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)בלבבי משכן אבנה חלק ה' מאמר סו(

כתיב )ישעיה ד'( "וסוכה תהיה לצל יומם מחורב" .הרי שתכלית הסוכה היא לצל .צל ענינו ,מקום שקרני אור השמש אינו
מגיעים לשם ,מפני מסך החוסם את אורה של השמש .נמצא הצל אינו מציאות ,אלא העדר של מציאות .אולם במבט שטחי
נראה שהצל הוא "יש" ,הוא ממשות ,ובאמת אינו כן ,אלא העדר של אור.
יסוד הדברים שאנו לומדים מן הצל שדבר שנראה לעינינו "יש" ,באמת הוא אין גמור ,ואינו אלא העלם אורו ית' .כל העוה"ז
שנראה לנו כ"יש" גמור ,באמת אינו יש כלל ,אלא "אין" ,דבר המעלים את אמיתת הימצאו ית' .זה ענין חג הסוכות שמגלה
לנו את הארעיות "והאין" של העוה"ז ,את בחינת "הבל הבלים" ,הבל מלשון דבר שאינו שווה ,והבל מלשון הבל הפה ,דבר
שהוא אין ואינו ניתן למישוש.
צל  -לץ ענינם
צל בחילוף סדר אותיות  -לץ .ענין הלץ שלוקח דבר שיש בו חשיבות והופך אותו לכלום ,הוא לוקח "יש" אמיתי ומוציא ממנו
את תוכנו והופכו לאין ,לדבר שאין בו ממש )זהו סוד עמלק שנקרא לץ( .ענין הצל הוא בהיפוך ,הוא לוקח את האין והופכו

ליש.
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תיקון הצל
מה התיקון של הצל? תיקונו במלת "אצל" ,ע"י שמוסיפים לו את האות א' ,נתקן .נבאר את הדברים .העולם הגבוה מכל
ארבעת העולמות נקרא עולם ה"אצילות" כידוע .מדוע נקרא אצילות? מלשון אצל .אצל הבורא יתברך .זהו העולם הגבוה
ביותר מד' העולמות ,ומי שנמצא בעולם זה נקרא שנמצא אצל הבורא ית' .עומק הדברים כך הוא" .אצל" ענינו צל של הא',

כלומר אות א' היא האות הראשונה ,היא מרמזת על הראשית ,על ההתחלה .מהו ראשית וההתחלה של כל דבר? הבורא
עולם! ולכך הקב"ה מכונה בספרים באות א' ,לשון "אלופו של עולם" )ב"ר כ,ב(,שהוא הראשית של הכל ,הוא הא' של הכל.
אדם שנמצא בעולם האצילות הוא חש שהוא אינו כלום ,שכל מציאותו הוא הצל של הא' ,צל של הקב"ה ,הוא מרגיש
שה"יש" שלו ,שכל עצמותו אינו אלא כצל שנראה יש ע"י העלמת האור של השמש .כן כל המציאות של עצמות האדם ,אינו
אלא צל של הבורא ,הסתר והעלמת הבורא.
הכח הנצרך לבנית המשכן
זוהי מדרגתו של בצלאל שאמרו חז"ל שנקרא כן מפני שבצל אל היה .כלומר הוא תפס את הוית עצמו כצל של הקב"ה .רק
אדם במדרגה זו יכול לבנות את המשכן ,מפני שהוא מכיר שכל ה"יש" של המשכן אינו אלא צל של הקב"ה ,ולכך המשכן
הפך לבחינת אצל ,אצילות) .אפילו שהוא נמצא בעולם הגשמי ,בעולם העשיה( .הקלקול של בחינת אצל כשהופך לעצל ,ע'
במקום א' .ותיקונו להפוך מעצל לאצל ,ואכמ"ל.
ביאור מהות החילוק בין ישראל לאומות
עתה יאירו דברי הגמ' בע"ז )ג (.בתשובת הקב"ה לאומות העולם שטוענים שהקב"ה יתן להם מצוה לקיים ויקיימוה ויתן להם
שכר על כך לעת"ל .והקב"ה אומר להם ,מצוה קלה יש לי וסוכה שמה לכו ועשו אותה וכו' ,מיד כל אחד ואחד הולך ועושה
סוכה בראש גגו ,והקב"ה מקדיר עליהם חמה בתקופת תמוז ,וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא וכו' מיד הקב"ה יושב
ומשחק עליהן ,שנאמר "יושב בשמים ישחק" )תהלים ב,ד( וגו' .עומק דברי הגמ' כך הם :אוה"ע כל מציאותם יש עצמי ,הם
אינם מסוגלים לתפוס את עצמם כצל של הקב"ה ,כהעדר אור שלו .וז"ש "והקב"ה מקדיר עליהם חמה" ,כלומר הקב"ה
מגלה להם שהם מוכנים לתפוס את עצמם רק כאור ולא כצל ,ולכך מקדיר עליהם חמה ואין בסוכתם צל אלא חמה ,שזה
עצם הויתם" .מיד הקב"ה יושב ומשחק עליהם" .פירושו ,משחק מלשון לשחק אבנים ,לפוררם ולהופכם לאין ,וזה הקב"ה
מגלה לאומות העולם ,שהם אינם יש אלא אין ,וזהו בחינת שחיקתם ,ומראה להם כיצד הם אינם מסוגלים להבין מדרגה זו.
זו הסיבה שאין לאומה"ע שכר לעת"ל ,מכיון שהשכר לעת"ל הוא דבקות והתבטלות לקב"ה ,ואת זה אומה"ע אינם מסוגלים
להבין .הם תופסים את עצמם כיש ולא כאין.
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