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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  וארא )ב(  

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

  

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  דוד רובין   שיחי'

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל שמחת אירוסי בתו בשעטו''מ

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  זאב אלטמאן   שיחי'

בארא פארק 

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקרים

החברים מבארא פארק 
על בואו של הרב שליט"א לעירנו

 תעמוד זכות הרבים להם ולכל משפחתהם
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  יעקב קאליש   שיחי'

וויליאמסבארג

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  אברהם יעקב ריינר   שיחי'

בארא פארק

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

יעמוד על הברכה ידידנו היקרים
אשר השתתפף בהוצאות הגליון

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  איתמר טוביה ווידער  שיחי'

קרית יואל 

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן 
לנדבת הגליון

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש

ברכת ידידות והוקרה, 

לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  בעילום שם  שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון לזכות שמעון בן בלומא

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש

הרה"ח ר' יעקב מרדכי טייטלבוים שיחי'
קרית יואל 

לרגל החלאקה לבנו חיים מנחם שיחי'
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ליקוטים פרשת וארא

להאמין במה שצריך להאמין

שליט בשמים ובארץ

בפרשיות אלו שהינם יסוד האמונה רגילים לעסוק בהפלגה בכל פרטי המכות שהיו במצרים, 
לקחת את כל האוצר העצום של מדרשים שהנחילונו חז"ל, ולהחיות את גילויי ההשגחה שהיו 

ומביט  שצופה  ובארץ  בשמים  שליט  אלקים  שיש  ולהוודע  להודיע  ובמופתים,  באותות  שם 

בטובת עמו ומנהלם תמיד לגאולת עולם, וכהנה וכהנה מיסודות היהדות.

וללמוד  מינקותנו  חונכנו  שבה  בדרך  בתמימות  לאחוז  דראוי  ויפה,  נאה  שכך  הגם  ואמנם 
שפתחו  אחת  בנקודה  לגעת  הצדיקים  דעת  על  אפשר  מקום  מכל  בפשטות,  האמונה  לימודי 

חז"ל והצדיקים בפנינו, נקודה שאם נזכה להאיר אותה נכון יהיה פריה רב להאיר דך האמונה 

בדורנו.

לעומת זה

היא  במצרים  האותות שהיו  וגילויי  המכות  לסוגית  תמיד  נגשים  כנ"ל הפשטות שבה  דהנה 
בנטיה ברורה לצד אחד, בהרגשה שלא היה אפשר אז לא להאמין, דמי פתי יראה )וישמע( פלא 

הדם והצפרדעים וכו' שלא באו בגבול ישראל וכו', מבלי להכריז בבהירות על נצחון הקדושה 

האמונה  להנחיל  בבאינו  בנינו  ובני  לבנינו  זאת  מספרים  אנו  שאף  חזי  פוק  אלוקות,  בגילוי 

בנפשותם.

ברם הגם שהכל אמת ויציב - כל דברי חז"ל בהפלגת האותות סולת מנופה של גילויי אמונה, 
מכל מקום הם אמרו והם אמרו. דאותם חכמים קדושים שפתחו בפנינו גודל חיזוק האמונה 

שהיה, הם גם שפתחו ללמד )כדלהלן( גודל הקושי שהיה אז, נסיון דק שאיים לטשטש את כל 

הגילויים הנפלאים שהיו שם, גדולים ככל שיהיו.

דמלבד מה שמפורש בכתוב מענין היות החרטומים והמכשפים עושים כעין האותות שהראה 
משה, מצינו במדרש )שמו"ר ט ו( תיאור אחד של הפלגת ה"זה לעומת זה" שהציבה קלי' הכפירה 

עליהם  משחק  פרעה  התחיל  שעה  באותה  ולמכשפים',  לחכמים  פרעה  "'ויקרא  מצרים:  של 

ומקרקר אחריהם כתרנגולת ואומר להם כך אותותיו של אלקיכם. בנוהג שבעולם ב"א מוליכין 

פרקמטיא למקום שצריכין להם, כלום מביאין מורייס לאספמיא, דגם לעכו, אין אתם יודעים 
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שכל הכשפים ברשותי הן. מיד שלח והביא תינוקות מן אסכולי שלהם נעשו אף הם כך. ולא 

עוד אלא קרא לאשתו ועשתה כך וכו', 'ויעש גם חרטומי מצרים' מהו 'גם', אפילו התינוקות 

יוחנא  ליה  "אמרי  שם(  וכן  פה,  )מנחות  בגמרא  איתא  זה  ]וכעין  כן"  ועשו  קרא  שנים  וה'  ד'  של 

וממרא למשה תבן אתה מכניס לעפריים וכו'"[.

הנסיון בראיית הכישוף

והבן שדברי חז"ל אלו משנים את כל התפיסה במהות הבירור שהיה במצרים בעת האותות. 
חס  פרט,  בנו מההכרה בפשטות האמונה שזעקה באמת מכל  לחזור  צריכים  אנו  אין  דאמנם 

ושלום מלנגוע ביסודות האמונה שמעמידים אותנו על רגלינו, אך מכל מקום מבינים יותר את 

גודל הנסיון שהיו נתונים בו אז - הטעיה דקה. 

דאם התורה אומרת )וחז"ל מחזקים הדבר ביתר שאת( שכמעט כל מה שעשה משה נעשה כדוגמתו ע"י 
כישוף, נמצא שלא היה פשוט כלל להגיע אז לאמונה חושית מעצם מציאות הנסים שהקיפה 

אותם, כל שכן שלא היה הדבר מובן מאליו. 

וחותם  הקדושה  לעליונות  ניצחת  כהוכחה  עליה  להצביע  שתרצה  התגלות  כל  כנגד  שהרי 
]ונדגיש שהגם שאף מכת  זו ממש, מצד הכישוף.  כעין  ישנה התגלות  ית'  האמת של הבורא 

נבין  וממילא  הראשונה.  היתה  לא  היא"  אלקים  "אצבע  ואמרו  החרטומים  הודו  שבה  כנים 

לקדושה  שאין  לכאורה  נראה  היה  ושוב  ששוב  הדבר  עצם  על',  דעל  כיון  'שבשתא  בבחינת 

טענה  כביכול  היתה  לא  ששוב  לכך  הביא  שכנגד(,  בצד  כמוהו  נמצא  )שלא  לחדש  דופן  יוצא  משהו 

ניצחת שאפשר לברר אותה באופן של שכל פשוט[.

היכן החידוש המופלא

ונמצא שאם סברנו עד היום שבכל אותה העת שהיו ישראל רואים האותות, היו רק מתחזקים 
יותר, להבין שלא  יותר, עמוק  והולכים באמונה שאין להכחישה, מקבלים כעת מבט מיושב 

)לפי הדעה המקילה, וי"א וכו'(, מה שלפי המבט הפשוט נראה  בכדי לא יצאו באמונה אלא חמישית 

כמשונה.

ותכף  המכות  ולראות  להסתכל  רק  שצריך  באופן  היה  לא  שם  האמונה  של  הבירור  דבאמת 
באה האמונה המחויבת ממילא. אלא עיקר הנסיון והמבחן היה להאמין ולהכיר שהגם שאין 

הכי נמי, נראה שגם המכשפים עושים כעין מה שעושה משה, עד כדי כך שקשה להצביע על 

לנו באמונה  ברור  )"תבן אתה מכניס לעפריים"(, מכל מקום  נס  על  דבר חידוש מופלג שיש להרימו 

שהאותות והמופתים שמגלה משה הם משהו אחר לגמרי, דמבלי אפשרות לברר הדבר בשכל 
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או תחבולה כלשהי, קושטא קאי בלבנו להאמין שכן הדבר - דמשה ומופתיו אמת אלוקית של 

שיבור הטבע, והכשפים של המצרים מצד שוא מטעה )של הבל ותעתועים( שאין בו ממש.

מעשיות צדיקים

שאת,  ביתר  במצרים  אז  קיים  שהיה  והראינו  האמונה  של  הנסיון  בגודל  קצת  הארכנו  והנה 
מוצאים  זה,  מעין  בבירור  הקושי  להבין  הדבר,  עצם  את  ואמנם  כמוהו.  שאין  מטעה  באופן 

אנו בדברי רבינו ז"ל )תורה רלד קמא( וזה לשונו: דע שספורי מעשיות מצדיקים. הינו ממה שארע 

של  מעשיות  לספר  אפשר  אי  אבל  מחשבתו,  נטהר  זה  ידי  ועל  מאד,  גדול  דבר  הוא  להם, 

צדיקים. כי אם מי שיכול להדמות עצמו להשם יתברך, דהינו שיכול להבדיל בין אור וחשך 

כמו השם יתברך כביכול, כי כנגד כל מעשה של צדיק יש כנגדו רע, דהינו שיש כנגדו מעשיות 

של רשעים, שגם להם ארע כיוצא בזה, כגון שמצינו שפינחס עשה דבר גדול שפרח באויר, 

וכנגד זה יש מעשה של רשע, שגם בלעם פרח באויר, וכן כיוצא בזה, כי הרע לעמת הטוב. 

שבין  וההפרש  ההבדל  גדל  יודע  זה  וחשך,  אור  בין  להבדיל  שיכול  מי  רק  הוא  וההפרש 
מעשיות של צדיקים למעשיות של רשעים, כי זה מסטרא דקדשה על ידי תפלתו, כמו שכתוב 

כז(, אבל  )מגלה  ידי תפלה  לי הגדלות", הינו שעשה הנסים על  נא  )מלכים ב ח(: "ספרה  באלישע 

מעשיות של רשעים הם על ידי תחבולות או כשוף או דבר אחר מסטרא אחרא, נמצא שעקר 

ההפרש יודע רק זה שיודע להבדיל בין אור לחשך בין רע לטוב. 

וגם מי שאין לו זה הדעת להבדיל וכו', אבל יש לו אמונה שלמה שמאמין ההבדל שיש ביניהם 
כנ"ל, גם זה יכול לספר מעשיות של צדיקים, אבל צריך שתהיה האמונה אמונה שלמה ברורה 

בחינת  ממש,  בעינים  שמאמין  הדבר  רואה  כאלו  לו  דומה  יהיה  האמונה  ידי  שעל  עד  מאד, 

סתים וגליא כמובא במקום אחר )לעיל בסימן ס"ב(. וזה שמובא במדרש )בראשית פרשה ב(: "להבדיל 

בין האור ובין החשך" 'אור אלו מעשיהם של צדיקים' 'חשך אלו מעשיהם של רשעים' עכ"ד.

אמונה שלימה וברירה

לן שלאפוקי ממי שינסה להציג את ההתפעלות מאותות ומופתים בשכל פשוט שמוליד  הרי 
ממילא אמונה, רבינו ז"ל מאריך בכך ש"כנגד כל מעשה של צדיק יש כנגדו רע, דהיינו שיש 

מעשיות של רשעים שגם להם אירע כיוצא בזה", והיינו כנ"ל בחינת הכשפים שנצבים לעומת 

הקדושה באופן שרק בעל האמונה הבהירה יבחין בלבו האמת, מה בין זה לזה, בין אור לחשך. 

מאד  ברורה  שלמה  אמונה  האמונה  שתהיה  ש"צריך  ואמר  הדגיש  כי  עד  דקים  כה  והדברים 

כאילו רואה הדבר שמאמין בעינים ממש".
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באדמת בני חם

וכאמור לעיל, הגם שהדברים נכונים וכמו שהראינו לדעת, יתכן ולא היינו נכנסים למה שיכול 
לא  אם  לפרטיהם,  המכות  מעשי  מכל  הפשוטה  ההתפעלות  של  כהחלשה  בטעות  להתפרש 

שפרי ההבנה הנ"ל הוא רב, ונוגע מאד לבירור בדורנו אנו.

דהנה מכל הנ"ל עולה שהמשא ומתן במהלך הגאולה במצרים, בעת שהיו "אותות ומופתים 
באדמת בני חם", לא היה דבר של מה בכך, כאמונה הבאה לאדם באופן פשטני שאינו דרוש 

את הבירור הפנימי להבחין האמת. דמאחר ולעין בשר היה אז מקום גדול לטעות בכך שאין 

בו  שדי  הדבר  של  צל  )לפחות  הקדושה  בהפך  כדוגמתו  למצא  אפשר  שאי  הקדושה  בפלאות  חידוש 

זוך האמונה, להסתכל על כל  בירור  נמצא שעקר הנסיון שם היה בחוט השערה של  להטעות(, 

פלא  זהו  נס,  זהו  אותו(  להגדיר  בהכרח  אפשר  )שאי  בודאות  ולומר  משה  שעשה  והמופתים  האותות 

אמיתי של התגלות אלוקות, משהו אחר לגמרי שאין כדוגמתו כלל, "אין עוד" )מתוך עלינו לשבח(.

עקבותא דמשיחא 

שהגדרנו את הנסיון באופן הזה, אפשר לראות שהם הם פני הדברים בכל ימות עולם  וכיון 
דהנה הצדיקים שקדמונו האריכו  לגאולה השלימה.  ובעקבתא דמשיחא בפרט, סמוך  בכלל, 

בגודל הקושי שיהיה בסוף הימים, בירורים של אמונה שהעמידה בהם תהיה כטיפוס על קיר 

פשוט,  יהודי  מאמין,  פשוט  להיות  שיהיה  בקושי  שהפליג  ז"ל  רבינו  לעשות  והגדיל  חלק. 

דיהיה הדבר חידוש כמו הבעש"ט זי"ע בזמנו. וכבר דברנו מזה במקום אחר, דלכאורה הגם 

להגיד  מקום  מכל  הצרופה,  מהאמונה  רחק  ישראל  עם  של  רובו  רואות,  שכך  לעינים  שאוי 

שקשה למצא יהודי מאמין אחד נשמע על פניו כתמוה, דפוק חזי כמה רבבות מדקדקים בקלה 

ובחמורה וקובעים לימוד בספרי אמונה ומתפללים.

אך בהנ"ל, לאחר שביארנו את מהות הנסיון במצרים, ולאחר שרבינו ז"ל בעצמו ביאר בתורה 
גודל  את  נבין  להם(,  )שנדמים  הרשעים  למעשי  הצדיקים  מעשי  בין  להבדיל  בכלל  פשוט  שלא 

הנסיון והבירור שיש היום, בבחינה מסוימת אף יותר מאז.

דהרי ביחד עם ריבוי הישיבות וחצרות הקדש, ביחד עם ריבוי הגמ"חים והספרים והביאורים, 
כל עניני העולם הזה הולכים ונהיים יותר ויותר עוצמתיים, יותר ויותר "מרשימים", יותר ויותר 

מועילים בכל תחומי החיים, באופן שאין לך כמעט תחום שאין בו חכמה חיצונית ש"מסדרת" 

אותו, ולפחות מסבירה אותו. ואין צורך להאריך במה שאפשר לסכם אותו בביטוי השגור אצל 

של  באופן  להסביר  אפשר  במציאות  הגילויים  כל  רק שאת  דלא  עולם",  "יש   - העולם  אנשי 
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טבע, אלא שלפעמים נראה )חס ושלום( שהצד שכנגד בולט יותר, מסדר יותר פרטים בחיים - "יש 

עולם".

חוט השערה

וממילא מובן, דאין הכי נמי, אכשר דרא ויש ריבוי של חסד ותורה וכנ"ל. אך כשם שבמצרים 
אמת,  זו  נס,  "זהו  לומר  שידעה  הנאמנה  החמישית  את  שהבדיל  השערה  בחוט  הבירור  היה 

זה ורק זה הינו פלא", כך הוא גם בעקבתא דמשיחא )ומאז ומעולם(. דהיות ואין ישראל נגאלים 

אלא בזכות האמונה, הנסיון והמבחן אצל כל אחד הוא במה שלפעמים אינו אלא בינו לבין 

קונו, איך הוא תופס וחי את המציאות, את כל הגילויים בעולם שיש בהם טשטוש דק של "זה 

לעומת זה". האם יקיים מצוות וילמד אך ישאיר בעומק נפשו סימן שאלה של חוסר בהירות 

"צדיקים  של  מעשיהם  בין  להבדיל  שיזכה  או  צדיקים(.  של  )ומעשיהם  האלוקית  המציאות  בגדר 

למעשיהם של רשעים', לקחת כל פיסת חיים שבאה לפניו, כל ידיעה, כל הנהגה, כל גילוי - 

ולהכיר בבהירות אני מאמין, אני רואה פה גילויי אלוקות, חוץ מזה אין כלום.

ויעש דוד שם

הכל.  את  האמונה שמקיף  קניית  מבחן  הוא  דוד שם",  "ויעש  זה,  כל  של  המעשי  והתרגום 
ועקר הדבר כנ"ל אינו דוקא מצד התוכחה שמוכיחים בה את מי שפגם באמונה, אלא בבחינת 

מידה טובה מרובה, להבין ש"לא בשמים היא", דאין מבקשים מהיהודי אלא חוט השערה של 

אמונה, בהירה אמנם וברורה, אבל חוט השערה, דזהו כנ"ל המבדיל ומברר בין אור לחשך, 

בין מציאות אלוקית נפלאה שניתן להתפעל ממנה לבין עולם שוא שאין בו ממש )ומוהרנ"ת זי"ע 

בתמימות אמונתו אמר שאנו 'מאמינים' דיש כזה דבר עולם הזה, כי פה נראה שזה גיהנום, אבל העולם הבא ברור וקיים, דביטל 

תמיד את ההטעיה של ה"זה לעומת זה" עד כי שחק ממנה והכחישה(.

כל ימי הייתי מצטער

והיות והדברים יסודיים וכל כך נחוצים, נמשיך להדגיש עד כמה בירור זוך האמונה הזה נוגע 
לכל פרט בחייו של יהודי, ונציב במסויים דוגמא שכבר הארכנו בה במקום אחר, סוגית קלי' 

הצדיקים. דהנה מצינו בחז"ל שהיו צדיקים שנמקו את התאמצותם לקיים את שיבושם בתורה 

אפשר  שאי  בעליל  דרואים  יט:(,  )יומא  וכו'"  הזה  המקרא  על  מצטער  הייתי  ימי  "כל   - באמור 

השיבוש  עומק  אלא  מלקיים,  להשמט  לרצון  ענינם  כל  את  ולייחס  בשטחיות  הדבר  לפטור 

שמשמש  כנ"ל  זוך  אותו  יהודי,  של  שבנפשו  הדק  האמונה  ליסוד  נוגע  בו  שקלקלו  החמור 

להוליד את בהירות האמונה המבדילה בין אור לחשך.
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אפילו  להאמין  ויכולים  תורה,  שנתן  עולם  בורא  שיש  להאמין  הצדיקים  דיכולים  פירושו: 
שמגיעים לתורה שבע"פ, שמדברים על כך שיהודי רואה התמימות ומחדש תורת אבות שהינם 

דברי אלקים חיים, מתקוממים הם בטומאתם וחושפים את מהות קליפתם שיש בה קעקוע של 

וראוי  זוך האמונה. דאיך אפשר לומר, כך יאמרו הארורים, שמה שיהודי יחדש הוא דבר ה' 

מי  של  הפרטי  מוחו  פרי  אנושי,  שכל  של  כשרון  אלא  כאן  אין  והרי  ממש,  תורה  של  ליחס 

שהגה את הדברים ברעיונו, ומה שייך לרומם הדבר ולהקדישו באמונה.

מאמינים בני מאמינים

ומי  לו כשרון מחדש,  נראה שמי שיש  עולם שבו  דרואים  גודל ההטעיה שבזה.  והבן  וראה 
גילויים  והשכל,  הגוף  ברעננות  התלוי  תורה  דבר  להוציא  שיכולה  עירנות  לו  יש  טוב  שישן 

חיצוניים שעומדים כ"כישוף" בפני "האותות והמופתים" של הקדושה, בפני אמיתת מציאות 

ה'אור' שאינו נתפס אלא בבהירות האמונה התמימה.

כי אמרו הצדיקים  ויעקב. דאם  יצחק  בני אברהם  בני מאמינים,  הינם מאמינים  יהודים  ברם 
שקשה למצא יהודי שפשוט מאמין )במה שצריך להאמין(, אין זה משום ריחוק הדבר שחקוק בעצם 

הוייתם. וממילא כשם שבעת הגאולה הראשונה האמינו )אותם שזכו( שכל הגילויים שמראה משה 

יכול  וַעַקר(, כך  - כח אנושי דל  והבל  )לאפוקי הכישוף שאינו אלא שוא  - דבר ה' שכולו חידוש  נפלא  נס  הם 

יהודי כיום לעמוד בתמימותו כנגד כל ההסברים וחזיונות השוא ולהבדיל ה'אור' לטובה, לומר 

בבהירות האמונה שמה שלמד הוא דבר ה', שמה שחידש כפי ערכו הוא חידוש נפלא שזכו 

ליה מן שמיא, וכן על זה הדרך בכל דבר ודבר. 

משה בכל דור

וכשם שמשה רבינו לימד אותם בעת ההיא במה ראוי להאמין, כך ראוי לזרע ישראל הדבוקים 
באתפשטותיה דמשה בכל דרא ודרא, להטות אוזן למה שלמדו הצדיקים ופשוט להאמין. דאם 

יש  יהודי  ויאמר שבכל  יכריז  ואם  הוא,  שכן  באמונה  לדעת   - יקר  שלי  הצדיק שהקצת  אמר 

נקודה שבה הוא בעצמו צדיק - להאמין כן. ואם יפליג לומר שהשי"ת מצפה על כל דבור תפלה 

שלי ורוצה שאבא לפניו שוב ושוב )מעבר לג' תפילות( להאמין ולהאמין ולהאמין. דהגם שכנגד כל 

כשבא  )בפרט  הכח  את  ליהודי  יש  מציאותי(,  )תהיה  עולם"  "יש  של  ה"כישוף"  מזדקר  הדברים  אלו 

בהתקשרות לצדיקים שנקראים "טוב" - 'אור'( להבדיל בין האור ובין החשך ולומר 'כן, אני מאמין'.

הבדלת אור וחושך

)בפרט שבו נתבאר כנ"ל הבירור הדק בין הקדושה להפך הקדושה שמצריך אמונה בהירה(,  בסוף התורה הנ"ל  והנה 
כתב רבינו ז"ל כך: "ולזכות לזה שיוכל להדמות אליו ית' להבדיל בין אור וחשך כנ"ל הוא ע"י 
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השגחה, היינו שיצא מטבעיות, שזה בחינת כלליות הקדושה, וזה זוכין ע"י אר"י, כי אר"י הוא 

כלליות הקדושה שבכל הקדושות, כי שם כל העשר קדושות, וע"כ נאמר באר"י 'תמיד עיני ה' 

אלקיך בה' )דברים כו(, 'השקיפה ממעון קדשך', וזה 'שויתי ה' לנגדי תמיד', היינו כשאני רוצה 

'לנגדי תמיד', היינו בבחינת אר"י, כמו שכתוב  להשתוות ולהדמות עצמי להשי"ת כנ"ל אזי 

במדרש )תהלים קה( 'אין תמיד אלא ארץ ישראל', שנאמר 'תמיד עיני ה' אלקיך בה'. 

תיבות  והשם הוא קמה, ראשי  בזה השם,  שיש שם שכשרוצין לעשות מלך משתמשים  ודע 
'השקיפה ממעון קדשך', וזה בחינת )דניאל ב( 'מהעדה מלכין ומהקב מלכין', וזה שנאמר ביוסף 

)בראשית לז( 'והנה קמה אלמתי'", ע"כ.

ותראה שבהיות אר"י בבחינת השגחה מובן דהחילוק שיש לה שייכות לבירור האמונה שבו 
מבדילים בין אור לחשך ומכירים האמת ומאמינים בה, מכל מקום יש לחשוף להטעים הדבר, 

ובפרט שצריך להבין מהו הענין הנ"ל וכן מהו השם קמה שממליכים בו מלכים )דנהי שהוא ראשי 

תיבות של 'השקיפה ממעון קדשך', אך כיצד שייך הדבר לנושא האמור(.

ארץ ישראל בזה העולם הגשמי

ולהבין נזכיר דברי רבינו ז"ל בעצמו במקום אחר )תורה קטז בתרא(: ספר שכשהיה בארץ ישראל, 
ישראל,  בארץ  שם  דירתם  וקבעו  אלו  ממדינות  שבאו  שם,  שהיו  החשובים  שם  לו  ספרו 

ישראל  לעצמן, שארץ  לציר  יכולים  היו  לא  ישראל,  בארץ  לו, שקדם שהיו  וספרו  כמפרסם. 

גדל קדשת  לפי  לגמרי,  עולם אחר  ישראל הוא  סוברים שארץ  והיו  בזה העולם,  היא עומדת 

ארץ ישראל המבאר בספרים. ומפרש בתורתנו הקדושה מעלת קדשת ארץ ישראל כמה וכמה 

פעמים, והתורה בעצמה מפרשת כל גבולי ארץ ישראל לגדל מעלתה וקדשתה העצום והנורא 

מאד מאד. 

על כן לא היו יכולין לציר לעצמן בעיניהם, שארץ ישראל יהיה בזה העולם, עד אשר באו לשם 
וראו, שארץ ישראל היא בזה העולם ממש. כי באמת ארץ ישראל הוא כמו מדינות אלו ממש, 

ועפר ארץ ישראל הוא במראה ודמות כמו עפר מדינות אלו ממש. כי מה שמביאין לפעמים 

עפר לבן משם זהו רק במקומות פרטיים, וגם במדינה זו נמצא עפר לבן ועפר של נתר בכמה 

מקומות, אבל עקר העפר בארץ ישראל הוא כמו עפר מדינות אלו ממש. 

כי באמת בדמות ותמונה אין חלוק כלל בין ארץ ישראל ובין שאר מדינות, להבדיל, ואף על פי 
כן היא קדושה מאד מאד בתכלית הקדשה עצומה ונוראה מאד. אשרי הזוכה להלך שם אפילו 

ארבע אמות וכו', כאשר הפליגו רבותינו, זכרונם לברכה וכל הספרים בעצם קדשתה הגדולה 
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אדם  ענינים, שבני  לכמה  מאד  נצרך  ענין  הוא  כי  זאת,  לברכה,  זכרונו  רבנו,  וספר  והנוראה. 

נבוכים בהם בטעותים. 

כי יש טועים סוברים, שצריכין להכיר את הצדיק או שאר דבר שבקדשה להכירו בפניו בצלמו 
ודמותו, שיהיה משנה בדמותו ובתנועותיו דיקא, ובאמת לא כן הוא. 

אחר  ענין  הוא  כן  פי  על  ואף  שנוי,  שום  בו  ואין  האנשים  ככל  וצלם  בדמות  הוא  הצדיק  כי 
לברכה,  זכרונו  רבנו,  שאמר  כמו  לאמתו,  באמת  כלל  בדמותו  אינם  אדם  בני  ושארי  לגמרי, 

שאיש הכשר נדמה, שהולך עם כרכשות ודקין כמו שאר בני אדם, ואף על פי כן הוא ענין אחר 

לגמרי. 

ובחינותיה.  עניניה  בכל  ארצות  משאר  לגמרי  ומפרשת  מבדלת  היא  באמת  ישראל  ארץ  וכן 
ואמר רבנו, זכרונו לברכה, שארץ ישראל יש לה רקיע אחר משאר ארצות, וכמובן בזהר הקדוש 

)פרשת תרומה(, אך אף על פי כן בגשמיות לפי מראה עיני האדם אין רואים שום שנוי בין ארץ 

ישראל לשאר ארצות, כי אם מי שזוכה להאמין בקדשתה, יכול להבחין קצת ההפרש. 

כמו כן הצדיק והאנשים כשרים לערך שאר העולם, שבאמת הם דומים בכל תנועותיהם כשאר 
בני אדם בדמותם וצלמם, ואין ביניהם הפרש בגשמיות לכל מראה עיני בשר, ואף על פי כן 

באמת לאמתו אנו מאמינים שהם מפרשים ומבדלים לגמרי. כי איש כשר הוא ענין אחר לגמרי 

כנ"ל, מכל שכן הצדיקים האמתיים. וענין זה נצרך לכמה ענינים, והבן זה מאד.

נסיון הפלגת המעלה

ותראה שהקושי שאותו רבינו ז"ל בא להמתיק הוא מענין הנסיון הנ"ל שדברנו בו. דיש מושג 
שנקרא אר"י שהתורה והספה"ק כל כך הפליגו במעלתה, והמתבונן בה, אף מ"החשובים שהיו 

שם", איננו רואה כי אם ארץ בעלמא, כדוגמת שאר הארצות, אין לכאורה שום הפרש. ויש את 

מושג הצדיק שמפליגים בו יותר ויותר, וכנגד מה שמצפים לראות חידוש שנתפס בעין בשר, 

אין מבחינים בעין בשר כי אם באדם כשאר האנשים.

לפי  דבאמת  האמת.  ולהודיע  האמת  להנחיל  האמונה  יסודי  את  ז"ל  רבינו  פותח  זה  דכלפי 
מראה עיני בשר אין לבקש למצא הפרש כלל, לא בין אר"י שדומה לשאר הארצות, ולא בין 

מופרשים  שהם  מאמינים  אנו  לאמיתו  באמת  כן  פי  על  ש"אף  אלא  האנשים.  לשאר  הצדיק 

האמונה  מצד  דרק  אר"י,  לגבי  וכן  לגמרי",  אחר  ענין  הוא  כשר  איש  כי  לגמרי,  ומובדלים 

הפשוטה אפשר להכיר ש"באמת היא מובדלת ומופרשת לגמרי משאר הארצות".
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ארץ ישראל השגחה שבה

ונחזור אם כך להא דהעמיד רבינו ז"ל את ענין ארץ ישראל וההשגחה שבה כמפתח להבדיל 
בו בין האור לחשך, בין מעשי הצדיקים למעשי הרשעים שלכאורה אין הפרש ניכר ביניהם )מצד 

החידוש וכנ"ל(. דמעתה יובן שדיקא ע"י ארץ ישראל שנראית בעיני בשר כשאר הארצות, ואעפ"כ 

מובדלת בהשגחתה בודאי משאר הארצות, מקבלים את כח ההבחנה של עין האמונה הבהירה. 

דמתוך שמדובר לכאורה במציאות "גשמית" שיש בה חרישה וזריעה וכו' )ואף חיי הרוח שבה אינם 

מסומנים בחיצוניות משאר ארצות(, יש בסגולתה להעניק את בהירות האמונה שהינה חוט השערה בין 

בין  ידה להפסיק לשפוט את המציאות מתוך השוואה חיצונית  - ד'מתרגלים' על  אור לחשך 

דבר לדבר )מה שמהווה כנ"ל את טשוש הבירור בין אור לחשך(.

השקיפה ממעון קדשך

עשרת  לענין  האמורה  הקדושה  כלליות  את  ז"ל  רבינו  קישר  מדוע  גם  כן  אם  ומתיישב 
הקדושות שיש בה. דהבן שאותה מבוכה שיש כשמנסים למצא הבדלה לטובה באר"י על פני 

לה  ארץ שיש  מי שיקבל שיש  דגם  עצמה.  אר"י  בתוך  אף  ביתר שאת  קיימת  הארצות,  שאר 

מעלה מסוימת, אם יבא מצד עיני בשר, לא יוכל לקבל שבאותו פיסת קרקע יש חילוק בין זה 

לזה בקוים מבדילים של חוט השערה, דאומרים שעד כאן יש קדושה כזו, ומכאן ואילך קדושה 

יתירה, עד כי מציינים שבעשרים אמות מסוימות יש קדושה לעילא ולעילא.

אלא שדיקא בזה ניכרת הבחינה של "השקיפה ממעון קדשך מן השמים", של "עיני ה' אלקיך 
הקדושה"  "כלליות  בענין  מתבטא  ההשגחה  שסוד  מבינים  שבו  הקדושה  יסוד  והיינו  בה", 

דיקא, להכיר באמונה שאכן כן, יש הפרש בין קדושה זו לקדושה זו, כל שכן שיש הפרש בין 

שאר ארצות לארץ ישראל שהיא ענין אחר לגמרי, וכן בכל דבר ודבר בחיי היהודי שהפותח 

והסוגר שלו הוא אמונה, פשוט להאמין.

קמה אלמתי

ובכל זה יומתק הא דחתם רבינו ז"ל את התורה בענין השם הקדוש שמקימים בו מלך והסמיכו 
על הכתוב "השקיפה ממעון קדשך", ו"קמה אלמתי" האמור ביוסף. דתראה בפשטות שלכל 

הנ"ל נצרכים כאשר באים להמליך מלך על ישראל, להעניק ליהודי מסוים מנהיגות שמבדילה 

אותו במידת מה משאר אחיו.

דאם ענין השררה היה חיצוני בעלמא, כמו שמוצאים אצל הגויים שפלוני משתרר בחינם הגם 
שהינו פחות, לא היה קשה הדבר. אך היות והתורה אומרת "שום תשים עליך מלך", דצריך 
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ושאר  שנראה  אדם  לקחת  אפשר  דאיך  הנ"ל,  הקושי  מתעורר  עליך",  אימתו  "שתהא  באמת 

אנשים ולהחליט לפתע שהוא הלב של ישראל או צנור משפיע שבו הכל תלוי, והרי נראה הוא 

שוה לגמרי לשאר האנשים.

שמתעלם  )מלכות(  האמונה  כח  את  נכון  לעורר  הוא  קמה  של  הקדוש  השם  מסגולות  אלא 
בתמימות הראויה מכל הקושיות שנובעות מההשוואה החיצונית, דממילא אפשר ע"י זה דיקא 

להמליך מלך ולהאמין במה שראוי להאמין, ולהכיר בהפלגת מעלת הצדיק שנאמר בו "קמה 

אלמתי" )דהגם שיש שאלות כגון "המלך תמלך עלינו וגו'", דלא מבחינים במעלתו, האמונה הפשוטה מבררת שהוא ענין אחר 

לגמרי(.

לא עברתי ממצותיך

והיות וזכינו למשמש קצת בתורת רבינו ז"ל ולמצא בה טעם, יש להטעים הא דהביא הפסוק 
עוסק  וגו'"  ל"השקיפה  הקודם  הפסוק  דהנה  הנ"ל.  היסוד  לגבי  קדשך"  ממעון  "השקיפה 

בוידוי מעשרות שבו היהודי מגיע לפני ה' ואומר שעשה כראוי - "בערתי הקדש מן הבית וגם 

נתתיו ללוי וכו' ככל מצותך אשר צותני לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי וכו' שמעתי בקול ה' 

אלקי עשיתי ככל אשר צותני" )דברים כו, יג-יד(. ותכף אחרי זה כתוב "השקיפה ממעון קדשך מן 

השמים וברך וגו'", וכתב רש"י ז"ל )ד"ה השקיפה ממעון קדשך( "עשינו מה שגזרת עלינו עשה אתה 

מה שעליך לעשות שאמרת 'אם בחקתי תלכו ונתתי גשמכם בעתם'".

ולהבין נקדים מענין הנ"ל, דאחרי שדברנו בכלליות על הקושי להאמין בדברים שהמציאות 
נותנת להם פשר אחר ומכחישה אותם, והבאנו מספר דוגמאות )כגון הקושי להאמין באר"י, בצדיק, בתורה 

שבע"פ(, נתבונן לרגע בביטוי מהותי של ענין זה - סוד המבט ה"חיובי" שהעמידו צדיקים כרצון 

ה', בחינת "ישראל אשר בך אתפאר". נבאר.

דהנה אין לך אדם שלא יוכל להתחבר למושג של חשבון נפש נוקב שבו מוצא הוא מגרעות 
כדומה,  או  שמים  ביראת  חסרון  משום  אלא  זה  יהיה  לא  כן  יעשה  שלא  מי  דאפילו  בעצמו, 

אך עצם הדבר מתיישב עם השכל והטבע האנושי, פוק חזי חולי ה"רדיפה עצמית" שאין לך 

כמעט מי שלא נדבק בו.

קמה להמליך

ואמנם הצדיקים באים ואומרים לאדם שומה עליך לשמוח במה שאתה, במה שזכית לעשות, 
אני  "וטובה  ולומר  בתמימות  השי"ת  לפני  לעמוד  מסוגל  להיות  אתה  צריך  בזקן,  בציצית, 

בעיניו". וכאן מתעורר הנסיון והקושי מהסוג הנ"ל, כאן עיני הבשר ששופטות בשכל אנושי 
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מסרבות לקבל את הדברים. דמעבר לקושי להכיר סוף סוף שעשיתי משהו טוב, אף אם יצביעו 

זהו  והרי  יאמר  שחרית,  להתפלל  זכית  לדוגמא  לו  ויאמרו  מסוימת  טובה  נקודה  על  לאדם 

מעשה סתום שכמוהו עושים כולם, איך אוכל להתפאר כביכול לפני השי"ת בדבר שכזה.

במה  להאמין  בתמימות,  "להמליך"  שלו  היכולת  האדם,  של  קמה  השם  כח  יבחן  אם  וכאן 
שצריך להאמין, דמה לך מתרשל בהתחזקות אם זהו הדבר שעליו צוה ה', האמת שהורה בפי 

עבדיו הצדיקים שראוי להאמין בה ולקיימה בפשיטות.

ומתחילים אם כן להבין את החידוש הנפלא שיש בוידוי מעשרות, פשוט אמנם, אבל נפלא 
המבט  את  להשליך  שלו,  החכמות  את  להשליך  ואחד  אחד  לכל  מצוה  התורה  דכאן  ותמים. 

החיצוני המגושם שלו, ולבא ולעמוד ולהתפאר לפני ה' בכל אותם דברים טובים שעשה. ואם 

אמנם מדובר בדברים שהינו שוה בהם לכל ישראל שמקיימים הלכות אלו, זהו גופא מהחידוש 

שקונה הוא בזה בנפשו, להבדיל )בערכין( בין אור לחשך ולהאמין שהטוב שהוא עשה הוא טוב 

יחודי שאין כדוגמתו, והא ראיה שהשי"ת צוה עליו לבא "ולהתפאר".

גזרת עלי

וזהו אם כן שכתוב מיד "השקיפה ממעון קדשך וגו'" שכתב בו כנ"ל רש"י ז"ל "עשינו מה 
שגזרת עלינו וכו'". דהפשט אמנם נשאר במקומו, אך שמעינן בהנ"ל שיש כאן לקח טוב נוסף 

בגזירת  ולקיים  ולבא  זוכה להשליך את המושכל הראשון שלו,  בין השורות. דאחרי שיהודי 

מלך וידוי מעשרות, יכול הוא כביכול לומר להשי"ת: עשינו מה שגזרת עלינו. אני מצד עצמי 

לא הייתי מדבר על המעשים הטובים הפשוטים שעשיתי שאינני רואה בהם כל חן, נח היה לי 

להתודות על הפגמים שאין להם סוף. אבל אתה 'גזרת עלי', אתה אמרתי לי לעשות כך וצוית 

אותי אם כן להאמין שכן עשיתי טוב. ואם כן אבי שבשמים "עשה אתה מה שעליך לעשות 

וכו'" - "השקיפה ממעון קדשך מן השמים", תעורר בנו את כח השם קמה כדי שנוכל לחיות 

כך תמיד, להמליך מלכים ולהאמין בצדיקים ובארץ ישראל ובכל מה שתגזור עלינו להאמין, 

בפשיטות ותמימות.

שויתי ה' לנגדי תמיד

ורמז נרמוז במה שאפשר אולי לומר לגבי מה שהלביש רבינו ז"ל את המפתח הנ"ל של אר"י 
בכתוב "שויתי ה' לנגדי תמיד", דביאר כנ"ל ש"כשאני רוצה להשוות ולהדמות עצמי להשי"ת 

אזי 'לנגדי תמיד'". דהנה ע"פ כל הנ"ל נמצא ששורש הקלקול, הדבר שמטשטש את האמונה 

בטוב )במה שראוי להאמין(, הוא היות האדם נוטה להתבונן בעיני בשר ולהשוות תמיד בין תבנית 
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ישראל  בין  להשוות  לכישוף.  ומופתים  אותות  בין  להשוות  בשכלו.  שנתפסים  כפי  הדברים 

לעמים. להשוות בין ישראל לשאר ארצות, וכן על זה הדרך. 

רוצה  כ"כשאני  כנ"ל  שנדרש  )מה  דיקא  לנגדי"  ה'  "שויתי  אומרים  הדבר  שבהמתקת  מובן  וממילא 

להשוות את עצמי להשי"ת וכו'"(. והיינו דכביכול אומרים ליהודי הרף לך מכל אותם השוואות עקרות 

שהנכם  ולומר  השני  לבין  בינך  להשוות  במקום  הפשוטה.  מהאמונה  אותך  מבלבלות  שרק 

סוד  "לנגדך תמיד", עם  שוים, תעסוק ב"להשוות את עצמך להשי"ת", תתחיל להתעסק עם 

ארץ ישראל שמונח בו המפתח לחיי אמונה של יהודי, הכל כנ"ל.

הבטחה לאבותינו

באמונה  להאמין  כנ"ל  נצרכים  דהיו  במצרים,  שהיה  והנסיון  הקושי  בביאור  לעיל  פתחנו 

יובן  דאר"י,  ההשגחה  סוד  את  שהבאנו  ואחרי  בו.  רק  שיש  בחידוש  שראוי,  במה  פשוטה 

זוכר את האבות ואת  להפליא הא דמצינו דשוב ושוב השי"ת חזר ואמר למשה רבינו שהוא 

הם  שהיו  הפשוטה  האמונה  את  מבטאים  עצמם  מצד  דהאבות  אר"י.  את  להם  שהבטיח  מה 

הארץ  את  להזכרתם  מסמיכים  וכאשר  העמים(.  של  הבלבול  )בתוך  כראוי  בה  שאחזו  הראשונים 

שהובטחה להם, אין לך ביטוי מובהק מזה לענין ההשגחה שרוצים לעורר )"לנגדי תמיד"(, והיינו 

הכח שכל כך היה נצרך אז במצרים, למען יאמינו העם, יאמינו ויגאלו.

על שני הסעיפים

ואמרנו שנסיון זה חוזר ונשנה ביתר שאת לקראת הגאולה האחרונה נימא בה מלתא,  והיות 

)מלבד  הזו  ההכנה  לבשר, מה פשר  יבא  הנביא  צריך שאליהו  הגאולה  דקודם  הא  קצת  להבין 

שהרי  המנחה  בתפלת  זהיר  אדם  יהא  "לעולם  ו:(:  )ברכות  הגמרא  דברי  ונקדים  שבענין(.  הסודות 

אליהו לא נענה אלא בתפלת המנחה שנאמר 'ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא וגו', 'ענני 

ה' ענני', 'ענני' שתרד אש מן השמים ויענני' שלא יאמרו מעשה כשפים הם", ע"כ.

ה'  "ענני  של  )שנענתה(  התפלה  כח  את  יש  הנביא  שלאליהו  ותראה  אלו  חז"ל  בדברי  דדו"ק 

מעשה  יאמרו  ש"לא  לכך  שדואג  אלא  השגחה,  וגילוי  ישועה  הוא  שממשיך  רק  דלא  ענני", 

)למה  המוטעות  ההשוואות  כנגד  האמונה  בירור  של  הנ"ל  הנקודה  ממש  והיינו  הם,  כשפים" 

שנראה כדומה(, להפקיע בזה את השיבוש שבו "פוסחים על שני הסעיפים" )עיין שם בפרשת נביאי הבעל( 

מבלי להאמין בפשטות באמת היחידה שבה ורק בה ראוי להאמין.
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ענני ה' ענני

וזהו אם כן שסמוך לגאולה אליהו דיקא צריך לבא לבשר, להכין את נשמות ישראל לגאולת 
שראוי  נפלאים  דברים  ויהיו  אפשר  כולם,  של  ה'טבעית'  הנטיה  על  הדבר  יניחו  דאם  עולם. 

נר  "ערכתי  החסידות,  הארת  )בסוד  הגאולה  מהלך  ]לקראת  בתמימות  אחריהם  ולנטות  בהם  להאמין 

ה"כישוף"  עולם", מחמת  "יש  המוטעית, מחמת התפיסה של  אך מחמת ההשואה  למשיחי"([, 

ולכך  ל'כשוף'.  'נס'  בין  מה  בהם  יתברר  שלא  האמת,  את  יזהו  שלא  יהודים  יהיו  המטעה, 

בחמלת ה' עלינו שולח הוא את אליהו הנביא שזועק "ענני ה' ענני" ונענה - שממשיך לישראל 

את כח האמונה שהינו המפתח לכל טוב, דאין ישראל נגאלים אלא בזכות האמונה1.

  ****

1 רואים שכאשר רבינו ז"ל חיפש דוגמא של כישוף שעומד כביכול בשוה כנגד הקדושה, נקט את הדוגמא של בלעם שעף באויר בדומה לפנחס. והיות ופנחס הוא אליהו )?(, אפשר 
שלא בכדי התיקון הוא שאליהו דיקא יברר את הדבר ויפקיע הכישוף, ואכמ"ל.
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"מן המים משתיהו"
הכל סביב מים

צורך בבינה יתירה כדי להבחין שענין המים הינו מהותי בכל הסוגיא של פרעה ומצרים  אין 
ויציאת מצרים, דפרעה חלם שעומד על המים, ונקרא "התנין הגדול הרובץ בתוך יאריו" )יחזקאל 

כט, ג(, וזורק תינוקות למים, והע"ז של מצרים שלקתה תחילה היא הנילוס של מצרים, וכשיצאו 

ישראל לחירות עברו באמצע ונטבעו המצרים במים, דו"ק ותמצא. 

וניכר הדבר ביותר בשורש הויית הגואל שעמד להם לישראל להוציאם ממצרים, דמצינו שלא 
נקרא משה רבינו כן אלא משום "כי מן המים משיתיהו" )שמות ב, י(. דאותו שם שלא ניתן אלא 

ע"י בתיה בת פרעה, ושנגזר ממאורע שהיה ניתן לייחסו על פניו לפרט ואמצעי בעלמא )שהוציאה 

הנבראים,  מבחר  של  המהות  את  נאמנה  כמתאר  לנצח  שנחקק  הוא  אותו(,  לגדל  כדי  המים  מן  אותו 

ללמדך שבהכרח ענין המים צופן בחובו את הסוד והיסוד של כל הבירור שהונח שם בשורש 

הגלות )שהוא גם שורש הגאולה(.

פליאה בדבר שימת משה במקום הסכנה

דמלבד  המים.  מן  שנמשה  דמשה  הנ"ל  בשורש  יותר  לדקדק  נקדים  הענין  כלליות  ומלבד 
שצריכים כנ"ל להבין הפלגת התורה )והמדרשים( בשם זה שהינו לכאורה בערך של 'פרט', גוף 

הענין בפשטות הינו מוקשה. דהרי אותו הזמן שבו הושלך משה אל המים היה עת גזירה על 

ישראל שבו השליכו המצרים את זכריהם ליאור, וממילא כיון שהיה חפצם להציל את משה 

ולהחיותו, היו לכאורה צריכים לתיתו במדבר או בכל מקום אחר שיש בו צד כלשהו של הצלה, 

ולא להניחו ביאור שהיה אז כולו בחזקת סכנה.

והיינו דיש כאן שאלה שורשית ולא רק מעשית - מחמת שאז נהגו להשליך לים ושמרו שם. 
למקום  שנדבק  הרוחני  החשש  מצד  המאורע  כעין  על  גזירה  של  מושג  בחז"ל  הרי  דמצינו 

שאירע בו קלקול, ואף כאן היו מי היאור מקום הסכנה. 

דהדבר כה ברור, להיות מי היאור מקום הקלקול ממש, עד כי איתא בגמרא שאצטגניני פרעה 
ראו סימנים שמושיען של ישראל ילקה על המים )ולכן גזרו להשליך לים את כל הזכרים, וכיון שהושלך משה 

למים אמרו "תו לא חזינן ההוא סימנא", וביאר רש"י ז"ל )ד"ה דשדיוהו למשה במים( "כל זמן שהיה ביאור אין לקות 

גדולה מזו ובטלה סימן של לקיה". הרי ששימתו במים היתה בבחינת "אין לקות גדולה מזו", 

כאילו בפועל לקה ממש, וקשה אם כן מדוע שמוהו מציליו במקום הלקות הגדולה.
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הבירור של החכמה בסוד העינים

הגאולה  דנתבאר שכל  בעין",  "עין  בסוד  הקודמת  בו בפרשה  נזכיר ממה שהארכנו  ולהבין 
שנגזרה מתוך תשלום הבירור כידוע, היתה בבחינת החכמה שהיא בסוד העינים, דעל זה נאמר 

"כולהו בחכמה איתברירו", עיין שם. ועתה תראה שבאותה העת שבה היה משה נתון ביאור 

במצב ש"אין לך לקות גדולה מזה", היתה מרים עומדת ומביטה בענינו - "ותתצב אחתו מרחק 

לדעה מה יעשה לו" )שם ב, ד(, מה שמרמז כדאיתא בזהר הקדוש ובאר"י ז"ל )ח"ב יב:, ע"ח של"ב 

א( לסוד החכמה, "מרחוק ה' נראה לי" )ירמיה לא, ב, ועיין סוטה יא.(. ומבחינים אם כן שסוד החכמה 

שנרמז כאן בענין הצלת גואלם של ישראל לא הונח רק בכלליות ענין החכמה, אלא הדגישה 

כנגד  מרחוק,  עומדת  היתה  ד(,  ז,  )משלי  את"  אחתי  לחכמה  "אמר  בחינת  ש"אחתו",  התורה 

הבחינה המסוימת של "מרחוק ה' נראה לי".

הגדרת הבירור בחכמה

ולפתוח הענין המסוים )בחכמה( של "מרחוק ה' נראה לי", והא דשייך הוא דוקא לעמידת מרים 
של  דבחלוקה  ז"ל,  האר"י  מרן  דברי  את  נציג  משה,  בענין  יעלה  מה  להסתכל  העת  באותה 

דצח"מ כנגד אבי"ע לימד שהמים הם כנגד אצילות, בחינת חכמה.

אתברירו",  בחכמה  "כולהו  של  הנ"ל  המושג  תמיד  שגור  הבירורים  סוד  בכל  דהנה  ויובן 
דכפי שהארכנו )וידוע(, ע"י ההסתכלות בעין, ע"י כח החכמה, מבררים את הדבר מצד הנקודה 

הפנימית שלו, להעמיד אותו על תכליתו, זה פשוט.

דלפי  הבירור.  עומק  של  החכמה  הגדרת  בשורש  הוא  אליו  לב  לשים  שצריך  מה  ואמנם 
שמדברים בד"כ על כך שמבחינים בסוד החכמה בשורש הדבר, בנקודה הפנימית שלו וענינו, 

יכול להווצר הרושם שעיקר הדבר הוא בתפיסת הדבר לאשורו מצד המסתכל, באופן שתאמר 

שזה שזכה לכך אין כמעט דבר נעלם ממנו, דחותר הוא הרי ל'תוך' הדבר, למהותו.

"מרחוק ה' נראה לי"

באמיתתה  מתגלה  "אחתי"(,  כנ"ל  )הנקראת  החכמה  דאין  לי",  נראה  ה'  ש"מרחוק  היא  האמת  אך 
אלא באופן של "ותתצב אחתו מרחוק". והיינו דהגם שהחכמה )ע"י העינים( היא המבררת, דע"י 

דיקא יעמוד הדבר על צביונו )לבסוף(, מכל מקום עקר ושורש הדבר אינו נגזר מחמת שמעקרא 

תופסים ומבינים את פרטי הפרטים ואת החשבון המוליך מההוה הנעלם אל גילוי פרי הבירור, 

)היות ה"אחכמה" תלוי ב"והיא רחוקה ממני"( מלמד  אלא )בבחינה מסוימת( להפך. דהיות ה' נראה "מרחוק" 

זה  הוא  הגאולה,  אור  את  ומוליד  שמפענח  החכמה  בסוד  הבירור,  במפתח  שהאוחז  כך  על 
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שמסוגל לעמוד "מרחוק", מבלי שיש רמז אפילו לדרך ונתיב שדרכם תבא הישועה, שדרכם 

יבא הפענוח של ההעלם וההסתרה ששולטים כעת. 

וזאת ע"י שכ'חכם שהינו מבין מדעתו' )עיין בחגיגה פ"ב מ"א(, מבין מרחוק ויודע נאמנה שגילוי 

כבוד מלכותו שזור כאן בודאי, יתגלה כאן בודאי, אין בכך שום ספק, וכל השאלה אם כן אינה 

אלא 'איך'. וממילא משליך הוא את ה'איך' הזה על מלך הכבוד ית' שישים בים דרך, שימשיך 

מן ההעלם את האור כי טוב.

]והיינו דהגם שרואים שההולך במהלך סוד החכמה נפתחים עיניו לראות פלאות ואף מבין, 

אך היינו משום יכולתו לעמוד "מרחוק", למשוך עצמו לאחור ולצפות ולראות מה יעשה ה', 

מה יגלה, איך ומתי, דממילא נעשה כלי למה שמציץ עליו בעל הבירה ומראה לו ניצוצי גאולה 

הקמים בפאר מתוך ההפיכה, בכלל ובפרט )והמבין יבין דאין כאן בהכרח שאלה של 'מרחק' 

יפענח הצדיק את  זמן ארוך. דאפשר שבבחינת "בחכמה איתברירו"  שמתרגם בפועל כמשך 

הניצוץ בין רגע, אלא שהמהלך הפנימי מצדו יהיה ה"חכם" שמביא לכך ש'מבין מדעתו', סוד 

לבעל  ה'איך'  ברורה שמשאירה את  בראיה  "מרחוק",  החכמה שבו מסגל את הכח להסתכל 

הבירה[.

בי"ע דאצילות

והנה המכוון בתיקון העולמות בגילוי כבוד מלכותו ית' הוא להמשיך השראת אצילות )חכמה( 

בבי"ע, או בלשון אחרת לגלות שכל המציאות, אף זו שבעולמות התחתונים, אף זו שבהסתרות 

כשמבררים  החכמה,  בסוד  שנפעל  מה  דאצילות,  בי"ע  אלא  אינה  קשות,  היותר  וההעלמות 

"מרחוק" את כל מה שברא בעל הבירה "בראשית" - "בחכמתא" )לשון התרגום(.

הקיום של 'בחכמה אתברירו' ע"י מים

פרעה  של  הענינים  בכל  ושוב  שוב  כנ"ל  חוזר  המים  יסוד  מדוע  להבין  מתחילים  וממילא 

סוד  עסקינן,  לדורות  הבירורים  שבשורש  משום  דיקא  דבאמת  רבינו.  משה  ולהבדיל  מצרים 

המים  יסוד  לכך  בבי"ע,  אצילות  של  הגילוי  את  בה  משרים  בעינים  נכון  שבשימוש  החכמה 

)שהינו כנ"ל בבחינת אצילות( הוא הנצב ביסוד הפרשות האלו שמספרות איך התקיים בשורש "בחכמה 

אתברירו".



-יט-    /הילבביבמים

מרים ראתה שהגם שלא יודעים את פרטי ה'איך' בודאי יהיה טוב

ומאחר והחכמה אינה פועלת פעולתה המבררת אלא "מרחוק" )דזהו הגילוי המוכיח את הבהירות שבה 
 - חכמה  )כנגד  מים  של  ענינים  אלו  אי  שיהיו  בכך  סגי  לא  לכך  ספק(,  בלי  טוב,  יהיה  בודאי  שבסוף  יודעים 

אצילות( בפרשה. אלא בדוגמא דהא דאמרינן שבעל תשובה )חזרה לשורש( אינו אלא דוקא באותה 

אף  הקלקול,  בו  שאירע  הסבוך  המצב  ומתוך  בתוך  פו:(,  יומא  )עיין  וזמן  מקום  ובאותו  אשה 

בירור החכמה באופן השורשי לא יהיה אלא מתוך תקף ההעלמה הנאחז במים, באופן לא רק 

יהיו כביכול סיבת הקלקלה  יראו כ'רחוקים', אלא שהמים  גילוי טוב  שהגאולה או שמץ של 

)בחכמה( "מרחוק"  ומקום הלקות, דאו אז יהיה הדבר תלוי ועומד, לאפשר למי שיודע לעמוד 

לברר באופן היותר שורשי, להראות שכשמשליכים את ה'איך' על הבורא ית', הגאולה והגואל 

יכולים לקום באורח פלא מתוך המים דיקא. והיינו אם כן סוד "מן המים משתיהו, שהתגלה 

ע"י "ותתצב אחתו מרחוק", ע"י מרים הצדקת שהשכילה לעמוד ברחוק ולהביט מתוך ודאות 

שבודאי יהיה טוב, בודאי יגמור השי"ת לטובה למען שמו ועמו.

להמתיק מר במר

והנה לאחר שנבקע ים החכמה בפני ישראל ועברו במים, ואמרו שירה על המים, כתוב "ויבאו 
מרתה ולא יכלו לשתת מים ממרה כי מרים הם וגו'" )שם טו, כג(. וכמו שכתוב אחרי זה המצב 

היה כה קשה עד כי לשמע תלונת העם לא היה למשה לעשות דבר מלבד "ויצעק אל ה'", דאף 

הוא לא ידע מה יהיה פתרון המרירות, אלא שמתוך פנייתו אל ה' כתיב תכף "וירהו עץ וישלך 

אל המים וימתקו המים" )שם כה(, דכדאיתא בחז"ל היה זה עץ מר, ונתגלו שם פלאות השי"ת 

הממתיק מר במר )עיין ש"ר פרשה כג פסקה ג(.

לברר בנקודת התורפה

)מים(,  בחכמה  להתעסק  אדם  ויוכל  שיש  דתראה  הנ"ל.  מענין  שהוא  גדול  לימוד  מכאן  ויש 
ולברר בחכמה, ואף לזכות להשגות שבהם פותח הוא פה לומר שירה בחכמה, אך היינו )במידת 

מה( רק בגילוי המים שיכול להבחין בהם בשביל ונתיב למיתוק הנרצה, לגילוי כבוד שמים או 

המשכת ישועת ישראל, באופן שכאשר יגיע למקום שבו המים "מרים הם", מבלי יכולת להבין 

אפס קצהו של מהלך תכליתי להמתיק הדבר, יהיה נבוך ויפול מהחכמה.

וזהו שהחותם של קריעת ים סוף היה הנסיון במי מרה, ללמד ולהודיע שעומק הבירור בסוד 
מיהו  יבחן  דשם  ביותר,  הסתום  ביותר,  המר  ביותר,  הקשה  במקום  דיקא  הוא  )מים(  החכמה 

החכם ומבין מדעתו שלא יתלונן ויסוג, אלא יעמוד מרחוק ויצפה לישועת ה' )או יתפלל ויצעק אל 

ה' בהכנעה הנכונה שאין בה מדחיקת הקץ(, בדומיא דמשה שבפנייתו אל השי"ת המשיך התגלות בבחינת 
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'באותה אשה באותו מקום באותו זמן' )בסוד התשובה הנ"ל שחוזרים בו לשורש בעין חכמה(, להווכח שבסוד 

החכמה נמתק מר במר, בנקודת התורף בעצמה.

הכח לעמוד מרחוק

ותראה שהאותיות של "כי מרים הם" האותיות של שמה של ִמְרַים, ויש במשמעותם מר ים )מים 
מרים(. ובהנ"ל אין כאן רמז בעלמא אלא התגלות של בחינתה ממש, דזהו כנ"ל שבעת שהושלך 

ידעה  יאוש,  ולאחר  נהר"  "שטפו  בבחינת  הוי  פניו  שעל  מה  הגדולה,  הלקות  למקום  משה 

והיינו לעמוד "מרחוק"  כאחות משה לקיים את סוד החכמה של "אמור לחכמה אחתי את", 

)ולהשליך את ה"איך" על השי"ת(, להבין שהמצב הזה של מרירות דמרירות צופן בחובו את עומק גילוי 

הם  הישועה  וסתימת  הפשר  באופן שהעדר  דאצילות,  דחכמה  חכמה  עלמא,  בהאי  האצילות 

החכם  בדעת  המתלבשת  עילאה  לחכמה  הכלי  את  להכין  הנצרך,  ה'מרחק'  את  שיהוו  דיקא 

ומבין מדעתו - להביט מרחוק ולברר עד ש"יורהו ה' עץ", עד שימתקו המים לעין כל )עד שיחיה 

ויקום משה הגואל(.

'לדעת מה יהא בסוף נבואתה'

ונפלא מאד לראות שענין נכבד זה מתגלה כמעט בפשוטו של מקרא, ע"פ עיניהם של חז"ל 
הקדושים שהעמידונו על האמת. דהנה ביארנו לעיל שמצד כלליות ישראל לא היה די במעבר 

בים סוף, ואף לא באמירת שירה בחכמה והשגות, דהיה צורך לבסס את עיקר ותכלית החכמה 

)אעפ"כ( לראות בעין חכמה  ומשכילים  ונתיב,  דרך  בו  רואים  דיקא במקום שלא  כנ"ל  שתבחן 

שודאי וודאי יהיה טוב, יגמור השי"ת כרצונו להמתיק.

ואמנם כפי שנבאר בסמוך כל זה הוא מצד כלליות ישראל, אך לגבי מרים עצמה שכבר נודעה 
כנ"ל בכוחה להתייצב "מרחוק", היה ניכר סוד שלימות בירור החכמה כבר בעת השירה על 

הים. דהנה אחרי שסיימו כל ישראל לומר שירה, נאמר "ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את 

התף בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחלת". 

)מדוע יחסוה דוקא לאהרן ולא למשה(, איתא  מה שיש לדקדק במושג של "הנביאה אחות אהרן"  ועל 
שתלד  אמי  עתידה  ואומרת  אהרן  אחות  כשהיא  מתנבאה  שהיתה  "מלמד  יב:(:  )סוטה  בגמרא 

דבעת  כלל,  פשוט  הדבר  היה  שלא  לבאר  הגמרא  שם  והמשיכה  ישראל",  את  שמושיע  בן 

שהטילוהו למשה ליאור עמד אביה וטפחה על ראשה באמרו "היכן נביאותיך", וסיימה שם 

יהיה  מה  לידע  לו',  יעשה  מה  לדעה  מרחוק  אחותו  'ותתצב  דכתיב  "והיינו  באומרה  הגמרא 

בסוף נבואתה".
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הרי לן שסוד החכמה הצפון בענינה של מרים לא עמד לה רק כאשר ראתה בתחילה שעתיד 
החידוש  עקר  אלא  גרידא.  נבואה  בכח  אולי  די  היה  דלכך  ישראל,  את  שיושיע  בן  להולד 

פקפק  כעמרם  וקדוש  צדיק  שאפילו  כזו  בעת  גם  היאור,  למי  משה  שהושלך  בעת  שגם  הוא 

ה'  אז המשיכה מרים במהלך של "מרחוק  גם  לקות שכזה,  באפשרות שיתהווה טוב במקום 

נראה לי", דמתוך עיני חכמה צופיות ידעה והאמינה שאין ספק שיתהווה כאן טוב על המים 

- מה יהא  והיינו ממילא דקיימה בעצמה "ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו"  דיקא, 

בסוף נבואתה.

"היפלא מה' דבר"

חכמה,  בעיני  בחינתו  כפי  איש  איש  אז  כשזכו  הים,  על  שירה  שאמרו  שבעת  כן  אם  וניחא 
היא "אחות אהרן",  לומר שזו  וענינה,  והבדילתה בהפלגת שבחה  הדגישה התורה את מרים 

זוהי שסוד החכמה שבה עמד במבחן הבירור העמוק עד תכלית הדבר, דהגם שהישועה נראתה 

כרחוקה עד בלתי אפשרית, לא פסקה לרגע מלפקפק בישועת ה' שבא תבוא, לדעת שאם כי 

איננה יודעת איך, ודאי הוא שתתקיים נבואתה ותפציע הגאולה, "היפלא מה' דבר".

בהירות בגאולה שתהיה עד כדי הכנת תופים מעקרא

מעתה שזהו שכתב רש"י ז"ל )על המלים "בתפים ובמחלת"( "מובטחות היו צדקניות שבדור  ודו"ק 
שהקב"ה עושה להם נסים והוציאו תפים ממצרים", דאין לך ביטוי נפלא יותר לסוד החכמה 

שתופיע  ה'  בישועת  גמורה  כה  ברירות  להם  דהיתה  הדור,  בצדקניות  מרים  מכח  שהתפשט 

בודאי עד כי הוציאו אתם תפים.

פשר התארכות היד בעת משיית משה

ב,  )שם  וגו'"  יב:( שלגבי הכתוב "ותשלח את אמתה  )סוטה  ז"ל  בהנ"ל להאיר דברי רבותינו  יש 
)כדי שתוכל להגיע לתיבה ולקחתה(. דצריך  ידה  )גם( שנתארכה  ה( נדו מהפירוש הפשוט בלבד, ופרשו 

להבין קצת מהו שנתחדש כזה פלא באותה העת, מדוע הוזקקה הצלתו של משה להיות דיקא 

בנס, ודיקא בנס של התארכות היד.

ובהנ"ל יתיישב היטב כשנבחין שאותו הרגע שבו שלחה ידה להוציא את משה מהמים, הוא 
הוא הרגע הגדול שחקק לנצח את המציאות של "כי מן המים משיתיהו" את שמו של משה 

הגואל, מי שמהות המים שבו מאירה האמת לדורות, לדעת שצריך לברר הגאולה מכח עיני 

חכמה - דהשי"ת גמר ויגמור תמיד.
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ויובן, דהנה הכח של האדם לעשות ולפעול )לפי הבנתו( מתייחס לידים, וכמו שכתוב "יש לאל 
)בראשית לא, כט(, דהם המוציאות מהכח אל הפועל את ה'איך', לגלות בעולם  וגו'"  ידי לעשות 

המעשה את גרעין הרצון והחכמה.

מן  למדנו שכדי למשות את משה  אם  דהרי  ענין.  אותו  בכל  נפלאה  תראה פשטות   ומעתה 
המים היה צורך בהארכת היד למרחק רב, למדנו ממילא שבאופן הפשוט אי אפשר היה להציל 

ולמשות את משה אפילו אם היו חפצים לעשות כן )אלא אם כן היו חותרים ונכנסים לעומק המים וכדומה(.

ובהנ"ל יש כאן נקודת עומק. דנמצא שבאמת מצד גדרי שכל אנושי לא היה אז פתח הצלה 
שיש לייחס אותו לבינת אדם או לכח של "אל ידי". אלא שע"י "ותתצב אחתו מרחוק", ע"י 

הבהירות בסוד עיני החכמה הצופות בבטחון לראות מה יעשה ה', נעשה אז פלא בכלי המעשה 

של הידיים, דנתארכה ידה של בתיה בנס שמהוה הכרזה; דדיקא ע"י שנצבים "מרחוק", דיקא 

ע"י שמשליכים את ה'איך' על השי"ת שיגמור בודאי כרצונו - דיקא אז זוכים לראות את תכלית 

)הידים שהן בבחינת "אל ידי"( יכולים להתארך בנס,  הבירור באורח פלא, כאשר כלי ה'איך' בעצמם 

והיינו כנ"ל הסוד הפנימי של "מן המים משיתיהו".

התגלות סוד החכמה בהפך מהפגם של נשיאת בת פרעה

איתא בגמרא )שבת נו:(: "אמר רב יהודה אמר שמואל בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד 
ז"ל  רבינו  ובדברי  רומי",  של  גדול  כרך  נבנה  ועליו  שרטון  בו  ועלה  בים  קנה  ונעץ  גבריאל 

)תורה לה קמא( מצינו ש'בת פרעה' מרמז לחכמות חיצוניות, פגם החכמה, דביאר שזהו הפגם של 

"בשעה שנשא שלמה את בת פרעה", מה שהוליד את ירידת גבריאל לנעוץ קנה ולבניית הכרך 

של רומי, עיין שם.

)ותכף  נכרוך הדברים יחד( שדרשו את שהתרחש סמוך למשיית משה מן המים,  מצינו בחז"ל  עוד 
אלא  הליכה  אין  יוחנן  רבי  "אמר  שם(  )סוטה  דרשו  היאר"  יד  על  הלכת  "ונערתיה  הכתוב  דעל 

לשון מיתה, וכן הוא אומר 'הנה אנכי הולך למות'".

וכן ביארו חז"ל בפרשה זו )ואף אותו נקשר בסמוך( את הענין של "והנה נער בכה" )שם ב, ו( ואמרו: 
"בא גבריאל והכה למשה כדי שיבכה" )שמות רבה פרשה א פסקה כד(.

החכמה  פגם  לעומת  פרעה",  בת  את  שלמה  "שנשא  שעה  אותה  שלעומת  זה  בכל  ותראה 
שהוליד כנ"ל את ירידת גבריאל והווצרות רומי, מצינו בענין משיית משה רבינו בדיוק להפך, 

בחכמה  פגם  העדר  רק  לא  כנ"ל  מבטא  מרחוק"  אחתו  ו"תתצב  דהיות  דטעמא.  מלתא  והוי 
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אלא את עומק סוד החכמה בצביונו, מובן שירד אז גבריאל לטובה, לא לנעוץ קנה )כשורש להפך 

הקדושה(, אלא לעורר את הקול של משה שיוצא מהקנה דקדושה. 

הולך  אנכי  "הנה  בו  שנאמר  עשו  )קלי'  רומי  להתחזקות  שהביא  החכמה  מפגם  שלאפוקי  ממילא  וזהו 
על  להורות  כנ"ל,  ומתו  דהלכו   - הולכות"  נערתיה  "והנה  משה  משיית  בענין  נאמר  למות"(, 

בחינת "ימותו ולא בחכמה" )איוב ד, כא(, דע"י גילוי החכמה כראוי נדחה השורש של רומי - של 

עשו ש"הולך למות".

  *****


