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עתה יש לגלות סודות שהם מתדבקים : אמר רבי שמעון]: תרגום [א, חלק ב לד, זוהר. 1

? "ּבֹא"מהו ! היה צריך לומר' לך אל פרעה'הלא ". ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה "–מה כתוב . למעלה ולמטה
שכמה מדרגות ,  אחד עליוןחדרים לפנים מחדרים אל תנין חזק, את משה, אלא שהכניס אותו

ולא קרב אלא , ומשה ירא מפניו. הוא סוד התנים הגדול? ומי הוא. משתלשלות ויורדות ממנו
משום שראה אותו , אבל לתנים עצמו היה ירא ולא קרב, שהם מדרגות שלו, לאלו היאורים

יָך ַּפְרעֹה ִהְנִני ָעלֶ : "ה"אמר הקב... ה שמשה ירא "כיון שראה הקב. משתרש בשרשים עליונים
ַוִּיְבָרא : "פתח רבי שמעון ואמר) ... ג, יחזקאל כט" (ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַהַּתִּנים ַהָּגדֹול ָהרֵֹבץ ְּבתֹוְך ְיאָֹריו

אמר רבי ... זהו לויתן ובת זוגו , הוא סוד, )כא, בראשית א(' וגו" ֱאלִֹהים ֶאת ַהַּתִּניִנם ַהְּגדִֹלים
אבל מעטים הם היודעים לרמז , עוסקים בו ויודעים אותומעשה בראשית החברים : שמעון

לא משתלשל אלא על סנפירו של ועל זה שנינו שכל העולם , מעשה בראשית בסוד התנין הגדול
  .'זה וכו

  
' וגוֶאל מֶׁׂשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ' ַוּיֹאֶמר ה: תורה סד, קמא, ן"לקוטי מוהר, רבי נחמן מברסלב. 2

. לֹא ָהָיה ָמקֹום ְלָבְראֹו ֵמֲחַמת ֶׁשָהָיה ַהּכֹל ֵאין סֹוף, ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִלְברֹא ֶאת ָהעֹוָלםְוַכֲאֶׁשר ָרָצה ... 
ּוְבתֹוְך ֶהָחָלל ַהָּפנּוי . ְוַעל ְיֵדי ַהִּצְמצּום ַהֶּזה ַנֲעָׂשה ָחָלל ַהָּפנּוי,  ֵּכן ִצְמֵצם ֶאת ָהאֹור ִלְצָדִדין-ַעל 
  .) ַחִּיים ִּבְתִחָּלתֹו-ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵעץ (ֶׁשֵהם ְּבִריַאת ָהעֹוָלם , ָּיִמים ְוַהִּמּדֹותִנְתַהּוּו ָּכל הַ , ַהֶּזה

לֹא ָהָיה ׁשּום ָמקֹום ִלְבִריַאת , ִּכי ִּבְלִּתי ֶהָחָלל ַהָּפנּוי. ָהָיה ֻמְכָרח ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם, ְוֶזה ֶהָחָלל ַהָּפנּוי
ִּכי . ִּכי ִאם ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ּוְלַהּשִֹיג, ִּצְמצּום ֶׁשל ֶהָחָלל ַהָּפנּויְוֶזה הַ . ל"ָהעֹוָלם ַּכּנַ 

ֶׁשִּכְבָיכֹול ִצְמֵצם ,  ְיֵדי ַהִּצְמצּום-ִּכי ֶהָחָלל ַהָּפנּוי הּוא ַעל . ֵיׁש ָוַאִין, ָצִריְך לֹוַמר ּבֹו ְׁשֵני ֲהָפִכים
ְוֵאין ָמקֹום , ְוַהּכֹל ֵאין סֹוף, ֵאינֹו ָּפנּוי ִּכי ִאם לֹא ֵכן, ם ֱאלֹקּות ִּכְבָיכֹולְוֵאין ָׁש , ֱאלֹקּותֹו ִמָּׁשם

ִּכי ,  ֵכן ֵיׁש ָׁשם ַּגם ֵּכן ֱאלֹקּות- ִּפי - ַעל -ְּבַוַּדאי ַאף , ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם ְּכָלל
ַעד ֶלָעִתיד ,  ֵּכן ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהּשִֹיג ְּכָלל ְּבִחיַנת ָחָלל ַהָּפנּוי-ְוַעל .  ִחּיּותֹוְּבַוַּדאי ֵאין ׁשּום ָּדָבר ִּבְלֲעֵדי

  .ָלבֹוא
ָאבֹות ֶּפֶרק (ְוָעָליו ֶנֱאַמר , ֶׁשָּבא ֵמָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות, ֵיׁש ֶאִּפיקֹוְרִסית. ֶׁשֵּיׁש ְׁשֵני ִמיֵני ֶאִּפיקֹוְרִסית, ְוַדע

ְוַעל ֵּכן ִמי ֶׁשּנֹוֵפל  ... ִּכי ָהֶאִּפיקֹוְרִסית ַהּזֹאת ֵיׁש ָעֶליָה ְּתׁשּוָבה. 'ָּתִׁשיב ְלֶאִּפיקֹורֹוסְוַדע ַמה ֶּׁש '): ב
 ֵכן ִמי ֶׁשּנֹוֵפל - ִּפי - ַעל -ַאְך ַאף , ַאף ֶׁשְּבַוַּדאי ָצִריְך ִלְברַֹח ּוְלִהָּמֵלט ִמָּׁשם, ָלֶאִּפיקֹוְרִסית ַהּזֹאת

ִאם ְיַבְּקֵׁשהּו , ִּכי יּוַכל ִלְמצֹא ָׁשם ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ . ר לֹו ִלְמצֹא ַהָּצָלה ָלֵצאת ִמָּׁשםֶאְפָׁש , ְלָׁשם
ֶאָּלא ֵמֲחַמת ֶׁשֵהם . ְוֵהם ַהָחְכמֹות ֶׁשֵאיָנם ָחְכמֹות, ֲאָבל ֵיׁש עֹוד ִמין ֶאִּפיקֹוְרִסית ... ְוִיְּדְרֵׁשהּו ָׁשם

ְּכמֹו ְלָמָׁשל ְּכֶׁשֶאָחד אֹוֵמר ְסָבָרא ֶׁשֶקר . ּוֵמֲחַמת ֶזה ִנְרִאים ְּכָחְכמֹות, ים אֹוָתםֲעֻמִּקים ְוֵאיָנם ַמּשִֹיגִ 
 ְיֵדי ְסָבָרא -ּוֵמֲחַמת ֶׁשֵאין ַלְמָדן ְלַיֵּׁשב ַהֻּקְׁשָיא ֶׁשָּבא ַעל , ]ּתֹוָספֹות, י"ֵּפרּוׁש ַרִׁש , ְּגָמָרא[ת "ְּבגמפ

ֵּכן ֵיׁש ַּכָּמה . ַאף ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵאינֹו ְסָבָרא ְּכָלל, ֶׁשָאַמר ְסָבָרא ְוָחְכָמה ְּגדֹוָלה ֶזה ִנְדֶמה - ְיֵדי -ַעל , זֹו
ַאְך ֵמֲחַמת . ְוַהֻּקְׁשיֹות ְּבֵטִלים ֵמִעָּקָרא, ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵאיָנם ׁשּום ָחְכָמה, ְמבּוכֹות ְוֻקְׁשיֹות ֵאֶצל ַהְּמַחְּקִרים

ּוֶבֱאֶמת ִאי ֶאְפָׁשר ְלַיֵּׁשב ֵאּלּו .  ֶזה ִנְדִמים ְלָחְכמֹות ְוֻקְׁשיֹות- ְיֵדי -ַעל , ַיְּׁשָבםֶׁשֵאין ְּבַהּשֵֶֹכל ֱאנֹוִׁשי לְ 
ֲאֶׁשר ָׁשם ְּבתֹוְך ֶהָחָלל ַהָּפנּוי , ָּבִאים ֵמָחָלל ַהָּפנּוי, ִּכי ֵאּלּו ַהֻּקְׁשיֹות ֶׁשל ֶאִּפיקֹוְרִסית ַהּזֹאת, ַהֻּקְׁשיֹות

ִאי ֶאְפָׁשר ְּבׁשּום , ִמְּבִחיַנת ָחָלל ַהָּפנּוי, ְוַעל ֵּכן ֵאּלּו ַהֻּקְׁשיֹות ַהָּבִאים ִמָּׁשם. ִּכְבָיכֹולֵאין ָׁשם ֱאלֹקּות 
ִּכי ִאּלּו ָהָיה מֹוֵצא ָׁשם ַּגם ֵּכן ֶאת ַהֵּׁשם . ַהְינּו ִלְמצֹא ָׁשם ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ , אֶֹפן ִלְמצֹא ָלֶהם ְּתׁשּוָבה

ֶנֱאַמר , ְוַעל ֵּכן ַעל ָהֶאִּפיקֹוְרִסית ַהּזֹאת. ל"ְוָהָיה ַהּכֹל ֵאין סֹוף ַּכּנַ ,  ֵּכן לֹא ָהָיה ָּפנּוי- ִאם ,ִיְתָּבַרךְ 
ֵמַאַחר ֶׁשָּבא , ִּכי ֵאין ׁשּום ְּתׁשּוָבה ַעל ָהֶאִּפיקֹוְרִסית ַהּזֹאת". ָּכל ָּבֶאיָה לֹא ְיׁשּובּון): "ִמְׁשֵלי ב(

  .ִּמָּׁשם ִצְמֵצם ֱאלֹקּותֹו ִּכְבָיכֹולֶׁש , ֵמָחָלל ַהָּפנּוי
ַוֲאִפּלּו ַעל ָהֶאִּפיקֹוְרִסית ַהּזֹאת ַהָּבא ֵמָחָלל ,  ְיֵדי ֱאמּוָנה עֹוְבִרים ַעל ָּכל ַהָחְכמֹות-ַרק ִיְׂשָרֵאל ַעל 

   ...ַהָּפנּוי
 ... הּוא ָצִריְך ַּדְוָקא ְלַעֵּין ְּבִדְבֵרי ָהֶאִּפיקֹוְרִסית ֵאּלּו, ִאם ֵיׁש ַצִּדיק ָּגדֹול ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת מֶׁׂשה, ַאְך ַּדע

ִּכי . יַּפְרעֹה הּוא ְּבִחינֹות ָחָלל ַהָּפנּו. ' ְוכּו"ֶאל מֶׁׂשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי' ַוּיֹאֶמר ה", ְוֶזה
ַהְינּו ְּבִחיַנת . ְוַגם ַּפְרעֹה ְלׁשֹון ִהְתַּגּלּות, "ַּתְפִריעּו ֶאת ָהָעם): "ְׁשמֹות ה(ִמְלׁשֹון , ַּפְרעֹה ְלׁשֹון ִּבּטּול

ָּפנּוי ֵיׁש ְוָׁשם ֶּבָחָלל הַ . ל"ּוְבתֹוכֹו ִהְתַּגּלּות ָּכל ַהְּבִריָאה ַּכּנַ , ֶׁשהּוא ָּבֵטל ּוָפנּוי ִמּכֹל, ָחָלל ַהָּפנּוי
ֵיׁש ָּבֶהם , ְוָכל ַהָחְכמֹות ַהָּבִאים ִמָּׁשם. ל"ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהּשִֹיג ְּבִחינֹות ֶהָחָלל ַהָּפנּוי ַּכּנַ , ְּכֵבדּות ֵלב
ֵמֲחַמת ֶׁשִּפָּנה , ךְ ְוִאי ֶאְפָׁשר ִלְמצֹא ָׁשם ַהֵּׁשם ִיְתָּברַ , ֶׁשִּנְׁשָאִרים ְּבֻקְׁשָיא ַעל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ , ְּכֵבדּות ֵלב

" ֶאל מֶׁׂשה ּבֹא' ַוּיֹאֶמר ה: "ְוַעל ֵּכן. ל"ְּכֵדי ֶׁשּתּוַכל ַהְּבִריָאה ְלִהְתַהּוֹות ַּכּנַ , ֱאלֹקּותֹו ִמָּׁשם ִּכְבָיכֹול
ם ִּכי ִאם ְּבִחינֹות ִּכי ָאסּור ִלְכנֹס ְלָׁש , ְּבִחינֹות ֶהָחָלל ַהָּפנּוי, ָיבֹוא ֶאל ַּפְרעֹה, ֶׁשּמֶׁׂשה ַּדְיָקא. 'ְוכּו

  .ל"ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ִלְמצֹא ָׁשם ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַּכּנַ , ל"מֶׁׂשה ַּכּנַ 



:  דהיינו-המחשבה בענין האלהות בשני הצדדים שלה : סה, שמונה קבצים א, ה קוק"הראי. 3
וא נושא כאילו ה, ני עצמוהבורא והבריאה מכל אחד בפל דבר בצורה המדברת ע, הצד האחד

אלא שהם מחוברים יחד מתוך שהבורא מחיה את הבריאה והבריאה מקבלת חיים , לעצמו
והשם בריאה הוא רק מושאל , שאין שם שום מציאות של בריאה כלל, והצד השני, מהבורא

אבל הכל , אלהים, ובאמת הכל הוא בורא, אנו נבראים אנחנו רק מפני צמצום השגתנו, מצדנו
ואלהים הוא דוקא הכל ולא , שאין לו שום ערך אל התגלות חלקית,  אחרהוא ענין אחר ותוכן

.  המחשבה הזאת פועלת בכל צד מצדיה פעולה מיוחדת על רוח האדם-חלק מצד שהוא חלק 
אמנם השירה . ההגיון והחשבון באים מצד המחשבה של הערכת העולם והבריאה לשני ענינים

   ... יאת האפסיות של הכל חוץ מהאלהיםשל מצ, ומשאות הנפש באות מההסתכלות השניה
ל דבר של החילוק שבין המחשבה ע, ההדרכה של המחשבה הראשונהל פי על כן כאשר ע

ל פי של גודל המוסר המופיע לנו ע, מתגלה התאר של צדקת אלהים, עולםל דבר ההאלהים וע
באה כ "כשאח, והמוסר הזה מתמלא בחוקיו בהגיון וחשבון, המחשבה ביחש אל האלהים

שצדקתו והדרת המוסר המתמלא מזכרונו כבר נקבע יפה , האלהותל דבר המחשבה השניה ע
ומוסיפה היא , י ההצטיירות העליונה המלהיבה של אין עוד מלבדו"מתגברת השירה ע, בנשמה

  .פרי ברכה גם להמוסר
לא היה שום , מצדה האחד של אין עוד מלבדוי אם אבל אם בראשית המחשבה לא תסתמן כ

אין אנו יכולים להכיר ערך מוסרי ביחש . ום לשום ציור מוסרי ביחש האלהות לפעול עלינומק
עד אשר נוראה היא הסכנה שתוכל  ... ביחש מאחד לאחריםי אם כ, לעצם אחד מצדו לעצמו

  .תגברות המחשבה השניה על הראשונהלהתפשט מה
, כ רוח האדם לשקע"יוכל ג, שכנפיה קצוצות, אלא שגם בהתגברותה של המחשבה הראשונה

א לסדר את הרעיון באופן "כ, על כן אין תרופה אחרת. י השיקוע יוכל לאבד חמודות רבות"וע
כי הראשונה , ולא יגלו לעולם, כזה שתהיה המחשבה הראשונה מלבישה לעולם את השניה

  . הוא האלהים' וד, א"א מלביש את א"ז. בתור לבוש לשניה העליונה ממנה
  
הנה משה היה : קלט' עמ, )נימוקי המקראות(חלק ה , מי מרום, פ" חרלהרב יעקב משה. 4

עיין זוהר חלק ב (שלא רצה להתעסק עם התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו , ירא להכנס אל פרעה
כלומר ', וגו" ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי "– אין לך ממה לפחד –" ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה"ה "ואמר לו הקב, )א, לד

" ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון ּוִמַּבְלָעַדי ֵאין ֱאלִֹהים "–" אני"ת התנים הגדול כי אם את הלא תמצא א
ועל ידי זה שתבוא אל פרעה תצליח להוציא משם את האור הנעלם ולהחזירו אל , )ו, ישעיה מד(

  ).ב, שמות י" ('דִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ", ישראל
  
ח : לו, מלכים א ז. 5 ַמַער ִאיׁש ְולֹיֹות ַוְיַפּתַ רּוִבים ֲאָריֹות ְוִתמֹרֹת ּכְ רֶֹתיָה ּכְ חֹת ְידֶֹתיָה ְוַעל ִמְסּגְ ַעל ַהּלֻ

  .ָסִביב

כן פירשו רבותינו ,  פתח סביב כזכר ונקבה החבוקים בזרועותיהן-כמער איש ולויות : י"רש
, מעורה בנקבהכזכר ה,  לשון אחיזה ודיבוק-כמער ). כאיש מעורה בלוייה שלו:  א,יומא נד(

   ...''''דיבוקדיבוקדיבוקדיבוק''''לשון לשון לשון לשון ' ' ' ' לויותלויותלויותלויות''''ולפי משמעותו . איש ולויותו: ופירושו

  
כללות : )ה לרב יוסף קלנר"פ מילון הראי"ע (אות א, פרק יד, חלק ב, ס שבת"ה עמ"עין אי. 6

הקפת החיים האדירים . שזהו הרוח המבליט את הלויתן, היקף החיים כולם, יצוריו של בורא כל
  .לם של הלויתןחו הנעובציורו וכ

  
... ועל זה החיבור , לויתן הוא לשון לווי וחיבור: ב, ב עד"ס ב"בן יהוידע עמ, רבי יוסף חיים. 7

, )כו, תהלים קד ("לויתן זה יצרת לשחק בו"אמר הכתוב , אמר אשר נקרא זה החיבור בשם לויתן
 הוא ענין השפעה כן כאן השחוק הכתוב אצל לויתן... וענין השחוק היא כינוי להשפעה כידוע 

  .ה נותן שפע בעולם ומשלשלו על ידי לווי וחיבור"כי הקב, והארה


