
  ב"ה

    רש"י –שמות ל"ח, ח' 

ת ַּכּ֣נֹו ְנ֑חֶׁשת  ת ַהִּכּ֣יֹור ְנ֔חֶׁשת ְוֵא֖ ַעׂש ֵא֚ ַוַּי֗
ֶהל  ַתח ֹא֥ ְב֔אּו ֶּפ֖ ר ָצֽ ת ֲאֶׁש֣ ְבֹא֔ ְּבַמְרֹא֙ת ַהֹּצ֣

ד   :מֹוֵעֽ

And he made the washstand of copper and its base of 
copper from the mirrors of the women who had set up the 
legions, who congregated at the entrance of the tent of 
meeting. 

    

בנות ישראל היו בידן  :במראת הצובאת
מראות, שרואות בהן כשהן מתקשטות, 

ואף אותן לא עכבו מלהביא לנדבת 
המשכן, והיה מואס משה בהן, מפני 
שעשויים ליצר הרע, אמר לו הקב"ה 

מן הכל, שעל  כי אלו חביבין עלי ,קבל
ידיהם העמידו הנשים צבאות רבות 

כשהיו בעליהם יגעים בעבודת  .במצרים
פרך, היו הולכות ומוליכות להם מאכל 

ומשתה ומאכילות אותם ונוטלות 
המראות, וכל אחת רואה עצמה עם 

בעלה במראה ומשדלתו בדברים, לומר 
אני נאה ממך, ומתוך כך מביאות 

 ,הםלבעליהן לידי תאוה ונזקקות ל
ומתעברות ויולדות שם, שנאמר (שיר 
השירים ח ה) תחת התפוח עוררתיך, 

וזהו שנאמר במראות הצובאות. ונעשה 
הכיור מהם, שהוא לשום שלום בין איש 

להשקות ממים שבתוכו את  ,לאשתו
שקנא לה בעלה ונסתרה, ותדע לך, שהן 

מראות ממש, שהרי נאמר (שמות לח כט 
וגו', ויעש  ל), ונחשת התנופה שבעים ככר

בה וגו', וכיור וכנו לא הוזכרו שם, למדת 
שלא היה נחשת של כיור מנחשת 

התנופה, כך דורש רבי תנחומא, וכן 
תרגם אונקלוס במחזית נשיא, והוא 
תרגום של מראות מירידויר"ש בלעז 

[מראות]. וכן מצינו בישעיה (ישעיה ג כג) 
  :והגליונים, מתרגמינן ומחזיתא

from the mirrors of the women who had set up the 
legions: Heb. ְּבַמְרֹאת ַהֹצְבֹאת Israelite women owned 
mirrors, which they would look into when they adorned 
themselves. Even these [mirrors] they did not hold back 
from bringing as a contribution toward the Mishkan, but 
Moses rejected them because they were made for 
temptation [i.e., to inspire lustful thoughts]. The Holy One, 
blessed is He, said to him, “Accept [them], for these are 
more precious to Me than anything because through them 
the women set up many legions [i.e., through the children 
they gave birth to] in Egypt.” When their husbands were 
weary from back-breaking labor, they [the women] would 
go and bring them food and drink and give them to eat. 
Then they [the women] would take the mirrors and each one 
would see herself with her husband in the mirror, and she 
would seduce him with words, saying, “I am more beautiful 
than you.” And in this way they aroused their husbands 
desire and would copulate with them, conceiving and 
giving birth there, as it is said: “Under the apple tree I 
aroused you” (Song 8:5). This is [the meaning of] what is 
 .[lit., the mirrors of those who set up legions] ְּבַמְרֹאת ַהֹצְבֹאת
From these [the mirrors], the washstand was made, because 
its purpose was to make peace between a man and his wife. 
[How so?] By giving a drink from the water that was in it 
[the washstand] to [a woman] whose husband had warned 
her [not to stay in private with a certain man] and she 
secluded herself [with him anyway. The water would test 
her and either destroy her or prove her innocence. See Num. 
5:11-31]. You should know that they were actually mirrors, 
because it is said: “The copper of the waving was seventy 
talents… From that he made…” (Exod. 38:29, 30), but the 
washstand and its base were not mentioned there [among 
the things produced from the seventy talents. Thus,] you 
have learned that the copper of the washstand was not of the 
copper of the waving. So did Rabbi Tanchuma expound [on 
the matter] (Midrash Tanchuma, Pekudei 9; Num. Rabbah 
9:14). And so did Onkelos render:  ְּבֶמְחְזַית ְנַׁשָיא [“the 
mirrors of the women”], which is the Aramaic translation of 
 mirrors in French. So we find in Isaiah (3:23) ,ַמְראֹות
 .and the mirrors ,ּוַמְחְזָיָתא :which we render ,(sic) ְוַהִּגְלֹיִנים

    
 .who congregated: to bring their donation   :להביא נדבתן :אשר צבאו

  



  מדרש תנחומא פקודי פרק ט'

צרים גזר עליהם פרעה שלא יהיו מאתה מוצא בשעה שהיו ישראל בעבודת פרך ב
חלפתא מהו היו בנות ישנים בבתיהן שלא יהיו משמשין מטותיהן אמר רבי שמעון בר 

יורדות לשאוב מים מן היאור והקב"ה היה מזמין להם דגים קטנים  ?ישראל עושות
בתוך כדיהן והן מוכרות ומבשלות מהן ולוקחות מהן יין והולכות לשדה ומאכילות 

משהיו אוכלין ושותין נוטלות  "בכל עבודה בשדה" (שמות א)את בעליהן שם שנאמר 
בעליהן זאת אומרת אני נאה ממך וזה אומר אני נאה המראות ומביטות בהן עם 

 והקב"ה פוקדן לאלתר וכו'ממך ומתוך כך היו מרגילין עצמן לידי תאוה ופרין ורבין 
בזכות אותן המראות שהיו מראות לבעליהן ומרגילות אותן לידי תאוה מתוך הפרך 

אומר ו "יצאו כל צבאות ה' מארץ מצרים" (שם י"ב)העמידו כל הצבאות שנאמר 
כיון שאמר לו הקב"ה  (שם). "הוציא ה' את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם"

למשה לעשות את המשכן עמדו כל ישראל ונתנדבו מי שהביא כסף ומי שהביא זהב 
אמרו הנשים מה יש לנו  .או נחשת ואבני שוהם ואבני מלואים הביאו בזריזות הכל

כשראה משה  .השוהלכו להן אצל מעמדו והביאו את המראות  ,ןכליתן בנדבת המש
  ...ולו מקלות ושברו שוקיהן של אלוט :אמר להם לישראל ,אותן המראות זעף בהן

המראות האלו הן העמידו כל  ?על אלו אתה מבזה ,משה :א"ל הקב"ה למשה
טול מהן ועשה מהן כיור נחשת וכנו לכהנים שממנו יהיו  ,הצבאות הללו במצרים

ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת במראות הצובאות "מתקדשין הכהנים שנאמר 
 .באותן המראות שהעמידו את כל הצבאות האלה ,אשר צבאו

  

  אות י"ב 'מדרש רבה פרשת שמות פרשה א

ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ַאְרַּבע ְּגֵזרֹות ָּגַזר ַּפְרֹעה ֲעֵליֶהם, ַּבְּתִחָּלה ָּגַזר ְוִצָּוה ַלּנֹוְגִׂשין ֶׁשִּיְהיּו ּדֹוֲחִקין ָּבֶהן 
, ְולֹא ִיְהיּו ְיֵׁשִנין ְּבָבֵּתיֶהם. ְוהּוא ָחַׁשב ְלַמֲעָטן ִמְּפִרָּיה ּוְרִבָּיה, ָאַמר עֹוִׂשין ַהְּסכּום ֶׁשָּלֶהן

ן ָאְמרּו ָלֶהן ַהּנֹוְגִׂשים, ִאם ַאֶּתם הֹוְלִכין ִליׁשֹ . ִמּתֹו ֶׁשֵאיָנן ְיֵׁשִנין ְּבָבֵּתיֶהם ֵאיָנן מֹוִליִדין
ְּבָבֵּתיֶכם ַעד ֶׁשָאנּו ְמַׁשְּלִחין ַאֲחֵריֶכם ַּבֹּבֶקר, ַהּיֹום עֹוֶלה ְלָׁשָעה ְוִלְׁשַּתִים ְוֵאין ַאֶּתם 

ְוַהֹּנְגִׂשים ָאִצים ֵלאֹמר וגו', ְוָהיּו ) ה,יג שמות (ַמְׁשִליִמין ֶאת ַהְּסכּום ֶׁשָּלֶכם, ֶׁשֶּנֱאַמר
ִהים, ֲאִני ָאַמְרִּתי ְלַאְבָרָהם ֲאִביֶהם ֶׁשֲאִני ַמְרֶּבה ָּבָניו . ִנין ַעל ָהָאֶרץְיׁשֵ  ָאַמר ָלֶהן ָהֱא

ִּכי ָבֵר ֲאָבֶרְכ ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה וגו', ְוַאֶּתם ִמְתַחְּכִמים  )בראשית כב, יז(ַּכּכֹוָכִבים, ִּדְכִתיב 
ְוַכֲאֶׁשר  )שמות א, יב(ָלֶהן ֶׁשלֹא ִיְרּבּו, ִנְרֶאה ֵאיֶזה ָּדָבר עֹוֵמד אֹו ֶׁשִּלי אֹו ֶׁשָּלֶכם, ִמָּיד 

 ְיַעּנּו ֹאתֹו ֵּכן ִיְרֶּבה וגו'.

ִּבי ֲעִקיָבא, ִּבְׂשַכר ָנִׁשים ִצְדָקִנּיֹות ֶׁשָהיּו ְּבאֹותֹו ַהּדֹור ִנְגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים. ָּדַרׁש ַר 
ּוֶמה ָעׂשּו, ְּבָׁשָעה ֶׁשָהיּו הֹוְלכֹות ִלְׁשֹאב ַמִים, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַזֵּמן ָלֶהם ָּדִגים ְקַטִּנים 

ָצה ַמִים ּוֶמֱחָצה ָּדִגים, ּומֹוִליכֹות ֵאֶצל ַּבֲעֵליֶהן ְוׁשֹוְפתֹות ָלֶהם ְׁשֵּתי ְּבַכֵּדיֶהן, ְוׁשֹוֲאִבין ֶמחֱ 
ְקֵדרֹות, ַאַחת ֶׁשל ַחִּמין ְוַאַחת ֶׁשל ָּדִגים, ּוַמֲאִכילֹות אֹוָתן ּוַמְרִחיצֹות אֹוָתן ְוָסכֹות אֹוָתן 

  ּוַמְׁשקֹות אֹוָתן, ְוִנְזָקקֹות ָלֶהם ֵּבין ְׁשַפָּתִים



  רה לשמה, שמות ל"ח עמ' קל"בתו

ויש מפרשים כי הנשים היו רוצים לראות סדר העבודה והתפילה בבית המקדש אסור 
לילך בין האנשים, לכן היו עושים הכיור פתח אהל מועד במראות הצובאות כדי 

  להסתכל מה שנעשה בפנים

 

  שפתי כהן על שמות פרק ל"ח פסוק ח'

אלו הנשים שהיו חפצות לבוא לאוהל  "הצובאותויעש את הכיור נחושת במראות "
כמו שתירגם דאתיין לצלאה והיו מתביישין  מועד לשמוע דברי תורה או להתפלל

עשו מראות ועל ידי אותם מראות היו רואין כל  ?שלא יראו אותם האנשים מה עשו
וכאשר ראו שאין  מברזל הנדיי שמראה דבר הקטן גדולמה שבפנים. ורצו לעשותם 

שום ברזל נשמע בנדבה וגם ידעו שהברזל הוא שנאוי להקב"ה כמו שנבאר סוף 
ולא עשאום מזכוכית לפי שישבר בנסיעתם הפרשה, עשו אותם מנחושת קלל. 

החפצות שחפצו, תרגום ופירוש הצובאות אשר צבאו פתח אוהל מועד,  וחנייתם,
, זהו אשר צבאו פתח אוהל בי הוה קטליחפוץ וצבי, וכן בדניאל (ה' י"ט) ודי הוה צ

מועד שרצו לבוא, או להתפלל כמו שתירגם אונקלוס, או לשמוע דברי תורה מפי 
 .משה

  

  פרשת ויקהל –ספר לקוטי תורה 

והיה  ו,היה הכהן מכיר בפניו מקום שפגם ובמחשבת ,הנה בשעת הקרבת הקרבן
ובאשה שאסור להסתכל בפניה הביא אותה לפני הכיור שעשו  ו.מנקה אותו מחטא
  .ורואה שם צורתה ומכיר במחשבתה והיה מנקה חלאתה ,במראות הצובאות

  מושב זקנים שמות ל"ח ח'

ויש מפרשים דלכך נעשה הכיור ממראות, לפי שכהן המקריב את קרבנה של האשה 
שה הכיור כמו מראה, הי'ה צריך להקריבה לשמה, ואסור להסתכל בפניה, ולכך נע

  האשה עומדת אצל הכיור ומסתכלת בו, והכהן מסתכל בכיור ומכירה.

  רקאנטי ויקרא פרק א'

האיש והאשה המתכפרין בקרבן. ובעבור  ,גם צריך הכהן לראות בשעת זריקת הדם
שאסור להסתכל באשה לכן עשו הכיור במראות הצובאות כי כשהכהן מקריב קרבן 

   .נשים מסתכל בכיור ורואה בו פרצוף האשה המביאה הקרבן

  

  



  זהר ח"ב פרשת שמות ד'

ת ַּכּ֣נֹו ְנ֑חֶׁשת ְּבַמְרֹא֙ת ַהֹּצ֣  ת ַהִּכּ֣יֹור ְנ֔חֶׁשת ְוֵא֖ ַעׂש ֵא֚ תַוַּי֗   ְבֹא֔

ְּדָתֵני ִרִּבי ִחָּייא: ִמְּפֵני ָמה ָזכּו ָנִׁשים ָלֶזה? ִמּׁשּום ֶׁשָּׁשְמרּו ַעְצָמן ְּבָגלּות ִמְצַרִים, ֶׁשְּלַאַחר 
, ּוִמְסַּתְּכלֹות ַּבַּמְרָאה ְּבַבְעֵליֶהן, ּוְמעֹוְררֹות אֹוָתם ִלְפִרָּיה ָבאֹות ְמֻקָּׁשטֹותֶׁשִּנְטֲהרּו ָהיּו 

  .ּוְרִבָּיה

  

  כלי יקר ויקהל ל"ח, ח'

פירש"י שהכיור נעשה   ויעש את הכיור נחושת ואת כנו נחושת במראות הצובאות.
מן מראות הנשים כו', ויש ב' טעמים בדבר למה נעשה הכיור מן מראות של הנשים 
טעם אחד הוא, לפי שמן הכיור היו משקין הסוטות על כן היו הנשים מסייעים 

להודיע כי המה בחזקת כשרות ורוצים בבדיקת הכיור אחר שיודעים  בעשיית הכיור
ומצח אשה זונה  )ירמיה ג גלפי שנאמר (בעצמם כי צנועות המה, ונתנו דווקא נחושת 

וידוע שאין קטיגור נעשה סניגור לכך  ומצחך נחושה. )ישעיה מח דהיה לך. וכתיב (
נתנו נחושת כי בזה הורו שלא היתה מצחם נחושה. טעם ב' הוא, שהמראות הם כמים 
של כיור המראים פנים לפנים כמו כן המראות מראים פנים לפנים כי כמו שהמראות 
מגידין לה אם היא יפת תואר או כעורה כך מי הכיור מגידין ומפרסמים אם זנתה או 

  .ואם היא כשירה במעשיהלא 

והיו אומרים , ונראה שנקט הצובאות כי הנשים העמידו צבאות רבות במצרים
כסבורים שלא שלטו בהם המצרים שהרי בעליהן היו מעונים בעבודת פרך הממעטת 
הפריה ורביה ובודאי מן המצרים נתעברו, על כן רצו לגלות צדקתן, כי בעבור 

והביאו אותן מראות שעל  כו לגלות טהרתםעל כן הוצר  שהעמידו צבאות רבות
כדי לעשות מהם הכיור, כאילו אמרו הביטו וראו ידיהם העמידו אותן הצבאות 

כי הכיור נעשה לבודקן  ובחנונו בזאת אם העמדנו אותן צבאות בטהרה או לא
. ועדיין האהל מועד לא נעשה ע"כ פירשו אהל מועדואמר אשר צבאו פתח  .כסוטות

ולי נראה שמדבר הכל שזה אהל מועד של משה עיין בראב"ע, וכן ברבינו בחיי. 
, כך אותן הנה באהל. פירש"י צנועה היא) בראשית יח חבצניעות הנשים כמ"ש (

ומה שנקט פתח לפי צבאות שהעמידו צבאו פתח אהל מועד רצה לומר באהל שלהם 
על כן אמר בצניעות פתח אהל. ונקט  )שם לח יד( ותשב בפתח עיניםשנאמר בזונה 

מועד כי שם נועדו יחדיו עם בעליהן אשר היו כל היום בשדות כי לשון מועד הוא, 
  .הבאים ממקום אחר להתוועד במקום זה

  

  

  



  תרגום ירושלמי השלם

הוו מצליין דבמחזיין דנשיא צדיקתא  במראת הצבאת אשר צבאו פתח אהל מעד
  .בתרע משכן זימנא

 

  תרגום יונתן

ועבד ית כיורא דנחשא וית בסיסיה  ויעש את הכיור במראת הצבאת אשר צבאו
דנחשא מן אספקלירי נחשא נשיא צניעותא ובעידן דאתון לצלאה בתרע משכן זימנא 

ומודן ותייבין לגובריהון הואן קיימין על קרבן אדמותהון דם קרבן היולדת ומשבחן 
  .וילידן בנין צדיקין בזמן דמדכן מן סואבות דמהון

  

  ילקוט מדרש הביאור 

דע שהיה שם כלי עם הכיור ובו מים כשיעור הטבילה, כמו הים הצבאת אשר צבאו 
של שלמה, ואם יבאו נשים הי' טובלות שם, ואם הנשים היו טובלות נחשב להם 

לכן תרגם אונקלוס דאתין לצלאה בתרע משכן זימנא, הטבילה כאילו עשו עבודת ה' ו
  כלומר שבאו לבית הטבילה.

  

  בהערות 51תורה שלימה ע' 

 .מה שהזכיר כאן שמטהרין מטומאתן אולי רמז ג"כ לדרש זה שהי' שם בית הטבילה
אמר  . וצ"ל כמבואר בשבת לה ,צ"ב שהרי שם הי' קבוע ,ומ"ש כמו הים שעשה שלמה

ועי' בצ"פ שמיני  ,וברש"י וטובלין בו ,טהור וזהו בארה של מריםרב מעין המטלטל 
ומה שכתבתי שם בהערות  ,של בארה של מרים ,מ"ש בביאור ענין זה )יא לו(

שזה נקרא מעיין בידי שמים כיון שטלטולן לא ט "יוביאורים דף רפ"ו מדברי המהר
ן ייכ' ויהב תמן מים ח ,ז)מ(ויש להוסיף שהיונתן לשיטתו להלן  .עיי"ש הי' בידי אדם

ב דמי כיור מי מעיין הן כ"ו וזבחים "לקידוש וזה היא שיטת רבי ישמעאל בסוטה ס
ה שהובא במילואים כאן פי' דברי ממדברי הרד"ק ו 'וצריך לפרש מ"ש לעיל אות ה

ושם היו מעמידין נדות ויולדות וכו' שבית הטבילה הי' סמוך  . הימים לתלמיד רס"ג
 הרי אסורות להיכנס בטומאתן.לפתח אהל מוער ש

  

ר"ל שטבלו עצמן הנשים מטומאתן בעת עשיית איזה דבר  ,לב בידיה טוו ר"ת טב"ל
הא לא היו רואין דם נדה במדבר ד ,וצ"ל מטומאת מת או שרץ וכדומה )י"מ(למקדש 

זוהמא האו י"ל לאחר מעשה עגל שחזרה  .מיום מ"ת שפסקה מהם זוהמת הנחש
  )ד"ע(ה אפשר שראו אח"כ דם נד



  בהערות) 50(תו"ש ע'  פי' הר"א בן הרמב"ם

הצבאת העובדות כלומר הנשים שנדדו ממשכנותיהן ונדדו לעבודה כמו שיעזבו 
הנשים שנלחמו  ,הצבאות את שכנותיהם ויסעו אל מקום מלחמתם וטעם שני

  בתאותן מלחמת הנפש ונטו אל הפלחן והעבודה.

  

  בהערות) 51(תו"ש ע'  :מושב זקנים

י"מ לפי שפתח ההיכל היה פתוח  ,ובמושב זקנים הביא ב' טעמים למה הקפיד משה
וכשנכנס כ"ג לפנים ועובד העבודה הוא בתוך המראות וישראל שהיו בעזרה רואין 

 מוכו' וי" דם לא יהיה באהל מועדכתיב וכל אדי הך נהכהן וכו' ומאי אה עבודתכל 
ורגליהם ושוחים לתת ידיהם  דיהםשים ידי שממנו היו הכהנים מקפלכך הקפיד ל

 .אה כאלו היו משתחוים לבבואה שלהםעל רגליהם ונר

  

  בהערות) 52(תו"ש ע'  י"ד –במדבר רבה ט' 

ִהים ֵמִעיד ָעֵלינּו ֶׁשָּיָצאנּו ְטהֹורֹות ִמִּמְצַרִים, (אשר צבאו פתח  אֹוָתן ָנִׁשים ֶׁשָאְמרּו ָהֱא
ִהים  מועד דורש לשון עדות.אהל  הרד"ל) ְּכֶׁשָּבא מֶׁשה ַלֲעׂשֹות ִּכּיֹור, ָאַמר לֹו ָהֱא

ְּבאֹוָתן ַהַּמְראֹות ֲעֵׂשה אֹותֹו, ֶׁשלֹא ַנֲעׂשּו ְלֵׁשם ְזנּות, ְוֵהיֶמּנּו ִּתְהֶיָנה ְּבנֹוֵתיֶהן ִנְבָדקֹות ִאם 
  .ְּכִאּמֹוֵתיֶהן ןְטהֹורֹות הֵ 

 

  אבן עזרא ל"ח ח'

יור כאשר הזכיר מידת הכיורים שעשה שלמה. רק נעשה ולא הזכיר הכתוב מידת הכ
  .בכל המראות שהביאו

  

  

  

 

 

 

 

 





























  ב-תורה אור מקץ ד"ה ת"ר מצות נר חנוכה: ל, א

וענין אספקלריא דלא נהרא הוא בחי' בכל מאדך היינו ענין ירידת הנשמה בגוף ירידה 
למעלה מן  וע"י בחי' אתכפיא ואתהפכא בכל מאדך בלי גבול צורך עליי' להפך נה"ב

הכלי אז נמשך מלמעלה ג"כ שלא כסדר ודרך השתלשלות מאיר אור עליון. וזהו 
אספקלריא דלא נהרא דהיינו ע"י דבר מסך ומבדיל שאין מאיר האור דרך ישר היינו 
שנה"ב הוא מכסה ומסתיר האור. אכן אין הדבר המבדיל מסך עב שהוא מסתיר 

מזה בחי' או"ח כמו בזכוכית שע"י  לגמרי רק יכול לאתכפייא ולאתהפכא אז נעשה
המסך המסתיר נוסף עי"ז או"ח חדש שלא היה מקודם שהי' המסך הנ"ל ויכול 
לראות אח"ז אור חדש היינו שיכול לראו' גם מאחוריו. כמו"כ אחר שנתהפכ' נה"ב 
אז ע"י בחי' בכל מאדך נתוסף אור המאיר ג"כ יותר מקודם שהיתה הנשמה בגוף 

שע"י אתכפייא סט"א אסתלק יקרא דקוב"ה לעילא לעילא ומאיר ירידה צורך עליי' 
שלא ע"פ סדר השתלשלות וזה נק' אספקלריא דלא נהרא (ועמש"ל ע"פ אעשה לו 
עזר כנגדו) וענין גילוי זה י"ל ע"ד שנתבאר במ"א פי' קדושתי למעלה מקדושתכם 

שתכ' דמאי קמ"ל פשיטא. אלא דר"ל כי המצות הם מבחי' כתר כמש"ל. וזהו קדו
אשר קדשנו וכו'. ונודע שהכתר כלול מב' פרצופים. היינו בחי' עתיק זהו בחי' 
תחתונה שבמאציל ובחי' א"א זהו שרש הנאצלים. ועז"א יכול כמוני. היינו בחי' 
תחתונה שבמאציל שהוא עתיק. ת"ל כי קדוש אני קדושתי למעלה מקדושתכם 

יומין שנעתק ונבדל מבחי' שהמצות ממשיכים מבחי' א"א משא"כ עתיק נק' עתיק 
היומין שהם הלבושים הנעשים מהמצות שעז"נ מי האיש כו' אוהב ימים לראות טוב 
סומוע"ט והיינו בבחי' א"א משא"כ בחי' עתיק יומין הוא בחי' קדושתי למעלה כו' 
אך ע"י בירור נה"ב בכל מאדך נמשך גילוי מבחי' זו כו' כי זהו ענין במקום שבעלי 

 :' כו' בחילא יתיר בחי' בכל מאדך כותשובה עומדים 

 


