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 גילוי אחר ההעלם

בסוף פרשת פקודי  השייכות בין שתי הפרשיות אלו היא:ו ,א הקשר לפרשת ויקראיפרשת פקודי ה

לאוהל מועד, ולא יכול  סלהיכנהמשכן. וענן הוא העלם שלא נתן למשה ל עששרה ממדובר על הענן 

גילוי שבא ו עלם.ההחר אגילוי שבא  –היא הענין של גילוי  המשה גו', ואחר מכן ויקרא אל משה, קריא

העלם הוא גבוה יותר מגילוי לבד, כפי ידוע.האחר   

כזכויות  וזדונות נעשה ל  

אחר שהאדם התרחק  הבאכי תשובה היא  וגילוי שבא אחר ההעלם, בעבודה, זהו עבודת התשובה.

מה בתשובה אף בגילוי  גילוי. –לאלקות  לשובהיא  הכוונה בהעלם, ותשובה יה מצויוה –מאלקות 

מתקיימת  ]פי': ע"י תשובה הוא מגיע לדרגה גבוה יותר מקודם החטא[ כפלים לתושי'שאחר ההעלם: 

אתהפכא חשוכא לנהורא. ,כזכויות וזדונות נעשה ל דהינו ,לתכלית התשובה אתהפכא  

  "במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד שם"

(. 1ט של "במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד שם" )וזהו גם הפש

קו של ועשה הא( ההמשכה דרך מצוות עשה, שזה  ש שני מדרגות:י בזה גופאו ,ם ישנם זכויותילצדיק

ת הרע ורת הרע ולא התהפכיצעאך זה רק  ההמשכה דרך מצוות לא תעשה, הקו של סור מרע. ב( ;טוב

 לטוב.

של גילויים העבוד  

תשובה היא נוגעת לעצם  בלצור אותו. אעויש ל שאר רענשל גילויים ישנם הגבלות, רע  הבענין עבוד

וזהו הענין  אין בזה שום הגבלות. זדונות גופם נהפכים לזכויות. –הנפש וכך היא ג"כ למעלה מעצמות 

  כיום יאיר". ת וסילוק ההעלם, אלא, ש"לילהיצרעהעלם, לא השל תכלית הקריאה שבא אחר 

ורר לאור הבוקרעלהת  

חס ושלום, אלא אדרבה ע"י העלם  התייאשוזהו הוראה לכל אחד לעבודתו, בכל מצב שהוא, אין ל

היו הרבה דורות יותר  אהלשיא נשאלת: ו. הקורות בכללדאפשר להגיע לגילוי יותר גבוה. וכך ג"כ ב

כיצד נבין את זאת, שדוקא  ]כשאנחנו יותר קרוב לגאולה,[ והיום –,מהיום והינו רחוק מהגאולה  יםיפ



היה הגאולה?ותבדור שאכשור דרא בתמי'   

היא יותר עמוקה, ולכן צריך להתחזק  השינהלפנות בוקר והתשובה לזה היא אדרבה היא הנותנת כנ"ל. 

 (2) יאיר".לאור הבוקר, עד שנזכה ל"לילה כיום ורר עלהת , אלאחס ושלום ,לישון ארוך מדילא 

_________________________ 

 המתרגם בתוספת ביאור .203-202לקוטי שיחות, חלק א, דפ'  (2) ברכות לד, ב. רמב"ם הלכות תשובה פ"ז ה"ד. (1)

.בסוגריים מרובעות  

ההלכה למעש  
להשתכר בה, לא יהא בלבו לקבוץ ממון בלבד, אלא יעשה  הכבמלאאו כשהוא עוסק במשא ומתן 

לו לפרנס בני ביתו, ולתת צדקה, ולגדל בניו לתלמוד תורה. כללו של דבר, חיב אדם לשום כדי שיהא 
כשרואה דבר שיבא לידי עבודת הבורא יתעלה, ומאזני שכלו. ביניו ולבו על דרכיו ולשקול כל מעשיו ע

. ומי שנוהג כן, נמצא עובד את בוראו כל ימיו, אפילו בשעת שבתו וקומו יעשהו. ואם לאו, לא יעשהו
ציוו רבותינו ז"ל והילוכו, ובשעת משאו ומתנו, ואפילו באכילתו ושתיתו ]..[ ובכל צרכיו. ועל ענין זה 

ואמרו, וכל מעשיך יהיו לשם שמים. ובדרך הזה זקף רבנו הקדוש אצבעותיו למעלה בשעת מיתתו ואמר, 
(ז, לאשו"ע, י)ק ידוע לפניך, שלא נהניתי מהם אלא לשם שמים.גילו ו  

נהגה למעשהה  
שנעשים ללא כל מחשבה על שכר הם החסד בדרגה הגבוהה ביותר. ]על כל אחד לבדוק את טוב וחסד 

 עצמו[ אם הוא עושה טובה לחברו אפילו אם הוא לא יכול להציע לו טובה בחזרה.

זוטא מעשה  
  –ספר לילדך  –

במשכן ובמקדש היה קודש הקדשים שבו לא היה דבר מלבד הארון והלוחות. המקום הכי קדוש 
!אותה אתם רואים כמה קדושה התורה שיש לכם הזכות ללמוד  

 

 

 שיתפרסם בעת, תדע בזאת, לי והשיב, מר אתי אימת משיח פי את ושאלתי"
"החוצ מעיינותיך יפוצו בעולם ויתגלה למודך  

א, טוב םש רכת, טוב שם הבעל   
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.שטיבל  

 

:דרך נא ליצור קשר ולממן. ולהקדיש, לקבל את הגליון דרך דואר אלקטרוני ניתן  

 

משלי פ"ג, יח ,"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר"  
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