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ÏB„b מן האחר ֹון ה ּזה  ה ּבית  ּכב ֹוד  יהיה  »ְְֲִִִֶֶַַַַָ

ּפיר ּוׁשים 1הרא ׁשֹון  ׁשני ּבזה  ויׁש ּפר ּוׁש2, . ְְִִֵֵֵֵֶָָ

ה ּוא  ּבית 3ה ּפׁשּוט  על  קאי האחר ֹון ה ּזה  ׁשּבית  ֲִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ּוב ׁשנים , ּבבנין הרא ׁשֹון מ ּבית  ּגד ֹול  ׁשהיה  ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָׁשני

ּבית 4ּוב ּזהר  על  קאי האחר ֹון ה ּזה  ׁשה ּבית  איתא  ֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

ׁשּיהיה  ּבימינּו ּבמהרה  ׁשּיּבנה  ה ּׁשליׁשי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָה ּמק ּדׁש

ּדׁשניהם  ה ּׁשני, ּומ ּבית  הרא ׁשֹון מ ּבית  ְִִִִִִִֵֵֶַַַָָּגד ֹול 

להם  היה  לא  ׁשניהם  ּכי ה )רא ׁשֹון, ּב(מן ְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֹנכללים 

וזה ּו נצחי. ּבק ּיּום  ק ּים  יהיה  ׁשליׁשי  ּובית  ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָק ּיּום ,

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּבֹו5ׁשאמר ּו ׁשּכת ּוב  ּכאברהם  לא  ְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

ּכיעקב  א ּלא  ׂשדה  ּבֹו ׁשּכת ּוב  ּכיצחק  ולא  ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֹהר 

אברהם , ּכנגד  ה ּוא  רא ׁשֹון ּדבית  ּבית , ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָׁשּקרא ֹו

יעקב  ּכנגד  ׁשליׁשי ּובית  יצחק , ּכנגד  ׁשני ,6ּובית  ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי ׁשל 7ּומבאר  מ ּדת ֹו ּכי ה ּוא  ליעקב  ׁשליׁשי ּדבית  ׁשה ּׁשּייכ ּות  ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

הפסק  ּבֹו ׁשּי ּׁשאין ה ּוא  ואמת  אמת , היא  וׁשּנּוי.8יעקב  ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

ּבבית p‰Â‰ב ) מד ּבר  כ ּו') ּכאברהם  (לא  ה ּנ"ל  ז"ל  ר ּבֹותינּו ׁשּבמאמר  אף  ¿ƒ≈ְְְְְֲֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻ

ׁשל ׁש ה ּוא  ׁשם  ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי ה ּלׁשֹון ּגא ּולה ה ּמק ּדׁש, הן, ְְְִִֵֵַַָָָָָָֹ

ּגא ּול  אברהם , ּבזכ ּות  ּבזכ ּות רא ׁשֹונה  ׁשליׁשית  ּגא ּולה  יצחק , ּבזכ ּות  ׁשנּיה  ה  ְְְְְְְְְִִִִִִִִַָָָָָָָ

ׁשם  ּומבאר  ּבזה יעקב . וה ּבא ּור  נצחית . ּגא ּולה  היא  ה ּׁשליׁשית  ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
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ב  לאור יצא (*    . . נחמו שבת ואתחנן פ ' ש"ק  לקראת ,   .

" תשכ"ב : משנת שליט "א אדמו"ר כ"ק  ברשימת (**          
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ט .1) ב , בהערות.2)חגי  29 ע ' ח "ט  לקו"ש תש"ה*. טבת וכ"ג לעשור כסא בין מכתב  ראה – הפירושים דשני  התיווך

סע "א.3) ג, בב "ב  וכ"ה שם. לחגי  הראב "ע .4)מפרשים בפי ' ג"כ וראה ח . תיקון תקו"ז א. כח , א.5)ח "א פח , פסחים

שם).6) בלקו"ת (הובא כד לתהלים אלשי "ך שם. מהרש"א חדא"ג גֿד.7)ראה פג, במשנה 8)מטות המכזבים נהרות "היפך

.(38 להערה שוה"ג 92 ע ' ח "ו לקו"ש וראה ובכ"מ . שם. (לקו"ת לפעמים" שנפסקים מה שהיא דפרה, פ "ח 

כג . ע ' שם  ד. ע ' ח "ב  שליט "א  אדמו"ר כ "ק  באגרות ֿ קודש נדפס  .המו המו המו המו """"ל ל ל ל *)

    
ÔBL‡‰ ÔÓ ÔBÁ‡‰ ‰f‰ ˙Èa‰ „Bk ‰È‰È ÏB„b1‰Êa LÈÂ , »ƒ¿∆¿««ƒ«∆»«¬ƒ»ƒ¿≈»∆

מהבית  וחשוב גדול  יותר  יהיה האחרון " הזה ש"הבית הנבואה  במשמעות

ÌÈLeÈtהראשון  ÈL2‡e‰ ËeLt‰ Let .3‰f‰ ˙ÈaL ¿≈≈ƒ≈«»∆«ƒ«∆
È‡˜ ÔBÁ‡‰ מכווןÈL ˙Èa ÏÚ השני המקדש ÏB„bבית ‰È‰L »«¬»≈««ƒ≈ƒ∆»»»

˙ÈaÓ המקדשa ÔBL‡‰ גודל ƒ≈»ƒ¿
eה  ÔÈ ה מספרÌÈL בית כי  , ƒ¿»¿»ƒ

יותר  גדול  בית היה השני  המקדש

וגם  הראשון  הבית מאשר  יותר  ומפואר 

המקדש  (בית שנים יותר  התקיים

המקדש  ובית שנים, 410 עמד  הראשון 

שנה)השני  420 ‰fe4עמד  «…«
‡˙È‡ מובא‰f‰ ˙Èa‰L ƒ»∆««ƒ«∆

È‡˜ ÔBÁ‡‰ מכוון˙Èa ÏÚ »«¬»≈«≈
‰aiL ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰«ƒ¿»«¿ƒƒ∆ƒ»∆
ÏB„b ‰È‰iL eÈÓÈa ‰‰Óaƒ¿≈»¿»≈∆ƒ¿∆»
,ÈM‰ ˙ÈaÓe ÔBL‡‰ ˙ÈaÓƒ«ƒ»ƒƒ«ƒ«≈ƒ

a ÌÈÏÏÎ Ì‰ÈLcÔÓ) ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ»ƒ
ÔBL‡(‰ כאן נכלל  השני  הבית וגם »ƒ

"ראשון ", Ì‰ÈLבביטוי  Èk בית גם ƒ¿≈∆
המקדש  בית וגם הראשון  המקדש

˜Ìeiהשני  Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï נצחי …»»»∆ƒ
מסויימת, זמן  תקופת אחרי  נחרבו  אלא

Ìei˜a Ìi˜ ‰È‰È ÈLÈÏL ˙Èe«ƒ¿ƒƒƒ¿∆«»¿ƒ
ÈÁˆ.לעולם ייחרב לפי e‰ÊÂולא ƒ¿ƒ¿∆

במה  הכוונה גם השני  הפירוש

Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡L5 בגמרא ∆»¿«≈«
רבים  גויים יעלו  לבוא שלעתיד  כך  עד 

שבית  יעקב" אלוקי  בית "אל  ה' הר  אל 

על  ולא יעקב שם על  נקרא המקדש

ויצחק  אברהם Ì‰‡kשם ‡Ï…¿«¿»»
‰ Ba e˙kL("יראה ה' ("בהר  ∆»«

‰„N Ba e˙kL ˜ÁˆÈk ‡ÏÂ¿…¿ƒ¿»∆»»∆
בשדה") לשוח יצחק «∆‡l‡("ויצא

B‡wL ˜ÚÈk המקדש בית Èa˙לבית ההוא המקום שם ("ויקרא ¿«¬…∆¿»«ƒ
ֿ ל "), k‚„א ÈL ˙Èe ,Ì‰‡ „‚k ‡e‰ ÔBL‡ ˙Èc¿«ƒƒ¿∆∆«¿»»«ƒ≈ƒ¿∆∆

˜ÚÈ „‚k ÈLÈÏL ˙Èe ,˜ÁˆÈ6'‰Bz ÈËewÏ'a ‡Óe ,7 ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ¿∆∆«¬…¿…»¿ƒ≈»
הזקן  ÏLלרבנו  B˙cÓ Èk ‡e‰ ˜ÚÈÏ ÈLÈÏL ˙Èc ˙eÎÈiM‰L∆««»¿«ƒ¿ƒƒ¿«¬…ƒƒ»∆

˙Ó‡ ‡È‰ ˜ÚÈ תיתן" ככתוב «¬…ƒ¡∆
ליעקב", ÔÈ‡Mאמת ‡e‰ ˙Ó‡Â∆¡∆∆≈

˜ÒÙ‰ Ba CiL8ÈepLÂ קיים אלא «»∆¿≈¿ƒ
הוא  השלישי  הבית ובכך  נצחי , בקיום

והבית  הראשון  הבית לעומת "גדול "

נצחי . בקיום יתקיים הוא שדווקא השני 

Ó‡ÓaL Û‡ ‰p‰Â (¿ƒ≈«∆¿«¬«
‡Ï) Ï"p‰ Ï"Ê eÈ˙Ba«≈«««…
˙Èa a„Ó ('eÎ Ì‰‡k¿«¿»»¿À»¿≈

,Lc˜n‰ בגמרא נאמר  ועליו  «ƒ¿»
הרי  "בית", שייקרא היא שמעלתו 

ÌL '‰Bz ÈËewÏ'a ÔBLl‰«»¿ƒ≈»»
‰Ïe‡b ,Ô‰ ˙BÏe‡b LÏL ‡e‰»…¿≈¿»
,Ì‰‡ ˙eÎÊa ‰BL‡ƒ»ƒ¿«¿»»
,˜ÁˆÈ ˙eÎÊa ‰iL ‰Ïe‡b¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»
.˜ÚÈ ˙eÎÊa ˙ÈLÈÏL ‰Ïe‡b¿»¿ƒƒƒ¿«¬…
‰Ïe‡‚c ÌL ‡Óe¿…»»ƒ¿»
‰Ïe‡b ‡È‰ ˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒƒ¿»
˙eËLÙa ‰Êa e‡a‰Â .˙ÈÁˆƒ¿ƒ¿«≈»∆¿«¿
על  רבותינו  דברי  בין  סתירה כאן  שאין 
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כללי מפתח  

)א ב   .............................................   סדר הנחת תפילין

)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי

)ג גדול יהיהה "מאמר ד    

ה   ........  ב"שכת'ה ,אב-מברכים החודש מנחם, מ"פרשת מטושבת 

)ד  מסעי- פרשת מטות קודש- תבשליל ערב שיחת ,  

דכ  ..........................  ח"מתש'ה, אב-חודש מנחםראש 

)ה  מסעי- פרשת מטותמשיחות שבת ,  

כט  ......................................  ח"תשמ'ה אב- מנחם 'ב

)ו מב  .....................  חיכרך  מ"פרשת מטות שיחו-לקוטי  

)ז המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט

נ ......................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

)ח  נג  .....................  פרשת מטות –ילקוט גאולה ומשיח

)ט נה  ..............  מ"פרשת מטולשבוע יומי חומש  ישיעור

)י  פט  ....................  מ"פרשת מטולשבוע שיעורי תהלים

)יא  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

צ  ............................................  מ"פרשת מטולשבוע  

)יב  צט  .................  מ"פרשת מטולשבוע " היום יום"לוח

)יג אק  ...............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)יד – דק  ................  מ"פרשת מטולשבוע פרקים ליום ' ג

)טו –  עדק   .............  מ"פרשת מטולשבוע פרק אחד ליום

)טז – רא  ..................  מ"פרשת מטולשבוע ות צוספר המ

)יז  נביאים וכתובים  

רד  ..........................................  גפרק  שיר השירים, סופרק  ישעיה

)יח  נזיר/נדריםמסכת  –משניות  

רו  ...........................................................ביאור קהתי

)יט  ריג  .....................................................  תעניתמסכת  יעקבעין

)כ  עם ביאורים זבחיםמסכת  

ידר  .....................................................  צבעד דף  פומדף 



  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כא  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

רמד  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כב ריביתת שולחן ערוך הלכו  

מדר  .......................................ר הזקן"אדמו לפי לוח רב יומי

)כג  וידבר משה אל ראשי המטותה "ד תורהלקוטי  

מור  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כד  התשובשערי   

גנר  ......................................................  ר האמצעי"אדמו

)כה ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  

דנר  ................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כו ב"תורת שמואל תרל   

נדר  ......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כז  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

נהר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)כח מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה(  

נור  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה)כט

נטר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)ל  אגרות קודש  

נטר  ..................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו



סר  ..............................  הלכות בית הבחירה –ם "רמב)לא

)לב  סבר  .......................................  חומש לקריאה בציבור

)לג עור  ........................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

)לד עזר  ...........................................  בפרק  ביאורים לפרקי אבות

עחר  ...........................  מ"פרשת מטולשבוע לוח זמנים )לה

)לו עטר  ....................  בת קודשלשת הדלקת נרות צוסדר מ



ו       

ּבנין  – ה ּוא  ה ּגא ּולה  מע ּקרי ּכי ה ּוא , ְְְְִִִֵֵַַָָָּבפ ׁשט ּות 

ה ּמק ּדׁש ּבבית 9ּבית  ע ּלּוי ׁשּמתוּסף  ֿ ידי ועל  . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָ

יֹותר  נעלית  היא  ה ּגא ּולה  ולכן 10ה ּמק ּדׁש, . ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָ

ּדגא ּולה  ה ּמעלה  ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי ְְְֲִִֵֵַַַָָָמק ּׁשר 

ה ּׁשליׁשי. ה ּמק ּדׁש ּדבית  ה ּמעלה  עם  ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָה ּׁשליׁשית 

LÈÂ מד ּבר ּתֹורה ' ׁשּב'ל ּקּוטי ּדה ּטעם  לה ֹוסיף , ¿≈ְְְְִִֵֵֶַַַַָ

ה ּגא ּולה ּבמעלת  ּכי ה ּוא , ה ּׁשליׁשית  ְְְֲִִִַַַַָ

ּדבית  מה ּמעלה  יֹותר  נעלית  היא  ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָה ּׁשליׁשית 

(ק ּבּוץ  ׁשה ּגא ּולה  מ ּזה  ּכּמּובן ה ּׁשליׁשי. ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָה ּמק ּדׁש

ּתהיה  ה ּמק ּדׁשּגל ּיֹות ) ּבית  א ּלא 11ּבנין . ְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ

ה ּמק ּדׁש ּבית  ֿ ידי על  ּבאה  זֹו מעלה  ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָׁשּגם 

ּתֹורה ') (ּב'ל ּקּוטי נלמדת  היא  (ׁשּלכן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָה ּׁשליׁשי

ּבית  ּבבנין ּכי ה ּׁשליׁשי) ה ּמק ּדׁש ּדבית  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָמה ּמעלה 

הענינים  ּכל  ּכל ּולים  יהיּו ה ּׁשליׁשי ְְְְְִִִִִִִַַָָָָה ּמק ּדׁש

ּׁשּכת ּוב  מה  ועל ּֿפי לאחריֿזה . ׁשּיהיּו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָוה ּמעל ֹות 

ֿ לבא ,12ּבּזהר  לעתיד  ׁשּיהיּו הענינים  ּבסדר  ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ל ֹומר , יׁש ׁשּבכ ּלם , אחר ֹון ה ּוא  ה ּמתים  ְְֲִִִֵֵֶַַַַָֻּדתח ּית 

[אמת  ה ּׁשליׁשי ה ּמק ּדׁש ּדבית  ה ּמעלה  ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּגּלּוי

ּבתח ּית  ּבע ּקר  יהיה  וׁשּנּוי] הפסק  ּבֹו ׁשּי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשאין

זה  לק ּׁשר  ויׁש נצח ּיים . ח ּיים  יהיּו ׁשאז ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָה ּמתים ,

ּׁשּכת ּוב  מה  ה ּׁשליׁשי 13עם  ּבּיֹום  מ ּיֹומים  יח ּינּו ְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ׁשני  ה ּׁשליׁשי' ּדב 'ּיֹום  לפניו, ונחיה  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָיקימ ּנּו

ה ּׁשליׁשי  ה ּמק ּדׁש ּבית  על  ׁשּקאי 14ּפר ּוׁשים . ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ה ּמתים  ּתח ּית  על  ּדׁשני 15וׁשּקאי וה ּקׁשר  . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ּתתג ּלה 16ה ּפר ּוׁשים  ה ּמתים  ּבתח ּית  ּכי ה ּוא , ְְִִִִִִֵֵֶַַַַ

ה ּׁשליׁשי. ה ּמק ּדׁש ּדבית  ְְְֲִִִֵַַַַָָה ּמעלה 

ז"ל ÔeÈÂג ) ר ּבֹותינּו ּׁשאמר ּו מה  ּבהק ּדים  אריה 17זה  ּבמ ּזל  אריה  עלה  ¿»ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ויבנה  אריה  ּבמ ּזל  אריה  ׁשּיב ֹוא  מנת  על  כ ּו' אריאל  את  ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוהחריב 
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הגלות".9) וזמן הבית "זמן הרגיל מהלשון גילוי10)ולהעיר שני ) (בבית בו הי ' "ולא ב  נז, לר"ה דרושים מלקו"ת להעיר

. . דברים חירות".הה' בו הי ' א.11)לא מט , ברכות וראה ובסופו). הפרק  (בתחלת פי "א מלכים הל' ברמב "ם פס "ד

ואילך). שח  (ס "ע  קל אגרת ח "א נ"ע  (מהורש"ב ) אדמו"ר כ"ק  אגרותֿקודש הבאה. שבהערה זהר יא. נח  פ ' תנחומא

א.12) קלד, שם וראה הנעלם). (במדרש א קלט , ב .13)ח "א ו, שם.14)הושע  תלב 15)פרש"י  ע ' שם להושע  נ"ך אוה"ת

קאי.(16ואילך. השלישי  שביום שם שמפרש ב ), קמד, ח "א קונטרסים (סה"מ  תרצ "א מיומיים יחיינו מד"ה להעיר

תחה"מ  על .(17. רנט רמז ירמי ' יל"ש

    
לגאולה שהכוונה תורה' ב'לקוטי  למבואר  המקדש ÈwÚÓבית Èk ,‡e‰ƒ≈ƒ»≈

Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈa Y ‡e‰ ‰Ïe‡b‰9ÈelÚ ÛqÂ˙nL È„ÈŒÏÚÂ . «¿»ƒ¿»≈«ƒ¿»¿«¿≈∆ƒ¿«≈ƒ
a,Lc˜n‰ ˙È ונצחי יותר  "גדול " הוא ‰È‡שהבית ‰Ïe‡b‰ ¿≈«ƒ¿»«¿»ƒ

˙BÈ ˙ÈÏÚ10‰ÏÚn‰ '‰Bz ÈËewÏ'a M˜Ó ÔÎÏÂ . «¬≈≈¿»≈¿«≈¿ƒ≈»««¬»
ÌÚ ˙ÈLÈÏM‰ ‰Ïe‡‚cƒ¿»«¿ƒƒƒ
Lc˜n‰ ˙Èc ‰ÏÚn‰««¬»¿≈«ƒ¿»

.ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ
,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ על לעיל  האמור  על  ¿≈¿ƒ

והגאולה  המקדש בית בין  הקשר 

ÈËewÏ'aLבפשטות ÌÚh‰c¿«««∆¿ƒ≈
‰Ïe‡b ˙ÏÚÓa a„Ó '‰Bz»¿«≈¿«¬«¿»

,‡e‰ ˙ÈLÈÏM‰ הקשר בגלל  לא «¿ƒƒ
והגאולה  המקדש בית של  והשייכות

‰ÈLÈÏM˙אלא  ‰Ïe‡b‰ Èkƒ«¿»«¿ƒƒ
˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ משתי רק (לא ƒ«¬≈≈

גם) אלא לה הקודמות הגאולות

Lc˜n‰ ˙Èc ‰ÏÚn‰Ó≈««¬»¿≈«ƒ¿»
‰fÓ Ôenk .ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«»ƒ∆
(˙BiÏb ıea˜) ‰Ïe‡b‰L∆«¿»ƒ»À
˙Èa ÔÈa ÈÁ‡Ï ‰È‰zƒ¿∆¿«¬≈ƒ¿«≈

Lc˜n‰11 ייבנה שתחילה היינו  «ƒ¿»
ישראל  בני  יזכו  כך  ואחר  המקדש

גאולה  – יותר  גדולה נוספת, למעלה

גלויות. ÏÚÓ‰וקיבוץ ÌbL ‡l‡∆»∆««¬»
BÊ עצמה הגאולה ŒÏÚמעלת ‰‡a»»«

ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ˙Èa È„È¿≈≈«ƒ¿»«¿ƒƒ
ÈËewÏ'a) ˙„ÓÏ ‡È‰ ÔÎlL)∆»≈ƒƒ¿∆∆¿ƒ≈
˙Èc ‰ÏÚn‰Ó ('‰Bz»≈««¬»¿≈

ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ כשם אשר  «ƒ¿»«¿ƒƒ
כך  נצחי , בית יהיה השלישי  שהבית

גאולה  תהיה השלישית הגאולה

‰Lc˜nנצחית) ˙Èa ÔÈa Èkƒ¿ƒ¿«≈«ƒ¿»
Ïk ÌÈÏeÏk eÈ‰È ÈLÈÏM‰«¿ƒƒƒ¿¿ƒ»
eÈ‰iL ˙BÏÚn‰Â ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿««¬∆ƒ¿

‰ÊŒÈÁ‡Ï הדברים שבתחילה אלא ¿«¬≈∆
אבל  יתגלו . כך  ואחר  בהעלם יהיו 

שבית  למרות הרי  המעלה, מבחינת

והיא  הגאולה מעלת את גורם המקדש

הבית. ממעלת גדולה הגאולה מעלת בו , e˙kMכלולה ‰Ó ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«∆»
‰fa12ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙c ,‡ÏŒ„È˙ÚÏ eÈ‰iL ÌÈÈÚ‰ „Òa «…«¿≈∆»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»…ƒ¿ƒ««≈ƒ

˙Èc ‰ÏÚn‰ ÈelbL ,ÓBÏ LÈ ,ÌlÎaL ÔBÁ‡ ‡e‰«¬∆¿À»≈«∆ƒ««¬»¿≈
‰È‰È [ÈepLÂ ˜ÒÙ‰ Ba CiL ÔÈ‡L ˙Ó‡] ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰«ƒ¿»«¿ƒƒ¡∆∆≈«»∆¿≈¿ƒƒ¿∆
הוא  זאת ובכל  עצמה בגאולה (אכן 

‰ÌÈ˙n,יהיה) ˙iÁ˙a wÚa¿ƒ»ƒ¿ƒ««≈ƒ
הגאולה, ÌÈiÁאחרי  eÈ‰È Ê‡L∆»ƒ¿«ƒ

ÌÈiÁˆ גדולה הכי  השלימות וזו  ƒ¿ƒƒ
לבוא. לעתיד  M˜Ïשתהיה LÈÂ¿≈¿«≈

e˙kM ‰Ó ÌÚ ‰Ê13eiÁÈ ∆ƒ«∆»¿«≈
epÓÈ˜È ÈLÈÏM‰ ÌBia ÌÈÓBiÓƒ»ƒ««¿ƒƒ¿ƒ≈
ÌBi'c ,ÂÈÙÏ ‰ÈÁÂ¿ƒ¿∆¿»»¿¿

'ÈLÈÏM‰ ישנם.ÌÈLet ÈL «¿ƒƒ¿≈≈ƒ
- פשוטו ) (לפי  אחד  ≈«∆È‡wLפירוש

‰Lc˜nשמכוון  ˙Èa ÏÚ«≈«ƒ¿»
ÈLÈÏM‰14-Â בתורת) שני  פירוש «¿ƒƒ¿
iÁz˙החסידות) ÏÚ È‡wL∆»≈«¿ƒ«
ÌÈ˙n‰15ÈLc Lw‰Â . «≈ƒ¿«∆∆ƒ¿≈

ÌÈLet‰16˙iÁ˙a Èk ,‡e‰ «≈ƒƒƒ¿ƒ«
˙Èc ‰ÏÚn‰ ‰l‚˙z ÌÈ˙n‰«≈ƒƒ¿«∆««¬»¿≈

ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ענייני כל  אז  כי  «ƒ¿»«¿ƒƒ
בשלימות. יהיו  הגאולה

‰Ê ÔeÈÂ המקדש ‚) בית מעלת ¿»∆
הגאולה  לאחר  שתתגלה השלישי 

המתים  Ó‰ותחיית ÌÈc˜‰a¿«¿ƒ«
Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡M17 במדרש ∆»¿«≈«

‰È‡ ‰ÏÚ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש זה »»«¿≈
‰È‡ ÏfÓa אריה שמזלו  אב חודש ¿«»«¿≈

Ï‡È‡ ˙‡ ÈÁ‰Â המקדש בית ¿∆¡ƒ∆¬ƒ≈
‰È‡ ‡BiL ˙Ó ÏÚ 'eÎ«¿»∆»«¿≈

ֿ הוא  ֿ ברוך  ‡È‰הקדוש ÏfÓa¿«»«¿≈
אב  ‡Ï‡Èבחודש ‰ÈÂ בית ¿ƒ¿∆¬ƒ≈

רבותינו fÓe‰המקדש. מדברי  ƒ∆
הבית חורבן  של  בעצם שהמטרה היא
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ז       

יהיה  ּגד ֹול  ׁשּכת ּוב  ּדמה  מ ּובן, ּומ ּזה  ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָאריאל .

ה ּוא  הרא ׁשֹון, מן יֹותר  האחר ֹון ה ּזה  ה ּבית  ְֲִִִֵֶַַַַָָּכב ֹוד 

נחרב , היה  לא  הרא ׁשֹון ה ּמק ּדׁש ּבית  ּבאם  ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹּגם 

והחריב  כ ּו' אריה  עלה  ולכן נצחי. ק ּיּום  ל ֹו ְְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָוהיה 

אריאל , ויבנה  אריה  ׁשּיב ֹוא  ּבכדי אריאל  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָאת 

ל ֹו היה  ּבאם  (ּגם  הרא ׁשֹון מן יֹותר  ּגד ֹול  ְְִִִִֵֶֶַָָָָׁשּיהיה 

נצחי) ּתׁשּובה 18ק ּיּום  ּדבעלי ה ּמעלה   ּדר ֿ ועל  . ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָ

צ ּדיקים  (ּגם  ה ּצּדיקים  ּדעב ֹודת  צ ּדיקים , ֲִִִִִִַַַַַַַַעל 

הרע  יצר  להם  ׁשּיהיה 19ׁשאין ׁשּי אין ׁשּלכן , ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

נצחי) ּדק ּיּום  ּבאפן היא  ועב ֹודתם  חטא , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹאצלם 

ּתׁשּובה ' ה 'ּבעלי ועב ֹודת  ּבה ׁשּתל ׁשל ּות , ְְְְְֲֲִֵַַַַַַַַָמ ּגעת 

מה ׁשּתל ׁשל ּות  אריה 20ּבלמעלה  עלה  וזה ּו . ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ויבנה  אריה  ׁשּיב ֹוא  מנת  על  אריאל  את  ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָוהחריב 

ויד ּוע  ּדכתיב 21אריאל , ה ּקּב"ה , [זה  אריה  ּדיב ֹוא  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

יירא 22ּביּה לא  מי ׁשאג הת ּגּלּות 23אריה  ה ּוא  [ ְְִִִֵֵַַַָָֹ

לה ֹו וי ׁש מה ׁשּתל ׁשל ּות . ׁשּלמעלה  סיף ,ה ּכתר  ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו מאמר  לפי מ ּבבל 24ׁשּגם  ׁשּכׁשעל ּו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ה ּמק ּדׁש (ּבית  זה  ּבנין להיֹות  רא ּוי ְְְִִִֵֶַָָָָָהיה 

ׁשּיהיה  ׁשליׁשי ּבית  ֿ מק ֹום , מ ּכל  ְְְִִִִִִִֶֶַַָָה ּׁשליׁשי),

יֹותר . ּגד ֹול  יהיה  ׁשני) ּבית  (לאחרי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלעתיד ֿלבא 

ּבית  חר ּבן  (לאחרי מ ּבבל  ּכׁשעל ּו ׁשּגם  ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻּדהגם 

ּבעלי  ּבדגמת  היּו זה ) על  וה ּתּקּון ְְְֲִִֵֶַַַַָֻרא ׁשֹון
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בני18) את מכניס  רבינו משה הי ' שאילו ואתחנן), ר"פ  ואוה"ח  קפו אופן ממג"ע  צג, ע ' שם סה; (ע ' ואתחנן אוה"ת ראה

נצחי  קיום לו והי ' לעולם ביהמ "ק  נחרב  הי ' לא ביהמ "ק , ובונה לארץ  ישראל   וראה פז. (ע ' שם ומבאר .

עלי ' יהי ' הארץ  בגלות שנמשכו "שמהירידות לפי  הוא מבוקשו משה פעל שלא זה על דהטעם ב 'רכד) ע ' ו כרך שם גם

יותר". ב )19)גדולה (ה, פ "א בתניא להמבואר צדיק .ובפרט  תשובה 20)פירוש דשבת ישראל שובה ד"ה ראה

ובכ"מ . (וש"נ). ואילך צו) ע ' ח "א (לעיל ס "ב  ואילך.21)ה'תשל"ז א'נו ע ' ב  כרך נ"ך ח .22)אוה"ת ג, יל"ש 23)עמוס 

.17 מדות).24)שבהערה למס ' התויו"ט  בפתיחת (הובא יא מג, יחזקאל בפרש"י  הובא

    
מחדש  הבית את לבנות Bk„כדי  ‰È‰È ÏB„b e˙kL ‰Óc ,ÔeÓ»¿«∆»»ƒ¿∆¿

˙Èa Ì‡a Ìb ‡e‰ ,ÔBL‡‰ ÔÓ ˙BÈ ÔBÁ‡‰ ‰f‰ ˙Èa‰««ƒ«∆»«¬≈ƒ»ƒ«¿ƒ≈
ÈÁˆ Ìei˜ BÏ ‰È‰Â ,Á ‰È‰ ‡Ï ÔBL‡‰ Lc˜n‰ כך «ƒ¿»»ƒ…»»∆¿»¿»»ƒƒ¿ƒ

בכך  רק לא היא הראשון " "הבית לעומת האחרון " "הבית של  שהמעלה

קיים  יהיה והאחרון  נחרב שהראשון 

ויתרונות  מעלות בו  שיש אלא לנצח

עצמו . מצד  ÏÚ‰חשובים ÔÎÏÂ¿»≈»»
Ï‡È‡ ˙‡ ÈÁ‰Â 'eÎ ‰È‡«¿≈¿∆¡ƒ∆¬ƒ≈
‰ÈÂ ‰È‡ ‡BiL È„Îaƒ¿≈∆»«¿≈¿ƒ¿∆

,Ï‡È‡ לבנות במטרה חורבן  והיה ¬ƒ≈
יותר  נעלה אחר  ÏB„bבית ‰È‰iL∆ƒ¿∆»

Ì‡a Ìb) ÔBL‡‰ ÔÓ ˙BÈ≈ƒ»ƒ«¿ƒ
(ÈÁˆ Ìei˜ BÏ ‰È‰18. »»ƒƒ¿ƒ

גם  מעלה ליתרון  ודוגמא משל  ומביא

הנצחיות: עניין  לעומת

ÈÏÚc ‰ÏÚn‰ CcŒÏÚÂ¿«∆∆««¬»¿«¬≈
,ÌÈ˜Ècˆ ÏÚ ‰eLz כדברי ¿»««ƒƒ

תשובה  שבעלי  שבמקום רבותינו 

יכולים  אינם גמורים צדיקים עומדים,

(Ìbלעמוד  ÌÈ˜Ècv‰ ˙„BÚc«¬«««ƒƒ«
ÌÈ˜Ècˆ גבוהה כזאת ÔÈ‡Lברמה «ƒƒ∆≈

Ú‰ ˆÈ Ì‰Ï19 הוא כי  כלל , »∆≈∆»«
לטוב, CiLהתהפך  ÔÈ‡ ÔÎlL לא ∆»≈≈«»

ËÁ‡,ייתכן  ÌÏˆ‡ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆¿»≈¿
Ìei˜c ÔÙ‡a ‡È‰ Ì˙„BÚÂ«¬»»ƒ¿…∆¿ƒ

ÈÁˆ ללא תמיד , ה' את עובדים והם ƒ¿ƒ
הפסקה  ÚbÓ˙כל  («««

˙„BÚÂ ,˙eÏLÏzL‰a¿ƒ¿«¿¿«¬«
'‰eLz ÈÏÚa'‰ היא‰ÏÚÓÏa ««¬≈¿»ƒ¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Ó20 האלוקי האור  ≈ƒ¿«¿¿
ב'סדר  למטה מלמעלה יורד 

כך  בזו , זו  שקשורות מחוליות שעשוייה (שרשרת) שלשלת (כמו  השתלשלות'

ו 'משתלשלים' יורדים שבהם, הדרגות פרטי  כל  עם העליונים, העולמות כל 

שלמעלה  סופי  אין  אלוקי  אור  ישנו  אך  הדרגתי ), בסדר  מזה מסדר זה

למעלה  הוא אלא והדרגה בסדר  לא היא שלו  וההתגלות ההשתלשלות,

מעלתם  (למרות הצדיקים של  ה' שעבודת בחסידות ומבואר  מהעולמות.

של  עבודתם ואילו  ההשתלשלות סדר  של  האלוקי  באור  רק 'נוגעת' הגדולה)

ה' את עובדים הם ּבעבר , מאלוקות רחוקים שהיו  (שבגלל  התשובה ְַָבעלי 

השתלשלות  מסדר  שלמעלה האלוקי  באור  'נוגעת' מיוחדת) והתלהבות בחיות

עבודת  כמו  ונצחית תמידית לא היא כן  ואם הפסק בה שהיה (למרות

הבית  של  העיקרית שהמעלה יתכן  המקדש בית לגבי  גם וכך  הצדיקים),

הנצחיות. בעניין  דווקא לאו  היא הראשון  לעומת ‡È‰האחרון  ‰ÏÚ e‰ÊÂ¿∆»»«¿≈
˙Ó ÏÚ Ï‡È‡ ˙‡ ÈÁ‰Â¿∆¡ƒ∆¬ƒ≈«¿»
,Ï‡È‡ ‰ÈÂ ‰È‡ ‡BiL∆»«¿≈¿ƒ¿∆¬ƒ≈

Úe„ÈÂ21‰Ê] ‰È‡ ‡BÈc ¿»«¿»«¿≈∆
dÈa È˙Îc ,‰"aw‰22 שכתוב «»»ƒ¿ƒ≈

ÈÈ‡בו  ‡Ï ÈÓ ‚‡L ‰È‡23 «¿≈»«ƒ…ƒ»
כפי  ֿ הוא, ֿ ברוך  להקדוש והכוונה

אלוקים  "ה' – הפסוק מהמשך  שמובן 

ינבא"] לא מי  הנביאים) (אל  ‰e‡דבר 
˙k‰ ˙elb˙‰' עליון 'כתר  בחינת ƒ¿««∆∆

כשם  כי  מבואר  לגביה באלוקות

בחינת  כך  מהראש למעלה הוא שהכתר 

האלוקות  היא למעלה הכתר 

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL וזו ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
האחרון  הבית של  המיוחדת המעלה

לכתר  השייכות – הראשון  לגבי 

בדומה  מהשתלשלות, שלמעלה

לצדיקים. ביחס תשובה הבעלי  למעלת

Ó‡Ó ÈÙÏ ÌbL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆«¿ƒ«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba24eÏÚLkL «≈«∆¿∆»

ÔÈa ˙BÈ‰Ï Èe‡ ‰È‰ ÏaÓƒ»∆»»»ƒ¿ƒ¿»
(ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ˙Èa) ‰Ê∆≈«ƒ¿»«¿ƒƒ
באותה  לכך  זכו  לא ישראל  שבני  אלא

ישראל  לארץ מבבל  העלייה וגם שעה

כמו  ובכיבוש בניסים הייתה לא

וגם  הראשונה בפעם לארץ בכניסה

היה  לא כורש ברשות שבנו  הבית

כבר  ואם השלישי , הבית במעלת

של  המעלות עם המקדש לבית יזכו  ישראל  שבני  אפשר  היה מבבל  בעלייה

דווקא  שתהיה השלישי  הבית של  המיוחדת המעלה מה השלישי , הבית

ראוי  היה השלישי  הבית בניין  שאמנם המענה בא כך  על  השלימה? בגאולה

ישראל  אבל לבני  מבבל , העלייה בעת Èa˙למעשה ÌB˜ÓŒÏkÓ,כבר  ƒ»»«ƒ
ÏB„b ‰È‰È (ÈL ˙Èa ÈÁ‡Ï) ‡ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰iL ÈLÈÏL¿ƒƒ∆ƒ¿∆∆»ƒ»…¿«¬≈«ƒ≈ƒƒ¿∆»

˙BÈ. השני הבית לעומת מעלות לו  ÏaÓויהיו  eÏÚLk ÌbL Ì‚‰c ≈«¬«∆«¿∆»ƒ»∆
‰Ê ÏÚ Ôewz‰Â ÔBL‡ ˙Èa ÔaÁ ÈÁ‡Ï) בבל ‰eÈבגלות ( ¿«¬≈À¿««ƒƒ¿«ƒ«∆»
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ח       

ולכן 25ּתׁשּובה  ּדרג ֹות . ר ּבּוי יׁש ּבת ׁשּובה  הרי , ְְְְֲִִֵֵֵָָָָ

העב ֹודה  ֿ ידי ׁשעל  ּבכדי ׁשני ּבית  חר ּבן ּגם  ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהיה 

ל ׁשלמ ּות  יּגיע ּו ׁשני ּבית  חר ּבן ׁשּלאחרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָֻּבּגל ּות 

ה ּבית  ּכב ֹוד  ּגד ֹול  יהיה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָה ּתׁשּובה ,

ה ּׁשלמ ּות . ּבתכלית  האחר ֹון ְְְֲִֵֶַַַַָה ּזה 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂר ּבֹותינּו ּׁשאמר ּו מה  לבאר  יׁש ¿«ƒ∆ְְֵֵֵֶַַָָ

ה ּפס ּוק 26ז"ל  ה '27על  ּדבר  ׁשמע ּו ְְִַַַַָ

ּתׁשמע ּו ׁשּלא  עד  ּתֹורה  ּדברי ׁשמע ּו יעקב , ְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֹּבית 

ׁשּלא  עד  נב ּואה  ּדברי  ׁשמע ּו נב ּואה , ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹּדברי

ׁשמע ּו (ּומס ּים ) וכ ּו' ּתֹוכח ֹות  ּדברי ְְְְְְִִִֵֵַָּתׁשמע ּו

העצמ ֹות  ּגרמיכ ֹון, יׁשמע ּו ׁשּלא  עד  28ּגּופיכ ֹון ְְְֲִֵֵֶַַָָֹ

ׁשא ֹומר  זה  ולכא ֹורה  ה '. ּדבר  ׁשמע ּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָה ּיב ׁשֹות 

נב ּואה , ּדברי ּתׁשמע ּו ׁשּלא  עד  ּתֹורה  ּדברי ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹׁשמע ּו

ּדברי  על  לצ ּוֹות  הם  נב ּואה  ּדברי ּכי ל ֹומר , ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָיׁש

לא 29ה ּתֹורה  ּתֹורה  ּדברי ׁשֹומעים  היּו ּבאם  ולכן , ְְְְִִִֵֵַָָָָֹ

ּבדברי  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  נב ּואה . לדברי צריכים  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָהיּו

נב ּואה  ּדברי  ׁשֹומעים  היּו ׁשּבאם  עצמם , ְְְְְְִִִֵֶַָָָָנב ּואה 

ה ּתֹורה  ּדברי על  ה ּמצ ּוים  הרא ׁשֹונים  ְְְִִִִִִִֵַַַַָָּדנביאים 

לדברי  צריכים  היּו לא  ּדת ֹוכחה , ּבאפן ְְְְְִִִֵֵֶֶָָֹֹֹׁשּלא 

הענינים  ּבנֹוגע  ה ּוא  ֿ זה   ּדר ֿ (ועל  ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּתֹוכחה 

יׁשמע ּו ׁשּלא  עד  ּׁשּמס ּים  מה  אבל  ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלאחריֿזה ).

ׁשּבאם  ל ֹומר  ׁשּי אי מ ּובן, אינֹו כ ּו' ְְִֵֵֵֶַַַָָּגרמיכ ֹון

ּדברי  ׁשֹומעין וכ ּו'היּו ּתֹוכח ֹות  ּדברי א ֹו ּתֹורה  ְְְְִִִֵֵֵָָ

ויׁש ה ּמתים . לתח ּית  ֿ וׁשל ֹום  חס  זֹוכים  היּו ְְְִִִִֵֵַַַָָֹלא 

ׁשמע ּו ׁשּלא  ה ּירידה  ֿ ידי ּדעל  ּבזה , ה ּבא ּור  ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹל ֹומר 

נעלה  ּבאפן ה ּמתים  ּתח ּית  ּתהיה  וכ ּו' ּתֹורה  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּדברי

ֿ ידי  ׁשעל  ה ּׁשליׁשי ה ּמק ּדׁש ּבית  ּבדגמת  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֻיֹותר ,

יהיה  ׁשני ּבית  ּדחר ּבן הירידה  לאחרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻׁשּיהיה 

יֹותר . ֵָּגד ֹול 

ּכמ ֹוe‡eד ) ׁשני ּבית  על  (ּגם  וׁשני רא ׁשֹון ּבית  על  ה ּׁשליׁשי ּבית  מעלת  ≈ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַ

ּבהק ּדים  יּובן ׁשליׁשי), ּדבית  ה ּתבנית  ּבצ ּורת  להיֹות  רא ּוי ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָׁשהיה 

(ּבכלל ) ה ּמק ּדׁש ּדבית  ּדמק ֹום 30ה ּמעלה  ה ּמק ּדׁש, ּדמק ֹום  ה ּמעלה  ּגם  ּכֹולל  , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָ
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(25.67 ע ' ח "ט  לקו"ש בארוכה רסד.26)ראה רמז ירמי ' ד.27)יל"ש ב , ד.28)ירמי ' לז, יסוה"ת 29)יחזקאל הל' רמב "ם

ה"ב . תרס "ה 30)פ "ט  (סה"מ  תרס "ה בשם קראתי  ראה ד"ה המאמר על מיוסד בפנים) (דלקמן דביהמ "ק  המעלה ביאור

    
‰eLz ÈÏÚa ˙Ó‚„a25, כזו ומדריגה למעלה הגיעו  כבר  כן  ואם ¿À¿««¬≈¿»

השתלשלות' מ'סדר  שלמעלה האלוקי  באור  'נוגעת' ≈¬‰Èשעבודתם
˙B‚c Èea LÈ ‰eL˙a להתעלות יכול  תשובה עשה שכבר  מי  וגם ƒ¿»≈ƒ¿»

ועוד . È„ÈŒÏÚLעוד  È„Îa ÈL ˙Èa ÔaÁ Ìb ‰È‰ ÔÎÏÂ¿»≈»»«À¿««ƒ≈ƒƒ¿≈∆«¿≈
ÈÁ‡lL ˙eÏba ‰„BÚ‰»¬»«»∆¿«¬≈
˙eÓÏLÏ eÚÈbÈ ÈL ˙Èa ÔaÁÀ¿««ƒ≈ƒ«ƒƒ¿≈

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰eLz‰ לאחר «¿»¿«¿≈∆
לדרגה  עד  הגלות במהלך  ההתעלות

התשובה  בעבודת ביותר  הגבוהה

‰f‰ ˙Èa‰ „Bk ÏB„b ‰È‰Èƒ¿∆»¿««ƒ«∆
.˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a ÔBÁ‡‰»«¬¿«¿ƒ«¿≈

‰Ó ‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡M26ÏÚ ∆»¿«≈««

˜eÒt‰27˙Èa '‰ c eÚÓL «»ƒ¿¿«≈
„Ú ‰Bz Èc eÚÓL ,˜ÚÈ«¬…ƒ¿ƒ¿≈»«
,‰‡e Èc eÚÓLz ‡lL∆…ƒ¿¿ƒ¿≈¿»
התורה, לדברי  תשמעו  לא אם כלומר ,

(לא  נבואה דברי  לשמוע תאלצו 

Ú„נעימים) ‰‡e Èc eÚÓLƒ¿ƒ¿≈¿»«
˙BÁÎBz Èc eÚÓLz ‡lL∆…ƒ¿¿ƒ¿≈»

הנבואה  מדברי  קשות ¿eÎÂ'יותר 
ÔBÎÈÙeb eÚÓL (ÌiÒÓe)¿«≈ƒ¿≈

שלכם הגוף lL‡שישמע „Ú«∆…
ÔBÎÈÓb eÚÓLÈ,שלכם העצמות ƒ¿¿«¿≈

אחר  במקום שכתוב כמו 

˙BÓˆÚ‰28eÚÓL ˙BLi‰ »¬»«¿≈ƒ¿
ÓB‡L ‰Ê ‰B‡ÎÏÂ .'‰ c¿«¿ƒ¿»∆∆≈
‡lL „Ú ‰Bz Èc eÚÓLƒ¿ƒ¿≈»«∆…
LÈ ,‰‡e Èc eÚÓLzƒ¿¿ƒ¿≈¿»≈
Ì‰ ‰‡e Èc Èk ,ÓBÏ«ƒƒ¿≈¿»≈

‰Bz‰ Èc ÏÚ ˙BeˆÏ29, ¿««ƒ¿≈«»
לעורר  הנביאים, דברי  עיקר  זה שהרי 

התורה, דברי  את לקיים העם ≈«¿ÔÎÏÂאת
‰Bz Èc ÌÈÚÓBL eÈ‰ Ì‡a¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»
È„Ï ÌÈÎÈˆ eÈ‰ ‡Ï…»¿ƒƒ¿ƒ¿≈
È„a ‰ÊŒCcŒÏÚÂ .‰‡e¿»¿«∆∆∆¿ƒ¿≈

eÈ‰ Ì‡aL ,ÌÓˆÚ ‰‡e בני ¿»«¿»∆¿ƒ»
e‡‰ישראל  Èc ÌÈÚÓBL¿ƒƒ¿≈¿»

ÌÈeˆn‰ ÌÈBL‡‰ ÌÈ‡Ècƒ¿ƒƒ»ƒƒ«¿«ƒ
ÔÙ‡a ‡lL ‰Bz‰ Èc ÏÚ«ƒ¿≈«»∆…¿…∆

,‰ÁÎB˙c,נעימים בדברים Ï‡אלא ¿≈»…
‰ÁÎBz È„Ï ÌÈÎÈˆ eÈ‰»¿ƒƒ¿ƒ¿≈≈»
Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ)¿«∆∆∆¿≈«

‰ÊŒÈÁ‡lL ÌÈÈÚ‰ זה מדרש דברי  ÌiÒnMבהמשך  ‰Ó Ï‡ .( »ƒ¿»ƒ∆¿«¬≈∆¬»«∆¿«≈
בגופםשכדאי  הנביאים דברי  ואת התורה דברי  את לשמוע ישראל  »Ú„לבני 

'eÎ ÔBÎÈÓb eÚÓLÈ ‡lL לשמוע להם שכדאי  היא הדברים ומשמעות ∆…ƒ¿¿«¿≈
ישמעו  שלהם העצמות ורק ימותו  כן  לא שאם ‡CÈבגופם ,ÔeÓ BÈ‡≈»≈

eÈ‰ Ì‡aL ÓBÏ CiL«»«∆¿ƒ»
Èc B‡ ‰Bz Èc ÔÈÚÓBL¿ƒƒ¿≈»ƒ¿≈

'eÎÂ ˙BÁÎBz היו שלא אלא ≈¿
"בגופם" אותם ‰eÈשומעים ‡Ï…»

˙iÁ˙Ï ÌBÏLÂŒÒÁ ÌÈÎBÊƒ«¿»ƒ¿ƒ«
e‡a‰ ÓBÏ LÈÂ .ÌÈ˙n‰«≈ƒ¿≈««≈

,‰Êa יזכו שלא הכוונה אין  שאכן  »∆
אלא  כלל  המתים ≈¿»¿È„ÈŒÏÚcלתחיית

Èc eÚÓL ‡lL ‰„Èi‰«¿ƒ»∆…»¿ƒ¿≈
‰È‰z 'eÎÂ ‰Bz עלייה כך  אחר  »¿ƒ¿∆

לגבי  לעיל  המבואר  דרך  על  גדולה,

לצדיקים  ביחס התשובה בעלי  מעלת

בירידה  היו  שבעבר  בגלל  שדווקא

לדרגה  מגיעים הם מאלוקות ובריחוק

על  דווקא בענייננו , גם וכך  נעלית. יותר 

שמעו , שלא והחיסרון  הירידה ידי 

ותהיה  יתעלו  דבר  של  »iÁz¿ƒ˙בסופו 
,˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙ‡a ÌÈ˙n‰«≈ƒ¿…∆«¬∆≈
ללא  להיות אמורה שהייתה מכפי 

‰Lc˜nהירידה, ˙Èa ˙Ó‚„a¿À¿«≈«ƒ¿»
‰È‰iL È„ÈŒÏÚL ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ∆«¿≈∆ƒ¿∆
˙Èa ÔaÁc ‰„ÈÈ‰ ÈÁ‡Ï¿«¬≈«¿ƒ»¿À¿««ƒ

.˙BÈ ÏB„b ‰È‰È ÈL≈ƒƒ¿∆»≈
ÈLÈÏM‰ ˙Èa ˙ÏÚÓ e‡e („≈«¬««ƒ«¿ƒƒ
ÏÚ Ìb) ÈLÂ ÔBL‡ ˙Èa ÏÚ««ƒƒ¿≈ƒ««
Èe‡ ‰È‰L BÓk ÈL ˙Èa«ƒ≈ƒ¿∆»»»
˙Èc ˙Èz‰ ˙eˆa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«««¿ƒ¿«ƒ

ÈLÈÏL ישראל בני  שלמעשה אלא ¿ƒƒ
כאמור ), לכך , זכו  ÌÈc˜‰aלא ÔeÈ»¿«¿ƒ

‰ÏÚn‰ הנעלית Èc˙הרוחנית ««¬»¿≈
(ÏÏÎa) Lc˜n‰30Ìb ÏÏBk , «ƒ¿»ƒ¿»≈«

‰ÏÚn‰ המיוחדת הרוחנית ««¬»
ÌB˜Óc ,Lc˜n‰ ÌB˜Ócƒ¿«ƒ¿»ƒ¿

Lc˜n‰ בית נבנה שבו  הבית הר  «ƒ¿»
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ט       

ה ּוא  ה ּמק ּדׁש) ּבית  ּבנין לפני (ּגם  ְְְְִִִִֵֵַַַַָָה ּמק ּדׁש

ּכמ ֹו הע ֹולם , ּדכל  מה ּמק ֹום  יֹותר  ְְְְֵֵַַָָָָָלמעלה 

אם 31ׁשּכת ּוב  ּכי זה  אין ה ּזה , ה ּמק ֹום  ּנֹורא  מה  ִִֵֶֶֶַַַָָָ

אתר  ּדין לית  א ּונקל ֹוס  ותר ּגם  אלקים , ְְְְֱֲִִֵֵֵֵַֹּבית 

הדיֹוט  אתר  ה ּוא  הע ֹולם  ּדכל  ׁשה ּמק ֹום  ְְְֲֶֶֶַַָָָָהדיֹוט .

ׁשּנקראים  מאמר ֹות  ּבע ׂשרה  ׁשּנברא  מילין 32לפי ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָ

[אף  הדיֹוט  אתר  אינֹו ה ּמק ּדׁש ּומק ֹום  ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָּדהדיֹוטא ,

מאמר ֹות . ּבע ׂשרה  נברא  ה ּמק ּדׁש מק ֹום  ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָׁשּגם 

מהע ׂשרה  ה ּבריאה  וע ּקר  התחלת  ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָואדר ּבה ,

ׁשּבּמק ּדׁש ׁשת ּיה  אבן ּבריאת  היתה  ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָמאמר ֹות 

הע ֹולם  ּכל  ה ׁשּתת  ּבע ׂשרה 33ּומ ּמּנּה ּכי ,[ ְֲִִֶַַָָָָָָֻ

ה ּמק ּדׁש ּובמק ֹום  אלקים , וּיאמר  נאמר  ְְֱֱֲִִִֶֶַַַַָָֹֹמאמר ֹות 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו הוי' ׁשם  ּגּלּוי הוי'34היה  יׁש אכן ְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָָָ

ה ּזה . ֶַַָּבּמק ֹום 

CÈˆÂה ּמק ּדׁש מק ֹום  מעלת  ּדלכא ֹורה , ּבא ּור , ¿»ƒְְְְֲִִֵַַַָָ

ּבּגּלּוי  ה ּוא  הע ֹולם  ּדכל  ה ּמק ֹום  ְִַַַָָָָעל 

ה  ּבבית  ׁשהרי ׁשהיה  עצמ ֹו. ּבּמק ֹום  ולא  ּמק ּדׁש, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

(מ ּלין  מאמר ֹות  ּבע ׂשרה  נברא  ה ּמק ּדׁש מק ֹום  ְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָּגם 

ה ּוא  הדיֹוט  אתר  ּדין לית  ּופר ּוׁש ְְְֲֵֵֵֶֶַָּדהדיֹוטא ),

ה ּבא ּור  ּונק ּדת  הדיֹוט . אתר  אינֹו עצמ ֹו ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָֻׁשה ּמק ֹום 

ּבּתניא  ּׁשּכת ּוב  מה  ֿ ּפי על  ׁשהתה ּוּות 35ּבזה  ְְִִֶֶֶַַַַַָָָ

מה ּוה  ל ׁשֹון (הוי' הוי' מ ּׁשם  היא  ),36הע ֹולם  ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָ

עצמ ֹו, הוי' מ ּׁשם  היתה  ההתה ּוּות  ׁשּבאם  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָא ּלא 

ההתה ּוּות  ולכן ּבמציא ּות , ּבטל  הע ֹולם  ְְְִִִֵֵַַָָָָָָהיה 

וההתה ּוּות  אלקים . ׁשם  ֿ ידי על  היתה  ְְְְְֱִִֵֵַַַַָָֹֹּבפעל 

אינֹו אלקים  ׁשּׁשם  ּבאפן היתה  ה ּמק ּדׁש ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָֹֹּדמק ֹום 

הדיֹוט , אתר  ּדין לית  וזה ּו הוי'. ׁשם  על  ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָמס ּתיר 
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‰e‡המקדש (Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈa ÈÙÏ Ìb) עצמו ÏÚÓÏ‰מצד  «ƒ¿≈ƒ¿«≈«ƒ¿»¿«¿»

e˙kL BÓk ,ÌÏBÚ‰ ÏÎc ÌB˜n‰Ó ˙BÈ31 אבינו יעקב שכאשר  ≈≈«»¿»»»¿∆»
ואמר  המקדש במקום עצר  הוא לחרן  ללכת שבע מבאר  Bp‡יצא ‰Ó«»

ÒBÏ˜e‡ Ìb˙Â ,ÌÈ˜Ï‡ ˙Èa Ì‡ Èk ‰Ê ÔÈ‡ ,‰f‰ ÌB˜n‰«»«∆≈∆ƒƒ≈¡…ƒ¿ƒ¿≈¿¿
ËBÈ„‰ ˙‡ ÔÈc ˙ÈÏ זה אין  ≈≈¬«∆¿

מובן  אבינו  יעקב ומדברי  פשוט, מקום

מצד  במקום ומעלה יתרון  יש שאכן 

רבות  שנים נאמר  הדבר  שהרי  עצמו 

כלומר  המקדש. בית בניין  לפני 

‡e‰ ÌÏBÚ‰ ÏÎc ÌB˜n‰L∆«»¿»»»
ËBÈ„‰ ˙‡ פשוט ÈÙÏמקום ¬«∆¿¿ƒ

˙BÓ‡Ó ‰NÚa ‡pL∆ƒ¿»«¬»»«¬»
אשר  וכל  העולם את ה' ברא בו שבהם

ימי  ÌÈ‡˜pL32בראשית בששת ∆ƒ¿»ƒ
,‡ËBÈ„‰c ÔÈÏÈÓ ֿ הקדוש כי  ƒƒ¿∆¿»

לאין  ומרומם נעלה ֿ בעצמו  ברוך 

וכל  והנבראים העולמות מכל  שיעור 

שבמקום  למלך  דומה בבריאתם עיסוקו 

בדברים  עוסק יקרים וזהב בכסף לעסוק

וזולים ‰Lc˜nפשוטים ÌB˜Óe¿«ƒ¿»
ËBÈ„‰ ˙‡ BÈ‡ פשוט מקום ≈¬«∆¿
ונעלה  קדוש מקום ÌbLאלא Û‡]«∆«

‰NÚa ‡ Lc˜n‰ ÌB˜Ó¿«ƒ¿»ƒ¿»«¬»»
˙BÓ‡Ó,"דהדיוטא "מילין  שהם «¬»

כולו . העולם את ה' ברא שבו  האמצעי 

wÚÂ ˙ÏÁ˙‰ ,‰a„‡Â¿«¿«»«¿»«¿ƒ«
˙BÓ‡Ó ‰NÚ‰Ó ‰‡Èa‰«¿ƒ»≈»¬»»«¬»
‰i˙L Ô‡ ˙‡Èa ‰˙È‰»¿»¿ƒ«∆∆¿ƒ»
Ïk ˙zL‰ dpnÓe Lc˜naL∆«ƒ¿»ƒ∆»À¿«»

ÌÏBÚ‰33 ודמיון שייכות יש כן  ואם »»
העולם, לכללות המקדש מקום בין 

הוא  ביניהם וההבדל  הפער  זאת ובכל 

"אתר  נקרא כולו  והעולם ביותר  גדול 

מקום  הוא המקדש מקום ואילו  הדיוט"

וקדוש], NÚa‰נעלה Èkƒ«¬»»
Ó‡iÂ Ó‡ ˙BÓ‡Ó«¬»∆¡««…∆

,ÌÈ˜Ï‡ במעשה בתורה כמפורש ¡…ƒ
הלאה  וכן  אור , יהי  אלוקים "ויאמר  – ‰È‰בראשית Lc˜n‰ ÌB˜Óeƒ¿«ƒ¿»»»

e˙kL BÓk 'ÈÂ‰ ÌL Èelb34 למקום בבואו  אבינו  יעקב בדברי  ƒ≈¬»»¿∆»
‰f‰המקדש ÌB˜na 'ÈÂ‰ LÈ ÔÎ‡ הווה "היה, שם (על  הוי ' ושם »≈≈¬»»«»«∆

מידת  שהוא אלוקים משם בשונה גבול , בלי  אלוקות גילוי  הוא כאחד ") ויהיה

וההעלם. הצמצום

e‡a CÈˆÂ ממעלת גם נובעת המקדש בית של  שמעלתו  לעיל  האמור  על  ¿»ƒ≈
פשר  מה לשאול  מקום יש המקדש בית בניין  לפני  גם עצמו , מצד  המקום

ÏÎcהדברים, ÌB˜n‰ ÏÚ Lc˜n‰ ÌB˜Ó ˙ÏÚÓ ,‰B‡ÎÏc¿ƒ¿»«¬«¿«ƒ¿»««»¿»
Èelba ‡e‰ ÌÏBÚ‰ האלוקי האור  ‰Lc˜n,של  ˙Èa ‰È‰L »»«ƒ∆»»¿≈«ƒ¿»

לברכה  זיכרונם חכמינו  בדברי  כמובא

החסידות) בתורת בהרחבה (ומבואר 

המקדש  לבית לרגל  עולים היו  שכאשר 

ובבית  בגלוי , אלוקות רואים היו 

ניסים, עשרה קבע דרך  נעשו  המקדש

מבית  שנובעת מעלה הוא זה וכל 

שקיימת ÏÂ‡המקדש  מעלה ¿…
Ìb È‰L .BÓˆÚ ÌB˜na«»«¿∆¬≈«

‡ Lc˜n‰ ÌB˜Ó כל כמו  ¿«ƒ¿»ƒ¿»
כולו  BÓ‡Ó˙העולם ‰NÚa«¬»»«¬»

‡ËBÈ„‰c ÔÈlÓ) פשוטות ),מילים ƒƒ¿∆¿»
LeÙe התרגום ÔÈcדברי  ˙ÈÏ ≈≈ƒ

ÌB˜n‰L ‡e‰ ËBÈ„‰ ˙‡¬«∆¿∆«»
BÓˆÚ הבית ‡˙ולא BÈ‡ «¿≈¬«

ËBÈ„‰ יש מה השאלה ונשאלת ∆¿
אותו  שמבדיל  הבית ללא עצמו  במקום

הדיוט"?. "אתר  אינו  ולכן  העולם מכל 

ÈtŒÏÚ ‰Êa e‡a‰ ˙c˜e¿À««≈»∆«ƒ
‡Èza e˙kM ‰Ó35 «∆»««¿»

‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰L בעצם ∆ƒ¿«»»ƒ
ÔBLÏ 'ÈÂ‰) 'ÈÂ‰ ÌMÓƒ≈¬»»¬»»¿

‰e‰Ó36( גילוי על  מורה הוי ' ושם ¿«∆
גבול , בלי  Ì‡aLאלוקות ‡l‡∆»∆¿ƒ

˙ee‰˙‰‰ בפועלÌMÓ ‰˙È‰ «ƒ¿«»¿»ƒ≈
,BÓˆÚ 'ÈÂ‰,ישירה ‰È‰בצורה ¬»»«¿»»

˙e‡ÈˆÓa ÏËa ÌÏBÚ‰ ולא »»»≈ƒ¿ƒ
כלל , להתקיים מסוגל  ≈«¿ÔÎÏÂהיה

ŒÏÚ ‰˙È‰ ÏÚÙa ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«¿…«»¿»«
ÌÈ˜Ï‡ ÌL È„È,' כ 'מגן שמשמש ¿≈≈¡…ƒ

שלא  הוי ' שם על  וכיסוי , נרתיק היינו 

הזה  וההסתר  גבול . בלי  יתגלה

עולם  של  בפועל  קיומו  את מאפשר 

אינם  המוגבלים הנבראים כי  מוגבל ,

ומכוסה  מוסתר  הוא כי  אותם, שמהווה הוי ' שם של  האלוקי  האור  את רואים

שם  של  האלוקי  האור  כלפי  מתבטלים אינם ולכן  אלוקים, שם באמצעות

‰Lc˜nהוי '. ÌB˜Óc ˙ee‰˙‰‰Â, בריאתו מתחילת ‰È˙‰מעיקרו , ¿«ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»»¿»
'ÈÂ‰ ÌL ÏÚ ÈzÒÓ BÈ‡ ÌÈ˜Ï‡ ÌML ÔÙ‡a האלוקי והאור  ¿…∆∆≈¡…ƒ≈«¿ƒ«≈¬»»

בגלוי . בו  מאיר  מוגבל  עצמו e‰ÊÂהלא המקדש מקום שעל  לכך  הטעם ¿∆
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י       

ההתה ּוּות  ּבג ּלּוי נר ּגׁש היה  ה ּמק ּדׁש ּבמק ֹום  ְְְְְִִִִִִַַַָָָָּכי

הוי'. מ ּׁשם  ׁשהיא  ְֲִִֵֶָָּכמ ֹו

ÔÈÚ‰Â היא אלקים  מ ּׁשם  ּדההתה ּוּות  ה ּוא , ¿»ƒ¿»ְְֱִִִִֵַַֹ

ּברא  (ּברא ׁשית  התל ּבׁשּות   ְְְְִִֵֶֶַָָּבדר

ּבאפן 37אלקים  היא  הוי' מ ּׁשם  וההתה ּוּות  ( ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָֹֹ

צ ּוה  ה ּוא  ּכי הוי' ׁשם  את  (יה ּלל ּו מ ּמילא   ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּדבדר

(אם 38ונברא ּו ההתה ּוּות  ׁשּבאפן והח ּלּוק  .( ְְְְְִִִִֶֶַַַָֹ

 ּבדר ׁשהיא  א ֹו מ ּמילא   ּבדר היא  ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָההתה ּוּות 

ה ּמתה ּוה  ה ּדבר  ׁשל  ה ּיחס  על  מ ֹורה  ְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָהתל ּבׁשּות )

ה ּוא  ה ּמתה ּוה  ּדכא ׁשר  א ֹות ֹו. ׁשּמה ּווה  ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָל ּמק ֹור 

מ ּמילא   ּבדר היא  התה ּוּות ֹו להמה ּוה , .39ּבקר ּוב  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

 ּבער ה ּוא  ׁשהעל ּול  ּדכיון ועל ּול , ע ּלה  ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָּוכמ ֹו

 ּבדר היא  מהע ּלה  העל ּול  התה ּוּות  לכן ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהע ּלה ,

היא  ׁשה ּמּדה  ּדכיון ּומ ּדֹות , ׂשכל  [ּוכמ ֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָמ ּמילא 

ּבאה  ההת ּבֹוננּות , ֿ ידי על  לכן, ה ּׂשכל ,  ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבער

כן  ּוכמ ֹו להת ּבֹוננּות ]. ׁשּבהתאם  ה ּמּדה  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָמ ּמילא 

ּומא ֹור  ּבא ֹור  ּגּלּוי 40ה ּוא  ה ּוא  ׁשהא ֹור  ּדכיון , ְְִֵֶָָָ

ּבדר  היא  מה ּמא ֹור  הא ֹור  המצאת  לכן, ה ּמא ֹור , ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

מהמה ּוה , ּברח ּוק  ה ּוא  ה ּמתה ּוה  וכא ׁשר  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמ ּמילא .

התל ּבׁשּות   ּבדר היא  ׁשהמה ּוה 39התה ּוּות ֹו , ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַ

ה ּמתה ּוה . ה ּדבר  את  לה ּוֹות  ּומ ׁשּתּדל  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמתע ּסק 

ÌÚh‰Â] ׁשּבדר ּדבהתה ּוּות  ה ּוא , לזה  ¿«««ְְְְִִֶֶֶֶַ

ּגּלּוי  ה ּוא  ההד ּגׁשה  ע ּקר  ְִִִֵַַַָָָמ ּמילא ,

ועל ּול  ּבע ּלה  ׁשּגם  הגם  ולכן, ְְְֲִֵֶַַַָָָָה ּמק ֹור .
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א.37) א, ב .38)בראשית קמח , ואילך.39)תהלים קצז ס "ע  תרס "ו המשך גם שבהערה .(40ראה תרס "ה בסה"מ 

ה. סעיף  לקמן וראה ומאור). ודאור ועלול, (דעילה הדוגמאות ב ' מביא קעט ) (ע ' 30

    
‰Lc˜nנאמר  ÌB˜Óa Èk ,ËBÈ„‰ ˙‡ ÔÈc ˙ÈÏ, עצמו מצד  ≈≈¬«∆¿ƒƒ¿«ƒ¿»

המקדש  בית בניית לפני  BÓkעוד  ˙ee‰˙‰‰ Èel‚a Lb ‰È‰»»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿«¿
'ÈÂ‰ ÌMÓ ‡È‰L,העולם בכל  שקיים האלוקי  האור  על  ההסתר  ללא ∆ƒƒ≈¬»»

המקדש. מקום מלבד 

,‡e‰ ÔÈÚ‰Â˙ee‰˙‰‰c של ¿»ƒ¿»¿«ƒ¿«
המוגבלים  והנבראים המוגבל  העולם

C„a ‡È‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓƒ≈¡…ƒƒ¿∆∆
‡a ˙ÈL‡a) ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿¿≈ƒ»»

ÌÈ˜Ï‡37ÌMÓ ˙ee‰˙‰‰Â ( ¡…ƒ¿«ƒ¿«ƒ≈
C„c ÔÙ‡a ‡È‰ 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿…∆ƒ¿∆∆
'ÈÂ‰ ÌL ˙‡ eÏl‰È) ‡ÏÈnÓƒ≈»¿«¿∆≈¬»»

e‡Â ‰eˆ ‡e‰ Èk38( ƒƒ»¿ƒ¿»
'בדרך  והשפעה פעולה יש כלומר ,

תלמיד  עם הלומד  רב כמו  התלבשות'

בהתאם  שלו  ההסברים את ומתאים

אליו  ו 'יורד ' התלמיד  של  לרמה

בצורה  איתו  ומתעסק אליו  ומתקרב

'בדרך  והשפעה פעולה ויש פרטנית,

בכל  שמאירה השמש כמו  ממילא'

למקום  להתקרב מבלי  בשווה מקום

ומבלי  האור , את שקולט לאדם או 

פרטנית. בצורה אליו  להתייחס

אלוקים  שם של  פעולתו  ובענייננו ,

בדרך  היא העולם בהתהוות

האלוקי  שהאור  היינו  התלבשות,

ובנבראים  בעולם ו 'מתלבש' 'יורד '

של  פעולתו  ואילו  ומהותם עניינם לפי 

מבלי  ממילא בדרך  היא הוי ' שם

וגם  פרטנית, והתייחסות 'התלבשות'

את  ולברוא להוות פעולתו  לאחר 

העולם. 'מעל ' נשאר  הוא העולם

˜elÁ‰Â ההבדלÔÙ‡aL ¿«ƒ∆¿…∆
‡È‰ ˙ee‰˙‰‰ Ì‡) ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«ƒ«ƒ¿«ƒ

‡ÏÈnÓ C„a משם ההתהוות כמו  ¿∆∆ƒ≈»
‰˙eLaÏ˙הוי ' C„a ‡È‰L B‡ אלוקים משם ההתהוות BÓ‰כמו  ( ∆ƒ¿∆∆ƒ¿«¿∆

‰e‰˙n‰מלמד  c‰ ÏL ÒÁi‰ ÏÚ והנברא‰Âe‰nL B˜nÏ ««««∆«»»«ƒ¿«∆«»∆¿«∆
ויוצר  B˙B‡.‰e‰Ó‰Ïובורא e˜a ‡e‰ ‰e‰˙n‰ L‡Îc ויש ¿«¬∆«ƒ¿«∆¿≈¿«¿«∆

קרוב, יחס ÏÈnÓ‡ביניהם C„a ‡È‰ B˙ee‰˙‰39 צורך ללא ƒ¿«ƒ¿∆∆ƒ≈»
ה'אין ' כאשר  ולכן  ההתהוות את לפעול  כדי  המקור  מצד  מיוחדת בהתעסקות

ל 'אין ' גורם לא והדבר  מזה מתפעל  ולא בכך  'נתפס' לא הוא ה'יש' את מהווה

בדרך למשל BÓÎeלהשתנות. אותו  המהווה מהמקור  דבר  lÚ‰בהתהוות ¿ƒ»
,ÏeÏÚÂ התוצא כאשר  ותוצאה, וכאילו סיבה ישירה בצורה מהסיבה נובעת ה ¿»

המציאות מחויבת היא שהתוצאה  ÏeÏÚ‰Lנאמר  ÔÂÈÎc הסיבה‡e‰ ¿≈»∆∆»
,‰lÚ‰ CÚa ביניהם ויש קרוב דמיון התוצאה, ויחס ÔÎÏמהותי  ¿∆∆»ƒ»»≈

‡ÏÈnÓ C„a ‡È‰ ‰lÚ‰Ó ÏeÏÚ‰ ˙ee‰˙‰ לתוצאה להגיע וכדי  ƒ¿«∆»≈»ƒ»ƒ¿∆∆ƒ≈»
המקור  מצד  שגרתית לא והתעסקות מיוחדת בפעולה צורך  ÏÎNאין  BÓÎe]¿≈∆

,˙BcÓe המידות ו 'לידת' שיצירת ƒ
עילה  בדרך  הם מהשכל  שבלב) (הרגש

במעלתו  ומעמיקה טובה והבנה ועלול .

רגשי  מחייבת למשל , דבר , של  וטובו 

כלפיו  ‰È‡אהבה ‰cn‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«ƒ»ƒ
,ÏÎO‰ CÚa ושייכות קשר  ויש ¿∆∆«≈∆

והמעבר  למידות שכל  בין  מהותית

ומתבקש  טבעי  הוא למידות משכל 

˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ,ÔÎÏ»≈«¿≈«ƒ¿¿
ÏÈnÓ‡ומתהווה a‡‰בשכל , »»ƒ≈»

˙eBa˙‰Ï Ì‡˙‰aL ‰cn‰«ƒ»∆¿∆¿≈«ƒ¿¿
ומתבקש  טבעי  ÔÎבאופן  BÓÎe .[¿≈
B‡Óe B‡a ‡e‰40, שבין ביחס ¿»

עצם  למשל  כמו  האור  ומקור  האור 

מהשמש  שבא והזיו  והאור  השמש

צורך  ללא ממילא' 'בדרך  הוא שגם

מיוחדת  והתעסקות ב'התלבשות'

Èelb ‡e‰ B‡‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆»ƒ
B‡n‰ ומובן טבעי  באופן  ממנו  ובא «»

‰Óˆ‡˙מאליו , ,ÔÎÏ התגלות »≈«¿»«
‰È‡והתפשטות  B‡n‰Ó B‡‰»≈«»ƒ

L‡ÎÂ .‡ÏÈnÓ C„a¿∆∆ƒ≈»¿«¬∆
˜eÁa ‡e‰ ‰e‰˙n‰«ƒ¿«∆¿ƒ

‰e‰Ó‰Ó קרוב יחס ביניהם ואין  ≈«¿«∆
המידות  בין  הקשר  (כמו  ישירה וזיקה

אותן  שמהווה לשכל  מהשכל  המתהוות

המקור  והמאור , האור  בין  והקשר 

נובע), הוא ‰È‡שממנו  B˙ee‰˙‰ƒ¿«ƒ
˙eLaÏ˙‰ C„a39‰e‰Ó‰L , ¿∆∆ƒ¿«¿∆«¿«∆

˙‡ ˙Be‰Ï ÏczLÓe ˜qÚ˙Óƒ¿«≈ƒ¿«≈¿«∆
‰e‰˙n‰ c‰ תהיה לא מיוחד  ומאמץ והשתדלות התעסקות וללא «»»«ƒ¿«∆

זה. מסוג  התהוות

‰ÊÏ ÌÚh‰Â] בעל קרוב ממקור  שהתהוות האמור  להבדל  הפנימית הסיבה ¿«««¿∆
למתהווה  ישיר  קשר  לו  שאין  ממקור  והתהוות ממילא בדרך  היא  ישירה זיקה

והתעסקות  התלבשות בדרך  ÏÈnÓ‡,היא C„aL ˙ee‰˙‰c ,‡e‰ƒ¿ƒ¿«∆¿∆∆ƒ≈»
‰Lb„‰‰ wÚ ההתהוות Èelbבהליך  ‡e‰ של ‰B˜nהתגלות ƒ«««¿»»ƒ«»

הזו . ההתגלות של  מתבקשת תוצאה היא ‰‚Ìוההתהוות ,ÔÎÏÂ פי ֿ ֿ על  אף ¿»≈¬«
ÏeÏÚÂ ‰lÚa ÌbL התהוות כמו  ותוצאה, סיבה של  בדרך  בהתהוות ∆«¿ƒ»¿»
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יי       

מ ּמילא ),  ּבדר היא  מהע ּלה  העל ּול  ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ(ׁשהתה ּוּות 

לעצמ ֹו, מה ּות  א ּלא  הע ּלה  ּגּלּוי אינֹו ְְִִֵֶֶַַָָָָהעל ּול 

ּומ ּדֹות , ׂשכל  ּוכמ ֹו הע ּלה . ּבֹו נר ּגׁש ֿ מק ֹום , ְְִִִִֵֶָָָָָמ ּכל 

ׁשה ּוא  ּדבר  ׁשּיתה ּוה  ּובכדי  ה ּׂשכל . נר ּגׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבּמּדֹות 

התל ּבׁשּות .  ּבדר ּדוקא  ה ּוא  מ ּמק ֹור ֹו, ְְְְְְִִִֶֶַַָּברח ּוק 

מת ּגּלה , ׁשה ּמק ֹור  (לא  ה ּוא  ההתל ּבׁשּות  ְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹּדענין

ּדבר  לה ּוֹות  (ּומתע ּסק ) מתל ּבׁש ה ּוא  א ּדר ּבה ) ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָא ּלא 

התל ּבׁשּות  ֿ ידי על  ה ּמתה ּוה  ה ּדבר  ולכן, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָחד ׁש,

מק ֹור ֹו. ּבֹו נר ּגׁש ׁשּלא  ּבאפן מ ּמק ֹור ֹו, ּברח ּוק  ְְְְְִִִֶֶָֹֹה ּוא 

ּופעל , ּדכח  הענין  ּדר ֿ על  ׁשה ּוא  ל ֹומר  ְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹויׁש

מה ּכח  ה ּפע ּלה  ׁשהמ ׁשכת  זה  על  ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻּדמה ּטעמים 

התל ּבׁשּות  ֿ ידי על  א ּלא  מ ּמילא   ּבדר לא  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹהיא 

ה ּפע ּלה (ׁשה ּכח  ּכי ה ּוא  ה ּפע ּלה ), את  ְְִֶֶַַַַָָֹֻֻ

יד ּוע  ּדה ּנה  מה ּכח . ּברח ּוק  היא 41היא  ׁשה ּפע ּלה  ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ

ר ּוחני  ה ּוא  ׁשה ּכח  ּדכיון ה ּכח . לג ּבי ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹהתח ּדׁשּות 

ה ּפע ּלה  המ ׁשכת  הרי ּגׁשמית , היא  ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָֻֻוה ּפע ּלה 

) חד ׁשה  התה ּוּות  (ּכמ ֹו) היא  מה ּכח  ְְֲִִֵַַַָָֹ
לפעל  ׁשּבכח ֹו ה ּוא  ה ּכח  וענין מאין). ְְְְִִִֵֵֶַַַַֹֹֹיׁש

יֹודעים  ׁשּמה ּפע ּלה  ּדזה  מ ּובן, ּומ ּזה  חד ׁש. ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֻּדבר 

ה ּוא  ה ּכח , את את  יֹודעים  ה ּפע ּלה  ְְִֶֶַַַָֹֻ

ּבּפע ּלה  אבל  ה ּכח ה ּכח . נר ּגׁש .42לא  ְְֲִַַַַַָָָֹֹֹֻ

ּגׁשמית , היא  וה ּפע ּלה  ר ּוחני ה ּוא  ׁשה ּכח  ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֻּדכיון

ה ּגׁשמית  ּבּפע ּלה  מת ּגּלה  הר ּוחני ה ּכח  .43אין ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻ
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לח .41) ע ' ח "ג קונטרסים סה"מ  תרלג). (ע ' שיא פ ' ח "א תער"ב  המשך ג. ע ' תרמ "ו לב 42)סה"מ  ע ' עת"ר סה"מ  ראה

ונגלה  נראה מלמטלמ "ע  אבן בזריקת וכמו גילוי , הוא דכח  קכט ) ע ' תרס "ד סה"מ  (ראה במק "א והמבואר נעלם. הוא דכח 

בהנפעל. נרגש הכח  אין ולכן נעלם כח  הוא מ "מ  למעלה, הנושאו כח  שיש לומר בהכרח  שהרי  הזורק  ענין 43)כח  עיקר

    
מהשכל  ÏÈnÓ‡המידות C„a ‡È‰ ‰lÚ‰Ó ÏeÏÚ‰ ˙ee‰˙‰L)∆ƒ¿«∆»≈»ƒ»ƒ¿∆∆ƒ≈»

לעיל  התגלות Èelbרק ‡BÈהתוצאה ‰ÏeÏÚלמעשה ),כמבואר  ∆»≈ƒ
‰lÚ‰ בלבד BÓˆÚÏ,הסיבה ˙e‰Ó ‡l‡ שהרגש ומידות בשכל  וכמו  »ƒ»∆»«¿«¿

כן  ואם השכל  של  והתפשטות התגלות רק ולא כשלעצמו  מהות הוא שבלב

המקור  של  בהתגלות רק מדובר  לא

של  ו 'הולדה' ב'יצירה' אלא המהווה

חדש Baדבר  Lb ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿»
‰lÚ‰ בין והקשר  שהיחס מאחר  »ƒ»

הוא  המתהווה והדבר  המהווה המקור 

ביטוי  יש בתוצאה גם לכן  וישיר  קרוב

והמקור . הסיבה של  ¿BÓÎeישיר 
,˙BcÓe ÏÎN התהוות שכאמור  ≈∆ƒ

"עילה  בדרך  היא מהשכל  המידות

תוצאה  היא המידות ומציאות ועלול "

ממילא") ("בדרך  ומתבקשת מחוייבת

למרות  הרי  השכלית, מההתבוננות

השכל , ממהות שונה המידות שמהות

ונרגש  ניכר  המידות את המהווה המקור 

- ‰ÏÎO.בהם Lb ˙BcnaL∆«ƒƒ¿»«≈∆
‡e‰L c ‰e‰˙iL È„Îeƒ¿≈∆ƒ¿«∆»»∆

,BB˜nÓ ˜eÁa שלו וההתהוות ¿ƒƒ¿
אין  כי  ממילא ומתחייבת מתבקשת לא

למקור  ישירה וזיקה קרוב יחס לו 

אותו  C„aשמהווה ‡˜Âc ‡e‰«¿»¿∆∆
˙eLaÏ˙‰ בד המקור  בר של  ƒ¿«¿

כדי  והשתדלות והתעסקות המתהווה

אינו  הוא זאת ולולי  אותו  להוות

‰‰˙eLaÏ˙מתהווה. ÔÈÚc¿ƒ¿««ƒ¿«¿
‰lb˙Ó B˜n‰L ‡Ï) ‡e‰…∆«»ƒ¿«∆
מתהווים  ממילא שלו  התגלות וכשיש

של  ביטוי  הכול  בסך  שהם הדברים

הזו , ‰e‡ההתגלות (‰ac‡ ‡l‡∆»«¿«»
˙Be‰Ï (˜qÚ˙Óe) LaÏ˙Óƒ¿«≈ƒ¿«≈¿«

L„Á c, המקור של  ההתגלות מעצם המציאות מחוייבת איננה התהוותו  »»»»
˙eLaÏ˙‰ È„ÈŒÏÚ ‰e‰˙n‰ c‰ ,ÔÎÏÂ המקור של  והתעסקות ¿»≈«»»«ƒ¿«∆«¿≈ƒ¿«¿

אותו  להוות Baכדי  Lb ‡lL ÔÙ‡a ,BB˜nÓ ˜eÁa ‡e‰¿ƒƒ¿¿…∆∆…ƒ¿»
BB˜Ó. גדול ופער  ריחוק יש המתהווה והדבר  המקור  בין  כי  ¿

,ÏÚÙe ÁÎc ÔÈÚ‰ CcŒÏÚ ‡e‰L ÓBÏ LÈÂ כלומר ¿≈«∆«∆∆»ƒ¿»¿…«…«
השתדלות  המחייבת התהוות ריחוק, בדרך  ממקורו  דבר  של  שההתהוות

(בנפש  שקיימת פעולה שבו  לאופן  דומה ממילא) בדרך  (ואיננה והתעסקות

הגוף) (באברי  בפועל  ביטוי  לידי  באה בכוח, אחת ÌÈÓÚh‰Ócהאדם) ¿≈«¿»ƒ
ÎLÓ‰L˙הסיבות  ‰Ê ÏÚוהתגלות‡Ï ‡È‰ Ák‰Ó ‰lÚt‰ «∆∆«¿»««¿À»≈«…«ƒ…

‡ÏÈnÓ C„a מאליו ומתבקש המתחייב È„ÈŒÏÚכדבר  ‡l‡ ¿∆∆ƒ≈»∆»«¿≈
˙eLaÏ˙‰ ומאמץ ÏÚBtוהתעסקות Ák‰L)ועושה‰lÚt‰ ˙‡ ƒ¿«¿∆«…«≈∆«¿À»

מיוחדת), רצונית פעולה ידי  eÁa˜על  ‡È‰ ‰lÚt‰ Èk ‡e‰ƒ«¿À»ƒ¿ƒ
Ák‰Ó כמה עד  ומבאר  והולך  מאד . גדול  הוא והפועל  הכוח בין  והפער  ≈«…«

בין  המהותי ) (האיכותי , המרחק גדול 

והפועל  Úe„Èהכוח ‰p‰c41 ¿ƒ≈»«
החסידות  בתורת «lÚt‰L∆«¿À‰ומבואר 

Ák‰ Èa‚Ï ˙eLcÁ˙‰ ‡È‰ƒƒ¿«¿¿«≈«…«
ה  אחד  מצד  היא כלומר , פעולה

אדם  כאשר  (למשל , הכוח של  התגלות

כוח  של  התגלות זו  ידו  את מניע

שני  מצד  אבל  ביד ) שקיים התנועה

לחלוטין  שונה מהות הוא הכוח

לומר  נכון  זה יהיה ולא מהפעולה

תנועות  בתוכו  מכיל  התנועה שכוח

הכוח  לגבי  שהפעולה היא האמת אלא

לכן . קודם קיים היה שלא חידוש היא

ÈÁe ‡e‰ Ák‰L ÔÂÈÎc ונפשי ¿≈»∆«…«»ƒ
È‰ ,˙ÈÓLb ‡È‰ ‰lÚt‰Â¿«¿À»ƒ«¿ƒ¬≈

˙ÎLÓ‰והתגלות‰lÚt‰ «¿»««¿À»
(BÓk)המעשית  ‡È‰ Ák‰Ó≈«…«ƒ¿

‰L„Á ˙ee‰˙‰ קודם הייתה שלא ƒ¿«¬»»
ÔÈ‡Óלכן  LÈ CcŒÏÚÂ) כך וכל ¿«∆∆≈≈«ƒ

לעומת  הפעולה של  החידוש גדול 

"על  רק כי  (אם דומה שהוא הכוח

הדבר ) אותו  ממש ולא להתהוות דרך "

דבר ", "לא מ"אין ", דבר , "יש" של 

עצום  בחידוש מדובר  בוודאי  ששם

לומר  אפשר  קיים ואי  ה"אין " שבתוך 

‰Ák"יש"). ÔÈÚÂ וגדרו מהותו  ¿ƒ¿««…«
L„Á c ÏÚÙÏ BÁÎaL ‡e‰∆¿…ƒ¿…»»»»
נחוצה  חדש דבר  לברוא וכדי 

רק  ולא די  ולא והשתדלות התעסקות

ממילא". "בדרך  ולהתגלות lÚt‰nL‰להשפיע ‰Êc ,ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»¿∆∆≈«¿À»
ÌÈÚ„BÈומכיריםÁk‰ הדבר ‡˙ ידו , את מניע שאדם רואים (ואם ¿ƒ∆«…«

הדבר  פירוש בנפש), ֿ תנועה כוח של  קיומו  È„ÈŒÏÚLמלמד  ‡e‰∆«¿≈
Ák‰ ˙‡ ÌÈÚ„BÈ ‰lÚt‰ מתוך נובעת שהפעולה מחייב ההיגיון  כי  «¿À»¿ƒ∆«…«

‰Ákהכוח. Lb ‡Ï dÓˆÚ ‰lÚta Ï‡42 ביניהם הריחוק מפני  ¬»«¿À»«¿»…ƒ¿»«…«
ואיכותם. ‰È‡במהותם ‰lÚt‰Â ÈÁe ‡e‰ Ák‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«…«»ƒ¿«¿À»ƒ

˙ÈÓLb‰ ‰lÚta ‰lb˙Ó ÈÁe‰ Ák‰ ÔÈ‡ ,˙ÈÓLb43 «¿ƒ≈«…«»»ƒƒ¿«∆«¿À»««¿ƒ
קיים  הכוח בפועל , היד  את המניע זה והוא בה קיים כמובן  שהוא ולמרות

בגילוי . ולא בהעלם בפעולה
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יב       

ה ּוא  ה ּכח , נר ּגׁש לא  ׁשּבּפע ּלה  ּדזה  לה ֹוסיף , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֻויׁש

לה ּכח ) ער ֹו ֿ ּבאין (ׁשהיא  ה ּפע ּלה  מ ּצד  רק  ְְְֲִִֵֶַַַַַָֹֹֻלא 

ה ּוא  ה ּכח  ׁשּפע ּלת  ּדכיון ה ּכח . מ ּצד  ּגם  ְְִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֻא ּלא 

לכן  (ּכּנ"ל ), ּבער ּכֹו ׁשאינֹו חד ׁש ּדבר  ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשע ֹוׂשה 

[ּכי  נעלמת  המ ׁשכה  היא  לפעל  ה ּכח  ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹהמ ׁשכת 

ֿ ידי  על  היא  מק ֹור ֹו  ּבער ׁשאינֹו חד ׁש ּדבר  ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּפע ּלת 

ה ּמק ֹור , ּגּלּוי ׁשּנפסק  ּדלאחרי ה ּמק ֹור . ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָהתע ּלמ ּות 

ולכן  ּבער ּכֹו], ׁשאינֹו ּדבר  ׁשּיהיה  ׁשּי ּדוקא  ,44אז ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבּה נר ּגׁש ׁשּלא  ּבאפן היא  מה ּכח  ה ּבאה  ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻה ּפע ּלה 

ַַֹה ּכח ].

‰ÊŒCcŒÏÚÂ ּדההתה ּוּות למעלה , ה ּוא  ¿«∆∆∆ְְְְִַַַָ

 ּבדר ׁשהיא  אלקים  ְֱִִִֵֶֶֶֶֹׁשּמּׁשם 

נר ּגׁש אינֹו ה ּמה ּוה  ׁשה ּכח  ּבאפן היא  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹהתל ּבׁשּות ,

אלקים  מ ּׁשם  ׁשּנתה ּוּו ה ּנבראים  ולכן ְְְְֱִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבּנבראים ,

ה ּוא  ׁשּלהם  וה ּבּטּול  מציא ּות , ּבּטּול 45הם  רק  ְְִִִֵֶֶַַָ

 ּבדר ׁשהיא  הוי' ׁשּמּׁשם  וההתה ּוּות  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָה ּיׁש.

ולכן  ּבּנבראים , ּבג ּלּוי ׁשה ּוא  ּבאפן היא  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹמ ּמילא ,

ה ּוא  הוי' מ ּׁשם  ׁשּנתה ּוּו ה ּנבראים  ּבּטּול 45ּבּטּול  ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָ

ְִִּבמציא ּות .

חסיד ּות p‰Â‰ה ) ּבדר ּוׁשי ּדכ ׁשמביאים  יד ּוע  ¿ƒ≈ְְְֲִִִִִֵֶַָ

ענין, לאיזה  יֹותר ) (א ֹו מ ׁשלים  ְְְְִִֵֵֵֶָָׁשני

לה ּנמ ׁשל  מכ ּון ה ּמׁשל  אין ּכי ה ּוא , , ְְְִִֵַַָָָָֻ
אחד  ׁשּכל  (ויֹותר ), מ ׁשלים  ׁשני מביאים  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָולכן

מבאר  ה ּוא מהם  וכן מה ּנמ ׁשל . ּפרטים  ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָ

ׁשּמביא  ּדה ּטעם  זה ּבעניננּו, על  מ ׁשלים  ׁשני  ים  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ה ּוא  ה ּמתה ּוה  מ ּמילא ,  ׁשּבדר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּבהתה ּוּות 

וה ּמׁשל  ועל ּול  ּדעילה  ה ּמׁשל  להמה ּוה , ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָּבקר ּוב 

ּבהתה ּוּות  ּגם  ּבּנמ ׁשל , ּכי ה ּוא , ּומא ֹור , ְְְִִִַַַַָָּדא ֹור 

 ּבער ׁשאינֹו חד ׁש ּדבר  מתה ּוה  מ ּמילא ,  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבדר
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הכח  נרגש אין כלי ) בעשיית או בציור (משא"כ זו ובפעולה וכיו"ב . כזריקה גשמית, פעולה נבדל, בדבר שפועל הוא "כח "

ועוד. .130 ע ' תש"ז סה"מ  צו). (ע ' פנ"ג ח "א תער"ב  המשך ראה –(44.42 שבהערה עת"ר ס "ע 45)סה"מ  לקמן ראה

וש"נ. רפו.

    
˜ ‡Ï ‡e‰ ,Ák‰ Lb ‡Ï ‰lÚtaL ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿∆∆«¿À»…ƒ¿»«…«…«
Ák‰ „vÓ Ìb ‡l‡ (Ák‰Ï CBÚŒÔÈ‡a ‡È‰L) ‰lÚt‰ „vÓƒ««¿À»∆ƒ¿≈¬¿«…«∆»«ƒ««…«
המרחק  בגלל  בפעולה בגלוי  ונרגש ניכר  לא שהכוח לעיל  נתבאר  כלומר ,

רוחני  הוא שהכוח במהותם הגדול  מההבדל  הנובע ביניהם העצום והפער 

הכוח  כן  ואם גשמית, היא והפעולה

ומהותה  אופייה בגלל  בפעולה ניכר  לא

בעצם  כי  להוסיף יש אך  הפעולה, של 

בגלל  גם בפעולה ונרגש ניכר  לא הכוח

הכוח. של  ומהותו  «≈¿ÔÂÈÎcאופיו 
‰NBÚL ‡e‰ Ák‰ ˙lÚtL∆¿À««…«∆∆
BkÚa BÈ‡L L„Á c»»»»∆≈¿∆¿

Ï"pk) הזה שהחידוש כך  כדי  ועד  ««
מאין ), יש להתהוות ≈«ÔÎÏדומה

˙ÎLÓ‰ והתגלותÏÚÙÏ Ák‰ «¿»««…«ƒ¿…
לידי  פעולה לבוא באמצעות ביטוי 

˙ÓÏÚ ‰ÎLÓ‰ ‡È‰ היינו ƒ«¿»»∆¿∆∆
באה  שבהחלט כזו  והתגלות המשכה

היא  פעולה שיש והעובדה ביטוי  לידי 

זו  אבל  פועל  כוח שיש הוכחה בהחלט

ניכר  לא שהכוח כך  נעלמת המשכה

בפעולה  cונרגש ˙lÚt Èk]ƒ¿À«»»
BB˜Ó CÚa BÈ‡L L„Á כמו »»∆≈¿∆∆¿

הנובע  והפעולה הכוח בין  הערך  ריחוק

היא  והפעולה רוחני  הוא שהכוח מכך 

‰˙eÓlÚ˙גשמית  È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈ƒ¿«¿
Èelb ˜ÒÙpL ÈÁ‡Ïc .B˜n‰«»ƒ¿«¬≈∆ƒ¿»ƒ

B˜n‰ ניכר לא הוא ואילך  ומכאן  «»
È‰iL‰ונרגש, CiL ‡˜Âc Ê‡»«¿»«»∆ƒ¿∆

BkÚa BÈ‡L c עוד וכל  »»∆≈¿∆¿
לקיומם  מקום אין  בגלוי  נרגש המקור 

שיעור , לאין  ממנו  רחוקים דברים של 

("יש") הגשמיות בהתהוות וכמו 

רק  להיות שיכולה ("אין ") מהרוחניות

הרוחניות], של  והעלם צמצום ידי  על 

ÔÎÏÂ44Ák‰Ó ‰‡a‰ ‰lÚt‰ , ¿»≈«¿À»«»»≈«…«
da Lb ‡lL ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆…ƒ¿»»

Ák‰ ידו את מניע האדם וכאשר  «…«
ומרגישים  רואים לא למשל , הגשמית,

את  שבנפש].בכך  הרוחני  התנועה כוח

,‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿«¿»
,˙eLaÏ˙‰ C„a ‡È‰L ÌÈ˜Ï‡ ÌMnL ˙ee‰˙‰‰c ונעשית ¿«ƒ¿«∆ƒ≈¡…ƒ∆ƒ¿∆∆ƒ¿«¿

כביכול , 'התעסקות', ידי  Lbעל  BÈ‡ ‰e‰n‰ Ák‰L ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆«…««¿«∆≈ƒ¿»
,ÌÈ‡pa עד בהם ניכר  לא הנבראים את ובורא המהווה האלוקי  והכוח «ƒ¿»ƒ

עצמאית  מציאות שהם לחשוב טועים שהנבראים כך  ‰ÌÈ‡pכדי  ÔÎÏÂ¿»≈«ƒ¿»ƒ
Ì‰lL Ïeha‰Â ,˙e‡ÈˆÓ Ì‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ee‰˙pL לאלוקות ∆ƒ¿«ƒ≈¡…ƒ≈¿ƒ¿«ƒ∆»∆

‡e‰45Li‰ Ïeha ˜ היינו «ƒ«≈
רק  כמציאות, עצמו  רואה שהנברא

כלפי  (מסויים) ביטול  בו  יש זאת  שבכל 

‰ÈÂ'הבורא. ÌMnL ˙ee‰˙‰‰Â¿«ƒ¿«∆ƒ≈¬»»
,‡ÏÈnÓ C„a ‡È‰L כמבואר ∆ƒ¿∆∆ƒ≈»

בהרחבה  e‰L‡לעיל  ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆
המהווה  ÌÈ‡pa,המקור  Èel‚a¿ƒ«ƒ¿»ƒ

ee‰˙pL ÌÈ‡p‰ Ïeha ÔÎÏÂ¿»≈ƒ«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«
‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌMÓ45Ïeha ƒ≈¬»»ƒ

˙e‡ÈˆÓa לבורא בטלים והם ƒ¿ƒ
שגם  כך  כדי  עד  ומוחלט מלא בביטול 

שום  להם אין  והרגשתם בהכרתם

משלהם. עצמאית מציאות

ÌÈ‡ÈÓLÎc Úe„È ‰p‰Â (‰¿ƒ≈»«ƒ¿∆¿ƒƒ
מביאים  במאמרי ÈLe„aכאשר  ƒ¿≈

B‡) ÌÈÏLÓ ÈL ˙e„ÈÒÁ¬ƒ¿≈¿»ƒ
,ÔÈÚ ‰ÊÈ‡Ï (˙BÈ לכך הטעם ≈¿≈∆ƒ¿»

אחד  ממשל  יותר  Èkשמביאים ,‡e‰ƒ
ÔeÎÓלמעשה  ÏLn‰ ÔÈ‡ מותאם ≈«»»¿À»

ÔÎÏÂ ,ÌÈËt‰ ÏÎa ÏLÓp‰Ï¿«ƒ¿»¿»«¿»ƒ¿»≈
,(˙BÈÂ) ÌÈÏLÓ ÈL ÌÈ‡ÈÓ¿ƒƒ¿≈¿»ƒ¿≈
‰ÊÈ‡ ‡Ó Ì‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆¿»≈≈∆

ÏLÓp‰Ó ÌÈËt כמה ובצירוף ¿»ƒ≈«ƒ¿»
ההסברים  מתקבלים יחד  משלים

הנמשל . להבנת ‰e‡הדרושים ÔÎÂ¿≈
ÌÚh‰c ,eÈÚa לכך הסיבה ¿ƒ¿»≈¿«««

‰Ê ÏÚ ÌÈÏLÓ ÈL ÌÈ‡ÈnL∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ«∆
,‡ÏÈnÓ C„aL ˙ee‰˙‰aL∆¿ƒ¿«∆¿∆∆ƒ≈»
e˜a ‡e‰ ‰e‰˙n‰«ƒ¿«∆¿≈
‰ÏÈÚc ÏLn‰ ,‰e‰Ó‰Ï¿«¿«∆«»»¿ƒ»

ÏeÏÚÂותוצאה בשכל סיבה (כמו  ¿»
B‡Óeומידות) B‡c ÏLn‰Â¿«»»¿»

וזיו  אור  (כמו  האור  ומקור  האור 

עצמה, והשמש Èkהשמש ,‡e‰ƒ
C„aL ˙ee‰˙‰a Ìb ,ÏLÓpa«ƒ¿»««ƒ¿«∆¿∆∆
L„Á c ‰e‰˙Ó ,‡ÏÈnÓƒ≈»ƒ¿«∆»»»»

.‰e‰n‰ B˜n‰Ï CÚa BÈ‡L בין שההבדל  לעיל  נתבאר  כלומר , ∆≈¿∆∆¿«»«¿«∆
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יג       

ּבהתה ּוּות  ׁשּגם  מ ּזה  ּגם  וכ ּמּובן  ה ּמה ּוה . ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָלה ּמק ֹור 

צ ּוה  ה ּוא  ּכי ּכתיב  הוי' ּדל ׁשֹון ׁשּמּׁשם  , ְְֲִִִִִֵֶָָָ

מאין  יׁש התה ּוּות  על  מ ֹורה  מאין 46ּבריאה  ּדיׁש , ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

הוי' ׁשּמּׁשם  ׁשההתה ּוּות  וזה  .ער ֹו ֿ ּבאין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָה ּוא 

מ ּמּנּו ׁשּנתה ּוּו ּבּנבראים  ּבג ּלּוי ׁשה ּוא  ּבאפן ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָֹהיא 

ּבהם  ׁשּנר ּגׁש היא  ּבזה  ה ּכּונה  ד ), סעיף  ְִִֶֶֶַַַַָָָָָ(ּכּנ"ל 

זה  היא  מציא ּותם  וכל  לעצמם , מציא ּות  ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָׁשאינם 

ֿ ידי  ּדעל  ליׁש, מאין א ֹותם  מה ּוה  האלקי ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהא ֹור 

ׁשה ּוא  לא  אבל  למק ֹורם . ּבטלים  הם  זה  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָֹהר ּגׁש

ּדכיון  ּומעלתם ). (ענינם  עצמם  ּבּנבראים  ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָּבג ּלּוי

ׁשּי אין הרי לג ּביּה, ֿ ער ֹוך  ּבאין הם  ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשה ּנבראים 

 ּדר ֿ ועל  ּכלל , ּבער ּכם  ׁשאינֹו א ֹור  ּבהם  ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּית ּגּלה 

ּדכח  ה ּגּלּוי יהיה  ּגׁשמית  ׁשּבפע ּלה  ׁשּי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻׁשאין

ּכיון  ּופעל , ּדבכח  [ּולה ֹוסיף , ׁשם ). (ּכּנ"ל  ְְִִִֵַַַַָָָָֹֹהר ּוחני

 ּבדר היא  ּופע ּלת ֹו לפעל , ה ּוא  ענינֹו ְְְְִִִֶֶֶַָָֹֹֻׁשּכח 

ׁשה ּכח  ּבזה  לכן, ה ּפע ּלה ,התל ּבׁשּות , את  ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ

ּבּפע ּלה  מת ּגּלה  ׁשאינֹו (ורק  ה ּכח  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻמת ּגּלה 

הוי', ׁשּמּׁשם  ּבהתה ּוּות  ֿ ּׁשאיןּֿכן מה  ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעצמ ּה).

מ ּמילא ,  ּבדר היא  הוי' ׁשּמּׁשם  ׁשההתה ּוּות  ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכיון

ההתה ּוּות  מענין מפלא  ׁשה ּוא  מ ֹורה  הרי 47ׁשּזה  , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻ

ֿ ידי על  ּגם  מת ּגּלה  ּכיון אינֹו ה ּנבראים , ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ

ה ּמׁשל  ולכן ההתה ּוּות ]. מענין מפלא  ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻׁשה ּוא 

לה ּנמ  מכ ּון אינֹו ועל ּול  ּבעילה ּדעילה  ּכי ׁשל , ְְְְְְִִִִֵַָָָָָֻ
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ממילא  בדרך  שבהתהוות כך  ממילא, בדרך  להתהוות התלבשות בדרך  התהוות

ואילו  קרוב) יחס ביניהם יש (כי  המתהווה בנברא ונרגש ניכר  המהווה המקור 

המתהווה  בנברא ונרגש ניכר  לא המהווה המקור  התלבשות בדרך  בהתהוות

שבהתהוות  מכך  נובע – ופעולה) בכוח כמו  – הערך  ריחוק ביניהם יש (כי 

מהמהווה בדרך  בא המתהווה ממילא

שמשכל  (טבעי  מאליו  מובן  באופן 

בדרך  בהתהוות ואילו  מידות) יתהוו 

בהתהוות  (כמו  חידוש יש התלבשות

דבר  של  לאמיתו  ואולם מ"אין ") "יש"

תואמים  לא והנמשל  המשל  זה בעניין 

שבדרך  בהתהוות במשל  כי  לחלוטין 

אבל  מוחלט חידוש אין  אכן  ממילא

ונבראים  עולם של  התהוות גם בנמשל 

ממילא  בדרך  מאלוקות גשמיים

למקור  בינו  שהיחס חדש דבר  מתהווה

ערוך '. 'באין  הוא אותו  המהווה

ÌbL ‰fÓ Ìb ÔenÎÂ¿«»«ƒ∆∆«
È˙k 'ÈÂ‰ ÌMnL ˙ee‰˙‰a«ƒ¿«∆ƒ≈¬»»¿ƒ

,e‡Â ‰eˆ ‡e‰ Èk זהה (ביטוי  ƒƒ»¿ƒ¿»
אלוקים  משם בהתהוות האמור  לביטוי 

אלוקים") ברא ¿ÔBLÏcƒ"בראשית
‰‡Èa של ובריאה התהוות משמעו  ¿ƒ»

ביטוי  ולכן  קיים היה שלא חדש דבר 

LÈזה  ˙ee‰˙‰ ÏÚ ‰BÓ דבר ∆«ƒ¿«≈
ÔÈ‡Ó46 דבר ֿ ÔÈ‡Óמלא LÈc , ≈«ƒִֹ¿≈≈«ƒ

CBÚŒÔÈ‡a ‡e‰ בין היחס והרי  ¿≈¬
וריחוק  פער  של  יחס הוא לאין " ה"יש"

ÌMnLעצום  ˙ee‰˙‰‰L ‰ÊÂ .¿∆∆«ƒ¿«∆ƒ≈
Èel‚a ‡e‰L ÔÙ‡a ‡È‰ 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿…∆∆¿ƒ
epnÓ ee‰˙pL ÌÈ‡pa«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«ƒ∆

Ï"pk) ד נשאלת )סעיף וכאן  ««
שבדרך  בהתהוות גם אם השאלה:

הליך  שמבחינת (למרות ממילא

מהמידות), השכל  התהוות כמו  קרוב, דבר  של  להתהוות דומה היא ההתהוות

לעיל  האמור  את ניישב איך  והנברא הבורא בין  עצום פער  יש דבר  של  בסופו 

והרי  המתהווים, בדברים ונרגש מתגלה המהווה המקור  הוי ' משם שבהתהוות

המענה: בא כך  על  בנבראים? בגילוי  הוא הנברא זו  בדרך  בהתהוות גם

‰Êa ‰ek‰ נרגש המהווה המקור  הוי ' משם שבהתהוות לעיל  באמור  ««»»»∆
ÌÓˆÚÏ,בנבראים  ˙e‡ÈˆÓ ÌÈ‡L Ì‰a LbpL ‡È‰ ואינם ƒ∆ƒ¿»»∆∆≈»¿ƒ¿«¿»

עצמאית  מציאות  בתור  ‰È‡קיימים Ì˙e‡ÈˆÓ ÏÎÂ בכוחB‡‰L ‰Ê ¿»¿ƒ»ƒ∆∆»
,LÈÏ ÔÈ‡Ó Ì˙B‡ ‰Âe‰Ó È˜Ï‡‰ מכוחו ורק אך  קיימים והם »¡…ƒ¿«∆»≈«ƒ¿≈

ÌB˜ÓÏ ÌÈÏËa Ì‰ ‰Ê Lb‰ È„ÈŒÏÚc הידיעה התחושה, ¿«¿≈∆¿≈∆≈¿≈ƒƒ¿»
ניכרת  אכן  והיא בגלוי  בהם שקיימת זו  היא אותם שמהווה בורא שיש וההכרה

בביטול  מקורם כלפי  להתבטל  להם וגורמת מאד  בהם ‡Ïמוחלט ונרגשת .¬»

(Ì˙ÏÚÓe ÌÈÚ) ÌÓˆÚ ÌÈ‡pa Èel‚a ‡e‰L ‡Ï מצד אבל  …∆¿ƒ«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿»»«¬»»
הזה  (ומההיבט גלוייה בצורה בהם נמצא המתהווה שהמקור  הכוונה אין  שני 

התלבשות  בדרך  להתהוות הוי ' משם ממילא בדרך  ההתהוות בין  דמיון  יש

בנבראים). ניכר  לא האלוקי  האור  הוי ' משם בהתלבשות וגם אלוקים משם

ŒÔÈ‡a Ì‰ ÌÈ‡p‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«ƒ¿»ƒ≈¿≈
,dÈa‚Ï CBÚ דמיון שום להם ואין  ¬¿«≈

המהווה  האלוקי  למקור  והשוואה

CiLאותם  ÔÈ‡ È‰ ייתכן לא ¬≈≈«»
BÈ‡L B‡ Ì‰a ‰lb˙iL∆ƒ¿«∆»∆∆≈
ÔÈ‡L CcŒÏÚÂ ,ÏÏk ÌkÚa¿∆¿»¿»¿«∆∆∆≈

CiL ייתכן ÈÓLb˙לא ‰lÚÙaL «»∆ƒ¿À»«¿ƒ
היד  של  תנועה ‰Èelbכמו  ‰È‰Èƒ¿∆«ƒ

ÈÁe‰ ÁÎc שבנפשÏ"pk) ¿…«»»ƒ««
ÌL ד [ÛÈÒB‰Ïe,בסעיף כי ). »¿ƒ

אי  בין  הדימיון  דבר  של  לאמיתו 

ההתגלות  לאי  בפעולה הכוח התגלות

בדבר  ממילא) (בדרך  המהווה המקור 

לחלק  ויש מוחלט אינו  המתהווה

ÏÚÙeביניהם  ÁÎcÁkL ÔÂÈk , ƒ¿…«…«≈»∆…«
,ÏÚÙÏ ‡e‰ BÈÚ כוח של  מהותו  ƒ¿»ƒ¿…

להניע  הוא למשל , שבנפש, התנועה

האברים  C„aאת ‡È‰ B˙lÚÙe¿À»ƒ¿∆∆
,˙eLaÏ˙‰ בפעולה הכוח של  ƒ¿«¿

מלמעלה) עליה 'מקיף' ≈«ÔÎÏ,(ואינו 
‰lÚt‰ ˙‡ ÏÚBt Ák‰L ‰Êa»∆∆«…«≈∆«¿À»
מהכוח  כתוצאה באה שהפעולה וברור 

אותה  (Â˜לפעול  Ák‰ ‰lb˙Ó ,ƒ¿«∆«…«¿«
dÓˆÚ ‰lÚta ‰lb˙Ó BÈ‡L∆≈ƒ¿«∆«¿À»«¿»
ניכר  לא הרוחני  והכוח גשמית שהיא

ee‰˙‰a˙בה). ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«ƒ¿«
והנבראים העולם ‰ÈÂ',של  ÌMnL∆ƒ≈¬»»

'ÈÂ‰ ÌMnL ˙ee‰˙‰‰L ÔÂÈk≈»∆«ƒ¿«∆ƒ≈¬»»
‰fL ,‡ÏÈnÓ C„a ‡È‰ƒ¿∆∆ƒ≈»∆∆

˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚÓ ‡ÏÙÓ ‡e‰L ‰BÓ47, ופועל לכוח ובניגוד  ∆∆À¿»≈ƒ¿««ƒ¿«
לא  היא והבריאה שההתהוות בוודאי  הכוח, של  ומהותו  עניינו  היא שהפעולה

נבראים  של  ההתהוות עניין  וכל  גבול  בלי  אלוקי  אור  שהוא הוי ' שם של  עניינו 

ומהותו  עניינו  זהו  ולא ממנו  ורחוק 'מופלא' הוא מוגבלים ≈¬‰Èגשמיים
‡e‰L ÔÂÈk ,ÌÈ‡p‰ ˙ee‰˙‰ È„ÈŒÏÚ Ìb ‰lb˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«∆««¿≈ƒ¿««ƒ¿»ƒ≈»∆

˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚÓ ‡ÏÙÓ לא העולמות התהוות שלכן  בחסידות כמבואר  À¿»≈ƒ¿««ƒ¿«
אחרי  גם כי  שניתי "), לא ה' "אני  (ככתוב הוי ' בשם שינוי  שום גורמת

ואחת  הבריאה, עניין  מכל  ומרומם מופלא נשאר  כשלעצמו  הוא ההתהוות,

מבלי  ממילא, בדרך  היא הוי ' משם שההתהוות משום היא לכך  הסיבות

בדבר ]. והתעסקות ÏeÏÚÂהתלבשות ‰ÏÈÚc ÏLn‰ ÔÎÏÂ כדוגמא ¿»≈«»»¿ƒ»¿»
ממילא  בדרך  ÔeÎÓלהתהוות BÈ‡ לגמריÏLÓp‰Ï משם התהוות היינו  ≈¿À»¿«ƒ¿»
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יד       

ׁשהעל ּול  ה ּוא  להעילה  ּדהעל ּול  ה ּקר ּוב  ְְְִֵֶֶֶַָָָָָועל ּול ,

ּבעל ּול ה ּוא  ה ּוא  הע ּלה  וג ּלּוי הע ּלה , ְִִִֶָָָָָ

ועל ּול ,48עצמ ֹו ע ּלה  ׁשהם  ּומ ּדֹות  ׂשכל  [ּוכמ ֹו . ְְְִִֵֵֶֶַָָ

ׁשה ֹוליד ּה. ה ּׂשכל  נּכר  עצמ ּה ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבּמּדה 

ׁשהבין  לפי ּדבר  לאיזה  ּבאהבה  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּדכ ׁשמתע ֹורר 

נר ּגׁש הרי ל ֹו, ט ֹוב  ׁשה ּדבר  ּבׂשכל ֹו ְְְְֲִִִִֵֶַָָָוה ּׂשיג 

ה ּטֹוב  מ ּצד  היא  ל ּדבר  ׁשאהבת ֹו עצמ ּה ְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָּבאהבה 

ׁשל  ה ּטֹוב  ּכאפן ה ּוא  האהבה  ואפן ְְֲֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּבֹו.

ה ּוא 49ה ּדבר  ּכׁשה ּמתה ּוה  ׁשּגם  לבאר  ּובכדי .[ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ה ּוא  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ה ּמה ּוה , ל ּמק ֹור  ער ֹו ֿ ְְֲִֵֶַַַָָָּבאין

ּדא ֹור  ה ּמׁשל  ֿ ידי על  ה ּוא  למק ֹור ֹו, ְְְְִֵֵַַָָּבקר ּוב 

ׁשּבאיןֿ ּבלבד  הארה  ה ּוא  ׁשהא ֹור  ּדהגם  ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּומא ֹור .

ּבא ֹור , מת ּגּלה  ה ּמא ֹור  אין [ׁשּלכן ל ּמא ֹור  ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָער ֹו

ולא  ה ּמא ֹור  מציא ּות  רק  יֹודעים  הא ֹור  ֿ ידי ְְְְִִֵֶַַַָָֹׁשעל 

לה ּמא ֹור ,50מה ּות ֹו ּבקר ּוב  ה ּוא  ֿ מק ֹום , מ ּכל  ,[ ְְִֵַַָָָ

אליו. ּובטל  מק ֹור ֹו ּבֹו ְְִֵֵֶָָָׁשּנר ּגׁש

‡l‡ ּכי מס ּפיק , אינֹו ּומא ֹור  ּדא ֹור  ה ּמׁשל  ׁשּגם  ∆»ְְִִֵֶַַַָָָ

לה ּמא ֹור  הא ֹור  קר ּוב  ּומא ֹור , ְְֵַָָָּבא ֹור 

מציא ּות  אינֹו ׁשהא ֹור  ּבאפן ה ּוא  אליו ְְִִֵֵֶֶָָֹּוב ּטּול ֹו

מה ֿ ה ּמא ֹור . ּגּלּוי ׁשה ּוא  ה ּוא  ענינֹו וכל  ְְְִִֶַַָָָָּכלל ,

הוי' ׁשּמּׁשם  ּבהתה ּוּות  ּגם  ּבּנמ ׁשל , ֿ ּכן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּׁשאין

צ ּוה  ה ּוא  ּכי ה ּוא ּכתיב  ּבריאה  ּדענין , ְְְְִִִִִַָָ

התה ּוּות  א ּלא ) ה ּמק ֹור , וג ּלּוי הת ּפּׁשט ּות  ְְְְִִִֶַַַָָֹ(לא 

ּבּתניא  ׁשּכת ּוב  מ ּמה  ּגם  וכ ּמּובן ׁשּגם 51ּדבר . , ְְִֶֶַַַַַַָָָָָ

ֿ ידי  על  ׁשּלא  הוי' מ ּׁשם  ההתה ּוּות  היתה  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבאם 

ה ּנבראים  מתה ּוים  היּו אלקים , ּדׁשם  ְְְְֱִִִִִִֵַַַָָֹה ּצמצ ּום 

ּבתכלית , ּבטלים  היּו ׁשאז (א ּלא  ליׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָמאין

ׁשּגם  לבאר  ּובכדי ּבּׁשמ ׁש). ה ּׁשמ ׁש זיו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָּכב ּטּול 
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ובהמשך 48) עילתו". התפשטות בו יש (כי ) . . עילתו מעלת לידע  אפשר עלול "מכל א רעז, ח "ב  קונטרסים סה"מ  ראה

ומדות. משכל דוגמא שם ובכ"מ .49)הענין .21 ע ' אידיש סה"מ  ובכ"מ .50)ראה .12 ע ' ה'ש"ת שעהיוה"א 51)סה"מ 

ואילך. ב  קלב , להצ "צ  ספהמ "צ  גם וראה שפ . ע ' ח "א ויקרא האמצעי  אדמו"ר מאמרי  וראה פ "ד.

    
הדברים, שני  בין  מהותי  הבדל  יש אלא ÏeÏÚÂ,הוי ' ‰ÏÈÚa Èk כאשר ƒ¿ƒ»¿»

ותוצאה  סיבה של  באופן  ממילא בדרך  התהוות ÏeÏÚ‰cיש ew‰«≈¿∆»
‰ÏÈÚ‰Ï( לעיל (כמבואר  ממילא בדרך  היא ההתהוות ‰e‡שבגללו  ¿»ƒ»

,‰lÚ‰ CÚa ‡e‰ ÏeÏÚ‰Lקרוב ויחס דימיון  ביניהם Èel‚Âויש ∆∆»¿∆∆»ƒ»¿ƒ
‰lÚ‰הסיבהÏeÏÚa ‡e‰ »ƒ»∆»
BÓˆÚ48 בתוצאה ניכר  והמקור  «¿
שהכוח עצמה  לעיל  לאמור  (בדומה

בפעולה). ÏÎNניכר  BÓÎe]¿≈∆
,ÏeÏÚÂ ‰lÚ Ì‰L ˙BcÓe כי ƒ∆≈ƒ»¿»

הוא  מהשכל  המידות התהוות אופן 

התבוננות  כי  ותוצאה סיבה של  בדרך 

בדרך  הרגש את מחייבת שכלית

המקור  בין  היחס שבהם ממילא

בקירוב, הוא המתהווה לדבר  המהווה

dÓˆÚכך  ‰cnaL הדבר ∆«ƒ»«¿»
d„ÈÏB‰Lהמתהווה ÏÎO‰ kƒ»«≈∆∆ƒ»

המהווה. המקור  ≈¿BÚ˙ÓLÎcƒ¿∆ƒהוא
ÈÙÏ c ‰ÊÈ‡Ï ‰‰‡a¿«¬»¿≈∆»»¿ƒ
c‰L BÏÎNa ‚ÈO‰Â ÔÈ‰L∆≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿∆«»»

,BÏ BË הליך הוא כך  כי 

שהוא  מהשכל  המידות של  ההתעוררות

את  רק לא ומשיג  מבין  האדם כאשר 

כשלעצמו מעלתו  הדבר  של  וטובתו 

אישית  לו  ומועיל  טוב הדבר  כיצד  אלא

הדבר  כלפי  רגשות מפתח הוא וכך 

Lb È‰ וניכרdÓˆÚ ‰‰‡a ¬≈ƒ¿»»«¬»«¿»
„vÓ ‡È‰ cÏ B˙‰‡L∆«¬»«»»ƒƒ«
‰‰‡‰ ÔÙ‡Â .BaL Bh‰«∆¿…∆»«¬»

c‰ ÏL Bh‰ ÔÙ‡k ‡e‰49 ¿…∆«∆«»»
רגש  בשבילו , מאד  טוב הדבר  ואם

בהתאם, ומתחזק מתגבר  כלפיו  האהבה

השכל  בין  שהיחס משום זה וכל 

הזה  ומההיבט קרוב הוא והמידות

איננה  ועלול  עילה בדרך  ההתהוות

משם  הנבראים להתהוות מתאים משל 

ÌbLהוי ']. ‡Ï È„Îeƒ¿≈¿»≈∆«
CBÚŒÔÈ‡a ‡e‰ ‰e‰˙n‰Lk¿∆«ƒ¿«∆¿≈¬

,‰Âe‰n‰ B˜nÏ פער ביניהם ויש «»«¿«∆
עצום  ‰e‡וריחוק ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»

Ì‚‰c .B‡Óe B‡c ÏLn‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,BB˜ÓÏ e˜a¿≈ƒ¿«¿≈«»»¿»«¬«
B‡nÏ CBÚŒÔÈ‡aL „Ïa ‰‡‰ ‡e‰ B‡‰L שהיחס כשם ∆»∆»»ƒ¿«∆¿≈¬«»

ערוך ' 'אין  של  יחס הוא והנבראים הוי ' שם ‰B‡nבין  ÔÈ‡ ÔÎlL]∆»≈≈«»

Ó,B‡a ‰lb˙ ונרגש וניכר  במידות מתגלה שהשכל  ומידות לשכל  בניגוד  ƒ¿«∆»
בגלוי  בו  נמצא לא האור  של  מקורו  ˜בהם, ÌÈÚ„BÈ B‡‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¿ƒ«

B˙e‰Ó ‡ÏÂ B‡n‰ ˙e‡ÈˆÓ50 של לקיומו  הוכחה מהווה האור  ¿ƒ«»¿…«
למרות  הנה כשלעצמו ], המאור  של  ועניינו  מהותו  מה מגלה איננו  אבל  המאור 

לאור  המאור  בין  הזה הגדול  הריחוק

,ÌB˜ÓŒÏkÓ האורe˜a ‡e‰ ƒ»»¿≈
,B‡n‰Ï בגלל קירוב זה שאין  אלא ¿«»

זה  במובן  קירוב אלא במהות הדימיון 

.ÂÈÏ‡ ÏËe BB˜Ó Ba LbpL∆ƒ¿»¿»≈≈»
‡l‡ מאור במשל  היתרון  שלמרות ∆»

המשל  על  לוותר  ֿ אפשר  אי  ומאור ,

לבאר  כדי  נחוץ הוא וגם ועלול  מעילה

משם  הנבראים של  ההתהוות אופן  את

כיוון  B‡cהוי ', ÏLn‰ ÌbL∆««»»¿
,˜ÈtÒÓ BÈ‡ B‡Óe יש ולמעשה »≈«¿ƒ

האור  שבין  היחס בין  גדול  הבדל 

הוי ' ושם הנבראים שבין  ליחס והמאור 

B‡‰ e˜ ,B‡Óe B‡a Èkƒ¿»≈»
‡e‰ ÂÈÏ‡ BÏehe B‡n‰Ï¿«»ƒ≈»

B‡‰L ÔÙ‡a עמוק בביטול  בטל  ¿…∆∆»
ולכן  ÏÏk,ומוחלט ˙e‡ÈˆÓ BÈ‡≈¿ƒ¿»

Èelb ‡e‰L ‡e‰ BÈÚ ÏÎÂ¿»ƒ¿»∆ƒ
והתפשטות  «»‰B‡n.של התגלות

Ìb ,ÏLÓpa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«ƒ¿»«
È˙k 'ÈÂ‰ ÌMnL ˙ee‰˙‰a«ƒ¿«∆ƒ≈¬»»¿ƒ
ÔÈÚc ,e‡Â ‰eˆ ‡e‰ Èkƒƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿«
˙eËMt˙‰ ‡Ï) ‡e‰ ‰‡Èa¿ƒ»…ƒ¿«¿

B˜n‰ Èel‚Â מבלי בלבד , ¿ƒ«»
מהמקור  נפרדת מציאות שתיווצר 

c ˙ee‰˙‰ (‡l‡ ומציאות ∆»ƒ¿«»»
מהמקור . נפרד  כדבר  שנראית

e˙kL ‰nÓ Ìb ÔenÎÂ¿«»«ƒ«∆»
‡Èza51, בהתהוות שגם זה עניין  ««¿»

'בריאה' הם הנבראים הוי ' שם מצד 

מהמקור  נפרדת מציאות של  במובן 

מהאמור  גם מוכח אותם המהווה

התניא  שבספר  והאמונה' היחוד  ב'שער 

˙ee‰˙‰‰ ‰˙È‰ Ì‡a ÌbL∆«¿ƒ»¿»«ƒ¿«
Â‰ ÌMÓÈ„ÈŒÏÚ ‡lL 'È ƒ≈¬»»∆…«¿≈

LÈÏ ÔÈ‡Ó ÌÈ‡p‰ ÌÈe‰˙Ó eÈ‰ ,ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿≈¡…ƒ»ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿≈
Ê‡L ‡l‡)אלוקים משם שבא וההסתר  הכיסוי  הנבראים ‰eÈללא כל  ∆»∆»»

LÓMa LÓM‰ ÂÈÊ Ïehk ,˙ÈÏÎ˙a ÌÈÏËa הוא כאשר  שאמנם ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ«∆∆«∆∆
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טו       

ֿ ידי  על  ה ּוא  למק ֹור ֹו, ּבקר ּוב  ה ּוא  ּדבר  ְְְְִִֵֵַָָמציא ּות 

ה ּוא ה ּמׁשל  ׁשהעל ּול  ּדהגם  ועל ּול . ּדעילה  ְְֲִֶֶַַַָָָָָ

ה ּוא  ֿ מק ֹום  מ ּכל  הע ּלה , ּגּלּוי ולא  ְְִִִִָָָָֹמציא ּות 

לעילה . ְִֵָָּבקר ּוב 

LÈÂ ּדעילה ׁשה ּמׁשל  זה  על  ּדה ּטעם  ל ֹומר , ¿≈ְְִֶֶַַַַַַָָָ

מ ּובא  ּומא ֹור ,ועל ּול  ּדא ֹור  ה ּמׁשל  ְְַָָָָָ

ׁשּמתה ּוים  ׁשה ּנבראים  ּבזה  הח ּדּוׁש ע ּקר  ּכי ְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָה ּוא ,

ׁשהם  ׁשהגם  ה ּוא , להוי', ּבטלים  הם  הוי' ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמ ּׁשם 

ּבהם  נר ּגׁש ֿ מק ֹום  מ ּכל  ּדבר ), (מציא ּות  ְְְִִִִִֶָָָָָָָנבראים 

ּדוקא  מ ּובן זה  וענין הוי', ּדׁשם  הא ֹור  ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָּבג ּלּוי,

לבאר  ׁשּבכדי א ּלא  ועל ּול . ּדעילה  ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָמה ּמׁשל 

ער ֹו ֿ ׁשּבאין ּבדבר  ּגם  יׁשנֹו ה ּמק ֹור  ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָׁשּגּלּוי

ּומא ֹור . ּדא ֹור  ה ּמׁשל  מ ֹוסיפים  ְְִִַַָָָָלה ּמק ֹור ,

ּבגדר 52יד ּוע p‰Â‰ו) מג ּדר  ׁשהע ֹולם  ּדזה  ¿ƒ≈ְְְֶֶֶֶַָָָָֻ

ׁשהתה ּוּות ֹו לפי ה ּוא  ּוזמן ְְְְִִֶַַָּדמק ֹום 

מתה ּוה  היה  ּובאם  אלקים , ׁשם  ֿ ידי על  ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָֹהיא 

ּכאחד  ויהיה  הוה  (היה  הוי' היה 53מ ּׁשם  לא  ( ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֹ

ה ּמק ּדׁש ׁשּבבית  וזה ּו ּוזמן. ּדמק ֹום  ּבגדר  ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻמג ּדר 

ּכי  ה ּזה , ּבּמק ֹום  הוי' יׁש אכן ּבבית 54ּכתיב  ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

מק ֹום  מק ֹום , מ ּגדר  למעלה  היה  ה ּמק ֹום  ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָה ּמק ּדׁש

ה ּמּדה  מן אינֹו ׁשהאיר 55האר ֹון ׁשה ּגּלּוי א ּלא  . ִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
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משם52) הוא והזמן המקום ששורש ושם א). (פב , פ "ז והמשך שעהיוה"א קפ  ס "ע  תרס "ה (מסה"מ  בפנים ומ "ש .

לומרתרס " יש אלקים, שם מצד שהוא רכח ) ע ' תרס "ה ו ובסה"מ  שם. כבשעהיוה"א אד' משם הוא והמקום הזמן

מזמן  שלמעלה הוי ' שם גילוי  מאיר לא ומקום שבהזמן בזה אלא) עצמם, והמקום הזמן בשורש (לא מדבר שם ותרס "ו

אחד. ענין הם ואד' אלקים שבכללות ולהעיר הוי '*. שם על ומסתיר שמעלים אלקים שם מצד שזהו שעהיוה"א 53)ומקום,

.36 שבהערה פרדס  סע "ב ). (רנז, פינחס  פ ' מרע "מ  דשם 54)שם, הגילוי  על שהראי ' קפב ) (ע ' 30 שבהערה תרס "ה  בסה"מ 

היא  שהראי ' ואילך, קב  ס "ע  תרמ "ג ובסה"מ  בביהמ "ק . שהיו מהניסים הוא הדיוט , אתר דין לית שלכן במקדש, שהי ' הוי '

פו). ע ' תרפ "ז קפו. ע ' תר"פ  סה"מ  גם (וראה המדה מן שאינו הארון וש"נ.55)ממקום א. כא, יומא

לגמרי. מתבטל  המקום  הי' עצמו דהוי' הגילוי מצד כי – המדה  מן שאינו ארון במקום  גם  הוא  זה  וענין (*

    
אבל  ביותר  ונרגשת ניכרת מציאות השמש לאור  יש ממקורו  ומתפשט יוצא

במקורו ). לחלוטין  בטל  והוא משלו  מציאות שום לו  אין  בשמש שהוא כפי 

c ˙e‡ÈˆÓ ÌbL ‡Ï È„Îe'נברא',BB˜ÓÏ e˜a ‡e‰ ƒ¿≈¿»≈∆«¿ƒ»»¿≈ƒ¿
‡e‰ ÏeÏÚ‰L Ì‚‰c .ÏeÏÚÂ ‰ÏÈÚc ÏLn‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«»»¿ƒ»¿»«¬«∆∆»

˙e‡ÈˆÓ לעצמה רק ÏÂ‡נפרדת ¿ƒ¿…
Èelb של והתפשטות ‰lÚ‰התגלות ƒ»ƒ»

אותו , המהווה המקור  «ŒÏkÓƒשהיא
‰ÏÈÚÏ e˜a ‡e‰ ÌB˜Ó»¿≈»ƒ»
הדברים  כיצד  בהרחבה לעיל  כמבואר 

שכל  שבין  ביחס ביטוי  לידי  באים

ומידות.

,ÓBÏ LÈÂ הסדר שגם ולהוסיף ¿≈«
זה  אחר  בזה המשלים שני  באים שבו 

ומדוייק  מכוון  Ê‰הוא ÏÚ ÌÚh‰c¿««««∆
‡eÓ ÏeÏÚÂ ‰ÏÈÚc ÏLn‰L∆«»»¿ƒ»¿»»
ֿ עדן , נשמתו  הרש"ב הרבי  של  (במאמר 

בשם' קראתי  'ראה ֿ המתחיל  דיבור 

המעלה  ביאור  מיוסד  שעליו  תרס"ה

זה) במאמר  המקדש בית ≈¿ÈÙÏƒשל 
Èk ,‡e‰ ,B‡Óe B‡c ÏLn‰«»»¿»ƒ
ÌÈ‡p‰L ‰Êa LecÁ‰ wÚƒ««ƒ»∆∆«ƒ¿»ƒ
Ì‰ 'ÈÂ‰ ÌMÓ ÌÈe‰˙nL∆ƒ¿«ƒƒ≈¬»»≈
Ì‚‰L ,‡e‰ ,'ÈÂ‰Ï ÌÈÏËa¿≈ƒ«¬»»∆¬«
,(c ˙e‡ÈˆÓ) ÌÈ‡ Ì‰L∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»»
ההתהוות  אילו  שגם שנתבאר  כמו 

ההסתר  ללא בלבד  הוי ' משם הייתה

בעלי  נבראים היו  אלוקים שם של 

Ì‰aמציאות Lb ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿»»∆
,'ÈÂ‰ ÌLc B‡‰ ,Èel‚a¿ƒ»¿≈¬»»
ÏLn‰Ó ‡˜Âc ÔeÓ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆»«¿»≈«»»

ÏeÏÚÂ ‰ÏÈÚc העילה התגלות שבו  ¿ƒ»¿»
ביותר . מודגשת המתהווה בעלול  המהווה המקור  È„ÎaLבתור  ‡l‡∆»∆ƒ¿≈

lbL ‡Ï,B˜n‰Ï CBÚŒÔÈ‡aL „a Ìb BLÈ B˜n‰ Èe ¿»≈∆ƒ«»∆¿«¿»»∆¿≈¬¿«»
העיקר , על  נוסף דבר  והוא ועלול  עילה בדרך  בהתהוות קיים שלא עניין 

B‡Óe B‡c ÏLn‰ ÌÈÙÈÒBÓ החידוש איננו  זה שעניין  וכיוון  ƒƒ«»»¿»

שמופיע  ועלול  מעילה המשל  לאחר  שני , מופיע ומאור  מאור  המשל  העיקרי ,

ראשון .

המיוחדת  מעלתו  – פתח שבו  המרכזי  לעניין  המאמר  חוזר  זו  הקדמה ולאחר 

הבריאה. חלקי  שאר  כל  לעומת המקדש בית של 

Úe„È ‰p‰Â (Â52ÌÏBÚ‰L ‰Êc ¿ƒ≈»«¿∆∆»»
ÔÓÊe ÌB˜Óc „‚a c‚Ó שהם À¿»¿∆∆¿»¿«

העולם  שבגללם העיקריים הגדרים שני 

ומוגבל  ÈÙÏמוגדר  ‡e‰¿ƒ
ÌL È„ÈŒÏÚ ‡È‰ B˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«ƒ«¿≈≈

,ÌÈ˜Ï‡ האור על  ומסתיר  שמעלים ¡…ƒ
מגדרי  שלמעלה ֿ גבול  הבלי  האלוקי 

והמקום ‰È‰הזמן  Ì‡e העולם ¿ƒ»»
'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰e‰˙Ó בשם (שנקרא ƒ¿«∆ƒ≈¬»»

הוא  כי  È‰ÈÂ‰זה ‰Â‰ ‰È‰»»…∆¿ƒ¿∆
„Á‡k53 מגבלות תחת נתון  ואינו  ¿∆»

למגבלות  נתון  אינו  גם וכך  הזמן ,

‰È‰המקום) ‡Ïהעולםc‚Ó …»»À¿»
.ÔÓÊe ÌB˜Óc „‚a¿∆∆¿»¿«

È˙k Lc˜n‰ ˙ÈaL e‰ÊÂ¿∆∆¿≈«ƒ¿»¿ƒ
,‰f‰ ÌB˜na 'ÈÂ‰ LÈ ÔÎ‡»≈≈¬»»«»«∆

Èk54ÌB˜n‰ Lc˜n‰ ˙Èa ƒ¿≈«ƒ¿»«»
,ÌB˜Ó „bÓ ‰ÏÚÓÏ ‰È‰»»¿«¿»ƒ∆∆»
של  מופלא חיבור  בו  שהיה כלומר 

אחד  שמצד  מהמקום למעלה עם מקום

שני  מצד  אבל  מסויים במקום קיים היה

מגדרי  למעלה היה עצמו  המקום

ÔÓהמקום BÈ‡ ÔB‡‰ ÌB˜Ó¿»»≈ƒ
‰cn‰55 בגמרא חכמינו  כדברי  «ƒ»

– מאבותינו  בידינו  מסורת זה "דבר 

ופירש  המידה". מן  אינו  ארון  מקום

החלל  ממידת למעט תופס "אינו  רש"י :

רוח  לכל  אויר  אמות עשר  לו  יש משה שעשה ארון  דתניא כלום, בית של 

הקד  [קודש הכפורת בית באמצע אלא כשניתן  היה לא החלל  כל  והרי  שים]

שמצד  היינו  כלום", ממעט הארון  מקום שאין  נמצא עשרים... על  עשרים

המקום  מגדרי  למעלה הוא המקדש בית כשלעצמו  Èelb‰Lעניינו  ‡l‡∆»∆«ƒ
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טז       

ׁשּמאיר  ּכמ ֹו הוי' ּדׁשם  ה ּגּלּוי היה  ה ּמק ּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבבית 

עצמ ֹו מ ּצד  ׁשה ּוא  ּכמ ֹו הוי' ּדׁשם  אלקים . ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָֹּבׁשם 

ה ּקד ׁשים  ׁשּקד ׁש וזה  מק ֹום , מ ּגדר  למעלה  ְְְֳִִֶֶֶֶֶַַָָָֹה ּוא 

על  א ּמה  (ע ׂשרים  ּומג ּבל  מד ּוד  מק ֹום  ְְִֶַַָָָָָָֻהיה 

ּדמק ֹום  ּבמדידה  היה  האר ֹון וגם  א ּמה ), ְְְְִִִֶַַָָָָָָָע ׂשרים 

ואף ֿ רח ּבֹו), וחצי וא ּמה  אר ּכֹו וחצי ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ(א ּמתים 

ה ּמ מן אינֹו האר ֹון מק ֹום  ֿ כן ֿ ּפי ענין על  ה ּוא  ּדה , ְְִִִִֵֵַַַָָָ

ואלקים  הוי' ׁשּגם 56יח ּוד  ּדכיון להבין, וצרי . ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשאינֹו חד ׁש ּדבר  מתה ּוה  הוי' ׁשּמּׁשם  ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבהתה ּוּות 

הוי' ּדׁשם  [וה ּגּלּוי ה ּמה ּווה  לה ּמק ֹור   ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָּבער

ה ּבּטּול , ּבענין רק  ה ּוא  מ ּמּנּו ׁשּנתה ּוה  ְְְִִִִֶֶַַַַָָָּבע ֹולם 

ׁשהא ֹור  זה  רק  היא  ׁשּמציא ּותם  ּבהם  ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנר ּגׁש

רגע ] ּבכל  א ֹותם  מה ּוה  ּבע ֹולם 57האלקי ּגם  הרי , ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ

להיֹות  צרי היה  הוי', מ ּׁשם  ׁשּנתה ּוה  ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָּכמ ֹו

ּומק ֹום . ּדזמן ההג ּבלה  ְְְִִַַַָָָָלכא ֹורה 

LÈÂ ּדמ ּזה ּבהק ּדים  ּבזה  ה ּבא ּור  ל ֹומר  ¿≈ְְְִִֵֶֶַַַָ

ויהיה  הוה  היה  ה ּוא  ׁשהוי' ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָֹׁשא ֹומרים 

מ ּובן, ה ּזמן, ענין ה ּוא  ויהיה  הוה  ּדהיה  ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ(ּכאחד ),

ּבֹו יׁש הוי' מ ּׁשם  ׁשּמתה ּוה  ּכמ ֹו הע ֹולם  ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּגם 

ּבאפן  ה ּוא  זה  ׁשּבע ֹולם  ׁשה ּזמן א ּלא  ה ּזמן, ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹענין

ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ּכאחד . הם  והעתיד  ההוה  ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהעבר 

מ ּׁשם  ׁשּמתה ּוה  ּכמ ֹו הע ֹולם  ׁשּגם  ּבּמק ֹום , ְְִִֵֶֶֶַַַָָָה ּוא 

קצוֹות  ׁשה ּׁשּׁשה  א ּלא  ה ּמק ֹום  ענין ּבֹו יׁש ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָהוי'

ּדה ּטעם  ל ֹומר , יׁש ֿ זה  ֿ ּפי ועל  ּכאחד . הם  ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָּדמק ֹום 

ׁשּמתה ּוה  ּכמ ֹו ּדהע ֹולם  ּומק ֹום  ׁשה ּזמן זה  ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָעל 

ׁשּגם  (אף  והתח ּלק ּות  ּבהג ּבלה  אינם  הוי' ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָמ ּׁשם 

ער ֹו ֿ ּבאין ה ּוא  הוי' מ ּׁשם  ׁשּמתה ּוה  ּכמ ֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָהע ֹולם 

ׁשּבֹו. ה ּבּטּול  מ ּפני ה ּוא  א ֹות ֹו), ה ּמה ּוה  ְְְִִֵֶֶַַַַָלה ּמק ֹור 

(וכן  והעתיד  ההוה  העבר  ׁשל  ׁשענינם  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּדכיון

ה ּמציא ּות  לא  ה ּוא  קצוֹות ) ה ּׁשּׁשה  ׁשל  ְְְִִִֶַַָָָָֹענינם 
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רכח .56) ע ' תרס "ו בהמשך להדיא ה.57)כ"ה סעיף  כנ"ל

    
‰Lc˜nהאלוקי  ˙Èa È‡‰L בפועל'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰ ‰È‰ ∆≈ƒ¿≈«ƒ¿»»»«ƒ¿≈¬»»

ÌÈ˜Ï‡ ÌLa È‡nL BÓk ולמעלה מקום של  שילוב בו  היה ולכן  ¿∆≈ƒ¿≈¡…ƒ
„bÓממקום. ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ BÓˆÚ „vÓ ‡e‰L BÓk 'ÈÂ‰ ÌLc¿≈¬»»¿∆ƒ««¿¿«¿»ƒ∆∆

ÌÈL„w‰ L„wL ‰ÊÂ ,ÌB˜Ó הארון היה e„Ó„שבו  ÌB˜Ó ‰È‰ »¿∆∆…∆«√»ƒ»»»»
ÏÚ ‰n‡ ÌÈNÚ) Ïa‚ÓeÀ¿»∆¿ƒ«»«
ÔB‡‰ Ì‚Â ,(‰n‡ ÌÈNÚ∆¿ƒ«»¿«»»
ÌÈ˙n‡) ÌB˜Óc ‰„È„Óa ‰È‰»»ƒ¿ƒ»¿»«»«ƒ
ÈˆÁÂ ‰n‡Â Bk‡ ÈˆÁÂ»≈ƒ»¿¿«»»≈ƒ
ÌB˜Ó ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,(BaÁ»¿¿««ƒ≈¿
‡e‰ ,‰cn‰ ÔÓ BÈ‡ ÔB‡‰»»≈ƒ«ƒ»

ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ „eÁÈ ÔÈÚ56 ƒ¿«ƒ¬»»∆¡…ƒ
שלמעשה  כך  יחד , שניהם של  ושילוב

אך  אלוקים) (שם מקום של  גדרים היו 

הייתה  עצמם הללו  הגדרים בתוך 

(שם  המקום מגדרי  למעלה התגלות

הוי ').

ÌbL ÔÂÈÎc ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿≈»∆«
'ÈÂ‰ ÌMnL ˙ee‰˙‰a«ƒ¿«∆ƒ≈¬»»
BÈ‡L L„Á c ‰e‰˙Óƒ¿«∆»»»»∆≈
‰Âe‰n‰ B˜n‰Ï CÚa¿∆∆¿«»«¿«∆
משם  בהתהוות שגם לעיל  כמבואר 

מהמקור  נפרדים 'נבראים' נוצרו  הוי '

אותם  ‰ÈÂ'המהווה ÌLc Èelb‰Â]¿«ƒ¿≈¬»»
‡e‰ epnÓ ‰e‰˙pL ÌÏBÚa»»∆ƒ¿«»ƒ∆

,Ïeha‰ ÔÈÚa ˜ שלמרות «¿ƒ¿««ƒ
זאת  בכל  נפרדים נבראים היותם

כיוון  אותם המהווה למקור  יתבטלו 

Ì˙e‡ÈˆnL Ì‰a LbpL איננה ∆ƒ¿»»∆∆¿ƒ»
אלא  עצמאית Ê‰מציאות ˜ ‡È‰ƒ«∆

Ì˙B‡ ‰e‰Ó È˜Ï‡‰ B‡‰L∆»»¡…ƒ¿«∆»
Ú‚ ÏÎa בטלים היו  ואחרת מחדש ¿»∆«

להתקיים  ומפסיקים ,57]במציאות
כן  BÓkואם ÌÏBÚa Ìb È‰¬≈«»»¿

‰È‰ ,'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰e‰˙pL∆ƒ¿«»ƒ≈¬»»»»
Ï ˙BÈ‰Ï CÈˆ‰B‡Î »ƒƒ¿ƒ¿»
ÌB˜Óe ÔÓÊc ‰Ïa‚‰‰ פשר ומה ««¿»»ƒ¿«»

שההגבלות  לעיל  האמורים הדברים

אלוקים?. משם רק באות הללו 

‰Êa e‡a‰ ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
ÌÈÓB‡L ‰fÓc ÌÈc˜‰a¿«¿ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ
‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰ ‡e‰ 'ÈÂ‰L∆¬»»»»…∆¿ƒ¿∆

ÌbL ,ÔeÓ ,ÔÓf‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰c ,(„Á‡k)¿∆»¿»»…∆¿ƒ¿∆ƒ¿««¿«»∆«
,ÔÓf‰ ÔÈÚ Ba LÈ 'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰e‰˙nL BÓk ÌÏBÚ‰ עצם »»¿∆ƒ¿«∆ƒ≈¬»»≈ƒ¿««¿«

הוכחה  היא כאחד " ויהי ' הווה "היה, של  במובן  מתפרש הוי ' ששם העובדה

נבדל  היה הוי ' שם אילו  (כי  הזמן  מימד  את יוצרת הוי ' משם התהוות שגם

את  בתוכו  שכולל  כמי  אותו  לתאר  מקום היה לא הזמן  מושג  מכל  לחלוטין 

כאחד ) הזמנים שינויי  Ê‰כל  ÌÏBÚaL ÔÓf‰L ‡l‡ המתהווה העולם ∆»∆«¿«∆¿»∆
הוי ' Ú‰Lמשם ÔÙ‡a ‡e‰¿…∆∆∆»»

„Á‡k Ì‰ „È˙Ú‰Â ‰Â‰‰ אבל «…∆¿∆»ƒ≈¿∆»
"כאחד " הם הזמנים שינויי  כאשר  גם

או  (כזו  ושייכות קשר  לזה יש עדיין 

מושג  שהוא הזמן  למושג  אחרת)

‰e‡מוגבל . ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆
BÓk ÌÏBÚ‰ ÌbL ,ÌB˜na«»∆«»»¿
Ba LÈ 'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰e‰˙nL∆ƒ¿«∆ƒ≈¬»»≈
‰MM‰L ‡l‡ ÌB˜n‰ ÔÈÚƒ¿««»∆»∆«ƒ»

˙BÂˆ˜,דרום צפון , מערב, מזרח, ¿»
ומטה המקום ÌB˜Ócמעלה שמהם ¿»

Á‡k„.מורכב  Ì‰≈¿∆»
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ עולם שגם המבואר  לפי  ¿«ƒ∆

נתון  להיות אמור  הוי ' משם שמתהווה

(כי  מקום ושל  זמן  של  ההגבלות תחת

מזמן  למעלה הוא הוי ' שם למעשה

לחלוטין  מושלל  אינו  אבל  ומקום

הללו ) ÓBÏ,מהגדרים LÈ≈«
ÌB˜Óe ÔÓf‰L ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c¿««««∆∆«¿«»
ÌMÓ ‰e‰˙nL BÓk ÌÏBÚ‰c¿»»¿∆ƒ¿«∆ƒ≈
‰Ïa‚‰a ÌÈ‡ 'ÈÂ‰¬»»≈»¿«¿»»
ÌÏBÚ‰ ÌbL Û‡) ˙e˜lÁ˙‰Â¿ƒ¿«¿«∆«»»
‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰e‰˙nL BÓk¿∆ƒ¿«∆ƒ≈¬»»
‰e‰n‰ B˜n‰Ï CBÚŒÔÈ‡a¿≈¬¿«»«¿«∆

B˙B‡ העולם הזה מהריחוק וכתוצאה

גדרי  תחת נתון  להיות צריך  היה כן 

הייתה  הבריאה אם גם והמקום הזמן 

לא  אמנם הּוא בלבד ), ה' משם

ואופן  ומהותו  מעניינו  כתוצאה

עצמו  מצד  הוי ' שם ידי  שעל  ההתהוות

BaLאלא Ïeha‰ ÈtÓ עולם כי  ƒ¿≈«ƒ∆
ל  אמור  הוי ' שם ידי  על  היות שנברא

ולא  אותו  המהווה למקור  בביטול 

בסופו  ולכן  עצמאית. מציאות להיות

כן  הוי ' שם ידי  על  התהוות דבר  של 

עולם  של  למצב להביא אמורה

והמקום  הזמן  מגדרי  «≈¿ÔÂÈÎcשלמעלה
„È˙Ú‰Â ‰Â‰‰ Ú‰ ÏL ÌÈÚL הזמן מימד  את היוצרים שהם ∆ƒ¿»»∆∆»»«…∆¿∆»ƒ

˙BÂˆ˜ ‰MM‰ ÏL ÌÈÚ ÔÎÂ) המקום מימד  את היוצרים )שהם ¿≈ƒ¿»»∆«ƒ»¿»
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יז       

אינם  לכן א ֹותם , מה ּוה  ׁשהוי' זה  א ּלא  ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּלהם 

ּכאחד . והם  לזה  זה  ְְְִֵֶֶֶָָס ֹותרים 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּבכ ּמה ּדהמבאר  ל ֹומר , צרי ¿«ƒ∆ְְְִַַַָָָֹ

ה ּקד ׁשים  ּדקד ׁש ׁשה ּמק ֹום  ְְֳִֶֶַַָָֹמק ֹומ ֹות 

היה  זה  מק ֹום  ׁשּגם  (אף  אלקים  מ ּׁשם  ֱִִֵֶֶַַָָָֹה ּוא 

ּדקד ׁש ה ּמק ֹום  ּכי ה ּוא , מק ֹום ), מ ּגדר  ְְְִִֶֶֶַַָָָֹלמעלה 

היה  א ּמה ) ע ׂשרים  על  א ּמה  (ע ׂשרים  ְְֳִִִֶֶַַַַָָָָָה ּקד ׁשים 

אחר , ּבמק ֹום  היא  א ּמה  ׁשּכל  ּדהתח ּלק ּות , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹּבאפן

וזה ּו אלקים . מ ּׁשם  ה ּוא  ּדמק ֹום  ְְְְְֱִִִֵֶַַָֹוההתח ּלק ּות 

י  ענין ה ּוא  ה ּמּדה  מן אינֹו האר ֹון ח ּוד ׁשּמק ֹום  ְְִִִִֵֶַַָָָ

ואלקים  ּדמק ֹום 58הוי' וההתח ּלק ּות  ׁשההג ּבלה  , ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָֹ

אינֹו ׁשהיה  וזה  אלקים , [ׁשם ] מ ּצד  היא  ְֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹהאר ֹון

ׁשהאיר  הוי' ּדׁשם  ה ּגּלּוי מ ּצד  ה ּוא  ה ּמּדה  ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמן

הוי' יח ּוד  אלקים , מ ּׁשם  ׁשּנתה ּוה  ּבּמק ֹום  ְְֱֲִִִִִֵֶַַָָָָֹּבג ּלּוי

ֱִֶֹואלקים .

ה ּוא CÈˆÂז) אלקים  ׁשם  ׁשּמּצד  ּדזה  להבין, ¿»ƒְְֱִִִֵֶֶַָֹ

לפי  ה ּוא  ּוזמן ּדמק ֹום  ְְְְְִִַַַָההתח ּלק ּות 

הם  אלקים  מ ּׁשם  ׁשּמתה ּוים  ּכמ ֹו וה ּמק ֹום  ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשה ּזמן

ּדמק ֹום , קצוֹות  ּבׁשּׁשה  נר ּגׁש ּדכא ׁשר  ְְְְְְֲִִִֶַָָָָמציא ּות ,

ה ּוא  ׁשענינם  ּדזמן, ועתיד  הוה  ּובעבר  ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ
ו), סעיף  (ּכּנ"ל  ּכאחד  ּכּלם  הם  א ֹותם , ְְֵֶֶַַַָָָֻמה ּווה 

ׁשּבהתח ּלק ּות , (מק ֹום  האר ֹון ׁשּבמק ֹום  ׁשּי ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָואי

ׁשה ּוא  הוי'ׁשּמֹורה  ׁשם  ּגּלּוי יהיה  ( ְֲִִֵֶֶֶֶָָ

ה ּמּדה ) מן ּבזה 59(אינֹו ה ּבא ּור  ּונק ּדת  .60, ְִִֵֵֶַַַָָֻ

לג ּבי  רק  ה ּוא  אלקים  ּדׁשם  וההס ּתר  ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַֹׁשה ּצמצ ּום 
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הארון 58) מקום בענין (לא מדבר ששם אלא קפה ע ' תרס "ה בסה"מ  וכ"ה בהוי '. אד' שילוב  שהו"ע  ק  ע ' תרמ "ג ובסה"מ 

בביהמ "ק . שהיו בהניסים אלא) המדה, מן הנמנעות"59)אינו "נמנע  מצד הוא המדה מן אינו הארון דמקום מבואר, בכ"מ 

אד' על הוי ' התגברות ממקום, למעלה לגבי  מקום ביטול שהו"ע  הקודמות שבהערות במקומות אבל הפכים. שנושא

בתוקף  הם כששניהם גם הוא הנמנעות" "נמנע  שמצד ההפכים חיבור כי  בשכל, עכ"פ  אחיזה גם לזה שיש היינו (וכיו"ב ),

אליו). בטל או השני  על מתגבר אחד סה"מ 60)(ואין בארוכה וראה ואילך. קפב  ע ' שם תרס "ה סה"מ  ראה לקמן בהבא

ובכ"מ . ואילך. מח  ע ' תרנ"ז

    
Ì‰lL ˙e‡Èˆn‰ ‡Ï ‡e‰ לחלוטין בטלים אבל  'נבראים' אמנם הם כי  …«¿ƒ∆»∆

הוא ‡l‡למקורם  עניינם ‡ÌÈכל  ÔÎÏ ,Ì˙B‡ ‰e‰Ó 'ÈÂ‰L ‰Ê ∆»∆∆¬»»¿«∆»»≈≈»
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ˙BÒ וכן למערב סותר  לא מזרח לעתיד , סותר  אינו  הווה ¿ƒ∆»∆

Á‡k„.כולם Ì‰Âהלאה  ¿≈¿∆»
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ שגם המבואר  לפי  ¿«ƒ∆

יש  הוי ' משם שנתהוו  ובנבראים בעולם

והמקום  הזמן  לגדרי  CÈ»̂ƒמקום
‰nÎa ‡Ó‰c ,ÓBÏ«¿«¿…»¿«»
L„˜c ÌB˜n‰L ˙BÓB˜Ó¿∆«»¿…∆
ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‡e‰ ÌÈL„w‰«√»ƒƒ≈¡…ƒ
‰È‰ ‰Ê ÌB˜Ó ÌbL Û‡)«∆«»∆»»

ÌB˜Ó „bÓ ‰ÏÚÓÏ כאמור ¿«¿»ƒ∆∆»
הארון  "מקום כיצד  בגילוי  בו  שראו 

המקום  וגדרי  המידה" מן  אינו 

שיש  העובדה עצם אבל  התבטלו )

עם  מקום של  גדר  הקדשים בקודש

משם  נובעת וכו ' ורוחב אורך  מידות

סותרים  הדברים ולכאורה אלוקים,

יתכן  מקום המושג  שעצם לעיל  לאמור 

אלא  הוי ', שם ידי  על  התהוות מכוח גם

שגדר  מבואר  אחר  שבמקום לכך  הטעם

משם  מההתהוות כתוצאה הוא המקום

L„˜cאלוקים  ÌB˜n‰ Èk ,‡e‰ƒ«»¿…∆
) ÌÈL„w‰ בהיותו גדרים לו  שיש «√»ƒ

ÌÈNÚ ÏÚ ‰n‡ ÌÈNÚ∆¿ƒ«»«∆¿ƒ
,˙e˜lÁ˙‰c ÔÙ‡a ‰È‰ (‰n‡«»»»¿…∆¿ƒ¿«¿
,Á‡ ÌB˜Óa ‡È‰ ‰n‡ ÏkL∆»«»ƒ¿»«≈
כללי  כמושג  במקום מדובר  שלא היינו 

הגדרה  עם מקום אלא ומופשט

של  ומוגדרת ברורה וחלוקה מפורטת

אמה  ÌB˜Ócכל  ˙e˜lÁ˙‰‰Â¿«ƒ¿«¿¿»
ומפורטת ברורה כך  כל  ‰e‡בצורה

ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ משם שהתהוות בעוד  ƒ≈¡…ƒ
שייכ  אכן  המקום הוי ' לגדרי  היא גם ת

מחולקת  כך  כל  בצורה לא אבל 

כללית. בשייכות מדובר  אלא ומוגדרת

e‰ÊÂ בחסידות למבואר  ‰e‡הטעם ‰cn‰ ÔÓ BÈ‡ ÔB‡‰ ÌB˜nL ¿∆∆¿»»≈ƒ«ƒ»
ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ „eÁÈ ÔÈÚ58, כיוון יחד  שניהם של  ושילוב ƒ¿«ƒ¬»»∆¡…ƒ

ÔB‡‰ ÌB˜Óc ˙e˜lÁ˙‰‰Â ‰Ïa‚‰‰L אמה שכל  כזו  בצורה ∆««¿»»¿«ƒ¿«¿ƒ¿»»
עצמה בפני  ונבדלת È‰L‰ניכרת ‰ÊÂ ,ÌÈ˜Ï‡ [ÌL] „vÓ ‡È‰ƒƒ«≈¡…ƒ¿∆∆»»

Èel‚a È‡‰L 'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰ „vÓ ‡e‰ ‰cn‰ ÔÓ BÈ‡≈ƒ«ƒ»ƒ««ƒ¿≈¬»»∆≈ƒ¿ƒ
,ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‰e‰˙pL ÌB˜na כאן שיש שילוב eÁÈ„ונמצא «»∆ƒ¿«»ƒ≈¡…ƒƒ

של  ÌÈ˜Ï‡Â.וחיבור  'ÈÂ‰¬»»∆¡…ƒ
,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ (Ê אין ועדיין  ¿»ƒ¿»ƒ

מקום  ויש צרכו  כל  מחוור  העניין 

ביטול  שבגלל  לעיל  נתבאר  לשאול :

(עבר  הזמן  גדרי  לאלוקות, העולמות

(שש  המקום וגדרי  ועתיד ) הווה

להיות  והופכים מתבטלים הקצוות)

והגדרים  שההבדלים מבלי  "כאחד "

לא  עדיין  אבל  בגלוי , ניכרים יהיו  הללו 

המקום  גדרי  שבתוך  ייתכן  איך  מובן 

התגלות  תהיה הארון ", "מקום עצמם,

מן  "אינו  מהמקום, למעלה של 

המאמר : ובלשון  ∆¿Êc‰המידה"?
‡e‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌL „vnL∆ƒ«≈¡…ƒ
‡e‰ ÔÓÊe ÌB˜Óc ˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿¿»¿«
BÓk ÌB˜n‰Â ÔÓf‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«¿«¿«»¿
Ì‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ÌÈe‰˙nL∆ƒ¿«ƒƒ≈¡…ƒ≈

,˙e‡ÈˆÓ מקום שמכל  אלא ¿ƒ
˙BÂˆ˜ ‰MLa Lb L‡Îc¿«¬∆ƒ¿»¿ƒ»¿»
„È˙ÚÂ ‰Â‰ Úe ,ÌB˜Óc¿»¿»»…∆¿»ƒ
˙e˜Ï‡L ‡e‰ ÌÈÚL ,ÔÓÊcƒ¿«∆ƒ¿»»∆¡…
„Á‡k Ìlk Ì‰ ,Ì˙B‡ ‰Âe‰Ó¿«∆»≈À»¿∆»

Ï"pk) ו זמן )סעיף של  הגדרים אבל  ««
קיימים  (והם מתבטלים לא ומקום

הוי '), שם מצד  בהתהוות ≈¿CÈ‡Âאפילו 
ÌB˜Ó) ÔB‡‰ ÌB˜ÓaL CiL«»∆ƒ¿»»»

˙e˜lÁ˙‰aL,ומוגדרת ברורה ∆¿ƒ¿«¿
‰È‰È (˙e‡ÈˆÓ ‡e‰L ‰BnL∆∆∆¿ƒƒ¿∆
ÔÓ BÈ‡) 'ÈÂ‰ ÌL Èelbƒ≈¬»»≈ƒ

(‰cn‰59 ביטול גדרי תוך  «ƒ»
המציאות?.

‰Êa e‡a‰ ˙c˜e60, ¿À««≈»∆
‡e‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌLc zÒ‰‰Â ÌeˆÓv‰L דבר של  Èa‚Ïלאמתו  ˜ ∆«ƒ¿¿«∆¿≈¿≈¡…ƒ«¿«≈

ÌÈ‡p‰ המהווה האלוקי  המקור  את ולהרגיש להכיר  יוכלו  לא שהם כדי  «ƒ¿»ƒ
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יח       

ּכלל . מס ּתיר  אינֹו הוי' ׁשם  לג ּבי  אבל  ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָה ּנבראים ,

ּבׁשם  הוי' ּדׁשם  ההתל ּבׁשּות  לאחרי ּגם  ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָולכן,

מציא ּות , הע ֹולם  נע ׂשה  ֿ ידיֿזה  ׁשעל  ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָֹאלקים 

וגם  לג ּבי ּה, מס ּתיר  ה ּמציא ּות  אין ֿ מק ֹום , ְְְְִִִֵֵַַַַָָמ ּכל 

אלקים ) ּדׁשם  ההעלם  ֿ ידי על  (ׁשּנע ׂשה  ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹּבּמציא ּות 

ּוזמן, ּדמק ֹום  ההתח ּלק ּות  נע ׂשה  ֿ ידיֿזה  ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָׁשעל 

זה  ה ּוא  ּדהע ֹולם  ׁשענינֹו הוי', ּדׁשם  ה ּגּלּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָמאיר 

, ותלמיד מרב  ה ּמׁשל  וכ ּיד ּוע  א ֹות ֹו. מה ּוה  ְְְְִֵֶַַַַַַָָָ

צרי להרב , ער ֹו ֿ ּבאין ה ּוא  ה ּתלמיד  ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָּדכא ׁשר 

רק  וׁשּיּׁשאר  ׂשכל ֹו עצם  את  להעלים  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָהרב 

להג ּביל  צרי הח ּצֹונּיּות  וגם  ְְְִִִִִִַַַַָהח ּצֹונּיּות ,

ּובמ ׁשלים .ּולהע  והס ּברים  ּבלב ּוׁשים  לים  ְְְְְְִִִִִִֵֶַָ

ולא  ה ּתלמיד  לג ּבי רק  ה ּוא  וההעלם  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַֹׁשה ּצמצ ּום 

ּגם  ׂשכל ֹו עצם  את  ר ֹואה  ּדהרב  הרב , ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָלג ּבי

ּוב ּמׁשלים . ּבּלב ּוׁשים  וגם  ְְְְִִִִַַַָּבח ּצֹונּיּות 

,ÛÈÒB‰Ïe ׁשּלג ּבי זה  ותלמיד , ּדרב  ׁשּבּמׁשל  ¿ƒְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ

ה ּוא  מס ּתיר , ה ּצמצ ּום  אין ְְִִֵַַַָהרב 

, ה ּׂשכל ּפנימ ּיּות  אצל ֹו מאיר  ה ּצמצ ּום  ְְְִִִִֵֵֶֶַַ

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  ּבּלב ּוׁשים , וגם  ּבח ּצֹונּיּות  ְְְִִִֵֵֶַַַַּגם 

ּכפ ׁשּוטו  אינֹו ׁשה ּצמצ ּום  זה  (היינּו61למעלה , ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹ

ׁשני  ֿ ס ֹוף ), ֿ אין א ֹור  לג ּבי מעלים  אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַׁשה ּצמצ ּום 

ֿ איןֿ א ֹור  מאיר  ה ּצמצ ּום  ׁשאחרי ּבזה . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָענינים 

קדם  ּכמ ֹו החלל  ּבמק ֹום  מ ּמׁש ּבג ּלּוי ְְְִִֶֶַָָָֹס ֹוף 

ה ּצמצ ּום  אין ה ּצמצ ּום , ּבעת  וׁשּגם  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַה ּצמצ ּום .

ּבדר ּוׁשים  ּבאר ּכה  ּכּמבאר  לג ּביּה, ועל 62ֿמס ּתיר  . ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָֹֻ

ׁשּנע ׂשה  ּבּמציא ּות  ׁשּגם  יֹותר  ע ֹוד  מ ּובן ֿ זה  ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָּפי

ּדׁשם  ה ּגּלּוי מאיר  אלקים  ּדׁשם  ההעלם  ֿ ידי ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹעל 

עצמ ֹו ה ּצמצ ּום  ותלמיד , ּדרב  ּבּמׁשל  ּכי ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָהוי',

ה ּצמצ ּום  ּבעת  ׁשהרי הרב , לג ּבי ּגם  העלם  ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָה ּוא 
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ÏÏkאותם, ÈzÒÓ BÈ‡ 'ÈÂ‰ ÌL Èa‚Ï Ï‡ וההסתר והצמצום ¬»¿«≈≈¬»»≈«¿ƒ¿»

שינוי . שום בו  גורם ‰ÈÂ'לא ÌLc ˙eLaÏ˙‰‰ ÈÁ‡Ï Ìb ,ÔÎÏÂ¿»≈«¿«¬≈«ƒ¿«¿¿≈¬»»
˙e‡ÈˆÓ ÌÏBÚ‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÌÈ˜Ï‡ ÌLa גדרים עם ¿≈¡…ƒ∆«¿≈∆«¬∆»»¿ƒ

מקום, ושל  זמן  של  ÈzÒÓברורים ˙e‡Èˆn‰ ÔÈ‡ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈«¿ƒ«¿ƒ
,dÈa‚Ï גדרי בתוך  גם הוי ' שם ומצד  ¿«≈

אלוקות  גילוי  יש והמקום »¿Ì‚Âהזמן 
˙e‡Èˆna והמוגדרת המוגבלת «¿ƒ

ÌÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL)∆«¬∆«¿≈«∆¿≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL (ÌÈ˜Ï‡ ÌLc¿≈¡…ƒ∆«¿≈∆
ÌB˜Óc ˙e˜lÁ˙‰‰ ‰NÚ«¬∆«ƒ¿«¿¿»

,ÔÓÊe יש הוי ' שם מצד  גם אמנם (כי  ¿«
אילו  אבל  הללו  הגדרים לעצם מקום

הוי ' שם ידי  על  נוצרים הנבראים היו 

עד  מוגדרת מציאות בעלי  היו  לא הם

בתוך  גם הנה בטלים) היו  אלא כך  כדי 

הזו  והמוגבלת המוגדרת המציאות

,'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰ È‡Ó≈ƒ«ƒ¿≈¬»»
‰Ê ‡e‰ ÌÏBÚ‰c BÈÚL∆ƒ¿»¿»»∆

B˙B‡ ‰e‰Ó 'ÈÂ‰L יכול ולכן  ∆¬»»¿«∆
לביטול  שגורם אלוקות גילוי  להיות

גם  המידה") מן  ("אינו  המציאות גדרי 

והמוגבלים  המוגדרים הנבראים בתוך 

הארון "). "מקום

,„ÈÓÏ˙Â Ó ÏLn‰ Úe„iÎÂ¿«»««»»≈«¿«¿ƒ
ŒÔÈ‡a ‡e‰ „ÈÓÏz‰ L‡Îc¿«¬∆««¿ƒ¿≈

,‰Ï CBÚ ומרחק פער  ויש ¬¿»«
של  הקליטה ויכולת ההבנה בין  עצום

שהרב  כדי  הרי  התלמיד  של  לזו  הרב

לו  ולהשפיע התלמיד  את ללמד  יוכל 

שכליים  ‰רעיונות CÈ»̂ƒ»«
ÌˆÚ ˙‡ ÌÈÏÚ‰Ï העומק ¿«¿ƒ∆∆∆

של  ‡MiLÂוהפנימיות BÏÎNƒ¿¿∆ƒ»≈
˙eiBvÁ‰ Ì‚Â ,˙eiBvÁ‰ ˜««ƒƒ¿««ƒƒ

ÏÈa‚‰Ï CÈˆ לתלמיד ולהשפיע »ƒ¿«¿ƒ
ממנה  מעט את ÌÈÏÚ‰Ïeרק אפילו  ¿«¿ƒ

השכל  של  החיצוני  ÌÈLeÏaƒ¿ƒהחלק
.ÌÈÏLÓe ÌÈaÒ‰Â¿∆¿≈ƒƒ¿»ƒ

ÌÏÚ‰‰Â ÌeˆÓv‰L שהרב ∆«ƒ¿¿«∆¿≈
השכל  את ולהעלים לכסות כדי  עושה

‰ÈÓÏz„שלו  Èa‚Ï ˜ ‡e‰«¿«≈««¿ƒ
השכל  מן  מעט רק מקבל  והכיסוי  הצמצום ‰,שבגלל  Èa‚Ï ‡ÏÂ¿…¿«≈»«

ÌÈLela Ì‚Â ˙eiBvÁa Ìb BÏÎN ÌˆÚ ˙‡ ‰‡B ‰c¿»«∆∆∆∆ƒ¿«¿ƒƒ¿««¿ƒ
ÌÈÏLne אלא השכל  ופנימיות עומק על  והסתר  העלם זה אין  ולגביו  «¿»ƒ

באלוקות, למעלה גם וכך  השכל , את דרכו  להעביר  אמצעי  הכול  בסך 

אבל  הנבראים לגבי  כיסוי  הם האלוקי  האור  על  וההעלם הצמצום כביכול .

בעצמו . ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש לגבי  לא

,ÛÈÒB‰Ïe מאשר מופלאים יותר  הרבה הדברים בנמשל , דבר  של  לאמיתו  כי  ¿ƒ
בעוד  כי  ‡ÔÈבמשל  ‰ Èa‚lL ‰Ê ,„ÈÓÏ˙Â c ÏLnaL∆«»»¿«¿«¿ƒ∆∆¿«≈»«≈

,ÈzÒÓ ÌeˆÓv‰ דבר של  פירושו  «ƒ¿«¿ƒ
È‡Ó ÌeˆÓv‰ ÈÁ‡lL ‡e‰∆¿«¬≈«ƒ¿≈ƒ
Ìb ,ÏÎO‰ ˙eiÓÈt BÏˆ‡∆¿¿ƒƒ«≈∆«

ÌÈLela Ì‚Â ˙eiBvÁa היינו ¿ƒƒ¿««¿ƒ
הרב  עצמם הכיסוי  באמצעי  אפילו 

של  הפנימיות ואת העומק את 'רואה'

כללי  באופן  כך  משום ואכן  השכל ,

קיים  הדבר  אבל  לנמשל , דומה המשל 

הצמצום  לאחר  רק הרב של  בעולמו 

‰Ê ,‰ÏÚÓÏ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿«¿»∆
ÂËeLÙk BÈ‡ ÌeˆÓv‰L61 ∆«ƒ¿≈ƒ¿…

הפשוט  במובן  וכיסוי  והסתר  העלם

הנבראים  כלפי  רק והעלם צמצום אלא

ÌeˆÓv‰L eÈÈ‰) בעצם, «¿∆«ƒ¿
דבר  של  ÌÈÏÚÓלאמיתו  BÈ‡≈«¿ƒ

ÈL ,(ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ Èa‚Ï¿«≈≈¿≈
.‰Êa ÌÈÈÚ- אחד  עניין  ƒ¿»ƒ»∆

ŒB‡ È‡Ó ÌeˆÓv‰ ÈÁ‡L∆«¬≈«ƒ¿≈ƒ
ÌB˜Óa LnÓ Èel‚a ÛBÒŒÔÈ‡≈¿ƒ«»ƒ¿

ÏÏÁ‰ מקום שיהיה כדי  שנוצר  ∆»»
לאחר  אבל  העולמות לבריאת מוגבל 

 ֿ הקדוש הראשון , והצמצום הסילוק

 ֿ הבלי  אורו  את והאיר  חזר  ֿ הוא ברוך 

‰ÌeˆÓvגבול  Ì„˜ BÓk¿…∆«ƒ¿
וחסידו  בקבלה בהרחבה ת)(כמבואר 

צמצום  בין  דמיון  יש אכן  זה ובעניין 

כי  האלוקי  האור  וצמצום הרב שכל 

הרב  מצד  הצמצום, לאחר  הרי  בשניהם

והסתר  העלם אין  כבר  האלוקות, ומצד 

Â- השני  Úa˙העניין  ÌbL ¿∆«¿≈
ÌeˆÓv‰ עצמוÌeˆÓv‰ ÔÈ‡ , «ƒ¿≈«ƒ¿

dÈa‚Ï ÈzÒÓ ֿ ֿ ברוך  הקדוש לגבי  «¿ƒ¿«≈
k‡a‰הוא, ‡nk«¿…»«¬À»

ÌÈLe„a62 החסידות מאמרי  ƒ¿ƒ
זה. בעניין  העוסקים

˙BÈ „BÚ ÔeÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»≈
ייתכן  ÌLcכיצד  ÌÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL ˙e‡Èˆna ÌbL∆««¿ƒ∆«¬∆«¿≈«∆¿≈¿≈

ÌÈ˜Ï‡ המקום בגדרי  מוגדרת מציאות ‰ÈÂ'והיא ÌLc Èelb‰ È‡Ó ¡…ƒ≈ƒ«ƒ¿≈¬»»
המידה", מן  אינו  הארון  ‰ÌeˆÓvו "מקום ,„ÈÓÏ˙Â c ÏLna Èkƒ«»»¿«¿«¿ƒ«ƒ¿

‡e‰ BÓˆÚלמעשהÌÏÚ‰ והסתר˙Úa È‰L ,‰ Èa‚Ï Ìb «¿∆¿≈«¿«≈»«∆¬≈¿≈
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יט       

לאחרי  ּגם  ולכן, הרב . אצל  ּגם  ה ּׂשכל  ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמתע ּלם 

ּגם  ׂשכל ֹו עצם  את  ר ֹואה  ּכׁשהרב  ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָה ּצמצ ּום ,

לה ּלב ּוׁשים  ׁשּי זה  אין והמ ׁשלים , ְְְְְִִִֵֶַַַַָָּבּלב ּוׁשים 

עצמ ֹו ה ּצמצ ּום  ּגם  למעלה , ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָעצמם .

מאיר  ולכן, ֿ ס ֹוף , ֿ אין א ֹור  לג ּבי מעלים  ְְְִִֵֵֵֵֵַַָאינֹו

ֿ זה  ֿ ּפי ועל  עצמ ֹו. ּבּמציא ּות  ּגם  הוי' ּדׁשם  ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָה ּגּלּוי

הדיֹוט  אתר  ּדין לית  ה ּלׁשֹון יֹותר  ע ֹוד  ְֲֵֵֵֶַַָָיּובן

  הדיֹוט אתר  ֿ זה 63אינֹו  ּדר ֿ [ועל  ְְֲֵֶֶֶֶַָ

ה ּמּדה , מן אינֹו אר ֹון מק ֹום  אינֹוה ּלׁשֹון ְִִֵֵַַָָָ

ה ּג ּכי ה ּמּדה ], ּבּמק ֹום מן ה ּוא  הוי' ּדׁשם  ּלּוי ְֲִִִִֵַַַָָָָ

ְַעצמ ֹו.

ּבעמק e‡eח ) הדיֹוט  אתר  ּדין ּדלית  הענין ≈ְְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ

ה ּיח ּוד  ׁשּבענין ּבהק ּדים  יּובן ְְְְִִִֵֶַַַָיֹותר ,

ׁשני  חד , ּכּוּלא  ואלקים  הוי' ואלקים , ְֱֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּדהוי'

(צמצ ּום ) אלקים  ׁשם  ׁשּגם  ּבכלל ּות . ְְֱִִִִֵֵֶַָֹּבא ּורים 

הוי' ּדׁשם  ׁשה ּגּלּוי ׁשּבכדי לג ּלֹות , ה ּוא  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָענינֹו

וההעלם  ה ּצמצ ּום  ֿ ידי על  ה ּוא  למ ּטה  ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָֻימ ׁש

אלקים  הוי'64ּדׁשם  ה ּׁשמ ֹות  ּדׁשני ּבא ּור , וע ֹוד  . ְְְֱֲִִֵֵֵֵַָָֹ

ׁשּלמעלה  ה ּקּב"ה  ׁשל  ׁשמ ֹותיו הם  ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָֹואלקים 

ית ּבר 65מ ּׁשניהם  ּברצ ֹונֹו עלה  ׁשּכ א ּלא  , ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

ּוגב ּול  ֿ ּגב ּול  ּדבלי ה ּקּוין ּבׁשני יהיה  ׁשּלֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַׁשה ּגּלּוי

וצמצ ּום ). ְְִִ(ּגּלּוי

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ׁשּלמעלה ּבזה  ּבא ּור  לה ֹוסיף  יׁש ¿«ƒ∆ְְְִֵֵֶֶַָָ

מעלים  אינֹו עצמ ֹו ה ּצמצ ּום  ְְְִִֵַַַַּגם 

ה ּבא ּור  על  (נֹוסף  ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ְֵֵֵַַַָלג ּבי

אלקים 66ׁשּבּדר ּוׁשים  ּדׁשם  ה ּצמצ ּום  ׁשּגם  ּדכיון ,( ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָֹ

לג ּביּה. ׁשּיס ּתיר  ׁשּי אין הוי', עם  חד  ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָה ּוא 
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ד.63) סעיף  לעיל ובכ"מ .64)ראה ואילך. נא ע ' תרנ"ז ב ).65)סה"מ  (פ , פ "ו שעהיוה"א גם ט 66)ראה סעיף  לקמן ראה

אלא) הם (לא הוא שענינם ובהצמצום בהגילוי  כשנרגש דוקא הוא זה שגם שביאור הוא, שבהדרושים והביאורים .

מסתיר.מצד אינו הצמצום ,

    
‰ Ïˆ‡ Ìb ÏÎO‰ ÌlÚ˙Ó ÌeˆÓv‰ לצמצם שנאלץ «ƒ¿ƒ¿«≈«≈∆«≈∆»«

השכל . של  החיצוניות את ואפילו  והפנימיות העומק את ≈«¿ÔÎÏÂ,ולהעלים
Ìb BÏÎN ÌˆÚ ˙‡ ‰‡B ‰Lk ,ÌeˆÓv‰ ÈÁ‡Ï Ìb«¿«¬≈«ƒ¿¿∆»«∆∆∆∆ƒ¿«

,ÌÈÏLÓ‰Â ÌÈLela בתוך טמון  מה יודע כן  עצמו  הוא כי  «¿ƒ¿«¿»ƒ
והמשלים הלבושים  ≈‡ÔÈהמכסים

ÌÓˆÚ ÌÈLel‰Ï CiL ‰Ê∆«»¿«¿ƒ«¿»
להעלים  ממשיכים מצידם והם

הרב. של  הנעלה השכל  על  ולהסתיר 

Ìb ,‰ÏÚÓÏ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿«¿»«
ÌÈÏÚÓ BÈ‡ BÓˆÚ ÌeˆÓv‰«ƒ¿«¿≈«¿ƒ

,ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ Èa‚Ï פי ֿ ֿ על  ואף ¿«≈≈
צמצם  אכן  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש

כל  מוגבל , הבלתי  אורו  את והעלים

לגבי  ורק אך  הוא והצמצום ההעלם

לגביו  ולא È‡Óהנבראים ,ÔÎÏÂ¿»≈≈ƒ
Ìb 'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰«ƒ¿≈¬»»«

BÓˆÚ ˙e‡Èˆna פלא זה ואין  «¿ƒ«¿
מהמקום  למעלה של  התגלות שיש

עצמו . המקום גדרי  בתוך  גם

˙BÈ „BÚ ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»≈
ÔBLl‰ דברי על  אונקלוס תרגום של  «»

(גם  המקדש למקום ביחס אבינו  יעקב

המקום  נורא "מה המקדש) בנין  לפני 

אלוקים" בית אם כי  זה אין  ≈ÈÏ˙הזה,
ËBÈ„‰ ˙‡ ÔÈc רגיל מקום זה אין  ≈¬«∆¿

‰Lc˜nופשוט ÌB˜nL שמוגדר ∆¿«ƒ¿»
גשמית  ומציאות גשמי  ≈‡BÈכמקום

ËBÈ„‰ ˙‡63 קדוש מקום אלא ¬»∆¿
‰ÔBLlונעלה ‰ÊŒCcŒÏÚÂ]¿«∆∆∆«»

,‰cn‰ ÔÓ BÈ‡ ÔB‡ ÌB˜Ó¿»≈ƒ«ƒ»
ÌB˜n‰L עצמוÔÓ BÈ‡ ∆«»≈ƒ

'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰ Èk ,[‰cn‰«ƒ»ƒ«ƒ¿≈¬»»
.BÓˆÚ ÌB˜na ‡e‰«»«¿

ÔÈc ˙ÈÏc ÔÈÚ‰ e‡e (Á≈»ƒ¿»¿≈≈
ÔeÈ ,˙BÈ ˜ÓÚa ËBÈ„‰ ˙‡¬«∆¿¿…∆≈»
„eÁi‰ ÔÈÚaL ÌÈc˜‰a¿«¿ƒ∆¿ƒ¿««ƒ

והחיבור  ÌÈ˜Ï‡Â,השילוב 'ÈÂ‰c«¬»»∆¡…ƒ
שונים  כוחות היותם למרות אשר 

ולכן  זה את זה ומשלימים זה עם זה משתלבים הם הרי  ««¬‰ÈÂ'ונבדלים
„Á ‡lek ÌÈ˜Ï‡Â הפסוק על  בהרחבה בחסידות (כמבואר  אחד  הכול  ∆¡…ƒ»«

האלוקים") הוא ה' כי  לבבך  על  והשבות היום ÌÈe‡a"וידעת ÈL¿≈≈ƒ

.˙eÏÏÎa- אחד  ‰e‡ביאור  BÈÚ (ÌeˆÓˆ) ÌÈ˜Ï‡ ÌL ÌbL ƒ¿»∆«≈¡…ƒƒ¿ƒ¿»
בשביל Bl‚Ï˙,בעצם  נועד  ומסתיר  שמעלים הצמצום בעצם, שהרי  ¿«

כיוון  ‰e‡הגילוי , ‰hÓÏ CLÓÈ 'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰L È„ÎaL∆ƒ¿≈∆«ƒ¿≈¬»»À¿«¿«»
ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ÌÏÚ‰‰Â ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ64 הצמצום ללא כי  «¿≈«ƒ¿¿«∆¿≈¿≈¡…ƒ

לא  העולם אלוקים, שם של  וההעלם

גדרים  עם כמציאות להתהוות יוכל 

הגילוי  מול  אל  יתבטל  אלא והגבלות

להתקיים. יוכל  e‡a,ולא „BÚÂ¿≈
ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ ˙BÓM‰ ÈLcƒ¿≈«≈¬»»∆¡…ƒ
‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BÓL Ì‰≈¿»∆«»»

Ì‰ÈMÓבעצמו  ‰ÏÚÓlL65, ∆¿«¿»ƒ¿≈∆
הגילוי  של  השם הוי ', שם גם כי 

השם  אלוקים שם וגם גבול , והבלי 

של  שמות הם וההעלם הצמצום של 

ואילו  באלוקות. מסויים אחד  עניין 

מוגדר  לא בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

של  ולא גבול  של  לא הגדרה, בשום

העלם  של  ולא גילוי  של  לא גבול , בלי 

BBˆa ‰ÏÚ CkL ‡l‡∆»∆»»»ƒ¿
BlL Èelb‰L Ca˙È לעולמות ƒ¿»≈∆«ƒ∆

‰ÔÈewולנבראים  ÈLa ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿≈««ƒ
(Èelbהללו  Ïe‚e ÏebŒÈÏcƒ¿ƒ¿¿ƒ

(ÌeˆÓˆÂ ופועלים שבאים ¿ƒ¿
ואלוקים. הוי ' השמות שני  באמצעות

ÛÈÒB‰Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿ƒ
Ìb ‰ÏÚÓlL ‰Êa e‡a≈»∆∆¿«¿»«
ÌÈÏÚÓ BÈ‡ BÓˆÚ ÌeˆÓv‰«ƒ¿«¿≈«¿ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ Èa‚Ï בניגוד ¿«≈≈
והתלמיד  הרב במשל  הדברים למצב

זהו  שכלו  את מצמצם הרב שכאשר 

לגביו  גם והסתר  «(ÛÒBהעלם
ÌÈLecaL e‡a‰ ÏÚ66 ««≈∆«¿ƒ

החסידות  סיבה ),מאמרי  ולבאר 

מסתיר  הצמצום למעלה מדוע נוספת

ולא  והנבראים העולמות לגבי  רק

סוף האין  ÌbLלגבי  ÔÂÈÎc¿≈»∆«
‡e‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿≈¡…ƒ

‡ÔÈאחד Á„בעצם ,'ÈÂ‰ ÌÚ «ƒ¬»»≈
CiL ייתכן dÈa‚Ïלא ÈzÒiL הוא ההסתר  שכל  כיוון  כלומר , «»∆«¿ƒ¿«≈

יסתיר  באמת שהוא ייתכן  לא מלכתחילה הגילוי  עם מלאה באחדות

הנבראים). לגבי  רק הוא ההעלם (וכל 
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כ       

ּדין  לית  ה ּלׁשֹון יֹותר  ּבעמק  לבאר  יׁש ֿ זה  ֿ ּפי  ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹועל 

הדיֹוט  אתר   הדיֹוט אתר  אינֹו ְְֲֲֵֶֶַַ

ה ּמּדה ], מן אינֹו האר ֹון מק ֹום  ֿ זה   ּדר ֿ ְְִִֵֶֶֶַַָָָ[ועל 

היה  ּבּמק ֹום , ׁשהאיר  מה ּמק ֹום  ּדלמעלה  ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשה ּגּלּוי

עצמ ֹו. ה ּמק ֹום  ְִַַַָמ ּצד 

אתר LÈÂט ) ּדין ּדלית  זה  ענין ׁשּגּלּוי ל ֹומר , ¿≈ְְֲִִֵֵֶֶַַָ

והענין  ה ּׁשליׁשי. ּבּבית  יהיה  ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָהדיֹוט 

ּדׁשם  הא ֹות ּיֹות  ּבד ' הם  וׁשני רא ׁשֹון ּדבית  ְְְְִִִִֵֵֵַָה ּוא ,

ה ּוא  רא ׁשֹון [ּבית  ספיר ֹות  ע ׂשר  על  ׁשר ֹומזים  ְְֲִִִִֶֶֶַַָָהוי'

ה ּו ֿ יד ּה ׁשעל  (ּבינה ) ע ּלאה  ה ּיּו"ד ה ' ּגּלּוי א  ִִִֶַַָָָָָ

(מלכ ּות ) ּתּתאה  ה ' ה ּוא  ׁשני ּובית  ְְִִֵַַַָָָָ(חכמה ),

ֿ אנּפין)] (זעיר  ה ּוא "ו ּגּלּוי ה ּוא  ֿ יד ּה ,67ׁשעל  ְְִִֵֶַַַָָָ

ג ) (סעיף  לעיל  ּכּמּובא  ּכתר , ה ּוא  ׁשליׁשי ְְְִִִִֵֶֶַַָּובית 

ׁשּלמעלה  ה ּכתר  ּגּלּוי ה ּוא  אריה  ְְְְִֵֶֶֶַַַָָּדיב ֹוא 

ְְְִֵַמה ׁשּתל ׁשל ּות .

‰p‰Â ׁשּבהם וההעלם  ה ּגּלּוי ספיר ֹות , ּבע ׂשר  ¿ƒ≈ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָ

וזה  ענינים , ׁשני הם  וכלים ) ְְְְִִִֵֵֵֶָ(א ֹור ֹות 

ׁשל  ׁשמ ֹותיו הם  והעלם  ּדג ּלּוי הענינים  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשּׁשני

ה ּקּב"ה   ּגּלּוי ֿ ידי על  ה ּוא  ְִֵַַָָ

ׁשענין  ּדכמ ֹו מה ׁשּתל ׁשל ּות . ׁשּלמעלה  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָה ּכתר 

ה ּוא  וכ ּו') ּבינה  (חכמה , ּדספיר ֹות  ְְְְְִִִִַַָָָההתח ּלק ּות 

ֿ ּׁשאיןֿ מה  ּדאציל ּות , ה ּגל ּויֹות  ּבּספיר ֹות  ְְְֲִִִֵֶַַַַָ(ּבע ּקר )

ּכל ּולים  הם  ׁשּבּכתר  ה ּגנּוזֹות  ספיר ֹות  ע ׂשר  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַּכן

ההתח ּלק ּות  ּבענין ּגם  ה ּוא  ֿ זה   ּדר ֿ על  ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָּכאחד ,

ספיר ֹות  ׁשּבע ׂשר  והעלם ), (ּגּלּוי וכלים  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶּדא ֹור ֹות 

ּבהתאחד ּות . וה ּכלים ) (הא ֹור ֹות  הם  ְְְְֲִִֵֵַַַָה ּגנּוזֹות 

ּדין  ּדלית  הענין ׁשאמ ּתית  ל ֹומר , יׁש ֿ זה  ֿ ּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָועל 

ּכלי  ּכמ ֹו יהיה  עצמ ֹו ה ּמק ֹום  ׁשּגם  הדיֹוט , ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָאתר 

ּבּבית  ּבג ּלּוי יהיה  מה ּמק ֹום , ּדלמעלה  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָלה ּגּלּוי
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גֿד.67) נז, לר"ה דרושים לקו"ת ראה

    
˙‡ ÔÈ„ ˙ÈÏ ÔBLl‰ ˙BÈ ˜ÓÚa ‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈¿…∆≈«»≈≈¬«
‰ÊŒCcŒÏÚÂ] ËBÈ„‰ ˙‡ BÈ‡ Lc˜n‰ ÌB˜nL ËBÈ„‰∆¿∆¿«ƒ¿»≈¬«∆¿¿«∆∆∆

[‰cn‰ ÔÓ BÈ‡ ÔB‡‰ ÌB˜Ó,"כ "מקום מוגדר  שהוא למרות ¿»»≈ƒ«ƒ»
„vÓ ‰È‰ ,ÌB˜na È‡‰L ÌB˜n‰Ó ‰ÏÚÓÏc Èelb‰L∆«ƒƒ¿«¿»≈«»∆≈ƒ«»»»ƒ«

BÓˆÚ ÌB˜n‰ שבגלל כשם «»«¿
"הוי '" של  והחיבור  ההתאחדות

בעצם  הוא עצמו  הצמצום ו "אלוקים",

לגילוי . אמצעי 

‰Ê ÔÈÚ ÈelbL ,ÓBÏ LÈÂ (Ë¿≈«∆ƒƒ¿»∆
ËBÈ„‰ ˙‡ ÔÈc ˙ÈÏc גם כולל  ¿≈≈¬«∆¿

כאמור , והפנימית, העמוקה במשמעותו 

מגדרי  והלמעלה ֿ גבול ' שה'בלי  היינו 

עצמו  במקום גילוי  לידי  יבואו  המקום

.ÈLÈÏM‰ ˙Èaa ‰È‰Èƒ¿∆««ƒ«¿ƒƒ
ÔBL‡ ˙Èc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿«ƒƒ
ÌLc ˙Bi˙B‡‰ '„a Ì‰ ÈLÂ¿≈ƒ≈¿»ƒ¿≈

'ÈÂ‰ ה"א וא"ו , ה"א, יו "ד , ¬»»
˙BÈÙÒ NÚ ÏÚ ÌÈÊÓBL∆¿ƒ«∆∆¿ƒ
ובקצרה: וחסידות. בקבלה (כמבואר 

– ו  בינה. – ראשונה ה' ֿ חכמה, יו "ד 

תפארת, גבורה, חסד , המידות ששת

מלכות) - אחרונה ה' יסוד . הוד , נצח,

‰‡lÚ '‰ ‡e‰ ÔBL‡ ˙Èa]«ƒƒƒ»»
הה' גם שנקראת הראשונה הה'

‰e‡העליונה d„ÈŒÏÚL (‰Èa)ƒ»∆«»»
˙Èe ,(‰ÓÎÁ) „"ei‰ Èelbƒ«»¿»«ƒ

‰‡zz '‰ ‡e‰ ÈL השנייה הה' ≈ƒ«»»
תחתונה  ה' גם ¿»(eÎÏÓ˙)הנקראת

Â"‡e‰ Èelb ‡e‰ d„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ«»
ÔÈt‡ŒÈÚÊ) הם זעירות פנים – ¿≈«¿ƒ

‰e‡67)]המידות  ÈLÈÏL ˙Èe ,«ƒ¿ƒƒ
,˙k הספירות מעשר  שלמעלה ∆∆

‡BÈc (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ‡enk«»¿≈¿ƒ¿»
‰È‡ שממנה באלוקות בחינה אותה «¿≈

המקדש בית  בניין  Èelbבא ‡e‰ƒ
‰ÏÚÓlL ˙k‰«∆∆∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Ó שנתבאר (כפי  ≈ƒ¿«¿¿
שם). ג  בסעיף

Èelb‰ ,˙BÈÙÒ NÚa ‰p‰Â¿ƒ≈¿∆∆¿ƒ«ƒ
Ì‰aL ÌÏÚ‰‰Â עשר (שכן  ¿«∆¿≈∆»∆

באמצעות ופועלות מאירות ולהאיר ‡BB˙הספירות לגלות ÌÈÏÎÂ¿≈ƒשעניינם
וההשפעה) האור  את ולצמצם להגביל  ÌÈÈÚשעניינם ÈL Ì‰ שונים ≈¿≈ƒ¿»ƒ

יחד  פועלים הם מקום שמכל  אלא סותרים, ‰ÌÈÈÚואף ÈML ‰ÊÂ¿∆∆¿≈»ƒ¿»ƒ

Ó ‰ÏÚÓlL ‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BÓL Ì‰ ÌÏÚ‰Â Èel‚cÌ‰ÈM ¿ƒ¿∆¿≈≈¿»∆«»»∆¿«¿»ƒ¿≈∆
חד " כולא ואלוקים "הוי ' והוא ‰e‡ולכן  שיעור  לאין  מופלא וחיבור  יחוד 

eÏLÏzL‰Ó˙.נפעל  ‰ÏÚÓlL ˙k‰ Èelb È„ÈŒÏÚ הדבר וטעם «¿≈ƒ«∆∆∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
בגדר  מוגדרים בחינה וכל  עניין  כל  ההשתלשלות סדר  שבתוך  משום הוא

כאשר  כי  שלהם המיוחד  וב'ציור '

סדר  ויש בכלים מלובשים האורות

כל  ומוגבלת מדודה הארה עם הדרגתי 

שלה  ההגדרות בתוך  פועלת בחינה

מאיר  שם מהשתלשלות למעלה אבל 

להיות  יכול  ֿ סוף, ואין  ֿ גבול  הבלי  אור 

ייהפכו  ששניהם עד  ואלוקים הוי ' יחוד 

‰‰˙e˜lÁ˙לאחד  ÔÈÚL BÓÎcƒ¿∆ƒ¿««ƒ¿«¿
˙BÈÙÒc שכל מוגדרות לבחינות ƒ¿ƒ

ו 'ציור ' גדר  לה ויש מזו  זו  שונה אחת

‰e‡משלה ('eÎÂ ‰Èa ,‰ÓÎÁ)»¿»ƒ»¿
˙BÈeÏb‰ ˙BÈÙqa (wÚa)¿ƒ»«¿ƒ«¿

,˙eÏÈˆ‡c יש שבו  המושג  כל  «¬ƒ
של  הגדרות ולספירות לעולמות

עניינה  את יש דרגה לכל  שבה מציאות

כפי  בעיקר  הוא והמוגדר  המיוחד 

החל  והתגלו  באו  הספירות שעשר 

ומטה  האצילות ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óמעולם
˙BÊeb‰ ˙BÈÙÒ NÚ Ôk≈∆∆¿ƒ«¿

˙kaL בקבלה כמבואר  אשר  ∆«∆∆
העליונות  הספירות עשר  וחסידות

בעיקר  מוגדרת בצורה ופועלות קיימות

אבל  ומטה, האצילות מעולם החל 

ספירות ("עשר  'נעלם' ")‰‚ÂÊÂ˙באופן 

שלמעלה  סוף אין  באור  גם קיימות הן 

המשכה  כל  בעצם כי  מהאצילות

עשר  באמצעות היא מאלוקות והתגלות

הללו  Á‡k„הספירות ÌÈÏeÏk Ì‰≈¿ƒ¿∆»
כל  של  וההגדרות ביניהם וההבדלים

בכתר , ניכרות לא מהספירות אחת

ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚ«∆∆∆«¿ƒ¿«
ÌÈÏÎÂ ˙BB‡c ˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿¿¿≈ƒ

Èelb) האורות ÌÏÚ‰Âבאמצעות ƒ¿∆¿≈
הכלים  NÚaLבאמצעות ,(∆¿∆∆

˙BB‡‰) Ì‰ ˙BÊeb‰ ˙BÈÙÒ¿ƒ«¿≈»
.˙e„Á‡˙‰a (ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ¿ƒ¿«¬

˙‡ ÔÈc ˙ÈÏc ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡L ,ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«∆¬ƒƒ»ƒ¿»¿≈≈¬«
BÓˆÚ ÌB˜n‰ ÌbL ,ËBÈ„‰ שלו וההגבלות ההגדרות כל  È‰È‰עם ∆¿∆««»«¿ƒ¿∆

˙Èaa Èel‚a ‰È‰È ,ÌB˜n‰Ó ‰ÏÚÓÏc Èelb‰Ï ÈÏk BÓk¿¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿»≈«»ƒ¿∆¿ƒ««ƒ
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כי       

הוי' ּבּׁשמ ֹות  ּגם  ּבג ּלּוי ימ ׁש אז ּכי ְְְֲִִִִֵַַַַָָָֻה ּׁשליׁשי.

ֿ זה , ֿ ידי [ועל  ּבה ׁשּתל ׁשל ּות  ׁשהם  ּכמ ֹו ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַֹואלקים 

ּגם  ּומק ֹום , מ ּמק ֹום  ּדלמעלה  הענינים  ּבׁשני ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּגם 

ׁשּׁשניהם  ה ּגׁשמי] ה ּזה  ּבע ֹולם  למ ּטה  ׁשהם  ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכמ ֹו

מ ּׁשניהם , ׁשּלמעלה  ה ּקּב"ה  ׁשל  ׁשמ ֹותיו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָהם 

חד . ְַָוכ ּוּלא 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ מק ֹומ ֹות ּבכ ּמה  ּׁשּכת ּוב  מה  יּובן ¿«ƒ∆ְְֶַַָָָ

ּבית  ּדמעלת  א ) סעיף  לעיל  ְְְֲִִֵַַַָ(ה ּובא 

נצחי, ּבק ּיּום  ק ּים  ׁשּיהיה  ה ּוא  ְְְְִִִִִִֶֶַַָה ּׁשליׁשי

אפ ׁשר  היה  ה ּנצח ּיּות  ׁשענין ּכיון ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּדלכא ֹורה ,

ג ) סעיף  לעיל  (ּכּמּובא  הרא ׁשֹון ּבּבית  ּגם  ְְְִִִִֵַַַַָָלהיֹות 

ויׁש ה ּׁשליׁשי. ּדבית  ה ּמעלה  ׁשּזֹוהי א ֹומרים  ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָאי

יכ ֹולה  ׁשהיתה  ּדה ּנצח ּיּות  ּבזה , ה ּבא ּור  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָל ֹומר 

ה ּגּלּוי  מ ּצד  (ּבע ּקר ) היא  רא ׁשֹון ּבבית  ְְְִִִִִִִַַַָלהיֹות 

ׁשּתהיה  ּבּנצח ּיּות  והח ּדּוׁש מה ּזמן, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָּדלמעלה 

לזה ּבּב ּכלי יהיה  ה ּזמן ׁשּגם  ה ּוא  ה ּׁשליׁשי .68ית  ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָ

ק ּים  ׁשּיהיה  היא  ה ּׁשליׁשי ּבית  ׁשּמעלת  ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָוזה ּו

ֿ ּגב ּול  ה ּבלי ענין אמ ּתית  ּכי נצחי, ְְְְְֲִִִִִִִִַַּבק ּיּום 

מ ּצד  רק  לא  היא  ׁשה ּנצח ּיּות  ה ּוא , ְְִִִִִִֶַַַֹ(נצח ּיּות )

לזה , ּכלי ה ּוא  ׁשה ּמּטה  א ּלא  מלמעלה  ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָההמ ׁשכה 

ה ּׁשליׁשי. ּבּבית  רק  היא  זֹו ְְְִִִִִִַַַַו"נצח ּיּות "

ואלקים È„ÈŒÏÚÂיו"ד ) הוי' ּדיח ּוד  ה ּגּלּוי ¿«¿≈ְֱֲִִִֶַָָֹ

ּבבית  ׁשּיהיה  ה ּנ"ל ) ְְִֵֶֶֶַַָֹ(ּבאפן

מ ּׁשם  (ׁשּנתה ּוה  ה ּמק ֹום  ׁשּגם  (ה ּׁשליׁשי) ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָה ּמק ּדׁש

ׁשּלמעלה  ּדהוי' לה ּגּלּוי ּכלי ה ּוא  ְְְְֱֲִִִֶַַַָָָֹאלקים )

הע ֹולם . ּבכל  ּגם  זה  ּגּלּוי מעין ימ ׁש ְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻמה ּמק ֹום ,

ּבית  ּבנין ׁשּלאחרי ּבּגא ּלה  ּבע ּקר  יהיה  זה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻוג ּלּוי

ּתהיה  העתידה  ׁשּגא ּלה  זה  על  ּדה ּטעם  ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻה ּמק ּדׁש.

לפי  ה ּוא  ּגל ּות  אחריה  ׁשּי ׁשאין נצחית  ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּגא ּלה 

ּב'ל ּקּוטי  וכ ּמבאר  לה ּגא ּלה . ּכלי יהיה  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשהע ֹולם 

יעקב 69ּתֹורה ' ּבזכ ּות  היא  ה ּׁשליׁשית  ׁשּגא ּלה  ְְְֲִִִִֶַַָָֹֻ

האמת ) (מ ּדת  ֿ ּגב ּול  ה ּבלי ענין ּדאמ ּתית  ׁשּנּוי, ּבֹו ׁשּי ׁשאין אמת  מ ּדת  ְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמּדת ֹו
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בענין68) החילוק  המדה.וע "ד מן אינו 69.7)הארון שבהערה

    
BÓk ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ ˙BÓMa Ìb Èel‚a CLÓÈ Ê‡ Èk .ÈLÈÏM‰«¿ƒƒƒ»À¿«¿ƒ««≈¬»»∆¡…ƒ¿

˙eÏLÏzL‰a Ì‰L עניינים כשני  ביטוי  לידי  באים שהם כמו  היינו  ∆≈¿ƒ¿«¿¿
גילוי  הוא והשני  העלם הוא האחד  לזה, זה סותרים ואף ≈¿»¿[ŒÈ„ÈŒÏÚÂשונים

BÓk Ìb ,ÌB˜Óe ÌB˜nÓ ‰ÏÚÓÏc ÌÈÈÚ‰ ÈLa Ìb ,‰Ê∆«ƒ¿≈»ƒ¿»ƒƒ¿«¿»ƒ»»«¿
‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ Ì‰L∆≈¿«»»»«∆

ÈÓLb‰ כשני מוגדרים הם שם ««¿ƒ
הוא  המקום כי  לחלוטין  שונים דברים

הוא  מהמקום והלמעלה ומוגבל  מוגדר 

הללו  להגבלות Ì‰ÈMLמעל  [∆¿≈∆
‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BÓL Ì‰≈¿»∆«»»
‡leÎÂ ,Ì‰ÈMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿≈∆¿»

„Á תהיה השלישי  המקדש בבית כי  «
למעלה  והתגלות המשכה

ושם  הכתר , מבחינת מהשתלשלות,

הגילוי  וגם ההעלם גם איך  בגלוי  ניכר 

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  כוחות אלא אינם

מתאחדים  והם משניהם שלמעלה הוא

כאחד .

e˙kM ‰Ó ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆»
ÏÈÚÏ ‡e‰) ˙BÓB˜Ó ‰nÎa¿«»¿»¿≈
˙Èa ˙ÏÚÓc (‡ ÛÈÚÒ¿ƒ¿«¬««ƒ
Ìi˜ ‰È‰iL ‡e‰ ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ∆ƒ¿∆«»

‰B‡ÎÏc ,ÈÁˆ Ìei˜a יש ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»
הרי  בכך , החשיבות מה «≈ÔÂÈkלתמוה

LÙ‡ ‰È‰ ˙eiÁˆp‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««ƒ¿ƒ»»∆¿»
Èaa˙יכול היה  Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«««ƒ

ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ‡enk) ÔBL‡‰»ƒ«»¿≈¿ƒ
È‰BfL ÌÈÓB‡ CÈ‡ (‚≈¿ƒ∆ƒ

‰ÏÚn‰ המיוחדת˙Èc ««¬»¿«ƒ
ÈLÈÏM‰ כבוד יהיה "גדול  ובגללה «¿ƒƒ

הראשון ?. מהבית יותר  השלישי  הבית"

‰Êa e‡a‰ ÓBÏ LÈÂ שאכן ¿≈««≈»∆
מתייחד  השלישי  הבית דווקא

הנצחיות, במעלת ומתאפיין 

‰ÏBÎÈ ‰˙È‰L ˙eiÁˆp‰c¿«ƒ¿ƒ∆»¿»¿»
‡È‰ ÔBL‡ ˙Èa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«ƒƒƒ
‰ÏÚÓÏc Èelb‰ „vÓ (wÚa)¿ƒ»ƒ««ƒƒ¿«¿»

ÔÓf‰Ó הזמן גדרי  את מבטל  שהיה ≈«¿«
קיים  היה הבית וממילא אותם ומסלק

eiÁˆpa˙לנצח, LecÁ‰Â¿«ƒ«ƒ¿ƒ
‡e‰ ÈLÈÏM‰ ˙Èaa ‰È‰zL∆ƒ¿∆««ƒ«¿ƒƒ

‰ÊÏ ÈÏk ‰È‰È ÔÓf‰ ÌbL68 ∆««¿«ƒ¿∆¿ƒ»∆
נעלה  עניין  היא כזה באופן  ונצחיות

הבית  זאת ובכל  שלו  הגדרים כל  עם נשאר  הזמן  הזה במצב כי  יותר , הרבה

בעניין  מהמקום למעלה עם מקום של  החיבור  (כמו  מהזמן  למעלה לנצח, קיים

המידה"). מן  אינו  הארון  ‰È‡"מקום ÈLÈÏM‰ ˙Èa ˙ÏÚnL e‰ÊÂ¿∆∆«¬««ƒ«¿ƒƒƒ
,ÈÁˆ Ìei˜a Ìi˜ ‰È‰iL המאמר בתחילת שהובא הזוהר  Èkכפירוש ∆ƒ¿∆«»¿ƒƒ¿ƒƒ

ÏebŒÈÏa‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒƒ¿««¿ƒ¿
˙eiÁˆ)( ושינוי הפסק ‰e‡,בלי  ƒ¿ƒ

„vÓ ˜ ‡Ï ‡È‰ ˙eiÁˆp‰L∆«ƒ¿ƒƒ…«ƒ«
‰ÏÚÓÏÓ ‰ÎLÓ‰‰ שמבטלת ««¿»»ƒ¿«¿»

העולם  גדרי  hn‰L‰את ‡l‡∆»∆««»
עצמו  העולם ÊÏ‰,גדרי  ÈÏk ‡e‰¿ƒ»∆

˙Èaa ˜ ‡È‰ BÊ "˙eiÁˆ"Â¿ƒ¿ƒƒ«««ƒ
ÈLÈÏM‰ האלוקי הגילוי  בגלל  «¿ƒƒ

בו . שיאיר  הנעלה

„eÁÈc Èelb‰ È„ÈŒÏÚÂ („"ÂÈ¿«¿≈«ƒ¿ƒ
,Ï"p‰ ÔÙ‡a) ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰¬»»∆¡…ƒ»…∆««
הם  ששניהם כפי  היינו  יותר , הנעלה

הנעלה  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  שמותיו 

‰Lc˜nמשניהם) ˙Èa ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿≈«ƒ¿»
ÌB˜n‰ ÌbL (ÈLÈÏM‰)«¿ƒƒ∆««»

ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‰e‰˙pL) לו ויש ∆ƒ¿«»ƒ≈¡…ƒ
גשמי  מקום של  ההגדרות כל  )את

'ÈÂ‰c Èelb‰Ï ÈÏk ‡e‰¿ƒ¿«ƒ«¬»»
CLÓÈ ,ÌB˜n‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«»À¿«
ÌÏBÚ‰ ÏÎa Ìb ‰Ê Èelb ÔÈÚÓ≈≈ƒ∆«¿»»»
אורו  את משפיע המקדש בית שהרי 

כולו . העולם È‰È‰לכל  ‰Ê Èel‚Â¿ƒ∆ƒ¿∆
ÔÈa ÈÁ‡lL ‰l‡ba wÚa¿ƒ»«¿À»∆¿«¬≈ƒ¿«
‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c .Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»¿««««∆
‰l‡b ‰È‰z ‰„È˙Ú‰ ‰l‡bL∆¿À»»¬ƒ»ƒ¿∆¿À»

CiL ÔÈ‡L ˙ÈÁˆ ייתכן לא ƒ¿ƒ∆≈«»
eÏb˙שתהיה  ‰ÈÁ‡ נוספת‡e‰ «¬∆»»

ÈÏk ‰È‰È ÌÏBÚ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»»ƒ¿∆¿ƒ
‰l‡b‰Ï כך ויתעלה יזדכך  העולם ¿«¿À»

ובפנימיות  בעומק בו  תחדור  שהגאולה

של  שאפשרות כזה למצב יתעלה והוא

לחלוטין . מושללת תהיה גלות

'‰Bz ÈËewÏ'a ‡nÎÂ69 ¿«¿…»¿ƒ≈»
הזקן  ‰ÈLÈÏM˙לרבנו  ‰l‡bL∆¿À»«¿ƒƒ

B˙cnL ˜ÚÈ ˙eÎÊa ‡È‰ƒƒ¿«¬…∆ƒ»
Ba CiL ÔÈ‡L ˙Ó‡ ˙cÓÈepL ƒ«¡∆∆≈«»ƒ

הפסק, ‰ŒÈÏaאו  ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡c«¬ƒƒƒ¿««¿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



כב       

ה ּוא  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  לזה . ּכלי ה ּוא  ׁשה ּמּטה  ְְְִֶֶֶֶֶַַַָה ּוא 

ּבכל  ׁשּיהיה  (ּדה ּגא ּולה ), ּגל ּיֹות  ּדק ּבּוץ  ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָֻּבענין

 זרע אביא  מ ּמזרח  (ּדמק ֹום ), ה ּקצוֹות  ְְְְִִִִֶַַָָָָָׁשּׁשה 

אל  ּולתימן ּתני  ל ּצפ ֹון אמר  אק ּבצ ּך, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּומ ּמערב 

מקצה  ּובנֹותי מרח ֹוק  ּבני הביאי ְְְִִִִִֵֵַַָָָָּתכלאי,

ב '70הארץ  ּכנגד  הם  וקצה  ׁשרח ֹוק  ל ֹומר  ּדיׁש , ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּקּבּוץ  ל ֹומר , ויׁש ּומ ּטה . מעלה  ְְְִֵֶַַַַָָָה ּקצוֹות 

ׁשה ּׁשּׁשה  ּבאפן יהיה  קצוֹות  ה ּׁשּׁשה  מ ּכל  ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻה ּגל ּיֹות 

לזה  יס ּיע ּו .71קצוֹות  ְְְֶַָָ

‰p‰Âּב ׁשּימ ׁש ׁשה ּגּלּוי רק אף  יהיה  ע ֹולם  ¿ƒ≈ְְִִֶֶֶַַַַָָֻ

עצמ ֹו, ה ּמק ּדׁש ׁשּבבית  ה ּגּלּוי ְְְִִֵֵֵֶַַַָמעין

ּכי  ּבע ֹולם . ּבהמ ׁשכה  ּיתר ֹון יׁש ֿ מק ֹום  ְְִִִֵַַָָָָָָמ ּכל 

עצמ ֹו, ה ּמק ּדׁש ׁשּבבית  ואלקים  ּדהוי' ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹה ּיח ּוד 

ּכ ֿ ּכל  ּבזה  נּכר  אין הדיֹוט , אתר  ּדין ׁשּלית  ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכיון

אלקים , ׁשם  מ ּצד  ּגם  ה ּוא  ואלקים  ּדהוי' ֱֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשה ּיח ּוד 

ׁשם  מ ּצד  ּגם  ה ּוא  (ׁשה ּיח ּוד  זה  ּדענין ְְְִִִִֵֶֶַַַַָוה ּגּלּוי

ה ּגּלּוי  מעין ׁשּנמ ׁש ֿ ידי על  ּבע ּקר  ה ּוא  ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָֹאלקים )

ֿ זה  ֿ ּפי ועל  הדיֹוט . אתר  ּבע ֹולם , ה ּמק ּדׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּדבית 

ה ּמק ּדׁש ּבית  לג ּבי ּדה ּגא ּולה  ה ּיתר ֹון לבאר  ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָיׁש

ה ּמק ּדׁש, ּבית  ּבנין לאחרי ה ּגא ּולה  ּתהיה  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ[ׁשּלכן

ה ּמק ּדׁש ּדבית  ה ּגּלּוי המ ׁשכת  ּכי ב ], סעיף  ְְְִִִֵַַַַַַָָּכּנ"ל 

ּכּנ"ל . ּבּגא ּלה , (ּבע ּקר ) ּתהיה  ְְְִִֶַַַָָָָֻּבע ֹולם 

(ׁשה ּיח ּוד wÚÂיא ) ואלקים  הוי' ּדיח ּוד  ה ּגּלּוי ¿ƒ«ְֱֲִִִִֶֶַַָָֹ

יהיה  אלקים ) [ׁשם ] מ ּצד  ּגם  ְֱִִִֵֶַַֹה ּוא 

אחר ֹון  ּגל ּיֹות , ק ּבּוץ  ׁשּלאחרי ה ּמתים  ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָֻּבתח ּית 

מ ּגל ּות  (ּגא ּולה  ּבע ֹולם  ׁשּיהיה  ּדה ּגּלּוי ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֻׁשּבכ ּלם .

ה ּגּלּויים   ּבער) מג ּבל  ּגּלּוי ה ּוא  ּגל ּיֹות ) ְְְִִִִֶֶַָָֻֻוק ּבּוץ 

מעין  רק  ׁשה ּוא  וכ ּנ"ל  ֿ לבא ), לעתיד  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיהיּו

ׁשאז  ה ּמתים , ּובתח ּית  ה ּמק ּדׁש. ּדבית  ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָה ּגּלּוי

מה ּסֹובב  ה ּגּוף  ח ּיּות  מהח ּיּות 72יהיה  יֹותר  [נעלה  ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַ
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הֿו.70) מג, "אביא",71)ישעי ' – ומערב  במזרח  ומכ"ש תכלאי ". "אל רק  בתימן משא"כ "תני " נאמר בצפון רק  לכאורה,

יצוה כאילו – "הביאי  שם דוד מצודת ראה אבל אליהם. מדבר ואינו "אקבצך", השמים את מרוחות

ובכ"מ .72)ישראל". ב . תיג, ח "ב  קונטרסים סה"מ  פצ "א. תרל"ז וככה המשך

    
‰ÊÏ ÈÏk ‡e‰ ‰hn‰L ‡e‰ (˙Ó‡‰ ˙cÓ) Ïeb גבול בלי  כי  ¿ƒ«»¡∆∆««»¿ƒ¿∆

נעצר . ולא נפסק ולא ומקום מקום בכל  וחודר  מאיר  שהוא משמעו  אמיתי 

‰È‰iL ,(‰Ïe‡b‰c) ˙BiÏb ıea˜c ÔÈÚa ‡e‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ¿»¿ƒ»À¿«¿»∆ƒ¿∆
ÚnÓe EÚÊ ‡È‡ ÁÊnÓ ,(ÌB˜Óc) ˙BÂˆw‰ ‰ML ÏÎa¿»ƒ»«¿»¿»ƒƒ¿»»ƒ«¿∆ƒ«¬»

Èz ÔBÙvÏ Ó‡ ,jˆa˜‡¬«¿∆»…««»≈ƒ
ÔÓÈ˙Ïe(דרום),È‡ÏÎz Ï‡ היינו ¿≈»«ƒ¿»ƒ

ומערב, מזרח של  הקצוות ארבעת מכל 

ואומר  ממשיך  והפסוק ודרום צפון 

גלויות  קיבוץ Èaאודות È‡È‰»ƒƒ»«
‰ˆ˜Ó È˙Be ˜BÁÓ≈»¿«ƒ¿≈

ı‡‰70˜BÁL ÓBÏ LÈc , »»∆¿≈«∆»
˙BÂˆw‰ ' „‚k Ì‰ ‰ˆ˜Â¿»∆≈¿∆∆«¿»

‰hÓe ‰ÏÚÓ הכוונה כן  ואם «¿»«»
של  הקצוות שש מכל  גלויות לקיבוץ

יהיו  המקום פרטי  כל  כי  המקום בחינת

הגאולה. בעניין  ÓBÏ,חדורים LÈÂ¿≈«
‰MM‰ ÏkÓ ˙BiÏb‰ ıeawL∆ƒ«»Àƒ»«ƒ»
‰MM‰L ÔÙ‡a ‰È‰È ˙BÂˆ¿̃»ƒ¿∆¿…∆∆«ƒ»

˙BÂˆ˜עצמם‰ÊÏ eÚiÒÈ71 כי ¿»¿«¿»∆
גדרי  בתוך  יחדור  הגאולה אור  כאמור 

עצמם. ומקום) (זמן  העולם

Èelb‰L Û‡ ‰p‰Â האלוקי ¿ƒ≈«∆«ƒ
ÌÏBÚa CLÓiL ניכר יהיה בו  שגם ∆À¿«»»

בענייני  חדורים העולם גדרי  שכל 

מהעולם  שלמעלה ˜הגאולה ‰È‰Èƒ¿∆«
Lc˜n‰ ˙ÈaL Èelb‰ ÔÈÚÓ≈≈«ƒ∆¿≈«ƒ¿»

BÓˆÚ גילוי יהיה המקדש בבית ואילו  «¿
יותר , ÔB˙iנעלה LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈ƒ¿

ÌÏBÚa ‰ÎLÓ‰a לעומת ««¿»»»»
בבית  האלוקית וההתגלות ההמשכה

ÈÂ‰c'המקדש. „eÁi‰ Èkƒ«ƒ«¬»»
Lc˜n‰ ˙ÈaL ÌÈ˜Ï‡Â∆¡…ƒ∆¿≈«ƒ¿»
˙‡ ÔÈc ˙ÈlL ÔÂÈk ,BÓˆÚ«¿≈»∆≈≈¬«

,ËBÈ„‰ במקום מדובר  ומלכתחילה ∆¿
חלקי  שאר  מכל  הזה נעלה ≈‡ÔÈעולם

„eÁi‰L CkŒÏk ‰Êa kƒ»»∆»»∆«ƒ
„vÓ Ìb ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰c«¬»»∆¡…ƒ«ƒ«

ÌÈ˜Ï‡ ÌL והגבול הצמצום וגם ≈¡…ƒ
עניינם  וגם אלוקות בעצם הם וההעלם

מתחילתו  כי  אלוקות, לגלות הוא

ומוגבל  מוגדר  אינו  הזה המקום ועיקרו 

אין  שלו  ההגבלה בביטול  כן  ואם ומוגבל  מוגדר  כולו  שהעולם מידה באותה

כך  כל  גדול  vÓ„חידוש Ìb ‡e‰ „eÁi‰L) ‰Ê ÔÈÚc Èelb‰Â¿«ƒ¿ƒ¿»∆∆«ƒ«ƒ«
˙Èc Èelb‰ ÔÈÚÓ CLÓpL È„ÈŒÏÚ wÚa ‡e‰ (ÌÈ˜Ï‡ ÌL≈¡…ƒ¿ƒ»«¿≈∆ƒ¿»≈≈«ƒ¿≈

ËBÈ„‰ ˙‡ ,ÌÏBÚa Lc˜n‰ לגמרי ומוגבל  מוגדר  מקום וכאשר  «ƒ¿»»»¬«∆¿
גדול . יותר  הרבה ויתרון  חידוש זה הרי  הגאולה ולענייני  לאלוקות כלי  נעשה

ÔB˙i‰ ‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«ƒ¿
Lc˜n‰ ˙Èa Èa‚Ï ‰Ïe‡b‰c¿«¿»¿«≈≈«ƒ¿»
ÈÁ‡Ï ‰Ïe‡b‰ ‰È‰z ÔÎlL]∆»≈ƒ¿∆«¿»¿«¬≈

Ï"pk ,Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈa סעיף ƒ¿«≈«ƒ¿»««
ייבנה ],ב  שתחילה הוא הדברים וסדר 

המעלה  תבוא כך  ואחר  המקדש בית

הגאולה, – יותר  Èkƒהגדולה
Lc˜n‰ ˙Èc Èelb‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««ƒ¿≈«ƒ¿»
(wÚa) ‰È‰z ÌÏBÚa»»ƒ¿∆¿ƒ»

Ï"pk ,‰l‡ba נתבאר והרי  «¿À»««
נעלית  היא בעולם זה גילוי  שהמשכת

המקדש  בבית ההמשכה מאשר  יותר 

עצמו .

'ÈÂ‰ „eÁÈc Èelb‰ wÚÂ (‡È¿ƒ««ƒ¿ƒ¬»»
Ìb ‡e‰ „eÁi‰L) ÌÈ˜Ï‡Â∆¡…ƒ∆«ƒ«

ÌÈ˜Ï‡ [ÌL] „vÓ כוח וגם ƒ«≈¡…ƒ
לגילוי  משמש והצמצום הגבול 

‰ÌÈ˙nאלוקות) ˙iÁ˙a ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ««≈ƒ
ÔBÁ‡ ,˙BiÏb ıea˜ ÈÁ‡lL∆¿«¬≈ƒ»À«¬

ÌlÎaL בתהליך האחרון  השלב ∆¿À»
הוא  לכך  והטעם Èelb‰c¿«ƒהגאולה.

˙eÏbÓ ‰Ïe‡b) ÌÏBÚa ‰È‰iL∆ƒ¿∆»»¿»ƒ»
Ïa‚Ó Èelb ‡e‰ (˙BiÏb ıea˜Â¿ƒ»ÀƒÀ¿»

CÚa) אל ‰ÌÈÈelbביחס ¿∆∆«ƒƒ
Ï"pÎÂ ,(‡ÏŒ„È˙ÚÏ eÈ‰iL∆ƒ¿∆»ƒ»…¿««
˙Èc Èelb‰ ÔÈÚÓ ˜ ‡e‰L∆«≈≈«ƒ¿≈

Lc˜n‰ החידוש מבחינת אמנם כי  «ƒ¿»
ויתרון  מעלה יש בעולם והפעולה

בבית  הגילוי  לגבי  בעולם בגילוי 

ברור  הגילוי  עוצמת מצד  אבל  המקדש

יותר , גדול  הוא המקדש בבית שהגילוי 

"מעין " רק הוא בעולם הגילוי  וכל 

שיהיה המקדש.הגילוי  בבית

‰È‰È Ê‡L ,ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙eƒ¿ƒ««≈ƒ∆»ƒ¿∆
Bq‰Ó Ûeb‰ ˙eiÁ72 האור ««≈«≈

– דרכים בשתי  לעולם בא האלוקי 

'פנימי ' אור  הנקרא עלמין " כל  "ממלא

ו "סובב  בפנימיות בו  וחודר  ערכו  לפי  נברא ולכל  עולם לכל  מותאם הוא כי 
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כג       

נּזֹונית  ּתהיה  ה ּנׁשמה  ׁשּלכן, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּדה ּנׁשמה ,

ֿ ּגב ּול 72מה ּגּוף  ּבלי ּגּלּוי ה ּמעל ֹות . ׁשּתי יהיּו ,[ ְְְְֲִִִֵֵַַַ

ה ּוא  ׁשּׁשר ׁשֹו ּבּגּוף  יהיה  זה  וג ּלּוי 73(ס ֹובב ), ְְְִִֵֶֶֶַָ

אלקים . ֱִִֵֹמ ּׁשם 

האחר ֹון e‰ÊÂיב ) ה ּזה  ה ּבית  ּכב ֹוד  יהיה  ּגד ֹול  ¿∆ְְֲִִֶֶַַַַָָ

העתידה  ׁשּבּגא ּלה  ּדהגם  הרא ׁשֹון, ְֲֲִִִֶַַַָָָָֻמן

ה ּמתים  לתח ּית  ועד  ענינים , וכ ּמה  ּכּמה  ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָיהיּו

ע ּקר  ֿ מק ֹום , מ ּכל  ׁשּבכ ּלם , אחר ֹון ְֲִִֶֶַַָָָֻׁשה ּוא 

ּכי  האחר ֹון, ה ּזה  ה ּבית  ּבכב ֹוד  היא  ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָההד ּגׁשה 

ּומ ּמּנּו ה ּמק ּדׁש, ּבבית  יהיה  הענינים  ּדכל  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשר ׁש

ב ). סעיף  (ּכּנ"ל  ּבע ֹולם  ְְַַָָֻימ ׁשכ ּו

e‰ÊÂ ּבחזקת ׁשּיהיה  (לאחרי מ ׁשיח  ׁשל  הרא ׁשנה  ׁשה ּפע ּלה  מה ּטעמים  ּגם  ¿∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ה ּמק ּדׁש ּבית  ּבנין ה ּוא  הענינים 74מ ׁשיח ) ּדכל  ה ּׁשר ׁש זה ּו ּכי , ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

מ ּמׁש. ּבקר ֹוב  יהיה  זה  ׁשּכל  וע ּקר  ֿ רצ ֹון ויהי ֿ זה . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלאחרי
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רע "א).73) (פא, פ "ו ה"ד.74)שעהיוה"א פי "א מלכים הל' רמב "ם

•

    
העולמות  בכל  מאיר  הוא כי  מלמעלה ו 'סובב' 'מקיף' אור  הנקרא עלמין " כל 

ביחס  אפילו  הגשמי  הגוף של  מעלתו  תתגלה לבוא ולעתיד  בשווה והנבראים

מאור  הנבראים) כל  חיות (כמו  היא הגוף חיות שכיום ובעוד  הרוחנית לנשמה

הסובב  מהאור  תהיה הגוף חיות לבוא לעתיד  ˙BÈהממלא, ‰ÏÚ]«¬∆≈
,ÔÎlL ,‰ÓLp‰c ˙eiÁ‰Ó≈««¿«¿»»∆»≈
Ûeb‰Ó ˙ÈBf ‰È‰z ‰ÓLp‰«¿»»ƒ¿∆ƒ≈≈«
שואב  הגוף בו  הנוכחי  למצב בניגוד 

לבוא  לעתיד  כאמור  כי  מהנשמה, חיות

הגוף  של  הגדולה המעלה תתגלה

לבוא],72הגשמי  לעתיד  ¿eÈ‰Èƒוכך 
˙BÏÚn‰ ÈzL שם של  המעלה גם ¿≈««¬

אלוקים. שם של  המעלה וגם הוי '

של  המעלה ÏebŒÈÏaותהיה Èelbƒ¿ƒ¿
‰Ê Èel‚Â ,(BÒ) עצמו‰È‰È ≈¿ƒ∆ƒ¿∆

Ûeba הגשמי‡e‰ BLML73 «∆»¿
.ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓƒ≈¡…ƒ

„Bk ‰È‰È ÏB„b e‰ÊÂ (È¿∆»ƒ¿∆¿
ÔÓ ÔBÁ‡‰ ‰f‰ ˙Èa‰««ƒ«∆»«¬ƒ
‰l‡baL Ì‚‰c ,ÔBL‡‰»ƒ«¬«∆«¿À»
‰nÎÂ ‰nk eÈ‰È ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»ƒ¿«»¿«»

,ÌÈÈÚ של ובחינות דרגות וכמה ƒ¿»ƒ
אלוקות  iÁ˙Ï˙גילוי  „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ«

ÌlÎaL ÔBÁ‡ ‡e‰L ÌÈ˙n‰,מכולם הנעלה ŒÏkÓוהגילוי  «≈ƒ∆«¬∆¿À»ƒ»
‰Lb„‰‰ wÚ ,ÌB˜Ó הבחינות מכל  נעלה הכי  BÎa„והגילוי  ‡È‰ »ƒ«««¿»»ƒƒ¿

ÌÈÈÚ‰ ÏÎc LL Èk ,ÔBÁ‡‰ ‰f‰ ˙Èa‰ שיהיו הגילויים וכל  ««ƒ«∆»«¬ƒ…∆¿»»ƒ¿»ƒ
לבוא  eÎLÓÈלעתיד  epnÓe ,Lc˜n‰ ˙Èa ‰È‰È העניינים ƒ¿∆¿≈«ƒ¿»ƒ∆À¿¿

גם  (Ï"pkוהגילויים ÌÏBÚa»»««
.( ÛÈÚÒ
ÌÈÓÚh‰Ó Ìb e‰ÊÂ הסיבות אחת ¿∆«≈«¿»ƒ

ÏLלכך  ‰L‡‰ ‰lÚt‰L∆«¿À»»ƒ…»∆
˙˜ÊÁa ‰È‰iL ÈÁ‡Ï) ÁÈLÓ»ƒ«¿«¬≈∆ƒ¿∆¿∆¿«

ÁÈLÓ משנה' ספר  בסוף כמבואר  »ƒ«
להרמב"ם) Èa˙תורה' ÔÈa ‡e‰ƒ¿«≈

Lc˜n‰74LM‰ e‰Ê Èk , «ƒ¿»ƒ∆«…∆
ÌÈÈÚ‰ ÏÎc בגילוי הדרגות וכל  ¿»»ƒ¿»ƒ

הגאולה,ÊŒÈÁ‡lL‰אלוקות  ∆¿«¬≈∆
המתים. ותחיית גלויות ŒÈ‰ÈÂƒƒקיבוץ

‰È‰È ‰Ê ÏkL wÚÂ ÔBˆ»¿ƒ»∆»∆ƒ¿∆
.LnÓ B˜a¿»«»
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