒ¿¿«¿»»
ÏÎez Ì„ÈŒÏÚL ,Ô„ÚŒÔ‚a¿«≈∆∆«»»«

,‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ˙B‰ÈÏ כתוב ≈»ƒƒ«¿ƒ»
בתורת  בהרחבה ומבואר בזוהר

שהאדם  הטובים שהמעשים החסידות

המצוות  ובקיום התורה בלימוד עושה

נשמתו  על ממשיכים הזה בעולם

מזיו  נהנה הוא שבאמצעותם 'לבושים'

 ֿ הקדוש של באורו ורואה השכינה

אלו  (ולבושים בגןֿעדן ברוךֿהוא

"ואברהם  שכתוב וזהו "ימים", נקראים

אבינו  שאברהם בימים" בא זקן

אלה  ("ימים") בלבושים "נתלבש"

שניתנו  הלבושים בכל היינו בשלמות,

אחד). אף מהם חיסר ולא לנשמתו

‡Èza ¯‡B·Ók ה פרק «¿»««¿»
‰¯ˆ˜a41 בעץ כמבואר לשונו: וזה ƒ¿»»

סימן  שבתניא הקודש ובאגרת המצוות", הן בגןֿעדן הנשמות שלבושי חיים...

זה. בעניין הזוהר לשון הובא כט

ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰p‰Â המאמר ‰) ÔBLÏבתחילת '˙B‡¯Ó' LiL ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈∆≈«¿¿

,˙B‡¯Ó '· ,ÌÈa¯ מראות של סוגים ‰È‡n¯‰שני ‡È¯Ï˜tÒ‡ «ƒ«¿«¿«¿«¿»«¿ƒ»
דרכה  עובר שהאור È‡Ó¯‰זכוכית dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡Â המסתירה ¿«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»

האור. ‰eÈעל ,‰¯È‡Ó dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»«¿
C¯„a da ˙B‡¯Ï eÏÎeÈ ‡lL ÌÈÏÚÓe ‰qÎÓ‰ ¯·c LiL∆≈»»«¿«∆«¿ƒ∆…¿ƒ¿»¿∆∆

,¯LÈ ¯B‡ אור על מסתירה והיא »»
להמשיך  יוכל שלא עליה שמאיר

לה  מעבר ‡BÈולהאיר Ï·‡¬»≈
,È¯Ó‚Ï ¯ÈzÒÓ לא עושה הדבר «¿ƒ¿«¿≈

בו  לראות שאיֿאפשר לחומר אותה

¯˜כלל  ‡e‰ ¯zÒ‰‰L eÈ‰Â¿«¿∆«∆¿≈«
˙e‰Ó ˙‡ ˙B‡¯Ï eÏÎeÈ ‡lL∆…¿ƒ¿∆«
,BÓB˜Óa ‡e‰L ÈÙk ¯·c‰«»»¿ƒ∆ƒ¿
מראה, באמצעות דבר רואים כאשר

האמיתית  מהותו את רואים לא אכן

˜¯ ‰‡¯pL ÔÙB‡a ‡l‡∆»¿∆∆ƒ¿∆«
˙ÏeÚt È‰BÊÂ .„·Ïa ˙eÓc‰«¿ƒ¿«¿ƒ¿«

,ÈeÒÈk‰ ומשתקף נראה הדבר «ƒ
על  שיש מכך כתוצאה כזו בצורה

כיסוי  ‰ÈeÒÈkהזכוכית ‡ÏlL∆¿…«ƒ
È„ÈŒÏÚ ˙B‡¯Ï ÌÈÏBÎÈ eÈ‰»¿ƒƒ¿«¿≈
,¯LÈ ¯B‡ C¯„a ‡È¯Ï˜tÒ‡‰»«¿«¿«¿»¿∆∆»»

למטה  מלמעלה ŒÏÚהמאירה C‡««
C¯„a Ba ÌÈ‡B¯ ÈeÒÈk‰ È„È¿≈«ƒƒ¿∆∆

¯ÊBÁ ¯B‡ בחזרה ומשתקף שחוזר ≈
של  בפעולה המכוסה מהזכוכית

למעלה. כדי ‡ÌÓ,מלמטה »¿»
אכן  ראויה, שאינה שהאקספלריא

לעיל  כמתואר כמראה תשמש

ÈeÒÈk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÈeÒÈk‰«ƒ»ƒƒ¿ƒ
,·Ú ÈeÒÈk ‰È‰È Ì‡ Èk ,˜c«ƒƒƒ¿∆ƒ»
¯B‡‰ ˙‡ ÚÏBa ‰È‰È ÈÊ‡¬«ƒ¿∆≈«∆»
תהיה  וה'בליעה' מלמעלה, המאיר

Èkמוחלטת  Ú„B ‡lL „ÚÂ¿«∆…«ƒ
‰a¯˜ Ï‡ e‡a42,eÈ‰Â , »∆ƒ¿∆»¿«¿

È¯Ó‚Ï ÌÈÏÚÓ ‰È‰L היה ולא ∆»»«¿ƒ¿«¿≈
כלל. במראה לראות »‡Cניתן

ÈeÒÈk‰ ÔÈ‡ ,˜c ÈeÒÈÎa¿ƒ«≈«ƒ
ÌÈÏBÎÈ ‡l‡ ,È¯Ó‚Ï ÌÈÏÚÓ«¿ƒ¿«¿≈∆»¿ƒ
¯ÊBÁ ¯B‡ C¯„a Ba ˙B‡¯Ïƒ¿¿∆∆≈

שמול  הדמויות המראה וכך

בה. Ê‡˙,משתקפות „BÚÂ המראות סוגי שתי בין נוסף הבדל קיים ¿…
‰ÏÚÓ LÈ ,‰¯È‡Ó dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡aL ויתרוןÏÚ Ìb ∆¿«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»≈«¬»««

,‰¯È‡Ó dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡a Èk .‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡«¿«¿«¿»«¿ƒ»ƒ¿«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»
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אׁשר  ּׁשּמאחֹוריו, מה וגם עצמֹו את ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָלראֹות

יּובן  ּובזה זאת. לראֹות איֿאפׁשר יׁשר אֹור ְְְִִֶֶֶֶָָָָָֹּבדר

ּכן  ּבּגמרא 43ּגם ׁשּתירצּו ּׁשּכתּוב 44מה מה ְְֵֵֶֶַַַַָָָ

ּכי 45ּביׁשעיה  אמר ׁשּמׁשה אף ה', את ואראה ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

וחי  האדם יראני הּנביאים 46לא ׁשּכל ּכיון , ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

רּבנּו ּומׁשה מאירה, ׁשאינּה ּבאסּפקלריא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹנסּתּכלּו

ׁשעלֿידי  והינּו הּמאירה, ּבאסּפקלריא ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָנסּתּכל

מאירה, ׁשאינּה ּדאסּפקלריא וההסּתר ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָההעלם

לראֹות  יכֹולים ּׁשאין מה ּגם לראֹות ְְְְִִִִֵֶַַיכֹולים

הּמעלה  מּצד ׁשּזהּו הּמאירה, ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָּבאסּפקלריא

חֹוזר. אֹור ְִִֵֶַׁשּבבחינת

¯e‡È·e מאירה ׁשאינּה אסּפקלריא ענין ≈ְְְְְִִֵֶַַַַָָָ

האֹור  ענין הּוא האדם, ְֲִַַַָָָָּבעבֹודת

הּבהמית. ּדנפׁש ּבהעלם העבֹודה עלֿידי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמאיר

הּמסּתיר  ּדבר הּוא הּבהמית הּנפׁש העלם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּדהּנה,

יׁש ׁשהרי ּביֹותר, עב ּכיסּוי אינֹו א האֹור, ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָאת

הּנפׁש עבֹודת עלֿידי ּובפרט טֹוב, ּגם ְְֲִֵֶֶַַַַָּבֹו

עם  ולכן כּו', הּבהמית הּנפׁש את לזּכ ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהאלקית

ּדנפׁש ּומּצב ּבמעמד ּבמקֹומֹו, ׁשּנׁשאר ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָהיֹות

הרי  מּכלֿמקֹום ּכיסּוי, ׁשל ענין ׁשהּוא ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָהּבהמית

העלם  עלֿידי ׁשּמאיר האֹור א ּדק. ּכיסּוי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָזה

מעלה  ּבֹו ׁשּיׁש חֹוזר, אֹור הּוא הּבהמית ֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָהּנפׁש

לׁשם  להּגיע ׁשאיֿאפׁשר למקֹום להּגיע ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּיכֹול

הּנׁשמה  ירידת על הּטעם וזהּו יׁשר. אֹור ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָּבדר

ּגדֹולה  ירידה  ׁשהיא הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָלמּטה

רקיע, מּבחינת היא הּנׁשמה ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּביֹותר,

ּבבחינת  וגם הּמים, ּבבחינת יֹותר ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָּולמעלה

הּצמצּום  ׁשּקֹודם האֹור לבחינת ועד ְְְִִִֶֶַַַָָהאֹור,

ּגם  יׁשנֹו אֹורֿמיםֿרקיע, ּבחינֹות ג' ענין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָ[ׁשהרי

הּצמצּום, קֹודם ׁשהּוא ּכפי וגם הּצמצּום. ְְְְִִִֶֶֶַַַקֹודם
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¯LÙ‡ יכול המראה מול הניצב Ó‰האדם Ì‚Â BÓˆÚ ˙‡ ˙B‡¯Ï ∆¿»ƒ¿∆«¿¿««

¯LÈ ¯B‡ C¯„a ¯L‡ ,ÂÈ¯BÁ‡nM ר ‡LÙ‡ŒÈ¯גיל במבט ∆≈¬»¬∆¿∆∆»»ƒ∆¿»
.˙‡Ê ˙B‡¯Ïƒ¿…

Ôk Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e43‡¯Óba eˆ¯ÈzL ‰Ó44·e˙kM ‰Ó »∆»«≈«∆≈¿«¿»»«∆»
‰ÈÚLÈa45Û‡ ,'‰ ˙‡ ‰‡¯‡Â ƒ«¿»»∆¿∆∆«

È‡¯È ‡Ï Èk ¯Ó‡ ‰LnL∆…∆»«ƒ…ƒ¿«ƒ
ÈÁÂ Ì„‡‰46ÏkL ÔÂÈk , »»»»»≈»∆»

eÏkzÒ ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒƒ¿«¿
,‰¯È‡Ó dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡a¿«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»
ÏkzÒ ea¯ ‰LÓe…∆«≈ƒ¿«≈

,‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡a מסופר ¿«¿«¿«¿»«¿ƒ»
ישעיה  את הרג מנשה שהמלך בגמרא

רבך  "משה כלפיו: שטען לאחר הנביא

ואת  - וחי האדם יראני לא כי אמר

רם  כסא על יושב ה' את ואראה אמרת

על  עונה הגמרא ובהמשך ונשא".

הנביאים  "כל לכאורה: הסתירה

מאירה  שאינה באספקלריא נסתכלו

ממש), ה' את ראו לא בעצם (ולכן

באספקלריא  נסתכל רבינו משה

בבחינת  ה' את ראה לא (ולכן המאירה

פנים)".

ÌÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚL eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈«∆¿≈
dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡c ¯zÒ‰‰Â¿«∆¿≈¿«¿«¿«¿»∆≈»

ÌÈÏBÎÈ ,‰¯È‡Ó הנביאים שאר ¿ƒ»¿ƒ
ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡M ‰Ó Ìb ˙B‡¯Ïƒ¿««∆≈¿ƒ
‡È¯Ï˜tÒ‡a ˙B‡¯Ïƒ¿»«¿«¿«¿»

,‰¯È‡n‰ למדריגת הגיעו שלא כיון «¿ƒ»
‰ÏÚn‰משה „vÓ e‰fL∆∆ƒ«««¬»

¯ÊBÁ ¯B‡ ˙ÈÁ·aL שבמובן ∆ƒ¿ƒ«≈
ישר'. 'אור על יתרון לו יש מסויים

ÔÈÚ ¯e‡È·e הפנימית המשמעות ≈ƒ¿«
אלוקי  אור וקליטת ראיית של

dÈ‡Lבאמצעות ‡È¯Ï˜tÒ‡«¿«¿«¿»∆≈»
Ì„‡‰ ˙„B·Úa ‰¯È‡Ó כל של ¿ƒ»«¬«»»»

ואחד, ‰‡B¯אחד ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»
האדם È‡nL¯המיוחד של בנשמתו ∆≈ƒ

ÌÏÚ‰a ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»¿∆¿≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙc הנשמה על ¿∆∆««¬ƒ

ומבאר. שהולך כפי ≈p‰c¿ƒ‰,האלוקית
‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÌÏÚ‰∆¿≈«∆∆««¬ƒ

¯B‡‰ ˙‡ ¯ÈzÒn‰ ¯·c,הנשמה שני‡Cשל Ú·מצד ÈeÒÈk BÈ‡ »»««¿ƒ∆»«≈ƒ»
Ba LÈ È¯‰L ,¯˙BÈaהיהודי של הבהמית BË·בנפש Ìb שמעורב ¿≈∆¬≈≈«

באות  שביהודי הטבעיות הטובות שהמידות התניא בספר כמבואר טוב גם בה

CkÊÏממנה, ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·eולעדן˙‡ ƒ¿»«¿≈¬««∆∆»¡…ƒ¿«≈∆
,'eÎ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰טוב בה יש בוודאי ‰BÈ˙שאז ÌÚ ÔÎÏÂ «∆∆««¬ƒ¿»≈ƒ¡

BÓB˜Óa ¯‡LpL במהותה נשארת הבהמית הנפש הזיכוך לאחר וגם , ∆ƒ¿«ƒ¿
ÈeÒÈkהמקורית ÏL ÔÈÚ ‡e‰L ˙ÈÓ‰a‰ LÙc ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»¿∆∆««¬ƒ∆ƒ¿«∆ƒ

האלוקית, הנשמה אור «ŒÏkÓƒעל
˜c ÈeÒÈk ‰Ê È¯‰ ÌB˜Ó בלבד »¬≈∆ƒ«

מכוסה  שבו הדק לכיסוי בדומה

מאירה'. שאינה »‡Cה'אספקלריא
ÌÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ ¯È‡nL ¯B‡‰»∆≈ƒ«¿≈∆¿≈

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ממנו וכתוצאה «∆∆««¬ƒ
Ba LiL ,¯ÊBÁ ¯B‡ ‡e‰≈∆≈

‰ÏÚÓמיוחד ÏBÎiLויתרון «¬»∆»
¯LÙ‡ŒÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«¿»∆ƒ∆¿»
¯LÈ ¯B‡ C¯„a ÌLÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«¿»¿∆∆»»
היא  האדם בעבודת הדברים ומשמעות

הנפש  של ההעלם בגלל שדווקא

הנפש  דבר של בסופו הבהמית,

שלולי  למצב מתעלית האלוקית

יכולה  הייתה לא היא הזה ההעלם

אליו. להגיע

e‰ÊÂ מגיעה האלוקית שהנפש היתרון ¿∆
של  וההסתר ההעלם בעקבות אליו

שהיא  (והעובדה הבהמית הנפש

הוא  גשמי), בגוף »»»‰ÌÚhמלובשת
‰ÓLp‰וההסבר  ˙„È¯È ÏÚ«¿ƒ««¿»»

,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a ‰hÓÏ¿«»¿¿∆∆««¬ƒ
כדאית  È¯È„‰למרות שהיא ‡È‰L∆ƒ¿ƒ»

‰ÓLp‰ È¯‰L ,¯˙BÈa ‰ÏB„b¿»¿≈∆¬≈«¿»»
‡È‰ ביותר נעלה ומקור משורש ƒ

¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe ,ÚÈ˜¯ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»ƒ«¿«¿»≈
יותר  בדרגה גם מושרשת היא ובעצם

‰Á·aÌÈnגבוהה  ˙È דרגה שהם ƒ¿ƒ«««ƒ
לעיל  (כמובא מ'רקיע' גבוהה יותר

"אור, של השלבים שלושת בעניין

רקיע"), שורש Ì‚Âמים, יש לנשמה ¿«
נעלה  יותר ‰‡B¯עוד ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»

המים, מבחינת גם »¿ÚÂ„שלמעלה
¯B‡‰ ˙ÈÁ·Ï הבלתי האלוקי ƒ¿ƒ«»

‰ÌeˆÓvמוגבל  Ì„BwL והמיעוט ∆∆«ƒ¿
העולמות  התהוות לצורך באור שהיה

Œ¯B‡ ˙BÈÁa '‚ ÔÈÚ È¯‰L]∆¬≈ƒ¿«¿ƒ
BLÈ ,ÚÈ˜¯ŒÌÈÓ כי אחר אם ‰ÌeˆÓvבאופן Ì„B˜ Ìb באור «ƒ»ƒ«∆¿«∆«ƒ¿

עצמו. e‰L‡הבליֿגבול ÈÙk Ì‚Â הללו הבחינות שלושת ˜Ì„Bעניין ¿«¿ƒ∆∆
,¯B‡‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ‰ÓLp‰ L¯L ‰p‰ ,ÌeˆÓv‰ הכי הבחינה «ƒ¿ƒ≈…∆«¿»»ƒ¿ƒ«»
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הענן, לבּוׁש ׁשעלֿידי הענן, ּבתֹו מׁשה ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוּיבא

ׁשל  הּגׁשמי ּגּופֹו ּגם הּנה הּמאירה, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָאסּפקלריא

הּׁשכינה. מּזיו ניזֹון להיֹות יכֹול היה ְְִִִִִֶַָָָָֹמׁשה

מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ּגם  יּובן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָועלּֿדרֿזה

חכמתֹו ׁשהם ּומצֹות ׁשהּתֹורה לנׁשמתֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבנֹוגע

הרי  למּטה, ונתלּבׁשּו וירדּו הּקּב"ה ׁשל ְְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָּורצֹונֹו

ׁשהם  והינּו הּמאירה, אסּפקלריא ּדּוגמת ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָהם

ׁשעל  ּבגןֿעדן, להּנׁשמה לבּוׁש ֿידם נעׂשים ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּתניא  ּכמבֹואר הּׁשכינה, מּזיו ליהנֹות ְְְִִִֵַַַַַָָָָּתּוכל

.41ּבקצרה  ְִָָ

לׁשֹון p‰Â‰ה) 'מראֹות' ׁשּיׁש לעיל נתּבאר ¿ƒ≈ְְְְִֵֵֵֶַָ

אסּפקלריא  מראֹות, ב' ְְְְִַַַַַָרּבים,

והענין  מאירה . ׁשאינּה ואסּפקלריא  ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהּמאירה

ׁשּיׁש הינּו מאירה, ׁשאינּה ּדאסּפקלריא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבזה,

ּבּה לראֹות יּוכלּו ׁשּלא ּומעלים המכּסה ְְְְִִֶֶַַַָָָֹּדבר

והינּו לגמרי, מסּתיר אינֹו אבל יׁשר, אֹור ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָּבדר

מהּות  את  לראֹות יּוכל ּו ׁשּלא  רק הּוא ְְְִֵֶֶֶֶַַַֹׁשההסּתר 

ׁשּנראה  ּבאֹופן אּלא ּבמקֹומֹו, ׁשהּוא ּכפי ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָהּדבר

ׁשּללא  הּכיסּוי, ּפעּולת וזֹוהי ּבלבד. הּדמּות ְְְְְִִִֶַַַַַֹרק

האסּפקלריא  עלֿידי לראֹות יכֹולים היּו ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָהּכיסּוי

ּבֹו רֹואים הּכיסּוי עלֿידי א יׁשר, אֹור ְְִִֵֶֶַַַָָּבדר

להיֹות  צרי הּכיסּוי אמנם, חֹוזר. אֹור ְְְִִִֵֶֶַָָָּבדר

ּבֹולע  יהיה אזי עב, ּכיסּוי יהיה אם ּכי ּדק, ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָּכיסּוי 

קרּבנה  אל ּבאּו ּכי נֹודע ׁשּלא ועד האֹור, ,42את ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ

אין  ּדק, ּבכיסּוי א לגמרי. מעלים ׁשהיה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָוהינּו,

ּבֹו לראֹות יכֹולים אּלא לגמרי, מעלים ְְְְְִִִִֵֶַַַָהּכיסּוי

ׁשּבאסּפקלריא  זאת, ועֹוד חֹוזר. אֹור ְְְְְְֵֶֶֶַַַָֹּבדר

אסּפקלריא  על ּגם מעלה יׁש מאירה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשאינּה

אפׁשר  מאירה, ׁשאינּה ּבאסּפקלריא ּכי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמאירה.
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"כה  בלשון שהתנבאו הנביאים משאר בשונה הנבואה, מראה את רבינו משה

מרחוק. שנראה לדבר מתייחסים שבו לשון הוא ו"כה" ה'", ∆¿e‰ÊÂאמר
בפסוק  הפנימי Le·Ïהפירוש È„ÈŒÏÚL ,ÔÚ‰ CB˙a ‰LÓ ‡·iÂ«»……∆¿∆»»∆«¿≈¿

,‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡ ,ÔÚ‰ אלא) האור על המעלים כיסוי שהוא ∆»»«¿«¿«¿»«¿ƒ»
עובר  האור ולכן מועט הוא שההעלם

ומאיר) BÙebדרכו Ìb ‰p‰ƒ≈«
‰LÓ ÏL ÈÓLb‰ מציאות שהוא ««¿ƒ∆…∆

ומוגבלת גשמית  ÏBÎÈמוגדרת ‰È‰»»»
‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔBÊÈ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒƒƒ«¿ƒ»

הרוחנית. האלוקית

ÏÎa Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«¿»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ תהיה ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
תהיה, אשר הרוחנית »≈¿Ú‚Baמדריגתו

B˙ÓLÏ אור והיכולת לקלוט שלה ¿ƒ¿»
הזו, מההתגלות ו'ליהנות' אלוקי

B˙ÓÎÁ Ì‰L ˙BˆÓe ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿∆≈»¿»
‰"aw‰ ÏL BBˆ¯e עצם ומצד ¿∆«»»

מהעולם  למעלה אכן הם מהותם

,‰hÓÏ eLaÏ˙Â e„¯ÈÂ בתוך ¿»¿¿ƒ¿«¿¿«»
הגשמי  הזה ‰Ìהעולם È¯‰¬≈≈

,‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡ ˙Ó‚ec¿««¿«¿«¿»«¿ƒ»
Ì‰L eÈ‰Â והמצוות התורה ¿«¿∆≈

בעולם  חייו בימי וקיים למד שהאדם
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ÏÎez Ì„ÈŒÏÚL ,Ô„ÚŒÔ‚a¿«≈∆∆«»»«

,‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ˙B‰ÈÏ כתוב ≈»ƒƒ«¿ƒ»
בתורת  בהרחבה ומבואר בזוהר

שהאדם  הטובים שהמעשים החסידות

המצוות  ובקיום התורה בלימוד עושה

נשמתו  על ממשיכים הזה בעולם

מזיו  נהנה הוא שבאמצעותם 'לבושים'

 ֿ הקדוש של באורו ורואה השכינה

אלו  (ולבושים בגןֿעדן ברוךֿהוא

"ואברהם  שכתוב וזהו "ימים", נקראים

אבינו  שאברהם בימים" בא זקן

אלה  ("ימים") בלבושים "נתלבש"

שניתנו  הלבושים בכל היינו בשלמות,

אחד). אף מהם חיסר ולא לנשמתו

‡Èza ¯‡B·Ók ה פרק «¿»««¿»
‰¯ˆ˜a41 בעץ כמבואר לשונו: וזה ƒ¿»»

סימן  שבתניא הקודש ובאגרת המצוות", הן בגןֿעדן הנשמות שלבושי חיים...

זה. בעניין הזוהר לשון הובא כט
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האור. ‰eÈעל ,‰¯È‡Ó dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»«¿
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,¯LÈ ¯B‡ אור על מסתירה והיא »»
להמשיך  יוכל שלא עליה שמאיר

לה  מעבר ‡BÈולהאיר Ï·‡¬»≈
,È¯Ó‚Ï ¯ÈzÒÓ לא עושה הדבר «¿ƒ¿«¿≈

בו  לראות שאיֿאפשר לחומר אותה
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˙e‰Ó ˙‡ ˙B‡¯Ï eÏÎeÈ ‡lL∆…¿ƒ¿∆«
,BÓB˜Óa ‡e‰L ÈÙk ¯·c‰«»»¿ƒ∆ƒ¿
מראה, באמצעות דבר רואים כאשר

האמיתית  מהותו את רואים לא אכן

˜¯ ‰‡¯pL ÔÙB‡a ‡l‡∆»¿∆∆ƒ¿∆«
˙ÏeÚt È‰BÊÂ .„·Ïa ˙eÓc‰«¿ƒ¿«¿ƒ¿«

,ÈeÒÈk‰ ומשתקף נראה הדבר «ƒ
על  שיש מכך כתוצאה כזו בצורה

כיסוי  ‰ÈeÒÈkהזכוכית ‡ÏlL∆¿…«ƒ
È„ÈŒÏÚ ˙B‡¯Ï ÌÈÏBÎÈ eÈ‰»¿ƒƒ¿«¿≈
,¯LÈ ¯B‡ C¯„a ‡È¯Ï˜tÒ‡‰»«¿«¿«¿»¿∆∆»»

למטה  מלמעלה ŒÏÚהמאירה C‡««
C¯„a Ba ÌÈ‡B¯ ÈeÒÈk‰ È„È¿≈«ƒƒ¿∆∆

¯ÊBÁ ¯B‡ בחזרה ומשתקף שחוזר ≈
של  בפעולה המכוסה מהזכוכית

למעלה. כדי ‡ÌÓ,מלמטה »¿»
אכן  ראויה, שאינה שהאקספלריא

לעיל  כמתואר כמראה תשמש

ÈeÒÈk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÈeÒÈk‰«ƒ»ƒƒ¿ƒ
,·Ú ÈeÒÈk ‰È‰È Ì‡ Èk ,˜c«ƒƒƒ¿∆ƒ»
¯B‡‰ ˙‡ ÚÏBa ‰È‰È ÈÊ‡¬«ƒ¿∆≈«∆»
תהיה  וה'בליעה' מלמעלה, המאיר

Èkמוחלטת  Ú„B ‡lL „ÚÂ¿«∆…«ƒ
‰a¯˜ Ï‡ e‡a42,eÈ‰Â , »∆ƒ¿∆»¿«¿

È¯Ó‚Ï ÌÈÏÚÓ ‰È‰L היה ולא ∆»»«¿ƒ¿«¿≈
כלל. במראה לראות »‡Cניתן

ÈeÒÈk‰ ÔÈ‡ ,˜c ÈeÒÈÎa¿ƒ«≈«ƒ
ÌÈÏBÎÈ ‡l‡ ,È¯Ó‚Ï ÌÈÏÚÓ«¿ƒ¿«¿≈∆»¿ƒ
¯ÊBÁ ¯B‡ C¯„a Ba ˙B‡¯Ïƒ¿¿∆∆≈

שמול  הדמויות המראה וכך

בה. Ê‡˙,משתקפות „BÚÂ המראות סוגי שתי בין נוסף הבדל קיים ¿…
‰ÏÚÓ LÈ ,‰¯È‡Ó dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡aL ויתרוןÏÚ Ìb ∆¿«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»≈«¬»««

,‰¯È‡Ó dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡a Èk .‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡«¿«¿«¿»«¿ƒ»ƒ¿«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»
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אׁשר  ּׁשּמאחֹוריו, מה וגם עצמֹו את ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָלראֹות

יּובן  ּובזה זאת. לראֹות איֿאפׁשר יׁשר אֹור ְְְִִֶֶֶֶָָָָָֹּבדר

ּכן  ּבּגמרא 43ּגם ׁשּתירצּו ּׁשּכתּוב 44מה מה ְְֵֵֶֶַַַַָָָ

ּכי 45ּביׁשעיה  אמר ׁשּמׁשה אף ה', את ואראה ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

וחי  האדם יראני הּנביאים 46לא ׁשּכל ּכיון , ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

רּבנּו ּומׁשה מאירה, ׁשאינּה ּבאסּפקלריא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹנסּתּכלּו

ׁשעלֿידי  והינּו הּמאירה, ּבאסּפקלריא ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָנסּתּכל

מאירה, ׁשאינּה ּדאסּפקלריא וההסּתר ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָההעלם

לראֹות  יכֹולים ּׁשאין מה ּגם לראֹות ְְְְִִִִֵֶַַיכֹולים

הּמעלה  מּצד ׁשּזהּו הּמאירה, ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָּבאסּפקלריא

חֹוזר. אֹור ְִִֵֶַׁשּבבחינת

¯e‡È·e מאירה ׁשאינּה אסּפקלריא ענין ≈ְְְְְִִֵֶַַַַָָָ

האֹור  ענין הּוא האדם, ְֲִַַַָָָָּבעבֹודת

הּבהמית. ּדנפׁש ּבהעלם העבֹודה עלֿידי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמאיר

הּמסּתיר  ּדבר הּוא הּבהמית הּנפׁש העלם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּדהּנה,

יׁש ׁשהרי ּביֹותר, עב ּכיסּוי אינֹו א האֹור, ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָאת

הּנפׁש עבֹודת עלֿידי ּובפרט טֹוב, ּגם ְְֲִֵֶֶַַַַָּבֹו

עם  ולכן כּו', הּבהמית הּנפׁש את לזּכ ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהאלקית

ּדנפׁש ּומּצב ּבמעמד ּבמקֹומֹו, ׁשּנׁשאר ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָהיֹות

הרי  מּכלֿמקֹום ּכיסּוי, ׁשל ענין ׁשהּוא ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָהּבהמית

העלם  עלֿידי ׁשּמאיר האֹור א ּדק. ּכיסּוי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָזה

מעלה  ּבֹו ׁשּיׁש חֹוזר, אֹור הּוא הּבהמית ֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָהּנפׁש

לׁשם  להּגיע ׁשאיֿאפׁשר למקֹום להּגיע ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּיכֹול

הּנׁשמה  ירידת על הּטעם וזהּו יׁשר. אֹור ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָּבדר

ּגדֹולה  ירידה  ׁשהיא הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָלמּטה

רקיע, מּבחינת היא הּנׁשמה ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּביֹותר,

ּבבחינת  וגם הּמים, ּבבחינת יֹותר ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָּולמעלה

הּצמצּום  ׁשּקֹודם האֹור לבחינת ועד ְְְִִִֶֶַַַָָהאֹור,

ּגם  יׁשנֹו אֹורֿמיםֿרקיע, ּבחינֹות ג' ענין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָ[ׁשהרי

הּצמצּום, קֹודם ׁשהּוא ּכפי וגם הּצמצּום. ְְְְִִִֶֶֶַַַקֹודם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ג.43) מז, נצבים לקו"ת ב.44)ראה מט, א.45)יבמות כ.46)ו, לג, תשא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯LÙ‡ יכול המראה מול הניצב Ó‰האדם Ì‚Â BÓˆÚ ˙‡ ˙B‡¯Ï ∆¿»ƒ¿∆«¿¿««

¯LÈ ¯B‡ C¯„a ¯L‡ ,ÂÈ¯BÁ‡nM ר ‡LÙ‡ŒÈ¯גיל במבט ∆≈¬»¬∆¿∆∆»»ƒ∆¿»
.˙‡Ê ˙B‡¯Ïƒ¿…

Ôk Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e43‡¯Óba eˆ¯ÈzL ‰Ó44·e˙kM ‰Ó »∆»«≈«∆≈¿«¿»»«∆»
‰ÈÚLÈa45Û‡ ,'‰ ˙‡ ‰‡¯‡Â ƒ«¿»»∆¿∆∆«

È‡¯È ‡Ï Èk ¯Ó‡ ‰LnL∆…∆»«ƒ…ƒ¿«ƒ
ÈÁÂ Ì„‡‰46ÏkL ÔÂÈk , »»»»»≈»∆»

eÏkzÒ ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒƒ¿«¿
,‰¯È‡Ó dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡a¿«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»
ÏkzÒ ea¯ ‰LÓe…∆«≈ƒ¿«≈

,‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡a מסופר ¿«¿«¿«¿»«¿ƒ»
ישעיה  את הרג מנשה שהמלך בגמרא

רבך  "משה כלפיו: שטען לאחר הנביא

ואת  - וחי האדם יראני לא כי אמר

רם  כסא על יושב ה' את ואראה אמרת

על  עונה הגמרא ובהמשך ונשא".

הנביאים  "כל לכאורה: הסתירה

מאירה  שאינה באספקלריא נסתכלו

ממש), ה' את ראו לא בעצם (ולכן

באספקלריא  נסתכל רבינו משה

בבחינת  ה' את ראה לא (ולכן המאירה

פנים)".

ÌÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚL eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈«∆¿≈
dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡c ¯zÒ‰‰Â¿«∆¿≈¿«¿«¿«¿»∆≈»

ÌÈÏBÎÈ ,‰¯È‡Ó הנביאים שאר ¿ƒ»¿ƒ
ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡M ‰Ó Ìb ˙B‡¯Ïƒ¿««∆≈¿ƒ
‡È¯Ï˜tÒ‡a ˙B‡¯Ïƒ¿»«¿«¿«¿»

,‰¯È‡n‰ למדריגת הגיעו שלא כיון «¿ƒ»
‰ÏÚn‰משה „vÓ e‰fL∆∆ƒ«««¬»

¯ÊBÁ ¯B‡ ˙ÈÁ·aL שבמובן ∆ƒ¿ƒ«≈
ישר'. 'אור על יתרון לו יש מסויים

ÔÈÚ ¯e‡È·e הפנימית המשמעות ≈ƒ¿«
אלוקי  אור וקליטת ראיית של

dÈ‡Lבאמצעות ‡È¯Ï˜tÒ‡«¿«¿«¿»∆≈»
Ì„‡‰ ˙„B·Úa ‰¯È‡Ó כל של ¿ƒ»«¬«»»»

ואחד, ‰‡B¯אחד ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»
האדם È‡nL¯המיוחד של בנשמתו ∆≈ƒ

ÌÏÚ‰a ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»¿∆¿≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙc הנשמה על ¿∆∆««¬ƒ

ומבאר. שהולך כפי ≈p‰c¿ƒ‰,האלוקית
‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÌÏÚ‰∆¿≈«∆∆««¬ƒ

¯B‡‰ ˙‡ ¯ÈzÒn‰ ¯·c,הנשמה שני‡Cשל Ú·מצד ÈeÒÈk BÈ‡ »»««¿ƒ∆»«≈ƒ»
Ba LÈ È¯‰L ,¯˙BÈaהיהודי של הבהמית BË·בנפש Ìb שמעורב ¿≈∆¬≈≈«

באות  שביהודי הטבעיות הטובות שהמידות התניא בספר כמבואר טוב גם בה

CkÊÏממנה, ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·eולעדן˙‡ ƒ¿»«¿≈¬««∆∆»¡…ƒ¿«≈∆
,'eÎ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰טוב בה יש בוודאי ‰BÈ˙שאז ÌÚ ÔÎÏÂ «∆∆««¬ƒ¿»≈ƒ¡

BÓB˜Óa ¯‡LpL במהותה נשארת הבהמית הנפש הזיכוך לאחר וגם , ∆ƒ¿«ƒ¿
ÈeÒÈkהמקורית ÏL ÔÈÚ ‡e‰L ˙ÈÓ‰a‰ LÙc ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»¿∆∆««¬ƒ∆ƒ¿«∆ƒ

האלוקית, הנשמה אור «ŒÏkÓƒעל
˜c ÈeÒÈk ‰Ê È¯‰ ÌB˜Ó בלבד »¬≈∆ƒ«

מכוסה  שבו הדק לכיסוי בדומה

מאירה'. שאינה »‡Cה'אספקלריא
ÌÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ ¯È‡nL ¯B‡‰»∆≈ƒ«¿≈∆¿≈

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ממנו וכתוצאה «∆∆««¬ƒ
Ba LiL ,¯ÊBÁ ¯B‡ ‡e‰≈∆≈

‰ÏÚÓמיוחד ÏBÎiLויתרון «¬»∆»
¯LÙ‡ŒÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«¿»∆ƒ∆¿»
¯LÈ ¯B‡ C¯„a ÌLÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«¿»¿∆∆»»
היא  האדם בעבודת הדברים ומשמעות

הנפש  של ההעלם בגלל שדווקא

הנפש  דבר של בסופו הבהמית,

שלולי  למצב מתעלית האלוקית

יכולה  הייתה לא היא הזה ההעלם

אליו. להגיע

e‰ÊÂ מגיעה האלוקית שהנפש היתרון ¿∆
של  וההסתר ההעלם בעקבות אליו

שהיא  (והעובדה הבהמית הנפש

הוא  גשמי), בגוף »»»‰ÌÚhמלובשת
‰ÓLp‰וההסבר  ˙„È¯È ÏÚ«¿ƒ««¿»»

,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a ‰hÓÏ¿«»¿¿∆∆««¬ƒ
כדאית  È¯È„‰למרות שהיא ‡È‰L∆ƒ¿ƒ»

‰ÓLp‰ È¯‰L ,¯˙BÈa ‰ÏB„b¿»¿≈∆¬≈«¿»»
‡È‰ ביותר נעלה ומקור משורש ƒ

¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe ,ÚÈ˜¯ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»ƒ«¿«¿»≈
יותר  בדרגה גם מושרשת היא ובעצם

‰Á·aÌÈnגבוהה  ˙È דרגה שהם ƒ¿ƒ«««ƒ
לעיל  (כמובא מ'רקיע' גבוהה יותר

"אור, של השלבים שלושת בעניין

רקיע"), שורש Ì‚Âמים, יש לנשמה ¿«
נעלה  יותר ‰‡B¯עוד ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»

המים, מבחינת גם »¿ÚÂ„שלמעלה
¯B‡‰ ˙ÈÁ·Ï הבלתי האלוקי ƒ¿ƒ«»

‰ÌeˆÓvמוגבל  Ì„BwL והמיעוט ∆∆«ƒ¿
העולמות  התהוות לצורך באור שהיה

Œ¯B‡ ˙BÈÁa '‚ ÔÈÚ È¯‰L]∆¬≈ƒ¿«¿ƒ
BLÈ ,ÚÈ˜¯ŒÌÈÓ כי אחר אם ‰ÌeˆÓvבאופן Ì„B˜ Ìb באור «ƒ»ƒ«∆¿«∆«ƒ¿

עצמו. e‰L‡הבליֿגבול ÈÙk Ì‚Â הללו הבחינות שלושת ˜Ì„Bעניין ¿«¿ƒ∆∆
,¯B‡‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ‰ÓLp‰ L¯L ‰p‰ ,ÌeˆÓv‰ הכי הבחינה «ƒ¿ƒ≈…∆«¿»»ƒ¿ƒ«»
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ועֹוד  האֹור], ּבבחינת הּוא הּנׁשמה ׁשרׁש ְְְִִִֵֶַַָָָֹהּנה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו כּו', יֹותר הּמלך 47למעלה עם ְְְִֵֶֶֶַַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו ׁשם, יׁשבּו ּבמי 48ּבמלאכּתֹו ְְְְְְִִֵַַַָָָ

ירדה  ּומּׁשם צּדיקים. ׁשל ּבנׁשמֹותיהם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָנמל

ּגדֹולה  ירידה ׁשּזֹוהי הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָלמּטה

הזּו הּירידה ּכל ּכדאי ּומּכלֿמקֹום ְְְִִֵַַַָָָָּביֹותר.

ּכמאמר  הּירידה , עלֿידי  ׁשּנעׂשית העלּיה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבׁשביל

היא  ׁשהעלּיה לֹומר ּובהכרח עלּיה, צֹור ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָירידה

והע  הּנׁשמֹות. מּׁשרׁש ּדהּנה למעלה ּבזה, נין ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

וגם  ּבהגּבלה . הּוא מּיא, אגלידּו רקיע, ְְְְְִִִִַַַַַָָָָּבחינת

הרי  עצמם, מּצד מדידה להם ּׁשאין מים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבחינת

וגם  הּכלים. וצּורת מדידת לפי מׁשּתּנים ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַהם

לגמרי, ּובליּֿגבּול ּבפׁשיטּות ׁשהּוא האֹור ְְְְְְִִִִֵֶַַָּבחינת

ּבֹו ׁשּיׁש ּבהכרח הרי אֹור, להיֹותֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָמּכלֿמקֹום

ׁשּקֹודם  האֹור ּבחינת ּגם ׁשהרי הגּבלה, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָאיזֹו

ולא  אֹור מהּות ׁשהּוא ּגּופא הא הּנה ְְִִֵֶַַָָֹהּצמצּום,

האֹור  היֹות עם הגּבלה, זה הרי אחר, ְֱֲִֵֵֶַַַָָָמהּות

ּבליּֿגבּול  לבחינת להּגיע ּובכדי הּמאֹור. ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָמעין

הּנׁשמה  ירידת עלֿידי ּדוקא זה הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהאמיּתי,

מאלקּות, הפכים ׁשהם הּבהמית ונפׁש ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָֹּבגּוף

הּנפׁש את ׁשּמהּפ זֹו ׁשעבֹודה לפי ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָוהינּו

ּבכל  ׁשּבאדם, הּבליּֿגבּול ּבבחינת היא ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָהּבהמית,

מלמעלה 49מאד ּגם לֹו נמׁש עלֿידיֿזה ולכן , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

הּקּב"ה  ׁשל מּדתֹו ּכי האמי ּתי, ּבליּֿגב ּול ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָּבחינת

מּדה  ּכנגד מּדה עלֿידי 50היא הּנה ולכן , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

לבחינת  מּגיע הּוא הרי ,מאד ּדבכל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹהעבֹודה

.יתּבר עצמּותֹו ׁשהּוא האמיּתי ְְְְֲִִִִֵֶַָָּבליּֿגבּול
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השלושה  מבין eÎ',נעלית ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ „BÚÂ אלא ], בלבד זו ולא ¿¿«¿»≈

עליונה  הכי בדרגה רק לא ומקור שורש ישראל לנשמות יש דבר של שלאמיתו

מקור  בעצמו, הוא ברוך הקדוש אצל אלא הצמצום, לפני שהוא כפי האור, של

האורות, e˙kL·כל BÓÎe47,ÌL e·LÈ BzÎ‡ÏÓa ÍÏn‰ ÌÚ ¿∆»ƒ«∆∆ƒ¿«¿»¿»
במשמעות  הפסוק את ומפרשים

הוא  ברוך שהקדוש בשעה שכביכול

לצידו  שנכחו מי היו העולם את ברא

e¯Ó‡Â כך Ï"Êעל eÈ˙Ba¯48 ¿»¿«≈«
CÏÓ ÈÓa האם הוא ברוך הקדוש ¿ƒƒ¿«

העולם  את ∆≈¿Ì‰È˙BÓLa¿ƒלברוא
ÌÈ˜Ècˆ ÏL שנשמות ונמצא ∆«ƒƒ

ומושרשות  קיימות היו ישראל

הרצון  שעלה לפני עוד באלוקות

עולמות. ממקורה ÌMÓeלברוא ƒ»
הוא  ברוך הקדוש אצל הנעלה ושורשה

hÓÏ‰הנשמה È¯„‰בעצמו »¿»¿«»
È‰BfL ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a¿¿∆∆««¬ƒ∆ƒ
ŒÏkÓe .¯˙BÈa ‰ÏB„b ‰„È¯È¿ƒ»¿»¿≈ƒ»
‰„È¯i‰ Ïk È‡„k ÌB˜Ó»¿«»«¿ƒ»

והעצומה ÏÈ·Laהגדולה eÊ‰«ƒ¿ƒ
˙ÈNÚpL ‰iÏÚ‰ דבר של בסופו »¬ƒ»∆«¬≈

¯Ó‡Ók ,‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»¿«¬«
,‰iÏÚ C¯Bˆ ‰„È¯È מטרת שכל ¿ƒ»∆¬ƒ»

בשביל  היא מלכתחילה הירידה

נעלה  למצב עלייה תהיה מכן שלאחר

הירידה  קודם שהיה מזה יותר

‡È‰ ‰iÏÚ‰L ¯ÓBÏ Á¯Î‰·e¿∆¿≈««∆»¬ƒ»ƒ
˙BÓLp‰ L¯MÓ ‰ÏÚÓÏ שם ¿«¿»ƒ…∆«¿»

לא  שאם הירידה קודם הנשמה הייתה

מהירידה. יש תועלת איזו כן

˙ÈÁa ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ«
,‡iÓ e„ÈÏ‚‡ ,ÚÈ˜¯ הרקיע »ƒ«ƒ¿ƒ«»

וקפאו  הגלידו שהמים מכך שנעשו

מים  "אור של השלישי לשלב והכוונה

יש  כבר בו הבריאה בתהליך רקיע"

גם  הוא זה (ומעין גשמית מציאות

באור  שהיא כפי "רקיע" בבחינת

Ïa‚‰a‰העליון) ‡e‰ מציאות עם ¿«¿»»
ומוגבלת. ÌÈÓמוגדרת ˙ÈÁa Ì‚Â של האמור בתהליך השני השלב ¿«¿ƒ««ƒ
רקיע" מים Ì‰Ï"אור, ÔÈ‡MלמיםÌÓˆÚ „vÓ ‰„È„Ó ואדרבה ∆≈»∆¿ƒ»ƒ««¿»

מוגבלת, לא והשפעה זרימה מסמלים ÈÙÏהמים ÌÈpzLÓ Ì‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
ÌÈÏk‰ ˙¯eˆÂ ˙„È„Ó מציאות לא הם עצמם המים שבגשמיות כשם ¿ƒ«¿««≈ƒ

המים  את שופכים כאשר אבל ומתפשט שזורם דבר אלא מוגדרים קצוות עם

של  ולצורה ולהגבלות למידות בהתאם משתנית ומצבם צורתם הרי כלי לתוך

מוגבלת. מים בחינת גם אלא מוגבלת היא "רקיע" בחינת רק לא כן ואם הכלי,

¯B‡‰ ˙ÈÁa Ì‚Â"רקיע מים "אור של בתהליך הראשון e‰L‡השלב ¿«¿ƒ«»∆
עצמו מצד והגדרהeËÈLÙa˙האור 'ציור' È¯Ó‚Ï,ללא Ïe·bŒÈÏ·e ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿«¿≈

¯B‡ B˙BÈ‰Ï ÌB˜ÓŒÏkÓ ולא ƒ»»ƒ¿
והתפשטות  הארה אלא עצמו המאור

המאור, LiLמעצם Á¯Î‰a È¯‰¬≈¿∆¿≈«∆≈
Ìb È¯‰L ,‰Ïa‚‰ BÊÈ‡ Ba≈«¿»»∆¬≈«
eˆÓv‰ Ì„BwL ¯B‡‰ ˙ÈÁaÌ ¿ƒ«»∆∆«ƒ¿

ולהתפשטות  להארה גבול אין ואמנם

זאת בכל Ùeb‡שלו, ‡‰ ‰p‰ זה ƒ≈»»
ÏÂ‡עצמו ¯B‡ ˙e‰Ó ‡e‰L∆«¿…

,‰Ïa‚‰ ‰Ê È¯‰ ,¯Á‡ ˙e‰Ó««≈¬≈∆«¿»»
¯B‡n‰ ÔÈÚÓ ¯B‡‰ ˙BÈ‰ ÌÚƒ¡»≈≈«»
תכונות  יש שלאור זה עם יחד כי

למאור  דומה אותו שעושים ומאפיינים

ולא  האור שהוא העובדה עצם עצמו,

מסוימת  והגדרה הגבלה היא המאור

רק  לא מושרשת הנשמה אם שגם כך

רק  ולא ב"מים" גם אלא ב"רקיע"

זה  אין עדיין ב"אור", גם אלא ב"מים"

להיות. שיכול העילוי ≈¿È„Î·eƒתכלית
Ïe·bŒÈÏa ˙ÈÁ·Ï ÚÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ¿ƒ«¿ƒ¿

,ÈzÈÓ‡‰ אין שבו עצמו המאור »¬ƒƒ
כלל  הגבלה ושום גדר Ê‰שום È¯‰¬≈∆

‰ÓLp‰ ˙„È¯È È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈¿ƒ««¿»»
Ì‰L ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a¿¿∆∆««¬ƒ∆≈

˙e˜Ï‡Ó ÌÈÎÙ‰ ומעלימים ¬»ƒ≈¡…
האלוקות, על ÈÙÏומסתירים eÈ‰Â¿«¿¿ƒ

Ct‰nL BÊ ‰„B·ÚL בכוח האדם ∆¬»∆¿«≈
שלו ‰ÈÓ‰a˙,הנשמה LÙp‰ ˙‡∆«∆∆««¬ƒ

Ïe·bŒÈÏa‰ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ««¿ƒ¿
,Ì„‡aL עבודה זו האדם מצד ∆»»»

שלו  מההגבלות לצאת אותו שמחייבת

ה' עובד הוא E„‡Óובכך ÏÎa49, ¿»¿…∆
שלך, ה"מאד" בכל גם שמשמעו

שלך מההגבלות ŒÏÚלמעלה ÔÎÏÂ¿»≈«
‰ÊŒÈ„È מהגדרים יציאה של העבודה ¿≈∆

BÏוההגבלות CLÓ לאדם‰ÏÚÓÏÓ Ìbאל מתעלית ÈÁa˙ונשמתו ƒ¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ«
„‚k ‰cÓ ‡È‰ ‰"aw‰ ÏL B˙cÓ Èk ,ÈzÈÓ‡‰ Ïe·bŒÈÏa¿ƒ¿»¬ƒƒƒƒ»∆«»»ƒƒ»¿∆∆

‰cÓ50,E„‡Ó ÏÎ·c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ÔÎÏÂ גבול , בלי ƒ»¿»≈ƒ≈«¿≈»¬»ƒ¿»¿…∆
האדם e‰L‡מצד ÈzÈÓ‡‰ Ïe·bŒÈÏa ˙ÈÁ·Ï ÚÈbÓ ‡e‰ È¯‰¬≈«ƒ«ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»¬ƒƒ∆

.C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈
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LÈÂ ּגם הּוא ׁשעלּֿדרֿזה להֹוסיף, ¿≈ְִֶֶֶֶַַ

יׁשנֹו ּבּה ּגם ׁשהרי הּמאירה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָּבאסּפקלריא

הּבהיקּות  עֹוצם על מעלימה ׁשהיא ההעלם, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָענין

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּכּנ"ל, ְְְְְִִֵֵֶַַַָוהּבהירּות

הּתֹורה  לבּוׁשי  על קאי  הּמאירה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשאסּפקלריא

והרי  הּקּב"ה, ׁשל ּורצֹונֹו חכמתֹו ׁשהם ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּומצֹות,

ּגׁשמּיים, ּבדברים נתלּבׁשּו ּומצֹות הּתֹורה ְְְְְִִִִִִַַַַָָּגם

ׁשּביכלּתֹו ּכיון אמנם, העלם. ׁשל ענין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשּזהּו

ּגּופא  מּזה הרי האֹור, את ּולהלּביׁש ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָלהעלים

ׁשּלכן  מהאֹור, יֹותר נעלה הּוא ׁשּבׁשרׁשֹו ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָמּוכח

הּוא  ׁשּבגילּוי אּלא האֹור, את להלּביׁש ְְְִִֶֶֶַָָָיכֹול

אמנם, העלם. ּבחינת ׁשּנעׂשה יֹותר, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָלמּטה

יֹותר, למעלה מּגיעים ההעלם הסרת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָעלֿידי

מה  וזהּו חֹוזר. ּדאֹור הּמעלה ּבענין ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָוכּנ"ל

את 51ּׁשּכתּוב  הראיני גֹו' הּסלע ּבחגוי יֹונתי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ

על  קאי יֹונתי ,קֹול את הׁשמיעיני ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָמראי

על  קאי הּמדריגה ּבסתר הּסלע ּבחגוי ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּנׁשמה,

ּבגּוף  הּנׁשמה ׁשּבהתלּבׁשּות וההסּתר ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָההעלם

 ֿ ּומּכל הּגלּות, ּבזמן ּובפרט הּבהמית, ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָונפׁש

הן  למּטה, העבֹודה עלֿידי ּדוקא הּנה ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָמקֹום

אסּפקלריא  (ּבחינת ּומצֹות הּתֹורה ְְְְְְִִִַַַַַָָּבקּיּום

ונפׁש הּגּוף וזיּכּו ּבבירּור והן ְְְְְִִֵֵֶֶַַָהּמאירה)

מאירה), ׁשאינּה אסּפקלריא (ּבחינת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָהּבהמית

גֹו'. מראי את הראיני ְְֲִִִֶֶַַַַנעׂשה

לׁשֹון e‰ÊÂו) מראֹות הּצֹובאֹות, מראֹות ענין ¿∆ְְְְְִַַַַ

הּמאירה  אסּפקלריא ְְְְִִַַַַַָָרּבים,

נקראֹות  ּוׁשּתיהן מאירה, ׁשאינּה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָואסּפקלריא

ּבזה  והענין הּצֹובאֹות. (מראֹות) ּדהּנה 52ּבׁשם ,53 ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָ

צבאֹות  ּבׁשם נקראּו מּמצרים יׂשראל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָּכׁשּיצאּו

וידּוע 54הוי' האלקּות 55, על קאי צבאֹות ּדׁשם ְְְֱֲֵֵַַָָָָָָֹ

את  לקרֹוא ּתחילה ּפתחה ׁשהיא חּנה ּבענין וכּמבֹואר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

צבאֹות  ּבּׁשם ּבטל 56הּקּב"ה הּוא ׁשה'ּצבאֹות' הינּו הוי', צבאֹות ענין אמנם , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
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ואילך).51) סע"ג (טז, עה"פ שה"ש לקו"ת יד. ב, שכט.52)שה"ש ע' בא אוה"ת וראה א'תתקמא. ע' תשא אוה"ת ראה

א).53) (ס, בא ר"פ תו"א מא.54)ראה יב, ב.55)בא לא, ג.56)ברכות שם, תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ העבודה של שבכוחה לעיל האמור מעין ¿≈¿ƒ∆«∆∆∆

הנפש  של ההעלם עם העבודה היינו מאירה', שאינה 'אספקלריא בדרך

העילוי  לתכלית הנשמה את להביא È¯Ï˜tÒ‡a‡הבהמית, Ìb ‡e‰«»«¿«¿«¿»
BLÈ da Ìb È¯‰L ,‰¯È‡n‰מסויימת ‰‰ÌÏÚ,במידה ÔÈÚ «¿ƒ»∆¬≈«»∆¿ƒ¿««∆¿≈
ÌˆBÚ ÏÚ ‰ÓÈÏÚÓ ‡È‰L∆ƒ«¿ƒ»«∆

˙e¯È‰a‰Â ˙e˜È‰a‰ האור של «¿ƒ¿«¿ƒ
עצמו a˙pL‡¯מצד BÓÎe ,Ï"pk««¿∆ƒ¿»≈

‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡L ÏÈÚÏ¿≈∆«¿«¿«¿»«¿ƒ»
‰¯Bz‰ ÈLe·Ï ÏÚ È‡»̃≈«¿≈«»
BBˆ¯e B˙ÓÎÁ Ì‰L ,˙BˆÓeƒ¿∆≈»¿»¿

,‰"aw‰ ÏL'לבושים' המשמשים ∆«»»
האור  את באמצעותם לקלוט לנשמה

בגןֿעדן  ‰Bz¯‰האלוקי  Ìb È¯‰Â«¬≈««»
ÌÈ¯·„a eLaÏ˙ ˙BˆÓeƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ
ÏL ÔÈÚ e‰fL ,ÌÈiÓLb«¿ƒƒ∆∆ƒ¿»∆
BzÏÎÈaL ÔÂÈk ,ÌÓ‡ .ÌÏÚ‰∆¿≈»¿»≈»∆ƒ»¿

המעלים ה'לבוש' ÌÈÏÚ‰Ï¿«¿ƒשל
‰fÓ È¯‰ ,¯B‡‰ ˙‡ LÈaÏ‰Ïe¿«¿ƒ∆»¬≈ƒ∆

BL¯LaL ÁÎeÓ ‡Ùeb ההעלם »»∆¿»¿
האור על BÈ˙¯שמסתיר ‰ÏÚ ‡e‰«¬∆≈

LÈaÏ‰Ï ÏBÎÈ ÔÎlL ,¯B‡‰Ó≈»∆»≈»¿«¿ƒ
ÈeÏÈ‚aL ‡l‡ ,¯B‡‰ ˙‡∆»∆»∆¿ƒ

BÈ˙¯,בפועל  ‰hÓÏ ‡e‰¿«»≈
,ÌÓ‡ .ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa ‰NÚpL∆«¬»¿ƒ«∆¿≈»¿»
ÌÏÚ‰‰ ˙¯Ò‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»««∆¿≈
Ï"pÎÂ ,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«¿»≈¿««

¯ÊBÁ ¯B‡c ‰ÏÚn‰ ÔÈÚa לגבי ¿ƒ¿«««¬»¿≈
מאיר  ישר' ב'אור שאמנם ישר' 'אור

ב'אור  שמאיר האור אבל יותר רב אור

יותר  מיוחד, ותוקף חוזק בו יש חוזר'

ישר'. ב'אור מאשר

·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ51 ב'שיר ¿∆«∆»
‚B'השירים' ÚÏq‰ ÈÂ‚Áa È˙BÈ»ƒ¿«¿≈«∆«

המסתתרת היונה ‡˙היינו ÈÈ‡¯‰«¿ƒƒ∆
,CÏB˜ ˙‡ ÈÈÚÈÓL‰ CÈ‡¯Ó«¿«ƒ«¿ƒƒƒ∆≈

È‡˜ È˙BÈ הכוונה,‰ÓLp‰ ÏÚ »ƒ»≈««¿»»
‰‚È¯„n‰ ¯˙Òa ÚÏq‰ ÈÂ‚Áa¿«¿≈«∆«¿≈∆««¿≈»

מסתתרת  שהנשמה ÏÚהיינו È‡»̃≈«
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈
Ûe‚a ‰ÓLp‰ ˙eLaÏ˙‰aL∆¿ƒ¿«¿«¿»»¿
ÔÓÊa Ë¯Ù·e ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒƒ¿»ƒ¿«

,˙eÏb‰ על וההסתר ההעלם כאשר «»
גדול  הוא הקדושה ועל האלוקות

hÓÏ‰,במיוחד  ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰p‰ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»ƒ≈«¿»«¿≈»¬»¿«»
היא והעבודה הנשמה אור על גדול והסתר העלם יש שבו Ìei˜aבמקום Ô‰≈¿ƒ

¯e¯È·a Ô‰Â (‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡ ˙ÈÁa) ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿¿ƒ««¿«¿«¿»«¿ƒ»¿≈¿≈
dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡ ˙ÈÁa) ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ CekÈÊÂ¿ƒ«¿∆∆««¬ƒ¿ƒ««¿«¿«¿»∆≈»

,(‰¯È‡Ó,בהרחבה לעיל כמבואר ¿ƒ»
'B‚ CÈ‡¯Ó ˙‡ ÈÈ‡¯‰ ‰NÚ«¬∆«¿ƒƒ∆«¿«ƒ
מתבטלים  וההסתרים ההעלמות וכל

העילוי. בתכלית מתעלית והנשמה

ÔÈÚ e‰ÊÂ (Â של הפנימי התוכן ¿∆ƒ¿«
˙B‡¯Ó ,˙B‡·Bv‰ ˙B‡¯Ó«¿«¿«¿

,ÌÈa¯ ÔBLÏ מראות סוגי שני יש כי ¿«ƒ
‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡«¿«¿«¿»«¿ƒ»
,‰¯È‡Ó dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡Â¿«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»

באריכות  לעיל ∆≈¿Ô‰ÈzLeכמבואר
(˙B‡¯Ó) ÌLa ˙B‡¯˜ƒ¿»¿≈«¿

‰Êa ÔÈÚ‰Â .˙B‡·Bv‰52, «¿¿»ƒ¿»»∆
המושג  של הפנימית המשמעות

p‰c53e‡ˆiLk‰"צובאות" ¿ƒ≈¿∆»¿
ÌLa e‡¯˜ ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒƒ¿¿¿≈

'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ54, בתורה שכתוב כפי ƒ¿¬»»
ה' צבאות כל יצאו הזה היום "בעצם

מצרים" Úe„ÈÂ55ÌLcמארץ ¿»«¿≈
˙B‡·ˆ הקדושים משמותיו אחד הוא ¿»

פעמים  הנקרא הוא ברוך הקדוש של

זה  ושם צבאות" "ה' בשם בתנ"ך רבות

È‡˜ מכוון˙e˜Ï‡‰ ÏÚ »≈«»¡…
,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·aL כפי ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

ומתלבש  יורד האלוקי שהאור

בעלי  נבראים יש שבהם אלו בעולמות

מוגדרת  ÔÈÚaמציאות ¯‡B·nÎÂ¿«¿»¿ƒ¿«
‰pÁהנביא שמואל È‰L‡אם «»∆ƒ

˙‡ ‡B¯˜Ï ‰ÏÈÁz ‰Á˙t»¿»¿ƒ»ƒ¿∆
˙B‡·ˆ ÌMa ‰"aw‰56, «»»«≈¿»

בן  לה שייתן מה' בקשה בה בתפילתה

לקדוש  שפנתה הראשונה הייתה והיא

נדר  "ותדר (ככתוב זה בשם הוא ברוך

בעני  תראה ראה אם צבאות ה' ותאמר,

ˆ·‡B˙אמתך...) ÔÈÚ ÌÓ‡»¿»ƒ¿«ƒ¿
‡e‰ '˙B‡·v'‰L eÈ‰ ,'ÈÂ‰¬»»«¿∆«¿»

'ÈÂ‰ ÌLÏ ÏÙËÂ ÏËa56, »≈¿»≈¿≈¬»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83



טו h"iyz'd ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay

ועֹוד  האֹור], ּבבחינת הּוא הּנׁשמה ׁשרׁש ְְְִִִֵֶַַָָָֹהּנה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו כּו', יֹותר הּמלך 47למעלה עם ְְְִֵֶֶֶַַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו ׁשם, יׁשבּו ּבמי 48ּבמלאכּתֹו ְְְְְְִִֵַַַָָָ

ירדה  ּומּׁשם צּדיקים. ׁשל ּבנׁשמֹותיהם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָנמל

ּגדֹולה  ירידה ׁשּזֹוהי הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָלמּטה

הזּו הּירידה ּכל ּכדאי ּומּכלֿמקֹום ְְְִִֵַַַָָָָּביֹותר.

ּכמאמר  הּירידה , עלֿידי  ׁשּנעׂשית העלּיה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבׁשביל

היא  ׁשהעלּיה לֹומר ּובהכרח עלּיה, צֹור ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָירידה

והע  הּנׁשמֹות. מּׁשרׁש ּדהּנה למעלה ּבזה, נין ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

וגם  ּבהגּבלה . הּוא מּיא, אגלידּו רקיע, ְְְְְִִִִַַַַַָָָָּבחינת

הרי  עצמם, מּצד מדידה להם ּׁשאין מים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבחינת

וגם  הּכלים. וצּורת מדידת לפי מׁשּתּנים ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַהם

לגמרי, ּובליּֿגבּול ּבפׁשיטּות ׁשהּוא האֹור ְְְְְְִִִִֵֶַַָּבחינת

ּבֹו ׁשּיׁש ּבהכרח הרי אֹור, להיֹותֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָמּכלֿמקֹום

ׁשּקֹודם  האֹור ּבחינת ּגם ׁשהרי הגּבלה, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָאיזֹו

ולא  אֹור מהּות ׁשהּוא ּגּופא הא הּנה ְְִִֵֶַַָָֹהּצמצּום,

האֹור  היֹות עם הגּבלה, זה הרי אחר, ְֱֲִֵֵֶַַַָָָמהּות

ּבליּֿגבּול  לבחינת להּגיע ּובכדי הּמאֹור. ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָמעין

הּנׁשמה  ירידת עלֿידי ּדוקא זה הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהאמיּתי,

מאלקּות, הפכים ׁשהם הּבהמית ונפׁש ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָֹּבגּוף

הּנפׁש את ׁשּמהּפ זֹו ׁשעבֹודה לפי ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָוהינּו

ּבכל  ׁשּבאדם, הּבליּֿגבּול ּבבחינת היא ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָהּבהמית,

מלמעלה 49מאד ּגם לֹו נמׁש עלֿידיֿזה ולכן , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

הּקּב"ה  ׁשל מּדתֹו ּכי האמי ּתי, ּבליּֿגב ּול ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָּבחינת

מּדה  ּכנגד מּדה עלֿידי 50היא הּנה ולכן , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

לבחינת  מּגיע הּוא הרי ,מאד ּדבכל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹהעבֹודה

.יתּבר עצמּותֹו ׁשהּוא האמיּתי ְְְְֲִִִִֵֶַָָּבליּֿגבּול
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השלושה  מבין eÎ',נעלית ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ „BÚÂ אלא ], בלבד זו ולא ¿¿«¿»≈

עליונה  הכי בדרגה רק לא ומקור שורש ישראל לנשמות יש דבר של שלאמיתו

מקור  בעצמו, הוא ברוך הקדוש אצל אלא הצמצום, לפני שהוא כפי האור, של

האורות, e˙kL·כל BÓÎe47,ÌL e·LÈ BzÎ‡ÏÓa ÍÏn‰ ÌÚ ¿∆»ƒ«∆∆ƒ¿«¿»¿»
במשמעות  הפסוק את ומפרשים

הוא  ברוך שהקדוש בשעה שכביכול

לצידו  שנכחו מי היו העולם את ברא

e¯Ó‡Â כך Ï"Êעל eÈ˙Ba¯48 ¿»¿«≈«
CÏÓ ÈÓa האם הוא ברוך הקדוש ¿ƒƒ¿«

העולם  את ∆≈¿Ì‰È˙BÓLa¿ƒלברוא
ÌÈ˜Ècˆ ÏL שנשמות ונמצא ∆«ƒƒ

ומושרשות  קיימות היו ישראל

הרצון  שעלה לפני עוד באלוקות

עולמות. ממקורה ÌMÓeלברוא ƒ»
הוא  ברוך הקדוש אצל הנעלה ושורשה

hÓÏ‰הנשמה È¯„‰בעצמו »¿»¿«»
È‰BfL ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a¿¿∆∆««¬ƒ∆ƒ
ŒÏkÓe .¯˙BÈa ‰ÏB„b ‰„È¯È¿ƒ»¿»¿≈ƒ»
‰„È¯i‰ Ïk È‡„k ÌB˜Ó»¿«»«¿ƒ»

והעצומה ÏÈ·Laהגדולה eÊ‰«ƒ¿ƒ
˙ÈNÚpL ‰iÏÚ‰ דבר של בסופו »¬ƒ»∆«¬≈

¯Ó‡Ók ,‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»¿«¬«
,‰iÏÚ C¯Bˆ ‰„È¯È מטרת שכל ¿ƒ»∆¬ƒ»

בשביל  היא מלכתחילה הירידה

נעלה  למצב עלייה תהיה מכן שלאחר

הירידה  קודם שהיה מזה יותר

‡È‰ ‰iÏÚ‰L ¯ÓBÏ Á¯Î‰·e¿∆¿≈««∆»¬ƒ»ƒ
˙BÓLp‰ L¯MÓ ‰ÏÚÓÏ שם ¿«¿»ƒ…∆«¿»

לא  שאם הירידה קודם הנשמה הייתה

מהירידה. יש תועלת איזו כן

˙ÈÁa ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ«
,‡iÓ e„ÈÏ‚‡ ,ÚÈ˜¯ הרקיע »ƒ«ƒ¿ƒ«»

וקפאו  הגלידו שהמים מכך שנעשו

מים  "אור של השלישי לשלב והכוונה

יש  כבר בו הבריאה בתהליך רקיע"

גם  הוא זה (ומעין גשמית מציאות

באור  שהיא כפי "רקיע" בבחינת

Ïa‚‰a‰העליון) ‡e‰ מציאות עם ¿«¿»»
ומוגבלת. ÌÈÓמוגדרת ˙ÈÁa Ì‚Â של האמור בתהליך השני השלב ¿«¿ƒ««ƒ
רקיע" מים Ì‰Ï"אור, ÔÈ‡MלמיםÌÓˆÚ „vÓ ‰„È„Ó ואדרבה ∆≈»∆¿ƒ»ƒ««¿»

מוגבלת, לא והשפעה זרימה מסמלים ÈÙÏהמים ÌÈpzLÓ Ì‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
ÌÈÏk‰ ˙¯eˆÂ ˙„È„Ó מציאות לא הם עצמם המים שבגשמיות כשם ¿ƒ«¿««≈ƒ

המים  את שופכים כאשר אבל ומתפשט שזורם דבר אלא מוגדרים קצוות עם

של  ולצורה ולהגבלות למידות בהתאם משתנית ומצבם צורתם הרי כלי לתוך

מוגבלת. מים בחינת גם אלא מוגבלת היא "רקיע" בחינת רק לא כן ואם הכלי,

¯B‡‰ ˙ÈÁa Ì‚Â"רקיע מים "אור של בתהליך הראשון e‰L‡השלב ¿«¿ƒ«»∆
עצמו מצד והגדרהeËÈLÙa˙האור 'ציור' È¯Ó‚Ï,ללא Ïe·bŒÈÏ·e ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿«¿≈

¯B‡ B˙BÈ‰Ï ÌB˜ÓŒÏkÓ ולא ƒ»»ƒ¿
והתפשטות  הארה אלא עצמו המאור

המאור, LiLמעצם Á¯Î‰a È¯‰¬≈¿∆¿≈«∆≈
Ìb È¯‰L ,‰Ïa‚‰ BÊÈ‡ Ba≈«¿»»∆¬≈«
eˆÓv‰ Ì„BwL ¯B‡‰ ˙ÈÁaÌ ¿ƒ«»∆∆«ƒ¿

ולהתפשטות  להארה גבול אין ואמנם

זאת בכל Ùeb‡שלו, ‡‰ ‰p‰ זה ƒ≈»»
ÏÂ‡עצמו ¯B‡ ˙e‰Ó ‡e‰L∆«¿…

,‰Ïa‚‰ ‰Ê È¯‰ ,¯Á‡ ˙e‰Ó««≈¬≈∆«¿»»
¯B‡n‰ ÔÈÚÓ ¯B‡‰ ˙BÈ‰ ÌÚƒ¡»≈≈«»
תכונות  יש שלאור זה עם יחד כי

למאור  דומה אותו שעושים ומאפיינים

ולא  האור שהוא העובדה עצם עצמו,

מסוימת  והגדרה הגבלה היא המאור

רק  לא מושרשת הנשמה אם שגם כך

רק  ולא ב"מים" גם אלא ב"רקיע"

זה  אין עדיין ב"אור", גם אלא ב"מים"

להיות. שיכול העילוי ≈¿È„Î·eƒתכלית
Ïe·bŒÈÏa ˙ÈÁ·Ï ÚÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ¿ƒ«¿ƒ¿

,ÈzÈÓ‡‰ אין שבו עצמו המאור »¬ƒƒ
כלל  הגבלה ושום גדר Ê‰שום È¯‰¬≈∆

‰ÓLp‰ ˙„È¯È È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈¿ƒ««¿»»
Ì‰L ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a¿¿∆∆««¬ƒ∆≈

˙e˜Ï‡Ó ÌÈÎÙ‰ ומעלימים ¬»ƒ≈¡…
האלוקות, על ÈÙÏומסתירים eÈ‰Â¿«¿¿ƒ

Ct‰nL BÊ ‰„B·ÚL בכוח האדם ∆¬»∆¿«≈
שלו ‰ÈÓ‰a˙,הנשמה LÙp‰ ˙‡∆«∆∆««¬ƒ

Ïe·bŒÈÏa‰ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ««¿ƒ¿
,Ì„‡aL עבודה זו האדם מצד ∆»»»

שלו  מההגבלות לצאת אותו שמחייבת

ה' עובד הוא E„‡Óובכך ÏÎa49, ¿»¿…∆
שלך, ה"מאד" בכל גם שמשמעו

שלך מההגבלות ŒÏÚלמעלה ÔÎÏÂ¿»≈«
‰ÊŒÈ„È מהגדרים יציאה של העבודה ¿≈∆

BÏוההגבלות CLÓ לאדם‰ÏÚÓÏÓ Ìbאל מתעלית ÈÁa˙ונשמתו ƒ¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ«
„‚k ‰cÓ ‡È‰ ‰"aw‰ ÏL B˙cÓ Èk ,ÈzÈÓ‡‰ Ïe·bŒÈÏa¿ƒ¿»¬ƒƒƒƒ»∆«»»ƒƒ»¿∆∆

‰cÓ50,E„‡Ó ÏÎ·c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ÔÎÏÂ גבול , בלי ƒ»¿»≈ƒ≈«¿≈»¬»ƒ¿»¿…∆
האדם e‰L‡מצד ÈzÈÓ‡‰ Ïe·bŒÈÏa ˙ÈÁ·Ï ÚÈbÓ ‡e‰ È¯‰¬≈«ƒ«ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»¬ƒƒ∆

.C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈
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LÈÂ ּגם הּוא ׁשעלּֿדרֿזה להֹוסיף, ¿≈ְִֶֶֶֶַַ

יׁשנֹו ּבּה ּגם ׁשהרי הּמאירה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָּבאסּפקלריא

הּבהיקּות  עֹוצם על מעלימה ׁשהיא ההעלם, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָענין

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּכּנ"ל, ְְְְְִִֵֵֶַַַָוהּבהירּות

הּתֹורה  לבּוׁשי  על קאי  הּמאירה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשאסּפקלריא

והרי  הּקּב"ה, ׁשל ּורצֹונֹו חכמתֹו ׁשהם ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּומצֹות,

ּגׁשמּיים, ּבדברים נתלּבׁשּו ּומצֹות הּתֹורה ְְְְְִִִִִִַַַַָָּגם

ׁשּביכלּתֹו ּכיון אמנם, העלם. ׁשל ענין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשּזהּו

ּגּופא  מּזה הרי האֹור, את ּולהלּביׁש ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָלהעלים

ׁשּלכן  מהאֹור, יֹותר נעלה הּוא ׁשּבׁשרׁשֹו ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָמּוכח

הּוא  ׁשּבגילּוי אּלא האֹור, את להלּביׁש ְְְִִֶֶֶַָָָיכֹול

אמנם, העלם. ּבחינת ׁשּנעׂשה יֹותר, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָלמּטה

יֹותר, למעלה מּגיעים ההעלם הסרת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָעלֿידי

מה  וזהּו חֹוזר. ּדאֹור הּמעלה ּבענין ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָוכּנ"ל

את 51ּׁשּכתּוב  הראיני גֹו' הּסלע ּבחגוי יֹונתי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ

על  קאי יֹונתי ,קֹול את הׁשמיעיני ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָמראי

על  קאי הּמדריגה ּבסתר הּסלע ּבחגוי ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּנׁשמה,

ּבגּוף  הּנׁשמה ׁשּבהתלּבׁשּות וההסּתר ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָההעלם

 ֿ ּומּכל הּגלּות, ּבזמן ּובפרט הּבהמית, ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָונפׁש

הן  למּטה, העבֹודה עלֿידי ּדוקא הּנה ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָמקֹום

אסּפקלריא  (ּבחינת ּומצֹות הּתֹורה ְְְְְְִִִַַַַַָָּבקּיּום

ונפׁש הּגּוף וזיּכּו ּבבירּור והן ְְְְְִִֵֵֶֶַַָהּמאירה)

מאירה), ׁשאינּה אסּפקלריא (ּבחינת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָהּבהמית

גֹו'. מראי את הראיני ְְֲִִִֶֶַַַַנעׂשה

לׁשֹון e‰ÊÂו) מראֹות הּצֹובאֹות, מראֹות ענין ¿∆ְְְְְִַַַַ

הּמאירה  אסּפקלריא ְְְְִִַַַַַָָרּבים,

נקראֹות  ּוׁשּתיהן מאירה, ׁשאינּה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָואסּפקלריא

ּבזה  והענין הּצֹובאֹות. (מראֹות) ּדהּנה 52ּבׁשם ,53 ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָ

צבאֹות  ּבׁשם נקראּו מּמצרים יׂשראל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָּכׁשּיצאּו

וידּוע 54הוי' האלקּות 55, על קאי צבאֹות ּדׁשם ְְְֱֲֵֵַַָָָָָָֹ

את  לקרֹוא ּתחילה ּפתחה ׁשהיא חּנה ּבענין וכּמבֹואר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

צבאֹות  ּבּׁשם ּבטל 56הּקּב"ה הּוא ׁשה'ּצבאֹות' הינּו הוי', צבאֹות ענין אמנם , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
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‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ העבודה של שבכוחה לעיל האמור מעין ¿≈¿ƒ∆«∆∆∆

הנפש  של ההעלם עם העבודה היינו מאירה', שאינה 'אספקלריא בדרך

העילוי  לתכלית הנשמה את להביא È¯Ï˜tÒ‡a‡הבהמית, Ìb ‡e‰«»«¿«¿«¿»
BLÈ da Ìb È¯‰L ,‰¯È‡n‰מסויימת ‰‰ÌÏÚ,במידה ÔÈÚ «¿ƒ»∆¬≈«»∆¿ƒ¿««∆¿≈
ÌˆBÚ ÏÚ ‰ÓÈÏÚÓ ‡È‰L∆ƒ«¿ƒ»«∆

˙e¯È‰a‰Â ˙e˜È‰a‰ האור של «¿ƒ¿«¿ƒ
עצמו a˙pL‡¯מצד BÓÎe ,Ï"pk««¿∆ƒ¿»≈

‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡L ÏÈÚÏ¿≈∆«¿«¿«¿»«¿ƒ»
‰¯Bz‰ ÈLe·Ï ÏÚ È‡»̃≈«¿≈«»
BBˆ¯e B˙ÓÎÁ Ì‰L ,˙BˆÓeƒ¿∆≈»¿»¿

,‰"aw‰ ÏL'לבושים' המשמשים ∆«»»
האור  את באמצעותם לקלוט לנשמה

בגןֿעדן  ‰Bz¯‰האלוקי  Ìb È¯‰Â«¬≈««»
ÌÈ¯·„a eLaÏ˙ ˙BˆÓeƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ
ÏL ÔÈÚ e‰fL ,ÌÈiÓLb«¿ƒƒ∆∆ƒ¿»∆
BzÏÎÈaL ÔÂÈk ,ÌÓ‡ .ÌÏÚ‰∆¿≈»¿»≈»∆ƒ»¿

המעלים ה'לבוש' ÌÈÏÚ‰Ï¿«¿ƒשל
‰fÓ È¯‰ ,¯B‡‰ ˙‡ LÈaÏ‰Ïe¿«¿ƒ∆»¬≈ƒ∆

BL¯LaL ÁÎeÓ ‡Ùeb ההעלם »»∆¿»¿
האור על BÈ˙¯שמסתיר ‰ÏÚ ‡e‰«¬∆≈

LÈaÏ‰Ï ÏBÎÈ ÔÎlL ,¯B‡‰Ó≈»∆»≈»¿«¿ƒ
ÈeÏÈ‚aL ‡l‡ ,¯B‡‰ ˙‡∆»∆»∆¿ƒ

BÈ˙¯,בפועל  ‰hÓÏ ‡e‰¿«»≈
,ÌÓ‡ .ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa ‰NÚpL∆«¬»¿ƒ«∆¿≈»¿»
ÌÏÚ‰‰ ˙¯Ò‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»««∆¿≈
Ï"pÎÂ ,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«¿»≈¿««

¯ÊBÁ ¯B‡c ‰ÏÚn‰ ÔÈÚa לגבי ¿ƒ¿«««¬»¿≈
מאיר  ישר' ב'אור שאמנם ישר' 'אור

ב'אור  שמאיר האור אבל יותר רב אור

יותר  מיוחד, ותוקף חוזק בו יש חוזר'

ישר'. ב'אור מאשר

·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ51 ב'שיר ¿∆«∆»
‚B'השירים' ÚÏq‰ ÈÂ‚Áa È˙BÈ»ƒ¿«¿≈«∆«

המסתתרת היונה ‡˙היינו ÈÈ‡¯‰«¿ƒƒ∆
,CÏB˜ ˙‡ ÈÈÚÈÓL‰ CÈ‡¯Ó«¿«ƒ«¿ƒƒƒ∆≈

È‡˜ È˙BÈ הכוונה,‰ÓLp‰ ÏÚ »ƒ»≈««¿»»
‰‚È¯„n‰ ¯˙Òa ÚÏq‰ ÈÂ‚Áa¿«¿≈«∆«¿≈∆««¿≈»

מסתתרת  שהנשמה ÏÚהיינו È‡»̃≈«
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈
Ûe‚a ‰ÓLp‰ ˙eLaÏ˙‰aL∆¿ƒ¿«¿«¿»»¿
ÔÓÊa Ë¯Ù·e ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒƒ¿»ƒ¿«

,˙eÏb‰ על וההסתר ההעלם כאשר «»
גדול  הוא הקדושה ועל האלוקות

hÓÏ‰,במיוחד  ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰p‰ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»ƒ≈«¿»«¿≈»¬»¿«»
היא והעבודה הנשמה אור על גדול והסתר העלם יש שבו Ìei˜aבמקום Ô‰≈¿ƒ

¯e¯È·a Ô‰Â (‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡ ˙ÈÁa) ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿¿ƒ««¿«¿«¿»«¿ƒ»¿≈¿≈
dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡ ˙ÈÁa) ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ CekÈÊÂ¿ƒ«¿∆∆««¬ƒ¿ƒ««¿«¿«¿»∆≈»

,(‰¯È‡Ó,בהרחבה לעיל כמבואר ¿ƒ»
'B‚ CÈ‡¯Ó ˙‡ ÈÈ‡¯‰ ‰NÚ«¬∆«¿ƒƒ∆«¿«ƒ
מתבטלים  וההסתרים ההעלמות וכל

העילוי. בתכלית מתעלית והנשמה

ÔÈÚ e‰ÊÂ (Â של הפנימי התוכן ¿∆ƒ¿«
˙B‡¯Ó ,˙B‡·Bv‰ ˙B‡¯Ó«¿«¿«¿

,ÌÈa¯ ÔBLÏ מראות סוגי שני יש כי ¿«ƒ
‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡«¿«¿«¿»«¿ƒ»
,‰¯È‡Ó dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡Â¿«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»

באריכות  לעיל ∆≈¿Ô‰ÈzLeכמבואר
(˙B‡¯Ó) ÌLa ˙B‡¯˜ƒ¿»¿≈«¿

‰Êa ÔÈÚ‰Â .˙B‡·Bv‰52, «¿¿»ƒ¿»»∆
המושג  של הפנימית המשמעות

p‰c53e‡ˆiLk‰"צובאות" ¿ƒ≈¿∆»¿
ÌLa e‡¯˜ ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒƒ¿¿¿≈

'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ54, בתורה שכתוב כפי ƒ¿¬»»
ה' צבאות כל יצאו הזה היום "בעצם

מצרים" Úe„ÈÂ55ÌLcמארץ ¿»«¿≈
˙B‡·ˆ הקדושים משמותיו אחד הוא ¿»

פעמים  הנקרא הוא ברוך הקדוש של

זה  ושם צבאות" "ה' בשם בתנ"ך רבות

È‡˜ מכוון˙e˜Ï‡‰ ÏÚ »≈«»¡…
,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·aL כפי ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

ומתלבש  יורד האלוקי שהאור

בעלי  נבראים יש שבהם אלו בעולמות

מוגדרת  ÔÈÚaמציאות ¯‡B·nÎÂ¿«¿»¿ƒ¿«
‰pÁהנביא שמואל È‰L‡אם «»∆ƒ

˙‡ ‡B¯˜Ï ‰ÏÈÁz ‰Á˙t»¿»¿ƒ»ƒ¿∆
˙B‡·ˆ ÌMa ‰"aw‰56, «»»«≈¿»

בן  לה שייתן מה' בקשה בה בתפילתה

לקדוש  שפנתה הראשונה הייתה והיא

נדר  "ותדר (ככתוב זה בשם הוא ברוך

בעני  תראה ראה אם צבאות ה' ותאמר,

ˆ·‡B˙אמתך...) ÔÈÚ ÌÓ‡»¿»ƒ¿«ƒ¿
‡e‰ '˙B‡·v'‰L eÈ‰ ,'ÈÂ‰¬»»«¿∆«¿»

'ÈÂ‰ ÌLÏ ÏÙËÂ ÏËa56, »≈¿»≈¿≈¬»»
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הוי' לׁשם הּנבראים 56וטפל ּביטּול ענין והּוא , ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ

ענין  וזהּו מהעֹולמֹות. ׁשּלמעלה ְְְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹלהאלקּות

אסּפקלריא  (ּגם ּדמראה הּצֹובאֹות, ְְְְְְְַַַַַַַָָמראֹות

ההעלם  ׁשּמּצד ההעלם, ענין הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּמאירה)

היא  והעבֹודה הּנבראים, ויׁשּות מציאּות ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָנעׂשה

הּוא  י ֹותר ּובפרטּיּות ּבּנבראים. ּביטּול ְְְִִִִִִֵַָָלפעֹול

הּנ ירידת והסּתרים ענין ּבהעלמֹות למּטה ׁשמה ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

לפעֹול  היא והעבֹודה הּבהמית, ונפׁש ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָּדגּוף

להוי'. ּובטל טפל ׁשּיהיה הוי', ּדצבאֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהענין

ּבהענין  ההתּבֹוננּות עלֿידי הּוא זה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָוענין

ּדיליּה ּבּצבא הּוא ׁשאֹות ּגּופא, הינּו57ּדצבאֹות , ְְִִֵֶַַָָָָ

ויׁשּותם, ּבמציאּותם ׁשהם ּכפי הּנבראים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּכל

הּוא  הּכל וכּו', ׂשרים מהע' ׁשּנׁשּתלׁשלּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹלאחרי

ׁשּזֹוהי  ּבלבד, אחת אֹות מּבחינת יתּבר ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָמאּתֹו

ּוברכֹות  ּדזמרה ּדפסּוקי ההתּבֹוננּות ְְְְְְְִִִִֵַָָּכללּות

לקריאתֿׁשמע  ההקּדמה ׁשהיא ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָקריאתֿׁשמע

הּוא  זֹו התּבֹוננּות ועלֿידי ְְְְְְִֵֵֶֶַּוׁשמֹונהֿעׂשרה,

אׁשר  הוי', צבאֹות ענין ּופֹועל ההעלם את ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמבּטל

ׁשּמראֹות  ּגם וזהּו להוי'. ּובטל טפל הּוא ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּכל

למּטה  לפעֹול ּכדי ּכי מּנחׁשת, היּו ְְְְְִִִֵֶַַָָֹהּצֹובאֹות

נחּוׁשה  ּדמצח ּבאֹופן העבֹודה להיֹות ,58צריכה ְְְְְְֲֲִִִֶָָָָ

מּפני 59ּכמאמר  יבֹוׁש ׁשּלא כּו', ּכּנמר עז הוי ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַָֹ

כּו' הּתֹורה,60הּמלעיגים עלֿידי הּוא לזה והּכח . ְְְְִִֵֶַַַַַַָֹ

ראׁשיּֿתיבֹות  נחׁשת, ּבתיבת ּכן ּגם מרּומז ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָֹוזה

ּתֹורה 61נֹובלֹות  ׁשּלמעלה .62חכמה ְְְְֶַָָָָ

וכּנֹו,p‰Â‰ז) הּכּיֹור נעׂשה הּצֹובאֹות מּמראֹות ¿ƒ≈ְְְֲִִַַַַַָ

ידיהם  את גֹו' ורחצּו נאמר זה ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָועל

ידיהם  ורחצּו הּמּדֹות, הם ּדידיהם רגליהם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָואת
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רע"א.57) טז, חגיגה וראה שם. בא אוה"ת ד.58)ראה מח, מ"כ.59)ישעי' פ"ה או"ח 60)אבות אדה"ז ושו"ע טור

ה.61)בתחלתו. פי"ז, ד.62)ב"ר קיא, הוספות תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡‰Ï ÌÈ‡¯·p‰ ÏeËÈa ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ¿»¡…∆¿«¿»

ÔÈÚ e‰ÊÂ .˙BÓÏBÚ‰Ó של הפנימית הרוחנית B‡¯Ó˙המשמעות ≈»»¿∆ƒ¿««¿
‰‡¯Óc ,˙B‡·Bv‰ דרכה עובר שהאור זכוכית כל – (Ìbבמשל «¿¿«¿»«

‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡ בהירה ‰‰ÌÏÚזכוכית ÔÈÚ ‡e‰ האור ) על «¿«¿«¿»«¿ƒ»ƒ¿««∆¿≈
באמצעות  שלא מאיר שהוא כפי

לכך  הכוונה – ובנמשל ה'אקספלריא',

ונבראים  עולמות ולהחיות לרדת שכדי

דרך  עובר האלוקי האור מוגבלים,

את  ומעלימה המסתירה 'אספקלריא'

עצמו מצד שהוא כפי »vnL∆ƒ„האור
ÌÏÚ‰‰ באור NÚ‰והצמצום «∆¿≈«¬∆

,ÌÈ‡¯·p‰ ˙eLÈÂ ˙e‡ÈˆÓ יש ¿ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ
נראים  והם יישות של תחושה לנבראים

עצמאית  כמציאות עצמם בעיני

‰„B·Ú‰Â הרוחנית ה' ‰È‡עבודת ¿»¬»ƒ
.ÌÈ‡¯·pa ÏeËÈa ÏBÚÙÏƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ

¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e של זה כללי עניין ƒ¿»ƒ≈
והעבודה  האלוקי האור על ההעלם

אדם  בכל שהוא כפי ההעלם את להסיר

‰ÓLp‰בפרט ˙„È¯È ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¿ƒ««¿»»
ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰a ‰hÓÏ¿«»¿«¿»¿∆¿≈ƒ

,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚c שכתוצאה ¿¿∆∆««¬ƒ
הרי  הללו, וההסתרים מההעלמות

אלוקית, נשמה באדם שיש למרות

כ'יש' עצמו את רואה האדם למעשה

הרוחנית B·Ú‰Â„‰ומציאות ¿»¬»
האדם  על ÏBÚÙÏהמוטלת ‡È‰ƒƒ¿

את  ‰ÈÂ',בעצמו ˙B‡·ˆc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿¬»»
.'ÈÂ‰Ï ÏË·e ÏÙË ‰È‰iL∆ƒ¿∆»≈»≈«¬»»

‰Ê ÔÈÚÂ ביטול בעצמו לפעול הדרך ¿ƒ¿»∆
È„ÈŒÏÚלאלוקות ‡e‰«¿≈

˙B‡·ˆc ÔÈÚ‰a ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿¿»ƒ¿»ƒ¿»
,‡Ùeb לתחושה להגיע כדי כלומר, »

"צבאות  ולהיקרא לאלוקות ביטול של

בעת  נקראו ישראל שבני (כפי ה'"

להתבונן  האדם על מצרים), יציאת

"צבאות" התואר של הפנימי בעניין

va·‡עצמו ‡e‰ ˙B‡L∆«»»
dÈÏÈc57, אלא שאינו בכך להתבונן ƒ≈

ה' של בצבאו Ì˙e‡ÈˆÓaאות Ì‰L ÈÙk ÌÈ‡¯·p‰ ÏkL eÈ‰«¿∆»«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿ƒ»
,'eÎÂ ÌÈ¯N 'Ú‰Ó eÏLÏzLpL È¯Á‡Ï ,Ì˙eLÈÂ האלוקי האור ¿≈»¿«¬≈∆ƒ¿«¿¿≈»»ƒ¿

משפיע  וצמצומים ירידות ריבוי שאחרי האור (במיוחד לעולם ונמשך היורד

שבעים  (כנגד רוחניים 'שרים' שבעים דרך עובר העולם) לאומות וחיות  קיום

לאלוקות  להתבטל וכדי האור על נוסף והסתר העלם הגורמים העולם) אומות

העולם  כל של החיות שכל להתבונן C¯a˙Èיש Bz‡Ó ‡e‰ Ïk‰«…≈ƒƒ¿»≈
,„·Ïa ˙Á‡ ˙B‡ ˙ÈÁaÓ בעצמו הוא ברוך הקדוש שלעומת היינו ƒ¿ƒ«««ƒ¿«

מזעיר  מעט רק הוא נבראים של עצום ריבוי להחיות ממנו שנשפע מה כל

בלבד  אחת אות כמשל הגדול, מאורו

˙eBa˙‰‰ ˙eÏÏk È‰BfL∆ƒ¿»«ƒ¿¿
˙BÎ¯·e ‰¯ÓÊc È˜eÒÙcƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿
‰Óc˜‰‰ ‡È‰L ÚÓLŒ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«∆ƒ««¿»»
Œ‰BÓLe ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ïƒ¿ƒ«¿«¿∆

,‰¯NÚ על באריכות מדובר בהם ∆¿≈
שכולם  רבים נבראים לברוא ה' גדולת

לפניו ‰˙eBa˙בטלים È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ¿¿
ÌÏÚ‰‰ ˙‡ Ïh·Ó ‡e‰ BÊ¿«≈∆«∆¿≈
היא  הבריאה כל שבאמת להכרה ומגיע

הבורא  לפני ואפס ÔÈÚכאין ÏÚBÙe≈ƒ¿«
‡e‰ Ïk‰ ¯L‡ ,'ÈÂ‰ ˙B‡·ƒ̂¿¬»»¬∆«…

.'ÈÂ‰Ï ÏË·e ÏÙË»≈»≈«¬»»
˙B‡·Bv‰ ˙B‡¯nL Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆«¿«¿

˙LÁpÓ eÈ‰,דווקאÈ„k Èk »ƒ¿…∆ƒ¿≈
‰hÓÏ ÏBÚÙÏ'ה'ישות מול אל ƒ¿¿«»

הנבראים  של וההסתרים וההעלמות

ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»¬»¿∆
‰LeÁ EÁˆÓc58, בתוקף היינו ¿ƒ¿¬¿»

שעבודת Ó‡Ók59¯מיוחד המשנה ¿«¬«
של באופן להיות צריכה ÊÚה' ÈÂ‰¡≈«

,'eÎ ¯Ópk בדוגמת היא ועזות «»≈
ומשמעות  נחושה. במצח התנהגות

למעליותא, חיובי, באופן הדברים

היא  הקדושה שמצד …∆lL‡בעזות
'eÎ ÌÈ‚ÈÚÏn‰ ÈtÓ LB·È60 ≈ƒ¿≈««¿ƒƒ

תוקף. בתוספת צורך יש שבשבילו דבר

‰ÊÏ Ák‰Â מול בתוקף לעמוד ¿«…«¿∆
להתפעל  ולא להתבייש ולא המלעיגים

ÊÂ‰מהם  ,‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«»¿∆
,˙LÁ ˙·È˙a Ôk Ìb ÊÓe¯Ó¿»«≈¿≈«¿…∆

˙BÏ·B ˙B·ÈzŒÈL‡¯61‰ÓÎÁ »≈≈¿»¿»
‰¯Bz ‰ÏÚÓlL62 היא התורה ∆¿«¿»»

מהחכמה  כביכול, ו'נושר', ש'נובל' מה

לכך  רומז והדבר העליונה, האלוקית

התורה. לימוד ידי על בא 'נחושת' של באופן המלעיגים מול לעמוד שהתוקף

˙B‡·Bv‰ ˙B‡¯nÓ ‰p‰Â (Ê ענין את מסמלות בהרחבה לעיל שכאמור ¿ƒ≈ƒ«¿«¿
לאלקות ‚B'הביטול eˆÁ¯Â ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,BpÎÂ ¯Bik‰ ‰NÚ«¬»«ƒ¿«¿«∆∆¡«¿»¬

,˙Bcn‰ Ì‰ Ì‰È„Èc ,Ì‰ÈÏ‚¯ ˙‡Â Ì‰È„È שנאמר ‡˙ כמו ∆¿≈∆¿∆«¿≈∆ƒ≈∆≈«ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

l`xyi ipa zcr lk z` dyn ldwie

הּלבּוׁשים  הם ורגליהם הּמּדֹות, ּבירּור ענין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַהּוא

רגליהם  את ורחצּו ּומעׂשה, ּדיּבּור ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָּדמחׁשבה

ּכּידּוע  הרעים, הּלבּוׁשים הסרת ענין 63הּוא ְְֲִִִַַַַַָָָָ

ּברגליהם  אבק העלּו מלכּות 64ּבענין הּוא ׁשרגל , ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ּומעׂשה  ּדּבּור מחׁשבה ענין והּוא ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָּדקליּפה,

ׁשּנתן ּדלעּומתֿזה  החכמה מּמי היא זֹו ּורחיצה . ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

והינּו, הּצֹובאֹות, מּמראֹות ׁשּנעׂשה ּבּכּיֹור ְְְְֲִִֶֶַַַַַָֹמׁשה

הּנפׁש ּובירּור ּומצֹות הּתֹורה לבּוׁשי ְְִֵֵֶֶֶַַַָׁשּגם

וענין  כּו'. החכמה ּבמי רחיצה צריכים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָהּבהמית

לּכניסה  הן הּמׁשּכן, עניני לכל הכנה הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָזה

ׁשּבחצר  הּמזּבח אל ּבקרבתם והן מֹועד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלאֹוהל

מֹועד  ׁשאֹוהל לעיל נתּבאר ּדהּנה מֹועד. ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָאֹוהל

מֹועד  אֹוהל וחצר האצילּות, עֹולם ּכנגד ְֲֲִֵֶֶֶַַָָהּוא

 ֿ ועל ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. עֹולמֹות ּכנגד ְְְְֲִִִֶֶַָָָָהּוא

מֹועד  לאֹוהל הּכניסה ׁשּבׁשביל מּובן ְְְִִִִֵֶֶֶַָָּפיֿזה

להיֹות  צרי ּבאצילּות, ההתּכּללּות ענין ְְְְֲִִִִִֶַַַָָׁשהּוא

החכמה  מּמי הרחיצה עלֿידי נֹוסף ְְְִִֵֵֵַַָָָָָּבירּור

הרחיצה  להיֹות ׁשּצריכה ּׁשּכתּוב ּומה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָׁשּבּכּיֹור.

היה  ׁשהּמזּבח  אף הּמזּבח, אל ּבקרבתם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּגם

 ֿ ּבריאה עֹולמֹות ּכנגד ׁשהּוא מֹועד אֹוהל ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָּבחצר

הּוא  ּביר ּור ׁשּכל לפי זה הרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָיצירהֿעׂשּיה,

אתּברירּו ּדוקא ּדבחכמה החכמה, ּגם 65עלֿידי . ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ

ּב'לּקּוטי  ּׁשּכתּוב מה עלּֿדר ׁשּזהּו לֹומר ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָיׁש

יקריב  ּכי ּדאדם ּבהּבאּור הּוא 66ּתֹורה' ׁשּתחילה , ְְְְִִִֵֶַַָָָָ

מן  ואחרּֿכ יקריב, ּכי אדם ׁשּזהּו הּתֹורה, ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעסק

הּנפׁש ּבירּור ענין ׁשהּוא ּתקריבּו, גֹו' ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהּבהמה

ּבּכּיֹור, מׁשה ׁשל הׁשּתּתפּותֹו ענין וזהּו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַֹהּבהמית.
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א'תתלג.63) ע' תשא אוה"ת תשס). חוקת (אוה"ת וישלח ס"פ תו"א א.64)ראה צא, רנד,65)חולין (היכלות) זח"ב ראה

ועוד. פ"ו. נקודות) דרושי (שער ח שער חיים עץ א.66)סע"ב. ג, ויקרא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מסמלת  שמאל ויד החסד מידת את מסמלת ימין שיד אליהו') ('פתח בזוהר

שהידיים  באדם גם הוא כך כביכול, באלוקות, שהוא וכשם הגבורה, מידת את

המידות עניין Ì‰È„Èהם eˆÁ¯Â'ה'ידיים וטהרת ÔÈÚניקוי ‡e‰ ¿»¬¿≈∆ƒ¿«
¯e¯Èaוהעלאת ‰ÌÈLe·lוזיכוך Ì‰ Ì‰ÈÏ‚¯Â ,˙Bcn‰ ≈«ƒ¿«¿≈∆≈«¿ƒ

,‰NÚÓe ¯eaÈc ‰·LÁÓc¿«¿»»ƒ«¬∆
הנפש  כוחות של הביטוי כלי שלושת

לפעול, כדי מתלבשת הנפש בהם

Ì‰ÈÏ‚¯ ˙‡ eˆÁ¯Â וטהרת ניקוי ¿»¬∆«¿≈∆
‰Ò¯˙ה'רגליים' ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¬»«

ÌÈÚ¯‰ ÌÈLe·l‰'ה'נדבקים «¿ƒ»»ƒ
ממח  כתוצאה דיבורים לנפש שבות,

רצויים, לא Úe„ik63ומעשים «»«
Ì‰ÈÏ‚¯a ˜·‡ eÏÚ‰ ÔÈÚa64, ¿ƒ¿«∆¡»»¿«¿≈∆

,‰tÈÏ˜c ˙eÎÏÓ ‡e‰ Ï‚¯L∆∆∆«¿ƒ¿ƒ»
¯eac ‰·LÁÓ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿««¬»»ƒ

‰ÊŒ˙ÓeÚÏc ‰NÚÓe המתבררים «¬∆ƒ¿«∆
במי  הרגלים רחיצת ידי על ומתעלים

לרבנו  אור' ב'תורה (וכמבואר הכיור

של  הפנימית המשמעות בביאור הזקן

נאבק  יעקב שכאשר ז"ל חכמינו דברי

כסא  עד עלה ה'אבק' עשו של שרו עם

מלכות  היא הכבוד] "[כסא הכבוד:

נתכלל  אבק בחינת שגם דאצילות

יעקב... של הבירור ידי על למעלה

עד  עלה דקליפה. מלכות הוא והאבק

והבירור  דקדושה מלכות הכבוד כסא

נכללת  דקליפה מלכות להיות הוא

דקדושה..."). במלכות

BÊ ‰ˆÈÁ¯e שנפעל והזיכוך הבירור ¿ƒ»
וה'רגלים' (המידות) ב'ידים'

הנפש  של ומעשה) דיבור (המחשבה,

‰ÓÎÁ‰ ÈnÓ ‡È‰ העליונה ƒƒ≈«»¿»
Bika¯האלוקית  ‰LÓ Ô˙pL∆»«…∆«ƒ

,˙B‡·Bv‰ ˙B‡¯nÓ ‰NÚpL∆«¬»ƒ«¿«¿
‰¯Bz‰ ÈLe·Ï ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈«»
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ¯e¯È·e ˙BˆÓeƒ¿≈«∆∆««¬ƒ

‰ˆÈÁ¯ ÌÈÎÈ¯ˆ וזיכוך טיהור ¿ƒƒ¿ƒ»
‰Ê ÔÈÚÂ .'eÎ ‰ÓÎÁ‰ ÈÓa¿≈«»¿»¿ƒ¿»∆

‰Î‰ ‡e‰ והקדמה,ÔkLn‰ ÈÈÚ ÏÎÏ בהם לעסוק הגישה שלפני ¬»»¿»ƒ¿¿≈«ƒ¿»
זו והיטהרות ב'רחיצה' צורך והקדמה‰Ôיש הכנה Ï‰B‡Ïבתור ‰ÒÈkÏ ≈«¿ƒ»¿∆

„ÚBÓ Ï‰B‡ ¯ˆÁaL ÁaÊn‰ Ï‡ Ì˙·¯˜a Ô‰Â „ÚBÓ שעם ≈¿≈¿»¿»»∆«ƒ¿≈«∆«¬«∆≈
והיטהרות. רחיצה מחייבת היא גם בחוץ הנעשית עבודה ≈p‰c¿ƒ‰היותה

ÏÈÚÏ ¯‡a˙ לשלוש המשכן של הכללית החלוקה (לגבי המאמר בתחילת ƒ¿»≈¿≈

הקדשים) וקודש עצמו מועד אוהל מועד, אוהל חצר – ∆∆Ï‰B‡Lמדריגות
‡e‰ „ÚBÓ Ï‰B‡ ¯ˆÁÂ ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ „‚k ‡e‰ „ÚBÓ≈¿∆∆»»¬ƒ«¬«∆≈
Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ „‚k¿∆∆»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿«ƒ∆»
˙eÏlk˙‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L „ÚBÓ Ï‰B‡Ï ‰ÒÈk‰ ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿∆≈∆ƒ¿««ƒ¿«¿
¯e¯Èa ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,˙eÏÈˆ‡a»¬ƒ»ƒƒ¿≈

ÛÒB הקודם והזיכוך הבירור על »
מועד  אוהל לחצר הכניסה »ŒÏÚלצורך

‰ÓÎÁ‰ ÈnÓ ‰ˆÈÁ¯‰ È„È¿≈»¿ƒ»ƒ≈«»¿»
·e˙kM ‰Óe .¯BikaL∆«ƒ«∆»
Ìb ‰ˆÈÁ¯‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL∆¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»«
Û‡ ,ÁaÊn‰ Ï‡ Ì˙·¯˜a¿»¿»»∆«ƒ¿≈««
Ï‰B‡ ¯ˆÁa ‰È‰ ÁaÊn‰L∆«ƒ¿≈«»»«¬«∆
˙BÓÏBÚ „‚k ‡e‰L „ÚBÓ≈∆¿∆∆»

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a אף ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
בעלייה  מדובר לא אם שלכאורה

להיות  כדי נעלית והיטהרות והתבטלות

צורך  איך לאצילות, ועולה נכלל

כך כל גדולה Ê‰בהיטהרות  È¯‰¬≈∆
¯e¯Èa ÏkL ÈÙÏ בירור גם ¿ƒ∆»≈

שמעלה  מהבירור נמוכה יותר במדריגה

לאצילות  המתברר È„ÈŒÏÚאת ‡e‰«¿≈
,‰ÓÎÁ‰הזוהר ÓÎÁ·c‰כדברי «»¿»ƒ¿»¿»

e¯È¯a˙‡ ‡˜Âc65 בירור כל «¿»ƒ¿¿ƒ
קשור  המדריגות, בכל והעלאה,

האלוקי  האור שבה החכמה בספירת

בשאר  מאשר שאת ביתר מאיר

הספירות.

¯ÓBÏ LÈ Ìb היה מדוע נוסף ביאור «≈«
עבודת  לפני והיטהרות ברחיצה צורך

בחצר  החיצון במזבח שהיתה הקרבנות

מועד  Ó‰אוהל C¯cŒÏÚ e‰fL∆∆«∆∆«
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ·e˙kM∆»¿ƒ≈»

·È¯˜È Èk Ì„‡c ¯e‡a‰a66, ¿«≈¿»»ƒ«¿ƒ
 ֿ דיבור מאמר על ביאור שהוא במאמר

ועוסק  יקריב" כי "אדם המתחיל

עבודת  של הפנימית במשמעות

הראשון ÏÈÁzL‰הקרבנות  השלב ∆¿ƒ»
לאלוקות  להתקרב כדי האדם בעבודת

,‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ‡e‰ בכיור רבנו משה שנתן החכמה מי עניין ,שהוא ≈∆«»
CkŒ¯Á‡Â ,·È¯˜È Èk Ì„‡ e‰fLואומר ממשיך ÔÓהפסוק ∆∆»»ƒ«¿ƒ¿««»ƒ

,e·È¯˜z 'B‚ ‰Ó‰a‰ זו בהתקרבות נוסף ועניין נוסף שלב e‰L‡וזהו «¿≈»«¿ƒ∆
‰LÓ ÏL B˙eÙzzL‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ .˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ¯e¯Èa ÔÈÚƒ¿«≈«∆∆««¬ƒ¿∆ƒ¿«ƒ¿«¿∆…∆

,¯Bikaהמאמר בתחילת לעיל ידי כאמור על היתה הרחיצה עיקר שאמנם «ƒ
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יז h"iyz'd ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay

הוי' לׁשם הּנבראים 56וטפל ּביטּול ענין והּוא , ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ

ענין  וזהּו מהעֹולמֹות. ׁשּלמעלה ְְְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹלהאלקּות

אסּפקלריא  (ּגם ּדמראה הּצֹובאֹות, ְְְְְְְַַַַַַַָָמראֹות

ההעלם  ׁשּמּצד ההעלם, ענין הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּמאירה)

היא  והעבֹודה הּנבראים, ויׁשּות מציאּות ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָנעׂשה

הּוא  י ֹותר ּובפרטּיּות ּבּנבראים. ּביטּול ְְְִִִִִִֵַָָלפעֹול

הּנ ירידת והסּתרים ענין ּבהעלמֹות למּטה ׁשמה ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

לפעֹול  היא והעבֹודה הּבהמית, ונפׁש ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָּדגּוף

להוי'. ּובטל טפל ׁשּיהיה הוי', ּדצבאֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהענין

ּבהענין  ההתּבֹוננּות עלֿידי הּוא זה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָוענין

ּדיליּה ּבּצבא הּוא ׁשאֹות ּגּופא, הינּו57ּדצבאֹות , ְְִִֵֶַַָָָָ

ויׁשּותם, ּבמציאּותם ׁשהם ּכפי הּנבראים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּכל

הּוא  הּכל וכּו', ׂשרים מהע' ׁשּנׁשּתלׁשלּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹלאחרי

ׁשּזֹוהי  ּבלבד, אחת אֹות מּבחינת יתּבר ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָמאּתֹו

ּוברכֹות  ּדזמרה ּדפסּוקי ההתּבֹוננּות ְְְְְְְִִִִֵַָָּכללּות

לקריאתֿׁשמע  ההקּדמה ׁשהיא ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָקריאתֿׁשמע

הּוא  זֹו התּבֹוננּות ועלֿידי ְְְְְְִֵֵֶֶַּוׁשמֹונהֿעׂשרה,

אׁשר  הוי', צבאֹות ענין ּופֹועל ההעלם את ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמבּטל

ׁשּמראֹות  ּגם וזהּו להוי'. ּובטל טפל הּוא ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּכל

למּטה  לפעֹול ּכדי ּכי מּנחׁשת, היּו ְְְְְִִִֵֶַַָָֹהּצֹובאֹות

נחּוׁשה  ּדמצח ּבאֹופן העבֹודה להיֹות ,58צריכה ְְְְְְֲֲִִִֶָָָָ

מּפני 59ּכמאמר  יבֹוׁש ׁשּלא כּו', ּכּנמר עז הוי ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַָֹ

כּו' הּתֹורה,60הּמלעיגים עלֿידי הּוא לזה והּכח . ְְְְִִֵֶַַַַַַָֹ

ראׁשיּֿתיבֹות  נחׁשת, ּבתיבת ּכן ּגם מרּומז ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָֹוזה

ּתֹורה 61נֹובלֹות  ׁשּלמעלה .62חכמה ְְְְֶַָָָָ

וכּנֹו,p‰Â‰ז) הּכּיֹור נעׂשה הּצֹובאֹות מּמראֹות ¿ƒ≈ְְְֲִִַַַַַָ

ידיהם  את גֹו' ורחצּו נאמר זה ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָועל

ידיהם  ורחצּו הּמּדֹות, הם ּדידיהם רגליהם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָואת
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רע"א.57) טז, חגיגה וראה שם. בא אוה"ת ד.58)ראה מח, מ"כ.59)ישעי' פ"ה או"ח 60)אבות אדה"ז ושו"ע טור

ה.61)בתחלתו. פי"ז, ד.62)ב"ר קיא, הוספות תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡‰Ï ÌÈ‡¯·p‰ ÏeËÈa ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ¿»¡…∆¿«¿»

ÔÈÚ e‰ÊÂ .˙BÓÏBÚ‰Ó של הפנימית הרוחנית B‡¯Ó˙המשמעות ≈»»¿∆ƒ¿««¿
‰‡¯Óc ,˙B‡·Bv‰ דרכה עובר שהאור זכוכית כל – (Ìbבמשל «¿¿«¿»«

‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡ בהירה ‰‰ÌÏÚזכוכית ÔÈÚ ‡e‰ האור ) על «¿«¿«¿»«¿ƒ»ƒ¿««∆¿≈
באמצעות  שלא מאיר שהוא כפי

לכך  הכוונה – ובנמשל ה'אקספלריא',

ונבראים  עולמות ולהחיות לרדת שכדי

דרך  עובר האלוקי האור מוגבלים,

את  ומעלימה המסתירה 'אספקלריא'

עצמו מצד שהוא כפי »vnL∆ƒ„האור
ÌÏÚ‰‰ באור NÚ‰והצמצום «∆¿≈«¬∆

,ÌÈ‡¯·p‰ ˙eLÈÂ ˙e‡ÈˆÓ יש ¿ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ
נראים  והם יישות של תחושה לנבראים

עצמאית  כמציאות עצמם בעיני

‰„B·Ú‰Â הרוחנית ה' ‰È‡עבודת ¿»¬»ƒ
.ÌÈ‡¯·pa ÏeËÈa ÏBÚÙÏƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ

¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e של זה כללי עניין ƒ¿»ƒ≈
והעבודה  האלוקי האור על ההעלם

אדם  בכל שהוא כפי ההעלם את להסיר

‰ÓLp‰בפרט ˙„È¯È ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¿ƒ««¿»»
ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰a ‰hÓÏ¿«»¿«¿»¿∆¿≈ƒ

,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚c שכתוצאה ¿¿∆∆««¬ƒ
הרי  הללו, וההסתרים מההעלמות

אלוקית, נשמה באדם שיש למרות

כ'יש' עצמו את רואה האדם למעשה

הרוחנית B·Ú‰Â„‰ומציאות ¿»¬»
האדם  על ÏBÚÙÏהמוטלת ‡È‰ƒƒ¿

את  ‰ÈÂ',בעצמו ˙B‡·ˆc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿¬»»
.'ÈÂ‰Ï ÏË·e ÏÙË ‰È‰iL∆ƒ¿∆»≈»≈«¬»»

‰Ê ÔÈÚÂ ביטול בעצמו לפעול הדרך ¿ƒ¿»∆
È„ÈŒÏÚלאלוקות ‡e‰«¿≈

˙B‡·ˆc ÔÈÚ‰a ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿¿»ƒ¿»ƒ¿»
,‡Ùeb לתחושה להגיע כדי כלומר, »

"צבאות  ולהיקרא לאלוקות ביטול של

בעת  נקראו ישראל שבני (כפי ה'"

להתבונן  האדם על מצרים), יציאת

"צבאות" התואר של הפנימי בעניין

va·‡עצמו ‡e‰ ˙B‡L∆«»»
dÈÏÈc57, אלא שאינו בכך להתבונן ƒ≈

ה' של בצבאו Ì˙e‡ÈˆÓaאות Ì‰L ÈÙk ÌÈ‡¯·p‰ ÏkL eÈ‰«¿∆»«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿ƒ»
,'eÎÂ ÌÈ¯N 'Ú‰Ó eÏLÏzLpL È¯Á‡Ï ,Ì˙eLÈÂ האלוקי האור ¿≈»¿«¬≈∆ƒ¿«¿¿≈»»ƒ¿

משפיע  וצמצומים ירידות ריבוי שאחרי האור (במיוחד לעולם ונמשך היורד

שבעים  (כנגד רוחניים 'שרים' שבעים דרך עובר העולם) לאומות וחיות  קיום

לאלוקות  להתבטל וכדי האור על נוסף והסתר העלם הגורמים העולם) אומות

העולם  כל של החיות שכל להתבונן C¯a˙Èיש Bz‡Ó ‡e‰ Ïk‰«…≈ƒƒ¿»≈
,„·Ïa ˙Á‡ ˙B‡ ˙ÈÁaÓ בעצמו הוא ברוך הקדוש שלעומת היינו ƒ¿ƒ«««ƒ¿«

מזעיר  מעט רק הוא נבראים של עצום ריבוי להחיות ממנו שנשפע מה כל

בלבד  אחת אות כמשל הגדול, מאורו

˙eBa˙‰‰ ˙eÏÏk È‰BfL∆ƒ¿»«ƒ¿¿
˙BÎ¯·e ‰¯ÓÊc È˜eÒÙcƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿
‰Óc˜‰‰ ‡È‰L ÚÓLŒ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«∆ƒ««¿»»
Œ‰BÓLe ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ïƒ¿ƒ«¿«¿∆

,‰¯NÚ על באריכות מדובר בהם ∆¿≈
שכולם  רבים נבראים לברוא ה' גדולת

לפניו ‰˙eBa˙בטלים È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ¿¿
ÌÏÚ‰‰ ˙‡ Ïh·Ó ‡e‰ BÊ¿«≈∆«∆¿≈
היא  הבריאה כל שבאמת להכרה ומגיע

הבורא  לפני ואפס ÔÈÚכאין ÏÚBÙe≈ƒ¿«
‡e‰ Ïk‰ ¯L‡ ,'ÈÂ‰ ˙B‡·ƒ̂¿¬»»¬∆«…

.'ÈÂ‰Ï ÏË·e ÏÙË»≈»≈«¬»»
˙B‡·Bv‰ ˙B‡¯nL Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆«¿«¿

˙LÁpÓ eÈ‰,דווקאÈ„k Èk »ƒ¿…∆ƒ¿≈
‰hÓÏ ÏBÚÙÏ'ה'ישות מול אל ƒ¿¿«»

הנבראים  של וההסתרים וההעלמות

ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»¬»¿∆
‰LeÁ EÁˆÓc58, בתוקף היינו ¿ƒ¿¬¿»

שעבודת Ó‡Ók59¯מיוחד המשנה ¿«¬«
של באופן להיות צריכה ÊÚה' ÈÂ‰¡≈«

,'eÎ ¯Ópk בדוגמת היא ועזות «»≈
ומשמעות  נחושה. במצח התנהגות

למעליותא, חיובי, באופן הדברים

היא  הקדושה שמצד …∆lL‡בעזות
'eÎ ÌÈ‚ÈÚÏn‰ ÈtÓ LB·È60 ≈ƒ¿≈««¿ƒƒ

תוקף. בתוספת צורך יש שבשבילו דבר

‰ÊÏ Ák‰Â מול בתוקף לעמוד ¿«…«¿∆
להתפעל  ולא להתבייש ולא המלעיגים

ÊÂ‰מהם  ,‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«»¿∆
,˙LÁ ˙·È˙a Ôk Ìb ÊÓe¯Ó¿»«≈¿≈«¿…∆

˙BÏ·B ˙B·ÈzŒÈL‡¯61‰ÓÎÁ »≈≈¿»¿»
‰¯Bz ‰ÏÚÓlL62 היא התורה ∆¿«¿»»

מהחכמה  כביכול, ו'נושר', ש'נובל' מה

לכך  רומז והדבר העליונה, האלוקית

התורה. לימוד ידי על בא 'נחושת' של באופן המלעיגים מול לעמוד שהתוקף

˙B‡·Bv‰ ˙B‡¯nÓ ‰p‰Â (Ê ענין את מסמלות בהרחבה לעיל שכאמור ¿ƒ≈ƒ«¿«¿
לאלקות ‚B'הביטול eˆÁ¯Â ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,BpÎÂ ¯Bik‰ ‰NÚ«¬»«ƒ¿«¿«∆∆¡«¿»¬

,˙Bcn‰ Ì‰ Ì‰È„Èc ,Ì‰ÈÏ‚¯ ˙‡Â Ì‰È„È שנאמר ‡˙ כמו ∆¿≈∆¿∆«¿≈∆ƒ≈∆≈«ƒ
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l`xyi ipa zcr lk z` dyn ldwie

הּלבּוׁשים  הם ורגליהם הּמּדֹות, ּבירּור ענין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַהּוא

רגליהם  את ורחצּו ּומעׂשה, ּדיּבּור ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָּדמחׁשבה

ּכּידּוע  הרעים, הּלבּוׁשים הסרת ענין 63הּוא ְְֲִִִַַַַַָָָָ

ּברגליהם  אבק העלּו מלכּות 64ּבענין הּוא ׁשרגל , ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ּומעׂשה  ּדּבּור מחׁשבה ענין והּוא ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָּדקליּפה,

ׁשּנתן ּדלעּומתֿזה  החכמה מּמי היא זֹו ּורחיצה . ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

והינּו, הּצֹובאֹות, מּמראֹות ׁשּנעׂשה ּבּכּיֹור ְְְְֲִִֶֶַַַַַָֹמׁשה

הּנפׁש ּובירּור ּומצֹות הּתֹורה לבּוׁשי ְְִֵֵֶֶֶַַַָׁשּגם

וענין  כּו'. החכמה ּבמי רחיצה צריכים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָהּבהמית

לּכניסה  הן הּמׁשּכן, עניני לכל הכנה הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָזה

ׁשּבחצר  הּמזּבח אל ּבקרבתם והן מֹועד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלאֹוהל

מֹועד  ׁשאֹוהל לעיל נתּבאר ּדהּנה מֹועד. ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָאֹוהל

מֹועד  אֹוהל וחצר האצילּות, עֹולם ּכנגד ְֲֲִֵֶֶֶַַָָהּוא

 ֿ ועל ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. עֹולמֹות ּכנגד ְְְְֲִִִֶֶַָָָָהּוא

מֹועד  לאֹוהל הּכניסה ׁשּבׁשביל מּובן ְְְִִִִֵֶֶֶַָָּפיֿזה

להיֹות  צרי ּבאצילּות, ההתּכּללּות ענין ְְְְֲִִִִִֶַַַָָׁשהּוא

החכמה  מּמי הרחיצה עלֿידי נֹוסף ְְְִִֵֵֵַַָָָָָּבירּור

הרחיצה  להיֹות ׁשּצריכה ּׁשּכתּוב ּומה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָׁשּבּכּיֹור.

היה  ׁשהּמזּבח  אף הּמזּבח, אל ּבקרבתם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּגם

 ֿ ּבריאה עֹולמֹות ּכנגד ׁשהּוא מֹועד אֹוהל ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָּבחצר

הּוא  ּביר ּור ׁשּכל לפי זה הרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָיצירהֿעׂשּיה,

אתּברירּו ּדוקא ּדבחכמה החכמה, ּגם 65עלֿידי . ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ

ּב'לּקּוטי  ּׁשּכתּוב מה עלּֿדר ׁשּזהּו לֹומר ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָיׁש

יקריב  ּכי ּדאדם ּבהּבאּור הּוא 66ּתֹורה' ׁשּתחילה , ְְְְִִִֵֶַַָָָָ

מן  ואחרּֿכ יקריב, ּכי אדם ׁשּזהּו הּתֹורה, ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעסק

הּנפׁש ּבירּור ענין ׁשהּוא ּתקריבּו, גֹו' ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהּבהמה

ּבּכּיֹור, מׁשה ׁשל הׁשּתּתפּותֹו ענין וזהּו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַֹהּבהמית.
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א'תתלג.63) ע' תשא אוה"ת תשס). חוקת (אוה"ת וישלח ס"פ תו"א א.64)ראה צא, רנד,65)חולין (היכלות) זח"ב ראה

ועוד. פ"ו. נקודות) דרושי (שער ח שער חיים עץ א.66)סע"ב. ג, ויקרא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מסמלת  שמאל ויד החסד מידת את מסמלת ימין שיד אליהו') ('פתח בזוהר

שהידיים  באדם גם הוא כך כביכול, באלוקות, שהוא וכשם הגבורה, מידת את

המידות עניין Ì‰È„Èהם eˆÁ¯Â'ה'ידיים וטהרת ÔÈÚניקוי ‡e‰ ¿»¬¿≈∆ƒ¿«
¯e¯Èaוהעלאת ‰ÌÈLe·lוזיכוך Ì‰ Ì‰ÈÏ‚¯Â ,˙Bcn‰ ≈«ƒ¿«¿≈∆≈«¿ƒ

,‰NÚÓe ¯eaÈc ‰·LÁÓc¿«¿»»ƒ«¬∆
הנפש  כוחות של הביטוי כלי שלושת

לפעול, כדי מתלבשת הנפש בהם

Ì‰ÈÏ‚¯ ˙‡ eˆÁ¯Â וטהרת ניקוי ¿»¬∆«¿≈∆
‰Ò¯˙ה'רגליים' ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¬»«

ÌÈÚ¯‰ ÌÈLe·l‰'ה'נדבקים «¿ƒ»»ƒ
ממח  כתוצאה דיבורים לנפש שבות,

רצויים, לא Úe„ik63ומעשים «»«
Ì‰ÈÏ‚¯a ˜·‡ eÏÚ‰ ÔÈÚa64, ¿ƒ¿«∆¡»»¿«¿≈∆

,‰tÈÏ˜c ˙eÎÏÓ ‡e‰ Ï‚¯L∆∆∆«¿ƒ¿ƒ»
¯eac ‰·LÁÓ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿««¬»»ƒ

‰ÊŒ˙ÓeÚÏc ‰NÚÓe המתבררים «¬∆ƒ¿«∆
במי  הרגלים רחיצת ידי על ומתעלים

לרבנו  אור' ב'תורה (וכמבואר הכיור

של  הפנימית המשמעות בביאור הזקן

נאבק  יעקב שכאשר ז"ל חכמינו דברי

כסא  עד עלה ה'אבק' עשו של שרו עם

מלכות  היא הכבוד] "[כסא הכבוד:

נתכלל  אבק בחינת שגם דאצילות

יעקב... של הבירור ידי על למעלה

עד  עלה דקליפה. מלכות הוא והאבק

והבירור  דקדושה מלכות הכבוד כסא

נכללת  דקליפה מלכות להיות הוא

דקדושה..."). במלכות

BÊ ‰ˆÈÁ¯e שנפעל והזיכוך הבירור ¿ƒ»
וה'רגלים' (המידות) ב'ידים'

הנפש  של ומעשה) דיבור (המחשבה,

‰ÓÎÁ‰ ÈnÓ ‡È‰ העליונה ƒƒ≈«»¿»
Bika¯האלוקית  ‰LÓ Ô˙pL∆»«…∆«ƒ

,˙B‡·Bv‰ ˙B‡¯nÓ ‰NÚpL∆«¬»ƒ«¿«¿
‰¯Bz‰ ÈLe·Ï ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈«»
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ¯e¯È·e ˙BˆÓeƒ¿≈«∆∆««¬ƒ

‰ˆÈÁ¯ ÌÈÎÈ¯ˆ וזיכוך טיהור ¿ƒƒ¿ƒ»
‰Ê ÔÈÚÂ .'eÎ ‰ÓÎÁ‰ ÈÓa¿≈«»¿»¿ƒ¿»∆

‰Î‰ ‡e‰ והקדמה,ÔkLn‰ ÈÈÚ ÏÎÏ בהם לעסוק הגישה שלפני ¬»»¿»ƒ¿¿≈«ƒ¿»
זו והיטהרות ב'רחיצה' צורך והקדמה‰Ôיש הכנה Ï‰B‡Ïבתור ‰ÒÈkÏ ≈«¿ƒ»¿∆

„ÚBÓ Ï‰B‡ ¯ˆÁaL ÁaÊn‰ Ï‡ Ì˙·¯˜a Ô‰Â „ÚBÓ שעם ≈¿≈¿»¿»»∆«ƒ¿≈«∆«¬«∆≈
והיטהרות. רחיצה מחייבת היא גם בחוץ הנעשית עבודה ≈p‰c¿ƒ‰היותה

ÏÈÚÏ ¯‡a˙ לשלוש המשכן של הכללית החלוקה (לגבי המאמר בתחילת ƒ¿»≈¿≈

הקדשים) וקודש עצמו מועד אוהל מועד, אוהל חצר – ∆∆Ï‰B‡Lמדריגות
‡e‰ „ÚBÓ Ï‰B‡ ¯ˆÁÂ ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ „‚k ‡e‰ „ÚBÓ≈¿∆∆»»¬ƒ«¬«∆≈
Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ „‚k¿∆∆»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿«ƒ∆»
˙eÏlk˙‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L „ÚBÓ Ï‰B‡Ï ‰ÒÈk‰ ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿∆≈∆ƒ¿««ƒ¿«¿
¯e¯Èa ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,˙eÏÈˆ‡a»¬ƒ»ƒƒ¿≈

ÛÒB הקודם והזיכוך הבירור על »
מועד  אוהל לחצר הכניסה »ŒÏÚלצורך

‰ÓÎÁ‰ ÈnÓ ‰ˆÈÁ¯‰ È„È¿≈»¿ƒ»ƒ≈«»¿»
·e˙kM ‰Óe .¯BikaL∆«ƒ«∆»
Ìb ‰ˆÈÁ¯‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL∆¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»«
Û‡ ,ÁaÊn‰ Ï‡ Ì˙·¯˜a¿»¿»»∆«ƒ¿≈««
Ï‰B‡ ¯ˆÁa ‰È‰ ÁaÊn‰L∆«ƒ¿≈«»»«¬«∆
˙BÓÏBÚ „‚k ‡e‰L „ÚBÓ≈∆¿∆∆»

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a אף ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
בעלייה  מדובר לא אם שלכאורה

להיות  כדי נעלית והיטהרות והתבטלות

צורך  איך לאצילות, ועולה נכלל

כך כל גדולה Ê‰בהיטהרות  È¯‰¬≈∆
¯e¯Èa ÏkL ÈÙÏ בירור גם ¿ƒ∆»≈

שמעלה  מהבירור נמוכה יותר במדריגה

לאצילות  המתברר È„ÈŒÏÚאת ‡e‰«¿≈
,‰ÓÎÁ‰הזוהר ÓÎÁ·c‰כדברי «»¿»ƒ¿»¿»

e¯È¯a˙‡ ‡˜Âc65 בירור כל «¿»ƒ¿¿ƒ
קשור  המדריגות, בכל והעלאה,

האלוקי  האור שבה החכמה בספירת

בשאר  מאשר שאת ביתר מאיר

הספירות.

¯ÓBÏ LÈ Ìb היה מדוע נוסף ביאור «≈«
עבודת  לפני והיטהרות ברחיצה צורך

בחצר  החיצון במזבח שהיתה הקרבנות

מועד  Ó‰אוהל C¯cŒÏÚ e‰fL∆∆«∆∆«
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ·e˙kM∆»¿ƒ≈»

·È¯˜È Èk Ì„‡c ¯e‡a‰a66, ¿«≈¿»»ƒ«¿ƒ
 ֿ דיבור מאמר על ביאור שהוא במאמר

ועוסק  יקריב" כי "אדם המתחיל

עבודת  של הפנימית במשמעות

הראשון ÏÈÁzL‰הקרבנות  השלב ∆¿ƒ»
לאלוקות  להתקרב כדי האדם בעבודת

,‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ‡e‰ בכיור רבנו משה שנתן החכמה מי עניין ,שהוא ≈∆«»
CkŒ¯Á‡Â ,·È¯˜È Èk Ì„‡ e‰fLואומר ממשיך ÔÓהפסוק ∆∆»»ƒ«¿ƒ¿««»ƒ

,e·È¯˜z 'B‚ ‰Ó‰a‰ זו בהתקרבות נוסף ועניין נוסף שלב e‰L‡וזהו «¿≈»«¿ƒ∆
‰LÓ ÏL B˙eÙzzL‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ .˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ¯e¯Èa ÔÈÚƒ¿«≈«∆∆««¬ƒ¿∆ƒ¿«ƒ¿«¿∆…∆

,¯Bikaהמאמר בתחילת לעיל ידי כאמור על היתה הרחיצה עיקר שאמנם «ƒ
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מּזה, ויתירה דמ"ה, ּביטּול ּבבחינת הּוא ְְְִִִִִֵֶֶַָֹּדמׁשה

לעיל  ׁשּנתּבאר מ"ה 67ּכמֹו ּבבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַָ

ּכל 68דמ"ה  להיֹות אפׁשר ּדוקא עלֿידֹו ולכן , ְְְְְִֵֶַַָָָָָ

מה  ּגם יּובן ּובזה ּבּמׁשּכן. העבֹודה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָעניני

ענין  ּכללּות ּכי ּבּמׁשּכן, ּכללי ענין היה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָּׁשהּכּיֹור

ׁשּלאחרי  אלקּות המׁשכת ענין הּוא ְְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָֹהּמׁשּכן

הּמׁשּכן  עׂשּית על ׁשהּצּוּוי (ׁשּזהּו החטא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָסליחת

הּכּפּורים  יֹום לּמחרת ׁשּתהיה 69היה והינּו ,( ְְְְֳִִִֶֶַַָָָָ

יֹותר, למעלה ועֹוד החטא, קֹודם ּכמֹו ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָההמׁשכה

ּדכפלים  ּבאֹופן הּוא הּתׁשּובה ענין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָׁשהרי

ׁשּנעׂשה 70לתּוׁשּיה  הּכּיֹור ענין ּכן ּגם וזהּו . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

ׁשעלֿידי  הּוא ׁשענינֹו הּצֹובאֹות, ְְְְִִֵֶֶַַַָמּמראֹות

חֹוזר, אֹור ּבבחינת יֹותר  למעלה מּגיעים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָההעלם

ּכל  את מׁשה וּיקהל ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו ְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכּנ"ל.

ּכל  קּבּוץ להיֹות ׁשהּוצר גֹו', יׂשראל ּבני ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָעדת

וגם  ּומעׂשה, ּדּבּור ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים ְְְְֲִִֶַַַַַָָֹהּכחֹות,

להיֹות  הּוצרכה וההקהלה הּפנימּיים, ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹהּכחֹות

דמ"ה, ּומ"ה מ"ה, ּבחינת ּדוקא, מׁשה ְְְְִֵֶַַַָֹעלֿידי

אלקּות  המׁשכת להי ֹות אפׁשר ֿ זה ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹׁשעלֿידי

יֹותר, ּולמעלה הּבריאה, ּבתחּלת ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָּבּמׁשּכן

ּבתֹוכם. וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ענין ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָׁשּזהּו
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(67.(58 ע' (לעיל פ"ג ישראל אלקי את ויראו ג.68)ד"ה צט, מג"א תו"א (ויקהל).69)ראה פרשתנו ריש איוב 70)פרש"י

א. פמ"ו, שמו"ר ו. יא,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שצריכים  המים בשיעור וגם מים" שמה "ונתת נצטווה משה אבל הכוהנים

משה את מונים בכיור „Ó"‰,להיות ÏeËÈa ˙ÈÁ·a ‡e‰ ‰LÓc¿…∆ƒ¿ƒ«ƒ¿
קשור  הדבר הקבלה פי (ועל ביטול לשון מה", "ונחנו עצמו על שאמר כמו

מ"ה) שם ÏÈÚÏלהארת ¯‡a˙pL BÓk ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ67 במאמר ƒ≈»ƒ∆¿∆ƒ¿»≈¿≈
תשי"ט  זו, בשנה שנאמר קודם

‡e‰Lרבינו Ó"‰משה ˙ÈÁ·a ∆ƒ¿ƒ«
‰"Ó„68, ביטול על המורה מדריגה ¿

הכללי  מהביטול יותר עוד ונעלה עמוק

"מ"ה" בחינת B„ÈŒÏÚשל ÔÎÏÂ¿»≈«»
ÈÈÚ Ïk ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‡˜Âc«¿»∆¿»ƒ¿»ƒ¿¿≈

ÔkLna ‰„B·Ú‰ שההקדמה »¬»«ƒ¿»
הרחיצה  היא לכולם וההכנה

הכיור. במי וההזדככות

¯Bik‰M ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»««∆«ƒ
,ÔkLna ÈÏÏk ÔÈÚ ‰È‰»»ƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»
שאף  המאמר בתחילת לעיל כמבואר

וכמה  שונים עניינים כמה היו שבמשכן

הכיור  במי הרחיצה מדריגות, חילוקי

לכולם  כללית והקדמה הכנה Èkƒהיתה
ÔÈÚ ‡e‰ ÔkLn‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿«

˙ÎLÓ‰והתגלות˙e˜Ï‡ «¿»«¡…
למטה ÁÈÏÒ˙מלמעלה È¯Á‡lL∆¿«¬≈¿ƒ«

ÏÚ Èeev‰L e‰fL) ‡ËÁ‰«≈¿∆∆∆«ƒ«
˙¯ÁnÏ ‰È‰ ÔkLn‰ ˙iNÚ¬ƒ««ƒ¿»»»¿»√»

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ69 הייתה שבו «ƒƒ
העגל) חטא על והכפרה ,הסליחה

‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿∆««¿»»
בני  ועל בעולם האלוקית וההתגלות

BÚÂ„ישראל  ,‡ËÁ‰ Ì„B˜ BÓk¿∆«≈¿¿
,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ממקור התגלות ¿«¿»≈

שאת וביתר נעלה ÔÈÚיותר È¯‰L∆¬≈ƒ¿«
·eLz‰‰iLe˙Ï ÌÈÏÙÎc ÔÙB‡a ‡e‰ ז"ל ‰70 חכמינו כדברי «¿»¿∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»

הלוחות  נשברו שבגללו החטא שהתכפר לאחר שבאו השניות הלוחות

דווקא  (כי הראשונות הלוחות לעומת לתושייה" "כפלים שהם הראשונות

של  התשובה בעבודת וכך שבעלֿפה) תורה חלקי כל ניתנו השניות בלוחות

החטא. קודם מצבו לעומת בכפליים נעלה למצב מתעלה הוא ידה שעל האדם

BÈÚL ,˙B‡·Bv‰ ˙B‡¯nÓ ‰NÚpL ¯Bik‰ ÔÈÚ Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈ƒ¿««ƒ∆«¬»ƒ«¿«¿∆ƒ¿»
ÌÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚL ‡e‰ האור התגלות את של ÌÈÚÈbÓשמונע בסופו ∆«¿≈«∆¿≈«ƒƒ

‡B¯דבר ˙ÈÁ·a ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿ƒ«
.Ï"pk ,¯ÊBÁ≈««

Ï‰˜iÂ ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»««¿≈
Ï‡¯NÈ Èa ˙„Ú Ïk ˙‡ ‰LÓ…∆∆»¬«¿≈ƒ¿»≈

,'B‚ שנוגע כללי בעניין שמדובר כיוון

במשכן  השכינה השראת לכללות

של  הפנימית והמשמעות ובעולם,

מן  יוצא ללא ישראל בני כל הקהלת

היא  BÈ‰Ï˙הכלל C¯ˆe‰L∆¿«ƒ¿
ıea˜'ו'גיוס ‰BÁk˙אסיפה Ïk ƒ»«…

האדם, נפש ÌÈLe·l‰«¿ƒשל
‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓc שהם ¿«¿»»ƒ«¬∆

באה  הנפש דרכם חיצוניים אמצעים

כפשוטם  שהלבושים כשם ביטוי לידי

האדם, לגוף ביחס חיצוני דבר הם

ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁk‰ Ì‚Â של ¿««…«¿ƒƒƒ
ענייני Ï‰˜‰‰Â‰הנפש, כל של ¿««¿»»

הפנימיים  והן החיצוניים הן הנפש,

ה' לעבודת «¿¿‰Î¯ˆe‰ו'גיוסם'
,‡˜Âc ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿≈…∆«¿»
,‰"Ó„ ‰"Óe ,‰"Ó ˙ÈÁa¿ƒ«¿

בהרחבה לעיל ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLכמבואר
˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‰Ê∆∆¿»ƒ¿«¿»«
˙lÁ˙a BÓk ÔkLna ˙e˜Ï‡¡…«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

,‰‡È¯a‰ הדעת עץ חטא קודם «¿ƒ»
היתה" בתחתונים שכינה "עיקר כאשר

,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe שהמשכת כאמור ¿«¿»≈
שהייתה  זו מאשר יותר נעלית החטא, של והכפרה התיקון לאחר האלקות

החטא ÌÎB˙aקודם ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ÔÈÚ e‰fL השראת ∆∆ƒ¿«¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»
ביותר. הנעלה באופן השכינה
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h"iyz'd ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay

מּזה, ויתירה דמ"ה, ּביטּול ּבבחינת הּוא ְְְִִִִִֵֶֶַָֹּדמׁשה

לעיל  ׁשּנתּבאר מ"ה 67ּכמֹו ּבבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַָ

ּכל 68דמ"ה  להיֹות אפׁשר ּדוקא עלֿידֹו ולכן , ְְְְְִֵֶַַָָָָָ

מה  ּגם יּובן ּובזה ּבּמׁשּכן. העבֹודה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָעניני

ענין  ּכללּות ּכי ּבּמׁשּכן, ּכללי ענין היה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָּׁשהּכּיֹור

ׁשּלאחרי  אלקּות המׁשכת ענין הּוא ְְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָֹהּמׁשּכן

הּמׁשּכן  עׂשּית על ׁשהּצּוּוי (ׁשּזהּו החטא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָסליחת

הּכּפּורים  יֹום לּמחרת ׁשּתהיה 69היה והינּו ,( ְְְְֳִִִֶֶַַָָָָ

יֹותר, למעלה ועֹוד החטא, קֹודם ּכמֹו ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָההמׁשכה

ּדכפלים  ּבאֹופן הּוא הּתׁשּובה ענין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָׁשהרי

ׁשּנעׂשה 70לתּוׁשּיה  הּכּיֹור ענין ּכן ּגם וזהּו . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

ׁשעלֿידי  הּוא ׁשענינֹו הּצֹובאֹות, ְְְְִִֵֶֶַַַָמּמראֹות

חֹוזר, אֹור ּבבחינת יֹותר  למעלה מּגיעים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָההעלם

ּכל  את מׁשה וּיקהל ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו ְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכּנ"ל.

ּכל  קּבּוץ להיֹות ׁשהּוצר גֹו', יׂשראל ּבני ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָעדת

וגם  ּומעׂשה, ּדּבּור ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים ְְְְֲִִֶַַַַַָָֹהּכחֹות,

להיֹות  הּוצרכה וההקהלה הּפנימּיים, ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹהּכחֹות

דמ"ה, ּומ"ה מ"ה, ּבחינת ּדוקא, מׁשה ְְְְִֵֶַַַָֹעלֿידי

אלקּות  המׁשכת להי ֹות אפׁשר ֿ זה ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹׁשעלֿידי

יֹותר, ּולמעלה הּבריאה, ּבתחּלת ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָּבּמׁשּכן

ּבתֹוכם. וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ענין ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָׁשּזהּו
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א. פמ"ו, שמו"ר ו. יא,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שצריכים  המים בשיעור וגם מים" שמה "ונתת נצטווה משה אבל הכוהנים

משה את מונים בכיור „Ó"‰,להיות ÏeËÈa ˙ÈÁ·a ‡e‰ ‰LÓc¿…∆ƒ¿ƒ«ƒ¿
קשור  הדבר הקבלה פי (ועל ביטול לשון מה", "ונחנו עצמו על שאמר כמו

מ"ה) שם ÏÈÚÏלהארת ¯‡a˙pL BÓk ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ67 במאמר ƒ≈»ƒ∆¿∆ƒ¿»≈¿≈
תשי"ט  זו, בשנה שנאמר קודם

‡e‰Lרבינו Ó"‰משה ˙ÈÁ·a ∆ƒ¿ƒ«
‰"Ó„68, ביטול על המורה מדריגה ¿

הכללי  מהביטול יותר עוד ונעלה עמוק

"מ"ה" בחינת B„ÈŒÏÚשל ÔÎÏÂ¿»≈«»
ÈÈÚ Ïk ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‡˜Âc«¿»∆¿»ƒ¿»ƒ¿¿≈

ÔkLna ‰„B·Ú‰ שההקדמה »¬»«ƒ¿»
הרחיצה  היא לכולם וההכנה

הכיור. במי וההזדככות

¯Bik‰M ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»««∆«ƒ
,ÔkLna ÈÏÏk ÔÈÚ ‰È‰»»ƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»
שאף  המאמר בתחילת לעיל כמבואר

וכמה  שונים עניינים כמה היו שבמשכן

הכיור  במי הרחיצה מדריגות, חילוקי

לכולם  כללית והקדמה הכנה Èkƒהיתה
ÔÈÚ ‡e‰ ÔkLn‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿«

˙ÎLÓ‰והתגלות˙e˜Ï‡ «¿»«¡…
למטה ÁÈÏÒ˙מלמעלה È¯Á‡lL∆¿«¬≈¿ƒ«

ÏÚ Èeev‰L e‰fL) ‡ËÁ‰«≈¿∆∆∆«ƒ«
˙¯ÁnÏ ‰È‰ ÔkLn‰ ˙iNÚ¬ƒ««ƒ¿»»»¿»√»

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ69 הייתה שבו «ƒƒ
העגל) חטא על והכפרה ,הסליחה

‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿∆««¿»»
בני  ועל בעולם האלוקית וההתגלות

BÚÂ„ישראל  ,‡ËÁ‰ Ì„B˜ BÓk¿∆«≈¿¿
,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ממקור התגלות ¿«¿»≈

שאת וביתר נעלה ÔÈÚיותר È¯‰L∆¬≈ƒ¿«
·eLz‰‰iLe˙Ï ÌÈÏÙÎc ÔÙB‡a ‡e‰ ז"ל ‰70 חכמינו כדברי «¿»¿∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»

הלוחות  נשברו שבגללו החטא שהתכפר לאחר שבאו השניות הלוחות

דווקא  (כי הראשונות הלוחות לעומת לתושייה" "כפלים שהם הראשונות

של  התשובה בעבודת וכך שבעלֿפה) תורה חלקי כל ניתנו השניות בלוחות

החטא. קודם מצבו לעומת בכפליים נעלה למצב מתעלה הוא ידה שעל האדם

BÈÚL ,˙B‡·Bv‰ ˙B‡¯nÓ ‰NÚpL ¯Bik‰ ÔÈÚ Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈ƒ¿««ƒ∆«¬»ƒ«¿«¿∆ƒ¿»
ÌÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚL ‡e‰ האור התגלות את של ÌÈÚÈbÓשמונע בסופו ∆«¿≈«∆¿≈«ƒƒ

‡B¯דבר ˙ÈÁ·a ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿ƒ«
.Ï"pk ,¯ÊBÁ≈««

Ï‰˜iÂ ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»««¿≈
Ï‡¯NÈ Èa ˙„Ú Ïk ˙‡ ‰LÓ…∆∆»¬«¿≈ƒ¿»≈

,'B‚ שנוגע כללי בעניין שמדובר כיוון

במשכן  השכינה השראת לכללות

של  הפנימית והמשמעות ובעולם,

מן  יוצא ללא ישראל בני כל הקהלת

היא  BÈ‰Ï˙הכלל C¯ˆe‰L∆¿«ƒ¿
ıea˜'ו'גיוס ‰BÁk˙אסיפה Ïk ƒ»«…

האדם, נפש ÌÈLe·l‰«¿ƒשל
‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓc שהם ¿«¿»»ƒ«¬∆

באה  הנפש דרכם חיצוניים אמצעים

כפשוטם  שהלבושים כשם ביטוי לידי

האדם, לגוף ביחס חיצוני דבר הם

ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁk‰ Ì‚Â של ¿««…«¿ƒƒƒ
ענייני Ï‰˜‰‰Â‰הנפש, כל של ¿««¿»»

הפנימיים  והן החיצוניים הן הנפש,

ה' לעבודת «¿¿‰Î¯ˆe‰ו'גיוסם'
,‡˜Âc ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿≈…∆«¿»
,‰"Ó„ ‰"Óe ,‰"Ó ˙ÈÁa¿ƒ«¿

בהרחבה לעיל ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLכמבואר
˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‰Ê∆∆¿»ƒ¿«¿»«
˙lÁ˙a BÓk ÔkLna ˙e˜Ï‡¡…«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

,‰‡È¯a‰ הדעת עץ חטא קודם «¿ƒ»
היתה" בתחתונים שכינה "עיקר כאשר

,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe שהמשכת כאמור ¿«¿»≈
שהייתה  זו מאשר יותר נעלית החטא, של והכפרה התיקון לאחר האלקות

החטא ÌÎB˙aקודם ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ÔÈÚ e‰fL השראת ∆∆ƒ¿«¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»
ביותר. הנעלה באופן השכינה
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.h"iyz'd ,ipyÎxc` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

ציווי 1הפסוק ‡. על בפשטות קאי – אותם" לעשות ה' צוה אשר הדברים אלה גו' משה "ויקהל
השבת" את דוחה שאינו לומר המשכן מלאכת לציווי שבת אזהרת להם ש"הקדים אלא המשכן, עשיית

רז"ל  ציווי 2(כדרשת בשביל הי' משה" ד"ויקהל הענין עיקר אבל מהמשכן, למעלה היא שהשבת כיון ,(
המשכן. עשיית

ענין  הוא שהמשכן דכיון – ישראל" בני עדת כל את משה "ויקהל להיות שהוצרך הטעם יובן ועפ"ז
בתוכם" "ושכנתי נעשה משכן" לי "ועשו ע"י שהרי מישראל"3כללי, ואחד אחד כל "בתוך הוצרכו 4, לכן ,

המשכן. עשיית על הציווי בשעת נוכחים להיות ישראל כל

ההר",·. מן כשירד הכפורים יום "למחרת הי' משה" ד"ויקהל שהענין רש"י מ"ש ג"כ לבאר יש עפ"ז
כדברך" "סלחתי הקב"ה לו אמר המשכן 5שאז עשיית לציווי מתייחס משה" ד"ויקהל שהענין כיון –

ביוהכ"פ: שהיתה העגל חטא על הסליחה כדברך", ד"סלחתי הענין עם קשורה המשכן ועשיית (כנ"ל),
אשר  העם מכל ועמך אני "ונפלינו מהקב"ה רבינו משה של בקשתו על הי' כדברך" "סלחתי המענה

האדמה" ("ונפלינו").6עלֿפני הפלאה בבחי' אלקות השראת בישראל שתהי' דהיינו ,

ההתבוננות  ע"י אומותֿהעולם חכמי גם משיגים שאותה בטבע, המתלבשת האלקות בחי' יש דהנה,
הרי  ובכללות אותם, המהווה אלקות במציאות ההכרה את (ומכרחת) מביאה זו שהתבוננות בהעולמות,

להכ  אפשר זה שמטעם בעולמות, המתלבש האור עלמין, כל ממלא בחי' ממציאות זה מציאותו ריח
העולמות;

גם  והמופלא ממלא, מבחי' המופלא האלקות בחי' יומשך שבישראל – פירושו גו'" "ונפלינו אבל
ממש  ית' עצמותו המשכת שהו"ע סובב, .7מבחי'

בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו הקב"ה אמר שעליו המשכן, עשיית בשעת נתמלאה זו ובקשה
דירה  נעשית המשכן הקמת ע"י כי ומהותו, עצמותו השוכן, הוא בעצמי שאני הוא "ושכנתי" שפירוש
דר  האדם ומהות שעצם האדם, דירת כמשל ומהותו, לעצמותו הוא הדירה שענין בתחתונים, ית' לו

למעלה  הדירה בענין ועד"ז לבושים, בלי ערום שהוא כמו וגם .8בדירה,

"סלחתי  הקב"ה אמר שבו יוהכ"פ, למחרת עד להמתין הוצרכו – פועל לידי יבוא זה שענין כדי אמנם,
כדברך":

לא  – החטא על הקב"ה להם מחל וכבר השניים, יום ארבעים שנסתיימו לאחר גם – יוהכ"פ עד
החטא. קודם כמו ישראל לבני דהקב "ה הריצוי הי' לא עדיין אבל בלבד, מחילה אלא זו היתה

קודם  כמו להקב"ה מרוצים נעשו שישראל הריצוי, ענין כשנפעל האחרונים, יום ארבעים לאחר ורק
לתושי'" "כפליים הוא התשובה ענין שהרי החטא, מקודם יותר ועוד ,9החטא,

מה  "בשביל כדברך", "סלחתי הלשון כדיוק – דלתתא דאתערותא המעלה גם אז היתה לזה ונוסף
וכידוע 10שאמרת" דלעילא 11, מאתערותא למעלה היא דלתתא אתערותא ע"י הבאה דלעילא שאתערותא

ניסן), חודש על דיוהכ"פ המעלה (וזוהי  עצמה מצד הבאה
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פרשתנו.1) ריש
עה"פ.2) ופרש"י מכילתא
ח.3) כה, תרומה
ועוד.4) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
ועוד.5) יא. לג, תשא פרש"י וראה כ. יד, שלח – הכתוב לשון
טז.6) לג, תשא

פ"ד 7) תשי"א אד"ש מבה"ח ויקהל, דש"פ תשא כי ד"ה ראה
וש"נ. ואילך). 262 ע' ח"ב (תו"מ

וש"נ.8) שח. ע' שבט סה"מ תו"מ ראה
רפמ"ו.9) שמו"ר וראה ו. יא, איוב

שם.10) שלח עה"פ פרש"י
ובכ"מ.11) ואילך. ב ב, ויקרא לקו"ת ראה

             


       
        

         
       

      
         

         
          

          

          
          
          
          

         
        

        
         
         
          









































המשך ביאור למס' סוכה ליום שלישי עמ' א


